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د عندما ذهب يسوع إلى المعبد في أحد األيام، وج
الحيوانات  أناس يدنسون بيت هللا، فقد كانوا يبيعون

!ويحولون العمالت في داخل المعبد



فعمل سوطا من حبال، وطرد يسوع التجار من المعبد، 
يت ارفعوا هذه من هنا، ال تجعلوا بيت أبي ب: "وأمرهم قائال

.، فقد كان يسوع يحب بيت أبيه."تجارة



وطلب زعماء اليهود 
لكي ) آية(منه عالمة 

 تُظهر إن كان يسوع
ر لديه الحق في تطهي
المعبد هكذا، فرد 

 اهدموا: "يسوع قائال
ثة هذا الهيكل وفي ثال

، هذا ."أيام أقيمه
فقد أخذ ! مستحيل

ن المعبد ستة وأربعي
.سنة في البناء



لكن يسوع تكلم عن 
جسده، فجسده، مثل 

 هو مكان سكنى ،المعبد
هللا، ورغم أن يسوع 
، سيموت على الصليب

 فقد كان يعلم أن هللا
سيقيمه من الموت في

.اليوم الثالث 



وأحد زعماء المعبد زار 
، يسوع ليال، وكان يعرف

بسبب المعجزات، أن 
بل هللا، يسوع أُْرِسَل من ق

فجاء نيقوديموس إلى 
.ن هللايسوع ليتعلم أكثر ع



 أخبر يسوع نيقوديموس
وا أن الناس يجب أن يُولد
ا والدة ثانية حتى يدخلو
ملكوت هللا، ولم يفهم 
ن نيقوديموس، كيف يمك
 لرجل ناضج أن يصبح

طفال مرة أخرى؟ 
و فه ،باإلضافة إلى ذلك

كان متدينا، فهل هذا ال 
يكفي لدخول الملكوت؟



ود المول: "فقال له يسوع
من الروح، هو روح، 
وروح هللا مثل الريح، 
 والناس ال ترى أو تفهم
ى الريح، ولكنها فقط تر

."ما يفعله الريح



لذين وذّكر يسوع نيقوديموس بأبناء إسرائيل، ا
لدينا  ليس: "اشتكوا لموسى منذ زمن بعيد قائلين

".وكرهنا الخبز الذي يعطينا هللا ،وال ماء ،طعام



ات فغضب هللا من إثم الناس، وأرسل الحي
.المحرقة فلدغتهم، ومات العديد من الناس



:  لينفتوسل الشعب إلى موسى قائ
رفع قد أخطأنا، فصِل إلى الرب لي

جل ، فصلى موسى أل."عنا الحيات
.  ياتلكن هللا لم يرفع الح. الشعب



أمر هللا موسى أن يصنع حية 
محرقة ويضعها على راية، ووعد 

حيا كل من لُدغ سوف ي: "هللا قائال
إن نظر إلى الحية الموضوعة 

فعمل موسى حية ." على الراية
من النحاس وكل الذين نظروا 

.إليها نالوا الشفاء



أن وأخبر يسوع نيقوديموس ب
ع مثلابن اإلنسان يجب أن يُْرفَ 

عالحية النحاسية، وكان يسو 
يتكلم عن الصليب حيث 

سيموت من أجل  
.  الخطاة



هكذا أحب هللا : "وقال يسوع
د،العالم، حتى بذل ابنه الوحي

لكي ال يهلك كل من يؤمن
به بل تكون له الحياة 

."األبدية 



هذا يعني أن أي شخص يؤمن 
.بيسوع يُولَد في عائلة هللا



س ربما لم يصبح نيقوديمو
لليلة، تلميذا ليسوع في تلك ا

أظهر  ،لكن بعد سنوات
ع نيقوديموس أنه أحب يسو
نوآمن به بمساعدته في دف

.ابن هللا المصلوب 



مال البالد، بعد هذه المقابلة بدأ يسوع وتالميذه في السفر إلى ش
,فهناك يحتاج اآلخرون أيضا إلى السماع عن ملكوت هللا

.ن هللاب ،ويكون لهم الفرصة لإليمان بيسوع الناصري 



رئيس للمعبد يزور يسوع

قصة من كلمة هللا  

تجدها في سفر التكوين. الكتاب المقدس

21: ، وسفر العدد3-2: إنجيل يوحنا

"فتح كالمك ينير العقل"
130: 119مزمور 
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ذي قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن هللا العجيب، الذي خلقنا، وال
.يريدك أن تعرفه

هذه الخطية  عقوبة. هللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية
 هو الموت، ولكن هللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع

بعد ذلك أتى  .المسيح، ليموت على الصليب ويُعاقب من أجل خطاياك
عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء
سوف يأتي ويسكن بك اآلن،  !وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك 
إنسانا لتموت من أجل سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتيت وصرت

، خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي
لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،

. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك كابن لك. لكي أحيا معك إلى األبد
.آمين

.  16: 3إنجيل يوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل يوم


