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إنجيل لوقا. االصحاح التاسع    من يهو عظتنا اليوم  لكم إخوتي ومرحبا بكم في االستماع الىنعمة وسالم  
 . اليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح.36الى   28وااليات 

ِإَلى َجَبٍل ِلُيَصلِ َي. َوِفيَما ُهَو   يسوع  َأَخذَ َوَبْعَد َهَذا اْلَكاَلِم ِبَنْحِو َثَماِنَيِة َأيَّاٍم  َوَصِعَد  ُبْطُرَس َوُيوَحنَّا َوَيْعُقوَب 
َوِإَذا َرُجاَلِن َيَتكَ  اَلِمعاً.  اً  َهْيَئةُ َوْجِهِه ُمَتَغيِ َرةً َوِلَباُسهُ ُمْبَيض  اَللََّذاِن  لََّماِن َمَعهُ َوُهَما ُموَسى َوِإيِليَّاُيَصلِ ي َصاَرْت 

َلهُ ِفي ُأوُرَشِليَم. َوَأمَّا ُبْطُرُس َوال الَِّذي َكاَن َعِتيداً َأْن ُيَكمِ  لََّذاِن َمَعهُ َفَكاُنوا َظَهرَا ِبَمْجٍد َوَتَكلََّما َعْن ُخُروِجِه 
َيا  ِنِه َقاَل ُبْطُرُس ِلَيُسوعَ: رََأْوا َمْجَدهُ َوالرَُّجَلْيِن اْلَواِقَفْيِن َمَعهُ. َوِفيَما ُهَما يَُفاِرَقا ،اْسَتْيَقُظواقَُّلوا ِبالنَّْوِم. َفَلمَّا  ــثَ َــ ت
يِليَّا َواِحَدةً.خيامَفْلَنْصَنْع َثاَلَث    ،ُهَناَعلِ ُم َجيِ ٌد َأْن َنُكوَن  مُ  َوُهَو الَ َيْعَلُم َما    : َلَك َواِحَدةً َوِلُموَسى َواِحَدةً َوِِلِ

َصوْ ــلَ َــ ل  ــَيُقوُل. َوِفيَما ُهَو َيُقوُل َذِلَك َكاَنْت َسَحاَبٌة َفظَ  َحاَبِة. َوَصاَر  ِمَن  ْتُهْم. َفَخاُفوا ِعْنَدَما َدَخُلوا ِفي السَّ ٌت 
َحاَبِة َقاِئالً:   َكاَن اِني اْلَحِبيُب. َلهُ اْسَمُعواَهَذا ُهَو ابْ السَّ َوَأمَّا ُهْم َفَسَكُتوا َوَلْم  . َوَلمَّا  ُوِجَد َيُسوعُ َوْحَدهُ  ْوُت  لصَّ

   ُيْخِبُروا َأَحداً ِفي ِتْلَك األَيَّاِم ِبَشْيٍء ِممَّا َأْبَصُروهُ.

 الى هنا قراءة كلمة هللا

عدة مرات  .  وهو عالم بما ينتظره فيها من آالم والموت على الصليب  أورشليمالى في طريقه  يسوع كان  
اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبةِ   أن َيْنَبِغيأنه تالميذه أخبر   ُيوِخ َوُرَؤَساِء  ِمَن الشُّ َويُْقَتُل َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث   ،َيتَأَلَُّم َكِثيراً َوُيْرَفُض 

ِإَلى َأْن    ،اْلَحقَّ أَُقوُل َلُكمْ   :لليهود يوما قالنفسه   يسوعجاء في ناموس موسى واالنبياء. ما   مم  يتلذا هو   .َيُقومُ 
َماُء َواألَْرُض الَ َيُزوُل َحْرٌف َواِحٌد َأْو نُْقَطٌة َواِحَدٌة ِمَن النَّاُموِس َحتَّى َيُكوَن اْلُكلُّ  الَ َتُظنُّوا :  قالو . َتُزوَل السَّ

