በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ፤ አሜን።

“ድንግል ፈጣሪዋን ወለደችው፣ እሱም እናቱን ፈጠረ፣
እርሱም የፈጠረውን ሥጋ ተዋሐደ”
ሃይማኖተ አበው ዘቅዱስ ቄርሎስ

እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ
የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ!
”ዛሬ በዳዊት ከተማ፣ መድኃኒት፣ እርሱም ክርስቶስ፣ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋል” ሉቃ. 2፥14
ይህ ቃል የእግዚአብሔር መልአክ፣ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ምሽት የተናገረው ቃል
ነው። ይህ ቃል ከአዳም ጀምሮ የተነሡ ታላላቅ አበው ነቢያት ሊሰሙት ወደው ነገር ግን ያልሰሙት የምሥራች ቃል
ነው። ነቢያቱ ሁሉ እግዚአብሔር አስቀድሞ ለአዳም “ከልጅ ልጅህ ተወልጄ አድንሃለሁ” ብሎ የገባለትን የድኅነት
ቃል ተስፋ በማድረግ ይህቺኑ ቀን ለማየት ሲመኙ በጾም በጸሎት ሲማጸኑ ኖረዋል። እናም ጊዜው ሲደርስ ከእናታችን
ከቅድስት ድንግል ማርያም ከነፍሷ ነፍስ ከሥጋዋ ሥጋ ነሥቶ አምላክ ሥጋ (ሰው) ሆኗል። ከላይ የተጠቀሰውም
የመልአኩ ምስክርነት ይህንኑ የሚያስረዳ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም ይህንኑ ሲያብራራ “ነገር ግን የዘመኑ
ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከሕግም በታች የተወለደውን ልጁን ላከ” በማለት ተናግሮአል
(ገላ. 4፥4)። እዚህጋ እንደምናስተውለው መልአኩ “እርሱም ጌታ የሆነ” ብሎ ስለተወለደው ማንነት (አምላክነት)
ሲገልጽልንና ሲያበስረን የዚህን የአምላክን መወለድ (ሰው መሆን) ምሥጢር ድንቅነትን እና የአምላክን ትሕትና
ደግሞ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ “ከሕግ በታች የተወለደውን ልጁን” በማለት ገልጾታል። ለዚህ ትሕትናው ነው
መላእክቱ በወቅቱ “ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ሥምረቱ ለሰብእ – ክብር ለእግዚአብሔር
በአርያም ይሁን ሰላምም በምድር ለሰውም በጎ ፈቃድ” በማለት ዝማሬ ያሰሙት (ሉቃ. 2፥14)። ይህንንም የሰማይ
ሠራዊት ቅዱሳን መላእክት በጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ምሽት የዘመሩትን የምስጋና ቃል
ቅዱስ ያሬድ አንቀጸ ብርሃን በተሰኘው የጸሎት ድርሰቱ እንደሚከተለው አብራርቶታል። “ልጅሽንም በዚህ ዓለም
በወለድሽው ጊዜ ዓይኖቻቸው ብዙዎች የሆኑ ኪሩቤል እና ክንፎቻቸው ስድስት የሆኑ ሱራፌል በበረት ውስጥ
ጋረዱልሽ። የብርሃን ደመናዎችም ከበቡሽ የመላእክት አለቆች የመላእክት ሠራዊትና የሰማይ ጭፍሮች በመፍራትና
