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 يسوع نور العامل

 30-12:8يوحنا 

 

بَـْعِين َفالَ َميِْشي ِيف الظُّْلَمِة َبْل َيُكوُن َلُه نُوُر «مثَُّ َكلََّمُهْم َيُسوُع أَْيًضا قَاِئًال: . َمْن يـَتـْ َأَ� ُهَو نُوُر اْلَعاملَِ
 ». أَْنَت َتْشَهُد لِنَـْفِسَك. َشَهاَدُتَك لَْيَسْت َحقًّا«فـََقاَل َلُه اْلَفّرِيِسيُّوَن: ». اْحلََياةِ 

َوِإْن ُكْنُت َأْشَهُد لِنَـْفِسي َفَشَهاَدِيت َحق، َألّينِ َأْعَلُم ِمْن أَْيَن أَتـَْيُت « َيُسوُع َوقَاَل َهلُْم:َأَجابَ  
ُتْم َفالَ تـَْعَلُموَن ِمْن أَْيَن آِيت َوالَ ِإَىل أَْيَن َأْذَهُب.   َوِإَىل أَْيَن َأْذَهُب. َوَأمَّا أَنـْ

ُتْم َحَسَب اْجلََسِد َتِدينُ   ُنوَنِيت أَنـْ وَن، َأمَّا َأَ� فـََلْسُت َأِديُن َأَحًدا. َوِإْن ُكْنُت َأَ� َأِديُن َفَديـْ
، َألّينِ َلْسُت َوْحِدي، َبْل َأَ� َواآلُب الَِّذي َأْرَسَلِين. َوأَْيًضا ِيف َ�ُموِسُكْم َمْكُتوٌب َأنَّ ÷َحق

 ». ي، َوَيْشَهُد ِيل اآلُب الَِّذي َأْرَسَلِين َشَهاَدَة رَُجَلْنيِ َحق: َأَ� ُهَو الشَّاِهُد لِنَـْفسِ 
ُتُموِين «َأَجاَب َيُسوُع: » أَْيَن ُهَو أَبُوَك؟«فـََقاُلوا َلُه:  َلْسُتْم تـَْعرُِفوَنِين َأَ� َوالَ َأِيب. َلْو َعَرفـْ

ُتْم َأِيب أَْيًضا لُِّم ِيف اْهلَْيَكِل. َوَملْ ُميِْسْكُه هَذا اْلَكَالُم قَاَلُه َيُسوُع ِيف اخلَِْزانَِة َوُهَو يـُعَ ». َلَعَرفـْ
 َأَحٌد، َألنَّ َساَعَتُه َملْ َتُكْن َقْد َجاَءْت بـَْعُد.

َأَ� َأْمِضي َوَسَتْطلُُبوَنِين، َوَمتُوُتوَن ِيف َخِطيَِّتُكْم. َحْيُث َأْمِضي َأَ� الَ «قَاَل َهلُْم َيُسوُع أَْيًضا: 
ُتْم َأْن أَتُْتوا أََلَعلَُّه يـَْقُتُل نـَْفَسُه َحىتَّ يـَُقوُل: َحْيُث َأْمِضي َأَ� الَ «فـََقاَل اْليَـُهوُد:» تـَْقِدُروَن أَنـْ

ُتْم َأْن أَتُْتوا؟ ُتْم ِمْن هَذا «فـََقاَل َهلُْم:». تـَْقِدُروَن أَنـْ ُتْم ِمْن َأْسَفُل، َأمَّا َأَ� َفِمْن فـَْوُق. أَنـْ أَنـْ
، َأمَّا َأَ� فـََلْسُت ِمنْ  . فـَُقْلُت َلُكْم: ِإنَُّكْم َمتُوُتوَن ِيف َخطَاَ�ُكْم، ألَنَُّكْم ِإْن َملْ  اْلَعاملَِ هَذا اْلَعاملَِ

 ». تـُْؤِمُنوا َأّينِ َأَ� ُهَو َمتُوُتوَن ِيف َخطَاَ�ُكمْ 
 ا ِبِه. َأَ� ِمَن اْلَبْدِء َما ُأَكلُِّمُكْم أَْيضً «فـََقاَل َهلُْم َيُسوُع:» َمْن أَْنَت؟«فـََقاُلوا َلُه:  
ْعُتُه ÷. ِإنَّ ِيل َأْشَياَء َكِثريًَة أََتَكلَُّم َوَأْحُكُم هِبَا ِمْن َحنْوُِكْم، لِكنَّ الَِّذي َأْرَسَلِين ُهَو َحق  َوَأَ� َما مسَِ

 َوَملْ يـَْفَهُموا أَنَُّه َكاَن يـَُقوُل َهلُْم َعِن اآلِب. ». ِمْنُه، َفهَذا َأُقولُُه لِْلَعاملَِ 
ًئا «ْم َيُسوُع:فـََقاَل هلَُ   َعُل َشيـْ َمَىت رَفـَْعُتُم اْبَن اِإلْنَساِن، َفِحيَنِئٍذ تـَْفَهُموَن َأّينِ َأَ� ُهَو، َوَلْسُت َأفـْ

