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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



جي ھیڪل جي ُخدا ھڪ ڏینھن 
، ھڪ پوڙھو ڪاھن، جنھن جو نالو اندر

ٻاھر، . ، بخور ٻاري رھیو ھوھوزڪریاه
اوچتو، . دعا ڪري رھئا ھئاماڻھن 

.ڏڪڻ لڳوگھبراجي زڪریاه



و مون کي موڪلیُخدا ". ھن چیو"،نھڊڄو ". ھڪ فرشتو آیو
.  ھن کي یوحنا سڏیو. توھان جي زال کي پٽ ٿیندو. آھي
ھو . ڄمڻ کان پاڪ روح سان ڀرجي ویندوھو 

ڏانھن ُخدا ئي ماڻھن کي ڪیترن 
."موٽاندو



.  ٻاھر جا ماڻھو حیران ٿي ویا." زڪریاهاسان سان ڳالھا، "
انھن کي اھا خبر نھ ھئي تھ جبرائیل مالئڪ چیو 

ٻار جي ڄمڻ تائین ڳالھائڻ تھ زڪریاه 
جي ُخدا قابل نھ ھوندو ڇو تھ ھن جي 

ھن سوچیو تھ . تي یقین نھ ڪیوپیغام 
جي زال ٻار جي ڄمڻ الء ھن 
گھڻي وڏي ڄمار تمام 

.ُھيجي 



ڀ لکیو جیڪا سزڪریاه گھر ۾، گھر ۾ وڃین 
ل،  الیشبع، سندس زا. مالئڪ کیس ٻڌایوھو

اھيء ھمیشھ ٻار. اھیو پڙھي حیران ٿي وئي
؟ڇا اھو ھاڻي ٿي سگھي ٿو. الء دعا ڪندا ھئا



ر پئي جلد ئي الیشبع کي خب
تھ ھڪ ٻار اچي رھیو 

جي واکاڻ ُخدا ھنء . آھي
بع ھڪ ڏینھن، الیش. ڪئي

مریم ھن کي ملڻجي کزن 
مریم کي پڻ . الئي آئي

.ھڪ ٻارٿیڻ وارو ھو



وس جڏھن مریم الیشبع سان ملي، تھ الیشبع محس
.  ٿوڪیو تھ ھن جي ٻار پنھنجي جسم ۾ ٽپو ڏئي

ھوءَ . الیشبع پاڪ روح سان ڀرجي وئي ھئي
ڄاڻي ٿي تھ مریم جو ٻار 

یسوع مسیح ُخداوند 
گڏو گڏ، ٻنھین . ھوندو

خوشيء سان عورتن 
.جي واکاڻ ڪئيُخدا 



ٻار اھن ڪ". واعدو ڪیوھوُخدا الیشبع جو ٻار پیدا ٿیو جیئن 
"،رکیو تيزڪریاه جونالو  پيُء وانگر 

.  جو حڪم یاد آیوُخدا کي زڪریاه 
".ٻار جو نالو یوحنا آھي! نھ"

اھي لفظ لکیا، جڏھن زڪریاه 
ھن جو ڳالھھ موٽي تڏھن 

ُخدا جي ، پوِء ھن آئیو
.ڪئيواکاڻ 



گر جو عظیم انسان الیشع وانُخدا جڏھن یوحنا وڏو ٿیو تھ ھو 
یوحنا ماڻھن کي ٻڌایو تھ مسیح . ھو

ئي انھن کي برڪت ڏیڻ الء جلد 
یھودي اڳواڻن یوحنا . رھیو ھواچي 
نفرت ڪئي، ڇاڪاڻ تہ ھن انھن کان 
توبھ ڪریو، گناھ ڪرڻ "چیو تھ کي 
انھن پنھنجن گناھن جي ." ڪریوبند 

.۾ ٻڌڻ نھ چاھیوباري 



ھن ڏیڻ وارا سڏیندا ھئا ڇاڪاڻ تھبپتسمو ٻیا کیس یوحنا 
ٻوڙي پنھنجي ُگناھن جي معافي جي الء ماڻھن کي پاڻي ۾ ھیٺان

