
 آیا تاکنون شام را »گوسفند رسدرگم« خوانده 
اند؟ خیلی جالب نیست! حیقت هم ندارد!

 <  گوسفند محتاج کسی است تا او را رهنامیی و هدایت مناید.
<گوسفند صدای شبان خود را می شناسد.

< گوسفند به مراتع سبز و آب برای نوشیدن احتیاج دارد. 

< ما از گوسفندان پشم می گیریم.

منظور عیسی مسیح چه بود وقتی فرمود:

. . »گوسفندان من صدای مرا می شناسند   .

... و من آنها را میشناسم و مرا متابعت میکنند. و من به آنها 

حیات جاودانی میدهم و تا به ابد هالک نخواهند شد و هیچ 

 کس آنها را از دست من نخواهد گرفت؟ یوحنا 10: 27 و 28 

 البته که منظور از این آیه ما انسانها  می باشیم! به مانند

 گوسفندان به صدای شبان گوش فرا می دهیم، باید صدای

خدا را از طریق مطالعه کالم بشنویم...

 آیا تاکنون شبانی را دیده اید؟ کار شبان چیست؟

< شبان مراقب گوسفندان است.

 < او مراقب گله است و به آنها غذا می دهد.

 < او گوسفندان خویش را دوست دارد

در کتاب مقدس، کالم  خدا، می خوانیم که 

عیسی مسیح فرزند خدا می فرماید:

» هستم نیکو  ن  شبا من  «    

 این شبان نیکو برای ما قوم خویش همیشه حارض است!

او شام را  خیلی خوب می شناسد. از نیازها و 

 نگرانیهایتان باخرب است. می داند چند سال دارید،

نام شام را می داند. می خواهد که او را بشناسید. شام 

 را دوست دارد!  و اشتیاق دارد کمکتان مناید!

 اما قبل از هر امر دیگری می خواهد شام را چون

گوسفند گمشده نجات بخشد.

شبان

درست هامنطورکه شبان، گوسفند گمشده را جستجو می مناید، خداوند عیسی نیز شام راجستجو می مناید < به نزد او بیایید!

گوسفند

عیسی مسیح می فرماید:

من شبان نیکو هستم.
شبان نیکو جان خود
را در راه گوسفندان 

مینهد.
کتاب مقدس – یوحنا 10 : 11

گوسفند ناگهان از گله دور شده است!
شبانی 100 راس گوسفند داشت. او هرروز مراقبت آنها و 

 تغذیه شان بود. اما روزی یکی از گوسفند ها گم شده
 بود. وقتی آنها را شمرد  تنها 99 راس بودند. شبان،

به رسعت آماده شد و در جستجوی گوسفند گمشده،
 رشوع به دویدن منود! بله او باید حتامً گوسفند گمشده

 را پیدا می منود. کجا می توانست باشد؟
پشت تخته سنگی، در شکاف کوهی، یا در پُشت بوته ای؟

 رسانجام او گوسفند گم شده را یافت منود!
 چه شادی وصف ناپذیری! او گوسفند گم
 شده را بازگرداند! شبان آن گوسفند را بر

شانه های خود گذاشته و او را به سوی خانه 
حمل منود، جایی که سایر گوسفندان بودند.

 شبان بسیار خوشحال بود که گوسفند گم شده
خود را بازگردانده بود.  او همه دوستان و 

همسایگان  خود را خوانده و اعالم منود : » با من 
شادی منایید چرا که گوسفند من گم شده بود

و اینک یافت شد«. 

 عیسی مسیح به همین شکل می فرماید: » بر این منوال خوشی
در آسامن رخ مینامید به سبب توبه یک گناهکار بیشرت 

از برای نود و نه عادل که احتیاج به توبه ندارند«.

