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يحِّ َلُكمُ  اَلم مَِّن هللاِّ َأبِّيَنا َوالرَّب ِّ َيُسوَع اْلَمسِّ والموضوع  أهاًل بكم في عظة اليوم إخوتي و  ن ِّْعَمة َوسَّ
ال يبالي  الذي  جيرالاالراعي و  الذي يضحي بحياته من أجل خرافه، الراعي الصالح لىعهو 

 قال يسوع:  16- 11: 10االصحاح  إنجيل يوحناهو في  وضوعمالو . ه ـ هم  ت   خراف والبال
 

. َرافِّ ُل َنْفَسُه َعنِّ اْلخِّ الُِّح َيْبذِّ ي الصَّ الُِّح َوالرَّاعِّ ي الصَّ يٌر َوَلْيَس   َأَنا ُهَو الرَّاعِّ ي ُهَو َأجِّ َوَأمَّا الَّذِّ
ْئُب ا َراَف َوَيْهُرُب َفَيْخَطُف الذ ِّ ْئَب ُمْقبِّاًل َوَيْتُرُك اْلخِّ َراُف َلُه َفَيَرى الذ ِّ ي َلْيَستِّ اْلخِّ يًا الَّذِّ َراَف  َراعِّ ْلخِّ

. َرافِّ يٌر َواَل ُيَبالِّي بِّاْلخِّ يُر َيْهُرُب أَلنَُّه َأجِّ ُدَها. َواأَلجِّ الُِّح َوأَْعرُِّف  َوُيَبد ِّ ي الصَّ َأمَّا َأَنا َفإِّن ِّي الرَّاعِّ
ي َعنِّ   تِّي َتْعرُِّفنِّي َكَما َأنَّ اآلَب َيْعرُِّفنِّي َوَأَنا أَْعرُِّف اآلَب َوَأَنا َأَضُع َنْفسِّ تِّي َوَخاصَّ َخاصَّ

ي َأْن آتِّيَ  يَرةِّ َيْنَبغِّ هِّ اْلَحظِّ ْن َهذِّ َراٌف ُأَخُر َلْيَسْت مِّ . َولِّي خِّ َرافِّ  بِّتِّْلَك َأْيضًا َفَتْسَمُع َصْوتِّي  اْلخِّ
ٌد.  َدٌة َوَراٍع َواحِّ يٌَّة َواحِّ  َوَتُكوُن َرعِّ

 هذه كلمة هللا 
يعرف  الصالح الشرير. الراعي  يطر سوالم، ني م مخلص االالالراعي الصالح والراعي االجير. 

  هن ع  ردو  يمشي ي الصالح  راعيل، ابعد  على القطيعي   خروف  لما. اويعتني به اويحبهخرافه 
الصالح  الراعي على يسوع جميلة ال. كلنا شفنا هذه الصورة كتفيه حتى يجبره ويحمله على  

في هذا  يقولسوع  ي .  بصبر ومحبة وما يفرط فينا وال ينسانا اناذي يرعال والطيب. فهو
يَن َأَتْوا َقْبلِّي ُهْم ُسرَّاٌق   ،ْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ أيضا: ااالصحاح  يُع الَّذِّ . َجمِّ َرافِّ إِّن ِّي َأَنا َباُب اْلخِّ

َراَف َلْم َتْسَمْع َلُهْم. َأَنا ُهَو اْلَباُب. إِّْن َدَخَل بِّي َأَحٌد َفَيْخُلُص َوَيْدُخُل   َوُلُصوٌص، َوَلكِّنَّ اْلخِّ
ارُِّق اَل َيْأتِّي إِّالَّ  ُد َمْرًعى. َالسَّ  لَِّيْسرَِّق َوَيْذَبَح َوُيْهلَِّك، َوَأمَّا َأَنا َفَقْد َأَتْيُت لَِّتُكوَن َلُهْم  َوَيْخُرُج َوَيجِّ

َرافِّ  ُل َنْفَسُه َعنِّ اْلخِّ الُِّح َيْبذِّ ي الصَّ الُِّح َوالرَّاعِّ ي الصَّ    .َحَياٌة َولَِّيُكوَن َلُهْم َأْفَضُل. َأَنا ُهَو الرَّاعِّ
 

