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پیشگفتار

حدود دو سال پیش، از من دعوت شده بود تا براى کارمندان سازمان خدمات مسیحى براى خانواده موعظه 
کنم. پس از موعظه در گفتگویى که با بنیان گزار و مدیر این سازمان یعنى جیمز دابسون و همسرش به هنگام 

ین گفتگو آقاى دابسون روبسوى من نهار داشتیم به بررسى وضعیت اخالقى ایاالت متحده پرداختیم. درحین ا
هایى هستند که نشان دهند نشانهسامى، آیا ایمان دارى که تمام اتفاقاتى که در این روزها رخ مى«کرد و پرسید: 

»کنیم؟دهند ما در روزهاى آخر زندگى مىمى
روم، اشخاص ه مىرسد این سؤال، سؤالیست که ذهن بسیارى را بخود مشغول داشته است. هر جا کبنظر مى

این سؤال آنان، درحالى که » کنیم؟آیا ما در روزهاى پیش از بازگشت مسیح زندگى مى«پرسند: این سؤال را مى
المللى که به نقاط رسد. من بعنوان یک مبشر بینما شاهد تغییرات عظیم در جهانمان هستیم، بجا بنظر مى

ام که هرگز تصور وقوع آنها را گذشته شاهد تغییراتى بودهکنم، در طى بیست و پنج سال مختلف جهان سفر مى
ام. من ام و فرو ریختن پرده آهنین را مشاهده کردهتوانستم بکنم. من از نزدیک شاهد انقالب در رومانى بودهنمى

اند. من گناه را گرفتهام که مدت کوتاهى پس از ترك آنها تروریستها جان اشخاص بىدر فرودگاههایى بوده
شناسم که برا اثر مبتال به بیمار کشنده ایدز جانش را از دست داد. تا چند سال پیش اى را مىموسیقیدان برجسته

ام که نفرت از نسلى به نسل دیگر منتقل شده است و در این بیمارى کامالً ناشناخته بود. من در کشورهایى بوده
ران نفر شده است.نهایت منجر به نتایج خونینى شده و باعث مرگ فجیع هزا

دانند درعین حال بسیارى از مسیحیان غربى یا از این تحوالت جهانى و فراگیر آگاهى ندارند و یا اینکه نمى
العمل نشان داد.سازند باید عکسچگونه در برابر این تغییرات سریع که حیات ما را دگرگون مى

تحقق خواهد یافت. اما حتى اگر این اتفاق آرى نظر شخصى من این است که بازگشت مسیح بزودى 
کنیم. هدف این کتاب تواند انکار کند که ما در دوران منحصر بفردى زندگى مىالوقوع هم نباشد کسى نمىقریب

این نیست که وارد بحثهاى پیچیده الهیاتى در این مورد شود یا مشخص کند در زمان مصیبت عظیم کلیسا بر 
بلکه هدف اصلى آن صرفاً انتقال پیامى بیدار کننده است و درواقع هدف آن این است زمین خواهد ماند یا خیر

کنیم.که نشان دهد ما در شرایطى اضطرارى زندگى مى
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مقدس در مورد شرایطى که پیش از بازگشت مسیح بوجود خواهد آمد توصیفاتى دارد و من در کتاب
ام که شباهت بسیارى به این توصیفات شاهد رخدادهایى بودهام مسافرتهایى که به نقاط مختلف جهان داشته

خواهم بگویم که آنچه من شاهد آنم دقیقاً تحقق مقدس در مورد وقایع روزهاى آخر دارد. البته من نمىکتاب
خواهم بگویم که زمینه تحقق این پیشگوییها کامالً فراهم شده است و زمان تحقق این پیشگوییهاست بلکه مى

کنیم.گوییها شروع شده است. ما در روزهایى منحصر بفرد و حساس زندگى مىاین پیش
ام. در بخش نخست که عنوان آن در دو بخش نخست این کتاب به توصیف ویژگیهاى دوران معاصر پرداخته

رحمیها وپردازم که انسانها چگونه بواسطه جنگها و بىبه بررسى این موضوع مى» غرش در میان ملتهاست«
پردازم. در بخش دوم که عنوان مى» صفات غیرانسانى انسانها«شوند. درواقع در این بخش به کشتارها نابود مى

پردازم که ما را با مشکالت عظیم روبرو است به بررسى امراض مختلف و بالیاى طبیعى مى» غرش طبیعت«آن 
مه و همه مطابق با پیشگوییهایى هستند که ها و قحطیها و شیوع امراض مسرى گوناگون هاند. وقوع زلزلهکرده

هاى زمانهاى آخر ذکر کرد.عیسى در مورد نشانه
واکنش صحیح در برابر این تحوالت تهدید » پناهگاهى در طوفان«در بخش سوم این کتاب تحت عنوان 

حفظ کند کلیساست و تواند در برابر طوفان مخوف آینده ما را کننده را بررسى خواهیم کرد. تنها عاملى که مى
توانند امیدوار باشند پیروان عیسى مسیح هستند.تنها کسانى که در این شرایط مى

امان باید چگونه باشد؟ این کتاب درواقع سعى دارد تا به این ما بعنوان مسیحیان در چنین زمانهایى زندگى
اید پس این کتاب را کنید پى بردهسؤال پاسخ دهد. اگر شما به بحرانى بودن شرایطى که در آن زندگى مى

ن امنى وجود دارد.اى که با بحران و آشوب روبروست مکامطالعه کنید. آرى در جامعه
توانید در اوج طوفانهاى زندگى برآن امروز روزیست که شما باید بدانید که بنیان و اساسى دارید که مى

بایستید. دعاى من این است که زندگى شما نور درخشانى در طى یکى از تاریکترین دورانهاى تاریخ باشد. 
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مقدمه

آتش نازل شونده

روید که بسیار بلند است و پامپاس نام دارد. طول این نوع علف اى از آرژانتین نوعى علف مىدر منطقه
توانند همدیگر را اى شوند که مملو از این علفهاست بزحمت مىآنقدر بلند است که اگر اشخاص وارد محوطه

در این هنگام اگر باد شروع به وزیدن کند، شوند وببینند. در گرماى تابستان این علفها معموالً طعمه حریق مى
سازد. یکبار جهانگردى از اهالى این شود و آنچه را که بر سر راهش است نابود مىآتش به سرعت منتشر مى

اند و جهت باد نیز به سوى شماست اگر مشاهده کنید که کمى دورتر از شما علفها آتش گرفته«منطقه پرسید: 
کند. آیا در دانید آتش هرچه را که سر راهش قرار داشته باشد نابود مىدهید؟ مىىچگونه خودتان را نجات م

»این حالت براى شما امیدى وجود خواهد داشت؟
بینیم آتش کمى دورتر از ماست وجهت باد نیز هنگامى که مى«یکى از اهالى این منطقه به او چنین پاسخ داد: 

یک امید وجود دارد. ما علفهایى را که درست در نزدیکى ما قرار دارند به به سوى ماست، براى زنده ماندن تنها 
سوزاند. هنگامى وزد، آتش علفهایى را که درست در نزدیکى ما قرار دارند مىکشیم. هنگامى که باد مىآتش مى

اند ن سوختهاى که دیگر علفهاى آکه آتش تمام علفهایى را که در نزدیکى ما قرار دارند سوزاند ما در محوطه
اى که شود، در آستانه محوطهایستیم. هنگامى که آتشى که کمى دورتر از ما قرار داشت به ما نزدیک مىمى

یابیم. این محوطه تنها مکان امن براى شود و بدین شکل ما نجات مىاند متوقف مىعلفهاى آن قبالً سوخته
»ایستادن است.

شوند که دال بر نازل هاى بسیارى دیده مىبیست و یکم هستیم، نشانهدرحالى که در آستانه ورود به قرون
شدن آتش داورى خدا هستند. بادهاى تغییر و تحول به سرعت در عرصه تاریخ معاصر در حال وزیدن هستند و 

گیرد شوند و گاهى نیز هر کس یا هر چیزى را که در برابرشان قرار مىاغلب باعث دگرگونى کامل یک ملت مى
آیا در این دوران پرآشوب مکانى امن وجود دارد که بتوان در «کنند: کنند. بسیارى از اشخاص سؤال مىابود مىن

مقدس در مورد داورى الهى به هنگام گوییهاى کتاببعضى از اشخاص نیز با آگاهى از پیش» آن پناه گرفت؟
دادهاى چشمگیر که در دنیاى امروز اتفاق در مورد این تغییرات ناگهانى و رخ«پرسند: پایان یافتن جهان مى

»گوید؟مقدس چه مىافتند، کتابمى
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مقدس به روشنى مقدس در مورد رویدادهاى تاریخ بشرى مطالب بسیارى براى گفتن دارد. کتابکتاب
گوید که تاریخ بشرى به سرعت در حال نزدیک شدن به نقطه اوج خود یعنى بازگشت مسیح به این جهان مى
ت. همانگونه که عیسى براى نخستین بار به جهان ما آمد، یقیناً براى بار دوم به جهان ما خواهد آمد (به متى اس

مراجعه کنید). او در نخستین ظهورش در هیئت خادمى رنج کشیده وارد 11:1و اعمال 2:14-3، یوحنا27:16
جهان جان بسپارد. اما هنگامى که او تاریخ بشرى شد.او براى تحقق یک هدف آمد یعنى آمد تا براى گناهان

اى حلیم و افتاده نخواهد آمد بلکه بعنوان شاه شاهان و رب االرباب مجدداً بازگردد دیگر در هیئت نجات دهنده
ترین خواهد آمد تا عدالت خدا را اجرا کند. او با خود آتش داورى خدا را خواهد آورد و یقیناً این زمان پرهیبت

شرى خواهد بود.زمان در تاریخ ب

طوفان هولناك
و پیش از این رخداد مهم طوفان هولناك فراخواهد رسید که نشان دهنده این است که بازگشت او 

گوید که با بازگشت الوقوع است. در انجیل متى باب بیست و چهارم عیسى خودش از وقایعى سخن مىقریب
توانیم بدانیم که دادهاى خاص شروع به اتفاق افتادن کنند ما مىگوید هنگامى که برخى رخاو مالزمند. او مى

تابستان است و زمانى بازگشت او بسیار نزدیک است. رخ دادن اتفاقاتى خاص نشانگر این هستند که او بزودى 
با عدالت و داورى خود بازخواهد گشت. این اتفاقات شامل مرضها، جنگها و اخبار جنگها، به جنگ برخاستن 

ها و بالیاى طبیعى در نقاط مختلف جهان و ترس و گسترش بر ملتى دیگر، افزونى گناه وقوع زلزلهملتى
).5:24-14دهشت در سرتاسر جهان خواهد بود (متى 

کنیم. طوفان اعتقاد من این است که ما در دوران بازگشت او و نازل شدن آتش داورى خدا زندگى مى
همچنین شما « گوید:عیسى مى33تواند آتش بیفروزد. در آیهدرحال شروع شدن است و فرود آمدن صاعقه مى

ست که انسان اتفاقاتى را که عیسى در تنها کافی» نیز چون این همه را ببینید بفهمید که نزدیک بلکه بر در است.
ها بیندازد تا دریابد که زمینه بازگشت مسیح کند بخواند و سپس نگاهى به روزنامهتوصیف مى14تا 5آیات 

مهیا شده است. همانگونه که در بخشهاى اول و دوم این کتاب خواهیم دید چنین رخدادهایى به شکلى گسترده 
ت که همانند دردهاى زه، پیش از آمدن او این اتفاقات ناگوار رو به فزونى خواهد اتفاق خواهند افتاد. عیسى گف

).8گذاشت (آیه 
اما از آن روز و ساعت هیچکس اطالع «توانیم دقیقاً از زمان آمدن او مطلع شویم؟ مسیح گفت: آیا ما مى

او کشف کرده است مسیح دقیقاً ) اگر کسى گفت که 36:24(متى » ندارد حتى مالئکه آسمان جز پدر من و بس.
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توانید مطمئن باشید که او فریب خورده است. عیسى خود گفت که هیچکس زمان گردد مىچه زمانى بازمى
شنوم که شخصى در مورد زمان دقیق بازگشت مسیح پیشگویى داند گاهگاهى من مىدقیق بازگشت او را نمى

گیرد که فرمود هیچکس از زمان دقیق ود مسیح قرار مىکرده است. چنین ادعایى در تضاد کامل با سخنان خ
بازگشتش اطالع ندارد.

اى زمان دقیق بازگشت مسیح را بر او مکشوف کرده است، به چنین کند که فرشتهگاهى فردى ادعا مى
بازگشت نیز از زمان مقرر شده براى» حتى مالئکه آسمان«ادعاهایى هرگز نباید اطمینان کرد زیرا عیسى فرمود: 

مسیح اطالع ندارند و تنها پدر آسمانى از روز و ساعت مقرر مطلع است.
کنم که از زمان دقیق بازگشت مسیح مطلعم مسیح بوضوح این موضوع را روشن ساخت که من نیز ادعا نمى

رخت پس از د«گوید: هیچکس از زمان دقیق بازگشت او آگاهى ندارد. با وجود این در همین باب عیسى مى
(آیه » فهمید که تابستان نزدیک استآورد مىاش نازك شده برگها مىانجیر مثلش را فراگیرید که چون شاخه

توانیم به درکى توانیم دریابیم، اما مى). به عبارت دیگر اگر چه ما زمان مقرر شده براى بازگشت مسیح را نمى32
سى در باب بیست و چهارم متى رخدادهایى را ذکر الوقوع بودن این امر دست یابیم. عیکلى در مورد قریب

پیوندند.کند که درست پیش از بازگشت او بوقوع مىمى
مقدس دهد تحقق کلمه به کلمه این آیات کتابگویم که آنچه در جهان معاصر روى مىهمچنین من نمى

اتفاقاتى که در جهان معاصر ما رخ ایم.اى منحصر بفرد از تاریخ بشرى شدهگویم که ما وارد مرحلهاست اما مى
توانیم اند. باور من این است که ما مىمقدس فراهم ساختهدهند زمینه را براى تحقق یافتن پیشگوییهاى کتابمى

اند تا آتش داورى خدا شروع به مشتعل شدن به افق تاریخ بنگریم و دریابیم همه امور دست به دست هم داده
دهد این طوفان با نزول شدن است که خبر از مشتعل شدن آتش داورى الهى مىکند. طوفانى در حال نازل

شود همراه خواهد بود. ور شدن علفها مىاى وحشتناك که باعث شعلهصاعقه

تغییرات اساسى
ام: هنگامى که در گستره پس از بیست و پنج سال خدمت در اروپاى شرقى من این درس را خوب آموخته

پیوندند. تمام جهان از کند متعاقب آن همیشه تغییرات اساسى بوقوع مىد الهى شروع به وزیدن مىتاریخ با
فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى سابق بهت زده است. هنگامى که هزاران نفر در میان قطعات متالشى شده 

نگریستند. اما هد آن بودند مىدیوار برلین به جشن و پایکوبى پرداختند، میلیونها نفر با ناباورى به آنچه که شا
این تحوالت چشمگیر در مقایسه با آنچه که اتفاق خواهد افتاد هیچ است!



4

و نیز بسیارى از رخدادهاى مکاشفه در طول تاریخ 21، لوقا باب 24بسیارى از رخدادهایى که در متى باب 
اند که روند بازگشت مسیح را تسریع دهاند. با وجود این چهار عامل مهم در عصر ما ظاهر شبه تحقق پیوسته

ها، جنگ و آدم اند. این عوامل عمالً نحوه نگرش ما را به وقایع ناگوارى چون امراض و بیماریها، زلزلهکرده
اند. سه عامل از این چهار عامل جدید بوده و مختص عصر حاضر هستند و قدمت عامل چهارم کشى تغییر داده

رسد. این چهار عامل عبارتند از: حمل و نقل، ارتباطات، اطالعات، خدا در باغ عدن مىبه زمان نافرمانى آدم از 
اند. و طبیعت انسانى. مجموع این عوامل شرایطى منحصر بفرد براى نسل حاضر ایجاد کرده

حمل و نقل-1
اى (جهان دهکدهDie Welt ist einkleinest Dorfآلمانیها گفته جالبى دارند 

است). این گفته هیچگاه به اندازه عصر حاضر صادق نبوده است. حمل و نقل هوایى باعث تغییر مسیر کوچک
تاریخ شده است.

توانند اند. مقامات حکومتى مىبسیارى از تغییراتى که حمل و نقل هوایى موجد آن بوده است، مثبت بوده
واند مانع از بروز سوءتفاهماتى شود که ارتباط توسط تبسرعت رو در رو یکدیگر را مالقات کنند که این امر مى

توان بسرعت به برند مىتلگراف یا تلفن ممکن است بوجود آورد. بیمارانى را که در وضعیت بدى بسر مى
اى از جهان مطالبى مکانى دور منتقل ساخت که امکان جراحى یا بهبود آنها وجود دارد. اشخاصى که در گوشه

توانند با سوار شدن به هواپیما و گذشت چندین ساعت اند مىیا آثار تاریخى دیگر خواندهدر مورد اهرام مصر
به مکانهاى تاریخى مورد نظر برسند.

مسافرت هوایى حتى نتایج روحانى مفید نیز در برداشته است. مبشران، شبانان و میسیونرها قادرند با سرعت 
با خطراتى چون عبور از جنگلهاى مخوف یا صعود از کوههاى بلند زیرا، خستگى کمتر و اجتناب از رویارویى 

خدمات خود را انجام دهند و همه این مزایا به سبب استفاده از هواپیماى سبک و چند منظوره میسر شده است. 
دیگر اىاى به قارهاى دیگر و حتى از قارهاى به منطقهشبانان و معلمان بسیارى وجود دارند که پیوسته از منطقه

کنند و در روند و با خدمتشان حس اتحاد و برخوردارى از هویتى مشترك را بین مسیحیان تقویت مىمى
گیرند.سرتاسر جهان طرق متنوعترى را براى تعلیم و تربیت ایمانداران بکار مى

مت موعظه ترین تجاربى را که در طول عمرم زمینه خدمن یکى از باور نکردنى1995ژانویه سال 22در 
ام، تجربه کردم. صبح روز یکشنبه آن روز من در کلیساى باپتیست خابارووسک در سیبرى موعظه عمر داشته

کردم. پس از نهار در میان برف و بوران سیبرى مسافتى را پیمودیم و در نزدیکى فرودگاه خابارووسک در 
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از کلیساى باپتیست شهر سیاتل آمریکا اى بشارتى موعظه کردم. سپس در شامگاه روز یکشنبه در یکى جلسه
موعظه کردم.

گفت پنج سال پیش از این تاریخ تصور چنین امرى ممکن نبود. اگر کسى در سالهاى دهه هشتاد به من مى
اندیشیدم که من صبح یکشنبه در سیبرى موعظه خواهم کرد و شامگاه یکشنبه در شهر سیاتل آمریکا من مى

تخیلى زیادى را تماشا کرده است. اما خطوط هوایى تازه تأسیس که بین -یلمهاى علمى چنین شخصى احتماالً ف
اند.اند، اکنون چنین احتمالى را به واقعیت تبدیل کردهایاالت متحده و سیبرى بوجود آمده

، 1995در طى دو دهه گذشته مسافرتهاى هوایى به شکل چشمگیرى رشد و گسترش یافته است. در سال 
اند. دوازده سال پیش از آن و هفت میلیون مسافر با هواپیما اقیانوس اطلس شمالى را پشت سر گذاشتهچهل 

بیست و سه میلیون مسافر اقیانوس اطلس را پشت سر گذاشتند که ما شاهد بیش از دو برابر شدن تعداد 
بیش از هفتاد و چهار 2010کنند که در سال مسافران در طى دوازده سال هستیم. کارشناسان پیش بینى مى

میلیون مسافر اقیانوس اطلس شمالى را پشت سر بگذارند. این آمار شامل مسافرانى نیست که از آفریقا، استرالیا 
کنند.و آمریکاى جنوبى و دیگر نقاط جهان به ایاالت متحده سفر مى

ربایى بواسطه دسترسى آسان افزایش مسافرتهاى هوایى عواقبى منفى نیز داشته است. تروریسم و هواپیما
همگان به مسافرتهاى هوایى گسترش سریعى یافته است. تروریستها براى فرار و کسب پناهندگى، براى رفتن به 
مکانهاى دیگر به جهت انجام اعمال تروریستى، هواپیما ربایى و گروگان گیرى براى کسب پول یا آزادى 

کنند.دوستانشان از هواپیما استفاده مى
اى حمل و نقل هوایى همچنین یکى از عوامل انتقال امراض انسانى و گیاهى از ملتى به ملتى دیگر و از نقطه

به دیگر نقاط جهان بوده است. مسافرتهاى هواپیمایى یکى از طرق مهم انتقال ویروسهاى مهلکى هستند که 
ها اچ.آى.وى است که منجر به بیمارى هنوز درمانى براى آنها پیدا نشده است. یکى از مشهورترین این ویروس

در اواسط دهه هفتاد، تقریباً در سه قاره جهان همزمان دیده شد. گسترش سریع اچ.آى.وى HIVشود. ایدز مى
شود به سبب قابلیت گروههاى بزرگ انسانى در مسافرت سریع به در سرتاسر جهان که منجر به بیمارى ایدز مى

، صدهزار نفر در سرتاسر جهان حامل ویروس اچ.آى.وى 1980. تا سال شودنقاط مختلف جهان تسریع مى
میلیون نفر حامل ویروس اچ.آى.وى خواهند بود. اما مطابق برآوردهاى سازمان 38،حداقل 2000بودند. تا سال 

}Pبه نگارش درآمده است. 1996کتاب در سال - P{تخمین واقع«بهداشت جهانى 
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» میلیون نفر را نیز دربرخواهد گرفت110ن رقم بسیار باالتر بوده و احتماالً تا تر این است که ایگرایانه
گسترش سریع ویروس ایدز و عواقب و تبعات آن را به شکل مبسوط در فصل پنجم کتاب مورد بررسى قرار 

خواهیم داد. 
راوان به ملل مختلف شماریست که باعث وارد شدن صدمات فاما بیمارى ایدز تنها یکى از بیماریهاى بى

المللى ایدز در کمبریج اند. دکتر جاناتان مان متخصص بیماریهاى واگیر و نیز سرپرست مرکز مطالعات بینشده
توان نخستین نمونه بارز از بیماریهاى مسرى اما ما تنها با خطر ایدز روبرو نیستیم. بیمارى ایدز را مى«گوید: مى

اى در برابر شیوع بیماریهاى یابند. جهان به شکل فزایندهیع گسترش مىعصر مدرن دانست که به مقیاسى وس
مختلف آسیب پذیر شده است و احتمال شیوع امراض جدید و نیز امراض قدیمى در سطح جهانى بسیار 

وى علت آسیب پذیرى جهان معاصر را در برابر چنین بیماریهایى قابلیت ما در جابجایى و » افزایش یافته است.
پذیرى نوین جدى امرى مرموز و درك نشدنى نیست. افزایش این آسیب«داند. ت در سطح جهان مىمسافر

ها چشمگیر میزان جابجایى اشخاص در سرتاسر جهان و نیز جابجایى اجناس و کاالها و نیز افکار و اندیشه
ایش یافته است بلکه آنها علت اصلى شیوع بیماریها در سطح جهان است. زیرا نه تنها میزان مسافرت انسانها افز

روند.کنند و به مکانهاى بیشترى مىبا سرعت بیشترى مسافرت مى
اى و استوایى جهان وجود دارند اما ما در اگرچه هزاران ویروس مهلک و ناشناخته در جنگلهاى حاره

نسلهاى گذشته از خطر این ویروسها محفوظ بودیم. اما در طول سى سال گذشته بسیارى از این مناطق کامالً 
آنها سازگارى باالیى در انطباق با اند. با آغاز نابودى زیستگاه طبیعى این ویروسها، برخى از مسکونى شده

اشان باعث اند. آنها شکلهاى جدیدى به خود گرفته و در فرآیند دگرگونىمحیطهاى جدید از خود نشان داده
اند. از سوى دیگر سبب امکان مسافرت و جابجایى سریع براى همگان، مرگ و بیمارى انسانهاى بسیارى شده
توانند به هر نقطه جهان نیز برسند. ساعت مىاین ویروسها حداکثر در بیست و چهار

ویروس ابوال در طى دو هفته هشتاد درصد ساکنان مناطقى را که در آنجا شیوع یافته بود کشت. هنگامى که 
این بیمارى در کشور کنگو شیوع یافت موج نگرانى و وحشت مسئوالن سازمان بهداشت جهانى 1995در سال 

هارم به شکل مبسوطترى به این بیمارى خواهیم پرداخت). تصور کنید پیش از شیوع را فراگرفت. (در فصل چ
بیمارى و اقدامات پیشگیرانه، جهانگردى بواسطه همخوابگى با یک فاحشه به این بیمارى مبتال شده بود در این 

نى توانست به شهرهایى چون نیویورك، لندن، توکیو یا سیدصورت در عرض چند ساعت این ویروس مى
کشد احتمال تحقق چنین فرضى کم است. اما به برسد. البته به دلیل اینکه این بیمارى مبتالیانش را بسرعت مى
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هر حال احتمال این امر زیاد است که بیمارى ابوال یا هر بیمارى کشنده دیگرى در طى مدت کوتاهى به هر 
نقطه از جهان برسد.

سترش بیماریها را فراهم کرده باشد، خواه امکان گسترش اقدامات حمل و نقل سریع و جهانى خواه امکان گ
ور شدن داورى خدا در تاریخ تروریستى را و خواه امکان گسترش فعالیتهاى بشارتى را در هر حال زمینه شعله

فراهم ساخته است.

ارتباطات-2
ست. احتماالً ارتباطات بیش از هر آورى ارتباطات تاریخ باعث ایجاد تغییرات اساسى در تاریخ شده افن

اى کوچک تبدیل شود. ملتها به شکلى که در تاریخ سابقه عامل دیگرى باعث شده است تا جهان به دهکده
شود که این پدیده هم نتایج خوب و هم نتایجى نداشته است با یکدیگر مرتبط شده و پیامها به سرعت منتقل مى

بد را در پى داشته است.
ثال بیایید نتایج انقالب در زمینه ارتباطات را در اتحاد جماهیر شوروى سابق و نیز در مغولستان براى م

بررسى کنیم. یکسال پس از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى، درها در برابر انجیل باز شدند. من سالها پیش در 
ورى مولداوى انجیل را براى من در ورزشگاهى در جمه1990شوروى سابق دستگیر شده بودم اما در سپتامبر 

هزاران غیرمسیحى موعظه کردم. تلویزیون دولتى از شب نخست این جلسات بشارتى گزارشى تهیه کرد و آن 
ام که در سرتاسر این جمهورى پخش کرد. پس از آن من در جمهوریهاى شوروى سابق هزاران نفر را دیده

اند.تهاند و پیام انجیل را پذیرفورزشگاهها را پر ساخته
ترتیب 1991اى که ما در سال اما حتى موعظه در تلویزیون جمهوریهاى شوروى سابق مرا به اندازه برنامه

در کنگره جهان بشارت در لوزان با جان گیبنز سرپرست ترجمه 1989زده نکرد. من در سال دادیم هیجان
نداران انگشت شمار مغولى در مورد مقدس به زبان مغولى مالقات کردم. او از امن خواست تا براى ایماکتاب

موضوع دعا موعظه کنم. درخواست او مرا هیجان زده کرد. مغولها به مدت دو هزار سال به پیام انجیل دسترسى 
نداشتند. بودیستها از فعالیت میسیونرها ممانعت کرده و پس از روى کار آمدن کمونیستها نیز داشتن هر نوع 

، پس از اینکه مسیحیت چون طفلى نوپا 1990م دینى ممنوع گشت. اما در سال اعتقاد دینى و نیز انجام مراس
قدم به مغولستان گذاشت، این شرایط تغییر کرد.

با بررسى شرایط من بسرعت دریافتم که چقدر امکانات ارتباطى در مغولستان محدود است. ارتباط تلفنى 
ریزى براى جلسات آتى، آقاى گیبنز مجبور بود براى برنامهبین مغولستان و ایاالت متحده تقریباً غیرممکن بود.
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از مغولستان به شهر پکن سفر کند و تنها با استفاده از تسهیالت ارتباطى هتلى در پکن توانست با من تماس 
بگیرد.

پس از برگزارى کنفرانسى در مورد دعا براى ایمانداران مغولستان از من دعوت شد که براى برگزارى 
سات بشارتى در پایتخت مغولستان، مجدداً به این کشور بازگردم. اما به هنگامى که هجده ماه پس از سفر جل

اى پیشرفت کرده بودند. باتور پایتخت مغولستان رفتم، امکانات ارتباطى به شکل قابل مالحظهنخستم به اوالن
اى زنده با یک شبکه رادیویى در ایاالت احبهدرواقع من این امکان را یافتم تا درحالى که در اتاق هتل بودم مص

توانستم از ایاالت متحده با مغولستان تماس بگیرم متحده داشته باشم. درواقع هجده ما پیش من بهیچوجه نمى
توانستم در حالى که در اتاق هتلم نشسته بودم با هزاران نفر در ایاالت متحده سخن بگویم. اما در آن لحظه مى

اى کامپیوترهاى کى از فراگیرترین وسایل ارتباطى در جهان است اما بتدریج به شکل فزایندهامروزه تلفن ی
دهند با اساتید دانشگاه، اشخاص عادى و هر کسى که از شبکه شخصى که توسط اینترنت این امکان را به ما مى

ز این امکان را براى ما فراهم ها نیکند ارتباط ایجاد کنیم. همچنین ارتباط توسط ماهوارهاینترنت استفاده مى
افتد با خبر شویم.ساخته تا هر لحظه بتوانیم به شکل مستقیم از اتفاقاتى که در سرتاسر جهان مى

قرار 14:24تمامى این پیشرفتها و دستاوردها در زمینه ارتباطات کلیسا را در آستانه تحقق مضمون متى 
عالم موعظه خواهد شد تا بر جمیع امتها شهادتى شود. آنگاه انتها و به این بشارت ملکوت در تمام«اند: داده

قطعاً غولهایى روحانى چون پولس رسول، مارتین لوتر، جرج وایتفیلد، جان وسلى، و دى.ال » خواهد رسید.
شدند و شدند، عمیقاً مسرور مىمودى اگر از چنین امکاناتى براى موعظه انجیل در سرتاسر جهان برخوردار مى

کنون نسل ما در آستانه تحقق مأموریت بزرگ عیسى است.ا
اما از سوى دیگر پیشرفت ارتباطات راه را براى رشد سریع جرم و جنایات گشوده است. نفرت، جنایت و 

آمیز اکنون زمینه مساعدى براى توانند به سرعت در جهان منتشر شوند. افکار خشونتهرج و مرج اکنون مى
المللى امکان رشد و گسترش روح جنایت و تروریسم تکنولوژى ارتباطات و مسافرتهاى بیناند.گسترش یافته

پلیس شهر نیویورك گزارش داد که سه پسر سیزده ساله در نظر داشتند که 1996اند. در سال را فراهم ساخته
ز اینترنت کسب دبیرستان محل سکونتشان را منفجر کنند و اطالعات خود را در مورد چگونگى ساختن بمب ا

کرده بودند.
دز زمانهاى گذشته، به سبب اینکه قلب انسانها بسیار فاسد شده بود و ارتباط بین آنها نیز بسیار آسان شده 

و خداوند گفت: همانا یکیست و جمیع «گوید: مقدس مىاش را بر انسانها نازل کرد. کتاببود، خدا داورى
اند و االن هیچ کارى که قصد آن بکنند از ایشان ممتنع نخواهد شد. وع کردهایشان را یک زبان و این کار را شر
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). قلب 6:11-7(پیدایش » اکنون نازل شویم و زبان ایشان را در آنجا مشوش سازیم تا سخن یکدیگر را نفهمند
اش، صد شریرانهانسان پیوسته در پى انجام اعمال شریرانه بود و طبیعت ظلمانى او بواسطه قابلیتش در انتقال مقا

رفت. خدا در آن لحظه تاریخى دخالت کرد تا نگذارد که انسان جهان بیش از پیش در تاریکى و ظلمت فرو مى
را با شرارت پر سازد.

ایم که اى بوجود آوردهها و روشهاى ارتباطىایم. ما شبکهاکنون ما نیز در همان برهه تاریخى قرار گرفته
قابلیت ایجاد ارتباط، پیشرفتهاى عظیمى را موجب شده است اما در عین حال این قابلیت اند. این العادهخارق

دهد.شود و انسانیت را در معرض داورى الهى قرار مىباعث انتقال مقاصد بنیادین قلب آدمى نیز مى

اطالعات-3
ز شناخت و دانایى را در دسترس ما کنیم. تکنولوژى کامپیوتر عمالً دنیایى ازندگى مى» عصر اطالعات«ما در 

کنم. بدین وسیله من به سالها تحقیق و بررسى مقدس را مطالعه مىقرار داده است. من با کامپیوترم کتاب
برم و درحالى که براى ام. من کامپیوتر کوچکم را همراه خودم به هواپیما مىآمیز دسترسى پیدا کردهمشقت

مقدس را توانم توسط کامپیوترم آیات مشابه را پیدا کنم یا کتابهستم مىموعظه انجیل عازم کشورى دور دست
براى مبشرى سیار چون من بسیار مفید بوده است. این » عصر اطالعات«اش مطالعه کنم. یقیناً به زبانهاى اصلى

عصر کمک بزرگى به پزشکان، دانشمندان و بسیارى دیگر از اشخاص کرده است. این عصر به اشخاص 
دیشمند و نیکوکار کمک کرده است تا به کمک انبوهى از انسانها بشتابند که در صورتى که عصر اطالعات و ان

» عصر اطالعات«امکاناتش فرا نرسیده بود، آنها بدین شکل فرصت کمک به انسانهاى محتاج را نداشتند. اما 
ابعاد منفى خود را نیز دارد.

از قدرت » برخوردارى از دانش به منزله برخوردارى از قدرت است.«د گوینتاجران و دانشجویان پیوسته مى
توان سوءاستفاده کرد و قدرتى که توسط کامپیوترها در دسترس انسانهاست قدرتى هولناك است. ادرابرتس، مى

گویید، درواقع هنگامى که در مورد قدرت سخن مى«گوید: شخصى که نخستین کامپیوتر شخصى را ساخت مى
اگر من گروهى متشکل از ده هزار نفر را در اختیار شما » توانید تسلط داشته باشید؟بر چند نفر مى«ید که گویمى

تواند به شخصى معمولى یعنى براى توانید چیزى شبیه به اهرام مصر را بسازید؟ یک کامپیوتر مىبگذارم آیا مى
اى را انجام ه در طى یک هفته عملیات ریاضىمثال به یک دانش آموز سال آخر دبیرستان این امکان را بدهد ک

هیتلر صاحب » زیستند، قادر به انجام این عملیات نبودند.سال پیش مى30دهد که همه ریاضیدانانى که تا 
اند. دانش و قدرت بود، استالین نیز به همین شکل در طول تاریخ نیز اشخاص بسیارى صاحب قدرت بوده
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همراهى نکنند فقط قادرند جهنمى موقت را بر زمین پدید آورند. هر کسى، از قدرتى که فضایل اخالقى آن را 
توانند دستورالعمل ساختن بمب را از شبکه اینترنت فرابگیرند. نخستین بار که در نوجوان گرفته تا بزرگسال، مى

شاهراه «در شبکه اینترنت به جستجو پرداختم، آنچه که با آن روبرو شدم مرا شوکه کرد. هرگز پیش از آن 
ام نبودم بنابراین مطمئن نبودم چگونه باید به جستجو و کسب اطالعات بپردازم. اما چون کنجکاوى» اطالعاتى

تحریک شده بود، با استفاده از کامپیوتر کوچکم در شاهراه اطالعاتى در حال شروع به جستجو کردم. اگر چه 
ه کننده بودند، اما از روبرو شدن با مطالبى که در مدخلى بسیارى از چیزهایى که با آنها روبرو شدم مفید و آگا

حمام «وجود داشت، شوکه شدم. یکى از دوستانم بدرستى این قسمت را » گفتگوى آزاد«تحت عنوان 
توانید هر شما مى» کنند.اشخاص افکار کثیف و پنهانشان را بیان مى«کند که در آن توصیف مى» الکترونیکى

بمب، تصاویر مستجن و یا فحش و ناسزا را در شبکه اینترنت بیابید.مطلبى اعم از ساختن 
عصر اطالعات باعث پدید آمدن عصر جدیدى شده که در آن انسانها به تصاویر، اطالعات و آمارى 

توانند براى جامعه بسیار خطرناك باشند. شوکو آساهارا، رهبر یک فرقه مذهبى در اند که مىدسترسى پیدا کرده
، اطالعات الزم براى تولید گاز اعصاب سارین را به آسانى بدست آورد. او صاحب آزمایشگاهى مخفى بود ژاپن
کیلوگرم گاز سارین تولید کند یعنى مقدارى که 90دالر قیمت داشت و موفق شد در طى یک ماه 700000که 

12و با استفاده از گاز سارین، میلیون نفر کافى بود. در نخستین حمله وى به شبکه متروى توکی8براى کشتن 
کرد تا به اطالعاتى در مورد ویروس کشنده ابوال نفر نیز زخمى شدند. آساهارا حتى تالش مى5500نفر کشته و 

دست یابد تا جنگى میکروبى را آغاز کند.

