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. يیوسف بھروسورکیو ۽ ُخدا جي فرمانبرداري ڪئ
ئي، جو پڻ فرمانبردار ڪملڪ جي قانونن ھن پنھنجي 

نئین قانون موجب، ۽ 
۽ مریم ھو 

آباڻي پنھجي 
گھر بیت 

.بھ ویاڏئین ٽیڪس حڪومت جا ۾ لحم 

مریم جي ھڪڙي 
یوسف نالي شخص

. ٿیل ھومڱڻو سان 
ڏاڍو اداس یُوسف 

ٿیوجڏھین ھن کي 
م  خبر پئي تھ مری

ھن .حامل آھي
و سچیوتھ ھن ٻار ج
.پيء ڪو ٻیو آھي

ان حیران "؟ڪیئن ٿیندواھو "
تھآئون "پڇیوپریشان ڇوڪري و 

ڪ مالئ"سنڃاڻانڪھن بھ مردکي نٿي 
اھو ٻارکي ٻڌایو ڇوڪري 
ٿیندوکان طرف خدا جي 

انساني۽ ھن جو ڪوبھ 
.پيء نھ ھوندو

ھاڻي مریم جي حمل  
ر پ.جو وقت اچي پھتو
ھ یوسف کي ڪتي ب

ڪو جڳا نھ ملي سڀ
سان ماڻھڻ جڳھیون 

.ڀرئیل ھئیون

خواب ۾، مالئڪ یوسف کي 
ٻڌایو، تھ ھي ٻار ُخدا جو 

ریم یُوسف م. پُٽ آھي) فرزند(
.جي مدد ڪرڻ وارو ھو

مالئڪ مریم کي 
سندس سوٽچیوتھ 
ر وڊي عمبھ الیشباء 

سان پڻ حامل آھي 
اھوبھ ھڪ معجزو 

کان پوء جلدھن .ھو
مریم الیشباءئي، 

.ویندي آھيڏانھن 
اھي ٻئي خدا جي ۽ 

.لگیونواکاڻ ڪرڻ 
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ٻارڙي کي ۽رڌار جلدئي وٿاڻ ڊاھن ویا 
ڻ کان پوء جنھن سان بھ ھو ملیا ڏس

و  ھوایٻڌبابتن یُسوع جیڪو مالئڪ
.یونٻڌاکي سبھڻ 

ڏیڻ واوھان الِء ھڪڙو ڇوٽڪار،تہ اڄ دائود جي شھر ۾
.داوندمسیح خُ یعني.آھيڄائو ،وارو

اوھین ۽
ٻارڙي 

يآھر،کي
.پیل ڏسندا۾ 

ندس جتي ٻار یُسوع ڄائو س.ملیووٿاڻ آخریوسف کي ھڪڙو 
.  و۾ رکیماُء کیس ھڪ آھري

کي جتي ڍورڻ 
کادوڏنو 

.ھوویندو 

م مری۽چالیھن ڏینھن کان پوء، یوسف
۾ ھیڪل یُسوع کي یروشلم ۾ 

ھتي شمعون نالي . آیاکڻي 
ٻارڙي بزرگ ھڪ سان 
جي حمد خدا ڏسي کي 
ھڪ ٻي جڏھین تھ .ڪي

نالي حناه عورت بزرگ 
ڪیو جوشڪرادا خدا بھ 

ھیڪل ۾ ُخدا جیڪا 
.خادمھ ھئيجي 

سڻ ڏانھيَء مالئڪ سان گڏ ھڪڙو وڏو آسماني لشڪر ،اوچتو۽
ن ھیئيدا جي واکاڻ ڪندخُ جیڪو .آیو۾ 

عظیم عرش تھ پئي آیوچوندو 
دا جي خُ تي

تیانھن زمین ۽ واکاڻ 
صلح َو ماڻھن الِء 

.ھوراضي آھيکانجن ، سالمتي

ند داوخُ . ھئاڪري رھئا جي سنڀالڌڻویجھوئي رڌار، پھنجي 
۽ انھن کيانھن تي ظاھر ٿیومالئڪجو 

