"اميد ما ،عيسي مسيح خداوند "
به قلم  :ن .اندرسون

خداوند ما عيسي مسيح ،مي خواهد به فرزندان و شاهدان خود در دنيایي كه او را به صليب كشيد ،خبر
آمدن دوباره خود را اعالم نماید .خبری كه اميد مسيحي است .هدف ایمانداران در شهادت و زندگي
مسيحي ،جالل او است .خداوند آنان را انتخاب نموده است " تا ایشان نيز نجاتي را كه در مسيح عيسي
است با جاللي جاوداني تحصيل كنند(".دوم تيموتائوس .) 01: 2مسيح بخاطر این" برای ما مرد تا خواه
بيدار باشيم (زنده) و خواه خوابيده(مرده) ،همراه وی زیست كنيم"(اول تسالونيكيان  .) 01: 5دور نمای
ما این است كه نه تنها به آسمان مي رویم و نه تنها با او در پادشاهي آسمان سلطنت مي كنيم ،بلكه"،با
هم و همراه او زندگي مي كنيم"ما او را "آنطور كه هست"خواهيم دید(اول یوحنا.) 2 :3
ما همانند رسوالن او را همانطور كه بود،ندیده ایم .اما یاد مي گيریم كه او را همانگونه كه بود بشناسيم
و در فيض و بافروتني ،در این دنيای غرق در ظلمت گناه ،با یاری گرفتن از كالم مقدس پا جای
پایاهای او گذاریم .او را "همانطور كه هست خواهيم دید".نه آن عيسي فروتن ،بلكه عيسي جالل یافته،
و سپس "مانند او" خواهيم شد.
حال مي توان اشتياق روحاني مقدسين به هنگام ربوده شدن را درك كرد .در یك لحظه،در یك چشم
به هم زدن ،در پي فرزندان خود خواهد آمد .او آنان را دوست مي دارد .صليب شاهد این ادعا است.
این محبت همه جا به دنبال آنان بوده است و همه چيز را پشت سر گذاشته است .نهایت این بركت
زماني درك مي گردد كه او تمام ایماندارانش را همراه خود داشته باشد.
"چنانكه مسيح هم كليسا را محبت نمود و خویشتن را برای آن داد .تا آن را به غسل آب بوسيله كالم
طاهر ساخته ،تقدیس نماید،تا كليسای مجيد را به نزد خود حاضر سازد كه لكه و چين یا هيچ چيز مثل
آن نداشته باشد،بلكه تا مقدس و بي عيب باشد( ".افسسيان ) 22- 25: 5
چه محبت عجيبي كه مسيح با مرگش برای كليسا فراهم آورد! روز جالل با شتاب به سرانجام مباركش
نزدیك مي شود؛ در آن روز ،او كليسا را با خود خواهد داشت تا آن را با قلب پر از محبتش تقدیس
نماید .سپس تمام آناني كه به او ایمان آورده اند تحت تأثير قدرت تبدیل كننده او قرار مي گيرند.
آنانكه" در مسيح" به خواب رفته اند ،همراه با تمام آناني كه تا "بازگشت مسيح زنده مانده اند" ،ربوده

شده تا با او مالقات كرده و تا ابد همراهش باشند .باشد تا ما بتوانيم ،با در نظر گرفتن حقيقت آمدن
دوباره مسيح ،با قلبهای آرزومند در انتظار آمدن او باشيم.
اولين باری كه او به طور مستقيم اعالم نمود كه بخاطر فرزندان خود دوباره بازگشت خواهد كرد در
یوحنا  3-0 :01مذكور شده است .او وعده مي دهد كه مي آید تا ایمانداران را جایي ببرد كه خود نيز
در آنجا ساكن است .اجازه دهيد خاطر نشان كنيم كه او به سادگي گفته بود" :اگر من بروم و جایي
برای شما آماده كنم ،دوباره باز خواهم گشت و شما را با خود خواهم برد" .آمدن او در یك آینده نا
معلوم نمي باشد ،بلكه از زمان صعودش تبدیل به شخصي شده كه هر لحظه امكان آمدنش محتمل
است .انتظار هميشگي بازگشت دوباره او نشانه ایمان كساني است كه باید در این دنيای ضد مسيح و در
زمان نبود فيزیكي او زندگي نمایند.
