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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



ھڪ ڏینھن یسوع ڍنڍ جي 
ن ھ. ڪناري تي تعلیم ڏني

ماڻھو ٻڌڻ الِء ڪیترائيکي 
.  ٿیاگڏ 

.  تمام وڏو ٿي ویومیڙ 
ڇا ڪندو؟یسوع 



ویجھو ھڪڙي ٻیڙيَء کي ڏسي 
ھاڻي . یسوع انھيَء ٻیڙيَء تي چڙھیو

ي ۽ اھٿي ھو ماڻھن کي ڏسي سگھیو 
.ڏسي ۽ ٻڌي سگھن ٿاکیس 



عام -یسوع مثال ٻڌائڻ شروع ڪیو 
ھن شین بابت ڳالھیون، جیڪي ماڻ

.یونسکارندیون ُھئبابت ُخدا کي 



."  ھڪ ھاري پنھنجي زمین تي ٻج پکیڙیو"
یسوع جي ڪھاڻي ڊرائنگ جي بدران لفظن

.سان ھڪ تصویر وانگر ھئي



گھن ماڻھو ھاريَء کي ڪم ڪندڙ تصویر ڏئي س
.انھن اھو ڪیترائي ڀیرا ڏٺو ھو-ٿا 



ڪي  ٻج گس جي ڪناري تي 
۽ پکین جو میھڙ کنڀن جي ڪریا 
.ویاسان جھٽ پٽ زمین تان اُھي ُچڳيگوڙ 



.  ڪجھ ٻج پوک جي پٿریلي حصن تي لھي ویا
لد گرم سج ج. تیزيَء سان ٻوٽا ٻوٽا بڻجي ویااُھي 
انھن کي سڪائي ویو ڇاڪاڻ تھ اھي اونھي ئي 

.۾ جڙي نھ سگھیامٽي 



ڪنڊین ُڪجھھ ٻج 
انھن .وچ ۾ وڍیو جي 

وٽن ٻ. اناج پیدا نھ ٿیو۾ 
ڪنڊین چوڌاري جي 

جو ھجوم، ضروري 
سج ۽ مینھن کي انھي 

تائین پھچن کان 
.روڪیو



جیئن . ٻج سٺي زمین تي ڪري پیوباقي 
حتمند گذرندو ویو تیئن تیئن ٻوٽا صجیئن وقت 

.  ي ویواناج پیدا ٿنون جن ۾ ڪافي ویا بڻجي ٻوٽا 
.ضرور ڏاڍو خوش ٿیو ھوندوھاري 



ن مثالتون ". ڪھاڻي جي آخر ۾، شاگرد یسوع وٽ آیا
.ھنن پڇیو"؟۾ ڇو ٿو سیکارین



جي باري ۾ سمجھڻ ۾ ُخدا یسوع چیو تھ مثال ماڻھن کي 
ي جیڪ. ڪن ٿا جیڪڏھن اھي واقعي ھن سان پیار ڪن ٿامدد 

سمجھيسان پیار نٿا ڪن اھي مثال ماڻھو ُخدا 
.نٿا سگھن



ھن . مثال جووضاحت بیان ڪیویسوع 
رستي تي ڪرڻ . جو ڪالم آھيُخدا تھ ٻج چیو 

کي جي ڪالم ماڻھوُخدا ائین آھي جیئن ڪو وارو ٻج 

جي ُخدا پر ٻڌي 
. کي نھ سمجھيڪالم 

انھن کي شیطان 
ٿو وساري 

جیڪو ُخدا 
.آھيچیو 



جي ڪالم کي حاصل ُخدا ڪجھھ ماڻھو جلدي 
پر . زمین تي ٻج وانگر آھنپٿریلي اھي . ٿاڪن 
کي ڪو ئي ڪو انھن تي ٺٺولیون ڪري ٿو یا انھنجیئن 

ُخدا بڻائي ٿو ڇاڪاڻ تہ اھي مشڪل 
ھڪڙو تھ ،پیار ڪن ٿاسان 

.ٿئي ٿوافسوسناڪ واقعو 



اھي ئي ماڻھو جیڪي خوشيَء سان یسوع ٰجي پٺیان
ي جي ڪالم جُخدا لڳا، تنن وري منھن موڙي ڇڏیو ۽ ھلڻ 

