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  ابديت

  با خدا در بهشت – نجات يافتگان

  

  

 در  .ايم يدهرس كتاب ينا بخش ينآخر به اكنون يز،عز خوانندة    

 يسايع به كه يافراد و گناهكاران يابد مكان و يگاهجا ةبار در يشپ لفص

 ةبار در، بخشآخرين  ينا در اكنون  .يمكرد توجه اند ياوردهن يمانا يحمس

. كرد يمخواه دقت و تفكرجايگاه نجات يافتگان  يعني بهشت و آسمان

 درست است كه جهنم ابدي وجود دارد اما خدا را شكر كه آسمان هم وجود

  .دارد

  

  اران به مسيح بعد از مرگ جسماني آناند ايمانجايگاه 

ميرد بالفاصله روح و  ار به مسيح جسماً ميد ايمانوقتي يك     

اران در د ايمانبايستي توجه داشته باشيم كه .  رود جانش به آسمان مي

پولس رسول به .  برند آسمان هوشيار هستند و در حضور خدا بسر مي

دانيم كه اقامت در اين بدن به معني دوري  مي...": شتمسيحيان قرنتس نو

راهنماي ما در زندگي ايمان ماست، نه آنچه . (از حضور خداوند است

دهيم كه اين خانة زميني  شويم، چون ترجيح مي پس مايوس نمي) بينيم مي

رسالة دوم به  ("را ترك كرده و با خداوند در خانة آسماني زندگي نماييم

  )8-6نجم، آيات قرنتيان فصل پ
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مقصود من از زندگي مسيح ...": پولس همچنين به مسيحيان فيليپي نوشت

شود، اما اگر با زنده ماندن بتوانم كار  است و مردن نيز به سود من تمام مي

بين دو راهي گير .  دانم كدام را انتخاب كنم اي انجام دهم، من نمي   ارزنده

 كه خيلي مسيح باشما ترك كنم و با ام، اشتياق دارم كه اين زندگي ر كرده

رسالة پولس  (".تر است بهتر است، اما بخاطر شما زنده ماندن من واجب

  ).24-21رسول به فيليپيان فصل اول، آيات 

رود و با خدا  مرگ جسماني به آسمان ميعد از ار بد ايمانواضح است كه 

تر از ار بعد از مرگ جسماني، بهد ايمانپس وضعيت .  كند زندگي مي

  .وضعيت او در اين دنياست

اران بعد از مرگ جسماني هوشيار هستند در د ايماندر اين زمينه كه 

وقتي پنجمين مهر را " نوشته شده است 10   -9مكاشفه فصل ششم، آيات 

گشود در زير مذبح ارواح كساني را ديدم كه به خاطر كالم خدا و اعتراف 

اي خداوند    : صداي بلند فرياد زدندآنها با .  ايمان خود شهيد شده بودند

كني و انتقام خون  قدوس و راستين، تا به كي بر ساكنان زمين داوري نمي

  كشتهاحتماالً(اران د ايمانبينيم كه ارواح آن   مي"گيري؟ ما را از آنها نمي

.  باشند در حضور خدا بيدار و هوشيار مي)  عظيم مصيبتشدگان دورة 

 مشاركت دارند و ضمناً باخبرند كه هنوز انتقام آنها در آسمان با خدا

  .خونشان از ساكنين زمين گرفته نشده است

  

  اراند ايمانرستاخيز 

 گذشته مطالبي را يفصلها اران، درد ايماندر زمينة رستاخيز     

اران پيش از د ايمانتوانيم بگوييم كه تمام  بطور خالصه مي.  ايم ذكر نموده

 مسيح بر زمين، شروع بشود دوباره زنده آنكه سلطنت يك هزار سالة
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البته بايد در نظر داشته باشيم كه ابتدا كساني كه در موقع . (خواهند شد

شوند، سپس قبل از شروع  ربوده شدن كليسا به آسمان مرده باشند زنده مي

اران دورة د ايماناران عهد عتيق و د ايمانسلطنت يك هزار سالة مسيح 

اران در موقع رستاخيز يا زنده د ايمان .) د شدمصيبت عظيم زنده خواهن

 خواهد جالل  پرفاني و  شوند كه غير شدن دوباره، صاحب بدني جديد مي

شود  ار با بدني متحد ميد ايمانپس در موقع رستاخيز، روح و جان .  بود

 خواهد بود و ما با چنين بدني ابديت را با خدا پر جاللكه فناناپذير و 

  .خواهيم گذراند

  

  اران به مسيحد ايمانجايگاه ابدي 

  آسمان و زمين جديد

در فصلهاي بيست و يكم و بيست و دوم مكاشفه مطالبي     

آنگاه ": يوحناي رسول نوشت.  شود دربارة آسمان و زمين جديد يافت مي

زيرا آن آسمان و زمين نخستين ناپديد .  آسماني تازه و زميني تازه ديدم

مكاشفه فصل بيست و يكم، آية  (".نداشتشدند و ديگر دريايي وجود 

دوم (بر اساس رسالة دوم پطرس رسول، آسمان و زمين كنوني ).  1   

بوسيلة آتش نابود خواهند شد و آسمان ) 13   -10پطرس فصل سوم، آيات 

البته اين واقعه بعد از سلطنت يك .  (اي وجود خواهند داشت   و زمين تازه

  .)گرفتة مسيح صورت خواهد هزار سال

بينيم كه از اورشليم جديد   از فصل بيست و يكم مكاشفه مي2در آية 

شهر مقدس يعني اورشليم تازه را ": فرمايد مي.  سخن گفته شده است

ديدم كه از آسمان از جانب خدا مانند عروسي كه براي شوهرش آراسته و 

  ".آمد آماده شده باشد به زير مي
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 وجود خواهد داشت اورشليم پس همانطور كه آسمان و زمين جديد

