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The Papal Encyclical for the Glorious Feast of Nativity 2017 

 

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን 

 

የእርሱ ጸጋ እና በረከት ዛሬም  ዘወትርም ለዘለዓለሙ በእኛ ላይ ይደር፤ አሜን:: በአዲሱ ዓመት 2017 

እንዲሁም በየዓመቱ ደግሞም ጃንዋሪ 7 ወይም ታህሳስ 29 በሚውለው የጌታ ልደት ቀን በጤንነት 

ያኑራችሁ:: በእርግጥ የበጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል ስናከብርም  በቅርቡ በቅዱስ ጴጥሮስ 

ቤተ ክርስቲያን በተፈጠረው ክስተት ሕይወታቸውን የሰጡትን  ሰማዕታት ወንዶች እና ሴቶች ልጆቻችንን  

ማስታወስን እንቀጥላለን:: ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ ከእርሱ ጋር ይህንን በዓል በዚህ ዓመት 

እንዲያከብሩ ሰጥቶአቸዋልና::   ሁሉንም በመልካም ነገር ሁሉ እናስባቸዋለን:: ስለቆሰሉት እና ጉዳት 

ስለደረሰባቸውም ክርስቶስ ፈጽሞ እንዲፈውሳቸው እና ጤንነታቸው ተመልሶ በቅርቡ እኛን ይቀላቀሉ 

ዘንድ እንጸልያለን:: 

 

በልደት በዓል ላይ ብዙ ልናስባቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ::  አምላክ ሰውን ፈጠረው:: በዚህም በአዳም እና 

ሔዋን በተወከለው ሰው ላይ የዓለምን  መንግሥት ዘውድ ጫነበት::  ሰው በምድር ላይ ይኖር ነበር::   ሰው 

ልጆች ቁጥርም  እየበዛ ሄደ፤ ሰውም በታዩት እና እያበቡ በሄዱት በጎነቶች ይኖር ነበር::  የትብብር:  የፍቅርና 

የታማኝነት በጎነቶችች ብቅ ብለዋል:: ነገር ግን ደግሞ አንዳንድ ሰብዓዊ ድክመቶችም ተከስተዋል:: የሰው 

ልጅ በምድር ላይ በኖረበት ዘመን ሁሉ  በሕይወታችን ውስጥ ኃጢአት ዘልቆ በመግባቱ እና ከኃጢአት፣ 

ከድክመት፣ ከግጭት እና ከጥቃት ስዕሎች ጋር በመኖሩ ሰው በሕይወት ውስጥ በጣም አስፈላጊ ከሆኑት   

በጎነቶች አንዱ የሆነውን እርሱም ወደ ሰማይ አሻቅቦ ማየትን ረስቷል:: ሰዎች ሁሉ በየስፍራው ሰማይን  

ማየት መቻላቸው አስገራሚ ነው፤ ሰማይን ያላየ ሰብዓዊ ፍጡር የለም:: በጣም  የሚገርመው ግን አንዱ 

ካንዱ የሚሰጠው የተለያዩ ምላሾች ናቸው:: አንዳንዶች ለሰማይ ግድ የላቸውም፣  አንዳንዶች መጠጊያ 

ያደርጉታል፣  ሌሎች ደግሞ በዚያ ይጠለላሉ::  ሰማይን ችላ የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ፤ ሌሎች ግን ዘወትር ወደ 

ሰማይ ትኩር  ብለው ይመለከታሉ:: 

 

በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ታሪክ ውስጥ ይህ በጎነት በብዙ ሰዎች ሕይወት  ተገልጾ  እናገኘዋለን:: 

በእናታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ሕይወት ውስጥ ለቤተ መቅደስ ስትሰጥ  ዘወትር ወደ ሰማይ 

ትመለከት ነበር፤   የኖረችው የምስጋና እና ጸሎት ሕይወት ነው:: መልአኩ ምሥራቹን ይዞ በተገለጠላት ጊዜ  

ንግግሯን የፈጸመችው "እነሆኝ የጌታ ባሪያ እንደ ቃልህ ይሁንልኝ " በማለት ነበር::   ይህ በጎነት ከትሕትናዋ 

ጋር ከማይነጣጠለው  ታዛዥነቷ ውስጥ  ታየ:: እነዚያ  መንጎቻቸውን ይጠብቁ የነበሩት የተናቁ እረኞች 

በሌሊት መካከል ወደ ሰማይ ትኩር ብለው ይመለከቱ ነበር:: እነሱም ለእነሱ እና ለሰዎች ሁሉ ታላቅ 

የምሥራች የያዘውን መልአክ አዩ::  በመጠቅለያም ተጠቅልሎ በበረት የተኛውን ሕፃን ለማየት ሄዱ:: 

