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 1جزء اليحدث في الميالد الجديد؟  ذاما

 10-1 :3 يوحنا

يِسيِ يَن اْسُمُه ِنيُقوِديُموُس، َرِئيٌس ِلْلَيُهوِد. 1 َيا ُمَعلِ ُم، َنْعَلُم »هَذا َجاَء ِإَلى َيُسوَع َلْياًل َوَقاَل َلُه:2َكاَن ِإْنَساٌن ِمَن اْلَفرِ 
«.  ِإْن َلْم َيُكِن هللُا َمَعهُ َأنََّك َقْد َأَتْيَت ِمَن هللِا ُمَعلِ ًما، أَلْن َلْيَس َأَحٌد َيْقِدُر َأْن َيْعَمَل هِذِه اآلَياِت الَِّتي َأْنَت َتْعَملُ 

«. اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمْن َفْوُق اَل َيْقِدُر َأْن َيَرى َمَلُكوَت هللاِ »ُه:َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل لَ 3
« اِنَيًة َوُيوَلَد؟َكْيَف ُيْمِكُن اإِلْنَساَن َأْن ُيوَلَد َوُهَو َشْيٌخ؟ َأَلَعلَُّه َيْقِدُر َأْن َيْدُخَل َبْطَن ُأمِ ِه ثَ »َقاَل َلُه ِنيُقوِديُموُس:4
وِح اَل َيْقِدُر َأْن َيْدُخَل َمَلُكوَت هللاِ »َأَجاَب َيُسوُع:5 . اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمَن اْلَماِء َوالرُّ
وِح ُهَو ُروٌح. 6 ْب َأنِ ي ُقْلُت َلَك: َيْنَبِغي َأْن ُتوَلُدوا ِمْن الَ 7َاْلَمْوُلوُد ِمَن اْلَجَسِد َجَسٌد ُهَو، َواْلَمْوُلوُد ِمَن الرُّ  َتَتَعجَّ

يُح َتُهبُّ َحْيُث َتَشاُء، َوَتْسَمُع َصْوَتَها، لِكنََّك اَل َتْعَلُم ِمْن َأْيَن َتْأِتي َواَل ِإَلى َأْيَن َتْذَهبُ 8َفْوُق.  . هَكَذا ُكلُّ َمْن َالرِ 
وحِ  َأْنَت ُمَعلِ ُم »َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُه:10« َكْيَف ُيْمِكُن َأْن َيُكوَن هَذا؟»وِديُموُس َوَقاَل َلُه:َأَجاَب ِنيقُ 9 «.ُوِلَد ِمَن الرُّ

 ِإْسَراِئيَل َوَلْسَت َتْعَلُم هَذا! 

اْلَحقَّ اْلَحقَّ " 3 :3يوحنا جديدة. قال الرب يسوع لنيقوديموس في الوالدة ال عنلقد بدأنا سلسلة من الرسائل 
كل واحد منا، عندما  إلىوكان يتحدث  ".وُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمْن َفْوُق اَل َيْقِدُر َأْن َيَرى َمَلُكوَت هللاِ َأقُ 

رى ملكوت هللا. وهذا لن نأنت مرة أخرى، أو أنا و ولد قال ذلك. لم يكن نيقوديموس حالة خاصة. يجب أن نُ 
 إلىذهب لن نذهب للسماء، ولكن بدال من ذلك سوف نمن عائلة هللا، و  لن نكون جزءً ، و نخلصيعني أننا لن 

 الجحيم.

