
 
 

 
 
 
 

በስመ አብ ወወሌዴ ወመንፈስ ቅደስ አሏደ 
አምሊክ አሜን 

 

ቤተሌሔም  እንሂዴ ለቃ ፪፥፲፭ 

 

ቤተሌሔም ማሇት የእንጀራ ቤት ማሇት ነው። ታሪካዊ 

ሥፍራ ናት። ዲዊትም ተወሌድ ያዯገው፣ ሇንጉሥነት 

የተቀባውና ቤተ መንግሥቱም የነበረው በቤተሌሔም 

ነበር። ስሇዚህ በእስራኤሊዊያን ታሪክ ውስጥ 

ቤተሌሔም የተወሇዯ «ቤተሌሔማዊ ነኝ» ብል ራስን 

ማስተዋወቅ ክብር ነበረው። ቤተሌሔም የእስራኤሌ 

መንግሥት ሇሁሇት ሲከፈሌ ቀዴሞ የነበራት ታሊቅነትና 

ዝና እንዲሌነበረ ሆኗሌ። ከነቢያት ወገን የሆነው 

ሚክያስ ሇማስተማር ሲያሌፍ ይቺ ስመ ጥር የሆነችው 

ከተማ ተፈትታ፣ ምዴረ በዲ ሆና፣ ቋያ በቅልባት ክብሯ 

ሁለ ከሊይዋ ሊይ ተገፎ ተመሇከታት። ከተማይቱ 

እንዯዚህ ሆና እንዯማትቀር በመንፈስ ቅደስ ተረዴቶ 

«አንቺ ቤተሌሔም ኤፍራታ ሆይ የይሁዲ ምዴር፣ 

ከይሁዲ ገዥዎች ከቶ አታንሽም ሕዝቤን እስራኤሌን 

የሚጠብቅ መስፍን ከአንቺ ይወጣሌና» ሚክ ፭፥፪ ሲሌ 

ተነበየሊት።   

 

ይህም የነቢዩ ትንቢት ሇጊዜው ተፈጽሞ ዘሩባቤሌ 

ነገሠባት። የነጋሪት ዴምጽ ተሰማባት። ዴንኳን 

ተተከሇባት። የአብርሃም ሌጆች እስራኤሌ ዘሥጋ ዯጅ 

ጠኑባት። አሕዛብም መጥተው ገበሩባት።  የትንቢቱ 

ፍጻሜ ግን ይበሌጥ የጎሊው ንጉሠ ሰማይ ወምዴር የሆነ 

መዴኃኔዓሇም  ሲወሇዴባት ነው። ያን ጊዜ ሠራዊተ 

መሊእክት ከኖልት ጋር በኅብረት ሲዘምሩ 

ተሰምቶባታሌ። የብርሃን ዓምዴ ከሰማይ ወርድ 

ተተክልባታሌ። ከምሥራቅ ተነስተው የተወሇዯው 

አይተናሌ አባት ሌጁን የዓሇም መዴኃኒት እንዱሆን 

እንዯሊከው እንመሰክራሇን ...እኛም እግዚአብሔር 

ሇእኛ ያሇውን አውቀናሌ አምነንማሌ» ፩ኛ ዮሏ 

፬፥፲፬-፲፮። 

 

የእግዚአብሔር የማዲን ምሥጢር ታይቶባታሌ። 

ሇሰው  የተሰጠው የመዲን ተስፋ የተፈጸመው ከሌጅ 

ሌጅህ ተወሌጄ አዴንሃሇሁ በሚሌ አምሊካዊ ቃሌ 

ኪዲን መሠረት ነው። ስሇዚህም መዲን ነቢያት 

በትንቢታቸው አስቀዴመው ተናገሩ። «ኃይሌህን 

አንሣ እኛንም ሇማዲን ና አለ» መዝ ፸፱፥፪ የሰውን 

ሌጅ ከዘሊሇማዊ ሞት ሇማዲን ጌታ በቤተሌሔም 

ተወሇዯ። ቅደስ ያሬዴ «በግርግም ተኛ በጨርቅም 

ተጠቀሇሇ በዴንግሌ ማርያም ማኅፀን አዯረ የዓሇም 

መዴኃኒት ጌታ ዛሬ ተወሇዯ» ሲሌ ዘምሯሌ። ይህ 

የእግዚአብሔር የማዲን ምሥጢር እፁብ ዴንቅ ነው 

መሊእክትን ያስገረመ ሉቃውንትን ያስዯነቀ ነው። 

ሰይጣን የሰውን ሌጅ ከእግዚአብሔር የሇየው በእባብ 

ተሰውሮ በመከረው ምክር ነው። ይህን የሰይጣንን 

ክፉ ሥራ መዴኃኔዓሇም ዴሌ ያዯረገው የሰውን ሥጋ 

በመዋሏዴ ነው። «የዱያብልስን ሥራ እንዱያፈርስ 

የእግዚአብሔር ሌጅ ተገሇጠ» ፩ኛ ዮሏ ፫፥፰ 

እንዯተባሇ ሰይጣን ዴሌ ተዯርጓሌ።                                        

 

