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ቅቅቅቅ ቅቅቅ  

(ስስስስ ስስስስ ስስስ )  

ክልተ ቅዱሳን ዕቝባ ስድራቤት  
ቅዱስ ዮሓንስ ጳውሎስ ካልኣይን ቅድስቲ ጂያና በረታ ሞላን ናይቲ ካብ 
22 ክሳዕ 27 መስከረም 2015 ዓ.ም. ኣብ ፊላደልፊያ ዝካየድ ሻሙናይ 
ዓለምለኻዊ ጉባኤ ምእንቲ ሥድራቤታት ዕቍባ ኪኾኑ ከም ዝተረቝሑ 
ጉባኤ ጳጳሳትን ናይቲ ምስ ቤት ምኽሪ መንበረ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት 
ብቐረባ እናተራኸበ ዝዓዩ ጉባኤ ኣዳላዊት ኮሚቴን ሰንበት 20 ሐምለ 

2014 ብድኅረ ገጽ (via 

Twitter) ኣበሢሮም፣ 
ናይ ፊላደልፊያ ሊቀ 
ጳ ጳ ስ  ቻ ር ለ ስ 
ጀ.ቻፑትን’ውን ኣብቲ 
ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት 
ዮሓንስ ጳውሎስ 2ይ 
ቅርያት ዝተሳለሙን 
መስዋዕተ ቅዳሴ 
ዘ ዕ ረ ግ ሉ ን 
ቤተክርስትያን ቅዱሳን 
ጴጥሮስ ወጳውሎስ ነዚ 
ብሥራት እዚ እንደገና 
ነጊሮም፣ 
 

በዓል ጥዑም ዝኽሪ 
ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ 
ጳጳሳት ዮሓንስ ጳውሎስ 

ካልኣይ ኣብታ ካብ ምሉእ ፊላደልፊያ ካብ ጳጳሳት ንሶም ጥራሕ ብ1979 
ዝበጽሕዋ ዓባይ ከተማ ፐንሲልቫኒያ ፍሉይ ቦታ ኣሎዎም፣ 

ሊቀ ጳጳስ ቻርለስ “እዞም ናይዚ ጉባኤ ዑቝባ ኪኾኑ ዝተመርጹ ክልተ 

ቅዱሳን። ሥድራቤት ክትዓብን ኣብ ፍቕሪ ክትጸንዕን ዓሚቝን ጽኑዕን 
ድላይ ነይርዎም” ኢሎም፣ እቲ ኣብ ዚመጽእ ዓመት “ፍቕሪ ተልእኾና 
እዩ። ሥድራቤት ብምልኣት ኅያው እያ” (“Love is our mission: the 

family fully alive”) ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝካየድ ጉባኤ። እቲ 
ጉባኤ ኪካየድ ከሎን  ኣብቲ ነቲ በዓል ንምድላው ኣብ ዝግበር ጊዜ 
ብምሉኡን። ምእመናን ናይዞም ናይታ መበቆል ኅብረተሰብ ዝኸነት 
ሥድራቤት ኣገዳስነት ዓበይቲ መስኻክር ኣማልድነት ክልምኑ ይዕደሙ 
ኣለው፣ ነዚ ዓለምለኻዊ ጉባኤ ምእንቲ ሥድራቤታት  ልክዕ ቅድሚ  20  

ዓመት  

ዝመሥረትዎ ር.ሊ. ጳጳሳት ዮሓንስ ጳውሎስ ዳግማዊ እዮም፣ ንሶም 
ባዕሎም ኣብ ኣረርባዕተ ዓመት ማለት ብ1994 ኣብ ሮማ። ብ1997 ኣብ 
ሪዮ ዲ ጀነሮ ብ2000 እንደገና ኣብ ሮማ። ከማኡ ድማ ብ2003 ኣብ 
ማኒለ ነዚ ጉባኤ እዚ መሪሖምዎ፣ ብድኃሪኦም ከኣ ር.ሊ.ጳ. በነዲክቶስ 
መበል 16 ብ2006 ኣብ ቫለንስያ ብ2009 ኣብ መኪስኮ።  ብ2012 ኣብ 
ሚላን መሪሖምዎ፣ 
 

እታ ካልኣይቲ ቅድስቲ ድማ ኣብ ማሕጸና ንሕይወታ ዘስግእ ጥረ 
(uterine tumour) ዝነበራ ነፍሰጾር። እንተ ተሐኪምኪ እታ ኣብ 
ማሕጸንኪ ዘላ ዕሸል ሞይታ ሕይወትኪ ክተርፍ። እንተ ዘይተሓኪምኪ 
ከኣ እታ ዕሸል ጥዕይቲ ትወለድ። ንስኺ ግና ትሞቲ። ስለዚ ንስኺ 
ከይትሞቲ ተሓከሚ ምስበሉዋ። እታ ኣብ ማሕጸና ዝነበረት ጓላ 
ብሕይወት ምእንቲ ኪትነብር ምሕካም ዝኣበየት ወ/ሮ ጂያና በረታ ሞላ 
እትብሃል በዓልቲ ሚላኖ እያ፣ ጂያና ምስ ሓረሰት ድኃሪ ሒደት 
መዓልታት ኪትመውት ከላ ገና 40 ዓመት ኣይመልአትን ነይራ፣ እቲ 
ዝድነቅ ናይ ቅድስና ምስክርነታ ምስዚ ዓለምለኻዊ ጉባኤ ምእንቲ 
ሥድራቤት ተታሓሒዙ ዝከይድ እዩ፣ ንሳ ኣብቲ ቀዳማይ ዓለምለኻዊ 
ጉባኤ ምእንቲ ሥድራቤታት ዝተኻየደሉ 1994 ብር.ሊ.ጳ. ጳጳስ ዮሓንስ 
ጳውሎስ ካልኣይ ብፅዕቲ ተባሂላ፣ ድኅሪ 10 ዓመት ድማ ቅድስቲ 
ተባሂላ፣ እቲ ናይዚ ዚመጽእ ዓመት ምድላዋት ድማ ብዝለዓለ ደረጃ 
ይካየድ ኣሎ።። እቶም ኣዳለውቲ  ኣብቲ 46,000 ሰብ ዝሕዝ  93,000 
ሰ.ሜ.ስ. ስፍሓት ዘለዎ 79 መኣከቢ ክፍልታትን 1,200 ክፍልታት 
መዕረፊ ኣጋይሽን ዘሎዎ ፐንሲልቫኒያ ማእከል ክካየድ ወሲኖም 
ኣለው፣ እዚ ብ1993 ዝተከፍተን ካብ 2006 ክሳዕ 2011 እናሰፍሐ ዝኸደን 
ኣብ ሕምብርቲ እታ ከተማ ዝተደኮነ እስትራተጂካዊ ቦታ ኢዩ፣ 