َوْيٌل " 33و 15 :23في متى  المسيحقال لهم اليهود تدي نا. القادة  أكثركان نيقوديموس واحد من الفريسيين، 
يِسيُّوَن اْلُمَراُؤوَن! أَلنَُّكْم َتُطوُفونَ   اْلَبْحَر َواْلَبرَّ ِلَتْكَسُبوا َدِخياًل َواِحًدا، َوَمَتى َحَصَل َتْصَنُعوَنُه  َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِ 

ولذا فإن سلسلة " ِة َجَهنََّم؟اْبًنا ِلَجَهنََّم َأْكَثَر ِمْنُكْم ُمَضاَعًفا. َأيَُّها اْلَحيَّاُت َأْواَلَد اأَلَفاِعي! َكْيَف َتْهُرُبوَن ِمْن َدْيُنونَ  
جديدة. الوالدة الفي كفة الميزان عندما نتحدث عن معلقة  فاألبديةمركزية. ت هامشية. إنها التي بدأناها ليس

 ."ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمْن َفْوُق اَل َيْقِدُر َأْن َيَرى َمَلُكوَت هللاِ "
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 :مريحةغير جديدة الوالدة ال

سؤال ها. سألة وأنواع األسئلة التي سوف نلسلسلركزنا على أسباب هذه ا ةالماضيالمرة في الرسالة األولى 
، اسمحوا لي أن أذكر مصدر جابة على هذا السؤالجديدة؟ قبل محاولة اإلالوالدة الاليوم هو: ماذا يحدث في 

رسائل الهذه الرسائل. وأنا أدرك أن هذه السلسلة من لستماع لدي حول الطريقة التي سيتم االللغاية  قلق جاد
كان لنا أن نأخذها على  تكون كلمات المسيح مقلقة لنا مرارا وتكرارا إن مامقلقا لكثير منكم، تماما مثل ستكون 

 محمل الجد. هناك على األقل ثالثة أسباب لذلك:

 :ميؤوس منهااللحالتنا  بسبب( 1

تجديد نعمة  بدون منها  ميؤوسالروحية األخالقية والقانونية ال بحالتناجديدة تواجهنا الوالدة العن  المسيحتعليم 
 قانوناون. نحن مذنبون ومتمرد أخالقيا. نحن أنانيون روحيا أمواتنحن الجديدة لنا، والدة حدوث الهللا. قبل 

الحالية ال  حالتنايخبرنا بأن  هويجب أن نولد ثانية المسيح أنه لنا  قالشريعة هللا، وتحت غضبه. عندما  أمام
 النعمة المذهلة في حياتنا، نحن ال نحب أن نسمع ذلك عن بدون . ةبفاسدة، ومذنو تستجيب بشكل يائس، 
 يجب أن نولد ثانية.المسيح أنه عندما يقول لنا  المريحأنفسنا. ولذلك فمن غير 

 :الميالد الجديدفي  أن نتسبب( ألننا ال نستطيع 2

تؤكد به. نحن شيئا نقوم  وليسشيء يتم لنا،  إلىغير مريح ألنه يشير  هو أمر جديدةالوالدة الالتعليم عن 
َالَِّذيَن ُوِلُدوا َلْيَس ِمْن َدٍم، َواَل ِمْن َمِشيَئِة َجَسٍد، َواَل ِمْن أولئك "أبناء هللا ك إلىهذا. فإنه يشير  13 :1 يوحنا

يِح، الَِّذي َحَسَب َرْحَمِتِه ُمَباَرٌك هللُا َأُبو َربِ َنا َيُسوَع اْلَمسِ الشيء نفسه: "بطرس يؤكد  ".َمِشيَئِة َرُجل، َبْل ِمَن هللاِ 
جديدة. أي الوالدة الجديدة. هللا يتسبب في الوالدة التسبب في (. نحن ال ن3 :1بطرس  1)" َوَلَدَنا َثاِنَية  اْلَكِثيَرِة 
جديدة الوالدة الجديدة. وهذا يعني أن الوالدة لل سبباالجديدة، وليس والدة ال نتيجةنقوم به هو نحن  صالحشيء 

 خارج أنفسنا. جزنا واعتمادنا المطلق على شخصعيس في سيطرتنا. وهكذا تواجهنا بل ا. فإنهخارج إرادتناهي 

