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. جيب أن يكون األعظم7  
36-22:3يوحنا   

 
شجَّعهم طوال الذي ما  ،برأيكجاالت العظام؟ و سؤال للمناقشة: من خيطر ببالك عندما تفّكر ابلرِّ 

 ؟مسريهتم
 

دُ  وََكاَن . َوبـَْعَد هَذا َجاَء َيُسوُع َوَتَالِميُذُه ِإَىل َأْرِض اْليَـُهوِديَِّة، َوَمَكَث َمَعُهْم ُهَناَك، وََكاَن يـَُعمِّ
ُد ِيف َعْنيِ نُوٍن بُِقْرِب َسالِيَم، ألَنَُّه َكاَن ُهَناَك ِمَياٌه َكِثريٌَة، وََكانُوا �َْتُونَ  ألَنَُّه َملْ  َويـَْعَتِمُدونَ  يُوَحنَّا َأْيًضا يـَُعمِّ

ْجنِ  يُوَحنَّا َمَع يـَُهوٍد ِمْن ِجَهِة َوَحَدَثْت ُمَباَحَثٌة ِمْن َتَالِميِذ . َيُكْن يُوَحنَّا َقْد أُْلِقَي بـَْعُد ِيف السِّ
، الَِّذي َأْنَت َقْد «َفَجاُءوا ِإَىل يُوَحنَّا َوَقالُوا َلُه: . التَّْطِهريِ  َ� ُمَعلُِّم، ُهَوَذا الَِّذي َكاَن َمَعَك ِيف َعْربِ اُألْرُدنِّ

ُد، َواْجلَِميُع �َْتُوَن ِإلَْيِه" أَجاَب يُوحَ  ًئا ِإْن َملْ «نَّا َوَقاَل: َشِهْدَت َلُه، ُهَو يـَُعمِّ الَ يـَْقِدُر ِإْنَساٌن َأْن �َُْخَذ َشيـْ
َأنـُْتْم َأنـُْفُسُكْم َتْشَهُدوَن ِيل َأّينِ قـُْلُت: َلْسُت َأَ� اْلَمِسيَح َبْل ِإّينِ ُمْرَسٌل . َيُكْن َقْد ُأْعِطَي ِمَن السََّماءِ 

َوَأمَّا َصِديُق اْلَعرِيِس الَِّذي يَِقُف َوَيْسَمُعُه فـَيَـْفَرُح فـََرًحا ِمْن َأْجِل َمْن َلُه اْلَعُروُس فـَُهَو اْلَعرِيُس، .َأَماَمهُ 
َبِغي َأنَّ ذِلَك يَزِيُد َوَأّينِ َأَ� َأنـُْقصُ . َصْوِت اْلَعرِيِس. ِإًذا فـََرِحي هَذا َقْد َكَملَ  اَلَِّذي �َِْيت ِمْن فـَْوُق ُهَو .يـَنـْ

َن اَألْرِض ُهَو َأْرِضيٌّ، َوِمَن اَألْرِض يـََتَكلَُّم. اَلَِّذي �َِْيت ِمَن السََّماِء ُهَو فـَْوَق فـَْوَق اْجلَِميِع، َوالَِّذي مِ 
َعُه ِبِه َيْشَهُد، َوَشَهاَدتُُه لَْيَس َأَحٌد يـَْقبَـُلَها اْجلَِميِع، َوَمْن قَِبَل َشَهاَدتَُه فـََقْد َخَتَم َأنَّ َهللا . َوَما رَآُه َومسَِ
َاآلُب حيُِبُّ االْبَن َوَقْد . نَّ الَِّذي َأْرَسَلُه هللاُ يـََتَكلَُّم ِبَكَالِم ِهللا. ألَنَُّه لَْيَس ِبَكْيل يـُْعِطي هللاُ الرُّوحَ ألَ  َصاِدٌق،

َلْن يـََرى َحَياًة َبْل َميُْكُث الَِّذي يـُْؤِمُن اِبالْبِن َلُه َحَياٌة َأَبِديٌَّة، َوالَِّذي الَ يـُْؤِمُن اِبالْبِن . َدَفَع ُكلَّ َشْيٍء ِيف َيِدهِ 
 ).36-22:3َعَلْيِه َغَضُب ِهللا" (يوحنا 

