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نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح ومرحبا بكم إخوتي أخواتي في االستماع  
   يسوع: قال.  21الى    16من إنجيل يوحنا االصحاح الثالث وااليات  لعظة اليوم وهي  

 

تَّى بأذألأ اْبنأُه اْلوأِحيدأ ِلكأْي الأ يأْهِلكأ  لأ  الأمأ حأ ُكلُّ مأْن ُيْؤِمُن ِبِه بأْل تأُكوُن لأُه  نَُّه هأكأذأا أأحأبَّ َّللاَُّ اْلعأ
يأاُة الأبأِديَّةُ  الأُم.  اْلحأ الأمأ بأْل ِليأْخُلصأ ِبِه اْلعأ الأِم ِليأِدينأ اْلعأ األَِّذي ُيْؤِمُن    لأنَُّه لأْم ُيْرِسِل َّللاَُّ اْبنأُه ِإلأى اْلعأ

اُن وأالَِّذي الأ ُيْؤِمُن قأْد ِدينأ لأنَّهُ  ْيُنونأُة: ِإنَّ    لأْم ُيْؤِمْن ِباْسِم اْبِن َّللاَِّ اْلوأِحيدِ   ِبِه الأ ُيدأ وأهأِذِه ِهيأ الدَّ
انأْت ِشر ِ  الأُهْم كأ بَّ النَّاُس الظُّْلمأةأ أأْكثأرأ ِمنأ النُّوِر لأنَّ أأْعمأ الأِم وأأأحأ اءأ ِإلأى اْلعأ نَّ  لأ   يرأًة.النُّورأ قأْد جأ

يِ آِت   ُل السَّ اُلهُ ُكلَّ مأْن يأْعمأ بَّخأ أأْعمأ قَّ  .  ُيْبِغُض النُّورأ وأالأ يأْأِتي ِإلأى النُّوِر ِلئأالَّ ُتوأ ُل اْلحأ وأأأمَّا مأْن يأْفعأ
ْعُمولأة  فأيُْقِبُل ِإلأى النُّوِر   اُلُه أأنَّهأا ِباَّللَِّ مأ  .  ِلكأْي تأْظهأرأ أأْعمأ

 هذا كالم الرب يسوع المسيح
 

ِمْن فأْوُق  عن الوالدة  سمع ابدا  ال  العجيب أن هللا محبة و   الخبرالعالم ما سمع مثل هذا  عم ره  
وحِ و  ِمنأ اْلمأاِء  و ِمْن فأْوُق    من جديد  لدكيف نو   علمهو   و بها إبن هللا  بشرحتى    ِمنأ اْلمأاِء وأالرُّ

وحِ  يقول يوحنا في بداية هذا    نيقوديموس.إسمه  رجل  يسوع ل  ذكرهالخبر المفرح    اوهذ.  وأالرُّ
لِ مًا  العام    ذاهح أن  ااالصح لِ ُم نأْعلأُم أأنَّكأ قأْد أأتأْيتأ ِمنأ َّللاَِّ ُمعأ قأالأ لأُه: يأا ُمعأ اءأ ِإلأى يأُسوعأ لأْياًل وأ جأ

عأهُ  ُل ِإْن لأْم يأُكِن َّللاَُّ مأ د  يأْقِدُر أأْن يأْعمألأ هأِذِه اآليأاِت الَِّتي أأْنتأ تأْعمأ   نيقوديموس  .لأْن لأْيسأ أأحأ
   .من هو يسوع بالحقيتأكد من نفسه  ل  جاء  ،عضو في المجلس اليهوديو   من الفريسيينكان  

 

  يسوع المسيحو .  بحث عن طريقهيروحي    هو في ظالماإلنسان  و   والليل هو ظالم  جاء ليالً 
عمره ما    هيتبعن  م  .نور العالمللسماء. هو    والحي  حقيقيلهو الطريق ا  الذي جاء من السماء

ظالم بل يكون له نور الحياة. داود الملك والنبي نشد هذه الحقيقة  لزيد يتخبط في ايندم وال ي
ِتي.    لأنَّكأ في احد مزاميره قائال:   يسوع  والرب  نعم.  أأْنتأ ُتِضيُء ِسرأاِجي. الرَّبُّ ِإلأِهي ُيِنيُر ُظْلمأ