ምስጋና ይሰማባታሌ። 

ቀዴሞ መሊእክትና ሰው የተፈጠሩት እግዚአብሔርን 

አመስግነው ክብሩን እንዱወርሱ ነው። ከመሊእክት 

ወገን የነበረውና የላሇውን ክብር በመሻቱ ወዯምዴር 

የተጣሇው ሰይጣን የሰውንም ሌጅ ከእግዚአብሔር 

እንዱሇይ አዴርጎታሌ። ጸጋው ተገፎ ክብሩም 

ጎስቁሎሌ። በዚህም የተነሳ ከእግዚአብሔር ጋር ሰው 

ሲጣሊ የእግዚአብሔር ከሆኑ ሁለ ጋር ተጣሌቷሌ። 

ነፍስና ሥጋ ሰማያዊያንና ምዴራዊያን ተጣሌተዋሌ። 

ጌታችን መዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 

በቤተሌሔም በተወሇዯ ጊዜ ሰሊምና ዕርቅ ሰፍኗሌ። 

በኃጢአት ጨሇማ የነበሩ የጽዴቅ ብርሃን 

ወጥቶሊቸዋሌ። ሠራዊተ መሊእክት ከሰማይ ወርዯው 

የሰውን ሌጅ ዯስታ በኅብረት ተጋርተዋሌ። ከእረኞች 

ጋር በመሆን «ክብር ሇእግዚአብሔር በአርያም ይሁን 

ሰሊምም በምዴር ሇሰውም በጎ ፈቃዴ» ለቃ ፪፥፲፬ 

ብሇው አመሰገኑ። ከጥንትም የተፈጠሩት 

አመስግነው ክብሩን ሉወርሱ ነውና። 

 

የጌታ ሌዯት በሕይወታችን ውስጥ ትርጉም ሉኖረው 

ይገባሌ። በምዕራቡ ዓሇም የዚህ ታሊቅ በዓሌ ዓሊማ 

እየተዘነጋ ገበያ ማዴመቂያ ብቻ እየሆነ መጥቷሌ። 

እኛ ግን ወዯ ቤተሌሔም ሌንሄዴ ይገባሌ። እርሷም 

ቤተ ክርስቲያን ናት። ዴኅነተ ሥጋና ዴኅነተ ነፍስ 

በእርስዋ ይዯረጋሌና። የአምሊክ ሰው የመሆን 

ምሥጢር ይነገርባታሌ። ስብሏተ መሊእክት 

ይዯመጥባታሌ። «አባቶቻችሁ በምዴረ በዲ መና 

በለ፥ ሞቱም። ሰው ከእርሱ በሌቶ እንዲይሞት 

ከሰማይ አሁን የወረዯ የሕይወት እንጀራ ይህ ነው። 

ከሰማይ የወረዯ ሕያው እንጀራ እኔ ነኝ፤ ሰው ከዚህ 

እንጀራ ቢበሊ ሇዘሊሇም ይኖራሌ፤ እኔም ስሇ ዓሇም 

ሕይወት የምሰጠው እንጀራ ሥጋዬ ነው።» ዮሏ 

፮፥፵፱-፶፩ ያሇው ቅደስ ሥጋውንና  ክቡር ዯሙን 

ተቀብሇን በቤቱ ሇመኖር እንዱያበቃን ፈቃደ 

ይሁን። አሜን!  

 

ወስብሏት ሇእግዚአብሔር 

 

አዘጋጅ፡- 

በኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ የሰንበት ት/ቤቶች ማዯራጃ መምሪያ 

ማኅበረ ቅደሳን 

የአሜሪካ ማዕከሌ ትምህርትና ሏዋርያዊ አገሌግልት 

ክፍሌ 

 

፳፻፬ ዓ.ም. 
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የአይሁዴ ንጉሥ ወዳት ነው ኮከቡን ከምሥራቅ 

አይተን ሌንሰግዴሇት መጥተናሌ። እያለ እጅ መንሻ  

ዕጣን ወርቅ ከርቤን ገብረውባታሌ። 

 

