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 (11متى )الروحي ليوحنا املعمدان  عنفال: ُمعدي الطريق

I-  دمة يوحنا املعمدانخيسوع أبرز تأثري 
،فأرما يعار اهاسماتموربري اا يوحناا.التكريسللربثالعلىيستخدميسوعيوحناالمعمدانكم11متى -أ

 التلعلااسبماااأوبمااايلعلااس عثااريالانجماا لايسااوعحاا ر.المساات اهااس ااوتعرفااوالتسااوعلتالمتاا  

.فىتعثرال عضيس بشأهسأن  امن.لقت ينجييوحنامناعلميسوعأن لن(.6:11مت)

ْجِن بِأَْعَماِل اْلَمِسيِح أَْرَسَل اْثنَْيِن ِمْن تاَلَِميِذهِ " ا َسِمَع فِي السِّ ا يُوَحنَّا فَلَمَّ وُ   أَْنَت ُهووَ : َوقَاَل لَهُ . أَمَّ ِِ ْْ نَْنََ اآلتِوي أَ

اَْلُعْمُي يُْبِصُ وَن َواْلُعْ ُج يَْمُشوَن َواْلبُْ ُص : اْذَهبَا َوأَْخبَِ ا يُوَحنَّا بَِما تَْسَمَعاِن َوتَْنَُِ انِ : فَأََجابَُهَما يَُسوعُ  آَخَ ؟

مُّ يَْسَمُعونَ يُطَ  َوطُووبَى لَِموْن . (1361اش) اِكيُن يُبَشَُّ ونَ َواْلَمْوتَى يَقُوُموَن َواْلَمسَ  (6-53:5اش) هَُّ وَن َوالصُّ

(6-1311مت) ".الَ يَْعثُُ  فِيَّ 

مشترا يوحنابرريسوع(.9-1311مت)لتوحناهمعندذ ابماكاهوايتوبعوهسمرارمأليسوعالجموعثالثة -ب

.،وأعظمرج ولدباآلُمرم منسه ي،ويعلنأهاهسكاناكثرمن،بائال الىشجاعتس

ِْوْن َمواَذا »: اْبَََدأَ يَُسوُع يَقُوُل لِْلُجُموِع َعْن يُوَحنَّا" يُح؟ لَ ُكَهوا الو ِّ ِّ ََ يَِّة لََِْنُُِ وا؟ أَقََصوبَة  تُ َماَذا َخَ ْجَُْم إِلَى اْلبَ ِّ

ِْ اْلُملُوو ِ َخَ ْجَُْم لََِْنُُِ وا؟ أَإِْنَسانا  الَبِسا  ثِيَابا  نَاِعَمة ؟ ُهَوَذا الَِّذيَن يَْلبَُسووَن ا ََ النَّاِعَموةَ ُهوْم فِوي بُيُوو ِْوْن . لثِّيَوا لَ

ْم َوأَْفَضَل ِمْن نَبِي   ُْ َْ : فَوِِنَّ َهوَذا ُهوَو الَّوِذت ُكَِوَن َعْنوهُ . َماَذا َخَ ْجَُْم لََِْنُُِ وا؟ أَنَبِيّا ؟ نََعْم أَقُوُل لَ َهوا أَنَوا أُْرِسوُل أََموا

مْ . ِ يقََك قُدَّاَمكَ َوْجِهَك َمالَِكي الَِّذت يَُهيُِّئ طَ  ُْ قَّ أَقُوُل لَ ََ لَْم يَقُْم بَْيَن اْلَمْولُوِديَن ِموَن النَِّسواِ  أَْعَِوُم ِموْن يُوَحنَّوا : اَْل

(11-1311مت) " ... اْلَمْعَمَدانِ 

. عتنيفي اهسمتكونعظتما تائ رجوبال.السراجالُموبدالمنتريوحنادعايسوع -ج

َ اَج اْلُموقََد اْلُمنِيَ  َوأَْنَُْم أََرْدتُْم أَْن تَْبََِهُجوا بِنُوِرِه َساَعة  َكاَن ُهَو " (535:يو)" .السِّ

 

وِ  " وِه يَْمََلِووُئ ِموَن الو ُّ َُ َوِموْن بَْطوِن أُمِّ ِْ ا  الَ يَْشووَ  َِّ َوَخْمو ا  َوُمْسو َْ الو َّ يموا  أََمووا ِِ ووُن َع ُْ َويَووُ دُّ . اْلقُوُد ِ ألَنَّوهُ يَ