ምኽንያቱ 40% ናይቶም ካብ ሕቡራት መንግሥታት ኣመሪካ  ዝመጹ  
በጻሕቲ  ከካብ  ዝነብሩሉ  ቦታ ኣብኡ ኪበጽሑ ብገምጋም ሓደ ሰዓት 
ብመኪና ስለዘኽይድ። እቲ ዝበዝሐ ናይ ባቡር መሰመራት ዝራኸበሉ 

ስለዝኾነ እቲ መዕርፎ ነፍረቲ ብብዝሒ ትራፊክ ካብቲ ዞባ ሣልሳይ 
ኮይኑ። ካብቲ ጉባኤ ዝካየደሉ ርሕቀቱ ውሑድ ኪ.ሜ ስለዝኾነ። እቲ 
ቦታ ነቶም ብነፋሪት ዝገሹ’ውን ብጣዕሚ ምቹእ ኢዩ፣     

 

 (L’osservatore Romano Friday 1 August 2014)  

             ስስስ ስ.ስስ. ስስስስ ስስስስ 2ስ ስስ ስስስስስ ስስስስ 
ቅቅ ቅቅቅ ቅቅ  

“ነፍሲወከፍ ሥድራ ነቲ ሓድሕዳዊ ምርድዳእን ምምሕሓርን 
ኪህልው ዝሕግዝ ጸሎት ስድራቤት ትድገም " 
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እግዝእትነ-ማርያም  
ተቐባሊት ብርሃን: አደ ስደተይናታትን ጸግዒ ኃጥኣንን 

 
 

ኩልና ከም እንፈልጦ እ.ማርያም አደ አምላኽ፣ ካብ ኩለን አንስቲ ዝተባረኸት 
ፍልይቲ ፍጥረት ብምዃና፣ አብ እምነትና ልዑል ቦታ ሒዛ እያ ትርከብ። 
እግዝእትነ ማርያም፣ ከምቲ ‘እግዚእ’ ማለት ጎይታ ናይ ልዑላን ልዑል ማለት 
ዝኾነ፣ ንተባዕታይ ጾታ ዘመልክት፣  ‘እግዝእት’ ማለት ከኣ ንኣንስታይ ጾታ 
(ንወላዲተ-አምላክ ብሕታ) ልዕሊ ኩለን አንስቲ ማለት እዩ፣፣ ስለዚ ክንጽውዓ 
ከሎና፣ ማርያም ጥራሕ ዘይኮነ፣ እግዝእትነ-ማርያም ኢልና ክንጽውዓ እዩ 
ዝግባእ። ከም ትርጉም መጠን፣ ‘ማርያም’ ዝብል ቃል ከኣ ብአርባዕተ አገባብ 
ዝወሃቦ ትርጉም አለዎ። 
 
1ይ- ማ=ማኅደረ-መለኮት /እቲ መለኮት ዝኾነ ቃል አምላኽ፣ አብ ሓሳባታ፣ 
ድላያን አብ ማሕጸናን ስለዝሓደረ፣፣   
ር=ርግብየ ይቤላ በእንተ የውሃታ (ካብ ሕያውነታ ዝተላዕለ ከም ሕያወይቲ 

ርግቢት ትስመ ) 
ያ=ያንቀዓዱ ሃቤኪ ኩሉ ፍጥረት/ኩሉ ምሕረት ዝደለየ ፍጡር ናባኺ የንቃዕርር

-ይጥምት    
ም=ምስኣል ወምስጋድ/ አብ ውሽጣ ንመለኮት ዝተቐበለት ክብርቲ አደ 

ብምዃና ከም ቦታንግደት፣ ናይ አኽብሮት ስግደት  ዝወሃባ፣  ልመና 
ዝቐርበላን ሰብ ማለት እዩ።  

 
2ይ - ማር=መዓር   
ያም = ዓይነት መግቢ (መግቢ ሰማይ) 
3ይ- ማርያም (ሚርያም)= ናይ ምረት ባሕሪ፣ ዓቢይ ሓዘን ማለት እዩ።(ሙሳ 
አሮን፣ መዝገበ ቃላት ስማት ኤርትራውያን ገጽ 55 ረአ።) 
4ይ- ማር= ጽኑዕ፣   ዮም/ያም= ዘመን ግዜ ማለት እዩ። 
ንሳ አደናን አደ መድኃኒናን እያ። አደ አቦኣ እያ። ጓል ወዳ እያ። (እግዚአብሔር 
ወልድ ከኣ ወዲ ጓሉ ኮይኑ ይርከብ ማለት እዩ።) “ለኣብ መርዓቱ ለወልድ 
ወላዲቱ፣ ወለመንፈስ ቅዱስ ጽርሓ ቤቱ” (ጸሎተ ፍልሰታ ዘእ.ማርያም) 
 

እግዝእትነ ማርያም መን  እያ? 
 
 

እ.ማርያም ጓል መንእሰያት ዝኾኑ ወለዲ ዘይኮነትስ፣ ጓል አረግቶት ሰበ-ኪዳን፣ 
ብተኣምራት ዝተወልደት፣ 
“ክልኤቱ አዕሩግ አመ በከዩ ብካየ፣  
ረከቡ ወለተ ዘታስተሰሪ ጌጋየ፣  
ለወንጌላውያን ኩልነ ዘኮነተነ ምስካየ፣  
ኢያቄም ወሓና ወለዱ ሰማየ፣  
ሰማዮሙኒ አስረቀ ጸሓየ።”  
 
ንሳ አብ ሓሳብ አምላኽ ተኸዊላትና ዝነበረት አደ እያ። “ማርያም ነበረት 
እምቅድመ ዓለም ብኅልና አምላክ።” 
ንሳ አደ አምላኽን (Theotokos=ጸዋሪት አምላኽ) አደ ሰብን (ብፍላይ ነቶም 
ዘፍቅሩዋን ንወዳ ዝኽተሉን) አደ እያ። ተኸታሊት ወዳ፣ አምሳል ቅድስቲ ቤተ-
ክርስቲያን /Prototype/፣ ብኅልናድንግል ብሥጋድንግል፣ ተስፋ ነቢያትን ተስፋ 
አበውን ተፍጻሜት ዝተረኽበላን ሰብ፣ “ተፈጸመ ተስፋ አበው በማርያም 
ድንግል…” 
 