ትንቢተ ነቢያትን ጠንቅቀው የሚያውቁ መሢሐ 

መቼና በየት እንዯሚወሇዴ ሱባኤ የቆጠሩ ጸሏፍት 

ፈሪሳያውያን ነበሩ። እነርሱ ከቤተሌሔም አጠገብ 

ተቀምጠው ይህን ዴንቅ አምሊካዊ ሥራ ሇማየት 

አሌታዯለም። እነርሱ መሢሐን የሚጠብቁበት 

መንገዴና መሢሐ የመጣበት መንገዴ የተሇየ ሆነ። 

«ሰማይ ከምዴር ከፍ እንዯሚሌ እንዱሁ መንገዳ 

ከመንገዲችሁ አሳቤም ከአሳባችሁ ከፍ ያሇ ነው» 

እንዱሌ ኢሳ ፶፭፥፱ መሢሐን እንዯ አንዴ የጦር መሪ 

ጄነራሌ ሠራዊት አሰሌፎ ምታ ነጋሪት ክተት ሠራዊት 

ብል የሚመጣ አዴርገው ጠበቁት። አንዲንድችም 

ያሇምንም ዯም ጠብታ በተዓምራት እስራኤሌን 

ከሮማዊያን ቅኝ አገዛዝ ነጻ ሇማውጣት የሚመጣ ነጻ 

አውጪ አዴርገው ጠበቁት። አንዲንድችም በራሳቸው 

አመሇካከት የመሲሐን መምጣት ተስፋ አዯረጉ። 

እርሱ የሰውን ሌጅ ሁለ ከዘሊሇማዊ ሞትና ከሰይጣን 

አገዛዝ ነጻ ሇማውጣት የሚመጣ መሆኑን 

አሌተረደም። 

 

ሄሮዴስ የካህናት አሇቆችንና ጻፎችን ሰብስቦ ክርስቶስ 

በየት ይወሇዲሌ? ብል ጠይቋቸዋሌ። የነቢያትን 

ትንቢት ጠንቅቀው የሚያውቁ ነበሩና በቤተሌሔም 

ነው ብሇው ሇመናገር ምንም ጥርጥር 

አሌነበረባቸውም። ከሩቅ ምሥራቅ በሺህ የሚቆጠሩ 

ኪል ሜትሮችን አቋርጠው የመጡ የጥበብ ሰዎች  

እንዯነገሯቸው ወዯ ቤተሌሔም ሲሄደ ከእነርሱ ጋር 

አብረው ሇመጓዝ የተነሱ አሌነበሩም። ሰማያዊው 

ንጉሥ በቤተሌሔም እንዯሚወሇዴ የነቢያትን ትንቢት 

ጠንቅቀው የሚያውቁ ተቀምጠው ትንቢተ ነቢያትን 

የማያውቁ ሰዎች ነገሩ በተፈጸመ ጊዜ ከቤተሌሔም 

ዯረሱ። እናውቃሇን ብሇው በዕውቀታቸው 

ሇሚመጻዯቁ የቤተሌሔም ታሊቅ ምሥጢር ተሰወረ። 

ይህን ዴንቅ ምሥጢር ዮሏንስ አፈወርቅ  «የወሇዯችህ 

እናትህ እጅግ አስዯናቂ ነች። ጌታ ወዯእርሷ ገብቶ 

አገሌጋይ ሆነ። መናገር የሚችሌ ሆኖ ገብቶ በእርሷ 

ውስጥ ዝም አሇ። የሁለ እረኛ ሆኖ በእርሷ ውስጥ 

ገብቶ እነዯ በግ ሆነ። እያሇቀሰ ወጣ የእግዚአብሔር 

በግ የሰውን ሌጆች ኃጢአት ሇማስተስረይ በበጎች 

መሏሌ በበረት ተገኘ»። ሲሌ ገሌጾታሌ።      

 

