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ክቡራትን ክቡራንን። ኣብ ዓድን። ኣብ በረኻን። ኣብ ወጻእን። 
እትርከቡ ኣባላት ሕዝበ እግዚኣብሔር፥ 

 

“ካብ ኣግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን 
ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን” 

(2ተሰሎ 1፡2)፣ 
 

እንሆ እምበኣር፡ ሎምዘመን እውን፡ እግዚኣብሔር ብሕያውነቱን 
ብምሕረቱን ናብቲ ምሥጢር ድኅነትና ዝተፈጸመሉ፡ ማለት 
ናብቲ ኣዝዩ ቅዱስ ሰሙን ሕማማትን ትንሣኤን ጐይታናን 
መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብደሓነ ሰላም ኣብጺሑና፣ 
ሕማማትን ትንሣኤን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይፈላለ ክልተ 
ገጽ። ናይ ሓደ ፋሲካዊ ምሥጢር። ተባሂሉ ዝጽዋዕ። መድኃኒ 
ተግባር ክርስቶስ እዩ፣ ንሕና እቶም ኣብ ክርስቶስ እነኣምን ከኣ 
ኣብ ዕለተ ጥምቀትና ኣብዚ መለኮታዊ ናይ ድኅነት ተግባር 
ክንሳተፍ ዓብይ ዕድል ረኺብና ኢና፣ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ 
ሮማ ዝበሎም፥ “እቶም ብክርስቶስ ዝተጠመቕና ዘበልና። ኩላትና 
ብሞቱ ከምዝተጠመቕናዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? እምበኣር 
ከምቲ ክርስቶስ ብኽብሪ-ኣቦ ካብ ሙታን ዝተንሥአ፥ ከምኡ ከኣ 
ንሕና ብሓዲስ ሕይወት ምእንቲ ክንነብር ብጥምቀት ምስኡ 
ሞትናን ተቐበርናን”(ሮማ 6፡3-4)፣ ቀጺሉውን ነዚ መለኮታዊ 
ሱታፌ እዚ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ደጋጊሙ ዝገልጸልና። “ምስኡ 
ኃቢርና እንተ ደኣ ሞይትና ምስኡ ኃቢርና ከምእንትንሥእ ርጉጽ 
እዩ፣ ደጊም ንኃጢኣት ከይንግዛእ። እቲ ኃጥእ ሰብነትና ምእንቲ 
ኪጠፍእ። እቲ ኣረጊት ሰብነትና ምስኡ ከምዝተሰቕለ ንፈልጥ 
ኢና፣ ከመይ እቲ ዝሞተ ካብ ኃጢኣት ሓራ ወጺኡ እዩ፣ ንሕና 
ምስ ክርስቶስ ካብ ሞትና። ምስኡ ድማ ብሕይወት ከምእንነብር 
ነኣምን ኢና፣ ከመይ እቲ ካብ ምዉታት ዝተሥአ ክርስቶስ 
መሊሱ ከምዘይመውት ንፈልጥ ኢና፣ ደጊም ሞት ኣብ ልዕሊኡ 
ስልጣን የብሉን። ብሞቱ ሓንሳእ ንሓዋሩ ንኃጢኣት እዩ ዝሞተ፣ 
ብሕይወቱ ግና ንኣምላኽ እዩ ዚነብር። ከምኡ ድማ ንስኻትኩም 
ኃጢኣት ከይትገብሩ ከምዝሞትኩም። ብክርስቶስ ኢየሱስ ግና 
ንኣምላኽ ሕያዋን ከምዝኾንኩም ርእስኹም ቁጸሩ” (ሮማ 6፡5-11)፣ 
“ምስኡ እንተሞትና፣ ምስኡ ከኣ ብሕይወት ክንነብር 
ኢና”(2ጢሞ2፡11) ብምባል ነቲ ጥቡቕ ርክብ ምሥጢረ ጥምቀትን 
ፋሲካዊ መድኃኒ ተግባር ክርስቶስን የብርሃልና፣ 
 
 

ነቲ ብሕጻናትና ከሎና ዝተቐበልናዮ ምሥጢረ ጥምቀት። ወይ 
ሕጽበት ዳግማይ ልደት። ክንደይ ክቡር ምዃኑ 
ኣስተውዒልናሉዶ ንኸውን? ሎሚኸ ደቅናን ደቂ ደቅናን 
ከነጠምቕ ከሎና ዕብየት እዚ ምሥጢርዚ ይርድኣናዶ ይኸውን? 
መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ 
ዘቕረበላ ሕቶ ንኣናውን ከምዘቕርቦ ክንዝክር ኣድላይ እዩ፣ 
ኢየሱስ ነታ ሰበይቲ “ህያብ ኣምላኽን። እቲ ኣስትዪኒ ዝብለኪ ዘሎ 
መን ምዃኑን እንተ ትፈልጥስ። ንስኺ ምለመንኪዮ ኔርኪ። ንሱ 
ከኣ ማይ ሕይወት ምሃበኪ ነይሩ” (ዮሓ 4፡10) በላ፣ ንሕናኸ 
ክርስትያንን፡ ካቶሊካውያንን ምዃን ክንደይ ዓብይ ጸጋ ምዃኑ 

