
Sunnuntai 15.04.2018 (Viikko 15)- Evank. Joh. 10: 1-10. Aiha: Hyvä paimen Lukukappaleet : 

Ps 23 ;; Miika 7:14-20 ;; Hepr. 13: 20-21 

 

قراءات اليوم: و  الموضوع: الراعي الصالح. .10-1: 10إنجيل يوحنا  2018. 04. 15 االحد
 21-20: 13عبرانيين   .20-14: 7 ميخا . 23لمزمور ا
 

. 10واحد الى وااليات  10عظتنا اليوم هي من إنجيل يوحنا، االصحاح السالم عليكم. 
 :المسيح إليكم القراءة باسم الرب يسوع

 

َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ الَِّذي اَل َيْدُخُل ِمَن اْلَباِب ِإَلى َحِظيَرِة اْلِخَراِف َبْل َيْطَلُع ِمْن  1
ِلَهَذا َيْفَتُح  3 َباِب َفُهَو َراِعي اْلِخَرافِ َوَأمَّا الَِّذي َيْدُخُل ِمَن الْ  2 َذاَك َساِرٌق َوِلص  َمْوِضٍع آَخَر فَ 

َة ِبَأْسَماٍء َوُيْخِرُجَهااْلَبوَّاُب َواْلِخَراُف َتْسَمُع َصْوَتُه َفَيْدُعو ِخَراَفُه اْلَخا َوَمَتى َأْخَرَج ِخَراَفُه  4 صَّ
َة  َوَأمَّا اْلَغِريُب فاَل َتْتَبُعُه َبْل َتْهُرُب  5 ُه أَلنََّها َتْعِرُف َصْوَتهُ َيْذَهُب َأَماَمَها َواْلِخَراُف َتْتَبعُ اْلَخاصَّ

 َهَذا اْلَمَثُل َقاَلُه َلُهْم َيُسوُع َوَأمَّا ُهْم َفَلْم َيْفَهُموا َما ُهوَ  6 . َتْعِرُف َصْوَت اْلُغَرَباءِ ِمْنُه أَلنََّها الَ 
 اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنِّي َأَنا َباُب اْلِخَراِف.َقاَل َلُهْم َيُسوُع َأْيضًا: فَ  7 الَِّذي َكاَن ُيَكلُِّمُهْم ِبِه.

ُب. ِإْن َأَنا ُهَو اْلَبا 9 َجِميُع الَِّذيَن َأَتْوا َقْبِلي ُهْم ُسرَّاٌق َوُلُصوٌص َوَلِكنَّ اْلِخَراَف َلْم َتْسَمْع َلُهْم. 8
لسَّاِرُق اَل َيْأِتي ِإالَّ ِلَيْسِرَق َوَيْذَبَح ا 10 َدَخَل ِبي َأَحٌد َفَيْخُلُص َوَيْدُخُل َوَيْخُرُج َوَيِجُد َمْرًعى.

اِلُح َأَنا ُهَو الرَّاِعي الصَّ  11 َوُيْهِلَك َوَأمَّا َأَنا َفَقْد َأَتْيُت ِلَتُكوَن َلُهْم َحَياٌة َوِلَيُكوَن َلُهْم َأْفَضُل.
اِلُح َيْبِذُل َنْفَسُه َعِن اْلِخَراِف.  َوالرَّاِعي الصَّ

 هذه كلمة اهلل

الَِّذي اَل َيْدُخُل ِمَن اْلَباِب ِإَلى َحِظيَرِة اْلِخَراِف َبْل َيْطَلُع ِمْن َمْوِضٍع آَخَر َفَذاَك  إن يقوليسوع 
الرب ما يحب الحياة وال يحب الخير للناس. فهو يسلب حقهم. اللص مفهوم. . َساِرٌق َوِلص  

ويسرقون  همن يخدعون الناس بتعاليمالذيالفريسيين رجال الدين واألنبياء  شير الىيسوع ي
يسوع  بعد في إنجيل متى .ثاً ــبـْ َوخُ خيانة داخلهم و ، والتواضعصورة التقوى  او يعطثــقـتهم. 
اْحَتِرُزوا ِمَن اأَلْنِبَياِء اْلَكَذَبِة الَِّذيَن َيْأُتوَنُكْم ِبِثَياِب اْلُحْماَلِن َوَلِكنَُّهْم ِمْن : طبيعتهم. يقول يكشف



لما  .َيَتَسلَُّطوَن َعَلْيِهمْ الذين َيُسوُدوَنُهْم َواْلُعَظَماَء الذين ُرَؤَساَء اأُلَمِم مثلهم . َداِخٍل ِذَئاٌب َخاِطَفةٌ 
 تشهد عليهم.  همأعمالوالموت. والرعب يزرعوا الخراب لقوه. يحصلوا على الحكم ما يط

 

. أمامهاويسير يعرف خرافه الراعي، إنما الصالح.  إنهأنا الراعي الصالح. يسوع لم يقول 
تعطي لنفوسها  الناسضايع. ضال و االنسان هو يسوع،  غير نمراعي واحد أمين صالح. 

