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“እቲ አብ ጸልማት ዝነብር ሕዝቢ 
ዓቢይ ብርሃን ርአየ” (ኢሳ. 9፡2) 

 
ንባባት፡ ገላ. 4፡1-6፥ 1ዮሓ.4፡9-14፥ ግ.ሓ.13፡22~26፥ ማቴ.2፡1-6፥  
(ኢሳያስ 9፡1-6፥ ቲቶ 2፡11-14፥ ሉቃስ 2፡1-14)።  
 

  ስብከት፡ነገስተ ተርስሴስ ወደሰያት አምኃ 
ያበውኡ። ነገስተ ሳባ ወዓረብ ጋዳ ያመጽኡ። 
ወይሰግዱ ሎቱ ኩሎሙ ነገስተ ምድር። 
“ነገስታት ተርሰስን ደሴታትን ገጸ በረኸት 
ከቕርቡሉ ነገስታት ሽባን ሳባን ድማ ውህበታት 
ከምጽኡሉ እዮም፥ ኩሎም ነገስታት ከአ 
ኪሰግዱሉ፥ ብዘለዉ አሕዛብ ኬገልግልዎ 
እዮም” መዝ.72፡10-11። 

 
ልደት ህያብ እዩ። እግዚአብሔር አቦ ነቲ ሓደ ወዱ ብጊዜ ነቲ ንዓመታት ብተስፋ ክመጽእ 
ምኻኑ ዝተነግረሉ ዝሃበና ዕለት ስለ ዝኾነ ዝዓበየ ህያብ ንተፈጥሮ ደቂ አዳምን ንዓለም 
ብምልእታን ዝተዋህበ እዩ። መላእኽቲ ንልደቱ ምስ አበሰሩ ጓሶትን ሰብአ ሰገልን ቀዳሞት 
ተበሰርቲ ምስ ኮኑ ነቲ አምላኽ ዝገለጸሎም ህያባቶም ሒዞም ቀሪቦሞ። ወንጌል ሕጽር ብዝበለ 
ተሓጒሶም ነናብ ቦትኦም ተሚሊሶም ይብለና። ህያብና ዝኾነ ክርስቶስ ብሓዲስ መንፈስ ክንቅበሎ 
ሎሚ አብዚ መጺእና አሎና። አምላኽ ዓዲሙና መጺእና አሎና እሞ ነዚ ዓቢ ህያብ ተቐቢልና 
አብ በቤትና ክንማልኦ ሎሚ መዓልቱ እዩ። ንኢየሱስ አብ ቤትካ ሒዝካዮ ምኻድ። ጥራሕና 
ከይንምለስ ነስተውዕል።  
ልደት ብዓል ናይ ብርሃን፥ሓጎስን ሓርነትን እዩ። እዚ ሎሚ ልደት ኢልና እነብዕሎ ዘሎና ዕለት 
ብፍላይ ናይ ላቲናዊ ስርዓት ዝኽተሉ ናይ ሮማውያን ብዓል ዝነበረ እዩ። አብ ብዙሓት እምነታት 
ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ፀሓይ ልዕሊ ኹሉም አማልኽቲ እያ እትምለኽ ዝነበረት፥ ምኽንያቱ 
ንዓለም ብርሃን ሙቐት እናሃበት እትሕሉ ገሮም ይርእይዋ ነሮም። አብ ጊዜ ክረምቲ እዞም 
ጥንታውያን ሰባት ነቲ ድኹም ሓይሊ ፀሓይ ከበርትዑ ሓዊ ይአጉዱ ነሮም። አብ ሳልሳይ ክፍለ 
ዘመን ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ፀሓይ አምላኽ ናይ ግዝአት ሮማ ላዕላዋይን ዑቕባን አምላኽ 