ቤተሌሔም ቀዴሞ ከነበራት ክብር የበሇጠ አሁን 

ከበረች።  ዲዊት ስሇተወሇዯባትና ቅብዏ መንግሥትን 

ተቀብቶ  ስሇነገሠባት ብቻ ነበር ታሪኳ ገኖ የነበረው። 

ያም ቢሆን በኋሊ ዘመን በዯረሰባት ውዴቀት የተረሳች 

እስክትመስሌ ዴረስ ታሪኳ እንዲሌነበረ ሆኗሌ። ጌታ 

በቤተሌሔም ሲወሇዴ ግን በሩቅ ያለ ሁለ በኮከብ 

እየተመሩ መጥተውባታሌ። አስታዋሽ አጥታ ተረስታ 

የነበረችው ቤተሌሔም ሰማያዊ ምሥጢር 

ተገሌጦባታሌ። እግዚአብሔር የወዯቁትን ያነሳሌና። 

በኃጢአት ወዴቆ ታሪኩ ተበሊሽቶ ዘሊሇማዊ ሕይወትን 

አጥቶ የነበረውን የሰው ሌጅ ወዯ ቀዴሞ ክብሩ 

ይመሇስ ዘንዴ በቤተሌሔም እግዚአብሔር የሰውን 

ሌጅ የማዲን ሥራ ጀመረ። እነሆ የነገሥታት ንጉሥ 

የጌቶች ሁለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሇዯባት። 

ዲዊት ቢነግስ ዯስታው ሇእስራኤሌ ዘሥጋ ብቻ ነበር። 

አሁን ግን የክርስቶስ መወሇዴ የሚያስዯስተው 

አሕዛብንም ጭምር ሆነ። የእግዚአብሔር መሌአክ 

ሇእረኛች «እነሆ ሇሕዝቡ ሁለ የሚሆን ታሊቅ ዯስታ 

የምሥራች እነግራችኋሇሁና አትፍሩ። ዛሬ በዲዊት 

ከተማ መዯኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ 

ተወሌድሊችኋሌ» ሲሌ የጌታ መወሇዴ ዯስታው የሰው 

ዘር በሙለ መሆኑን ተናግሯሌ። 

 

ዲዊት ከአንዴ ሺህ ዓመት በፊት በራእይ በኤፍራታ 

ምዴር በቤተሌሔም የአምሊክ ሰው የመሆን ምሥጢር 

ተገሇጠሇት። ስሇዚህም ወዯ እርሷ በመንፈስ ሄዯ 

ዴምጹንም አሰምቶ «እነሆ በኤፍራታ ሰማነው በደር 

ውስጥም አገኘነው ወዯ ማዯሪያዎቹ እንገባሇን እግሮቹ 

በሚቆሙበት ሥፍራ እንሰግዲሇን» መዝ ፻፴፩፥፮ ሲሌ 

ተናገረ።  እረኞች ከመሌአኩ የምስራች ቃሌ እንዯሰሙ 

እንዋሌ እንዯር ሳይለ «እንግዱህ እስከ ቤተሌሔም 

ዴረስ እንሂዴ እግዚአብሔር የገሇጠሌንን ይህን 

የሆነውን እንይ ተባባለ ፈጥነውም መጡ ማርያምንና 

ዮሴፍን ሕፃኑንም በግርግም ተኝቶ አገኙት» ለቃ 

፪፥፲፭-፲፮ ወዯ ቤተሌሔም የሄደ እረኞች ጌታን 

ከእናቱ ጋር አግኝተውታሌ። ስብአ ሰገሌም ወዯ 

ማዯሪያው ወዯ ዋሻው ገብተው ሰግዯውሇታሌ። 

ሳጥናቸውን ከፍተው ሇዘሊሇማዊው ንጉሥነቱ ወርቅ፣ 

እንዯ መሌከ ጼዳቅ ሥርዓት ሇሆነው ክህነቱ ዕጣን፣ 

የሰውን ሌጅ ሇማዲን ስሇሚቀበሇው መሪር ሞት 

ከርቤን ገብረውሇታሌ። እኛም ዛሬ ወዯ ቤተሌሔም 

ሌንሄዴ ያስፈሌጋሌ። ሇምን ቤተሌሔም መሄዴ 

አስፈሇገ ቢለ፦ 

 

ቤተሌሔም የእግዚአብሔር ፍቅር ተገሌጦባታሌ። 

ስሇ ጌታችን፣ ስሇ አምሊካችን፣ ስሇ መዴኃኒታችን 

ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ ማርያም መወሇዴ ብዙ 

ነቢያት ትንቢት ተናግረዋሌ፡፡ የሁለም የትንቢት 

ምሥጢር የሰው ሌጅ የዴኅነት ጉዲይ ነው። ሰዎች 

ወዯዚህ ምዴር የሚመጡት ሇመኖር ነው እርሱ ግን 

ወዯዚህ ዓሇም የመጣው የሰውን ሌጅ በሞቱ  ሉያዴን 

ነው። እናቱ ዴንግሌ ማርያም እንዯተወሇዯ አውራ 

ጣቱን ማሰርዋና በጨርቅም መጠቅሇሎ  ግንዘቱን 

ያመሊክታሌ። የምሥራቅ ሰዎች ካቀረቡት እንጅ መንሻ 

ውስጥ አንደ ከርቤ የሞቱን ምሥጢር ያስረዲሌ። 

እርሱ ሰው የሆነው ርቀን የነበርነውን ሉያቀርብ፣ 

ተሇያይተን የነበርነውን አንዴ ሉያዯርግ ነው።  በዚህም 

እግዚአብሔር ሇእኛ ያሇውን ፍቅር ገሌጾታሌ። «እኛም 
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