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 . أرسل هللا رجال2
 

 طعم كريه أو غريب أو مقرف. يذ طعامٍ  تناولسؤال للتفكري: شاركوا مع بعضكم البعض حادثة 
يف رحلة استكشاف روحية إىل آسيا عرب أورواب على منت ما كان يُعرف ابلباص  1976يف سنة  ابرًّ  سافرت

وم "الغناء املباشر من ليدز" عنوان الب السحري الذي كان ينطلق من لندن وصوال إىل اهلند (اكتسب امسه من

وعندما وصلنا إىل أفغانستان (حدث ذلك قبل اإلضطراابت احلالية يف ذلك اجلزء  ).Whoق الروك لفري

من العامل) توّجهنا إىل مطعم حيث جلسنا مرتبّعني أمام طاولة على سجادة فاخرة متاًما كما يفعل األفغان. 
عصيدة الشوفان! لكن  عجيب اسم أشهى طعام قد رأيته خالل سفريت ــــنظرت إىل الئحة الطعام ورأيت ل

دعين أذّكرك قبل أن تتهمين أبين بريطاين عدمي الذوق أبنّه مر علّي وقت خالل تلك الرحلة مل أذق فيها كل 
لى األطعمة الربيطانية الشهية. وكنت حينها يف السادسة والعشرين من عمري وكان الطعام األسيوي غريًبا ع

تصفه براعم الذوق لدي. وحني ُقّدم يل طبق العصيدة رحت آكل منه بنهم، لكن حني وصلت إىل من
الحظت أّن ما ظننته قطع شوفان كانت ديدا�. وأدركت حينها أنه من األفضل أن آكل الطعام األسيوي 

 حىت سنني. من أن آكل طعاًما كان معروًضا ألشهر أو
)، وكان �كل طعاًما غريًبا عنا مجيًعا. 80:1اع كان يعيش يف الربِّية (لوقاواليوم سنقرأ عن رجل غريب الطب

كل طعاًما غريًبا فقط بل كان مظهره غريًبا حيث  فكان غذاؤه مكّوً� من اجلراد والعسل الربي. ومل يكن �
. لكن قال يسوع عن هذا الرجل يوحنا )6:1كان يلبس وبر اإلبل ومنطقة من جلد على حقويه (مرقس

 املعمدان:

 اَألْصَغَر ِيف "َاْحلَقَّ َأُقوُل َلُكْم: َملْ يـَُقْم َبْنيَ اْلَمْوُلوِديَن ِمَن النَِّساِء َأْعَظُم ِمْن يُوَحنَّا اْلَمْعَمَداِن، َولِكنَّ 

 )11:11" (مىتَمَلُكوِت السََّماَواِت َأْعَظُم ِمْنُه.
ناء العايل ويدعوه أعظم رجل عاش لي عليه هذا الثميالذي جعل يسوع ما األمر املمّيز يف يوحنا املعمدان 

ِإنَّ «:الكناب املقّدس؟ هل نسي موسى وابراهيم ودانيال وإرميا؟ نقرأ يف على هذه األرض (ما عدا املسيح)

ل انتبهت ه). 41:10يوحنا».(يُوَحنَّا َملْ يـَْفَعْل آيًَة َواِحَدًة، َولِكْن ُكلُّ َما قَاَلُه يُوَحنَّا َعْن هَذا َكاَن َحقًّا

يوحنا آية واحدة، لكن يسوع قال إنه مل يقم من بني النساء أعظم منه. مل يكن موهواًب من لذلك؟ مل يفعل 
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�حية اجرتاح املعجزات لكن ميكننا ان نتعّلم من شخصيته. دعو� نقرأ املقطع من إجنيل يوحنا لنلقي نظرة 
 أعمق عن ذلك الرجل الذي أرضى هللا كثريًا:

