
 صعود مسیح  

 ۲۳ـ  ۲۱، ۱افسسیان 

آن هنگام که او را از مردگان برخیزانید و در جایهای آسمانی، به دست راست  

و نیرو و حاکمیت، و هر   بس فراتر از هر ریاست و قدرت 21خود نشانید، 

 .نامی که چه در این عصر و چه در عصر آینده ممکن است از آِن کسی شود

  است و همه چیز را زیر پاهای او نهاد، و مقرر فرمود که او برای کلیسا َسرِ 22

کلیسایی که بدن اوست، یعنی پُری او که همه را در همه پر 23همه چیز باشد، 

 . سازدمی

 

پل  ر یخود را ز   لیشان،  وساعادت. طبق شدنددور  آتش جمع پنج گدا  یک روز 

.  کنند هغلب سرد   شب  کنند تا  بر  نروشکردند آتش می  یو  سع  می گذاشتند

. زنده نگاه دارندشب  آتش را در طول  دیچوب با یچند روزنامه و تکه ها

ود  عص جشنآن نوشته شده بود: " یكه رو  د یدرا روزنامه از  یروزنامه را باز کرد  برش   ،، فرانتسیکی از آنها  که  یهنگام

خواست از   یم تس فران: ردحرکت می کبه آسمان  شتدا دیدراز در ابر سف یكه با بازوها عیسی" و در كنار آن عکس از حیمس

پرواز کرده بود؟ و   دیابر سف یمانند موشک به آسمان بر رو یسیکه عداری  قاد تعاتو واقعاً   ا ی"پطر! بگو! آ درسپدوستش پطر ب

  همه به او نگاه   لیدل نیاست و به هم یحیمس کیدانستند که پطر   ی. همه مکجاست؟ « دی،  اکنون آن ابر سف بود نیاگر چن

ه   ندخ  یز یکردند  چ میدر کجاست. اما از آنجا که آنها گمان  حیمکان مس آقعاو  نندابد ند خواستمی    که آنها  لیدل  نیکردند. نه به ا

  تیبا رضا   هباالخر . کردحال پطر تازه   آتش را شعله ور   نیکنند.. با ا خرهپطر را مس دداشتنآنها دوست  ،  خواهد آمد شیپ ر اد

  ایمهمتر است؟ آتش  یز ی"چه چ  :دیسوال متقابل پرس ک ینگاه کرد   و را  یگر یپس از د ی کی. سپس د یآتش را د  یشعله ها

پطر در ادامه   بدون آتش وجود ندارد!  ی. اما گرم  میدار  اجی"البته ، ما به گرما احتفرانتس در جواب گفت:از آتش؟  یناش یگرما

که به  حانیمس": در خالصه گفتو  " ؟.... درست استمیآن گرم کن    باخود را  میتا بتوان میدار  اجیما به آتش احت نیبنابرا"گفت: 

  ندیتوانند بگو یرا احساس کنند. نم یگرم نیتوانند ا یکنند.  اما آنها فقط م ی م یافتدر  یسیاز ع  یگرم ، رندوآ می  مانیا یسیع

داد:" من    حی. " پطر در ادامه توضستیالزم ن از این شتر یبخشد. و ب یمها به آن یگرم تشآکه  دانند  یاست. تنها مکجا  در  تشآ

  ی.  و حتستیکه حالم خوب ن یوقت یگرم کنم. حت او نزدتوانم خودم را   یدانم که م ی، اما مکجاستدر  یسیع اکنون  دانم  ینم

در سراسر جهان هر روز  انیحیچگونه مس داد   حیاست . "پطر سپس توض کینم که نزداد  یم نم، یرا بب یسیتوانم ع ینم یوقت

از مردم   یار یبسداد که   حیتوض اوراست خدا نشسته است. "  سمت دارم که در    مانیا یحیکنند:" من به مس یم فاعترا  کشنبهی

آن   ا پطر سرانجام گفت: "خوش . کنندربه کران تجق گرم و بیعش عیسیو توسط  دننیرا بب یسیتوانستند  ع شان   در هنگام مرگ 

 .     کند."  یزندگ نگونهیکه... ا یآن کس اخوش" فرانتس در جواب گفت    " !ردیبم نگونهیکه  ا یکس

. در روز است حیود مسعدر مورد موضوع ص یکردم،  مقدمه کوچک عابدا داستان کوچک را که خودم    نیا ز یجماعت عز  

در    یفان یزندگ گر یاز طرف د  ،در بهشت یسیطرف جالل  ع  کی: از میشو یروبرو م عو موض دوبا  شهیما هم حیصعود مس

، که در برابر چشمان آنها به   حی، مس گر یاز طرف د  ،کردند که به بهشت   نگاه  یسیطرف ، شاگردان ع  کیاز     . ایدن نیا

،   گر یو ستم قرار گرفته است. از طرف د تیکه قرن ها مورد آزار و اذ ییسایطرف ، کل  کی. از کردحرکت  جالل خداسوی 

مهربان   دست،   گر یدر هند است. از طرف د شمار  یسوخته ب یطرف ، جسد ها کیکند. از  یاداره مرا که کل جهان  یسیع

که در   یی، خدا گر یباال  است ؛ از طرف د ایکه دور  ییسو ، خدا  کی. از ردیپذ یخود م یبه پادشاه  ما ، که مردگان را یخدا

