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  وقايع آينده

  گردد عيسي باز مي

  

  

در .  ما عيسي مسيحدرودهاي مجدد در نام خداوند و منجي     

درس گذشته از سرنوشت كليسا سخن گفتيم و در اين درس اميد كليسا 

پولس .  اميد يكي از خاصيتهاي زندگي مسيحي است.  كنيم را بررسي مي

خالصه اين سه چيز باقي ": رسول به مسيحيان شهر قرنتس اينطور نوشت

).  13دهم، آية اول قرنتيان فصل سيز ("...ماند، ايمان و اميد و محبت مي

خدا را شكر كه اين سه چيز يعني ايمان و اميد و محبت، به زندگي 

  .بخشد مسيحيان قدر و قيمتي مخصوص مي

موضوع بازگشت مسيح كه اميد بزرگ كليسا است بطور واضح در كتاب 

شود، بنابراين بازگشت مسيح اميدي است پا برجا و از بين  مقدس ديده مي

: بل از مرگ خود، به شاگردانش چنين فرمودعيسي يك شب ق.  نرفتني

به خدا توكل نماييد، به من نيز ايمان داشته .  دلهاي شما مضطرب نشود"

اگر چنين نبود، به شما .  در خانة پدر من منزلهاي بسياري هست.  باشيد

روم تا مكاني براي شما آماده سازم پس از اينكه رفتم و  من مي.  گفتم مي

برم تا  آيم و شما را پيش خود مي اده ساختم، دوباره ميمكاني براي شما آم

-1انجيل يوحنا فصل چهاردهم، آيات  (".جاييكه من هستم شما نيز باشيد

3(  
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به وعدة عيسي توجه نموديد؟  او فرموده است كه بازخواهد گشت و 

بينيم  در اعمال رسوالن فصل اول مي.  ارانش را نزد خود خواهد بردد ايمان

عة صعود عيسي به آسمان، فرشتگان دربارة بازگشت عيسي به كه در واق

همينكه عيسي اين را گفت، در ": فرمايد كالم خدا مي.  زمين سخن گفتند

كردند، باال برده شد و ابري او را از نظر ايشان ناپديد  حاليكه همه نگاه مي

رفت و چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته  هنگامي كه او مي.  ساخت

د دو مرد سفيدپوش در كنار آنان ايستادند و پرسيدند اي مردان شده بو

كنيد؟  همين عيسي كه از  ايد و به آسمان نگاه مي جليلي، چرا اينجا ايستاده

پيش شما به آسمان باال برده شد، همانطوري كه باال رفت و شما ديديد، 

  )11-9اعمال فصل اول، آيات  (".دوباره به همين طريق بازخواهد گشت

  

  چگونه عيسي به آسمان باال رفت؟

انديشيم  وقتي به آياتي كه از اعمال رسوالن خوانده شد مي    

ديديم كه در واقعة صعود عيسي به آسمان، .  آيد ي براي ما بوجود ميسؤال

عيسي همانطوري كه به آسمان باال رفت از : آن دو فرشته بيان كردند كه

ي كه مطرح است اين سؤالب به اين ترتي.  آسمان بازگشت خواهد نمود

، از اهميت سؤالچگونه عيسي به آسمان باال رفت؟  پاسخ اين : است كه

زيادي برخوردار است چون اگر يك نفر درك كند كه چگونه عيسي به 

تواند بفهمد كه او چگونه به زمين بازگشت خواهد  آسمان باال رفت، مي

  .نمود

بريم كه باال  والن پي مي از فصل اول اعمال رس11-9با تعمق در آيات 

پس عيسي قطعاً و .  رفتن عيسي به آسمان، ديدني، جسمي و شخصي بود

  .يقيناً به آسمان صعود نمود
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  صعود عيسي به آسمان قابل رويت بود

