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ፍካድ:አይኪ እቒ እንሳ ታሪኮ እሩብፅጝስ ካሌ:: ዋይጝ ኩፂ ካሊስታላኽ::



ምንጊሱዳ ጊዝዳ ድባን እምፕላ አይሎ 
ግዲቴት አይሁድቲ አንቓ ጄራሾ 
ጌብሬሎ እንፃኻማ እንፃኹኻ:: 
"ምሽታሪ ጄራሳ ካሜንቴ:: ስሞኪላ 
እየሱስ ኔታ እቑቲ::" ንኾ::



"እን ዋታ ያኼ?" ኒኾ ጊሪምስቴታ:: 
እን ዳራኪ ጝርጄ ያቓያኪያኽ::
መልዓክ ኪላ ጄሮ እያው 
ድባንያኽ ንኾ:: ጄርስ ጚታላ 
አቒጄራ ጋቲውያኽ::



አንዴድ ፋሌንጋ መላዕክ 
ካክስታስ ጚጃ ኤልሳቤትኪላ 
ዋሌጅታስ ጄሮ ሼርታኽ 
ንኾ:: እንኪላ ታምር 
እሺኾ:: ልቓዋ 
እጂቴታ ማሪያም 
ኤልሳቤቶ ጎቤን ት 
ኾ:: ማሪያምስታ 
ኤልሳቤትኪላ ድባኖ 
አብራ ኬፍፁና::



ማሪያም ዮሴፎ ሚፅጝስ 
ታሚትስቴሽቲኾ:: 
ዮሴፍኪላ ማቔቻሺኾ:: 
ምክኒያትኪ ማሪያም 
ጄሮ ካሜንጛስ ያኽጞ 
ካንታማ አሊው 
አቒዴስ ሼርትኹሳ 
ፄጌራማኽ::



መልዓክ ዯሴፉላ ቲኾስ ይንታማ 
እን ጄር ድባንዴስያኽ ንኾ:: 
ዯሴፍኪላ እየሱሶ ማንዲጝስ 
ማርያሞ እርዳታንቲያኽ::



ዯሴፍኪላ ድባኖ አምናማ አዚዝስትኾ:: አጌሩሳ ዴንቦኪላ 
ኬቤርፄ እሺኾ:: ስካዊ ዴንቡውስ ምክንያቲስ ዯሴፍስታ 
ማሪያም ግብሮ ኬይጝስ 
ዝኮኑሳ ኬቴሞ ባይካማ 
ቤቴልሄም እስቴው 
ኬቴምሾ ካሱና::



ማሪያምኪላ ጄሮ 
ካሜንታው ጌርክ ታንብኾ::
ያኼስጉ ዯሴፍ ኩፂ 
ፉራውሳ ስፍሬ እግፃያላኪ 
እሺኾ:: ውላ ጝንኪላ 
እምስታ እሺኾ::



ዊዲዳኪላ ዯሴፍ ፉሩኻ:: ስር እየሱስኪላ ካሜንስትኾ::
ጚቹኪላ ክምካው ድባይዳ ኹርፂኾ::



አባላምካ ክምካዋ ማንዴካማጊ ዝኮሺና:: ድባኑ መላዕክ 
ኪላ ጛጂሱላ ይንታማ ዴስፃውሳ አቭኖ 
ድኹኻ:: "ናካ ዳዊት ኬቴማዳ አሌማዋ 

ኬሽፃው 
ክርስቶስ 
የኔታ 
ካሜንስታኽ:: 

ስሮኪላ ድባይዳ 
ኹራስኩስ 
አግፄናኽ::"



እሜኪላ አይሎ ሚንችካ ፉችካ ሜላዕክትካ 
ይንቱና:: ድባኖኪላ እንታ ንካማ ኬፍፁና::
"ክብር ብቲዳስታ አምፕዳ ድባንስ ያኼስ"

ኑና::



አባላምካ እምቢቴካማ ስፍሪሾ ካሱና:: 
ስሮ ካንትካማኪላ ውላዋ ካንቱኑሳስታ 
እንኮኹኑሳ መላዕክትካኪላ ድኹኑሳ 
እየሱሱሳ እብኖ ውላስ ድኹና::



ሲዚፅካ ጌርካዴስ ፋሌንጋ 
ዯሴፍስታ ማሪያም እየሱሶ 
ኻስካማ እየሩሳሌምዳ 
እግስታው ፆሌትጝናሾ 
ካፁና:: አኒጛ ጊዛይ 
ሲሞን እስታው አቒ 
እሺኾ:: ድባኖኪላ ኬፍ 
ፅኾ:: አሜሴጌንኾ::
አንጚዳክላ አና እስቴት 
ድባንቲ አቓ ዋሌጃ 
ኹና እሽቲኾ:: 
ድባኖኪላ 
አሜሴጌንትኾ::



ላንጊጊ አየሱስ ድባንያ ስታ 
አቒጄራሳ ኬሽፅጛ ይንቱኽ ስር 
ያኽጞ ያቕካሺናኽ:: ዮሴፍ ላጛ 
ቻኽካዋ አሬድኾ:: እንጚኪላ 
ድባኑውስታ ዴምብታ 
ድኻድኽ ስካዌ ጄሮ 

