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 عیسی چه کرد؟: درك کار مسیح 
 ت أ تبدیل هی   : 6درس  

 دکتر آر. سی. اسپرول 

خواهیم به لحاظ زمانی تا حد  دهیم، می، همچنان که به بررسی کار مسیح ادامه می این جلسه تو
اش  در آغاز خدمت زمینی که  ي عیسی در بیابان  خواهیم از روایت وسوسه زیادي جلوتر بریم. می 

اش رخ داد، جهشی داشته باشیم.  به تبدیل هیئت او که نزدیک به پایان زندگی اتفاف افتاد، 
که آیا این بدین معناست که هر آنچه بین وسوسه و تبدیل هیئت   هسوال باشن توبرا نهممک

خواهم به تبدیل هیئت  یکی از دالیلی که می  معنا و پوچ بود؟ البته که نه.عیسی اتفاق افتاد بی 
ام که اگر این فرصت را داشتم که شاهد  عیسی بپردازم شخصی و درونی است. همیشه گفته 

خواهم شاهد رستاخیز او باشم، اما در کنار آن چیزي  زندگی عیسی باشم، قطعاً میعینی چیزي در  
چون   هستش،   خواهم با چشمان خودم ببینم جالل مسیح در تبدیل هیئت اوکه بیش از همه می 

، بلکه پیامی بسیار مهم  دِهصحنه از روایت نه تنها اطالعات بیشتري راجع به عیسی به ما می  اون 
اش، اغلب به موعظه و در طول خدمت زمینی  .دِهمی نیز به ما ارائه  شون خدمت و حیاتی پیرام
ي آمدن پادشاهی خدا و شفاي بیماران و حتی در برخی موارد زنده شدن مردگان  تعلیم درباره

مشغول بود. اما یکی از مسئولیتهاي اصلی عیسی در تجسمش این بود که جالل خدا را نمایان و  
یعنی پطرس، یعقوب و یوحنا    ؛مان اتفاقی است که در اینجا در حضور سه مردو این ه ه.  آشکار کن

 شاگردان عیسی معروف بودند، رخ داد.   ي درونیحلقه که به 

: هنویسمی اینطور  17بازگو کنم. متی در فصل  تون اجازه بدهید این واقعه را از زبان متی برا
را در خلوت به    شان یرا برداشته، ا  نا وحیو برادرش    عقوب یپطرس و  ، یسی «و بعد از شش روز، ع

درخشنده و  د، یاش چون خورشاو متبدل گشت و چهره  ات یه شان یا و در نظر. بلند برد یکوه
شده، با او گفتگو   ظاهر شان یبر ا اسیو ال  یکه ناگاه موس .دیگرد دی اش چون نور، سفجامه 

است! اگر    کوین   نجایمتوجه شده، گفت که «خداوندا، بودن ما در ا  یسیاما پطرس به ع  .کردندی م
.»  اسیال   ي برا  يگرید  و  یجهت موس ه ب   یکی تو و    ي برا  یک ی  م، یبساز   نجایدر ا   بان یسه سا  ، یبخواه

از ابر   يآواز  نکیا افکند و هیسا شان یدرخشنده بر ا يو هنوز سخن بر زبانش بود که ناگاه ابر
  ن ی چون شاگردان ا  و !»  دیخشنودم. او را بشنو  ي من که از و  ب یحب  است پسر  نی که «ا  دیرس  در

را لمس نمود   شان یآمده، ا کینزد یس یع .ترسان شدند تینهایافتاده، ب در  يبه رو دند، یرا شن
تنها   یس یجز ع را کسچ یو چشمان خود را گشوده، ه!» دیو ترسان مباش دیزیو گفت: «برخ

 .»دندیند
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اشاره   ، تجسم درسدر  ، در ابتداي این سري دروس برگردیم و با هم نگاه کنیم، ه به عقب اگ
کردم که در زندگی عیسی یک پیشرفت کلی وجود داشت که از خوار شدن به تکریم و سرافرازي  

القدس داشت، در لفافه بود. الوهیت  رسید و مهمتر از همه الوهیتی که از ازل با پدر و روح می 
اما اکنون، در حالی که   بود.شده پشت طبیعت بشري او نهفته در واقع در او پنهان شده بود. 
  د که د می خواه ون خود را که اغلب در جلیل اتفاق افتاد به پایان می رس عیسی خدمت علنی 

