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በረከት ቃለ ያስተላለፉት ፓትርያርኩ ቅዱስ በማስመልከት በዓልን የልደት  

 
አብ በስመ ፣   ።አሜን ፣አምላክ አሐዱ ቅዱስ ወመንፈስ ፣ወወልድ  

 
የተወደዳችሁ ሆይ፣ እንኳን ለአዲሱ ዓመት ለ2020 ዓ.ም.  በሰላም አደረሳችሁ። እንኳን ለተከበረው የልደት በዓል  

አደረሳችሁ። በዚህ በዓልም የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን መወለድ በደስታ እንቀበላለን፤ እርሱም ስለ ሰው ልጆች ሥጋን 
የተዋሃደው ነው። በሁሉም አኅጉረ ስብከት ያላችሁትን የተወደዳችሁ ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ እላችኋለሁ። በመላው ዓለም 
ባሉት የኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያላችሁትን ሁሉ፣ ሁላችሁንም ሜትሮጶሊታን እና ጳጳሳትን፣ ሁላችሁንም 
ቀሳውስትን፣ ዲያቆናትን፣ ሕዝባውያን እና መላውን የኮፕቲክ ማኅበረሰብ፣ ወጣቶችን፣ ልጆችን፣ ታዳጊዎችን እና አዛውንቶችን 
እንኳን አደረሳችሁ እላችኋለሁ። ሁላችሁንም መልካም አዲስ ዓመት እመኝላችኋላሁ። 
 

በየዓመቱ ታላቁን የልደት በዓልን እናከብራለን። እንደ ጎርጎሪዮሳዊያን የዘመን አቆጣጠር እናም ብዙ ታሪኮችን 
እናስታውሳለን። ከልደት ትዕይንቶች፣ ሰብአ ሰገል ከምሥራቅ በመጡ ጊዜ ሦስት ስጦታዎችን ማቅረባቸውን እናስታውሳለን፡
፡ እነዚህ ሦስት ስጦታዎች የሰውን ሕይወት ይወክላሉ፡፡ የሰው ሕይወቱ ወርቅ ፣ ከርቤ እና ዕጣን አለው ፡፡ በጌታችን በኢየሱስ 
ክርስቶስ ልደት እና በተከናወኑ ክስተቶች እግዚአብሔር ሦስት ስጦታዎችን ሰጥቶናል፡፡ በታላቁ የልደት በዓል ውስጥ 
የምናያቸው ብዙ ስጦታዎችን እግዚአብሔር ሰጥቶናል፡፡ እነዚህ ስጦታዎች ለሰው ልጆች በእግዚአብሔር የተሰጡ ናቸው። 
ሰብአዊነትን ወደ ሰው ልጆች ለመመለስ። በሰው ልጆች  መስተጋብር የሚፈጠረው ሰብአዊነት እጅግ ውድ ነው፡፡ በእያንዳንዱ 
የጌታ ልደት በዓል ውስጥ አሁን የማብራራቸውን ሦስት ጉዳዮችን እናስታውሳለን፡፡ 
 

የመጀመሪያው፣ ሰብአዊነት የሚከናወነው ሰዎች በፍቅር ሲኖሩ ነው፡፡ ሰው ይህንን ፍቅር ሲኖረው፣ ሲለማመደው 
እና ለሌሎች ሲያካፍለው፣ ሰብአዊነቱን ለማሳካት አንድ መንገድ ይሆናል፡፡ እኛ ከምንወዳቸውን ትዕይንቶች ውስጥ 
የተወሰኑትን ላስታውሳችሁ እፈልጋለሁ። መንጋቸውን በሌሊት በሜዳ የሚጠብቁትን እረኞችን  እናስታውስ፡፡ እነሱ የሚኖሩት 
ሕይወት በጣም ቀላል እና የትሕትና ሕይወት ነበር፡፡ ነገር ግን በፍቅር ይኖሩ ነበር። ለመንጋው ፍቅር እና ለሰው ልጆች ፍቅር። 
የጌታን ልደት የምሥራች ለመቀበል የመጀመሪያዎቹ እንዲሆኑ እግዚአብሔር ታመነባቸው፡፡ መልአኩ ተገለጠላቸው እና 
እንዲህ ሲል አበሠራቸው: - “እነሆ፥ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ፤.” (ሉቃስ 2:10) 
እነዚያ እረኞች ፍቅርን ይኖሩት እና ፍቅርን ያካፍሉ ነበር ፡፡ የመልአኩን መልእክት እንደተቀበሉ በቤተልሔም ወደሚገኘው 
ግርግም ሮጡ፡፡ ሕፃኑን በግርግም ሲመለከቱ በጣም  ተደሰቱ። በዚህ ጉብኝት ታላቅ ፍቅራቸውን ገልጸዋል ፡፡ ለእኛ ይህ 
ፍቅርን የመግለጽ ትምህርት ነበር። ሰው ይህንን ፍቅር ሁል ጊዜ ሊኖረው ይገባል። 
 
 

