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፩ ሰንበት ዘልደት 2002 (2010)ዓ.ም.

መዝሙር፡ ይሠርቅ ኮከብ . . .
(ሓጋይ 3ይ ክፍሊ ዓመት 26 ታሕሣሥ - 25 መጋቢት)፡
ዘመነ ሓጋይ ወርኂ ነቕጽን ደርቅን እዩ። አብኡ ዘመነ አስተርእዮ ዘመነ ጾምን ይርከብ። ዘመን
አስተርእዮ ዝብሃል ካብ ልደት ክሳብ ዘቅበላ እዩ። ክርስቶስ ሥጋ ለቢሱ ምስተወልደ ነቲ ሕቡእን
ሥውርን መለኮት ብብዙኅ መንገዲ ገለጽልና።
ንባባት፡ ሮሜ፡ 11፡25-ፍ፤ 1ዮሓ 3፡1-11

ግ.ሓ.7፡17-23፤ ማቴ 2፡1-18

ንኢየሱስ ሕፃን ምስ ህያባትና ምብጻሕ እዋኑ እዩ።
አብ ብህልና ሕፃን ምስ ተወልደ ንሓራስ እንቛዕ ማርያም መሓረትኪ እናበልና ንአአን ንውሉዳን
ንበጾሖም ምስ ህያባትና። ነኽብራ ብዛዕብአ ንኻልኦት ንነግሮም፥ ነቲ ዝተወልደ ሕፃን መጻኢ
ሕይወቱ ጽቡቕ ኩኾነሉ ከምኡ ንወለዱ ዘኽብር ክኸውን ሠናይ ትምኒትና ንገልጽ፥እዚ ሓደ ካብቲ
ሰናይ ሃብታም ባህሊ እዩ። ናይ ሓድ ሕፃን ልደት ህያብ አምላኽ ንወለዱን ስድራቤቱን ሃገርን
እዩ። ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ንአና ንእንአምን ፍሉይ ህያብና ፍሉይ መጻኢ መራሒና እዩ።
አብ ዓለት ደቂ ሰብ ሓዲስ ምዕራፍ ምስ አምላኽ ዝኸፈት እዩ። ነዚ መበግሲ ገርና ዘመነ ልደት
ነብዕሎ አሎና እሞ ምስ ህያባትና ንምጽአዮ።
መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተወልደ ወንጌላውያን ነቲ ቀንዲ እዩ ዝበልዎ ጠቒሶም
ይነግሩና።ማቴዎስን ሉቃስን ብዝያዳ ንኹሉ ምስ ታሪኽ አተሓሒዞም የዘንትዉ። አብ እዋናት
ልደት ንዝኾነ ነገራት ብፍሉይ አትኩሮ ይነግሩና። ኩሉ ንፍሉይ አስተንትኖ ክንገብር ምእንቲ።
፩ ~ መጀመርታ ዕድል ወረ መድሓኒ ዝረኸቡ ጓሶት እዮም። መላእኽቲ ንልደት መድሓኒ እሞ
እቲ ዝለዓለ ሠናይ ወረ ክሰምዑ ተዓዲሞም። ጓሶት ብዙሕ ጊዜ ዘይተማህሩ ከምኡ ብዙሕ አፍልጦ
ዘይብሎም ካብ ሕብረተሰብ ዝተሓቱ ኮይኖም ዝርአዩ እዮም። ብዓይኒ ዓለም እዚ ዓቢ አዋጅ
መጀመርያ ንነጋውስ ወይ ንመራሕቲ ሃይማንኖት ምስተነግረ እንተኾነ መደብ አምላኽ ንጓሶት
ኮይኑ ሓሳብ አምላኽን ሰብን ዝተፈላለየ እዩ። ንሶም ነዚ ምስ ሰምዑ ካብተን ዘፍቕርወን ጥሪቶም
ህያባት አቕሪቦም ሰገዱሉ ፥ ንኹሉ ኸአ ብዛዕብኡ ነገሩ፥ ካብዞም ጓሶት እንምሃሮ እንተሎ
ንትሑት ሰብ አምላኽ ኩሉ ጊዜ ቆላሕትኡ አይገድፎን እዩ። ካብቲ አምላኽ ዝሃበካ ንአምላኽ
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ምሃብ። አምላኽ ንዝሃበካ ምልክት ቀልጢፍካ ምቕባሉ፥ ጽቡቕ ንምግባር ንኻልኦት ምዕዳም፥
አምላኽ ንዝሃበና ሓላፍነት ብግቡእ ምምራሕ።
