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قبل زمن بعيد أرسل اهللا المالك جبرائيل      
 إلى عذراء یهودیة صغيرة طيبة اسمها  

أنت ستحبلين : "  مریم، وأخبرها قائال  
 وتلدین ابنا وتسمينه یسوع، وهذا   

 یكون عظيما، وابن العلي ُیدعى،  
."  ویملك إلى األبد  



:  فسألت البنت المذهولة   
آيف یكون هذا وأنا  "

"  لست أعرف رجال؟    
فأخبر المالك مریم بأن   
الطفل سيجيء من اهللا،   
فلن یكون هناك أب

.    بشریا 



ثم أخبر المالك     
مریم بعد ذلك بأن 
أليصابات نسيبتها   
سيكون لها طفال 
في شيخوختها،  

وهذه معجزة  
أیضا، وبعد ذلك   

بقليل، قامت مریم  
بزیارة أليصابات    

.وسّبحا اهللا معا 



آانت مریم 
مخطوبة لرجل   

اسمه یوسف، وآان   
یوسف حزینا  

عندما علم أن مریم 
آانت حامال،  

وتصور أن رجال   
.آخر هو األب    



وفي حلم أخبر مالك اهللا یوسف بأن هذا     
الطفل هو ابن اهللا، وأنه البد ليوسف أن      

.یساعد مریم في العنایة بيسوع  



وثق یوسف باهللا وأطاعه، وهو أیضا أطاع قوانين بلده، فبسبب     
ومریم إلى مسقط رأسيهما، بيت    قانون جدید ذهب هو   
.لحم، لدفع ضرائبهما     



آانت مریم على وشك أن  
تلد طفلها، لكن یوسف لم  
یتمكن من الحصول على    

حجرة في أي مكان،   
 فقد آانت آل الفنادق   

.ممتلئة



أخيرا وجد یوسف إسطبال، وهناك     
ُوِلَد الطفل یسوع، وأضجعته أمه في      

المذود، حيث آان ُیوَضع عادة    
.علف الحيوانات   



وعلى مقربة من ذلك، آان هناك رعاة غنم یحرسون قطعانهم   
النائمة، وظهر لهم مالك اهللا وأخبرهم     

.الرائعة   األخبار    



أنه ُوِلَد لكم اليوم في مدینة داود مخلص هو المسيح الرب،          " 
." وستجدون طفال مضجعا في مذود 



وظهر فجأة جمهور من المالئكة المضيئين   
المجد هللا في األعالي،   : " مسبحين اهللا وقائلين

."  المسرة  وعلى األرض السالم، وبالناس    



وأسرع رعاة الغنم إلى اإلسطبل، وبعد رؤیة        
الطفل أخبروا آل من قابلهم بما قالته المالئكة      

.عن یسوع 



 أیام، أحضر یوسف    األربعين   وبعد 
ومریم یسوع للهيكل في أورشليم،     

وآان هناك رجل اسمه   
اهللا من أجل   سمعان سّبح

الطفل، وحنة المتقدمة في     
 السن، وهي                  

خادم آخر                      
للرب،      
قدمت  
.الشكر هللا     



وآالهما عرف أن یسوع هو ابن اهللا،   
المخلص الموعود، وضحى یوسف    

بطائرین، حيث آانت هذه 
هي شریعة اهللا للذبيحة    
التي تنص على تقدیم 

طائرین من ِقبل
 الناس  

 الفقراء،     
 عندما

 ُیحضرون 
 مولودا جدیدا   
. لتقدیمه للرب    



وبعد ذلك قاد نجم خاص رجاال   
حكماء من المشرق إلى أورشليم،      

أین هو المولود   : "الذین سألوا قائلين   
. " ملك اليهود؟ نرید أن نسجد له   



وسمع هيرودس الملك عن      
الرجال الحكماء، فانزعج       

وطلب منهم أن یخبروه 
عندما یجدوا یسوع، وقال   

أرید أنا أیضا أن     : " لهم
، لكنه آان  . " أسجد له   

 یكذب، ألن هيرودس أراد      
.قتل یسوع                   



قاد النجم الرجال الحكماء إلى         
البيت بالضبط حيث آانت مریم   

ویوسف مع یسوع الطفل، فرآعوا    
وسجدوا ليسوع وأعطوه هدایا     

.ثمينة من ذهب وعطر



حّذر اهللا الرجال الحكماء بأن         
یعودوا إلى بالدهم سرا، مما      
أغضب هيرودس جدا، وفي    

محاولة لقتل یسوع، قتل الحاآم      
الشریر آل األطفال الذآور في      

. بيت لحم 



لكن هيرودس لم یتمكن من    
فقد أخذ   ! الضرر بابن اهللا   

یوسف مریم ویسوع إلى    
األمان في مصر، بعدما   

.حّذره اهللا في حلم  



وعندما مات هيرودس رجع    
 یوسف مع مریم ویسوع من مصر، وعاشوا    

.في بلدة صغيرة اسمها الناصرة، قرب بحر الجليل           



" فتح آالمك ینير العقل  "
130: 119مزمور 

عيد الميالد األول    

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

یمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

2-1: ، وإنجيل لوقا  2-1: إنجيل مّتى 



النهایة



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.یریدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا یعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي یسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، یسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُیعاقب من أجل خطایاك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .یسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف یأتي ویسكن بك اآلن،    !وتسأله أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي یسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطایاي،       

لكي أحصل على حياة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل یوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل یوم
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النهایة



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
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إنسانا لتموت من أجل سيدي یسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطایاي،       

لكي أحصل على حياة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
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