
 
ዓመታዊ ክብረ በዓል መድኃኔ ዓለም ገጀረት ኣብ ዕለተ በዓለ ጰራቅሊጦስ 

  

ዓመታዊ ክብረ በዓል መድኃኔዓለም ገጀረት ኣሥመራ፣ ብዕለት 27 ግንቦት 2009 ዓ.ም.ግ (4 ሰነ 2017) 
ብድሙቕ መንፈሳውነትን ምዕሩግ ኣገባብን ከቢሩ ዊዒሉ፣፣ ዓመታዊ ክብረ በዓል መድኃኔዓለም ገጀረት 
ብፁዕ ሊቀጳጳስ  ብዘሓት ለባስያን ካህናት፣ ያሬዲውያን ሊቃውንቲ፣ ሰብ ውፉይ ሕይወትን፣ ካብ 
ቁምስናታት ኣሥመራ ዜመጹ ብዘሓት ነጋድያን ምእመናንን ኣብ ዜተሳተፍሉ  ብክብ ዜበለ ስነስርዓት 
ተባዒሉ፣፣ ኣቐድም ኣቢሉ፣ ምስ መንፈሳውነት ማርያም ግንቦት ተወሃሂደ ሕዜቢ ብምዉቕ መንፈሳውነት 
ዜተሳተፎ፣ ናብቲ ዕለቱ ቐራርብን መንፈሳዊ ስንቂ ስንቕን ብካህናት፣ ዯናግል፣ ምእመናን ናይ ታስዕቲ 
መዯብ ኣስተምህሮታትን ምህለላን ጸሎትን ተገብረ፣፣ 
 

ብድሮ ያሬዲውያን ሊቃውንቲ፣ ካህናት፣ ተመሃሮ ርኣክህነትን ርኣ ምንኩስናን ካብ ሰዓት ሰለስተ ድሕሪ 
ቀትሪ ዜጀመረ ውዕዉዕ ዋዛማ ኣምስዩ፣፣ ንጽባሒቱ ያሬዲውያን መምራን ማኅሌት ለሊት ካብ ሰዓት 3፣
00 ለይቲ ጀሚሩ ክሳዕ ሰዓት 6፣00 ንመድኃኔ ዓለም ብጣዕመ ዛማዊ ቅኔታት ክውድስዎን ከመስግንዎን 
ሓዱሮም፣ድሕሪ እዙ ብፁዕ ሊቀጳጳስ ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም ምስ12 ለባስያን ካህናት 
ዜመርሕዎ መስዋዕተ ቅዲሴ ብኁባሬ ዓሪጉ፣፣ ድሕሪ ቅዲሴ፣ ብጸሎት መቍጸርያ፣ እግዙኦታ፣ መዚሙር፣ 
ዜተሰነየ ህደእን ምዕሩግን ሰፊሕ ዑዯት ተዓወዯ፣፣ 
 

ዑዯት ብጽቡቕ ተፈጺሙ ሕዜቢ ናብ ቤተክርስትያን ምስ ተመልሰ፣ መዜሙር ያሬዲውያንን መንእሰያትን 
በብተራ ቀሪቡ፣፣ኣኸቲሎም ብፁዕ ሊቀጳጳስ ኣብ ስብከቶም “እተፍቅሩኒ እንተኼንኩምስ ትእዚዚተይ 
ክትሕልዉ ኢኹም። ኣነ ከኣ ንኣብ ክልምኖ እየ፣ ንሱ ድማ ንልዓለም ምሳኻትኩም ዙነብር ካልእ 
መጸናንዒ ኺህበኩም ኢዩ”። ዙብል ክፋል ካብ ወንጌል ዮሓንስ ጠቒሶም፣ መንፈስ ቅደስ መጸናንዒ፣ 
ጠበቓ፣ መንፈስ ሓቂ ምኻኑ ብሰፊሕ ገሊጾም፤ መንፈስ ቅደስ ኣብ ልብና እንተይነገሰ ግን ብካልእ 
መንፈስ ማለት ትዕቢት፣ ሓሶት፣ ሃኬት ኢዩ ዜትካእ፣ ስለዙ እቲ ማሕዯር፣ ቅ.ሥላሴ ልብና ብካልእ 
ከይውረስ ንኩሉ ኃጢኣትን ክፍኣትን ኣውጽእና ብሃብታት መንፈስ ቅደስ ክንምላእ የድልየና ኢሎም። 
 

