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  3الجزء   -الفداء تاريخ

 .الراعي الكافي :عشر السادسالفصل 

 ديفيد بالت . د

2 \ 5 \ 2010  

نا ديكون عنىانبتدي بكممة اهلل بدري النياردة عشان . 23عاك، افتح معايا مزمور اك كتابك المقدس، ويا ريت يكون ملو مع
 . 23مزمور . وقت نتجاوب فيو مع كممة اهلل لينا

، وفاكرىا كويس وكأنيا لسة . أول جنازة حضرتيا في حياتي، كانت وأنا صغير، وكانت جنازة جدي كان جدي أبو أبويَّ
فييا بيعيط، واتأثرت كانت أول مرة أشوفو . أنا فاكر إني كنت باشوف والدي وىو بيبكي. حاجتينبالتحديد امبارح، وفاكر منيا 

وفاكر جدتي في نفس اليوم بالميل وىي قاعدة في أوضة المعيشة وفي إيدييا الكتاب المقدس . قوي لما شفتو مكسور كده
ولما كنت في الجامعة وعظت أول مرة في جنازة، وكانت . ، المزمور بتاعنا النياردة23وورقة، وكانت قاعدة تكتب مزمور 

الناس بتوعظ ازاي في الجنازات؟ كنت عارف إن ده مزمورىا المفضل، . وماكنتش عارف أعمل إيو. جنازة جدتي والدة أمي
نو لما جوزىا، المي ىو جدي التاني، مات، من قبميا بكام سنة، كانت دايًما بتقرا لو المزمور ده وىو عيان فكان طبيعي إن . وا 

بعدين بعد ما والدي اتوفى وكنت باخدم خدمة تطوعية في و. المزمور ده ىو المي يجي عمى بالي وأنا باوعظ في الجنازة
 . إني أوعظ عن المزمور دهبرضو ، طمبوا مني  New Orleansكنيسة في نيو أورلينز 

نا مش لوحدي ا وأنا عارف إن. فالمزمور ده كان في أوقات صعبة كتير في حياتي مصدر قوة وتعزية وتشجيع بالنسبة لي
 . عتقد إن المزمور ده كان مصدر تعزية وتشجيع وقوة لناس كتير منناأ. دهكالمي مر باختبار زي 

،  Casey Blackانتو فاكرينو؛ كايسي بالك بعد ما جيت الكنيسة بكام سنة قميمين، حصل إن كان فيو عضو من الكنيسة، 
وخالل شير أخدوه . وصحتو كويسة جًدا، بس عرف إن عنده سرطان في المعدةب في التالتينات اكان ش Caseyكايسي 

فخمصوا العممية من غير ما يعمموا حاجة، . عشان يعمموا لو عممية، ولما فتحوا بطنو لقوا السرطان منتشر في كل جسمو
كان كاتب في مذكراتو . بس وبعد كام أسبوع، اتوفى، وده بعد تشخيص المرض بشيرين. ماكانش فيو حاجة يقدروا يعمموىا

. لي إن عندي سرطان في المعدة، وبيقولوا دلوقتي إنو انتشر لمكبد، والغدد الميمفاوية، والرئتينقالوا "بعد ما اكتشف المرض، 
 ." بيقول كل حاجة 23مزمور "وكتب وقال، ." عندي سالمانا لكن . رب، كنت ىاخافللو أنا ماعرفش ا



 - 2 - 

وا في دشعب اهلل في التاريخ وىم بيع تعالوا نشوف إيو المي في المزمور ده المي قدم تعزية وقوة ورجاء وتشجيع ألجيال من
 . عمى قد ما أقدر وىو ده السؤال المي ىاحاول أجاوب عميو. وقات صعبةأ

. مفيش كممة ماتفسرتش، ومفيش صورة ماتقدمتشتب كاممة اتكتبت عمى المزمور ده بس، فيو كُ . المزمور ده مشيور قوي
وفي نفس الوقت، أعتقد إننا الزم . ني في كل جممة في المزمورومفيش شك، إن فيو حاجات كتير في المزمور، فيو محتوى غ

 . مانقسموش قوي فنفقد الجمال الرقيق المي فيو د بالنا لما نيجي لممزمور ده بحيثناخ

لكن في نفس الوقت، عايزين نتأمل فييا أكتر ما ندرسيا، وعايزين . طبًعا عايزين نشوف كممة اهلل بتقول لنا إيو، ومعناىا إيو
عايز أتكمم النياردة خصوًصا لمناس المي بيننا المي بيمروا بوقت صعب في . في قموبنا بسالسةي كممات المزمور تتغمغل نخل

