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በድርየ ግዘየ ይፋት እግዞር 
መሌክ ገብሬል ማርያም 
ይወርያ የይኩፋነነ የዘየ 
ትሽር ገረዴ ናኼንም 
ኹታም … 



“አኽ በደናኽ ትከ ይቾናቴ ኧርችም 
ትጨንቴ ሽመታ ኢየሱስ 
ትብዬቴ ኹትም ንቅ ይኸረቴ 
የርቅ ኸረ የእግዘር ኧርች 
ይውሪቴ ኸትም የዘላለም  
          ይረግስቴ  
          መንግስተታም  
              ኤያረቅ  
              የዘላለሙ”  
              ባረናም፡፡ 



ማርያምም “ምስ አናገባኹ 
ገረ ድንኹ መምር ይኸር 
ዝ? ባረቸንም ገብርኤልም 
ዥምፕረም “የርቅ የኸሬ 
እግዞር ደረባ ቧኸ 
ይኽርቴ የእግዘም 
ኧርች ይውሪቴ” 
ባረናም፡፡ 



ደቦዋኽ ኤልሳቤጥም 
በግርዝና ኧርች ትጨንቴ 
ባረነም፡፡ ዝም ታምር 
ባነ በኽም ግዞና 
ማርያም የኤልሳቤጥ 
ታዤ ተረሳችም 
በአት እጋ እግዞር 
አመስገኖም፡፡ 



ማርያምም የዮሴፍ 
ፈቶያም ባነ። ዮሴፍ 
ማርያም ኼት አርዋ 
የኸረች ኸማ ኻረም 
አዘነ።ዝ ትከ የንጎድ 
ሰቡ ባረም አሰበ። 



ይእግዘር መሌክ የዮሴፍ በበርዛዝ 
ትየንም፡፡ ዝኽ ኧርች ይእግዘር 
ትከው ባረንም፡፡ ዮሴፍም 
የማርያም የኢየሱስ ወሄኹማ 
ትጠብጤ ይረዳና ባነ፡፡ 



ዮሴፍም የእግዘር ታመንም ታነ ታዘዘም፡፡ 
ያገገኹታም ህግምታ ታዘዘም በገደር ኽግ ሳቢያ 
ሁታም ማሪያምም 
ይትጠፍሜ ቤቴልኼም  
ወንዶ፡፡  



ማሪያም ትከኽታ ትጠኔ 
ተዝጋጀችም ባነ፡፡ 
ቢኸርም ዮሴፍ አት 
መደር አንረኸቦ ባነ 
እንም ያፎነቦ 
መደር ሜናም 
      ባነ። 



በቀጥወ ዮሴፍ የቀርሺ ቤት ነከመ በኸሜ 
ትከ ኢየሱስ ተጨነ ኧሬ 
ቢበሮፔ መደር ጎተረቸንም፡፡ 



በኽም ገነ ዋጋኽኖ በምሣረ ቲቅርቦ ተከተማ 
ውጤ ያተሮ ዜማንቸ ባኖ፡፡ 
       ይእግዝረም መሌክ  
       የኽኖኼ ቸነም ይኸር 
            ዘንጋ ኦዶኖም፡፡ 



“ኧኳ በዳዊት ከተማ ያተርፉ ኽትም ጔታ የኸረ 
ክርስቶስ ተጨነንኹም፡፡ ትኸ ኧሬ 
       ቢበሮ መደር በጎተርዬ 
        ትንኸቦሽ” ባረኖም፡፡ 



“ጠነቃር ብዘ የሰሜ መሌካ ተመሌክ ኹታ 
ባነቦ ኽኖም ክብር በፎሬ በሰሜ 
       ይእግዞር ይሽር ሸናት  
           ባፈር እግዘር 
 
 
 
 
 
 
                  የረመደኖ ሰብ 
                  የኸር” ባሮ፡፡ 



ዜማንቸ ሞኽኖ አፈጠሮም ትኸ የትጨነው 
መደር ቸነቦም፡፡ አንቐ መሌክ የባረኖም 
ኸማ የዝ ትከቃር ይመታ ኦዶም፡፡ 



ተአረባ ኸረ አንቐ ዮሴፍም  
ማርያምም የኢየሱስ 
የእየሩሳሌም ቤተ-መቅደስ 
አቸነዊም፡፡ በዛ ኼም 
ስምኦን ይውሪ ምስ 
የእግዞረ ትኸታታ 
ሽክሮት አትቀነበም 
እንጎድም የጎይታ 
ታገኽር ጉርዝ ምሽት  
እግዘር ሽሑር  
ባረቸንም፡፡ 



ኼችመኖም እየሱስ ያአለም 
ጥዛ እግዘር ትኸ ወኽሮታ 
ሣኽሮ ባነ፡፤ ዮሴፍ ኼት 
የብንይት ጭዋጩንየ 
አቀነመ ዝህ የእግዘር 
ቅጫ ዜጋ እንም 
የበኸር የትጨን 
ኧርች የጎይታኼ  
ያትቀንቡዬዋቸን  
ነረቦ ቢውሪው፡፡ 