طبیعت انسان-4
توانند نقشى مخرب انى، نمىعصر ما بدون ستون چهارم یعنى طبیعت انس» برج بابل«این سه ستون اصلى 

ها آنقدر مفید هستند که اند. این پدیدهداشته باشند. درواقع هر سه ستون قبلى فواید بسیارى براى جامعه داشته
توانیم به عقب بازگردیم و جهت آید. به همین دلیل است که ما نمىظاهراً بدون آنها کارى از دستمان برنمى

م. ما به این امکانات نیاز داریم.هاى ساعت را معکوس کنیعقربه
مسئله این است که خیلى پیشتر از برج باستانى بابل، مرض انسانى مزمنى وجود داشته که نام آن گناه است. 
از زمان آدم در باغ عدن ما در درون شخصیتمان همواره با تمایلى که نسبت به گناه وجود داشته است مبارزه 

من آنچه را که «توان خالصه کرد: عیت و نگرشیست که جوهره آن را در این گفته مىایم. درواقع گناه وضکرده
» ام چه باید بکنم.تواند به من بگوید که با زندگىدهم. نه خدا و نه هیچکس دیگرى نمىخواهد انجام مىدلم مى
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ارتکاب هر نوع شرارت و این وضعیت در قلب هر انسانى عمیقاً ریشه دوانده است. در نتیجه ما بالقوه قادر به 
تواند گیرند یا اشخاصى بد، مىجنایتى هستیم. تکنولوژى معاصر با توجه به اینکه اشخاصى نیکو آن را بکار مى

خوب یا بد باشد.
تواند براى مشکالت اخالقى راه حلى ارائه دهد. براى مثال ممکن است علم بتواند واکسنى جدید علم نمى

رسد که ویروسهاى طبیعى قادرند با شرایط جدید سازگارى حاصل کشف کند اما بنظر مىبراى امراض مقاربتى 
داند که انسان چگونه باید کرده و حتى بیماریهاى مهلکترى را موجب شوند. خدا ما را خلق کرده است و او مى

حاکم بر زندگى ما زندگى کند که در هماهنگى و تطابق با نظم طبیعى امور باشد. او قوانینى را وضع کرده تا
ایم. باشند تا ما بتوانیم در جهت شکوفایى همه قابلیتهایمان زندگى کنیم. اما همه ما این قوانین را زیر پا گذاشته

آلود را خواند. همه ما در درون خودمان این طبیعت گناهمقدس زیر پاگذاشتن این قوانین الهى را گناه مىکتاب
اى، آدم کشى، طالق، انحراف جنسى و تعداد ث ارتکاب قتلهاى زنجیرهداریم. همین طبیعت است که باع

سازند. هنگامى که طبیعت سقوط کرده انسان با شود که عمالً ما را نابود مىشمارى از امراض و رذایل مىبى
حاصل اى اجتناب ناپذیر آمیزد تقریباً نتیجهالمللى و تکنولوژى اطالعات درهم مىارتباطات، حمل و نقل بین

شود که همانا انحطاط سریع ارزشهاى اخالقى جامعه است.مى
پردازیم که در مورد وقایع مربوط به پیش مقدس مىدر فصول آتى این کتاب ما به آن دسته از نبوتهاى کتاب

نقطه الذکر ما را در پردازیم که چگونه این چهار پدیده فوقاز آمدن مسیح هستند. ما به بررسى این موضوع مى
رسد که زمان این اند که همانا لحظه نزول طوفان داورى الهى است. بنظر مىمنحصر بفردى از تاریخ قرار داده

اى الزم است تا طوفان آتش ما را دربرگیرد. پس از آن آتش داورى داورى بسیار نزدیک است و فقط صاعقه
اند. هیچکس از آن روز و ساعت با خبر نیست الهى بر انسانها نازل خواهد شد. تمام عناصر الزم گردهم آمده

که چه زمانى شیپور خدا به صدا در خواهد آمد و کلیساى مسیح ربوده خواهد شد تا با او باشد. و آنگاه آتش 
داورى الهى بر روى زمین به شکلى که تا بحال دیده نشده، شروع به مشتعل شدن خواهد کرد. 
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بخش اول

تندر در میان ملتها

اند اند خدا را پیروى کنند و گروهى دیگر نیز تصمیم گرفتهدر طى قرنها گروهى از انسانها تصمیم گرفته
حقیقت الهى و اصول ابدى را نادیده بگیرند. اما در چند سال گذشته حمل و نقل مدرن و ارتباطات وسایلى را 

باشند. ارتکاب شرارت باعث گسترش »روح شرارت«در اختیار نسل ما گذاشته است تا شاهد گسترش سریع 
سریع تاریکى روحانى و اخالقى در بین ملتها شده است. تمدن بشرى اکنون خود را در آستانه فاجعه فروپاشى 

بیند.اخالقى مى
اند، روح شرارت قد درحالى که شهوت کسب قدرت افزایش یافته و سالحهاى کشتار جمعى نیز تکثیر شده

اند. رهبران خودپرستى ى علیه قومى، نژادى علیه نژادى و ملتى علیه ملتى به جنگ برخاستهعلم کرده است. قوم
رسد هیچ احترامى براى شریعت الهى قائل نیستند در این فضاى آکنده از هرج و مرج بر سر کار که بنظر مى

ش از آمدن مسیح ظاهر ) مهیا شده است که پی3:2(دوم تسالونیکیان » آن شریر«آیند. همه چیز براى آمدن مى
خواهد شد.

شوند و اشخاصى که در بحبوحه این خالء اخالقى و روحانى، مسیحیان دروغین بسرعت در صحنه ظاهر مى
توانست باور کند که در اواخر قرن بیستم شوند. چه کسى مىاز نظر روحانى خام و کوته نظرند، پیرو آنها مى

دانست، در واکوى ، حاضر شوند بخاطر شخصى که خودش را مسیح مىبیش از یکصد نفر از ملل مختلف دنیا
توانست باور کند که ژاپنیهاى تحصیلکرده و اندیشمند از رهبرى تگزاس جان خود را فدا سازند؟ چه کسى مى

کرد در توکیو به قتل عام انسانها بپردازد؟ در پایان قرن بیستم، درحالى که تعداد پیروى کنند که تالش مى
اند، شاهد فریب خوردن اص تحصیلکرده بیشتر شده و انسانها در مقایسه با گذشته ظاهراً متمدنتر شدهاشخ

اى نیز اند و تهدید جنگ هستهتعداد زیادى از انسانها هستیم. و علیرغم پایان جنگ سرد، جنگها خاتمه نیافته
هنوز از بین نرفته است. در بین ملل دنیا غرشى طنین افکنده است. 

یعنى زمانى بازگشت او فرا » تابستان نزدیک است«عیسى فرمود هنگامى که این امور اتفاق بیفتند آنگاه 
پرواند رسد شرارتى که انسان در قلب خویش مىرسد که این زمان االن است. بنظر مىرسیده است. بنظر مى
هیچ محدودیتى ندارد. 



2

و به جهت افزونى گناه محبت بسیارى سرد خواهد شد.
12:24متى 

فصل اول

ظهور روح شرارت

در شهر اوکالهاماسیتى در ساختمانهاى یکى از مراکز دولتى بمبى منفجر شد که باعث کشته 1995در سال 
شدند که در یک زمین بازى که در نزدیکى نفر گردید. در بین کشته شدگان کودکانى دیده مى160شدن 
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آمریکایى مسئول این بمب ساختمان قرار داشت مشغول بازى بودند. تحقیقات نشان داد که گروهى تروریست
ترین عمل تروریستى در تاریخ ایاالت متحده دانست. ترس و وحشت توان آن را فجیعگذارى بودند که مى

بسیارى از آمریکاییها را فرو گرفت زیرا آنان دریافتند اگر در قلب ایاالت متحده بتوان عملیاتى تروریستى انجام 
ى ممکن است. پس از حادثه اوکالهاماسیتى بسیارى از صاحب نظران داد پس انجام چنین عملیاتى در هر جای

این سؤال را مطرح ساختند که چه اتفاقى در دنیاى ما رخ داده است؟ چرا باید گروهى زن و مرد و کودك 
گناه به دالیل نامعلوم کشته شوند؟ دستگیرى یک نظامى ضد حکومتى به نام تیموتى مک وى و یکى از بى

پاسخ ماندند. چرا این سخهایى سطحى به علل بوجود آمدن این حادثه داد اما سؤاالت جدیتر بىهمدستانش، پا
سازند؟کشند و معلول مىگناه را مىآدمکشان انسانهاى بى

سالها پیش درحالى که در بین اعضاى یک گروه تروریستى در ایرلند شمالى بودم، تا حدى پاسخ این سؤال 
غیرمستقیم موفق شدم با یک گروه شبه نظامى متشکل از پروتستانهاى افراطى آشنا شوم را یافتم. من به شکلى

کردم، شبان کلیسا مرا با که در بلفاست فعالیتهایى داشتند. در پایان یک جلسه کلیسایى که در آنجا موعظه مى
نامیم).ارین به من مىزنى آشنا کرد که در حال گریستن بود. (که براى اجتناب از شناخته شدنش او را ارین 

خواهد تا خدا گناهانش را ببخشد. من با او دعا گفت که او احتیاج دارد تا مسیح را در قلب خود بپذیرد و مى
اش را عوض کند.کردم و اونیز به مسیح توکل نمود تا او را ببخشد و زندگى

تغییرات بزرگى اشاره داشت که در اى از شبان آن کلیسا دریافت کردم که بهمدت کوتاهى پس از آن نامه
زندگى ارین بوقوع پیوسته بود. ارین پیش از ایمان آوردنش با رهبر یکى از گروههاى افراطى پروتستان زندگى 

اش را ترك کرد و سعى نمود تا براى کرد. ارین پس از تسلیم قلبش به مسیح، روش حاکم بر زندگى گذشتهمى
اش خواست تا در مراسم تعمید او شرکت کنند. خانواده او آنقدر تحت تأثیر مسیح زندگى کند. او از خانواده

اش بوجود آمده بود قرار گرفتند که آنان نیز از مسیح دعوت کردند تا وارد قلبشان شود و تغییرى که در زندگى
او آمدند.گناهانشان را ببخشد. برادران او نیز که عضو آن گروه افراطى پروتستان بودند به مراسم تعمید

خواهد به مسیح ایمان آورد؟ او در پایان مراسم تعمید، شبان کلیسا از یکى از برادران ارین پرسید که آیا مى
او درحالى آن جلسه را ترك کرد که » توانم این کار را بکنم.خواهم، ولى امشب نمىبله مى«پاسخ داد: 

بسپارد. اما به او مأموریت داده شده بود که یک کاتولیک را دانست نیاز دارد تا زندگى و قلبش را به مسیح مى
بکشد. شبان کلیسا، ارین و والدین آن پسر آن شب براى او دعا کردند. آن شب درحالى که او درحال آماده 

اش بر او تأثیر گذاشته است. شدن براى مأموریتش بود، احساس کرد که دعاى شبان کلیسا و اعضاى خانواده
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خواهى که قلبم را به تو بدهم پس ترتیبى بده که پیش از کشتن این شخص خدایا، اگر مى«کرد: پس او دعا 
»دستگیر شوم.

مدت کوتاهى پس از این دعا، پلیس در حین بازرسى خیابانى او را متوقف کرده و دستگیر کرد. آن شب از 
رهم شکسته بود و تنها یک درخواست اداره مرکزى پلیس با آن شبان تماس گرفتند. آن مرد جوان کامالً د

مقدس به دستش برسانند. او قلب خود را به مسیح داده بود. شبان به مالقات داشت و آن هم این بود که کتاب
نامیم) به زندان رفت و پس از آن پیوسته در این پسر جوان (که براى اجتناب از شناخته شدنش او را هیو مى

مقدس، دعا، و مشاوره و مطالعه کتب کرد تا توسط مطالعه کتاببه او کمک مىکرد و زندان او را مالقات مى
دیگر ایمانش رشد کند.

پس از آنکه مدتى بعد به ایرلند شمالى بازگشتم آن شبان به من گفت که هیو دو کتاب از کتابهایم را مطالعه 
کردم. تروریست کمى احساس ناآرامى مىخواهد مرا ببیند. راستش را بخواهید من از مالقات با یککرده و مى

با وجود این در اتاق مالقات زندان آنچه که انتظارش را داشتم یعنى با شخصى خشن و تودار روبرو نشدم بلکه 
با شخصى خونگرم، خوش سیما و دلپذیر روبرو شدم که تقریباً همسن پسر من بود. هنگامى که به چهره او 

دیدم. قلب من حقیقتاً شکست. این پسر جوان بخاطر اعمال شرارت در برابر مىنگریستم تقریباً پسر خودم را 
گذارند.آمیزى که مرتکب شده بود، باید تقریباً بقیه عمر خود را در زندان مى

هنگامى که با او گفتگو کردم، کامالً آشکار بود که هیو کامالً درهم شکسته و از آنچه که انجام داده پشیمان 
رسید. اش را با دیگران در میان بگذارد. او کامالً صادق بنظر مىون او فقط در پى آن بود تا ایمان تازهاست. اکن

کرد که شد به پلیس اعتراف کرده بود. او احساس مىاو محل مخفیگاهى را که مواد منفجره در آن نگهدارى مى
ن کند. مأموران پلیس پس از رفتن به آن اش را جبراپس از ایمان آوردن به مسیح باید اعمال نادرست گذشته

محل مقادیر زیادى مواد منفجره کشف کرده بودند. این کشف پلیس زندگى او را در معرض خطر جدى قرار 
داده بود. پس از آن او شخصى بود که بسیارى قصد جانش را داشتند اما او توجهى به این موضوع نداشت و 

ن کند. براى اینکه او بدست تروریستهاى پروتستان یا کاتولیک کشته اش را جبراخواست تا گذشتهصرفاً مى
کردند. هیو از من خواست که با برادرانش که آنها نیز عضو یک گروه نشود، باید او را به زندان دیگرى منتقل مى

ند. توانند ترتیب این مالقات را بدهشبه نظامى پروتستان بودند سخن بگویم و به من گفت که والدینش مى
بدین ترتیب من رودر روى گروهى تروریست جوان قرار گرفتم و با آنان در مورد ایمان آوردن برادر و همکار 
سابقشان سخن گفتم. سپس از آنها در مورد ایمانشان به مسیح سؤال کردم. هر یک از آنان یا ملحد بودند یا 

ى در مورد آن داشتند. آنان هیچ اطالعى از مقدس را نخوانده بودند یا اطالعات کمالادرى. آنان هرگز کتاب



5

شدند و نام پروتستان بر آنها دیدگاههاى مذهب پروتستان نداشتند درحالى که مدافعان این مذهب محسوب مى
بود!

رعایت » قتل مکن«گوید خدا در زندگى آنان هیچ جایى نداشت در نتیجه آنان این قانون الهى را که مى
نین هیچ اطالعى از محبت خدا و بخشش او نداشتند. آنها خدا و نیز شریعت او را انکار کردند. آنها همچنمى

کردند. این گروه ایرلندى حتى نامى مذهبى برخود داشتند اما کرده و خودشان براى خودشان قانون تعیین مى
رد که به ما تعلیم بهیچوجه مسیحى نبودند. در زندگى آنان هیچ اثرى از شریعت الهى و حقایق ابدى وجود ندا

برادر خود را ببخشیم. » هفتاد هفت مرتبه«و این که باید » همسایه خود را چون نفس خویش محبت نما«دهد مى
محبت «هستند که باعث خواهد شد تا در روزهاى آخر » روح شرارت«گروهى که آنها را مالقات کردم معرف 

گفت که در روزهاى پیش از 12:24). عیسى در متى 7:2-8، دوم تسالونیکیان 12:24شود. (متى » بسیارى سرد
شود که عیسى در بازگشت او شرارت افزایش خواهد یافت. این افزونى شرارت و بدى شامل آن چیزهایى مى

(آیه » نزدیک، بلکه بر در است.«سازند که بازگشت او انجیل متى به آنها اشاره کرد که ما را آگاه مى24باب 
33.(

ایت و آدم کشى، از زمانى که قائن برادرش را در باغ عدن کشت در تاریخ بشر وجود داشته است. قتل، جن
اما آنچه که در این زمینه امروزه شاهد آن هستیم کمى متفاوت است.نخست آنکه کسانى که داراى روح شرارتند 

هستند. تکنولوژى معاصر سابقه بوده است، قادر به کشتار گروهى عظیم از انسانهابه شکلى که تاکنون بى
سازد تا دست به اعمال فجیعى بزنند که براى نسلهاى گذشته ناشناخته بوده است. براى آدمکشان را قادر مى

توانند سبب شوند.اى است که گروههاى آدمکش مىمثال انفجار در اوکالهاماسیتى صرفاً بیانگر وسعت خرابى
سازد تا در زمانى کوتاه به هر جایى که آدمکشان معاصر را قادر مىالمللى نکته دوم آنکه حمل و نقل بین

تواند به هر نقطه جهان که بخواهد برود. امروزه دیگر ساعت مى24خواهند بروند. امروزه هر کسى در طى مى
هیچ جایى از گزند حمله کسانى که اسیر روح شرارت هستند، مصون نیست. 

عدم ثبات پس از جنگ سرد
اى در آن وجود داشت، پس از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى به جنگ سرد که همواره تهدید جنگ هسته

اى بین ایاالت نقطه پایان خود رسید. پس از آن همه توانستند نفس راحتى بکشند. ما دیگر نگران جنگ هسته
متحده و اتحاد جماهیر شوروى نیستیم.
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وانیم در صلح و آرامش زندگى کنیم اما در مقابل فروپاشى اتحاد جماهیر تکردیم که اکنون مىما فکر مى
ثباتى را موجب شد. یکى از شوروى بجاى اینکه ثبات بیشترى براى جهان به ارمغان بیاورد عصر جدیدى از بى

الیل ثباتى وضعیت بد اقتصادى و فساد در اتحاد جماهیر شوروى سابق بوده است. یکى دیگر از ددالیل این بى
ثباتى نیز جنایتکاران و تروریستهایى هستند که به اندازه کافى پول دارند تا تکنولوژى و اطالعات الزم را این بى

توان به از مأموران اطالعاتى و دانشمندان فقیر بخرند. درحال حاضر با پرداخت مبالغى نه چندان زیاد مى
افت.تکنولوژى الزم براى ساخت سالحهاى کشتار جمعى دست ی

لوییس فرى مدیر مرکز اطالعات ملى ایاالت متحده براین باور است که در حال حاضر دو تهدید جدى 
اى از کشورهاى عضو اتحاد جماهیر کنند که عبارتند از قاچاق سالحهاى هستهامنیت ایاالت متحده را تهدید مى

روس. جنایتکاران و قانون شکنان روس شوروى سابق و رشد سریع جنایت سازمان یافته از سوى جنایتکاران 
تواند تمدن انسانى را تهدید کند. به اند که در نهایت مىاى را سازمان دادهاى از قاچاق سالحهاى هستهشبکه

قسمتى از گزارشى که مجله نیوزویک در این مورد تهیه کرده بود، توجه کنید:

اى ان روس درآمدهاى کالنى از قاچاق مواد هستهموضوع وحشتناك دیگر آن که جنایتکاران و قانون شکن
آید. توماس کوجران کارشناس امور هاى ارتش شوروى سابق مىآورند که همه آنها از زرادخانهبدست مى

در ارتباط با سران گروههاى جنایتکار 1993کشف چهار تن بریلیوم به سرقت رفته در سال «گوید: اى مىهسته
اى نیز ه است که مأموران کا.گ.ب، برخى صاحب منصبان حکومتى و کارشناسان هستهدر روسیه و لیتوانى بود
).1995(نیوزویک، دوم اکتبر » با آنها همکارى داشتند.

اى فقر و مسکنت است. پس از بیست و پنج سال مسافرت به کشورهاى اروپاى علت وجود چنین پدیده
قل یک حقیقت برایم بسیار روشن است: همه در این جوامع شرقى و شوروى سابق، در مورد این جوامع حدا

مساوى بودند، بدین معنى که به شکل مساوى فقیر بودند. تنها طریق پیشرفت اقتصادى در این جوامع عضویت 
در حزب کمونیست بود. اما در آخرین روزهاى حیات کمونیسم در اروپاى شرقى حتى این عامل نیز کافى نبود 

ند براى بدست آوردن نان و نیز در مایحتاج اولیه در صفهاى طوالنى بایستند. و همه مجبور بود
در این جوامع شرایطى پدید آمده بود که دادن رشوه و هدایا به طریقى براى زنده ماندن تبدیل شده بود. 

بود. این بدون پرداخت رشوه و هدیه به صاحب منصبان حکومتى، ادامه زندگى در این جوامع عمالً غیرممکن
توانستند دادن پول یا اجناس مختلف یا حتى انجام کارهایى براى صاحب منصبان باشند.هدایا مى
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پس از سقوط کمونیسم در اروپاى شرقى و در جمهوریهاى شوروى سابق، رونق اقتصادى بیکباره در این 
ان خود را ناتوان از مواجهه با جوامع حاکم نشد. بسیارى از دانشمندان شوروى سابق، افسران ارتش و دیگر

تورم لجام گسیخته در کشورشان دیدند. ارزش روبل در مقابل دالر به شدت سقوط کرد و قیمت اجناس و 
کاالها به سرعت افزایش یافتند. این رخدادها باعث شد که قدرت خرید شهروندان متوسط روسى به سطحى 

بسیار نازل سقوط کند.
رسنگى، قحطى و فقر و براى زنده ماندن در نظام اقتصادى نوین شروع به فروختن هر روسها در مواجهه با گ

آنچه که در دسترسشان بود، کردند. برخى شروع به فروختن اطالعات ارزشمندى کردند که در اختیار داشتند. 
نویسد:مجله تایم در گزارشى مى

یاسى در دستهاى نظامیان و مقامات کا.گ.ب و در آمد ماهانه دانشمندان کمتر از صد دالر است و قدرت س
ها و کاهش دستمزدها، هزاران نفر هاى دولتى به کارخانهمقامات سابق حزب کمونیست قرار دارد. با قطع یارانه

اند که تمام ها در چنان شرایط دشوارى قرار گرفتهاز محققان برجسته و میلیونها نفر از کارگران کارخانه
اند که شود که از گرسنگى نمیرند. بسیارى از آنان مشغول معامالت غیرقانونى شدهاین مىتالششان فقط صرف 

شود...مشتریان خارجى آنها شامل اشخاص متفاوتى اى تا فلزات کمیاب را شامل مىاز سالحهاى پیچیده و هسته
مختلف تا شرکتهاى چند توان سازمان دهندهگان جنایت سازمان یافته در کشورهاىشود که در میان آنها مىمى

).1994آوریل 18ملیتى را مشاهده کرد. (تایم، 

شد که این مى239کیلو پلوتونیوم 4/5اى را کشف کردند که شامل ، محموله1994مقامات آلمانى در سال 
بودند. میلیون دالر براى خرید آن پرداخته250کند و قاچاقچیان مقدار براى ساختن یک بمب اتمى کفایت مى

اى جنایتکار و آدمکش باشد. آنها با تهدید به منفجر کردن آن تصورش را بکنید که یک بمب اتمى در دست عده
توانند ملتى را به گروگان بگیرند.توانند انجام دهند و حتى مىچه کارهایى که نمى

ایم یعنى رسد بافروپاشى اتحاد جماهیر شوروى، ما به دوران جدیدى در تاریخ بشرى گام گذاشتهبنظر مى
تواند در دسترس اشخاصى قرار گیرد که حاضرند دورانى که سالحها، تکنولوژى و منابع اطالعاتى اکنون مى

و کشنده در آینده نزدیک چنان بخاطر پول و نفع شخصى هر اصل اخالقى را زیرپا گذارند. اعمال مخرب 
وحشتناك و گسترده خواهد بود که دلهاى بسیارى ضعف خواهد کرد. آنچه که عیسى گفته بود پیش از 

بازگشتش بوقوع خواهد پیوست، دقیقاً تحقق خواهد یافت.
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شرارت به جاى محبت
). عیسى در مورد فزونى 12:24(متى» و به جهت افزونى گناه محبت بسیارى سرد خواهد شد«عیسى فرمود: 

گوید. روح شرارت یافتن شرارت و گناه بعنوان یکى از ویژگیهاى اصلى دوران پیش از بازگشتش سخن مى
شود تا این شرارت ابعادى بیابد کرده است اما اکنون شرایطى وجود دارد که باعث مىهمواره در جهان عمل مى

وسایل ارتباط جمعى، حمل و نقل عمومى و حوادث تاریخى در اتحاد سابقه بوده است. که تاکنون در تاریخ بى
اند که باعث فزونى یافتن روح شرارت در سرتاسر جهان گشته هایى را بوجود آوردهجماهیر شوروى زمینه

است.
کند آن است که نه تنها این روح شرارت گسترش خواهد یافت به آن اشاره مى12:24نکته دیگرى که متى 

» محبت بسیارى سرد خواهد شد.«دهد که ه همچنین عواقب خوفناکى نیز خواهد داشت. عیسى هشدار مىبلک
گوید که در روزهاى آخر جامعه را فرو خواهد گرفت. دانشمند سرد شدن محبت در مورد فضایى سخن مى

یدن، وزیدن، دم«که در این آیه بکار رفته است به معناى psuchoگوید فعل یونانى عهدجدید واین مى
توان گفت در روزهاى آخر در سرتاسر جهان بادى خواهد وزید که است. بنابراین مى» توسط وزش سرد شدن

باعث سرد شدن قلب انسانها خواهد شد. در روزهاى آخر، بجاى محبت به همسایه، ترس در قلب انسانها 
بینیم کمتر پیش اخبار تلویزیون را مىاندازیم یاحاکم خواهد شد. امروزه هنگامى که نگاهى به روزنامه مى

آید که خبرى در مورد جنایات وحشتناك در اطرافمان نشنویم. بازى کردن کودکان شبها در خیابان، دیگر مى
اند. هایى شایع و افزایش یابنده تبدیل شدهخطر نیست. دزدى، سرقت، اعتیاد، تجاوز و قتل به پدیدهچندان بى

شوند تا قلب انسانها از آن فضاى جدید هستند که امروزه بوجود آمده است و باعث مىها بخشى همه این پدیده
بجاى پر شدن از محبت از ترس پر شود.

پسرم دیو، باید از سن آنتونیوى 1995امروز دیگر هیچ کجاى دنیا کامالً امن نیست. در پنجم ژوئن سال 
ا براى خدمتى سه ماهه از آنجا به پکن و سپس به شد تآنجلس مىالمللى لستگزاس عازم فرودگاه بین

شد که در چین یا مغولستان اتفاقى بود نگرانى اصلى من این مىمغولستان برود. اگر چند سال پیش از آن مى
آنجلس برود زیرا المللى لسام این بود که او باید به فرودگاه بینبرایش نیفتد. اما در آن روز بزرگترین نگرانى

اى تهدید کرده بود که هواپیمایى را در این فرودگاه منفجر م که آن روز شخصى با فرستادن نامهمطلع شد
اى شده است که تالشم خواهد کرد.این واقعه باعث شد پى به این موضوع عجیب ببرم که اکنون وضعیت بگونه

تفاقى افتاده است؟ ایاالت در آن روز این بود که پسرم به سالمت از آمریکا خارج شود و به چین برود. چه ا
متحده در حال جنگ با کشورى دیگر نیست اما تهدیدات و اعمال جنایتکارانه و قانون شکنانه صلح و امنیت را 
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توانند هر نقطه اند. همانگونه که در اوکالهاماسیتى مشاهده کردیم جنایتکاران مىبه شکل جدى به خطر انداخته
اى که بدین طریق ممکن است پدید آید آنقدر هند. آسیبهاى احتمالىاز جهان را هدف حمالت خود قرار د

شود.بزرگ است که قلب انسانها مملو از هراس و وحشت شدید مى
توان به آن اشاره کرد این است که آدم اما موضوع مهمترى که در کنار افزایش جنایت و قانون شکنى مى

ند و این توانایى را نیز دارند که دیگران را متقاعد کنند که خدا کنند خدا هستاند که فکر مىکشانى ظاهر شده
هستند. پیش از آن که بیندیشید که چنین چیزى براى 

رابخوانید.بعدىپیوندد،فصلنمىعصرمابوقوعکردهتحصیلانسانهاى
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...قرنى مملو از جنگ، بالیاى طبیعى و نظامهاى سیاسى سرکوبگر باعث بوجود آمدن سردرگمى روحانى 
سازند اند که نه تنها خود را نابود مىاى با پیروانشان پدید آمدهشده است. براثر این شرایط خدایان خود خوانده

کنند.بلکه بر روى نابودى دیگران با خودشان نیز تأکید مى

یان بوروماء
نگار، مجله تایمروزنامه

من "زنهار کسى شما را گمراه نکند. زآنرو که بسا بنام آمده خواهند گفت که «عیسى در جواب ایشان گفت: 
و بسیارى را گمراه خواهند کرد...زیرا که مسیحیان کاذب و انبیاء کذبه ظاهر شده عالمات و "مسیح هستم

هند نمود که اگر ممکن بودى برگزیدگان را نیز گمراه کردندى. اینک شما را پیش معجزات عظیمه چنان خوا
خبر دادم.

4:24-245-25متى 

فصل دوم

مسیحان دروغین و انبیاى دروغین

در یکى از روزهاى ماه ژانویه براى موعظه کالم خدا به یکى از نقاط دور دست سیبرى رفته بودیم. کمى از 
میزان برودت هوا کاسته شده بود اما من باز تردید داشتم که آیا ساکنان آن منطقه در جلسه بشارتى ما شرکت 

چگونه بود؟خواهند کردیا خیر. براستى شرایط روحانى این قسمت دور افتاده
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من به سرعت دریافتم که عالقه به مسائل روحانى در میان ساکنان این منطقه عمیقاً وجوددارد. به هر جا که 
رفتیم ساکنان این منطقه براى مسائل روحانى بدنبال پاسخ بودند. اگرچه سردرگمى روحانى نیز در بین مردم مى

ک سالن ورزشى زنى میان سال پاکتى به دستم داد.امان در یشد. شبى پیش از آغاز جلسهدیده مى
توانم با شما سخن آقاى تیپت، مى«گفت به من گفت: این زن درحالى که بخوبى به زبان انگلیسى سخن مى

لبخند زدم و با خود اندیشیدم که او در » ام.خواستم به شما بگویم که من مسیح را مالقات کردهبگویم؟ مى
»واقعاً عالیست، چه زمانى خداوند را شناختید؟«گوید. به او گفتم: آوردنش به مسیح سخن مىموردتجربه ایمان 
او سپس عکسى از » خواهم آن را به شما بدهم.تابستان گذشته ومن عکسى از او دارم که مى«او پاسخ داد: 

هاى فروشىبسیارى از کتاباى داشت وشبیه عکسهایى بود که در شخصى را به من داد که موهایى بلند و قهوه
کند و شخصى او در اینجا در سیبرى زندگى مى«مسیحى از چهره مسیح ترسیم شده است. سپس ادامه داد: 

اند، او را دوست دارند العاده است.او مسیح است. هزاران نفر دیگر مانند من وجود دارند که او را شناختهخارق
»شما نیز بخواهید تا او را مالقات کنید.کنم که کنند. فکر مىو از او پیروى مى

رسد که شما زنى بنظر مى«کردم بخودم بیایم و آرامشم را حفظ کنم به او گفتم: من درحالى که سعى مى
بسیار باهوش و فهمیده هستید. شما باید بدانید که عیسى گفت که در روزهاى آخر اشخاص بسیارى ظاهر 

توانم شما را مطمئن سازم که این شخص مسیح نیست من مى» مسیح هستم.من «خواهند شد که خواهند گفت: 
شنیدن آنچه که انتظار » اى از تحقق یافتن کالم پیشگویانه مسیح در مورد روزهاى آخر است.بلکه فقط نمونه

اش درهم برود. من در مورد مسیحان دروغین توضیحات بیشترى به شنیدنش را نداشت باعث شد تا چهره
و او را تشویق کردم تا به سخنان من در مورد بازگشت ثانوى مسیح به دقت گوش بسپارد.او چنین کرد اودادم

کردیم تا قلب خود را به مسیح بسپارند، قلبش را به مسیح سپرد. شبان و هنگامى که ازاشخاص دعوت مى
این هزاران نفر دیگر از این کلیسایى محلى نیز به مشاوره با او پرداخته و شروع به کمک به او کرد. با وجود

کردند.مسیح خود خوانده پیروى مى
واکنش مثبت مردم در این منطقه همانند دیگر مناطقى که تابحال موعظه انجیل را نشنیده بودند، مرا متعجب 
ساخت. من در ورزشگاهى در یکى از نقاط دور دست روسیه ایستاده بودم که انجیل تا بحال در آنجا در جمع 

گذاشتم، توجه اى که در آن منطقه پاى مىو به شکل آشکار موعظه نشده بود. در هر شهر یا روستاى دور افتاده
شد تا کردند و این امر باعث مىشد و اشخاصى مبادرت به این کار مىو عالقه به احضار ارواح دیده مى

ى داشته باشند.هاى اسرارآمیز و گروههاى مرموز برخورد پذیرایاشخاص نسبت به فرقه
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کشمکشهاى مرتبط با مسیحان دروغین
هاى اسرارآمیز در شوروى سابق مرا متعجب ساخته است. در کشورى که کمونیستها به رشد سریع فرقه

دادند، شکلى نظامدار اشخاص را از دوران کودکستان تا پایان دانشگاه، با نظریات الحادى شستشوى مغزى مى
ق برایش تنها در جمهوریهاى شوروى سااند. اما این گها مذهبى اسرارآمیز پیوستهبه فرقهاشخاص بسیارى 

رسد که ظهور مسیحیان و انبیاى دروغین خودخوانده و افزایش پیروانشان در سرتاسر نیرومند نیست. بنظر مى
هاى اسرارآمیز مذهبى فرقهدایرةالمعارف «اى یافته است.گوردون ملتون، نویسنده کتاب جهان ابعاد نگران کننده

کنند. در طى براین باور است که حداقل هفتصد فرقه اسرارآمیز مذهبى در ایاالت متحده فعالیت مى» در آمریکا
مسیحان و انبیاى دروغین در اروپاى شرقى، غرب اروپا، آسیا و آمریکاى شمالى رشد چشمگیرى 90دهه 
صلح، بهروزى و برقرارى یک نظم نوین جهانى، اشخاص را مجذوب هایى در مورداند. آنها با دادن وعدهیافته

کنند که تأیید کنند ادعا مىسازند. اغلب هنگامى که آنان فلسفه مبتنى بر عشق و ایثار خود را عرضه مىخود مى
عمیقاً شود تا پیروانشان از آنها الهى در وراى مأموریت آنها وجود دارد. در برخى موارد عملکرد آنها باعث مى

شود.سرخورده شوند و در مواردى نیز مرگ و نابودى دامنگیر آنها و پیروانشان مى
همچنین شما نیز چون این همه را ببینید بفهمید که نزدیک «انجیل متى به پیروانش گفت: 24عیسى در باب 

ود، ظهور مسیحان و انبیاى شدر کالم عیسى مى» این همه«). یکى از مواردى که شامل 33(آیه» بلکه بر در است
شود آنقدر رسد که این موضوع در فهرست موضوعاتى که به بازگشت مسیح مربوط مىدروغین است. بنظر مى

کند. نخستین بار او این موضوع را مستقیماً در پاسخ به سؤال اهمیت دارد که او دوبار این موضوع را ذکر مى
» شود و نشان آمدن تو و انقضاى عالم چیست؟این امور کى واقع مى«پرسند: کند که از او مىشاگردانش ذکر مى

من مسیح «گوید که بسیارى ادعا خواهند کرد که دهد که فریب نخورند و مى). وى بدیشان هشدار مى3(آیه 
زیرا که مسیحان «گوید: کند و مىنیز تکرار مى25تا 23او سپس پیشگویى و هشدار خود را در آیات » هستم.

ذب و انبیاى کاذب ظاهر شده عالمات و معجزات عظیمه چنان خواهند نمود که اگر ممکن بودى برگزیدگان کا
»را نیز گمراه کردندى.