 
 اهلدف األّول هو معرفة املسيح

�نية املستخدمة اليو  الصيغةما نتعّلمه عن يسوع يف هذا النص هو رغبته أبن نكون من تالميذه. و  
مقرَّبة عالقة  على يدلُّ ا مم ا على اآلخر"كتفً   " أو "حكَّ "تالزمَ  هي) 22َوَمَكَث َمَعُهْم ُهَناَك" (ع"لعبارة: 

، لَِيُكونُوا َمَعهُ َوَأقَاَم اْثَينْ َعَشَر معه. وقد ذكر البشري مرقس عن رغبة يسوع يف التواجد مع شعبه إذ كتب: "
يدة وطن عالقة يكوِّ و أن يربح قلوهبم فكان هدفه ، التشديد مضاف). 14:3َوِلُريِْسَلُهْم لَِيْكِرُزوا،" (مرقس 

هم ويعيش معهم لينقل هلم خصائص شخصيته. � له من امتياز أبن يكونوا قد مشوا وتكّلموا مع يسوع  وإ�َّ
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وم، يدعو� يسوع لنفعل ذلك أيًضا؛ فكّلما صرفنا كيف كان األمر؟ واليفّكرت يوًما  وهو على األرض! هل 
ألحدهم كّلما انتقلت شخصيته إلينا! ميكن ب من املسيح من خالل قراءة كلمة هللا والصالة،  الوقت يف التقرِّ 

ن ا يف شخص ما، عليك أن تكوِّ ، لكن إن كنت تريد أن تطبع أثرك وترتك تغيريً من بعد آخرعلى  رأن يؤثِّ 
ُتْم َقْد َعَرفْـُتُموِين َلَعَرفْـُتْم َأِيب َأْيًضا. َوِمَن اآلَن تـَْعرُِفونَُه َوقَ . قال يسوع: "معهبة عالقة مقرَّ  ْد رََأيـُْتُموُه" َلْو ُكنـْ

أن يصرف الوقت مع شعبه. وإذ تدرس األ�جيل  ع أن نعرف أّن هللا حيبُّ مشجِّ  وهو أمر). 7:14(يوحنا 
ل أن يرضي اآلب بدفعه مثن خطا� ن يف تواجده على األرض: األوَّ اه كان للمسيح هدفأن تالحظ أنَّ  ال بدَّ 

ليقدِّم هلم امنوذًجا عن احلياة الفضلى على  غرية من الرجالجمموعة ص كوِّنأن يالبشرية على الصليب، والثاين 
 األرض، مث يرسلهم برسالة اخلالص. 

دي واكان  يسوع تالميذنقرأ يف النص الذي حنن بصدد دراسته أنَّ   كما كان يوحنا املعمدان   ونعمِّ
 د:أنَّ يسوع نفسه مل يكن يعمِّ  2يفعل؛ إال أنَّنا نقرأ يف األصحاح الرابع والعدد 

ُد َتَالِميَذ َأْكثـََر ِمْن يُوحَ  ُ َويـَُعمِّ ُعوا َأنَّ َيُسوَع ُيَصريِّ َمَع َأنَّ  نَّا،"فـََلمَّا َعِلَم الرَّبُّ َأنَّ اْلَفّرِيِسيَِّني مسَِ
ُد َبْل َتَالِميُذُه" (يوحنا  )2-1:4َيُسوَع نـَْفَسُه َملْ َيُكْن يـَُعمِّ

د  أنَّ  خيرب� النص أيًضا ا يف عني نون بقرب ساليميوحنا كان يعمِّ . وكلمة عني نون تعين "ينابيع" ممِّ
م كانوا يعمِّدون هناك بسبب وفيدلُّ على أ املياه. وتشري هذه اجلملة إىل أسلوب املعمودية يف زمن يوحنا  ةر �َّ

التعميد ويسوع ابلتغطيس وقد انتقوا ذلك املكان لوفرة املاء. وال نقرأ يف أيِّ مكان يف الكتاب املقدِّس عن 
 .  بواسطة الرشِّ

د بدأت مشادة بني تالميذه.  بينما كان يوحنا يعمِّ
 مباذا كان تالميذ يوحنَّا مهتمِّني يف هذا النص؟ 

