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السالم عليكم .يسوع يغير هيأته ويصير كله نور .هذا الحدث هو في إنجيل متّى ،االصحاح  17وااليات
األولى الى الثمانية .اليكم القراءة باسم ربنا يسوع المسيح:

ِ ِ
َخاه وص ِع َد ِب ِهم ِإَلى جب ٍل ع ٍ
وب َوُي َ َّ
ينَ .وتَ َغي ََّر ْت َه ْي َئتُ ُه
َخ َذ َي ُسوعُ ُب ْ
َوَب ْع َد ستَّة أَيَّا ٍم أ َ
ال ُم ْنَف ِرِد َ
ََ َ
ط ُر َس َوَي ْعُق َ
ْ
وحنا أ َ ُ َ َ
ِ
َّ ِ
ظ َه َار َل ُهم َيتَ َكَّلم ِ
ُّ ِ
ان َم َع ُه.
وسى َوِإيلِيَّا َق ْد َ
ص َار ْت ث َي ُاب ُه َب ْي َ
ام ُه ْم َوأ َ
ْ
َ
اء َكالنورَ .وِإ َذا ُم َ
اء َو ْج ُه ُه َكالش ْمس َو َ
ُقَّد َ
ضَ
َض َ
ِ ِ
الَ .لك و ِ
طرس يُق ِ
ص َن ْع ُه َنا ثَالَ َث َم َ
اح َدةٌ
عَ :يا َر ُّب َجِّيٌد أ ْ
ول ل َي ُسو َ
َف َج َع َل ُب ْ ُ ُ َ ُ
َن َن ُكو َن َه ُه َنا! َفإ ْن ش ْئ َت َن ْ
ظ َّ َ َ
احدةٌ .وِفيما هو يتَ َكلَّم ِإ َذا سحاب ٌة نِيرةٌ َ َّ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
الس َح َاب ِة َقاِئالًَ :ه َذا ُه َو
ص ْو ٌت ِم َن َّ
َ َ َ ََّ
ظلَل ْت ُه ْم َو َ
َول ُم َ
وسى َواح َدةٌ َوِليليَّا َو َ َ َ ُ َ َ ُ
ابِني اْلحِب َّ ِ ِ ِ
ِ
ِِ
اس َم ُعواَ .وَل َّما َس ِم َع التَّالَ ِمي ُذ َسَق ُ
اء َي ُسوعُ
ْ
َ ُ
يب الذي به ُس ِرْر ُتَ .ل ُه ْ
طوا َعَلى ُو ُجوهه ْم َو َخاُفوا جّداًَ .ف َج َ
َّ
ع َو ْح َدهُ.
َحداً ِإال َي ُسو َ
وموا َوالَ تَ َخاُفواَ .ف َرَف ُعوا أ ْ
َعُي َن ُه ْم َوَل ْم َي َرْوا أ َ
َوَل َم َس ُه ْم َوَق َ
الُ :ق ُ
هذه كلمة هللا
ِ
َّ ِ
الن ِ
ضاء َك ُّ
ور .يسوع الذي
يغير هيأته الى مجدَ .و ْج ُه ُه أ َ
وهذه عظتنا .يسوع ّ
اء َكالش ْمس َو َ
ص َار ْت ث َي ُاب ُه َب ْي َ َ
َض َ
ظر َفن ْشت ِه ِ
ِ
يهُ ،م ْحتََقٌر
ال َف َن ْن ُ
ظ َر ِإَل ْيه َوالَ َم ْن َ َ َ َ
صَ
ورَة َل ُه َوالَ َج َم َ
قال عنه النبي إشعياء سبع قرون من قبل :الَ ُ
ِ ِ
الن ِ
ول ِم َن َّ
َح َزَان َنا َح َمَل َها
اس َرُج ُل أ َْو َج ٍ
اع َو ُم ْختَِب ُر اْل ُح ْزِن َوَك ُم َستَّ ٍر َع ْن ُه ُو ُج ُ
وه َنا ُم ْحتََقٌر َفَل ْم َن ْعتََّد ِبه َلك َّن أ ْ
َو َم ْخ ُذ ٌ

