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ክቡራትን ክቡራንን ኣባላት ስድራ እግዚኣብሔር 
 

ኣቐዲመ፡ ሰላም እግዚኣብሔርን ጽላል ኣዴና ኪዳነ ምሕረትን ወትሩ 
ምሳኻትኩም ይኹን እናበልኩ ልባዊ ሰላምታይ ኣቕርበልኩም። 
 
ከም እንፈልጦ፡ ሎምዘመን፣ እኖና ቅድስቲ ቤተክርስትያን፣ ብዛዕባ እታ 
መሠረት ኩላተን ኣብያተክርስትያንን ሃገራትን ዝኾነት ስድራቤት 
ክንጽልን ከነስተንትንን ዓዲማትና ኣላ። ኣብዚ እንኣትዎ ዘሎና ሓዲሽ 
ዓመት(ዘመነ ሉቃስ ወንጌላዊ)እምበኣር፣ብፍልይ ዝበለ መንገዲ 
መንነት ስድራቤትን፡ ክርስትያናዊ ቃል ኪዳንን ከነስተንትን፣ 
ንስድራቤታትና ንምሕዳስን ንምድልዳልን እንታይ ክንገብር ከም ዘሎና 
መርሚርና ሓገዝቲ መሳርሕታት 
ክንረክብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ነዚ ከም 
ዝግባእ ንምፍጻም ግን ካብቲ መሥራትን 
ዋናን ስድራቤት ዝኾነ እግዚኣብሔር 
ኣምላኽና ብርሃን ንምርካብ ኣብ ጸሎት 
ክንተግህ፡ በቲ ንሱ ዘስምዓና ሕያው ቃል 
ክንምራሕ፡ ኣብቲ ዝቐረበልና መኣዲ 
ምሥጢራት ክንሳተፍ  ኣድላይ ይኸውን። 
በዚ ምኽንያት ከኣ እዩ ጸሎት ምእንቲ 
ስድራቤት  ብጽሑፍ ተኃቲሙ 
ተዘርጊሑልና ዘሎ። 

 

“ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ዕሙቕ ዝበለ 
ናይ ሕይወት ሓድነትን ፍቅርን ብእግዚኣ 
ብሔር ዝተመሥረተን ዝተሠርዐን፥ 
ከምኡ ከኣ ብዘይፈርስ ናይ ክልቲኦም 
ውዕል ዝጸንዐ እዩ። እዚ ከኣ 
ብመለኮታዊ ሕጊ ተገሊጹን ተደጊፉን 
ቀዋሚ ይኸውን፥ በቲ ኣብ ኅብረተሰብ 
እቶም ክልተ ማለት ሰብኣይን ሰበይትን 
ዝገብርዎ ናይ ሓድሕድ ምውፋይ 
ይግለጽ። ንጥቕሚ ሰብ ሓዳርን 
ንጠቕሚ ውሉድን ኅብረተሰብን፥ እዚ 
ቅዱስ ማእሰር እዚ ኣብ ሰብኣዊ ውሳኔ 
ጥራሕ ክምርኰስ የብሉን። ምኽንያቱ 
ናይዚ ቃል ኪዳን’ዚ ዋና ባዕሉ 
እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ብዙኅ 
ረብሓን፥ ክበጽሕዎ ዘለዎም ዕላማን 
ሂብዎ እዩ”(ፍስሓን ተስፋን 48)። 
ብመንፈስ ናይ ሓድሕዳዊ ተኣማንነት 
ተደጊፉ፣ ልዕሊ ኩሉ ግና ብናይ ክርስቶስ ቃል ኪዳናዊ ምሥጢር 
ተቐዲሱ፣ እቲ ኣብ ሞንጎ ሰብኪዳን ዘሎ ፍቕሪ ኣብ ኣእምሮን ኣካላትን 
ይሰፍርን ይምዕብልን። ብጊዜ ራህዋን ብጊዜ ሽግርን ጸኒዑ ይቕጽል። ኣብ 
ሓቀይና እምነትን ሕይወት ጸሎትን ምሥጢራትን እንተተመርኲሱ ከኣ 
ካብ ዝኾኑ ንቃል ኪዳን ዘዳኽሙ ወይ ሓዳር ዝብትኑ፣ ከም እኒ 
ዝሙትን ፍትሕን ዝኣመሰሉ ፈተናታት ነጻ ይኸውን (ፍስሓን ተስፋን 
49ረአ)። 

 

መጽሓፍ ኦሪት ዘፍጥረት፥ “ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ፡ 
ብመልክዕ ኣምላኽ ፈጠሮ። ተባዕታይን ኣንስተይትን ገይሩ 
ፈጠሮም”(ዘፍ 1:27)። በዚ ምኽንያት ከኣ “ሰብኣይ ኣቦኡን 
ኣዲኡን ይኃድግ፥ ምስ ሰበይቱ ከኣ ይወሓሓድ። ሓደ ኣካል ድማ 
ይኾኑ። እቲ ሰብኣይን እታ ሰበይቱን ድማ ክልቲኦም ጥራዮም ነበሩ፥ 
ኣይሓንኹን ከኣ ነበሩ”(ዘፍ 2:24-25)እናበለ መሥራትን፡ 
ሠራዕን፡ ቀዳስን፡ ሕይወት ቃል ኪዳን ባዕሉ እግዚኣብሔር ምዃኑ፥ 
እቶም ብቃልኪዳን እሙናት ኮይኖም ክሳብ መጨረሻ ዝነብሩ ከኣ 
ዘሕፍርን ዘሕንኽን ጉዳይ ከም ዘይብሎም ይገልጽ። ሰብ ኪዳንን 
እግዚኣብሔር ዓንዲ ማእከል ገዝኦምን ሓዳሮምን ገቢሮም፡ 

ብምክብባር ሓድሕድን ብፍቕርን ምስ 
ዝነብሩ ፈጣሪ ከኣ ፍረ ፍቕሮም ዝኾኑ 
ውሉድ ይህቦም። ሰብኣይ ሰበይቲ ውሉድ 
ከኣ ኃቢሮም ሓንቲ ሥምርቲ ስድራቤት 
የቑሙ። እታ ስድራ ብሰላምን ብፍቕርን 
ምእንቲ ክትነብር ግን ነፍስወከፍ ኣባል 
መንነቱን መዝነቱን ክፈልጥን ከምቲ 
እግዚኣብሔር ዝደልዮ ክነብርን ኣድላይ 
እዩ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ከም እነንብቦ 
ኣይሁድ ናብ ኢየሱስ መጺኦም ሙሴ 
ነንስትና ክንፈትሕ ፈቒዱልና እዩ ምስ 
በልዎ፡ በዚ ዝስዕብ መልሲ ኣነጺሩ 
መደብ ኣግዚኣብሔር ካብ መጀመርታ 
እንታይ ከም ዝነበረ ካብ መጽሓፍ ኦሪት 
ዘፍጥረት ብምጥቃስ ይገልጸሎም።“ እቲ 
ካብ መጀመርታ ዝፈጠረ -ሰብኣይን 
ሰበይትን ገይሩ ፈጠሮም፣ ስለዚ ሰብኣይ 
ኣቦኡን ኣዲኡን ኃዲጉ ምስ ሰበይቱ 
ይወሓሓድ፥ ክልቲኦም ድማ ሓደ ኣካል 
ይኾኑ-ዚብልዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም? 
ደጊም ሓደ ኣካል እዮም እምበር ክልተ 
ኣይኮኑን። እምበኣር ነቲ ኣምላኽ ሓደ 
ዝገበሮ ሰብ ኣይፍለዮ” በሎም(ማቴ 
19:4-6)።  
 
 

 

ርእሰ ዓመት፣ ቅዱስ ዮሓንስ 
፩ መስከረም ፳፻፯ዓ.ም.ግ ፣ 11 መስከረም 2014 ዓ.ም.ፈ 

ዘመነ ሉቃስ 

ዓመት ቅድስትን ሥምርትን ስድራቤት ይግበረልና 
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ቅዱስ ጳውሎስ እውን ኣብቲ ናብ ሰብ ኤፈሶን ዝጸሓፎ መልእኽቱ ኣብቲ 
ናይ መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌላዊ ትምህርቲ 
ተመርኲሱ፥ “ስለዚ ሰብኣይ ኣቦኡን ኣዲኡን ኃዲጉ ምስ ሰበይቱ ሓደ 
ይኸውን። ክልቲኦም ከኣ ሓደ ኣካል ይኾኑ።  

