
 

ስብሓት ለእግዚኣብሔር በሰማያት፣ ወሰላም በምድር፣ 

 ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ኣርያም፤ ሰላም ከኣ ኣብ ምድሪ። 

 

እዚ ቃል እዚ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ፣ እግዚኣብሔር ወልድ ሥጋ ለቢሱ፣ ሰብ ኮይኑ፣ ዝተገልጸሉን 
ዝተራእየሉን መዓልቲ ዕለተ ልደት፣ እቶም ምስጋና ዝሥርሖም ቅዱሳን መላእኽቲ ኣብ ቤተ ልሔም ዝዘመሩዎን 
ዘመስገኑዎን ምስጋና ኢዩ። 

ወለድና ኣዳምን ሔዋንን ትእዛዝ ብምጥሓሶም ሓጢኣት ምስ ገበሩ ናይ መርገምን፣ ሞትን፣ ፍርዲ 
ተፈሪዱዎም፤ ዘፍ 3.16-20. እዚ ፍርድ’ዚ ከኣ ናብ ኩሉ ዘርኢ ሰብ ተመሓላለፈ። እግዚኣብሔር ግና ርህሩህን፣ 
ሕያዋይን ኣምላኽ ስለዝኾነ፣ ወዲ ሰብ ንዘለዓለም ተፈሪዱዎ ክነብር ፍቓዱ ስለዘይኮነ፣ ንደቂ ሰብ በጃ ክኸውን፣ 
ሰብ ኮይኑ፣ ብዘይካ ሓጢኣት፥ ወዲ ሰብ ዝሓልፎ ሕይወት ኩሉ ንኽሓልፍ፣ ፍጹም ኣምላኽ ከሎ ፍጹም ሰብ ኮነ። 
ናብዚ ንምብጻሕ ከኣ በቶም ቅዱሳን ነቢያቱ ብምሳሌን፣ ብዘይ ምሳሌን፥ ብዝተፈላለየ መልክዕን ኣገላልጻን ጌሩ 
ክሕብር ጸኒሑ ኢዩ። ንልደቱ ዝምልከት “እነሆ፥ ድንግል ክትጠንስ እያ ወዲ ከኣ ክትወልድ ኢያ፥ ስሙ ከኣ 
ኣማኑኤል ኢላ ክትሰምዮ ኢያ፥ ትርጉሙ ድማ እግዚኣብሔር ምሳና ማለት ኢዩ።” ኢሳ 7:14 “ሕፃን 
ተወሊዱልና፣ ወዲ ተዋሂቡልና ኢዩ፥ ንሱ ከኣ ገዛኢና ኪኸውን ኢዩ። ንሱ ግሩም መኻሪ፣ ብርቱዕ ኣምላኽ፣ 
ዘለዓለማዊ ኣቦ፣ መስፍን ሰላም ተባሂሉ ኪጽዋዕ ኢዩ” ኢሳ 9:6. ዝውለደሉ ቦታ ክገልጽ ከሎ ድማ “ኣቲ ኣብ 
ምድሪ ኤፍራታ ዘሎኺ፥ ቤተ ልሔም ንስኺ ካብተን ኣብ ይሁዳ ዘለዋ ከተማታት ዝነኣስኪ ኢኺ። ትውልዱ ካብ 
ጥንቲ ካብ ዘለዓለም ዝኾነ ኣብ እስራኤል ገዛኢ ኪኸውን ዘለዎ፥ ካባኺ ከተንሥእ እየ” ይብል ኣሎ። ሚክ 5:2 
ዳዊትውን “ነገሥታት ተርሴስን፥ ደሴታትን ገጸ በረኸት ኬቕርቡሉ፣ ነገሥታት ሸባን፣ ሳባን ድማ ውህበታት 
ኬምጽኡሉ እዮም፥ ኵሎም ነገሥታት ከኣ ኪሰግዱሉ ኢዮም ይብል። መዝ 72:10 እዝን ንዕዑ ብዝመስልን ቃላት 
መጻሕፍቲ ነብያት ብዛዕባ ምምጽኡ ኣስፊሑ ነጊሩና ኢዩ። ሓዋርያ ጳውሎስ “ኣምላኽ ብዙሕ ጊዜን፥ ብብዙሕ 
መንገድን፥ ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ተዛረቦም፥ ኣብዘን ዳሕሮት መዓልታት ግና ንኣና በቲ ወራስ ኩሉ 
ዝገበሮ ብእኡውን፥ ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና፥ ብምባል ጥቕልል ኣቢሉ ገሊጹዎ ኣሎ። ዕብ 1:1. 