اع َنا تَ َح َّمَل َها .هذا هو يسوع الذي صار كله نور أمام تالميذه واالنبياء موسى وإيليا .في تلك اللحظة،
َوأ َْو َج َ
نبوات هللا ووعود هللا وصلت الى قمتها وتواجدت وأشرقت في يسوع .معه النور للشفاء والخالص كما
كل ّ

ِِ ِ
قال هللا في كتاب النبي مالخي :وَل ُكم أَيُّها اْلمتَُّقون ِ
الشَف ِ
ِق
َجِن َحِت َها .هللا الذي
اء في أ ْ
َ ْ َ ُ َ ْ
اسمي تُ ْشر ُ َش ْم ُس اْلب ّر َو ّ ُ
أمر أن يكون نور في بداية الخليقة أشرق االن في إبنه يسوع ليضيء لنا الحياة األبدية.
عندما ولد يسوع من القديسة مريم ،ظهر مالك من عند الرب لرعاة كانوا يحرسون قطيعهم في الليل ومجد

الرب أضاء حولهم وقال المالك للرعاة :ال تخافوا ،فها أنا أبشركم بفرح عظيم يعم الشعب كله :فقد ولد لكم
ِِ ِ
اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب .ويقول يوحنا التلميذ في إنجيله :فيه َك َانت اْل َح َياةُ َواْل َح َياةُ
النور ي ِ
ُّ ِ ُّ
ض ِ
الن ِ
الظْلم ُة َل ْم تُْد ِرْك ُه .والرب يسوع نفسه يقولِ :إ َّن ُّ
ور َّ
اء
اس َو ُّ ُ ُ
الن َ
َك َان ْت ُن َ
يء في الظْل َمة َو َ
ور َق ْد َج َ
ُ
ِ
الناس ُّ
ِ
الظْلم َة أَ ْكثَ َر ِم َن النُّ ِ
َع َماَل ُه ْم َك َان ْت ِش ِّر َيرًة ،أل َّ
ور أل َّ
ض
َن أ ْ
الشر ُي ْبغ ُ
َن ُك َّل َم ْن َي ْع َم ُل ّ
َح َّب َّ ُ
إَلى اْل َعاَل ِم َوأ َ
َ
َما م ْن َيْف َع ُل اْل َح َّق َفُيْقِب ُل ِإَلى النُّ ِ
الن ِ
ور َوالَ َيأِْتي ِإَلى ُّ
ُّ
َع َماُل ُه أََّن َها
ور لِ َك ْي تَ ْ
ور لَِئ َّال تَُوب َ
ظ َه َر أ ْ
َّخ أ ْ
الن َ
َع َماُل ُهَ ،وأ َّ َ
ّللاِ.
عملت بقوة َّ

والرب يسوع ظهر لرجل كان إسمه شاول كان في طريقه الى دمشق ليلقي القبض على المسيحيين ،لمع
حول شاول فجأة نور من السماء فوقع إلى األرض وسمع صوتا يقول له :شاول شاول ،لماذا تضطهدني؟
َف َسأََل ُهَ :م ْن
َو ُه َو ُم ْرتَ ِعٌد

َّ ِ
ِ
ض َِ
ِ
َل
ال َّ
ص ْع ٌب َعَل ْي َك أ ْ
الر ُّب :أ ََنا َي ُسوعُ الذي أ َْن َت تَ ْ
َن تَ ْرُف َس َم َناخ َسَ .ف َسأ َ
أ َْن َت َيا َسّيُد؟ َفَق َ
طهُدهَُ ،
ِ ِ
ِ
َن
ال َل ُه َّ
ال َل َك َما َذا َي ْن َبغي أ ْ
َو ُمتَ َحِّيٌرَ :يا َر ُّب َما َذا تُ ِر ُيد أ ْ
الر ُّبُ :قم َو ْاد ُخل اْل َمد َين َة َفُيَق َ
َن أَْف َع َل؟ َفَق َ

