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( أن الرب جتلى "بعد 2: 9ليس هذا حدثًا عابرًا، فقد ذكر اإلجنيلي مرقس ) 
" ملدة ستة ( حلَّت سحابة اجملد اإلهلي "شاكيناه16: 24ستة أيام". ويف سفر اخلروج )

أيام، وهو انقضاء اخللق األول الذي متَّ يف ستة أيام لكي يستعلن اجملد اإلهليي. بلي    
(. حيي  سيو    12: 89طابور هو االسم الذي ورد للحضور اإلهلي يف )مزمور 

، وهنا يتجليى اليرب   "تابور وحرمون بامسك يهتفان"يسلح اجلل  نفسه اسم الرب 
فهو ليس على بل  سييناء، وال حيول مي ية     حبضور اجملد اإلهلي بشكٍ  بديد،

 االبت اع، ب  على آدم اجلديد اإلنسان الثاين.

مين الكل ية اليونانيية     metamorphosisالتجلي حسب نص اإلجني  هو  
  يف  – 18: 3كو 2 – 2: 12وقد وردت يف العهد اجلديد يف )رو

هو املقصود بالتعليم الرسيو::  (، وهو يعين تغيري الشك  والصورة املرئية، و12: 17
(، فهو 12: 2"ال تشاكلوا هذا الدهر. ب  تغريوا عن شكلكم بتجديد أذهانكم" )رو 

جت ِّ وتغيري سو  نشترك فيه برؤية الرب نفسه: "وحنن مجيعًا بوبه مكشو  ناظرين 
جمد الرب بوبه مكشو  ك ا يف مرآة نتغري إىل تلك الصورة عينها من جمد إىل جميد  

(، فهو اجملد اإلهلي الذي سو  ُيستعَلن لنيا يف  18: 3كو 2من الرب الروح" )ك ا 
 (.2: 3يوحنا  1املسيح وُيوهب لنا ألننا سنراه ك ا هو )
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"اجملد" هو أحد عالمات احلضور اإلهلي الذي صار ييدعى "الشياكيناه" يف    
ري بيينكم"  ( "أس12: 26التسليم األرامي، التربوم، حي  ُترِبم النص العرباين )الو 

 .(1)إىل: "سو  أبع  الشاكيناه حت  عليكم"

( هيي  22: 17و 5: 17وشركة اجملد اإلهلي اليت طللها الرب يف )يوحنيا   
 شركة احلضور يف اآلب؛ ألن اجملد اإلهلي هو اهلل نفسه ُمستعَلنًا جب اٍل وصالٍح فائقني.

-30: 9على اجلل  كان يسوع وحده، بعد أن ظهر موسى وايلييا )لوقيا    
(. وقيامة املسيح أعلنت ذلك اجملد؛ ألن اهلل "أقامه من األموات وأعطاه جمدًا حي   32

 (.21: 1بطرس 1أن إميانكم ورباءكم مها يف اهلل" )

كان وبه موسى يشعُّ بالنور اإلهلي بعد استعالن اهلل، ولكن اآلن "جميد اهلل   
(، فقد انتهى عهد 6: 4كو 2شخص( يسوع املسيح" )) ُيستعلن يف وبه 

موسى، ولكن ملعان الثياب يؤكد لنا أن جمد املسيح ليس جمدًا مفيًا، بي  هيو جميد     
(. 15كو 1مستعَلن  جيعلنا نفكر أيضًا يف اجلسد الس ائي الذي أشار إليه الرسول يف )

( كيان  3: 28ئكة )م  ك  من يقترب من اجملد اإلهلي، يل ع بالنور اإلهلي، ح  املال
 منظر مالك الرب )ميخائي  حسب التسليم الكنسي( "كالربق وُللاسه أبيض كالثلج".

يف ك  شيء وله السيادة على الك  ما على األرض،  (2)"لكي يكون متقدمًا
                                                           

(1) A. M. Ramsey. The Glory of God and the Transfiguration of Chrisht, 1949, p18-20. 