األفضل؛  حول معموديِّة من على األرجح ) كانت25حدثت مباحثة بينهم وبني رجل يهوديٍّ (ع   
كان يوحنا قد أخرب بعض تالميذه أنَّ يسوع مد الناس؟  ب أن يعتن جيوممَّ  ؟ة يسوعة يوحنا أم معموديَّ معموديَّ 

إن   األمر أمل يكن سيؤرقك). 37-35:1هم على اتباعه (يوحنا هو محل هللا الذي يرفع خطا� العامل، وشجَّع
 كنت تلميًذا أو اتبًعا خمِلًصا ليوحنا ورأيت الكثريين يذهبون يف اجتاه آخر؟ فقالوا:

ُد، َواْجلَِميُع "َ� ُمَعلُِّم، ُهَوَذا الَّ   ، الَِّذي َأْنَت َقْد َشِهْدَت َلُه، ُهَو يـَُعمِّ ِذي َكاَن َمَعَك ِيف َعْربِ األُْرُدنِّ
 )26�َْتُوَن ِإلَْيِه." (ع 

ميع يتبعون يسوع. فكانوا أتت ظاهرة جديدة يف البلدة واجل خدمة يوحنا املعمدان ابألفول؛ بدأت  
ا عليهم أن يقوموا مبخطٍَّط ما إلرجاعهم.  بعون يسوعتنَّ الكثريين يألقلقني   فرمبَّ
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يس حدث معه األمر عينه؛ فقد كان الناس يرتكون    بينما كنت يف إنكلرتا، أذكر أّينِ مسعت عن قسِّ
 سلوب الكوميدي كما كان يفعل أحد الكوميدينياألستخدم فا. كنيسته ويذهبون إىل كنيسة أخرى

يس جعل الناس يستهجنون الناس ُيضحك يديين. لكن بينما كان ذلك الكوماملشهور  ا مب، إالَّ أنَّ ذلك القسِّ
يقوم به. كيف ميكننا أن نقدِّم رسالة �ريَّة عن حمبَّة املسيح إن مل تكن لدينا رسالة �ريَّة حترق قلوبنا؟ 

كون خدمتنا ولألسف، تسيطر الروح التنافسية يف الكثري من الكنائس ممَّا يدلُّ على دوافع ضالَّة، ولذلك ت
م غالًبا ما يصلون إىل ضالَّة. وقد الحظت يف كثري من األحيان عندما حضرت مؤمترات للقسس  طرح هذا أ�َّ

  السؤال بعد حلظات من بدء احلديث: "كم حجم كنيستك؟" والسؤال غري املطروح يكون: "هل أنت مهمٌّ 
ال بدَّ أنَّ  "ضي بعض الوقت معك؟كفاية ألصرف وقيت معك؟" أو "ماذا ميكنين أن أستفيد إن كنت سأق

فقد  ذلك موقًفا قلبيًّا غري صاحل. لكن مل ميلك يوحنا تلك الطموحات أو الدوافع اخلاطئة ابلنسبة للخدمة
 شعر ابألمان ملا ُدِعي أن يكون. وهلذا السبب قال يسوع عنه:

نَِّساِء َأْعَظُم ِمْن يُوَحنَّا اْلَمْعَمَداِن، َولِكنَّ اَألْصَغَر "َاْحلَقَّ َأُقوُل َلُكْم: ملَْ يـَُقْم َبْنيَ اْلَمْوُلوِديَن ِمَن ال
  )11:11" (مىت .ِيف َمَلُكوِت السََّماَواِت َأْعَظُم ِمْنهُ 

 ما األمر املميَّز يف يوحنا الذي جعل يسوع يقول عنه ذلك؟
 

 رسالة وإرسالية وحافز يوحنا 
 ثالث مهمَّات: لقد أعطى هللا يوحنا املعمدان

: كان عليه أن يُزيل أيَّ عائٍق من أذهان وقلوب الذين سيستقبلون هيد الطريقمت )1
 ).20-1:3املسيح (لوقا 

 : فوعظه كان سيؤول ابلكثريين الذين يرغبون بطاعة هللا إىل التوبة.إعداد الطريق )2
قد و  : كان عليه أن يصغر كثريًا حىت يرى الناس املسيح وليس يوحنا.إخالء الطريق )3