ታቦተ-መንፈስ ቅዱስ፣  
አብ ቋንቋ ናይ ፈረንጂ ንዓኣ ዝገልጻ ሓሙሽተ ፊደላት ናይ ኤም (M)አለዋኣ።
( The five Ms of the Blesed Virgin Mary) 
Member of the Church= አባል ቅድስቲ ቤተ-ክርስቲያን ከም ነፍስ-ወከፍና 

ፍጥርቲ ስለዝኾነት 
Model of the Church= አርኣያ ቅድስቲ ቤተ-ክርስቲያን (ሉቃ.1፣38 ረአ) 
Mother of the Church= አደ ቅድስቲ ቤተ-ክርስቲያን (ዮሓ.19፣27) 

ቅ.ዮሓ.መ/23 አደን መምህርን (Mater et Magistra) ቢሎም ይጽውዑዋ። 
Mediatrix= መንጎይና መማለዲት (ዮሓ.2፣1)- “ማርያም ይእቲ መልዕልተ 
ፍጡራን ወመትሕተ- ፈጣሪ።” (=እ.ማርያም ልዕሊ ፍጡራትን ትሕቲ ፈጣርን 
እያ።) 
 
Messenger of peace.= ናይ ሰላም መልእኽተይና (ሉቃ.1፣39-4) 
ቅ.ኤፍረም ሶርያዊ “ዕበያ ለድንግል ኢይትከሃል ለተነግሮ እስመ እግዚኣ ሓረያ።” 
ማለት እግዚኣብሔር ዝሓረያ ዓባይ ድንግል ብምዃና ናይ’ዛ ድንግል’ዚኣ ዕቤት 
ክትዛረበሉ ዘይከኣል እዩ። ይብለና፣፣ በዚ ምኽንያት’ዚ ብዛዕባ ዕቤታ ብዙሓት 
ንክሕንጥጡ ምኽንያት ኮይኑዎም። ንኣብነት፣- 
“ሰላም ለፍልሰተ-ሥጋኪ መካነ ፍሱሓ ምጡቀ፣  
በኣእባነ ባሕርይ ዘተነድቀ፣  
ማርያም ደብተራ እንተ ኢትትከደኒ ሰቀ፣  
ጽሒፈ ውዳሴኪ እመ ኢኃልቀ ሶበ ኮነ ጥቀ፣  
ጉባኤ  ገጽ 33  ረአ/ ናብ  ናይ  ታሕጓስ  ቦታ  አርሒቑ  ንዝፈለሰ  ሥጋኪ  
 

ሰላም፣ብባሕርያዊ አእማን ዝተነድቀ፣ እ.ማርያም ቴንዳ ጸሊም ክዳን ሓዘን 
አይትኽደንን፣ ዝናም ናይ ክረምቲ ቀለም ንሰማይ ከኣ ከም ወረቐት ጌርካ 
ውዳሴኺ ንክጽሕፍ ብዙሕ ስለዝኾነ አይውዳእን ማለት እዩ። 
 
 

ናይ እ.ማርያም ተራ አብ ታሪኽ ድኅነትና፣- 
 
ነቢያት ብዛዕባ ድኅነት ዓለም /ሕዝቢ አምላኽ/ ድሕነት ዘድልዮም ሕዝቢ 
ምዃኖምን ብኣስተንፍሶ ናይ መንፈስ ቅዱስን ብነቢያዊ ጸዋዕታ ተልእኾኦምን፣ 
ንዘመነ-ምጽኣት ሰቢኾም ንሕዝቢ ቀሪቦምን። ንኣብነት፣- ኢሳይያስ ነቢይ “እንሆ 
ድንግል ክትጸንስ ወዲ ክትወልድ እያ። ስሙ ከኣ’ውን አማኑኤል ኢላ ክትሰምዮ 
እያ። ”(ኢሳይ 7፣14) ነዚ ትንቢት’ዚ ናይ ሓቂ ምልኣት ዘውህብ ከኣ ብቐንዱ 
ቅዱስ ወንጌል ከምዝሕብሮ፣ እ.ማርያም ወዲ ክትወልድ እያ፣ እቲ ወዳ ከኣ 
ንሕዝቡ ካብ ኃጢኣቶም ከድኅኖም እዩ’ሞ ስሙ ከኣ ኢየሱስ ክትብሎ 
ኢኻ።”(ማቴ.1፣21)ብዛዕባ ናይ አማልድነት ክእለታን፣ ውዳሴኣን፣ ሓዘናን በቲ 
አብ ወንጌል ዮሓንስ 2ይ ምዕራፍ ፍጻሜ ናይ ቃና ዘገሊላ ሰሚዑ ዝኣመነ፣ ሰብ 
ኩሉ ጽጉም፣ ዓቕሉ ዝጸበቦ፣ ናብ እ.ማርያም እዩ ዝጎዪ። ንኣብነት፣-  
ተሰጠምነ ናሁ ውስተ ባሕረ ሓዘን ዕሙቅ፣ 
ወወረድነ ታሕተ ከመ መልሕቅ፣ 
 
“ለኣውጽኦትነ ንዒ እመ ሊቅ።” ትርጉሙ = አብ ዕሙቕ ባሕሪ ሓዘን ጥሒልና 
እነሆና፣ ብኣምሳል መልሕቕ ንታሕቲ ወሪድና አሎና፣ ነቲ ሊቅ (ኢየሱስ) እኖኡ 
ንዒ አውጽእና። ማለት እዩ። (ጸሎት ናይ ዘመነ-ምህልላ)   
 

ከም አደ መጠን ንመለኮታዊ ወዳን ንዓናን ንምድሓን ዝገበረቶ ጻዕሪ ህርኩት 
ሓዋርያዊ ሥራሓ እዩ። ንኣብነት፣- አብ ኩነታት ናይ ኢየሱስ ወዳ ካብ ኢድ 
ንጉሥ ሄሮድስ ንምድሓን ክሳብ መጨረሻ ዝከኣላ ጌራ እያ። 
 
