من هو نور العالم المسيح ام
المسيحيين ؟ متي  41 :5ويوحنا :8
 41و يوحنا 5 :9
Holy_bible_1

الشبهة

يقول متي  41 :5انتم نور العالم " اذا المؤمنين هم نور العالم ولكن نجد ما يناقضه في يوحنا :9
 " 5فانا نور العالم " فالمسيح يقول عن نفسه انه هو نور العالم لوحده

الرد

باختصار المسيح هو نور العالم الذي يعكس نوره علي ابناؤه فيضيؤون للعالم
بتشبيه بسيط وهو الشمس والقمر فالشمس منيره والقمر منير ولكن الشمس مصدر النور ونوره
من نفسه والقمر ينعكس عليه نور الشمس فينير

فال يوجد اي تناقض ولكن الفرق ان المسيح مصدر النور والمؤمنين ينيرون بانعكاس نوره عليهم
فهم ايضا نور العالم ولكن ليسوا مصدر النور
فيقول
انجيل متي 41 :5
 41 :5انتم نور العالم ال يمكن ان تخفى مدينة موضوعة على جبل
 45 :5و ال يوقدون سراجا و يضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت
 41 :5فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم الحسنة و يمجدوا اباكم الذي في
السماوات
النور الحقيقى هو المسيح ،جاء ليضىء للعالم ،وجعل تالميذه يعكسون نوره كما يعكس القمر نور
الشمس ،والنور يعنى أن يرشد اآلخرين في حياتهم ويكشف الشر ،ويوضح العدد ان نور اوالد اهلل
هو ان يعمل اوالده اعمال حسنه كما تعلموا من ابيهم السماوي ويرشدوا االخرين ايضا من خالل
هذه االعمال فينيروا لالخرين وهذا هو عمل أوالد اهلل.
فاذا العدد يوضح ان مصدر النور هو اهلل وهو مصدر التعليم ايضا واوالده يعكسون نوره اي
تعاليمه فينيرون لالخرين بالنور الذي ينعكس من اهلل عليهم

وعدد مهم شرح هذا المعني
رسالة بولس الرسول الي اهل افسس 5
ن فَنُورٌ فِي الرَّبِ .اسُْلكُوا كَأَوْ َالدِ نُورٍ.
 8ألَ َن ُكمْ كُنْ ُتمْ قَ ْبالً ظُلْمَةً ،وَأَمَا اآل َ
فاوالد الرّب هو نور في الرّب الن الرّب هو فقط النور الحقيقي المصدر واوالده باقترابهم منه
ينيرون فيه وليس من ذواتهم

وهذا يتم لو سلكوا باعمال الروح القدس كاوالد الرّب لينعكس نوره عليهم
صالَحٍ وَبِرّ َوحَقّ.
ح هُ َو فِي كُلِ َ
َ 9ألنَ ثَمَ َر الرُو ِ
ن مَا هُ َو مَ ْرضِيٌ عِ ْن َد الرَّبِ.
ُ 41مخْتَبِرِي َ
 44وَالَ َتشْتَ ِركُوا فِي َأعْمَا ِل الّظُلْمَةِ غَيْ ِر الْمُثْمِ َر ِة بَلْ بِا ْلحَرِيِ وَ ِبخُوهَا.
واوالد ابليس الذين يعملون اعمال ابيهم هم انباء ضلمه النه هو ظالم وهم يحبون الّظلمه مثله وال
يريدون نور الرّب يسوع المسيح
ن األُمُو َر ا ْلحَادِثَ َة مِنْهُمْ سِرًاِ ،ذكْرُهَا أَ ْيضًا قَبِيحٌ.
َ 41أل َ
ن ا ْلكُ َل ِإذَا تَوَبَخَ ُيّظْهَرُ بِالنُورِ .ألَنَ كُلَ مَا ُأظْهِ َر فَهُوَ نُورٌ.
 41وَل ِك َ
ك الْ َمسِيحُ».
ت فَ ُيضِي َء َل َ
ظ أَيُهَا النَا ِئمُ وَ ُق ْم ِمنَ األَمْوَا ِ
 41لِذِلكَ يَقُولُ« :اسْتَيْ ِق ْ
فكل من يقبل المسيح النور الحقيقي فينير له المسيح فيصبح هذا الشخص نور بانعكاس نور
المسيح عليه