ንግንዘቦዶ ንኸውን? ንግሆ ንግሆ “ስለዝፈጠርካኒ ክርስትያን ክንዲ 
ዝገበርካኒ ኣመስግነካ ኣሎኹ” እናበልናዶ ብልቢ ንጽሊ?። መዝገበ 
ሃይማኖትናውን፡“ጥምቀት ካብ ኃጢኣት ዘንጽሕ ጥራሕ ዘይኮነስ፥ 
ነቲ ሓዲሽ ተጠማቒ “ሓዲሽ ፍጥረት”፡ 
 “ኣብ መለኮታዊ  ባሕርይ ከምዚሳተፍ” ንኣምላኽ ወዲ ጸጋኡ፡ 

ኣባል ክርስቶስን መዋርስቱን፡ ቤተመቕደስ መንፈስ ቅዱስን 
ይገብሮ”። (መዝ፡ሃይማ፡ቁ1265ረአ) ይብለና፣ 
 

ኣብ ልዕሊ ቃል ወንጌል ማቴዎስ ኣብ ዝገበሮ ዓሚቚ መንፈሳዊ 
ትርጓሜ፡ ቅዱስ ሂላርዮስ በዓል ፕዋቴ ዝበሃል ሓደ ካብ ዓበይቲ 

ኣበው፡ ብዛዕባ ምሥጢረ ጥምቀት ከምዚ ይብል፥ “ምስ ክርስቶስ 
ምእንቲ ክንትንሥእ። ምስኡ ብጥምቀት ክንቅበር ግዲ እዩ፥ 
ምስኡ ንኽንትንሥእ ምስኡ ንታሕቲ ንውረድ፥ ምስኡ ክብሪ 
ንኽንሳተፍ ከኣ ምስኡ ንተንሥእ፣ ብማይ ድሕሪ ተሓጺብና፡ ካብ 
ላዕሊ ካብ ሰማያት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሌና ፈሲሱ፣  
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ካብ ኣቦ ብዚመጽእ ድምጺ  ከኣ ደቂ እግዚኣብሔር ምዃንና 
ከምዚንገረና፡ በቲ ኩሉ ኣብ ክርስቶስ ዝተፈጸመ ነገራት ክንፈልጦ 
ንርከብ” (መዝ፡ሃይማ፡ቁ537)፣ 
 

እቲ ኣብ ሕማማትን ሞትን ትንሣኤን ናይ ክርስቶስ ዘሳትፈና 
ምሥጢረ ጥምቀት፥ ምሥጢር እምነትን፡ ወሃብ ሓዲስ ሕይወትን 
እዩ፣ “ብጥምቀቱ ንሞቱን ትንሣኤኡን ምስ ዘቐደመ ኢየሱስ 
ክርስቶስ ሓደ ክርስትያን ብምሥጢራዊ መደብ ብጥምቀት 
ኪወሃሃድ ይርከብ። ስለዚ እቲ ክርስትያን፡ ነዚ ርእስኻ ናይ 
ምትሓትን ናይ ንስሓን ምሥጢር ብምልባስ፡ ምስ ኢየሱስ ምእንቲ 
ኪትንሥእ ሓቢሩ ናብቲ ማያት ምስኡ ኪወርድ፡ ንእግዚኣብሔር 
ኣቦ ፍቁር ውሉዱ ንኪኸውንን “ብሓዲስ ሕይወት ምእንቲ 
ኪመላለስን”፡ ዳግማይ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ኪውለድ 
ይግባእ (መዝ፡ሃይማ፡ቁ537)፣ 
 

