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َ
َمثل الرايع الصالح
جريج الني

تساعدنا التشبيهات عميقة اجلذور (ىلع سبيل املثال ،اهلل هو صخرتنا ،واملحبة يه رحلة ،وغي ذلك) ىلع استيعاب
َّ
ٌ
ََ
مثال ٌ
"المثل" املركب (اآلية
بارز ىلع ذلك .فإن هذا
احلقائق اليت لوال ذلك ألخفقت عقونلا يف استيعابها .ويوحنا 10
املحتملني يقتادنا حىت إىل لُ ِّ
َ
ب هوية يسوع ،وإىل ادلعوة
 )6للرايع ،واخلراف ،وباب حظية اخلراف ،واللصوص
َّ
املوجهة إيلنا بأن نتبع صوته وحده .ونظي ِّ
أي تشبيه جيد ،تمتد تطبيقات هذا املثل لتشمل العديد من املجاالت.

دعونا إذن نتتبع تلك اتلطبيقات.

َّ
ٌ
استخدم يسوع تفاصيل َّ
حارس حيرس بابها،
الريع املألوفة دلى مستمعيه ،وتدث عن حظية خراف كبية ،هلا
َّ
يلتأكد من أن الراعة احلقيقيني وحدهم هم اذلين يدخلون وخيرجون مع خرافهم الضعيفة والعرضة للخطر .ولك من
َ َ َ َ
َ
َ ً
ًّ
ايع ل َها"
اف ال ر ِ
ال يدخل من ابلاب يكون لصا حمتمال .يستحرض هذا التشبيه وصف املسيح للناس بأنهم "ك ِخ َر ٍ
ُ
رسل يلطلب اخلراف الضالة (مىت 12: 18؛ لوقا  .)7-3 :15ويف
(مرقس  )34: 6وكذلك وصفه نلفسه بأنه ذاك اذلي أ ِ
ُّ
ِّ
إطار الراعية اليت يقدمها هذا الرايع خلرافه بمحبة ،حيتل "صوته" األهمية األكرب (يوحنا  .)4 :10فيف إرسائيل
ً
َّ
اعتمادا ىلع ُّ
تعرف
القديمة ،اكن الراعة يتقدمون خرافهم ويقودونها (ال يسوقونها إىل األمام من املؤخرة) فقط
خ َ َّ َ
اصة"
اخلراف ىلع صوتهم .ويف هذه املرحلة من إجنيل يوحنا ،اجتهد يسوع يلثبت أنه هو القائد احلقييق خلرافه "ٱخل
ََ
َ
المثل.
املحتملني يف
(اآلية  ،)3وليس السلطات ادلينية الفاسدة ،اليت تبيغ إهالك هذه اخلراف ،نظي اللصوص
الريع واخلراف يعود بنا إىل الكتاب املقدس ،حيث َ
إن وقوع االختيار ىلع تشبيه َّ
يوصف شعب اهلل باستمرار بأنهم

قطيع غنم ( 1ملوك 17: 22؛ مزمور  ،)44وحيث يوصف ملوك إرسائيل بأنهم راعتهم ،وال سيما داود (مزمور .)78
لكن ،عندما َثبُت فشل وإفالس هؤالء القادة والرؤساء ،شجبهم األنبياء واصفني إياهم بأنهم راعة َّ
رساق ال قيمة

