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يا محبوب المسيا المسيح مخلص للعالم الوحيد.
ندرس اليوم مزمور الراعي (مزمور .)6-1:23أعلم أنه ليس هناك ست آيات في الكتاب المقدس فيها
وعود أكثر من آيات هذا المزمور .لكن قبل أن نطالب بهذه الوعود علينا أن نفكر أنه مقابل أي وعد
تقدمه السماء ،ال بد أن تكون هناك شروط مناسبة على األرض لكي يتحقق الوعد .بتعبير آخر ،كل وعد
تقريبًا من هللا لإلنسان مشروط بسلوك اإلنسان وعالقته باهلل.
هنا في المزمور الثالث والعشرين وعد هللا كل شيء لخرأفه ،كل ما نحتاج أن نتبارك به في الحاضر
وإلى األبد .ولكن ذلك مشروط بشرط أن نكون نحن حقًا خرافه .ينبغي أن ندرك أن الماليين من الذين
يدعون هذه الوعود ينخدعون بالظن أنهم خراف بينما هم في الحقيقة جداء .يعلمنا الكتاب المقدس أن
هناك خرافًا وجدا ًء .ونحن إما أن نكون من هذا الفريق أو من ذاك .وهذا ما نتعلمه من أحد أمثال الرب
يسوع عن الدينونةَ " .و َمتَى َجا َء اب ُْن ا ِإل ْن َسا ِن فِي َمجْ ِد ِه َو َج ِمي ُع ْال َمالَئِ َك ِة ْالقِدِّي ِسينَ َم َعهُ ،فَ ِحينَئِ ٍذ يَجْ لِسُ َعلَى
ْض َك َما يُ َميِّ ُز الرَّا ِعي ْال ِخ َرافَ ِمنَ
ب ،فَيُ َميِّ ُز َب ْع َ
ُكرْ ِس ِّي َمجْ ِد ِهَ .و َيجْ تَ ِم ُع أَ َما َمهُ َج ِمي ُع ال ُّشعُو ِ
ضهُ ْم ِم ْن بَع ٍ
ار"(متى .)33-31:25
ْال ِجدَا ِء ،فَيُقِي ُم ْال ِخ َرافَ ع َْن يَ ِمينِ ِه َو ْال ِجدَا َء َع ِن ْاليَ َس ِ
هذا ما لدينا يا صديقي .تذهب الخراف إلى السماء .وكما نقرأ في نهاية هذا المثل تذهب الجداء إلى
ي َواألَ ْب َرا ُر إِلَى َحيَا ٍة أَبَ ِديَّ ٍة"(متى  .)46:25قال الرب يسوع َ ":ما
ب أَبَ ِد ٍّ
ضي ه ُؤالَ ِء إِلَى َع َذا ٍ
الجحيم" .فَيَ ْم ِ
ق الَّ ِذي يُ َؤدِّي إِلَى ْال َحيَا ِةَ ،وقَلِيلُونَ هُ ُم الَّ ِذينَ يَ ِج ُدونَهُ"(متى  .)14:7من هذا
ب الطَّ ِري َ
أَضْ يَ َ
اب َوأَ ْك َر َ
ق ْالبَ َ
نرى أن القليلين فقط هم من سبنالون الخالص .ال يوجد سوى عدد قليل من الخراف .فهل أنت من
الخراف أم من الجداء؟ ويواصل الرب يسوع وصف بعض الفروق بين الخراف والجداء (متى .)25
ليس لدى الخراف أنانية ألنهم يصلبون حياة الذات لديهم .إنهم يطعمون الجياع ويكسون العراة ويزورون
المرضى ومن هم في السجن (متى  .)36،35:25عندما تعيش الخراف من أجل اآلخرين فإنها تعيش
أيضًا من أجل راعيها .فيقدمون محبته ورعايته ونوره وحقيقته لآلخرين .يجد خرافه سرورًا غامرًا في
القيام بذلك .بهذا ،يحصدون وعود المزمور الثالث والعشرين.
من جهة أخرى ،فإن الجداء لديها حزم ذاتي .ولديها خططها وتتابعها بال هوادة وبال رحمة .إنها غير
راضية أبدًا عن المراعي الخضراء التي يقودهم إليها الراعي ألن الجداء ال ترضى أبدًا بأي شيء لفترة
طويلة جدًا .فالجداء تمضغ كل شيء .لقد رأيت جديًا يمضغ خشبًا وجل ُدا وفح ُما .الجداء مدمرة ومقاتلة
وال تريد االنقياد .فاإلنسان الخاطي والمؤمن الجسداني والمنحرف هو مثل الجداء .إنه يمضغ كل شيء،
أي إنه يوجه لكل شيء تقريبًا النقد واإلدانة والمالمة .ويحب الجدال والنقاش والمعارضة .ال يريد أن

ص نَ ْف َسهُ يُ ْهلِ ُكهَاَ ،و َم ْن يُ ْهلِ ُ
ك نَ ْف َسهُ ِم ْن أَجْ لِي
يفقد حياته .قال الرب يسوع" :فَإ ِ َّن َم ْن أَ َرا َد أَ ْن يُ َخلِّ َ
يَ ِج ُدهَا"(متى .)25:16
هل أنت من الخراف أم من الجداء؟ هل المزمور الثالث والعشرون هو لك؟ هل يمكنك االعتماد على
وعوده؟ صديقي أينما كنت عندي لك أخبار سارة .إذا كنت من الجداء يمكنك أن تصبح من الخراف.