 
እዚ ምሥጢር እዚ ዓብይ እዩ። ኣነ  ግና ብክርስቶስን ብቤተክርስትያንን 
እምስሎ ኣሎኹ። ስለዚ ነፍሲወከፍኩም ንሰበይቱ ከም ነፍሱ ገይሩ 
የፍቅራ፣ ሰበይቲውን ንሰብኣያ ተኽብሮ”(ኤፈ5:31-33)ብምባል 
ኣብ ሞንጎ ሰብኪዳን ከመይ ዝበለ ዓሚቚ ርክብን ምክብባር ሓድሕድን 
ክህሉ ከም ዘለዎ ይገልጽ። 
 

ቀጺሉ ቅዱስ ጳውሎስ፡ ቃል ኪዳን ኣብ መንጎ ሓደ ሰብኣይን ሓንቲ 
ሰበይትን ዝትከል፡ ዘይጥለም፡ ነባሪ ውዑል ከም ዝኾነ ክገልጽ ከሎ፣ 
“ነቶም ዝተመርዓው ድማ ከምዚ ዚስዕብ እእዝዝ ኣሎኹ፥ እዚ ትእዛዝ 
እዚ ግና ናይ ጐይታ እዩ እምበር ናተይ ኣይኮነን፥ እታ ሰበይቲ ካብ 
ሰብኣያ ኣይትፈታሕ። እንተተፈትሐት ከኣ በኪ ትንበር ወይ ምስ ሰብኣያ 
ትተዓርቕ። ሰብኣይውን ሰበይቱ ኣይፍታሕ”(1ቆሮ 7:10-11) 
ይብል። እዚ ከኣ ነቲ ኣብ ወንጌል ኣቐዲሙ ባዕሉ መድኃኒና ጐይታና 
ኢየሱስ ክርስቶስ፡ “እቲ ሰበይቱ ፈቲሑ ካልእ ዜእቱ፣ ኣብ ልዕሌአ 
ኣይዘሙ። እታ ሰብኣያ ፈቲሓ ካልእ እተእቱ ድማ ትዝሙ” (ማር 
10፡11-12)ዝበሎ ዘመርግድ እዩ። ፍትሕ፥ ንፍቕሪ ሰበኪዳን 
ዘጥፍእ፥ ኣብ ሕይወት ስድራቤት ሰለሎ ዘእቱ፥ ንውሉድ ዘከላብት፥ 
ኣዕናዊ ተግባር ምዃኑ እቶም ብተመኲሮ ዝፈተንዎ ከይተረፉ ከም 
ዝምስክርዎ ክንስሕቶ ኣይንኽእልን ኢና። ይኹን እምበር በዚ ጊዜና 
ቃልኪዳን፥ ዝግብኦ ክብሪ ይረክብ ከምዘየሎ፥ ኣብ ብዙኅ ከባቢ ድማ፥ 
ኣዝዩ ሓሲሩ ከም ዘሎ ኲልና ንዕዘቦ ዘሎና ጉዳይ እዩ። “ክብሪ ቃልኪዳን 
ኣብ ኩሉ ቦታ ብምዕሩይ ብርሃን የንጸባርቕ የሎን። ምኽንያቱ ካብ ሓንቲ 
ሰበይቲ ንላዕሊ ብምእታው፥ ብናይ ፍትሕ ሕማም፡ ብዘይ ቃልኪዳን 
ብምትእኽኻብን፥ ተመሳሰልቲ ካልኦት ተግባራትን ጸልሚቱ ይርከብ 
ኣሎ። ብዝያዳ ከኣ ናይ ሰብ ሓዳር ፍቕሪ መብዛኅቲኡ ጊዜ ብብርቱዕ 
ፍትወት ሥጋን ብኣምልኾ ጣዕምን፡ ጸረወሊድን ብዝኾኑ ተግባራት 
ረኺሱ ይርከብ ኣሎ። ኣብ ርእሲ እዚ ኩሉ ከኣ እዚ ናይ ሎሚ ቁጠባዊ፡ 
ማኅበራዊ፡ ስነኣእምሮኣዊ፡ ሕዝባውን፡ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ቃልኪዳናዊ 
ሕይወት ቀሊል ዘይኮነ ጸገማት ይፈጥር ኣሎ”(ፍስሓን ተስፋን 47)።  
 

እንተኾነ፡ ቅድስቲ ቤተክርስትያን፡ ከም ርኅርኅቲ ኣደን መምህርን፡ 
ንዝተፋትሑን ብዘይ ኪዳንን ዝተኣኻኸቡን እውን መንፈሳዊ ጉስነት ከም 
ዘድልዮምን፣ ከምቲ ነተን ተስዓን ትሽዓተን ኣባጊዕ ገዲፉ ነታ ዝጠፍአት 
ክደሊ ዝኸይድ ሕያዋይ ጓሳ፡ ወትሩ ክንደልዮምን ክንመልሶምን ግቡእና 
ከም ዝኾነ ተዘኻኽረና እያ።  
 

ሽሕኳ ካብ ምሥጢራት እንተተኸልከሉ፣ ቀጻሊ ንቤተክርስትያን ክመጹ፣ 
ቃል ኣምላኽ ክሰምዑ፣ ኣብ ግብረ ሰናይ ክዋፈሩ ከነተባብዖም ይግባእ። 
እቶም ብሰንኪ ፍትሕን ዘይምስምማዕን ናይ ወለዶም ዝተጎድኡ 
ውሉድውን ፍሉይ ክንክን ከምዘድልዮም ፈሊጥና ኣተኲሮ ክንገብረሎም 
የድሊ። 
 
 

ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ስድራቤታት “ቃል ኣምላኽን ምስማዕ፡ ኣብ 
መስዋዕተ ቅዳሴን ምስታፍ፡ ኣብ ጸሎት ክተግሁ፡ ኣብ መደባት ግብረ 
ሠናይን ማኅበራዊ ናይ ፍትሒ ጻዕርታትን እጃሞም ንኸበርክቱ፣ ውሉዶም 
ብእምነት ክርስትና  ንኪኹስኲሱ፣ ናይ ንስሓ መንፈስን ተግባራትን 
ንኸንቀሳቕሱ፣ መዓልቲ መጸ፣ ጸጋ ኣምላኽ ንኪምህለሉ ኪተባብዑ 
ይግባእ”(ስድራቤት FC 84)። 
 
ምክብባር ሓድሓድን ፍቕርን ሰብኪዳን ምስ ዝድንፍዕ እታ ስድራ 
ማሚቛ ትነብር። ነቶም እግዚኣብሔር ዝሃባ ፍረ ፍቕሪ ዝኾኑ ውሉድ 
እውን ብጽቡቕ እናኮስኮሰት ተዕቢ። እቲ “ብዝኁን ተባዝኁን” (ዘፍ 
1፡28) ዝበሎም ፈጣሪ፡ ወለዲ ንደቆም ብምስጋና ተቐቢሎም ብነፍስን 
ብሥጋን ክሕብሕቡዎምን ከዕብዩዎምን እዩ ዝደሊ። “እቶም ክልተ ሰብ 
ቃል ኪዳን ሰብኣዊ ሕይወት ኣብ ምትሕልላፍን ምኹስኳስ ደቆምን፡ ከም 
 ቀንዲ ተግባሮም ወሲዶም፡ ምስ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ፈጣሪ ስለ 
ዝተኃባበሩ ከም መመሓላለፍቲ ሕይወት ምዃኖም ኣጸቢቖም 
ክግንዘብዎ ኣለዎም”(ፍስሓን ተስፋን 50)። መጽሓፍ ሲራክ ከም 
ዝብሎ ፈጣሪ ንወለዲ ፍሉይ ኃላፍነት ኣልቢሱዎም እዩ። 
“እግዚኣብሔርን ወለዲ ኣብ  ልዕሊ ደቆም ሥልጣን  ሂቡዎም  እዩ፣  
ኣደውን  ኣብ  ልዕሊ  ደቃ ሥልጣን ከም ዘለዋ ኣረጋጊጹ እዩ” (ሲራ 
3፡2)። በዚ ምኽንያት እዩ፡  “ነቦኻ እንተ ኣኽበርካ ሓደ መዓልቲ 
ድማ ደቅኻ ኬሓጉስኻ እዮም እግዚኣብሔር ከኣ ጸሎትካ ኪሰምዕ 
እዩ። ነቦኻ ብምኽባርን ነዴኻ ከም እትሕጐስ ብምግባርን 

