لماذا لم ينقذ المسيح يوحنا المعمدان
من السجن متى  11ولوقا  7يوحنا 5
Holy_bible_1

الشبهة

كان المعمدان في الماضي قد أعلن اعتباره وشدة حبه للمسيح ،فكيف ال يسأل المسيح عنه في
سجنه هذه األشهر الطويلة؟ أليس هو المسيح الموعود به ،نصير المظلوم؟ فأي ظلم أفظع من
هذا الذي أصابه ،بسبب صالحه وغيرته على الصالح؟ فكيف ال ُّ
نسيبه وحبيبه،
يمد له المسيح ُ
يده القديرة لينتشله من هذا الضيق والخطر ،ولو اقتضى األمر إجراء معجزة؟

الرد

باختصار كمقدمة المسيح لم ينقذ وينجي يوحنا المعمدان الن خدمته ودوره قد اكتمل وان له ان
ينال اكليل الشهادة ليفوز بمكانة أعظم في الملكوت .وبخاصة أن المسيح كما أوضح االنجيل انه
ال يحتاج شهادة يوحنا التي كان لها دور مهم في البداية فقط ألعداد الطريق الن المسيح له
شهادة أعظم.

في البداية البعض يعتقد ان يوحنا شك او غيره وهذا غير صحيح وتطرقت لهذه النقطة في ملف
هل عرف يوحنا المعمدان المسيح قبل ام اثناء ام بعد المعمودية بفتره؟ متي  14 :3ومتي :11
 3ولوقا  7ويوحنا 33 :1
انجيل متي 11
 2 :11اما يوحنا فلما سمع في السجن باعمال المسيح ارسل اثنين من تالميذه
 18 :7فاخبر يوحنا تالميذه بهذا كله
 ( 19 :7ا ) فدعا يوحنا اثنين من تالميذه و ارسل الى يسوع
ويوحنا المعمدان أدرك أنه سوف يستشهد ،فأرسل تالميذه للسيد المسيح ليلمسوا بأنفسهم من هو
المسيح ،هو أراد تحويل تالميذه حتى ال يقاوموا المسيح فيما بعد بل يتتلمذوا له .وسؤال يوحنا
أنت هو اآلتى (أى المسيح المنتظر) أم ننتظر آخر .كان هذا السؤال ليس عن شك في المسيح،

فمن عرف المسيح وهوفى بطن أمه (لو  )44:1ورأى حمامة تحل عليه يوم عماده (يو -29:1
 .)34فمن شهد للمسيح كل هذه الشهادات أيعود ويشك فيه! قطعاً ال .ولكن كان السؤال ألجل أن
يؤمن تالميذه بالمسيح .خصوصاً أن الغيرة كانت قد بدأت في قلوب تالميذ المعمدان من نجاح
خدمة المسيح (يو  .)26:3خصوصاً أنه واضح من (يو  )37-35:1أن المعمدان كان يشهد
لتالميذه عن المسيح ليتبعوه كما تبعه هنا يوحنا وأندراوس.
وهنا الكتاب يظهر ليس معرفه يوحنا المعمدان للمسيح االرشاديه وال االسميه وال االعالنيه
بالعالمه فقط ولكن ايضا االختباريه فهو عرف وسمع وتاكد من معجزات المسيح
ولهذا فهو ال يسال عن جهل ولكن يرسل تالميذه
 3 :11و قال له انت هو االتي ام ننتظر اخر
 ( 19 :7ب ) قائال انت هو االتي ام ننتظر اخر
 20 :7فلما جاء اليه الرجالن قاال يوحنا المعمدان قد ارسلنا اليك قائال انت هو االتي ام ننتظر
اخر
وهذا ليس سؤال ليوحنا النه نصا شهد وقال ان المسيح هو التي ولكن ليسال تالميذه المسيح
ويسمعوا بنفسهم من المسيح
والمسيح يعلم ذلك فلم يقل لهم انا هو بل اجاب اجابه رائعه
 4 :11فاجاب يسوع و قال لهما اذهبا و اخب ار يوحنا بما تسمعان و تنظران

 21 :7و في تلك الساعة شفى كثيرين من امراض و ادواء و ارواح شريرة و وهب البصر لعميان
كثيرين
 ( 22 :7ا ) فاجاب يسوع و قال لهما اذهبا و اخب ار يوحنا بما رايتما و سمعتما ان
اجاب المسيح بصنع معجزات اكثر امام اعينهم لتكون معرفتهم ايضا اختباريه ليس بسماع االذن
فقط بل بالنظر واالختبار
 5 :11العمي يبصرون و العرج يمشون و البرص يطهرون و الصم يسمعون و الموتى يقومون
و المساكين يبشرون
 ( 22 :7ب ) العمي يبصرون و العرج يمشون و البرص يطهرون و الصم يسمعون و الموتى
يقومون و المساكين يبشرون
وهنا المسيح يؤكد تحقيق النبوات مثل
سفر اشعياء 35
 5 :35حينئذ تتفقح عيون العمي و اذان الصم تتفتح