رفض جتّمع الناس من حوله؛  أبنكانت رّدة فعله لتالميذه فلذلك اآلن.  أتت الساعة
 قال:  .فاجلياع إىل هللا ليسوا ملًكا له

ًئا ِإْن َملْ َيُكْن َقْد ُأْعِطَي ِمَن السََّماِء." (ع   ).27"الَ يـَْقِدُر ِإْنَساٌن َأْن �َُْخَذ َشيـْ
 

 ظهرطريق، عليه أن ُخيلي الطريق. يد وأعدَّ الد مهَّ فيما ُدِعي إليه؛ فاآلن إذ قأراد أن يكون أميًنا 
أن يصل ابلناس إىل هذا املستوى. وقد رفض أن  أعطاه هللا أبنَّ  الذي تضمَّن من خالل قوله تواضع يوحنا
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جيذب الناس إليه إذ كانت دعوته أن يساعدهم على إجياد املخلِّص، وخدمته أن يشري إىل الطريق إىل 
رين والقسس واملعلِّمني الذين إبمكا�م هتيئة اآلخرين مث املسيح.  هذه هي أيًضا رسالة الرسل واألنبياء واملبشِّ

الرجال والنساء على  ). علينا أن ندلَّ 12-11:4إخالء الطريق ليستطيع أوالد هللا إمتام دعوهتم (أفسس
حني �يت و  ،هللا يف حمّبتهم للمسيحيسوع املسيح مث ُخنلي الطريق. وننجح يف خدمتنا فقط حني ينمو أوالد 

هذه هي خدمة كل من هو يف املسيح: أن يقود اآلخرين لكن، هل نقودهم إىل يسوع؟  .إىل الكنيسةابلناس 
رون حملّبة املخّلص . فغالًبا ال يعمل الناس يف الكنيسة حبسب مواهبهم ودعوة هللا هلم. والرسل واألنبياء واملبشِّ

وا بلكي يقدِّموا امنوذًجا ويدرِّ ابخلدمة لوحدهم بل  ان من هللا ال لكي يقومو و َعون ويُهيَّؤ والقسس واملعلِّمون يُد
وا اآلخرين ليخدموا مثلهم. فرغبة قلب يسوع أن تنتشر اخلدمة. لكن كما يف عامل األعمال فإنَّه أحياً� ئـــويهيِّ 

رية هي املكان األنسب إلظهار مواهب الصغ تاجملموعا. لكن حىت يف اخلدمة ال حتقق املشاريع كل أهدافها
الناس وتدريبها وتقويتها وإطالقها، متاًما كما فعل يسوع مع جمموعته الصغرية. وحىت هنا ال ميكننا أن �خذ 

 إن مل نُعَط من السماء. ليت مواهب هللا تظهر فينا فنقود اآلخرين إىل يسوع. 
 
إن بدأ اجلميع ابستخدام مواهبهم  )ماذا تتوّقع أن ترى حيدث يف جسد املسيح (املسكوين 

 وقدراهتم كما هو قصد هللا؟ كيف يؤثِّر ذلك على العامل وعلى انتشار رسالة املسيح؟
 (وللمجموعات الصغرية اليت يعرف أعضاؤها بعضم بعًضا): 
 ما هي املواهب والقدرات اليت ترو�ا يف من هم يف الغرفة من حولكم؟ 
 

 العروس ملٌك للعريس
 يوحنا تشبيًها للداللة عن نفسه فيقول: يستخدم 
 َمْن َلُه اْلَعُروُس فـَُهَو اْلَعرِيُس، َوَأمَّا َصِديُق اْلَعرِيِس الَِّذي يَِقُف َوَيْسَمُعُه فـَيَـْفَرُح فـََرًحا ِمْن َأْجلِ "

 ).29ِإًذا فـََرِحي هَذا َقْد َكَمَل." (ع  َصْوِت اْلَعرِيِس.
إلشبني بلغة اليوم. وقد علَّق وليم ابركلي ببصرية ممتعة على لقد وصف نفسه بصديق العريس أو ا

 عبارة "صديق العريس" ابلتايل:
كانت "لصديق العريس" أو "الششنب" مكانة مميَّزة يف العرس اليهودي. فقد كان حلقة الوصل بني 

ر للعرس فُريسل الدعوات ويرت العروس والعريس؛ فهو من حي وس والعريس. أس حفلة العرس. مث جيمع العر ضِّ
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تح الباب حجرة العروس. فكان يف إىل وكانت لديه مهمَّة مميَّزة وهي عدم السماح لدخول أيِّ حبيٍب مزيَّف
 1"عند املساء حني مييِّز صوت العريس فقط ويدعه يدخل. فيذهب مبتهًجا ألنَّه قد أمتَّ مهمَّته.

