يسوع الراعي الصاحل
يوحنا 21-1:10
سؤال للمناقشة :هل سبق أن ُسرق منك شيء ما؟ شارك قصتك مع اآلخرين.كيف شعرت حينها؟
اب إِ ََل ح ِظريةِ حِ ِ
اف ،بل يطحلَع ِمن مو ِ
ول لَ ُك حم :إِ َّن الَّ ِذي الَ يَ حد ُخل ِم َن الحبَ ِ
ض ٍع
"اَ حْلَ َّق ا حْلَ َّق أَقُ ُ
اْل َر َ ح َ ُ ح َ ح
َ َ
ُ
ِ
ِ
اْلِر ِ
َّ ِ
ِ
اف.
آخ َر ،فَ َذ َ
اك َسا ِر ٌق َولِ ٌّ
َ
صَ .وأ ََّما الذي يَ حد ُخ ُل م َن الحبَاب فَ ُه َو َراعي ح َ
ِ
ص حوتَهُ ،فَ يَ حدعُو ِخ َرافَهُ ح
ابَ ،و ح
َْسَ ٍاء َو ُُيح ِر ُج َها.
اْلَ َّ
اْلَِر ُ
اصةَ ِِب ح
اف تَ حس َم ُع َ
ِل َذا يَ حفتَ ُح الحبَ َّو ُ
ج ِخ َرافَهُ ح
ب أ ََم َام َهاَ ،و ح
ص حوتَهُ.
اْلَ َّ
اف تَ حت بَ ُعهُ ،ألَنَّ َها تَ حع ِر ُ
اْلَِر ُ
ف َ
َوَم ََت أَ حخ َر َ
اص َة يَ حذ َه ُ
ت الحغَُرََب ِء» .ه َذا ال َحمثَ ُل قَالَهُ َِلُ حم
ب ِم حنهُ ،ألَنَّ َها الَ تَ حع ِر ُ
ص حو َ
ف َ
يب فَالَ تَ حت بَ ُعهُ بَ حل تَ حه ُر ُ
َوأ ََّما الحغَ ِر ُ
سوعَُ ،وأ ََّما ُه حم فَ لَ حم يَ حف َه ُموا َما ُه َو الَّ ِذي َكا َن يُ َك ِل ُم ُه حم بِ ِه( ".يوحنا)6-1:10
يَ ُ
رعاة غري قانونيني
ال َّ
موجودا يف الباحة اخلارجيَّة للهيكل اليت متت ّد على مسافة
بد أن يسوع وجد اإلنسان األعمى الذي شفاه
ً
َّان (يوحنا  .)35:9ونقرأ يف العدد األربعني َّ
أن الفريسيني كانوا يستمعون إىل احلديث الذي
مخسة وثالثني فد ً
دار بني يسوع والرجل ،و َّأَّنم َّ
الروحي.
حتدوا يسوع بسبب كالمه عن عماهم
ّ
خيربن لوقا أنَّه كان من عادة يسوع أن يراتح يف املساء يف جبل الزيتون املقابل جلبل اهليكل (لوقا )37:21
املرجح أن يكون قد دار احلديث
على بعد مئات األذرع من وادي قدرون ،وابلقرب من بوابة اخلراف .ومن َّ
الشرقي ملدينة أورشليم .وكانت
بينه وبني الفريسيني بينما كان خيرج من البوابة الواقعة على اجلانب الشمال
ّ
تلك البوابة تُدعى "بوابة اخلراف" َّ
ألن اخلراف كانت تُدخل منها إىل مكان تقدمي الذابئح يف اهليكل بعد أن
مستخدما مشاهد "صور
تكون قد غُ ِسلت .وكان من عادة يسوع أن خيتار مواقع معروفة لتوضيح تعليمه
ً
كالميّة" يفهمها الناس.
رََّّبا إستخدم يسوع حادثة مرور اخلراف مع راعيهم بينما كان يتحدَّث مع الفريسيني عن كيفية
رعايتهم لشعب الرب ،مش ِّد ًدا على قدسيّة ذلك العمل .وال ب ّد َّ
أن الراعي كان ينتظر مع القطيع عند تلك
بد َّ
البوابة ليستلم من الكهنة مثن اخلراف اليت كانوا يق ِّدموَّنا يوميًّا ذابئح وتقدمات .ال َّ
أن هذه كانت خلفيّة
َّ
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الرسالة اليت قدَّمها .وحنن نعلم َّ
وع
أن يسوع حتنَّن على شعبه إذ رآهم كغنم من دون ر ٍاعَ " :ولَ َّما َرأَى ا حْلُ ُم َ
ََتنَّن علَي ِهم ،إِ حذ َكانُوا م حن ز ِع ِجني وم حنطَ ِرِحني َكغَن ٍم الَ ر ِ
اع َي َِلَا( ".مَت  .)36:9وحزن قلبه إذ رأى عدم
ُ َ َ َُ
ََ َح ح
َ َ َ
مباالة القادة الدينيني من حنو الشعب ،وعدم إجتاه قلوهبم بصدق من حنو الرب الراعي الصاحل الوحيد.
الرب لغة تشبيهيَّة (ع  )6ليتَّهم الفريسيني َّ
ونصابون ورعاة مزيّفون .وح ّذرهم
أبَّنم سارقون ّ
إستخدم ّ
متمحورا حول املكافآت املاديّة وتعظيم ذواهتم.
كل مهّهم
من َّأَّنم ال يهتمون ألمر القطيع ً
ً
أبدا ،بل كان ّ
وأرادوا أن يظهروا يف أحلى حلّة من اخلارج ،إالَّ َّأَّنم كانوا من الداخل صورة عن عظام ميتة وعن جناسة ورايء