با آگاهی کامل از اینکه چه رنج و مرگی در آنجا انتظارش را  و  ،  ببرهحرکتش را به سوي اورشلیم  
قبل از اینکه   ي فیلیپی به شاگردانش اعالن کرده بود.زگی در قیصریه به تا  را آن و کشد، می 

و به همراه پطرس، یعقوب و یوحنا به   هجدا می شاز سایرین ، او بشهسفر به اورشلیم آغاز 
بودند، هیئت عیسی    اونجاچهار نفرشان  -رود و به ما گفته شده در حالی که هر سه کوهی بلند می 

اي که «تبدیل هیئت»، ترجمه  شد. حاال، این به چه معناست؟ کلمه در مقابل چشمانشان تبدیل 
اي داریم که مستقیماً از این  و ما در انگلیسی کلمه   آید.می   metamorphoي یونانی  شده از کلمه 

یا دگردیسی. ما از این کلمه در دنیا زمانی استفاده   metamorphosisواژه گرفته شده؛ یعنی 
ده و پس از مدتی کامالً تغییر شکل میتنیده  بینیم که دور خودش پیله  کنیم  که کرمی را میمی 

یعنی   پس تبدیل هیئت یا دگردیسی اساساً اي زیباست.آید پروانهو آنچه از پیله بیرون می 
دهد و این سه  ري که در اینجا در ظاهر عیسی رخ می یک تغییر شکل ظاهري. و تغیی دگرگونی، 

 انگیز است.حیرت  شاگرد شاهد آن هستند، حقیقتاً

اش چون خورشید  «سیماي او دگرگون شد: چهره :هکنببینید متی چگونه آن را توصیف می 
اش همچون نور، سفید شده بود.» اولین چیزي که متی راجع به آن صحبت  درخشید و جامه می 
ي او شروع کرد به درخشیدن؛ شروع کرد به تابیدن.  چهره و سیماي عیسی است. چهره  کند، می 

درست در برابر چشمان ایشان نمایان گشت. آنها دیدند که   ، نور و درخشندگی خاصی از جالل
توان آن را به درخشندگی خورشید تشبیه  صورت عیسی با چنان شدتی درخشان شده که می 

کند اما من به چند  شنوید چه چیزي به ذهنتان خطور می وصیف را می م وقتی این تون دنمی  کرد.
قدیم است که موسی از خدا   اي در عهدچیز در تاریخ نجات فکر می کنم. نخستین مورد آن لحظه

) به او بدهد، یعنی   visio Dei( درخواست کرد که فرصتی براي داشتن یک رویاي بزرگ
ي مشتعلی بود که نمی سوخت. او شاهد  هد عینی بوتهاي از خود خدا. البته موسی شامکاشفه 

او شاهد اموري بود که   ها در دریاي سرخ بود.آساي اسرائیل از چنگال ارابه عینی رهایی معجزه
اما موسی وقتی از کوه   گیر بود.شِکیناي خود آشکار نمود و بزرگی و شکوه او نفس  خدا در جاللِ

؛ او گفت: «خداوندا، تمنا اینکه روي خود را بر من  کردباال رفت، یک رویاي بزرگتر درخواست 
گویم چه کار  نی. به تو می ودبنمایی.» یادتان هست؟ خدا گفت: «نه موسی.» تو بهتر از آن می 
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دهم و سپس عبور  کنم و تو را در آن قرار می خواهم کرد. من شکافی در این صخره ایجاد می 
اصل پشت یهوه از مقابل تو عبور خواهد کرد و من در  خواهم کرد؛ تو پشت مرا خواهی دید، در  

یک نظر پشت خود را بر تو نمایان خواهم کرد. اما روي مرا نخواهی دیدي زیرا نوشته شده که  
اي که داد عمل کرد و  پس خدا مطابق وعده تواند روي خدا را ببیند و زنده بماند.هیچ کس نمی 

در شکاف صخره پنهان شده بود. و آنچه موسی دید   از مقابل موسی عبور کرد، در حالیکه موسی
موسی با چنان شدتی شروع به   ياز پشت بود. و ناگهان چهره و چشمی از جالل خدا گوشه 

