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ھن .یوسف ایڊروسو ڪیو ۽ خدا جي فرمانبرداري ڪئي
تھ ھڪ. اطاعت ڪئيبھ پنھنجي ملڪ جي قانونن جي 

قانون جي نئین 
مریم ۽ ، ھو ڪري 

پنھنجي ویا 
شھر اباڻي 
بیت 

.ڏانھن ، پنھنجا ٽیڪس ادا ڪرڻ الءِ لحم 

مریم مصروف ٿي وئي ھئي 
ڪرڻ الِء یوسف نالي شادي 
جوزف . شخص سانھڪ 
ھو جڏھن ھن کي اداس 

تھ مریم خبر پئي 
امید ھڪڙي جي 

.  رھي آھيڪري 
سوچیو تھ ڪو ھن 

.آھي پيءُ ماڻھو 

ان حیر" اھو ڪیئن ٿي سگھي ٿو؟"
مان ڪنھن بھ مرد سان نھ . "پیو

فرشتي مریم کي ." آھیانرھیو 
.  ایندوخدا وٽان تھ ایو 
انساني ڪو اتي 
.نھ ھوندوپيُء 

یار مریم پنھنجي ڻڻ الِء ت
ٿي پر یوسف کي ڪ. ھئي
ڪو ڪمرو نھ بھ 

ھوٽلون س . ملیو
.ھیونریل 

ھڪ خواب ۾ ، خدا جي فرشتي 
.  یوسف کي تھ ھي خدا جو فرزند ھو

یوسف کي مریم جي مدد ڪرڻي ھئي
.عیسٰي جي سنال ڪرڻ ۾

لزبیٿ فرشتي پوِء مریم کي تھ ھن جي کسي ای
.  ۾ ٻار ار ٿي رھیو آھيمار پراڻکي سندس 

ھي ھڪڙو معجزو ھو ، 
ٿوري دیر کان پوِء ، . پڻ

ایلزبیٿ سان مریم 
انھن . ڪئيمالقات 
خدا جي گڏجي 
.ڪئيواکاڻ 
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۽ چالیھن ڏینھن کان پوِء ، یوسف
ر عیسٰي کي یروشلم جي مندمریم 
اتي شمعون نالي . آیا۾ وي 

خدا جي ھڪڙي ماڻھوَء 
الِء ، جڏھن واکاڻ ڪئي 

تھ پراڻي انا ، 
جي خداوند 

، شڪر خادم 
.ڪیوادا 

اوچتو ، ڪیترائي و روشن مالئڪ ظاھر ٿیا ، 
ا ، "خدا جي واکاڻ ڪندي ۽ چوڻ ل 

پاڪائي آھي خدا کي اعلٰي ”

زمین تي امن ۾ ، ۽ 
.الِء نیڪيماڻھن 

.  یدا ٿیواتي ، عیسٰي پ. یوسف آخرڪار ھڪ مستحڪم ملیو
رکیو ۾ ھن جي ماُء کیس ھڪ چرپر 

کا جو ھڪ جاِء جتي جانورن ، 
تي عام طور 

ویندو رکیو 
.ھو

رزند کي خبر ھئي تھ عیسٰي خدا جو ف
.  آھي ، واعدو ڪیل نجات ڏیندڙ

. یوسف پکي قربان ڪیا
پیشڪش ھئي خدا ھيَء 
قانون چیو غریب جي 

گھرجي کي آڻڻ ماڻھن 
نئون ھڪڙو انھن جڏھن 
.ڪیوپیش کي خداوند 

خدا کي ڏ یا ،. جلدي جلدي اسٽیبل ڏانھن ویا
ھي جي واکاڻ سڻ کان پوِء انھن س کي تھ ا

.و ھوملیا جیڪي مالئڪن عیسٰي بابت چی

ا خد. رسان ، پنھنجي سمھڻ جي رن جي حفاظت ڪندا ھئا
اتي ".ایائینخبر عجیب جو مالئڪ ظاھر ٿیو ۽ انھن کي 

۾ ٿیو آھي ا توھان جي الِء دائود جي شھرپیدا 
نجات ھڪڙو 
جیڪو ڏیندڙ 
خداوند مسیح 

توھان . آھي
کي ملندو کي

."چرپر ۾ پیل
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پر ھیرودیس خدا جي فرزند 
! نقصان نہ پھچائي سگھیوکي 

