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Sunnuntai 16.06.2019- Joh. 3 : 1-15. Aihe : Salattu Jumala.
Lukukapaaleet: Ps 95: 1-7; Jes. 6: 1-10; Room. 11: 33-36

نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح .وعظتنا اليوم هي من إنجيل يوحنا واالصحاح الثالث
وااليات رقم واحد الة خمسطاش .واليكم القراء باسم ربنا يسوع:
َكان ِإ ْنس ِ
ين اسم ُه ِنيُقوِديموس رِئ ٌ ِ ِ
ِ ِِ
ال َل ُهَ :يا ُم َعلِ ُم َن ْعَل ُم
َ َ ٌ
اء ِإَلى َي ُسو َ
ُ ُ َ
ع َل ْيالً َوَق َ
ان م َن اْلَفريسي َ ْ ُ
يس لْل َي ُهودَ .ه َذا َج َ
َّللاِ معلِماً ألَن َليس أَحد يْقِدر أَن يعمل هِذِه اآلي ِ
ِ
َّللاُ َم َع ُه.
ات َّالِتي أ َْن َت تَ ْع َم ُل ِإ ْن َل ْم َي ُك ِن َّ
ْ ْ َ ٌَ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ
َ
أََّن َك َق ْد أَتَ ْي َت م َن َّ ُ َ
َفَقال يسوع :اْلح َّق اْلح َّق أَُقول َلكِ :إن كان أَحد الَ يوَلد ِمن َفوق الَ يْقِدر أَن يرى مَلكوت َّ ِ
ال َل ُه
ُ َ ْ َ َ َ ٌ ُ ُ ْ ْ ُ َ ُ ْ ََ َ ُ َ
َ
َ َُ ُ َ
َّللاَ .ق َ
اإلنسان أَن يوَلد وهو َشي ٌخ؟ أََلعَّله يْقِدر أَن يدخل ب ْ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
اب
وسَ :ك ْي َ
ف ُي ْمك ُن ِ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ ْ
َ ُ َ ُ ْ َْ ُ َ َ
َج َ
ط َن أُمه ثَان َي ًة َوُيوَل َد؟ أ َ
يم ُ
نيُقود ُ
الرو ِح الَ يْقِدر أَن يدخل مَلكوت َّ ِ
يسوع :اْلح َّق اْلح َّق أَُقول َلكِ :إن َكان أَحٌد الَ يوَلد ِمن اْلم ِ
ود
اء َو ُّ
َّللا .اَْل َم ْوُل ُ
َ ُ ْ َْ ُ َ َ ُ َ
ُ َ ْ َ َ
َ
َُ ُ َ
ُ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يح
ود ِم َن ُّ
الرو ِح ُه َو ُروٌح .الَ تَتَ َع َّج ْب أَني ُقْل ُت َل َكَ :ي ْن َبغي أ ْ
م َن اْل َج َسد َج َسٌد ُه َو َواْل َم ْوُل ُ
َن تُوَلُدوا م ْن َف ْو ُق .اَ ِلر ُ
ص ْوتَ َها َل ِكَّن َك الَ تَ ْعَل ُم ِم ْن أ َْي َن تَ ْأِتي َوالَ ِإَلى أ َْي َن تَ ْذ َه ُبَ .ه َك َذا ُك ُّل َم ْن ُوِل َد ِم َن
اء َوتَ ْس َم ُع َ
تَ ُه ُّب َح ْي ُث تَ َش ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
يل َوَل ْس َت تَ ْعَل ُم َه َذا؟
ُّ
ف ُي ْمك ُن أ ْ
وسَ :ك ْي َ
َج َ
َن َي ُكو َن َه َذا؟ أ َ
يم ُ
اب َي ُسوعُ :أ َْن َت ُم َعل ُم إ ْس َرائ َ
الرو ِحَ .ف َسأََل ُه نيُقود ُ
ول َل َكِ :إ َّن َنا ِإنَّ َما َنتَ َكلَّ ُم ِب َما َن ْعَل ُم َوَن ْش َهُد ِب َما َأرَْي َنا َوَل ْستُ ْم تَْقَبُلو َن َش َه َادتََناِ .إ ْن ُك ْن ُت ُقْل ُت َل ُك ُم
اَْل َح َّق اْل َح َّق أَُق ُ
السم ِاوي ِ
ِ ِ
السم ِ
َّات؟ وَل ْيس أَحٌد ِ ِ
َّات وَلستُم تُ ْؤ ِمُنو َن َف َك ْي َ ِ ِ
اء ِإالَّ َّالِذي
األ َْرضي َ ْ ْ
صع َد إَلى َّ َ
َ َ َ َ
ف تُ ْؤمُنو َن إ ْن ُقْل ُت َل ُك ُم َّ َ
ِ
ِ
ن َزل ِمن َّ ِ
ِ
ِ
اإل ْنس ِ
َن ُي ْرَف َع
ان َّالِذي ُه َو ِفي َّ
وسى اْل َحيَّ َة في اْل َب ِريَّة َه َك َذا َي ْن َبغي أ ْ
َ َ َ
الس َماءَ .وَك َما َرَف َع ُم َ
الس َماء ْاب ُن َ
ِ
اإل ْنس ِ
ان لِ َكي الَ َي ْهلِ َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِه َب ْل تَ ُكو ُن َل ُه اْل َح َياةُ األ ََبِدَّي ُة.
ْاب ُن َ
ْ
هذا كالم هللا
ع َل ْيالً .هذا الرجل كان عضو في مجلس الشيوخ المحكمة العليا .جاء الى يسوع
اء ِإَلى َي ُسو َ
نيقوديموس َج َ
ليال ليكون وحده مع يسوع حتى ال يزعجهم أحد؛ أو رما من العادة الشرقية أن الحديث يحلو خالل الليل.
نيقوديموس جاء الى يسوع النه سمع ما كان يعمله يسوع من أعمال عجيبة فكانت هذه دليل أنه من هللا.

