“ሕፃን ተወሌዯ ሇነ፡ ወሌድ ተውህበ ሇነ”
ሕፃን ተወሉደሌና ወዱ ተዋሂቡና ኢዩ፡፡ ኢሳ.9.6
ነቢይ ኢሳይያስ ናይ ጏይታ ምምጻእ መንፈስ ቅደስ ገሉጹለ ካብቶም ካሌኦት ነቢያት ፍሌይ ዝበሇ ዯረቕ
ትንቢት ተነብዩ። ኩልም ነብያት ካብ ሙሴ ጀሚሮም
በብዝተገሌጸልም ብዝተፈሊሇየ ምሳላን ቃሊትን ዝገሇጹን
ዝሓበሩን ክኾኑ ከሇዉ፡ ኢሳይያስ ግና ብግሌጺ ካብታ
ብሥጋ እትወሌዶ ቅድስቲ ድንግሌ ማርያም ጀሚሩ
ከምዚ ይብሌ፥ “እነሆ ድንግሌ ክትጠንስ፡ ወዱ ከኣ
ክትወሌድ’ያ፡

ስሙ

ውን

ኣማኑኤሌ

ኢሊ

ክትሰምዮ

ኢያ” ኢለ ትርጉም ዘየድሌዮ ትንቢት ይንበ እሞ፤

ኢሳ.7፡14 ሕሌፍ ኢለ ድማ “እቲ ኣብ ጸሌማት ዝነብር
ሕዝቢ ዓቢይ ብርሃን ረኣየ። ነቶም ኣብ ጸሌማት ምድሪ
ሞት

ዝነበሩ

ድማ፡

ብርሃን

ወጸልም፡

በሇ።

ሕፃን

ተወሉደሌና ወዱ ተዋሂቡና ኢዩ። ንሱ ከኣ ገዛኢና
ክኸውን ኢዩ፡ ንሱ ግሩም መኻሪ፣ ብርቱዕ ኣምሊኽ፣
ዘሇዓሇማዊ ኣቦ፣ መስፍን ሰሊም ተባሂለ ኪጽዋዕ ኢዩ፡

ኢሳ.9፡2-8 እወ እዚ ትንቢት’ዚ ብምምጻእ ጏይታ ኩለ
ክዉን ምስ ኮነ ኣብቲ ናይ ብለይ ኪዲን ትርጓሜ ዝኾነ
ሓዲስ ኪዲን መጻሕፍትና ብሙለኡ ክዯጋገም ንርእዮ።
መጀመሪያ ወንጌሊዊ ለቃስ ብዛዕባ ብሥራት ክጽሕፍ
ከል፡

