ልደተ እግዚእነ !
፳፻፮/2014!

ነቢይ ኢሳይያስ: ብዛዕባ ክመጽእ ዘለዎ ንጉሥ እንኪዛረብ “ኣብ ዝሓለፈ ዘመን ንምድሪ ዛብሎንን (ካብ ጎቦ
ቀርሜሎስ ንሰሜን ኣብ ታሕተዋይ ገሊላ) ምድሪ ንፍታሌምን (ኣብ መንጎ ባሕረ ገሊላን ማእከላይ)።
ከምዘዋረደን፡ነታ ብምብራቅ ማእከላይ ባሕሪ፡ኣብ ስግር ፈለግ ዮርዳኖስ ዘላ፡ኣሕዛብ ዝነብሩላ ገሊላ
ኬኽብራ’ዩ” (ኢሳ 9:1)	
  
ዛብሎን
ካብ ንሰሜናዊ መንግሥቲ ይሁዳ ዘቆማ ስለዝተፈንጨላ ብ733/32 ቅ.ል.ክ፡ ናይ !
ንፍታሌም
ኦሰራውያን አውራጃ ኮና። ግዝኣት ብምዃነን ተዋረዳ።!
	
  
“ኣሕዛብ”፡ ኣይሁድ ዘይኮኑ ሕዝብታት፡(ብኣይሁድ ፍንፉናት፡ኃጢኣተኛታትን ይቍጸሩ) ኣብ መግዛእቲ
ስለዝኣተዋ ከም ኣብ ጸልማት ዝነብራ ተቈጽራ። ክፍሊ ናይ ገሊላ ነበራ እንተኾነ ብመግዛእቲ ጸልመታ፡ ነታ
ምብራቃዊ ክፍሊ ናይ ገሊላ’እውን ስለጸለዋ፡ ነዛ ክፍሊ እዚኣ ኣምላኽ መድኃኒ ከምዝሰደላ ነቢይ ኢሳያስ
የተንብህ። !
ሕዝብ ዘይነብር ውስተ ጽልመት ርእየ ብርሃነ ዓቢየ፡ወእለሂ ይነብሩ ውስተ ጽልመት
ወጽላሎተ ሞት፡ ብርሃን ሠረቀሎሙ እቲ ኣብ ጸልማት ዝነብር ሕዝቢ ዓቢይ ብርሃን ረኣየ
ነቶም ኣብ ጸልማትን ሞትን ዝነብሩ: ድማ ብርሃን ወጽኣሎም በለ።(ማቴ 4:15)፡ ኢሳ9:2…) !

!

ገሊላ ብሰንኪ መግዛእቲ ኣሰራውያን፡ ምትሕንፋጽ ሕዝቢ ስለዝሰዓበ፡“ኣሕዛብ ዝነብርዋ” በለ። ነቲ
“ብጸልማትን ሞትን” ዝተመሰለ ናብራ መግዛእቲ ዝነብሩ ኣሕዛብ፡ ድሕነቶም ካብ ኣምላኽ ጥራሕ ከምዝጽበዩ
የረድእ። ዘድሕን ኣምላኽ እዩ፡ ቢሉ ዓወታት ኣምላኽ ከምዚ እናበለ ይትንትን። !

!

!

ነቲ ሕዝቢ ኣብዛሕካዮ፡ንሓጐሶም ከኣ ኣዕቤኻዮ ከምቲ ሓጐስ ቀውዕን፡ከምቲ ምርኮ
ኪማቀሉ ከለዉ ዚሕጐሱን፡ ነቲ ዝኸበዶም ኣርዑትን፡ነቲ መንኵቦም ዚዘብጦም ዝነበረ
በትርን ሰበርካዮ።ከምቲ ቀደም ንሠራዊት ምድያም ዝሰዓርካዮም፡ነቶም ሕዝብኻ ዝጭቍኑ
ዝነበሩ ሰዓርካዮም…!

እናበለ ውዕሎ ኣምላኽ ንድሕነት ሕዝቡ ከመይ ከምዝነበረ የዘንትዉ።ቀጻሊ ኣብ ዙፋን ዳዊት ናይ ዝነግሥ
ወራሲ ይናገር። ሕፃን ተወልደነ ለነ፡ወልድ ተውህበለ፡“ሕፃን ተወሊዱልና ወዲ ተዋሂቡና፡ንሱ ከኣ ገዛኢና
ክኸውንዩ…” ብምባል ዳግም ምቋም መንግሥቲ ዳዊት ኣረጋገጸ” ስለዚ እቲ ኣብ ጸልማት ዝነብር ሕዝቢ፡
ድሕነቱ ካብ ኣምላኽ ጥራሕ ክጽበ ከምዘለዎ የስተምህር። እቲ ዝውለድ ሕፃን፡…” ብርቱዕ ኣምላኽ መስፍን

ሰላም ተባሂሉ ክጽዋዕ እዩ፡ብዘመን መንግሥቱ ከኣ ኵሉ ሰላም ክኸውን እዩ፡ካብ ሕጂ ንዘለዓለም፡ብሓቅን
ብፍትሕን ኪገዝእ’ዩ፡ እግዚኣብሔር ጐይታ ሠራዊት ነዚ ኺገብሮ መዲቡ’ሎ፡” በለ ኢሳይያስ ነቢይ።!

