  درس سیزدهم  

احیاء نهایی اتحاد

 ۷-۱دی

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :یوحنا باب  ۱۴آیات  ۱تا ۳؛ اشعیا باب  ۱۱آیات  ۱تا ۱۰؛ مکاشفه یوحنا
باب  ۲۱آیات  ۱تا ۵؛ اول تسالونیکیان باب  ۴آیات  ۱۳تا ۱۸؛ مکاشفه یوحنا باب  ۲۲آیات  ۱تا
۵؛ اشعیا باب  ۳۵آیات  ۴تا .۱۰
آیـه حفظـی « :امـا خدا آسمانهای تـازه و زمینی تـازه وعده داده اسـت کـه در آنها نیکی
مطلـق مسـتقر خواهـد بـود و مـا در انتظـار اینها هسـتیم » (دوم پطرس بـاب  ۳آیه .)۱۳

یکـی از بزرگرتیـن وعدههـای کتـاب مقـدس ،وعده آمدن دوباره عیسـی میباشـد .ما بدون
آن هیـچ چیـزی نداریـم ،زیـرا امیـد مـا بـر پایـه آن وعـده و مفهومـش بـرای ماسـت .هنگامـی
کـه مسـیح در ابرهـای آسمان بازمیگـردد ،متـام چیزهایـی کـه زمینـی و سـاخته دسـت بشر و
در نتیجـه موقتـی و در زمانهایـی بـی معنـی هسـتند ،زدوده خواهنـد شـد .پـس از هـزاره در
آسمان ،ایـن زمیـن بـا جنگهـا ،قحطیهـا ،بیامریهـا و مصیبتهایـش ،از نـو سـاخته خواهد
شـد و بـه مـکان سـکونت باقیامنـدگان کـه در نهایت بار دیگر بـا خداوندشـان و یکدیگر متحد
شـدهاند ،تبدیـل خواهد شـد.
امیـد بـه آمـدن دوبـاره مسـیح ،یکـی از موضوعهـای عمـده عهـد جدیـد اسـت و بـرای
قرنهـا مسـیحیان منتظـر تحقـق ایـن وعده بودهانـد .ما ادونتیسـتهای روز هفتـم نیز منتظر
بازگشـت او هسـتیم .در واقـع ،نـام مـا خـود ایـن امیـد را اعلام میکنـد.
در آخریـن درس ،مـا بـه ایـن وعـده و مفهومـش بـرای اتحاد مسـیحی میپردازیـم .وحدت
مـا در مسـیح اغلـب بواسـطه محدودیتهـا و ضعفهای برشیمان مورد چالش قـرار میگیرد.
امـا دیگـر نیـازی نیسـت مـا بدنبـال راهحلـی بـرای تفرقهمـان باشـیم ،زیـرا تفرقـهای وجـود
نخواهـد داشـت .در ظهـور ثانـی ،مـا بـا خداونـد یکـی خواهیم بود ،کـه در نهایت متحد شـده
و یـک خانـواده احیـاء شـده را تشـکیل خواهیم داد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ٨دی –  December 29آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۲دی

حتمی بودن بازگشت مسیح
یوحنـا بـاب  ۱۴آیـات  ۱تا  ۳مشـهورترین وعده آمدن دوباره عیسـی اسـت .ایـن وعده درباره
نـوع زندگـی نجـات یافتگان بـر روی زمین جدیـد چه چیزی به شما میگوید؟