ተባሂላ ትምለኽ ነራ። ታሕሣሥ 25 ከአ ናይ እቲ ዘይርአ ፀሓይ አምላኽ ኢሎም የብዕልዋ 
ነሮም። ኩልና አብ ኤሮጳን አመሪካን ዘሎና ከም እንርእዮ አብዚ እዋን አብ ክልቲኡ ጫፋት 
ምድሪ አብ 21 ሰነን አብ ደቡባዊ ጫፍ አብ 21 ታሕሣሥ አብ ሰመናዊ ጫፍ ፀሓይ ብርሃና 
ክትህብ እትጅምረሉ እዋን ምዃኑ ብንፉር ክንርኢ ንኽእል። ፀሓይ ብርሃና እትህበሉ ቀትሪ 
እናነውሔ ዝኸደሉ ለይቲ እናሓጸረ ዝኸደሉ እዋን እዩ። ተፈጥሮ ቀስ እናበለ ካብ ድቃስ 
ዝበራበረሉ ጸሊም ክረምቲ ናብ ብርሃን ገጹ ዝቕይረሉ አእዋም ዝነቐጹ ዝመስሉሉ ግን አብ 
ድሕሪ ሓጺር ጊዜ ክጥጥዑ ዝጅምሩሉ እዋን እዩ። አብዚ እዋን ፀሓይ አብ ሰመናዊ ቅንፊ ዓለም 
ብርሃና ክተንጸባርቅ እትጅምረሉ እዋን እዩ።  ሮማውያን አብዚ ዕለት ናይ እቲ ዘይስዓር አምላኽ 
ኢሎም የብዕሉ ነሮም። ነዚ ኹሉ ክንዕዘብ እንከሎና መሰረታዊ አጀማምራ ብዓል ልደት ክንርዳእ 
ንኽእል። ነዚ መሰረት ክንገብር ከሎና ልደት መድኃኒና ንሓዲስ ለውጢ ከም ዝመጸ ከምኡ 
ንሕና ንሓዲስ መንፈስን ጠባይን ክንለብስ እንብገሰሉ እዋን ምኻኑ ክንርዳእ ንኽእል። አብ 
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ሕይወትና ነቲ አረጊት ድኽመትናን ዝምባሌናን በቲ ናይ ክርስቶስ ነገር ክንትክኦ፥ ነቲ ከም ባህሊ 
ሒዝናዮ እንጉዓዝ ክፍአትና ሓጢአትና ኩሉ ናይ አምላኽ ዘይኮነ ክንቅይሮ ሎሚ እዋኑ እዩ።   
ልደት ክብዓል ዝጀመረሉ አብቲ መንግስቲ ሮማ አምልኾ ናብ ፀሓይ~አምላኽ ዝለዓለ ጥርዚ 
እምነት አብ ዝበጽሓሉ ጊዜ እዩ። እዚ ናይ አረማውያን ብዓል ብቤተክርስትያን ተጠሚቑ አብቲ 
ልክዕ ዕለቱ ናይ ክርስቶስ ልደት ተኪእዎ ክብዓል ጀሚሩ። ነቲ ንዘመናት አብ ጸልማትን ኮንቱ 
አምላኽቲ እናምለኹ ዘብዕልዎ ዝነበሩ ብሓዲስን አብቲ ሓቀኛ አምላኽ ዝነ ክርስቶስ ተኪኦም 
ከብዕሉ ጀሚሮም። ልደት ንኹሉ ክሕደስ ምኽንያት ዝኸወን ብፍሉይ ንአና ንደቂ ሰብ ክርስቶስ 
ከማና ኮይኑ ምስ ተወልደ ሓጎስ፥ ብርሃን፥ ነጻነት ተዓዲልና። ብክርስቶስ ሓዲስ ርክብ ምስ 
አምላኽ ጀሚርና። ከምቲ አብ እዋናት ልደት ተፈጥራዊ ባህርያት ንሓዲስ መልክዕን እዋንን 
ዝቕይሩ ሰባት ከአ አብ ኩነታትና ንሓዲስ ርክብ ምስ አምላኽ ክንምስርት እንዕደመሉ ጊዜ እዩ።  
 
