عليك أن تولد من جديد
يوحنا12-1:3
معظمنا يعرف القول" :عليك أن تولد من جديد!" فهذه آية مشهورة من الكتاب املق ّدس ما زالت تُستخدم
وخصوصا يف الغرب .هلذا من السهل ربط عبارة "الوالدة من
مدوية من قبل جمموعات مسيحية
ً
كصرخة ّ

نغض الطرف أبن يسوع هو الذي قال هذه العبارة؛
جديد" مع فئة معيّنة من املسيحيني .لكن علينا أالّ ّ
وأبهنا اجلواب الذي ق ّدمه ألهم سؤال ممكن أن يُطرح وهو ابختصار" :ماذا ميكنين أن أفعل ألرث احلياة

ائعا أن نرى يسوع ميشي
األبدية؟"
ويتضمن هذا السؤال مع اإلجابة عليه لب رسالة اإلجنيل .وكم كان ر ً
ّ

ويعلّم فيما بيننا .فإذ بدأ خدمته ومسع الناس تعاليمه وأعماله جذب يسوع اجلموع خلفه أينما ذهب .وكانت
جتاواب .وكثريون تركوه بعد أن طلب منهم اختاذ قرار.
قصصه وتعاليمه تطرح أسئلة على السامعني أو تتطلّب ً
ومل تكن مواعظه من النوع الذي يسهل اإلستماع إليه .وإن ُوضعت بعض عباراته الثورية يف قالب معاصر،
ردات فعل الناس جتاه
فإين أشك إن كانت ستُقبل بسهولة يف كنائسنا اليوم .ويتضح لنا يف اإلجنيل أ ّن ّ
تعاليمه كانت غري اعتيادية إذ مل يكن كالمه ككالم القادة الدينيني والكتبة والفريسيني .فقد علّم بسلطان

واضح .وقد تبعه الكثري من العامة إذ شعروا ابألمان ومل يكن هناك ما خيسروهّ .أما الذين كانوا منخرطني يف
السلك الديين فقد نظروا ليسوع نظرة حذر .رمبا أ ُِخذوا بتعاليمه ،لكنهم أبقوا على املسافة بينهم وبينه بسبب
احملك ورمبا يُتهمون
موقعهم .وقد علموا أ ّهنم إن تبعوه أو وافقوا على تعليمه فإ ّهنم يضعون صيتهم على ّ
متطرف كما اعتربه بعض رجال الدين آنذاك .لقد كان وما يزال
ابلتضامن مع هرطوقي أو مشعوذ أو متديّن ّ

ت دخل الْمجمع ِيف َّ ِ
شخصية مثرية للجدلُُ " .ثَّ دخلُوا َك ْفرََنح ِ ِ
ص َار يُ َعلِّ ُم.
ّ
ََ
السْبت َو َ
َ ُ َ
ومَ ،ول ْل َوقْ َ َ َ َ ْ َ َ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
س َكالْ َكتَ بَ ِة(".مرقس)22-21:1
فَبُهتُوا م ْن تَ ْعليمه ألَنَّهُ َكا َن يُ َعلّ ُم ُه ْم َك َم ْن لَهُ ُس ْلطَا ٌن َولَْي َ
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والسؤال الذي ال ب ّد خطر على أذهان الكثريين حني قابلوا هذا الشخص املميّز يسوع كان" :من هو؟"

أو "من أين يستمد سلطته؟" وإن استنتج السامع يف قلبه بعد اإلستماع إىل كالم يسوع أ ّن هذا الرجل هو
ردة فعلي؟"
ابلفعل املسيّا ،فال ب ّد أن السؤال البديهي هو":كيف جيب أن تكون ّ

ترّب
سنرّكز يف هذه الدراسة على شخصني عاشا يف زمن خمتلف إال أهنما كاَن يبحثان عن األمر نفسهّ .
اإلثنان يف بيئة دينية ّأدت هبما للعمل مع زمالء حمرتمني اعتُربوا يف عصرهم رجال دين أذكياء وغيورين .وقد

سعى الكثريون وراء ذلك الرجلني للمشورة والقيادة الروحية .لكنه كان لديهما تساؤالت عن رحلتهما الروحيّة
ومصريمها األبدي .كان أحدمها يُدعى جون وسلي واآلخر نيقودميوس .دعوَن نلقي نظرة على التشابه يف

قصتهما وعن ماذا كان كل منهما يبحث.
ّ

ُولد جون وسلي مؤسس طائفة املثوديست يف العام  1703وكان اإلبن اخلامس عشر لكاهن منطقة

أبورث .وكاد جون يف عمر اخلامسة أن ميوت حرقًا عندما اشتعلت النريان يف املنزل وكان هو يف الطابق

العلوي .فش ّكل بعض األصدقاء سلّ ًما بشرًًي وانتشلوه من هناك قبل حلظات قليلة من حتطّم السقف .وأثّرت

خمتارا بعناية إهلية إذ "اقتُلع من بني النريان" .وكرب ولديه اإلقتناع التام أنّه
حادثة النجاة هذه عليه واعترب نفسه ً