مسـیحیان اولیـه ،بازگشـت مسـیح را « امیـد متبـارک » میدانسـتند (تیطـس بـاب  ۲آیـه
 .)۱۳آنهـا انتظـار داشـتند متـام پیشـگوییها و وعدههـای کتـاب مقـدس در ظهـور دوم تحقـق
یابنـد ،زیـرا این هدف مسـیحیت اسـت .متام کسـانی که مسـیح را دوسـت دارنـد ،منتطر روزی
هسـتند تـا بتواننـد رو در رو بـا او همنشـین شـوند .سـخنان او در آن آیـات ،به نوعـی نزدیکی
و صمیمیـت را کـه مـا نـه تنهـا بـا مسـیح بلکـه بـا یکدیگر نیـز خواهیم داشـت ،اشـاره دارند.
مسـیحیان بـه ایـن وعـده معتقدنـد ،زیرا کتـاب مقدس مـا را از تحقق آن مطمنئ میسـازد.
مـا ایـن اطمینـان را داریـم ،زیـرا سـخنان عیسـی را بـاور داریـم کـه فرمـود « ،دوبـاره میآیـم
» (یوحنـا بـاب  ۱۴آیـه  .)۳درسـت هامنطـور کـه آمـدن نخسـت مسـیح پیشـگویی شـد ،آمدن
دوبـاره او نیـز حتـی در عهـد قدیـم پیشـگویی شـده اسـت .پیش از طوفـان ،خدا بـه خنوخ که
بـزرگ و رس سلسـله قـوم بـود گفـت کـه آمدن مسـیح موعود در جلال ،پایانی بر گنـاه خواهد
بـود .او پیشـگویی منـود « ،ببینیـد خداونـد بـا دههـا هـزار نفـر از مقدسـین خود میآیـد تا بر
همـه آدمیـان داوری کنـد و انسـانهای رشیـری را که از روی رشارت ،دسـت بـه اعامل رشیرانه
زدهانـد و همـه سـخنان سـختی کـه گناهـکاران خـدا ناشـناس بـر ضـد خـدا گفتهانـد ،محکـوم
سـازد » (یهـودا آیـات  ۱۴و .)۱۵
هـزار سـال پیـش از آنکه عیسـی بـه این زمیـن بیاید ،داود پادشـاه نیز آمدن مسـیح موعود
بـرای گـرد هـم آوردن قـوم خـدا را پیشـگویی منود « .خدای مـا میآید ،ا ّما نه در سـکوت ،بلکه
بـا آتـش سـوزنده کـه در پیشـاپیش اوسـت و توفان سـهمگین که در اطراف اوسـت .آسمانها
و زمیـن را بـه گواهـی میطلبـد تـا بـر قـوم خـود داوری کنـد .او میفرمایـد :جمـع شـوید ای
مؤمنانـی کـه بـا قربانیهـای خـود بـا من پیمان بسـتید » (مزامیر بـاب  ۵۰آیـات  ۳تا .)۵
آمـدن دوبـاره عیسـی بطـور نزدیک بـا ظهـور اول وی مرتبط اسـت .نبوتهایی کـه تولد و
رسـالت او را پیشـگویی منودنـد( ،بـرای مثـال ،پیدایش بـاب  ۳آیه  ،۱۵میکا باب  ۵آیه  ،۲اشـعیا
بـاب  ۱۱آیـه  ،۱دانیـال بـاب  ۹آیـات  ۲۵و  )۲۶بنیـان امید و اطمینان ما ،بـه وعدههای مربوط
بـه آمـدن دوباره او اسـتوار اسـت .مسـیح « ظاهر شـد تـا با مرگ خود بـه عنـوان قربانی ،گناه
را از بیـن ببرد ...مسـیح نیـز یـک بـار بـه عنـوان قربانـی تقدیـم شـد تـا بار گناهـان آدمیـان را
بـه دوش گیـرد و بـار دوم کـه ظاهـر شـود بـرای کفار ًه گناهـان نخواهـد آمد ،بلکه بـرای نجات
آنانـی کـه چشـم بـه راه او هسـتند میآید » (عربانیـان باب  ۹آیـات  ۲۶و .)۲۸
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روشهایــی کــه حتــی اکنــون میتوانیــد از وعــده آمــدن دوبــاره امیــد و آرامــش
بدســت آوریــد ،کدامنــد؟