مسیحان دروغین در پایان هزاره
اى از مسیحان اند. اما در آخرین دهه این هزاره موج گستردهمسیحان و انبیاى دروغین از دیرباز وجود داشته

اى در جمع آورى پیروان العادهشوند و توانایى خارقاى ظاهر مىشود. آنها در هر قارهى دروغین دیده مىو انبیا
متعدد دارند. بسیارى از این پیروان حاضرند براى مسیحان خود بمیرند یا حتى دست به قتل و آدم کشى بزنند. 
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دهند و به نها را در دسترس همگان قرار مىهاى جمعى نقش مهمى در شناخته شدن آنها دارند و تعالیم آرسانه
کنند تا در قلب انسانها جاى پایى بیابند.این مسیحان دروغین کمک مى

از دیوید کورش در واکوى تگزاس گرفته تا شوکوآساهارا درتوکیو، پیروان این مسیحیان دروغین خود را 
دهنده برخى از این مسیحان خود خوانده پیروان آنها سازند. تعالیم فریب براى آخرین نبرد آخرالزمانى آماده مى

را برآن داشته است تا دست به خودکشى زنند یا حتى بخاطر رهبرانشان اقدام به آدم کشى کنند. براى مثال 
اى و زخمى اعضاى فرقه آساهارا گاز کشنده سارین را در متروى توکیو پخش کردند که باعث کشته شدن عده

وقایع توکیو هشدارى روشن به تمام جهان «نوشت: 1995ر نفر شد. مجله تایم در سال شدن بیش از پنج هزا
اى که بسیارى از کارشناسان سالها از آن بیم داشتند قدم فراتر گذاشته است. اکنون بود. تروریسم از آستانه

»پردازند.مشخص شده است که گروههایى وجود دارند که به شکلى کامالً اتفاقى به کشتن انسانها مى
کارشناسان دقیقاً شاهد تحقق یافتن آن چیزى هستند که عیسى گفت پیش از بازگشتش بوقوع خواهد 

اند و این توانایى را نیز دارند که دیگران را در این پیوست. انسانهایى که خودشان را به مرتبه خدایان باال برده
سابقه ، ترس و هرج ومرج را پدید آورند که در تاریخ بىاند دورانى مملو از وحشتمورد متقاعد سازند توانسته

تواند باعث نابودى و خرابى در بوده است. این مسیحان جدید به تکنولوژى جدید نیز دسترسى دارند که مى
ترین جوامع انسانى شود. اجازه بدهید به شکلى اجمالى به بررسى برخى از این مسیحان دروغین و پیشرفته

اشان بپردازیم که چگونه توسط آنها از انسانها سوءاستفاده العادهنها از تکنولوژى و قابلیتهاى خارقنحوه استفاده آ
آورند.کنند و وحشت و هراس در آنها بوجود مىمى

1993واکو، تگزاس، ایاالت متحده 
نخستین مورد مهم از یک مسیح دروغین در دهه نود، در خود ایاالت متحده مشاهده شد. در شهر آرام واکو 
در ایاالت تگزاس، روزنامه نگاران از تمامى جهان جمع شده بودند تا اخبار مربوط به محاصره اردوگاه داودییان 

به اطالع جهانیان برسانند: رهبر این فرقه، دیوید را که یک فرقه مذهبى اسرارآمیز مربوط به زمانهاى آخر بود، 
بیش از یکصد مأمور دولتى » مقدس صحیح باشد، پس من مسیح هستماگر کتاب«کورش به پیروانش گفته بود: 

براى دستگیر کردن کورش به اتهام ذخیره کردن سالح و نیز ارتکاب جرائم دیگر، به اردوگاه دیویدیان رفتند. او 
م گرفتند در برابر محاصره نیروهاى دولتى مقاومت کنند و درنخستین تالش مأموران براى و پیروانش تصمی

دستگرى او، چهار مأمور کشته و شانزده نفر دیگر زخمى شدند و از میان پیروان کورش نیز ده نفر جان باختند.
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ارج از شهر واکو قرار کورش و پیروانش خود را براى نبردى عظیم آماده کرده بودند. اردوگاهى که در خ
روز مقاومت کردند. در نهایت 41داشت بیشتر به پایگاهى نظامى شباهت داشت تا به یک پرستشگاه. داویدیان 
شدند در اثر به آتش کشیده شدن نیز اکثر ساکنان داخل اردوگاه که شامل نود و یک زن و مرد و کودك مى

اردوگاه و نابودى آن جان باختند.
هاى این درگیریها را در برابر چشمان آمریکاییهاى حیرت زده به نمایش اى تلویزیون صحنهایستگاهه

گذاشتند. در ذهن بسیارى از آمریکاییها این سؤال مطرح بود که چرا مأموران دولتى به اردوگاه حمله کردند. اما 
افتاد؟ د این تراژدى اتفاق مىتوانست به این سؤال و سؤاالت مشابه دیگر پاسخ دهد که چرا بایگویا کسى نمى

چرا گروهى از مردان و زنان و کودکان باید تا به آخر از شخصى پیروى کنند؟
از کلیساى ادونتیست اخراج شده بود. به نوشته 1984کورش که نام اصلى او ورنون هوول بود، در سال 

رس تغییر داد، یعنى نام همان پادشاهى را نام خویش را به کورش نام پادشاه فا1990روزنامه تایم، وى در سال 
بر خود گذاشت که به یهودیان اجازه داد تا پس از اسارت در بابل به سوى موطنشان اسرائیل بازگردند. الهیات 

کرد تا با ذخیره کردن غذا و اسلحه و مهمات، پس از وقوع او آخرالزمانى بود اما در عین حال او تالش مى
ى شدن حیات اجتماعى، ترتیباتى فراهم آورد تا خود و پیروانش جان سالم بدر برند.اى یا متالشجنگ هسته

اى از ایاالت متحده که مسیحیان معتقد بسیارى وجود دارند ظاهر او مسیح دروغینى بود که درست در منطقه
شد.او توانست پیروانى از انگلستان، استرالیا و نیز ایاالت متحده به سوى خود جذب کند. برخى مردها آنقدر در 

رزندان خود را نیز به کورش بدهند تا با آنها رابطه مورد الوهیت او اطمینان داشتند که حاضر بودند همسران و ف
گوید: یکى از اعضاى فرقه داویدیان بوده است مى1989تا 1988جنسى داشته باشد. مارك بروت که در سالهاى 

کورش عالقه زیادى به رابطه جنسى و دختران جوان داشت. او شروع به تعلیم دادن کرد که تمامى زنان دنیا «
گوید کورش یکى دیگر از پیروان سابق این فرقه مى» ستند و تنها او حق تولید مثل کردن را دارد.متعلق به او ه

خدا به این نتیجه رسیده است که او را به زمین بفرستد تا عیساى گناهکار باشد تااینکه هنگامى «داد که تعلیم مى
»گناه و فساد برخوردار باشد.اى در موردکه در روز داورى بر مسند داورى قرار گرفت از هر تجربه

توانیم بفهمیم که چگونه ممکن است کسى به این تعالیم غیرعقالنى و غیر اخالقى بسیارى از ما واقعاً نمى
زنهار کسى شما را گمراه نکند زآنرو که بسا به نام «ایمان داشته باشد. ما باید بیاد داشته باشیم که عیسى گفت: 

).4:24-5(متى » من مسیح هستم و بسیارى را گمراه خواهند کردمن آمده خواهند گفت که

1993کیف، اوکراین، 
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پس از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى، فرقه برادرى سفید به سرعت شهرت و محبوبیت بسیارى کسب کرد 
ود ساخت. و در طى مدت کوتاهى بیش از پانصد هزار نفر را از سرتاسر اتحاد جماهیر شوروى سابق جذب خ

یک مهندس روسى به نام یورى کریوونوگف، پس از سقوط کمونیسم این فرقه را بنیان نهاد. او نبى اعظم این 
الوقوع بر جهان خبر داد و سپس همسر خود مارینا تسویگن را مسیح فرقه فرقه شد و در مورد داورى قریب

. نام جدید او به مارینا دوى کریستوس تغییر یافت. خود اعالم کرد. همانند کورش مارینا نیز نام خود راتغییر داد
کریونوگف به نبى دروغینى تبدیل شد که اشخاص بسیارى را گرد خود جمع نمود و سپس همسر خود را 
مسیح اعالم کرد. نکته عجیب آن که صدها هزار نفر پیرو مارینا شدند. عیسى در مورد ظهور چنین انبیا و 

ر هشدار داد.مسیحان دروغین در روزهاى آخ
پوسترهاى بسیارى از مارینا در مسکو، کیف و دیگر شهرهاى جمهوریهاى سابق شوروى نصب شدند. در 

» توانید در روز داورى نجات بیابید.من خداى زنده هستم و فقط توسط من مى«زیر عکس او نوشته شده بود: 
ى دست جمعى پیروان او بودند. مارینا که هنگامى که او در کیف دستگیر شد، مقامات حکومتى نگران خودکش

من مارینا دوى کریستوس هستم. شما همگى خادمان «قبالً یک رهبر کمونیست بود به مقامات حکومتى گفت: 
سال 2000همانطور که او در هنگام مرگش در «سپس با اشاره به مرگ عیسى گفت: » شیطان و ابلیس هستید.

»ن سى و سه سال دارم.پیش سى و سه سال داشت، من هم اکنو
کند مسیح است که در ابتداى این فصل همچنین در سیبرى نیز فرقه دیگرى وجود دارد که رهبرش ادعا مى

به او اشاره کردم. او هزاران نفر پیرو دارد. تاکنون او مشکالت و زیانهاى جدى براى جامعه بوجود نیاورده 
رسد مسیحیان بفرد بودن دوران ماست، یعنى دورانى که بنظر مىانگیزى از منحصراست. اما او نیز نشانه غم

اند:دروغین در آن زیاد شده

1994سویس، 
لوك ژورت، همانند دیوید کورش، عمیقاً معتقد بود که براى آخرین نبرد عظیم و نهایى باید اسلحه ذخیره 

ه محکوم شد، به کانادا گریخت. او در سویس پس از اینکه به جرم تالش براى تهیه اسلح1993کند. او در سال 
فرقه معبد آفتاب را تأسیس کرد که دویست پیرو در سویس و هفتاد و پنج پیرو را در کانادا جذب نمود. این 

کرد مسیح است قادر بود تا پیروان خود را قانع سازد که با او و براى او بمیرند.شخص که ادعا مى
عضو این فرقه به مرگى فجیع در دو روستاى چیرى و سالوان سویس جان ، چهل و هشت1994در اکتبر 

سپردند و اجسادشان به شکلى فجیع سوزانده شده بود. اعضاى این فرقه یا دست به خودکشى زده بودند یا به 
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شد. اشان براثر اصابت گلوله سوراخ شده بود، پیدا قتل رسیده بودند. جسد برخى از آنها نیز درحالى که جمجمه
برخى از آنها پیش از خودکشى یادداشتى از خودبرجاى گذاشته بودند. جسد پنج عضو دیگر گروه نیز درحالى 

شد در کانادا یافت شد. در روستاى چیرى، مأموران آتش نشانى پس از که زخم چاقو بر بدنشان دیده مى
طریهاى شامپاین بر زمین یافتند که اى که اعضاى گروه در آن کشته شده بودند، بهاى خانهجستجو در مخروبه

نشان دهنده این بود که پیش از خودکشى جمعى و قتل، اعضاى فرقه جشنى را برگزار کرده بودند. اجساد 
اعضاى گروه، درحالى که به شکل دایره را تشکیل داده بودند، روبسوى تصویرى داشتند که شباهت بسیارى با 

بلند و ریش داشت.چهره ژورت داشت که همانند مسیح موهاى

1995توکیو، ژاپن 
ترین فرد در میان مسیحان دروغین در اواسط دهه نود دانست. او بنیان توان برجستهشوکو آساهارا احتماالً مى

کند که ده هزار عضو (حقیقت برتر آوم) است. این فرقه ادعا مىshinrikyo Aumگزار و رهبر فرقه 
ز در کشورهاى دیگر دارد. آساهارا موفق شده است هزاران ژاپنى و روسى تشنه در ژاپن و سى هزار عضو نی

معنویت را جذب کند که بسیارى از آنان داراى تحصیالت عالى هستند و در میان آنها وکیل، دانشمند، 
نفر شوند. آساهارا در مسکو خطاب به پانزده هزار هاى دیگر نیز دیده مىمتخصصان کامپیوتر و متخصصان رشته

سخنرانى کرد و ادعا کرد که در حدود سى هزار پیرو در روسیه دارد. بنا بر گزارش مطبوعات، فرقه آساهارا 
اى رادیویى را از ایستگاه رادیویى مایاك در مسکو کند تا هر روزه برنامهسالى هشتصد هزار دالر هزینه مى

کند.و پخش مىاى را از تلویزیون مسکاى یکبار نیز برنامهپخش کند و هفته
کند و پیش گویى کرده است که در پایان دهه نود جهان این پیامبر موعود ژاپنى آدولف هیتلر را تحسین مى

او نه تنها » کنم که خدا هستم.بنابراین من اعالم مى«نویسد:پایان خواهد یافت. آساهارا در یکى از کتابهایش مى
یهاى تحصیل کرده را متقاعد سازد که او خداست بلکه همچنین آنها را این قابلیت را داشته که بسیارى از ژاپن

اى را علیه ژاپن متقاعد ساخته که جهان بزودى به پایان خواهد رسید. به گفته او ایاالت متحده جنگى هسته
شروع خواهد کرد که در اثر آن تنها ده درصد از کل جمعیت ژاپن و نیز پیروان او نجات خواهند یافت.

اى باور دارد بلکه متهم شده است که با پخش گاز اعصاب در توکیو سعى کرده او نه تنها به این جنگ هسته
است تا فاجعه عظیمى را پدید آورد. پخش گاز اعصاب در متروى توکیو تراژدى خوفناك و هراس آورى براى 

بسیارى را دیدم که در محوطه اشخاص«دهد: اى مشاهداتش را چنین شرح مىمردم ژاپن بود. عکاس روزنامه



8

توانستند بایستند. مردى را دیدم که همانند سوار شدن به قطار بر زمین افتاده بودند یا بر زانوهایشان افتاده و نمى
پیچید.اى که از آب خارج شده باشد، بخود مىماهى

اندازد. در طى جنگ جهانى دوم مىگاز شیمیایى سارین ما را بیاد تالشهاى هیتلر براى نابود ساختن یهودیان 
رحمیهایى در تاریخ بشر بوقوع این رخداد لرزه بر اندام تمام کسانى انداخت که امیدوار بودند دیگر چنین بى

دادند پیروان آساهارا بالقوه این توان را دارند نخواهند پیوست. اما پلیس ژاپن دالیل بسیارى داشت که نشان مى
ره دوم قتل عام دیگرى را ترتیب دهند. بنابراین نزدیک به یک هزار پلیس چند هفته پس که با پایان رسیدن هزا
به مرکز فرقه آساهارا هجوم بردند. مأموران پلیس با بازرسى این مرکز چندین تن 1995از فاجعه ماه مارس 

وپروپیل و استونیتریل مواد شیمیایى یافتند که شامل سدیم سیانید، سدیم فلوراید، ترى کلراید فسفر، الکل ایز
خطر و برخى کشنده بودند و برخى دیگر نیز در صورت ترکیب با یکدیگر شد که برخى از این مواد بىمى
توان چهار اى تخمین زد که با این مقدار مواد مىتوانستند موادى بسیار کشنده را بوجود آورند. روزنامهمى

کند. (مجله تایم، سوم اى دیگر رقم ده میلیون را ذکر مىروزنامهمیلیون و دویست هزار نفر را از پاى درآورد و 
).1995آوریل 

شود؟چرا در عصر ما چنین مى
برد که چگونه انسانها در عصر تفکر غیردینى و سکوالریسم، ها انسان را در فکر فرو مىبررسى این پدیده

ها از نظر جذب اعضاء رشد سریعى این فرقهشوند. بدون شک در سالهاى گذشتههایى مىپیرو چنین فرقه
اند. اما علت این امر چیست؟ عصر ما عصر عقالنیت علمى است و زمانیست که ظاهراً حمله به ایمان به داشته

خدا به مد روز تبدیل شده است. 
دارد. این در مورد این چهار مسیح دروغین که در مورد آنها سخن گفتیم و پیروانشان عامل مشترکى وجود 

اند. هنگامى که زندگى فقط براساس گرایى برآنها حاکمند، رشد کردهها در فضایى که تفکر غیردینى و مادهفرقه
آیند. انسانها به صورت خدا شود، در جامعه شکلهاى عجیب و انحرافى ایمان پدید مىگرایى تعریف مىماده

یده است اشتیاقى طبیعى و عمیق در آنها وجود دارد. اند و براى شناخت خدایى که آنها را آفرآفریده شده
انجامد. شود، نتیجه این امر همیشه به انحراف ایمان اصیل مىهنگامى که این اشتیاق توسط جامعه سرکوب مى

تواند آنقدر شدید باشد که انسانها ممکن است هر کارى انجام دهند یا از هر کسى این تشنگى در موردخدا مى
داند پیروى کنند.ق خدا را مىکه بگوید طری
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البته حکومت اتحاد جماهیر شوروى سابق به مدت هفتاد سال به انسانها دیکته کرده بود که انسانیت و 
زندگى، امرى کامالً مادیست. فلسفه رسمى حکومتى فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک بود.اما در غرب، مدت زمان 

گرایى مبتنى بر نظام گرایى است، گسترش و شیوع یافته است. مادهادهاى که اساس آن مزیادى نیست که فلسفه
دارى نیز در نهایت جامعه غربى را دچار خالیى خواهد ساخت که ماتریالیسم دیالکتیک در اروپاى سرمایه

شرقى موجب شد. درحالى که پس از سقوط کمونیسم من در بسیارى از مدارس روسیه در مورد مسیح موعظه 
شود که در بسیارى از مدارس دولتى ایاالت متحده در مورد مسیح سخن بگویم. اما به من اجازه داده نمىام کرده

ایاالت متحده، ژاپن، سویس وکانادا در صدر فهرست کشورهاى ثروتمند دنیا قرار دارند و این کشورها 
این کشورها کشورهایى هستند که کنند. هاى انحرافى رشد مىرسد در آنها فرقهمناطقى هستند که بنظر مى

گرایى خالء عظیمى در قلب شهروندانشان پدید آورده است و این خالء چنان عظیم است که برخى از ماده
کنند مسیح هستند، حاضرند آدم بکشند یا خودشان کشته اى که ادعا مىشهروندانشان بخاطر رهبران خودشیفته

تواند باعث به ى انسان را نسبت به خدا تشدید کرده و حتى مىگرایى در هر شکل، صرفاً تشنگشوند. ماده
انحراف کشیده شدن این تشنگى شود.

توان در کشورهایى که سابقاً پشت پرده آهنین بودند آشکارترین نمونه این تشنگى نسبت به خدا را مى
تأثیر تشنگى روحانى عمیقى اند، عمیقاً تحتمشاهده کرد. بسیارى از اشخاصى که به اروپاى شرقى سفر کرده

اند که پس از سقوط کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروى سابق و کشورهاى اروپاى شرقى وجوددارد. قرار گرفته
من و دو تن از دوستانم به شکلى موفق شدیم تا در گردهمایى 1973اما این پدیده جدیدى نیست. در سال 

آیى صد هزار کمونیست جوان و سرسپرده از همه این گردهمجوانان کمونیست دربرلین شرقى شرکت کنیم. در
نقاط جهان شرکت داشتند و ما براى شهادت دادن در مورد مسیح به میان آنها رفته بودیم. در نتیجه این سفرمان، 

هاى باال قرار داشتند از گناهانشان توبه کرده و به دویست نفر جوان کمونیست که از نظر تشکیالتى در رتبه
ح ایمان آوردند و این امر عمیقاً ما را تکان داد. پس از این گردهمایى مسافرتهاى من به کشورهاى اروپاى مسی

شرقى آغاز شد و من تشنگى عمیقى نسبت به خدا در این کشورها مشاهده کردم.
ایسه با من براى نخستین بار وارد رومانى شدم. تشنگى نسبت به خدا در این کشور قابل مق1980در سال 

هیچیک از جاهایى نبود که تا بحال سفر کرده بودم. نکته جالب اینکه رومانى از کشورهایى بود که مسیحیان را 
کردم کلیساها مملو از جمعیت بود. در بسیارى از کرد اما به هر گوشه این کشور که سفر مىشدیداً سرکوب مى

ایستادند. چیزى شبیه به فرمولى ریاضى در فکر من موارد اشخاص براى شنیدن انجیل مسیح در خیابانها مى
شکل گرفته که بیانگر این وضعیت است.
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سرکوب ایمان = تشنگى شدید نسبت به خدا
سرکوب شدیدتر ایمان = تشنگى شدیدتر نسبت به خدا

ن کشور ، در طى انقالب رومانى و یک هفته پس از مرگ دیکتاتور مخوف ای1990من مجدداً در اول ژانویه 
نیکال چائوشسکو، وارد این کشور شدم. در این کشور من شاهد شرایطى بودم که معتقدم به روشنى نشان دهنده 

هاى مربوط به کمونیسم را از شرایط اروپاى شرقى در این روزهاست. در همه نقاط شهر مردم نمادها ونشانه
یالیسم دیالکتیک تعلیم داده شده بود، اما آنها از این دیوارها و میادین محو کرده بودند. به توده مردم فلسفه ماتر

فلسفه نفرت داشتند.
در عین حال در کل کشور هزاران نفر از مردم به خیابانها و میادین ریخته بودند و به شکلى خود جوش 

خدا وجوددارد! «یعنى Exista !Exista DumnezeuDumnezeuزدند: یکصدا فریاد مى
کرد. ایمان از قلب انسانها فوران مى» خدا وجود دارد!

بنابراین حالت پذیرش و گشودگى در قلب ساکنان این کشورها نسبت به خدا و امور روحانى، باعث شده 
بى آن را هاى انحرافى به این کشورها سرازیر شوند. زمینى را که تفکر غیردینى هفتاد سال بخواست تا فرقه

شخم زده است، خاك مناسبى براى گروههاى مختلف مذهبى فراهم ساخته است. بسیارى از این گروهها هیچ 
هاى مخوفى ندارند که مسیحیان دروغین در رأس آنهاقرار دارند. این گروهها صلح طلب و شباهتى به فرقه

مقدس دارد. گروههایى چون شاهدان کتابغیرمخرب هستند اما تعالیم آنها در تضاد کامل با مسیحیت مبتنى بر 
اند اما تعالیم آنها مخالف تعالیم تاریخى و یهوه و مورمونها تأثیرات ماندگارى در اروپاى شرقى برجاى گذاشته

توانید پیوسته رقصندگان و سرایندگان فرقه هاراکریشنا را در خیابانها مقدسى ایمان مسیحیست. شما مىکتاب
اهده کنید.اطراف میدان سرخ مش

ام ام. به هر کجا که پاى گذاشتهترین نقاط اتحاد جماهیر شوروى سابق سفر کردهمن به برخى از دور افتاده
ام. با وجود این تشنگى روحانى بدون توبه کردن و بدون درکى از خدا تشنگى روحانى عمیقى را مشاهده کرده

گشاید. بنظر رابر تعالیم غلط انبیا و مسیحیان دروغین مىمقدس  است قلب انسانها را دربکه مبتنى بر کتاب
رسد در پایان قرن انسانها مأیوسانه در جستجوى کسى هستند که از نظر روحانى آنها را هدایت کند و مى

گشاید تا در هر گوشه جهان صاحب یک نظام عقیدتى باشد.این جستجو در را براى انبیا و مسیحیان دروغین مى
را فریب دهند.هزاران نفر 

مسیحیان کاذب و انبیاء کاذب ظاهر شده عالمات و «عیسى گفت که در روزهاى آخر پیش از بازگشتش 
با پایان قرن درحالى » معجزات عظیمه چنان خواهند نمود که اگر ممکن بودى برگزیدگان را نیز گمراه کردندى.
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ختیار گرفتن و فریب قلب انسانها آغاز کرده است، که ما شاهد این هستیم که شیطان تالشى گسترده براى در ا
این پیش گویى مسیح در برابر چشمان ما شروع به تحقق یافتن کرده است. 
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جنگ سرد جاى خود را به جنگهاى کوچک امامتعدد در سطح جهان داده است: افغانستان، آنگوال، 
بوروندى، هائیتى، عراق، کویت، لیبریا، روآندا، سومالى، جنوب صحرا و یوگسالوى سابق. درعین حال 

حاد و درگیریها درگیریهاى بسیارى در جمهوریهاى سابق اتحاد جماهیر شوروى وجوددارند و هنوز مشکالت 
اند.در کامبوج، قبرس، ال سالوادور، خاورمیانه، موزامبیک و جاهاى دیگر خاتمه نیافته

اند، اند: جنگهاى داخلى عمدتاً جاى خود را به جنگ بین دولتها دادهماهیت منازعات و جنگها نیز تغییر کرده
بود که حتى گاه سابقه این خصومتها به دولتهایى که از دوران جنگ سرد تخم خصومت بینشان کاشته شده

گردد.دوران استعمار بازمى

روبن مندز، مورخ و کارشناس برنامه توسعه سازمان ملل

و جنگها و اخبار جنگها را خواهید شنید زنهار مضطرب مشوید زیرا که وقوع این همه الزمست لیکن انتها 
با مملکتى مقاومت خواهند نمود...و هر جا که مردارى باشد کرکسان هنوز نیست. زیرا قومى با قومى و مملکتى

در آنجا جمع شوند.

28ù7ù6:24متى 

فصل سوم

جنگها و اخبار جنگها

کند که پیش از بازگشت او بوقوع خواهند پیوست. اى اشاره مىبه رخدادهاى تاریخى24عیسى در متى باب
یکى از دهشتناکترین این رخدادها وقوع جنگهاست. پیش از بازگشت مجدد او جنگها و نیز عواقب وحشتناك 
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آورند تخم نفرت را بین قومها و ملتها فزونى خواهند نهاد. جنگها در فجایع و رنجهایى که پدید مىجنگها روبه
خواهند کاشت.

اى غیرطبیعیست. انسان آفریده شده است تا زندگى کند و دوست بدارد نه اینکه از یاد نبریم که جنگ پدیده
بکشد و نفرت بورزد. اما در روزهاى آخر طبق پیش گویى عیسى نفرت و انزجار بین ملتها و قومها به میزانى 

خواهد رسید. در این دوران میزان جنگها آنقدر زیاد خواهد بود که بخاطر سپردن تمامى مکانهایى که سابقهبى
خواهد » جنگها و اخبار جنگها«در آنها جنگ بوقوع پیوسته است، دشوار خواهد بود. عیسى گفت که دراین ایام 

بود.
طى که پیش از بازگشتش پدید خواهد در آیات بعدى باب بیست و چهارم انجیل متى عیسى در مورد شرای

دهد. شرایط آنقدر وخیم خواهد بود که کرکسها از جسد کشتگانى که بر روى زمین آمد توضیح بیشترى مى
).28اند تغذیه خواهند کرد (آیه پراکنده

به تصور آوردن چنین وضعیت هولناکى دشوار است. من که متعلق به نسل پس از جنگ جهانى دوم هستم، 
در زمان جنگ ویتنام به خدمت زیر پرچم خوانده نشدم اما بسیارى از دوستان و همساالنم در ویتنام جنگیدند. 

کردند اند. برخى از این جنگ بر گشتگان سعى مىدیدم که آنها پس از بازگشت به وطن چقدر تغییر کردهمن مى
بخش یا مواد مخدر روع به مصرف قرصهاى آراماز آنچه که در ویتنام دیده و تجربه کرده بودند بگریزند لذا ش

کردند رویه مشروبات الکلى نمودند. براى من درك آنچه که آنها احساس مىکردند یا شروع به مصرف بى
به روآندا سفر کردم. در این کشور مرگ و ویرانى چنان ابعاد وحشتناکى داشت 1995دشوار بود تااینکه در سال 

توانستم تصور کنم ن در مورد آنچه که دیدم و شنیدم دشوار است. من هرگز نمىکه هنوز براى من سخن گفت
که انسانها بتوانند آنقدر حریص، انتقام جو و وحشت زده باشند که بتوانند به نام جنگ مرتکب چنان اعمالى 

شوند.
ک استفاده کرده شبه نظامیان قبیله هوتو براى کشتن اعضاى قبیله توتسى از اسلحه، نارنجک و حتى موش

هاى توتسى خود زده بودند و جسدهاى آنها را بودند. و حتى هوتوهاى غیرنظامى نیر دست به کشتار همسایه
در رودخانه انداخته بودند و بسیارى از جسدهایى که به رودخانه انداخته شدند در نهایت سر از دریاچه 

دولت کشور همسایه یعنى اوگاندا گزارش داد که هر گریها ویکتوریا در آوردند. در اوج این کشتارها و وحشى
شوند. در ساختمان یک کلیسا پنج روز حدود یک هزار جسد توسط موج به سواحل دریاچه ویکتوریا آورده مى

اند و چیزى هزار نفر سالخى شدند. اسکلتها، لباسها و تزئینات کلیسا هنوز به شکل دست نخورده باقى مانده
ین کلیسا به موزه وحشت تبدیل شده است.جابجا نشده است و ا
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کشتار هنگامى آغاز شد که ارتش روآندا که عمدتاً از هوتوها تشکیل شده بود، از تصمیم رئیس جمهور که 
ها که در اکثریت بودند برآشفتند و هواپیماى رئیس جمهور را سرنگون او نیز هوتو بود براى مذاکره با توتسى

با در دست گرفتن زمام امور، قدرت را در دست هوتوها تقسیم کرده بود. 1960درسال کردند. ارتش این کشور 
ها حکومت هوتوها اجازه داده بود که حدود دو میلیون توتسى در روآندا به زندگى خود ادامه دهند و توتسى

شده بودند. اما آن نیز با صلح و مسالمت به حیات عادى خود در جامعه روآندا ادامه داده و جزئى از این جامعه
گروه از توتسیها که از کشور گریخته بودند حق بازگشت به روآندا را نداشتند. پس از اینکه مذاکرات نتوانست 

اى به هایى که در اوگاندا ساکن شده بودند، حملهباعث بوجود آمدن صلح بین دو قبیله شود، از سوى توتسى
1994تا آوریل 1990کى و درگیریهاى پراکنده از اوایل سال روآندا ترتیب داده شد. بدینسان جنگهاى چری

ها ایراد کرده بود و ارتش ادامه یافت. رئیس جمهور هوتو پیش از مرگش پیام تهدید آمیزى خطاب به توتسى
هایى گرفتند که در کشورشان ساکن هوتوها نیز، پس از مرگ رهبرشان، تصمیم به ریشه کن ساختن توتسى

ها و اعتمادى و نفرت بین دو گروه نژادى بزرگ روآندا یعنى توتسىن قتل عام آغاز شد. بىبودند. پس از آ
هاى وحشت زده گشت و اکنون به شکل کشتار سبعانه سرباز کرده بود توتسىهوتوها، به نسلهاى گذشته بازمى

گریختند.براى نجات جانشان وحشت زده مى
رهبران کلیسایى که عضو آن بودم، از من خواست که تجربیاتم را هنگامى که از روآندا بازگشتم، یکى از

براى کسانى که در کلیسایش بودند بازگو کنم. هنگامى که ایستادم تا سخن بگویم نتوانستم خودم را کنترل کنم 
هایى که شاهد رسد زیرا صحنهو شروع به گریه کردم. توصیف آنچه که من دیدم و شنیدم ناممکن بنظر مى

سمى، قلبهاى ما به «، غیرقابل تحمل بودند. پیش از ترك روآندا، یکى از دوستان روآنداییم به من گفت: بودم
من بیمارى آنها را چشیدم.» شدت بیمار است و ما عمیقاً نیاز به شفا یافتن داریم.

خبرگزاریها رود. گزارشهاىدر روآندا، یکى از بزرگترین فجایع قرن ما به شما مى1994نسل کشى سال 
نفر در طى یک ماه کشته شدند. اما ما با هر روآندایى که مالقات 500000گویند که در طى این نسل کشى مى

اند. این نسل کردیم مدعى بود که آمار کشتار خیلى بیشتر از این تعداد است و بیش از یک میلیون نفر کشته شده
صلح سازمان ملل از این کشور خارج شد. گروهى از نفرى حافظ 1700کشى چنان وحشتناك بود که نیروى 

گذشت چنان درمانده شدند که این سربازان حافظ صلح که بلژیکى بودند از مشاهده آنچه که در اطرافشان مى
پیش از سوار شدن به هواپیما براى بازگشت به کشورشان، کالههاى آبى سازمان ملل را بر سر داشتند، 

سوزاندند.



4

ه قومى دیگرقومى علی
اى پاك نشدنى در قرن قتل عام روآندا نخستین تالش براى قتل عام نبود. قتل عام یهودیها توسط نازیها لکه

قومى با قومى و مملکتى با مملکتى مقاومت «بیستم است. اما این وقایع منطبق با پیشگویى عیسى هستند که: 
ا و بوسنیها در یوگسالوى سابق که اکنون به چند کشور رحمانه بین صربها، کروآتهجنگ بى» خواهند نمود.

در » پاکسازى نژادى«اى دیگر از جنگ قومى با قومى دیگر است. نظامیان صرب در مستقل تقسیم شده، نمونه
رسید، نشانگر کشتارهاى دست بوسنى شرکت داشتند و گزارشهایى که در طى جنگ و پس از آن از بوسنى مى

ى روستاها از سوى صربها و یا تخلیه اجبارى این روستاها بود. بوسنیها نیز در حد جمعى و وحشیانه اهال
دهنده این است که چگونه کردند. نگاهى گذرا به سه منطقه جهان نشانتوانشان در برابر صربها مقاومت مى

ملل روبن منذز جنگ در بین ملتها، با پایان جنگ سرد نه تنها فروکش نکرده است بلکه به گفته مورخ سازمان 
تبدیل شده است.» جنگهاى کوچک و متعدد در سطح جهان«به 

جنگ در روآندا
من یکسال پس از قتل عام روآندا، به درخواست رهبران کلیساهاى انجیلى این کشور، به آنجا سفر کردم. 

رحمیهاى انجام تها و بىپس از گفتگو با رهبران کلیساها و اشخاص عادى و بررسى شواهد، دریافتم که سبعی
شده در این کشور متفاوت با آن چیزى بود که توسط نازیها در جنگ جهانى دوم انجام شد. نازیها تالش کردند 
تا یهودیها را از جامعه و کشور خود حذف کنند همانگونه که نظامیان هوتو نیز سعى کردند تمام توتسیها را 

دو قتل عام وجود داشت. در آلمان نازى یهودیها به اردوگاههاى کار بکشند با این حال تفاوتى اساسى بین این
رحم و سرسپرده که براى این نوع کارها گمارده شده بودند، به قتل اجبارى فرستاده شدند و توسط نازیهاى بى

قاتم را رسیدند. اما در روآندا اکثر اهالى در کشتار مردان، زنان و کودکان مستقیماً شرکت جستند. من هرگز مال
برم. او اکنون شهردار شهر بوتار است اما پیش از وقوع قتل با ساموئل گازانا که یک توتسى است از یاد نمى

عامها او در کتابخانه دانشگاه ملى روآندا در بوتار مشغول کار بود. آنچه که براى خانواده او اتفاق افتاد بیانگر 
فراگیر بوده است و آنچه که بر او رفته بدترین رخدادى این است که نفرت و شرارت تا چه حد گسترده و

ام.نبوده که من در روآندا شنیده
ها کشته شوند، هرج و مرجى کامل حاکم شد. هیچکس هنگامى که دستور صادر شد تا تمامى توتسى

توان به او کردند مىدانست چه باید بکند. توتسیها سعى کردند مکانهایى امن بیابند و به هر کسى که فکر مىنمى
اطمینان کرد متوسل شدند.
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اش سعى کردند در خانه دوستان قابل اعتماد و استادان دانشگاه ساموئل گازانا شهردار آینده بوتار و خانواده
که گازانا با آنها همکار بود، پناه جویند. چون اعضاى خانواده گازانا زیاد بودند، یکى از دوستان قابل اعتماد او 

توانى هفت فرزند، همسر و خودت را در یک مکان مخفى کنى. من پنج تن از تو هرگز نمى«به وى گفت: 
» توانى مکانى دیگر براى خودت، همسرت و دو فرزند دیگرت پیدا کنى.کنم و تو مىفرزندانت را پنهان مى

اش برد، با نظامیان ن او را به خانهاو فرزندا» دوست قابل اطمینان«گازانا با وى موافقت کرد. اما به محض اینکه 
تماس گرفت و آنها آمده و فرزندان گازانا را کشتند. برخى زنان هوتو که با مردان توتسى ازدواج کرده بودند 

کشتند و برخى مردان هوتو همسران خود را که توتسى بودند، کشتند. حتى برخى که باید شوهران خود را مى
آن فرزند خود را که به والد توتسى خود شباهت داشت کشتند. تعداد کشتگان همسر یا شوهرشان توتسى بود،

آنقدر زیاد بود که یکسال طول کشید تا تمامى کشتگان به خاك سپرده شوند. وقتى که ما به روآندا رفتیم، 
کردند.یکسال از کشتارها گذشته بود اما کماکان بسیارى از کشتگان را در گورهاى دسته جمعى دفن مى

ها پراکنده شده بود. این در طى این نسل کشى تعداد کشتگان آنقدر زیاد بود که اجساد در همه راهها و جاده
شرایط دقیقاً مطابق با وضعیتیست که عیسى به توصیف آن پرداخت. او در توصیف فجایع روزهاى آخر 

شمارى که در کل از اجساد بىگوید که کرکسان براى خوردن اجساد جمع خواهند شد. در روآندا سگهامى
کردند بنابراین به سربازان دستور داده شد تا به سگها شلیک کنند و آنها را بکشند. کشور پراکنده بودند تغذیه مى

جنگ در بوسنى
در منازعات قومى بین صربها، کروآتها و بوسنیها در یوگسالوى سابق، در مقایسه با کشتارهاى روآندا، 

ترى بکار گرفته شدند. نفرت و منازعات قومى در این منطقه ریشه در مسائل تر و پیچیدهسالحهاى سنگین
ى که چیزى نمانده بود تا اتحاد این مربوط به گذشته و جنگ پادشاهیهاى اعصار قبل دارد. من دقیقاً در زمان

جمهوریها در قالب فدراسیون یوگسالوى فرو بپاشد، براى شرکت در کنفرانسى که براى شبانان و رهبران 
مسیحى برگزار شد، به یوگسالوى رفتم. پس از فرود در فرودگاه بلگراد، براى کرایه وسیله نقلیه به یک آژانس 

قرار داشت از من سؤال کرد که چه خبرهایى در مورد درگیریهاى  مراجعه کردم. شخصى که پشت صندوق
شناختم سعى کردم از پاسخ دادن به او طفره بروم.ام. از آنجایى که این شخص را نمىصربها و کروآتها شنیده

من صرب هستم. من دوستان کروآت بسیارى دارم. برخى از آنها در جشن عروسى من هم «او پاسخ داد: 
من که با شنیدن سخنان او از » کشم!داشتند. اما اگر بتوانم همه آنها را در یک چشم به هم زدن مىشرکت 

»توانى چنین سخنانى را بر زبان آورى؟چطور مى«تعجب بر جاى میخکوب شده بودم پرسیدم:
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این مرد که بسیار جوانتر از من بود شروع به سخن گفتن در مورد جنگ جهانى دوم کرد و اینکه چگونه 
تو در طى جنگ جهانى دوم حتى بدنیا هم نیامده بودى پس «کروآتها با هیتلر متحد شدند. من به او پاسخ دادم: 

فتادن آن هیچیک از شما پا به دنیا چرا باید بخواهى دوستانت را بخاطر چیزى بکشى که در زمان اتفاق ا
او پاسخى نداشت که به من بدهد.» نگذاشته بودید؟

در پایان این قرن، نفرت و احساسات منفى ریشه دار بین حکومتهاى قدیمى و قومها، از عمق به سطح آمده 
ام که ت را دریافتهاست. در مسافرت به بسیارى از مناطقى که جنگ و منازعه در آنها جریان داشته این حقیق

اند تأثیر نفرت و رنجش موجود در قلب انسانها صرفاً بر شخصى که این احساسات در قلب او خانه کرده
توانند نسل اندر نسل به فرزندان آنها منتقل شوند و باعث آشفتگى و گذارد بلکه این احساسات مخرب مىنمى

خرابى در زندگى نسلهاى بعدى شوند.
پذیرتر است. این خصومتهاى ا بیش از هر نسل دیگرى در طول تاریخ در برابر این عامل آسیبشاید نسل م

اند اما هیچگاه چون عصر حاضر سالحهایى با این تاریخى و دیرین مدتهاى مدیدى به شکل نهفته وجود داشته
سازند.اند که بتوانند چند ملت را تماماً دچار هالکت و نابودى دامنه تخریب وجود نداشته

هرزگوین و دیگر مناطق اطراف در یوگسالوى سابق به قتل ولیعهد فرانس فردیناند - موج تنفر در بوسنى
گردد که توسط یک تروریست صرب در شهر سارایوو مرکز بوسنى ترور شد. ترور فردیناند ریشه در بازمى

داشت. مرگ او باعث شروع جنگ هایى داشت که از دیرباز بین قومها و حکومتهاى بالکان وجود مشاجره
اند. اگر جنگ جهانى اول شد. هشتاد سال پس از این واقعه بسیارى از این نفرتهاى دیرین امروزه سر باز کرده

جهانى سوم براثر این منازعات آغاز شود خرابى و تلفات حاصل از آن ابعادى غیرقابل تصور خواهد داشت. 
توانند چنان هراس و وحشتى را پدید آورند که تمدن ار ماست مىانواع سالحهاى کشتار جمعى که در اختی

بشرى هرگز شاهد آن نبوده است.
در سیبرى بود 1995تمدن بشرى ما از پیش با چنین تهدیدى زندگى کرده است. پسر من، دیو، تابستان سال 

از من پرسید. او به این موضوع هنگامى که در ماه آگوست به او تلفن کردم او در مورد جنگ صربها و بوسنیها 
هاى جمعى روسیه خبر داده بودند که احتمال شروع جنگ جهانى سوم وجود عالقمند شده بود چون رسانه

هاى جمعى روسیه در اشتباه بودند اما براى بسیارى از غربیها درك دلنگرانى اهالى اروپاى دارد. البته رسانه
منازعه در این منطقه باعث شروع یک جنگ جهانى شده است و شرقى در مورد منطقه بالکان دشوار است.