!

ስለዚ ነቲ ኣብ ጸልማት ዝነበረ ሕዝቢ፡ ብሥራት ኣበሰሮም፡ከምቲ ተጐዓዛይ፡ ድሕሪ ነዊሕን ኣድካምን ጉዕዞ
ለይቲ፡ ንምብራቅ ፀሓይ ብሓጐስ ዝጽበያ፡ ከማኡ ከኣ ሕዝቢ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝወሃብ ድሕነት ብታሕጓስ
ከምዝቅበልዎ የረድእ። “እቲ ኣብ ጸልማት ዝነብር…ብርሃን ረአየ” ዝብሎ ከምቲ ኣብ ልዕሊኦም ዘንጸባርቅ
ብርሃን፡ ንዓለሞም ንምብራህ፡ ሓርነትን ሓጐስን ዝህብ፡ እዚ ብርሃን እዚ ብተግባራት ዝግለጽ ህላዌ አምላኽ
ጥራሕ እዩ። እቶም ኣብ ጸልማት ዝነበሩ፡ ሓንቲ ኣይርእዩን፡ ዝተሻቀሉን ዝፈርሑን እያቶም። በዚ ከኣ ትሕቲ
ግዝኣት ጸልማትን ሞትን ይኹኑ፣ ካብ ኣምላኽ ከኣ ርሑቃት ይኹኑ፡ ብኣንጻሩ እቶም ኣብ ብርሃን ዝነብሩ
ግና፡ ከባቢኦም ይርእዩ፡ናይ ዝተዋህቦም ዘበለ ከኣ ተጠቀምቲ ይኾኑ፡በዚ ተግባራት ከኣ ንርእሶም ስለዝፈልጡ
ብሓጐስ ይመልኡ። እቲ ብርሃን ዓለም፡ናይ ሞት ጸልማት ኣብ ዘንጸላለወሉ ናይ ኣምላኽ ህላዌን ዘድሕን
ተግባራቱን የድልዮም።ስለዚ ህላዌ ኣምላኽ፡ ኣብ ሕይወት፡ ነፍስወከፍ ዘንጸባርቅ ምንጪ ብርሃን እዩ፡ (መዝ
27:1) ከማኡ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሕዝቢ (መዝ 89:16፡ ኢሳ 10:17:60:1) በዚ ከኣ እቲ ደራሲ ንኣምላኽ ናይ
ምስጋና መዝሙር ይደርስ፣ ምኽንያት ናይዚ ድርሰት!

!

!

1) ምጥፋእ ጸላእቲ፡ እቲ ጸላኢ ምስ ተደምሰሰ ጥራሕ እዩ፡ እቶም ኣብ መግዛእቲ ዘለው ሓራ
ዝኾኑ እሞ ንጉሦም ዘቁሙ፡በዚ ከኣ ነቲ ዝኸበዶም አርዑትን፡ነቲ መንኵቦም ዚዘብጦም ዝነበረ
በትርን ሰበርካዮ… (ኢሳ 9:4) ዝበለ።ኣምላኽ ዘመነ መግዛእቲ ፍጻሜ ክገብረሉ ምዃኑ የረድእ።
ነዚ ሓርነት’ዚ ኣምላኽ’ምበር ካልእ ክገብሮ ከምዘይክእል ብምርዳእ፡ትጽቢቶም ካብ ኣምላኽ
ነበረ። እዚ ዝኸውን ኣምላኽ ንመንግሥቲ ዳዊት ዳግም ምስ ዘቁሞ’ዩ። እቲ ብኣምላኽ ነጻ ዝኾነ
ሕዝብን መሬትን፡ ብኣምላኽ ንጉሥ ይወሃቦም፣ ንጉሦም ወዲ ዳዊት ምዃኑ ትጽቢቶም ነበረ።
ስለዚ እቲ “ሕፃን ተወሊዱልና ወዲ ተዋሂቡና” ዝበሎ፡ ንጉሥ ኣብቲ ሕጋዊ ኣቅዋም ዘይነበረሉ
እስራኤል ክውለድ ስለዘይክእል፡ እቲ ዝውለድ ሕፃን ኣብ መዓልቲ ንግሡ ከም ውላድ ኣምላኽ
ይውለድ፡ ምኽንያቱ ንጉሥ ኣብ ምድሪ ናይ ኣምላኽ ወኪል ምዃኑ ብም እማን፡ ብኣኡ እዩ
ከኣ፡ “ሥዩመ እግዚአብሔር” እናተባህለ ዓቢይ ክብሪ ዝተዋህቦ፡ ነዚ ዘረድ እ ከኣ ኣብ 2
ሣሙ7:14 “ ኣነ ኣቦ ክኾኖ፡ ንሱ ከኣ ወዲ ክኾነኒ እዩ….” እዩ። እዚ ሓሳብ “ንጉሥ ወዲ
እግዚአብሔር’ዩ” ዝብል ካብ ባህሊ ግብጻውያን ዝተወስደ’ዩ፡ ንሳቶም ንንጉሥ ከም ወኪል
ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ይርእይዎ ነበሩ።!

