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االحد  2018 .04 .15إنجيل يوحنا  .10-1 :10الموضوع :الراعي الصالح .وقراءات اليوم:
المزمور  .23ميخا  .20-14 :7عبرانيين 21-20 :13

السالم عليكم .عظتنا اليوم هي من إنجيل يوحنا ،االصحاح  10وااليات واحد الى .10
إليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح:
اب إِلَى ح ِظيرِة ا ْل ِخر ِ
ق أَقُو ُل لَ ُكم :إِ َّن الَِّذي الَ َي ْد ُخ ُل ِم َن ا ْلَب ِ
ق ا ْل َح َّ
 1اَْل َح َّ
طلَعُ ِم ْن
اف َب ْل َي ْ
َ
َ َ
ْ
اعي ا ْل ِخر ِ
اب فَهو ر ِ
مو ِ
َما الَِّذي َي ْد ُخ ُل ِم َن ا ْلَب ِ
اف  3لِهَ َذا َي ْفتَ ُح
ق َولِص َ 2وأ َّ
آخ َر فَ َذا َ
ك َس ِار ٌ
ض ٍع َ
َ
َُ َ
َْ
اء وي ْخ ِرجها  4ومتَى أ ْ ِ
صةَ بِأ ٍ
ص ْوتَهُ فََي ْد ُعو ِخ َارفَهُ ا ْل َخا َّ
اب َوا ْل ِخ َر ُ
َخ َرَج خ َارفَهُ
ا ْلَب َّو ُ
ْ
اف تَ ْس َمعُ َ
َس َم َ ُ ُ َ َ َ
ب
ا ْل َخ َّ
ص ْوتَهُ َ 5وأ َّ
اف تَ ْتَب ُعهُ ألََّنهَا تَ ْع ِر ُ
امهَا َوا ْل ِخ َر ُ
يب فالَ تَتَْب ُعهُ َب ْل تَ ْه ُر ُ
َما ا ْل َغ ِر ُ
اصةَ َي ْذ َه ُ
ف َ
َم َ
ب أَ
ت ا ْل ُغرب ِ
َما ُه ْم َفلَ ْم َي ْف َه ُموا َما ُه َو
اءَ 6 .ه َذا ا ْل َمثَ ُل قَالَهُ لَهُ ْم َي ُسوعُ َوأ َّ
ِم ْنهُ ألََّنهَا الَ تَ ْع ِر ُ
ص ْو َ َ َ
ف َ

ق أَقُو ُل لَ ُكم :إِِّني أََنا باب ا ْل ِخر ِ
َِّ
ق ا ْل َح َّ
ان ُي َكلِّ ُمهُ ْم بِ ِه 7 .فَقَا َل لَهُ ْم َي ُسوعُ أ َْيضاً :ا ْل َح َّ
اف.
الذي َك َ
َ ُ َ
ْ
ِ َِّ
ب .إِ ْن
ين أَتَ ْوا َقْبلِي ُه ْم ُس َّر ٌ
وص َولَ ِك َّن ا ْل ِخ َر َ
اف لَ ْم تَ ْس َم ْع لَهُ ْم 9 .أََنا ُه َو ا ْلَبا ُ
َ 8جميعُ الذ َ
ص ٌ
اق َولُ ُ

ص َوَي ْد ُخ ُل َوَي ْخ ُرُج َوَي ِج ُد َم ْرًعى 10 .الس ِ
ق َوَي ْذَب َح
ق الَ َيأْتِي إِالَّ لَِي ْس ِر َ
َّار ُ
َد َخ َل بِي أ َ
َح ٌد فََي ْخلُ ُ
الر ِ
َما أََنا فَقَ ْد أَتَْي ُ ِ
الصالِ ُح
اعي َّ
ض ُل 11 .أََنا ُه َو َّ
ك َوأ َّ
َوُي ْهلِ َ
ون لَهُ ْم أَ ْف َ
ون لَهُ ْم َحَياةٌ َولَِي ُك َ
ت لتَ ُك َ
اعي الصَّالِح ي ْب ِذ ُل َن ْفسه ع ِن ا ْل ِخر ِ
الر ِ
اف.
َو َّ
َُ َ
ُ َ
َ

