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 عشرةة السابع الحمقة                 كممات الرسل األوائل           برنامج أنوار كاشفة                  

 
بعنوان: وىي سمسمة نتابع تقديم ىذه الأن  أىاًل ومرحبًا بك مستمعي العزيز في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا 

لجماعة وضعوا كما ، التعاليم المسيحيةالحقائق و األوائل رسائل عديدة، شرحوا فييا لقد دّون رسل المسيح من كتابات الرسل األوائل. 
 مبادئ السموك المسيحي.و  أسسالمؤمنين 

 

ىل تحب النور مستمعي؟ ستجيب بالتأكيد نعم. وتسأل: من الذي ال يحب النور؟ فكمنا نحب النور وال نرغب البقاء في الظممة. 
ثورة كبرى في العالم.  اتو ىذهاختراع تأحدثواآلالت الكيربائية في القرن التاسع عشر مصباح الكيربائي وعندما اخترع العالم أديسون ال

 وننعم اليوم بفوائد الكيرباء في شتى مناحي الحياة اليومية. 
 

، ىكذا نجد النور وكما نعمم فإن عكس النور ىو الظممة. ىل تعمم مستمعي أنو كما توجد الظممة والنور في عالمنا الطبيعي المادي
من عالم النور.  مة، بينما الخير والصالح ىما جزءوالظممة في العالم الروحي. فإن كل ما ىو شرير وفاسد نعتبره جزءًا من عالم الظم

 وكما ىو معروفالبقاء في الظممة؟ االستمرار في عمل الشر؟ وبتعبير آخر أنيم يحّبون ىل تعمم مستمعي أن بعض الناس يحّبون 
 فإن اإلنسان الذي يرتكب عمل الشر، يحب إخفاء أعمالو عن اآلخرين، وليذا يرغب البقاء في الظممة من الناحية الروحية. 

 
هلَل َوىَذا ُىَو اْلَخَبُر الَِّذي َسِمْعَناُه ِمْنُو َوُنْخِبُرُكْم ِبِو: ِإنَّ ا»كتب الرسول يوحّنا من رسل المسيحية األوائل عن ىذا الموضوع قائاًل: 

ْسَنا َنْعَمُل اْلَحََّّ. َولِكْن ِإْن َسَمْكَنا ِفي النُّوِر َكَما ُنوٌر َوَلْيَس ِفيِو ُظْمَمٌة اْلَبتََّة. ِإْن ُقْمَنا: ِإنَّ َلَنا َشِرَكًة َمَعُو َوَسَمْكَنا ِفي الظُّْمَمِة، َنْكِذُب َولَ 
ُفَسَنا َوَدُم َيُسوَع اْلَمِسيِح اْبِنِو ُيَطيُِّرَنا ِمْن ُكلِّ َخِطيٍَّة. ِإْن ُقْمَنا: ِإنَُّو َلْيَس َلَنا َخِطيٌَّة ُنِضلُّ َأنْ  ُىَو ِفي النُّوِر، َفَمَنا َشِرَكٌة َبْعِضَنا َمَع َبْعٍض،

ُيَطيَِّرَنا ِمْن ُكلِّ ِإْثٍم. ِإْن ُقْمَنا: ِإنََّنا َلْم ُنْخِطْئ َنْجَعْمُو َوَلْيَس اْلَحَُّّ ِفيَنا. ِإِن اْعَتَرْفَنا ِبَخَطاَياَنا َفُيَو َأِميٌن َوَعاِدٌل، َحتَّى َيْغِفَر َلَنا َخَطاَياَنا وَ 
 فابقوا معنا أعزائي. بيذه اآليات المعّبرة اآلن سنتأمل  .(11-1:1يوحّنا1)«َكاِذًبا، َوَكِمَمُتُو َلْيَسْت ِفيَنا

 
 التي قرأناىا عميكم، بالخبر اليام الذي سمعو من المخّمص المسيحأ الرسول يوحّنا في ىذه اآليات المقّدسة صديقي المستمع، لقد بد

ظممة البتة،  ةفاهلل ىو نور بالكمية، ىو النور الكامل، وليس فيو أي .«ِإنَّ اهلَل ُنوٌر َوَلْيَس ِفيِو ُظْمَمٌة اْلَبتَّةَ »: وىا ىو يعمنو اآلن ،نفسو
 ََّّ. ــَـــ ُل اْلحــَنا َنْعمَ ـــِإْن ُقْمَنا: ِإنَّ َلَنا َشِرَكًة َمَعُو َوَسَمْكَنا ِفي الظُّْمَمِة، َنْكِذُب َوَلسْ »وتابع الرسول يوحّنا قائاًل: ظممة بالمطمق. أي ليس فيو 
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و بتعبير آخر لنا شركة بيننا وبين اهلل تعالى الذي ىو أ. َشِرَكٌة َبْعِضَنا َمَع َبْعضٍ  َولِكْن ِإْن َسَمْكَنا ِفي النُّوِر َكَما ُىَو ِفي النُّوِر، َفَمَنا

 النور. 
 

