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این خانم ھمھ جا ! وای! وای! وای
دا سرانجام او اخرین سکھ را پی.را گشت

دس شما میتوانید ح. او خیلی شاد شد. کرد
بزنید کھ او چکار کرد؟ بلھ، او بھ ھمھ
دوستان خود
!گفت

:  عیسی توضیح داد
ی وقتی کھ گناه کار

توبھ میکند در
اسمان شادی بزرگی

ھ توب. بھ پا میشود
طر یعنی اینکھ بھ خا

گناھان خود پشیمان
می شویم ـ متاسفم

.دیگر بس است

داستان اول درباره 
مردی بود کھ 

.  یکصد گوسفند داشت
.  یکی از انھا گم شد

ھبالفاصلھ چوپان نود و ن
گوسفند خود را رھا 
کرد و بھ دنبال
پیدا کردن 
گوسفند گم
.شده رفت

عیسی دوباره 
پس "گفت،

بدانید کھ برای 
گناه کاری کھ 

توبھ می کند در 
میان فرشتگان 

شادی و خدا،
."سرور خواھد بود

داستان بعدی عیسی،
درباره خانمی بود کھ ده 

اید کھ شسکھ نقره داشت،
برای ھمھ زندگی اش بس

پیش امدی بد رخ بود،
او یکی از سکھ ھای . داد

.خود را گم کرد

گشت و گشت چوپان،
یدا تا اینکھ گوسفند را پ

سپس ان را بر . کرد
دوش خود نھاد و با 
شادی ان را بھ خانھ 

او بھ دوستان . برد
:خود گفت

با من شادی کنید،"
ده چونکھ گوسفند گم ش

!"خود را پیدا کردم
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پدرش او رادر زمانی کھ ھنوز پسر از خانھ دور بود،
. دپدر شادی کنان بھ سمت پسرش دوی. دید کھ می اید

او پسر را بوسید،
.و در اغوش کشید

ھ نا امیدی و گرسنگی،او کاری پیدا کرد و برای غذا دادن ب
او ارزو. اما کسی بھ او غذا نمیداد. خوکھا انھا را می چرانید

داشت شکم خود را با نوالھ ھایی کھ خوکھا می خورند پر 
بھ ".سرانجام، پسر بھ خود امد!شاید او این کار را کرد. کند

خانھ برمی گردم، جایی کھ کارگران ھم 
غذای کافی برای خود 

."دارند

داستان سومی، کھ
ھ عیسی گفت از ھم
.  غم انگیز تر است

درباره پسری است
کھ خانھ پدر خود 

.را ترک میکند

.  پدر، من گناه کرده ام"
من لیاقت ندارم کھ پسر 

پسر خواست از ."تو باشم
پدرش خواھش کند تا او را 

در اما پ. برای کارگری بپذیرد
بھترین. "جلوی او را گرفت

ن ردا، بھترین کفش و بھتری
انگشتر را برای پسرم 

و اماده شوید تا . بیاورید
."جشن بزرگی بر پا کنیم

من بھ خانھ میروم و بھ"
اه پدر میگویم کھ از گن

من . خود پشیمان ھستم
ندی دیگر شایستگی فرز

امیدوارم او . او را ندارم
مرا بھ عنوان کارگر 

."بپذیرد

. داین پسردر سرزمینی دور، تمام پول خود را خرج می کن
حاال او باید چکار میکرد؟ قحطی امد و شرایط را بدتر 

.کشیدگرسنگی پسر تا حد مرگ،. کرد
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پایان

45 60

.  دزیرا پسری کھ گم شده بود پیدا شجشن بزرگی برپا شد،
این داستان را عیسی گفت 

زیرا نشان می دھد کھ 
چقدر پروردگار، 

گناھکارانی را کھ 
توبھ می کنند و بھ 

سوی او برمیگردند 
.را دوست دارد

کھ ما را کنندصحبت مییمقّدس با ما در بارۀ خدایداستانھای کتاب
.  آفرید و ارادۀ او این است کھ شما نیز او را بشناسید

. خواندایم کارھایی کھ او آنھا را گناه میداند کھ ما کارھای بدی انجام دادهخدا می
ود قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ خمجازات گناه مرگ است، اّما خدا جھانیان را آن

ح پس از عیسی مسی. را فرستاد تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد
از او اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری و. دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفتمرگ

بخواھی کھ گناھان تو را بیامرزد، او تو را خواھد بخشید و وارد قلب تو 
.خواھد شد و تو برای ھمیشھ با او زندگی خواھی کرد

عیسای عزیز من :اگر بھ این حقیقت ایمان داری، از صمیم قلب این دعا را بکن
ن ایمان دارم کھ تو خدا ھستی، و بھ صورت انسان بھ زمین آمدی تا برای گناھان م

ن کنم کھ وارد زندگی من بشوی و گناھاخواھش می. بمیری، و اکنون زنده ھستی
کمکم . ی کنمای داشتھ باشم و برای ھمیشھ با تو زندگمرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

.آمین.کن تا بھ عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و برای تو زندگی کنم

۱۶:۳انجیل یوحنا ! مقّدس را ھر روز بخوان و ھمیشھ دعا کنکتاب
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مقّدسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

15لوقا 

."بخشدکشف کالم تو نور می "
۱۳۰: ۱۱۹مزمور
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