 



يوحنا المعمدان
متى ١٧-١ : ٣
متى ١٤-٧ : ١١
يوحنا ٣٤-١٩ : ١
القس سامى حنين
ھناك شخصيات تحاول ساعية من أجل الحصول على عظمة ومجد
وترغب في أن تكون من المشاھير وصاحبة شعبية ،وتحاول أن تأخذ
األ ضواء .وفى سبيل ذلك ال مانع لھا أن تحطم وتدوس على أى شىء،
وال تضع إعتباراً لمبدأ أو شخص أو أخالقيات و ُمثُل ،وبعد أن تصل
لھدفھا تفيق لتكتشف انھا عظمة زائفة ومجد زائف .فكل من يحاول أن
يكون عظيما ً
دون أن يسلك
الطريق
الصحيح ،وھو
طريق اإلتضاع،
يسعى نحو ھدف
ضائع .كنبوخذ
نصر الذى وقف
ونظر المدينة
العظيمة بابل
وقال أليست ھذه بابل العظي مة التى بنيت ھا بقوتى واق تدارى ،وملئه
الكبرياء والشموخ والعظمة ففى نفس لحظة الكبرياء والشموخ ،حدث
السقوط واالنكسار ،وصار الملك العظيم يأكل الحشائش كالثيران مع
البھائم.

 





ھكذا مكتوب عن ﷲ انه يشتت المستكبرين بفكر قلوبھم ويُنزل األعزاء
عن الكراسى ،لكنه فى نفس الوقت يرفع المتضعين .نعم فإنه االله األمين
الذى يرفع المتضع ،ويجلسه مع شرفاء الشعوب ،وينظر إلى النفس
الوديعة ،ويعطيھا كرامة ومجداً وبھاء وعظمة.
وھذه ھى العظمة الحقيقة ،تلك التى يمنحھا ﷲ لنا عندما نتضع ،ويكلل
بھا كل إنسان يعرف قدر نفسه ،وال يحاول أن يتباھى أو يتفاخر أو يسعى
لمجد نفسه.
فجميع الذين حاولوا الوصول
للعظمة سقطوا فى خطية
الكبرياء ،وفاقوا على سراب
وزوال واكتشفوا أنھا عظمة
مزيفة.
ونحن نقف أمام شخص و صل
فى اتضاعه إلى أقصى درجات
االتضاع ،وأنكر نفسه إنكاراً
تاما ً حتى أنه كان يسعى ألن
يتوارى خلف األ ضواء وي شير
إلى النور الحقيقى.
انه صاحب المبدأ والشعار
العظيم )ينبغى أن ذاك يزيد وأنى أنا أنقص( فأى إتضاع أكثر من ھذا
ومع أنه كان رجالً عظيما ً بالفعل ،لكنه لم يحاول أن يجذب األنظار نحوه
وفضل أن يوجه أنظار الناس لشخص آخر.

 





لقد وصل اتضاعه إلى الحد الذي فيه قال عن نفسه ،أنه مجرد صوت
صارخ .نعم لقد عاش يوحنا فى الظل ،يحاول أن يتوارى حتى يظھر بھاء
مجد المسيح شمس البر ،وحاول أن يصنع من حياته كلھا ھدفا ً واحداً ھو
أن يوجه االنظار نحو صاحب العظمة الحقيقية.
ل قد نجح أن يعيش ھذا النوع من الح ياة المتض عة التى تخجل نا جمي عاً،
وتوقفنا أمام ذواتنا التى أصبحت عزيزة علينا ،فنرى رجالً عظيما ً عاش
فى الظل ،رغم انه كان يملك كل ما يجعله نجما ً ساطعا ً مضيئاً ،وكان
يملك كل مقومات النجاح التى تحقق له الشھرة والعظمة والمجد .لكنه
فض ل أن يكون مجرد أداة ،صوت صارخ ،واحد من أصدقاء العريس،
ﱠ
انه مجرد إشارة ضوئية للنور الحقيقى.
لكن ﷲ ال ينسى المتضعين بل يرفعھم
ويمجدھم ،وھل ھناك أعظم من المجد
الذى يھبه لنا ﷲ وھل ھناك عظمة
أخرى أفضل من تلك التى يمنحھا ﷲ
لنا لقد قال المسيح عن يوحنا أنه عظيم
بل أنه أعظم المولودين من النساء،
وأنه أفضل األنبياء ،فھو مالك الرب
الذى أرسله ألشرف وأعظم وأجل
رسالة فى الوجود.
إن شخصية يوحنا المعمدان شخصية
عظيمة ،وتستحق منا أن نقدم لھا اجالالً
واحتراما ً وتقديراً .وأن نغوص فى صفحات الكلمة المقدسة لنكتشف سر
عظمتھا ،وما يمكن أن نتعلمه منھا.

 





خاصة أن شخصية يوحنا المعمدان حيرت الكثيرين وھم يحاولون أن
يعرفوا من ھو؟ ألن حياته وسلوكه وطريقة عيشته وخدمته ورسالته،
كانت غريبة ومحيرة .وبالتالى أثار فى نفوس الكثيرين أن يعرفوه من
ھو؟ وتسأل الجميع ،وظن البعض أنه ايليا ،وآخرون ظنوه المسيا أو نبيا ً
عظي ماً .فمن ھو يوح نا المع مدان؟ ھذا ما سوف نعرفه من خالل ھذا
الفصل.