(، 16: 7أعطاه جمدًا بع  املتجسد يدم  احلضور اإلهلي كوسيط حي إىل األبد بقوة حياة ال تزول )عب  (2)
(، ب  صار صعود الرب، حي  يقول الرسول: 8-6: 2)فيليب وهو ما جيع  االعترا  بالرب هو جملد اهلل اآلب 

 (، هو تأكيد ليس على نوال االبن االله للرفعة، ب  نوال االبن اإلله املتجسد.16: 3تي و 1"ُرِفَع يف اجملد" )
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صار "اللكر من بني األموات" ... لكي ترى ك  الكائنات ملكها 
)يسوع(، ولذلك ُأعطى نور اآلب واستقر على بسد ربنا ومنه وصلنا من 
بسد جمده؛ ح  هبذا ينال اإلنسان اخللود ألنه للس نور اآلب" )ضد 

 (.2 - 20: 4اهلرطقات 

وبعد ذلك يذكر القديس ايريناوس عدم قدرة اإلنسان عليى أن ييرى اهلل    
 فيقول:بالقدرات اجلسدانية املخلوقة، 

إىل  ح سو  يؤهِّ  اإلنسان يف ابن اهلل، وابن اهلل سو  يقودهالروولكن "
اآلب، واآلب سو  مينح عدم الفساد حلياة أبدية ُتوهب لك  َمن يرى 
اهلل؛ ألن ك  َمن يرى النور هم يف النور يشتركون يف هباء النور؛ ألن الذين 

حلياة" )ضد يرون اهلل، هم يف اهلل، وينالون هباء اهلل، وهذا اللهاء يعطي هلم ا
 (.6 - 5: 20: 4اهلرطقات 
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"ك ا أن الش س والق ر ينريان حياتنا اجلسدانية، هكذا أيضًا ينري املسيح 
والكنيسة احلياة العقلية. ولكننا نستنري إذا مل يكن لدينا عق  اللشر الع يان، 

أن الش س والق ر يشرقان بالنور، إال أن الع يان الذين فقدوا  ألنه رغم
اللصر اجلسداين ال يقدرون أن يلصروا النور. أما املسيح، فهو يشرق بنوره، 
إذا مل نس ح للع ى العقلي أن يكون مانعًا ... ألننا نقل  النور منه، وعند 

 ن(.على سفر التكوي 7: 1ذلك نستطيع أن نل ع بلهاء النور" )عظة 

عندما جتلى يسوع على اجلل ، ه  ظهر أمام التالميذ  :"رمبا سو  تسألون
. لقد "جتلى أمام .. ؟( اليت كانت له قل  جتسده6: 2يف صورة اهلل )فيليب 

ن املسيح قد يتجلى أمام بعض اللشر وال أن نقول إوهكذا ميكن  "،تالميذه
ن تعر  من هم، وكيف جتلى يسوع أ ردت، فإن أيتجلى بالنسلة آلمرين

ن ترى يسوع معي يف أعليك  ،اجلل إىل  مذهم هو معهأأمام الذين 
"عرفناه حسب  "ونقول ،ن نعرفهأألننا نستطيع من األنابي   ؛األنابي 
ن أوأنا أعين  ،اجلل إىل  أما الذين ال يذهلون معه .(16: 5كو 2اجلسد" )

ء ال يعرفون املسيح حسب اجلسد فهؤال ،يرتفعوا فوق الكل ات واألحداث
لوهيته يف صورة اهلل ؛ ألهنم سو  يعاينون ُأ)جمرد بشر( من األنابي 

وليس أمام اجلالسني  ،سو  يتجلى يسوع ،حسب معرفتهم. أمام هؤالء
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مث  نور  ويتجلى بنوٍر ،أسف  اجلل . وعلى اجلل  سو  يشرق وبهه
ملعوا أع ال الظل ة وللسوا  ن ألبناء النور الذينالش س ألنه هكذا ُيستعَل

