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فرشتھ خدا ،زمان ھای خیلی دوردر 
ی جبرییل ای اوسھ کود واسی برای بانو

.و خوشبوی یھودی ک مریم بوجوان 
اھی پسری خوتو :بوگوفتخدابھ او 
.و نامش را مسیح بوگذاربداشت 

تاثیرگذارترین او 
شناختھ پسر 

او . خواھدشد
برای ھمیشھ 
.حکوت کونھ



ا راین ؟تانھ ھمچین چیزی ببھچطو 
فتھ بگدختری متعجب سوال بوکودو 

ھ بفرشتھ .من با ھیچ مردی نبودم
.یھمریم بگفتھ فرزند از طرف خدا ا

بھ عنوان اونھ پر مردی 
.وجود نرهبراش 



ان فرشتھ مریمھ بعد 
اش بگفتھ ک دختر خالھ
ال الیزابت در سنین با

.نوزادی بخواھد داشت
.نیز معجزه بوبھاین 
م مدت کوتاھیی مریبعد 

الیزابت ره مالقات 
بوکود و باھم خدا را 

.ستایش بوکودن



بھ نامزدی مریم 
مردی بھ نام یوسف

یوسف .در بمو
ھ ناراحت بو از اینک

شنیده بو مریم 
انتظار نوزادی را 

ود فکر بوکاو .کشھ
مرد دیگری پدر ان

.نوزاد ایسھ



ف خواب میان فرشتھ بھ یوسدر 
بگفت این کودک پسر خدا 

ای یوسف بھ مریم کمک بر.ایسھ
.مراقبت از عیسی میکرد



ن ھمچنین از قوانیاو .یوسف ایمان باورده و از خدا اطاعت بوکود
یم و کشورش اطاعت کرد چرا کھ قانون جدبد این گونھ ببو کھ مر

او از شھر اوشان 
تا بروند بیتاللحم 

مالیاتشان  را 
.بپردازند



مریم اماده داشتن 
فرزندببو اما یوسف
در ھیچ کجا اتاقی 

ھمھ .پیدا نوکود
.خانھ ھا پر ببودن



مسیح کوچک.اخر یوسف جایی واسھ ماندن پیدا نوکوددر 
اخوررا در مادرش او .بومودنیا بھ 

جایی کھ غذای حیوانات.خواباندن
در ان ریختھ
.میشده



در ان نزدیکی چوپان از گلھ خود محافظت
بھفرشتگان خدا ظاھر بوشودن و.بوکوده

.عجیبی فدھنانھا خبرھای



ولد ت.امروز تولدی در شھر اتفاق بیفتھ
کسی کھ صاحب مسیح داوود ناجی،

نوزادی را در اخور پیدا .ایسھ
.کونندری



دا خ،تعداد زیادی فرشتھ درخشان ظاھر بشودنناگھان 
اللجپرستش بوکودن و بگفتن شکوه و را 

پروردگاری ایسھ کھ مخصوص 
ارامش مایھ 

و اسمان 

در و .ایسھزمین 
انسانھای پاک میان 

.منزه ایسھو 



.چوپانان در جایگاھشان ارام و قرار نداشتاندره
یکفتن از دیدن نوزاد بھ ھرکسی کھ میرسیدند مبعد 