األَِّذي ُيْؤِمُن  لنيقوديموس:  قال  و : من آمن بي يخصل.  المرة  ربع عطاشا  في هذا االنجيل  قال
اُن وأالَِّذي الأ ُيْؤِمُن قأْد ِدينأ لأنَُّه لأْم ُيْؤِمْن ِباْسِم اْبِن َّللاَِّ   :وقال له   اْلوأِحيِد.ِبِه الأ ُيدأ

 

ْيُنونأُة: ِإنَّ النُّورأ   اءأ وأهأِذِه ِهيأ الدَّ الأِم وأ لجأ لأنَّ    . مذا؟الظُّْلمأةأ أأْكثأرأ ِمنأ النُّورِ حب وا  النَّاُس  كن  لْلعأ
انأْت ِشرِ يرأًة. الأُهْم كأ ُل  وع:  يس  قال  أأْعمأ إرادة    .ُيْبِغُض النُّورأ وأالأ يأْأِتي ِإلأى النُّورِ   الشر  ُكلَّ مأْن يأْعمأ

  ناتنتج فيلنا  حياتهي تخدم في  و هي روح وحياة  التي    هتمعمل بكلنليسوع و نسمع    أنناهي    هللا
من   حب    .يسوعيتحدث مع  لنيقوديموس جاء .  هللاي ر حياتنا لما يرضى به  تغالتوبة وااليمان و 

 العالم فأعطاه الجواب قبل ما طرح سؤاله.    ذاكما في داخل  عرف  ويسوع    .سوعيهو  
 

ِفيمأا ُهْم يأتأكألَُّمونأ بأْعُد أأنأا  :  بالنبي إشعياءهذا    لقا  هللا يأُكوُن أأنِ ي قأْبلأمأا يأْدُعونأ أأنأا ُأِجيُب وأ وأ
فأالأ  أيضا في إنجيل مت ى:يعرف إحتياجاتنا كما قال  عظيم هو الرب الذي    .عظيم.  أأْسمأعُ 

لأنَّ أأبأاُكْم    تأْهتأمُّوا قأاِئِلينأ مأاذأا نأْأُكُل أأْو مأاذأا نأْشرأُب أأْو مأاذأا نأْلبأُس؟ فأِإنَّ هأِذِه ُكلَّهأا تأْطُلُبهأا الُمأمُ 
أما أنتم فاطلبوا أوال ملكوت هللا وبره وهذه كلها تزاد    ،قأْبلأ أأْن تأْسأأُلوهُ يأْعلأُم مأا تأْحتأاُجونأ ِإلأْيِه  

 .  يكفي كل يوم ما فيه من سوء  ،ال تهتموا بأمر الغد، فإن الغد يهتم بأمر نفسه  ،لكم
 

الدينيين المنافقين  مثل   ما جاءأن هذا العالم  رف  جاء الى يسوع ليال والرب عنيقوديموس  
ه بأسئلتهم الماكرة. يسوع عرف أن نيقوديموس جاء بتواضع وإخالص باحثا  ي كانوا يجربو لال

لأُكوتأ َّللاَِّ.  يأُسوعُ   لهقأالأ  ف  محي ره.شي  على   د  الأ ُيولأُد ِمْن فأْوُق الأ يأْقِدُر أأْن يأرأى مأ انأ أأحأ   ِإْن كأ
ْيخ  و تعليم؟  لالوالدة من فوق؟ ما هذا ا انأ أأْن ُيولأدأ وأُهوأ شأ ْيفأ ُيْمِكُن اإِلْنسأ يأْدُخلأ  يأْقِدُر    له  ؟كأ

؟بأطْ  ُيولأدأ  يولد وهو شيخ؟  ل كل إنسان. كيف يقدر الشخص  فك ر مثيقوديموس  ن  نأ ُأمِ ِه ثأاِنيأًة وأ
 

في دراسة  كلها  قضى حياته  هو اللي  ما يدخل لملكوت  ل هو  دون شك  فك ر: هنيقوديموس  و 
كان من أعظم علماء  غيرهم و علماء اليهود و كتب  متعم قة في ناموس موسى وكتب النبياء و 