إبن هللا  بأن يسوع هو يعترف م ه نبي هللا ولبعد يسوع مدعيا أن  قامأن كل من  أيضا معناه و 
َأيَُّها  يقول:   4 األولى هت لرسافي يوحنا  لو سوالر يعلمنا التلميذ في الجسد فهو لص  وقاتل.  
ُقوا ُكلَّ ُروحٍ  بَّاُء اَل ُتَصد ِّ ُنوا اأَلْرَواَح َهْل هَِّي مَِّن هللاِّ؟ أَلنَّ َأْنبَِّياَء َكَذَبًة َكثِّيرِّيَن َقْد   ،اأَلحِّ َبلِّ اْمَتحِّ

يحِّ َأنَُّه َقْد َجاَء فِّي  ُكلُّ ُرو  ؛ بَِّهَذا َتْعرُِّفوَن ُروَح هللاِّ  َخَرُجوا إَِّلى اْلَعاَلمِّ. ٍح َيْعَترُِّف بَِّيُسوَع اْلَمسِّ



يحِّ َأنَُّه َقْد َجاَء فِّي اْلَجَسدِّ َفَلْيَس مَِّن هللاِّ  اْلَجَسدِّ َفُهَو مَِّن هللاِّ    َوُكلُّ ُروٍح اَل َيْعَترُِّف بَِّيُسوَع اْلَمسِّ
ْعُتْم َأنَُّه يَ  يحِّ الَّذِّي َسمِّ د ِّ اْلَمسِّ نحن  و واضح الكالم.  ْأتِّي َواآلَن ُهَو فِّي اْلَعاَلمِّ.َوَهَذا ُهَو ُروُح ضِّ

 . الحي هذا الراعي العظيم المبارك يسوع بعرفنا يث  ح الحق وحررنا منال النه عنشكر هللا
 

هِّ  : يقولوع سعن ي   لميذ والرسول بطرسوبشرنا أيضا الت  َوُهَو َنْفُسُه َحَمَل َخَطاَياَنا فِّي َجَسدِّ
ْنَدَما َماَت َمْصُلوباً  هِّ ُهَو   عِّ َراحِّ . َوبِّجِّ َعَلى اْلَخَشَبةِّ لَِّكْي َنُموَت بِّالن ِّْسَبةِّ لِّْلَخَطاَيا َفَنْحَيا َحَياَة اْلبِّر ِّ

َرافٍ  َفاُء، َفَقْد ُكْنُتْم َضال ِّيَن َكخِّ ُكْم   َتمَّ َلُكُم الش ِّ ي ُنُفوسِّ َضائَِّعٍة َوَلكِّنَُّكْم َقْد َرَجْعُتُم اآلَن إَِّلى َراعِّ
َها. قدم حياته من أجلنا ألننا، كما هو مكتوب في سفر  نا لوع من محبته يسوالرب  َوَحارِّسِّ
ٍد إَِّلى  إشعياء:  ْلَنا ُكلُّ َواحِّ َنا.ُكلَُّنا َكَغَنٍم َضَلْلَنا. مِّ يعِّ ُظلَِّم َأمَّا    َطرِّيقِّهِّ َوالرَّبُّ َوَضَع َعَلْيهِّ إِّْثَم َجمِّ

َتٍة َأَماَم َجاز ِّيَها َفَلْم َيْفتَ    ْح َفاُه.ُهَو َفَتَذلََّل َوَلْم َيْفَتْح َفاُه َكَشاٍة ُتَساُق إَِّلى الذَّْبحِّ َوَكَنْعَجٍة َصامِّ
 

ْن َهَذا  َلْيَس أَلَحٍد  :بدمهلصنا خ الذي الراعي الصالح المحب يسوع الرب هذا هو  ُحبٌّ أَْعَظُم مِّ
بَّائِّه  يُكْم بِّهِّ  ،َأْن َيَضَع َأَحٌد َنْفَسُه أَلْجلِّ َأحِّ بَّائِّي إِّْن َفَعْلُتْم َما ُأوصِّ وأحلى أن  ما أجمل  . َأْنُتْم َأحِّ