جهان ، که   ی، خدا گر یو از طرف د  مینیب یطرف چند گدا  در اطراف آتش م کیاز  نیاست. همچن  کیماست و به ما نزد انیم

  نینماد شکلبه  ز یاز گدا ها در اطراف آتش   ن ر یتصو نی .. اشود   گُم شاناز سر  ییدهد مو ینم اجازهشناسد و  یهمه آنها را م

 . می کندشاره ا سایکل به 

  در که او تمام قدرت را   یمثابت کن دیدر دست راست خدا نشسته است؟ و چگونه با حیکه مس م یبدان دی،  با ز یپس چگونه جمعات عز 

  می دهیم در حق  به خودما چگونه خواهد ما را با عشق خود گرم کند؟  یم یسیکه ع میدان ی، از کجا ماز همه  ش یدارد؟ و بست د

  نیدارند. ا حکومت در جهان ما در حال حاضر  یگر ید ی؟ قدرت ها اهمیت داردجهان   لک یانگار برا میصحبت کن حیمورد مس

هنوز  و  میبات کناو را اث  میتوان یکه نم    حیاز مس دارند  ت یاهم  بیشتر  ار یبس یو از نظر درک انسان ر چشمگیر ت ار یقدرتها بس

دهند که چگونه    یم بیها ما را فر  رسانهد. نکن یم ریفما را تع یوجود دارند که ما و زندگ یادیز  یزهایچ بعالوه. ت.اسپدید  ان

ماست که در سمت راست   حیقانع کننده تر از مس ار ید که بسنک ی م جادیرا ا یی و آرزوها ازهای ن غاتیو صنعت تبل  میکن یزندگ دیبا

سوال را   نیا  خخداوند است؟ متن خطبه امروز  پاس یسیما انسانها را متقاعد کند که ع دی با یاست. چه کسپدر نشسته و در بهشت 

دهد که ما با   ی پلوس به ما نشان م انیدر نامه افسس ست."یسی اع قرار داده است که بدن   ییسایرا در کل حیدهد. "خداوند مس یم

  یا در دهکده  یجماعتچه ،   نجایما در ا. ح هستیممسی دنبنیا ل ددر کما . داریم   وندیر دست راست پدر نشسته است ، پکه د یسیع

. در میهست حیجمع شده اند. ما بدن مس سه نفر دور آتش ا یکه فقط دو  ییجا چه  . ویبزرگ در شهر  یجماعتو چه کوچک ، 

ً ی.   دقداریم پیوند در سر تا سر جهان  سایبا کل کل یقدر واقع همان میهست ی کی یسیع با  آاساس  یربان یعشا است   لیدل نیبه هم قا

https://www.loghatnameh.de/index.xhtml?wordText=%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87&id=6834


.    میما هنوز ناپاک هست نکهیبا وجود ا ی، حت م ی. ما از روح او پر شده ادهد  تشخیصرا  حیبودن مس ک یتواند نزد یم ایکه دن

می  است که به کل جهان شعله    یخوب ی.  چه کلمه امینیب یاو را نم ر آتش حضو یوقت یحت میکنمی را تجربه  یسیع یگرما

که   یبا کسان شهی.  ما هممیکن یدعا م یوقت میستی. ما هرگز تنها نم یشو یکند و کامالً مطمئن م یم تیما را تقوه ن کلمای!   دبخش

تا در   میرو یم رونیب عیوس  یایبه دن ی. و وقتمیر یگ یو با آنها جشن م میکن یجمع شده اند دعا مدر بهشت   یو حت ایدر سراسر دن

گذارد   یم میانخودش قدم به  حی.  نه ، مسمیستیاببر اساس حق خود مان  میتوان ی، هرگز نم می دهشهادت   گرانیبه د یسیمورد ع

 تواند انجام دهد.  یم یو چه کار  ستیدهد که ک یو شهادت م

روز بعد از  ۱۰کرده است، و  ز یرستاخ یسیعاینکه روز بعد  از  ۴۰است.  کاستیپاک و پنط دیع نیجشن ب یسیشن صعود عج

است که   ی، جشن حیعود مسص.  ، در روز هست  کاستیروز قبل از پنط ۱۰بود. امروز ،  شدهروح القدس نازل    یسیصعود ع

در     یسی. عمیکن یاست نگاه م  یسیکه ع ییجا به. ما   شده استباز  درهای بهشت  .      مینیب یرا در دست راست خدا م یسیع

که با   مینیب یرا م گر ید انیحیاز مس یار ی. در آنجا بسمیکن ی نگاه م ز یحال ما به چپ و راست ن نیدست راست خداست. اما در ع

  حیمس یسیشود ، بلکه از ع ینم یناشاز  ما      ییادهد. توان  یرا به ما نشان م ر یمس حیصعود مس گرم شده اند.    حیعشق مس

که در سراسر جهان  است  یمانند آتش یسیرود. گرما و عشق ع یم    یگر یطراف د  ماند.  به  یاست. اما قدرت ما با ما نم

  و او را شویممتحد  یسیکه با ع می. همه ما آرزومند به آن روز هستد کش یعشق ما را به خانه م نیا  ،انی شود. و در پا یگسترده م

 ن ی. آمابدی مر تحققا  اینکه  میهست ی. ما منتظر روز مینیرو بب بهرو 