توجه نمایيد این" آمدن برای فرزندان خود" ،همانند آیه  01نيست .اگر شاگردان چه در هنگام این
آمدن مبارك و حتي در مرگ هم با او خواهند بود آنطور كه در(فيليپيان ) 23: 0آمده است .اما این
آمدن به منزله بازگشت شخصي او برای آنان خواهد بود .او تنها بخاطر ایمانداراني كه در یوحنا 01
صحبت از آنان نموده ،نمي آید .دعای بي نظير او در حضور پدر در یوحنا  21: 02این را نشان مي دهد
كه بازگشت دوباره او برای تمام آناني است كه به او ایمان آورده اند ،از روز پنطيكاست تا لحظه ربوده
شدن .او نه تنها برای شاگردان دعا نمود بلكه برای تمام آناني كه بعداً توسط كالم شاگردان ایمان
خواهند آورد .همچنين،در آن دعای عالي برای تمام آناني را كه پدر به او داده بود،این درخواست را
كرد "هر جا كه من هستم آنها نيز باشند".
یوحنا در باب 20آیه 22چنين مي نویسد :زمانيكه مسيح دوباره بازگشت كند تعدادی در قيد حيات
نخواهند بود ،و كساني هم در حال گذران زندگي خواهند بود .او بر مي گردد و همه آنهایي كه به او
ایمان دارند و تا آن زمان زنده باشند به همراه آن مقدسيني كه از قبر قيام خواهند كرد همه با هم ربوده
شده و با مسيح با هم خواهند بود .چه مالقات باشكوهي خواهد بود آن زمان كه ایمان جای خود را به
دیدن واقعي دهد و همچنين آن اميد مبارك نيز لمس و درك كرده شود.
آنطور كه در ( لوقا ) 50: 21و ( اعمال رسوالن ) 9: 0توضيح داده شده است ،چهل روز بعد از قيام
مسيح شاگردان او را دیدند كه به آسمان باال برده شد .در طول این مدت ،بعد از تحمل مصيبتهای بسيار
و با شواهد غير قابل انكار او بارها خود را زنده به آنان نشان داد .همچنين درباره ملكوت آسمان با آنها

صحبت كرد و با آنها عهد بست كه از آسمان روح القدس و قوت او را برای آنان بفرستد .شاهدان او
باید گواه او باشند در "اورشليم،و در تمام یهودیه ،و در سامره ،و در اقصي نقاط جهان".و بعد از
آن"عيسي به همان طریقي كه به آسمان رفت به همان طریق نيز باز مي گردد"(اعمال رسوالن .) 00: 0
كالم مي گوید :ابری او را بر گرفت و از دید شاگردان بيرون برد ،آیا این همان ابر جالل نبود كه در
كوه مقدس صحنه تبدیل و نوراني شدن او را پوشانده بود؟ لوقا 9و دوم پطروس  0را مطالعه نمائيد.
(اول تسالونيكيان ) 02- 01: 1از كالم فرشتگان در مورد بازگشت دوباره مسيح سبقت مي جوید .او از
آسمان نزول كرده و مقدسين ربوده مي شوند ".زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئيس فرشتگان و
با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسيح اوّل خواهند برخاست .آنگاه ما كه زنده و
باقي باشيم ،با ایشان در ابرها ربوده خواهيم شد تا خداوند را در هوا استقبال كنيم و همچنين هميشه با
خداوند خواهيم بود" .در فصل  02اعمال رسوالن مي گوید :پولس حداقل دو هفته را در شهر
تسالونيكي گذراند تا مطالب و اظهارات كتاب مقدس را برای آنان شرح دهد كه "مسيح باید رنج
كشد ،و دوباره از مرگ برخيزد ،و این عيسي كه من او را برای شما موعظه مي كنم همان مسيح است.
