
አብ እዋን ልደት ክርኢ እደሊ አሎኹ (2) 

(ምቅርራብ በዓለ ልደት) 

ንባብ፡ ሉቃስ 18፡35-43  

አብ ልደት እንታይ ትደሊ/ልዪ? እዚ ሕቶ አብዚ እዋናት ልደት ሓባራውን ግሩህን ሕቶ እዩ። 
ሰባት አብ ጊዜ ልደት ህያባት ስለ ዝለዋወጡ እንታይ ክትውሃብ ምደለኻ/ኺ እናበሉ ይሓቱ።  

አብ መጀመርያ ብርግርጽ እዚ ምደለኹ ኢልካ ሓደ እትፈትዎ ነገር ክትብል ይክአል ንአብነት 
መጽሓፍ፥ ጎልፎ፥ ስኣሊት. . . . ወዘተ። አዕሙቕ አቢልካ እንተ ሓሰብካን አስተንተንካ ከአ 
ምናልባት አብ መንጎ አሕዋት ዘሎ ጸገማት ዝተፈላለየ ናይ ገንዘብ፥ ቍጠባ ወይ እውን ዕዳ 
ክፍትሓልካ ወይ አውን ዘይምርድዳእ እንተሎ ክፍታሕ እሞ አብ ዕርቂ ክወርዱ ምድላይ፥ ወይ 
ከአ እትፈትዎ ሰብ ብስእነት ጥዕና ዝሳቐ ዘሎ ክሓዊ ምድላይ። እቲ ድለት ብዙሕ እዩ።  

ካብዚ ዕሙቕ ብዝበለ ክንርእዮ ከሎና ኸአ አብ ውሽጥና ዘሎ ዓሚቕ ሓሳብ ክንገልጾ ዘይንኽእል 
እንተ ኾነ ክንዛረበሉ እንተ ኸአልና። አነ ሰባት ከም ዘፍቅሩኒ ከም ዝፈትዉኒ ክፈልጥ፥ አብ 
ሕይወተይ ምሉእ ክፈልጦ ዘይከአልኩ ሃረርታ ምልአት ሕይወት ክፈልጥ። አብዚ ብዛዕባ እቲ 
ልዕሊ ዝኾነ ፍልጠትን ፍቕርን ዝኾነ አምላኽ ክንሓስብ ይሕግዘና። ፍቕሪ አምላኽ ብዓቕምና ኮነ 
በቲ እንርእዮ ጥራሕ ክንግምቶ ወይ ክንገልጾ አይንኽእልን ኢና። ልዕሊ ዝኾነ ርድኢትና እዩ።  

አብ ልቢ ነፍሲወከፍ ሰብ ናይ አምላኽ ድለትን ሃረርታን አሎ እዚ ግን አብቶም ዝአምኑን 
ዘይአምኑን ዝተፈላለየ ደረጃ ሒዙ ይርከብ። አብ አመንቲ አምላኽ ልዕሊ ኹሉ ምዃኑ ስለ 
ዝአምኑ፥ ጎደሎ ምዃኖም ብዓቕሚ አእምርኦም ክበጽሕዎ ከምዘይክእሉ ስለ ዝአምኑ ፍቕሪ 
ክቕበሉ ብወገኖም ቅሩብነት አሎ። አብቶም ዘይአምኑ ግን ልቦም ንአምላኽን ጸጋታቱን ስለ 
ዝዓጸዉ ክዛብ ልቦም ዝኸፍቱ አብ ድምዝምዝ ዝበለ ኩነት ይነብሩ። ብዙሕ ጊዜ አብ ጊዜ ሞቶም 
ይርድኦም እሞ ይንስሑ ይአምኑ ገለ ኸአ ተስፋ ቍርጸት ሒዝዎም ብዘጉሂ ኩነት ይሓልፉ 
ሰውረና ዘብል እዩ ክሳብ መጨረሻ ድኽመትካን ዓቕምኻን ዘይምቕባል። ሓንቲ ብርህቲ ነገር 
እንፈልጣ አብ ውሽጣዊ ልቢ ሰብ ይፍለጥዎ አይፍለጥዎ ናይ አምላኽ ድለትን ሃረርታን ኩሉ ጊዜ 
አሎ።  

