ماذا يحدث في الميالد الجديد؟ الجزء 1
يوحنا 10-1 :3
ِ
َ 1كان ِإ ْنس ِ
ِ ِ
يس
َ َ ٌ
ان م َن اْلَف ِريسِي َ
وسَ ،رِئ ٌ
يم ُ
ين ْ
اس ُم ُه نيُقود ُ
ِ
ِ ِ
َحٌد َيْق ِدُر أ َْن
أََّن َك َق ْد أَتَْي َت م َن هللا ُم َعل ًما ،أل َْن َل ْي َس أ َ
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َحٌد الَ
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ف ُيم ِك ُن ِ
ِ ِ
ان أ َْن ُيوَل َد َو ُه َو َش ْي ٌخ؟
اإل ْن َس َ
يم ُ
َق َ
وسَ «:ك ْي َ ْ
ال َل ُه نيُقود ُ

ِ 2
ِ
ع
اء ِإَلى َي ُسو َ
لْل َي ُهود .ه َذا َج َ
يعمل ِ
هذ ِه اآلي ِ
ات َّالِتي أ َْن َت
َ
َْ َ َ

ال َل ُهَ «:يا ُم َعلِ ُمَ ،ن ْعَل ُم
َل ْيالً َوَق َ
تَ ْع َم ُل ِإ ْن َل ْم َي ُك ِن هللاُ َم َع ُه».

ِ
ِ
وت هللاِ».
ُيوَل ُد م ْن َف ْو ُق الَ َيْقدُر أ َْن َي َرى َمَل ُك َ
أََلعَّله يْق ِدر أَن ي ْد ُخل ب ْطن أ ِ
ُم ِه ثَ ِان َي ًة َوُيوَل َد؟»
َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ
ِ
5أَجاب يسوع«:اْلح َّق اْلح َّق أَُقول لَكِ :إن َكان أَحٌد الَ يوَلد ِمن اْلم ِ
وت هللاِ.
اء َو ُّ
الرو ِح الَ َيْقدُر أ َْن َي ْد ُخ َل َمَل ُك َ
ُ َ ْ َ َ
َ
َ َ َُ ُ َ
ُ ُ َ َ
ِ
6اَْلموُل ِ
الرو ِح ُه َو ُرو ٌح7 .الَ تَتَ َع َّج ْب أَِني ُقْل ُت َل َكَ :ي ْن َب ِغي أ َْن تُوَل ُدوا ِم ْن
ود ِم َن ُّ
ود م َن اْل َج َسد َج َسٌد ُه َوَ ،واْل َم ْوُل ُ
َْ ُ
َفو ُق8 .اَ ِلريح تَه ُّب حي ُث تَ َشاء ،وتَسمع صوتَهاِ ،
هك َذا ُك ُّل َم ْن
لكَّن َك الَ تَ ْعَل ُم ِم ْن أ َْي َن تَأِْتي َوالَ ِإَلى أ َْي َن تَ ْذ َه ُبَ .
ُ ُ َْ
ُ َ ْ َُ َ ْ َ
ْ

ُوِل َد ِم َن
ِ
يل
ِإ ْس َرائ َ
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ِ
َج َ ِ ِ
ال َل ُه«:أ َْن َت ُم َعلِ ُم
ُّ
اب َي ُسو ُ
ال َل ُهَ «:ك ْي َ
ع َوَق َ
َج َ
ف ُي ْمك ُن أ َْن َي ُكو َن ه َذا؟» أ َ
وس َوَق َ
يم ُ
الرو ِح» .أ َ
اب نيُقود ُ
َوَل ْس َت تَ ْعَل ُم ه َذا!

لقد بدأنا سلسلة من الرسائل عن الوالدة الجديدة .قال الرب يسوع لنيقوديموس في يوحنا " 3 :3اْل َح َّق اْل َح َّق
ِ
ِ
وت هللاِ ".وكان يتحدث إلى كل واحد منا ،عندما
َحٌد الَ ُيوَل ُد م ْن َف ْو ُق الَ َيْقدُر أ َْن َي َرى َمَل ُك َ
ول َل َكِ :إ ْن َك َ
ان أ َ
أَُق ُ

قال ذلك .لم يكن نيقوديموس حالة خاصة .يجب أن ُنولد أنا وأنت مرة أخرى ،أو لن نرى ملكوت هللا .وهذا
يعني أننا لن نخلص ،ولن نكون جزًء من عائلة هللا ،ولن نذهب للسماء ،ولكن بدال من ذلك سوف نذهب إلى
الجحيم.

