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السالم عليكم .يسوع يغير هيأته ويصير كله نور .من هو هذا القادر أن يغير هيأته ويصير كله نور؟ ما

معنى هذا لنا؟ هذا هو تأملنا وهو في إنجيل مرقس ،االصحاح  9وااليات الثانية الى الثمانية .اليكم القراءة
باسم ربنا يسوع المسيح:
ِ ِ
طرس ويعُقوب ويوحَّنا وص ِع َد ِب ِهم ِإَلى جب ٍل َع ٍ
ين َو ْح َد ُه ْمَ .وتَ َغي ََّر ْت َه ْي َئتُ ُه
َوَب ْع َد ستَّة أَيَّا ٍم َي ُسوعُ أ َ
ال ُم ْنَف ِرِد َ
ََ
ْ
َخ َذ ُب ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ
ِ
ضاء ِج ّداً َك َّ
ص ٌار َعَلى األ َْر ِ
ظ َه َر َل ُه ْم
الثْل ِج الَ َيْق ِد ُر َق َّ
ض ِم ْث َل َذلِ َك َو َ
ض أْ
َن ُيَبِّي َ
ام ُه ْم َو َ
ُق َّد َ
ص َار ْت ث َي ُاب ُه َتْل َم ُع َب ْي َ َ
ِ
ِِ
وسى َوَك َانا َيتَ َكَّل َم ِ
صَن ْع
عَ .ف َج َع َل ُب ْ
عَ :يا َسِّيدي َجِّيٌد أ ْ
قول لِ َي ُسو َ
ان َم َع َي ُسو َ
ط ُر ُس َي ُ
َن َن ُكو َن َه ُهَناَ .فْل َن ْ
إيليَّا َم َع ُم َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َوَك َان ْت
وسى َواح َدةً َِوِِليليَّا َواح َدةً .ألََّن ُه َل ْم َي ُك ْن َي ْعَل ُم َما َيتَ َكل ُم ِبه ِإ ْذ َك ُانوا ُم ْرتَعِب َ
ثَالَ َث مضال َل َك َواح َدةً َولِ ُم َ
ِ
ظِّلُلهمَ .فجاء صو ٌت ِمن َّ ِ ِ
ظ ُروا َح ْوَل ُه ْم َب ْغتَ ًة َوَل ْم
اس َم ُعواَ .ف َن َ
َ
الس َح َابة َقائالًَ :ه َذا ُه َو ْابني اْل َحِب ُ
َس َح َاب ٌة تُ َ ُ ْ َ َ َ ْ
يبَ .ل ُه ْ
ع َو ْح َدهُ َم َع ُه ْم.
َحداً َغ ْي َر َي ُسو َ
َي َرْوا أ َ
هذه كلمة للا
يغير هيأته الى مجد .ثالث مرات في االنجيل نشوفه في هذا الحالة العظيمة :هنا على هذا الحبل،
يسوع ّ
ثم ع ِشيَّة يوم قيامته من بين االموات حين كان التّالَ ِمي ُذ مجتَ ِم ِعين في ٍ
بيت مغلوقين أ َْب َوابه عليهم خوفا ِم َن
َ
َ
ُْ
َْ

ِ
ود فوَق ِ
ال َل ُه ْم :سالَ ٌم َل ُك ْم .والمرة الثالثة نشوف الرب يسوع في مجده اِللهي كانت
اْل َي ُه ِ َ َ
ف في اْل َو َسط َوَق َ
لراجل كان إسمه شاول ،كان في طريقه لدمشق ليقلي القبض على المؤمنين بالرب يسوع فأ َْب َر َق َب ْغتَ ًة َح ْوَل ُه

ِ ِ
السم ِ
ن ِ
ط ِه ُدِني؟ كان ذاك صوت
ضَ
اء َف َسَق َ
ص ْوتاً يقول َل ُهَ :ش ُاو ُل َش ُاو ُل لِ َما َذا تَ ْ
ٌُ
ط َعَلى األ َْرض َو َسم َع َ
ور م َن َّ َ
يسوع من السماء تماما كما جاء صوت للا أيضا من السماء في معمودية يسوع؛ واالن صوت للا من