ንባባትና ሓደ ዓይነት ሓሳብ የቕርቡልና ልደት ምንጪ ሓጎስ ምኻኑ፥ እቲ አብ መብልዕ ማል 
ዝተወልደ ንሱ ብርሃን ዓለም ከም ዝኾነ። መላእኽቲ ክዝምሩ እንከለዉ አብ ዙርያ እቶም ጓሶት 
ዝነበርዎ ክብሪ እግዚአብሔር አብ ዙርያኦም አብርሀ። “ክብሪ ንአምላኽ አብ አርያም ሰላም ከአ 
አብ ምድሪ አብ መንጎ እቶም እግዚአብሔር ዝሕጎሰሎም ሰብ” እናበሉ ልደት ክርስቶስ ብርሃን 
ምኻኑ አበሰሩ። ኩሉ አብቲ ከባቢ ሓጎስን መዝሙር~ሓጎስን አስመዑ፥ ናይ መላእኽቲ ናይ ሓጎስ 
መዝሙርን ናይ ጓሶት ሓጎስን ናብቲ ዝተወልደ ሕፃን ናብ ቤተልሔም ገጽካ ምኻድ አስዒቡ። 
አብ ወንጌል ሉቃስ ሓጎስ ብተደጋጋሚ ዝጥቀስ ቃል እዩ ንሱ ኸአ ሓደ መሰረታዊ መልክዕ ናይ 
ሓደ ክርስትያን እዩ። ምሕጓስ ሓደ መለለይ ልደት እዩ። አብ እዋን ልደት ኩሉ ተቐይሩ ሓጎስ 
አብ ሕይወት ሰባት ዝርአየሉ እዋን እዩ። ጓሶ ልደት መድኃኒ ምስተበሰሮም ክውግሕ አይበሉን። 
ነቲ ዕድመ ተቐቢሎም ከይደንጎዩ አብቲ ኢየሱስ ዘለዎ ከይዶም፥ ሰብአ ሰገል እውን ምልክት 
ምስ ረአዩ አብቲ ንሱ ዘለዎ ከይዶም። ሎሚ ነዚ ክንዝክር ከሎና ነፍሰወከፍና አምላኽ አብኡ 
ገጽና ክንቀርብ ይነግረና አሎ። ክንሰምዖ ዕድሚኡ ክንቅበል አብ ኢድና እዩ። ጽን ንበል ናይ 
ሓጎስ ዕድመ ከይሓልፈና። ልደትና ሓጎስ ዝሰፈኖ ክኸውን ድላይ አምላኽ እዩ። እሞ ሕጉሳት 
ዘሎና እስከ አብ ውሽጥና ንእቶ ርክባትና ንርኤ ሕልናና ንፈትሽ እምበርዶ ጩራ ሓጎስ ክርስቶስ 
አብ ልበይ አትዩሎ እናበልና ነፍስና ንሕተት። ክንሕጎስ እዋኑ  እዩ ምድኃኒ ተወሊዱልካ/ኪ አሎ 
እናበሉ ሎሚ እውን የበስርኑ አለዉ፥ እሞ ንበገስ ነቲ ከይንሕጎስ ዓጊቱና ዘሎ አሊና አብቲ ቦታ 
ሓጎስ ዝኾነ ክርስቶስ ንመለስ።   
 