 . حياتيم، بوقت فيو تحديات كبيرة

بوقت صعب في حياتك، بتمر لو انت . وأعتقد إن ده بيشمل ناس كتير موجودين النياردة في المكان ولييم ظروف مختمفة
ولو مش بتمر دلوقتي بوقت صعب، فالمحتمل، إنك ىاتدخل قريب في موقف صعب، . انت النياردةكالم المزمور ليك 

 . وعايزك تبقى جاىز لما ييجي الوقت ده إنك تمشي بقوة وثقة وتعزية وتشجيع ورجاء

يو عالقتو وعايزين ن. عايزين ناخد تأمل سريع فيو. يسكن جوانا ونخميو 23فعايزين نتأمل في مزمور  شوف معنى المزمور وا 
 . بأعماق قموبنا ونفوسنا

َمْزُموٌر ِلَداُوَد : 23مزمور 

َيْيِديِني ِإَلى ُسُبِل اْلِبرِّ ِمْن . َيُردُّب َنْفِسي3. ِإَلى ِمَياِه الرَّاَحِة ُيوِرُدِني. ِفي َمَراٍع ُخْضٍر ُيْرِبُضِني2. الرَّبُّب َراِعيَّ َفاَل ُيْعِوُزِني َشْيءٌ 1
َياِنِني. ِفي َواِدي ِظلِّ اْلَمْوِت اَل َأَخاُف َشرًّا، أَلنََّك َأْنَت َمِعي َأْيًضا ِإَذا ِسْرتُ 4. َأْجِل اْسِموِ  ُتَرتُِّب 5. َعَصاَك َوُعكَّاُزَك ُىَما ُيَعزِّ

ِإنََّما َخْيٌر َوَرْحَمٌة َيْتَبَعاِنِني ُكلَّ َأيَّاِم َحَياِتي، َوَأْسُكُن ِفي َبْيِت 6. َكْأِسي َريَّا. َمَسْحَت ِبالدُّبْىِن َرْأِسي. ُقدَّاِمي َماِئَدًة ُتَجاَه ُمَضاِيِقيَّ 
 " .الرَّبِّ ِإَلى َمَدى اأَليَّامِ 

، ونسيب الحقائق تغوص في فعايزين نشوف القسم األول، وبعدين نقف، ونتأمل. عايزين نشوف قسمين واضحين في المزمور
لمناس المي حقائق بسيطة، جميمة ومجيدة، خصوًصا  8واحنا بنعمل كده عايز أوريكو . وبعدين ىانشوف القسم التاني. أعماقنا

 . بيمروا بوقت صعب
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لكن الواضح إن خمفية المزمور، فيو مفسرين كتير لييم آراء كتير في . احنا مش عارفين الخمفية المي ورا المزمور ده إيو
. المزمور جاي من خمفية إن داود كان راعي، وغالًبا كتب المزمور في وقت كان بيمر بيو في وقت صعب وتحديات وتجارب

 ." الرب راعيَّ : "فالكممات دي بتتدفق منو، من قمبو

رعاية . ك شخصية جًدارعاية الراعي بتاعبتمر بوقت صعب، ىي إن وخصوًصا لو انت شوفيا، ت المي عايزك الحقيقة األولى
 . الراعي بتاعك شخصية جًدا

اهلل في العيد القديم، . شعب اهلل فكرة ىاتالقي تأكيد شديد عمىكتابات العيد القديم عموًما،  ىلما تبص عمى المزامير، وعل
فبنالقي الصيغة . هنحن شعبُ . ىو إلينا. فبنالقي صيغة الجمع في كل مكان. وفي الكتاب المقدس كمو، بيعمل لنفسو شعب

مش . خمي بالك إنك مش ىاتالقي ضمير لمجمع. ، تتفاجيء بالصيغة الفردية المي ىنا23لكن لما تيجي لمزمور . دي سائدة
. تعالوا نمر بسرعة عمى الضماير، حط دايرة أو خط عمى كل مرة فييا ضمير لممفرد." الرب راعينا، فال يعوزنا شيء"بيقول، 

. يَيُردُّب َنْفسِ 3. يِإَلى ِمَياِه الرَّاَحِة ُيوِرُدنِ . يِفي َمَراٍع ُخْضٍر ُيْرِبُضنِ 2. َشْيءٌ  يَفاَل ُيْعِوُزنِ " حط خط تحت الياء،" ،يَّ الرَّبُّب َراعِ 1"
َعَصاَك َوُعكَّاُزَك . ي، أَلنََّك َأْنَت َمعِ َشرًّا َأَخافُ ِفي َواِدي ِظلِّ اْلَمْوِت اَل  تُ َأْيًضا ِإَذا ِسْر 4. ِإَلى ُسُبِل اْلِبرِّ ِمْن َأْجِل اْسِموِ  يَيْيِدينِ 