ونيقوديموس هو مثال لكل من ينظر الى هللا أكثر ما ينظر الى الناس وما يقولوه .نيقوديموس حب يعرف
هل يسوع هو المسيح من هللا حقا؟
في الحقيقة االنسان أمام يسوع يرى حياته في ظالم بال أمل باطلة دون معنى وال هدف حتى يشرق عليه
الرب يسوع نور الحياة .االنسان الذي يعطي حياته هلل في حضور يسوع وباسم يسوع يرى ما بعد الحياة

االرضية :يرى األبدية في يسوع الباب والطريق الحقيقي والحي للسماء .ال أحد يقدر يدخل ملكوت هللا الن
هللا لم يوضع طريق آخر ولم يعطينا إسم آخر تحت السماء به يجب أن نخلص .ونيقوديموس لم يكتف

بالعلوم الدينية وال حتى بااليمان بان هللا واحد ،لكنه تقدم في ظالم الليل وظالم حياته الى يسوع .على

طَل ْب ُت ِإَلى َّ ِ
ظ ُروا
اب لِي َو ِم ْن ُك ِل َم َخ ِاوِفي أ َْنَق َذِني؛ َن َ
مثل داود الملك الذي قال في أحد مزاميرهَ :
استَ َج َ
الرب َف ْ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ َّ
ِ ِ
ص ُه.
ص َرَخ َو َّ
وه ُه ْم َل ْم تَ ْخ َج ْل؛ َه َذا اْلم ْسك ُ
استََن ُاروا َوُو ُج ُ
الر ُّب ْ
إَل ْيه َو ْ
استَ َم َع ُه َوم ْن ُكل ضيَقاته َخل َ
ين َ
ونيقوديموس اصبح مثاال لكثيرين .في ظالم الحياة سمع صوت الرب وأرى نوره .ويسوع يقول في هذا
ِ
ِ ِ
السم ِ
ِ
ِ
اآلب َفِإَل َّي ُيْقِب ُل وم ْن ُيْقِب ْل ِإَل َّي الَ أ ْ ِ
اء َل ْي َس
االنجيلُ :ك ُّل َما ُي ْعطيني ُ
ُخر ْج ُه َخارجاً ألَني َق ْد َن َ ْزل ُت م َن َّ َ
ََ
َع َم َل َم ِش َيئِتي َب ْل َم ِش َيئ َة َّالِذي أ َْرَسَلِني .ونيقوديموس جاء بإحترام وقلب مخلص وقالَ :يا ُم َعلِ ُمَ ،ن ْعَل ُم أََّن َك
أل ْ
َّللاِ معلِماً ألَن َليس أَحد يْقِدر أَن يعمل هِذِه اآلي ِ
ِ
َّللاُ َم َع ُه .كان
ات َّالِتي أ َْن َت تَ ْع َم ُل ِإ ْن َل ْم َي ُك ِن َّ
ْ ْ َ ٌَ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ
َ
َق ْد أَتَ ْي َت م َن َّ ُ َ
نيقوديموس يعرف هللا من الكتب المقدسة والتربية األخالقية الحسنة .لكنه لم يعرف هللا معرفة شخصية

