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 يسوع الراعي الصاحل
21-1:10يوحنا   

 
 يف شعرت حينها؟ مع اآلخرين.ك سؤال للمناقشة: هل سبق أن ُسرق منك شيء ما؟ شارك قصتك

 
َراِف، َبلح َيطحَلُع ِمنح مَ " ُخُل ِمَن الحَباِب ِإََل َحِظريَِة اْلِح َقَّ َأُقوُل َلُكمح: ِإنَّ الَِّذي اَل يَدح َقَّ اْلح ِضٍع َاْلح وح

َراِف. آَخَر، فَ  ُخُل ِمَن الحَباِب فَ ُهَو رَاِعي اْلِح . َوَأمَّا الَِّذي يَدح  َذاَك َساِرٌق َوِلصٌّ
َاٍء َوُُيحرُِجَها.   َاصََّة ِبَِْسح ُعو ِخَراَفُه اْلح تَُه، فَ َيدح َمُع َصوح َراُف َتسح َتُح الحبَ وَّاُب، َواْلِح  ِِلَذا يَ فح
َاصََّة يَذح   َرَج ِخَراَفُه اْلح َتُه. َوَمََت َأخح َا تَ عحِرُف َصوح بَ ُعُه، أَلَّنَّ َراُف تَ ت ح  َهُب َأَماَمَها، َواْلِح
َت الحُغَرََبِء«. هَذا الحَمَثُل قَالَهُ   َا اَل تَ عحِرُف َصوح بَ ُعُه َبلح ََتحُرُب ِمنحُه، أَلَّنَّ  َِلُمح َيُسوُع، َوَأمَّا الحَغرِيُب َفالَ تَ ت ح

َهُموا َما ُهوَ     (6-1:10" )يوحنا الَِّذي َكاَن يَُكلِ ُمُهمح بِِه.َوَأمَّا ُهمح فَ َلمح يَ فح
  

 رعاة غري قانونيني
موجوًدا يف الباحة اخلارجيَّة للهيكل اليت متتّد على مسافة شفاه الذي    األعمى ال بدَّ أن يسوع وجد اإلنسان 

ستمعون إىل احلديث الذي . ونقرأ يف العدد األربعني أنَّ الفريسيني كانوا ي(35:9)يوحنا    مخسة وثالثني فدَّانً 
م حتدَّوا يسوع    . الروحيّ   بسبب كالمه عن عماهمدار بني يسوع والرجل، وأَّنَّ

( 37:21قابل جلبل اهليكل )لوقا  خيربن لوقا أنَّه كان من عادة يسوع أن يراتح يف املساء يف جبل الزيتون امل
ومن املرجَّح أن يكون قد دار احلديث   .اخلرافذرع من وادي قدرون، وابلقرب من بوابة  األعلى بعد مئات  

 ت نمال الشرقّي ملدينة أورشليم. وكابينه وبني الفريسيني بينما كان خيرج من البوابة الواقعة على اجلانب الش
ّ  " ألن اخلراف"بوابة    ُتدعى  تلك البوابة إىل مكان تقدمي الذابئح يف اهليكل بعد   كانت ُتدخل منها   اخلراف  ّّ

مستخدًما مشاهد "صور  وكان من عادة يسوع أن خيتار مواقع معروفة لتوضيح تعليمه  أن تكون قد ُغِسلت.  
 ا الناس. يفهمه  كالمّية" 

ا إستخدم يسوع حادثة مرور   مع راعيهم بينما كان يتحدَّث مع الفريسيني عن كيفية   اخلرافرَّبَّ
ن ينتظر مع القطيع عند تلك رعايتهم لشعب الرب، مشدًِّدا على قدسّية ذلك العمل. وال بّد أنَّ الراعي كا 

خلفّية كانت    اليت كانوا يقدِّموَّنا يوميًّا ذابئح وتقدمات. ال بدَّ أنَّ هذه  اخلرافالبوَّابة ليستلم من الكهنة مثن  
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ُُموَع "الرسالة اليت قدَّمها. وحنن نعلم أنَّ يسوع حتنَّن على شعبه إذ رآهم كغنم من دون راٍع:   َوَلمَّا رََأى اْلح
َزِعِجنَي َوُمنحَطرِحِ ََتَنَّ  وحزن قلبه إذ رأى عدم (. 36:9." )مَت  نَي َكغََنٍم اَل رَاِعَي َِلَاَن َعَليحِهمح، ِإذح َكانُوا ُمن ح

 من حنو الرب الراعي الصاحل الوحيد.  بصدققلوهبم    دينيني من حنو الشعب، وعدم إجتاهمباالة القادة ال 
م سارقون ونّصابون ورعاة مزيّفون. وحّذرهم هم ا( ليتَّ 6إستخدم الرّب لغة تشبيهيَّة )ع   لفريسيني أبَّنَّ

م ال يهتمون ألمر القطيع أبًدا، بل كان كّل مّههم متمحورًا حول املكافآت املاديّة وتعظيم ذواهتم.   من أَّنَّ
م كانوا   ورايء   الداخل صورة عن عظام ميتة وعن جناسة   من وأرادوا أن يظهروا يف أحلى حّلة من اخلارج، إالَّ أَّنَّ

