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وهو . 21الى  16إنجيل يوحنا االصحاح الثالث وااليات كم. عظتنا اليوم هي من عليسالم ال
 يسوع قال له إسمه نيقوديموسالكبار يسوع المسيح وعالم من علماء اليهود ين حديث كان ب

  :خالل الحديث

َأَحبَّ اللَُّه اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحيَد ِلَكْي اَل َيْهِلَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه َبْل َتُكوُن َلُه أَلنَُّه َهَكَذا 
َالَِّذي  َلُم.أَلنَُّه َلْم ُيْرِسِل اللَُّه اْبَنُه ِإَلى اْلَعاَلِم ِلَيِديَن اْلَعاَلَم َبْل ِلَيْخُلَص ِبِه اْلَعا اْلَحَياُة اأَلَبِديَُّة.

َوَهِذِه ِهَي  ُيْؤِمُن ِبِه اَل ُيَداُن َوالَِّذي اَل ُيْؤِمُن َقْد ِديَن أَلنَُّه َلْم ُيْؤِمْن ِباْسِم اْبِن اللَِّه اْلَوِحيِد.
النُّوِر أَلنَّ َأْعَماَلُهْم َكاَنْت الدَّْيُنوَنُة: ِإنَّ النُّوَر َقْد َجاَء ِإَلى اْلَعاَلِم َوَأَحبَّ النَّاُس الظُّْلَمَة َأْكَثَر ِمَن 

يَرًة. َوَأمَّا َمْن . أَلنَّ ُكلَّ َمْن َيْعَمُل السَّيِّآِت ُيْبِغُض النُّوَر َواَل َيْأِتي ِإَلى النُّوِر ِلَئالَّ ُتَوبََّخ َأْعَماُلهُ  ِشرِّ
  .ُه َأنََّها ِباللَِّه َمْعُموَلة  َيْفَعُل اْلَحقَّ َفُيْقِبُل ِإَلى النُّوِر ِلَكْي َتْظَهَر َأْعَمالُ 

 الرب يسوع المسيحا كالم هذ
 
 

والى  أوالالن اهلل أرسل إبنه يسوع الى إسرائيل وللعالم أجمع  ِنيُقوِديُموُس  مـِـ لعالاا هذل هقال
ُمَعلُِّم َجاَء ِإَلى َيُسوَع َلْياًل َوَقاَل َلُه: َيا  نيقوديموسالنص نقرأ أن  اهذفي بداية  .أيضاالعالم 

َت َتْعَمُل ِإْن َنْعَلُم َأنََّك َقْد َأَتْيَت ِمَن اللَِّه ُمَعلِّمًا أَلْن َلْيَس َأَحد  َيْقِدُر َأْن َيْعَمَل َهِذِه اآلَياِت الَِّتي َأنْ 
َأُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحد  اَل ُيوَلُد ِمْن َفْوُق اَل َيْقِدُر َأْن  َفَقاَل َيُسوُع: اْلَحقَّ اْلَحقَّ  .َلْم َيُكِن اللَُّه َمَعهُ 

لكن يسوع زاد  مختلطة.فكاره الأيسوع ضح له و يل ليلالجاء في نيقوديموس  َيَرى َمَلُكوَت اللَِّه.
مسكين نيقوديموس. طول حياته درسه وتمعق في ناموس موسى . يهعل غطاءوكأنه وضع 

 أمام يسوع. ال يعلم شيءواالن وجد نفسه  األنبياءوكتب 
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االنسان وال وهذه هي الحقيقة. إذا كان يسوع المسيح هو من السماء فهو يعرف ما ال يعرفه 
ألعماله  ال ،يسوعشار أ ،يسوع مع كان اهلل أننيقوديموس  اعترفعندما الحكمة البشرية. 

الذي يجب أن يحدث التغيير في الحياة وهو أهّم الى ما هو نما ، إالتي كان يصنعها يبةعجلا
: ثم قال له عمل الروح القدس. يي هتال والدة جديدةوالذي وصفه يسوع باالنسان في حياة 

وِح اَل َيْقِدُر َأْن َيدْ   جميعمثل نيقوديموس  ُخَل َمَلُكوَت اللَِّه.ِإْن َكاَن َأَحد  اَل ُيوَلُد ِمَن اْلَماِء َوالرُّ
 ؟روحماء والالو  الوالدة الجديدةب اهللملكوت يسوع ربط يقدر و وكيف هذا الكالم.  لم يفهمالناس 

  ؟يقصدا ذمف
 

من شخص عندما . س كذلكو ونيقوديم عند اليهود معروفةكانت فكرة الوالدة الجديدة أوال 
من خالل  هذاعلى كان يحصل الدين اليهودي  الىل و دخفي اليرغب كان شعب آخر 

يبين أن الدين يسوع لكن  .حسب ناموس موسىذبائح حيوانية تقديم و  الصالةو  المعمودية
َاللَُّه َلْم َيَرُه َأَحد  َقطُّ. َااِلْبُن اْلَوِحيُد ليس هو الطريق الى السماء. إنما يسوع نفسه هو الطريق. 

