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االحد  .2018 .05 .20إنجيل يوحنا  .16 :3الموضوع :سكب الروح القدس.

السالم عليكم .عظتنا اليوم هي من إنجيل يوحنا االصحاح الثالث وااليات  16الى  .21وهو
حديث كان بين يسوع المسيح وعالم من علماء اليهود الكبار إسمه نيقوديموس قال له يسوع
خالل الحديث:
ِ
لِ َك ْي الَ َي ْهلِ َ
ون لَهُ
ك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن بِه َب ْل تَ ُك ُ
ِ
ِِ
ص بِ ِه ا ْل َعالَ ُم .اَلَِّذي
لَيد َ
ين ا ْل َعالَ َم َب ْل لَي ْخلُ َ

َح َّ
يد
ب اللَّهُ ا ْل َعالَ َم َحتَّى َب َذ َل ْابَنهُ ا ْل َو ِح َ
ألََّنهُ َه َك َذا أ َ
ا ْل َحَياةُ األََب ِدَّيةُ .ألََّنهُ لَ ْم ُي ْرِس ِل اللَّهُ ْابَنهُ إِلَى ا ْل َعالَِم
ِ
َِّ
ِ
اسِم ْاب ِن اللَّ ِه ا ْل َو ِح ِيدَ .و َه ِذ ِه ِه َي
ان َوالذي الَ ُي ْؤ ِم ُن قَ ْد د َ
ُي ْؤ ِم ُن بِه الَ ُي َد ُ
ين ألََّنهُ لَ ْم ُي ْؤ ِم ْن بِ ْ
َّ
الن ِ
اس الظُّْل َمةَ أَ ْكثََر ِم َن ُّ
ب َّ
ونةُ :إِ َّن ُّ
َح َّ
ور أل َّ
ت
َع َمالَهُ ْم َك َان ْ
َن أ ْ
الد ْي ُن َ
اء إِلَى ا ْل َعالَِم َوأ َ
الن ُ
ور قَ ْد َج َ
الن َ
ِ ِ
الن ِ
ور َوالَ َيأْتِي إِلَى ُّ
ض ُّ
ِشِّر َيرةً .أل َّ
َما َم ْن
َع َمالُهَُ .وأ َّ
ور لَِئ َّال تَُوَّب َخ أ ْ
َن ُك َّل َم ْن َي ْع َم ُل السَّيِّآت ُي ْبغ ُ
الن َ
َي ْف َع ُل ا ْل َح َّ
الن ِ
ق فَُي ْقبِ ُل إِلَى ُّ
َع َمالُهُ أََّنهَا بِاللَّ ِه َم ْع ُمولَة.
ور لِ َك ْي تَ ْ
ظهَ َر أ ْ
هذا كالم الرب يسوع المسيح
ِ ِ ِ
وس وللعالم أجمع الن اهلل أرسل إبنه يسوع الى إسرائيل أوال والى
يم ُ
قاله لهذا العال ـم نيقُود ُ
ع لَ ْيالً َوقَا َل لَهَُ :يا ُم َعلِّ ُم
اء إِلَى َي ُسو َ
العالم أيضا .في بداية هذا النص نق أر أن نيقوديموس َج َ

ت ِمن اللَّ ِه معلِّماً ألَن لَ ْيس أَحد ي ْق ِدر أَن يعم َل ه ِذ ِه اآلي ِ
ت تَ ْع َم ُل إِ ْن
ات الَّتِي أ َْن َ
ْ َ َ َ ُ ْ ََْ َ
َ
َن ْعلَ ُم أََّن َك قَ ْد أَتَْي َ َ
َُ
ِ
ق ا ْل َح َّ
لَ ْم َي ُك ِن اللَّهُ َم َعهُ .فَقَا َل َي ُسوعُ :ا ْل َح َّ
َن
ق أَقُو ُل لَ َ
َحد الَ ُيولَ ُد ِم ْن فَ ْو ُ
ق الَ َي ْقد ُر أ ْ
ان أ َ
ك :إِ ْن َك َ

وت اللَّ ِه .نيقوديموس جاء في الليل ليوضح له يسوع أفكاره المختلطة .لكن يسوع زاد
َي َرى َملَ ُك َ
وكأنه وضع غطاء عليه .مسكين نيقوديموس .طول حياته درسه وتمعق في ناموس موسى
وكتب األنبياء واالن وجد نفسه ال يعلم شيء أمام يسوع.

