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وااليات   17االصحاح ، مّتىفي إنجيل  . هذا الحدث هويسوع يغير هيأته ويصير كله نور. كميلع السالم
 يسوع المسيح:   نااسم ربب ةقراءالاليكم األولى الى الثمانية. 

ُبْطُرَس َوَيْعُقوَب َوُيوَحنَّا َأَخاُه َوَصِعَد ِبِهْم ِإَلى َجَبٍل َعاٍل ُمْنَفِرِديَن. َوَتَغيََّرْت َهْيَئُتُه  َوَبْعَد ِستَِّة َأيَّاٍم َأَخَذ َيُسوُع 
ْمِس َوَصاَرْت ِثَياُبُه َبْيَضاَء َكالنُّوِر. َوِإَذا ُموَسى َوِإيِليَّا َقْد َظَهَرا اَمُهْم َوَأَضاَء َوْجُهُه َكالشَّ َماِن َمَعُه.  َلُهْم َيَتَكلَّ  ُقدَّ

. لَ  َك َواِحَدٌة  َفَجَعَل ُبْطُرُس َيُقوُل ِلَيُسوَع: َيا َربُّ َجيٌِّد َأْن َنُكوَن َهُهَنا! َفِإْن ِشْئَت َنْصَنْع ُهَنا َثاَلَث َمَظالَّ
يِليَّا َواِحَدٌة. َوِفيَما ُهَو َيَتَكلَُّم ِإَذا َسَحاَبٌة َنيَِّرٌة َظلَّ  َحاَبِة َقاِئاًل: َهَذا ُهَو  َوِلُموَسى َواِحَدٌة َوِِلِ َلْتُهْم َوَصْوٌت ِمَن السَّ

َوَلمَّا َسِمَع التَّاَلِميُذ َسَقُطوا َعَلى ُوُجوِهِهْم َوَخاُفوا ِجّدًا. َفَجاَء َيُسوُع  اْبِني اْلَحِبيُب الَِّذي ِبِه ُسِرْرُت. َلُه اْسَمُعوا.
 َتَخاُفوا. َفَرَفُعوا أَْعُيَنُهْم َوَلْم َيَرْوا َأَحدًا ِإالَّ َيُسوَع َوْحَدُه. َوَلَمَسُهْم َوَقاَل: ُقوُموا َواَل 

 كلمة للا  هذه

ْمِس َوَصاَرْت ِثَياُبُه َبْيَضاَء َكالنُّورِ . الى مجد  يغّير هيأتهيسوع وهذه عظتنا.  يسوع الذي . َوْجُهُه َأَضاَء َكالشَّ
ُمْحَتَقٌر  ، اَل ُصوَرَة َلُه َواَل َجَماَل َفَنْنُظَر ِإَلْيِه َواَل َمْنَظَر َفَنْشَتِهيهِ إشعياء سبع قرون من قبل: النبي  هقال عن

ْحَزاَنَنا َحَمَلَها  ِبِه َلِكنَّ أَ   َوَمْخُذوٌل ِمَن النَّاِس َرُجُل َأْوَجاٍع َوُمْخَتِبُر اْلُحْزِن َوَكُمَستٍَّر َعْنُه ُوُجوُهَنا ُمْحَتَقٌر َفَلْم َنْعَتدَّ 
في تلك اللحظة،   .االنبياء موسى وإيلياو تالميذه  أمامصار كله نور  يسوع الذي وه هذا  .َوَأْوَجاَعَنا َتَحمََّلَها

النور للشفاء والخالص كما معه يسوع.  في ت أشرقتواجدت و قمتها و ى لاوصلت وعود للا نبّوات للا و كل 
َفاُء ِفي َأْجِنَحِتَهاالنبي مالخي: في كتاب  قال للا الذي للا . َوَلُكْم َأيَُّها اْلُمتَُّقوَن اْسِمي ُتْشِرُق َشْمُس اْلِبرِّ َوالشِّ

 ليضيء لنا الحياة األبدية.  في إبنه يسوعاالن أشرق  الخليقةبداية  في   مر أن يكون نورأ
 

