يسوع نور العامل
يوحنا 30-12:8
ِ
ِ
مُثَّ َكلَّم مهم يسوعم أَيْ ً ِ
ور
ور ال َْعاَِملَ .م ْن يَ ْت بَ ْع ِِن فَالَ َيَْشي ِِف الظُّل َْمة بَ ْل يَ مكو من لَهم نم م
ضا قَائالً«:أ َََن مه َو نم م
َ ْ َم
ال لَهم الْ َف ِر ِ
ت َح ًّقا».
ا ْْلَيَاةِ» .فَ َق َ
سْ
ادتم َ
ت تَ ْش َه مد لِنَ ْف ِس َ
يسيُّو َن« :أَنْ َ
كَ .ش َه َ
ك لَْي َ
ت
سوعم َوقَ َ
ت أَ ْش َه مد لِنَ ْف ِسي فَ َ
ادِِت َحق ،ألَِّن أَ ْعلَ مم ِم ْن أَيْ َن أَتَ ْي م
ال ََلم ْمَ «:وإِ ْن مك ْن م
ش َه َ
َج َ
أَ
اب يَ م
ِ
ب.
بَ .وأ ََّما أَنْ تم ْم فَالَ تَ ْعلَ ممو َن م ْن أَيْ َن ِآِت َوالَ إِ ََل أَيْ َن أَ ْذ َه م
َوإِ ََل أَيْ َن أَ ْذ َه م
ت أ َِدين أَح ًدا .وإِ ْن مك ْن م ِ
أَنْ تمم حسب ا ْْل ِ ِ
ين فَ َديْ نمونَِِت
ت أ َََن أَد م
سد تَدينمو َن ،أ ََّما أ َََن فَ لَ ْس م م َ َ
ْ َ َ َ ََ
ِ
حق÷ ،ألَِّن لَس م ِ
وب أ َّ
َن
اآلب الَّ ِذي أ َْر َسلَِِنَ .وأَيْ ً
ضا ِِف ََن مموس مك ْم َم ْكتم ٌ
ت َو ْحدي ،بَ ْل أ َََن َو م
َ
ْ
ْي حق :أ َََن مهو َّ ِ ِ ِ
اآلب الَّ ِذي أ َْر َسلَِِن».
َش َه َ
الشاه مد لنَ ْفسيَ ،ويَ ْش َه مد ِِل م
ادةَ َر مجلَ ْ ِ َ
َ

سوعم« :لَ ْستم ْم تَ ْع ِرفمونَِِن أ َََن َوالَ أَِِب .لَ ْو َع َرفْ تم مم ِوّن
فَ َقالموا لَهم«:أَيْ َن مه َو أَبم َ
َج َ
وك؟» أ َ
اب يَ م
ِ
سوعم ِِف ْ
لَ َع َرفْ تم ْم أَِِب أَيْ ً
اْلَِزانَِة َو مه َو يم َعل مم ِِف ا َْلَْي َك ِلَ .وَملْ َيمْ ِس ْكهم
ضا» .ه َذا الْ َكالَ مم قَالَهم يَ م
َح ٌد ،أل َّ
ت بَ ْع مد.
اء ْ
َن َس َ
أَ
اعتَهم َملْ تَ مك ْن قَ ْد َج َ
ث أ َْم ِ
ضا«:أ َََن أ َْم ِ
قَ َ
ضي أ َََن الَ
ضي َو َستَطْلمبمونَِِنَ ،وََتموتمو َن ِِف َخ ِطيَّتِ مك ْمَ .ح ْي م
سوعم أَيْ ً
ال ََلم ْم يَ م
ث أ َْم ِ
ال الْيَ مه م َّ
سهم َح ََّّت يَ مق م
تَ ْق ِد مرو َن أَنْ تم ْم أَ ْن ََتْتموا» فَ َق َ
ضي أ َََن الَ
ولَ :ح ْي م
ود«:أَلَ َعلهم يَ ْقتم مل نَ ْف َ
ِ
َس َف مل ،أ ََّما أ َََن فَ ِم ْن فَ ْو مق .أَنْ تم ْم ِم ْن ه َذا
تَ ْق ِد مرو َن أَنْ تم ْم أَ ْن ََتْتموا؟» .فَ َق َ
ال ََلم ْم«:أَنْ تم ْم م ْن أ ْ
ت ِم ْن ه َذا ال َْعاَِمل .فَ مقل م
ال َْعاَِمل ،أ ََّما أ َََن فَ لَ ْس م
ْت لَ مك ْم :إِنَّ مك ْم ََتموتمو َن ِِف َخطَ َاَي مك ْم ،ألَنَّ مك ْم إِ ْن َملْ
تم ْؤِمنموا أَِّن أ َََن مه َو ََتموتمو َن ِِف َخطَ َاَي مك ْم».
ضا بِ ِه.
ت؟» فَ َق َ
سوعم«:أ َََن ِم َن الْبَ ْد ِء َما أم َكلِ مم مك ْم أَيْ ً
فَ َقالموا لَهمَ « :م ْن أَنْ َ
ال ََلم ْم يَ م
إِ َّن ِِل أَ ْشياء َكثِريةً أَتَ َكلَّم وأَح مكم ِِبا ِمن ََْن ِومكمِ ،
لك َّن الَّ ِذي أ َْر َسلَِِن مه َو َحق÷َ .وأ َََن َما ََِس ْعتمهم
مَ ْ م َ ْ
ْ
ََ َ
ول ََلم ْم َع ِن ِ
اآلب.
ِم ْنهم ،فَه َذا أَقمولمهم لِل َْعاَِمل»َ .وَملْ يَ ْف َه مموا أَنَّهم َكا َن يَ مق م
ال ََلمم يسوعم«:مَّت رفَ ْعتمم ابْن ا ِإلنْس ِ
ت أَفْ َع مل َش ْي ئًا
ان ،فَ ِحينَئِ ٍذ تَ ْف َه ممو َن أَِّن أ َََن مه َوَ ،ولَ ْس م
ََ َ م َ َ
فَ َق َ ْ َ م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اآلب
م ْن نَ ْفسي ،بَ ْل أَتَ َكلَّ مم ِب َذا َك َما َعلَّ َم ِِن أَِِبَ .والَّذي أ َْر َسلَِِن مه َو َمعيَ ،وَملْ يَ ْت مرْك ِِن م
ِ
ِ
ْي أَفْ عل ما ي ر ِ
ض ِيه».
َو ْحدي ،ألَِّن ِِف مك ِل ح ٍ َ م َ م ْ
1