  ليهوداكان .  م عظي الراعي الصالح ال وأننا في يد هذا بفضل يسوع نعرف أننا معروفين لدى هللا
شير الى  يسوع ي  واالن. راعي إسرائيل  و ههللا  يعرفوا من شريعة موسى واالنبياء والمزامير أن 

  يسوع َحْولَ   وااْلَيُهوُد َتَجمَّعنقرأ أن  10في هذا االصحاح . الراعي الصالحهذا هو نفسه أنه 
يَح َحق ًا َفُقْل َلَنا َصَراَحًة.    َوَقاُلوا َلُه َحتَّى َمَتى ُتْبقِّيَنا َحائِّرِّيَن بَِّشْأنَِّك؟ إِّْن ُكْنَت َأْنَت اْلَمسِّ
َي َتْشهَ  ُقوَن َواأَلْعَماُل الَّتِّي أَْعَمُلَها بِّاْسمِّ َأبِّي هِّ   ُد لِّيَفَأَجاَبُهْم َيُسوُع: ُقْلُت َلُكْم َولكِّنَُّكْم اَل ُتَصد ِّ
َي َتْتَبُعنِّ  َرافِّي ُتْصغِّي لَِّصْوتِّي َوَأَنا أَْعرُِّفَها َوهِّ َرافِّي. َفخِّ ُقوَن أَلنَُّكْم َلْسُتْم خِّ .  ي َولكِّنَُّكْم اَل ُتَصد ِّ

  الذيهو و  سناالوسيط الوحيد بين هللا والو الطريق الحقيقي والحي و الراعي الصالح هو  يسوع 
ْثَل لَ   الَ .  لحياةل ه وضعنا في طريقعرفنا هللا اآلب و  يمٌ  النه  همِّ    . َعظِّ

 

مدَّعين أن هللا  أنهم المسيح الموعود به. لكنهم انهلكوا. وكثيرون جاؤوا بعد يسوع  وا لثيرون قاك
ه المجد: من ثمارهم يسوع لونحن ما ننسى قول   المجد. حبوا و الدماء  واسفكلكنهم  ،أرسلهم

هِّ تعرفونهم.  ٍد بَِّصاَلحِّ ُدُه؟   ، َأْكَثُر النَّاسِّ ُيَناُدوَن ُكلُّ َواحِّ يُن َفَمْن َيجِّ إنه   ؟األمين َأمَّا الرَُّجُل اأَلمِّ
صالح لراعي الا يسوع. مه ويسير على كالسه لمن يطلبه بتواضع ف نفر  يسوع إبن هللا الذي يع



ينِّي    هو قال: يفشلهم وال يطردهمهددهم وال  يعتني بخرافه، ما يضربهم وال ي األمين  ُكلُّ َما ُيْعطِّ
َأَنا ُهَو ُخْبُز اْلَحَياةِّ. َمْن ُيْقبِّْل إَِّليَّ فاَل َيُجوُع،   َوَمْن ُيْقبِّْل إَِّليَّ اَل ُأْخرِّْجُه َخارِّجًا.  اآلُب َفإَِّليَّ ُيْقبِّلُ 

ْن بِّي فاَل َيْعَطُش َأَبدًا.  ثل هذا الكالم؟  سمع مأين ن  َوَمْن ُيْؤمِّ
 

يوم؟ ال يوجد.   هو يعتني بهم كلو ل  ث أعطاهم المو م الناس علسياسي ديني و قائد ل من هو 
 درةقأي ليست له  االجيرالراعي و .  كذلكسائل اإلعالم وو  يون يكذبوا وسياسيون يكذبواالدين 

يَن َيْأُتوَنُكْم بِّثَِّيابِّ  بقوله:  علمناوربنا يسوع الناس.  ث غي ي ل َن اأَلْنبَِّياءِّ اْلَكَذَبةِّ الَّذِّ ُزوا مِّ اِّْحَترِّ
ْم َتْعرُِّفوَنُهْم.   اْلُحْماَلنِّ  ْن ثَِّمارِّهِّ َفٌة! مِّ َئاٌب َخاطِّ ٍل ذِّ ْن َداخِّ  َوَلكِّنَُّهْم مِّ