ንእግዚኣብሔር እንተተኣዘዝካ፣ ዕድሜኻ ነዊኅ ኪኸውን 
እዩ”(ሲራክ 3፡5-6) እናበለ ውሉድ ንወለዶም ከኽብሩ ዘተባብዕ። 
ብሓጺሩ፡ ንወለድኻ ምስማዕን ምኽባርን ንእግዚኣብሔር ምስማዕን 
ምኽባርን ማለት እዩ።  “ወደየ ንተግሥጽ ኣቦኻ ስምዓዮ፣ ንትምህርቲ 
ወላዲትኻ ድማ ኣይትኅደጎ። እዚ ንርእስኻ ኣኽሊል ንክሳድካ ድማ 
ስልማት ድሪ እዩ”(ምሳ 1፡8-9)። ውሉድ ንወለዶም ከኽብሩን 
ከፍቅሩን እንተኾይኖም ከኣ፡ ወለዲ ብወገኖም  ንደቆም ከፍቅርዎምን 
ክከናኸንዎምን ከም ዘለዎም ወትሩ ምዝካርውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። 
በዚ ምኽንያት ተደሪኹ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ፡ “ኣቱም ውሉድ፥ ቅኑዕ 
እዩ እሞ፥ ንወለድኹም ብጐይታ ተኣዘዝዎም። ከመይ -ምእንቲ 
ኪቐንዓካ ኣብ ምድሪ ከኣ ነዊኅ ዕድመ ምእንቲ ክህልወካ- ዚብል 
ተስፋ ዝኃዘ ራብዓይ ትእዛዝ -ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር- ዚብል 
እዩ። ኣቱም ኣቦታት እውን፣ ብናይ ጐይታ ሥነሥርዓትን ምኽርን   ደኣ   

ኣዕብዩዎም   እምበር፥  ንደቅኹም  ኣይተኾርይዎም”(ኤፈ.6፡1-
4)ዚብል። ስድራቤት ብሰላም ክትነብር እንተኾይና ነፍስወከፍ ኣባላ 
መንነቱን ኃላፍነቱን ፈሊጡ ብምክብባር ሓድ ሓድን፡ ብትዕግሥትን፡ 
ብፍቕርን ክካየድ የድሊ። 
 
 

 

ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቦና ፍራንቸስኮስ፡ ኣብ ሮማ፡ ኣብ ኣደባባይ ቅዱስ 
ጴጥሮስ፡ ንዝተኣከቡ ሰበኪዳን ከም ዝበልዎም፣ ንሕይወት ስድራቤት 
ዘበርትዑን ዘዓውቱን ነገራት እቶም ኣብ ዕለታዊ ሕይወትና 
ከነዘውትሮም ዝግብኣና ናእሽቱ ቃላትን ተግባራትን እዮም። ንኣብነት 
ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ወይ ኣብ መንጎ ወለድን ውሉድን፡ ገለ 
ክትሓትት ከሎኻ “በጃኻ/በጃኺ” ምባል፣ ምስ ተወሃብካ ወይ 
ምስተሓገዝካ “የቐንየለይ” ምባል፣ እንተበደልካ “ኣይትሓዘለይ” 
“ኣይትሓዝለይ” ምባል፡ ብቅንዕና ክንጥቀመሎም እንተተረኺብና 
ንስድራቤታዊ ሕይወትና ኣዝዮም ሓነጽቲ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ 
ኣዘኻኺሮምዎም። ኣብ ደቅሰብ ድኽመትን ጌጋን ስለ ዘይሰኣን፡ ኣብ 
ዕለታዊ ሕይወት ስድራቤትውን፡ ምግርጫው፡ ቁጥዓ፡ ቆዮቓ፡ 
ዘይምርድዳእ ኣይሰኣንን እዩ። ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ኤፈሶን 
“እምበኣር ኲልና ናይ ሓደ ሰብነት ኣካላት ስለ ዝኾንና፡ ነፍስወከፍ 
ሓሶት ምዝራብ ገዲፉ ምስ ብጻዩ ሓቂ ይዛረብ። ክትቊጥዑ ከሎኹም 
ኣብ ኃጢኣት ከይትበጽሑ ተጠንቀቑ። ኣብ ቊጥዓኹም ጸሓይ 
ኣይትዕረብኩም። ንዲያብሎስ ከኣ መገዲ ኣይትሃብዎ” (ኤፈ 4፡25
-27) እናበለ ዝመዓዶም፣ ቤተክርስትያንውን ሎሚ ንኩላቶም 
ሰበኪዳንን ስድራቤታትን ነዚ ማዕዳ እዚ ደጋጊማ ተቕርበሎም ኣላ። 
ሓንቲ ክርስትያን ስድራቤት ኣብዚ ምድራዊ ሕይወታ ክትዕወት 
እንተደልያ፡ ከም ጥበብ፡ ፍትሒ፡ ጽንዓት፡ ምጣኔ ዝኣመሰሉ 
ሰብኣውያን ኃይላትን፣ እቶም እምነት፡ ተስፋ፡ ፍቕሪ፡ ዝበሃሉ 
መንፈሳውያን ኃይላትን ክትውንን ኣለዋ።  “እምበኣር በታ ክፍእቲ 
መዓልቲ ተቓዊምኩም ምእንቲ ክትክእሉ፣ ኲሉ ስዒርኩም ከኣ ደው 
ክትብሉስ፡ ምሉእ ኣጽዋር ኣምላኽ ልበሱ” (ኤፈ 6፡13)። ሰበ 
ኪዳን ምስ መላእ ስድራቤቶም ነቲ ኣብ መንጎ ክርስቶስን 
ቤተክርስትያኑን ዘሎ ዓሚቚ ፍቕርን ውሕደትን ዘጸንባርቕ ሕይወት 
ክነብሩ እዮም ተጸዊዖም። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ኣብ ቅድሚ 
ሰብን ብሓልዮት ሓድሓድ እናነበሩ መሰኻኽር ክርስቶስ ክኾኑ ክጽዕሩ 
ኣለዎም። “እምበኣር ብስምምዕን በሩ። ተደናገጽቲ፣ ፍቕሪ ኣኅዋት 
ዘለዎም፣ ለዋሃትን ትሑታትን ኩኑ።  
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ክፉእ ኣብ ክንዲ ክፉእ፣ ጸርፊ ኣብ ክንዲ ጸርፊ ኣይትምለሱ፣ እኳ ደኣ 
መርቑ። ከመይ እግዚኣብሔር ምርቓ ክትወርሱ እዩ ጸዊዑኩም” (1 
ጴጥ 3፡8-9)። ሓንቲ ስድራቤት ነዚ ምእንቲ ክትፍጽም፡ ቀጻሊ ኃቢራ 
ክትጽሊ፡ ኃቢራ ክትሰርሕ፡ ኃቢራ ትምህርተ ክርስቶስ ክትመሃር፡ ኃቢራ 
ክትዘናጋዕ፡ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። 
 

ኣብዚ እንኣትዎ ዘሎና ሓዲስ ዓመተ ምሕረት እምበኣር፡ ኲላተን 
ስድራቤታትና፡ ነዚ ክቡር ጸዋዕትአን ተረዲአን ብኲሉ መዳይ ሕይወተን 
ክሕደሳ፡ ብመንገዲ እምነትን ተስፋን ፍቕርን ክጐዓዛ ይዕደማ ኣለዋ። 
ዝተዳኸማ እንተለዋ ክብርትዓ፡ ኣብ ጸገም ዝርከባ ሓገዝ ክደልያን 
ክረኽባን፡ ዝተበኣሳ ክዕረቓ፡ ዝተፈላለያ ክእከባ፡ ዝተጋገያ ክእረማ፡ 
ነተባብዐን ኣሎና። እቲ ኣብ ዚመጽእ ወርኂ ጥቅምቲ ኣብ ሮማ ዝካየድ 
ቀዳማይ ክፋል ሲኖዶስ ጳጳሳት፡ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ስድራቤት ክዝቲ 
እዩ። እቲ ኣብ ወርኂ ጥቅምቲ 2015 ዚካየድ ካልኣይ ክፋል ጉባኤ 
ጳጳሳት  ከኣ  ንስድራቤት   ዝጠቅምን  ዘበርትዕን፡  ንጹር 

