
1 
 

 يسوع نور العال 

 30-12:8يوحنا 

 

بَ ْعِِن َفالَ ََيِْشي ِف الظُّْلَمِة َبْل  . َمْن يَ ت ْ َيكمونم َلهم نمورم  ُثمَّ َكلََّمهمْم َيسموعم أَْيًضا قَاِئاًل:»َأََن همَو نمورم اْلَعالَِ
 اْْلََياِة«. فَ َقاَل َلهم اْلَفر ِيِسيُّوَن: »أَْنَت َتْشَهدم لِنَ ْفِسَك. َشَهاَدتمَك لَْيَسْت َحقًّا«.  

 َيسموعم َوقَاَل ََلمْم:»َوِإْن كمْنتم َأْشَهدم لِنَ ْفِسي َفَشَهاَدِت َحق، أَلّن ِ َأْعَلمم ِمْن أَْيَن أَتَ ْيتم  َأَجابَ  
  . . َوَأمَّا أَنْ تمْم َفالَ تَ ْعَلمموَن ِمْن أَْيَن آِت َوالَ ِإََل أَْيَن َأْذَهبم  َوِإََل أَْيَن َأْذَهبم

وَن، َأمَّا َأََن فَ َلْستم َأِدينم َأَحًدا. َوِإْن كمْنتم َأََن َأِدينم َفَديْ نموَنِِت  أَنْ تمْم َحَسَب اْلََْسِد َتِدينم  
َحق÷، أَلّن ِ َلْستم َوْحِدي، َبْل َأََن َواآلبم الَِّذي َأْرَسَلِِن. َوأَْيًضا ِف ََنمموِسكمْم َمْكتموٌب َأنَّ  

 ي، َوَيْشَهدم ِل اآلبم الَِّذي َأْرَسَلِِن«.  َشَهاَدَة رَجمَلْْيِ َحق: َأََن همَو الشَّاِهدم لِنَ ْفسِ 
فَ َقالموا َلهم:»أَْيَن همَو أَبموَك؟« َأَجاَب َيسموعم: »َلْستمْم تَ ْعرِفموَنِِن َأََن َوالَ َأِب. َلْو َعَرفْ تممموّن   

لِ مم ِف اَْلَْيَكِل. َوَلْ َيمِْسْكهم َلَعَرفْ تمْم َأِب أَْيًضا«. هَذا اْلَكاَلمم قَاَلهم َيسموعم ِف اْلَِْزانَِة َوهمَو ي معَ 
 َأَحٌد، أَلنَّ َساَعَتهم َلْ َتكمْن َقْد َجاَءْت بَ ْعدم.

قَاَل ََلمْم َيسموعم أَْيًضا:»َأََن َأْمِضي َوَسَتْطلمبموَنِِن، َوََتموتموَن ِف َخِطيَِّتكمْم. َحْيثم َأْمِضي َأََن الَ   
: َحْيثم َأْمِضي َأََن الَ  تَ ْقِدرموَن أَنْ تمْم َأْن َتَْتموا « فَ َقاَل اْليَ همودم:»أََلَعلَّهم يَ ْقتملم نَ ْفَسهم َحَّتَّ يَ قمولم

. أَنْ تمْم ِمْن هَذا  تَ ْقِدرموَن أَنْ تمْم َأْن َتَْتموا؟«. فَ َقاَل ََلمْم:»أَنْ تمْم ِمْن َأْسَفلم، َأمَّا َأََن َفِمْن فَ ْوقم
، َأمَّا َأََن فَ َلْستم ِمنْ  . فَ قمْلتم َلكمْم: ِإنَّكمْم ََتموتموَن ِف َخطَاََيكمْم، ألَنَّكمْم ِإْن َلْ   اْلَعالَِ هَذا اْلَعالَِ

 ت مْؤِمنموا َأّن ِ َأََن همَو ََتموتموَن ِف َخطَاََيكمْم«.  
 ا ِبِه.  فَ َقالموا َلهم: »َمْن أَْنَت؟« فَ َقاَل ََلمْم َيسموعم:»َأََن ِمَن اْلَبْدِء َما أمَكلِ ممكمْم أَْيضً  
ْعتمهم  ِإنَّ ِل َأْشَياَء َكِثريًَة أََتَكلَّمم َوَأْحكممم ِِبَا ِمْن ََنْوِكمْم، لِكنَّ الَِّذي َأْرَسَلِِن همَو َحق÷. َوَأََن َما  َسَِ

«. َوَلْ يَ ْفَهمموا أَنَّهم َكاَن يَ قمولم ََلمْم َعِن اآلِب.    ِمْنهم، َفهَذا َأقمولمهم لِْلَعالَِ
ًئا  فَ َقاَل ََلم   ْم َيسموعم:»َمََّت رَفَ ْعتممم اْبَن اإِلْنَساِن، َفِحيَنِئٍذ تَ ْفَهمموَن َأّن ِ َأََن همَو، َوَلْستم َأفْ َعلم َشي ْ