     دوشنبه     

 ۳دی

وعده احیاء


اشـعیا بـاب  ۱۱آیـات  ۱تـا  ۱۰را بخوانیـد .بـه ارسائیـل چـه وعـدهای داده شـده اسـت و چـه
چیـزی دربـاره مـکان سـکونت ابـدی نجـات یافتـگان میگوید؟

کتـاب مقـدس بـا داسـتان خلقـت زمیـن آغـاز میشـود (پیدایـش بابهـای  ۱و  .)۲ایـن
توصیـف یـک جهـان زیبـا و هامهنـگ اسـت که بـه والدین مـا ،آدم و حوا سـپرده شـد .جهانی
عالـی و خانـهای بـرای نـژاد بشری که خـدا خلق منوده بـود .دو بـاب آخر کتاب مقـدس نیز از
خلـق شـدن جهانـی عالـی و هامهنگ توسـط خدا بـرای برش نجـات یافته میگویند (مکاشـفه
یوحنـا بابهـای  ۲۱و  ،)۲۲امـا اینبـار دقیقتـر اسـت گفتـه شـود ،خلقـت دوبـاره یـت ترمیـم
زمیـن از ویرانیهـای گنـاه.
کتـاب مقـدس در بسـیاری جاهـا اعلام میکنـد کـه ایـن خانـه ابـدی نجـات یافتـگان ،یـک
مـکان واقعـی خواهـد بـود و نه وهـم خیالی یا رؤیـا .نجات یافتـگان قادر خواهند بـود ببینند،
بشـنوند ،استشمام کننـد ،ملـس کننـد و یک تجربـه و زندگی جدید را احسـاس کنند .پیشـگویی
اشـعیا بـاب  ،۱۱متنـی زیبـا اسـت کـه آمـدن مسـیح موعـود کـه دورهای جدید بوجـود خواهد
آورد را پیشبینـی میکنـد .او بـه متـام خشـونتها پایـان خواهـد داد و آرامشـی ابـدی ایجـاد
خواهـد منـود .حکمرانـی خـدا بر ایـن زمین جدید ،یـک هامهنگی جهانی بوجـود خواهد آورد.
مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۲۱آیـات  ۱تا  ۵را بخوانیـد .در نتیجه هامهنگی جدیـد ،چه چیزی برای
همیشـه ناپدید خواهد شد؟

الـن جـی .وایـت نوشـت کـه چـه چیـزی در انتظار نجـات یافتـگان میباشـد « :چنانچه سـالهای
ابدیـت در جریـان هسـتند ،مکاشـفات غنیتـر و باشـکوهتری از خـدا و مسـیح بـه ارمغـان خواهنـد
آورد .همچنانکـه آگاهـی پیرشفـت میکنـد ،محبـت ،احترام و خوشـحالی نیـز افزایـش مییابنـد .هـر
چـه انسـان بیشتر در مـورد خـدا آگاهـی بدسـت مـیآورد ،تحسـین ایشـان از شـخصیت او بیشتر
خواهد بود .هامنطور که عیسـی در مقابل ایشـان گنج های رسـتگاری و دسـتاوردهای شـگفتانگیز
نربد بزرگ با شـیطان را در مقابل ایشـان آشـکار میسـازد ،قلب نجات یافتگان با رسسـپردگی بیشتری
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میتپـد ،و بـا دسـتی محکمتـر چنگهـای طلا را به صـدا درمیآورنـد :و میلیونها صدا بـرای رسودن
منـودن نـوای سـتایش متحـد خواهنـد شـد » – الـن جـی .وایـتEllen G. White, The Story of ،

433 ,432 .Redemption, pp

مــا بــه چــه روشهایــی میتوانیــم حتــی اکنــون شــخصیت خــدا را درک کنیــم؟
چگونــه زندگــی در اتحــاد و هماهنگــی بــا دیگ ـران حتــی اکنــون چیــزی در مــورد
شــخصیت و ماهیــت خــدا آشــکار میکنــد؟

     سه شنبه     

 ۴دی

رستاخیز و روابط احیاء شده
از نخستین روزهای کلیسا ،وعده بازگشت مسیح شاید بیش از هر چیز دیگر ،قلبهای قوم
وفادار خدا را بویژه در میان سختیها تقویت منود .آنها با وجود مبارزات هراسناک و غم و درد
تسلیناپذیرشان ،به بازگشت مسیح و متام وعدههایی که ظهور دوم در خود دارد ،امید داشتند.



