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أحب یسوع إخبار الناس عن
ود مغفرة هللا، لكن زعماء الیھ

تذمروا من صداقتھ مع 
ثة الخطاة، لذلك ذكر یسوع ثال

ر قصص، تُظھر أن هللا یُس
عندما یتوب الخطاة آسفین

.على خطایاھم



كانت القصة 
األولى عن رجل 

عنده مائة خروف، 
تاه واحد منھم، فحاال 

ترك راعي الغنم التسعة
والتسعین وخرج 

عن لیبحث
الخروف 

.الضائع



ى بحث راعي الغنم وبحث حت
وجد الخروف، ثم وضعھ 
یت على كتفیھ وحملھ إلى الب
بفرح، ثم أخبر أصدقاءه 

افرحوا معي، ألني : "قائال
."وجدت خروفي الضال



وقال یسوع أن ھناك
في السماء یكون 

فرح عظیم بخاطئ 
ة واحد یتوب، والتوب
تعني، أننا نأسف 
على آثامنا، بالقدر

الكافي لجعلنا 
!نتركھا



لیة كانت قصة یسوع التا
عن امرأة كان عندھا 
عشرة دراھم فضیة، 
ربما مدخرات حیاتھا 

كلھا، ولكن حدث شيء 
فظیع، فقد فقدت أحد

.دراھمھا



!  وكنست! وكنست! كنست المرأة
.وبحثت المرأة في كل مكان



وأخیرا وجدت الدرھم المفقود، ففرحت
نعم، جدا، فھل تستطیع تخمین ما عملتھ؟

!أخبرت كل أصدقاءھا



ومرة أخرى قال 
ھكذا : "یسوع

یكون فرح قدام 
ئ مالئكة هللا بخاط

."واحد یتوب



الثة وكانت القصة الث
التي حكاھا یسوع 
ھي األكثر حزنا، 
وھي حكایة الولد 
.یھالذي ترك بیت أب



یع أن في بلد بعید أنفق الولد مالھ بحماقة، واآلن ماذا یستط
یفعل؟ وازداد األمر سوءا، عندما حصلت مجاعة ھناك، 

.فیمكن أن یموت الولد جوعا



ومن شدة الجوع حصل الولد على عمل عبارة عن إطعام 
ن الخنازیر، لكن ال أحد اھتم بإطعام الولد، وكان یشتھي أ

أخیرا رجع! یمأل بطنھ من طعام الخنازیر، وربما أكل منھ
حتى أرجع إلى البیت، ف: "الولد إلى رشده وفكر في نفسھ

."الخدم یأكلون أفضل مني ھنا



سأذھب إلى البیت "
وأخبر أبي بأني آسف
على آثامي، أنا غیر 

جدیر أن أكون ابنھ بعد
ي ذلك، وآمل أنھ سیجعلن

."كخادم لھ



وبفرحبینما كان الولد مازال بعیدا عن البیت، رآه أبوه قادما،
.جرى األب إلى ابنھ العائد، وقبّل الولد وعانقھ



لب وبینما أراد الولد أن یط
من أبیھ أن یجعلھ كأحد 

یا أبي، قد: "خدامھ قائال
ن أذنبت، وأنا غیر جدیر أ

، لكن األب ."أكون ابنك
أحضروا : "قاطعھ قائال

ل أفضل لباس، والصناد
وخاتما البني، وأعدوا 

."لحفل عظیم



وكان ھناك حفال رائعا 
ألن االبن الذي كان ضاال

ع ھذه قّص یسو. قد ُوِجدَ 
ف القصة ألنھا تُظھر كی
أن هللا یحب رجوع 

اآلثمین الذین یتوبون
.ویجیئون إلیھ



"فتح كالمك ینیر العقل"
130: 119مزمور 

االبن الضال

قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

15: إنجیل لوقا



النھایة



ذي قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، الذي خلقنا، وال
.یریدك أن تعرفھ

ھذه الخطیة عقوبة. هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو خطیة
ھو الموت، ولكن هللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع

بعد ذلك أتى .المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح، .یسوع إلى عالمنا ھذا ثم مضى إلى السماء
سوف یأتي ویسكن بك اآلن، !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحیا معھ إلى األبد
:لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �

إنسانا لتموت من أجل سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
، خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي

لكي أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إلیك،
. ساعدني أن أطیعك، وأن أعیش لك كابن لك. لكي أحیا معك إلى األبد

.آمین
.  16: 3إنجیل یوحنا !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
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