"بعضي از یهودیان و همچنين جمع كثيری از یونانيان به گفته های او ایمان آوردند .و اینها همه با
پولس و سيالس موافق شدند .چه مبارك است این مزیت و امتياز و آزمایشي واقعي از ایمانشان
محسوب مي شد ،كه با پيشروان انجيل همراه باشند .جفا بالفاصله به حركت درآمد .دنيا ،خبر خوش
كالم خدا را پذیرا نمي باشد ،موعظه كنندگانش در زحمت و شكنجه مي باشند به همان گونه كه دنيا
نجات دهنده اش را نپذیرفت.
ما در باب  0از اول تسالونيكيان مي آموزیم كه حقيقت بازگشت دوباره خداوند عيسي مسيح موعظه
های پولس را چنان به كمال رسانده بود كه"ایمانداران از بت پرستي به خدا روی آوردند تا خدای
زنده و حقيقي را خدمت نمایند ،و منتظر پسر او از آسمان باشند .عيسي مهربان ،ما را از خشم و غضبي
كه مي آید رهانيد .آنان از واقعيتي كه اعالم شده بود تحت تأثير قرار گرفته بودند و پولس هميشه از
آن یاد مي كرد " چون اعمال ایمانِ شما و محنتِ محبّت و صبر اميد شما را در خداوند ما عيسي مسيح
در حضور خدا و پدر خود یاد مي كنيم "(اول تسالونيكيان.) 3: 0
نكته بر جسته و متبارك در كالمي كه پولس رسول موعظه ميكرد اميد بود و بر مبنای مسيح قرار
گرفته بود این كالم باعث مي شد آنانيكه تبدیل شده بودند جدا شده ،مسيح را خدمت نمایند ،و در
انتظار او بمانند ( اول تيموتائوس .) 0:0پولس رسول از عيسي مسيح به عنوان "اميد ما" نام مي برد.او با

فيض به نا اميدی ها اميد مي بخشد .ما منتظر آمدن دوباره خداوند و نجات دهنده مان عيسي مسيح
هستيم .علت دوباره آمدن او؛ و تأثير بازگشت او ،همه در كتاب مكاشفه به نحوی برجسته برای ما
آشكار شده است .یكي از آن الهامات متعدد الهي كه به پولس رسول داده شد .در(اول تسالونيكيان:1
 ) 01-03آمده است" :این را از كالم خداوند برای شما مگویم".
این ایمانداران جوان ،زمانيكه كه تقریباً یك سال از ایمان آوردنشان مي گذشت،به وضوح در سختي
به سر مي بردند ،بعضي از برادران آنها ،دنيا را ترك گفته بودند ،در نتيجه تفكری در آنها بوجود آمده
بود كه آمدن شكوهمند پادشاهي خداوند عيسي مسيح را از یاد برده بودند .پر واضح است آنچه كه از
كتاب مقدس استنباط مي شود اميد مسيحي ،ریشه در اميدی مشتاقانه به دورنمایي از سلطنت مسيح در
پادشاهي آسمان دارد .برای اینكه آرامشي به افكار آنان در جبران غم مرگ برادران ایماندار آنها داده
شود ،پولس رسول آنان را از تعليمي كه از خداوند درباره آمدن دوباره گرفته بود؛ آگاه مي نماید.
بنابراین او در این فصل زیبا چنين مي نویسد" :اما من نمي خواهم كه شما در جهالت باشيد ،ای برادران
ایماندار ،برای آنانيكه مرده اند ،غصه نخورید ،مثل دیگران كه هيچ اميدی ندارند".
