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ልደት የውሃንስ መጥምቕ

ሓደ እዋን፣ ዘካርያስ ዝበሃል ካህን ምስ ሰበይቱ ኤልሳቤጥ አብ
ይሁዳ ይቕመጡ ነበሩ። ንኣምላኽ ዝፈርሁ አረገውቲ እኳ
እንተ ነበሩ፣ ውላድ ግን አይነበሮምን።

ሓደ መዓልቲ ዘካርያስ አብ ቤት መቕደስ ዕጣን ክዓጥን
ዕጫ ምስ በጽሖ፣ ገብርኤል መልኣኽ ሃንደበት ተራእዮ።
ዘካርያስ ከአ ብፍርሂ ተዋሕጠ።



እቲ መልኣኽ ከአ ከምዚ በሎ፡ “ዘካርያስ፣ እግዚአብሄር
ጸሎትካ ሰሚዑልካ እዩ እሞ አይትፍራህ፣ ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ
ወዲ ክትወልድ፣ የውሃንስ ከአ ክትሰምዮ ኢኻ...”

...ንሱ ሓጐስን ተድላን ኪዀነልካ እዩ፡ ብልደቱ ኸኣ ብዙሓት
ኪሕጐሱ እዮም። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ዓብዪ ኪኸውን
እዩ እሞ፣ ወይንን ዜስክር መስተን ከቶ ኣይኪሰትን እዩ። ገና
ኣብ ከርሲ ኣዲኡ ኸሎ፡ መንፈስ ቅዱስ ኪመልኦ እዩ።
ንብዙሓት ካብ ደቂ እስራኤልውን ናብ እግዚኣብሄር ኣምላኾም
ኪመልሶም እዩ። ንሱ ብቑዕ ህዝቢ ንእግዚኣብሄር ኬዳሉ፡ ልቢ
ኣቦታት ናብ ውሉድ፡ ንዘይእዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን
ኪመልስ፡ ብመንፈስ ኤልያስን ብሓይሉን ቀቅድሚኡ ኪኸይድ
እዩ።”

ልደት የውሃንስ መጥምቕ



ዘካርያስ ከኣ ነቲ መልኣኽ፥ “ኣነ ኣሪገ እየ፡ ሰበይተይ ከኣ ዕለታ
ሐሊፉ እዩ እሞ፡ ነዚ ብምንታይ ክፈልጦ እየ?” በሎ።

እቲ መልኣኽ ከኣ፣ “ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝቐውም ገብርኤል
እየ፡ ክዛረበካን እዚ ድማ ከብስረካን እየ ናባኻ እተለኣኽኩ።
እንሆ ኸኣ፡ ነቲ ብጊዜኡ ዚፍጸም ዘረባይ ስለ ዘይኣመንካ፡ ክሳዕ
እታ እዚ ነገርዚ ዚዀነላ መዓልቲ ዓባስ ክትከውን ምዝራብውን
ክትስእን ኢኻ” በሎ።

እቶም እኩባት ሰብ ከኣ ንዘካርያስ ይጽበይዎ ነበሩ፡ እቲ ኣብ
ቤተ መቕደስ ምድንጓዩውን ኣገረሞም። አብ መወዳእታ
ወጺኡ’ውን ክዛረቦም አይከአለን፣ በቲ ዝሃቦም ምልክታት ግና
ራእይ ከም ዝረአየ ፈለጡ።

ልደት የውሃንስ መጥምቕ



ልደት የውሃንስ መጥምቕ

ድሕሪ ቁሩብ እዋን ከአ ኤልሳቤጥ ጠነሰት፣ “ጎይታ
ሕስራነይ አርሒቑለይ” ኢላ ከኣ ተሓጎሰት።

ኤልሳቤጥ ከኣ ወዲ ወለደት። አብ መበል ሻምነይቲ መዓልቲ
ከኣ ጎረባብታን አዝማዳን ክሰምይዎ መጹ። ከም ናይ አቡኡ
ከአ ‘ዘካርያስ’ ሰመይዎ። አዲኡ ግና፣ “ኖእ፣ የውሃንስ እዩ
ዝስመ” በለት። በዚ ፍሉይ ስም ከአ ኩሎም ተገረሙ።



