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رستاخیس از هردگاو
هطالؼه :اول لشيتیاو،باب59

کلمه رستاخیس به هعًای بازگشت دوباره به زيذگی است
هسیح هرده را زيذه کرد و از رستاخیس آیًذه سخى گفت
ػیغی هغیخ دس عال های خذهتؼ عه يفش سا اص هشدگاو بشخیضايیذ :پغش صو بیىه ،دختش فشهايشوا و دوعتؼ ایلؼارس .ایلؼارس و خىاهشايؼ هشین هاستا دس بیت ػًیا ،سوعتای کىچکی دس
يضدیکی اوسؽلین صيذگی هی کشديذ .آيها پیشوايی بىديذ که خىد سا ولف ػیغی هغیخ کشده بىديذ .ولتی ایلؼارس هشیض ؽذ خىاهشايؼ کغی سا فشعتايذ که ػیغی سا بیاوسد  .چىو هغیخ دس
سفتًؼ کمی تاخیش داؽت ایلؼارس بش احش بیماسی دسگزؽت و لبل اص سعیذو هغیخ دفى ؽذ.ػیغی هغیخ هی دايغت که ایى آخشیى فشصت بشای يؾاو دادو لذست خذا لبل اص هشگ خىدػ
بىد.ولتی هغیخ سعیذ هاستا به او گفت  ":ای آلا اگش دس ایًجا هی بىدی بشادس هى يمی هشد" (یىدًا،باب،55آیه  .) 65هغیخ به او گفت  ":بشادس تى خىاهذ بشخاعت"  .هاستا هی دايغت ولتی
هغیخ باصگشدد هشدگاو سا بش هی خیضايذ پظ گفت  ":هی داين که دس لیاهت سوص باصپغیى خىاهذ بشخاعت " (یىدًا باب ،55آیه  ). 68ػیغی هغیخ بشای احبات ایى اهش که کاس بضسگ خىد
باػج يجات هی ؽىد و تًها ساهؼ سعتاخیض و صيذگی جاوداو اعت به هاستا گفت ":هى لیاهت و دیات هغتن " (یىدًا،باب،55آیه )69
ػیغی هغیخ بشای يؾاو دادو لذست خىد دس صيذه کشدو هشدگاو به کغايی که دس آيجا دضىس داؽتًذ يضد لبش سفت و با صذای بلًذ فشیاد صد  ":ایلؼارس بیشوو بیا "  .ایلؼارس پظ اص  8سوص اص
لبش صيذه بیشوو آهذ .دس ایى صهاو به ایلؼارس صيذگی جاوداو داده يؾذ کمی بؼذ او دوباسه هشد و هًىص يیض دس لبش اعت اها همايطىس که هاستا به هغیخ گفت دس لیاهت سوص باصپغیى بشخیضايذه
هی ؽىد.هغیخ اص ایى هؼجضه اعتفاده کشد تا سعتاخیض سا به هشدم آهىصػ دهذ.خىدتاو باب  55سا بخىايیذ.

