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يوحنا المعمدان
أنتوني بلوم مطران سوروج

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

اا.ً أعتقققد ههل طريقه، ليجعل الطريققق المعققوج مسققتقيم كان يوحنا المعمدان سابق المسيح.ً هو الذي أتى قبله ليس
اسققا لهققم ليجققاد لل سس أن هذا هو بالضبط ما نحققن مققدعوون للقيققام بققه الن فيمققا يتعلققق بققالخآرين، لنجعققل المققر 

طريقهم، ولمساعدتهم على إيجاد طريق مستقيم إلى الرب.ً
سدأود أن  لر اا عققن وضققعنا،أاف هلمنا شققيئ لسمات شخص القديس يوحنا المعمدان التي أشعر أنها يمكن أن تع اا من   عدد

هجه الفكري الذي يجب أن نكون فيه.ً وما يجب أن نفعله، وما هو التو
يوحنا المعمدان بادئ ذي بدء، عندما تفتح إنجيل القديس مرقس، تجد أنه  [ تت يصرخ في البرية.ً ل[ ررفَّ بصو ييع

ررفَّ هل حتى على أنه نبي أو ييع لل  اا بكلمة ال.ً إنه رسو اا جد  التي يجب عليققه،يتماهى مع الرسالة، ويصبح متحد
اا رؤيته خآلف الرسالة ول سققماع صققوته وراء الشققهادة الرعديققة،أن يعلنها وينقلها إلى الناس  بحيث لم يعد ممكن

اا من خآلله.ً هذا شيء يجب أن نتعلمه.ً في كثير من الحيان عندما نأتي برسققالة، يمكققن للنققاس لروح ال متكلم
تة تأتي من خآللناحن إدراكنا ن يك رسال تفَّ مع ما يجب أن نقوله.ً وربما إدرا ، لننا ل نتماهى بشكل كا

 مققن ذواتنققا ونجعققل أنفسققنا قققدراا جققزءكققبيرحاب هوية، يجب أن نقرأ النجيل، ونجعله إلى حققد لكي نكون أص
هننا بحيث المكان من النجيل.ً  سياه، باسققمه،أ سثنا سن  يي سب هلم من   ول، مهمققا كققانت الكلمققات الققتي نسققتخدمهاعندما نتك

النجيققل الققذي يتحققدث ويجققب أن نكقق تة هققو  )أعني اليات التي نقتبسها منه، يجب أن يكققون ببسققاط ون مثققل(
الصوت، صوت ال.ً 

هلم فيها اا المر الثاني هو أنه، لبلوغ تلك الحالة التي يمكن أن يتك ول يمكن ملحظته، حيث يصققير النققاس جميعقق
هول اا ارتضى أنسقادرين على إدراكه كإنسان، تح اا إلى رسالة، إلى رؤية، إلى إعلن، يعني أنه كان إنسان  يوحنا تمام

تفَّ، وإرادة ل هلكه.ً كان له قلب نقي، وعقل صقققا يزيح كل ما هو أناني، استئثاري، يفرح بأنانية بكل ما يريد أن يتم
اا؛ً ل تغريققه هذب، وضبط تام للذات، حتى عندما تأتي الرسالة ل يهزمه الخققوفَّ فيجعلققه صققامت تتزعزع، وجسد مه

هلققب علققى لطافققة ل كثافة ال،الوعود ول تسكته، وببساطة جسد ول غلظاققة العقققل ول ثقققل القلققب ينبغققي أن تتغ
اا.ً هنا أيض الروح وقوتها المضيئة.ً هذا أمر مطلوب م

اا، هلققم أن نكققون أحققرار أنا ل أتحدث الن عن أشكال النسك أو الطريقة التي يمارسه بها النسان، لكن يجب أن نتع
هلققم أن اا، يجب أن نكتسب السيادة على أنفسنا.ً هذا مهم للغايققة، ولتحقيققق ذلققك، يجققب أن نتع ولكي نكون أحرار

