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 الحمقة الثمانون       أقوال المسيح                            برنامج أنوار كاشفة                    
 
نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت أن  أىاًل ومرحبًا بك مستمعي العزيز في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا 

أكّدت إعجاب الناس من حولو، كما ح بأقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسي«أقوال المسيح»عنوان: 
 .انو اإللييعمى سمطأيضًا 
 

إذا سمحت لك الظروف مستمعي أن تتقابل مع شخص عظيم، فماذا تقول لو؟ أو ال تحّضر لو بعض األسئمة التي تظن أن ىذا 
ذا فاجأتك إجابتو ماذا  يكون موقفك؟ ىل تقتنع بيا أم تحاول مناقشتو بيدوء لكي تعرف المزيد من الشخص قادر عمى اإلجابة عنيا؟ وا 

 الحقائق؟ 
 
لعّل ىذا ما حصل مع عدة أشخاص عاديين أو حتى مسؤولين سمحت ليم الفرصة لكي يقابموا المخّمص يسوع المسيح. وكان  

ًا من زمالئو الفريسيين الذين كانوا يكرىون المسيح واحد منيم من رؤساء الفريسيين، ىذا أتى إلى المسيح لياًل ليقابمو خفية، خوف
 ويقاومونو. وكان اسمو نيقوديموس.  

 
َيا ُمَعمُِّم، َنْعَمُم َأنََّك َقْد َأَتْيَت ِمَن اهلِل ُمَعمًِّما، أَلْن َلْيَس َأَحٌد »دّون البشير يوحّنا ىذه المقابمة حيث بدأ بسؤال نيقوديموس لممسيح: 

اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد » َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُو: «.َمَل ىِذِه اآلَياِت الَِّتي َأْنَت َتْعَمُل ِإْن َلْم َيُكِن اهلُل َمَعوُ َيْقِدُر َأْن َيعْ 
ِو َكيْ » َقاَل َلُو ِنيُقوِديُموُس: «.ِمْن َفْوُق اَل َيْقِدُر َأْن َيَرى َمَمُكوَت اهللِ  َف ُيْمِكُن اإِلْنَساَن َأْن ُيوَلَد َوُىَو َشْيٌخ؟ أََلَعمَُّو َيْقِدُر َأْن َيْدُخَل َبْطَن ُأمِّ

وِح اَل َيْقِدُر َأْن َيْدُخلَ » َأَجاَب َيُسوُع: «ثَاِنَيًة َوُيوَلَد؟ َمَمُكوَت اهلِل. اَْلَمْوُلوُد ِمَن  اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمَن اْلَماِء َوالرُّ
وِح ُىَو ُروٌح. ْب َأنِّي ُقْمُت َلَك: َيْنَبِغي َأْن ُتوَلُدوا ِمْن َفْوُق. اْلَجَسِد َجَسٌد ُىَو، َواْلَمْوُلوُد ِمَن الرُّ يُح َتُيبُّ َحْيُث َتَشاُء، َوَتْسَمُع  اَل َتَتَعجَّ اَلرِّ

وحِ  ْن َأْيَن تَْأِتي َواَل َصْوَتَيا، لِكنََّك اَل َتْعَمُم مِ  َكْيَف ُيْمِكُن َأْن » َأَجاَب ِنيُقوِديُموُس َوَقاَل َلُو: «.ِإَلى َأْيَن َتْذَىُب. ىَكَذا ُكلُّ َمْن ُوِلَد ِمَن الرُّ
قَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإنََّنا ِإنََّما َنَتَكمَُّم ِبَما َنْعَمُم َوَنْشَيُد ِبَما اَْلحَ  َأْنَت ُمَعمُِّم ِإْسرَاِئيَل َوَلْسَت َتْعَمُم ىَذا!»َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُو: «َيُكوَن ىَذا؟

)بشارة «ِت؟ِمُنوَن ِإْن ُقْمُت َلُكُم السََّماِويَّارََأْيَنا، َوَلْسُتْم َتْقَبُموَن َشَياَدَتَنا. ِإْن ُكْنُت ُقْمُت َلُكُم اأَلْرِضيَّاِت َوَلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن، َفَكْيَف ُتؤْ 
 فابقوا معنا. بيذه المقابمة المثيرة والحديث الشّيق الذي جرى فييا اآلن (. سنتأمل 23-3:4يوحّنا
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َيا ُمَعمُِّم، »لقد بدأ نيقوديموس حواره مع المخّمص المسيح بإعالنو حقيقة ىامة الحظيا رؤساء الييود، إذ قال لو: صديقي المستمع، 

أن المسيح قد ُأرسل من قبل اهلل معّممًا. وتابع شك  وىؤالء الرؤساء  لدى نيقوديموس فمم يكن «َأَتْيَت ِمَن اهلِل ُمَعمًِّما َنْعَمُم َأنََّك َقدْ 
 «.آلَياِت الَِّتي َأْنَت َتْعَمُل ِإْن َلْم َيُكِن اهلُل َمَعوُ أَلْن َلْيَس َأَحٌد َيْقِدُر َأْن َيْعَمَل ىِذِه ا»ىذه الحقيقة عندما قال لممسيح:  نيقوديموس مؤكداً 

 فمن غير المعقول أن يقوم أحدىم بكل ىذه العجائب الباىرة لو لم تكن قّوة اهلل معو. 
 