ِمْن نَ ْفِسي، َبْل أََتَكلَّمم ِِبَذا َكَما َعلََّمِِن َأِب. َوالَِّذي َأْرَسَلِِن همَو َمِعي، َوَلْ َيْْتمْكِِن اآلبم 
  ِف كملِ  ِحٍْي َأفْ َعلم َما ي مْرِضيِه«. َوْحِدي، أَلّن ِ 
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َنَما همَو يَ َتَكلَّمم ِِبَذا آَمَن ِبِه َكِثريموَن.     َوبَ ي ْ
 

 

؟ كيف كان شعورك حني   سؤال للتفكري: مىت كانت آخر مرّة انقطعت فيها الكهرابء عنكم ليًلا
   ؟اح، مشعة،...(كنت تتحّرك يف الظًلم؟ وكيف تغّّيت األمور حني وجدت مصدراا للضوء )مصب 

 هل كنت ختاف من الظًلم عندما كنت ولداا صغّياا؟ ماذا عن أوالدك؟  سؤال آخر/بديل للتفكري:

 نور العال

الصورة واضحة للنص الذي حنن بصدد دراسته. وجترري األحرداد داخرل  20يظهر لنا العدد 
كانررت توضررر اقبّو ررة اهليكررل يف أورشررليم. وكانررت تلرر  الباحررة تقررر يف الهررة اليررر ية للهيكررل حيرر   

مئر   ردم  مرن بقليرل أكررب كانرت  ( إىل أّن مسراحة ابحرة النسراء2،5زية. وتيّي اقييرنا )مردود  نالربو 
 صّف من األعمدة تصل إىل الباحة اخلارجّية.  بعة يتخللهامر 

اق خمّصصررة للتقرردمات الطوعيررّة. و بررأالرردران ثًلثررة عيررر إ ء علرر  شرركل علرر   وكرران موضررو 
 وكانت فتحتها ضّيقة من فوق وتّتسر يف األسفل لتحتوي تقدمات اليعب اقتنوّعة.

ا جررت خرًلي عيرد اق احلادثة، لكنّ لو ت الذي جرت فيه ال خيرب  النّص عن ا اي. ظريبدو أّنرّ
وكررران  رررري احتفررراالن خرررًلي ذلررر  العيرررد. االحتفررراي األّوي هرررو سررركب اقررراء علررر  مرررذب  التقررردمات 

ن أبن حيمررل إبريررا اقرراء ليصررّبه علرر  هالمررر للكررا )احملر ررات(. وحرردد أنررله يف اللحظررة الرر  صررر  فيهررا
وِ  َوَ َد   ررِاِ ًلا   َويف  اقررذب  أن يسررو  صررر  بصرروت عرراي    َن اْلِعيررِد َو رَرَف َيسررِ يِم مررِ ِّي اْلَعظررِ ْوِم اأَلخررِ اْليرررَ
َرْ . َْل َوَييرررْ ْل ِإ ْد فَرْليِرْقبرررِ َأ َأحرررَ اء   »ِإْن َعطرررِ ِه َأّنرررَْاِر مرررَ ْن َبْطنرررِ رِي مرررِ اِ ، جترررَْ اَي اْلِكترررَ ا  رررَ َن ِم، َكمرررَ ْن آمرررَ مرررَ

«ّ  .  )يوحنرررا  يف الررردرل السرررابا( وكررران يرررِدع  االحتفررراي  ( )و رررد درسرررنا هرررذا الرررنصّ 38-7 37حرررَ
( أنررله كرران 3-5 2الثرراإ إ رة اهليكررل حيرر  كانررت توجررد أربررر مشعرردا ت. ونقرررأ يف اقييررنا )صرروِكه 
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األوعية ابلزيرت  واسلم يتسلقه الكهنة الصغار ليمأل لكل مشعدان أربعة أوعية ذهبية ضخمة لكلّ  منها
 عندما حيّل الظًلم. ويضيئوّنا

ة جبررل يف اقدينررة. لررذل ، يِقرراي إنل ضرروء اليررمعدا ت كرران يطرراي برِرا ا هليكررل علرر  أعلرر   مررّ
معظررم مدينررة أورشررليم. وكرران الرررّ   ررد أمرررهم ان حيتفلرروا لسرربعة أسم خررًلي عيررد اقظرراي )سررفر العرردد 

 يقضون الليل بطوله ير صون ويفرحون أمام الرّ .  وا(. فكان29 12

«   اي مجلته اليهّية   ومن اقرّج  أن يكون يسو   د  بَرْعِا َفًلَ ََيْيرِ . َمْن يَرترْ َأَ  ِهَو نِوِر اْلَعاَلَِ
ِة برَرلْ  وِن لرَرِه نرِروِر احْلَيررَاةِ يف الظُّْلمررَ اقصررابي . الحرره أنرره َل عنررد الغرررو  بينمررا كرران الكهنررة يضرريئون    َيكررِ