رف، بققل أن ننظققر إلققى القق ونتعلققم ونسققمع.ً الطاعققة أمققننظر ونتعلم، ولكن ل أن ننظر فقط إلى النققاس والمواققق
اا.ً إرادة ال هي جنون، وإرادة ال متناقضة.ً ل يمكنكم التمسك بإرادة ال حيوي.ً طاعة إرادة ال تتطلب تدريب

في كثير من الحيان هو عمل حماقة ل نجققرؤ علققى ارتكققابه لققو لققم يطلبققه.ً تققذكروا .ً ما يطلب ال مهمةلسباب
للد البن.ً إبراهي يو لعدم: لقد وعده ال بابن و اة لجيل من الناس أكققبريو اا مققن رمققل البحققر؛ًس أن يكون البن بداي  عققدد
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هققذا يتعققارض مققع اا، ففعل إبراهيم.ً لققم يقققل لقق:  “فآمن إبراهيم.ً ثم أمره ال أن يأخآذ ابنه ويقدم له دمه قربان

هب يفققي اا الققر .ً لقد وثق بالرب وفعل مققا قققاله فققي تلققك اللحظققة، تاركقق هذا مخالف لوعدك ”وصيتك السابقة أو  " "

بوعده بالطريقة التي يعرفها.ً
اا بعد يوم، لحظة بعد لحظققة، حسققبأهذا يحدث لنا  اا.ً نحن مدعوون للعمل يوم سلنققة فققي تلققكسيض  إرادة القق المع

تل يجققب التخطيققطراللحظة التي يكمن فيها الخآتلفَّ بين الفعل المسيحي والعمل العادل في حقيقة أن  أي فعقق
اا تل.ً ل توجققد عققودة ول حركققة للخلققف أو الجققوانب؛ً يجققب أن يكققون مسققار لل مققع فعقق له، ويجب أل يتعققارض فعقق
هرفَّ ضمن مشيئة ال، يجب أن نكون مثل المسيح الذي يستمع للكلمة ويعلنها، والذي اا.ً إذا أردنا أن نتص مستقيم

هدقّ بانتباه إلى ال الذي يعمل، وعندما يرى، يقوم بالعمل مشيئة ال، في فكره، فققي تصققوراته  المنضوي فييح
الغنية الخلقة.ً هذا ما يجب أن نتعلمه، ولكن للقيام بققذلك، يجققب أن نتعلققم السققيطرة علققى أنفسققنا وأن نصققبح

 آدمس ما داخآلت ليس فقط عندما نتفق، ول فقط عندما نفهم، ولكن عندما نختلف في مكان،قادرين على التصرفَّ
ً. أنا أثق بك، سأتصرفَّ بحماقة "القديم فينا، أو عندما ل نستطيع أن نفهم إل قول  "

اا مسققتقيمة.ً .ً دورنققا هققو نشققق طرققق يص يققق ين أا سنا  أا نني  أا سو يد  لزي سي سك  لل رن ذ أا لغي  سب ين سي "للسابق فضيلة أخآرى.ً تذكروا ما قاله:  "

هد اا، ونسمح لرب الحياة الذي نع دورنا هو في جعل الطرقّ الصعبة سلسة، ومتى فعلنا ذلك، يجب أن نتنحى جانب
له الطريققق أن يققأتي بطريقققة مهيبققة، أو بتواضققع المسققيح أو ببسققاطة دخآققوله إلققى أورشققليم.ً ويجققب أن نصققير

يدمنا لنه ،منسيين يح أننا ما  يو سح.ًنل يس المسي  في الفق، ل يرى النا
اا لمجد ال وعمله مثل وجودنا في لحظة أخآرى.ً هناك حالة يكون فيها غيابنا أساسي

ررفَّتذكروا الطريقة الخآرى التي بها  - السابق.ً في حديثه عن نفسه يقول إنه صديق العريس  الشخص القققذيييع