نشأة يوحنا المعمدان:
كلنا نعرف المجتمع الذى ولد فيه يوحنا .فقد ولد فى مجتمع فاسد ومنحل
بكل المقاييس .لقد وصف الكتاب المقدس ھذا المجتمع بأن كل من فيه
)الجميع( زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صالح .وعندما يعمم الكتاب
المقدس ھذا الوصف فھو يؤكد إنحراف وفساد وضياع وشر ھذا المجتمع.
ومن الغريب أن يوحنا يولد فى مجتمع مثل ھذا ،ومع ذلك يعيش طاھراً
نقيا ً تقيا ً يحيد عن الشر وال يتدنس بالعالم .وبالطبع نحن ال ننكر دور
اسرته الصغيرة ،أبيه زكريا الكاھن رجل ﷲ ،وأليصابات المرأة التقية
اللذان لم ييأسا أبداً ولم ينحنيا أمام تيارات المجتمع الفاسد ،بل وضعا فى
قلبيھما أن يربيا أبنا ً يعيش فى خوف ﷲ وطاعته ،بحسب وصية ﷲ لھم
في لو" ١٧-١٥ :١ألنه يكون عظيما أمام الرب وخمراً ومسكراً ال
يشرب .ومن بطن أ مه يمتلئ من الروح ال قدس .ويرد كثيرين من بني
اسرائيل الى الرب إلھھم .ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب اآلباء
إلى األبناء والعصاة الى فكر األبرار لكي يھيئ للرب شعبا ً مستعداً.
ومع أن مقومات الفشل كانت أكبر بكثير من مقومات النجاح ،ألن
المجتمع كان منغمسا ً فى الشر والخطية ،ويحيط بالطفل ثم الشاب الصغير
من كل ناحية .واألبوين فى سن متقدم .وربما ھذا ال يعطيھم إمكانية
الحزم والشدة .باإلضافة إلى أن يوحنا كان االبن الذى جاء بعد سنين من
الشوق والتطلع لمجي ئه ،وب عد سنين من الحر مان ألن يكون لزكر يا

 





وأليصابات نس الً ،فكم يكون غاليا ً ومدلال؟ وكم يكون خوفھم عليه؟ إن لم
يكن حكيما ً فربما يفسده لكن مع كل ھذا ،وبالرغم من كل المعوقات فقد
وضعا فى قلبيھما ،أن ينشأ يوحنا على الفضيلة والعفة والطھارة ،وآمنا
كليھما بر سالته ودوره وھدف ﷲ من وجوده .فحر صا على أن ي ضعا فيه
كل المبادئ والوصايا والتعاليم التى تجعله ،كما يريده ﷲ أن يكون .وھكذا
نشأ الفتى الصغير يحفظ وصايا ﷲ التى تلقاھا من أبيه وأمه ،فحفظته
الوصايا من كل شرور العالم وضغوطه ،ولم يتنجس بكل نجاسته بل
عاش فى خوف ﷲ.
ونحن كم من المرات التى
نخاف من المجتمع الذى نعيشه،
وكل المتغيرات التى فيه وكل
الوسائل المختلفة التى تھدد
تقوانا ،وأحيانا نستسلم لھا
ونجعلھا عذراً لنا فى عدم
اھتمامنا بأوالدنا ليكونوا أمناء
.
لكن الحقيقة أن كل مجتمع وكل
عصر ،له وسائله التى يضغط
بھا علينا ،ولكن إن لم نضع فى
قلوبنا أن ننشىء جيالً يعرف
الفضيلة ،ويبتعد عن الشر
والرذيلة  ،ون كون كزكريا
وأليصابات فسوف تكون النتيجة خسارة ال ينفع فيھا الندم .فمھما كان
الشر وكانت الخطية المحيطة بنا بسھولة ،إال أننا البد ان نكون أقوى من
الخطية والشر .فنعيش بتقوى ،ونربى أوالدنا على خوف ﷲ فنحيا
طاھرين بال دنس.

 





مرحلة اإلعداد للخدمة:
منذ لحظة االدراك الواعى للدور والرسالة التى غرسھا فيھا أبويه بعد أن
أعلنھا لھما ﷲ ،وقد شعر يوحنا بحسه المرھف أن حاجته الماسة ھى أن
ينزوى عن العالم حتى يستطيع أن يميز بحس مرھف وقلب مرفوع ،
صوت ﷲ ودعوته ،ويعد نفسه لھذه الرسالة العظمى التى دعى ألجلھا.
ذھب يوحنا فى سن ال
نعر فه بالتحد يد ،لكن
المرجح أن يكون سن
البلوغ وبداية الشباب،
فقد قرر أن يذھب إلى
البرية ويبدأ رحلة
التأمل ،واإلعداد
للدور والرسالة التى
دعى لھا .ترى ماذا
فعلت به البرية؟ ما
الذى أثرت فيه وفى
شخصيته ھذه
الصحراء الجرداء،
وھذا اللون من الحياة؟
ماذا أضافت له ھذه
الحياة الجافة؟.
الحقيقة أن ھناك الكثير من األمور التى تعلمھا ،وخرج يوحنا بمجموعة
من السمات العظيمة والجميلة فما ھى؟

 





