
 
 

 
 

 

ትርጉም  

 ነገሥታት ጠርሴስን ደሴታትን ገጽ በረኸት ከቕርቡሉ፡ ነገሥታት ሳባ 
(ሻባን) ድማ ውህበት ከምጽኡሉ ኢዮም፡ ኩሎም ነገሥታት ምድሪ ከኣ 
ኪሰግድሉ ብዘለው ኣህዛብ ከገልግልዎ እዮም ይብል። 
 

መብርሂ፡ በዚ ትንቢት’ዚ መሠረት ሠለስተ ነገሥታት  ማንቱሲማር፡ 
ሚልኩ፡ በዴዳስፋ ዝተባህሉ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጸ በረኸት 
ኣቕረቡሉ።  

ምሳሌኡ ካኣ፡ ወርቂ ናይ መንግሥትነቱ፡ ዕጣን ናይ ክህነቱ፡ ከርበ 
ናይ ሞቱ ምሳሌ እዩ። 
 
     ንኣብነት ሓደ ካብ’ቲ ምስጢሩ 
 ወርቂ ናይ ሃይማኖት ምሳሌ እዩ፡ ወርቂ ብሓዊ ተፈቲኑ ይኹላዕ 

ኣማኒ ሰብ ድማ ብመክራ ይፍተን፡ ፈተናን ሽግርን ሓሊፋ ካኣ 
እምነቱ የረጋግጽ። 

 ዕጣን ናይ ተስፋ ምሳሌ ኢዩ። ዕጣን ካብ ርሑቕ ይሽትት ኣማኒ 
ሰብ ከኣ ብተስፋ መንግሥተ ሰማያት ይጽበ። 

  ከርበ ናይ ፍቕሪ ምሳሌ እዩ። ክርስቶስ ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ 
ድንግል ማርያም ተወሊዱ ብፍቕሪ ወዲ ሰብ ኣብ መስቀል 
ኣብ ዝተሰቕለሉ ዕለተ ዓርቢ ዝቐርብ መሪር ዓይነት ዕጣን 
እዩ።  

    
   እዚ ድማ ከምቲ ዘፍቀርካናን ዝሞትካልናን                 
ነፍቅረካን ንእዘዘካን ኢና ዝብል ትርጉም (ምስጢር) ሒዙ 
ይርከብ።  
  እምነትና ኻኣ ስም ጥራሕ ከይኸውን  ተኣዛዝነትናን ግቡእናን 
ነጕድል ከይንህሉ ኣምላኽና ከይቕየመልና ከነስተውዕልን 
ክንጥንቀቕን ይግብኣና።                                    
     

              

  January .7-.2020.ዓ.ም.ፈ.     

 መበል 14 ዓመት ቍጽሪ . 2 

 ታሕሳስ-28-2012-.ዓ..ም.ግ. 

ልሳነ ቅዱስ 

ሚካኤል 

 Vol. 14.    No.  2 

             ልደተ ክርስቶስ  
“ተወልደ ኢየሱስ በቤተልሔም ዘይሁዳ...” ኢየሱስ  ኣብ ቤተ ልሔም ናይ ይሁዳ 
ተወልደ።ቤተልሔም ካብ ኢየሩሳሌም 10 ኪ.ሜ. ርሒቓ እትርከብ ብዙሕ ትንቢት 
ዝተነግረላ እያ። 
ንኣብነት፡ 

 ነቢይ ሚክ፡ቅድሚ፡፯፻፴፭ (735)  ዘመን 
     ወኣንቲኒ ቤተ ልሔም... ኢትቴሓቲ እምነገሥተ    
      ይሁዳ  ....፡ሚክ፡5፡2፡ 

 ቅ.ዳዊት ቅድሚ ፲፬፻ወ፲ (1410) ዓመት ፡ ናሁ ሰማዕና     
     በኤፍራታ...፡መዝ፡132፡4-7፡  
   በዚ ዕለት’ዚ ከኣ ጐይታ ብመላእክትን ጓሶትን ተማእኪሉ    
  ኣብ ቤተ ልሔም ተወልደ ሉቃ.2፡8-20። 