اَلَِ َأ َ نرررور، أو أ  هرررو أحرررد األنررروار، برررل أترررت مجلتررره بيررركل م كرررد    يقرررل أ   وِر اْلعرررَ َو نرررِ وكررران   . هرررِ
الفريسررريون يسرررمعون، األمرررر الرررذي ييرررّي إىل شخصرررية يسرررو ا فهرررو َل يقرررل تلررر  الكلمرررات لتًلميرررذ  
ه إن كرانوا معره أو ضرّد . وَل يرتكّلم يسرو  يف  فقط. لقد تكّلم يسو  مر الميرر عرن مرن هرو. وَل يهمرّ

زي علر  مسرامر كرل اقوجرودين. َل خيرف البتّرة زاوية منفردة، بل تكّلم اقسي  عًلنية وترك الكلمرات تنر
ألّنم فهموا أنه بذل  كران يرّدع« األلوهيرة. وكران الرر   رد تكلّرم   من التكّلم ابحلّا فتحّدا  الفريسّيون

ُِ نِروراا 27 1)مزمرور  معهم يف أكثر من مرّة أبنّه نور هلم.  اَلرل ُّ نِورِي  ْم ِد اليرل وِن لَرِ  بَرعرْ (.  الَ َتكرِ
ِ .  )إشررررعياء يف النرل  ِ  زِينَرتررررَ ِدسّا َوِإهلررررَِ وراا أَبررررَ ِ  نررررِ وِن لررررَ ِل الرررررل ُّ َيكررررِ يئاا بررررَ ِ  ِمضررررِ ِّي لررررَ ِر يِنررررِ اِر َوالَ اْلَقمررررَ هررررَ

 (.29 3(.  ِحنَي َأَضاَء ِسرَاَجِه َعَل  رَْأِس« َوبِِنورِِ  َسَلْكِت الظُّْلَمَة.  )أيّو  60 19

ة اقصررية بسربب اسرتعبادهم  لإلسررا يليني، أللرم فروق كرل وعندما ابتدأ الرّ  ابلتعامل مرر األمرّ
(. وبعرد رريررهم مرن أرض 23-10 21)خررو   اءةلكرن بقيرت أرض ارسررا يليني مضر أرض مصرر،

ا علررر  أرض  مصرررر، خرررر  وراءهرررم فرعرررون وجييررره ليمحررروهم عنرررد البحرررر األ رررر. فارسرررل الرررر  لًلمرررا
جتسررريد هرررو  مرررًلك الرررر  (. وكررران 20-14 19لنرررور فررروق أرض ارسررررا يليني )خررررو  مصرررر، وبقررر« ا

لظهور اقسي . و د حرسهم طواي تل  الفرتة وأملن هلم اخلبز من السماء، واقاء من الصخرة والنور يف 
يَعِهْم َكانِوا ررََْت الظًلم حني عربوا البحر األ ر   فَِإّإِ َلْسِت أِرِيِد أَيرَُّها اِرْخَوِة َأْن جَتَْهِلوا أَ  نل آاَبَءَ  مجَِ

ِر َومجررَِ  َحابَِة َويف اْلَبحررْ ِدوا ِلِموسررَ  يف السررل يَعِهِم اْعَتمررَ ِر َومجررَِ يَعِهِم اْجتررَاِزوا يف اْلَبحررْ َحابَِة َومجررَِ يَعِهْم َأَكلرِروا السررل
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داا ِرو  رَاابا َواحرررِ رِبِوا شرررَ يَعِهْم شرررَ اا َومجرررَِ داا ِروِحيرررّ اا طََعامررراا َواحرررِ ة   -ِحيرررّ ْخَرة  ِروِحيرررل ْن صرررَ َربِوَن مرررِ انِوا َييرررْ أَلّنرررلِْم كرررَ
 (.4-10 1كورنثول 1ََتِبَعِتِهْم َوالصلْخَرِة َكاَنِت اْلَمِسيَ .  )

مهما كان نو  الظًلم الذي متّر به يسو  سيكون نوراا ل . ماذا عر  يسرو  حرني  راي   كرل 
بَرْعِا فًلَ ََيِْي« يف الظُّْلمَ   ؟12ِة َبْل َيِكوِن َلِه نِوِر احْلََياِة.    َمْن يَرترْ

حرني طرحرت األسرئلة الكبرّية عرن نفسر    قراذا أ  هنرا؟ مرا مررت يف مرحلرة يف حياتر    رمبا
ان ترردفر لليررعور ابالكتئررا  إن   األسرربا  الرر  ترردفعا أن أسررتمر يف العرريأ؟  وألكررن لتلرر  األسررئلة