ِمْن نـَْفِسي، َبْل أََتَكلَُّم هِبَذا َكَما َعلََّمِين َأِيب. َوالَِّذي َأْرَسَلِين ُهَو َمِعي، َوَملْ َيْرتُْكِين اآلُب 
َعُل َما يـُْرِضيهِ َوْحِدي، َألّينِ   ». ِيف ُكلِّ ِحٍني َأفـْ
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َنَما ُهَو يـََتَكلَُّم هِبَذا آَمَن ِبِه َكِثريُوَن.    َوبـَيـْ
 

 

مىت كانت آخر مرّة انقطعت فيها الكهرابء عنكم ليًال؟ كيف كان شعورك حني   سؤال للتفكري:
  ؟اح، مشعة،...)كنت تتحّرك يف الظالم؟ وكيف تغّريت األمور حني وجدت مصدرًا للضوء (مصب

 هل كنت ختاف من الظالم عندما كنت ولًدا صغريًا؟ ماذا عن أوالدك؟ سؤال آخر/بديل للتفكري:

 نور العامل

الصورة واضحة للنص الذي حنن بصدد دراسته. وجتري األحـداث داخـل  20يظهر لنا العدد 
كانــت توضــع املبّوقــة اهليكــل يف أورشــليم. وكانــت تلــك الباحــة تقــع يف اجلهــة الشــرقية للهيكــل حيــث  

مئـيت قـدم  مـن بقليـل أكـرب كانـت  ) إىل أّن مسـاحة ابحـة النسـاء2،5زية. وتشري امليشـنا (مـدوث نالربو 
 صّف من األعمدة تصل إىل الباحة اخلارجّية.  بعة يتخللهامر 

اق خمّصصــة للتقــدمات الطوعّيــة. و بــأاجلــدران ثالثــة عشــر إ�ء علــى شــكل علــى  وكــان موضــوع
 وكانت فتحتها ضّيقة من فوق وتّتسع يف األسفل لتحتوي تقدمات الشعب املتنوّعة.

ال. ظـيبدو أّ�ـا جـرت خـالل عيـد امل احلادثة، لكنّ لوقت الذي جرت فيه ال خيرب� النّص عن ا
وكـــان جيـــري احتفـــاالن خـــالل ذلـــك العيـــد. االحتفـــال األّول هـــو ســـكب املـــاء علـــى مـــذبح التقـــدمات 

ن أبن حيمــل إبريــق املــاء ليصــّبه علــى هاجلمــع للكــا (احملرقــات). وحــدث أنَّــه يف اللحظــة الــيت صــرخ فيهــا
اْليَـــْوِم اَألِخــِري اْلَعِظــيِم ِمــَن اْلِعيــِد َوقَــَف َيُســوُع َوَ�َدى ِقــاِئًال:  َوِيف  املــذبح أن يســوع صــرخ بصــوت عــاٍل:"

َمـــْن آَمـــَن ِيب، َكَمـــا قَـــاَل اْلِكَتـــاُب، َجتْـــرِي ِمـــْن َبْطِنـــِه َأْ�ـَــاُر َمـــاٍء  ِإْن َعِطـــَش َأَحـــٌد فـَْليـُْقِبـــْل ِإَيلَّ َوَيْشـــَرْب.«
يف الـــدرس الســـابق) وكـــان يُـــدعى االحتفـــال  ) (وقـــد درســـنا هـــذا الـــنصّ 38-37:7(يوحنـــا »." َحـــيٍّ 

) أنَّــه كــان 3-2:5الثــاين إ�رة اهليكــل حيــث كانــت توجــد أربــع مشعــدا�ت. ونقــرأ يف امليشــنا (صــوُكه 
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األوعية ابلزيـت  واسلم يتسلقه الكهنة الصغار ليمأل لكل مشعدان أربعة أوعية ذهبية ضخمة لكلٍّ منها
 عندما حيّل الظالم. ويضيئو�ا

هليكــل علــى أعلــى قّمــة جبــل يف املدينــة. لــذلك، يُقــال إنَّ ضــوء الشــمعدا�ت كــان يطــال بُــين ا
معظــم مدينــة أورشــليم. وكــان الــرّب قــد أمــرهم ان حيتفلــوا لســبعة أ�م خــالل عيــد املظــال (ســفر العــدد 

 يقضون الليل بطوله يرقصون ويفرحون أمام الرّب.  وا). فكان12:29

بَـْعِين َفالَ َميِْشـي  قال مجلته الشهرية: "ومن املرّجح أن يكون يسوع قد  . َمْن يـَتـْ َأَ� ُهَو نُوُر اْلَعاملَِ
املصــابيح. الحــظ أنــه مل عنــد الغــروب بينمــا كــان الكهنــة يضــيئون "  َيُكــوُن لَــُه نُــوُر اْحلََيــاةِ ِيف الظُّْلَمــِة بَــلْ 