غير الرب يسوع إسم شاول الى بولس وأرسله رسوال الى األمم.
تَْف َع َل .ثم بعد ذلك ّ

ِ ِ
َخاه وص ِع َد ِب ِهم ِإَلى جب ٍل ع ٍ
وب َوُي َ َّ
ين َوتَ َغي ََّر ْت َه ْي َئتُ ُه
َخ َذ َي ُسوعُ ُب ْ
َوَب ْع َد ستَّة أَيَّا ٍم أ َ
ال ُم ْنَف ِرِد َ
ََ َ
ط ُر َس َوَي ْعُق َ
ْ
وحنا أ َ ُ َ َ
ِ
َّ ِ
الن ِ
ضاء َك ُّ
ور .قبل هذا الحدث ،جاء فريسيون الى يسوع
ام ُه ْم َوأ َ
اء َو ْج ُه ُه َكالش ْمس َو َ
ُقَّد َ
ص َار ْت ث َي ُاب ُه َب ْي َ َ
َض َ

وسألوه أن يريهم آية من السماء .فلم يلبي طلبهم لكن قال لهمِ :جيل ِش ِرير َف ِ
طى َل ُه
اس ٌق َيطلب َآي ًة َوالَ تُ ْع َ
ٌ ٌّ
ّ
َّ
ان َّ
ضى .والنبي يونان هو الذي ابتلعه حوت كبير وبقي في بطنه وفي
َآي ٌة ِإال َآي َة ُي َ
النِب ِّي؛ ثُ َّم تََرَك ُه ْم َو َم َ
ون َ
بطن البحر لمدة ثالثة أيام .في هذا أشار يسوع لموت وقيامته من الموت في اليوم الثالث .كل االنبياء

شهدوا له مسبقا بما كان ينتظره من آالم وبما يأتي بعدها من أمجاد.
إيليا الذي لم يمت في وقته الن هللا أخذه
واالن موسى وإيليا يتحدثان مع يسوع .موسى صاحب الناموس و ّ
ليهيئ الطريق للمسيح وكان يوحنا المعمدان.
وأبقاه محفوظ حتى جاء تمام الزمان فأرسله لخدمة عظيمة ّ

ِ
صَ ،كساه ِرَداء اْلِب ِّر ِم ْث َل َع ِر ٍ
اب اْل َخالَ ِ
َّن
يس َيتَ َزي ُ
على ذاك الجبل العال العظيم ،الرب االله أَْل َب َس يسوع ث َي َ
َ
َ
ِِ
ام ٍة .على ذاك الجبل العال المقدس وفي تلك اللحظة تأكد الخالص بيسوع كما أعلنه هللا في شريعة
بع َم َ
موسى واالنبياء .ويسوع أكمل الشريعة واألنبياء .وإبن هللا ِفي َه ْي َئ ِة َكِإ ْنس ٍ
اع َحتَّى اْل َم ْو َت
ض َع َنْف َس ُه َوأَ َ
ط َ
ان َو َ
َ
ِ
الصلِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ع ُك ُّل ُرْك َب ٍة ِم َّم ْن ِفي
َم ْو َت َّ
َع َ
اس ِم َي ُسو َ
يب ،ل َذل َك َرَّف َع ُه هللاُ أ َْيضاً َوأ ْ
اس ٍم ل َك ْي تَ ْجثَُو ب ْ
اسماً َف ْو َق ُك ّل ْ
طاهُ ْ
َّ ِ
ع اْلم ِسيح ُهو ر ٌّب لِمجِد هللاِ ِ
ض وم ْن تَ ْح َت األ َْر ِ
ِ
ف ُك ُّل لِس ٍ
ان أ َّ
اآلب.
ض َوَي ْعتَ ِر َ
َن َي ُسو َ َ َ َ َ َ ْ
َ
الس َماء َو َم ْن َعَلى األ َْر َ َ
التالميذ الثالثة سمعوا وشاهدوا كل شيء .في إنجيل لوقا نق أر أن إيليا وموسى كانا يتَ َكَّل َمان َع ْن ُخ ُرو ِج
يسوِع َّالِذي َكان عِتيداً أَن ي َك ِمَله ِفي أ ِ
ظِّلُل ُه ْم.
يم .أي على موته القريب خارج أورشليمَ .وَك َان ْت َس َح َاب ٌة تُ َ
ْ ُ ّ ُ
َ َ
ُ
ُورَشل َ