أوال :حياة البساطة واالكتفاء:
يذكر لنا الكتاب أن حياة يوحنا كانت حياة زاھدة متقشفة ،وقد ظھر ھذا
فى
مالبسه
التى كان
يرتديھا
وكانت
على نمط
مالبس
إيليا
)٢مل ١
 (٨ :والذى كان يوحنا يشابھه فى ظھوره المفاجئ وفى حياة العزلة،
وعدم المھادنة فى الحق ومواجھة الملك ،وروح التحدى ،وكذلك فى
ط عا مه وسك ناه للبر ية ،وي بدو أن ھذا النوع من الح ياة يوافق وظيف ته
ورسالته النبوية .ففى سفر زكريا نستنتج أن ھذا اللبس كان لبس األنبياء
الخاص فى العھد القديم)زكريا  (٤ : ١٣وكانت الثياب التى تصنع من
وبر األبل خشنة ورخيصة ،أما المنطقة المصنوعة من الجلد فقد كانت
ثمينة لدقة صنعھا ونفاسة مادتھا.
ثم الجراد ،ھو نوع من الحيوان البري المعروف ،وكان متوفراً فى البرية
وھو أكل الفقراء .وكان العسل البرى يكثر فى شقوق الصخور .ورغم أن
أكل يوحنا كان محدوداً لكنه كان مفيداً من الناحية الغذائية.
على أى حال فھذا النوع من الحياة أختاره يوحنا ليعبر عن حياة البساطة
والزھد ،إذ أن العالم بكل ما فيه من مغريات لم يحرك له ساكن ،ولم
يستطع كل بريقه أن يجذبه نحوه .فقد فضل الحياة المتقشفة ،وھذا جعله
يحيا حياة االكتفاء ،وكان شعاره )فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتف بھما(
 ١تى  .٨ : ٦فما أروع أن يشعر اإلنسان باالكتفاء ھذه النعمة التى ال

 





يحصل عليھا أصحاب الماليين والممتلكات .فاالكتفاء حالة ذاتية يعيشھا
االنسان مترفعا ً عن كل ما ھو مادى ،حياة يشعر وھو ال يملك شيئا ً أنه
يملك كل شىء ،وھو فقير أنه يغنى كثيرين .إن االكتفاء حالة من الرضى
القانع السعيد بما نحن فيه .وكم كان ھذا األمر له أكبر األثر فى حياة
يوحنا المعمدان الذى لم يلتفت للعالم وال لبريقه ،ووضع العالم كله خلف
ظھره ،رغم أنه كان يستطيع أن ينال منه الكثير ولكنه رأى أن كل ما فى
العالم سراب وقبض ريح فعاش بنفس راضية مكتفية رفيعة عفيفة ،وھذا
ما علمته له الصحراء .حياة البساطة وحياة االكتفاء.

حيـاة التأمل:
ماذا نظن أن تعطى البرية إلنسان زاھد فى الحياة يختلى بنفسه والطبيعة،
ويعلق نظره على شخص ﷲ .إن ھذا المكان الفسيح بكل ما يحويه من
جمال الطبيعة بجبالھا الشاھقة
وأوديتھا وروعة الفجر فى بزوغه،
وأشعة الشمس فى شروقھا وھى
تفرشھا على الكون ،وعندما ترحل
فتلملم أشعتھا فى ھدوء وسكينة،
ويبدأ الليل فى إرخاء سدوله
وستائره ،فيخيم الظالم على الكفر،
وقبل أن يبتلع الليل البھيم كل نور
النھار ،يظھر فى أفق السماء قمراً
مضيئا ً المعاً ،وسماء مرصعة
بالنجوم فتجعل من الكفر مكانا ً
شاعريا ً جميالً ،يبعث على ال تأمل
و ھدوء النفس والسكينة .بين ھذا
وذاك تغريد الطيور وبحث الحيوانات عن مأوى ومأكل ،وعطية ﷲ
المتجددة لكل منھا.

 





نعم إنھا مدرسة للفھم والتعلم والتأمل ،وكم يستطيع االنسان المتأمل
والمتعمق فى التفكير ،أن يحصل على أعظم فلسفة ومعرفة ،وأرقى تعليم
من أعظم معلم وھو الطبيعة .لقد رأى يوحنا فى البرية مدرسة التعلم
الحقيقية ،ومن خالل التأمل فى الكون خرج بفلسفة خاصة فى الحياة،
وتشبع بفكر إلھى عميق ،استخدم ﷲ فى الطبيعة كمعلم مباشر ،وروح ﷲ
ھو المعلم األعظم ،الذى يكشف عن عينى يوحنا كنوزاً من الفھم
والمعرفة ،فخرج من البرية رجالً حكيما ً مستنيراً مفكراً لبقاً ،يعرف
الحياة وفلسفتھا ،واسع المدارك ،بعيد النظر ،عالى األفق ،يعرف أصول
الحياة ومعناھا.

حياة الشجاعة:

إن رجالً مثل يوحنا كان يعيش فى الصحراء الموحشة ،ويسكن فى قلب
الليل ،ويسند رأسه على
الصخور ،ويقف فى
وجه الرياح العاتية التى
ال يعلم من أين تأتى؟
ويشق طريقه فى الوعر
ويحصل على قوته
بالج ھد والعرق ،ويتوقع
فى كل لحظة مخاطر
البرية وحيواناتھا
الشاردة والمفترسة.
وينام على صوت
الذئاب ،ويستيقظ على
زئير األسود .كل ھذا صنع منه رجالً ال يعرف الخوف ،ال يخشى شىء
أو شخص ،يملك قلبا ً شجاعا ً وجرأة وبأس فأضحى من أشجع الناس
وأقواھا ،وھذا ما جعله يصرخ فى وجه الملك "ال يحق لك" ويصرخ فى
وجه القادة الدينيين والشعب اليھودى دون خوف "يا أوالد األفاعى …".