مسيح همراه با مقدسين خود جهت سلطنت به همين دنيایي كه او را طرد كرد و مصلوب نمود باز
خواهد گشت .تمام جهان هستي منتظر جالل او است تا پاسخي باشد برای كاری كه بر روی صليب
انجام داد .خدا تصميم گرفته است كه همه چيز را در آسمان و زمين به دستان باكفایت عيسي مسيح
واگذارد (افسسيان .) 01: 0او دیگر چون جلجتا ،در مرگي دردمند ،تنها نخواهد بود .یكي از مواردی
كه در دعای بي نظير او در یوحنا  02مي بينيم اتحاد در ميان فرزندان خود است .او به آن لحظه
بازگشت و روز نمایش جالل نگاه كرد كه دنيا خواهد فهميد آمدن بار اول او نيز از طرف پدر بوده
است ،و همچنين جهان متوجه همه چيز خواهد شد .برای تمام آنانيكه دعا نموده تا مانند خود مورد
محبت خدای پدر قرار گرفتند .اتحاد فرزندان خود در جالل به نمایش گذاشته خواهد شد ،بنابراین
چنين گفت":جاللي كه تو بمن دادی،به ایشان دادم"(یوحنا.) 23 -22: 02
در این شرایط یعني زمانيكه مسيح اداره امور پادشاهي جهان را به دست گرفت؛ فرزندان نيز در این
ميراث عظيم شریك خواهند بود .آن روز در حال نزدیك شدن است كه ملكوت جهاني خداوند و
مسيح او برپا شود .ما بر این بخش از كالم خدا استناد مي كنيم ( اول تسالونيكيان  ) 01- 03: 1كه مي
گوید آمدن خداوندمان عيسي مسيح اول برای فرزندان خود مي باشد تا آنان را در جالل پادشاهي
آسمان شركت دهد" .بعداً آنهایي كه در مسيح خوابيده اند خدا آنان را نيز همراه خود خواهد آورد".

همچنين،توجه نمایيد،كه ورود ما در جالل سلطنت او به اندازه تولد و مرگ او مسلم و حقيقي
است":چون اگر ایمان داشته باشيم كه عيسي مرد و دوباره زنده شد ،و آنهایي كه در عيسي مسيح به
خواب رفته اند(،مرده اند) با او باز خواهند گشت" .این مكاشفه آمدن او برای آرام نمودن قلبهای ما
مي باشد ،و به ما این اطمينان را دهد كه حتي هيچ چيز حتي مرگ نمي تواند مانع بودن ما با او شود.
بنابراین و به همين دليل او به خاطر ما باز خواهد گشت.
او چگونه خواهد آمد؟ "با صدای بلند ،و با آواز فرشته بزرگ ،و با شيپور خداوند" .آن صدای مهيب
تمام فرزندان را به دور هم جمع خواهد نمود .تأثير فوری آمدن او چقدر شگفت انگيز خواهد
بود!"اول آنانكه در مسيح مرده اند بر خواهند خاست" .فرزندان او صدایش را شناخته و از قبرها و
محل دفن خود برخواهند خواست .او جالل خود را در محل قبر ایلعازر ظاهر ساخت ،زمانيكه " با
صدای بلندی ندا داد ،ایلعازار،جلو بيا .و او كه مرده بود جلو آمد" .مي گویند اگر مسيح آنروز نگفته
بود"،ایلعازر،جلو بيا" تمام آنهایي كه در قبر بودند پا پيش مي گذاشتند و جلو مي آمدند .در( یوحنا :5
 ) 29- 21مي خوانيم " تمام آنانيكه در قبر هستند صدایش را خواهند شنيد و جلو خواهند آمد ".بدین
ترتيب در موقعيت یوحنا  00او بطور انتخابي سخن گفت،و آوای او در روز بازگشت دوباره باز هم
انتخابي خواهد بود ،چون تنها آنهایي كه در مسيح مرده اند صدایش را شناخته و به آن جواب خواهند
داد .همه مقدسيني كه در خواب مرگ هستند بر خيزانده خواهند شد ،و تمام مقدسين زنده تبدیل یافته،
و همه باهم ربوده شده و با خداوند مالقات مي نمایند .اميد ما ،بودن با او تا ابد مي باشد.