 » َمْن َأْنَت؟« ِهَي َشَهاَدُة يُوَحنَّا، ِحَني َأْرَسَل اْليَـُهوُد ِمْن ُأوُرَشِليَم َكَهَنًة َوَالِويَِّني لَِيْسأَُلوُه:َوهِذهِ  
 :  ». ِإّينِ َلْسُت َأَ� اْلَمِسيحَ «فَاْعَرتََف َوَملْ يـُْنِكْر، َوَأقـَرَّ
 ». الَ «فََأَجاَب:» َألنَِّيبُّ َأْنَت؟». «َلْسُت َأ�َ «فـََقاَل:» ِإًذا َماَذا؟ ِإيِليَّا َأْنَت؟«َفَسأَُلوُه: 
 » َمْن َأْنَت، لِنُـْعِطَي َجَوااًب لِلَِّذيَن َأْرَسُلوَ�؟ َماَذا تـَُقوُل َعْن نـَْفِسَك؟«فـََقاُلوا َلُه: 
، َكَما قَاَل ِإَشعْ «قَاَل:   ». َياُء النَِّيبُّ َأَ� َصْوُت َصارٍِخ ِيف اْلَربِّيَِّة: قـَوُِّموا َطرِيَق الرَّبِّ
 وََكاَن اْلُمْرَسُلوَن ِمَن اْلَفّرِيِسيَِّني،  
ُد ِإْن ُكْنَت َلْسَت اْلَمِسيَح، َوالَ ِإيِليَّا، َوَال النَِّيبَّ؟«َفَسأَُلوُه َوقَالُوا َلُه:   » َفَما اَبُلَك تـَُعمِّ
ُد ِمبَاٍء، َولِكْن «َأَجاهَبُْم يُوَحنَّا ِقاِئًال:   ِيف َوْسِطُكْم قَاِئٌم الَِّذي َلْسُتْم تـَْعرُِفونَُه. َأَ� ُأَعمِّ
اِمي، الَِّذي َلْسُت ِمبُْسَتِحّق َأْن َأُحلَّ ُسُيوَر ِحَذائِهِ    ». ُهَو الَِّذي �َِْيت بـَْعِدي، الَِّذي َصاَر ُقدَّ
ُد.هَذا َكاَن ِيف بـَْيِت َعْربََة ِيف َعْربِ األُْرُدنِّ َحْيُث َكاَن يُوَحنَّا يـُعَ    مِّ
! «َوِيف اْلَغِد َنَظَر يُوَحنَّا َيُسوَع ُمْقِبالً ِإلَْيِه، فـََقاَل:   ُهَوَذا َمحَُل ِهللا الَِّذي يـَْرَفُع َخِطيََّة اْلَعاملَِ
 هَذا ُهَو الَِّذي قـُْلُت َعْنُه: �َِْيت بـَْعِدي، رَُجٌل َصاَر ُقدَّاِمي، ألَنَُّه َكاَن قـَْبِلي.  
ُد اِبْلَماءِ َوَأَ� َملْ َأُكنْ    ».  َأْعرِفُُه. لِكْن لُِيْظَهَر ِإلْسَرائِيَل ِلذِلَك ِجْئُت ُأَعمِّ
 ِإّينِ َقْد رََأْيُت الرُّوَح َ�زِالً ِمْثَل َمحَاَمٍة ِمَن السََّماِء فَاْستَـَقرَّ َعَلْيِه. «َوَشِهَد يُوَحنَّا قَائًال: 
َد اِبْلَماِء، َذاَك قَاَل ِيل: الَِّذي تـََرى الرُّوَح َ�زًِال  َوَأَ� َملْ َأُكْن َأْعرِفُُه، لِكنَّ الَِّذي  َأْرَسَلِين ُألَعمِّ

ُد اِبلرُّوِح اْلُقُدِس.   َوُمْسَتِقرًّا َعَلْيِه، َفهَذا ُهَو الَِّذي يـَُعمِّ
 )34-19:1(يوحنا». َوَأَ� َقْد رََأْيُت َوَشِهْدُت َأنَّ هَذا ُهَو اْبُن هللاِ  
 

 ذي شخصية ممّيزةفن صناعة رجل 
الرئيسية اليت متر خالل  ن يوحنا املعمدان ليربهن عن فكرته لبشري كاتب اإلجنيل شهادة مهّمة عيوحنا ا يذكر

َك:  6كل الكتاب أّن يسوع هو املسّيا ابن هللا احلي. ويُقّدم لنا يوحنا املعمدان يف بداية إجنيل يوحنا والعدد 

عندما يريد هللا أن يبدأ عمال جديًدا ُحيدث �ضة فإنّه يهيء ويرسل ُه يُوَحنَّا." ِإْنَساٌن ُمْرَسٌل ِمَن ِهللا امسُْ  "

، كّلما ازدادت احلاجة لتهيئة اإلنسان الذي خيتاره هللا ذا شخصية ورعة. وكّلما كرب العمل امرأة)رجالً (أو 
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 بقّوة قبل أن يدعه يتأّمل كثريًا." من الداخل. وأظّن أّن أ.و.توزر هو القائل:"ال يستطيع هللا أن يستخدم إنسا�ً 
يُرسلون إىل حقل  كثريين  وخطّة هللا ليس أبن حيصل على أساليب أفضل بل على أ�س أفضل. وأعتقد أنّ 