ا يكون ارنسان يف الظًلم، ال يستطير أن ير  اخلطوة ت ال تعرف نور العاَل يسو  اقسي . فعندمكن
التالية ال  تتقدمه. فيبدأ ابلتيهان غّي عاَل مسار . لكن كل إنسان أييت إىل اقسي  يبدأ بفهم ما هرو، 
ومررا هرردف حياترره، ومررا هررو مصررّي . فررالنور هررو صررورة عررن اقعرفررة، بينمررا ييررّي الظررًلم إىل الهررل وإىل 

 اكتسب ارنسان نوراا ومعرفة، كّلما خفل تعثّر  يف هذ  احلياة. أمور العاَل. وكّلما

ا... فعنردما  ا، ويبدو كل ش«ء مظلمرا لكن متّر أو ات يف حياتنا حني منّر يف لروف صعبة جدا
شخصاا عزيزاا، نيعر وكأّن الظلمرة رريط بنرا. وعنردما منررض وال نريرد سرو  اقكرود يف السررير، خنسر  

ال أمل وال نرور لردينا، ولرذا ال سربب لًلسرتمرار يف احليراة. وايت أو رات   ألنه   وربنا نتم  اقوت فذل
 أييت إن َل ترتم حني يريد هللا أن يظهرر ذاتره لر  يف طررق أليّرزة، إن كنرت تسرع  وراء  وتطلبره. وهرو ال

ّي مرن إليره والرتعّلم عنره الكثر ارلتجراءًلختيار بني النور والظلمة. ويقّدم لنرا لاحلرية  ا دعوته، فقد أعط
و رات الصرعبة. أرجرو أن تطلبره حراالا لتعرفره عرن  رر . و رد كترب النر  األالنور الذي يساعد  خرًلي 

إشعياء يف األصحاح الثال  واخلمسني والعدد احلادي عير عن يسو    ِمْن تَرَعِب نَرْفِسِه يَرَر  َوَيْيَبِر 
 ِمِهْم ِهَو حَيِْمِلَها. َوَعْبِدي اْلَبارُّ مبَْعرِفَِتِه ِيرَبِِّر َكِثّيِيَن َوآثَ 

بسرربب عرردم اتبرراعهم اقسرري . وبعرره اقرر منني برره خيترررربون خيترررب الكثررّيون الظلمررة يف حيررا م 
. لكررن دعررا أسررأي إن كنررت حينهررا تتبعرره  ْن   مررنالظلمررة أحيررا ا كررلِّ  لبرر ؟ لقررد  رراي يسررو    كررل مررَ
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بَرْعِا فًلَ ََيِْي« يف الظُّْلَمِة َبْل َيِكوِن لَرِه نرِ  لقيادتره، وأن (. علينرا أن نستسرلم كلير ا 12وِر احْلَيَراِة.  )  يَرترْ
 نتمّثل أبسلو  حياته، وأن نسمر لصوته ونتأّمل يف كلمته.

الرر   دمرر الرر ل يف لرروف م قرة إذ يرير ويف كثّي من األحيان، َيّر اق منون ابلرغم من سرّيهم
األحواي اق قة تركنا له، برل بسربب السرّي سبب تل  يحذ شخصياتنا. وال يكون  يأن يعّلمنا اقثابرة و 
 معه وااللتصاق به.

.  )مزمرور  يرِه الررل ُّ ا يِرَنجِّ يِعهرَ ْن مجَِ دِّيِا َومرِ (. 34ك19فنقرأ يف كلمة هللا   َكِثّيَْة ِهَ« َبًَلَس الصِّ
علينرا أن  ولن يكون كافياا لنا حينئذ  أن ننظر إىل ذل  النور وسرط األزمرة أو أن حنرّدق أنظرار  بره، برل

(. لكرررن 119 105نرررور  مصرررباح ألرجلنرررا وسررررا  لطريقنرررا )مزمرررور   وراء  ألننسرررع  ابألكثرررر للسرررّي
غالباا ما نريد أن نر  ّناية طريا حياتنا، أّما الر  فقد وعد لنا ابلنور للخطوة التالية فقط وليُ اقيرل 

لسرربب إىل أنرّره يريرد  أن نثررا برره يف التراْ أو السررنة التاليرة  وَيكررن أن تسررأي قراذا األمررر هكررذا؟ يعرود ا
 لروفنا الصعبة واقظلمة.

ة لفرررتة ثررًلد سررنني ونصررف َل أسررتطر أن أتلقرر  راترر  كقسرريُ يف واليررة سينسررينايت األمّيكيرر
بعررررد أربررررر ترررراوالت امتررررّدت عرررررب كررررل تلرررر  َل اسررررتطر أن أحصررررل علرررر  أورا رررر« القانونيررررة  ذالسررررنة، إ

تهمتني ختّص تعاط« مراريوا  يف سرجًلت اهلجررة الر  مأل را السنوات. وكان كل هذا بسبب اعرتايف ب
سرنوات عرّدة عنردما كنرت لعند زواج« بساندي وه« أمّيكيرة األصرل. و رد عراد َترير  تلر  التهمترني 