سفر اشعياء 42
 7 :42لتفتح عيون العمي لتخرج من الحبس الماسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة

سفر اشعياء 42
 18 :42ايها الصم اسمعوا ايها العمي انظروا لتبصروا

سفر اشعياء 61
 1 :61روح السيد الرب علي الن الرب مسحني البشر المساكين ارسلني العصب منكسري القلب
النادي للمسبيين بالعتق و للماسورين باالطالق
فها هي النبوات تتحقق امامهم وهذا لكي يؤمنوا به
فيوحنا المعمدان لم يريد ان يفرض علي تالميذه ان يتبعوا المسيح باالمر ولكن اراد ان ينبع هذا
منهم بان يقتنعوا بان يسوع هو المسيح المنتظر ويؤمنوا به عندما يروا معجزاته ويروا تحقيق
النبوات فيه
ويعرف يوحنا المعمدان بان المسيح سيكون امين علي تالميذه النه الراعي الصالح وهو قال
ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص فهو يريد ان يسلمهم في ايدي المسيح قبل ان يستشهد وهذه
كانت طريقه رائعه القناع تالميذ يوحنا الباقي منهم لكي يتبعوا المسيح
 6 :11و طوبى لمن ال يعثر في
 23 :7و طوبى لمن ال يعثر في

فى تعنى عدم اإليمان بى
كان قصد السيد المسيح ال تشكا
فى  ,ويعثر َّ
ّ
فهذا ال يتعارض مع شهادة يوحنا المعمدان بل شهادة يوحنا تؤكد ان ارسل تالميذه بهذا السؤال
لكي يتبعوا المسيح عن اقتناع

ولكن اتي للنقطة األساسية وهي
لماذا لم ينقذ المسيح يوحنا المعمدان.
أوال يوحنا المعمدان هو جاء ليعد الطريق للمسيح وليس ليكمل الطريق مع المسيح او يخدمه
سفر إشعياء 3 :40
صوت ص ِارخ ِفي اْلب ِرَّي ِة« :أ ِ
الر ِّبَ .ق ِّو ُموا ِفي اْلَق ْف ِر َس ِبيالً ِإل َل ِهَنا.
يق َّ
َعُّدوا َ
َّ
ط ِر َ
َُْ َ

إنجيل متى 3 :3
الن ِب ِي اْلَق ِائ ِل :صوت ص ِارخ ِفي اْلب ِرَّي ِة :أ ِ
َّ ِ ِ
ِِ
ِ
اء َّ
الر ِّب.
يق َّ
َعُّدوا َ
َّ
ط ِر َ
َُْ َ
يل َعْن ُه بإ َش ْعَي َ
َفإ َّن ه َذا ُه َو الذي ق َ
ّ
ِ
يم ًة».
ْ
اصَن ُعوا ُسُبَل ُه ُم ْس َتق َ
فهو جاء ليعد الطريق للمسيح وليس ليخدم المسيح
واالعداد هو ان يدعوا للتوبة لينتظروا المسيح ويعمد معمودية التوبة ثم يعمد المسيح ويشهد عن
المسيح

ولكن بعد هذا يتناقص ليكمل المسيح
انجيل يوحنا 3
ض اْليه ِ ِ
ِ
ان ُي َع ِّمُد.
ودَّيةَ ،و َم َك َث َم َع ُه ْم ُهَن َ
اكَ ،وَك َ
اء َي ُسو ُع َوَتالَمي ُذ ُه ِإَلى أَْر ِ َ ُ
َ 22وَب ْع َد ه َذا َج َ
 23وَكان يوحَّنا أَي ًضا يع ِمُد ِفي عي ِن ُنون ِبُقر ِب سالِيم ،أل ََّنه َكان هَن ِ
اه َك ِث َيرٌةَ ،وَكاُنوا َيأ ُْتو َن
ُ َ ُ َ
اك مَي ٌ
َْ
َ َ ُ َ ْ َُّ
ْ َ َ
َوَي ْع َت ِمُدو َن
ِ
ِ ِ
الس ْج ِن.
 24أل ََّن ُه َل ْم َي ُك ْن ُي َ
وحَّنا َق ْد أُْلق َي َب ْعُد في ّ

