
هللا سائیں دی 
طرفوں بھیجیا 

بنده

باالں دی بائبل
پیشکش



Edward Hughes :لکھاری

Byron Unger; Lazarus :تشریح کرن والے
Alastair Paterson

E. Frischbutter and Sarah S. :  والےاپناون

ایم فار فیتھ منسڻریز پاکستان :مترجم

Bible for Children : تیار کرن والے
www.M1914.org

©2022 Bible for Children, Inc.
تساں ایں مسودے ُکوں کاپی یا پرنٹ کرسکدے او، : ائسنس

جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



ہک ڈھیں ہک عمر رسیده شخص جیہندا ناں
ذکریاه ھا اوه کاہن ھاء تے خدا دی ہیکل دے

کل اندر بخور روشن کریندا پیِا ھاء تے ہی
ک دے باہر لوک دعا کریندے پے ہن کہ اچان

زکریاه گھبرا کے کمبن کھڑ گیاَ،



وں هللا ڈر نہ میک"اتھاں ہک فرشتہ آیا تے آکھن لگا 
ر ہک تیڈی بیوی دے گھ" سائیں نے اتھاں بھیجا اے

ھیں۔ پوتر پیدا تھیسی تے تُوں اوندا ناں یوحنا رک



جمن دے ویلے توں ای روح القدس نال اوه 
وں معمور ہوسی اتے اوه بہوں سارے لوکاں کُ 

۔بنسیهللا سائیں دے نیڻرے گھن آون دا سبب



زکریاه ساڈے نال گال مہاڑ کر، باہر کھڑے 
ے لوکاں نے حیرانی نال آکھے۔ اوه اے نہ جاند

ہن کہ جبرائیل فرشتے اے آکھے کہ 
ویلے تک بال دی پیدائش نہ جیڑے 

ونجے زکریاه بول نہ پوسی کیوں تھی 
اُوں نے خدا دے پیغام تے جو 

نہ رکھاھاء۔ یقین 



نے سوچیا کہ میڈی زال اوں 
دے بہوں بزرگ تِھی گئی اے اون

گھر بال کیوں تھی سکدے۔



ِگدا ذکریاه نے گھر ونج کے او سب کجھ لکھ
اء اُوند جیہڑا کجھ اُوں ُکوں فرشتے نہ آکھا ھ

زال الیشبع اے سب پڑھ کے بہوں حیران 
تھئی۔ انہاں بال گھنن دی ہمیشہ دعا ضرور

دے؟کیتی ھاء پر ہن کیا ایں عمر اچ تھی سک



ہوں کجھ ڈھیں بعدالیشبع ب
ہ چنگی طرح سمجھ گئی ک
اوه امید نال ہئے تے اُوں

نے فوراً خداوند دی 
تعریف کیتی۔ ہک ڈھیں

م الیشبع دی رشتہ دار مری
اوندے گھر آئی۔ مریم دے

گھر وی بال جمن واال ھاء۔



ے جیہڑے ویلے مریم الیشبع دےنال ملی ،ت
پیٹ الیشبع نے محسوس کیتا کہ بچہ اوندے

ر میں أجھال۔ الیشبع روح القدس دے نال معمو
تھِی گئی۔ اوه جاندی ھاء 

مریم دے گھر تھیون کہ 
بال بچہ یسوع مسیح واال 
۔ انہاں ڈوھاں نے رل اے

خوشی کیتی تےهللا کے 
دی ستائش کیتی۔سائیں 



ر پیدا جیویں کہ خداوند نے وعده کیتا ھاء کہ الشبع دے گھر پوت
تھیا۔ اتھوں دے کاہن اوندا ناں اوندے پئیو 

نال تے زکریاه رکھن لگے پر زکریاه دے 
خدا دا حکم یاد آیا۔ اوس نے لکھ ُکوں 
ڈساء کہ ایں بال دا ناں یوحنا کے 

اے۔ جیویں ای اوں نے لکھا رکھنا 
ہک دم اوندا منہہ تے زبان تاں 

گئی اتے اوه بولن لگا کھل 
خدا دی حمدوثنا تے 

کھڑ گیِا۔ کرن 



لیشع جیہڑے ویلے یوحنا وڈا تھی گیِا تے اوه خدا دے عظیم خادم
ورگا ھاء یوحنا نے لوکاں اچ منادی 

کہ یسوع المسیح انہاں ُکوں کیتی 
ڈیون کیتے بہوں چھیتی ایں نجات 

توں یہودیاں نے یوحنال نال نفرت گال 
شروع کر ڈتّی کیوں جو اوں نے کرنا 
!  اے سپ دے بچو"وی آکھا ھا کہ اے 



ی ۔ پر یہود"کرنا چھڈ ڈیووگناه 
اپنڑے پاپاں دے بارے کوئی

ن۔گال سننا پسند نہ کریندے ہ



کیوں اتھوں دے لوک اوں ُکوں یوحنا بپتسمہ ڈیون واال آدھے ہن
تسمہ ڈیندا جو اوه اپنے گناہاں توں پشیمان لوکاں ُکوں پانی نال بپ

" ۔ ہک ڈھیں یسوع یوحنا کول آیا تے آکھاھاء
ہ یوحنا نہیں چاہندا ھا ک"وی بپتسمہ ڈےمیکوں 

یسوع ُکوں بپتسمہ اوه 
"یسوع نے آکھا ڈیوے پر 
اتے " تھیون ڈےہن ایویں 

نے یسوع یوحنا 
۔بپتسمہ ڈتّاکُوں 



جیویں ای یسوع نے 
نے بپتسمہ ِگداتے یوحنا

فوراً روح القدس ُکوں 
ع کبوتر دی شکل اچ یسو

تے لہاندے ڈڻھا۔ اے هللا 
وں سائیں ولوں نشان ھاء کی
جو یوحنا جاندا ھاء کہ 
یسوع خدا دا بیڻا ہئے۔ 