که   اش را براي قوم بپوشانددرخشیدن کرد که وقتی از کوه به پایین برگشت مجبور شد چهره 
 زده شده بودند. دیدند وحشتاز آنچه می 

ي موسی به شکلی  که جالل خدا که از چهره  هستشنیم این ودي آن صحنه می چیزي که درباره 
درخشید، جاللی بازتاب شده بود. در واقع، انعکاسی از جالل خودِ خدا بود. این درخشش  عظیم می 

آمد، بلکه از پشت خدا می آمد. اما حاال اتفاقی که در تبدیل هیئت رخ  از درون موسی نمی 
عیسی جالل خدا را منعکس کند. این نور که درخشانتر از خورشید بوده دهد، این نیست که  می 

  ي او منعکس شده باشد. نه اینکه بر چهره  شه، ي او تابان است، از درون او ساطع می و بر چهره 
ي عبرانیان  خاطر دارید که وقتی نویسندهمنشاء این نور وجود خود عیسی و الوهیت اوست. به

  عیسی صحبت کرد، گفت که او فروغ جالل خدا و مظهر کامل ذات اوست.   يي خود درباره در نامه 
با این جالل و شکوه   ، مقدسی اي به این فکر کنید که خداي پدر در سراسر تاریخ کتاب حاال، لحظه 

لحم کند، همان جاللی که در دشتهاي بیت خود را آشکار می  ، ي ابر جاللِ حضورشخیره کننده
طور  ي تولد عیسی را دادند، همان جالل خدا که به تگان مژده آشکار شد، هنگامی که فرش

ي عبرانیان روشنایی  زده کرد. این جالل خدا به بیان نویسندهغیرمستقیم تابید و مردم را وحشت 
، اینکه مسیح، فروغ جالل خداست. منظورم این هست...  هگیرخود را از شخص دوم تثلیث می 

کند:  ش نکردند. یوحنا انجیل خود را با این مقدمه آغاز می که رسوالن هرگز این لحظه را فرامو 
ي آن. سپس، وقتی به تجسم  ، خدا بود» و ادامه کلمهخدا بود و  کلمه نزدبود و  ابتدا کلمه «در 

.» پطرس هم  ، و جالل او را دیدیمما ساکن شد ان یو م دیگوید: «کلمه جسم گردرسد می می 
 ن را ببیند.اوجالل که باالي کوه توانست  مشاهدهبه همین  کنهاشاره می

گیریم. او در حالی که در راه دمشق با سرعت حرکت  حاال، پولس را در راه دمشق در نظر می
، ناگهان با نوري عظیم که درخشانتر از خورشیدِ  سونهرب کرد تا علیه مسیح و کلیساش جفا می 
گوید: «اي شائول، شائول،  که به وي می  روز بود، کور شد. او به زمین افتاد و صدایی شنیدنیم

براي چه بر من جفا می کنی؟» مالقات او با عیسی در راه دمشق در واقع مالقاتی با نوري کور  
راحتی در مورد  طور موقت کور کرد. ما اصطالحی داریم که به او را به  کننده بود؛ نوري که حقیقتاً
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اند.» خب، ما واقعاً  بریم: اینکه آنها «نور را دیدهکار می اند به کسانی که به مسیح ایمان آورده
طور مستقیم جالل آشکار  اما با حس بینایی خود و به  ، ایمایم. ما آن را فهمیده آن نور را ندیده

 ایم. شده خدا را مشاهده نکرده

  گونهمان در آسمان داده شده،  رویایی مبارك است، جایی که خدا را آن اي که براي آیندهوعده 
شود که اورشلیم جدید از آسمان  که هست خواهیم دید. و در کتاب مکاشفه، وقتی به ما گفته می 

، 21کند؛ او در فصل ي پتموس بیان می گردد، یوحنا مضمون رویاي خود را در جزیرهظاهر می 
  دم یقدس ند  چ یاینطور می گوید: «و در آن هو    کندي اورشلیم جدید صحبت می درباره   22ي  آیه