َياِننِ  ُكلَّ َأيَّاِم  يِإنََّما َخْيٌر َوَرْحَمٌة َيْتَبَعاِننِ 6. َريَّا يَكْأسِ . يَمَسْحَت ِبالدُّبْىِن َرْأسِ . يَّ َماِئَدًة ُتَجاَه ُمَضاِيقِ  يُتَرتُِّب ُقدَّامِ 5. يُىَما ُيَعزِّ
 " .الرَّبِّ ِإَلى َمَدى اأَليَّامِ  ِفي َبْيتِ  َوَأْسُكنُ ، يَحَياتِ 

الفكرة الموجودة ىنا مش إن الرب راعي، أو الرب ىو الراعي، لكن الرب . مرة 17دوىم، ىاتالقوا ضمير المفرد موجود عِ 
الرب . تي الرب ىو راعيكخ، لكن يا اخويا، يا أدامك أو وراكمش الشخص المي قاعد جنبك أو ق. الرب راعيك. راعيَّ 
 حاسين بحجم وجمال الكالم؟ . عارفك

 . وعارف كل تفاصيل حياتك. وبيحبك. عارفك وانت قاعد في مكانك، عارفك وميتم بيك العمياهلل ييوه 

. بنحس بالوحدة في الوديان ألننا لوحدنا يان أماكن موحشة، مش كده؟ أحياًناالود. في األوقات الصعبة نمرىو ده التحدي لما 
مش عارفين بيبقوا ناس بيحبونا وبييتموا بينا، لكن حتى وقت لما يكون فيو ناس كتير جنبنا، . مايبقاش فيو حد حوالينا أحياًنا

يشوفوك و قت مش ب. المي احنا فيو، مع إنيم عايزين يشاركونامش قادرين يحسوا، أو يختبروا . يحسوا بالموقف المي انت فيو
 . وانت بتتألمىم مش قادرين يدخموا جوة عقمك وانت بتمر بصراع في نفسك، . لما مايكونش حد حواليك

. ولما تمشي في الوادي، فالحقيقة انت مش لوحدك. الوقت ده، المي مفيش فيو حد جنبك، الرب موجودلكن الجمال إن في 
ده ." َولِكنَّ الرَّبَّ َوَقَف َمِعي...  .اْلَجِميُع َتَرُكوِني: "4تيموثاوس التانية بولس قال في . انت مش لوحدك. راعيك دايًما معاك

 . كالم عظيم
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ال لي كتب لي وق. ىو كان قصده خيرأنا فاكر لما كنت في مرحمة حزن عمى وفاة والدي، جالي إيميل من واحد صاحبي، 
بس الرب كان عارف بالظبط المي في قمبي، وأنا عارف إني أقدر . ماكانش عارف المي في قمبي. أعمل إيو في وقت الحزن

. ك شخصية جًدابتاع راعيالخميك عارف وانت بتمر بالظروف بتاعتك دي، رعاية . تقدر تعتمد عمى الرب. أعتمد عمى الرب
 . االرب مش بييتم بمجموع الناس الموجودين في المكان ىنا، وال المي في العالم كمو، لكن بيك انت شخصيً 

ودي حاجة . معناىا مش ىاحتاج" .َشْيءٌ  يَفاَل ُيْعِوُزنِ  يَّ الرَّبُّب َراعِ ". الراعي بتاعك مش ىايوقف عطاءه ليك: الحقيقة التانية
األلم بيبقوا نتيجة العوز في حياتنا، مش كده؟ يعني لما بنعدي في وقت حزن عمى عزيز فقدناه غريبة ألن الوقت الصعب و

فيو ن بتمر بوقت وكلما ت. فيو شيء مفتقدينو. ا خالصالِعشرة المي مع الشخص المي مابقاش موجود في حياتنبنبقى مفتقدين 
عوز لما تكون بتمر بوقت صعب بيبقى فيو  .مشاكل جسدية، من مرض أو ألم، بيبقى فيو عوز واحتياج؛ احتياج لمصحة

فازاي تقدر تقول في . لسالم واالنسجام المي عايزه في البيتلما تمر بمشاكل في األسرة، بيبقى فيو فقد ل. وفقد، فيو فراغ
فقد أوالده وكل حاجة كانت . ، لما أيوب فقد أوالده1وىنا بافتكر أيوب، وأيوب أصحاح " ال يعوزني شيء؟: "الظروف الصعبة
وىنا ." َخَذ، َفْمَيُكِن اْسُم الرَّبِّ ُمَباَرًكاالرَّبُّب َأْعَطى َوالرَّبُّب أَ "سجد لمرب وقال، . ومع ذلك انتو عارفين قال إيو. عنده، كمو راح