ِ
آم َن بِ ِه َكثِريمو َن.
َوبَ ْي نَ َما مه َو يَتَ َكلَّ مم ِب َذا َ

ليًل؟ كيف كان شعورك حني
مرة انقطعت فيها الكهرابء عنكم ا
سؤال للتفكري :مىت كانت آخر ّ

مصدرا للضوء (مصباح ،مشعة)...،؟
تغّيت األمور حني وجدت
تتحرك يف الظًلم؟ وكيف ّ
ا
كنت ّ
صغّيا؟ ماذا عن أوالدك؟
سؤال آخر/بديل للتفكري :هل كنت ختاف من الظًلم عندما كنت و الدا ا
نور العامل
يظهر لنا العدد  20الصورة واضحة للنص الذي حنن بصدد دراسته .وجتري األحددا داخدل
اقبو ددة
اهليكددل يف أورشددليم .وكانددت تل د الباحددة تقددر يف الهددة اليددر ية للهيكددل حي د كانددت توضددر ّ

الربونزية .وتيّي اقييدنا (مددو  )2،5إىل أ ّن مسداحة ابحدة النسداء كاندت أكدرب بقليدل مدن مئد ددم
صف من األعمدة تصل إىل الباحة اخلارجيّة.
مربعة يتخللها ّ
خمصصددة للتقدددمات الطوعيّددة.
وكددان موضددو علد الدددران ثًلثددة عيددر إ ء علد شددكل أبدواق ّ
اقتنوعة.
وكانت فتحتها ضيّقة من فوق وتتّسر يف األسفل لتحتوي تقدمات اليعب ّ
لكن يبدو ّأّندا جدرت خدًلي عيدد اقظداي.
ال خيرب
ّ
النص عن الو ت الذي جرت فيه احلادثةّ ،

األوي هددو سددكب اقدداء عل د مددذب التقدددمات
وكددان ددري احتفدداالن خددًلي ذل د العيددد .االحتفدداي ّ

(احملر ددات) .وحددد أندده يف اللحظددة الد صددر فيهددا المددر للكدداهن أبن حيمددل إبريددا اقدداء ليصددبّه علد
ي ي يي
ي ي
دف يَ َسددو َ َو َ َد يددا يًلا
اقددذب أن يسددو صددر بصددوت عدداي َوييف الْيَ د ْدوم األَخد يّي الْ َعظددي يم مد َدن الْعيددد َوَد َ
ي يي
«إي ْن ع يط د أَح د َد فَد ْليد ْقبيددل إي َي وي ْيددر  .مددن آمددن يكَ ،كمددا َد َ ي
دار َمدداء
داي الْكتَددا َ َْ ،جت د يري مد ْدن بَطْندده أَنْد َهد َ
َ
َ َ َ َ ْ ََ َ ْ َ ْ َ َ
دنص يف الدددر السددابا) وكددان يَدددع االحتفدداي
َح د ّ »( .يوحنددا ( )38-37 7و ددد درسددنا هددذا الد ّ
الثدداإ إ رة اهليكددل حي د كانددت توجددد أربددر مشعدددا ت .ونق درأ يف اقييددنا (صددوَكه  )3-2 5أندده كددان

2

لكل منها سلم يتسلقه الكهنة الصغار ليمألوا األوعية ابلزيدت
لكل مشعدان أربعة أوعية ذهبية ضخمة ّ
حيل الظًلم.
ويضيئوّنا عندما ّ

بدَدا اهليكددل علد أعلد ّمددة جبددل يف اقدينددة .لددذل  ،يَقدداي إن ضددوء اليددمعدا ت كددان يطدداي

