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مسیح و روزهای پایانی
در آخریـن سـاعت هـای اقامـت موقتـی عیسـی در جسـم بشری بـر روی زمیـن ،او بـا این
کالم تسـلی بخـش بـا حواریـون خویـش سـخن گفت:
«دل هـای شما مضطـرب نشـود .بـه خدا تـوکل منایید ،بـه من نیز ایامن داشـته باشـید .در
خانـه پـدر مـن منـزل هـای بسـیاری اسـت .اگر چنیـن نبود ،به شما می گفتـم .من مـی روم تا
مکانـی بـرای شما آمـاده سـازم .پـس از اینکـه رفتـم و مکانی برای شما آمـاده سـاختم ،دوباره
مـی آیـم و شما را پیـش خـود مـی برم تا جایی که من هسـتم شما نیز باشـید .شما مـی دانید
بـه کجـا مـی روم و راه آن را نیـز مـی دانیـد» (یوحنـا باب  ۱۴آیـات  ۱تا .)۴
اگـر چ�ه آنه�ا بطوـر حت�م مفهـوم آنچـه را کـه عیسـی در بـاره تحقـق وعـده گفـت درک
نکردنـد ،امـا قطعـاً از سـخنان عیسـی آرامـش و دلگرمـی یافتنـد .منـزل هایی در خانـه پدرش؟
مکانـی کـه عیسـی خـود برای ایشـان مهیا می کـرد؟ مطمئناً این مـکان از هر جایـی که در این
دنیـا ممکـن اسـت در آن باشـند ،بهتر خواهـد بود.
در واقـع زمانـی نـه چنـدان دور ،عیسـی هنگامـی کـه در جمـع حواریـون نشسـت ،یـک
بررسـی اجاملـی از آنچـه کـه پیـش از بازگشـت او اتفـاق مـی افتـاد را ارائه منود .ایـن پیامیش
بـه نوعـی «تاریـخ آینـدگان» را ترسـیم مـی کـرد کـه از منظـر جالبـی برخـوردار نبـود .عیسـی
فرمـود کـه جنـگ ها ،شـایعات جنگ هـا ،منازعه میـان ملت ها و اقـوام ،قحطـی و زمین لرزه،
همگـی تنهـا «رسآغـاز حـزن و مصیبـت» هسـتند .در ایـن میـان ،جفـا و شـکنجه ،خیانـت هـا،
فریـب هـا و مشـقات نیـز در رس لوحـه قـرار خواهند داشـت.
ام�روز ب�ا نگاه�ی از قل�ه تاری�خ ب�ه اتفاقاتـی کـه در آن افتـاده و در جریـان اسـت ،در می
یابیـم کـه تقریبـاً همه هشـدارهای عیسـی بوقوع پیوسـته ،درسـت هامنگونه که او پیشـگوئی
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کـرده بـود .همچنیـن مـی توانیـم زمان تحقـق دو پیشـگویی بزرگ را مشـاهده کنیم .نخسـت:
«زمانـی و دو زمـان و نصـف زمـان» از کتـاب دانیـال بـاب  ۷آیـه  ۲۵اس�ت؛ (مکاشـفه باب ۱۲
آیـات  ۶و ۱۴؛ بـاب  ۱۳آیـه  ۵؛ اعـداد بـاب  ۱۴آیـه  ۳۴را نیـز ببینیـد) ،کـه در قـرن  ۶پـس از
میلاد مسـیح ( ۵۳۸پـس از میلاد مسـیح) رشوع شـد و در اواخـر قـرن هجدهـم پایـان یافـت
( ۱۷۹۸پس از میالد مسـیح) .سـپس همچنین ،طوالنی ترین پیشـگویی زمان ۲۳۰۰ ،روز دانیال
بـاب  ۸آیـه  ،۱۴در سـال  ۱۸۴۴تحقـق یافت.
پـس مطمئنـاً اکنـون در «آخـر ایـن ایـام یـا آخرالزمـان» زندگـی مـی کنیـم (دانیال بـاب ۱۲
آیـه  .)۱۳امـا نـه تنهـا منـی دانیـم کـه زمـان کی به آخـر می رسـد بلکه بـا آمدن دوباره عیسـی
بـه اوج خـود مـی رسـد و نیـازی هم نیسـت کـه بدانیم .تنهـا الزم اسـت بدانیم که فـرا خواهد
رسـید و زمانـی کـه فـرا برسـد باید آماده باشـیم.
چگونـه؟ شـاید بهرتیـن پاسـخ در ایـن آیـه یافت شـود« :پـس هامنطـوری که روزی مسـیح
عیسـی را بـه عنـوان خداونـد خـود پذیرفتیـد ،اکنـون همیشـه در اتحـاد بـا او زندگـی کنیـد»
(کولسـیان بـاب  ۲آیـه  .)۶بـه عبـارت دیگـر ،بـا وجـود رویدادهـای بسـیار زیـاد جهـان ،عنوان
هـای خبری زیـاد و نظریـه هـای بسـیار زیـاد در مـورد آخـر زمـان ،بسـادگی از مسـیر اصلـی
منحـرف شـده و بجـای مترکـز بر خود عیسـی که تنها راهگشـای ما برای آمادگی اسـت ،بر روی
چیزهایـی کـه فکـر مـی کنیـم بـه آمـدن مسـیح منتهـی میشـوند ،مترکز مـی کنیم.
در ایـن ثلـث ،مترکـز بـر روی پایـان زمـان مـی باشـد ،البتـه نه بـه طـور کامل .مترکـز واقعی
بـر عیسـی اسـت امـا در زمینـه روزهـای پایانی و نحوه آماده شـدن بـرای آن ایـام .آری ،ما باید
بـه زمـان هـای تاریخـی ،رویدادهـای جهان و تاریـخ بنگریم ،زیـرا کتاب مقدس دربـاره آنها در
رابطـه بـا پایـان زمـان سـخن مـی گوید .امـا حتـی در این زمینـه ،کتاب مقـدس درباره عیسـی،
هویـت وی ،آنچـه بـرای مـا انجـام داده اسـت ،کاری که در مـا انجام می دهـد ،و آنچه که پس
از بازگشـت او انجـام خواهـد داد ،سـخن مـی گویـد .مسـیح و بـه صلیب کشـیده شـدنش باید
در کانـون ایمان مـا قـرار داشـته باشـند؛ یا هامنطور کـه پولس گفـت« :زیرا مـن تصمیم گرفته
بودم تا زمانی که در میان شما هسـتم همه چیز جز عیسـی مسـیح مصلوب شـده را فراموش
کنـم» (اول قرنتیـان بـاب  ۲آیـه  .)۲هـر چـه بیشتر بـر او مترکـز مـی کنیم ،بیشتر شـبیه او می
شـویم ،بیشتر از او اطاعـت مـی کنیـم و بیشتر بـرای آنچه که هـم در آینده نزدیـک و هم در
پایـان در انتظارمـان می باشـد آماده خواهیم شـد؛ یعنـی زمانی که وارد «مکانی» خواهیم شـد
کـه عیسـی بـرای کسـانی کـه او را دوسـت دارند مهیا منوده اسـت.

دکتر نورمـن آر .گالـی ( ،)Norman R. Gulley, PhDاسـتاد تحقیقـات الهیـات
سیسـتامتیک در دانشـگاه سـاوترن ادونتیسـت مـی باشـد.
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