ومجد   قطيعهم في الليلرعاة كانوا يحرسون الرب لمالك من عند  ظهر  ،من القديسة مريم ولد يسوعما عند 
فقد ولد لكم   فها أنا أبشركم بفرح عظيم يعم الشعب كله: ،: ال تخافواالمالك للرعاة قالو الرب أضاء حولهم 

ِفيِه َكاَنِت اْلَحَياُة َواْلَحَياُة  ويقول يوحنا التلميذ في إنجيله:  اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب.
ِإنَّ النُّوَر َقْد َجاَء : نفسه يقول الرب يسوعو  اَنْت ُنوَر النَّاِس َوالنُّوُر ُيِضيُء ِفي الظُّْلَمِة َوالظُّْلَمُة َلْم ُتْدِرْكُه.كَ 

يَرةً  ُيْبِغُض   الشرّ لَّ َمْن َيْعَمُل أَلنَّ كُ  ،ِإَلى اْلَعاَلِم َوَأَحبَّ النَّاُس الظُّْلَمَة َأْكَثَر ِمَن النُّوِر أَلنَّ أَْعَماَلُهْم َكاَنْت ِشرِّ
َوَأمَّا َمْن َيْفَعُل اْلَحقَّ َفُيْقِبُل ِإَلى النُّوِر ِلَكْي َتْظَهَر أَْعَماُلُه َأنََّها  ، النُّوَر َواَل َيْأِتي ِإَلى النُّوِر ِلَئالَّ ُتَوبََّخ أَْعَماُلهُ 

   .ّللاَِّ عملت بقوة 
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لمع  الى دمشق ليلقي القبض على المسيحيين،  ه في طريقكان شاول رجل كان إسمه لالرب يسوع ظهر و 
  لماذا تضطهدني؟ ،فجأة نور من السماء فوقع إلى األرض وسمع صوتا يقول له: شاول شاول شاول حول

: َأَنا َيُسوُع الَِّذي َأْنَت َتْضَطِهُدهُ  َفَسَأَل   َصْعٌب َعَلْيَك َأْن َتْرُفَس َمَناِخَس. ،َفَسَأَلُه: َمْن َأْنَت َيا َسيُِّد؟ َفَقاَل الرَّبُّ
: ُقم َواْدُخِل اْلَمِديَنَة َفُيَقاَل َلَك َماَذا َيْنَبِغي َأْن   َوُهَو ُمْرَتِعٌد َوُمَتَحيٌِّر: َيا َربُّ َماَذا ُتِريُد َأْن َأْفَعَل؟ َفَقاَل َلُه الرَّبُّ

  .ألممالى ارسوال  هوأرسل  الى بولس شاول  إسمالرب يسوع غّير  ذلكثم بعد . َتْفَعلَ 
 

ِديَن َوَتَغيََّرْت َهْيَئُتُه  َوَبْعَد ِستَِّة َأيَّاٍم َأَخَذ َيُسوُع ُبْطُرَس َوَيْعُقوَب َوُيوَحنَّا َأَخاُه َوَصِعَد ِبِهْم ِإَلى َجَبٍل َعاٍل ُمْنَفرِ 
ْمِس َوَصاَرْت ِثَياُبُه بَ  اَمُهْم َوَأَضاَء َوْجُهُه َكالشَّ الى يسوع  فريسيون جاء ، الحدث  قبل هذاْيَضاَء َكالنُّوِر. ُقدَّ

يٌر َفاِسٌق يَ  لكن قال لهم: همي طلبلبّ لم يف .يريهم آية من السماءأن ه سألو و  آَيًة َواَل ُتْعَطى َلُه  طلب ِجيٌل ِشرِّ
في و وبقي في بطنه كبير  ابتلعه حوت هو الذي   ننا و النبي يو  .ُثمَّ َتَرَكُهْم َوَمَضى ؛آَيٌة ِإالَّ آَيَة ُيوَناَن النَِّبيِّ 

 االنبياء كلوقيامته من الموت في اليوم الثالث.  لموت يسوع شار أهذا في .  بطن البحر لمدة ثالثة أيام
   .من آالم وبما يأتي بعدها من أمجاد  هينتظر كان  بما مسبقا  هشهدوا ل

