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 .الوحيد لعالملمخلص  المسيحالمسيا  محبوبيا 

فيها الكتاب المقدس  فيهناك ست آيات ليس  هأعلم أن (.6-1:23مورمزمور الراعي )مز اليومندرس 

نفكر أنه مقابل أي وعد علينا أن أكثر من آيات هذا المزمور. لكن قبل أن نطالب بهذه الوعود وعود 

آخر، كل وعد  بيرعتالوعد. ب كي يتحققتكون هناك شروط مناسبة على األرض ل أنال بد تقدمه السماء، 

 .اهللن مشروط بسلوك اإلنسان وعالقته بتقريبًا من هللا لإلنسا

في الحاضر أن نتبارك به كل ما نحتاج  ،هفأخروعد هللا كل شيء ل الثالث والعشرينهنا في المزمور 

الذين من ماليين الأن ندرك أن نبغي ا خرافه. يحقً نحن شرط أن نكون بمشروط  لكوإلى األبد. ولكن ذ

يعلمنا الكتاب المقدس أن  جداء.في الحقيقة هم ما بينف اأنهم خربالظن خدعون نيدعون هذه الوعود ي

الرب نتعلمه من أحد أمثال وهذا ما  ن من هذا الفريق أو من ذاك.أن نكونحن إما و خرافًا وجداًء.هناك 

يِسيَن َمَعهُ، فَِحينَئٍِذ يَْجلُِس َعلَى " .الدينونة عنيسوع  َوَمتَى َجاَء اْبُن اإِلْنَساِن فِي َمْجِدِه َوَجِميُع اْلَمالَئَِكِة اْلقِدِّ

اِعي . ُكْرِسيِّ َمْجِدهِ  ُعوِب، فَيَُميُِّز بَْعَضهُْم ِمْن بَْعٍض َكَما يَُميُِّز الرَّ اْلِخَراَف ِمَن َويَْجتَِمُع أََماَمهُ َجِميُع الشُّ

 (.33-31:25 ى)مت"فَيُقِيُم اْلِخَراَف َعْن يَِمينِِه َواْلِجَداَء َعِن اْليََسارِ ، اْلِجَداءِ 

إلى تذهب الجداء . وكما نقرأ في نهاية هذا المثل السماءإلى خراف ينا يا صديقي. تذهب الذا ما لده

َما ": يسوعالرب قال  (.46:25)متى "َواألَْبَراُر إِلَى َحيَاٍة أَبَِديَّةٍ فَيَْمِضي هُؤالَِء إِلَى َعَذاٍب أَبَِديٍّ " .الجحيم

من هذا  (.14:7متى )"أَْضيََق اْلبَاَب َوأَْكَرَب الطَِّريَق الَِّذي يَُؤدِّي إِلَى اْلَحيَاِة، َوقَلِيلُوَن هُُم الَِّذيَن يَِجُدونَهُ 

من هل أنت ف الخراف.ال يوجد سوى عدد قليل من  القليلين فقط هم من سبنالون الخالص.نرى أن 

 (.25الخراف والجداء )متى بين فروق وصف بعض الويواصل الرب يسوع ؟ ن الجداءم مالخراف أ

سون العراة ويزورون كيواع ييطعمون الجإنهم  الذات لديهم. ةحيا نصلبويليس لدى الخراف أنانية ألنهم 

 عيشت افإنهأجل اآلخرين عندما تعيش الخراف من  (.36،35:25متى هم في السجن )ومن  المرضى

في سروًرا غامًرا ورعايته ونوره وحقيقته لآلخرين. يجد خرافه ه تحبقدمون ميف .اراعيهن أجل أيًضا م

 الثالث والعشرين.مزمور العود ويحصدون هذا، ب .القيام بذلك

غير  اا بال هوادة وبال رحمة. إنهتابعهتو اخططه الديهو .ذاتي حزم لديها الجداء، فإن ة أخرىجهمن 

أبًدا بأي شيء لفترة  ىرضتال الجداء أبًدا عن المراعي الخضراء التي يقودهم إليها الراعي ألن  ةراضي

 ةمقاتلو ةمدمرجداء . الاوفحمُ  اوجلدُ  امضغ خشبً جديًا يمضغ كل شيء. لقد رأيت فالجداء تطويلة جًدا. 

 ،إنه يمضغ كل شيء جداء.مثل ال وهمنحرف الو يانالمؤمن الجسداإلنسان الخاطي وف االنقياد.ريد توال 

ال يريد أن  والمعارضة. يحب الجدال والنقاشو اإلدانة والمالمة.نقد والشيء تقريبًا  يوجه لكلنه إ أي



َوَمْن يُْهلُِك نَْفَسهُ ِمْن أَْجلِي فَإِنَّ َمْن أََراَد أَْن يَُخلَِّص نَْفَسهُ يُْهلُِكهَا، " :يسوعقال الرب يفقد حياته. 

