
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ  አሜን!! 
መጽሐፈ ልደቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ 

ይህ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደቱ መጽሐፍ ነው፥ ወይም ይህ መጽሐፍ የጌታችን የኢየሱስ 
ክርስቶስ ቀዳማዊ ምጽአቱን ፥ ርደቱን(መውረዱን)፥ ጽንሰቱን ከአማናዊት ድንግል መወለዱን የሚናገር 
መጽሐፍ ነው። ይህ መጽሐፍ (መጽሐፈ ልደቱ) መጽሐፈ ሕይወት (የሕይወት መጽሐፍ) ነው። 
በክርስቶስ ልደት ሕይወት ተገኝቷልና። ይህ መጽሐፍ መጽሐፈ አዲስ (የሀዲስ ኪዳን መጽሐፍ) ነው።  
አዲስ ስርዓት ተመስርቷልና፤ አዲስ ቃልኪዳን ተተክቶበታልና። ይህንንም አስመልክቶ ቅዱስ ጳውሎስ 
“አሮጌውን አዲስ ብሎ በመጥራቱ ፊተኛውን አስረጅቷል አሮጌና ውራጅ የሆነው ሁሉ ሊያልፍ 
ተቃርቧል” ብሏል (ዕብ 8፣13)። “በዙፋኑም የተቀመጠው ጌታ እግዚአብሔር እነሆ ሁሉን አዲስ  
አደርጋለሁ አለ። ለእኔም አለኝ ሁሉን አዲስ አደርገዋለሁ ብዬ የተናገርኋቸው ቃላት የታመኑና 
እውነተኞች ናችው ብለህ ጻፋቸው” (ራዕ 21፣5-6)። ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ ባለው መለኮታዊ ትእዛዝ 
ሁሉም አዲስ ሆነ ያረጀው ታደሰ፤ የሻከረው ለሰለሰ፤ የረከሰውም ተቀደሰ፤ የቆሰለው ተፈወሰ፤ 
የደረቀው ራሰ፤ አምስት ሽህ አምስት መቶ ዘመን በጤገነ ሲኦል (ብረት ምጣድ) የተንተከተኩ የአዳም 
ልጆች ነፍሳት ጉሮሮ በማየ ሕይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ራሰ ረሰረሰ። 

ወለእግዚእነሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመዝ ውእቱ ልደቱ  

ከላይ ከመጀመሪያው ምዕራፍና ቁጥር የልደቱ መጽሐፍ ብሎ ነበርና አሁን ዝቅ ብሎ በ18ኛው ቁጥር 
ላይ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደቱ ነገር እንዲህ ነበር አለ። የአንዲት ቅድስት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ 
ተዋህዶ ቤተክርስትያን ተከታዮች  የሆናችሁ ሁላችሁ ነጋሲው መስፍኑ ስዩሙ ባለስልጣኑ የሴት ወይዘሮ 
የወንድ መኮንኑ አረጋዊው ህፃኑ በተለይም ዘመናዊው ወጣቱ ትንታግ እሳቱ አባ አባ መምህር እኛ 
ዘመናውያን ጥበብ ተመራማሪዎች እውቀት ፈላጊዎች ነን፤ አየረ አየራትን እመቀ እመቃትን ጠፈረ 
ጠፈራትን መርምሩ ማለት ሲገባ ሰማይና ምድር የማይወስኑትን አምላክ ከሰማየ ሰማያት ወረደ ከድንግል 
ማርያም ተወለደ። በዮርዳኖስ መካከል ቆመ ጨርቅ አገለደመ መስቀል ተሸከመ እያልክ ነው 
የምታስተምረን እኛም ዘመናውያን ብንሆንም ክርስትያኖች ነን እና የክርስቶስ የልደቱ ነገር እንዴት ነው 
ትሉኝ እንደሆነ እኔም እንዲህ ነበር እላችኋለሁ። 