 

أخذه  للا الن في وقته لم يمت الذي وإيلّيا  صاحب الناموسموسى  يتحدثان مع يسوع.وإيليا واالن موسى 
وكان يوحنا المعمدان. لخدمة عظيمة ليهّيئ الطريق للمسيح أرسله فحتى جاء تمام الزمان أبقاه محفوظ و 

ِرَداَء اْلِبرِّ ِمْثَل َعِريٍس َيَتَزيَُّن  ه َكَسا ،ِثَياَب اْلَخاَلصِ   يسوع َأْلَبَس  الرب االلهعلى ذاك الجبل العال العظيم، 
ة  كما أعلنه للا في شريعبيسوع  خالص الأكد تفي تلك اللحظة و المقدس العال جبل على ذاك ال. ِبِعَماَمةٍ 

ِفي َهْيَئِة َكِإْنَساٍن َوَضَع َنْفَسُه َوَأَطاَع َحتَّى اْلَمْوَت وإبن للا . الشريعة واألنبياءأكمل  ويسوع. ءنبيااالموسى و 
ِليبِ  ِلَكْي َتْجُثَو ِباْسِم َيُسوَع ُكلُّ ُرْكَبٍة ِممَّْن ِفي   ِلَذِلَك َرفََّعُه للُا َأْيضًا َوأَْعَطاُه اْسمًا َفْوَق ُكلِّ اْسمٍ  ،َمْوَت الصَّ

َماِء َوَمْن َعَلى اأَلْرِض َوَمْن َتْحَت اأَلْرضِ   َوَيْعَتِرَف ُكلُّ ِلَساٍن َأنَّ َيُسوَع اْلَمِسيَح ُهَو َربٌّ ِلَمْجِد للِا اآلِب. السَّ
 

  َعْن ُخُروجِ   نَتَكلََّماي  موسى كاناو في إنجيل لوقا نقرأ أن إيليا التالميذ الثالثة سمعوا وشاهدوا كل شيء. 
َلُه ِفي ُأوُرَشِليمَ يسوعِ  َوَكاَنْت َسَحاَبٌة ُتَظلُِّلُهْم.  موته القريب خارج أورشليم. أي على . الَِّذي َكاَن َعِتيدًا َأْن ُيَكمِّ

َحاَبِة َقاِئاًل: َهَذا ُهَو اْبِني اْلَحِبيُب َلُه اْسَمُعوا. َفَنَظر ْوَلُهْم َوَلْم َيَرْوا  حَ  إخوتهو بطرس  َفَجاَء َصْوٌت ِمَن السَّ
ويسوع سيكون وحده على الصليب، وبعد قيامته من الموت كان مع تالميذه  َأَحدًا َغْيَر َيُسوَع َوْحَدُه َمَعُهْم. 
 ونحن معه الى االبد.    وهو معنا الى إنتهاء الزمان

 



يقول   .يوحنا المعمدانالماء على يد  فييسوع  في معموديةكما تكلم  للا تكلم العالعلى ذاك الجبل 
َماءُ يسوع َكاَن  ماعند  ،أن االنجيل وُح اْلُقُدُس ِبَهْيَئٍة ِجْسِميٍَّة ِمْثِل َحَماَمٍة   ُيَصلِّي اْنَفَتَحِت السَّ َوَنَزَل َعَلْيِه الرُّ

َماِء َقاِئاًل: َأْنَت اْبِني اْلَحِبيُب ِبَك ُسِرْرُت. وهو  غير مخلوق، مولود من للا إبن للا  َوَكاَن َصْوٌت ِمَن السَّ
َماءِ جاء صوت أيضا في مناسبة أخرى  على األرض الذي به سّر للا القدوس.المتألم   للاعبد   ِمَن السَّ
ْدتُ يقولفي محضر جموع من السامعين  يسوع  على دُ  ه: َمجَّ َاآلَن  في ذاك الوقت صّرح يسوع:  َأْيضًا. هَوُأَمجِّ

