ልደት 2009 ዓ.ም.
29 ታሕሣሥ 2009 ዓ.ም. ( 1/7/2017)
“በጎል ሰከበ በአጽርቅት ተጠብለለ እግዚእ ወመድኅን ቤዛ ኵሉ ዓለም ዮም ተወልደ”
ንባባት፡ገላ 4፡1-12፥1ዮሓ 4፡1-9፥ ግ.ሓ. 13:16-25፥ሉቃስ 2፡1-14.
ምስባክ፡
1. ወአነሂ በኲርየ እረስዮ፥ወልዑል ውእቱ እም ነገስተ ምድር
ወለዓለም አዓቅብ ሎቱ ሣህልየ። “አነ እውን በዅረይ ክገብሮ እየ
ንሱ ኻብ ነገሥታት ልዕል ዝበለ ኺኸውን እዩ፥ ነቲ ዘተስፈኽዎ
ምሕረት ንዘለዓለም ክሕልወሉ እየ፥ ኪዳነይ እውን ከጽንዓሉ እየ”
መዝ. 89፦27~28።
2. የ ሓ ዩ ወ ይ ህ ብ ዎ እ ም ወ ር ቀ ዓ ረ ብ ፥ ወ ዘ ል ፈ ይ ጸ ል ዩ
በዝንቲአሁ፥ወኵሎ አሚረ ይድኅርዎ “ካብ ሸባ ወርቂ ይህብዎ፥
ኵሉ ጊዜ ምእንትኡ ይጸልዩ፥በረኽት እግዚአብሔር ድማ ዅሉ
ሳዕ ምስኡ ይዅን” መዝ። 72፡15
3. ምስለከ ቀዳማዊ በዕለተ ኃይል፥ ብርሃኖም ለቅዱሳን፥ ወለድኩከ
እም ከርስሥ እምቅድመ ኮኮበ ጽባሕ፥ መዝ.109፡3።
በዚ ብሩክ ምሸት ንኹልኹም እንቋዕ አብ ብርሃነ ልደቱ አብጽሓኩም እናበልኩ ንአኹምን
ንኹሎም ፈተውትኹምን ናይ ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ፍቕርን ዘውርድ ይገበረልኩም እብል።
ልደት ብፍሉይ አምላኽ ከማና ሥጋ ለቢሱ ደቂ ድሕነት ክንከውን ሰበሰረ ፍጻሜ ስለ ዝኾነ ሎሚ
እውን ነፍሲወከፍና ተኻፈልቲ ጸጋ ልደት ኮና ንሓዲስ ርክብን መንፈስን ምስ አምላኽን ሰብን
ዝዕድመና እዩ እሞ ልብና ከፊትና ኦ ኢየሱስ ሕጻን ሎሚ እውን አብ ልበይ ተወለድ ንበሎ።
ጓል አርባዕተ ዓመት ለተሱስ ምስ ከምአ ዝአመሰላ መሓዙታን ስድራርአን አብ ከተማን አብ
ዝተፈላለያ ቤተ ክርስትያን ዝነበረ ዝተፈላለየ መብራህትታን ነቲ አብ ጎል ዝርከብ ኢየሱስ ሕፃን
ክትርኢ ከይዳ። አብ ሓንቲ ቤተ ክርስትያን ምስ በጽሑ አብቲ ዝነበረ ጎል (ብዓቲ ቤተ ልሔም)
ቅርብ ኢሎም ክርእዩ አተዉ። ንለተሱስ እስከ ርአዪ እዚ ሕፃን ኢየሱስ ክንደይ ይጽብቕ እናበለት
አድንቖታ ክትገልጽን ክትሓታን ጀሚራ። አብቶም እንሳታት ርአዩ፥ ማርያም ዮሴፍ ኢየሱስ
ሕፃን ርአዩ ሓቀይ እንድየ እናበለት ዓባይ ሕትአ አቕረበት። ለተሱስ ርኢቶ ዓባያ እናሓሰበትሉ
እንከላ ዓባይ ሓቅኺ ኢኺ ኩሉ ጽቡቕ እዩ እንተ ኾነ ሓደ ነገር አሎ ዝገርመኒ ኢላታ። ኢየሱስ
ሕፃን አይዓብን እንድዩ ዓመት ዓመት ከም ዘልኦ ንርእዮ፥ ከምታ ዓሚ ዝነበራ ሎም ዘበን ከአ
ልክዕ ከምአ አሎ አይ ዓብይን እንድዩ እናበለት በዳሂ ሕቶ ወዮ ዓባይ ዘይተቐረበትሉ ሕቶ
ሓቲታ።
እዚ ግሩህ ሕቶ ሕፃን ንብዓልና ፍሉይ ትርጉም ይህቦ። ስለምንታይ እዩ ኢየሱስ ዘይዓቢ? ክዓቢ
እንተ ኾይኑ እንታይ ክንገብር ይግብአና? መንእዩ ሎሚ ዘዕብዮ?

