
نور أو ظلمة؟
یوحنا 3: 19-16

خطبة یوم ١٠ یولیو ٢٠٢٢

القس كریس سیكس

ندرس التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة ھذا العام، ألنھ ملخص رائع لما نؤمن بھ كمسیحیین. ھذا ھو األسبوع 28 من ھذا العام، لذا سأقرأ السؤال 28 واإلجابة لنا. 

السؤال 28: ماذا يحدث بعد الموت ��ولئك الذين لم يتحدوا
با��يمان بالمسيح؟

في يوم القيامة سوف يتلقون حكم ا��دانة المخيف ولكن العادل ضدهم.

سُيطردون من مح�� هللا المواتي، إلى الجحيم، ليتم معاقبتهم إلى ا��بد.

یتحدث السؤال 28 عن حقیقة تجعلنا غیر مرتاحین. ال یتم خالص الجمیع. لن یذھب الجمیع إلى السماء. الجحیم حقیقي، وخطایانا تعني أننا انفصلنا عن هللا إلى األبد ما

لم یخلصنا یسوع. إذا كنت مسیحیاً، فذلك ألن هللا اختارك بمحبة. كانت تلك ھي النقطة الرئیسیة في عظة األسبوع الماضي. الیوم سنلقي نظرة على واحدة من أشھر

اآلیات في كلمة هللا. في یوحنا االصحاح 3، التقى یسوع مع نیقودیموس. نیقودیموس مدرس دیني ولدیھ الكثیر من األسئلة. یشرح یسوع لھذا الرجل أھم األشیاء في

العالم بأسره. 

الظالم أو النور. 

الخیر أوالشر. 

السماء او النار. 

الحیاة او الموت. 

استمع اآلن لكلمات یسوع. 

یوحنا 3: 19-16 



16 ألَنَّھُ ھَكذَا أََحبَّ هللاُ اْلعَالََم َحتَّى بَذََل اْبنَھُ اْلَوِحیدَ، ِلَكْي الَ یَْھِلَك ُكلُّ َمْن یُْؤِمُن بِِھ، بَْل تَُكوُن لَھُ اْلَحیَاةُ األَبَِدیَّةُ. 

17 ألَنَّھُ لَْم یُْرِسِل هللاُ اْبنَھُ إِلَى اْلعَالَِم ِلیَِدیَن اْلعَالََم، بَْل ِلیَْخلَُص بِِھ اْلعَالَُم.

 

18 اَلَِّذي یُْؤِمُن بِِھ الَ یُدَاُن، 

َوالَِّذي الَ یُْؤِمُن قَْد ِدیَن، ألَنَّھُ لَْم یُْؤِمْن بِاْسِم اْبِن هللاِ اْلَوِحیِد.

 

19 َوھِذِه ِھَي الدَّْینُونَةُ: إِنَّ النُّوَر قَْد َجاَء إِلَى 

یَرةً. اْلعَالَِم، َوأََحبَّ النَّاُس الظُّْلَمةَ أَْكثََر ِمَن النُّوِر، ألَنَّ أَْعَمالَُھْم َكانَْت ِشّرِ

نقرأ معًا إشعیاء 40: 8:

ا َكلَِمُة إِلِھَنا َفَتْثُبُت إِلَى األَبَِد». ”يَبَِس اْلُعْشُب، َذُبَل الزَّْھُر. َوأَمَّ

لنصلي معا. 

أیھا اآلب الذي في السموات، نأتي إلیك ألنك مصدر الحیاة والحق. یا یسوع نعبدك ألنك مليء بالرحمة والمحبة. أیھا الروح القدس، افتح قلوبنا وعقولنا لنتغیر بكلمة

هللا. آمین. 

غالبًا ما یحفظ المسیحیون یوحنا 3:16 و 17. نستشھد بھذه اآلیات كثیًرا، ألنھا تصور أھم الحقائق المسیحیة. من خالل یسوع، قدم هللا الحیاة األبدیة للعالم بأسره، ولیس

للشعب الیھودي فقط. أتى یسوع إلى األرض لیخلص العالم بواسطتھ. ما الذي نحتاجھ لننقذ منھ؟ ھذا ھو السؤال المھم الذي سنفكر فیھ الیوم. إذا كنت تعتقد أنك ال تحتاج

إلى الخالص، فلن تفھم سبب تسمیة یسوع مخلًصا. لن ترى لماذا أعطى هللا اآلب ابنھ. لھذا السبب أرید أن أبدأ باآلیتین 18 و 19. 