احتیاج به  قادر مطلق و بره قدس آن است.» و اورشلیم جدید، آن «شهر  ي خدا  خداوند  اریز
توانید تصور کنید که در این شهر جدید خورشید اصالً نتابد؟ ماه وجود  .» آیا می آفتاب ندارد

خواهد مکانی شوم و  رسد که یوحنا می ندارد. هیچ فانوس و چراغی نیست. اینگونه به نظر می
دهد که چرا در اورشلیم  وصیف کند، جایی که هیچ نوري وجود ندارد، اما او توضیح می تاریک را ت

چون شهر نیازي به آن ندارد؛ زیرا جالل خدا آن را   جدید هیچ خورشید، ماه و چراغی نیست. 
بینید، وقتی درخشندگی و تشعشع جالل خدا کامالً آشکار  کند و بره چراغ آن است. می روشن می 

جا کامالً روشن و  اون چه نیازي به چراغ و خورشید هست؟  هپنهان نیست، دیگ و دیگر هشمی 
ن چیزي است که پطرس،  وهم با درخشش جالل خدا و بره. این هم اون درخشان و واضح است، 

طعمش را تجربه کردند. در اینجا عیسی جالل خود و جالل    ، یعقوب و یوحنا روي کوه تبدیل هیئت
 دهد. نشان می  خدا را به ایشان 

حاال بخش دوم این توصیف مربوط به لباسهاي عیسی است. لباسهایش مثل نور سفید شده بود. 
توانند  کننده و سفیدکننده اي نمی اش آنقدر سفید شد که هیچ پاك کند که جامهلوقا اضافه می 

ي سفیدي  توانستند چنین جامه اي هم نمی هاي حرفهمانند آن سفید کنند؛ ، یعنی لباسشویی 
تواند سفیدتر از لباسهاي عیسی در آن لحظه سفید  تحویل دهند. در این لحظه، حتی تاید هم نمی 

اي خاکستري روي آنها نبود، حتی یک خال یا  کند. آنها کامالً سفید بودند و هیچ رگه یا نقطه 
ه با نوري که  درخشید و کامالً سفید بود کهاي او می جامه  توان تصور کرد.ب اي که کوچکترین لکه 
 آمد و شدیدتر از نور خورشید بود، هماهنگی داشت. از درون او می 

کنم و از  کنم، همیشه یک کودك را در میان جماعت انتخاب می ي این متن موعظه می وقتی درباره 
پرسم «لیمو چه رنگی است؟» «پرتقال چه رنگی است؟» خیلی  پرسم. میاو یک سوال ساده می 
دانند. آنها  ها جواب آن را می پرسم «لیمو چه رنگی است؟» و تمام بچه ی ساده است، پس من م

گویم: «عالی. حاال وقتی چراغها خاموش هستند آن لیمو چه رنگی  گویند: «لیمو زرد است.» می می 
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کنند...در واقع درگیر یک پرسش  است؟ وقتی تاریک است چه رنگی است؟» و آنها شروع می 
شوند. منظورم این است که آنها فرض  صیات اولیه و ثانویه می ي خصوفلسفی قدیمی درباره 

گوییم که رنگ یک  شود لیمو هنوز زرد است. نه، ما می کنند که وقتی چراغها خاموش می می 
خصوصیت اولیه نیست، بلکه خصوصیت ثانویه است؛ چیزي نیست که ذاتی و در درون شیء  

ي تابیدن نور خورشید است. و رنگهایی  در نتیجه کنیم، باشد. اما رنگی که در این دنیا تجربه می 
اند، بلکه بازتابی از رنگین کمان هستند. پس همه  بینیم، رنگهایی نیستند که جذب شده که می 

رنگ است. و اگر رنگی وجود نداشته باشد، تمام آنچه دارید،  چیز در خود و به خودي خود بی 
شید، آن کامالً و بطور مطلق سفید خواهد بود. پس  سیاه است. اگر بازتاب تمام رنگها را داشته با

شود و لباسهایش در  ي میان نور و رنگ را می بینید. نور از درون مسیح ساطع می در اینجا رابطه 
نحو کنند و بدین عیب و نقص شروع به درخشش می سفیدِي خالص وبی  ، درِي تبدیلاین تجربه