 (.25:16متى )"يَِجُدهَا

يمكنك االعتماد على هل لك؟ هو الثالث والعشرون مزمور ال له من الخراف أم من الجداء؟هل أنت 

. فاخرمن الأن تصبح الجداء يمكنك  نمإذا كنت  .أخبار سارةلك دي عنوعوده؟ صديقي أينما كنت 

ن عتوبة قدم خراف. إلى يحول الجداء قد جاء إلى العالم لويحول. ف من يغيّرظم أعيسوع المسيح الرب 

من اآلن  ابدأ إلى حظيرة الخراف. الباب المؤديفهو  يسوعالرب لى تجه إاآثامك وابتعد عن وخطاياك 

أن تنال يمكنك  بمجرد أن تكون أحد خرافهفمر. أينما يقودك. هذا هو كل ما في األفي أن تتبعة  ،فصاعًدا

 .فآية آيةالمزمور هذا في اآلن فلنتأمل الثالث والعشرين.  مزمورالمذكورة في البركات الكل 

بُّ َراِعيَّ فَالَ يُْعِوُزنِي َشْيء  " األولى:اآلية   تحت رعايتهدخل بمجرد أن ت؟ ذلك لمبتدئكيف يكون ". الرَّ

لك ها دبردائًما وهو يلديه احتياجاتك وظروفك معروفة وكل وجود معك. دائم ال هو رعايته.إنك تنال ف

 .أو يفسدكدللك ولن ي هما تحتاج رفوحده يعهو ما تحتاجه(. بل )ليس ما تريده 

أن التي تحتاجها واختياره لراحتك الراحة  نالإنه يرى أن ت ."فِي َمَراٍع ُخْضٍر يُْربُِضنِي" الثانية: اآلية

اَحِة يُوِرُدنِي" فيه.الثبات كون دائًما في حياة ت يقودني بجانب المياه الساكنة. يقود الراعي  ".إِلَى ِميَاِه الرَّ

أو يضرها شيئًا تأكل  نتبعه الخراف لتما دنعجيد. هذا رب. كل شأكل وإلى المياه لتلتإلى الطعام خرافه 

يسوع أن لرب ل حتيأو الشك. عندما تضعف اإليمان يؤدي إلى المرض أو اإلحباط أو مما قد  ،اهفضعي

يمضي بعض قد  سامية.ك دائًما أن تكون في حالة روحية عينسيإنه ، فلكما يقدمه تسر بيكون راعيك و

وقتًا في مشاهدة البرامج التلفزيونية أو قراءة الكتب أو الذهاب إلى األفالم أو المشاركة في الناس 

هل قادك الرب فاألحداث الرياضية أو أنواع الترفيه األخرى. قد يكون لك عالقات معينة مع اآلخرين. 

تكن كذلك، فإنها  لروحك؟ إذا لممياه الراحة المراعي الخضراء وإلى هذه األنشطة أو المواقف؟ هل هي 

للعنة األبدية في النهاية. هل تسمح حقًا للرب أن يكون راعيك؟ وميوعة النفس ثم ار وإلى الفتبك ستؤدي 

 نقطة؟درك هذه الهل ت

ال  التحديث.و تجديدالرميم والتإلى باستمرار اج تحأرواحنا ت أنرف إنه يع. "يَُردُّ نَْفِسي" الثالثة: اآلية

يَْهِدينِي إِلَى " إلى األبد.يستمر في الروح القدس  اواحدً أن تنال اختباًرا يمكن  كأنعلى اإلطالق تصدق 

ِخَرافِي "يسوع: الرب قال  يقودك. الروح القدس فإنخرافه من تكون عندما . "ُسبُِل اْلبِرِّ ِمْن أَْجِل اْسِمهِ 

عن كف خرافه فإنك ت منواحًدا تكون ما إن لذلك،  (.27:10)يوحنا "تَْسَمُع َصْوتِي، َوأَنَا أَْعِرفُهَا فَتَْتبَُعنِي

مقدسة.  التوجيه في كل ما تفعله وتعيش حياةتنال إليه لفستنظر  أولوياتك.ودوافعك اع أفكارك وبتا

 .تبع الراعيبل بالحري أن تقداسة ليست مسألة قواعد الف

اُزَك  أَْيًضا إَِذا ِسْرُت فِي َواِدي ِظلِّ اْلَمْوِت الَ " الرابعة: اآلية ا، ألَنََّك أَْنَت َمِعي. َعَصاَك َوُعكَّ أََخاُف َشّرً

يَانِنِي عبر تحملك يرسل المالئكة لسمن يقودك في حياتك هو فإن من لن تخاف الموت بعد اآلن.  "هَُما يَُعزِّ

ويحميك في كل خطر يأتي في طريقك يمسك يدك. و. هللالعرش الموضع الفعلي وة العظيمة إلى هال