بپتسموھڪ ڏینھن، یسوع یوحنا وٽ . ھوڇڏندو 
کيتوھان کي مون . "آیووٺڻ 

یوحنا" ڏیڻ گھرجي،بپتسمو 
یسوعپر . ڪیواحتجاج 
."ٿیڻ ڏیوائین "چیو تہ 

کیس۽ یوحنا 
.بپتسمو ڏنو



کان یسوع جي بپتسما
وح پوِء یوحنا پاڪ ر
کي ڪبوتر جي 

صورت ۾ یسوع تي
ُخدا اھا . ایندي ڏٺو

.  جي نشاني ھئي
یوحنا ڄاڻي ٿو تھ 

ند جو فرزُخدا یسوع 
یوحنا یسوع کي. ھو

یو جو گھیٽو سڏُخدا 
آھي جیڪو دنیا جي

.گناھن کي کڻي ٿو



یوحنا ڪیترن ئي ماڻھن
.ڏانھن وٺي آیوکي ُخدا 

، بدڪار پر ھیرودیس
ھو، یوحنا حڪمران 

.جیل ۾ اڇالئي ڇڏیوکي 
و، ھیرودیس کي چییوحنا 

توھان الِء اھو گناھھ آھي"
پنھنجي " تھ ھیرودیاس،

ي جي زال کي پنھنجڀاُء 
.آھيزال ڪري رکیو 



و تھ اھٿو ڄاڻي ھیرودیس 
ھئيخبر ھن کي . سچ ھو

خادم جو یوُخدا ُخدا تھ 
ھو، ھڪ عادل ۽ پاڪ 

پر ھن گناھھ کي . انسان
۽ . نھ چاھیوروڪڻ 

جي خالف گناھھ یوحنا 
تبلیغ ڪرڻ بند نھ 

ڪندوھو، جیتوڻیڪ اھو
.جیل ۾ ھینون



اس ھیرودی. ھیرودیس جي سالگره تي ھڪ وڏي ضعافت ھئي
اھا ڳالھھ ھیرودیس کي ڏاڍي . جي ڌيَء ھن الِء ناچ ڪئي

توھان مون کان ڪجھھ بھ حاصل ڪري سگھو ٿا . "وڻي
. ھن واعدو ڪیو" توھان چاھیو،جیڪو 

."منھنجي بادشاھياڌ جیتوڻیڪ "



"  ؟مان ڇا پڇان"
ڇوڪري حیران ٿي 

ھن جي بڇڙي . وئي
ا ماُء ھیرودیاس، جیڪ

یوحنا کان نفرت 
ڪندي ھئي، ھن کي 

! ٻڌایو تھ ڇا گھران
!ھواھو خوفناڪ 



ري مون کي یوحنا بپتسما ڏیڻ وا"
ري ڇوڪ" ،سیسي پلیٽ ۾ ڏیوجي 

جي ھن کي پنھن. ھیرودیس کي چیو
واعدي تي افسوس ھو، پر ان کي

ا یوحن. "ٽوڙڻ تي ڏاڍو افسوس ھو
ي سیسيء ڪٽیو ۽ ان کي ھتجي 

سندس . ھیرودیس چیو" ،آڻیو
سندس سپاھین 

فرمانبرداري 
.ڪئي



یوحنا جي دوستن 
جي بھادر ۽ ُخدا 

وفادار خادم جي الش 
کي ڏاڊي ڏُک سان 

ھن انشاید . دفن ڪیو
کي خبر ھئي تہ 
یسوع انھن کي 

ي پنھنجي ڏک ۾ تسل
دا خُ . ڏئي سگھي ٿو

جي الِءیوحنا جو 
ڪم ھاڻي ختم ٿي 

.چڪو ھو



ماڻھوجي طرفان موڪلیل ُخدا 

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 

1،3، لوقا 6مرقس 

".ٿوڏئيتنھنجي ڪالم جو مطالعوسوجھرو "
130: 119زبور 



ختم



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

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

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

ناھن کان پھنجن گ۽ انھي تي ایمان آڻیوٿا یسوع مسیح ڏانھن ھلیو ویو جیڪڏھن توھان 
تھ ھو توھان کي معاف ڪندو اوھي توھان وٽ ایندا ۽ توھان . جي معافي طلب ڪریو

.رھنداجي اندر گڏ رھندا ۽ توھان ھمیشھ الء ساڻس زنده 

.کي ٻڌایوتھ ُخدا جیڪڏھن توھان ایمان آندو تھ اھا سچائ آھي 
ڻیو ۽ منھنجي ڪري انسان ب۽ آھیوُخدا مان ایمان آڻیان ٿو تھ توھان مسیح 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 

.ساڻ  ڳالھایوُخدا بائبل پڙھو ۽ ھر روز 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21

