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ش جبرئیَل خدا فِرشتَ قدیم، زمونَِل ِمِن 
سی باونی جوون و خوشبوی یھودی

و خدا و ھ. بیفرستا کھ نومش مریم 
سمشھ تو ِکری ِدُرس ایکنی و ا: گو

ار ھو ِکری تاثیرگز. مسیح بنھ
ھو . ایشناِسنِش

ھمیشھ سی 
حکومت 

.ایکنھ



ھ ایتره چی ایچنو بوھھ؟ ینچطور 
و ُدوری متعجب سوال کھ  و گو م

ھ و مریم فرشت. نبیُرمبا ھیچ ِمردی 
دی ِمر. ایایھگو بَچھ از طرف خدا 

.نیسیعنوان پدرش بھ 



فرشتھ ومریمبعداھو 
گو کھ دختر خالش 

اال الیزابت ِمِن سِن ب
و ی. ایکنھنوزادی درس 
بعد . بیھم یھ معجزه 

مدت کوتاھی مریم 
ک الیزابَت دی و بوی یَ 

.نایکردِ خدایھ ستایش 



و نومزدی مریم 
مردی و نام یوسف 

یوسف . دراومھ
ھ ناراحت بی و یو ک

یم اِشنُفتھ بی مر
یَکشھ انتظار بََچیی ا

د  و ھو فکر ایکھ مر
.ھبوی بَچشای دیھ 



و ای خو فرشتھ خدا ویوسف گِمِن 
یم یوسف ومر. خدایھکودک ِکِر 

.کھایسی مراقبت َو عیسی کمک 



ن ھو ھمچنین و قوانی. ایکھایمان آوه و اَ خدا اطاعت یوسف 
کشورش اطاعت کھ سیچھ 

جدید ایچنو بی کھ قاون 
وھو َو شھرشو مریم 
بَرِون اللحم بیت 

مالیاتشونھ تا 
.بپرداِزن



آماره داشتنمریم 
بَچش بی ولی 

یوسف ھیچ جا 
.  نکھاتقای پیدا 

ھمھ مسافرخانیَل
.پر بیِرن



ا یوسف جایی سی موندن پیدآخرش 
دیش. اومھمسیح کوچک بھ دنیا . کھ

ھنھ منھ آخور ُخونب، جایی کھ غذای
حیوونَل ِمنِش
ریختھ
.ایبیِرن



تِیَل خدا فرش. ایکرِدناو نزدیکی چوپونَل َو گلھ خود محافظت در 
.ندارِ عجیبی وابیرین و اونو َخَوِر ظاھر 
، تولدی ِمِن شھر ووبیامروز 

داود تولد 
کسی ناجی، 

صحاب کھ 
.  مسیحھ

آخور بَچیی ِمِن 
.ایکنیپیدا 



.  ِرناومتعدادی زیادی فرشتھ نورانی یھ مرتبھ، 
و جالل مال ستایش ِکرِدن و ُگفتِن بزرگیخدایھ 

کھ مایھ آرامش آسمون و خدایھ 
و زمینھ 

انسانَل پاک درمیان 
.منزه َھسو 



عد و ب. نداشتِنِمِن جاشو آروم و قرار چوپونَل 
فتِن فرشتیَلدیَرن بَچھ و ھر کس کھ ایَرسیِرن ایگُ 