ልደት የውሃንስ መጥምቕ
“እምበአር ነቡኡ ክንሓቶ”፣ ኢሎም ንዘካርያስ ሓተትዎ።
ዘካርያስ ከአ ንእሽቶ ሰሌዳ ለሚኑ፣ “ስሙ የውሃንስ እዩ” ኢሉ
ጸሓፈ። ሽዑ ንሽዑ ከአ አፉ ተኸፍተ፣ ክዛረብን ንምላኽ
ከመስግንን ከአ ጀመረ።

የውሃንስ ከአ ብመንፈስ ቅዱስ ዓበየ፣ መንገዲ ጎይታና ኢየሱስ 
ምጽራግ ክሳዕ ዝጅምር ከአ አብ በረኻ ይቕመጥ ነበረ። 



ብስራት ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ

አብ 6ይ ወርሒ ናይ ኤልሳቤጥ ጥንሲ፣ ገብርኤል 
መልኣኽ ናብ ናዝሬት ትበሃል ንእሽቶ ናይ ገሊላ ከተማ 
ኸደ...

አብታ ከተማ፣ ማርያም ትበሃል ድንግል ነበረት። ካብ 
ቤት ዳዊት ዝኾነ ዮሴፍ ዝበሃል ሰብአይ ከአ ተሓጽያ 
ነበረት። 



እቲ መልኣኽ ከአ ናብ ማርያም መጺኡ፣ “ኣቲ ምልእቲ ጸጋ፡ 
እግዚኣብሄር ምሳኺ እዩ እሞ፡ ባህ ይበልኪ፡ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ 
ኢኺ” በላ። ንሳ ምስ ረአየቶ ግና ሰምበደት፣ በቲ ሰላምታኡ ውን 
ተገረመት።

እቲ መልኣኽ ከኣ በላ፣ “ማርያም፡ ኣብ ቅድሚ 
ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ፡ ኣይትፍርሂ...”

ብስራት ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ



“...ወዲ ክትወልዲ፣ ስሙ’ውን ኢየሱስ ክትሰምይዮ 
ኢኺ...”

“... ንሱ ዓብዪ ኪኸውን፡ ወዲ ልዑልውን ኪብሃል እዩ፡ 
እግዚኣብሄር ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቦኡ ዳዊት ኪህቦ እዩ።

ንሱ ኣብ ቤት ያእቆብ ንዘለኣለም ኪነግስ እዩ፡ መንግስቱ ኸኣ 
መወዳእታ የብላን።”

ብስራት ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ



ማርያም ከኣ፡ “እዚ ግና ከይተመርዓኹ ከመይ ኢሉ 
ክኸውን ይኽእል” ብምባል ሓተተቶ።

“መንፈስ ቅዱስ ኪወርደኪ ሓይሊ ልዑልውን ኬጽልለኪ እዩ። 
ስለዚኸኣ እቲ ዚውለድ ቅዱስ፡ ወዲ ኣምላኽ ኪብሃል እዩ።
እንሆ፡ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድኪ እኳ፡- ንኣምላኽ ዚሰኣኖ ነገር 
ስለ ዜልቦ፡ - ኣብ እርግናኣ ወዲ ጠኒሳ ኣላ፡ ነታ መኻን 
እትብሃል እዚ ወርሒ እዚ ሳድሳያ እዩ፡” በላ።

ብስራት ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ



ማርያም ከኣ፥ “እኔኹ፡ ኣነ ባርያ እግዚኣብሄር እየ፡ 
ከምቲ ዘረባኻ ይኹነለይ” በለት። እቲ መልኣኽ 
ድማ ካብኣ ሐለፈ።

ብስራት ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ



በቲ ቕነ እቲ ማርያም ተንስኤት፡ ተቐላጢፋ ድማ ንዝባን 
ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት። ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ኸኣ፡ 
ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ።

ኰነ ድማ፡ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዔት፡ እቲ ሕጻን 
ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ። ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኣ፡ 
ብዓብዪ ድምጺውን ዓው ኢላ በለት፥ “ንስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ 
ኢኺ፡ ፍረ ኸርስኺውን ብሩኽ እዩ። ኣደ ጐይታይ ናባይ ክትመጺኸ፡ 
እዚ ኻበይ ኰነለይ፧”