ِ
َفجاء صوت ِمن َّ ِ ِ
ِ
ظر بطرس وإخوته َح ْوَل ُه ْم َوَل ْم َي َرْوا
اس َم ُعواَ .ف َن َ
َ َ ٌَْ َ
الس َح َابة َقائالًَ :ه َذا ُه َو ْابني اْل َحب ُ
يب َل ُه ْ
ع َو ْح َدهُ َم َع ُه ْم .ويسوع سيكون وحده على الصليب ،وبعد قيامته من الموت كان مع تالميذه
َحداً َغ ْي َر َي ُسو َ
أَ
وهو معنا الى إنتهاء الزمان ونحن معه الى االبد.

على ذاك الجبل العال هللا تكلم كما تكلم في معمودية يسوع في الماء على يد يوحنا المعمدان .يقول

ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ ِ
ام ٍة
اء َوَن َزَل َعَل ْي ِه ُّ
صّلِي ْانَفتَ َح ِت َّ
االنجيل أن ،عندما َك َ
الرو ُح اْلُقُد ُس ب َه ْي َئة ج ْسميَّة م ْثل َح َم َ
ان يسوع ُي َ
الس َم ُ
ِ
وَكان صوت ِمن َّ ِ ِ
ِ
يب ِب َك ُس ِرْر ُت .إبن هللا مولود من هللا غير مخلوق ،وهو
َ َ ٌَْ َ
الس َماء َقائالً :أ َْن َت ْابني اْل َحب ُ

السم ِ
ِ
اء
عبد هللا المتألم على األرض الذي به ّ
سر هللا القدوس .في مناسبة أخرى أيضا جاء صوت م َن َّ َ
على يسوع في محضر جموع من السامعين يقول :م َّج ْدتُه وأ ِ
آلن
صرح يسوع :اَ َ
ُم ّجُده أ َْيضاً .في ذاك الوقت ّ
ََ
َ

ِ
ض أ ِْ ِ
يس َه َذا اْل َعاَل ِم َخ ِارجاً .وأ ََنا ِإ ِن ْارتََف ْع ُت َع ِن األ َْر ِ
يع.
آلن ُي ْ
َد ْيُن َ
ون ُة َه َذا اْل َعاَل ِم ،اَ َ
ط َرُح َرِئ ُ
َجذ ُب إَل َّي اْل َجم َ
َ

ربنا يسوع له المجد كان يعرف أنه جاء الى هذه األرض لعمل معين خاص به وهو الخالص لنا والقضاء
على من له سلطة الموت ،أي إبليس ويحرر من كان الخوف من الموت يستعبدهم طوال حياتهم .إبن هللا
اع َنا تَ َح َّمَل َها َو ُه َو َم ْج ُروٌح
َح َزَان َنا َح َمَل َها َوأ َْو َج َ
سحق الموت وأنار الحياة والخلود باِلنجيل .تنبأ إشعياء وقال :أ ْ
ِ
ِ
ِ
اصينا مسحو ٌق أل ِ ِ
ِ
ِ
أل ِ
ين .هو عمل هذا ألجلنا .يسوع حمل
يب َسالَم َنا َعَل ْيه َوبِ ُحُب ِِره ُشف َ
ْ
ْ
َجل آثَام َنا .تَأْد ُ
َجل َم َع َ َ ْ ُ