قائد على قائد وكلهم يتشابهون. غصبا منه االنسان يتبع الصوة اللي يرضيه ويتحكم فيه. 
ُتوَجُد َطِريٌق أعمى يقود أعمى. والحفرة في طريقهم. وهو يسير وراءه مثل نعجة للمجزرة. 

الحقيقي والحي فهو الذي وضعه  طريقالأما و  .َتْظَهُر ِلإِلْنَساِن ُمْسَتِقيَمًة َوَعاِقَبُتَها ُطُرُق اْلَمْوِت 
كانت تشير الى اهلل في العهد القديم. ويستخدم التي عبارة نفس اليسوع يستخدم اهلل أمامنا. 

 التي ة اهللكنيسجماعة المؤمنين. شعب اهلل و إنهم  .خرافال: هعلى المؤمنين بجميلة عبارة 
 . الى اليوم منذ البدايةأعداء المسيح  اتضطهادا  و الهراطقة هجومات تعرضت ل

 

َرْت ِضدَّ يها. أبواب الجحيم لن تقوى علأن نه يبني كنيسته و أمسبقا قال  يسوع  ُكلُّ آَلٍة ُصوِّ
النجيل ا .(17: 54)إشعياء  َعَلْيهِ  هو ْحُكمي ِفي اْلَقَضاِء هِ ْنَجُح َوُكلُّ ِلَساٍن َيُقوُم َعَليْ ــاَل تَ يسوع 

بظهوره في جسد إنسان وبموته على الصليب وقيامته. الجحيم بواب أيبشرنا أن يسوع كّسر 
متشاركون في أجسام بشرية من لحم ودم، اشترك المسيح أيضا بما أن هؤالء األوالد مكتوب: 

وهكذا تمكن أن يموت ليقضي على من له سلطة  اللحم والدم باتخاذه جسما بشريا في
هذا فعله اهلل  ويحرر من كان الخوف من الموت يستعبدهم طوال حياتهم. الموت، أي إبليس،

َيْدُخَل َبْيَت َقِويٍّ َوَيْنَهَب َأْمِتَعَتُه ِإْن َلْم َيْرِبِط اْلَقِويَّ اَل َيْسَتِطيُع َأَحٌد َأْن يقول أيضا: بيسوع. و 
ّص، إنما للرب يسوع المسيح الذي دخل الى ملكوت ـالصورة ليست للّ  .َأوَّاًل َوِحيَنِئٍذ َيْنَهُب َبْيَتهُ 

 ويقول أنه هو باب الخراف. الظالم وقهره. 
 

ِغيرُ . هلندخله بااليمان بباب ملكوت اهلل الذي وضعه أمامنا يسوع  ، اَل َتَخْف َأيَُّها اْلَقِطيُع الصَّ
ذا وعد إبن اهلل ورجاء ه(. 32: 12وقا ل) أَلنَّ َأَباُكْم َقْد ُسرَّ َأْن ُيْعِطَيُكُم اْلَمَلُكوتَ  يقول الرب،
ُهْم ُسرَّاٌق َوُلُصوٌص َوَلِكنَّ اْلِخَراَف َلْم َتْسَمْع  هَجِميُع الَِّذيَن َأَتْوا َقْبلصّرح أن يسوع . نالمسيحيي



ويسوع يشير الى م. وانتهى أمره مأتباعه شتتوت واقتللكنهم و  حأنهم المسي واعدّ أ كثيرون َلُهْم.
كل من يعلم عكس ما يبشرنا به االنجيل . الذين يضّللون الناسواالنبياء الكذبة  يندالعلماء 
: ثابتحكم  يسوعقول يدخلون من الباب المفتوح أمامهم.  كيالالناس في ب الرع رعز فهو ي

يِسيُّوَن اْلُمَراُؤوَن أَلنَُّكْم ُتْغِلُقوَن َمَلُكوَت السََّماَواِت ُقدَّاَم  النَّاِس َفاَل َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ
 . ُخُلونَتْدُخُلوَن َأْنُتْم َواَل َتَدُعوَن الدَّاِخِليَن َيدْ 

 

ويعلم يسوع الذي جاء من السماء يعرف ما في السماء. فأعطانا صورة واضحة عن السماء 
اَل َتْكِنُزوا َلُكْم ُكُنوزًا َعَلى : في مكان آخر في االنجيل فقالأال نضع ثقتنا في المال والغنى. 