مسيح خود شخصاً خواهد آمد تا این انتقال به جالل را انجام رساند .و این عمل متبارك به هيچ فرشته
ایي سپرده نخواهد شد .او كه بخاطر ما مرگ را پذیرفت ،حال زنده است تا ما را نگاه دارد ،خودش
خواهد آمد كه ما را به جالل ببرد .محبت او چنين است ،خواست و رضای او این است تا فرزندانش را
همراه خود داشته باشد .چه اميد باشكوه و متباركي ،چه اطميناني! و خود او نتيجه این اميد را فراهم
خواهد آورد.
پيشگویي ها و نبوت های خاصي قبل از آمدن مسيح به ملكوت خود ،باید به انجام برسند .ظاهر شدن
شكوهمندانه او—"درخشندگي آمدن او"—داوری را به همراه خواهد آورد(به دوم تسالونيكيان 2: 0
 01و همان كتاب  02- 1 :2مراجعه نمایيد).این محكوميت برای گناهكاران و رهبران شيطاني آنانمي باشد .اما ما ایمانداران تعليم یافته ایم كه منتظر هيچ رویدادی پيش از زمان ربوده شدن نباشيم .در
واقع ،پولس رسول ،زماني كه در مورد آمدن متبارك خداوند ما عيسي مسيح مي نوشت همواره انتظار

داشت كه این واقعه در زمان زندگي خود او بوقوع پيوندد .در رساالتي مانند اول تسالونيكيان  1و دوم
تسالونيكيان  2و اول قرنتيان ، 05مشهود است كه اميد به باز گشت دوباره مسيح در زماني بسيار نزدیك
مورد انتظار بوده است .به هر ترتيب ما منحصراً منتظر حادثه آمدن نيستيم ،منتظر او هستيم كه ما را
خاطر جمع نموده"من دوباره باز ميگردم ،و شما را با خود خواهم برد،تا جایيكه من هستم شما هم
باشيد".
ربودگي ،بر خالف ظاهر شدن ،امر خاصي بوده و بنابراین خارج از معرفت و درك اكثریت ساكنين
دنيا خواهد بود " .مسيح برای آنانيكه از آن او هستند مي آید" (اول قرنتيان .) 23 :05
عده ای تصور كرده اند با استفاده از این شيوه بيان " ،صدای بلند ،آوای فرشته بزرگ ،و یا با شيپور"،
تمام دنيا آگاه خواهد گشت ،در حاليكه در یوحنا  ،31- 21: 02مي خوانيم كه عيسي مسيح در آن
موقعيت به حضور پدر دعا كرده و جواب را نيز دریافت مي نماید ،و آنانيكه در آن نزدیكي ایستاده
بودند چيزی متوجه نشدند .اگر چه آنها صدا را از آسمان شنيدند .تعدادی گفتند غرش آسمان بود،
دیگران اعالم كردند كه فرشته ای با او صحبت كرده بود ،ولي هيچكدام حقيقتاً نتوانستند تشخيص
دهند چه اتفاقي افتاده بود .در آن واقعه گفتگوی شاؤل طرسوسي با عيسي مسيح نيز چنين است؛ افرادی
كه با او بودند" ،بي صدا ایستادند ،در حاليكه صدا را مي شنيدند ولي كسي را نمي دیدند"(اعمال
رسوالن.) 2: 9
آنها از وقوع جریاناتي غریب آگاه بودند ،ولي این موضوع از قدرت دید آنان بدور بود .زمانيكه
مقدسين به آسمان ربوده شدند دیگر دیده نخواهند شد و غيبت آنها از این دنيا محسوس خواهد بود،
اما به كجا رفته اند و چگونه از این جهان ناپدید شده اند كامالً ناشناخته خواهد ماند .چرخه اتفاقات بعد
از ربوده شدن مقدسين چنان سریع بوده كه توجه افراد نيز با این رویدادها تغيير خواهد كرد.