የክርስቶስ የልደቱ ነገር እንደ እንግዳ ደራሽ እንደ ውሃ ፈሳሽ ድንገት መጤ መላምት ቢጤ አይደለም።  
ቅድመ ዓለም በልበ እግዚአብሔር ተመክሮ በመላዕክት ተዘምሮ በነቢያት ትንቢት ተነግሮ ነው እንጂ 
የተወለደው ወይም ደግሞ በሰው ልማድ በዘር በሩካቤ አይደለም። በኅቱም ድንግልና በማይመረመር 
ግቡር በስጋ ከድንግል ተወለደ እንጂ። ከዚህም ሌላ እንደ ሀሳዊ መሲህ ወደፊት ይወርዳል ይወለዳል 
በሚል አጠራጣሪ ሁኔታ አይደለም። ፍፁም ቁርጥ በሆነ መንገድ ተወለደ እንጂ ቅዱስ ጳውሎስ 
እንደተናገረው በስጋ የተገለጸ በመንፈስ የጸደቀ ለመላዕክት የታየ በአህዛብ የተሰበከ በዓለም የታመነ 
በማለት (1ኛጢሞ 3፣16) 



ከመዝ ልደቱ  

የመድኃኒታችን ልደቱ እንዲህ ነበር። ሰማያት ዝቅ ዝቅ ብለው መሰከሩ። ምድርም እልል አለች 
መሰረቶቿም ደነገጡ ማለት በደስታ ነው።  ዮም በዛቲ እለት ክርስቶስ ተወልደ መንክር ስብሐተ ልደቱ 
(ዛሬ በዚች ቀን ክርስቶስ ተወለደ   የልደቱም ነገር የሚያስደንቅ ነው። ) 

በሚያስደንቅ ነገር ነው ሲወለድም፤ በተወለደ ጊዜ፤ተወልዶ ሳለ፤ ምልክቶች ድንቆች ተአምራትና 
መንክራት ተደረጉ፤ ምስክሮችም  ሆኑ፤ ተራሮችም ማር አዘነሙ ፤ኮረብቶችም ወተት አፈሰሱ 
፤ፈፋዎች (ሸለቆዎች) ንጹሐት ውኃዎችን አጎረፉ። “ከእግዚአብሔር ቤት ምንጭ ትፈልቃለች 
የሰጢምንም በረሃ ታጠጣለች ።” ትን ኢዮ 3፣18-19 

 

