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 دارید این حق تا زمانی کھ قصد فروش نداشتھ باشید، : جواز
 .  کنیدھر مقدار کھ می خواھید کاپی و چاپ داستان را بھ 



سالھای سال پیش از این، خدا، 
فرشتۀ خود جبرئیل را پیش 

و یک دختر بسیار شیرین 
 مریم یھودی بھ نام جوان 

 .فرستاد       



تو پسری : "فرشتھ بھ او گفت
 را عیسی اونام و زایید خواھد 

 پسراو بھ نام . می گذاری 
 خواھدمتعال نامیده خدای  

 ابد او تا . شد        
 فرمانروایی   

 ."کردخواھد 



دختر کھ حیرت کرده بود پرسید، 
 بااین چگونھ ممکن است؟ من "

."  ھیچ مردی رابطھ نداشتھ ام 
 ،فرشتھ بھ مریم گفت

 خداآن کودک از  
 او پدر. می آید 
 نخواھدزمینی  

 .داشت 



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

 این .شکم خود دارددر 
 .ھم یک معجزه بود 
 آن بھاندکی بعد از  

 الیزابتمالقات  
 جاآنھا یک . رفت 
 راھمدیگر خدا با  

 

 .ستایش کردند 



 مریم با مردی بھ 
.  یوسف نامزد بودنام 

 زمانی کھ یوسف فھمید 
باردار است، مریم 

 او. غمگین شد
 کردفکر می  
 یکپدر طفل  

 .  مرد دیگر است 



فرشتۀ خدا، بھ خواب یوسف آمد و 
.  بھ او گفت این نوزاد پسر خداست

یوسف باید بھ مریم کمک می کرد 
 .  تا از عیسی مراقبت کند



او . یوسف بھ خدا اعتماد و از او اطاعت کرد
 ھمچنین از قانون 
 کشورش اطاعت 

 .کردمی 



خاطر یک قانون جدید، یوسف و خانمش مریم بھ 
 زادگاه شھر  بھباید 

 بیت  خودشان یعنی
 می لحم 

 رفتند تا
 مالیات 

 
 
 

 .  کنندپرداخت  خود را     



مریم آماده بود تا طفل 
.  خود را بھ دنیا آَوَرد
اما یوسف نتوانست 

 یک اتاق خالی 
 تمام . کندپیدا 

 
 
 

 مسافرخانھ 
 .پُر بودھا     



 .  بالخره یوسف یک طویلھ را پیدا کرد
 نوزاد عیسای آنجا 

 دنیا بھ 
 .آمد



آخور یعنی در و پیچید او را در قنداق مادرش 
 حیوانات کھ غذای جایی 

 می  را در آن
 ، گذاشتند

 قرار 
 .داد



 در نزدیکی آنجا، چند چوپان از گلھ ھای خود کھ 
 .کردندمراقبت می بودند، خوابیده 

 فرشتھ                       
 بھ آنھا خدا                    
 و شد  ظاھر                 
 
 

 خوش را خبر             
 . گفتبھ آنھا               



 برایدھنده ای نجات امروز در شھر داوود "
 مسیحشما بھ دنیا آمده است کھ  

 خداوند                       
 آن . است                    
 نوزاد را                     
 
 
 یک در  خوابیده           
 خواھید آخور             
 ."  یافت                   



زیاد ناگھان فرشتھ ھای بسیار 
 .  دیگری ظاھر شدند



 می ستایشدر حالی کھ خدا را و 
 دررا خدا " ،می گفتندکردند،           
 آسمانھا           
 
 
 
 

