ﺻﻌﻮد ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ اﺳﻤﺎن
ﺻﻌﻮد ﻣﺴﯿﺢ

و ﭼﻮن اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ،وﻗﺘ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﻤ ﻧﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪ و اﺑﺮی او را از ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن در
رﺑﻮد .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ ﻣﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ او ﻣرﻓﺖ ،ﻧﺎﮔﺎه دوﻣﺮد ﺳﻔﯿﺪﭘﻮش ﻧﺰد

اﯾﺸﺎن اﯾﺴﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﻣﺮدان ﺟﻠﯿﻠ ﭼﺮا اﯾﺴﺘﺎده ،ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﻧﺮاﻧﯿﺪ؟ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﯿﺴ ﮐﻪ از ﻧﺰد
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻﺑﺮده ﺷﺪ ،ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮری ﮐﻪ او راﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن رواﻧﻪ دﯾﺪﯾﺪ«.

ﺣﺪود  ۱۹۸۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪن ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ و ﻗﯿﺎم ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ از ﻣﺮگ
در ﭼﻨﯿﻦ روزﻫﺎی ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﮐﺮد و در دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪای ﭘﺪر ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮﺳﺪ و

دوﺑﺎره ﺑﺎز ﮔﺮدد .

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺴﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ )اﺷﻌﯿﺎ  ، ۷ﻣﯿﺎه  ،(۵ﺻﻠﯿﺐ و رﻧﺠﻬﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ

)ﻣﺰﻣﻮر  ۲۲و اﺷﻌﯿﺎ  (۵۳و ﻗﯿﺎم و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺴﯿﺢ )ﻣﺰﻣﻮر  ، ۱۶اﺷﻌﯿﺎ  (۵۳و ﻧﺰول روح اﻟﻘﺪس )ﯾﻮﺋﯿﻞ
 (۲ﭘﯿﺸﻮﯾ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻣﻮرد ﺻﻌﻮد ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ در ﻣﺰﻣﻮر  ۲۴آﯾﺎت  ۷ﺗﺎ  ۱۰اﯾﻨﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﺷﺪه
اﺳﺖ:

” ای دروازه ﻫﺎ ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ! ای درﻫﺎی اﺑﺪی ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻼل داﺧﻞ ﺷﻮد!

اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻼل ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪﯾﺮ و ﺟﺒﺎر ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻨ ﺟﺒﺎر اﺳﺖ!

ای دروازه ﻫﺎ ،ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ! ای درﻫﺎی اﺑﺪی ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻼل داﺧﻞ ﺷﻮد!

اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻼل ﮐﯿﺴﺖ؟ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻼل اوﺳﺖ! ﺳﻼه“ .

در اداﻣﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﻣﻮرد دﻻﯾﻠ از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در ﻣﻮرد ﺻﻌﻮد ﯾﺎ ﻋﺮوج ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺎن ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن

ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

-1ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﮐﺮدﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ زﻣﯿﻨ اﺳﺖ.

ﮐﻼم ﺧﺪا اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ“ :ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ ﻋﻈﻤﺖ ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ ﻗﻮت او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻤﻞ

ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻗﻮت او ﮐﻪ درﻣﺴﯿﺢ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﭼﻮن او را از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد در ﺟﺎﯾﻬﺎی
آﺳﻤﺎﻧ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ رﯾﺎﺳﺖ و ﻗﺪرت و ﻗﻮت و ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻫﺮ ﻧﺎﻣ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺷﻮد ،ﻧﻪ در اﯾﻦ

ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻠﻪ در ﻋﺎﻟﻢ آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ .و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی او ﻧﻬﺎد و او را ﺳﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ داد ،ﮐﻪ
ﺑﺪن اوﺳﺖ ﯾﻌﻨ ﭘﺮی او ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را در ﻫﻤﻪ ﭘﺮ ﻣﺳﺎزد) ” .اﻓﺴﺴﯿﺎن (۲۳‐۱۹:۱