መምርሒታት ከውጽእ ትጽቢት ይግበረሉ። ንሕና ብወገንና፡ እዚ  መደብ 

ቤተክርስትያንና ምእንቲ ክዕወት፡ ብጸሎት ክነሰንዮን 

ምስኣ ኃቢርና ክንጐዓዝን ኣድላዩ እዩ። ጽቡቕ ክራማት   ንዝሃበና 
እግዚኣብሔር እናኣመስገንና ዝዘራእናዮ ብሰላም ኣብ ኢድና 
ክእክበልና ንልምን። ዝተባረኸን ዝተቐደሰን ሓዲስ ዓመት ይግበረልና። 
እዚ እንጅምሮ ዘሎና ዘመነ ሉቃስ ከኣ ዘመን ራህዋን፡ ፍትሕን 
ምሕረትን ሰላምን ኮይኑ፡ እግዚኣብሔር ንዝወፈረ ብደኃን የእትወልና፡ 
ዝተፈላለየ የኅብረልና፡ ዝተበታተነ ይኣክበልና፡ ንዝተበኣሰ ይዕረቐልና፡ 
ንዝሞተ ይምሓረልና፡ ንዘለው ይሓልወልና። ኣሜን። 

 

       ምስ ብዙኅ ሰላምታን ቡራኬን 

+ ኣቡነ  መንግሥተኣብ ተስፋማርያም 

    ጳጳስ ዘመንበረ ኣሥመራ 
 
 

 
ኦ ቅድስቲ ስድራ። ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ። 
ኣባኹም ንክብሪ ሓቀይኛ ፍቕሪ ንምልከት  
ብእምነት ከኣ ናባኹም ንምሕጸን፣ 
 

ኦ ቅድስቲ ስድራ። ኢየሱስ። ማርያም ዮሴፍ።  
ስድራቤታትና’ውን መጋርያ ጸሎት። ፍቕርን ሓድነትን  
እውነተይናታት ኣብያተ ትምህርቲ ወንጌልን 
ናእሽቱ ኣያተ ክርስትያን ዘቤትን ከምዝኾና ግበሩወን፣ 
 

ኦ ቅድስቲ ስድራ። ኢየሱስ። ማርያም ዮሴፍ።  
ንስድራቤታትና ጎንጽን ፍልልይን ተነጽሎን ከምዘየጥቅዐን። 
እተን ብዝኾነ ምኽንያት ዝተጐድኣን ዝቝሰላን ከኣ  
ቅልጡፍ ፈውስን ምጽንናዕን ከምዝረኽባ ግበሩ፣ 
 

ኦ ቅድስቲ ስድራ። ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ 
ስድራቤታትና ኣብ ቃል-ኪዳን ወትሩ ከምዝጸንዓ 
ካብ ስደትን ምብትታንን ድኂነን እንደገና ክተኣኻኽባ 
መንፈስ ፍትሕን ሰላምን ዕርቅን ተኣማንነትን ዓድልወን፣ 
 

ኦ ቅድስቲ ስድራ። ኢየሱስ። ማርያም ዮሴፍ። 
ነቲ ኣብ መደብ እግዚኣብሔር ዘሎ ቅድስናን ጽባቐን ስድራቤት 
እንደገና ኣዕሚቝና ክንርድኦን ክንነብሮን ሓግዙና፣ 
 

ኦ ቅድስቲ ስድራ። ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ 
ንኹላቶም ሕጻናትን መንእሰያትን ባርኹልና 
ክብሪ ቃል-ኪዳንን ስድራቤታዊ ፍቕርን 
ተረዲኦም ክነብርዎን ከስተማቕርዎን ሓግዝዎም፣ 
 

ኣ ቅድስቲ ስድራ። ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ 
ንኽብሪ ሕይወት ወዲ ሰብ 
ካብ መጀመርያ ክሳዕ መወዳእታ 
ከነደልድልን  ክንጣበቕን ሓግዙና 
ብሕያወነትኩም ከኣ ንጸሎትና ስምዑዎ፣ ኣሜን፣ 
(ኣቦና ኣብ ሰማይ እትነብር . . . ሰላም ነኣኺ ኦ! ማርያም . . . 
ስብሓት ነኣብን . . . ) 
 
 

 

 

ስድራቤት ብሰላም ክትነብር እንተኾይና ነፍስወከፍ ኣባላ መንነቱን 
ኃላፍነቱን ፈሊጡ ብምክብባር ሓድሓድን፡ ብትዕግሥትን፡ ብፍቕርን 

ክካየድ የድሊ። 
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ዕረፍቲ ክቡር ነፍስኄር ቀሺ ገብረገርግሥ ሓጐስ  
 

ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን 
ኣብ ዝተፈላለየ ኣድባራት ን63 ዓመታት ብክህነት ዘገልገሉ ክቡር ቀሺ 
ገብረገርግሥ ሓጐስ  ካህን ሰበኻ ኣሥመራ። ሰንበት17 ነሓሰ ። ኣብ 86 
ዕድመኦምን መበል 63 ዓመት ኣገልግሎት ክህነቶምን ብሕማም ኣብ 
ሰንዓፈ ዓሪፎም፣  
 

ሥነ ሥርዓት ቀብሮም ከኣ ሰኑይ 18 
ነሓሰ 2014 ዓ.ም. ኣብ ደብረ ቅ.ዮሴፍ 
ሰንዓፈ ብጸሎት ፍትሓት ተጀሚሩ። 
ብፁዕ ጳጳስ ኣቡነ ፍቕረማርያም ሓጐስ 
ጳጳስ ዘመንበረ ሰገነይቲ። ‰M„ê'‘é} 
Šmk [kŠ� …QKVን [²{§q} 
›KÃê kòo‹B{q} ©|´F} 
M†K|}}  …mk ›oS‰�mkDê …mk 
KŠ{ KdhmkX ሰንዓፈ oÊÃïKé;  

 
 

ቀሺ ገብረገርግሥ ሓጐስ (ኣስሊ) 
ኣለፈ። ብ18 ግንቦት 1928 ዓ.ፈ ካብ 
ኣቶ ሓጐስ ኣለፈን ካብ ወ/ሮ መድህን 
ባህታ ሃይለን ኣብ ዓዶም። ዝግፈት 
ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ተወልዱ። ብ31 

ሐምለ 1928 ዓ.ፈ ክኣ ኣብ ደብረ ቅ.ሚካኤል ዝግፈት ጸጋ ጥምቀት 
ተቐበሉ፣ ብመንፈሳውያን ስድራ-ቤት ተኾስኪሶም ድሕሪ ዓብዮም።  
መንፈሳውን ኣካዳምያውን። ትምህርቲ ጀሚሮም ዝኣክል ፍልጠት ድሕሪ 
ቀሲሞም ብ1ግንቦት 1943 ዓ.ፈ. ኣብ ደብረ ጻድቃን መጠራ ብኢድ ብጹዕ 
ኣቡነ ማርቆስ መዓርገ ዲቍና ተቐበሉ፣ ብዲቍና። ከገልግሉ። ድሕሪ 
ምጽናሕ ብ13 ጥሪ 1948 ዓ.ፈ. ምስ ቀቅድሜኦም። ብሞት ዝተፈልያ ወ/ሮ 
ለተብርሃን ቀሺ መዝገቦ ደበሳይ ኣብ ደብረ ማርያም ጽዮን ዓዲ መሰርሐ 
ቃል ኪዳን ኣሰሩ፣ ቀጺሎም ክኣ ንመዓርገ ክህነት ዘብቅዖም ዝኣክል 
መንፈሳዊ ትምህርቲ ድሕሪ ኣጠናቒቆም። ብ22 ሰነ 1951 ዓ/ፈ ኣብ ደብረ 
ጻድቃን ብኢድ ኣቡነ ማርቆስ መዓርገ ክህነት ተቐበሉ፣ 
ኣብ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ቤተ ክርስትያን ብትግሃትን ተወፋይነትን። 
ከገልግሉ ድሕሪ ምጽናሕ ብ23 ታሕሳስ 1969 ዓ.ፈ. ናብ ካቶሊካዊት 
ቤተክርስቲያን መጺኦም ኣገልግሎቶም ቀጸሉ፣ 
 