معظددم مدينددة أورشددليم .وكددان الددر ّ ددد أمددرهم ان حيتفل دوا لسددبعة أسم خددًلي عيددد اقظدداي (سددفر العدددد
 .)12 29فكانوا يقضون الليل بطوله ير صون ويفرحون أمام الر ّ .
ور الْ َعايََلَ .م ْن يَدْتدبَد ْع يا فًَلَ َيَْ ييد
أَ َ َه َو نَ َ

اقرج أن يكون يسو د اي مجلته اليهّية
ومن ّ
ي
احلَيَدداةي عنددد الغددرو بينمددا كددان الكهنددة يضدديئون اقصددابي  .الحدده أندده َل
دور ْ
ييف الظُّْل َمددة بَد ْدل يَ َكددو َن لَددهَ ندَ َ
يق ددل أ ن ددور ،أو أ ه ددو أح ددد األند دوار ،ب ددل أت ددت مجلت دده بي ددكل م ك ددد أَ َ َه د َدو نَددوَر الْ َع ددايََل .وك ددان
الفريسدديون يسددمعون ،األمددر الددذي ييددّي إىل شخصددية يسددو ا فهددو َل يقددل تل د الكلمددات لتًلميددذ

يهمده إن كدانوا معده أو ضد ّد  .وَل يدتكلّم يسدو يف
فقط .لقد تكلّم يسو مر الميدر عدن مدن هدو .وَل ّ
زاوية منفردة ،بل تكلّم اقسي عًلنية وترك الكلمدات تندزي علد مسدامر كدل اقوجدودينَ .ل خيدف البتّدة
دد تكلّدم

ابحلا فتح ّدا الفريسيّون ألّنم فهموا أنه بذل كدان يد ّدع األلوهيدة .وكدان الدر
من التكلّم ّ
ي
ي
ُ نَدورا
معهم يف أكثر من ّ
مرة أبنّه نور هلم .اَلر ُّ نَوري (مزمدور  .)1 27الَ تَ َكدو َن لَد بَد ْع َدد الي ْدم َ
ييف النده ددا ير والَ الْ َقم ددر يني ددّي لَد د ي م ي
ض دديئ ا بَ د يدل ال ددر ُّ يَ َك ددو َن لَد د ي نَددورا أَبَ د يدد ّسا َوإي َهل دَد ي يزينَدتَد د ي ( .إش ددعياء
َ
َ َ َََ َ
ي
 .)19 60يحني أ ي
ْت الظُّْل َمةَ( .أيّو .)3 29
َ َ
اجهَ َعلَ َرأْس َوبينَويري َسلَك َ
َضاءَ سَر َ
األمدة اقصدرية بسدبب اسدتعبادهم لإلسدرا يليني ،أللدم فدوق كدل
وعندما ابتدأ الر ّ ابلتعامل مدر ّ
أرض مصر ،لكدن بقيدت أرض ارسدرا يليني مضداءة (خدرو  .)23-21 10وبعدد رريدرهم مدن أرض
لًلمددا عل د أرض
مصددر ،خددر وراءهددم فرعددون وجييدده ليمحددوهم عنددد البحددر األ ددر .فارسددل الددر
ا

مصددر ،وبق د النددور فددوق أرض ارس درا يليني (خددرو  .)20-19 14وكددان مددًلك الددر هددو جتسدديد
لظهور اقسي  .و د حرسهم طواي تل الفرتة وأمن هلم اخلبز من السماء ،واقاء من الصخرة والنور يف
ي
دت
ت أَ ير َ
آابءَ َ َمج َيع َه ْم َكانَوا َْر َ
الظًلم حني عربوا البحر األ ر فَيإيّإ لَ ْس َ
يد أَيدُّ َها ا ير ْخ َوةَ أَ ْن َْجت َهلَوا أَن َ
مجدديعهم ْاعتَمد َددوا ليموسد ييف السددحاب ية وييف الْبحد ير و َي
ي
السد ي ي
مجد َيع َه ْم أَ َكلَدوا
اجتَد َ
ديع َه َم ْ
دحابَة َو َمجد َ
َ
دازوا ييف الْبَ ْحد ير َو َ َ َ َ َ َ َ
ََ َ َْ َ
3

ي
احدددا رو يحي دا  -ألَندهددم َكددانَوا ي ْيددربو َن يمددن صددخرة ر ي
ي
ي ي
وحيددة
ديع َه ْم َش د يربَوا َشد َدراابا َو َ ّ
طَ َعام دا َواحدددا َروحيّ دا َو َمجد َ
َْ
َ ََ ْ َ ْ َ َ
ََتبيعتي يهم والصخرةَ َكانَ ي
ت الْ َم يسي َ 1( .كورنثو .)4-1 10
َ ْ َ َْ
نورا ل  .ماذا عد يسدو حدني داي كدل
متر به يسو سيكون ا
مهما كان نو الظًلم الذي ّ
ي
ي
احلَيَاةي12 .؟
ور ْ
َم ْن يَدْتدبَد ْع يا فًلَ َيَْي ييف الظُّْل َمة بَ ْل يَ َكو َن لَهَ نَ َ
رمبا مررت يف مرحلدة يف حياتد حدني طرحدت األسدئلة الكبدّية عدن نفسد