معني.
خلص هلدف ّ

أسس مع أخيه تشارلز النادي الروحي
عند بلوغه سن الثامنة عشر التحق بكلّية أوكسفورد ،يف إنكلرتا ،و ّ

ضم عددا من املتديِّيني الغيوريني الذي عاشوا حياة منظّمة بصالبة (هلذا السبب ُدعوا ابل
يف أوكسفورد الذي ّ
منظما) ختللها الكثري من الصوم ودراسة الكتاب املق ّدس وزًيرة املساجني
مثوديست أي التابعني طري ًقا ً

صحته وغذاءه.
والتص ّدق على الفقراء .وكان مواظبًا بش ّدة على أسلوب احلياة هذا لريضي هللا حىت أنّه أمهل ّ
شاعرا ابلفراغ الداخلي .فبالرغم من أنّه كان
وساءت ّ
صحته من ّ
جراء سعيه وراء احلياة الروحية ،إال أنّه بقي ً

يفعل الكثري من الصالح يف حياته إال أنّه كان مدرًكا أنّه ال يتمتّع يف داخله ابلفرح وسالم هللا الذي كان

يفتّش عليه .وبدأ يشك يف أمهيّة مثر تعبه مقابل ربح رضى هللا .وبرح يرافقه الشعور أبنّه ال بد أن يكون هناك

أمر آخر ال يعرفه.
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ّقرر أن يقوم برحلة إىل أمريكا وكتب قبل أن ينطلق" :هديف األساسي هو ختليص روحي .أتوق أبن أتعلّم

أبشر األمم ".وهبّت عاصفة بينما كانت السفينة يف عرض احمليط
املعىن احلقيقي إلجنيل املسيح بينما ّ

األطلسي فخاف على حياته ومصريه األبدي .لكن شاءت العناية اإلهلية أبن يكون على منت السفينة

متوجهني للكرازة
مكرسني حلياة الصالة والتبشري وكانوا ّ
جمموعة من املؤمنني من طائفة "املورافيني" الذين كانوا ّ
هلعا ألن
ويرمنون وسط العاصفة ،بينما كان هو ً
بني اهلنود يف جورجيا .والحظ جون وسلي أ ّهنم كانوا فرحني ّ

السفينة ستنكسر وسيموت .وتنبّه وسلي إىل أنه ال معىن لرحلته التبشريية  .وكتب بعد تلك احلادثة".ذهبت

ألبشر اهلنود ابخلالص ،لكن من ذا الذي خيلّصين؟" .واستمرت بعد ذلك عالقته مع "املورافيني"
إىل أمرييكا ّ

اَن وليس
الذين علّموه أ ّن هللا يعطينا ّبره وال نرحبه من خالل جمهودَن وواجباتنا الدينيّة .اخلالص يُق ّدم جمّ ً

وتغريت حياته بعدها خالل أحد اجتماعات "املورافيني" يف لندن؛ وشعر أن "الدفء مأل قلبه
ابألعمالّ .

تغري أمر ما يف داخله .جت ّددت حياته وبدأ برؤية مثر خدمته بينما يعظ مببدأ التربير
بطريقة أعجوبية" .لقد ّ
ابإلميان وليس ابألعمال.

مقتنعا أبمر ما يف حياتك من دون أن يكون لديك أي برهان
شارك حبادثة حصلت معك حني كنت ً

خارجي عليه.
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ول ل َ
س ُ
َج َ
َك :إِ ْن َكا َن أ َ
أَ
اب يَ ُ
ُود ِمن ا ْْل ِ
وح.
الر ِ
ُود ِم َن ُّ
س ٌد ُه َوَ ،وال َْم ْول ُ
وح ُه َو ُر ٌ
سد َج َ
اَل َْم ْول ُ َ َ َ
َك :يَ ْن بَ ِغي أَ ْن تُولَ ُدوا ِم ْن فَ ْو ُق.
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َستُ ْم تُ ْؤِمنُو َن ،فَ َك ْي َ
ف تُ ْؤِمنُو َن إِ ْن قُل ُ
ت قُل ُ
إِ ْن ُك ْن ُ
ْت لَ ُك ُم َّ َ
ْت لَ ُك ُم األ َْرضيَّات َول ْ

نقرأ يف هذا املقطع ثالثة أمور عن نيقودميوس ختربَن عن خلفيته:
عضوا ،وكان
 .1كان فريسيا (ع .)1وكان الفريسيون مجاعة دينية ال يتع ّدى عددها الستة آالف ً
فسره الكتبة ومعلّمو الشريعة يف إسرائيل .وابلنسبة هلم
أفرادها ّ
مكرسني حلفظ الناموس حبذافريه كما يُ ّ
مل يكن كافيًا حفظ الوصاًي كما وضعها موسى يف األسفار األوىل اخلمسة من الكتاب املق ّدس ،بل
وحولوها إىل قانون؛ مثالً أرادوا معرفة ما معىن اإلمتناع عن العمل يف السبت :هل
عرفوا كل وصيّة ّ
ّ
التمشي يوم السبت؟ هل يُعترب ذلك عمالً؟ كم املسافة اليت ميكن قطعها مشيًا يوم السبت؟
ميكن ّ