كان نيقوديموس واحد من الفريسيين ،أكثر القادة اليهود تدينا .قال لهم المسيح في متى  15 :23وَ " 33وْي ٌل
َل ُكم أَيُّها اْل َكتَب ُة واْلَف ِر ِ
ِ
ِ
ِ
ون ُه
يسيُّو َن اْل ُم َر ُاؤو َن! ألََّن ُك ْم تَ ُ
ص َل تَ ْص َن ُع َ
ْ َ
طوُفو َن اْل َب ْح َر َواْل َبَّر لتَ ْك َسُبوا َدخيالً َواح ًداَ ،و َمتَى َح َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون ِة َج َهَّن َم؟" ولذا فإن سلسلة
ف تَ ْهُرُبو َن م ْن َد ْيُن َ
ُّها اْل َحي ُ
ْاب ًنا ل َج َهَّن َم أَ ْكثََر م ْن ُك ْم ُم َ
َّات أ َْوالَ َد األََفاعي! َك ْي َ
ض َ
اعًفا .أَي َ
التي بدأناها ليست هامشية .إنها مركزية .فاألبدية معلقة في كفة الميزان عندما نتحدث عن الوالدة الجديدة.

ِ
ِ
وت هللاِ".
َحٌد الَ ُيوَل ُد م ْن َف ْو ُق الَ َيْقدُر أ َْن َي َرى َمَل ُك َ
"ِإ ْن َك َ
ان أ َ
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الوالدة الجديدة غير مريحة:
في الرسالة األولى المرة الماضية ركزنا على أسباب هذه السلسلة وأنواع األسئلة التي سوف نسألها .سؤال
اليوم هو :ماذا يحدث في الوالدة الجديدة؟ قبل محاولة اإلجابة على هذا السؤال ،اسمحوا لي أن أذكر مصدر
قلق جاد للغاية لدي حول الطريقة التي سيتم االستماع لهذه الرسائل .وأنا أدرك أن هذه السلسلة من الرسائل
ستكون مقلقا لكثير منكم ،تماما مثلما تكون كلمات المسيح مقلقة لنا م ار ار وتك ار ار إن كان لنا أن نأخذها على
محمل الجد .هناك على األقل ثالثة أسباب لذلك:
 )1بسبب لحالتنا الميؤوس منها:
تعليم المسيح عن الوالدة الجديدة تواجهنا بحالتنا الروحية األخالقية والقانونية الميؤوس منها بدون تجديد نعمة
هللا .قبل حدوث الوالدة الجديدة لنا ،نحن أموات روحيا .نحن أنانيون أخالقيا ومتمردون .نحن مذنبون قانونا
أمام شريعة هللا ،وتحت غضبه .عندما قال لنا المسيح أنه يجب أن نولد ثانية هو يخبرنا بأن حالتنا الحالية ال
تستجيب بشكل يائس ،وفاسدة ،ومذنبة .بدون النعمة المذهلة في حياتنا ،نحن ال نحب أن نسمع ذلك عن
أنفسنا .ولذلك فمن غير المريح عندما يقول لنا المسيح أنه يجب أن نولد ثانية.
 )2ألننا ال نستطيع أن نتسبب في الميالد الجديد:
التعليم عن الوالدة الجديدة هو أمر غير مريح ألنه يشير إلى شيء يتم لنا ،وليس شيئا نقوم نحن به .تؤكد

َّ ِ
ين ُولِ ُدوا لَ ْي َس ِم ْن َدمٍَ ،والَ ِم ْن َم ِش َيئ ِة َج َس ٍدَ ،والَ ِم ْن
يوحنا  13 :1هذا .فإنه يشير إلى أبناء هللا كأولئك "اَلذ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ع اْل َم ِسي ِح ،الَّ ِذي َح َس َب َر ْح َمِت ِه
ك هللاُ أَُبو َرب َِنا َي ُسو َ
َمش َيئة َر ُجلَ ،ب ْل م َن هللا ".يؤكد بطرس الشيء نفسهُ " :م َب َار ٌ
اْل َكِث َ ِ
يرة َوَل َدَنا َث ِانَية" ( 1بطرس  .)3 :1نحن ال نتسبب في الوالدة الجديدة .هللا يتسبب في الوالدة الجديدة .أي
شيء صالح نحن نقوم به هو نتيجة الوالدة الجديدة ،وليس سببا للوالدة الجديدة .وهذا يعني أن الوالدة الجديدة

