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ጥሪ-ለካቲት 2015  –.M.Ê ypM cÿ.87 ŠrDïŠgñq  kòq  ÃöIÊq [kŠ� …QKV (Š.kò.ሰ.….) Catholic Secretariat - Eparchy of Asmara  (CSEA)  

ቅቅቅቅ ቅቅቅ  

(ስስስስ ስስስስ ስስስ )  

 
ተፈስሒ ! ኦ ምልእተ ጸጋ ! 

“ሓጐስና ካብቲ ኣብ እግዚኣብሔር ፈጣሪናን ካብቲ 
ከድኅነና ሥጋና ለቢሱ ዝተወልደ፡ ወንጌል ድኅነት 
ዝሰበኸልና፡ ሞይቱ ተንሢኡ ዘድኃነና ኢየሱስ ክርስቶስን፥ 
ዕለት መጸ ብሀብታቱ ዝቕድሰናን ዝመርሓናን መንፈስ 
ቅዱስን ጥራይ ከምዝመጽእ ክንኣምን ኣገዳሲ እዩ”።   

( መመመመመ  መመመ መመመ 2015 መመመ  መመ መመመ መመመ 

መመመመመመመ መመመ መመመመመ  መመ መመ 2 መመ) 
    

    ስድራቤት 
 

 ንምስክርነት ወንጌል ዝበለጸ ቦታ እያ፣ 
 ሓቀይና ቤተክርስትያን ዘቤት እያ፣ 
 ትኣምንን ትሰብኽን ማኅበር እያ፣ 
 ምስ ኣምላኽ  እትዛረብ ማኅበር እያ፣ 
 ዝነኣሰት ክፍሊ ቤተክርስትያንን ኅብረተሰብን እያ 
 ብዛዕባ  ወንጌላውን  ኅብረተሰባውን ኣነባብራ፣ 

እንመሃረላ ቀዳመይቲ ቤት ትምህርቲ እያ። 
 
                                                                       (ሲኖዶስ ጳጳሳት ኣፍሪቃ 1994) 

 

“ቅ ቅቅቅቅ ቅቅቅቅ ቅቅቅቅቅ ቅቅቅቅ ቅቅቅቅ 
ቅቅቅቅቅቅቅ ‘ቅቅ ቅቅቅቅ ቅቅቅቅ ቅቅቅቅ ቅቅቅቅቅ 

ቅቅቅቅቅቅቅቅ ቅቅቅቅ ቅቅቅቅቅ ቅቅቅቅቅ 
ቅቅቅቅ ቅቅቅቅቅቅቅቅቅቅ ቅቅቅቅ ቅቅቅቅቅ ቅቅቅቅቅ” 

ቅቅቅ ቅቅቅ ቅቅቅ ቅቅቅቅቅ 
ቅቅቅ ቅቅቅቅ 

 
 

 

ÞÚ ¢ካoñq ßç፯ (23 ¢ካoñq 2015) ዓመታዊ ክብረ በዓል 
ርእሰ ኣድባራት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ደብረ ኪዳነ ምሕረት 
ኣሥመራ: ከምቲ ዝሓለፈ እዋናት ሎም ዓመት እውን ካብ 
ከተማታትን ገጠራትን ዝመጸ ብኣሽሓት ዝቁጸር ሕዝብን:ብፁዓን 
ካrDïካ‘é¥} ጳጳሳት ኤርትራ: ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ 
ተስፋማርያም ሊቀጳጳስ ዘመንበረ ኣሥመራ: ብፁዕ ብፁዕ ኣቡነ 
ኪዳነLX¥M የዕብዮ ጳጳስ ዘመንበረ ከረን፣ብፁዕ ኣቡነ 
ፍቕረማርያም ሓጎስ ጳጳስ ዘመንበረ ሰገነይቲ፣ ብፁዕ ኣቡነ 
ዘካርያስ ዮሓንስ ልሂቕ ጳጳስ} ካብ ኩለን ሰበኻታትና ዝመጹ 

mksêHq ውሉደ ክህነትን ኣብ ዝተረኽብሉ ብዓቢይ ዓጀብን 
ድምቀትን ከቢሩ ዊዒሉ፣፣ …mksï ‹mkS k–F ፕረሲደንት ‘}
²óEgñq} kòo‹X]oñ¥}} ቀሺ ዮሴፍ ኣርኣያ፣ ወኪል ቤት 
ጽሕፈት ሙፍቲ ኤርትራ ሸኽ ከሊፋ ሸኽ መሓመድ ኣሕመድ፣ 
HDÏoñ A§L~pgñ ²éª¥q'ውን oS‰ïnM {§YM;  
 
ንምስንዳው በዓል ኪዳነ ምሕረት፣ ንp]—ቲ ጸሎት 
ምህለላን }‹mkX}     —kòq} †´sï†q{ LX¥M ›MF‰q 
ኣስተምህሮታትን ቡራኼን ክግበር ከምዝቀነየ ክምልከት ከሎ፣ 
ብድሮ በዓል ከኣ ከካብ ቦታኡ ዝተኣኻኸቡ ሊቃውንት 
ያሬዳውያን መዘምራን፣ ገዳማውያንን፣ ዘደንቕን ንኪዳነ ምሕረት 
ዝበቅዕን ውዳሴን ከወፍዩላ ኣምሰዩ፣፣ ገለ ካብቲ ዝቐረበ 
ቅኔታት፣- 
ስምዖን ብእሴ ጸጋ 
ለዘኣእምሮ ፍጹም ሕሙመ ልቦና ውእቱ፣ 
እስመ ማየ እንበለ ዕረፍት ይሰቲ በኮንቱ፣ 
ወእምዳ ስጋ ጥዑም ንዋመስጋ ይፈቱ፣ 
ወመሰግላዊ ኪዳን ለነጽረቱ፣ 
ተጸውዓ እምድንግል ቤቱ፣ 
--- 
ኣዳም ሓራ ነጋሲ፣ 
ጸላኤ ዚኣሁ ጌጋየ፣ 
እመ ቀተለ ወሞኣ፣ 
ገነተ ማሕደረ ቅድምና፣  
ኣተወ ወቦኣ፣ 
መርኆ ሰማያት ኪዳነ፣ 
እስመ እምድንግል ነስኣ፣ 
ወእምዝ ዳግመ ኢይሃስስ ለድኣ፣ 
እምድንግል ኪዳነ ኣጽንዓ፣፣ 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        ናብ ገጽ 7 ይቕጽል  
 
 
“በዚ ሎሚ ጊዜ ዋጋ ኲሉ ንብረት ክብሪ ኮይኑሉ ኣብ 
ዘሎ እዋን፥ እቲ ብሓቂ ሓሲሩ፡ ዋጋ ስኢኑ ዘሎስ 
ሕይወትን ክብርን ወዲ ሰብ እዩ።ኃው ንኃው ይጭክነሉ፥ 
ምእንቲ ገንዘብ ንኃው ይሸጦን ይልውጦን፥ ምእንቲ 
ስልጣን ይኣስሮን ይጭቁኖን፡ ምእንቲ ጥቕሙ ከም 
ቃኤል፡ ሕይወት ኃው ክሳዕ ምሕላፍ ይበጽሕ። እዚ እዩ 
እቲ ዕራቖትካ ምውጻእ፥ እዚ እዩ ክብርኻ ምጥፋእ”።       
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ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ፡ ናብ እኖና እግዝእትነ ማርያም 
ብእግዚኣብሔር ተላኢኹ ምስ መጸ፥ “ተፈስሒ! ኦ ምልእተ 
ጸጋ!” እናበለ እዩ ሰላምታ ኣቕሪቡላ። እዚ ሰላምታ እዚ ንድንግል 
ማርያም ኣገሪሙዋ እዩ። ኣሰምቢዱዋን ኣፍሪሁዋውን ክንብል 
ንኽእል። ንምዃኑ፥ ሓጐስከ እንታይ ማለት እዩ? ኣብዛ ናይ ንብዓት 
ቆላ ዝኾነት ምድርና እናነበርካስ ብሓቂ ክትሕጐስ ይከኣል ድዩ? 
ሁውከትን ጭካነን ዓመጽን፥ ስደትን ድኽነትን ሕማምን፡ ኣብ 
ዝመልኦ ዓለም እናነበርካኸ ነባርን ሓቀይናን ሓጐስ ክርከብ ይከኣል 
ድዩ? ከምቲ መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ንሱ ዝህበና 
ሰላም ከምቲ ዓለም ዝህቦ ሰላም ከምዘይኮነ፥ ከምኡ ከኣ እቲ ካብ 
እግዚኣብሔር ዝመጽእ ሓጐስ ከምቲ ዓለም ዝህቦ ሓጐስ ኣይኮነን። 
“ሰላም እኃድገልኩም ኣሎኹ፥ ሰላመይውን እህበኩም ኣሎኹ። እቲ 
ኣነ ዝህበኩም ዘሎኹስ ከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኮነን፣ ኣይትፍርሁ 
ኣይትሸበሩ”(ዮሓ 14:27)። ዓለም ዝህቦ ሓጐስ፡ ሓላፊ ንብረት 
ምቾትን ሥልጣንን ብምድላብ ዝርከብ እዩ። እዚ ግን ሓላፍን 
ግዳማውን ሓጐስ ደኣ እምበር ነባርን ሓቀይናን ሓጐስ ኣይኮነን። 
ቅድሚ ኩሉ፡ ሓቀይና ሓጐስ፡ ህያብ ኣምላኽ እዩ። እቲ መልኣኽ 
ንማርያም “ተሓጐሲ” ክብላ ከሎ እቲ ምኽንያት ሓጐሳ እንታይ 
ምዃኑ እውን ይነግራ እዩ። ብሓጺሩ፡ ጸጋ ዝመልኣ፡ እግዚኣብሔር 
ድማ ምሳኣ ስለዝኾነ እዩ ክትሕጐስ ዝዓደማ። ካብዚ ዝዓቢ ምንጪ 
ሓጐስ ክህሉ ኣይክእልን እዩ። እኖና ድንግል ማርያም “ተዓብዮ 
ነፍስየ”ቢላ ዝዘመረት ምድራዊ ገንዘብ፡ ምቾት፡ ሥልጣን፡ 
ስለዝጨበጠት ኣይኮነን። ንሳ፡“ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ተዕብዮ፡ 
መንፈሰይ ከኣ ብኣምላኸይ፥ በቲ መድኃንየይ ባህ ይብሎ---እቲ 
ኲሉ ዚኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ እዩ እሞ ስሙ ቅዱስ 
እዩ”(ሉቃ 1:46-49)እናበለት ዝዘመረት ነቲ ካብ 
እግዚኣብሔር ዝመጽእ ዓብይን ነባርን ህያብ ታሕጓስ ስለዝተቐበለት 
እዩ። ነዚ ክቡር ህያብ እዚ ከኣ ብምስጋና ተቐቢላ ነቲ ወሃቢ 
ተመስግን። ብሓጺሩ“እንሄኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር እየ፥ ከምቲ 
ዝበልካኒ ይኹነለይ” (ሉቃ 1:38)ብምባላ፡ ንርእሳ ተሓጒሳ 
ጥራሕ ዘይኮነ፡ ምኽንያት ሓጐስና እውን ኮይና እያ ማለት እዩ።   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
በዚ 

ምኽንያት ኢና ኣብቲ ሊጣንያ ናይ ጸሎተ መቚጸርያ፥“ኦ ምክንያተ 
ፍስሓነ” እናበልና ንውድሳን ንልምናን። ትምክሕቲ ዓሌትና 
ስለዝኾነት ድማ ምስ ነቢይ ኤርሚያስ ኮይና፥“ኦ እግዚኣብሔር 

ኣምላኽ ሠራዊት፡ ንስኻ ተዛረብካኒ፣ ኣነ ከኣ ነቲ ንስኻ ዝተዛረብካኒ 
ቃላት ኲሉ ሰማዕኩዎ። ብስምካ ዝተሰምየ ናትካ እየ እሞ ቃላትካ 
ንልበይ ሓጐስን ፍስሓን መልኦ”(ኤር 15:16)እናበለት ንርእሳ 
ሕጉስቲ፥ ንኣና ከኣ ኣምጻኢት ሓጐስና ምዃና ትገልጽ። ንሕና 
ከኣ“ነቲ ብርሃን ጽድቂ ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና 
ተሓጐሲ”(መጽሓፈ ቅዳሴ)እናበልና መዓልቲ መጽአ ክንውድሳ 
ንርከብ። 
 
