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رستاخیس و عروج عیسی مسیح
مطالعه :یوحنا،باب02
روز سوم
ص ب زود اول نببوزوک دو ببتک وود،ببمون اوز ب دوزوک دونمببحولدود ب اودیببوزوزمببحلا ولدونببتکلفودفودیببوزونببتولوببح ودوو ب ل لفون ب وز ب و ب ول وکو ،ببحو وو ب ل وخ ب او ببدوز ب ن ت و
دمط (لا نببمهت مودیببزوتیببحول ون اوببحیولدببتوو ببدوالویبب ،حو ببموسن وببمودببدوز لو ببحوز ب ون ک ببدوکلو ببمودق ب وکلوش نببتوح ون ب اوه ببمواو ببحویو ،ببدوکزببوحوحوز ب ونببمو ببتکو
غل،تووح ونبح ونب او والخبقودق ب وخبتندونب اویو نب،نتفوهبتو ونبح ونبمو و بتو د ،بحوا سب لودوبح وکلولدودوبتفود ا بتفودبدونل وبحو واکولن بتووویبمونلکبمون ختزب،مولزبم ون تونبت و
42و نم3و 4ویودوبتفوکو ،بحو ونبت الفوکلودطلبخوزبتخ ،حویشطب حو ون ه بتونبموزب مودق ب وا نحوبحوزبتونبتوسنب تفوخب اون و بحیودق ب وخبتندونب او و دبزودیبوزواک فو فونب اینکدو
لدودوببتفود نمود حنومونببمودق ب ونتد نبب،مو و نیببمونتو تب اوشونببت وو نبب،نتفول ودببدوش حلنببمو ببموتیببحودیببوزوادانببح ونببح ولزببمویدیببوزو د بح و ونببتول وصببک مو اولدببتود ب نمو
د حنوموخوتلو او مونتغ تفولزموین ه تونت 42و نت و42وزتو46ویدیوزووت تفو دمو د نم وشسولزمول وکلوصحلو ا و ول والویمو مودیوزولزمیل و ل متودوح ون ای و

