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ዕለተ ልደት እዛ በብዓመቱ ብክርስቶስ ዝኣምን ዝኾነ ኩሉ ሃንቀው እናበለ ብሓጎስ ዝጽበያ፡ 
ፍልይቲ መዓልቲ በዓለ ልደት፡ ንምርኣይን ንምኽባርን ዘብቅዓና ልዑል ኣምላኽና ብኣፍ ኩልና ልዕል 
ዝበለ ምስጋና ይብጽሓዮ። እነሆ ንኣኻትኩምን ንኹሉ ዓለምን ዚኸውን ዓቢይ ሓጎስ አበስረኩም 
ኣሎኹሞ ኣይትፍርሁ፡  ከምዝተባህለ ሎሚ ንዓናን ንኹሉ ዓለምን ዘሓጕስ ብሥራት ልደት ኣምላኽ፡ 
ስለዝሰማዕና ኣጸቢቕና ክንሕጐስ ይግባኣና። እቶም ኣምላኽ ዝዓደሎም ሕያዎት ጓሶት ማሎም 
(እንስሳታቶም) ኣብ በረኻ በብተራ እናሓለዉ ኸለዉ፡ መልኣኽ እግዚኣብሔር ኣብ ጥቓኦም ደው በለ 
እሞ፡ ክብሪ እግዚኣብሔርውን ኣብ ዙርያኦም ኣብርሀ፡ በዚ ርእዮሞ ዘይፈልጡ መልኣኽን፡ ዘገርም 
ብርሃንን ሰምቢዶም ክድነቑ ከለዉ፡ እቲ መልኣኽ ኣይትፍርሁ ኢሉ፡ ልደት ጐይታን ፍሥሓ ኩሉ 
ዓለምን ዘበሠሮም። ምኽንያቱ ሎሚ መድኃኒ ክርስቶስ ጐይታ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊዱልኩም ኣሎ 
ምልክት ከኣ እዚ ይኹነልኩም፡ በጭርቕቲ ዝተጠቕለለ ሕፃን ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱ ክትረኽቡ 
ኢኹም፡ በሎም፡ ብሃንደበት ከኣ ብዙሓት ሠራዊት ሰማይ ምስቲ መልኣኽ ኮይኖም ‘ስብሓት 
ለእግዚኣብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር፡ ሥምረቱ ለሰብእ” ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ኣርያም ሰላም ከኣ 
ኣብ ምድሪ ኣብ ሞንጎ እቶም እግዚኣብሔር ዝሕጐሰሎም ሰብ ፡ እናበሉ ከመስግኑ ሰምዕዎም፡ ሉቃ.2.1-
-15. እወ ንዕኦምን ንኹሉ ዓለምን ደስ ዘብል ዐቢይ ሓጎስ ኢዩ። ልደት ታራ ሰብ ዘይኮነስ ልደት ጐይታ 
ዓለም ክርስቶስ ብምዃኑ፡ ብልደት ጐይታ ዘይተሓጐሰ ፍጥረት የልቦን፡ ወኵሉ ፍጥረት ተፈሥሓ 
በምጽኣትከ፡ ተባሂሉ ኢዩ፡ ውዳሴ ማርያም።  

ቀዳሞት ኣበው እታ ነቦና ኣዳም ካብ ጓል ጓልካ ተወሊደ ከድሕነካ እየ እትብል ተዋሂባቶ ዝነበረት 
ተስፋ እናተጸበዩ፡ ብዙሕ ምሳሌ እናመሰሉን እናተነበዩን፡ ነዛ ልደት እዚኣ ተጸቢዮማ እዮም፡ ሓዋ. 
ጳውሎስ ኣጠቓልል ኣቢሉ፡ ኣምላኽ ብዙሕ ጊዜን ብብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ጌሩ 
ተዛረቦም፡ ይብል ዕብ.1.1. ብዙኅ ጊዜን ብብዙሕ መንገድን ዝተዛረቡን ዝተነበዩን ነዛ ክብርቲ ዕለተ ልደት 
ንምርካብ’ዮም፡ ጊዜኡ ምስ በዝሐ ከኣ ኣምላኽ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሥልጣን ሕጊ ዝነበሩ ምእንቲ ኬድሕን 
ንሕናውን ናይ ውልድነት ሥልጣን ምእንቲ ክንረክብ፡ ነቲ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ ኣብ ትሕቲ ሕጊውን 
ዝሓደረ ወዱ ለኣኾ፡  ገላ.4.4. መላእኽቲ ጐይታ ምስ ተወልደ፡ ካብ ሓጎሶም ዝተላዕለ እዮም፡ እዚ ኣብ 



