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 جيرالاو . خرافه جلمن أ هضع حياتي. يسوع الراعي الصالح الذي نعمة هللا وسالمه لكم
 ،إنجيل يوحنا فيهذا هو موضوع تأملنا اليوم . ليس راعيا وال يبالي بالخرافالسارق الذي 

 : االصحاح العاشر وااليات حداش الى سطاش. اليكم قراءة النص باسم ربنا يسوع المسيح
 

اِلُح َيْبِذُل  اِلُح َوالرَّاِعي الصَّ َوَأمَّا الَِّذي ُهَو َأِجيٌر َوَلْيَس  َنْفَسُه َعِن اْلِخَراِف.َأَنا ُهَو الرَّاِعي الصَّ
ْلِخَراَف َراِعيًا الَِّذي َلْيَسِت اْلِخَراُف َلُه َفَيَرى الذِ ْئَب ُمْقِباًل َوَيْتُرُك اْلِخَراَف َوَيْهُرُب َفَيْخَطُف الذِ ْئُب ا

ُدَها. َواأَلِجيُر َيْهُرُب أَلنَُّه َأِجيٌر وَ  اِلُح َوأَْعِرُف َوُيَبدِ  اَل ُيَباِلي ِباْلِخَراِف. َأمَّا َأَنا َفِإنِ ي الرَّاِعي الصَّ
ِتي َتْعِرُفِني َكَما َأنَّ اآلَب َيْعِرُفِني َوَأَنا أَْعِرُف اآلبَ  ِتي َوَخاصَّ َوَأَنا َأَضُع َنْفِسي َعِن  َخاصَّ

ِظيَرِة َيْنَبِغي َأْن آِتَي ِبِتْلَك َأْيضًا َفَتْسَمُع َصْوِتي اْلِخَراِف. َوِلي ِخَراٌف ُأَخُر َلْيَسْت ِمْن َهِذِه اْلحَ 
 َوَتُكوُن َرِعيٌَّة َواِحَدٌة َوَراٍع َواِحٌد.

 هذه كلمة هللا
في  اهبنفسه وصف هللا اليهود.  معروفة عندكانت الراعي صورة . يسوع الراعي الصالح

فريسيين وكل لليس كا شير الى نفسه أنه الراعي الصالحيسوع ي واالنالمزامير واألنبياء. 
دؤ . يسوع يوهم كذبة رعاة شعب هللامدعين الالذين جاؤوا قبله  قال و الراعي الصالح هو أنه  ك 
 الَِّذي اَل َيْدُخُل ِمنَ حظيرة الخراف و باب ه هو أنفي بداية هذا االصحاح يهود هذا بعدما قال لل

.َبْل َباِب ال ُهْم ه َجِميُع الَِّذيَن َأَتْوا َقْبللهم أن  ذكرو  َيْطَلُع ِمْن َمْوِضٍع آَخَر َفَذاَك َساِرٌق َوِلصٌّ
به  هو الباب والطريق. الفكرة هي للسماء. لخرافاباب هو أنه شير يسوع ي .ُسرَّاٌق َوُلُصوٌص 

 . لسماءوحده الدخول الى ا
 

 َأَنا ُهَو الطَِّريُق َواْلَحقُّ َواْلَحَياةُ  في هذا االنجيل:كما قال  والسلطانقال هذا الكالم بنفس القوة 
 االجيرأما . بالحق االبهللا  ناعرفهو و من هللا جاء  يسوع .َلْيَس َأَحٌد َيْأِتي ِإَلى اآلِب ِإالَّ ِبي



ما  األفضل؛ هم راضيين أنه يقود تخلصهالناس ؛ ةجل أجر يأتي من نفسه من أهو الذي ف
وهو يتيه بهم من مكان لمكان هم وضعوه راعي عليهم. فأصبحوا هم خرافه. ياتهم. حعندهم، 

يسيطرون على الناس ذين الن و الدينيالكذبة و  األنبياء فهمال ضمان. دون هدف وال راحة و 
وال خالصهم.  ناسالالى هالك أكيد. النبي الكذاب وخدامه ما يهمهم سعادة بهم يسيرون و 

وال . من أجل الخراف النه اجير والخراف ليست لهالراعي االجير ما يوضع حياته في خطر 
 يعرف الطريق.

 

َكاَن َشْعِبي ِخَرافًا َضالًَّة َقْد َأَضلَّْتُهْم ُرَعاُتُهْم.  :بالنبي إرمياتصريح هللا  يذكرنا في كالم يسوع
. ُكلُّ الَِّذيَن َوَجُدوُهْم َأَكُلوُهمْ  َعَلى اْلِجَباِل َأَتاُهوُهْم. َساُروا ِمْن َجَبٍل ِإَلى َأَكَمٍة. َنُسوا َمْرِبَضُهْم.