سررنة. وحصررل كررل هررذا  بررل أن أ مررن بيسررو .  21سررنة و 17مررا أزاي يف إنكلرررتا وكرران ْ مررن العمررر 
ّْ وكرران كررل يرروم يبرردو أشررّد  ه إ إسرروداداا عنرردما كنررت أ رروم ابقعررامًلت الر يررة يف تكمررة اهلجرررة. وِوجررّ

ا، فسرريتم ترحيلرر« إىل إنكلرررتا   ديررد أبإ إن كنررت ال أترررك عررا ل  وأنتقررل مررن الرروالست اقتحرردة طوعررا
ا عن عا ل . ولن أستطير التقّدم بتأشّية عمل  بل عير سنوات.  بعيدا

ان إنه من غّي اقمكن البقاء مر عا ل  يف الوالست اقتحدة. وَل وّكلت تاميني. و اي ْ االثن
يسرررتطر أّي منهمرررا احلصررروي علررر  اشرررّية إ امرررة ْ، و ررراال ْ إنررره مرررن اقسرررتحيل اختررراذ أيرررلة خطررروة إىل 
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. وكل ما استطاعا القيام به هو إمدادي ببعه الو ت واخّي سرّي  األمام من دون أن أترك البًلد أّوالا
كرران علرر«ل أن أثررا ابلررر  مررن  حيررة األمررور اقاديرّرة، واسررتمريت ابلقيررام بعملرر« لكررن بيرركل األمررور. ف

يروم بيومره. وفتيرت تطّوع« ومن دون مقابل. وكان للر  خطوة أخر  حليايت بينما اختذت األمر كرل 
 عررن النررور وسررط األَل واحلررّية ألر  مرراذا يريررد مررا. وكانررت كررل جلسررة يف احملكمررة جتلررب معهررا الظلمررة

ل األمررر بضررعة أشررهر أخررر . برردا وكررأن األ مررر لررن ينتهرر«. خررًلي جلسررة احملكمررة الرابعررة، كنررت  ويِ جررّ
كسرررّي اخلررراطر لدرجرررة أنرررا رجررروت القاضررر« أن أييت خرررلّ  بسررربب األزمرررة اقخيمرررة علررر  حيررراة عرررا ل .  

. كانت جتربة مروِّعة بينما حاربنا كعا لرة لنبقر  معراا. نعرم، فالقسرول يعرانون  سرطاا مرن الظر ًلم أحيرا ا
 كل عّدة، لكن الر  ينّجيه منها كلها.ا وأردِّد القوي أبّن الّصدِّيا يواجه مي 

 أية سنون من حيات  كانت األشد للمة؟ قاذا؟ وما الذي أت  ابلنور؟

 النور مقابل الظلمة

غالباا ما حيدد اصطدام بني اقملكتني حني يظهر النور. وكان اليهود  د  عروا شرهادة يسرو  
(،  عررروا عرررن تبتررره 7 38عررن نفسررره خرررًلي أسم عيرررد اقظررراي. و عررروا أنررره معطررر« اقررراء احلررر« )يوحنرررا 

(. وهرا هرم يسرمعون اشن شرهادته عرن 11-8 1ور ته جتا  اقرأة ال  أمسكت بذات الفعل )يوحنا 
ئرر  الررذين ضررد نفسرره أبنرره نررور العرراَل. وعنرردما ِيضرراء النررور، أييت اقرردعوون مررن هللا إىل النررور، بينمررا أول

 النور يبقون يف الظلمة.

َن النرُّورِ     َر مرِ َة َأْكثررَ بل النرلاِل الظُّْلمرَ ، َوَأحرَ يْرِنونَِة  ِإنل النُّوَر َ ْد َجاَء ِإىَل اْلعرَاَلَِ ، أَلنل َوهِذِ  ِهَ« الدل
يِّتِت يرِرْبِغِه ال نرُّوَر، َوالَ أَيْيت ِإىَل النرُّوِر لِرَئًلل تررَِوبلَ  أَْعَمالِرِه. أَْعَماهَلِْم َكاَنْت ِشرِّيَرةا. أَلنل ِكلل َمْن يَرْعَمِل السرل

َا اِبهلِل َمْعِموَلْة . )يوحنا   (21-3 19َوأَملا َمْن يَرْفَعِل احلَْال فَريِرْقِبِل ِإىَل النُّوِر، ِلَكْ« َتْظَهَر أَْعَمالِِه َأّنل

نرور وآخررون مرن يعييرون يف حالرة ن الو نتقابل عادة مر نروعني مرن النرال  أولئر  الرذين حيرارب
ا مررن احليرراة وذلرر  ألسرربا  فرررتة معينررة ل يبتعرردون عررن النررور مررن سررلبية بعيرردين عررن النررور. وهنرراك أيضررا
نررور يسررو  اقسرري  يف  ضرر«ءليرره. وعنرردما تتمسررّ  وَيانرر  وتمتعررّددة، لكررنهم ينجررذبون مررن جديررد إ
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ا يهرامجون بقروة. ن سرريعاا أو رمبرو ينسحبحيات ، ستجد من هم عطي  وجوع ، ابرضافة إىل الذين 
ونقرأ يف هذا النص عن الرفه الذي ألهر  الفريسّيون. ويقّدم لنا اتياك سويندوي يف كتابه التفسرّيي 

 مراحل الرفه الذي مرل هبا  ادة اليهود وال  تتوّجت مبوجة من العنف.