 





كان يوحنا رمزاً للشجاعة والقوة .إن الخوف لم يعرف طريقه إلى قلبه،
ولكن ال شجاعة والج سارة كانت م سلكه ونھجه ،والحق كان قاعدته .وھذه
الشجاعة المطلقة تعلمھا من الصحراء فأضحى رجالً ال يھاب إنسان على
األرض مھما على شأنه أو كانت مكانته .فھو الوحيد فى جيله الذى تعلم
أن يقول "ال" دون خوف .ال للشر والخطية ،ال للرياء والمداھنة ،ال
للزيف والخداع ،ال ألى صوت يحاول أن يعلو على صوت الحق ،ال
للظلم

حياة الوداعة والتواضع:

ومن الغريب أن يكون رجالً
فى شجاعة يوحنا وبسالته
وحدته ،أن يحمل أيضا ً وداعة
وقلبا ً حنونا ً شفوقاً ،وروحا ً
متسامحة ،وعطف على
الفقراء .فقد قال للجموع "من
له ثوبان فليعط من ليس له
ومن له طعام فليفعل ھكذا"
وقال للعشارين "ال تستوفوا
أكثر مما فرض لكم" ،وقال
للجنود "ال تظلموا أحداً وال
تشوا بأحد وأكتفوا بعالئفكم".
)لو(١٤ – ١ :٣
وھذه الوداعة مألته بالتواضع وانكار الذات ،فبالرغم من مكانته التى
كانت فى قلب جميع اليھود والتفافھم نحوه ،إال أنه وجه كل األنظار نحو
المسيح ،وقال فى تواضع ووداعة عندما سؤل من أنت؟ قال" :أنا صوت
صارخ" )يو" (٣٠ ،٢٩ :٣ھو الذي ياتي بعدي الذي صار قدامي الذي

 



لست بمستحق أن أحل سيور حذائه" .وھذا كان أكبر دليل على إنكار
النفس فإن حل سيور الحذاء ھو عمل العبيد نحو سادتھم.
ھذا ھو يوحنا المعم دان الذى تعلم فى الصحراء أعظم الفضائل
والخصال ،وأرقى المثل والقيم وأبھى المعانى واألخالقيات ،وعاش فى
جيله رجالً يشھد كل بنى عصره ،أنه أنقى وأعظم شخص عرفته
اليھودية ،إنه كما قال عنه المسيح أعظم المولودين من النساء.

يوحنا الصوت الصارخ:

خرج رجل من قلب الصحراء عائداً بعد فترة من السنين يرتدى ثوب
النبوة ،ويحمل على سماته ومالمحه كلمات ورسالة ،وبدأ يتجول فى
المدينة ،وكان لطلعته مھابة وسماحة مع كبرياء وشموخ ،وفى صوته
يحمل قوة وبأسا ً وجھارة وجراءة .فاھتزت المدينة كلھا ،وقالت بصوت
واحد .من ھو ھذا؟ فقد أثار يوحنا المعمدان بشخصيته ورسالته كل
المجتمع اليھودي بكل طبقاته المختلفة ،قادة وشعب وسلطة حكام فمن ھو
وما ھى رسالته؟
ھذان السؤاالن اجاب عليھما يوحنا باجابة واحدة قائالً )أنا صوت
صارخ( وبھذا التعبير أجاب عن ھويته وعمله ،وكأن يوحنا يقول للشعب
ليس ضروريا ً ان تعرفوا من أ نا ،ولكن المھم ھو ماذا أنا .وھذا االمر
يشابه الجملة التى كتبھا االمريكيون على نصب الجنود المجھولين الذين
ماتوا فى الحرب العالمية الثانية )من كانوا ھؤالء؟ ھذا ما ال يعرفه أحد.
لكن ماذا كانوا؟ فھذا ما يعرفه الجميع( ھكذا أراد يوحنا ان يوجه أنظار
الناس الى الرسالة التى جاء الجلھا ألنھا فى رأيه ھى األھم واألسمى.
كما أن المرء ال يعرف من اسمه بل من عمله وانجازاته ،وكذلك عندما
تكون الرسالة عظيمة وسامية فينبغي أن توجه لھا االنظار ،وتأخذ كل
الم كا نة .إن إ جا بة يوح نا كا نت تعني أ نه من اللح ظة األولى ير يد وعن

 





قصد ،أن يتوارى خلف األضواء ليترك الساحة كاملة للنور الحقيقي
اآلتي.
قال يوحنا )أنا صوت صارخ( فماذا كانت رسالة ھذا الصوت؟ وماذا
أعلن ھذا الصوت لتلك األمة؟

أوالً :التوبة وغفران الخطايا:
جاء يوحنا يعلن بصوت صارخ عن خطايا األمة وأثمھا ،والشر الذي
عاش فيه كل الشعب بجميع فئاته وطبقاته .وكان صوت الدينونة يھدد كل
خاطئ .وصوت التبكيت ييقظ صوت الضمائر التي فقدت الحس وخمدت
في الناس فاصبحوا يشربون االثم كالماء.
وكان صوت يوحنا ھو الصوت
الذي يوقف الجميع أمام
خطاياھم عراه ،ف لم ي عرف
صوته أبداً أسلوب المداھنة أو
التملق ،لم يجامل أحد أو يقول
ما يرغب فيه الناس ويسعدھم.
لكنه كان صوت الحق الذي
اعلن غضب ﷲ على الخطية،
وعن ملكوت ﷲ اآلتي ،وعن
السيد اآلتي شخص المسيح الذي
سيمسك بالفأس ،ويقطع كل
شجرة ال تأتي بثمر ،وأنه لن
ينخدع بالمظھر ،ألن رفشه في
يده وله عينان تخترقان الظالم،
وسيفصل الحنطة من القش
ويكون مصير القش الحريق،

 





ويعلن بملء الفم وجھارة الصوت "… من أراكم أن تھربوا من الغضب
اآلتي" )مت (٧ :٣إن الدينونة حتما ً آتية وويل لمن ال يتوب .ولم تكن
التوبة مجرد األسف ،ولكن التخلي عن ع نادھم والرجوع وال طاعة 
بتحول جذري وسريع وحتمي.