اول تسـالونیکیان بـاب  ۴آیـات  ۱۳تـا  ۱۸را بخوانیـد .در ایـن آیـات چـه وعدههایـی آمـده
اسـت؟ ایـن چـه چیـزی در مـورد امیـد بـه روابـط احیـاء شـده میگویـد؟

آمدن دوباره مسیح به روشهایی عمیق بر متام برشیت تأثیر خواهد گذاشت .یکی از
جنبههای مهم برپایی ملکوت خدا جمع شدن برگزیدگان میباشد « .شیپور بزرگ به صدا
خواهد آمد و او فرشتگان خود را میفرستد تا برگزیدگان خدا را از چهار گوشه جهان و از
کرانههای فلک جمع کنند » (متی باب  ۲۴آیه  .)۳۱در لحظه این گردهامئی ،مردگان صالح قیام
خواهند کرد و جاودانگی دریافت خواهند منود (اول قرنتیان باب  ۱۵آیات  ۵۲و  « .)۵۳اول
کسانی که در ایامن به مسیح مردهاند ،خواهند برخاست » (اول تسالونیکیان باب  ۴آیه .)۱۶
این لحظهای است که ما همه منتظر آن بودهایم .قیام کردگان با کسانی که منتظر حضور و
محبت ایشان بودهاند ،بار دیگر متحد خواهند شد .پولس اینگونه در مورد این رویداد به وجد
میآید « :ای مرگ ،پیروزی تو کجاست و ای موت نیش تو کجا؟ » (اول قرنتیان باب  ۱۵آیه .)۵۵
بدنهایـی کـه در بیماری ،کهولت و از شـکل افتاده به خاک سـپرده شـدند ،قیـام نخواهند
کـرد ،بلکـه جسـمهایی جدیـد ،جـاودان و عالـی کـه دیگـر نشـانی از گنـاه ندارنـد کـه باعـث
پوسـیدگی آنهـا شـده باشـد ،از خـاک برخواهنـد خاسـت .مقدسـین قیـام کـرده ،و کامل شـدن
کار احیـاء توسـط مسـیح کـه منعکـس کننـده تصویـر بیعیـب خـدا کـه در خلقـت مقـدر بود
راتجربـه میکننـد (پیدایـش بـاب  ۱آیـه  ،۲۶اول قرنتیـان بـاب  ۱۵آیـات  ۴۶تـا .)۴۹
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در زمـان ظهـور دوم عیسـی ،وقتـی کـه مـردگان نجات یافتـه قیـام میکنند ،صالحیـن زنده
بـر روی زمیـن تغییـر خواهنـد منـود و آنهـا نیـز بدنهایـی جدید دریافـت خواهند کـرد « .زیرا
فنـا بایـد بـا بقاء پوشـیده شـود و مـرگ به حیات جـاودان ملبس گـردد » (اول قرنتیـان باب ۱۵
آیـه  .)۵۳بنابرایـن ،ایـن دو گـروه نجـات یافتـگان ،صالحین قیام کـرده و تبدیل شـده « ،همراه
بـا آنهـا در ابرهـا بـاال بـرده خواهنـد شـد تا در فضـا با خداونـد مالقـات منایند و به ایـن ترتیب
مـا همیشـه بـا خداونـد خواهیم بـود » (اول تسـالونیکیان بـاب  ۴آیه .)۱۷