اا، فهو يحبهما لدرجة،يحب العروس والعريس اا لحبهمققا وانسققجامهما وسققلمهمات والذي يجمعهما مع  يصير حاميقق
يتهولقائهما،  اا لحمايققةودعو - هي الجمع بين العروس والعريس  الله الحي والروح الحية، ومققن ثققم يقققف حارسقق

اا في هققذا الجتمققاع، بققل ليكققون فققي الخققارج؛ً هققذا هققو أسققلوبه هذا اللقاء من أي تدخآل، ولكن ليس ليكون طرف
اا لمواجهققة مجيققء الملكققوت باسققم الخاص بالمحبة والخدمة.ً وفي نفس الوقت، يجب أن نكون مستعدين أيضقق

سذينالعروس والعريس   نخدمهما، باسم سر المحبققة هققذا: انتصققار القق علققى كققل مققا هققو مققوت، شققر، خآطيئققة،الل
انفصال، رذالة، ومققا هققو صققغير بالنسققبة لمقيققاس النسققان وقققامته.ً يجققب أن نكققون مسققتعدين لقققول الحقيقققة

للنسان، حقيقة ال، ل حقيقتنا.ً
 يجققب أن نمتلققك،تذكروا طريقة حديث السابق إلى هيرودس، وطريقة حديثه مع الجموع.ً للكلم بذلك الشققكل

سسبالسلطة، والسلطة ل   ل بالرتبة ول بالمكانة الجتماعية.ً يتم اكتساب السلطة من خآلل هذا الندماج بينيتكت
هم كلماتنققا، هلققم، مققن ثقق إرادتنا ومشيئة ال، كلمتنا وكلمة ال، حياتنا وحياة ال، نحن وال؛ً عنققدها يمكننققا أن نتك
مهما كانت قاسية، مهما كانت حادة، مهما كانت صادقة، مهما كان العمق الققذي تبلغققه، ومهمققا كققانت تفصققل بيققن
اا كلمة مانحة للحقيقققة والنققور والمحبققة اا كلمات محبة، لن كلمة ال هي دائم الجسد والنفس، فإنها ستكون أيض
والحياة.ً وبعد ذلك يجب أن نكون مستعدين لن ل نرى نتائج ما قمنا بققه.ً مققات السققابق قبققل أن يققرى المسققيح،
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نقوقد بلغ نهاية مهمته وأوفى بوعود دعوته، ورقد.ً مات بسبب رسالته، ومات   القق، ومققات لنققه تمققاهى مققعللح
اا للعريس وكان عليه أن ينقص حتى يأخآذ العريس كل المجال.ً الرسالة والحق، لنه كان صديق

كققل موقققف،بيجب أن نكون مستعدين لذلك.ً في كل حالة، في ما يتعلق بكل نفس، بكل مجموعة، بكققل حققدث، 
اا، ولكن في ذاكرة الناس، في قلققوبهم،،هناك هذا الوقت للسابق  وهناك وقت له لينقص ويموت، ربما ليس جسدي

اا لن مققا  سرتهفي علقاتهم.ً يجب أن نكون مستعدين لن ل يتذكرنا أحد أبققد اا،بققذ اا، وغققامر جققد  الكلمققة غنققي جققد
هد الطريق، الذي حرث، الذي زرع.ً هذا هققو الفققرح.ً إن الفققرح برؤيققة المسققيح، بحيث يمكن نسيان السابق الذي أع
نلققص، وفققرح هب، والخ والمخ الرب، ينمو إلى قامته الكاملة، ليحتل مكانته الحقيقية، ليكون الملققك والسققيد والققر
هول.ً .ً هذا ما يسميه الكتاب المقدس التوبة أو التح تت، افتحوا له ذواتكم إنه آ ”وحرية الذين جئنا إليهم قائلين:  "