.حیران ڪندڙ خبر بڌائي
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ھ ُخدا مجوسین کي خبردار ڪیو ت
ماٺ ڪري پھنجي گھر موٽي ھو 
ڪاوڙ سان ڀرجيھیرودیس .ویڃڻ

رض ۽ یُسوع کي قتل ڪرڻ غ. ویو
ر قتل ھن شیطان بادشاھ بیتلحم جا ٻا

ڪارئي 
.ڇڊین

ھیرودیس بادشاھھ مُجوسین
و  ھو پریشان ٿی. بابت ٻڌو

جیڪڏھن. چیو۽ھن انھن کي 
مون  توھان یُسوع کي ملیو تھ

خبر ڏیجو، مان بھ ھنبھ کي 
کي سجدو ڪرڻ چاھیان ٿو 

ھوھیرودیس ھین چیو، پر
.ھورھیوڳالھائيڪوڙ 

کيیُسوع ھیرودیس 
مارڻ چاھیندو
.ھو

دا جو ٻنھین کي خبرھئي تھ یُسوع خُ 
حضرت .نجات ڊیند ڙ آھي۽پٽ،

قُرباني جي یُوسف ٻن پکین 
جي قانون ُخدا ھي ، ڏني

غریبن جي الء مطبق 
ڄائل پھریون 

آڊو ُخدا 
آڻڻ الء 

.نزانو ھو

پر ھیرودیس ُخدا جي پٽ 
ي ڪو بھ نقصان نھ پوڄائکي 

۾ ھدائیت مطابقخواب .سڳیو
حضرت یُوسف ِحضرت 

مسیع یُسوع کي مریم ۽ 
وٺي با حفاظت 
.ویامصرھلیا 

تاري انھن مُجوسین جي ٺیڪ
یم مرجتي .ڪئيرھنمائي ٺیڪ 

.اٻار سان گڊ رھندا ھئیُوسف ۽ 
ڳوڏا نمائي کیس سجدو انھن 
یُسوع کي انھن .ڪیو

سون،قیمتي تحفھ،
بھ مور لبان،
.ڪیوپیش 

پوءوقت کان ڪجھ 
تاِريخاص ھڪ 
۾جي اوڀرملڪ 

کيمُجوسین 
یروشلم

.ھئيڪئي جي رھنمائي گس جي 
یو جو بادشاھھ ڪٿي پیدا ٿیھودین 

انھن پڇیو، ڇو تھ اسان ان . آھي
.  ٿاکي سجدو ڪرڻ چاھیون 
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36 60

آخر

مريجڏھن ھیرودیس 
یُوسفحضرت ، ویو

حضرتمریم ۽ حضرت 
کيیُسوع لمسیع 

مصر

ڳوٺواپس کڻي آیو ۽ ھوھڪ ننڍڙي کان 
.لڳاورھڻ آھي ڍنڍ وٽ جي گلیل جیڪا ناصرت 

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

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

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

کان ھي ۽ انتي ایمان آڻیوٿا مسیح یسوع ) عیسى(آسمان ڏانھن ھلیو ویو جیڪڏھن توھان 
تھ ھو توھان کي معاف ڪندو اوھي توھان وٽ. پھنجن گناھن جي معافي طلب ڪریو

.رھنداایندا ۽ توھان جي اندر گڏ رھندا ۽ توھان ھمیشھ الء ساڻس زنده 

.خدا کي ٻڌایوتھ جیڪڏھن توھان ایمان آندو تھ اھا سچائ آھي 
یو ۽ منھنجي ڪري انسان بڻ۽ مان ایمان آڻیان ٿو تھ توھان خدا آھیومسیح 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 

.بائبل پڙھو ۽ ھر روز خدا ساڻ  ڳالھایو

مسیح جو ڄمڻیُسوع

خدا کان ھڪ ڪھاڻ ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھي

2-1، لوقا 2-1متی 

".ٿوڏئيڪالم جو مطالعوسوجھرو توھانجي "
130: 119زبور 
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