 

 النور مقابل الظلمة 

يظهر الظًلم. وكان اليهود  د شهدوا ما  اله يسو  عن   غالباا ما حيصل صرا  بني اقملكتني عندما
)يوحنا اقظاي  عيد  م  أسل خًلي  احلّ«  اقاء  أبنله  اللتني 7 38نفسه  والر ة  احملبلة  أيضاا  وشهدوا   ،)
)يوحنا الفعل  بذات  أِمسكت  ال   اقرأة  إىل  يقوي عن 11-8 1 دلمهما  يسمعونه  (. وها هم اشن 

. وعندما يظهر النور يتقدلم منه اقدعوون من هللا، بينما ينسحب إىل الظلمة من نفسه أبنله نور العاَل
 هم ضّد النور.  

 

، َوَأَحبَّ النَّاسم الظُّْلَمَة َأْكثَ َر ِمَن النُّورِ   يْ نمونَةم: ِإنَّ النُّوَر َقْد َجاَء ِإََل اْلَعالَِ ، أَلنَّ  َوهِذِه ِهَي الدَّ
ِشر ِيَرًة. أَلنَّ كملَّ َمْن يَ ْعَملم السَّيِ آِت ي مْبِغضم النُّوَر، َوالَ َيَِْت ِإََل النُّوِر لَِئالَّ  َأْعَماََلمْم َكاَنْت 

َا ِِبللِ   َمْعمموَلٌة. ت مَوبََّخ َأْعَمالمهم. َوَأمَّا َمْن يَ ْفَعلم اْْلَقَّ فَ ي مْقِبلم ِإََل النُّوِر، ِلَكْي َتْظَهَر َأْعَمالمهم َأَّنَّ
 ( 21-19:3)يوحنا 

ا عنه بكّل سلبية. وهناك من ينسحبون   هنال  من يقاوم النور بكّل وضوح وآخرون من َييون بعيدا
من النور لفرتة تدلدة يف حيا م، لكنهم سرعان ما يرجعون ألّن هناك ما جذهبم للنور. عندما  

ستجد  تتمسل  وَيان  وتير نور يسو  اقسي ، ستجد من هم جا عني وعطي  ألكثر. لكن 
ص إتياك سويندوي مراحل إحتدام غضب  ا يقاومون أبكثر غضب. ويلخِّ ابققابل من ينسحبون ورمبل

  ادة اليهود يف كتابه التفسّيي عن يوحّنا  
 ( 13تنا ه  »أَْنَت َتْيَهِد لِنَرْفِسَ . َشَهاَدِتَ  لَْيَسْت َحق ا . )   .1
.  )سخرية  فَرَقاِلوا َلِه »أَْيَن ِهَو أَبِوَك؟   ِإنرل  .2  ( 41و8 19َنا َلَْ نِوَلْد ِمْن زِ ا



8 
 

 ( 33إنكار   َلَْ ِنْستَرْعَبْد أَلَحد  َ طُّ!  )    .3
 ( 48إهانة   ِإنلَ  َساِمرِيٌّ َوِبَ  َشْيطَاْن  )    .4
 ( 53سخرية   َمْن جَتَْعِل نَرْفَسَ ؟  )   .5
   1(59عنف   فَرَرفَرِعوا ِحَجاَرةا ِلَّيْمِجِوِ   )   .6

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

 .   إبحدى الطرق املذكورة ِف النقاط؟ شاركوا مع بعضكم البعض
   

 نتائج رفض املسيح 
ايت بنا احلياة ابلكثّي من الفرص لتحصيل اقاي مثًلا أو لعمل أو لرت ية أو ركماي الدراسة.  

مرلة واحدة. وكان للفريِّسيِّني فرصة اجمل«ء إىل نور اقسي ، لكنهم إختاروا  وبعه الفرص ال ايت إالل 
ا ايت الفرصة  أن يقسُّوا  لوهبم. واقيكلة يف إغًلق  لوبنا يف وجه تبلة اقسي  وارجنيل ه« أنله عندم

إىل كسر   ألننا  د أغلقنا  لوبنا جتا  هللا. وغالباا ما يضطر هللا  امنخفض ت من جديد يكون الصو 
م سيموتون يف خطيتهم )    (. و اي إنه  21لتصب   لوبنا ر يقة فتقبل كلمته.  اي هلم يسو  إّنل

سيذهب وسيأيت يوم حني سيفتِّيون عنه لكن سيكون  د فات اشوان ألنل اب  اخلًلص  د أِغِلا 
 حيب  ا  هذا  ولن يستطيعوا الدخوي. ويظن الكثّيون أنل ال حياة بعد اقوت! والييطان عدو هللا