وكـــان  ". ُهـــَو نُـــوُر اْلَعـــاملَِ َأ�َ نـــور، أو أ� هـــو أحـــد األنـــوار، بـــل أتـــت مجلتـــه بشـــكل مؤكـــد: " يقـــل أ� 
الفريســـيون يســـمعون، األمـــر الـــذي يشـــري إىل شخصـــية يســـوع؛ فهـــو مل يقـــل تلـــك الكلمـــات لتالميـــذه 
فقط. لقد تكّلم يسوع مع اجلميـع عـن مـن هـو. ومل يهّمـه إن كـانوا معـه أو ضـّده. ومل يـتكّلم يسـوع يف 

زل علـى مسـامع كـل املوجـودين. مل خيـف البتّـة زاوية منفردة، بل تكّلم املسيح عالنية وترك الكلمـات تنـ
أل�م فهموا أنه بذلك كـان يـّدعي األلوهيـة. وكـان الـرب قـد تكلّـم  من التكّلم ابحلّق فتحّداه الفريسّيون

). "الَ َتُكـوُن لَـِك بـَْعـُد الشَّـْمُس نُـوراً 1:27(مزمـور  معهم يف أكثر من مرّة أبنّه نور هلم. "اَلرَّبُّ نُورِي"
ــــِك." (إشــــعياء ِيف النـَّ  ـُـــِك زِينَـَت َــــِدّ�ً َوِإَهل ُــــوراً أَب ــــِك ن ــــرَّبُّ َيُكــــوُن َل َــــِل ال ــــِك ُمِضــــيئاً ب ــــُري َل ــــُر يُِن ــــاِر َوالَ اْلَقَم َه

 ).3:29). "ِحَني َأَضاَء ِسرَاَجُه َعَلى رَْأِسي َوبُِنورِِه َسَلْكُت الظُّْلَمَة." (أيّوب 19:60

لإلسـرائيليني، أظلـم فـوق كـل وعندما ابتدأ الرّب ابلتعامل مـع األّمـة املصـرية بسـبب اسـتعبادهم 
). وبعـد حتريـرهم مـن أرض 23-21:10(خـروج  اءةلكـن بقيـت أرض اإلسـرائيليني مضـ أرض مصر،

مصـــر، خـــرج وراءهـــم فرعـــون وجيشـــه ليمحـــوهم عنـــد البحـــر األمحـــر. فارســـل الـــرب ظالًمـــا علـــى أرض 
جتســـيد هـــو  مـــالك الـــرب). وكـــان 20-19:14لنـــور فـــوق أرض اإلســـرائيليني (خـــروج مصـــر، وبقـــي ا

لظهور املسيح. وقد حرسهم طوال تلك الفرتة وأمَّن هلم اخلبز من السماء، واملاء من الصخرة والنور يف 
يَعُهْم َكانُوا َحتْـَت الظالم حني عربوا البحر األمحر: "فَِإّينِ َلْسُت أُرِيُد أَيـَُّها اِإلْخَوُة َأْن َجتَْهُلوا أَ  نَّ آاَبَءَ� مجَِ

ــ ــَحابَِة َوِيف اْلَبْحــِر َومجَِ ــيَعُهُم اْعَتَمــُدوا ِلُموَســى ِيف السَّ ــيَعُهُم اْجَتــاُزوا ِيف اْلَبْحــِر َومجَِ ــَحابَِة َومجَِ يَعُهْم َأَكلُــوا السَّ
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ـــيَعُهْم َشـــرِبُوا َشـــرَاابً َواِحـــداً ُرو  ـــاً َومجَِ ـــاً طََعامـــاً َواِحـــداً ُروِحّي ـُــْم َكـــانُوا َيْشـــَربُوَن ِمـــْن َصـــْخَرٍة ُروِحيَّـــٍة  -ِحّي َأل�َّ
 ).4-1:10كورنثوس 1اَتِبَعِتِهْم َوالصَّْخَرُة َكاَنِت اْلَمِسيَح." (

مهما كان نوع الظالم الذي متّر به يسوع سيكون نورًا لك. ماذا عـىن يسـوع حـني قـال: "كـل 
بَـْعِين فالَ َميِْشي ِيف الظُّْلمَ   ؟12ِة َبْل َيُكوُن َلُه نُوُر اْحلََياِة." ع َمْن يـَتـْ

حـني طرحـت األسـئلة الكبـرية عـن نفسـك: "ملـاذا أ� هنـا؟ مـا مررت يف مرحلـة يف حياتـك  رمبا
ان تــدفع للشــعور ابالكتئــاب إن   األســباب الــيت تــدفعين أن أســتمر يف العــيش؟" وممكــن لتلــك األســئلة

ا يكون اإلنسان يف الظالم، ال يستطيع أن يرى اخلطوة ت ال تعرف نور العامل يسوع املسيح. فعندمكن
التالية اليت تتقدمه. فيبدأ ابلتيهان غري عامل مساره. لكن كل إنسان �يت إىل املسيح يبدأ بفهم ما هـو، 
ومــا هــدف حياتــه، ومــا هــو مصــريه. فــالنور هــو صــورة عــن املعرفــة، بينمــا يشــري الظــالم إىل اجلهــل وإىل 

