ሕፃን ተወሉደልና ወልድ ንሕማም ንሞት ተዋሂቡና፡፡ ኢሳይያስ 6፡9
ልዯት ጏይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ኪውሇድ ከሎ፡ መልኣኽ ንሶት
‚እነሆ ንኹለ ሕዜቢ ዜኸውን ዓቢይ ሓጎስ አበሥረኩም ኣሎኹ’ሞ ኣይትፍርሁ እናበሇ
በሠሮም ንሓዯ ንኽልተ ይኮነስ ንኹለ ዓሇም ዜኸውን ሓጎስን ፍሥሓን ኢዩ። ቅድሚ
ልዯት ጏይታ ኩለ ዓሇም በታ ናይ ኣቦና ኣዲም ስሕተት ኣብ ግዜኣት ጸሊኢ ክጸንሕ ከሎ፡
ጏይታ ምስ ተወልዯ ግን፡ ብርሃን ፀሓይ ክቕልቀል ከሎ ጸልማት ከም ዜሃድም፡ ሥልጣን
ጸልማት ርሒቑ ግዜኣት ሰይጣን ዓነውነው ኢለ ፈረሰን ረሓቐን። ‚ነቶም ሕልቅነትን
ሥልጣናትን ኣጽዋሮም ገፊፉ ብመስቀለ ምስ ሰዓሮም ኣብ ቅድሚ ሕዜቢ ኣሕፈሮም‛ ይብል
ቇሊስይስ 2፡15። እዙ ልዯት’ዙ ብዘሓት ነቢያት ብዜተፈሊሇየ መናት በብዜተገልጸሎም
ራእይን ትንቢትን ክንበዩዎ ዜጸንሑ ልዯት ኢዩ፡፡ በሇዓም
‚ሕጂ ዯኣ ኣይኮነን እምበር
እርእዮ ኣሎኹ፡ ቀረባ ዯኣ ኣይኮነን እምበር እጥምቶ ኣሎኹ፡ ካብ ያዕቆብ ኮኾብ ክወጽእ ካብ
እስራኤል ከኣ በትሪ መንግሥቲ ክትትንሥእ ኢያ‛ ኢለ ተነበየ። ኁልቈ 24፡17. ኢሳይያስ
እንሆ ድንግል ክትጠንስ’ያ ወዱ ከኣ ክትወልድ’ያ ስሙ ከኣ ኣማኑኤል ኢሊ ክትሰምዮ 7፡14፡፡
ሕፃን ተወሉደልና ወዱ ተዋሂቡና ንሱ ገዚኢና ኽኸውን ኢዩ፡ መስፍን ሰሊም ክጽዋዕ ኢዩ፡
ብሓቅን ብፍትሕን ኪገዜእ ኢዩ፡ 9፡6-8 ዜብል። ሕዜቅኤል፡ ብድንግልና ተጠኒሱ ብድንግልና
ከም ዜውሇድ ተገሉጹለ፡ ‚እዚ ኣፍ ዯገ እዙኣ ዕጽውቲ ትኹን ኣይትከፈት ሰብውን ብኣኣ
ኣይእቶ ኣነ እግዙኣብሔር ኣምሊኽ እስራኤል ብእኣ ኣትየ እየሞ ብዕጽውታ ትንበር 44፡2።
ሚልክያስ ‘ውን ኣብ ዜውሇዶ ቦታ ጠቒሱ ‚ኣቲ ቤተ-ልሔም ምድሪ ኤፍራታ ካብተን ኣብ
ይሁዲ ሇዋ ከተማታት ኣይትንእስን ኢኺ፡ ትውልደ ካብ ጥንቲ ካብ ሇዓሇም ዜኾነ ኣብ
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እስራኤል ገዚኢ ዜኸውን ካባኺ ከተንሥእ ኢየ ይብል ኣሎ‛ ብምባል 5፡2 ፡ ዲዊት ከኣ ንሱ
ክውሇድ ከሎ ነገሥታት፡ ስግዯትን ኣምኃን ከቕርቡለ ከሇዉ ተገሉጹለ ‚ነገሥታት ተርሴስን
ዯሴታትን ገጸ በረኸት ከቕርቡለ፡ ነገሥታት ሸባን ሳባን ድማ ውህበታት ኬምጽኡለ ኢዮም፡
ኩሎም ነገሥታት ከኣ ኪሰግደለ ኢዮም ዜበሎ መዜሙር 72፡10 ኣብ ጊዛ ልዯቱ ብኮኾብ
ተመሪሖም ብጋህዱ መጺኦም ስግዯቶምን ኣምኃኦምን ከወፍዩ ተራእዮም። ማቴዎስ 2፡1-13
ካልኦት ነብያት‘ውን ኩሎም ድሕሪ ልዯቱ ዜፍጸም ኩለ ተግባራቱ ኣንትዮም ኢዮም ዕብ 1፡
1 ድሕር’ዙ ኩለ ትጽቢት’ዙ ከምቲ ጳውሎስ ዜበሎ ‚ጊዛኡ ምስ በጽሐ ኣምሊኽ ነቶም ትሕቲ