ካብ ታሕሳስ 1969 ክሳብ ሚያዝያ 1975 ንመንፈሳዊ ኣገልግሎቶም 
ዝሕግዞም መንፈሳውን ሞራላውን ትምህርቲ ኣብ ደብረ ማርያም ጽዮን 
መንደፈራ ብካህናት ኣሕዋት ካፑቺኒ  ቀሰሙ፣ 
 

ብ9 ሕዳር 1976 ዓ.ፈ. ኣብ ደብረ ኪዳነ ምሕረት ኣውህነን መዓርዳን ቆሞስ 
ናይ ክልቴኤን። ዓድታት ብምዃን ንሰለስተ ዓመታት ኣገልገሉ፣ ካብ 
ኣውህነን መዓርዳን ድሕሪ ተቐይሮም። ካብ 23 የካቲት 1979 ጀሚሮም 
ክሳዕ 2003 ዓ.ፈ ቆሞስ ናይ ደብረ ኣስተርእዮ ማርያም ማይ ሓራሳት 
ኮይኖም ንኣስታት 25 ዓመታት ብትግሃትን ተወፋይነትን። ንሕዝቦምን 
ንቤተክርስትያኖምን ኣገልገሉ፣ ካብ 2003 ዓ.ፈ ንድሓር ግን ካብ 
ሓላፍነት ናይ ቍምስና ነጻ ኮይኖም ጉዳይ መንፈሳውነቶም እንዳገበሩ 
ሕይወቶም ዝመርሑሉ ናይ ዕረፍቲ ጊዜ እዩ ነይሩ፣ ኣብዚ ጊዜ እዚ እውን 
ኣብ ደብረ ቅ.ዮሴፍ ሰንዓፈ። መንፈሳዊ ኣገልግሎት ከበርክቱን ክሕግዙን 
ንምእመናን እዚ ከባቢ ኣቦን ጽላልን ኮይኖም ጸኒሖም እዮም፣ 
 
 

ኣብዚ ቀረባ እዋን ጥዕናኦም እንዳጎደለ ስለዝኸደ ኣብ ሰምበል ሆስፒታል 
ኣስመራ ንሰለስተ ሳምንታት ክእለዩ ድሕሪ ምጽናሕ ቅድሚ ሓደ ሰሙን 
ናብ ገዝኦም ብምምጻእ። ሰንበት 17/08/2014 ዓሪፎም። 18 ነሓሰ 2014 
ድማ ብክብ ዝበለ ኣገባብ ስነ ስርዓት ቀብሮም ተፈጺሙ፣ 
 

ኣቦና ነፍ-ስኄር ቀሺ ገብረገርግሥ ሕያዋይን ትጉህን ኣገልጋሊ ኣብቲ 
ጽንኩር ኩነታት ከይተረፈ እውን ንሕዝቦም ብተወፋይነት ዘገልገሉ ካህን 
ኢዮም፣ ከምዚ ዝበሉ ካህን ኣገልጋሊ ቤተክርስትያን ክፍለዩና ከሎው 
ሓዘን ይስምዓና። በቲ ሓደ ወገን ከኣ ናብቲ ዝተሰቐለን ዝተንሥኤን 
ክርስቶስ ይኸዱ ስለዘሎው ንጸናናዕ፣ 

መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ “ኣንታ እሙንን ትጉሁን ኣገልጋሊ 
ንዓ ናብ ሓጐስ ጐይታኻ እቶ” ከምዝበሎም ንኣምን ኢና፣ ንኣቦናን 
ኃውናን ነፍስ-ኄር ቀሺ ገብረገርግሥ ነቲ ኩሉ ዝጻመውዎ ብዕጽፈ 
ተቐቢሉ ነቲ ከም ሰብ ዝደኸምዎ ከኣ ብምሕረቱ ርእዩ ኣብ ሕቝፉ 
ይቀበሎም፣  

መደብ ምቕርራብ ንሣልሣይ ፍሉይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ጳጳሳት 
 

ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ህሉው ኩነታት 
ስድራቤት ዓለም ስለዘሻቐሎም ካብዚ ሒዝናዮ ዘሎና ዓመት ጅሚሩ። 
ንኽልተ -ዓመታት ዝኣክል መጽናዕትን ዘተን ክግበር። ከም ፍረኡ ከኣ 

ሓደ መምርሒ ኪወጽእ ንስድራቤት ኣወፊዮሞ ኣለው፣ በዚ መሠረት 
ኣብ ዚመጽእ ጥቅምቲ 2014 “ሓዋርያዊ ብድሆታት ስድራቤት ኣብ 
ስብከተ ወንጌል” ብዝብል ርእሰ ሓሳብ 3ይ ፍሉይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣቡናት 
ኣብ ሮማ ኪካየድ ምዃኑ ይፍለጥ፣ ኣብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝቀረበ 
ሊያመንታ ተመሰረቱ ዝተዳለወ ናይ ምሉእ ዓለም ትዕዝብታትን 
መልስን ዝሐዘ ናይቲ ጉባኤ ናይ ስራሕ ወረቀት (instrumentum 
Laboris) ከኣ ድሮ ተዳልዮስ ተዘርጊሑ’ሎ፣ ሰበኻ ኣሥመራ ከም 
ኣካል ኩላዊት ዓለምለኻዊት ቤተክርስቲያን ትሕዝቶኡ ንምርዳእ ነቲ 
ጉባኤ ዝሕግዝ ጥርኑፍ ሓሳባት ንምብርካትን ዝዓለመ ቤተክህነትን 
ምእመናንን ዝተሳተፍዎ ዓወደ መጽናዕቲ 28 ነሓሰ ኣብ ኣሥመራ መካነ 
መንበር ደብረ ኪዳነ ምሕረት ተኻይዱ፣ 
 

ኣብዚ ዓውደ- መጽናዕቲ ከኣ ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም 
ጳጳስ ዘመንበረ ኣሥመራ። ካብ መጽሓፍ ጦቢት ናይ ስድራቤት ጦቢያ 
ኣብነት (8። 5-8) “ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ዝኾንካ እግዚኣብሔር! 
ተመስገን፣ ስምካ ድማ ኻብ ዘለዓለም ንዘለዓለም። ይኽበር ….  ንኣዳም 
ዝፈጠርካ። ሰበይቲ ኽትኮኖ ንሔዋን ዝሃብካዮ ኸኣ ንስኻ ኢኻ፣ 
ክትድግፎን ክትረድኦን ሃብካዮ፣ ካብ ክልቲኦም ከኣ ዅሉ ዘርኢ ሰብ 
ተወልደ። ሰብኣይ በይኑ ኺነብር ጽቡቕ ኣይኮነን ንእኡ እትሰማማዕ 
ክገብረሉ እየ” ዝበልካ ንስኻ ኢኻ፣ ኦ ጐይታይ! ንሣራ ዝመረጽክዋ ቅኑዕ 
ስለ ዝኾነ ደኣምበር ብሥጋ ስለ ዝበሃግክዋ ኣይኮነን፣ ንኣይ ኮነ ንእኣ 
ብዓይኒ ምሕረት ጠምተና ክሳብ እንኣርግ ብሓደ ኽንነብር ከኣ ጸጋኻ 
ሃበና” ድማ በለ፣ ሽዑ ኽልቲኦም “ኣሜን” በሉ፣” ዝብል ጸሎት ጠቂሶም 
እኖና ቅድስቲ ቤተክርስቲያን ናይ ስድራቤት ኣገዳስነት ርእያ ብዕቱብ 
ሒዛ ተጽንዖን መምርሒ ክትህብን ትሰናዶ ኣላ፣ ስለዚ ኣብቲ ሰነድ 
መርሓ ግብር ተመስሪትና ነቲ ትሕዝቶኡ ክንርድኦን ሐቢርና 
ክንዝትየሉን። ክንዳለወሉን ስለዘሎና’ዩ እዚ ዓወደ መጽናዕቲ ተዳልዩ 
ቢሎም  ዕላማ እቲ ዓውደ መጽናዕቲ ገለጹ፣ 
 

