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بازگشت عیسی مسیح به زمین–هفتم درس  

1هطالعه: اعمال سعىالو باب   

ضال پیش 0222  

گشداو هبهىت و يا اهیذ بىديذ . تمام اهیذؽاو به او بىد و داال او هشده بىد.اها بعذ اص عه سوص دس ل هشگ  بش خذاويذ هغیخ سا اصعیغغی هغیخ به صلیب کؾیذه ؽذ ،ؽا
گشدايؼ تا صهايی که او سا يذیذه بىديذ ایى سا باوس يمی کشديذ و بعذ دشفی که هغیخ لبل اص هشگ صده بىد به خاطشؽاو آهذ  ( " آهیى آهیى 02،آیه 14) یىدًا ،باب بشخیضايیذ. ؽا

دضو ؽما به خىؽی هبذل خىاهذ ؽذ. " به ؽما هیگىین که ؽما گشیه و صاسی خىاهیذ کشد و جهاو ؽادی خىاهذ يمىد ، ؽما هذضوو هی ؽىیذ لکى  

گشداو چىو خذاويذ سا دیذيذ ؽاد گؾتًذ." )یىدًا،باب (02،آیه 02و آيها صهايی که باس دیگش عشوسؽاو سا دیذيذ اص ؽادی لبشیض ؽذيذ و " ؽا  

 عیطی هطیح به آضماو برده شذ

گشداو هخصىؿ عیغی ه 1آیه اول باب  6 گشداو )ؽا  22سوصی  که عیغی هغیخ دوباسه با آيها بىد بغیاس خىؽذال بىديذ. دس ايتهای  22غیخ( دس اعمال سعىالو سا بخىايیذ.ؽا
گهاو عیغی هغیخ اص هیاو آيها به عمت آعماو بشده ؽذ. آيها همايطىس که  او به عمت آعماو هی سفت و پؾت سوص آيها دس کًاس عشوس خىد بش سوی کىه صیتىو ایغتاده بىديذ يا

سا هؾاهذه هی کشديذ. عیغی هغیخ باص اص آيها گشفته ؽذه بىد، اها ایًباس هذضوو و هبهىت يبىديذ .  ابشها پًهاو هی ؽذ او  

،آیه 02لین بشگؾتًذ." )لىلا،بابلىلا به ها هی گىیذ که عیغی هغیخ " اص ایؾاو جذا گؾته، به عىی آعماو باال بشده ؽذ، پظ او سا پشعتؼ کشده، با خىؽی عظین به عمت اوسؽ
(30و  31  

 رهس شادی آيها

گشداو ایًباس بغغیاس خىؽذال بىديذ؟   چشا ؽا

گش چه  ذبه بعایى يها هی تىايغتًذ اص آلغمتی اص ایى خىؽذالی به ایى عبب بىد که گًاهايؾاو به واعطه هشگ عیغی هغیخ بخؾیذه ؽذه بىد و  پیام سعتگاسی سا تعلین دهًذ. ا
گشداو به باال بشدو عیغی هغیخ به عمت آعماو يگاه هی کشديذ دو فشؽته با یک پیام به عمت آيها آهذيذ. آيها گفتًذ :  ایى تًها دلیل ؽادیؾاو يبىد، هًگاهی که ؽا  

یذ" ه او سا به عىی آعماو سوايه دیذ" ای هشداو جلیلی چشا ایغتاده به عىی آعماو يگشايیذ،همیى عیغی که اص يضد ؽما به آعماو باال بشده ؽذ باص خىاهذ آهذ. به همیى طىسی ک
(11،آیه  1)اعمال سعىالو،باب   

گشداو به اوسؽلین بشگؾتًذ، بذوو هیچ ؽکی هی دايغتًذ که عیغی هغیخ خىد باص به صهیى بشهیگشدد و دس پادؽاهی خذا فشهايشوا یی هی کًذ.سعتاخیض عیغی هًگاهی که ؽا
 هغیخ ضمايتی بىد که خذا بشای ایى والعه داد.