በመንቀጥቀጥ በፊትሽ ቆሙ። በዚህም ዓለም ኪሩቤልና ሱራፌል በሰማያት ካለው ምስጋናቸው ወይም ከቀድሞ
ምስጋናቸው ወገን ባልሆነ በሌላ (በአዲስ) ምስጋና አመሰገኑሽ። ፍጥረቱን ሁሉ ሰብስቦ የያዘና ፍጥረቱን ሁሉ
የሚመግብ ጌታቸው በክንድሽ ተቀምጦ ጡትሽን እንደ ሕፃን ሲጠባ ባዩ ጊዜ በአርያም ፈለጉና በዚህ ዓለም እንደ
ቀድሞው ከአባቱና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አገኙት። የጌታቸውን ትሕትና ባዩ ጊዜም ዓይኖቻቸውን ወደ ላይ ወደ
አርያም ከፍ ከፍ አደረጉ ክንፋቸውንም ዘርግተው ‘ለሁሉ ጌታ ላንተ በሰማይ ምስጋና ይገባሃል’ እያሉ ጌታቸውን
አመሰገኑ። ዳግመኛም በጎል ውስጥ አንቺን ከሕፃንሽ ጋር አይተው ‘በምድር ላይ ሰላም ፍቅር አንድነት ሆነ’ አሉ ካንቺ
የነሣውን የኛን ሥጋ ለብሶ ባዩት ጊዜም ‘ሰውን ምንኛ ወደደው?’ ብለው ሰገዱለት።” አንቀጸ ብርሃን ቁ. 8።
ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ዓለም ከኃጢአት ሞት (ከጥንተ አብሶ) ሊያድን ወዶና ፈቅዶ
ከሰማያት ወርዶ ከቅድስት ድንግል የተወለደው ደካማና ሟች የነበረውን የሰውን ልጅ ሊያበረታው፣ ሕያው
ሊያደርገውና የዘላለም ሕይወት ሊያጎናጽፈው ነው። ይህም በመግቢያችን እንደተናገርነው የብዙዎች አበው ነቢያት
ተስፋ፣ እንዲሁም ለእኛ በስሙ ለተጠራን ክርስቲያኖች ደግሞ አስደሳች የምሥራች ነው። ምክንያቱም እርሱ ጌታችን
በመወለዱ እንደ ቅዱስ ቄርሎስ አገላለጽ “እንቲአሁ ለሥጋ ኮነ ለቃል፣ ወእንቲአሁ ለቃል ኮነ ለሥጋ – ሥጋ (ሰው)
ያለው ነገር ሁሉ ለመለኮት ሆነ፣ እንዲሁም መለኮት ያለው ሁሉ ለሥጋ (ለሰው)” ሆኗልና ነው። አዎ ይህ ምሥጢር
(ተዋሕዶ) ድንቅ ነው፣ ክቡር ነው። ሶርያዊው ቅዱስ ኤፍሬምም የዚህን ምሥጢር ታላቅነት በረቡዕ ውዳሴ ማርያም
ጸሎቱ እንዲህ በማለት ነበር የገለጸው። “እግዚአብሔር እኛን ለማዳን ልዩ ከሆነች ከድንግል ሰው ሆኗልና። ኑ! ይህን
ድንቅ እዩ። ስለ ተገለጠልን ምሥጢር ምስጋና አቅርቡ። ሰው የማይሆን ሰው ሆኗልና። ቃል ተዋሕዷልና። ጥንት
የሌለው ሥጋ ጥንታዊ ቀዳማዊ ሆነ። ዘመን የማይቆጠርለት መለኮት ዘመን ተቆጠረለት። የማይታወቅ ተገለጠ
የማይታይ ታየ፣ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ በእርግጥ ሰው ሆነ። ትላንት የነበረው ዛሬም ያለው መቼም የሚኖረው
ኢየሱስ ክርስቶስ እንሰግድለትና እናመስግነው ዘንድ አንድ ባሕርይ ነው።” ውዳሴ ማርያም ዘረቡዕ ቁ. 7

እንግዲህ ዓይኖቻችን “በሰዎች ሁሉ ፊት ያዘጋጀውን የእግዚአብሔርን ማዳን አይተዋልና” (ሉቃ. 2፥30-31) በራሱ
በጌታችን ቃል “እውነት እላችኋለሁ፥ ብዙዎች ነቢያትና ጻድቃን የምታዩትን ሊያዩ ተመኝተው አላዩም፥
የምትሰሙትንም ሊሰሙ ተመኝተው አልሰሙም።” “የእናንተ ግን ዓይኖቻችሁ ስለሚያዩ ጆሮቻችሁም ስለሚሰሙ