سفر األمثال 81 :4
صدِيقِينَ َفكَنُورٍ ُمشْرِق ،يَتَزَا َيدُ وَيُنِي ُر إِلَى النَهَارِ ا ْلكَامِلِ.
أَمَا سَبِي ُل ال ِ

اما المسيح فهو النور الحقيقي المصدر المشع الذي يعكس نوره علي من يقبله ويتبعه ويعمل
اعماله وينفذ وصاياه
إنجيل يوحنا 9 :8
ن آتِيًا إِلَى ا ْلعَالَمِ.
ي اَلذِي يُنِيرُ كُ َل إِ ْنسَا ٍ
كَانَ النُورُ ا ْلحَقِيقِ ُ

فهو النور وهو الذي ينير كل من يقبله فيصبح كل من قبله منير لالخرين

إنجيل يوحنا 5 :9
ت فِي ا ْلعَالَمِ فَأَنَا نُورُ ا ْلعَالَمِ».
مَا دُمْ ُ

وايضا يشرح عالقته بانه مصدر النور وابناؤه منيرين بانعكاس نوره عليهم فيقول
إنجيل يوحنا 81 :1
ن لَهُ
ع أَ ْيضًا قَا ِئالً« :أَنَا هُوَ نُورُ ا ْلعَالَمِ َ .منْ يَتْبَعْنِي فَالَ يَمْشِي فِي الّظُلْمَةِ بَلْ َيكُو ُ
ُثمَ كَلَمَهُمْ َيسُو ُ
نُورُ ا ْلحَيَاةِ».
وايضا
إنجيل يوحنا 63 :81
ع بِهذَا ُث َم َمضَى وَاخْتَفَى عَنْهُمْ.
مَا دَا َم َلكُمُ النُورُ آمِنُوا بِالنُورِ لِ َتصِيرُوا أَبْنَاءَ النُورِ َ ».تكََلمَ َيسُو ُ

إنجيل يوحنا 43 :81
ن بِي َال يَمْكُثُ فِي الّظُلْمَةِ.
ن يُؤْ ِم ُ
أَنَا َقدْ جِئْتُ نُورًا إِلَى ا ْلعَاَلمِ ،حَتَى كُ ُل َم ْ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 5 :5
جَمِي ُعكُمْ أَبْنَاءُ نُورٍ وَأَبْنَاءُ نَهَارٍَ .لسْنَا ِمنْ لَيْل وَالَ ظُلْمَةٍ.

فكما قلت سابقا الرّب يسوع المسيح هو النور الحقيقي هو نور العالم هو مصدر النور ومن يقبله
ويتبعه وينفذ وصاياه يصبح من ابناء النور وينير للعالم بانعكاس نور المسيح عليه