اخلدمة قبل بكثري من أن يرسلهم هللا. واألجدى ابلكنيسة أن هتّىيء وجتّهز خّدام هللا قبل أن تتسرّع إبرساهلم 

" َال َتَضْع َيًدا َعَلى َأَحٍد اِبْلَعَجَلةِ الرسول تيمواثوس عن هذا األمر كاتًبا: " إىل اخلدمة.وقد حّذر بولس

فالتقوى اإلهلية جيب أن تُوجد يف قلب القائد قبل أن يُرسل إىل تتميم مهمة رائدة. وقد ).22:5نيمواثوس1(
ون متهيًئا." فدعو� دث إلمرىء هو أن ينجح قبل أن يكجونز مرّة:"األسوأ ما ميكن أن حي قال د.ليلويد

نفحص ما جند منها يف يوحنا نلقي نظرة على املمّيزات الرئيسية للشخصية القيادية يف كنيسة هللا ومن مث 
 املعمدان.

رجل أو إمرأة إلمتام عمل ما قبل أن ُتشّكل شخصياهتما نعين بكلمة شخصية وما هو خطر إرسال  ذاما

 من ِقبل هللا؟ 
 اليو�نية. ويف كتابه charassoصية يف اللغة اإلنكليزية مشتّقة من كلمة أي شخ characterإّن كلمة 

 يفّسر لنا فرانك دميازيو هذه الكلمة قائًال:"كيفية صنع قائد"  الرائع
وأخذت "إّ�ا تعين عالمة ممّيزة أو ومسة أو شحذ أو حنت أو كتابة على حجر أو خشب أو حديد.  

ن هنا أصبحت تعين اخلتم املنحوت على العملة النقدية، أو كتابة . ومالكلمة معىن صك العملة النقدية
حيث يشري الكاتب إىل  3:1وقد اسُتخدمت هذه الكلمة مرّة واحدة يف العهد اجلديد يف عربانينيمنقوشة. 

أّن املسيح هو شخصية هللا ذاته، أي ختم طبيعة هللا والذي ختم هللا فيه أو طبع ما هو عليه. وهكذا فإننا 
اإلنكليزية لتعين عالمة ممّيزة منقوشة أو مكّونة للشخص من قبل قّوة داخلية أو  characterّق كلمة نشت

 1 خارجية"
مثال. وإن كنت قائًدا فإن أحدهم يتعّلم ليس فقط ممّا تفعله لكن  مبل األمر أو نرفضه فإّن القادة هوإن نق

وحنن  يعنا نؤثّر أبحدهم إن كان سلًبا أم إجيااًب.ابألكثر ممّا تقوله. وال أحد هو جزيرة حبدِّ ذاته؛ إذ مج

َولَْيَسْت َخِليَقٌة َغْريَ "مسؤولون عن األثر الذي نرتكه يف حياة اآلخرين. وهللا يرى كل شيء ويعلم كل شيء. 

اَمُه، َبْل ُكلُّ َشْيٍء ُعْرَ�ٌن َوَمْكُشوٌف ِلَعْيَينْ ذِلَك الَِّذي َمَعُه َأْمُر�َ  وهو ). 13:4." (عربانيني ظَاِهَرٍة ُقدَّ

                                                 
1 Frank Demazio, The Making of a Leader. Bible Temple Publishing, Portland, Oregon. Page 107 
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سيكافئنا على مقدار كم هي شخصية املسيح مطبوعة يف حياتنا وحياة اآلخرين الذين نؤثّر عليهم يف هذا 
 العامل. 

والشخصّية هي ليست ما ستكونه يف املستقبل، بل ما أنت عليه اآلن. وهذا يشمل قلبك وعقلك 
أعّدها هللا مسبًقا وحىت أنّه يعمل عليها يف احلاضر. ودوافعك. فاحلياة هي مسلسل من اإلمتحا�ت اليت 

فيصممها لكي جتعل منك الشخص الذي يريد هللا منك أن تصبح عليه. ورّدة الفعل الصائبة لتلك 
يكون  ن كنت أهتم يف شخصّييت،اإلمتحا�ت تبين شخصياتنا. وقد قال مرّة املبّشر الشهري د.ل.مودي:"إ

نسان الذي يعمل على أن يصبح رجل عظيم هلل عليه أن يتنّبه لكل ما واإل" صييت على أفضل ما يكون.

