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Demek berê, Xwedê
milyaket Cebraîl şand
ba keçikeke ciwan a Cihû
ya bi navê Meryem. 



Wî jê re got: "Dê kurekî te
çêbe û navê wî Îsa deynin. 
Dê jê re Kurê Yê Herî
Mezin bê gotin. Ewê
her û her padîşahiyê

bike."



"Ev çawa dibe?" keçika
matmayî pirsî. "Ez bi tu
zilamî re nebûme." 
Milyaket ji Meryemê re 
got ku zarok wê
ji Xwedê bê. 
Dê bavê
mirovan
tune be.



Hingê milyaket ji Meryemê re 
got ku pismamê wê Elizabet di 
pîrbûna xwe de 
zarokek tîne. Ev
jî mûcîzeyek bû. 
Demek şûnda, 
Meryem çû
serdana Elizabet. 
Wan bi hev re 
pesnê Xwedê dan.



Meryem bi kesekî
bi navê Josephsiv
re dizewice. 
Josephsiv gava
ku fêr bû
Meryem li 
benda zarokek
e xemgîn bû.  
Ew difikirî ku
zilamek din bav e.



Di xewnê de, milyaketê Xwedê
ji Josephsiv re got ku ev zarok
Kurê Xwedê ye. Josephsiv
gerekê alî Meryemê bikira
ku li Îsa binêre.



Josephsiv bawerî anî û gura Xwedê
kir. Wî her weha
yasayên welatê
xwe bicîh anî. 



Ji ber yasayek nû, ew û Meryem
çûn bajarê xwe, 
Beytlehmê, 
da ku baca
xwe bidin.



Meryem amade bû
ku bebeka xwe
bîne. Lê Josephsiv
li tu deverekî ode 
nedît. Hemû
xan tijî bûn.



Josephsiv di dawiyê de stûnek dît. Li wir, 
bebeka Zarok çêbû. Diya wî ew xist nav
mêrgekê, cîhê ku xwarina
heywanan bi 
gelemperî
lê tê
danîn.



Li nêzîk, şivanan keriyên xewê diparastin.  
Firîşteyên Xwedê xuya bû û 
xebera xweş ji wan re got.  



"Li bajarê Dawid Xilaskerek ku Mesîh
Xudan e ji we re çêbû.  Hûn
ê Zarokê ku di mêrgekê

de razayî
bibînin."



Ji nişkê ve, gelek Firîşteyên
geştir xuya bûn, pesnê

Xwedê dan û gotin:



"Ji Xwedayê Herî Berz û li ser
rûyê erdê re aştî, ji mirovan

re dilxwazî."



şivanan bi lez xwe gihandin hewzê. Piştî
dîtina Zarok wan ji her kesî re got ku
ew bi ya ku Firîşteyan di derbarê Îsa

de gotibûn rast hatin.



Piştî çil rojan, Josephsiv
û Meryemê Îsa anîn
perestgeha Orşelîmê. 
Li wir zilamek bi 
navê Simeon 
pesnê Xwedê ji
bo Zarok da, di 
heman demê de 
pîr Anna, xulamek
din a Xudan, 
spas kir.



Herduyan zanibû ku Îsa
Kurê Xwedê ye, 
Xilaskarê sozdar
e. Josephsiv du 
teyr qurban kirin.



Ev pêşniyara Yasaya
Xwedê bû ku divê
mirovên belengaz
gava zarokek
nûbûyî diyarî

Xudan
bikin
bînin.



Demek şûnda, 
stêrkek taybetî
Mirovên
Aqilmend ji
welatek

Rojhilat bir Orşelîmê. 
"Ewê ku Padîşahê Cihûyan
ji dayik bûye li ku ye?" 
wan pirsî. "Em dixwazin
jê re îbadet bikin."



Hêrodês padîşah
di derbarê Mirovên
Aqilmend de bihîst. 
Di tengahiyê de, 
wî ji wan xwest ku
gava ku wan Îsa
dît, jê re bêjin. 



Hêrodês got: "Ez
jî dixwazim jê re 
îbadet bikim." 
Lê wî derew dikir. 
Hêrodês dixwest
ku Îsa bikuje.



Stêrk Mirovên Aqilmend ber bi mala 
rastîn a ku Meryem û Josephsiv bi 

Zarokê ciwan ve dijiyan
ve bir. Li ser çokan

çûn ser çokan, 
rêwiyan
diyariyên zêrîn
û bîhnxweş
dan Îsa.



Xwedê Mirovên
Aqilmend hişyar kir
ku bi dizî vegerin mal. 
Hêrodês hêrs bû. 



Serwerê xerab biryar
da ku Îsa tune bike, 
li Beytlehmê hemû
kurên biçûk kuştin.



Lê Hêrodês nikaribû
ziyanê bide Kurê
Xwedê! Di xewnekê
de hişyar bû, 
Meryem û Îsa bir
Misrê û ew birin
ewlehiyê.



Gava Hêrodês
mir Meryem
û Îsa ji
Misrê anî. 

Ew li bajarokê
piçûk ê Nisretê, li nêzî
behra Celîlê dijiyan.



Bûyîna Îsa

Çîrokek ji Peyva Xwedê, Incîl,

hatiye dîtin li

Metta 1-2, Lûqa 1-2

"Ketina Gotinên Te Ronahiyê Dike." 
Zebûr 119:130



Dawî



Ev çîroka Pirtûka Pîroz ji me re qala
Xwedayê me yê hêja dike ku me afirandiye

û yê ku dixwaze hûn Wî nas bikin.

Xwedê dizane ku me tiştên xerab kirine, ku
ew guneh bi nav dike. Cezayê guneh mirin 

e, lê Xwedê ji we pir hez dike Wî Kurê xwe
yê yekta, Îsa şand ku li ser Xaçekî bimire û 
ji ber gunehên we bê cezakirin. Hingê Îsa
vegeriya jiyanê û çû mala xwe ya Bihuştê! 
Heke hûn bi Îsa bawer dikin û jê daxwaz
dikin ku gunehên we bibexşîne, Ew ê wiya
bike! Ew ê niha were û di nav we de bijî, 

û hûn ê her û her bi wî re bijî.



Heke hûn bawer dikin ku ev rastî ye,
ji Xwedê re vê bêjin:

Îsa ê delal, ez bawer dikim ku tu Xwedê yî, 
û bûyî mirovek ku ji bo gunehên min bimire, 

û naha tu dîsa dijî. Ji kerema xwe were 
jiyana min û gunehên min bibexşîne, da ku
ez niha jiyanek nû bidim, û rojek were û ez
ê her û her bi te re bim. Alîkariya min bike 
ku ez gura te bikim û ji bo Te wek zarokê

te bijîm. Amîn.

Incîlê bixwînin û her roj bi Xwedê re 
bipeyivin! Yûhenna 3:16
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