پس از مرگ چه خواهد شد؟
پاسخ به سؤاالت دشوار زندگی
بخش 5
"...شخص دانا به مرگ میاندیشد ".جامعه 4 :7
" ...غم از خنده بهتر است ،زیرا هر چند صورت را غمگین میكند اما باعث
صفای دل میگردد " جامعه 3 :7

از خود بپرس :بر مرگ چگونه مینگرم؟
الف -آیا مرگ را از پایین مینگرم؟
 -1مرگ اجتناب ناپذیر است
"زیرا حكیم و احمق هر دو میمیرند و به فراموشی سپرده میشوند و دیگر
هرگز ذكری از هیچیك از آنها نخواهد بود ".جامعه 16 :2

 -2مرگ پدیدهای است صرفا ً فقط فیزیکی
"عاقبت انسان و حیوان یكی است ،هر دو جان میدهند و میمیرند؛"
جامعه 19 :3

 -3مرگ رازی است نهفته
" چون وقتی بمیرد دیگر چه كسی میتواند او را بازگرداند تا آنچه را كه پس از او
اتفاق میافتد ببیند ".جامعه 22 :3

 -4مرگ آخر خط است

ج -آیا مرگ را از باال مینگرم.
 .1بعد از مرگ چه خواهد شد؟
یا دور از حضور خداوند عذاب خواهم کشید
" اما آنانی را كه از شناختن خدا و پذیرش خدا و پذیرش نقشه نجات او توسط عیسی
مسیح سر باز میزنند ،به كیفر خواهد رسانید .ایشان به مجازات جاودانی خواهند
رسید ،و تا ابد از حضور خداوند دور خواهند ماند و هرگز شكوه و عظمت قدرت او را
نخواهند دید " .دوم تسالونیکیان 9-8 :1
"مسیح در وعده بازگشت خود تأخیری بوجود نیاورده است ،گر چه گاهی اینگونه
بنظر میرسد .در واقع ،او صبر میكند و فرصت بیشتری میدهد تا گناهكاران توبه
كنند ،چون نمیخواهد كسی هالك شود ".دوم پطرس 9 :3

یا از حضور خداوند لذت خواهم برد
" از این پس خـدا با ایشـان زندگـی خواهـد كرد و ایشان خلقهای خدا خواهند شد.
بله ،خود خدا با ایشان خواهد بود .خدا تمام اشكها را از چشمان آنها پاك خواهد
ساخت .دیگر نه مرگی خواهـد بـود و نه غمـی ،نه نالهای و نه دردی ،زیرا تمام اینها
متعلق به دنیـای پیشیـن بـود كه از بیـن رفت "».مکاشفه 4-3 :21
"حضور تو مرا از شادی لبریز میكند و بودن در كنار تو به من لذتی جاودانی
میبخشد ".مزمور 11 :16

نگرش از باال امیدبخش است.
 .2قبل از مرگم در بارۀ آنچه بعد از مرگم اتفاق خواهد افتاد ،چه میکنم؟
"احساس میكردیم كه محكوم به مرگ هستیم ،چون برای نجات خود ،كاری از
دستمان برنمیآمد " .دوم قرنتیان 9 :1

" ولی مردهها چیزی نمیدانند ...محبتشان ،نفرتشان و احساساتشان ،همه از
بین میرود و آنها دیگر تا ابد در زیر این آسمان نقشی نخواهند داشت".
جامعه 6-5 :9

چگونه برای مردن میتوانم آماده شوم؟ با برداشتن دو قدم...

نگرش از پایین باعث ناامیدی میشود.

 .1اعتماد کردن به مسیح

ب -آیا مرگ را از درون مینگرم؟
"او در دل انسان اشتیاق به درك ابدیت را نهاده است ،اما انسان قادر نیست كار
خدا را از ابتدا تا انتها درك كند " .جامعه11 :3

نگرش از درون باعث سردرگمی میشود.

" او قدرت مرگ را درهم شكست ،و به ما راه ورود به زندگی جاوید را نشان داد كه
همانا ایمان آوردن به پیغام انجیل اوست؛" دوم تیموتائوس 10 :1

 .2سرمایه گذاری کردن برای ابدیت
" زندگی چقدر شیرین و دلپذیر است! انسان تا میتواند باید از سالهای عمرش لذت
ببرد و نیز بداند كه سرانجام خواهد مرد و روزهای بسیاری در تاریكی و بیهودگی به
سر خواهد برد ".جامعه 8-7 :11
پیام هفتۀ آینده از :کشیش سارو خاچیکیان

"چه مقدار ثروت کافیست؟"