السحابة على هذا الجبل كما سمعناه من االنجيل.
ِ
َّ ِ
الن ِ
ضاء َك ُّ
ور .يسوع الذي قال عنه النبي إشعياء سبع
َو ْج ُه الرب يسوعُ أ َ
اء َكالش ْمس َو َ
ص َار ْت ث َي ُاب ُه َب ْي َ َ
َض َ
ِ
الن ِ
ول ِم َن َّ
اس َر ُج ُل
ظ َر ِإَل ْي ِه َوالَ َم ْن َ
ال َف َن ْن ُ
ظ َر َف َن ْشتَ ِهيهُ ،م ْحتََقٌر َو َم ْخ ُذ ٌ
صَ
ورَة َل ُه َوالَ َج َم َ
قرون من قبل :الَ ُ

ِ ِ
اعَنا تَ َح َّمَل َها؛ صار
َح َزَانَنا َح َمَل َها َوأ َْو َج َ
أ َْو َجا ٍع َو ُم ْختَِب ُر اْل ُح ْزِن َوَك ُم َستَّ ٍر َع ْن ُه ُو ُج ُ
وهَنا ُم ْحتََقٌر َفَل ْم َن ْعتََّد ِبه َلك َّن أ ْ
ص َار ْت
االن كله نور .في تلك اللحظة كل ال ّ
نبوات وجدت كمالها فيه ،هو أكملها؛ حتى ثيابه هذه التي َ
الثْل ِج التي غطت جسمه الطاهر المحفوظ للتكفير تََقاسموا ِفيما بينهم ،وعَلى لِب ِ
ضاء ِج ّداً َك َّ
اسه ألُقوا
َ ََْ ُ ْ َ َ َ
َُ
َتْل َم ُع َب ْي َ َ
القرعة لما سمروه على خشبة الصليب .كما قال روح المسيح بفم داود عشر قرون من قبل.

على ذاك الجبل صار يسوع كله نور .والنور هو أول ما وضعه للا لما خلق السماوات واألرض ليفصل

ِ ِ ِ
الظْلم ِة و ُّ
ضيء ِفي ُّ
النور ي ِ
الن ِ
ور َّ
الظْل َم ُة َل ْم
اس َو ُّ ُ ُ
بين النور وبين الظالم .فيه َك َانت اْل َح َياةُ َواْل َح َياةُ َك َان ْت ُن َ
َ َ
ُ
ان ِفي اْل َعاَل ِم َوُكِّو َن اْل َعاَل ُم ِب ِه َوَل ْم َي ْع ِرْف ُه اْل َعاَل ُم.
تُْد ِرْك ُهَ .ك َ

إيليا يمثّـل األنبياء .وحدث
على ذاك الجبل كان موسى وإيليا يتحدثان مع يسوع .موسى يمثّــل التورات ،و ّ
ظهر َل ُه ِبَل ِه ِ
يب َن ٍ
ار ِم ْن َو َس ِط ُعَّل ْيَق ٍة تَتََوَّق ُد
وسى كّلمه للا على جبل مقدس في صحراء سيناء عندما َ َ َ
أن ُم َ
ار واْلعَّليَق ُة َلم تَ ُكن تَحتَرِق .قال للا لموسى أن إسمه هو ِ َّ ِ
ِب َّ
اه َي ْه ،أنا هو الذي هو .الكائن منذ
الن ِ َ ُ ْ ْ ْ ْ ُ
اهَيه الذي ْ
ْ
الخلود .أنا هو .هكذا كان الرب يسوع له المجد يشير الى نفسه للناس :أنا هو .أنا هو القيامة والحياة؛ أنا
هو الراعي الصالح؛ أنا هو خبز الحياة؛ أنا هو الطريق والحق والحياة .أنا هو نور العالم.
ليهيئ الطريق ليسوع وكان
وإيليا؟ أخذه للا في مركبة من نار إلى السماء حتى جاء تمام الزمان فأرسله ّ
يوحنا المعمدان الذي قال عندما رأى يسوع :هذا هو حمل للا الذي يرفع خطية العالم .على ذاك الجبل

كان إيليا وموسى يتَ َكَّل َمان مع يسوع َع ْن موته القريب .على هذا الجبل المقدس للا ختم الخالص بيسوع
المسيح .هو حمل للا المذكور في شريعة موسى الذي يكفر عن الخطايا الن شريعة للا قالت بدون سفك
دم ال تكون مغفرة الخطايا .هذا ما أكده له رجال للا القديسين موسى وإليا على ذاك الجبل العالي .عالي
وكأنه يشير الى العمل الرفيع الذي ال يستطيع أي إنسان أن يقوم به .هذا عمل المسيح :الفداء للسالم
والمصالحة مع للا للحياة األبدية .هذه هي محبة للا لنا .بالنعمة نحن مخلصون ،بفداء يسوع .ال غير.
التالميذ الثالثة شافوا موسى وإيليا مع يسوع وشافوا السحابة التي َك َان ْت تُ َ ِ
ص ْوت للا ِم َن
ظّللُهم وسمعوا َ
َّ ِ
ِ
اس َم ُعوا .والسماع هو ما طلبه للا من االنسان منذ القديم .للا خلق
الس َح َابة قائالَ :ه َذا ُه َو ْابني اْل َحِب ُ
يب َل ُه ْ