قد  . فقد كا�يعقوبالابن  خدعلعب دوره عندما  أتساءل إن كان الصديق املقرَّب أو اإلشبني
مقابل زواجه اببنته راحيل. وبعد سبع سنوات، ويف ليلة سبع سنوات أن يعمل يعقوب لدى الابن  فقااتّ 

َئة يف الظالم. ويف الصباح، الحظ أنَّ املرأة اليت جبانبه مل تكن حبيبته راحيل. لقد العرس، متَّ إبدال  راحيل بَِليـْ
). كان 28-15:29لبقاء عنده والعمل لديه لسبع سنني أخرى (تكوين ، وأجربه على اخدعه الابن

 يعقوب حباجة أن يكون لديه "ششنب"!
ني حسًدا بقوله: "َمْن َلُه ئاول أن يقدَّمها لتالميذه اململو ما هي الفكرة اليت كان يوحنا حي

 )؟ 29اْلَعُروُس فـَُهَو اْلَعرِيُس" (ع 
أينما يذهب العريس." ال اجلديد كالتايل: "العروس تذهب للعهد  أتيت هذه العبارة يف الرتمجة احلديثة

فالكنيسة هي كنيسة م "شعبنا" وهي ليست "كنيستنا." الناس يف كنيستنا على أ�َّ  نصفجيب علينا أن 
ندع روح يسوع وحنن الذين خندم الرعيِّة لسنا إالَّ رعاة مساعدين. وعندما ختتار الرعيَّة مكاً� آخر ال جيب أن 

مكاننا قيادة الناس حبسب إبأنه من جيب أن نكون يف هللا ونالحظ  الغرية تسيطر علينا، بل علينا أن نكون
ة اآلخرين وقيادهتم يمنَّا خدمته يف تنموس تذهب أينما يذهب العريس! ولكلٍّ ر ما أُعِطينا من مواهب. والع

دان يف توجيه حبِّه، نشابه حنن يوحنا املعم إىل العريس، يسوع املسيح. وكلَّما ينظرون إىل املسيح ويقعون يف
ا إذ نرى أ�ًسا عزيزين رب فرًحا عظيًما أمام اآلب كيوحنخنتالناس إىل املسيح. إن كنَّا نعمل هبذا األسلوب 

. )23:25نِِعمَّا أَيـَُّها اْلَعْبُد الصَّاِلُح اَألِمُني!" (مىتلعبنا دورًا مؤثِّرًا يف قيادهتم إىل ذراعي العريس فنسمع: "
 ويتضاعف فرحنا إذ نسمع هذا القول يوجَّه أيًضا للَّذين أثَّر� هبم ــــــ كم سيكون هذا رائًعا! 

 
 املوت للذات

َبِغي َأنَّ ذِلَك يَزِيُد َوَأّينِ َأَ� َأنـُْقصُ يُكِمل يوحنا إبعالٍن أعمق قائًال:   ). 30." (ع "ينـْ
صياغته لتلميٍذ يف الثامنة من عمره يف صف  ماذا يعين يوحنا بقوله هذا؟ كيف ميكنك إعادة

 مدرسة األحد؟
ا حقيقة روحيَّة أبنَّه كلَّما ازدادت حمبَّتنا لشخص املسيح، كلَّما أنكر� أنفسنا ومصلحتنا  إ�َّ
واهتماماتنا الشخصيَّة. فهذا نتاج عمل الروح القدس فينا. وكلَّما نضجنا روحيًّا، كلَّما ازداد اهتمامنا 

                                                 
1 The Daily Study Bible, William Barclay, The Gospel of John, Saint Andrew Press, Edinburgh, Page 143. 
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اهتمامنا أبنفسنا. فاحلياة املسيحية هي موت عن الذات لكي نكون أحياء بكلِّ ما ، ونقص ابآلخرين
ًا يف للكلمة من معىن. وإن كان أحدهم مؤمًنا لفرتة من الزمن لكنَّ  ه أ�ين فهذا إنسان خمدوع ومل خيترب تغريُّ

: "عندما أنتقل، ال وتفراش امل ذين حوله وهو على).  قال وليم كاري املرسل اإلنكليزي للَّ 3:3حياته (يوحنا
وَّب يف ذَ إن القلب امل  2"تتكلَّموا عن وليم كاري بل عن خملِّص وليم كاري. فأ� أريد أن يتعظَّم املسيح فقط.