ثانياً :ثورة على الديانة الشكلية:
ل قد كان لكل مات وصوت يوح نا المع مدان ،وقع كبير األثر على ال قادة
الدينيين بصفة خاصة ،وعلى الشعب اليھودي بصفة عامة .إذ أنه
الشخص الوحيد الذي ھدم شكلية العبادة ،وناموسية التدين وفريسية
التعليم ،وھز األرضية التي كان الشعب اليھودي يقف عليھا بإتكال كامل،
وھي ارضية اإلتكال على الوضع الشرعي بأنھم اوالد ابراھيم )مت:٣
 (٩فقد ھاجم يوحنا ھذا الوضع وشدد على حتمية التوبة الشخصية ال
المظاھر السطحية ،وأكد على أن االتكال على النسب امر زائف ووھم
البد أن يفيقوا منه ،وإال ھلكوا .فا قادر أن يقيم إلبراھيم نسالً من
الحجارة ،أي أن ﷲ ال يبقى على شعب ال يدين له بالوالء ،وأن ﷲ ال يقبل
التدين الشكلي ،وال االتكال على المظاھر الدينية إنما العالقة با تعتمد
على التوبة الشخصية الصادقة.
إن ھذا النوع من التعليم لم يألفه اليھود الذين انغمسوا في الطقوس الشكلية
واھتموا بمبالغة شديدة بالفرائض والمظاھر الدينية الخارجية .لكن يوحنا
أبطل قيمة ھذه األمور بدون ثمر يبرھن على صدق الحياة اإليمانية الجادة
األمينة مع ﷲ.
مما ال شك فيه أن ھذا التعليم صدم الشعب اليھودي بكل فئاته وأحدث
ثورة دينية وأوجدت كرازته حركة انتعاش ديني واسعة النطاق )مت:٣
" (٥حينئذ خرج إليه كل أورشليم وكل اليھودية وجميع الكورة المحيطة
باألردن واعتمدوا منه في االردن معترفين بخطاياھم".

 





وقد كانت معمودية يوحنا أمراً جديداً فلم يكن مألوفا ً أو معروفا ً أن أحداً
يقوم بالمعمودية آلخرين فالمعموديات التي كانت موجودة ھي معمودية
الوثني الذي يتھود ،وھي معمودية ذاتية ال يقوم بھا شخص آخر لمتعمد،
بل يجريھا المتعمد لنفسه وكذلك الغسالت الطقسية المتكررة )وكان
يؤديھا الشخص بنفسه(
أما معمودية يوحنا
فكانت أمراً جديداً تجري
مرة واحدة على يد
المعمدان في نھر
األردن ،بھدف التوبة
والھروب من الغضب
اآلتي ،وبالتالي كان
يصاحبھا االعتراف
بالخطايا .ھذا العمل
العظيم احدث ثورة دينية
عظمى واتخذ الشعب
اليھودي مواقفا ً عديدة
منه .فمنھم من اعتمد ليوحنا ،ومنھم من رفض معموديته ،ومنھم من
وقف موقف الم شاھد ،فلم يرفض ولم يقبل .لكن مما ال شك فيه أن ر سالة
يوحنا وصوته الصارخ ،حرك ضمائر الجميع وأوجعھا ،وأقلق كل الذين
كانوا في غفلة وغيبة روحية ،وأيقظ قلوبا ً أوشكت أن تموت ،وأحيا شعبا ً
استسلم للشر والخطية ،وانغمس في الرياء والعبادة الشكلية ،فصارت
حياته خواء وجفاف وضاع من طريقه الحق وتاه في الزيف والرذيلة.

ثالثاً :مھاجمة الظلم واحالل العدل:

كان لشخصية المعمدان سلطان خاص على الناس ،ورغم أنه كان عنيفا ً
في مواجھة الشر واألشرار ،وكلماته حادة كالسيف ،وصوت كالسوط
يجلد الضمائر واألفئدة .إال أن الجميع كانوا يأتون إليه وينجذبون نحوه

 