هسیح از هردگاو برخاست
کمی بؼذ اص آو اتفاق  ،هغیخ به طشص ظالمايه ای کؾته ؽذ.ولتی پظ اص عه سوص اص لبش بشخاعت ؽاگشدايؼ آيچه سا که هی دیذيذ سا باوس يمی کشديذ .آيها گماو هی کشديذ که سوح سا هی
بیًًذ  .اها هغیخ به آيها حابت کشد که به همشاه یک جغن بشخیضايذه ؽذه اعت ":دعت ها و پاهاین سا هالدظه کًیذ که هى خىدم هغتن و دعت بش هى گزاسده ببیًیذ،صیشا که سوح گىؽت و
اعتخىاو يذاسد،چًايکه هی يگشیذ که دس هى اعت .ایى سا گفت و دعت ها و پاهای خىد سا بذیؾاو يؾاو داد و چىو ایؾاو هًىص اص خىؽی تصذیك يکشده،دس ػجب هايذه بىديذ،به ایؾاو
گفت  ":چیض خىساکی دس ایًجا داسیذ ؟ " پظ لذسی اص هاهی بشیاو و اص ؽايه ػغل به وی داديذ .پظ آو سا گشفته پیؼ ایؾاو خىسد(".لىلا باب  ، 68آیه = 7تا )87
آيها اکًىو هتماػذ ؽذه بىديذ که هغیخ دوباسه صيذه ؽذه اعت .آيها ؽاهذ یکی اص بضسگتشیى هؼجضات صهاو خىد بىديذ.خذا هغیخ سا اص هشگ بشخیضايیذ.اها ایى سعتاخیض با سعتاخیض ایلؼارس
تفاوت صیادی داؽت چىو هغیخ هن بشخیضايذه ؽذ و هن صيذگی جاوداو دسیافت کشد و دیگش هشگض يخىاهذ هشد.او اولیى ؽخصی بىد که هذیه صيذگی جاوداو اص خذا دسیافت کشد و کتاب
همذط او سا ایًگىيه تىصیف هی کًذ ":يخغت صاده اص هشدگاو " (کىلغیاو،باب،5آیه< )5داود دس هىسد خىد هی گىیذ ":ایًک تا ابذاآلباد صيذه هغتن" (هکاؽفه باب  5آیه <)5

هسیح هردگاو را برخیسايیذه،به آيها زيذگی جاوداو هی دهذ
صهايی که هغیخ به صهیى باصگشدد هشدگاو سا بشخیضايذه و به هشدهاو خذا اص تماهی ایام ػمش جاوداو خىاهذ داد دس هکاؽفه باب، 5آیه< 5دس اداهه هی بیًین  ... ":کلیذ های هىت و ػالن اهىات
يضد هى اعت" ػالن اهىات اؽاسه به لبش داسد (دسط  67سا ببیًیذ) پظ ایى آیه هی گىیذ که هغیخ کلیذ لبش ها سا داسد.ایى بذیى هؼًاعت که هغیخ با دادو صيذگی جاوداو به هشده ها آيها سا اص
لبشی که دس آو دفى ؽذه ايذ يجات خىاهذ داد " صیشا همچًاو که پذس هشدگاو سا بشهی خیضايذ و صيذه هی کًذ،همچًیى پغش يیض هشکه سا هی خىاهذ صيذه هی کًذ " (یىدًا،باب،9آیه  )65اها
هغیخ همه سا بش يمی خیضايذ او هی آیذ تا کغايی که کالم سا ؽًیذه ايذ داوسی کًذ بًا بشایى تًها کغايی که کالم سا ؽًذیذه ايذ اػن اص يیکى کاس و ؽشوس بشخیضايذه هی ؽىد(.دايیال،باب،56آیه 6
)تىضیخ هی دهذ  ":و بغیاسی اص آيايی که دس خاک صهیى خىابیذه ايذ بیذاس خىاهًذ ؽذ اها ایًاو به جهت دیات جاودايی و آياو به جهت خجالت و دماست جاودايی" پىلظ سعىل يیض تاییذ
هی کًذ که يیکىکاساو و ؽشوساو هش دو بشخیضايذه خىاهًذ ؽذ ":لیکى ایى سا يضد تى الشاس هی کًن  ...خذای پذساو سا ػبادت هی کًن و به آيچه دس تىسات و ايبیا هکتىب اعت هؼتمذم و به خذا
اهیذواسم  ...که لیاهت هشدگاو اص ػادالو و ظالماو يیض خىاهذ ؽذ".
هغیخ تىضیخ هی دهذ  ...":صیشا عاػتی هی آیذ که دس آو جمیغ کغايی که دس لبش هی باؽًذ آواص او سا خىاهًذ ؽًیذ و بیشوو خىاهًذ آهذ هش که اػمال يیکى کشد بشای لیاهت دیات و هشکه
اػمال بذ کشد به جهت لیاهت داوسی "( یىدًا،باب < 6و= .) 6تًها ایمايذاساو والؼی دس پادؽاهی خذا پزیشفته ؽذه و صيذگی جاوداو دسیافت هی کًًذ.دس هىسد سوص داوسی دس دسط بؼذ
هی خىايین.

