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 ترتب قدامي مائدة تجاه مضا�قيّ 
 �قلم إ�ان دوجید

. هنا، ال تكفي االستعارة الكالسیكیة للراعي ، �ما هو الحال في الحیاة، ُ�حفظ للنها�ة٢٣أفضل ما في مزمور 
ضیف. الو  الُمضیف ستعارةا إلى االستعارةوالخراف في وصف غنى العالقة بین الرب و�ین شعبه، فتتحول 

عظیًما یرحب  افإن االستعارة تصف ملكً  ،�ما أن هذه الصورة لیست مجرد حفلة عاد�ة ،على وجه التحدید
 �الملك األصغر التا�ع له في بیته �ضیف شرف في ولیمته. 

ونحن نتناول  لیشاهدوناال ندعو أعدائنا  هذا السیاق الملكي وجود أعداء داود �مشاهدین للولیمة. عادةً �شرح 
فإن یتسبب في افساد شهیتنا. ولكن في هذا السیاق، في مناسبات مختلفة ر�ما  حضورهم نرى الطعام، وقد 

السلطة �مجيء الملك  مواز�نفي الولیمة هو اإلثبات الهام للنقلة الحیو�ة في  حضورهم غیر المرغوب فیه
على التغلب  ا، و�ان داود عاجزً هطو�ل، �ان أعداء داود �سخرون منه ومن ثقته في یهو زمن العظیم أخیًرا. ل

؟ َعُدوِّي  َیْرَتِفعُ  َمَتى ِإَلى ... النِّْسَیاِن؟ لَّ �ُ  َتْنَساِني َربُّ  َ�ا َمَتى ِإَلىعلیهم. لسنوات �ان �صرخ: " " (مزمور َعَليَّ
قد نسیه �الفعل، وأنه قد سمح ألعدائه  الرباألمر لداود، وللعالم المشاهد، و�أن  ا). في الغالب، بد٢-١: ١٣

 أن یبتهجوا في نصرتهم.

 وتبّینداود،  تمت نصرةلمظاهر خّداعة. فمع مجيء الملك العظیم، تتحقق العدالة أخیًرا: من الممكن أن تكون ا
الرب ولیمة عظیمة لداود  رّتبأنه هو من �حبه الرب وُ�سر �أن �كرمه، بینما أعدائه عاجزون و�خجلون. 

 على مائدة الملككرامة الاألمانة لشروط العهد تستحق الدعوة لمكان إن ستقبله �ضیف شرف في المأد�ة. او 
عن الخراف والجداء یدمج  المسیح، بینما تتم محاكمة أعداء �اتب المزمور و�دانتهم. إن المثل الذي قاله وتنالها

 ،). هناك٢٥�شكل مشا�ه بین استعارة الخراف والراعي مع استعارة الملك الذي �قیم ولیمة لالحتفال (انظر متى 
 مناء ُیلقوا في الظلمة.األقبلوا مكافأتهم بینما الجداء غیر أ�ًضا، یتم دعوة الخراف األمناء لیست

بین المدعوون لالنضمام إلى االحتفال  — میناألولكن هذا التمییز النهائي بین الملك التا�ع األمین والعدو غیر 
سؤاًال في قلب �ل مؤمن: لماذا ُأدعى  یثیر — والمترو�ون لیقفوا عاجز�ن وفي خزي على جانب االحتفال

لخدام الملك األمناء؟ فإن أفضل ما ُ�قال عن طاعتنا في نها�ة  الُمخصصةكضیف شرف لمثل هذه الولیمة 
عن  و�شكل متعمد�ثیًرا  ظهورنا أدرنااألمر، أنها طاعة متقطعة، وأقل جًدا مما �جب أن تكون علیه. لقد 

والرحمة، نستحق  الراسخةفي عبادتهم المتحمسة ألصنامهم. بدًال من المحبة الطاعة، وانضممنا إلى المتمردین 
 لعنة العهد اإللهي �ل أ�ام حیاتنا. تتبعناأن 
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اإلنجیل. ألن �سوع المسیح، ابن الملك �شارة لنا في الذي  بال استحقاقهنا �شرق بوضوح جمال الخالص 
 اآلب أن نعیشها. و�دًال من أن �كافئهنحن �جب علینا  التي �ان الكاملةحیاة الطاعة عّنا وعاش  جاءالعظیم، 

 ِإلِهي،�الكرامة والمجد، أسلم اآلب الراعي الصالح إلى ید أعدائه، حتى أنه صرخ �كلمات المزمور السابق: "
 المسیحالصلیب، جّسد  على). ١: ٢٢" (مزمور َزِفیِري؟ َ�َالمِ  َعنْ  َخَالِصي، َعنْ  َ�ِعیًدا َتَرْكَتِني، ِلَماَذا ِإلِهي،

عن الطعام الوفیر والمراعي  تكنالمثال المطلق لمعنى أن �كون اإلنسان تحت لعنة هللا. شهادته هناك لم 
الخضر، بل عن الجوع والظمأ، حتى أن لسانه التصق �حلقه. اختباره على الصلیب لم �كن اختبار حضور 

هجر بینما تر�ته حیاته الترك و الولكنه �ان اختبار  رد حیاته،حیث یمعه في وادي ظل الموت،  المعزي الرب 
إلى من أي ضرر. بدًال من ذلك، تم تسلیمه  حمایتهو  لتعز�تهببطيء. لم تكن هناك عصا وعكاز في الجلجثة 

أعدائه لیعذبوه. بدًال من السكنى في بیت الرب، ُترك وحیًدا على الصلیب في الظالم لیموت سخر�ة  قبضة
 ، منبوًذا.وحده

 َفالَ هو أساس رجائنا. لدینا السبب األقوى جًدا مما �ان لداود، لنعلن بثقة: " الترك والهجر الذي القاهكن ول
". فراعینا قد وضع حیاته ألجلنا وُأقیم من األموات، فألحق العار �آخر أعدائنا َشر�ا َأَخافُ  الَ " و"َشْيءٌ  ُ�ْعِوُزِني

الولیمة العظیمة، الملك الذي سار  صاحب �اعتباره المضیف المسیحالموت ذاته. اآلن �قف  — وأعظمهم
 تعرجأمامنا لیعد لنا مكاًنا في بیت ابیه. سواء أخذنا مسارنا الحالي عبر المراعي الخضر وعند میاه الراحة أو 

 قد وعد أن یرحب بنا في ملكوته في الیوم المسیحبنا مروًرا �ظالم وادي ظل الموت، �مكننا أن نثق بهذا: أن 
�ل أعدائنا. إن  حضورفي  منتصر�ناألخیر، لنحتفل على مائدته هناك، مع �ل قد�سیه من األمم العدیدة، 

 الرب هو �الفعل راعینا الصالح.

 

والقس المؤسس ، فیالدلفیا مدینة فيلالهوت هو أستاذ العهد القد�م في �لیة وستمنستر  دوجید إ�ان الد�تور
هل �سوع موجود في العهد بنسلفانیا. وهو مؤلف �تاب "بوال�ة جلینساید، مدینة لكنیسة المسیح المشیخیة في 

 ).?Is Jesus in the Old Testament( "القد�م؟

 

 .تیبولتوكتم نشر هذه المقالة في األصل في مجلة 
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