ምጥማቕ (ብቋንቋግሪኽ፡ባፕቲዘይን) ኣብ ማይ ምጥላቕ። ምእላኽ፡ 
ምጥሓል የስምዕ፣ ኣብ ማይ ምጥላቕ እቲ ተጠማቒ ኣብ ሞት 
ክርስቶስ ከምዝተቐብረ፡ ካብኡ ድማ ምስኡ ብምትንሣእ “ሓዲስ 
ፍጥረት” ከምዚኸውን ዘመልክት እዩ(መ፡ሃ፡ቁ1214ረአ)፣ ምሥጢረ 
ጥምቀት እምበኣር። “ሕጽበት ዳግም ልደት”፡ “ብመንፈስ ቅዱስ 
ምሕዳስ”፡ “ጸጋ ብርሃን”፡ ተባሂሉ እውን ይስመ እዩ፣ ኣብ ጥምቀት 
ምስ ክርስቶስ ሞይትና ተንሢእና ማለት ከኣ፡ ንሕና ድኻታት 
ክነስና፡ ብጸጋኡ፡ ሓደስቲ ፍጥረት ኮይንና፡ ሓዲስ ሕይወት 
ለቢስና፡ ካልኣይ ጊዜ ተወሊድና፡ ብመንፈስ ቅዱስ ተሓዲስናን 
ተመሪሕናን ከኣ ሓዲስ ጉዕዞ ጀሚርና ማለት እዩ፣ ቅዱስ 
ጎርጎርዮስ ዘእንዚናዙ፡ “ጥምቀት እቲ ኣዝዩ ኣደናቕን ኣንጸባራቕን 
ዝኾነ ህያብ ኣምላኽ እዩ፥ ህያብ ጸጋ፡ ቅብኣት ብርሃን፡ ልብሰ 
ሕይወት፡ ሕጽበት ዳግማይ ልደት፡ ማኅተም፡ ከምኡውን ኣዝዩ 
ዝበለጸ ህያብ ቢልና ንጽውዖ፣ ናቶም ገለኳ ንዘይብሎምን፡ ምንም 
ከይሓዙ ንዚመጽኡ ስለዚወሃብ “ህያብ” ይበሃል፣ ነቶም 
በደለይናታትውን ከይተረፉ ብጉንዖ ዚወሃብ ስለዝኾነ “ጸጋ” 
ይበሃል፣ ኣብቲ ማይ፡ እቲ ኃጢኣት ስለዚቕበር ድማ ጥምቀት 
ይበሃል፣ እቶም ዚቕብኡዎ ከምኡ ክህነታውን ንጉሣውን 
ስለዚገብሮም “ቅብኣት” ይስመ፣ ባና ስለዚዝርግሕ ከኣ “ብርሃን” 
ተባሂሉ፥ ንውርደትና ስለዚኸድን “ልብሲ” ተሰምዩ፥ ስለዘጽርየና 
ድማ “ማይ ሕጽበት” ይስመ፣ ናይ ኣምላኽ ጐይትነት 
ዜመልክትን፣ ነኣና እውን ሓላዊና ስለዝኾነ ከኣ “ማኅተም” 
ይበሃል”። (መዝ፡ሃይማ፡ቁ1216)፡ እናበለ ብዘደንቕ ቃላት ይገልጾ፣  
 

ኣብዚ ግን፡ ምሥጢረ ጥምቀት ክሳብ ክንድዚ ክቡር ህያብ ካብ 
ኮነ፥ ምስ ናይ ክርስቶስ መድኃኒ ተግባራትውን ካብ ዘወሃህደና፥ 
ኣብ ሕይወትና ከመይ ዝበለ ፍረ ከፍሪ ይግባኦ? ዝብል ሕቶ 
ክንሓትት ኣገዳሲ እዩ፣ ለይቲ ፋሲካ “ትንሣኤከ ለእለ ኣመንነ 
ብርሃነከ ፈኑ ዲቤነ”፥ ንኣና ኣብ ትንሥኤኻ ንዝኣመንና፡ ብርሃንካ 
ኣብ ልዕሌና ፈንወልና፥ እናበልና ጥዋፍ ኣብሪሃና ክንዓውድ ከሎና 
“ናይ ጥምቀት ዝተፈላለየ ፍርያት። በቲ ርኡይ ዝኾነ ናይ 
ምሥጢረ ሥርዓት ተመልኪቱ (ግልጺ ኮይኑ) ኣሎ፣ ኣብ ማይ 
ምጥላቕ ናይ ሞትን ንጽሓትን ጥራሕ ዘይኮነስ። ናይ ዳግም 
ልደትን። ተሓድሶ ሕይወትን ኣምሳል እዩ፣ ምእንትዚ ከኣ እተን 
ክልተ ቀንዲ ፍረ ዚበሃላ። ካብ ኃጢኣት ምንጻሕን። ብመንፈስ 
ቅዱስ እትርከብ ሓዳስ ልደትን እየን (መዝ፡ሃይማ፡ቁ1262)፣ ብፁዕ 
ወቅዱስ ኣቦና ፍራንቸስኮስ፡ ዝሓለፈ ዓመት፡ “ታሕጓስ ወንጌል” 
ዝኣርእስታ መልእኽቲ ዘርጊሖምልና ኣለው፣ ኣብታ 
መልእኽቶም፡ “ፋሲካ ዘይብሉ ጾም ኣርባዓ ዝመስል ሕይወት 
ዝመርሑ ክርስትያን ኣለው”(ታወ ቁ 6) ይብሉ፣ እዚ ከኣ ሓዘን 
ሕማማቱ እምበር ታሕጓስ ትንሣኤኡ ዘይተንከፎም ክርስትያን 
ኣለው ማለቶም እዩ፣ እዚ ግን ብመሠረቱ ምስ መንፈስን 
መልእኽትን ወንጌል መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየሳኒ 
ሕይወት እዩ፣ ፋሲካ ማለት ብርእሱ ካብ ሞት ናብ ሕይወት፡ ካብ 
ባርነት ናብ ነጻነት፡ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን፡ ምስጋር ማለት እዩ፣ 
“ፋሲካ ብሂል ማዕዶት፡ እስመ ዐደወ እግዚእነ እሞት ውስተ 
ሕይወት”፥ ፋሲካ ማለት፡ ጐይታና ካብ ሞት ናብ ሕይወት 
ስለዝተሳገረ፡ ምስጋር ማለት እዩ (ማኅሌት ለይቲ ፋሲካ)፣ ወንጌል 
ማለት ቃል ንቃሉ ጥዑም ዜና፡ ብሥራት ሓጐስ ስለዝኾነ፥ 
ክርስትያን ማለት ድማ ውሉድ ትንሣኤ፡ ውሉድ ተስፋ። ወሉድ 