  َوَأَنا ِإِن اْرَتَفْعُت َعِن اأَلْرِض َأْجِذُب ِإَليَّ اْلَجِميَع.  َاآلَن ُيْطَرُح َرِئيُس َهَذا اْلَعاَلِم َخاِرجًا. ،َدْيُنوَنُة َهَذا اْلَعاَلمِ 
 

الخالص لنا والقضاء ربنا يسوع له المجد كان يعرف أنه جاء الى هذه األرض لعمل معين خاص به وهو  
إبن للا   ويحرر من كان الخوف من الموت يستعبدهم طوال حياتهم. على من له سلطة الموت، أي إبليس

َأْحَزاَنَنا َحَمَلَها َوَأْوَجاَعَنا َتَحمََّلَها َوُهَو َمْجُروٌح  تنبأ إشعياء وقال: . سحق الموت وأنار الحياة والخلود باِلنجيل
حمل  يسوع . ألجلناعمل هذا هو    .َمْسُحوٌق أَلْجِل آَثاِمَنا. َتْأِديُب َساَلِمَنا َعَلْيِه َوِبُحُبِرِه ُشِفينَ أَلْجِل َمَعاِصيَنا 

؟ وآالمك ي خطاياك إن كنت تتعذب تحت ثقلها؟ ما هي مخاوفكما ه . حكم للا فيهّفذ نو  عليه  خطايانا
تعال كما انت. الرب يسوع   .ُه َأْن َتْسَمعَ ـْل ُأُذنُ ـقَ ــثْ ـ ُتَخلَِّص َوَلْم تَ ْقُصْر َأْن  ــَيَد الرَّبِّ َلْم تَ ليسوع. االن خذهم 

 . ، تجد فيه الغفران والسالم ورجاء جديد فهم ويهتم بكحي، هو ي
 

للا يريد أن نسمع ِلبنه  بالصالة والدعاء الى للا باسم إبنه الحبيب ارفع طلباتك مع الشكر والصبر. 
للا يعلن   َهَذا ُهَو اْبِني اْلَحِبيُب. َلُه اْسَمُعوا.: على ذاك الجبل العال المقدس  َسَحاَبةقال من هو يسوع. 

شعبه  لاألول  للار مأ كانوالسماع أن يسوع هو إبنه الحبيب الذي يجب السماع له. مرة أخرى ّكد ويؤ 
َفُتِحبُّ الرَّبَّ ِإلَهَك ِمْن ُكلِّ َقلِبَك َوِمْن ُكلِّ منذ القديم. اسمع، يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد.  ،إسرائيل

ِتكَ  يسمع كالمه ويؤمن   الذي أن الذي وّعد يسوع والمحبة لالسماع  .فسكنك تحب قريبكو  َنْفِسَك َوِمْن ُكلِّ ُقوَّ
  .باهلل الذي أرسله تكون له الحياة األبدية وال يأتي الى الحكم األخير النه ينتقل من الموت الى الحياة

 

والسعادة  : الطمأنينة والسالم لنا للاهذا أيضا ما يريده الرب و : ال تخافوا. لتالميذهيسوع قال عدة مرات و 
اَل َخْوَف ِفي اْلَمَحبَِّة، َبِل اْلَمَحبَُّة اْلَكاِمَلُة َتْطَرُح اْلَخْوَف ِإَلى َخاِرٍج  :  يبشرنا االنجيل والحياة في إبنه الوحيد.

: ألَنََّنا َلْم َنْتَبْع ُخَراَفاٍت ُمَصنََّعًة ِإْذ  يقولبطرس كتب فال تخف من يسوع. . يأتي من العقاب أَلنَّ اْلَخْوَف 
ْفَناُكْم ِبُقوَِّة َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح َوَمِجيِئِه، َبْل َقْد ُكنَّا ُمَعاِيِنيَن َعَظَمَتُه. ألَنَُّه َأَخَذ مِ  ِ اآلِب َكَراَمًة َوَمْجدًا، َعرَّ َن ّللاَّ

