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چوخ طوالنی و ایراق زامانالردا  تاری فرشھ 
رواد آسینی جبرئیلی بیر خوب ایسلی و جاھل 

کی کی یھودیییدی اونونگ ایچز یولالدی 
بیر سن : تاری اونا دئدی. مریمیدیآدی 

مسیح اوغولونگ اوالر و آدینی 
او چوخ . قوی

اوغول تاثیرلی 
ھمیشھ او.انیلیر

ایچز حکومت 
.ائدیر



ر؟ بئلکین زاد اولونیجھ 
بونو بیر معجب قیز 

سوروشدی و دئدی من 
.  لمیشمھئچ کیشییینن ده یی

فرشتھ مریمھ دئدی 
اوشاغ تاری طرفیندن 

ی بیر کیشی ک. گلییر
.آتاسی اوال یوخ



ھ سونرا او فرشتاوندان 
مریمھ دئدی داززاسی 

ی قیزی الیزابت  یاشل
اوالندا بیر اوشاغی 

بو دا بیر معجزه. اوالر
دان بیر کوتا زامان. ییدی

سونرا مریم الیزابتی
گوردو و بئلنھ تاریی

.ستایش ائدیردیلر



آدی بیر کیشی کیمریم 
ان یوسوفودی اونونگین

یوسوف . نشانالندی
ناراحاتیدی کی مریم 

بیر اوشاغ اینتیظار
او دوشونوردو . چکیر

و کی بیر داھا کیشی ا
.اوشاغینگ آتاسیدیر



کی فرشتھ یوسوفا دئدیاوخودا 
.  بو اوشاغ تاری اوغلودور

یوسف مریمھ کومک ائدیردی
.  تا عیسی یی بویوگ ائده



ی او ھمده اولکس. تاری دان اطاعت ائتدیو ایمان گتیردی یوسف 
یدی کی مریم قانون بئلکینیئنگی چونکو قانونالریندان اطاعت ائتدی 

او شھرلریندن بیتاللحمدن و 
مالیاتالرینا تا گئدلر 

.توکلر



آماده اولموشدو کی مریم 
یوسوف اما .اوشاغلی اوال

ھئچ یئرده اتاق بولمادی 
واری مسافرخاناالر 

.دولویدوالر 



دونیایا کوچوک مسیح. یوسوف بیر یئر قالماق ایچز بولدوآخیردان 
.  ننسی اونو اخور ایچینھ یاتیردی. گلدی

کی دووارالر یئملیسی یئری 
.توکولوردواورا 



خدا ان فرشتگ.آن نزدیکی چوپانان از گلھ خود محافظت میکردنددر 
ھرده بیر تولد شبوگون .ظاھر شدند و بھ آنھا خبرھای عجیبی دادند

مسیحینگ کی بیرکسی ناجی داوود تولد . دوشدو
اوشاغی اخور بیر . دیرصاحیبی 

ایچینده 
.بوالرانگ



لر دئدیچوخ ایشیغلی فرشتھ ظاھر اولدوالر و ناگھان 
یئرده شکوه و جالل تارییینگدیر کھ گوی و 

قارشیسیندا گتیریر و خلق آرامیش 
.منزه دیرتمیز و 



.  یدییئرلرینده آرام و قرار یوخالرییچوبانالر 
دیلر اوشاغی گورندن سورا ھر کسھ کی ائیشیر

.ھ دئمیشلردئییردیلر فرشتھ لر نمنھ مسیح ابھتین



یر سونرا یوسف و مریم مسیحی بگوندن 
یشی معبد بیت المقدسھ آپاردیالر بیر ک
کی ادی شمعونودو تاریی اوشاغ 

شوکور ائدیردی او ایچز 
کی آنھی قوجا بیر داھا حالدا 

ائذنلر خدمت 
و تشککور 
تمجید 

.  ھایینداییدی



کی لری ده بیلیردیایککی 
ھ مسیح تاری اوغلودور ائل
او ناجی کی وعده سینی 
ی وئرمیشدی یوسوف ایکک

