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Berî demek dirêj, Xwedê melek 
Gabriel şand cem keçek ciwan a 
şehîn a Cihû ya bi navê Meryem. 
Wî jê re got: "Dê kurekî te hebe 
û Navê wî Jesussa bi nav bike. 
Dê ji wî re Kurê Yê Herî 

Berz bê gotin. 
Ew ê her û her 

padîşahiyê 
bike."



"Ev çawa dibe?" keçika ecêb 
pirsî. "Ez ne bi tu zilamî re bûm." 
Melek ji Meryemê re got ku 
zarok dê ji Xwedê were. 
Dê bavê mirov 
tune bûya.



Melek wê hingê ji 
Meryemê re got 
ku pismamê wê 
Elizabeth di 
pîrbûna xwe de 
zarokek çêdike. 
Ev jî mûcîze bû. 
Zûtirekê, Mary çû 
serdana Elizabeth. 
Wan bi hev re 
pesnê Xwedê dan.



Meryem bi 
mêrikê bi 
navê mansiv 
re zewicî bû. 
Josephsiv 
gava fêr bû 
Meryem li 
benda pitikek 
bû xemgîn bû. 
Wî digot qey 
zilamek din 
bav e.



Di xewnekê de, melekê Xwedê ji 
Josephsiv re got ku ev zarok 
Kurê Xwedê ye. Josephsiv bû ku 
alîkariya Meryemê bike ku li 
Jesussa binêre.



Josephsiv bi Xwedê bawer kir û guh da wî. Wî her 
wiha guh da qanûnên welatê xwe. Ji ber qanûnek 
nû, ew û Meryem çûn 
bajarê xwe, Betlîsê, 
da ku bacên 
xwe bidin.



Mary amade bû ku 
pitika xwe bîne. Lê 
Josephsiv li cîhek 
odeyek nedît. Hemî 
xan tijî bûn.



Finallysiv di dawiyê de aramiyek dît.  Li wir, Pitikê 
Jesussa hate dinê. Diya wî ew danî nav manşetekê, 
deverek ku bi gelemperî 
xwarina ajalan lê 
dihatin danîn.



Li nêzikî, şivan keriyên xewa xwe diparastin. Melekê 
Xwedê xuya bû û xebera nuvaze ji wan re got.  
"Thisro li bajarê Dawid Xilaskarekî 

ku Xudan 
Mesîh e ji 
we re çêbû.  

Hûn ê bibînin ku 
Pitikê di axirekî 
de razaye."



Ji nişkê ve, gelek milyaketên geş xuya 
bûn, ku pesnê Xwedê didan û digotin, 
"Rûmeta Xwedê li Bilind û ser rûyê 

erdê, 

dilsoziya li 
mirovan."



Theivan bilez çûn hewarê. Piştî 
dîtina Pitikê wan ji her kesî re got ku 
wan tiştên ku milyaketan li ser saidsa 
gotine re hevdîtin kirin.



Çil roj şûnda, Josephsiv û 
Meryemê Jesussa anîn 
perestgeha Orşelîmê. 
Li wir zilamek bi navê 
Simeon Xwedê ji bo 
Pitikê spas kir, dema 

ku Anna pîr, 
xulamek din 

a Xudan, 
spas kir.



Herduyan dizanibû ku Jesussa 
Kurê Xwedê, Xilaskarê sozdayî 
ye. Josephsiv du çûkan kir 
qurban. Ev pêşniyara 
qanûna Xwedê bû ku 
digotin divê mirovên 

belengaz bînin 
dema ku ew 

zarokek 
nûbûyî ji 
Xudan re 
pêşkêş 
kirin.



Demek şûnda, 
stêrkek taybetî 
Mirovên Aqilmend 
ji welatekî Rojhilat 
ber bi 
Orşelîmê 

ve bir. "Yê ku 
Padîşahê Cihûyan 
çêbû li ku ye?" wan 
pirsî. "Em dixwazin 
wî biperizin."



Padîşah Hêrodês li ser 
Aqilmendan bihîst. Bi 
pirsgirêk, wî ji wan 
xwest ku dema ku wî 
Jesussa dîtin jê re 
vebêjin. Hêrodês got: 
"Ez dixwazim wî jî 
biperizim wî." Lê ew 
derewan dikir. Hêrodês 
dixwest ku Jesussa 
bikuje.



Stêrkê Mirovên Aqilmend ber bi xaniyê 
rastîn ê ku Meryem û Josephsiv digel 
Zarokê biçûk lê dijiyan ve bir. 
Rêwiyan diperizin çokan, 
diyariyên zêrîn û bîhnxweş 
ên dewlemend dan Jesussa.



Xwedê Mirovên Aqilmend 
hişyar kir ku bi dizî vegerin 
malê. Hêrodês hêrs bû. 
Serwerê xerab biryar da 
ku Jesussa tune bike, li 
Beytlehmê hemî pitikên kur 

kuştin.



Lê Hêrodês nikaribû 
zirarê bide Kurê! 
Josephsiv di 
xewnekê de kirî, 
Meryem û Jesussa 
birin ewlehiya 
Misrê.



Gava ku Hêrodês mir 
Josephsiv Meryem 
û Jesussa ji Misrê 
vegerandin. 

Ew li bajarê biçûk Nazaretê, 
li nêzîkê behra Celîlê dijiyan.



Jidayikbûna Jesussa

Çîrokek ji Xebera Xwedê, thencîl,

li tê dîtin

Metta 1-2, Lûqa 1-2

"Têketina Gotinên We ronahî dike."
ZEBR 119:130



Dawî



Ev çîroka Mizgîniyê ji me re behsa Xwedayê meyê 
hêja yê ku me afirandiye û ku dixwaze hûn wî nas bikin.

Xwedê dizane me tiştên xirab kir, ku ew gazî guneh dike.  
Cezayê guneh mirin e, lê Xwedê ji we pir hez dike wî Kurê xweyê 

yekta Jesussa şand ku li ser Xaçê bimire û ji ber gunehên we 
were cezakirin. Dûv re Jesussa vegeriya jiyanê û çû mala xwe 
çû Bihuştê! Heke hûn bi Jesussa bawer dikin û ji Wî dixwazin 

ku gunehên we bibihûre, Ew ê wiya bike! Ew ê were û nuha 
di we de bijî, û hûn ê her û her bi wî re bijîn.

Ger hûn bawer dikin ku ev rastî ye, ji Xwedê re wiya bibêjin:
Jesussa delal, ez bawer dikim ku tu Xwedê yî, û bûyî zilamek 

ku ji bo gunehên min bimire, û naha Tu ji nû ve dijî. Ji kerema 
xwe werin nav jiyana min û gunehên min bibaxşînin, da ku ez 
nuha xwediyê jiyanek nû bim, û rojek herim her û her bi we 

re bim. Alîkariya min bikin ku ez guhdariya Te bikim û 
wekî zarokê xwe ji bo Te bijîm. Amîn

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