البوابة ،بل دخلوا من
وشر (مىت  .)28-27:23ومل يصبحوا رعاة للشعب بطريقة قانونية ابلذهاب إىل ّ
ّ
طريق آخر .وقد إعرتف يسوع َّ ِ
معلمي الناموس كانوا أصحاب نفوذ وسلطة ،إالَّ أنَّه َّ
حذر أتباعه وتالميذه
أن ّ
ختص نموس موسى،
من أن ال يتمثّلوا هبم .وأراد ّ
الرب من أتباعه أن يطيعوا ما يق ّدمه معلّموهم من تعاليم ّ

درسا توضيحيًّا ألتباعه وللفريسيني عن كيف يكون الراعي
لكنَّه ح ّذرهم من رايء الفريسيني .وهو ق ّدم ً
احلقيقي وأراد أن يظهر ذاته كالراعي الصاحل.
ِ
ِ
اح َفظُوهُ َوافح َعلُوهُ،
س الح َكتَ بَةُ َوالح َف ِريسيُّو َن ،فَ ُك ُّل َما قَالُوا لَ ُك حم أَ حن ََتح َفظُوهُ فَ ح
" َعلَى ُك حرس ِي ُم َ
وسى َجلَ َ
ِ
َْحَاالً ثَِقيلَةً َع ِس َرَة
ب أَ حع َماِلِِ حم الَ تَ حع َملُوا ،ألَنَّ ُه حم يَ ُقولُو َن َوالَ يَ حف َعلُو َن .فَِإنَّ ُه حم َحَي ِزُمو َن أ ح
سَ
َولك حن َح َ
ضعونَها َعلَى أَ حكت ِ
اف النَّ ِ
صبِ ِع ِه حمَ ،وُك َّل أَ حع َماِلِِ حم
َ
وها ِبِِ ح
اسَ ،و ُه حم الَ يُ ِري ُدو َن أَ حن َُيَ ِرُك َ
ا حْلَ حم ِل َويَ َ ُ َ
ِ
ِ
ضو َن َع ِ
اب ثِيَاِبِِ حمَ ،و َُِيبُّو َن ال ُحمتَّ َكأَ
َّاس :فَ يُ َع ِر ُ
صائبَ ُه حم َويُ َعظ ُمو َن أ حَه َد َ
َ
يَ حع َملُونَ َها ل َك حي تَ حنظَُرُه ُم الن ُ
ِ
ُوَل ِِف الحمج ِام ِع ،والت ِ
َّحيَّ ِ
ات ِِف األ ح ِ
ِ
ِِ
َّاس:
س األ َ
ََ
َ
َس َواقَ ،وأَ حن يَ حدعُ َو ُه ُم الن ُ
األ ََّو َل ِف ال َحوالَئمَ ،والح َم َجال َ
َسيِ ِدي َسيِ ِدي!" (مَت)7-2:23
ومعلمو الناموس من على
يوجد نوعان من السلطة :سلطة قانونيّة وسلطة غري قانونية .وقد قفز الفريسيون ّ
سور احلظرية ودخلوا خلسة ،ومل تكن خدمتهم نتيجة دعوة من هللا .وكان على عامة الشعب طاعتهم ،إالَّ أنَّه
من الواضح َّأَّنم مل يكنّوا هلم أي إحرتام بسبب حبّهم للظهور ولكسب اإلكرام واإلحرتام الذي ظهر يف
معامالهتم اليوميّة .وأظهر أسلوب تعاملهم مع املولود أعمى َّ
الرب
أبَّنم ال يهتمون ألمر الرعيّة قيد أمنلة .وكان ّ
قد َّ
النبوات أنَّه سيأيت وقت حني أييت رعاة كذبة يقودون الرعيّة بطرق ملتوية.
حذر شعبه من خالل َّ

