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  عيسي مسيح

  كار او درحال حاضر، صعود، قيام

  

  

در درسهاي قبل طبيعت خدا، طبيعت عيسي و علت آمدن     

اي بود كه  س گذشتة ما در مورد فديهدر.  عيسي به جهان را بررسي كرديم

خواهيم دربارة زنده شدن دوبارة  در اين درس مي. عيسي براي بشر داد

  .عيسي، صعودش به آسمان و كار فعلي او مطالعه كنيم

  

  قيام يا زنده شدن دوبارة عيسي جسماني بود

خيلي مهم است كه بدانيم عيسي مسيح پس از مرگ، جسماً     

 بعداً با همين بدن به آسمان صعود نمود، و بر دست او.  از قبر برخاست

كنند كه عيسي بعد از مرگ  ها فكر مي بعضي.  راست خدا نشسته است

اين فكر !  فقط از لحاظ روحاني زنده شد و قيام او صرفاً روحاني بود

دهد كه عيساي پس از  اشتباه است، چون كتاب مقدس به روشني تعليم مي

  .دن بودمرگ زنده شده، داراي ب

بينيم كه عيسي بعد   مي43-36در انجيل لوقا فصل بيست و چهارم، آيات 

كالم .  از زنده شدن، به شاگردان خود كه دور هم جمع بودند ظاهر شد

كردند  در حالي كه شاگردان دربارة اين چيزها گفتگو مي"فرمايد  خدا مي

آنها .  شما بادصلح و سالمتي بر : عيسي در بين ايشان ايستاده به آنها گفت
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چرا اينطور : او فرمود.  بينند با ترس و وحشت تصور كردند كه شبحي مي

كند؟  به  آشفته حال هستيد؟  چرا شك و شبهه به دلهاي شما رخنه مي

.  دستها و پاهاي من نگاه كنيد، خودم هستم، به من دست بزنيد و ببينيد

و دستها و پاهاي اين را گفت .  "شبح مانند من گوشت و استخوان ندارد

از فرط شادي و تعجب نتوانستند اين چيزها .  خود را به ايشان نشان داد

آيا در اينجا چيزي براي خوردن : آنگاه عيسي از آنان پرسيد.  را باور كنند

آن را برداشت و پيش چشم .  داريد؟  يك تكه ماهي بريان پيش او آوردند

  .بود و او بدن واقعي داشتبنابراين قيام عيسي جسماني .  "آنان خورد

علت اين .  بينند خوانيم كه شاگردان تصور كردند شبحي مي  مي37در آية 

توانستند تصور كنند كه عيسي بعد از مردن و دفن شدن  بود كه آنها نمي

عيسي براي اينكه شاگردان را از اشتباه بيرون بياورد، .  جسماً قيام كرده بود

به دستها و پاهاي من نگاه كنيد، خودم ": د به آنان فرمو39بر اساس آية 

هستم، به من دست بزنيد و ببينيد، شبح مانند من گوشت و استخوان 

 عيسي در مقابل چشمان شاگردان، آن تكه 43 سپس بر اساس آية ".ندارد

  .ماهي بريان شده را خورد

كند كه قيام عيسي  به اين ترتيب كالم خدا بطور روشن ما را مطلع مي

عيسي پس از مرگ جسماً قيام كرد و .   يك قيام روحاني بودبيش از

  .جسماً نيز به شاگردان خود ظاهر شد

  

  صعود عيسي مسيح نيز جسماني بود

در مورد صعود جسماني عيسي به آسمان در فصل اول     

خوانيم همينكه عيسي اين را گفت   مي11-9كتاب اعمال رسوالن، آيات 

، باال برده شد و ابري او را از نظر ايشان كردند در حالي كه همه نگاه مي
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رفت و چشمان آنان هنوز به آسمان  ناپديد ساخت هنگامي كه او مي