ለይቲ ልደት ኣብ ቤተልሔም፡ ነቶም ኣብ ጸልማትን፡ ኣብ በረኻን፡ 
ብቊሪ እናተበልዑ ማሎም ዝጓስዩ ዝነበሩ ጓሶት ዝተራእዮም 
መልኣኽውን“እንሆ ንዂሉ ሕዝቢ ዝኸውን ዓብይ ሓጐስ 
ኣበሥረኩም ኣሎኹ እሞ ኣይትፍርሁ። ምኽንያቱ ሎሚ መድኃኒ 
ክርስቶስ ጐይታ፡ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊዱልኩም ኣሎ” (ሉቃ 
2:10-11ሉ)ይብሎም። ምኽንያት ሓጐሶም፥ ካልእ ዘይኮነ፡ 
መድኃኔ ዓለም ስለዝተወልደ እዩ። ጸሓየ ጽድቅ ዝኾነ ክርስቶስ ነቲ 
ኣጐልቢቡዎም ዝነበረ ጸልማት ድንቊርናን መንፈሳዊ ባርነትን 
ቀንጢጡ ብርሃን ስለዘምጽኣሎም እዩ። ነቢይ ኢሳይያስ ብዛዕባ ልደት 
መድኃኔ ዓለም ክንበ ከሎ፡ “ እቲ ኣብ ጸልማት ዝነብር ሕዝቢ ዓብይ 
ብርሃን ረኣየ፥ ነቶም ኣብ ጸልማት ምድሪ ሞት ዚነብሩ ድማ ብርሃን 
ወጽኣሎም። ነቲ ሕዝቢ ኣብዛኅካዮ፥ ንሓጐሶም ከኣ 
ኣዕበኻዮ”(ኢሳ 9:2-3)ብምባል ምንጪ ሓጐስን ብርሃንን 
እግዚኣብሔር ባዕሉ ከምዝኾነ የረጋግጸና። ብዕለት ሰኑይ ዚዝመር 
መዝሙር ውዳሴ ማርያም እውን፥“ተፈሣሕ ወተሓሰይ፥ ኦ ዘመደ 
እጓለ እመሕያው! እስመ ኣፍቀሮ እግዚኣብሔር ለዓለም፡ ወመጠወ 
ወልዶ ዋሕደ፡ ከመ ይሕየው ኲሉ ዘየኣምን ቦቱ እስከ ለዓለም፥ ፈነወ 
ለነ መዝራዕቶ ልዑለ”፣ እግዚኣብሔር ንዓለም ኣፍቂሩዎ፥ ንዘለዓለም 
ኣብኡ ንዚኣምን ንምድኃንውን ነቲ ሓደ ወዱ በጃ ሂቡሉ፥ ልዑላዊ 
ቅልጽሙ ከኣ ልኢኹልና፥ እዩ እሞ፥ ኦ ወዲ ሰብ! ፍጹም ታሕጓስ  
ተሓጐስ!(ወዳሴ ማርያም ዘሰኑይ)ይብለና። መጀመርያ መግለጺ 
ሓጐስ ከኣ፥ ንኣምላኽ፡ ነቲ ምንጪን ወሃብን ሓቀይና ፍስሓ ዝኾነ 
ፈጣሪና ምስጋና ምቕራብ እዩ። እዚ ከኣ ዕለት ዕለት፥“ሕጂ ድማ ነቲ 
ኣብ ኲሉ ቦታ ዓበይቲ ነገራት ዝገበረን፣ ካብ ንውለድ ጀሚሩ 
ዘኽበረናን፡ ብምሕረቱ ዝናበየናን ኣምላኽ ኲሉ ፍጥረት፥ 
ኣመስግንዎ።  
 

ብልቢ ከምእንሕጐስ ይግበረና፥ ከምቲ ናይ ቀደም ዘመን ከኣ ኣብ 
እስራኤል ሰላም ይሃበና። ምሕረቱ ይሃበና፥ ብኲሉ መዋዕል ሕይወትና 
ከኣ የድኅነና”(ሲራ 50:22-24)ዝብል ጸሎት ክንደግም 
የተባብዓና ማለት እዩ። “ካብ ልባዊ ሓጐስ ዚበልጽ ደስታ የልቦን--
ሕይወት ዚበሃል ብልቢ ክትሕጐስ ከሎኻ እዩ፥ ንሓደ ሰብ ነዊኅ ዕድመ 
ዚህቦ ከኣ ሓጐሱ ምሉእ ኪኸውን ከሎ እዩ”(ሲራ 30:16.22)። 
ንሱ ርኅሩኅን መሓርን ኣምላኽ ስለዝኾነንበደልና ሸለል ኢሉ መድኃኒና 
ክበጽሓና መጺኡ ኣሎ። ነቲ “ሽዑ ኣዋልድ ክሕጐሳን ኪስዕስዓን እየን። 
ኣጒባዝን ኣረገውትን ድማ ኃቢሮም ክሕጐሱ እዮም፥ ንኃዘኖም ናብ 
ሓጐስ ክልውጦን ከጸናንዖምን እየ፥ ንጓሂኦም እውን ናብ ሓጐስ 
ክልውጦ እየ” (ኤር 31:13)ቢሉ ብነብያቱ ገቢሩ ዘተስፈወና 
ተስፋ ክፍጽሞ፥ ንኃዘንና ናብ ሓጐስ ክልውጥ፡ ንቊስልና ክፍውስ፥ 
ድልው እዩ። “ንስኻትኩም ክትበኽዩን ክትኃዝኑን ኢኹም፥ ዓለም ግና 
ባህ ኪብላ እዩ፥ ንስኻትኩም ክትጒህዩ ኢኹም፥ ግናኸ እቲ ጓሂኹም 
ናብ ሓጐስ ክልወጥ እዩ” (ዮሓ 16:20)። ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ 
ፊልጵስዩስ ክጽሕፍ እንከሎ “ብጐይታ ኲሉ ሳዕ ተሓጐሱ፥ ደጊመ 
ተሓጐሱ፡ እብል ኣሎኹ። ለውሃትኩም ኣብ ኲሉ ሰብ ይፈለጥ”(ፊል 
4፡4-5)ብምባል ሕይወት ክርስትና ብመሠረቱ ሕይወት ሓጐስን 
ለውሃትን ክኸውን ከምዘለዎ የዘኻኽረና። ከም እኖና እግዝእትነ 
ማርያም ንርእስና ተሓጒስና፥ ነቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ሓጐስ 

mkMኽ}¥q k–F ልደት ፳፱ ታሕሣሥ ፳፻፯ ዓ.ም.ግ፤ 07 ጥሪ 2015 ዓ.ም.ፈ 

ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዩስ ክጽሕፍ እንከሎ 
“ብጐይታ ኲሉ ሳዕ ተሓጐሱ፥ ደጊመ ተሓጐሱ፡ እብል 
ኣሎኹ። ለውሃትኩም ኣብ ኲሉ ሰብ ይፈለጥ”(ፊል 4፡4-
5)ብምባል ሕይወት ክርስትና ብመሠረቱ ሕይወት ሓጐስን 
ለውሃትን ክኸውን ከምዘለዎ የዘኻኽረና። ከም እኖና 
እግዝእትነ ማርያም ንርእስና ተሓጒስና፥ ነቶም ብዝተፈላለየ 
ምኽንያት ሓጐስ ዝጎደሎም፡ ኣብ ቀረባን ርሑቕን ኮይኖም 
ዝጭነቑ፡ ዝጠምዩ፡ ዝበኽዩ፡ ዝፈርሁ፡ ዝጠራጠሩ፡ መሰሎም 
ዝተነፍጎም፥ ኣኅዋትናን ኣኃትናን ሓቀይና ሓጐስ ከነመሓላልፍ 
ድልየትን ክእለትን ክህበና ንለምን። 
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ዘጸናንዕ ብሥራት የስምዓ ኣሎ። ለይቲ ልደት፥“ዮም ፍስሓ ኮነ፣ 
በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ፣ እምቅድስቲ ድንግል፣ ውእቱ ኢየሱስ 
ክርስቶስ፥ ዘሎቱ ሰብኣ ሰገል ሰገዱ ሎቱ፡ ኣማን መንክር ስብሓተ 
ልደቱ”(ዘልደተ እግዚእነ፥ ኣንገርጋሪ)። ክርስቶስ ካብ ቅድስቲ 
ድንግል ስለዝተወልደ፡ ሰብኣ ሰገልውን ሰገዱሉ፥ ሎሚ ታሕጓስ 
ኮይኑ፥ክብሪ ልደቱ ከኣ ብሓቂ ኣገራሚ እዩ ዝብል መዝሙር 
ክንዝምር ከሎና እምበኣር ኢየሱስ ሕጻንን፡ እታ ንኲሉ ብምግራም 
ኣብ ልባ ተዋህልሎ ዝነበረት ኣዲኡን፡ ዮሴፍ ጻድቕን፡ እቶም 
ገርሀይናታት ንመድኃኒ ከሰግዱ ንቤተልሔም ዝመጹ ጓሶትን “ክብሪ 
ንኣምላኽ ኣብ ኣርያም፡ ሰላም ከኣ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎ እቶም 
እግዚኣብሔር ዚሕጐሰሎም ሰብ”(ሉቃ 2:14) ንበል።ትርጉም 
እዚ ሒዝናዮ ዘሎና ዓመት ውፉይ ሕይወትን፥ ብዛዕባ ስድራቤት 
ዘጽንዕን ዝጽልን ሲኖዶስ ጳጳሳትን ተገንዚብና ብሕጉስ መንፈስን 
ብትግሃትን ንጎዓዝ። እቲ ብልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ዘሓጐሰና 
ኣምላኽ ሰላም፥ ኣብ ዓድን፡ በረኻን፡ ወጻእን ሃገራትን፡ ንዘሎኹም 
ምእመናን፡ ታሕጓሱን ሰላሙን ርግኣቱን ይዓድልኩም።ንኲላትና 
ቡሩኽ በዓለ ልደተ ጥምቀት ይግበረልና። ዓመት ሓጐስን ቅሳነትን፥ 
ዓመትፍትሕን ሰላምን ፥ ዓመት ዕርቅን ኅውነትንከኣ 
ይኹነልና።ኣሜን። 
 
                                                                                                   + ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም 
                                                                                                          ጳጳስ ዘመንበረ ኣሥመራ 