بناء أوصاروا  ،بناء النورأب   ،بناء الظل ةأأسلحة النور ومل يعودوا بعد 
 (.13-11: 13النهار" )رو 

واليت للسها هو  ،فهي أقوال يسوع املنتشرة يف األنابي  ،ا ثياب املسيحأمَّ 
 (.43-36: 12نفسه )مقتطفات من شرح اجني  م  

ال ميكن  ،ن هو صاحل ويفوق ك  حدود املعرفة وذكاء اإلنسان وقدراته"َم
التالميذ مجاله اإلهلي عندما شرح هلم  َ ِرتأمله إال بالعق  وحده. َع

فقد عاينوا  ،وهم بطرس وابين الرعد ماصًة وا دعوًةُعأما الذين ُد ،األمثال
لى مجاله على اجلل  عندما أشرق بشك  يفوق ملعان الش س" )عظة ع

 (.5: 44مزمور 

ظهور النور اإلهلي يف العهد القدمي من اليوم الثال   م أمثلَة"بعد أن قدَّ
النور املشرق يف الوصايا اإلهلية )مزمور إىل  ،"ليكن نور" :عندما قال اهلل

ح  ظهور نور جمد الرب يف العهد اجلديد عند بشارة  ،(105: 119
يليا يف املركلة . والنور رفع إيف ع ود النار ن هناك نور الرعاة يقول: كا
متلط مبا االنور أشرق حول الرعاة ألن النور األبدي و .النارية ومل حيترق

وكان نور النجم الذي أشرق يف بيت حلم وقاد اجملوس. النور  ،هو زماين
أشرق للولس  لوهة الذي أشرق على اجلل  للتالميذ .. ونور هو نور اأُل

واالستنارة يف املع ودية  ه من الع ى بعد أن ع يت عيناه ...فى نفسوش
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ألنه النور العظيم الفائق لسر  ؛الذي نتكلم عنه اآلنوهو  ،ماص نور  يه
 (.6-5: 40مالصنا" )مقالة 

حول نل ،ن كل ايت ليست صرمات فارغة وبال معىنأ"لكي يظهر لك 
ًا بالنور. هو هنا يف ولكي ننظره ُمشعَّ ،اجلل  حي  جتلى املسيحإىل  عقولنا

ن هناك عِلالزمان احلاضر مل يعلن لنا هباء احلياة اآلتية. كان اللهاء الذي اسُت
ومل يكن التجلي الكام  ملا سيكون )يف املستقل (. هذا  ،على اجلل  تنازاًل

 ،مث  الش س يضيء بل عاٍن واضح من كل ات اإلجنيلي. ماذا يقول؟ كان
 ؛ولكن جمد األبساد عدمية الفساد ال يشع بنور مث  نور األبساد الفاسدة

أما العيون غري الفاسدة  .ألن هذا اجملد يفوق قدرة العيون اخلاضعة لل وت
 فهي ضرورية لرؤية )هذا اجملد(. ،واخلالدة

عيون إذا ح  ال يصابون بع ى ال ،ن ما ميكن رؤيتهعِلعلى اجلل  اسُت
ألن مجاله،  ؛ن يصفهما عن امللك فال يوبد أحد ميكنه أ. أ.شاهدوه .

ه   :رينوفكر. لذلك ملِّ ومكانته، وهباء جمده العظيم يفوق ك  حديٍ 
سو  خنسر هذا لكي نتفادى يف هذا الزمان القصري العناء واألمل؟ لو كان 

املسيح آتيًا يف لكي نرى  ؛وال نار بهنم ،ك  يوم موٍت لنا ان حنت   ألَف
 (.91: 47ب ض ن مجاعة قديسيه" )جملد حَسوأن ُن ،جمده