، بل دخلوا من ةومل يصبحوا رعاة للشعب بطريقة قانونية ابلذهاب إىل البّواب(.  28-27:23وشّر )مىت 
طريق آخر. وقد إعرتف يسوع أنَّ معلمِّي الناموس كانوا أصحاب نفوذ وسلطة، إالَّ أنَّه حذَّر أتباعه وتالميذه 

ا ما يقّدمه معّلموهم من تعاليم ختّص نموس موسى، أراد الرّب من أتباعه أن يطيعو و من أن ال يتمثّلوا هبم.  
لكنَّه حّذرهم من رايء الفريسيني. وهو قّدم درًسا توضيحيًّا ألتباعه وللفريسيني عن كيف يكون الراعي 

    احلقيقي وأراد أن يظهر ذاته كالراعي الصاحل. 
َعُلوُه، َجَلَس الحَكتَ َبُة َوالحَفر ِيِسيُّوَن،    َعَلى ُكرحِسيِ  ُموَسى "  َفظُوُه َواف ح َفُكلُّ َما قَاُلوا َلُكمح َأنح ََتحَفظُوُه فَاحح

َاالً ثَِقيَلًة َعِسَرَة َحَسَب َأعحَماِلِِمح اَل تَ عحَمُلواَولِكنح   ُمح ََيحزُِموَن َأْحح َعُلوَن. فَِإَّنَّ ُمح يَ ُقوُلوَن َوالَ يَ فح ، أَلَّنَّ
َتاِف النَّ  ِل َوَيَضُعوََّنَا َعَلى َأكح َمح ِبِعِهمح،  اْلح وَُكلَّ َأعحَماِلِِمح يَ عحَمُلوََّنَا اِس، َوُهمح الَ يُرِيُدوَن َأنح َُيَر ُِكوَها ِبِِصح

َداَب ثَِياِِبِمح، َوَيُِبُّوَن الحُمتََّكأَ اأَلوََّل ِف ِلَكيح تَ نحظَُرُهُم النَّاسُ  : فَ يُ َعرِ ُضوَن َعَصائِبَ ُهمح َويُ َعظِ ُموَن َأهح
ُعَوُهُم النَّاُس: َسيِ ِدي الحَوالَئِِم، َوالح  َواِق، َوَأنح يَدح َمَجاِلَس اأُلوََل ِف الحَمَجاِمِع، َوالتَِّحيَّاِت ِف اأَلسح

     (7-2:23)مَت  َسيِ ِدي!" 
الناموس من على   نونية. وقد قفز الفريسيون ومعلّمونوعان من السلطة: سلطة قانونّية وسلطة غري قا  يوجد  

 عامة الشعب طاعتهم، إالَّ أنَّه   ة، ومل تكن خدمتهم نتيجة دعوة من هللا. وكان على سور احلظرية ودخلوا خلس
م من الواضح حّبهم للظهور ولكسب اإلكرام واإلحرتام الذي ظهر يف   مل يكّنوا هلم أي إحرتام بسبب   أَّنَّ

م ال يهتمون ألمر الرع ّية قيد أمنلة. وكان الرّب معامالهتم اليومّية. وأظهر أسلوب تعاملهم مع املولود أعمى أبَّنَّ
 قد حذَّر شعبه من خالل النبوَّات أنَّه سيأيت وقت حني أييت رعاة كذبة يقودون الرعّية بطرق ملتوية. 

 
َرائِيَل، تَ نَ بَّأح َوُقلح َِلُمح: هَكَذا قَ   وََكاَن ِإََلَّ َكاَلُم الرَّبِ  قَاِئالً:   اَل »ََي ابحَن آَدَم، تَ نَ بَّأح َعَلى رَُعاِة ِإسح

َن أَن حُفَسُهمح. َأالَ يَ رحَعى الرَُّعاُة الحغََنَم؟ السَّيِ ُد الرَّبُّ لِلرَُّعاِة:   َرائِيَل الَِّذيَن َكانُوا يَ رحَعوح             َويحٌل ِلُرَعاِة ِإسح
ََبُوَن السَِّمنَي،   َم، َوتَ لحَبُسوَن الصُّوَف َوَتذح َن الحغََنَم. َتَحُكُلوَن الشَّحح  َواَل تَ رحَعوح
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ُروُح َلَح تَ عحِصُبوُه،   ََتِدُّوُه،   الحَمرِيُض َلَح تُ َقوُّوُه، َوالحَمجح ُسوُر َلَح ََتحُُبُوُه، َوالحَمطحُروُد َلَح َتسح َوالضَّالُّ َلَح َوالحَمكح
الً ِْلَِميِع ُوُحوِش َوَصاَرتح َمأحكَ   فَ َتَشت ََّتتح ِبالَ رَاعٍ َتطحلُُبوُه، َبلح ِبِشدٍَّة َوبُِعنحٍف َتَسلَّطحُتمح َعَليحِهمح. 