هذه كلمة اهلل
طلَع ِمن مو ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ك
يسوع يقول إن الَِّذي َ
آخ َر فَ َذا َ
ض ٍع َ
ال َي ْد ُخ ُل م َن ا ْلَباب إلَى َحظ َيرة ا ْلخ َراف َب ْل َي ْ ُ ْ َ ْ
ق َولِص .مفهوم .اللص ما يحب الحياة وال يحب الخير للناس .فهو يسلب حقهم .الرب
َس ِار ٌ

يسوع يشير الى الفريسيين رجال الدين واألنبياء الذين يخدعون الناس بتعاليمهم ويسرقون

ث ـقـتهم .يعطوا صورة التقوى والتواضع ،وداخلهم خيانة َو ُخـ ْب ـثاً .في إنجيل متى بعد يسوع
ِ َِّ
ِ
ِ
ون ُكم بِثَِي ِ
اب ا ْل ُح ْمالَ ِن َولَ ِكَّنهُ ْم ِم ْن
يكشف طبيعتهم .يقولْ :
احتَ ِرُزوا م َن األ َْنبَِياء ا ْل َك َذَبة الذ َ
ين َيأْتُ َ ْ

َّ
اخ ٍل ِذَئ ٌ ِ
َد ِ
ون َعلَ ْي ِه ْم .لما
ونهُ ْم َوا ْل ُع َ
اء األ َُمِم الذين َي ُس ُ
ود َ
اء الذين َيتَ َسلطُ َ
ظ َم َ
اب َخاطفَةٌ .مثلهم ُرَؤ َس َ
يحصلوا على الحكم ما يطلقوه .يزرعوا الخراب والرعب والموت .أعمالهم تشهد عليهم.
أنا الراعي الصالح .يسوع لم يقول إنه الراعي ،إنما الصالح .يعرف خرافه ويسير أمامها.
راعي واحد أمين صالح .من غير يسوع ،االنسان هو ضال وضايع .الناس تعطي لنفوسها
قائد على قائد وكلهم يتشابهون .غصبا منه االنسان يتبع الصوة اللي يرضيه ويتحكم فيه.
يق
وج ُد طَ ِر ٌ
وهو يسير وراءه مثل نعجة للمجزرة .أعمى يقود أعمى .والحفرة في طريقهم .تُ َ
ِ
ظهر لِ ِ
إل ْن َس ِ
ق ا ْل َم ْو ِت .وأما الطريق الحقيقي والحي فهو الذي وضعه
يم ًة َو َع ِاقَبتُهَا طُ ُر ُ
تَ ْ َ ُ
ان ُم ْستَق َ
اهلل أمامنا .يسوع يستخدم نفس العبارة التي كانت تشير الى اهلل في العهد القديم .ويستخدم

عبارة جميلة على المؤمنين به :الخراف .إنهم جماعة المؤمنين .شعب اهلل وكنيسة اهلل التي
تعرضت لهجومات الهراطقة واضطهادات أعداء المسيح منذ البداية الى اليوم.
ت ِ
ُّ ٍ
ض َّد
ص ِّوَر ْ
يسوع قال مسبقا أنه يبني كنيسته وأن أبواب الجحيم لن تقوى عليهاُ .كل آلَة ُ
ان يقُوم علَ ْي ِه ِفي ا ْلقَض ِ
ِ
اء ي ْح ُكم هو َعلَ ْي ِه (إشعياء  .)17 :54االنجيل
َ
يسوع الَ تَ ـ ْن َج ُح َو ُك ُّل ل َس ٍ َ ُ َ
كسر أبواب الجحيم بظهوره في جسد إنسان وبموته على الصليب وقيامته.
يبشرنا أن يسوع ّ

مكتوب :بما أن هؤالء األوالد متشاركون في أجسام بشرية من لحم ودم ،اشترك المسيح أيضا
في اللحم والدم باتخاذه جسما بشريا وهكذا تمكن أن يموت ليقضي على من له سلطة
الموت ،أي إبليس ،ويحرر من كان الخوف من الموت يستعبدهم طوال حياتهم .هذا فعله اهلل