قداذا أ هندا؟ مدا

األسددبا ال د تدددفعا أن أسددتمر يف العددي ؟ وألكددن لتل د األسددئلة ان تدددفر لليددعور ابالكتئددا إن
كنت ال تعرف نور العاَل يسو اقسي  .فعندما يكون ارنسان يف الظًلم ،ال يستطير أن ير اخلطوة
التالية ال تتقدمه .فيبدأ ابلتيهان غّي عاَل مسار  .لكن كل إنسان أييت إىل اقسي يبدأ بفهم ما هدو،
ومددا هدددف حياتدده ،ومددا هددو مصددّي  .فددالنور هددو صددورة عددن اقعرفددة ،بينمددا ييددّي الظددًلم إىل الهددل وإىل
نورا ومعرفة ،كلّما خف تعثّر يف هذ احلياة.
أمور العاَل .وكلّما اكتسب ارنسان ا
مظلمدا ...فعنددما
منر يف لروف صعبة ا
جدا ،ويبدو كل ش ء ا
متر أو ات يف حياتنا حني ّ
لكن ّ

شخصا عز ايزا ،نيعر وكأ ّن الظلمدة رديط بندا .وعنددما مندرض وال نريدد سدو اقكدو يف السدرير،
خنسر
ا

وربنا نتم اقوت فذل ألنه ال أمل وال ندور لددينا ،ولدذا ال سدبب لًلسدتمرار يف احليداة .وايت أو دات

حني يريد هللا أن يظهدر ذاتده لد يف طدرق أليّدزة ،إن كندت تسدع وراء وتطلبده .وهدو ال أييت إن َل تدتم

دعوته ،فقد أعطا احلرية لًلختيار بني النور والظلمة .ويق ّدم لندا ارلتجداء إليده والدتعلّم عنده الكثدّي مدن
النور الذي يساعد خدًلي األو دات الصدعبة .أرجدو أن تطلبده ح اداال لتعرفده عدن در  .و دد كتدب الند
إشعياء يف األصحاح الثال واخلمسني والعدد احلادي عير عن يسو يم ْن تَد َع ي
ب نَد ْف يس يه يَدَر َويَ ْيبَ َر
ي
ي يي
يي
ين َوآ ََث َم َه ْم َه َو َْحي يملَ َها.
َو َعْبدي الْبَ ُّار مبَْع يرفَته يدَبَدّيرَر َكثّي َ

خيتددرب الكثددّيون الظلمددة يف حيددا م بسددبب عدددم اتبدداعهم اقسددي  .وبعدده اق د منني بدده خيتددربون
الظلمددة أحيددا ا  .لكددن دعددا أسددأي إن كنددت حينهددا تتبعدده مددن كد يّدل لب د ؟ لقددد دداي يسددو
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كددل َمد ْدن

ي
ي
احلَيَداةي .)12 ( .عليندا أن نستسدلم كليدا لقيادتده ،وأن
دور ْ
يَدْتدبَد ْع يا فًلَ َيَْي ييف الظُّْل َمة بَ ْل يَ َكو َن لَدهَ نَ َ
ونتأمل يف كلمته.
نتمثّل أبسلو حياته ،وأن نسمر لصوته ّ
َير اق منون ابلرغم من سدّيهم مدر الدر يف لدروف م قدة إذ يريدد الدر
ويف كثّي من األحيانّ ،

أن يعلّمنا اقثابرة وييحذ شخصياتنا .وال يكون سبب تل األحواي اق قة تركنا له ،بدل بسدبب السدّي
معه وااللتصاق به.
ي ي
ي
الص ّيد ييا ويمدن َي
مجيعي َهدا يدَنَ يّجي يده الدر ُّ ( .مزمدور 19ك.)34
فنقرأ يف كلمة هللا َكث َّيةَ ه َ بًَلَ َس ّ َ ْ
ولن يكون كافياا لنا حينئذ أن ننظر إىل ذل النور وسدط األزمدة أو أن حند ّدق أنظدار بده ،بدل عليندا أن

نسددع ابألكثددر للسددّي وراء ألن نددور مصددباح ألرجلنددا وس درا لطريقنددا (مزمددور  .)105 119لكددن
غالباا ما نريد أن نر ّناية طريا حياتناّ ،أما الر فقد وعد لنا ابلنور للخطوة التالية فقط وليُ اقيدل
التداي أو السددنة التاليدة وَيكددن أن تسدأي قداذا األمددر هكدذا؟ يعددود السدبب إىل أندّده يريدد أن نثددا بدده يف
لروفنا الصعبة واقظلمة.
َل أسددتطر أن أتلق د رات د كقسدديُ يف واليددة سينسددينايت األمّيكي دة لفددرتة ثددًل سددنني ونصددف
الس ددنة ،إذ َل اس ددتطر أن أحص ددل علد د أورا د د القانوني ددة بع ددد أرب ددر ت دداوالت امتد د ّدت ع ددرب ك ددل تلد د
ختص تعاط مداريوا يف سدجًلت اهلجدرة الد مأل دا
السنوات .وكان كل هذا بسبب اعرتايف بتهمتني ّ
عند زواج بساندي وه أمّيكيدة األصدل .و دد عداد َتريد تلد التهمتدني لسدنوات عد ّدة عنددما كندت
مددا أزاي يف إنكلدرتا وكددان ي مددن العمددر  17سددنة و 21سددنة .وحصددل كددل هددذا بددل أن أ مددن بيسددو .
إي
وكددان كددل يددوم يبدددو أشد ّد إسد ا
دودادا عندددما كنددت أ ددوم ابقعددامًلت الر.يددة يف تكمددة اهلجددرةَ .
وو ّجدده ّ
طوعددا ،فسدديتم ترحيل د إىل إنكل درتا
ديددد أبإ إن كنددت ال أتددرك عددا ل وأنتقددل مددن الددوالست اقتحدددة ا
بعيدا عن عا ل  .ولن أستطير التق ّدم بتأشّية عمل بل عير سنوات.
ا