حضر الكتبة جملّ ًدا يُدعى التلمود من 63
ماذا ميكن اإلنسان أن حيمل خالل تلك املشية؟ وقد ّ
وتعرف تلك القوانني والشرائع اليت جيب على اليهود حفظها .فمثالً حيق املشي يوم
وثيقة تشرح ّ

ًيردا) ،لكن إن ُربط حبل من ّأول الشارع إىل آخره يصبح الشارع
اعا (ألف ً
السبت  2000ذر ً
ردا آخر عند انتهاء الشارع .كانت تلك
كبيت واحد وميكن لإلنسان عندها أن ميشي ألف ًي ً
مفصلة خمتلفة كتلك.
مفصلة وصارمة .وكانت تلك الواثئق ال  63حتوي قوانني ّ
القوانني ّ

عضوا الذي يش ّكلون جملس السنهدرمي
 .2مل يكن نيقودميوس جمرد فريسي ،بل كان و ً
احدا من السبعني ً
اليهودي .وكان السنهدرمي هو احملكمة العليا لليهود يف العامل.

 .3كان معلّم إسرائيل كما قال يسوع يف العدد  .10لقد علم يسوع من هو كما كان يعلم كل يهودي
متديّن .وتشري عبارة معلم إسرائيل يف اللغة اليوَننية إىل أنّه كان سيّد املعلّمني يف األمة اإلسرائيلية.

وال ب ّد أن الكثري من الكتبة كانوا يلجأون إليه للحصول على إجاابت عن تلك القوانني الصغرية اليت

كان جيب أن يطيعوها ليحصلوا على بر الفريسيني.
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ملاذا قد أيِت رجل يف منزلة نيقودميوس إَل يسيوع ليالً ،وابعتقادك ما األسئلة الِت دارت يف رأسه وَل
يتسن له طرحها؟
َ
ميكننا اإلعتقاد أن هذا اللقاء جرى يف أورشليم حيث أننا نقرأ أن يسوع كان حيضر احتفاالت عيد الفصح
وكان الكثريون قد رأوا عجائبه وآمنوا به (يوحنا .)23:2ويسوع نفسه قال أبنّه غالبًا ما علّم يف اليهكل يف

أورشليم(.يوحنا)20:18؛ إذا ال بد أن نيقودميوس كان يشاهد يعض العجائب واآلًيت اليت حصلت هناك.
ملاذا أتى ليالً؟ من املمكن أنّه رأى انشغال يسوع يف النهار وأراد أن ينال انتباهه الكلي عندما ينتهي من
خدمته .من املمكن أيضا أن نيقودميوس كان كثري املشغوليات يف النهار ومل يكن لديه الوقت ليفكر هبذه
توجه إىل يسوع .واإلحتمال الثالث هو أنه حتاشى املعارضة والسخرية اللتني
األمور؛ فما إن انتهى يوم العمل ّ

حتركات
سيناهلما من قبل شيوخ اليهود .أتى ليال حىت ال يراه جواسيس رئيس الكهنة الذين كانوا يراقبون ّ
يسوع .وقد أدرك نيقودميوس حسد وعداء رئيس الكهنة وأعضاء السنهدرمي .الح ًقا بعدما أدرك أنه غري

مؤمن كباقي الفريسيني ،حاول الدفاع عن يسوع أمام جملس اليهود ،لكن وبّخه اآلخرون الذين كانوا حيتقرون

يسوع.

ودميُوس ،الَّ ِذي جاء إِلَي ِه لَيالً ،وهو و ِ
ال ََلم نِي ُق ِ
اح ٌد ِم ْن ُه ْم:
قَ َ ُ ْ
َ َ ْ ْ َ َُ َ
ُ
وسنَا يَ ِد ُ ِ
ضا ِم َن
س ًاَن ََلْ يَ ْس َم ْع ِم ْنهُ أ ََّوالً َويَ ْع ِر ْ
ت أَيْ ً
الوا لَهُ«:أَل ََعلَّ َ
ك أَنْ َ
ف َما َذا فَ َع َل؟» أ َ
«أَل ََع َّل ََن ُم َ
َجابُوا َوقَ ُ
ين إنْ َ
ا ْْلَلِ ِ
ِب ِم َن ا ْْلَلِ ِ
يل»( .يوحنا)52-50:7
ش َوانْظُْر! إِنَّهُ ََلْ يَ ُق ْم نَِ ٌّ
يل؟ فَ تِ ْ

يوما اإلحتقار أو العداء بسبب اهتمامك ابملسيح؟ ماذا قيل ،وكيف تعاملت مع
هل تلقيت ً

األمر؟

حياول إبليس عدو أرواحنا أن جيعلنا خنجل من التكلم جبسارة عن امياننا ابلرب .لكن عندما خنفي
من حنن ومباذا نؤمن فهذا يدل على فقر روحي .يقول الكتاب املق ّدس أن الصديقني أقوًيء كاألسود
تشجع عندما يكون عليك أن تدافع عن املسيح أمام غري املؤمنني!
(أمثالّ .)1:28
مهما كانت األسباب اليت حثت نيقودميوس على اجمليء إال أنه يبدو أنه كان أمر ما يتحّرك يف قلبه .لقد كان
مقتنعا أن يسوع كان ميلك ما ال ميلكه هو ابلرغم من مسؤولياته واجنازاته .مل يقل ما الذي جعله أييت؛ بل
ً
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كل ما قاله هو أنه رأى أ ّن هللا مع يسوع ،وأنه متأ ّكد أبن هللا أرسله (ع .)2يبدو أنّه كان لنيقودميوس
معرفة َووعي داخليان عن يسوع جعاله يدرك إفالسه الروحي .وإعرتافه أبن يسوع كان مرسال من هللا هلو