در عصـر علمـی مـا ،حتـی برخـی از مسـیحیان سـعی دارنـد توضیحـی طبیعـی بـرای
همـه چیـز حتـی « معجـزات » بیابنـد .وعـده رسـتاخیز چه چیـزی درباره اینکـه تنها
کارهـای ماوراءطبیعـی خـدا میتواننـد مـا را نجـات دهنـد ،بـه مـا تعلیـم میدهـد؟

     چهارشنبه     

 ۵دی

زمینی جدید برای نجات یافتگان
« مـن زمینـی جدیـد و آسمانی تـازه میآفرینـم .اتفاقات گذشـته کاملاً فرامـوش خواهند
شـد » (اشـعیا بـاب  ۶۵آیـه  .)۱۷اشـعیا و یوحنا (مکاشـفه یوحنا بـاب  ۲۱آیه  )۱هـر دو وعده
زمیـن جدیـد را در رؤیـا دیدند.
به توصیف یوحنا از شـهر شـگفتآور نجات یافتگان ،اورشـلیم جدید در مکاشـفه یوحنا باب
 ۲۱آیـات  ۲و  ۹تـا  ۲۷توجـه کنیـد .ایـن آیات بـه چه مفهومی در رابطه بـا اتحاد و هامهنگی
که در این شـهر وجود خواهد داشـت ،اشـاره میکند؟

مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۲۲آیـات  ۱تـا  ۵را بخوانیـد .نهـر حیـات کـه از تخـت پادشـاهی خـدا
جـاری میشـود و درخـت حیـات کـه آن را میپوشـاند ،دو ویژگـی مهم دیگر این شـهر جدید
هسـتند .هـدف آنهـا بـر روی زمیـن جدیـد چه خواهـد بود؟

درخـت حیـات کـه آدم بواسـطه خطـاکاری دسرتسـی بـه آن را از دسـت داد (پیدایـش باب ۳
آیـات  ۲۲تـا  ،)۲۴توسـط مسـیح در اورشـلیم جدیـد احیاء خواهد شـد .دسرتسـی به ایـن درخت،
یکـی از وعدههـا بـه نجـات یافتگان میباشـد (مکاشـفه یوحنا بـاب  ۲آیـه  .)۷دوازده نـوع میوه
آن ،هـر مـاه نوعـی جدیـد ،ممکـن اسـت دلیلـی را پیشـنهاد دهد کـه در زمیـن جدیـد « ،در متام
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جشـنهای روز مـاه نـو و در متـام سـبتها ،مـردم از هـر قـوم و ملتـی بـرای پرسـتش مـن بـه
اینجـا در اورشـلیم خواهنـد آمـد ،خداونـد میگوید » (اشـعیا باب  ۶۶آیه  .)۲۳اشـاره به « شـفای
ملتهـا » نیـز بـر قصـد خـدا بـه از بین بردن متـام موانع میان مـردم و بازگردانـدن برش به هدف
اصلـی آن تاکیـد دارد :بازسـازی متـام مـردم ،قبایل و ملتهـا به صورت یک خانـواده متفق که در
هامهنگـی و صلـح زندگـی میکننـد و بـرای جالل بخشـیدن به خـدا متحد شـدهاند.
« شـفای ملتهـا ظاهـرا ً بـه از بین بردن متـام موانع و جداییهای ملی و زبانی اشـاره دارد....
برگهـای درخـت حیـات شـکاف میان ملتهـا را التیـام خواهنـد داد .ملتها دیگر غیـر یهودی
و بیگانـه نیسـتند ،بلکـه بـه عنـوان قـوم حقیـق خـدا بـه صـورت یـک خانـواده متحـد شـدهاند
(مقایسـه کنیـد بـا بـاب  ۲۱آیـات  ۲۴تـا  .)۲۶آنچـه میـکا قرنهـا قبـل پیشـگویی منود اکنـون در
حـال تحقـق یافتن اسـت’ :خداونـد در بیـن اقـوام جهـان داوری میکنـد .اختالفـات قدرتهـای
بـزرگ را در دور و نزدیـک جهـان حـل میکنـد .مـردم از شمشـیرهای خود گاوآهـن و از نیزههای
خـود ا ّره میسـازند .قومـی بـه روی قوم دیگر شمشـیر منیکشـد و برای جنگ و خونریـزی آماده
منیشـود .هـر کسـی در تاکسـتان و در زیـر سـایه درخـت انجیـر خـود ،بـدون تـرس در صلـح و
امنیّـت زندگـی خواهـد کـرد .ایـن وعـده را خداوند متعـال داده اسـت‘ (میکا باب  ۴آیـات  ۳و ۴؛
مقایسـه شـود بـا اشـعیا بـاب  ۲آیـه  .)۴در آنجـا در کنـار نهر حیات ،نجـات یافتگان ’از همسـایه
خـود دعـوت خواهنـد منـود‘ (زکریـا بـاب  ۳ایـه  )۱۰در زیـر درخـت حیـات بـا ایشـان بنشـینند.
ویژگـی التیـام بخـش برگهـای درخت متـام زخمها  -نـژادی ،قومی ،قبیلـهای یا زبانـی  -که برای
قرنهـا برشیـت را از هـم پاشـیده و جـدا منـود را التیـام خواهـد داد »Ranko Stefanovic, — .
Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation, p. 593

