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پل ھغۀ د خ. یوسف یقین لرلو او د خدائ اطاعت یې کولو
ملک د قانون ھم اطاعت 

او د نوې قانون . وکړو
مطابق ھغھ او پھ 

د خپل مریم 
کور پالر 
لحم بیت 

.  د حکومت ټیکس ادا کولو د پاره ھم الړوکښې 

د مریم د یوسف 
نومى سړى سره 
.کویژدن شوې وه
یوسف ډیر خفھ 

ھ وو چې ھغۀ تھ پت
ولګیده چې مریم 
امیدواره ده، ھغۀ 
دا سوچ کولو چې 
د دې ماشوم پالر 
.خو بل څوک دے

جینئ" دا څنګھ کیدے شى؟"
زۀ خو یو سړے. پوھتنھ وکړه
تھ فرښتى جینئ. ھم نۀ پیژنم

ووئیل چې دا ماشوم بھ د خدائ
داو . وىد طرف نھ 

دې ماشوم بھ انسانى
.  پالر نۀ وى

اوس د مریم د ماشوم پیدا
خو . کیدو وخت راغلو

یوسف تھ چرتھ ھم ځائ 
ټولھ . مالو نۀ شو

د خلقو نھ سرائے 
.  وهډکھ 

نو د خدائ فرښتھ یوسف لھ پھ 
ې خوب کښې راغلھ او یوسف تھ ی

ووئیل چې دا ماشوم د خدائ  زوئ 
.  نو یوسف د مریم مدد کولو. دے

فرښتې مریم تھ دا ھم
ۀ ووئیل چې ستا د تر

ړ لور الیشبع ھم پھ زو
.عمر کښې امیدواره دا

د . دا ھم یوه مغجزه وه
م دې خبرې نھ پس مری

ع پھ جلدئ سرا الیشب
او ھغوئ . خواتھ ځى

دواړو د خدائ ثنا 
.صفت بیان کړو

4 3

6 5

8 7



او د . شپانۀ زر زر د اخور طرف تھ الړل
ماشوم د لیدلو نھ پس چې ھغوئ چا سره ھم 

مالویدل نو چې فرښتو ھغوئ تھ کومي 
کړې وې نو ھغھ بھ یې خبرې 

.ورتھ کولى

ے چې نن د داود پھ ښار کښې ستاسو دپاره یو خالصونک
وا. شوے دے یعنى عیسى مسیحپیدا 

پھ ماشوم ھغھ تاسو بھ 
کښې روڼې 

انغښتے 
.  ووینئ

ښې چې پھ ھغې ک. پھ آخر کښې یوسف تھ یو اخور مالو شو
د ھغۀ . ھغھ ماشوم عیسى پیدا شو

ھغھ پھ یو روڼې کښې ونعښتلو مور 
کوم ځناورو چې 

لھ خوراک 
ورکولے 

.  شو

و څلویښت ورځې وروستو، یوسف ا
ت مریم عیسى پھ یروشلم کښې بی

ھلتھ . المقدس تھ راوستلو
نومى یو بوډا شمعون 

دا ماشوم ولیدو نو سړى 
پھ . ثنا یې ووئیلھخدائ 

دوران کښې یوه بلھ دې 
ښځھ وه چې نوم یې بوډئ 

وو ھغې ھم د خداي حنا 
چې ھغھ پھ . ادا کړوشکر 

المقدس کښې د بیت 
.خادمھ وهخدائ 

کاره او ناڅافھ دې فرښتې سره د آسمان لښکر یوه ډلھ راښ
چېشوه او د خدائ ثنا صفت یې بیانولو 

آسمان باندې دې د خدائ پھ 
پھ ثنا وى او 

خلقو د کومو ھغھ 
.ھغھ راضى وىنھ 

تھ د خدائ فرښ. نیزدې څۀ شپانو د خپلو رمو خفاظت کولو
یېتھ څرګنده شوه او ھغوئ تھ ھغوئ 

یو حیران 
خبر کونکے 
.  واورولو
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و خدائ د ستورو علم لرونک
لھ خبردارے ورکړو چې 
ھغوئ پھ خاموشئ سره 
.ىخپلو کورونو تھ واپس ش

