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 ة والتسعونابعالس الحمقة                  المسيح أقوال                   برنامج أنوار كاشفة        

 
عنوان: نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نرحب بك صديقي المستمع 

أيضًا أكّدت إعجاب الناس من حولو، كما دة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال عدي«أقوال المسيح»
 .انو اإللييعمى سمط

 

ما ىو الفرق مستمعي بين صاحب العمل والمستخدم؟ بين المالك والمستأجر؟ ىناك بالطبع فروقات عديدة لعّل أىميا: أن صاحب 
ى بيتو يد والمزيد من األرباح لو. وكذلك مالك البيت يحرص عمالعمل يبذل جيده ويسعى لتقّدم العمل الذي يممكو، لكي يحقق المز 

خالص لكي ُيرضي رب عممو، لكن إذا حصمت  ويحاول صيانتو باستمرار. وفي المقابل نجد أن المستخدم قد يؤدي عممو بكل أمانة وا 
يو ليس مسؤواًل عن صيانتو أو االىتمام فبالنسبة لمستأجر البيت كذلك م. و ستخد  عتبر مسؤواًل عنيا، فيو مجّرد مُ أية خسارة ال يُ 

  بتحسينو.
 

َأَنا ُىَو »الخراف واألجير. ولقد تحّدث المخمص المسيح عن ىذا األمر فقال: حظيرة نستطيع تطبيق ىذه القاعدة بالنسبة لمالك 
اِلُح َيْبِذُل َنْفَسُو َعِن اْلِخَراِف. اِلُح، َوالرَّاِعي الصَّ ِذي ُىَو َأِجيٌر، َوَلْيَس رَاِعًيا، الَِّذي َلْيَسِت اْلِخرَاُف َلُو، َفَيَرى الذِّْئَب َوَأمَّا الَّ  الرَّاِعي الصَّ

ا َأَنا َفِإنِّي الرَّاِعي َأمَّ . َواأَلِجيُر َيْيُرُب أَلنَُّو َأِجيٌر، َواَل ُيَباِلي ِباْلِخرَافِ ُمْقِباًل َوَيْتُرُك اْلِخرَاَف َوَيْيُرُب، َفَيْخَطُف الذِّْئُب اْلِخرَاَف َوُيَبدُِّدَىا. 
ِتي َتْعِرُفِني، َكَما َأنَّ اآلَب َيْعِرُفِني َوَأَنا َأْعِرُف اآلَب. َوَأَنا ِتي َوَخاصَّ اِلُح، َوَأْعِرُف َخاصَّ )بشارة َأَضُع َنْفِسي َعِن اْلِخرَافِ  الصَّ

 ابقوا معنا. فىذا اليام بتصريح المسيح اآلن سنتأمل  .(15-11:11يوحّنا
 

. وكّنا في المقاء السابق قد تأممنا بقول المسيح: أنو بينو وبين األنبياء والمعّممين الكذبةفي ىذا التصريح لقد قارن المخّمص المسيح 
يريدون سرقة  وىم لصوصق و سّراالكذبة بأّنيم األنبياء والمعممين  قال عنالى الحظيرة. و الخراف ىو باب الخراف، الذي تدخل منو 

أعمن أنو ىو الراعي الصالح المخّمص المسيح إذ اليوم تصريح تابع نالخراف لكي يذبحوىا وييمكوىا. والخراف تشير ىنا إلى البشر. 
ن الكذبة ىم مو بينما أولئك األنبياء والمعمّ  .)البشر( يبذل نفسو عن الخرافسوتأكيدًا عمى ذلك أنو كراعي صالح  .مبشرأي ل لمخراف

 أي البشر، وال يكترثون بمصيرىم إن ىمكوا. مجرد عاممين باألجرة وليسوا رعاة، ليذا ال ييتمون بخدمة الخراف 
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لقد برىن المسيح أنو ىو الراعي الصالح لمبشر، عندما قّدم نفسو ذبيحة عمى الصميب كفارة أي نيابة عن الجنس البشري. أجل، 

ب عّبر المسيح عن محبتو العظمى المضحّية لمبشر. وفي نفس الوقت فتح الباب واسعًا لكي يخمص كل وبيذا العمل الفدائي العجي
 خاطئ يأتي إليو بالتوبة واإليمان.

 
وتضميميم وقيادتيم إلى اليالك األبدي. وىو ما قصده ن الكذبة سوى خداع البشر ماذا فعل أولئك األنبياء والمعممو وفي المقابل 
ِخرَاَف َوَيْيُرُب، َفَيْخَطُف َوَأمَّا الَِّذي ُىَو َأِجيٌر، َوَلْيَس رَاِعًيا، الَِّذي َلْيَسِت اْلِخرَاُف َلُو، َفَيَرى الذِّْئَب ُمْقِباًل َوَيْتُرُك الْ »: المسيح عندما قال

ىذا ىو الفرق الكامل بين المخّمص  .«نَُّو َأِجيٌر، َواَل ُيَباِلي ِباْلِخرَافِ َواأَلِجيُر َيْيُرُب ألَ »وتابع المسيح قائاًل: «. الذِّْئُب اْلِخَراَف َوُيَبدُِّدَىا
ال يحرصون عمى مصير البشر، لكنيم المسيح الراعي الصالح، وأولئك األنبياء والمعّممين الكذبة. فيو بذل جسده عن البشر، بينما ىم 