     پنجشنبه     

 ۶دی

زندگی بر روی زمین جدید


اشـعیا بـاب  ۳۵آیـات  ۴تـا  ۱۰و بـاب  ۶۵آیـات  ۲۱تـا  ۲۵را بخوانیـد .زندگـی بـا آنچـه اکنون
تجربـه میکنیـم ،چـه تفاوتـی خواهد داشـت؟

کتـاب اشـعیا بارهـا از چیزهـای جدیـدی بـه ما مـی گویـد « :چیزهای تـازه » (بـاب  ۴۲آیه
 ،۹بـاب  ۴۸آیـه  « ،)۶رسودی تـازه » (بـاب  ۴۲آیـه  « ،)۱۰کارهـای تـازه » (بـاب  ۴۳آیه « ،)۱۹
نامـی تـازه » (بـاب  ۶۲آیـه  .)۲آنچـه کـه در بـاب  ۶۵جدیـد میباشـد ،انتظـام و آرایـش جدید
همـه چیـز اسـت .در میـان متـام مخلوقـات خـدا ،صلـح و هامهنگـی وجـود دارد .نفریـن های
عهـد بـر روی زمیـن بـه دلیـل نافرمانـی و شـورش (الویـان بـاب  ۲۶آیـات  ۱۴تـا  ،۱۷تثنیه باب
 ۲۸آیـه  ۳۰را ببینیـد) بـرای همیشـه از بیـن خواهنـد رفـت زیرا دیگـر گناهی وجود نـدارد .در
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عـوض ،بـرکات فـراوان خانـه هایـی بـرای زندگی و غذا بـرای لذت بـردن وجود خواهد داشـت.
زندگـی در چنیـن مـکان زیبایـی چگونـه خواهـد بـود؟ برخـی در شـگفتی هسـتند کـه آیـا
مـا قـادر خواهیـم بـود پـس از اینکـه جسـم هایمان جاودانگـی دریافـت کننـد و بطـور کامل
در تصویـر خـدا احیـاء شـوند ،دوسـتان و خانـواده خـود را تشـخیص بدهیـم .پـس از رسـتاخیز
مسـیح ،حواریـون وی قـادر بـه شـناخت او بودند .مریم صـدای او را تشـخیص داد (یوحنا باب
 ۲۰آیـات  ۱۱تـا  .)۱۶تومـاس ظاهـر جسمانی عیسـی را تشـخیص داد (یوحنـا بـاب  ۲۰آیـات
 ۲۷و  .)۲۸دو شـاگرد از امائـوس رفتـار او بـر رس میـز شـام را تشـخیص دادنـد (لوقـا بـاب ۲۴
آیـات  ۳۱ ،۳۰و  .)۳۵بنابرایـن ،اگـر قـرار باشـد جسـم هـای ما مشـابه با بدن قیام کرده عیسـی
باشـند ،مـا قطعـاً قـادر خواهیـم بـود تا یکدیگـر را بشناسـیم و می توانیـم منتظر روابـط احیاء
شـده ابـدی باشـیم .مـا بـا خیـال آسـوده مـی توانیـم فـرض کنیـم کـه روابطمان بـا کسـانی که
مـی شناسـیم و دوسـت داریـم و کسـانی کـه بـه مـا اهمیت مـی دهنـد ،ادامه خواهنـد یافت.
« در آنجـا نجـات یافتـگان خواهنـد شـناخت و شـناخته خواهنـد شـد .محبـت و همدردی
کـه خـدا در روح نهـاده اسـت در آنجـا بـه حقیقـی تریـن و شـیرین ترین شـکل اعمال خواهد
شـد .صمیمیـت خالـص بـا موجـودات مقدس ،زندگـی اجتامعی هامهنـگ با فرشـتگان پربرکت
و افـراد وفـادار از متـام سـنین کـه جامـه هـای خـود را در خون بره خدا شسـته و سـفید منوده،
بندهـای مقدسـی کـه هـر خانـواده در آسمان و زمین را به یکدیگـر پیوند می زنند (افسسـیان
بـاب  ۳آیـه  – )۱۵اینه�ا ب�ه ایجاد ش�ادی نجات یافت�گان کمک می کنند » – .ال�ن جی .وایت،
Ellen G. White, The Great Controversy, p. 677