ِِ ِ
الر ِ
ال
يل ،تَنَ بَّأح َوقُ حل َِلُ حم :ه َك َذا قَ َ
َل َكالَ ُم َّ
َوَكا َن إِ ََّ
ب قَائِالًََ « :ي ابح َن َ
آد َم ،تَنَ بَّأح َعلَى ُر َعاة إ حس َرائ َ
الر ُّ ِ
لر َعاةِ :ويل لِر َعاةِ إِسرائِ َّ ِ
الر َعاةُ الحغَنَ َم؟
س ُه حم .أَالَ يَ حر َعى ُّ
السيِ ُد َّ
َّ
يل الذ َ
ين َكانُوا يَ حر َع حو َن أَنح ُف َ
ب ل ُّ َ ح ٌ ُ
حَ َ
ََتح ُكلُو َن َّ
نيَ ،والَ تَ حر َع حو َن الحغَنَ َم.
سو َن ُّ
الص َ
وف َوتَ حذ ََبُو َن َّ
الس ِم َ
الش حح َمَ ،وتَلحبَ ُ
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ِ
ود ََلح تَس ََِتدُّوهُ ،والض ُّ
َّال
ال َحم ِر ُ
ور ََلح ََتحبُ ُروهَُ ،وال َحمط ُحر ُ ح
يض ََلح تُ َق ُّووهَُ ،وال َحم حج ُر ُ
سُ
َ
وح ََلح تَ حعصبُوهَُ ،وال َحم حك ُ
ِِ ٍ ِ ٍ
ت َمأح َكالً ِْلَ ِمي ِع ُو ُح ِ
وش
ص َار ح
شتَّتَ ح
سلَّطحتُ حم َعلَحي ِه حم .فَ تَ َ
ت بِالَ َر ٍاع َو َ
ََلح تَطحلُبُوهُ ،بَ حل بش َّدة َوبعُحنف تَ َ
ت غَنَ ِمي ِِف ُك ِل ا حْلِبَ ِ
الَ ،و َعلَى ُك ِل تَل َعالَ ،و َعلَى ُك ِل َو حج ِه األ حَر ِ
ض.
ضلَّ ح
شتَّتَ ح
ا حْلَحق ِلَ ،وتَ َ
تَ .
ِ
اْسَعُوا َكالَ َم ا َّلر ِ
بَ :ح ٌّي أ َََن،
ت غَنَ ِمي َوََلح يَ ُك حن َم حن يَ حسأ ُ
الر َعاةُ ح
ك أَيُّ َها ُّ
شتَّتَ ح
تَ َ
ش« .فَلِذلِ َ
َل أ حَو يُ َفت ُ
ث إِ َّن غَنَ ِمي صار ح ِ
ت غَنَ ِمي َمأح َكالً لِ ُك ِل َو حح ِ
ش
يَ ُق ُ
الر ُّ
السيِ ُد َّ
ول َّ
بِ ،م حن َح حي ُ
ص َار ح
يم ًة َو َ
ت غَن َ
ََ
ك
ا حْلَحق ِل ،إِ حذ ََلح يَ ُك حن َر ٍاع َوالَ َسأ ََل ُر َع ِاِت َع حن غَنَ ِميَ ،وَر َعى ُّ
س ُه حم َوََلح يَ حر َع حوا غَنَ ِمي ،فَِلذلِ َ
الر َعاةُ أَنح ُف َ
ب :هأَنَ َذا َعلَى ُّ ِ
الر ِ
ب غَنَ ِمي ِم حن
ب :ه َك َذا قَ َ
الر ُّ
الر َعاةُ ح
السيِ ُد َّ
ال َّ
اْسَعُوا َكالَ َم َّ
أَيُّ َها ُّ
الر َعاة َوأَطحلُ ُ
الر َعاةُ أَنح ُفسهم ب ع ُد ،فَأ َ ِ
يَ ِد ِه حمَ ،وأَ ُك ُّف ُه حم َع حن َر حع ِي الحغَنَ ِمَ ،والَ يَ حر َعى ُّ
ص غَنَ ِمي ِم حن أَفح َو ِاه ِه حم فَالَ
َ ُ ح َح
ُخل ُ
َل َع حن غَنَ ِمي َوأَفح تَ ِق ُد َهاَ .ك َما يَ حفتَ ِق ُد
َسأ ُ
تَ ُكو ُن َِلُ حم َمأح َكالً .ألَنَّهُ ه َك َذا قَ َ
الر ُّ
السيِ ُد َّ
ال َّ
ب :هأَنَ َذا أ ح
َّ ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ُخ ِلص َها ِمن َِ
ِ ِ
َجي ِع
الراعي قَط َيعهُ يَ حو َم يَ ُكو ُن ِِف َو حسط غَنَمه ال ُحم َشتَّتَة ،ه َك َذا أَفح تَق ُد غَنَمي َوأ َ ُ ح
ت إِلَحي َها ِِف يَ حوِم الحغَحي ِم َوالضَّبَ ِ
اب.
شتَّتَ ح
األ ََماكِ ِن الَِِّت تَ َ
الراعي القانوي للقطيع
أكمل يسوع كالمه عن خدمته يف كونه راعي إسرائيل ،واملالك احلقيقي لشعب هللا .وقد إنطلق كالمه من
"بواب احلظرية" يوحنا املعمدان" :ه َذا
مبادىء قانونيّة :فخدمته شهد عنها هللا بصوته خالل معموديته على يد ّ
ِ ِ
ت" (مَت .)17:3
يب الَّ ِذي بِ ِه ُس ِرحر ُ
ُه َو ابحن ي ا حْلَب ُ
ِ
مل يشهد هللا واألنبياء عن خدمة يسوع فقط ،بل َّ
إن رسالته محلت احلق والسلطة" :ألَنَّهُ َكا َن يُ َعل ُم ُه حم َك َم حن لَهُ
ِ
ط إِنحسا ٌن ه َك َذا ِمثحل ه َذا ا ِإلنحس ِ
َّ ُّ
ان!" (يوحنا .)46:7
َ
س َكالح َكتَ بَة( ".مَت َ" .)29:7لح يَتَ َكل حم قَ َ
َ
ُس حلطَا ٌن َولَحي َ
ِ
فعندما كان يسوع يتكلَّم ،كان الناس يسمعون .وخيربن لوقا يف حادثة أخرى َّ
ومعلمي
أن رؤساء الكهنة ّ
الناموس وقادة الشعب حاولوا قتل يسوع ،لكنهمََ ":لح ََِي ُدوا َما يَ حف َعلُو َن ،أل َّ
َن َّ
ب ُكلَّهُ َكا َن ُمتَ َعلِ ًقا بِ ِه
الش حع َ
يَ حس َم ُع ِم حنهُ( ".لوقا .)48:19
ما هو األمر الذي جذبك إَل املسيح َّأوالً؟ هل ميكنك أن تشرح ملاذا إجنذبت إَل رسالته؟

