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.  نماييد به شرط آن که رايگان توزيع شود



روزی عيسی کنار 
.  درياچه تدريس می کرد

مردم زيادی برای 

شنيدن به او گرد       
.هم امدند      



مردم خيلی زياد 
 عيسی چه کاری .شدند

ميخواست انجام دهد؟



 روی ان در نزديکی قايقی ديد،
م حاال او می توانست مرد .نشست

د وبه را ببيند و مردم هم اورا ببينن
.او گوش دهند



ع عيسی با گفتن مثلها شرو
ونه اينگ داستانهايی ساده، کرد،

.به انها اموزش داد



  ".کشاوزی بر روی زمين دانه هايی پاشيد"
ود تا داستان عيسی مثل تصويری با کلمه ب

.اينکه شبيه به نقاشی باشد



نند مردم ميتوانستند تصور ک
ها ان که کشاورز کار ميکند،
.بارها اين را ديده بودند



بعضی از دانه ها در راه 
ند پرندگان امد وای، .افتادند

.پايين و انها را خوردند



.  ندبعضی از دانه ها بر روی سنگالخ افتاد
ی که وقت. و زود به گياهی سبز تبديل شدند

ون خورشيد سوزان بر انها تابيد،سوختند چ
.در خاک ريشه نداشتند                



دانه های ديگر 
در ميان خارها 

اينها هم ثمر  .افتادند
خارها اطراف  .ندادند

و  د،گياهان تازه را گرفتن
د خورشي راه رسيدن نور

.و باران را بستند



بعد از  .بقيه دانه ها در خاک خوب افتادند
مدتی، گياهی سالم شدند که محصول زياد و 

.شد کشاورز بايد خيلی خوشحال می .تازه داشتند



  دند،انها پرسي .شاگردان نزد عيسی امدند در پايان داستان،
"چرا با مثلها ما را اموزش ميدهی؟"



 عيسی گفت اگر مردم واقعا پروردگار را دوست داشته
.باشند مثلها به انها در شناخت او کمک خواهند کرد



مردمی هم که پروردگار را دوست ندارند از مثلها چيزی 
.نمی فهمند



 او گفت .عيسی درباره مثل توضيح داد
دانه هايی که  .دانه ها کالم خداوند هستند

در راه افتادند                      
مثل کسی است،                      

که پيام                              
خدا را                             
ميشنود اما ان                             
.را نمی فهمد                            



شيطان کاری ميکند که 
.انها پيام خدا را فراموش کنند



  .بعضی از مردم خيلی زود پيام خدا را می فهند
ولی در حالی که  .انها مانند دانه های در سنگالخ هستند
ازاری برساند و خدا را دوست دارند، اگر کسی به انها
.اتفاق رخ ميدهدسختی بکشند،



روع اينگونه از افراد که با اشتياق ش
اه از ر به پيروی از عيسی کرده اند،

ام خود بر ميگردند و از اطاعت به پي
.خداوند دست خواهند کشيد



انها نمی خواهند بهای پيروی از 
ز چقدر غم انگي .خداوند را بپردازند

 است که انها می خواهند بجای خداوند
!دوستان خود را خشنود کنند



مانند کسی  مثل خارها،
است که نگرانيهای       

دنيوی و عشق به          
 ثروت زندگی اش را پر         
 انها سرگرم .کرده است         

ای اين هستند تا پول وچيزه      
ند بيشتری بدست اور            
به همين دليل خداوند             

 زندگی خود  را در             
.فراموش کرده اند             



اما دانه هايی که در خاک نيکو می افتند و ثمره       
 خوب می دهند مانند پيامی است که به قلب وارد می شود

 اينگونه افراد خداوند. و زندگی افراد را تغيير می دهد
.را خدمت می کنند و او را خشنود می سازند



تند بسياری ميخواس .مردم نمی خواستند انجا را ترک کنند
سی مثلهای عي .خداوند را پيروی کنند واو را خشنود سازند

.نداطاعت کن از پروردگار باعث شد تا انان بفهمند چطور



کشاورز و دانه ها

مقّدس داستانی از کالم خدا، يعنی کتاب

بر اساس 

13 متی

."بخشد کشف کالم تو نور می "
١٣٠: ١١٩ مزمور



پايان



که ما را کنند صحبت می یمقّدس با ما در بارۀ خداي داستانهای کتاب
.  آفريد و ارادۀ او اين است که شما نيز او را بشناسيد

.  خواند ايم کارهايی که او آنها را گناه می داند که ما کارهای بدی انجام داده خدا می
ود قدر محبت نمود که پسر يگانۀ خ مجازات گناه مرگ است، اّما خدا جهانيان را آن

ح پس از عيسی مسي. را فرستاد تا بر روی صليب به خاطر بخشش گناهان ما بميرد
از او  اگر تو به عيسی ايمان بياوری و. دوباره زنده شد و به آسمان باال رفتمرگ

بخواهی که گناهان تو را بيامرزد، او تو را خواهد بخشيد و وارد قلب تو 
.خواهد شد و تو برای هميشه با او زندگی خواهی کرد

عيسای عزيز من :اگر به اين حقيقت ايمان داری، از صميم قلب اين دعا را بکن
ن ايمان دارم که تو خدا هستی، و به صورت انسان به زمين آمدی تا برای گناهان م

ن کنم که وارد زندگی من بشوی و گناها خواهش می. بميری، و اکنون زنده هستی
کمکم . ی کنمای داشته باشم و برای هميشه با تو زندگ مرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

.آمين .کن تا به عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و برای تو زندگی کنم

 ١۶:٣انجيل يوحنا ! مقّدس را هر روز بخوان و هميشه دعا کن کتاب