وّكلت تاميني .و اي ي االثنان إنه من غّي اقمكن البقاء مر عا ل يف الوالست اقتحدة .وَل
أي منهمددا احلصددوي عل د اشددّية إ امددة ي ،و دداال ي إندده مددن اقسددتحيل اختدداذ أيددة خطددوة إىل
يسددتطر ّ
5

األمام من دون أن أترك البًلد ّأواال .وكل ما استطاعا القيام به هو إمدادي ببعه الو ت واخّي سدّي
األمددور .فكددان علد أن أثددا ابلددر مددن حيددة األمددور اقاديدّدة ،واسددتمريت ابلقيددام بعملد لكددن بيددكل

تطوع ومن دون مقابل .وكان للر خطوة أخر حليايت بينما اختذت األمر كدل يدوم بيومده .وفتيدت
ّ
عددن النددور وسددط األَل واحلددّية ألر مدداذا يريددد مددا .وكانددت كددل جلسددة يف احملكمددة جتلددب معهددا الظلمددة
ويَ ّجددل األمددر بضددعة أشددهر أخددر  .بدددا وكددأن األمددر لددن ينته د  .خددًلي جلسددة احملكمددة الرابعددة ،كنددت

كسددّي اخلدداطر لدرجددة أنددا رجددوت القاض د أن أييت خد ّدل بسددبب األزمددة اقخيمددة عل د حيدداة عددا ل .

كانت جتربة ّي
معدا .نعدم ،فالقسدو يعدانون سدطاا مدن الظدًلم أحيدا ا .
مروعة بينما حاربنا كعا لدة لنبقد ا
أردد القوي أب ّن ي
ي
ينجيه منها كلها.
وّ
ّ
الص ّديا يواجه مياكل ع ّدة ،لكن الر ّ
أية سنون من حيات كانت األشد للمة؟ قاذا؟ وما الذي أت ابلنور؟
النور مقابل الظلمة
غالباا ما حيد اصطدام بني اقملكتني حني يظهر النور .وكان اليهود د .عدوا شدهادة يسدو

عددن نفسدده خددًلي أسم عيددد اقظدداي .و.ع دوا أندده معط د اقدداء احل د (يوحنددا . ،)38 7ع دوا عددن تبتدده
ور ته جتا اقرأة ال أمسكت بذات الفعل (يوحنا  .)11-1 8وهدا هدم يسدمعون اشن شدهادته عدن
نفسدده أبندده نددور العدداَل .وعندددما يَضدداء النددور ،أييت اقدددعوون مددن هللا إىل النددور ،بينمددا أولئد الددذين ضددد

النور يبقون يف الظلمة.

يي ي
ي
ي
َحدب الندا َ الظُّْل َمدةَ أَ ْكثَد َدر يم َدن النُّدوير ،ألَن
ُّور َ ْد َجاءَ إ َىل الْ َعدايََلَ ،وأ َ
َوهذ ه َ الديْدنَونَةَ إن الن َ
ي ي
أ َْعما َهلم َكانَ ي
دورَ ،والَ َأيْييت إي َىل النُّدوير ليدئًَل تَد َدوب َ أ َْع َمالَدهَ.
َ َْ ْ
ت شّير َيراة .ألَن َكل َم ْن يَد ْع َم َل السدييّتت يدَ ْدبغ َ
ه النُّ َ
احلَا فَديَد ْقبي َل إي َىل النُّوير ،لي َك ْ تَظْ َهَر أ َْع َمالَهَ أَند َها يابهللي َم ْع َمولَةَ ( .يوحنا )21-19 3
َوأَما َم ْن يَد ْف َع َل ْ
نتقابل عادة مر ندوعني مدن الندا

أولئد الدذين حيداربون الندور وآخدرون مدن يعييدون يف حالدة

أيضددا مددن يبتعدددون عددن النددور لفددرتة معينددة مددن احليدداة وذلد ألسددبا
سددلبية بعيدددين عددن النددور .وهندداك ا

تتمس د وَيان د وتض د ء نددور يسددو اقسددي يف
متع د ّددة ،لكددنهم ينجددذبون مددن جديددد إليدده .وعندددما ّ
6

حيات  ،ستجد من هم عطي وجوع  ،ابرضافة إىل الذين ينسحبون سدر ايعا أو رمبدا يهدامجون بقدوة.