. الجمال، ىنا نقدر نفيم ِسفر أيوب، إنو حتى لما الرب بياخد، خموا بالكو يا أخوة، حتى لما الرب بياخد، مش بيبطل عطاء
الرب سيد عمى كل الحاجات دي، لكن لما نختبر ألم الفقد، بيدينا . لكن الرب سيد عمى عوزناممكن نختبر العوز، وأيوة، 
الراعي . الرب دايًما بيدينا. ولما نمر بارتباك، بيدينا حكمة. ضعف، بيدينا قوةنمر بلما . لما نختبر الجرح، بيدينا شفاء. سالم

ألن الراعي بتاعك مش " شيء، ال يعوزني"حتى في وسط العوز، حتى في الفقد، تقدر تقول، . بتاعك مش ىايبطل يغذيك
 . ىايبطل عطاءه ليك

رعاية الراعي بتاعك عمى أساس نعمتو، مش عمى . رعاية الراعي بتاعك عمى أساس نعمتو، مش عمى أساس قدراتك: ثالثًا
َيْيِديِني ِإَلى . َيُردُّب َنْفِسي. ُيوِرُدِنيِإَلى ِمَياِه الرَّاَحِة . ِفي َمَراٍع ُخْضٍر ُيْرِبُضِني"، اسمعوا، 3و 2باحب عدد أنا . أساس قدراتك

 . الرب ىو المي بيعمل كل حاجة. ىو المي بيعمل كل حاجة." ُسُبِل اْلِبرِّ 

ئول عن سضو حاجة كويسة إننا نعرف إن اهلل نفسو ىو المرستمر، مش بنقوة  ينلما نعدي في أوقات صعبة، ومش القي
قدراتنا، لكن لكن رعاية الرب لينا مش عمى أساس . لو في الوقت الصعب، قوتنا مبنية عمى قدراتنا، ىانغرققيادتنا وتوجيينا؟ 

 . ىو المي بيعمل كل حاجة. عمى أساس نعمة الرب

وتسمع صوت  خضرالتقدر تشوف األرض ا! يا سالم عمى التصوير." ِإَلى ِمَياِه الرَّاَحِة ُيوِرُدِني. ِفي َمَراٍع ُخْضٍر ُيْرِبُضِني "
 . ده شيء رائع. خميك عارف إن الرب العمي ىو المسئول عن إنعاش نفسك. المية اليادية
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 . الرب بيشفيك، الرب بيرد كسرك. يا أخواتي، الراعي بتاعكو بيحب ياخد المكسور ويصمحو ".نفسييرد ". نفسكبيرد بنعمتو و

 . الرب ىو المي بيعمل كل ده. المشاكلبيخميني أقدر أمشي في البر وأنا وسط ." َيْيِديِني ِإَلى ُسُبِل اْلِبرِّ  ". وبنعمتو بيبررني

الراعي بتاعك بتقود رعاية : 4وده يقودنا لمحقيقة رقم . رعاية الراعي بتاعك عمى أساس نعمتو، مش عمى أساس قدراتك
" .ِمْن َأْجِل اْسِموِ " عشان إيو؟" ،َيْيِديِني ِإَلى ُسُبِل اْلِبرِّ . َيُردُّب َنْفِسي3. ِإَلى ِمَياِه الرَّاَحِة ُيوِرُدِني. ِفي َمَراٍع ُخْضٍر ُيْرِبُضِني2" .لمجده

بيقودني  تقصد إن الرب"ممكن تقول، . ماتفيمش الكالم ده، وممكن كمان يعترضوا عميوممكن ناس . أنا باحب الكالم ده قوي
لممراعي الخضرا، ولممياه اليادية، عشان نفسو؟ تقصد إن الرب بيقودني ألغراض خفية؟ ىو ده المي اهلل بيعممو في حياتي في 
األوقات الصعبة، بيعمل كده عشان نفسو، عشان اسمو؟ مش أنا اليدف؟ مش أنا مركز األحداث؟ بيعمل كل ده عشان نفسو؟ 

 " وده شيء كويس؟

الرب ربط مجده وكرامتو وسمعتو واسمو . خموا بالكو من المي الكتاب بيقولو. ده شيء رائع. يا أخوة، يا أخوات، كل ده خير
ىايبين . عشان كده لما تمر بضيق ىايعمن عن نفسو إنو ىو المحبة. اسمو محبة. اهلل محبة. بإنو يرعانا في وقت الضيق

 . لمناس إنو بيحبك بطريقة رعايتو ليك

الرب ييوه شالوم، . ما تمر بوقت صعب، الرب ىو ييوه يرأه، ىايعمن عن نفسو الراعي بتاعك في كل خطوة في الطريقل
. بري، وىايوريمك إنو ىو برك في كل خطوة في الطريقالرب ىو ييوه . ىايوريك إنو ىو سالمك في كل خطوة في الطريق

 . الصعبة، وىايبقى واضح إنو عظيم في تسديده الحتياجات شعبوالرب ىايعمن إنو ىو قوة شعبو لما يعدوا في األوقات 