ሥልጣን ሕጊ ዜነበሩ ምእንቲ ከድሕን ንሕና’ውን ናይ ውልድነት ሥልጣን ምእንቲ ክንረክብ
ነቲ ካብ ሰበይቲ ዜተወልዯ ትሕቲ ሕጊ’ውን ዜሓዯረ ወደ ሇኣኾ በሇ፡ ገሊትያ 4፡4
ልዑል ኣምሊኽ ከምዙለ ብትሕት ዜበሇ ኣመጻጽኣ መጺኡ ኣብ ዯምበ ከብቲ ክውሇድ
ከሎ ኣዱኡ ቅድስቲ ማርያም ኣብ መብልዕ ማል ኣዯቀሰቶ በጭርቕቲ ‘ውን ጠቅሇሇቶ
ይብሇና ቅደስ ወንጌልና፡ እቲ መልኣኽ ድማ ነቶም ሶት ሎሚ መድኃኒ ክርስቶስ ጏይታ
ኣብ ዓዱ ዲዊት ተወሉደልኩም ኣሎ’ሞ ኣይትፍርሁ ኢለ ምልክት ልዯቱ ምስ ኣበሠሮም
ብዘሓት ሠራዊት ሰማይ ‚ክብሪ ንኣምሊኽ ኣብ ኣርያም ሰሊም ከኣ ኣብ ምድሪ ኣብ ሞንጎ
እቶም እግዙኣብሔር ዜሕጏሰሎም ሰብ እናበለ ከመስግኑ ተሰሚዖም፡፡
ክቡራን ምእመናን ሕዜበ እግዙኣብሔር፡ እንሆ እምበኣር ልዯት ጏይታ ንኹለ ዓሇም
ሓጎስን ድሕነትን ከምዜኾነ ንሕና ኮነ እቲ ብእኡ ዜኣምን ኩለ ዓሇም ነዙ ዜተወልዯለ ዕሇት
ዓመት መጸ ብዓብይ ክብርን ሓጏሰን ተቐቢልና ከነኽብሮን ክንዜክሮን ንርከብ ኣሎና።
ምኽንያቱ ካብዙ ዜዓቢ ሓጉስ ፈጽሙ የብልናን። ኣምሊኽና ሥጋና ሇቢሱ ሰብ ኮይኑ ክንብል
ከሎናስ መግሇጺ ይርከቦ ሓጎስ ኢዩ። ኩለ ፍጥረት ብምምጻእካ ተሓጎሰ ይብል፡ (ውዲሴ
ማርያም ሰኑይ) ዯቂ ኣዲም ጥራሕ ይኮኑ መሊእኽቲ፡ እንስሳታት፡ ኩለ ፍጥረት ተሓጐሱ
ኢዩ። እምበኣር እንሆ ፍቕሪ ኣምሊኽና ንርእዮ ኣሇና ‚ኣምሊኽ ንፍቕሩ ብወደ ብሕይወት
ምእንቲ ክንነብር ነቲ ሓዯ ወደ ናብ ዓሇም ብምልኣኹ ገሇጸልና... ኣቱም ኣሕዋተይ ኣምሊኽ
ከምዙ ጌሩ ካብ ኣፍቀረና ንሕና’ውን ንሓድሕድና ክንፋቐር ይግባኣና ኢዩ ይብሇና፡ 1ዮሓ 4፡
9-13 ፍቕሪ ሓድሕድ እንተ ሒዜና ካልእ ኩለ ሠናይ ተግባር ባዕለ ክስዕብ ኢዩ። ቅደሳን
መሊእኽቲ በቲ ልዯቱ ከመስግኑ ከም ዜተሰምዑ ንሕና’ውን ኩለ ሣዕ እኳ ካብ ምምስጋን
ከነቛርጽ ይግባኣና እንተኾነ ብፍሊይ በዚ ዕሇተ ልዯቱ ከምዙ ሇናዮ ኣብዚ ቅድስቲ ቤተ
ክርስቲያንና ተኣኪብና ክብሪ ንኣምሊኽ ኣብ ኣርያም ሰሊም ከኣ ኣብ ምድሪ ንዯቂ ሰብ
እናበልና ብምስጋና ኣምልኾና እናገሇጽና ኣብ ንሓድሕድና ምውቕ ፍቕሪ ሒዜና ክንስጉም
ክንማሊሇስ ኣምሊኽና ይጽበየና ኣሎ። ምውቕ ፍቕሪ እንተሉዩና ጥሙያትና ዕሩቓትና
ሕሙማትና ሕዘናትና ኩሎም በብድልዮም እናከርና ዜግብኦም ከኣ ክንገብረሎም ኢና።
እግዙኣብሔር ኣምሊኽና እቲ ኹለ ክንገብሮ ዜግባኣና ሠናይ ተግባር ንምግባር ቅደስ
መንፈሱ ይልኣኸልና፡ ቡሩኽ በዓል ልዯት ይግበረልና።
ዯብረ ሰሊም ቅድስቲ ማርያም ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሽካጎ።
፳፱ ታሕሣስ ፳፻፭ / January 7, 2013
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