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ِرشتَش خدا فقدیم، زمونَِل ِمِن 
و جبرئیَل سی باونی جوون
ھ خوشبوی یھودی فرستا ک

. بینومش مریم 



تو ِکری ِدُرس: گوو ھو خدا 
و ھ. مسیح بنھایکنی و اسمشھ 

.  نِشایشناسِ تاثیرگزارِکری 
.حکومت ایکنھھمیشھ ھوسی 



ایتره چی ایچنو بوھھ؟ چطور 
ُدوری متعجب سوال کھ  و ینھ 
.  نبیُرممو با ھیچ ِمردی گو 

و مریم گو بَچھ فرشتھ 
. ایایھطرف خدا از 

عنوان ِمردی بھ 
.پدرش نیسی



فرشتھ ومریم گو کھ دختربعداھو 
زادی خالش الیزابت ِمِن سِن باال نو

یو ھم یھ . ایکنھدرس 
بعد مدت . معجزه بی

مریم الیزابَت کوتاھی 
و بوی یَک دی 

ستایش خدایھ 
.ایکرِدن



و نومزدی مریم 
مردی و نام یوسف 

یوسف . دراومھ
ناراحت بی و یو کھ

م اِشنُفتھ بی مری
َکشھ انتظار بََچیی ای

و ھو فکر ایکھ مرد  
.بوی بَچشھای دیھ 



سف خو فرشتھ خدا ویوِمِن 
.  ھخدایگو ای کودک ِکِر 

یوسف ومریم سی مراقبت
.ایکھَو عیسی کمک 



.ایکھایمان آوه و اَ خدا اطاعت یوسف 



چھ ھو ھمچنین و قوانین کشورش اطاعت کھ سی
جدید ایچنو بی کھ قاون 
وھو َو شھرشو مریم 
بَرِون اللحم بیت 