يَن ُيْهلُِّكوَن بالنبي إرميا: هللا ل و قنقرأ  يَّتِّي َيُقوُل الرَّبُّ َوْيٌل لِّلرَُّعاةِّ الَّذِّ ُدوَن َغَنَم َرعِّ أَلن ِّي َلْم   .َوُيَبد ِّ
ْلُهْم َيُقوُل الرَّبُّ  َتَها.  . َبْل ُهْم َيَتَنبَُّأوَن بِّاْسمِّي بِّاْلَكذِّبِّ   ،ُأْرسِّ َلُهْم ُصوَرُة التَّْقَوى َوَلكِّنَُّهْم ُمْنكُِّروَن ُقوَّ

َنا ُكلَّ َما ُهَو لِّْلَحَياةِّ أعطا اإللهيةُقْدَرَتُه في و   هو اختارنا ودعانا اليه. راعي أمين   نالأما نحن ف
يَلةِّ  َوالتَّْقَوى  ي َدَعاَنا بِّاْلَمْجدِّ َواْلَفضِّ  . له كل المجد. بَِّمْعرَِّفةِّ الَّذِّ

 

ُزنِّي  ل: من داود الملك والنبي حيث يقو   23يعجبني ذكر هذا المزمور  يَّ َفاَل ُيْعوِّ الرَّبُّ َراعِّ
ينِّي إَِّلى ُسُبلِّ اْلبِّر ِّ  فِّي  َشْيٌء. ي. َيْهدِّ َياهِّ الرَّاَحةِّ ُيورُِّدنِّي. َيُردُّ َنْفسِّ َمَراٍع ُخْضٍر ُيْربُِّضنِّي. إَِّلى مِّ

. هِّ ْن َأْجلِّ اْسمِّ ل ِّ اْلَمْوتِّ اَل َأَخاُف َشر ًا أَلنََّك َأْنَت َمعِّي. َعَصاَك  مِّ ْرُت فِّي َوادِّي ظِّ َأْيضًا إَِّذا سِّ
ي َريَّا. َوُعكَّاُزَك ُهَما ُيعَ  ي. َكْأسِّ ْهنِّ َرْأسِّ . َمَسْحَت بِّالدُّ امِّي َمائَِّدًة ُتَجاَه ُمَضايِّقِّيَّ   ز َِّيانِّنِّي. ُتَرت ُِّب ُقدَّ

 آمين.  إِّنََّما َخْيٌر َوَرْحَمٌة َيْتَبَعانِّنِّي ُكلَّ َأيَّامِّ َحَياتِّي َوَأْسُكُن فِّي َبْيتِّ الرَّب ِّ إَِّلى َمَدى اأَليَّامِّ. 
 

الحي المنتصر  ى الموت. بيسوع النور على الظالم والحياة علو الحق انتصر على الباطل 
وشعورنا. فهو يقول: تعالوا جاتنا  ادعو كل الناس اليه النه يعرف احتي ح الذي ي صالالراعي ال

.  ال نخاف شرا الراعي الصالحيسوع مع ريحكم. وأنا أ ن والثقيلي االحمالالي يا جميع المتعبي 
بذل نفسه  الذي الراعي الصالح هو  .مين أ هو يحدث ما يحدث، الرب هو موجود وقريب. 

يسوع:    قولي في هذا االصحاح ص الثمن بدمه. هو خل   . الذين هم المؤمنين به الخراف عن
ن ِّي َبْل َأَضُعَها َأَنا مِّنْ  ُخَذَها َأْيضًا. َلْيَس َأَحٌد َيْأُخُذَها مِّ ي آلِّ بُّنِّي اآلُب أَلن ِّي َأَضُع َنْفسِّ   لَِّهَذا ُيحِّ

ْن َأبِّي  يَُّة َقبِّْلُتَها مِّ هِّ اْلَوصِّ  .  َذاتِّي. لِّي ُسْلَطاٌن َأْن َأَضَعَها َولِّي ُسْلَطاٌن َأْن آُخَذَها َأْيضًا. َهذِّ



 