*ምዕረ በዝባንኪ ወምዕረ በጎቦኪ፣  
ማርያም ብዙኃ በሓዚለ ሕጻን ደከምኪ፣  
ሶበኒ የሓውር በእግሩ ከመ ትጹርዮ ይበኪ፣ 
አልቦ እንበለ ሰሎሜ ዘያስተባርየኪ ለኪ፣  
 

ወዮሴፍ አረጋዊ  ዘይጸውር ስንቀኪ። ትርጉሙ= ንኢየሱስ ሓደ ግዜ አብ 
ዝባንኪ /ትሓዝልዮ/ ሓደ ግዜ ከኣ አብ ጎቦኺ ትሓቑፍዮ፣ ብምሕዛሉ ብዙሕ 
ደኺምኪ ማርያም፣ ብእግሩ አብ ዝኸደሉ ክተልዕልዮ ኢሉ ይበኪ፣ ብዘይካ 
ሰሎሜ ዘብርየኪ ዘይብልኪ፣ ዮሴፍ ሽማግለ ከኣ ስንቅኺ ይስከም ማለት እዩ፣፣  
በቲ ኩሉ ንሳ እትፍጽሞም ዝነበረት ተግባረ-ድኅነትን ተግባረ-ታሕጓስን፣ ብወገን 
ተረከብቲ ጸጋ፣ ንተግባራታ ዝገልጹን ዝሰማምዑን ዝተፈላለዩ ቅጽላት ተወሰኽቲ 
አስማትን ለጊሶምላ። ገለ ካብኡ፣- 

 

ጽዮን= አብነት አብ ኢየሩሳሌም ዝርከብ እስራኤላውያን አብ እዋን ውግእ 
ንመጸግዒ ዕርዲ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ናይ ከውሊ እምባ፣ ተመሲላ እያ ትግለጽ። 
ስለዚ ጽዮን ማለት ጸግዒ ከውሊ ዑቕባ ማለት እዩ። አብ ሃገርና ጌጋ፣ ገበን 
ዝፈጸመ፣ ወይ’ውን ሰብ ዝቐተለ ሰብ፣ ሃዲሙ ስም እ.ማርያም ጸዊዑ አብ ቤተ-
መቕደስ ዝተዓቑበ፣ አይትንከፍን አይድፈርን እዩ። እዚ ነቲ አብ እግዝእትነ-
ማርያም ዘሎ ዕቤትን ክብርን ዝገልጽ ምዃኑ  እዩ።   
እመ-አምላክ (አደ አምላኽ)= እዚ ፍሉጥን ግኑንን መግለጺኣ ብምዃኑ አመንቲ 
ዝጥቀሙሉ ቃል እዩ። 
 
 

ኪዳነ-ምሕረት= ደቂ ሰባት ኃጢኣት (ከምቲ አብ ሮሜ 1.18-ፍ ዘሎ ዓይነት 
ኃጢኣት ተመልከት)ምስ አብዝሑ፣ እግዚኣብሔር ግን ፍቕሪ ስለዝኾነ፣ 
ንፍጡራቱ ራሕሪሑ ከድሕኖም መረጸ። ቆላሕታኡ ከኣ ናብ እ.ማርያም አውደቐ። 
“በኣማን ነጸረእግዚኣብሔር አብ፣  እም ሰማይ ምሥራቀ ወምዕራበ፣ ሰሜነ 
ወደቡበ ውስተኩሉ አጽናፈ፣ አስተንፈሰ፣ ወኣጼነወ፣ ወኢረከበ ዘከማኪ ወሠምረ 
መዓዛ ዚኣኪ፣ ወኣፍቀረ፣ ሥነኪ ወፈነወ ወልዶ ኃቤኪ ዘያፈቅር። ትርጉሙ= 
።ብሓቂ እግዚኣብሔር አቦ ካብ ሰማይ ናብ ምሥራቕን ምዕራብ፣ ንሰሜንን 
ንደቡብን አትኲሩ ጠመተ አብ ኩሉ ገነት አሸተተ፣ ከማኪ ዝበለት ግን 
አይረኸበን። ንመዓዛኺ ሠመሮ ንግርማኺ ፈተዎ፣ ነቲ ዘፍቅሮ ወዱ ከኣ ናባኪ 
ለኣኾ።) (መጽሓፍ ቅዳሴና ጕስዓ ተመልከት) ንቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ናይ 
ምሕረት መላእኽቲ ሂቡ ናብ እ.ማርያም ለኣኾ። ንሱ ከኣ ልኡኹ አብጽሓላ’ሞ፣ 
እ.ማርያም ከኣ “ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ ብምባል ተቐበለቶ።” እዚ እወንታዊ 
ተቕባል’ዚ ርጡብ ኪዳን ኮነላ። ስለዚ አብ መንጎ አምላኽን እ.ማርያምን ኪዳን 
ናይ ምሕረትን ሰላምን ድሕነትን ተኸተመ። ብዛዕባ’ዚ እንረክቦ መረጋገጺ 
“መሓልኩ ለኪ በርእስየ ከመ ኢይሔሱ ኪዳንየ።ማለት “ነዚ ኪዳነይ ከይጠልም 
ባዕለይ ምሒለልኪ አለኹ።”(ተስፋ ገብረሥላሴ፣ ተኣምረ- ማርያም 1961 ግዕዝ 
ገጽ 59) ትሕዝቶ ናይ’ዚ ኪዳን’ዚ ከኣ እዚ ዝስዕብ እዩ። ንሕዝቢ ናይ ኃጢኣቶም 
ኅድገት ዝረኽቡሉ ናይ ድኅነት ፍልጠት ክትህብ ኢኻ። በቲ ለውሃት ምሕረት 
አምላኽና ካብ ላዕሊ ጸሓይ በሪቑ ክበጽሓና እዩ፣፣ ንሱ ነቶም አብ ጸልማትን አብ 
ጽላሎት ሞትን ዝርከቡ ከብርህ እዩ። 

   
(ይቕጽል) 

 
  

                                                ኣባ ኃይለ ተስፋማርያም  
                                             ማኅበር ልኡኻን (ላዛሪስቲ) 
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‹mkS k–F eªê] ÏV}oh]Œ]: 
©mkS K©öx{ó –DM …QKV: 

 

cªM 24 መስከረም 2007 –.M.ግ –Kpgñ ‹mkS k–F eªê] ÏV}
oh]Œ]: …mk ©mkS K©öx{ó –DM …QKV: mksêHq }„ê\} …x‘é 
LykX ŠÑîohñ}} mksêxq ŠF‡q ‘éሉ© ‹B{q} M†K|} cëM]|} 
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H©ö{q: mk–mk§ Q{ ]X–q} mk›A}Ãö …²lmk} ‰kïT gñ–ðDê;  
 

