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.  یوسف متمانھی کرد و گوێڕایھڵی خودای دەکرد
ھبھر ل.  ئھو گوێڕایھڵی یاساکانی و�تھکھی دەکردھھروەھا 

یاسایھکی تازە، ئھو 
لھگھڵ مھریھم ڕۆشتن 

بۆ شارەکھی 
، ئھو

، بێس�ھام

.بدەنکرێکانیان ئھوەی بۆ 

مھریھم 
ھاوسھرگیری 
رد لھگھڵ پیاوێك ک
.  بھ ناوی یوسف

و یوسف خھمبار بو
کھ زانی مریھم 
.  منداڵێکی دەبێت
پێی وابوو کھ 

ھھندێك پیاوی تر
.باوکی ئھم منداڵھن

کچھ " ئھمھ چۆن دەبێت؟"
.  ردسھرسوڕمێنراوەکھ پرسیاری ک

."  ممن لھگھڵ ھیچ پیاوێکدا نھبوو"
بھ مریھمی گوت کھفریشتھکھ 

خوداوەمنداڵھکھ لھالیھن 
باوکێکی.  دێت

.نابێتمرۆڤی 

مھریھم ئامادە بوو بۆ 
.  تئھوەی منداڵھکھی ببێ
بھ�م یوسف نھیتوانی

ژوورێك لھ ھیچ کوێ 
ھھموو .  بدۆزێتھوە

مھیخانھکان پڕ 

.بوونبوو 

ھ خھوێکدا، فریشتھی خودا بلھ 
یوسفی گوت کھ ئھمھ کوڕی 

یوسف یارمھتی مریھمی.  خودایھ
.دەدا و ئاگای لھ عیسا دەبوو

کھ دواتر بھ مریھمی گوتفریشتھکھ 
بووە لھ ئیلیزابێس منداڵێکیپورزاکھی 

ئھوەش.  گھورەداتھمھنێکی 
.موعجیزەیھھھروەھا 

، مھریھمدواتر
سھردانی ئیلیزابێسی

ھھردوکیان.  کرد
سوپاسگوزاری
.خودایان کرد
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چل ڕۆژ دواتر، یوسف و مھریھم 
.  ھلیمعیسایان ھێنا بۆ کڵێسای جێروس

پیاوێك لھوێ ھھبوو 
بھناوی سیمۆن لھخودا 

منداڵھکھ، پاڕایھوە بۆ 
بھتھمھن، لھکاتێکدا ئانای 

خزمھتگوزارێکی 
خودا، تری 

.کردسوپاسی 

ەرکھوت، ، دنیایھکی تر شھوقی فریشتھی تر دلھناکاو
بۆشکۆ "دەپاڕانھوە و دەیان وت، لھخودا 
مھزن لھ بھرزترینھو و خودای 

لھسھر 

ئاشتی و، زەویش 
بۆ الی باشیھکان 

."دێنێتمرۆڤ 

ێ، لھو.  کۆتاییدا یوسف شوێنێکی ئارامی دۆزییھوەلھ 
دایکی لھ .  عیسای خنجیالنھ لھدایك بوو

، ئھو شوێنھی کھ دایناناو گھوڕێکدا
خواردنی عادەتھن 

ئاژەڵی تێدا 
.ھھڵدەگیرا

ھ دەیانزانی کھھردووکیان 
عیسا کوڕی خودایھ، 
. اوەئازادکراوی بھڵێنپێدر

دوو باڵندەی یوسف 
ئھمھ . کردە قوربانی
خودا یاسایپێشنیارکردنی 

ھھژار وتی خھڵکی بوو 
کھ ك دەبێت بھێنرێت کاتێ

بوو لھدایك تازە منداڵی 
.بۆ الی خودادەھێنن 

.   پھلھی دەکرد بۆ ھێورکردنھوەشوانھکھ 
و دوای ئھوەی کھ منداڵھکھیان بینی، بھ ھھمو

ھوەی ئھوانھیان دەوت کھ بینیبویان دەربارەی ئ
کھ فریشتھکھ چی وتووە دەربارە 

.عیسا

.  دەکردلھو نزیکانھ، شوانێك ئاگاداری مھڕە نوستوەکانیانی
فریشتھکانی خودا دەرکھوتن و ھھواڵێکی

ئھمڕۆ ڕۆژی ".خۆشی پێوتن
لھدایك 
تۆیھ بوونی 

لھ شاری 
داودی 

ڕزگارکھر کھ 
تۆ . بوومھسیح پاشا 

منداڵھکھ دەدۆزیتھوە 
."لھ گھوڕەکھدا
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.  زۆر توڕە بووھیرۆد 
لھسھرئھوە سوور بوو کھ 