تواند باعث افروخته شدن جنگ جهانى دیگرى گران نظامى براین باورند که این تنشهاى دیرین مىبرخى تحلیل
شوند.
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جنگهاى بالفعل و بالقوه در منطقه بالکان
اند اما اختالفات ختالفات ارضى با یکدیگر جنگیدهصربها، کروآتها و بوسنیها در چند سال گذشته بر سر ا

اى که در مورد مسائل نظامى و آنها در مورد مسائل ارضى در این منطقه منحصر بفرد نیست. آستین بى، نویسنده
سیاسى کتب بسیارى نگاشته، تنشهاى موجود در این منطقه و نقاطى را که احتمال آغاز جنگ در آنها وجود 

برشمرده است:دارد، بدین شرح 

ادعاهایى ضمنى در مورد بخشهایى از جزایر یونان، ترکیه، مقدونیه یونان و قسمتى از ساحل -بلغارستان 
جنوبى رومانى مطرح کرده است.

در مورد بخشهایى از جنوب آلبانى، بخشهایى از مقدونیه برخى جزایر ترکیه ادعاى ارضى دارد.-یونان 
مناطق مرزى صربستان و کل جمهورى مولداوى (از جمهوریهاى سابق شوروى) در مورد برخى - رومانى 

ادعاى ارضى دارد.
نگرو ادعاى ارضى دارد. ملى گرایان آلبانیایى در غرب در مورد جمهورى کوزووو و بخشهایى از مونته-آلبانى 

اند.اى را در مورد اتحاد با آلبانى مطرح کردهمقدونیه دعاوى
خى گروههاى راست گرا در مجارستان ادعاهایى در مورد استان ترانسیلوانیا (که در حال حاضر بر-مجارستان 

گرایان افراطى مجارستان نیز خواستار پیوستن منطقه اند. ملىبخشى از خاك رومانى است) مطرح ساخته
ووجوودیناى صربستان به مجارستان هستند.

نشین بوسنى و کروآسى به پافشارى بر پیوستن مناطق صربگرایان افراطى صرب عالوه بر ملى- صربستان 
صربستان ادعاى ارضى در مورد جمهورى مقدونیه دارند.

برخى اسلوونیها ادعاى ارضى در مورد بندر ایتالیایى تریست دارند.-اسلوونى 
آنها اسلوونیها گرایان افراطى کروآت خواهان الحاق کامل بوسنى به کروآسى هستند و از نظر ملى-کروآسى 

در اشتباهند و بندر تریست متعلق به کروآسى است. 
ایتالیا ادعاهایى ضمنى در مورد ساحل دلماتیه که در خاك کروآسى است، مطرح کرده است.-ایتالیا 

برخى مقدونیها در مورد بخشهایى از یونان، بلغارستان، صربستان و آلبانى ادعاى ارضى - جمهورى مقدونیه 
سرباز آمریکایى 1500یعنى نسبت به کشورهایى که نسبت به مقدونیه ادعاى ارضى دارند. (درحال حاضر دارند 

مقدونیه هستند.)-در حال پاسدارى از مرز صربستان 
توان تشبیه کرد.آرى، بالکان را به یک بشکه باروت مى
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مولداوى، آلبانى، مجارستان، صربستان، ام و به رومانى، من شخصاً از بسیارى از این کشورها دیدار کرده
کنند. توانم درك کنم که چرا این منطقه را به بشکه باورت تشبیه مىام و مىکروآسى، مقدونیه و یونان سفر کرده

اما قبالً این تنشها عمدتاً حالتى خفته و پنهان داشت اما با فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى و سقوط کمونیسم در 
مها سرباز کرد. هنگامى که یوگسالوى کمونیست از هم پاشید آتش جنگ بین صربها، بوسنیها و شرق اروپا، زخ

داد تا این تنشها آشکار شوند.ور شد. پیشتر استبداد کمونیستى بر قومها مسلط بود و اجازه نمىکروآتها شعله
ات را به این منطقه بازگرداند؟ آیا این گفته بدین معناست که فقط دیکتاتورى با مشتى آهنین قادر است ثب

تواند اتفاق بیفتد. و وقوع شاید چنین باشد. اگر چه من خود طرفدار چنین راه حلى نیستم اما چنین چیزى مى
سلط 6مقدس است که رهبرى مستبد بر کل جهان مخچنین امرى تأیید ضمنى دیگرى براى این پیشگویى کتاب

ى ارائه خواهد داد.اى براى صلح جهانخواهد شد که برنامه
قبیله گرایى جدید و سالحهایى جدید

سابقه است. اهالى رسد که تنش بین گروههاى مختلف قومى و نژادى درحال رسیدن به اوجى بىبنظر مى
شمال آمریکا و اروپاى غربى در مورد پدیده سرازیر شدن موج جدید پناهندگان به کشورهایشان بسیار 

اى را رهبرى کردند که نزدیک بود تجزیه طلبان ایالت کبک کانادا مبارزه انتخاباتى1995ال اند. در سعصبانى
رود که همه پرسى دیگرى در این مورد منجر به استقالل این ایالت عمدتاً فرانسوى زبان کانادا بشود. انتظار مى

اعالم استقالل کند و از بریتانیا جدا گرایان اسکاتلندى در پى آنند تا کشورشان برگزار شود. در اسکاتلند، ملى
شود. در ایاالت متحده تنشهاى نژادى ادامه دارند. 

رسد که مبارزه طبقاتى نوینى در سطح جهان درحال تشدید شدن است که در آن عالوه بر این، به نظر مى
شوند. بنظر متوسل مىملل فقیر و تنگدست علیرغم فقرشان و براى جبران آن به دستاوردهاى جدید تکنولوژى 

شود. رى رسد که شرایط اقتصادى در سطح جهان باعث تقویت روحیه خشم و رنجش در میان انسانها مىمى
نویسد:مارشال کارشناس مسائل اقتصادى مى

است. تقریباً یک سوم از دو میلیارد و 1930جهان اکنون شاهد یکى از بزرگترین بحرانهاى بیکارى پس از سال 
د میلیون نفر نیروى کار در سطح جهان فاقد شغل هستند و بسیارى از کسانى که مشغول کار هستند هشتص

دستمزدشان بسیار کم است و چشم انداز روشنى نیز براى پیشرفت شغلى آنها وجود ندارد.
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جهان به سبب تقسیمات و اختالفات نژادى، اقتصادى، تکنولوژیکى و قومى و ملى در حال قرار گرفتن در 
وضعیتیست که عیسى پیشگویى نمود پیش از بازگشتش بوجود خواهد آمد. بابرخاستن قومى علیه قومى دیگر، 

اى دیگر نوع یه طبقه اجتماعىاى علحکومتى علیه حکومتى دیگر، نژادى علیه نژادى دیگر و طبقه اجتماعى
گرایى در حال پدید آمدن است. جدیدى از قبیله

سازد سالحهاى جدیدى است که تمدن جدید در اختیار آنچه که شرایط را درحال حاضر بس خطرناك مى
و همه قرار داده است. هنگامى که در پایان جنگ جهانى دوم دولت ایاالت متحده تصمیم به تولید بمب اتمى

بکارگیرى آن گرفت دیگر جهان ما هیچوقت نتوانست آن جهان قبلى باشد. همیشه حاکمان مستبدى که تشنه 
قدرت هستند وجود خواهند داشت که حاضرند براى در اختیار داشتن سالحهاى جدید کشتار جمعى هر بهایى 

چنان تشنه پول هستند که حاضرند را بپردازند. از سوى دیگر همیشه تاجران و دانشمندانى نیز وجود دارند که 
اطالعات و مواد الزم براى تهیه این سالحها را در اختیار چنین حاکمانى قرار بدهند. جاه طلبیهاى صدام حسین 

المجید سرپرست سابق دهد. هنگامى که ژنرال کاملدر جنگ خلیج فارس دراین زمینه درسى مهم به ما مى
بیمار شد، بیمارى عجیب وى تأییدى به دسترسى 1995در آگوست هاى سالحهاى سرى ارتش عراق برنامه

عراق به بسیارى از سالحهاى بیولوژیکى، شیمیایى و اتمى بود.
دهد که سالحهاى بیولوژیکى تولید شده از سوى عراق که مولد یکى از کارشناسان سازمان ملل گزارش مى

یزانشان به حدى است که براى کشتن همه انسانها بر کره سیاه زخم و سم بوتولیسم نیز در آنها وجود دارد، م
پس از آشکار شدن این حقیقت تکان دهنده که حکومت «نویسد: کند. روزنامه نیوزویک مىخاکى کفایت مى

عراق پیش از جنگ خلیج فارس دهها تن سالحهاى بیولوژیکى تولید کرده است، شواهد جدیدى یافت شدند 
تر و مهلکتر بوده است که ابعاد آن در اى بسیار گستردهعراق در حال پیگیرى برنامهدادند حکومت که نشان مى

اى سالحهاى میکروبى و ویروسى را جزو گنجید. درواقع حکومت عراق به شکل گستردهمخیله ناظران نمى
سه ). گزارشگر روزنامه نیوزویک به تشریح1995اکتبر 9(نیوزویک،» سالحهاى تهاجمى خود ساخته است.

شود، میکروبى که باعث نوعى سیفلیس ویروسى که باعث نابینایى اشخاص مى«پردازد: مورد از این سالحها مى
گزارشهاى » اند.شود که کشندهشود و میکروبى دیگر که باعث پدید آمدن زخمهایى متورم بر پوست مىمى

ى اتمى و سالحهاى شیمیایى پیچیده دیگرى حاکى از این هستند که حکومت عراق در حال دستیابى به سالحها
بود.

جنگ کامپیوترى
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توان به سالحهایى اشاره کرد که توسط کامپیوتر از بین مهلکترین و شرارت آمیزترین سالحهاى جدید مى
شوند. در آینده رویکردى نوین در مورد جنگ سر بر خواهد آورد که جنگ کامپیوترى نام خواهد کنترل مى
مپیوترها نه در خدمت تجهیز بیشتر تسلیحات بلکه در جهت کنترل نظامهاى اطالعاتى عملیات نظامى گرفت. کا

هاى کامپیوترى باعث سهولت بخشیدن به انجام امور و تحلیل بکار گرفته خواهند شد. اگرچه پیشرفت برنامه
بسیارى از کشورها آسیب پذیر شود تاها باعث مىشوند اما اتکاى فزاینده به این برنامهسریعتر اطالعات مى

گردند. براى مثال اگر متخصصان کامپیوتر یک کشور بتوانند به شکلى به کدهاى محرمانه بازار بورس کشورى 
دیگر دست یابند، شاید بتوانند آن ملت را به زانو درآورند و آنها را دچار مشکالت فراوان سازند.

ایاالت «ارائه کرده بود نوشت: » جنگ کامپیوترى«ت عنوان تح1995مجله تایم در گزارشى که در سال 
متحده به سرعت در حال تبدیل کردن کامپیوترها به ابزار جنگ آینده است. اما در این صورت چقدر پشت 

جبهه امن خواهد بود؟
کلى در اتاقى امن در مرکز ضداطالعات امنیت ارتش آمریکا شمال ویرجینیا، سرهنگ مایک تاکسلى طرح «

شود تصویرى در کند...تصویرى که در این مرکز شمال ویرجینیا ترسیم مىهارمجدونهاى جدید را ترسیم مى
است که اکنون داغترین موضوع در راهروهاى پنتاگون است. هدف آنان بکارگیرى » جنگ اطالعاتى«مورد 

هانى، گسترده و مخرب به زیربناى انگیزین قرن بیستم براى دست زدن به حمله سریع، پنهاى حیرتآخرین یافته
)1995آگوست 21(مجله تایم، » نظامى و غیرنظامى دشمن است.

آور باشد. سربازان هرگز شاهد فجایع جنگ تواند جنگى ظاهراً تمیز و بسیار مرگجنگ کامپیوترى مى
واهند داد و خواهند نخواهند بود و خون و اجساد را مشاهده نخواهند کرد. آنها فقط چند دکمه را فشار خ

آنها هرگز دهشت ناشى از جنگ را درك نخواهند کرد. با این » دهم.ام را انجام مىمن فقط دارم وظیفه«گفت: 
حال میلیونها نفر کشته و مجروح خواهند گشت.

کند. این نسل مدتهاست که نسلى پرورش یافته است که اوقاتى را صرف بازیهاى جنگى کامپیوترى مى
اند که چگونه دشمن را نابود سازد. اگر جنگ واقعى صرفاً تبدیل به یک بازى کامپیوترى چون دیگر دمى

آید؟بازیهاى کامپیوترى شود، چه بر سر تمدن ما مى

جنگ ملل
کنیم که مخربترین سالحهاى تاریخ در اختیار بشر است بلکه همچنین در ما نه تنها در عصرى زندگى مى

1995تا 1990اند. تنها از سال کنیم که درگیریهاى مسلحانه در تمامى جهان گسترش یافتهگى مىعصرى زند



11

تقریباً همه این این جنگها، «نویسد: نود جنگ و درگیرى بوقوع پیوسته است. مورخ سازمان ملل منذز مى
گروه قومى 175گها اند (به استثناى جنگهایى چون جنگ عراق و کویت) و در این جنجنگهاى داخلى بوده

»اند.درگیر بوده
اند که براى یک شخص عادى بیاد در سرتاسر جهان تعداد جنگها و مناقشات مسلحانه آنقدر زیاد بوده

» جنگها و اخبار جنگها«آوردن آنها دشوار است. به همین سبب بود که عیسى گفت که پیش از بازگشتش 
خواهد بود.

جنگها و «یشگویى کرد که با به جنگ برخاستن قومها و پادشاهیها علیه یکدیگر دو هزار سال پیش عیسى پ
اند. اما نتایج سقوط انسان در این شرایط رسد که این روزها فرا رسیدهخواهد بود. بنظر مى» اخبار جنگها

شود.کند طبیعت نیز بیشتر دچار تالطم مىرسد هر چقدر انسان بیشتر سقوط مىاخالقى چیست؟ بنظر مى
وقوع جنگها در عصر حاضر باعث افزایش پناهندگان در سرتاسر جهان شده است. مورخ سازمان ملل منذز 

هاى انبوه شده که درگیریهاى نظامى و بالیاى طبیعى در کنار عوامل دیگر باعث جابجایى توده«نویسد: مى
ورهاى دیگر هستند. درحال حاضر بدنبال یافتن سرپناهى در کشورهاى همسایه محل زندگى خود و سپس کش

با وجود این تعداد پناهنده که در سرتاسر جهان » میلیون پناهنده در حال فرار از محل زندگى خود هستند.27
در جستجوى سرپناه هستند، احتماالت بسیارى براى گسترش بیمارى و قحطى در تمدن معاصر پدیدآمده است. 

رسد نادیده گرفت. در بخش دوم کتاب ما به بررسى از طبیعت بگوش مىتوان غرشهایى را که درواقع دیگر نمى
پردازیم که معناى این غرشها براى هزاره سوم چیست. این موضوع مى
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بخش دوم

غرشهایى از سوى طبیعت

اى را پدید دهد تا هرج و مرج و نابودىدرحالى که ابزارهایى در دست انسان قرار گرفته که به او اجازه مى
رسد که طبیعت نیز سر به شورش برداشته است. سابقه بوده است، بنظر مىآورد که براى نسلهاى گذشته بى

دهد. انسان العمل نشان مىترى عکسشود، طبیعت نیز به شکل خشنهرچقدر وضعیت اخالقى انسان بدتر مى
رسد که در این روزهاى آخر انسان و طبیعت رو آفریده شده تا در هماهنگى با طبیعت زندگى کند اما بنظر مى

اند.در روى یکدیگر قرار گرفته
اى ها و بالیها، زلزلهگویى کرده است که در روزهاى آخر طبیعت به همراه وباها، قحطىمقدس پیشکتاب

اند که در تاریخ بشرى دیگر شروع به متالطم شدن خواهد کرد. در پایان قرن بیستم بیماریهایى شیوع یافته
شود، در سال، ویروسى که قبالً شناخته شده نبود و باعث بیمارى ایدز مى25اند. در کمتر از سابقه بودهبى

ها انسان شده است. بیماریهاى ناشناخته سرتاسر جهان گسترش پیدا کرده و در هر قاره باعث مرگ میلیون
اند. عالوه بر این دیگرى شروع به خارج شدن از جنگلهاى بارانى کرده و قدم به شهرهاى بزرگ دنیا گذاشته

کنند تا راهى بیابند تا در اند و به شکلى سعى مىبیماریهاى قدیمى گویى براى انتقام کشیدن از انسان بازگشته
معاصر مقاومت کنند.برابر درمانها پزشکى

رسد که آب و هواى بسیارى از مناطق جهان تغییر یافته کنند. بنظر مىهاى طبیعى دیگر نیز غرش مىپدیده
کند. از کنند و در قاره آفریقا قحطى بیداد مىهاى بزرگ برخى از شهرهاى بزرگ دنیا را تهدید مىاست، زلزله

»افتد؟چه اتفاقى دارد مى«شود: ال مطرح مىآید و فقط این سؤدست کسى کارى برنمى
شاید طبیعت با صدایى بلند شروع به فریاد زدن کرده است. گویى کوچکترین میکروبها به انسان هشدار 

رحمى، نفرت و تکبرورزى شما بس است. زمان موعود فرا رسیده. خالق بزودى بازخواهد دیگر بى«دهند: مى
»گشت!
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دهد. اتاق حس شده و او حس تعادلش را از دست مىشود وستون فقراتش بىاو دچار ضعف و سرگیجه مى
پیچد و درحالى که سرش روى شود. او بخود مىکند. او دچار شوك مىدر دور سرش شروع به چرخیدن مى

کشد این اى جانکاه مىنالهشود و او درحالى کهاش خارج مىزانوانش قرار گرفته، مقدار زیادى خون از معده
افتد. تنها صدایى که دهد و بر زمین مىاش را از دست مىکند. او خودآگاهىمقدار خون را بر زمین استفراغ مى

کند، از گلویش خارج رسد صداى خرخریست که درحالى که او بیهوش بر زمین استفراغ مىبه گوش مى
هاى اوست که گشاد شده و از خود رسد که صداى رودهىشود. سپس صداى شبیه نصف شدن ملخ بگوش ممى

شوند... مونه درحال تحلیل رفتن و از دست هاى روده نیز خارج مىسازند که همراه آن دیوارهخون خارج مى
دادن خون است.

ریچارد پرستون
منطقه بحرانى

ید که بروید هفت پیاله غضب خدا را بر زمین گوو آوازى بلند شنیدم که از میان قدس به آن هفت فرشته مى
بریزید. و اولى رفته پیاله خود را بر زمین ریخت و دمل زشت و بد بر مردمانى که نشان وحش دارند و صورت 

پرستند بیرون آمد. او را مى

2ù1:16مکاشفه 

فصل چهارم

گسترش عالمگیر بیماریهاى مسرى



3

میلیون نفر بزرگترین دموکراسى دنیا 900سرزمینى مسحور کننده است. باداشتن جمعیتى بیش از هند
شود. هندیها اشخاصى جذاب هستند. من مصاحبت با آنها را خیلى دوست دارم چون بسیارى از محسوب مى

صالت فرزانگى آنها نگرشى فلسفى در مورد مسائل دارند. اما با وجود تمامى زیباییهاى این سرزمین و ا
مردمانش، ملت هند با فقر شدید و بیماریهاى متعدد دست به گریبان است.

براى شرکت در کنفرانسى در مورد بیدارى روحانى و بشارت عازم ایالت آندراپرادش شدم. 1992در سال 
اد از شبانان و بیش از یک هزار شبان براى شرکت در این کنفرانس گردهم آمده بودند. من از اینکه این تعد

شد داشت. رهبران گردآمده بودند هیجان زده شده بودم زیرا در چنین جمعى انتظار وقوع حوادثى عالى را مى
پس از رسیدن به شهر گونتور عازم هتل شدم. مسافرت با هواپیما و قطار مرا خیلى خسته کرده بود و من براى 

بودم.رسیدن به گونتور تقریباً دو روز کامل در مسافرت 
ام کردند براى حفظ سالمتىام فکر مىاما در ده ساعتى که در ترن بودم لب به غذا نزدم زیرا دوستان هندى

کردم صرف غذا در رستورانى محلى بد نباشد اما پس از خوردن بهتر است در قطار چیزى نخورم. فکر مى
اى مرغ متوجه شدم که بهتر است بیشتر از آن نخورم.تکه
گاهى از این موضوع که در هتل امکانات تهویه مطبوع وجود دارد مرا خوشحال کرد. این موضوع حتى آ

ناراحتى مرا از فقدان آب تمیز و کافى و نیز نبود توالت تمیز برطرف ساخت. زیرا در آن روز بعد از ظهر 
با وجود جریان هواى مهمترین موضوع براى من این بود که محلى خنک براى استراحت کردن داشته باشم. 

ها هم در امان بودم. به محض اینکه در تخت دراز کشیدم بخواب رفتم.خنک از نیش پشه
صبح روز بعد درحالى که خواب شب قبل خستگى را از تنم بدر کرده بود از خواب بیدار شدم. پس از 

کردم و ما براى تبدیل پول عازم ام در سرسراى هتل مالقاتداشتن دعا و رازگاهان، با یکى از دوستان هندى
کردم. اما کنفرانس را افتتاح مى11ام، در ساعت بانک شدیم. برنامه من این بود که باید با ایراد نخستین خطابه

پس از رفتن به بانک احساس ضعف کردم. بجاى رفتن به کنفرانس براى استراحتى کوتاه به هتل برگشتم. 
آمد تا مرا به محل کنفرانس ببرد، من سر درد شدیدى داشتم و شدیداً ام به هتلهنگامى که دوست هندى

کنم آنقدر نیرو در بدنم باشد تا بتوانم در کنفرانس سخن کردم. به او گفتم که فکر نمىاحساس ضعف مى
ز کنم خستگى شدید مسافرت هوایى هنوز از تنم در نرفته. من فقط احتیاج دارم روفکر مى«بگویم. به او گفتم: 

نخست را استراحت کنم. لطفاً از طرف من از شبانان عذرخواهى کن و به آنها بگو که فردا صبح براى ایراد 
»سخنرانى به کنفرانس خواهم آمد.
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او مرا ترك کرد و من فقط توانستم یک ساعت بخوابم زیرا براثر انقباض و درد معده از خواب بیدار شدم و 
الً هم در طى مسافرتهایم ناراحتى معدى پیدا کرده بودم اما این بار وضعیت سپس دچار اسهال شدید شدم. قب

دانستم که بسرعت در حال از ام خارج شد. مىبسیار بدتر بود. شروع به استفراغ کردم و تمامى محتویات معده
ببرند دست دادن آب بدنم هستم. گوشى تلفن را برداشتم و از قسمت پذیرش هتل خواستم تا مرا پیش پزشک 

و آنها نیز تکرار » من احتیاج به پزشک دارم!«توانست انگلیسى حرف بزند. من چند بار گفتم: اما کسى نمى
»شما نیاز به آب دارید؟«کردند: مى

شد. در عرض سى دقیقه حمام و تختم پز از کثافت و آلودگى شد درد من تقریباً درد من بیشتر و بیشتر مى
مرد » خدا را شکر مثل اینکه پزشک آمد«غیرقابل تحمل شده بود. کسى در اتاق را زد و من با خود گفتم: 

من شروع به » آب.- سرویس اتاق«ان آورد: دانست بر زباى را که به انگلیسى مىجوانى وارد اتاق شد و سه کلمه
- سرویس اتاق«او لبخند زد و گفت: » من احتیاج به پزشک دارم. لطفاً مرا پیش پزشک ببرید.«فریاد زدن کردم: 

»آب.
»مرا پیش دکتر ببرید.«من از شدت درد شروع به گریستن کردم و گفتم: 

او اتاق را ترك کرد. امیدوار بودم که او منظورم را درك کرده باشد. اما شرایط بسرعت بدتر شد. درد من 
توانستم براى رفع حاجت به آنقدر وحشتناك بود که شروع به جیغ زدن کردم. آنقدر ضعیف شده بودم که نمى

خیس شده بود. با خود فکر کردم: دستشویى بروم. سپس بشدت شروع به عرق ریختن کردم. مالفه تخت کامالً
»در همینجا خواهم مرد.«

من به «بار دیگر با تلفن به قسمت پذیرش هتل تماس گرفتم و درحالى که درد شدیدى داشتم فریاد زدم: 
پنج دقیقه بعد دو مرد جوان وارد اتاقم شدند آنان با دیدن » یک پزشک نیاز دارم، من به یک پزشک نیاز دارم.

کردم بیشتر از آن بتوانم درد ت من چشمانشان از تعجب گرد شد و بالفاصله اتاق را ترك کردند. فکر نمىوضعی
شدم.را تحمل کنم و هر لحظه ضعیفتر و ضعیفتر مى

پس از یک ساعت سه نفر از شرکت کنندگان در کنفرانس وارد اتاقم شدند و با دیدن وضعیت من شوکه 
از تخت بلند کنند اما من هیچ قدرتى نداشتم و بدنم شل شده بود. آنها کارکنان هتل شدند. آنها سعى کردن مرا

زدم، مرا از اى پیچیده بودند و من از شدت درد فریاد مىرا به کمک طلبیدند. شش نفر درحالى که مرا در مالفه
یحى شدیم. درحالى که مرا به ها پایین بردند. آنها مرا سوار تاکسى کرده و به سرعت روانه یک بیمارستان مسپله

یافتم و ظاهراً جان از دادم و بازمىام را به تناوب از دست مىبردند، خودآگاهىاتاق مراقبتهاى اضطرارى مى
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آورم این بود که سوزنى در بازویم فرو بدنم در حال خارج شدن بود. آخرین چیزى که در آن لحظات بیاد مى
رفت.

یابد. دانستم که حالم در حال کردم و احساس کردم که مجدداً بدنم قوتش را بازمىساعت دو بامداد چشم باز
خوب شدن است. در کنار تختم دو شبان هندى ایستاده بودند که در حال دعا براى من بودند. اگر چه در 

اجازه اى که مدیر بیمارستان بود خواستم تا به من ساعت هشت صبح آن روز،بدنم هنوز ضعیف بود از راهبه
دهد تا براى سخنرانى به کنفرانس بروم. او متوجه شد که من براى شرکت در این کنفرانس راهى طوالنى پیموده 

بودم. پرستاران سرمى را که به دستم بود باز کردند و مرا با تاکسى به کنفرانس فرستادند.
بیمارستان برگشتم. مجدداً به دستم اگرچه بدنم بسیار ضعیف بود اما موعظه کردم و بالفاصله با تاکسى به

گشتم.رفتم و سپس به بیمارستان برمىسرم وصل کردند و تا پایان کنفرانس هر روز من به محل کنفرانس مى
آوردند و من از این آب براى شستشو و اصالح صورت در بیمارستان پرستاران هر روزه برایم سطلى آب مى

آب در همه اتاقهاى بیمارستان وجود نداشت. آنها معموالً درپوشى روى سطل کشىکردم زیرا لولهاستفاده مى
ها درون سطل نروند. در روز آخر که در بیمارستان بودم، وقتى که درپوش سطل را دادند تا پشهقرار مى

برداشتم ناگهان قلبم فرو ریخت: دو موش مرده در آب سطل شناور بودند. من از اصالح صورتم منصرف شدم 
و در آن لحظه فقط یک آرزو داشتم و آن این بود که به خانه برگردم.

اگر چه بعد از پایان کنفرانس برنامه ریزى کرده بودیم که در چند کلیساى محلى موعظه کنم اما از دوستان 
م. آنها با ام خواهش کردم که به من اجازه دهند که سریعاً کشور هند را ترك کنم و به ایاالت متحده برگردهندى

مهربانى و بزرگوارى مخالفتى با من نکردند. من توانستم هواپیمایم را عوض کنم و با پرواز دیگرى به ایاالت 
در نیجریه بود. در آن زمان 1989متحده بازگردم. یکبار دیگر هم در بیمارستان بسترى شده بودم و آن بار سال 

کردم اگر به خانه برگردم همه ام برگردم. فکر مىبه خانهخواست هم احساس مشابهى داشتم یعنى فقط دلم مى
مسائل حل خواهند شد.

کنم علت این من هیچوقت نفهمیدم که چه چیز باعث شد تا من در هند بدان شکل مریض شوم اما فکر مى
ه نبود و من اى بود که توسط غذا وارد بدنم شد. خوشبختانه بیمارى من آنچنان مسرى و کشندام باکترىبیمارى

افتم که در پروازهایى که بسرعت هم توانستم هواپیمایى براى برگشت به خانه بیابم. اما من اغلب به این فکر مى
اند.ام چند نفر از مسافران ناقل بیماریهاى مسرى بودهمن تاکنون داشته

ویروسها به منزله خطرى مهلک
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اخبار 90مکان گسترش ویروسهایى چون ابوال که در اواسط دهه محققان و نویسندگان بسیارى در مورد ا
ریچارد پرستون به شرح رخدادهایى » منطقه بحرانى«دهند. در کتاب بسیارى را بخود اختصاص داد، هشدار مى

پردازد که یکى از این رخدادها شرح جان سپردن شخصى فرانسویست که به هنگام دیدارش از کوه واقعى مى
دهد. درواقع آنچه که در ابتداى این فصل ذکر شده، توصیف مرز کنیا و اوگاندا قرار دارد، رخ مىالگون که در

آخرین لحظات زندگى این فرانسوى است که شارل مونه نام داشت.
تمامى شهرهاى «نویسد: مونه پس از بیمار شدنش توسط خطوط هواپیمایى کنیا به نایروبى آمد و پرستون مى

تواند در عرض اى از خطوط هوایى به هم متصلند. هرگاه ویروسى وارد این شبکه شود مىشبکهجهان توسط 
کنند بشود. آنجلس و هر جاى دیگرى که هواپیماها پرواز مىیک روز جایى برود و وارد توکیو، نیویورك، لس

» شارل مونه و ویروسى که در درون او وارد شده بود وارد این شبکه شده بودند.
افتاد اما خوشبختانه این ویروس توسط شبکه مسافرتهاى هوایى گسترش نیافت. اگر چنین اتفاقى مى

هاى ابتدایى ویروس ابوال شامل تب، استفراغ و اسهال شدید است که داد. نشانهاى در ابعاد جهانى رخ مىفاجعه
اى دارد که من در هند دچار آن شدم.هاى بیمارىشباهت زیادى به نشانه

سازد. اگر کسى که دچار بیمارى ابوال شده یک تاجر یا شخصى همانند این بحث سؤالى مهم را مطرح مى
توانند به او اجازه بازگشت به موطنش را من باشد که پیوسته در حال سفر است، آیا شرکتهاى هواپیمایى مى

صى وارد خواهد شد که مبتال به این بدهند؟ اگر چنین اتفاقى بیفتد در این حالت در شبکه جهانى شهرها شخ
ویروس مهلک است.

اى به رابرت نوواك متخصص بیماریهاى حاره1995در زمان شیوع بیمارى ابوال در زئیر در سال 
ما به شکل کامل در مصونیت قرار نداریم و در برابر بیماریهایى که در سطح جهان وجود «آسوشیتدپرس گفت: 

توانید دیوارى آجرى دور ایاالت متحده بکشید یا از هر کس که وارد یکى از نمىدارد ایمن نیستیم. شما 
»شود، آزمایش خون بگیرید.فرودگاههاى ایاالت متحده مى

درواقع پس از شیوع بیمارى ابوال در زئیر کشورهاى بسیارى دست به اقدامات مشابه زدند و به معاینه 
بودند. کشورهاى آنگوال، اوگاندا و ساحل عاج، مسافرانى را که از زئیر کسانى پرداختند که از زئیر وارد شده 

کردند. کانادا، روسیه، تایلند، برزیل، ترکیه، لبنان و فیلیپین همه یا برخى از آمدند، بشکل اجبارى معاینه مىمى
دادند. به زئیر بود نمىکردند یا اجازه ورود به پروازهایى که مبداشانآمدند معاینه مىاشخاصى را که از زئیر مى

شد که آیا شخص با شد که در آن پرسیده مىهایى داده مىشدند پرسشنامهکسانى که از زئیر وارد فرانسه مى
باید سه هفته در بروکسل اند تماس داشته است. در بلژیک مسافرانى که مىکسانى که دچار بیمارى ابوال بوده



7

د. درواقع کشورهاى مختلف جهان شروع به درك این موضوع کرده شدنماندند توسط پزشکان معاینه مىمى
تواند چه عواقب وحشتناکى داشته باشد.بودند که ویروس ابوال مى

تواند بسرعت در اگر چه احتمال این موضوع کم است اما ویروس ابوال یا هر ویروس مشابه دیگرى مى
کشد و توسط تماس نزدیک با شخص مبتال را مىجهان منتشر شود چون ویروس ابوال به سرعت فرد مبتال

توان کنترل کشد آسانتر مىشود. ویروسى را که بسرعت شخص را مىشود و اغلب بسرعت منتشر مىمنتقل مى
هایى مشابه آنچه در سال توان قرنطینهکرد زیرا عواقب هولناك آن در همه جا بسرعت قابل مشاهده است. مى

ند، پدید آورد. بدینسان ویروس دیگر میزبانى نخواهد داشت تا آن را منتشر سازد. با در زئیر بوجود آمد1995
وجود این اطالعات کمى در مورد ویروس ابوال و ویروسهاى مشابه وجود دارد و بدین جهت کارشناسان 

دانند چه باید کرد تا این ویروس گسترش جهانى نیابد.مسائل بهداشتى دقیقاً نمى
در مورد 21د که ویروس ابوال هشدارى از سوى طبیعت است. عیسى در انجیل لوقا باب رسبنظر مى

وباها پدید و چیزهاى «رخدادهایى سخن گفت که پیش از بازگشتش بوقوع خواهند پیوست. او گفت که: 
این ). مطمئناً این سخن در مورد ویروس ابوال صادق است. اما احتماال11ً(آیه» هولناك...ظاهر خواهد شد.

تواند در نظر گرفته شود که پیش از بازگشت مسیح شیوع ویروس نخستین بیمارى از مجموعه بیماریهایى مى
خواهند یافت.

ویروس ابوال: بررسى موردى یک ویروس
تواند باعث مرگ و میر انسانها شود، بیایید به منظور درك این موضوع که یک ویروس کشنده چه میزان مى

ه شکلى خالصه به بررسى تاریخچه ابوال بپردازیم. در مجموع چهار نوع ویروس ابوال در مناطق مختلف تا ب
مشاهده شد، نوعى از ویروس 1967اند که عبارتند از: نوعى از ویروس ابوال که در ماربورگ در مشاهده شده

1989که در رستون در سال مشاهده شد. نوعى از ویروس ابوال 1976ابوال که در زئیر و سودان در سال 
ایست که در مشاهده گشت. ابوال نام رودخانه1995مشاهده شد و نوعى دیگر از آن که مجدداً در زئیر در سال 

جنگلهاى بارانى زئیر جاریست. نام این ویروس از این رودخانه برگرفته شده است چون این بیمارى در نواحى 
ظاهر شده است. 70اطراف رودخانه ابوال در اواسط دهه 

هاى نازکى هستند که کمتر از اند که ویروس ابوال وهم خانواده آن ویروس ماربورگ، رشتهمحققان دریافته
را که ژنهاى ویروس RNAهاى یک هزارم میلیمتر طول دارند. در هر رشته هفت پروتئین وجود دارد که حلقه

اند. شناخته شده ابوال شبیه یکدیگر بوده و بسیار کشندهاند. هر سه نوع ویروسدر آن قرار دارند، پوشانده
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کشد و براى اند اما نوع ابوالى رستون تنها میمونها را مىویروسهاى ابوالى زئیر و ماربورگ براى انسان کشنده
انسان کشنده نیست.

ابوالى ماربورگ
شکل همزمان مشاهده شد و نخستین ویروس ابوالى ماربورگ براى نخستین بار در آلمان و یوگسالوى ب

قربانیان آن سه کارگر آلمانى اهل ماربورگ بودند. پس از چند ماه شش نفر دیگر در فرانکفورت مبتال به این 
» طاعون در حال نزول«بیمارى شدند و سپس این بیمارى به یوگسالوى گسترش پیدا کرد. لورى گرت درکتاب 

این بیمارى در میان مراکز تحقیقى اروپا باعث ایجاد وحشت شد زیرا مشاهده سى و یک مورد از «نویسد: مى
در » کرد.این بیمارى هم شدید بود و هم به کسانى که وظیفه مراقبت از بیماران را برعهده داشتند سرایت مى

کند. در عرض سه هفته مراحل پیشرفته بیمارى ابوال تمامى بدن شخص بیمار سرخ شده او خون استفراغ مى
»آیند.روز از پاى در مى16وست بدن شخص کنده شد،...و اکثر بیماران در عرض پ«

دانند. شیوع ابوالى ماربورگ را با انتقال تعدادى میمون از اوگاندا به بلگراد پایتخت یوگسالوى مرتبط مى
انستند این ویروس سپس این میمونها را به ماربورگ و فرانکفورت در آلمان منتقل کردند. پزشکان درنهایت تو

را کنترل کنند اما پس از آن این ویروس ظاهراً حالت نهان و مخفى پیدا کرده است. محققان سعى کردند منشاء 
اى از رمز و راز این ویروس را دربرگرفته و خاستگاه این ویروس را بیابند اما تالش آنها به نتیجه نرسید و هاله

ن ویروس از عرصه جهان رخت بربسته است. اما یک زوج جوان رسید که ایاست. چند سال پیش بنظر مى
استرالیایى که با ماشین جنوب آفریقا را زیر پا گذاشته بودند، در بازگشت به کشورشان مبتال به این بیمارى 
شدند. مرد جوان چشم از جهان فرو بست اما نامزدش زنده ماند و راز ویروس ابوالى ماربورگ نامکشوف ماند.