ብፁዓን ናቸው።” (ማቴ. 13፥16-17) ተብሎ ተመስክሮልናል። ከዚህ ድንቅ ምሥጢር ለተሳተፍን ለእኛ
ለኦርቶዶክሳውያን የእግዚአብሔር ልጆች፣ ምስክርነቱ አማናዊ የሚሆነው (የሚጸናው) የእግዚአብሔርን ሰው መሆን
አምነን፣ ትዕዛዛቱን ተግብረን ፍጹም ክርስቲያናዊ በሆነ መንፈሳዊ ሕይወት ስንመላለስ ነው እንጂ “ጌታ ሆይ፥ ጌታ
ሆይ” ስላልነው፣ በስሙም ብዙ ድንቆችን ስለፈጸምንና መንፈሳዊነት የተለየው አገልግሎት በፊቱ ስላቀረብን አይደለም
(ማቴ. 7፥21-22)። ስለዚህ በስሙ ተጠርተን ክርስትያኖች እንባል ዘንድ የመረጠን አምላካችን፣ በስም ብቻ ሳይሆን
በኑሮም እንመስለው ዘንድ፣ ደካማ ሥጋችንን እንድናሸንፍበትና ጥንተ ጠላታችንን (ዲያቢሎስን) ድል
እንድናደርግበት፣ ኃይል ሊሆነን፣ ሥጋችንን ለብሶ ተወልዷልና፤ ዛሬ የልደቱን በዓል ስናከብር ይህንኑ እያስተዋልን፣
“ያለ ጥርጥር ታላቅ የሆነውን እርሱን እግዚአብሔርን የመምሰል ጥበብን” ተሞልተን መሆን ይኖርበታል (1 ጢሞ. 3፥
16)።
እናም እኛ መንፈሳውያን፥ ይህንን የደስታ የምስራች፣ ስለታላቅነቱ በየዓመቱ የምናከብረው መዳናችን የተፈጸመበት፥
ረቂቅ ምሥጢር (ምሥጢረ ሥጋዌ) የተከወነበት የድኅነታችን መባቻ በመሆኑ ነውና፣ አከባበራችን የመላእክቱንና
የእረኞቹን የደስታ ዜማ በሚመስል በያሬዳዊ ዜማና በመሰል መንፈሳዊ አገልግሎቶች ነው እንጂ፣ እንደ ኢአማንያን
ባለ ከልክ ባለፈ ሥጋን የማስደሰት ተግባር ተጠምደን አይደለም። ይልቁንም፥ በየዓመቱ ይህንን የጌታችንና
የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል መንፈሳዊ በሆኑ አገልግሎቶች ሁሉ ከማክበራችን በላይ፥
“በቤተልሔም ስለኛ ድኅነት የተወለደዉ ሕፃን በየዓመቱ በውስጣችን ምን ያህል አድጓል?” ብለን ራሳችንን ዘወትር
ልንጠይቅ ይገባል፤ አምላካችንም፣ ልደቱን ከማክበራችን በላይ በዚህ እጅግ ደስ ይለዋልና። ሐዋርያው ቅዱስ
ጳውሎስ “የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ፣ ፍጹምም የሆነው ነገር ምን እንደ ሆነ ፈትናችሁ
ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ።” ሲል እንደመከረን። ሮሜ 12፥2።
እኛ ደካሞቹን ሊፈልግ ከሰማያት ወርዶ፥ ድካማችንንም ሊያስወግድ፣ ከቅድስት ድንግል ማርያም ከሥጋዋ ሥጋን
ከነፍስዋ ነፍስን ነሥቶ ተወልዶ፣ በፍጹም ትሕትና፥ በታላቅ ፍቅር የጎበኘን ፈጣሪያችን ስለ ታላቅ ስጦታው ሁሉ
ለዘለዓለም የተመሰገነ ይሁን። ድንቅ የሆነውንም የጌታችንን የልደቱን ብርሃን እንድናይ የእግዚአብሔር ቸርነት፥
የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት፥ የቅዱሳን መላእክት ተራዳኢነት አይለየን።
ወስብሐት ለእግዚአብሔር፣ ወለወላዲቱ ድንግል፣ ወለመስቀሉ ክቡር።
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