
 

 ۱۵ـ۱، ۳یوحنا 

دانیم تو او شبی نزد عیسی آمد و به وی گفت: »استاد، می 2 .مردی بود از فَریسیان، نیقودیموس نام، از بزرگان یهود

رسانی، به عمل آورد، مگر تواند آیاتی را که تو به انجام میکس نمیمعلّمی هستی که از سوی خدا آمده است، زیرا هیچ

تواند پادشاهی زاده نشود، نمی گویم، تا کسی از نوعیسی در پاسخ گفت: »آمین، آمین، به تو می3 «.آنکه خدا با او باشد

تواند دیگر بار به  تواند زاده شود؟ آیا مینیقودیموس به او گفت: »کسی که سالخورده است، چگونه می 4 «.خدا را ببیند

گویم تا کسی از آب و روح زاده نشود،  ین، آمین، به تو میعیسی جواب داد: »آم5 «َرِحم مادرش بازگردد و به دنیا آید؟

آنچه از بشِر خاکی زاده شود، بشری است؛ اّما آنچه از روح زاده شود، روحانی  6 .تواند به پادشاهی خدا راه یابدنمی

دانی  اّما نمی شنوی،وزد؛ صدای آن را میباد هر کجا که بخواهد می8 !عجب مدار که گفتم باید از نو زاده شوید7 .است

نیقودیموس از او پرسید: »چنین 9 «.رود. چنین است هر کس نیز که از روح زاده شودآید و به کجا میاز کجا می

آمین، آمین، به تو 11یابی؟ عیسی پاسخ داد: »تو معلّم اسرائیلی و این چیزها را درنمی10 «چیزی چگونه ممکن است؟

 .پذیریددهیم، اّما شما شهادتمان را نمیایم شهادت می گوییم و بر آنچه دیدهمیدانیم سخن گویم که ما از آنچه میمی

اگر هنگامی که دربارۀ امور زمینی با شما سخن گفتم باور نکردید، چگونه باور خواهید کرد اگر از امور آسمانی به 12

یعنی پسر انسان ]که در آسمان   کس به آسمان باال نرفته است، مگر آن که از آسمان فرود آمد،هیچ13شما بگویم؟ 

تا هر که به او  15گونه که موسی آن مار را در بیابان برافراشت، پسر انسان نیز باید برافراشته شود، همان14 .است[

  .ایمان آَوَرد، حیات جاویدان داشته باشد

 

در صد مردم در   ۷۵: بیش از که سنجی اخیر مشخص کردری خوبی ندارند. یک نظ آبرومسیحیت و کلیسا در آلمان 

که زندگی هوشمند باید   ندمعتقد  در صد  ۵۰. اما تقریباً دارندن اعتقاد  پذیر باشد نه امکابا او رابط ی کهاینجا به خدای 

 کیهان وجود داشته باشد.در جایی در یک  

خدا هستند. یکی از آنها امروز در انجیل مقدس به ما ارائه   یاما افرادی نیز وجود دارند که صادقانه در حال جستجو

بود. او یکی از رهبران سیاسی و مذهبی یهودیان بود. او در هنگامی شب به صورت   نیکودیموساو  شده است. نام

با عیسی   خواستبداند. در آغاز می    عیسی   میلا درباره خدا و درباره تع نزد عیسی آمد. او می خوامست بیشتر مخفی

 بحث کند.

گویم، تا آمین، آمین، به تو می»  ارائه داد: را درست در آغاز یک تز جسورانه  اما  ندادبحث اجازه ی  به او و عیسی

 تواند پادشاهی خدا را ببیند.» زاده نشود، نمی کسی از نو

وقتی درباره خدا   . انجامدنمی  یتوفقمبه مورد آن  زیرا تبادل نظر مذهبی و بحث کردن در دادعیسی این کار را انجام 

موضوع ن ای . ردکحل  کارشناسی  یک آن را از طریق بتوانصحبت می کنیم ، در مورد مشکلی صحبت نمی کنیم که 

توانند چند  ب کنیم تا آنها  قفلدر یک اتاق  را باهوش  متفکرنمی توانیم از طریق ذهن انسانی حل کنیم. حتی اگر چند   را

.    دانست خواهند در مورد خدا کمتر  آنها حتی  در پایانچون ،  ندارد ای هیچ فایده ث کنندح ب تا الهیسال در مورد 

و چه غیرمذهبی ، چه با   مشکل اساسی که با خدا داریم این است: همه ما از خدا جدا شده ایم.   چه از نظر مذهبی 