نا يسوع املسيح له ربُّالتدبري الفائق اجل ال الذي رتَّإىل  "علينا أن ننظر بدقٍة
"إذا أراد أحد أن يأيت  :من أب  منفعة ومنو تالميذه القديسني. قال هلم

ص ورائي فلينكر نفسه وحي   صليله ويتلعين، ألن من يرغب يف أن خيلِّ



8 

 

وهذا  .(33: 9نفسه يفقدها ولكن من يضحي حبياته ألبلي جيدها" )لوقا 
هم لل جد ألنه ُيعدُّ ؛التعليم عن مالصنا هو التعليم الذي يناسب القديسني

الرب فه هم  يهيئ ي.. ولكوجيع  نصيب القلب هو الفرح  ،الس ائي
هلم تالميذه بالرغلة يف اجملد أ ،شجعان ويعيد تكوينهم كرباٍل وكالمهم
نه منكم الواقفني هنا لن يذوقوا املوت ح  يروا إ"أقول لكم  :وقال هلم

هؤالء ستطول ح   ، مل يكن يقصد أن أع اروبالتأكيد .ملكوت اهلل"
س اء ويعيد امللكوت للقديسني ألنه يدركوا هناية األزمنة، عندما ينزل من ال

. لكن امللكوت الذي كان يقصده هو رؤية اجملد الذي .أعدهم لذلك .
شرق على بين اللشر الذين على األرض. سو  يعاينون فيه )الرب( عندما ُي

فه  ميكننا أن نرى  ،سو  يأيت يف جمد أبيه ولن يكون يف فقر اإلنسانية
 ،اجلل إىل  ذين قللوا موعده؟ عندما صعدكيف أعلن هذا )اجملد( الفائق لل

وهناك على اجلل   ،أمذ معه ثالثة ربال امتارهم من ض ن )تالميذه(
ن ثيابه كانت تضيء عندما ملست النور. أح   هليٍّإ ونوٍر فائٍق ى بشكٍ جتلَّ

مع اآلمر عن مروبه الذي  عند ذلك ظهر موسى وايليا يتكل ون ك ٌّ
هذا هو سر تدبري اجلسد  .(11: 9)لوقا له يف أورشليم" سو  يك ِّ
 9ت على الصليب املكرم". )عظات متنوعة العظة صة اليت متَّواآلالم املخلِّ

 (.1010-1009: 77جملد 

دًا أن الشريعة كانيت ظيالل   جييب القديس كريلس على هذا السؤال مؤكِّ 
 فيقول: ،(1: 10احلقيقة )عب 

ن الشريعة واألنلياء كانوا خيدمون ربنا يسوع أن "ولكن لكي يستعِل
وهارمونية الشريعة واألنلياء كانت قد  .وهم سلقوا وكانوا ظالاًل ،املسيح

، ولذلك ألن كل ات األنلياء مل تكن ضد الشريعة ؛سلقت استعالن الرب
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 ،يليا أعظم األنلياءأن إو ،س بدًان موسى املقدَّأ -عتقدك ا أ-السلب 
ن بعض اليهود كانوا أوهو  ،آمر مع اآلمر. وسلب  ون ك ٌّكانوا يتحدث

؛ لذلك رميا قد عادوا للحياةًا من األنلياء مث  أيليا أو واحدإن إيقولون 
 يليا معًا لكي يعلن الفرق بني السيد والعلد. ويوبد أمر باء الرب مبوسى وإ

ب   ،ى الشريعةن اليهود كانوا يشتكون على الرب بأنه يتعدَّ، وهو أآمر
وهو ذاته جمد اآلب،  ،إذا أعلن عن جمده الذايت الذي يليق به ،فًااعتربوه جمدِّ
: 9"هذا اإلنسان ليس من اهلل ألنه ال حيفظ السلت" )يوحنا  :ولذلك قالوا

ألنك " ؛ب  للتجديف ،صاحٍل "ال نرمجك ألب  ع ٍ  :يضًاأقالوا . و(16
ن هذه أولكي يعلن  .(33: 10هلًا" )يوحنا إنسان بعلت نفسك إنت أو

ألنه  ؛نه كان بريئًا من ك  هذه االهتاماتأو ،االهتامات باءت من اللغضة
 :اجملد الذي يليق به عندما قال ،لنفسِه اجملَد وال نسَب ،ى الشريعَةمل يتعدَّ

قًا على فقد أحضر معه )على اجلل ( االثنني الذين تفوَّ ،لآلب إنه مساٍو
األنلياء. كان موسى هو الذي أعطاهم الك  يف حفظ الشريعة وتعليم 

ل الشريعة وال سخر منها أن يسوع مل يرذوكان اليهود يفه ون  ،الشريعة
فقد  ،يلياإأما  .وال هو اتلعها .. (1)وال هو كسر الشريعة ،حسل ا ظنوا

امتأل من الغرية على جمد اهلل، فلو كان املسيح يعلم تعلي ًا مضادًا هلل عندما 
ب  كان بالفع  اإلله  ،هلًا، بين ا هو مل يكن إمساوي لآلبو ،نه اهللإقال 

ألنه  ؛يليا ووقف معه، ولذلك باء إالذي فع  ك  شيء حسب األلوهة
آمر، ما هو؟ لقد  يوبد أمر  َرِكما ُذإىل  كان ماضعًا ليسوع. وباإلضافة

ن املسيح له قوة احلياة واملوت وميلك أم التالميذ يليا لكي يعلِّباء موسى وإ
ن أمام األحياء ، ألنه يستعَل(2)على الذين هم فوق وعلى الذين هم أسف 

                                                           
 الوالدين.كسر الشريعة معناه أن ُيعلم مبا هو ضد الشريعة مث  إباحة الزىن أو القت  أو الشهادة الزور أو احتقار  (1)

 الس اء واألرض. (2)
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ب   ،يليا مل يكونا صامتنيالذين ماتوا. وعندما ظهر موسى وإ رحِضوُي
وهو يعين  ،تكل ا عن جمده الذي سو  يك   يف أورشليم يف آالم الصليب

 يضًا القيامة" )املربع السابق(.أ

عندما كان يسوع نفسه  استرمواقد دم  التالميذ حالة نعاس هنا ألهنم "ل
فقد  ،ألهنم عندما انتهوا من النوم ؛يصلي. والتدبري يك   احتيابات اللشر

ن يعاينوا هذا احلدث اجمليد والتجلي الفائق. ورمبا ظنوا أن زمان أاستطاعوا 
دث عن ثالث ولذلك حت ،ملكوت اهلل قد باء. وبطرس العظيم كان فرحًا

ألن ما حدث  ؛مظال سو  يع لها على اجلل . مل يكن يفهم ماذا يقول
وال يف هذا الزمان احلاضر سو   ،مل يكن هو هناية الدهور ،على اجلل 

 :عدوا به ك ا قال بولسينال القديسني نصيلهم ورباء حياهتم الذي ُو
: 3)فيليب ر بسد تواضعنا )وجيعله معاداًل جلسد جمده(" "الذي سو  يغيِّ

 ،كان التدبري يف بدايته ،أي جمد املسيح وليس أق . هنا على اجلل  ،(21
إىل    عندما استطاع املسيح الذي باءُ ألنه َك ؛  بعدُ ومل يكن قد َك

ن أو ،ن جيدد حسب رغلته يف أن يتأمل من أب  العاملأو ،العامل بسلب حملته
. ولذلك مل يكن (1)مواتيعاين املوت حسب اجلسد وحيرره بالقيامة من األ

 ،هذا االستعالن الفائق والعجيبإىل  بطرس يفهم ماذا يقول. وباإلضافة
ليس  ،ميانإت ضروري نافع لكي يثلِّ فقد حدث أمر  ،وهو رؤية جمد املسيح

"هذا  :اهلل اآلب فقد باء من السحاب صوُت ،يضًاأب  حنن  ،فقط التالميذ
 ع هذا الصوت وعندما ُس .هو ابين احلليب الذي به سررت، له امسعوا"

 وحده. َدِبكان يسوع قد ُو ،يتكلم عن يسوع

                                                           
فقد كان بسد يسوع هو أول بسد مت حتريره من فساد املوت  ،هذه علارة متنع ك  ما ُيقال عن دفع الفدية (1)

 (.61: 2)رابع اثناسيوس ضد األريوسيني 
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ن الذي ال جيد فيها وَم ؟الرقلة عن هذه األمور ف اذا يقول اليهود َصِللو 
 .. ألن العصاة لن ينالوا تعلي ًا سلي ًا" )املربع السابق(. هدايًة

فهم  لكي ال يسيء أحد  ؛"له امسعوا" :يليا يقول اآلبإ"يف حضور موسى و
لذلك  ،لكن .وأن اآلب أمرهم بطاعة موسى وليس املسيح خملصنا ،النداء

نه عندما أد ن يؤكِّأو ،  هذا النداءن يسجِّأجنيلي كان من الضروري لإل
كان يسوع وحده. وعندما أمر اهلل اآلب من السحابة  ،باء الصوت

ومل يكن  ،كان موسى قد امتفى ،"له امسعوا" :التالميذ القديسني قائاًل هلم
ن أوهكذا أمرهم اهلل  .على اجلل  وحده وكان يسوُع ،يليا حاضرًاإ
ألن املسيح هو غاية الشريعة واألنلياء. ولذلك السلب تكلم ؛ يس عوا له""

ن كنتم تؤمنون مبوسى فآمنوا يب إ" :اليهودي هبذه الكل اتمع الشعب 
: 77: جملد 9(" )عظات متفرقة 46: 5ألن موسى كتب عين" )يوحنا 

1009 – 1016.) 

( يذكر القديس كريليس  656-653: 72جني  لوقا )جملد إعلى  9يف العظة  
 :الكلري

مل يعرفوا، ما هو  ،من املوت ن اجلسد سو  يقومأ"عندما مسع التالميذ 
ه اخلاص ( بسَدر )الربُّلذلك غيَّ ،ليه اجلسدسو  يؤول إالشك  الذي 

ت رباؤنا، ويثلِّ ،لكي يعطي مثااًل على التحول الذي سو  حيدث للجسد
ن هذا التجلي مل حيدث ألن الرب نزع أمياين إن إولذلك جتلى أمامهم. 

يف اجلسد إىل ما هو دينء ر ما هو للسه اجملد الذي غيَّأب  باحلري  ،بسده
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ك ا قال بولس اإلهلي يف صياغة  ،أبعد يف الك ال عن الشك  )الطليعي(
 عاٍر واآلن اجلسُد .(43: 15كو 1قام يف جمد" )زرع يف هوان وُي"ُي :مجيلة

أو هباء يف شكله الطليعي. اجلسد ليس له أكثر من  جمٍد أيَّ س بعُدومل يلَل
سو  يتم  ،ولكن يف زمان القيامة ،الغ وض الذي حييط بضعف طليعته

 اجملَد س اجلسُدوعندما يلَل .وليس فقط تغيري يف الشك  ،إىل جمٍد هليٌّإ ٌلحتوُّ
يضيء األبرار مث  الش س يف ملكوت " ،عند ذلك ،بالنور اإلهلي ويشعُّ
 ك ا قال املخلص. وهكذا نرى التجلي ك ثاٍل ،(43: 13  اآلب" )م

وهم بعد يف حياهتم  ،ن للتالميذعِللذلك اجملد الذي سيأيت الذي اسُت
مل  ،ولذلك .وماضعني جملال رؤية العيون اخلاضعة لل وت ،اجلسدانية

 حيت لوا رؤية اللهاء الفائق".

 

 د. بورج حليب بلاوي      