عند اهلل كان . يعلمنا الكتاب المقدس أن يسوع المسيح الَِّذي ُهَو ِفي ِحْضِن اآلِب ُهَو َخبَّرَ 
الطريق ليكون  أيضاوللعالم  أواللما جاء تمام الزمان أرسله اهلل الى شعبه و  قبل تأسيس العالم

 الى اهلل االب. الوحيد
 

ُتُه َلْم َتْقَبْلُه. في هذا االنجيل: األوليقول يوحنا في االصحاح  ِتِه َجاَء َوَخاصَّ َوَأمَّا  ِإَلى َخاصَّ
َالَِّذيَن ُوِلُدوا َلْيَس   َأِي اْلُمْؤِمُنوَن ِباْسِمهِ َد اللَّهِ ُكلُّ الَِّذيَن َقِبُلوُه َفَأْعَطاُهْم ُسْلَطانًا َأْن َيِصيُروا َأْوالَ 

إن ف ،حياتنافي يسوع  نقبلعندما  ِمْن َدٍم َواَل ِمْن َمِشيَئِة َجَسٍد َواَل ِمْن َمِشيَئِة َرُجٍل َبْل ِمَن اللَِّه.
رجاء جديد ونظرة جديدة الروح القدس الذي فيه وبه ويعطينا  اهانسيو  ناخطاياكل غفر ي اهلل

وة لنحيا ويغسلنا ويعطينا الق روحه فينا يغيرنا .وهو يشهد مع أرواحنا أننا أوالد اهلل في الحياة
عن اهلل . إنه نعمة أحدحتى ال يفتخر  األعمالوال الدين من العلم وال هذا ليس  .حياة اهلل فينا

 اليمان بيسوع المسيح وحد ال غير.طريق ا
 



نا مع المسيح لحياتنا القديمة ــأننا متل اقو رسالته الى روما في  األمرهذا  ذكرالرسول بولس 
 .المسيح فهو خليقة جديدةيسوع إذا كان أحد في  يقول أيضا: فإنهو وقمنا معه لحياة جديدة. 

و من عند اهلل الذي وكل شيء ه وها كل شيء قد صار جديدا د زالتإن األشياء القديمة ق
حزقيال تكلم قديما بالنبي إرادة اهلل هي تطهيرنا وقداستنا وحياتنا.  .صالحنا مع نفسه بالمسيح

َلْيُكْم َماًء َطاِهرًا َفُتَطهَُّروَن. ِمْن ُكلِّ َنَجاَسِتُكْم َوَأُرشُّ عَ : في القرن السادس قبل المسيح فقال
 َقْلَب َوِمْن ُكلِّ َأْصَناِمُكْم ُأَطهُِّرُكْم َوُأْعِطيُكْم َقْلبًا َجِديدًا َوَأْجَعُل ُروحًا َجِديَدًة ِفي َداِخِلُكْم َوَأْنِزعُ 

في سكب  هوعداهلل ّبت ــثم ث. َوَأْجَعُل ُروِحي ِفي َداِخِلُكمْ  اْلَحَجِر ِمْن َلْحِمُكْم َوُأْعِطيُكْم َقْلَب َلْحمٍ 
الذي شهد ليسوع  وأيضا بالنبي يوحنا المعمدان ئيليو النبي في كتاب روحه على كل البشر 

ومنهم أوال لتالميذه بهبة الروح القدس جاء يسوع المسيح و . مد بالروح القدسأنه هو الذي يع
 بسبب كالمهم.  نونملكل من يؤ 

 

مكتوب في أعمال قيامة يسوع من الموت. بعد يوم يوم الخمسين أي خمسين وحدث هذا 
فامتألوا  وقد توزعت وحلت على كل واحد منهم ثم ظهرت لهم ألسنة كأنها من نارالرسل: 

لما . مثلما منحهم الروح أن ينطقوا وأخذوا يتكلمون بلغات أخرى جميعا من الروح القدس
بابل عالي في مدينة برج  اكانت تتكلم لسان واحد وبنو  ،بعد نوح والطوفان ،قديماالناس 
  .األرضكل بلبل اهلل لسانهم وشتتهم على أنفسهم على اهلل  نمعظمي

 

بلسانه لكي يسمع كل البشر رسل المسيح بالروح القدس في رحمته لخالص البشرية أاهلل لكن 
. من السماءالرب يوم والى ان يعود الالى  ه وخالصه بالمسيحغفرانمحبة اهلل و رسالة ولهجته 

ؤمن بالروح القدس نأبانا.  أبابه ننادي اهلل  الروح القدس هو روح اهلل وروح المسيح يسوع.
  كلمة اهلل في الجسد.إبن اهلل و عترف ان يسوع المسيح هو ون

يسوع هو الذي المسيح أنزل كتوبه من السماء. والحقيقية هي أن  الناس تعجبها العبارة ان اهلل
كما وّعد به اهلل في شريعة موسى وكتب األنبياء . جاء بالحقنزل من السماء ليعرفنا اهلل 

حب كشف لنا  يسوع .الحنا مع اهلل بموته على الصليب من أجل خطايانايصلجاء والمزامير. 