این داستان در کتاب مقدس نوشته شده است: لوقا 15: 1 - 7 

عیسی مسیح، شبان نیکو همه مردمان را می شناسد و آنها را 
بسیار دوست دارد. او شام را نیز بسیار دوست دارد اما متأسفانه 
همه مردم قلب گناه آلودی دارند. و هیچ کس با چنین قلبی منی 
تواند وارد آسامن شود. همه گمراه و گم گشته هستند! به همین 

جهت عیسی مسیح، فرزند خدا به این جهان آمد. او می فرماید:
 »زیرا که پرس انسان آمده است تا گمشده را بجوید و نجات بخشد«.

کتاب مقدس – لوقا 19 : 10

آیا او شام را یافته است؟ عیسی مسیح می خواهد که شام شاد و خوشحال 
باشید. همچنین دوست دارد که بعد پایان این زندگی زمینی ، به همراه او در 

آسامن باشید. او می فرماید: » به خداوند عیسی مسیح ایامن آور که تو و 

 اهل خانه ات نجات خواهید یافت«.

کتاب مقدس- اعامل 16: 31

در حدود 2000 سال پیش عیسی مسیح بخاطر ما آدمیان 
عذاب کشیده و مصلوب شد. او از روی محبت خویش زندگی 
خویش را فدا منود تا ما حیات جاودانی داشته باشیم. عیسی 

مسیح بسیار خوشحال خواهد شد اگر شام به این حقیقت 

ایامن آورید و امروز با وجود گناهانتان به نزد او آیید.

زیرا خدا جهان را اینقدر محبت منود که پرس یگانه خود 

را داد تا هر که بر او ایامن آورد، هالک نگردد بلکه 

حیات جاودانی یابد. کتاب مقدس – یوحنا 3: 16

آیا تاکنون یافت شده اید؟
عیسی مسیح، شبان نیکو به دنبال کسی می گردد :
 

< کسی که در نزد خدا به گناهان خود اعرتاف منوده و< کسی که اعامل نادرست انجام داده است< کسی که افکار نادرست بسیار داشته است< کسی که بخواهد دوست و یاوری جاودانی داشته باشد< کسی که بخواهد رسانجام به آسامن رود< کسی که از روی آزادی و داوطلبانه به حضور او بیاید
به عیسی مسیح ایامن آورد.

اگر کسی را در ذهن دارید؟ نام او را در اینجا بنویسید:

برای یافنت 
گوسفند 
گمشده

کمک کنید.
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کتاب مقدس را مطالعه کن، چرا که ارزش بسیار دارد!
اگر شام درخواست منایید، ما به شکلی رایگان و بدون هیج اجباری برای شامکتاب زیر را ارسال می مناییم:

یک بخش از کتاب مقدس )عهد جدید(
اگر سؤالی دارید؟ لطفاً برایامن ارسال منایید؟ می توانید کتاب و مقاالت 

متفاوتی را در رابطه  هر پرسشی که دارید درخواست منایید.

”Verbreitung der Heiligen Schrift, Eschenburg„ :ترجمه شده از زبان آملانی با مجوز

 از رنگ
 آمیزی این

 لذت بربید!

شبان 

گوسفند خود 

را جستجو 

می مناید

  39535  The shepherd seeks his sheep  Persian (Farsi)



....گوسفندش را می یابد....گوسفندش را جستجو می مناید....گوسفندش را گم کرده استیکی از گوسفندانش رفته است! او...... نیاز به گوسفندان خود دارد...گوسفندان خود را می شناسد...گوسفندان خود را دوست دارد

کمک کنید شبان
گوسفندش را بیاید ...

چرا که خداوند)عیسی( می فرماید:

 < من خداوند متعال، خودم به جستجوی گوسفندانم میپردازم
< همه آنها را جستجو خواهم منود

< من گله خویش را غذا خواهم داد

< مکانی برای اسرتاحت آنان پیدا خواهم منود،

< من، خداوند متعال چنین گفته ام.

< به جستجوی گمشدگان خواهم رفت

< آوارگان را باز خواهم آورد

< زخمی شدگان را درمان میکنم

< ناتوانان را نیرو میبخشم

من خداوند، خدای آنها خواهم بود
)کتاب مقدس – حزقیال 34 : 11 و 15 و 16 و 24(

شبان نیکو...


