Sunnuntai 15.07.2018- EvanK. Luuk. 9 :28-36. Aihe : Kirkastettu Kristus. Lukukappaleet: Ps. 97: 1-11; 2.Moos.
34: 29-35 ; 2.Kor. 3: 7-18
الممجد .قراءات إضافية :مزمور  11-1 :97والخروج  35-29 :34وكورنثوس الثانية
االحد  – 2018 .07 .15لوقا  36-28 :9الموضوع :المسيح
ّ

18-7 :3

نعمة وسالم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح .عظتنا اليوم هي في إنجيل لوقا .االصحاح التاسع وااليات
 28الى  .36اليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح.
 .28وبع َد َه َذا اْل َكالَِم بَِن ْح ِو ثَمانِي ِة أَي ٍ
وب وص ِع َد إِلَى َجَب ٍل لُِي ِّ
ِ
يما
َخ َذ ُب ْ
َّام أ َ
ط ُر َس َوُي َ
َ َ
ََ ْ
َ
وحَّنا َوَي ْعقُ َ َ َ
صل َيَ .29 .وف َ
ِ
ُهو ُي ِّ
ضاً الَ ِمعاًَ .30 .وِا َذا َرُجالَ ِن َيتَ َكلَّ َم ِ
وسى
ص َار ْ
اسهُ ُم ْب َي ّ
ان َم َعهُ َو ُه َما ُم َ
ت َه ْي َئةُ َو ْج ِهه ُمتَ َغي َِّرةً َولِ َب ُ
صلي َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ظه ار بِم ْجد وتَ َكلَّما ع ْن ُخر ِ َّ
َوِايلِيَّا  .31اَللَّ َذ ِ
ط ُر ُس
يمَ .32 .وأ َّ
َما ُب ْ
ان َعتيداً أ ْ
وجه الذي َك َ
َن ُي َك ِّملَهُ في أ ُ
ان َ َ َ َ َ َ َ ُ
ُور َشل َ
ِ
ِ
َواللَّ َذ ِ
يما ُه َما ُيفَ ِارقَانِ ِه
استَْيقَظُوا َأر َْوا َم ْج َدهُ َو َّ
ان َم َعهُ فَ َك ُانوا تـَثَـ َّقلُوا بِالنَّ ْوِمَ .فلَ َّما ْ
الرُجلَ ْي ِن اْل َواقفَ ْي ِن َم َعهَُ .33 .وف َ
اح َدةً ولِموسى و ِ
ث خيام :لَ َك و ِ
اح َدةً َوِِِليلِيَّا
ال ُب ْ
قَ َ
ص َن ْع ثَالَ َ
عَ :يا ُم َعلِّ ُم َجي ٌ
ط ُر ُس لِ َي ُسو َ
ِّد أ ْ
َن َن ُك َ
ون ُه َناَ .فْل َن ْ
َ ُ َ َ
َ
ِ
ِ
ت َس َح َابةٌ فَظَ ـلّـَلَ ـتْهُ ْم .فَ َخافُوا ِع ْن َد َما َد َخلُوا ِفي
يما ُه َو َيقُو ُل َذلِ َك َك َان ْ
َواح َدةًَ .و ُه َو الَ َي ْعلَ ُم َما َيقُو ُلَ .34 .وف َ
ِ
ت ِمن الس ِ ِ
الس ِ
ان
َّح َابة قَائالًَ :ه َذا ُه َو ْابني اْل َحبِ ُ
َ
َ
اس َم ُعواَ .36 .ولَ َّما َك َ
ص ْو ٌ َ
يب .لَهُ ْ
ص َار َ
َّح َابةَ .35 .و َ
ٍ ِ
َما هم فَس َكتُوا ولَم ي ْخبِروا أ ِ ِ
ِ
ص ُروهُ.
َّو ُ
َْ ُ ُ َ
َحداً في تْل َك األَيَّام بِ َش ْيء م َّما أ َْب َ
ت ُو ِج َد َي ُسوعُ َو ْح َدهُ َوأ َّ ُ ْ َ
الص ْ
الى هنا قراءة كلمة اهلل

