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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



وں بہوں سال پہلوں خدا نے فرشتہ جبرائیل ک
مریمہک جوان یہودی عورت جیہندا ناں 

ک تیرا ہ”ہائی کول گھال۔اوں نے گال کیتی،
رکھیاپوتر تھیسی اتے اوہندا ناں یسوع 

خدائے برتر دا پوتر اکھایا او ۔ویسی
ویسی۔اوندی 

آخر بادشاہت 
“ره سی۔تک 



اس خاتون نے حیرانی دے نال اوں فرشتے 
؟اے کیوں تھی سکدا ہے”کوں جواب ڈتا،

ھاڈڻجو میں اج تائیں کئیں مرد کوں کیوں 
جواب۔ فرشتے نے مریم کوں “ای نئیں

ڈتا کہ او بچہ خدا ولوں 
، اوندا کوئی انسانیآسی

نہ ہوسی۔والد 



فرشتے نے ول مریم
کوں آکھا اوندی ہک 

رشتہ دار وڈی عمر دی 
ل الیصبات دے گھر با

ویاے ۔تھیون واال ہے
تاں ہک معجزه ہے 

یم نہ۔اوندے باد فوراً مر
نے اپنی رشتہ 

ات دارالیصبات نال مالق
کیتی، انہاں مل کے 
خدا دی عبادت کیتی۔



مریم دی شادی ہک 
یوسف نامی شخص 
نال طے پائی ہائی۔
جڈن اوں کونمریم 
دے بارے پتہ چال 
تاں او بہوں اداس 

د تھیائ۔او سمجھا شائ
کوئی بیابنده اوں
بچے دا پیو ہے۔



خدا دے فرشتے نے خواب اچ 
آکے یوسف کونڈسا کہ او بال 

خدا دا بال ہَے۔اوں نے آکھا کہ 
یوسف یسوع دی پیدائش تک 
مریم دا خیال توں رکھناہے۔



نے یوسف نے خدا تے بھروسہ کیتا اتے اوندا حکم من گدا۔او اپ
ی مالک دے حکم دا وی راستباز ہائی۔ کیوں جو ہک نویں قانون د

وجہ نال او اتے مریم بیت 
شماری اچ مردم الحم 

کیتے نام 
لکھاون کیتے 

۔گئے



مریم اپنے بال دی 
ر ہائی۔ پیدائش کیتے تیا

ائیں پر یوسف کوں کتھ
ں کوئی جاءنہ ملی۔کیو
جو سارے سراواں 

بھریاں ودیاں ہن۔



یدا یوسف کوں آخر کار ہک اصطبل مل گیا۔ اتھاں یسوع مسیح پ
ماں نے اپنے بال کوں ہک اوندی ۔تھیائ

وچ رکھیا جتھاں جانوراں دا کھرلی 
کھانا رکھاویندے۔



اوندے نال ای کجھ چرواہے اپنے جانوراں دی رکھوالی کریندے
اتےپئے ہن۔ خدا دا فرشتہ انہاں دے کول آیا 

کوں اے خوبصورت انہاں 
خوشخبری 

۔ڈتی



ں آج دے ڈھیں داود دے شہر اچ یسوع مسیح پیدا تھیاءاے۔ تسا”
“بال کپڑیاندے اچ چرنی دے اچ ملسی۔ہک 



ریف اچانک بہوں سارے فرشتے نمودار تھی گئے اتے خدا دی تع
بلندخدا دی عظمت زیاده ”کرکے آکھدے ہن

انسانیت تے زمین تے امن اتے تھیوے 
نیک کیتے 

“تھیوے۔نیتی 



ال چرواہے اصطبل ول دوڑ کے گئے انہاں نے ب
گال کوں ڈیکھ کے سارے لوکاں کوں ڈساجیہڑے

ہائی۔فرشتے نے انہاں کو ڈسی 



چالیس ڈھیں بعد یوسف
اتے مریم یسوع کوں 
گھن کے یروشلیم دی 
ک ہیکل اچ گئے،اُتھاں ہ

بزرگ شمعون نے بال 
کوں ڈیکھ کے خدا دی 

ران تعریف کیتی، ایں دو
ا ہک بئی بزرگ اینا خد
دی بہوں خدمت گزار 

ہائی اوں نے وی خدا دی 
شکرگزاری کیتی۔ 



انہاں ڈوہاں کوں علم ہائی
، کہ یسوع خدا دا پوتر ہے

جیہں نے نجات دہنده 
داوعده کیتا ہائی۔ یوسف
نے دو پرندوندی قربانی
ڈتی۔ایہہ او قربانی ہائی

جو ہر غریب شخص اپنے
اں بال دی پیدائش تے اتھ

ڈیندا ہائی جڈن او خدا دے 
۔حضور پیش کریندے ہن



بعدایویں ذرا جئی دیر 
مشرق توں ہک تارا 

مشرقجس نے چمکیا 
بادشاہاںدے ُملکاں دے 

تکُکوں یروشلیم 

راه اچ رہنمائی دی آوڑن 
چھیا ونج کے انہاں پکیتی۔اتھاں 

اں کتھاں ہے او بال جیہڑا یہودی
ی اونداساں "،دا بادشاه تھیسی

"۔زیارت کرن کیتے آئے ہاں



م علہیرودیس بادشاه کوں جڈن 
آئے ه تھیاءکہ اتھانتریہے بادشا

ا آکھہن تے اوں نے انہاں کوں 
ع کہ جیہڑے ویلے او بال یسو

تہاکونملے تے میڈے علم 
اچ وی گھن آو،ہیرودیس نے 

یں م” جھوٹ بولیندے آکھے کہ
“وی اوندی پرستش کریساں

اوندا اصل مقصد
یسوع کوں قتل 

ہائی۔کرنا 



اں اوچمکن واال ستاره انہاں دانالوگ
ف کوں اتھاں گھن گیا جتھاں یوس

ے تے مریم اپنے بال دے نال رہند
ہن۔انہاں بادشاہاں نے یسوع کوں

حفے سجده کیتا تے اپنے اپنے ت
سونا، ُمر اتے لبھان 

دے طور چرھاوے 
پیش کیتے۔تے 



ہ خدا نے دانالوکاں کو سمجھایا ک
ہیرودیس توں بچ کے چپتساں 

و۔ اپنے اپنے مک چلے ونجکرکے 
را ہیرودیس بہوں غصے دے نال بھ
دا ودا ہائی اتے اون نے تہیہ کر گِ 

کے او یسوع کوں قتل 
، کرڈیسی

۔ ۔ ۔



اوں نے بیت الحم دےلہذا ۔۔ ۔ 
تل سارے نوزائیده باالں کوں ق

کرن دا حکم دے ڈتا کے 
جیہڑے نوزائیده لڑکے ہن 
۔انہاں کوں قتل کیتا ونجے



پر اوه خدا دے پوتر کوں
کوئی نقصان نہ پہنچا 

ہک خواب دے ! سکے
م وسیلے نال یوسف، مری
اتے اناں دا بال یسوع 

۔بخیرت مصر پہنچ گئے



ہیرودیسجڈن 
تے یوسفگیا تھی فوت 

تے ہکمصر گھن آیا کوں اتے یسوع مریم 
قصبے ناصرت اچ راہون لگ گئے۔ چھوڻے 



پیدائشیسوع مسیح دی 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

1لوقا،، 2-1متی 

“۔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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