خطايانا عليه ونّفذ حكم هللا فيه .ما هي خطاياك إن كنت تتعذب تحت ثقلها؟ ما هي مخاوفك وآالمك؟
ِ
خذهم االن ليسوع .ي َد َّ ِ
َن تَ ْس َم َع .تعال كما انت .الرب يسوع
ص َوَل ْم تَـ ْث ـَقـ ْل أُ ُذُنـ ُه أ ْ
ص ْر أ ْ
َ
َن تُ َخّل َ
الر ّب َل ْم تَ ـْق ُ
حي ،هو يفهم ويهتم بك ،تجد فيه الغفران والسالم ورجاء جديد.
بالصالة والدعاء الى هللا باسم إبنه الحبيب ارفع طلباتك مع الشكر والصبر .هللا يريد أن نسمع ِلبنه

ِ
ِ
اس َم ُعوا .هللا يعلن
يسوع .هو قال من َس َح َابة على ذاك الجبل العال المقدسَ :ه َذا ُه َو ْابني اْل َحب ُ
يبَ .ل ُه ْ
ويؤّكد مرة أخرى أن يسوع هو إبنه الحبيب الذي يجب السماع له .والسماع كان أمر هللا األول لشعبه

إسرائيل ،منذ القديم .اسمع ،يا إسرائيل ،الرب إلهنا رب واحدَ .فتُ ِح ُّب َّ ِ
له َك ِم ْن ُك ِّل َقلِب َك َو ِم ْن ُك ِّل
الر َّب إ َ
ِ
وعد أن الذي يسمع كالمه ويؤمن
َنْفس َك َو ِم ْن ُك ِّل ُق َّوِت َك وتحب قريبك كنفسك .السماع والمحبة ليسوع الذي ّ
باهلل الذي أرسله تكون له الحياة األبدية وال يأتي الى الحكم األخير النه ينتقل من الموت الى الحياة.

وعدة مرات قال يسوع لتالميذه :ال تخافوا .وهذا أيضا ما يريده الرب هللا لنا :الطمأنينة والسالم والسعادة

ِ
َّة ،ب ِل اْلمحَّب ُة اْل َك ِ
والحياة في إبنه الوحيد .يبشرنا االنجيل :الَ خو ِ
ف ِإَلى َخ ِارٍج
امَل ُة تَ ْ
ط َرُح اْل َخ ْو َ
َْ َ
ف في اْل َم َحب َ َ َ
ٍ
َّ
أل َّ
صَّن َع ًة ِإ ْذ
َن اْل َخ ْو َ
ف يأتي من العقاب .فال تخف من يسوع .بطرس كتب يقول :ألَن َنا َل ْم َن ْت َب ْع ُخ َارَفات ُم َ

ِِ
ِ
َخ َذ ِم َن َّ ِ ِ
ام ًة َو َم ْجداً،
ع اْل َم ِس ِ
ين َع َ
َع َّرْف َن ُ
ظ َمتَ ُه .ألََّن ُه أ َ
اك ْم ِبُق َّوِة َرّبَِنا َي ُسو َ
يح َو َم ِجيئهَ ،ب ْل َق ْد ُكَّنا ُم َعاِين َ
ّللا اآلب َك َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يب َّالِذي به سررت كل سرور َوَن ْح ُن َس ِم ْع َنا
ص ْو ٌت من المجد الفائق يقولَ :ه َذا ُه َو ْابني اْل َحب ُ
إ ْذ أَْقَب َل َعَل ْيه َ
السم ِ
ِ ِ
اء ِإ ْذ ُكَّنا م َع ُه ِفي اْل َجَب ِل اْلمَقَّد ِ
س.
َه َذا َّ
ُ
َ
الص ْو َت ُمْقبالً م َن َّ َ