رستاخیس و زيذگی جاوداو برای ایمايذاراو هًگام بازگشت هسیح
اهیذ به سعتاخیض ،اهیذ کتاب همذط اعت ".وچًايکه دس آدم همه هی هیشيذ دس هغیخ يیض همه صيذه خىاهًذ گؾت.لیکى هشکظ به هشتبه خىد،هغیخ يىبش اعت و بؼذ آيايی که دس ولت آهذو
او اص آو هغیخ هی باؽًذ ( ".اول لشيتیاو،باب،59آیه  66و)67
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ایمايذاساو والؼی دس تماهی ایام با ایى اهیذ که سوصی بشخیضايذه خىاهًذ ؽذ اص ديیا سفته ايذ .يىیغًذه ياهه به ػبشايیاو فهشعتی آهاده کشده اعت اص کغايی که  ":دس ایماو همه ایؾاو فىت ؽذه
ايذ دس دالی که وػذه ها سا يیافته ايذ و آيها سا اص دوس دیذه تذیت گفتًذ و الشاس کشديذ که بش سوی صهیى بیگايه و غشیب بىديذ" (ػبشايیاو باب ،55آیه )57
کمی بؼذ و دس همیى باب تىضیخ هی دهذ  ":پظ جمیغ ایؾاو با ایًکه اص ایماو ؽهادت داده ؽذيذ وػذه سا يیافتًذ صیشا خذا بشای ها چیضی يیکىتش ههیا کشده اعت تا آيکه بذوو ها کاهل
يؾىيذ ( ".ػبشايیاو ،باب،55آیه= 7و . ) 84دتی یک يفش اص کغايی که دس ػبشايیاو باب 55اص آيها صذبت ؽذه هًىص صيذه يؾذه و صيذگی جاوداو سا دسیافت يکشده ايذ .هًگاهی که هغیخ
باصگشدد همه پشعتؼ کًًذگاو والؼی خذا با هن ایى بشکت سا دسیافت خىاهًذ کشد.

به ابراهین وعذه رستاخیس داده شذ
دسط  56دس هىسد وػذه های بضسگ خذا به ابشاهین تىضیخ داد .یکی اص وػذه ها به اسث بشدو عشصهیًی که دس آو صيذگی هی کشد بشای همیؾه بىد.آو عشصهیى کًؼاو بىد که اهشوص به اعشائیل
هؼشوف اعت دس پیذایؼ باب،57آیه  59خذا به ابشاهین وػذه داد  ...":تماهی ایى صهیى سا که هی بیًی به تى و ّرس یت تى تا به ابذ خىاهن بخؾیذ ".لبل اص به ولىع پیىعتى ایى وػذه ابشاهین
هشد و ػهذ جذیذ يیض ایى اهش سا تاییذ هی کًذ (اػمال،باب;،آیه)9
پظ صهايی وػذه خذا به دمیمت هی پیىيذد که ابشاهین اص هشدگاو بشخیضايذه ؽىد و دس اداهه ابشاهین بایذ صيذگی جاوداو داؽته باؽذ تا بتىايذ بشای همیؾه هالک عشصهیى باؽذ .ابشاهین ایى سا
دسک کشد به همیى دلیل جض کغايی اعت که دس ػبشايیاو باب  55هطشح ؽذه ايذ"دس ایماو هشديذ" به اهیذ سوصی که بشخیضايذه ؽىيذ .هغیخ به یهىدیاو دس هىسد سوص سعتاخیض گفت که یؼمىب
،اعذاق و ابشاهین سا دس پادؽاهی خذا خىاهًذ دیذ اها خىدؽاو واسد پادؽاهی يمی ؽىيذ (لىلا،باب،57آیه<)6
اگشچه یهىدیاو هتىو ػهذ ػتیك سا خىايذيذ اها سفتاسؽاو دس همابل خذا دسعت يبىد  .آيها يیض دس هیاو افشاد بشخیضايذه ؽذه بشای داوسی هغتًذ (ؽشاست کشده ايذ) پظ دس پادؽاهی خذا
پزیشفته يمی ؽىيذ .ایى بشای ها يیض یک هؾذاس اعت.