نو يسمك، في طريق الشر، أي في طريق الظممة، فيو يكذب أي ال يقول أن يّدعي إنسان أن لو شركة أو عالقة مع اهلل، لك
ولكن إن سمك ىذا رف اهلل في طريق الخطيئة والشر. الحقيقة. والسبب ألن اهلل نور ومن غير الطبيعي أن يسمك اإلنسان الذي يع

ولكي يتطّير اإلنسان من خطاياه، وبين اهلل خالقو.  اإلنسان في النور  كـ اهلل الذي ىو نور، حينئذ تكون لو عالقة أو شركة روحية بينو
وكّمنا خطاة، عميو أن يؤمن بدم يسوع المسيح الذي ُسفك من أجمو عمى الصميب. إن عمل التكفير ىذا ىو الوحيد القادر عمى تطيير 

 اإلنسان من كل خطّية. 
 

ىذه حقيقة ىامة عمينا جميعًا . «َنا َخِطيٌَّة ُنِضلُّ َأْنُفَسَنا َوَلْيَس اْلَحَُّّ ِفيَناِإْن ُقْمَنا: ِإنَُّو َلْيَس لَ »تابع الرسول يوحّنا كالمو فقال: ثم 
اْلَجِميُع زَاُغوا َوَفَسُدوا َمًعا. َلْيَس َمْن َيْعَمُل »: في كممة اهلل خطاة ومذنبون أمام اهلل. وليذا نقرأ أيضاً  كبشر جميعناننا أأن ندركيا. 

فإذا كانت ىذه حقيقة البشر جميعًا، عمى كل إنسان أن يأتي إلى اهلل تائبًا ومؤمنًا بفداء  .(1::1)رومية«ِحدٌ َصاَلًحا َلْيَس َواَل َوا
 المخّمص المسيح لخطاياه، حينئذ يطّيره اهلل منيا ويغفر ذنوبو. 

 
ىذه ىي  .«ى َيْغِفَر َلَنا َخَطاَياَنا َوُيَطيَِّرَنا ِمْن ُكلِّ ِإْثمٍ ِإِن اْعَتَرْفَنا ِبَخَطاَياَنا َفُيَو َأِميٌن َوَعاِدٌل، َحتَّ : »أيضاً  الرسول يوحناقال وليذا 

الحقيقة أنو عمينا لكي نسمك في النور ونبتعد عن أعمال الشر، أن نأتي إلى اهلل معترفين بخطايانا. فيو اإللو األمين والعادل حتى 
 من حياتنا، وُيدخل النور إلييا. يطرد اهلل الظممة يغفر لنا خطايانا، ويطّيرنا في نفس الوقت من كل إثم. وىكذا 

 
لقد أرسل اهلل المخّمص المسيح، لكي يموت بالنيابة عّنا  ويطّيرنا من كل إثم؟يغفر اهلل خطايانا  عمى أي أساس ىل تعمم مستمعي

المسيح ىذه، وبقيامتو الظافرة من بين األموات يغفر اهلل خطايانا عمى خشبة الصميب، آخذا عقاب خطايانا. وىكذا عندما نؤمن بكّفارة 
 السموك في حياة النور.بالتالي ويطّيرنا من كل إثم. ونستطيع 

  
فمن . «يَناِإْن ُقْمَنا: ِإنََّنا َلْم ُنْخِطْئ َنْجَعْمُو َكاِذًبا، َوَكِمَمُتُو َلْيَسْت فِ »وختم الرسول يوحّنا كالمو مؤكدًا عمى حقيقة ىامة وىي: 

 ه ىذا يكون كأنو قد جعل اهلل كاذبًا، وتصبح كممتو المقّدسة ال أثر ليا في حياتو. ؤ  ُيخط  اإلنسان في حياتو، وادعاالمستحيل أن ال
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ْنَساٍن آِتًيا ِإَلى إِ َكاَن النُّوُر اْلَحِقيِقيُّ الَِّذي ُيِنيُر ُكلَّ »وكان الرسول يوحّنا قد بدأ بشارتو بالحديث عن المخّمص المسيح قائاًل: 

قيقي أجل إن المخّمص المسيح كان ال بّد لو ككممة اهلل األزلي أن يحمل نفس صفات اهلل، فيو النور الح .(1:1)بشارة يوحّنا«اْلَعاَلمِ 
ظممة بل يكون لو أنا ىو نور العالم. من يتبعني فال يمشي في ال»وليذا صّرح المسيح عن نفسو قائاًل:  الذي أتى إلى عالمنا المظمم.

(. إن الذي يتبع المخّمص المسيح يحرره من قيود الخطّية وىكذا ال يعود يمشي في الظممة، أي في 1::1)بشارة يوحّنا« نور الحياة
 الخطّية، إذ يضيء المسيح حياتو من الداخل. 

 
مخّمص المسيح الذي ىو النور الحقيقي ؟ لم ال تؤمن اآلن بالوال تمشي في الظممةصديقي المستمع، أال تود أن تسمك في النور 

َوىِذِه ِىَي الدَّْيُنوَنُة: ِإنَّ النُّوَر َقْد َجاَء ِإَلى اْلَعاَلِم، َوَأَحبَّ النَّاُس »الذي أتى إلى العالم. وال تكن كأولئك الذين قال عنيم المسيح نفسو: 
يَرةً  الظُّْمَمَة َأْكَثَر ِمَن النُّوِر، أَلنَّ َأْعَماَلُيْم َكاَنتْ   .(11:1)بشارة يوحّنا« ِشرِّ

 