بو قوشو قوربانلیغ ائتدی
کی دستورویودو تاری 
کھ وقتیایچز آدامالر فقسر 

کی یر اوشتغ دونیایا گلبیر 
.رلرگتیصاحبینینگ دیر 



آز زاماندان سونرا بیر 
گروه خردلی بیر 

اولکنینگ گون خلقلردن 
ساردان بیت چاالنی 
گلدیلر المقدسھ 

او ھاردا کیم : سوروشدوالراونالر 
یرک مسیحیلرینگ حاکمیدیر؟ بیز ایست

.اونو عبادت ائدک



ینگ خلقگادیشاه خردلی ایککی 
.  انگالدیالروارلیگینی 

زحمتینن اونالردان 
سوروشدوالر کی نھ زمان 
ر مسیحینگ وارلوکوندلن خب

ھرود دا دئدی . دار اولدوالر
.  دممنده ایستیرم اونو عبادت ائ
اما یاالن دئدی و ایستیردی 

.  مسیحی اولدوره



ریم خلق گئتدیلر اوه ساری کی مخردلی 
و یوسوف کوچوک اوشاغالرییینان 

ه عبادت ایچز دیز یئر. یاشاییردیالر
مسافرالر مسیحھ بیر . ووردوالر

.وئردیلرھدیھ مثال طیال و عطر پارا 



ی خردلی کیشیلره ھشدار وئردتاری 
کی گیزلی اوه دونلر ھردو چوخ 

عصبانیییدی او ھنوز جددییدی کی
او بیر شرلی . مسیحی اولدوره

پادشاھیدی کی واری اوغولالری بیت
.ایچینده اولدورموشدولحم 



ھرود باشارمادی تاری اما 
اوغولونا صدمھ وورا اوخودا 

یوسوفا ھشدار وئریلدی کی
ه مریم و مسیحی بیر امن یئر

.مصرده آپاراالر



زامان کی ھرود او 
گئتدی یوسوف دونیادان 

و مسیحی مصردن مریم 
.  دوندری

بیر گوچوک شھر اونالر 
)  هکوچوک شھر فلسطین دبیر (ناصره ده

.الرگول قراغیندا یاشاییردیبیر 



مسیح تولدی

انجیل بیر پاراداستانی از حرف ھای خداوند،
انجیل-داستان تاری گپلریندن

بولونموش

لوقا2-1) انجیلینگ یازانی(متی 

".بیریمکی سفر سوزلر سیزه ایشیق وئریر"
130:119سرودمذھبی 



تامام



مقدس انجیل بیزه بیر شگفت آور کتاب 
.بیزی دوزدمیش و ایستیر کی بیز اونو تانییاکآالھدان دئییر کھ 

/ وناه قویویارتاری بیلیر کی بیز نھ پئس ایشلر گورمیشک کی اونالرینگ آدینی گ
تک گوناھینگ مجازاتی اولومدور آما تاری سیزی چوخ چوخ ایستیر او فقط بیر

گیز ایچز اوغولو عیسی مسیحی یولالدی تا صلیبھ چکیلھ و سیزینگ گوناھالرین
ئتدی اوندان سونرا عیسی مسیح یاشامایا دوندی و اوینھ یانی جنتھ گ. مجازات اوال

و ایشی اگر اونا اینانساینگ و اوندان سوروشانگ تا گوناھالرینگی باغیشالیا او ب
.ھمیشھ ایچز اونونگونان یاشایارانگسن گلیر و سنده یاشایار و او !گورر

:دئاینانیرانگیز کھ گرچک بو دور بو جومالالری تارییا اگر 
ی منیم اینانیرام کی سن تارییانگ و بیر آدام اولدونگ کمن !مسیحعزیز عیسی 

رم کی منیم ائدییتقاضا .یاشاییرانگگوناھالریم قارشیسینی توتانگ و سن گئنھ 
وال یاشاماییما گل و گوناھالریمی باغیشال تا باشارام یئنگی یاشاماگ واریم ا

کومک ائد تا سندن فرمان . گون ھمیشھ ایچز سنینگینن اوالمو بیر 
.آمین.تکین سنینگ ایچز یاشایاماوغولونگ و آپارام 

۳:۱۶جان . دانیشگونده انجیل اوخو و تارییینان 
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