رو ھیرودیس بادشاه د ستو
ښې علم لرونکو پھ باره ک

ھغھ خفھ شو او . واوریدل
ا ھغۀ تھ یې ووئیل کۀ ت

وموندلو نو ما ھم . عیسى
زۀ ھم ھغۀ تھ . خبر کړه

.سجده کول غواړم

ھغوئ دواړو تھ دا پتھ وه چې عیسى
د خدائ زوئ دے، او غواره کړے 

. شوے خالصونکے دے
ھلتھ دوه مرغئ او یوسف 

دا د خدائ . کړ ېقربانى 
پھ د شریعت 
د مطابق 

غریبانانو 
یو مشرے 

د خدائ 
پھ خضور 

.شوراوستلے 

پھ دې وجھ ھیرودیس نو 
او د عیسى د . غصھ شو

ھ قتلولو پھ غرض باندې ھغ
ښې ظالم بادشاه پھ بیت لحم ک

.ټول ماشومان ووژل

مریم چې کوم ځائ کښې وه نو ستورى د 
ستورو علم لرونکو صحیح رھنمائى 

یوسف بھ ھغھ ماشوم سره .وکړه
ھغھ ټیټ شو او ھغۀ تھ . اوسیدو

سجده وکړه، ھغۀ یې 
تخفې قیمتى لھ عیسى 
سرۀ زر او څۀ یعنى 
.ھم پیش کړللوبان 

اھمڅۀ وخت پس یو 
دد نمرخاتۀ ستورى 

علمنھ د ستورو ملک 
بیتلرونکو د 

المقدس د

د . رھنمائى کړې وهالرې 
وے یھودیانو بادشاه چرتھ پیدا ش

ځکھ چې مونږ ھغۀ تھ . دے
.سجده کول غواړو
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ې چا دا قیصئ مونږ تھ زمونږ د حیرانونکى خدائ پھ باره کښې ښودنھ کوې چ
.مونږ پیدا کړو او چې څوک غواړى چې ھغھ مونږ وپیژنو

.  خدائ پوھیږى چې مونږ ډیر علط کارونھ کړى دى، چې ھغې تھ ھغھ ګنا وایې
د ګنا مزدوى مرګ دے خو خدائ مونږ سره ډیره مینھ کوې نو ځکھ ھغۀ خپل 
یک یو زوئ راولیږلو چې ھغھ زمونږ د ګناھونو د خاطره سزه وزغمې او پھ 

ھ او بیا عیسى د مړو نھ ژوندے شو او آسمان ت.سولۍ خپل ځان قربان کړې
نھ کۀ تۀ پھ عیسى باندې ایمان راوړې او د ھغۀ نھ د خپلو ګناھونو بخښ. الړو

ھ ھغھ تا خواتھ راځى او ستاسو دننھ ب. غواړې نو ھغھ بھ تا تھ بخښنھ وکړې
.استوګنھ کوى او تۀ بھ ھغھ سره د ھمیشھ د پاره ژوندے اوسیږى

خوږه عیسى زۀ.کۀ تۀ پھ دې ایمان لرې چې دا رښتیا دى نو خدائ تھ ووایھ
تا زما د خاطره پیدا شوې او زما د خاطره مړ . ایمان لرم چې ھم تۀ خدائ یې

زما پھ ژوند کښې راشھ او زما . شوې او اوس تۀ د تل د پاره ژوندے یې
.  مګناھونھ وبخښھ، چې زۀ ھم د نن نھ ژوندون ومومم او د ھمیشھ د پاره تاسره ی

آمین. زما مدد وکړه چې زۀ ستا تابعدارى وکړم او ستا زوئ یا لور جوړه شم
۱۲:۳یوحنامقدس کتاب ولولئ او خدائ سره روزانھ خبرې وکړئ، 

د عیسى پیدایښت

ئ َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښ دا قیص

شتھ دے

۲:۱، لوقا۲:۱متى

"۔ستا َد خبرو تشریح نُور بخښى"
130:119زبور 

خو ھیرودیس د خدائ زوئ 
. وتھ ھیڅ نقصان ونۀ رسول
ھغۀ پھ خوب کښې یې 

ھدایت وموندلو نو یو سف
مریم او عیسى د خفاظت 

.پاره مصر تھ الړلد 
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ختم شو

مړچې کلھ ھیرودیس 
مریم اویوسف شو نو 

واپسعیسى مصر تھ 
.راوستل

ښار کښېپھ وړوکى ھغوئ 
. لګلیل سیند سره اوسیدد 
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