እነሆ እምበኣር ልዑል ጐይታ ንዓና ንፍጡራቱ ከድሕን ክብጆ፥ ኩሉ ትንቢት ነቢያት ክፍጽም ጊዜኡ ምስ 
ኣኸለ ተወልደ። “ጊዜኡ ምስ በጽሐ ኣምላኽ ነቶም ትሕቲ ሥልጣን ሕጊ ዝነበሩ ምእንቲ ኬድሕን፥ ንሕናውን ናይ 
ውልድነት ሥልጣን ምእንቲ ክንረኽብ ነቲ ካብ ሰበይቲ (ማርያም) ዝተወልደ ትሕቲ ሕጊ ውን ዝሓደረ ወዱ 
ለኣኸ” ይብለና ገላ 4:4. እቲ ብነቢያት ክውለድ’ዩ፥ ውህበታት ኬምጽኡሉ ክሰግዱሉ እዮም ክበሃል ዝጸንሐ፥ ኣብ 
ቤተ ልሔም ተወሊዱ፥ በጭርቕቲ ተጠቕሊሉ፥ ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱ፥ ተባሂሉ: ነቶም ማሎም ዝሕልው 
ዝነበሩ ጓሶት፣ መልኣኽ እግዚኣብሔር ተገሊጹ እንሆ ንኹሉ ሕዝቢ ዝኸውን ዓቢይ ሓጎስ አበሥረኩም ኣለኩሞ 
ኣይትፍርሁ፥ ምኽንያቱ ሎሚ ክርስቶስ ጐይታ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊዱልኩም ኣሎ ክብል፥ ኣበሠሮም። በዚ 
ብሥራት’ዚ ኢዩ ከኣ፣ ኩሉ ዓለም ዓመት መጸ ብልደት ጐይታ ክሕጐስ ዝነብር ዘሎ። ብዙሓት መላእኽቲ ድማ 
ከምቲ ኣብ ኣርእስቲ ተጠቒሱ ዘሎ፥ “ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ኣርያም፥ ሰላም ከኣ ኣብ ምድሪ፥ ኣብ ሞንጎ እቶም 
እግዚኣብሔር ዝሕጐሰሎም ሰብ” ክብሉ ሓጎሶምን፥ ምስጋናኦምን ኣቕረቡ። ሉቃስ 2:7-15 

 

 



 

 

 

ካብ ሃገር ምብራቕ ዝተላዕሉ ሰብ ጥበብ ከኣ ብኮኾብ ተመሪሖም፥ ነዊሕ መንገዲ ተጓዒዞም ናብታ 
ዝተወልደላ ቦታ በጺሖም ምስ ረኸቡዎ ዕዙዝን፥ ብዙሕን ሓጎስ ተሓጐሱ። ናብ ቤት ኣትዮም ከኣ ነቲ ሕፃን ምስ 
ማርያም ኣዲኡ ረኣይዎ’ሞ ተደፊኦም ሰገዱሉ። ሣጹኖም ከፊቶም ከኣ ወርቅን፥ ዕጣንን፥ ከርበን፥ ገጸ በረኸት 
ሃብዎ ይብለና። ማቴ 2:1-11   

እንሆ እምበኣር ሰማይን ምድርን ፈጢሩ ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ጐይታ ብትሕት ዝበለ ኣመጻጽኣ መጺኡ 
ብጨርቂ ተጠቕሊሉ ኣብ መብልዕ ማል ክድቅስ ንርእዮ። ንጉሥ ነገሥታት ጐይታ ጐይቶት ስለዝዀነ ግና 
ነገሥታት ንነዊሕ መንገዲ ተጓዒዞም መጺኦም ክሰግዱሉ፥ ኣምኃ ገጸ በረኸት ከቕርቡሉ ከኣ ንርኢ። ፈጣሪ 
ሰማይን ምድርን፥ ኣምላኽ ከምዚ ኢሉ ምምጽኡን፥ ምላዱን ንምንታይ እዩ እንተበልና፥ ንዓና ክብል ኢዩ። 
ኣጸቢቑ ሰለዘፍቕረና ሥጋና ለቢሱ ንዓና መሲሉ ምሳና ተቐሚጡ ንኽብጀወናን፥ ንኸድሕነናን ኢዩ መጺኡ። 