، از خدا جدا شده ایم. این بدان معناست که هیچ یک از ما   نزدیک  به خدا نیستیم. بنابراین همه  قمح اچه هوش و 

مانند تو  بحث ها یا مالحظات درباره خدا هیچ فایده ای ندارند. بنابراین عیسی به نیکودیموس گفت: » نیکودیموس ، 

این از شده است.  بر"گوشت" در اینجا ا ی تولد ذات جسمی داری. در زبان یونانی کلمه زمان همه مردم  هستی، از  

به معنای داشتن بدن نیست. همچنین منظور این نیست که این بدن چیز بدی است که ما باید بر آن غلبه کنیم تا  به خدا  

جدا شدن از خدا است. ما انسان  معنی و به برسیم. نه ، در کتاب مقدس کلمه "گوشت" همیشه به معنای گناهکار بودن 

   متولد می شویم. و نمی توانیم این وضعیت را تغییر دهیم. ذاتاین  با ها از همان ابتدا 

که   کرد حبت ص تناقض م طی، بلکه در مورد شرا شتخدا تنها نگذا   ی را در جستجو موسیکودین یسیحال ، ع  نیبا ا

در معاشرت  او   شهیهم یبرا کباریاست تا  دهیخداوند ما را آفر بود.   گرفتارمانند همه مردم ، در آن  کودموسین

همه  یهدف واقع نیخدا". ا ی"آمدن به پادشاه ا یخدا"  ی پادشاه دنی: "دردبا خدا را نام ب  یزندگ  نیا یسی. عمیکن یزندگ

خدا تحقق   یپادشاه   معاشرتکه در  یا ی. زندگآیدمی  دست به خدا   یما در پادشاه یاست ، اوج زندگ ها  ما انسان

باشد.  دهیرس  یبزرگ یبه دستاوردها  یاست. ممکن است فرد از نظر انسان  دهیاست که به هدف خود نرس  ی، زندگ نیابد



،   این حالبا است. . نرسیده به هدفش  یزندگ در هر حال این باشد. مغرور  به آن اریتواند بس یشخص م کی نیهمچن

 . نداریم میآن ساخته شده ا یواقع برا اصلی خود که در هدف  به  دنیرس  یبرا یما انسانها راه

نه.   ا یند که خدا وجود دارد اد یم یکس ا یکه آ ستین یمانند نظرسنج -مسئله  نیشود. ا ینامگذار دیبا  یانسان طیشرا آن

.   در میخدا صحبت کن با انسان  ه یرابطدر مورد  دی.  اما ما باداردود ج دانست که خدا و یبه وضوح  م موسیکودین

تواند پادشاهی خدا را  زاده نشود، نمی گویم، تا کسی از نوآمین، آمین، به تو می  : "شده استانسان گفته  طیمورد شرا

 . شودخدا   یاراده خودش  وارد پادشاه قیتوانست از طر ینم موسیکودی" نببیند

  ی راانسان  طشرای اینشود. متاسفانه مردم  یبارها و بارها نامگذار دیبا  میشده ا در آن گرفتارکه ما انسانها  تیوضع نیا

، شاعر   لریش شیدریل:  فرامث برای.  ینندآفربیخدا را  کی انتوانند خودش یکنند که م یکنند و فکر ممی درک ن

 نی" اشود ساکن در بهشت  دیبا  زیعز  پدر کی -کنم: "برادران  ینقل م اینجا نوشت: در  یدرباره شاد ی، شعرالمانی

تا   میخاص از آن استفاده کن یاضطرار طیکه در شرا ستین یخداوند طلسم نیاست. و همچن یانسان شهیآرزو و اند

 . میداشته باش یاحساس بهتر

  کترینزد میتوان ینم یما به تنهای  خوب. یقیو موس با یز یبا شعرها  یکنند. حت یزنده باز  یتوانند با  خدا یها نم انسان

کند ، او   یکار را م نیو خدا ا.  بزندعمل دست به خودش  دیشدن انسان به خدا،  خدا با کینزد ی. برامیبه خدا باش

زنده  را   یخدا  یسیشت.  عانگذ اطالع یرا ب موسیکودین یسی. عابدی یماند ، بلکه به ما انسان ها راه م یساکت نم