ِه اأَلرحِض.  َِباِل، َوَعَلى ُكلِ  َتل  َعال، َوَعَلى ُكلِ  َوجح . َضلَّتح َغَنِمي ِف ُكلِ  اْلح َقحِل، َوَتَشت ََّتتح اْلح
َُعوا َكاَلَم ا َأُل َأوح يُ َفتِ ُش. »َفِلذِلَك أَي َُّها الرَُّعاُة اْسح : َحيٌّ َأََن، َتَشت ََّتتح َغَنِمي َوَلَح َيُكنح َمنح َيسح لرَّبِ 

ِش   ، ِمنح َحيحُث ِإنَّ َغَنِمي َصاَرتح َغِنيَمًة َو َصاَرتح َغَنِمي َمأحَكالً ِلُكلِ  َوحح يَ ُقوُل السَّيِ ُد الرَّبُّ
َقحِل، ِإذح َلَح َيُكنح رَاٍع َواَل َسَأَل رَُعاِت َعنح َغَنِمي، َوَرَعى الرَُّعاُة أَن حُفَسُهمح َوَلَح يَ رحَعوح  ا َغَنِمي، َفِلذِلَك اْلح

  : : هَكَذا قَاَل السَّيِ ُد الرَّبُّ َُعوا َكاَلَم الرَّبِ  هأَنََذا َعَلى الرَُّعاِة َوَأطحُلُب َغَنِمي ِمنح أَي َُّها الرَُّعاُة اْسح
َواِهِهمح َفالَ ، َوَأُكفُُّهمح َعنح َرعحِي الحغََنِم، َواَل يَ رحَعى الرَُّعاُة أَن حُفَسُهمح بَ عحُد، فَُأَخلِ صُ يَِدِهمح   َغَنِمي ِمنح َأف ح

  : َتِقُدَها.َتُكوُن َِلُمح َمأحَكاًل. ألَنَُّه هَكَذا قَاَل السَّيِ ُد الرَّبُّ َأُل َعنح َغَنِمي َوَأف ح َتِقُد   هأَنََذا َأسح َكَما يَ فح
ِط َغَنِمِه الحُمَشت ََّتِة،   َم َيُكوُن ِف َوسح َتِقدُ الرَّاِعي َقِطيَعُه يَ وح  َغَنِمي َوُأَخلِ ُصَها ِمنح َجَِيِع  هَكَذا َأف ح

ِم الحغَيحِم َوالضََّباِب.   األََماِكنِ  َها ِف يَ وح  الَِِّت َتَشت ََّتتح ِإلَي ح
 

 الراعي القانوي للقطيع 
أكمل يسوع كالمه عن خدمته يف كونه راعي إسرائيل، واملالك احلقيقي لشعب هللا. وقد إنطلق كالمه من 

"هَذا هد عنها هللا بصوته خالل معموديته على يد "بّواب احلظرية" يوحنا املعمدان:  مبادىء قانونّية: فخدمته ش
َِبيُب الَِّذي بِِه ُسِررحتُ   (. 17:3" )مَت  ُهَو ابحن ِ  ي اْلح

 "ألَنَُّه َكاَن يُ َعلِ ُمُهمح َكَمنح لَهُ مل يشهد هللا واألنبياء عن خدمة يسوع فقط، بل إنَّ رسالته محلت احلق والسلطة:  
(. 46:7َلح يَ َتَكلَّمح َقطُّ ِإنحَساٌن هَكَذا ِمثحَل هَذا اإِلنحَساِن!" )يوحنا  (. "29:7ُسلحطَاٌن َولَيحَس َكالحَكتَ َبِة." )مَت  

يف حادثة أخرى أنَّ رؤساء الكهنة ومعلمِّي  افعندما كان يسوع يتكلَّم، كان الناس يسمعون. وخيربن لوق
َعُلوَن، أَلنَّ الشَّعحَب ُكلَُّه َكاَن ُمتَ َعلِ ًقا بِِه :"يسوع، لكنهمالناموس وقادة الشعب حاولوا قتل   َلَح َيَُِدوا َما يَ فح

َمُع ِمنحُه.  (. 48:19" )لوقا  َيسح
 

 ما هو األمر الذي جذبك إَل املسيح أوَّاًل؟ هل ميكنك أن تشرح ملاذا إجنذبت إَل رسالته؟ 
   

 
تَهُ اْلحِ "  شرح يسوع األمر للفريسيني كالتايل: َمُع َصوح َراُف "  :4(، ونقرأ أيًضا ِف العدد  3" )ع  َراُف َتسح َواْلِح
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تَُه. َا تَ عحِرُف َصوح بَ ُعُه، أَلَّنَّ إستخدم يسوع صورة ميكن للجميع فهمها وهي صورة املرعى الذي كان جزًءا   "تَ ت ح
شية. وقد عشت يف من اليهودية والسامرة حيث طبيعة األرض صخرية وكانت ُتستخدم يف األغلب لرعاية املا