ونقرأ يف هذا النص عن الرفه الذي ألهر الفريسيّون .ويق ّدم لنا اتياك سويندوي يف كتابه التفسدّيي

تتوجت مبوجة من العنف.
مراحل الرفه الذي مر هبا ادة اليهود وال
ّ
النور مقابل الظلمة

غالباا ما حيصل صرا بني اقملكتني عندما يظهر الظًلم .وكان اليهود د شهدوا ما اله يسو عن
أيضا احملبة والر ة اللتني
نفسه أبنه اقاء احل ّ خًلي أسم عيد اقظاي (يوحنا ،)38 7وشهدوا ا
دمهما إىل اقرأة ال أَمسكت بذات الفعل (يوحنا .)11-1 8وها هم اشن يسمعونه يقوي عن

نفسه أبنه نور العاَل .وعندما يظهر النور يتقدم منه اقدعوون من هللا ،بينما ينسحب إىل الظلمة من
هم ض ّد النور.

و ِ
َّاس الظُّل َْمةَ أَ ْكثَ َر ِم َن النُّوِر ،أل َّ
هذهِ ِه َي َّ
َن
َح َّ
اء إِ ََل ال َْعاَِملَ ،وأ َ
الديْ نمونَةم :إِ َّن الن َ
َ
ُّور قَ ْد َج َ
ب الن م
السيِ ِ ِ
ت ِش ِر َيرةً .أل َّ
ُّورَ ،والَ ََيِِْت إِ ََل النُّوِر لِئَالَّ
َن مك َّل َم ْن يَ ْع َم مل َّ
أَ ْع َما ََلم ْم َكانَ ْ
آت يم ْبغ م
ض الن َ
تموبَّ َخ أَ ْعمالمه .وأ ََّما من ي ْفعل ا ْْل َّق فَ ي ْقبِل إِ ََل النُّوِر ،لِ َكي تَظْهر أَ ْعمالمه أَنَّها ِِب ِ
لل َم ْع ممولَةٌ.
ْ ََ َ م َ
َ
َ م َ َْ َ َم َ م م
(يوحنا )21-19:3
بكل سلبية .وهناك من ينسحبون
بكل وضوح وآخرون من َييون ا
بعيدا عنه ّ
هنال من يقاوم النور ّ
من النور لفرتة تددة يف حيا م ،لكنهم سرعان ما يرجعون أل ّن هناك ما جذهبم للنور .عندما
تتمس وَيان وتير نور يسو اقسي  ،ستجد من هم جا عني وعطي ألكثر .لكن ستجد
ي
ويلخص إتياك سويندوي مراحل إحتدام غضب
ابققابل من ينسحبون ورمبا يقاومون أبكثر غضبّ .
ادة اليهود يف كتابه التفسّيي عن يوحنّا
ي ي
ت َحقا»)13 ( .
ت تَ ْي َه َد لنَد ْفس َ َ .ش َه َادتَ َ لَْي َس ْ
 .1تنا ه «أَنْ َ
وك؟» إيندنَا ََلْ نَولَ ْد يم ْن يزا 19 8( .و)41
 .2سخرية فَد َقالَوا لَهَ «أَيْ َن َه َو أَبَ َ
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 .3إنكار
 .4إهانة
 .5سخرية
 .6عنف

َحد َ ُّ
ط! ( )33
ََلْ نَ ْستَد ْعبَ ْد أل َ
ي َوبي َ َشْيطَا َن ( )48
إين َ َس يام ير ٌّ
َم ْن َْجت َع َل نَد ْف َس َ ؟ ( )53
1
فَدَرفَدعَوا يح َج َاراة لييَد ْر َمجَوَ ( )59

