
رستاخيز و عروج آسماني عيسي مسيح

عيسي در يك روز تعطيل كه به جمعه سياه معروف است به صليب كشيده شد. و در روز يكشنبه كه به استرن و يا همان عيد
پاك معروف است از بين مردگان برخاست. و به همين منظور نيز ما اين روز رستاخيز عيسي را جشن مي گيريم و مراسم

 عبادت كليسايي را در اين روز يكشنبه برگزار مي كنيم.

با اعتقادنامه مسيحي ما دعا مي كنيم و إقرار مي كنيم كه:

 که مصلوب شد؛ بمرد و مدفون گرديد و به جهنم نزول کرد.عيسي مسيح،

 ) ٢٠/ يوحنا ٢٤/ لوقا ١٦/ مرقس ٢٨در روز سوم بعد از مرگ از بين مردگان برخاست. ( متي •
 ) ١١ تا ١، آيه ١/ اعمال رسولن٥٣ تا ٥٠، آيه ٢٤/ لوقا٢٠ تا ١٩، آيه ١٦به آسمان عروج كرده، ( مرقس •
 ) ٥ آيه ١٧؛ ٢٨، آيه١٦/ يوحنا ١٨، آيه ٢٨و بر دست راست خداوند نشسته است، ( متي •

رستاخيز و عروج آسماني عيسي اين را ثابت مي كند كه:

،٢٠نه تنها عيسي در راهش ناموفق نبود، بلكه او قرباني كامل را براي بخشش گناهان ما بروي صليب آورد. ( متي •
 ) ٣٠، ١٩؛ يوحنا ٢٨آيه 

عيسی بر مرگ پيروز شد و مرگ نتوانست او را نگاه دارد، او خود را در عالم مرگ به عنوان پيروز نمايان کرد.•
او در چنگال مرگ؛ برای مردگان از رهايی و انجيل موعظه کرد.*اول پطرس فصل سه آيه نوزده و فصل چهار آيه

شش*
 ) ٢٧ تا ٢٥، آيه ١١عيسي بر مرگ غلبه كرد و او به ما هم وعده رستاخيز را داده است. ( يوحنا •
عيسي نه تنها يك فرستاده و پيامبراني از طرف خداوند بود، بلكه او پسر خداوند بود. عيسي به عنوان پسر هميشه با•

 ) : " در آغاز كلمه بود و كلمه١، آيه ١يوحنا نوشته است ( يوحنا خداي پدر بود و پسر همانند پدر جاودان است. 
 در اختيار خداوند قرار داشت "

منظور از " كلمه" كه با خداوند بود، در واقع همان عيسي مي باشد. از طريق همين " كلمه " كه همان خداي پسر مي باشد،
 خداوند ما را با خود پيوند مي دهد و با ما سخن مي گويد.

" و اين به اين معناست كه خداوند نه تنها فقط خداي پدر مي باشد، بلكهخداوند همان كلمه بود و در ادامه گفته مي شود: " 
عيسي يا همان عيسي نيز هست. ( عيسي در لغت به معناي اين است كه: خدا نجات دهنده، خداي ياري دهنده ) .  خداي پسر

 پسر در پدر قرار دارد و ) من و پدر يكي هستيم، و هر كس مرا مي بيند خدا را ديده است.٣٠ آيه ١٠فرمودند: ( يوحنا 
 )١٠ و ٩، آيه ١٤پدر در پسر. ( يوحنا 

شکوهاو ) در اينجا ٣٧و ٢٣، آيه ٥؛ ١٤ آيه ١و بعد اين طور تعبير مي شود كه خداي پسر به انسان تبديل شده است. ( يوحنا 
 خود را رد كرد و به انسان خود را تنزل داد. و حتي خود را به صورت يك خدمتكار، رنجور، و يكوندی خداو جلل نمايان

 ) و در اين زمان روح خداوند به ما اين امكان را مي دهد كه به عيسي به١١ تا ٦، آيه ٢انسان فناپذير تبديل كرد. ( فيليپيان 
 عنوان خداي پسر، مسيح موعود، و نجات دهنده بشريت كه توسط پيامبران پيشين آمدنش پيشگويي شده بود، ايمان بياوريم.

چهل روز بعد از رستاخيز از مرگ، عيسي در يك پنجشنبه به سوي آسمان و نزد پدر رفت. ( عروج آسماني ) و او در آسمان
و در سمت راست خداي پدر نشسته است. پسر در پدر و پدر در پسر قرار گرفته است. پسر همانند پدر قادر و متعال است و
اين تعالي به ما نيز مي رسد در صورتي كه به او ايمان داشته و به كلمش گوش فرا دهيم. عيسي از طريق روح خود با همه

  ).١٩ و ١٨، آيه ٢٨؛ ٢٠، آيه ١٨ايمانداران مسيحي مي باشد. ( متي 

از اين جهت كه عيسي نيز حكم خدايي دارد، ما نيز اجازه داريم به درگاه او دعا كنيم. همه مي بايست به پسر احترام بگذارند.
كسي كه به پسر احترام نگذارد و به درگاه او دعا نكند، او نمي تواند به خداي پدر احترام گذاشته و از او طلب چيزي كند.

 ) وقتي ما به درگاه عيسي دعا مي كنيم در واقع همومنا داريم در نزد خداي پدر دعا مي كنيم. زيرا ما از٢٣، آيه ٥( يوحنا 
طريق غسل تعميد و ايمان، با خداي پسر پيوند داريم، و از اين طريق فرزندان خداوند به حساب مي آييم. به همين دليل نيز

اجازه داريم كه خدا را پدر خطاب كنيم و از او چيزي طلب كنيم و به نزد او دعا كنيم. عيسي به اين منظور دعاي " اي پدر
 تا٧، آيه ٧ ). و او اين وعده را داده كه دعاي ما شنيده خواهد شد. ( متي ١٣ تا٩، آيه ٦ما" را به ما ياد داده است. ( متي 

 ). كسي كه به عيسي تعلق ندارد مسيحي نيست و اجازه ندارد خداوند را پدر خطاب كند و دعاي او١٣، آيه ١٤؛يوحنا ١١
 پذيرفته نخواهد شد.