۾ خبردار ڪیو ویو ، خواب 
ورتو مریم ۽ یوسف 
کي مصر ۾ عیسٰي 

.الءِ حفاظت 

اسٽار ا ڪئي حڪمت وارن ماڻھن کي انھيَء 
ڏ صحیح گھر ڏانھن جتي مریم ۽ یوسف نن سان گ

کوڙي ، گوڏا عبادت ۾ . ھئارھندا 
کي سون ۽ مسافرن عیسٰي 

.ڏناتحفا جا امیر عطر 

ڪجھ دیر کان پوِء ، 
خاص تارو ھڪڙو 
ماڻھن جي ا عقلمند 
ڪئي واڻي 

ھڪڙي 

. ملڪ کان یروشلم ڏانھنمشرقي 
اھو ڪٿي آھي جیڪو پیدا ٿیو آھي ”

اسان ". یھودین جو بادشاھ؟ انھن پیو
."جي عبادت ڪرڻ چاھیون ٿاھن 

جڏھن ھیرودیس مري 
یوسف مریم ۽ ویو 

کي مصر کان عیسٰي 
. آندوواپس 

ناصرت شھر ا جيرھندا ھئا نن اھي 
.جي سمنڊ جي ویجھوگلیل ، ۾ 

خدا حڪمت وارن ماڻھن کي 
ڪیو آھي تھ طرح گھر خبردار 

ھیرودیس ڪاوڙجي . ونموٽي 
عیسٰي کي تباھ ڪرڻ جو . پیو

، ظالم حڪمران بیت لحم ۾ عزم 

.ماري ڏیوکي س جي 

بادشاھھ ھیرود و ھو حڪمت 
مصیبت . جي باري ۾وارن 

یو پڇیو، ھن کانئن پ ۾ 
کیس تھ جڏھن انھن عیسى تھ 

مان پڻ ان جي ”. ملیوکي 
“ ڪرڻ چاھیان ٿو ،عبادت 

پر ھو ڪوڙ . چیوھیرودیس 
ھیرودیس . رھیو ھوالھائي 
کي عیسٰي 
پئي مارڻ 

.گھریو
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نھن ھي بائبل ڪھاڻي اسان کي شاندار ائي ٿي اسان جي عجیب خدا بابت ج
.اسان کي بڻایو ۽ ڪیر چاھي ٿو تھ توھان

زا گناھ جي س. خدا ٿو اسان خراب ڪم ڪیا آھن ، جنھن کي ھو گناھ ٿو سڏي
یسٰي موت آھي ، پر خدا توھان سان ایترو پیار ڪري ٿو جواڪیلو فرزند ، ع

ِء عیسٰي پو. موڪلیو ، ھڪڙي صلیب تي مرڻ الِء ۽ پنھنجن گناھن جي سزا و
!  موٽي آیو جیئرو ۽ گھر ڏانھن ویو جنت ڏانھن

اف جیڪڏھن توھان عیسٰي تي ایمان آڻیو ۽ کانئس پ تھ پنھنجا گناھ مع
اھو ایندو ۽ ھاڻي توھان ۾ رھندو ، ۽ اوھین سدائین ! ڪري ، اھو اھو ڪندو

ھن سان گڏ رھ جیڪڏھن توھان سمجھو ٿا تھ ھي سچ آھي ، ھي چئو خد
پیارا یسوع ، مان سمجھان ٿو تھ تون خدا آھین ، ۽ منھنجي گناھن جي ڪري

جي مھرباني ڪري منھن. مرڻ وارو ماڻھو بڻجي ویو ، ۽ ھاڻي تون جیئرو آھین
ن زندگيَء ۾ اچو ۽ منھنجا گناھ معاف ڪریو ، تھ جیئن مون کي ھاڻي نئی

جي مدد ڪریو منھن. زندگي ملي ، ۽ ھڪڙو ڏینھن ھمیشھ توھان سان گڏ ھجي
.آمین. ار وانگرasفرمانبرداري ڪرڻ ۾ ۽ رھڻ الِء توھان جي 

16:3یوحنا !بائبل پڙھو  ھر روز خدا سان الھایو

جنمعیسى جو 

ھڪڙي ڪھاڻي خدا جي ڪالم مان ، بائبل ،

الكتاب ۾ ملیو آھي

2-1، لوقا 2-1متي 

.توھان جي لفظن جو داخال روشني ڏئي ٿو
130: 119زبور 
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