مرحب به .وال بد أن
خطوة مهمة لنيقودميوس؛ األمر الذي كان حمور نقاش حاد يف حميطه وهو رأي غري ّ
أيضا أن حيفظ الناموس
العجائب اليت رآها ساعدته يعي من هو املسيح .ومل يكن كافيًا له كجون وسلي ً
َنقصا .وقد كتب الرسول
ويقوم ابألعمال احلسنة .مل يشعر نيقودميوس أنّه يف سالم مع هللا واكتشف ما كان ً
وح
بولس يف رسالته إىل أهل رومية أ ّن الروح القدس يشهد لكل مؤمن أنّه ملك للمسيح" :إِ ْذ ََلْ ََت ُ
ْخ ُذوا ُر َ
ضا لِ ْل َخو ِ
ِ ِ
الْعب ِ
ضا يَ ْش َه ُد
سهُ أَيْ ً
وديَِّة أَيْ ً
ف ،بَ ْل أ َ
ص ُر ُ
وح التَّبَ ِّن الَّذي بِه نَ ْ
خََ «:ي أ ََاب ُ
ُُ
ْ
َخ ْذ ُُْت ُر َ
اآلب» .اَ ُّلر ُ
وح نَ ْف ُ
ِ
احنا أَنَّنا أَوالَد ِ
هللا.
أل َْرَو َ َ ْ ُ
ضا ،ورثَةُ ِ
ضا
هللا َوَوا ِرثُو َن َم َع ال َْم ِس ِ
يح .إِ ْن ُكنَّا نَتَأ َََّلُ َم َعهُ لِ َك ْي نَتَ َم َّج َد أَيْ ً
فَِإ ْن ُكنَّا أ َْوالَ ًدا فَِإنَّنَا َوَرثَةٌ أَيْ ً َ َ
َم َعهُ(".رومية ،17-15:8التشديد مضاف)
إذا سألك املسيح عندما تظهر أمامه يف هناية حياتك" :ملاذا علي أن أدخلك السماء؟" ماذا
عساك جتيب؟ هل هناك من يشهد يف داخلك أنك ملك له وأنه غفر لك خطاَيك؟
َنقصا .مل يكن
أمرا ما كان ً
كان لذلك السيّد واملعلّم والفريسي الرب الذي يتمناه اجلميع ،إال ان ً

صاحلًا مبا فيه الكفاية! وقد علّم يسوع أن هناك حاجة ألكثر من اإللتزام جبدول األعمال
ِ
ِ
ني (ونيقودميوس كان
الصاحلة ":.فَِإِّن أَقُ ُ
ول لَ ُك ْم :إِنَّ ُك ْم إِ ْن ََلْ يَ ِز ْد بُِّرُك ْم َعلَى الْ َكتَ بَة َوالْ َف ِريسيِ َ
السماو ِ
ات( ".مىت ،20:5التفسري بني مزدوجني أُضيف من
واحد منهم) لَ ْن تَ ْد ُخلُوا َملَ ُك َ
وت َّ َ

قبلي)

َح ٌد الَ يُولَ ُد ِم ْن
يتفوه به «:ا ْْلَ َّق ا ْْلَ َّق أَقُ ُ
ول لَ َ
ك :إِ ْن َكا َن أ َ
أجاب يسوع نيقودميوس عن سؤال مل ّ
وت ِ
هللا»( .يوحنا)3:3
فَ ْو ُق الَ يَ ْق ِد ُر أَ ْن يَ َرى َملَ ُك َ

"مرة اثنية" أو قد
الكلمة اليوَننية املستخدمة للوالدة اجلديدة هي anōthenوقد حتمل معنيني .قد تعين ّ
تعين "من فوق" أي أن هللا يقوم هبذا العمل يف أرواحنا .وإين متأ ّكد أ ّن كلمات يسوع صدمت نيقودميوس إذ
يؤهلهم لدخول ملكوت هللا .وقد ظنوا أ ّن الغىن إّمنا هو داللة
أ ّن اليهود كانوا يؤمنون أن كوهنم أبناء ابراهيم ّ
على أ ّن املرء هو على درب ملكوت السموات .وعندما أخرب يسوع تالميذه أبنّه يصعب على الغين دخول
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جدا إذ كانوا يظنون أب ّن الغىن هو داللة بركة عظيمة وأ ّن رجاالً كنيقودميوس سيصلون إىل
امللكوت تفاجأوا ً
السماء بطريقة أوتوماتيكية .ومن البديهي أنّه كان غنيًا بسبب منصبه .ونقرأ يف اإلجنيل أ ّن عند دفن جسد
املسيح اشرتى كمية كبرية من املر والطيب ليعطره هبا (يوحنا ،)39:19وكانت ابهظة جدا .لكن يسوع