ሲዒቡ ከኣ ነቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ካብ ቤተክርስቲያን ዝተዘርግሐ ሰለስተ 
ምዕራፍ ዘለዎ ናይ ስራሕ ወረቀት ወይ መርሓ ግብር ብሰለስተ 
ኣቕረብቲ መግለጺን መብርህን ተዋሂብሉ፣ ማለት ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል 
“ምትሕልላፍ ወንጌል ስድራቤት ኣብ ናይ ሎሚ ዓለም ብመሠረት 
ቅ.መጽሓፍን ሰነዳት ቤተክስቲያንን” ብኣባ ግርማይ ኣብርሃ ካልኣይ 
ክፋል “ሓዋርያዊ መደብ ንስድራቤት ብመንጽር ሓደስቲ ብድሆታት”  
ብኣቶ ኣብርሃም እንድርያስ። 3ይ ክፋል “ሕይወት ምቕባልን ሓላፍነት 
ወለድን ኣብ ምዕባይ ቆልዑ” ዝብል ብኣባ ከሰተ ገ/ዮሓንስ ቀሪቡ፣ 
 

 

ኣብቲ ካብ ምሉእ ዓለም ዝመጸ ምላሽትን ትዕዝብትን ዝወጸ ሰነድ ዳርጋ 
ኩሉ ኣብ ምሉእ ዓለም ዘሎ ሎሚ ንስድራቤት ዘጋጥማ ዘሎ ጸገማትን 
ብድሆታትን። ከም ምክልኻል ጥንሲ። ኣተዓባብያ ቆልዑ። ፍትሕ። 
ምቍጽጻር ወለድ። መርዓ ሓደ ዓይነት ጾታ። ብናይ ላባራቶሪ ስራሓት 
ዝካየድ ምርምር ድቂ። ውልቓነት። ግዙፍነት። ጣዕሚ። ምንጻል 
ጥንሲ። ብዘይ ኪዳን ምትእኽካብ። ሰብ ሰርሖ ወሊድ። ደንጉካ 
ምምርዓው  . . . ወዘተ መማህራን ተንቲኖም ገሊጾም፣ 
ተሳተፍቲ እዚ ዓውደ- መጽናዕቲ ከኣ ብወገኖም ኣብቲ ኣስተምህሮ 
ተመርኩሶም ርእቶታቶምን  ለበዋታትን ሂቦም፣ 
 
 

ኣብ መወዳእታ ከኣ ብናይ ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ ቃለ ምስጋናን 
ምትብባዕን ጸሎትን እቲ መደብ ተዛዚሙ፣ ቅድሚ ሎሚ’ውን ነቲ ካብ 
ቅ.መንበር ዝመጸ መሕትት። ብመንእሰያት። ተወከልቲ ሰብ ውፉይ 
ሕይወት። ሊቃነ ካህናት። ቆሞሳት። ኣባላት ቤት ምኽሪ ምእመናን። 
ኣባላት መንፈሳውያን ምንቅስቓሳት ዝተሳተፍዎ ዓውደ-መጽናዕቲ 
ብምክያድ። ዝተሰናደወ ምላሽ ንሮማ ከም ዝተላእከ ዝዝከር ኢዩ፣ 
,  
ብዕለት 6 መስከረም’ውን ንካብ መላእ ሰበኻ ዝመጹ መንእሰያት 
ሰልጠና ተዋሂቡ፣ ኣብቲ ዕለት ብዛዕባ “ትግባረ 2ይ ሰበኻዊ ሲኖዶስ” 
ብኣቶ ኣብርሃም ዑቅባዝጊ  “ ብድሆታት መንእሰያት” ። ብኣቶ ነጋ ኣየለ 
“ቅ.መጽሓፍ ኣብ ሕይወት መንእሰያት” ። ብኣባ ግርማጽዮን ነጋሢ 
ኣስተምህሮታት ተዋሂቡ፣ 
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ተ.
ቍ 

ዕለት  ቍምስና ብዝሒ 

1 31/08/14 ደብረ ፍልሰታ - ሲታውያን 94 

2 26/09/14 ደብረ ማርያም ጽዮን መንደፈራ 42 (11 ናይ 
ዓዲ ሽብጢ 
‘ዮም) 

3 02/09/14 ደብረ ኪዳነ ምሕረት ዛግር 15 (ሓንቲ 
ኣደን) 

4 07/09/14 ደብረ ጽንሰታ እምባጋልያኖ 82 

5 11/09/14 ርእሰ ኣድባራት ኪዳነ ምሕረት 
ኣሥመራ 
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emk…o LôY} - ኣብ ሓሙሽተ ቍምስናታት 
ሰበኻና  

 
mk•Æê— …ké{ K}´Qo…mk o]ÍLX¥M ÄÂÄÂ] sK}kS      
…QKV: ኣብዚ ዝሐለፈ ወርሓት {H[ - መስከረም 2014 ኣብ 
ሓሙሽተ ቍምስናታት 356 ቆልዑ ምስጢረ ሜሮን ቀቢኦም፣ ዕለቱን  
ብዝሖምን ከኣ ከምዚ ዚክተል ይመስል፣ 
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ዓመታዊ ክብረ በዓል ብፁዕ ገብረሚካኤል 
 
 

ኣብ ከተማ ኣሥመራ ኣብ መካነ መንበር ደብረ ኪዳነ ምሕረት ቅድሚ 
ሓያሎ ዓመታት ብውዕውዕ መንፈሳውነትን ብልዑል ተሳትፎ ምእመናንን 
ዝኽበር ዝነበረ ዓመታዊ ክብረ በዓል ብፁዕ ገብረሚካኤል። ኣብዚ ቀረባ 
ዓመታት ቅሩብ ዝሒሉ’ዩ ጸኒሑ፣ ሎም ዘመን ግን ምእመናን 
ቍምስናታት ኣሥመራ ሰብ ውፉይ ሕይወትን ዝተሳተፍዎ ፍልይ ብዝበለ 
ኣገባብ ብጸሎት ሣልሳትን። ዋዜማን ማኅሌትን ብናይ ዕለቱ መስዋዕተ 
ቅዳሴን ዑደትን ተሰንዩ። ብዓቢይ ዓጀብን ክብርን ኣብ መካነ መንበር 
ደብረ ኪዳነ ምሕረት ተዘኪሩ ዊዒሉ፣ 
 

ኣብቲ  ካብ 25 -28 ነሓሰ 2014 ዝተካየደ ጸሎት 
ሳልስቲ “ሓደ ቅዱስ ብጹዕን ቅዱስን ክበሃል 
እንታይ የድልዩ?” ብኣባ ግርማይ ኣብርሃ 
ሲታዊ። “ብፁዕ ገብረሚካኤል ምስ ቅዱስ 
ያዕቆብ ዝነበሮም ርክብ” ብኣባ ሓጎስ ተወልደ 
ማሕበረ ልኡካን። ብፁዕ ገብረሚካኤል 
መን’ዮም? ካብኦም‘ከ እንታይ ንመሃር? 
ብኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም 
ኣስተምህሮታት ተዋሂቦም፣  
ኣብ ዕለተ በዓሉ ብዓርቢ 28 ነሓሰ 2014 ዓ.ም. 
ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ ድሕሪ ዑደት ነዚ 
ዚስዕብ ቃል እግዚኣብሔር ኣስምዑ፣ ጐይታና 
ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ክሰብኽ ከሎ 
ተረዲኡዎም ድዩ ከይተረድኦም ብዙኃት 
ይስዕብዎ ነበሩ፣ ኣብ መንገዲ ነቶም ደቂ 
መዘሙርቱ “ሰብ መን ኢዩ ይበሎኒ”? ኢሉ ምስ 
ሓተቶም ገሊኦም ኤልያስ ገሊኦም ድማ ሓደ 
ካብ ነቢያት እዩ ይብሎኻ በልዎ፣ “ 
ንስኻትኩም’ ከ መን እዩ” ትብሎኒ ምስ በሎም 
ጴጥሮስ “ ንሰኻ ክርስቶስ ኢኻ” በሎ፣ ወዲ ሰብ 
ብዙኅ ከምዝሳቀን ከምዝቅተልን ኣብ ሣልሳይቲ መዓልቲ ግን 
ከምዝትንሥእ ነገሮም፣ ጴጥሮስ ከኣ ኣይፋልካን እዚ ዚረባ እዝስ ግደፎ 
በሎ። ኢየሱስ ድማ ንጴጥሮስ ኣታ ሰይጣን  ኪድ ካባይ ርሓቅ ትሓተተኒ  
ዘሎካ ናይ ሰብ  እምበር  ናይ  
እግዚኣብሔር ኣይኮነን፣ ሰብዝደልዮ እንተ ዝገብርሲ ኩሉ ምፍተወኒ። 