  حياته  كلنيقوديموس درس  ؟  من هذا الطبقة ما يدخلفمن يدخل إذا عالم ديني  هللا؟  اليهود  
ي أحد  كتب فهو  و هذه الحقيقة    اختبرالرسول بولس  .  في ظالمنفسه   وجدولكنه أمام يسوع  

انأ ِلي:  قدسلمساقا من الروح ارسائله   ارأًة.  مأا كأ سأ ِسْبُتُه ِمْن أأْجِل اْلمأِسيِح خأ  ِرْبحًا فأهأذأا قأْد حأ



 

يترك كل  يفهم أن الحياة مع يسوع هي ربح وهو  بالحق فهو  ما الشخص يفهم من هو يسوع  ل
ايأًة ِلكأْي  ــنُ   ُكلَّ الأْشيأاءِ ويحسب    يسوعشي من أجل     ،جاء في كتب النبياء كما  .  ْربأحأ اْلمأِسيحأ يأ فأ

صاحبنا نيقوديموس  وأما  يسوع.  لوكل من يسمع اآلب ويتعلم منه يأتي    سيتعلم الجميع من هللا
؟ وما  باالمور االرضية  ي دــقوهو م  المسيحكالم  من يقدر يفهم  و يسوع.  فهو ما زال ما فهم قول  

ظهر  ها يبالتي  المعمودية بالماء  ب  بدأتإنها عمل الروح القدس.  يسوع يقول  هي هذه الوالدة؟  
حتى كما أقيم    دفنا معه بالمعمودية للموت  :وبتكمكما هو  .  تغير حياتهالمؤمن  اإلنسان  

 .كذلك نسلك نحن أيضا في حياة جديدة  المسيح من الموات بمجد اآلب
 

تَّى بأذألأ اْبنأُه    بقوله:واضحة    جوابلنيقوديموس  أعطى  سوع  ي الأمأ حأ لأنَُّه هأكأذأا أأحأبَّ َّللاَُّ اْلعأ
يأاُة الأبأِديَُّة. هللا أحب العالم؟ بذل إبنه؟    اْلوأِحيدأ ِلكأْي الأ يأْهِلكأ ُكلُّ مأْن ُيْؤِمُن ِبِه بأْل تأُكوُن لأُه اْلحأ

كان اليهود  ليتحدث مع يسوع فجبر نفسه في ظالم آخر.   نيقوديموس جاء  ؟البديةلحياة  ا
حب  أيسوع فصرح أن هللا  لين. أما  يعتقدون أن هللا يحبهم هم فقط وباقي الشعوب هم ضا

 ذات.  لبا  تضحيةلهذه اهو  يسوع  ية و ى أساس تضحوأن حبه هو عل  لمالعا

يسوع    الكتاب المقدس: هللا محبة في المسيحكل  وضوع  م  هذا هو  .لب  االنجيلهذا هو  
تستر خطايا كثيرة وتصفح وال تعود تتذكرها.  المحبة  .  جسدلاهللا في  كلمة  لمخلص  الفادي ا
أفاض محبته في  هلل  تنعش النفس وترفعها وتقويها. فيها ضمان ورجاء الحياة البدية.  المحبة  

يشهد مع أرواحنا أننا  يجدد حياتنا و هو    روح القدسال.  قلوبنا بالروح القدس الذي وهبنا إياه
 .إبن هللاالرب  القدس نؤمن ونشهد أن يسوع هو  روح  لبا.  وبه ننادي: أبا أبانا  االب أوالد هللا

 

ْوُلوُد  يسوع أن    قال له،  معقولغير  أمر مستحيل و الوالدة الجديدة    اعتبري  لاليقوديموس  ن اأْلمأ
. وِح ُهوأ ُروح  ْوُلوُد ِمنأ الرُّ د  ُهوأ وأاْلمأ سأ ِد جأ سأ :  : فايضاوقال    ِمنأ اْلجأ الأ تأتأعأجَّْب أأنِ ي ُقْلُت لأكأ