ابوالى سودان
مشاهده شد. شخصى که محققان از او تحت عنوان 1976نخستین شیوع بیمارى ابوال در زئیر و در سال 

برند، دو ماه پیش از شیوع این بیمارى در سودان مبتال به این بیمارى شد. او در شهر محل یو.جى. نام مى
وع به گسترش نمود. پرستون عواقب وحشتناك سکونتش چند معشوقه داشت بنابراین این بیمارى بسرعت شر

این بیمارى را توصیف کرده است:

مردند. تر از نوع ماربورگ بود و پنجاه در صد مبتالیان به آن مىویروس ابوالى نوع سودانى دو برابر کشنده
گى این مردند. درصد کشندشدند، بسرعت مىدرواقع بیشتر از نصف اشخاصى که مبتال به این بیمارى مى
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بیمارى تقریباً برابر با درصد کشندگى طاعون سیاه بود که در قرون وسطى شیوع یافت. اگر ویروس ابوالى 
یافت، احتماالً در عرض چند هفته به خرطوم پایتخت سودان گسترش سودان به آفریقاى مرکزى گسترش مى

توانست به آتن، نیویورك، پاریس، ره مىرسید و سپس از قاهکرد، چند هفته پس از آن هم به قاهره مىپیدا مى
لندن، سنگاپور برود و در هر نقطه از جهان پخش شود.

ابوالى زئیر
الذکر، بیمارى ابوالى زئیر ظاهر شد، قدرت کشندگى آن تقریباً دو برابر هنگامى که دو ماه پس از واقعه فوق

درصد کسانى شد که مبتال به این بیمارى بودند. 80آن چیزى بود که در سودان مشاهده شده بود و باعث مرگ 
این بیمارى به شکل همزمان در پنجاه و پنج روستا منتشر شد. این بیمارى نخستین بار در بیمارستانى در منطقه 

اى که در این بیمارستان آمپولى به او شد. معلم مدرسهشد، دیده مىهاى بلژیکى اداره مىیامبوکو که توسط راهبه
ق شده بود، نخستین کسى بود که مبتال به این بیمارى شد. سپس این بیمارى بسرعت در روستاهاى اطراف تزری

شد که در بیمارستان یامبوکو به آنها آمپول تزریق شده یامبوکو شیوع یافت. این بیمارى باعث مرگ اشخاصى مى
بود و سپس آنها اعضاى خانواده خود را مبتال کردند.

هاى این بیمارستان بعدها دچار ابوال شد. کشیشى او را به کینشازا پایتخت زئیر برد. آنگاه هیکى از راهب
پرستارى که در بزرگترین بیمارستان کینشازا مشغول کار بود، مبتال به این بیمارى شد. با انتشار اخبار مربوط به 

اطراف یامبوکو و نیز در بزرگترین » انىمنطقه بحر«این بیمارى، رئیس جمهور زئیر موبوته سه سه کو، در اطراف 
بیمارستان کینشازا، قرنطینه ایجاد کرد. پس از آن عملکرد ویروس ابوال متوقف شده و این ویروس مجدداً پنهان 
شد. محققانى به زئیر فرستاده شدند تا میزبان یا حامل اصلى این ویروس را بیابند. آنها جنگلهاى بارانى زئیر را 

رفت حامل اصلى این ویروس باشند جمع تا انواع مختلف حیوانات یا حشراتى را که احتمال مىزیرپا گذاشتند
اى جانورى را بیابند که حامل اصلى ویروس ابوال باشد. درنهایت نیز آورى کنند اما آنها موفق نشدند گونه

دان باقى ماند.ویروس ابوالى زئیر یک راز باقى ماند که در جایى در جنگلهاى زئیر و یا کشور سو
توانند منتظر و مراقب باشند که چه زمانى این ویروس مجدداً ظاهر خواهد شد. آنها متخصصان فقط مى

تر شاهد شرایط وحشتناکى بودند که ابوالى ماربورگ پدید آورده بود اما ویروس ابوالى زئیر عواقبى وحشتناك
داشت.

ظاهر شد و این بود نقطه ظهور آن شهر کیتویک زئیر بود. نزدیک ، ویروس ابوالى زئیر مجددا1995ًدر سال 
به سیصد نفر در اثر این بیمارى کشته شدند. موضوع جالب توجه اینکه ویروس ابوالى زئیر مدت کوتاهى پس 
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شیوع یافت که به روایت گزارش گونه شیوع این بیمارى » منطقه بحرانى«از انتشار کتاب پرستون تحت عنوان 
بود که فیلمى تخیلى در مورد » شیوع«پردازد. همچنین شیوع آن همزمان با اکران فیلم هاى قبل مىدر سال

گسترش یک بیمارى مهلک و مسرى در شهرى در آمریکاست که ویروس این بیمارى توسط میمونى که توسط 
شود. کشتى از آفریقا پا به آمریکا گذاشته منتشر مى

در مورد «اى از پرستون پرسید: ، مجله نیوزویک در مصاحبه1995ئیر در سال پس از شیوع ویروس ابوالى ز
و او در پاسخ گفت:» شیوع این بیمارى در زئیر ما چقدر باید نگران باشیم؟

دانیم محل ابوال مجدداً سر زشتش را بلند کرده است و یکى از بزرگترین دلنگرانیهاى ما این است که نمى
کنیم این ویروس از ن ویروس کجاست. این ویروس ویروسى مسافر است. ما فکر نمىگاه ایزندگى و مخفى

مانند.اما به هر شوند، مدت زمان زیادى زنده نمىزئیر خارج شود زیرا هنگامى که اشخاص مبتال به ابوال مى
حال این ویروس هشدارى جدى به ماست.

ویروس ابوالى رستون
که عمیقاً باعث تعجب محققان شد، در منطقه رستون ویرجینیا که مجاورت موج جدیدى از بیمارى ابوال

با » شیوع«پردازد. فیلم واشنگتن دى.سى قرار دارد، مشاهده شد. کتاب پرستون عمدتاً به بررسى این موج مى
است که الهام گرفتن از داستان پرستون ساخته شده است اما وقایع فیلم کامالً تخیلى هستند. واقعیت امر آن 

ویروس ابوالى رستون براى انسان خطرناك نیست.
گروهى از میمونهاى خرچنگ خوار از فیلیپین به مجتمع رستون در ویرجینیا منتقل شدند. 1989در سال 

هایى از بافتهاى بدن این میمونها به برخى از میمونها بیمار شده و بسرعت و به شکلى اسرارآمیز مردند. نمونه
کرد، حقیقاتى ارتش آمریکا که در آن نزدیکى قرار داشت و در مورد بیماریهاى عفونى تحقیق مىیک مرکز ت

اى از ویروس ابوال است عمیقاً فرستاده شد. محققان این مرکز با مشاهده این امر که ویروس مشاهده شده شاخه
ه بافتهاى بدن میمونها نه در اى که در این تحقیقات وجود داشت این بود کمتعجب شدند. موضوع نگران کننده

به نوع تحقیقاتى اشاره دارد که در مورد بیماریهاى کشنده، 4بررسى شدند. سطح 3بلکه در سطح 4سطح 
اسرارآمیز و غیرقابل درمان است و در این نوع تحقیقات وسایل و اقدامات پیشگیرانه بسیار پیشرفته بکار گرفته 

کردند گیرد. اما از آنجایى که این محققان فکر نمىبسیار باالیى انجام مىشوند و احتیاط و مراقبت در سطح مى
مورد بررسى قرار گیرد، زیرا این ویروس فقط میمونها را از پا در 4با ویروسى روبرو باشند که باید در سطح 

ى کسانى که توانست برامورد بررسى قرار دادند. این موضوع مى3آورد و نه انسانها را، آن را در سطح مى
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اى توانست منجر به ظاهر شدن بیمارىمشغول تحقیق بر روى این ویروس بودند بسیار کشنده باشد و مى
کشنده در یکى از مهمترین شهرهاى جهان شود.

موضوع جالب توجه آن است که ویروس ابوالى رستون براى انسانها کشنده نیست. اگرچه چند نفر از 
شدند مبتال به این ویروس شدند، جان خود را از دست ندادند نها در آن نگهدارى مىکارکنان مجتمعى که میمو

هاى کشنده بیمارى ابوال در آنها دیده نشد. متخصصان معتقدند این نوع از ویروس ابوال انسانها را و نیز نشانه
کشد اما آنها در این مورد کامالً مطمئن نیستند.نمى

اند. احتماالً میمونهاى آفریقایى د که این میمونها از آفریقا به فیلیپین برده شدهبرخى محققان براین باورن
اند. ویروس ابوالى منتقل شده به فیلیپین، به احتمال زیاد خود میمونهاى فیلیپینى را به ویروس ابوال مبتال ساخته

ادى به ویروس ابوالى زئیر را با شرایط جدید سازگار کرده است. این نوع جدید از ویروس ابوال شباهت زی
کشد، اما به دالیلى براى انسانها کشنده نیست. متخصصان واقعاً دارد و همانند ویروس ابوالى زئیر میمونها را مى

دانند که ویژگیهاى این ویروس دقیقاً چیست زیرا این ویروس نیز پنهان شد. ویروس ابوالى رستون را نیز نمى
فته است. اى از رمز و راز دربرگرهاله

سؤاالت پاسخ داده نشده
انواع اسرارآمیز ویروس ابوال سؤاالتى جدى در برابر قرار داده که باید به آنها پاسخ گوییم. این ویروسها از 

ایست که اند؟ رو بسوى کجا دارند؟ حامل و ناقل طبیعى این بیمارى چیست؟ (منظور حیوان یاحشرهکجا آمده
شود.) آیا نوعى از ویروس ابوالى محسوب مىبدون اینکه خودش توسط ویروس کشته شود میزبان این بیمارى 

رستون وجود دارد که براى انسان نیز کشنده باشد؟ چه ویروسهاى کشنده دیگرى در جنگلهاى بارانى جهان به 
کشد تا این ویروسهاى کشنده وارد شکل نهان وجود دارند و آماده جهش و تغییر شکل هستند؟ چقدر طول مى

و براى جامعه بشرى فاجعه به بار آورند؟شبکه حمل و نقل هوایى شوند 
رسد که بیمارى ابوال هشدارى بیدار کننده به انسان در پایان قرن بیستم است. عیسى گفت که چنین بنظر مى

نوشت شیوع چنین بیماریهایى پیش از بازگشت او ظاهر خواهند شد. یوحنا هنگامى که کتاب مکاشفه را مى
رسد که طبیعت فریاد خود را بلند کرده است و داورى خدا را دید. بنظر مىپیش مىبیماریهاى مرگبارى را از 

طلبد.مى

ویروسهاى خطرناك دیگر



12

اما ویروس ابوال، تنها ویروس مورد عالقه محققان نیست. تعداد زیادى بیمارى در این دوره بحرانى از 
کردند که از کره ریهایى قدیمى هستند که دانشمندان تصور مىاند. برخى از آنها بیماتاریخ، قدم به صحنه گذاشته

اند. برخى ویروسهاى دیگر نیز در برابر اند برخى دیگر نیز بیماریهایى جدید و کشندهخاکى رخت بر بسته
اند.رفتند، به مقاومت دست یافتهداروهایى که به جهت نابودى آنها بکار مى

منجر به تولید واکسنهاى مختلف شد و نیز بخاطر دستیابى به طرق ، بخاطر کشفیاتى که1950در دهه 
درمانى در مورد بعضى از مهلکترین بیماریها دانشمندان بسیار مسرور بودند. اما با به پایان رسیدن قرن این 

سرور تبدیل به نگرانى شده است.
وگیرى از گسترش آنها، مرکز کنترل یکى از مشهورترین سازمانها در زمینه تحقیق در مورد بیماریها و جل

میلیون دالر به تحقیق در مورد کنترل 130تنها 1995بیمارى در ایاالت متحده است، سازمانى که تنها در سال 
بیماریها اختصاص داد. در نشریه اخبار ایاالت متحده و جهان که در مورد گزارش سالیانه مرکز کنترل بیماریها 

یم: خوانمنتشر شده، چنین مى

اند. ایدز، بیمارى الیم، بیمارى لژیونرا، عفونتهاى کشنده از بیماریهاى جدید و امراض کهن به ما هجوم آورده
اند. در اند. هارى و سل گویى براى انتقام جویى بازگشتهتواند گفت کجاست، سربرآوردهجایى که هیچکس نمى

یافت و یک سوم از دانش آموزان را مبتال اکتبر سال گذشته بیمارى سل در دبیرستانى در لس آنجلس شیوع
نفر از مبتالیان به نوعى از باکترى سل مبتال شده بودند که در برابر همه درمانهاى استاندارد مقاومت 12ساخت. 

کرد.مى
آنچه که حتى بیشتر از بیماریهاى ناآشنا باعث هراس محققان مرکز کنترل بیماریها شده است میکروبهاى 

شدند اما شروع به شکست ش پا افتاده هستند که قبالً به سادگى توسط یک آنتى بیوتیک نابود مىمعمولى و پی
)1995مارس 27اند. (دادن جدیدترین و قدرتمندترین داروها کرده

) 1پردازد که بیش از همه محققان را وحشت زده کرده است که عبارتند: این نشریه به شرح پنج تهدیدى مى
اى نوین و مقاوم از باکتریهاى کشنده بیمارستانى هستند که هیچ آنتى بیوتیکى بر آنها تریها که چرخهسوپر باک

کارگر نیست.
اند که ) بیماریهاى قدیمى که مجدداً شیوع یافته3کنند. ) بیماریهاى جدید مانند ابوال که با ایدز رقابت مى2

) آنفلوانزا.5ذا و آب آلوده و ) غ4شود شامل شکلى بسیار مقاوم از بیمارى سل مى
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دانشمندان هشدار دادند که ویروسى جدید ممکن است بسرعت شیوع یابد و میلیونها نفر را 1996در سال 
ویروس «شد: در جهان از پا درآورد. درگزارش اصلى مجله یو.اس. تودى این هشدار تهدیدآمیز دیده مى

تواند بسرعت حرکت کند و رد آن نشنیده است، ویروسى که مىآنفلوانزایى که تا بحال هیچکس چیزى در مو
منجر به بیمارى و مرگ، هرج و مرج اجتماعى و از هم گسیختگى سیاسى در سرتاسر جهان شود، اکنون در 

»برد.اى دور افتاده در چین حالت نهان بسر مىنقطه
داند که ما در مقدمه کتاب به ى مىمحققى علت گسترش سریع بیماریهاى قدیمى و جدید را عوامل متعدد

شود. استفان مورس برخى از آنها اشاره کردیم که شامل حمل ونقل سریع، ارتباطات و تکنولوژى ارتباطات مى
استاد ویروس شناسى در دانشگاه راکفلر، چهار دلیل براى گسترش بیماریهاى عفونى در عصر حاضر ذکر 

توان تارهاى جمعیت شناختى و الگوهاى رفتار انسانى، (در این مورد مى)تغییر در ساخ1کند که عبارتند از: مى
به شیوع ایدز بخاطر روابط جنسى آزادانه و نیز استفاده از داروهاى ضدباردارى که امکان روابط جنسى آزادانه 

ى ) سازگار4)پیشرفت تکنولوژى و صنعت 3المللى ) مسافرت و تجارت بین2را تسهیل کرده، اشاره کرد.) 
میکروبها با شرایط جدید و تغییرات جدید در آنها.

شود، حل تواند هر مشکلى را که جامعه بشرى با آن روبرو مىکردیم که علم مىسالهاى سال ما تصور مى
هاى طبیعى را تعریف داند طبیعت و پدیدهالواقع ثمرات بسیارى براى انسان داشته است.علم مىکند. علم فى
تواند خود طبیعت را تغییر دهد و به هاى طبیعى سود بجوید اما نمىآنها آزمایش  کند و از پدیدهکند، بر روى 

مهار سر به طغیان برداشته است. در مورد رسد که در طى چند سال گذشته طبیعت همانند آتشفشانى بىنظر مى
و در برابر این پیشرفتها شورش تمامى پیشرفتهایى که بشریت به آنها دست یافته، طبیعت دست به اعتراض زده 

کرده است.
جهان بسرعت در حال تغییر است. در حالى که انسان پیوسته درحال پیشرفت است. خود را با این فکر 

دهد که سرنوشتش در دستان خودش است. با وجود این روند امور جهان کائنات در دستان خالق و فریب مى
توانستیم به این لحظه منحصر بفرد و بحرانى نیرومند الهى، ما نمىنگهدارنده آن است. بدون دخالت دست

تاریخ برسیم. 
مقدس است، در توصیف زمانهاى آخر که پیش از بازگشت مسیح در کتاب مکاشفه که آخرین کتاب کتاب

رش و شود. ظاهراً نخستین پیاله غضب مشتمل بر گستخواهند بود تصویرى از هفت پیاله غضب خدا دیده مى
و اولى رفته پیاله خود را بر زمین ریخت و دمل زشت و بد بر «شیوع بیماریهاى مهلک و درد آور است. 

).2:16(مکاشفه » پرستند، بیرون آمد.مردمانى که نشان وحش دارند و صورت او را مى
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ت، با اشاره به کتاب اى را که در مورد شیوع بیماریهاى مسرى در سومالى اسمقاله» نیوانگلند«مجله پزشکى 
چهار سوار مکاشفه یعنى جنگ، قحطى، مرض و مرگ، در دشتهاى خشک سومالى «کند. مکاشفه آغاز مى

اى از داورى خدا بر جهان است که در کتاب مکاشفه از آن گسترش بیماریهاى واگیر در جهان آینه» تازند.مى
رود.سخن مى

ارى ابوال یا بیماریهاى دیگر که در این فصل از آنها سخن گفتیم به ما اما طبیعت قبالً هشدارى مهلکتر از بیم
تواند به یکى از مهلکترین قاتالنى که بشر تابحال با او روبرو شده است، داده است. این بیمارى احتماالً مى

که ، بیست و پنج میلیون نفر توسط این ویروس 2000تبدیل شود. برخى دانشمندان براین باورند که سال 
شود، جان خود را از دست خواهند داد.ویروس اچ.آى.وى نام دارد که منجر به بیمارى ایدز مى
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تر شدن ، آسان1970مشاهده شدند. در اواسط دهه 1960شود نخستین موارد ایدز در اواخر دهه گفته مى
مسافرتهاى هوایى ویروس اچ.آى.وى را در نقاط مختلف جهان منتشر ساخت. جمبوجتها و کاهش قیمت 

د و در نتیجه ویروس بلیطهاى مسافرتهاى هوایى باعث شدند تا رفت و آمد به آفریقاى مرکزى افزایش یاب
ها و امکانات مسافرت در قرن چهاردهم اى منتشر شد. همانگونه که بهبود جادهاچ.آى.وى به شکل گسترده

باعث شد تا طاعون از آسیا به اروپا منتقل شود، مسافرت هوایى با جمبوجتها نیز باعث گشت تا ویروس 
ین مکانهایى که این ویروس در آنجا مشاهده شد اچ.آى.وى به دیگر نقاط جهان منتقل شود. احتماالً نخست

اروپاى مرکزى و هاییتى بودند. تأثیر ساکنان ایاالت متحده در این مورد این بود که مردان همجنس گرا براى 
آمدند. از این منطقه ویروس اچ.آى.وى به گذران تعطیالت به شهر پورتوپرنس که پایتخت هاییتى است مى

همجنس گرا در نیویورك و سانفرانسیسکو منتقل شد...مراکز اصلى تجمع مردان
شدند آن دسته از معتادان مواد مخدر بودند که با گروه دیگرى که به شکل گسترده مبتال به اچ.آى.وى مى

کردند...موج جدید گسترش این بیمارى که به تازگى آغاز شده، گسترش سرنگ هرویین را به خود تزریق مى
به شریکان جنسى معتادان و همجنس گرایانیست که با جنس مخالف نیز رابطه ویروس اچ.آى.وى 

دارند...آخرین موج این بیمارى مسرى هنگامى آغاز خواهد شد که این بیمارى به شکل گسترده در میان 
جمعیتى که هنوز سالمند به شکل گسترده شیوع یابد.

رابرت ام. سونسون
انشگاه تمپلاستاد پزشکى و میکروبیولوژى در د

هاى عظیم در جایها و قحطیها و وباها پدید و چیزهاى هولناك و عالمات بزرگ از آسمان ظاهر و زلزله
خواهد شد.

11:21لوقا 

فصل پنجم
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شیوع جهانى اچ.آى.وى

پیش از آن که براى شرکت در کنفرانسى از ایاالت متحده خارج شوم یکى از دوستانم به من تلفن زد و از 
ام) دعا کنم که از من خواست تا براى یکى از دوستانمان به نام ژوزف (اسم اصلى این شخص را ذکر نکرده

ود اکنون این ویروس منجر به بیمارى مدتها پیش مبتال به ویروس نقص ایمنى اکتسابى انسانى یا اچ.آى.وى ب
ایدز شده و او بشدت بیمار و در بیمارستان بسترى شده بود. من در آن لحظه براى ژوزف دعا کردم. چند روز 

پس از بازگشتم از سفر هنگامى که او را در نزدیکى مرکز خرید شهر دیدم عمیقاً متعجب شدم.
»حالت چطور است؟ژوزف چقدر از دیدنت خوشحالم. «به او گفتم:

»خواهى به این سؤالت جوابى واقعى بدهم یا جوابى مسیحى؟مى«او با تلخى و عصبانیت جواب داد: 
هر کدام را که دوست دارى، ژوزف سؤال من صادقانه بود. قبل از اینکه به مسافرت بروم «در جواب گفتم: 

بینم سرحالى و از بیمارستان خارج اینکه مىاى. من برایت دعا کردم. راستش ازشنیدم که به شدت مریض شده
»اى تعجب کردم.شده

سمى، من واقعاً در وضعیت بدى هستم. من واقعاً مریضم و «سپس ژوزف از من عذرخواهى کرد و گفت: 
من توانم این کار را بکنم. اما من نمى» خدا را شکر!«هر کس از من انتظار دارد که در خیابان قدم بزنم و بگویم: 

»واقعاً دردمندم!
گفتگوى ما بیست دقیقه ادامه یافت و پس از آن او بخاطر کارى که داشت بامن خداحافظى کرد و مرا ترك 
نمود. من سعى کردم درك کنم که او چه احساسى دارد. من واقعاً ژوزف را دوست داشتم. من و او هر دو در 

بند و بارش او به ه پیانوى ماهرى بود. بواسطه زندگى بىباتن روف لوییزیانا بزرگ شده بودیم. او نوازند
آنتونیو ساکن شد. پس اچ.آى.وى مبتال شد. پس از آن او تصمیم گرفت باتن روف را ترك کند و بعدها در سن

کردم او عمیقاً از گناهانش توبه آنتونیو او را مالقات کردم و در زمانى که در این شهر زندگى مىاز آن در سن
و خود را تسلیم مسیح نمود.کرد 

اش را دگرگون ساخت. اما ویروس اچ.آى.وى تبدیل به بیمارى ایدز شده بود. خدا او را بخشیده و زندگى
در این مدت ژوزف دو سال از وقت خود را صرف شهادت دادن در مورد مسیح به مبتالیان اچ.آى.وى نمود. 

برد. مدت کوتاهى پس از این مالقاتمان ژوزف چشم از جهان فرو ىاما این بیمارى هر روز بیشتر او را تحلیل م
بست. پس از شنیدن خبر مرگ او قلب من عمیقاً شکست. ژوزف شخصى بسیار بااستعداد بود.
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من در مورد اینکه چه اتفاقى براى ژوزف افتاد، شروع به تأمل کردم. چگونه شخص جوانى چون ژوزف از 
پیش براى جامعه بشرى ناشناخته بود، جان سپرد؟ این بیمارى از کجا ظاهر شد؟ اما سال 20اى که تا بیمارى

سؤال مهمتر اینکه نتیجه و عاقبت این بیمارى چیست و چه تعداد انسان توسط این بیمارى از بین خواهند 
رفت؟

منشاء و خاستگاه اچ.آى.وى
چه بسیارى از دانشمندان معتقدند که خاستگاه این توان داد. اگر به سؤاالت فوق پاسخهاى دقیقى نمى

بیمارى آفریقاست اما در این مورد بین آنها اختالف نظر وجود دارد. یکى از مناطق آفریقا که این بیمارى 
ایست که در اطراف شاهراهى قرار دارد که از زئیر آغاز شده و از اوگاندا صدمات بسیارى به آن زده است منطقه

نامند زیرا در اطراف این شاهراه بیمارى ایدز به شکل رد. برخى این شاهراه را شاهراه ایدز مىگذو کنیا مى
اى کوچک و کثیف بود اما با پیشرفت این مناطق شاهراهى اى شیوع دارد. سالها پیش این شاهراه جادهگسترده

ى یافت. رانندگان کامیون که ساخته شد که این سه کشور را به هم مرتبط ساخت و از نظر تجارى اهمیت بسیار
ها رابطه جنسى داشتند تبدیل به ناقالن طبیعى اچ.آى.وى شدند. آنها این ویروس را در طى این مسیر با فاحشه

از قلب جنگلهاى بارانى به قلب شهرهاى بزرگ وارد ساختند. و از این شهرها بود که این ویروس توانست 
به سرتاسر جهان گسترش یابد.المللى مسافرتهاى هوایىتوسط شبکه بین

من در یک جلسه بزرگ بشارتى در یکى از شهرهاى اوگاندا که در منطقه شاهراه ایدز قرار 1994در دسامبر 
آمدند تا در جلسه شرکت کنند. در یکى از اى باز گرد مىداشت موعظه کردم. هر شامگاه، هزاران نفر در محوطه

» ند نفر از شما دوستى نزدیک یا خویشاوندى دارید که مبتال به ایدز است؟چ«این جلسات از جمعیت پرسیدم: 
شد تقریباً همه کسانى که در جلسه شرکت کرده بودند دستشان را باال بردند. درواقع در این منطقه کسى را نمى

یافت که این بیمارى کشنده حداقل از نظر عاطفى بر او تأثیر نگذاشته باشد.
یابد. هنگامى که من اى است که توسط رابطه جنسى بین دو جنس گسترش مىز عمدتاً بیمارىدر آفریقا اید

پرسیدند که پاسخ به آن بسیار مشکل بود. در اوگاندا بودم بسیارى از زنان متأهل آفریقایى سؤالى از من مى
با آنها رابطه جنسى داشته باشیم؟ وفایند، آیا بایداگر ما متوجه شویم که شوهرانمان به ما بى«سؤال آنان این بود: 

شویم و اگر آنها بواسطه ارتباط جنسى با معشوقه خود یا یک فاحشه مبتال به ایدز شوند ما نیز مبتال به ایدز مى
»میریم.مى
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ایدز مسائل و سؤاالت اخالقى بسیارى را مطرح کرده است. این بیمارى تاحد زیادى چنان به یک مسئله 
نویسد: ده است که اغلب دادن پاسخى صریح به این سؤاالت دشوار است. لورى گرت مىسیاسى تبدیل ش

داشتن 1980بخاطر میراث سرزنش کردن، اتهام و مبالغه که در مورد ایدز در قاره آفریقا وجود دارد، در دهه 
نیز واهمه و 1990دهه در مورد منشاء و خاستگاه ویروس اچ.آى.وى ناممکن بود. در » کامالً علمى«یک دیدگاه 

احتیاطى آگاهانه در محافل علمى و سیاسى در مورد طرح این موضوع وجود داشت که باالخره منشاء و 
خاستگاه بیمارى ایدز که در تمام جهان شیوع یافته است، کجاست. دیدگاه رسمى سازمان بهداشت جهانى که 

نیز این دیدگاه مجدداً تکرار گشت، این 1994ل بیاد شد و در سا1985نخستین بار توسط دکتر اسد در سال 
بوده است که بیمارى ایدز الاقل در سه قاره به شکل همزمان آغاز شده است. اما دانشمندان کمى این دیدگاه را 

اند که مالحظات سیاسى باعث طرح چنین دیدگاهى شده است. اند زیرا بخوبى از این موضوع آگاه بودهپذیرفته
اى اند زیرا در پیش گرفتن رویهها از دیدگاه سازمان بهداشت جهانى دفاع کردهدر برابر رسانهاما در ظاهر و

دیگر ازنظر سیاسى خطرناك است. 
خواهند تا بخاطر شیوع عالمگیر بیمارى ایدز سرزنش شوند. و همجنس گرایان نیز در ملل آفریقایى نمى

آى.وى در غرب متوجه آنان باشد.بنابراین از آنجایى که بسیارى خواهند تا تقصیر پراکندن ویروس اچ.غرب نمى
معرفى شوند، منشاء و خاستگاه ایدز » دشمن همجنس گرایان«یا » نژادپرست«خواهند اشخاصى از محققان نمى
بیان 1987انگیز باقى مانده است. اما همانگونه که رئیس جمهور سابق زامبیا کنت کاندا در سال موضوعى بحث

مهمتر از اینکه بدانیم این بیمارى از کجا شروع شده است این است که بدانیم این بیمارى به کجا «ه است: داشت
»رود.دارد مى

با همه این اوصاف، در مجموع دو نظریه پذیرفته شده در مورد منشاء و خاستگاه بیمارى ایدز وجود دارد. 
جود داشته است و احتماالً اشخاص بسیارى در قلب نظریه نخست این است که بیمارى ایدز سالهاى سال و

مردند اما به جهت فقدان وسایل حمل و نقل و امکانات جنگلهاى بارانى آفریقا به دلیل ابتال به این بیمارى مى
ارتباطى، این بیمارى براى جهانیان شناخته شده نبود. نظریه دیگر این است که این بیمارى اخیراً از حیوانات به 

انتقال یافته است و احتماالً از میمونها به انسان منتقل گشته است. به هر حال اهمیتى ندارد که کدام نظریه انسان
ثابت شود اما یک موضوع قطعیت دارد و آن این است که گسترش این بیمارى در سرتاسر جهان تاحد زیادى 

روند شتابانى یافته است.سال گذشته50به جهت قابلیت جابجایى و مسافرت انسانهاست که در طى 
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کنیم تا دچار احساسات گرایى شویم یا کسى را ما در این فصل به این دلیل بیمارى ایدز را بررسى نمى
خواهیم به بررسى این موضوع بپردازیم که چگونه ویروس اچ.آى.وى که به شکل بیمارى سرزنش کنیم بلکه مى

عون و وباى روزهاى آخر شباهت دارد و نیز به بررسى این دهد تا چه حد به طاایدز خودش را نشان مى
توان کرد. ابتدا اجازه بدهید به ماهیت اچ.آى.وى و تأثیر آن پردازیم که در مورد این ویروس چه مىموضوع مى

بر فرد و جامعه نظرى بیندازیم.

خدا، علم و رفتار اخالقى
من هیچ ادعایى ندارم که یک دانشمندم یا در زمینه ایدز تخصص ابتدا اجازه بدهید به صراحت بگویم که 

هاى آنها ام و برخى از گفتهاند بررسى کردهدارم. من فقط آنچه را که دانشمندان و متخصصان در مورد ایدز گفته
گیریهاى من موافقکنم. با وجود این ممکن است برخى از این دانشمندان با برخى از نتیجهرا نقل قول مى

بندى من من از تحقیقات علمى و شباهتى که بین آنها و پیشگوییهاى گیریها براساس جمعنباشند. این نتیجه
ام که برخى از دانشمندانى ام متوجه شدهاند. در مطالعاتى که در این مورد داشتهبینم انجام شدهمقدس مىکتاب

کنند که ایدز به منزله داورى از سوى خداست مىاند، واعظانى را که اعالم که در مورد ایدز مطالبى نوشته
اند. نامیده» متعصب«و » غیرعلمى«

اگر شخصى سعى کند تا از نظر علمى ثابت کند که ایدز نتیجه داورى الهى است، اگر منتقدان بگویند که 
علمى ثابت کند باید است حق دارند. براى این که شخصى این نظریه را از نظر » ربطبى«و » غیر علمى«نظریه او 

)اساس رفتار اخالقى در 3)خدا واجد شخصیت اخالقیست 2)خدا وجود دارد 1به اثبات این سه اصل بپردازد: 
مقدس مکشوف شده است و انسان در برابر داشتن این رفتار اخالقى مسئول است. که البته اثبات این سه کتاب

اصل از نظر علمى محال است.
مقدس نیز از نظر علمى نیز اثبات عدم وجود خدا و نیز اثبات عدم حقانیت و صحت کتاباما به همین شکل 

کنند خدا وجود ندارد یا این محال است. گفتن این که براساس شواهد علمى، دالیلى وجود دارند که ثابت مى
ن براین باورند ربط و نادرست است. درواقع برخى از دانشمنداکه خدا فاقد شخصیت اخالقیست، نیز سخنى بى

مندى طبیعت و جهان دلیلى دال بر وجود آفریننده و طراحى ذى سطور و مدبر است.که انتظام و سامان
درواقع استدالل علیه وجود خدا و مکاشفه شخصیت او زیر سؤال بردن اساس رفتار اخالقى از سوى خدا 

مقدس. من هیچوقت از اعتقادم به خداى تابطلبد تا باور به وجود خدا و کبراى انسان، ایمان بیشترى مى
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کنم. من مقدس و آنچه که وى آن را به منزله حقیقت اخالقى بیان داشته است احساس خجالت نمىکتاب
معتقدم مجموعه شواهد عمیقاً تأیید کننده وجود خدا و شخصیت اخالقى اویند. 