الرب يسوع المسيح أعظم من يغيّر ويحول .فقد جاء إلى العالم ليحول الجداء إلى خراف .قدم توبة عن
خطاياك وابتعد عن آثامك واتجه إلى الرب يسوع فهو الباب المؤدي إلى حظيرة الخراف .ابدأ من اآلن
فصاعدًا ،في أن تتبعة أينما يقودك .هذا هو كل ما في األمر .فبمجرد أن تكون أحد خرافه يمكنك أن تنال
كل البركات المذكورة في المزمور الثالث والعشرين .فلنتأمل اآلن في هذا المزمور آية فآية.
ي فَ َ
ال يُع ِْو ُزنِي َش ْيء" .كيف يكون ذلك لمبتدئ؟ بمجرد أن تدخل تحت رعايته
اآلية األولى" :الرَّبُّ َرا ِع َّ
فإنك تنال رعايته .هو دائم الوجود معك .وكل احتياجاتك وظروفك معروفة لديه دائ ًما وهو يدبرها لك
(ليس ما تريده بل ما تحتاجه) .هو وحده يعرف ما تحتاجه ولن يدللك أو يفسدك.
ض ِني" .إنه يرى أن تنال الراحة التي تحتاجها واختياره لراحتك أن
اع ُخضْ ٍر يُرْ بِ ُ
اآلية الثانيةِ " :في َم َر ٍ
ُور ُدنِي" .يقودني بجانب المياه الساكنة .يقود الراعي
تكون دائ ًما في حياة الثبات فيه" .إِلَى ِميَا ِه الرَّا َح ِة ي ِ
خرافه إلى الطعام لتأكل وإلى المياه لتشرب .كل هذا جيد .عندما تتبعه الخراف لن تأكل شيئًا يضرها أو
يضعفها ،مما قد يؤدي إلى المرض أو اإلحباط أو ضعف اإليمان أو الشك .عندما تتيح للرب يسوع أن
يكون راعيك وتسر بما يقدمه لك ،فإنه سيعينك دائ ًما أن تكون في حالة روحية سامية .قد يمضي بعض
الناس وقتًا في مشاهدة البرامج التلفزيونية أو قراءة الكتب أو الذهاب إلى األفالم أو المشاركة في
األحداث الرياضية أو أنواع الترفيه األخرى .قد يكون لك عالقات معينة مع اآلخرين .فهل قادك الرب
إلى هذه األنشطة أو المواقف؟ هل هي المراعي الخضراء ومياه الراحة لروحك؟ إذا لم تكن كذلك ،فإنها
ستؤدي بك إلى الفتور وميوعة النفس ثم اللعنة األبدية في النهاية .هل تسمح حقًا للرب أن يكون راعيك؟
هل تدرك هذه النقطة؟
اآلية الثالثة" :يَ ُر ُّد نَ ْف ِسي" .إنه يعرف أن أرواحنا تحتاج باستمرار إلى الترميم والتجديد والتحديث .ال
تصدق على اإلطالق أنك يمكن أن تنال اختبارًا واح ًدا في الروح القدس يستمر إلى األبد" .يَ ْه ِدي ِني إِلَى
ُسب ُِل ْالبِ ِّر ِم ْن أَجْ ِل ا ْس ِم ِه" .عندما تكون من خرافه فإن الروح القدس يقودك .قال الرب يسوعِ " :خ َرافِي
صوْ تِيَ ،وأَنَا أَ ْع ِرفُهَا فَتَ ْتبَ ُعنِي"(يوحنا  .)27:10لذلك ،ما إن تكون واحدًا من خرافه فإنك تكف عن
تَ ْس َم ُع َ
اتباع أفكارك ودوافعك وأولوياتك .فستنظر إليه لتنال التوجيه في كل ما تفعله وتعيش حياة مقدسة.
فالقداسة ليست مسألة قواعد بل بالحري أن تتبع الراعي.
اآلية الرابعة" :أَ ْيضًا إِ َذا ِسرْ ُ
ت الَ أَ َخ ُ
ك أَ ْن َ
ك َو ُع َّكا ُزكَ
صا َ
اف َش ًّرا ،ألَنَّ َ
ت َم ِعيَ .ع َ
ت فِي َوا ِدي ِظ ِّل ْال َموْ ِ
هُ َما يُ َع ِّزيَانِنِي" لن تخاف الموت بعد اآلن .فإن من يقودك في حياتك هو من سيرسل المالئكة لتحملك عبر
الهوة العظيمة إلى الموضع الفعلي لعرش هللا .وفي كل خطر يأتي في طريقك يمسك يدك .ويحميك
بعصاه وعكازه ويطرد العدو .هللا يعتني بك.