ኣነ ግን መደብ እግዚኣብሔር ክፍጽም እየ ዝመጻእኩ። ኣብቲ መደብ 
እግዚኣብሔር ከኣ መስቀል ኣሎ፣ እቲ ኪድኅን ዝደሊ መስቀሉ ይጹር 
እቲ ንነፍሱ ዝፈቱ ከጥፍኣ እዩ። እቲ ምእንታይ ዘጥፍኣ ግና ከድኅና እዩ 
በሎም፣ ብፁዕ ገብረሚካኤል ድማ ነዚ ትእዛዝ እዚ እዮም ኣብ ግብሪ 
ኣውዒሎምዎ፣ ሎሚ’ውን  ክርስቶስ መን እዩ ትብሉኒ ይብለና ኣሎ፣ 
ብፁዕ ገብረሚካኤል ኢየሱስ መን ምዃኑ ፈሊጦምዎ። ምስ ፈለጥዎ ከኣ 
ኣርዑቶም ጸይሮም ተኸተልዎ፣ በዚ ከኣ ናይ ዝተሓደሰ ክርስትና ከም 
እስጢፋኖስ በኵረ ሰማዕቲ ኮኑ፣ ኣብ መስቀል ንምሽንካር ድኅር 
ኣይበሉን፣  
ክርስትና ንክርስቶስ ምክተል እዩ፣ ንዘይትፈልጦ ግን ኣይትኽተል 

ኢኻ፣ ስለዚ ጐይታይ ንዓኻ ፈሊጠ። ኣፍቂረ ክስዕበካ 
እየ፣ ርግጽ ብዙኅ ፈተና ከም ዘጋጥመኒ እፈልጥ እየ፣ 
ንዓኻ ቅድመይ ዝተጻፈዕካ ዝተገርፍካ። ዝተሸንከርካ 
ሒዘ ኪጐዓዝ እየ ክንብል ይግባእ፣   
ብሕይወትካ እትከፍሎ ሰማዕትነት ኩሉ ዝፍጽሞ 
ኣይኮነን፣ ዕለት ዕለት ኣርዑትና ጸይርና ከንከይድ 
ከሎና ግና ናይ ምሉእ ሕይወትና ሰማዕትነት ኢና 
ንፍጽም፣ ኣብ ዓለም ክነብር ጽንዓት ጥበብ የድልና፣ 
ንብፁዕ ገብረሚካኤል ክነኽብር ከሎና ንስኹም እሙን 
ኮንኩም ኢኹም እሞ ኣነ ከኣ ምሉእ ሕይወተይ እሙን 
ኺኸውን ሓግዙኒ ንበሎም፣ 
ብፁዕ ካብ ዝበሃሉ ዳርጋ 100 ዓመት ገቢሮም ክሳዕ ሕጂ 
ቅዱስ ዘይተባህሉ ሰኣን ሓንቲ ተኣምር እዩ፣ ቅዱስ 
ኪበሃሉ ብሕክምና። ብሰብኣዊ መንገዲ ከምዘይኃዊ 
ዝተመስከረ  ሕማም ብኣማልድነቶም ክሓዊ የድሊ። 
ልዕሌና ተኣምር ዘድልዮ የለን እሞ መጀመርያ ንዓና 
ክሕሸና። ካልኣይ ከኣ ቤተክርስትያን ምስ ቅዱሳን 
ክትሰርዖም ንለምን፣ ሠናይ ክራማት ዝገበረልና 
ኣምላኽ ቀውዕና ይኣክበልና። ነቶም ኣብ ሽግር። ኣብ 
ሕማም። ኣብ ስቓይ። ከማኡ ድማ ነቶም ብእምነቶም 
ዝተጠራጠሩ ኣማልድነት ብፁዕ ገብረሚካኤል 

ኣይፈለዮም ብምባል ስብከቶም ዛዘሙ፣ ብእግዚኦታ ከኣ ዝክረ በዓል 
ተዛዘመ፣ 
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መብጽዓ ደናግል ሕያዋይ ሳምራዊ  
 

 

ብ06 መስከረም 2014 ሽዱሽተ ደናግል ሕያዋይ ሳምራዊ ብዘልኣለማዊ 
መብጽዓ ናብ ኣምላኸ ተወፍየን፣ ንሳተን።- 
 

እናቴ ኣስካሉ ኣየለ 
እናቴ ኤልሳ ፍረዝጊ 
እናቴ ዮርዳኖስ ከሰተ 
እናቴ እዝግኣምን ኣበደ 
እናቴ ኢየሩሳሌም የማነ 
እናቴ ሩታ ኣማኑኤል እየን፣ 

ጳጳሳዊ መስዋዕቲ ቅዳሴ ብብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም 
ጳጳስ ሰበኻ ኣሥመራ ኣባላት ማሕበርን ወለድን ቤተሰብን ፈተውትን 
ካህናትን ደናግልን ኣብ ዝተረኽቡሉ ኣብ መካነ መንበር ኪዳነ ምሕረት 
ኣሥመራ ብምዕሩግ ኣገባብ ተፈጺሙ፣ ናይ ዕለቱ ንባባት ካብ ድሕሪ 
ተነቢቡ ከኣ ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ  ንተመባጻዕቲ ጐይታና 
ኢየሱስ ክርስቶስ ክመርጽ ፍሉያት ሰባት ንፍሉይ ተልእኾ ክመርጽ ስለ 
ዝደለየ ናብ እምባ ወጸ ለይቲ ምሉእ ከኣ ናብ እግዚኣብሔር ክጽሊ 
ሓደረ፣ ኣብ ጸሎት ድሕሪ ምጽማድ ደቂ መዝሙር መረጸ፣ ደቂ 
መዝሙር ማለት ተመሃርቲ። ሰማዕቲ። ተኸተልቲ ማለት እዩ። 
ሓዋርያ ማለት ከኣ ኣገልጋሊ ማለት’ዩ፣ ንስኽን ከኣ ተማሃሮ። 
ተኸተልቲ። ደቂ መዝሙር ኮይክን ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ናይ ጸዋዕታ 
ኩሰኮሳን ዝተፈላለየ ናይ ማሕበር ኣገልግሎት ጸኒሕክን ተጓዒዝክን 
ብቝዓት ተባሂልክን፣ ብዝያዳ ከኣ ንስኽን ንምሉእ ሕይወትና 
ክንውፈን ከነገልግል  ድልዋት ኢና ብምባል ወፈያኽን ገሊጽክን፣ ካብ 
ሎሚ ንድሓር ናትካ ጥራይ ይንግስ በላ። ንዕኡ እንተ ሒዝክን 
ዝጐድለክን የብልክንን፣ ንዕኡ ጥራይ ኣፍቅራ ብሓይልኽን ዘይኮነስ 
ብሓይሊ ኣምላኽ ነቲ ፍሉይ ተልእኾኽን ማለት ነቶም ዝተነጸሉን 
ድኻታትን ከተገልግላ ኢኽን ተወፊኽን፣ 
 
 

ብመብጽዓ ድኽነትን ተኣዝዞን ንጽሕናን ክትነብራ ብእምነትን 
መንፈሳውነትን ድልዱላት ክትኮና ይግብእ፣ ውፋይ ሕይወትክን ፍረ 
ዘለዎ ክኸውን እንተኾንይኑ ብጸሎት ምስ እግዚኣብሔርን እግዚእትነ 
ማርያምን ተዋሃሂድክን ኪዳ፣ ማሕበራዊ ሕይወት ኣገዳሲ’ዩ ሸለል 
ኣይትበልኦ ኣንነት ኣየጥቅዕክን ኩሉ ናተይ ናትካ’ዩ በላ፣ 
ምድግጋፍ። ምትሕልላይ። ምጽውዋር ሓድሕድ ኣዘውትራ ነቶም 
ቀዳሞት ክርስትያን ምሰላ፣  
 