گیریهاى من در مورد ایدز درواقع بررسى سخنان دانشمندان در مورد ایدز و مقایسه آن با بررسى و نتیجه
باشد. افتد مىمقدس در مورد عواقب رفتار غیراخالقى و نیز آنچه که در روزهاى آخر اتفاق مىهاى کتابگفته

ایدز چیست؟
شود که در نتیجه سندروم کاهش ایمنى اکتسابى یا ایدز شرایطیست که در آن سیستم ایمنى بدن مضمحل مى

یابند و او را ضعیف ساخته و در نهایت از پاى آن برخى از بیماریهاى جدى امکان ورود به بدن شخص را مى
اندازد و اچ.آى.وى نام ن را از کار مىآورند. بیمارى ایدز درنتیجه عملکرد ویروسى که سیستم ایمنى بددرمى

آید.دارد، بوجود مى
سازد و در نتیجه بدن را در برابر بیماریها که سیستم ایمنى بدن ما را فعال مىTویروس اچ.آى.وى به سلول 

سلول شده و در آنجا DNAوارد Tشود. ویروس اچ.آى.وى پس از ورود به سلول سازد، متصل مىمقاوم مى
شوند. دو یا پنج سال پس داراى همان کد ژنتیکى ویروس اچ.آى.وى مىTشود. پس از آن سلولهاى ر مىتکثی

کند. پس از آن که از آن سیستم ایمنى بدن جنگى طوالنى اما محکوم به شکست را علیه ویروس ایدز آغاز مى
شوند و ور مى، به او حملهسیستم ایمنى بدن تحلیل رفت، بیماریهاى دیگرى که در اطراف شخص وجود دارند

شوند.اغلب باعث از پاى درآمدن شخص مى

ایدز و بیماریهاى دیگر
شوند که شایعترین آنها بیماریهاى ریوى هستند. بیمارى بیماریهاى مختلفى در بیمار مبتال به ایدز پدیدار مى

سیتومگالو ویروس است که منجر به گرایان عفونتشایع دیگر در بیماران ایدز و نیز بسیارى از همجنس
شود.الریه و کولیت مىنابینایى، ذات

اند. براى مثال کردند برآنها غلبه کردهایدز باعث رواج مجدد بیماریهایى شده است که دانشمندان تصور مى
رش شده بیمارى اند. با وجود این موارد گزاکردند بیمارى سل را در جامعه بشرى مهار کردهدانشمندان فکر مى
درصد 47دهند که دهد و نیز بررسیها نشان مىدرصد افزایش نشان مى201992تا 1985سل، بین سالهاى 

بیماران مبتال به سل در ایاالت متحده، داراى ویروس اچ.آى.وى هستند.
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90هان دهد که بیمارى سل در سطح جگزارش مى1995ژوئن 18نشریه انجمن پزشکى آمریکا در شمار 
درصد مبتالیان به سل در کشورهاى در 95میلیون نفر شده است. 30میلیون نفر را مبتال ساخته و باعث مرگ 

کنند.حال توسعه زندگى مى
سازد قابلیت آن در تضعیف سیستم ایمنى بدن است که این امر آنچه که اچ.آى.وى را بسیار خطرناك مى

رد بدن شخص شده و او را بکشند. اما یکى دیگر از ویژگیهاى خطرناك شود تا بیماریهاى دیگر واباعث مى
هاى آن به کند. برخالف ابوال که نشانهاچ.آى.وى این است که این ویروس در بدن شخص به کندى رشد مى

سر و صدا وارد بدن شخص کشند، ویروس اچ.آى.وى بىسرعت ظاهر شده و شخص را در طى دو هفته مى
شود که آغاز مىTدهد. سپس جنگ این ویروس با سلولهاى هاى نامحسوسى نشان مىدا نشانهشود و در ابتمى

اى بارز چهار سال به طول انجامد. در نتیجه شخصى که حامل این ویروس ممکن است تا آشکار شدن نشانه
د. محقق است، پیش از آنکه متوجه شود که ناقل این ویروس است ممکن است اشخاص بسیارى را مبتال ساز

کند: برجسته در زمینه ایدز جاناتان مان داللتهاى این امر را چنین توصیف مى

اى را مشاهده نکند. درصدى نامشخص از اشخاص شخص پس از مبتال شدن ممکن است سالها هیچ نشانه
هاى مبتال ممکن است در ابتداى ورود اچ.آى.وى به بدنشان دچار تب و ضعف شده و ممکن است دچار جوش

رسد. میزان پوستى شوند..از این زمان به بعد حدود هشت یا نه سال بعد بیمار ایدز به اوج پیشرفت خود مى
رسد.درصد نیز مى100توان گفت به میزان کشندگى بیمارى ایدز نیز پس از پیشرفت بسیار باالست و حتى مى

ویروسى جهانى
ا حدى بیان کننده این است که چرا این ویروس کوچک تااین حد گستردگى این ویروس در سرتاسر جهان ت

ترین مورد ثبت شده ایدز قدیمى«باعث وحشت حکومتها در سطح جهان شده است. به گزارش نیویورك تایمز 
(نیویورك » در زئیر مشاهده گشت...1976که ردپاى اچ.آى.وى توسط آن یافت شده، موردى بود که در سال 

العاده سریع در جهان ). از زمان این مورد ثبت شده تاکنون ویروس ایدز به شکلى فوق1995آوریل 4تایمز، 
خود تخمینهاى زیر را ارائه 1995گسترش یافته است. سازمان بهداشت جهانى در گزارش مورخ سوم ژانویه 

دهد،مى

مورد گزارش شده ایدز1025073-
میلیون مورد پیش بینى شده4/5-
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یلیون مورد مبتال به اچ.آى.وىم18-
در عرض کمتر از بیست سال، این ویروس از یک نفر به هجده میلیون نفر سرایت کرده است واین ویروس 
مرگ آور گسترشى باور نکردنى داشته است. براى گسترش این ویروس، تنها ورود یک نفر به شبکه جهانى 

ویروس توانسته است بذر مرگ و هالکت را در آفریقا، اروپا، مسافرتهاى هوایى کافى بوده است و آنگاه این
آمریکاى شمالى، آسیا، آمریکاى جنوبى و استرالیا بپراکند. ظاهراً هیچ ملتى از هجوم آرام ولى نابود کننده این 
ویروس به سیستم ایمنى بدن انسانى مصون نمانده است. پروفسورمان در سخنرانى خود در کنفرانس جهانى 

شیوع ایدز از کنترل خارج شده «گوید: که خود ریاست آن را برعهده داشت مى1992در آمستردام در سال ایدز
ایم که روشهاى موجود براى پیشگیرى از این بیمارى، که برخى است. ما اکنون پى به این واقعیت دردناك برده

»اند.ین بیمارى کافى نبودهاند، براى جلوگیرى از گسترش جهانى ااز آنها هم بسیار چشمگیر بوده
رسد که دولتمردان و دانشمندان، در تالش خود براى جلوگیرى از گسترش سریع ویروس ایدز بنظر مى
توانند واکسن یا اند. این ویروس تا به کجاها پیش رفته است؟ چرا بزرگترین مغزهاى بشرى نمىدرمانده شده

ت شده ایدز در ایاالت متحده بیش از هر کشور دیگر جهان است و درمانى براى این بیمارى بیابند؟ موارد ثب
کنند این بیمارى مربوط به همجنس تعداد این موارد روبه افزایش است. ظاهراً بسیارى از آمریکاییها تصور مى

گویند این بیمارى توسط آمیزش جنسى دو جنس مخالف گراهاست. اما همانگونه که قربانیان آفریقایى به ما مى
هاى غیرمنتظره روبرو شوند. شود. گویا بسیارى از ساکنان آمریکاى شمالى در این مورد باید با یافتهنیز منتقل مى

مورد جدید ابتال به 40000تقریباً دو سوم از «...دهد که: گیرى بیمارى در آتالنتا گزارش مىمرکز کنترل و پیش
اند... شاید نصف موارد ابتال در بین اشخاصى که با بودهاچ.آى.وى در سال گذشته از بین معتادان مواد مخدر

»اند.کردهاند، در بین کسانى بوده که کراك کوکائین مصرف مىجنس مخالف رابطه جنسى داشته
در ایاالت متحده ویروس ایدز در گروه جدیدى شروع به گسترش کرده است. درحالى که قبالً گسترش این 

گرا زیاد بود اکنون این بیمارى در بین معتادان به مواد مخدر گسترش سریعى دارد. بیمارى در اشخاص همجنس
برخى محققان اکنون از این موضوع بیم دارند که این بیمارى به سرعت در بین کسانى که شریک جنسى 

اشخاص معتاد هستند گسترش یابد و سپس به شکل گسترده در بین جمعیت عادى گسترش پیدا کند.
چه ایاالت متحده کشوریست که تعداد مبتالیان به اچ.آى.وى در آن بیش از هر کشور دیگریست اما اگر 

ایست که بیش از هر نقطه دیگرى درجهان در آن مبتالیان به اچ.آى.وى منطقه جنوبى صحراى آفریقا، منطقه
گوید:وجود دارد. ویلیام پل سرپرست تحقیقات مربوط به ایدز در سازمان ملى بهداشت، مى
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17شود عمالً درهر کشور و ملتى وارد شده است. بیش از ویروس اچ.آى.وى که منجر به بیمارى ایدز مى
میلیون کودك، زن و مرد آلوده به این ویروس هستند که بیشترین میزان این مبتالیان در قسمت جنوبى صحراى 

یعنى در جایى که تعداد موارد جدید ایدز در آفریقا قرار دارند. شیوع این بیمارى در آسیا بسیار سریع است
عرض یکسال هشت برابر شده است. در بسیارى از ملل آسیا یک فاجعه فراگیر بهداشتى در حال شکل گرفتن 

است.

اند. در یکى از ها در مورد گسترش سریع و عالمگیر ایدز هشدار دادهبسیارى از نشریات و مقاالت روزنامه
» فرانسه، بمب ساعتى ایدز«اى با این عنوان درج شده بود: مقاله1994نیوساینتیست در سال هاى مجلهشماره

این مقاله به شکلى مبسوط به شرح رشد نگران کننده بیمارى ایدز در فرانسه پرداخته بود. پنج ماه بعد این 
اما سازمان بهداشت جهانى میلیون نفر در قاره آسیا آلوده به ویروس اچ.آى.وى هستند 2/5«روزنامه نوشت: 

آنجلس تایمز گزارش داد روزنامه لس» میلیون نفر خواهد رسید.10این عدد به 2000زند که تا سال تخمین مى
در آفریقاى جنوبى تعداد کسانى که توسط آزمایش ناقل ویروس اچ.آى.وى تشخیص داده 1990که در سال 

شود.ناقالن یک میلیون و هشتصد هزار نفر تخمین زده مىتعداد این1995نفر بود اما در سال 5000شدند 

یافتن درمان
سپارند و میلیونها نفر نیز به این هاى آفریقا، آسیا و آمریکا براثر ایدز جان مىهر ساله هزاران نفر در قاره

شوند و در آینده نزدیک نیز امکان دسترسى به هیچ واکسن یا درمانى وجود ندارد. این ویروس بیمارى مبتال مى
رسد که انسان تا بحال مشاهده کرده است، تبدیل شود.بنظر مىبالقوه این توان را دارد که به بزرگترین قاتلى که 

تمامى امکانات بشرى، تواناییهاى فکرى و تکنولوژى ما قادر به متوقف ساختن این ویروس کوچک نیست.
شود و پیوسته یافتن درمانى براى این بیمارى ساده نخواهد بود. این ویروس بسرعت دچار جهش زنى مى

سازد. هرگاه محققى موفق به تهیه تالشهاى محققان را براى تهیه واکسن با ناکامى روبرو مىکند وتغییر مى
یابد که این ویروس تغییر یافته و به نوع جدیدى تبدیل شده است و شود درمىواکسنى براى این بیمارى مى

ناس سازمان واکسن او براى آن شکل از بیمارى درمان بخش است که دیگر وجود خارجى ندارد. کارش
تا زمانى که واکسنى تهیه نشده که در برابر شکلهاى مختلف ویروس «گوید: بهداشت جهانى حوزه اسپارزا مى

وى در ادامه سخنانش در مورد یافتن راه حلى » اى برسیم.توانیم به نتیجهایدز خاصیت درمانى داشته باشد، نمى
نفر 10000الى 5000کنیم یافتن چنین واکسنى سپرى مىهر روزى که در انتظار «گوید: براى ویروس ایدز مى
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دهیم. اگر شما ارقام ذکر شده از سوى آقاى اسپارزا را براى دهه بعد درنظر بگیرید میلیونها دیگر را از دست مى
نفر در دهه آینده جان خود را از دست خواهند داد.

بزرگترین عاملى که تابحال باعث مرگ و میر شرایط اجتماعى و اخالقى معاصر جامعه بشرى را در معرض 
دهد. بدون تردید قابلیت جابجایى سریع گروههاى بزرگ انسانى باعث شده است تا انسانها شده قرار مى

ویروس اچ.آى.وى بسرعت گسترش یافته و باعث مرگ و نابودى انسانها شود. اما وضعیت اخالقى حاکم بر 
تا این ویروس ریشه دوانده و در سرتاسر جهان تکثیر شود.بخش بزرگى غرب نیز زمینه مساعدى بوجود آورده 

تصمیم گرفتند تاایمان پدرانشان را ترك 60از نسلى که پس از جنگ جهانى دوم بدنیا آمدند، در اواخر دهه 
اى شد که مسیحى را به فراموشى بسپارند. این امر باعث بوجود آمدن انقالب جنسى-کنند و سنتهاى یهودى 

عث افزایش طالق، مصرف مواد مخدر و بیماریهاى مقاربتى گشت. (البته بسیارى از مبتالیان به ایدز قربانیانى با
شوند که خون آلوده به گناه هستند که شامل همسران و فرزندان مبتالیان به ایدز و نیز بیماران هموفیلى مىبى

آنها تزریق شده است).
انشجویى در ایاالت متحده سخنران کردم. پیش از آن که این نسل جوان اخیراً من در یک کنفرانس ملى د

آزمایى بخوانم که داراى شجاعت اخالقى باشند، دریافتم که باید از آنها عذرخواهى دانشجویان را به این توان
تجربه کنم. من از آنها تقاضاى بخشش کردم زیرا هم نسالن من تصمیم گرفتند که با استفاده از مواد مخدر و 

خوانده Xدر نتیجه نسل بعدى که نسل ». ذهنشان را از قیود کهنه آزاد کنند«قیدانه کردن روابط جنسى بى
اى روبرو شود که تابحال بشریت با آن روبرو شده شود مجبور است با یکى از مخوفترین بیماریهاى مسرىمى

ایم.است. ما تمدن بشرى را در لبه پرتگاه وادى موت قرار داده
گَرِت شرایط اجتماعى در دهه هفتاد را در تمامى جهان که امکان گسترش جهانى اچ.آى.وى را فراهم 

نویسد:ساخت بررسى کرده است. او مى
گراها ارتباط جنسى همزمان با چندین نفر افزایش یافت. در درآمریکاى شمالى و اروپا در بین همجنس

جنسى یک مرد با چندین زن گسترش یافت. تعداد زیادى سوزن براى بسیارى از شهرهاى آفریقا نیز رابطه
مصارف پزشکى وارد آفریقا شد اما در دراز مدت، به جهت کمبود سوزن برخى از این سوزنها به اجبار مجدداً 
بکار گرفته شدند و باعث آلوده شدن هزاران نفر به اچ.آى.وى گشتند. از سوى دیگر مصرف هروئین همراه با 

امینها و کوکایین در جوامع صنعتى بشدت افزایش یافت. از سوى دیگر موجى جدید از بیماریهاى مقاربتى آمفت
در این مناطق شیوع یافت که باعث گشت تا مقاومت اشخاص در برابر بیمارى کاهش یابد...و در نهایت 

هاى بزرگ براى ورود این ویروس به جامعه انسانى گشوده شد.دروازه
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کند بیانگر نوعى انتخاب اخالقى هستند یعنى عواملى چون رفتار تعددى که گرت آنها را ذکر مىعوامل م
مقدس دقیقاً انسانها را قید و بند و استفاده از داروهاى غیرقانونى. کتابگرایانه، رفتار جنسى بىجنسى همجنس

آفرید نهاد ازدواج را نیز مقرر کرد و کند. درواقع هنگامى که خدا زن و مرد را از توسل به این اعمال منع مى
قصد او از این کار این بود که یک زن و یک مرد فقط در چارچوب نهاد ازدواج با یکدیگر رابطه جنسى داشته 

روابط جنسى آزادانه خارج از 70باشند.اما نسل من این ارزشهاى غنى و کهن را ترك کرد. بنابراین در دهه 
گرایى از حالت نهان و مذمت شده خارج شد. مصرف مواد مخدر به مجنسچارچوب ازدواج رواج یافت. ه

جهت لذت جویى افزایش یافت. اکنون نسل حاضر با طالقهاى فزاینده، افزایش جرم و جنایت و بیماریهاى 
کشنده روبروست. 

در مورد اند)به تحصیالت عالى دست یافته90حکومت فدرال و برخى از اعضاى نسل جدید، (که در دهه 
کنند که مبتنى بر اقدامات احتیاطى و پیشگیرانه است و نه اجتناب از روابط این شرایط راه حلى را پیشنهاد مى

نگران نباشید، فقط از کاندوم استفاده «گویند: جنسى خارج از چارچوب زندگى زناشویى. آنها به نوجوانان مى
خواهیم کرد که سوزنهاى تازه در اختیارتان گذاشته شود کنید و ما براى مصرف مواد مخدر هم قوانینى تصویب

»دهید شما را اسیر احساس گناه سازند.مقدس در مورد آنچه که انجام مىو اجازه ندهید واعظان کتاب
در سخنرانى براى دانشجویان هنگامى که از آنها طلب بخشش کردم آنها شروع به کف زدن براى من کردند. 

فعلى، متوجه شدند که نسل من رفتارى غیرمسئوالنه نسبت به نسل بعدى داشته است. اگر در آنها بعنوان نسل
این نسل بیدارى روحانى و احیاى اصول اخالقى تحقق نیابد تمدن ما در معرض داورى شدید الهى قرار خواهد 

بگوید هنگامى که خواهد به ما گرفت. بیمارى ایدز صرفاً فریاد طبیعت از قلب جنگلهاى بارانیست که مى
گیرد. گذارند درد و رنج زندگى را دربرمىانسانها اصولى را که جهان کائنات براساس آنها خلق شده، زیرپا مى

بیمارى ایدز انحرافى غیرعادى از نظام طبیعت نیست بلکه ندایى بیدار کننده است. ظاهراً طبیعت زیرپا گذاشتن 
دهد حال این زیرپاگذاشتن قانون طبیعى ن، بااین بیمارى پاسخ مىقانونى را که خدا مقرر کرده از سوى انسا

بند و بارى جوامع غربى باشد خواه چند همسرى در آفریقا.خواه بى
اند مقدس این قانون این است که یک زن و مرد که خود را نسبت به یکدیگر متعهد کردهاز دیدگاه کتاب

اى است که محبت، آرامش، امنیت و امکان ود آوردن خانوادهیک عمر با هم زندگى کنند. این قانون بوج
تواند مانع از گسترش خودشکوفایى در آن وجود دارد. این دیدگاه قدیمى و سنتى در مورد خانواده است که مى

شناسم که اى صبر کنید. من شخصى را مىلحظه«ایدز شود. اما ممکن است شما به من اعتراض کرده و بگویید: 
کنم به این نکته توجه داشته باشید خواهش مى» کند.ه ایدز است اما براساس چنین دیدگاهى زندگى مىمبتال ب
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گویم. اشخاص بسیارى مبتال به که من نه در مورد اشخاص بلکه در مورد جامعه بعنوان یک کلیت سخن مى
صر تا حد زیادى پیرو فلسفه اند. اما بسیارى از جوامع معااند که واقعاً مرتکب عمل خالفى نشدهایدز شده

دانند درعین حال کسانى را که پیرو ارزشهاى سنتى اند و هیچ رفتارى را مذموم نمىگرایى شدهنسبى
کنند.مقدس هستند استهزاء مىکتاب

دارى، به وقتى که متوجه شدى در راهى غلط قدم برمى«یکى از دوستان فرزندانم سالها پیش به من گفت: 
این آن چیزیست » د که از آنجا راه غلط را شروع کردى و از آنجا مجدداً راه درست را در پیش بگیر.جایى برگر

کنم بعنوان یک جامعه باید آن را انجام دهیم. هر چقدر هم کاندوم و سوزنهاى جدید در دنیا که من فکر مى
ى نیست. موجود باشند باز هم میزان آنها براى جلوگیرى از طغیان و شورش طبیعت کاف

تواند به انحطاط اخالقى خود گویدکه انسان دیگر نمىرسد که طبیعت با صداى بلند به روشنى مىبنظر مى
توانیم اصول الهى را در مورد زندگى نادیده بگیریم و با عواقب این امر روبرو نشویم. ادامه دهد.ما دیگر نمى

ایم. جومک کورمیک که سرپرست شیوع این بیمارى شدهبسیارى از دانشمندان نیز معتقدند که خودمان باعث
انسانها خودشان مسبب نازل شدن بالى ایدز بر «گوید: یک مرکز تحقیقاتى در مورد بیماریهاى مهلک است مى

»خود هستند و این گفته نه یک دیدگاه اخالقى بلکه واقعیتى مسلم است.

ایدز به منزله بیمارى زمانهاى آخر
بیمارى ایدز که در سطح جهان گسترش یافته و این گسترش عمدتاً بواسطه رفتار انسانهاست، همانند 

و اولى رفته پیاله خود را بر زمین ریخت و «توصیف شده است: 2:16رسد که در مکاشفه اى بنظر مىبیمارى
بیمارى مربوط به » رون آمد.پرستند بیدمل زشت و بد بر مردمانى که نشان وحش دارند و صورت او را مى

دوران مصیبت عظیم مستقیماً نتیجه رفتار انسانهاست.
مقدس به آن اشاره ایم شبیه وبایى است که در کتاباى که مسبب گسترش آن بودهایدز بعنوان بیمارى

نویسد: مىمقدس نلسون در این موردشود. در عهدعتیق وباها اغلب نشانه داورى خدا بودند. فرهنگ کتابمى
اى دارند که با ابعاد ) اشاره به بیماریهاى مسرى1:11) و بال (خروج 6:21هاى وبا (ارمیا رسد که واژهبنظر مى«

پرست، از سوى خدا نازل اى برا داورى کردن بر قوم خدا یا اقوم بتیابند که بعنوان وسیلهوسیع گسترش مى
11:21کند. در لوقا ازگشتش از واژه وباها استفاده مىعیسى براى توصیف وضعیت جهان پیش از ب» شوند.

شود. ها و وباها انجام مىها، قحطىداورى خدا توسط زلزله
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» هرگونه مرض وخیم و کشنده«) را Lolmosمقدس نیز واژه وبا (در یونانى فرهنگ توصیفى کتاب
پردازد که دملهایى وحشتناك و یوحناى رسول به توصیف مرضهایى مى2:16کند. در مکاشفه توصیف مى

شوند. گسترش سریع و آورند و به جهت عصیان انسان علیه خدا نازل مىدردناك بر بدن انسانها بوجود مى
اى مسرى بوده و آور بیمارى ایدز همه ویژگیهاى وباى مربوط به روزهاى آخر را دارد زیرا این وبا بیمارىمرگ

آورد و نتیجه عصیان انسان در یابد، دملهایى دردناك را بوجود مىىکشنده است، در سرتاسر جهان گسترش م
برابر شریعت الهیست.

مقدس است بلکه سخن من آن خواهم بگویم که بیمارى ایدز به تحقق پیوستن این قسمت از کتابمن نمى
اند، بیمارى رفتهاى از جوامع انسانى آن را پذیاست که به جهت الگوهاى رفتارى غیراخالقى که بخش عمده

هر دیدگاهى هم » پرستش صورت او«و » نشان وحش«ایدز در هر گوشه دنیا گسترش یافته است. در مورد 
داشته باشیم، اعمال نادرست بسیارى از انسانهاى معاصر بیانگر نااطاعتى از شریعت اخالقى و عادالنه خداست 

رسد که بیمارى ایدز راهیست که طبیعت ظر مىشود. بنکه منجر به مبتال شدن انسان به امراض مهلک مى
صداى «برگزیده تا همانند یحیاى تعمید دهنده به شکلى پیشگویانه عمل کند و سخن بگوید، یعنى همانند او که 

»توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیکست.«گفت:و مى» ندا کننده در بیابان بود
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، سیرواضحى رانشان مى دهد... میزان بالیاى بزرگ طبیعى 1980تا سالهاى پایانى 1960روند وقایع از سال 
شوند سه برابر شده است.پنج برابر و میزان بحرانهاى عظیم اقتصادى که منجر به ورشکستگى کامل مى

محمد اسافى
سرپرست کمیته کمکهاى اضطرارى در زمان 

ى در سازمان مللبالیاى طبیع

هاى عظیم در جایها و قحطیها و وباها پدید و چیزهاى هولناك و عالمات بزرگ از آسمان ظاهر و زلزله
خواهد شد. 

11:21لوقا 

فصل ششم

بالیاى طبیعى

، مشغول سخنرانى براى گروهى از دانشجویان الهیات در یکى از شهرکهاى 1993هنگامى که من در مارس 
اطراف واشنگتن بودم طوفان برف عظیمى سواحل شرق آمریکا را دربرگرفت. صبح روز بعد هنگامى که از 

ر دادند که به دلیل برف خواب بیدار شدم دریافتم که برف سنگین همه جا را فراگرفته است. سپس به من خب
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سنگین، کالسها تعطیل شده است. کنفرانس دانشجویى تقریباً به اتمام رسیده بود بنابراین تصمیم گرفتم که به 
فرودگاه بروم و به خانه بازگردم. تمامى راههاى اصلى منتهى به فرودگاه واشنگتن بسته بودند و من با خود 

دگاه بروم. هنگامى که سوار قطار شدم اشخاص کمى در آن بودند و من با اندیشیدم شاید بتوانم با قطار به فرو
توانم جایى در پرواز امروز بیابم.خود گفتم پرواز امروز به شهر خودم نباید مسافران زیادى داشته باشد و من مى

ل برآن حکمفرما کردم! هنگامى که به فرودگاه واشنگتن رسیدم، هرج و مرج کاممثل همیشه باز هم اشتباه مى
ترین طوفان برف سابقهبى«اطالع بودم که کارشناسان هواشناسى این طوفان را بود. درواقع من از این موضوع بى

نامیده بودند. این طوفان باعث بسته شدن تمام فرودگاهها در ساحل شرقى آمریکا » در صد ساله اخیر آمریکا
ده بودند. هنگامى که به انبوه آدمهاى درمانده و خسته نگاه شده بود و مسافران در ساحل شرقى سرگردان مان

ترین توان آن را صاحب پیشرفتهکردم، با خود اندیشیدم: یک حادثه طبیعى باعث شده است تا ملتى که مىمى
، طوفان سهمگین دیگرى مجدداً 1996تکنولوژى معاصر دانست فعالیتهایش دچار وقفه کامل شود. (در ژانویه 

اى ساحل شرقى را به مدت سه روز بست.)فرودگاهه
بسته شدن «کنیم نیرومند نیستیم. خبرها حاکى از آن بودند: من دریافتم که ما آنقدرها هم که فکر مى

اى از حوادث همبسته گیرى زنجیرهفرودگاههاى بزرگ از آتالنتا تا بوستون به مدت چندین ساعت باعث شکل
توانستند به سواحل شرقى در هونولولو و اروپا و نیز مسافرانى که دیگر نمىشد. این طوفان حتى بر مسافران

ایاالت متحده بروند، تأثیر گذاشت. تقریباً یک چهارم از هواپیماهاى ناوگان هوایى ایاالت متحده در روزهاى 
).1995سال (گزارش سالیانه سازمان هواشناسى آمریکا،» سیزدهم و چهاردهم مارس نتوانست از زمین برخیزد.

تغییر شرایط آب و هوایى
این روزها «هنگامى که باالخره توانستم سوار هواپیما شوم، مسافرى خسته که در کنارم نشسته بود گفت: 

شنیدم. در طى سالهاى گذشته اى مىاین نخستین بارى نبود که من چنین جمله» شرایط آب و هوایى تغییر کرده.
ام. موضوع مهمتر اینکه بسیارى از کارشناسان ى در نقاط مختلف دنیا همین جمله را شنیدهمن از اشخاص بسیار

هواشناسى و دانشمندان براین باورند که شرایط آب و هوایى در سرتاسر جهان شروع به تغییر کرده است. 
گر نقاط جهان بوده ، از نظر شرایط آب و هوایى سالهایى آشفته در ایاالت متحده و دی90مطمئناً سالهاى دده 

است.
ترین ، ما شاهد پر خسارت1992از سال «خوانیم: در گزارش ساالنه هواشناسى سازمان هواشناسى آمریکا مى

ترین طوفان برفى سالهاى اخیر، بدترین سیل در تاریخ رودخانه گردباد در تاریخ ایاالت متحده، سهمگین
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تانهایى که تابحال در ایاالت متحده دیده شده، باالترین درجه پى و میسورى، یکى از سردترین زمسسىسىمى
(گزارش » ایم.حرارتى که تابحال در ایاالت متحده ثبت شده و آغاز خشکسالى در منطقه غرب آمریکا بوده

در تمامى جهان «مجله اکونومیست نوشت: 1995). در سال 1995سالیانه سازمان هواشناسى آمریکا، سال 
).1995(اکونومیست، اول آوریل » شود.و غریبى در شرایط آب و هوایى مشاهده مىتغییرات عجیب 

در نظر بگیریم تعداد گردبادهاى خطرناك در این 1995فقط شرایط آب و هوایى ایاالت متحده را در سال 
د طوفانهاى بندى آنها دچار مشکل شده بودند، تعداسال آنقدر زیاد بود که هواشناسان در نامگذارى و طبقه

شود. در این مورد استثنا محسوب مى1871اى آنقدر زیاد بود که در بررسى گزارشهاى ثبت شده تنها سال حاره
اى در شیکاگو و ایاالت غرب میانه ایاالت متحده گشت، بزرگترین سابقه باعث مرگ عدهموج گرماى بى

را داشت، در عین حال، بارانهاى سیل آسا پى، بدترین طغیان قرنسىسىرودخانه ایاالت متحده یعنى مى
اى را در افتد؟ چرا ما چنین وضعیت آشفتهقسمتهاى بزرگى از کالیفرنیا را دربر گرفت. چه اتفاقى دارد مى

»شرایط آب و هوایى جهان شاهدیم؟

دلیل نخست: گرم شدن کره زمین
ان، در میان دانشمندان توافق نظر وجود در مورد علت آشفته شدن شرایط آب و هوایى نقاط مختلف جه

شود. برخى استداللشان این است که شرایط آب و هوایى عجیب ندارد و سه توضیح در این مورد ارائه مى
نتیجه گرم شدن کره زمین است. این امر به موضوع بحث داغى در بین دانشمندان و سیاستمداران تبدیل شده 

مختلف جهان در ریودوژانیرو گرد هم آمدند تا در مورد مسائل زیست ، رهبران کشورهاى1992است. در سال 
اى در جهت کاستن از انباشت نامهامضاى توافق«گیرى کنند. نخستین دستورالعمل آنها محیطى تصمیم

با » زیرا انباشت این گازها ممکن است منجر به گرم شدن جو زمین گردد.«بود » هاى گازى در اتمسفرآلودگى
ن اختالف نظر و مناقشه بر این گردهم آیى حاکم بود و ثروتمندترین ملت جهان نیز همان رایى را داد وجود ای

هاى تعیین شده براى کاستن که فقیرترین کشورهاى جهان داده بودند: یعنى به این اصل راى داده شد که برنامه
جدى در برابر رشد اقتصادى ایجاد از تهدیدى که بواسطه گرم شدن زمین تدارك دیده شده، ممکن است مانعى 

کنند.
، تأیید کننده این است که هواى زمین پیوسته 1996هاى منتشر شده از سوى محققان انگلیسى در سال داده

گیریهاى انجام شده در دریا و خشکى در نقاط مختلف جهان، محققان در حال گرم شدن است. براساس اندازه
که این درجه حرارت ثبت 1856از سال 1995ارت سطح کره زمین در سال انگلیسى دریافتند که درجه حر
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شده است، در باالترین سطح خود بوده است. محقق ناسا جیمز هانسن براین باور است که این سیر صعودى 
داند که منجر به گرم ادامه خواهد داشت و او علت اصلى این امر را تولید گازهایى چون دى اکسید کربن مى

شوند.زمین مىشدن 
محیطى مساعد براى رشد «هاست که این امر به نوبه خود از اثرات گرم شدن کره زمین گرم شدن رودخانه

هایى را که ناقل بسیارى از بیماریهایى چون ماالریا میکروبهایى چون میکروب وبا بوجود آورده و تکثیر پشه
).1995اکتبر 30(مجله تایم، » سازد.هستند، تسهیل مى

بینند در مورد عواقب رهبران بزرگ جهان در مورد گرم شدن هواى زمین خویشتن را در برابر بن بست مى
گویند، انسان عملى آن و ارائه راه حلهاى مناسب، سردرگم هستند. آیا آنگونه که هانسن و محققان دیگر مى

ن سؤال داده نشده است. با وجود این مسئول ایجاد آشفتگى در نظم امور است؟ تاکنون پاسخى قطعى به ای
بسیارى از صاحب نظران معتقدند که دادن پاسخهایى صریح به این سؤاالت و نیز آگاهى از خسارات جبران 

شود، ضرورت تام دارد. ناپذیرى که در اثر این امر به تمدن انسانى وارد مى
سفرى یک روزه به رودخانه آمازون داشتم. در این سفر مبشرى کهنه کار که چهل سال در 1995من در سال 

کرد. از او پرسیدم که در طى سالهاى گذشته شاهد چه تغییراتى جنگلهاى آمازون سفر کرده بود، مرا همراهى مى
در منطقه آمازون بوده است.

ام. اشخاص زیادى که هیچگاه در این خاص زیادى به این منطقه بودهمن شاهد هجوم اش«او پاسخ داد: 
آیند حیوانات بیشتر اند. هرچقدر اشخاص بیشترى به این منطقه مىاند، شروع به مسافرت به آن کردهمنطقه نبوده

»گریزند.از این منطقه مى
بینى؟ آنها از نگاه کن آیا اثرى از حیوانات مى«زدیم، به من گفت: درحالى که در یک منطقه جنگلى قدم مى

برند. سپس او به شوند آنها بیشتر به اعماق جنگل پناه مىاند. هر چقدر انسانها بیشتر وارد جنگلها مىاینجا رفته
چنین چیزى براى این منطقه غیر «بودند و گفت: چراگاههایى اشاره کرد که گاوها در آن مشغول چریدن

اى جنگلى است. هر کجا که شما مزارع اى براى دامدارى و زراعت نیست بلکه منطقهطبیعیست. آمازون منطقه
»کنید، بدانید که این انسان است که محیط طبیعى آمازون را تغییر داده است.و چراگاه مشاهده مى

ن بازگشتیم، من صدها درخت بریده شده و دهها هکتار زمین خالى را دیدم که ساقه هنگامى که ما به قایقما
شد.درختان بریده شده در آنها دیده مى

نویسد:مجله تایم در این مورد مى
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هر سال، انبوه دهقانان برزیلى که زمینهایشان مستعد کشاورزى نیست، هر چه بیشتر به اعماق جنگلهاى «
گذارند. این سازند و تنها ساقه درختان را برجاى مىند و زمینها بزرگ را عارى از درخت مىروآمازون پیش مى

تالش آنان از پیش محکوم به شکست است زیرا خاك جنگلها براى کشاورزى نامناسب است. پس از گذشت 
به سوى اعماق چند فصل، هنگامى که دیگر زمین جنگلها قادر به دادن محصول بیشتر نیست، کشاورزان مجدداً 

سازند و خرابى و نابودى را در یکى از افتند و زمینهاى بیشترى را از درخت پاك مىجنگلها راه مى
).1995اکتبر 30گسترانند.(مجله تایم، ارزشمندترین اکو سیستمهاى کره زمین مى

نى نقشى محورى در گرم برخى دانشمندان براین باورند که نابودى جنگلهاى آمازون و دیگر جنگلهاى بارا
شدن آب و هواى کره زمین دارد. آنها براین باورند که انسان به برخى از مهمترین مناطق کره زمین خسارتى 

شود.سازد که این امر در نهایت منجر به تغییر شرایط آب و هوایى نقاط مختلف جهان مىجبران ناپذیر وارد مى

دلیل دوم: فوران آتشفشان در فیلیپین
کنند. آنها تغییر شرایط با وجود این، گروهى دیگر از دانشمندان در مورد استدالل سطور فوق ابراز تردید مى

دانند. آنها به فوران کوه پیناتوبو در فیلیپین در سال آب و هوایى در نقاط مختلف جهان را به دو دلیل دیگر مى
کنند. وقوع این دو پدیده از نظر زمانى آنقدر نزدیک بود ه مىو نیز بروز پدیده ال نینو در همان سال اشار1991

که دانشمندان در تشخیص اینکه کدامیک در تغییر شرایط آب و هوایى تأثیر بیشترى داشتند دچار مشکل 
گشتند.

شروع به فوران کرد. مناطق اطراف کوه با خاکستر پوشانده شد و آسمان اطراف 1991کوه پیناتوبو در ژوئن 
نیز چند روز تیره و تار گشت. گزارش ساالنه سازمان هواشناسى آمریکا این فوران آتشفشانى را علت آغاز 
تغییراتى طوالنى در آب و هواى سرتاسر جهان دانست. این آتشفشان مواد بسیارى را وارد جو زمین کرد و در 

درصد افزایش یافت که این امر به نظر 4/7اثر آن میزان انرژى متساعد شده از زمین در مقایسه با میزان عادى 
دانشمندان باعث پدید آمدن تغییر در شرایط آب و هوایى بسیارى از نقاط زمین گشت.

دلیل سوم: جریان هواى تغییر یافته از سوى ال نینو
در سال دانند پدیده ال نینوست. عامل دیگرى که آن را در تغییر شرایط آب و هوایى کره زمین دخیل مى

این جریان هواى گرم اقیانوس آرام بیش از حد معمول در سواحل آمریکاى جنوبى باقى ماند. پدیده ال 1991
پیوندد و باعث تغییراتى در شرایط اقیانوسها و نیز شرایط آب و هوایى نینو هر سه یا هفت سال یکبار بوقوع مى
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تواند باعث تعدیل آب و هوا در قاره عمول مىشود. طوالنى شدن این پدیده بیش از حد ممناطق دیگر مى
آمریکاى شمالى و نیز دیگر مناطق جهان شود. دیوید رودن هویس  دانشمند هواشناس براین باور است که 

باشد.1993پى در سال سىسىتواند عامل طغیان کردن رود مىآغاز شد مى1991پدیده ال نینو که در سال 

طبیعتپیشگویى در مورد آشوب
تغییرات عجیب آب و هوایى خواه به دلیل نابودى جنگلها از سوى انسان باشد و خواه به دلیل آتشفشان در 

اى از هر سه، به هر حال یک چیز مشخص است. در پایان قرن بیستم، طبیعت فیلیپین یا پدیده ال نینو و یا آمیزه
و «و آشفتگى طبیعت پیش از بازگشتش سخن گفت: سر به طغیان برداشته است. عیسى در مورد این طغیان

هاى عظیم در جایها و قحطیها و وباها پدید و چیزهاى هولناك و عالمات بزرگ از آسمان ظاهر خواهد زلزله
).11:21(لوقا » شد.