ሓደ ካልእ ምኽንያት ሓጎስ አብ እዋን ልደት ከአ እቲ ኢየሱስ ዘምጽኦ ሓርነት ወይ ነጻነት ንደቂ 
ሰብ እዩ። እዚ ኸአ በቲ ከመይ እሉ ዝመጽኦ ክርአ ይክአል። ቅድሚ ኩሉ ንሱ ንጉሥ ናይ 
ነገስታት ጎይታ ናይ ጎይቶት እዩ። እንተኾነ ስልጣን ሓይሉ ጎይትነቱ አበይ አሎ። አበሎ 
ቤተምንግስቱን አደራሻቱን? አበለዉ ናይ ክብሪ ዘብዓኛታቱ? ንሱ ዝመጸ ሓይሉ ከርኢ አይኮነን 
እንታይ ደአ ንኻልኦት ሓይሊ ክህብ ብፍላይ ንድኻታትን ድኹማትን ሓርነት ክእውጅ። ከም ናይ 
እዚ ዓለም ሰበ ስልጣን አይመጽአናን ከም አገልጋሊ ኮይኑ ርእሱ አትሒቱ እዩ ቀሪቡና በዚ ኸአ 
ብኹሉ ብዘይ ኃጢአት ከማና ኮይኑ። ልደት ካብ ባርነት ሰይጣን ተላቒቕና አብ ግዝአት ክርስቶስ 
ክንአቱ እንእውጀላ ዕለት እያ። እሞኸድአ ሓርነተይ አዊጀ ዘሎኹ ወይስ ገና ባርያ ግዙእ ካልእ 
ኮይነ አሎኹ። ወገና ሓርነቶም እናአብዓሉ ንሕና አብ ባርነት ሓጢአት አይንንበር፥ መልእኽቲ 
ልደት እዚ እዩ።   
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ወንጌል ኢየሱስ መን ምኻኑን ምኽንያት መምጺእኡን ይገልጸልና። ንሱ አብ ታሪኽ አብ ዓዲ 
እስራኤል ተወሊዱ ከምዝዓበየ ታሪካዊ ሰብ ምዃኑ አነጺሩ ሉቃስ ወንጌላዊ ይነግረና፥ ነዚ 
ከበራርህ ኢሉ ከምዚ እናበለ የዝንቱ። ንጉሥ ሄሮዱስ ንምኽፋል ቀረጽን ቍጽሪ ህዝቡ ምእንቲ 
ክፈልጥ ቆጸራ ክግበር ትእዛዝ አዊጁ ስለዚ ብትእዛዝ ንጉሥ መሰረት ሰባት ክምዝገቡ አብ 
ዓዓዶም ይከዱ ነሮም፥ ዮሴፍን ማርያም ካብ ዓለት ዳዊት ስለ ዝነበሩ ክምዝገቡ ንቤተልሔም 
ከዱ እንተኾነ ማሕደሪ አይነበሮምን ስለዚ አብ ሓደ በዓቲ አብቲ ጥቕኡ ዝነበረ ከዱ ብርግጽ ሰብ 
ዝቕመጦ አይነብረን ፍንፉን ቦታ ረሳሕ እዩ ነሩ ዝኸውን ምኽንያቱ ሰብ ስለ ዘይቕመቶ ዝነበረ። 
አብ ጥቓ ዓዲ ብምንባሩ ከም አብ ዓዳትናን እንፈልጦ በዓቲ ሰረቕቲ ወይ ዝሓከሉ ከምኡ 
ጽጉማት ዝአትውዎ ቦታ እዩ፥ መኃኒና አብዚ ቦታ እዩ ክውለድ መሪጹ። አብኡ ከለዉ እዋን 
ምውላዳ ስለ ዝበጽሔ አብኡ ወለደቶ አብ እተቕምጦ ስለ ዝጠፍአ ኸአ አብ መብልዕ ማል 
አቐመጠቶ “ አስከበቶ እሙ ውስተ ጎለ እምነ ወከደነቶ ቆጽለ በለሶን” ይብል ዋዜማ ልደት ነዚ 
ክገልጽ እንከሎ። ጎይታ ናይ ጎይቶት አብ በዓቲ ተወሊዱ አብ ዳሕራይ ሕይወቱ እውን ከም 
ዝተራእየን ባዕሉ ከም ዝበሎን ርእሱ ዘዕቁበሉ ቦታ አይነብሮን። ልደቱ ንኹልና ድንቂ እዩ። 
ትርጉሙን ምስጢሩን ክንርዳእ ሎሚ እዋኑ እዩ። 
  