 .عمن بعد ممكوت اهللىذه العجائب لم يُ كل كيف أن المسيح وبالرغم من لكن نيقوديموس في نفس الوقت، كان كمن يبدي استغرابو 
وكان أيضًا كمن يتساءل في ذىنو لماذا؟ ومتى سنرى ىذا الممكوت؟ فمقد كان الييود يتوقعون أن يحررىم المسيح من أعدائيم، ويبدأ 

سيح ليذا نجد أن المممكوت اهلل. لكنيم وجدوا أن المسيح ال يعير اىتمامًا ليذا األمر، فيو ال يخطط وال يسعى إلنشاء مممكة أرضية. 
أي  «.اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمْن َفْوُق اَل َيْقِدُر َأْن َيَرى َمَمُكوَت اهللِ »دور في ذىن نيقوديموس، فقال لو: عرف ما ي

ىامة وىي: أن ممكوت اهلل قد بدأ وىنا نجد أن المسيح كشف لو حقيقة لكي نرى ممكوت اهلل عمينا أواًل أن نولد والدة روحية جديدة. 
 .اً أرضيممكوتًا فعاًل بمجيئو، لكن بصورة تختمف بالكمية عن مفيوم الييود لو. فيو ممكوت روحي وليس 

 
ِدُر َأْن َيْدُخَل َكْيَف ُيْمِكُن اإِلْنَساَن َأْن ُيوَلَد َوُىَو َشْيٌخ؟ َأَلَعمَُّو َيقْ »وعندىا استغرب نيقوديموس تصريح المسيح ىذا فتساءل قائاًل:  

ِو ثَاِنَيًة َوُيوَلَد؟ ل منطقي. إذ كيف يمكن لإلنسان أن يولد مّرة ثانية؟ وىنا كان البد لممسيح أن يكشف لو كيف وىذا تساؤ . «َبْطَن ُأمِّ
 يمكن لإلنسان أن يولد ثانية. 

 
وِح اَل َيْقِدُر َأْن َيْدُخَل »سيح عمى تساؤل نيقوديموس قائاًل: أجاب الم اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمَن اْلَماِء َوالرُّ

وِح ُىَو ُروحٌ َمَمُكوَت اهلِل. اَْلَمْوُلوُد ِمَن اْلَجَسِد َجَسٌد ُىَو، َواْلَموْ  لوالدة الثانية تعني الوالدة من روح اهلل القدوس. إذن إن ا«. ُلوُد ِمَن الرُّ
ْب َأنِّي ُقْمُت َلَك: َيْنَبِغي َأْن ُتوَلُدوا ِمْن »: مؤكداً  وتابع المخّمص المسيحلد من الروح كما ُولد من الجسد. فعمى اإلنسان أن يو  اَل َتَتَعجَّ

يُح َتُيبُّ َحْيُث َتَشاُء، َوَتْسَمُع َصْوَتيَ  َفْوُق. وحِ  ا، لِكنََّك اَل َتْعَمُم ِمْن َأْيَن تَْأِتي َواَل اَلرِّ إن  «.ِإَلى َأْيَن َتْذَىُب. ىَكَذا ُكلُّ َمْن ُوِلَد ِمَن الرُّ
  ، كيبوب الريح الذي نسمع صوتو لكنننا ال نراه. روح اهلل القدوس تحصل إذن بصورة غير مرئية الوالدة من

 
لقد « َأْنَت ُمَعمُِّم ِإْسرَاِئيَل َوَلْسَت َتْعَمُم ىَذا!» َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُو: «ُيْمِكُن َأْن َيُكوَن ىَذا؟ َكْيفَ » :قائالً  وعندىا تساءل نيقوديموس

 و ــــــــــاب المقدس. والذي فيــــــم من الكتاستغرب المسيح جيل نيقوديموس بالوالدة الروحية، مع أنو كان معممًا لمييود، وقد درس العيد القدي
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اَْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإنََّنا ِإنََّما َنَتَكمَُّم ِبَما َنْعَمُم َوَنْشَيُد ِبَما رََأْيَنا، »تابع المسيح قائاًل لو: وىنا بوضوح عن الوالدة الروحية. يتنبأ األنبياء 

أكد المسيح « ِمُنوَن، َفَكْيَف ُتْؤِمُنوَن ِإْن ُقْمُت َلُكُم السََّماِويَّاِت؟َوَلْسُتْم َتْقَبُموَن َشَياَدَتَنا. ِإْن ُكْنُت ُقْمُت َلُكُم اأَلْرِضيَّاِت َوَلْسُتْم ُتؤْ 
 من المفاىيم البشرية. انطالقًا أنو يتكّمم بما يعمم وبما رآه في السماء. وأنو مازال يتكمّم إذن لنيقوديموس 

 
عن ىذا  تابع المسيح حديثو مجيباً  القدوس؟ لقد مستمعي الكريم، لعّل السؤال اآلن: كيف يمكن لممرء أن يولد ثانية من روح اهلل

لكفاري عمى الصميب من أجل خطاياه، وعندىا يولده اهلل ثانية بالروح إليمان بموتو ااإليمان، االتوبة و بالتأكيد عمى أىمية اليام السؤال 
 بدي وينال الحياة األبدية. سينجو من اليالك األوأن كل من يؤمن بو  القدس.
 

طرح عميك ىذا السؤال: أال ترغب أن تولد اء القادم. لكن نود في الختام أن نمعي بالتفصيل بإجابة المسيح ىذه في المقسنتأمل مست
ثانية من روح اهلل القدوس؟ وأن يحررك اهلل بالتالي من عبودية الخطية؟ أوال تود أن تنال الحياة األبدية؟ تعال إذن إلى المسيح 

 بموتو البديمي عنك عمى الصميب، وقيامتو المجيدة من بين األموات.  ؤمناً المخّمص تائبًا عن خطاياك وم
 