አብዚ ጊዜ እምብአር ሰባት አብ ልደት እንታይ ትደሊ ዝብል ሕቶ እንተ አቕረቡልና ብፍላይ 
ንሕና ክርስትያን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብል መልሲ ክንህብ ይግባአና። ንኢየሱስ አብ ልባትናን ልቢ 
አሕዋትናን ንደልዮ። ገለ ሰባት ንዋታዊ ህያብ ብጣዕሚ ሕጉሳት ከም ዝገብሮም ይሓስቡ እንተኾነ 
እቲ ዝዓበየ ህያብን ሓጎስ ዝፈጥርን ኢየሱስ እዩ። ሎሚ እንህቦ ህያብ አብ ኢየሱስ ዘብጽሕ 
ክኸውን ይግባእ። ብዙሓት አብ ስድርኦም ዕርቅን ሰላምን ምሕረትን ክወርድ ይደልዩ እንተኾነ 
እቲ ሓቐኛ ዕርቅን ሰላምን ምሕረትን ዝርከብ ካብ ኢየሱስ ጥራሕ እዩ። ሰባት ንኢየሱስ ማእከል 
ናይ ኩሉ ሕይወቶም ከምዝኾነ ክፈልጡ እሞ ክገብሩ እንተ ኸአሉ እቲ ዝበለጸ ሰላምን ዕርቅን 
ይወርዶም።  

ቅ. አጎስጢኖስ ነፍሰይ ክሳብ ንአኻ እትረክብ ዕርፍቲ የብላን ይብል። ነፍስና ዘተአማምንን ሓቀኛ 
ፍቕርን እትረክብ ንኢየሱስ ረኺባ ምስ ከአለት ጥራሕ እያ። ቅ. ጳውሎስ ቅድሚ አማናይ ምዃኑ 
ዝነበሮ ሕይወት አብ ጸልማት ይነብር ከም ዝነበር ባዕሉ ይዛረብ ንኢየሱስ ምስ ረኸበን ምስ 
አመንን ግን ወላ ሓንቲ መዓልቲ ንድሕሪት አይበለን። ወላ እኳ ማእሰርትን ውርደትን ስደትን 
ኩሉ መከራን እንተ ወረዶ ሓንቲ መዓልቲ ሰጋእ አይበለን አብ መጨረሻ ነቲ ምስ ክርስቶስ 



ዝነበሮ እምነት ክገልጽ ጽዋዕ ሞት ክቕበል ድሕር አይበለን። በቲ ዝነበሮ ብርቱዕ እምነት አብ 
መጨረሻ “ሠናይ ገድሊ ተጋዲለ እየ፥ ጕያይ ወዲአ እየ፥ ነታ እምነት እውን ሓልየያ እየ። 
ደጊም እቲ ቕኑዕ ፈራዲ ዝኾነ ጎይታ በታ መዓልቲ እቲአ ዚህበኒ አኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ 
አሎ” (2 ጢሞ 4፡7-8) እናበለ ምስ ኢየሱስ ዝነበረ ምቅርራብ ዝፈጠረሉ ሓጎስ ይገልጽ።  

ሰባት አብ ሕይወትና ክሳብ ክንደይ አምላኽ ከም ዘፍቅረና ክንፈልጥ ንደሊ ኢና። ነዚ መልሲ 
ዝህበና ኢየሱስ ባዕሉ እዩ። ዕለት ዕለት ክንጽሊ፥ ብዝያዳ ክንፈልጦ፥ ብዝያዳ ክነገልግሎ፥ 
ብምሉእ ልብናን ሕልናና ክነፍቅሮ እንተ ክኢልና ከም ዘፈቕረና ክንፈልጥ ኢና።  

ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዝበለጸ መግለጺ ፍቕሪ አምላኽ ከም ዝኾነ ኽገልጽ እንከሎ ቅ. ዮሓንስ 
አብ ወንጌሉ “ሓደ ወዱ ዝአመነ ዘበለ ኹሉ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር 
ከይጠፍእሲ አምላኽ ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም አፍቀር” (ዮሓ 3፡16) 
ይብል። ቅ. ጳውሎስ ከአ አብ ክርስቶስ ብሓቂ ምሉእ እምነት እንተ ገበርና ክፈልየና ዝኽእል 
ከምዘየሎ ክገልጽ እንከሎ “ላዕለዋይ ኮነ ታሕተዋይ ካልእ ፍጥረትውን እንተ ኾነ ካብታ አብ 
ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘላትና ፍቕሪ አምላኽ ከቶ ኺፈልየና ዚኽእል ከም ዘየልቦ አረጋጊጸ 
አሎኹ” (ሮሜ 8፡39) ይብል።   