.وفتھفرشتگان چھ چیز بھ انھت درباره مسیح بوگ



ا مسیح ر،و مریمیوسف ،چھل روز بعد
دی مر.بھ معبدی در بیت المقدس باوردن

را خداوند ،نام شمعونبھ 
.نوزاد ستایش بوکودبرای 

حالیکھ انھ ی پیر در 
از یکی دیگر 

خدمتگزاران 
در خداوند 

تشکر حال 
.بوبھ



ن ھما،ھردو دانستنھ مسیح پسر خدا ایسھ
دو یوسف .ناجی کھ وعده اش را داده بود

ن ای.را قربانی بوکودپرنده 
بوبو کھ برای دستورخدا 

فقیر زمانیکھ مردمان 
متولد ببھ نوزادی 

از ان کھ ک 
صاحبش 

.باورداست،



گروھی ،بعدکمی 
از مردان درخشان 
از شرق کشور خردمند 

بیت المقدس بھ 
.راھی بوبوستن

کویھ او :سوال کودنانھا 
ان چھ کسی حاکم مسیحیایسھ 

ایسھ؟ ما میمانیم ھیھ و او را 
.عبادت کونیم



ھرود پادشاه از وجود مردان 
مت زحبا .خردمند اگاه ببست

از انان واپرسھ چھ زمانی از 
؟نوجود مسیح باخبرببست

بگفتھ من ھم خواھم او ھرود 
در وغاما .را عبادت بوکونم

ا بوگوفتھ و خواھستی او ر
.کشتن دھی



مردان باھوش سمت خونھ ای 
شانھ برفتن کھ مریم و یوسف با او
.زاک کوچکشان زندگی کودن

مسافران،عبادت زانو زننبرای 
بھ مسیح ھدایایی گران قیمت 

ھمچون طال و 
.دادنعطر 



بھ مردان خردمند ھشدار بدھھ خداوند 
ود ھر.مخفیانھ بھ خانھ باز بگردنتا 

سیار ھمچنین باو .خشمگین بوبسیار 
ھمچنان مصمم بھ او .خشمگین بو

ور نابودی مسیح بود و این پادشاه شر
تمامی خو پسرانھ ره در بیت 

کشتھ لحم 
.بود



ھرود نتوانستھ خو اما 
زاکی خداونده اسیب 

میان خوابھ .برسانھ
تھ  یوسف ھشدار بدا ببس

ک مریم و مسیح را بھ
.جای امنی اوسھ کودان



ھرودکھ موقعی 
مریم و مسیحیوسف،بمرده،

انھا در شھر کوچکی.مصر واگردانھاز را 
.از ناصره نزدیک دریاچھ زندگی بوکودیدی



تولد مسیح

داستانی در باره گپ ھای خدای انجیل

پیدا شده میان

2-1لوک2-1متیو 

".فداعھاغاز شیمی کلمان میان نور و روشنی در "
Psalm 119:130



پایان



نقل ھای کتب مقدس انجیل از پرورگاری 
.امی ره باورده     و خوایھ کھ امی او  ره بیشیناسیمکھ گویھ شگفتی 

ھ تنبی.خودا دانھ ک امی چی کارای بدی بوکودیم کھ اوشانھ گوناه بوگویھ
ایسھ اما خودا شیمی ره خیلی دوس بیداره،او  ھھ ایتھ پسره مرگ ،معصیت

امره تنبیھ عیسی مسیح ره اوسھ کود تا بی صیلیب کشیده ببھ و شیمی گوناھنھ
شت بعد اون عیسی مسیح وگردستھ خو زیندگی سر و خو خانھ شین بھ.ببھ

  َ کارهَ ااو ببیخشھ،اگر اوره باور بوکونی و از او بیخواھی تی گناھانھ ! بوشو
.ایھ و در تو زیندگی کونھ و تو ھمیشھ اونھ امره زندگی کونیاو !کونھ

سیح معیسی :اگر باور کونی کھ حقیقت ان عیسھ، اَ حرفنھ  بو خودا بوگو
باور بیدارم کھ تو خودا عیسی و ادمی بوبوستی تا جولو امی من ،عزیز

ین بیھ تو خوایم می زیندگی شاز .کونیدوباره زیندیگی و ،گوناھان امره گیری
ھ ره و امی گوناھانھ ره ببخش و تا بتنم دوباره زندگی کونم و واسھ ھمیشھ ت

.بمکمک بوکن تا تی حرف ره گوش کنم و مثھ تی زای تره بمره .ببمھمره 

3:16آمین جان . ھرروز انجیل را بیخوان و با خدا امره حرف زن
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