ታሕጓስ። ማለት ምዃኑ ንሓንቲ ደቂቕ እኳ ክንርስዕ ኣይግባእን፣ 
ወንጌል ክርስቶስ ወንጌል ሓጐስ። ወንጌል ሰላም እዩ፣ 
“እምበኣርከስ  ንስኻትኩምውን ሎሚ ጓሂ ኣሎኩም፣ ግናኸ ከም 
ብሓድሽ ስለዝርእየኩም ልብኹም ኪሕጐስ እዩ፣ ንሓጐስኩም 
ድማ ካባኹም ዚወስዶ ሓደ እኳ የልቦን” (ዮሓ 16:22)፣“እቶም 
ደቀመዝሙርት’ውን ንጐይታ ምስ ረኣይዎ ተሓጐሱ” (ዮሓ 
20:20)፣“ኣብ ኣባይቶም እንጌራ እናቖረሱ ከኣ ብታሕጓስን ብግሩህ 
ልብን ኣብ መኣዲ ይሳተፉ ነበሩ”(ግ.ሓ.2:46)፣ “እቶም 
ደቀመዛሙርቲ ድማ ሓጐስን መንፈስ ቅዱስን 
መልኡ” (ግ.ሓ.13:52)፣ 
 

 ምሥጢረ ጥምቀት ብዝዘርኣልና እምነትን። ብዘምጽኣልና 
ብርሃን መንፈስ ቅዱስን። ብዝሃበና መሰል ውሉድነትን፡ ከም 
ደቅመዝሙር ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይንና ብሓዲስ ሕይወት ክንነብር 
ማዕጾ ተከፊቱልና እዩ፣ “ጥምቀት ካብ ኃጢኣት ዘንጽሕ ጥራሕ 
ዘይኮነስ። ነቲ ሓዲሽ ተጠማቒ “ሓዲሽ ፍጥረት”። “ኣብ መለኮታዊ 
ባሕርይ ከምዚሳተፍ” ዝተገብረ። ንኣምላኽ ወዲ ጸጋኡ፡ ኣባል 
ክርስቶስን መዋርስቱን። ቤተመቕደስ መንፈስ ቅዱስን ይገብሮ”። 
(መዝ፡ሃይማ፡ቁ1265)፣ ቅዱስ ዮሓንስ ወንጌላዊውን “ነቶም 
ዝተቐበልዎ ዘበሉ፡ ብስሙ ንዚኣምኑ ኩሎም ግና ውሉድ ኣምላኽ 
ኪኾኑ ሥልጣን ሃቦም፣ ንሳቶም ከኣ ካብ ኣምላኽ እምበር፡ ካብ 
ደም፡ ወይ ካብ ፍትወት ሥጋ፡ ወይ ካብ ድላይ ሰብኣይ፡ 
ዘይተወልዱ እዮም”(ዮሓ 1፡12-13)ብምባል ዝተዋህበና ዕድልን 
ዕብየት ጸዋዕታናን ክንደይ ክቡር ምዃኑን ይገልጸልና፣ ብስም 
ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክንጥመቕ ከሎና ቅድስቲ ሥላሴ 
ዘድልየና ቀዳስን ኣስራሕን ጸጋ ኣፍሲሶምልና እዮም፣ በዚ ከኣ በቲ 
ናይ ሥነ-ምግባር መለኮታዊ ኃይላት ተሓጊዝና ብምሉእ ልብና 
ኣብ ኣምላኽ ክንኣምንን፡ ኣብኡ ክንትስፎን፡ ነኣኡ ከነፍቅርን፡ 
የኽእለና፣ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና ክንነብርን ክንሰርሕን። 
ብህያባት ገቢሩ ኃይሊ ይህበና፣ ኣስራሒ ጸጋ ከኣ ሞራላዊ 
መንፈሳዊ ኃይላት ረኺብና። ብሕያውነትን ሠናይ ግብርን 
ንክንዓቢ ክእለት ንረክብ፣ ምእንትዚ እቲ መላእ ናይ ክርስትያን 
መልዕልተ-ባሕርያዊ ሕይወት መሠረት “ሕንጻኡ” ኣብ ምሥጢረ 
ጥምቀት እዩ ዘሎ ማለት እዩ (መዝ፡ሃይማ፡ቁ1266 ረኣ)፣ 
 

