
َساُء  ُه َلْم َيْظَهْر َبْيَن َمْن َوَلَدْتُهْم النِّ قال يسوع: "ِإنَّ  
ا اْلَمْعَمَداِن." متى 11:11. ما نعرفه عن هذا  َأْعَظُم ِمْن ُيوَحنَّ

الرجل اإلنفرادي الذي دعا يسوع أعظم األنبياء؟

عندما بدأ يوحنا يبشير في برية اليهودية، جاء الناس من 
من كيلومترات من جميع األنحاء لسماع هذا الرسول 

القوي، الجريء، والمتواضع. على النقيض الصارخ للزعماء 
الدينيين في ذلك الوقت، اتسمت حياته بالقداسة والبساطة. 
في حين ارتدى الكهنة المالبس الفاخرة، ارتدى يوحنا ثوبا 

متواضع من وبر اإلبل مع حزام من 
الجلد. بينما كانوا يحتفلوا بالوالئم ، 
 Locusts كان يوحنا يصوم أو يأكل

)شجرة سنفات الخرنوب( والعسل البري. 
رفض أن يشرب أي خمر أو مشروب 
قوي، حتى أن يمتلئ بروح اهلل )لوقا 

15:1(. بدال من المعابد المزخرفة، إختار 
يوحنا األنهار والوديان الصخرية كما 

كاتدرائيته للوعظ. قريبا بدأ الناس 
يتساءلون: "هل يمكن أن يكون هذا الرجل 

إيليا؟" 

يوحنا لبس مثل النبي العهد القديم، لكنه 
لم يكن إيليا في جسد جديد. وأوضح 

المالك جبرائيل لآلباء يوحنا قبل والدته 
ُم َأَماَمُه َوَلُه ُروُح  أنه سيذهب " َفَيَتَقدَّ

الياس ]الكلمة اليونانية ل"إيليا"[... ِلُيَهيِّيَء 
بِّ َشْعبًا ُمَعّدًا. "لوقا 17:1. ِللرَّ

كانوالمفتاح الى وزارة يوحنا إنه سيكون لها نفس القوة 
من الروح القدس كما فعل إيليا أن تتسبب في حدوث 

انتعاش بين شعب اهلل. وكان العمل خاصا له للتبشير التوبة 
عن المعاصي وإعداد الناس لمجيء يسوع األول. 

يقول الكتاب المقدس إنه سيكون هناك جيش بأكمله من 
إيليا ويوحنا المعمدان في األيام االخيرة للقيام بعمل مماثل 

في تهيئة العالم لثاني يسوع القادمة. "َها َأَنا ُأْرِسُل ِإَلْيُكْم 
ِهيُب اْلَعِظيُم."  بِّ الرَّ ِبيَّ َقْبَل َأْن َيِجيَء َيْوُم َقَضاِء الرَّ ا النَّ ِإيِليَّ

مالخي 5:4. )انظر أيضا يوئيل 31-28:2(.

متى 1:3-12القصة . . .

الدرس
امأل الفراغات بعد قراءة كل نص من الكتاب المقدس.

 1.  ما كان سر حياة يوحنا المليئة بالروح؟
ُدكُْم ِبالَْماِء، َولِكْن َسَيأْتِي َمْن ُهَو أَقَْدُر  �لوقا 16:3 أََجاَب ُيوَحنَّا الَْجِميَع قَائاِلً: »أَنَا أَُعمِّ �

ِمنِّي، َمْن _______________ _______________ أَْن أَُحلَّ ِرَباَط ِحَذائِِه.
�يوحنا 30:3 فاَلَُبدَّ أَْن َيِزيَد ُهَو _______________ أَنَا. �

مالحظة: تم وضع عالمة الروح المليئة حياة يوحنا المعمدان التي التواضع غير 
عادية. كان هناك اتصال مباشر بين وزارة القوي يوحنا واالستسالم الكامل كان 
قد ادلى به للرب. كان الفرح أعلى يوحنا لنقطة أخرى ليسوع وليس لنفسه. وقد 

تم تصميم كل ما فعله لتحقيق المجد السم اهلل.