الفائق يقول: َهَذا ُهَو اْبِني اْلَحِبيُب الَِّذي به سررت كل سرور َوَنْحُن َسِمْعَنا   ِإْذ َأْقَبَل َعَلْيِه َصْوٌت من المجد 
ِس.  َماِء ِإْذ ُكنَّا َمَعُه ِفي اْلَجَبِل اْلُمَقدَّ ْوَت ُمْقِباًل ِمَن السَّ  َهَذا الصَّ



 

هم وهم  ياة تجلت أمام. الحهمبأيدي هولمسو الرب يسوع سمعوا يسوع بأذنهم وشافوه بعيونهم، شاهدوا ميذ التال
وبه   بنوره نرى النور، والحياة  نوراليسوع . هماألبدية التي كانت عند اآلب ثم تجلت أماملحياة ل وافعال شهد 

ي وشهادتهم انتشرت بالروح القدس فيسوع وهم شهدوا لالكنيسة  أساس تالميذه فيأشرق يسوع   نور.  نحيا
نوري وخالصي ممن أخف؟   الرب . ِفي َسَحاَبٍة ِبُقوٍَّة َوَمْجٍد َكِثيرٍ  العالم الى اليوم والى أن يعود الرب يسوع

 يسوع وعلى كلمته نسير.ربنا هذا االيمان في في نثبت نحن أيضا و  الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟
أن  أبينا باسم يسوع الى للا نصلي ، و والتهديدات والشتائم رغم االضطهاد واالتهامات نسمع له ونحيا له  

  في يسوع م من رجاءه لللا ةعلموا ما في دعو يويوضع فيهم روح التوبة وااليمان ل  همبصائر قلوبينير 
 اآلن الساعة التي يجب أن نستيقظ فيها من النوم. نعرف . مخلصنا الحبيب  المسيح إبنه

 

ْكرِ سلوكا الئقا ال في العربدة  ونسلك أعمال الظالم ونلبس سالح النوركل فلنطرح  في الفحشاء   وال َوالسُّ
من أين   ال ننس ونحن .نسير في نورهلبس الرب يسوع المسيح و نوإنما  والحسد  الخصامواِلباحية وال في 

ونحن نشكر للا  يريد الرجوع الى السلوك الماضي، منا ال احد و  هأخرجنا للا والظالم الذي كنا نسير في 
النه حيث يكون ربنا يسوع يكون النور والسالم والحرية والحب.   ونحن مستعدين أن نمشي أينما يرسلنا

َناَرِة َمْعِرَفِة َمْجِدِه ِفي َوْجِه َيسُ الن للا محبة ونحن نحبه النه هو أحبنا أوال. وهو  وَع  َأْشَرَق ِفي ُقُلوِبَنا ِِلِ
ِفي ُكلِّ  وروحه القدوس فينا يجعلنا نثمر  ُنوٌر ِفي الرَّبِّ كنا من قبل نعيش في الظالم، وأما االن ف .اْلَمِسيحِ 

  .لهلمجد من أحبنا وبذل حياته فدية من أجلنا ليطهرنا  َصاَلٍح َوِبرٍّ َوَحقٍّ 
 

  َمَع اْلَمِسيِح ِفي للِا. مستورة اْهَتمُّوا ِبَما َفْوُق اَل ِبَما َعَلى اأَلْرِض أَلنَُّكْم َقْد ُمتُّْم َوَحَياُتُكْم أيها االخوة، وختاما 
سُ  َمَتى اْظِهَر اْلَمِسيُح َحَياتَُنا َفِحيَنِئٍذ ُتْظَهُروَن اْنُتْم اْيضًا َمَعُه ِفي اْلَمْجِد. اَلِم َنْفُسُه ُيَقدِّ ُكْم ِبالتََّماِم.  َوِإَلُه السَّ

ُهَو  الَِّذي َيْدُعوُكُم   .َوْلُتْحَفْظ ُروُحُكْم َوَنْفُسُكْم َوَجَسُدُكْم َكاِمَلًة ِباَل َلْوٍم ِعْنَد َمِجيِء َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح. َأِمينٌ 
 آمين.   الَِّذي َسَيْفَعُل َأْيضًا.

 

 

 