َّ ِ
ِ
ض ِم َن
يسوع كان في طريقه الى أورشليم .قال لتالميذه في هذا االصحاح أنه َي ْن َبغي أن َيتَأَل ُم َكثي اًر َوُي ْرفَ ُ
ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ِ
وم .هذا هو يسوع الذي خرج من اهلل وجاء بالنعمة
الشُيو ِخ َوُرَؤ َساء اْل َكهََنة َواْل َكتََبة َوُي ْقتَ ُل َوفي اْل َي ْوم الثالث َيقُ ُ
والحق ،بالغفران والخالص؛ هو النور الذي جاء إلى العالم ،الناس حبوا يقتلوه .الناس أحبوا الظلمة أكثر

من النور ألن أعمالهم كانت شريرة .كل من يعمل الشر يبغض النور وما يجي إليه مخافة أن تفضح
استَ َحى بِي وبِ َكالَ ِمي فَبِه َذا َي ْستَ ِحي ْاب ُن ِ
اِل ْن َس ِ
أعماله .ويسوع قال للجميع :أل َّ
اء بِ َم ْجِد ِه
َن َم ِن ْ
ان َمتَى َج َ
َ
َ
ِ ِ ِ ِ
وم ْجِد ِ
ين .يسوع أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي.
اآلب َواْل َمالَئ َكة اْلق ِّديس َ
ََ

طلُُبوا
اس ِمي .اُ ْ
اآلن لَ ْم تَ ْ
يسوع يصلي .هو الذي له كل سلطان ،الذي يقول في االنجيل :إِلَى َ
طلُُبوا َش ْيئاً بِ ْ
ْخ ُذوا لِي ُكون فَرح ُكم َك ِ
امالً .هو إنسحب ليصلي .في الحقيقة كان يسوع في عالقة مع اهلل أبيه .وهو علمنا
تَأ ُ َ َ َ ُ ْ

ضرورة الصالة الحقيقية التي يريدنا ان نرفعها الى اهلل بإسمه ونصلي أن تكون إرادة اهلل وأن يأتي ملكوته.
يسوع صعد الى جبل ليصلي أن تتحقق إرادة اهلل فيه .ويسوع لم يفعل شيء من نفسه .قال لليهود :عندما

تعلقون ابن اِلنسان تعرفون أني أنا هو وأني ال أعمل شيئا من نفسي ،بل أقول الكالم الذي علمني إياه

أبي ،إن الذي أرسلني هو معي ولم يتركني وحدي ألني دوما أعمل ما يرضيه.

وسى َوِايلِيَّا بِ َم ْجٍد َوتَ َكلَّ َما َع ْن
وبينما كان يصلي تجلت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لماعة .وظَهَ َار ُم َ
وج ِه الَِّذي َكان عتِيداً أَن ي َك ِّملَه ِفي أُ ِ
ُخر ِ
يم .هناك بعض التشابه في هذه األحداث .لما كان موسى
ْ ُ ُ
َ َ
ُ
ُ
ور َشل َ

على جبل سيناء يتلقى شريعة اهلل لشعبه إسرائيلِ ،جْلـد و ْج ِه ِه صار يْلمع ِم ْن َك ِ
الر ِّ
ب َم َعهُ .والنبي إيليا،
الم َّ
ََ ََُ
َ
كان يصنع معجزات بقوة اهلل فيه .وموسى ،لما توفى .يقول الكتاب المقدس أن اهلل هو الذي دفنه .وايليا

