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و کار نجات بخش او  به زمين حيمس یسيخداوند ما ع آمدن تيبشر خيدر تار داديرو نيو سودمندتر نيبزرگتر كه البته

 نيو ا کردند یم یزندگ هيهوديو  ليکه در آن زمان در جل غبطه بخوريم یاز ما ممکن است به افراد یاريبس. بود

 کيبه او نزد مارانيو ب ضانيمر -  ندنيخدا را با چشم خود بب ودخ یعني،  حيمس یسيع ماکه خداوند  تندرا داش ازيامت

، چقدر شگفت راستىبه  .رهايى يابند یمنياهر یروهاياز ن انسانها و؛  شفا يابند العالج یهايماريبحتى از شوند تا  یم

  !مى كرديمنگاه  حيخود به مس انو با چشم بوديم در آن زمان زنده اگربود  زيانگ

  

حضور  یآمد تا شاد فرود نيبه زم آسمانپسر خدا فقط از  ايآ: ميتر فکر کن قيعم موضوع نيدر ا بياييدحال ،  نيا با

ه کردند ، ب یم یزندگ نيدر منطقه کوچک فلسط خدمت عمومى او یکه در سه سال زندگ یافراد براىخود را فقط 

همانطور که " (ات مانج یما مردم و برا یبرا" -  بخشد رهايىهمه اعصار  یآمد تا جهان را برا حيمس ؟ارمغان آورد

محدود کند که در  یخود را فقط به افراد ديپس چگونه ممکن است که او حضور مف). نامه اعتراف مى كنيمما در اعتقاد

 یامر از جانب خدا ب نيا اي؟ آ!کردند  یم یکشور کوچک زندگ کي کيبار يیايجغراف یآن سه سال در مرزها

 یقائل نم ضيتبع دهد که خدا یم نانيخدا به ما اطمخطا ناپذير  کالم ؟كند التفاتتعداد اندک  نيکه به ا ستين یانصاف

، صرف نظر از مى آورند مانيا حيکه به مس یافراد). 34 :10اعمال " (نيست تبعيضى ميان مردمان قائل خدا: "شود

از خدا برخوردارند ، همانطور که  یکساني یايااز مز شهيکنند ، هم یم یکه زندگ عصرىدر هر  ،که باشند یهر ملت

  ).را ببينيد 8: 13 انيعبران." (همان است تا ابدو و امروز  روزيد حيمس یسيع: "كند یم آشكارما  براىپولس رسول 

  

را  حيمس  مى توانيم ،، پس از دو هزار سال ميکن یم یما که امروز زندگ ايآ: ميريرا در نظر بگ ريموارد ز دييايب

 حيکه در زمان مس ی، مانند افراد ميکن افتيو برکات او را در ميکن ، با او صحبت ميده، به او گوش  ميکن مالقات

  کردند؟ یم یزندگ

 ديتعم ، و در آن ميبه عنوان خدا اعتقاد دار حياز ما که به مس یکسان. "بله" مى دهد پاسخ – قاطعيتو با  ارسم -  سايکل

 نياول یکه در آن زمان برا یانکس يكسان ازاتياز امت ،ميمتحد ماند کياو به صورت ارگان یسايو کل حيو با مس ميگرفت

  گونه باشد؟ نيتواند ا یچگونه م! واقعاً قابل توجه است نيا! ميخوردارکردند ، بر یرويپ حيبار از مس

  

از عقل انسان اين . ممکن است رخ دهد یداديرو نيما محال است که انسان بفهمد چگونه چن یمحدود انسان عقل با

روزمره مان  یکه در زندگ یاتفاق حيقادر به توض یمعموالً ما انسان ها ، وقت. رسد یرود و به قلمرو راز م یفراتر م

داد ، مانند  حيتوض یتوان با منطق بشر یرا نم زهايچ زا یاريبس! مينام یراز م کي، آن را  ميستين ،دهد یرخ م

از آنها ،  یشدن به آنها و بهره مند کينزد یاسرار خدا هستند و برا نهايا. یمربوط به اعمال اله یعيحوادث فراطب



مورد  درحواس ما فقط . مياستفاده کن) و المسه يیاي، بو يی، چشا يی، شنوا يینايب(از حواس پنجگانه خود  ميتوان ینم

 نيبا ا .است مانياست ، آن ا ازين یگريشدن به اسرار خدا به حس د کينزد یبرا. دهد یبه ما اطالع م یماد یزهايچ