ِ
ي
ب أ َْمتِ َعتَهُ ِإ ْن لَ ْم َي ْرِب ِط ا ْلقَ ِو َّ
ت قَ ِو ٍّ
بيسوع .ويقول أيضاَ :
َن َي ْد ُخ َل َب ْي َ
َح ٌد أ ْ
ي َوَي ْن َه َ
ال َي ْستَطيعُ أ َ
ِ ٍِ
ص ،إنما للرب يسوع المسيح الذي دخل الى ملكوت
أ ََّوالً َوح َينئذ َي ْنهَ ُ
ب َب ْيتَهُ .الصورة ليست للّـ ّ
الظالم وقهره .ويقول أنه هو باب الخراف.

ف أَُّيها ا ْلقَ ِطيع الص ِ
َّغ ُير،
يسوع باب ملكوت اهلل الذي وضعه أمامنا لندخله بااليمان به .الَ تَ َخ ْ َ
ُ
يقول الرب ،أل َّ
وت (لوقا  .)32 :12هذا وعد إبن اهلل ورجاء
َن ُي ْع ِطَي ُك ُم ا ْل َملَ ُك َ
َن أََبا ُك ْم قَ ْد ُس َّر أ ْ
ِ َِّ
اف لَ ْم تَ ْس َم ْع
ين أَتَ ْوا قَْبله ُه ْم ُس َّر ٌ
وص َولَ ِك َّن ا ْل ِخ َر َ
صرح أن َجميعُ الذ َ
ص ٌ
اق َولُ ُ
المسيحيين .يسوع ّ

لَهُ ْم .كثيرون أ ّدعوا أنهم المسيح ولكنهم قتلوا وتشتت أتباعهم وانتهى أمرهم .ويسوع يشير الى
علماء الدين واالنبياء الكذبة الذين يضلّلون الناس .كل من يعلم عكس ما يبشرنا به االنجيل
فهو يزرع الرعب في الناس كيال يدخلون من الباب المفتوح أمامهم .قول يسوع حكم ثابت:

وت السَّماو ِ
ِ
ِ
الن ِ
ات قُ َّد َام َّ
اس فَالَ
ون َملَ ُك َ
ون ألََّن ُك ْم تُ ْغلقُ َ
اؤ َ
َوْي ٌل لَ ُك ْم أَُّيهَا ا ْل َكتََبةُ َوا ْلفَِّريسُّي َ
ون ا ْل ُم َر ُ
ََ
تَ ْد ُخلُون أ َْنتُم والَ تَ َدعون َّ ِ ِ
ين َي ْد ُخلُون.
الداخل َ
ُ َ
َ ْ َ

يسوع الذي جاء من السماء يعرف ما في السماء .فأعطانا صورة واضحة عن السماء ويعلم

ال تَ ْكنِ ُزوا لَ ُك ْم ُك ُنو اًز َعلَى
أال نضع ثقتنا في المال والغنى .فقال في مكان آخر في االنجيلَ :
ض ح ْي ُ ِ
ب الس ِ
ونَ .ب ِل ا ْكنِ ُزوا لَ ُك ْم ُك ُنو اًز ِفي
َّدأُ َو َح ْي ُ
ُّوس َوالص َ
ث َي ْنقُ ُ
األ َْر ِ َ
ون َوَي ْس ِرقُ َ
َّارقُ َ
ث ُي ْفس ُد الس ُ
ِ
السَّم ِ
ون
ون .ألََّنهُ َح ْي ُ
ص َدأٌ َو َح ْي ُ
اء َح ْي ُ
ث الَ َي ْنقُ ُ
ث َي ُك ُ
ون َوالَ َي ْس ِرقُ َ
ب َس ِارقُ َ
ث الَ ُي ْفس ُد ُس ٌ
وس َوالَ َ
َ

ك أ َْيضاً .فأين هو قلبنا :هل في محبة اهلل وكلمته ،أم في تعاليم الناس
ون َق ْل ُب َ
ك ُهَنا َ
َك ْن ُز َ
ك َي ُك ُ
والطمع في الغنى؟ يسوع الراعي الصالح يعرف ما هو األفضل لنا .وهو يقول للجميعَ :هَئَن َذا

