
  

 
 

1 of 3 

0222-0202ة حـقـوق الـطـبـع مـحـفـوظه لخـدمـة االذاعـه العـربـيـ  

Copyright 2003-2010 Arabic Broadcasting Service 

 

 الثمانون الثانية الحمقة       أقوال المسيح                       برنامج أنوار كاشفة                     
 
نتابع  تقديـ ىذه السمسمة وىي تحت أف  أىاًل ومرحبًا بؾ مستمعي العزيز في ىذا المقاء الجديد مف برنامج أنوار كاشفة. يسرنا 

أكّدت إعجاب الناس مف حولو، كما لمسيح بأقواؿ عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمـ المخّمص يسوع ا«أقوال المسيح»عنواف: 
 .انو اإللييعمى سمطأيضًا 
 

ما زلنا نتحدث مستمعي عف المقابمة اليامة التي أجراىا نيقوديموس أحد رؤساء الفريسييف الييود مع المخّمص المسيح. وكاف 
لروحية. ثـ رّكز المسيح عمى ضرورة اإليماف بو. وضرب لو مثاًل مف العيد القديـ عندما المسيح قد شرح لو عف أىمية الوالدة الثانية ا

وليذا دعا اهلل كميمو النبي موسى لكي يصنع حّية مف النحاس ويرفعيا، فكؿ إسرائيؿ مف لدغ الحيات المحرقة. ىمؾ الكثيروف مف بني 
ويصبح ينجو مف اليالؾ األبدي، باذاًل جسده لمسيح الذي ُرفع عمى الصميب مف يؤمف اليوـ باكؿ مف ُلدغ ونظر إلييا يحيا. وىكذا إف 

 محبة اهلل العظمى الفائقة نحو جنسنا البشري.  واضح عمىويناؿ الحياة األبدية. وىذا برىاف مف أوالد اهلل، 
 

ْد َجاَء ِإَلى اْلَعاَلِم، َوَأَحبَّ النَّاُس الظُّْمَمَة َأْكَثَر ِمَن َوىِذِه ِىَي الدَّْيُنوَنُة: ِإنَّ النُّوَر قَ »وتابع المسيح حديثو مع نيقوديموس قائاًل: 
يَرًة. أَلنَّ ُكلَّ َمْن َيْعَمُل السَّيِّآِت ُيْبِغُض النُّوَر، َواَل َيْأِتي إِ  َيْفَعُل  َلى النُّوِر ِلَئالَّ ُتَوبََّخ َأْعَماُلُو. َوَأمَّا َمنْ النُّوِر، أَلنَّ َأْعَماَلُيْم َكاَنْت ِشرِّ

إف ىذه اآليات الذىبية التي فاه بيا المسيح (. 13-1::3)بشارة يوحّنا «َأنََّيا ِباهلِل َمْعُموَلةٌ  اْلَحقَّ َفُيْقِبُل ِإَلى النُّوِر، ِلَكْي َتْظَيَر َأْعَماُلوُ 
لمخطية. وأف المسيح ىو النور تكشؼ عف حقيقة ىامة تمس الجنس البشري بأكممو أال وىي أف جميع البشر خطاة ال بؿ مستعبديف 

 فابقوا معنا. أكثر بيذه اآليات اآلف سنتأمؿ  .أي سمطاف الخطّية إلى العالـ لكي يزيؿ الظممةالذي أتى الحقيقي 
 

َوىَذا ُىَو اْلَخَبُر الَِّذي َسِمْعَناُه ِمْنُو »ىؿ تعمـ مستمعي أف اهلل تعالى ىو النور، وليذا كتب الرسوؿ يوحنا في رسالتو قائاًل: 
وال يمكف أف تكوف فيو ظممة.  الكامؿ،فاهلل ىو النور . (1:3)رسالة يوحنا األولى«َوُنْخِبُرُكْم ِبِو: ِإنَّ اهلَل ُنوٌر َوَلْيَس ِفيِو ُظْمَمٌة اْلَبتَّةَ 

 أيضًا. ىو نور والذي أرسمو إلى عالمنا وليذا إف المسيح المنبثؽ عنو 
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بعد أف تحّدث المخّمص المسيح عف محبة اهلل العظمى الفائقة، التي تجّمت ببذلو ابنو الوحيد عمى الصميب، كاف صديقي المستمع، 

َوَأَحبَّ النَّاُس الظُّْمَمَة َأْكَثَر َوىِذِه ِىَي الدَّْيُنوَنُة: ِإنَّ النُّوَر َقْد َجاَء ِإَلى اْلَعاَلِم، »ال بّد لو أف يتحّدث لماذا سيديف اهلل العالـ. وليذا قاؿ: 
يَرةً   .«ِمَن النُّوِر، أَلنَّ َأْعَماَلُيْم َكاَنْت ِشرِّ

 
فيو النور الحقيقي ألنو . «َأَنا ُىَو ُنوُر اْلَعاَلمِ »أجؿ لقد أتى النور الذي ىو المخّمص يسوع المسيح، وىو الذي قاؿ عف نفسو: 

غش أو مكر، ولـ يفعؿ في حياتو كميا أية خطيئة. وىو القدوس كما قاؿ عنو مالؾ اهلل  البار الذي لـ يوجد فيو أي دنس أو أي
الخطيئة، ويحؿ مكانيا البر  وأوكما أف النور يزيؿ الظممة، ىكذا المسيح الذي ىو النور يطرد الشر راء مريـ عندما بّشرىا بوالدتو. لمعذ

 والقداسة. وليذا قاؿ المسيح أف الدينونة ستقع ألف الناس أحبوا الظممة، أي أحّبوا البقاء في الخطيئة. والسبب ألف أعماليـ شريرة، وال
 يريدوف التوبة عنيا. 

