
هل ناداك احداً «ايها الخروف الغبي»؟
ليس جميالً وايضاً غ� حقيقي!

> الخراف تحتاج أحداً ليقودها ويهديها.

> الخراف تعرف صوت راعيها.

> هي تحتاج ملراعي خرضاء ومياه للرشب.

> نحن نحصل عىل الصوف من الخراف.

أذاً من يقصد الرب يسوع املسيح عندما قال:

. . .  ، �ِ َصْو تَْسَمُع  ِيف  ا ِخَر »

َوأَنَا أَْعرِفَُها فَتَتْبَُعِني. َوأَنَا أُْعِطيَها َحيَاًة أَبَِديًَّة، َولَْن تَْهلَِك 

إَِىل األَبَِد، َوالَ يَْخطَُفَها أََحٌد ِمْن يَِدي.» الكتاب

 املقدس – انجيل يوحنا ٢٧:١٠-٢٨ 

بالطبع يقصدنا نحن البرش! ك¼ يسمع الخروف 

للراعي، يجب علينا كذلك أن نستمع لكلمة الله ...

هل رأيت راعي حقيقي من قبل؟  ألجل ماذا هو موجود؟

> الراعي يحرس الخراف

> هو يعتني ويهتم بالخراف

> هو يحب خرافه ...

نحن نقرأ يف الكتاب املقدس - كلمة الله - أن 

الرب يسوع املسيح ابن الله يقول عن نفسه:

« . لُِح ا لصَّ ا ِعي  ا لرَّ ا ُهَو  نَا  أَ »

هذا الراعي الصالح موجود ألجلنا نحن البرش! وهو 

يعرفك جيداً ويعلم احتياجاتك وهمومك. هو يعرف 

كم عمرك وما هو اسمك. هو يريد أنك تتعرف 

عليه فهو يحبك! هو يريد أن يساعدك! وفوق 

الكل هو يريد خالصك – مثل الخروف الضال.

الراعي

ك¼ يبحث الراعي عن الخروف، هكذا يبحث الرب يسوع املسيح عنك. > تعال اليه!

الخروف

يقول الرب يسوع املسيح:

أَنَا ُهَو الرَّاِعي 
الُِح، َوالرَّاِعي  الصَّ

الُِح يَبِْذُل نَْفَسُه  الصَّ
َعِن الِْخرَاِف.
الكتاب املقدس 

يوحنا ١١:١٠

Èتع
بالتلوين!

فجأة ضل الخروف
                 كان لدى راعي ١٠٠ خروف. كان يرعاهم ويهتم

                 بهم كل يوم. وكان ذلك ليس سهالً ألنه كان يعيش

                 يف الصحراء. يف يوم من األيام اختفى خروف منهم.

 استطاع الراعي ان يصل اىل رقم ٩٩. ذهب الراعي برسعة 

ليبحث عن الخروف! كان يجب عليه ايجاده بأي وسيلة. ياترى 

أين يكون؟ هل خلف صخرة أم يف حفرة؟ أم يف الُعشب؟

يالها من فرحة عندما وجده أخ�اً! لقد وجد 

خروفه الضال مرة اخرى. فيضعه عىل منكبيه 

ويحمله اىل البيت حيث الخراف االخرى.

فرح الراعي جداً ألنه وجد خروفه مرة اخرى. 

فدعى األصدقاء والج�ان قائالً لهم: افرحوا 

معي، ألÔ وجدت خرويف الضال.

َ¼ِء ِبَخاِطٍئ  يقول الرب يسوع املسيح: إِنَُّه هَكَذا يَُكوُن فََرٌح ِيف السَّ

َواِحٍد يَتُوُب أَكÚََْ ِمْن تِْسَعٍة َوتِْسِعÙَ بَارØا الَ يَْحتَاُجوَن إَِىل تَْوبٍَة.

القصة موجودة يف الكتاب املقدس يف انجيل لوقا ١:١٥-٧

يعرف الرب يسوع املسيح، الراعي الصالح، كل البرش ويحبهم جداً. 