وهذه هي الحقيقة .إذا كان يسوع المسيح هو من السماء فهو يعرف ما ال يعرفه االنسان وال
الحكمة البشرية .عندما اعترف نيقوديموس أن اهلل كان مع يسوع ،أشار يسوع ،ال ألعماله
أهم في الحياة وهو التغيير الذي يجب أن يحدث
العجيبة التي كان يصنعها ،إنما الى ما هو ّ
في حياة االنسان والذي وصفه يسوع بوالدة جديدة التي هي عمل الروح القدس .ثم قال له:

ِ
إِن َكان أَحد الَ يولَ ُد ِمن ا ْلم ِ
وت اللَّ ِه .نيقوديموس مثل جميع
اء َو ُّ
َن َي ْد ُخ َل َملَ ُك َ
الرو ِح الَ َي ْقد ُر أ ْ
ُ
ْ َ َ
َ َ
الناس لم يفهم هذا الكالم .وكيف يقدر ويسوع ربط ملكوت اهلل بالوالدة الجديدة والماء والروح؟

فمذا يقصد؟
أوال فكرة الوالدة الجديدة كانت معروفة عند اليهود ونيقوديموس كذلك .عندما شخص من
شعب آخر كان يرغب في الدخول الى الدين اليهودي كان يحصل على هذا من خالل
المعمودية والصالة وتقديم ذبائح حيوانية حسب ناموس موسى .لكن يسوع يبين أن الدين

َّ
يد
َحد قَطُّ .اَ ِال ْب ُن ا ْل َو ِح ُ
ليس هو الطريق الى السماء .إنما يسوع نفسه هو الطريق .اَللهُ لَ ْم َي َرهُ أ َ
ض ِن ِ
اآلب ُه َو َخَّب َر .يعلمنا الكتاب المقدس أن يسوع المسيح كان عند اهلل
الَِّذي ُه َو ِفي ِح ْ

قبل تأسيس العالم ولما جاء تمام الزمان أرسله اهلل الى شعبه أوال وللعالم أيضا ليكون الطريق

الوحيد الى اهلل االب.
ِِ
َما
اء َو َخاصَّتُهُ لَ ْم تَ ْقَب ْلهَُ .وأ َّ
يقول يوحنا في االصحاح األول في هذا االنجيل :إِلَى َخاصَّته َج َ
َي ا ْلمؤ ِم ُنون بِ ِ ِ َِّ
َّ ِ
ِ
َِّ
ين ُولِ ُدوا لَ ْي َس
ين قَبِلُوهُ فَأ ْ
اه ْم ُس ْلطَاناً أ ْ
َعطَ ُ
اسمه اَلذ َ
ُك ُّل الذ َ
َن َيص ُيروا أ َْوالَ َد الله أ ِ ُ ْ َ ْ

ِم ْن َدٍم َوالَ ِم ْن َم ِش َيئ ِة َج َس ٍد َوالَ ِم ْن َم ِش َيئ ِة َر ُج ٍل َب ْل ِم َن اللَّ ِه .عندما نقبل يسوع في حياتنا ،فإن
اهلل يغفر كل خطايانا وينساها ويعطينا الروح القدس الذي فيه وبه رجاء جديد ونظرة جديدة
في الحياة وهو يشهد مع أرواحنا أننا أوالد اهلل .روحه فينا يغيرنا ويغسلنا ويعطينا القوة لنحيا
حياة اهلل فينا .ليس هذا من العلم وال الدين وال األعمال حتى ال يفتخر أحد .إنه نعمة اهلل عن
طريق االيمان بيسوع المسيح وحد ال غير.

الرسول بولس ذكر هذا األمر في رسالته الى روما وقال أننا مت ـنا مع المسيح لحياتنا القديمة
وقمنا معه لحياة جديدة .ويقول أيضا :فإنه إذا كان أحد في يسوع المسيح فهو خليقة جديدة.
إن األشياء القديمة قد زالت وها كل شيء قد صار جديدا وكل شيء هو من عند اهلل الذي
صالحنا مع نفسه بالمسيح .إرادة اهلل هي تطهيرنا وقداستنا وحياتنا .تكلم قديما بالنبي حزقيال