َل.  ،َأنِ ي ِجْئُت ألَْنُقَض النَّاُموَس َأِو األَْنِبَياءَ     َما ِجْئُت ألَْنُقَض َبْل أِلَُكمِ 

لالمسيح لما  يسوع هم رفضوا  و النبي إيليا. على المسيح و على النبوءات اليهود كانوا يعرفوا   إيليا و  .همظهر 
يحرر أرضهم من  ما عرفوه. كانوا ينتظروا مسيحا بطال اليهود يوحنا المعمدان و في وسطهم وكان  كان  

المملكة في إسرائيل ويويالحاكمة  ية  لرومانقوات اال السماوات  ويسوع .  عطيهم السالموضع  بشرهم بملكوت 
بالحق  جاء  . بشرهم أنه  للسالم مع الرب إالههملتوبة وااليمان لونداهم   ليحررهم من سيطرة إبليس ويطهرهم 

اليه النبي يوحنا المعمدان قائال:    بموته على الصليب ِ الَِّذي َيْرَفُع َخِطيََّة اْلَعاَلِمكما أشار   .  ُهَوَذا َحَمُل َّللاَّ

َفَقْد َجَعْلُتَك ُنوراً ِلأُلَمِم ِلَتُكوَن َخاَلِصي ِإَلى أَْقَصى    :سفر إشعياء  فيكما قال الرب  هللا    من  جاء المسيح  
ْعُب  .  األَْرضِ  َعَلْيِهْم   ،اْلَجاِلُس ِفي ُظْلَمٍة َأْبَصَر ُنوراً َعِظيماً الشَّ َواْلَجاِلُسوَن ِفي ُكوَرِة اْلَمْوِت َوِظالَِلِه َأْشَرَق 

ُهَو ُنوُر اْلَعاَلِم. َمْن َيْتَبْعِني   َأَنا  :نفسه  الربكما بشرنا    .نور العالمو  ُنوَر النَّاسِ اْلَحَياةُ  َكِلَمةُ  يسوع  . إنه ُنورٌ 
َيْمِشي ِفي الظُّْلَمِة َبْل َيُكوُن َلهُ ُنوُر   .  اْلَحَياةِ فالَ 



ِإَلى َجَبٍل  الرب   َوَصِعَد   .أبيهاهلل  بثابتة  عالقة  في  يسوعكان    تهصالب ِلُيَصلِ َي.َأَخَذ ُبْطُرَس َوُيوَحنَّا َوَيْعُقوَب 
ِإَلى اآلَن َلْم  :  قالبإسمه.    صليثبت فيه ونننا أن و دعيله المجد يسوع والرب  سلطان.  الو  تعليمالنال منه 

.  غلبهم النوم  الثالثةوالتالميذ ُيَصلِ َي. كان    يسوع.  ُاْطُلُبوا تَْأُخُذوا ِلَيُكوَن َفَرُحُكْم َكاِمالً   ،َتْطُلُبوا َشْيئاً ِباْسِمي
ِلَيُسوعَ: فَواِقفيِن َمَعهُ.  موسى وإليا وَ ه نور كل ه يلمع؛  ل  ك .يسوع  مجد  وافشا حين استيقظواو  َيا َقاَل ُبْطُرُس 
يِليَّا َواِحَدةً.  خيامَفْلَنْصَنْع َثاَلَث    ،ُهَناَعلِ ُم َجيِ ٌد َأْن َنُكوَن  مُ  بطرس، سريع الكالم : َلَك َواِحَدةً َوِلُموَسى َواِحَدةً َوِِلِ

الني ة.    ْتُهْم َفَخاُفوا.  ـلَ ــلَّ ظَ وَ ْت َسَحاَبٌة  جاءَ  يتكلمَوِفيَما ُهَو  َيْعَلُم َما َيُقوُل.  ما كان  وطي ب 

عدة مرات    ،ومع هذا  العجيب وسمعوا كالمهوأعماله  سلطانه  مع يسوع وشافوا   واكان  االثنى عشر التالميذ
  يسوع يمشي على الماء.خافوا لما شافوا  و  ليالعاصفة  ف. خافوا لما كانوا في القارب في  و خغمرهم ال