وخدمتك هي ). 45:6فَِإنَُّه ِمْن َفْضَلِة اْلَقْلِب يـََتَكلَُّم َفُمُه."(لوقا... "يدخل عقله وقلبه. قال يسوع: 

سيكون مثر اعمل على حياتك الشخصّية مع هللا و التدّفق ملا يف داخلك الذي يعّرب على عالقتك مع هللا. 

"فـَْوَق ُكلِّ َحتَفٍُّظ اْحَفْظ قـَْلَبَك، َألنَّ ِمْنُه فأنت منتج جملموع أفكارك وعقلك وإرادتك وقلبك.  ،حياتك وافرًا

 ). 23:4َخمَارَِج اْحلََياِة." (أمثال

 هللا؟ رسل من ِقبلكيف ّمتت هتيئة يوحنا املعمدان قبل أن يُ 
 َرب عن يوحنا املعمدان التايل:ال نعلم مىت ّمت ذلك ابلتحديد، لكننا خنُ 

قا "أمَّا الصَِّيبُّ َفَكاَن يـَْنُمو َويـَتَـَقوَّى اِبلرُّوِح، وََكاَن ِيف اْلَربَاِري ِإَىل يـَْوِم ظُُهورِِه ِإلْسَرائِيَل." (لو  
80:1.( 

لكن  ال ُخيرب� الكتاب املقّدس عن أية تدريبات يف علم الالهوت ُأخِضع هلا يف معاهد تلك األّ�م.
). 5:1ميكن أن يكون ذلك قد حدث إذ كان ابن كاهن، وكان أبواه زكر� واليصاابت من نسل هارون (لوقا

 على األرجح يف بداية شبابه عند وفاة والديه العجوزين.رحلة ما انتقل للعيش يف الربّية ونعلم أنّه يف م
ميكن لرجل أن يتعّلم يف الربّية ما  ملاذا ُدعي رجل هللا هذا للعيش يف الربّية حتضريًا للخدمة. ماذا

 ال ميكن تعّلمه يف املدينة؟
إن أعظم ما حيتاجه رجال ونساء اليوم هو اإلستماع لصوت هللا، وهو ليس ابألمر السهل يف خّضم 

األهداف والنجاح. لكن هللا ليس بصامت، بل تكمن املشكلة واملوّجهة حنو  واملليئة ابلعمل حياتنا الصاخبة
لِكنَّ َهللا يـََتَكلَُّم َمرًَّة، َواِبثـْنَـَتْنيِ َال " على ختفيض سرعة حياتنا املائجة واإلستماع. قال أيوب: يف مقدرو�

التأقلم مع حياة الصحراء أو برّية يهوذا  وقد تعّلم يوحنا املعمدان). 14:33ُيَالِحُظ اِإلْنَساُن." (أيوب



 5 

لالفت للنظر أّن يسوع وموسى ويشوع ويعقوب والقوت من حمصول األرض بينما يستمع لصوت هللا. وا
أمضوا وقًتا مطّوًال يف الصحراء أو الربّية املقفرة. وأخرب� بولس الرسول أنّه بعدما التقى ابملسيح ذهب إىل 

. وعندما خرج املليو� إسرائيلًيا من أرض مصر أرسلهم هللا إىل الصحراء )17:1صحراء العربية (غالطية
 ان ال حييا ابخلبز وحده بل بكل كلمة خترج من فم هللا.ليعّلمهم أّن اإلنس

ِلَكْي يُِذلََّك َوُجيَّرَِبَك ، َساَر ِبَك الرَّبُّ ِإهلَُك هِذِه اَألْربَِعَني َسَنًة ِيف اْلَقْفرِ َوتـََتذَكَُّر ُكلَّ الطَّرِيِق الَِّيت ِفيَها 
؟ فََأَذلََّك َوَأَجاَعَك َوَأْطَعَمَك اْلَمنَّ الَِّذي َملْ َتُكْن تـَْعرِفُُه َوَال َعَرَفُه : َأَحتَْفُظ َوَصاَ�ُه َأْم الَ لِيَـْعِرَف َما ِيف قـَْلِبكَ 