 اكتسب اإلنسان نورًا ومعرفة، كّلما خفَّ تعثّره يف هذه احلياة. أمور العامل. وكّلما

لكن متّر أوقات يف حياتنا حني منّر يف ظروف صعبة جًدا، ويبدو كل شيء مظلًمـا... فعنـدما 
شخًصا عزيزًا، نشعر وكأّن الظلمـة حتـيط بنـا. وعنـدما منـرض وال نريـد سـوى املكـوث يف السـرير، خنسر 

ال أمل وال نـور لـدينا، ولـذا ال سـبب لالسـتمرار يف احليـاة. وأتيت أوقـات  ألنهك وربنا نتمىن املوت فذل
 �يت إن مل تـتم حني يريد هللا أن يظهـر ذاتـه لـك يف طـرق مميّـزة، إن كنـت تسـعى وراءه وتطلبـه. وهـو ال

ري مـن إليـه والـتعّلم عنـه الكثـ اإللتجـاءالختيار بني النور والظلمة. ويقّدم لنـا لاحلرية  ا�دعوته، فقد أعط
وقـات الصـعبة. أرجـو أن تطلبـه حـاًال لتعرفـه عـن قـرب. وقـد كتـب النـيب األالنور الذي يساعد� خـالل 

إشعياء يف األصحاح الثالث واخلمسني والعدد احلادي عشر عن يسوع: "ِمْن تـََعِب نـَْفِسِه يـََرى َوَيْشَبُع 
 ُمُهْم ُهَو َحيِْمُلَها."َوَعْبِدي اْلَبارُّ ِمبَْعرِفَِتِه ُيَربُِّر َكِثريِيَن َوآاثَ 

بســبب عــدم اتبــاعهم املســيح. وبعــض املــؤمنني بــه خيتـــربون خيتــرب الكثــريون الظلمــة يف حيــاهتم 
كــلِّ قلبــك؟ لقــد قــال يســوع ""كــل َمــْن   مــنالظلمــة أحيــاً�. لكــن دعــين أســأل إن كنــت حينهــا تتبعــه 
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بَـْعِين فَال َميِْشي ِيف الظُّْلَمِة َبْل َيُكوُن لَـُه نُـ لقيادتـه، وأن ). علينـا أن نستسـلم كليًّـا 12وُر اْحلَيَـاِة." (ع يـَتـْ
 نتمّثل أبسلوب حياته، وأن نسمع لصوته ونتأّمل يف كلمته.

الـرب  دمـع الـربَّ يف ظـروف مؤملـة إذ يريـ ويف كثري من األحيان، ميّر املؤمنون ابلرغم من سـريهم
األحوال املؤملة تركنا له، بـل بسـبب السـري سبب تلك شحذ شخصياتنا. وال يكون يأن يعّلمنا املثابرة و 
 معه وااللتصاق به.

." (مزمـور  يـِه الـرَّبُّ يِعَهـا يـَُنجِّ دِّيِق َوِمـْن مجَِ ). 34ك19فنقرأ يف كلمة هللا: "َكِثريٌَة ِهَي َبَالَ� الصِّ
علينـا أن  ولن يكون كافًيا لنا حينئٍذ أن ننظر إىل ذلك النور وسـط األزمـة أو أن حنـّدق أنظـار� بـه، بـل

). لكـــن 105:119نـــوره مصـــباح ألرجلنـــا وســـراج لطريقنـــا (مزمـــور   وراءه ألننســـعى ابألكثـــر للســـري
غالًبا ما نريد أن نرى �اية طريق حياتنا، أّما الرب فقد وعد لنا ابلنور للخطوة التالية فقط وليس امليـل 

لسـبب إىل أنـّـه يريـد� أن نثــق بــه يف التـايل أو الســنة التاليـة: وميكــن أن تسـأل ملــاذا األمــر هكـذا؟ يعــود ا
 ظروفنا الصعبة واملظلمة.

ة لفــرتة ثــالث ســنني ونصــف مل أســتطع أن أتلقــى راتــيب كقســيس يف واليــة سينســينايت األمريكيــ
بعــــد أربــــع حمــــاوالت امتــــّدت عــــرب كــــل تلــــك مل اســــتطع أن أحصــــل علــــى أوراقــــي القانونيــــة  ذالســــنة، إ

تهمتني ختّص تعاطي مـاريوا� يف سـجالت اهلجـرة الـيت مألهتـا السنوات. وكان كل هذا بسبب اعرتايف ب
سـنوات عـّدة عنـدما كنـت لعند زواجي بساندي وهي أمريكيـة األصـل. وقـد عـاد اتريـخ تلـك التهمتـني 

ســنة. وحصــل كــل هــذا قبــل أن أؤمــن بيســوع.  21ســنة و 17مــا أزال يف إنكلــرتا وكــان يل مــن العمــر 
إســوداًدا عنــدما كنــت أقــوم ابملعــامالت الرمسيــة يف حمكمــة اهلجــرة. وُوّجــه إّيل وكــان كــل يــوم يبــدو أشــّد 

هتديــد أبين إن كنــت ال أتــرك عــائليت وأنتقــل مــن الــوال�ت املتحــدة طوًعــا، فســيتم ترحيلــي إىل إنكلــرتا 
 بعيًدا عن عائليت. ولن أستطيع التقّدم بتأشرية عمل قبل عشر سنوات.