يطمئنهمما كان يغضب عليهم بل  معهم. والرب ويسوع   عدة مرات خافوا خافوا من اليهود.   لهم  قال .كان 
البحر الهاي ُعوا:  جمرة في وسط  في تلك السحابة على ذاك الجبل وفي االن وهم  و    .الَ َتَخاُفوا  ،َأَنا ُهوَ  ،َتَشجَّ

يسوع، خافوا. لما سمعوا الصوت من  التَّاَلِميُذ أن   يقولتجلي يسوع على الجبل و مت ى يذكر لنا   حضور 
اً حابة  الس أَْعُيَنُهْم َوَلْم  َفَجاَء    َسَقُطوا َعَلى ُوُجوِهِهْم َوَخاُفوا ِجد  َوَقاَل: ُقوُموا َوالَ َتَخاُفوا. َفَرَفُعوا  َيُسوعُ َوَلَمَسُهْم 

 َيَرْوا َأَحداً ِإالَّ َيُسوعَ َوْحَدهُ.

َحاَبِة َصوْ سمعوا   ِمَن السَّ الطيب. يؤكد مرة أخرى من  صوت هللا    .ِني اْلَحِبيُب. َلهُ اْسَمُعواَهَذا ُهَو ابْ :  يقولٌت 
ِ َفآِمُنوا ِبي:  الذي يقول لنا ايضاإبن هللا إنه هو يسوع؟  ُقُلوُبُكْم. َأْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباهللَّ ظهر  يسوع  .  الَ َتْضَطِرْب 

اَلِمعاً.صار  َوِلَباُسهُ    تَتَغي رَ   هَهْيَئةُ َوْجهِ . ثالثةلا في لحظة أمام تالميذه   في هيئته السماوية اً  كان  و   ُمْبَيض 
َلهُ ِفي ُأوُرَشِليمَ   ُموَسى َوِإيِليَّايتكلم مع   الَِّذي َكاَن َعِتيداً َأْن ُيَكمِ  القريب   وتهمتكلموا عن  أي،    .َعْن ُخُروِجِه 
النبي اآلتي. موسى كتب كالم هللا . والمزامير  موسى واالنبياء   ناموسفي كما جاء   قال لهم  بخصوص 

ِإْخَوِتِهْم ِمْثلَك َوَأْجَعُل َكالِمي ِفي َفِمِه َفُيَكلِ ُمُهْم ِبُكلِ  َما ُأوِصيِه بِ رب:  ال  .هِ ُأِقيُم لُهْم َنِبي اً ِمْن َوَسِط 

هلل:  إيليا قال  ف.  انحرف عن شريعة هللا الى عبادة االوثانإسرائيل    كان شعبهو عاش في زمان  ف إيلياأما  
ْيِف َقْد ِغْرُت َغْيَرةً لِلرَّبِ  ِإَلِه اْلُجُنوِد ألَنَّ َبِني ِإْسرَاِئيَل َقْد َتَرُكوا َعْهَدَك َوَنَقُضوا َمَذاِبَحَك َوقَ  َتُلوا َأْنِبَياَءَك ِبالسَّ

الرب االلهَفَبِقيُت َأَنا َوْحِدي َوُهْم َيْطُلُبوَن َنْفِسي ِلَيْأُخُذوَها ي  .  أعمال عظيمة في به وعمل  إيليا تكلم بفمكان 
يرسله اليها لما    عظيمةمة  خدظه لحفِ .  ولم ير الموت رافي مركب من النالى السماء   هللا  هرفع إسرائيل. ثم

َيْوِم الرَّب ِ  النبي مالخي:بأعلنه كما    تمام الزمانيجي  يوحنا هو  ف.  َهَئَنَذا ُأْرِسُل ِإَلْيُكْم ِإيِليَّا النَِّبيَّ َقْبَل َمِجيِء 
فيزمان الرومانكان  تمام الزمان  و   المعمدان.  يسوع. نه إ إبنه مولود من امرأة.  أرسل هللا ه. 