َِّ إِلَِهِهومْ  ُْ أََماَموهُ بِوُ وِ  إِيلِيَّوا َوقُوَّ . َكثِيِ يَن ِمْن بَنِوي إِْسوَ ايِيَل إِلَوى الو َّ ََ اآلبَواِ  إِلَوى األَْبنَواِ  َويَََقَودَّ تِوِه لِيَوُ دَّ قُلُوو

َِّ َشْعبا  ُمْسََِعّدا   ْي يَُهيَِّئ لِل َّ َْ ِ  األَْبَ اِر لِ ْْ (11-1531لو)" . َواْلُعَصاةَ إِلَى فِ

 باوةوشا دبدرةيربغال تةشعبالسفتإهتقالي،جت فوقالط تعيهمكاهوايعتشونفيجت فهميسوعأه -د

ما جت الرُ:الثاني.جت مومىعندماأبام العهدالقديم:األول.إهتقالتة ناكثالثةأجتال.ةمنتظمبطريقة

الجتا  وهتقاليجت اإلال.ُملكساأللليتأمتسلالربتسفال ييعودالجت :الثالث.العهدالجديدأبام ماعند

فايباسنجا ادلرتاكثال نااك.ممعهاالتعاما تاةوكتلالتحاركبقاوةوماعشاع سبشك ك ترالربفتسزيدال ييُ

جتا كااهوايعتشاونفايهامعلاىاه؛وجود كاندلتال ه يأكثرمنيوحناكان.الجت ال ييشهدمجئالمست 

رأعظممانعندمايُزيدالربمقدا.مأليسوعالناسإذافهموااآلثارالمترت ةعلىذلك.فوقالط تعيهتقاليإ

.خصتصمزيدمنالتالاهسيتطلبفإطالقلقوتس
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II-  يزيد م  اقوو  م  امليزيد م  الإقزيزامامل :يسوع فكرتني جديدتنيقدم 
ُْمْ " قَّ أَقُوُل لَ ََ ِْونَّ األَْروَ  َ : اَْل ِْ  لَْم يَقُْم بَْيَن اْلَمْولُوِديَن ِمَن النَِّساِ  أَْعَُِم ِموْن يُوَحنَّوا اْلَمْعَموَداِن َولَ وَماَوا ِْ السَّ وو ُْ فِوي َملَ

ِْ يُْ َصونُ . ِمْنهُ  (فىاللُرص) أَْعَِمُ  وَماَوا ُْ السَّ وو ُْ ِْ يُوَحنَّا اْلَمْعَمَداِن إِلَوى اآلَن َملَ َواْلَ اِروبُوَن  (يسام باالعن ) َوِمْن أَيَّا

(11-11311مت)" .يَْخََِطفُونَهُ 

عاددبلتا مانعلاىالارو تساتقركاانهادالقاديمفايالع.تاحةل نيالملكاوريسوعأعلنأنبوةأعظممُ:أوال   -أ

 انيخت اراألكثاركال،يمكنلالعهدالجديدفي.إلهجازمهاممعتنةلتمسحهم(األه تاءوالملوكوالقضاة)الناس

 .فتناالرو الساكنس ببجدا 

يعناييغتصب.االمتتازارالجديدةالتيلدينافيالعهدالجديدم ءتخت ارإل"العن الروحي"يتطلب :ثانيا   -ب

تماماا العن الروحاييختلا .اإلغتصابفىمتاقمعتناألمورالربالعمتقة(يكافئ،يأذن)انالربيسم 

 .ربلمزيدمناللنالدف أيثمنضروريفيمعترصراريُشترالىاإلالعن الروحي.عنالعن الجسدي

،بضااءالوباتبهااهتحاد :إعادةترتتبالطريقةالتيالعن في.ك رياءرغ اتنااآلثمةوالواجهةفيمالعن  -ج

هقاومبعنا .التع ترعنحتاتناالجنساتة،كرامةاللراحةوالنجا ،لالسعي،وكتلتةتوارصلنام أعدائنا،والمال

،ولاسأماورالملكاورفايةعالقائماضألوازعجيُأهسكما.بشك ط تعيإلتسماهسعىوبأولوياتنابإعادةترتت

 .إبلتستأثترعنت علىمملكة

فيحتااةمقتاسالعظمة.كالنموذجالرئتسيلكمالالقلبيوحناوض .حتاةيوحنابالعن الروحيربعيسوع -د

ةج ريابطريقاةلتمااس إل"العن الروحي"،ولكنفيال يكانلستأثترعلتهملتستفيعددالناسيوحنا

 .دونتهاون

لنااا أعطا االلتخلايعانالمسا ولتارالتايهحانلسانابحاجاة.ةتلمسا العادمشاترإلاىالعنا الروحايالتُ - 

