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ዝሕጏሰሎም ሰብ” (ለቃስ 2፡14)
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ጏይታ፡

ማል
ንኽብሩ

መግሇጺ ብሃንዯበት ዘመስገኑዎ ምስጋና ኢዩ፡፡ ኣብዚ ዓሇምና (ብፍሊይ’ኳ) ኣብ ባህልና ኣዳታት ምስ
ሓረሳ ነቲ ዝተወልዯ ሓዴሽ ሕፃን ምስ ረኣያ መግሇጺ ሓጏሰን ኣብ ኣፍዯገ እቲ ገዛ ኯይነን ፍለይ
ዕልልታ ይዴርጐሕኦ። ምኽንያቱ ሓዴሽ ሰብ ስሇ ዝተወልዯ፡ ከምኡ ዴማ እታ ኣዯ ምስ ውሊዲ
ብዯሓን ስሇ ዝተገሊገሇት፡፡ እዚ ናይ ጏይታናን መዴሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዯት ዴማ ካብቲ
መልኣኽ ነዳና ቅዴስቲ ዴንግል ማርያም ከበሥራ ከሎ ጀሚሩ “ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ
ኢዩ’ሞ ሰሊም ንዓኺ ይኹን ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ'ሞ ኣይትፍርሂ ተሓጏሲ፡ እንሆ
ክትጠንሲ ወዱ’ውን ክትወልዱ፡ ስሙ ኸኣ ኢየሱስ ክትሰምይዮ ኢኺ” ብምባል ዘሓጉስ ብሥራት
ዝጅምር ኢዩ፡ (ለቃስ 1፡28-31) ምስ ተወልዯ ዴማ መልኣኽ እግዚኣብሔር ነቶም ማሎም ዝሕልዉ
ዝነበሩ ዕዴሇኛታት ሶት ተገሉጹ፡ “እንሆ ንኹለ ሕዝቢ ዝኸውን ዓቢይ ሓጎስ፡ አበሥረኩም ኣሎኹ
እሞ፡ ኣይትፍርሁ፡ ምኽንያቱ ሎሚ መዴሓኒ ክርስቶስ ጏይታ ኣብ ዓዱ ዲዊት ተወሉደልኩም ኣሎ ።
ምልክቱ ከኣ በጭርቕቲ ዝተጠቕሇሇ ሕፃን፡ ኣብ መብልዕ ማል ዯቂሱ ክትረኽቡ ኢኹም፡ ብምባል
መወዲእታ ዘይብለ ሓጎስ ኣበሠሮም፡ (ለቃስ 2፡8-12)
በዚ ዓቢይ ብሥራት ዘሇዎ ልዯት ጏይታ እምበኣር፡ ዓሇም ኩለ ሣዕ ልዯት መጸ ክሕጏስን
ክዝምርን ይርከብ። ወዴሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ኩለ ፍጥረት ዴማ ተሓጐሱ ኢዩ። ብምምጻእካ ኩለ
ፍጥረት ተሓጏሰ ይብሎ ኢዩ። ንዓሇም ኮነ ንኹልና ዘሓጐሰና ምኽንያት’ከ እንታይ ኢዩ እንተ በልና፡
እቲ ነቦና ኣዲም ኣተስፍይዎ ዝነበረ “ካብ ል ልካ ተወሉዯ ከዴሕነካ ኢየ” ዝብል ናይ ዴሕነት ጊዜ
ስሇ ዝኣኸሇ፡ ንኹለ ዓሇም በጃ፡ ዝኸውን መዴሓኒ፡ ብምርካቡ፡ ነቢያት በብዘመኖም ክንበዩለን
ክጽበዩዎን ዝጸንሑ ጏይታ፡ ስሇ ዝተወልዯ ኢዩ። ነቢይ ኢሳይያስ “እንሆ ዴንግል ክትጠንስ’ያ፡ ወዱ
ኸኣ ክትወልዴ’ያ፡ ስሙ’ውን ኣማኑኤል ክትሰምዮ ኢያ” (ኢሳ 7፡14) ዝበሎ፡ ሕፃን ተወሉደልና፡ ወዱ
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ተዋሂቡና ኢዩ ንሱ ኸኣ ገዛኢና ክኸውን ኢዩ (ኢሳ 9፡6) ዝበሎ፡ ዲዊት ውን “ነገሥታት ተርሴስን
ዯሴታትን ገጸ በረኸት ከቕርቡለ፡ ነገሥታት ሸባን ሳባን ዴማ ውህበታት ኬምጽኡለ ኢዮም። ኩሎም
ነገሥታት ከኣ ክሰግደለ ኢዮም” ኢልዎ ዝነበረ፡ (መዝ 72፡10) ዝተፈጸመለ ስሇዝኾነ፡ ዓሇም ክሕጏስ
ይርከብ። ነታ ዝተወልዯሊ ቦታ ከይተረፈ ነቢይ ሚክያስ “ኣቲ ኣብ ምዴሪ ኤፍራታ ዘሎኺ ቤተልሔም፡ ንስኺ ካብተን ኣብ ይሁዲ ዘሇዋ ከተማታት ኣይትንእስን ኢኺ ትውልደ ካብ ጥንቲ ካብ
ዘሇዓሇም ዝኾነ ኣብ እስራኤል ገዛኢ ክኸውን ዘሇዎ ካባኺ ከተንሥእ ኢየ ይብል ኣሎ” (ሚክ 5፡2)
ዝበሊ’ውን፡ ኣብኣ ብግልጺ ተወሉደሊ ኢዩ፡ ሰብ ጥበብ (ሰብኣ ሰገል) ውን ብኮኾብ ተመሪሖም፡ ኣብታ
ዝተወልዯሊ ቦታ ቤተ-ልሔም ረኸቡዎ’ሞ ዕዙዝን ብዙሕን ሓጎስ ተሓጏሱ፡ ይብሎም፡፡ ተዯፊኦም
ሰገደለ፡ ሣጹኖም ከፊቶም ከኣ ወርቅን ዕጣንን ከርበን፡ ገጽ በረኸት ኣቕረቡለ፡ ይብል (ማቴዎስ 2፡1-