እምበኣር። ነዚ ሎምዘመን እነብዕሎ። ሕማማትን ትንሥኤን 
መድኃኒና ጐይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓቊፍ ምሥጢረ 
ድኅነትና፥ ከም ሓደ ዓብይ ህያብ ኣምላኽ ንቀበሎ። ንንበሮ። 
ነስተማቕሮ፣ በዚ ተዋሂቡና ዘሎ ወርቃዊ ጊዜን ዕድልን መብጽዓ 
ጥምቀትና ነሓድስ፣ ንሰይጣንን ንኩሉ ክፍኣቱን ፈተናታቱን 
እንደገና ንኽሓድ፥ ብዘይውልውል`ውን፡  ንንጸጎ፣ ኣብ ቅድስቲ 
ሥላሴ ኣብ መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎና እምነትን 
ተስፋን ፍቕርን ነሓድስ፣ ንሕና ኢና ብዙኅ ጊዜ ንጠልሞ እምበር 
ንሱስ ወትሩ እሙንን ዕውትን እዩ፣ ንዅሉ ኃይልታት ክፍኣትን 
ሽርሕታትን ሰይጣን ስዒሩዎ እዩ፣ ብሓቂ ከኣ “ክርስቶስ ተንሥኣ 
እሙታን። በዓብይ ኃይል ወሥልጣን። ኣሰሮ ለሰይጣን። ኣግኣዞ 
ለኣዳም። ሰላም። እምይእዜሰ ኮነ ፍስሓ ወሰላም”፣ ኣማን በኣማን። 
ተንሥኣ እምነ ሙታን፣  
 
ንኵልና ኣብ ዘዘሎናዮ ቡሩክ ሰሙነ ሕማማትን በዓለ ትንሣኤን 
ይግበረልና፣ ኣሜን፣ 

 
 

+  ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም 
   ጳጳስ ዘመንበረ ኣሥመራ 
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ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን። ካብ ጥንቲ ጀሚራ ንነዊሕ ዓመታት 
ነቶም ኣብ ምድራዊ ጉዕዞኦምን ወንጌላዊ ተልእኾኦምን 
ኣገልግሎቶምን ብፍሉይ ዝተዓወቱ። መራሕታን ኣባላታን 
ሕይወቶም መርሚራ ኣብነትን ኣማለድትን ናይ ኩልና ምእንቲ 
ኪኾኑ።  ብወግዒ “ኣገልጋሊ ኣምላኽ”። “ብፁዕ” ።ቅዱስ”። ወይ 
“ኣገልጋሊት ኣምላኽ”። “ብፅዕቲ” ቅድስቲ”። እናበለት ቆኖናዊ 
መዓርግ  ከተልብሶም ትርከብ፣  
 
 

ሎም ዘመን ፍልይ ብዝበለ መልክዕ። ብፁዕ ወ ቅዱስ ር.ሊ.ጳ ኣባ 
ፍራንቸስኮ ኣብ በዓለ ዳግማይ ትንሣኤ። በዓለ መለኮታዊ ምሕረት 
27 ሚያዝያ 2014 ዓ.ም. ናይቶም ኣቦ 2ይ ጉባኤ ቫቲካን ተባሂሎም 
ዝፍለጡ። ንካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘሰናደውን ዝኸፈቱን ር.ሊ.ጳ  
ብፁዕ ዮሓንስ መበል 23ን ናይቶም ንብዙሕ ዓመታት ናብ መላእ 
ዓለም እናዞሩ ንሕዝበ ክርስትያን ዘበራበሩን። ንሥርዓታት 
ኮሚኒዝምን ካፒታሊዝምን ዝበድሁ ኣዝዮም ፍቱውን ኪኢላን 
ር.ሊ.ጳ ብፁዕ ዮሓንስ ጳውሎስ ዳግማዊ። ኣብ ሮማ ደብረ ቅዱስ 
ጴጥሮስ  ብዝተኻየደ ዘደንቕ። ድሙቕ። ዓቢይ ሥነ-ሥርዓት 
ኣዋጅ ቅድስናኦም ተኣዊጁ፣  
 
 

እዚ ከምዚ ዝበለ ናይዞም ክልተ ዓበይቲ ር.ሊ.ጳጳሳት ብሓደ ኣዋጅ 
ቅድስና ኣብ ታሪኽ ቤተክርስቲያን ተራእዩ ዘይፈልጥ። ንመላእ 
ቤተክርስቲያን ንመላእ ኅብረተሰብ ዓለምን ከኣ ዘሓጉሰ ዓቢይ 
ታሪኻዊ ፍጻሜ ኢዩ፣  
 
 