من فضلك انظر معي إلى یوحنا 3:18. 

 

18 "اَلَِّذي یُْؤِمُن بِِھ الَ یُدَاُن، َوالَِّذي  

الَ یُْؤِمُن قَْد ِدیَن، ألَنَّھُ لَْم یُْؤِمْن بِاْسِم اْبِن هللاِ اْلَوِحیِد”.

عندما تنظر إلى األفعال في ھذه الجملة، ھل ھي أفعال في الماضي أم الحاضر أم المستقبل؟ ھم في الحاضر. یصف یسوع المشكلة التي جاء لحلھا. ینفصل الجمیع عن

هللا بدون یسوع. لقد ولدنا في عالم محطم، بقلوب مثل والدینا األولین، آدم وحواء. مثلھم، نحن نفضل القیام باألشیاء بطریقتنا الخاصة. 

تخیل جداًرا یفصل بین كل شخص بريء تماًما عن أي شخص آخر في الكون. على جانب واحد من الجدار یوجد كل الناس الذین ارتكبوا خطایا، حتى خطیئة واحدة.

أولئك الذین لم یخطئوا قط ھم على الجانب اآلخر من الجدار، مع هللا القدوس الكامل. 

قال یسوع في متى 5:48: 

48 "لذلك یجب ان تكون كامال كما ان ابیك السماوي كامل". 

هللا قدوس وال یسمح ألي شخص ملطخ بالخطیئة أن یكون في محضره. كم منا یستحق أن یكون بجانب جدار هللا؟ ال أحد منا، ألیس كذلك؟ ارتكب بعض الناس خطایا

فظیعة وواضحة جدا. كثیر من خطایانا صامتة وسریة. سواء كانت مرئیة أو غیر مرئیة، لدینا جمیعًا ما یكفي من الخطیئة إلبعادنا عن محضر هللا. أرسل هللا آدم وحواء

خارج الجنة لمعاقبتھما على عصیانھما. 



علّم یسوع الكثیر عن عقاب هللا للخطاة. نجد صعوبة في قبول التعلیم إذا اعتقدنا أننا أبریاء. عندما كنت مسیحیا جدیدا كنت أدرس الوصایا العشر. عندما بدأت في قراءة

ھذه الوصایا، اعتقدت أنني أستحق درجة النجاح. ثم تعلمت المزید عن الدوافع الشریرة لقلبي. أدركت أنني مذنب بخرق كل الوصایا بطریقة أو بأخرى. كسرت شریعة

هللا وكسرت قلب هللا. لقد أدنت بسبب سلوكي ومحاوالتي لتبریر نفسي. 

نادًرا ما ینوي البشر فعل الشر. أعتقد أننا نادًرا ما نقوم باختیار واعي لكسر شریعة هللا. بدال من ذلك نحن نكذب على أنفسنا. نحن نبرر سلوكنا لذلك نعتقد أننا نقوم بعمل

جید. ربما تغش في اختبار في المدرسة، ألنك تعتقد أن المعلم لم یمنحك الوقت الكافي لالستعداد. أو أنك تسرق من صاحب العمل ألنھم ال یدفعون لك ما یكفي. أو تكذب

ألنك ترید تجنب موقف صعب. لقد فعلت ھذه األشیاء. أعتقد أن معظمكم قد فعل ذلك أیًضا. 

توجد واحدة من أكثر اآلیات رعبا في الكتاب المقدس في نھایة سفر القضاة. كان ھناك الكثیر من الخطیئة والشر في إسرائیل في ذلك الوقت. 

یقول قضاة 21:25 ھذا: 

25 "فِي تِْلَك األَیَّاِم لَْم یَُكْن َمِلٌك فِي إِْسَرائِیَل. ُكلُّ َواِحٍد َعِمَل َما َحُسَن فِي َعْینَْیِھ". 