معترفين بخطاياھم وشرورھم ،واألكثر من ذلك ،أنھم كانوا يأتون إليه
ليأخذوا منه المشورة والرأي ،وھم يعلمون جيداً أنه ال يحابي أحد وال
يھاب إنسان .وبالتالي نجده يواجه العشارين والجنود والشعب والقادة
الدينيين بخطيتھم ومن خالل حواره معھم أعلن عن رفضه للظلم ،واھمال
الفقراء ،وتجاھل احتياجاتھم ،ودعى للعطف على الفقراء وتسديد حاجتھم
)يو.(١٤-١٠ :٣
ولذلك اعتبر يوحنا المعمدان ھو أول من نادى باالنجيل االجتماعى ،فھو
يعلن أن الديانة الحقيقة والعالقة
الصحيحة بين االنسان وﷲ ،تلك
التى تبدأ باالھتمام باآلخر .فقد
أ جاب ب كل وضوح أول ئك ا لذين
سألوه قائلين .فماذا نفعل؟ قائالً لھم
 " :فأجاب وقال لھم من له ثوبان
فليعط من ليس له ومن له طعام
فليفعل ھكذا" )لوقا  .(١١ : ٣وأن
مطلب ﷲ الحقيقى من الناس ليست
الذبائح والفرائض ،لكنه يسر
بإنسان ال يغلق أحشاءه عن أخيه
اإلنسان .لقد أعلن يوحنا أن الحياة
ھى ھذه "تصنع الحق وتحب
الرح مة وتس لك متواض عا ً مع
إلھك" )ميخا  .(٨-٦ :٦نعم فمن رأى أن أخاه محتاجا ً وأغلق أحشاؤه
فھو ال يحب الرب.
إن الحياة الصحيحة المرضية أمام ﷲ وااليمان الحقيقى ،البد أن يترجم
فى سلوك عملى ،بالعطف على المحتاج وتسديد احتياجه ،ألن ھذا ھو

 





اكرام الرب" .الحق اقول لكم بما انكم فعلتموه باحد اخوتي ھؤالء
االصاغر فبي فعلتم") .متى (٤٠ : ٢٥
لم يكتفى يوحنا بدعوة الناس للمشاركة ،بل انه حذرھم من الظلم
والوشاية ،فأوصى العشارين أن ال يشوا بأحد ،أو يفرضوا على الناس
أكثر مما لھم .وكذلك بالنسبة للجنود ،فقد نھاھم عن الظلم واستخدام
السلطة فى قھر الناس ،أو االعتداء على حقوقھم .إن مثل ھذا النوع من
التعليم ،الذى أخترق طبقات المجتمع،
وتغلغل فى أنظمته االجتماعية
والدينية والسياسية ،لھو تعليم حياتى
يتعلق بالسلوك اليومى ،وھو تصحيح
لألو ضاع الخاطئة ولألنظمة الفا شلة،
وجعل ما يحكم الناس ال النظم
والقوانين الصارمة الخارقة بل الحب
والعطف والعدل قبل القانون.
لقد أرثى يوحنا الكثير من المبادئ من
خالل تعاليمه ،ولكن األكثر من خالل
حياته وسلوكه .فيوحنا ھو الرجل
الذى كان يعمل ما يقول ويقول ما
يعمل .فقد كان سلطان تعليمه نابع
من حياته األمينة الواضحة ،التى
جعلت له مصداقية وتأثير على كل
سامعيه ،بل وقناعة وإيمان بما يقول.
وھذا واضح من انجذاب المجتمع
حوله بكل فئاته وطبقاته .فقد أتى
نحوه عدد كبير يأخذون منه المشورة واإلر شاد والنصيحة ،ما الذى جعل

 





الناس تأتى إليه لتستشيره فى شئونھا الخاصة؟ لو لم يجدوا فيه القدوة
والمثال والحياة األمينة التى تبرھن على صدق تعليمه .إن يوحنا المعمدان
ھو أعظم واعظ ومبشر ،إستطاع أن يشھد بحياته وسلوكه كما بتعليمه
أيضاً.

شھادة المسيح عن يوحنا المعمدان:
بعد أن قبض على يوحنا المعمدان ووضع في السجن كان توقعه الطبيعي
من المسيح أن يحاول مساعدته بصورة ما .ونحن ال نستطيع أن نعرف
بالتحديد ماذا كان توقع المعمدان من المسيح؟ ھل كان يتوقع دفاعه عنه،
ومساعدته في الحصول على الحرية أو حتى يعده بذلك؟ أم كان توقعه
كتوقع أي يھودي أنه المسيا المنتظر ،الذي جاء الحالل العدل وتحقيق
اآلمال اليھودية؟.أم كان توقعه أن يدافع عنه أمام الناس أو حتى على أقل
تقدير يذھب إليه ليزوره في السجن ويشجعه من قبيل رد الجميل؟ ولو
كان يوحنا فكر في ھذا كله ،فليس عيبا ً أو خطأ .بل ھو توقع طبيعي ولو
حتى كان سؤال المعمدان يحمل شكا ً فھذا أيضا ً ال يعيب المعمدان .فكلنا
نشك أحيانا ً لكن ھذا ال يقلل من إيماننا.
ھناك العديد من التفاسير التي تحمل العديد من االحتماالت .لكن ھناك
احتماالً آخر أشعر أنه أقرب إلى فكري من غيره ،وھذا ما استرحت إليه،
وھو أن يوحنا كان يدرك ابعاد م شكلته ويعرف نھايته وم صيره ،وبالتالي
أراد أن يقول للمسيح إني أشعر أن نھايتي اقتربت ،ورسالتي أوشكت
على االنتھاء ،ولكي أتأكد من ذلك فالدليل الوحيد ھو أن رسالتك تبدأ.
فعندما تبدأ خدمتك أكون قد أتممت رسالتي .فھل بدأت رسالتك؟ ألن
شخصية يوحنا ليس ت الشخصية التي تھاب الموت ،وال ھي الشخصية
التي تعرف الشك .فاألمور بالنسبة له كاملة الوضوح وقد شاھد بعينيه
وسمع بأذنيه التأكيد واالعالن السماوي الذي شھد للمسيح أنه االبن
الحبيب ،وھذا ما دفع يوحنا ليعلن "ھوذا حمل ﷲ الذي يرفع خطية
العالم" فلم يكن لديه شك في أنه ھو المسيا .لكن االوقع أن يكون ھدف