املاشية أمر   "بيت حنينا"يف    1987العام   أميال إبجتاه مشال أورشليم. وكانت رؤية قطعان  تبعد عدَّة  اليت 
الثالثة عشرة فتيان مل تتجاوز أعمارهم  العمر  إعتيادي يقودها  الغنم من  ، وقد وضعوا األجراس حول أعناق 

ء الرعاة كان قد رمى حجرًا على شاة اتئهة يف قمران إلجيادها يف حال ضاعت. ويف الواقع فإنَّ أحد هؤال
 لفائف البحر امليت اليت هي أهم اإلكتشافات األثرية املعاصرة.  إحدىابلقرب من البحر امليت، ووجد 

 
وتعين الكلمة ( هي عن حظرية مجاعيَّة يف قرية.  6-1إًذا، الصورة اليت يقدِّمها يسوع يف اجلزء األوَّل )األعداد 

الفناء أو الباحة اخلارجيَّة. وكان معظم الناس يف القرية   أي    aulē  " يف العدد األوَّل يف اللغة اليوننية"حظرية
ميتلكون املاشية كمصدر رزق هلم. وكانوا جيّزون األغنام يف ربيع كل سنة. وعند َّناية كل يوم، كان الرعاة 

املستخ  "بوابة"  والكلمة  املراعي.  تلك  إىل  أغنامهم  اليوننية  يُرجعون  اللغة  يف  "الباب".   thyraدمة  تعين 
يف أمان داخل تلك اجلدران حيرسها شخص   وكان القطيع ينمو عليها العّليق.    جدران عالية  حتيطها   وكانت 

فيفتح الباب هلم ويبدأون   أيتون   مجيع الرعاة   كانموضع ثقة ال ميلك املفتاح أحد سواه. ويف صباح اليوم التايل  
غنية مميزة تعرفها أغنامهم. وكانت األغنام خترج من احلظرية اتبعة صوت راعيها. ومل خترج من َّبناداة أو غناء أ

يدعوها راعيها. وبسبب وجودها مع الراعي لفرتة زمنية طويلة، كانت تلك األغنام احلظرية سوى األغنام اليت  
كها مثل "األذن السوداء" أو تعرف صوته وكان هو يعرف أمساءها. وغالًبا ما كانت ُتسمى نسبة إىل صفة متل

"الصدر األبيض". وكان الراعي يعرف املميزات اخلاصَّة لكل شاة، ألنَّ عالقته كانت فرديَّة مع كل واحدة 
 منها. 

إليه كان القطيع يتبع الراعي بثقة اتمة، حىتَّ عندما كانوا يعربون األَّنار. وكانوا يتبعونه إىل أي مكان يقودهم 
م كانوا يثق ون أبنَّ إبمكانه رؤية األشياء أكثر منهم وأبنَّه سوف يقودهم إىل مراع خضراء. وكان الراعي ألَّنَّ

 يعرف الطريق، فلم يكونوا حباجة ليقلقوا إىل أين سيأخذهم. سيكونون أبمان. 
 

 يسوع، الراعي الصاحل 
َقَّ َأُقوُل َلُكمح: ِإّن ِ َأَنَ "ف َقَّ اْلح َراِف. َقاَل َِلُمح َيُسوُع أَيحًضا:»اْلح   ََبُب اْلِح

َمعح َِلُمح.   َراَف َلَح َتسح ا قَ بحِلي ُهمح ُسرَّاٌق َوُلُصوٌص، َولِكنَّ اْلِح  َجَِيُع الَِّذيَن أَتَ وح
ُخُل َوَُيحُرُج َوَيَُِد َمرحًعى.   ُلُص َويَدح  َأََن ُهَو الحَباُب. ِإنح َدَخَل ِب َأَحٌد فَ َيخح
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ِلَك ، َوَأمَّا َأََن فَ َقدح أَتَ يحُت لَِتُكوَن َِلُمح َحَياٌة َولَِيُكوَن َِلُمح اَلسَّاِرُق الَ َيَحِت ِإالَّ لِيَ   َبَح َويُ هح ِرَق َوَيذح سح
َراِف.  َسُه َعِن اْلِح  َأفحَضُل. َأََن ُهَو الرَّاِعي الصَّاِلُح، َوالرَّاِعي الصَّاِلُح يَ بحِذُل نَ فح

َراَف َوَأمَّا الَِّذي ُهَو َأِجرٌي، َولَيحَس رَاِعيً   ُُك اْلِح ِبالً َوَيَتح ئحَب ُمقح َراُف لَُه، َفرَيَى الذِ  ا، الَِّذي لَيحَسِت اْلِح
َرافِ  ُرُب ألَنَُّه َأِجرٌي، َوالَ يُ َباَل َِبْلِح ُدَها. َواأَلِجرُي يَ هح َراَف َويُ َبدِ  ئحُب اْلِح َطُف الذِ  ُرُب، فَ َيخح  . َويَ هح

