
 ۲۱ـ  ۱۶،  ۱پطرس  ۲

هایی که زیرکانه ابداع شده کردیم، از پی افسانهخداوندمان عیسی مسیح را به شما اعالم می زیرا آنگاه که ظهور پرقدرت  

سروشی از جالل  زیرا از خدای پدر، جالل و اکرام یافت و  17 .باشند نرفته بودیم، بلکه کبریای او را به چشم دیده بودیم

ما خود بر آن کوه مقدّس با او بودیم و آن  18 . «.کبریایی به او در رسید که، »این است پسر محبوبم که از او خشنودم

به عالوه، کالم  بس مطمئن انبیا را داریم که نیکوست بدان توجه کنید، چرا که  19  .سروش آسمانی را به گوش شنیدیم

قبل از  20 .درخشد تا آنگاه که سپیده بردَمد و ستارۀ صبح در دلهایتان طلوع کندتار میهمچون چراغی در مکان تیره و 

گاه به ارادۀ انسان آورده نشد،  زیرا وحی هیچ21 .هر چیز، بدانید که هیچ وحی  کتب مقدّس زاییدۀ تفسیر خود  نبی نیست

 .القدس از جانب خدا سخن گفتندبلکه آدمیان تحت نفوذ روح 

 

 

گونه خداوند  چ که ،   شاهد آن بود  وحنا یو  عقوب ی،   گریکرد که او ، همراه با شاگردان د  دیدر متن باال ، پطرس تأک

مثل    حیکند که مس اعالم خواست  یاتفاق در کوه تبور افتاد. . پطرس م نی. اه بودکرد دییخدا تأ  را به عنوان پسر یسیع

. در همان نوشته شده بودند انیبودند  که در مورد خدا یونانی یافسانه ها  اریبس مان. در آن زستین انیونانی یافسانه ها 

کشتند ، تا بعدا   می را  گریکدیکردند و   می جنگ  گری کدیمانند انسان ها بودند و با  قا  یدق انی، خدا یونانی یاسطوره ها 

 نیچن بودند. ها  نسانبهتر از ا یفقط کم ه بودند ک یها یانسان  ،به اصطالح ،انیشوند. آن خداتبدیل  یبهتر انیخدابه 

سازند تا بتوانند  یداستان م شه یبشر شناخته شده اند. مردم هم خیداشته اند در واقع در طول تار انیونانیکه  ییافسانه ها 

  نی. مشکل چنردندک یم انیرا ب یبهتر یا یدن یافسانه ها آرزو نیبهتر تحمل کنند. ا خود را روزمره یدرد و رنج زندگ

  نیمثل چن  حیپطرس گفت که مس   ندارند. یو اساس هیپا  چیه نیو بنابرا  ستند یکه درست ن است نیا ییافسانه ها 

خدا   عنواندر کوه تبور به  حیکرد که مس یاو زمان درست و مکان درست  را ذکر مبه همین دلیل  . ست ین ا یی ه افسانه

گفت:  در همین لحظه و خدا   بودشکل داده  رییتغ که نددیرا د  یسیع  عقوب یو  وحنا یپطرس، روز  نیر شده بود. در اا آشک

، که اعالم کرده بود:  روز پس از اقرار پطرس بود ۶ قا  ی دق کلش رییتغ نیمن است که از او خوشنودم." ا زی پسر عز نی"ا

، بلکه   زمان و   ست یبه عنوان پسر خدا افسانه ن  یسیشکل ع رییتغ  ۱۶، ۱۶ ی!" متیزنده هست ی، پسر خدا حی"تو مس

خدا از  ی  مکاشفه لیدل نیکرد. به ا یل ماعمابشر  خیدر تار   این را و  کرد  یمکان درست دارد. خدا خودش را آشکار م

کرد تا   مردم بتوانند خدا را  یم رآشکا  هآنگون انسان  خینشده است ، اما  خدا خودش را در تار یمردم ناش التیتخ 

     یسیمثل ما انسان است ، فقط بدون گناه. ع قا  یدق  یسی. عمینیب یبشر م  خی خدا را در تار نیما ا  یسیبشناسند. در ع

جهان بوده و   نشیزنده مانده است که قبل از آفر یهنوز از ازل تا ابد  خدا نیاست و با وجود ا  ا قلب م کینزد کینزد

  رآشکا  یسیو وضوح خدا درباره ع نددر کوه طبر صحبت کرد یو موس اسیبا ال یسیع ه ک یهست. هنگام هم  هنوز

 ریی. تغناشی نشده بود  عقوبیو  وحنا یپطرس، از فکر    یسیع ی مکاشفه .   دندیآن را د عقوبیو  وحنا یو  سرط،  پشود

  یم دییپطرس بود تا  مراهکه ه وحنا یآنها را متقاعد كرد.  دندیآنها کامال   تعجب آور بود. و آنچه آنها د یبرا یسیشکل  ع

ما بر جالل او نگریستیم، جاللی شایستۀ آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد،   .و کالم، انسان شد و در میان ما مسکن گزید کرد: ”