ዓመት ዓመት ብዓለ ልደት ክነብዕል እንከሎና ንፍሉይ ምኽንያት እዩ፥ አብ ኢየሱስ ዘሎና
እምነትና ፍቕርን ክዓቢ፥ አብ መንጎና ከም ደቂ ኢየሱስ ርክባትና ክድልድል፥ ሰላም ፍቕሪ አብ
ኩሉ ክነግስ ንማለት እዩ። ነዝን ካልእ ሰናይ ነገራትን ክንገብር እንተ ዘይከአልና ኢየሱስን ዓመት
ዓመት ከይ ዓበየ እዩ ዝነብር። እነዕብዮ ሎሚ ንሕና ኢና።
አብ ወንጌል ብዙሓት ሰባት ንኢየሱስ ይረኽብዎ ይዛረብዎ ይሓትዎ ከም ዝነበሩ ንርኢ። ብዙሓት
በቲ ዝብሎ ይቕየሩ እሞ አብ ስብከትን ምምስካርን ይበጽሑ ነሮም ብዙሓት ከአ ርእዮም ከም
ዘይርአዩ ሰሚዖም ከም ዘይሰምዑ ይኾኑ ነሮም። እቶም ናይ ሓቂ አመንቲ ግን ፍጹም ለውጢ
አብ ሕይወቶም የርእዩ ነሮም። ንቃሉ ክሰብኩን ክምስክሩን አብ ኩሉ ይኸዱ ነሮም ልዕሊ ኹሉ
ሰባት አብ ሕይወቶም እምነቶም ይርእዩ ነሮም። በዚ ኸአ ብዙሓት ንኢየሱስ ከይርአዩ ክአምኑ
ጀሚሮም። ኢየሱስ ሎሚ ዝርአ አብ ተግባራትና እዩ። ክዓቢ አብ ልብና ቦታ ክንህቦ አሎና።
ልደት እምብአር ሃለዋትና መርሚርና ምስ ኢየሱስ ዘሎና ርክብ ክነዕብዮን ክንሕድሶን ዝሕግዘና
ፍሉይ ጸጋ እዩ።
ቅድሚ 2000 ዓመት ዝተፈጸመ ልደት ክርስቶስ ብዓቢ ሓጎስን መንፈስ ኢና እነብዕል ዘሎና እዚ
ኸአ ብሰለስተ ምኽንያታት እዩ።
•

ልደት አምላኽ መድኃኒ ዝሰደደልና ብዓል እዩ። አምላኽ ካብ ብቀዳሞት ወለድና
ዝተበትከ ርክብ ብዳግም ከመልሰልና ስለ ዝደለ ከማና ሥጋ ለቢሱ ካብ ዓርዑት ኃጢአት
ነጻ አውጺኡ ደቂ ድሕነት ገሩና። ቅዱሳት መጻሕፍቲ ሓደ ሥጋዌ ወዲ አምላኽ ይነግሩ
ዓላምኡ ኸአ አብ ዮሓ 3፡16 ንረኽቦ በቲ ሓደ ወዱ ዝአመነ ዘበለ ኹሉኡ ናይ ዘለዓለም
ሕይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር ከይጠፍእሲ አምላኽ ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ ክሳዕ
ክንድዚ ንዓለም አፍቀሮ እናበለ መደብ አምላኽ ይነግረና። ሎሚ አምላኽ ከማና ሰብ
ዝኾነሉ ከም ማንም ሕፃን ፍቱው ኮይኑ ዝመጽአና ዕለት ኢና እንዝክር ዘሎና፥ እዚ ኸአ
ሰናይ ዜናን እዩ ምኽንያቱ ሰማያዊ መድሕን ስለ ዝተዋህበና። ከም መድኅና ኢየሱስ ካብ
አርዑት ኃጢአት ብሕማሙ፥ ሞቱ ትንሣኤኡን ምእንታና በጃ ብምሕላፉ ነጻ አውጺእና።
ዓመት ዓመት ልደት አብ እነብዕለሉ እዋን ዘዘኻክሮ ኩሉ ጊዜ አብ ዕለታዊ ሕይወትና
ካብ መዓልታዊ ወልፊ ኃጢአትን ክፍአትን፥ ካብ ዘይቅኑዕን ርኹስን ፍቕሪ ዝጎደሎ
ዝንባሌን ተግባራትን ነጻ ዘውጽእ መድኃኒ የድልየና። አብዚ ልደት ንኢየሱስ አብ
መብልዕ ማል ከም መድኃኒና አምላኽን ግላዊ መድኅንን ገርና ብምሉእ ምስኡ
ክንውሃሃድ ሕይወትና ዕለት ዕለት ባዕሉ ክመርሖ ክነፍቅደሉ ፍቓደኛታት ንኹን።