 .العملتةمنواب الحتاةاألمورفيأنهحتا ك ايجب.لطاعة 

 . ولتسالخو ةح ممصدرالعن الروحي و -و

III-  يات حلإحظر ما تؤم  به ع  أمور اقرب اقعليا 
ِْيلُوَن  (ت منأنالربيعطتكعنما) اْنُُِ وا َما تَْسَمُعونَ " ْيِل الَِّذت بِِه تَ َْ وْم  (قعلىهلسكط  تُ)بِاْل ُْ وْم َويُوَداُد لَ ُْ واُل لَ َْ يُ

(1232مر)." أَيَُّها السَّاِمُعونَ 

سمااهسامع.الخدماة،كظروف،لقل ك:كمقتاسبركةالرب(اوت منبسماتق لس)بشأنماتسم -إهت س–أح ر -أ

مانيرضاى.الاربإياا مو يعطتنااال يالمقدارط قسعلىحتاتنا،وبالتاليهأوهستخدمسال يقتاسالحدديُ

.عطتهمانيُ الكثترممايريدمو يلوتهمإتخت ارالربمقدارضئت منب

رؤياةأناللنااعنادمايكاونأتيياالجاوعالروحاي.لاسنااقتااسجوعلوفقا حضور وطلقالمزيدمنبوتس يُ -ب

يساعىيجعا شاخصالجوعالروحي. للرو ال شريةفي  االعصريمكنانيعطتسك شيءلدينايكون

.المزيدمتتعابتغتترحتاتسإلل



INTERNATIONAL HOUSE OF PRAYER – MIKE BICKLE 
Forerunners: The Spiritual Violence of John the Baptist (Mt. 11) _______  Page 3 

International House of Prayer of Kansas City    ihopkc.org 
Free Teaching Library    mikebickle.org 

(635مت)."يُْشبَُعونَ طُوبَى لِْلِجيَاِع َواْلِعطَاِش إِلَى اْلبِ ِّ ألَنَُّهْم "

IV- اقسعى قكمال نعمة اقرب امُلزاحة 

لجمتا مانعطي  اتلقائتاا  يُ.الربورحمةغلرانبناءعلىحاجتنالل"النعمةُمقدمة"ثاهتا هق  عندماهولد -أ

.بتسوعي منواووابوتي

ُخوُل بِاإِليَماِن إِلَى" ُن فِيَها ُمقِيُمونَ  الَِّذت بِِه أَْيضا  قَْد َراَر لَنَا الدُّ َْ ِي نَ (135رو)... " َهِذِه النِّْعَمِة الََّ

لاىالجاوعع  االنعمةم ءيستند.غلرانالمجردكثرمناأللناالحصولعلىتت تيتال"أعظمهعمة" ناك -ب

قاومبادورها،ي لان.تسيتطلبأنهتعاونمعسفيهعم . لكبقوةبهتمسكعلتناان.إلىك مايعطتسالرب

.ترعنرغ تسفيشراكةحمتمةمعنا  ا وتع .هقومبدور وهحنالهستطت أن

(632ي )".اْلُمَََواِضُعوَن فَيُْعِطيِهْم نِْعَمة   ... يُْعِطي نِْعَمة  أَْعَِمَ "

 اودائماا "التاوم."تلشا مر فيالرو ،بغضالنظرعنكما تكونبويأنتخليعنالرؤيةالخارصةبكتال -ج

.جديدةك يومسحمارمألنيومجديدفيهعمة 

V-  نوحلح  اقإقيه بلح  اقُعرس كما ُيحذرنا بيسوع جيذبنا 

ابِِهمْ " ََ ْم فَلَوْم تَْ قُُصووا: َويَقُولُونَ . َوبَِمْن أَُشبِّهُ َهَذا اْلِجيَل؟ يُْشبِهُ أَْوالَدا  َجالِِسيَن فِي األَْسَواِق يُنَاُدوَن إِلَى أَْر ُْ ْ نَا لَ ! َزمَّ

ْم فَلَْم تَْلِطُموا ُْ نَا لَ َْ (11-16311مت)".نُ

.اهتقلاتلهام(الناو )األحكاام،والتحا يرار(مزماارال)مح اة بالودأهسالبالقولوبخيسوعذلكالجت ،و -أ

آتخاارأحكاام)الحازينالجنااازةلحان،و(سورلعاهماوذجا)الُعاارسلحان:رماالتتنباتنهحانهعاتففايملاربااة