ضا ِف العدد َ " :4و ح
شرح يسوع األمر للفريسيني كالتايل " :ح
اف
اْلَِر ُ
اْلَِر ُ
ص حوتَهُ" (ع  ،)3ونقرأ أي ً
اف تَ حس َم ُع َ
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ص حوتَهُ ".إستخدم يسوع صورة ميكن للجميع فهمها وهي صورة املرعى الذي كان جزءًا
تَ حت بَ ُعهُ ،ألَنَّ َها تَ حع ِر ُ
ف َ
من اليهودية والسامرة حيث طبيعة األرض صخرية وكانت تُستخدم يف األغلب لرعاية املاشية .وقد عشت يف

العام  1987يف "بيت حنينا" اليت تبعد عدَّة أميال إبجتاه مشال أورشليم .وكانت رؤية قطعان املاشية أمر
إعتيادي يقودها فتيان مل تتجاوز أعمارهم الثالثة عشرة من العمر ،وقد وضعوا األجراس حول أعناق الغنم
إلجيادها يف حال ضاعت .ويف الواقع َّ
حجرا على شاة اتئهة يف قمران
فإن أحد هؤالء الرعاة كان قد رمى ً
ابلقرب من البحر امليت ،ووجد إحدى لفائف البحر امليت اليت هي أهم اإلكتشافات األثرية املعاصرة.
األول (األعداد  )6-1هي عن حظرية مجاعيَّة يف قرية .وتعين الكلمة
إ ًذا ،الصورة اليت يق ِّدمها يسوع يف اجلزء َّ
األول يف اللغة اليوننية  aulēأي الفناء أو الباحة اخلارجيَّة .وكان معظم الناس يف القرية
"حظرية" يف العدد َّ
جيزون األغنام يف ربيع كل سنة .وعند َّناية كل يوم ،كان الرعاة
ميتلكون املاشية كمصدر رزق هلم .وكانوا ّ
يُرجعون أغنامهم إىل تلك املراعي .والكلمة "بوابة" املستخدمة يف اللغة اليوننية  thyraتعين "الباب".
وكانت حتيطها جدران عالية ينمو عليها العلّيق .وكان القطيع يف أمان داخل تلك اجلدران حيرسها شخص
موضع ثقة ال ميلك املفتاح أحد سواه .ويف صباح اليوم التايل كان مجيع الرعاة أيتون فيفتح الباب هلم ويبدأون
َّبناداة أو غناء أ غنية مميزة تعرفها أغنامهم .وكانت األغنام خترج من احلظرية اتبعة صوت راعيها .ومل خترج من
احلظرية سوى األغنام اليت يدعوها راعيها .وبسبب وجودها مع الراعي لفرتة زمنية طويلة ،كانت تلك األغنام
تعرف صوته وكان هو يعرف أمساءها .وغالبًا ما كانت تُسمى نسبة إىل صفة متلكها مثل "األذن السوداء" أو
اخلاصة لكل شاةَّ ،
ألن عالقته كانت فرديَّة مع كل واحدة
"الصدر األبيض" .وكان الراعي يعرف املميزات َّ

منها.
حىت عندما كانوا يعربون األَّنار .وكانوا يتبعونه إىل أي مكان يقودهم إليه
كان القطيع يتبع الراعي بثقة اتمةَّ ،
َّ
ألَّنم كانوا يثقون َّ
أبن إبمكانه رؤية األشياء أكثر منهم وأبنَّه سوف يقودهم إىل مراع خضراء .وكان الراعي
يعرف الطريق ،فلم يكونوا حباجة ليقلقوا إىل أين سيأخذهم .سيكونون أبمان.
يسوع ،الراعي الصاحل

اْلِر ِ
اف.
ضا«:ا حْلَ َّق ا حْلَ َّق أَقُ ُ
"ف َق َ
وع أَيح ً
س ُ
ول لَ ُك حم :إِِّن أ َََن ََب ُ
ب حَ
ال َِلُ حم يَ ُ
َجيع الَّ ِذين أَتَوا قَب ِلي هم س َّرا ٌق ولُصوص ،و ِ
ِ
لك َّن ح
اف ََلح تَ حس َم حع َِلُ حم.
اْلَِر َ
َ ُ َ ح ح ُح ُ َ ُ ٌ َ
ج َوََِي ُد َم حر ًعى.
أ َََن ُه َو الحبَ ُ
اب .إِ حن َد َخ َل ِِب أ َ
َح ٌد فَيَ حخلُ ُ
ص َويَ حد ُخ ُل َوَُيح ُر ُ
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ت لِتَ ُكو َن َِلُ حم َحيَاةٌ َولِيَ ُكو َن َِلُ حم
اَ َّ
لسا ِر ُق الَ ََيِحِت إِالَّ لِيَ حس ِر َق َويَ حذبَ َح َويُ حهلِ َ
ك َ ،وأ ََّما أ َََن فَ َق حد أَتَ حي ُ
الر ِ
الر ِ
اْلِر ِ
اعي َّ ِ ِ
اف.
اعي َّ
الصالِ ُحَ ،و َّ
ض ُل .أ َََن ُه َو َّ
أَفح َ
سهُ َع ِن ح َ
الصال ُح يَ حبذ ُل نَ حف َ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
اعيا ،الَّ ِذي لَحيس ِ
ت ح
ب ُم حقبِالً َويَ حت ُر ُك ح
اف
اْلَِر ُ
اْلَِر َ
س َر ً
اف لَهُ ،فَ يَ َرى الذئح َ
َ
َوأ ََّما الذي ُه َو أَجريٌَ ،ولَحي َ
َجري ،والَ ي ب ِاَل َِب حْلِر ِ
اْلِر َ ِ
وي حهرب ،فَ ي حخطَ ُ ِ
ِ
ِ
اف.
اف َويُبَد ُد َهاَ .واألَجريُ يَ حه ُر ُ
ََ ُ ُ َ
ب ألَنَّهُ أ ٌ َ َُ
ف الذئح ُ
َ
ب حَ
الر ِ
اص ِِت تَ حع ِرفُِِن،
اص ِِت َو َخ َّ
ف َخ َّ
اعي َّ
الصالِ ُحَ ،وأَ حع ِر ُ
أ ََّما أ َََن فَِإِّن َّ
اْلِر ِ
ف اآلب .وأ َََن أ َ ِ
َك َما أ َّ
اف( ".يوحنا )15-7:10
َن َ
اآلب يَ حع ِرفُِِن َوأ َََن أَ حع ِر ُ َ َ
َض ُع نَ حفسي َع ِن ح َ
سريا
ينتهي العدد السادس من دون تفسري للغة التشبيهية اليت إستخدمها يسوع ،لذا أتت األعداد  15-7تف ً
ملا قاله .وكان قد قال يف أعداد سابقة إنَّه أييت إىل الباب ويدعو خرافه أبمسائهاَّ ،أما اآلن فقد إختلفت
الصورة لتشري إىل أشهر الصيف حني تكون اخلراف قد أكلت العشب كله يف القرى اجملاورة .فعندما كان
يصبح الطقس دافئًا كان الراعي يقود قطيعه إىل خارج البلدة لعدَّة ّأايم حبثًا عن مراعي خضراء .وكان من

