زمانھای آخر
ِ
زندگی زمينیاش به شاگردان خود فرمود" :دل شما مضطرب نشود! به خدا
آخر
عيسی مسيح در ش ِ
ِ
ب ِ
پدر من منزل بسيار است ،و اال به شما میگفتم .میروم تا
ايمان آوريد؛ به من نيز ايمان آوريد .در خانۀ ِ
برای شما مکانی حاضر کنم ،و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم ،باز میآيم و شما را برداشته،
با خود خواھم برد تا جايی که من میباشم ،شما نيز باشيد) ".انجيل يوحنا .(٣-١ :١۴
ت مسيح میخوانيم" :ای برادران ،نمیخواھيم شما از حالت خوابيدگان
در جايی ديگر در بارۀ بازگش ِ
بیخبر باشيد که مبادا مثل ديگران که اميد ندارند ،محزون شويد .زيرا اگر باور میکنيم که عيسی مرد و
برخاست ،به ھمينطور نيز خدا آنانی را که در عيسی خوابيدهاند ،با وی خواھد آورد .زيرا اين را به شما
از کالم خدا میگوييم که ما که زنده و تا آمدن خداوند )يعنی مسيح( باقی باشيم ،بر خوابيدگان سبقت
نخواھيم جست .زيرا خو ِد خداوند با صدا و با آواز رئيس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواھد
شد و مردگان در مسيح اول خواھند برخاست .آنگاه ما که زنده و باقی باشيم ،با ايشان در ابرھا ربوده
خواھيم شد تا خداوند را در ھوا استقبال کنيم و ھمچنين ھميشه با خداوند خواھيم بود) ".رسالۀ اول به
تسالونيکيان .(١٧-١٣ :۴
اينک به بعضی از وقايعی اشاره میکنيم که در بارۀ "ھميشه با خداوند بودن" پيشگويی شده و خالصهای
آخر کتابمقدس را ارائه میدھند:
بسيار کوتاه از چھار
ِ
فصل ِ
در مکاشفه  :١٩پيش مسن ِد داوری مسيح )دوم قرنتيان  - (١٠ :۵شرکت در جش عروسی بره  -در رکاب
شاه شاھان ھمرا ِه لشکريان آسمان سوار بر اسبھای سفيد برای جنگ با وحش و نبی دروغين.
در مکاشفه  :٢٠حکمرانی با مسيح در سلطنت ھزار سالۀ او بر روی زمين.
اورشليم جديد که از نزد خدا پايين میآيد ،و از
در مکاشفه  :٢١زيستن در آسمان و زمين تازه در شھر
ِ
تخت خدا اين صدا شنيده میشود" :اينک خيمۀ خدا با آدميان است و با ايشان ساکن خواھد بود و ايشان
قومھای او خواھند بود و خو ِد خدا با ايشان خدای ايشان خواھد بود .و خدا ھر اشکی را از چشمان ايشان
پاک خواھد کرد .و بعد از آن موت نخواھد بود و ماتم و ناله و درد ديگر رو نخواھد نمود ،زيرا که
چيزھای اول درگذشت) ".کتاب مکاشفه  ٣ :٢١و .(۴

ب حيات که از تخت خدا و بره جاری میشود ،از وسط ميدان شھر
در مکاشفه  :٢٢در اين شھرْ نھر آ ِ
میگذرد" .بر ھر دو کنارۀ نھر ،درخت حيات را )نشان داد( . . .و تخت خدا و بره در آن خواھد بود و
بندگانش او را عبادت خواھند نمود ،و چھرۀ او را خواھند ديد . . .ديگر شب نخواھد بود و احتياج به چراغ
و نور آفتاب ندارند ،زيرا خداون ْد خدا بر ايشان روشنايی میبخشد و تا ابداآلباد سلطنت خواھند کرد".
)کتاب مکاشفه .(۵- ٢ :٢٢

در حاشيه
بعد از مطالعۀ دقيق اين کتاب ،اگر کسانی باشند که به ھر علتی ايمان نياوردهاند ،به ايشان توصيه میکنيم
مقالۀ "ايمان نجاتبخش" را در صفحۀ بعدی بخوانند تا پیببرند که خدا ھنوز آنان را دوست دارد و اينکه
را ِه نجات به روی ايشان باز است! در انجيل میخوانيم" :خدا از زبان ما شما را به آشتی میخوانـَد .ما از
جانب مسيح از شما استدعا میکنيم که با خدا آشتی کنيد) ".رسالۀ دوم به قرنتيان  ،٢٠ :۵ترجمۀ ھزارۀ
نو(.
کسانی که خود را
روحانی خود ،مقالۀ "نشانهھايی از زندگی
مسيحی واقعی میدانند ،بھتر است برای رشد
ِ
ِ
قلمرو نور" را در صفحات بعدی بخوانند تا در اثر فيض خدا ،روز بروز بيشتر به شباھت مسيح در
در
ِ
آيند!