ي ُِّد  َأَنا َأْرَعى َغَنمِّي وَ : قولهنفسه أنه الراعي. ي  قال عنهللا   في العهد القديم ُأْربُِّضَها َيُقوُل السَّ
الَّ َوَأْطُلُب  الرَّبُّ  ُب اْلَجرِّيحَ  الضَّ يَر َوأَْعصِّ صادق قول ارب.    ... َوَأْسَترِّدُّ اْلَمْطُروَد َوَأْجبُِّر اْلَكسِّ

هِّ.  أَلنَُّه ُهَو إَِّلُهَنا َوَنْحُن َشْعُب   َهُلمَّ َنْسُجُد َوَنْرَكُع َوَنْجُثو َأَماَم الرَّب ِّ َخالِّقَِّنا يسوع  و َمْرَعاُه َوَغَنُم َيدِّ
: أنا هو. أنا هو الراعي الصالح، قالعدة مرات . الراعي الصالحأنه هو حقيقة لكشف هذه اي 

أنا هو خبز الحياة؛ أنا هو نور العالم؛ أنا هو القيامة والحياة؛ أنا هو الطريق والحق والحياة؛  
الكائن الذي  . أنا هو الكرمة؛ أنا واآلب واحد؛ أنا من فوق. أنا األلف والياء، البداية والنهاية

   كان والذي سيأتي، القادر على كل شيء.
 

َيُكُم  :  لنا بوعد يسوع يقول   في االنجيل يُر أَلنَّ َأَباُكْم َقْد ُسرَّ َأْن ُيْعطِّ غِّ يُع الصَّ اَل َتَخْف َأيَُّها اْلَقطِّ
بيسوع المسيح الواحد الشاهد األمين.   ة نعمهذه الالمجد هلل الذي أدخلنا في  . أمين. اْلَمَلُكوتَ 

يعرفنا بأسمائنا. هو   . هويسوعب   ف وال نستحيال نخ فبروحه وكلمته فينا. ويقودنا هو يرعانا 
يسكن فينا. لهذا نبتعد عن الكذب والفساد والحسد والبغضاء وما يشبه ذلك ونتمسك بالرجاء  

ْعُتْم َصْوَتُه َفاَل  . الحي له المجدفي يسوع لمسيح  وُح اْلُقُدُس: اْلَيْوَم إِّْن َسمِّ لَِّذلَِّك َكَما َيُقوُل الرُّ
وا ُقُلوَبُكمْ   ُهَوَذا اآلَن َوْقٌت َمْقُبوٌل. ُهَوَذا اآلَن َيْوُم َخاَلصٍ ... ُتَقسُّ

 

ِّ َيْسَمُع كاَلَم   .البدا أن تسمع صوته وتجي عندهأخرى خراف يقول أن له  يسوع  َن َّللاَّ َالَّذِّي مِّ
  .ِّ َن اْلَحق ِّ َيْسَمُع َصْوت و َّللاَّ َها َأَنا : وعدنا الذي لراعي المبارك العظيما يسوع ُكلُّ َمْن ُهَو مِّ

ْهرِّ َمَعُكْم ُكلَّ اأَليَّامِّ إَِّلى  أو مالحظة أكتبه لي  ؤال سوإذا كان عندك أي  . آمين.اْنقَِّضاءِّ الدَّ
مَّا َنْطُلُب َأْو َنْفَتكُِّر  آمين وأنا أبعث لك الجواب.  ًا مِّ د  ُر َأْن َيْفَعَل َفْوَق ُكل ِّ َشْيٍء َأْكَثَر جِّ َواْلَقادِّ

يعِّ َأْجَيالِّ َدْهرِّ   بَِّحَسبِّ اْلُقوَّةِّ الَّتِّي َتْعَمُل فِّيَنا يحِّ َيُسوَع إَِّلى َجمِّ َلُه اْلَمْجُد فِّي اْلَكنِّيَسةِّ فِّي اْلَمسِّ
يَن. الدُّ  . آمِّ ينَ  ُهورِّ ُكْم. آمِّ يعِّ وحِّ اْلُقُدسِّ َمَع َجمِّ يحِّ َوَمَحبَُّة هللاِّ َوَشرَِّكُة الرُّ  . نِّْعَمُة َرب َِّنا َيُسوَع اْلَمسِّ