الصعب العودة إىل البلدة عند حلول الظالم ،فكان يفتّش عن كهف قريب أو مكان مسيّج مبين من
احلجارة املتوافرة على جبال السامريّة واليهوديّة يستخدمه كحظرية خلرافه لليلة واحدة .وكان العلّيق أو الشوك
على السياج مينع الذائب من الدخول إىل احلظرية .وكان إبمكان الذائب الدخول من مكان واحد فقط وهو

الباب وهو املكان الذي كان ينام فيه الراعي .وقال يسوع إنَّه هو الباب حيث كان إبمكان اخلراف أن
تدخل أو خترج (عدد  .)9وكان بذلك يشري إىل َّ
أن اخلراف اليت تدخل من "بوابة اخلراف" ال تعود خترج
اثنية َّ
ألَّنا كانت تُق ّدم كذابئحَّ .أما يسوع فقال َّ
إن اخلراف تدخل وخترج مطمئنة أل ّن الراعي موجود عند
الباب حلراستها .وكانت تشعر ابإلطمئنان خالل الليل ألنَّه موجود جبانبها وهو حيبها وسيحميها من
الذائب.
عندما نفكر َّ
ِبن يسوع هو "الباب" ،غالبًا ما نفكر ِبنَّه الباب الذي َيخذَن إَل اآلب .ويُصور لنا هنا
بوضوح على أنَّه اْلارس الذي يقينا من شر الذائب؟ ِبية طريقة يسوع هو َبب ْحاية ِف حياتك؟ وهل
تعاوَن من قِبلِك؟
يتطلب ذلك ً
"أن هو الباب" هي اثلث عبارة من العبارات اليت قاهلا يسوع عن نفسه "أن هو  ."...ويقول يسوع للذين

ي ّدعون أبنَّه ال توجد طرق عديدة أتخذن إىل هللا ،أبنَّه هو ابب احلظرية اليت هي إشارة للحياة األبديّة وإشارة
إىل الشعور ابإلطمئنان واألمان لوجوده معنا .توجد طريق واحدة ،ويسوع هو هذه الطريق .وعلينا أن أنيت
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َح ٍد غَ حِريهِ ح
الس َم ِاء ،قَ حد
ت َّ
آخ ُر ََتح َ
اس ٌم َ
س ح
س ِِب َ
اْلَالَ ُ
إليه ألنَّه ال توجد طريق أخرى سواهَ .
"ولَحي َ
ص .ألَ حن لَحي َ
أُ حع ِطي ب حني الن ِ ِ ِ
ص" (أعمال الرسل .)12:4
َََ
َّاس ،بِه يَ حن بَغي أَ حن ََنحلُ َ
نظن أنَّه يوجد طريق آخر نتق ّدم من خالله إىل هللا .ولو كان هناك طريق آخر بدل أن
خندع أنفسنا إن كنَّا ّ
عوضا عنَّا ،أال تعتقد َّ
أن هللا كان سيختاره؟ مشكلتنا هي أنَّنا مجيعنا نتوه كما تتوه
حيمل إبن هللا القصاص ً
ضلَلحناِ .ملحنا ُك ُّل و ِ
اح ٍد إِ ََل
اخلراف عن الراعي .وقد خلَّص النيب إشعياء األمر على الشكل التايلُ ":كلُّنَا َكغَنَ ٍم َ َ َ
َ
ضع َعلَحي ِه إِ حْثَ َِ
َج ِيعنَا( ".إشعياء .)6:53
الر ُّ
طَ ِر ِيق ِهَ ،و َّ
ب َو َ َ
ت لِتَ ُكو َن َِلُ حم َحيَاةٌ َولِيَ ُكو َن َِلُ حم
وهناك من يسعى ليقتلنا وحيطمنا ،لكن يسوع قالَ " :وأ ََّما أ َََن فَ َق حد أَتَ حي ُ
ض ُل( ".ع  .)10وجتعلنا هذه العبارة نطرح السؤال :إن كان املسيح قد أتى ليعطينا احلياة ،فما الذي كنَّا
أَفح َ
الرب
منلكه قبل أن أييت؟ ال حنصل على احلياة احلقيقية اليت يعطيها هللا إالَّ من خالل التوبة واإللتجاء إىل ّ
يسوع املسيحَّ .أما قبل ذلك فنحن خراف ضائعة وأموات ابلذنوب واخلطااي (أفسس1:2و .)5والطريقة
متردن وخطااين .وهذا ما فعله
الوحيدة لنخلص من خطااين وموتنا كانت َّبوت بديل عنّا حيمل عقاب ّ
ِ
يسوع .لقد وضع هللا على املسيح أجرة خطااين مجيعنا .وَّبا َّ
املتجسد ،كان الوحيد الذي
أن يسوع كان هللا
ّ