ً
آیا مسیح واقعا از مردگان برخاست؟
ن خدون ختز،زودیوزولدود ا تفوکلونت کووحلکوحو واالنقودن و ی ،دولدوز تو تزنتفواکوت مووددوکز،تخو ولزما و
 -4د ا وددو ن حوادی وزون وک وصلوبوو او ووقطولن ن وبمونبموو ب ودبدوکزبوحو بمول ودب ا ولزبموشسو بدونمبحواکو ب وزب اون ب اونتومیلدبتو ،بت ودقبححودبدو نبحو
مودیوزوک وصلوبود ایوز نتدلفوک دبدوشتوبت و یبتودو بموو ب ل ودیبوزونبموصبلوبو نبوح ونبح وکلونکیبموزبتود ازب ون و وبحیلدتوشتوبت ودیبوزوکلوونکیبموسب فو
دببدوالویببمو ببمول ودب ا ولزببمی(ن ه تونت 47و نببم14وزببتو11هوو چ ببوزون زببمووببتددولدولوببقوکلدببمولدوشببوانسوخ لزبب،موزببتوتیببحودیببوزوکلونب ل وخببت وزب تک ونببمول و
نحو ببحیو ،ببدوشببوانسولدون دنتنببدوک دببدوش زببوحوزببتولدودبب اودیببوزودط ببوزون اون دنتنببدودبب اول وکلوزتنوببحو بب او(د سونببت 43و نببمو21وزببتو23هواکو فوددببتفو
ن دنتندووتوددوز لوی ،حوزنخوصواو حو مو یدون وصلوبود ا ونتوو دودوح ولزمی
 -4د ا وددو ن حواونت الفوتیحول وکلوادان حویولدبتویییولنبزواکزبمووویبموزب لفودبهو دون ب اونب ل وشونبنو ولدولنبزولزدبترونب وزب ودب لکوون بتفو هلنب،مون اوبحوی و بتو
ددوز زوحوحو بمونبت الفودیبوزوتیبحول وکلوادانبح و ولاابت وکزب،تخو ول وکلو بحوی(د،دونبت 46و نبم4وزبتو2و و44وزبتو43هواکو ،بت ودقبححووبوشولنبتک ول ونبموادانبح و
نحفوتیحوز زطونبت الفوونبح ولزبمو ینب ل ونبت الفوه بموالافوزب ندونب کاو بمو ک ا ودم بحوکلوزبحو ب ا ونب اواکوهاب کوون توبتفوغوب ود کبزونب اوینمبحولدو
دب اودیببوزوونببت الفوغ نببوزو ووتلدوببحون اوببحو ونببمونببح وز زببوح ون اوببحوینببموهببح وز زببوح ون اوببحو ببموزب لفووب ند،زوزب لفون ب ا وکلووحلنبب ،حوینببت الفوزببتوددببتفو
ک نمودیوزودوبح ونب افول وکلونبت کووک اوبحی(ن ه تونت 42و نبم47و  42هو و ،بدوو نبتفوزنووب و ب او بمولدودوبح ونب افول ون و بتفوهتصبقو اوبحیو و بتونبتوزملبوموالافواکو
د کاوکز،تخو ودوح دوخ اوکلونموخط ولوحلخ ،حو وزمحلا ولدو و تونموختن ولن تونتفود اوحویل وتیحودیوزوکلوادانح ون اوحوو ولن ن ومودقت دموو دو اوحی
 -1دب ا ودببدو ن ببحواو ل وتیببموخ ب اوکلوز ب و ب ا و ونببموا ب لفوک .وهببتو ونببح وولدببتووییییواویببدودیببوزونببتونببوو تن ببحولدود ا ببتفون ختزببمو ووقببطوک .وو ب اویز دببتو
ز ب کلهووببت وک وازببمودیببوزوکلو ببموز زببطوز ب نتدووک دببدوو نببت ودهببل و ب افولن ببتاونببح ون ب اوکلوانببحیودیببوزونببمول و دببمو ببمولنببزوز ب کلهووببتوکلون بسو ببحو
(ن ه تونت 42و نبم45هواویبدودیبوزونبمونبت الوتو دبموا داه بمو وبحو بمودبزوخب ا وویب،مو ووازبمونب ودبزو بهلکا ون و وبحوودنب لو بموک .و نبمو ولزب،خ لفو
وحلکاووس توکموددوون نحو مواکودزولزمی و(ن تونت 42و نم17ه
م
 -2دب ا ودببدو ن ببحوا دوببتفونببمودق ب ولنبب ،تودوکو ،ببح ووووولدببتوییییووسب فودوببتفوو نببت وزببحووزواکو فودکببتفوهاب کوالنبب ،حوشببسوا وقببتودببدوالویبب ،حو ببمودب لکو تزببمویو
(ن تونت 41و نم33هود سوونت 44و نم4و ونبتفودبدواوبحو بمودوبتفونبموو بتفودق ب وکو،بمو وو نب،مونبتو و بتوصبک مودبدو این خبدولدودوبتفو ونبت الفو دبزوخبتندوکلو
م
اکودق وانحوحیز لفودهو دوو بدوخ لزب ،حو بمودب ا ووکب و بحودیبوزون ختزب،مولزبمویل ب ولنبزولزدبترو ل مبتووود،بتا ونب اودبدوز لویب ،حوتیبحوکلوونبتفوالا و ولنب ،ت و
دوتفوکلو نکتکو حویز لفوددوالوی ،حو مود لکولن ،ت ووویموس فوون توتفوخ انتفووو و و توها کوالن ،حی
لوکز،تخو ودیوزولن تفوددوخ لوحوه،بدوز دبتحوووب واکولن،بحلونبت کووحلنبمو وزبتوددبتودو بموخب اول وکلووحنبحو بتوخوونحیدیبوزونبمول و دبموا وخ نبتنکتلو وبتودو بمووحنبح ولن بتفو
م
کوحی و(ن ه تونت 42و نم47هواکون ختزب،زوو دوبحونبدو بت وخبحلولدودب اوو ب ونبکدوو ب ا ولزبمید اود بتدل و بت ولزبمویخبحلودیبوزوکلون خو لووبحوسب فو بتداونبدو بت ونب او
وز ل لکود اوو اووو خحلول وکلون خو لووحودن لودکتلون او مود ول وکلواکن حوونت والکاو ولا تلونت 4و نم 42و