(.األيام

مان.ثقا األحكاامتحما للاربوفايهلاسالوباتاناتمح باتنالملاربة،كمالالقلبالجاه تنمنعنيُع ر  ا -ب

.أثقالسفيشتركههاحتةه تهج،ومنهاحتةأتخرى

IV- حتمل اقلوم لإسلوب حيا  اقصوم 

َُ فَيَقُولُونَ ألَنَّهُ َجاَ  يُوَحنَّا الَ يَأُْكُل َوالَ " َُ فَيَقُولُوونَ . فِيِه َشْيطَان  : يَْشَ  ُهوَوَذا إِْنَسوان  : َجواَ  اْبوُن اإِلْنَسواِن يَأُْكوُل َويَْشوَ 

نٌّ لِْلَعشَّاِريَن َواْلُخطَاةِ  َِ يُن َخْمٍ  ُم ْْ ِمْن بَنِيَها. أَُكول  َوِش ِّ َر َمةُ تَبَ َّ ْْ َِ (19-11311مت)".(الثمر) َواْل

علام.حتااةالصاومأمالوبعااشيوحناا.بحتااةالصاومالربمرت عبشاك ك تارلشخصيت  العن الروحي -أ

الكثترينفيإمرائت بالواأنو(.9312مت)الصوم،و(:113لو)،وعطاءالمال(1311ول)لصالةاتالمت  

األبدياةعنادمايُ اررمو تاريللجمتا فايأملوبحتاةالصوميوحناحكمةالحتاة(.11311مت)بسشتطان

.عالهتا الربيوحنا
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،الماادىالعطااء:عانالصاوممتشام تخمساةأشاكالتع تاروصاالحتااةأملوب.للربلغترتساللومداودحم ت -ب

.(11-136مت)الصومعنالطعام،ءعدااألبركةالخدمة،الصالة،

ِْ ُمَعيِِّ يووَك َوقََعووْت َعلَوويَّ ألَنَّ ...  ألَنِّووي ِمووْن أَْجلِووَك اْحَََمْلووُت اْلَعووارَ " َْنِووي َوتَْعيِيووَ ا ٍْ . َغْيووَ ةَ بَْيَِووَك أََكلَ ْيووُت بَِصووْو َْ َوأَْب

َِ ...  نَْفِسي فََصاَر َذلَِك َعارا  َعلَيَّ  لَُّم فِيَّ اْلَجالُِسوَن فِي اْلبَا َْ (11-1369مز)"يَََ

IIV- خدمة يوحنا املعمدان لإعداد اقطريق 

فيت اعتتسيوحناالمعمدانزمانتجاوزأيرج منأييلم(.11311مت)أعظمرج ولديوحنادعايسوع -أ

 او.يوحناالمعمدانحتاةفيإ مالكثتراللقدفقدرالكنتسة.وحناي تمامإلىمابالسإصغيبأنهُيجب.للرب

.الرببقلبكام ت اعتةعنىهموذجلم

مشااعر شااركنالتُفات بل اس.روديق العو ي أشارإلاىهلساسبأهاسآتخرذكرلمابالسيوحنافيالوحيالمقدس -ب

.هلسسكانيريوكت 

ووا َرووِديُق اْلَعووِ يِ  الَّووِذت يَقِووُف َويَْسووَمُعهُ فَيَْفووَ ُ  فََ حووا  ِمووْن أَْجوولِ " ِْ  َمووْن لَووهُ اْلَعووُ وُ  فَُهووَو اْلَعووِ يُ  َوأَمَّ َرووْو

(:193يو)"إِذا  فََ ِحي َهَذا قَْد َكَملَ . اْلَعِ ي ِ 

ديالطرياقمانأرصادباءالعاريسالا ينو أباتمُمعاما":،فايأماتزيإيطالتاا،باالالارب1991ماايو1يوم -ج

حتاتاس اي.لخدمةُمعديالطريقكنموذجتعلتمسويوحناهحنهقدرحتاة.(:193يو")مو يُعدونالعروس

لمساحةقدماةالمُدفعاةالبمثابةكان.فيالكتابالمقدسلدعوةُمعديالطريقالصورةاألوض واألكثرتطورا 

.فيالمستق  منسلمزيدل ووعديوحناسمامارفت.ُمعديالطريقآلتخراأليام

دعاوة-أبارزرماالةلهااجااه تن.12-:13الطريقالروحيفيرمالتسفيلوبااإلعدادالمثاليوحناالمعمدان -د

 الدةالازالاةإل ا   ايالطريقاةالوحتادة.ال ارحتااةودعاالنااسإلاى.مجيءيسوعإعالنالناسإلىالتوبةو