፪~ ምብጻሕ ሰብአ ሠገል፥ ኢየሱስ ምስ ተወልደ ሰለስት ነጋውስ ፈላጣት ካብ ርሑቕ ምስራቕ
ነቲ ዝተወልደ ሕፃን ክበጽሑ ንኢየሩሳሌም ምስ ህያባቶም ከም ዝመጹ ወንጌል ይነግረና። አብ
ሰማይ ምልክት ኮኾብ ርኢና አበሎ እቲ ዝተወልደ ንጉሥ አይሁድ እናበሉ ንሄረዱስ ሓተትዎ፥
ሄረዱስ ወኪል ንጉሥ መንግስቲ ሮማ አብ ግዝአት ይሁዳ ዝነበረ እዩ። ሄረዱስን ምልእቲ
ኢየሩሳሌም ነዚ ምስ ሰምዑ ሰንበዱ። ስለዚ ንኹሎም ካህናትን ዓበይቲ ዓድን አኪቡ አበይ እዩ
ዝውለደ ንጉሥ አይሁድ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ከአ አብ ቤተልሔም ዘይሁዳ በልዎ። ነቶም
ፈላጣት ከድኩም ርኸብዎ እሞ ምስ ረኸብክምዎ ንገሩኒ አነ ኸአ መጺኤ ክሰግደሉ ኢሉ
አሰናቢትዎም፥። ንሶም ካብኡ ምስከዱ እቲ ኮኾብ ተራእዮም ክሳብ አብቲ ሕፃን ዘልኦ መርሖም
አብኡ አዲኡ ማርያምን ዮሴፍን ኢየሱስ ሕፃንን ረኸብዎም፥ አብ ምድሪ እናሰገዱ ሰገዱሉ ካብ
ማሕፈዳኦም ህያባቶም ፥ ወርቂ፥ ከርቤን፥ ዕጣንን፥ አቕረቡሉ ምልክት አኽብሮት አብ ምስራቓዊ
ባህሊ። ወርቂ ናይ ንግስነቱ ምልክት፥ ከርቤ ናይ ምእንታና ዝሞቶ ምልክት፥ ዕጣን ከአ ናይ
አምላኽነቱ ምልክት(ውዳሴ ማርያም ዘሓሙስ)። ድሕሪ እዚ መልአኽ ተርእይዎም ብኻልእ
መንገዲ ንዓዶም ተመልሱ። ሄረዱስ ከምዝተላገጹሉ ምስ ፈለጠ ንኹሎም ሕጻናት ትሕቲ ክልተ
ዓመት ክቕተሉ ወሲኑ።
አብዚ ብዙሕ ነገራት ክነስተንትን ንኽእል። 1. አብ ቅድሚ አምላኽ ኩልና ሓደ ኢና። እዞም
ሰለስተ ፈላጣት ሰብአ ሰገል እንብሎም አረማውያን እዮም ነሮም እንተኾነ ግልጸት አምላኽ
ተዋሂብዎም። ነቲ አምላኽ ዝገለጽሎም ከአ ተቐቢሎም አብ ግብሪ አውዒሎሞ። ብስም ክርስትያን
ኩሉ ግልጸት አምላኽ ንአና ጥራሕ ዝተሓዝኤ አይኮነነ። 2. ንክርስቶስ መን ምኻኑ አለሊና ምስ
ህያባትና ክንቀርቦ ልዕሊ ኹሉ ህያብ ልብና ክነቕርበሉ። 3. አምላኽ ንዝህበና ሕሹኽታ ተቐቢልና
ምኽአል። በቲ ንሱ ዝደልዮ ሕይወትካ ምምራሕ። 4. ሄረዱስን መራሕቲ ሃይማኖትን ምውላድ
መስሕ አይተቐበልዎን ከመይ አብ ግዝአቶም ዝመጸ ኮይኑ ተሰሚዕዎም ዑረት ልቢ ወሪስዎም ነቲ
ምድሕን ኩሉ ክቕበልዎ አይደለዩን። ንሕና ምስ መን ኢና? ብስራት ልደት ክንቅበል ስንድዋት
ዲና? ተቐቢልና ክነመስግን ክንምጽውት ፍቓደኛታት ንኹን። ሰብአ ሰገል ዘስተምህሩና ንክርስቶስ
ክንደልዮ እሞ ክንረኽቦ። አብዚ እዋና ደሊና አብ ዘለዎ ክንበጽሖ። ሎሚ ንክርስቶስ አብ ክልተ
ነገር ክንረኽቦ ንኽእል አብ ቅዱስ መጽሓፍን አብ ከማና ዝበሉ ሰባትን። አብ ቅዱስ መጽሓፍ በቲ
ዝተገልጸልና ቃል አብ ሰባት ከአ ኩልና ሰውነት ክርስቶስ ኢና ብአምሳልን አርአያን ዝተፈጠርና።
ሎሚ እምብአር ንክርስቶስ አብ መንጎና ንድለዮን ንርከቦን።