« بنابرایـن ،امیـد خـود را از دسـت نمیدهیـم .اگـر چـه وجـود ظاهری ما رفتـه رفته
از بیـن مـیرود ،وجـود باطنـی مـا روز بـه روز تازهتر میگـردد .و این رنـج و زحمت
ناچیـز و زود گـذر ،جلال عظیـم و بـی پایانـی را کـه غیـر قابـل مقایسـه اسـت برای
مـا فراهـم میکنـد و در ضمـن ،مـا بـه چیزهـای نادیدنـی چشـم دوختهایـم نـه بـه
چیزهـای دیدنـی ،زیـرا آنچـه به چشـم میآید موقتی اسـت ،ولـی چیزهـای نادیدنی
تـا ابـد دوام دارنـد » (دوم قرنتیـان بـاب  ۴آیـات  ۱۶تـا  .)۱۸مـا در جهانی که بسـیار
موقتـی و زودگـذر اسـت ،چگونـه مـی توانیـم بیاموزیـم به افـراد دیگر بشـارت داده
و چیزهـای کشـف نشـده و ابـدی را درک کنیم؟

     جمعه     

 ۶مهر

تفک ــری فرات ــر :از نوش ــته ه ــای ال ــن ج ــی وای ــت « ،ب ــه ه ــوش باش ــید ،ب ــزودی
م ــی آی ــم » ،صفح ــات  ،۳۵۹-۳۵۵از کت ــاب اندرزهای ــی بــرای کلیس ــا .مقال ــه ه ــای ف ــوق را
بخوانی ــد « :رس ــتاخیز » ،صفح ــات  ،١۰٨۴-١۰٨۲و « آس ــان و زمین ــی جدی ــد » ،صفح ــات
 ٨۶۳و  ٨۶۴از دائ ــره املع ــارف ال ــن ج ــی وای ــت.
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« رسـتاخیز و قیـام خداونـد مـا گواهـی مطمئن از پیـروزی مقدسـین خـدا بـر مـرگ و قبر
اسـت و ضامنتـی مـی باشـد کـه آسمان بـر روی کسـانی کـه جامـه هـای شـخصیت خـود را
شسـته و آنهـا را در خـون بـره خـدا سـفید مـی کننـد ،باز می باشـد .عیسـی بـه عنـوان مناینده
نـژاد بشری بـه نـزد پـدر عـروج منود و خدا کسـانی را کـه تصویـر او را منعکس مـی کنند برای
مشـاهده و سـهیم شـدن در جلال خـود خواهـد آورد.
« خانـه هایـی بـرای زائریـن زمیـن وجـود دارد .جامـه هایـی بـرای پرهیـزکاران با تـاج های
جلال و نشـانه هـای پیـروزی موجود می باشـد .متـام چیزهایی که در مشـیت الهی مـا را بهت
زده کـرده اسـت ،در جهـان پیـش رو آشـکار خواهـد شـد .چیزهایی که درک آنها دشـوار اسـت
توضیـح داده خواهنـد شـد .راز و رمـز فیـض در برابـر مـا آشـکار خواهـد شـد .در جایـی کـه
ذهـن هـای محـدود مـا تنهـا بـا رسدرگمـی و ُخلف وعـده روبرو شـد ،عالـی ترین و زیبـا ترین