ﺻﻌﻮد ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ او ﮐﻪ ﺳﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺳﺖ و از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ  ،او از ﻗﻮﺗﻬﺎ  ،اﻓﺮاد ،
ﺳﻠﻄﻨﺘﻬﺎ  ،ﻧﺎﻣﻬﺎ  ،اﺳﺎرﺗﻬﺎ  ،ﮔﻨﺎﻫﺎن  ،اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻻﻋﻼج  ،اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎﻧﻬﺎ  ،اﻧﻮاع ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ و … ﺑﺎﻻﺗﺮ
اﺳﺖ  .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺴﯿﺢ دارای اﻗﺘﺪار ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻼم ﺧـﺪا در ﻣـﻮرد ﻋﯿﺴـ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣـ ﮔﻮﯾـﺪ  ” :و ﭼـﻮن در ﺷـﻞ اﻧﺴـﺎن ﯾـﺎﻓﺖ ﺷـﺪ ،ﺧـﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻓﺮوﺗـﻦ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮت ﺑﻠﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮت ﺻﻠﯿﺐ ﻣﻄﯿﻊ ﮔﺮدﯾﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ او را ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺳﺮاﻓﺮاز ﻧﻤﻮد
و ﻧﺎﻣ را ﮐﻪ ﻓﻮق از ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺎﻣﻬﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺪو ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴ ﻫﺮ زاﻧﻮﯾ از آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎن و ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ وزﯾﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺧﻢ ﺷﻮد  ،و ﻫﺮ زﺑﺎﻧ اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ  ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺠﯿﺪ
ﺧﺪای ﭘﺪر) ”.ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن (۱۱‐۸:۲

ﺑﻠﻪ ﺻﻌﻮد ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎم ﻋﯿﺴ ﺑﻪ زاﻧﻮ ﻣ آﯾﺪ ﭼﻮن
ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮﭼﯿﺰی ﺻﻌﻮد ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﺗﺴﻠﻂ دارد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻼم ﺧﺪا در دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ “ :زﯾﺮا اﺳﻠﺤﻪ ﺟﻨ ﻣﺎ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا

ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﻬﺪام ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ ،ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻻت و ﻫﺮ ﺑﻠﻨﺪی را ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻼف ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا ﻣاﻓﺮازد ،ﺑﻪ
زﯾﺮ ﻣاﻓﻨﯿﻢ وﻫﺮ ﻓﺮی را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﯿﺮ ﻣﺳﺎزﯾﻢ” )دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن (۱۰:۴٫۵

اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﺎﻟ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺟﺎﯾﺎه ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و اﻗﺘﺪار دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺮدم
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ  ،ﻣﺮﯾﻀﺎن ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﻨﺪ  ،اﯾﻤﺎﻧﺪاران رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺮ از روح اﻟﻘﺪس ﮔﺮدﻧﺪ  ،اﺳﯿﺮان آزاد ﮔﺮدﻧﺪ و
ﻣﺸﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﺣﻞ ﮔﺮدﻧﺪ.

 -2ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﮐﺮدﺗﺎ در دﺳﺖ راﺳﺖ ﭘﺪر ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ.

ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣ ﮔﻮﯾﺪ  ”:زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ را ﭼﻨﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻗﺪوس و ﺑآزار و ﺑﻋﯿﺐ و از
ﮔﻨﺎﻫﺎران ﺟﺪا ﺷﺪه و از آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ” )ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن (۷:۲۵

ﺧﺪا را ﺷﺮ ﺑﺮای ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻔﯿﻊ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ )اول ﯾﻮﺣﻨﺎ  ، (۲:۱او ﻃﺒﻖ وﻋﺪه اش ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﻣﺎ را
ﺑﺒﺨﺸﺪ و از ﻫﺮ ﻧﺎراﺳﺘ ﭘﺎک ﺳﺎزد .ﻣﺴﯿﺢ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ،

ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪاﻓﻊ و ﺷﻔﯿﻊ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺶ در ﺟﺎﯾﺎه دﺳﺖ راﺳﺖ ﭘﺪر ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣ ﮔﻮﯾﺪ  ” :ﺧﻮن ﭘﺴﺮ او ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺎ را از ﻫﺮ ﮔﻨﺎه ﭘﺎک ﻣﺳﺎزد… .اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد

اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ ،او اﻣﯿﻦ و ﻋﺎدل اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﺑﯿﺎﻣﺮزد و ﻣﺎ را از ﻫﺮ ﻧﺎراﺳﺘ ﭘﺎک ﺳﺎزد) ” .اول
ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۱آﯾﺎت  ۷و (۹

 -3ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﮐﺮدﺗﺎ ﻣﺎ را از اﺳﺎرﺗﻬﺎ آزاد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﺸﻬﺎ ﺑﺪﻫﺪ.

ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣ ﮔﻮﯾﺪ » :ﭼﻮن او ﺑﻪ اﻋﻠ ﻋﻠﯿﯿﻦ ﺻﻌﻮد ﻧﻤﻮد ،اﺳﯿﺮی را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮد و ﺑﺨﺸﺸﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم
داد) «.اﻓﺴﺴﯿﺎن (۴:۸

ﺻﻌﻮد ﻣﺴﯿﺢ  ۲ﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

 ‐۱اﺳﯿﺮی را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮدن :ﯾﻌﻨ ﻣﺎ را از ﻫﻤﻪ اﺳﺎرﺗﻬﺎﯾﻤﺎن آزاد ﮐﻨﺪ  ،ﻟﺒﺎس ﮐﻬﻨﻪ )اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮐﻬﻨﻪ( را
در ﺑﯿﺎورد )روﻣﯿﺎن  ، (۱۳:۱۲ﻣﺎ را از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻤﺎن ﺧﺎﻟ ﺳﺎزد.

 ‐۲ﺑﺨﺸﺸﻬﺎ ﺑﺪﻫﺪ :ﯾﻌﻨ ﻣﺎ را از روح اﻟﻘﺪس ﭘﺮ ﺳﺎزد  ،اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ و ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺧﺎﻟﻖ  ،او
ﺷﻮﯾﻢ) .ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن (۳:۱۰

 -4ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﮐﺮدﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ وﻃﻦ اﺻﻠ ﻣﺎ ﻫﻢ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ.

ﮐﻼم ﺧﺪا در ﻓﯿﻠﭙﯿﺎن  ۲۰ :۳ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ” :اﻣﺎ وﻃﻦ ﻣﺎ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﯾﻌﻨ
ﻋﯿﺴــ ﻣﺴــﯿﺢ ﺧﺪاوﻧــﺪ را اﻧﺘﻈــﺎر ﻣــ ﮐﺸﯿــﻢ ” ،ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ در ﻋﺒﺮاﻧﯿــﺎن  ۱۶ :۱۱ﻣــ ﮔﻮﯾــﺪ  ” :اﻣــﺎ ﻣﺸﺘــﺎق
ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﻧﯿﻮﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺸﺘﺎق وﻃﻨ آﺳﻤﺎﻧ .از ﻫﻤﯿﻦرو ،ﺧﺪا ﻋﺎر ﻧﺪارد ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،زﯾﺮا
ﺷﻬﺮی ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ“ .

ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ  ”:در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺖ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﮔﻔﺘﻢ .ﻣﻦ ﻣ
روم ﺗﺎ ﻣﺎﻧ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزم .ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ رﻓﺘﻢ و ﻣﺎﻧ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻢ ،دوﺑﺎره ﻣ آﯾﻢ و
ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻣ ﺑﺮم ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ) ”.ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۱۴آﯾﺎت  ۲و (۳

ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺪی ﻣﺎ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﺳﻤﺎﻧ ﻓﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا در ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ ۳
ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ” :ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪه ﺷﺪﯾﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ در آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪا ﻧﺸﺴﺘﻪ .در آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﺗﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻪ در آﻧﭽﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدﯾﺪ

و زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ در ﺧﺪا ﻣﺨﻔ اﺳﺖ”.

 -5ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﮐﺮدﺗﺎ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ او ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﮐﻼم ﺧﺪا در اﻋﻤﺎل  ۱:۱۱ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ” :ﻫﻤﯿﻦ ﻋﯿﺴ ﮐﻪ از ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪ ،ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮری ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن رواﻧﻪ دﯾﺪﯾﺪ”.