{sï k–F mk›MF‰q mk…]oMBYpq} mkÃD÷q} }\mk—o K}Ê\gñ ñ 
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…M]¨M; ‰M„ê ©öL }ÃölGïoë LyDíq sDDïq ©Lðcë        
…XÌªê; ]lG sDDïq M] oÊÃK ‰… ምክትል E†‰ [kŠ� …l o]
Í›²ï MISo…mk ›KXIÈ K]g—o eª[ò –S²} ]X–q KmkÃö– 
†rM [D]o …x‘é oÊÃK};K]g—o eª[ò mk›A}Ãö  …²lmk M] 
oÊÃK ‰… pnq mkDl]¥}} KsMV}} o–®ðké Šmk kòo‹X]oñ¥} 
‘Ã; •ê©q ‰… mkkéV‰ò e.cëXl}} mkÃD÷q MBDE} KšKéX}   
…mk e©öLð kòo‹X]oñ¥} ©mkS K©öx{ó –DM ›X‰mk eX–q    
e. ÏV}oh]Œ] LðT }MDê† ²ªM o–‘©; 
 

o\oÏoñ k–F Šmkoñ eX–q |mk ©S®pq kòo‹X]oñ¥} M] o…
Š‰�ké} KšKéX ¥Wª‘é¥}} K}†[¥q} M] o[M•}: …lF 
LykX }„ê\} …x‘é ŠohëÑñ{ð …l s‰òÈ] o‹�DLX¥M:…mk ‹Fo 
‹ÍF KcñD÷M …mk s]M—È ]mk‰q: KKX¥ [Hkï pU‹� eªê] 
ÏV}oh]Œ] †}‰ï²FÃê: ÏV}oh]Œ] Šmk AmkpLq ‘Dªï 
o‘Dïªê  ]D›–k¢: …›£ AmkpM K}†[§ †ኳ †}o{kS: …mk   
‰ê|q oLU‰�è: o…[ïT ‰D÷ ›kÃöJ ILM |mk †´sï…mkGíX ‰M 
›KXJ: mkIFLð }µ§p ‰²F´F ÏDê§ Ãg—p} }ÃêX 
KF†‹�q} ‰M ›ochkD: [D]o LykVq ‰M ›K]So: cëÃöU  
…ባላት LykT ‰M ›[[{}: e}gq ]e¥q µ§q| „ï¢[é] ‹X]r] 
‰M ›ochkD} }…g° e©ö]|„ê}  mk[ÌGê ²DïÅM;  
 
 

…l s‰òÈ] cÃïD÷M …mkoñ ŠF…§ ‹ÍF …]o}q~‡M “}‹X]r] 
M‹pF }–DM M´ªÏ LDq „ï£” mk›mkF X†[H\mk Šmk 
KF†‹�oñ e ¥—fmk HgX¥ “…oëM ‰H©öoñ: }–DM MÏdX }…
ME‹� MÃöE† ‰M ›Œ�{¬ …§qÊF·ê} „ï‰�êM; †oñ –X‰ï  –DM  
‰�ï‰�‘é} ›©Dï [mk ÃE„ï …ME‹� §ኸ‘é};” ‰M„ê ‰… Šmk  ‘}²óF  

ሓዋርያዊ መገሻ ጳጳስ ሰበኻ 
 

ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም ጳጳስ ዘመንበረ ኣሥመራ ኣባል እቲ 
ካቶሊካዊ ዩኒቨርስቲ ምሥራቅ ኣፍሪቃ ዝከታተል ኮሚሽን ብምዃኖም። ኣብቲ 
ቤት ምኽሪ ካቶሊካዊ ዩኒቨርስቲ ኬንያ ዝገብሮ ሰሩዕ ኣኼባ ንምስታፍ ብ25 
መስከረም 2014 ዓ.ም. ንኬንያ ገይሾም፣ ሰንበት 27 መስከረም በዓለ መስቀል ከኣ 
ነቶም ኣብ ናይሮቢ ዝርከቡ ሥርዓት ግዕዝ ዝኽተሉ ምእመናን ኣብ ቤት ጸሎት 
ደናግል ኦርሰሊነ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎምሎም፣ ንበዓል መስቀል ኣመልኪቶም 
ከኣ ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ እቲ በዓል ማለት ንግሥቲ ኢለኒ ነቲ ንነዊሕ ዓመታት 
ተቐቢሩ ዝነበረ መስቀል ከመይ ገይራ ከምዝረከበቶ። ናብ ሃገርና ከኣ ሓደ 
ግማድ ከምዝኣታወ ካብኡ ጀሚሩ ከኣ ብዓቢይ ክብሪ ይዝከር ምህላው 
ጠቒሶም። ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ስለዘድኃነና ኣርማ 
እምነትና ኢዩ፣ ብመስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ እግዚኣብሔር ኣተዓሪቍና 
መንግሥተ ሰማይ ከፊቱልና ብኅልዮት ቅ.ሥላሴ ስለንኣምን ከኣ “ወትሩ” 
ትእምርተ መስቀል ንገብር፣ ሎሚ ግን ትእምርተ መስቀል ምግባር 
የፍርሓና’ሎ፣ መስቀል ጸግዕና ትምኽሕትና ስለዝኮነ ከፍርሓና ወይ ከሕፍረና 
የብሉን፣ እዞም ኣብ ደገ ዘሎና ዝያዳ ፍቕሪ። እምነት። ተስፋ ክንዕጠቕ ይግባእ፣ 
ከመይ እምነት መፍትሕ መንግሥተ ሰማይ እያ ክብሉ ኣብ እምነቶም ክጸንዑን 
ከዓብዩን ኣተባቢዖምዎም፣ እቶም ምእመናን’ውን ብወገኖም ኣብቲ ድሕሪ 
ቅዳሴ ዝተገብር ርክብ ምስጋናኦምን መዛሙሮምን ኣቕሪቦም፣ 
 