ሰማይን መከታተል ሥራቸው የሆነው ሰብአ ሰገልም በመጻሕፍቶቸው እና  ትምህርታቸው የተረዱትን 

ታላቁን ኮከብ ለመለየት ከዋክብትን ይጠባበቁ ነበር:: 
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እነሱም ኮከቡንም ባዩ ጊዜ የእውነት ጌታ ወደ ዓለም መምጣቱን  ተገነዘቡ::  ወደ ሰማይ አሻቅበው ወደዚህ 

ኮከብ  አዩ::  ከምሥራቅ ተነሥተው እስክ  ቤተልሔም  ረጅም ጉዞ ተጓዙ::  ኮከቡ መራቸው፤ ከእነርሱ ጋር 

አብሯቸው ቆይቶ የተወለደው  የአይሁድ ንጉስ ያለበትን ቦታ ገለጠላቸው:: ከ300 ዓመት በላይ እድሜ 

የነበረው የአረጋዊው ስምዖን ታሪክም ተመሳሳይ ነው:: እርሱም  የብሉይ ኪዳንን መጻሕፍት ከዕብራይስጥ 

ወደ ግሪክ ከተረጎሙ  ሰዎች መካከል አንዱ ነው:: እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እና ቅዱስ ዮሴፍ እንደ  

ሕጉ ልማድ ያደርጉለት ዘንድ ኢየሱስን ወደ ቤተመቅደስ ሲያመጡት ስምዖን ሕፃኑ ኢየሱስን በእጆቹ 

አቀፈው:: ያን ጊዜ ይህንን ተወዳጅ ጥቅስ ተናገረ፤  "ጌታ ሆይ፥ አሁን እንደ ቃልህ ባሪያህን በሰላም 

ታሰናብተዋለህ፤ ዓይኖቼ በሰዎች ሁሉ ፊት  ያዘጋጀኸውን ማዳንህን አይተዋልና::" ነቢይት ሃና ሌላዋ ምሳሌ 

ናት:: እርስዋም ከባልዋ ጋር ሰባት ዓመት ኖረች፤  ባሏ ሲሞትም ሰማኒያ አራት ዓመት ያህል መበለት ሆና 

በጣም አርጅታ ነበር:: በጸሎት እና በምስጋና ዓይኖቿ ሰማይ ላይ አተኩረው ከመቅደስ አትለይም ነበር። 

 

እነዚህ የልደት ታሪክ ናሙና እና ምሳሌዎች ናቸው:: ሁሉም ወደ ሰማይ ትኩር ብለው ተመልክተዋል::  

ምናልባትም  አንድ ጥያቄ አሁን አለ::  ወደ ሰማይ አሻቅቦ የማየት አስፈላጊነት  ምንድን ነው? ወደ ሰማይ 

አሻቅቦ ማየት በሰው ህይወት ውስጥ ከፍተኛ ጥቅም እንዳለው ምንም ጥርጥር የለውም:: 

 

1) ወደ ሰማይ የሚመለከት ሰው ሰማይን እና ፍጥረታትን ሁሉ የፈጠረውን  ሁሉን ቻይ ፈጣሪን 

ይመለከታል:: ወደ መነሻው እና መድረሻውም ወደ ሆነው ወደ ሰማይ ይመለከታል::   

 

2) ወደ ሰማይ የተመለከተ  ወደ ብርሃን ይመለከታል:: እንደ ፀሐይ ወይም ከዋክብት ያለውን ቁሳዊውን  

ብርሃን ማለቴ  አይደለም:: እርሱ ወደ ውሳጣዊ ወይም መንፈሳዊ ብርሃን ይመለከታል:: ይህም  የልብ 

ብርሃን ነው:: ብርሃናዊ ልብ ያለው ሰው በብርሃን ውስጥ እየኖረ  በየቀኑ በተሳካ ሁኔታ መኖር ይችላል:: 

 

3) ወደ ሰማይ መመልከት ዘወትር በማያቋርጥ የሰላም ሕይወት መኖር ነው:: እንዲህ ተብሎ  

እንደተጻፈው:  "የሚያስተራርቁ ብፁዓን  ናቸው፥ የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና።". ወደ ሰማይ 

የሚመለከት ሁሉ ከሰላም ንጉሥ ሰላምን ያገኛል:: ይህ ሰላም በልቡ ውስጥ ይኖራል:: ይህን የሚያደርግ 

ቢኖር  እርሱ ይህ ፀባይ ይሰጠዋል::  እርሱ በሁሉም ቦታ ሰላም ፈጣሪ ይሆናል::  ዘወትር ወደ ምድር ወደ 

ታች የሚመለከት ሰው ግን እርሱ ሁከትን፣ ጦርነትን፣  ግጭትን እና ሽብርን  ይከተላል:: 