كردند عيسي  بر اساس كالم خدا، در حالي كه همه نگاه مي    

مان عيسايي او ه.  باال برده شد و ابري او را از نظر ايشان ناپديد ساخت

بود كه حدود سه سال و نيم با شاگردان خود به نقاط مختلف رفته و به 

او همان عيسايي بود كه پس از رستاخيز از مردگان، .  آنان تعليم داده بود

بلي، همان عيسي در .  در مدت چهل روز بر پيروان خود ظاهر شده بود

يسي به آسمان وقتي ع.  مقابل چشمان شاگردان خود، به آسمان برده شد

ديدند تا اينكه ابري او را از نظر ايشان  رفت شاگردان او را مي باال مي

  .ناپديد ساخت

از آنجايي كه صعود عيسي به آسمان قابل رؤيت بود بازگشت او نيز قابل 

به عبارت ديگر همانطور كه عيسي در باال رفتن به .  رؤيت خواهد بود

يوحناي .  ن نيز ديده خواهد شدشد در بازگشت از آسما آسمان ديده مي

ببين او با ابرها "رسول در مورد بازگشت دوبارة عيسي چنين نوشت 

همه و از جمله آن كساني كه به او نيزه زدند او را خواهند !  آيد مي

بينيم كه وقتي عيسي  در انجيل متي مي).  7مكاشفه فصل اول، آية ("...ديد

:  به كاهن اعظم كه پرسيده بودشد او در مقابل شوراي يهود محاكمه مي

همان است كه تو ...  " چنين پاسخ داد "آيا تو مسيح، پسر خدا هستي؟"

اما همة شما بدانيد كه بعد از اين پسر انسان را خواهيد ديد كه .  گويي مي

متي فصل  ("آيد بر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهاي آسمان مي

  )64-63بيست و ششم، آيات 

س كتاب مقدس عيسي در موقع بازگشت دوباره اش به زمين، مرئي بر اسا

  .خواهد بود و او را خواهند ديد
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  صعود عيسي به آسمان جسماني بود

دومين نكته در مورد صعود عيسي اين است كه او جسماً به     

كنند كه صعود عيسي فقط  ها به اشتباه تصور مي بعضي.  آسمان باال رفت

كند كه عيسي پس  م خدا بطور واضح براي ما بيان مياما كال!  روحاني بود

از رستاخيز از مردگان داراي بدن بود و با همين بدن نيز به آسمان صعود 

  .نمود

در حالي "خوانيم   مي43 تا 36در انجيل لوقا فصل بيست و چهارم، آيات 

كردند عيسي در بين ايشان  كه شاگردان دربارة اين چيزها گفتگو مي

آنها با ترس و وحشت، .  صلح و سالمت بر شما باد:  آنها گفتايستاده به

چرا اينطور آشفته حال هستيد؟  : او فرمود. بينند تصور كردند كه شبحي مي

كند؟  به دستها و پاهاي من نگاه  چرا شك و شبهه به دلهاي شما رخنه مي

 گوشت وكنيد، خودم هستم، به من دست بزنيد و ببينيد، شبح مانند من 

اين را گفت و دستها و پايهاي خود را به ايشان نشان .   نداردخواناست

آنگاه .  از فرط شادي و تعجب نتوانستند اين چيزها را باور كنند.  داد

آيا در اينجا خوراكي داريد؟  يك تكه ماهي بريان : عيسي از آنان پرسيد

  ."آن را برداشت و پيش چشم آنان خورد.  پيش او آوردند

 رستاخيز عيسي از مردگان جسماني بود، به همين علت او واضح است كه

.  شد با بدني كه داراي گوشت و استخوان بود بر پيروان خود ظاهر مي

شد و در روز  عيسي در مدت چهل روز جسماً بر پيروان خود ظاهر مي

چهلم جسماً به آسمان صعود نمود؛ از آنجايي كه باال رفتن عيسي به 

به ياد .  گشت او از آسمان نيز جسماني خواهد بودآسمان جسماني بود باز

: داشته باشيم كه فرشتگان در موقع صعود عيسي به آسمان چنين گفتند
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همين عيسي كه از پيش شما به باال برده شد، همانطوري كه باال رفت و "

  ."شما ديديد، دوباره به همين طريق بازخواهد گشت

  