ካብዚ ሓሳብ እዚ ዝነቀለ ትጽቢት ናይ መድኃኒ ልደት ኣምላኽ ንሕዝቡ ነጻ ካብ ዝገብር ተግባሩ ይነቅል። ስለዚ
እቲ ኩሉ ሥርዓተ ኣሰያይማ ንጉሥ ዘመልክቶ ኩሉ፣ ነቲ መድኃኒ’ውን ብአኡ መጠን ጠመትዎ፣ንጉሥ !

!

1) ሰብ ከሎ ከም ኣምላኽ መልዕልተ ባህርያዊ ነገራት ዝገብር’ዩ ብኣምላኽ ተመሪሑ ከኣ ካብ
ዝኾነ ሰብ ምኽሪ ኣይጽበን፣ ኣምላኽ ብዘብረሃሉ ይመርሕ።!

!

2) ሥልጣኑ ምሉእ’ዩ፣ንሕዝቡ ኣብ ኣምላኽ ዘቅርብ’ዩ፣ጽድቂ ትፈቱ፣ ክፍኣት ትጸልእ፣ስለዚ
እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኀረየካ፣ ኃሊፉ ብጾትካ ብዘይቲ ሓጐስ ቀብኣካ (መዝ.45፣7) ብምባል
ኅርየቱን ምስ ኣምላኽ ዘለዎ ርክብን ይገልጽ፣ እዚ ርድኢት እዚ ነቲ ብጊዜ ዘመነ ብሉይ ኪዳን
ዝነበረ ኮይኑ፣ እዚ ቅዱስ ጽሑፍ ምልኣቱ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ስለዝኾነ፣ኣምላኽ ብመልክዕ
ምድራዊ ንጉሥ፣ ነቲ ሕዝቡ ብኃጢኣት ኣዳም ምኽንያት ኣብ ጸልማት ዝነብር ሕዝቢ፣ነቲ
ሓቀኛ ወዱ ኢየሱስ ብምልኣኽ ዓቢይ ብርሃን ረኣየ” እናበለ ማቴዎስ ወንጌላዊ፣ ነቲ ብኣምሳል

!

ናይ ብሉይ ኪዳን ንጉሥ፣ነቲ ናይ ሓዲስ ኪዳን ንጉሥ ዝኾነ ክርስቶስ ዘመልክት ምዃኑ
ገለጸልና። በዚ መሠረት ኢና ከኣ፣ ነዚ ጥቅሲ ናይ ነቢይ ኢሳይያስ፣ ናይ ልደት መድኃኒና
ትንቢት ኮይኑ ዝቀርብ።!