ِ
ف َعلَى ا ْلَب ِ
اب أ َْد ُخ ُل إِلَ ْي ِه َوأَتَ َع َّشى َم َعهُ َو ُه َو َم ِعي.
َو ِاق ٌ
ص ْوتِي َوفَتَ َح ا ْلَب َ
اب َوأَ ْق َرعُ .إِ ْن َسم َع أَ َح ٌد َ
يسوع هو الباب للحياة والراعي الصالح .كان الراعي في فلسطين ينام على عتبة باب
لص كان الراعي
الحضيرة كيال تخرج الخراف خالل الليل وال تقترب الوحوش اليها .واذا جاء ّ
يقوم ليطرده .فال يستطيع أحد مواجهة يسوع ويفوز ويدخل لملكوت اهلل .يسوع يعرف خرافه

ِ
ِ
ض ُعهُ َعلَى كتفيه فرحا .الرب
َض َ
اع خروف في ا ْلَبِّرَّية يبحث عنه َحتَّى َي ِج َدهُ ولما َيج َدهُ َي َ
واذا أ َ
ال يعاقب وال يهدد ويدين الخطاة الذين يأتون اليه تائبين .غفرانه ما زال ممتد وخالصه ما
زال موجود .نشد داود قائال :تعالوا نسجد وننحني ،لنركع أمام الرب صانعنا فإنه هو إلهنا
ونحن رعيته وقطيعه الذي يقوده بيده (مز .)95:6
ويطمئننا أيضا بقوله العجيب :اعلموا أن الرب هو اهلل هو صنعنا ونحن له ،نحن شعبه
وقطيع مرعاه .ادخلوا أبوابه حامدين ،دياره مسبحين .اشكروه وباركوا اسمه .فإن الرب صالح
إلى األبد رحمته وأمانته دائمة من جيل إلى جيل .يسوع لم يأتي من نفسه .اهلل أرسله من

ِ
يعهُ.
السماء .وكان متنبئ به قبل مجيئه أنه هو راعي الخراف .يقول إشعياءَ :ك َر ٍ
اع َي ْرَعى قَط َ
ضع ِ
ِ
بِ ِذر ِ
ات (إشعياء  .)11 :40هذا هو
ضنِ ِه َي ْح ِملُهَا َوَيقُ ُ
اع ِه َي ْج َمعُ ا ْل ُح ْمالَ َن َوِفي ِح ْ
ود ا ْل ُم ْر َ
َ

ِ
ون لَهُ ْم
يسوع الذي يجب االيمان به وقبوله .إنه الراعي الصالح .جاء ليعطي َحَياة َوِلَي ُك َ
ض ُل .أما الس ِ
ك.
ق َوَي ْذَب َح َوُي ْهِل َ
ق فالَ َيأْتِي إِالَّ لَِي ْس ِر َ
َّار ُ
أَ ْف َ

كما يعلمنا تاريخ الشرق األوسط منذ القرن السادس الى اليوم .يسوع واجه الخطر من أجل
اع
خرافه وانقاذها .ال ينعس وال يسهو وال ينام .كما شفق على الناس ألنه يراهم كغنم بدون ر ٍ

ط َاي َانا ِفي َج َس ِد ِه
كذلك هو هو اليوم .يسوع الراعي العظيم الذي تألم ،الَِّذي َح َم َل ُه َو َن ْف ُسهُ َخ َ
طايا فََن ْحيا لِ ْلبِِّر .الَِّذي بِج ْل َدتِ ِه ُش ِفيتُم .ألََّن ُكم ُك ْنتُم َك ِخر ٍ
اف
َعلَى ا ْل َخ َشَب ِة لِ َك ْي َن ُم َ
َ
َ
وت َع ِن ا ْل َخ َ َ
ْ ْ َ
ْ
ِ
ِ
َّ ٍ ِ
ُسقُِفهَا ( 1بط  .)25 :2يسوع الباب الذي به
َ
ضالة ،لَكَّن ُك ْم َر َج ْعتُ ُم َ
اآلن إِلَى َراعي ُنفُوس ُك ْم َوأ ْ