صعد للسماء في مرَكبة ِمن َن ٍار و َخْيل ِمن َن ٍار وِفي اْلع ِ
اصفَ ِة دون ان يرى الموت .موسى أعطى الناموس
ْ
َْ َ ْ
َ
َ
الذي جاءت فيه شريعة الذبائح من أجل الخطايا والتي كانت تمارس حتى جاء إبن اهلل المسمى في
االنجيل حمل اهلل الذي يرفع خطية العالم؛ وايليا هو اول وأعظم األنبياء الذي تكلم اهلل منه مباشرة للناس.
وكانا االثنان في مجد وحضور يسوع .يتكلمان معه عن خروجه .هذه الكلمة استخدمت على خروج بني
إسرائيل من أرض العبودية في مصر أكثر من ألفين سنة قبل المسيح .أما خروج يسوع فكان الى الصليب
حيث سيسحق الموت وينير الحياة والخلود باِلنجيل للخالص لكل من يؤمن به .هذا الخالص فتش فيه
األنبياء قديما ،فهم تنبأوا عن نعمة اهلل التي كان قد أعدها لكم أنتم ،يقول الكتاب .روح يسوع المسيح كان
عامال فيهم عندما شهد لهم مسبقا بما ينتظر المسيح من آالم وبما يأتي بعدها من أمجاد .وعلى ذاك

الجبل العال ،تاريخ البشرية وصل الى قمته والخالص بالصليب ُختِم نهائيا.

يسوع المسيح يقبله بطاعة .لفداء البشرية .على ذاك الجبل المقدس اهلل االب أ ّكد أن يسوع هو إبنه

الحبيب الذي يجب السماع له .الطاعة من كل القلب ،من القلب المحب .الحبيب الذي أكمل شريعة اهلل

الرُجلَ ْي ِن اْل َو ِاقفَ ْي ِن َم َعهُ .وبطرس السريع الكالم قال
استَْيقَظُواَ ،أر َْوا َم ْج َد يسوعُ َو َّ
وخطته .لَ َّما ُب ْ
ط ُر ُس ورفقائه ْ
ث مظَ َّ
يخيم .بينما كان يتكلم
عَ :يا ُم َعلِّ ُم َجي ٌ
لِ َي ُسو َ
ال .بطرس ،كان يحب ّ
ِّد أ ْ
َن َن ُك َ
ون َههَُناَ .فْل َن ْ
ص َن ْع ثَالَ َ َ

ظ ـلّ ـلَـتْهم .فَ َخافُوا ِع ْن َدما دخلوا في السَّحاب ِة .وصار صو ٌ ِ
َّح َاب ِة قَائِالًَ :ه َذا ُه َو ْابنِي
ت م َن الس َ
جاءت َس َح َابةٌ فَـ َ َ ُ ْ
َ َ َ َ َ َْ
َ
اس َم ُعوا .نجد سحابة اهلل بعدما أخرج الرب شعب إسرائيل من العبودية .يقول الكتاب أن الرب
اْل َحبِ ُ
يب .لَهُ ْ
كان يتقدمهم نها ار في عمود سحاب ليهديهم في الطريق .ولما أعطى الرب الناموس لموسى كان سحاب
على الجبل المقدس .والرب يسوع يقول في هذا االنجيل أنه سيأتي ِفي َس َح َاب ٍة بِقُ َّوٍة َو َم ْجٍد َكثِ ٍ
ير.

ِ
ِ
اء
في إنجيل متّى يقولَ :ولَ َّما َسم َع التَّالَمي ُذ الصوت من السحاب َسقَطُوا َعلَى ُو ُجوِه ِه ْم َو َخافُوا ِج ّداً .فَ َج َ
ع َو ْح َدهُ .تالميذ يسوع .كانوا مع
َي ُسوعُ َولَ َم َسهُ ْم َوقَ َ
َحداً إِالَّ َي ُسو َ
وموا َوالَ تَ َخافُوا .فَ َرفَ ُعوا أ ْ
َعُي َنهُ ْم َولَ ْم َي َرْوا أ َ
ال :قُ ُ
الرب ومع هذا كانوا في خوف .عدة مرات يسوع كان يقول لهم :ال تخافوا .في إنجيل مرقس نق أر كيف رأى