 .ويطرد العدو. هللا يعتني بكازه عكه وبعصا



ْهِن َرْأِسيالخامسة: " اآلية . َمَسْحَت بِالدُّ اِمي َمائَِدةً تَُجاهَ ُمَضايِقِيَّ حتى عندما تكون في منطقة  ".تَُرتُِّب قُدَّ

أي وقت في تكون  لن. مائدة ضربك، فإن راعيك يجهز أمامكيسخر منك ويعذبك وي حيط بكي الذيعدو ال

ربك لديه خدمة تقديم الطعام إن  وقع.الروحي في كل م الغنىمن دسمة لكن دائًما وجبة مائدة بسيطة 

أن قادر على ناسب. كما إنه دائًما في الوقت المطعامك  كلوصل ألبنائه وهذا يشملك يا صديقي. إنه ي

سجن أو الروحي أثناء وجودك في اللك طعامك قدم أن يخطوط العدو أيًضا. إنه قادر على ذلك عبر يفعل 

 في السجن الداخلي.عندما كانا وسيال  سبولفقط ما حدث لتذكر  عنك. تخلى الجميععند أو مرضك في 

 عمةمن األطشهية وجبة  افي منتصف الليل، أرسل هللا خدمة تقديم الطعام إلى مكان الظالم، وقدم لهمف

جهز لك مائدة يعرف كيف ييسوع الرب أسعد من الملك في قصره. يا صديقي،  ا ذلك السماوية. جعلهم

 .الموت. دعه يفعل ذلك لكعليك هذا يجلب فلنفسك مائدة. ال تضع  إليه. ي تحتاجذالطعام يعرف نوع الو

كل يوم في حياتك. مائدة لك عد يلكنه كذلك أعدائك، أمام لك مائدة يسوع بإعداد ب الرلكن ليس فقط يقوم 

ا لم تجلس وتنتظر كنوزه مكل لن تنفعك لك. لكن  هيأهمكنوزه من مائدة كل صباح عندما تستيقظ لديه في 

ببطء مع تذوقه بهدوء وأن تينبغي عليك يقدم لك شيئًا واحًدا في كل مرة، وفهو . منه أن يجهزها لك

كل شيء في بتلع أال تنبغي ي .هناك مكان آلداب المائدة الروحية، يا صديقي والعبادة.التسبيح الكثير من 

وعندما فالخراف تمضغ العشب وال تبتلعه كما هو. خروف.  كالبري. تذكر، أن الخنزيرقضمات كبضع 

 .تواصل معكيويدخل في شركة معك معك ولك الطعام فإنه يتواجد ليتعشى يسوع قدم الرب ي

لك عدها اإلفطار التي يوجبات  ئتفوت أو تخطفهل قطيعه.  في فرًدايسوع منك أن تكون الرب يريد 

َمسح سيمنه، رشفة عد آخر به وفإنك حينما تنتهي منقتًا كافيًا، ون أتحت لذلك األمر الراعي كل يوم. إ

ْهِن َرأْ  الصراخ بأو ادعائها أو ب االمطالبة بهبلحياتك اليومية المسحة  ههذنال لن ت ك.َكأْسوتمتلئ . سكبِالدُّ

في قراءة الكتاب ا كثيرً وقتًا ضى الفريسيون أمبمجرد قراءة الكتاب المقدس. الها ن. لن تاحصل عليهتل

مائدته فقط معه. على ه وإال من خالل التغذي من اتحصل عليهلن ودون مسحة. ظلوا بالمقدس، لكنهم 

أن تتجه المعارك والتحديات. هنا يمكنك الخدمات وطريقك في في ي تأكل ما ي تصبح مستعًدا لمواجهة

ينبغي على  تنطلق.متابعة إرادته الكاملة والمقبولة. ومن هنا يمكنك معايرة أدواتك الروحية قبل أن إلى 

 .تحقق من معايرة أدوات الطيران قبل إقالعه. عدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى كارثةأن يطيار كل 

ْهِن َرْأِسي. َكأِْسي َريَّاَمَسْحَت " .الكأسمتلئ ، ثم يالمسحة هتبعتأوالً ثم االحتفال ، يأتي نإذ مما يعني  "بِالدُّ

 كخجليتالشى ا بمشاركتها مع اآلخرين. سملتزمً السماوية بحيث تكون  مورل الكثير من هذه األناأنك ست

مع ربك. ستكون اختبرتها التي األمور يمكنك إال أن تتحدث عن  نمنذ ذلك الحين، لو من الشهادة له.

 .ة في روحكلتهبم انرينكأو قطع الصخور إلى كسر داخلك كمطرقة ت كلمة هللا

بهذه الطريقة. وفي نهاية كل  ةديسع يعيش بهذه الطريقة وهت اصديقي، هذا هو الحال مع خرافه. إنه

 .هتحبمستريح على وسادة تعلى خده قبل أن  اقبل سيدهتيوم، 
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