الرب بيدي . وىايرفع اسمو عنو طريق تسديد احتياجك. ودي أخبار مفرحة، إن اهلل ممتزم بخيرنا زي ما ىو ممتزم بمجد اسمو
 . مجد اسموإن الرب بيقودنا عشان نا نفرح وده يخمي. رب بياخد المجد، واحنا بنشوف الخيرلنعمة، ا

ألن الراعي بتاعك بيديمك كل حاجة، مش . سيب حاجة تخوفكيالرب مش ىاالحقيقة المي بعد كده، وىانقف بعدىا، إن 
." اْلَمْوِت اَل َأَخاُف َشرًّا ِفي َواِدي ِظلِّ  َأْيًضا ِإَذا ِسْرتُ 4". ، بصوا ىاتالحظوىا وال أل4نقمة في عدد  هفي. ىيسيب حاجة تخوفك
. أَلنََّك َأْنَت َمِعي: "قمة ىنانبصوا عمى ال. مش ىاخاف من حاجة؛ حتى من الموت." اَل َأَخاُف َشرًّا " .دي جممة قوية  جًدا

َياِنِني  " .َعَصاَك َوُعكَّاُزَك ُىَما ُيَعزِّ

، ىو المي بيقودني، ىو . غة الغائبيصبكان داود بيتكمم عن اهلل لغاية ىنا، خدتوا بالكو من النقمة؟  المي بيعمل الرب ىو راعيَّ
" .عصاه وعكازه ىما يعزيانني ال أخاف شًرا، ألنو ىو معي،: "، مش بيقول4ولما نيجي لعدد . كل شيء، ىو، ضمير الغائب

 . الكالم عن الرب اتحول لصرخة لمرب" أنت معي، عصاك وعكازك،" بيقمب عمى ضمير المخاَطب ويقول، لكن 
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لكن لما نالقي نفسنا وسط . وجنب الميو اليادية نتكمم عن صالح ونعمة اهللا لما نكون في المراعي الخضرا نمنطقي جًدا إن
فمنطقي جًدا إنو في الظروف دي نصرخ الضممة، ووادي ظل الموت لما نمر بوقت صعب وضيق، بدل ما نتكمم عن اهلل، 

 . أنت معي، عصاك وعكازك ىما حمايتي وكفايتي وتعزيتي. "لمرب

لسة قايل لكو عن كاسي بالك . ادي ظل الموت، ماتخافش من حاجةو، فحتى في يءكل شألن الراعي بتاعك بيديمك 
Casey Black . لما كان كاسيCasey  في المستشفى، وقدرت أزوره يوم ما اتوفى، ماكنتش عارف أقول إيو وانا الراعي بتاعو

لكن أي حد كان بيزور كاسي !المي جرى ما كان؟ ىل أقول لو، يا ريت. اتفاجأت إني مش عارف أقول لو إيو. وصديقو
Casey ألك كنت تالقي عمى السرير، في وادي ظل الموت ده، راجل قاعد في السرير . في اليوم ده كان بيالقي مفاجأة
 ." النياردة، أنا ىاكون مع يسوع"وقبل ما تعرف تقول حاجة، كنت تالقيو مبتسم وبيشاور عمى السما ويقول لك، . ومبتسم

ميما كانت الظروف . ىي دي الروعة يا أخوة. المواساة مالياش مكان، الواحد يحس وكأنو عايز يروح معاه إن كمماتفتالقي 
 . راعيك موجود معاك ،، ييوهالعميألن الرب . صعبة ومضممة، ماتخافش من حاجة، حتى في وادي ظل الموت

رعاية الراعي بتاعك عمى أساس نعمتو، مش عمى . الراعي بتاعك مش ىايوقف عطاءه . رعاية الراعي بتاعك شخصية جًدا
بتالقي  5لما توصل لعدد . عشان كده ماتخافش من حاجة. راعيك بيعمل كل شيء عشان يظير مجده لخيرك. أساس قدراتك

بنالقي الرب  5دلوقتي في عدد  لكن. لسة عندنا صورة الرب الراعي المي بيرعى خرافو. في الصورة المي في المزمورنقمة 
 . الراعي بيبقى مضيف بيجيز مائدة

ِإنََّما َخْيٌر َوَرْحَمٌة َيْتَبَعاِنِني ُكلَّ َأيَّاِم َحَياِتي، َوَأْسُكُن ِفي 6. َكْأِسي َريَّا. َمَسْحَت ِبالدُّبْىِن َرْأِسي. ُتَرتُِّب ُقدَّاِمي َماِئَدًة ُتَجاَه ُمَضاِيِقيَّ 5"
 " .الرَّبِّ ِإَلى َمَدى اأَليَّامِ َبْيِت 

