
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅደስ አሐደ አምሊክ አሜን። 

በመሊው ዓሇም ሇምትገኙ የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች በሙለ፣ እንኳን ሇጌታችንና፣ 

መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልዯት በዓል በሰሊም አዯረሳችሁ።  

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስትያን ከሚከበሩት የጌታ ዏበይት በዓሊት መካከል 

አንደ የሆነው የልዯት በዓል በሰው ልጆች ዘንድ ከፍተኛ ትርጉም ያሇውና የጨሇማው ዘመን 

ተወግዶ አዱሱ የብርሃን ዘመን የተጀመረበት በመሆኑ በታሊቅ ዯስታ፣ በውዲሴና በምስጋና 

የምናከብረው ነው።  

የክርስቶስ ልዯት ሇአምስት ሺ አምስት መቶ ዘመን በናፍቆት ይጠበቅ የነበረ ሲሆን ጊዜው 

ሲዯርስ የተነገረው ትንቢት የተቆጠረው ሱባኤ ተፈጽሞ በሇዯቱ እውን ሆኗል። 

የነገሥታት ንጉሥ የገዢዎች ገዢ የሁለም ፈጣሪ የሆነው አምሊካችን ሇሰው ልጆች ሲል፣ 

ዓሇምን ሇማዲን እራሱን ዝቅ አድርጎ በበረት ተወልዶ ሰው በመሆን በቃሊት ሉገሇጽ 

የማይቻል ፍቅሩን ሇእኛ ሇሰው ልጆች አሳይቶናል። ለቃ 2፥6። ቅደሳን መሊእክት ክርስቶስ 

ሰው በመሆኑ ሇእረኞች ሲናገሩ “ሇህዝቡ ሁለ የሚሆን ታሊቅ ዯስታ የምሥራች 

እነግራችኋሇሁና አትፍሩ። ዛሬ በዲዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ 

ተወልዶሊችኋል።” ለቃ 2፥10-12 በማሇት የክርስቶስ መወሇድ ሇዓሇም ሁለ የምሥራች ዯስታ 

እና መድኃኒት እንዯሆነ አስታውቀዋል። 

የተከበራችሁ ክርስቲያኖች፣  

ነቢየ እግዚአብሔር ኢሳይያስ በትንቢት መነጽርነት ተመልክቶ “ህፃን ተወልዶልናልና ወንድ 

ልጅም ተሰጥቶናልና አሇቅነትም በጫንቃው ሊይ ይሆናል ስሙም ድንቅ መካር ፥ኃያል 

አምሊክ፥ የዘሊሇም አባት፥ የሰሊም አሇቃ ተብሎ ይጠራል።” ኢሳ 9፥6-7። በማሇት የወልዯ 

እግዚአብሔርን ሰው የመሆንና  የአማኑኤልን ምስጢር የተናገረው በልዯቱ እውን ሆኗል። 



የክርስትናችን መሠረት ክርስቶስ ነው። በእርሱ ክርስቲያን ተብሇን ተጠርተናል። ተስፋውን 

ሳያጏድል ከዘመኑ አንድ ቀን ሳይቀንስ ተወልዶ ቤዛ የሆነንን ድንቅ መካርና ኃያል የሆነ 

የአምሊካችንን የልዯት በዓል ስናከብር የሚከተለትን ተግባራት መፈጸም ይኖርብናል።  

በዓለ ሇአምስት ሺ አምስት መቶ ዘመናት ተጣልተው የኖሩ ሰውና እግዚአብሔር፥ ሰውና 

መሊእክት፥  ሕዝብና አሕዛብ፥ ነፍስና ስጋ፥ እንዱሁም ሰማይና ምድር፥ በጌታችን መወሇድ 

የታረቁበት  እንዯመሆኑ አምሊካችን እንዲስተማረን በተሇያዩ ምክንያቶች የተሇያየን አንድ 

የምንሆንበት የተጣሊን የምንታረቅበትና ሰሊም የምናወርድበት ይቅር የምንባባልበት ከሆነ 

በዓለን በድምቀት ያከበርን መሆኑ ይረጋግጣል። ክርስቶስ በተወሇዯ ጊዜ መሊእክት ከእረኞች 

ጋር በቤተልሔም ተገኝተው “ስብሐት ሇእግዚአብሔር በሰማያት ወሰሊም በምድር ስምረቱ 

ሇሰብእ” ለቃ 2፥14  በማሇት ዝማሬ እንዲሰሙ አማናዊት ቤተልሔም በሆነችው በቅድስት 

ቤተክርስቲያን በመገኘት በቅዲሴው በዝማሬው ተሳታፊ በመሆን ከሁለም በሊይ የዘሊሇም 

ሕይወት እንዱሆነን የሰጠንን ሥጋውን በመብሊት ዯሙን በመጠጣት ማክበር ይገባናል። ማቴ 

26፥26  

ልዐል እግዚአብሔር ሀገራችንን ኢትዮጵያን የምንኖርባትን ሀገረ አሜሪካን በጠቅሊሊው 

ዓሇምን  ሁለ ይባርክ። በዓለን የሰሊም፥ የፍቅር፥ የበረከት በዓል ያድርግልን። 

 

አባ ኤዎስጣጤዎስ 

የሰሜን ምዕራብ አሜሪካ ሀገረ ስብከት 

ሉቀጳጳስ 

ታኅሳስ 29 ቀን 2003 ዓም 


