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یوه ورځ عیسى مسیح د دریاب
او . وپھ غاړه باندې تعلیم ورکول

یم ډٻر خلق د عیسى مسیح تعل
اورٻدو

د خلقو . تھ راجمع شوى وو
.ډٻر زیات شوشمٻر 
مسیح بھعیسى 

څۀ کوى؟



ده او ھغۀ پھ دریاب کښې یوه کشیتئ ولی
خلق اوس ھغۀ. پھ ھغوئ کښې کٻښناستلو

لیدے شول، او خلقو ھم ھغھ لیدے
شو او د ھغۀ تعلیم

. اورٻدے شویې 



ره عیسى مسیح پھ مثالونو کښې ھغوئ س
ې د عامو څیزونو پھ مطابق ی. خبرې وکړې

مثالونھ ورکړل، چې د ھغې پھ مدد
سره خلقو تھ د خدئ پاک پھ باره

. کښې ښودنھ کولھ



.  تلویوه زمٻندار پھ خپل پټى کښې تُخم ونوس
ې د عیسى دا خبرې د یو تصویر پھ شان وې چ

.  ظ ووپھ ھغې کښې د تصویر پھ ځائ باندې الفا



. خلقو د زمٻندار د کار تصویر جوړولے شو
.  ھغوئ دا ډٻر ځلھ لیدلے وو



څۀ تُخم د ھغۀ نھ پھ الر کښې 
وغورزٻدو او مارغان راغلل او د 

ھغھ تُخم یې وخوړو کوم چې پھ الر
.  کښې غورزٻدلے وو



.  وتواو څۀ تُخم پھ کاڼٻزه زمکھ باندې پرٻ
خو نمر. ھغھ زر راوټوکٻدو او زر لوئ شو

ھغھ زر اوچ کړو، ځکھ چې پھ ھغھ ځائ 
.  کښې خاوره لګھ وه



او څۀ تُخم پھ د غنو پھ مینځ کښې 
.  واو ھغې ھیڅ پٻداوار ونۀ کړ. لوئ شو

و او ھغھ تُخم غنو د څلورو واړو طرفون
او د ھغې د پاره. نھ ګٻر کړو

نمر او باران ضرورى وو
.  خو پھ باندې دا نۀ لګٻدل



.  او نور تُخم پھ ښۀ زمکھ باندې پرٻوتو
. او وخت تٻرٻدو سره سره ھغھ تُخم را لوئ شو

زمٻندار ډٻر . او ھغې ډٻر زیات پٻداوار وکړو
. زیات خوشحالھ شو



او د دې قیصئ نھ پس شاګردان عیسى مسیح خواتھ راغلل
کوې؟ تۀ مونږ پھ مثالونو باندې ولې خبرې. تپوس یې وکړو



ه کښې عیسى مسیح ووئیل، مثالونو خلق د خدائ پاک پھ بار
کۀ چرې ھغوئ پھ رښتیا ھغۀ . د پوھٻدو د پاره مدد کوى

.سره مینھ کوى



عیسى مسیح د دې مثال وضاحت 
ھغۀ ووئیل چې تُخم د . وکړو

.خدائ پاک کالم دے



او پھ الر کښې د غورزٻدلو مثال 
ھغھ کس طرف تھ اشاره کوى څوک چې د 
.  خدائ پاک کالم اورى خو پوھٻږى پرې نھ

او شیطان یې د ھغھ 
کس د زړۀ ھغھ ټولې 

خبرې وباسى کوم 
چې خدائ 

پاک پھ خپل 
کالم کښې 
.وئیلى دى



.  څۀ خلق د خدائ پاک کالم زر قبول کړى
د ھغوئ مثال د ھغھ تُخم پھ شان دے کوم تُخم چې پھ 

ې خو څنګھ چې خلق ھغوئ پس. زمکھ پرٻوتے وىکاڼیزه 
ټوقې وکړې یا ھغوئ تھ څۀ مشکالت

ځکھ چې ھغوئ خدائ جوړو ى 
نو دا . سره مینھ کوىپاک

یوه ډٻره افسوسناکھ واقعھ
.  وى



دغھ خلق څوک چې ډٻر پھ خوشحالھ سره د عیسى 
م تھ او بیا د خدائ پاک کال. مسیح پیروى کول شروع کړى