ካብ ሰኑይ 28 መስከረም ክሳዕ ሓሙስ 2 ጥቕምቲ 2014 ዓ.ም. ከኣ ብፁዕ ኣቡነ 
መንግሥተኣብ ኣብቲ ናይ ካቶሊካዊ ምሥራቕ ኣፍሪቃ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል 
(executive board) ቀንዮም፣ ሓሙስ ምስኩሎም ኣካየድትን መማህራንን 
ተመሃሮን ናይ ምስጋና መስዋዕተ ቅዳሴ እንከዕርጉ። ዓርቢ ከኣ ኣብቲ 1954 
ተማሃሮ ብዝተፈላለየ ዓውደ ፍልጠት ብሰርቲፈኬት። ብዲግሪ። ማስተርስን 
ዶክተርይትን ዝተመረቅሉ ናይ ምረቓ ሥነ ሥርዓት ተሳቲፎም፣ ዕማሞም 
ፈጺሞም ከኣ ቀዳም 4 ጥቅምቲ ነሥመራ ብሰላም ተመሊሶም፣ 
 
ካቶሊካዊ ዩኒቨርስቲ ምሥራቕ ኣፍሪቃ ንትሽዓተ ሃገራት ምሥራቕ ኣፍሪቃ 
ዝሓቁፍ ማኅበር ኣባላት ጉባኤ ጳጳሳት ምሥራቕ ኣፍሪቃ ወይ ኣመሰያ 
(AMECEA) ኤርትራ። ኢትዮጵያ። ማላዊ ሰሜን ሱዳን። ደቡብ ሱዳን ታንዛንያ 
ኬንያ ዛምቢያ ዝመሓደር ብዓውድታት ንባብ መለኮት ስነ-ጥበብ (ኣርትስ) ስነ- 
ፍልጠት (ሳይንስ) ንግድን ሕግን ካልእ ዓውድታት ፍልጠትን ብዝተፈላለየ 
መዓርግ ካብ ኣባል ሃገራት ንዝመጹ ዘምህር ተቕዋመ ትምህርቲ ኢዩ፣  

“}‹Fo µ§rq ‰o²F´Dê …§q‹�†Dê} „ï‰�êM” ›mkF” ·cñ^M   
‰Moñ e.ÏV}oh]Œ] Amkoë M†}oñ ©öŠ�pq ²ªïË: …mk Amkq} ¸—
M} †š –DM qX²éM I§‘q ]Ds§S‰�k: K´š†oñ Amkq} ¸—M} 
†š –DM: kpoñ‰�ê: ©ö‹�{q} ©öŠ�pq} ›KSÃ; }I|‘é} …[T 
‹}‹oF †}ተኾ§ን|: }–DM} }…ME‹�} ‰{o–Xi …§}Ãö–X: †sï 
H©²§| …Š§ª „ï£; ‰K§ }I| |§ –DM …§Œ|}; mksêI 
´sò kòo‹X]oñ¥} ]D›oKED]|} Nl† [D›Amk|} ‰êDê }Ãö©öcñ 
s©Dï ›ÊÃM| Œ§{ê §]K–|; †}oኾ{ ‘éa¸gñ I§‘q| „ï£ 
‹I©] sDÈ; †N }I|‰� K}´]oñ …ME‹� ‹}‘X] †}p§ }´kX 
kïF| †}oHoq| ‰… ‰Moñ |§ e. ÏV}oh]Œ]  cªL§  ]²éM 
oñ: ]²éMoñ }]G ‹}‘]©ö: oF†Œ| …DDï|: kòq Ke©] 
I§‘q| ‹}H}Ãö: ÏÃêM ‘éB©q M] ‹X]r] ‹BF‘|: ÃD÷q 
‹}Êoë:o³©öD÷ ‰{s‘éqX: §´l† †}‰ïmkDê; {rM ksï —Dq mk–kï 
MmkÃö– ›o‘Ê£ …x‘é …KF‰ïrM ‰… ksï –DLgñ …oH\]l ›–
mkDD÷ ‰kï©ö †g} mko…›œ} mk©ö‹�{q} mk}ÃöI|} ‹{mkT ‹‘éÊ£ 
‰D’ †sï –mk§ K}Ê\gñ ]²éMq} …²F´D÷q} „ï£ „ïD÷M;   
…[X …ቡ‡M e.ÏV}oh]Œ] ›]—mkDê Ã³} H§F} …ME‹� ክህቦም  
‰… oK}¨MD÷M:mk†´sï‡p} kéV‰ò QX–o k–F ošsK;   
 

‹mkS k–F e.LX¥M sYšX¨M 
Šoõ©öVF …QKV 
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†~ mksêHq ›Œ�{q †´sï†q{LX¥M: ‹ÏpI †Mk…X “}–ð 
LX¥M [EM }s§mkE {Ï[ï: [EM }s§mkE ]©öV [EM }s§mkE 
A²X [EM DM}F|”}kE „ïD÷M; 

mk©öIU'oñ mkQX–o ´—› ›–S² K]g—o eª[ò: ‘‰ïF e.K}kX       
(…Ml\©X) …mk „íXqV} [éª}} N}[ïኞX kXq lz}K²X 
›o\oÏÈ K]g—o eª[ò mkQX–o Eoñ} cÃïDê:…mksï‘é} mk…l 
„ï¨mk ²mkS„ï¢[é] ŠÑîohñ{ð |§ —Doë dD †´sï…mkGíX mkš—l 
†´sï†q{ LX¥M se.YšX¨M o[Lð•ê; ]–ðké'‘é} Šmk Šo©öVF 
ok²ï[é: mk†}ª Š}s} o·‘é£: oDŒLð{ð‰òa} kÃïGê ›MD]: 
mkÃD÷q: MBDE} ©öKéi KšKéX} ¥Wª‘é¥}} K}†[¥q} ›L—
S² kéVኬ e,cëXl} [ÌI •ê©q †}‰ïŠ¢©ö: mkKKX¥ K]cF 
M] …MXGí: IÄ|q ÏDê§ …Fl\q Dkï^M: …mk „ï¬M ]¢: 
[oñ: mkmk–§{oë —}llpq –oñYM {oñ eª[ò ‰KF‹—È sXÊªêë 
{oñ •ê©q |§ e.LX¥M YšX¢M ‰… oM\F KE†‹�oñ DkïYM 
KF‹— AðnMÈ; 
 

mk©öIU‡M |§ e.LX¥M YšX¢M ]†Dï ›Hš …«pq: cÃïDê 
Šmk ‰êD} cëM]|pq …QKV ›KÃê KsMV} †|sKT knp‡M 
Hsê; ‰M„ê‘é} ©|´F: oKAXoñ  ‰Šmk LIkT}: ‰êDê I›k 
‹X]oñ¥} [mk„êq: …}]oñ: –k§oñ |…aoë K]X•ê mkMH› 
mkKcëÃX¥}: mk†´sï‡p} kéVኬ e.cÿXl} •ê©q oÊÃK;  
 
