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در نگاه اول و با در نظر گرفتن موضوع آسمان در عهد جدید به موارد مهمی می توان اشاره کرد.
مورد اول آنکه کلمه یونانی آسمان  ouranosبیش از  ۲۵۰بار در عهد جدید آمده است که نشانگر
اهمیت موضوع می باشد.
مورد دوم آن که با مراجعه به کتاب فرهنگ لغات و بررسی کلمه  ouranosنمیتوان به واقعیت
معنایی کلمه اشاره کرد.
همینطور این کلمه به معنی فلک در عبارات پرندگان آسمان ها به عنوان مثال در انجیل متی باب ۶
آیه  ۲۶وابرهای آسمان در انجیل متی باب  ۲۴آیه  ۳۰آمده است.
همچنین این کلمه در مورد ستارگان آسمان هم استفاده شده است .به عنوان مثال ستارگان آسمان و
قدرت های آسمانی( عبرانیان باب  ۱۱آیه  ۱۲و متی باب  ۲۴آیه .) ۲۹
و مورد سوم که مد نظر ماست به عنوان محل زندگی خدا.
قبل از آنکه به بررسی مورد سوم بپردازیم الزم است که توضیحاتی در مورد کلمه  ouranosداده
شود  .اول آنکه به نظر می رسد که استفاده این کلمه توسط عیسی مسیح و شاگردان به عنوان جایگاه
خدا و مکانی برای ابرهای آسمان و ستارگان آسمانی به کار رفته است .دوم آن که به نظر من کلمه
آسمان نمی تواند در اینجا مشخصه ای برای جهان بینی دنیای باستان باشد .جهان بینی که مبتنی است
بر یک رویکرد و رفتارهای عمومی انسان.
آسمان خدا از نگاهی دیگر:
هرچند که آسمان خدا به معنی جایگاهی مد نظر است اما پرسش کجایی این جایگاه منطقی به نظر می
رسد .مسلما ً ترتیب دیگری جدا از دو موردی که در ابتدای این مطلب بدان اشاره شد مدنظر است.
آن چیزی که پوشیده و نادیدنی است .بدین منظور است که در آیات مختلفی در مورد اینکه آسمان
گشوده می شود میخوانیم .به عنوان مثال در انجیل کتاب با ب  ۳آیه  :۱۶عیسی پس از تعمید از آب
بیرون آمده آنگاه آسمان گشوده شود واو روح خدا را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی او می
آید .و یا در هنگام سنگسار استیفان می گوید :ببینید من هم اکنون آسمان را گشوده و پسر انسان را در
دست راست خدا ایستاده می بینم(رسوالن باب  ۷آیه .)۵۶
پس آسمان خدا برای انسان ها همانند کتابی بسته است مگر آنکه برای آنان گشوده شود و برای این
آگاهی در مورد آسمان ما به یک مکاشفه خدایی احتیاج داریم.
آسمان نادیدنی:
اما در مورد آنچه که با مطالعه عهد جدید برای ما روشن می گردد درواقع دو نامه یکی به عبرانیان
و دیگری افسسیان است که در مورد آسمان نادیدنی به ما اطالعاتی میدهند.
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درعبرانیان آمده است که عیسی به عرش برین( آسمان) رفته است(عبرانیان باب  ۴آیه  .)۱۴و به
مقامی باالتر از تمام آسمان ها سرفراز گردید (عبرانیان باب  ۷آیه  .)۲۶در عالم باال در دست راست
تخت خدای قادر مطلق نشسته است(عبرانیا ن با ب  ۸آیه  . )۱در اینجا تفاوتی اشاره شده است بین
آسمانی که خداوند عیسی مسی ح رفته است و آسمانی که خدا در آن زندگی می کند .در اینجا می بینیم
آسمان دارای مناطق مختلفی است.
وقتی که نامه افسسیان را میخوانیم این مطلب برای ما روشن تر می شود .در این نامه کلمه آسمان
به صورت جمع به کار برده میشود و منظور آسمانها یا تعدد آسمانها است .به عنوان مثال در
افسسیان باب  ۴آیه  ۱۰آمده است :پس آن کسی که پایین آمد همان است که به باال رفت .او باالتر از
تمام آسمان ها رفته است تا کلیه کاینات را با حضور خود پر سازد .و یا در افسسسیان باب  ۱آیه ۲۰
می خوانیم:این همان قدرت عظیمی است که خدا به کار برد وقتی مسیح را پس از مرگ زنده گردانید
و در دست راست خود در جایهای آسمانی قرار داد .در اینجا نیز تفاوتی وجود دارد بین آسمانی که
خداوند عیسی مسیح رفته است و آسمانی که او در دست راست خدای پدر نشسته است.
در اینجا به نظر می رسد که آسمان نادیدنی تا زمین گسترش می یابد .در اینجا دو موضوع را می
بینیم :موضوع اول می خوانیم که فرمانروایان و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک
و نیروهای شیطانی در آسمان (افسسیان باب  ۶آیه  .) ۱۲پس حکمران قدرت های هوا در آسمان تا
زمین( افسسیان باب  ۲آیه . )۲این آسمان نادیدنی که تا زمین نیز گسترش می یابد و کلیسا بر روی
زمین و همزمان در آسمان( افسسیان باب  ۲آیه های  ۵و .)۶
پس می توانیم این طور جمع بندی کنیم که آسمان یک دنیای روحانی است و برای وجود ظاهری ما نا
دیدنی است( دوم قرنتیان باب  ۴آیه  .)۱۸و همچنین به عنوان یک مکانی که از زمین تا تخت خدا
گسترش می یابد.