في  .بيشبعكراعيك كمان لكن الرب راعيك مش بس بيسندك وقت الضيق، ىي  23الحقيقة السادسة المي بنشوفيا في مزمور 
 . وجود أعداءك، لما يكونوا أعداءك حواليك، لما يكون الخطر حواليك، إليك بيجيز لك مائدة، عامل لك وليمة

الرب بيرحب بيك زي ما كان أي صاحب ضيافة بيكرم ضيفو إنو يدىنو بالزيت، فالرب العمي وداخل صالة الوالئم،  نكاتخيل 
الموضوع ىنا مش مجرد الصمود في وقت . بيحييك ويقدم لك خبز ممك المموك ورب األرباب، وكمان كاسك يبقى مميان

 . ، لكن شبع، الرب ىنا عامل األلم بغرض الفرحالموضوع مش بس إعالة. الضيق؛ لكن ده فرح في وجود األعداء
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َوَلْيَس ذِلَك َفَقْط، َبْل َنْفَتِخُر َأْيًضا ِفي 3. َوَنْفَتِخُر َعَمى َرَجاِء َمْجِد اهللِ . "5الصورة دي مشابية جًدا لمي بنشوفو في رومية 
يَق ُيْنِشُئ َصْبًرا،  يَقاِت، َعاِلِميَن َأنَّ الضِّ ْبُر َتْز 4الضِّ َوالرََّجاُء اَل ُيْخِزي، أَلنَّ َمَحبََّة اهلِل َقِد اْنَسَكَبْت ِفي 5ِكَيًة، َوالتَّْزِكَيُة َرَجاًء، َوالصَّ

وِح اْلُقُدِس اْلُمْعَطى َلَنا  ." ُقُموِبَنا ِبالرُّب

تع بمحضره في الرب راعيك، مش بس بيسندك، لكن كمان بيشبعك، فتقدر تتم. الكاس مميان بالمحبة المي سكبيا اهلل في قموبنا
 . وسط أعداءك، فتشبع بيو بطريقة تخمي كاسك فائض

لما . خبطة ناسممكن تكون مل" يتبعانني،"كممة ." ِإنََّما َخْيٌر َوَرْحَمٌة َيْتَبَعاِنِني6. "وراك بحبوماشي راعيك الحقيقة المي بعد كده، 
تتبع حد، ممكن تكون وراه بمسافة، مسافة سميمة بينك بلو . بنفكر في معنى االتباع، بنفكر إن حد ماشي متأخر ورا حد تاني

تتخيل المي بيحصل عندنا في البيت لما كالب ممكن أو . انت متأخر وراه. انت مش الزق فيو. وبين المي انت ماشي وراه
فييم واحد ىو إن البالنسبة ليم ىنا االتباع ." جو وقت الحمام"بيمعبوا في الجنينة وأجي ليم وأقول ليم،  يكونواويشوع والدي 
ىنا ىو سعي  االتباع. 23مش ىو ده معنى التبعية في مزمور . ويفضل يمف في دواير لغاية ما يدخموا الحمامبيجر رجميو 

وجريت وراىا، ميما كانت المعوقات المي كانت  Heatherزي ما عممت لما قررت إني باحب ىيذر . إيجابي، اتباع شامل
اتباع الخير ىي دي طريقة . كانت لما تمف في أي مكان تالقيني قداميا. كن كنت متحمسماكنتش باجر رجمي، ل. قدامي

بنقول الخير . عاد عننااحنا كتير ما بنعتقد إن الخير والرحمة في وقت الضيق بيبقوا بُ . مش بيمشوا بالراحة وبطء. والرحمة ليك
 .  موجود في حتة، بس مش قادر أشوفو حواليَّ 

الخير والرحمة مش بيتبعوك عشان فيك حاجة : شوفوا الجمال. الرحمة والخير وراك في كل مكان .الكالم ده مش صحيح
في الحقيقة، وخمونا . ستحق الرحمةنال أنا وال إنت عممنا حاجة عشان . وىو ده سبب إنيا رحمة. بتجذب الخير والرحمة

، بنبقى معرضين لمضاللحموة معانا ون الظروف مش لما تك. نا أغمب األوقات بنبقى خراف ضالة، تاييينحنعترف بكده، إ
 ؟ بنبقى معرضين لمضاللولما الظروف تبقى صعبة برضو 

الرب بيكون دايًما بيعمن عن أمانتو، في الوقت المي بنكون فيو عندنا مشكمة في إيماننا، وقت لما نكون مش واثقين في الرب، 
، ففي أي ، ومع ذلك الخير والرحمة لسة ماشيين ورانالمضاللاحنا معرضين . ومع ذلك بنبقى مش قادرين نثق في صالحو