أوضح أنه ال ميكن دخول ملكوت هللا دون أن يعمل هللا نفسه يف حياة اإلنسان وال يهم مدى غناه" :
ال يسوعُ لِتَالَِم ِ
السماو ِ
ِ
ِ
ات!
يذهِ«:ا ْْلَ َّق أَقُ ُ
س ُر أَ ْن يَ ْد ُخ َل غَ ِ ٌّ
ّن إِ ََل َملَ ُكوت َّ َ َ
ول لَ ُك ْم :إنَّهُ يَ ْع ُ
فَ َق َ َ ُ
ضا :إِ َّن مرور ََجل ِمن ثَ ْقب إِب رةٍ أَي ِ
وت ِ
ّن إِ ََل ملَ ُك ِ
هللا!» .فَ لَ َّما
َوأَقُ ُ
ول لَ ُك ْم أَيْ ً
س ُر م ْن أَ ْن يَ ْد ُخ َل غَ ِ ٌّ َ
ُُ َ َ ْ
َْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ََلُ ْم«:ه َذا ِع ْن َد
وع َوقَ َ
س ُ
َِْس َعتَالَمي ُذهُ ُُبِتُوا ِج ًّدا قَائِل َ
ني«:إِذًا َم ْن يَ ْستَط ُ
يع أَ ْن ََيْلُ َ
ص؟» فَنَظََر إلَْي ِه ْم يَ ُ
لكن ِع ْن َد ِ
ِ
الن ِ
هللا ُك ُّل َش ْي ٍء ُم ْستَطَاعٌ»( .مىت ،26-23:19التشديد مضاف)
َّاس غَْي ُر ُم ْستَطَ ٍاعَ ،و ْ
بتمعن .ومن الضروري التنبّه إىل أمهيّة
وحده هللا يستطيع أن حيقق ذلك ،فمن األفضل لنا اإلستماع ّ
هذه احلقيقة اليت ذكرها املسيح ثالث مرات يف مقطع واحد":احلق احلق أقول لكم(".أعداد .)11،5،3
ردة فعل
لكن يصعب إلنسان مل يبحث يف األمور الروحية أن يستوعب فكرة الوالدة الروحية .وكانت ّ
توجه فكره إىل الوالدة الطبيعية .وابلنسبة له
كردة فعل أي واحد منا قبل أن نعرف املسيح .فقد ّ
نيقودميوس ّ
ليست هناك طريقة منطقية إلستيعاب هذا األمر الذي أربكه .فالصورة كما فهمها هو أن عليه أن يدخل
من جديد إىل بطن أمه لكي يولد من جديد .كان يفكر أبسلوب حريف وقد تساءل كيف ميكن أن حيدث
هذا األمر.
تدخل هللا يف احلياة الروحية .وقد
لكن يسوع أخربه أنه ال ميكن الوصول إىل ملكوت السموات من دون ّ

سوعُ«:ا ْْلَ َّق ا ْْلَ َّق
كرره على نيقودميوس وابلتايل علينا ً
َج َ
أيضا" .قال" :أ َ
اب يَ ُ
ش ّدد يسوع على هذا األمر و ّ
وت ِ
هللا.
أَقُ ُ
الر ِ
َح ٌد الَ يُولَ ُد ِم َن ال َْم ِاء َو ُّ
وح الَ يَ ْق ِد ُر أَ ْن يَ ْد ُخ َل َملَ ُك َ
ول لَ َ
ك :إِ ْن َكا َن أ َ
اَلْمولُ ِ
وح( ".ع 5و)6
الر ِ
ود ِم َن ُّ
س ِد َج َس ٌد ُه َوَ ،وال َْم ْولُ ُ
َْ ُ
وح ُه َو ُر ٌ
ود م َن ا ْْلَ َ

مل يقل إن بعض الناس ال ميكنهم دخول ملكوت السموات ما مل يولدوا من فوق ،بل استخدم الكلمات
التالية :ال يستطيع أحد الدخول ما َل حيدث أمران يف حياته ومها الوالدة من املاء ومن الروح .وخيربَن
مكون من جسد ونفس وروح (1تسالونيكي.)23:5
الكتاب املق ّدس أن اإلنسان مثلّث اجلوانب أي أنه ّ
تتكون من العقل واإلرادة والعواطف ،بينما الروح تصلنا ابهلل .وقد ح ّذر هللا آدم يف جنّة عدن أنه يوم
النفس ّ
جسدًي إىل أن وصل إىل عمر
أيكل من شجرة معرفة اخلري والشر موات ميوت (تكوين .)17:2مل ميت آدم
ً
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ال 930سنة (تكوين ،)5:5لكن انكسر التواصل مع هللا يوم اختار أن يعصي هللا وأيكل الثمرة .لذلك أتى
ت
يسوع ليستعيد ذلك التواصل إذ قال" :اَ َّ
لسا ِر ُق الَ َأيِِْت إِالَّ لِيَ ْس ِر َق َويَ ْذبَ َح َويُ ْه ِل َ
ك َ ،وأ ََّما أ َََن فَ َق ْد أَتَ ْي ُ
ض ُل( ".يوحنا)10:10
لِتَ ُكو َن ََلُ ْم َحيَاةٌ َولِيَ ُكو َن ََلُ ْم أَفْ َ