    ነቢይ ኢሳይያስ ቅድሚ ፯፻ (700) ዓመት ብትንቢት ገለጾ፡ 

 ትንቢት 1.“ እግዚኣብሔር ባዕሉ ትእምርቲ ክህበኩም እዩ እንሆ ድንግል ክትጸንስ 
ወዲ ኻኣ ክትወልድ እያ፡ስሙ ውን ኣማኑኤል ክትሰምዮ እያ” ይብል፡ 
ኢሳ፡7፡14።ነዚ ትንቢት’ዚ ንምፍጻም ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም ብድንግልና 
ተጸኒሱ ብድንግልና ተወልደ።  
  ስርወ ልደት ናይ እግዝእትነ ማርያም ድማ ካብ ዘርኢ ዳዊትን ኣብርሃምን ስለ 
ዝኾነ ነዚ ካብ ኣብርሃም ክሳብ ክርስቶስ ዘሎ 42 ወለዶ ማቴዎስ ኣብ ሠለስተ ከፊሉ 
ዝጸሓፈሉ ምኽንያት ኣብ ሠለስተ ክፍለ ዘመን ዝተነግረ ተስፋን ትንቢትን 
ብክርስቶስ ከምዝፍጸም ንምግላጽ እዩ። 
ንሱ ኻኣ፡ 
ሀ. ብዘመነ ኣበው፡  “ህዝብታት ኩሉ ምድሪ ብዘርእኻ  
   ክባረኹ ኢዮም” ዘፍ.22፡18            
ለ. ብዘመነ ነገሥት፡  “ካብ ፍረ ከርስኻ ኣብ ዝፋንካ    
   ከንብር እየ” መዝ.132፡1-12። 
ሐ. ብዘመነ ካህናት፡ “እቲ ራእይን እቲ ትንቢትን  
   ምእንቲ ኪፍጸም እቲ ቤተ መቕደስ ድማ ከም ብሓድሽ ምእንቲ ክባረኽ ፡ 
ሓጢኣት ክሕደግ ዘለዓለማዊ ጽድቂ (ፍትሒ) ክቐውም እዩ” ተባሂሉ ኣብ ዳን.9፡21-
25።ዝተነግረ ተስፋን ትንቢትን ብልደት ሓደ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዝፍጸም 
ንምርግጋጽ እዩ። 
 
2.“ነገሥተ ተርሴስ ወደሰያት ኣሜሃ ያበውዑ ነገሥተ ሳባ ወዓረብ ጋዳ ያመጽኡ፡ 
ወይሰግዱ ሎቱ ኩሎሙ ነገሥተ ምድር ”መዝ.72፡10።  

እንቛዕ ናብ ብርሃነ ልደቱ ኣብጽሓና ኣብጽሓና 



 

ር/ደ/ ሊ/መ/ ቀሲስ  ኣፈወርቅ ገ/ኣምላክ 

ልሳነ ቅዱስ 

ሚካኤል 

ክፍሊ መንፈሳዊ ትምህርትን ስነ ጽሑፍን 

ናይ ዕለቱ መዝሙር 
 ቤዛ ኵሉ ዓለም ዮም ተወልደ (2) ቤዛ ኵሉ ዓለም ቤዛ ኵሉ ዓለም ዮም ተወልደ (2)  
ኣማን በኣማን ኣማን በኣማን (2) መንክር ስብሃተ ልደቱ መንክር ስብሃተ ልደቱ (2) 
ለመንግሥትከ ሰፋኒት እንዘ ይትመሃለሉ ዓውዳ (2) ሰብኣ ሰገል ኣወፈዩ ጋዳ (2) 

( ርእይዎ ኖሎት......፡      ንሴብሆ ንሴብሆ ለእግዚኣብሔር  .... (2) ነመስግኖ .....(2) ንዓመታ....፡ ጸጋ ነሳእነ....፡ብጸጋኻ....። 

 
 