عندما یفعل كل فرد ما ھو صواب في عینیھ، فإننا نواجھ العدید من المشاكل. كذب فالدیمیر بوتین على الشعب الروسي إلقناعھم بأن مھاجمة أوكرانیا أمر جید. ھاجم

بوتین دولة أخرى ألنھ كان على حق في عینیھ. تھتم العدید من الشركات بالربح أكثر مما تھتم بموظفیھا أو بالبیئة. إنھم یعاملون موظفیھم معاملة سیئة ویلوثون أنھارنا

ومحیطاتنا. ھذا صحیح في نظرھم ألن األرباح ھي أھم شيء بالنسبة لھم. یتجاھل األزواج والزوجات بعضھم البعض ویؤذون بعضھم البعض ألنھم یقدرون أفكارھم

ورغباتھم أكثر من زوجاتھم. لماذا الناس كذلك؟ لقد بدأت في البدایة. أعطى هللا تعلیمات واضحة جدًا آلدم وحواء، لكنھم فعلوا الصواب في عینیھم. لم یطیعوا هللا ألنھم

أرادوا الحریة أكثر مما أرادوا هللا. ماذا فعل آدم وحواء بعد أن عصیا هللا؟ بحثوا عن الظالم والبعد عن هللا. إن خزینا یجعلنا جمیعًا نبحث عن الظالم والبعد عن هللا. 

انظر مرة أخرى إلى یوحنا 3:19 من فضلك، حیث قال یسوع: 

یَرةً".  19 "َوھِذِه ِھَي الدَّْینُونَةُ: إِنَّ النُّوَر قَْد َجاَء إِلَى اْلعَالَِم، َوأََحبَّ النَّاُس الظُّْلَمةَ أَْكثََر ِمَن النُّوِر، ألَنَّ أَْعَمالَُھْم َكانَْت ِشّرِ

عندما كنت مدیر مطعم في اإلسكندریة كانت لدینا مشكلة مع بعض اللصوص. كانت ھناك منطقة تخزین خلف المطعم، وكان الناس یسرقون األشیاء. تسلق اللصوص

السیاج فقمنا ببناء سور أطول. تسلقوا ھذا السیاج أیًضا واستمروا في السرقة منا. 

ذات یوم كان ضابط شرطة یتناول طعام الغداء في المطعم. طلبت منھ أن ینظر إلى منطقة التخزین ویعطیني نصیحتھ. قال ضابط الشرطة، ”أنت بحاجة إلى بعض

األضواء الساطعة فوق ھذه المنطقة. ھذا سیوقف اللصوص . كنت متفاجئا. كیف یمكن لألضواء أن توقف اللصوص الذین كانوا على استعداد لتسلق سیاج طویل؟ قال

لي ضابط الشرطة: ”اللصوص ال یریدون أن یرى أحد ما یفعلونھ". إنھم یشعرون باألمان إذا تمكنوا من السرقة في الظالم". أضفنا أضواء ساطعة خلف المطعم. لقد

یَرةً".  نجح ذلك، ألن ضابط الشرطة فھم نفس الشيء الذي تحدث عنھ یسوع في اآلیة 19. ”َوأََحبَّ النَّاُس الظُّْلَمةَ أَْكثََر ِمَن النُّوِر، ألَنَّ أَْعَمالَُھْم َكانَْت ِشّرِ

نعتقد أن الظلمة ستخفي عارنا وخطیتنا. لكن الظلمة أیًضا تخفي الحقیقة عنا. لھذا السبب ال یمكننا فھم وضعنا على الجانب المظلم من الجدار. نخدع أنفسنا ونعتقد أن

لدینا أسبابًا وجیھة لخرق شریعة هللا. نصغي للشیطان المخادع العظیم. ھل تتذكر ما قالھ الشیطان آلدم وحواء عندما ظھر لھما على ھیئة حیة في تكوین 3: 1-5؟ 



 

1"َوَكانَِت اْلَحیَّةُ أَْحیََل َجِمیعِ َحیََوانَاِت 

بُّ اِإللھُ، فَقَالَْت ِلْلَمْرأَةِ: «أََحق�ا قَاَل هللاُ الَ تَأُْكالَ ِمْن ُكّلِ َشَجِر اْلَجنَِّة؟» یَِّة الَّتِي َعِملََھا الرَّ اْلبَّرِ

2 فَقَالَِت اْلَمْرأَةُ ِلْلَحیَِّة: «ِمْن ثََمرِ 

 

َشَجِر اْلَجنَِّة نَأُْكُل،  

ا ثََمُر الشََّجَرةِ الَّتِي فِي َوَسِط اْلَجنَِّة فَقَاَل هللاُ: الَ تَأُْكالَ ِمْنھُ َوالَ تََمسَّاهُ ِلئَالَّ تَُموتَا». 3 َوأَمَّ

4 فَقَالَِت اْلَحیَّةُ ِلْلَمْرأَةِ: «لَْن تَُموتَا! 

