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 ادلرهم املفقود ل ثَ مَ ل اخلروف الضال و ثَ مَ 
 جوش مودي بقلم

المَ إن سياق   قادا ال،  املشهور�نل�  ثَ هاذين  املسيح  ثَ مَ   ىلإ  �ين  الضال األ�رث شهرة، هو أن  االبن  د  للنق  ض تعرَّ ل 
  ون ر�سيُّ اعتربهم الف مع أوئلك اذلين    ا وقتً املسيح  قىض  أ�ل معهم.  و  فهو قبلهممع "اخلطاة".    بعض الوقتلقضائه  
ب بهم وغ� مقبول�  رحَّ غ� مُ ومنوع دخوهلم،  و احلدود،  وا لكتعدُّ   قديف أيام املسيح،    ون الرئيسيُّ   توناملزتمِّ   ،والكتبة

اهللا.   أدَّ   إن اكن:  اكتلايلاملشلكة �  فدلى  ما  أنَّ   ىعاملسيح هو لك  نفسه  (  هعن  ما    ،اذليوي�ون    استطاع بقدر 
مع هؤالء "اخلطاة"   ا وقتً أن يقيض  يم�نكيف ف اهللا)،  باسم  ثحدَّ س يتقدَّ ، هو ىلع األقل رجل مُ رؤ�ته ونالفر�سيُّ 

 اهلم؟ اذلين ال يم�ن احتم

، أاعد صياغة احلديث بطر�قة بارعة (ومتقنة): بعيًدا  ل� ثَ ين المَ عندما أجاب املسيح ىلع انتقاداتهم بواسطة هذ 
 ل يف الواقع نبضات قلب فرح السماء.مثِّ �سوع يُ الرب فعله عن كونه موضع �ساؤل، فإن ما 

 دعونا نليق أوَّ 
ً

يق ذلك ىلع سياق خدمتنا يف  ثم تطب ل�ثَ مَ من ال لثَ مَ  ة إاعدة صياغة احلديث يف لكنظرة ىلع كيفيَّ  ال
 القرن احلادي والعرش�ن. 

واحد منهم. ماذا يفعل؟ هل    ضلَّ �سان دليه مئة خروف  إكب�ة.    معروف بدرجةٍ   وهول اخلروف الضال.  ثَ نلبدأ بمَ 
ة املوجودة بالفعل يف راعيته وأمانه؟ أم ينىس التسعة والتسع�  ز ىلع األغلبيَّ ينىس هذا اخلروف اذلي فقده و�ر�ِّ 

و تقنيو�سيع  أن هناك  أم  الواحد؟  يتبنَّ ة وسطيَّ راء  أن  يم�ن    التسعة   وأ  الضال  اخلروف  دمةخب  فو�ض اتل –  اها ة 
  ذلك   يف  للجميع  جًدا  مألوفة  اكنت   كخراٍف   اهللا  شعب  صورة   نأل  ؟ اتلأث�  مضاعفة  من  ن يتم�َّ   حىت  والتسع�

�بدو أن اقرتاح  و، وليس عن اخلراف.  البرشعن    ثيتحدَّ   اكن  أنه  الفور  ىلع  أدر�وا   �األصليِّ   املستمع�  فإن  الوقت،
. سيرت�ون التسعة  ةاحلقيقيَّ   افق باخلرفون فيما يتعلِّ ال مفر منه ألن سؤاهل ي�شف كيف اكن سامعيه يترصَّ املسيح  

 والتسع� و�سعون وراء الواحد. 

امل   األمر   فإن  –هذه األيام   العالم  من  ظ�العُ   ةالغابليَّ –  ةاملدنيَّ   جتمعاتبالنسبة ألوئلك اذلين أمضوا حياتهم يف 
ت .  اخلراف  محاقة  مدى  عن  بإ�از  راتلذكُّ   إاعدة   �ستحق الق  سقطو�.  �سهولة  ضلف�    ة كيفيَّ   معرفة  ىلع  درةدون 
يبدو  أخرى   ةمرَّ   الوقوف  ما  أي  اكن   �نو .  ىلع  ية  راع  فهو  ة،الرعو�َّ   باخلدمة  القيام  يعنيه  ملا   مناسب  وصف  هناك 
ه حىت عندما يضل شخص ما، ل أنَّ ل األوَّ ثَ د هذا المَ ؤ�ِّ  الضالل. يُ إىل  تميل  اليت  اخلراف  مثل  مجيًعا   نحنف.  اخلراف