ان إنه من غري املمكن البقاء مع عائليت يف الوال�ت املتحدة. ومل وّكلت حماميني. وقال يل االثن
يســـتطع أّي منهمـــا احلصـــول علـــى أتشـــرية إقامـــة يل، وقـــاال يل إنـــه مـــن املســـتحيل اختـــاذ أيَّـــة خطـــوة إىل 
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األمام من دون أن أترك البالد أّوًال. وكل ما استطاعا القيام به هو إمدادي ببعض الوقت وأتخري سـري 
كــان علــيَّ أن أثــق ابلــرب مــن �حيــة األمــور املاديّــة، واســتمريت ابلقيــام بعملــي لكــن بشــكل األمــور. ف

يـوم بيومـه. وفتشـت تطّوعي ومن دون مقابل. وكان للرب خطوة أخرى حليايت بينما اختذت األمر كـل 
 عــن النــور وســط األمل واحلــرية ألرى مــاذا يريــد مــين. وكانــت كــل جلســة يف احملكمــة جتلــب معهــا الظلمــة

مــر لــن ينتهــي. خــالل جلســة احملكمــة الرابعــة، كنــت  ويُؤّجــل األمــر بضــعة أشــهر أخــرى. بــدا وكــأن األ
كســـري اخلـــاطر لدرجـــة أنـــين رجـــوت القاضـــي أن �يت حبـــلٍّ بســـبب األزمـــة املخيمـــة علـــى حيـــاة عـــائليت.  

الم أحيـاً�. كانت جتربة مروِّعة بينما حاربنا كعائلـة لنبقـى مًعـا. نعـم، فالقسـوس يعـانون قسـطًا مـن الظـ
 كل عّدة، لكن الرب ينّجيه منها كلها.ا وأردِّد القول أبّن الّصدِّيق يواجه مش

 أية سنون من حياتك كانت األشد ظلمة؟ ملاذا؟ وما الذي أتى ابلنور؟

 النور مقابل الظلمة

غالًبا ما حيدث اصطدام بني اململكتني حني يظهر النور. وكان اليهود قد مسعـوا شـهادة يسـوع 
)، مسعـــوا عـــن حمبتـــه 38:7عــن نفســـه خـــالل أ�م عيـــد املظـــال. ومسعـــوا أنـــه معطــي املـــاء احلـــي (يوحنـــا 

). وهـا هـم يسـمعون اآلن شـهادته عـن 11-1:8ورمحته جتاه املرأة اليت أمسكت بذات الفعل (يوحنا 
ئــك الــذين ضــد نفســه أبنــه نــور العــامل. وعنــدما ُيضــاء النــور، �يت املــدعوون مــن هللا إىل النــور، بينمــا أول

 النور يبقون يف الظلمة.

، َوَأَحـبَّ النَّـاُس الظُّْلَمـَة َأْكثـَـَر ِمـَن النُّـورِ  " يـُْنونَُة: ِإنَّ النُّوَر َقْد َجاَء ِإَىل اْلَعـاملَِ ، َألنَّ َوهِذِه ِهَي الدَّ
نُّـوَر، َوالَ َ�ِْيت ِإَىل النُّـوِر لِـَئالَّ تـُـَوبََّخ أَْعَمالُـُه. أَْعَماَهلُْم َكاَنْت ِشرِّيَرًة. َألنَّ ُكلَّ َمْن يـَْعَمُل السَّـيِّآِت يـُـْبِغُض ال

َا اِبهلِل َمْعُموَلٌة". (يوحنا   )21-19:3َوأَمَّا َمْن يـَْفَعُل احلَْقَّ فـَيـُْقِبُل ِإَىل النُّوِر، ِلَكْي َتْظَهَر أَْعَمالُُه َأ�َّ

نـور وآخـرون مـن يعيشـون يف حالـة ن الو نتقابل عادة مع نـوعني مـن النـاس: أولئـك الـذين حيـارب
مــن احليــاة وذلــك ألســباب فــرتة معينــة ل يبتعــدون عــن النــور مــن ســلبية بعيــدين عــن النــور. وهنــاك أيًضــا

نــور يســوع املســيح يف  ضــيءليــه. وعنــدما تتمّســك إبميانــك وتمتعــّددة، لكــنهم ينجــذبون مــن جديــد إ
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ا يهـامجون بقـوة. ن سـريًعا أو رمبـو ينسحبحياتك، ستجد من هم عطشى وجوعى، ابإلضافة إىل الذين 
ونقرأ يف هذا النص عن الرفض الذي أظهره الفريسّيون. ويقّدم لنا اتشاك سويندول يف كتابه التفسـريي 

 مراحل الرفض الذي مرَّ هبا قادة اليهود واليت تتوّجت مبوجة من العنف.