ዝጎደሎም፡ ኣብ ቀረባን ርሑቕን ኮይኖም ዝጭነቑ፡ ዝጠምዩ፡ ዝበኽዩ፡ 
ዝፈርሁ፡ ዝጠራጠሩ፡ መሰሎም ዝተነፍጎም፥ ኣኅዋትናን ኣኃትናን 
ሓቀይና ሓጐስ ከነመሓላልፍ ድልየትን ክእለትን ክህበና ንለምን። 
እግዚኣብሔር ኣብዚ በዓላት ልደተ ጥምቀት ካባና ዝጽበዮ ክልተ ነገር 
እዩ። ቀዳማይ ነፍስወከፍና ልብና ኣንጺሕና ልብና ከፊትና ብታሕጓስ 
ብፍቕሪ ብትሕትና ክንቅበሎ ይደሊ። “ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙኅ 
ስለዝኾነ፥ ተሓጐሱ! ባህውን ይበልኩም”(ማቴ 5:12)። “እቲ 
እግዚኣብሔር ዚህበኩም ሓጐስ ኬበርትዓኩም እዩ እሞ 
ኣይትጒሃዩ” (ነህምያ 8:10) ዝብለና መድኃኒ ኣሎና።”ሽዑ ኦ 
ኣምላኽ ናብ መሠዊዕኻ ክኣቱ እየ፣ ንስኻ ናይ ደስታይን ታሕጓሰይን 
መሠረት ኢኻ፣ ኦ ኣምላኸይ፥ ብበገና ከመስግነካ እየ” (መዝ 
43:4)እቲ ኢየሱስካባና ዝጽበዮ ካልኣይ ነገር ከኣ ኣብ ዕለታዊ 
ሕይወትና፡ ንትምህርቱ ክንሰምዕ፡ንትእዛዛቱ ክንፍጽም እዩ። ኲላትና 
ከምእንፈልጦ፡ እዚ ንኣና ቀሊል ጒዳይ ኣይኮነን። ዳዊት እውን ኣብ 
መዝሙሩ፡“ብትእዛዛትካ ተሓጒሰ እየ እሞ፥ ከምዝፍጽሞ ግበረኒ። 
ሕግኻ ክፍጽም እምበር ናብ ስስዐ ገንዘብ ከይዝምብል 
ሓልወኒ”(መዝ 119:35-36)።“ሓጐስ ምድኅንካ ምለሰለይ፣ 
ፈትየ ክእዘዘካ ደግፈኒ” (መዝ 51:12)እናበለ ትእዛዛት 
መድኃኒና ክንፍጽም ናቱ ቀጻሊ ሓገዝን ደገፍን ከምዘድልየና ኣሚንና 
ክልምኖን ክንምህለልን የተባብዓና። ደጋጊምና እንተኃጣእና፡ 
እንተተጋገና፡ እንተሰሓትናውን ተስፋ ከይቆረጽና፡ ብጸጸትን ንስሓን 
ናብቲ ብምሕረትን ርኅራኄን ሀብታም ዝኾነ እግዚኣብሔር ክንቀርብ 
ንኽእል ኢና። ቅዱስ ጳውሎስውን “ብኃይሊ መንፈስ ቅዱስ፡ 
ኣዚኹም ብተስፋ ምእንቲ ክትህብትሙስ፣ እቲ ዝኣመንኩምዎ ናይ 
ተስፋ ኣምላኽ ኲሉ ሓጐስን ሰላምን ይምላእኩም”(ሮማ 
15:13):: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ክብል የጸናንዓናን የበራትዓናን። ኢሳይያስ ነቢይ“ሕጻን ተወሊዱልና፡ 
ወዲ ተዋሂቡና፥ ንሱ ከኣ ገዛኢና ኪኸውን እዩ። ንሱ ግሩም መኻሪ፥ 
ብርቱዕ ኣምላኽ፥ ዘለዓለማዊ ኣቦ፥ መስፍን ሰላም፥ ተባሂሉ ክጽዋዕ 
እዩ”(ኢሳ 9:6)እናበለ ዝተነበዮ ትንቢት ስለዝተፈጸመልና 
ብልደት መድኃኒና ኣዚና ክንሕጐስ ኣሎና። ስቓይን፥ በብዓይነቱ 
ፈተናን እንተገጠመናውን፥ ንኣምላኽና ሒዝና ኲሉ ክሓልፍ ምዃኑ 
ብምእማን፥ ምስ ዳዊት መዘምር ኮይንና፥ “ብሓውን ብማይን 
ሓለፍና፥ ሕጂ ግና ንስኻ ናብ ራህዋ ኣውፃእካና”(መዝ 66:12)
እናበልና ብጐይታ ንተሓጐስ። 
ሓጐስና ካብቲ ኣብ እግዚኣብሔር ፈጣሪናን ካብቲ ከድኅነና ሥጋና 
ለቢሱ ዝተወልደ፡ ወንጌል ድኅነት ዝሰበኸልና፡ ሞይቱ ተንሢኡ 
ዘድኃነና ኢየሱስ ክርስቶስን፥ ዕለት መጸ ብሀብታቱ ዝቕድሰናን 
ዝመርሓናን መንፈስ ቅዱስን ጥራይ ከምዝመጽእ ክንኣምን ኣገዳሲ 
እዩ። ካልኦት ምንጭታት ሓጐስ፥ሓለፍትን፡ መታለልትን፡ ኣዕነውትን 
እዮም። “ብእግዚኣብሔር ተሓጐስ፥ ልብኻ ዚደልዮ ንሱ ኪህበካ 
እዩ”(መዝ 37:4)። “ብእኡ ብእግዚኣብሔር እየ ዝሕጐስ 
ዘሎኹ እሞ፥ ብመዝሙረይ ባህ ይበሎ”(መዝ 104:34)
።“ንእግዚኣብሔር ብሓጐስ ተገዝእዎ፥ እልል እናበልኩም ናብኡ 
ምጹ” (መዝ 100:2)ዝብል ማዕዳ መዛሙር ዳዊት ነዚ እዩ 
ዘረድኣና። መድኃኒና ኢየሱስ  
ክርስቶስ ባዕሉውን“ሓጐሰይ ኣባኹም ምእንቲ ኪነብር፥ 
ሓጐስኩምውን ምሉእ ምእንቲ ኪኸውንሲ እዚ ነገርኩኹም”(ዮሓ 
15:11)። “ንሓጐስኩም ድማ ካባኹም ዚወስዳ ሓደ እኳ 
የልቦን”(ዮሓ 16:22)እናበለ ነቕ ዘይብል ምንጪ ሓጐስና መን 
ምዃኑ ይነግረና። ልደት መድኃኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እምበኣር 
እግዚኣብሔር ንዓለም ብዓይኒ ምሕረት ዝጠመተሉ፡ ንመላእ ዓለም 
ዝኸውን መልእኽቲ ሓጐስ ዘበሠረሉ፡ ንሕዝቡ ክበጽሕ ዝመጻሉ 
መዓልቲ እዩ። ብኣፍ ኢዮኤል ነቢይ ገቢሩ ንኲላ ምድርና፡ ሃገርና፡ 
“ኣንቲ ምድሪ ኣነ እግዚኣብሔር ዓብይ ነገር ገቢረልኪ እየ እሞ 
ኣይትፍርሂ፥ ተሓጐሲ ባህውን ይበልኪ” (ኢዮኤል 2:21)እናበለ 
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ዉፉይ ሕይወት 
ሕይወት ትንቢታዊ ምስክርነት እዩ 

(ብኣባ ግርማይ ኣብርሃ)    
1ይ ቅጽል 

ኣብ መበል 12 ምእተዓመት ዚነበረ ዊልያም በዓል ቅ. ቴዎድሮስ 
ዝተባህለ ሲታዊ መነኮስ፣ በቲ ሽዑ ዝነበረ መልክዕ ዉፉይ ሕይወት 
(ምንኩስና) ኪዛረብ ከሎ “ብነብያት ዝተነብረ... ብዮሓንስ መጥመቅ 
ዝተመልሰን ዝተሓደሰን” ይብሎ። 
እዚ መግለጺ’ዚ ዘገርም’ዩ፣ ኣብቲ ብርሃን ኣሕዛብ (LG) ኮነ፣ 
ኣብ’ታ ፍጽምቲ ፍቕሪ (PC) ዝተሰምየት ፣ ኣብ ክልቲኡ 
ብዉፉያት ዚዛረብ ሰነዳት ጉባኤ ኣይጥቀመሉን። ድሕሪ ጉባኤ ኣብ 
ዘሎ ዓመታት ኣብ ዚወጸ ሰነዳት ግን ፣ እዚ ኣበሃህላ’ዚ ኣዝዩ 
ዝበለጸን ዝተመርጸን መግለጺ ኮይኑ ከምዝቐረበ ግን ኣየጠራጥርን፣ 
ኣብ ደቡብ ኣመሪካ Medellin ኣብ ዝተባህለ ጉባኤ (1968) ጀሚሩ 
ዝማዕበለ እዩ። “ኣብ ታሪኽ ቤተክርስትያን እዚ ውፉይ ሕይወት 
ሎሚ ኮነ ወትሩ ትንቢታዊ ተልእኮን ናይ መጻኢ ምስክርነትን 
ዕማም ከምዘለዎ ብቑዕ ምኽንያት ኣሎ”። 
ኣብ 1974 ዓ.ም.ፈ. ድማ ር.ሊ.ጳ ብፁዕ ጳውሎስ 6ይ ንተኸተልቲ 
ዉፉይ ሕይወት ብጥብቂ ዘማሕጸንዎም (ቁ.69) ነቲ ናይ “ብፁዕና” 
ትምህርቲ ወንጌል ብሡረ መሠረቱ ንኺነብሩዎ እዩ። 
ኣብ 1980 ድማ እታ ብዉፉያት እትሓልን እትከታተልን ክፍሊ 
ቅድስት መንበር ኣብ’ቲ “ ዉፉያትን ምዕባለ ደቅሰባትን” ዚብል 
(Religiosi e promozione umana) ሰነድ፣ ናይ’ዚ ዉፉይ ሕይወት 
ቀንዲ መግለጺ እቲ ትንቢታዊ ሕይወትን ምስክርነትን ምኳኑ 
ይገልጽን ይረጋገጽን። 
ብዝበለጸን ወግዓዊ ብዝኾነ ኣገባብን ነቲ መግለጺ’ዚ ዝተጠቕሙሉ 
ግን እቲ ብ1994 ዝተገብረ ንዉፉይ ሕይወት ዚርኢ ሲኖዶስ እዩ። 
ኣብ’ቲ መሰናደዊ ሰነድ ቁ.64 ሓደ ዓንቀጽ “ነዚ ልዑልን 
ትንቢታዉን ምልክት” ዚብል ኃይለ-ቃል ይጥቀመሉ፣ 
በዚ ዓይነት’ዚ ድማ ከም ውጺኢቱ ኣብ’ቲ “ዉፉይ ሕይወት (Vita 
Consecrata) እትብል ዓባይ መልእኽቶም እቶም ዓቢይ ር.ሊ.ጳ 
ቅዱስ ዮሓንስ ጳውሎስ 2ይ (ኣብ ቁ. 84) ናይ ተልእኮ ዉፉይ 
ሕይወት ቀንዲ መግለጽን መርኣያን ገቢሮም፣ ነዚ ነቢያዊ መደብ 
የቕርብዎ። “መንፈስ ቅዱስ ንመላእ ቤተክርስትያን ኣብ ዝዓደላ፣ 
ኣብ’ቲ ናይ ክርስቶስ ነቢያዊ ዕማም ዘሳትፍ ፍሉይ መልክዕን 
መሥርዕን” ኪብሉ ይገልጹዎ። (ቁ.84 VC) 
 
ውፉያት ነዚትንቢታዊ ተልእኮኦም ብኸመይ ይፍጽምዎ? 
  
 ኣቐዲምና ከም ዝበልናዮ፤ እዚ ዉፉይ ሕይወት ነቢያዉን 
ትንቢታውን ገጻት ዘለዎ ኪኸውን እንተተደልዩ፤ ናይ ሕዝቢ 
እግዚኣብሔር ኣባልን ኣካልን ብምዃኑ ጥራሕ እዩ። ኣብ 
ቤተክርስትያን ዘሎ ብምዃኑ እዩ። ኣብ ቤተክርስትያንን ኣብ መንጎ 
ደቂ ሰባትን ነዚ መልክዕ ትንቢታዊ ሕይወት ኪነብሮን ከነጽሮን 
ዓቕሚ ስለዘለዎ እዩ።  
 ልክዕ  ከምቲ ኣምላኽ ብነቢያትን ብኽርስቶስ ወዱን ገቢሩ 

ንደቂሰባት ዝተዛረቦምን ዝቐረቦምን፤ ልክዕ ብኸምኡ ኪፍጸም 
እንተኾይኑ፤ ዉፉያት ከኣ ኣሠርን መሥመርን ነብያትን 
ክርስቶስን ኪሕዙ ኣለዎም። እዚ ድማ ኣገባቡን መደቡን ከመይ 
ምዃኑ ክንገልጾ ናይ ግድን እዩ። ንዉፉያት ኣሠር ነብያትን 
ክርስቶስን ንምኽታል ናይ መደብ ኣምላኽ ምልክትን 
ትእምርትን ንምዃን እንታይ የድልዮም? 

1. ብቕዓትን ተኣማንነትን ዘለዎ ሕይወት። 
2. ንኽርስቶስ ዝጠመተ ሕይወት።  
3. ጸጋ ኣምላኽ ዝዓዘዞ ሕይወት።  

 

1. ብቕዓትን ተኣማንነትን ዘለዎ ሕይወት፤ 
ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉን ዉፉይ ሕይወት እምነት እንተዉደቀላ 
ብቕዓት ናይ ብሓቂ ዉፍይትን ተኣማኒትን ኮይና ክትርከብ ኣለዋ። 
ልክዕ ከምቲ “ብሥልጣን” ዚምህር ነቢይ ወይ ክርስቶስ፤ ከም’ቲ 
መምህራን “ይብልዎ” ኢሉ ዚምህር ዘይኮነስ፤ ብምሉእ ክእለት 
ዚምህር ኣዩ፤“ከም ጸሓፍቶም ዘይኮነስ ሥልጣን ከምዘለዎ ይምህሮም 
ስለዝነበረ እቶም ሕዝቢ ብትምህርቱ ተደነቑ” (ማር.1፣22)። 
ስለ’ዚ ክርስቶስ ተቐባልነትን ኣድናቖትን ዝረኸበ፤ ቃላቱን ንሰባት 
እምንቶኦም  ኣብኡ ከምዘውድቑ ስለ ዝገበረ እዩ። 

 
 

 
 

ዉፉያት ነዚ ተቐባልነትን ተኣማንነትን ብኸመይ ከጥርይዎ 
ይኽእሉ? 