 ِلُح، َوَأعحِرُف َخاصَِِّت َوَخاصَِِّت تَ عحرُِفِِن، َأمَّا َأََن فَِإّن ِ الرَّاِعي الصَّا 
َراِف.   ( 15-7:10" )يوحنا  َكَما َأنَّ اآلَب يَ عحرُِفِِن َوَأََن َأعحِرُف اآلَب. َوَأََن َأَضُع نَ فحِسي َعِن اْلِح

 
سريًا تف  15-7من دون تفسري للغة التشبيهية اليت إستخدمها يسوع، لذا أتت األعداد   ينتهي العدد السادس

ه أييت إىل الباب ويدعو خرافه أبمسائها، أمَّا اآلن فقد إختلفت ه. وكان قد قال يف أعداد سابقة  إنَّ ملا قال
رى اجملاورة. فعندما كان قد أكلت العشب كله يف الق  تكون اخلرافالصورة لتشري إىل أشهر الصيف حني  

لعدَّة أاّيم حبثًا عن مراعي خضراء. وكان من   الطقس دافًئا كان الراعي يقود قطيعه إىل خارج البلدة يصبح  
كهف قريب أو مكان مسّيج مبين من   عند حلول الظالم، فكان يفّتش عن  الصعب العودة إىل البلدة

الشوك   احلجارة املتوافرة على جبال السامريّة واليهوديّة يستخدمه كحظرية خلرافه لليلة واحدة.  وكان العّليق أو
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 
من "بوابة اخلراف" ال تعود خترج (. وكان بذلك يشري إىل أنَّ اخلراف اليت تدخل  9تدخل أو خترج )عدد  

ّن الراعي موجود عند أل. أمَّا يسوع فقال إنَّ اخلراف تدخل وخترج مطمئنة تُقّدم كذابئح   ت كان  ااثنية ألَّنَّ 
تشعر ابإلطمئنان خالل الليل ألنَّه موجود جبانبها وهو حيبها وسيحميها من   ت الباب حلراستها. وكان

  الذائب. 
 

ع هو "الباب"، غالًبا ما نفكر ِبنَّه الباب الذي َيخذَن إَل اآلب. وُيصو ر لنا هنا عندما نفكر ِبنَّ يسو 
 يسوع هو َبب ْحاية ِف حياتك؟ وهل   بوضوح على أنَّه اْلارس الذي يقينا من شر الذائب؟ ِبي ة طريقة 

   يتطل ب ذلك تعاوًَن من ِقبِلك؟  
يسوع عن نفسه "أن هو ...". ويقول يسوع للذين   هي اثلث عبارة من العبارات اليت قاهلا"أن هو الباب"  

ابب احلظرية اليت هي إشارة للحياة األبديّة وإشارة   هو توجد طرق عديدة أتخذن إىل هللا، أبنَّه  ال  يّدعون أبنَّه
إىل الشعور ابإلطمئنان واألمان لوجوده معنا. توجد طريق واحدة، ويسوع هو هذه الطريق. وعلينا أن أنيت 
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ٌم آَخُر ََتحَت السََّماِء، َقدح نَّه ال توجد طريق أخرى سواه.  إليه أل ِِه اْلحَاَلُص. أَلنح لَيحَس اسح "َولَيحَس ِبََِحٍد َغريح
َ النَّاِس، ِبهِ  َبِغي   ُأعحِطَي َبنيح  .(12:4َأنح ََنحُلَص" )أعمال الرسل    يَ ن ح

 
ولو كان هناك طريق آخر بدل أن إىل هللا.    خندع أنفسنا إن كنَّا نظّن أنَّه يوجد طريق آخر نتقّدم من خالله

؟ مشكلتنا هي أنَّنا مجيعنا نتوه كما تتوه هعنَّا، أال تعتقد أنَّ هللا كان سيختار  عوًضاحيمل إبن هللا القصاص  
اِحٍد ِإََل . ِملحَنا ُكلُّ وَ َكغََنٍم َضَللحَنا:"ُكلَُّنا  اخلراف عن الراعي. وقد خلَّص النيب إشعياء األمر على الشكل التايل

يِعَنا."   (. 6:53)إشعياء  َطرِيِقِه، َوالرَّبُّ َوَضَع َعَليحِه ِإْثحَ َجَِ
 

َوَأمَّا َأََن فَ َقدح أَتَ يحُت لَِتُكوَن َِلُمح َحَياٌة َولَِيُكوَن َِلُمح " وحيطمنا، لكن يسوع قال:وهناك من يسعى ليقتلنا  
: إن كان املسيح قد أتى ليعطينا احلياة، فما الذي كنَّا الوجتعلنا هذه العبارة نطرح السؤ (.  10" )ع  َأفحَضُل.