ላዕሊ ዝተጠቕሰ ምስጋና ከመስግኑ ዝተሰምዑ፡ ከምኡውን እቲ ከምኦም ንምስጋና ዝተፈጥረ ኣዳም፡ 
ብዝበደሎ በደል፡ ምስ ደቁ ካብ ኣምላኹ ርሒቑ ብምጽንሑ ክሓዝኑ ድሕሪ ምጽንሖም፡ ሥጋ ሰብ ለቢሱ፡ 
ነቲ ኅዙንን ጕሁይ ልብን ዝኾነ ኣዳም፡ ናጻ ከውጽኦን ናብ ናይ ቀደም ቦታኡ ክመልሶን፡ ተወሊዱ ምስ 
ረኣዩ፡ ኣጸቢቖም ስለ ዝተሓጐሱ፡ ስብሓት ለእግዚኣብሔር.... ክብሉ ኣመስገኑ። በዚ ልደት’ዚ እምበኣር 
ኩሉ ፍጥረት ኣጸቢቑ ተሓጒሱ ኢዩ። ምኽንያቱ ከምቲ ልሙድን ዝውቱርን ልደት ደቂ ሰባት ዘይኮነስ፡ 
ልደት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ፡ ኣምላኽ ተወሊዱ ክበሃል ከሎ ናይ ደቂ ሰብ ኣእምሮ ሓሲቡን መርሚሩን 
ክበጽሖ ዘይኽእል ረቂቕ ምሥጢር ኢዩ፡ ኦ ዝመንክር መንክር ልደተ ኣምላክ እማርያም እምቅድስት 
ድንግል፡ ቅ.ኤፍሬም፡ እዚ ካብ ቅድስቲ ድንግል ናይ ኣምላኽ ልደት ከመይ ዝበለ ኣደናቒ ነገር እዩ? ስለዚ 
እቲ “ቃል ብቕድሙ ነበረ፡ እቲ ቓል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፡ እቲ ቃልውን ኣምላኽ ነበረ፡ ቃል ሥጋ 
ኮነ። እቲ ቃል ሰብ ኮነ፡ ዝተባህለ ንሱ ኢዩ ተወሊዱ። ዮሓ.1.1---14. እዚ ቃል’ዚ ካብታ ዘርኢ ኣዳም 
ዝኾነት፡ ንጽሕትን ቅድስትን ድንግል ማርያም፡ ተወሊዱ ኢዩ ንኣዳም ዘድሓኖ፡ ዳዊትውን “ፈነወ ቃሎ 
ወኣሕየዎሙ፡ ወኣድሓኖሙ እሞቶሙ፡ ንግሩ ለእግዚኣብሔር ምሕረቶ” ቃሉ ልኢኹ ኣሕወዮም፡ ካብ 
ሞቶምውን ኣድሓኖም፡ ስለዚ ንእግዚኣብሔር ምሕረቱ ንገሩ ኣመስግኑ፡ ይብለና።መዝ.107.20. እዚ 
ፍቕርዚ ኣምላኽ ክሣብ ክንደይ ዝፈትወና ምዃኑ ከነስተውዕሎ ይግባእ። ሓዋ. ዮሓ. ኣምላኽ ንፍቕሩ 
ብወዱ ብሕይወት ምእንቲ ክንነብር ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ብምልኣኹ ገለጸልና፡ ፍቕሪ ማለት ከምዚ 
ኢዩ፡ ኣምላኽ ባዕሉ ስለዘፍቀረና፡ ንሓጢኣትና ኬርሕቕ ኢሉ ንወዱ ስለ ዝሰደደልና፡ ኢዩ’ምበር ንሕና 
ስለ ዘፍቀርናዮ ኣይኮነን። 1.ዮሓ.4.9—11. መሊሱውን ኣቱም ኣሕዋተይ ኣምላኽ ከምዚ ጌሩ ካብ 
ኣፍቀረና፡ ንሕናውን ንሓድሕድና ክንፋቐር ይግብኣና ኢዩ፡ ይብለና። 1.ዮሓ. 4.11.ንፋቐር ክንባሃል 
ከሎና፡ ሕራይ ይፈትዎ ኢየ ይፈትዋ ኢየ፡ ኣይንጻላእን ኢና፡ ሰላም ንበሃሃል ኢና፡ ጥራይ ኣይኮነን፡ 
ክቡራን ምእመናን! ኣዕምቍ ኣቢልና እስከ ንሕሰብ፡ ናይ ቃል ፍቕሪ ድራር ኣይከውንን ኢዩ። ነዚ ናይ 
ቃል ፍቕሪ ፈሊጡ ሕጂውን ዮሓንስ ከምዚ ይብለና ኣሎ፡  “ኣሃውየ ኢንትፋቀር በቃል ወበልሣን ዘእንበለ 
በምግባር” ኣሕዋተየ ብግብርን ብሓቅን እምበር ብቓልን ብልሣንን ኣይንፈቐር እናበለ ኢዩ ዝመኽረና። 
1. ዮሓ. 3.18. 