  عیطی هطیح در هىرد بازگشت خىد به زهیى ضخى هی گفت

خ هًىص باصيگؾته اعت ولی باصخىاهذ گؾت،یهضاس عال پیؼ افتاد و هغ 0ایى اتفالات دذود   

همشاه جالل و لذستعیغی هغیخ اص آهذو دس ابش  01خىدػ ایى سا گفته اعت. دس لىلا باب   

عخى هی گىیذ . به ایى يکته دلت کًیذ که هغیخ دس ابش به آعماو سفت و فشؽتگاو گفته بىديذ   

(11تا  7،آیه 1که دلیمًا به همیى ؽکل باص خىاهذ گؾت )اعمال ،باب    

کشه ها،هتی باب  داعتاو داهادی سا هی گىیذ که به جؾى عشوعی هی آیذ. دس  11تا  1آیات  03بغیاسی اص هثل های عیغی هغیخ دس هىس باصگؾت او عخى هی گىیذ. دکایت با
ها بایذ خىد سا آهاده هؾذاس هی دهذ که و لتی او هی آیذ افشاد صیادی آهاده دضىس او يیغتًذ. باصگؾت او دتمی اعت و ها ایى هثل داهاد عیغی هغیخ اعت و ایى داعتاو به 

اعت. يمیذايین که ایى باصگؾت چه صهايی  کًین ولی  

 هغیخ هثل خىد سا با ایى هؾذاس به پایاو هی سعايذ :

27: 21لوقا   

را خواهند دید که بر  و آنگاه پسر انسان

ابری سوار شده،با قوت و جالل عظیم 

 می آید 
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(11،آیه  03" پظ بیذاس باؽیذ صیشا که آو سوص و عاعت سا يمی دايیذ. " )هتی باب  

 پطرش رضىل در هىرد بازگشت هطیح تعلین هی دهذ

سفت. او ؽجاعايه دس هىسد هشگ و سعتاخیض هغیخ با یهىدیايی که هغیخ سا پطشط به عمت هعبذ دس اوسؽلین  وادس کتاب خىايذین که کمی بعذ اص باصگؾت عیغی هغیخ به آعم
به آيها هی گىیذ : " پظ تىبه و باصگؾت کًیذ تا گًاهاو ؽما هذى گشدد و تا اولات اعتشادت اص  01تا  17آیه  1به دام هشگ کؾايذه بىديذ عخى گفت . دس اعمال سعىالو باب 

اص اول بشای ؽما اعالم ؽذه بىد بفشعتذ ، که هی بایذ آعماو او سا پزیشد تا صهاو هعاد همه چیض که خذا اص بذو عالن به صباو جمیع  دضىس خذاويذ بشعذ و عیغی هغیخ سا که
 ايبیای همذط خىد، اص آو اخباس يمىد . "

ده اعت و ها بش ایى باوسین که خذاويذ به عهذ خىد وفا خىاهذ کشد.افشاد صیادی اهشوصه بش ایى باوسيذ که هغیخ باصيخىاهذ گؾت اها وعذه باصگؾت عیغی هغیخ سا خذا به ها دا  

بش ؽما تذمل هی يمایذ چىو ط هی گىیذ که خذا هًتظش اعت که افشاد بیؾتشی تىبه کًًذ  " خذاويذ دس وعذه خىد تاخیش يمی يمایذ چًايکه بعضی تاخیش هی پًذاسيذ،بلکه پطش 
تىبه گشایًذ . لکى سوص خذاويذ چىو دصد خىاهذ آهذ که دس آو آعماو ها به صذای عظین صایل خىاهًذ ؽذ و عًاصش عىخته ؽذه يمی خىاهذ که کغی هالک گشدد بلکه همه به 

(12و  7، آیه 1، اص هن خىاهذ پاؽیذ و صهیى و کاسهایی که دس آو اعت عىخته خىاهذ ؽذ." ) دوم پطشط، باب   

 پىلص رضىل در هىرد بازگشت هطیح هی يىیطذ 

هغیخ اص آعماو سا هتزکش هی  دس عهذ جذیذ دو ياهه تىعط پىلظ سعىل به ایمايذاساو تغالىيیکیه دس یىياو يىؽته ؽذه اعت. دس هش باب اص ایى ياهه ها پىلظ باصگؾت عیغی
هثال سا هی بیًیذ: 0ؽىد. دس ریل   

 

 

 

 

يؾاو هیذهذ که هًگام باصگؾت  12تا  5آیه  1صيذه ؽذو هشدگاو به هًگام باصگؾت هغیخ عخى هی گىیذ . دوم تغالىيیکیاو باب دس هىسد  14،آیه  2اول تغالىيیکیاو باب 
 هغیخ تعذادی عشصيؼ هی ؽىيذ و بمیه با آغىؽی باص او سا هی پزیشيذ. 