لذنُ ِ
وكتب بولس الرسول عن هذا األمر عينه إىل الكنيسة يف أفسس قائالًَ " :وأَنْتُ ْم إِ ْذ ُك ْن تُ ْم أ َْم َو ًات ِاب ُّ
وب
َو ْ
اْلَطَ َاَي" (أفسس ،1:2التشديد مضاف).
عندما يقبل اإلنسان إىل املسيح ويقبله يف قلبه ويتوب عن خطاًيه فهو يولد من جديد (يوحنا)12:1

ويتدفّق هنر من احلياة إىل روحه .وينزع احلجاب من هيكل قلبه ويستطيع عندئذ أن يتواصل مع هللا إذ أن
اخلطية اليت فصلته عنه قد أُزيلت.
ماذا عىن يسوع عندما تكلم عن "الوالدة من املاء"؟
هناك على األقل أربعة تفاسري:
 )1يشري املاء إىل الوالدة اجلسدية .فخالل األشهر التسعة للحبل نعيش يف املاء يف رحم األم .والذين
يعتمدون هذا التفكري يؤمنون أبن يسوع يقول أن على اإلنسان أن يولد الوالدة اجلديدة وليس فقط
الوالدة اجلسدية.

 )2يشري املاء إىل كلمة هللا حيث نقرأ أ ّن املسيح ين ّقي كنيسته " :لِ َك ْي يُ َق ِد َس َهاُ ،مطَ ِه ًرا إِ ََّي َها بِغَ ْس ِل
ال َْم ِاء ِابلْ َكلِ َم ِة( ".أفسس .)26:5وقد وضع يسوع األمر على الشكل التايل":أ َََن الْ َك ْرَمةُ َوأَنْتُ ُم
ِ
يف َوأ َََن فِ ِيه ه َذا َأيِْيت بِثَ َمر" (يوحنا )5:15ويشري املاء هبذا التفسري إىل قوة
ت ِ َّ
صا ُن .الَّذي يَثْ بُ ُ
األَ ْغ َ
املطهرة؛ فاهلل ين ّقي طرقنا حني نعيش حبسب كلمته " ...ال ِ
ختف عين وصاًيك"...
كلمة هللا ّ
(مزمور )19:119

 )3التفسري الثالث هو أن املاء يشري جمازًي إىل عمل الروح القدس املن ّقي واحمليي عندما يلتفت اإلنسان
ِ ِ
ني ظَ َهر لُط ُ ِ ِ ِ ِ
اها ََْن ُن ،بَ ْل
سانُهُ  الَ ِأبَ ْع َمال ِيف بِر َع ِملْنَ َ
ْف ُُمَلصنَا هللا َوإ ْح َ
إىل املسيحَ " :ولك ْن ح َ َ
َّاّن وَجتْ ِد ِ
ِ ِ
ضى ر ْْحَتِ ِه  َخلَّ َ ِ
ِ
وح الْ ُق ُد ِ
س(تيطس .)5-4:3
الر ِ
يد ُّ
صنَا بغُ ْس ِل الْميالَد الث ِ َ
ِبُْقتَ َ َ
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 )4التفسري الرابع هو أ ّن املاء يشري إىل التوبة .ويف وقت لقاء نيقودميوس يسوع ،كان يوحنا ما يزال
يعمد معمودية التوبة (مرقس4:1؛ أعمال الرسل .)4:19فالتغطيس ابملاء كان كأن تقول للملىء
ّ
أنك تبت (تعين التوبة تغيري املسار) ومت عن حياتك املاضية وأنك تنتظر الروح القدس مع جميء

املسيا (املسيح) .لكن ليست لكلمة التوبة شعبية يف عصرَن .يُقال لنا أنّه علينا أن نؤمن ابملسيح،

مؤخرا خالل دراسيت
لكن رسالة املسيح أنّه كل من ال يتوب ،يهلك (لوقا .)5-3:13وجدت ً
مستخدما موقع  biblegateway.comأ ّن كلمة توبة ترد مخسة وسبعني
للكتاب املق ّدس
ً
يدل على أمهيّة األمر وعدم التساهل به.
مرة ،ممّا ّ
ّ
ألي
أظن أن لألربعة مصداقية ،وعلينا أالّ ّ
نتعصب ّ
رمبا يتساءل البعض منكم عن رأيي يف التفاسري األربعةّ :
يطهرَن وجي ّددَن فنكره
منها .علينا أن نتنبّه على كوننا مارسنا التوبة الكتابية ،وأنّه طلبنا من الروح القدس أن ّ
اآلاثر اليت تلطّخ شخصياتنا وأرواحنا .إن كنت فعالً قد تبت عن خطاًيك ،لن تشعر ابلسعادة حني تقوم
لودا ابحلق من الروح ويكره اخلطيّة ،لن يدعه الروح يشعر ابلسالم
أبي أمر ال يرضي هللا .إن كان اإلنسان مو ً