ክቡራን ሕዝበ ክርስቲያን፥ ልዑል ኣምላኽና ዘፍቅረና ፍቕርስ፥ መምዘኒ ወይ መዓቀኒ ክርከቦ ኣይከኣልን 
ኢዩ። ሓዋርያ ዮሓንስ “ፍቅሪ ማለት ከምዚ ኢዩ፥ ኣምላኽ ባዕሉ ስለዘፍቀረና ንሓጢኣትና ኬርሕቕ፥ ኢሉ ንወዱ 
ስለ ዝሰደደልና እዩ እምበር ንሕና ስለ ዘፍቀርናዮ ኣይኮነን። ኣቱም ኣሕዋተይ ኣምላኽ ከምዚ ጌሩ ካብ ኣፍቀረና 
ንሕናውን ንሓድሕድና ክንፋቐር ይግባኣና ኢዩ ይብለና። 1 ዮሓ 4:10-12። ቃል ኣምላኽ ከምዚ ዝተጠቕሰ 
ክኸውን ከሎ፥ ንሕናኸ ነዚ ኹሉ ዝተገብረልና ርህራሄ ዝተለገሰልና ፍቕሪ ርኢና፥ እንታይ ዝዓይነቶም ሰባት ኢና 
ክንኸውን ዝግባኣና፧ ብምባል ነፍስ ወከፍና ነፍስና ክንሓትት ይግባእ። ሎሚ በዓል ልደት ጐይታና ምኳኑ 
ፈሊጥና፥ ካብ ርሑቕን ቀረባን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ተኣኻኺብና፥ “ዮም ፍስሓ ኮነ…ሎሚ ብናይ 
ጐይታ ልደት ካብ ቅድስት ማርያም፥ ሓጎስ ኮነ እናበልና፥ ብጸሎት፥ ብመዛሙር፥ ብመስዋዕቲ ቅዳሴ፥ 
ነመሥግኖን፥ ንልምኖን ኣሎና። ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ደስ ዘብል ተግባር ኢዩ። ናይ እምነትና መግለጺ ንሱ ኢዩ። 
ከምዚ እንተዘይጌርና’ሞ ሃይማኖት ኣሎና ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ከምቲ ንሱ ዘፍቀረናን፥ ዝተበጀወናን እኳ 
ኣይኹን እምበር፥ ዓቕምና ብዝኽእሎ ከነገልግሎን፥ ክንውድሶን ከሎና፥ ኣምላኽና ከኣ ንኹሉ ኣግልግሎትናን፥ 
ድኻምናን ባህ ኢሉዎ ከምዝቅበሎ ነኣምን ኢና። ብዓቢኡ ድማ ኣገልግሎትና፥ ጸሎትና ብዘይ ዕንቕፋት ኣብ 
ቅድሚኡ ምእንቲ ክዓርግ፥ ካብ ኩሉ ክፉእ ተግባር ርሒቕና፥ ብፍቕሪ፥ ብስኒት ክንጽውዖን፥ ክንልምኖን ከሎና፥ 
ኣምላኽና ኣብ ቀረባ ኢዩ ዘሎ፥ ክሰምዓና ኢዩ። “እግዚኣብሔር ሠናይ ዘበለ ኣፍሊጡና ኣሎ፥ እወ ቅንዕና 
ክንገብር፥ ምሕረት ከኣ ክንፈቱ፥ ኣብ ቅድሚኡ፥ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ’ውን ብትሕትና ክንነብር እንተ ዘይኰይኑ 
ካባና ዝደልዮ ሓንቲ እኳ የልቦን ይብል” ሚክ 6:8.  

እምበኣር ልደት ክበሃል ከሎ፥ ኩሉ ፍጡር ዝሕጎሰሉ መዓልቲ ኢዩ’ሞ፥ በቲ ኣምላኽ ከከም ዓቕምና ጌሩ፥ ዝሃበና 
ጸጋ ክንሕጎስ ከሎና፥ ኸምዚ ከማና ዝበለ ዘሓጉስ ጸጋታት ዘይረኸቡ፥ ብዝተፈላለየ ነገራት ዝጽገሙ ወገናት፥ ስለ 
ዘለዉ፥ ንሳቶም’ውን ከማና ንኽሕጎሱ በብዓቕምና፥ ንዝሰኣኑ ብምዕንጋል፥ ንዝሓመሙ ብምብጻሕ፥ ንዝሓዘኑ 
ብምጽንናዕ፥ ንዝተባኣሱ ብምትዕራቅ፥ ንዝጸበቦም ብምርሃው፥ እንተብዓልናዮ ናይ ብሓቂ ልደት ክኾነልና 
ኢዩ’ሞ፥ ከምዚ እና ገበርና በዓልና ብፍቕሪ፥ ብሓጎስ ከነብዕሎ፥ ቤተ ክርስቲያንና ተዘኻኽረና።  

 

እግዚኣብሔር ዝኸብረሉ፥ ዝምለኸሉ፥ ወዲ ሰብ ኩሉ ዝሕጎሰሉ፥ ናይ ሰላም፥ ናይ ፍቕርን፥ ሓጎስን በዓል ልደት 
ይግበረልና። 

ደብረ ሰላም ቅድስቲ ማርያም ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኣብ ቺካጎ 

ሓሙስ ፳፰ ታሕሣስ ፳፻፰ ዓ.ም.  (January 7, 2016)  