ሁለተኛው ስጦታ በሰብአ ሰገል ጉብኝት ውስጥ ይታያል፡፡ ሰብአ ሰገል ከሩቅ ምሥራቅ የመጡ እንግዶች ነበሩ፡፡ 
እነሱም የኮከብ ቆጠራ ባለሙያዎች ነበሩ፡፡ ይህን ልዩ ኮከብ ባገኙ ጊዜ የእውነት አምላክ ለመወለዱ ምልክት መሆኑን ተረዱ። 
እነሱ ደጎች ነበሩ፡፡ እነዚያ ሰብአ ሰገል ቁምነገረኞች ነበሩ፡፡ ታላቅ ቆራጥነት የነበራቸው፣ በኮከብ እየተመሩ የክርስቶስን 
የትውልድ ስፍራ አገኙት፡፡ መልካም ነገሮችን አቀረቡ፡፡ ከሩቅ ምሥራቅ መጡ፣ ንጉሡን አገኙ፣ ወደ ግርግሙ ደረሱ፣ 
ስጦታዎቻቸውንም አቀረቡ፡፡ እነሱ መልካም ነገሮችን ለማድረግ እና መልካም ለመሆን ፈለጉ፡፡ መጥተው ሕፃኑን ሲጎበኙ 
ታላቅ ልብ የነበራቸው ደጎች ነበሩ። የወርቅ፣ የዕጣንና የከርቤ ስጦታቸውን ባቀረቡ ጊዜ። ነገር ግን በዚሁ ተመሳሳይ ትዕይንት፣ 
በሰው ልጆች መልካም ነገሮችን የማድረግ ትዕይንት፣ የቤተልሔምን ሰዎች እና የግርግሙን ባለቤቶች እናስታውሳለን፡፡ እነሱ 
ይህችን ምስኪን ሴት ጋበዙ፣ እናታችንን ቅድስት ድንግል ማርያምን እና አናጢውን ቅዱስ ዮሴፍን፡፡ እርጉዝ ነበረች፣ 
የመውለጃዋ ጊዜም ደርሶ ነበር፡፡ በታላቋ በኢየሩሳሌም ከተማ ውስጥ ቦታ አልነበረም። በታናሿ መንደር ውስጥም ከክብቶቹ 
በረት ውጭ ቦታ አልተገኘም፡፡ እነዚህ ሁሉ ሰዎች መልካም ነገሮችን አደረጉ፡፡ ሁለተኛው ስጦታ ሁል ጊዜ መልካም ነገሮችን 
እንዴት ማድረግ እንደሚቻል መማር ነው፡፡ ይህ ሁለተኛው ስጦታ ደግነት ነው። አምላካችንን ቸር ብለን እንጠራዋለን፡፡ 
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ሦስተኛው የቀረበው ስጦታ ውበት የመቅመስ ስጦታ ነው፡፡ የኢየሱስ ልደት የሚያምር እይታ ነው፡፡ በጣም ውብ 
የሆነው ነገር የመላእክት ኅብረ ዝማሬ ነበር። በሰማይ ላይ ተገለጡ ፣ በደስታም ዘመሩ። "ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም 
ይሁን ሰላምም በምድር ለሰውም በጎ ፈቃድ አሉ።" (ሉቃስ 2:14) ልዩ ዝማሬ እና የደስታ መግለጫ ነበር።  የውበት መግለጫ 
ነበር። ውበት ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖሩ ሰዎች የሚያገኙት ጠንካራ እሴት ነው፡፡ በልደቱ እግዚአብሔር ውበትን 
አስተምሮናል፡፡ ውበትን እንድንቀምስ እና ውብ የሆነውን ሁሉ እንድናደንቅ አስተምሮናል። ተፈጥሮው ውብ ነው፣ 
የምንበላቸው የምድራችን ፍሬዎችም ቆንጆዎች ናቸው። ቀንም ሆነ ማታ በሰማይ ላይ የምናየው ነገር ውብ ነው፡፡ የምንኖረው 
በየወቅቶች ነው፡፡ ከበጋ እስከ ፀደይ፣ ከክረምት እስከ መኸር ድረስ ሁሉም ቆንጆ ቀናት ናቸው፡፡ የአንድ ሰው ሕይወት 
በአጠቃላይ ውብ እና የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው። 
 

ሦስቱ ስጦታዎች እነዚህ ናቸው። በፍቅር ኑሩ፣ መልካም አድርጉ እና ውበትን ቅመሱ፡፡ እነዚህ ሦስት ስጦታዎች 
በልደት ታሪክ ውስጥ ይታያሉ፡፡ የጌታ ልደት የአዲስ ነገር መጀመሪያ ነው፡፡ ልደት አዲስ ደስታ ነው፡፡ የልደት በዓል እያንዳንዱ 
ሰው እግዚአብሔር የሚከበርበት አዲስ ዓመት እንዲጀምር የተሰጠው አዲስ መልእክት ነው፡፡ 
 

በእነዚህ አስደሳች ቀናት ሁላችሁንም እንኳን ደስ ያላችሁ እላለሁ። ለተከበረው የጌታ የልደት በዓል እንኳን 
አደረሳችሁ፡፡ በዓለም ዙሪያ ላላችሁ ለተወደዳችሁ ልጆቻችን ፍቅራችንን እና ሰላምታችንን ሁሉ አቀርባለሁ። ይህንን መልእክት 
የምልክላችሁ ከግብፅ ምድርና ከኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነው፡፡ ከሁሉም የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት አባቶች ፍቅርን 
የምትልክላችሁ  እናት ቤተክርስቲያን ናት፡፡ እንዲሁም በግብፅ ምድር በሚገኙ በሁሉም የኮፕቲክ ቤተ ክርስቲያናት ካሉ 
አባቶች ሁሉ። እንዲሁም ከረጅሙ ታሪካችን ሰላምታ ልኬላችኋለሁ። ይህም በዓለም ዙሪያ በሁሉም ቤተ ክርስቲያናት ውስጥ 
የሚደርስ ነው፡፡ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን፡፡ መልካም አዲስ ዓመት እና መልካም የልደት በዓል። 
 

 