هي خارج إرادتنا .فإنها ليس في سيطرتنا .وهكذا تواجهنا بعجزنا واعتمادنا المطلق على شخص خارج أنفسنا.
هذا هو القلق .قيل لنا أننا لن نرى ملكوت هللا إن كنا ال نولد ثانية .وقيل لنا أننا ال يمكن أن نجعل أنفسنا
تولد ثانية .هذا هو القلق.
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 )3ألن الحرية المطلقة هلل تواجهنا:
والسبب الثالث أن تعاليم المسيح عن الوالدة الجديدة هو أمر غير مريح ،لذلك ،هو أنه يواجهنا بالحرية
المطلقة هلل .فبدون هللا ،نحن أموات روحيا في أنانيتنا وتمردنا .فنحن بالطبيعة أبناء الغضب (أفسس .)3 :2
تمردنا عميق جدا بحيث أننا ال نستطيع نتطلع أو نرغب في مجد المسيح في اإلنجيل ( 2كورنثوس .)4 :4
ولذلك ،فإن كنا سنولد من جديد ،سوف يعتمد ذلك بشكل حاسم ،وفي نهاية المطاف على هللا .ق ارره أن يجعلنا
أحياء ال يمكن أن يكون ردا على ما نحن نفعله كجثث روحية ،بل ما نفعله سوف يكون استجابة لجعله لنا
أحياء .بالنسبة لمعظم الناس ،على األقل في البداية ،هذا أمر مقلق.
رجائي :تحقيق االستقرار والخالص ،وليس مجرد عدم االرتياح
لذلك ،أود أن أبدأ هذه السلسلة ،وأنا على علم كيف أن هذا التعليم عن الوالدة الجديدة يمكن أن يكون غير
مريح .وكم أود أن أكون حريصا .فأنا ال أريد أن أتسبب في أي إزعاج ال لزوم له للنفوس الضعيفة .وأنا ال
رجاء كاذبا ألولئك الذين خلطوا بين األخالق والدين للحياة الروحية .الرجاء الصالة ألجلي.
أريد أن أعطي
ً
أشعر أنني آخذ نفوسا أبديا في يدي في هذه األيام .ومع ذلك أنا أعلم أنه ليس لدي قوة في نفسي لمنحهم
الحياة .ولكن هللا يفعل ذلك .وأنا متفائل جدا أنه سيفعل ما قاله في أفسس " 5-4 :2اَهللُ الَّ ِذي ُه َو َغِن ٌّي ِفي
طايا أَحيانا مع اْلم ِسي ِح ِب ِ
الرحم ِةِ ،من أَج ِل محبَِّت ِه اْل َكِث ِ َّ ِ
َحب ََّنا ِب َها ،وَن ْح ُن أَمو ٌ ِ
الن ْع َم ِة أ َْنتُ ْم
يرة التي أ َ
َ
ْ ْ ََ
ات باْل َخ َ َ ْ َ َ َ َ َ
َْ
َ
َّ ْ َ
َّ
صو َن ".يحب هللا أن يعظم غنى نعمته المعطية حياة حيث ُيرفع المسيح في الحق .هذا ما أتمناه :أن هذه
ُم َخل ُ
السلسلة لن تكون فقط غير مريحية ولكن مستقرة ،بل وتخلص.

ماذا يحدث في الميالد الجديد؟
لذلك دعونا ننتقل اآلن إلى السؤال :ماذا يحدث في الوالدة الجديدة؟ سأحاول أن أضع اإلجابة في ثالثة
بيانات .األولين سنناقشهما اليوم ،والثالث سنناقشه (إن شاء الرب) األسبوع المقبل )1 .ما يحدث في الوالدة
الجديدة ليس هو الحصول على دين جديد ،ولكن الحصول على حياة جديدة )2 .ما يحدث في الوالدة الجديدة
ليست مجرد تأكيد ما هو فوق طبيعي في المسيح ولكن اختبار الفوق الطبيعي في نفسك )3 .ما يحدث في
الوالدة الجديدة ليس تحسينا لطبيعتك البشرية القديمة ولكن خلق طبيعة إنسانية جديدة ،طبيعة هي حقا أنت،
3

