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با درود در نام عيسي مسيح خداوند به درس ديگري از     

در درس قبل .  پردازيم سلسله دروس تعاليم اساسي كتاب مقدس مي

ديم و ديديم كه ما مطالبي در مورد بازگشت مسيح به شما ارائه دا

توانيم با اميد در اين جهان زندگي كنيم و منتظر آمدن خداوند  مسيحيان مي

از آنجايي كه عيسي در مرحلة اول بازگشت .  و منجيمان عيسي باشيم

برد خوب است بدانيم كه چه  ارانش را نزد خود ميد ايمانخود 

  .رويدادهايي براي ما رخ خواهد داد

  

  پر جاللاميد 

  اراند ايمانيز رستاخ

وقتي .   براي كليساي اوستپر جاللبازگشت عيسي اميدي     

ارانش را نزد خود ببرد، تمام كساني كه در د ايمانعيسي بازگشت كند كه 

در رسالة اول پولس رسول .  ايمان به مسيح مرده باشند زنده خواهند شد

...  "قع خوانيم كه در آن مو  مي17-16به تسالونيكيان فصل چهارم، آيات 

خود خداوند از آسمان به زير خواهد آمد و اول كساني كه در ايمان به 

اند خواهند برخاست و سپس آن كساني كه از ميان ما زنده  مسيح مرده
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مانند همراه به آنها در ابرها باال برده خواهند شد تا در فضا با خداوند  مي

  ."واهيم بودمالقات نمايند و به اين ترتيب ما هميشه با خداوند خ

توانيم مطمئن باشيم كه اگر قبل از بازگشت  اران به مسيح ميد ايمانما 

مسيح بميريم در موقع بازگشت او برخواهيم خاست و با بدنهايي غيرفاني 

در رسالة اول پولس به قرنتيان .  در فضا با خداوند مالقات خواهيم كرد

ان، مقصودم اين اي برادر" نوشته شده است 54-50فصل پانزدهم، آيات 

تواند در پادشاهي  است كه آنچه از گوشت و خون ساخته شده است نمي

تواند در فناناپذيري نصيبي داشته  خدا سهيم گردد و آنچه فاني است نمي

همة ما نخواهيم مرد .  گوش دهيد تا رازي را براي شما فاش سازم.  باشد

صداي شيپور بلكه در يك لحظه با يك چشم به هم زدن به محض آنكه 

آيد و  آخر شنيده شود تغيير خواهيم يافت زيرا شيپور به صدا در مي

شوند و ما نيز تغيير خواهيم يافت  مردگان براي حيات فناناپذير زنده مي

.  زيرا فنا بايد با بقاء پوشيده شود و مرگ به حيات جاودان ملبس گردد

 كالم خدا زماني كه فنا با بقاء و مرگ با حيات پوشيده شود آنچه

فرمايد به حقيقت خواهد پيوست كه مرگ نابود گشته و پيروزي، كامل  مي

  ."گرديده است

شناختند  جالب است كه در عهد عتيق هم افرادي كه خداي حقيقي را مي

در كتاب ايوب كه احتماالً .  به قيامت از مردگان اعتقادي راسخ داشتند

:  كه ايوب چنين گفتبينيم ترين كتاب در كتاب مقدس است مي قديمي

دانم كه ولي من زنده است، و در ايام آخر بر زمين خواهد  من مي..."

و بعد از آنكه اين پوست من تلف شود، بدون جسدم نيز خدا .  برخاست

و من او را براي خود خواهم ديد، و چشمان من بر او .  را خواهم ديد

-25 آيات ايوب فصل نوزدهم، ("...خواهد نگريست و نه چشم ديگري

27(  
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بينيم كه پولس رسول در حالي  در فصل بيست و ششم اعمال رسوالن مي

: كه اجازه يافته بود در مقابل اغريپاس پادشاه از خود دفاع كند از او پرسيد

 "آيد كه خدا مردگان را زنده گرداند؟ چرا بنظر آن جناب محال مي"

