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زوكامي، أربي یسك لمالك أطاس 
غا إجن ثخدانت توذاشت جبریل 

ینایاس، . قناس مریمتموصبیحت 
. أغام ییري میم سماث عیسى"

س أسراغان 
. نوجانامیس 

إحكم أذیقیم 
."إربدا



ماماش یزمار"ثتعجب ثاحنجاث 
نش عماص ما "" ؟أذییري مانایا

لمالك ." دجا دجیخ أك وایاز
یناس إ مریم أحنجارا 

أدیاس زغا أمزیان 
بو وایتیري . أربي
باباس شان 

.زي إوذان



یناس إ مریم قا یدجیس نعزیزم لمالك 
دجا إلیزابیث رانتاث ثوسازد دیسث رامي ث

ذي لعوما ن مریم ذي 
ثانیتین ذ . نيروقث 

.  رانتاثلموعجیزا 
مریم وثعطاشا 

غا یدجیس ثروح 
.  إلیزابیثنعزیزس 

غا أربي دعانت 
.إذسنتسثناین 



جا إخظبیت إجنمریم 
.  قناس جوزیف

جوزیف إقیم ذایس 
رحار أطاس میكسن 
إال مریم غاس دیسث 

إتغیراس . أطارو
باباس أوحنجاني ذ 

.وایاز نغنيشان



إ ثیاجا، لمالك ن أربي یانایاسذي 
جوزیف أحانجار ني باباس ذ 

اوان جوزیف صافي یبذا إتع. أربي
.مریم حوما أضابان عیسى



.  یتیق ذي أربي و یطاعاسجوزیف 
إ رحكام ن و جایطاعا 

.نس رانتاثمورث 



مریمذ ، جوزیف رحكام ذجذیذن یاجان سرسباب 
قناس غا ثندینت نسن أوحان 
أضخطسن حوما باثلیھیم 

إ مین خاسن 

.خاسن إحكمنواني 



مریم جاث وجذ حوما 
ماشا . أغاس یخرق میس

واوفین بو ماني غازذغن
أومي دعقبان غا 

ماني . ثندینت نسن
كاران 

إوذان مارا 
.إعمار



. ىذایاس إكزایاذ عیس. جوزیف یوفا إجن وخام نیساذان
ثاساسیث كیجو قادوح میندي 

روحوش تاتان 
إمندي ذو 

.روم



ایم إ مریم ماني ثزایاذ، جا ذیني إمیسان ن ربأطاف 
أربي . حطان ثحیماث نسن إكطسن

حوما إباند 
أسنییني 

رخبار إكس 
.فارحن



خرق داود ین ثندینت ذي نھارا ذانیتا إكانیو 
.غیسنجمنإكنیو أماسیحي غاكوم 



ات، رحساب، بانند أطاس ن لمالكاث ذایس ثفواساكین 
نتشكار "غا أربي و قارن، تدعان 

ذي یاجانا أربي 
إ سناج ذ 

، سرام ثمورث
تصبح نیث ذ 

."إ یاریازن



ن ربایم أوزرن غا وخام إمیسان 
ن أمي زرین أحنجار ني أمزیا. نیساذان

نان إیاوذان كورشي خ ماناسن نان 
.ني خ عیسىلمالكاث 



یوم أواري مانایا، جوزیفأربعین 
ذ مریم كسین عیسى غا 

جا . ذي لقدسرمعبذ 
إجن قاناس ذیني 

سمعان یشكار أربي 
روقت ذي عیسى، غ 

ثوساث إیجن ذیشت 
تخدانت نتاث قاناس أنا 

.أربيثشاكار أربي ن 



س إذسن سنن إال عیسى ذ میسثناین 
ن أربي، واني إن إخاف ذاسن 

یوشاأربي یاوار یناسن 
جوزیف . یعثقأكنیو 

إ ثناین ن إغاساسن 
.  ن أربيإسم س یجذاذ 
إذاسن أربي ذمانیا 

إیوذان ینا أذغاسن 
إبوفریثن حمي غاسن 

.میثسنإخدجق شین 



أواري شوایت نروقث، 
یثري ویدجي أمنتا إجن 

شان یایازن ذي یندھد 
زي إدجان حكیمان 

شاق 

غا دخضرن أومي . لقدسغا 
ي ماني یدجا وان"، سقسانلقدس 

" إدیخرقن ذ أجدجیذ خ ووذاین؟
."نارزو أثنعبذ"