 .« 5 بَِل هللاُ َعاِلٌم أَنَّھُ یَْوَم تَأُْكالَِن ِمْنھُ تَْنفَتُِح أَْعیُنُُكَما َوتَُكونَاِن َكا�ِ َعاِرفَْیِن اْلَخْیَر َوالشَّرَّ

تناقض الشیطان بشكل مباشر مع كلمة الرب. أخبر آدم وحواء أنھما لن یموتا إذا عصیا. أرادھم الشیطان أن یؤمنوا أنھ ال توجد عواقب سلبیة على خطایانا. ال یزال

الكثیر من الناس یصدقون كذبة الشیطان حتى یومنا ھذا. یغضب الناس منا إذا تحدثنا عن الجحیم. ھذا لیس بجدید. قبل 1800 عام، قال قس في شمال إفریقیا یُدعى

ترتلیان: ”یضحك الناس منا إلعالننا أن هللا سیدین العالم یوًما ما.” 

نرید أن نصدق أكاذیب الشیطان بأن هللا لن یدین الخطیئة أو یعاقبھا. نحن أیضا نكذب على أنفسنا. ھل سمعت من قبل أن قلبك یھمس لك، ”ال بأس، لن یعرف أحد!”

نرید أن نصدق أنھ یمكننا القیام بأشیاء سیئة دون عواقب. یرجى إلقاء نظرة على الرسم التوضیحي لجدارنا مرة أخرى. قال یسوع في یوحنا 3:18، ”الَِّذي الَ یُْؤِمُن قَْد

ِدیَن”. ألننا من نسل آدم وحواء، نبدأ الحیاة على الجانب المظلم من الجدار. نولد بطبیعة خاطئة مخفیة عن هللا. 

ما لم یأتي أحد إلنقاذنا، سنبقى على ھذا الجانب المظلم من الجدار، منفصلین عن هللا. نحن نفضل أن نفعل ما ھو صواب في أعیننا، لكننا جمیعًا نشعر بالعار حیال ذلك.

نحن نخدر أنفسنا بالترفیھ والطعام والمواد حتى ال نرى الخطر الذي نواجھھ. وعندما نموت یستمر الفراق. تعیش أرواحنا إلى األبد، إما على الجانب المظلم أو الجانب

المضيء من الحائط. بعد الموت، الجانب المظلم ھو الجحیم، والجانب المضيء ھو الجنة. سیكون الجحیم رھیبًا ألن الناس الذین عاشوا في الظالم على األرض سیرون

بشكل أوضح بعد موتھم. سیفھم الناس في الجحیم أنھم انفصلوا عن هللا على األرض، وسوف ینفصلون عنھ إلى األبد. 

یفھم ھذا جزء من كل روح بشریة. الكل یشعر باالنفصال والعار، بما في ذلك الملحدین وأھل كل دین. لھذا السبب تبحث كل ثقافة في العالم عن طریقة للتكفیر عن

الخطیئة وإزالة العار. نحن نكفر المجرمین عن خطایاھم بالذھاب إلى السجن. یضيء بعض الناس شمعة أو یقدمون نقودًا في معبد. بعض الناس یخدمون الفقراء أو

یطلبون من أسالفھم مساعدتھم. الناس في إندونیسیا یرمون الفاكھة والمال والحیوانات في بركان جبل برومو. في الماضي، ضحت ھذه القبیلة اإلندونیسیة نفسھا بالبشر

لتھدئة الجبل الغاضب. 

ھناك مھرجان ھندوسي تكریما لـ Gadhimai، إلھة السلطة الھندوسیة. یشمل ھذا الحدث قتل 250.000 حیوان. ھذا كثیر من الدم. ولكن ھل یكفي إلرضاء اإللھة

ورفع خطایا الناس؟ ال، إنھم یكررون الحدث كل خمس سنوات. أصدقائي، ال یمكن إزالة الخطیئة والعار عن طریق السجن أو المال أو الشموع أو حتى التضحیة بالدم. 