 ልዑል እግዚኣብሔር ንኹሉ ህዝቢ ሰላምን ቅሳነትን ንቤተ ክርስቲያን ዕቤትን ጽንዓትን ይሃበና ኣሜን! 
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                ናይ ትንቢት ፍጻሜ 
     1. “ህጻን ተወሊዱልና ወዲ ተዋሂቡና ፡ ንሱ ኻኣ ግሩም ፡መካር ፡ብርቱዕ 
፡ኣምላኽ ዘለዓለም ፡መስፍን ሰላም ክጽዋዕ እዩ፡” ይብለና ኢሳ፡9፡6። 
2. “ጊዚኡ ምስ በጽሐ ኣምላኽ ነቶም ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሕጊ ዝነበሩ ምእንቲ 
ከድሕን፡ ንሕና’ውን ናይ ውሉድነት ስልጣን ምእንቲ ክንረክብ ነቲ ካብ ሰበይቲ 
ዝተወልደ ኣብ ትሕቲ ሕጊ’ውን ዝሓደረ ወዱ ለኣኾ” ዝበሎ ንምፍጻም ጐይታ 
ብሥጋ ተወልደ ገላ.4፡4።  
   መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣዳምን ንዘርኡን ንምድሓን ነቲ ኣቐዲሙ 
ዝተዋህበ ናይ ድሕነት ተስፋ ትንቢት ብግብሪ ንምትርጓምን ንምፍጻምን  ካብ 
መርገምን ኩነኔን ኣድሒኑ ናብቲ ናይ ጥንቲ ስፍርኦም ገነት ንምምላስን፡ በቲ 
ዝሃቦ ናይ ድሕነት ቆጸራ መሠረት ከየጉደለን ከይወሰኸን 5500 ዓመት ምስ 
ኣኸለ ብዘመን ኣውግስጦስ ቄሳር ካብ 31 ዓመተ ዓለም ክሳዕ 4 ዓመተ ምሕረት 
ዝገዝእ ዝነበረ ንጉሥ ጐይታ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ ማቴ.1፡21-23፡ 
ሉቃ፡2፡1-14፡ኢሳ.9፡6-7። 
 
     ኣወላልድኡ ከኣ ብኸምዚ ዝስዕብ ኣገባብ ኢዩ፡ 

  ‘’ተወልደ በተድላ መለኮት’’ 

  ብመለኮታዊ ሓይሊ ተወልደ፡ 

  ብሕቱም ድንግልና ተጸኒሱ ብሕቱም ድንግልና ተወልደ፡ ህዝ.44፡1-2፡ ሃይ.ኣበ. 
ም.8 ክፍሊ.1.ቁ.12-14።     

 ምሳሌ= ብጨርቂ ጠቕለለቶ= ግንዘቱ ፡ 

 ኣሰረቶ መንኮብያቲሁ= እስራቱ   

 ቄርሎስ = እንቲኣሁ ለቃል ኮነ ለሥጋ ወእንቲኣሁ ለሥጋ ኮነ ለቃል = ተወሓሓደ... 
ዮሓ 1፡1-14።     

 

 ልደት = መሠረት ፡ ስቅለት = ሕንጻ ፡ ትንሣኤ ጕልላት ... እዩ። 
 
          ዕለታዊ ድራር ነፍሲ ንሕይወት ቀዳሲ   
                 ሓድሽ ኪዳን (ዓ.ም.) ምስ ንስሓን ኣበ      
          ንስሓን....ማር፡1፡1-5 ፥1፡43። (ድሕሪ ልደት...) ተሠርዐ።       

 
 
 
 
 
 

ማሕበራዊ ጸሎት  
ኣብ እዋን ጸሎተ ቅዳሴ   

 
 
 
 
 
 
 
 

       ናይ ዕለቱ ምንባባት 
          ገላ.4፡1-12፡,   
              1ይ ዮሓ.4፡9-ፍ፡ 
             ግብ.ሓ.13፡16-22፡ 

 

  ምስባክ 
 ዘነግህ፡ነገሥተ ተርሴስ ወደሰያት ኣምሃ ያበውኡ፡ 
ነገሥተ ሳባ ወዓረብ ጋዳ ያመጽኡ፡ 
ወይሰግዱ ሎቱ ኵሎሙ ነገሥተ ምድር።  
 
ዘቅዳሴ፡ የሓዩ ወይሁብዎ እምወርቀ ዓረብ፡ 
ወዘልፈ ይጼልዩ በእምንቲኣሁ፡ 
ወኵሎ ኣሚረ ይድህርዎ ።     

               
 
       ወንጌል ሉቃ.2፡1-20። 

 
      ኣብ ገዛ ዝንበቡ ጥቕስታት  
                   ማቴ፡2፡1-12፥ ሉቃ፡2፡8-20። 

 
 