  )8اعمال فصل بيست و ششم، آية (

ط مسيح عالم هستي را آفريده است قادر است انسان يقيناً خدايي كه توس

اران به مسيح بايستي مطمئن د ايمانما .  را پس از مرگ دوباره زنده كند

باشيم كه عيسي بازخواهد گشت و هر كه در ايمان به او مرده باشد 

ما مثل افراد بدون اميد، در مرگ عزيزان خود .  برخواهد خاست

ان داريم كه با آمدن مسيح آنان برخواهند كنيم چون اطمين سوگواري نمي

  .خاست و با بدني غيرفاني ابديت را با خدا خواهند گذراند

  

  رهايي از رنج و زحمت

در اين جهان زندگي پيروان مسيح غالباً با رنجها و زحمات     

هر چند كه همة ما كم و بيش .  باشد و مشكالت گوناگون همراه مي

لي داريم اما رنج و زحمت قسمتي از اوقات راحتي و آسايش و خوشحا

مسيحيان واقعي، يعني كساني كه به .  اران به مسيح استد ايمانزندگي ما 

كنند، حاضر نيستند همرنگ اين دنيا  مسيح ايمان دارند و او را پيروي مي

بينند، اما وقتي مسيح  بشوند به همين علت در اين دنيا رنج و آزار مي

به .  و از رنجها و زحمات خود رها خواهند شد اداران ايمانبازگشت كند 

اين ": فرمايد مي.  خوانم توجه كنيد آياتي كه از عهد جديد برايتان مي

خواهد كه  كند و مي كند كه خدا از روي انصاف داوري مي آزارها ثابت مي

خدا عادل .  بريد بشويد شما شايستة پادشاهي خدا كه بخاطر آن رنج مي

رسانند جزا خواهد داد و به شما كه  به شما آزار مياست و به كساني كه 
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اين كار در .  بينيد و همچنين به ما آسودگي خواهد بخشيد رنج و آزار مي

روزي كه عيسي خداوند از آسمان با فرشتگان تواناي خود در آتشي 

شناسند و  فروزان ظهور كند انجام خواهد گرفت و به آنانيكه خدا را نمي

رسالة دوم  (".كنند كيفر خواهد داد عيسي را رد ميانجيل خداوند ما 

و باز كالم خدا ).  8-5پولس رسول به تسالونيكيان فصل اول، آيات 

اي عزيزان، از آزمايشهاي سختي كه براي امتحان شما پيش ": فرمايد مي

آيد تعجب نكنيد و طوري رفتار ننماييد كه گويي امري غيرعادي براي  مي

در عوض از اينكه در رنجهاي مسيح شريك .  شما پيش آمده است

شود شادي و  ايد شادمان باشيد تا در وقتي كه جالل او ظاهر مي شده

رسالة اول پطرس رسول فصل چهارم، آيات  (".خوشي شما كامل گردد

12-13.(  

بينيم اما  درست است كه ما پيروان مسيح در اين جهان رنج و زحمت مي

ج و زحمت ما موقتي است چون مسيح بايد در نظر داشته باشيم كه رن

پس همانطور كه پطرس رسول در رسالة اول خود .  بازخواهد گشت

.  حواس خود را جمع كرده و هوشيار باشيم..."نوشته است الزم است كه 

در انتظار آن فيضي كه در وقت ظهور عيسي مسيح نصيب ما خواهد شد 

  .)13اول پطرس فصل اول، آية  (".با اميد بسر بريم

  

  ربوده شدن، تغييريافتن

گفتيم كه وقتي مسيح بازگشت كند تمام كساني كه در ايمان     

به او مرده باشند زنده خواهند شد و آناني كه بخاطر ايمان به مسيح در 

خواهيم  اكنون مي.  بينند رهايي خواهند يافت اين جهان رنج و آزار مي

اول بازگشت او بررسي اران به مسيح را در مرحلة د ايماندقيقتر وضعيت 
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ارانش را د ايمانتوجه داشته باشيم كه وقتي مسيح بازگشت كند كه .  كنيم