القواعد والطقوس ادلينيَّ   خارجبعيًدا    أصبححىت عندما ي�ون قد "أخطأ" و ، فإن السائدةة  احلدود وفًقا ملعاي� 
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فأة  ماك   والسماء ه  أ�رث من ذلك، فإن فرحوما هو  تسعة و�سع�.  ال واحد وليس  الة الرايع � الرت�� ىلع  مسؤويلَّ 
 . الواحدزون ىلع  أوئلك اذلين ير�ِّ 

ملاذا تمتلك    .السياقية بأقل درا   نا . ومع ذلك، فإنَّ اعم  �شلٍك   �ش� إىل نفس انلقطةل ادلرهم املفقودة،  ثَ ل اثلا�، مَ ثَ المَ 
اتَّ املرأة "عرش دراهم فضيَّ  مُ   �نفرسِّ المُ فق معظم  ة"؟  املرأة شابة غ�  أن  السن� ىلع  العمالت  زتوِّ ىلع مر  جة، وأن 

تُمثِّ الفضيَّ  العرش  الخراتها دَّ مُ ل  ة  به  يت،  به  ا احتفظت  استعدادها   يف شعرها كشاهدٍ   ا بعناية ور�ما احتفظت  ىلع 
ة الزواج  املال، ول�ن أيًضا إماكنيَّ ة واحدة تعادل خسارة ليس فقط الكث� من  للزواج. ذلا، فإن خسارة عملة فضيَّ 

ع� األرجح، يمكنك االحتفاظ بالقطع  ف(  "رتك اليف أي وقت قر�ب. إذن، ال ينصب تر�� هذه القصة كثً�ا ىلع "
ىلع اجلهد واالجتهاد املطلو�� للعثور ىلع العملة املفقودة.   بلتبقية يف ماكن آمن أثناء ابلحث)  ة التسع المُ انلقديَّ 

ك  و�ذل   دقائها،أص  مجاعة  وسط  الفرح  ةاملرَّ   هذه  –  ة � الفرح اذلي يأيت نتيجة ذللكاخلتاميَّ   الفكرةة أخرى،  مرَّ 
 لها مالئ�ة اهللا. مثِّ السماء نفسها، اليت يُ اعة وسط مج

 ؟ أوَّ ل�ثَ مَ ال  ينم عن اخلدمة ايلوم من هذ ماذا �ب أن نتعلَّ 
ً

ة ب� أوئلك اذلين  عارِص ، االنقسام الكب� يف اخلدمة المُ ال
ة   يعكس ادليناميكيَّ املؤمن� فقط هو انقسام غ� كتايب ال  خدمةزون ىلع "ابلاحث�" وأوئلك اذلين يهدفون إىل  ير�ِّ 

؟ ثانيًا، �، ىلع القيام بعمل الُمبرشِّ املسيحيِّ   �دم واتلخطيط الكتايب األشمل. أال �ث بولس تيموثاوس، الرايع اذلي  
 ل هو أن نبدأ يف ابلحث عن املفقودين. ة أو يف كنا�سنا، فإن العالج األوَّ ا نفتقر إىل الفرح يف حياتنا املسيحيَّ إذا كنَّ 

 

الرادلكتور جوش مودي هو   والية إيلنوي، ورئيس بو�تون،  مدينة  يف  )  College Church(كنيسة  ل  ئييسالرايع 
ف للعديد من الكتب، بما  ؤلِّ ). وهو مُ God Centered Life Ministries(  " تمر�زة حول اهللاحلياة المُ "ة  هيئخدمات  
 ). How the Bible Can Change Your Life(  " حياتكغ�ِّ س أن يُ قدَّ كيف يم�ن للكتاب المُ "يف ذلك 

 

 .  تيبوتلوك �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة م ت
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