አብ ጊዜ ልደት ልብና አብ አምላኽ ክምለስ ካብ ኃጢአትና ተነሲሕና አብ ቅድሚኡ ተደፊእና 
ምሕረት ክንሓትት ከሎና፥ ኩሉ እንምነዮ ነግራት ከም ድላይና ክኾነልና እና ተመነና ምሉእ 
ምስድናው ነፍስን ሥጋን ክንገብር ይግባእ። ባህጊ ጥራሕ እኹል አይኮነን ናይ ብሓቂ ምሉእ 
ምቅርራብ ክህልወና ይግባእ። ዓቢ ጋሻ ክመጽአና እንተ ኾነ ከመይ ኢልና ከም እንቀራረብ ኩልና 
እንፈልጦ እዩ። አቡናትና ክመጽኡና ከለዉ ምሉእ ምስንዳው ገርና ዝክአለና ህያባትና እናሃብና 
አብኦም ዘሎና አኽብሮትን ፍቕርን ንገለጽ። እዋናት ልደት ወዲ አምላኽ ከማና ሰብ ኮይኑ ፍቕሪ 
አምላኽ ዝገለጸልና ስለ ዝኾነ ብዝያዳ አብ ዝኽሪ ጥራሕ ከይተደረትና ብሓቂ ብኽፉት ልቢ 
ክንቅበሎ አብ ማእከልና ክነሕድሮ ሎሚ እዋኑ እዩ።  

አብዚ ቅዱስ እዋን ምቅርራብ ልደት ብፍሉይ ክንሰናደወሉ ዝግብአና እዚ ዝስዕብ ብቀዳምነት 
ሰሪዕና ክንቀራረብ አሎና።  

• ብምሉእ ልብና ክንቅረብ ይግባእ። ሕሩያት ፍጥረት አምላኽ ምስኡ ክነብር ዝተፈጠርና 
ኢና፥ ካብኡ ክንፍለ አምላኽ አይፈጠረናን ስለዚ ሎሚ እውን አብኡ ብምሉእ ክንምለስ 
እዩ ድለት አምላኽ ነዚ ክንገብር ብምሉእ አብ ልብና ተመሊስና ነቲ ካብ አምላኽ 
ዝፈልየና አለሊና ምሉእ ንስሓ ገርና አብኡ ንመለስ። እናተዛነና ንመድኃኒ ክንቅበሎ 
አይክአልን እዩ። ብምሉእ ልብናን አእምሮናን ሕልናናን ክንቅረብ ይግብአና።  

• ንስሓ ኃጢአትና የድልየና። አምላኽ ተመለሱ ይብለና አሎ። ድኹም ባህርና ስዒሩና 
ካብኡ ተፈሊና ኢና ዘሎና እም አብኡ ንስሓ ኃጢአትና ገርና ብኽፍአተይ ብዓቢ 
ኽፍአተይ ክንብል እንከሎና ምሉእ ጣዕሳ ገርና ንነሳሕ። 

• ሰላም ክንገብር እዋኑ እዩ። ልደት ክርስቶስ ቀዳማይ መለለይኡ ብስራት ሰላም እዩ። 
ሎሚ ከም ቀደም ብዝያዳ ሰላም የድልየና አሎ። ሰብ ሰላም ክስእን እንከሎ ኩሉ እዩ 
ዝስእን ልዕሊ ኹሉ አምላኽ ምስኡ የለን። ልደት ክርስቶስ ብስራት ሰላም ዝእውጅ ካብ 
ኮነ ነፍሲ ወከፍና ሰላም ክንገብር ንሕተት አሎና። አብ ልብኹም ከም ብሓዲስ ክውለድ 
ሰላም ግበሩ ይብለና አሎ። ሰላም ምስ አምላኽ፥ ምስ ከማና ዝበሉ ሰባትን ምስ ርእስናን 
ክንገብር ምርጫ አይኮነን ትእዛዝ አምላኽ እዩ። ክርስቶስ ንሓዋርያቱ ካብቲ አኽቢዱ 