به موجب ( فيليپيان ) 21: 3فيض نجات بخش ما را به شهروندی جدید تبدیل خواهد كرد".نام های شما
در آسمان مرقوم است( ".لوقا )21: 01اميد ما اميدی آسماني است" .اميدی كه برای شما در آسمان
نهاده شده است"(كولسيان .") 5: 0جایيكه ما به نجات دهنده خود مي نگریم ،یعني خداوند عيسي
مسيح"(فيليپيان.) 21: 3در (فيليپيان  ) 21: 3مي خوانيم" ،كه او نجات دهنده جسم است.
هنگاميكه ما نجات مسيح را در این بدن و این زندگي پر مسئوليت بطور عملي لمس مي كنيم ،بزودی
نوبت تجربه واقعي فرا خواهد رسيد .بدنهای ما،به كاملترین شكل خود تغيير خواهند یافت .همانطور كه

در (روميان ) 23 :1آمده ،ما منتظر روزی هستيم كه قدرت رهایي بخش این بدنها را لمس كرده و آنها
را از ضعف و مرگ به سطحي فراتر سوق دهد .و چنين است در(فيليپيان ،) 20: 3زمان آمدن نجات
دهنده "شكل جسد ذليل ما را تبدیل خواهد نمود تا به صورت جسد مجيد او مصور شود بر حسب
عمل قوت خود كه همه چيز را مطيع خود بگرداند".
تمام قدرت در آسمان و زمين به او داده شده است ،و بوسيله او بكار گرفته خواهد شد تا بر تمام امور
پيروز شود .با این وجود اولين بار این قدرت هنگام ربوده شدن نمایان خواهد شد ،آن زمان كه مردگان
را بر خيزانيده و زندگان را تبدیل نموده ،و همه را با هم گرد آورد تا برای هميشه با او باشند.
پولس رسول در (اول تسالونيكيان ) 3: 0اطمينان و خاطر جمع بودن خود را از اميد محكم ایمانداران
بيان مي دارد .آن اميد هرگز مایه تأسف نخواهد گردید .ما در (اول قرنتيان  ) 23- 21: 05متوجه مي
شویم آن قدرتي كه ایمانداران را از مرگ بر مي خيزاند در زنده نمودن عيسي مسيح از مردگان ،خود
را به نمایش گذاشته است .بنابراین به اطمينان داشتن و درك اميد مسيحي تأكيد شده است ،چون مي
خوانيم "اكنون مسيح از مردگان برخاسته ،و نوبر شد برای آنان كه هنوز در خواب مرگ هستند.مسيح
به عنوان نخست زاده از مرگ،و سپس آنانكه از آن مسيح هستند در روز آمدن دوباره او ،بر مي
خيزند".
در زمان آمدن مسيح ،چه كساني به او تعلق خواهند داشت؟ مطمئناً آنان ایمانداراني خواهند بود كه
هنگام بازگشت او زنده اند.اما مقدسيني كه در در مسيح خفته اند نيز از آن او مي باشند .و لحظه آمدن
او آناني كه از آن او هستند از مرگ بر خيزانده و زنده ها نيز مبدل خواهند شد .مقدسين قدیم و قبل از
زمان كليسا چه شرایطي خواهند داشت؟ یوحنای تعميد دهنده بسيار شاد و راضي بود از اینكه دوست
نزدیك داماد محسوب مي شد(یوحنا .) 29: 3نوزدهمين فصل كتاب مكاشفه ،صحنه جشن عروسي بره
را به نمایش مي گذارد .عروس بره (كليسا) با جامه های مخصوص نجات یافتگان ("پرهيزگاری
مقدسين") خود را آماده و مهيا نموده است .بعد از آن به ما گفته مي شود "متبارك اند آناني كه به
جهت شام عروسي بره خوانده شده اند" .و ما در خاتمه یاد آوری مي كنيم كه یوحنای تعميد دهنده
یكي از مهمانان سرشناس آن جشن خواهد بود .و درمورد ابراهيم نيز چنين است كه راجع به او خداوند
فرمود" :ابراهيم لذت برد از اینكه روز مرا ببيند"(یوحنا.) 51: 1
جشن عروسي در آسمان مژده ای است از آغاز " روز مسيح " .آنجا كه ابراهيم برای شام عروسي در
ميان دوستان زیادی كه حضور خواهند داشت همراه داماد خواهد بود .و همچنين  ،هزاران هزار
ایماندار مقدس از گذشته های دور كه در ارتباط با خداوند بوده اند ،همه آنجا ،جمع خواهند بود كه

عروسي بره را در روزی كه كليسا خود را در حضور او عرضه مي كند جشن بگيرند .آنان چگونه آنجا
راه خواهند یافت؟ آنها قدرت عظيم برخيزاننده مسيح را هنگاميكه برای بردن فرزندان خویش مي آید
را تجربه خواهند كرد .در آن روز تمام مقدسين جایگاه اختصاصي و هم خانواده بودن با مسيح را در
خواهند یافت؛ هر كسي در رتبه خویش.