እቶም መጀምርያ አብዚ ዓቢ ሓጎስ ዝተዕደሙ ጓሶት እዮም፥ አብቲ ጊዜ እቲ ጓሶት ሰበኽሳግም 
ኮይኖም ዓዲ ዘይብሎም ከምኡ ብደረጅኦም ትሑታት እዮም ነሮም። አብ አዘራርባና ንሓደ ዘይ 
ሰልጠነ ሃገረሰብ ጓሳ እናበልና ንጸርፎ እዚ ኸአ ርድኢትና አብ ልዕሊ ጓሶት እዩ ዝገልጽ 
ብብዙሓት ጓሶት ከም ፍንፉናት አባላት ናይ ሕብረተሰብ ኮይኖም ይርአዩ። ብዝኾነ ጓሶ ቀዳሞት 
ዕዱማት አብ ኢየሱስ ሕፃን ክበጽሑ ዝተዓደሙ እዮም። አብዚ አምላኽ ክቐርበና ብናቱ መገዲ 
እምበር ንሕና ብእንገብሮ ወይ እንሓስቦ ከም ዘይኮነ ንርዳእ። ብዝኾነ ስለምንታይ አምላኽ በዚ 
ውርደት ዝመልኦ መገዲ አብ መንጎና ክሓድር ደልዩ። አብዚ እንርድኦ ሉቃስ ነቲ ኢየሱስ ክጉዕዞ 
ዘልኦ ሕይወት ክገልጽ ዘቕርቦ እዩ። ሎሚ እትዕድመ ንኢየሱስ ምብጻሕ ንኹሉ ዘጠቓለለ እዩ። 
አብቲ ንሱ ዘልኦ ክንመጽኦ ዕዱማት ኢና። ልደት ዕድመ እዩ። ዕድመና ሒዝና አብኡ ገጽና 
ንጉዓዝ።  
 
ሉቃስ ኢየሱስ ብፍሉይ ምእንቲ ድኻታት፥ ጽጉማት፥ ድኹማትን ፍንፉናትን ከም ዝመጽአ እዩ 
ዝገልጸልና። አብ መንጎ ስብከቱ እንከሎ አብ ገለ እዋን ምስ ሓጢአተኛታትን ዓመጽኛታትን 
ይበልዕን ይሰትን እናበሉ ክኸስዎ ንርኢ። አብ መጭረሽታ አብ መንጎ ክልተ ዓመጽቲ ተሰቒሉ 
ሕይወቱ አሕሊፉ። ብዙሓት አብ ጸግዒ ድኻታት ምዃኑ ክርድኡ ይኽእሉ እንተኾነ አብ መንጎ 
እቶም ብሞራላዊ ሕይወቶም ውዱቓት ንዝነበሩ እውን ይቐርቦም ከም ዝነበረ አብቲ ተልእኮኡ 
ንርእዮ። ስለምንታይ አብ መንጎ ሓጢአተኛታት ክኸውን ይመርጽ? ሓደ ከም ዝበሎ “ኢየሱስ 
ንድኻታት ዝፈቱ ንሶም ጥዑያት ስለ ዝኾኑ አይኮነን እንታይ ድአ ድኻታት ስለ ዝኾኑ እዩ” እዚ 
ኸአ ንዋታዊ ድኽነት ማለት ጥራሕ አይኮነን እንታይድአ ሞራላዊ ድኽነት፥ ስምዒታዊ ድኽነት፥ 
ማሕበራዊ ድኽነት፥ አካላዊ ድኽነነት. . . ዘጠቓለለ እዩ።  
 
ኢየሱስ ሎሚ ፍቕሪ አምላኽን ድኅነትን ብመንፈስ ቅዱስ ክዕድለና ንአና ነርድእቱ እንተ ዝመጽእ 
ከመይ ኢሉ ምመጸ ሓደ ተሎጋዊ ከም ዝበሎ፡ ንሓደ ብኤይድስ ንዝሳቐ ንሓደ ሥራሕ ስኢኑ 
ንዝሳቐ ዘሎ ንሓደ አብ ስደት አብ ዓዲጓና ዝሳቐ ዘሎ፥ ንሓደ ዝሳቐ ህዝቢ ብዝተፈላለየ መንገዲ. 
…። አብ መንጎ እዚ ኹሉ ስቓያት ኢየሱስ አበይ አሎ። ኢየሱስ ሎሚ እውን አብቲ ዘሎናዮ 
ኩነታት አብኡ አብ መንጎና ክውለድ እሞ ክቕይረና ይደሊ ኢዩ። ሎሚ እውን ይደልየና እዩ። 
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ልደት ከአ አምላኽ ከም ዘደልየና እዩ ዘዘኻኽረና። ነቲ ዘሎናዮ ኩነታት ክቕይር ይደሊ አሎ። 
ሎሚ ንሕና ብብዙሕ ርቡሓት ዝኾና ነቶም ኩነታቶም ክቕይሩ አጸጊምዎም ዘሎ ብፍላይ 
መንነቶምን እንታይነቶም ጠፊእዎም ዘሎ አብቲ ምልአት መንነቶም ክበጽሑ ክንሕንግዞም 
እንኽእል ንሕና ኢና።  
 