.بیچھ چی و اونو درباره مسیح گفتھ 



روز بعد، یوسف و چل 
ِن مسیحیھ بُرِدن مِ مریم، 

م و اسمردی .المقدسبیت 
شمعون خدایھ سی بچھ 

ھ حالی کدر ایکھ،ستایش 
یکی دیھ اَ 
خدمتکاَرِل 

ِمِن خدا 
تشکرو 
.بیتمجید 



ِر کِ دونِِسن مسیح دوتاش 
ھمو ناجی کھ . خدایھ

یوسف. بیوعَدشھ داره 
یو . ھکدوتا پرنَدیھ قربونی 
سی دستور خدا بی کھ 

مردم فقیر 
بَچھ زمونیکھ 

اومھ ودنیا 
ھو کھ 

صاحبشھ 
.بیاورن



یھ مردمِ بعدا مدتی، 
با فھمی اَ درخشونی 

کشور اومِرن شرق 
. سی بیت المقدس

نھ، ھو کورِ : اونو ایپُرسیِرن
خویم ایما ایمسیِحلھ؟ کی حاکم 

.کنیمھنھ عبادت 



پادشاه و وجود مرَدلِ ھرود 
با زحمت. وابیخردمند آگاه 

و اونو پرسی چھ زمونی اَ 
.  ِرنوابیوجود مسیح باَخَور 

ھرود گو مو ھم ایخوم خدایھ 
و اما درو ایدا. ِکنُمعبادت 

.ایخاس مسیحھ بِِکشھ



خردمند رفتن بھ طرف مرَدِل 
َچھ حونھ ای کھ مریم و یوسف و بَ 

سی . نایکردِ ی ِکِچلوشون زندگی 
مسافَرل و. زیِرنعبادت زانو 

مسیح ھدیھ گرون 
مثل طال قیمت 

.عطر داِرنو 



و مردم با فھم ھشدار دا تا خدا 
ود ھر. َورَگرِدنمخفیانھ و حونھ 

ن ھو ھمچنا. خشمگین ووبیَمھلی 
و مردن مسیح فکر ایکھ و ای 

 بیت پادشاه شرور تموم ِکَرل ِمنِ 
.کشتالحَم 



ِر ھرود نَتَِرس و کِ ولی 
و ِمِن خ! بزنھخدا آسیبی 

ویوسف ھشدار داره ووبی
کھ مریم و مسیَح و جای

.بَِورهامنی ِمِن مصر 



ره،ھروز ودنیا زمونیکھ 
مسیحَ مریم و یوسف 

.  آوه ِمِن مصر

وکچلویی شھر ِمِن اونو 
)ینشھر کچلویی ِمِن فلسط(ناصره 

.ننزدیک دریاجھ جلیل زندگی ِکردِ 



تولد مسیح

داستانی َو حرفَِل خداوند، انجیل 

پیدا وابیَر ِمنِ 

2-1لوقا2-1متیو

".اول َکلَِمیَِلتو َو ایشا نور ُو روشنی ایرِ ِمِن "
Psalm 119:130



تَموم



از خدایِھ ایماداستانَِل کتاب مقدس انجیل َو 
.اسیمبشنکھ ایمانَھ ِدُرس ِکھ و ایخو کھ ایما ِھنَھ ایگو آوری شگفت 

مجازات . نھاِیِخدا دونِھ کھ ایما چھ کاَرِل بَد یَھ انجام ایریم کھ اسمشھ گنا 
تا و فرستا تینا ِھُو عیسی مسیحھَ داره، مردنھ ولی ِخدا ایشانَھ یَِکلی دوس گنا 

اَ ُھو عیسی مسیح بعد. ووبیکشیره وابویِھ َو سی ِگنایَلِھ ایشا مجازات صلیب 
قبول داشتھ بِوین ُو ھ ِھنَ اگر ! بھشتَو زندگی َورَگشت ُو َره ِمِن ِحونَش یعنی 

ایایِھ ُو ِمِن تو ِھُو !ایکنھِھُو ای کاَر بَِوخِشھ، تا گناَھِلتونَھ بپرسی اَ ھُو 
.ایکنیھُو زندگی بای ایِکنِھ ُو تو سی ھمیشھ زندگی 

مو ! عزیزمسیح ی عیس:بِگوُ ای جملیَلھَ َو خدا حقیقتھ، اگر باور دارین کھ یُو 
ِگری و تو اَنو ووبیری تا جلوی گنایَِل ِمنھَ بوانسانی خداییباور داُرم کھ تو 

مھ بَِوخش تا بِتَُرم زندگی ایِکنی خواھش ایِکنُم بیو َو َو زندگی ُمو ُو گنایَلِ 
ِکَمُکم کن . موابویُ داشتھ بویُم ُو یھ روز سی ھمیشھ بای تو ھمراه نویی زندگی 
.آمین. کینُمزندگی َو تو گوش ِکنُم ُو َو فرموِن تو بویُم ُو عین بچیَِلتتا 

3:16جان .بزنھر روز انجیلھَ بخون ُو بای خدا گپ 
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