 

…mksï ©öKéi k–F …mk K‘ª†p ምእመናን …mk e©öLð kòo‹X]
oñ¥} …mk sD÷ ©S®pq ኰፍ ምስ በሉ mk…l …mkXA n‰�èT ŠÑîohñ{ð 
{oñ k–F ›MF‰q mkቛh}ቛh q´X§|} ¹F¥}} ስብከት og-
Aðké።   }^M‘é} IX¢q †´sï†q{ LX¥M …mk ©öy{q ድሕሪ 

²DïÅM: ‰Moñ }\ }‘ª …mk ‰êDê ²é—œ„ê} ]e¥oë} ILLoë}    
s[{¢r }…|'‘é} ‰o[}¢| Fmk| ‰Ìq| ናብ ኣባይትና ‹}‘]ª      
¢©öDï፣ „ïD÷M; mkš—l ÃD÷q KቍÃX¥ …KF‰ïrM ©öL ካብቲ 
ኣብ 2002-2003 ኣብ ዓመተ መቍጸርያ በዓል ጥዑም ዝኽሪ ቅዱስ ር.ሊ.ጳ ዮሓንስ 
ጳውሎስ ዳግማዊ “ጥንታዊ ትውፊት ክርስትና ካብ ዘውረሰና፣ ንኣስተንትኖ ገጽ 
ክርስቶስ ዚበቅዕ ጸሎት መቁጸርያ ኢዩ፣ ር.ሊ.ጳውሎስ 6ይ ከምዝገልጽዎ ጸሎት 
መቁጸርያ ኣብቲ መድኃኒ ዝኾነ ምስጢረ-ሥጋዌ ዝተሰኩዐ ወንጌላዊ ጸሎት 
ብርግጽ ናብ ክርስቶስ ዝቀንዐ ጸሎት ምኻኑ ዘማትእ ኣይኮነን:.. እታ ብኅብረት 
እትጽሊ ስድራቤት ብኅብረት ጸኒዓ ትነብር። ካብ ጥንቲ ዝጸንሔ ትውፊት ጸሎት 
መቁጸርያ። ብፍላይ ስድራቤት ዝተኣኻኸብሉ ጸሎት ኢዩ ”ዝበልዎ 
ጠቂሶም ነዚ ጥንታዊ ግና  ወትሩ  ሓዲስ ዝኾነ  ጸሎት  ከነዘውትሮ  
ኣዘኻኺሮም፣  

 

 



4 

 

ምብጻሕ ሓዋርያዊ ልኡኹ ቅድስቲ መንበር  
ሊቀጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ በርት ቫን መገር  ኣብ 

ኤርትራ 
 

 

ሓዲስ ልኡኽ ቅድስቲ መንበር ኣብ ኤርትራን ሱዳንን ሊቀጳጳስ ብፁዕ 
ኣቡነ በርት ቫን መገር ካብ ዝሓለፈ ቀዳም 04 ጥቅምቲ ክሳዕ ዓርቢ 17 
ጥቅምቲ 2014 ዓ.ም ናይ ክልተ ሰሙን ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣብ 
ኤርትራ ፈጺሞም፣ ብፁዕ ኣቡነ በርት ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ኣሥመራ 
ኣብ ዝኣተውሉ ኣባላት ፕሮቶኮል። ኣሕሉቕ ገዳማት ዝርከብዎም 
ካህናትን ደናግልን ምእመናንን ብኽብሪ ተቐቢሎም። ናብ ዓብይ 
ዘርኣክህነት ዘኤጳርቅናታት ኤርትራ እንከሰንይዎም ተመሃሮ ዘርኣ 
ክህነት ከኣ ብሸብሸቦ ተቐቢሎምዎም፣ 
 
ብፁዕ ሊቀጳጳስ ኣቡነ በርት ቫን መገር ቀዳም ቅድሚ ቀትሪ ምስ 
ብፁዓን ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ምስ ተራኸቡ። ብፁዓን ጳጳሳት 
እንቛዕ ደሓን መጻእኩም ድሕሪ ምባል። ዘመነ ተልእኮኦም ብሩኽን 
ዕዉትን ኪኾነሎም ብስሞምን ብስም ምእመናንን ሠናይ ትምኒቶም 
ገሊጾምሎም፣ ድሕሪ ቀትሪ ከኣ ምስ ዓበይቲ ኣሕሉቕ ማኅበራት 
ተራኺቦም ሰላምታን ቡራኬን ር.ሊ.ጳ. ኣባ ፍራንቸስኮ ኣቕሪቦም። 
ብዛዕባ ተልእኮኦም ከም ወኪል ቅ.መንበር መግለጽን መብርህን 
እንክህቡ። ብዛዕባ ሕይወትን ተልእኮን ቤተክርስቲያን ዘትዮም፣ 
ንጽባሒቱ ሰንበት ሓሙሽተ ጥቅምቲ ዓመታዊ ክብረ በዓል ቅ.ማርያም 

ዘሮዛርዮም ካቴድራል ብምንባሩ። ኣብ ናይቲ በዓል መስዋዕተ ቅዳሴ 
ብሥርዓት ላቲን ምስ ነጋድያን ተሳቲፎም፣ 
 

ሰሉስ 07 ጥቅምቲ'ውን ኣብ ቀጽሪ ካቴድራል ዝርከብ ካቶሊካዊ 
ተቕዋመ ፍልስፍናን  ተሎግያን  ንመማህራን ተመሃሮን ኣባታዊ 
ምኽሮም ሂቦም፣ ሮቡዕ ድማ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት 
ወጻኢ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ክቡር ኣቶ ዑስማን ሳልሕ 
ተራኺቦም ብዛዕባ ክልተኣዊ ዝምድና ዘትዮም፣ ሓሙስ ከኣ ኣብ ዋዜማ  
ቅዱስ ዳኒኤል ኮምቦኒ ተሳቲፎም፣ ኣብ ዕለቱ ከኣ ኣብ ግዜ ምሳሕ  

ንተሳተፍቲ   በዓል  መንፈሳዊ  መልእኽቶም  ኣመሓላሊፎም፣ 
ከምኡ'ውን በዚ ዕለት እዚ ምስ ኩሎም  ካቶሊካውያን ኣቡናት ኣኼባ 
ኣካይዶም፣ 
 
