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.  کنیدھر مقدار کھ می خواھید کاپی و چاپ را بھ 



سالھای سال پیش از این، خدا، فرشتۀ خود 
وجبرئیل را پیش یک دختر بسیار شیرین

ھبفرشتھ . جوان یھودی بھ نام مریم فرستاد
اوتو پسری خواھد زایید و نام : "او گفت

پسراو بھ نام . را عیسی می گذاری
متعال نامیده خدای 
او تا . شدخواھد 

فرمانروایی ابد 
."کردخواھد 



، دختر کھ حیرت کرده بود پرسید
این چگونھ ممکن است؟ من با ھیچ"

ھ فرشتھ ب." مردی رابطھ نداشتھ ام
.  مریم گفت، آن کودک از خدا می آید

نخواھدپدر زمینی او 
.  داشت



بعد از آن فرشتھ بھ
مریم گفت کھ دختر
ر کاکای تو الیزابت د
سن پیری طفلی در 

ھم این .شکم خود دارد
ی اندک. یک معجزه بود

بعد از آن بھ مالقات 
ک آنھا ی. الیزابت رفت

جا با ھمدیگر خدا را 
.ستایش کردند



مریم با مردی بھ 
نام یوسف نامزد 

زمانی کھ . بود
م یوسف فھمید مری

باردار است، 
او . غمگین شد

ر فکر می کرد پد
طفل یک مرد 

.  دیگر است



و فرشتۀ خدا، بھ خواب یوسف آمد
.  تبھ او گفت این نوزاد پسر خداس
رد یوسف باید بھ مریم کمک می ک

. تا از عیسی مراقبت کند



او ھمچنین از قانون . یوسف بھ خدا اعتماد و از او اطاعت کرد
وبھ خاطر یک قانون جدید، یوسف .کشورش اطاعت می کرد

شھر بھمریم باید خانمش 
بیت یعنیخودشان زادگاه 

می رفتند تالحم 
مالیات خود 

پرداخت را
.کنند



مریم آماده بود تا طفل 
ا ام. خود را بھ دنیا آَوَرد

یوسف نتوانست یک 
.  خالی پیدا کنداتاق 
مسافرخانھ تمام 
.  پُر بودھا 



نیا آنجا عیسای نوزاد بھ د. بالخره یوسف یک طویلھ را پیدا کرد
مادرش او را در قنداق پیچید و در . آمد

یعنی جایی کھ غذای حیوانات آخور 
آندر را 

، می گذاشتند
.دادقرار 



، در نزدیکی آنجا، چند چوپان از گلھ ھای خود کھ خوابیده بودند
ظاھرفرشتھ خدا بھ آنھا . مراقبت می کردند

و خبر خوش را بھ شد 
.  گفتآنھا 



دھنده ای برای شما بھ دنیا آمده است نجات امروز در شھر داوود "
را خوابیدهآن نوزاد . کھ مسیح خداوند است

."  یک آخور خواھید یافتدر 



ی کھ و در حال. دیگری ظاھر شدندزیاد ناگھان فرشتھ ھای بسیار 
درخدا را "خدا را ستایش می کردند، می گفتند،
آسمانھا جالل و در روی زمین 

بر مردمان

صلح و 
."باشدسالمتی 



تی وق. چوپان ھا با عجلھ بھ اسطبل رفتند
نوزاد را دیدند بھ ھر کس کھ می دیدند، 

تعریف می کردند کھ فرشتھ راجع بھ 
.  عیسی بھ آنھا چھ گفتھ بود



چھل روز بعد از آن، یوسف و مریم 
جا در آن. عیسی را بھ معبد اورشلم بردند

یک مردی بھ نام شمعون خدا را 
خاطر آن نوزاد ستایش بھ 

ھم زمان با او زنی پیر کرد 
نام حنّانھ بھ 

ھم خادم کھ او 
بود، خداوند 

دیدن نوزاد با 
را حمد خدا 

ثنا و او را و 
.  کردشکر 



عیسی ھر دوی آنھا فھمیدند کھ 
دھنده خداست، ھمان نجات پسر 
.  کھ وعده داده شده بودای 