ዝአዘዞም ሰለም ከበስሩን ክገብሩን እዩ። “ሰላመይ እህበኩም አሎኹ. . . . አብ ኩሉ 
ሰላም ከብጽሑ ከአ ልኢኽዎም። ሎሚ ንሕና እውን ገበርትን ልኡኻትን ሰላም ክንከውን 
ድላይ አምላኽ እዩ።  

• ውሃብቲ ክንከውን እንሕተተሉ ጊዜ እዩ። አምላኽ ነቲ ሓደ ወዱ ዝዓበየ ህያብ ገሩ 
አቕሪቡልና። መጀመርያ ንህያብ አምላኽ ክንቅበል ድሕሪኡኸአ ነቲ ዝተወሃብናዮ ሂብና 
ክንክእል። እዚ መንፈሳውን ግዙፋውን ህያብ ከስምዕ ይኽእል። ብዝያዳ አብ መንፈሳዊ 
ነገራት ንደቂ ሰባት አብ አምላኽ ዘምልሶም መገዲ ክነትሕዞም ክነግሮም ክንዕድሞም 
ይግባእ። ብንዋታዊ ከአ ነቶም ጽጉማት ድኻታት መግቢ ዕለቶም ዝሰአኑ ክንሕግዝ 
አምላኽ ካባና ይሓትት አሎ። ሎሚ ሰብ አብ አምላኽ ዝመልስ መገዲ ጠፊእዎ ዓወንወን 
ይብል አሎ ስለዚ ሓበርቲ መገዲ ክንከውን ስንድዋት ንኹን።   

አብ ወንጌል ሓደ ካብቲ ንኢየሱስ ብተደጋጋሚ ዝሓትዎ ዝነበሩ ክርእዩ ከም ዝደልዩ እዩ። ካብ 
ጉዙፋውን መንፈሳውን ዑረት ከሕውዮም ይልምንዎ ነሮም። “ወዲ ዳዊት ራሕርሓለይ” ዝብላ 
ቃላት ልመና ንልቢ ኢየሱስ ሰሊበንኦ። “እንታይ ኽገብረላካ ትደሊ ይብሎም ነሩ። “ክርኢ 
እደሊ። ሎሚ አነን ንሱኹምን ንኢየሱስ እንታይ ምሓተትናዮ? ነፍስወከፍና ሕቶ ክህልወና ግድን 
እዩ? እንታይ እዩ ቀንዲ ጸገምና ዘሎ? ገለና ብጥዕና ሥጋን መንፈስን እንሳቐ ንህሉ ንኸውን፥ ገለ 
አብ መንጎና ሰላም ስኢና አብ ከቢድ ጽልኢ ንነብር ንህሉ ንኸውን፥ ገለ አብ ናይ ሓሶት ዓለም 
እንነብር ንርእስና አታሊልና ንሰባት ነታልል ንህሉ፥ ገለ ብትዕቢት ንሰባት ንዒቕና መን ከማይ 
ንብል ንህሉ፥ ገለ ኸአ መገዲ አምላኽ ጠፊእና አብ ወገን ዓለት ሕማም ተአሊኽና ንሰባት 
ክንፈላሊ እንነብር ንህሉ ንኸውን። እቲ ሕቶታት ብዙሕ እዩ። እታ ቅንዕቲ እንደላይ ክንርኢ 
ምድላይ እዩ። 

ድኽመተይ ሕመቐይ አለልየ አብ ኢየሱስ ክመጽእ እሞ ክርኢ እደሊ አሎኹ ክንብል። ሽዑ 
መገዲ ቀራንዮ ክተሓሓዞ ንዓለምን ንሥጋን ስዒረ ምስኡ ከም ብሓዲስ ክውለድ። አብዚ ዘመን 
ምጽአት ከምቲ አብ ማቴ 8፡5-11 እነንብቦ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ምእንቲ ወዱ ዝለመነ እሞ 
መጋበሪ ምሕረት ዝኾነ ንሕና እውን ከምኡ ክንከውን እዩ። እቲ ሓለቓ ሚእቲ አቐዲሙ 
እምነቱን ዘለዎ ሕይወትን ገሊጹ “ጎይታይ ንስኻ አብ ቤተይ ክትአቱ አይበቅዕን እየ ግን ሓንቲ 
ቃል ጥራሕ ተዛረብ ወደይ ድማ ኺሓዊ እዩ” እናበለ ሓደ ምሕረት አምላኽ ዝደሊ ዝብሎ 
አስተምሂሩና። አብ ላቲናዊ ስርዓት እዚ ጸሎት ቅ. ቍርባን ቅድሚ ምቕባል ዝድገም ጸሎት እዩ።  