 سازند. آن نور را نمایان می 

هست.   Moby Dickلویل نوشته شده و عنوانش ام به قلم هرمَن مِن مورد عالقهدانید رمامی 
ام در فصلی از این کتاب با عنوان  بهترین فصل کتابی که به زبان انگلیسی تاکنون خوانده

ي  هاي بسیاري را که سفیدي به نمادي براي تجربه«سفیدي وال» است که ملویل در آن جنبه 
ي سفید و بزرگ که نماد وحشت است،  ، کوسهو شبه  نماد روح  :کندمی بشر تبدیل شده کشف 

سفیدي بکارت و پاکی. و او در آن وال سفید بزرگ نمادي زمینی از خدا را دید، جایی که آن  
ي جالل، قدرت و بزرگی اوست، اما در عین حال پوششی است  دهندهسفیدي همزمان که نشان 

صت دارید که این فصل را بخوانید، حتمًا این کار را  که هویت او پشتش پنهان شده. اگر فر
بکنید. این متن دانسته و هدفمند بصورت الهیاتی نوشته شده است و قصد ملویل این بوده  

 که الهیاتی باشد.  

  اي گه. صبر کنید، ادامه داره. چه چیز دینیستاما این تجربه بر روي کوه تبدیل هیئت تنها بصري  
همان حال که ایشان براي مدتی محِو این نور سفید شده بودند: «ناگاه  دیده و شنیده شد؟ در 

بینند که موسی و  دو مرد، موسی و ایلیا، پدیدار گشته، با او به گفتگو پرداختند.» ایشان می 
کنند. در واقع شریعت و انبیا هستند که گرد هم جمع  و با عیسی شروع به گفتگو می   ن آایلیا می 

ي سرنوشت و ماموریتی که پیش روي مسیح موعود است با او صحبت  ارهبه وضوح درب  ، وشدند
هاي انبیا تحقق یابند، این انسان پرجالل باید رنج بکشد و  کنند. براي اینکه شریعت و نوشتهمی 

بمیرد. این فراتر از تحمل پطرس بود؛ پس اینطور گفت: «واي خداوندا، یه لحظه صبر کن، این  
ي روحانی لذت  خواهم از این تجربه نم؛  می وجا بمناهم براي همیشه همیالعاده است. می خو خارق 

و بر روي   ، یکی براي تو، یکی براي موسی و یکی هم براي ایلیا - ببرم. بگذار سه سرپناه بسازم
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این کوه تبدیل هیئت با یکدیگر وقت بگذرانیم.» و در حالی که این سخنان بیهوده را به زبان 
  ، درخشان ایشان را در بر گرفت. این ابر پایین آمد و کامالً آنها را فرا گرفتآورد، ناگاه ابري می 

.»  او را بشنویدخشنودم؛    ويکه از    حبیب منو ناگهان ندایی از ابر در رسید که «این است پسر  
به او گوش دهید. با شنیدن این ندا، شاگردان سخت ترسیدند و به روي، بر خاك افتادند. ابتدا  

ه بودند وحشت کردند. و حاال آنها با گوش خود صداي خدا را شنیدند که به ایشان  از آنچه دید
داد که به عیسی گوش فرا دهند. پس به روي افتادند و ترس بر آنان غلبه کرد؛ اما فرمان می

عیسی آمد و ایشان را لمس کرد. آنها به روي افتاده بودند. عیسی آمد، خم شد و آنها را لمس  
«مشکلی نیست. بلند شید. الزم نیست بترسید.» و چون چشمان خود را   کرد. سپس گفت: 

برافراشتند، موسی رفته بود؛ ایلیا هم رفته بود. این تبدیل هیئت تمام شده بود و عیسی را  
 اش دیده بودند، مشاهده کردند. به همان شکلی که در تمام روزهاي خدمت زمینی 

توانم براي دیدن آن صبر کنم. ما شاهد آن  نمی دوست داشتید شاهد آن واقعه بودید؟ واي. 
کوه تبدیل هیئت همیشگی خواهد بود، جایی که دیگر پوشش و پنهان    ، خواهیم بود؛ زیرا آسمان 

اش را هر لحظه  کردنی در کار نخواهد بود، بلکه نور سفید و درخشان جالل خدا و جالل بره
 گر خواهیم بود. نظاره
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