. لَْيَس اِبْخلُْبِز َوْحَدُه َحيَْيا اِإلْنَساُن، َبْل ِبُكلِّ َما َخيُْرُج ِمْن َفِم الرَّبِّ َحيَْيا اِإلْنَسانُ آاَبُؤَك، ِلَكْي يـَُعلَِّمَك َأنَُّه 
 ) 4-2:8(تثنية  َملْ تـَْبَل َعَلْيَك، َورِْجُلَك َملْ تـَتَـَورَّْم هِذِه اَألْربَِعَني َسَنًة.ثَِياُبكَ 

 
 يف برية قفراء؟ كيف يكون شعورك أبن تكون

. ومكثت مرّة يف مدينة بئر سبع اليت لقد سكنت يف أرض فلسطني لعّدة أشهر يف سبعينيات القرن املاضي
وتعّمدت  ، خرجت إىل الصحراء ألخترب ز�رهتاًال. ويف صبيحة أحد األ�مأسبوًعا كام حتاذي صحراء النجف

ألال أذهب بعيًدا ألنين لن أستطيع معرفة طريق العودة. ما راعين هو السكون والوحدة. مل هتب الريح ورأيت 
تكّلم سوى مع هللا. والالفت عصفورًا وحيًدا والطبيعة كانت عارية متاًما. فتجد نفسك وحيًدا ال ميكنك ال

مشتّقة من أصل الكلمة "يتكّلم" desert واليت تُرمجت إىل اإلنكليزية midbarللنظر أّن الكلمة العربية 
الصحراء سوى هللا وصوته الذي حياول إيقافنا ولفت  يف اللغة العربية. ال يوجد يف medibearواليت هي 

تنا تذلّنا ومتتحننا فنشعر حينها أبن كل ما نقوم به عقيم حيا انتباهنا. وهو يسمح أبن منّر وسط ظروف يف
وغري منتج. ملاذا؟ ليلفت انتباهنا! فاهلل ليس حباجة أن يعلم ماذا يف قلبك؛ فهو أصالً يعرف كل شيء عنا. 

نا  ونتعّلم أن نّتكل على إمكانياته هو. حني نرى قلوب حباجة أن نعرف ماذا يف قلوبنا ونلتفت إليه حننبينما 
 كما يراها هللا ميكننا أن نتغّري.

 
 تدّفق قلب يوحنا املعمدان 

حوايل سن الثالثني وِوفًقا لرب�مج هللا، بدأ يوحنا املعمدان خدمته بدعوته الناس للتوبة. ال أعلم كيف مت 
م عن ذلك، لكن هللا بدأ إبرسال مجاعات من الناس إىل الصحراء لإلستماع ليوحنا املعمدان بينما كان يتكلّ 

 معمودية التوبة. وبدأت خدمته يف برّية اليهودية:
 تُوبُوا، ألَنَُّه َقِد اْقَرتََب َمَلُكوُت السَّماَواِت. «قَاِئًال:  
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. يَق الفَِإنَّ هَذا ُهَو الَِّذي ِقيَل َعْنُه إبَِِشْعَياَء النَِّبــيِّ اْلَقاِئِل: َصْوُت َصارٍِخ ِيف اْلَربِّيَِّة: َأِعدُّوا َطرِ   رَّبِّ
َلُه ُمْسَتِقيَمةً   ).3-2:3مىت ».(اْصنَـُعوا ُسبـُ

إن   ميًال على أقرب نقطة من �ر األردن 16بعد مسافة تد كانوا �تون من أوروشليم اليت وخيرب� لوقا أّن اليهو 
 ذلك إىل كل املنطقة املمتدة من مث خيرب لوقا أّن يوحنا ذهب بعدابلفعل املكان الذي عّمد فيه.  هذا كان

الزائر اليوم هذه املنطقة اليت تقع مشاال حيث ُوجدت جيد ول األردن يبّشر مبعمودية التوبة ملغفرة اخلطا�. و ح
قدًما حتت سطح البحر وهي أكثر نقطة اخنفاًضا يف  1300خمطوطات البحر امليت برّية مقفرة على ارتفاع 

النهار. وهللا أرسل الناس هناك لكي يعتمدوا الكرة األرضية. وهي شديدة الصقوعة يف الليل وشديدة احلر يف 
 على يد يوحنا املعمدان. 