هل؟ أنالن، اسمعوا ما يقوله الكاهن للشعب ف هل؛ً ولكققن مققا هققو الحقق .ً إنققه حقق اذهبوا "ي نهاية القداس الروماني:  "

امضوا إلى خآارج الكنيسة ، بينما تقول الجماعة بطريقة فيها شققيء مققن )يقول ببساطة أن الخدمة قد انتهت،  )

هل يعني: لقد كنتم على جبل التجلي ورأيتم مجد ال، كنتم على الطريق .ً ل، ليس هذا.ً الح الشكر ل "التورية:  "

هيةإلى دمشق وواجهتم ال الحي، كنتم في العلية، كنتم  هنا وهناك في الجليل واليهودية وجميع الماكن السقققر
يتققمالتي يلتقي فيها النسان بال، والن بعد أن أمضيتم عدة أيام معه، الن بعد أن  لطي  الكققثير يقققول اذهبققوا،أاع

اا  يتققموفرحكم لن يترككم.ً ما اكتسبتموه لن تخسروه أبد يدم للصققين.ً اذهبققوا الن، وإذا كنتققم قققد اكتشققفتممققا   مخ
اا، فكيف ل يمكنكم أن تمنحوا الفرح للخآرين؟ إذا ك اا قققد صققرتم أقققرب إلققى الحقيقققة، فكيققفنتققمالفرح حق  حققق

أاضيء شيء فيكلنفسكميمكنكم الحتفاظ بها  اا وهققو الحيققاة، فهققل سققتقبلون أل يكققون لي؟ إذا كان قد  م حققق
اا أو  اسققتخدامبشخص شرارة من هذه الحياة؟ هذا ل يعنققي أن تققذهبوا وتخققبروا الجميققع بأشققياء دينيققة حصققر

 بإشققراقّ وفققرح وقققوة تجعققل،عبارات كهنوتية.ً هذا يعني أنه عليكم أن تخرجوا إلى العققالم الققذي هققو خآاصققتكم
اا قد اقققترب القق؟ إن عنققده شققي هذا عنده شيء لم يكن لديه من قبل.ً هل حق اا"الجميع ينظر إليكم ويقول   لققمئ

سكققه يكن لديه من قبققل ول  سل - الفققرح، الحيققاة، اليقيققن، شققجاعة جديققدة، رؤيققة جديققدة جريئققة، أيققن يمكننققيلامت
"الحصول عليها؟

أنا مجنون، لكققنسوفَّ يقول  .ً جوابي في تلك الحالت، وهي كثيرة، أن أقول:  أنتم مجانين اا  "الناس لكم أيض " "

لد  لء واح سة شي رم اا بالمجنون، والمجنون سعيد وحي ويشعر أث اا.ً أنتم الحكماء تنادون إنسان  أمققوات؛ًنكمأجده غريب
ً. يك جنوني، إنه جنون ال ”فلنتشار

فققي كققل الققدروب وفققي كققل الطققرقّ.ً يمكنكققم أن ترقصققوا علققى جبققل ستنطلقون الن مع ال.ً اذهبققوا الن معققه
رين.ً فليبارككم ال فيهققا بققالفرح.ً ل أعققرفَّ أي كلمققات غيققر أن تجلبوا محسوسية الحياة للخآويمكنكمالتجلي، 

: امضوا بفرح، اجلبوا الفرح، وبعد ذلك ستكونون قد أحضرتم كل شققيء آخآققر، لن القق هققو فققرح، هققو "بالفرح "

وليبارككم ال، وليس أنتم فقط، بل الجميع مع عائلتكم وأصدقائكم، والذين كانوا هنققا أو لققمحياة، هو غزارة.ً 
يكونوا، والذين سوفَّ تقابلونهم طوال حياتكم، امنحوهم شرارة.ً

Source: Archbishop Anthony Bloom (1971). “John the Baptist”. God and Man.
Newman Press. NY. 1971. pp. 121-125
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