را پرنده دو دانھ یوسف 
شریعت خدا . کردقربانی 

بود کھ مردمان غریب این 
دنیا بھ تازهطفل یک وقتی 

کردن برای تقدیمآمده را
می آوردند،بھ خداوند

قربانیباید دو پرنده
.  کردندمی 



یکوقت بعد، چند 
مردچند ستاره خاص 

یکرا از دانا حکیم و
شرقی بھ کشور

اورشلیم

کردرھبری ھدایت و
:  یدندرسیدند پرساورشلیم بھ وقتی 

،آن نوزاد کھ پادشاه یھودیان است"
خواھیم ما می ؟ کجاست

."کنیمپرستش را او 



ھرودیس پادشاه این 
از مردان حکیم حرف را 

او . دو بسیار پریشان ششنید 
ا خواست وقتی عیسی رآنھا از 

.  نداو را ھم با خبر سازیافتند 
من ھم می "ھرودیس گفت، 

ا ام." خواھم او را پرستش کنم
او . گفتمی ھیرودیس دروغ
عیسیخواست می 

.  بکشدرا 



ھ ستاره، مردان حکیم را دقیقاً ب
خانھ ای کھ مریم و یوسف و نوزاد

.  ددر آن زندگی میکردند ھدایت کر
پرستشرا عیسی زانو زده و آنھا 

عیسی بھ آن مسافران . کردند
قیمت ھای گران تحفھ 

عطر و کھ شامل طال 
.  دادندمی شد 



کھ خدا بھ مردان حکیم خبر داد 
د باید مخفیانھ بھ خانھ و شھر خو

ھیرودیس خشمگین. باز گردند
ز او مصمم بود تا عیسی را ا. بود

ادان حاکم بدکار ھمۀ نوز. بین ببرد
لحم پسر را در بیت 

.  ُکشت



ھیرودیس ھیچ صدمھ ای بھ ! اما
ھ خدا ب! پسر خدا رسانده نتوانست

خواب یوسف آمد و او را با خبر 
یوسف ھم مریم و عیسی . ساخت

را برداشت و بھ خاطر امنیت 
. شان، آنھا را بھ مصر برد



،ھیرودیس ُمردزمانکھ 
را، مریم و عیسی یوسف

. مصر پس آورداز 

بھ نام ناصرهیک شھر کوچک آنھا در 
.نزدیک دریای جلیل زندگی کردنددر 



مسیحتولد عیسی 

داستانی از کالم خدا، کتاب مقدس

آمده است ...............در 

2-1، انجیل لوقا باب 2-1انجیل متی باب 

کالم تو نور می بخشد و ساده دالن را فھیم کشف ”
130:119مزمور .“گرداندمی



پایان



ما بھ خدای بزرگیبھداستان کتاب مقدس راجع 
.بشناسیدرااز شما می خواھد کھ او و کردخلق راما میگوید کھ

. خدا می داند کھ ما کارھای بدی انجام داده ایم
. جزای گناه مرگ است. او نام این کارھا را گناه مانده است

او پسرش، عیسی مسیح را . خدا ما را بسیار دوست دارد
.  فرستاد تا باالی صلیب بمیرد و تاوان گناه ما را پرداخت نماید
عیسی مسیح بعد از مرگ دوباره زنده شد و پس بھ آسمان 

. حاال خدا می تواند گناھان ما را ببخشد!ًرفت

:  اگر می خواھی از گناھانت توبھ کنی، این را بھ خدا بگو
خدای عزیز، ایمان دارم کھ عیسی مسیح بھ خاطر من ُمرد و دوباره زنده 

وانم لطفاً بھ زندگی من بیا و گناھان مرا ببخش، تا من بت. شد و حاال زنده است
کمک . زندگی نو داشتھ باشم و یک روز برای ھمیشھ با تو باشم

16:3یوحنا .     آمین. کن تا بھ حیث فرزندت، با تو زندگی کنم

!  انجیل را بخوان و ھر روز با خدا گپ بزن
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