  صعود عيسي به آسمان شخصي بود

آموزيم اين  اي كه از صعود عيسي به آسمان مي نكتهسومين     

  بلكه ".است كه شخص ديگري به جاي عيسي به آسمان صعود نكرد

از آنجايي كه عيسي شخصاً .  خود عيسي شخصاً به آسمان باال برده شد

.  به آسمان صعود كرد او شخصاً نيز از آسمان بازگشت خواهد نمود

القدس در روز پنطيكاست،   با آمدن روحاند كه اي به غلط تصور كرده عده

بايد توجه داشته باشيم !  پيشگويي بازگشت دوبارة مسيح به انجام رسيد

القدس در ماهيت و جوهر با مسيح همانند است، اما  كه هر چند روح

اين مسيح بود كه بر روي صليب مرد و دفن .  القدس، مسيح نيست روح

 كه بعد از رستاخيز از مردگان، بر اين مسيح بود.  شد و دوباره زنده شد

 ةفرشتگان در واقع.  عدة زيادي ظاهر شد و سپس به آسمان صعود نمود

باز خواهد ...  همين عيسي ": صعود عيسي را به آسمان اعالم كردند كه

  ."گشت

پس نه شخص ديگري، بلكه خود عيسي كه شخصاً به آسمان صعود كرد 

رسول در رسالة خود به تيطس پولس .  به زمين بازگشت خواهد نمود

در رساله به .  بازگشت دوبارة مسيح را اميد متبارك كليسا ناميده است

و در عين حال در " نوشته شده است 14-13تيطس فصل دوم، آيات 

شكوه خداي بزرگ و نجات  انتظار اميد متبارك خود، يعني ظهور پر

 داد تا ما را از او جان خود را در راه ما.  دهندة ما عيسي مسيح باشيم



 تعاليم اساسي كتاب مقدس

هرگونه شرارت آزاد سازد و ما را قومي پاك بگرداند كه فقط به خودش 

  ."تعلق داشته و مشتاق نيكوكاري باشيم

عيسي مسيح يكبار در گذشته به اين جهان آمد و با فروتني كامل جان 

ايم و به او تعلق داريم  ما كه به او ايمان آورده.  خود را در راه ما فدا كرد

بازگشت .  وانيم با چشم ايمان بازگشت خداوند و منجيمان را ببينيمت مي

بخش است چون ما با آمدن  اران او خبري شاديد ايماندوبارة مسيح براي 

ايمانان يعني كساني كه مسيح خداوند  اما بي.  مسيح بركت خواهيم يافت

ار پذيرند بر اثر بازگشت دوبارة مسيح دچ را بعنوان يگانه منجي خود نمي

پس بازگشت دوبارة مسيح .  غضب الهي او گشته و هالك خواهند شد

  !اي نيست پذيرند خبر خوشحال كننده براي آناني كه او را نمي

خوانندة حقجو، مسيح يقيناً به اين جهان بازخواهد گشت و غضب او بر 

آيا بهتر نيست كه .  آورند نازل خواهد شد كساني كه به او ايمان نمي

مت شمرده و از راه ايمان با او متحد بشويد؟  او شما را فرصت را غني

آنقدر محبت نموده است كه جريمة گناهان شما را از طريق مرگ خود بر 

اما او دوباره زنده و بازخواهد گشت تا .  روي صليب پرداخته است

ايمانان را  اران خود را بركت بدهد و دوم اينكه بيد ايماننخست اينكه 

كنيم كه همين اآلن به گناه پشت كنيد و  ما را تشويق ميش.  مجازات كند

در اين .  از راه ايمان مسيح را در قلب و زندگي خود دريافت كنيد

توانيد با اميد در اين جهان زندگي كنيد و منتظر آمدن  صورت شما نيز مي

  .عيسي خداوند باشيد

براي آن برنگزيد خدا ما را ...": فرمايد اران به مسيح ميد ايمانكالم خدا به 

كه به غضب او گرفتار شويم بلكه ما را برگزيد تا بوسيلة خداوند ما 

.  مسيح براي ما مرد تا ما با او زندگي كنيم.  عيسي مسيح نجات يابيم

پس همانگونه كه اكنون .  خواه در زمان آمدنش مرده باشيم، خواه زنده
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الة اول پولس به رس ("كنيد، يكديگر را تشويق و تقويت كنيد زندگي مي

  )11-9تسالونيكيان فصل پنجم، آيات 

برادر و خواهر مسيحي، آمدن مسيح قطعي است، پس بايد آمادة بازگشت 

 را تشويق و تقويت داران ايمانخوب است در حاليكه ساير .  او باشيم

دعاي ما اين .  كنيم، مژدة نجات را نيز با گمشدگان در ميان بگذاريم مي

طور روز افزون شما را بركت بدهد و وسيلة بركت است كه خداوند ب

  .آمين. براي ديگران بسازد