 از فصل بيست و 4-3سپس در آيات .  جديد نيز وجود خواهد داشت

گفت اكنون  از تخت صداي بلندي شنيدم كه مي"خوانيم  يكم مكاشفه مي

خانة خدا در ميان آدميان است و او در بين آنان ساكن خواهد شد و آنان 

ا از چشمان آنها پاك او هر اشكي ر.  قوم او را و خداي آنان خواهد بود

ديگر از مرگ و غم و گريه و درد و رنج خبري نخواهد بود، .  خواهد كرد

  ."زيرا چيزهاي كهنه درگذشته است

در جايگاه ابدي نجات يافتگان، خدا در ميان ما ساكن خواهد بود و به 

در آن زمان و در آن .  همين علت ما خوشبخت و سعادتمند خواهيم بود

گر از مرگ و غم و گريه و درد و رنج خبري نخواهد  ديپر شكوهمحل 

دانيم كه موت مزد گناه است، و انسان بخاطر وجود گناه در اين  مي.  بود

اما در جايگاه ابدي نجات يافتگان، ديگر گناه .  كشد جهان درد و رنج مي

وجود نخواهد داشت به همين علت از عواقب گناه نيز خبري نخواهد 

  .بود

 23-22يم جديد در مكاشفه فصل بيست و يكم، آيات دربارة اورشل

در شهر معبدي نديدم زيرا معبدش خداوند، خداي قادر مطلق "خوانيم  مي

شهر نيازي به خورشيد و ماه نداشت كه .  بود) يعني عيسي مسيح(و بره 

  ."داد و چراغ آن بره است بر آن بتابد زيرا شكوه خدا بر آن نور مي

ي به پرستشگاه نخواهد بود زيرا نجات يافتگان در در اورشليم جديد نياز

ضمناً اورشليم .  حضور خداي پدر و مسيح خداوند بسر خواهند برد

جديد به خورشيد و ماه هم نيازي نخواهد داشت چون خداي پدر و پسر 

  .سازند درخشند و شهر را منور مي او دائماً مي

ه نوشته شده است  از فصل بيست و دوم مكاشف5-1   باالخره در آيات 

آن .  زد به من نشان داد آنگاه رودخانة آب حيات را كه مثل بلور برق مي"
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سرچشمه گرفته و از ) يعني عيسي مسيح(رودخانه از تخت خدا و بره 

در هر طرف رودخانه يك درخت حيات .  گذشت وسط خيابان شهر مي

 اين درختان آورد، هر ماه يكبار از برگ بود كه سالي دوازده بار ميوه مي

ديگر چيزي كه ملعون شده باشد در .  شد براي درمان درد ملل استفاده مي

تخت خدا و بره در آنجا خواهد بود و بندگانش او .  آن يافت نخواهد شد

همه او را روبرو خواهند ديد و نام او را بر .  را عبادت خواهند نمود

و آنان به نور ديگر شبي نخواهد بود .  پيشانيهاي خود خواهند داشت

چراغ و خورشيد نياز نخواهند داشت زيرا خداوند خدا نور ايشان خواهد 

  ".بود و آنها تا به ابد فرمانروايي خواهند كرد

، مطالب گوناگوني در كتاب مقدس يافت داران ايمانبارة جايگاه ابدي  در

ه آنچ": گوييم  و مي اكتفاء كردهپولس رسولبه گفتة در اينجا   اما،ودش مي

را كه هرگز چشمي نديده و گوشي نشنيده و بخاطر انسان خطور نكرده 

اول قرنتيان فصل . ("است خدا براي دوستداران خود مهيا نموده است

  )9دوم، آية 

خوانندگان محترم، خوشحاليم كه سلسله دروس بسيار مفيد تعاليم اساسي 

دن اين كتاب مقدس را به پايان رسانديم و اميدواريم كه بر اثر خوان

پايان در  در اين درس ديديم كه ابديتي بي.  دروس بركت يافته باشيد

تواند ابديت را با خدا يا جدا از خدا  مقابل هر انسان قرار دارد و انسان مي

اگر شما عيسي مسيح خداوند كه مرد و دوباره زنده شد را در .  ببرد بسر

محلي و در وضعيتي قلب و زندگي خود داشته باشيد يقيناً ابديت را در 

اميدواريم كه تك تك شما   .عالي در حضور خدا بسر خواهيد برد

خوانندگان عزيز و محترم از راه ايمان به مسيح خداوند نجات يافته و 

  .اران در اورشليم آسماني به سر ببريدد ايمانابديت را با ساير 
  