آسمان و ایمانداران:
در فیلیپیان باب  ۳آیه  ۲۰می خوانیم :ما تابع کشور آسمانی و منتظر آمدن های مسیح خداوند هستیم
که به عنوان نجات دهنده از آسمان می آید .پس ایمانداران سرزمین پدری در آسمان دارند و
شهروندان آسمانی هستند.
توضیح بیشتر در مورد آسمان در افسسیان باب  ۲آیه های  ۴تا  ۶میخوانیم :اما خدا آنقدر در
رحمت بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که اگرچه به علت خطاهای خود مرده
بودیم ما را با مسیح زنده گردانید و به خاطر اتحادی که با مسیح داریم ما را سرافراز فرمود و در
قلمرو آسمانی با مسیح نشانید .آسمان مفهوم و معنای بیشتری از سرچشمه برکات آسمانی برای ما
دارند ،ایماندارانی که در روی زمین زندگی می کنند همزمان در آسمان نیز حضور دارند.
سابقه تاریخی آسمان:
به طور کلی این طور می توان آن را عنوان کرد که همانطور که زمین دارای سابقه ای تاریخی است
آسمان نیز دارای همین سابقه تاریخی می باشد .به واسطه آمدن مسیح بر روی زمین ،رابطه
جدیدی بین زمین و آسمان پدیدار آمده است .عبارت در آسمان و بر روی زمین نمایانگر این امر مهم
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است که رابطهای بین زمین و آسمان وجود دارد .در افسسیان باب  ۱آیه  ۱۰آمده است :در وقت
معین نقشه او عملی شود و کلیه کاینات یعنی همه چیز هایی در آسمان و زمین هستند تحت فرمان
مسیح با هم جمع شوند .همچنین در کولسیان باب ۱آیه  ۲۰میخوانیم :به وسیله مسیح همه چیز را با
خود آشتی داد و به وسیله ریختن خون مسیح بر روی صلیب صلح و دوستی بین خدا و هر آنچه در
آسمان و زمین است برقرار گردید .در اینجا رابطه ای بین آسمان و زمین پدیدار گشته است
،همانطور که مسیح در انجیل متی باب  ۶آیه  ۱۰دعا می کند :اراده تو همانطور که در آسمان اجرا
می شود در زمین نیز اجرا شود.
به واسطه آمدن م سیح بر روی زمین رابطه جدید بین زمین و آسمان به وجود آمد که در آن آسمان
با مسیح به زمین آمده است .با آمدن مسیح ،پادشاهی آسمان ها بر روی زمین آمده است .بدین گونه
می بینیم ایمانداران به عیسی مسیح هرچند که بر روی زمین زندگی می کنند اما در آسمان نیز
حضور دارند به عبارت دیگر همزمان بر روی زمین و در آسمان حضور دارند.
با آمدن مسیح بر روی زمین ،آسمان دارای ساکنان جدیدی شده است .در عهد قدیم کسانی که مردند
به سرزمین مردگان وارد گشتند .اما بعد از آمدن مسیح به آسمان میروند .در عهد جدید میخوانیم
که ایمانداران پس از مرگ به بهشت میروند(لوقاباب  ۲۳آیه .) ۴۳و با خداوند در خانه آسمانی
زندگی خواهند کرد( دوم قرنتیان باب  ۵آیه .)۸
و در روز داوری آسمان به زمین می آید و آسمان و زمین در یک هارمونی کامل با یکدیگر قرار
خواهند گرفت .و خدا با همه شکوه و جالل بر روی زمین همانگونه که در آسمان است خواهد بود.
و همه آفرینش( آسمان و زمین) تخت و جایگاه خدا خواهد شد و پرخواهد بود از جالل و شکوهش.
آسمان جدید و زمین جدید:
-۱آنگاه آسمانی تازه و زمینی تازه دیدم .زیرا آسمان و زمین نخستین ناپدید شدند و دیگر دریایی
وجود نداشت -۲ .ش هر مقدس یعنی اورشلیم تازه را دیدم که از آسمان از جانب خدا مانند عروسی که
برای شوهرش آراسته و آماده شده باشد به زیر می آمد.
 -۳از تخت صدای بلندی شنیدم که می گفت :اکنون خانه خدا در میان آدمیان است و او در بین آنان
ساکن خواهد شد و آنان قوم او ،و او خدای آنان خواهد بود-۴ .او هر اشکی را از چشمان آنها پاک
خواهد کرد .دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج خبری نخواهد بود ،زیرا چیزهای کهنه در
گذشته است -۵ .سپس آن تخت نشین گفت :اکنون من همه چیز را از نو می سازم .و به من گفت:
این را بنویس زیرا این سخنان ،راست است و می توان به آنها اعتماد کرد -۶ .به من گفت :تمام شد،
من الف و یا ،اول و آخر هستم … ( .مکاشفه یوحنا باب  ۲۱آیات  ۱تا ..)۶