 ٢.  لم يوحنا المعمدان قراءة الكتاب المقدس؟
يَِّة: اْجَعلُوا الطَِّريَق ُمْسَتِقيَمًة  �يوحنا 23:1 فََقاَل »أَنَا _______________ ُمَناٍد فِي الَْبرِّ �

، كََما قَاَل _______________ إَِشْعَياُء«. أََماَم الرَّبِّ

مالحظة: نعم! يوحنا مقتبسة من العهد القديم باعتباره دليال على أن لديه 
فهم متين من الكتاب المقدس. الكتاب المقدس يخبرنا أيضا أن يوحنا يدرس 

تالميذه على الصيام والصالة في كثير من األحيان )متى 14:9(. هذه هي شهادة 
أخرى من حبه العميقلص الرب. بالطريقة نفسها، من خالل الوالءات الشخصية 

لدينا ودراسة الكتاب المقدس، يمكننا التوصل الى معرفة اهلل ومحبته، وتلقي 
من روحه.

 ٣.  كان يوحنا المعمدان على استعداد للشهادة ليسوع؟
�يوحنا 29:1 َوفِي الَْيْوِم التَّالِي َرأَى _______________ َيُسوَع آتِياً نَْحَوُه، فََهَتَف  �
قَائاِلً: »_______________ _______________ َحَمُل اللِه الَِّذي ُيِزيُل َخِطيَئَة 

الَْعالَِم.

مالحظة: حسب طبيعة يوحنا، إنه كان شخص إنفرادي )لوقا 80:1(. ولكنه كان 
على استعداد للمخاطرة وحتى السخرية لوضع حياته على المحك من أجل أن 

يشير إلى يسوع مخلص العالم. في نفس الطريق، وأولئك الذين يحبون حقا 
الرب اليوم أن تكون مستعدة للتخلي عن الخوف والراحة للشاهد ليسوع.

 ٤.  كان الوعظ على التوالي من شعبية يوحنا بين القيادات السياسية 
والدينية؟

ِريَعِة؛�فََقْد�_______________�قَْصَد�اللِه�ِمْن� يِسيُّوَن�َوُعلََماُء�الشَّ ا�الَْفرِّ �لوقا 30:7 َوأَمَّ �
ُدوا�َعلَى�يَِدِه. نَْحِوِهْم�إِْذ�لَْم�يَُكونُوا�قَْد�تََعمَّ

ْبِع، إِْذ كَاَن ُيوَحنَّا قَْد _______________ ...  �لوقا 19:3، 20 َولِكنَّ ِهيُروُدَس َحاكَِم الرُّ �
ُروِر، ... أَنَُّه َحَبَس ُيوَحنَّا فِي _______________. َوِبَسَبِب َجِميِع َما اْرتََكَبُه ِمَن الشُّ

مالحظة: يوحنا تكلم بجرأة ضد ذنوب شعبية من اليوم الذي تم منغمس حتى 
من قبل الزعماء الدينيين. إرادة اهلل األخيرة واليوم رسالة من التوبة والقداسة 

التي ال تحظى بشعبية بين أيضا أن يكون معظم القادة السياسيين واحترام 
الكنيسة، ولكن سيكون من الكتاب المقدس.

 ٥.  هل الكتاب المقدس تثبيط ارتداء المجوهرات والمالبس الفاخرة؟

�1 تيموثاوس �9:2كََما أُِريُد أَْيضاً، أَْن تَظَْهَر النَِّساُء ]وبطبيعة الحال، والرجال[ ِبَمظَْهٍر  �
زَانَِة، َغْيَر  _______________ _______________ الثَِّياِب، ُمَتَزيَِّناٍت ِبالَْحَياِء َوالرَّ

َفائِِر _______________ َوالالَلِيِء َوالُْحلَِل الَْغالَِيِة الثََّمِن. ُمَتَحلَِّياٍت ِبالضَّ
يَنِة  �1 بطرس 3:3، �4َوَعلَى الَْمْرأَِة _______________ تََتَزيََّن ِبالزِّ �

َهِب  ْعِر _______________ ِبالذَّ _______________ إلِظَْهاِر َجَمالَِها، ِبَضْفِر الشَّ
َة، لَِيُكوَن قَلُْبَها ُمَتَزيِّناً ِبُروِح  اِخلِيَّ يَنِة الدَّ َولُْبِس الثَِّياِب الَْفاِخرَِة. َوإِنََّما تََتَزيَُّن ِبالزِّ

يَنُة الَّتِي الَ تَْفَنى، َوِهَي َغالَِيُة الثََّمِن فِي نَظَِر اللِه! الَْوَداَعِة َوالُْهُدوِء. َهِذِه ِهَي الزِّ
�أشعياء 18:3-21 فِي َذلَِك الَْيْوِم َيْنِزُع الرَّبُّ ِزيَنَة _______________، َوِعَصاَباِت  �

الَِسَل  ُرُؤوِسِهنَّ َواألَِهلََّة، َواألَقَْراَط _______________ َوالَْبَراقَِع، َوالَْعَصائَِب َوالسَّ
َواألَْحزَِمَة، َوآنَِيَة الطِّيِب َوالتََّعاِويَذ _______________ _______________ 

األَنِْف.

مالحظة: نعم! ارتدى يوحنا المعمدان مالبس بسيطة، ومتواضعة، نمط 
جيد للمسيحيين لمتابعة. الشعبية، البدع والصيحات الموحية جنسيا اليوم 

تشجع على قدر كبير من اإلغراء والديون. اهلل ال تنوي بالنسبة لنا في لباس 
الخيش، ولكن المالبس باهظة الثمن على نحو غير مالئم، المع، أو متباه ال 

ينبغي أن يكون جزءا من خزانة المالبس المسيحي. على الرغم من أن تحظى 
بقبول واسع في ارتداء المجوهرات في العالم، لديه صورة سلبية في الكتاب 
المقدس. قد ال تعترف كل من البنود المذكورة في إشعياء 18:3-23، ولكن 

الناس في أنحاء أخرى من العالم. كثير من هذه الحلي الوثنية هي التي تظهر 
اآلن في الثقافة الغربية، كذلك.

 ٦.  هل كان هناك عالقة بين حياة يوحنا المليئة بالروح وحميته 
البسيطة؟

، َوالَ َيْشرَُب _______________ َوالَ  �لوقا 15:1 َوَسْوَف َيُكوُن َعِظيماً أََماَم الرَّبِّ �
ُمْسِكراً، َوَيْمَتلِيُء _______________ _______________.

مالحظة: يجب االمتناع تماما المسيحيين من جميع المشروبات المخمرة 
من اجل الحفاظ على عقولهم واضحة واالستماع إلى روح اهلل )سفر األمثال 

31:23، 32 ؛ حبقوق 15:2 ؛ 1 بطرس 8:5(.

 ٧.  لماذا هو يهتم اهلل إزاء ما نأكل ونشرب؟
يَّاِك أَْن تَْشَرِبي َخْمراً َوالَ  �القضاة 7:13 َوقَاَل لِي: َها أَنِْت َسَتْحَبلِيَن َوتَلِِديَن اْبناً، فَإِ �

ِبيَّ َيُكوُن نَِذيراً  ُمْسِكراً، َوالَ _______________ َشْيئاً _______________، ألَنَّ الصَّ
لِلرَّبِّ ُمْنُذ َمْولِِدِه َحتَّى َيْوِم َوفَاتِِه«.

�1 كورنثوس 19:6  أََما تَْعلَُموَن أَنَّ _______________ ُهَو _______________  �
اكِِن فِيُكْم َوالَِّذي ُهَو لَُكْم ِمَن اللِه، َوأَنَُّكْم أَنُْتْم لَْسُتْم ِملْكاً  وِح الُْقُدِس السَّ لِلرُّ

ألَنُْفِسُكْم؟

مالحظة: هناك عالقة مباشرة بين ما نتناوله من طعام أو شراب والوضوح 
العقلي، والقدرة على مقاومة اإلغراءات، والقدرة على التمييز بين الصواب 
والخطأ. كل شيء، بما في ذلك المسيحية ال ما كان يأكل ويشرب، وينبغي 

القيام به لمجد اهلل )1 كورنثوس 31:01(.

