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أحب يسوع إخبار الناس عن       
مغفرة اهللا، لكن زعماء اليهود   

تذمروا من صداقته مع 
الخطاة، لذلك ذآر يسوع ثالثة      

قصص، ُتظهر أن اهللا ُيسر   
عندما يتوب الخطاة آسفين    

.على خطاياهم



آانت القصة األولى عن رجل عنده مائة      
خروف، تاه واحد  
 منهم، فحاال ترك  

 راعي الغنم التسعة   
 والتسعين وخرج ليبحث  

.        عن الخروف الضائع     



بحث راعي الغنم وبحث حتى   
وجد الخروف، ثم وضعه     

على آتفيه وحمله إلى البيت     
بفرح، ثم أخبر أصدقاءه    

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



وقال يسوع أن هناك  
في السماء يكون  

فرح عظيم بخاطئ 
واحد يتوب، والتوبة   

تعني، أننا نأسف  
على آثامنا، بالقدر   

الكافي لجعلنا   
!نترآها



آانت قصة يسوع التالية    
عن امرأة آان عندها  
عشرة دراهم فضية،    
ربما مدخرات حياتها  

آلها، ولكن حدث شيء 
فظيع، فقد فقدت أحد    

.دراهمها   



! وآنست! وآنست!  آنست المرأة 
.وبحثت المرأة في آل مكان  



وأخيرا وجدت الدرهم المفقود، ففرحت         
جدا، فهل تستطيع تخمين ما عملته؟ نعم،      

!أخبرت آل أصدقاءها   



ومرة أخرى قال    
هكذا  :  " يسوع

يكون فرح قدام 
مالئكة اهللا بخاطئ 

."واحد يتوب 



وآانت القصة الثالثة    
التي حكاها يسوع    
هي األآثر حزنا،    
وهي حكاية الولد   

.الذي ترك بيت أبيه  



في بلد بعيد أنفق الولد ماله بحماقة، واآلن ماذا يستطيع أن       
يفعل؟ وازداد األمر سوءا، عندما حصلت مجاعة هناك،         

.فيمكن أن يموت الولد جوعا 



ومن شدة الجوع حصل الولد على عمل عبارة عن إطعام         
الخنازير، لكن ال أحد اهتم بإطعام الولد، وآان يشتهي أن            

أخيرا رجع       ! يمأل بطنه من طعام الخنازير، وربما أآل منه    
أرجع إلى البيت، فحتى       : " الولد إلى رشده وفكر في نفسه     

." الخدم يأآلون أفضل مني هنا   



سأذهب إلى البيت    " 
وأخبر أبي بأني آسف     

على آثامي، أنا غير  
جدير أن أآون ابنه بعد    

ذلك، وآمل أنه سيجعلني    
." آخادم له



بينما آان الولد مازال بعيدا عن البيت، رآه أبوه قادما، وبفرح    
.      جرى األب إلى ابنه العائد، وقّبل الولد وعانقه       



وبينما أراد الولد أن يطلب     
من أبيه أن يجعله آأحد   

يا أبي، قد : " خدامه قائال 
أذنبت، وأنا غير جدير أن   

، لكن األب   ." أآون ابنك
أحضروا    : " قاطعه قائال

أفضل لباس، والصنادل      
وخاتما البني، وأعدوا 

."لحفل عظيم  



وآان هناك حفال رائعا    
ألن االبن الذي آان ضاال     

قّص يسوع هذه   . قد ُوِجَد
القصة ألنها ُتظهر آيف     

أن اهللا يحب رجوع   
اآلثمين الذين يتوبون   

.ويجيئون إليه 



" فتح آالمك ينير العقل  "
130: 119مزمور 

االبن الضال   

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

15: إنجيل لوقا 



النهاية



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.يريدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،    !وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي،       

لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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