ቅደስ

ገብርኤሌ

ንድንግሌ

ክትጠንሲ

ወዱውን

ክትወሌዱ፣

ክትሰምይዮ

ኢኺ፣ ንሱ

ማርያም
ስሙ

“እነሆ
ኢየሱስ

ዓቢይ ክኸውን ወዱ እቲ

ሌዐሌ’ውን ኪበሃሌ ኢዩ፡ እግዚኣብሔር ኣምሊኽ ዝፋን ኣቦኡ ዲዊት ክህቦ ኢዩ፡ ንሱ ኣብ እስራኤሌ ንዘሇዓሇም ኪነግሥ
ኢዩ ንመንግሥቱ ከኣ መወዲእታ የብለን ክብሌ ነቲ ቓሌ ይዯግሞ። ለቃስ 1፡31-34 ወንጌሊዊ ማቴዎስ ድማ እታ ነቢይ
ኢሳይያስ ዝጠቐሳ ድንግሌ፡ ብመንፈስ ቅደስ ብድንግሌና ጠኒሳ፡ ብድንግሌና ከም ዝወሇዯቶ፡ ነቲ ቃሌ ከምዘሇዎ
ክድግሞ ከል፡ ንሱ ንሕዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ኬድሕኖም ኢዩ’ሞ ኢየሱስ ክትብል ኢኻ፡ ኣማኑኤሌ ማሇት ድማ ኣምሊኽ
ምሳና ኢዩ፡ ማሇት ከምዝኾነ ኣብሪሁ ትርጕሙ ይገሌጸሌና። ማቴ.1፡21-25 ወሲኹ ድማ ጏይታ ክሰብኽ ክጅምር ከል
“እቲ ኣብ ጸሌማት ዝነብር ሕዝቢ ዓቢይ ብርሃን ረኣየ፣ ነቶም ኣብ ጸሌማት ምድሪ ሞት ዝነብሩ ሕዝቢ ድማ ብርሃን
ወጸልም ኢለ፡ ቃሌ ነቢይ ኢሳይያስ ናይ ጏይታ ብርሃን ነቲ ኣብ ጸሌማት ዝነብር ሕዝቢ ከምዘብርሃለ፡ ከምዘሇዎ
ክዯግሞ ንርኢ። ማቴ.4፡15 ዘማራይ ዲዊት’ውን “ ነገሥታት ተርሴስን ዯሴታትን ገጽ በረኸት ኬቅርቡለ፡ ነገሥታት
ሸባን ሳባን ድማ ውህበታት ኬምጽኡለ ኢዮም፡ ኩልም ነገሥታት ከኣ ኪሰግደለ እዮም” ዝበል፤ ወንጌሊዊ ማቴዎስ
እቶም ገጽ በረኸት ዘምጽኡለን፡ ዝሰገደለን ነገሥታት፡ ካብ ሃገር ምብራቕ ዝተሊዕለ ሰብ ጥበብ፡ ብኸኾብ ተመሪሖም
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ከም ዝመጹ፡ ናብ ቤት ኣትዮም ነቲ ሕፃን ምስ ማርያም እኖኡ ረኣይዎ፡ ተዯፊኦም ሰገደለ ሣጹኖም ከፊቶም ወርቅን፡
ዕጣንን፡ ከርበን ገጸ በረኸት ሃብዎ፡ ክብሌ ኣብሪሁ ይገሌጸሌና። ማቴ.2፡1-12 እዞም ሰብ ጥበብ እዚኦም እቲ ብምብራቕ
ዝረኣይዎ ኮኾብ፡ ኣብ ሌዕሉ’ታ ሕፃን ዝነበራ ቦታ በጺሑ ቆይሙ ምስ ረኣይዎ፡ ዕዙዝን ብዙሕን ሓጎስ ተሓጏሱ፡
ይብሌ። እወ፡ ዝዯኸምካለ ነገር ፍጻሜ ክትረኽበለ ከልኻ ኣጸቢቕካ ትሕጏስ።

