
 عیسی از زمان صعود چه می کند؟ عیسی امروز چه می کند؟  شفط –  مداخله – میانجیگری بین خدا و انسان 

او جایی است که مردم به نام او گرد هم جمع می شوند: برای جایی که دو یا سه نفر به نام من با هم جمع می شوند، من در میان آنها  

یا ما  ا( او تاج و تخت خود را در بهشت دارد، اما از طریق روح او با کسانی است که به نام او گرد هم می آیند.  18:18هستم. )متی 

  (Eph.2:6)ما را بزرگ کرد و ما را در دنیای آسمانی در عیسی مسیح نشست، باهاش هستیم؟ او 

او شاگردانش را در انجام کمیسیون بزرگ کمک می کند: پروردگار پس از صحبت با آن ها به بهشت برده شد و به دست راست خدا  

 .های پس از آن همکاری کرد و کلمه را تأیید کردنشست. اما بیرون رفتند و همه جا را موعظه کردند، در حالی که خداوند با نشانه  

(Mk.16:19-20)   این نیز بعدها توسط رسوالن پل و بارناباس تجربه شد، و حتی بعد از آن توسط بسیاری دیگر: آنها در حال حاضر

نشانه ها و شگفتی ها از  برای مدت طوالنی ماندند و آزادانه در پروردگار صحبت کرد، که شاهد کالم فضل خود را با اجازه دادن به 

  (14:13طریق دست خود اتفاق می افتد. )اعمال 

اما او همچنین داماد است که خود و عروسش را برای عروسی آماده می کند: و عیسی به آن ها گفت: »آیا مهمانان عروسی می توانند  

اد از آن ها گرفته می شود و بعد روزه می گیرد. )متی عزاداری کنند در حالی که داماد با آن ها است؟« اما روزها خواهد رسید که دام

شوهران، همسران خود را دوست دارم، همان طور که مسیح کلیسا را دوست داشت و خود را برای آن داد تا آن را مقدس کند،   (۹:۱۵

ک یا چیزی شبیه به آن ندارد،  آنها را از طریق حمام آب در کالم پاک می کند، تا ممکن است خود کلیسا را که لکه یا چین و چرو ⟩⟨

پل همچنین وزارت خود را درک به آماده سازی عروس خود را   (۲۷-۵:۲۵تمجید کند، بلکه مقدس و بی سرزنش است. )افسسیان 

باکره ای عفیفی در برابر مسیح قرار    ⟩⟨زیرا تو را به مردی معرفی کردم که  ;zeal برای پروردگار: برای من برای شما با زیل خدا

بنابراین به آنچه در اینجا روی زمین اتفاق می افتد متصل است. که او در این امر شرکت می کند را می توان   (11:2قرنتیان  2دهی. )ب

در این واقعیت دید که او در برابر اولین شهادت یک شاگرد از تاج و تخت باال می رود: اما از آنجا که او پر از روح القدس بود و  

اه می کرد، شکوه خدا و عیسی را دید که در دست راست خدا ایستاده بودند؛ و گفت: بنگر، من آسمان ها را باز می محکم به بهشت نگ

ما اینجا روی زمین نسبت بهش بی تفاوت نیستیم . عیسی   (56-7:55بینم و پسر انسان در دست راست خدا ایستاده است. )اعمال 

  بزرگترین بازجو است

بزرگترین شفشگری که در واقع و به معنای واقعی کلمه پا به شکاف بین بهشت و زمین گذاشته است،    است عیسی مسیح به عنوان

میانجی است که خود را به خاطر میانجیگری بین خدا و انسان، عیسی داد: چرا که یک خدا و میانجی بین خدا و انسان وجود دارد،  

اون مری یا هیچکدوم از   (6- 2:5تیم. 1برای همه داد. شهادت در زمان مناسب )   مردی که عیسی مسیح، که خود را به عنوان باج

قدیس ها نیست، ببخشید! به همین دلیل است که من به کسی جز عیسی زنگ نمی زنم. چه کسی می تواند قضاوت در مورد آنها را  

شد، او که در جای افتخار در سمت راست خدا  تصویب کند؟ عیسی مسیح برای آنها درگذشت! بله، خیلی بیشتر، او برای آنها بزرگ  

او در تمام موقعیت ها و نگرانی های ممکن برای   (( کتاب۱۹۹۸؛ ۱۹۹۰؛ ۳۴؛ ۸:۳۴می نشیند و صدایش را برای ما بلند می کند. )رومیان 

گر کسی گناه کند، ما یک شفتر با  ما دعا می کند، حتی زمانی که گناه می کنیم: فرزندانم، این را برای شما می نویسم تا گناه نکنید. و ا

  (2:1جان  1پدر، عیسی مسیح، که درستکار است، داریم. )

اون به عنوان بره خدا دخالت میکنه جان تعمیددهنده او را از ابتدا توصیف کرد: روز بعد عیسی را می بیند که به سوی او می آید و می  

این بره است که به خاطر گناهان ما کشته شد: با او بدرفتاری   (1:29برد.« )جان گوید: »بنگر، بره خدایی که گناه جهان را از بین می 

شد، اما خم شد و دهانش را مانند بره ای که منجر به کشتار می شود باز نکرد و مانند گوسفندی که قبل از برندگانش گنگ است؛ و  



له می کند، زیرا او برای ما به عنوان یک بره قربانی کشته شد.  پس او در برابر تاج و تخت خدا مداخ .(۵۳:۷دهانش را باز نکرد )اشعیا 