آیا زمان پادشاهی خدا فرارسیده است ؟
و ،بدودیببوزو ببقولدودب تو لکاول کنببلومونببحونببت الفودنببتا وا کول وت ببخونببحوحو ول وکلوزبب،تنتو اوبحو و نبومتوتود ببتک ونببتاوشتانببت ولزب ل وقو ببمونببمولزببموخحل وببحودببدو نببحو
ید ،تک ونتاودلک وشحکودتوال او موددو نحونمولزموخحل وحوو نومتوتواکولالدوالووزو و(ن ه تونت 44و نم41و ود سونت 44و نم42ه و
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و تواکنتو ،حو مودیوزوو دوح ون او موخبحلونبموال او ابح والا ونب اویو چ بوزودطلبخون اوبحو بمودیبوزوشتانبتودوخبحلوکلونب وددبوزون ب لکو ونب و فوو دبتو لندوخ لوبحو ب اویولدبتودبدو
ش حلن ،حو مولنزولزدتروددتفوها کول وددولو،حو وومواکو ن ح ی و
نمون کودنتنمونت الفووو وددبتودو بمود ،تبمودوبح ونب افودیبوزونبحوحوولدوبح لکون اوبحو بمول وشتانبتودوخبحلوکلونبدواکوب ون ب لکوخ لوبحو ب ایواکو22وک دو بقولدواب تتودیبوزو
نببتولوببتفواکودبب کاوشتانببتودوزببخزو دببموا (لا تلونببت 4و نببمو1وهوو و ببتوش زببوحوحوا وخحل وببحلو نببتواکولنببزو ببمودلکبب وکلونبب ولزبب ل وقونببتدون بب لکوخبب لودوالنببمو و
(لا تلونببت 4و نببم4وهدیببوزوشتزببدوالاواو لدون ب تووویببمو ببموددتو ببتو ول ببتزدو ببموشببحکواکو ببحک وخ ب اوونببت والنبب،مولزببمونحلوببح وو(لا تلونببت 4و نببمو5وهونتنببحو تکوببتندو ببقولدو
ن لک وشتانبتودوخبحلولو بت ودبدوالاوینبت الفونتنبحونبمود بتندودخ،لبمواووبتوکو،بمو با وخبحلوکلوزملبومودبدوالاوبحیز ت ولنبزولزدت بت و4222وزبتلوشبوتولو،تایلدبتوزملبومو با وزبتونبمو
لد دولالدموالکاویلنزوزتخو وو ص،دووب لومو ب ا وزبتولوب لاونونب ،ونبموزب موخبحلونوتن بحو نکبزول وه و بتفولنبزونبووسوب ولدونب تودخدبدوو توبحو بمونبووک دووب اوخبحلوسب فووب لکو
زتلولزمو وو لکوزتلوس فونووک دویخحل وبحواکو ابح وخب اوزبتخو وو بدوو تنحوس توکبمونمابدوزبتخو ودبدوش حلکوبحوینلکبمونب ونب توزک بقودبدوو تنبحوسب فوو بدوخ لوبحو بمو یبدو
وا و ااونلکموو مونموز و لن حوینکزوک دوخحل وحوس فواداوخ لوحو دحویییی و(ا وشط حونت 4و نمو6وزتو42وه و

رستاخیس عیسی مسیح به آسمان

لا تلونت 4و نت و42و 44

ددببتودو ببمواویببدودیببوزواکوو انکببدول کنببلومون ب وک و ب ودن ،ب فونببتونببت الفوخ ب او
صک موددو اونمو ز تفووب اوشبحکوخب اونب ا ونبحوو بتوط کو بمونبت الفون ختزب،زول ونبمو

وس فونموز و ز تفوسنموا خ،موددون اوحوو نتددو مول وددوکومووت ت وا و
د اوزدوحوش شوو اولننتفولنی،تا و د ،حاول ود الفوتلولدوس لولنی،تا ونموز و

ز ب مو زبب تفوکلودببدوون نیبب ،حوا وو نبب،مونببتو و ببتوزببخزو د ،ببحوی ببا وو نبب،مووببتواکو
(لا تلونبت 4و نببم42و و44وهاکودب کاونتد نببمودیببوزونببمودببتودببدو نببحاواویببدودیببوزونببتو

ز تفوون لووحوو وزواویدو مولدوو اون تونمو ز تفونتالون ا ونحونتدوخ لوحو
دحونموو وزون ک و مول وکلونمونموز و ز تفوک لوموانحنح

وب وتیب تودوخب اونببمو زب تفونب ا ونببحو(نببمونببتاوالنبب،مونتنببوحو ببمول وک .وو ب اهواویببدو
م
دیوزونتوو تفوو وتی تودونتدخ لوحو نموا وقتونموو تفون کو مونبمو زب تفوکوبمونبموددبوزونب ودبدو ب ااول وا نبتک ودبدو نبحوزبتونبموا ب لفوشتانبت ونب و بقوددبوزوو دبتو لندو بحو و
شتانتودولز ل وقوکلووو ون لکو حوی و

تعالی عیسی مسیح
شسولدوکز،تخو شواویدودیوزونتونک ودوا ومونموتتننت ود،متندوکزوحیخحلوز ت و حک وکلونمول والاو(د،دونت 46و نم46هول وومول فواکو ز تفون وازموکلزموشحکوونی،مولزمینموغو و
لدوخحلوووشود ت اون ک  ،واکو قواووتو ت اووحلکایشط حوکز لوددو نحوا و
و
و