 እነዚህ ከላይ የተጠቀሱት ማር ወተት ንጹህ ውኃ በመድኃኒታችን ልደት የተገጙ ሃይማኖት፤ 
ጥምቀት፤ ድህነት፤ ሥነ ምግባር፤ ፀጋ ፤በረከት ፤ግዕዛን ነፃነት፤ ሰላም፤ ዕረፍት ወዘ ይመስሎ (እነዚህና 
የመሳሰሉት ) ናቸው። ሰጢም በደረቅ አፈር የታጀበ በሐሩረ ፀሐይ የተመነደበ ጽኑዕ በረሃ ነው ይኸውም 
የሲኦል ምሳሌ ነው። ከእግዚአብሔር ቤት ውኃ መንጭታ የሰጢምን ሽለቆ ታጠጣለች በዋዕየ ሲኦል 
ሲቃጠሉ የነበሩ ነፍሳት በኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዓለም መምጣት በሥጋ ከድንግል ቅድስት ማርያም 
መወለድ በአጠቃላይ በሞቱ በመስቀሉ ባደረገው ካሣ ከሲኦል መውጣታቸውንና የሕይወት ብርሃን 
መጐናጸፋቸውን ያመለክታል። ዛሬ በዚህች ዕለት በጌታችን ልደት ሰባቱ መስተፃርራን በሰላም በፍቅር 
በዕርቅ አንድ ሆኑ። እግዚአብሔርና ሰው ሰውና መላእክት ሥጋና ነፍስ ደመ ነፍስ ናቸው። ዛሬ በዚች 
ዕለት በመድኃኒታችን ልደት ዘጠና ዘጠጙ ነገደ መላእክት በቤተልሔም የብርሃን ድንኳን ጥለው የብርሃን 
መቋረፊያ ለብሰው የብርሃን ኤፉድ ታጥቀው የብርሃን ቋድ አመሳቅለው ንባቡ ከምሥጥሩ ዝማሬው 
ከጣዕመ ላህዩ ጋር ከተዋህዶ መኃልይ መዝሙር በዓለ ልደቱን ሲያከብሩ ለእግዚአብሔር ክብረ በዓርያም 
ሰላም በምድር ሥምረቱ ለሰብዕ ሰውን ወዶ ሰው ስለሆነ እያሉ ሰብአ ሰገል ተጨምረውበት እረኞችም 
ታክለውበት ድምጸ ዝማሬው ልዕልና ከምድር እስከ ሰማይ አስተጋባ ሁሉም ፍጥረት ደስ አለው 
ከምድራዊው ሄሮድሮስ ከአየራዊው ዲያብሎስ በስተቀር ። ዲያብሎስ ግን የሆነውን ሁሉ አየና እጅግ 
ተጠራጠረ ፈራ ተሸበረ እዚህ ላይ በጥንቃቄ እናስተውል በብሉይ ኪዳን ሰው ሁሉ ወንዶችም፤  
ሴቶችም፥ ነበያት፥ ካህናት፥ እና ነገሥታት  ሲጸነሱ ሲወለዱ  ዲያብሎስ ያውቅ ነበር :: እንዲያውም 
እያንዳንዱን ሕፃን ዲያብሎስ ከሠራዊቱ አንዳንዱን እየላከ በእናታቸው ማህፀን እየተቆራኛቸው 
ይወለዳሉ። እርሱም ዲያብሎስ ያውቃቸው ነበር። ስለዚህም ሀጢያት ሲያሰራቸው ጣኦት 
ሲያስመልካቸው ነበር ከአዳም ጥንተ አብሶ የተወለደው የዲያብሎስ ቁራኝነት ጻይረኝነት፥ ጋዕረኝነት፥ 
ፍዳ ኩነኔ ናቸው። ክርስቶስም ሰው የሆነው እነዚህን ሁሉ ለመሻር ነው። ጌታ ግን የተፀነሰው ያለዘር 
ያለሩካቤ ያለወንድ በመሆኑ ዲያብሎስ ፅንሱን አላወቀውም ነበር። ብቻ ኢሳያስ እነሆ ድንግል ትፀንሳለች 
ወንድ ልጅም ትወልዳለች ያለውን ያብሰለስል ነበር። ሆኖም ወደ ቤተልሄም  የሆነውን ለማወቅ አራቱን 
ኪሩቤሎችን ጠራ። አይ ወግ? እርሱም እንደ ጌታ አራት ኪሩቤሎች አዘጋጅቶ ነበርና (ከአጋንንቶቹ) 
የኪሩቤሎቹ የመንኮራኩሮቹ ስም እንደሚከተለው ነው  



 

1ኛ. አዳምን ከገነት ያባረረው ጋድራኤል  

2ኛ. የገሃነሙን መኮንን አብደል ማኮስ  

3ኛ. የዚህ ዓለም አምላክ የተባለው ቤልሆር 

 4ኛ. የወንድሞች ከሳሽ አጵልዮን 

 በእነዚህ ወሰካዎች ላይ ተንከርፍፎ ወደ ቤተልሄም አድርሰውት  የሆነውን ሁሉ ለማየት ቢሞክርም 
መላዕክት ከቤተክርስትያን  እንደገባ ውሻ በነበልባል መንዶ እየደበደቡ በሐፀ እሳት እየነደፉ 
አባረውታል። እርሱም ውርደቱን በትዕቢቱ ሸፋፍኖ መኑ ዝንቱ ሥጋ ለቢሰ ዘሞዓኒ  እረ ለመሆኑ ስጋ 
ለብሶ ያሸነፈኝ ማን ይሆን ? እያለ ተመልሷል። ከእኛም የቅድስት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት አባላት 
ከሆንን በሀገራችን በኢትዮጵያ በአሜሪካና በመላው ዓለም ከምንገኝ ከሁላችን ሁሉን ለማዳን ስልጣን 
ያለው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመንፈሳዊ ነገር ጠላት የሆነውን ሰይጣን አሳፍሮ ይመልስልን።  
ከብርሃነ ልደቱ እንዳደረሰን  ከብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም ያድርሰን። ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሐን 
አንቀፀ አድህኖ  ዘበአማን ብለን በምንጠራት ወላዲተ አምላክ እመቤታችን ድንግል ማርያም አማላጅነት 
እየረዳን የሁሉ ጌታ እግዚአብሔር ይጠብቀን።  

                                         አሜን!      

                         ብፁእ አቡነ ዘካርያስ ኒው ዮርክ 2013  