أمام يسوع  .صورة جوهرهضياء مجد اهلل و هو  نهألصورة اهلل غير المنظور. هو ه ألناهلل 
الحياة خوف في  ونفاشلطبيعة الخطية في  نو محبوسو  ونمّتحد مهالمسيح كل الناس 

: . الموتو  اْلَجِميُع  اهلَل. َلْيَس َمْن َيْفَهُم. َلْيَس َمْن َيْطُلبُ  َلْيَس َبارٌّ َواَل َواِحد .َكَما ُهَو َمْكُتوب 
لكنه في نفس  وهذا جّيد. ان يطلب التقوى والصالح.االنسان من طبيعته َزاُغوا َوَفَسُدوا َمعًا. 

ال يفرح بموت  اهلل. لكن اهلل ال يشبه البشر. مثله هالك غير المؤمنينحتى طلب الوقت ي
الطريق لنا  وضعالكي يحيا. فهو  الشرير، إنما يفرح اهلل برجوع الشرير عن طرقه الفاسدة

َوَأمَّا اآلَن َفَقْد َظَهَر ِبرُّ اهلِل ِباإِليَماِن ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح ِإَلى ُكلِّ  :يقول الكتابالحقيقي والحي. 
ِريَن َمجَّ فهم َوَعَلى ُكلِّ الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن.  الَِّذي َقدََّمُه  انًا ِبِنْعَمِتِه ِباْلِفَداِء الَِّذي ِبَيُسوَع اْلَمِسيحِ ُمَتَبرِّ

  .فَّاَرًة ِباإِليَماِن ِبَدِمهِ اهلُل كَ 
 

اَل أَلنَُّه َهَكَذا َأَحبَّ اللَُّه اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحيَد ِلَكْي  :هلو قبوع يكشف عمق حب اهلل ويس
في يسوع المسيح نجد نعمة على نعمة.  .َيْهِلَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة اأَلَبِديَّةُ 

في يسوع . والقداسة والتبرير وحياة جديدة وأبدية إلهية تطهيرالو السالم والحرية و الغفران نجد 
 كلمة يسوعبإسمه. هذا ليس دين وال كالم فارغ. ومحبة اهلل كاملة لنا والرجاء االيمان  نجد

الَِّذي ِفيِه َأْيضًا ِإْذ  ْنِجيَل َخاَلِصُكمُ إِ  ْذ َسِمْعُتْم َكِلَمَة اْلَحقِّ إِ  الَِّذي ِفيِه َأْيضًا َأْنُتمْ هي روح وحياة. 
 ونبشر به. به . هذا هو يسوع المسيح الذي نؤمن آَمْنُتْم ُخِتْمُتْم ِبُروِح اْلَمْوِعِد اْلُقدُّوسِ 

 

لحق الحق أقول لكم إن من يسمع ايبة: رنا في هذا االنجيل بكلمته العجشيبالرب يسوع 
أرسلني تكون له الحياة األبدية، وال يحاكم في اليوم األخير، ألنه قد كالمي ويؤمن بالذي 

خوف الحياة يعيش في الذي لضال ا لإلنسانهذا قول يسوع  .انتقل من الموت إلى الحياة
ف وال بالروح الذي االنسان هو في ظالم ووهم. يعرف اهلل بالحر المسيح يسوع بدون . والموت

من يسوع إنه  ال تخفقريب. فالهو و الحقيقي النور هو الذي  هو بااليمان بإبن اهلل الوحيد
تابع  هذا االصحاحفي نهاية . هو رائد أيمننا ومكمله. إنه بي واباهلل فآمن ونأنتم تؤمن يقول:

أَلنَّ الَِّذي َأْرَسَلُه اللَُّه َيَتَكلَُّم  اللََّه َصاِدق   َوَمْن َقِبَل َشَهاَدَتُه َفَقْد َخَتَم َأنَّ : يقوليوحنا المعمدان 



وَح. اآلب واالبن والروح القدس. المجد هلل نعم.  ِبكاَلِم اللَِّه. أَلنَُّه َلْيَس ِبَكْيٍل ُيْعِطي اللَُّه الرُّ
 ونقول:والكنيسة والرسل  ءقول االن شهادتنا اللي هي شهادة االنبيانو آمين. 

 

الوحيد  هإبنضابط الكل خالق السماء واألرض، وبربنا يسوع المسيح الأنا أومن باهلل اآلب 
الذي حبل به من الروح القدس وولد من مريم العذراء، وتألم على عهد بيالطس البنطي 

ونزل الى الهاوية وقام أيضا في اليوم الثالث من بين األموات وصعد  قُــبرلب ومات و ـوصُ 
 األحياءوسيأتي من هناك ليدين  الضابط الكل،يمين اهلل اآلب  لىوجلس عالى السماوات 

وبشركة القديسين وبمغفرة  الكنيسة المقدسة الجامعة. وأومن بالروح القدس، وبواألموات
 جميعا نعمة ربنا يسوع المسيح ناولتكن مع الخطايا وبقيامة الموتى وبالحياة األبدية. آمـــيــن

 .نوشركة الروح القدس. آمي ومحبة اهلل