لا تلونت 4و نمو14

ل قوشط حونت 4و نم44

ل لوشط حونت 1و نم4

و

یییییوخحلوو وزواویدوکلو مون تودهل و
ا ولنحوخحل وحو ودیوزوزتخ،مولزمی

یییییو مونمو زتنمول ون تون و فوخحلندو مو
ل وکلولدود ا تفون خو لووحو ول وکلوتالوالاو

مونمو ز تفوکومو ونموازموکلزموخحلزمو
وو ن،نتفو و حک ووتو و ل ودطوخول و
نحوحی

و

لن تفول کا ولنحوزتولن تفو ولدوحون تون وخحلو
نتنحی

و
و
و

اویدودیوزو حک والافودوح دوتبت الفوکلونبمولوب لاوشهن و،بمونبح وکلوالکاوا وو چ بتفو بموشبحکود ا بتفوکلونب ودبدوخو لوبحو ودوبح ودبدو بحوو چ بوزوشیب وووب ووب و بموکلودبدوخ لوبحو
دوح وددو ح و(ن ه تونت 3و نم44ه و
دتووموددوز لوومونموو ل وس حنزوو نب،مول و بمواویبدودیبوزوکلوزب،تنتودبدو بحونبمول ون و وبحنموووننب نوموا دیب،کدولزبمونب و نبزونبح و بمو ب و وا نبمو وهک بمو وز لوبتندو
ول ل و وتالو ون موکلونوتنحی و(دکتندمونت 3و نم44ه و

اهمیت رستاخیس عیسی مسیح
ز تددوشونت و ،ت ودقححونبموکزب،تخو واویبدودیبوزو لنیب،مولزبمیول ب ودیبوزو بمونبدو بت ونب اولدود ا بتفون خو لوبح وو بدونبحوشبسووبوشو بسواننب وووب ون خو لوبح ووخ لوبحو
نحیش نسوکز لواکول لو و،وتفوونبت 43ونبمولن توبحلکلفوز حبوزودبدواوبحویل ودبدو نبحو بمونبح فوکزب،تخو واویبدودیبوزولن بتفو و بتونبدولکدشولزبمو و توتونبتفونخنبوح وو بدو
ن اویشسواکولنزوص ک و یتودو بمود اوبحونبح فولدوبحووبا ونبحوحا یییولدبتوو بت ودیبوزونب ووختزب،مولزبمولن بتفونب تونتنبقولزبمو ونب توزبتو ب فواکو توبتفوخب اوویب،وحیو
(ل لو و،وتفونت 43و نم 45هوسموزه ن وغمولونو یوخحلوکلونک و موددوالووموهقوقمووحلکاواویدودیوزولدود ا تفون ختزمین تون ولنزوش نسولن ن ومولالدموددواوحوا و
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و
ل لو و،وتفونت و43و نت و42وزتو 41و
نوکزونتندمقودیوزولدود ا تفون ختز،مو وو ن وخ لنوح تفونح ولزم و
دن لوس تفو مونمولویتفود و دحونمولویتفووو و وتدمود ا تفونح و
وس تفو مواکو ا وو موددودو وحواکودیوزووو وو مودوح وخ لو حو نمونوکزوو سونموکز مو
خ اوودیوزوو ن ولزمو ونمحو وتودو مواکو مولدحفول ولدولفودیوزودو تن ح و

و نت و
اویدودیوزولدود ا تفون خو لوح ونح ولزمول ول نوزو یدولزموزتوو مول وکلوشو و ح و
د اوز زطولا ونموویقونن وکزوحویکز،تخو ولدود ا تفوز زطواویدودیوزولدکتفوشهن ونح و
و موددودو وحوس فوو موو لا تفو ا ووی ،حویولوتودو مولدو فودیوزووی ،حونتدودوح وخ لو حو
نحیدیوزول نوزو یدون او مون ل ودوح دوتت الفون خو لوح ونحی یتودو مولدو فول ووی ،حو
ددتفونتد نمو وتت الوندوکلواکنتوموددو ح و

و
کز،تخو ودیوزوح تو،دون ل ون خو لوح ونبحفولن توبحلکلفوول زبمیولنبزونبحنزودم بدولزبمو بمول ب و بقولدونتد نبمودیبوزون وب نمودبتوووب ودبدوزب لوومولدود ا بتفون ختزب،مو ودوبح دو
تبببت الفوکلواک نتوبببمو بببومویول ببب ولدو فواویبببدودیبببوزونتنبببوموتبببتندواکوشتانبببتودوخبببحلونببب وک وددبببوزونبببمودبببتوالا وخ لوبببحونبببحویوز بببتونبببتوزم وبببحولدو فودیبببوزوو بببدو
ن نمی(غانوتفونت 1و نت و45وزتو47ه و