 تواند متفاوت باشد. یم زینشان داد چگونه همه چ  موسیکودیکرد.  و به ن معرفیبه او 

  قی. خدا خودش از طرمیبرستا به بهشت  میرفتار کن چگونه  میناما ارسال نکرده است تا بد یبرا  ینیفقط قوان خدا

در فصل   وحنا یکند. خدا انسان شد.  یکند غلبه م یدا جدا مخ که ما را از  ینزد ما آمد. خود خدا بر مسافت  حیمس یسیع

بدان   نیآمد. ا ا ی دن نی.." خدا به ادیسکن گزما مَ  انیکالم، انسان شد و در م  وگزارش داد: " دادیاول در مورد آن رو

ما انسان ها را   یها  یژگیما وجود دارد. خداوند و یای، بلکه در دن ستین یدسترس رقابلیغ گریمعناست که بهشت د

.    باشیمهدف سردرگم  یب میمجبور نشو گریتا دکرد شد. او مرگ را تجربه  تبدیل  یفان  به انسان د: اویبه خود پوش زین

 ! مینیخدا را بب  یپادشاه دیما با 

  لی به دل لیاسرائ یبلند شود." در آن زمان بن دیبا  زیمار برنز را در صحرا بلند کرد ، پسر انسان ن ی"همانطور که موس

  یبلند کرد. . هرکس را  مار برنز کی، از طرف خدا ،  یموس نکهیشدند ، تا ا  دیکشنده تهد یخود توسط مارها   ینافرمان

  حیخواهد توض یم حیمس فاوصا  نیزنده ماند. با ا کردبرنز نگاه  رما  نیشده بود  و سپس به ا دهیزکه توسط مارها گَ 

.  یاویزندب   بیاجازه داد  که انسان ها او را به صل زیاو ن لیدل نینجات دهد. به هم یابد مرگد: او آمد تا ما را از هد

 .خواهد داشت دانیجاو اتیآَوَرد، ح  مانیهر که به او ا

کنم ، کودکان صادقانه  یم فی داستان از کتاب مقدس را تعر کیمن   یاست؟ وقت  یعیما کامالً طب یمسئله برا نی ا ا یآ

  ید.   ما انسانها نمیفهم ینم یزیدر ابتدا چ  موسیکودی. در مقابل آن کودکان ، نمیشناس ی: "ما آن را از قبل مندیگو یم

 . میبه آنجا برس میتوان یم دیتولد جد قیما فقط از طر دیگو یم یسی. عمیشو کیبه خدا نزد ییبه تنها  میتوان

   دانب این.  میشو یم دیجد یعاد یزندگ نی در ا ی، ما حت جهی . در نتمیکن یاز آب و روح تجربه م  ی را ،تولد تازه 

 ما به او نیسازد و بنابرا یم دیما را جد حتواند آن را نابود کند. روح القدس رو ینم زیمرگ ن یاست که  حت یمعن

 م یامکان را از خودمان ندار نی. ما ایمآور می  مانیا

  نیا ازندارد. نجات ما  یبستگکنیم  یم عمل ا ی میفهم ی، م  میکن ی. نجات ما به آنچه احساس ممیشو یدوباره متولد م ما 

می سه گانه بر ما آشکار کرده است. او نجات ما را به وجود  یکه خداوند خودش را به عنوان خدا ردیگ یسرچشمه م

 ،بودن  یاحساس انسان کیاز  شیب یزی . اگر روح القدس چ نبود و ما  شپدر نی ب یخود خدا نبود ، پل حیآورد. اگر مس

 .را انجام دهد که تنها خدا قادر به انجام آن است یتوانست کار ینم  پس

است:  ریشامل موارد ز نی. امیسه گانه صحبت کن یاز او به عنوان خدا میتوان ی، فقط م میکن یاز خدا صحبت م یوقت

 . میگم نشو شه یهم ی صحبت در مورد نجات ما. درباره آنچه خدا انجام داد تا ما برا

  زین موسیكودین  یحت  هباالخرسخت است.  اما روح القدس معلم ماست.  یذهن انسان یسه گانه برا یرمز و راز خدا   

: خدا از  مینیب یم موسیکودیناز طریق كرد.   کكم یسیع کردنحضور داشت: او به مسح  یسیع  پاریسخاکدر مراسم 

با   نی الت. نام جماعت ما به زبان میهست ردمو ن یاز ا یکرد.  همه ما نمونه ا رآشکا روح القدس خود را  قیطر

 نی . آمSt. Trinitatisآورد:  یم  ادیموضوع را به  نیا  یخوشحال