 هًگام بازگشت هطیح چه اتفاقی خىاهذ افتاد ؟

خىاهذ بىد،هشده ها صيذه هی ؽىيذ، صيذگی تمام افشادی که دس آو صهاو صيذه ايذ يیض تغییش خىاهذ کشد . بشای بعضی ها صهاو ؽادی دوهیى باصگؾت عیغی هغیخ سویذادی بضسگ 
عیغی  يخىاهًذ سفت. اعت، به خصىؿ ولتی که خذاويذ داوسی اػ بش ديیا اعمال کًذ. غن ايگیض اعت اها ضشوسیغت. بذوو داوسی خذاويذ گًاه و عىالبؼ هشگض اص بیى

کً ؼ افشادی که به کالم ایماو آوسديذ هغیخ کغايی که کالم سا هی ؽًاختًذ باص صيذه خىاهًذ کشد. افشادی که بذوو ؽًاخت کالم هشديذ بشخیضايذه يخىاهًذ ؽذ و به ایى دلیل وا
(14،آیه  0داوسی خىاهذ ؽذ )سوهیاو ،باب  

گش هشديذ پظ بشای همیؾه هشده ايذ. آيها "هثل بهاین هغتًذ که هالک هی ؽىيذ" )هضاهیش،باب ىديذ داوسی يمی ؽىيذبيی که هشگض اص کالم چیضی يؾًیذه کغا (02،آیه 27و ا  

 بعذ اص سعتاخیض دو گشوه بش صهیى به وجىد هی آیًذ:

کغايی که کالم سا هی ؽًاختًذ ) هن کغايی که دوباسه صيذه ؽذيذ و هن کغايی که هًگام باصگؾت هغیخ صيذه بىديذ(-  

که هًگام باصگؾت هغیخ صيذه هغتًذ ولی اص هغیخ چیضی يمی دايًذ. کغايی-  

 و دال يگاهی به اتفالاتی که بشای ایى دو گشوه هی افتذ هی ايذاصین 

16آیه 4اول تسالونیکیان باب   

زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس 

فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد 

ن در مسیح اول خواهند برخواست شد و مردگا  

7تا  1تسالونیکیان باب دوم   

و شما را که عذاب میکشید با ما راحت بخشد در هنگامی که عیسی خداوند 

 از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود ...
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 کطايی که کالم را شًاختًذ

ه دس باصگؾت صيذه ايذ(دی که کالم سا هی ؽًاختًذ داوسی هی کًذ ) تمام کغايی که دوباسه صيذه ؽذيذ و تمام کغايی کعیغی هغیخ تک تک افشا  

 الف : ایمايذاراو واقعی زيذگی جاوداو دریافت خىاهًذ کرد

د ؽادی عظین به وجىد خىاهذ ایمايذاساو تعمیذی که وفاداسايه تالػ کشديذ که اص دعتىسات عیغی هغیخ پیشوی کًًذ جایی دس پادؽاهی خذا بش سوی صهیى دسیافت خىاهًذ کش 
بذعت خىاهًذ آوسد. راتی که هشگض گًاه يمی کًذ و هشگض يمی هیشد و هیچ دسد و عزابی هن بش او يیغت . آهذ. آيها راتی همايًذ رات خذا  

 ب : افرادی کالم را هی شًاختًذ ولی از قبىل کردو آو ضرباز زديذ رد خىاهًذ شذ

یخ گشفتًذ.آيها جایی دس پادؽاهی خذا يخىاهًذ داؽت چىو تصمین گشفته ایًها کغايی هغتًذ که به طىس کاهل کالم سا هی ؽًاختًذ اها تصمین بش پیشوی يکشدو اص عیغی هغ
ی يذاسيذ. آيها بشای همیؾه هی بىديذ که به پیام کتاب همذط بی اعتًا باؽًذ. آيها با ؽشهغاسی اص داوسی جذا هی ؽىيذ و هی دايًذ که اص بشکات پادؽاهی خذاويذ هیچ عهم

 هیشيذ. 

ک صهیى دايیال يبی دس عهذ عتیك دس هىسد پاداػ دسعتکاساو و جضای ؽشیشاو هی گىیذ " و بغی خىابیذه ايذ بیذاس خىاهًذ ؽذ،اها ایًاو به جهت دیات اسی اص آيايی که دس خا
(0،آیه 10جاودايی و آياو به جهت خجالت و دماست جاودايی." )دايیال ، باب   

 

 

 

 

 

کالم چیسی يمی دايًذافراد زيذه ای که هًگام بازگشت هطیح از   

خىاهذ کشد صيذگايی کًًذ،بمیه خذاويذ به واعطه سدمت خىد اص تماهی لىم ها به بعضی اص افشاد فايی اجاصه خىاهذ داد که دس پادؽاهی خىد که عیغی هغیخ بش آو دکن سايی 
 هجاصات ؽذه و هی هیشيذ.