ﻣﺴﯿﺢ از آﺳﻤﺎن آﻣﺪ )ﯾﻮﺣﻨﺎ  ،(۶:۵۱ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﻓﺖ و دوﺑﺎره از آﺳﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻣﺎ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ
آﺳﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺪوزﯾﻢ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻨﺠ و ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺎن
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 -6ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﺎ ﻫﻢ ﯾﺮوز ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﮐﻼم ﺧﺪا در ﺑﺎب  ۱۵اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن آﯾﺎت  ۵۱ﺗﺎ  ۵۴ﻣ ﮔﻮﯾﺪ  ” :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺮی ﻣ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاﺑﯿﺪ ،ﻟﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﺒﺪّل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .در ﻟﺤﻈﻪ ای ،در ﻃُﺮﻓﻪ اﻟﻌﯿﻨ ،ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﺻﻮر
اﺧﯿﺮ ،زﯾﺮا ﮐﺮِﻧّﺎ ﺻﺪا ﺧﻮاﻫﺪ داد ،و ﻣﺮدﮔﺎن ،ﺑ ﻓﺴﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﺘﺒﺪّل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻣ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﺑ ﻓﺴﺎدی را ﺑﭙﻮﺷﺪ و اﯾﻦ ﻓﺎﻧ ﺑﻪ ﺑﻘﺎ آراﺳﺘﻪ ﮔﺮدد .اﻣﺎ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﺑ ﻓﺴﺎدی را
ﭘﻮﺷﯿﺪ و اﯾﻦ ﻓﺎﻧ ﺑﻪ ﺑﻘﺎ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪ ،آﻧﺎه اﯾﻦ ﮐﻼﻣ ﮐﻪ ﻣﺘﻮب اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ »ﻣﺮگ در

ﻇﻔﺮ ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ“ .

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻼم ﺧﺪا در اول ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۱۵ﺗﺎ  ۱۷ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ  ” :زﯾﺮا اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ از
ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه و ﺗﺎ آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻗ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪﮔﺎن ﺳﺒﻘﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺟﺴﺖ.
زﯾﺮا ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺪا و ﺑﺎ آواز رﺋﯿﺲ ﻓﺮﺷﺘﺎن و ﺑﺎ ﺻﻮر ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺮدﮔﺎن
در ﻣﺴﯿﺢ اول ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .آﻧﺎه ﻣﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه و ﺑﺎﻗ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در اﺑﺮﻫﺎ رﺑﻮده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻫﻮا اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد“ .

ﺻﻌﻮد ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻌﻮد و رﺑﻮده ﺷﺪن ﻣﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۱۶:۷ﮔﻔﺖ  ” :و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ راﺳﺖ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ رﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ
اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﻧﺮوم ﺗﺴﻠّدﻫﻨﺪه ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮوم او را ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﻓﺮﺳﺘﻢ“ .

ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﻓﺖ ﺗﺎ روح اﻟﻘﺪس ﺑﯿﺎﯾﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺼﻮرت
ﺗﺼﺎﻋـﺪی ﮔﺴـﺘﺮش ﭘﯿـﺪا ﮐﻨـﺪ .روح اﻟﻘـﺪس ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻗـﻮت  ،آزادی  ،ﺷـﺎدی  ،ﻣﺤﺒـﺖ  ،اﻣﯿـﺪ  ،ﻗـﺪرت دﻋـﺎ و
ﺑﺸﺎرت ﻣﻮﺛﺮ  ،ﭘﺮﺳﺘﺶ ﭘﺮ از روح  ،ﻋﻄﺎﯾﺎ و ﺛﻤﺮات و … .ﻣ ﺑﺨﺸﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺛﻤﺮات ﺻﻌﻮد ﻣﺴﯿﺢ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ:

ﺻﻌﻮد ﻣﺴﯿﺢ ﭘﯿﻮﻧﺪ “زﻧﺠﯿﺮه ﻧﺠﺎت” ﺑﯿﻦ ﻗﯿﺎم و ﻧﺰول روح اﻟﻘﺪس ﻣ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﯿﺮﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ
روی آﺳﻤﺎن ﺗﻔﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﯿﺎﺗ ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ در آﺳﻤﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزﯾﻢ.

دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻓﺮﻫﺎ و ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎ را اﺳﻤﺎﻧ ﺗﺮ ﺑﺴﺎزد ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن زﻣﯿﻨ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
آﻣﯿﻦ

