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تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔جب 



مریم خدا نے فرشتہ جبریل کوپہلے، بہت 
نامی ایک میٹھی نوجوان یہودی لڑکی

کے پاس بھیجا تھا۔ اس نے اس سے 
تمہارے بیٹے پیدا ہوں گے اور "کہا، 
کا نام عیسیٰ رکھیں گے۔ اس 

بیشک اعلی کا بیٹا وہ 
گا۔ وہ کہالئے 

کے ہمیشہ 
لئے بادشاہی 

"گا۔کرے 



یرت ح" ؟کیسے ہوسکتا ہےیہ "
میں "زدہ لڑکی نے پوچھا۔ 

ں کسی آدمی کے ساتھ نہی
ے فرشتہ نے مریم س" رہا ہوں۔

بچہ خدا کی طرف کہا 
گا۔ انسانی سے آئے 

نہیں ہوتا۔باپ 



ے اس کے بعد فرشتہ ن
مریم کو بتایا کہ اس
کی کزن الزبتھ کی
ہ بڑھاپے میں ایک بچ

پیدا ہوا تھا۔ یہ بھی
ایک معجزہ تھا۔ اس 
کے فورا بعد ہی مریم

ں۔ الزبتھ سے مل گئی
انہوں نے مل کر خدا 

کی حمد کی۔



مریم جوزف نامی 
شخص سے شادی کر

رہی تھی۔ جب یوسف
کو یہ معلوم ہوا کہ 
مریم ایک بچے کی 

امید کر رہی ہے۔ اس 
نے سوچا کہ کوئی 

دوسرا آدمی باپ ہے۔



ہ خدا کے فرشتمیں، ایک خواب 
ہ نے جوزف کو بتایا کہ یہ بچ

م خدا کا بیٹا ہے۔ جوزف نے مری
رنے کو عیسیٰ کی دیکھ بھال ک

میں مدد کرنا تھی۔



۔ یوسف نے خدا پر بھروسہ کیا اور اس کی اطاعت کی
ی۔ ایک انہوں نے اپنے ملک کے قوانین کی بھی پاسداری ک

،سےنئے قانون کی وجہ 
مریم اپنے اور وہ 

کرنے ادا ٹیکس 
لئے اپنے کے 

آبائی شہر 
بیت 

کے لئے روانہ ہوگئے۔المقدس 



ار مریم اپنے بچے کو تی
ھی۔ کرنے کے لئے تیار ت

لیکن جوزف کو کہیں
بھی کمرہ نہیں مل 

سکا۔ ساری انس 
بھری ہوئی تھی۔



سیٰ وہیں، بیبی عیجوزف کو آخر کار ایک استحکام مال۔ 
اسے چرنی پیدا ہوا۔ اس کی ماں نے 

جہاں وہ جگہ میں بچھادیا، 
جانوروں کا کھانا 

پر عام طور 
رکھا جاتا 

۔تھا



کی چرواہوں نے اپنے سوتے ہوئے ریوڑوںپاس، آس 
حفاظت کی۔ خدا کا فرشتہ نمودار ہوا 

خبر انگیز حیرت انہیں اور 
۔سنائی



دہ آج ہی آپ کے پاس داؤد کے شہر میں ایک نجات دہن
مسیح خداوند ہے پیدا ہوا ہے۔ آپ کو جو 

چرنی میں پڑے ہوئے بچی 
"گا۔ملے 



خدا ہوئے،بہت سارے روشن فرشتے نمودار اچانک، 
خدا کا پاک "لگے، حمد کرتے ہوئے کہنے کی 