واخيرا المعني الروحي

من تفسير ابونا تادرس يعقوّب واقوال االباء
"أنتم نور العالم .ال يمكن أن تُخفي مدينة موضوعة على جبل ،وال يوقدون سراجًا ويضعونه تحت
المكيال بل على المنارة ،فيضيء لجميع الذين في البيت .فيضيء نوركم هكذا قدام الناس ،لكي يروا
أعمالكم الحسنة ،ويمجّدوا أباكم الذي في السماوات" [.]41-41
إن كنّا في محبتنا للبشر نشتهي أن نخدمهم ونذوب فيهم كالملح في الطعام لنقدّمهم خالل التوبة طعامًا
شهيًا يفرح به اهلل ،فإن اهلل ال يتركنا نذوب في األرض ،وإنما يرتفع بنا ويحسبنا كنور يضيء للعالم.
إنه يقيمنا كالقمر الذي يستقبل نور شمس البرّ ،ليعكس بهاءها على األرض ،فتستنير في محبّته.
يعكس نوره على المؤمن ،فيصير أكثر بها ًء من الشمس المنظورة ،ال يقدر أحد أن يخفيه حتى وإن
أراد المؤمن نفسه بكل طاقاته أن يختفي .ال يقدر أحد أن يسيء إليه ،حتى مقاوميه األشرار ،يقول
ج وملت ٍوِ تضيئون
الرسول بولس" :لكي تكونوا بال لوم وبسطاء أوالد اهلل بال عيب في وسط جيل معو ّ
بينهم كأنوار في العالم" (في  )85 :1ويقول الرسول بطرس "أطلب إليكم ...أن تكون سيرتكم بين
األمم حسنة ،لكي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعلي ش ّر يمجّدون اهلل في يوم االفتقاد من أجل أعمالكم
الحسنة التي يالحظونها" ( 8بط .)81-88 :1
يقول القدّيس يوحنا الذهبي الفم[ :الحياة التي نقدّمها أمامهم هي أكثر بها ًء من الشمس فإن تكلم علينا
أحد بشرٍ ،ال نحزن كمن شُوهت صورته ،بل باألحرى نحزن إن شوهت بعدلٍ] ].[200هذا ويكشف
السيّد بقوله هذا عن فاعلية الكرازة ،وكما يقول القدّيس يوحنا الذهبي الفم[ :إنهم كما لو كانوا بأجنحة
يعبرون كل األرض أكثر سرعة من أشعة الشمس ،ينشرون نور الصالح]].[201
إذ تقوم كلمة اهلل على الحق تعلنها الكنيسة عالنيّة كسراج موضوع على منارة ،أما الهرطقات فتنتشر
خفية بطرق ملتوية خالل الظلمة .هذا ما أكّده البابا أثناسيوس الرسولي][202في خطابه إلى أساقفة
مصر حيث أوضح لهم منهج األريوسيّين وأسلوبهم المخادع في العمل.
يشبّهنا السيّد المسيح بالمدينة القائمة على جبل ،فال يُمكن إخفائها .ما هي هذه المدينة التي تقوم على
جبل إال اإلنسان الذي يحمله الروح القدس إلى الرب نفسه ،ليجلس معه على الجبل يسمع وصاياه
ومواعظه؟! هناك يلتصق به ويجلس عند قدميه ،فيصير أشبه بمدينة مقدّسة يسكنها اهلل نفسه ،ويضم
إليها مملكته من مالئكة وقدّيسين ،وخاللها يلتقي الخطاة بالمسيّا الملك بالتوبة .يصير المؤمن وهو

يتقدّس على الجبل المقدّس أورشليم التي يراها الكل ويفرحون .هذا المفهوم يذكرنا بكلمات القدّيس
جيروم في إحدى رسائله[ :ما يستحق المديح ليس أنك في أورشليم ،إنّما تمارس الحياة المقدّسة
(كمدينة مقدّسة) ...المدينة التي نبجِلها ونطلبها ،هذه التي لم تذبح األنبياء (مت ،)63 :16وال سفكت
دم المسيح ،وإنما تفرح بمجاري النهر ،وهذه القائمة على الجبل فال تُخفي (مت  ،)84 :5يتحدّث عنها
الرسول كأمٍ للقديسين (غل  ،)13 :4ويبتهج الرسول أن تكون له المواطنة فيها مع الب ّر (في :6
].[203])12
بهذا التشبيه أيضًا ،المدينة القائمة على جبل والتي ال يمكن أن تُخفى ،أراد السيّد تشجيع تالميذه على
خدمة البشارة بالكلمة مؤكّدًا لهم أن المضايقات ال يمكن أن تخفي الحق أو تُبطل عمل اهلل .يقول
القدّيس يوحنا الذهبي الفم[ :أظن أنه ال يمكن لمدينة كهذه أن تُخفي ،هكذا يستحيل أن ينتهي ما
يكرزون به إلى السكون واالختفاء]].[204
يشبّهنا أيضًا بالسراج الذي ال يُخفي تحت المكيال بل يُوضع على المنارة ،فيضيء لجميع الذين في
البيت .ما هو هذا المكيال الذي يطفئ سراج النور الداخلي إال الخضوع للمقاييس الماديّة في حياتنا
الروحيّة ،فإنه "ليس بكيل يعطي اهلل الروح" (يو  .)64 :6كثيرًا ما تقف حساباتنا البشريّة الماديّة
عائقًا أمام اإليمان ،األمر الذي يفقد صلواتنا وطلباتنا حيويّتها وفاعليّتها ،لهذا عندما أرسل السيّد
المسيح تالميذه للكرازة سحب منهم كل إمكانيّات ماديّة ،فال يكون لهم ذهب وال فضّة وال نحاس وال
مزود وال ثوبان وال أحذية وال عصا (مت  ،)82-9 :82لكي ينزع عنهم كل تفكير مادي ،تاركًا كل
ي السيّد نفسه ،فيكون هو غناهم وطعامهم وشربهم وملبسهم وحمايتّهم!
الحسابات في يد ّ
والمكيال يُشير أيضًا إلى حجب النور الروحي ،حيث يغلف اإلنسان روحه بالملذّات الجسديّة الكثيفة
والزمنيّة ،فيحبس الروح ويحرمها من االنطالق لتحلق في االشتياقات األبديّة .يتحوّل الجسد إلى
عائق للروح ،عِوض أن يكون معينًا لها خالل ممارسته العبادة ،وتقدّيس كل عضو فيه لحساب الملك
المسيّا .ليتنا ال نحبس النور الروحي فينا في غالف الشهوات الجسديّة ،وإنما ننطلق به لنضعه فوق
المنارة ،أي فوق الجسد بكل حواسه ،فال يكون الجسد مسيطرًا بل مستعبدًا للنور الحق .لقد وضع
الرسول بولس سراجه على المنارة حينما قال" :أضارب كأني ال أضرب الهواء ،بل أقمع جسدي
واستعبده ،حتى بعدما كرزت لآلخرين ال أصير أنا نفسي مرفوضًا" ( 8كو  .)13-13 :9بهذا
يضيء السراج في البيت .وكما يقول القدّيس أغسطينوس[ :أظن أن الذي دُعي بالبيت هنا هو مسكن