یوحنا نے یسوع دے بارے
ره آکھا ڈیکھو اے خدا دا بّ 
اے جیہڑا کل دنیا دے 
۔گناہاں ُکوں چاء گھنسی



ر یوحنا بہوں سارے لوکاں ُکوں خدا دے نیڻرے گھن آیا پ
ں قید ہیرودیس جیہڑا اتھوں دا ہک شریر بادشاه ھاء نے یوحنا ُکو

کروا ڈتّا۔ یوحنا نے ہیرودیس 
آکھا کہ تئیں اپنے بھرا ُکوں 
زال ہیرودیاس ُکوں اپنی دی 
بنا کے رکھی ودا ہیں ّرن 
گناه اے۔ اے 



وں کُوں اے ُکوں پتہ ھاء کہ یوحنا سچ بلنیدا پیاء ھئے۔ اُ ہیرودیس 
وی پتہ ھاء کہ یوحنا خدا دا مقدس تے راست خادم ھئے۔ پر اوه

گناه کرن تو باز نہ آیا۔ اُڈے 
کرن وی خدا دی منادی یوحنا 
کہ تک نہ رکا۔ اتھوں توں 

کو قید تھی گئی۔ یوحنا 



افت ہیرودیس نے اپنی سالگره دے موقع تے ہک بہوں وڈی ضی
ھایا تے کیتی تے اُوں جاء تے ہیرودیاس دی دھی نے اپنا ناچ ڈک
ہیرودیس خوش تھی گیِا تےہیرودیس نے اوس چھوئیر 

وعده کیتا کہ جو مرضی اپنے منہہ توں منگ گھن نال 
تیکوں ڈیساں اتھوں تک کہ ادھی سلطنت وی میں 

سکدی ایں۔منگ 



اوه چھوئر حیران تھی 
گئی کہ ہن میں کیا 

منگاں؟ ایں لڑکی دی 
ون ماں یوحنا بپتسمہ ڈی

والے نال بہوں زیاده 
نفرت کریندی ھا، تے
اُوں نے بہوں خوفناک

شئے منگ ِگدی۔ 



ا کہ اُوں چھوئر نے ہیرودیس ُکوں آکھ
ر لہا میکوں یوحنا بپتسمہ ڈیون والے دا س

جے۔ تھال اچ رکھ کے پیش کیتا ونکہ 
نے اپنے وعدے تے افسوسبادشاه 
وڑ نہ کیتا پر اپنے وعدے ُکوں تتاں 

ا ھا۔ لہذا ہیرودیس نے حکم ڈتّ سکدا 
ھنگدا سر قلم کرکے اتھاں یوحنا 

۔ سپاہیاں نے بادشاه دا آؤ
من ِگدا۔حکم 



ے یوحنا دے یار بیلیاں ن
بہوں ڈکھ نال خدا دے 

ایس بہادر خادم دے جسم 
ُکوں دفنایا، اوه اے 

جاندے ہن کہ انہاں دے  
لی ایس غم ُکوں یسوع تس

ڈے سکدے۔ ہن خدا دی 
خدمت دا کم یوحنا دے 

نال ای ختم تھی گیا۔ 



بندهسائیں دی طرفوں بھیجیا هللا 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

1،3لوقا، 6مرقس

“۔او کالم جہیڑا انسانی جسم اچ نور پیدا کردیندے اے”
(119:130)زبور



اختتام



،بائبل مقدس دی کہانی اساکوں حیرت انگیزخدا دے بارے ڈسیندے
۔اساکوں پیدا کیتا اتے او ایہہ وی چاہنده ہے کہ اساں اوں کوں جانوںجیئں 

دا خدا اے وی جاندا اے کہ اساں بہوں برے کم کیتے ہن۔گناه دی سزا موت ہیے، پرخ
یح کُوں ایں ساکوں بہوں پیار کریندے اتے اوس نے اساڈے کیتے اپنے پوتر یسوع مس

ول ۔وےدنیا دے وچ گھلیا تاکہ او ساڈے کیتے اپنی جان دے کے اساڈے گناه بخش ڈی
دے او یسوع زندگی ول مڑا اتے اسمان تے چال گیا۔اگر تساں یسوع تے ایمان رکھین

ول او ۔سیاتے ایہہ چاہندے اوکہ او تہاکوں گناہواں توں رہائی بخشے تے او یقیناً کری
۔آئے گا اتے تہاڈے دل اچ قیام کریسی اتے تساں اوندے نال سدا راہسو

۔جئے تساں ایں سچائی تے کامل یقین رکھیندے او تے ول خدا کُوں اے آکھو

یڈھے پیارے یسوع، میڈھا اے یقین پکا ہے کہ تو ای خدا ایناتے تو انسان بن کے م
ڈی گناہاں دی خاطراپنی جان ڈتی اتے ہن تو میڈے اندر زنده ایں۔مہربان تھی تے می

اتےزندگی اچ آ اتے میڈے گناه بخش تاں جو میں نویں زندگی حاصل کرسکاں 
ہک ڈھیں میں سدا لئی تیدے کیتے جیواں۔ میڈھی مدد فرما کہ ہک 

آمین۔وانگوں میں تیڈے کیتے زنده راہواں۔بال 

)16:3یوحنا(! بائبل مقدس دا مطالعہ کرواتے خدا نال روزانہ گفتگو کرو
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