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خدا فرشتھ دور، ا زمانل فره 
وژ جبرئیل کل کردی ارا ژن
جوون و خوشبو یھودی گی 

.اسمی مریم بی



ارانتھتوکوری : اووتیھ خدا 
وه مااو . مسیحمایھ دی اسم بنیھ 

.  بیتھ تاثیرگذارترین کور شناخ
.مکیحکومت او ارا ھمیشھ 



چطور متونی ھونھ چی بو؟ 
رد چیھ دتی وتعجبا سوال کای 

و وتی ھوچ پیای اگرد مھ 
وتیھ مریم فرشتھ .نوویھ
.  مایخدا ال آیل ا 

اسم باوه پیای و 
.نیھارانی 



یم گی فرشتھ وتیھ مراع بعد یگی 
ی میمزای الیزابت ا سن باال آیل

یوجھ . ارانھ ماتیھ دی
بعد . معجزه بیھم 

کمی مریم مدت 
دیتی و الیزابت 

یک خدائون اگرد 
.کردپرستش 



مریم اگرد کوری و اسم 
.یوسف نومزدی کردی

ناراخت بی اع  یوسف 
یگی مریم انتظار آیل 

مکرفکره او .دری
پیای ترک دی 
.اع آیلھ سھباوه 



اع خاو فرشتھ خدا وتیھ 
.یوسف باوه ای آیلھ خدایھ

ارا مراقبت عیسییوسف 
.کمکھ مکردیھ مریم



یوسف ایمان آوردی و ا خدا اطاعت 
ا قانون و .کردی

ای اطاعت کشوره 
.مکردی



جدید یھ بیھ گی او قانون گی چون 
گرد مریم اع شھر و 

الحم بچن بیت 
مالیات تا 

.بئنوژون 



مریم آماده ا دی آوردن 
یوسف ا اما .آیلی بی

ھوچ جایی اتاقی ا دی 
کل مسافر.نکردی
.لھ پر بینخونھ 



جره گومسیج .آخرسر یوسف جایی ارا منن کردیھ دی
او ھوسونیھ نوم دایی .دیھتھ 

غذا حیوونلھ جایی .آھری
.نوممکنیھ 



خدا فرشتل.ا وره شونل ا گلھ وژون مراقبتونھ مکرد
. ظاھر بین و خبرل عجیبونی دا

نوماع کت تولدی ایمرو 
.شھر



.مسیحھسای گیداوود ناجی کسی تولد 
.دینوم آھره مکینھ اع آیلی 



تھ و یگال قیل فره ای فرش
.نورانی ظاھر بین



عبادت کرد و وتون شکوه و خدائون 
جالل ھن خداییکھ گی باعث آرامشھ 

.  ھسپاک آیمل نوم اع و 



.شونل اع جا وژون آروم وقرارون نیاشت
ی دین آیلھ وه ھر کی مرسیان موتون گبعد 

.فرشتل درباره مسیح چن وتیھ



چھل روژ بعد یگی یوسف و 
مریم مسیح برد ارا معبدی 

پیای وه . بیت المقدساع 
شمعون خدا ارا اسم 
.ستایش مکردیآیل 



ھردک مزونستون مسیح کور 
ا نجات دھنده گی ھر .خدایھ

یوسف دو . وعده ای داویتی
.قوربونی کردیپرنده 

دستور خدا بی ارا یھ 
فقیر مردم  

موقع 
گی آیلی 

.دیمایھ 



گری بعد، بری نورانی اع آیمل 
ارا بیتدانا اع شرق کشور ھتن 

حاکم ھارکو کی او .المقدس
مسیحی لھ؟



ھر دو پادشاه اع وجود 
.آیمل دانا آگاه بیناداشتن 

زحت اع اوون و 
کی اع وجود پرسیون 

مسیح خبردار داشتن 
وت منی او ھرود .بینونا

عبادت بکم ولی دوروعھ 
میاتی و مگست 

.بکوشیمسیح 



رد پیال دانا چن وره ال مالی گی یوسف و مریم وگ
زانوئونعبادت ارا .آیل گوجرن زندگینھ مکرد

ھدیھ ل گرون مسافرل .دا
وگرد جور عطر قیمتی 

.داطالئون 



خدا ھشدار دایھ پیال دانا تا وه 
ھردک .بان ارا مالدوزیا 

مگستی او .عصبونی بینفره 
و ای پادشاه . نابود کیمسیح 

کل کورل اع بیت لحم شروره 

.کوشتویتی



ولی ھردک نتونستون 
!  داآسیبی بئن ار کور خ

اع نوم خاو ھشدار دایھ 
یوسف گی مریم وگرد 
مسیح بور ارا جا امنی 

.اع مصر



موقع گی ھردک ا 
مریم یوسف ، چندنیا 

مصر اع مسیح و 
.داتیاگل 

اوون
اع شھر گوجری اع ناصره 

اع ) نزیکی فلسطیناع شھر گوجری (
.ددریاچھ جلیل زندگینھ مکرنزیکی 



مسیحا دی ھتن 

داستانی ا گپل خدا ، انجیل

ا دی بی ا

لوقا2-1) نویسنده انجیل(متی 

."ھومھاول کلملتون نور و روشنی میھ ا "
130:119مزمور 



آخر



داستانل کتاو مقدس انجیل وه ایمھ اع خدایی 
و آوردیھ وجود و میتی گی ایمھ اعجیب موشی گی ایمھ 

.بشناسیم

خدا مزونی گی ایمھ چھ کارل گنی انجام مون دایھ گی
مجازات معصیت مردنھ ولی خدا . معصیتھاسمون 

ل ھومھ فره دوسھ موری و تنیا کوری عیسی مسیح ک
.  یکردی تا وه صلیب کیشیا و ارا گنال ھومھ مجازات ب
لی بعد اوه عیسی مسیح گل آوردیھ زندگی و چی ارا ما

سی تا اگر اوت باور داشتوی و اژینی بپر! بھشتیعنی 
!مکیگنالت بوخشی ، او ای کاره ارانتھ 



باور درینو گی حقیقت یسھ ، ای اگر 
:خدالھ بوشھ جملھ 

نھ وبیمھ باور درم گی تو خدایی ! عیسی مسیح عزیز
.یمکآیمی تا جلو گنال مھ بگری ، و تو دواره زندگی 

ا و گنال مھ بوخش تبوری مکم وه زندگی مھ تقاضا 
رد بتونم زندگی جدیدمی داشتوی وروژی ارا ھمیشھ اگ

ورت کھ تا اع تو فرمون بورم و جور ککمکم .تو بوئم
.آمین. ارا تو زندگی بکم

16:3جان .بھھر روژ انجیل بخون و اگرد خدا گپ 
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