مغفور لها ومطهرة ،وطبيعة جديدة حقا ،يتم تشكيلها بروح هللا الساكن فينا .دعونا نأخذ هذه واحدة تلو
األخرى.
 )1حياة جديدة ،وليس دين جديد:
ما يحدث في الوالدة الجديدة ليس هو الحصول على دين جديد ،ولكن الحصول على حياة جديدة .اق أر معي
ِ
أول ثالث آيات من يوحنا َ " :3كان ِإ ْنس ِ
وسَ ،رِئ ٌ ِ ِ
ِ ِ
اء ِإَلى َي ُسوعَ
َ َ ٌ
ان م َن اْلَف ِريسِي َ
يم ُ
ين ْ
اس ُم ُه نيُقود ُ
يس لْل َي ُهود .ه َذا َج َ
َليالً وَقال َله«:يا معلِم ،نعَلم أََّنك َقد أَتَيت ِمن هللاِ معلِما ،ألَن َليس أَحٌد يْق ِدر أَن يعمل ِ
هذ ِه اآلي ِ
ات َّالِتي أ َْن َت
ْ َ َ ُ َ ُ َ ُ َْ ُ َ ْ ْ َ َ
َ
ْ ْ َ َ َ ُ ْ َْ َ َ
َُ ً
َحٌد الَ ُيوَل ُد ِم ْن َف ْو ُق الَ
اب َي ُسو ُ
ول َل َكِ :إ ْن َك َ
ان أ َ
ال َل ُه«:اْل َح َّق اْل َح َّق أَُق ُ
ع َوَق َ
َج َ
هللا َم َع ُه» .أ َ
تَ ْع َم ُل ِإ ْن َل ْم َي ُك ِن ُ
ِ
وت هللاِ»".
َيْقدُر أ َْن َي َرى َمَل ُك َ

يضمن يوحنا أننا نعرف أن نيقوديموس فريسيا ورئيسا لليهود .وكان الفريسيون أكثر صرامة دينيا بين مختلف
َحٌد الَ ُيوَل ُد ِم ْن
ول َل َكِ :إ ْن َك َ
ان أ َ
الجماعات اليهودية .لهذا الشخص ،قال المسيح (في اآلية " )3اْل َح َّق اْل َح َّق أَُق ُ
ِ
وت هللاِ ".وحتى بشكل شخصي أكثر في اآلية َ " :7ي ْن َب ِغي أ َْن تُوَل ُدوا ِم ْن َف ْو ُق ".واحدة
َف ْو ُق الَ َيْقدُر أ َْن َي َرى َمَل ُك َ

من نقاط يوحنا هي :أن كل تدين نيقوديموس ،وكل من دراسته الفريسية المذهلة وانضباطه وحفظه للناموس،
ال يمكن أن يحل محل الحاجة إلى الوالدة الجديدة .في الواقع ،هي قد تجعل الحاجة أكثر وضوحا إلى الوالدة
الجديدة.
ما يحتاجه نيقوديموس ،وما احتاجه أنا وأنت ،هو ليس دينا ولكن حياة .الفكرة في االشارة إلى الوالدة الجديدة
هي أن الوالدة تجلب حياة جديدة إلى العالم .فمن ناحية ،بطبيعة الحال ،نيقوديموس على قيد الحياة .فهو
يتنفس ،ويفكر ،ويشعر ،ويسلك .هو إنسان ،مخلوق على صورة هللا .لكن من الواضح ،أن المسيح يعتقد أنه
ميت .فال يوجد حياة روحية في نيقوديموس .روحيا ،هو لم يولد بعد .فهو يحتاج إلى حياة ،وليس المزيد من
األنشطة الدينية أو المزيد من الحماسة الدينية .فهو لديه الكثير من ذلك.
تذكرون ما قاله المسيح في إنجيل لوقا  60 :9إلى الرجل الذي كان يريد تأجيل تبعية المسيح حتى يتمكن
ِ
اه ْم ".هذا يعني أن هناك أشخاص أموات جسديا
من دفن والده؟ قال له المسيحَ " :د ِع اْل َم ْوَتى َي ْدفُنو َن َم ْوتَ ُ
يحتايوحنا إلى دفن .وهناك أشخاص أموت روحيا يمكنهم دفن هؤالء .وبعبارة أخرى ،فكر المسيح في الناس
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الذين يتجولون بحياة تبدو واضحة ،أنهم أموات .في مثله عن االبن الضال ،قال األب" :أل َّ ِ
ان
َن ْابني ه َذا َك َ
اش( ".لوقا .)24 :15
َمِيتا َف َع َ
لم يكن نيقوديموس بحاجة إلى الدين ،ولكنه كان يحتاج إلى الحياة ،حياة روحية .ما يحدث في الوالدة الجديدة
هي أن الحياة تأتي إلى حيز الوجود حيث لم تكن موجودة من قبل .الحياة الجديدة تحدث في الوالدة الجديدة.
ار .بل هو القدوم إلى حيز الوجود في الحياة .هذه هي الطريقة األولى
ليس هذا نشاطا دينيا أو انضباطا أو قر ا
لوصف ما يحدث في الوالدة الجديدة.
 )2اختبار ما هو فوق طبيعي ،وليس فقط التأكيد عليه:
ما يحدث في الوالدة الجديدة هو ليس مجرد تأكيد ما هو فوق طبيعي في المسيح ولكن اختبار ما هو فوق