 ٨.  ماذا يقول الكتاب المقدس عن السلوك الدنيوي؟
�يعقوب 4:4 فَالَِّذي ُيِريُد أَْن _______________ الَْعالََم، َيْجَعُل نَْفَسُه  �

_______________ لِلِه.
�2 كورنثوس �17:6لِذلَِك اْخُرُجوا ِمْن َوْسِطِهْم، َوكُونُوا _______________، َيُقوُل  �

، َوالَ تَلِْمُسوا َما ُهَو نَِجٌس. الرَّبُّ
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�1 يوحنا 15:2 فَالَِّذي ُيِحبُّ _______________، _______________ تَُكوُن  �
ُة اآلِب فِي قَلِْبِه. َمَحبَّ

ُروا  ُهوا بَهَذا _______________، َبْل تََغيَّ �رومية �2:12َوالَ تََتَشبَّ �
الَِحُة الَْمْقُبولَُة الَْكاِملَُة. ُزوا َما ِهَي إَِراَدُة اللِه الصَّ ْهِن، لُِتَميِّ _______________ الذِّ

مالحظة: إن الرب قد دعا شعبه اليوم ليعيشوا حياة مثالية ألنها تساعد 
اآلخرين على المركز الثاني يعد يسوع القادمة.

 ٩.  ماذا يجب أن يختار المسيحي للتفكير به؟
  فيلبي �8:4َوِخَتاماً، أَيَُّها اإلِْخَوُة: كُلُّ َما كَاَن _______________، َوكُلُّ َما كَاَن 

َشِريفاً، َوكُلُّ َما كَاَن َعاِدالً، َوكُلُّ َما كَاَن _______________ َوكُلُّ َما كَاَن ُمْسَتَحّباً، 
ْمَعِة، َوكُلُّ َما كَاَن فِيِه _______________ َوَخْصلٌَة َحِميَدٌة،  َوكُلُّ َما كَاَن َحَسَن السُّ

فَاْشِغلُوا أَفَْكاَركُْم ِبِه.
  مزمور �3:101لَْن أََضَع _______________ _______________ أَْمراً َباِطالً.

مالحظة: يوحنا المعمدان لقيادة الناس إلى االمتناع عن جميع أعمال 
العنف )لوقا 14:3(. بالنسبة لنا، وهذا يشمل مشاهدة العنف كشكل من 

أشكال الترفيه. علم يسوع أن المعاصي من الجنس والعنف تنشأ في 
األفكار والمواقف )متى 22:5، 28(. ولذلك، ينبغي تجنب أي مسيحي البرامج 

التلفزيونية وأشرطة الفيديو، أو مواد للقراءة من شأنها أن تشجع األفكار 
نجس.

1٠.  ما هو نوع الموسيقى التي سيتمتع بها المسيحي الحقيقي؟
  مزمور 3:40 َوَضَع فِي فَِمي _______________ _______________، قَِصيَدَة 

تَْسِبيٍح إِللَِهَنا.
وُح الرَِّديُء الُْمرَْسُل ِمْن    صموئيل األول 23:16 َوَحَدَث ِعْنَدَما َهاَجَم الرُّ

قَِبِل الرَّبِّ َشاُوَل، أَنَّ َداُوَد تََناَوَل _______________ َوَعزََف َعلَْيِه، فََكاَن 
وُح الرَِّديُء. _______________ َيْسَتْولِي َعلَى َشاُوَل َوتَِطيُب نَْفُسُه َوُيَفارِقُُه الرُّ

مالحظة: من الواضح أن الغالبية العظمى من الموسيقى الشعبية في العالم ال 
يساعدنا روحيا. بدال من ذلك، أنه يدمر رغبتنا في األشياء السماوية، ويعزز 
في كثير من األحيان أقل الطبيعة. ومع ذلك، يمكن للموسيقى أن تصبح قوة 
هائلة من أجل الخير. تحديث الموسيقى تلطف من القيثارة ديفيد عندما كان 

الملك شاول المعذبة من روح الشر، واقتادوه بعيدا عنه تأثير الشر.

