
 دلیل از صعود خداوندمان عیسی مسیح به آسمان 7
 (11-9:1)اعمال رسوالن 
 مقدمه:

 
و چون این را گفت، وقتی که ایشان همی نگریستند، باال برده شد و ابری او را از 

بودند، هنگامی که و چون به سوی آسمان چشم دوخته می .چشمان ایشان در ربود
ای مردان جلیلی » :گفتند رفت، ناگاه دومرد سفیدپوش نزد ایشان ایستاده، او می

چرا ایستاده، به سوی آسمان نگرانید؟ همین عیسی که از نزد شما به آسمان 
 «.ه دیدیدباالبرده شد، باز خواهد آمد به همین طوری که او رابه سوی آسمان روان

 (11-9:1)اعمال رسوالن 
سال پیش مسیح خداوند بعد از مصلوب شدن برای گناهان ما و قیام  1980حدود 

سمان صعود کرد و در دست راست خدای آپیروزمندانه از مرگ در چنین روزهای به 
 پدر نشست تا زمان معین برسد و دوباره باز گردد .

ن عیسی مسیح( ، جمعه الصلیب ما اغلب در مورد کریسمس )تجسم خداوندما
)زنده  مسیحو رستاخیز )صلیب و رنجها و خون نجات بخش عیسی مسیح( و قیام 

و پنطیکاست )نزول روح القدس( و بازگشت ثانویه مسیح مطلب  شدنش از مرگ(
زیادی خوانده و موعظه های  زیادی شنیده ام ، ولی چند وقت پیش ایمانداری به من 

 مسیح هیچ چیز نخوانده و هیچ چیز نشنیده است. گفت که در مورد صعود
، صلیب و رنجها (5، میکاه  7)اشعیا  تجسم خداوندهمانطور که در عهد عتیق در مورد 

، اشعیا  16)مزمور  مسیحو رستاخیز و قیام  (53و اشعیا  22)مزمور  عیسی مسیح
یح نیز در پیشگویی شده است، در مورد صعود مس (2)یوئیل  و نزول روح القدس( 53

 اینگونه پیشگویی شده است: 10تا  7آیات  24مزمور 
اي دروازه ها سرهاي خود را برافرازيد! اي درهاي ابدي برافراشته شويد تا پادشاه  "

 جالل داخل شود! 
 اين پادشاه جالل كیست؟ خداوند قدير و جبار، خداوند كه در جنگ جبار است! 

اي دروازه ها، سرهاي خود را برافرازيد! اي درهاي ابدي برافرازيد تا پادشاه جالل 
 داخل شود! 

 "اين پادشاه جالل كیست؟ يَُهَوه َصبايوت پادشاه جالل اوست! ساله. 
امروز می خواهیم در مورد دالیلی از کتاب مقدس در مورد صعود یا عروج خداوندمان  

 مسیح به آسمان صحبت کنیم.
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 تا نشان دهد که باالتر از هر چیز زمینی است. 

 
 کالم خدا اینگونه می گوید: "چه مقدار است عظمت بینهایت قوت او نسبت به ما

که درمسیح عمل کرد چون او را از مردگان  مومنین برحسب عمل توانایی قوت او 
باالتر از هر ریاست و  دست راست خود در جایهای آسمانی نشانید،  به برخیزانید و

بلکه در  شود، نه در این عالم فقطقدرت و قوت و سلطنت و هر نامی که خوانده می
که  چیز به کلیسا داد،  همه چیز را زیر پایهای او نهاد و او را سر و همه .عالم آینده نیز

 ( 23-19:1" )افسسیان  .سازدهمه پر میبدن اوست یعنی پری او که همه را در 



از هر چیزی باالتر است ، او و صعود مسیح نشان می دهد که او که سر کلیسا است 
عالج ، انواع الاز قوتها ، افراد ، سلطنتها ، نامها ، اسارتها ، گناهان ، انواع بیماریهای 

 سرطانها ، انواع مخالفتها و ... باالتر است . 
و چون در شکل انسان یافت شد،  رد عیسی مسیح می گوید : "کالم خدا در مو

از این جهت  .خویشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید
 .خدا نیز او را بغایت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نامها است، بدو بخشید

و  زمین وزیر زمین است خم شود ، تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر 
" .هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح ، خداوند است برای تمجید خدای پدر

 ( 11-8:2)فیلیپیان 
هرچیزی در مقابل نام عیسی بله صعود مسیح به آسمان به ما یادآوری می کند که 

چون مسیح باالتر از هرچیزی صعود می کند و بر همه قوتها تسلط  به زانو می آید
 دارد.

