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ر کشووه خاش . ایمان بیارده و خدا جھ اطاعت کاردهیوسف 
جدید اینجوری قانون چون قوانین جھ ھم اطاعت کارده 

و وه وشون مریم بیھ کھ 
جھ بیت اللحم شھر 

تا خاش مالیات بورن 
.ھادئنره 

ھ بھ یتّھ مردی بمریم 
.  ھاسم یوسف نومزه بیّ 

یوسف ناراحت بیھ از
م اینکھ بشنوستھ مری

.  انتظار وچھ ره کشنھ
رد وه فکر کارده یتّھ م

.دیگھ اون وچھ ئھ پیره

ن ھمچین چیزی بتونده باشھ؟ ایچطور 
ده ره اون کیجای متعجب بپرسیھ و

شتھ فر. بئوتھ من با ھیچ مردی دنیویمھ
مریم ره بئوتھ وچھ از طرف خدا 

مرد بھ عنوان پیر . انھ
.ندانّھونوه وجود 

آماده داشتن وچھ مریم 
ا بیھ ولی یوسف ھیچ ج

ھمھ. اتاق پیدا نکورده
.ھمسافرخانھ ھا پر بین

دلھ فرشتھ خدا یوسف ره خو 
ف یوس. بئوتھ این وچھ خدا وچو

ھ مریم ره عیسی مراقبت وست
.  کومک کارده

م از اون فرشتھ مریبعد 
ره بئوتھ کھ ون خالھ 
کیجا الیزابت در سن

این . باال وچھ دار وونھ
بعد یھ . ھم معجزه بیھ 

دیھ کم مریم الیزابت را ب
وبا ھم خدا ره ستایش 

.حاکاردنھ
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روز بعد، یوسف و مریم، مسیح رهچھل 
.  نھیتّھ معبد در بیت المقدس بیاردبھ 
مردی بھ نام شمعون خدا یتّھ 

کارده ستایش وستھ ره وچھ 
یتبھ دیگھ در حالیکھ اونجھ 

دیگھ از خدائھ پیرمردی یکی 
در خدمتگزارا 

تشکر حال 
.تمجید بیھو 

کاردنھ خدا ره ستایش. یگ خلھ فرشتھ درخشان ظاھر بئینھیکدفعھ 
و گوتنھ شکوه و جالل خدا وستھ ھستھ کھ مایھ 

آسمون و زمین ھستھ و آدما دلھ پاک آرامش 
منزه و 

.ھستھ

د خور. سر یوسف یک جا ره برای بموندستن پیدا حاکاردهآخر 
ون مار وه ره آخور دلھ . مسیح دنیا بیمو

، جایی کھ حوونائھ  غذا بخوسانیھ
.دلھ دشنیھ بیھاون 

دونستنھ مسیح خدائھ وچو، ھرده 
.  ھمون ناجی کھ وعده اشھ ھدا ویھ

.  دهیوسف دتا پرنده قربانی حاکار
این دستور خدا بیھ کھ آدمای 

وختیکھ وچھ ای متولد فقیر 
کھ ون بیھ 

ھستھ صاحب 
.بیارن

از بعد. خاش جا سر آروم و قرار نداشتنھچپونا 
ا بدین وچھ ھرکس جھ رسینھ گوتنھ فرشتھ ھ

.وشون دره درباره مسیح چیشی بئوتنھ

تھ ھا خدائھ فرش. اون نزدیکی چپونا خاش گلھ جھ محافظت کاردنھ
امروز یک .ظاھر بئینھ و وشون دره خبرھای عجیبی ھدانھ

شھر دلھ دنیا بیمو، تولد داود ناجی، کسی نفر 
کھ صاحب 

یتّھ . مسیحھ
ره آخور وچھ 
.پیدا کاندیدلھ 
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کا ھرود نتونستھ خدای ریولی 
خو دلھ ! ره آسیب برسونھ