.شا کړى و د خدائ پاک د کالم پیروى کول پرٻږدى
ھغوئ نۀ غواړى چې د خدائ پاک د پیروئ قیمت ادا 

دا ډٻر د افسوس خبره ده چې ھغوئ د خدائ پاک پھ. کړى

ځائ باندې خپل دوستان خوشحالھ 

.  ساتل غواړى



پھ غنو کښې د پرٻوتى 
تُخم مثال نھ مطلب د 

ره دنیا فکرونھ او پٻسو س
ه مینھ کولو طرف تھ اشار

ھغوئ د پٻسو او . کوى
نورو څیزونو پھ حاصلولو
.کښې دومره مصروفھ وى

خدائچې ھغوئ 
ژوندد خپل پاک 
.  ویستلے وىنھ 



خو ھغھ تُخم کوم چې پھ ذرخیزه زمکھ باندې 
او دا د خدائ پاک . پرٻوتے وو ھغې ډٻر پٻداوار وکړو

چې د خلقو پھ زړونو کښې . کالم طرف تھ اشاره کوى
نو دا د خدائ . او د ھغوئ زوړنھ بدل کړى. داخل شى

. پاک پیروى کوى او د ھغۀ خدمت کوى



د ھغھ ګڼو خلقو د ھلتھ نھ تلل نۀ غوښتل، او د ډٻرو 
غۀ د خلقو پھ زړونو کښې د عیسى مسیح پیروى کول او د ھ

نو او د عیسى مسیح دې مثالو. خوشحالولو خواھش پٻدا شو
خلق د خدائ پاک پھ تابعدارئ باندې 

.  پھ پوھٻدو کښې مدد وکړو



زمٻندار او تُخم

َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښې دا قیصئ 

شتھ دے

۱۳متى 

"۔ستا َد خبرو تشریح نُور بخښى"
130:119زبور 
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ختم شو



ې چا دا قیصئ مونږ تھ زمونږ د حیرانونکى خدائ پھ باره کښې ښودنھ کوې چ
.مونږ پیدا کړو او چې څوک غواړى چې ھغھ مونږ وپیژنو

.  خدائ پوھیږى چې مونږ ډیر علط کارونھ کړى دى، چې ھغې تھ ھغھ ګنا وایې
د ګنا مزدوى مرګ دے خو خدائ مونږ سره ډیره مینھ کوې نو ځکھ ھغۀ خپل 
یک یو زوئ راولیږلو چې ھغھ زمونږ د ګناھونو د خاطره سزه وزغمې او پھ 

ھ او بیا عیسى د مړو نھ ژوندے شو او آسمان ت.سولۍ خپل ځان قربان کړې
نھ کۀ تۀ پھ عیسى باندې ایمان راوړې او د ھغۀ نھ د خپلو ګناھونو بخښ. الړو

ھ ھغھ تا خواتھ راځى او ستاسو دننھ ب. غواړې نو ھغھ بھ تا تھ بخښنھ وکړې
.استوګنھ کوى او تۀ بھ ھغھ سره د ھمیشھ د پاره ژوندے اوسیږى

خوږه عیسى زۀ.کۀ تۀ پھ دې ایمان لرې چې دا رښتیا دى نو خدائ تھ ووایھ
تا زما د خاطره پیدا شوې او زما د خاطره مړ . ایمان لرم چې ھم تۀ خدائ یې

زما پھ ژوند کښې راشھ او زما . شوې او اوس تۀ د تل د پاره ژوندے یې
.  مګناھونھ وبخښھ، چې زۀ ھم د نن نھ ژوندون ومومم او د ھمیشھ د پاره تاسره ی

آمین. زما مدد وکړه چې زۀ ستا تابعدارى وکړم او ستا زوئ یا لور جوړه شم
۱۲:۳مقدس کتاب ولولئ او خدائ سره روزانھ خبرې وکړئ، یوحنا
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