همچنین کالم خدا در دوم قرنتیان چنین می گوسد : "زیرا اسلحه جنگ ما جسمانی  
ها، که خیاالت و هر بلندی را که خود نیست بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعه

افکنیم وهر فکری را به اطاعت مسیح میافرازد، به زیر را به خالف معرفت خدا می
 (10:4.5سازیم" )دوم قرنتیان اسیر می

این حقایق عالی به ما کمک می کند تا با دیدن جایگاه مسیح بهتر دعا کنیم تا مردم 
نجات یابند ، مریضان شفا یابند ، ایمانداران رشد کنند و پر از روح القدس گردند ، 

 موانع حل گردند.اسیران آزاد گردند و مشکالت و 
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 تا در دست راست پدر نشسته و برای ما شفاعت کند.

 
آزار زیرا که ما را چنین رئیس کهنه شایسته است، قدوس و بی کالم خدا می گوید :"

 (7:25عیب و از گناهکاران جدا شده و از آسمانها بلندتر گردیده " )عبرانیان و بی
، او طبق وعده اش همیشه  (2:1)اول یوحنا  خدا را شکر برای تنها شفیع گناهان ما 

 حاضر است ما را ببخشد و از هر ناراستی پاک سازد. 
  ....سازدکالم خدا می گوید : " خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می

گناهان ما را بیامرزد و ما را اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا 
 (9و  7آیات  1" )اول یوحنا  .از هر ناراستی پاک سازد
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 تا ما را از اسارتها آزاد کرده و به ما بخششها بدهد.

 
چون او به اعلي علیّیّن صعود نمود، اسیري را به اسیري برد و »کالم خدا می گوید : 

 (8:4)افسسیان « بخششها به مردم داد.
 کار برای ما می خواهد انجام دهد که هر دوی آنها مهم است. 2صعود مسیح 

اسیری را به اسیری بردن: یعنی ما را از همه اسارتهایمان آزاد کند ، لباس کهنه  -1
 ( ، ما را از گناهانمان خالی سازد.13:12بیاورد )رومیان  )انسانیت کهنه( را در

بخششها بدهد: یعنی ما را از روح القدس پر سازد ، انسانیت جدید را بپوشیم و  -2



 (3:10به شباهت خالق ، او شویم. )کولسیان 
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 تا نشان دهد که وطن اصلی ما هم آسمان است. 
 

اّما وطن ما در آسمان است كه از آنجا نیز  می گوید: " 20: 3ن فیلپیاکالم خدا  در 
عبرانیان " همچنین در  نجات دهنده يعني عیسي مسیح خداوند را انتظار مي كشیم،

می گوید : " اّما مشتاق سرزمیني نیکوتر بودند، مشتاق وطني آسماني. از  16: 11
زيرا شهري برايشان مهیا کرده رو، خدا عار ندارد خداي ايشان خوانده شود، همین

 است. "
در خانه پدر من منزلهاي بسیاري هست. اگر چنین نبود، به  مسیح خداوند گفت :"

شما مي گفتم. من مي روم تا مكاني براي شما آماده سازم. پس از اينكه رفتم و 
مكاني براي شما آماده ساختم، دوباره مي آيم و شما را پیش خود مي برم تا جايي 

 (3و  2آیات  14" )یوحنا من هستم شما نیز باشید.که 
خانه ابدی ما آسمان است و ما باید آسمانی فکر کنیم. چنانکه کالم خدا در کولسیان 

پس چون با مسیح برخیزانیده شديد، آنچه را كه در باال  می گوید: " 3تا  1آیات  3باب 
نشسته. در آنچه باال است بطلبید در آنجايي كه مسیح است، به دست راست خدا 

است تفكّر كنید، نه در آنچه بر زمین است. زيرا كه مرديد و زندگي شما با مسیح در 
 "خدا مخفي است.
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 تا ما منتظر بازگشت ثانویه  او باشیم. 
 

همین عیسي كه از نزد شما به آسمان باال برده  می گوید: " 11:1اعمال کالم خدا  در 
 "شد، باز خواهد آمد به همین طوري كه او را به سوي آسمان روانه ديديد.