). كيف تعامل يوحنا املعمدان مع هذه الشهرة؟ إّن  7:3مجوًعا كانت أتيت لتعتمد (لوقا يذكر لوقا أّن 
، وال نرى يوحنا مسحورًا بنجاحه مطلًقا. فكان حييد اإلنتباه عنه يف  كلمات اإلنسان تكشف عّما يف قلبه

كل فرصة سنحت. وعندما أرسل اليهود الكهنة والالويني ليسألوه عّما إذا كان هو إيليا، أجاب مسرًعا: 
) وقد قال 15:18"لست هو." "أأنت نيب؟" والنيب هو الرجل الذي وعد هللا مبجيئه؛ سيكون كموسى (تثنية

املرسل من هللا والذي  ). ويسوع هو النيب19-18:18هللا إنّه سيحاسب كل من ال يسمع لكالمه (تثنية
َمْن َأْنَت، لِنـُْعِطَي َجَوااًب «فـََقاُلوا َلُه:سيقيم العهد بني هللا والناس. واعرتف يوحنا مباشرة أبنّه ليس النيب: 

 ).22:1(يوحنا» لِلَِّذيَن َأْرَسُلوَ�؟ َماَذا تـَُقوُل َعْن نـَْفِسَك؟
 

أنت؟ هل مواقفك تعكس ماذا يريدك هللا أن  افك ابلنسبة حلياتك الروحية حلد اآلن؟ منرت هو اعما 
 تكون؟ ماذا ميكنك القول عن نفسك؟ من أين أتيت، وما هو هدفك؟

مل يّدعي يوحنا أنّه غري صوت صارخ يف الربّية ليعّد طريق الرب. وقد أخرب� يسوع يف األ�جيل الثالثة 
له السلطة من ِقبل هللا لكي يعّمد  األخرى أّن الفريسيني وقادة الشعب مل يصدِّقوا أّن يوحنا أُعطيت

، ). وقد اعترب قادة اليهود أّ�م احتكروا السوق الدينية يف إسرائيل5:20،لوقا31:11، مرقس26:21(مىت
وكان وهو ابلتأكيدمل يفوضوا يوحنا أبن يقوم أبمر، كتعميد اليهود للتوبة،مل ُيسمع به من قبل يف إسرائيل. 

ن يتهّودوا. ومل جيد قادة الدين والفرّيسّيون أي أأرادوا  إنعتمدون يف تلك األ�م ن الذين كانوا ييالوحيداألمم 
حاجة ملعمودية يوحنا. أّما يوحنا فتّدفق من قلبه قوله أبنّه غري مستحق أن يقوم أبكثر األمور اتضاع وهي 

 حل سيور حذاء املسيح؛ ومل يكن يُتوقع من أّي تلميذ أن يفعل ذلك ملعّلمه.
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ك الروحية حالًيا كربّية قاحلة و�شفة؟ شاركوا اختباراتكم مع بعضكم البعض. وسنصّلي من هل حالت
 أجل أحد� اآلخر يف �اية الفصل. 

 ملاذا كانت هناك حاجة ملعدٍّ للطريق للمسيح؟
 

أّن خدمة املعمدان سوف تنبأ النيب إشعياء مخسمائة سنة قبل ظهور يوحنا املعمدان على املسرح 
 اد الطريق وتليني قلوب الناس استعداًدا جمليء املسّيا. فكتب قائًال:تكون إلعد

  
. قـَوُِّموا ِيف اْلَقْفِر َسِبيالً ِإلَهلَِنا. «"َصْوُت َصارٍِخ ِيف اْلَربِّيَِّة:          َأِعدُّوا َطرِيَق الرَّبِّ

 اْلُمْعَوجُّ ُمْسَتِقيًما، َواْلَعَراِقيُب َسْهًال. ُكلُّ َوطَاٍء يـَْرتَِفُع، وَُكلُّ َجَبل َوَأَكَمٍة يـَْنَخِفُض، َوَيِصريُ  
يًعا، َألنَّ َفَم الرَّبِّ َتَكلَّمَ  ْعَلُن َجمُْد الرَّبِّ َويـََراُه ُكلُّ َبَشٍر مجَِ  ).5-3:40إشعياء»."(فـَيـُ

 هم ذلك بقوله:فويف كتابه التفسريي يساعد� مرييل ات�ي على 
مية حيث مل تكن هناك طرقات معّبدة، بل جمّرد طرق ريفية. فإن "أُِخذت تلك الصورة من األ�م القد 

أراد ملك ما السفر، كان ال بّد أن تُبىن الطرقات ومتّسد كي تستطيع العربة امللكية املرور بسهولة وال 
 2تقع يف الوحول."

