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.كما ترید، ولكن ال یحق لك أن تبیعھا   



  قبل زمن بعید أرسل هللا المالك 
    إلى عذراء یھودیة  جبرائیل   

 مریم،  صغیرة طیبة اسمھا      
 أنت : "وأخبرھا قائال         
            ستحبلین          

 وتلدین ابنا 
 …وتسمینھ

 



 یكون  ھذا یسوع، و…  
    عظیما، وابن العلي یُدعى،

 ."ویملك إلى األبد 



كیف : "فسألت البنت المذھولة
 یكون ھذا وأنا لست أعرف 

 فأخبر المالك مریم " رجال؟   
 بأن الطفل سیجيء                
 من هللا، فلن یكون                

 .بشریا ھناك أب                  



ثم أخبر المالك مریم بعد ذلك بأن 
 ألیصابات نسیبتھا سیكون لھا طفال في 

 شیخوختھا، وھذه                       
 معجزة أیضا، وبعد                         

 ذلك بقلیل، قامت                          
 مریم بزیارة                          
 ألیصابات وسبّحا                          
 .هللا معا                         



كانت مریم مخطوبة 
لرجل اسمھ یوسف، 
 وكان یوسف حزینا 

 عندما علم أن       
 مریم           
 كانت           

حامال، وتصور أن    
 .رجال آخر ھو األب



وفي حلم أخبر مالك هللا یوسف 
بأن ھذا الطفل ھو ابن هللا، وأنھ 
البد لیوسف أن یساعد مریم في 

 .العنایة بیسوع



 وثق یوسف با� وأطاعھ، وھو أیضا أطاع قوانین 
 ومریم  جدید ذھب ھو        بلده، فبسبب قانون  

 أسیھما، بیت لحم، لدفع             إلى مسقط ر      
 .ضرائبھما                                                



 كانت مریم على وشك 
 أن تلد طفلھا، لكن 

یوسف لم یتمكن من 
 الحصول على 
 حجرة في أي 

 
 مكان،

 فقد كانت كل  
 .الفنادق ممتلئة



أخیرا وجد یوسف إسطبال، وھناك ُوِلدَ الطفل 
 یسوع، وأضجعتھ أمھ في 

 المذود، حیث 
 كان یُوَضع 

 عادة 
 
 

 .علف الحیوانات                



 وعلى مقربة من ذلك، كان ھناك رعاة            
 النائمة،  یحرسون قطعانھم غنم                      

 وظھر                          
 لھم                           

                              مالك هللا                      
                

 
 وأخبرھم                  
 األخبار                 

 .الرائعة                      



  أنھ ُوِلدَ لكم الیوم في مدینة داود مخلص ھو"       
 وستجدون طفال  المسیح الرب،                ھو 

 ."مضجعا في مذود                       



 وظھر فجأة جمھور من المالئكة المضیئین
 المجد � في : "مسبحین هللا وقائلین           

  األعالي،              
 
 
 
 

 وعلى األرض     
 وبالناس السالم،  

 ."المسرة            



وأسرع رعاة الغنم إلى اإلسطبل، وبعد 
رؤیة الطفل أخبروا كل من قابلھم بما 

 .قالتھ المالئكة عن یسوع



وبعد األربعین أیام، أحضر 
 یوسف ومریم یسوع 
 للھیكل في أورشلیم، 

 وكان ھناك رجل 
   اسمھ سمعان سبّح

 هللا من أجل الطفل، 
 المتقدمة في  وحنة

 خادم  السن، وھي
 آخر للرب، قدمت 

 .الشكر �      



  ابن  وكالھما عرف أن یسوع ھو
هللا، المخلص الموعود، وضحى  

 یوسف بطائرین، 
 ھي  حیث كانت ھذه

   شریعة هللا للذبیحة
 التي تنص على 

 طائرین من قِبل  تقدیم
 الناس الفقراء، عندما 

 یُحضرون مولودا 
 .لتقدیمھ للرب جدیدا    



 وبعد ذلك قاد نجم                
 خاص رجاال                
 حكماء من المشرق                

 إلى أورشلیم،                       
 
 

 أین : "الذین سألوا قائلین       
 ھو المولود ملك الیھود؟        
 ."نرید أن نسجد لھ       



 وسمع ھیرودس الملك عن 
 الرجال الحكماء،    
 فانزعج وطلب منھم أن    
 یخبروه عندما یجدوا    
    أرید : "یسوع، وقال لھم   
 ، ."أنا أیضا أن أسجد لھ   

 لكنھ كان یكذب، ألن        
 ھیرودس                    

 أراد قتل                       
 .یسوع                        



 قاد النجم الرجال الحكماء إلى البیت بالضبط حیث 
 كانت مریم ویوسف مع              

 یسوع الطفل، فركعوا                 
 وسجدوا لیسوع                 
 وأعطوه ھدایا                 
 ثمینة من ذھب                 
 .وعطر                



 حذّر هللا الرجال الحكماء بأن 
یعودوا إلى بالدھم سرا،    

مما أغضب ھیرودس جدا، 
 …وفي محاولة لقتل یسوع، 



قتل الحاكم الشریر … 
  كل األطفال الذكور في

 .بیت لحم



لكن ھیرودس لم یتمكن 
فقد ! من الضرر بابن هللا

أخذ یوسف مریم ویسوع 
إلى األمان في مصر، 

 بعدما حذّره هللا 
 .في حلم



 وعندما مات                                            
   ھیرودس رجع                                        

  یوسف مع                                             
 
 
 
 

 مریم ویسوع                                           
 من مصر، وعاشوا في بلدة                         

 .صغیرة اسمھا الناصرة، قرب بحر الجلیل      



 عید المیالد األول

 قصة من كلمة هللا  

 تجدھا في سفر التكوین. الكتاب المقدس
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 النھایة



قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، 
 .الذي خلقنا، والذي یریدك أن تعرفھ

هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو 
عقوبة ھذه الخطیة ھو الموت، ولكن هللا . خطیة

یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 
المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل 

بعد ذلك أتى یسوع إلى عالمنا ھذا ثم   .خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح،   .مضى إلى السماء

سوف   !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك
 .یأتي ویسكن بك اآلن، وسوف تحیا معھ إلى األبد



 :لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �
 سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
إنسانا لتموت من أجل خطایاي، واآلن أنت حي، 

رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، لكي 
أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي 

 إلیك،
ساعدني أن أطیعك، وأن  . لكي أحیا معك إلى األبد

 .آمین . أعیش لك كابن لك
إنجیل   !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم

 .  16: 3یوحنا 
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