حمبَّة املسيح يفقد اإلهتمام ابلذات، بل ُتستخدم كل فرصة وكل وقت ملا يهم يف احلياة أي للَّذين مات يسوع 
 عنهم. 

 روح القدس عمله يف أن جيعل املسيح الذي يف داخلنا األعظم؟ كيف حيقِّق ال

فيضع  ي ليشكِّلنا لنصبح كاملسيحري غيوح القدس فينا ويبدأ عمله التَّ حني �يت إىل املسيح يسكن الر 
ال تتماشى مع شخصية املسيح. وكما قال يوحنا املعمدان علينا أن ننقص، فنحن  إصبعه على نواٍح يف حياتنا

أم لستم "ة الذات. وكتب بولس الرسول قائًال: نفسنا بعد اآلن، بل ابألحرى ختلَّينا عن ملكيَّ ال حنيا أل
تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من هللا، وأنكم لستم 

ألنكم قد اشرتيتم بثمن. فمجدوا هللا يف أجسادكم ويف أرواحكم اليت هي هلل."  ألنفسكم
. وقد كتب بولس عن عندما قدَّمت نفسك للمسيح، جلس على عرش حياتك). 20-19:6كورنثوس1(

  ذلك أبسلوب آخر حني قال:

َا َأْحَياُه ِيف اْلَمِسيُح َحيَْيا ِيفَّ ، َبِل فََأْحَيا الَ َأ�َ "َمَع اْلَمِسيِح ُصِلْبُت،  . َفَما َأْحَياُه اآلَن ِيف اجلََْسِد، فَِإمنَّ
 ، التشديد مضاف).20:2اْبِن ِهللا، الَِّذي َأَحبَِّين َوَأْسَلَم نـَْفَسُه َألْجِلي". (غالطية اِإلميَاِن، ِإميَاِن 

َوَحَياُتُكْم ُمْسَتِرتٌَة َمَع اْلَمِسيِح ِيف ِهللا.َمَىت ُأْظِهَر  ألَنَُّكْم َقْد ُمتُّمْ  َال ِمبَا َعَلى اَألْرِض، اْهَتمُّوا ِمبَا فـَْوقُ "
 ، التشديد مضاف).4-2:3" (كولوسي.، َفِحيَنِئٍذ ُتْظَهُروَن َأنـُْتْم َأْيًضا َمَعُه ِيف اْلَمْجدِ اْلَمِسيُح َحَياتـَُنا

يوحنا املعمدان تركِّز على تفوُّق املسيح. لقد عاش لُيعلن املسيح ومن مث يفسح الطريق  إنَّ ردَّة فعل
ت حياتك منذ له. ماذا عنك؟ هل أعطيته املكانة األوىل يف حياتك؟ إن كنت فعلت ذلك ، كيف تغريَّ
 ذلك احلني؟ ماذا حتارب حني تفكِّر يف وضع حياتك حتت سيطرة املسيح؟

                                                 
2 R. Kent Hughes, Preaching the Word Series, The Book of John, Crossway Publishers, Page 94. 
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ما هي اجلملة اليت لفتت انتباهك يف هذا الدرس؟ وما هي الصالة اليت ميكنك أن ترفعها مستنًدا 
 على تلك الكلمات؟

 صالة: أ�ي بكلمات هذه الرتنيمة:

كحجر اجلسدية ختتفي. اجعلين   طبيعيتق معرفيت بك ودع عمِّ  .ر يلاقبلين � يسوع كما أ�، ال خيا"
. يشعُّ و مصق نفيس  آمني (كلمات دايف براينت).  " نور يسوع، ويعود اجملد لك.مينِّ  ل ونقيٍّ
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