ِ
ِ ِ
ِ
َحٌد
طبيعي في نفسك .في اآلية  ،2يقول نيقوديموسَ " :يا ُم َعل ُمَ ،ن ْعلَ ُم أََّن َك َق ْد أَتَْي َت م َن هللا ُم َعل ًما ،أل َْن َل ْي َس أ َ
يْق ِدر أَن يعمل ِ
هذ ِه اآلي ِ
ات َّالِتي أ َْن َت تَ ْع َم ُل ِإ ْن َل ْم َي ُك ِن هللاُ َم َع ُه ".وبعبارة أخرى ،يرى نيقوديموس في المسيح
َ
َ ُ ْ َْ َ َ

نشاط إلهي حقيقي .فهو يعترف بأن المسيح هو من عند هللا .والمسيح يعمل أعمال هللا .إلى هذا ،ال يجيب
المسيح قائال" :أتمنى للجميع في فلسطين أن يرى الحق الذي أنت تراه عني ".بدال من ذلك ،يقول" :يجب أن

ِ
وت هللاِ أبدا".
تُوَل ُد م ْن َف ْو ُق وإالَ لن ت َرى َمَل ُك َ

رؤية اآليات والعجائب ،واالندهاش بها ،ومنح صانع المعجزة التقدير بسببها أنه هو من عند هللا ،ال يخلص
أحدا .هذا هو واحد من المخاطر العظمى لآليات والعجائب :فأنت لست بحاجة إلى قلب جديد لتندهش
بسببها .فكل ما تحتاجه هو الطبيعة البشرية الساقطة القديمة لكي تندهش باآليات والعجائب .فالطبيعة
البشرية الساقطة القديمة على استعداد أن تقول إن صانع المعجزة هو من عند هللا .فالشيطان نفسه يعرف أن
يسوع هو ابن هللا ،ويصنع المعجزات (مرقس  .)24 :1ال ،يا نيقوديموس ،رؤيتي كصانع معجزات مرسل من
َحٌد الَ ُيوَل ُد ِم ْن َف ْو ُق الَ َيْق ِدُر أ َْن َي َرى
ول لَ َكِ :إ ْن َك َ
ان أ َ
عند هللا ليس هو المفتاح لملكوت هللا" .اْل َح َّق اْل َح َّق أَُق ُ
وت هللاِ".
َمَل ُك َ
وبعبارة أخرى ،ما يهم هو ليس مجرد التأكيد على ما هو فوق طبيعي في المسيح ولكن اختبار ما هو فوق
طبيعي في نفسك .فالوالدة الجديدة هي أمر فوق طبيعي ،وليس طبيعيا .ال يمكن أن تقارن باألشياء موجودة
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ود ِم َن اْل َج َس ِد َج َسٌد ُه َو،
بالفعل في هذا العالم .اآلية  6تؤكد على الطبيعة الخارقة للوالدة الجديدة" :اَْل َم ْوُل ُ
الرو ِح ُه َو ُرو ٌح ".ف الجسد هو ما نحن عليه بشكل طبيعي .روح هللا هو شخص فوق طبيعي
ود ِم َن ُّ
َواْل َم ْوُل ُ
يجلب الوالدة الجديدة .قال المسيح هذا مرة أخرى في اآلية " :8اَ ِلريح تَه ُّب حي ُث تَ َشاء ،وتَسمع صوتَهاِ ،
لكَّن َك
ُ ُ َْ
ُ َ ْ َُ َ ْ َ
الرو ِح ".الروح ليس جزء من هذا العالم
هك َذا ُك ُّل َم ْن ُولِ َد ِم َن ُّ
الَ تَ ْعَل ُم ِم ْن أ َْي َن تَأِْتي َوالَ ِإَلى أ َْي َن تَ ْذ َه ُبَ .
الطبيعي .هو فوق طبيع .هو خارق للطبيعة .في الواقع ،هو هللا .وهو السبب المباشر للوالدة الجديدة.