يَ .م َسحْ َ
ت بِال ُّد ْه ِن َر ْأ ِسي" .حتى عندما تكون في منطقة
اآلية الخامسة" :تُ َرتِّبُ قُ َّدا ِمي َمائِ َدةً تُ َجاهَ ُم َ
ضايِقِ َّ
العدو الذي يحيط بك يعذبك ويسخر منك ويضربك ،فإن راعيك يجهز أمامك مائدة .لن تكون في أي وقت
مائدة بسيطة لكن دائ ًما وجبة دسمة من الغنى الروحي في كل موقع .إن ربك لديه خدمة تقديم الطعام
ألبنائه وهذا يشملك يا صديقي .إنه يوصل لك طعامك دائ ًما في الوقت المناسب .كما إنه قادر على أن
يفعل ذلك عبر خطوط العدو أيضًا .إنه قادر على أن يقدم لك طعامك الروحي أثناء وجودك في السجن أو
في مرضك أو عند تخلى الجميع عنك .تذكر فقط ما حدث لبولس وسيال عندما كانا في السجن الداخلي.
ف في منتصف الليل ،أرسل هللا خدمة تقديم الطعام إلى مكان الظالم ،وقدم لهما وجبة شهية من األطعمة
السماوية .جعلهما ذلك أسعد من الملك في قصره .يا صديقي ،الرب يسوع يعرف كيف يجهز لك مائدة
ويعرف نوع الطعام الذي تحتاج إليه .ال تضع لنفسك مائدة .فهذا يجلب عليك الموت .دعه يفعل ذلك لك.
لكن ليس فقط يقوم الرب يسوع بإعداد مائدة لك أمام أعدائك ،لكنه كذلك يعد لك مائدة كل يوم في حياتك.
في كل صباح عندما تستيقظ لديه مائدة من كنوزه مهيأه لك .لكن لن تنفعك كل كنوزه ما لم تجلس وتنتظر
منه أن يجهزها لك .فهو يقدم لك شيئًا واحدًا في كل مرة ،وينبغي عليك أن تتذوقه بهدوء وببطء مع
الكثير من التسبيح والعبادة .هناك مكان آلداب المائدة الروحية ،يا صديقي .ينبغي أال تبتلع كل شيء في
بضع قضمات كالخنزير البري .تذكر ،أنك خروف .فالخراف تمضغ العشب وال تبتلعه كما هو .وعندما
يقدم الرب يسوع لك الطعام فإنه يتواجد ليتعشى معك ويدخل في شركة معك ويتواصل معك.
يريد الرب يسوع منك أن تكون فردًا في قطيعه .فهل تفوت أو تخطئ وجبات اإلفطار التي يعدها لك
الراعي كل يوم .إن أتحت لذلك األمر وقتًا كافيًا ،فإنك حينما تنتهي منه وبعد آخر رشفة منه ،سي َمسح
بِال ُّد ْه ِن َر ْأسك .وتمتلئ َكأْسك .لن تنال هذه المسحة لحياتك اليومية بالمطالبة بها أو بادعائها أو بالصراخ
لتحصل عليها .لن تنالها بمجرد قراءة الكتاب المقدس .أمضى الفريسيون وقتًا كثي ًرا في قراءة الكتاب
المقدس ،لكنهم ظلوا بدون مسحة .ولن تحصل عليها إال من خالل التغذي منه ومعه .على مائدته فقط
تصبح مستعدًا لمواجهة كل ما يأتي في طريقك في الخدمات والمعارك والتحديات .هنا يمكنك أن تتجه
إلى متابعة إرادته الكاملة والمقبولة .ومن هنا يمكنك معايرة أدواتك الروحية قبل أن تنطلق .ينبغي على
كل طيار أن يتحقق من معايرة أدوات الطيران قبل إقالعه .عدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى كارثة.
إذن ،يأتي االحتفال أوالً ثم تتبعه المسحة ،ثم يمتلئ الكأسَ " .م َسحْ َ
ت بِال ُّد ْه ِن َر ْأ ِسيَ .كأْ ِسي َريَّا" مما يعني
أنك ستنال الكثير من هذه األمور السماوية بحيث تكون ملتز ًما بمشاركتها مع اآلخرين .سيتالشى خجلك
من الشهادة له .ومنذ ذلك الحين ،لن يمكنك إال أن تتحدث عن األمور التي اختبرتها مع ربك .ستكون
كلمة هللا داخلك كمطرقة تكسر الصخور إلى قطع أو كنيران ملتهبة في روحك.
صديقي ،هذا هو الحال مع خرافه .إنها تعيش بهذه الطريقة وهي سعيدة بهذه الطريقة .وفي نهاية كل
يوم ،تقبل سيدها على خده قبل أن تستريح على وسادة محبته.
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