إن قام أبي أمر ال يرضي هللا .بطريقة أو أخرى إهنا هنضة أو والدة روحية تنتج حياة من هللا من خالل كلمته

وروحه ،وليس من خالل أعمال ّبرَن.
كيف يعرف اإلنسان أنه مولود من املاء والروح؟ ما رأيك؟ ما هي الرباهني الِت جيب أن تظهر يف حياة
ِ
وولد من جديد (أو ُولِد من فوق)؟
اإلنسان الذي قَبل عطية اْلالص ُ
ألين ال أستطيع التفكري أبي أمر مأساوي أكثر من أن يعيش اإلنسان ظاَن أن له
إنّه سؤال مهم ّ
احلياة األبدية إىل أن أييت إىل هناية حياته ليجد نفسه مرميا يف الظلمة األبدية .دعوَن نستعرض
بعض الرباهني اليت تظهر أن اإلنسان مولود من جديد:
جمرد قبول ابلفكر حلقائق الكلمة ،لكن إميان ابلقلب
 .1هل تؤمن ً
متاما ابالجنيل؟ ليس ذلك ّ
يربهن مبمارسة القيم اإلهلية يف احلياة اليومية .فحياتك تظهر ّإما أنك تؤمن أو ال تؤمن.
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ِ
ِ ِ ِ
الشو ِك ِعنَ با ،أَو ِمن ا ْْلس ِ
ك تِينًا؟
قال يسوع" :م ْن ِثَا ِره ْم تَ ْع ِرفُونَ ُه ْمَ .ه ْل َْجيتَ نُو َن م َن َّ ْ
ً ْ َ ََ
" (مىت .)16:7جيب أن يظهر مثر الروح يف حياتك (غالطية.)25-16:5
ينم قلبك عن اإلمتنان ملوت الرب يسوع عنك على الصليب؟
 .2هل ّ
"وأ ََّما َم ْن َح ِف َ
ت ََمَبَّةُ
ظ َك ِل َمتَهُ ،فَ َح ًّقا ِيف ه َذا قَ ْد تَ َك َّملَ ْ
 .3هل لديك جوع ملعرفة كلمة هللا؟ َ
ِ
ف أَنَّنَا فِ ِيه "(1يوحنا.)5:2
هللاُِ .ب َذا نَ ْع ِر ُ
ِ
َحبَّاء ،اآل َن ََْنن أَوالَد ِ
هللاَ ،وََلْ يُظ َْه ْر بَ ْع ُد
ُ ْ ُ
 .4هل يتشوق قلبك لرجوع املسيح؟ " أَيُّ َها األ ُ
ماذَا سنَ ُكو ُن .و ِ
لك ْن نَ ْعلَ ُم أَنَّهُ إِذَا أُظْ ِه َر نَ ُكو ُن ِمثْ لَهُ ،ألَنَّنَا َسنَ َراهُ َك َما ُه َوَ .وُك ُّل َم ْن
َ َ
َ
ِ
الرجاء بِ ِه ،يطَ ِهر نَ ْفسه َكما هو طَ ِ
اه ٌر1 ".يوحنا3-2:3
ع ْن َدهُ ه َذا َّ َ ُ ُ ُ َ ُ َ ُ َ
 .5هل تستاء وخييب أملك عندما ختطىء؟ فالروح القدس يبكتك إن كنت ملّكت املسيح
على حياتك وسلمته زمام أمرها.

حتب من حيبّون هللا؟ هل تتمتع ابلشركة مع الق ّديسني؟ " ََْن ُن نَ ْعلَ ُم أَنَّنَا قَ ِد انْتَ َقلْنَا ِم َن
 .6هل ّ
َخاهُ ي ْب َق ِيف الْمو ِ
الْمو ِ
ت ".
ب ا ِإل ْخ َوةََ .م ْن الَ ُِحي َّ
ت إِ ََل ا ْْلَيَاةِ ،ألَنَّنَا َُِن ُّ
َْ
ب أَ َ
َْ
(1يوحنا)14:3

ت فِ ِيه َو ُه َو فِينَا :أَنَّهُ قَ ْد أَ ْعطَ َاَن
 .7هل تعي عمل الروح يف حياتك؟ " ُِب َذا نَ ْع ِر ُ
ف أَنَّنَا نَثْ بُ ُ
ِمن ر ِ
وح ِه1( ".يوحنا.)13:4
ْ ُ
عدم إكتفائي الروحي
سفرا إىل مخس قارات وبلدان متعددة.
لقد وجدت املسيح بعد تفتيش طويل دام مخس سنوات وتضمن ً
قاربت املوت ووعيت إىل أنّه ليس هناية احلياة بل البداية .وبينما أترجحت بني احلياة واملوت صرخت إىل هللا
وجهت الكالم إىل إله ال
الذي مل أعرفه ومل أؤمن به .كنت أظن أنه عندما ميوت اإلنسان تكون النهاية! ّ
مين إن كنت هتبين احلياة من جديد ".منذ تلك اللحظة ،شعرت
أعرفه":سأعطيك حيايت وأقوم بكل ما تريد ّ

لدي أية فكرة عن من يكون هللا! مل خيربين أحد قط عن إجنيل املسيح
وكأين أُقاد من أحد غري مرئي .مل تكن ّ
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لذلك جربت اهلندوسية والبوذية .مل أجد ِ
الشبع ،فتوجهت لدراسة الفلسفة وبعض األمور الغريبة اليت اتصلت
ّ
بعلم الغيب.