 





المعمدان من سؤاله للمسيح "أنت ھو المسيا أم ننتظر آخر؟" ھو اخطاره
بأن رسالته توقفت ودوره في أعداد الطريق قد تم ،وما يؤكد ھذا ھو أن
تكون رسالة المسيح قد بدأت وھذا يؤكده جواب المسيح على يوحنا .إذ
أنه لم يعطي جوابا ً مباشراً ،بل أنه فھم يوحنا ورد عليه بما يحتاج أن
يعرفه فرسالة المسيح بدأت بالفعل لذلك قال لتلميذي يوحنا "… اذھبا
وأخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران ،العمي يبصرون ،والعرج يمشون
والبرص يطھرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين
يبشرون وطوبى لمن ال يعثر ف ﱠي" إن ھذه الكلمات ھي مضمون رسالة
المسيح وھي ما أعلنھا في )لو (٤ :٤عندما قرأ في المجمع من سفر
اشعياء قائالً "روح الرب علي النه مسحني البشر المساكين ارسلني
الشفي المنكسري القلوب النادي للماسورين باالطالق وللعمي بالبصر
وارسل المنسحقين في الحرية" )لوقا . (١٨ : ٤
وبھذه الكلمات أكد أنه
المسيح .ويؤكد
للمعمدان أنه قد بدأ
رسالته ،وھذا أكبر
دليل على أنه ھو
المسيا .ولنالحظ أن
المسيح لم يوبخ يوحنا
أو يتھمه بالشك ،بل على العكس من ذلك فقد أشاد به وأبرز شخصيته،
وتحدث عنه بأفضل ما كتب عن إنسان في تاريخ االنسانية كلھا فماذا قال
المسيح وشھد عن يوحنا؟
لقد ذكرنا أن شخصية المعمدان قد اثارت الكثير من األسئلة حول ھويته،
وكان السؤال المحير من ھو ھذا الرجل؟ ھل ھو المسيا؟ النبي؟ إيليا؟
إرميا؟ أم من؟ )مالخي ،٥ :٤ ،١ :٣أشع  ،٥-١ :٤٠مت (١٤ :١١وقد

 





انتھز المسيح الفرصة ليعلن عن ھذه الشخصية وفي نفس الوقت يعطيھا
حقھا ويعلي من شأنھا فماذا قال؟

أوالً :يوحنا صاحب الشخصية القوية )مت (٨-٧ : ١١
قال المسيح "ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا .أقصبة تحركھا الريح….
أإنسان البسا ً ثيابا ً ناعمة .ھوذا الذين يلبسون الثياب الناعمة ھم في
بيوت الملوك".
ماذا يقصد بھذه الكلمات؟
القص بة التي تحركھا
الريح تبدو أنھا تصوير
لمكان عام وشائع ،فھي
مألوفة للجماھير ،وھذا
التصوير ھو إشارة إلى
تفكير الجماھير عن
شخصية يوحنا
المعمدان .فيرى
البعض أن يوحنا بدأ
يتوارى ورسالته بدأت
تختفي بعد وضعه في
السجن ،وأن المسيح
أخذ منه االضواء فبدى
للعامة أنه أضعف من
المسيح .والبعض اآلخر ظن أن يوحنا شخصية متأرجحة ،فقد شك في
المسيح ،رغم أنه ھو الذي وجه نظر الناس إليه باعتباره حمل ﷲ والمسيا
المنتظر.

 





وھنا قرأ المسيح في عيون الناس من حوله تقييمھم ليوحنا باعتباره مجرد
قصبة تحركھا الريح ،فأعلن المسيح للجميع قائالً .ال تظنوا انكم خرجتم لتنظروا

إنساناً عادياً ،بل قائداً روحياً قوياً .يعرف من ھو ولماذا جاء؟ وأدرك ما لم تدركونه.
وأنه الرجل الذي ال يھتز أمام المواقف .وھذا يؤكد الفكرة أن المسيح علم أن سؤال
يوحنا لم يكن بدافع ال شك في شخ صيته .وھنا يعلن أنه رجالً صلباً ال يھتز وال ينحني
بل ھو رجالً صلباً قوياً شامخاً ،وقف في وجه الخطية والزيف ،ولم ينحني للشر ،وأن
وجوده في السجن ھو اعالن عن تمسكه بالشرف واألمانة والحق.

كما إنه ليس إنسانا ً عالميا ً شھوانيا ً مترفھاً ،ألن أولئك يسكنون القصور
أما ھو فھو زاھد مترفعا ً سكن البراري وعاش الطھارة والتقوى والعفة.

ثانياً :أعظم من نبي

كانت كلمات المسيح عن المعمدان ،أنه ليس نبيا ً عاديا ً بل ھو أفضل من
نبي ألنه ھو النبي الوحيد من كل الذين تنبأوا قبله ،الذي رأى نبوات ﷲ
تتحقق أمامه .فجميع االنبياء إلى يوحنا تنبأوا ولكنھم لم يروا المسيح .أما
يوحنا فكان له ھذا االمتياز .أنه ليس فقط نبيا ً بل رسول العھد الجديد أنه
مالك ﷲ الذي جاء ليھيئ الطريق أمام المسيح )مالخي (١ :٣أنه الرسول
المخبر بالمسيح الذي حمل الخبر السار للبشرية .ومن خالل تعاليمه
ووعظه أعد الناس الستقبال الملكوت الجديد ،ودعى الجميع الن ينفتحوا
قلبا ً وذھنا ً الستقبال المسيا اآلتي ،دون أن ينخدعوا أو يجھلوا شخصه.