ف القارب في وسط الليل الن الريح كانت معاكسة لهم .وأَتَاهم م ِ
يسوع تالميذه مع َّذبِين ِفي تجذي ِ
اشياً َعلَى
َ
َُ َ
ُْ َ
ال لَهُ ْم :تشجعوا .أ ََنا ُه َو .الَ تَ َخافُوا .وأقوال الرب يسوع هي لنا أيضا.
ص َرُخوا ،فقَ َ
اْل َب ْح ِر .فظَُّنوا أنهُ َخ َياالً فَ َ
يسوع أخذ معه هؤالء التالميذ الثالثة ليشاهدوا ويسمعوا ما حدث .لكنه لم يترك باقي التالميذ ألمرهم.
سر حتى يجي وقت
أعطاهم خدمة يقوموا بها حتى يرجع من الجبل .فهو اختار هؤالء ثالثة ليبقى الحدث ّا
نشره .نق أر في إنجيل متّى ومرقس أن يسوع قال لهم :ال تخبروا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن اِلنسان من

بين األموات .قال هذا النه لم يريد أن تقبله الناس دون أن تفهم من هو المسيح بالحق الن االيمان به هو

من إختبار وقرار شخصي .الرب يسوع أعطي هذا المظهر العجيب لبطرس ويوحنا ويعقوب ليقدموا
شهادتهم لمجد ابن اهلل إلى الكنيسة والعالم كله في الوقت المناسب.
ٍ
يح
ع اْل َم ِس ِ
صَّن َعةً إِ ْذ َع َّرْف َنا ُك ْم بِقُ َّوِة َرب َِّنا َي ُسو َ
وهذا ما عملوه .كتب بطرس الحقًا يقول :ألََّن َنا لَ ْم َنتَْب ْع ُخ َارفَات ُم َ
ِ
ِ
ِِ
ين َعظَمتَهُ ألََّنهُ أ َ ِ َّ ِ ِ
ت َكهَ َذا ِم َن
ص ْو ٌ
َو َم ِجيئهَ ،ب ْل قَ ْد ُكَّنا ُم َعايِن َ
امةً َو َم ْجداً ،إِ ْذ أَ ْقَب َل َعلَ ْيه َ
َخ َذ م َن الله اآلب َك َر َ
َ
ت م ْقبِالً ِمن السَّم ِ
ِ
اْلم ْجِد األَس َنى :ه َذا هو ْابنِي اْلحبِيب الَِّذي أ ََنا س ِرر ُ ِ ِ
اء إِ ْذ
َ ُ
َ
ْ
ُ ْ
َ
َّو َ ُ
ت بهَ .وَن ْح ُن َسم ْع َنا َه َذا الص ْ
َ
َ َُ
ِ
ِ َِّ
س .و ِع ْن َد َنا اْل َكلِمةُ النَّب ِوَّيةُ .ويوحنا كتب يقول :اَلَِّذي َك ِ
ُكَّنا َم َعهُ ِفي اْل َجَب ِل اْل ُمقَ َّد ِ
َ َ
َ
ان م َن اْل َب ْدء ،الذي َسم ْع َناهُ
َ

ِ
ِ
تَ ،وقَ ْد َأرَْي َنا َوَن ْشهَ ُد
اه ْد َناهُ َولَ َم َستْهُ أ َْيِد َينا ِم ْن ِجهَ ِة َكلِ َم ِة اْل َح َي ِاة .فَِإ َّن اْل َح َياةَ أُ ْ
ظ ِه َر ْ
الَّذي َأرَْي َناهُ بِ ُعُيونَِنا الَّذي َش َ
ِ ِ
ِ
َِّ
وُن ْخبِرُكم بِاْلحي ِاة األَبِدي ِ
ت ِع ْن َد ِ
ون لَ ُك ْم
اآلب َوأُ ْ
ظ ِه َر ْ
َّة الَّتِي َك َان ْ
َ
َ ُ ْ ََ
ت لََنا .الذي َأرَْي َناهُ َو َسم ْع َناهُ ُن ْخبُِرُك ْم بِه ،ل َك ْي َي ُك َ
َما َش ِرَكتَُنا َن ْح ُن فَ ِهي مع ِ
يح.
ع اْل َم ِس ِ
أ َْيضاً َش ِرَكةٌ َم َع َناَ .وأ َّ
اآلب َو َم َع ْابنِ ِه َي ُسو َ
َ ََ