التالميذ سمعوا يسوع بأذنهم وشافوه بعيونهم ،شاهدوا الرب يسوع ولمسوه بأيديهم .الحياة تجلت أمامهم وهم
فعال شهدوا للحياة األبدية التي كانت عند اآلب ثم تجلت أمامهم .يسوع النور والحياة ،بنوره نرى النور وبه
نحيا .نور يسوع أشرق في تالميذه أساس الكنيسة وهم شهدوا ليسوع وشهادتهم انتشرت بالروح القدس في

العالم الى اليوم والى أن يعود الرب يسوع ِفي س َح َاب ٍة ِبُق َّوٍة وم ْجٍد َكِث ٍ
ير .الرب نوري وخالصي ممن أخف؟
ََ
َ
الرب حصن حياتي ،ممن أرتعب؟ ونحن أيضا نثبت في هذا االيمان في ربنا يسوع وعلى كلمته نسير.
نسمع له ونحيا له رغم االضطهاد واالتهامات والشتائم والتهديدات ،ونصلي باسم يسوع الى هللا أبينا أن
ينير بصائر قلوبهم ويوضع فيهم روح التوبة وااليمان ليعلموا ما في دعوة هللا لهم من رجاء في يسوع
المسيح إبنه مخلصنا الحبيب .نعرف اآلن الساعة التي يجب أن نستيقظ فيها من النوم.
الس ْك ِر وال في الفحشاء
فلنطرح كل أعمال الظالم ونلبس سالح النور ونسلك سلوكا الئقا ال في العربدة َو ُّ

واِلباحية وال في الخصام والحسد وإنما نلبس الرب يسوع المسيح ونسير في نوره .ونحن ال ننس من أين

أخرجنا هللا والظالم الذي كنا نسير فيه وال احد منا يريد الرجوع الى السلوك الماضي ،ونحن نشكر هللا
ونحن مستعدين أن نمشي أينما يرسلنا النه حيث يكون ربنا يسوع يكون النور والسالم والحرية والحب.

ِ
ِ ِِ ِ
َشر َق ِفي ُقُلوبَِنا ِِِل َن ِ
ع
ارة َم ْع ِرَفة َم ْجده في َو ْجه َي ُسو َ
َ
الن هللا محبة ونحن نحبه النه هو أحبنا أوال .وهو أ ْ َ
الر ِّب وروحه القدوس فينا يجعلنا نثمر ِفي ُك ِّل
ور ِفي َّ
اْل َم ِس ِ
يح .كنا من قبل نعيش في الظالم ،وأما االن فُن ٌ
صالَ ٍح َوبِ ٍّر َو َح ٍّق لمجد من أحبنا وبذل حياته فدية من أجلنا ليطهرنا له.
َ
اهتَ ُّموا ِبما َف ْو ُق الَ ِبما َعَلى األ َْر ِ
يح ِفي هللاِ.
ض ألََّن ُك ْم َق ْد ُمتُّ ْم َو َح َياتُ ُك ْم مستورة َم َع اْل َم ِس ِ
وختاما أيها االخوةْ ،
َ
َ
ِ
السالَ ِم َنْف ُس ُه ُيَقِّد ُس ُك ْم ِبالتَّ َمامِ.
يح َح َياتَُنا َف ِح َينِئٍذ تُ ْ
َمتَى ا ْ
ظ َه ُرو َن ْانتُ ْم ْايضاً َم َع ُه ِفي اْل َم ْجِدَ .وإَِل ُه َّ
ظ ِه َر اْل َمس ُ

ِ
يء رِبنا يسوع اْلم ِس ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
وك ُم ُه َو
َوْلتُ ْحَف ْ
ينَّ .الِذي َي ْد ُع ُ
يح .أَم ٌ
ظ ُر ُ
وح ُك ْم َوَنْف ُس ُك ْم َو َج َسُد ُك ْم َكامَل ًة بالَ َل ْو ٍم ع ْن َد َمج َ ّ َ َ ُ َ َ
َّالِذي َس َيْف َع ُل أ َْيضاً .آمين.