هلم (إشعياء 12-9 :56؛ إرميا 4-1 :23؛ زكريا  .)17-4 :11ومن وسط هذه الفوىض من راعة ينهشون اخلراف ،وعد اهلل
َ ُُ
َُ ُ َ َخَ َ ً َ ً ََخ َ َ
بإرسال ٍ
اود
ي َاعها عبخ ِدي د
احدا ف
راع حقييق واحد ،أي داود جديد ،يرىع بالشعب إىل األبد" :وأ ِقيم عليها را ِعيا و ِ
َُ َخ َ َ ََُ َ ُ ُ
"الر ِايع َّ
ون ل َ َها َرا ِعيًا" (حزقيال  .)23: 34وبإعالن يسوع كونه َّ
الصا ِل ُح" (يوحنا  ،)11: 10أظهر
 ...هو يراعها وهو يك
َ
ُّ
ً
كثيا أي ٍ
راع أريض :فيف حني يهرب "األ ِجي" عندما تل
جليًّا أنه هو ذلك الرايع املسياين املوعود .وهو سيفوق
املتاعب (اآلية  ،)12سيعطي املسيح خرافه حياة ،إذ يبذل نفسه عنهم (اآلية .)11
لكن ،تمتد أبعاد هذا التشبيه إىل أبعد من ذلك ً
أيضا .فعرب العهد القديمُ ،و ِصف اهلل نفسه باستمرار بأنه هو
الرايع احلقييق (تكوين 24: 49؛ مزمور 23؛  .)7 :95عالوة ىلع ذلك ،وعد اهلل بأنه يف املستقبل "سيَسأل بنفسه عن
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غنمه ويفتقدها" (حزقيال  .)11 :34يعين ذلك إذن أن اهلل واملسيَّا ادلاودي ىلع حد سواء هما الراعيان املستقبليان
ً
ََ
المثل تطبيقا آخر .فهو ليس فقط يشغل دور الرايع املسياين يف
للقطيع .ال عجب إذن أن يستخلص يسوع من
المثَل ،لكنه قال ً
أيضا" :أَنَا َو ُ
اآلب َواح ٌد" (يوحنا  .)30: 10فعىل حنو مذهل ،لكن اغمض يف اآلن ذاتهَّ ،
َ
تمم يسوع،
ِ
ً
"واحدا ،يف ثالوث ،سيىع القطيع.
بصفته ابن اآلب ،الوعد بأن راعيًا
من خالل هذا التشبيه الرائع ،أعلن يسوع أنه هو وحده ُ
باب اخلالص ،والرايع الصالح اذلي ،بصفته اهلل الظاهر
َّ
خاصته ،وحيبُّهم .وأوئلك اذلين هل ٍّ
حبق ،أي اذلي أعطاهم
يف اجلسد ،يرىع قطيعه بموته عنه تلحريره .وهو يعرف
َ
َّ
َ
اف َضال ٍة" ،لكننا "رجعنا إِىل َر ِايع نفوسنا"
اآلب هل ،يعرفون صوته ،وجيدون األمان يف قطيعه .ومع أننا كنا "ك ِخ َر ٍ
َ َ خ
اف الخ َعظ َ
يم" (عربانيني
(1بطرس  .)25 :2لكن ،ال يتوقف هذا احلق املجيد عند هذا احلد .فإن يسوع" ،ر ِ
ايع ِ
اخل َر ِ
ِ
ً
َّ ،)20 :13
ً
نظارا تت سلطته ،يلحرسوا قطيعه وحيموه يف الوقت احلايل ( 1بطرس  .)2 :5ودور هؤالء
عني وأقام راعة
ُّ
ويصدوا املعلِّمني الكذبة َّ
الرساق (أعمال الرسل  ،)29: 20ويطعموا اخلراف عن طريق االهتمام
الراعة هو أن يرصفوا
حباجاتهم الروحية (يوحنا  ،)17-16 :21وكذلك أن جيتهدوا ملساعدة خرافهم ىلع تميزي واتباع "صوت" يسوع ،اذلي
يُ َ
سمع يف لكمة اهلل املكتوبة ،أي الكتاب املقدس.

ً
ُّ
كيف ،إذن ،جيب أن يكون رد فعلنا جتاه يوحنا 10؟ بالنسبة للخراف ،دعونا جنتهد نلكون خرافا صاحلة ،تتبع

صوت راعيها الواحد .أما بالنسبة للراعة انلظار ،فدعونا نقتاد قطعاننا لدلخول من "ابلاب" احلقييق ،يلجدوا املرىع.
ودعونا نعتين بهم ال كأجراء يطلبون مكسبًا أنانيًّا ،بل كأناس يسيون ىلع خطى الرايع الصالح.

د .جريج الني هو أستاذ مساعد للعهد اجلديد بكلية الالهوت املصلحة ،بمدينة أورالندو والية فلوريدا .وهو
الرايع املساعد يف كنيسة ريفر أوكس بمدينة يلك ماري والية فلوريدا .وهو مؤلف للعديد من الكتب ،منها

الكتاب بعنوان "( How We Got the Bibleكيف حصلنا ىلع الكتاب املقدس").

تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة تيبوتلوك.

