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. نمایید بھ شرط آن کھ رایگان توزیع شود



روزی عیسی کنار
دریاچھ تدریس می

مردم زیادی . کرد

برای شنیدن بھ او
.گرد ھم امدند



مردم خیلی زیاد 
.شدند

عیسی چھ کاری 
میخواست انجام 

دھد؟



روی اندر نزدیکی قایقی دید،
م حاال او می توانست مرد.نشست

را ببیند و مردم ھم اورا

ببینند وبھ او
.گوش دھند



وع عیسی با گفتن مثلھا شر
ونھ اینگداستانھایی ساده،کرد،

.بھ انھا اموزش داد



کشاوزی بر روی زمین دانھ ھایی "
لمھ داستان عیسی مثل تصویری با ک."پاشید

.بود تا اینکھ شبیھ بھ نقاشی باشد



مردم میتوانستند تصور 
کند،کنند کھ کشاورز کار می

.دانھا بارھا این را دیده بودن



بعضی از دانھ ھا در راه 
پرندگان امدند وای،.افتادند

.پایین و انھا را خوردند



بعضی از دانھ ھا بر روی سنگالخ 
وقتی . ندو زود بھ گیاھی سبز تبدیل شد. افتادند

کھ خورشید سوزان بر انھا 
تابید،سوختند چون 

در خاک ریشھ 
.نداشتند



دانھ ھای دیگر در میان خارھا 
خارھا .ندادنداینھا ھم ثمر.افتادند

اطراف گیاھان تازه را
و راه رسیدنگرفتند،

خورشید و باراننور
.را بستند



.بقیھ دانھ ھا در خاک خوب افتادند
بعد از مدتی، گیاھی سالم شدند کھ 

.محصول زیاد و تازه داشتند
کشاورز باید خیلی خوشحال

.می شد



نھا ا.شاگردان نزد عیسی امدنددر پایان داستان،
"چرا با مثلھا ما را اموزش میدھی؟"پرسیدند،



ت عیسی گفت اگر مردم واقعا پروردگار را دوس
داشتھ باشند مثلھا بھ انھا در شناخت او کمک

.خواھند کرد



مردمی ھم کھ پروردگار را دوست ندارند از 
.مثلھا چیزی نمی فھمند



.عیسی درباره مثل توضیح داد
ھ دان.او گفت دانھ ھا کالم خداوند ھستند

ھایی کھ در راه 
افتادند مثل کسی 

است، کھ پیام  
خدا را 

میشنود اما ان 
.را نمی فھمد



شیطان کاری میکند کھ 
.انھا پیام خدا را فراموش کنند



بعضی از مردم خیلی زود پیام خدا 
انھا مانند دانھ ھای در سنگالخ .فھندرا می

ولی در حالی کھ خدا را .ھستند
اگر کسی بھ دوست دارند،

انھا ازاری
برساند و سختی 

اتفاق رخ بکشند،
.میدھد



روع اینگونھ از افراد کھ با اشتیاق ش
اه از ربھ پیروی از عیسی کرده اند،

ام خود بر میگردند و از اطاعت بھ پی
.خداوند دست خواھند کشید



انھا نمی خواھند بھای پیروی از 
یز چقدر غم انگ.خداوند را بپردازند

است کھ انھا می خواھند بجای 
!ندخداوند دوستان خود را خشنود کن



مثل خارھا،
مانند کسی

ای است کھ نگرانیھ
عشق بھ دنیوی و

ثروت زندگی اش 
.را پر کرده است



انھا سرگرم 
این ھستند تا 

پول وچیزھای 
بیشتری بدست
اورند بھ ھمین 
دلیل خداوند را 

زندگی خود در
.فراموش کرده اند



اما دانھ ھایی کھ در خاک نیکو می افتند و
لب ثمره خوب می دھند مانند پیامی است کھ بھ ق

.  وارد می شود و زندگی افراد را تغییر می دھد
ا اینگونھ افراد خداوند را خدمت می کنند و او ر

.خشنود می سازند



ری بسیا.مردم نمی خواستند انجا را ترک کنند
نود میخواستند خداوند را پیروی کنند واو را خش

ند مثلھای عیسی باعث شد تا انان بفھم.سازند
.اطاعت کننداز پروردگارچطور



کشاورز و دانھ ھا

مقّدسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

13متی

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



پایان



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

.  او را بشناسید

ایم کارھایی کھ او داند کھ ما کارھای بدی انجام دادهخدا می
مجازات گناه مرگ است، اّما خدا . خواندآنھا را گناه می

تاد قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ خود را فرسجھانیان را آن
یسی ع. تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد

.  دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفتمسیح پس از مرگ
ھان اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری و از او بخواھی کھ گنا

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



عا را اگر بھ این حقیقت ایمان داری، از صمیم قلب این د
عیسای عزیز من ایمان دارم کھ تو خدا ھستی، و :بکن

بھ صورت انسان بھ زمین آمدی تا برای گناھان من 
کنم کھ وارد خواھش می. بمیری، و اکنون زنده ھستی

ندگی زندگی من بشوی و گناھان مرا ببخشی تا بتوانم ز
کمکم . مای داشتھ باشم و برای ھمیشھ با تو زندگی کنتازه

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

!  مقدّس را ھر روز بخوان و ھمیشھ دعا کنکتاب
۱۶:۳انجیل یوحنا 
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