فشيئا.
شيئا ً
حتى أزال الرب يسوع الحجاب عن عيونه ً
ول َل َكِ ،إ ْن
ويسوع نقله مباشرة الى الحقيقة التي يعجز العقل البشري عن إدراكها فقال له :اْل َح َّق اْل َح َّق أَُق ُ
ِ
ِ
َّللاِ .يولد من فو ُق ،يرى ملكوت هللا؟ ما معنى هذا
َن َي َرى َمَل ُكو َت َّ
َحٌد الَ ُيوَلُد م ْن َف ْو ُق الَ َيْقد ُر أ ْ
َك َ
ان أ َ
ِ ِ
وس العالم رئيس لليهود َف ِهم كالم يسوع بعقله الطبيعي
يم ُ
الكالم؟ لم يتكلم بمثله أي نبي من ُ
قبل .نيُقود ُ
َّ ِ
طن أ ِ
ف ُيم ِك ُن ِ
ُم ِه ثَ ِان َي ًة َوُيوَل َد؟ الرد معقول.
َن ُيوَل َد َو ُه َو َش ْي ٌخ ،أََل َعل ُه َيْقد ُر أ ْ
ان أ ْ
َن َي ْد ُخ َل َب ْ َ
اإل ْن َس َ
فقالَ :ك ْي َ ْ
كيف يقدر االنسان أن يولد من جديد وهو شيخ وصل الى حدود الحياة؟ واالنسان يخرج من بطن أمه مرة
واحدة .يعيش ثم يموت .ويسوع يتكلم عن والدة جديدة .فما معنى هذا؟

في الحقيقة يسوع كشف أن الوالدة الجديدة هي عمل الروح القدس .يسوع لم يتكلم لنيقوديموس على
الدخول الى دين سماوي .يسوع لم يتكلم أبدا أن هللا أنزل عليه االنجيل .هذه خرافات وأكاذيب الناس حتى
يجعلوك تصدق ما عمله هم من ترتيب لما يعتبروه وحي إالهي .هللا لم ينزل أي كتاب على أي شخص.
يح مصالِحاً اْلعاَلم لِنْف ِس ِه َغير ح ِ
ِ
هللا هو الذي نزل من السماء وَك ِ
اه ْم .والرب
اس ٍب َل ُه ْم َخ َ
َ َ َ
َ
ط َاي ُ
َْ َ
ان في اْل َمس ِ ُ َ
يسوع كلمة هللا في الجسد استمر يقول لذاك الشيخ :اْلح َّق اْلح َّق أَُقول َلكِ :إن َكان أَحٌد الَ يوَلد ِمن اْلم ِ
اء
ُ َ ْ َ َ
َ
َ
ُ ُ َ َ
ِ
َّللاِ.
وت َّ
َو ُّ
َن َي ْد ُخ َل َمَل ُك َ
الرو ِح الَ َيْقد ُر أ ْ