ثم الرسول بولس يبشرنا مساقا من الروح القدس يقول :فَِإ َّن ِسيرتََنا َن ْحن ِهي ِفي السَّماو ِ
ات ،الَّتِي ِم ْنهَا
َ
ََ
ُ َ
ب يسوعُ اْلم ِسيح ،الَِّذي سي َغيِّر َش ْك َل جسِد تَو ِ ِ
ص ِ
ورة َج َسِد
أ َْيضاً َن ْنتَ ِظ ُر ُم َخلِّصاً ُه َو َّ
ََ َ ُ
َ ُ
اضع َنا ل َي ُك َ
الر ُّ َ ُ
ون َعلَى ُ َ
َُ ُ
طاعتِ ِه أَن ي ْخ ِ
م ْجِد ِه بِحس ِب عم ِل ِ
ت َه َذا إِلَ ْي ُك ْم أ َْنتُُم
ض َع لِ َن ْف ِس ِه ُك َّل َش ْي ٍء .ويقول يوحنا ايضاَ :كتَْب ُ
است َ َ ْ ُ
َ َ ََ ْ
َ

اهلل لِ َكي تَعلَموا أَ َّن لَ ُكم حياةً أَبِدَّيةً ولِ َكي تُؤ ِمنوا بِاسِم اب ِن ِ
اْلمؤ ِمنِين بِاسِم اب ِن ِ
اد ِة
اهلل .نعم .فَالَ ن ْخ َج ْل بِ َشهَ َ
ْ ْ
ْ ََ َ َ ْ ْ ُ
ُْ َ ْ ْ
ْ ْ ُ
َِّ
َّ
ص َنا َوَد َع َانا َد ْع َوةً ُمقَ َّد َسةً الَ
َرب َِّنا ،رغم الصعوبات وتهديدات الناس .نحن نعلّي إسم اهلل أبينا الذي َخل َ

ع قَْب َل األ َْزِم َن ِة األ ََزلِي ِ
بِم ْقتَضى أ ْ ِ
صِد َو ِّ
َّة َوِاَّن َما
ت لََنا ِفي اْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َ
ُع ِط َي ْ
الن ْع َم ِة الَّتِي أ ْ
َع َمال َنا َب ْل بِ ُم ْقتَ َ
ُ َ
ضى اْلقَ ْ
ود بِو ِ
ور م َخلِّ ِ
اِل ْن ِج ِ
ط ِة ِ
ظ ِهر ِت َ ِ
يل .نعم.
ع اْل َم ِس ِ
اس َ
يح الَِّذي أ َْب َ
ص َنا َي ُسو َ
ط َل اْل َم ْو َ
أُ ْ َ
اآلن بظُهُ ِ ُ
ت َوأ ََن َار اْل َح َياةَ َواْل ُخلُ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ُّ
يح
ع اْل َم ِس ِ
ين .نِ ْع َمةُ َرب َِّنا َي ُسو َ
ين .آم َ
امةُ َواْلقُ ْد َرةُ َواْلقُ َّوةُ ِِللَ ِه َنا إِلَى أ ََبد اآلبِد َ
اْل َب َرَكةُ َواْل َم ْج ُد َواْلح ْك َمةُ َوالش ْك ُر َواْل َك َر َ
ومحَّبةُ ِ
ِ
ِ ِ
الرو ِح اْلقُ ُد ِ
ين.
اهلل َو َش ِرَكةُ ُّ
ََ َ
س َم َع َجميع ُك ْم .آم َ