اهیذ هشترک همه ایمايذاراو
تماهی ایمايذاساو دمیمی ػیغی هغیخ دس اهیذ به سعتاخیض و صيذگی جاوداو هؾتشک هغتًذ.ولتی هغیذیاو اولیه هی هشديذ دوعتاو با ایمايؾاو به گىيه ای دس هىسد آيها صذبت هی کشديذ
گىیا خفته ايذ چىو همايطىس که هشدم بؼذ اص خىاب بیذاس هی ؽىيذ ایمايذاساو دمیمی يیض اص خىاب هشگ بیذاس ؽذه و صيذگی جاوداو دسیافت خىاهًذ کشد.پىلظ سعىل يىؽت که بؼضی اص
 944پیشوی که هغیخ ػیغی سا پظ اص سعتاخیضػ دیذيذ "به خىاب سفتًذ" (اول لشيتیاو،باب،59آیه ):پىلظ يیض باوس داؽت که اص هشدگاو بشخیضايذه خىاهذ ؽذ به همیى دلیل يىؽت  ":و
خذا،خذاويذ سا بشخیضايذ و ها سا يیض به لىت خىد خىاهذ بشخیضايذ" (اول لشيتیاو،باب،:آیه)58

زيذگیی بهتر از زيذگی اهروز
ها دس ديیایی صيذگی هی کًین که يىالص صیادی داسد .صيذگی پش اص هؾکالت اعت  :جًگ،بیماسی،لذطی،هشگ ػضیضاو،عالخىسدگی،بیماسی های عخت همايًذ ایذص ،بالیای
طبیؼی،اعتشط،دغذغه های هالی،بیکاسی،ظلن و بغیاسی دیگش .فکش صيذگی جاوداو با ایى هؾکالت هیچ تىجهی سا به خىد جلب يمی کًذ.اها هذیه خذا ایًگىيه يیغت .صيذگی که ػیغی
هغیخ به پیشواو خىد صهاو باصگؾتؼ وػذه داده اعت با صيذگی اهشوصه با تمام دغذغه هایؼ بغیاس هتفاوت اعت .کلمات صیبای هکاؽفه،باب;،آیه 5:و ; 5صيذگی جاوداو ایمايذاساو سا دس
پادؽاهی خذا تىصیف هی کًذ  ":و دیگش هشگض گشعًه و تؾًه يخىاهًذ ؽذ و آفتاب و هیچ گشها بشایؾاو يخىاهذ سعیذ .صیشا بشه ای سا که دس هیاو تخت اعت ؽباو ایؾاو خىاهذ بىد و بش
چؾمه های آب دیات ایؾاو سا ساهًمایی خىاهذ يمىد و خذا هش اؽکی سا اص چؾماو ایؾاو پاک خىاهذ کشد " ػیغی هغیخ دس هىسد کغايی که جاودايه هی ؽىيذ هی گىیذ  ":صیشا هًگاهی
که اص هشدگاو بشخیضيذ يه يکاح هی کًًذ و يه هًکىده هی گشديذ بلکه هايًذ فشؽتگاو دس آعماو هی باؽًذ " (هشلظ،باب،56آیه)69
جغمؾاو همايًذ جغن ػیغی هغیخ پظ اص سعتاخیض تغییش کشده و فًاياپذیش هی ؽىد .آيها هشگض پیش يؾذه و هشگض دسد و صجش يخىاهًذ کؾیذ و يخىاهًذ هشد و اص عالهتی کاهل و ايشژی بی
ّ
دذ خىد لزت خىاهًذ بشد .پىلظ سعىل يىؽت ... ":ػیغی هغیخ خذاويذ سا ايتظاس هی کؾیذ که ؽکل جغذ رلیل ها سا تبذیل خىاهذ يمىد تا به صىست جغذ هجیذ او هصىس ؽىد بش