ቀጺሎም ነቲ  ኢየሱስ “ንድኻታት ከበሥሮም ስለዜቐብኣኒ መንፈስ እግዙኣብሔር ኣብ ልዕለይ ኣሎ፣
ንምሩኻት ምምላስ፣ ንዕውራት ምርኣይ ንግፉዓት ምውፃእ ሓራ ከበሥር፣ሕርይቲ ዓመት እግዙኣብሔር 
ክሰብኽ ለኣኸኒ”።ዜብል ጠቂሶም፣ ስራሕ መንፈስ ቅደስ መጸናኒዕናን፣ ኣብ ጐድንና ኮይኑ ዜጣበቐልናን 
ጥራሕ ይኮነ፣፣ንኩሉ ሕይወትናን ተልእኮናን’ውን ኃይሊ ዜህበናን ከምቲ ኣብ ቅዲሴ “ሃበነ ንኅበር በዙኣከ 
መንፈስ ቅደስ” እናበልና እንጽልዮ ኅብረናን ንሱ ኢዩ። ኣብ ግምቢ ባቢሎን ዯቂ ኖህ ብትዕቢቶም 
ብቛንቛ ምርድዲእ ሲኢኖም፣ ኣብ ጰራቅሊጦስ ግን በንጻሩ ኢዩ። መንፈስ ቅደስ ፣መንፈስ ኅብረት ስለ 
ዜኾነ እቶም ዜተፈላለዩ ባህልን ቛንቛ ዜነበሮም ሕዜቢ ሓዋርያት ክዚረቡ ከለው ብሓዯ ቛንቛን 
ሰሚዖምዎም። ነቲ “ተፍቕሩኒ እንተ ኮይንኩም ትእዚዚተይ ሓልዉ” ዜብል’ውን መንፈስ ቅደስ እንተ 
ይሓጊዘና ትእዚዚቱ  ክንሕሉ ኣይንኽእልን ኢና። 
 

ሎሚ ቤተክርስትያን ዜተወለዯትሉን ናይ ብቤተክርስትያን ስብከተ ወንጌል ዜተመረቐሉን መዓልቲ ኢዩ።
በዙ መዓልቲ’ዙ መድኅኔዓለም ዜህበና መልእኽቲ ከኣ መጀመርያ ጸሎት ክንፈቱ ኢዩ። መንፈስ ቅደስ 
“ብይግለጽ እህህታ” ስለ ዜጽልየልና፣ “ምስጢራት ብጽቡቕ ክቕበል፣ ቅዲሴ ብዜግባእ ኽሳተፍ፣ ብዜግባእ 
ክናዜ ሓግኒ፣ ንጹሕ መንፈስ ፍጠረለይ” እናበልና ክንልምኖ፣ ካልኣይ ንመድኃኔዓለም ክንልምኖ ሎና፣ 
ኣምሰሉ ሕይወት ሒዜና ከይንመላለስ፣ መንፈስ ሓቂ፣ ኣብ ሕይወትና ክነግስ፣ ሣልሳይ ሎሚ 
ንመድኅኔዓለም ክንልምኖ ሎና ክኣ ንመንፈስ ቅደስ ክንሰምዕ፣ መንፈስ ተአዜዝ ክህበና ፣ከምኡ’ውን 
ራብዓይ ኣብ ስድራና፣ ኣብ ቁምስናና፣ ኣብ ሰበኻና፣ መንፈስ ኅብረት ሃበና እናበልና ንለምኖ። ከምቲ 
ቅደስ መንፈስ ሎ፣ ይቅደስ መንፈስ ከኣ ኣሎ። እዙ ከኣ መንፈስ ሰይጣን፣ መንፈስ ጋኔን፣መንፈስ 
ትዕቢትን ሓሶትን ሃኬትን ኢዩ። ዱያብሎስ ቃል ንቃሉ “ሪጋ” ማለት ኢዩ። ዱያብሎስ ከኣ መንፈስ 
ምፍልላይን ጽልእን ኢዩ ዜርእ። ነዙ ግን ዕድል ክንህቦ የብልናን። ብእኡ ከይንሽነፍ ክነውግዶ ዜግባእና 
ከኣ ፍርሒ፣ ዋሕዱ እምነት፣ ዋሕዱ ፍልጠትን፣ ይጠቕም ረብሓን ኢዩ። ስለዙ ክርስቶስ “ብኣይ እመኑ 
ኣይትፍርሑ” ስለዜበለና “መድኃኔዓለም ምሳይ ከሎ እንታይ ከይኸውን” ብዜብል ትብዓትን እምነትን 
ክንነብር ኣሎና፣ ብምባል ኣተሓሳሲቦም ሰላምን ራህዋን ተመንዮም ናይ ዕለቱ ቃል ኣምላኽ ዚዙሞም፣፣ 
ብእግዙኦታን ቡራኬን መዯብ በዓል ተፈጸመ። 
 

ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ!!   
ግርማይ ኣስፍሃ  