یوسف ره ھشدار ھدا کھ مریم 
و مسیح ره بھ یک جای امن 

.مصر دلھ بوره

خردمند بھ سمت سره ای مردای 
بوردنھ کھ مریم و یوسف با خاش 

عبادت . خورد وچھ زندکی کاردنھ
ه وستھ زانو بزونھ، مسافرا مسیح ر

ھدیھ ھایی گرون قیمت مثل طال و 
.عطر ھدانھ

کم بعد، یتّھ گروه یھ 
از مردای درخشان 
شرق کشور باھوش 
سمت بیت جھ بھ 

.  بوردنھالمقدس 

وه کاجھ دره، کی: پرسینھاونا 
حاکم مسیحیا ھستھ؟ اما خامبی

.وه رھا عبادت حاکونیم

کھ ھرود وختیکھ 
مریم و یوسف ، بمرده
جھ مصر ره مسیح 

.  بردگردونیھ 

یتّھ خورد شھر از وشون 
)  رفلسطین دلھ یتّھ خوردی شھ(ناصره 

.ھدریاچھ جلیل زندگی کاردننزدیک 

مردای خردمند ره ھشدار خدا 
.  مخفیانھ بردگردن خاش سرهھدا 

ر وه ھمینجو. خلھ عصبانی بیھھرود 
مصمم بیھ مسیح ره نابود حاکانھ و
این پادشاه شرور ھمھ ریکاھا ره 

دلھ بیت لحم 
بکوشتھ 

.بیھ

پادشاه از وجود ھرود 
ھ ب. مردای خردمند آگاه بیّھ

ی زور وشون جھ بپرسیھ ک
.  ینھاز وجود مسیح باخبر بئ
ھرود ھم بئوتھ من ھم 

.  خانبھ وه ره عبادت حاکانم
ھ ولی دروغ گوتھ و خواست

.مسیح ره بکوشھ
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مقدس انجیل داستانا اماره از یتھ خدای کتاب 
. گونھ کھ اماره خلق حاکارده و خوانھ کھ اما ره بشنوسیمعجیب غریب 

.  این کارا اسمھ ره بیشتھ گناه. دونده اما چھ کارای بدی حاکاردمیخدا 
وه خاشھ ریکا عیسی مسیح . دوا بکوشتنھ ولی خدا شما ره خلھ دوس دانّھگناه 

بعدش . کھ وه ره بھ صلیب بکشن تا شم گناھا وستھ مجازات بووره برستیھ 
اگھ وه ره . مسیح بردگردیھ بھ زندگی و بورده خاش سره یعنی بھشتعیسی 

!  و ونجھ بخای تھ گناھا ره ببخشھ وی این کار ده کاندهباور داری 

.وه انھ و تھ دلھ زندگی کانده و تھ تا آخر ونجھ زندگی کاندی

:اگھ باور دارنی کھ حقیقت اینھ این جملھ ھا ره خدا ره بئو
بئی کھ مھ گناھا جلو رهوآدمی من باور دارمھ کھ تھ خدا ھستی ! عیسی مسیح عزیز

بخشی کامبھ بیای مھ زندگی دلھ و مھ گناھا ره بتقاضا . بیری و تھ دواره زندگی کاندی
مھ ره کومک . بتونم زندگی جدیدی دارم و یگ روز تا آخر با تھ ھمراه بوومتا 

.  آمین. کھ تھ دستورا ره اطاعت حاکانم و مث تھ وچھ تھ وستھ زندگی حاکانمحاکان 

۳:۱۶جان . ھر روز انجیل ده بخوند و با خدا حرف بزن

تولد مسیح

یگ داستان از خدائھ حرفا، انجیل

پیدا بیّھ در 

لوقا2-1) انجیل نویسنده(متی 

".شم حرفا شما ره نور رو روشنی دنھاول "
۱۱۹:۱۳۰آیھ ی 

تموم
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