َأمَّا َأَنا َفِإنِّي الرَّاِعي »وليذا عاد المخّمص المسيح ليؤكد قائاًل: ك. يخدعونيم ويضممونيم، وتكون النتيجة أنيم يذىبون بيم إلى اليال
ِتي َتْعِرُفِني، َكَما َأنَّ اآلَب َيْعِرُفِني َوَأَنا َأْعِرُف اآلَب. َوَأَنا ِتي َوَخاصَّ اِلُح، َوَأْعِرُف َخاصَّ ييّمو إن المسيح . «َأَضُع َنْفِسي َعِن اْلِخَرافِ  الصَّ

 أخذ لقب الراعي الصالح عن حق وجدارة. ىكذا لبشر، وليذا وضع نفسو من أجميم، و مصير ا
 

، لم يقف المخّمص المسيح في تصريحو ىنا، بل أضاف حقيقة ىامة جديدة عندما أعمن لمستمعيو من التالميذ كريممستمعي ال
ِمْن ىِذِه اْلَحِظيَرِة، َيْنَبِغي َأْن آِتَي ِبِتْمَك َأْيًضا َفَتْسَمُع َصْوِتي، َوَتُكوُن َرِعيٌَّة َواِحَدٌة َورَاٍع  َوِلي ِخرَاٌف ُأَخُر َلْيَستْ »والييود قائاًل: 

إن ىذه الحظيرة التي أشار إلييا المسيح ىنا ىي شعب إسرائيل الذي تعامل معو اهلل قديمًا. وعندما قال  (.11:11)بشارة يوحّنا«َواِحدٌ 
ح أن لو خرافًا ُأخر ليست من ىذه الحظيرة، فيو قصد أن لو شعبًا سيؤمن بو من الشعوب األخرى أيضًا، وعندىا سيكونون المسي

 ىو المخّمص يسوع المسيح.  اً واحد وراعياً  ىي كنيستو، جميعًا رعّية واحدة
 

، وىو ما نسّميو بكنيسة المسيح. إن عوبالشكل  من، أي الييود واألممبالمسيح من  المؤمنينكل ىذا ىو شعب اهلل الجديد المؤلف من 
ولم يعد بالتالي لمييود أية امتيازات  ،الشعوب واألعراق والقوميات، وال يوجد فرق  بين شعب وآخرم تتألف من كل كنيسة المسيح اليو 

أَلنَُّكْم »مؤمنين بالمسيح قائاًل: وىا ىو الرسول بولس من رسل المسيحية األوائل يكتب إلى ال .خاصة، فالجميع واحد في المسيح يسوع
. لَ  . َلْيَس َعْبٌد َواَل ُحرٌّ ََ،، أَلنَُّكْم َجِميًعا َواِحٌد ِفي َجِميًعا َأْبَناُء اهلِل ِباإِليَماِن ِباْلَمِسيِح َيُسوَع. َلْيَس َيُيوِديٌّ َواَل ُيوَناِنيٌّ ْيَس َذَكٌر َوُأْن

  ىــــــــة إلـــــــــالــ)الرس «َفِإْن ُكْنُتْم ِلْمَمِسيِح، َفَأْنُتْم ِإًذا َنْسُل ِإْبرَاِىيَم، َوَحَسَب اْلَمْوِعِد َوَرََةٌ » لس قائاًل:ثم أضاف الرسول بو . «اْلَمِسيِح َيُسوعَ 
 



  

 
 

3 of 3 

0222-0202ة حـقـوق الـطـبـع مـحـفـوظه لخـدمـة االذاعـه العـربـيـ  

Copyright 2003-2010 Arabic Broadcasting Service 

 
أي أن اإليمان بالمسيح يجعل اإلنسان من نسل إبراىيم الخميل، وىكذا لم يعد النسل مقتصرًا عمى شعب  .(32-32، 31:2غالطية

 تّم بواسطة موت المسيح الكفاري عمى الصميب.إسرائيل. وىذا كمو قد 
 

فعند الصميب صالح المسيح جميع البشر الخطاة مع اهلل الخالق القدوس، وليس ىذا فحسب بل أزال الفرق الذي كان بين شعب 
الخاص ، بل أصبحت كنيسة المسيح ىي شعب اهلل الخاص إسرائيل وباقي الشعوب، ولم يعد بالتالي شعب إسرائيل ىو شعب اهلل

 الذي فداه المسيح. الجديد 
 

أال ترغب مستمعي أن تكون من رعية ىذا الراعي الصالح، المسيح المخّمص، الذي بذل نفسو من أجمك عمى الصميب؟ أو ال 
يرة، تتوق أن تصبح من شعب اهلل الجديد الذي فداه المسيح؟ لم ال تؤمن اآلن بيذا المخّمص الفريد فتحصل عمى نعم اهلل وىباتو الكث

     الحياة األبدية!ضمان الغفران و  سيا ىبةوعمى رأ
 

 