األمر! لكن ليست احلياة هنا فقط. فنحن خملو ون أبديّون نسكن يف جسد لفرتة معيلنة من الزمن  
،  3 18كورنثول 2كما يياء هللا. وكل يوم هو فرصة لنعرف اقخلِّص ونتغّيل إىل صورته ومثاله ) 

 (.  8 29رومية 
"ق مْلتم َلكمْم: ِإنَّكمْم ََتموتموَن ِف ة ثنية  وليتأكلد أّّنم فهموا ما كانوا يفعلون،  اي هلم مرل 

 اي هلم من يكون هو   (. 24َخطَاََيكمْم، ألَنَّكمْم ِإْن َلْ ت مْؤِمنموا َأّن ِ َأََن همَو ََتموتموَن ِف َخطَاََيكمْم". )ع 
يف األصحاح  اقسيلا حامل خطاسي إسرا يل، الذي تنبلأ عنه منذ أكثر من مخسما ة سنة إشعياء الن ّ 

أنله سيحمل خطاسهم. وأن متوت يف خطاسك وترفه الثمن اجملاإ الذي دفعه هللا عن خطاسك   53
!"  يعا أن تدفر الثمن أنت يف احلياة األبدية مرفوضاا إىل األبد.  يٌف همَو اْلومقموعم ِف َيَدِي هللِا اْْلَيِ  "ُمِم

 
1 Charles Swindoll, Swindoll’s New Testament Insights on John, Zondervan Publishers, Page 167. 
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ارختطاف ستكون هناك فرصة ثنية. لكنله   اتهوهناك من يفتكر أنله إن ف(. 31:10)عربانيْي 
سيكون و تاا صعباا جد ا حني َيّرون يف الضيقة العظيمة. أ  أ من أنل ذل  إعتقاد خاط ء وهو خطّي  
«  لوبنا بينما ما تزاي الفرصة  ا مة لنتجاو  مر رسالة ارجنيل.     لكّل من يعتنقه. ال  ب أن نقسِّ

  َسيِ دم، َأقَِليٌل هممم الَِّذيَن ََيْلمصموَن؟« فَ َقاَل ََلممم:  فَ َقاَل َلهم َواِحٌد:»َيَ 
ِإنَّ َكِثريِيَن َسَيْطلمبموَن َأْن َيْدخملموا َوالَ  »اْجَتِهدموا َأْن َتْدخملموا ِمَن اْلَباِب الضَّيِ ِق، فَِإّن ِ َأقمولم َلكمْم: 

َوابْ َتَدْأُتمْ َتِقفموَن َخارًِجا َوتَ ْقَرعموَن   قَاَم َوَأْغَلَق اْلَباَب، يَ ْقِدرموَن ِمْن بَ ْعِد َما َيكمونم َربُّ اْلبَ ْيِت َقدْ 
، َويَ قمولم َلكمْم: الَ َأْعرِفمكمْم ِمْن أَْيَن أَنْ تمْم!   يبم ! افْ َتْح لََنا. ُيِم ، ََيَربُّ  اْلَباَب قَائِِلَْي: ََيَربُّ

َتِدئموَن تَ قمولموَن: َأَكْلَنا قمدَّاَمكَ   َوَشرِبْ َنا، َوَعلَّْمَت ِف َشَوارِِعَنا!  ِحيَنِئٍذ تَ ب ْ
يَع فَاِعِلي الظُّْلِم!   : َأقمولم َلكمْم: الََأْعرِفمكمْم ِمْن أَْيَن أَنْ تمْم، تَ َباَعدموا َعِنِ  ََي َجَِ  فَ يَ قمولم

يَع األَنِْبَياِء ِف  همَناَك َيكمونم اْلبمَكاءم َوَصرِيرم اأَلْسَناِن، َمََّت رَأَيْ تمْم ِإبْ َراِهيَم َوِإْسَحاَق وَ  يَ ْعقموَب َوَجَِ
َماِل  َمَلكموت هللِا، َوأَنْ تمْم َمْطرموحموَن َخارًِجا. َوَيَْتموَن ِمَن اْلَمَشاِرِق َوِمَن اْلَمَغاِرِب َوِمَن الشِ 

وَن َيكمونموَن آِخرِيَن«.  َواْْلَنموِب، َويَ تَِّكئموَن ِف َمَلكموِت هللِا. َوهمَوَذا آِخرموَن َيكمونموَن َأوَِّلَْي، َوَأوَّلم 
 ( 30-23:13)لوقا 

«ء اقفتوحة اليوم ستبق  كذل  عند جمال أجد أيل أمل ضئيل يف اققطر أعًل  عن أّن الفرصة 
اقسي  ألخذ كنيسته. حني يغلا ر  البيت البا ، يكون  د أِغِلا اب  اخلًلص إىل األبد! يف ذل   