ቶማስ መርቶን ዝተባህለ ናይ ውሽጥና ዝምባሌ ክገልጽ እንከሎ ከምዚ ይብል፡ “ኢየሱስ አብዚ 
ዓለም ንአኡ ዝኸውን ሓንቲ ቦታ ዘየለ ከንሱ ከይተዓደመ መጺኡ። ንሱ አብኡ ክኸውን ስለ 
ዘይክእል፥ አብኡ ቦታ ክረክብ ስለ ዘይክእል፥ከንሱ አብኡ ክህሉ መጸ፥ ቦትኡ ምስቶም ካልኦት  
ቦታ ዘይብሎም እዩ። “ ቦትኡ ምስቶም ሓደ ወገን ዘይብሎም እዩ፥ ምስቶም ንጹጋት ብሓይሊ፥ 
ምኽንያቱ ንሳቶም ድኹማት ክሕሰቡ እዮም፥ እቶም ዋጋ ዘይብሎም፥ መሰል ናይ ሰብ 
ዝተነፍጉ፥ ዝተሳቐዩ፥ ዝተወገዙ። እቶም መሕደሪ ዘይብሎም ክርስቶስ ምስኦም አብዚ ዓለም 
አሎ።” አብዚ እንርድኦ ክርስቶስ አብዚ ዓለም ምስቶም ብኹሉ ንጹጋት ምስኦም ከም ዘሎ ንሱ 
ነቶም ዝጠፍኡ ክእክብ ከም ዝመጸ እሞ በቲ ዓለም ክርድኦ ዘይክእል መገዲ አብ መንጎ ዓለም 
ተረኺቡ። ንሱ ናይ ዓለም አይኮነን። 
  
Paolo Freire ዝተባህለ ውሩይ ብራዚላዊ አብ “The Pedagogy of the Oppressed” አብ 
ዝብል መጽሓፉ ንሱ ውፉይ ክርስትያን ስለ ዝነበረ ንኹሉ ዓይነት ጎነጽ ይነጽጎ። መጽሓፉ ከመይ 
ገርካ ነቶም ዘይተማህሩ ድኻታት ምምሃር እዩ። አብ እምነቱ ከመይ ገርካ ምምባብን ምጽሓፍን 
ክምሃሩ ኸለዉ ክምሃሩ አለዎም ይብል፥ ማለት ንሳቶም ድኻታት እዮም ነሮም፥ ስለ ምንታይ 
ድኻታት ነሮም፥ ንድኽነቶም ከመይ ገሮም ክስዕርዎ ይኽእሉ፥ እቲ ፍታሕ አብ ኢዶም እዩ 
ዘሎ። ንሰባት ካብቲ ዘለዎም ዝነ ጸገም ምስተውጽኦም ነቲ ኩነታቶም ክተፍልጦም ክተረድኦም 
አሎካ ሽዑ ባዕሎም ካብኡ ክወጽኡ እዮም ዝብል ርድኢት ነርዎ።  
 
እቲ ኹሉ ጉዕዞ አብቲ ናይ ወንጌል መልእኽቲ ምምሃርን አብ ሕይወቶም ግልጸቱን ምርአይ እዩ። 
እቲ ኹሉ አገባብ እቶም ድኻታትን ግሉላትን እቶም ጽቝጣት፥ ከመይ ገሮም ነቲ ዘለውዎ 
ጽቕጠት፥ ናይ መንነት መሰሎምን ክረኽብዎ ዘለዎም ርትዒ ብዘይ ጎነጽን ዕግርግርን ከም 
ዝረኽቡ ምግባር እዩ። ክርስቶስ ነዚ ክምህረና መጺኡ ከምይ ገርና ካብቲ ናይ ሰይጣን መገዲ 
ሓራ ከም ንወጽእ። ነቲ ዘሎናዮ ኩነታት ክሳብ ዘይፈልጥና ካብኡ ክንወጽእ ከቢድ እዩ።  
 
