Our Shepherd Lays His life for Us
Myr Howivu Ir Gyanku gu Tne Myzi Hamar
John 10
"Two men were called on, in a large classroom, to recite the Twenty-third
Psalm. One was trained speaker and actor. He repeated the psalm in a
powerful way. When he finished, the audience cheered and even asked for
an encore that they might hear his wonderful voice again. Then the other
man, who was much older, repeated the same words--'The Lord is my
shepherd; I shall not want...' But when he finished, no sound came from the
large class. Instead, people sat in a deep mood of devotion and prayer.
Then the first man, the orator, stood to his feet. 'I have a confession to
make,' he said. 'The difference between what you have just heard from my
old friend, and what you heard from me is this: I know the Psalm, my friend
knows the Shepherd.'"1 (source unknown)
“Our shepherd lays his life for us.” The title summarizes my sermon. You
can say we are done, let us go home. The purpose of Sunday sermons is
teaching the Word of God which is like a double-edged sword that
penetrates our hearts. It is both encouragement and rebuke. My prayer is
that you will know the Good Shepherd personally, and you will walk with
Him daily seeking His will.
Let me recap:
John 5,6
Jesus is the Life: Sabbath, Passover, healing at the pool, feeding the 5000,
the Bread of Life
John 7,8,9
Jesus is the Light: The Feast of Tabernacles, the teachings of Jesus in the
Temple, the Living Water, giving light and giving sight to the “blind”.
John 10, 11
Jesus is Love. The Good Shepherd, the resurrection of Lazarus.
Please notice Jesus is gradually revealing his heavenly mission.
Let us read His Word.
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“Very truly I tell you Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the
gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. 2 The one who
enters by the gate is the shepherd of the sheep. 3 The gatekeeper opens the gate
for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and
leads them out. 4 When he has brought out all his own, he goes on ahead of
them, and his sheep follow him because they know his voice. 5 But they will never
follow a stranger; in fact, they will run away from him because they do not
recognize a stranger’s voice.” 6 Jesus used this figure of speech, but the Pharisees
did not understand what he was telling them. 7 Therefore Jesus said again, “Very
truly I tell you, I am the gate for the sheep. 8 All who have come before me are
thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. 9 I am the gate;
whoever enters through me will be saved. They will come in and go out, and find
pasture. 10 The thief comes only to steal and kill and destroy; I have come that
they may have life, and have it to the full.
11 “I

am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the
sheep. 12 The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So
when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the
wolf attacks the flock and scatters it. 13 The man runs away because he is a hired
hand and cares nothing for the sheep.
14 “I

am the good shepherd; I know my sheep and my sheep know me— 15 just as
the Father knows me and I know the Father—and I lay down my life for the
sheep. 16 I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them
also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one
shepherd. 17 The reason my Father loves me is that I lay down my life—only to
take it up again. 18 No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I
have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I
received from my Father.”
19 The

Jews who heard these words were again divided. 20 Many of them said, “He
is demon-possessed and raving mad. Why listen to him?” 21 But others said,
“These are not the sayings of a man possessed by a demon. Can a demon open
the eyes of the blind?” (John 10:1-21 NIV 11)

-Shepherd. Jesus is using the metaphor of shepherd.
The image of the shepherd comes from the Old Testament.
a. God the Shepherd:
“The Lord is my shepherd; I shall not want.” (Psalm 23:1)
Տէրը իմ հովիւս է.
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Ես բանի մը կարօտութիւն պիտի չունենամ։ Սաղմ. 23.1
“I myself will be the shepherd of my sheep, and I myself will make
them lie down, declares the Lord God.” (Ezekiel 34:15)
Ես պիտի արածեմ իմ ոչխարներս ու զանոնք ես պիտի պառկեցնեմ, կ’ըսէ
Տէր Եհովան։ Եզեկէիլ 34.15