اور زمین کی سالمتی ترین 
میں، 

کے انسانوں 
"بھالئی ہے۔لئے 



ف چرواہے تیزی سے اسٹیبل کی طر
ہوں بڑھے۔ بچے کو دیکھنے کے بعد ان

ے نے سب کو بتایا کہ فرشتوں ن
۔عیسیٰ کے بارے میں کیا کہا ہے



یوسف اور مریمبعد، چالیس دن 
ں یسوع کو یروشلم کے ہیکل می

نامی آئے۔ وہاں شمعون لے 
شخص نے بچے کے لئے 

جبکہ کی، کی حمد خدا 
کے ایک رب 
بندے اور 

انا بوڑھے 
شکر نے 
کیا۔ادا 



دونوں جانتے تھے کہ
، عیسیٰ خدا کا بیٹا

وعدہ کیا ہوا نجات 
دہندہ تھا۔ جوزف نے 

ی قرباندو پرندوں کی 
شریعت دی۔ خدا کی 

کیا پیشمیں یہ نذرانہ 
گیا تھا جب غریب 
لوگوں کو الیا جانا 

چاہئے جب وہ نوزائیدہ
ے بچے کو رب کے سامن

پیش کرتے ہیں۔



بعد، کچھ دیر 
خصوصی ایک 

افراد عقلمند اسٹار 
کو مشرقی 

سے ملک 

ں یہودیو"لے گیا۔ یروشلم 
وہ بادشاہ پیدا ہونے واالکا 

. اانہوں نے پوچھ" کہاں ہے؟
ہم اس کی عبادت "

"چاہتے ہیں۔کرنا 



دوں دانشمنبادشاہ ہیرودیس نے 
کے بارے میں سنا۔ پریشانی

اس نے ان سے پوچھا سے، 
جب انہوں نے عیسیٰ کہ 
ں می"پایا تو اسے بتادیں۔ کو 

بھی اسی کی عبادت کرنا 
ہیرودیس نے کہا۔" چاہتا ہوں،

لیکن وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ 
ہیرودیس یسوع 

مارنا کو 
تھا۔چاہتا 



کو اس ستارے نے عقلمند مردوں
ں عین مطابق گھر پہنچایا جہا
مریم اور جوزف چھوٹے بچے 

یں ساتھ رہتے تھے۔ عبادت مکے 
روں مسافہوئے، گھٹنے ٹیکتے 

حضرت عیسیٰ نے 
اور خوشبو کو سونے 
بخشا۔کے تحفے 



خدا نے حکمت مندوں کو خبردار 
کہ وہ چھپ چھپ کر گھر کیا 

میں ہ .غصآئے۔ ہیرودیس لوٹ 
۔ عیسیٰ کو تباہ کرنے کا عزم تھا

شریر حکمران نے بیت کرتے ہوئے، 
المقدس میں 

تمام 
لڑکے 

مار ڈاال۔بچوں کو 



لیکن ہیرودیس خدا کے 
پہنچا بیٹے کو نقصان نہیں

ہ کی خواب میں تنبی! سکتا
گئی ، جوزف مریم اور 

ے۔عیسیٰ کو مصر لے گئ



جب ہیرودیس کا 
انتقال ہوا تو یوسف 
مریم اور عیسیٰ کو 

مصر سے واپس 
الیا۔ 

وہ گلیل کے سمندر کے 
کے ایک  areقریب واقع نصر

ے۔چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھ



پیدائشحضرت عیسی علیہ السالم کی 

خدا کے کالم، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

2-1لیوک ، 2-1میتھیو 

"۔کے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہےآپ "
130:119زبور 



ختم شد



بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا کے بارے میں 
۔ںہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیبتاتی 

ناہ کی جسے وہ گناہ کا نام دیتا ہے۔ گہے، خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا 
بیٹے، تے لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوہے، سزا موت 

ھیجا۔ پھر صلیب پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے بکو، یسوع 
ھتے ہیں اگر آپ یسوع پر یقین رک! یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چال گیا

وہ ! گاتو وہ کرےگے، اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے کہیں 
۔ےاور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گگا، آئے گا اور آپ میں زندہ رہے اب 

:خدا سے یہ کہناتو، اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے 
ے اور میرے گناہوں کے لئہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا عیسیٰ، پیارے 

یری ماور اب آپ دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم گئے، کے لئے ایک آدمی بن مرنے 
زندگی تاکہ میں اب نئیکردیں، زندگی میں آئیں اور میرے گناہوں کو معاف 

رنے اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کی اطاعت کپاؤں، 
۔بچے کی طرح آپ کے لئے زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمیناپنے اور 

16:3جان ! کو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریںبائبل 
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