نيقوديموس مسكين ،جاء في الليل ليوضح له يسوع االمر لكن الرب زاد حيره .ويسوع كان يشير الى
ِ
الوالدة الروحية وال الى الوالدة الطبيعية .فقال له :اَْلموُل ِ
الرو ِح ُه َو ُروٌح.
ود ِم َن ُّ
ود م َن اْل َج َسد هو َج َسٌد َواْل َم ْوُل ُ
َْ ُ
ط ِ
ِ ِ
ُّ
اسِت ُك ْم َو ِم ْن
اه اًر َفتُ َ
اء َ
ط َّه ُرو َن .م ْن ُكل َن َج َ
أقوال الرب يسوع تذكر أقوال هللا للنبي حزقيالَ :وأَ ُرش َعَل ْي ُك ْم َم ً
ط ِهرُكم .وأ ِ
ُك ِل أ ِ
يكم َقْلباً جِديداً وأَجعل روحاً جِديدة ِفي د ِ
اخلِ ُك ْم َوأ َْن ِزعُ َقْل َب اْل َح َج ِر ِم ْن َل ْح ِم ُك ْم
َ
َ ًَ
َص َنام ُك ْم أُ َ ُ ْ َ ْ
َ َْ ُ ُ
َ
ْ
ُعط ُ ْ
وأ ِ
وحي ِفي د ِ
يكم َقْلب َلح ٍم وأَجعل ر ِ
اخلِ ُك ْم .والتطهير بالماء يشير لعمل الروح القدس في االنسان ويعلن
َ
َ ْ
ُعط ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ
مسبقا المعمودية التي أوصى بها الرب يسوع أنها تكون باسم اآلب واالبن والروح القدس.

الوالدة الجديدة هي اللحظة التي تقبل فيها يسوع ربا ومخلصا في حياتك .فهي الوالدة من فوق عمل الرب
الذي جاء هو من فوق ليرفعنا اليه؛ هو طهرنا بدمه المسفوك على الصليب لنكون له وعرفنا هللا بالحق

ومعرفة هللا هي الحياة األبدية .الرسول بولس الذي كان معاص ار لنيقوديموس كتب بالروح القدس يقول لنا:
ِ
ور ِفي َّ ِ
اسُل ُكوا
ظْل َم ًة َوأ َّ
اء ُه ْم ألََّن ُك ْم ُك ْنتُ ْم َق ْبالً ُ
َحٌد ِب َكالَ ٍم َباط ٍل والَ تَ ُك ُ
َما َ
اآلن َفُن ٌ
فالَ َي ُغ َّرُك ْم أ َ
الربْ .
ونوا ُش َرَك َ
ِ ِ
َكأ َْوالَِد ُن ٍ
ور أل َّ
صالَ ٍح َوبِ ٍر َو َح ٍق .صادق قول الرب .الدليل للوالدة الجديدة ليس
َن ثَ َم َر ُّ
الرو ِح ُه َو في ُكل َ

أنك تصلي بلسان غير مفهوم يقول عنه البعض إنه لسان المالئكة .الوالدة الجديدة هي عمل الروح القدس

بااليمان بيسوع المسيح إبن هللا.
في بداية هذا االنجيل يقول يوحنا أن يسوع نور الحياة جاء ِإَلى خ َّ ِ ِ
َما ُك ُّل
اصتُ ُه َل ْم تَْقَبْل ُهَ ،وأ َّ
اء َو َخ َّ
َ
اصته َج َ
صيروا أَوالَد َّ ِ
َي اْلمؤ ِمنون ِب ِ ِ َّ ِ
َّ ِ
طاناً أ ِ
ين ُولُِدوا َل ْي َس ِم ْن َد ٍم َوالَ ِم ْن
َع َ
َن َي ُ ْ َ
اه ْم ُسْل َ ْ
اسمه ،اَلذ َ
ين َقِبُلوهُ َفأ ْ
الذ َ
ط ُ
َّللا أ ِ ُ ْ ُ َ ْ
َّللاِ .نعم .المولود من الجسد جسد ،والمولود من الروح هو روح.
َم ِش َيئ ِة َج َسٍد َوالَ ِم ْن َم ِش َيئ ِة َرُج ٍل َب ْل ِم َن َّ
والرب يسوع يقارن قوة الريح بعمل الروح العجيب .ال يمكن رؤيتَ ُهما إال من خالل الصوت واآلثار
ِ
َن َي ُكو َن َه َذا؟
ف ُي ْمك ُن أ ْ
وبااليمان والطاعة ليسوع المسيح الحي في كل حين ومكان .نيقوديموس سالَ :ك ْي َ
ِ ِ ِ
يل َوَل ْس َت تَ ْعَل ُم َه َذا؟ وأقوال الرب يسوع تتوجه لعلماء االزهر وغيرهم الذين
وأ َ
َج َابه َي ُسوعُ :أ َْن َت ُم َعل ُم إ ْس َرائ َ