12) እቲ ሓጎስ’ቲ ካብኡ ጀሚሩ ክሣብ ሎሚ ከምኡ ውን ዓሇም ክሣብ ዘሎ ቀጻሉ ሓጎስ ኢዩ።
ዘቕረቡለ ገጽ በረኸት ከኣ “ወርቂ ናይ መንግሥቱ፡ ዕጣን ናይ ክህነቱ ናይ ኣምሊኽነቱ፡ ከርበ ንዕሇተ
ሞቱ፡ ዝኸውን ምልክት’ዩ ተባሂለ ይንገር።
ክቡራን ሕዝበ ክርስቲያን፡ እንሆ እምበኣር፡ እዚ በዓል’ዚ ብሓጺሩ ነዚ ዝተገልጸ ጽሑፋት
መሠረት ብምግባር ካብቲ ዝተወልዯለ ጊዜ ጀሚሩ ንልዕሉ 2000 ዓመታት፡ ዓመተ ምሕረት፡ ዓመተ
ሥጋዌ፡ እናተባህሇ ኣብ ሙለእ ዓሇም ማሇት በቶም ኣመንቱ ዝኾንና ክርስቲያን ክበዓል ይርከብ።
ኩለ ጊዜ ልዯት መጸ ክነኽብሮ ከሎና ኣምሊኽ ንዴሕነትና ክብል ሥጋና ሇቢሱ ስሇ ዝተወልዯ ካብ
ልቢ ዝነቐሇ ዓቢይ ሓጎስ ንሕጏስ። እምበኣር ከነብዕሎ ከሎና ዴማ ከምቲ ሓዋርያ ጳውሎስ “ስሇዚ
በቲ ኣረጊት መባዅዕቲ ወይ ብመባዅዕቲ እከይን ሕሰምን ዘይኮነ፡ ብዘይበዂዏ እንጌራ ማሇት
ብቕንዕናን ብሓቅን በዓልና ነኽብር።” (1ይቆሮ 5፡8) ዝብሇና፡ ብቕንዕና ብፍቕሪ ብሓቂ ክንቅበሎን
ከነብዕሎን ይግብኣና። ንርእስና

ኣብ

ስዴራናን ወይ ኣብ

ፈተውትናን ኣዝማዴናን

ህያባት

እናተቓባበልና፡ ጥዐም መባልዕ እናበሊዕና እናሰተና ጥራይ ዘይኮነስ፡ ብዝያዲ ዴማ መን ኣሎ ስኡንን
ጽጉምን ዘኽታምን ረዲኢ ዘይብለን ኢልና፡ ንዘሇዎ ጸገማቱ ከነቃልሇለን፡ ክንዕንግሎን፡ ከሎና
እግዚኣብሔር ከኣ ዕጽፊ ጌሩ ከፈዴየናን፡ ንዐ ናባይ ክብሇናን ኢዩ'ሞ፡ በዓልና ንኹሎም ረዴኤት
ዘዴልዮም

ኣሕዋትና

እናዘከርና

ከነብዕሎ፡

ቤተ-ክርስቲያንና

ተዘኻኽረና።

ቡሩኽ

በዓል

ይግበረልና፡

ዯብረ ሰሊም ቅዴስት ማርያም ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ሽካጎ
፳፰ ታሕሣስ ፳፻፬ (January 07, 2012)
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ልዯት