ل مشى كثريون مّنا طويالً كما مشى اإلسرائيليون يف وقت يوحنا املعمدان وسط الصحراء. وخال 
مرور� يف هذه احلياة ننتقل من الود�ن إىل قمم اجلبال؛ نصعد يف حلظة و�بط يف حلظة أخرى. آن 

األوان لكي تستوي الطريق أمامنا فرتتفع الود�ن وتنخفض اهلضاب. وكانت رسالة يوحنا لكل الناس 
وهذا ما تفعله ). 2:3اَواِت." (مىتتُوبُوا، ألَنَُّه َقِد اْقَرتََب َمَلُكوُت السَّم«قَاِئًال: على حّد سواء: "

 التوبة بنا؛ كثريون مّنا حيملون أمتعة كثرية خالل الرحلة وها قد آن الوقت لرميها أل�ا تعيق سبيلنا.
 

 ما هي التوبة وما هي قيمتها يف احلياة املسيحية؟
الربيطاين الشهري تغيري الفكر مما يؤدي لتغيري املسار. وقد قال سبورجني الواعظ التوبة تعين حرفًيا 

وب املرء تمبستعد أن يغفر أيّة خطّية ال ي مرّة:"اخلطّية واجلحيم متزّوجان إىل أن تعلن التوبة الطالق. وهللا ليس
على تركها." والتوبة تنبش جذور األشياء اليت تقّيد� ابخلطّية. غالًبا ما جيب أن ترتافق التوبة بكراهية مطلقة 

   وأسلوب تفكري�.     لألمور اليت تسّمم أرواحنا
                                                 
2 Merril C. Tenney, John: The Gospel of Belief (Grand Rapids, Mich.: William B. Erdmans Publishing, 
p.79.) 
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ا ِلَكْي "لَِئالَّ َيُكوَن ِفيُكْم رَُجٌل َأِو اْمَرَأٌة َأْو َعِشريٌَة َأْو ِسْبٌط قـَْلُبُه اْليَـْوَم ُمْنَصِرٌف َعِن الرَّبِّ ِإهلِنَ 

 ). 18:29َوَأْفَسْنِتيًنا."(تثنيةَيْذَهَب لِيَـْعُبَد آِهلََة تِْلَك األَُمِم. لَِئالَّ َيُكوَن ِفيُكْم َأْصٌل يـُْثِمُر َعْلَقًما 
الشيطان عدّو� أبن يكّبلنا خبطا�� اليت مل نتب عنها ومل نرتكها. وأحياً� يتطّلب األمر أن يسعى 

 نقوم مبا طلب يوحنا املعدان:

 َأرَاُكْم َأْن هَتُْربُوا ِمَن َ� َأْوَالَد اَألفَاِعي، َمنْ «وََكاَن يـَُقوُل ِلْلُجُموِع الَِّذيَن َخَرُجوا لِيَـْعَتِمُدوا ِمْنُه: 
 اْلَغَضِب اآلِيت؟ 

َتِدئُوا تـَُقوُلوَن ِيف َأنـُْفِسُكْم: لََنا ِإبـَْراِهيُم َأاًب. َألّينِ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ  فَاْصنَـُعوا َأْمثَارًا تَِليُق اِبلتـَّْوبَِة.  والَ تـَبـْ
 َالًدا ِإلبـَْراِهيَم. هللاَ قَاِدٌر َأْن يُِقيَم ِمْن هِذِه احلَِْجارَِة َأوْ 

 َواآلَن َقْد ُوِضَعِت اْلَفْأُس َعَلى َأْصِل الشََّجِر، َفُكلُّ َشَجَرٍة الَ َتْصَنُع َمثًَرا َجيًِّدا تـُْقَطُع َوتـُْلَقى ِيف  
ِن فـَْليُـْعِط َمْن لَْيَس َمْن َلُه ثـَْوابَ «فََأَجاَب َوَقاَل َهلُْم: »َفَماَذا نـَْفَعُل؟«َوَسأََلُه اْجلُُموُع قائِِلَني:». النَّارِ 

َ�ُمَعلُِّم، َماَذا «َوَجاَء َعشَّاُروَن َأْيًضا لِيَـْعَتِمُدوا فـََقاُلوا َلُه:». َلُه، َوَمْن َلُه َطَعاٌم فـَْليَـْفَعْل هَكَذا
 ) 13-7:3لوقا ».(َال َتْستَـْوُفوا َأْكثـََر ِممَّا ُفِرَض َلُكمْ «فـََقاَل َهلُْم:» نـَْفَعُل؟