بنابراین، در رؤیاهای وحی، او اغلب به عنوان بره قبل، روشن، یا حتی بر تخت خدا دیده می شود، زیرا او از فداکاری خود برای ما  

سطه میکنه و به همین دلیل است که عبادت را نیز  استفاده می کند. اون قربانیش رو به تعادل می اندازه پس حرف بزنه وقتی برای ما وا

دریافت می کند: شایسته بره ای است که برای به دست گرفتن قدرت و ثروت و خرد و قدرت و شرافت و شکوه و ستایش کشته شده  

ما چنین کاهن  بره بر تخت نیز کاهن اعظم است. عیسی، کاهن اعظم، بره ای را قربانی می کند که خودش است.  (Rev.5,12) .است

یعنی او به عنوان بره گناهان ما را از   (۸:۱اعظمی داریم که در دست راست تاج و تخت اعلیحضرت در آسمان نشسته است، )عبری ها 

ما می گیرد و به عنوان کاهن اعظم ما را درک می کند و برای ما واسطه می کند: چرا که ما کاهن اعظمی را که نمی توانست نسبت به  

ف ما دلسوزی داشته باشد، بلکه کسی که در همه چیز به شیوه ای مشابه ]برای ما[ وسوسه شده است، اما بدون گناه. )عبری ها  نقاط ضع

۴:۱۵)  

او در کار خود را از طریق شاگردان خود و در شست وجوش فعال است، بلکه در آماده سازی عروسی و عروس و در انتظار همه  

ه می شود: گفتن از خداوند برای پروردگار من: نشستن در دست راست من تا زمانی که من دشمنان خود  دشمنان به پای پای او گذاشت

اما این )کشیش( قربانی واحدی برای گناهان ارائه کرده است که ابدی است و در دست راست   (Ps.110,1) !را مدفوع پاهای خود را

بنابراین او هم کاهن   (۱۳-۱۰:۱۲به پای زیر پای او گذاشته شوند. )عبری ها خدا نشسته است و از این پس منتظر می ماند تا دشمنانش 

بیایید شاد و شاد و به او شکوه و جالل بدهیم؛ برای ازدواج بره آمده است، و   . بره ازدواج میکنه .اعظم و هم بره است. و بره داماد است

بوم خوب لباس، براق، خالص؛ برای بوم ظریف، کار درست قدیسان همسرش خود را آماده کرده است. و به او داده شد که او باید در 

است. و او به من سایث می کند، بنویس: برکت، که به شام عروسی بره دعوت می شوند! و اون به من خیانت کرد، اینها کلمات واقعی  

  (9-19,7خداست. )برگرد.

او به   . برای او خودش داده است. ما میخوایم متعلق به عروس باشیمبره با زنی که آماده کرده ازدواج می کند که آماده شده است و  

عنوان پروردگار در دست راست پدر نشسته است. او پدر نیست، بره پیش از تاج و تخت است و به عنوان پروردگار بر تخت، هر دو  

ت بزرگی که هیچ نمی توانست آن را بشمارد، از  تصویر به هم تعلق دارند، حتی اگر متناقض به نظر برسه. بعد از این دیدم: و بنگر، کثر

  -هر ملت و قبیله و مردم و زبان، در برابر تاج و تخت ایستاد و در برابر بره، با ردای سفید و درختان نخل در دست شان پوشیده بود. 

هدایت می کند و خدا هر اشک    برای بره ای که در میان تاج و تخت است آن ها را چوپان خواهد کرد و آن ها را به منابع آب زندگی 

همسر داماد عروس بره است: و یکی از هفت فرشته ای که هفت کاسه داشت، پر از   (Rev.7,9.17) .را از چشمانشان پاک می کند

  (21,9هفت طاعون آخر، آمد و با من صحبت کرد و گفت: بیا. من عروس رو بهت نشون میدم، همسر بره. )برگرد.

پدر با تاج و تخت پسر که بره است و برای همیشه پایبند است ادغام می شود: و دیگر نفرین نخواهد شد؛ و تاج و   در پایان، تاج و تخت

این در حال حاضر به نظر می رسد مانند این در   .(22:3تخت خدا و بره در او خواهد بود؛ و بندگانش به او خدمت خواهند کرد )وحی 

را به نشستن با من بر تخت من, همانطور که من نیز غلبه و نشستن بر تاج و تخت خود را با پدرم.  : هر غلبه, من او 3:21مظهر در برگرد 

  .بره پیروز بر گناه، مرگ و شیطان است که به تسخیر کننده زمینی سهمی در معاشرت خود به تاج و تخت با پدر می دهد

صاویر متنوع را ببینید. بهتر است به جمله بندی کتاب مقدس بچسبیم  من فکر می کنم ما می توانیم موضوع مشترک در تمام این ت :پایان

گاهی اشاره به کاهن اعظم بیشتر به ما می گوید،   .و در مورد آنچه بدون دلیل در این فرمول بندی ها به ما داده نشده بود تأمل کنیم



صحبت کنیم: بیا! اما خدا می خواست عیسی تا  گاهی چشم انداز سرنگونی دشمنان خدا، گاهی می خواهیم با عروس پسر خدا و روح 

  .آخر به عنوان بره قربانی محبوبش درک و تمنین شود. بنابراین ما هم می خواهیم این افتخار را به او بدهیم

 