ِ
ش علَ ْي ُكم ماء طَ ِ
ِّ
استِ ُك ْم
اه اًر فَتُ َ
طهَّ ُر َ
ون .م ْن ُكل َن َج َ
في القرن السادس قبل المسيح فقالَ :وأ َُر ُّ َ ْ َ ً
ِِ
َجع ُل روحاً ج ِد َ ِ
ِ
ام ُكم أُطَهِّرُكم وأ ْ ِ
و ِمن ُك ِّل أ ِ
ب
َ ْ
يدةً في َداخل ُك ْم َوأ َْن ِزعُ َق ْل َ
َ
ْ
ُعطي ُك ْم َق ْلباً َجديداً َوأ ْ َ ُ
َصَن ْ
ُ ْ َ

وحي ِفي َد ِ
َجع ُل ر ِ
ِ
ِ
ُع ِطي ُكم َق ْل َ ٍ
اخِل ُك ْم .ثم ث ـّبت اهلل وعده في سكب
ب لَ ْحم َوأ ْ َ ُ
ا ْل َح َج ِر م ْن لَ ْحم ُك ْم َوأ ْ ْ
روحه على كل البشر في كتاب النبي يوئيل وأيضا بالنبي يوحنا المعمدان الذي شهد ليسوع
أنه هو الذي يعمد بالروح القدس .وجاء يسوع المسيح بهبة الروح القدس لتالميذه أوال ومنهم

لكل من يؤمنون بسبب كالمهم.
وحدث هذا يوم الخمسين أي خمسين يوم بعد قيامة يسوع من الموت .مكتوب في أعمال
الرسل :ثم ظهرت لهم ألسنة كأنها من نار وقد توزعت وحلت على كل واحد منهم فامتألوا
جميعا من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات أخرى مثلما منحهم الروح أن ينطقوا .لما
الناس قديما ،بعد نوح والطوفان ،كانت تتكلم لسان واحد وبنوا برج عالي في مدينة بابل
معظمين أنفسهم على اهلل بلبل اهلل لسانهم وشتتهم على كل األرض.
لكن اهلل في رحمته لخالص البشرية أرسل المسيح بالروح القدس لكي يسمع كل البشر بلسانه
ولهجته رسالة محبة اهلل وغفرانه وخالصه بالمسيح الى اليوم والى ان يعود الرب من السماء.
الروح القدس هو روح اهلل وروح المسيح يسوع .به ننادي اهلل أبا أبانا .بالروح القدس نؤمن
ونعترف ان يسوع المسيح هو إبن اهلل وكلمة اهلل في الجسد.
الناس تعجبها العبارة ان اهلل أنزل كتوبه من السماء .والحقيقية هي أن المسيح يسوع هو الذي
وعد به اهلل في شريعة موسى وكتب األنبياء
نزل من السماء ليعرفنا اهلل بالحق .جاء كما ّ

والمزامير .جاء ليصالحنا مع اهلل بموته على الصليب من أجل خطايانا .يسوع كشف لنا حب

اهلل ألنه هو صورة اهلل غير المنظور .ألنه هو ضياء مجد اهلل وصورة جوهره .أمام يسوع
المسيح كل الناس هم متّحدون ومحبوسون في طبيعة الخطية فاشلون في خوف الحياة
ِ
والموتَ .كما هو م ْكتُوب :لَ ْيس ب ٌّار والَ و ِ
احد .لَ ْي َس َم ْن َي ْفهَ ُم .لَ ْي َس َم ْن َي ْ
طلُ ُ
ب اهللَ .ا ْل َجميعُ
َ َُ َ
َ َ َ َ
جيد .لكنه في نفس
َز ُ
اغوا َوفَ َس ُدوا َمعاً .االنسان من طبيعته ان يطلب التقوى والصالح .وهذا ّ
الوقت يطلب حتى هالك غير المؤمنين مثله .لكن اهلل ال يشبه البشر .اهلل ال يفرح بموت
الشرير ،إنما يفرح اهلل برجوع الشرير عن طرقه الفاسدة لكي يحيا .فهو وضعا لنا الطريق