 

 النور مقابل الظلمة

يظهر الظالم. وكان اليهود قد شهدوا ما قاله يسوع عن  غالًبا ما حيصل صراع بني اململكتني عندما
م عيد املظال (يوحنا )، وشهدوا أيًضا احملبَّة والرمحة اللتني 38:7نفسه أبنَّه املاء احلّي خالل أ�َّ

). وها هم اآلن يسمعونه يقول عن 11-1:8قدَّمهما إىل املرأة اليت أُمسكت بذات الفعل (يوحنا
. وعندما يظهر النور يتقدَّم منه املدعوون من هللا، بينما ينسحب إىل الظلمة من نفسه أبنَّه نور العامل

 هم ضّد النور. 

 

، َوَأَحبَّ النَّاُس الظُّْلَمَة َأْكثـََر ِمَن النُّورِ   ُنونَُة: ِإنَّ النُّوَر َقْد َجاَء ِإَىل اْلَعاملَِ ، َألنَّ َوهِذِه ِهَي الدَّيـْ
ِشّرِيَرًة. َألنَّ ُكلَّ َمْن يـَْعَمُل السَّيِّآِت يـُْبِغُض النُّوَر، َوالَ �َِْيت ِإَىل النُّوِر لَِئالَّ َأْعَماَهلُْم َكاَنْت 

َا اِبهللِ   َمْعُموَلٌة. تـَُوبََّخ َأْعَمالُُه. َوَأمَّا َمْن يـَْفَعُل اْحلَقَّ فـَيـُْقِبُل ِإَىل النُّوِر، ِلَكْي َتْظَهَر َأْعَمالُُه َأ�َّ
 )21-19:3(يوحنا 

هنالك من يقاوم النور بكّل وضوح وآخرون من ميشون بعيًدا عنه بكّل سلبية. وهناك من ينسحبون 
من النور لفرتة حمدَّدة يف حياهتم، لكنهم سرعان ما يرجعون ألّن هناك ما جذهبم للنور. عندما 

ستجد تتمسَّك إبميانك وتشع نور يسوع املسيح، ستجد من هم جائعني وعطشى ألكثر. لكن 
ص إتشاك سويندول مراحل إحتدام غضب  ا يقاومون أبكثر غضب. ويلخِّ ابملقابل من ينسحبون ورمبَّ

 قادة اليهود يف كتابه التفسريي عن يوحّنا:
 )13(ع ». أَْنَت َتْشَهُد لِنَـْفِسَك. َشَهاَدُتَك لَْيَسْت َحقًّا«تناقض:  .1
 )41و19:8َنا ملَْ نُوَلْد ِمْن زًِ�." ("ِإنـَّ » أَْيَن ُهَو أَبُوَك؟«سخرية: فـََقاُلوا َلُه: .2
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 )33إنكار: "َملْ ُنْستَـْعَبْد َألَحٍد َقطُّ!" (ع  .3
 )48إهانة: "ِإنََّك َساِمرِيٌّ َوِبَك َشْيطَاٌن" (ع  .4
 )53سخرية: "َمْن َجتَْعُل نـَْفَسَك؟" (ع  .5
   1)59عنف: "فـََرفـَُعوا ِحَجاَرًة ِلَريُْمجُوُه" (ع  .6

 
جبفاء مع أحد حاول أن يشارك معك النور؟ أو هل تصرَّف معك أحد هل تكلَّمت يوًما 

 .  إبحدى الطرق املذكورة يف النقاط؟ شاركوا مع بعضكم البعض
   

 نتائج رفض املسيح
أتيت بنا احلياة ابلكثري من الفرص لتحصيل املال مثالً أو لعمل أو لرتقية أو إلكمال الدراسة. 

مرَّة واحدة. وكان للفريِّسيِّني فرصة اجمليء إىل نور املسيح، لكنهم إختاروا وبعض الفرص ال أتيت إالَّ 
ا أتيت الفرصة أن يقسُّوا قلوهبم. واملشكلة يف إغالق قلوبنا يف وجه حمبَّة املسيح واإلجنيل هي أنَّه عندم

إىل كسر� ألننا قد أغلقنا قلوبنا جتاه هللا. وغالًبا ما يضطر هللا  امنخفض تمن جديد يكون الصو 
م سيموتون يف خطيتهم (ع  ). وقال إنه 21لتصبح قلوبنا رقيقة فتقبل كلمته. قال هلم يسوع إ�َّ

سيذهب وسيأيت يوم حني سيفتِّشون عنه لكن سيكون قد فات اآلوان ألنَّ ابب اخلالص قد أُغِلق 
 حيب مساع هذا ولن يستطيعوا الدخول. ويظن الكثريون أنَّ ال حياة بعد املوت! والشيطان عدو هللا