ክቡራን ምእመናን ኩሉኹም! እግዚኣብሔር ዝፈትወኩም ሕዝበ ክርስቲያን ነዚ 
ከምዚ ጌሩ ንድኅነትና ዝመጸ፡ ብእዋን ቍሪ ከም ደቂ ድኻታት ኣብ ደምበ ኣብ መብልዕ ማል ዝተወልደ፡ 
ጥዑይ ክዳን ስኢኑ በጭርቕቲ ዝተጠቕለለ ሕያዋይ ጐይታ፡ ንሕና ኣብቲ እዋን’ቲ እንተ ንነብርስ 
እንታይ ኮን ምገበርናሉ? መላእኽቲ ከመስግኑ፡ ጓሶት በቲ ዝረኣይዎን ዝሰምዕዎን ክሕጐሱን ከመስግኑን፡ 
እንስሳታት፡ ማለት ኣድግን ላሕምን፡ ፈጣሪኦም ምዃኑ ፈሊጦም፡ እስትንፋሶም ክግብሩ ከለዉ፡ ሰብ ጥበብ 
ነዊሕ መንገዲ ተጓዒዞም፡ ዝተፈላለየ ገጸ በረኸት ኣምጺኦም ከወፍዩን ክሰግዱን ከለዉ፡ክንሰምዕ ከሎና፡ 
ንሕናኸ እንታይኮን ምገበርና? መልስና ንሕናውን ዓቕምና ዝፈቕዶ መበርከትና ንብል ንኸውን፡ 
ጽቡቕ። በሉ ሕጂውን ንግበር ደኣምበር ኩሉ ከምቲ ናይ ሽዑ ክኾነልና ይኽእል ኢዩ። ኣብ 
ንሓድሕድናሞ ንተሓጋገዝ ንዳናገጽ፡ ኩሉ ንዕኡ ከምዝገበርናሉ ኢዩ። ኣብዚ እዋን’ዚ ብዙኃት ጥሙያት፡ 
ብዙኃት ዕሩቓት፡ ብዙኃት ኣጋይሽ፡ ብዙኃት ዘኽታማት፡ ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቕን ኣለዉ’ሞ በዚ ዕለተ 
ልደቱ መዓልቲ ከከም ዓቕምና ነዚኦም እንተ ሓጊዝና፡ ኩሉ ንዕኡ ኢና ንሕግዞ ዘሎና። እምበኣር ልደትና 
በይንና ጥራይ ምሕጓስ ዘይኮነስ ከምቲ ኣምላኽና ዝኣዘዘና ኣብ ነንሓድሕድና ብምፍቓርን 
ብምትሕግጋዝን ንቀበሎን ነብዕሎን እሞ፡ ናይ ብሓቂ ልደት ክኾነልና ኢዩ።  ኣምላኽና ዝኸብረሉ 
ዝምስገነሉ ወዲ-ሰብ ኩሉ ዝሕጕሰሉ ልደት ይግበርልና።  

ቡሩኽ በዓል ልደት ይግበረልና።ኣሜን። 

ደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም፡  
ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ 

ቤተ-ክርስቲያን ፡ ኣብ ሽካጎ። 
ሰንበት ፳፱ ታሕሣስ ፳፻፲ ዓ.ም.  / Sunday, January 7, 2018  


