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Çoxdan əvvəl Allah Cəbrayıl mələyi
Məryəm adlı şirin bir yəhudi qıza
göndərdi. Ona dedi ki, "Bir oğlan
uşağına sahib olacaqsan və adını
İsa qoyacaqsan.  Ən uca oğlu
adlandırılacaq.  O, əbədi

padşahlıq
edəcək."



"Bu necə ola bilər?" heyrətlənən qız
soruşdu. "Heç bir kişinin yanında
olmamışam." Mələk Məryəmə
uşağın Allahdan gələcəyini
söylədi.  İnsan atası olmazdı.



Sonra mələk Məryəmə
əmisi oğlu Yelizavetanın
qoca yaşında bir uşaq
sahibi olduğunu söylədi. 
Bu da bir möcüzə idi.  
Tezliklə, Mary 
Elizabethi ziyarət
etdi.  Birlikdə 
Allaha həmd etdilər.



Məryəm Yusif adlı
bir adamla evləndi.  
Yusif Məryəmin körpə
gözlədiyini öyrənəndə
kədərləndi. Başqa bir
kişinin ata olduğunu
düşünürdü.



Yuxuda Tanrının mələyi Yusifə bu
uşağın Tanrının Oğlu olduğunu
söylədi.  Yusif Məryəmin İsaya
baxmasına kömək etməli idi.



Yusif Allaha güvəndi və itaət etdi.  O, ölkəsinin
qanunlarına da əməl etdi.  Yeni bir qanuna görə, 
o və Mary vergilərini
ödəmək üçün məmləkəti
Bethlehemə
getdilər.



Mary körpəsini dünyaya
gətirməyə hazır idi. 
Ancaq Yusif heç bir
yerdə otaq tapa bilmədi.  
Bütün
mehmanxanalar
dolu idi.



Yusif nəhayət bir tövlə tapdı. Orada körpə
İsa anadan olub. Anası Onu heyvanların
yeməyinin qoyulduğu bir yerə,
axırda qoydu.



Yaxınlıqda çobanlar yatan sürülərini qoruyurdular. 
Allahın mələyi göründü və onlara
gözəl xəbərləri bildirdi.



"Bu gün sənin üçün David şəhərində Rəbb Məsih
olan bir Xilaskar doğuldu. Körpəni
yemlikdə yatdığını görəcəksən."



Birdən daha çox parlaq mələklər peyda oldu, 
Allahı təriflədi və "Ən yüksək və yer
üzündə sülh içində olan Allaha izzət,

insanlara xoş niyyət"
dedi.



Çobanlar tövləyə tələsdilər.  Körpəni
gördükdən sonra qarşılaşdıqları hər
kəsə mələklərin İsa haqqında
dediklərini söylədilər.



Qırx gün sonra Yusif və Məryəm
İsanı Yerusəlimdəki məbədə
gətirdilər. Orada Simeon
adlı bir adam Körpəyə
görə Allahı tərifləyirdi,
Rəbbin başqa bir

xidmətçisi
olan qoca

Anna isə
şükür
edirdi.



Hər ikisi də İsanın Allahın Oğlu, 
vəd olunmuş Xilaskar olduğunu
bilirdi. Yusif iki quş
qurban verdi. Bu,
yoxsul insanların
yeni doğulmuş bir

uşağı Rəbbə
təqdim
edərkən
gətirmələri
lazım olan
Allahın
qanunu idi.



Bir müddət sonar
xüsusi bir ulduz
Aqil İnsanları bir
şərq ölkəsindən
Qüdsə apardı.

"Yəhudilərin Kralı olaraq
anadan olan haradadır?" 
deyə soruşdular.  "Biz Ona 
ibadət etmək istəyirik."



Kral Herod Müdriklər
haqqında eşitdi. 
Çaşqınlıqla İsa 
tapdıqlarını söyləmələrini
istədi. "Mən də Ona 
ibadət etmək istəyirəm" 
dedi Herod.  Ancaq yalan
danışırdı.  Hirod İsanı
öldürmək istəyirdi.



Ulduz Müdrikləri Məryəm və Yusifin kiçik
Uşaqla birlikdə yaşadığı evə apardı.

İbadətdə diz çökərək səyyahlar
İsaya zəngin qızıl və ətir
hədiyyələri verdilər.



Allah Ağıllı İnsanları gizli
şəkildə evlərinə dönmələri
üçün xəbərdar etdi.  Hirod
qəzəbləndi. İsanı məhv
etməyə qərar verən pis
hökmdar, Beytlahimdəki bütün
oğlan uşaqlarını öldürdü.



Ancaq Hirod Allahın
Oğluna zərər verə
bilmədi! Yusif yuxuda
xəbərdarlıq edərək
Məryəmlə İsanı Misirdə
təhlükəsiz yerə apardı.



Hirod öldükdə Yusif
Məryəmlə İsanı Misirdən geri
gətirdi.  Cəlilə dənizinin yaxınlığındakı
kiçik Nazaret şəhərində yaşayırdılar.



İsanın Anadan Olması

Allahın Kəlamından, İncildən bir hekayə,

tapıldı

Matta 1-2, Luka 1-2

"Sözlərinizin girişi işıq verir."
Məzmur 119:130



Son



Bu İncil hekayəsi bizi yaradan və Onu tanımağınızı istəyən
ecazkar Tanrımızdan bəhs edir.

Allah bilir ki, günah adlandırdığı pis işlər görmüşük.  Günahın
cəzası ölümdür, ancaq Allah sizi o qədər çox sevir ki, yeganə
Oğlu İsa'yı xaçda ölmək və günahlarınıza görə cəzalandırmaq

üçün göndərdi.  Sonra İsa dirildi və Cənnətə evə getdi!  İsa 
Məsihə inanırsınızsa və günahlarınızı bağışlamasını istəsəniz, O 

bunu edəcək!  İndi gəlib sənin içində yaşayacaq və sən də Onunla
əbədi yaşayacaqsan.

Bunun həqiqət olduğuna inanırsınızsa, bunu Allaha deyin:
Hörmətli İsa, inanıram ki, sən Allahsan və günahlarım üçün öləcək

bir insan oldun və indi yenidən yaşayırsan.  Xahiş edirəm
həyatıma gəl və günahlarımı bağışla ki, indi yeni bir həyat qazana
biləcəyəm və bir gün əbədi olaraq Sənin yanında olum. Sənə itaət

etməyimə və sənin üçün övladın kimi yaşamağımda kömək et.  
Amin.

İncil oxuyun və hər gün Allahla danışın! Yəhya 3:16
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