በዚ መሠረት ኣብ ሰበኻ ኣሥመራ ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ 
ተስፋማርያም ጳጳስ ዘመንበረ ኣሥመራ። ነዚ ክቡር ዕለት 
ኣመልኪቶም “ … ኩልና ደቂ ቤተክርስቲያን ነዚ ክቡር 
ዕለት’ዚ ብሓጐስን ብጸሎትን ክንሳተፎ ስለ ዝግባእ፣ ቅድሚዚ 
ዕለት’ዚ ኣብ ኩለን ቍምስናታትን ገዳማትን መዳለዊ ጸሎት 
ሳልስቲ ክግበር። በዚ ዕለት’ቲ ማለት ሰንበት ዳግማይ 

ትንሣኤን በዓለ መለኮታዊ ምሕረትን ዝኾነ ዕለት 27 ሚያዝያ 
2014 ከኣ ኣብ ኩሉ ቍምስናታት ኣብ ዝዓርግ መስዋዕተ ቅዳሴ 
ቅድሚ ኩሉ በዚ ዝረኸብናዮ ዓቢይ ህያብ። ምስ መላእ 
ቤተክርስቲያን ሓቢርና ንኣምላኽ ከነመስግን፤ ኣሳእሎም 
ብኽብሪ ኣብ ቅድሚ ሕዝቢ ብምግባር ሓጺርን ሃናጽን ታሪኾም 
ንምእመናን ከነካፍል፤ መዓልቲ ጸሎትን ምስጋናን ክንገብሮ፤ 
ኣማልድነቶም ክንልምን ካልእ ንዝኽሮም ዝኸውን መደባትን 
ጐስጓሳትን ክነዳሉ ኣጥቢቐ ከተባብዓኹም እፈቱ” … ቢሎም 
ብዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ መሰረት ካብ 24-26 ሚያዝያ 2014 
ዓ.ም. ንኩለን ቍምስናታት ኣሥመራ ዘሳትፍ ብጸሎት 
መቍጸርያን ስግደት ኣብ ቅዱስ ቍርባንን ኣስተንትኖን 
መዛሙርን ኣስተምህሮታትን ዝተሰነየ መደብ ጸሎት ሣልስቲ 
ተኻይዱ፣  

 
 
 

ኣብዚ መደብ ጸሎት ሳልስቲ ድማ ብዛዕባ ታሪኽ ሕይወት ቅዱስ 
ዮሓንስ መበል 23 ብኣባ ዘኬዎስ ተኽላይ ማኅበር ካፑቺኒ። 
ብዛዕባ ታሪኽ ሕይወት ቅዱስ ዮሓንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ብኣባ 
ሃይሉ ገብረ ማኅበር ሲታውያን ከምኡ’ውን ብዛዕባ 
መንፈሳውነት መለኮታዊ ምሕረት ብኣባ ኣሮን ገብረትንሣኤ 
ማኅበር ሲታውያን  ኣስተምህሮታት ተዋሂቡ፣ 
 
 

 

ሰንበት ከኣ ንኹሉ ምእመን ኣኣብ ቍምስናኡ ተኻፋሊ በረኸት 
እዞም ናይ ዘመንና ዓበይቲ ቅዱሳን ንምዃን ሓቢሩ ናይ ምስጋና 

መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጉ፣ ብዛዕባ መንፈሳውነቶምን  ኣብ 
ቤተክርስቲያንን ዓለምን ዝገበርዎ ኣበርክቶን ድማ መግለጺ 
ተዋሂቡ፣ 

 
 

መዓልቲ ድንጋገ ቅድስና ክልተ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት  
ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን። ኣብ ሰበኻ ኣሥመራ  

ቅዱስ ዮሓንስ ጳውሎስ ዳግማዊ  
ቅዱስ  ዮሓንስ  መበል 23  
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ስብከት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ  
ኣብ ቅድስና ዮሓንስ መበል 23ን ዮሓንስ ጳውሎስ 2ይን 

 

“እዞም ሓደስቲ ቅዳሳንን ጓሶት ሕዝቢ እግዚኣብሔርንን 
ንቤተክርስትያን የማልዱላ።።” 
 

ናይቲ ካብ ሞት ዝተንሣኤ ክርስቶስ ክቡራት ኣቁሳል ኣብ 
ውሽጢ እታ ቅዱስ ዮሓንስ ጳውሎስ 2ይ በዓል መለኮታዊ 
ምሕረት ቢሎም ዝሰመይዋ ሰንበት በዓል ዳግማይ ትንሣኤ 
ኣሎዉ።። 
 

ኢየሱስ በታ ምድሪ ምስ መሰየ መጀመርያ ንደቂ 
መዛሙርቱ ዝተገልጸላ ጽባሕ ሰንበተ-ኣይሁድ ዝነበረት 
መዓልቲ ትንሣኤ ምስ ኣቅሳሉ እዩ ዝተራእዮም። በታ 
ምሸት እቲኣ ግና ቶማስ ኣብኡ ኣይነበረን፣ እቶም ካልኦት 
ደቂ መዛሙርቱ ንጐይታ ከምዝርኣይዎ ምስ ነገርዎ። ባዕሉ 
ከይርኣየን ቁስሉ ከይተንከፈን ከምዘይኣምን ነገሮም።። 
ድኅሪ ሓደ ሰሙን ከኣ ደቂ መዛሙርቱ ኣብ ጽርሓ ጽዮን 
ተኣኪቦም ከሎው ከም ብሓድሽ ተራእዮም። ቶማስ ከኣ 
ኣብኡ ነበረ፣ ኢየሱስ ከኣ ናብ ቶማስ ግልጽ ኢሉ ኣቁሳሉ 
ከረምስስ ነገሮ። ሽዑ ቶማስ ኩሉ ነገር ብቀሊሉ ባዕሉ 
ስለዘረጋገጸ። “ጐይታይን ኣምላኸይን” (ዮሓ 20።28) ኢሉ 
ንኢየሱስ ሰገደሉ።። 
 