استمع إلى ما یقولھ سفر العبرانیین في العھد الجدید عن ھذا في عبرانیین 10: 4 ، 14-11. 

4 ألَنَّھُ الَ یُْمِكُن أَنَّ دََم ثِیَراٍن َوتُیُوٍس یَْرفَُع َخَطایَا. 

ُم ِمَراًرا َكثِیَرةً تِْلَك الذَّبَائَِح َعْینََھا، الَّتِي الَ تَْستَِطیُع اْلبَتَّةَ أَْن تَْنِزَع اْلَخِطیَّةَ.  11 َوُكلُّ َكاِھٍن یَقُوُم ُكلَّ یَْوٍم یَْخِدُم َویُقَدِّ

ا ھذَا فَبَْعدََما قَدََّم َعِن اْلَخَطایَا ذَبِیَحةً َواِحدَةً، َجلََس إِلَى األَبَِد َعْن یَِمیِن هللاِ.  12 َوأَمَّ

14 ألَنَّھُ بِقُْربَاٍن َواِحٍد قَْد أَْكَمَل إِلَى األَبَِد اْلُمقَدَِّسیَن”. 



ھل ترى ما یقولھ هللا ھنا في كلمتھ؟ كان عرض واحد كافیاً لحل مشكلتنا. فتحت ذبیحة واحدة من أجل الخطایا طریقًا عبر الحائط، حتى یتمكن الناس من االنتقال من

الظالم إلى النور. ألن یسوع المسیح ھو اإلنسان الوحید الذي عاش حیاة بال خطیئة، یمكنھ أن یقدم جسده كذبیحة أخیرة. كان موت یسوع على الصلیب ذبیحة كاملة

أرضت غضب هللا البار. دفع یسوع دینًا لم یكن مدینًا بھ ألننا مدینون بدین لم نتمكن من سداده. 

انظر معي مرة أخرى إلى أول عددین من نصنا، یوحنا 3: 17-16. 

16"ألَنَّھُ ھَكذَا أََحبَّ هللاُ اْلعَالََم َحتَّى بَذََل اْبنَھُ اْلَوِحیدَ، ِلَكْي الَ یَْھِلَك ُكلُّ َمْن یُْؤِمُن بِِھ، بَْل تَُكوُن لَھُ اْلَحیَاةُ األَبَِدیَّةُ. 

17 ألَنَّھُ لَْم یُْرِسِل هللاُ اْبنَھُ إِلَى اْلعَالَِم ِلیَِدیَن اْلعَالََم، بَْل ِلیَْخلَُص بِِھ اْلعَالَُم”. 

أحب هللا العالم كثیًرا لدرجة أنھ بذل ابنھ الوحید. من سیتخلى عن طفلھ؟ نقرأ الیوم في األخبار عن العائالت الیائسة التي لیس لدیھا ما یكفي من الطعام. قام البعض ببیع

بناتھم الصغیرات للزواج من رجل أكبر سناً. یفعلون ھذا من أجل المال ألنھم حرفیا یتضورون جوعا. ال أستطیع أن أتخیل اتخاذ مثل ھذا القرار المؤلم والیائس. ال

أستطیع أن أتخیل الشعور بالجوع لدرجة أنني سأتخلى عن طفل للحصول على الطعام. 

أصدقائي، فكروا في محبة هللا اآلب لكم. تم بیع ابن هللا بثالثین قطعة من الفضة لیشتري حریتك من الخطیئة والموت. ھذا ما تعنیھ اآلیة 16. 

16 "ألَنَّھُ ھَكذَا أََحبَّ هللاُ اْلعَالََم َحتَّى بَذََل اْبنَھُ اْلَوِحیدَ، ِلَكْي الَ یَْھِلَك ُكلُّ َمْن یُْؤِمُن بِِھ، بَْل تَُكوُن لَھُ اْلَحیَاةُ األَبَِدیَّةُ". 