باب بیست و یکم انجیل لوقا تقریباً حاوى مطالب باب بیست و چهارم انجیل متى است. هر دو فصل به 
پردازند که پیش از بازگشت مسیح رخ خواهند داد. عیسى در وهله نخست در مورد رفتارى ح وقایعى مىتشری

گوید: اما درست در وسط این که انسانها در برابر انسانها پیش از بازگشتش پیش خواهند گرفت، سخن مى
د. گویى طبیعت نیز نسبت به کند که اشاره به بازگشت او دارنهایى در طبیعت اشاره مىرخدادها او به نشانه

دهد. العمل نشان مىها و اعمال شریرانه انسانها عکسانگیزه
کند که به چهار آشفتگى مشخص که پیش از بازگشتش رخ خواهند داد، اشاره مى11:21عیسى در لوقا 

سمان. در دو فصل ) عالمات هولناك و عظیم در آ4) وباها، 3) قحطیها، 2هاى عظیم، ) زلزله1عبارتند از: 
اند و باعث مرگ میلیونها نفر در گذشته ما به بررسى مرضهایى پرداختیم که از عمق جنگلهاى بارانى خارج شده

رسد که طبیعت چنان آشفته و درهم ریخته است که سه نشانه دیگر در اند. اما به نظر مىپایان قرن بیستم شده
اند.آخرین لحظات تاریخ بشر ظاهر شده

هالزلهز
شاید هیچ پدیده دیگرى به اندازه زلزله نشانگر طغیان طبیعت نباشد. هر کس که تکانهاى شدید را زیر پایش 

ها، ادارات و تمامى تواند باشد. هنگامى که خانهداند که زلزله چه پدیده خوفناکى مىتجربه کرده باشد مى
کنند. و واقعیت امر آن مالً احساس درماندگى و عجز مىروند انسانها کاهاى دست انسان جلو و عقب مىساخته

اند. عیسى گفت است که انسانها حقیقتاً موجوداتى درمانده و عاجز هستند. آنها کامالً به رحمت طبیعت متکى
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اند اما ما در هاى بسیارى رخ دادههاى عظیم رخ خواهند داد. در طول تاریخ نیز زلزلهکه در روزهاى آخر زلزله
ها و نیز شدت یافتن قدرت تخریبى آنها هستیم.کنیم که شاهد روند روبه افزایش زلزلهاى زندگى مىهدور

هاى کنند که عبارتند از: تکتونیک، آتشفشانى، ریزشى و انفجارى. زلزلهها را به چهار نوع تقسیم مىزلزله
دهند. جغرافیایى در زیر سطح زمین رخ مىها هستند و در اثر تغییر مکان سطوحتکتونیک شایعترین نوع زلزله

شوند. افتد ظاهر مىهاى آتشفشانى هنگامى که آتشفشانى در کوهى اتفاق مىها بسیار مخربند. زلزلهاین زلزله
هاى ریزشى در معادن زیر زمینى و غارها ها با فعالیتهاى تکتونیک نیز مرتبطند. زلزلهشود که این زلزلهگفته مى
دهند.رخ مى

ها پیشگویى کرد، این سه نوع زلزله در زمان او وجود داشتند. اما نسل ما با هنگامى که عیسى در مورد زلزله
شود نیز آشنایى دارد که همانا زلزله ناشى از انفجارهاست. این انسان نوع جدیدى از زلزله که انفجارى نامیده مى

گوید: س بولت استاد زلزله شناسى دانشگاه کالیفرنیا مىشود. بروها مىاست که باعث وقوع این گونه زلزله
اند، علت هاى اخیر در نقاط مختلف دنیا به شکل آزمایشى انجام شدهاى زیرزمینى که در دههانفجارهاى هسته«

شود.اى عظیمى آزاد مىشود...انرژى هستهاى منفجر مىاند. هنگامى که بمبى هستهها بودهوقوع بسیارى از زلزله
در یک میلیونیم ثانیه، فشار هوا در محل اطراف انفجار به چند هزار برابر فشار جو زمین افزایش یافته و درجه 

»یابد.حرارت به چند میلیون درجه افزایش مى
اى ممکن است رخ بدهند، هایى که براثر آزمایش سالحهاى هستهتوان دقیقاً مشخص ساخت که زلزلهنمى

هاى انفجارى و تکتونیک وجود دارد یا اى بین زمین لرزهماندگار بر زمین دارند و آیا رابطهآیا اثرى دائمى و
خیر؟ 

اما تنها روحیه جنگ طلبى نیست که در عصر حاضر انسانها را در برابر زلزله آسیب پذیر ساخته است. 
در میان کشورهاى در حال تجمع انسانها در شهرهاى بزرگ یعنى پدیده شهرنشینى و تراکم باالى جمعیت 

اى پر جمعیت رخ بدهد، اى در منطقهتوسعه انسانها را در برابر عواقب زلزله آسیب پذیر ساخته است.اگر زلزله
تواند بسیار باال باشد. دانشمندان مدتهاست که آنگاه بدیهیست که میزان خرابى، خسارت و میزان مرگ و میر مى

دهند.نشان مىبه مراکز عمده جمعیتى جهان توجه 
دهند به گزارشى که مجالت و نشریات وزین و جدى در مورد وقوع زلزله در این مراکز بزرگ جمعیتى مى

توجه کنید:
هاى جدید موسسه زمین شناسى ایاالت متحده مونترآل و اتاوا، بوستون، نیویورك و چارلستون: سال آینده نقشه

ها براساس گزارش زمین دهند. این نقشهمریکاى شمالى نشان مىمنتشر خواهند شد که خطر زلزله را در آ
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هاى اولیه بیانگر این هستند که اند. یافتههاى بزرگ تهیه شدههاى کوچک به اضافه گزارشهاى تاریخى زلزلهلرزه
سال 50در مورد بسیارى از مراکز مهم شهرى چون مونترآل، اتاوا، بوستون، نیویورك، چارلستون، در طول  

).1995مارس 4اى عظیم وجود دارد. (باب هولمز، مجله نیوسانیتیست، درصد احتمال وقوع زلزله10آینده، 
دهند که قسمت شمالى ساحل غربى از بررسیهاى زمین شناسى نشان مى«شهرهاى ساحل غربى ایاالت متحده. 

جزیره ونکوور تا شمال کالیفرنیا، همانقدر در معرض خطر زلزله قرار دارند که سواحل زلزله خیز جنوبى 
).1994سپتامبر 23ساینس، (برینس ووتر، مجله » آنجلس و سان فرانسیسکو.کالیفرنیا و شهرهایى چون لس

اى عظیم منطقه هیمالیاى هندوستان دهند که احتمال وقوع زلزلهزمین شناسان هشدار مى«منطقه هیمالیا در هند. 
میلیون نفر جمعیت که سدهاى بسیارى نیز در آن وجود دارند، 200اى با اى به منطقهوجود دارد. چنین زلزله

).1994دسامبر 17(باب هولمز، مجله نیوساینتیست » صدمات جدى وارد خواهند ساخت.
هاى بسیار بوده است. آنجلس پیوسته کانون زلزلهسازند که منطقه لسمحققان خاطرنشان مى«لس آنجلس. 

هاى بزرگتر هاى متعدد نورتریج شکسته شود، یا زلزلههایى با شدت زلزلهآرامش فعلى ممکن است توسط زلزله
ها از هاى خفیفتر ممکن است رخ بدهند...اگر زمین لرزهاى از زلزلهاى بزرگ و مجموعهلهو یا ترکیبى از زلز

(ریچارد مجله ساینس، » سال یکبار باید رخ بدهند.11هاى نور تریج شدیدتر نباشد، بطور متوسط هر زمین لرزه
).1995ژانویه 13

ن نظام اقتصادى جهان را فلج سازد، بازارهاى جهانى تواند بزرگتریاى با شدت زلزله شهر کوبه مىزلزله«توکیو. 
گویند که وقوع را دچار هرج و مرج کند و باعث رکود اقتصادى در ایاالت متحده شود. دانشمندان ژاپنى مى

اى قتحیست فقط زمان وقوع آن دقیقاً مشخص نیست. دلیل این امر این است که چهار الیه بزرگ از چنین زلزله
20(جیمز کوکس، یو.اس.اى تودى » یایند.نده قشر زمین در نزدیکى توکیو با هم تصادم مىهاى پوشانالیه

).1995ژانویه 

زلزله شهر کوبه ژاپن باعث به لرزه درآمدن بازارهاى مالى ژاپن و دیگر نقاط جهان شد. رهبران ژاپن مطمئن 
، 1995ژانویه 15رخ بدهد. اما هنگامى که در اى را دارند که در ژاپنبودند که آمادگى مقابله با هر زلزله

میلیون نفرى کوبه را به لرزه درآورد بسیارى از ژاپنیها شروع به درك این موضوع کردند، که 1/5اى شهر زلزله
میلیارد دالر 60توانند طبیعت را به شکل کامل مهار کنند. زلزله کوبه تقریباً باعث مرگ پنج هزار نفر شد، و نمى

اى با قدرت کوبه در توکیو واقع شود دولت کنند اگر زلزلهبرجاى گذاشت. کارشناسان پیش بینى مىخسارت
ژاپن براى بازسازى خسارات وارد شده به اقتصاد ملى میلیاردها دالر قرض خواهد گرفت که این امر منجر به 
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هنگامى که کسى سخنان عیسى افزایش نرخ بهره بانکى شده و بازارهاى جهانى سهام دچار بحران خواهند شد.
خواند، یک قدم جلوتر از انقالب اطالعات است و عمال پیش از آنکه را مى21و لوقا باب 24در متى باب 

بیند.تاریخ بوقوع بپیوندد دقیقاً وقوع آن را مى

قحطیها
بار نیز خواهند بود. ها بلکه قحطیهاى مصیبت عیسى گفت که یکى از ویژگیهاى روزهاى آخر نه فقط زلزله

تواند موقعیتى را پدید آورد که اند. اما شرایط معاصر مىدر طول تاریخ قحطیهاى بسیارى بوقوع پیوسته
میلیارد و دویست 6جمعیت کره زمین بالغ بر 2000بارتر از هر زمان دیگر در تاریخ باشد. در سال مصیبت

نفر باید هر روزه تغذیه شوند. بخش اعظم رشد جمعیت میلیارد8، 2020میلیون نفر خواهد بود و در سال 
شوند رخ خواهد داد.جهان در کشورهایى که فقیرترین کشورهاى جهان محسوب مى

اند اما با این شرایط بوضوح بیانگر این است که اگر چه در طول تاریخ قحطیهاى بسیارى بوقوع پیوسته
شود. بنابه گزارشهاى سازمان نگى در سطحى بزرگتر بیشتر مىاى امکان بروز قحطى و گرسچنین رشد جمعیتى

میلیون 12تا 10بین 1993ملل هفتصد میلیون نفر در کشورهاى توسعه نیافته دچار سوء تغذیه هستند. در سال 
). 1995ژوئن 10کودك زیر پنج سال براثر سوءتغذیه و بیماریهاى ناشى از سوءتغذیه جان باختند. (اکونومیست 

در آستانه گذر از مرحله وفور و مازاد مواد غذایى «ر براون کارشناس امور تغذیه براین باور است که جهان لست
).1995اکتبر 30(مجله تایم، » به سوى کمبود و فقدان مواد غذایى است

دد. پیونیکى از مسائل همبسته با قحطى مسئله کمبود آب است. معموالً خشکسالى پیش از قحطى بوقوع مى
سال گذشته به شکل چشمگیرى افزایش یافته است که این امر منجر به سه برابر شدن 45جمعیت جهان در 

ها در حال خالى هاى زیرزمینى آب در حال تمام شدند، دریاچهسفره«مصرف آب نسبت به گذشته شده است. 
متعددى از جانوران آبزى هاىشدند، سرزمینهاى پرآب به سرعت آبهایشان در حال مصرف شدن است و گونه

شنوند که امکان بروز جنگ بخاطر اند... و بسیارى از ملل خاورمیانه از رهبرانشان مىدرخطر انقراض و نابودى
کنند. کشور را جزو کشورهاى کم آب طبقه بندى مى26دانشمندان » دستیابى به منابع آب محدود وجود دارد.
). در حال حاضر تکنولوژى مناسب براى برداشتن گامهایى 1992مبر (ماهنامه دانش و تکنولوژى محیطى، دسا

مهم در جهت جلوگیرى از تبدیل مشکل آب به مشکل قحطى وجود دارد. اما کمبود آب تنها مشکل نیست.
اى از قهر طبیعت و هم امروز این اتفاق نظر وجود دارد که دلیل اصلى قحطى در جهان امروز هم آمیزه

کشور سومالى است. در مورد 90انسانى چون جنگ است. بهترین نمونه این موضوع در دهه اعمال نادرست
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انگیزى از کودکانى گرسنه با شکمهاى باد کرده در سرتاسر جهان قحطى این کشور تصاویر تلویزیونى رقت
کرده و امکان اى طوالنى بود که مزارع را نابود پخش شده است. این قحطى بسیار شدیدتر از اثرات خشکسالى

ساخت. در سومالى گروههاى متخاصم تقسیم غذا را بین اهالى مناطق قحطى زده کاشت درختان را دشوار مى
ساختند. درگیریهاى انسانى بیشتر از طبیعت باعث مرگ و میر شد. مسئله قحطى درواقع واکنش ناممکن مى

طبیعت به گناه بزرگ انسان است.
ر به بدتر شدن شرایط قحطى شد، در بسیارى از کشورها تکرار گشت. نشریه مصیبت جنگ سومالى که منج

دهد:پزشکى نیوانگند گزارش مى

اند یعنى در آنگوال، اتیوپى، لیبریا، موزامبیک، سومالى و دچار قحطى شده90در همه کشورهایى که در دهه 
یعنى جنگهایى که » جنگهاى غذایى«سودان، درگیریهاى شدید مسلحانه علت اصلى قحطى بوده است. درواقع

مشخصه بارز آنها نابودى منابع غذایى غیرنظامیان یا منابع تولید غذا بوده است، در سالهاى جنگ سرد بارها و 
مورد از چنین جنگهایى مشاهده شده است. در دهه 19، 1989بارها مشاهده شده است. براى مثال در سال 

).1993آوریل 8گسترش قحطى درجهان بوده است. (درگیریهاى مسلحانه علت اصلى1990

هاى خوفناك و عظیم در آسماننشانه
داند که در باب بیست و یکم انجیل لوقا، عیسى به لرزه درآمدن اجرام سماوى را بخشى از رخدادهایى مى

پیش از بازگشتش بوقوع خواهند پیوست.

و در آفتاب و ماه و ستارگان عالمات خواهد بود و بر زمین تنگى و حیرت از براى امتها روى خواهد نمود به 
سبب شوریدن دریا و امواجش. و دلهاى مردم ضعف خواهد کرد از خوف و انتظار آن وقایعى که بر ربع 

شود زیرا قوات آسمانى متزلزل خواهد شد.مسکون ظاهر مى
)25:21-26(لوقا

اند. در شناسان در مورد برخورد اجرام آسمانى سرگردان و آشفتگى ناشى از آن نگرانیهایى را ابراز داشتهستاره
شناسان براى بررسى بیشتر این دارى شدیداً با سیاره مشترى برخورد کرد. برخى ستارهستاره دنباله1994سال 

کیل دادند. روزنامه وقایع سن فرانسیسکو در این مورد اى را در لیورمول تشآیىگردهم1995موضوع در سال 
نویسد:چنین مى
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شناس و محقق علوم فضایى در لیورمول گردهم آمدند تا در این مورد به بحث بنشینند که بسیار ستاره150
کنند ضروریست که تکنولوژى الزم و پیشرفته براى مقابله بااجرام سماوى تهدید کننده که زمین را تهدید مى

تدارك دیده شود. این تکنولوژى باید به جهت نابودى این اجرام یا منحرف کردن مسیر آنها بکار گرفته شود. 
پردازى دانشمندان علوم فضایى در مورد خطرات احتمالى برخورد اجرام سماوى پر سرعت با زمین بسیار نظریه

23ه مشترى توجه آنها به این موضوع افزایش یافت. (دار با سیاراى دنبالهکرده بودند، اما پس از برخورد ستاره
).1995مى 

توانند دار پر سرعت مىهاى دنبالهنویسد که سنگهاى آسمانى و ستارهروزنامه وقایع سان فرانسیسکو مى
رفت به زمین وارد سازند و حتى باعث ایجاد آشفتگى شدید در آب وصدماتى بیشتر از آنچه که قبالً تصور مى

هواى کره زمین و مرگ میلیونها نفر شوند.
اند. شناسان کردهمدتهاست که اجرام سماوى شروع به فرستادن پیامهایى هشدار دهنده به دانشمندان و ستاره

اى شدند که ضرورت ایجاد سیستمى دفاعى براى مقابله با این پیامها باعث بوجود آمدن چنان ترس و نگرانى
است. شرایط شباهت بسیارى به سخنان عیسى در مورد وقایع پیش از بازگشتش دارد.آنها نیز مطرح شده 

رسد که با پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم طبیعت سر به طغیان برداشته است. خدا به نظر مى
انسان را خلق کرد تا در هماهنگى با طبیعت زندگى کند و برآن حکمرانى نماید. با وجود این انسان هر چقدر 

صول ابدى و حقیقت کالم خدا را نادیده کند، و هر چه بیشتر ارود پافشارى مىبیشتر در ادامه راهى که مى
شود. از عمق جنگلهاى باران خیز استوایى تا شهرهاى بزرگ دنیا، گیرد، شورش طبیعت نیز شدیدتر مىمى

آورد که بازگشت مسیح به زمین بسیار نزدیک است. در اوج بحرانى که جهان رافراگرفته طبیعت فریاد برمى
ر طول تاریخ در مورد رساندن پیام خدا به جهان با آن روبرو بوده، مواجه است کلیسا با بزرگترین فرصتى که د

شود، طبیعت نیز بیشتر از کنترل خارج است. هر چقدر ارزشهاى اخالقى انسانها دچار انحطاط بیشترى مى
. شود. در چنین شرایطى کلیسا بافرصت بزرگى روبروست، فرصتى که باید با شفقتى عمیق با آن برخورد کندمى

یار و یاور و نیازمند، آماده شنیدن پیام امید و سالمتى مسیح است.دنیا در شرایطیست که بى
در این شرایط طوفانى، تنها یک مکان امن وجود دارد. در بخش سوم ما به بررسى این موضوع خواهیم 

پرداخت. 
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بخش سوم

پناهگاهى امن

در زمان حوادث و بالیاى مربوط به زمانهاى آخر، رنج و مشقت بشرى به نقطه اوج خواهد رسید.در 
سابقه براى عرضه محبت مسیحى به انسانها خواهند داشت. بحبوحه این رنج و مشقت کلیساها فرصتهایى بى

پرده آهنین ما شاهد انجیل وارد همه کشورها شده و در همه جا منتشر خواهد شد. در عصر ما با سقوط 
گسترش انجیل در کشورهایى هستیم که قبالً تحت سیطره کمونیسم بودند. انسانهاى نیازمند و حتى برخى 

کنند تا غذاى اجتماعى و روحانى به شهروندانش عرضه کنند.حکومتها مسیحیان را دعوت مى
سرتاسر روسیه در استادیومهاى ورزشى بوجود آمده نگاهى بیندازید. انجیل در90به فرصتهایى که در دهه 

موعظه شده است. در مغولستان، کشورى که هیچگاه مسیحیت به آنجا وارد نشده بود، کلیسایى بوجود آمده 
زبان ترجمه 116ملت موعظه کرد و پیام او به 185است. مبشر معرف بیلى گراهام در یک شب انجیل را براى 

چنین رخدادهایى بوقوع خواهند پیوست.شد. عیسى گفت که پیش از بازگشت او
توانند دو نوع واکنش از خود گذارد، اعضاى آن مىدرحالى که کلیسا با انجیل به اقصى نقاط دنیا قدم مى

نشان دهند که عبارتند از دو واکنش ترس و ایمان. اگر براى وقایع روزهاى آخر آمادگى نداشته باشیم دچار 
توانیم با ایمان ثابت قدمانه به ر بنیان اخالقى و روحانى مستحکمى ایستاده باشیم مىترس خواهیم شد اما اگر ب

کنیم بسیار حیاتیست. رخدادهایى که در پیش رویم. اینکه ما چگونه در این روزهاى سرنوشت ساز زندگى مى
تزلزل ناپذیر باشد. کنند که تعهد ما نسبت به مسیح و شفقت ما نسبت به دیگران استوار وپیش هستند اقتضا مى

تنها در چنین حالتیست که ما آمادگى رویارویى با رخدادهاى روزهاى آخر را خواهیم داشت. 

پس همانگونه که مسیح محور، سرمنشاء و هدف جهان کائنات است صلیب او نیز محور، سرمنشاء و هدف 
یابم وتوسط این صلیب است که شود... از طریق صلیب اوست که من با خدا مصالحه مىمصالحه محسوب مى

ان خلقت از آرامش شوم. در نهایت من به همراه تمامى جهمن از آرامش نامحدود و ابدى برخوردار مى
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برخوردار خواهم شد زیرا نظم جهان کائنات توسط سر رنج کشیدن خدا که بر صلیب آشکار شده است، احیا 
خواهد شد.

جى.کمپبل مورگان
»مقدس و صلیبکتاب«کتاب 

د من آید و آورید. هر که نزگویم به عمل نمىگویید و آنچه مىو چون است که مرا خداوندا خداوندا مى
دهم که به چه کسى شباهت دارد. مثل شخصى است که سخنان مرا شنود و آنها را بجا آورد شما را نشان مى

ساخت و زمین را کنده گود نمود و بنیادش را بر سنگ نهاد. پس چون سیالب آمده سیل برآن خانه اى مىخانه
ود. لیکن هر که شنید و عمل نیاورد مانند شخصى زورآورد نتوانست آنرا جنبش دهد زیرا که بر سنگ بنا شده ب

بنیاد بنا کرد که چون سیل برآن صدمه زد فوراً افتاد وخرابى آن خانه عظیم اى بر روى زمین بىاست که خانه
بود.

46:6-49لوقا 

فصل هفتم

تنها مکان امن

توان در میان کسانى یافت که در ز از رخدادهاى زمانهاى آخر را مىهمانگونه که اشاره کردم تنها راه گری
تواند انسان را در برابر رخدادهاى زمانهاى آخر محفوظ بدارد. اما کلیسا هستند. آنها داراى پیامى هستند که مى

و نه اشخاصى » کلیسا«باید شما را متوجه این نکته سازم که راه حلى که در این شرایط باید به آن متوسل شد نه 
توانند به شکل مؤثرى کنند مىکنند (اگر چه هنگامى که آنها از خدا اطاعت مىهستند که از مسیح پیروى مى

جالل خدا را آشکار کنند).
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بینیم، تنها یک مکان امن براى ایستادن باقى هنگامى که ما آتش داورى خدا را در افق تاریخ بشرى مى
جاییست که داورى خدا قبالً از آن عبور کرده است. دو هزار سال پیش، آتش داورى ماند. و این مکان همانمى

اى خارج از اورشلیم، تنها انسانى که بدون خدا، به شکلى که در تاریخ سابقه نداشت، نازل شد. بر روى تپه
اى به قربانىارتکاب هیچ گناهى بر زمین زیست، بین دو جنایتکار عادى بر صلیب آویزان شده بود. مرگ او 

جهت گناهان انسان بود که آمرزیده شدن گناهان انسانها را از سوى خدا ممکن ساخت. او تبدیل به طریقى شد 
تواند از داورى و غضب که بواسطه وى هر انسانى، چه یهودى باشد چه غیریهودى، چه زن باشد چه مرد، مى

عادالنه خدا در امان بماند.
ن شده بود، کامالً خدا و در عین حال کامالً انسان بود. او عیسى نام داشت که شخصى که بر صلیب آویزا

خواند. کند درحالى که یوحنا او را پسر خدا مىانسان بود. لوقا به او تحت عنوان پسر انسان اشاره مى- خدا
یست و انسانها اى ززندگى عیسى کامالً پاك و مطهر بود. درواقع او خود نفس پاکى و طهارت بود.عیسى بگونه

را محبت کرد، که پیش از وى هیچ انسانى چنان نکرده بود. و در عین حال هیچ گناهى نیز در زندگى او وجود 
).23:1است. (متى » خدا باما«خوانده شد که به معناى » عمانوئیل«نداشت. عیسى 

میرند، اما عیسى به هر حال مىعیسى با داشتن یک هدف به دنیا آمد و آن این بود که بمیرد. همه انسانها 
بدنیا آمده بود تا بمیرد. از آنجایى که خدا مقدس است و تمامى انسانها گناهکارند، تمامى انسانها در حضور 

جزا گذاشت. اما اگر چنین بود نژاد بشرى توان بىخدا محکومند و امیدى براى رستگارى ندارند. شرارت را نمى
عیسى درحالى که نطفه او به روح خدا بسته شد از دخترى باکره بدنیا آمده قدم مدتها پیش نابود شده بود. پس

زیست که به جهان گذاشت. بنابراین او خداى کامل و انسان کامل بود. او در هماهنگى کامل با پدر آسمانى مى
راى گناهان جهان را آفرید. سپس او وجودخود را قربانى ساخت تا بمیرد و بدین طریق او مجازاتى را که ب

بشرى مقدر شده بود، برخود گرفت.
کنند سربازان رومى یا رهبران یهود عیسى را کشتند. اما چنین نیست. عیسى خود فرمود که برخى تصور مى

دانست که با تواند دوازده فوج از مالئکه را بخواند تا او را از صلیب بزیر آورند. اما او چنین نکرد زیرا مىمى
). اوبعنوان شخصى که 53:26- 54ت گناهان انسانها باید کتب مقدسه را تحقق بخشد (متى مردن به جه

اش عارى از هر گناهى بود، تنها کسى بود که این توانایى را داشت تا مجازاتى را که براى گناهان انسان زندگى
باشد. اما او سزاوار توان یافت که سزاوار مجازات شدن نمقدر شده بود، برخود گیرد. هیچ انسانى را نمى

مجازات شدن نبود پس تبدیل به یک قربانى گشت و جانشینى کامل براى گناهان من و شما گشت.
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الهى، «هنگامى که عیسى بر صلیب آویزان بود به آسمان نگریست و در طبیعت بشرى خود فریاد برآورد: 
گناه، تمامى غضب و داورى خدایى کامالً سان بى).  در آن لحظه، تنها ان46:27(متى » الهى، مرا چرا ترك کردى؟

اى خارج از اورشلیم به شدت مشتعل شد، پدر روى مقدس را متحمل شد. هنگامى که آتش داورى خدا بر تپه
آوردند و او را در خود را از پسرش برگرداند. عیسى مجازات گناهان تمام کسانى را که به او ایمان مى

خویشتن گرفت. جهان هرگز شاهد چنین محبتى نبوده است.پذیرفتند براشان مىزندگى
آرى تنها مکان امن در این روزهاى آخر، همان جاییست که آتش داورى الهى قبالً برآن قرار گرفته است، 
یعنى بر صلیبى که دو هزار سال پیش در خارج از اورشلیم برپا شد. هنگامى که به او و عمل او براى نجات ما 

گذاریم. صلیب محلیست که محبت خدا و غضب آوریم، پایهاى خود را برزمینى مقدس مىایمان مىبر صلیب 
کنند. هنگامى که پسر خدا مجازات گناهان ما را بر خود گرفت، غضب خدا بر او خدا با یکدیگر مالقات مى

اهکار ریخته شد. خدا اى بود که در عین حال محبت خدا نیز براى انسانیت گنریخته شد اما این لحظه، لحظه
توسط مرگ و قربانى شدن عیسى، گناهان ما را بخشید. و بدینسان داورى او در مورد گناهان ما اجرا شد. ما 

باید توسط بازگشت به سوى مسیح این هدیه آمرزش گناهانمان را بیابیم. 
دارم اما هنوز مطمئن من به عیسى ایمان«ممکن است بسیارى از اشخاص با شنیدن این سخنان بگویند: 

بینم که بسرعت در حال کنم و دنیایى را مىام چه خواهد بود. من به اطرافم نگاه مىنیستم که سرنوشت ابدى
توانم مطمئن باشم کند. من براى بازگشت مسیح آمادگى ندارم. چگونه مىتغییر است و این امر مرا وحشتزده مى
»توانم بدانم که در آن مکان امن قرار دارم؟اند؟ چگونه مىکه پایهایم براین زمین امن قرار گرفته

یک فرد براى اینکه بداند که در این روزهاى منحصر بفرد و تاریخى در این مکان امن و مطمئن ایستاده 
کار و موضوع دوم داشتن است باید به دو موضوع اساسى توجه داشته باشد. موضوع نخست داشتن قلبى توبه

آماده شویم که او را در قدرت ظهور توانیم براى بازگشت ثانوى مسیحقلبى است که ایمان دارد. ما هنگامى مى
نخستینش شناخته باشیم.

کارقلبى توبه
هنگامى که عیسى نخستین بار ظاهر شد، یحیاى تعمید دهنده پیش از او فرستاده شده بود. او راه را براى 

پیام » توبه کنید، زیرا ملکوت آسمان نزدیک است.«ظهور نجات دهنده جهان آماده ساخته بود. پیام او ساده بود. 
ساخت. و من ایمان دارم که همان پیام توبه ما اده مىاو پیام توبه بود که انسانها را براى ظهور نخستین مسیح آم

رابراى ظهور ثانوى مسیح آماده خواهد ساخت.
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پس از قتل عامى که تمامى کشور روآندا را فراگرفت، از من خواسته شد که یک شب براى رهبران حکومتى 
لب انسانها شفا بیابد سخنرانى کنم. من در مورد این موضوع سخن گفتم که براى اینکه در آن کشور ق

ضروریست که انسانها یکدیگر را ببخشند. یکى از وزراى کابینه دولت درمورد سخنانم اظهار نظر کرد. سخنان 
المللى جامعه بین«شد: مقدس در مورد توبه در کالمش آشکارا دیده مىاو حکیمانه بود و انعکاس اصول کتاب

اند عفو کنیم. بسیارى از این گریختگان در که از کشور گریختهکند تا کسانى رافشار زیادى بر ما وارد مى
اند نباید از چیزى بترسند. ما از کشى نداشتهاند. البته کسانى که نقشى در نسلکشى انجام شده نقش داشتهنسل

صلح و توانند در کشورشان با کنیم و آنها دیگر نیازى به عفو شدن ندارند. آنها مىبازگشت آنها استقبال مى
»اند.آرامش زندگى کنند ودرواقع اشخاص بسیارى از این گروه به روآندا بازگشته

ما آماده اعالم عفو عمومى هستیم. اما این عفو مشروط است. کسانى که مرتکب «او سپس با قاطعیت گفت: 
صورت عفوى در کار اند باید اعمال خود را تصدیق کرده واز آنها توبه کنند در غیر اینفجایع هولناك شده

اند، حتى حاضر نیستند بپذیرند که دست به اعمال نخواهد بود. بسیارى از کسانى که مرتکب این فجایع شده
اند. بنابراین صدور حکم عفو براى این اشخاص براى ما در حکم اقدام به خودکشیست. در این نادرستى زده

کشى دیگرى در ذشت مدت زمان کوتاهى ما شاهد نسلگردند و پس از گحالت آنها صرفاً به روآندا بازمى
اند در قلبشان تغییرى بوجود آورند، روآندا خواهیم بود.اگر آنان مجبور نباشند در مورد آنچه که مرتکب شده

»پس صدور اجازه بازگشت آنها به کشور عملى احمقانه خواهد بود.
کشى دیگرى من از این موضوع آگاه بودم که اگر نسلسخنان این مقام حکومتى مرا عمیقاً در فکر فرو برد.

در روآندا بوقوع بپیوندد،دیگر اثرى از ملت روآندا باقى نخواهد ماند. این مقام حکومتى حق داشت. حتى اگر 
کرد، باید کسانى که مرتکب آن فجایع شده بودند، از اعمال حکومت وقت روآندا هم عفو عمومى اعالم مى

گفت دریافتم که چقدر سخنان او در مورد کردند. هنگامى که اوسخن مىکرده و توبه مىخود اظهار ندامت 
پذیریم و در عین حال از تصدیق توانیم بگوییم که عفو ابدى خدا را مىکند. ما نمىایمان مسیحى نیز صدق مى

ه ما از عفو یا بخشش ایم، سرباز زنیم. غیرممکن است کاین امر که نسبت به خدا اعمال نادرستى انجام داده
اى را که خودم دوست خواهم همان طریق زندگىمن مى«کامل خدا برخوردار شویم و درعین حال بگوییم: 

دارم، ادامه بدهم. من کماکان دروغ خواهم گفت، به دیگران حقه خواهم زد. دیگران را تهدید خواهم کرد. من 
ا عفو کنى اما من کماکان به عصیان خود علیه تو و آنچه که خواهم انجام خواهم داد. تو باید مرآنچه را که مى

»در ملکوت توست، ادامه خواهم داد.
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اى تواند نزد مسیح بیاید و فیض و بخشش او رابیابد. اما معناى توبه چیست؟ توبه واژهکار مىتنها قلبى توبه
ت. شخصى را در نظر بیاورید که در مقدسى است که به معناى تغییر حالت قلب یا تغییر مسیر زندگیسکتاب

بزرگراهى به سوى جنوب در حال حرکت است. او با دیدن شخصى که در کنار مسیر بزرگراه ایستاده است از 
بینند باور تواند آنچه را که چشمانش مىشود نمىکاهد. هنگامى که به این شخص نزدیکتر مىسرعت خود مى

عیسى تو نباید «گوید: ننده با متوقف کردن اتومبیلش به عیسى مىکند. این شخص عیسى پسر خداست. این را
»رسانم.خواهى بروى مىدر کنار بزرگراه منتظر بمانى. لطفاً سوار اتومبیل من شو. من ترا به محلى که مى

ا دور نشیند بلکه بدهد. او بر روى صندلى کنار راننده نمىاما عیسى در این لحظه عملى غیرمنتظره انجام مى
او سپس فرمان اتومبیل را در » ات بلند شو.از صندلى«گوید: آید و مىزدن اتومبیل به نزدیکى در کنار راننده مى

کند. آرى او در کند و روبه سوى شمال شروع به حرکت مىدست گرفته و آن را به آن سوى بزرگراه هدایت مى
د.کنجهتى مخالف حرکت راننده اتومبیل شروع به حرکت مى

امان را دهد تا فرمان زندگىافتد. توبه به مسیح اجازه مىاى است که در توبه اتفاق مىاین تصویرى از واقعه
کردیم امان در مسیرى نادرست حرکت مىدر دست بگیرد. توبه به معناى تصدیق این امر است که ما در زندگى

را عوض کند و در خالف جهت مسیر قبلى قرار دهد. امانو اکنون حاضریم به او اجازه بدهیم که مسیر زندگى
الوقوع بود گفت: عیسى در سخنانى که در مورد داورى قریب

گویم اگر توبه نکنید همگى شما همچنین هالك خواهید شد. یا آن هجده نفرى که برج در نى بلکه به شما مى
جمیع مردگان ساکن اورشلیم خطاکارتر بودند. برید که ازسلوام برایشان افتاده ایشان را هالك کرد گمان مى

).3:13- 5(لوقا » گویم که اگر توبه نکنید همگى شما همچنین هالك خواهید شد.حاشا بلکه شما را مى

کار داشته باشیم و باید قلب ما و مسیر الوقوع آینده آماده باشیم باید قلبى توبهاگر ما باید براى داورى قریب
غییر کند.امان تزندگى

قلبى با ایمان
اطمینان » ایمان«اى است که قبالً در پیش گرفته بودیم، آمادگى ما براى ترك مسیر زندگى» توبه«درحالى که 

داشتن به این امر است که مسیح قادر است ما را ببخشد، زندگى ما را دگرگون کند و در روز داورى ما را 
ن چیزى بیشتر از باور فکرى به حقیقت داشتن برخى امور است. حتى شیطان نیز محفوظ نگاه دارد. ایمان داشت

توایمان دارى که خدا واحد «نویسد: به حقیقت داشتن برخى امور باور دارد. همانگونه که یعقوب رسول نیز مى
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ریست. او از ). شیطان صاحب ایمانى فک19:2(یعقوب » لرزند.کنى شیاطین نیز ایمان دارند و مىاست. نیکو مى
حقایق مربوط به زندگى، مرگ و رستاخیز مسیح آگاه است. اما این ایمان ایمانى نیست که منجر به نجات از 

شود.داورى مى
من براى هزاران برزیلى که براى شنیدن کالم خدا در استادیومى در نزدیکى رود آمازون جمع 1995در سال 

اهیت ایمان را توضیح دادم. من در برابر جمعیت این سؤال را مطرح شده بودند، با استفاده از یک صندلى م
حاضران به این سؤال پاسخ مثبت » تواند مرا نگه دارد؟چند نفر از شما ایمان دارید که این صندلى مى«کردم: 

این اندیشم که اما در این لحظه صندلى مرا نگه داشته است؟ خیر من با عقل خود مى«دادند. سپس ادامه دادم 
»ام عمالً مرا نگه نخواهد داشت.صندلى مرا بر روى خود نگه خواهد داشت. اما تا زمانى که روى آن ننشسته

خواهم که مرا نگه دارد. اما خواستن من به اى را مىام. من صندلىمن واقعاً خسته«سپس به حاضران گفتم: 
ز نظر فکرى ایمان دارم که اگر بنشینم این صندلى این معنى نیست که اکنون صندلى مرا نگه داشته است. من ا

مرا نگه خواهد داشت و احساساتم نیز خواهان این هستند که روى صندلى بنشینم و صندلى مرا نگاه دارد. اما 
» شود تا این صندلى عمالً بتواند مرا نگه دارد؟خواست من به معناى تحقق این امر نیست. چه چیز باعث مى

دارد، تواند مرا بر روى خودنگهاکنون ایمان به این حقیقت که صندلى مى«ى نشستم و گفتم: سپس بر روى صندل
»دارد.شود تا برآن بنشینم و صندلى نیز مرا نگه مىباعث مى

ایمان باور عقالنى این حقیقت است که عیسى خداى مجسم شده در جسم است. ایمان به معناى باور به این 
اطر گناهان ما مرد، مدفون گشت و در روز سوم از قبر برخاست. همه این حقایق بخشى حقیقت است که او بخ

از ایمان هستند اما هنوز خود ایمان نیستند. ایمان به معناى احساس نیاز به مسیح است. ایمان به معناى اشتیاق 
امان است. زندگىنسبت به مسیح، اشتیاق به برخوردار شدن از بخشش او و نیز قدرت او در دگرگون ساختن

ایمان هم شامل بعد فکرى و هم بعد احساسیست. اما ایمان همچنین واجد جزء سومى نیز هست که این بعد 
بعد ارادیست. درواقع ایمان متضمن انتخاب نیز هست. ایمان درك این امر است که عیسى کیست و نیز به 

اب بزنیم که زندگى خود را به دستهاى او معناى تصدیق نیاز ما به اوست. پس ما باید دست به این انتخ
شود.بسپاریم. هنگامى که مااین تصمیم را گرفتیم او در اوج طوفانهاى زندگى، به نقطه امنى براى ما تبدیل مى

). یکى از آنها خانه خود 24:7- 27هایى ساختند (متى عیسى مثلى را در مورد دو نفر مطرح ساخت که خانه
اى که بر شن بنا شده بود فرو اش را بر سنگ بنا کرد. هنگامى که طوفان آمد خانهانهرا بر شن و دیگرى خ

اى که بر سنگ بنا شده بود، در برابر طوفان پابرجا ایستاد. عیسى سپس تالشهاى این دو شخص ریخت، اما خانه
عیت دارد. هنگامى که را با تالشهاى بسیارى از اشخاص مقایسه کرد. مثل او پس از دو هزار سال کماکان موضو
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طوفان نزدیک شود وسیل و آبهاى خروشان را جارى سازد، تنها کسانى که بر بنیان مستحکم توبه و ایمان 
اند، قادر خواهند بود در اوج طوفان پابرجا بایستند.ایستاده

درك اضطرارى بودن شرایط
یارى این نیاز اضطرارى را احساس در سالیان گذشته، روند تغییرات سریعتر شده است و اشخاص بس

تواند به کنند که زندگى خود را برپایه و اساسى مستحکم قرار دهند. عیسى صخره نجات ماست که مىمى
زندگى ما ثبات ببخشد. امروز روز نجات است و اینک زمان مقبول است که به عیسى اجازه بدهیم که در اوج 

زودى فراخواهد رسید.طوفان ما را محفوظ نگاه دارد. طوفان به 
من هنگامى که در دانشگاه دولتى لوییزیانا دانشجو بودم به مسیح ایمان آوردم. چند ماه پس از تصمیم من به 
ایمان آوردن به مسیح ماجراى جالبى را از زبان یک شخص شنیدم. شبى دیر هنگام او در حال رانندگى در 

هاییست که در ن قرار داشت. این جاده یکى از طوالنیترین جادهاى بود که بر روى دریاچه بونت کارتریجاده
راند ناگهان شخصى را دید که در دنیا بر روى آب ساخته شده. هنگامى که او در قسمتى خلوت از جاده مى