خواهد آمد و  1(، به آسمان رفت و دوباره از آسمان51:6مسیح از آسمان آمد )یوحنا 
و  2ما را هم با خود به آسمان خواهد برد. بنابرین چشمان خود را به آسمان بدوزیم

 منتظر بازگشت منجی و خداوندمان عیسی مسیح باشیم.
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 آسمان:  1

 چنانكه خاكي است، خاكيان نيز چنان هستند و چنانكه آسماني است آسماني ها نيز چنين مي باشند.  48: 15اول قرنتيان 

 زيرا كه در اين هم آه مي كشيم، چونكه مشتاق هستيم كه خانه خود را كه از آسمان است بپوشيم،  2: 5دوم قرنتيان 

 به سبب اميدي كه بجهت شما در آسمان گذاشته شده است كه خبر آن را در كالم راستي انجيل سابقاً شنيديد،  5: 1کولسيان 

 و تا پسر او را از آسمان انتظار بكشيد كه او را از مردگان برخيزانيد، يعني عيسي كه ما را از غضب آينده مي رهاند.  10: 1اول تسالونيکيان 

 بجهت ميراث بي فساد و بي آاليش و ناپژمرده كه نگاه داشته شده است در آسمان براي شما؛ 4: 1اول پطرس 
 : چشمان خود را به آسمان بدوزيم  2

 و داود چشمان خود را باال انداخته، فرشته خداوند را ديد كه در ميان زمين و آسمان ايستاده است  16: 21اول تواريخ 

 به سوي تو چشمان خود را برمي افرازم، اي كه بر آسمانها جلوس فرموده اي!  1: 123مزامير 

ر هستم، چشمان خود را بسوي 34: 4دانيال  آسمان برافراشتم و عقل من به من برگشت و حضرت متعال را متبارك خواندم  و بعد از انقضاي آن ايّام من كه نَبْوَكْدنَصَّ

 و حمد گفتم زيرا كه سلطنت او سلطنت جاوداني و ملوكت او تا ابداآلباد است. وحّي سرمدي را تسبيح 

  اي پدر ساعت رسيده است. پسر خود را جالل بده تا پسرت نيز تو را جالل دهد.»عيسي چون اين را گفت، چشمان خود را به طرف آسمان بلند كرده، گفت:  1: 17يوحنا 



 تا بدانیم ما هم یکروز به آسمان صعود خواهیم کرد.
 

همانا به شما سّري مي  می گوید : " 45تا  51اول قرنتیان آیات  15کالم خدا در باب 
گويم كه همه نخواهیم خوابید، لیكن همه متبّدل خواهیم شد. در لحظه اي، در طُرفة 
العیني، به مجّرد نواختن صور اخیر، زيرا َكِرنّا صدا خواهد داد، و مردگان، بي فساد 

فسادي را خواهند برخاست و ما متبّدل خواهیم شد. زيرا كه مي بايد اين فساد بي 
بپوشد و اين فاني به بقا آراسته گردد. اّما چون اين فساد بي فسادي را پوشید و اين 
فاني به بقا آراسته شد، آنگاه اين كالمي كه مكتوب است به انجام خواهد رسید كه 

 " مرگ در ظفر بلعیده شده است.»
زيرا اين  گوید : "چنین می  17تا  15آیات  4همچنین کالم خدا در اول تسالونیکیان باب 

را به شما از كالم خدا مي گويیم كه ما كه زنده و تا آمدن خداوند باقي باشیم، بر 
خوابیدگان سبقت نخواهیم جست. زيرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و 
با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اوّل خواهند برخاست. آنگاه 

ده و باقي باشیم، با ايشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا ما كه زن
 " استقبال كنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود.

 صعود مسیح به آسمان تضمین کننده صعود و ربوده شدن ما به آسمان می باشد.
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گويم كه رفتن من براي و من به شما راست مي گفت : " 7:16مسیح خداوند در یوحنا 
دهنده نزد شما نخواهد آمد. اّما اگر بروم او را شما مفید است، زيرا اگر نروم تسلّي

 "فرستم. نزد شما مي
اشد و مسیح به آسمان رفت تا روح القدس بیاید ، تا بتواند در همه جا با پیروانش ب

مسیحیت بصورت تصاعدی گسترش پیدا کند. روح القدس به ما قوت ، آزادی ، شادی 
، محبت ، امید ، قدرت دعا و بشارت موثر ، پرستش پر از روح ، عطایا و ثمرات و .... 

 می بخشد و اینها همه ثمرات صعود مسیح خداوند می باشد.
 

 نتیجه:
 

بین قیام و نزول روح القدس می باشد ، ما باید یاد  3صعود مسیح پیوند "زنجیره نجات"
بگیریم بیشتر روی آسمان تفکر کنیم و خود را برای حیاتی که تا ابد در اسمان 

 خواهیم داشت آماده سازیم.
 دعا کنیم که خدا فکرها و قلبهای ما را اسمانی تر بسازد.

 

                                                 
نزول روح القدس  -8صعود مسيح  -7قيام عيسی  -6صليب عيسی  -5زندگی و تعاليم مسيح  -4تجسم مسيح  -4انبياء -3شريعت   -2خلقت  -1زنجيره نجات شامل"   3

 حيات جاودان" می باشد.-12داوری نهايی -11بازگشت مسيح   -10کليسا  -9