َِّ
ِ
النجاة والضمان .ه َذا يقُولُه ا ْلقُ ُّدوس ا ْلح ُّ َِّ
ق
َح ٌد ُي ْغلِ ُ
اح َد ُاوَد ،الذي َي ْفتَ ُح َوالَ أ َ
ق ،الذي لَهُ م ْفتَ ُ
ُ َ
َ َ ُ
َح ٌد َي ْفتَ ُح .أنا هو الباب ،أنا هو الراعي.
َوُي ْغلِ ُ
ق َوالَ أ َ

سبع مرات في هذا االنجيل الرب يسوع يقول عن نفسه :أنا هو .انا هو خبز الحياة .أنا نور
هو العالم .أنا هو الباب .أنا هو الراعي الصالح .أنا هو القيامة والحياة .أنا هو الطريق
والحق والحياة .أنا هو الكرمة .ويقول عن المؤمنين :أنتم ملح األرض .أنتم نور العالم .أنتم
خرافي .أنتم األغصان .أنتم أحبائي .أما الذين قبلوه أي الذين آمنوا باسمه فقد منحهم الحق
في أن يصيروا أوالد اهلل .يسوع الحبيب يتكلم بالحق ويقول الحق النه هو الحق .أما النبي
الكذاب اللص فيسرق ويذبح ويقتل ويغتصب .لكن كيف نعرف إن كان نبي من اهلل أم ال؟
العهد القديم اهلل ذكر لشعب إسرائيل كيف يعرفون إن كان نبي من اهلل أم ال .التثنية :18

ف ال َكالم ِ
ب؟ فَ َما تَ َك َلم بِ ِه َّ
الر ُّ
اسِم
الذي ْلم َيتَ َك ْلم بِ ِه َّ
لت ِفي َقلبِ َ
ف َن ْع ِر ُ
كَ :ك ْي َ
َ .21وِا ْن قُ َ
النبِ ُّي بِ ْ
َ
صر فَهو ال َكالم ِ
ِ
ان تَ َك َلم بِ ِه َّ
ب َبل بِطُ ْغَي ٍ
الر ُّ
الر ِّ
النبِ ُّي فَال
الذي ْلم َيتَ َك ْلم بِ ِه َّ
َّ
ب َو ْلم َي ْح ُد ْ
ُ
ث َو ْلم َي ْ ُ َ
ف ِم ْنهُ .وأما العهد الجديد فيقول أيضا :أيها األحباء ،ال تصدقوا كل روح ،بل امتحنوا
تَ َخ ْ
األرواح لتعرفوا ما إذا كانت من عند اهلل أم ال ،ألن عددا كبي ار من األنبياء الدجالين قد

انتشر في العالم .وهذه هي الطريقة التي تعرفون بها كون الروح من عند اهلل فعال :إذا كان
ذلك الروح يعترف بأن يسوع المسيح قد جاء إلى األرض في الجسد ،فهو من عند اهلل (يوحنا
األولى .)2 :4
نعم ،هذا هو يسوع الحي المنتصر على إبليس وعلى العالم وعلى الموت .نصلي أنه يكون
هو المنتصر في حياتنا بالتمام .واله السالم نفسه يقدسكم إلى التمام ويحفظكم سالمين روحا
ونفسا وجسدا لتكونوا بال لوم عند عودة ربنا يسوع المسيح .فإن اهلل الذي يدعوكم صادق

ِ
ين.
وسوف يتم ذلك .آم َ

واالن ،لنقل معا شهادتنا التي تعبر عن إيماننا :أنا أومن باهلل اآلب الضابط الكل خالق
السماء واألرض ،وبربنا يسوع المسيح إبنه الوحيد الذي حبل به من الروح القدس وولد من
وصـلب ومات وقُــبر ونزل الى الهاوية وقام
مريم العذراء ،وتألم على عهد بيالطس البنطي ُ
أيضا في اليوم الثالث من بين األموات وصعد الى السماوات وجلس على يمين اهلل اآلب
الضابط الكل ،وسيأتي من هناك ليدين األحياء واألموات .وأومن بالروح القدس ،وبالكنيسة
المقدسة الجامعة وبشركة القديسين وبمغفرة الخطايا وبقيامة الموتى وبالحياة األبدية .آمـ ـيــن