ንቐ ሳኽሮ ሰብ 
አት ያትራየ 
ዀዀብ ተረንና 
ኢየሩሳሌም  
አቸነኖም፡፡ 
 
 
 
“የትጨገ የአይኹድ 
ንጉስ ኤቴ ነራ? የኼት 
ንሰግድ ኔሌ ቸነላም” 
ባሮም ተሳሮም፡፡ 



ንጉስ ኼሮድስ ይኽሮ ሰብ 
ዘንጋ ሰማ፡፡ ኼሮድስም 
“ትትረ ኸበዊ እያም 
ዊት ኹ የትስኹሮታ 
ኧሰቅድረ ኸማ ቶይ ንሾ 
ባረኖም፡፡” የውረኹታም 
አገበረ፡፡ ኼሮድስ የኢየሱስ 
ሻምባነ ይቀጥሬ፡፡ 



ኹኹበታ የዛይኽሮ ሰብ ማሪያምም  
 ዮሴፍም ትኸኽመታ ያኖበ መድር  
    አቸኖም በአሰበዊም ጋሙ 
    ይፍት ይፍት ወጠቆም 
          ሰገደለም ወርቅ 
          እጣን፣ ኮርቤ 
          አበዊም፡፡ 



እግዞረም ቴኽሮጥ 
የገንኹና ትዥበሮ 
ኸማየዛ ሰብ 
አዘዘኖም፡፡ 



ኼሮድስ ንቃር ማቸምዝህ 
መጥጥ ንጉስ የኢየሱስ 
ያጠፌሸም ታነ በቤተል 
ኼም ያነቦ ትኸ እንም 
አትቐጠረኖም፡፡ 



ቢኽሪም ኼሮድስ የእግዞር 
ትኸ ይቀጥ አንኹረለ፡፡ 
እግዞር የዮሴፍ በበረዛዝ 
ትይኖ ንጐስ ኼሮድስ የትኸ 
ኢየሱስ ይቄጥኔ 
ይሸ የኼረ አደንም፡፡ 
ሁታም ተበሩሶታ ጋሙ 
ግብጽ ገነ ወረም፡፡ 



ንጐስ ኼሮድስ በሞት  
አንቐ ዮሴፍ ትኸኼታ  
ታዶተታ ተማሪያም  
ጋሙ ጥበጠኖ 
ተግብፅ  
 
 
 
 
ዥበረም፡፡  
በገሊላ ብኽሬ አቅናቢያ 
ቢረኽዊ በናዝሬት ርስዓ 
ከተማ ቋን ይረብሮ ባነ፡፡ 



የእየሱስ ወትጠን 
 

አት ወግ ተጔታ ቃር በመጣፍ ቅዱስ 
 

ደኔ ይረኽዊ 
 

ማቴዎስ 1-2 ፣ሉቃስ 1-2 

“የቃራኽ ወፈንቻ ጭት ይብ”፡፡ 
እግዘር እንም ዘንጋ ቲኽልቅ 



ቀጥወ 



ዝኽ የመጣፍ ቅዱስ ወግ ኢና የኸለቀም ይናሜም 
ወግ የኸረ ይግዘረንዳ ቃር ይዝረክንደ። ዝክም 

ኹት ትኽሮኸማ ይሸ። 
 

እግዘር ባጢር ባረም ይጠራን ሙጥጥ ዘንጋ 
የቾትነኽማ ይኽር። የባጢርም ቅጣተታ ሞቱ፣ 

ዘንጋጭን እግዘር ንቃር ይረምድኹ አትም ትከታ 
እየሱስ በመስቀር ፎር ይሞትኽማ፦ ዝክም 

የባጢራኹ ይትቀጣኽማ ናዀንም። ተኽም አንቐ 
እየሱስ የረብስወቴንየ ተዠፐረምታነ ገነቴንዬ ቤተቴ 
ወረም! ብየሱስ ባመርኹም ባጢርማኹ አፉ 

ይብርኹኽማ በትራዘዝኹ ኹትም ያሟን! ኹትም 
ይቸንምታ እዃ ባኹ ደን ይረብር። ኽምየኽሬ 

የንተዘላለም ተኹታ ጋሟ ትረብሮ። 



ውረም ዛታው ባኹም ባመርኹ ፦ የእግዘር ዝካ 
በረዊ ፤  

ኑንድ እየሡስ፣አኽ ይግዘር የኸርኸኸማ እኽር፣ ዝክም 
የባጢረና ትሞትንዬ ሰብ ኸርኸም፣እዃም አያም 

ኽርኸም ትረብር። ኽዳሽ የረብሰወተኔንዬ ንኸኒምታነ 
ደባና አፉ በሬ፣ እዃ ገደር ለብስወት ይረብሬኽማም 

አት ከረ የንተዘላለም ታኽ ጋሟ እረብሬ 
አርቴ።አኽም እቴዘዝኽማ የተካኸኸማ እረብርኽማ 

እግዜ። አሚን።  
 

መጣፍ ቅዱስ አንብቦ ዝክም በከረ ከረታ ተጔታ 
ጋሟ ተዛንጎ!  
ዮሐንስ 3:16 
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