إستطاع أن يشفي غليل العدالة اإلهليَّة .فاهلل وحده هو القادر أن يدفع الثمن بدل مجيعنا ،فقدَّم حياته بدل
حياتنا .وأعتقد أنَّكم توافقوين الرأي َّ
أبن هذا تبادل مميّز يعود ملصلحتنا أكثر مما ميكن أن نستوعب .دعوين
مستخدما معادلة .فمثالً إن كنَّا نفكر يف عامل النمل ،كم منلة جمتمعة تساوي
أشرح األمر بطريقة أخرى
ً
حىت النمل املوجود كلّه .ودعون نذهب يف تفكرين
احدا؟ ماليني النمل ،رََّّبا عشرة ماليني منلة ،أو َّ
شخصا و ً
ً

أعمق من ذلك ،كم شخص جمتمعون يساوون خالق الكون الرب نفسه؟ ال شيء يساويه .وحنن نتكلّم هنا
عن تبادل حياة اإلله األبدي حبياتنا الفانية .وهلذا السبب َّ
فإن موت املسيح دفع مثن ك ّل خطاايك .فال إنسان
ِ
كل اخلراف
فالرب وضع على إبنه
يستطيع أن يغفر اخلطااي ،إالَّ رب اجملد وقد فعل ذلكّ .
ّ
املتجسد خطااي ّ

التائهة .ويقول الكتاب املق ّدس إنَّه عندما نؤمن أنَّه مات بدالً عنَّا حنصل على احلياة من هللا إذ جيددن روحه
إشرتينا بواسطة الثمن املدفوع بدالً عنَّا من خالل دم
القدوس ويعطينا احلياة ونولد من جديد من فوق .لقد ُ
املسيح املسفوك من أجلنا .وحنن خراف ميلكنا الراعي الصاحل الذي بذل نفسه عنها.
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نقرأ يف العدد  14رابع عبارة تبدأ ب ــِ "أن هو" اليت قاهلا يسوع" :الراعي الصاحل" .ويقارن بني رعايته خلرافه
ِ
ويفسر وليم ﭘ ــاركلي كلمتني يف اللغة
وبني رعاية رعاة إسرائيل املزيّفني واملأجورين الذين ال أيهبون خلرافهمّ .

اليوننيَّة تُرمجتا إىل "الصاحل":
"يصف يسوع نفسه ابلراعي "الصاحل" .ويف اللغة اليوننية توجد كلمتان تعنيان "صاحل" .فالكلمة
كل بساطة امليزات األخالقيّة ألحدهم ،بينما الكلمة  kalosفتعين َّ
أن الصالح ممزوج
 agathosتعين ب ّ
جباذبية تضيف إليه مجاالً .وعندما ُو ِصف يسوع ابلراعي إستُخدمت الكلمة  .kalosفيسوع ميلك صفات
أحيان نسمع عن سكان بلدة أو قرية يتكلّمون عن طبيب
تتخطَّى الوفاء والكفاءة فتضيف إليه مجاالً .و ً

صاحل يف منطقتهم .فهم ال يف ّكرون حينها بكفاءة الطبيب أو مهارته ،بل يف ّكرون بتعاطفه ولطفه وكرمه

الذي يق ّدمهم لآلخرين ما جيعله صدي ًقا للجميع .ففي صورة يسوع كالراعي الصاحل جند مجاالً ابإلضافة إىل

القوة والقدرة" .1
ّ

مثّ يقول يسوع ملستمعيه إنَّه يعرف خرافه وخرافه تعرفه (ع .)14
اص ِِت (خراِف) تَ حع ِرفُِِن" .كيف ميكننا بطرق عملية أن منيز
اص ِِت (خراِف) َو َخ َّ
ف َخ َّ
يقول يسوع" :أَ حع ِر ُ
صوت الراعي من بني كل األصوات األخرى؟

أعتقد أنَّه يعين أنَّه يعرفنا عن قرب ،وهو يعرفنا من الداخل واخلارج .ويستخدم الالهوتيون كلمة كبرية للتعبري
كل وقت ،وليس هناك ما ال يعلمه.
"كلي املعرفة" .فهو يعلم كل شيء يف ّ
عن قدرة هللا على معرفتنا وهي ّ
ي أمر ال
وهو مل يكن ً
يوما حباجة لكي يتعلّم عن تلك األمور أو يقرأ عن األحداث .وال ميكننا إخباره أب ّ
أيضا ألنَّه هو هللا .وهو لديه املعرفة الكاملة واحلكمة الكاملة والفهم
كلي القدرة ً
يعرفه مسب ًقا .والرب يسوع ّ
لكل ما جيري .واملعرفة الكاملة هي إمتالك للحقائق الوثيقة .واحلكمة الكاملة هي التطبيق الصحيح
الكامل ّ
وما عن
"كلي املعرفة" جتعل هللا معص ً
للحقائق والفهم الكامل أبنَّه ميكنه ّ
تصور احلقائق وتفسريها .وميزة ّ
أي غلط أو خطأ (مزمور  .)10-1:139من الرائع معرفة أنَّه ابلرغم من أنَّه يعرف
اخلطأ ،فهو ال يرتكب ّ
كل شيء ،إالَّ أنَّه ما يزال حيبنا ويهتم ألمرن .إنَّه ابلفعل الراعي الصاحل املمتلىء مجاالً!
عنَّا ّ