یهىدیاو -1  

خىد ايتخاب هی کًًذ  بشخی اص یهىدیاو عیغی هغیخ سا به عًىاو پادؽاه -الف  

با لذست خىد تماهی  صهايی که لىم اعشائیل دس بذتشیى ؽشایط خىد اعت عیغی هغیخ باصخىاهذ گؾت. آيها تىعط دؽمًايؾاو اص هش طشف هذاصشه هی ؽىيذ . عیغی هغیخ
ه هغیخ به والع پادؽاه وعذه داده ؽذه آيهاعت.اص گًاه لىهؾاو دس به دؽمًايؾاو سا ؽکغت خىاهذ داد و آو هىلع اعت که تعذاد صیادی اص یهىدیاو دس يهایت هتىجه هیؾىيذ ک

کًاو اوسؽلین سوح فیض و صلیب کؾیذو هغیخ تىبه هی کًًذ و با ؽىق فشاواو او سا به عًىاو پادؽاه خىد ايتخاب هی کًًذ.صکشیای يبی هی گىیذ : " و بش خايذاو داوو  د و بش عا
ه صده ايذ خىاهًذ يگشیغت و بشای هى هثل يىده گشی بشای پغش یگايه خىد، يىده گشی خىاهًذ يمىد و هايًذ کغی که بشای يخغت تضشعات سا خىاهن سیخت و بش هى که يیض 

 صاده خىیؼ هاتن گیشد ، بشای هى هاتن تلخ خىاهًذ گشفت. " 

فايی صيذگی کًًذ.آيها دس عشصهیى اعشائیل صيذگی خىاهًذ کشد و سهبش هلت  ایى یهىدیاو لادس خىاهًذ بىد دس پادؽاهی خذا هًگاهی که عیغی هغیخ فشهايشواعت به عًىاو افشاد
هشکض پشعتؼ خىاهذ بىد. بعذ اص ها خىاهًذ ؽذ. پایتخت اعشائیل، اوسؽلین ، پایتخت ديیا خىاهذ ؽذ. اوسؽلین بشای تمام کغايی که هی خىاهًذ دس پادؽاهی خذا صيذگی کًًذ 

 ؽادهايی همه یهىدیاو خىاهذ بىد. به عًىاو افشاد فايی آيها هًىص رات بؾشی داسيذ و لادس به گًاه کشدو هغتًذ، پیش هیؾىيذ و هی هیشيذ.همه سيجهایؾاو ایى صهاو بضسگی بشای 
ذ ؽذ.ایى فشصت به آيها داده خىاهذ ؽذ که عیغی هغیخ سا به عًىاو يجات دهًذه خىد بپزیشيذ و به بعضی اص آيها بعذَا صيذگی جاوداو داده خىاه  

 کسانی که کالم را رد کردند 

توسط مسیح قضاوت شده و از پادشاهی خدا بیرون می شوند و 

 برای همیشه می میرند

  کسانی که کالم را می شناختند

واقعیایمانداران   

توسط عیسی مسیح قضاوت می شوند و در پادشاهی خداوند  

 پذیرفته می شوند و زندگی جاودان به آنها داده خواهد شد.
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یهىدیايی که عیغی هغیخ سا به عًىاو پادؽاه خىد سد هیکًًذ هجاصات خىاهًذ ؽذ  -ب  

 اعشائیلی هایی که عیغی هغیخ سا سد هی کًًذ تىعط خذا داوسی هی ؽىيذ و اص بیى هی سويذ و هشگض لادس به صيذگی کشدو دوباسه يیغتًذ 

غیش یهىدیاو -0  

ىل خىاهًذ کشد.بشخی اص غیش یهىدیاو لىايیى هغیخ سا لب -الف  

ساه و سوػ خذا سا تىعط عیغی  خذا به ایى غیش یهىدیاو اجاصه خىاهذ داد که به عًىاو افشاد غیش فايی دس پادؽاهی او که عیغی هغیخ فشهايشوای آو اعت صيذگی کًًذ.آيها
یض داده خىاهذ ؽذ . بعضی اص آيها بعذًا جاودايه هی ؽىيذ.هغیخ و سهشواو جاودايه اػ یاد خىاهًذ گشفت و ؽايظ لبىلی  هغیخ به عًىاو يجات دهذه به آيها ي  