ِِ
ِ
الت ْط ِه ِ
وحَّنا َم َع َي ُهود ِم ْن ِج َه ِة َّ
ير.
اح َث ٌة م ْن َتالَميذ ُي َ
َ 25و َح َد َث ْت ُمَب َ
ِ
ِ
ان َم َع َك ِفي َعْب ِر األُْرُد ِّنَّ ،ال ِذي أَْن َت َق ْد
وحَّنا َوَقاُلوا َل ُهَ« :يا ُم َعّل ُمُ ،ه َوَذا َّالذي َك َ
اءوا ِإَلى ُي َ
َ 26ف َج ُ
ِ
ِ
يع َيأ ُْتو َن ِإَلْي ِه»
َش ِه ْد َت َل ُهُ ،ه َو ُي َع ّمُدَ ،واْل َجم ُ
ِ
السم ِ
َن ي ْأ ُخ َذ َشيًئا ِإ ْن َلم ي ُك ْن َق ْد أ ِ ِ
اء.
ال« :الَ َي ْقدُر ِإْن َس ٌ
ْ
اب ُي َ
َ 27
ْ
ْ َ
ان أ ْ َ
أج َ
وحَّنا َوَق َ
ُعط َي م َن َّ َ
ِِ
ِ ِ
ِ
ام ُه.
 28أَْن ُت ْم أَْن ُف ُس ُك ْم َت ْش َهُدو َن لي أَّني ُقْل ُتَ :ل ْس ُت أََنا اْل َمس َ
َم َ
يح َب ْل إّني ُمْر َس ٌل أ َ
ِ
َما ص ِديق اْلع ِر ِ ِ ِ
َج ِل
يس َّالذي َيق ُ
ف َوَي ْس َم ُع ُه َفَي ْفَر ُح َفَر ًحا م ْن أ ْ
يسَ ،وأ َّ َ ُ َ
وس َف ُه َو اْل َع ِر ُ
َ 29م ْن َل ُه اْل َعُر ُ
َص ْو ِت اْل َع ِر ِ
يسِ .إ ًذا َفَر ِحي ه َذا َق ْد َك َم َل.
ِ
 30يْنب ِغي أ َّ ِ
ص.
ََ
َن ذل َك َي ِز ُيد َوأَّني أََنا أَْنُق ُ
ِ
ِ ِ
ض ُه َو أَْر ِض ٌّيَ ،و ِم َن األَْر ِ
ق اْل َج ِميعَِ ،و َّال ِذي ِم َن األَْر ِ
ض َي َت َكَّل ُم .اََّل ِذي
ق ُه َو َف ْو َ
 31اََّلذي َيأْتي م ْن َف ْو ُ
يأ ِْتي ِمن َّ ِ
ق اْل َج ِميعِ،
الس َماء ُه َو َف ْو َ
َ
َ
ِ
ِ
َحٌد َي ْقَبُل َها.
س أَ
َ 32و َما َر ُ
آه َو َسم َع ُه ِبه َي ْش َهُدَ ،و َش َه َاد ُت ُه َلْي َ
ِ
ق،
َ 33و َم ْن َق ِب َل َش َه َاد َت ُه َفَق ْد َخ َت َم أ َّ
هللا َصاد ٌ
َن َ

ولهذا بعد ان تم يوحنا المعمدان شهادته انتهت خدمته ولهذا قبل ان يسجن ويستشهد بعد ان تمم
رسالته.
االمر الثاني والمهم ان المسيح لم يكن يحتاج شهادة من يوحنا
انجيل يوحنا 5
 31: 5ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا
 32: 5الذي يشهد لي هو اخر و انا اعلم ان شهادته التي يشهدها لي هي حق
 33: 5انتم ارسلتم الى يوحنا فشهد للحق
 34: 5و انا ال اقبل شهادة من انسان و لكني اقول هذا لتخلصوا انتم
 35: 5كان هو السراج الموقد المنير و انتم اردتم ان تبتهجوا بنوره ساعة
 36: 5و اما انا فلي شهادة اعظم من يوحنا الن االعمال التي اعطاني االب الكملها هذه
االعمال بعينها التي انا اعملها هي تشهد لي ان االب قد ارسلني
 37: 5و االب نفسه الذي ارسلني يشهد لي لم تسمعوا صوته قط و ال ابصرتم هيئته
 38: 5و ليست لكم كلمته ثابتة فيكم الن الذي ارسله هو لستم انتم تؤمنون به
 39: 5فتشوا الكتب النكم تظنون ان لكم فيها حياة ابدية و هي التي تشهد لي