كليسا نزدیكترین جایگاه را با او خواهد داشت ،چون او نه تنها عروس مسيح است بلكه بدن او نيز مي
باشد .كليسا فقط به این دليل به مسيح داده خواهد شد كه شریك و همراه او باشد .مانند حوا كه به آدم
داده شده بود تا شریك متعلقات او باشد؛ كه به او واگذار شده بود .و چنين خواهد بود كليسا با مسيح
همراه خواهد شد تا سهمي در اداره امور دنيای آینده داشته باشد .در حقيقت ،كليسا كه بدن مسيح
است و او آنرا از حيات وجود خود لبریز مي سازد و سر چشمه همه چيز در همه جا است (افسسيان0
 .) 23- 22:در ادامه جشن عروسي و شادیهای آن ،درهای آسمانها باز خواهند شد و مسيح جالل یافته
با اقتدار و شكوه كامل خواهد آمد.
عيسي دیگر هيچ وقت مثل زمان واقعه صليب ،تنها نخواهد بود .خدا همه آناني را كه مرگ و قيام او را
از مردگان پذیرفتند با او خواهد آورد،آنهایي كه به او ایمان آوردند و او را به عنوان خداوند و نجات
دهنده خویش در زماني كه دنيا او را طرد كرده بود ،قبول كردند .در حكم جواب دعای خداوند ما در
یوحنا  23 – 22: 02محسوب خواهند شد" .و من جاللي را كه به من دادی به ایشان دادم تا یك باشند
چنانكه ما یك هستيم .من در ایشان و تو در من ،تا در یكي كامل گردند و تا جهان بداند كه تو مرا
فرستادی و ایشان را محبّت نمودی چنانكه مرا محبّت نمودی" .برای اینكه وجود آنان با مسيح آورده
شود اول او بخاطر ایشان خواهد آمد .آنها جمع خواهند شد كه با او یعني داماد آسمانيشان مالقات
نمایند، ،كه آنان نيز به عنوان همراهان پادشاه باشند.
پس بنابراین ،همانطور كه قبالً مشاهده كردیم ،ایمانداراني كه در خواب مرگ هستند ملكوت آسمان
را از دست نخواهند داد .در حقيقت ،برای اندك زماني به آنها حق تقدم داده شده است ،تكرار مي
كنم كه اول آنان بر خيزانده خواهند شد،و آنانيكه زنده اند تبدیل خواهند یافت"،در یك لحظه،در
یك چشم بهم زدن"،و همه با هم در آسمان ربوده شده تا با خداوند مالقات كرده كه "برای هميشه با
مسيح باشند".

محل مالقات مسيح با فرزندان خود جایي است كه شيطان مدتي را در آنجا به شرارت های خود
پرداخته است .آمدن مسيح این شادكامي با شكوه! پيروزی خوش! زماني است كه خدای پدر فرمان
خود را صادر نماید .آمدنش نزدیكتر مي شود" .با یك آوای بلند از آسمان نزول مي كند(صدای احيا
كننده عظيم) ،زیرا كه «بعد از اندك زماني ،آن آینده خواهد آمد و تأخير نخواهد نمود(.عبرانيان 01
.) 32:و آنان جواب داده و خواهند گفت" :چنين باشد بيا ای خداوند عيسي آمين".