اآلن فَقَ ْد َ ِ ِ ِ ِ
يم ِ
يح إِلَى ُك ِّل
ع ا ْل َم ِس ِ
الحقيقي والحي .يقول الكتابَ :وأ َّ
ان بَِي ُسو َ
َما َ
ظهَ َر ب ُّر اهلل باإل َ
ع ا ْلم ِس ِ َِّ
َِّ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ
يح الذي قَ َّد َمهُ
ون .فهم ُمتََبِّرِر َ
ين ُي ْؤ ِم ُن َ
َو َعلَى ُك ِّل الذ َ
ين َم َّجاناً بن ْع َمته با ْلف َداء الذي بَي ُسو َ َ
َّ ِ ِ
يم ِ
ان بِ َد ِم ِه.
اهللُ َكف َارةً باإل َ
َح َّ
يد لِ َك ْي الَ
ب اللَّهُ ا ْل َعالَ َم َحتَّى َب َذ َل ْابَنهُ ا ْل َو ِح َ
ويسوع يكشف عمق حب اهلل بقوله :ألََّنهُ َه َك َذا أ َ
ِ
ون لَهُ ا ْل َحَياةُ األََب ِدَّيةُ .في يسوع المسيح نجد نعمة على نعمة.
َي ْهلِ َ
ك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن بِه َب ْل تَ ُك ُ
نجد الغفران والسالم والحرية والتطهير والقداسة والتبرير وحياة جديدة وأبدية إلهية .في يسوع
نجد االيمان والرجاء ومحبة اهلل كاملة لنا بإسمه .هذا ليس دين وال كالم فارغ .كلمة يسوع

ص ُكم الَِّذي ِف ِ
ِ
هي روح وحياة .الَِّذي ِف ِ
يه أ َْيضاً أ َْنتُ ْم إِ ْذ َس ِم ْعتُ ْم َكلِ َمةَ ا ْل َح ِّ
يه أ َْيضاً إِ ْذ
ق إِ ْن ِج َ
يل َخالَ ُ
آم ْنتُ ْم ُختِ ْمتُ ْم بِ ُرو ِح ا ْل َم ْو ِع ِد ا ْلقُ ُّد ِ
وس .هذا هو يسوع المسيح الذي نؤمن به ونبشر به.
َ
الرب يسوع يبشرنا في هذا االنجيل بكلمته العجيبة :الحق الحق أقول لكم إن من يسمع
كالمي ويؤمن بالذي أرسلني تكون له الحياة األبدية ،وال يحاكم في اليوم األخير ،ألنه قد
انتقل من الموت إلى الحياة .هذا قول يسوع لإلنسان الضال الذي يعيش في خوف الحياة

والموت .بدون يسوع المسيح االنسان هو في ظالم ووهم .يعرف اهلل بالحرف وال بالروح الذي
هو بااليمان بإبن اهلل الوحيد الذي هو النور الحقيقي وهو القريب .فال تخف من يسوع إنه
يقول :أنتم تؤمنون باهلل فآمنوا بي .إنه هو رائد أيمننا ومكمله .في نهاية هذا االصحاح تابع
ادتَه فَقَ ْد َختَم أ َّ َّ
ص ِادق أل َّ
َن الَِّذي أ َْر َسلَهُ اللَّهُ َيتَ َكلَّ ُم
يوحنا المعمدان يقولَ :و َم ْن قَبِ َل َشهَ َ ُ
َن اللهَ َ
َ

الرو َح .نعم .المجد هلل اآلب واالبن والروح القدس.
بِكالَِم اللَّ ِه .ألََّنهُ لَ ْي َس بِ َكْي ٍل ُي ْع ِطي اللَّهُ ُّ
آمين .ونقول االن شهادتنا اللي هي شهادة االنبياء والرسل والكنيسة ونقول:
أنا أومن باهلل اآلب الضابط الكل خالق السماء واألرض ،وبربنا يسوع المسيح إبنه الوحيد
الذي حبل به من الروح القدس وولد من مريم العذراء ،وتألم على عهد بيالطس البنطي
وصـلب ومات وقُــبر ونزل الى الهاوية وقام أيضا في اليوم الثالث من بين األموات وصعد
ُ
الى السماوات وجلس على يمين اهلل اآلب الضابط الكل ،وسيأتي من هناك ليدين األحياء
واألموات .وأومن بالروح القدس ،وبالكنيسة المقدسة الجامعة وبشركة القديسين وبمغفرة
الخطايا وبقيامة الموتى وبالحياة األبدية .آمـ ـيــن ولتكن معنا جميعا نعمة ربنا يسوع المسيح
ومحبة اهلل وشركة الروح القدس .آمين.