ْيُر ُمْستأطأاٍع  الرب:    نجيل يقولمكان آخر في اإلفي    يأْنبأِغي أأْن ُتولأُدوا ِمْن فأْوُق. ِعْندأ النَّاِس غأ
ْيٍء ُمْستأطأاع  ِعْندأ َّللاَِّ  لأِكْن لأْيسأ ِعْندأ َّللاَِّ لأنَّ ُكلَّ شأ في شخص  ذا المستحيل  ه  تمم  . والرب  وأ

 اه ذبيحة من أجل العالم.عطالذي أ ابنه  



من أجل هذا  كفارة    جسدهتقديم  و ه  حياتبن اإلنسانية الجديدة  يسوع المسيح اإلنسان الكامل دش  
ل  حو    ، يسوعبيصلال  ه علىموتب.  عدو  هللا والحياة  الشيطانليحررنا من سيطرة  فاسد  العالم  ال

كما كشفه  الروح يتكلم  .  القدس  ر ومجد. التجديد الروحي هو بالروحاصتنإالعار واللعنة إلى  
ِميِع  :  في هذا االنجيل  ربنا يسوع له المجد قِ  فأُهوأ ُيْرِشُدُكْم ِإلأى جأ اءأ ذأاكأ ُروُح اْلحأ تأى جأ وأأأمَّا مأ

ُيْخِبُرُكْم ِبُأُموٍر آِتيأٍة. ُع يأتأكألَُّم ِبِه وأ قِ  لأنَُّه الأ يأتأكألَُّم ِمْن نأْفِسِه بأْل ُكلُّ مأا يأْسمأ ُدِني    اْلحأ ذأاكأ ُيمأجِ 
ُيْخِبُرُكْم.لأنَُّه يأ     ْأُخُذ ِممَّا ِلي وأ

 

الذي يجب  التغيير  وهو  هم   أللأشار يسوع    ،مع يسوع  كان  هللا  أننيقوديموس    اعترفعندما  
.  الروح القدس  وهذا عمل  .ل لملكوت السماواتيمان به للدخو االباالنسان  في حياة  أن يحدث  

كتاب النبي  يوم المسيح. وقال هذا في على كل البشر في  القدوس  ه  يسكب روح  أنوعد  هللا  
.  الذي شهد ليسوع أنه هو الذي يعمد بالروح القدس  النبي يوحنا المعمدانبوأيضا  مثال    يوئيل

  هبيؤمنون  الذين  ومنهم لكل  أوال  هم  لوع د تالميذه أنه يرسل لهم ما وعد به اآلب.  يسوع  و 
   هذا نتكلم. ذقنا جود هللا ومحبته وال نسكت.لونحن منهم. سمعنا وآمنا و بسبب كالمهم.  

 

يوم  لهذا ا  لكان في مثفهذا الحث العظيم والمبارك    وأما حلول الروح القدس على التالميذ
وأخذوا    امتألوا جميعا من الروح القدستالميذ يسوع  .  هو مكتب في كتاب أعمال الرسلو 

الناس. وموضوع    يبشرون خرجوا  و   مثلما منحهم الروح أن ينطقوا  يتكلمون بلغات أخرى
ولكن هللا أقامه من    ومات ودفنصلب من أجلنا   الذي  إبن هللاالمسيح    هو  هي: يسوع  بشارتهم

 .  فما كان يمكن للموت أن يبقيه في قبضته  بين الموات ناقضا أوجاع الموت
 

ق ِ إِ   الَِّذي ِفيِه أأْيضًا أأْنُتمْ   مسيح الحيلأيضا: يسوع اإيماننا    وهذا هو موضوع ِلمأةأ اْلحأ ِمْعُتْم كأ   ْذ سأ
الأِصُكمُ إِ  ْوِعِد اْلُقدُّوسِ   ْنِجيلأ خأ ْنُتْم ُخِتْمُتْم ِبُروِح اْلمأ ُْكْم ِإلأُه    .آمين.  الَِّذي ِفيِه أأْيضًا ِإْذ آمأ ْليأْمألأ وأ

اِء ُكلَّ ُسُروٍر وأ  وِح اْلُقُدسِ الرَّجأ اِء ِبُقوَِّة الرُّ اُدوا ِفي الرَّجأ اِن ِلتأْزدأ الأٍم ِفي اإِليمأ  آمين.  .  سأ