َدُأ َوَحْيُث َيْنُقُب  السَّاِرُقوَن َوَيْسِرُقوَن. َبِل اْكِنُزوا َلُكْم ُكُنوزًا ِفي اأَلْرِض َحْيُث ُيْفِسُد السُّوُس َوالصَّ
أَلنَُّه َحْيُث َيُكوُن . السََّماِء َحْيُث اَل ُيْفِسُد ُسوٌس َواَل َصَدٌأ َوَحْيُث اَل َيْنُقُب َساِرُقوَن َواَل َيْسِرُقونَ 

بة اهلل وكلمته، أم في تعاليم الناس فأين هو قلبنا: هل في مح َكْنُزَك ُهَناَك َيُكوُن َقْلُبَك َأْيضًا.
َهَئَنَذا : يعرف ما هو األفضل لنا. وهو يقول للجميعالراعي الصالح يسوع والطمع في الغنى؟ 

 .َأْدُخُل ِإَلْيِه َوَأَتَعشَّى َمَعُه َوُهَو َمِعي َحٌد َصْوِتي َوَفَتَح اْلَبابَ َواِقٌف َعَلى اْلَباِب َوَأْقَرُع. ِإْن َسِمَع أَ 
 

باب  على عتبةينام في فلسطين  كان الراعيالراعي الصالح. هو الباب للحياة و وع يس
ذا جاء لّص و . اليها وال تقترب الوحوشخالل الليل الحضيرة كيال تخرج الخراف  كان الراعي ا 

يعرف خرافه  يسوع. اهللويفوز ويدخل لملكوت  ة يسوعمواجهأحد ال يستطيع فه. يطرديقوم ل
ذا و  يَِّة خروف َأَضاَع ا  الرب . َدُه َيَضُعُه َعَلى كتفيه فرحاجولما يَ  َحتَّى َيِجَدهُ يبحث عنه ِفي اْلَبرِّ

غفرانه ما زال ممتد وخالصه ما  تائبين. ال يعاقب وال يهدد ويدين الخطاة الذين يأتون اليه
 فإنه هو إلهنا لنركع أمام الرب صانعنا ،تعالوا نسجد وننحنينشد داود قائال: زال موجود. 

  (.95:6)مز  يقوده بيدهن رعيته وقطيعه الذي ونح
 

علموا أن الرب هو اهلل هو صنعنا ونحن له، نحن شعبه اويطمئننا أيضا بقوله العجيب: 
 فإن الرب صالح ادخلوا أبوابه حامدين، دياره مسبحين. اشكروه وباركوا اسمه. وقطيع مرعاه.

يسوع لم يأتي من نفسه. اهلل أرسله من  إلى األبد رحمته وأمانته دائمة من جيل إلى جيل.



َكَراٍع َيْرَعى َقِطيَعُه. يقول إشعياء: الخراف.  راعيأنه هو به قبل مجيئه نبئ كان متو السماء. 
هذا هو (. 11: 40)إشعياء  ِبِذَراِعِه َيْجَمُع اْلُحْماَلَن َوِفي ِحْضِنِه َيْحِمُلَها َوَيُقوُد اْلُمْرِضَعاتِ 

َوِلَيُكوَن َلُهْم  َحَياةيعطي لِ الراعي الصالح. جاء . إنه هوقبولبه الذي يجب االيمان يسوع 
 . اَل َيْأِتي ِإالَّ ِلَيْسِرَق َوَيْذَبَح َوُيْهِلكَ فلسَّاِرُق اأما  َأْفَضُل.