ُدوَن َغنَ ويقول أيضا:  قول هللا  أيضاونذكر  .َم َرِعيَِّتي َيُقوُل الرَّبُّ َوْيٌل ِللرَُّعاِة الَِّذيَن ُيْهِلُكوَن َوُيَبدِ 
على  النبي حزقيالبفم هكذا يقول الرب . سهمنفأذين يتكلمون من ال الكذبة األنبياءعلى 

أَلنِ ي َلْم ُأْرِسْلُهْم َيُقوُل الرَّبُّ  .ِبُرْؤَيا َقْلِبِهْم اَل َعْن َفِم الرَّب ِ  اَتَكلَُّمو و  اَتَنبَُّأو أنبياء : الكذبة األنبياء
وهو لم يرسل نبيا يعلم الناس عكس ما غير كلمته يال هللا . َبْل ُهْم َيَتَنبَُّأوَن ِباْسِمي ِباْلَكِذبِ 

القديسين هللا وجميع أنبياء  أيضايسوع والروح القدس د لشهِ هللا . نجيلاإلفي يبشرنا به 
  .وحياة ابدية ينال بإسمه غفران الخطايا هبيؤمن شهدوا أن كل من كلهم  ةالمالئكة والكنيسو 
 

 .هو خلص الثمن بدمه .ين هم المؤمنين بهذال الخراف عنبذل نفسه  الراعي الصالحيسوع 
ِلَهَذا ُيِحبُِّني اآلُب أَلنِ ي َأَضُع : الرب يسوع قوليهذا االصحاح في  وانتصر. واجه الموت

َلْيَس َأَحٌد َيْأُخُذَها ِمنِ ي َبْل َأَضُعَها َأَنا ِمْن َذاِتي. ِلي ُسْلَطاٌن َأْن َأَضَعَها  ي آِلُخَذَها َأْيضًا.َنْفسِ 
على يسوع الرب هذا ما عمله . َوِلي ُسْلَطاٌن َأْن آُخَذَها َأْيضًا. َهِذِه اْلَوِصيَُّة َقِبْلُتَها ِمْن َأِبي

ُكلَُّنا َكَغَنٍم َضَلْلَنا. ِمْلَنا ُكلُّ َواِحٍد  :هو مكتوبكما  الصليب من اجل البشرية الضالة الفاشلة
ا ُهَو َفَتَذلََّل َوَلْم َيْفَتْح َفاُه َكَشاٍة ُتَساُق ِإَلى   َوالرَّبُّ َوَضَع َعَلْيِه ِإْثَم َجِميِعَنا.ِإَلى َطِريِقهِ  ُظِلَم َأمَّ

يَها َفَلْم َيْفَتْح َفاُه.  :بدمهته بومحختم عهده يسوع الرب هذا هو  الذَّْبِح َوَكَنْعَجٍة َصاِمَتٍة َأَماَم َجازِ 
 .ِصيُكْم ِبهِ ْم َما ُأو ِإْن َفَعْلتُ  ،َيَضَع َأَحٌد َنْفَسُه أَلْجِل َأِحبَّاِئهَلْيَس أَلَحٍد ُحبٌّ أَْعَظُم ِمْن َهَذا َأْن 

 



النه جاء هو من السماء الى السماء الحقيقي والحي والطريق  مون المض سوع هو البابي
عدة مرات يقول عن نفسه: أنا هو. أنا هو خبز . األمينوحافظنا  العظيم هو راعيناليكون 

هو الحياة؛ أنا هو نور العالم؛ أنا هو القيامة والحياة؛ أنا هو الطريق والحق والحياة؛ أنا 
أنا األلف والياء البداية والنهاية. هذا يقوله الرب اإلله الكرمة؛ أنا واآلب واحد؛ أنا من فوق. 

هذا  هللا وحد هو القادر أن يقول .ذي كان والذي سيأتي، القادر على كل شيءال الكائن
 ي الصالح المحب.الراع يسوع .، مقيم الموتىأنا األلف والياء البداية والنهاية: أنا هو؛ الكالم

 

يقول حتى لما المؤمن بيسوع يفقد الطريق فإن الرب يجده. وإذا سقط فالرب يرفعه. كما 
رِ  الصِ  : الكتاب يَق َيْسُقُط َسْبَع َمرَّاٍت َوَيُقوُم. َأمَّا اأَلْشَراُر َفَيْعُثُروَن ِبالشَّ هللا  في العهد القديم. دِ 
يِ ُد الرَّبُّ : قولهي .األميننفسه أنه الراعي  عر ف َوَأْطُلُب  َأَنا َأْرَعى َغَنِمي َوُأْرِبُضَها َيُقوُل السَّ

الَّ  ِميَن َواْلَقِويَّ َوَأْرَعاهَ  الضَّ  ا ِبَعْدٍل.َوَأْسَتِردُّ اْلَمْطُروَد َوَأْجِبُر اْلَكِسيَر َوأَْعِصُب اْلَجِريَح َوُأِبيُد السَّ
 