 . راعيك، ييوه العمي، ماشي معاك بمحبتو. الخير والرحمة ماشيين معاك. ت نالقي الخير والرحمة معانامكان نمتف

اعك عمى رعاية الراعي بت. الراعي بتاعك مش ىايوقف عطاءه . رعاية الراعي بتاعك شخصية جًدا .بصوا عمى الحقائق دي
ألن الراعي بتاعك بيديمك كل حاجة، مش ىيسيب لك . نعمة الراعي بتجيب المجد ليو. أساس نعمتو، مش عمى أساس قدراتك



 - 8 - 

ودلوقتي . راعيك ماشي معاك بمحبتو .الرب راعيك مش بس بيسندك وقت الضيق، لكن كمان راعيك بيشبعك. حاجة تخوفك
 . مش ىاتنتيي. ىاتنتيي أبًداحياتك مع راعيك مش : أحمي حاجة فييم

رعايتو ليك . أبديخيره . مش ىاتنتيي أبًدا." ِإنََّما َخْيٌر َوَرْحَمٌة َيْتَبَعاِنِني ُكلَّ َأيَّاِم َحَياِتي، َوَأْسُكُن ِفي َبْيِت الرَّبِّ ِإَلى َمَدى اأَليَّامِ 6"
 . ىو معاك لألبد. مستمرة لألبدية

إنو مش ىاييجي يوم وخير الرب ليك يقف؟ نعرف  تطمنازاي لكن نعرف الكالم ده ازاي؟ ازاي تتأكد من الكالم ده؟ ! مجًدا هلل
زيي وزيك مميان تمرد وشر، ودايًما بييرب من الراعي، ازاي نعرف إن أنا وانت ىانسكن في قدر نقول إن خاطي نازاي؟ ازاي 

 بيت الرب لألبد؟ 

ونبدأ من عدد  10تعالوا نروح يوحنا . 10أواًل، يوحنا . عايز أوريكو مقطعين من العيد الجديد. ا إنك سألتنيازاي تعرف؟ شكرً 
بييوه في العيد يسوع ربط لد بنشوف في إنجيل يوحنا تعمُ . وانتو بتقمبوا في الكتاب عايز أفكركو بخمفية عن إنجيل يوحنا. 11

أنا ىو . أنا ىو خبز الحياة. كده بنالقي يسوع بيستخدم الكممات دي في إنجيل يوحنا ييوه، أنا ىو، وده اسم اهلل، عشان. القديم
َقْبَل َأْن َيُكوَن ِإْبَراِىيُم َأَنا "، 58: 8يسوع قال في يوحنا . أنا ىو الطريق والحق والحياة. أنا ىو القيامة والحياة. نور العالم

بيرجع لنا تاني  11: 10يوحنا . ىو بيعمن إنو ىو الرب. يسوع ربط نفسو بييوه في العيد القديم، الرب في العيد القديم." َكاِئنٌ 
 . 23مزمور 

اِلُح َيْبِذُل َنْفَسُو َعِن اْلِخَرافِ 11"يسوع قال،  اِلُح، َوالرَّاِعي الصَّ ٌر، َوَلْيَس َراِعًيا، الَِّذي َوَأمَّا الَِّذي ُىَو َأِجي12. َأَنا ُىَو الرَّاِعي الصَّ
َواأَلِجيُر َيْيُرُب أَلنَُّو َأِجيٌر، َواَل 13. دُِّدَىاَلْيَسِت اْلِخَراُف َلُو، َفَيَرى الذِّْئَب ُمْقِباًل َوَيْتُرُك اْلِخَراَف َوَيْيُرُب، َفَيْخَطُف الذِّْئُب اْلِخَراَف َوُيبَ 

ِتي َتْعِرُفِني، َأمَّا َأَنا َفإِ 14. ُيَباِلي ِباْلِخَرافِ  ِتي َوَخاصَّ اِلُح، َوَأْعِرُف َخاصَّ . َكَما َأنَّ ااَب َيْعِرُفِني َوَأَنا َأْعِرُف اابَ 15نِّي الرَّاِعي الصَّ
َأْيًضا َفَتْسَمُع َصْوِتي، َوَتُكوُن َوِلي ِخَراٌف ُأَخُر َلْيَسْت ِمْن ىِذِه اْلَحِظيَرِة، َيْنَبِغي َأْن آِتَي ِبِتْمَك 16. َوَأَنا َأَضُع َنْفِسي َعِن اْلِخَرافِ 

َلْيَس َأَحٌد َيْأُخُذَىا ِمنِّي، َبْل َأَضُعَيا َأَنا ِمْن 18. ِليَذا ُيِحبُّبِني ااُب، أَلنِّي َأَضُع َنْفِسي اُخَذَىا َأْيًضا17. َرِعيٌَّة َواِحَدٌة َوَراٍع َواِحدٌ 
 ." ىِذِه اْلَوِصيَُّة َقِبْمُتَيا ِمْن َأِبي. ٌن َأْن آُخَذَىا َأْيًضاِلي ُسْمَطاٌن َأْن َأَضَعَيا َوِلي ُسْمَطا. َذاِتي