البشر ،أي العالم نفسه ،وذلك كقوله "أنتم نور العالم" .إالّ أنه إذا فهم شخص ما البيت على أنه الكنيسة
فهذا صحيح كذلك]].[205
ويُعلّق القدّيس يوحنا الذهبي الفم على السراج المتّقد على لسان السيّد نفسه ،قائالً[ :حقًا أنا الذي أوقد
النور ،أمّا استمرار إيقاده فيتحقّق خالل جهادكم أنتم ...بالتأكيد ال تقدر المصائب أن تعطِل بهاءكم إن
كنتم ال تزالون تسلكون الحياة الدقيقة ،فتكونون سببًا لتغيير العالم كله .إذن ،فلتُظهروا حياة تليق
بنعمته ،حتى إذ تكرزون في أي موضع يصاحبكم هذا النور]].[206
بهذا يضيء نورنا ،الذي ليس هو إال نور الروح القدس الساكن فينا ،قدام الناس ،لكي يروا أعمال اهلل
فينا ،فيتمجّد أبونا الذي في السماوات .لسنا نقدّم العمل الروحي طلبًا لمجد أنفسنا بل لمجد اهلل .وكما
يقول القدّيس أغسطينوس[ :لم يقل "لكي يروا أعمالكم الحسنة" فقط ،بل أضاف" :ويمجّدوا أباكم
الذي في السماوات" ،ألن اإلنسان يُرضي اآلخرين بأعماله الحسنة ،ال ألجل إرضائهم في ذاته ،بل
لتمجيد اهلل .فيرضي البشر ليتمجّد اهلل في عمله ،ألنه يليق بالذين يعجبون باألعمال الحسنة أن يمجّدوا
اهلل ال اإلنسان ،وذلك كما أظهر ربّنا عند شفاء المفلوج ،إذ يقول معلّمنا متى" :تعجّبوا ومجدوا اهلل
الذي أعطى الناس سلطانًا مثل هذا" (مت].[207])1 :9
ومما يجب تداركه أن اهلل وهو يدعو تالميذه "نور العالم" ال يشعر التالميذ أنهم هكذا وإال فقدوا
تواضعهم وانطفأ النور الروحي فيهم ،فموسى النبي لم يكن يعرف أن وجهه كان يلمع ،وإنما من أجل
طلب الشعب كان يغطِي وجهه بالبرقع .ما أحوجنا ال أن نشهد ألنفسنا ،بل يشهد اهلل نفسه واآلخرون
بنوره فينا!

والمجد هلل دائما