ማርያም ንኤልሳቤጥ ትበጽሓ



“...እንሆ፡ ድምጺ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኩ ኣብ ከርሰይ ሕጻን
ተሰራሰረ። እቲ ኻብ እግዚኣብሄር እተነግረላ ቓል ኪፍጸም
እዩ እሞ፡ እታ ዝኣመነት ብርኽቲ እያ።”

ማርያም ድማ በለት፣ “ነፍሰይ ንእግዚኣብሄር ተዕብዮ፡
መንፈሰይ ከኣ ብኣምላኽ፡ በቲ መድሓንየይ፡ ባህ ይብሎ።
ውርደት ባርያኡ ስለ ዝረኣየ፡ እቲ ሓያል ዓብዪ ነገር ገይሩለይ
እዩ እሞ፡ ስሙ ቅዱስ እዩ። እንሆ፡ ካብ ሕጂ ዅሎም ወለዶ
ብጽእቲ ኺብሉኒ እዮም። ምሕረቱውን ነቶም ዚፈርህዎ
ንውሉድ ወለዶ ይነብር።”

ማርያም ንኤልሳቤጥ ትበጽሓ



ሓይሊ ብቕልጽሙ ገበረ፡ ንዅሩዓት ብሓሳብ ልቦም ዘረዎም።
ንሓያላት ካብ ዝፋውንቶም ኣውረዶም፡ ንተዋረዱ ኸኣ ልዕል
ኣበሎም። ጥሙያት ብጽቡቕ ነገር ኣጽገቦም፡ ንሃብታማትውን
ጥራይ ኢዶም ሰደዶም። ከምቲ ነቦታትና፡ ንኣብርሃምን
ንዘርኡን ዝነገሮም፡ ክሳዕ ዘለኣለም ምሕረት እናዘከረ፡
ንእስራኤል ባርያኡ ተቐበሎ።”

ማርያም ድማ 3 ወርሒ ዝኸውን ድሕሪ ምስ
ኤልሳቤጥ ምጽናሕ፣ ናብ ቤታ ተመልሰት።

ማርያም ንኤልሳቤጥ ትበጽሓ



ዮሴፍን ማርያምን
ዮሴፍ ሕጹይ ማርያም ከአ ብዛዕባ ጥንሳ ምስ 
ፈለጠ፣ ጻድቕ ሰብአይ ስለ ዝነበረ፣ ብሕቡእ 
ክሓድጋ ወሰነ። 

እዚ እናሓሰበ ከሎ ግን መልአኽ እግዚአብሄር 
ብሕልሚ ተራእዮ፣ ከምዚ ከአ በሎ፡ 



ዮሴፍን ማርያምን
“እዚ ዅሉ እቲ እግዚኣብሄር ብነብዪ እተዛረቦ ኺፍጸም ኰነ፡ 
ከምዚ ዚብል፡ እንሆ፡ ድንግል ክትጠንስ ወዲውን ክትወልድ 
እያ፡ ስሙ ኸኣ ኣማኑኤል ኪብልዎ እዮም፡ ትርጉሙ፡ ኣምላኽ 
ምሳና እዩ።”

“ዮሴፍ ወዲ ዳዊት፡ እቲ ሕጽይትኻ ማርያም ጠኒሳቶ ዘላ ኻብ 
መንፈስ ቅዱስ እዩ እሞ፡ ንምውሳዳ ኣይትፍራህ። ወዲ 
ኽትወልድ እያ፡ ንሱ ኸኣ ንህዝቡ ኻብ ሓጢኣቶም ኬድሕኖም 
እዩ እሞ፡ ስሙ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኻ።”



ዮሴፍን ማርያምን

ዮሴፍ ከአ ካብ ድቃሱ ተንሲኡ፣ ከምቲ መልአኽ 
እግዚአብሄር ዝአዘዞ ገበረ፣ ንማርያም ሕጽይቱ ከአ 
ተመርዓዋ።



ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ

በቲ ግዜ እቲ ከአ ቂሳር ኦጉስጦስ፣ ኩሉ ህዝቢ አብ ዓዱ ከይዱ ክምዝገብ አዋጅ ኣውጽአ እሞ፣ ዮሴፍ ከአ 
ንማርያም ሒዙ ናብ ቤትልሄም ከደ። 



ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ

አብኡ ከለዉ ግን ናይ ሕርሳ ግዜ ኣኸለ፡ አብ ኩሉ ደልዮም ከአ ብዘይካ አብ መሕደር ማል፣ መሕደሪ ቦታ 
ሰኣኑ።



ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ
ቦኽሪ ወዳ ከአ ወለደት እሞ፣ ብዓለባ ጠቕሊላ አብ መብልዕ-ማል አቐመጠቶ።

“እቲ ቃል ስጋ ኮነ፣ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከአ ኣባና ተቐመጠ” (ዮሃንስ.1:14)



ብስራት ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ

አብታ ምድሪ ብለይቲ ማሎም ክሕልዉ አብ በረኻ 
ዝሓድሩ ጓሶት ነበሩ። መልአኽ እግዚአብሄር አብ 
ጥቓኦም ደው በለ፣ ክብሪ እግዚአብሄር ከአ አብ 
ዙርያኦም አብርሄ፣ አዝዮም ከአ ፈርሁ! 

እቲ መልኣኽ ድማ፡ እንሆ፡ ሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት 
ተወሊድልኩም ስለ ዘሎ፡ - ንሱ ኸኣ ክርስቶስ ጐይታ እዩ፡ -
ንዅሉ ህዝቢ ዚኸውን ዓብዪ ሓጐስ ኤበስረኩም አሎኹ እሞ፡ 
ኣይትፍርሁ።  ምልክት ድማ እዚ ይኹንኩም፡ ኣብ መብልዕ 
ማል ብዓለባ እተጠቕለለ ሕጻን ደቂሱ ኽተረኽቡ ኢኹም፡ 
በሎም።



ብስራት ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ

እዚ እናበሎም ከሎ ከአ፣ ሃንደበት ብዙሓት 
ሰራዊት ሰማይ ምስቲ መልኣኽ 
ተጸምቢሮም፥ 

“ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ፡ ሰላም ከኣ ኣብ 
ምድሪ ኣብ መንጎ እቶም ስምረት ኣምላኽ 
ዘለዎም ሰባት" እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ።



ብስራት ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ
ብድሕርዚ እቶም ጓሶት “እዚ እግዚኣብሄር ዝገለጸልና ኽውን 
ነገር ክንርኢ ንዑናይ፡ ናብ ቤት-ልሄም ንኺድ" ተባሃሃሉ። 
ቀልጢፎም ከኣ ኸዱ፡ ንማርያምን ንዮሴፍን ነቲ ሕጻን ከኣ 
ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱን ረኸቡ።

እዚ ምስ ረኣዩ፡ ብዛዕባ እቲ ሕጻን እተነግረሎም ነገር ኣውረዩ።
ዝሰምዑ ዘበሉ ዅሎም ከኣ በቲ እቶም ጓሶት ዝነገርዎም 
ተገረሙ። ብኹሉ ዝሰምዕዎን ዝረኣይዎን ንኣምላኽ እናኽበሩን 
እናወደሱን ከአ ተመልሱ።



ምምጻእ ሰብ ጥበብ
በዚ ግዜ’ዚ ሰብ ጥበብ ካብ ምብራቕ ሓንቲ ብርህቲ ሓዳስ 
ኮኾብ ረአዩ እሞ፣ ንጉስ ከም ዝተወልደ ተረዲኦም 
ንክርእይዎ፣ ህያባት ወሲዶም ንነዊሕ ሳምንታት ተጉዓዙ።

እታ ኮኾብ ከአ ናብ ምድሪ ይሁዳ፣ እየሩሳሌም መርሓቶም 
እሞ፡ “እቲ እተወለደ ንጉስ ኣይሁድ ኣበይ አሎ፧ ኰዀቡ ኣብ 
ምብራቕ ርኢና፡ ክንሰግደሉ መጺእና“ እናበሉ ሓተቱ። 



ምምጻእ ሰብ ጥበብ
ንጉስ ሄሮዶስ ነዚ ምስ ሰምዐ ሰምበደ። ንዅሎም ሊቃውንቲ ኻህናትን 
ጻሓፍቲ ህዝብን ኣኪቡ ከአ፡ “ክርስቶስ ኣበይ እዩ ዚውለድ፧” ኢሉ 
ሐተቶም። ንሳቶም ከኣ፡ ”ኣቲ ቤት-ልሄም ምድሪ ይሁዳ፡ ንህዝበይ 
እስራኤል ዚሕሉ ሹም ካባኺ ኺወጽእ እዩ እሞ፡ ካብ ሹማምቲ ይሁዳ 
ከቶ ኣይትንእስን ኢኺ፡ ጽሑፍ እዩ እሞ ኣብ ቤት-ልሄም ናይ ይሁዳ እዩ”
በልዎ።