لذلك يا نيقوديموس ،يقول المسيح ،ما يحدث في الوالدة الجديدة هو ليس مجرد التأكيد على ما هو فوق
طبيعي في ،ولكن اختبار ما هو فوق طبيعي في نفسك .يجب أن تولد من جديد .وليس بأي وسيلة طبيعية
مجازية ،ولكن بطريقة خارقة للطبيعة .هللا الروح القدس يجب أن يحل عليك ،ويأتي بحياة جديدة إلى حيز
الوجود.
وسنتطرق في المرة القادمة إلى الكلمات في اآلية " :5اْلح َّق اْلح َّق أَُقول َلكِ :إن َكان أَحٌد الَ يوَلد ِمن اْلم ِ
اء
ُ َ ْ َ َ
َ
َ
ُ ُ َ َ
ِ
وت هللاِ ".إلى ماذا يشير الماء والروح هنا؟ وكيف يمكن أن يساعدنا هذا على
َو ُّ
الرو ِح الَ َيْقدُر أ َْن َي ْد ُخ َل َمَل ُك َ
فهم ما يحدث في الوالدة الجديدة؟
المسيح هو الحياة:
ولكن اليوم أريد أن اختم بصنع ربط هام بين الوالدة الثانية بالروح والحياة األبدية باإليمان بيسوع المسيح .ما
رأيناه حتى اآلن هو أن ما يحدث في الوالدة الجديدة هو عمل فوق طبيعي بالروح القدس لجلب الحياة
الروحية إلى حيز الوجود حيث لم تكن موجودة من قبل .يقول المسيح مرة أخرى في يوحنا " 63 :6اَ ُّلرو ُح ُه َو
َما اْل َج َس ُد َفالَ ُي ِف ُيد َش ْي ًئا".
َّال ِذي ُي ْحِيي .أ َّ
لكن إنجيل يوحنا يجعل شيئا آخر واضح أيضا :يسوع هو الحياة التي يعطيها الروح القدس .أو يمكن أن
نقول :إن الحياة الروحية التي يعطيها ،يعطيها فقط بتواصل مع المسيح .فاالتحاد بالمسيح هو المكان نختبر
َّ
َحٌد
يق َواْل َح ُّق َواْل َحَياةَ .ل ْي َس أ َ
فيه الحياة الروحية الفوق طبيعية .قال المسيح في يوحنا " 6 :14أ ََنا ُه َو الط ِر ُ
َما ِ
اآلب ِإالَّ ِبي ".في يوحنا  ،35 :6قال" :أَنا هو خبُز اْلحي ِ
َيأِْتي إَِلى ِ
هذ ِه
اة ".وفي  ،31 :20يوحنا يقولَ " :وأ َّ
ََ
َ َُ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
َفَق ْد ُكِت َب ْت لِتُ ْؤ ِمُنوا أ َّ
اس ِم ِه".
َن َي ُسو َ
آم ْنتُ ْم َحَيا ٌة ِب ْ
ع ُه َو اْل َمس ُ
يح ْاب ُن هللاَ ،ولِ َك ْي تَ ُكو َن َل ُك ْم إ َذا َ
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ال حياة بدون المسيح:
لذلك ليس هناك حياة روحية ،وليس هناك حياة أبدية بدون العالقة مع يسوع المسيح واإليمان بالمسيح.
سيكون لدينا الكثير لنقوله حول العالقة بين الوالدة الجديدة ،واإليمان بيسوع المسيح .ولكن دعونا نضع األمر
بهذه الطريقة في الوقت الحالي :في الوالدة الجديدة ،يوحدنا الروح القدس بالمسيح في اتحاد حي .فالمسيح هو
الحياة .المسيح هو الكرمة حيث تتدفق الحياة .ونحن األغصان (يوحنا  1 :15وما يليها) .ما يحدث في
الوالدة الجديدة هو خلق فوق طبيعي لحياة روحية جديدة ،ويتم خلقها من خالل االتحاد بالمسيح يسوع .فالروح
القدس يقودنا إلى عالقة حيوية مع المسيح الذي هو الطريق والحق والحياة .هذا هو الواقع الموضوعي لما
يحدث في الوالدة الجديدة.
ومن جانبنا ،طريقة اختبار هذا ،هو أن اإليمان بالمسيح يتم ايقاظه في قلوبنا .فالحياة الروحية واإليمان
بيسوع المسيح يأتي إلى حيز الوجود معا .فالحياة الجديدة تجعل اإليمان ممكنا ،وبما أن الحياة الروحية توقظ
دائما اإليمان وتعبر عن نفسها في اإليمان ،فال توجد حياة بدون اإليمان بيسوع المسيح .ولذلك ،فال ينبغي لنا
أبدا الفصل بين الوالدة الجديدة عن اإليمان بيسوع المسيح .من جانب هللا ،نحن متحدون بالمسيح في الوالدة
الجديدة .هذا ما يفعله الروح القدس .من جانبنا ،نحن نختبر هذا االتحاد عن طريق اإليمان بالمسيح.
ال تفصل مطلقا بين الميالد الجديد واإليمان بالمسيح:
َن ُك َّل من ولِد ِمن هللاِ ي ْغلِب اْلعاَلم .و ِ
استمع إلى كيف يضعهم يوحنا معا في  1يوحنا " :4 :5أل َّ
هذ ِه ِهي
َْ ُ َ َ
َ ُ َ َ َ
َ
َّ ِ
ِ
ِ
يم ُان َنا ".الوالدة من هللا هي مفتاح الغلبة .اإليمان مفتاح الغلبة .ألن اإليمان هو
اْل َغَل َب ُة التي تَ ْغل ُب اْل َعاَل َم :إ َ
الطريق الختبار كوننا مولودين من هللا.