دغب ػمل لىت خىد که همه چیض سا هطیغ خىد بگشدايذ (.فیلیپیاو،باب،7آیه  64و . ) 65صيذگی جاوداو تًها يصیب کغايی خىاهذ ؽذ که گًاهايؾاو بخؾیذه ؽذه اعت .هغیخ دس طىل
صيذگی اػ گًاه يکشد اها همايًذ ها رات ايغايی داؽت.صهايی که بشخیضايذه ؽذ تغییش یافته و راتی همايًذ خذا به او داده ؽذ .ایى اص ػجایب صيذگی جاوداو اعت که کغايی که ایى هذیه
بضسگ سا اص خذا دسیافت هی کًًذ به دو ؽکل تغییش خىاهًذ یافت تا رات خذا سا با او ؽشیک ؽىيذ( :دوم پطشط باب  5آیه )8
 )5جغن فًاياپزیشؽاو خىاهذ ؽذ -آيها دیگش هشگض يمی هیشيذ.
 )6رهًؾاو تغییش خىاهذ کشد-هشگض دیگش يمی تىايًذ گًاه کًًذ.
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چه اتفاقی برای ایمايذاراو واقعی که هًگام بازگشت هسیح زيذه هستًذ هی افتذ؟
پىلظ دس هىسد اتفالی که بشای ایمايذاساو والؼی که هًگام باصگؾت هغیخ صيذه هغتًذ هی افتذ تىضیخ هی دهذ.
اول تغالىيیکیاو،باب،8آیه  58تا ;5
 )58صیشا اگش باوس هی کًیذ که ػیغی هشد و بشخاعت به همیًطىس يیض خذا آيايی سا که دس
ػیغی خىابیذه ايذ با وی خىاهذ آوسد
 )59صیشا ایى سا به ؽما اص کالم خذا هی گىین که ها که صيذه و تا آهذو خذاويذ بالی باؽین بش
خىابیذه گاو عبمت يخىاهین جغت
 )5:صیشا خىد خذاويذ با صذا و با آواص سئیظ فشؽتگاو و با صىس خذا اص آعماو ياصل خىاهذ
ؽذ و هشدگاو دس هغیخ اول خىاهًذ بشخاعت
; )5آيگاه ها که صيذه و بالی باؽین با ایؾاو دس ابش ها سبىده خىاهین ؽذ تا خذاويذ سا دس هىا
اعتمبال کًین و همچًیى همیؾه با خذاويذ خىاهین بىد.

يکات
ها هی دايین که هغیخ اص هشدگاو بشخاعت ایى اهش ضمايتی اعت که دیگشاو يیض هیتىايًذ اص
لبش بشخیضايذه ؽىيذ.به کلمه (خىابیذه ايذ) تىجه کًیذ
صهاو باصگؾت هغیخ ،تا هًگام بشخیضايذو همه هشدگاو،هیچ ايغاو صيذه ای هغیخ سا
يخىاهذ دیذ.
ػیغی هغیخ با لذست خذا اص آعماو به پاییى هی آیذ و اولیى کاسی که ايجام هی دهذ صيذه
کشدو هشدگاو اعت.
کغايی که هًگام باصگؾت هغیخ صيذه ايذ و هشدگايی که بشخیضايذه ؽذيذ به همشاه هن به هىا
بشده ؽذه تا او سا هاللات کًًذ و پظ اص آو همیؾه با ػیغی هغیخ خىاهًذ بىد.