ካሜናኒ የኔታስ 
ዲግሳኑዊያኽ::



ጊዝዴስ ፋሌንጋኪላ 
ሊሊቲ ኮኬብ ኮኬባ 
ቼፍካዋ ምስራኩ 
አጌር እየሩሳሌምሾ 
ሜሩኻ:: 

ጛጂኪላ "አይሁዱ ንጉስ 
ያኹኽ ዋዳይ ንካማ 
ካሲና:: እንስ ንጉስስ 
ሴጌድጞ ፋኔ" ኑና::



ንጉስ ሄሮድስ ኮኬባ 
ቼፍካውሳ አብኖ 
እንኮኹኻ:: ኪንካማኪላ 
አየሱሶ አግፁንታ እየስ 
ድኹዊኒስ ንኾ:: አንኪላ 
ሴጌድጞ ፍቴ ንኾ:: 
ያኼስጉ ኩፃኻ ናማጉ 
ውንጜ ጋቲው እሺኾ::



ኮኬብኪላ ኮኬባ ቼፍካዋ ዳዶ 
ካንትፃማጊ ማሪያሙላስታ 
እየሱሱላ አንታኪላ ካሜንስትኹ 
ስርሾ ያጉኻ:: ኮኬባ ቼፍካኪላ 
ዝኬካማ ሴጌዱና ክቭሬ 
ዋርኮስታ ሽቶ ያጉና:: 



ድባን ኮኬባ ቼፍካዋ ምስቲርስ 
ጛ ጝናሾ ዙራንታ ምስቲርስ 
ቴንኬክፅኾ:: ሄሮድስ 
ሌንዴድኾ:: እየሱሶ ያግፁኽሳ 
ፄጌራማኪላ እንጚ ጉዝማ 
ቤቴልሄምዳ ካሜንስቱንኩሳ 

ስራስሪዋ ውላዋ 
ኩፁኻ::



ያኼስጉ ሄሮድስ 
እየሱሶ ኩፃውላ 
ይጉኻ:: ዯሴፍኪላ 
ቲኾስ ካንታማ 
ማሪያሞስታ እየሱሶ 
ጉዲስታቲታ ኻሳማ 
ግቭፅሾ ካስኾ::



ንጉስ ሄሮድስ ክርኾ:: 
ዯሴፍኪላ ማሪያሞስታ 
እየሱሶ ግብፅዴስ 
ዙርፃማ ያጉኻ:: 

ገሊላው ባር ናቕታዳ አግስቴት ናዝሬት 
እስቴት ፅላ ኬቴማዳ ዝኩጞ ጄሜሩና::



የኔታው ክምንት

ታሪክ ድባኑ ካልዴስ,ሜፃፍ ክዱስዴስ

አግስታው

ማቴዎስ 1-2: ሉካስ 1-2

"ኩው ካሉ ኽይ ብራኖ እየ::" 
መዝሙረ ዳዊት 119:130
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እን ሜፃፍ ክዱሱ ታሪክ ድኾዊ እኖጂሶ ቴርሱኽሳስታ  
ጜዋ ያቕናታ ፋያውሳ ክርፄ ድባኖኽ::

ድባን አቒጄራሱሳ ድክቶስታ እቪሴ ያቓ:: አቪሲው ዋይሚኪ 
ክርጚያኽ:: ያኼስጉ ድቫን አቒጄራሳ አይሎ እንካናው ያኽጝስ 

እምፕሎ ጚራሳ እንፃኻማ እኖጂሱዳ ባኒዳ ሚስኪሊዳ ሳንክስታማ  
ኪፂስታታ ፄውኻ:: ያኻማኪላ የኔታ እንኪሊ ዙራማ እኖጂሶ ካፅጛ 
ይንታዊያኽ:: የኔታዋ እምኑኽጊስታ አቪሴ ማራታ ካሲኹስጊ ምሬቶ 

እያዊያኽ:: ጝሺ አምንኹስጊ ይንታማ እኖጂዳ ዝኮዊያኽ::  
አምንኹኪላ ኹሉቺፍ እብራ ዝኩዌ::

እን ውን ይኽጞ አምንቱኒጊ: ሲፍውሳ ድቫንስ ድቑዊ:
"ኪቢርስቲኹዋ የኔታ; እንት ድባን ያኽጞስታ ይውስ አቪሲስ ኔታ 
አቔ ፄጌርታታ ክርጞ: እን ያኽጝስኪላ አን ናካ ስካውታታ ስታ 
ጌርክዴስ እምፕላቺ ኩላ አንታታ ዜሌሌቶ እብራ ዝኩዌ::ኩዋ 

አዜዝስታታ ስታ ኪራስታ ኩስ ዝኮይፃታ እንት እርዳት::" አሜን!

ኹሉቺፋ ሜፃፍ ክዱሶ አንቤፓን:ድባንሊ ዲብስጛን! ይዋንስ 3:16
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