أنفسنا  نجعلمكن أن قيل لنا أننا لن نرى ملكوت هللا إن كنا ال نولد ثانية. وقيل لنا أننا ال يهذا هو القلق. 
 . هذا هو القلق.تولد ثانية
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 :ناواجههلل تألن الحرية المطلقة ( 3

هو أمر غير مريح، لذلك، هو أنه يواجهنا بالحرية جديدة الوالدة العن  أن تعاليم المسيحوالسبب الثالث 
(. 3 :2غضب )أفسس ال بالطبيعة أبناءنحن نا. فتمردأموات روحيا في أنانيتنا و نحن فبدون هللا، هلل. المطلقة 

(. 4 :4كورنثوس  2جيل )د المسيح في اإلننرغب في مجأو  نتطلعبحيث أننا ال نستطيع جدا ق ينا عمتمرد
 ناجعلأن يبشكل حاسم، وفي نهاية المطاف على هللا. قراره  ذلك عتمدسنولد من جديد، سوف ي فإن كناولذلك، 

لجعله لنا كون استجابة نفعله سوف يما  نفعله كجثث روحية، بلال يمكن أن يكون ردا على ما نحن  أحياء
 قلق.أمر مهذا م الناس، على األقل في البداية، بالنسبة لمعظأحياء. 

 مجرد عدم االرتياح، وليس رجائي: تحقيق االستقرار والخالص

غير  جديدة يمكن أن يكون الوالدة ال أن هذا التعليم عنلذلك، أود أن أبدأ هذه السلسلة، وأنا على علم كيف 
الضعيفة. وأنا ال لنفوس إزعاج ال لزوم له لفي أي سبب فأنا ال أريد أن أت. مريح. وكم أود أن أكون حريصا

الصالة ألجلي. رجاء ألخالق والدين للحياة الروحية. البين ا واخلطأريد أن أعطي رجاًء كاذبا ألولئك الذين 
ليس لدي قوة في نفسي لمنحهم  هأنا أعلم أن ا أبديا في يدي في هذه األيام. ومع ذلكنفوسأشعر أنني آخذ 

َاهلُل الَِّذي ُهَو َغِنيٌّ ِفي " 5-4 :2في أفسس  هلسيفعل ما قا هنذلك. وأنا متفائل جدا أ فعلالحياة. ولكن هللا ي
اْلَمِسيِح ِبالنِ ْعَمِة َأْنُتْم الرَّْحَمِة، ِمْن َأْجِل َمَحبَِّتِه اْلَكِثيَرِة الَِّتي َأَحبََّنا ِبَها، َوَنْحُن َأْمَواٌت ِباْلَخَطاَيا َأْحَياَنا َمَع 

. هذا ما أتمناه: أن هذه في الحقالمسيح  ُيرفعحيث  أن يعظم غنى نعمته المعطية حياة هللايحب  ".ُصونَ ُمَخلَّ 
 .وتخلص، بل تكون فقط غير مريحية ولكن مستقرةالسلسلة لن 

 يحدث في الميالد الجديد؟ ذاما

حاول أن أضع اإلجابة في ثالثة سأجديدة؟ الوالدة الالسؤال: ماذا يحدث في  إلىلذلك دعونا ننتقل اآلن 
والدة ال( ما يحدث في 1سبوع المقبل. إن شاء الرب( األ) سنناقشهاليوم، والثالث  سنناقشهمابيانات. األولين 

( ما يحدث في الوالدة الجديدة 2جديد، ولكن الحصول على حياة جديدة. هو الحصول على دين ليس الجديدة 
يحدث في ( ما 3في نفسك.  اختبار الفوق الطبيعيولكن  المسيحفي ما هو فوق طبيعي ليست مجرد تأكيد 
، أنتهي حقا طبيعة ة، جديدية إنسانطبيعتك البشرية القديمة ولكن خلق طبيعة ل اتحسين الوالدة الجديدة ليس
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هذه واحدة تلو  فينا. دعونا نأخذالساكن هللا روح ب يتم تشكيلهاحقا،  ةجديد، وطبيعة ا ومطهرةله مغفور
 .األخرى 