دوخته شده بود دو مرد سفيد پوش در كنار آنان ايستادند و پرسيدند اي 

كنيد؟  همين  ايد و به آسمان نگاه مي مردان جليلي، چرا اينجا ايستاده

ان باال برده شد، همانطوري كه باال رفت و عيسي كه از پيش شما به آسم

  ."شما ديديد، دوباره به همين طريق باز خواهد گشت

  

  عيسي در درست راست خدا

بر اساس كالم خدا، عيسي در برابر چشمان شاگردانش با     

آيات زيادي وجود دارد كه جايگاه مسيح .  بدن خود به آسمان صعود كرد

در كتاب اعمال رسوالن فصل .  ندكن را در آسمان براي ما مشخص مي

حال "خوانيم كه پطرس رسول در روز پنطيكاست گفت   مي33دوم، آية 

القدس موعود را از پدر  كه عيسي به دست راست خدا باال برده شده روح

  ."شنويد بينيد و مي يافته و به ما افاضه كرده است، شما اين چيزها را مي

ده است كه جايگاه فعلي عيسي در در عهد جديد حدوداً بيست بار ذكر ش

اين مطلب در اناجيل متي، مرقس و لوقا؛ .  دست راست خداوند است

كتاب اعمال رسوالن، رساالت پولس رسول به روميان، افسسيان و 

كولسيان، رسالة اول پطرس رسول و باالخره در رساله به عبرانيان يافت 

  .شود مي

  

  عيسي خداوند است

 عيسي در دست راست خدا است از اين مطلب كه جايگاه    

در دست راست خدا بودن يعني اختيار و .  اهميت زيادي برخوردار است

بنابراين عيسي كه در آسمان و .  اقتدار كامل داشتن بر آسمان و بر زمين
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او خداوند آسمان و .  در دست راست خدا قرار دارد خداوند است

آفرينش را به عيسي سپرده خداي پدر تمام اختيارات .  خداوند زمين است

خواهد اختياراتش را از طريق كليسا كه بدنش  عيسي مسيح نيز مي.  است

در رساله به افسسيان به ما گفته شده كه .  باشد در امور دنيا بكار ببندد مي

و همه "فرمايد  كالم خدا مي.  عيسي سر كليسا و كليسا بدن عيسي است

داي پدر همه چيز را زير پايهاي عيسي يعني خ(چيز را زير پايهاي او نهاد 

كه بدن اوست .  سر همه چيز به كليسا داد) يعني عيسي را(و او را ) نهاد

رسالة پولس رسول به  ("سازد يعني پري او كه همه را در همه پر مي

  )23-22افسسيان فصل اول، آيات 

اي در نقاط مختلف جهان مسيح را  يكي از داليلي كه هنوز عده

برند اين است كه بدن مسيح  ند و در تاريكي روحاني بسر ميشناس نمي

يعني كليسا آنطور كه شايسته است با مسيح كه سر كليسا است همكاري 

اران به مسيح با جديت دعا كنند و از د ايماناگر كليسا يعني .  نكرده است

هر لحاظ مطيع مسيح باشند خواهيم ديد كه نام خداي حقيقي در نقاط 

  . جالل خواهد يافتمختلف دنيا

  

  كار مسيح در حال حاضر

در حال حاضر عيسي نه فقط بعنوان خداوند و سر كليسا     

.  كند، بلكه او كاهن اعظم كليسا است ارانش را در جهان رهبري ميد ايمان

اران خود در آسمان، پنج كار مختلف را بعهده د ايماناو بعنوان كاهن اعظم 

  :گرفته است

  .كند هيا ميمكاني براي ما م-1

  .باشد پيشرو ما مي-2
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  .كند از ما پشتيباني مي-3

  .كند براي ما شفاعت مي-4

  .باشد واسطة ما مي-5

  

