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 اوت 6/ موعظه درباره تبديل هيات الهی نجات دهنده 

                                                                                       

  )9/8/2020برای يکشنبه (  

هيات او متبدل گشت، و چهره اش چون در نظر ايشان "در کوه تابور ، در شگفتی سه تن از شاگردانش ، عيسی 

شاگردانش عادت کرده بودند که استاد خود را به ). 2: 17متی " (خورشيد درخشنده ، و جامه اش چون نور سفيد گرديد

. عنوان يک مرد ساده ببينند ، و برای اولين بار آنها او را می بينند که او مانند نور خورشيد درخشان شده و تابش می کند

از اين طريق ، آنها تأييد كردند كه . ت بيشتر ، پيامبران موسی و الياس به عيسی ظاهر شدند و با او صحبت كردندبا حير

هراس شاگردان کامل . عيسی، مسيحا است كه آمدن او به جهان به عنوان نجات دهنده قرنها پيش از آن پيشگويی شده بود

اين : "پوشانده بود، صدای خدای پدر را شنيدند که به آنها می گويدشد وقتی که ، از طريق ابرهای درخشان که آنها را 

  ) 5: 17متی " (او را بشنويد. است پسر حبيب من که از او خشنودم

    

. تبديل هيات ، همانطور که سرودهای کليسا می آموزد ، به منظور تقويت شاگردان خداوند و ايمان آنها به او اتفاق افتاد

او آنها را از ! مى كه آنها ديدند او مصائب وحشتناک بر صليب را ديد، مجروح و دلسرد نشونداين بود تا بعداً هنگا

نااميدی نجات داد ، و آنها بعداً در سفرهای رسولی خود به امتها قدرت يافتند تا با جسارت اعالم کنند که عيسی خدای 

ات خداوند تأکيد می کند و به عنوان شاهد واقعی بعداً قديس پطرس در رساله دوم خود، بر حقيقت تبديل هي. واقعی است

ما در پی افسانه های جعلی نرفتيم، چون از قوت و آمدن خداوند ما عيسی مسيح شما را : "از اين واقعه صحبت می کند

ی به زيرا از خدای پدر اکرام و جالل يافت هنگامی که آوازی از جالل کبرياي. اعالم داديم، بلکه شاهد کبريايی او بوديم

و اين آواز را ما زمانی که با وی در کوه مقدس بوديم شنيديم ". اين است پسر حبيب من که از وی خشنودم: "او رسيد که 

  ).18- 16: 1دوم پطرس (»که از آسمان آورده شد

    

) ک کنندآنطور که برای شاگردانش امکان پذير بود در(در اينجا بايد تأکيد کرد که خداوند در طول تبديل هيات خود، 

ما در پايان هر يك از مراسم ليتورجی الهی . جالل الهی خود را که هميشه به عنوان خدا حضور داشته است نازل کرد

انجيل نگاران . است، نوری فوق طبيعی كه هيچ ارتباطی با نور خورشيد واقعی ندارد" نور واقعی"می خوانيم كه خدا 

، زيرا آنها هيچ اندازه ی مقايسه ديگری برای توصيف نوری كه از چهره درخشيد " مانند خورشيد"خاطرنشان كردند كه 



به همين دليل است كه آنها خاطرنشان كردند كه نور تبديل با نور خورشيد متفاوت . مسيح تابش می كرد، نمی دانستند

اع نور ايجاد نمی شود، توصيف می کنند، به اين معنی که مانند ساير انو" نامخلوق"پدران مقدس اين نور الهی را . است

در آن زمان ، خداوند فيض خود را از طريق بدن تماماً قدرتمند خود . بلکه بدون آغاز يا پايان، مانند خدا جاودانه است

همانطور که قديس پولس رسول می . آشکار نمود و نشان داد كه جالل طبيعت انسانی او كليسای او را احاطه كرده است

نيز مانند دو پيامبر و سه شاگرد ) به بدن خداوند پيوستند(مومنانی که بخشی از کليسا هستند . ح استگويد ، کليسا بدن مسي

  .در جالل الهی و فيض خدا سهيم می شوند) 5در آيه (تحت ابر درخشان 

    

داشت، همچنين مکالمه ای که عيسی با دو پيامبر در زمان تبديل هيات الهی خود در مورد مرگ قريب الوقوع بر صليب 

مسيح جالل خود را نه تنها در . ويژگی مشترک هر دو جالل است. رابطه نزديک بين اين دو واقعه را نشان می دهد

خود عيسی ! تابور، بلکه همچنين در جلجتا نيز نشان داد ، هر چقدر هم که ممکن است برای ما متناقض به نظر برسد

ن آن است كه جالل پسر انسان آشکار شود و خدای پدر در او اکنون زما: "شب قبل از دستگيری و مصلوب شدنش گفت

  ).31: 13يوحنا " (جالل يابد

    

هر مسيحی مومن ، هنگامی که آزار و اذيت و اندوه را تحمل می کنند ، با صبر و شجاعت خود در رنجهای مسيح 

هنگامی که خداوند برای قديس  .آنها خدا را جالل می دهند و به نوبه خود توسط او تجليل می شوند. شرکت می کنند

) عيسی(بدين سخن : "پطرس پيش بينی کرد که چگونه زندگی خود را به پايان می رساند، انجيل نگار توضيح می دهد

تبديل هيات خداوند پشتيبانی ، ). 19: 21يوحنا " (خدا را جالل خواهد داد) پطرس(بيان داشت که به چه قسم موت او 

می کنند ، مردم در هر سنی تقويت می شوند و آرامی را از آسمان دريافت . ای بشريت استتسلی ، اميد و زندگی بر

هنگامی که فرد آزمايش شده با ايمان به خداوند متعال پناه می برد و رنج اين . درست همانطور که شاگردان تقويت شدند

دنيای درونی آنها پر . حشان تسکين می يابدزندگی صليبی را تحمل می کند، احساس می کنند که قلب شان آرام شده و رو

كسانی كه صليب خود را برمی دارند ، در كنار مسيح هستند و با آن دزد . از شجاعت ، ايمان ، صبر ، اميد و عشق است

، از جانب خداوند ) 42: 23لوقا " (ای خداوند، مرا به ياد بياور، هنگامی که به ملکوت خود آيی: "فرياد می زنند

  .آمين). 43: 13متی "(پارسايان در ملکوت پدر خود مانند خورشيد خواهند درخشيد"ن دارند كه اطمينا

  

  متروپوليتن پيسيديه، اسقف اعظم سوتيريوس~ 