  انأنقذنا من سلطإبن هللا   نشهد أنونحن أيضا  .  َوُوُجوُهُهْم َلْم َتْخَجلْ َنَظُروا ِإَلْيِه اْسَتَناُروا  الذين  .بر يسوع ال
بداية  في    الرب  أول ما وضع  هوالنور و .  الظالم ونقلنا إلى ملكوته الذي فيه لنا الفداء، أي غفران الخطايا



ِفي اْلَبْدِء   يقول موسى في أول آية في أول أصحاح في أول كتاب من كتبه الخمسة، يقول موس: الخليقة.
االْرُض َخِرَبًة َوَخاِلَيًة َوَعَلى َوْجِه اْلَغْمِر ُظْلَمٌة َوُروُح هللاِ  َماَواِت َواالْرَض. َوَكاَنِت  َيِرفُّ َعَلى  َخَلَق هللاُ السَّ

هللا    شي بالكلمة وأعطى الحياة بالروح.  ل. هللا خلق كهذا كان  َوْجِه اْلِمَياِه. َوَقاَل هللاُ: ِلَيُكْن ُنوٌر َفَكاَن ُنوٌر.
َنَهارا ِفي  إسرائيل هشعب  َكاَن َيِسيُر اَمامَ الرَّبُّ  أن  موسى في سفر الخروج  ويعلمنا  نور. نور. بنوره نرى ال

َلُهْم ِلَكْي َيْمُشوا َنَهارا َوَلْيال َناٍر ِلُيِضيَء  َوَلْيال ِفي َعُموِد  ِلَيْهِدَيُهْم ِفي الطَِّريِق  داود في  نشد  و   .َعُموِد َسَحاٍب 
الرَّبُّ ِحْصُن َحَياتِ   يقول:  27مزموره      ي ِممَّْن َأْرَتِعُب؟الرَّبُّ ُنوِري َوَخاَلِصي ِممَّْن َأَخاُف؟ 

من كثرة العيش   .أكثر محبوا الظاليالناس   .بسبب الخطيئةعميق    شديد  في ظالم روحيعالم كله هو  الو 
فليس كثيرا أن    ،يظهر نفسه بمظهر مالك نورنفسه الشيطان    ،ال عجبف.  نور وا أنهضنصبحوا يفيه أ

نور وهذا النور هو  بيهم نور.  نكتابهم نور. ودينهم نور. و   يقولوا  يظهر خدامه أنفسهم بمظهر خدام البر.
النهار  من كثرة العيش  .حماقة االنسانهذه  طفئ.  نالشمعة تذوب ونورها ي؟  أين الفايدة .  شمعة في وسط 

 عطايا العالم وقتية.دخان. خيال.    .سرابوهو يسير وراء .  الحقأنه  صدق  أصبح ي في الوهم

اْلَجَسِد  التلميذ يوحنا كتب لنا يقول:   ِإْن َأَحبَّ َأَحٌد اْلَعاَلَم َفَلْيَسْت ِفيِه َمَحبَّةُ اآلِب ألَنَّ ُكلَّ َما ِفي اْلَعاَلِم َشْهَوةَ 
اْلُعُيوِن َوَتَعظَُّم اْلَمِعيَشِة َلْيَس مِ  َوَأمَّا الَِّذي َيْصَنُع  َوَشْهَوةَ  َن اآلِب َبْل ِمَن اْلَعاَلِم. َواْلَعاَلُم َيْمِضي َوَشْهَوُتهُ 

كالعشب ومجدها كله كزهر  كلها  الحياة البشرية وبطرس بدوره كتب لنا يقول:   َمِشيَئَة هللاِ َفَيْثُبُت ِإَلى األََبِد.
ييبس العشب ويسقط زهره   . صحيح.  العشب والبد أن تفنى كما 