ِ
ورب .وبينما ننمو يف عالقتنا مع
ال منلك ملكة املعرفة الكاملة ،لكن ميكننا أن نعرفه عن قرب كمخلّص ّ
ابلتقرب منه ومعرفته عن كثب.
املسيح ،نكتشف أنَّه ميكننا اإلستمتاع ّ
William Barclay, The Daily Study Bible, The Gospel of John, The Saint Andrew Press, Edinburgh, page 62.
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قطيع واحد وراعي واحد
ُخر لَيس ح ِ ِ ِ ِ
" َوَِل ِخ َر ٌ
ص حوِِتَ ،وتَ ُكو ُن َر ِعيَّةٌ
حك أَيح ً
ريةِ ،يَ حن بَ ِغي أَ حن ِآِتَ بِتِل َ
ضا فَ تَ حس َم ُع َ
ت م حن هذه ا حْلَظ َ
اف أ َ ُ ح َ
ِ
ِ ِ ِ
ضا.
آلخ َذ َها أَيح ً
َض ُع نَ حف ِسي ُ
اآلب ،ألَِّن أ َ
َواح َدةٌ َوَر ٍاع َواح ٌدِ .ل َذا َُيبُِِّن ُ
آخ َذ َها
َح ٌد ََي ُ
َض َع َها َوَِل ُس حلطَا ٌن أَ حن ُ
َضعُ َها أ َََن ِم حن ذَ ِاِتَِ .ل ُس حلطَا ٌن أَ حن أ َ
حخ ُذ َها ِم ِِن ،بَ حل أ َ
سأَ
لَحي َ
ِ
ث أَي ً ِ
ضاِ .
هذ ِه الحو ِ
ِِ
سبَ ِ
ب ه َذا الح َكالَِم.
أَيح ً
ضا انحش َقا ٌق بَ ح َ
صيَّةُ قَبِلحتُ َها م حن أَِِب» .فَ َح َد َ ح
َ
ني الحيَ ُهود ب َ
ال َكثِريُو َن ِم حن ُه حم«:بِ ِه َش حيطَا ٌن َو ُه َو يَ حه ِذي .لِ َما َذا تَ حستَ ِمعُو َن لَهُ؟»
فَ َق َ
آخرو َن قَالُوا«:لَحيس ه َذا َكالَم من بِ ِه َش حيطَا ٌن .أَلَع َّل َش حيطَ ًاَن ي حق ِدر أَ حن ي حفتَح أَ حعني الحعمي ِ
ان؟"
َ
َ ُ َ َ َُ ُ ح َ
َ َح
َُ
َ
(يوحنا)21-16:10

وإمتعاضا بسبب احلقائق اليت قاهلا .لقد أزعج األذهان إذ أظهر حقيقة قلوب
َّدا يسبِّب يسوع غضبًا
ً
جمد ً

إستقطااب من جديد بني الناس بينما إفتكروا فيما كان
الرعاة الكذبة .وسببت الكلمات اليت قاهلا عن نفسه
ً
يسوع ابلفعل يقول عن نفسه .واخلراف "األخرى" اليت أشار إليها يسوع هم األمم الذين ليسوا من احلظرية
نفسها وليسوا عرب ِ
اينّ األصل .فاإلجنيل أتى إىل اليهود َّأوالً ،ومن مث نقرأ يف أعمال الرسل َّ 10أَّنا كانت إرادة
ِ
هللا منذ البدء أن يدعو األمم للتوبة وطاعة كلمة الرب .يف الواقعَّ ،
يك
فإن الوعد أتى إىل إبراهيم":تَـتَـبَ َارُك ف َ
ِ
يع قَـبَائِ ِل األ َْر ِ
ض( ".تكوين  .)3:12فالرب يسوع اآليت من نسل إبراهيم سيجمع اليهود واألمم يف حظرية
َمج ُ

واحدة حتت رعاية راع واحد .الحظ َّ
أن هذا األمر ال يعين أنَّه سيرتك القطيع األصيل ،بل قال إنَّه سيكون
هناك قطيع واحد وراعي واحد يبذل نفسه عن قطيعه لكي حيصلوا على مغفرة اخلطااي وحياة جديدة .وحنن
نلوم الشيطان على صلب املسيح .فبالرغم من أنَّه يتحمل مسؤولية ما فعله على الصليب ،إالَّ َّ
أن هذه كانت
خطَّة هللا منذ بدء اخلليقة.
القصة عن رجل
قصة قصرية من خالل اإلنرتنت شاركها د .دونلد غراي ابرَّناوس .حتكي َّ
مسعت منذ فرتة َّ

أشجارا منت جدًّا لتصبح ضخمة فزاد فخره هبا .وكان من عادته التمشي بني
عقارا غرس فيه
ً
كان ميلك ً
عدو يكرهه بش ّدة وكان حياول مر ًارا وتكر ًارا إزعاج صاحب
األشجار والتمتع جبماهلا .وكان لذلك الرجل ّ
األمالك .فقام خبطَّة ِ
فقرر أن يذهب إىل األمالك ليالً ويقطع إحدى أمجل األشجار.
ضمن أن جترح قلبهَّ .