 ቅድሚ ኩሉ ነቲ ዚብልዎን ዚኣምንዎን ብጭቡጥ ኪገብርዎን 
በብዕለቱ ኪነብርዎን ከለዉ እዩ። 

 ነቲ ብቓል ዚምህርዎን ንኻልኦት ዘመሓላልፍዎን፤ ንርእሶም 
ብሕይወቶም ዚነብርዎ ከስተማቕርዎን ከለዉ፤ 

 ብወንጌል ስለዝተለወጡን ስለዝተሓደሱን ንኻልኦት ወንጌል 
ኪሰብኩ ከለዉ፤ 

 ብእምነት ስለዝበርሁ ንኻልኦት እምነት ከስፍሑን 
ከመሓላልፍን ከለዉ፤ 

 ነቲ ሓዲስ ትእዛዝ ፍቕሪ፤ ብግብሪ ስለዚነብርዎን ናብ ካልኦት 
ክዝርግሕዎ ከለዉን እዩ። 

 ናይ ክርስቶስን ነብያትን ሥልጣንን ክእለትን እንክንብል 
እንታይ ማለትና ኢና? 

 ከም ሓደ ተጽዕኖ ዚገብር ወይ  ዘስገድድ ሥልጣን ወይ 
ሓይሊ ዘይኮነስ፤ እቲ ቓል ተቐባልነትን ተኣማንነትን 
ከምዚረክብ/ከምዚስሕብ ዚገብር እዩ፤ ኪነጽግዎ ብዘይክእልሉ 
መንገዲ፤ ብቓልን ብተግባርን ክወሃሃድ ከም ዚኽእል ምግባር 
ማለት እዩ። (ኤርምያስ ንኣምላኽ ”ጠቢርካኒ….ይብሎ)።   

 እታ ኣብ ዉፉያት ዘላ ተስፋ ሰሓቢትን ማራኺትን ኮይና 
ኣብ’ቲ ኩሉ ዚግበር ናይ ዕለታዊ ሕይወት ርክባት መኣዛ 
ክርስቶስ ምዝርጋሕ ማለት እዩ።                       

 ንሕና ናይ ክርስቶስ ጥዑም (ሽታ) ኢና ምባል ምስ ዚኽእሉ፤
  ስለምንታይ  ኢና ነዚ ብምፍጻም ዘይተዓወትና 
ዘይሰጎምና? ዚብል ሕቶ ወይ ኣተና ኪህሉ ይኽእል።     

 ወንጌል ንምስባኽ ቅሩብ ዚኣክል (ተኣማንነት) ክነሱ ፤ ብዙሕ 
ኃይልን ቃልን ነፍስስ ደኣ ከይንኸውን?(Overaction) 

 ኣገልግሎት ንምሃብ’ውን ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ኃይልን ክእለትን 
ሰብ ደኣ ንጥቀም ከይንህሉ?                        

 ኣብዝን ኣብትን ንኽንህሉ፤ እንገብሮ ላዕልን ታሕትን ዝተጋነነ 
ደኣ ከይኸውን?              (ይቕጽል).......... 

 
ዕለት ሰብዉፉይ ሕይወት  

 
ዕለት 2 ለካቲት  መዓልቲ ሰብ ዉፉይ ሕይወት ብምንባሩ ካብ 28-
29 ጥሪ ጸሎት ምእንቲ ሰብ ዉፉይ ሕይወት ኣብ ርእሰ ኣድባራት 
ኪዳነምሕረት ተኻይዱ፣፣ ኣብዚ ብዙሓት ሰብ ውፉይ ሕይወት 
ዝተረኽብሉ መደብ ጸሎት ሣልስቲ “ስድራቤትን ውፉይ ሕይወትን” 
ብኣባ ኮኾበ ተወልደ፣ “ውፉይ ሕይወት ንምስክርነት” ብእናቴ 
ትንሣኤ ኃ/ማርያም ክልተ ኣስተምህሮታት ተዋሂቡ፣፣ 
 
 

መመረቐታ ሓዲስ ሕንጻ መወልዳን ዛግር 
 

ኣብ ዛግር ብደናግል ቅ.ሓና ዝካየድ ንነዊሕ ዓመታት ንሕዝቢ  እቲ 
ከባቢ ዘገልገለ፣ ናይ ቤተክርስትያን ሕክምና ምህላው ይፍለጥ። እዚ 
መደበር ጥዕና ብቤተክርስትያን እናተመርሐ ብቑዕ ሕክምናዊ 
ኣገልግሎት ዝህብ እኳ እንተኾነ፣ ንዝያዳ ዝሰፍሐ ኣገልግሎት 
ኣገዳስነቱ ተራእዩ፣ ንኣገልግሎት ሕክምና መወለዳን ዝውዕል 
ተወሳኺ 7 ክፍልታትን 2 ዓይኒ ምድርን ተሃኒጹ ብ22 ለካቲት 
2015 ተመሪቁ። 
ኣብቲ ብመስዋዕተ ቅዳሴ ዝጀመረ መደብ መመረቕታ ህየንተ ጳጳስ 
ኣባ ከሰተ ገ/ዮሓንስ፣ ቆሞስ ኣባ ዮናስ ንጉሠ፣ ሓለቃ ደናግል 
ቅ.ሓና እናቴ ኣብርሀት ሰሎሞን ከምኡ’ውን ሰበስልጣን መንግሥቲ 
ኣመሓደርቲ ንኡስ ዞባን ዓድን ከባብን፣ ሓላፊ ሚንስትሪ ጥዕና ዞባ 
ማእከል ዶ/ር ተስፋይ ተረኪቦም ነይሮም። መግለጺታት ሓጎስ’ውን 
ቀሪቡ። 

ዓመተ   ዉፉይ   ሕይወት 
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እግዝእትነ-ማርያም  
ተቐባሊት ብርሃን፣ አደ 

ስደተይናታትን ጸግዒ ኃጥኣንን 
(2ይን  መወዳእታን ቅጽል) 

 

ሾብዓተ ሓዘናት ናይ እ.ማርያም      

    ትንቢት ናይ ቅዱስ ስምዖን “እነሆ እዚ ሕጻን እዚ አብ እስራኤል 
ንብዙኃት ምኽንያት ምውዳቖምን ምትንሣኦምን፣ ከምኡ’ውን 
ዘይቅበሉዎ ምልክትን ክኸውን ዝተመደበ እዩ። ንኣኺ ከኣ ሓሳባት 
ልቢ ብዙኃት ምእንቲ ክግለጽ፣ ኃዘን ከም ሰይፊ ኮይኑ ንልብኺ 
ክስንጥቖ እዩ። (ሉቃ.2፣34-35) 
1. ስደት ንግብጺ (ናብ ደብረ-ቁስቋም) “ሄሮድስ ነዚ ሕጻን 

ክቐትሎ ይደሊ አሎ’ሞ ተንሥእ፣ ነዚ ሕጻንን ነዲኡን ሒዝካ 
ናብ ግብጺ ህደም፣ አነ ክሳብ ዝነግረካ ከኣ፣ አብኡ ጽናሕ።” 
በሎ። (ማቴ.2፣13-14) 

2. ኢየሱስ ወዳ አብ ቤተ-መቕደስ ካብ ቅድሚ ዓይና ምኽዋሉ 
(ሉቃ.2፣43-45)  

3. እናተሳቐየ ከሎ፣ አብ መንገዲ ቀራንዮ ምስ ኢየሱስ ወዳ 
ምርኻባ (4ይ ምዕራፍ ናይ ፍኖተ-መስቀል)  

4. ስቕለት ወዳ (ሉቃ.23፣26-34)  
5. ካብ መስቀል ከውርዱዎ ከለዉ (መ.13 ምዕራፍ ናይ ፍኖተ-

መስቀል 
6. ሓመድ-ድበ ናይ ወዳ /ማር.15፣33-ፍ/, (መ.14 ምዕራፍ ናይ 

ፍኖተ-መስቀል) 
 

(እዚ ናይ ሾብዓተ ሓዘናትን ሾብዓተ ጸጋታት እ.ማርያም ካብ Our 
Lady of The Rosary Library, 4016 Preston Hwy.,Louisville, 
KY 40213 Olrl.org ዝተረኽበ እዩ።) 
 
ዜማ=“ኪዳነ-አምላክ ማርያም፣ ወተስፋ-መድኃኒት ዘዓርብ፣ /2ግዜ/ 
 አመ እምገነቱ፣ ተሰደ በኃዘን ዕጹብ።” (መክልዓ ኪዳነ-ምሕረት) 
ብደረጃ ቅድስቲ ቤተ-ክርስቲያን፣ አርእስተ-ሊቃነ-ጳጳሳት 
ንእግዝእትነ-ማርያም ዝተአወጀ ሠለስተ ዓበይቲ ዓናቕጸ ሃይማኖት 
አለዉ። 
1. እ.ማርያም ጸዋሪተ-አምላኽ /Theotokos/ ምዃና፣ ብ431 አብ 

ጉባኤ ኤፈሶን ብዕሊ ተኣዊጁላ። 
2. ር.ሊ.ጳ. ፕዮስ 9ይ ንጽንሰታ እ.ማርያም ብዝርኢ ብ1854 ዓንቀጽ 

ሃይማኖት ኮይኑ ብወግዒ ተኣዊጁላ። 
3. ር.ሊ.ጳ. ፕዮስ 12 ንፍልሰታ እ.ማርያም ብዝርኢ ብ1950 ዓንቀጽ 

ሃይማኖት ኮይኑ ብወግዒ ተኣዊጁላ። 
 
አበው ሃገርና በዚ ኩሉ ከኣ ዕብየታን ክብራን፣ አማሊዳ እተስልጦ 
ጸጋታትን ተኣምራትን ብምግንዛብ  “ክብርቲ ይእቲ ማርያም፣ 
ወኣልቦ ዘይከብር እምኔሃ እምታሕተ እግዚኣብሔር።” ትርጉሙ 
እ.ማርያም አብ ትሕቲ እግዚኣብሔር አምላኽ፣ ካብኣ ዝኸብር 
ዘየልቦ ክብርቲ እያ ክብሉዋ ይርከቡ። 
 
“በኪዳንኪ ማርያም ኃጣውእየ ደምስሲ”ማለት እ.ማርያም 
ንኃጢኣተይ ብኪዳንኪ ጌርኪ ድምስሲ። 
ማርያም ድንግል ትምክሕትነ ወእሙ ለእግዚእነ ኪዳንኪ ኃይልነ 
ወጸወነነ።  
 
እ.ማርያም ንሓደ ኃጥእ እትገብሮ ናይ ጸጋ ጉንዖ ዝገልጽ ጸሎተ 
አበው ብከምዚ ዝስዕብ ንርዳእ። 
“ሰላም ለከናፍርኪ በእንተ ኃጥእ ሰአላ፣ 
እምሃበ አምላክ መሓሪ ኪዳነ ምሕረት ወመሓላ፣   
እስከ ጎልጎልታ ማርያም አመ ገይሶትኪ እምገሊላ፣ 
ለጽድቀ ዛቲ ኪዳንኪ ለለይከውን በዓላ፣ 
ዲበ-ርእሰ ኃጥእ ገብርኪ አንብሪ አክሊላ።” (መልክዓ ጉባኤ) 

ማለት፣ ነተን ምእንቲ ኃጥእ ዝልምና ከናፍርኪ ሰላም፣ ካብቲ 
መሓሪ አምላኽ ኪዳን ናይ ምሕረት ዝመሓላ፣ ካብ ገሊላ 
አትሒዝኪ ክሳብ ጎልጎልታ ዝኸድኪ ማርያም፣ ንጽድቂ’ዛ ኪዳንኪ 
ዝኸውን በዓላ፣ አብ ልዕሊ ርእሲ ናይ ኃጥእ አኽሊልኪ አንብሪ 
ማለት እዩ። አብ ማኅሌተ ጽጌ ሰቆቃ ወድንግል እውን “ማርያም 
ነበረት ተኃዝን ጥቀ በእንተ ኩሎሙ ኃጥኣን።” ማለት እ,ማርያም 
ምእንቲ ኩሎም ኃጥኣን አዝያ ትሓዝን ነበረት። ይብለና፣፣  
 
ጸሎታ ለማርያም ወስእለታ ያድኅነነ እመዓተ ወልዳ። ጸሎትን 
አማልድነትን እ.ማርያም ካብ መዓት ወዳ የድሐንና። 
 
ጸሎታ ለማርያም ለነፍሳተ ሙታን ያድኅኖሙ እመዓተ ወልዳ 
ጸሎትን አማልድነትን እ.ማርያም፣ ንነፍሳት ሙታን ካብ መዓት ወዳ 
የድሕነን ጸሎታ ለማርያም ወስእለታ ለሕዝበ ክርስቲያን ያድኅኖሙ 
እመዓተ ወልዳ። 
ጸሎትን አማልድነትን እ.ማርያም፣ ንሕዝበ ክርስቲያን ካብ መዓት 
ወዳ የድሕኖም፣  ጸሎታ ለማርያም ወስእለታ ለጳጳስነ ወለንጉሥነ 
…. ይዕቀቦሙ እመዓተ ወልዳ። ጸሎትን አማልድነትን ማርያም 
ንጳጳስናን ንጉሥናን ካብ መዓት ወዳ የድሕኖም። 
 