المسيحيين.  هذا رجل إسمه شاول. كان  ظهر ل  يسوع نور العالم ليلقي   إلى دمشق  طريقه  فيوكان  يضطهد 
صوتا يقول له: شاولحين  القبض على المسيحيين  إلى األرض وسمع  لماذا   ،شاول  ،لمع حوله نور فوقع 

الجواب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده.  فسأل: من أنت يا  تضطهدني؟ رتعد  موهو شاول  قال  و   سيد؟ فجاءه 
يا   هبولس وأرسل  هصار إسمو .  ما كان عليه أن يفعلقال له الرب يسوع و   رب ماذا تريد أن أفعل؟ ومتحير؛ 

الموت  وكتب على نعمة هللا  . جيلباالن األمميبشر لالرب يسوع  يسوع المسيح الذي سحق  بظهور مخلصنا 
بالروح بولس.  . قال وأنار الحياة والخلود باِلنجيل الذي له عينت أنا مبشرا ورسوال ومعلما كتب عدة رسائل 

فقد كنتم في الماضي ظالما ولكنكم :  رسالته الى أفسس في  يقوللمؤمنين في كل زمان ومكان.  لالقدس 
أوالد النور  ،اآلن نور في الرب  .  واستقامة وحقفإن ثمر النور يكون في كل صالح   ،فاسلكوا سلوك 

َوْجُههُ   .مع موسى وإيلياوهو    ُبْطُرَس َوُيوَحنَّا َوَيْعُقوبَ تالميذه   تجلى أماميسوع  اَمُهْم َوَأَضاَء  َتَغيََّرْت َهْيَئُتهُ ُقدَّ
َكالنُّورِ  ِثَياُبهُ َبْيَضاَء  َوَصاَرْت  ْمِس  كما كان   يسوع كان للحظة في هيأته السماوية. لم يكن عليه النور.  َكالشَّ

التالميذ الثالثة ليشاهدوا النور. نفسه وغيره من األنبياء، إنما كان هو    على موسى يسوع أخذ معه هؤالء 



نقرأ في إنجيل  حتى يجي وقت نشره  ثالثة ليبقى الحدث سر اهؤالء  اختار    هوويسمعوا ما حدث.   مت ى . 
قال هذا النه .  ال تخبروا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن اِلنسان من بين األموات:  قال لهم يسوعأن ومرقس  

   .الناس دون أن تفهم من هو بالحقه  لم يريد أن تقبل

َوِبَعْوَدِتِه اْلَمِجيَدِة،    ِعْنَدَما َأْخَبْرَناُكْم ِبُقْدَرِة َربِ َنا َيُسوعَ اْلَمِسيحِ   َفَنْحنُ   :يقول  الحًقا  كتب بطرسوهذا ما عملوه.  
ُمْخَتَلَقٍة ِبَمَهاَرةٍ  ِعَياٍن ِلَعَظَمِة اْلَمِسيِح. َوِإنََّما  ،َلْم َنُكْن َنْنُقُل َعْن َأَساِطيَر  َفِإنَّهُ َقْد َناَل    َتَكلَّْمَنا ِباْعِتَباِرَنا ُشُهوَد 

َيُقوُل: َهَذا ُهَو اْبِني اْلَحِبيُب الَّ  ِمَن اْلَمْجِد اْلَفاِئِق َصْوٌت  ِإْذ َجاَءهُ  ِذي ِبِه ُسِرْرُت  ِمَن هللاِ اآلِب َكرَاَمًة َوَمْجداً، 
مَ ُكلَّ ُسُرورٍ  اِدَر ِمَن السَّ الصَّ ْوَت  َوَنْحُن َأْنُفُسَنا َقْد َسِمْعَنا َهَذا الصَّ َلمَّا ُكنَّا َمَعهُ َعَلى اْلَجَبِل اْلُمَقدَّسِ .    ...اِء 