    ۱۴،  ۱ وحنا ی. " .پر از فیض و راستی
محصول   یسیکه ع میقاطعانه باور کن میتوان یکردند ، ما م  قیتصدتغییر شکل عیسی را روی کوه تبر  نیاز آنجا که رسوالن چن

 کند و ما را دوست دارد.  ی خدا است و به ما فکر م هخدا است که شکو یتصور آنها نبوده است ، بلکه او واقعاً منج

  ز ین قیشد ه بود، بلکه در عهد عت دیینه تنها با شهادت رسوالن تأ یسیشکل ع ر یی:     تغبه جلو حرکت کرد و گفت پطرس

 رهیدر مکان ت  یچرا که همچون چراغ د،یبدان توجه کن کوستیکه ن م یرا دار  ایشده بود. »به عالوه، کالِم بس مطمئن انب ییشگویپ

 طلوع کند»  تانیاصبح در دله  ۀبرَدمد و ستار  دهیپتا آنگاه که س درخشدی و تار م

   ه بود ، اما خدا قبالً خود را به آنها آشکار کرده بود  و به آنها نشان داد اوردندیبه دست ن الیاز خ ز یخدا را ن یوح امبرانیپ نیا

  یسیکه ع میدان ی اکنون م م؟یتوجه کن  یکیمکان تار  کیمانند چراغ در  یکلمات نبو نیبه ا دیخوهد آمد. چرا ما با یسیچگونه ع

درک     قیدر عهد عت   نبوت عیسی را انگاه می توانید ، شما  قتیهنوز مهم هستند؟ در حق یکلمات نبو نیآمده است. چرا امروز ا

که   گوید ی م ای. در آنجا اشعکند ی م فیتوص اتیرا با جزئ یس یع ۵۳ ایمثال: اشع کی.  دیکن سهیمقا یسیع یبا زندگآن را که  دیکن

و چون   برند،ی ذبح م یکه برا یا. او  همچون بره انداختخوهند   رونیاو را ب لیئخواهد آمد و مردم اسرابنده  کیمانند  یسیع

خداوند   ۀو اراد دیکش یم رونیاش خاموش است،همچنان دهان نگشود.. و آنگاه خداوند او را از مرگ ببرندهکه نزد پشم یگوسفند

چرا     که بودداده   حیقبالً در آن زمان توض ایاشع.   و دیرا خواهد د ش یخومشقت جان  ۀ.  ثمر دیبه انجام خواهد رس یبه دست و

ما بود که او بر خود گرفت و   یدهد:  حال آنکه رنجها  یم حیتوض رتیبا ح ایدهد: اشع ی کارها را انجام م نیهمه ا یسیع

 ما بود که او حمل کرد،   یدردها

 گشت؛ پرپر ما  یرها یشد، و به جهت تقص ما بدنش سوراخ یهایآنکه به سبب نافرمان  

 . میابیی او ما شفا م یبر او آمد، و به زخمها دیبخش یکه ما را سالمت یبیتأد

 



 کرده بود ، انجام داد.  ییشگویپ ا یتمام آنچه را که اشع یسیخود ع

مرقس    «.بسیاری بنهد ی در راهچنانکه پسر انسان نیز نیامد تا خدمتش کنند، بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را چون بهای رهای

۱۰  ،۴۵ 

 

را در  یسیکرد. ما ع ینیب شیپ ا یخواهد مردم را نجات دهد ، همانطور که  اشع یدرخشد که م  یهمان عشق به خدا م یسیدر ع

  لیدل  نیشده بود. و به هم دییتأ ایاشع طرف از   استشده  آشکار عیسی که در اعمال  ییزهایو همه چ  میشناس یم ایخط اشعدست 

  می توانم دانم چگونه یبر دوش من است و نم ینیبار سنگ یاست. وقت ی نور درخشان اله ز یما ن یبرا ایاشع یاست که سخنان نبو

  یسیدهد. به ع  یجواب  م ۵۳ ایکنم ، اشع یبا گناه خود زندگمی توانم دانم چگونه   یمن هم نم وقتی.. تحمل کنم.را بار  نیا

.  م یکن یم افتی شده بود و در او آرامش در  یبه خاطر گناه من زخم یسی. عتوست! دیو ام مانیاس امصلوب شده نگاه کن!  او اس

خواهد افتاد. در آنجا روز   ی چه اتفاق ندهیکه در آ نمیتوانم بب یم نی، من همچن  امبرانی. با سخنان پد تابمی  ندهیبه آ ز ین ایو سخنان انب

  نی. امیبرگرد داکامل به خانه خ یخدا  با عدالت و آزادزندان که ما به عنوان فر  یروز . مینیب یما را م یبزرگ خدا و اوج زندگ

 اراده مقدس اوست:  ن ی. ادهد  یما است که ما را دوست دارد و ما را نجت م یخواست ناج

 

من هستم، تا جالل مرا بنگرند، جاللی که تو به من   جا کهای با من باشند، همان خواهم آنها که به من بخشیدهی پدر، می ا

 ۲۴،  ۱۷یوحنا  .داشتیای؛ زیرا پیش از آغاز جهان مرا دوست می بخشیده