تصرف معك أحد
يوما جبفاء مع أحد حاول أن يشارك معك النور؟ أو هل َّ
هل تكلَّمت ً

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.
وبعه الفرص ال ايت إال مرة واحدة .وكان للفريّسييّني فرصة اجمل ء إىل نور اقسي  ،لكنهم إختاروا
يقسوا لوهبم .واقيكلة يف إغًلق لوبنا يف وجه تبة اقسي وارجنيل ه أنه عندما ايت الفرصة
أن ُّ
من جديد يكون الصوت منخفضا ألننا د أغلقنا لوبنا جتا هللا .وغالباا ما يضطر هللا إىل كسر
لتصب لوبنا ر يقة فتقبل كلمته .اي هلم يسو إّنم سيموتون يف خطيتهم (  .)21و اي إنه
سيذهب وسيأيت يوم حني سيفتيّيون عنه لكن سيكون د فات اشوان ألن اب اخلًلص د أَغليا
ولن يستطيعوا الدخوي .ويظن الكثّيون أن ال حياة بعد اقوت! والييطان عدو هللا حيب .ا هذا
األمر! لكن ليست احلياة هنا فقط .فنحن خملو ون أبديّون نسكن يف جسد لفرتة معينة من الزمن
كما يياء هللا .وكل يوم هو فرصة لنعرف اقخليّص ونتغّي إىل صورته ومثاله (2كورنثو ،18 3
رومية .)29 8
ْت لَ مك ْم :إِنَّ مك ْم ََتموتمو َن ِِف
وليتأكد ّأّنم فهموا ما كانوا يفعلون ،اي هلم مرة َثنية "قمل م
َخطَ َاَي مك ْم ،ألَنَّ مك ْم إِ ْن َملْ تم ْؤِمنموا أَِّن أ َََن مه َو ََتموتمو َن ِِف َخطَ َاَي مك ْم"( .ع  .)24اي هلم من يكون هو
اقسيا حامل خطاسي إسرا يل ،الذي تنبأ عنه منذ أكثر من مخسما ة سنة إشعياء الن ّ يف األصحاح
 53أنه سيحمل خطاسهم .وأن متوت يف خطاسك وترفه الثمن اجملاإ الذي دفعه هللا عن خطاسك
يف هو الْوقموعم ِِف ي َد ِي ِ
مرفوضا إىل األبد .مِ
هللا ا ْْلَ ِي!"
يعا أن تدفر الثمن أنت يف احلياة األبدية
ا
َ
"ُم ٌ م َ م
Charles Swindoll, Swindoll’s New Testament Insights on John, Zondervan Publishers, Page 167.
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(عربانيْي  .)31:10وهناك من يفتكر أنه إن فاته ارختطاف ستكون هناك فرصة َثنية .لكنه
َيرون يف الضيقة العظيمة .أ أ من أن ذل إعتقاد خاط ء وهو خطّي
سيكون و تاا صعباا جدا حني ّ
ي
نقس لوبنا بينما ما تزاي الفرصة ا مة لنتجاو مر رسالة ارجنيل.
لكل من يعتنقه .ال ب أن ّ
ّ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
ال ََلم مم:
صو َن؟» فَ َق َ
فَ َق َ
ين ََيْلم م
يل مه مم الذ َ
ال لَهم َواح ٌدََ «:ي َسي مد ،أَقَل ٌ
ِ
اجتَ ِه مدوا أَ ْن تَ ْد مخلموا ِم َن الْبَ ِ
اب الضَّيِ ِق ،فَِإِّن أَقم م
ين َسيَطْلمبمو َن أَ ْن يَ ْد مخلموا َوالَ
« ْ
ول لَ مك ْم :إِ َّن َكث ِري َ
ِ
ابَ ،وابْ تَ َدأْ مُْت تَِق مفو َن َخا ِر ًجا َوتَ ْق َرعمو َن
يَ ْق ِد مرو َن ِم ْن بَ ْع ِد َما يَ مكو من َر ُّ
ام َوأَ ْغلَ َق الْبَ َ
ب الْبَ ْيت قَ ْد قَ َ
ِ
ِ
ول لَ مك ْم :الَ أَ ْع ِرفم مك ْم ِم ْن أَيْ َن أَنْ تم ْم!
يبَ ،ويَ مق م
بََ ،ي َر ُّ
ْيََ :ي َر ُّ
اب قَائِل َ
الْبَ َ
ب! افْ تَ ْح لَنَا .مُي م
ت ِِف َش َوا ِر ِعنَا!
ِحينَئِ ٍذ تَ ْب تَ ِدئمو َن تَ مقولمو َن :أَ َكلْنَا قم َّد َام َ
ك َو َش ِربْ نَاَ ،و َعلَّ ْم َ
َجيع فَ ِ
ِ
ِ
اعلِي الظُّل ِْم!
ول :أَقم م
فَ يَ مق م
ول لَ مك ْم :الَأَ ْع ِرفم مك ْم م ْن أَيْ َن أَنْ تم ْم ،تَ بَ َ
اع مدوا َع ِِن ََي َ َ
ِ ِ
اك ي مكو من الْب َكاء وص ِرير األ ْ ِ
ِ
يع األَنْبِيَ ِاء ِِف
يم َوإِ ْس َحا َق َويَ ْع مق َ
وب َو ََج َ
مهنَ َ َ
َسنَانَ ،م ََّت َرأَيْ تم ْم إبْ َراه َ
م مَ َ م
ِ
ِ
شا ِر ِق وِمن الْمغَا ِر ِ ِ ِ
الشم ِ
ال
َملَ مكوت هللاَ ،وأَنْ تم ْم َمط مْر م
ب َوم َن َ
وحو َن َخا ِر ًجاَ .و ََيْتمو َن م َن ال َْم َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
َّكئمو َن ِِف ملَ مك ِ ِ
وب ،وي ت ِ
ين».
وت هللاَ .و مه َوذَا آخ مرو َن يَ مكونمو َن أ ََّول َ
َ
َوا ْْلَنم ِ َ َ
ْيَ ،وأ ََّولمو َن يَ مكونمو َن آخ ِر َ
(لوقا )30-23:13
ال أجد أي أمل ضئيل يف اققطر أعًل عن أ ّن الفرصة اقفتوحة اليوم ستبق كذل عند جم ء
اقسي ألخذ كنيسته .حني يغلا ر البيت البا  ،يكون د أَغليا اب اخلًلص إىل األبد! يف ذل