ِإْذ ِإنََّها َأْشَبهُ ِبِمْصَباٍح ُيِضيءُ  تَْفَعُلوَن ِإِن اْنَتَبْهُتْم ِإَلى َهِذِه اْلَكِلَمِة ِفي ُقُلوِبُكْم.  ِإَلى َأْن   ِفي َمَكاٍن ُمْظِلٍم  َفَحَسناً 
ْبحِ  الصُّ  .َيَطَلَع النََّهاُر َوَيْظَهَر َكْوَكُب 

َأْيِديَنالَِّذي رََأْيَناهُ ا  اْلَبْدِء، الَِّذي َسِمْعَناهُ   اَلَِّذي َكاَن ِمنَ كتب يقول:   بدوره   ويوحنا َوَلَمَسْتهُ    ِبُعُيوِنَنا الَِّذي َشاَهْدَناهُ 
ُأْظِهَرتْ   ِمْن ِجَهِة َكِلَمِة اْلَحَياِة. اْلَحَياةَ  َوَقْد رََأْيَنا َوَنْشَهُد َوُنْخِبُرُكْم ِباْلَحَياِة األََبِديَِّة الَِّتي َكاَنْت ِعْنَد اآلِب    ،َفِإنَّ 

َلَنا. َمَعَنا. َوَأمَّا َشِرَكُتَنا َنْحُن َفِهَي َمعَ الَِّذي رََأْينَ  َوُأْظِهَرْت  ُنْخِبُرُكْم ِبِه، ِلَكْي َيُكوَن َلُكْم َأْيضاً َشِرَكٌة    اهُ َوَسِمْعَناهُ 
   اآلِب َوَمَع اْبِنِه َيُسوعَ اْلَمِسيِح.

َأَبِديَّةً ِلَكْي َتْعَلُموا أَ َكَتْبُت َهَذا ِإَلْيُكْم َأْنُتُم اْلُمْؤِمِنيَن ِباْسِم اْبِن هللاِ  :  يوحنا ايضايقول  و  َوِلَكْي ُتْؤِمُنوا    نَّ َلُكْم َحَياةً 
فوق  ي إسم هللا أبينا رغم الصعوبات وتهديدات الناس. نحن نعل  ْخَجْل ِبَشَهاَدِة َربِ َنا  نَفالَ  نعم.   .ِباْسِم اْبِن هللاِ 

َسةً الكل النه  َبْل ِبُمْقَتَضى اْلَقْصِد َوالنِ ْعَمِة الَِّتي أُْعِطَيْت َلَنا ِفي    الَ ِبُمْقَتَضى أَْعَماِلَنا  َخلََّصَنا َوَدَعاَنا َدْعَوةً ُمَقدَّ
  .ْبَل األَْزِمَنِة األََزلِ اْلَمِسيِح َيُسوعَ قَ 

وكان   يسوع المسيح قبلهو .  والخالص بالصليب ُخِتم نهائيا الجبل، تاريخ البشرية وصل الى قمتهعلى ذاك 
الصليب مرة أخرى قائال: هذا . على ذاك الجبل المقدس هللا االب أك د خالصنال  طائعا حتى الموت، موت 

 اآلب  هللاَ نشكر  وإيمان وفرح و طاعة  ة و محبفنحن نسمع ليسوع إبن هللا الحبيب ب  ، له اسمعوا.الحبيبإبني  
َناَرِة َمْعِرَفِة َمْجِد هللاِ ِفي ُنوٌر ِمْن ُظْلَمٍة، ُهَو الَِّذي َأْشَرَق ِفي ُقُلوِبَنا ِِلِ َوْجِه َيُسوعَ اْلَمِسيِح.   الَِّذي َقاَل َأْن ُيْشِرَق 

ِ الَ ِمنَّا.َوَلَنا َهَذا اْلَكْنُز ِفي َأَواٍن َخَزِفيٍَّة ِلَيُكوَن َفْضُل اْلقُ  َوَمَحبَّةُ هللاِ   َمِسيحِ ِنْعَمةُ َربِ َنا َيُسوعَ الْ  آمين.  نعم.  وَِّة هللَّ
وِح اْلُقُدِس َمَع َجِميِعُكْم. آِمينَ  الرُّ  .َوَشِرَكةُ 