 
مف الطبيعي أف «. َواَل َيْأِتي ِإَلى النُّوِر ِلَئالَّ ُتَوبََّخ َأْعَماُلوُ أَلنَّ ُكلَّ َمْن َيْعَمُل السَّيِّآِت ُيْبِغُض النُّوَر، »وأضاؼ المسيح موّضحًا: 

و، فالنور الذي يفعؿ السيئات أي الخطيئة ال يحب النور، ال بؿ يبغضو، ألنو يريد أف يبقى في الظممة لكي ال ُتكشؼ أو تُفضح أعمال
، يسعى نحو النور لكي يطرد الظممة يفعؿ الحؽ أي الصالح لكف في المقابؿ إف الشخص الذي يرغب أفىو الذي يكشؼ الظممة. 

فيو يريد . «َأنََّيا ِباهلِل َمْعُموَلةٌ  ُيْقِبُل ِإَلى النُّوِر، ِلَكْي َتْظَيَر َأْعَماُلوُ »مف حياتو ويتحرر مف عبودية الخطيئة. وليذا قاؿ المسيح عنو: 
 هلل. حسب إرادة احياتو وينيرىا لكي يعيش إلى أف النور يدخؿ 

 
َيُكوُن َلُو ُنوُر  َمْن َيْتَبْعِني َفاَل َيْمِشي ِفي الظُّْمَمِة َبلْ »أضاؼ قائاًل: . «َأَنا ُىَو ُنوُر اْلَعاَلمِ »ولنالحظ أف المسيح عندما قاؿ: 

د اهلل الظممة مف إف اإلنساف الذي يؤمف بالمسيح، يدخؿ النور إلى حياتو، ويضيئيا، وبذلؾ يطر إذف  .(31:1)بشارة يوحنا«اْلَحَياةِ 
 الخطيئة، ويصبح إنسانًا جديدًا. حياتو فيتحرر مف عبودية 

 
عف الناس  ىؿ تعمـ مستمعي أف اإلنساف الخاطئ بطبيعتو يكوف في الظممة؟ وليذا يرغب أف يخفي أعماؿ الشر التي يقـو بيا

الظممة كما قاؿ وف ما يمارسو مف أعماؿ فاسدة شريرة، أي أنو يعيش في اآلخريف، ويحاوؿ قدر المستطاع أف ال يعرؼ اآلخر 
، عميو أف ُيقبؿ إلى النور. أي عميو رر اإلنساف مف عبودية الخطيئة ويطرد الظممة مف حياتووفي المقابؿ لكي يتحالمخّمص المسيح. 

 ر، ػالح والخيػػيعيش في النور أي في الصندىا يستطيع أف أف يؤمف بالمخّمص المسيح الذي ىو النور الحقيقي الذي أتى إلى العالـ. وع
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 وىكذا يرى اآلخروف أعمالو الجيدة التي يقـو بيا.

 
ىؿ تعمـ مستمعي أف اإلنساف عندما يؤمف بالمخّمص المسيح ال يتحرر مف الظممة أي مف الخطيئة فحسب، بؿ يصبح ىو نورًا 

ُر اْلَعاَلِم. اَل ُيْمِكُن َأْن ُتْخَفى َمِديَنٌة َمْوُضوَعٌة َعَمى َجَبل، َواَل ُيوِقُدوَن ِسرَاًجا َوَيَضُعوَنُو َأْنُتْم ُنو »: لتالميذه لآلخريف؟ وليذا قاؿ المسيح
َذا ُقدَّاَم النَّاِس، ِلَكْي َيَرْوا َفْمُيِضْئ ُنوُرُكْم ىكَ ثـ أضاؼ المسيح قائاًل:  .«َتْحَت اْلِمْكَياِل، َبْل َعَمى اْلَمَناَرِة َفُيِضيُء ِلَجِميِع الَِّذيَن ِفي اْلَبْيتِ 

ُدوا َأَباُكُم الَِّذي ِفي السََّماَواتِ    .(31-1::3)بشارة مّتى«َأْعَماَلُكُم اْلَحَسَنَة، َوُيَمجِّ
 

إف اإلنساف عندما يؤمف بالمسيح ينير اهلل حياتو، ويطرد الظممة منيا، أي يتحرر مف عبودية الخطّية. وليس ىذا فحسب بؿ 
الذي يضيء في وسط ال يمكف إخفاء النور إذ أي يصبح مثااًل لآلخريف في السموؾ والكالـ والقدوة.  فسو نورًا لآلخريف.يصبح ىو ن

أنت أيضًا الظممة. ليذا عمى المؤمف الحقيقي بالمسيح أف يضيئ بنوره دائمًا كما قاؿ المسيح. مستمعي العزيز، أال تود أف تحصؿ 
 ؾ ويطرد الظممة منيا؟ عمى ىذا النور الذي يضيء حيات

 
عميؾ كما قاؿ المخّمص المسيح أف تُقبؿ إلى النور؟ ومف ىو النور إال الرب يسوع المسيح الذي بذؿ جسده كّفارة مف أجؿ خطاياؾ 

 تصبح نوراً  وعندىا ويجعمؾ خميقة جديدة،تؤمف بو يحررؾ اهلل مف عبودية الخطّية ويطرد الظممة مف حياتؾ، عمى الصميب. وعندما 
 . فيؿ ُتراؾ تُقبؿ إلى المسيح النور؟ أيضاً  لآلخريف

 
 