ጸሎታ ለማርያም ወስእለታ ለሃገሪትነ……..ይዕቀባ እመዓተ ወልዳ። 
ጸሎትን አማልድነትን ማርያም፣ ንሃገርና……ካብ መዓት ወዳ 
የድሕና።  
 
አደታትና ከኣ፣ ብዛዕባ እ.ማርያም ካብ ሕሉፍ ፍቕሪ ተላዒለንን፣ 
አብ ጽጉም እዋን ምስተረኽባ ዝሓታኣን፣ ንእትገብረለን ጸጋታት 
ከመስግናን ብማለት ብመሳጢ ዜማ መልክዕ ገቢረን ካብ ዝገልጻኦ 
ናይ ምህልላ ቃላተን ንምጥቃስ፣- 
 ሳላ ኪዳነ-ምሕረት፣ካብ ሰማይ መጺኡና ብምድሪ ድሕነት። 
 ሳላ ኪዳነ-ምሕረት፣ወጊሓ መሬት። 
 አደና በዓልቲ ኪዳን፣ተስፋ ኢኺ ንምኑናን። 
 ነደይ ኪዳነ-ምሕረት፣ዝለመነ እነኹ’ኳ አነ። 
 አንቲ’ደየ አደየ፣ፈሊጥክዮ’ለኺ ናይ ልበየ። 
 አሰየ አሰየ ማርያም ኮይና ዋሕሰየ። 

 
ስለዚ አብ መጨረሻ፣ ነዚ አብ ኃጢኣት ተሸሚሙ ዝርከብ (አማንን 
ዘይአማንን) ዓለም፣ እትልምን አደ ከም ዘላ ፈሊጥና፣ ናብኣን ናብ 
ወዳን ገጽናተመሊስና ክንጥምት፣ ሎሚ እቲ ዝዓበየ ናይ ምሕረት 
ዕድመ ዝቐርበልና ዘሎ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግበኣና። ቅ.በርናርዶስ 
“ብኪዳንኪ ተመጎስኩ፣ እንካብ ጌጋ ተመለስኩ፣ ብምሕረትኪ 
ተፈወስኩ። ዝብሎ ክንዝክር ሓጋዚ እዩ። 
 
ነቲ ዓቢይ ፍጻሜ ተኣምራት ናይ ቃና ዘገሊላ እናሓሰብና፣ በብቲ 
ዝህልወና ግላውን ሓባራውን ዓቕሊ ጽበት፣ ጭንቂ፣ ሻቕሎት ኩሉ 
ብኣአ አቢልና ናብ ወዳ ክተብጽሓልና፣ ብልቢ እናጸለና፣ ናይ 
ሕይወትና ለውጢ ክንገብር እናጸዓርና ንለምና፣ ከምእተስልጠልና 
ከኣ አይንጠራጠር። 

 
ተቐባሊት ብርሃን፣ አደ ስደተይናታትን፣ ጸግዒ ኃጥኣንን፣ኪዳን ናይ 
ምሕረትን ሰላምን ዝኾነት እ.ማርያም ንሃገርናን ዓለምናን ካብ 
ኢየሱስ ወዳ ሰላም ተማልደልና። አሜን። 
 
 
አባ ሃይለ ተስፋማርያም (ውጻእ-መዓት) 
ዘማሕበረ-ልኡካን  
አሥመራ 2014 ፈረ.-2007 
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መብጽዓ ደናግል ሕያዋይ ሳምራዊ 
ብዕለት 14 ለካቲት 2015 ዓ.ም ኣብ ደናግል ሕያዋይ ሳምራዊ፣ 
ሕጂ፣ ዉን ኣምላኽ ብጸዋዕታ ስለዝባረከን ዓቢይ ሓጐስ’ዩ ዊዒሉ። 
ኣብዚ ዕለት ኣርባዕተ ደናግል ሕያዋይ ሳምራዊ ብንኡስ መብጽዓ 
ናብ ኣምላኽ ተወፍየን። ንሳተን ከኣ፣- 
 

ተመካሪት ዘቢብ ብያኑ 
ተመካሪት ገርጊስ ተኽለማርያም 
ተመካሪት ጽገወይኒ ዑቕባልደት 
ተመካሪት ምንያ ሑሴን እየን። 
 

እቲ ሥርዓተ መብጽዓ ብጳጳሳዊ መስዋዕቲ ቅዳሴ ብብፁዕ ሊቀ ጳጳስ 
ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም ጳጳስ ሰበኻ ኣሥመራ ኣባላት 
ማኅበር ወለድን ቤተሰብን ፈተውትን 10 ለባስያን ካህናትን  
ደናግልን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ መካነ መንበር ኪዳነ ምሕረት 
ኣሥመራ ብምዕሩግ ኣገባብ ተፈጺሙ። ናይ ዕለቱ ንባባት ድሕሪ 
ተነቢቡ ከኣ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ መንግሥተኣብ “ኣብ ዘስምዕዎ 
ስብከት “ኢየሱስ ናብ እምባ ደይቡ ነቶም ዝደልዮም ፣ ጸውዖም፦ 
ንሳቶም ከኣ ናብኡ መጹ። ምስኡ ምእንቲ ክኾኑን ኪሰብኩ ምእንቲ 
ኺልእኮምን ዓሰርተ ክልተ “ሓዋርያት” ሾመ። ሕሙማት ከሕዉዩን፣ 
ኣጋንንቲ ኼውጽኡን ድማ ሥልጣን ሃቦም” ዝብል ቃል ቅዱስ 
ወንጌል ጠቒሶም፣ ኢየሱስ “መንግሥተሰማይ ቀሪባ’ያ ተነስሑ” 
እናበለ ክሰብኽ ጀመረ ብግብሪ ከኣ ዝጠመዩ እናዓንገለ፣ ዝሓመሙ 
እናሕወየ፣ ካብ ባርነት ኣጋንንቲ ናጻ እናኣውጽአ፣ ካብ ዓዲ ናብ 
ዓዲ እናተመላለሰ፣ ብሥራት መንግሥቲ ኣምላኽ ከበስር ከሎ 
ብዙሓት ይስዕብዎ ነበሩ። እዚ ሎሚ እንፍጽሞ ዘሎና ስርዓተ 
መብጽዓ ዉፉይ ሕይወት ከኣ ብክልተ ዓበይቲ ምኽንያት እዩ።  
 
እዘን ኣርባዕተ ደቅና ከምቲ ንሓዋርያት “ምስኡ ምእንቲ ክኾኑ” 
ዝጽዉዖም ምስ ክርስቶስ ጥቡቕ ዝምድና፣ ጥቡቕ ዕርክነትን 
ምሕዝነትን ክህልወን ናይ ልቡ ክፈልጣ ንሱ ከኣ ክፈልጠን ምስኡ 
ክዋስኣ ኢየን ብመብጾዓ ድንግልና፣ ድክነት፣ ተኣዝዞ ዝውፈያ 
ዘለዋ፣ እዚ ምስ ገበርና ኢና ከኣ እቲ ካልኣይ ምክንያት ማለት 
እቲ እንገብሮ ኣገልግሎት ሕሙማት  ይኹን ካልእ ኣገልግሎት 
ፍርያም ዝኸውን። ሽዑ ኢና ብቃልን ብግብርን መሰኻኽር ክንኸውን 
እንኽእል። ኢየሱስ ሓንሳብ ምስ ጸውዐ ኣይጠልምን ኢዩ። ካባና 
ኣይርሕቕን ኢዩ። ሎሚ’ውን ብዙሓት ኣጋንንቲ፣ ርኩሳት 
መናፍስቲ፣ ናይ ትዕቢት፣ ቅንኣት፣ ሃኬት፣ ከምኡ’ዉን 

ኣፍኣዉያን ኣጋንንቲ ንሰብ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ከይነብር 
ዝሃስዩዎ 
ሕማምን ድኽነትን ኣለዉ። እምብኣር ንሕና’ዉን ከምቲ ሕያዋይ 
ሳምራዊ ሕይወት እቲ ዝተገፍዐ ሰብ ዘድሓነ፣ ተልእኮና ንሱ’ዩ፣ 
ንኻልኦት ከነገልግል ኢዮ’ሞ “የፈጽምክን” ኢሎም። ንማኅበር ከኣ 
ኣብዚ ሓጺር ዕድመኽን ኣምላኽ ብዓቢይ ህያብ ጸዋዕታ 
ስለዝባረኸኽን እናኣመስገንና ዓቢይ ሓላፍነት ስለዝኾነ ከምቲ 
መንፈስ ማኅበር ክትነብራ ኣምላኽ ይሓግዝክን ኢሎም። 
 

ስዒቡ ከኣ እቲ ስርዓት መብጽዓ ኣብ ቅድሚ ብስም ቤተክርስትያን 
መብጽዓአን ዝተቐባሉ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ መንግሥተኣብን 
ወኪል ጠቕላሊት ሓለቃ እናቴ ኣብርሀት ርእሶምን ደናግልን 
ምእመናን ብጽቡቕ ኣገባብ ተፈጺሙ። 

 
   

ኣስተምህሮ-ንመንፈሳውያን ማኅበራት 
ምእመናን 

ዝሓለፈ ሰንበት 15 ለካቲት 2015 ዓ.ም ብመሠረት መርሓ ግብር ትግባረ 
ሲኖዶስ ብቤት ምኽሪ ካቶሊካውያን ምእመናን ሰበኻ ኣሥመራ ዝተዳለወ 
“መንፈሳውነት መንፈሳውያን ማሕበራት” ዝብል ኣስተምህሮ ንኣባላት 
ወከልቲ ኣብ ቁምስናታት ኣሥመራ ዝርከባ 20 መንፈሳውያን ማሕበራት 
ተዋሂቡ። 
 
ነዚ ኣስተምህሮ ዝሃቡ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም፣ 
ንኣበጋግሳ መንፈሳዊ ማሕበርን ህሉው ኩነታትን ንምግላጽ፣ ካብ ነዊሕ 
ግዜ፣ ካቶሊካውያን ቁምስናታት ሰበኻና ብዝተፈላለየ መንፈሳውያን 
ማኅበራት ዝቆማ እየን ዝነበራ። ነፍስወከፍ ካቶሊካዊት ስድራቤት ኣብ 
ዝመረጸታ መንፈሳዊት ማኅበር ክትኣቱ ትሕዝቲ እያ ነቢራ። እዚ ከኣ 
ነፍሲወከፍ ስድራቤት ምስ ኩሎም ኣባላት ኣድላዩ መንፈሳዊ ጉስነት 
ምእመናን ክትረክብ ብዝብል ናይ ቤተክርስትያን ሓልዮት እዩ። ገና ሕጂ 
ዉን ብዙኃት ቁምስናታትና ብመንፈሳዉያን ማኅበራት ዝቆማ እየን። 
 
ኣብ ሓንቲ ቁምስና ዝርከባ ስድራቤታት ምእመናን ክርስቶስ ኣብ ትሕቲ 
ጽላል ኩስሚ (ቁምስናን)፣ ካልኦት ቅዱሳንን መላእኽትን በብዓሰርተ ክልተ 
ስድራ ተጠርኒፈን፥ ወርሒ ወርሒ ከኣ እቲ መሪሕነት ወይ ኣገልግሎት 
ብፍላይ ንሓንቲ ስድራ ይወሃብ እሞ እቶም ኣባላት ማኅበር ኃቢሮም ቃል 
እግዚኣብሔር ይሰምዑ፣ የስተንትኑ፣ ይጽልዩ፥ ብኃባር ኣብ መስዋዕቲ 
ቅዳሴን ኣብ ምሥጢራትን ይሳተፉ፣ ብኃባር ናይ ነፍስን ናይ ሥጋን ናይ 
ምሕረት ስራሓት ይፍጽሙ። በዚ ምኽንያት እቲ ማኅበር ዚብል ስያሜ ናይዚ 
ኃቢርካ ምጽላይን፣ ምስራሕን፣ ምጕዓዝን መግለጺ ኮይኑ ተረኺቡ። እዘን 
ማኅበራት እዚኣተን ብስም መድኃኔ ዓለም፣ ብስም ኪዳነ ምሕረት፣ ብስም 
ማርያም፣ ብስም ቅዱስ ዮሴፍ፣ ብስም ሚካኤል ሊቀ-መላእክት፣ ብስም 
ገብርኤል መልኣኽ፣ ብስም ቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን፣ ብስም ቅዱስ 
እስጢፋኖስ፣ ብስም ቅዱስ ኣቡነ ያዕቆብ፣ ብስም ብፁዕ ገብረሞካኤል 
ወዘተ…ይጽዉዓ። እዚ ዝግበር ከኣ መንፈሳዉነተን ንጹርን፣ ዓሚቚን 
ምእንቲ ክኸውን እዩ። ይኹን እምበር ኣብዚ ዝኃለፈ ሓያሎ ዓመታት 
መንፈሳውያን ማኅበራትና ተዳኺመን፣ ኣባላተን እናወሓዱ፣ ከምኡ’ዉን 
ካብቲ እዉነተይና ትርጉም ናይ መንፈሳዉያን ማኅበራት ወጻኢ ክኸዳ 
ስለዝጀመራ እንደገና ብዕቱብ ክሕደሳን ክበራበራን ይግባእ ኢሎም። 
 