االنسان من تراب األرض ومنحه الحياة ال ليكون عبدا لكن ليكون في عالقة مباشرة مع خالقه ويتمتع

بالحياة .للا أعطاه أم ار واحدا .لكن االنسان ِ
سمع لصوت إبليس فصار عبدا له وعبدا للخطية ويعيش في

الفساد وخوف الموت وهو يحاول بكل جهده الديني أن يرضي الرب الخالق لكن عبثا بسبب الخطيئة التي
َّ ِ
ِ
َم َر
حبسته في العبودية .أما َّ
يم َوَرُؤ ٌ
الر ُّب فهو َرح ٌ
وف .للاَ الذي أ َ
ُّ
ِق ِفي ُقُلوب َِنا ِِل ْش َعا ِع َم ْع ِرَف ِة َم ْج ِد للاِ اْل ُمتَ َجّلِي ِفي َو ْج ِه
ور ُي ْشر ُ
الن َ

ِق نور ِمن َّ
الظال ِم ُه َو َّال ِذي َج َع َل
أْ
َن ُي ْشر َ ُ ٌ َ
اْل َم ِسي ِح.

ِ
ِ
ِ
َه َذا اْل َك ْن َز َن ْح ِملُ ُه َن ْح ُن ِفي أ َْو ِع َي ٍة ِم ْن َف َّخ ٍ
َّن أ َّ
ص ِاد َرةٌ ِمَّنا.
ار ،جسد بشرية ،ل َيتََبي َ
َن اْلُق ْد َرَة هي م َن للا َال َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ٍ ِ
ِ
ط ِارُدَنا الناس
ُّ
َسُ .ي َ
وب ُ
ات تُ َ
الص ُع َ
ضِّي ُق َعَل ْي َنا م ْن ُك ّل ج َهةَ ،ولك ْن َال َن ْن َه ُارَ .ال َنج ُد َحالً ُم َناسباًَ ،وَلك ْن َال َن ْيأ ُ
ِ
َّ
ِ
ظ َه َر ِفي
ع لِتَ ْ
َج ِل َي ُسو َ
بسبب إيماننا بالمسيح يسوع ربناَ ،وَلك ّن للاُ َال َيتَ َخلى َعَّنا .نحتمل كل شيء م ْن أ ْ

ِِ
أ ِ
ِ
اس َم ُعوا .وأما الناس فهم
َج َسادَنا اْلَفانَية َحَياةُ َي ُسو َ
ْ
ع أ َْيضاً .يسوع إبن للا .هو قالَ :ه َذا ُه َو ْابني اْل َحِب ُ
يب َل ُه ْ
وجرهم معهم في طريقه المهلك .وهم ما َي ْحتَ ِملُو َن
يسمعون لكالم آخر ،إنسان شرير غواهم بكالمه الخالب ّ
الص ِحيح بل حسب َشهو ِات ِهم اْلخ َّ ِ
ِِ
َّ ِ
ين يكلمونهم بما يطرب آذانهم منصرفين عن
يم َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ
جم ُعوا َل ُه ْم ُم َعّلم َ
اصة َ
الت ْعل َ
سماع الحق إلى سماع الخرافات .مفضلين الظالم على النور .واالنسان يعيش في الكذب والغش والخيانة

ِ
ظه ُر لِ ِ
ط ُر ُق
إل ْن َس ِ
يم ًة َو َع ِاقَبتُ َها ُ
وج ُد َ
ط ِر ٌ
وعبودية الشر وهو يضن أنه في الطريق الصحيح .تُ َ
يق تَ ْ َ
ان ُم ْستَق َ
اْل َم ْو ِت.