 :دين جديد( حياة جديدة، وليس 1

قرأ معي اجديد، ولكن الحصول على حياة جديدة. الجديدة ليس هو الحصول على دين والدة الما يحدث في 
يِسيِ يَن اْسُمُه ِنيُقوِديُموُس، َرِئيٌس ِلْلَيُهوِد. هَذا َجاَء ِإلَ : "3أول ثالث آيات من يوحنا  ى َيُسوَع َكاَن ِإْنَساٌن ِمَن اْلَفرِ 

 الَِّتي َأْنَت َيا ُمَعلِ ُم، َنْعَلُم َأنََّك َقْد َأَتْيَت ِمَن هللِا ُمَعلِ ًما، أَلْن َلْيَس َأَحٌد َيْقِدُر َأْن َيْعَمَل هِذِه اآلَياتِ »َلْياًل َوَقاَل َلُه:
َحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمْن َفْوُق اَل اْلَحقَّ الْ »َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُه:«. َتْعَمُل ِإْن َلْم َيُكِن هللُا َمَعهُ 

 ."«َيْقِدُر َأْن َيَرى َمَلُكوَت هللاِ 

تلف مخود. وكان الفريسيون أكثر صرامة دينيا بين ليهورئيسا ل انعرف أن نيقوديموس فريسي ناأنيوحنا  يضمن
اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمْن " (3المسيح )في اآلية ل الجماعات اليهودية. لهذا الشخص، قا

واحدة  ".َيْنَبِغي َأْن ُتوَلُدوا ِمْن َفْوقُ : "7في اآلية أكثر  بشكل شخصيوحتى  ".َفْوُق اَل َيْقِدُر َأْن َيَرى َمَلُكوَت هللاِ 
، ه للناموسوحفظ هانضباطالمذهلة و كل من دراسته الفريسية و ، تدين نيقوديموسكل أن : هي يوحنانقاط من 

والدة ال إلىأكثر وضوحا الحاجة جعل تقد  هيجديدة. في الواقع، الوالدة ال إلىال يمكن أن يحل محل الحاجة 
 جديدة.ال

الجديدة  والدةال إلىشارة االفي  الفكرةحياة. ا ولكن دينهو ليس ، أنا وأنت هحتاجيقوديموس، وما ان هيحتاج ما
فهو ، بطبيعة الحال، نيقوديموس على قيد الحياة. فمن ناحيةالعالم.  هي أن الوالدة تجلب حياة جديدة إلى

نه أن المسيح يعتقد أعلى صورة هللا. لكن من الواضح،  ، مخلوق إنسان. هو ويسلكر، يتنفس، ويفكر، ويشع
حياة، وليس المزيد من إلى يحتاج  بعد. فهو في نيقوديموس. روحيا، هو لم يولدروحية حياة ال يوجد فميت. 

 لديه الكثير من ذلك.فهو دينية. المزيد من الحماسة الاألنشطة الدينية أو 

حتى يتمكن  المسيح تبعيةالرجل الذي كان يريد تأجيل  إلى 60 :9في إنجيل لوقا  المسيحتذكرون ما قاله 
جسديا  أشخاص أموات" هذا يعني أن هناك .َيْدِفُنوَن َمْوَتاُهمْ  اْلَمْوَتىَدِع : "له المسيحمن دفن والده؟ قال 

في الناس المسيح  هم دفن هؤالء. وبعبارة أخرى، فكرروحيا يمكنأموت  أشخاصدفن. وهناك  إلى يوحنايحتا
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اَن أَلنَّ اْبِني هَذا كَ األب: "أنهم أموات. في مثله عن االبن الضال، قال ، ةواضحتبدو حياة الذين يتجولون ب
 (.24 :15." )لوقا َفَعاَش  َميِ ت ا