األمر! لكن ليست احلياة هنا فقط. فنحن خملوقون أبديّون نسكن يف جسد لفرتة معيَّنة من الزمن  
، 18:3كورنثوس2كما يشاء هللا. وكل يوم هو فرصة لنعرف املخلِّص ونتغريَّ إىل صورته ومثاله (

 ). 29:8رومية 
"قـُْلُت َلُكْم: ِإنَُّكْم َمتُوُتوَن ِيف ة اثنية: وليتأكَّد أّ�م فهموا ما كانوا يفعلون، قال هلم مرَّ 

قال هلم من يكون هو: ). 24َخطَاَ�ُكْم، ألَنَُّكْم ِإْن َملْ تـُْؤِمُنوا َأّينِ َأَ� ُهَو َمتُوُتوَن ِيف َخطَاَ�ُكْم". (ع 
يف األصحاح  املسيَّا حامل خطا�ي إسرائيل، الذي تنبَّأ عنه منذ أكثر من مخسمائة سنة إشعياء النيبّ 

أنَّه سيحمل خطا�هم. وأن متوت يف خطا�ك وترفض الثمن اجملاين الذي دفعه هللا عن خطا�ك  53
!" يعين أن تدفع الثمن أنت يف احلياة األبدية مرفوًضا إىل األبد.  "خمُِيٌف ُهَو اْلُوُقوُع ِيف َيَدِي ِهللا اْحلَيِّ

                                                           
1 Charles Swindoll, Swindoll’s New Testament Insights on John, Zondervan Publishers, Page 167. 
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اإلختطاف ستكون هناك فرصة اثنية. لكنَّه  اتهوهناك من يفتكر أنَّه إن ف). 31:10(عربانيني 
سيكون وقًتا صعًبا جدًّا حني ميّرون يف الضيقة العظيمة. أ� أؤمن أنَّ ذلك إعتقاد خاطىء وهو خطري 

ي قلوبنا بينما ما تزال الفرصة قائمة لنتجاوب مع رسالة اإلجنيل.    لكّل من يعتنقه. ال جيب أن نقسِّ
 فـََقاَل َهلُُم: »  َسيُِّد، َأَقِليٌل ُهُم الَِّذيَن َخيُْلُصوَن؟�َ «فـََقاَل َلُه َواِحٌد:

ِإنَّ َكِثريِيَن َسَيْطلُُبوَن َأْن َيْدُخُلوا َوالَ اْجَتِهُدوا َأْن َتْدُخُلوا ِمَن اْلَباِب الضَّيِِّق، فَِإّينِ َأُقوُل َلُكْم: «
َتَدْأُمتْ َتِقُفوَن َخارًِجا َوتـَْقَرُعوَن  قَاَم َوَأْغَلَق اْلَباَب، يـَْقِدُروَن ِمْن بـَْعِد َما َيُكوُن َربُّ اْلبَـْيِت َقدْ  َوابـْ

ُتْم!  َتْح لََنا. جيُِيُب، َويـَُقوُل َلُكْم: الَ َأْعرُِفُكْم ِمْن أَْيَن أَنـْ ! افـْ ، َ�َربُّ  اْلَباَب قَائِِلَني: َ�َربُّ
َتِدُئوَن تـَُقوُلوَن: َأَكْلَنا ُقدَّاَمكَ  َنا، َوَعلَّْمَت ِيف َشَوارِِعَنا!  ِحيَنِئٍذ تـَبـْ  َوَشرِبـْ

يَع فَاِعِلي الظُّْلِم!  ُتْم، تـََباَعُدوا َعينِّ َ� مجَِ يَـُقوُل: َأُقوُل َلُكْم: الََأْعرُِفُكْم ِمْن أَْيَن أَنـْ  فـَ
َراِهيَم َوِإْسَحاَق وَ  ُتْم ِإبـْ يَع األَنِْبَياِء ِيف ُهَناَك َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصرِيُر اَألْسَناِن، َمَىت رَأَيـْ يـَْعُقوَب َومجَِ

َماِل  ُتْم َمْطُروُحوَن َخارًِجا. َو�َُْتوَن ِمَن اْلَمَشاِرِق َوِمَن اْلَمَغاِرِب َوِمَن الشِّ َمَلُكوت ِهللا، َوأَنـْ
». وَن َيُكونُوَن آِخرِينَ َواْجلَُنوِب، َويـَتَِّكُئوَن ِيف َمَلُكوِت ِهللا. َوُهَوَذا آِخُروَن َيُكونُوَن َأوَِّلَني، َوَأوَّلُ 

 )30-23:13(لوقا 
يء املفتوحة اليوم ستبقى كذلك عند جمال أجد أيَّ أمل ضئيل يف املقطع أعاله عن أّن الفرصة 