•

ልደት ብዓል ናይ እቲ አምላኽ ፍቕሩ ምስ ነፍስወከፍና ክሳትፎ ዝደለዮ ዝገልጽ እዩ።
ኢየሱስ መድኃኒና ሰናይ ዜና አምላኽና ፈቃር ከም ዝኾነ፥ መሓሪ ሓዳግን፥ ዝሽልም
እምበር ዘይቀጽዕ፥ ጨካን ዘይኮነ አምላኽ እዩ። ንሱ ብሕይወቱን ብትምህርቱን ከም
ዝገለጾ ሰማያዊ አቦና ክሳብ ክንደይ ከም ዘፍቅረና፥ ዝምሕረናን ንዝገበርናዮ ጽቡቕ
ብዝያዳ ዝኽሕስ እዩ። ኩሉ ተአምራታቱ መለኮታዊ ምልክት መግለጺ ፍቕሪ አምላኽ
እዩ። ኢየሱስ ናይ መጨረሻ ፍቕሪ አምላኽ ዝገለጾ ነፍሲ ወከፍና ደቂ አምላኽ ምእንቲ
ክንከውን ኢሉ ሞቱ አብ መስቀል ምእንቲ ካሕሳ ኃጢአትን መስዋዕቲ ኮይኑ ምስ ሓለፈ
ፈጺምዎ። ነፍሲ ወከፍ ልደት ዘዘኻኽረና ምስ ካልኦት ፍቕርና ክንገልጽ ክርስትያናዊ
ሓላፍነትና ከም ዝኾነን ኩሉ ነዚ ክንገብር ከሎና ኢየሱስ ከም ብሓድስ አብ ሕይወትና
ይውለድ። ኢየሱስ አብ ምሉእ ዓለም አብ ዝተፈላለየ ብዓትታት (ጎላት) እንተ ተወልደ
ግን አብ ልበይ እንተ ዘይተወልዱ ኢልና በዳሂ ሕቶ ንርእስና ክንሓትት አሎና። ኢየሱስ
አብ ልባትናን ሕይወትናን አብ ጊዜ ልደት ጥራሕ ዘይኮነ ዕለት ዕለት ክውለድ ነፍቅደሉ፥

በዚ ኸአ ብርሃኑ አብ ውሽጥና ክኹልዓና እሞ እቲ ንሱ ዝገለጸልና ሕድገት ኃጢአትናን
ዝገለጸልና ዘይሕለል ፍቕርን ኩሉ ርኢና ክንክእል።
•

ልደት ናይ አማኑኤል ብዓል እዩ። ብዓለ ልደት ብዓል አማኑኤል ንብሎ ምኽንያቱ ናይ
ሓዲስ ኪዳን አምላኽ አብ መንጎና አብ ኩሉ ተግባርናን ሕወትናን ክሓድር ስለ ዝደሊ፥
ንሱ ከምቲ ብመልአኹ ንማርያም ዝገለጸላ አማኑኤል እግዚአብሔር ምሳና እዩ። ኢየሱስ
ከም መግለጺ ምስጢር አምላኽ አብ ኩሎም ምስጢራት ቤተ ክርስትያን ብፍላይ አብ
ምስጢረ ቅዱስ ቍርባን፥ አብ ቅዱስ መጽሓፍ፥ አብ ስርዓት ልጡርግያን አብ ነፍሲ
ወከፍ አማናይ ብመንፈ ቅዱስ ዝተቐየረ (ታቦት መንፈስ ቅዱስ) ይርከብ። ልደት ንሕና
ጸወርቲ አምላኽ ኮና አብ ኩሉ ብፍላይ ምስቶም ምሳናን አብ ከባቢናን ዝነብሩ ከምቲ
ኢየሱስ ዝገበሮ ብምግባርን ብምፍቃርን እዚ ኸአ መስዋዕቲ እናገበርና፥ ትሕትናን ምሉእ
ተወፋይነት አብ አገልግሎት ብምጽማድ ክንገብሮ ንኽእል። ብተልእካዊ ሓላፍነትን
አገልግሎትን ንኢየሱስ አብ ኩሉ እነብጽሕ አነን ንስኹም ኢና። እቲ አብ መጎና ምሳና
ዘሎ ኢየሱስ ንኻልኦት ከም ዝፈልጥዎን ዝቕበልዎን ክንገብር ከሎና እታ ዝዓበየት ህያብ
ልደት ክንገብራ እንኽእል እዚአ እያ። አብ ሕይወት ደቅናን አብ ሕይወት ቤተ ሰብናን
ኢየሱስ ከም ዝቕበሉ ክንገብር ከም መበገሲ ገርና ነዚ ብዓልና ነብዕሎ።