.الروحتة

يطَووِة " َِ وووَرِة اْلُم ُْ فَاْروونَُعوا أَْثَمووارا  تَلِيووُق ... ْكووِ ُز بَِمْعُموِديَّووِة الََّْوبَووِة لَِمْ فِووَ ِة اْلَخطَايَووا ... فََجوواَ  إِلَووى َجِميووِع اْل

ََ . فََموواَذا نَْفَعوولُ  :اْلُجُموووعُ َوَسووأَلَهُ ... بِالََّْوبَوةِ  ْ  فَْليَْفَعووْل »: فَأََجووا َمووْن لَووهُ ثَْوبَوواِن فَْلوويُْعِل َمووْن لَووْيَ  لَووهُ َوَمووْن لَووهُ طََعووا

َذا َْ ََ « يَا ُمَعلُِّم َماَذا نَْفَعُل؟»: َوَجاَ  َعشَّاُروَن أَْيضا  لِيَْعََِمُدوا َوَسأَلُوهُ . «َه وا فُوِ َ  الَ تَْسََْوفُوا أَكْ »: فَأََجا ثَوَ  ِممَّ

وومْ  ُْ وووُن؟»: َوَسوووأَلَهُ ُجْنوووِديُّوَن أَْيضوووا  . «لَ َْ ََ « َوَموواَذا نَْفَعوووُل نَ ِْلُِموووا أََحووودا  َوالَ تَُشووووا بِأََحوووٍد َواْكََفُووووا »: فَأَجوووا الَ تَ

ُْمْ  (12-:3:لو)" .«بَِعالَيِفِ

.ايضامجيءيسوعلجتلسيوحناأعلن - 

ِْْن يَأْتِي َمْن ُهَو أَْقَوى ِمنِّي الَِّذت لَْسوُت أَْهوال  أَْن أَُحولَّ ُسويُوَر ِحَذايِوهِ »: قَاَل يُوَحنَّا لِْلَجِميعِ " ُدُكْم بَِماٍ  َولَ . أَنَا أَُعمِّ

وِ  اْلقُُدِ  َونَارٍ  ُدُكْم بِال ُّ وا الَِّوْبُن الَِّذت َرْفُشهُ فِي يَِدِه َوَسيُنَقِّي بَْيَدَرهُ َويَْجَموُع اْلقَْموَح إِلَوى . ُهَو َسيَُعمِّ َمْخَدنِوِه َوأَمَّ

 ُ ِ قُهُ بِنَاٍر الَ تُْطفَأ َْ (11-:163لو)".«فَيُ

نمختلتاةعاحتااتهمويارىالكثتارونأن.وبهمكتسابالقوةلقلكالطريقةإلهتظارالربإليدعوُمعديالطريق -و

لمانيُعادونآلتخاريساوعاياعطا االتاةستالرب والنصتحةالرئتإهتظار.ربتجا لهامنب  اليتمولربا
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إهتظااارالااربعاان(.15:16؛:::رؤ؛6:11:لااو.؛1:-:1:::؛ماار15::1؛:2-21:12ماات)األيااام

.طريقالتحاورم الربوحتاةال ر

لَُّم يَا إِْسَ ايِيلُ " َْ َُ َوتَََ َْ َحقِّي إِلَهِ »: لَِماَذا تَقُوُل يَا يَْعقُو َِّ َوفَا ْْ لَوْم «يقَِد اْخََفَْت طَِ يقِي َعِن ال َّ ؟ أََما َعَ ْفوَت أَ

ِْولُّ َوالَ يَْعيَوا َُّ َخوالُِق أَْطوَ اِا األَْرِ  الَ يَ ْهِ  الو َّ و   . تَْسَمْع؟ إِلَهُ الدَّ َْ يُْعِطوي اْلُمْعيِوَي قُوْدَرة  . لَوْيَ  َعوْن فَْهِموِه فَ

ثُِّ  ِشدَّة   َْ ِة يُ ََْعبُونَ . َولَِعِديِم اْلقُوَّ َْيَاُن يََََعثَُّ وَن تََعثُّ ا   اَْلِ ْلَماُن يُْعيُوَن َويَ ة  . َواْلفِ ُدوَن قُووَّ َِّ فَيَُجودِّ ُ و ال َّ ِِ ا ُمْنََ . َوأَمَّ

ة  َكالنُُّسورِ  ََ ََْعبُوَن يَْمُشوَن َوالَ يُْعيُونَ . يَْ فَُعوَن أَْجنِ (1:-11322اش)".يَْ ُكُضوَن َوالَ يَ