ألق شيئًا ،وقع بني يدي كتاب للكاتب هال ليندسي بعنوان "كوكب األرض
عندما تعبت من التفتيش ومل َ

املرحوم" .وقد فتحت قراءته عيين حلقيقة أب ّن هللا يعمل يف عاملنا ومل يرتكنا على سجيتنا .قرأت عن حمبته يل
أَن ،وبعد بضعة أسابيع استقلّيت الطائرة إىل غرب أمريكا ألكتشف أكثر عن املسيح .وكانت خطّة هللا أبن
أجلس على الطائرة ابلقرب من رجل مؤمن ابملسيح .ودعاين ألركب معه يف سيارته املستأجرة إىل خميّم صيفي

روحي لدراسات نبوات الكتاب املق ّدس يف والية فريجينيا .لكن لسبب أضعت صديقي عند نقطة التفتيش
ّ
بعدما كان الضباط يدقّقون يف جواز سفري اململوء أبختام من عدة بلدان .فاستقليت ابصا متوجها إىل

ريتشموند ،فريجينيا .وذهبت بعد يومني إىل حمطة الباص ألشرتي تذكرة تبعد عن ريتشموند  20ميالً .وهناك
التقيت ابألمريكي الوحيد الذي أعرفه – الرجل الذي التقتيه على منت الطائرة .كان قد اختار ذلك اليوم
للمرة األوىل وقبلت
وتلك الساعة ليعيد سيارته املستأجرة .استقلينا الباص حيث أخذين ألمسع بشارة اإلجنيل ّ
املسيح يف ذلك املخيّم الصيفي وامتألت ابلروح القدس يف الوقت نفسه .شعرت وكأن محال ثقيال أُزيح عن

تغريت!
وولدت من جديد .ابلنسبة يل ،إنّه اختبار ال يُنتسى .أدركت أين ّ
كاهلي عندما قبلت الرب يسوع ُ

فرحت جدا! شعرت مبحبة هللا يل وابحملبّة اليت أكنها لآلخرين واليت مل أختربها من قبل .يف ذلك الوقت
دخلت إىل قليب حمبة كلمة هللا ،وحمبة املؤمنني ،ورغبة أبن يعلم اآلخرون الذين ما زالوا بعيدين عن هللا بكم
حيبهم .شعرت روحي ابإلكتفاء وما تزال إىل اآلن.
شاركوا مع بعضكم البعض إختباركم مع املسيح .وإن كنت تبحث عنه أخرب أحدا من اجملموعة واطلب منهم

أن يصلّوا من أجلك.
من الواضح أن نيقودميوس آمن يف هناية اجتماعه مع املسيح .فنجده مع يوسف الذي من الرامة عند قرب
وع لَيالً ،وهو ح ِامل م ِزيج مر وعُ ٍ
َّ ِ
يسوع" .وجاء أَي ً ِ ِ
ِ
ود ََْن َو
ََ َ ْ
س َ ْ َ َُ َ ٌ َ َ ُ َ
ضا ني ُقودميُ ُ
وس ،الذي أَتَى أ ََّوالً إ ََل يَ ُ
ابَ ،كما لِلْي ه ِ
ٍ
ادةٌ أَ ْن يُ َك ِفنُوا".
ِمئَ ِة َمنًا .فَأ َ
ود َع َ
س َ
وعَ ،ولََّفاهُ ِأبَ ْك َفان َم َع األَطْيَ ِ َ َ ُ
س َد يَ ُ
َخ َذا َج َ
(يوحنا)40-39:19
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ماذا عنك ؟ هل متلك الثقة الكاملة يف قلبك بشهادة الروح القدس أنك مولود من جديد وأنك ابن هلل؟ هل
أمرا ما؟ لكي تولد من جديد من روح هللا وتتمتع
ميكن أنك تشعر مثل جون وسلي ونيقودميوس أبن تفقد ً

بسالم هللا عليك أن تتوب (جتديد للقلب والفكر من حنو هللا) عن اخلطية وتطلب من املسيح أن أييت إىل

حياتك ويسيطر عليها من تلك اللحظة .وإليك صالة ميكنك تالوهتا:
صالة :أيها اآلب ،إين آيت إليك اآلن مؤمنًا أبنك حتبين ولديك خمططا حليايت .أشكرك ألنك أحببتين حىت
أنك أرسلت ابنك إىل العامل ليدفع مثن خطييت اليت أبعدتين من التمتع مبحضرك .إين أتوب وأترك اخلطيّة،
يف وأسلّمه دفّة حيايت .أشكرك ،أيها اآلب من أجل عطيّة احلياة األبدية اجملّانية.
وأسأل املسيح ليأيت ويسكن ّ

آمني!

Pastor Keith Thomas.
Website: www.groupbiblestudy.com
Email: keiththomas7@gmail.com
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