تعّوض عليه بطريقة أو أبخرى.  أحدهم، إذن األجدر بك أن تطلب الغفران منه. أو رمبا عليك أنرمبا آذيت 
أذكر أين كمؤمن حديث مل أستطع أن أشعر ابلسالم يف قليب بعدما الحظت أّين مزقت دون قصٍد مين 

ل ذلك يف شبكة أحد الصّيادين. ومل أالحظ إال عند بزوغ الفجر. افتكرت عندها أين غري مالم ألن حص
فكري هللا كان عكس ذلك إذ جعلين أذهب تليل ومل أستطع رؤية الشباك. لكن الظالم إذ كنت أصطاد يف ال

وليس فقط من القلب.  التوبة احلقيقية تنبع من اإلرادة وأدفع له مثن شبكة جديدة! إىل بيت ذلك الصّياد
ك اليت يريدك أن تتعامل معها. نصيحيت لك تغّري بينما يضع هللا اصبعه على نواٍح يف حياتابلتبدأ حياتك 

تضع تلك  مث اخلق اسرتاتيجية أو عادة هي أن تسأل هللا عن النواحي اليت يريدك أن تعمل عليها،  ومن
 النواحي حتت سيطرة املسيح.

 
 خصائص شخصية يوحنا املعمدان:

عندما اختذ امللك هريودوس مل يسَع يوحنا املعمدان إلرضاء الناس! ومل يساوم يف إميانه. ف: مل يساوم )1
زوجة أخيه فيلبس، وّخبه يوحنا قائالً أبنّه ال جيوز له أن يفعل ذلك ابلرغم من أنّه علم أي نوع من 
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الرجال كان هريودوس. وقف يوحنا غري متزعزع يف إميانه ومل يساوم على جوهر إميانه حىت أمام ملك 
 . وإميانه الرافض للمساومة كّلفه حياته.غاضب قائالً له إنّه ال حيق له أن يتخذ زوجة أخيه

"َفَجاُءوا ِإَىل يُوَحنَّا َوقَاُلوا يعّمدون:  : عندما أتى البعض خيربونه أبن تالميذ يسوعأطلق رعيته )2
، الَِّذي َأْنَت َقْد َشِهْدَت َلُه، ُهَو يـَُعمِّ «َلُه: ُد، َ� ُمَعلُِّم، ُهَوَذا الَِّذي َكاَن َمَعَك ِيف َعْربِ األُْرُدنِّ

َبِغي َأنَّ ذِلَك يَزِيُد فرح يوحنا هلذه األخبار وأجاب قائًال: ) 26:3، (يوحنا»َواْجلَِميُع �َْتُوَن ِإلَْيهِ  "يـَنـْ
وهذه حقيقة مهمة ابلنسبة لنا أيًضا إذ أن املسيح الذي فينا جيب ). 30:3" (يوحناَوَأّينِ َأَ� َأنـُْقُص.

 أن يزيد وطرقنا جيب أن تنقص. 
الذي  53إىل يومنا هذا أّن النص يف إشعياء  يؤمن اليهود ويعّلمونمحل هللا الكّفاري: شهد عن  )3

األمة اليهودية. لكن يوحنا املعمدان أّكد هلم أّن محل هللا كان يف يتكّلم عن اخلادم املتأّمل يشري إىل 
يح بسبب وسطهم وهو الذي حيمل خطا� العامل. عندها كّف الناس عن اتباعه وراحوا وراء املس

  شهادة يوحنا. إّن رجل هللا الصادق يشري إىل املسيح وليس إىل شخصه. 
كلمات اإلنسان تشري إىل ما يف قلبه. وقد دعى يوحنا نفسه جمّرد صوت يف   إنّ  أظهر تواضًعا: )4

الربّية؛ خادم ال يستحق أن حيّل سيور سيده، ومكرس لإلشارة إىل املسيح ومن مث اإلختفاء. كم 
تمّثل به. ولسنا حباجة للذهاب إىل الربيّة لفعل ذلك؛ فلم يدعنا هللا إىل هناك بل دعا� علينا أن ن

 لنكون تالميذ (طلبة) وشهوًدا ملا فعل معنا. 
صّلوا من أجل بعضكم البعض يف �اية هذه احللقة. وصّلوا ابلتحديد لّلذين شعروا أّ�م يف برّية ما وهم 

ألمر ما. إن كان هللا قد تكّلم معك عن �حية ما يف حياتك تشعر أ�ّا ما حباجة لسماع هللا يوجههم ابلنسبة 
 تزال جذورها عالقة ابخلطّية، تب وأدر ظهرك للخطّية واطلب من هللا املعونة. 
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