إىل الرّب   إالَّ من خالل التوبة واإللتجاءمنلكه قبل أن أييت؟ ال حنصل على احلياة احلقيقية اليت يعطيها هللا
 (. والطريقة5و1:2واخلطااي )أفسس  يسوع املسيح. أمَّا قبل ذلك فنحن خراف ضائعة وأموات ابلذنوب

َّبوت بديل عّنا حيمل عقاب متّردن وخطااين. وهذا ما فعله   ت ة لنخلص من خطااين وموتنا كانالوحيد 
د، كان الوحيد الذي  يسوع. لقد وضع هللا على املسيح أجرة خطااين مجيعنا. وَّبا أنَّ يسوع كان هللا املتجسِّ

الثمن بدل مجيعنا، فقدَّم حياته بدل   إستطاع أن يشفي غليل العدالة اإلهليَّة. فاهلل وحده هو القادر أن يدفع
ملصلحتنا أكثر مما ميكن أن نستوعب. دعوين  حياتنا. وأعتقد أنَّكم توافقوين الرأي أبنَّ هذا تبادل ممّيز يعود 

أشرح األمر بطريقة أخرى مستخدًما معادلة. فمثالً إن كنَّا نفكر يف عامل النمل، كم منلة جمتمعة تساوي 
ا عشرة ماليني منلة، أو حىتَّ النمل املوجود كّله. ودعون نذهب يف تفشخًصا واحًدا؟ ماليني كرين  النمل، رَّبَّ

خالق الكون الرب نفسه؟ ال شيء يساويه. وحنن نتكّلم هنا   ن يساوونأعمق من ذلك، كم شخص جمتمعو 
ّل خطاايك. فال إنسان عن تبادل حياة اإلله األبدي حبياتنا الفانية. وهلذا السبب فإنَّ موت املسيح دفع مثن ك

د خطااي كّل اخلراف   غفر اخلطااي، إالَّ رب اجملد وقديستطيع أن ي فعل ذلك. فالرّب وضع على إبنه املتجسِّ
التائهة. ويقول الكتاب املقّدس إنَّه عندما نؤمن أنَّه مات بداًل عنَّا حنصل على احلياة من هللا إذ جيددن روحه 

عنَّا من خالل دم   بدالً   من جديد من فوق. لقد إشرُتينا بواسطة الثمن املدفوع القدوس ويعطينا احلياة ونولد  
 . هاخراف ميلكنا الراعي الصاحل الذي بذل نفسه عن. وحنن  من أجلنا  سفوك املسيح امل
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فه  رابع عبارة تبدأ بــــِ "أن هو" اليت قاهلا يسوع: "الراعي الصاحل". ويقارن بني رعايته خلرا  14نقرأ يف العدد 
روبني رعاية رعاة إسرائيل املزيّفني واملأجورين   ـــاركلي كلمتني يف اللغة پوليم    الذين ال أيهبون خلرافهم. ويفسِّ

 اليوننيَّة تُرمجتا إىل "الصاحل": 
 يصف يسوع نفسه ابلراعي "الصاحل". ويف اللغة اليوننية توجد كلمتان تعنيان "صاحل". فالكلمة"       

agathos  بساطة امليزات األخالقّية ألحدهم، بينما الكلمة  كلّ تعين ب  kalos  أنَّ الصالح ممزوج فتعين
. فيسوع ميلك صفات kalosالً. وعندما ُوِصف يسوع ابلراعي إسُتخدمت الكلمة  ا جباذبية تضيف إليه مج

طبيب عن  إليه مجاالً. وأحياًن نسمع عن سكان بلدة أو قرية يتكّلمون    فتضيف  تتخطَّى الوفاء والكفاءة
يف منطقتهم. فهم ال يفّكرون حينها بكفاءة الطبيب أو مهارته، بل يفّكرون بتعاطفه ولطفه وكرمه   صاحل

الذي يقّدمهم لآلخرين ما جيعله صديًقا للجميع.  ففي صورة يسوع كالراعي الصاحل جند مجاالً ابإلضافة إىل 
 .1 "القّوة والقدرة

 
 (. 14رافه وخرافه تعرفه )ع  مثّ يقول يسوع ملستمعيه إنَّه يعرف خ

". كيف ميكننا بطرق عملية أن مني ز تَ عحرُِفِِن   )خراِف(  َوَخاصَِِّت   )خراِف(  َأعحِرُف َخاصَِِّت يقول يسوع: "
 صوت الراعي من بني كل األصوات األخرى؟ 

ة للتعبري لمة كبري أنَّه يعين أنَّه يعرفنا عن قرب، وهو يعرفنا من الداخل واخلارج. ويستخدم الالهوتيون ك   أعتقد
، وليس هناك ما ال يعلمه. معرفتنا وهي "كلّي املعرفة". فهو يعلم كل شيء يف كّل وقت  عن قدرة هللا على 

ّي أمر ال أبوهو مل يكن يوًما حباجة لكي يتعّلم عن تلك األمور أو يقرأ عن األحداث. وال ميكننا إخباره  
نَّه هو هللا. وهو لديه املعرفة الكاملة واحلكمة الكاملة والفهم يعرفه مسبًقا. والرب يسوع كلّي القدرة أيًضا أل

الكامل لكّل ما جيري. واملعرفة الكاملة هي إمتالك للحقائق الوثيقة. واحلكمة الكاملة هي التطبيق الصحيح  
وًما عن للحقائق والفهم الكامل أبنَّه ميكنه تصّور احلقائق وتفسريها. وميزة "كلّي املعرفة" جتعل هللا معص

من الرائع معرفة أنَّه ابلرغم من أنَّه يعرف (. 10-1:139اخلطأ، فهو ال يرتكب أّي غلط أو خطأ )مزمور  
 عنَّا كّل شيء، إالَّ أنَّه ما يزال حيبنا ويهتم ألمرن. إنَّه ابلفعل الراعي الصاحل املمتلىء مجاالً! 