مالیاتشونھ تا 
.بپرداِزن



ش آماره داشتن بچَ مریم 
ا بی ولی یوسف ھیچ ج

ھمھ . نکھاتقای پیدا 
مسافرخانیَل 

.بیِرنپر 



مسیح. کھیوسف جایی سی موندن پیدا آخرش 
دیش ھنھ . اومھکوچک بھ دنیا 

کھ آخور ُخونب، جایی منھ 
غذای حیوونَل 

ِمنِش ریختھ
.ایبیِرن



.رِدنایکاو نزدیکی چوپونَل َو گلھ خود محافظت در 
ونو وابیرین و اظاھر فرشتِیَل خدا 

.داِرنَخَوِر عجیبی



ناجی، کسیداود تولد امروز تولدی ِمِن شھر ووبی،
ور آخبَچیی ِمِن . مسیحھصحاب کھ 

.ایکنیپیدا 



شتھ تعدادی زیادی فریھ مرتبھ، 
.اومِرننورانی 



ی و ستایش ِکرِدن و ُگفتِن بزرگخدایھ 
کھ مایھ آرامش خدایھ مال جالل 

و زمینھ و آسمون 

انسانَل درمیان 
.ھَسمنزه پاک و 



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

.بیچھ چی و اونو درباره مسیح گفتھ 



مریم، روز بعد، یوسف و چل 
.لمقدسامسیحیھ بُرِدن ِمِن بیت 

و اسم شمعون خدایھ مردی 
ایکھ،بچھ ستایش سی 
حالی کھ یکی دیھ اَ در 

خدمتکاَرِل 
ِمِن خدا 

تشکرو 
.بیتمجید 



.   خدایھِکرِ دونِِسن مسیح دوتاش 
ھمو ناجی کھ وعَدشھ داره 

یوسف دوتا پرنَدیھ . بی
دستور یو . قربونی کھ

مردم سی بی کھ خدا 
فقیر زمونیکھ 

بَچھ 
ودنیا اومھ
کھ ھو 

صاحبشھ 
.بیاورن



یھ مردِم بعدا مدتی، 
با فھمی اَ درخشونی 

کشور اومِرن شرق 
.  سی بیت المقدس

ھو: اونو ایپُرسیِرن
کی حاکم کوِرنھ، 

ایما ایخویممسیِحلھ؟ 
.کنیمھنھ عبادت 



پادشاه و وجود ھرود 
.  وابیمرَدِل خردمند آگاه 

با زحمت و اونو پرسی 
چھ زمونی اَ وجود مسیح

گو ھرود. وابیِرنباَخَور 
مو ھم ایخوم خدایھ 

دا اما درو ای. ِکنُمعبادت 
.ھو ایخاس مسیحھ بِِکش



ریم خردمند رفتن بھ طرف حونھ ای کھ ممرَدِل 
.یکرِدناو یوسف و بََچھ ی ِکِچلوشون زندگی 

.  زیِرنسی عبادت زانو 
و مسیح ھدیھ مسافَرل 

مثل طال گرون قیمت 
.عطر داِرنو 



و مردم با فھم ھشدار دا خدا 
.  رِدنَورگَ و حونھ مخفیانھ تا 

.خشمگین ووبیَمھلی ھرود 



ھمچنان و مردن ھو 
و ای فکرایکھ مسیح 

ل ِکرَ پادشاه شرور تموم 
.کشتالحَم بیتِمِن 



ِر خدا ھرود نَتَِرس و کِ ولی 
ِمِن خو ! بزنھآسیبی 

ویوسف ھشدار داره ووبی 
کھ مریم و مسیَح و جای 

.بَِورهامنی ِمِن مصر 



ھروز ودنیا زمونیکھ 
مریم و ره،یوسف 

.  آوه ِمِن مصرمسیحَ 

وکچلویی شھر ِمِن اونو 
)نشھر کچلویی ِمِن فلسطی(ناصره 

.ِدننزدیک دریاجھ جلیل زندگی ِکر



تولد مسیح

داستانی َو حرفَِل خداوند، انجیل 

پیدا وابیَر ِمنِ 

2-1لوقا2-1متیو

".وشنی ایرِ اول َکلَِمیَِلتو َو ایشا نور ُو رِمِن "
130:119مزمور 



تَموم



از خدایِھ ایماداستانَِل کتاب مقدس انجیل َو 
یما ِھنَھ کھ ایمانَھ ِدُرس ِکھ و ایخو کھ اایگو آوری شگفت 

.بشناسیم

اسمشھ گنا ِخدا دونِھ کھ ایما چھ کاَرِل بَد یَھ انجام ایریم کھ
داره، وس مردنھ ولی ِخدا ایشانَھ یَِکلی دگنا مجازات . اِینھ

ره وابویِھ َو سی کشیصلیب تا و فرستا ِھُو عیسی مسیحھَ تینا 
ح َو زندگی اَ ُھو عیسی مسیبعد . ووبیِگنایَلِھ ایشا مجازات 

قبول داشتھ نَھ ھِ اگر ! بھشتَورَگشت ُو َره ِمِن ِحونَش یعنی 
!ایکنھِھُو ای کاَر ھ، بَِوخشِ تا گناَھِلتونَھ بپرسی بِوین ُو اَ ھُو 

ھُو بای میشھ ایِکنِھ ُو تو سی ھزندگی ایایِھ ُو ِمِن تو ِھُو 
.ایکنیزندگی 



عیسی :بِگوُ ای جملیَلھَ َو خداحقیقتھ، باور دارین کھ یُو اگر 
یری تا ووبوانسانی خداییمو باور داُرم کھ تو ! عزیزمسیح 

نی خواھش ایِکنُم جلوی گنایَِل ِمنھَ بِگری و تو اَنو زندگی ایکِ 
نویی تَُرم زندگی بیو َو َو زندگی ُمو ُو گنایَِلمھ بَِوخش تا بِ 

ِکَمُکم . موابویُ داشتھ بویُم ُو یھ روز سی ھمیشھ بای تو ھمراه 
 عین بچیَِلت َو تو گوش ِکنُم ُو َو فرموِن تو بویُم وُ تا کن 

.آمین. کینُمزندگی 

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