اليوم سيحاوي الكثّيون الدخوي بعد أن يكونوا د تنبهوا فجأة إىل أنه يوجد إله وتوجد أبدية .إن
منفتحا له اليوم ،هل هناك سبب منطق ّ َينع من بوله و بوي خًلصه الكامل اجملاإ؟
كان لب
ا
من النون أن نرجر إىل الظلمة! (سفر الامعة .)3 9
ماذا قصد يسوع حْي قال" :مَّت رفَ ْعتمم ابْن ا ِإلنْس ِ
ان ،فَ ِحينَئِ ٍذ تَ ْف َه ممو َن أَِّن أ َََن مه َو،
ََ َ م َ َ
ت أَفْ َع مل َش ْي ئًا ِم ْن نَ ْف ِسي ،بَ ْل أَتَ َكلَّ مم ِِب َذا َك َما َعلَّ َم ِِن أَِِب( ".يوحنا)28:8
َولَ ْس م
من اقمكن أن يكون سم كبّي من اقعرتضني عل تعليمه اقملوء ابحملبة والنعمة د ذهبوا عند
ِِ
ي
":وَكا َن َّ
ْي يَ ْنظممرو َن،
ب َواقف َ
الش ْع م
متقسني يرفضونه َ
الصليب يهزأون به .وكان عند الصليب من كانوا ّ
ِ
ِ ِ
ِ
يح
َو ُّ
ص َ
الرَؤ َساءم أَيْ ً
ضا َم َع مه ْم يَ ْس َخ مرو َن بِه قَائِل َ
ين ،فَ لْيم َخل ْ
ْيَ «:خلَّ َ
سهم إِ ْن َكا َن مه َو ال َْمس َ
آخ ِر َ
ص نَ ْف َ
مُمْتار ِ
هللا!" (لوقا .)35:23لكن ختيل ما كانت ردة فعلهم حني صر يسو بصوت عاي "قَ ْد
ََ
أم ْك ِم َل"( .يوحنا  .)30:19ماذا كانت ردة فعل ادة اليهود ه الء القساة القلو عندما شعروا
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ابلزلزاي عند موته ،والظلمة ال مألت األرض ،ونظروا حجا اهليكل الذي فصل ارنسان عن
تضر هللا ينقص من األعل إىل األسفل ،والقبور تتفت والقديسني يعودون إىل احلياة َييون يف
أخّيا أنه هو اقخليّص.
أورشليم فّياهم المير؟ (مىت  .)54-50 27أعتقد أن الكثّي منهم علموا ا
هل تعلم أنه هو اقخليّص؟
جتسد هللا من خًلي يسو ليخليّص اخلطاة مثل ومثل  .أت لك يدفر ديون  .وأت لك
خيليّص من ذنب وعار اخلطية ،ولك يعطي هبة احلياة األبدية اجملانية .أ أثا أن أمام هذا ارله
الق ّدو أنت خاجة إىل خمليّص .لقد أت النور إىل العاَل ،لكن هل رب الظلمة أكثر من النور؟ وهو
اي إنه لتتجاو مر رسالة ارجنيل ورصل عل هبة احلياة علي أن تقبله يف حيات
صريوا أَوالَ َد ِ
َّ ِ
ِ
هللا ،أ ِ
َي ال مْم ْؤِمنمو َن ِِب َِْس ِه".
ين قَبِلموهم فَأَ ْعطَ م
اه ْم مسلْطَ ًاَن أَ ْن يَ م ْ
"وأ ََّما مك ُّل الذ َ
َ
(يوحنا )12:1

ِ
ف َعلَى الْبَ ِ
اب ،أَ ْد مخ مل إِلَْي ِه َوأَتَ َع َّ
شى
"هنَ َذا َواقِ ٌ
ص ْوِِت َوفَ تَ َح الْبَ َ
َح ٌد َ
اب َوأَق َْرعم .إِ ْن ََس َع أ َ
َم َعهم َو مه َو َم ِعي( ".رؤَي يوحنا .)20:3
ي
صا وراب عل حيات ؟ سليّمه كيان من خًلي صًلة بسيطة كهذ
هل تقبله اليوم خملّ ا
صًلة أيها اش  ،أ عاَل أإ كسرت موس وأن خطاسي د فصلتا عن  .إإ آسف
جدا ،وإإ أريد اشن أن ألتفت حنوك وأترك حياة اخلطية .أرجوك أن تساتا ،وتساعدإ أن أجتنب
إرتكا اخلطية من جديد .إإ أ من أن إبن يسو اقسي د مات من أجل خطاسي وأنه أ يم من
اقوت ،وهو ح ّ اشن ويسمر صًليت .إإ أدعو الر ّ يسو أن يصب راب عل حيايت وَيل عل
ل منذ اليوم .أرجوك أن ترسل روح القدُّو ليساعدإ أن أطيع وأن أفعل مييئت طواي أسم
حيايت .أصليّ وسم يسو  ،آمني.
Pastor Keith Thomas
Email: keiththomas7@gmail.com
Website: www.groupbiblestudy.com
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