رسراوی تێکبشکێنێ، لێپعیسا 
شارۆچکھکھ ھھموو منداڵھکانی

.کوشت لھ بھسلھھام

ان وای لھ پیاوە ژیرەکئھستێرەکھ 
ی کرد کھ ڕێك بڕۆن بۆ ئھو خانووە
کھ مھریھم و یوسف تێیدا دەژیان 

.  لھگھڵ منداڵھ بچکۆالنھکھدا
کڕنوشبردن لھ 

گھشتیاران ، پاڕانھوە
و دیار زۆری ئاڵتون 

بھ عھتریان دەدا 
.عیسا

دواتر، ھھندێك 
بھت تایئھستێرەیھکی 

لھ پیاوی ژیر وای 
لھ و�تھ کرد 

.  لیمبۆ جیروسھخۆرھھ�تییھکانھوە 
لھ کوێ پاشای "ئھوان پرسیان 

"  جولھکھکان لھدایك بووە؟
."دەمانھوێت بیپھرستین"

ھیرۆد نھیتوانی بھ�م 
ئازاری کوڕەکھی خودا 

لھخھوندا ئاگادار !  بدات
کرایھوە، یوسف مھریھم و

کی عیسای برد بۆ شوێنێ
.ئارام لھ میسڕ

پیاوە ژیرەکانی خودا 
نی کھ بھ نھێکردەوە ئاگادار

.انماڵھکانیبۆ بگھڕێنھوە

ھێرود بیستبویپاشا 
.  دەربارەی پیاوە ژیرەکان

کێشھبوو، ئھو داوای 
کاتێك لێکردن کھ پێی بڵێن

د ھێرو.  عیسایان دۆزیھوە
ھھروەھا منیش "وتی 

م بھ�بیپھرستم دەمھوێت 
".درۆی کردبووئھو 

دەیویستھێرود 
کھ عیسا
.بکوژێت
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کۆتایی

ھیرۆد کھ کاتێك 
مھریھم یوسف مرد

بۆھێنایھوە عیسای و
.میسر

انبچوك دەژیلھ شارێکی ئھوان 
.لھ نازەریس، لھ نزیك جھلیل

ئھم چیرۆکی ئینجیلھ پێمان دەڵێت دەربارەی خودا 
.کھ ئھو وای لێکردوین و دەیھوێت کھ بیناسیتسھرسوڕھێنھرەکھمان 

ای سز.  خودا دەزانیت کھ ئێمھ شتی خراپمان کردووە، کھ ئھو پێی دەڵێت تاوان
ا، تاوان مردنھ، بھ�م خودا زۆر تۆی خۆشدەوێت، ئھو تاکھ کوڕەکھی ناردووە، عیس

دواتر عیسا .  بۆ ئھوەی بھ لھ خاچدان بمرێت و سزابدرێت لھبھر تاوانھکانت
ھ ئھگھر باوەڕت ب!  گھڕایھوە بۆ ژیان و گھڕایھوە بۆ ماڵھکھی خۆی بۆ بھھھشت

ئھو !  ێتعیسا ھھیھ و داوای لێبکھ کھ لھ تاوانھکانت خۆش ببێت، ئھو لێت خۆش دەب
.ئێستا دێت و لھناو تۆدا دەژی، و تۆ بۆ ھھتا ھھتایھ لھگھڵ ئھو دەژیت

:ئھگھر بڕوات وایھ کھ ئھمھ ڕاستییھکھیھ، ئھمھ بڵی بۆ خودا
عیسای بھڕێز، بڕوام وایھ کھ تۆ خودایت، و دەبیتھ ئھو پیاوەی کھ بمریت 

لھ تکایھ وەرە ژیانمھوە و.  تاوانھکانمان، و ئێستا تۆ دوبارە دەژیتھوەلھ پیناو 
خۆش ببھ، لھبھرئھوە ئیتر دەتوانم ژیانێکی تازەم ھھبێت، و گوناھھکانم 

یارمھتیم بدە کھ گوێ .  کھ بۆ ھھتا ھھتا لھگھڵ تۆ بمڕۆژێك دێت 
ئامین. بژیم بۆ تۆ وەکو منداڵێکتو بکھم ڕایھڵیی تۆ 

16:3جۆن !  ئینجیل بخوێنھوە و قسھ لھگھڵ خودا بکھ ھھموو ڕۆژێك

عیسالھدایك بوونی 

چیرۆکێك لھ قسھی خوداوە، ئھم ئینجیلھ،

دۆزراوەتھوە لھ

2-1لیوك , 2-1ماسیو 

ژوورەوەی ئھو ووشانھی کھ ڕۆشنایی چونھ "
130:119پسالم ".دەبھخشێت
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