ቀጺሎም ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ ካብ መጽሓፈ ግብረ ሓዋርያት “እቶም ዝኣመኑ 
ኵሎም ብኃባር ነበሩ። ዘለዎም ኵሉ ከኣ ብርኪ ነበረ። ንሳቶም ከኣ መሬቶምን 
ጥሪቶምን ሸይጦም ንኵላቶም ከከም ዘድልዮም ይመቕልዎም ነበሩ። ኣብ 
ጸጽባሕ ኣብ ቤተመቅደስ ከየቋረጹ ብኅብረት ጸኒዖም ይእከቡ ነበሩ ኣብ 
ኣባይቶም እንጌራ እናቖረሱ ከኣ ብታሕጓስን ብግሩህ ልድን ኣብ ሓደ 
መኣዲ ይሳተፉ ነበሩ።  ንኣምላኽ የመስግኑ ነበሩ፣ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሕዝቢ 
ድማ ሞጎስ ነበሮም። እግዚኣቢሔር ከኣ ዚድኅኑ ኣብ ጸጽባሕ ናብታ ማኅበር 
ይውስኽ ነበረ ”።  ዝብል ጠቒሶም ብዛዕባ ኣርባዕተ ኣዕኑድ ሓደ መንፈሳዊ 
ማኅበራት ጥቕስታት ቅዱስ መጽሓፍ ኣሰንዮም እንክገልጹ፣  እቲ 
መጀመርያ ዓንዲ ኃቢርካ ትምህርተ ሓዋርያት ማለት ቃል እግዚኣብሔር 
ምስማዕ እዩ። ከመይ “እምነት ካብ ምስማዕ እያ፣ እቲ ዚስማዕ እዉን ቃል 
ክርስቶስ እዩ” (ሮማ 10፣17)። ቆሞሳት፣ ደናግል፣ መማህራን ትምህርተ 
ክርስቶስ ክምህሩኽም፣ ቃል ኣምላኽ ከስምዕኹም እንተደሊኹም ብማኅበር 
ክትጥርነፉ ይግባእ። እቲ ካልኣይ ዓንዲ ኃቢርካ ኣብ መስዋእቲ ቅዳሴ 
ምስታፍ እዩ። “ኣብ መኣዲ ምሳቶም ምስ ተቐመጠ ድማ እንጌራ ኣልዒሉ 
ባሪኹ ቆሪሱ ሃቦም፣ ሽዑ ዓይኒ ልቦናኦም ተኸፈተ እሞ ኣለለይዎ” (ሉቃ 
8፣21)። ሣልሳይ ዓንዲ ማኅበር ክርስትያን ኃበራዊ ጸሎትን ዉዳሴን እዩ። 
“መዝሙርን ቅኔን መንፈሳዊ ዜማን ብምስጋና ንኣምላኽ  ብልብኹም 
እናዘመርኩም፣ ንሓድሕድኩም ክትምህሩን ክትምዕዱን ከሎኹም ቃል 
ክርስቶስ ብኩሉ ጥበብ መሊኡ ይኅደርኩም” (ቆላ 3፣16)። እቲ ራብዓይን 
መጨረሽታን ዓንዲ ድማ ፍቕሪ ሕድሕድን እቲ ፍረኡ ዝኾነ ኅብረትን 
ግብረ ሰናይን እዩ። “ኣደይን ኣኅዋተይንሲ እዞም ንቃል ኣምላኽ ዚሰምዕዎን 
ዚትግብርዎን እዮም” (ሉቃ 8፣21)። “ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ 
ዚገብር ደኣ እምበር፣ ጎይታይ፣ ጎይታይ ዚብለኒ ኩሉ ናብ መንግሥተ 
ሰማይ ኣይኣቱን እዩ”(ማቴ 7፣21) ክብሉ ኣረዱኡ።   
 
ኣብ መወዳእታ ከኣ ጭርሖ  ሰበኻና፣ “ሰበኻ ኣሥመራ ከም ሓንቲ 
ሥምርቲ ስድራ” እዩ ዝብል። እዚ ማለት ከኣ ሰበኻና ብመላኣ ብብዙኃት 
መንፈሳዉያን ማኅበራት ዝቖመት ሓንቲ ዓባይ ስድራ ወይ ማኅበር እያ። 
ሰበኻዊ ጸሎትና እዉን፣ “ኦ ጎይታ ኣብ መኣድኻ    ከምእንኃብር 
ግበረና” ብምባል ኅብረት ፍረ ጻዕርና ጥራይ ዘይኮነ ዓብይ ህያብ 
እግዚኣብሔር ምዃኑ ንርዳእ” ብምባል ኣስተምህሮኦም ዛዘሙ። 

ሰበኻ ኣሥመራ ከም ሓንቲ ሥምርቲ ስድራ! 

ኦ ጎይታ ኣብ መኣድኻ  ከምእንኃብር ግበረና! 
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ካብ 1ይ ገጽ ዝቐጸለ 
ደብረ ክብረ ስባሔ ተባህለት ቅድመ ደብረ ማርያም ወዮና፣ 
ኣበው ካህናተ ብሔር ዘቦሙ ትሕትና፣ 
እስመ በውስቴታ ያንስሱ፣ 
ወንጌለ መንግስት በዝግና፣ 
ወዓዲ ተርእየ እስከ ወሰና፣ 
እስመ ዝንቱ ለዛቲ ጸወና፣፣ ዝብል ምጥቃስ ይከኣል፣፣  

ጽባሒቱ’ውን  ማህሌትን ቅኔን ከፍስሱ ሓዲሮም፣፣ ኣብቲ 
ሰፊሕ ቤተ ክርስቲያን ኪዳነ ምሕረት ስፍሕ ብዝበለ ዙርያ 
ከቢቦም “ኪዳንኪ ኮነ ለሓጥኣን ቤዛነ”እናበሉ ክዝምሩን 
ክውድሱን ክትርኢ ከኣ ክንደይ መሳጢ ከምዝነበረ ኪግመት 
ይከኣል፣፣ ቀጺሉ እቲ ዓንዲ ሕቖ ስርዓተ ኣምልኾ 
ቤተክርስቲያን ዝኾነ መስዋዕተ ቅዳሴ ክጅመር ብብፁ–} 
ÄÂÄÂ\q ዝተመርሑ 36 ለባስያን ካህናት  ኣብ ቦታ መስዋዕቲ፣ 
መንበረ ታቦት ምስኮኑ መስዋዕተ ቅዳሴ ጀመረ፣፣ እቲ ከቐድስ 
ዝመጸ ሕዝቢ ነቲ ርሒብ ምድርቤት ቤተ ክርስቲያን ኪዳነ 
ምሕረት ጻት ንጻት መሊኡ ፍርቁ ከኣ …ብደገ ›o[XG ª] 
ኰይኑ ብትሑት መንፈስ ተሳተፎ፣፣ ቅዳሴ ሰዓት 9፣00 
ብዘብቅዐ ሕዝቢ በብደረጅኡን መዓርጉን ዕቤቱን ተሰሪዑ 
ብመቁጸርያን እግዚኦታን መዛሙርን ንክብሪ ኪዳነ ምሕረት 
ሰፊሕ ዑደት ዓወደ፣፣ ተሳታፊ ሕዝብ መእለውያ ኣይነበሮን፣ 
ኣገባብ ስርዓተ-ዑደት ድሕሪ ተዛዚሙ እቲ ቃል ሊቀጳጳስ ብፁዕ 
ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም  ክሰምዕ ተጻቢቡ ዝነበረ 
ብዙሕ ሕዝቢ †sï ዝስዕብ ኣስተምህሮ ሰነቐ፣ 
                     “ጥራይካ ምዃንካ ደኣ መን ነገረካ?” (ዘፍ 3) 
 
 ብመሠረቱ እግዚኣብሔር፥ ንደቅሰብ ክቡራን ገቢሩ እዩ 
ብኣምሳሉን ኣርያኡን ዝፈጠሮም። “ኣምላኽ ከኣ ‘ብመልክዕና 
ከም ምስልና ሰብ ንፍጠር። ንዓሳ ባሕርን ነዕዋፍ ሰማይን ንእንስሳ 
ዘቤትን ንብዘላ ምድርን ኣብ ምድሪ ለመም ንዚብል ኲሉ 
ለመምታን ይግዝኡ’ በለ። ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ፥ 
ብመልክዕ ኣምላኽ ፈጠሮ። ተባዕታይን ኣንስተይትን ገቢሩ 
ፈጠሮም”(ዘፍ 1:26-27)። እዚ ተግባር ኣፈጣጥራ ሰብ እዚ 
ንርእሱ ዓብይ ተኣምር እዩ። ዳዊት ነቢይውን እዚ ምስ ገረሞ 
እዩ፥ “እቲ ንስኻ እትዝክሮ ሰብ፥ እቲ እትሓልየሉ ወዲ ሰብሲ 
እንታይ እዩ? ካብ መላእኽቲ ቁሩብ ኣንኣስካዮ፥ ብኽብርን 
ግርማን ከኣ ከለልካዮ፥ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጡርካ ሾምካዮ፥ 
ንኹሉ ኣብ ትሕቲ ሥልጣኑ ገበርካዮ”(መዝ 8:4-6፥ መዝ 
144:3)እናበለ ንእግዚኣብሔር ደጋጊሙ ሕቶ ከቕርበሉ ዝርከብ። 
ኣብ መጽሓፈ እዮብ እውን “ንሰብ ከም ቁምነገር እትርእዮ፣ 
ተጠንቂቕካ እትምልከቶ እንታይ እዩ? ኣብ ጸጽባሕ እትቋመቶ፥ 
ብቕጽበትውን እትዕዘቦስ ሰብ እንታይ እዩ?”(ኢዮብ 7፥17-18)
እናበለ ደቅ ሰብ፥ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንደይ ዓበይትን 
ሕሩያትን ምዃኖም ይምስክር። ናይ እግዚኣብሔር መደብን 
ትምኒትን፥ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰብ፥ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፥ 
ብኣንጻሩ ቀዳሞት ወለድና ንፈጣሪኦም ሞሳ ክመልሱ 
ኣይተረኽቡን። ንሱ ክንዲ ዘኽበሮም ኣሕሰርዎ፥ ንሱ ክንዲ  

 
 
 