 
ن قرب كمخّلص ورّب. وبينما ننمو يف عالقتنا مع ، لكن ميكننا أن نعرفه عال منلك ِملكة املعرفة الكاملة 

  ف أنَّه ميكننا اإلستمتاع ابلتقّرب منه ومعرفته عن كثب.  املسيح، نكتش

 
1 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 
ِت، َوَتُكو "  َمُع َصوح َبِغي َأنح آِتَ بِِتلحَك أَيحًضا فَ َتسح َِظريَِة، يَ ن ح ُن َرِعيٌَّة َوَل ِخَراٌف ُأَخُر لَيحَستح ِمنح هِذِه اْلح

 َواِحَدٌة َورَاٍع َواِحٌد. ِِلَذا َيُِبُِِّن اآلُب، أَلّن ِ َأَضُع نَ فحِسي آلُخَذَها أَيحًضا. 
، َبلح َأَضُعَها َأََن ِمنح َذاِت. َل ُسلحطَاٌن َأنح َأَضَعَها َوَل ُسلحطَاٌن َأنح آُخَذهَ   ا لَيحَس َأَحٌد َيَحُخُذَها ِمِنِ 

َ الحيَ ُهوِد ِبَسَبِب هَذا الحَكاَلِم. أَيحًضا. هِذِه الحوَ   ِصيَُّة قَِبلحتُ َها ِمنح َأِب«. َفَحَدَث أَيحًضا انحِشَقاٌق َبنيح
َتِمُعوَن لَُه؟«   ِذي. ِلَماَذا َتسح ُهمح:»بِِه َشيحطَاٌن َوُهَو يَ هح  فَ َقاَل َكِثريُوَن ِمن ح
ِدُر َأنح ي َ آَخُروَن قَاُلوا:»لَيحَس هَذا َكاَلَم َمنح بِِه َشيحطَانٌ   َياِن؟ . أَلََعلَّ َشيحطَاًَن يَ قح َتَح َأعحنُيَ الحُعمح " فح

 ( 21-16:10)يوحنا
   

ًدا يسبِّب يسوع غضًبا وإمتعاًضا  اليت قاهلا. لقد أزعج األذهان إذ أظهر حقيقة قلوب بسبب احلقائق    جمدَّ
الناس بينما إفتكروا فيما كان   وسببت الكلمات اليت قاهلا عن نفسه إستقطااًب من جديد بني الرعاة الكذبة.

اليت أشار إليها يسوع هم األمم الذين ليسوا من احلظرية يسوع ابلفعل يقول عن نفسه. واخلراف "األخرى"  
ا كانت إرادة   10األصل. فاإلجنيل أتى إىل اليهود أوَّالً، ومن مث نقرأ يف أعمال الرسل    نفسها وليسوا عرباينِّ  أَّنَّ
:"تـ تـ ب ار ُك ِفيك  عو األمم للتوبة وطاعة كلمة الرب. يف الواقع، فإنَّ الوعد أتى إىل إبراهيمهللا منذ البدء أن يد

يُع قـ ب اِئِل األ ْرِض." )تكوين  فالرب يسوع اآليت من نسل إبراهيم سيجمع اليهود واألمم يف حظرية (.  3:12مجِ 
يرتك القطيع األصيل، بل قال إنَّه سيكون واحدة حتت رعاية راع واحد. الحظ أنَّ هذا األمر ال يعين أنَّه س

طيعه لكي حيصلوا على مغفرة اخلطااي وحياة جديدة. وحنن نفسه عن ق  يبذل  واحدوراعي   واحد هناك قطيع  
نلوم الشيطان على صلب املسيح. فبالرغم من أنَّه يتحمل مسؤولية ما فعله على الصليب، إالَّ أنَّ هذه كانت 

 ة. خطَّة هللا منذ بدء اخلليق
 

مسعت منذ فرتة قصَّة قصرية من خالل اإلنرتنت شاركها د. دونلد غراي ابرَّناوس. حتكي القصَّة عن رجل  
ا لتصبح   أشجارًا  عقارًا غرس فيهكان ميلك   . وكان من عادته التمشي بني فزاد فخره هبا  ضخمة   منت جدًّ
حياول مرارًا وتكرارًا إزعاج صاحب بشّدة وكان   ه والتمتع جبماهلا. وكان لذلك الرجل عدّو يكرهاألشجار  