لمذا ضروري نسمع ليسوع ونؤمن به ونعمل بكالمه هو وال آخر؟ الن يسوع هو كلمة للا المتجسد الذي
اء
فيه الحياة ووعد األبدية .ضروري أن نسمع ليسوع الن كالمه هو الحق الذي ال يتغير .هو قال :اَ َّ
لس َم ُ
ِ
ِ
ول .لمذا ضروري نسمع ليسوع ونؤمن به ونعمل بكالمه هو وال آخر؟
َواأل َْر ُ
ض تَ ُزوالَ ِن َوَلك َّن َكالَمي الَ َي ُز ُ

ُم ِّج ُده
الت للا هو أمر بهذا .في مناسبة أخرى أيضا وفي محضر جموع من الناس قال الربَ :م َّج ْدتُه َوأ َ
يس َه َذا اْل َعاَل ِم َخ ِ
ارجاًَ .وأ ََنا ِإ ِن
اآلن ُي ْ
اآلن َد ْيُن َ
ون ُة َه َذا اْل َعاَلمَِ ،
أ َْيضاً .في ذاك الوقت قال يسوعَ :
ط َرُح َرِئ ُ
ضأ ِ
ِ
َج ِل
يع .ويسوع أعلن هزيمة إبليس كما كتبه التلميذ والرسول يوحنا :أل ْ
ْارتََف ْع ُت َع ِن األ َْر ِ ْ
َجذ ُب ِإَل َّي اْل َجم َ

ِ
ِِ
يس .يسوع سحق الموت وأنار الحياة والخلود باالنجيل .ويسوع
َه َذا أُ ْ
ض أْ
ظ ِه َر ْاب ُن للا ل َك ْي َي ْنُق َ
ال ِإْبل َ
َع َم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ْوِتي.
قال سابقا :ل َه َذا َق ْد ُولِ ْد ُت أ ََنا َولِ َه َذا َق ْد أَتَ ْي ُت إَلى اْل َعاَل ِم أل َْش َه َد لْل َح ِّقُ .ك ُّل َم ْن ُه َو م َن اْل َح ِّق َي ْس َم ُع َ

صير نحن ِب َّر للاِ ِف ِ
يسوع الذي َلم يع ِرف خ ِطَّي ًة جعله للا خ ِطَّي ًة أل ِ ِ ِ
يه .أخذ خطايانا وأعطانا عدالته
َ
ْ َْ ْ َ
َجلَنا ل َن َ َ ْ ُ
ْ
صرنا ِفي سال ٍم مع للاِ ِبربِنا يسوع اْلم ِسي ِح .وب ِ
اِليم ِ ِ
الد ُخ ُ ِ ِ
فتََب َّرْرَنا َعَلى أ ِ ِ
يم ِ
ِه أ َْيضاً تَ َّم َل َنا ُّ
ان
ان و ْ َ
ََ
َ
ول باِل َ
َ َّ َ ُ َ َ
َ
َساس َ
َ

ِِ ِ
النعم ِة َّالِتي ُن ِق ِ
ِ
اآلن َوَن ْح ُن َنْفتَ ِخ ُر ِب َر َج ِائَنا ِفي التَّ َمتُّ ِع ِب َم ْج ِد للاِ .بطرس الذي كان على هذا
يها َ
يم ف َ
إَلى هذه ّ ْ َ
ُ
ِِ
ِ
ٍ
ِ
ين
صَّن َع ًة ِإ ْذ َع َّرْف َن ُ
اك ْم ِبُقَّوِة َرّب َِنا َي ُسو َ
ع اْل َمسي ِح َو َم ِجيئه َب ْل َق ْد ُكَّنا ُم َعاِين َ
الجبل قال :ألََّنَنا َل ْم َن ْتَب ْع ُخ َارَفات ُم َ
السم ِ
ِ ِ
اء ِإ ْذ ُكَّنا م َع ُه ِفي اْل َجَب ِل اْلمَق َّد ِ
س.
ظ َمتَ ُه .وقال أيضاَ :وَن ْح ُن َس ِم ْع َنا َه َذا َّ
َع َ
ُ
َ
الص ْو َت ُمْقبالً م َن َّ َ

ويوحنا بدوره كتب يقول :اكتب إليكم عما كان من البداية بخصوص كلمة الحياة :عما سمعناه ورأيناه
بعيوننا وشاهدناه ولمسناه بأيدينا .فإن الحياة تجلت أمامنا .وبعدما رأيناها فعال ،نشهد لها اآلن .وها نحن
ننقل إليكم خبر هذه الحياة األبدية التي كانت عند اآلب ثم تجلت أمامنا .فنحن إذن نخبركم بما رأيناه
وسمعناه لكي تكونوا شركاءنا .كما أن شركتنا هي مع اآلب ومع ابنه يسوع المسيح .ونكتب إليكم هذه
األمور لكي يكتمل فرحكم .ويعقوب أيضا كتب رسالته للمؤمنين ليشددهم في االيمان والرجاء في الرب
يسوع .أذكر آية من رسالته يقول :وأما أنتم يا إخوتي فاصبروا منتظرين عودة الرب .خذوا العبرة من