تقرحت يداه وآملته
فأسا
عمل على خطّته إبجتهاد ،وأخذ ً
ً
ومنشارا وبدأ بقطعها .وعمل طوال الليل حىت ّ
متجها مع رجل آخر حنو الشجرة اليت كان يعمل على قطعها.
عضالته .وعند بزوغ الفجر ،رأى املالك ً
أرضا .فصرخ املالك إببتهاج ،إالَّ َّ
أن أحد األغصان
حىت وقعت الشجرة ً
فضاعف جمهوده وسارع يف العمل ّ
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أرضا يف أمل شديد .وظهرت كراهيته حنو املالك فصرخ فيه عندما تقدَّم منه .قال له
وقع على الرجل وأرداه ً
املالك" :أنت أردت أن تؤذيين ،لكن دعين أريك ما فعلت .هذا الرجل الذي بصحبيت هو املهندس لبيت
مجيل أنوي بناءه وسط هذه األشجار .وكان من الضروري قطع إحدى األشجار إلفساح اجملال للبناء .أنظر
إىل هذا املخطط ،فالشجرة اليت عملت على قطعها طوال الليل واليت ستكون سبب موتك اآلن هي الشجرة
ِ
يؤد بك عملك إىل أيَّة
اليت جيب قطعها لبناء البيت .لقد عملت يل معروفًا من دون أن تدرك ذلك ،ومل ّ
نتيجة .وها َّ
إن املرارة ستكون طعامك يف األبدية".
الرب يسوع .لكن هللا كان قد رأى
ظن الشيطان أنَّه حذق عندما حاول أن يغلب هللا بصلب إبنه ّ
لقد ّ
اجملهود الذي سيقوم به وقد خطَّط له جللب أبناء كثريين إىل اجملد (عربانيني  .)10:2وسنسطع كاجلواهر
يوما ما أمام راعينا:
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وع ًة َعلَى أ حَرضه( ".زكرَي
ك الحيَ حومَ .ك َقطي ٍع َش حعبَهُ ،بَ حل َكح َج َارة الت ِ
الر ُّ
ص ُه ُم َّ
ب إِِلُُه حم ِِف ذل َ
َّاج َم حرفُ َ
"و ُُيَل ُ
َ
)16:9
الرب نفسه هو الذي خيلِّص شعبه .يوجد رعاة روحيون هنا على األرض الذين أوكلهم
يف النهاية ّ
دائما إىل أنَّه هو نفسه الراعي لنا .وجيب أن منيّز صوته ،وال نذهب وراء
ّ
الرب بقطيعه .لكن علينا أن نتنبّه ً
صوت غريب .ما يعين أنَّه علينا أن نعرف كلمته ونعرف طرقه ومنيّز ذلك الصوت الصغري الذي يقودن الروح
القدس من خالله.
تكف عن إتباع
عذرا أبن ّ
ستأيت أوقات حني سيخيب أملك ببعض الناس .ال تدع ذلك يكون ً
الراعي احلقيقي .فجميعنا مسؤولون عن اخليارات اليت نقوم هبا ،وأبن نبقي قلوبنا متصلة براعي أنفسنا
وتتكرر يف كتاابته فكرة
احلقيقي .ويعلّمنا إجنيل يوحنا أبسلوب عملي كيف نثبت يف املسيح ونبقى معهّ .
الرب .كيف ال وقد عُرف يوحنا ب ــِ "التلميذ الذي حيبه يسوع ".لقد فهم بعمق
الشعور ابألمان حتت عناية ّ

الرب اململوؤة ابحملبّة والعناية.
طبيعة ّ
املزمور  23هو من أشهر النصوص يف الكتاب املق ّدس ويتم اإلستشهاد به بكثرة .فهو يُظهر لنا
طبيعة الراعي الصاحل ،وما ميكننا أن نتوقع عندما نتبعه .رَّبا تريد أن تصرف بعض الوقت يف قرائته .نقرأ يف
اعي فال يعوزين شيء ".وهذه هي اإلمتيازات اليت حنصل عليها عندما نتبع الراعي الصاحل،
العدد " :1الرب ر ّ
فهو يق ّدم لنا:
 .1اإلرشاد
 .2الوفرة والقوت

 .3احلماية واألمان
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 .4الفرح سالم الفكر
 .5الثقة والتعزية
 .6الفرح يف حمضره.
ما الذي َتتاجه َبألكثر من بني كل األمور املذكورة أعاله؟ إخَت واحدة منها واطلب من الرب أن يظهر
ذاته لك من خالِلا .وإن كنتم تقرأون هذا الدرس كمجموعة ،شارك األمر مع آخرين وصلوا مع
ضا.
بعضكم بع ً

اعي .ساعدين كي أمسع صوتك بدل أن أختار ما
صالة :أشكرك اي رب ألنَّك وعدت أن تكون ر ّ
إين أتطلّع إليك وأثق
أغري إجتاهيّ .
أريده أن .وساعدين أن أميّز صوتك بسرعة عندما تريدين أن ّ
أبنك ستحفظ روحي .آمني.

Keith Thomas
Email: keiththomas7@gmail.com
Website: www.groupbiblestudy.com
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