املسيح ألخذ كنيسته. حني يغلق رب البيت الباب، يكون قد أُغِلق ابب اخلالص إىل األبد! يف ذلك 
يكونوا قد تنبَّهوا فجأة إىل أنَّه يوجد إله وتوجد أبديَّة. إن  اليوم سيحاول الكثريون الدخول بعد أن 

مينعك من قبوله وقبول خالصه الكامل اجملَّاين؟  ا له اليوم، هل هناك سبب منطقيّ كان قلبك منفتحً 
 ).  3:9من اجلنون أن نرجع إىل الظلمة! (سفر اجلامعة 

َساِن، َفِحيَنِئٍذ تـَْفَهُموَن َأّينِ َأَ� ُهَو، ماذا قصد يسوع حني قال: "َمَىت رَفـَْعُتُم اْبَن اِإلنْ 
ًئا ِمْن نـَْفِسي، َبْل أََتَكلَُّم هِبَذا َكَما َعلََّمِين َأِيب." (يوحنا َعُل َشيـْ  )   28:8َوَلْسُت َأفـْ

من املمكن أن يكون قسم كبري من املعرتضني على تعليمه اململوء ابحملبَّة والنعمة قد ذهبوا عند 
ني يرفضونهالصليب يهزأو  :"وََكاَن الشَّْعُب َواِقِفَني يـَْنظُُروَن، ن به. وكان عند الصليب من كانوا متقسِّ

ْلُيَخلِّْص نـَْفَسُه ِإْن َكاَن ُهَو اْلَمِسيَح «َوالرَُّؤَساُء أَْيًضا َمَعُهْم َيْسَخُروَن ِبِه قَائِِلَني: َخلََّص آَخرِيَن، فـَ
"َقْد كانت ردَّة فعلهم حني صرخ يسوع بصوت عاٍل:   يَّل مالكن خت). 35:23ُخمَْتاَر ِهللا!" (لوقا
ماذا كانت ردَّة فعل قادة اليهود هؤالء القساة القلوب عندما شعروا ). 30:19ُأْكِمَل". (يوحنا 



10 
 

ابلزلزال عند موته، والظلمة اليت مألت األرض، ونظروا حجاب اهليكل الذي فصل اإلنسان عن 
 األسفل، والقبور تتفتَّح والقديسني يعودون إىل احلياة ميشون يف حمضر هللا ينقص من األعلى إىل

). أعتقد أن الكثري منهم علموا أخريًا أنَّه هو املخلِّص. 54-50:27(مىت  ؟أورشليم فرياهم اجلميع
 هل تعلم أنَّه هو املخلِّص؟  

ديونك. وأتى لكي جتسَّد هللا من خالل يسوع ليخلِّص اخلطاة مثلي ومثلك. أتى لكي يدفع 
خيلِّصك من ذنب وعار اخلطيَّة، ولكي يعطيك هبة احلياة األبديَّة اجملَّانيَّة. أ� أثق أنَّك أمام هذا اإلله 
القّدوس أنت حباجة إىل خملِّص. لقد أتى النور إىل العامل، لكن هل حتب الظلمة أكثر من النور؟ وهو 

 لى هبة احلياة عليك أن تقبله يف حياتك:قال إنَّه لتتجاوب مع رسالة اإلجنيل وحتصل ع
ِه."  "َوَأمَّا ُكلُّ الَِّذيَن قَِبُلوُه فََأْعطَاُهْم ُسْلطَاً� َأْن َيِصريُوا َأْوَالَد ِهللا، َأِي اْلُمْؤِمُنوَن اِبمسِْ

 )12:1(يوحنا 
َتَح ا َع َأَحٌد َصْوِيت َوفـَ رَُع. ِإْن مسَِ ْلَباَب، َأْدُخُل ِإلَْيِه َوأَتـََعشَّى "هَنَذا َواِقٌف َعَلى اْلَباِب َوَأقـْ

 ). 20:3َمَعُه َوُهَو َمِعي." (رؤ� يوحنا 
 هل تقبله اليوم خملًِّصا ورابًّ على حياتك؟ سلِّمه كيانك من خالل صالة بسيطة كهذه:

صالة: أيها اآلب، أ� عامل أين كسرت �موسك وأنَّ خطا�ي قد فصلتين عنك. إين آسف 
جدًّا، وإين أريد اآلن أن ألتفت حنوك وأترك حياة اخلطيَّة. أرجوك أن تساحمين، وتساعدين أن أجتنَّب 

أقيم من  إرتكاب اخلطيَّة من جديد. إين أؤمن أنَّ إبنك يسوع املسيح قد مات من أجل خطا�ي وأنَّه
املوت، وهو حّي اآلن ويسمع صاليت. إين أدعو الرّب يسوع أن يصبح رابًّ على حيايت وميلك على 

م  قليب منذ اليوم. أرجوك أن ترسل روحك القدُّوس ليساعدين أن أطيعك وأن أفعل مشيئتك طوال أ�َّ
 حيايت. أصلِّي إبسم يسوع، آمني."  

Pastor Keith Thomas 

Email: keiththomas7@gmail.com  

Website: www.groupbiblestudy.com  
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