األمالك. فقام خبطَّة ضِمن أن جترح قلبه. فقرَّر أن يذهب إىل األمالك ليالً ويقطع إحدى أمجل األشجار. 
عمل على خطّته إبجتهاد، وأخذ فأًسا ومنشارًا وبدأ بقطعها. وعمل طوال الليل حىت تقّرحت يداه وآملته 

حنو الشجرة اليت كان يعمل على قطعها.   متجًها مع رجل آخرملالك  عضالته. وعند بزوغ الفجر، رأى ا
إالَّ أنَّ أحد األغصان  فصرخ املالك إببتهاج،فضاعف جمهوده وسارع يف العمل حىّت وقعت الشجرة أرًضا.  
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وأرداه أرًضا يف أمل شديد. وظهرت كراهيته حنو املالك فصرخ فيه عندما تقدَّم منه. قال له   وقع على الرجل
ريك ما فعلت. هذا الرجل الذي بصحبيت هو املهندس لبيت أ  دعين ت أردت أن تؤذيين، لكن  ملالك: "أنا

مجيل أنوي بناءه وسط هذه األشجار. وكان من الضروري قطع إحدى األشجار إلفساح اجملال للبناء. أنظر 
ك اآلن هي الشجرة إىل هذا املخطط، فالشجرة اليت عملت على قطعها طوال الليل واليت ستكون سبب موت

بك عملك إىل أيَّة   من دون أن تدرك ذلك، ومل يؤدِّ   معروفًا   اليت جيب قطعها لبناء البيت. لقد عملت يل 
 نتيجة. وها إنَّ املرارة ستكون طعامك يف األبدية." 

لقد ظّن الشيطان أنَّه حذق عندما حاول أن يغلب هللا بصلب إبنه الرّب يسوع. لكن هللا كان قد رأى 
(. وسنسطع كاجلواهر 10:2هود الذي سيقوم به وقد خطَّط له جللب أبناء كثريين إىل اجملد )عربانيني  اجمل

  يوًما ما أمام راعينا:
ِم. َكَقِطيٍع َشعحَبُه، َبلح َكِحَجارَِة التَّاِج َمرحُفوَعًة َعَلى َأرح  ِضِه." )زكرَي "َوُُيَلِ ُصُهُم الرَّبُّ ِإِلُُهمح ِف ذِلَك الحيَ وح

16:9 ) 
أوكلهم   ن الرّب نفسه هو الذي خيلِّص شعبه. يوجد رعاة روحيون هنا على األرض الذي  يف النهاية

الرّب بقطيعه. لكن علينا أن نتنّبه دائًما إىل أنَّه هو نفسه الراعي لنا. وجيب أن منّيز صوته، وال نذهب وراء 
ّيز ذلك الصوت الصغري الذي يقودن الروح صوت غريب. ما يعين أنَّه علينا أن نعرف كلمته ونعرف طرقه ومن

 القدس من خالله. 
ستأيت أوقات حني سيخيب أملك ببعض الناس. ال تدع ذلك يكون عذرًا أبن تكّف عن إتباع  

الراعي احلقيقي. فجميعنا مسؤولون عن اخليارات اليت نقوم هبا، وأبن نبقي قلوبنا متصلة براعي أنفسنا 
حنا أبسلوب عملي كيف نثبت يف املسيح ونبقى معه. وتتكّرر يف كتاابته فكرة احلقيقي. ويعّلمنا إجنيل يو 

الشعور ابألمان حتت عناية الرّب. كيف ال وقد ُعرف يوحنا بــــِ "التلميذ الذي حيبه يسوع." لقد فهم بعمق 
 طبيعة الرّب اململوؤة ابحملّبة والعناية.

ويتم اإلستشهاد به بكثرة. فهو يُظهر لنا   هو من أشهر النصوص يف الكتاب املقّدس   23املزمور  
توقع عندما نتبعه. رَّبا تريد أن تصرف بعض الوقت يف قرائته. نقرأ يف نطبيعة الراعي الصاحل، وما ميكننا أن  

: "الرب راعّي فال يعوزين شيء." وهذه هي اإلمتيازات اليت حنصل عليها عندما نتبع الراعي الصاحل، 1العدد 
 فهو يقّدم لنا: 

 إلرشاد ا .1
 الوفرة والقوت  .2
 احلماية واألمان .3
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 الفرح سالم الفكر .4
 الثقة والتعزية .5
  الفرح يف حمضره.   .6

ما الذي َتتاجه َبألكثر من بني كل األمور املذكورة أعاله؟ إخَت واحدة منها واطلب من الرب  أن يظهر 
وصل وا مع ذاته لك من خالِلا. وإن كنتم تقرأون هذا الدرس كمجموعة، شارك األمر مع آخرين  

  بعضكم بعًضا.
صالة: أشكرك اي رب ألنَّك وعدت أن تكون راعّي. ساعدين كي أمسع صوتك بدل أن أختار ما 
إليك وأثق  إيّن أتطّلع  أغرّي إجتاهي.  أمّيز صوتك بسرعة عندما تريدين أن  أريده أن. وساعدين أن 

 أبنك ستحفظ روحي. آمني. 
 

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