الوالدة الجديدة  . ما يحدث فيروحية حياة ،الحياة إلىيحتاج كان  بحاجة إلى الدين، ولكنهكن نيقوديموس لم ي
جديدة. الوالدة الحدث في الجديدة تحياة المن قبل.  حيث لم تكن موجودةحيز الوجود  إلىتأتي  هي أن الحياة

حيز الوجود في الحياة. هذه هي الطريقة األولى  إلى بل هو القدوم. اأو قرار  اانضباطا أو دينيا هذا نشاطليس 
 جديدة.الوالدة اللوصف ما يحدث في 

 عليه: التأكيدليس فقط و ، اختبار ما هو فوق طبيعي( 2

فوق ما هو  اختبارولكن  ما هو فوق طبيعي في المسيحمجرد تأكيد  ما يحدث في الوالدة الجديدة هو ليس
َيا ُمَعلِ ُم، َنْعَلُم َأنََّك َقْد َأَتْيَت ِمَن هللِا ُمَعلِ ًما، أَلْن َلْيَس َأَحٌد : "يقول نيقوديموس، 2في نفسك. في اآلية  طبيعي

 المسيحوس في نيقوديميرى وبعبارة أخرى،  ".َيْقِدُر َأْن َيْعَمَل هِذِه اآلَياِت الَِّتي َأْنَت َتْعَمُل ِإْن َلْم َيُكِن هللُا َمَعهُ 
ال يجيب هذا،  إلىأعمال هللا.  والمسيح يعملهو من عند هللا.  إلهي حقيقي. فهو يعترف بأن المسيحنشاط 

يجب أن يقول: "أنت تراه عني." بدال من ذلك،  أن يرى الحق الذيالمسيح قائال: "أتمنى للجميع في فلسطين 
 ."أبدا َرى َمَلُكوَت هللاِ لن تاَل وإوَلُد ِمْن َفْوُق تُ 

 ال يخلصأنه هو من عند هللا،  التقدير بسببهامعجزة ال صانع، ومنح بها واالندهاشرؤية اآليات والعجائب، 
لتندهش قلب جديد  إلىأنت لست بحاجة فعجائب: اليات و لآل العظمىمخاطر الأحدا. هذا هو واحد من 

فالطبيعة  عجائب.اليات و ندهش باآلفكل ما تحتاجه هو الطبيعة البشرية الساقطة القديمة لكي ت. بسببها
أن  الشيطان نفسه يعرففهللا. عند من هو معجزة ال صانعقول إن البشرية الساقطة القديمة على استعداد أن ت

مرسل من  كصانع معجزات يا نيقوديموس، رؤيتي(. ال، 24 :1المعجزات )مرقس  يسوع هو ابن هللا، ويصنع
اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمْن َفْوُق اَل َيْقِدُر َأْن َيَرى . "المفتاح لملكوت هللا عند هللا ليس هو

 ."َمَلُكوَت هللاِ 

اختبار ما هو فوق ولكن  التأكيد على ما هو فوق طبيعي في المسيحمجرد  وبعبارة أخرى، ما يهم هو ليس
موجودة األشياء ب تقارن ، وليس طبيعيا. ال يمكن أن طبيعيأمر فوق  فالوالدة الجديدة هيفي نفسك.  طبيعي
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َاْلَمْوُلوُد ِمَن اْلَجَسِد َجَسٌد ُهَو، جديدة: "الوالدة لل ةخارقالطبيعة الؤكد على ت 6بالفعل في هذا العالم. اآلية 
وِح ُهَو ُروحٌ   فوق طبيعيشخص الجسد هو ما نحن عليه بشكل طبيعي. روح هللا هو " ف.َواْلَمْوُلوُد ِمَن الرُّ