 5انا وانت إن رعاية الرب لينا مش ىاتقف؟ ازاي نعرف إننا ىانعيش في بيت الرب لألبد؟ شفتوا اإلجابة؟ مكتوبة  اطمنازاي 
، 18في عدد " ،َأَضُع َنْفِسي "، 17في عدد " ،َنْفِسيَأَضُع  : "15في عدد " ،َيْبِذُل َنْفَسوُ  : "11في عدد . مرات في الفقرة دي

 ." ِلي ُسْمَطاٌن َأْن َأَضَعَيا َوِلي ُسْمَطاٌن َأْن آُخَذَىا َأْيًضا. َلْيَس َأَحٌد َيْأُخُذَىا ِمنِّي، َبْل َأَضُعَيا َأَنا ِمْن َذاِتي18"
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ىانبقى مع الرب راعينا طول األبدية ىي إن الرب أرسل ابنو عشان يضع حياتو عشان  ناالطريقة الوحيدة المي نضمن بييا إن
بصوا بيعمموا في . مش عارف إيو المي بيحصل البني"ااب ماقالش، . الصميب ماكانش خطة بديمة. وعشان كده جو. خطيتنا
  . ن واستعاد الحياة تانيومجًدا هلل، االبن عنده سمطا. يضحي بحياتو عشانأرسل ابنو ده أل، !" ابني إيو

بييا إننا ىانعيش مع الرب لألبد، حتى في خطيتنا، وموتنا، ازاي نعرف إنا ىانعيش لألبد؟  نطمنالطريقة الوحيدة المي إيو 
ىو قام من . صالحنا مع ااب عن طريق موتو بدالنا عمى  الصميبىو المي ، من أجمنامسيح بذل حياتو لن اإل نطمن

. ىانعيش ألن مخمصنا، راعينا، وضع حياتو وأخدىا تاني. األموات بقوة عمى الخطية والموت، عشان حتى لو متنا، ىانعيش
 . بكده نعرف إن صالحو من ناحيتنا صالح أبدي

. 15: 7أول الرؤيا ىانقرا من . ، آخر ِسفر في الكتاب المقدس7فقرة تاني موجودة في ِسفر الرؤيا  هوفي. آمن بالمسيح راعيك
بنشوف  7وفي الرؤيا . يعني ىو لسة بيجمع خراف" ،َوِلي ِخَراٌف ُأَخُر َلْيَسْت ِمْن ىِذِه اْلَحِظيَرةِ 16: "10يسوع قال في يوحنا 

 . اليوم المي ىاتتجمع فيو الخراف، من كل قبيمة ولسان، وشعب، وأمة

ِمْن َأْجِل ذِلَك ُىْم َأَماَم َعْرِش اهلِل، َوَيْخِدُموَنُو َنَياًرا َوَلْياًل ِفي َىْيَكِمِو، َواْلَجاِلُس َعَمى 15"، 15: 7اسمعوا المكتوب في الرؤيا 
أَلنَّ اْلَخُروَف الَِّذي ِفي 17، َلْن َيُجوُعوا َبْعُد، َوَلْن َيْعَطُشوا َبْعُد، َواَل َتَقُع َعَمْيِيِم الشَّْمُس َواَل َشْيٌء ِمَن اْلَحرِّ 16. اْلَعْرِش َيِحلُّب َفْوَقُيمْ 

 ." َيْرَعاُىْم، َوَيْقَتاُدُىْم ِإَلى َيَناِبيِع َماٍء َحيٍَّة، َوَيْمَسُح اهلُل ُكلَّ َدْمَعٍة ِمْن ُعُيوِنِيمْ "ىايعمل إيو؟ " ،َوَسِط اْلَعْرشِ 

صعبة، ميما الدنيا ضممت، ميما كان ميما كانت الظروف . يا أخويَّ ويا أختي المي بتعدوا في أوقات صعبة، ىو ده رجاءكو
. وىو بنفسو المي ىايمسح كل دمعة من عينينك. اليأس عميق، تقدر تطمن، ىاييجي اليوم المي ىاتشوف فيو وجو راعيك

 . شركة أبديةتو معاك كخيره ليك خير أبدي، وشر. ماعندناش حاجة نخاف منيا، لو كانت ىي دي وجيتنا، الموضوع مضمون

راعيك، وفي كل  أمام اهللر كامل ئدتو طول األبدية، وتتمتع بالمراعي بتاعتو، وتمشي عند الميو اليادية في بِ ىاتاكل عمى ما
 . ده الرب ىايتمجد