ክቡራን ሕዝበ ክርስቲያን፡- ሌዯት ጏይታናን ኣምሊኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እምበኣር በዚ ከምዚ
ዝበሇ ዘሓጉስ ብሥራትን ዜናን ኢዩ ዝመጸ። ሕፃን ተወሉደሌና ኢዩ ዝበሇ። ተወሉደ ጥራይ ኣይበሇን፡ ምሊድሲ
ኣእሊፋት ይውሇደ፡ ኣእሊፋትውን ይሞቱ። ክውሇደ ከልዉ ከኣ ነንወሇዶምን ነንስድራኦምን ኢዮም። ናይ ጏይታ ሌዯት
ግን፡ ንኹለ ዓሇም ድሕነት ዘውህብ ስሇዝኾነ ተወሉደሌና ይብሌ። ወዱ ተዋሂቡና ከኣ በሇ፡ እዚ ውህበት’ዚኸ ንምንታይ
እዩ እንተ በሌና፡ ንዓና ክብሌ ኩለ ዝቕበል መከራ፡ ሕማማትን፡ ስቅያትን፡ ስቕሇትን፡ ሞትን ስሇዘሇዎ፡ ወዱ ተዋሂቡሌና
ኢለ የምጽኦ። ሌዯት ጏይታ ከምቲ መሌኣኽ ነቶም ጓሶት ከበሥሮም ከል፡ እነሆ ንኹለ ሕዝቢ ዝኸውን ዓቢይ ሓጎስ
አበሥረኩም ኣልኹ’ሞ፡ ኣይትፍርሁ ዝበልም ንሓዯ-ክሌተ ዘይኮነስ ንሙለእ ዓሇም ዘሓጕስ፡ ንኹለ ፍጡር ብርሃን
ዘብርህ፡ ካብ ጸሌማትን ድነ ሞትን ዘውጽእ፡ ካብ ባርነት ሓርነት ዘውህብ፡ ስሇዝኾነ፡ እነሆ በብዓመቱ ከም ሓዱሽ ጌርና
ንቕበልን ንሕጏሰለን። ቅድሚ ሌዯት ጏይታ ኩለ ዝበዯሇን ዘይበዯሇን ኣብ ግዝኣት እቲ እኩይ ክነብር ከል፡ ጏይታ
ምስ ተወሌዯሌና ግና፡ ናይ ወሇድና ኣዲምን ሔዋንን መጽሓፍ ዕዲ ቀዯዯልም፡ ናጽነት ከኣ ኣወጀልም ይብሇና። ኩለ
ሕሰምና ተኣሌዩ፡ ብዘይ ፍርሐት ብሓጎስ እንነብረለ ዘመናት ስሇዝኾነ በብዓመቱ ሌዯት መጸ ክንሕጏስ ንርከብ።
እወ ንሕናስ ምስጋና ይብጻሓዮ፡ ሇጋስን ሇዋህን መፍቀር ሰብ ዝነ ኣምሊኽና ዝግባኣና ዝኾነ ኹለ በብጊዜኡ
ሂቡ እናጓሰየን እናተኻናኸነን የሐጕሰና ኣል። ንሕናኽ፡ ነዚ ከምዚኢለ ተወሉደ ዝተበጀወናን ምለእ ሕይወትና
ዝሓሌየሌናን ኣምሊኽና ነሐጕስዶ ኣልና፧ ሞሳዶ ንመሌሰለ ኣልና፧ ትእዛዙዶ ንሕለ ኣልና፧ ኢሌና፡ ነብስና ንመርምር።
ልሚ በዓሌ ሌዯት ኢሌና ካብ ቀረባን ርሑቕን ተኣኻኺብና፡ በቲ ክውሇድ ከል መሊእኽቲ ዘመስገኑዎ፡ ንእግዚኣብሔር
ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን፡ ኣብ ምድሪ ከኣ ንዯቂ ሰብ ሰሊም ይኹን፡ ዝበለዎ ምስጋና ጌርና ከነመስግኖ ከልና ናይ
ብሓቂ ዯስ ዘብሌ ኢዩ፡ ግቡእና ከኣ ኢዩ። ኣምሊኽ ካባና ዝጽበዮ ከምዚ ዝበሇ፡ ማሕበራዊ ጸልትን፡ ምስጋናን ኢዩ። እዚ
ጥራይ ግን ኣይኮነን፡ ኣብ ዓመት 2, 3 መዓሌቲ ቤተ ክርስቲያን ኬድና ኢሌና ብዙሕ ዝገበርና ኯይኑ ይስምዓና። እቲ
ብኣምሊኽ ዝግበረሌና ዘል ኩለ ሠናይ እንተ ዝቍጽርከ መን ከቘጽሮ ይኽእሌ፧ ስሇዚ ኣገሌግልትና፡ ምስጋናና ኣብ
ዓመት 2, 3 መዓሌቲ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኩለሳዕ ከነመስግኖ ሰንበት-ሰንበት ኣብ ቤቱ መጺእና ምስኡ ክንራኸብን፡
ክንዛረብን ከልና ኩለ ጊዜ ኣጸቢቕና ብኹለ ሕጉሣት ኯይንና ክንነብር ኢና። ግዯፍ ኣብ ኣምሊኽ ዝተመሊሇሰ፡ ኣብ
ሰብ ዝተመሊሇሰ እኳ ከይተሰምዏ ዘይተርፍ! ለቃስ 18፡1-9 እቶም ኣብኡ ዝዕቇቡ ኣይሓፍሩን ኢዮም፡ ይብሇና ኢዩ።

መዝ 34፡22 እምበኣር በዓሌና፡ ንበይንና ዘይኮነስ ከምቲ ቅደሳት ጽሑፍትና ዝብሌዎ፡ እንጌራና ንጥሙያት ብምምቃሌ፣
ንዝተሰደ ኣብ ኣባይትና ብምቕባሌ፣ ንዕሩቓት ብምኽዲን፡ ኩለ ሠናይ ዘበሇ ብምግባር፡ ኢሳ.58፡7 ከነብዕል ከልና ኢዩ
ንኣምሊኽ ዘሐጕሶ እሞ፡ ከምኡ ጌርና ከነብዕል፡ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ተዘኻኽር።
ሌዐሌ ኣምሊኽና ሰሊምን ምሕረትን፣ ሓድነትን ፍቕርን፡ በረኽትን ጠሌን፡ ዝመሌኦ ርሑስ በዓሌ ሌዯት
ይግበረሌና። ኣሜን።
ዯብረ ሰሊም ቅድስት ማርያም ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሽካጎ
በዓሌ ሌዯት፡ ታሕሣስ ፳፱, ፳፻፮ / January 7, 2014
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