طانا حياة أَب ِدَّي ًة ،و ِ
أو استمع إلى ما يقوله يوحنا في  1يوحنا " :12-11 :5و ِ
هذ ِه ِهي َّ
الش َه َاد ُة :أ َّ
هذ ِه
َن هللاَ أ ْ
َع َ َ َ َ ً َ
َ
َ
َ
ِ
اْلحي ِ ِ ِ ِ
اة ".لذلك ،عندما يقول
اةَ ،و َم ْن َل ْي َس َل ُه ْاب ُن هللا َفَل ْي َس ْت َل ُه اْل َح َي ُ
االب ُن َفَل ُه اْل َح َي ُ
ََ ُ
اة ه َي في ْابنهَ .م ْن َل ُه ْ
ُكلِ ُم ُك ْم ِب ِه ُه َو ُرو ٌح َو َح َياةٌ" (يوحنا :6
المسيح" :اَ ُّلروح ُه َو َّال ِذي ُي ْحِيي .أ َّ
َما اْل َج َس ُد َفالَ ُي ِف ُيد َش ْي ًئا .اَْل َكالَ ُم َّال ِذي أ َ
 ،)63وعندما يقول "ينبغي أن تُولد من الروح" ليكون لك حياة ،هو يعني :في الوالدة الجديدة ،يعطي الروح
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القدس بشكل فوق طبيعي حياة روحية جديدة بربطنا بيسوع المسيح من خالل اإليمان .ألن المسيح هو
الحياة.
َحٌد الَ ُيوَل ُد ِم ْن َف ْو ُق الَ َيْق ِدُر أ َْن َي َرى
لذلك ال تفصل أبدا هاتين المقولتين للمسيح في يوحنا ِ" :3إ ْن َك َ
ان أ َ
ِ
َّ ِ
اة أ ََب ِدَّي ٌة" (اآلية .)36
االب ِن َل ُه َح َي ٌ
َمَل ُك َ
وت هللا" (اآلية  )3و"الذي ُي ْؤ ِم ُن ِب ْ
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