 

4) ወደ ሰማይ አሻቅቦ የሚመለከት የማያቋርጥ ደስታን ይመለከታል:: ሰማያዊ  ደስታ  የከበረ፣ የማያቋርጥ 

እና ዘላለማዊ ነው::  ይህ ደስታ ከምሬት ጋር ግንኙነት የለውም::  ምድራዊ ደስታ በጣም አስደሳች 

ይመስላል: : ነገር ግን ጊዜያዊ እና ለረጅም ጊዜ የማይዘልቅ ነው:: ምድራዊ ደስታ ብዙውን ጊዜ ከምሬት ጋር 

የተያያዘ ነው:: ለዚህ ነው ወዲያው የሚረሳው:: ማንም ደስታውን ከሰማይ የሚቀበል እና ወደ ሰማይ 

ያለማቋረጥ አሻቅቦ የሚመለከት ቢኖር እርሱ በዚህ ደስታ ይኖራል:: 

 

5) ምናልባትም ሰው ወደ ሰማይ በመመልከቱ ከሚያገኛቸው  እጅግ በጣም ጠቃሚ ጥቅሞች መካከል 

አንዱ ከቅዱሳን ጋር የሚኖረው ግንኙነት ነው::  ሰማይ የቅዱሳን መኖሪያ ነው፤ እነሱም  ጻድቃን እና  ያለ 

ነቀፋ በቅድስና የኖሩ ናቸው::  እኛም በቅድስና የኖሩ ሰዎችን ሕይወት ለመኖር እየጓጓን ስለ እኛ ዘወትር 

የሚያማልዱትን  በሰማያት ያሉትን ቅዱሳንን እናስታውሳለን::  ይህ ምልጃ ለሰማይ ያለንን ጉጉት እና 

ጥማት ያሳድገዋል፤ ያነሳሳናልም:: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ወደ ሰማይ አሻቅቦ ማየት ዘወትር ሕይወታችንን መለወጥ  የሚችል ሕያው በጎነት ነው::  አዲሱን  ዓመት  

2017ን ስንጀምር ካሉት ውብ   ነገሮች አንዱ የአረብኛው 7  ቁጥር ቅርጽ ነው:: ይህም ሰማይን ፈልጎ 

የሚያንጋጥጥ ሰውን  የተዘረጉ እጆች ይመስላል::   በሰው ሕይወት ውስጥ ሰማይ ካለ እሱ ስኬታማ 

ይሆናል::  እኛ ሁልጊዜ በየቀኑ በርካታ ጊዜ   "ፈቃድህ በሰማይ እንደ ሆነች እንዲሁም  በምድር ትሁን " 

እያልን እንጸልያለን:: 

 

ሁሉንም አባቶች ሜትሮፖሊታኖች፣ ጳጳሳት፣ ቀሳውስት፣ ዲያቆናት እንዲሁም ሁሉንም ካህናት ፣ 

የምእመናን ጉባኤዎችን ሁሉ፣ የቤተ ክርስቲያን ቦርዶች እና ኮሚቴዎችንም ሁሉ  እንኳን  አደረሳችሁ 

እላለሁ::  አገልጋዮች  በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ::  በዚህ ጊዜ ይህንን  በዓል ለማክበር በእኛ አብያተ 

ክርስቲያናት ውስጥ ያሉትን ወጣቶች እና ቤተሰቦች ሁሉ እንኳን  አደረሳችሁ እላለሁ::  ልጆች እና ወጣቶች 

እንኳን አደረሳችሁ::  እግዚአብሔር በዚህ ዓመት ጸጋ እና ሲሳይን ይሰጠን ዘንድ እጸልያለሁ::  የክርስትናን 

እምነት ለሀገራችን ከሰበከ ከወንጌላዊው ከቅዱስ ማርቆስ ሀገር ከግብጽ ሰላምታን አቀርብላችኋለሁ::  በዚህ 

ዓመት እና በየዓመቱ በጤንነት ያኑራችሁ:: ደስታን፣ ሰላምን እና ተስፋን ዘወትር ያድላችሁ ዘንድ በግርግም 

ከተወለደው  ሕፃን በረከትን ሁሉ እመኝላችኋለሁ::  ምስጋናና ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን:: ዛሬም 

ዘወትርም ለዘለዓለሙ:: አሜን:: 

 
 

 

 