! دارداست،  یو فرض نامعين،  کيتار كه بشر التيبا تخ یارتباط مانيا نيکس فکر کند که ا چيه دياجازه نده ،حال

 دنيرس یبرا ديرا که با يیزهاي، پسر خدا ، که همه چ حيمس یسياست ، ع یشخص واقع کيبر  یمبتن یحيمس مانيا

 یدر زندگ حيمس قيکند که حقا یم دييسال تأ 2000 نيدر ا سايکل خيتار. به ما نشان داد ميخود بدان يیبه مقصد نها

، اما سخنان من زائل خواهد شد نيو زم آسمان: "در واقع ، آنچه خداوند فرمود صادق است. شده است دييروزمره ما تأ

تا  شهيهم من"بود به ما چه گفت؟  نيزم یکه هنوز رو یدر حال حيو مس). 35 :24 یمت" (پذيرفتنخواهد  زوالهرگز 

  ).20: 28 تىم" (مى باشمبا شما  انقضاى عالم

  

 - کلمات ، به آسمان صعود کرد  نيا اني، پس از ب یسياما ع: "را اعالم کند ريتعجب کند و موارد ز یاست کس ممکن

همانطور که همه  - واقعاً صعود کرد ، اما به عنوان خدا ، مانند پدر و روح القدس  حياست؟ بله ، مس نيچناين چگونه 

 یپادشاه آسمان" یکه ما هر روز در دعا طورهمان، "سازد یرا پر م زيهمه چحضور دارد و همه جا "او  -  ميدان یم

با همه مردم در  از مشاركت یدر شام آخر ، رابطه خاص حيمس یسياما ، فراتر از آن ، خداوند ما ع. ميکن یدعا م..." 

 تا،  اورنديب مانيامسيح  لياست که مردم بخواهند به انج یالبته ، کاف. برقرار کردرا  نيزم یتمام قرون و همه ملل رو

 مشتاق ىقلب، و با طابق با اراده اوم یزندگ یبرا، تا به عنوان اعضاى كليساى او داده شونداقدس تعميد  ثيتثل امبه ن

  .به مبارزه ادامه دهند حيمس مشاركت بابراى 

بله ، در واقع ، همه ! راز است کيمن مثل  یبرا نهايهمه ا: بزند اديشنود ممکن است بخواهد فر یرا م نيکه ا یکس

که به آن ( یاله ايوكريستراز "آن را  ساياست که ما در زبان کل یزيهمان چ نيا. شود یم یراز ناش کياز  نهايا

 حيبا مس ايمانداراست که در آن اتحاد هر  عشاء ربانى/ايوكريستراز  نيا. مينام یم)" نديگو یهم م عشاء ربانى

، درست قبل از خداوند در شامگاه پنج شنبه مقدس راز توسط خود نيتر قيو عم نيربزرگت نيا. شود یحاصل م

تمام اعصار در  شبا همه شاگردان اومستمر  وقفه و یارتباط ب یتا از برقرار ،شد جاديا یو مصلوب شدن و یريدستگ

  .شودحاصل  نانياطم

راز  نيچگونه ا حيدانند که مس یم) 28- 23: 11( انيپولس به قرنت قديسنامه  نيمقدس و اول یلهاياز انج انيحيمس همه

  .شود یانجام م ليتورگى الهىدر طول مراسم  ،راز نيبزرگتر نيا ، ميدان یهمانطور که همه م. کرد جاديرا ا

  

است و  قيعم اريبس روحانى یراز با معنا کياين که  نيبا توجه به ا. نهفته استايمانداران چالش بزرگ  نجايدر ا اما

همه قابل درک  یبرا كهشود  یم انيب نيغالباً نماد یشود و با زبان یساعت فشرده م کي ظرف حدودا در كه هنگامى

که  یر شود ، به طوريتفسبه تفصيل آشکار و  یاله ليتورگىمراسم  روحانىثروت  نيهمه ابراى الزم است که . ستين

 یانجام م یاله ليتورگىکه در هر مراسم  یاله ايوكريست آيين مقدس یخود در اجرا ذهنو  دلبا تمام ر ايماندارى ه

  .، شركت كندشود

ليتورگى و درک مراسم  ريرا به تفس يیسايسال کل نيا یها کشنبهي یها موعظه، ما  به خواست خدا،  ليدل نيهم به

  .ميده یاختصاص م الهى

  



  متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه ~ 