غیش یهىدیايی که يمی خىاهًذ عیغی هغیخ بش آيها دکمشايی کًذ هجاصات خىاهًذ ؽذ. -ب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و بالیای صیادی بش صهیى يیض ياصل  لىم غیش یهىدی که يمی خىاهًذ عیغی هغیخ بش آيها دکمشايی کًذ با او هباسصه خىاهًذ کشد. هجاصات خذاويذ بش عش ایى افشاد ياصل هی ؽىد.
هی خىايیذ ایى اص آهىصه ،بعذ اص صجش کؾیذو اص غضب خذا آيها کاهاًل يابىد خىاهًذ ؽذ ولی يه ایًکه بشای همیؾه دس آتؼ بغىصيذ . همايطىسی که دس دسط های بعذی هیؾىد 

 های کتاب همذط يیغت.

 چه بر ضر هى و شما هی آیذ ؟

گش دس عیغی هغیخ تعمیذ بگیشین )دسط - بش او ایماو بیاوسین او هًگام باصگؾت خىد ها سا دس پادؽاهی لبىل خىاهذ کشد . او رات ها سا هايًذ دس هىسد تعمیذ اعت ( و  11ا
 رات خىدػ تغییش خىاهذ داد و ها بشای همیؾه صيذگی خىاهین کشد و لادس به گًاه يخىاهین بىد.

گش تعمیذ يؾىین و اهشوص به او ایماو يیاوسین پظ او يیض هًگام باصگؾت خىد ه- ا سا پظ خىاهذ صد و بشای همیؾه هی هیشین.لغمتی اص هجاصات ها ایى خىاهذ بىد که جالل اها ا
 پادؽاهی خذاويذ سا ببیًین اها بمیشین و هشگض لغمتی اص آو يباؽین .

 

 خالصه

پادؽاهی خذاويذ عهین خىاهًذ بىد عیغی هغیخ به صهیى باصخىاهذ گؾت ، هًگاهی که هی آیذ به ایمايذاساو والعی صيذگی جاوداو خىاهذ داد و آيها دس -1  

افشادی که کالم سا هی ؽًاختًذ ولی اص اطاعت کشدو آو عشباص صديذ سد ؽذه و خىاهًذ هشد.-0  

کسانی که هنگام بازگشت مسیح زنده اند ولی از کالم چیزی نمی 

 دانند

 یهودیان غیر یهودیان

با قوانین مسیح 

 مخالفت می کنند
قوانین مسیح را 

 قبول می کنند

عنوان مسیح را به 

 پادشاه قبول می کنند
مسیح را رد  

 میکنند

مجازات می 

 شوند و میمیرند

به عنوان افراد فانی 

در پادشاهی زندگی 

می کنند و کالم به 

آنها آموزش داده 

 خواهد شد

مجازات می 

برای شوند و 

 همیشه میمیرند

توبه خواهند کرد 

و به عنوان افراد 

فانی بر قوم ها 

حکم رانی می 

 کنند.
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 دروس آموزشی کریستادلفین بر اساس کتاب مقدس                                                       

بازگشت عیسی مسیح به زمین–هفتم درس  

آيها داده خىاهذ  و های فايی بهیهىدیايی که صيذه هغتًذ و عیغی هغیخ سا به عًىاو پادؽاه دس صهاو باصگؾت او لبىل هی کًًذ دك صيذگی دس پادؽاهی خذاويذ به عًىاو ايغا-1
 ؽذ. هغیخ آيها سا سهبش لىم ها هی کًذ. یهىدیايی که او سا سد کشديذ هجاصات هی ؽىيذ و هی هیشيذ.

و  خذاويذ تىعط عیغی هغیخغیش یهىدیايی که لىايیى هغیخ سا پزیشفتًذ اجاصه خىاهًذ داؽت که دس پادؽاهی خذاويذ به عًىاو ايغاو های فايی صيذگی کًًذ. ساه و سوػ -2
 ایماو داساو جاودايه اػ به آيها آهىخته خىاهذ ؽذ.

ىدیايی که با عیغی هغیخ هی جًگًذ يابىد خىاهًذ ؽذغیش یه-3  

  

 

 آیه هایی بشای هطالعه :

  11تا  1آیه  03هتی باب  

 2 اول تغالىيیکیاو باب

11:1آیه ای برای مطالعه : اعمال   

گفتند ای مردان جلیلی چرا ایستاده به سوی آسمان نگرانید؟ همین عیسی که از نزد شما به آسمان باال برده شد،باز خواهد آمد به همین 

 طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید


