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تجلي المخّلص وسر الصليب
األستاذ جورج مانتزاريذس

نقلها إلى العربية األب أنطوان ملكي

يحتّل تجلي المخّلص مكانة مركزي�ة في الكنيس�ة والاله�وت األرثوذكس�يين. إن�ه الح�دث ال�ذي يكش�ف
مج��د الكنيس��ة والمؤم��نين. إن��ه دلي��ل على الوض��ع الجدي��د ال��ذي دخ��ل الت��اريخ بمجيء المس��يح. في
التجلي ، أظهر المسيح من خالل طبيعت�ه البش�رية مج�د الهوت�ه غ�ير المخل�وق. في نفس ال�وقت، جم�ع

البشر معه في المجد اإللهي غير المخلوق.
موسى وإيليا يشتركان في نفس الشعاع مثل الرب. والفرق الوحي�د ه�و أن المس�يح ه�و المص�در، بينم�ا
هما فمتلقيان للنور اإللهي. سبب تجلي المسيح أمام تالميذه كان اقتراب اليوم الذي سوف ُيصلب في��ه:

. "حتى عندما يعاينوك مصلوًبا، يفهموا أن آالمك طوعًا باختيارك "

بالتجلي يؤكد المسيح، من ناحية ألوهيته التي اعترف بها تالميذه قبل ذلك بقليل بفم القديس بطرس،
ومن ناحية أخرى يقّدم الدليل األول على مجيء مملكته. االحتفال ب�التجلي في الس�ادس من آب ق�د ال
يكون مساعدًا في تذكّر العالقة المباشرة مع صليب المسيح. فقط إذا تذكّرنا أنه، بعد بضعة أس��ابيع، في
الرابع عشر من أيلول، نحتفل بعي�د ارتف�اع الص�ليب الم�وقر، ال�ذي ي�ذكّرنا بي�وم الجمع�ة العظيم�ة، نج�د

الرابط التاريخي مع العيد.
إذن، كحدث تاريخي، التجلي هو قبل أسابيع قليلة من اآلالم. في تقويم أعياد الكنيس��ة، ك��ان المف��ترض
أن يقع قبل أسابيع قليلة من عيد الفصح، وربما بعي�دًا عن عي�د ارتف�اع الص�ليب الم�وّقر. ليس من قبي�ل
الصدفة أن الكنيسة اخت�ارت أن تقيم هن�اك عي�ًدا آخ�ر: عي�د اله�وتي ن�ور ث�ابور، الق�ديس غريغوري�وس
باالماس. فاألحد الثاني من الصوم الكبير، قبل خمسة أسابيع من الفصح، مكرس للقديس غريغوري��وس

باالماس.
م�رقس  ( مباش�رًة بع�د إعالن8-3:9)ومن السمات أيًضا أن في األناجيل اإلزائية الثالثة، يح�دث التجلي 

م�رقس ٍة  وَّ َتى ِبقُ� tْد ا َرْوا َملَكُ�وَت اهلِل قَ� ى يَ� ْوَت َحتَّ ُذوُقوَن اْلمَ� إنَّ ِمَن اْلِقَياِم هُهَنا َقْوًما الَ يَ� )المسيح أن  " "

م�رَتَقب لملك�وت اهلل.1:9 ا التقلي�د اآلب�ائي، ه�و ارتس�ام  ". وهكذا، فإن تجلي المسيح، كم�ا يش�ير أيض�ً " )

ُيس��ِقط الم��ترجمون، عن الفولغات��ا الالتيني��ة وليس عن "توج��د هن��ا مش��كلة في بعض الترجم��ات إذ  " [

. لكن عبارة  في الفضيلة بقوة فيترجمون ما معناه حرفيًا  "اليونانية، عبارة  ” “ " "ἐν  δυνάμειقد تع��ني "
. ب�النظر إلى تج�اور ق�ول المس�يح م�ع ح�دث ناش�ئ، من�بئ ، وهي أيضًا ُتستخدم لتع�ني  "في السلطة " " "

. تلميح لملكوت السماوات... [التجلي، من الواضح أن التجلي، كما يفسره اآلباء، هو  " "
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بتجليه، يؤكد المسيح ويعزز اإليمان بألوهيته التي اعترف بها تالميذه بالفع��ل. في التجلي، لم يف��ترض
-المسيح شيًًئا لم يكن لديه من قبل، لكنه كشف  بق��در اس��تطاعة تالمي��ذه أن يس��توعبوا  المج��د ال��ذي -

/كان يتمتع به دائًما كإله  إنسان. بعبارة أخرى، لم يكن المجد الذي رآه التالميذ على جبل ث��ابور ظ��اهرة

ع�ابرة، ب�ل ه�و الن�ور األب�دي لطبيع�ة المس�يح اإللهي��ة. ه�ذا م�ا قص�ده ك�اتب التراتي�ل في كنيس��تنا في
ا تجلّيت أيه���ا المس���يح اإلل���ه على الجب���ل، أظه��رت مج���َدك للتالمي��ذ حس��بما لمّ��� "طروباري��ة العي���د: 

. …"استطاعوا

نور التجلي هو النور غير المخلوق لملكوت السموات الذي دخل العالم بقدوم المسيح. بالطبع، الملك��وت،
ره. إن�ه ال يب�دأ بنهاي��ة الت�اريخ، كونه بال بداية أو نهاية، ليس محصورًا في الزمن ب�ل يتغلب علي�ه ويغيّ�

ولكنه موجود بالفعل فيه وفوقه وسيستمر في الوجود بعده.
. ليس األم��ر أن إلمكانيات��ه الق��ادم لملك��وت اهلل ليس أك��ثر من إظه��ار  "إذن، في الواقع، ه��ذا المجيء  " " "

شيًًئا قادًما لم يكن موج��وًدا من قب��ل، ولكن ه��ذا الش��يء ق��د تم الكش��ف عن��ه وهوك��ان موج��وًدا بالفع��ل
علن للتالمي��ذ عن��د التجلي ك��ان موج��وًدا وسيظل موجوًدا دائًما. تماًما كما أن النور غير المخلوق ال��ذي ا{
منذ البداية ويبقى إلى األبد في أقنوم المسيح اإللهي اإلنساني، كذلك يظهر ملكوت السموات الذي ج��اء

إلى العالم مع المسيح، للمؤمنين أحياًنا، كدليل على الدهر اآلتي.
ال يعتمد اإليمان المسيحي على أي مب��دأ أخالقي أو أي��ديولوجيا، ب�ل يق��وم على إعالن ملك��وت اهلل في
المسيح في التاريخ. والدليل على ذلك هو شهادة القديس بط��رس، ال��ذي يش��ير مباش��رة إلى خبرت��ه في
نَ�ا ِة َربِّ وَّ ْفنَ�اكُْم ِبقُ� ْذ َعرَّ َعًة، ا� نَّ َنا لَْم َنْتَبْع ُخَراَفاٍت ُمص��َ الtنَّ "التجلي، من أجل بيان حقيقة الرسالة المسيحية: 

ا ُمَعاِيِنيَن َعَظَمَتُه  (.16:1بطرس 2)"َيُسوَع اْلَمِسيِح َوَمِجيًِئِه، َبْل َقْد كُنَّ
ب��دون اختب��ار الس��ماوي، ال يمكن للن��اس أن يتح��رروا من األرض��ي. م��ا ك��ان لرس��ل المس��يح والش��هداء
والقديسين والنساك في الكنيسة أن يغلبوا العالم ويقدموا كل شيء للمسيح لو لم يتذوقوا مسَبقًا بعض
نى التب��ني في المس��يح في ه��ذه الحي��اة الحالي��ة. كتب الق��ديس يوحن��ا الرس��ول النعيم األب��دي. ُيقتَ��
نَ��ا ْظِهَر َنكُ��وُن ِمْثلَ��ُه، الtنَّ َذا ا{ ُه ا� نَّ tْوالَُد اهلِل، َولَْم ُيْظَهْر َبْعُد َماَذا َسَنكُوُن. َولِكْن َنْعلَُم ا tواإلنجيلي:  اآلَن َنْحُن ا"

)َسَنَراُه كََما ُهَو  (.2:3يوحنا 1"
يكتسب الناس معنى تبّني المسيح في حياتهم من خالل حفظ الوصايا اإللهية. بإنك��ار ال��ذات وتق��دمتها

هلل وإرادته، وكالهما من أشكال الموت، يصبح المؤمن شريكًا في الحياة اإللهية والملكوت.
ح�تى الم�وت هي "ال يبدأ التذوق المسَبق لألبدية بع��د الص�ليب، ب�ل م�ع الص�ليب. إن طاع��ة إرادة اهلل  "

بالفعل اشتراك في القيامة. فكما أن مجد المسيح يبدأ بالصليب ال��ذي يطيح بق��وى الش��رير، ك��ذلك يب��دأ
مجد المسيحيين بالقبول الطوعي بالموت من أجل المسيح الذي يقهر اإلنسان القديم ويعلن الجديد.
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إن تجلي المسيح هو التهيًئ��ة للص��ليب. وص��ليب المس��يح ه��و نقط��ة بداي��ة مج��ده كإنس��ان. بتجلي��ه، لم
يكتسب المسيح شيًًئا جديًدا، بل أعطى تالميذه القوة قب�ل ص�لبه. احت��اج التالمي��ذ إلى التش�ديد ح�تى

يتمكنوا من تقّبل صلب معلمهم وصليبهم الذي حملوه الحًقا باسم معلمهم.
إن بوابة ملكوت اهلل هي الصليب. ومجد اهلل في العالم يبدأ بالصليب. كل ظهور لمجد اهلل في التاريخ،
قبل أو بعد مجيء المسيح، هو مقدمة أو امتداد لصليب المسيح. كل اختبار لمجد اهلل في ه��ذه الحي��اة

الحالية يذيع سر الصليب أو يرافقه.
Source: Ορθόδοξη Μαρτυρία, Cyprus, no. 49, Spring-Summer 1996, pp. 1-8.
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