ሰባት አብ ጥቅሚ ዝተመስረት ስርዓት ምስ ገበሩ አብ ክልተ ይምቀሉ ሓደ ጋንታ ጥቕሞም 
አቐዲሞም ብናይ ካልኦት ርሃጽን ድኻም ክነብሩ ንኹሉ ናይ መንግስቲ ሓይሊ አብቲ ናቶም 
ጥቕሚ ከምዝውዕል ይገብሩ፥ ካልኦት ከአ ነቲ ዝተጋህሰ መሰሎም ከመልሱ ዘይጎንጻዊ ቃልሲ፥ 
ገለ ብረታዊ ቃልሲ፥ገለ ሽበራ ምግባር ዝተፈላለየ ቃልሲ የካይዱ።  
  
ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ መልሲ ይህበና። ንሱ መስፍን ሰላም እዩ። እቲ ንኹሉ ምንጪ 
ፍቕርን ርትዕን ዝኾነ ነቶም ዝነጽግዎ ምንጪ ናዕብን ሞትን እዩ። ናይ እዚ ምልክት ድሮ አብቲ 
ናይ ልደት ታሪኽ አሎ። ብርሃን ናብ ዓለም መጸ እንተኾነ ደቂ ሰብ ካብ ብርሃን ጸልማት 
መሪጾም። ጉዕዞ ነጻነት ከመይ ከም ዝርከብ አብ መንጎና ሓዲሩ አስተምሂሩና እቲ ሕቶ 
ንትምህርቱ ሒዝናዮ ደሎና። ልደት ነቲ ናይ ክርስቶስ ትምህርቲ ክነሔድስን ክንቅበልን እዩ 
ትርጉሙ።   
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ልደትና እነብዕሎ እምአር ንስለ ምብዓል ንሎሚ ምሸት ጥራሕ እነብዕሎ አይኮነን። ንምሉእ 
ዓመት ዝኸይድ ብዓል እዩ። ብዓልና ንዝኽሪ ሰብ ክርእየና ንስለ ዝኽሪ አይኮነን አብ ሕይወትና 
መሰረታዊ ለውጢ አምጺኡ እሞ ንሓዲስ ጉዕዞ ክንምርሽ ዝሕግዘና እዩ። ብዓልና ናይ አምላኽ 
ምጽአት አብ መንጎ ድኻታት፥ ቤት አልቦ፥ ሕማቕ ዕድል ናይ ዝተጓነፎም መልእኽቲ ተስፋን 
ሓርነትን ካብቲ ገፋዒ ዓለም ነጻ ንኽወጽኡ ባብ ዝኸፍት እዩ። ሓላፍነትና አብቲ ናይ ሓርነት 
ቃልሲ እጃምና ክነበርክት እዩ። ብዓልና ነቲ ዘሕፍር ድኽነት፥ ዓለትነት፥ ወገንነት፥ ምዝመዛ 
ኩሉ ንምጥፋእ እጃምና ክነበርክት እዩ።  
 
ሎሚ ገለና አብ ፍሉይ አገባብ አብ ዝሓሸ መግቢ ንምምጋብ ገለና አብ ጓይላ ገለና አብ 
ዝተፈላለየ ዘዘናግዕ ነገራት ክነድህብ ከሎና ብኻልእ ሸነክ ዓለም ግን ብዙሓት አብ ዝተፈላለየ 
ብርቱዕ ስቓይ መንፈሳውን ሥጋውን ክህልዉ ይክአል። ገለ አብ መንጎ ሞትን ሕይወትን ክህልዉ 
ይክአል፥ ገለ ባዕሎም ብዘምጽእዎ ሽግር አብ ሕማቕ ኩነታት ክህልዉ ይክአል። ልደት ነዚ ኹሉ 
መልሲ ክንህበሉ ይሕግዘና። ብርሃን ሰላም ዝኾነ ክርስቶስ ሰላሙ ክበርህ ልኡኻት ክንከውን። 
አብቲ ብርቱዕ ሓዘን፥ ዘለዎ ምጽንናዕ ክንሰብክ አብቲ ፍቕሪ ዝጎደሎ ፍቕሪ ከም ዝነግስ 
ክንገብር፥ አብቲ ሰይጣን ተዓዊትሎም ዘለዉ አብ መገዲ አምላኽ ከም ዝምለሱ ምግባር።  
 