هامهنگـی را خواهیـم دیـد .مـا بایـد بدانیـم کـه محبـت ازلـی ،تجربه هایی که بسـیار دشـوار
بـه نظـر مـی رسـند را ممکـن منـود .هامنطـور که التفـات او کـه برای خیریـت ما همـه چیز را
انجـام مـی دهـد ،درک کنیـم ،بـا شـادی غیـر قابـل وصـف و پرشـکوه خوشـحالی خواهیم منود
» – .ال�ن ج�ی .وای�تEllen G. White, Counsels for the Church, p. 358 ،

سواالتی برای بحث
 .۱اگــر چــه دیگــر مســیحیان (امــا نــه همــه) بــه آمــدن دوبــاره عیســی اعتقــاد دارنــد ،چــه

چیــزی دربــاره امیــد ادونتیســت بــه آمــدن دوبــاره مســیح منحصــر بــه فــرد می باشــد؟
 .۲دو ماهــی در حــال شــنا بودنــد کــه یکــی بــه دیگــری گفــت « ،آب چطــور اســت؟ »
ماهــی دیگــر پاســخ داد « :آب چیســت؟ » .نکتــه ایــن اســت کــه مــا مــی توانیــم بســیار
بــه چیزهایــی کــه متوجــه نیســتیم کــه تــا چــه حــد رایــج هســتند ،عــادت مــی کنیــم .بـرای
مثــال ،مــا کــه در گنــاه متولــد شــده ایــم ،پــر از گنــاه هســتیم و در جهانــی گنــاه آلــود
زندگــی مــی کنیــم ،چگونــه مــی توانیــم تجربــه جدیــد شــگفت انگیــزی کــه در آســمان
هــا و زمیــن خواهیــم داشــت را درک کنیــم؟ چ ـرا بــا وجــود هــر نــوع محدودیــت بایــد
همچنــان ســعی کنیــم تــا آن را تصــور نماییــم؟
 .۳شــکی نیســت کــه وجــود مــا در زمیــن جدیــد هــر گونــه کــه باشــد ،مــا در اتحــاد بــا
یکدیگــر زندگــی خواهیــم کــرد .اکنــون مــا بـرای کمــک بــه آمــاده ســازی خــود بـرای آن زمان
چــه کاری مــی توانیــم انجــام دهیــم؟
خالصـه :کتـاب مقـدس بـا اطمینـان از زمانـی کـه این زمیـن مجـددا ً خلق خواهد شـد و
ویرانـی هـای گنـاه بـرای همیشـه از بین خواهد رفت ،سـخن مـی گوید .در نهایـت برشیت به
هـدف اصلـی خـود بازخواهد گشـت و متـام مـردم در هامهنگی زندگـی خواهند کـرد .وحدت
روحانـی کنونـی مـا در مسـیح ،اگـر چـه کاملاً تشـخیص داده منـی شـود ،در آن زمـان بـه یـک
واقعیـت زنـده و ابـدی تبدیل خواهد شـد.
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