يرفضون سلطان هللا بإبنه يسوع محبة لوظيفتهم وسمعتهم مثل المجلس اليهودي .والرب يسوع حكم بقوله:
السماو ِ
ِ
ِ
الن ِ
ات ُقَّدام َّ
اس َفالَ تَ ْد ُخُلو َن أ َْنتُ ْم َوالَ
اؤو َن ألََّن ُك ْم تُ ْغلُقو َن َمَل ُك َ
ُّها اْل َكتََب ُة َواْلَف ِريسيُّو َن اْل ُم َر ُ
َوْي ٌل َل ُك ْم أَي َ
وت َّ َ َ
َ
تَدعو َن َّ ِ ِ
ين َي ْد ُخُلو َن.
الداخل َ
َُ

نيقوديموس لم يفهم أقوال المسيح .ومن يفهمها إن لم يعلمه الرب ويفتح ذهنه؟ ِ
ان البشري الَ َيْقَب ُل
اإل ْن َس َ
ِ
ِ
َن تمييزها ِإَّنما يحتاج لحس ر ِ
َن َي ْع ِرَف ُها أل َّ
وحي .ال أحد يقدر يعرف
ُرو ِح هللا ألََّن ُه يعتبرها َج َهاَل ٌة َوالَ َيْقد ُر أ ْ
ُ
َ

هللا بالحق إن لم يسمع ليسوع كلمة هللا المتجسد .ال أحد يقدر يرى ملكوت هللا ويدخل اليه إن لم ينظر الى

يسوع ويتبعه النه جاء هو من السماء .يسوع أشار مسبقا كيف سيفتح هو الطريق لنا للدخل الى ملكوت
وسى اْل َحَّي َة ِفي
هللا بموته على الصليب فذكر مثل الحية التي رفعها موسى في البرية فقالَ :وَك َما َرَف َع ُم َ
ِ
ِ
ِ
اإل ْنس ِ
ان لِ َكي الَ َي ْهلِ َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِه َب ْل تَ ُكو ُن َل ُه اْل َح َياةُ األ ََبِدَّي ُة .وهذه
اْل َب ِريَّة َه َك َذا َي ْن َبغي أ ْ
َن ُي ْرَف َع ْاب ُن َ
ْ
القصة هي مفصلة في كتاب الخروج ،ثاني كتب موسى.
وفي متابعة كالمه لنيقوديموس ولكل البشرية كشف الرب يسوع عمق روح هللا فقال :ألََّن ُه َ
هك َذا أ َ
َح َّب هللاُ
اْل َعاَل َم َحتَّى َب َذ َل ْاب َن ُه اْل َو ِح َيد لِ َكي الَ َي ْهلِ َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِه َب ْل تَ ُكو ُن َل ُه اْل َح َياةُ األ ََبِديَّ ُةَّ .
فإن هللاَ لم ُي ْرسل
ْ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ص اْل َعاَل ُم به .هذه هي بشارة االنجيل للوالدة الجديدة للحياة األبدية.
ْاب َن ُه ِإَلى اْل َعاَل ِم ل َيد َ
ين اْل َعاَل َمَ ،ب ْل ل َي ْخـُل َ
بفضل يسوع ختمنا هللا بالروح القدس للحياة األبدية .وهذه الحياة األبدية هي لكل من يؤمن باهلل باسم

يحَ .ف ِم ْن َف ْر ِط َر ْح َمِت ِه
ع اْل َم ِس ِ
ك هللاُ أَُبو َربَِنا َي ُسو َ
يسوع المسيح الحي والمنتصر .هو رجاؤنا الثابت .تََب َار َ
اس ِقي ِ
اْلع ِظيم ِة وَلدنا ِوالَدة ثَ ِاني ًة مع ِطياً ِإيَّانا حي ِ
الرج ِ
ِ ِ
اء َعَلى أَس ِ
يح ِم ْن َب ْي ِن
ع اْل َم ِس ِ
امة َي ُسو َ
َ ََ ً
َ َ َ ََ َ ً َ ُ ْ
اة َجد َيد ًة َمل َيئ ًة ب َّ َ
ََ
َ
السماو ِ
ِ
ِ
ات .آمين.
األ َْم َوات َوإِ ْرثاً الَ َيْف َنى َوالَ َيْف ُسُد َوالَ َي ُز ُ
ول َم ْحُفوظاً َل ُك ْم في َّ َ َ