اي نيز در آن موقع  اند و عده اران او مردهد ايماناي از  نزد خود ببرد، عده

  .زنده خواهند بود

 نوشته 18-3 1در رسالة اول پولس به تسالونيكيان فصل چهارم، آيات 

اند  خواهم در مورد آناني كه درگذشته دران، نمياي برا"شده است كه 

اطالع باشيد، مبادا مانند ساير مردم كه هيچ اميدي به آينده ندارند  بي

غمگين باشيد، زيرا اگر ما معتقديم كه عيسي مرد و دوباره زنده شد، 

اند همراه  كه خدا آناني را كه در ايمان به عيسي مرده همچنين ايمان داريم 

آن كساني : گوئيم ما اين را به حكم خدا به شما مي.  اهد آوردعيسي بازخو

مانند زودتر از مردگان صعود  از ما كه تا روز آمدن خداوند زنده مي

در همان موقع كه فرياد فرمان الهي و صداي رئيس .  نخواهند كرد

شود خود خداوند از آسمان به زير  فرشتگان و بانگ شيپور خدا شنيده مي

اند خواهند برخواست   اول كساني كه در ايمان به مسيح مردهخواهد آمد و

مانند همراه با آنها در ابرها باال  و سپس آن كساني كه از ميان ما زنده مي

برده خواهند شد تا در فضا با خداوند مالقات نمايند و به اين ترتيب ما 

يق پس بايد يكديگر را با اين كلمات تشو.  هميشه با خداوند خواهيم بود

  ".كنيد

كند كه  كالم خدا مرحلة اول بازگشت عيسي را به اين صورت تشريح مي

در موقع آمدن او فرياد فرمان الهي و صداي رئيس فرشتگان و بانگ شيپور 

ابتدا كساني كه در ايمان به مسيح مرده باشند .  خدا شنيده خواهد شد

رخاست و اين دانيم كه با بدني جديد خواهند ب خواهند برخاست، البته مي

بر اساس اول قرنتيان فصل پانزدهم رابطة بدن .  بدن فناناپذير خواهد بود

مثل رابطة يك گياه رشد يافته با بذري است كه گياه  جديد با بدن قديمي 

  اران با بدن قديميد ايمانهر چند كه بدن جديد .  از آن بوجود آمده است
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بذر آن، بين بدن جديد و بدن آنان متفاوت خواهد بود، اما همانند گياه و 

  .ارتباط وجود دارد قديمي 

اراني كه در د ايماناند،  بعد از رستاخيز كساني كه در ايمان به مسيح مرده

زمان بازگشت مسيح زنده باشند در يك چشم به هم زدن صاحب بدني 

اران قبل از باالرفتن به د ايمانبه اين ترتيب تمام .  جديد خواهند شد

اران به د ايمانآنگاه كليسا يعني مجموع .   جديد خواهند يافتآسمان بدني

مسيح، در ابرها ربوده خواهند شد و همگي ما در فضا با خداوند مالقات 

به راستي كه شادي مالقات با عيساي قيام نموده و جالل .  خواهيم كرد

اران به د ايمان تمام پر شكوهدر آن گردهمايي .  ناپذير است يافته وصف

ح در كنار يكديگر با مسيح مالقات خواهند كرد و به موجب كالم مسي

  .خدا ما هميشه با او خواهيم بود

 پر جاللاران او اميدي د ايمانگردد و ما  خدا را شكر كه مسيح باز مي

از آنجايي كه بازگشت مسيح براي ربودن كليسا، قطعي است ما .  داريم

 وقتي او بازگشت كند خواه مرده توانيم مطمئن باشيم كه اران او ميد ايمان

باشيم، خواه زنده با بدني جديد و غيرفاني در ابرها ربوده خواهيم شد و 

  .در فضا با او مالقات خواهيم كرد

شدن به  پس از ربوده  دانيم  برادر و خواهر مسيحي، من و شما كه مي

آسمان، با خداوند و منجيمان عيسي مالقات خواهيم كرد در حال حاضر 

.  يد از هر لحاظ مطيع عيسي باشيم و زندگي پاك و پرثمري داشته باشيمبا

اران مطيع خود پاداش خواهد داد اما بعضي از د ايماناو در آينده به 

!   نيز با خجالت سرهاي خود را در مقابل او پايين خواهند آوردداران ايمان

رهاي آيا بهتر نيست كه زندگي فعلي ما طوري باشد كه در آينده با س

  افراشته در مقابل او حاضر گرديم؟

  