أَلنَُّه ُهَو ِإَلُهَنا َوَنْحُن  َهُلمَّ َنْسُجُد َوَنْرَكُع َوَنْجُثو َأَماَم الرَّبِ  َخاِلِقَنا ونشد داود بالروح القدس:
وا ُقُلوَبُكمْ  َشْعُب َمْرَعاُه َوَغَنُم َيِدِه. اْلَيْوَم ِإْن َسِمْعُتْم َصْوَتهُ  يقول:  23. وفي المزمور َفاَل ُتَقسُّ

َيُردُّ َنْفِسي.  ؛ِفي َمَراٍع ُخْضٍر ُيْرِبُضِني. ِإَلى ِمَياِه الرَّاَحِة ُيوِرُدِني؛ َالرَّبُّ َراِعيَّ َفاَل ُيْعِوُزِني َشْيءٌ 
ك تقرأها وتتأملها خصست آيات ي 23هذا المزمور في . َيْهِديِني ِإَلى ُسُبِل اْلِبرِ  ِمْن َأْجِل اْسِمهِ 

َتَعاَلْوا ِإَليَّ َيا َجِميَع اْلُمْتَعِبيَن : الراعي الصالح الذي يقول لنا وتشوف أن يسوع هو بالحق
ِاْحِمُلوا ِنيِري َعَلْيُكْم َوَتَعلَُّموا ِمنِ ي أَلنِ ي َوِديٌع َوُمَتَواِضُع اْلَقْلِب  ؛َوالثَِّقيِلي اأَلْحَماِل َوَأَنا ُأِريُحُكم

 . نَّ ِنيِري َهيِ ٌن َوِحْمِلي َخِفيفٌ ألَ  َحًة ِلُنُفوِسُكمْ َفَتِجُدوا َرا
 

ِغيُر أَلنَّ : قولتكلم لنا بوعد حيث ي الطيب يسوع الراعي الصالح اَل َتَخْف َأيَُّها اْلَقِطيُع الصَّ
بيسوع المسيح  ةنعمهذه ال. أمين. المجد هلل الذي أدخلنا في وتَ َأَباُكْم َقْد ُسرَّ َأْن ُيْعِطَيُكُم اْلَمَلكُ 

 سلوكناتغيير ل ادفعنمحبتنا له تبروحه وكلمته فينا. ويقودنا هو يرعانا فالواحد الشاهد األمين. 
نخف ال و هللا والمسيح يسوع نجيل إبال نخجل ف. خبر به لآلخرين، بالقول والفعلنلو  ناوأفكار 

روحه القدوس يستقر إسمه فينا. مسيحي.  :من أجل هذا االسممن الناس، بل نمجد هللا 



نبتعد عن الكذب والفساد والحسد والبغضاء فللهذا هو يسكن فينا. . يعرفنا بأسمائنا هوعلينا. 
 مين. أهو به الن الذي وعدنا  ناالذي أمامبالرجاء وما يشبه ذلك ونتمسك 

 

َراِعي هو  جي عندهتالبدا أن تسمع صوته و  ُمَشتََّتةِ أخرى  خرافأن له  يسوعلرب يعلمنا او 
رب،  كل مؤمن بيسوع يقول: ها أنا يالهذا  َوَتُكوُن َرِعيٌَّة َواِحَدٌة َوَراٍع َواِحٌد. َوُأْسُقِفَها ناُنُفوسِ 

د إسمك القدوس في مج  ؛ أمام الناس كلمتك ألحمل واجعلني إناءٌ  أرسلنيأدخلني في خدمتك و 
ُهوِر أنت  وليس سواك.المخلص الراعي أنت  كمع كثيرون أنعبدك ليس اإِلَلُه اْلَحِكيُم َمِلُك الدُّ

ُهوِر. آِمينَ الْ ك لَ  ،كَوْحدَ   .َكَراَمُة َواْلَمْجُد ِإَلى َدْهِر الدُّ
 

ًا ِممَّا َنْطُلُب َأْو َنْفَتِكُر ِبَحَسِب اْلُقوَِّة الَِّتي تَ  َلُه  ْعَمُل ِفيَناَواْلَقاِدُر َأْن َيْفَعَل َفْوَق ُكلِ  َشْيٍء َأْكَثَر ِجد 
ُهوِر. آِميَن. اْلَمْجدُ  ِنْعَمُة َربِ َنا َيُسوَع  ِفي اْلَكِنيَسِة ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع ِإَلى َجِميِع َأْجَياِل َدْهِر الدُّ

وِح اْلُقُدِس َمَع َجِميِعُكْم. آِمينَ  َوَمَحبَُّة هللاِ  اْلَمِسيحِ   .َوَشِرَكُة الرُّ