ንሕና ደቂ ሰብ ብእንገብሮ ልባትና ማኅደር አምላኽ ክኸውን ብቝዕ አይኮነን እንተ ኾነ አምላኽ 
ብምሕረቱ አሚና ናብኡ ንቐርብ። አብ ጸሎታትና “ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና 
አይትኺደና” እናበልና ክፍአትናን ድኽመትናን ንገልጽ። አብ ከምዚ ርድኢት ዝበጽሐ ሰብ 
ምሕረት አምላኽ ክወርዶ ይክአል። ልብና ብሓቂ ክነጽሕ ዝክአለና እንተ ገበርና ዝተረፈ አምላኽ 
ባዕሉ ክምልኦ እዩ።  

ትሕትና ሓደ ካብቲ ቀንዲ አብ ቅድሚ አምላኽ ምሕረት ክንረክብ ዝሕግዘና እዩ። ትሑት ሰብ 
ንኹሉ ርእዩ ይኽእል ትዕቢት አብኡ ስለ ዘይርከብ ንአምላኽን ንኸምኡ ዝአመሰሉ ሰባት ክርኢ 
አይጽግሞን። አብዚ ዘመነ ምጽአት ሓደ ካብቲ ብዝበለጸ እንምሃሮ ትሕትና እዩ። ካልአይ አካል 
ቅድስት ስላሴ ከማና ሰብ ክኸውን እንከሎ ካብዚ ዝዓቢ ትሕትና የለን፥ ከማና ከም ማንም ሰብ 
ኮይኑ አብ መንጎ ሰባት ብድኽነት ዓብዩ፥ ተልእክኡ ምስ ጀመረ አብቲ ኩሉ ዝገብሮ ዝነበረ 
ብዙሓት ይቋወምዎ ነሮም ብትሕትና ይአልዮም ነሩ አብ መጨረሻ ከም ሓደ ሰራቕን ዓማጽን 
አብ መስቀል ተሰቒሉ መይቱ። ሕይወት ኢየሱስ ሕይወት ትሕትና እዩ። 



ንሕና እውን አብ ሕይወትና ትሕትና መለለይና ገርና ክነብር ድላይ አምላኽ እዩ። ትዕቢት ካብ 
አምላኽ ፈልዩ መምለኽቲ ርእስናን ፍጡራትን ገሩ ባራዩ ባህርና ገሩ ጸጋ አምላኽ የጥፍአልና። 
ሕልናና ከምዝዓውር ይገብር እሞ ንኽፍአትን ጥልመትን ክንትሓሓዞ አየጸግመናን ስለዚ ብትሕትና 
ክነብር ይግባአና።  

ክርስቶስ ምስ ተወልደ መጀመርያ ዝተበሰሩን ዝበጽሕዎን ትሑታት ጓሶት እዮም። ማርያም ንኹሉ 
ብአምላኽ ዝተዋህባ ጸጋ አብ ልባ ትዓቕሮ ነራ፥ ቅዱሳን ኩሎም መለለይኦም ትሕትና እዩ፥ 
ስለዚ አብዚ ቅዱስ እዋን ምጽአት መንፈስ ትሕትና ክንለብስ እሞ ሓግዘኒ ንበሎ።  

ልደት ዕርቂ ምስ አምላኽን ሰብን ዘበሰረ እዩ እሞ ሎሚ እውን እዚ ዕርቂ ብዳግም ምስ 
አምላኽናን ምስ ከማና ዝበሉ አሕይዋት ንድገሞ። ጎደና ልብና አጽሪና ሰላም አብ መንጎና ገርና 
ንአምላኽ ብዳግም አብ ልብና ክውለድ ንዓድሞ። 

ብሩኽ ብዓለ ልደት ገሩ አብ ኩሉ ሰላምን ፍቕርን የውርደልና።  

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ  

 