يُح َتُهبُّ َحْيُث َتَشاُء، َوَتْسَمُع َصْوَتَها، لِكنََّك : "8هذا مرة أخرى في اآلية  قال المسيحجديدة. الوالدة اليجلب  َالرِ 
وحِ  ن هذا العالم م ." الروح ليس جزءاَل َتْعَلُم ِمْن َأْيَن َتْأِتي َواَل ِإَلى َأْيَن َتْذَهُب. هَكَذا ُكلُّ َمْن ُوِلَد ِمَن الرُّ

 جديدة.الوالدة لهو السبب المباشر لو . هو خارق للطبيعة. في الواقع، هو هللا. عي. هو فوق طبيعالطبي

على ما هو فوق تأكيد المجرد  هو ليس، ما يحدث في الوالدة الجديدة يقول المسيحنيقوديموس،  لذلك يا
أي وسيلة طبيعية لد من جديد. وليس بك. يجب أن تو في نفس اختبار ما هو فوق طبيعي، ولكن في طبيعي
حيز  إلىحياة جديدة ب يجب أن يحل عليك، ويأتي، ولكن بطريقة خارقة للطبيعة. هللا الروح القدس ةمجازي

 الوجود.

َماِء اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمَن الْ : "5الكلمات في اآلية  إلىوسنتطرق في المرة القادمة 
وِح اَل َيْقِدُر َأْن َيْدُخَل َمَلُكوَت هللاِ  على هذا ساعدنا هنا؟ وكيف يمكن أن يالماء والروح  يشيرماذا إلى  ."َوالرُّ

 جديدة؟الوالدة الفهم ما يحدث في 

 :هو الحياة المسيح

بيسوع المسيح. ما  اإليمانالثانية بالروح والحياة األبدية بوالدة البين  هام بصنع ربط اختمولكن اليوم أريد أن 
الحياة  لجلبالروح القدس ب فوق طبيعيجديدة هو عمل الوالدة الرأيناه حتى اآلن هو أن ما يحدث في 

وُح ُهَو " 63 :6 يوحنامرة أخرى في  من قبل. يقول المسيح حيز الوجود حيث لم تكن موجودة إلىالروحية  َالرُّ
 ."ُيِفيُد َشْيًئا الَِّذي ُيْحِيي. َأمَّا اْلَجَسُد َفالَ 

. أو يمكن أن آخر واضح أيضا: يسوع هو الحياة التي يعطيها الروح القدسلكن إنجيل يوحنا يجعل شيئا 
نختبر هو المكان  بالمسيحاالتحاد ف. بتواصل مع المسيحفقط  ها، يعطيالتي يعطيهانقول: إن الحياة الروحية 

. َلْيَس َأَحٌد َواْلَحَياة  َأَنا ُهَو الطَِّريُق َواْلَحقُّ " 6 :14يوحنا  في المسيح . قالالفوق طبيعية الحياة الروحية فيه
َوَأمَّا هِذِه يقول: " يوحنا، 31 :20" وفي .اْلَحَياةِ َأَنا ُهَو ُخْبُز قال: "، 35 :6في يوحنا  ."َيْأِتي ِإَلى اآلِب ِإالَّ ِبي

 ."َحَياٌة ِباْسِمهِ َفَقْد ُكِتَبْت ِلُتْؤِمُنوا َأنَّ َيُسوَع ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن هللِا، َوِلَكْي َتُكوَن َلُكْم ِإَذا آَمْنُتْم 
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 بدون المسيح:ال حياة 

سيح. بالم اإليمانعالقة مع يسوع المسيح و ال حياة أبدية بدون  روحية، وليس هناكحياة لذلك ليس هناك 
مر بيسوع المسيح. ولكن دعونا نضع األ اإليمانجديدة، و الوالدة القوله حول العالقة بين سيكون لدينا الكثير لن