ثالثا ً :أعظم المولودين من النساء

ھذا التعبير و صف به الم سيح يوحنا المعمدان م شيراً بذلك إلى شخ صيته
المتميزة وعمله الفريد ورسالته الخاصة .أنه نذير للرب وحامل أعظم
رسالة للبشرية كلھا ،ومھد الطريق لملك الملوك ،ومعلن عن بداية عصر
الملكوت ،وصاحب الصوت الجھور الذي صرخ في وجه الشر والخطية
وأعلن الحق .ورجل الحياة المثلى التقية في مجتمع ساده الفساد والخطية.

 





لقد جاء المسيح نفسه ليعتمد منه مؤكداً انه النبي المرسل من ﷲ لھذه
الرسالة الخاصة ،رسالة المعمودية لمغفرة الخطايا .وحتى إن كان من
عاش في الملكوت أعظم من الذي بشر به ،إال أن الذي بشر به له امتياز
خاص ميزه به ﷲ عن سائر البشر.
لقد عاصر المسيح واعلن له ﷲ بالروح القدس من السماء بأنه المسيا
المنتظر ،فاعلن ھو بدوره للجميع أن المسيح ھو ح مل ﷲ ا لذي يرفع
خطية العالم .نعم أنه أعظم المولودين من النساء

أخيراَ:
إن كلمات المسيح عن المعمدان كانت التقدير الوحيد الذى ناله المعمدان
عن كل ما فعل .كما كانت تلخيصا ً رائعا ً لسمات ھذه الشخصية التى لم
يرد المسيح أن يدع ھا
تمضى دون أن يوقف
الناس أمام ھذه الشخصية
العظيمة .ولم يتجاھل
النور الحقيقى تلك
األصابع التى تشير إليه،
ولم الملك الحقيقى ذلك
الرجل الذي أعد الطريق
أمامه ،أو أن يدع األيام
تمضى دون أن يكرم
وي ﱠ
ك ِرم من أكرمه
وكرمه .إن المعمدان تفانى فى عمله ورسالته ،فقد كرس حياته لإلعداد
للسيد ،وكان نموذجا ً حيا ً ومثاالً عظيما ً فى تواضعه وأمانته فى توجيه
األنظار إلى صاحب العظمة الحقيقية.

 





ولذا جاءت كلمات المسيح لتكون شھادة عظيمة لرجل عظيم "أعظم
األنبياء وأعظم المولودين من النساء -وأعظم مبشر ورسول فى عصره".
الحقيقة أننا مھما حاولنا أن نتحدث عن المعمدان .فلن نوفيه حقه ،و ستظل
ھناك جوانب لم نكتشفھا أو نعرفھا عن ھذا الرجل الذى عاش فى الظل
طوال خدمته ،لكن النور الحقيقى ،الشمس الحقيقية عكست أشعتھا عليه
لتظھر جماله وعظمته وتخرجه للنور فيراه كل البشر جيل بعد جيل.
يتعلمون منه التقوى والشجاعة والقناعة وااليمان والتواضع والمثابرة
والقوة والوداعة وإجراء العدل والدفاع عن المظلوم والحب.
وأخيراً أقول بصورة ملخصة
أن المعمدان كان المشعل الذى
أضاء الليل قبل بزوغ الفجر،
ووجه األنظار إلى األعظم
وقال "ينبغى أن ذاك يزيد
وأنى أنا أنقص" ولم يغر من
نجاح صديقه.
إن المعمدان عاش حياة
التقشف والزھد فخرج عوداً
صلب ا ً ال يھتز أمام الرياح.
واستطاع أن يعيش حياة القوة
والشجاعة فاحتج بكل صالبة
على أعمال معاصريه الفاسدة
وصاح فى الجموع )يا أوالد األفاعى( وقال للملك )ال يحق لك(.

 





إن المعمدان :قلل من شأن عمله ليبرز عظمة الم سيح ،فقلل من معموديته
ليوجه األنظار إلى المعمودية األفضل .أعلن أنه غير مستحق أن ينحنى
ويحل سيور حذاء سيده ،أنه مجرد صوت بوق لإلعالن األعظم.
المعمدان :كان الواعظ الجرىء الذى ال يعرف المداھنة ،فھاجم الطقوس
والفرائض الشكلية ووبخ المتھاونين والمتكلين على أنھم أوالد إبراھيم،
وأوقفھم أمام خطيتھم ليعلنوا احتياجھم للتوبة.
الكالم كثير عن المعمدان لكننا نختمه بأنه كان عظيما ً وسر عظمته ترجع
إلى رسالته فى المقام األول وإلى حياته فى المقام الثانى .فھو أعظم من
نبى ألنه يحمل رسالة وبشارة مجىء المسيح وإعالن الملكوت ،واعداد
الطريق أمام المسيا القادم ،وأعظم المولودين من النساء فله منا احتراما ً
وتقديراً.
وعلنا نتعلم منه كيف نعيش حياة االتضاع وإنكار الذات وكيف نقول )ال(
لكل ما يحيط بنا من شرور وخطايا فنحيا حياة الطاعة الكاملة .

