
مسیحتولد 

وستھوچھ ھا انجیل 
گتا



Edward Hughes: نویسنده

M. Maillot: توضیحات
Alastair Paterson

.E. Frischbutter; Sarah S: بامنطبق 

www.christian-translation.com:مترجم

Bible for Children: توسطارائھ بیّھ 
www.M1914.org

©2021 Bible for Children, Inc.
ده حق ھرجور کپی و پرینت این داستان : مجوز

.ره دارنی تا وختیکھ وه ره نروشین



قدیم مدیما، خدا خاش فرشتھ اون 
زن جوون و ره ده جبرائیل 

وستھ برستیھ خوشبوی یھودی 
.  بیھون اسم مریم کھ 



تھ بعدنا ریکادار: بئوتھره وه خدا 
.  ره مسیح بیلاسمھ ون وونی و 

.  وونھوه تاثیرگذارترین ریکا 
.کاندهحکومت ھمیشھ وه 



؟ ھمچین چیزی بتونده باشھچطور 
این ده ره اون کیجای متعجب 
ی بپرسیھ و بئوتھ من با ھیچ مرد

فرشتھ مریم ره بئوتھ. دنیویمھ
از طرف خدا وچھ 

مرد بھ عنوان . انھ
وجود پیر ونوه 

.ندانّھ



ھ کھ از اون فرشتھ مریم ره بئوتبعد 
ون خالھ کیجا الیزابت در سن باال

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

الیزابت را بدیھ مریم 
ھم خدا ره وبا 

.حاکاردنھستایش 



سم بھ یتّھ مردی بھ امریم 
ف یوس. یوسف نومزه بیّھ

ناراحت بیھ از اینکھ 
بشنوستھ مریم انتظار

.  ره کشنھوچھ 
فکر کارده وه 
مرد دیگھ اون یتّھ 

.ئھ پیرهوچھ 



وتھ دلھ فرشتھ خدا یوسف ره بئخو 
یوسف مریم ره . این وچھ خدا وچو

.  دهعیسی مراقبت وستھ کومک کار



وه خاش . ایمان بیارده و خدا جھ اطاعت کاردهیوسف 
جدید قانون کارده چون قوانین جھ ھم اطاعت کشور 

و کھ مریم بیھ اینجوری 
شھر وشون وه 

اللحم بیت 

.بورن تا خاش مالیات ره ھادئنجھ 



آماده داشتن وچھ مریم 
ا بیھ ولی یوسف ھیچ ج

ھمھ . اتاق پیدا نکورده
مسافرخانھ ھا 

.پر بینھ



سر یوسف یک جا ره برای بموندستن پیدا آخر 
ون مار وه ره آخور . خورد مسیح دنیا بیمو. حاکارده

، جایی کھ حوونائھ  بخوسانیھدلھ 
دلھ غذا اون 

.بیھدشنیھ 



.اون نزدیکی چپونا خاش گلھ جھ محافظت کاردنھ
خدائھ فرشتھ ھا ظاھر بئینھ و وشون 

.خبرھای عجیبی ھدانھدره 



ی، شھر دلھ دنیا بیمو، تولد داود ناجنفر یک امروز 
وچھ یتّھ . مسیحھصاحب کھ کسی 

.پیدا کاندیدلھ آخور ره 



دا ره خ. یگ خلھ فرشتھ درخشان ظاھر بئینھیکدفعھ 
ستایش کاردنھ و گوتنھ شکوه و جالل 

آرامش وستھ ھستھ کھ مایھ خدا 

و زمین آسمون 
و آدما دلھ ھستھ 

.ھستھمنزه پاک و 



عد ب. خاش جا سر آروم و قرار نداشتنھچپونا 
تھ از بدین وچھ ھرکس جھ رسینھ گوتنھ فرش
.ھا وشون دره درباره مسیح چیشی بئوتنھ