الفالح :فهو ينتظر أن تعطيه األرض غالال ثمينة صاب ار على الزرع حتى يشرب من مطر الخريف
ومطر الربيع .فاصبروا أنتم إذن وشددوا قلوبكم ألن عودة الرب قد صارت قريبة.
للا شهد أن يسوع المسيح هو إبنه .المالئكة شهدت أن يسوع هو الرب .والتالميذ شهدوا أن الخالص ال
يوجد إال به هو الواحد الطريق الحقيقي والحي النهم اختبروا قوة محبة للا اآلب .وهذه النعمة ما زالت
تُقدم لجميع الذين يسمعون إلى يسوع المسيح ويقبلوه في حياتهم ويتبعوه باِليمان والرجاء والمحبة النه هو

كلمة للا وصوت للا اآلب .ضع كل حبك في ابن للا تجد الحياة وتكون مبني على أساس األنبياء والرسل
وعلى يسوع المسيح حجر الزاوية االساس .للا تكلم من سحابة .الرب يسوع المسيح أيضا تكلم من سحابة.

وارتفع إلى السماء في سحابة بمشهد من تالميذه بعد قيامته من الموت .وقال أنه يعود على سحابة َو ِح َينِئ ٍذ

ان ِفي َّ ِ ِ ِ ٍ
ض النهم سيب ِ
ِ
ص ُرو َن ْاب َن ِ
ظه ُر َعالَمةُ ْاب ِن ِ
يع َق َب ِائ ِل األ َْر ِ
اِل ْن َس ِ
اِل ْن َس ِ
ان ِآتياً
ُْ
الس َماء َوح َينئذ تَُنو ُح َجم ُ
تَ ْ َ
َ
ير .ونشكر للا أبونا كل يوم الذي َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
السم ِ
ِ
الن ِ
اء ِبُقَّوٍة َو َم ْج ٍد َكِث ٍ
ين ِفي ُّ
ور
اهَل َنا ل َش ِرَكة م َيراث اْلق ّديس َ
َعَلى َس َحاب َّ َ
ِِ
َّال ِذي انَق َذنا ِمن سْل َ ِ ُّ ِ
ِ ِ َّ ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ط َاياَ .وُك ُّل
ان اْل َخ َ
اء ِب َدمه ُغْف َر ُ
ْ َ ْ ُ
طان الظْل َمة َوَنَقَل َنا اَلى َمَل ُكوت ْابن َم َحبَّته الذي َل َنا فيه اْلف َد ُ
ط ِ
اهٌر.
َم ْن ِع ْن َدهُ َه َذا َّ
ط ِّه ُر َنْف َس ُه َك َما ُه َو َ
اء ِب ِه ُي َ
الر َج ُ
اهتَ ُّموا ِبما َف ْو ُق الَ ِبما َعَلى األ َْر ِ
ض ألََّن ُك ْم َق ْد ُمتُّ ْم َو َحَياتُ ُك ْم مستورة َم َع اْل َم ِسي ِح ِفي للاِ.
وختاما أيها االخوةْ ،
َ
َ
ِ
السالَ ِم َنْف ُس ُه ُيَق ِّد ُس ُك ْم ِبالتَّ َمامِ.
يح َح َياتَُنا َف ِح َينِئ ٍذ تُ ْ
َمتَى ا ْ
ظ َه ُرو َن ْانتُ ْم ْايضاً َم َع ُه ِفي اْل َم ْج ِدَ .وِإَل ُه َّ
ظ ِه َر اْل َمس ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وك ُم ُه َو
َوْلتُ ْحَف ْ
ينَّ .ال ِذي َي ْد ُع ُ
ع اْل َمسي ِح .أَم ٌ
وح ُك ْم َوَنْف ُس ُك ْم َو َج َس ُد ُك ْم َكامَل ًة ِبالَ َل ْو ٍم ع ْن َد َم ِجيء َرّب َِنا َي ُسو َ
ظ ُر ُ

َّال ِذي َس َيْف َع ُل أ َْيضاً .آمين.