፫ ቅትለት ሕፃናት። ሰብአ ሰገል ከምዝተላግጹሉ ምስ ፈለጠ ሄሮዱስ ንኹሎም ሕፃናት ትሕቲ
ክልተ ዓመት ዝኾኑ አብቲ ከባቢ ኢየሱስ ዝተወልደሉ ዝነበሩ ክቕተሉ አዚዙ አቕቲልዎም።
ታሪኽ ሄረዱስ ካብ ጆሰፉስ ዝተባህለ ውሩይ ጽሓፋይ ታሪኽ ከምንረኽቦ ጨካን እዩ ነሩ። ኩሉ
ንመንግስቱ ዘፍርሖ ዘበለ ንምቕታል ድሕር አይብልን እዩ ነሩ፥ ሰበይቱን ክልተ ደቁን ንመንግስቱ
ስለ ዘስግእዎ ቀቲልዎም ዝኾነ ንመንግስቱ ዘጠራጥሮ ክቐትል ድሕር አይብልን ነሩ። ስለዚ ነዚ
ጨካን ሄረዱስ ነዞም ውሑዳት ሕፃናት ምቕታል ከቢድ ነገር አይኮነነ። ካብ 4ይ ክፍለዘምን
ጀሚሩ ብፍሉይ አብ ምዕራባዊ ዓለም ናይ እዞም ሕፃናት ቅትለት ክብዓል ጀሚሩ። ከም ሰማዕታት
እዮም ዝሕሰቡ ንክርስቶስ ጥራሕ ኢሎም አይሞቱን እንታይ ድአ አብ ክንዲ ክርስቶስ ስለ
ዝሞቱ። ነዚኦም ንጹሓት ሕፃናት ክንዝክር ከሎና ናይ ኩሎም ንጹሓት ሞት ንዝክር። ኩሎም
ብዘይ ገበርዎ ንሞት ዝፍረዱ ዝቕተሉ ክንዝክሮም። ልቡ ብኽፍአት ዝተሸፈነ ሰብ ክፉእ ክገብር
ድሕር አይብልን እዩ። እምብአር ልደት ንሓቂ ነቲ አምላኽ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝዛረበና
ክንሰምዕ የዘኻኽረና። ንሓደ ሰብ ስሙ ክነኽፍእ ከሎና፥ ብምኽርን ብሕማቕ አብነትን ክንጸሉ
ከሎና ንቐትሎ፥ ዓለምና ብምቕታል ሰባት አብ እዋና ርኡይ ተርእዮ ኮይኑ አሎ።
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፬ ክልተ ሽማገለታት ስምዖንን ሓናን ዝተባህሉ ንኢየሱስ ክርእዩ ብአምላኽ ተዓዲሎም።
ክልቲኦም ብዛዕባ እቲ ሕፃን ተነበዩ። ስምዖን እዚ ሕፃን መን ምዃኑ ይፈልጦ እሞ ናይ ምስጋና
ጸሎት የዕርግ ካብ ሕጂ ንድሓር ከአ አምላኽ ክወስዶ ይልምን። ኢየሱስ ብርሃን አሕዛብን ናይ
ደቂ እስራኤል ክብርን እዩ፥ ንሱ ንብዙሓት ናይ ውድቀቶምን ትንሳኤኦምን ምኽንያት ክኸውን
እዩ። እዚ ኸአ ንብዙሓት ብሰንኪ ድርቅና ልቦም ምኽንያት ውድቀቶም ክኸውን እዩ ማለት እዩ።
ሓና እውን ንአምላኽ አመስገነት ንኢየሱስ ብምርአያ። ሕይወት ስምዖንን ሓናን ብጸሎት ዝተሰነየ
እዩ ነሩ። ንድለት አምላኽ ክሰምዑ ኩሉ ጊዜ ጽን ይብሉ ነሮም። በዚ ኸአ ንዝተወልደ ሕፃን
ክርእዩ በቒዖም።
አብ ዕለታዊ ሕይወትና ደቂ አምላኽ ኮና አብ ሑቕፍና ክንቅበሎ። አብ መአዲ ቅዱስ ቁርባን
ክንቀርብ ከሎና ዝነጽሐ ሕልናን ሕይወትን ሒዝና ክንቅበሎ። ሎሚ ንክርስቶስ አብ ልብና
ክንቅበሎ ከሎና ጽሩይ ታቦት ልብና ክንከፍተሉ። አብ ዝተፈላለየ እዋናት ነቲ አምላኽ ዝሃበና
ህያባት ክነመስግን፥ አብ ጕዕዞ ቅድስና ክንምርሽ።
ዘመን ልደት እምብአር አብ ወንጌል ዝህቦ ሓበረታ ተመስሪትና አብ ዕለታዊ ሕይወትና ክንገብሮን
ክንክተሎን ዝግብአና ይነግረና።