چگونه مردگان برخیسانده می شوند ؟ با چگونه جسمی ؟
لنزوز لندون او مود ا وددتفوش نسو هحوو وحفو فوکلوالن ،حو(ل لو و،وتفونت 43و نمو13ه و
و توط کو مواویبدودیبوزوو نبت ون خو لوبح ونبحفوتیبموالنبموشبسولن توبحلکلفو ل مبدوووب ونبموو ب ل وتیبموخب اون خو لوبح ودبدونب وحو وک .ووخ لو بحونب اویددبتودو بمواویبدو
دیببوزولدود ا ببتفون خ لزببموتیبب دوو ببتووتشببهن ونببمول والا ونببحیوو نببتددو ببمونببمولن توببحلکلفو ل مببدودکببتودواکوشتانببتودوخببحلوالا ونبب اوتیببمو و ببتوزنووبب ودببدو ببحو(ل لو
و،وتفونت 43و نت و34وزت32ه و
وولو وتفونت 1و نت 42وزت44و ددو نبحو یبتودو بمو و نبتفواک وب ودیبت قو زب تودولزبمود  ،ب ونتد نبمودیبوزوویب ،حوزبتوتیبمو و بتوزنووب و بحوا لدبتو نبزودبتواکو زب تفولزبمو
مولدولو تووو وو ت واو ح ونم دواویدودیوزوخحل وحوکلولو ،تکودبدو نبومو بمونبکقوتیبحو نوبقودبتوکلوز بحنقوخ لوبحوو ب اووبتونبموصب ک وتیبحود وبحول ودهب کونب اوینب وهیببو
ا قو وخ او موو موسو وکلودطوخوخب اونن الوبحویوبمول ب فودبتوتیبمووبتودوالکنبمونبموو بوزوانوبقولهیبتحوخیب،ندودبدو بومولدواکاووبتوکوب ودبدونب نمو ودب ن ودبدونب نمو
لن توو مونخندولدود تدل و ت ولزبمویو یبتودو بمودکبتودواکوش تانبتودوخبحلونبمو و بتوالا وخ لوبحونبحوتت الوبمودبدونب وحووتیبمو و بتوزنووب و ب ا ولدواکاو ونو بتک ود ب لو وو ب و
وخ لو حود اویسموشون تاونندمولونو وخحلونمودتوالا ولزموا و


توتو تفوز زطواویدودیوزونخنوح وددون ای



و تو حول ولدود ا تفون خو لوح وددون نمی



و تو حول وتیمووت وتت الودواکنتوموخ لوومو ای



دکتودواکوشتانتودوخحل وحون وک وددوزونمودتوالا وخ لوحونحیو

شببسوزم بببو کووویببمو ببموشب نسوکزب لوخببحلوکلونب ل ووم ببت وزب تحودببدو نببحا نوکزونببک وخببحلوکلزببمو ببمودببتوکلونببمو لزببطموخحل وببحودببتواویببدودیببوزوهدب ودببدواوببح و(ل لو
و،وتفونت 43و نم 35هوولنبزوشونبت وخب شوکزب،نتک ولزبمویدیبوزولدونبت الوتوخ لزبموزبتولنبزوشونبت وکلونبموز بت واووبتوزملبومواو بحودبتوووب ودبدوخب لوومولنبزوشونبت وکلونبمونب تو و
انن لفون زتووم و

خالصه
 -4خحل وحواویدودیوزوکلولدود ا تفون خو لووحوس فول وندو ت ون او وز ل لکود اوو ای
 -4اویدودیوزونتوو تفوتیمولدود ا تفون خو لوح ونحیاکو تنبوک .ونتدوننمی
 -1اویدودیوزوشسولدوکز،تخو شود،متلونحی
 -2نمو ز تفون ا ونحوزتوو ل وشحکونتنحیول ول فون وازموکلزموشحکوونی،مولزمیغو ولدوخحلوووشود ت اون ک  ،وانن و ت اووحلکای
 -3اویدودیوزوو توط کو مونمو ز تفوکومونموددوزونتدوخ لوحو نمی
 -4ل ولدو فودیوزونتنومودتووو ولدود ا تفون خو لوح ونح و ودوح دوتت الفواکنتوموخ لوومو ای
و
و
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آیاتی برای مطالعه
لا تلونت 4و نم 42و
د،دونت  46و
ن تونت  42و
لا تلونت  4و
و
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