 روی و در جالل 
 مردمان بر زمین  
 ."سالمتی باشدو صلح            



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

 کردند کھ فرشتھ راجع بھ عیسی بھ آنھا چھ 
 .  بودگفتھ           



 چھل روز بعد از آن، یوسف 
 مریم عیسی را بھ و 

 .  اورشلم بردندمعبد 
 یک مردی در آنجا 

 شمعون خدا بھ نام 
 آن نوزاد را بھ خاطر 
 ھم زمان ستایش کرد 

 نام بھ او زنی پیر با 
 ھم خادم حنّانھ کھ او 

 ...بود، خداوند      



 را خدا دیدن نوزاد با ... 
 شکر  راثنا و او حمد و 

 دوی آنھا ھر . کرد
 عیسی فھمیدند کھ 

 ، ھمان پسر خداست
 کھ ای دھنده نجات 
 .  داده شده بودوعده 

 یوسف دو دانھ پرنده 
 .  کردرا قربانی 



بود کھ این خدا شریعت 
 وقتی غریب مردمان 

 بھ  تازهطفل یک 
 برای  دنیا آمده را

 کردن بھ  تقدیم
   می آوردند، خداوند

  قربانی باید دو پرنده
 .  کردندمی 



 وقت بعد، چند 
 ستاره خاص  یک

   چند مرد
 حکیم و

 
 
 

   کشور یکاز را  دانا
 وھدایت  شرقی بھ اورشلیم

   وقتی بھ اورشلیم  کردرھبری 
 :پرسیدندرسیدند      



آن نوزاد کھ "
پادشاه یھودیان 
 است، کجاست؟ 

 
 
 

ما می خواھیم او 
 ."را پرستش کنیم



 پادشاه ھرودیس 
از را این حرف 

و شنید حکیم مردان 
او . بسیار پریشان شد

خواست وقتی آنھا از 
 را او یافتند عیسی را 

 خبربا ھم 
 .سازند 



من "گفت، ھرودیس 
ھم می خواھم او را 

اما ." پرستش کنم
می  ھیرودیس دروغ

خواست می او . گفت
 .  بکشدرا  عیسی



 ستاره، مردان حکیم را دقیقاً بھ خانھ ای کھ مریم 
 یوسف و نوزاد در آن زندگی و            
 آنھا . ھدایت کردمیکردند              
 را زده و عیسی زانو              
 .  پرستش کردند               



 ھای گران عیسی تحفھ بھ آن مسافران 
 و عطر قیمت کھ شامل طال        

 .  دادندمی شد              



خدا بھ مردان حکیم 
باید کھ خبر داد 

مخفیانھ بھ خانھ و 
 .گردندشھر خود باز 



 .خشمگین بودھیرودیس 
 عیسیاو مصمم بود تا  

 بدکارحاکم . را از بین ببرد 
 بیت ھمۀ نوزادان پسر را در  

 
 
 
 
 

 .  لحم ُکشت



   صدمھھیچ ھیرودیس ! اما
 ای بھ پسر خدا رسانده 

   خدا بھ خواب! نتوانست
 یوسف آمد و او را با 

 یوسف . خبر ساخت
 را عیسی و ھم مریم 

 
 

   خاطربھ و برداشت 
 .  بردمصر  بھرا شان، آنھا امنیت     



 زمانکھ ھیرودیس
 یوسف، مریم ُمرد، 

 از راو عیسی  
 مصر 

 
 
 

 آنھا در. آوردپس  
 یک شھر کوچک بھ نام ناصره 

 .در نزدیک دریای جلیل زندگی کردند 



 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   .“گرداند می



 پایان



   بھداستان کتاب مقدس راجع 
 خلق  ما را میگوید کھما بھ  خدای بزرگی

 .مبشناسی می خواھد کھ او را ماو از  کرد
 

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

 عیسی او پسرش، . ما را بسیار دوست داردخدا . است
 ما تا باالی صلیب بمیرد و تاوان گناه فرستاد را مسیح 

 مرگ مسیح بعد از عیسی . پرداخت نمایدرا 
 شد و پس بھ آسمان دوباره زنده 

 
 .ببخشدحاال خدا می تواند گناھان ما را  !ًرفت



 از می خواھی اگر 
 :  را بھ خدا بگواین ، کنیگناھانت توبھ 

 
 کھ عزیز، ایمان دارم خدای 

 من ُمرد و دوباره زنده خاطر بھ مسیح عیسی 
 گناھان لطفاً بھ زندگی من بیا و . شد و حاال زنده است

 یک ببخش، تا من بتوانم زندگی نو داشتھ باشم و مرا 
 حیث تا بھ کن کمک . برای ھمیشھ با تو باشمروز 

 16:3یوحنا   . آمین. ، با تو زندگی کنمفرزندت
 

 ! انجیل را بخوان و ھر روز با خدا گپ بزن
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