b. The shepherds of Israel who failed to obey God and lead the people.
“This is what the Sovereign LORD says: Woe to the shepherds of
Israel who only take care of themselves! Should not shepherds take
care of the flock? You eat the curds, clothe yourselves with the
wool and slaughter the choice animals, but you do not take care of
the flock… As surely as I live, declares the Sovereign LORD, because
my flock lacks a shepherd and so has been plundered and has
become food for all the wild animals… (Ezekiel 34:2-10 NIV 11)
«Որդի՛ մարդոյ, Իսրայէլի հովիւներուն դէմ մարգարէութիւն ըրէ՛, մարգարէութիւն
ըրէ՛ ու անոնց ըսէ՛, Տէր Եհովան այսպէս կ’ըսէ հովիւներուն. ‘Վա՜յ Իսրայէլի
հովիւներուն, որոնք ինքզինքնին կ’արածեն։ Հովիւները հօտը արածելու չե՞ն։ 3 Դուք
ճարպը կ’ուտէք ու բուրդը կը հագնիք եւ գէրը կը մորթէք, բայց հօտը չէք արածեր։
Տէր Եհովան այսպէս կ’ըսէ. Ահա ես հովիւներուն դէմ եմ ու իմ ոչխարներս
անոնցմէ պիտի պահանջեմ եւ զանոնք ոչխար արածելէն պիտի դադրեցնեմ ու
հովիւները անգամ մըն ալ պիտի չարածեն։ Եզեկէիլ 34.2-10

This chapter is the continuation of Chapter 9. It seems it is the same
audience; The issue of the blind man appears again (v21).
And there is always a feast that Jesus relates with his new teachings. In this
case, it comes later in v 22.
“Then came the Festival of Dedication (Hanukkah) at Jerusalem. It
was winter…” (10:22)
Feast of Hanukkah relates with leadership. (Shepherds)
What was this feast?
In the 160s B.C. the Maccabean War erupted, pitting conservative
Jewish fighters against Greeks and Hellenized Jews. Its first leader,
Judas Maccabeus, captured Jerusalem’s temple and in 165 B.C.
rededicated it. Hanukkah is a Hebrew word meaning “dedication,”
and it became the name of the winter festival in Jerusalem that
remembered these events.2
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Therefore, Hanukkah became a feast when people asked tough questions
about corrupt leadership and false shepherds. This is an important
background to understand this metaphor that Jesus is the shepherd, not
any shepherd, Jesus is the Good Shepherd.
-The Sheep know the voice of the Shepherd.
The important question here is: Do the sheep hear the voice of Jesus?
Basically, he says, yes. The sheep will know me, and know my voice and
follow me. Unfortunately, not every sheep will hear his voice.
The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his
voice (3)
his sheep follow him because they know his voice (4)
I know my sheep and my sheep know me (14)
I have other sheep… They too will listen to my voice,(16)

We all are invited to hear his voice, the Shepherd’s voice. In the village of
Kessab, one of my earliest memories is the shepherd calling his sheep every
morning with a special call. The animals knew the shepherd’s voice, came
out of the stable and followed him.
How do we know his voice?
John answers in his Gospel:
No one can come to me unless the Father who sent me draws
them, and I will raise them up at the last day. (John 6:44 NIV)
Մէկը չի կրնար ինծի գալ, եթէ զիս ղրկող Հայրը զանիկա չքաշէ ու ես անոր
յարութիւն առնել պիտի տամ վերջին օրը։ Յովհ. 6.44

God’s Spirit works in different ways to prepare our hearts to hear HIS
VOICE. The same is with our eyes, that were born blind, and need the light
of Jesus to see and believe.
Watch out, there are many voices around us calling us. WATCH OUT.
Watch out from false teachers, false shepherds, false “sellers”…
There is a true shepherd and false ones, a good shepherd and bad ones.
- The Sheep Pen and the Flock
There are three groups in the passage
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1. The sheep in the pen (NIV), the Israelites
2. the flock (the sheep who listen, know his voice, and follow Jesus)
Jesus also spoke about the “others”:
I have other sheep that are not of this sheep pen (16).

3. These are the Gentiles, you and me. Again, some do believe and
thus belong to the flock while others don’t.
I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them
also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and
one shepherd. (16)
Circles 1 and 3 collide and their intersection is the ONE FLOCK, that is the