ሄሮድስ ከአ ነቶም ሰብ ጥበብ ብሕቡእ ጸዊዑ፣ “ናብ 
ቤትልሄም ኬድኩም ብዛዕባ እቲ ህጻን ኣርጊጽኩም መርምሩ። 
ምስ ረኸብኩምዎ፡ ኣነ ኸኣ መጺኤ ኽሰግደሉ፡ ኣፍሉጡኒ” 
በሎም።



ምምጻእ ሰብ ጥበብ

ንሳቶም ከአ መንገዶም ክቕጽሉ ተበገሱ፣ እቲ ኮኾብ ውን 
መሪሑ አብ ቤትልሄም ምስ አብጽሖም፣ አብታ ህጻን ኢየሱስ 
ዝነበረላ ቦታ ደው በለ። እቶም ሰብ ጥበብ ከአ ብዙሕ 
ተሓጎሱ። 

ናብ ቤት ኣትዮም፡ ነቲ ሕጻን ምስ ማርያም ኣዲኡ ረኣይዎ፡ ፍግም 
ኢሎም ድማ ሰገድሉ። ሳጽኖም ከፊቶም ከኣ ወርቅን ዕጣንን 
ከርበን ገጸ በረከት ሀብዎ። ናብ ሄሮዶስ ከይምለሱ፡ ብሕልሚ 
ምስ ተራእዮም ድማ፡ ብኻልእ መገዲ ናብ ሃገሮም ተመልሱ።



ስደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ

መልኣኽ እግዚኣብሄር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዮ፡ “ሄሮዶስ 
ነቲ ሕጻን ኪቐትሎ ይደሊ አሎ እሞ፡ ተንስእ፡ ነቲ ሕጻንን 
ነዲኡን ሒዝካ ናብ ግብጺ ህደም፡ ክሳዕ ዝነግረካ ኸኣ ኣብኡ 
ጽናሕ፡” በሎ።

ዮሴፍ ከአ ተቐላጢፉ ብለይቲ፣ ንማርያምን ንኢየሱስን ሒዙ ናብ 
ግብጺ ሃደመ።



ሽዑ ሄሮዶስ ሰብ ጥበብ ከም ዘይተመልሱ
ምስ ረኣየ፡ ብዙሕ ኰረየ እሞ፡ ንዅሎም 
ሕጻናት ቤትልሄምን ኣብ ኵሉ ዙርያኣ 
ንዝጸንሑን፡ ካብ ክልተ ዓመት ንታሕቲ 
ዝኾኑ አወዳት ህጻናት፣ ሰራዊቱ ልኢኹ 
ኣቕተሎም።

ክፍኣት ሄሮድስ



ምምላስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 
መልኣኽ እግዚኣብሄር ንዮሴፍ ብሕልሚ እንደገና አብ 

ግብጺ ተራእዮ፡ “እቶም ህይወት እዚ ሕጻን ዚደልዩ 
ሞይቶም እዮም እሞ፡ ተንስእ፡ ነዚ ሕጻንን ነዲኡን 
ሒዝካ፡ ናብ ምድሪ እስራኤል ኪድ" በሎ።

ንሱ ድማ ተንሲኡ፡ ነቲ ሕጻንን ነዲኡን ሒዙ፡ ናብ ምድሪ 
እስራኤል ተመልሰ።

Credits to Sweet Publishing and Freebibleimages.org



ሕጻን ተወሊዱልና፡ ወዲ ተውሂብና እዩ

እሞ፡ እቲ ግዝኣት ከኣ ኣብ መንኲቡ እዩ፡

ስሙውን ግሩም፡ መካር፡ ብርቱዕ

ኣምላኽ፡ ኣቦ ዘለኣለም፡ መስፍን ሰላም

ኪስመ እዩ።
- ኢሳይያስ.9:6 -