 ንኢየሱስ ሕፃን ክንቅበሎ፥ ጓሶት፤ ሰብአ ሰገል፤ ስምዖንን ሓናን፤ ንኢየሱስ ተቐቢሎሞ
ሓቚፎሞ ህያባቶም ሂቦም። ልዕሊ ኹሉ መን ምዃኑ ፈሊጦሞ። ስለዝተቐበልዎ ሰላም
ሓጎስ ቅሳነት ፈጢርሎም። ሎሚ ንሕና አብዚ እዋን ልደት እንርከብ ንመድሓኒ አብ
ሕይወትና አብ ርክባትና አብ አኸባና አብ ኩሉ ክንቅበሎ ንዕደም አሎና። ሎሚ
ንኢየሱስ ብብዙሕ መንገዲ ክንበጽሖ ንኽእል፥ ብኡሳት ብምዕራቕ፥ ሕዙናት
ብምጽንናዕ፥ ስኡናት ብምዕንጋል. . . ኩሉ ሰናይ ዘበለ ብምግባር ።
 እዋን ልደት ንተሓድሶ ዝዕድም እዋን እዩ። ምውላድ ክርስቶስ ንሓዲስ ርክብ ሰብን
አምላኽን እዩ። ምስ አምላክ ዘሎኒ ርክብ ገምጊመ ክኽእል ዝሕግዘነ እዋን። ከምኡ
ከማይ ዝበሉ ሰባት ከማይ አብ መአዲ ድሕነት ስለ ዝተሳተፉ ብዓይኒ መድሓኒ
ክርእዮም። አብ ቅድሚ ክርስቶስ ኩልና ሓደ ኢና። ድሒና ኢና። ሎሚ እምብአር
ሓዲስ ልቢ፥ መንፈስ፥ መንገዲ፥ ክንክተል እዋኑ እዩ። ክንቅየር እሞ ንክርስቶስ
ረኺበዮ ክንብል። ግዳማዊ ሕይወት ዘይኮነ ውሽጣዊ ሕይወት ክነሓድስ እዋኑ እዩ።
ንአረጊት ልብሲ ብሓዲስ ክንቅይር እዋኑ እዩ።
 ፍሉይ ፍቕሪ አምላኽ ክነጥሪ። ለደት መግልጺ ፍቕሪ አምላኽ ንደቂ ሰብ እዩ። ሎሚ
ኩልና አብኡ ዘሎና ፍቕሪ እነርእየሉ እዋን እዩ። አፍቅሩኒ እሞ ብአኡ ሰባት ናተይ
ምዃንኩም ክፈልጡ እዮም ይብለና። ፍቕሪ ልብሲ ክርስትያን እያ። ፍቕሪ አይብሉ
ክርስትና ምዉት እዩ። እሞ ፍቕሪ አላዶ ምሳና እስከ ሕልናና ንሕተት መልስና ንሰባት
ዘይኮነ ንክርስቶስ ንሃቦ።
 ሓጢአት ካብ ምግባር ክነቋርጽ ይግባእ። ደቂ አምላኽ ክንብሃል እንተ ኾና ሓጢአት
ንሕደግ። መገዲ ቅድስና ክንሕዝ። ንኽፍአት ቂምታ፥ ሕመታ፥ ቅርሕንቲ፥ ጽልኢ ኩሉ
እከይ ንሕደግ። ቅ. ዮሓንስ አብ መልእኽቱ “ ኃጢአት ዝገብር ዘበለ ሕጊ የፍርስ. . .
እቲ አብ ክርስቶስ ዝነብር ዘበለ ኹሉ ኃጢአት አይገብርን እዩ. . . . ካብ አምላኽ
ዝተወልደ ዘበለ ባህርይ አምላኽ አብኡ ስለ ዘሎ ኃጢአት አይገብርን እዩ።” ይብለና።
እዋናት ልደት ስዕረት ንኃጢአት ዝእውችጆ ጊዜ እዩ።
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አብ መንጎና ንዝሓደረ አምላኽ ልብና ከፊትና ምሳኻ አሎና ንበሎ። ዝአረገ ሕይወትና ቀይርና
ብሓዲስ መንፈስ ጸኒዕና ንቅድሚት ንመርሽ። ምስታ ኩሉ ጣዕሚ ፍቕሪ አምላኽ ዘስተማቐረት
ማርያም ኮና ምሳኺ አሎና ፍቕርኽን ፍቕሪ ወድኽን አባና ከምዝሓድር ግበሪ እናበልና ንለምና።
ንሳ ወደይ ዝብለኩም ግበሩ እያ እትብልና። ንኹሉ ዝምሕር አምላኽ ሎሚ እውን ምሕረቱ ሂቡ
ዕርቂ ሰላም የውርደልና። ንኹልኹም ብሩኽ ዘመነ ልደት ይግበረልኩም።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