ኣቁሳል ኢየሱስ ናይ እምነት መዐንቀፊ እምኒ ከማኡ ድማ 
ናይ እምነት ፈተና እዮም።። በዚ ምኽንያት እዚ እዮም ከኣ 
ካብ ሰብነት እቲ ካብ ሞት ዝተንሥአ ክርስቶስ ፈጺሞም 
ዘይጠፍኡ።። ኣቁሳል ኢየሱስ  ናይቲ እግዚኣብሔር ንኣና 
ዘሎዎ ነባሪ ፍቕሪ ምልክት ስለዝኾኑ ወትሩ ኣሎዉ።። 
 

ኣቁሳሉ ኣብ እግዚኣብሔር ንክንኣምን መሠረት እዮም።። 
እዚ ማለት ከኣ ኣምላኽ ከምዘሎ ንምእማን ዘይኮነስ። 
ኣምላኽ ፍቕሪ። ምሕረት። እሙን ከምዝኾነ ንምእማን 
እዩ፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ሓዋርያ ከኣ ካብ መጽሓፍ ነቢይ 
ኢሳያስ ጥቅሲ ወሲዱ። “ብቁስሉ  ኢኹም ዝሓወኹም”  (1ጴጥ 
2።24, ኢሳ 53።5 ርኣ) ይብለና።። 
 

ቅዱስ ዮሓንስ መበል 23ን ቅዱስ ዮሓንስ ጳውሎስ 2ይን ናብ 
ኣቁሳል ኢየሱስ ኪጥምቱን ነቲ ዝተሽንከረ ኣእዳውን 
ዝተወግአ ጐድኑን ከረምሰሱ ኣይፈርሁን። ብሥጋ ክርስቶስ 
ኣይሓፈሩን። ብኣኡ ማለት ብመስቀሉ ኣይተዓንቀፉን።። 
ኣብ ነፍስወከፍ ዝሳቐን ዝጋደልን ሰብ ኢየሱስ ይርእዩ 
ስለዝነበሩ ሥጋ ኣኅዋቶም ኣይፈንፈኑን (ኢሳ 58።7 ርኣ)፣ 
 

እዞም ክልተ ኣቦታት እዚኦም ኃይሊ(Parrhesia) መንፈስ 
ቅዱስ ዝመልኦም ናይ ትብዓት  ሰባት እዮም ነይሮም።። 

ኣብ ቅድሚ ቤተክርስትያንን ኣብ ቅድሚ ዓለምን ናይ 
እግዚኣብሔር ኅያውነትን ምሕረትን ጽኑዓት መሰኻኽር 
እዮም፣ 
 

እዚኦም ኣብቲ ኣብ መበል ዕስራ ክፍለዘመን ዝነበረ ዘሕዝን 
ፍጻሜታት ዝነብሩ ዝነበሩ ግና ከኣ በቶም ፍጻሜታት 
ዘይተሳዕሩ ካህናት። ኣቡናት። ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት 
እዮም።። ንኣኦም እቲ ዝሓየለ ኣምላኽ እዩ። ንኣኦም እታ 
ዝሓየለት ኣብቲ መድኃኒ ሰብን ጐይታ ታሪኽን ዝኾነ 
ኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን እያ፣ ንኣኦም እታ ዝሓየለት ኣብ 
ሓሙሽተ ቍስሊ ኢየሱስ ዝተራእየት ምሕረት ኣምላኽ 
እያ፣ ከማኡ ከኣ ንኣኦም እታ ዝሓየለት ፍቕሪ ምስ ኣደና 
ማርያም እያ፣  
 

ኣብዞም ናብ ኣቑሳል ክርስቶስ ዝጠመቱን ምሕረቱ 
ዝመስከሩን ክልተ ኣቦታትና እታ ኅያው ተስፋን  እቲ 
ክንገር ዘይከኣል ክቡር ሓጐስን (1ጴጥ 1።3,8) ይነብር 