زد: داد و فریاد مىوار آن را تکان مىوسط پل ایستاده است. این شخص کت خود را درآورده بود و دیوانه
این مرد یا دیوانه است یا دزد. اما شاید «دانست چه بکند. با خود اندیشید: راننده نمى» بایست! بایست!بایست! «

آیا باید «کسى باشد که واقعاً نیاز به کمک داشته باشد. سپس در ذهن دوست من این سؤاالت مطرح شده بود: 
»بایستم؟ یا به راهم ادامه دهم؟ چه کار باید بکنم؟

و تصمیم گرفت اتومبیلش را متوقف سازد و ببیند آیا این شخص احتیاج به کمک دارد یا خیر. آن باالخره ا
شخص دوان دوان خودش را به اتومبیل رساند. دوست من که شیشه اتومبیلش را پایین کشیده بود صداى فریاد 

تفاق افتاده است. خیلى خوشحالم که توقف کردى. حادثه وحشتناکى ا«گفت: او را شنید که نفس زنان مى
»شدى.کردى و غرق مىدادى در دریاچه سقوط مىقسمتى از پل فرو ریخته است. اگر به مسیرت ادامه مى

دوست من از اتومبیلش پیاده شد، آن شخص را در آغوش کشید و سپس کت خود را از تن بدر آورد. او نیز 
»بایست! بایست! بایست!«زدن کرد: در وسط جاده ایستاد و با تکان دادن کتش شروع به فریاد

این واقعه توصیف خوبى از اتفاقى بود که در زندگى من بعنوان یک دانشجو اتفاق افتاده بود. من در 
اى مشغول حرکت بودم. من به راه خودم در زمانى که نزدیک به نیمه شب تاریخ بشرى بود ام در جادهزندگى

توانست به ذهن من خطور کند فکر خدا بود. من فقط براى ین فکرى که مىدادم. در این زمان دورترادامه مى
کردم، یعنى براى خودم. شبى در وسط جاده زندگى با شخصى روبرو شدم که فریاد یک شخص زندگى مى
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ات را معطوف مسیح کن. به او ایمان ات به این شکل باز ایست! زندگىبایست! بایست! از ادامه زندگى«زد: مى
»کل داشته باش.و تو

ام گرفته ام من تصمیم گرفتم، مهمترین تصمیمى که تا به حال، در زندگىو باالخره شبى از شبهاى زندگى
بودم. من تصمیم گرفتم تا به زندگى کردن به طریقى که خودم انتخاب کرده بودم پایان دهم و به مسیح ایمان و 

ام انجام کامالً تغییر داد. او تمام اعمال نادرستى را که در زندگىتوکل داشته باشم. او وارد زندگى من شد ومرا 
ساخت که در بدترین طوفانها هم با ام فراهم ساخت که مرا قادر مىداده بودم بخشید. او بنیانى براى زندگى
فر هاى جهان سام معنى و هدف یافت. از آن لحظه به بعد من در جادهپیروزى به پیش روم. پس از آن زندگى

کنید بازیستید! حادثه وحشتناکى در بایستید! از ادامه راهى که در آن حرکت مى«گویم: کنم و به دیگران مىمى
کشد! همین االن دور بزنید! براى شما مکان امنى وجود دارد! به مسیح ایمان وتوکل این جاده انتظارتان را مى

»داشته باشید.
العمل به پیشنهاد مسیح چقدر اضطراریست؟ از شدت فریاد زدن نفس من بند نیامده یا نشان دادن عکس

در تاریخ بشرى لحظه «گویم: زنم اما از اینکه نیاز هست که فریاد بزنم، مطمئنم. بنابراین مىوار فریاد نمىدیوانه
»آید. آیا آماده هستید؟ىموعود فرا رسیده طوفان در حال فرارسیدن است. مسیح دارد م

ام. ممکن است این هایى سفر کنند که من هرگز به آنها قدم نگذاشتهکتابها این توانایى را دارند که در جاده
اتان گردد. یا ممکن است با شما در هواپیما همسفر کتاب وارد منزل شما شود و بدین شکل وارد سفر زندگى

شماگردد. اما به هر حال پیامى دارد که با صداى بلند و واضح آن را تکرار باشد یا در اطاق هتلى هم اطاقى 
کند. شما باید تصمیمى اتخاذ کنید. این تصمیم انتخابى ساده است، یعنى انتخاب بین بهشت و جهنم، حیات مى

وستتان، نه تواند بجاى شما این تصمیم را بگیرد. نه دو مرگ، توکل به مسیح یا توکل به خودتان. هیچ کس نمى
کنید، بلکه اتان، نه شبانتان، نه کشیشتان ونه یک استاد و متفکر بزرگ که او را تحسین مىیکى ازاعضاى خانواده

این شما هستید که باید این تصمیم را بگیرید. 
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در زمان قتل عامهاى روآندا کلیسا کجا بود؟

دئوگراتیوس کایومبا 
رئیس دانشگاه دولتى روآندا

و همشکل این جهان مشوید بلکه به تازگى ذهن خود صورت خود راتبدیل دهید تا شما دریافت کنید که 
اراده نیکوى پسندیده کامل خدا چیست؟

2:12رومیان 

فصل هشتم

مسیحى تبدیل یافته

کنم جو روحانى آن مکان و میزان پذیرش خواهم در مکانى سخن بگویم، همیشه سعى مىهنگامى که مى
شنوندگان را تشخیص دهم. شبى قرار بود براى استادان دانشگاه و رئیس دانشگاه دولتى روآندا سخن بگویم. و 

کنم آن در نظر بگیریم، فکر مىاى را براى سنجش میزان پذیرش اشخاص نسبت به سخناناگر مقیاسى ده درجه
شب میزان پذیرش این اشخاص کمتر از پنج بود. آن شب دانشجویانى که قبالً به مسیح ایمان آورده بودند 
میزبان ما بودند و آنان این مهمانى شام را ترتیب داده بودند زیرا وضعیت روحانى استادانشان برایشان اهمیت 

داشت.
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کردم که فضایى پر تنش بر مهمانى شاممان حکمفرما است. تنها یک سال از قتل از همان آغاز احساس مى
گذشت و اکنون زمان شفاى زخمهاى عمیق گذشته رسیده بود عامى که این کشور را تقریباً ویران کرده بود مى

نان و شبانان و هاى مردم، رهبران سیاسى، بازرگاو از من دعوت شده بود تا به کشور روآندا بیایم تا براى توده
رهبران کلیسا سخن بگویم. دانشجویان دانشگاه برخوردى بسیار پذیرا با سخنانم داشتند اما من احساس کردم 
که استادان دانشگاه برخوردى شکاکانه با سخنانم دارند. من ایستادم و در مورد محبت مسیح نسبت به استادان 

سیارى مطرح ساختند که از بسیارى از آنها بوى شکاکیت سخن گفتم. پس از سخنان کوتاهم،استادان سؤاالت ب
رسید. نخستین استادى که شکاکیت و بدبینى خود را به شکل صریح بیان کرد،در مورد فجایعى به مشام مى

اند. در سؤاالت بعدى نیز کمابیش همین برخورد شکاکانه دیده پرسید که در طول تاریخ به نام مسیح انجام شده
شد.مى

دانید آقاى تیپت، مى«س استاد دیگرى لب به سخن گشود و ریشه شکاکیت همقطارانش را بیان کرد: سپ
ایم. هنگامى که کشتارها در روآندا آغاز شد برخى از رهبران بسیارى از ما ایمانمان را به کلیسا از دست داده

هایى که کلیسا را مکانى امن که توتسىتوانند محفوظ باشند. هنگامى کلیسا به مردم گفتند که آنها در کلیسا مى
دادند و آنها نیز آمدند تا در آن پناه گیرند، برخى شبانان یا کشیشان به شبه نظامیان هوتو اطالع مىدانستند مىمى
کشتند. با این اوصاف چگونه ممکن است که ما بتوانیم مجدداً به کلیسا اطمینان جویان را مىآمدند و پناهمى

»م؟داشته باشی

مذهب در مقابل رابطه زنده با خدا
سپس من براى آنها استدالل کردم که تفاوت زیادى بین مذهب و رابطه زنده با خدا وجود دارد وسپس 

بسیارى از کسانى که در کشتارهاى روآندا دست داشتند اعضاى کلیساها بودند. اما بین عضو کلیسا بودن «گفتم: 
سپس سعى کردم تا تفاوت بین مسیحیت حقیقى و مذهب سطحى » رگى وجود دارد.و مسیحى بودن تفاوت بز

کند اما عیسى براى قلب انسانى حیات و آرامش به کشد و نابود مىمذهب دروغین و سطحى مى«را شرح دهم. 
»آورد.ارمغان مى

ایشان دشوار است. هنگامى که اند بنابراین استداللم بربه آنها گفتم که آنها دوران سختى را پشت سر گذاشته
دهند و باورهاى اشخاص اغلب بر بنیان دهد عقل ومنطق قدرتشان را از دست مىفاجعه قلب انسان را تکان مى

گیرند.دار شده شکل مىعواطف جریحه
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با هنگامى که سؤاالت استادان تمام شد، رئیس دانشگاه دولتى روآندا، آقاى دئوگراتیوس کایومبا ایستاد و 
آقاى تیپت، شما امشب لطف کردید و سؤاالت مارا پاسخ دادید. اما سؤالى هست «لحنى بسیار محترمانه پرسید: 

ام پاسخى قانع کننده به آن بدهم. که من هنوز نتوانسته
»در زمان قتل عامهاى روآندا کلیسا کجا بود؟

که بخشى از کلیساى روآندا در طى این قتل عامها دانستیم البته پاسخ این سؤال کامالً روشن بود. همه ما مى
ترى کجا بود. برخى از کلیساها در این قتل عامها شرکت کرده بودند. اما پس از آن کایومبا سؤال تکان دهنده

پیش ازاین قتل عامها کلیسا کجا بود؟ چرا کلیسا در قلب انسانها اساس و بنیانى براى «مطرح کرد. او پرسید: 
سؤال او تا عمق وجودم فرو » وجود نیاورد تا جامعه را در برابر چنین فجایعى محفوظ بدارد؟محبت کردن ب

رحمانه سالخى رفت. دو روز پس از آن هنگامى که از کلیسایى دیدار کردم که در آن پنج هزار نفر به شکل بى
ن توانستم مقدار کمى از آن شده بودند، این سؤال هر چه بیشتر ذهن مرا به خود مشغول کرد. در آنجا بود که م

رنج وحشتناکى را که مردم روآندا تجربه کرده بودند، حس کنم.
چرا کلیسا در چنین فجایع هولناکى شرکت کرده بود؟ این » در زمان قتل عامهاى روآندا کلیسا کجا بود؟«

ما تکرار شده است. در سؤال که توسط رئیس دانشگاه روآندا مطرح شد، در طى سالیان گذشته همواره در ذهن 
طى فجایع و کشتارهاى بزرگ کلیسا کجاست؟ پاسخ این سؤال این است که متأسفانه گاهى خود کلیسا نیز در 
این قتل عامها شرکت جسته است. مواقعى هم بوده که کلیسا این کشتارها را نادیده گرفته یا بر آنها صحه 

د که در طى جنگ جهانى دوم در آلمان نازى انجام شد. در گذاشته است که نمونه بارز این امر کشتارهایى بو
آلمان تنها تعداد اندکى از مسیحیان و کلیساها، داوطلبانه به مخالفت با نازیها پرداختند اما اکثر کلیساها بخاطر 
ترس از آزار و جفا و زندانى شدن لب فرو بستند. واقعیت امر آن است که نام مسیح از سوى انسانهاى مذهبى 

اند خیلى بیشتر لطمه خورده است تا از سوى شکاکان و بیدینانى که سؤاالت اى واقعى با خدا بودهکه فاقد رابطه
اند. بسیارى از سؤاالت بجاى شکاکان بهیچ وجه در ارتباط با بسیارى را در مورد مسیحیت مطرح ساخته

کنند پیروان او است که ادعا مىشخصیت و تعلیم مسیح نیست بلکه در مورد رفتارهاى غیرمسیحى کسانى 
هستند.

کلیسا باید عمیقاً مصمم باشد که در مورد زندگى مسیحى و اصول اخالقى حاکم برآن بهیچوجه سازش و 
القدس براى محبت کردن به دیگر اى که از قدرت روحتسامح نکند. تنها مسیحیان تبدیل یافته و دگرگون شده

توانند در زمان مصیبت روزهاى آخر اشخاصى را که بدنبال فرار از رخوردارند، مىایمانداران و نیز دشمنانشان ب
شود، این مصیبت هستند بسوى خود جلب کنند. آن گروه از پیروان مسیح که چنین محبتى در آنان دیده مى
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قومى شدیداً با شقاق و نفرتى که در فصول یک و سه از آنها سخن گفتیم و در بین گروههاى ملى، نژادى و
تواند وجود داشته باشد. چنین محبتى انعکاس رشد ما در زمینه شباهت ایستند. چنین محبتى مىوجود دارد، مى

به شخصیت مسیح است. 

قدرت محبت کردن به کسانى که با ما مخالفند
بت کردن کسانى کنند محبت کنیم. محدهد تا حتى کسانى را که ما را طرد وتحقیر مىمسیح به ما قدرت مى

کنند آسان است. دنیاى غیرمسیحى قادر به انجام این کار است. اما براى محبت کردن به که به ما محبت مى
اى است که توسط آن کسانى که مخالف ما هستند به قدرت و محبت مسیح نیاز داریم. اما چنین محبتى وسیله

تا پیام محبت خداتوسط ما به آنها برسد و قابل مشاهده دهیم کنیم و به آنها اجازه مىشکاکان را خلع سالح مى
گردد.

سالها پیش، در شهر استروگاى کشور مقدونیه در یک برنامه زنده رادیویى در حال پاسخ دادن به سؤاالت 
من به «روحانى بودم. در این حین زنى با تلفن با ایستگاه رادیویى تماس گرفت و سؤال خود را مطرح ساخت: 

ام. نزدیکترین اشخاص به من، بخاطر ایمانم به یمان دارم اما در مورد وجود خدا شروع به شک کردن کردهخدا ا
»اند. چه باید بکنم؟ تقریباً چیزى نمانده که ایمانم را از دست بدهم.خدا مرا طرد کرده

ته است که مسیح به ما دلیل واقعى مبنى بر وجود خدا در این حقیقت بزرگ نهف«پاسخ من به او چنین بود: 
کنند بپذیریم و نسبت به قدرت داده است تا کسانى را که از ما متنفرند، محبت کنیم وکسانى را که ما را طرد مى

کنند به ما آسیب برسانند مهربان باشیم. اگر به مسیح اجازه بدهیم که وجود ما را تحت کسانى که تالش مى
ب ما جارى خواهد شد و آنگاه قدرت دگرگون کننده مسیح را تجربه تسلط خود درآورد، آنگاه فیض او در قل

کنیم. دلیل خواهیم کرد. در این تجربه دگرگون شدن انسان درونمان است که دلیل وجود خدا را مشاهده مى
وجود خدا در عمق فکر و جانتان قرار دارد. این دلیل همانا سکونت مسیح در شماست. حضور او در عمیقترین 

»کند.کند، بزرگترین دلیلى است که واقعیت وجود او را تصدیق مىجودتان که شما را دگرگون مىقسمت و
اى شد، اما این حقیقت حقیقتى نبود که فقط او به آن نیاز این حقیقت باعث دلگرم شدن آن زن مقدونیه

کلیسا را قادر ساخته است تا دشوارترین لحظات تاریخ را پشت سر » مسیح در شما«داشته باشد. حقیقت 
اکن است سرچشمه حیاتى بوده بگذارد. از زمان نخستین پیروان مسیح تا دوران ما، حضور مسیح که در ما س

است که مسیحیان را در لحظات خشک و در تشنگى سیراب کرده است. مسیحیان اولیه را جلوى شیران 
رسانیدند. انداختند تا خورده شوند، با این حال آنان قادر به محبت کردن کسانى بودند که به آنها آزار مىمى
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شد، انیدند. اما هرچقدر دنیا از نفرت و خشم بیشتر پر مىسوزمسیحیان دیگر را به دیرك چوبى بسته و مى
شدند. شهادتهاى مسیحیان با عطر خوشبوى قدرت دگرگون کننده مسیحیان از محبت و آرامش بیشتر آکنده مى

مسیح همراه بود در نتیجه انجیل در تمامى امپراتورى روم گسترش یافت.

تبدیل ایمان شخصى به ایمانى ظاهرى
میالدى هنگامى که امپراتور وقت روم کنستانتین، با ماکسنتینوس که ادعاى تخت امپراتورى را 312در سال 

داشت در حال جنگ بود، به نوشته ائوسبیوس که از پدران کلیسا بود و بنا به گفته خود کنستانتین، در شب پیش 
دهد تا دو س از آن او به سربازانش دستور مىبیند. پاز جنگ با ماکنسنتینوس در آسمان رویاى صلیبى را مى

حرف نخست نام مسیح را بر سپرهایشان حک کنند و بر باالى آن نیز صلیبى را منقوش نمایند. اگرچه 
بود اما پس از پیروزى بر ماکنسنتینوس پیروزى خود را به » آفتاب شکست ناپذیر«کنستانتین پیش از آن پرستنده 

س از آن شکلى از مسیحیت پدید آمد که بجاى تأکید بر رابطه با مسیح بر شناخت خداى مسیحیان نسبت داد. پ
کرد.احکام و مراسم و حفظ نهاد کلیسا و تشکیالت آن تأکید مى

آنچه کنستانتین رواج داد، انفصالى جدى از تعلیم مسیح بود. کلیسا دیگر از تغییر دادن جهان توسط محبت 
درت شمشیر شروع به گسترش نفوذ خود کرد. کلیسا براى پیروزى بجاى اینکه خدا دست کشید وبا تکیه بر ق

به خدا بنگرد شروع به نگریستن به یک انسان کرد و ایمان مسیحى نه به منزله ایمانى شخصى به عیسى مسیح 
است ، کنستانتین، اگرچه هنوز تعمید نگرفته بود، اما ری325بلکه به منزله نهادى مذهبى مطرح شد. در سال 

اى از تاریخ حیات خود شده بود. کلیسا شوراى کلیسایى نیقیه را بر عهده گرفت. کلیسا وارد دوران تازه
بافرهنگ زمان خود از در دوستى درآمده بود و بجاى پذیرش شخصیت مسیح، روشها و طرق فرهنگ غالب را 

د. دلیل اینکه چرا دنیا کلیسا را تغییر داد این پذیرفت. بجاى اینکه کلیسا دنیا را تغییر دهد، دنیا کلیسا را تغییر دا
بود که کلیسا توسط مسیح به شکل کامل فتح نشد.

شد ونه دگرگونى عمیق درونى و پس از آن عملکرد کلیسا براساس مراسم و چیزهاى قابل مشاهده انجام مى
سریع شد و کلیسا به تشکیالت کلیسا شروع به تطبیق خود با جهان کرد. پس از آن رشد کلیسا ظاهراً بسیار 

بزرگى تبدیل گشت. کلیسا بجاى اینکه به صورت مسیح دربیاید به صورت دنیا در آمده بود. مراسم و آیینها و 
شد ودیگر نور کلیسا » عصر ظلمت«مناسک مذهبى جاى رابطه زنده با مسیح را گرفتند. در نتیجه جهان وارد 

دوران نیز گروهى در کلیسا بودند که به مسیح و کالمش به عنوان معیار تابید. اگر چه در اینمانند گذشته نمى
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اشان وفادار ماندند، اما با گذشت سالیانى چند و با شروع جنبش اطالح دینى بود که کلیسا مجدداً زندگى
صاحب قدرتى شد که به او امکان داد تا نورى درخشان در جهانى تاریک باشد.

ان، اصالحگران دینى شروع به موعظه حقیقت انجیل کردند. مردانى چون جان در سرتاسر اروپا آن زم
مقدس منور گشتند. آنها کالوین در سویس، جان ناکس در اسکاتلند، مارتین لوتر در آلمان، توسط حقیقت کتاب

مقدس بازگردد. بار دیگر قلب انسانها توسط قدرت خدا شروع بهکلیسا را دعوت کردند تا به سوى کتاب
دگرگون شدن کرد. زندگى بسیارى تغییر کرده و بار دیگر بجاى اینکه دنیا کلیسا را تغییر دهد، کلیسا شروع به 

اى متمایز در تغییر دنیا نمود. بار دیگر نور انجیل با درخشش شروع به تابیدن کرد. بار دیگر کلیسا به پدیده
د اما جنبش اصالح دینى آغازى براى این راه بود.پیمودازى را مىجامعه تبدیل گشت. کلیسا هنوز باید راه

شویم کلیسا باید بار دیگر وجه تمایز خود را با دنیا حفظ کند. درحالى که ما به پایان تاریخ کلیسا نزدیک مى
قلب بجاى اینکه نظام فاسد دنیا ما را تغییر دهد ما باید تغییر دهندگان دنیا باشیم. پیش از آن که ما قادر شویم تا

زنان و مردانى را که به مسیح نیاز دارند، براى او صید کنیم باید مسیح انسانیت درون ما را مغلوب سازد. 
کند و در پیش گرفتن این رویه نیز آسان است. اما انجام همشکل شدن با معیارهاى این جهان ما را وسوسه مى

سازد.د مىاین کار در دراز مدت صدمه بزرگى به شهادت کلیساى مسیح وار

واکنش مسیحى در مورد نژادپرستى ونفرت نژادى
گرایى شاهد شویم، با رشد ملىالوقوع مسیح نزدیک مىدرحالى که به پایان قرن بیستم و بازگشت قریب

دیگر خواهیم بود. درگیریهاى قومى و نژادى افزایش خواهند یافت. این امر به مسیحیان » قومى با قومى«جنگ 
صتى خواهد داد تا قدرت دگرگون کننده مسیح را نشان دهند. بخاطر سکونت مسیح در ما این قدرت را فر

داریم تا از مرزهاى نژادپرستى و تنفر قومى بگذریم. بنابراین ضرورت تام دارد که مسیحیان واقعى در باطن 
، دوم 2:12دارد (رومیان خود به شباهت مسیح تبدیل شوند ونه به شباهت فرهنگى که در اطرافشان وجود 

کنیم. ولى درنهایت ). این امر ممکن است باعث دشمنى موقت فرهنگى شود که در آن زندگى مى16:4قرنتیان 
).9:5خوانده خواهیم شد (متى » پسران خدا«ما 

. مقدسکنند تا به احکام کتابمتأسفانه برخى مسیحیان نسبت به تعصبات فرهنگى تعهد بیشترى احساس مى
مقدس متضاد شوند که کامالً با کتابدر بسیارى ازموارد دیدگاهها و سالئق فرهنگى تبدیل به تعصباتى مى

هستند.
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ترین قسمتهاى ایاالت متحده، آن هم در زمانى که تنشهاى نژادى در اوج بود، بزرگ من در یکى از جنوبى
ستین بار به سیاهپوستان اجازه داده شد تا وارد آموز سال آخر دبستان بودم، براى نخشدم. هنگامى که دانش

آموزان سفید پوست بود و بدین شکل چهار سیاهپوست وارد مدرسه ما شوند که پیش از آن فقط شامل دانش
آموزان سفیدپوست، به هنگام نهار، دختر سیاهپوستى را احاطه کردند دبیرستان ما شدند. روزى گروهى از دانش

گریست. اگرچه آن زمان مسیحى نبودم، متوجه شدم که کردند. آن دختر فقط مىو شروع به فریاد زدن 
عدالتى وحشتناکى از سوى همکالسیهایم انجام شد.بى

توانم آدم سابق باشم. یکى از هنگامى که در دانشگاه قلب خود راتسلیم مسیح کردم، دریافتم که هیچگاه نمى
آورد، تغییرى بود که در نگرش من نسبت به کسانى که متعلق به نخستین تغییراتى که مسیح در قلبم پدید 

ام من به انسانها به عنوان شخصیتهایى منحصر بفرد نژادهاى دیگر بودند بوجود آمد. براى نخستین بار در زندگى
نگریستم و نیز شروع به درك این موضوع کردم که همه انسانها از که به صورت خدا آفریده شده بودند مى

لت و ارزشى ذاتى برخوردارند. در آن زمان بسیارى از کلیساهاى سفیدپوست جنوب لوییزیانا به اصا
شد اشان شرکت کنند و اگر سیاهپوستى وارد جلسات آنها مىدادند تا در جلسات پرستشسیاهپوستان اجازه نمى

و مؤسسات بسیارى وجود نگریستند که قصد ایجاد مزاحمت دارد. در آن روزها نهادهابه او به چشم کسى مى
رفتم که اى مىشد. در همین حین من به یتیم خانهداشتند که جدایى نژادى در آنها بشکل جدى رعایت مى

کردم. همچنین ما با یکدیگر جلسات مخصوص نگهدارى از سیاهان بود و با جوانان آنها بسکتبال بازى مى
ترین تجربیات من در سالهاى نخستین ایمانم بود. اما الىمقدس داشتیم. تجربیات این دوران از عمطالعه کتاب

کردند که مارتین لوتر کینگ مرا شستشوى مغزى داده است. اما آنها در اشتباه بودند برخى از دوستان من فکر مى
و واقعیت امر آن بود که شاه شاهان قلب مرا شستشو داده بود.

مسیحیان بیشتر تحت تأثیر فرهنگ پیرامون خود هستند تا در این دوران بسرعت دریافتم که بسیارى از 
مسیح. من عمیقاً براین باورم که پیش از آنکه بیدارى روحانى در برخى از قسمتهاى ایالتهاى جنوبى آمریکا آغاز 

نوبى شود گناه نژادپرستى باید اعتراف شده و عمیقاً از آن توبه شود. البته نژادپرستى تنها به بعضى از ایالتهاى ج
تر نژادپرستى در بسیارى از کلیساهاى ایاالت متحده مشاهده شود و شکلهاى پوشیده و موذیانهمحدود نمى

P{شود. شاید یکى از علل رشد سریع جنبش متعهدان این باشد که یکى از اهداف آن پایان دادن بهمى -
promis keepersین توده وسیعى از جنبش روحانى که در سالیان گذشته به شکل خود جوش ب

مردان مسیحى آغاز شده است و بر روى پاکدامنى و تقدس مردان مسیحى و احترام به خانواده و برخى اصول 
}Pدیگر تأکید دارد. 
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تبار و آسیایى و سفیدپوست جدایى نژادى در بین مسیحیان وایجاد ارتباط بین مردان سیاهپوست، اسپانیایى
اشان نسبت به اقلیتهاى دیگر توبه خواند تا از نگرش نژادپرستانهست را مىاست. این جنبش مسیحیان سفیدپو

مقدس  کنند. بسیارى دیدگاههاى نژادپرستانه که در میان برخى مسیحیان سفیدپوست وجود دارد برخالف کتاب
.و سیرت مسیح است و براى وقوع بیدارى روحانى در میان قوم خدا توبه عمیق از آنها ضرورت تام دارد

شود، ما نیز باید همان درحالى که شکافهاى نژادى و قومى درقلب انسانها در این روزهاى آخر عمیقتر مى
در زمانى که » کلیسا کجاست؟«سؤالى را مطرح کنیم که رئیس دانشگاه دولتى روآندا آن را مطرح کرد: 

ت به یکدیگر دارند، مسیحیان باید نمک دنیا و آفریقاییها، اروپاییها، آمریکاییها و آسیاییها احساسات دشمنانه نسب
اند زیرپا بگذاریم تا جهان نور جهان باشند. ما باید مرزهایى را که درگیرهاى قومى و نژادى بوجود آورده

بواسطه محبت ما نسبت به یکدیگر بداند که ما شاگردان مسیح هستیم.
القدس اجازه بدهیم داقت پدید آید. ما باید به روحباید در میان قوم خدا درکى جدید در مورد شفافیت و ص

هایى بیشتر شبیه فرهنگ اطراف خود هستیم تا تا قلبهاى ما را تفتیش کند و به ما نشان دهد که در چه زمینه
شبیه مسیح. ما هرگز نباید اسیر گرایشات بوالهوسانه رهبران فرهنگى باشیم که نژادى را علیه نژادى دیگر و 

انگیزند. دیگر فرصتى باقى نمانده که وقت خود را صرف پیروى از را علیه گروه قومى دیگر برمىگروهى قومى
ها را بسوى خود جذب نمایند. رهبران افراطى چپ و راست کنیم که ممکن است سخنان جذابى بگویند و توده

از یک شخص که همانا کند و تنهامقدسى پیروى مىما تنها باید از رهبرى پیروى کنیم که از اصول کتاب
نماید. االرباب است پیروى مىرب

گیرد. براى اینکه رفتارى مسیحایى در ما روحانیت حقیقى هرگز در تضاد با اخالقیات مسیحى قرار نمى
» به تازگى ذهن خود صورت خود را تبدیل«شکل بگیرد باید این دو با هم سازگار باشند. تنها هنگامى که ما 

آییم. این تازه شدن ذهن از تبدیل ) در انسانیت درون خود به شباهت مسیح در مى2:12میان دهیم (رومى
کند. انسانیت درون ما در برابر نظام فکرى و معیارهاى جهانى که با شخصیت خدا در تضاد است محافظت مى

آید که اساساً به لى درمىدهیم تا طرز فکر ما را تغییر دهد، روش زندگى ما به شکهنگامى که به مسیح اجازه مى
ایم. او آن نقطه محورى است که ما را از افراط و تفریطها و نیز انحرافاتى که ممکن است خاطر آن آفریده شده

کند.در مسیحیت حقیقى پدید آید، حفظ مى

ایستادگى در برابر فرهنگى عنان گسیخته
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ه کرده است که سعى داردتا به شخصیت ما شکل دهد و واقعیت امر آن است که نظامى فرهنگى ما را احاط
رفتار ما را به جهتى سوق دهد که در نهایت به نابودى ما منجر شود. هرچند به زمان نزول مصیبت عظیم 

شویم بیشتر باید انتظار داشته باشیم که ظلمت و تاریکى اطرافمان غلیظتر شود. هنگامى که خدا نزدیکتر مى
تین نهادى را که بنیان نهاد نهاد ازدواج و خانواده بود. در نهایت تمامى روابط اجتماعى از انسان را آفرید نخس

گیرند. سالمت جامعه مستقیماً در گرو سالمت نهاد خانواده است. هنگامى که آدم و حوا این نهاد سرچشمه مى
ى قرار دادند که منجر به از خدا نااطاعتى کردند و از قلمرو حاکمیت اوخارج شدند خود را در معرض توفان

هاى نسلهاى بعدى شد. یکى از فرزندانشان (قائن) برادرش (هابیل) را اشان و نیز خانوادهآسیب دیدن خانواده
ترین واحد اجتماع انشقاش و نزاع پدید آمد پس تعجبى ندارد که رحمانه به قتل رساند. اگر در این بنیادىبى

و کند. این محصول دشمنى و خصومت از نسلى به نسلى دیگر انتقال یافته جامعه نیز حصاد مرگبار نفرت را در
است. تا اینکه در آستانه نزول مصیبت روزهاى آخر، ما صاحب تمدنى هستیم که از این لحاظ در تاریخ بشرى 

منحصر بفرد است.
باشد که ما با کسانى که ایم این شاید یکى از محکهاى غایى در مورد اینکه ما چقدر به شباهت مسیح درآمده

امان، چه رفتارى داریم. عکس این موضوع نیز صادق نزدیکترین اشخاص به ماهستند، یعنى اعضاى خانواده
داشتند و مراقبشان است. عدم اطاعت آدم وحوا نسبت به حاکمیت خدا در میان کسانى که آنها دوستشان مى

مقدس اه باعث شد تا برادر به ضد برادر برخیزد. کتاببودند، به وقوع فاجعه انجامید. از همان ابتدا گن
سازد که همین روح شرارت به شکل فزاینده رشد خواهد کرد تا اینکه پیش از بازگشت مسیح به خاطرنشان مى

شود.روح حاکم بر زمانه تبدیل مى
یبت خواهد شد. ترین نهاد جامعه یعنى خانواده دچار اغتشاش و مصاین سخن بدین معناست که بنیادى

مدتهاست که جامعه مدرن دراین مورد به ضد خدا به عصیان برخاسته است و مشت خود را در برابر صورت 
دهد. یکى از ویژگیهاى بارز عصر ما فروپاشى واحد خانواده در سرتاسر جهان است. یکى از علل خدا تکان مى

ست، همانا فروپاشى نهاد خانواده است.اساسى حاکم شدن تاریکى و ظلمتى که تمدن ما را فراگرفته ا
مقدس در جوامع غربى، بیشترین صدمه را به نهاد خانواده زده در سى سال گذشته نفى ارزشهاى سنتى کتاب

شد، به بند و بار و آزادانه، یعنى امرى که قبالً امرى ناپسند و نکوهیده محسوب مىاست. روابط جنسى بى
گ غرب تبدیل شده است. این امر منجر به آبستنیهاى ناخواسته شده است که ناپذیر از فرهنبخشى جدایى

دهد. دراین شرایط یکى از راه حلها سقط جنین است و با قانونى اشخاص را در برابر انتخابهایى دشوار قرار مى
ا نسل اند ت، والدین قادر شده1973شدن این عمل در بسیارى از کشورها و نیز در ایاالت متحده در سال 
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اى را که درحال پدیدآمدن از آنهاست، بکشند. میلیونها کودك ناخواسته در سرتاسر جهان با تصمیم آینده
شوند. آزادى انتخاب والدین در این مورد، بر آزادى کودك مبنى بر ادامه زندگى داوطلبانه و الدینشان سقط مى

در رحم مادرش، غالب شده است.
مقدس در جامعه، برخى رفتارها دیگر گذاشته شدن اخالقیات جنسى مبنى بر کتابدر جوامع غربى با کنار 

شود. در ایاالت متحده، گفته مى» زندگى جنسى متفاوت«شوند و به آنها تلقى نمى» نادرست«چون گذشته 
شند، کردند دور از انظار باگراها که قبالً عملکردشان از سوى اجتماع قبیح و مذموم بود و سعى مىهمجنس

اند. آزادى انتخاب به سازند و بر اهرمهاى سیاسى دست یافته و قدرت گرفتهاکنون در جامعه خود را مطرح مى
معیار اخالقى غالب تبدیل شده و نسبى بودن ارزشهاى اخالقى به فلسفه روز تبدیل گشته است. در قلب 

و نیز ارزشى بیشتر » زندگى«ى بیشتر از خود در مورد بدنیا آمدن کودکان، ارزش» حق انتخاب«بسیارى از انسانها 
از طبیعت مطلق خدا یافته است. 

کلیسا کجاست؟
» کلیسا کجاست؟«تواند مطرح شود: سؤالى را که رئیس دانشگاه دولتى روآندا مطرح ساخت، امروز نیز مى

مقدسى را بنا نیانى اخالقى و کتابگیرد، کلیسا باید باى که تمامى جهان را فرامىدر بطن تاریکى رشد یابنده
اند. همانگونه که رسد که بسیارى از کلیساها بجاى مبارزه با تاریکى در آن مستحیل شدهنهد. متأسفانه بنظر مى

اشان بر مسیحیتشان اولویت داشت، بسیارى از در روآندا، براى برخى از اعضاى کلیساها، تعصبات قومى
اند و خود اى که در تضاد کامل با شخصیت خداست، سازش کردهقى و فرهنگىمسیحیان نیز با معیارهاى اخال

اند و اند، بتدریج بر مسیحیان نیز تأثیر گذاشتهاند. بسیارى از گناهانى که در جامعه رواج یافتهرابا آنها تطبیق داده
فرهنگ اطرافشان آلودمقدس، در برابر عناصر گناهبسیار ضروریست که مسیحیان با تکیه بر اصول کتاب

ایستادگى کنند.
پردازیم، نازل شدن مصیبت عظیم و اکنون که در آستانه به پایان رسیدن تاریخ بشرى به ارزیابى شرایط مى

کنیم. در این شرایط ضرورت تام دارد که مسیحیان عزمشان را جزم کنند تا بجاى پیروى از توفان را مشاهده مى
توانند به روشنى روى کنند. در این شرایط دشوار مسیحیان دگرگون شده مىفرهنگ اطرافشان از مسیح پی

بدرخشند ومیلیونها انسان سرگشته را که از نظر روحانى بدنبال یافتن پاسخ و پناهگاه هستند، به سوى خود 
ه و سقوط توانیم این پناهگاه باشیم. مسیحیانى نیز که با فرهنگ اطرافشان مصالحه کردجذب کنند. شما و من مى

انگیز از توانند پناهگاه باشند. درواقع بخشى عالى و هیجاناند، با توبه از گناهانشان و دگرگون شدن مىکرده
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کند وانسانها با دیدن تغییراتى که در مسیحیان فیض خدا این است که این فیض انسانها را احیا کرده و بلند مى
ا چنین پناهگاهى باید بر روى بنیانى مستحکم بنا شده باشد. و شوند. امکنند، به سوى خدا جذب مىمشاهده مى

مقدس باشد و نه آخرین نگرش فرهنگى موجود.معیار حاکم بر زندگى مسیحیان دگرگون شده باید کتاب
دیگر زمان آن رسیده است که مسیحیان تصمیم بگیرند که بجاى پیروى از طریقهاى مد روز تکثرگرایى و 

طلبد. مسیح نیز کنیم این را از ما مىتفکر غیردینى، از تعالیم مسیح پیروى کنند. شرایطى که در آن زندگى مى
باره تصمیم خود را بگیرند. چنین مسیحیان طلبد. مسیحیان باید یکبار براى همیشه در این این را از ما مى

اى با نزدیک شدن مصیبت عظیم استوار ایستاده و به دیگران نیز امید خواهند بخشید. درواقع پیامى دگرگون شده
بخشد که با که این مسیحیان دارند که همانا پیام انجیل و نجات توسط عیسى مسیح است، به دیگران امید مى

شوند مصون باشند.صیبتى که بر تمامى جهان نازل مىپذیرش این پیام از م


	?????.pdf
	???????.pdf
	??????.pdf
	?????.pdf
	??? 1 - ??? 1.pdf
	??? 1 - ??? 2.pdf
	??? 1 - ??? 3.pdf
	??? 2 - ??? 4.pdf
	??? 2 - ??? 5.pdf
	??? 2 - ??? 6.pdf
	??? 3 - ??? 7.pdf
	??? 3 - ??? 8.pdf