ዝቐረቦም ረሓቑዎ፥ ንሱ ክንዲ ዝሓለየሎም ምስማዕ ኣበይዎ። ኣብ 
ክንዲ ፍቓድ ፈጣሪኦም ናይቲ ፈታንን መታለልን፥ ኣቦ ሓሶት 
ዝኾነ ዲያብሎስ ድሌት ክፍጽሙ መረጹ። ነቲ ኣብ ምድረ ገነት 
ብሓጐስ ብፍቕርን ክነብሩ ዝዓደሎም ክሓድግዎ ወሰኑ። ብሓጺሩ 
ብዘይ እግዚኣብሔር ክነብሩን ብርእሶም ክሓድሩን መረጹ። በዚ 
ሓላፍነት ዝጐደሎ ግብሮም ምኽንያት፥ እቲ ፈጣሪኦም ዝኸደኖም 
ናይ ፍቕርን ሓጐስን ሓልዮትን ሓለዋን ልብሰ ግርማ፥ ልብሰ 
ክብሪ፥ተቐንጠጠ።“ሽዑ ኣስተውዓሉ፥ ጥራዮም ምዃኖም ድማ 
ፈለጡ። ቈጽሊ በለስ ሰፍዮም ከኣ ተዓጥቁ”። ምድሪ ምስ ወልወለ 
ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ገነት ኪመላለስ ሰምዑ። ኣዳምን 
ሰበይቱን ከኣ ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ማእከል 
ኣእዋም ተኃብኡ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ንኣዳም ጸዊዑ፥ 
‘ኣበይ ኣሎኻ?’ በሎ። ንሱ ከኣ’ድምጽኻ ኣብ ገነት ሰማዕኩ፡ ጥራየይ 
ስለዝኾንኩ ድማ ፈሪሀ ተኃባእኩ’ ኢሉ መለሰሉ።‘ጥራይካ ምዃንካ 
ደኣ መን ነገረካ?’ ‘ካብታ ካብኣ ኣይትብላዕ’ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ 
ኦምዶ በሊዕካ ኢኻ’ ኢሉ ሓተቶ። (ዘፍ 3:7-11)። ካብ 
እግዚኣብሔር ዝተፈልየ ካብ ርእሱን ብጻዩን ከባቢኡን እውን 
ስለዝፍለን ዝርሕቕን፥ ኣዳም ኮነ ሔዋን፥ እታ ዝሃብካኒ ሰበይቲ 
እያ ኣስሒታትኒ፥ እቲ ተመን እዩ ኣጋግዩኒ፥ እናበሉ ንሓድሕዶም 
ክካሰሱ ጀመሩ። እዚ መልሲ ቆልዑ እዚ ግን፣ ብእግዚኣብሔር 
ቅቡል ኣይነበረን። በዚ ምኽንያት ከኣ ኣምላኽ ንኣዳምንን ሔዋንን 
ብሓላፍነት ክገጥሞም ንርኢ። 
“ቃል ሰበይትኻ ስለዝሰማዕካን፥ ካብታ ‘ካብኣ ኣይትብላዕ’ ኢለ 
ዝኣዘዝኩኻ ኦም ስለዝበላዕካን፥ ምድሪ ብሰንክኻ ርግምቲ ትኹን። 
ኲሉ ዘመን ሕይወትካ እንጌራኻ ካብኣ ብጻዕሪ ብላዕ። እሾኽን 
ቶኾርባን ተብቁለልካ። ብቚሊ መሮር ድማ ብላዕ። ካብኣ ኢኻ 
ተፈጢርካ እሞ ናብታ ዝተፈጠርካላ ምድሪ ክሳዕ እትምለስ፥ 
እንጌራኻ ብርሃጽካ ብላዕ። ከመይ መሬት ኢኻ፥ ናብ መሬት ከኣ 
ክትምለስ ኢኻ” በሎ”(ዘፍ 3:17-19። እዚ ዝተዋህበ ብይን ኣዝዩ 
ከቢድ ይመስለና ይኸውን።  

ሓንቲ ንእሽቶ ፍረ ብምብላዖም ነዚ ከቢድ መቕጻዕቲ ክቕበሉ 
ከለው ዓበይቲ ሕቶታት ከለዓዕለልና ዝከኣል እዩ። ሎሚውን 
ስለምንታይ፥ ንሓንቲ ንእሽቶ ኃጢኣት ክንዲ እዚ ዝኣክል 
መቕጻዕቲ እንብል ኣይንሰኣንን። እግዚኣብሔር ንኣዳምን ሔዋንን 
“ካብታ ‘ካብኣ ኣይትብልዑ’ ኢለ ዝኣዘዝኩኹም ኦም 
ስለዝበላዕኩም፥ ዝብል ክሲ ኣዩ ኣቕሪቡሎም።ሳዕቤን ዘይተኣዝዞኡኸ 
እንታይ ነበረ? ድኻም፥ ጻዕሪ፥ ጥሜት፥ ዕራቖትካ ምውጻእ፥ 
ሕፍረት ጥራይ ዘይኮነ፥ ሞትውን ክትመውት ናብቲ ዝተሰራሕካሉ 
መሬትውን ክትምለስ ኢኻ ዝብል እዩ። ኃጢኣት ምስ ፈጣሪ፡ምስ 
ርእስኻ፡ ምስ ብጻይካ፡ ምስ ተፈጥሮን ከባብን፡ማለት ምስቶም 
ምእንቲ ክንጥቀመሎምን ክንግልገለሎምን ኢሉ እግዚኣብሔር 
ዝሃበና-እንስሳ ምድርን ሰማይን ባሕርን፥ ምስታ እንነብረላ ምድርን 
እንሓርሳ መሬትን፥ ክሊማን ኲነታት ኣየርን - ከይተረፈ 
ከምንበኣስ ይገብረና፡ እቲ ዝነበረና ጽቡቕ ዝምድናውን ይበላሾ 
ማለት እዩ። 

  ናይ ኣዳምን ሔዋንን ኃጢኣት ክልተ ገጽ ኣለዎ። እቲ ቀዳማይ ገጽ ካብ 
ንእግዚኣብሔር ንርእስኻ ወይ ንካልእ ዝኸማኻ ፍጡር ምስማዕ ማለት እዩ።  

ክብረ በዓል ርእሰ ኣድባራት ኪዳነ ምሕረት  
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ፍቁራን ሕዝበ እግዚኣብሔር፥ ኣብዚ እንኣትዎ ዘሎና ዘመነ ዓብይ ጾም፡ምስ        
  እኖና እግዝእትነ ማርያም ኮይንና ነቲ “እቲ እዋን በጺሑ እዩ፥ መንግሥቲ   
 ኣምላኽ ከኣ ቀሪባ እያ እሞ ተነስሑ ብወንጌልውን እመኑ” (ማር 1፡14-15)    
 ዚብል ጸዋዒት መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቀበል። ድሕሪ እቲ   
 ናብ ኲላትና ዝተመሓላለፈ ኃጢኣትን ስደትን ቀዳሞት ወለድና፡ ክፍኣት 
ደቂ     ሰብ እናበዝሐ እምበር እናወሓደ ኣይከደን። መጽሓፍ ኦሪት ዘፍጥረት፡ 

ኣብ    ምዕራፍ ሽዱሽተ ከምዝብሎ፡“እግዚኣብሔር ከኣ ክፍኣት ሰብ ኣብ ምድሪ 
   ከምዝበዝኀ፥ ሓሳባት ልቡ ዚሕልኖ ድማ ወትሩ ክፉእ ጥራይ ከምዝኾነ    

 ረኣየ። እግዚኣብሔር ከኣ ንሰብ ኣብ ምድሪ ብምፍጣሩ ተጣዕሰ፥ ብልቡ       

 ድማ ጐሃየ” (ዘፍ 6፡ 5-6)።  
 
በዚ ምኽንያት ከኣ ብዘይካ ንስድራ ኖህን ንቊሩባት ካብ ዓሌት ነፍስወከፍ 
እንስሳን ማይ ኣይሂ ሰዲዱ ኣጥፍኦም። ኢዮኤል ነቢይ ከኣ፡ ንሕዝቢ 
እስራኤል ክዛረብ ከሎ፡ እቲ ብኽፍኣት ደቂ ሰብ ዝኃዘነ ኣምላኽ ብኸመይ 
ካብ ቊጥዓኡ ከምዝዝሕል፡ ዓይኒ ምሕረቱ ናባና ኣቢሉ ከምዝመልስ 
ይሕብረና።“እምበኣርሲ ሕጂውን ብጾምን ብብኽያትን ብቊዝማን ብምሉእ 
ልብኹም ናባይ ተመለሱ። ክዳንኩም ዘይኮነስ ልብኹም ደኣ ቅደዱ” ይብል 
ኣሎ። ንሱ ንዂራ ደንጓዪ ብምሕረት ከኣ ምሉእ፥ ካብ ኪቐጽዕ ኪርኅርኅን 
ኪምሕርን እዩ ዚፈቱ እሞ፥ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ተመለሱ። 
ምናልባሽ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ተጣዒሱ ይምለስ ይኸውን፡ በረኸት 
ይኃድገልኩምን ዘራእትኹም የብዝኃልኩምን ይኸውን፥ ሽዑ መሥዋዕቲ 
እኽልን መስዋዕቲ መስተን ከተቕርብሉ ክትክእሉ ኢኹም” (ኢዮኤል 2:12-
14) ከምዝበሎም፥ ነዚ ክቡር ጊዜ ንጠቀመሉ። ኣብ መጽሓፍ ነቢይ 
ኢሳይያስውን እግዚኣብሔር፡“እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ እዚ ዝስዕብ እዩ፥ 
ንመእሰር እከይ ምፍታሕ፡ ነርዑት ባርነት ምዝላቕ፡ ንጥቑዓት ሓራ 
ምውጻእ፡ ኣርዑት ባርነት ዘበለ ኲሉ ምስባር፡ እንጌራኹም ንጥሙይ 
ምምቃል፡ ነቶም ዝተሰዱ ድኻታት ኣብ ቤትኩም ምቕባል፡ ዕሩቕ 
እንተረኣኹም ምኽዳን፡ ንዘመድኩም ካብ ምሕጋዝ ዘይምኅባእ እዩ” (ኢሳ 
58፡6-7) እናበለ፣ ጾም ቅድሚ ኩሉ ናይ ልቢ ለውጢ እምበር ግዳማዊ 
ተግባር ጥራይ ከምዘይኮነ የዘኻኽረና።  
 
ኣብዚ ቅድሚ ፋሲካ ዘሎ ዘመነ ጾም ካብ ጥልላት እንተተኸልከልና፡ እቲ 
ዝተረረ ልብና ምእንቲ ክልስልስ፡ ተጣዒስናን ተነሲሕናን ድማ ምስ 
ኣምላኽናን ምስ ብጻይናን ምእንቲ ክንዕረቕ ኢና ጾም፡ ጸሎት፡ ምጽዋት፡ 
ከነዘውትር ዝግብኣና። ጾምና ዝያዳ ፍርያም ዝኸውን ግን፡ ካብ ክፉእ 
ሓሳብን ክፉእ ዘረባን ክፉእ ግብርን እንተተቖጠብና እዩ። በዚ ሎሚ ጊዜ 
ዋጋ ኲሉ ንብረት ክብሪ ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ እዋን፥ እቲ ብሓቂ ሓሲሩ፡ ዋጋ 
ስኢኑ ዘሎስ ሕይወትን ክብርን ወዲ ሰብ እዩ።ኃው ንኃው ይጭክነሉ፥ 
ምእንቲ ገንዘብ ንኃው ይሸጦን ይልውጦን፥ ምእንቲ ስልጣን ይኣስሮን 
ይጭቁኖን፡ ምእንቲ ጥቕሙ ከም ቃኤል፡ ሕይወት ኃው ክሳዕ ምሕላፍ 
ይበጽሕ። እዚ እዩ እቲ ዕራቖትካ ምውጻእ፥ እዚ እዩ ክብርኻ ምጥፋእ። 
“ጥራይካ ምዃንካ ደኣ መን ነገረካ?” ዝብል ሕቶ እግዚኣብሔር ነዚ እዩ 
ዘስምዕ። ሕጊ እግዚኣብሔር ክንጥሕስ ከሎና፡ ፍቕሪ ፈጣሪና ክንነጽግ ከሎና 
ዕራቖትና ንወጽእ። ቆጽሊ ሕፍረት ዝኸድነና ይመስለና ይኸውን። ካብቲ 
ኩሉ ዝርኢ ዓይኒ ፈጥሪና ግን ክኽውለና ኣይክእልን እዩ። ዘመነ ጾም፡ ጊዜ 
ንስሓን፡ ተሓድሶን ድኅነትን እዩ። በዚ ጊዜ እዚ ቅዱስ ጳውሎስ፡ ናብ ሰብ 
ቆሮንጦስ ኣብ ዝጸሓፎ ካልኣይ መልእኽቱ፥“ብምሽእቲ ሰዓት ሰማዕኩኻ፥ 
ብመዓልቲ ምድኃን ረዳእኩኻ፣ ከምዚብሎ፥ እንሆ እታ ምሽእቲ ሰዓት 
ሕጂ እያ፥ እንሆ እታ መዓልቲ ምድኃን ሕጂ እያ”(2ቆሮ 6፡2)ብምባል፡ ነዚ 
ክቡር ጊዜ ዝሰማማዕ ዕድመ የቕርበልና ምስ ኣምላኽና ክንዕረቕውን 
የተባብዓና። ብርሃን ፋሲካ ምእንቲ ክንርኢ ጒዕዞ ጾመርብዓና ክቐንዕ የድሊ። 
 