 40: 5و ال تريدون ان تاتوا الي لتكون لكم حياة
 41: 5مجدا من الناس لست اقبل
 42: 5و لكني قد عرفتكم ان ليست لكم محبة هللا في انفسكم
فالمسيح وضح ان يوحنا هو دوره اعداد الطريق وهو شهد للمسيح ولكن ال يحتاج ان يقدم أي
شيء للمسيح بعد هذا فالمسيح ال يحتاج شهادته
وهذا شرحته في
هل المسيح يقبل شهاده له من الناس ام ال يقبل ؟ يوحنا  34 :5و يوحنا  27 :15و متي :16
16
ولهذا سمح المسيح ليوحنا المعمدان بان يستريح بعد ان تمم خدمته وسمح له ان هذه الخدمة
تنتهي باكليل الشهادة ليؤكد بهذا انه أعظم مواليد النساء
انجيل متى 11
ان اب َت َدأَ يسو ُع يُق ِ
ظُروا؟ أَ َق َصَب ًة
وحَّناَ « :ما َذا َخَر ْج ُت ْم ِإَلى اْلَبِّرَّي ِة لِ َتْن ُ
ول لْل ُج ُموِع َع ْن ُي َ
َ 7وَبْيَن َما َذ َه َب ه َذ ِ ْ َ ُ َ ُ
ُت َحِّرُك َها ِّ
يح؟
الر ُ
ِ
الن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب َّ
اع َم َة ُه ْم ِفي
 8لك ْن َما َذا َخَر ْج ُت ْم ل َتْنظُُروا؟ أَِإْن َساًنا الَ ِب ًسا ثَي ًابا َناع َمةً؟ ُه َوَذا َّالذ َ
ين َيْلَب ُسو َن ال ّثَي َ
بي ِ
وت اْلمُل ِ
وك.
ُُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ول َل ُك ْمَ ،وأَ ْف َض َل ِم ْن َن ِبي.
 9لك ْن َما َذا َخَر ْج ُت ْم ل َتْنظُُروا؟ أََنبًّيا؟ َن َع ْم ،أَ ُق ُ
ّ
ِ َّ ِ
َّ ِ ِ
ِ
ِ
َّام َك.
ئ َ
ام َو ْج ِه َك َمالَ كي الذي ُي َهِّي ُ
َم َ
ط ِريَق َك ُقد َ
َ 10فإ َّن ه َذا ُه َو الذي ُكت َب َعْن ُهَ :ها أََنا أُْرس ُل أ َ

ِ
اء أَع َ ِ
ق أَ ُقول َل ُكمَ :لم يُقم بين اْلموُلوِدين ِمن الِّنس ِ
وحَّنا اْلم ْعم َد ِ
َص َغَر
 11اَْل َح َّ
ْ
ظ ُم م ْن ُي َ
ُ ْ ْ َ ْ َْ َ َ ْ
انَ ،ولك َّن األ ْ
َ َ َ
َ َ
ِ
ِفي مَل ُك ِ
ظ ُم ِمْن ُه.
َع َ
وت َّ
الس َم َاوات أ ْ
َ
ِ
ات ي ْغصب ،واْل َغ ِ
وحَّنا اْلم ْعم َد ِ
اصُبو َن َي ْخ َت ِط ُفوَن ُه.
وت َّ
اآلن َمَل ُك ُ
ان ِإَلى َ
َ 12و ِم ْن أََّيامِ ُي َ
الس َم َاو ُ َ ُ َ
َ َ
َن َج ِم َ ِ ِ َّ
وحَّنا َتَنَّبأُوا.
 13أل َّ
وس ِإَلى ُي َ
ام َ
يع األَ ْنبَياء َوالن ُ
َن َيأ ِْتي.
َن َت ْقَبُلواَ ،فه َذا ُه َو ِإيلَِّيا اْل ُم ْزِم ُع أ ْ
َ 14واِ ْن أََرْد ُت ْم أ ْ
َ
فكثير من أبناء الرب يختارهم في الوقت المناسب لينتقلوا ليفوزوا بأفضل أكاليل في ملكوت
السماوات .هذا لألسف امر ال يفهمه غير المؤمنين الذين يتمسكون باألرضيات فقط ويتخيلون ان
الرب ليثبت وجوده يجب ان يشفي كل مرض ولكن هذا ليس المفهوم المسيحي .فالمسيح يعين
من سيكون شفاؤه او إنقاذه للبنيان له ولألخرين ولكن لو كان األفضل له ان يتألم قليال حتى ينال
اكليل أفضل بعد ان تمم خدمته
ولن اتطرق لهذا االمر أكثر فقد شرحته بشيء من التفصيل في
الرد علي مشكلة األلم
فالمسيح سمح ليوحنا المعمدان ليستريح بعد ان تمم خدمته.

والمجد هلل دائما

