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إطاع وال أزرف . یویف غ ربي د إطاعتیومن 
یان أزرف أشكو . نتمازیرتنس

س مریم نتا د إدا ، نلجدید
لحم، بیت ؟ لولنغ ماني 

 .أیوكم إرّكاین

مریم تسیكل إ تكاتین 
إتیھال س یان أركاز 

.  إیمنء یوسف
إكاتین یوسف إحزن 
غلیغ إسن إزد مریم 

إغال . داتقل سأفروخ
إزد أركاز یاضنین 

 .أیكان بَّاس

 "؟رایك غایامامكنا "
اودجین ".تاراضتتسقسا 

إنا ." لیغ د تاكرا ن أركاز
إمریم أتي أفروخ رادیاشك 

أرایلي تاكرا . غدار ربي
 .ن بَّاس غ لبشاراد

مریم توجاد تكاتین 
.  أتارو أفروخ نس

ماش یوسف أوریوف 
تامقصورت غ تاكرا 

كولو تِكماو . نماني
 .أعمرن

تاّوارغیت، إنا أنیر نربي إ غ 
یوسف أتب أفروخاد إكا إویس 

إكاتین یوسف رایمعاوان د . نربي
 .مرین غ أحضو ن سیدنا عیسى

أنیر إ مریم أتي إنَّا 
إلیزبیث إلیس ن عمیس 

تكاتین راتارو یان 
.  أفروخ غلیغ تمقور

.  تكاتین تكا تامكریوت
سیات الوقت إقربن، 
.  توَكا ماري إلیزابیث

 .سبّْحن إ ربي
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تزري كوزمراو غلیغد 
نوسان، یاوید یوسف د مریم 

.  'أورشلیم'عیسى س تانغا غ 
إال غین یان أركاز داستینین 

سمعان یولغ ربي ف أفروخ، 
'  حنة'تسنمر 

لخادمت تفقیرت 
 .طیادتربي 

إباین أمضان إمقورن أنیر د دایتسباحن توزوایت 
المجد نربي غ العُلى د آكال إال : "ربي داتینین

راینبض تانفروت، د الخیر كیس    
 ."میدن         

تسرست إنّاس . غین غ إلول أفروخ عیسى. یوفاد یات تكّميیوسف 
غ ماتي داتسراسن 

 .إ إمودارتیرام 

سینیتسن أتي سیدنا ِسن 
عیسى إكا إویس نربي، 

إسفاسكا یوسف س . أمكدي
تكاتید ختاد . سین ن أتبیرن

إكان تامزواروت لي إنا 
كیس ربي أْستْفكن 

غلیغ امزالضن 
ادقدمن ران 

لجدید افروخ 
 .ربيإ 

غلیغ زران . امكساون س أخدوشحورماند 
 .أفروخ نان اكولو ماتنا انكلوس غ سیدنا عیسى

إباین أنیر نربي . تامانس، إكاتین إمكساون داتحراسن إھراي إكنغ "
إلوال دارم غاساد . إحالنإنغمیسن إنایاسن د                           
ن داوود یان أمكدي غ إغرم                            
إكا المسیح                            
راتافت . نربي                           
 ."أفروخ إكن                           
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ھیرودس أوري ماش 
زضار أیضرا إیویس 

تاغضفت یوسف ! نربي
غأماس نیضص، یامز 

مریم د سیدنا عیسى 
 .ْسْلبّرْ المان غمصر

إتري أمیغیس س تكمي إنبض 
لیغ تعیش مریم د یوسف د 

أحونّْر س . أفروخ مّزین
تامایت، إفكا إنموّدا إ سیدنا 

عیسى تارزیفت أباغور زَك 
 .ؤرغ د توّجوت

، أوضفیرأزمز غیان 
إنبض یان إتري 

نإنبَّاضن غیان تمازیرت 
.  أر القدسأسنقر 

إلولن أكلید ولي مانزا "
.  سقسان" ن یوداین؟

 ".نرا أتنعباد"

ھیرودیسإموت لیغ         
دیوید یوسف مریم 

.غمصرسیدنا عیسى 

غتمازیرتكاتین زدغن 
 .الناصرة إمزین تَمان إلن 

ربي أمیغیس أوردیْورین س إحذر 
إكاتین ھیرودیس . تكمینس تانتال

إكلي تافاسا أفاد أیدمر . إمرفي
إنغا أمیغیس إجان . سیدنا عیسى

 .كولو إفراخان مّزین غ بیت لحم

إكلید ھیرولد إسفلد 
غومتوس، . فلمجوس

إسوتراسن أداء تینین 
.  غلیغ أوفان سیدنا عیسى

ریغ أتعباداغ : "إنّا ھیرود
لكن إكاتین ." أوال نكي

ھیرودیس . دایسكیركیس
 .إرا أینغ سیدنا عیسى
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.دغیتعاواد أدلیس ن أفوزار فربي لي أغ إخلقن د ولي أغ إران أتنیسان

لعذاب . لي مي إتسما ذنوب, سبحانھ إسن إزد نسكر كرا لفعال إخشنربي 
و لكن سیدي ربي احباك باھرا اشكو یوزند إیویس , ندنو باَكات الموت

امیكاتین اورید . افاد ایمت غ أنشا سلعذاب نذنوبنك, سیدنا عیسى, األوحد
إغ تومنت سربي سقسات اداك . سیدنا عیسى سلحیاتنس ادو تكمینس الجنة

.ادیداس تزداغت ابدا, رادیاشك اَكیك احیو غیك. راستیسكر. اغفر ذنوبنك

 :إني غیاد إربي, تومنت إزد ختاد تَكا نیتإغ 
لي ازد كیي ایَكان ارَكاز , اونمغ ایزد كیي ایَكان ربي, احنین اینو المسیح
حورما أشكید ستودرت إنو تغفرت , غیك تعیشت داغ, رایمت فذنوب اینو

افاد اداري تیلي داغ لودرت نلجدید افاد أِدلیغ ْغتَمانك , إیي ذنوب إنو
 .عاونیي غطاعتنك نتودرك د تودرت ن إیویك. یان واس أبدا

16:3یوحنا .أُدلیس ن أفوزار د ساول د ربي ُكد آسْغْر 

تاللیت نلمسیح

لحدیث غ أوال نربي، أودلیس أفوزار

إالَّ غ

2-1لوقا  2-1ماثیو 

 ".تیفاوتن ووال نك دایاك أكسوم "
130:119مزمور 

ي  تُّمِ
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