ኣብ መጨረስታ፡ እቲ በጃና ዝተሳቐየን ዝሞተን፡ንሞት ኣሸኒፉ ክብርና 
ዝመለሰልና መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ራእይ ዮሓንስ 
ንነፍስወከፍና ዝህቦ ተግሳጽን ምኽርን እዝኒ ልብና ከፊትና 
ንስማዕ፥“ግብርኻ ኲሉ እፈልጦ እየ፡----ሃብታምን ፈሳስን እየ፡ ሓንቲ እኳ 
ዚጐድለኒ ነገር የብለይን ብምባልካ፥ ሕሱርን ዜደንግጽን፡ ድኻን ዕውርን 
ዕሩቕን ምዃንካ ኣይትፈልጥን ኢኻ። ምእንቲ ክትህብትም ብሓዊ ዝጸረየ 
ወርቂ ካባይ ክትዕድግ፥ ኅፍረት ዕርቃንካ ምእንቲ ከይቅላዕን ክትክደንን 
ከኣ ጻዕዳ ክዳውንቲ ክህበካ፥ ምእንቲ ክትርኢ ነዕይንትኻ ክትኰሓለሉውን 
ኲሕሊ ካባይ ክትዕድግ እመኽረካ ኣሎኹ። ኣነ ነቶም ዘፍቅሮም እገንሖምን 
እቐጽዖምን እየ ደጊም ንቓሕ እሞ ተነሳሕ። እንሆ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢለ 
ማዕጾ ኳሕኳሕ ኣብል ኣሎኹ። ሓደኳ ድምጸይ ሰሚዑስ ማዕጾ 
እንተከፈተለይ፥ ናብኡ ክኣቱ ምሳኡ ኣብ መኣዲ ክቕመጥ እየ” (ራእ 3፡15
-20)።  
 

እኖና ኪዳነ ምሕረት ከኣ ከም ልማዳ “ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ”(ዮሓ 2፡5) 
እያ እትብለና እሞ ዝሰምዕ እዝንን ዝርኢ ዓይንን ዘስተውዕል ልብን 
ይሃበና። ንኩልና ቡሩኽ ኣውደዓመትይግበረልና። ኣሜን። 
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ኣቦና ኣዳም ካብ ናይ ፈጣሪኡ ናይታ ብጸይቲ ክትኮኖ ባዕሉ ዝሃቦ ሔዋንን 
ናይቲ ፈታኒ ተመንን ድምጽን ድሌትን ክሰምዕ ክፍጽምን መረጸ። በንጻሩ 
ኣብ ግብሪ ሓዋርያት ከምእንረኽቦ ጴጥሮስን ዮሓንስን ብዛዕባ እቲ ካብ 
ሙታን ዝተንሥአ ክርስቶስ ከይዛረቡ ምስ ተኸልከሉ“ካብ ንኣምላኽ፥ 
ንኣኻትኩም ምስማዕ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅኑዕ እንተ ደኣ ኾይኑስ እስከ 
ባዕላትኩም ፍረዱ” (ግሓ 4:19)እናበሉ ዝሃብዎ ተባዕ ምስክርነት ክንዕዘብ 
ከሎና ነቲ ናይ ኣቦና ኣዳምን ኣዴና ሔዋንን ድኽመት ክንርድኦ 
ኣየጸግመናን እዩ። 
 
ንሳቶም ንጊዚያውን ስምዒታውን ርውየት ቀዳምነት ሂቦም። ሓዋርያት ግን 
ንነባሪ ሓቅን ድኅነትን ኣቐዲሞም።እቲ ካልኣይ ገጽ ኣቦና ኣዳም ኣዴና 
ሔዋንን ኃጢኣት፡ንፈጣሪኦምን፡ ጐይትኦምን ዘይምትእዛዝ እዩ። በቲ ሓደ 
ወገን ካብ እግዚኣብሔር ብዙኅ ክርሕቁ ኣይደለዩን። ነዚ ከይሓደግና ነቲ ከኣ 
ንወስኽ ዝበሉ ይመስሉ። እምቢ ከይበልና ድላይና ንግበር ዝተበሃሃሉ 
ይመስሉ። ክልተ ደሊኻ ከምዘይከውን ኣይተረድኦምን። በዚ ምኽንያት እዩ 
መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስውን“ንክልተ ጐይቶት ኪግዛእ ዚኽእል 
ሓደ እኳ የልቦን፥ ከመይ ነቲ ሓደ ኪጸልእ፥ ነቲ ሓደ ኬፍቅር እዩ። ወይ ከኣ 
ነቲ ሓደ ኬኽብር ነቲ ሓደ ኬሕስር እዩ” (ማቴ 6:24)ክብል ዝተረኽበ። ኲሉ 
እቲ ኣብ ዘረባና ኮነ ኣብ ግብርና እንወስዶ ምርጫ፡ ሳዕቤን ከምዘለዎ 
ክንርስዕ ከምዘይብልና ከረድኣና እዩ ነዚ ዝበለ። ኣዳምን ሔዋንን እውን እቲ 
ክፉእ ግብርና እዩ ዕራቖትና ዘውጽኣና ክንዲ ዝብሉ እቲኣ እምበር ኣነ 
መዓስ ኮይነ እናበሉ ከማኻንዩ ንርእዮም። እዚ ዘይብሱልን ዘይሓላፍነታውን 
ኣቋም እዩ። 
 
እቲ ብምሕረት ሀብታም ዝኾነ ዘለዓለማዊ እግዚኣብሔር ግን፥ ጥበብን 
ሕያውነትን ብዝመልኦ ናጻን ምሥጢራውን መደቡ ንምሉእ ዓለም 
ከምዝፈጠረ፥ ንደቂ ሰብ እውን ኣብ መለኮታዊ ሕይወቱ ንኽካፈሉ ክብ 
ከብሎም ፈቐደ። ብሰንኪ ኃጢኣት ኣቦና ኣዳምን ኣዴና ሔዋንን ደቂ ሰብ 
ምስ ወደቑን ካብ ፍቕሩ ምስ ረሓቑንውን፡ ጨሪሱ ኣይሓደጎምን። እረ እኳ 
ደኣ ከይቋረጸ ምሳኡ ክዕረቑሉን ኪድኅኑሉን ዚኽእሉሉ መጋበሪታት ካብ 
ምሃብ ዓዲ ከምዘይወዓለ (ብርሃን ኣሕዛብ 2 ረአ) ቅዱሳት መጻሕፍትን ቅዱስ 
ታሪኽን ደጋጊሞም የረድኡና እዮም። ኣብቲ ንኣዳምን ሔዋንን ካብ ገነት 
ክስጐጉ ከለው እግዚኣብሔር ዝሃቦም ብይን መቅድም ወንጌል 
ተባሂሉዝጽዋዕ ናይ ተስፋ ጩራ እውን ኣርእዩዎም እዩ።“ኣብ መንጎኻን ኣብ 
መንጎ እዛ ሰበይትን፥ ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርኣን ከኣ ጽልኢ 
እተክል ኣሎኹ። ንሱ ርእስኻ ኪጭፍልቕ እዩ ንስኻ ድማ ሸኾናኡ ክትነክስ 
ኢኻ” (ዘፍ 3:15)። 
እታ ብትንቢት ዝተነግረላ ሰበይቲ ወላዲተ ኣምላኽ ማርያም፡ እኖና ኪዳነ 
ምሕረት እያ። እቲ ነቲ ከይሲ ዝጭፍልቕ ወዳ ድማ፡ መድኃኒና ጐይታና 
ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቀዳሞት ወለድና ድሕሪ ናብ ኃጢኣት ምውዳቖም፡ 
ጓሎም ብወዳ ኣብ ልዕሊ እቲ ተመን ዓወት ከምእትጐናጸፍ (ዘፍ 3:15) 
ብትንቢት ተመልኪታ ትርአ። ብተመሳሳሊ መንገዲ ንሳ ነቲ ኣማኑኤል 
ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሕጻን እትጸንስን እተወልድን ድንግል እያ (ኢሳ 7:14, ሚል 
5:3, ማቴ 1:22-23)። ንሳ ካብቶም ብእምነትን ብተስፋን ንድኅነት ዝጽበዩን 
ካብኡ ዝቕበሉን ናይ ጐይታ ድኻታትን ትሑታትን ዝለዓለት እያ። ድሕሪ 
ነዊኅ ዘመነ ተስፋ፥ እቲ ትጽቢት ኣብኣ፡ ኣብ ልዕሊ ጓል ጽዮን ተፈጸመ። 
እቲ ሓዲሽ መደብ ድኅነት ድማ ብምሥጢረ ሥጋዌኡ ንወድ ሰብ ካብ 
ኃጢኣት ምእንቲ ከንጽሖ ወልደ እግዚኣብሔር ካብኣ ሰብኣዊ ባህሪ ምስ 
ወሰደ ተጀመረ” (ብርሃን ኣሕዛብ 55 ረአ)። 
 
እግዚኣብሔር ብምሕረቱ “ነቲ ብልቡ ኃዚኑን ተኪዙን ዝነበረ ኣዳም፥ 
እግዚኣብሔር ናብቲ ናይ ቀደም ክብሩ ኪመልሶ ፍቓዱ ኮነ” (ውዳሴ 
ማርያም ዘዕለተ ሰኑይ)። ነታ ከይሲ ዘስሓታ ሔዋን እግዚኣብሔር ፍትሒ 
ኣውጽኣላ። ‘ንሕማምክን ንጻዕሪ ሕርስኽን ብዙኅ ከበርትዖ እየ እናበለ ልቡ 
ናብ ፍቕሪ ሰብ ኣቕለበ እሞ ናጻ ኣውጽኣ። ትማሊ ኣብ ዋዜማ 
ከምዝተዘመረ፥ “ኪዳንኪ ውእቱ ማርያም ለኃጥኣን ተስፋነ” (ዋዜማ ዘኪዳነ 
ምሕረት)። ኦ ማርያም ኣደና፥ እቲ ምእንታኽን ምሳኽን ዝኣተዎ ናይ 
ምሕረት ኪዳን፥ ንኣና ንኃጥኣን ተስፋና እዩ። ኩሉ ንኣኺ ዘፍቅር እሞ 
ብስምኪ ጽቡቕ ዝገብር ሰብ፥ ብወድኺ ምሕረትን ፍቕሪ ዝመልኦ 
ተቐባልነትን ከምዝረክብ ኣረጋጊጽክልና ኢኺ። በዚ ምኽንያት ናባኺ 
ዝምሕጸንን፥ ንስኺ እተማልድሉን ኲሉ ምስ ፈጣሪኡን መድኃኒኡን ተዓሪቑ 
ኣብዚ ምድሪዚ ምሉእ ምሕረትን ሰላምን፥ ኣብ ሰማይ ከኣ ዘለዓለማዊ 
ሕይወት ክረክብ እዩ። ኣብዚ ዘሎናዮ እዋን ክንደይ ዝነብዕ፡ ክንደይ ዝቑዝም፡ 
ክንደይ ዘእዊ ኣሎ። ኪዳነ ምሕረት ትስምዓዮም። መስተርሆትውን 
ተምጽኣሎም። ጊዜ ስቓዮም ተሕጽረሎም እናበልና ክንጽሊ ይግባእ። “ኣንቲ 
ውእቱ ተስፋሁ ለኣዳም ኣመ ይሰደድ እምገነት” (ማኅሌት ዘሌሊት) ክንብል 
ከሎና፥ ቀዳሞት ወለድና ዕራቖም ወጺኦም ምስ ፈጣሪኦምን ምስ ኲሉ 
ፍጡርን ተባኢሶም ካብ ገነት ክስጐጉ ከለው ሓንቲ እምንቲ ተስፋ 
ዝኾንክዮም ንስኺ ኢኺ እሞ፥ ሕጂውን ንኣና ነዞም ኣብ ናይ ንብዓት ቆላ 
እንጐዓዝ ደቅኺ ኣይትጋደፍና። 
 
ምስ ኣምላኽናን ምስ ኣኅዋትናን ተዓሪቕና ብሰላም ክንነብር ካብቲ ፍቁር 
ወድኺ ሓገዝ ለምንልና። “ኪዳንኪ ኢየኃልቅ” ኪዳንኪ ኣይውዳእን እዩ። 
“ኪዳንኪ ኮነ ለኃጥኣን ተስፋነ”፡ ኪዳንኪ ንኣና ንኃጥኣን ተስፋና እዩ እናበልና 
ክንውድሳን ክንልምናን ከሎና ንሳ ሰማዒትን ርኅርኅትን ኣደና ስለዝኾነት 
ንወዳ ከተስምዓልና ትኽእል እያ።“ተዝካረኪ ለእመ ገብረ በተኣምኖ ጽኑዕ፥ 
በመንግሥተ ሰማይ ምስሌኪ ይነግሥ ኃጥእ” ብጽኑዕ እምነት ዝዝክረኪ፡ 
ዘኽበረኪ ኃጢኣተይና ኣብ መንግሥተ ስማይ ምሳኺ ክነግሥ እዩ።  