ዓርቢ 10 ጥቅምቲ ከኣ ምስ ናይ 11 ሃገራት ኣምባሳደራት ወረቐት 
ስርሖም ንፕረሲደንት ሃገረ ኤርትራ። ክቡር ኣቶ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ 
ኣረኪቦም፣ ብዛዕባ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ምስ መንግሥቲ 
ተሓባቢራ እትሰርሓሉ ዓውዲ'ውን ተዘራሪቦም፣ ኣብቲ ካልእ 
መዓልታት ከኣ ከም ተቅዋመ ሃይማኖታዊ መጽናዕቲ ዝበሉ ተቅዋማት 
ቤተክርስቲያን ዘይሮም ተዓዚቦም፣ 
 
ሓዲስ ኣምባሳደር ቫቲካን ብፁዕ ሊቀጳጳስ ኣቡነ በርት ቫን መገር እቲ 
ናይ 14 መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሓኦም ፈጺሞም፣  ዓርቢ 17 
ጥቅምቲ 2014 ዓ.ም ድሕሪ ቀትሪ ብሰላም ንቦታኦም ተመሊሶም፣ 

 
 

ሲዒቡ ብቛንቛ ትግርይናን ጥልያንን ጸሎት ናብ እግዚእትነ ማርያም 
ምእንቲ ሰላም ዓለም ቀሪቡ። ድሕሪ ቀትሪ’ውን ብቛንቛ እንግሊዝ 
ሥርዓተ ኣምልኾ ተገብረ። ብከምዚ ዝበለ ምዕሩግ ኣገባብ ከኣ ዓመታዊ 
ኽብረ በዓል። ደብረ ቅድስቲ ማርያም ዘሮዛርዮም ካቴድራል ኣሥመራ 
ተፈጺሙ።። 
 

mk10 ¹eMoñ 2014 ‰…     
–Kpgñ ‹mkS k–F eªê]    
ª{ð„íF ŒMn{ð …mk ‘éa·ï 
²ªM ŒMn{ð …mk ›X‰mk kòq 
ÃD÷q mk|§ \F]oñ ÃD÷q} 
…]o}q~}: mk|§ ©öY gsòL} 
mk|§ —Doë K]g—o eª[ò}  
‰kïT gñ–ðDê;…mkoñ kòo‹B{q: 
©|´F} oKAY sX…‹B{q} 
M†K|}} ›o\oÏÈ mk•Æê—     
…ké{ K}´Qo…mk o]ÍLX¥M 

ÄÂÄÂ] sK}kS   …QKV M] 
–[Xo [D]o ŠB|q ›KXIÈ 
K]g—o eª[ò {oñ k–F     
…KF‰ïrM dD †´sï…mkGíX      
…]Lð˜M; 

 
mk•Æê— …ké{ K}´Qo…mk Šmk ‘}²óF LXf] mkš—l „ï¢
[é]  }lX·ïLôÈ] ዓይነስውር ‰M sI‘¨ ›šSmk ‹ÏDï …}
kïnM: lX·ïLôÈ] }„ï¢[é] M] S‰�k Šmkoñ ŠF† ´sò 
›FM~ ›{kS ›oÊF¢ {²X §FM} }[é ‰…: Šmkoñ 
‘UªêÈ ›{kS —‘éSq} Šmk„ê ›ok²[ ›{kY [mk…‘é} K}
Ê\‘é} o{ÃöD÷} ©ö‹�{q} ‹©öI} “‡ ‘ªï ªgñq KGS{ð ” 

†|kD §¿XI †rM M] „ï¢[é] ›{kT ]ቕ ‹mkF §²}
IÈ „ï¢[é] ´| …I‘é£ ‰ï©ö †M{qŠ …Igñ¥qŠ 
§mkD÷; }[é ‰… H‘é£ }„ï¢[é] §]—n; 
 
e.ª{ð„íF ŒMn{ð }…ÏUd ‹KÃê ‰D’ …ÏUd …mk ÃFLq 
„ï¥ {§V; }^M koñ ‰ê{pq ‰§o_²T ´| ‘}²óF    
…MÃï‡M }I|‘é} D÷Lð [–mkrM ‹}kAF †}oኾ§| 
†oñ }^M ›©F§È} ›kFÈ} ‹}²mkX …D÷|; koñ …mk  
…mk¥o qMBXoñ §‰�ê} …mk¥q I‹M| †}²mkY       
…²F´D÷q }[lq Šmk ÃFLq |mk mkXA} ‰}mkÃöJM    
…D÷|; ‰Moñ ›´l† ‘}²óF ‹}[mk‹� e.ª{ð„íF ŒMn{ð   
‰LFªêF| }DM~M mkMlF ]mk‰rM šsKé; 
  
 

ስድራቤት ፈጣሪኣን ዋናኣን እግዚኣብሔር እዩ። ንሳ እታ 
ቀዳመይቲ ቤተክርስትያንን፡ ኅብረተሰብኣዊ መበቆልን፡ 
ዝተቐደሰት ቦታ ሕይወትን እያ። ናይ ክቡር ውርሻታትን 
ምሕረትን፡ ናይ ሰላምን፡ ዕርቅን፡ ስኒትን ቤትትምህርቲ 
እያ። እቲ ዘለዋ ተልእኮን ዓቢ እጃምን ንከይሃስስ ነቲ 
ዚገጥማ ጸገማት፡ ንኣብነት 
* ከም ምንጻል ጽንሲ ኣነኣኢስካ ምርኣይ፡  
* ንናይ ኣደ እጃምን ዕላማን ምቁንጻብን፣  
* ውሉድ ወሊድካ ንምዕባይ ዚግበኦ ክብሪ ዘይምሃብን፣  
* ትርጉም ቃልኪዳንን ስድራቤትን ምዝንባዕ፡ 
* ንፍትሕ ከም ቅቡል ምሕሳብ፣ 
* ሕይወትካ ከም ዝጠዓመካ ገቢርካ ምምራሕ ነዚ ኵሉ 
ንምብዳሁ ዜድሊ ምቅርራባት ክትገብር ይግባእ”።  
(2ይ ሲኖዶስ ጳጳሳት ኣፍሪቃ፣ 38) 
 

                   (2ይ ሰበኻዊ ሲኖዶስ ቍ.18) 