ነይሩ።። እዚ ከኣ እቲ ካብ ሞት ዝተንሥአ ክርስቶስ ንደቂ 
መዛሙርቱ ዝሃቦ ተስፋን ሓጐስን ማለት እቲ ወላ ሓደ እኳ 
ከሕድጎም ዘይክእል ተስፋን ሓጐስን ኣብኦም ስለሓደረ 
እዩ።። ናይ ፋሲካ ተስፋን ሓጐስን ከኣ ርእስኻ ብምኽሓድ። 
ርእስኻ ኢምንቲ ብምቝጻር። ኣብ መወዳእታ ከኣ ወላ ነቲ 
መሪር ጽዋዕ ንምስታይ ርእስኻ ምስ  ኃጢኣተይናታት 
ብምቑጻር ዝብጻሕ እዩ።። እዞም ክልተ ቅዳሳን ኣርእስተ 
ሊቃነ ጳጳሳት ካብቲ ካብ ሞት ዝተንሥአ ጐይታ 
ዝተቐበልዎ ህያብ ብምልኣት ናብ ሕዝቢ እግዚኣብሔር 
ዘመሓላልፍዎ እዚ ከምዚ ዝበለ ተስፋን ሓጐስን እዩ።። በዚ 
ከኣ ወትሩ ምስጋናና ይግብኦም፣ 
 
 

ኣብ ግብረ ሓዋርያት (2።42-47 ርአ) ከምነንብቦ። ኣብቶም 
ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ዝነበሩ ቀዳሞት ማኅበር ኣመንቲ 
ዝርአ ዝነበረ እዚ ተስፋን ሓጐስን እዚ እዩ።። እታ ማኅበር 
እቲኣ ነቶም ልቢ ወንጌል ዝኾኑ ፍቕርን ምሕረትን 
ብምቕሉልነትን ብኅያውነትን ትነብሮም ነበረት።።  
 

እዚ ከኣ እቲ 2ይ ጉባኤ ቫቲካን ዘቕርበልና ናይ 
ቤተክርስቲያን ምስሊ’ውን እዩ።። ቅዱስ ዮሓንስ መበል 
23ን ቅዱስ ዮሓንስ ጳውሎስ 2ይን ንቤተክርስትያን ኣብ 
ምሕዳስን ምስ ግዜ ከምትከይድ ኣብ ምግባርን። ነቲ ቅዱሳን 
ንዘመናት ዝሃብዋ ንጹሕ መልክዓ ኣብ ምሕላውን ምስ 
መንፈስ ቅዱስ ዝተሓባበሩ እዮም።። ንቤተክርስትያን 
ዝመርሕዋን ዕቤት ዝህብዋን ቅዱሳን ከምዝኾኑ ክንርስዖ 
የብልናን።። ቅዱስ ዮሓንስ መበል 23 ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን 
ከካይዱ ከሎው ኣጸቢቖም እዮም ንመንፈስ ቅዱስ ልቦም 
ከፊተምሉ።። ንሶም ንገዛእ ርእሶምን ብመንፈስ ቅዱስ 
ኪምርሑ ዝፈቐዱ ናይ ቤተክርስትያን ጓሳ ማለት ኣገልጋሊ-
መራሒ እዮም ነይሮም።። እቲ ዝዓበየ ንቤተክርስትያን 
ዝሃብዎ ኣገልግሎት ንመንፈስ ቅዱስ ልቦም ዝኸፈቱ ርእሰ 
ሊቃነ ጳጳሳት ብምንባሮም እዩ።። 
 

ቅዱስ ዮሓንስ ጳውሎስ 2ይ ኣብቲ ንሕዝቢ እግዚኣብሔር 
ኣገልግሎት ዝህብሉ ዝነበሩ እዋን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት 
ሥድራቤት እዮም ነይሮም።። ሓደ ግዜ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት 
ሥድራቤት ብምዃን ኪዝከሩ ከምዝደልዩ ባዕሎም ተዛሪቦም 
ነይሮም።። ኣብዚ ምስ ሥድራቤት ኮይንና ናብ ሲኖዶስ 
ሥድራቤት ከንጐዓዝ እንቐራረበሉ ዘሎና እዋን። ነዚ 
ከመልክት ሕጉስን እየ። እቲ ጉዕዞ ብርግጽ ኣምላኽ ኣብ 
ሰማያዊ መንበሩ ኮይኑ ዝመርሖን ዘጽንዖን ጉዕዞ እዩ።። 
 

ኣብዚ ናይ ክልተ ዓመት ናይ ሲኖዶስ ጉዕዞ። ቤተክርስቲያን 
ኣብ ሓዋርያዊ ኣገልግሎት ሥድራቤት ብክፉት ልቢ ናብ 
መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክትቀርብ እዞም ክልተ ሓደስቲ 
ቅዱሳንን ጓሶት ሕዝቢ እግዚኣብሔርን የማልዱላን።። 
ብኣቁሳል ክርስቶስ ከይተዓን 
ቀፍና። ኣብ ውሽጢ እቲ ወትሩ ተስፋ ዝህብን ወትሩ 
ዝምሕርን ፍቕሪ ምሥጢረ መለኮታዊ ምሕረት ክንኣቱ 
ይምሃሩና፣ 
 
27 ሚያዝያ 2014 
ከተማ ቫቲካን 
 