ልደትና ንሓዲስ መንፈስን ንሓዲስ ጉዕዞን ክንዕጠቕ ዝሕግዝ እዩ። አምላኽ አብ መንጎና ካብ 
ሓደረ ከምቶም ቀዳሞት ጓሶትን ሰብአ ሰገልን ንብጽሓዮ ንቀበሎ ንስገደሉ። ኢየሱስ ሕፃን አብ 
ዘልኦ ምስኡ ማርያምን ዮሴፍን አለዉ፥ ጣዕምን ትርጉምን ልደት መድኃኒና ዘስተማቐሩ ብዝያዳ 
ንሶም እዮም እሞ፥ ሎሚ እውን ንነፍስወከፍና አብቲ ማሕበሮም ከእትዉና ንወድኹም ለምኑልና 
ንበሎም። 
 
ልደት ዘብዕል ንሓዲስ ሕይወት ንተሓድሶ ፍቓደኛ ዝኾነ ጥራሕ እዩ፥ ኢየሱስ ምስ ተወልደ 
ዓለምና ሓዲስ ርክብ ምስ አምላኽ እያ ረኺባ። ደቂ ድሕነት ኮና ደቂ አምላኽ አሕዋት ክርስቶስ 
ኮና፥ ናቱ ስድራቤቱ ኮና። ሎሚ ብወገና ነዚ ብክርስቶስ ዝተዋህበና ጸጋ አነን ንስኹምን ህያው 
ክንገብሮ ድላይ አምላኽ እዩ። አብ ኩሉ ሰላም ክንሰብኽ ኩሉ ንኢየሱስ ከም ዝረክብ ክንገብር 
ንመድኃኒ ረኺብናዮ ክንብል እሞ ነቶም ዘንጊዖም ናቱ ምዃን ጸጎምዎም ዘለዉ ናቱ ክንገብሮም 
ኩሉና አእዳው አእጋር አፍ ክርስቶስ ሎሚ ንሕና ኢና። ነዚ ዓቢ ሓልፍነት ሎሚ ብሓዲስ 
ክንሕድሶ እሞ ሰበኽቲ ወንጌል ሰበኽቲ ፍቕሪን ሓድነትን ክንከውን መብጽዓና ነሓድስ።  
 
አብ መአዲ ክርስቶስ ክንቀርብ ከሎና መስቀል ክንሳለም ከሎና ናይ ውሉድ አምላኽ ምዃና 
ዝገልጽ መንፈስ አባና ተኾሊዑ ክርአ ሎሚ መዓልቱ እዩ። ከምቲ ንሰብአ ሰገል ኮኾብ መሪሑ 
አብ ኢየሱስ ዘምጽኦም ሎሚ ንሕና ነቶም ካብ ኢየሱስ ጠፊኦም አብ ጸልማት ዝነብሩ አብ 
ክርስቶስ ክነምጽኦም መዓልትና እዩ። ነሕዋትና አብ ግዳም ሓዲና እንተሎና ልደት ክነብዕል 
አይንኽእል ኢና። ልደትና ንኹሉ ናይ ሓጎስ ብርሃን ዘምጽእ፥ ንኹልና አብ ደንበ ምሕረት ዘእቱ 
ክኸውን ኩልና ብምሉእ ልብና ነብዕሎ።  
 
ንኹልኹም በዚ አጋጣሚ ርሑስ ልደትን ጥምቀትን እብል። 
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ       
 
 