ሕይወትክን ትርጉም ዘለዎ ክኸውን እንተ ኾይኑ መንፈስ ተጋድሎ 
ኣዘውትራ፣ ቀሊል ሕይወት የለን። መስቀልክን ተሰከማ። ጠጥዕሙን 
ቀቀሊሉን ሕይወት የለን። ርእስኽን ከሓዳን ተቆጻጸራን። እዚ’ዩ እቲ 
መዓልታዊ መስቀል ምስካም፣ እግዚኣብሔር ነዚ ጀሚርክንኦ ዘሎኽን 
የፈጽምክን መብጽዓኽን ይቀበለልክን፣  
 
ወለዲ እንቛዕ ሓጎሰኩም። ማሕበር’ውን እግዚኣብሔር ባሪኹክን 
እዩ’ሞ ነዚ በረኸት ከይረሳዕክን እግዚኣብሔር ሕያዋይ ሳምራዊ 
ባዕልኻ ምርሓና። ኣሰንየና ሓልወና እናበልክን። ኣብኡ ተወፈያ 
እግዚኣብሔር ይሓግዝክን ብምባል ኣባታዊ ምኽሮምን ሰናይ 
ምንዮቶምን ገሊጾም፣ 
 

“ምምምምም ምም ምምምም ምምምምምምምም 
ምምም ምምምም 

 ግግግግ ግግግግግ ግግግግ። ግግግግግግግግ 
ምምምምምምም  

ምምምም ምምምምም ምምምምምምም ምምምም 
ምምምምምም  

ምምምም’ም ምምም ምምምም ምም 
ምምምምምምምም ምም ምምም ምምም 

ምምምምምም ምምምምም ምምምም ምም 
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ማሰ ማሰ 
         ማሰ ማሰ ማሰ . . . . . . . .  
ንኣብን ንወልድን። ምስ መንፈስ ቅዱሰ 
ከቅርብ ምስጋና ስግደት ምስ ውዳሴ 
ንልዑል ኣምላኽና ክብሪ ምስ ሞገሰ፣ 
 

       ማሰ ማሰ ማሰ . . . . . . . 
ንክቡር ጳጳስና ኣቡነ መንግሰ 
ወኪል ናይ ክርስቶስ ናይ ህዝቦም ዋሕሰ 
ኣብ ትሕቲ ጽላልኩም ኣብ ጥዑም መጓስ 
ኣብቲ ፍርያም መሬት ኣብቲ ልሙዕ ለሰ 
ኣነ ምስ ብጾተይ ጽቡቕ ተኾስኵሰ 
እንቋዕ ኣብጻሓኩም ኣብ ዓወት ሓጎሰ 
ዳሰኩም ሎሚ’ውን ሰቲ ተነስነስ 
ክምስ በለት ማርያም ልባ’ውን ረስረሰ፣ 
 

ማስ ማሰ ማሰ . . . . .  
ኣንቲ ዶ/ር ሩተይ ድምቕቲ ፋኑሰ 
ኣብነት ክብለኪ ናይ ዘመነ ሕዳሴ 
ነጸበራቕ ኢኺ ንምዕቡል ግስጋሴ 
ወፊርኪ ግራቱ ኣብ ጎልጓል ማሕረሰ 
ዘድልዮ ትፈልጢ ጻህያይ ዶ ኮስኳሰ 
ኣካ ተሓጎሱ ብኣኺ ሥላሴ 
ማርያም ምሳኺ’ላ ብእግሪ ትርኣሴ 
ሽልማትኪ ባዕሉ’ቲ ቅዱስ መንፈሰ፣ 
 

ማሰ ማሰ ማሰ . . . . . .  
 
 

ክብለሎም እየ እወ ማሰ ማሰ 
ንኩሎም ክቡራት ሰስሞም ጠቂሰ 
በዓል ኣባ ግርማይ በዓል ኣባ ሙሴ 
በዓል ኣባ ክሱት በዓል ኣባ ንጉሰ 
በዓል ኣባ ዮናስ በዓል ኣባ ሃንሰ 
ሲ/ር ለተድንግል ሲ/ር ጸሃይነሸ 
ብዕጥቅኹም ሰይጣን ሓሞቱ ፈሰሰ 
ተረቲዑ እምበር ርእየዮ ምስ ተኸሰሰ 
ኣፉ ተለጕሙ ሓንቲ ከይ መለሰ 
ክሳዱ ኣድኒኑ ሓሙዱ ለሓሰ፣ 
 

ማሰ ማሰ ማሰ . . . . .  
ይግበኣኩም እወ ምስጋና ሞገሰ  
ክሓስቦ ከለኹ ሕጂ ተመሊሰ  
ዕረፍቲ ዘይብልኩም ንእሽተይ ትንፋሰ 
ስራሕ ተዋዒሉ ኣብ ስራሕ ክምሰ 
ሃለኽለኽ ክትብሉ ህዝብኹም ከይህሰ 
ጥንቓቐ’ውን ኣሎ መደባት ከይጉሰ 
እንተዘርእየኒ ንዓኹም ክሒሰ 
ብናጻ ዝሃብኩሙኒ ብናጻ ለጊሰ 
ምሳኹም ክጽንበር ዓወተይ ሓፊሰ 
ገጽ ኣምላኽ ክርኢ መንግስቱ ወሪሰ፣ 
 

ማሰ ማሰ ማሰ . . . .  
ኣቱም ህዝቢ እግዚኣብሔር ዓቢ ምስ ንኡሰ 
ምሳይ ተሓጉሱ ኣነስ ተሓጕሰ 
ብሓዲስ መንፈስ ጸጋ ተላቢሰ 
ኣብ ጥበቡን ምኽሩን ተወኪሰ 

ንኣገልግሎት ኣምላክ ሕጂ ተበጊሰ 
ተሊመዮ ሰርሐይ ኣብ ሓምለ ነሓሰ 
ኣብቶም ዕያዉቱ ኣንጊሄ ገስጊሰ 
 

ማሰ ማሰ ማሰ . . . . .  
ዓይነይ ብጥዑዩ እግረይ ከይሓንከሰ 
ዓቀቡ ቍልቍሉ ኩሉ ጠሓሒሰ 
ንኹሉ ናብርኣም ብዕምቖት ዳህሲሰ 
ንቅዱስ ቃላትካ ኣሊመ ፊሒሰ 
ንዝደቀሰ’ውን ካብ ድቃስ ቀስቂሰ 
ናባኻ ከምጽኦም ስሒበ ጓሲሰ 
ኣብ ሰላም ክነብሩ ኣብ ህዱእ ንፋሰ 
ኣብ ሓይልኻን ጸጋኻን ተሞርኩሰ 
ቃል እኣትወልካ ኦ ፈቃር ኢየሱሰ፣ 
 

ማሰ ማሰ ማሰ . . . . 
ንብጾተይ ሰላምታይ ከቅርብ ናፍቆት ሓዊሰ 
እንቋዕ ኣብጸሕና ኣብ ዓወት ደስደሰ 
ኣይፈልየኩምን’የ ካብ ልበይ ጨሪሰ 
ኣይምሳኩም እንዲየ ጸጋ ተቛዲሰ 
እንሀ ሜዳ እንሀ ፈረስ 
ንበሃል ኣለና ሃየ ንበገሰ 
ኣዴና ምሳና ኣደ ክርስቶሰ    
 

( ኣብቲ ዕለት ምረቓ ካብ ዝቀረቡ ግጥምታት ሓንቲ 
ናይ ጆሜትራ ገብርኤላ ጋይም)  



8 

[}kq 21 K]‰SM 2014 –.M …Xl—o 
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…l IT§ ÃÂí¹Y] 
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…l AmkoLX¥M OKS ©cñ LykX} 
‘éDê© ‹B{q kòo[mk} …mk ›oS‹�mkDê: 
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