وي جي پیرُخدا اُھي . ڪرڻ ڇڏي ڏنيفرمانبرداري 
ڪیڏي نھ . جي قیمت ادا ڪرڻ نٿا چاھینڪرڻ 

ن جي بجاِء دوستُخدا جي ڳالھھ آھي تھ ھو افسوس 

.راضي ڪرڻ چاھین ٿاکي 



مثال ۾ ڪنڊا دنیا جي 
۽ پئسي جي پریشانین 
ڏاھن اشارو آھن محبت 

ڪجھھ ماڻھن جي جیڪي 
۾ وڏي اھمیت زندگین 

سا اھي وڌیڪ پئ. آھنرکیندا 
ٻیون شیون حاصل ڪرڻ۽ 

ڪوشش ۾ ایترو جي 
آھن تھ اھي مصروف 

ي کي پنھنجي زندگُخدا 
.ڪڍي ڇڏیندا آھنمان 



اُھو ٻج جیڪو ُسٺي زمین تي ڪري ۽ سٺو پر 
جو ڪالم آھي جیڪو دلین ۾ داخل ُخدا ڏنو، اُھو فصل 
.  ٿو ۽ ماڻھن جي زندگین کي تبدیل ڪري ٿوٿئي 

.جي خدمت ۽ عزت ڪن ٿااھي ماڻھو ُخدا 



ڪرڻ جي پیرويُخدا ڪیترائي ماڻھو . میڙ ڇڏڻ نھ پئي چاھیو
یسوع جي مثالن انھن کي. ۽ کیس راضي ڪرڻ چاھیندا ھئا

.يجي فرمانبرداري ڪیئن ڪجُخدا سمجھڻ ۾ مدد ڪئي تھ 



ٻجھاري ۽ 

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 

13متي 

".ٿوڏئيتنھنجي ڪالم جو مطالعوسوجھرو "
130: 119زبور 



ختم



جي باري ۾ اسان کي ُخدا ھيء ڪھاڻي اسان جي عجیب 
.ڄاڻوناسان آھي جھین اسانڪي پیدا ڪیو اھو چاھي ٿوتھ کیس سیکاریندي 

۽ ڄاڻي ٿو تھ اسان  تمام خراب ڪم ڪیا آھن جھین ڪي اھو گناھھ چئي رھیو آھيُخدا 
اسان سان تمام گھڻو پیار ڪندو آھي تنھن ڪري ھنُخدا گناھھ جو اجر موت آھي،پر 

نھجي کي موڪلیو تھ اسان جي گناھن جي سزا سھي ۽ پ) مسیحیسوع (پنھنجي واحد پٽ 
۽ آسمان مسیح مئلن مان جیئرو ٿیویسوع پوء کان جان کي صلیب تي قربان ڪري ان 

ناھن کان پھنجن گ۽ انھي تي ایمان آڻیوٿا یسوع مسیح ڏانھن ھلیو ویو جیڪڏھن توھان 
تھ ھو توھان کي معاف ڪندو اوھي توھان وٽ ایندا ۽ توھان . جي معافي طلب ڪریو

.رھنداجي اندر گڏ رھندا ۽ توھان ھمیشھ الء ساڻس زنده 

.کي ٻڌایوتھ ُخدا جیڪڏھن توھان ایمان آندو تھ اھا سچائ آھي 
ڻیو ۽ منھنجي ڪري انسان ب۽ آھیوُخدا مان ایمان آڻیان ٿو تھ توھان مسیح پیارا یسوع 

منھنجي زندگي ۾ اچو ۽ منھنجا . منھنجي گناھن الء مري ویو۽ ھاڻي تون جیئرو آھین
مان اڄ کان ئي نئین زندگي حاصل ڪري ھمیشھ ڪري گناھھ معاف فرمایو تنھن 

مون کي مدد ڏي تھ مان توھان جي فرمانبرداري رھان سان گڏ توھان 
.آمین. توھان جو پٽ، ڌيء ٿي سگھانڪري سگھان ٿو 

.ساڻ  ڳالھایوُخدا بائبل پڙھو ۽ ھر روز 
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