 

من أجل خطر واجه اليسوع كما يعلمنا تاريخ الشرق األوسط منذ القرن السادس الى اليوم. 
نقاذهاه خراف  غنم بدون راعٍ كم يراه شفق على الناس ألنهكما ال ينعس وال يسهو وال ينام. . وا 

ِفي َجَسِدِه  الَِّذي َحَمَل ُهَو َنْفُسُه َخَطاَياَنايسوع الراعي العظيم الذي تألم،  كذلك هو هو اليوم.
. الَّ  َعَلى اْلَخَشَبةِ  أَلنَُّكْم ُكْنُتْم َكِخَراٍف  ِذي ِبَجْلَدِتِه ُشِفيُتْم.ِلَكْي َنُموَت َعِن اْلَخَطاَيا َفَنْحَيا ِلْلِبرِّ

 الذي به الباب يسوع .(25: 2بط  1) اِعي ُنُفوِسُكْم َوُأْسُقِفَهاَضالٍَّة، َلِكنَُّكْم َرَجْعُتُم اآلَن ِإَلى رَ 
 َيْفَتُح َواَل َأَحٌد ُيْغِلقُ  الَِّذي َهَذا َيُقوُلُه اْلُقدُّوُس اْلَحقُّ، الَِّذي َلُه ِمْفَتاُح َداُوَد،والضمان.  نجاةال

 . ، أنا هو الراعيأنا هو الباب .َوُيْغِلُق َواَل َأَحٌد َيْفَتحُ 
 

خبز الحياة. أنا نور هو سبع مرات في هذا االنجيل الرب يسوع يقول عن نفسه: أنا هو. انا 
ة. أنا هو الطريق الراعي الصالح. أنا هو القيامة والحياالباب. أنا هو العالم. أنا هو هو 

أنتم  أنتم ملح األرض. أنتم نور العالم.المؤمنين:  نيقول عو والحق والحياة. أنا هو الكرمة. 
فقد منحهم الحق  أما الذين قبلوه أي الذين آمنوا باسمهخرافي. أنتم األغصان. أنتم أحبائي. 

يتكلم بالحق ويقول الحق النه هو الحق. أما النبي الحبيب يسوع . في أن يصيروا أوالد اهلل
 ويذبح ويقتل ويغتصب. لكن كيف نعرف إن كان نبي من اهلل أم ال؟ اللص فيسرق الكذاب 

 

: 18التثنية اهلل ذكر لشعب إسرائيل كيف يعرفون إن كان نبي من اهلل أم ال. العهد القديم 
ْن ُقلَت ِفي َقلِبَك: َكْيَف َنْعِرُف  .21 ؟َواِ  َفَما َتَكلَم ِبِه النَِّبيُّ ِباْسِم  الَكالَم الِذي لْم َيَتَكلْم ِبِه الرَّبُّ

 النَِّبيُّ َفال الرَّبِّ َولْم َيْحُدْث َولْم َيِصْر َفُهَو الَكالُم الِذي لْم َيَتَكلْم ِبِه الرَّبُّ َبل ِبُطْغَياٍن َتَكلَم ِبهِ 
أيها األحباء، ال تصدقوا كل روح، بل امتحنوا ا: وأما العهد الجديد فيقول أيض .َتَخْف ِمْنهُ 

األرواح لتعرفوا ما إذا كانت من عند اهلل أم ال، ألن عددا كبيرا من األنبياء الدجالين قد 



وهذه هي الطريقة التي تعرفون بها كون الروح من عند اهلل فعال: إذا كان  انتشر في العالم.
يوحنا ) في الجسد، فهو من عند اهلل إلى األرضذلك الروح يعترف بأن يسوع المسيح قد جاء 

 (. 2: 4األولى 
 

نعم، هذا هو يسوع الحي المنتصر على إبليس وعلى العالم وعلى الموت. نصلي أنه يكون 
له السالم نفسه يهو المنتصر في حياتنا بالتمام.  قدسكم إلى التمام ويحفظكم سالمين روحا وا 

فإن اهلل الذي يدعوكم صادق  لتكونوا بال لوم عند عودة ربنا يسوع المسيح. ونفسا وجسدا
 آِميَن. وسوف يتم ذلك.

 

أنا أومن باهلل اآلب الضابط الكل خالق : لنقل معا شهادتنا التي تعبر عن إيمانناواالن، 
لذي حبل به من الروح القدس وولد من الوحيد ا هالسماء واألرض، وبربنا يسوع المسيح إبن

مريم العذراء، وتألم على عهد بيالطس البنطي وُصـلب ومات وقُــبر ونزل الى الهاوية وقام 
أيضا في اليوم الثالث من بين األموات وصعد الى السماوات وجلس على يمين اهلل اآلب 

لروح القدس، وبالكنيسة الضابط الكل، وسيأتي من هناك ليدين األحياء واألموات. وأومن با
 المقدسة الجامعة وبشركة القديسين وبمغفرة الخطايا وبقيامة الموتى وبالحياة األبدية. آمـــيــن

 