ብዓልና እምብአር ፍሉይ አስተንትኖ ክንገብር እሞ ርእስና ክንሓትት ይሕግዘና። ብዓልና ንስለ
ዝኽርን ብዓልን ኢልና ከይንገብሮ ምስትውዓል ይሓተና። አስተንትናኦና ብኽልተ ሓሳባት
ክንዛዝሞ።
1.ኢየሱስ አብ ልብና ክውለድ ቦታ ክነሰናድወሉ አሎና። ልደት ከበድቲ ሕቶታት
የቕርበልና። ከምቶም ማኅደር አጋይሽ ዝነበሮም ግን ኢየሱስ አብ ማኅደር አጋይሾም
ከይውለድ ቦታ የብልናን ኢሎም ማዕጾ ገዝኦም ዝዓጸዉ ከምኦም ዲና? ንሕና ነቲ
ብመልክዕ ጭኑቓት ስኡናት፥ ሕሙማት፥ ዝተፈላለየ ጸገማት፥ ዘልኦም ኮይኑ
ክመጽአና እንከሎ ቦታ አብ ልብና ክንህቦ ክነፍቅደሉ ዘይንኽእል እንተ ኾና ንሰብ ቤተ
ልሔም ምውቃስ ትርጉም የብሉን። ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ክነኽብር፥ ንኹሉ ሰብ አብኡ
አምላኽ ምስኡ ዘሎ ገርና ክንርኢ እሞ እቲ ዝግባእ ክብሪ ክንህብ ይግባእ። ንሰባት
ብዝሓለፍ ክፉእ ግብሮም ፈሪድና ወይ እውን ዘለውዎ ሕይወት ስለ ዘየሓጉሰና
ክነጽጎም ወይ እውን ፍቕርና ክነግድለሎም አይግባእን ምኽንያቱ ኢየሱስ ንገዛእ ርእሱ
ምስኦም ጥቡቅ ምቅርራብ ወይ ፍቕሪ ስለ ዘልኦ። ሎሚ እምብአር ንኢየሱስ ማዕጾና
ዓጺናሉ ከይንኸውን ሕልናና ንመርምር እሞ ሕጂ ንኽፈተሉ።
2.ነቲ አማኑኤልና ዝኾነ ኢየሱስ ክንለማመዶ አሎና። እቲ ሓቀኛ ትርጉም ልደት አማኑኤል
እግዚአብሔር ምሳና እዩ። አምላኽ አባና መጺኡ፥ ምሳና አብ ጎመንና አሎ፥ ኩሉ ጊዜ
ምስ ደለየና እዩ፥ ገዛእ ርእሱ ይገልጸልና፥ ኩሉ ጊዜ ንስሓን ሕድገት፥ ሕውየት፥
ቅሳነት፥ ሞራላዊ ኃይሊ፥ መምርሒ የምጽአልና። ነፍሲወከፍና አብ ውሽጢና ብርቱዕ
ጥመት አሎና፥ ጥመት ንዓላማን ትርጉም ዘልኦ፥ ጥመት ነቲ መድኃኒ፥ ሓዳጊ፥ ቀጺሉ
ዘፍቅር አምላኽ፥ ጥመት አብ ቅድሚ ህያው ዝኾነ አምላኽ ምህላውና ዘረጋግጸልና
አሎና። ልደት እምብአር አብ ከምዚ ዝበለ ትመትን ጸበባን እንከሎና አምላኽ ምሳና
ከምዘሎ የዘኻክረና። አብ ኩሉ ኩነታት ሕይወት አብ ዝፈራሕናሉ ወይ ንበይናን ኮና
አብ ዝተሰምዓና ወይ አብ ጊዜ ሓዘን አብቲ ጽንኩር እዋን ሕይወትና ከይተረፈ
አምላኽ ምሳና አሎ። እምብአር ሎሚ በዚ ብሩኽ ልደት አብ አባይትና ክንምለስ
ከሎና ንኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታናን አምላኽናን ነመስግኖ።

እንሆ ንዅሉ ሕዝቢ ዝኸውን ዓቢ ሓጎስ አበሥረኩም አሎኹእሞ አይትፍርሁ. . መድኃኒ
ክርስቶስ ጎይታ ተወሊድልኩም አሎ ንዝብል ብስራት አብ ልብና አህዲርና ብዓልና ብፍሉይ
ተሓድሶን ተስፋን ነብዕል።
ኢየሱስ ሕፃን አብ ልቢ ነፍስወከፍና ተወሊዱ ንኹልና ንዓድናን ዓለምናን ሰልምን ፍቕርን
የውርደልና ብሩኽ ብዓል።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