ويحبك أنت أيضاً. ولكن لدي الكل قلب خاطئ. وال يستطيع أحد أن 

يذهب اىل الس¼ء هكذا. فالكل هالك. لذلك جاء الرب يسوع املسيح 

ابن الله اىل هذه األرض وقال:

«ألَنَّ ابَْن اإلِنَْساِن َقْد َجاَء لَِْ يَطْلَُب َويَُخلَِّص َما َقْد َهلََك»

 الكتاب املقدس – لوقا ١٠:١٩»

هل دعوته لÝ ما يبحث عنك؟ يريد الرب يسوع املسيح ان

 يجعلك فرحاً. وهو يريد أيضاً أنك تكون معه يف الس¼ء بعد انتهاء

 حياتك عىل األرض. هو يقول: «آِمْن ِبالرَّبِّ يَُسوَع الَْمِسيحِ َفَتْخلَُص»

 الكتاب املقدس – أع¼ل الرسل ٣١:١٦

قبل حوايل ٢٠٠٠ سنة ُرضب الرب يسوع عىل الصليب 

وتعذب ألجلنا نحن البرش. فقد اعطى حياته النه يحبنا 

ولã ما نستطيع أن نعيش لألبد. الرب يسوع املسيح 

يفرح جداً عندما تؤمن به وتأä بخطاياك اليه اليوم.

«ألَنَُّه هكََذا أََحبَّ اللُه الَْعالََم (أنت) َحتَّى بََذَل ابَْنُه 

الَْوِحيَد، لَِْ الَ يَْهلَِك كُلُّ َمْن يُْؤِمُن ِبِه، بَْل تَكُوُن لَُه 

الَْحَياُة األَبَِديَُّة.» الكتاب املقدس – يوحنا ١٦:٣
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هل وجدته؟
الرب يسوع الراعي الصالح يبحث عن:

> شخصًأ يأ� اليه اختياراً
> شخصاً يريد أن يذهب للس±ء

> شخصاً يحتاج صديق ومع³ لألبد
> شخصاً فكر تفك¸ خاطئ من قبل
> شخصاً يعرتف بخطاياه للرب يسوع ويؤمن به> شخصاً فعل شيئاً خاطئاً من قبل

هل تعرف شخصاً كذلك؟ أكتب اسمه هنا:

أقرأ الكتاب املقدس كلمة الله. ان األمر يستحق.
نُرسل لك عند الرغبة جزء من الكتاب املقدس – العهد الجديد

 – ومعلومات اخرى. هل لديك سؤال؟ çكنك الكتابة الينا.

çكن طلب مطبوعات مجانية للتوزيع.

تأكد: ال يوجد طائفة وال زيارة وال اشرتاك

ساعد يف 
الوصول 
للخروف 

الضال!

الراعي 

يبحث عن 

خروفه



... يجد الخروف!؟... يبحث عن الخروف... يفتقد الخروفذهب واحد منهم بعيداً! هو ...... يحتاج خرافه... يعرف خرافه... يحب خرافهالراعي الصالح ...

ساعد الراعي

 للوصول للخروف ...
يُِّد الرَّبُّ (يسوع): ألَنَُّه هكََذا َقاَل السَّ

> هأَنََذا

> أَْسأَُل َعْن َغَنِمي َو

> أَْفَتِقُدَها.

> أَنَا أَْرَعى َغَنِمي و

. يُِّد الرَّبُّ > أُْرِبُضَها، يَُقوُل السَّ

، َو الَّ > أَطْلُُب الضَّ

> أَْسَرتِدُّ الَْمطُْروَد،

> َوأَْجِربُ الْكَِس¸َ،

> َوأَْعِصُب الَْجِريَح...

أَنَا الرَّبُّ أَكُوُن لَُهْم إِلًها.

الكتاب املقدس – سفر حزقيال ٣٤ عدد ٢٤,١٦,١٥,١١ 