church of Jesus Christ. This is John’s announcement about the church.
-The Qualities of the Good Shepherd
Jesus is the Good Shepherd. What does it mean in this passage 3?
1. His motive is to give life to his sheep.
He leads them in green pasture, he feeds them, he keeps them alive.
“I have come that they may have life, and have it to the full.” (10)
2. He sacrifices himself to save his sheep.
The good shepherd lays down his life for the sheep. (11)
The hired shepherd will not do this. The ultimate sacrifice Jesus did
on the cross to save the sheep. This is LOVE of shepherd toward us.
“I have come that they may have life, and have it to the full.” (10)
Without Jesus we don’t have life, and with Jesus we have full life
(eternal life)
3. He knows his sheep intimately.
“He calls his own sheep by name and leads them out (3b)
4. He protects his sheep.
When the wolf comes, he protects them… he protects them from
false shepherds as well.
He is also the gate, keeping the sheep safe at night.
5. He leads his sheep.
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he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they
know his voice. (4)
What a Shepherd!
Our Shepherd lays his life for us. This is grace; this is the ultimate
expression of His love.
I want Jesus to be my Shepherd.
He is my Good Shepherd.
He is my the door, the gatekeeper, who protects me from evil.
He is my salvation.
He is my comfort and JOY.
1. Source unknown
2. Gary M. Bruce, NIV Application Commentary p286
3. Dr. Mark Bailey, Dallas Theological Seminary, on line course, Gospel of John
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ՀՈՎԻՒԻՆ ԱՌԱԿԸ
1 «Ճշմարիտ ճշմարիտ կ’ըսեմ ձեզի. ‘Ան որ դռնէն չի մտներ ոչխարներուն
բակը, հապա ուրիշ տեղէ՝ անիկա գող ու աւազակ է’։ 2 Բայց ան որ դռնէն կը մտնէ,
անիկա ոչխարներուն հովիւն է։ 3 Դռնապանը կը բանայ անոր եւ ոչխարները անոր
ձայնը կը լսեն, ու իր ոչխարները անունով կը կանչէ եւ դուրս կը հանէ զանոնք։
4 Երբ իր ոչխարները կը հանէ, անոնց առջեւէն կ’երթայ ու ոչխարները իր ետեւէն
կ’երթան, վասն զի անոր ձայնը կը ճանչնան։ 5 Սակայն օտարի ետեւէն չեն երթար,
հապա անկէ կը փախչին, վասն զի օտարներուն ձայնը չեն ճանչնար»։
6 Յիսուս այս առակը ըսաւ անոնց, բայց անոնք չէին իմանար թէ ի՞նչ էր որ
իրենց կը խօսէր։
ՅԻՍՈՒՍ՝ ԲԱՐԻ ՀՈՎԻՒԸ
7 Յիսուս նորէն ըսաւ անոնց. «Ճշմարիտ ճշմարիտ կ’ըսեմ ձեզի. ‘Ես եմ
ոչխարներուն դուռը’։ 8 Ամէն անոնք որ ինծմէ առաջ եկան, գող ու աւազակ էին,
բայց անոնց չլսեցին ոչխարները։ 9 ‘Ես եմ դուռը’, եթէ մէկը ինծմէ ներս մտնէ, պիտի
փրկուի ու պիտի մտնէ ու ելլէ եւ արօտ գտնէ։ 10 Գողը ուրիշ բանի համար չի գար,
այլ միայն գողնալու եւ սպաննելու ու կորսնցնելու համար։ Ես եկայ որ կեանք
ունենան եւ ա՛լ աւելի ունենան։ 11 ‘Ես եմ բարի հովիւը’. բարի հովիւը իր կեանքը
ոչխարներուն համար կը դնէ։ 12 Բայց վարձկանը, որ հովիւ չէ ու ոչխարները իրը
չեն, երբ կը տեսնէ որ գայլը կու գայ, կը թողու ոչխարները ու կը փախչի եւ գայլը կը
յափշտակէ ոչխարները ու զանոնք կը ցրուէ։ 13 Եւ վարձկանը կը փախչի, վասն զի
վարձկան է ու ինք հոգ չ’ըներ ոչխարներուն համար։ 14 Ես եմ բարի հովիւը, կը
ճանչնամ իմիններս ու կը ճանչցուիմ իմիններէս։ 15 Ինչպէս Հայրը զիս կը ճանչնայ,
ես ալ Հայրը կը ճանչնամ ու իմ կեանքս ոչխարներուն համար կը դնեմ։ 16 Ուրիշ
ոչխարներ ալ ունիմ, որոնք այս բակէն չեն. զանոնք ալ պէտք է որ բերեմ ու իմ
ձայնիս մտիկ պիտի ընեն եւ ըլլան մէկ հօտ ու մէկ հովիւ։ 17 Անոր համար իմ Հայրս
զիս կը սիրէ, որովհետեւ ես իմ կեանքս կը դնեմ, որպէս զի նորէն առնեմ զանիկա։
18 Մէ՛կը չի հաներ զանիկա ինծմէ, հապա ես կը դնեմ զանիկա ինքնիրմէս։
Իշխանութիւն ունիմ զանիկա դնելու եւ իշխանութիւն ունիմ զանիկա նորէն
առնելու. այս պատուէրը իմ Հօրմէս առի»։
19 Նորէն պառակտում եղաւ Հրեաներուն մէջ այս խօսքերուն համար։
20 Անոնցմէ շատեր կ’ըսէին. «Դեւ կայ ատոր ներսիդին ու խենդեցած է. ինչո՞ւ
ատոր մտիկ կ’ընէք»։ 21 Ուրիշներ կ’ըսէին. «Այս խօսքերը դիւահարի խօսքեր չեն.
միթէ դեւը կրնա՞յ կոյրերուն աչքերը բանալ»։
ՅԻՍՈՒՍ ԻՐԵՆՆԵՐԷՆ ԿԸ ՄԵՐԺՈՒԻ
22
Այն ատեն Երուսաղէմ նաւակատիքի տօն էր։ Ձմեռ էր։ 23 Եւ Յիսուս կը
պտըտէր տաճարին մէջ, Սողոմոնին Սրահը։ 24 Հրեաները անոր չորս կողմը առին ու
ըսին անոր. «Մինչեւ ե՞րբ մեզ տարակուսանքի մէջ պիտի թողուս. եթէ Քրիստոսը
դուն ես, մեզի համարձակ ըսէ»։ 25 Յիսուս պատասխան տուաւ անոնց. «Ձեզի ըսի
ու չհաւատացիք։ Այն գործերը որոնք ես իմ Հօրս անունովը կը գործեմ, անոնք կը
վկայեն ինծի համար։ 26 Բայց դուք չէք հաւատար, վասն զի իմ ոչխարներէս չէք,
*ինչպէս ձեզի ըսի՝ ՝։ 27 Իմ ոչխարներս իմ ձայնս կը լսեն ու ես ալ զանոնք կը
*10.26

Ոմանք չունին
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ճանչնամ ու իմ ետեւէս կու գան։ 28 Ես անոնց յաւիտենական կեանք կու տամ ու
յաւիտեան պիտի չկորսուին եւ մէ՛կը իմ ձեռքէս պիտի չյափշտակէ զանոնք։ 29 Իմ
Հայրս, որ զանոնք ինծի տուաւ, բոլորէն մեծ է եւ մէ՛կը չի կրնար իմ Հօրս ձեռքէն
յափշտակել։ 30 Ես ու Հայրը մէկ ենք»։
31
Այն ատեն Հրեաները նորէն քարեր վերցուցին, որպէս զի զանիկա քարկոծեն։
32
Յիսուս ըսաւ անոնց. «Շատ բարի գործեր ցուցուցի ձեզի իմ Հօրմէս, անոնցմէ ո՞ր
գործին համար զիս կը քարկոծէք»։ 33 Հրեաները պատասխան տուին անոր՝ ըսելով.
«Բարի գործի համար քեզ չենք քարկոծեր, հապա հայհոյութեան համար, քանզի
դուն որ մարդ ես, ինքզինքդ Աստուած կ’ընես»։ 34 Յիսուս պատասխան տուաւ
անոնց. «Չէ՞ որ ձեր օրէնքին մէջ գրուած է. ‘Ես ըսի թէ դուք աստուածներ էք’։
35
Եթէ աստուածներ կ’անուանէ զանոնք, որոնց Աստուծոյ խօսքը տրուեցաւ, (ու
կարելի չէ որ այն գրուածը աւրուի,) 36 Հապա զայն որ Հայրը սրբեց եւ աշխարհ
ղրկեց, դուք ինչպէ՞ս անոր կ’ըսէք թէ՝ ‘Հայհոյութիւն կ’ընես’, ‘Աստուծոյ Որդի եմ’
ըսելուս համար։ 37 Եթէ իմ Հօրս գործերը չեմ գործեր, ինծի մի՛ հաւատաք։ 38 Բայց
քանի որ կը գործեմ, թէեւ ինծի չէք հաւատար, գոնէ գործերուս հաւատացէք, որպէս
զի գիտնաք ու *հաւատաք թէ Հայրը իմ մէջս է եւ ես անոր մէջ»։
39
Նորէն կ’ուզէին զայն բռնել, բայց ան՝ անոնց ձեռքէն խուսափեցաւ։ 40 Նորէն
գնաց Յորդանանի անդիի կողմը, այն տեղը, ուր Յովհաննէս առաջ կը մկրտէր ու
հոն կեցաւ։ 41 Շատեր գացին անոր ու ըսին. «Իրաւ Յովհաննէս հրաշք մը չըրաւ,
42
Բայց ինչ որ Յովհաննէս ըսաւ ասոր համար՝ ամէնը ճշմարիտ էր»։ Եւ շատ
մարդիկ հոն անոր հաւատացին։
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