እወ ሰባት ብኃጢኣት ምስ ጸልመቱ፣ናይ ሰመያዊ ንጉሥ ኢድ ምትእትታው ተጸበዩ፣ድሕነት ካብ ኣምላኽ
ጥራሕ’ዩ ዝመጽእ፣ እቲ መንገዲ እቲ ከኣ ብቃልን ግብርን ናይ ኢየሱስ እዩ ተፈጸሙ።ድሕነት ብብርሃን
ተመሲሉ ንረኽቦ፣ኃጢኣት ኩነኔ ከኣ ብጸልማት።1ዮሓ.1፣5 “ኣምላኽ ብርሃን’ዩ ኣባኡ ጸልማት የልቦን”
ይብለና።እንተኾነ ኣብ ደቂ ሰባት ናይ ጸልማትን፣ብርሃንን፣ናይ እምነትን ክሕደትን ናይ ተኣዝዞን ዘይምእዛዝን
ጊዜ ከምዘሎ የረድኣና።!
ኣብ ናይ ባዕልና ሕይወት፣ናይ ጸልማትን ብርሃንን ጊዜ ኣሎ፣ ንኣምላኽን ብጻይናን እንተፍቀርና ኣብ ብርሃን
ንመላለስ፣ ልብና ብትዕቢት፣ሓሶት፣ ርእሰ ፍትወት ዕጹው እንተኾነ ግና ጸልማት ይኸበና፣ “ሓው ዝጸልእ ዘበለ
ከኣ ኣብ ጸልማት’ት ዝነብር” ይብለና (1ዮሓ.2፣11)!
ሎሚ በዓል ልደት እንክንብዕል፣ ነቲ ሓዋርያ ጳውሎስ ንቲቶ ዝብሎ ንዝክር፣“እቲ ምድኃን ዘምጽእ ጸጋ
ኣምላኽ ንኹሉ ሰብ ተገሊጹ እዩ፣ እዚ ንኽሕደትን ዓለማዊ ትምህርትን ኃፊግና፣ብጽድቅን መንፈሳውነትን
ክንነብር ይምህረና፣ (ቲቶ. 2፣11)!
እቲ ኣብ ዓለምና ዝተገልጸ ጸጋ እቲ ካብ ማርያም ዝተወልደ ኢየሱስ እዩ፣ኣብ ዓለም ኣተወ ኣብ ጉዕዞና
ተሳተፈ፣ካብ ጸልማት ሓራ ገይሩ ብርሃን ክዕድለና መጽኤ።ሎሚ’ውን ሰባት ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸልማት
ተኸቢቦም ዝርእይዎ ዘይብሎም፣ ዝኸድዎ’ውን ዘይፈልጡ ብዙሓት እዮም። ዘመና ብኽልተ ዓይነት ጸልማት
ተኸቢቡ ይርከብ።!
1) ናይ ባዕልና ጸልማት፣ ነፍስ ወከፍና ብእንገብሮ ክፉእ፣ ክሕደት ምጭኽኻን።!
2) ብሓባራዊ ጸልማት፣ነገራት ብስሰዔን፣ብሓይሊ ኣጽዋርን፣ብኃይሊ ሥልጣን ተገዛኣኒ
እንተዘይኮነ ከጥፍኣካ እየ፣ እናተባህለ ሰባት ኣብ ዘይተኣደነ ኵናት ተሸሚሞም ዕለት ዕለት
ንሰምዖን ንርእዮን ኩነት፣!
- ብባህርያዊ ሓደጋታት ተደንጊቶም፣ ኣደዳ ሞትን ድኽነትን፣ ሓዘንን ዝኾነ ማእለያ የብሎምን፣
ኣበይ ኣሎ ናይ ሰብ ኅሊና? ኣበይ’ሎ እቲ ሰብ ለባዊ ፍጡር እንብሎ? ሎምስ ሰብ ካብ እንስሳ
ንታሕቲ ኮይኑ ዓለም ንበይኑ ጸልሚትዎ ዝርከብ ፍጡር እዩ። ስለዚ ልደት ነዚ ዝጸልመተ ዓለም
ዘብርሃን ዓቢይ ብርሃን’ዩ፣ ሰባት ግና ሎሚ’ውን እንተኾነ፣ እቲ ናይ ልደት ብርሃን ኣብ ደረጃ
ምሽላም ከተማታት ተደሪቱ ፍሉይ ቅነ ንግዲ ኮይኑ ተሪፉ’ሎ፣ ብኣንጻሩ ልብና ሸሊምና ንልደት
ክንቅበል እቲ ምልክቱ ሰባት ክንዲ ጸጋ ዝሽምቱ ንድኻ ሓዎም ድራር ዘይምጽውቱ፣ ንናይ
ምድራዊ ነገራት ክሽምቱ ንርኢ። እዚ ኣይኮነን፣ !
-እቲ መላእኽቲ ዘበስርዎ፣ ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ክብሪ
ሰላም ከኣ ንሰብ ጽቡቅ ድላይ ኢሎም ዘዘምዎ። ንሕና
ክርስትያን እንበሃል ናይ ዘመና ኣበሰርቲ ብርሃን ክንከውን፣
እዚ ዝክረ ልደት ይጽውዓና’ሎ።ንዅልኻትኩም አብ ውሽጥን
ወጻኢ ሃገርን እትርከቡ ምእመናንን ሰብ ጽቡቅ ድላይን፡
ርሑስ በዓለ ልደት ይግበረልኩም እናበልኩ ሠናይ ትምኒተይ
እገልጸልኩም።!

!

+ ኣባ ኪዳነ የዕብዮ!
ጳጳስ ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን

