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óvĀÅ:   د؟دار ما چه معنی فعلی زندگی ردمرگ و رستاخیز 

 

xvĀ«: ( ۸۳تا  ۰۲ آیه ۰۲لوقا باب) 

قین یهودیانی بودند که به رستاخیز مردگان ایمان نداشتند و به عنوان تله از ونطور که انجیل یاد آوری کرده، صدهما

وجود دارد که اگر رستاخیز  همراه با این سوال در واقع موضوعی اساسی عیسی مسیح سوالی عجیب مطرح کردند ولی

دوباره زنده شدن در  باشد؟ یا انتظار تناسخ؟ یعنیودی مطلق میباشد؟ آیا افتادن در نابوجود ندارد پس مرگ چه می

ها ها و اعمال بد آزاد شده و در دنیای ال یتناهی طبق طرز فکر هندوکه انسان باید از آن شرارت چرخه دیگر زندگی

 قرار گیرد ) ر.ک خدای زنده جلد سوم (

 

ĈþÞù Ă¯ ï¾ù IÃºêù xw¤í ½¹ wùv K¹½v¹ 

 "مثل خدایان خواهید شد  "ینیم که آدم و حوا در وسوسه تکبر آمیز شیطان که به ایشان گفته بود در عهد قدیم، میب

افتادند، بنابراین از خدای زنده دور شدند و صمیمیت با او را زخمی کردند و به واسطه دوری از خدا که سرچشمه 

اما به صورت تعجب آوری کتاب (  ۹۱و  ۵ آیه ۸باشد، در نتیجه به مرگ رسیدند) کتاب پیدایش باب می زندگی

آیه  ۰و باب  ۹۵تا  ۹۰ آیه ۹حکمت باب  "گوید حکمت که آخرین کتاب عهد قدیم و به زبان یونانی نوشته شده می

 " ۰۲تا  ۰۸

در نتیجه این متن میتوانیم فرض و تصّور کنیم که از آغاز، انسان که به صورت خدا آفریده شده بود، یک نوع گذر 

خود ,با فیض خدا داشته به صورت مشابه با مرگ حضرت مریم که چون کامال  وی خدا را بعد از زندگیدیگری به س

شناسیم، پر پاک از گناه بود، فورا پس از مرگ در صمیمیت با پدر توسط عیسی مسیح رسید و مرگی را که ما االن می

 .از رنج و نا امیدی و غیره، وجود نداشته

داشتند که رستاخیز را باور نکنند، زیرا در عهد قدیم کمتر به این موضوع اشاره شده بود، ای حق قین تا اندازهوصد

باشد، بنابراین ای شده که عهد خدا، پا برجا میاشاره ۹۵ آیه ۹۲و باب  ۹۹ آیه ۹۱البته در بعضی از مزامیر داوود باب 

 که در طول زندگی سازد، و کسیتکبر، ابدی میمرگ، انتخاب خودمان را یا به سوی محبت و یا به سوی خودخواهی و 

  خود محبت کرده پس از مرگ آیا در این محبت با خداوند میماند؟

کند و به امید یهودیان به در زمان تبعید به بابیل، حزقیال نبی نیز به رستاخیز دسته جمعی قوم برگزیده اشاره می

 .کندبرگشتن به سوی اورشلیم اشاره می

آمد، اما به یک موضوع مثبت و مهم اشاره به سوال صدوقین که ظاهراً تعجب آور و مسخره به نظر می باز برگردیم

 :باشدکند که اینگونه میمی

امروز این موضوع  باشد، گویا از برکت خدا دور افتاده است!که نازا می باشد و زنیازدواج، بچه دار شدن می هدف اصلی

و آرامش و حتی لذت جویی برای هدف  فراموش شده و اصوال، بیشتر خوشبختی روشن در کتاب مقدس، کم و بیش
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قین نشان میدهد که باروری انسان مبارزه با وسوال صد ور نمایی از باروری ولیازدواج در نظر گرفته شده، دور از د

ردی که بدون بچه گذرد. بنابراین مباشد، توسط فرزندان چیزی از خود به جا مینابودی شخص در مرگ مطلق می

ها این موضوع امروز بعضی میرد باید همسرش با برادر این شخص ازدواج کند که بتواند از او نسلی به وجود بیاورد.می

 .باشدرا فراموش کردند و برای آنها مرگ، فرو رفتن در نابودی می

را رد میکردند، بنابراین عیسی در  کتاب اولیه عهد قدیم را قبول داشتند پس متونی که اشاره کردیم ۵صدوقیان فقط 

کند که : خدا با را یاد آوری می ۹۵ آیه ۸های که ایشان قبول داشتند در خروج باب جواب به ایشان متنی از کتاب

به او داده خواهد شد، اما  ابراهیم عهد بسته و به او قول داده که یک سرزمین پر از آرامش و برکت زیاد در آخر زندگی

 نی؟؟؟چه سرزمی

اما در عوض می بینیم که آنها مشتاق مملکتی بهتر ــ  "خوب جواب میدهد: خیلی ۹۱ آیه ۹۹کتاب عبرانیان باب 

یعنی مملکتی آسمانی ــ هستند. به این جهت خدا عار ندارد که خدای آنان خوانده شود ، زیرا شهری برای آنان آماده 

 ".کرده است

تاخیز برای یهودیان، هنوز زیاد روشن نبوده به استثنا فریسیان، و پولس از این در عهد جدید، میبینیم که موضوع رس

 ( ۲و  ۱ آیه ۰۸تضاد در میان یهودیان استفاده کرده که از دادگاه ایشان فرار کند ) عمل رسوالن باب 

رد میکردند و پولس را در هم چنین از دیدگاه یونانیان نیز، چون تن انسان را زندان روح میدانستند ، رستاخیز را کامال 

 (۸۰ آیه ۹۲مورد این موضوع کامال مسخره میکردند ) اعمال باب 

نوینی در ما  باشد و باعث میشود که با راز تعمید و تولد نوین، زندگیی امید ما میاما رستاخیز عیسی مسیح، زیر بنا

باشد، بنابراین بیدار شدن و برپا شدن می به معنیافتتاح شود و با مسیح قیام خواهیم کرد که این کلمه در زبان آرامی 

در عهد جدید، بیشتر اوقات کلمه به خواب رفتن به جای مردن به کار برده میشود، ایلیازار یا دختر آن رئیس یهودیان 

 . به خواب رفتند(  ۹۳ آیه ۱) متی باب 

 .باشدزبان یونانی، به معنی خوابگاه می بهتر است بدانیم که قبرستان در(۰۲تا  ۹۱ آیه ۹۵)اول قرنتیان باب 

باشیم با او رستاخیز خواهیم کرد، عیسی باشد، ما که محصول او میو اگر مسیح، طبق این متن, نوبر برخاستگان می

(  ۰۲تا  ۹۳ آیه ۹و کولسیان باب  ۹۲و  ۱ آیه ۹تمام خلقت را در خود که زنده است، جمع خواهد کرد ) افسسیان باب 

کنم لیکن نه من بعد می .... زندگی "بنابراین پولس حق دارد که بگوید:  "باشد او نخست زاده همه مردگان می "واقعا 

 (۰۲ آیه ۰)غالطیان باب  "کند....می از این، بلکه مسیح در من زندگی

نوین خدا را  دگیشویم و به خاطر این زنباشد در آن روز ما جمع میدر نتیجه، اولین روز هفته که یک شنبه می

 . سپاس میگوئیم

 در دعا با هم

 امین

 کشیش پطروس

 