11.  هل الرقص يعتبر ترويح جيد بالنسبة للمسيحية؟
�1 يوحنا 6:2 كُلُّ َمْن َيْعَترُِف أَنَُّه ثَاِبٌت فِيِه، َيلَْتزُِم أَْن _______________ كََما  �

_______________ الَْمِسيُح!
َهَواِت  ِة َوالشَّ �تيطس 12:2 َوِهي تَُعلُِّمَنا أَْن نَْقطََع َعالَقََتَنا ِباإِلَباِحيَّ �

ِل َوالِْبرِّ  _______________، َوأَْن نَْحَيا فِي الَْعْصِر الَْحاِضِر َحَياَة التََّعقُّ
._______________

مالحظة: يرتبط معظم الرقص الشعبي المعاصر مع الموسيقى الدنيوية 
وتركيز قوي جدا على الجنس. في أي حال من األحوال تقريبا ينبغي أن 

نسأل: "ماذا سوف يفعل يسوع؟" اعتقد اننا جميعا نتفق على أن مخلصنا لن 
تتخلى عن السبب الذي دفعه للتأرجح الجسم واألطراف االصطناعية للتغلب 

على بعض اإليقاع الرخم.

1٢.  هل سوف يلعب المسيحي اليانصيب أو المقامرة؟

؛ َوإِْذ  � 1 تيموثاوس 10:6 فَإِنَّ _______________ _______________ أَْصٌل لُِكلِّ َشرٍّ
َسَعى َبْعُضُهْم إِلَْيِه، َضلُّوا َعِن اإِليَماِن، َوطََعُنوا أَنُْفَسُهْم _______________ كَثِيرٍَة.
ا كُنَّا ِعْنَدكُْم، أَْوَصْيَناكُْم ِبَهَذا الَْمْبَدأ: إِْن كَاَن أََحٌد الَ ُيِريُد أَْن  � �2 تسالونيكي 10:3 فَلَمَّ

_______________، فاَلَ َيأْكُْل!
� �األمثال 20:28 _______________ إِلَى _______________ الَ َيُكوُن َبِريئاً.

مالحظة: يمكن أن يكون مجرد القمار ادمانا مثل العديد من األدوية. بددت 
بعض مدخرات األسرة بأكملها أو في الكازينوهات على تذاكر اليانصيب الدولة. 

معظم "الثراء السريع" ترتبط مع مخططات خطر ال مبرر له، وأسعار غير 
عادلة، وأخالقيات مشكوك فيها.

1٣.  ماذا ينبغي أن يكون الهدف من شعب اهلل اليوم؟
الَِة، نَْحُصْل َعلَْيِه: ألَنََّنا _______________ َما  �1 يوحنا 22:3 َوَمْهَما نَطْلُْب ِمْنُه ِبالصَّ �

ُيوِصيَنا ِبِه، َونَُمارُِس األَْعَماَل الَّتِي _______________.
�الجامعة 13:12 فَلَْنْسَمْع ِخَتاَم الَْكالَِم كُلِِّه: اِتَِّق اللَه، َواًْحَفْظ َوَصاَياُه، ألَنَّ َهَذا ُهَو كُلُّ  �

_______________ اإلِنَْساِن.

مالحظة: ال يمكن الي شخص يعيش بأي طريقة يشاء وحفظها في النهاية يكون 
في ملكوت اهلل. هذا هو أحد األسباب التي جاء المسيح الى االرض، ليقدم لنا 

مثاال على العيش الكريم )1 بطرس 21:2(.

1٤.  ما يجعل من السهل على طاعة اهلل في المسائل التي نوقشت في نمط 
الحياة هذا الدرس؟

�يوحنا �15:14إِْن كُْنُتْم _______________ فَاْعَملُوا ِبَوَصاَياَي. �
ُة لِلِه ِهَي أَْن نَْعَمَل ِبَما ُيوِصيَنا ِبِه. َوُهَو الَ  ُة الَْحِقيِقيَّ �1 يوحنا 3:5 فَالَْمَحبَّ �

ًة _______________ طَاقَتَِنا. _______________ َوِصيَّ
الَِحَة َياإِلَِهي، _______________ فِي  �مزمور 8:40 إِنَّ َمَسرَِّتي أَْن أَْعَمَل َمِشيَئَتَك الصَّ �

َصِميِم _______________.