آیه  5:دس هىسد بشخیضايذو هشدگاو صذبت هی کًذ .ایى دسط يؾاو هی دهذ که سعتاخیض یکی اص تؼالین ههن کتاب همذط اعت.اها همچًاو افشادی به اؽتباه بش ایى باوسيذ که سوح ايغاو
های دسعتکاس بؼذ اص هشگؾاو به بهؾت خىاهذ سفت ولی دس ایى صىست دیگش يیاصی به سعتاخیض يبىد هش دو تفکش صذیخ يیغت کتاب همذط به ها هی آهىصد که ػیغی هغیخ به صهیى باص
هی گشدد و هشدگاو سا بش هی خیضايذ و دس پادؽاهی خذا به آيها صيذگی جاوداو خىاهذ داد  .تىجه کًیذ که دس آیه ; 5پىلظ اص صيذگی با ػیغی هغیخ دس آعماو عخى يمی گىیذ بلکه هی گىیذ
که با او دس هىا هاللات خىاهذ کشد او دس هىسد يذىه هاللات ایمايذاساو والؼی با ػیغی هغیخ تىضیخ هی دهذ.فاسؽ اص ایًکه دس کجای ديیا صيذگی هی کًًذ.اها کغايی که با هغیخ هاللات
کشديذ دس هىا يمی هايًذ آیه  5:هی گىیذ که هغیخ اص آعماو به پاییى هی آیذ  .ها هی دايین که هغیخ به صهیى باصهیگشدد(.اػمال،باب،5آیه  )55پظ اگش لشاس باؽذ ایمايذاساو والؼی بشای
همیؾه با او باؽًذ،بایذ به سوی صهیى صيذگی کًًذو کلمه یىيايی که دس آیه ;" 5سبىده خىاهین ؽذ" تشجمه ؽذه اعت دس اػمال باب< آیه = 7يیض به کاس سفته اعت تا غیب ؽذو فیلیپظ سا
هًگام تؼمیذ دادو خىاجه عشای دبؾی تىضیخ دهذ عپظ او بشای تؼلین به جای دیگشی سفت.

ههیا کردو خىد برای بازگشت دوباره هسیح
باب، 59آیات  95تا < 9اول لشيتیاو سا دوباسه بخىايیذ  .دس ایى لغمت سعىل اص صهايی دشف هی صيذ که ایمايذاساو والؼی دس تماهی عًیى ػمش جاودايه سا دسیافت خىاهًذ کشد.همه
ایمايذاساو اهیذواس به باصگؾت هغیخ هغتًذ و بشای صودتش اتفاق افتاديؼ دػا هی کًًذ .همايطىس که هًتظش آهذو آو سوص هغتین .پىلظ سعىل به ها هی گىیذ تا " پایذاس و بی تؾىیؼ ؽذه
،پیىعته دس ػمل خذاويذ بیافضاییذ.

خالصه:
 -5ػیغی هغیخ اولیى کغی بىد که اص هشدگاو بشخیضايذه ؽذ و صيذگی جاوداو سا دسیافت کشد کتاب همذط او سا "يخغت صاده اص هشدگاو " تىصیف هی کًذ.
 -6ػیغی هغیخ لذست بشخیضايذو هشدگاو سا داسد صهايی که به صهیى باصگشدد کغايی که کالم سا ؽًیذيذ اػن اص ؽشیش و يیکىکاس بش هی خیضايذ.
 -7دس داوسی ،هغیخ به همه کغايی که ایمايذاس والؼی بىديذ به هش عًی که هغتًذ صيذگی جاوداو هی دهذ.ایى اتفاق هن ؽاهل کغايی خىاهذ ؽذ که دس آو صهاو صيذه ايذ و هن
هشدگايی که بشخیضايذه ؽذه ايذ.
آیاتی بشای هطالؼه:
یىدًا،باب،9آیه < 6و6=.
باب هایی بشای هطالؼه :
اول تغالىيیکیاو،باب8ػبشايیاو،باب،55یىدًا،باب،55هتی،باب،66آیه 67تا 77
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