قبل مجيء یسوع إلى األرض، كان الشعب الیھودي ھم الوحیدون في عائلة هللا. ولكن اآلن یمكن ألي شخص أن یكون من أبناء هللا. یمكن ألي شخص في العالم أن

یخلص من خالل یسوع. یمكن أن یغفر أي شيء قمت بھ. أي عار تحملھ یمكن أن یتالشى. یرید الشیطان أن یخدعك ویبقیك في الظالم. یریدك الشیطان أن تبقى

منفصالً عن هللا في ھذه الحیاة وإلى األبد. لكن ھناك طریق عبر الجدار. ھناك نور جاء إلى العالم لیبین طریق العودة إلى هللا. 

استخدم یسوع سبع استعارات مختلفة في إنجیل یوحنا لشرح رسالة واحدة بسیطة. قال المسیح: 

”أنا ھو نور العالم.” 

”أنا ھوالقیامة”. 

”أنا ھو الراعي الصالح.” 

”اأنا ھو خبز الحیاة” 

”أنا ھو الطریق والحق والحیاة.” 

”أنا الكرمة”. 

”أنا الباب”. 

لقد دخل الكثیر منكم بالفعل عبر الباب. فتحت حیاة وموت وقیامة یسوع الباب لقیامة نفسك. أعطاك الروح القدس عیونًا روحیة لترى النور والثقة في یسوع كمخلص.

ربما ال یزال البعض منكم على الجانب اآلخر من الجدار. ھل أنت في الظلمة، بعیدًا عن هللا ولكنك حریص على االنضمام إلى عائلتھ؟ اسم یسوع یعني ”هللا خالص”.

أو ”یھوه یخلص”. ھل تفھم أنك بحاجة إلى الخالص؟ 

استمع إلى رومیة 3: 25-22 

 

22 "بِرُّ هللاِ بِاِإلیَماِن بِیَُسوَع اْلَمِسیحِ، 

إِلَى ُكّلِ َوَعلَى ُكّلِ الَِّذیَن یُْؤِمنُوَن. ألَنَّھُ الَ فَْرَق.



23 إِِذ اْلَجِمیُع أَْخَطأُوا َوأَْعَوَزُھْم َمْجدُ هللاِ، 

 

انًا بِنِْعَمتِِھ بِاْلِفدَاِء   ِریَن َمجَّ 24 ُمتَبَّرِ

الَِّذي بِیَُسوَع اْلَمِسیحِ،

 

25 الَِّذي قَدََّمھُ هللاُ َكفَّاَرةً  

ْفحِ َعِن اْلَخَطایَا السَّاِلفَِة بِإِْمَھاِل هللاِ". ِه، ِمْن أَْجِل الصَّ بِاِإلیَماِن بِدَِمِھ، ِإلْظَھاِر بِّرِ

ھل أنت مستعد للمشي عبر الباب والوقوف على الجانب اآلخر من الحائط؟ یمكنك أن تتصالح مع هللا، إذا كنت تؤمن بھذه األشیاء عن یسوع. توجد صالة في دلیل

العبادة یمكنك أن تصلیھا الیوم إذا كنت مستعدًا. یرجى التحدث معي أو أحد قادتنا بعد الخدمة إذا كانت لدیك أسئلة حول ھذا. أو إذا كنت ترید من یصلي معك. 

تبدأ الحیاة األبدیة اآلن على األرض لجمیع الذین اتحدوا بیسوع. من فضلك ال تبقى في الظالم! سیُظھر لك یسوع النور الطریق عبر الباب إلى الحیاة األبدیة. دعونا

نصلي لھ معا اآلن. 

یا یسوع، أنت المخلص الذي تركت السماء لتنقذنا. لم یكن علیك أن تفعل ذلك. لكنك أنت الراعي الصالح. لقد تركت الـ 99 لتأتي وتنقذني أنا وإخوتي وأخواتي. ال نفھم

لماذا اخترت أن تحبنا وتموت من أجلنا. لكننا نتلقى حبك وخالصك بقلوب شاكرة. نصلي ونُرنّم لك بفرح. ونخرج إلى العالم لنخبر اآلخرین بالبشارة الّسارة. أرجوك

إحفظ جیراننا وأصدقائنا وعائلتنا لما فیھ خیرھم ومجدك. نطلب ھذا باسم یسوع القدیر. آمین.

One Voice Fellowship