1٥.  لماذا الحياة المسيحية تمثل الدعوة عالية؟
ًة،  ا أَنُْتْم، فَإِنَُّكْم _______________ جَماَعَة كََهَنٍة ُملُوكِيَّ �1 بطرس 9:2 َوأَمَّ �

ًة كَرََّسَها لَِنْفِسِه، َوَشْعباً اْمَتلََكُه. َوَذلَِك لَِكْي  _______________ اْخَتارََها اللُه، َوأُمَّ
، الَِّذي َدَعاكُْم ِمَن الظَّالَِم إِلَى نُورِِه الَْعِجيِب! _______________ ِبَفَضائِِل الرَّبِّ

مالحظة: كما سفراء المسيح، والمسيحيين لديهم بالفعل استدعاء عالي! ساعد 
يوحنا المعمدان إعداد الناس لمجيء يسوع األول، واهلل قد دعا شعبه اليوم 

ليعيشوا حياة مقدسة ألنها تساعد اآلخرين االستعداد ليسوع المجيء الثاني.

إستجابتك
هل أنت مستعد لتكون فريد من نوعك "صوت صارخ في البرية"، والشاهد من خالل 

نمط الحياة اإللهية إلعداد آخرين لمجيء يسوع الثاني؟
اإلجابة: _______________ 

ملحقات
يقدم هذا القسم معلومات إضافية للمزيد من المعلومات و الدراسة.

سفراء للمسيح
عندما يصبح الشخص مسيحيا، سيجند هو أو هي كسفرا من المملكة أفضل. الكتاب 

المقدس يقول: "َفَنْحُن ِإَذْن ُسَفَراُء اْلَمِسيِح." 2 كورنثوس 20:5.

ويعرف القاموس سفيرا بأنها "دبلوماسية رسمية من أعلى رتبة، وعين ممثال المعتمدين في 
اإلقامة من قبل حكومة واحدة ذات سيادة أو آلخر، وعادة لفترة محدودة من الوقت."

السفراء ال تقل أهمية في المجال الروحي كما هي الحال في المجال السياسي. مواطني 
مملكة السماء ليست مثل مواطني هذا العالم. لقد أرسلنا إلى العالم إلظهار من هو يسوع 
وما هو مثل. من خالل الروح القدس، نصبح ممثلين إلى صاحب تعكس صورته في كل 
شيء من الطريقة التي نتحدث بها والعمل على طريقتنا في تناول الطعام واللباس. وبعبارة 

أخرى، عندما نصبح جزءا من مملكة الله الروحية، ينبغي أن نكون المعيشة للحكومة 
المظاهرات التي نمثلها. في 2 كورنثوس 18:3، ويقول الكتاب ان "َوَنْحُن َجِميعًا ... 

وِح." وَرَة اْلَواِحَدَة َعْيَنَها، َوَذِلَك ِبِفْعِل الرَّبِّ الرُّ َنَتَجلَّى ِمْن َمْجٍد ِإَلى َمْجٍد ِلُنَشاِبَه الصُّ

ونحن، الكنيسة، نحن اليدين والقدمين والعينين والفم، ونعم، حتى آذانين يسوع في العالم 
اليوم. نحن جسد المسيح )افسس 22:1، 23 ؛ 29:5، 30 ؛ كولوسي 18:1(. قبل 

أن صعد إلى السماء، قال لنا يسوع: "َساَلٌم َلُكْم. َكَما َأنَّ اآلَب َأْرَسَلِني، ُأْرِسُلُكْم َأَنا" يوحنا 
.21:20

ينبغي على كل جانب من جوانب حياتنا أن يكون انعكاسا لحياة وشخص يسوع. "َهَكَذا، 
ُدوا َأَباُكُم الَِّذي ِفي السََّماَواِت." متى  َفْلُيِضيْء ُنوُرُكْم َأَماَم النَّاِس، ِلَيَرْوا َأْعَماَلُكُم اْلَحَسَنَة َوُيَمجِّ

.16:5
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