روز بعد، یوسف و مریم، چھل 
ت یتّھ معبد در بیبھ مسیح ره 

یتّھ . المقدس بیاردنھ
بھ نام شمعون مردی 
وستھ وچھ خدا ره 
در کارده ستایش 
یتبھ دیگھ اونجھ حالیکھ 

دیگھ از پیرمردی یکی 
در خدائھ خدمتگزارا 

.تمجید بیھو تشکر حال 



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

یوسف دتا پرنده قربانی 
این دستور . حاکارده

آدمای فقیر بیھ کھ خدا 
وختیکھ 

ای وچھ 
متولد بیھ 

ون کھ 
صاحب 

.ھستھ بیارن



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

:  نھپرسیاونا . بوردنھبیت المقدس 
وه کاجھ دره، کی حاکم مسیحیا 

عبادت رھا ھستھ؟ اما خامبی وه 
.حاکونیم



پادشاه از وجود مردای ھرود 
بھ زور . خردمند آگاه بیّھ

وشون جھ بپرسیھ کی از 
.  وجود مسیح باخبر بئینھ

ھرود ھم بئوتھ من ھم خانبھ 
ولی . وه ره عبادت حاکانم

دروغ گوتھ و خواستھ مسیح
.ره بکوشھ



خردمند بھ سمت سره ای بوردنھ کھ مردای 
زندکیمریم و یوسف با خاش خورد وچھ 

عبادت وستھ زانو . کاردنھ
، مسافرا مسیح ره بزونھ
ھایی گرون قیمت ھدیھ 

طال و مثل 
.ھدانھعطر 



مردای خردمند ره خدا 
مخفیانھ ھدا ھشدار 

ھرود . خاش سرهبردگردن 
.  خلھ عصبانی بیھ



ح ھمینجور مصمم بیھ مسیوه 
اه ره نابود حاکانھ و این پادش

بیت شرور ھمھ ریکاھا ره 
.بکوشتھ بیھدلھ لحم 



ای ھرود نتونستھ خدولی 
!  ھریکا ره آسیب برسون

خو دلھ یوسف ره ھشدار 
ھدا کھ مریم و مسیح 

بھ یک جای امن ره 
.مصر دلھ بوره



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

.  بردگردونیھ 

یتّھ خورد شھر از وشون 
فلسطین دلھ یتّھ خوردی (ناصره 
.دریاچھ جلیل زندگی کاردنھنزدیک ) شھر



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



مقدس انجیل داستانا اماره از یتھ خدای کتاب 
گونھ کھ اماره خلق حاکارده و خوانھ کھ عجیب غریب 

.  اما ره بشنوسیم

این کارا اسمھ . دونده اما چھ کارای بدی حاکاردمیخدا 
ه خلھ دوا بکوشتنھ ولی خدا شما رگناه . ره بیشتھ گناه

کھ وه برستیھره وه خاشھ ریکا عیسی مسیح . دوس دانّھ
.  ره بھ صلیب بکشن تا شم گناھا وستھ مجازات بوو

اش مسیح بردگردیھ بھ زندگی و بورده خعیسی بعدش 
تھ و ونجھ بخایداری باور اگھ وه ره . سره یعنی بھشت

!  گناھا ره ببخشھ وی این کار ده کانده



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

اگھ باور دارنی کھ حقیقت اینھ این جملھ ھا ره خدا ره
من باور دارمھ کھ تھ خدا ! مسیح عزیزعیسی :بئو

ره بئی کھ مھ گناھا جلو ره بیری و تھ دواوآدمی ھستی 
ھ کامبھ بیای مھ زندگی دلھ و متقاضا . زندگی کاندی

روز بتونم زندگی جدیدی دارم و یگتا گناھا ره ببخشی 
کھ تھ حاکان مھ ره کومک . تا آخر با تھ ھمراه بووم

ی دستورا ره اطاعت حاکانم و مث تھ وچھ تھ وستھ زندگ
.  آمین. حاکانم

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