يكونوا  د تنبلهوا فجأة إىل أنله يوجد إله وتوجد أبديلة. إن  اليوم سيحاوي الكثّيون الدخوي بعد أن 
َينع  من  بوله و بوي خًلصه الكامل اجمللاإ؟    ا له اليوم، هل هناك سبب منطق«ّ كان  لب  منفتحا 

 (.   9 3من النون أن نرجر إىل الظلمة! )سفر الامعة 
َساِن، َفِحيَنِئٍذ تَ ْفَهمموَن َأّن ِ َأََن همَو، ماذا قصد يسوع حْي قال: "َمََّت رَفَ ْعتممم اْبَن اإِلنْ 

ًئا ِمْن نَ ْفِسي، َبْل أََتَكلَّمم ِِبَذا َكَما َعلََّمِِن َأِب." )يوحنا  (    28:8َوَلْستم َأفْ َعلم َشي ْ
من اقمكن أن يكون  سم كبّي من اقعرتضني عل  تعليمه اقملوء ابحملبلة والنعمة  د ذهبوا عند  

ني يرفضونهالصليب  :"وََكاَن الشَّْعبم َواِقِفَْي يَ ْنظمرموَن،  يهزأون به. وكان عند الصليب من كانوا متقسِّ
يَح َوالرَُّؤَساءم أَْيًضا َمَعهمْم َيْسَخرموَن ِبِه قَائِِلَْي:»َخلََّص آَخرِيَن، فَ ْليمَخلِ ْص نَ ْفَسهم ِإْن َكاَن همَو اْلَمسِ 

َْتاَر هللِا!" )لوقا "َقْد كانت ردلة فعلهم حني صر  يسو  بصوت عاي     لكن ختيلل ما(. 35:23ُمم
ماذا كانت ردلة فعل  ادة اليهود ه الء القساة القلو  عندما شعروا (. 30:19أمْكِمَل". )يوحنا 



10 
 

ابلزلزاي عند موته، والظلمة ال  مألت األرض، ونظروا حجا  اهليكل الذي فصل ارنسان عن 
ل  إىل األسفل، والقبور تتفتل  والقديسني يعودون إىل احلياة َييون يف  تضر هللا ينقص من األع

(. أعتقد أن الكثّي منهم علموا أخّياا أنله هو اقخلِّص. 54-27 50)مىت  ؟أورشليم فّياهم المير
 هل تعلم أنله هو اقخلِّص؟  

ون . وأت  لك«  جتسلد هللا من خًلي يسو  ليخلِّص اخلطاة مثل« ومثل . أت  لك« يدفر دي
خيلِّص  من ذنب وعار اخلطيلة، ولك« يعطي  هبة احلياة األبديلة اجمللانيلة. أ  أثا أنل  أمام هذا ارله 
القّدول أنت خاجة إىل خملِّص. لقد أت  النور إىل العاَل، لكن هل رب الظلمة أكثر من النور؟ وهو  

 هبة احلياة علي  أن تقبله يف حيات    اي إنله لتتجاو  مر رسالة ارجنيل ورصل عل 
ِه."  "َوَأمَّا كملُّ الَِّذيَن قَِبلموهم فََأْعطَاهمْم سمْلطَاًَن َأْن َيِصريموا َأْواَلَد هللِا، َأِي اْلممْؤِمنموَن ِِبَسِْ

 ( 12:1)يوحنا 
َع َأَحٌد َصْوِت َوفَ َتَح الْ  َباَب، َأْدخملم ِإلَْيِه َوأَتَ َعشَّى "هَنَذا َواِقٌف َعَلى اْلَباِب َوَأقْ رَعم. ِإْن َسَِ

 (.  20:3َمَعهم َوهمَو َمِعي." )رؤَي يوحنا 
 هل تقبله اليوم خملِّصاا وراب  عل  حيات ؟ سلِّمه كيان  من خًلي صًلة بسيطة كهذ   

صًلة  أيها اش ، أ  عاَل أإ كسرت  موس  وأنل خطاسي  د فصلتا عن . إإ آسف  
جد ا، وإإ أريد اشن أن ألتفت حنوك وأترك حياة اخلطيلة. أرجوك أن تساتا، وتساعدإ أن أجتنلب  

أ يم من  إرتكا  اخلطيلة من جديد. إإ أ من أنل إبن  يسو  اقسي   د مات من أجل خطاسي وأنله 
اقوت، وهو حّ« اشن ويسمر صًليت. إإ أدعو الرّ  يسو  أن يصب  راب  عل  حيايت وَيل  عل   

م    ل  منذ اليوم. أرجوك أن ترسل روح  القدُّول ليساعدإ أن أطيع  وأن أفعل مييئت  طواي أسل
 حيايت. أصلِّ« وسم يسو ، آمني.    

Pastor Keith Thomas 

Email: keiththomas7@gmail.com  

Website: www.groupbiblestudy.com  
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