ھیرودس یتسرا خ أجدجیذ 
ني إدیوسین زي یایازن 

إسقساثن راناتا حما . شاق
ماني یدجا عیسى أسینین 
أجدجیذ . ثغافنحمي 

أزوخ "یناسن، ھیرودس 
. إسخارقماشا ." رانشأثعبذخ 

ھیرودس جاي 
أذینغ ازو 

.عیسى



ني دیوسین زي شاق إندھیثنیایازن 
إیثري ني غا ماني ثزداغ مریم ذ 

.  أمزیانجوزیف ذمیثسن 
خي یایازن ني ھوان 

وشیناس نسن فادن 
ذ إ عیسى ذھب 

.ماواذن واما 



أربي إعرماسن إ یایازن 
غا ثوذرین نسن ني أذعقبن 

.  ھیرودس جا إعصب. سرحس
حوما أدیادج عیسى، ینوى 

عاذ إنغا مارا إحنجان سویاني 
یااله 
خرقن 

.مثندینت ن باثلیھیذي 



ماشا ھیرودس وایزما أذ 
ثي ! أربيإضار میس ن 

ثیاجا إعرماس إ جوزیف 
حوما أذیاوي مریم د 

غا رامان ذي عیسى 
.مصرا



ھیرودس میاموث، 
یاراد مریم جوزیف 
زي ذ عیسى 

.  مصرا

ذي عیشن روحن 
، رةأناصقاناس تمزیانت ثندینت 

.إ ربحار ن جلیلأطاف 



عیسىن رموروذ 

إجن ثحاجیت زي یاوار ن أربي، اإلنجیل

أتافذ ذي

2-1، لوك 2-1متى 

".نواوارن نش تیش ثفاوتثواث "
130:119َمْزمور 



نھایة



ناإلنجیل ثقرانخ خ أربي نخ أمقران، ثحاجیت 
ن نكا إسن نشیأربي . إخرقانخ و یرزو أثنسن من یعنا

یث أسعوقب نرموعص. ثوعفنا نتا إقراص رمعاصي
أربي إسعزیكنیو سوطاص سویني. ذرموتنتاث 

غاص غیجن میس واھا، واخا إسقاذد غثمورث میس 
قناصقناص عیسى، إجیثن اثنغن خي جو كشوذ 

كیم صالیب حوما أكوم یسمح أربي خ رمعاصي ني إث
.  توتمتیمشا على سبت نسنوحوما دي ثوداث نوام 

نوام أدعیش غداخر عیسى أدیعقب غ ثمورث حوما 
.مارا، وكنیو مارا أكیس ثعیشم إربدا



ثومند إال منیا إكدجان ذتیضت، إني یوارا إ مارا 
نش عیسى، نش أومنخ إال شك ذ أربي،سیذي :یاربي

على سبت ذبناذم حوما أتموثذ سنخ إال ثدورذ 
اله خی. رمعاصي إنو، وروخا شك أقاش تعیشذ زیجذیذ

أراحید غثوذاث إنو سمحاي خ رمعاصي إنو، حوما 
أغاري ثیري ثوذاث ذجذیذ روخا، وإجن نھار أقاث 

عوناي حوما أشكخ أراي . إتسد أكیش إریخ إربدا
.أمین. أدعیشخ على سبت نش أم میش أمزیانوحوما 

! اإلنجیل وسیور أك أربي كور نھارغار 
16:3یوحنا
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