  اراند ايمانمهيا نمودن مكاني براي 

ابتدا به كار عيسي در مورد مهيا كردن مكاني براي     

هاي كالم خدا در  ترين وعده ارزش يكي از پر.  افكنيم  نظر ميداران ايمان

عيسي هنگامي كه با .  شود جيل يوحنا فصل چهاردهم يافت ميان

به .  دلهاي شما مضطرب نشود":گفت، به آنان فرمود  شاگردانش سخن مي

درخانة پدر من منزلهاي .  خدا توكل نماييد، به من نيز ايمان داشته باشيد

روم تا مكاني  من مي.  گفتم اگر چنين نبود، به شما مي.  بسياري هست

پس از اينكه رفتم و مكاني براي شما آماده ساختم .  ما آماده سازمبراي ش

برم تا جايي كه من هستم شما نيز  آيم و شما را پيش خود مي دوباره مي

عيسي دربارة آماده ) 3-1انجيل يوحنا فصل چهاردهم، آيات  (".باشيد مي

  .اران در خانة پدرش صحبت كردد ايمانكردن مكاني براي 

از .  ارانش را به اين مكان خواهد برد تا پيش وي باشندد يمانااو در آينده 

آنجايي كه تقريباً دو هزار سال از زماني كه عيسي اين وعده را داده است 

اش صحبت كرد بايد مافوق تصورات ما  گذرد، مكاني كه عيسي درباره مي

خدا آسمانها و زمين و هر چه را كه در آنها بود در شش روز .  باشد

اش صحبت  پس مكاني كه حدوداً دو هزار سال قبل عيسي درباره.  آفريد

  . و زيبا و ديدني باشدپر جاللكرد بايستي بسيار 

 4-2پولس رسول در رسالة دوم خود به قرنتيان فصل دوازدهم، آيات 

من شخصي را در "او اينطور نوشت .  راجع به آسمان سوم صحبت كرد
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جسماً .  ا به آسمان سوم ربوده شدشناسم كه چهارده سال پيش ت مسيح مي

دانم كه اين مرد به بهشت برده  فقط مي.  داند دانم، خدا مي يا روحاً نمي

شنيد كه آنقدر  و چيزهايي ) داند دانم جسماً يا روحاً خدا مي نمي(شد 

 آسمان يا بهشت به "مقدس و محرمانه است كه بيان آن جايز نيست

پولس رسول در .  را توصيف كنيمتوانيم آن  قدري عالي است كه نمي

آنچه را كه هرگز " فرمود 9رسالة اول خود به قرنتيان فصل دوم، آية 

نديده و گوشي نشنيده و به خاطر انسان خطور نكرده است خدا  چشمي 

 به داران ايمانواقعاً مكاني كه .  براي دوستداران خود مهيا نموده است

  ".فوق العاده خوب و زيباستمسيح ابديت را در آن بسر خواهند برد، 

ايم و به او تعلق داريم بايد خوشحال باشيم و  ما كه به عيسي ايمان آورده

نظير خدا وارد خواهيم شد و  از او تشكر كنيم چون در آينده به بهشت بي

آيا شما كه هم اكنون اين .  در آن مكان خوب و زيبا زندگي خواهيم كرد

يد كه ابديت را در مكاني كه عيسي ذكر خوانيد اطمينان دار مطالب را مي

نمود بسر خواهيد برد؟  مبادا تصور كنيد كه راهي براي شما وجود ندارد 

عيسي مسيح كه بخاطر !  كه بتوانيد ابديت را در بهشت خدا سپري كنيد

گناهان شما مرد و دوباره زنده شد و اكنون در دست راست خدا نشسته 

  .بهشت خداوند استاست راه رسيدن شما به آسمان و 

توانيد زندگيتان را به او بسپاريد و قلبتان را در اختيار او  همين اآلن مي

آيا مايليد اين كار را بكنيد؟  تنها در اين صورت است كه .  بگذاريد

يابيد كه ابديت را در بهشت خدا سپري خواهيد كرد  بوسيلة او اطمينان مي

  .و آسمان خانة ابدي شما خواهد بود