و المسيح هف. بالمسيح في اتحاد حيالروح القدس الجديدة، يوحدنا والدة البهذه الطريقة في الوقت الحالي: في 
وما يليها(. ما يحدث في  1 :15)يوحنا  األغصان حياة. ونحنالتدفق الحياة. المسيح هو الكرمة حيث ت

الروح فالمسيح يسوع. بمن خالل االتحاد  فوق طبيعي لحياة روحية جديدة، ويتم خلقهاالوالدة الجديدة هو خلق 
عالقة حيوية مع المسيح الذي هو الطريق والحق والحياة. هذا هو الواقع الموضوعي لما  إلىالقدس يقودنا 

 جديدة.الوالدة اليحدث في 

 اإليمانالحياة الروحية و ففي قلوبنا.  هظاايقبالمسيح يتم  اإليمان، هو أن اختبار هذا نا، طريقةومن جانب
وقظ تالحياة الروحية بما أن ، و اإليمان ممكناالحياة الجديدة تجعل فحيز الوجود معا.  إلىيأتي بيسوع المسيح 

بيسوع المسيح. ولذلك، فال ينبغي لنا  اإليمانال توجد حياة بدون ف ،اإليمانوتعبر عن نفسها في  اإليماندائما 
والدة الالمسيح في بيسوع المسيح. من جانب هللا، نحن متحدون ب اإليمان الجديدة عنوالدة بين الفصل الأبدا 

 المسيح.ب اإليمانعن طريق  نختبر هذا االتحادنحن ه الروح القدس. من جانبنا، جديدة. هذا ما يفعلال

 بالمسيح: اإليمانالميالد الجديد و مطلقا بين  ال تفصل

أَلنَّ ُكلَّ َمْن ُوِلَد ِمَن هللِا َيْغِلُب اْلَعاَلَم. َوهِذِه ِهَي : "4 :5 يوحنا 1 معا في يوحنايضعهم كيف  إلىع استم
هو  اإليمان. ألن مفتاح الغلبة اإليمان. هي مفتاح الغلبةمن هللا  الوالدة ".اْلَغَلَبُة الَِّتي َتْغِلُب اْلَعاَلَم: ِإيَماُنَنا

 من هللا. مولودين الختبار كونناالطريق 

َهاَدُة: َأنَّ هللَا أَْعَطاَنا َحَياًة َأَبِديًَّة، َوهِذِه : "12-11 :5يوحنا  1يوحنا في  هما يقول إلىع أو استم َوهِذِه ِهَي الشَّ
لذلك، عندما يقول  ".ُه اْلَحَياُة، َوَمْن َلْيَس َلُه اْبُن هللِا َفَلْيَسْت َلُه اْلَحَياةُ َمْن َلُه االْبُن َفلَ  اْلَحَياُة ِهَي ِفي اْبِنِه.

وح  " :المسيح  :6)يوحنا  "ُهَو الَِّذي ُيْحِيي. َأمَّا اْلَجَسُد َفاَل ُيِفيُد َشْيًئا. َاْلَكاَلُم الَِّذي ُأَكلِ ُمُكْم ِبِه ُهَو ُروٌح َوَحَياةٌ  َالرُّ
الروح الجديدة، يعطي والدة اليعني: في  وحياة، هليكون لك " ينبغي أن ُتولد من الروحوعندما يقول " ،(63
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هو . ألن المسيح اإليمانيسوع المسيح من خالل ب بربطناجديدة بشكل فوق طبيعي حياة روحية القدس 
 الحياة.

َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمْن َفْوُق اَل َيْقِدُر َأْن َيَرى ِإْن َكاَن : "3في يوحنا  للمسيح ال تفصل أبدا هاتين المقولتين لذلك
 (.36" )اآلية الَِّذي ُيْؤِمُن ِباالْبِن َلُه َحَياٌة َأَبِديَّةٌ "( و3" )اآلية َمَلُكوَت هللاِ 


