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ቅቅቅቅ ቅቅቅ  

(ስስስስ ስስስስ ስስስ )  
 “ኦ ቅድስቲ ስድራ፤ ኢየሱስ፣ ማርያም ዮሴፍ፤ 
ንስድራቤታትና ጎነጽን ፍልልይን ከምዘየጥቅዐን ፤ 
እተን ብዝኾነ ምኽንያት ዝተጎድኣን ዝቖሰላን ከኣ 
ቅልጡፍ ፈውስን ምጽንናዕን ከምዝረኽባ ግበሩ”። 

 

ሃለዋት ስድራቤት 
ናይ  ወለድን  ዓበይቲ-ዓድን መዝነት፣  ኣብ  

ልዕሊ  ደቆምን  ንኡስ  ወለዶን ዘለዎም ጽልዋን 

ሓላፍነትን  ብዝተፈላለየ ኣገባብ፡ እንተ ብመራኸብ-

ብዙኃን እንተ ግዜኡ  ብዘምጸኦ  ናይ  ኣገልግሎትን  

ናይ  መንእሰይ  ኵነታትን...ተሸራሪፉ  ጥራሕ 

ዘይኮነስ ፈጺሙ’ውን ዝተረፈ ይመስል። ንሕና 

እንብሎም ግን ወላ’ኳ እቲ ንቡርን ባህርያውን 

መዝነትኩም ዝተመንዛዕኩም ኮይኑ 

እንተተሰመዓኩም፣ ኢድኩም ክትህቡ ግን 

ኣይግባእን። ሕጂ’ውን ናይ መሪሕነትን ኣብነትን፡ ናይ 

ዕርቅን መንጎይንነትን... ኣገባብ  ብግዜያዊ 

ጣዕምን ምቾትን ከይትምለኹን፡ ንዚመጽእ 

ኣማዕዲኹም ክትጥምቱ፣ ንስድራቤት ኣድሕኑ 

ንብለኩም። ድሕነት ስድራቤት፡ ድሕነት ሃገር እዩ።  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

እቲ “ሓውኻ ኣበይ ኣሎ?”ዚብል ሕቶ፣ 

ብፍላይ ንስድራቤት ኣብ ስድራቤት ንዚፍጸም ኵሉ 

ዚርኢ እዩ፣ ከመይሲ ኅውነት ዚፍጠረሉን 

ዚዓብየሉን ዚዕንብበሉን ባይታ ስድራቤት እዩ። 

ቤተክርስትያን’ውን መሠረታ ኣብ ስድራቤት እዩ። 

“... ስድራቤት መሠረት ኅብረተሰብ እያ። 
ኣብ’ዛ ስድራቤትዚ’ኣ ወለዶታት 

(ዓበይትን ናእሽቱን) ይራኸቡ፣ምስ ናይ ማኅበራዊ 

ናብራ ግድነታቶምን ግቡኣቶምን ኣወሃሂዶም፣ 

ውልቃዊ መሰላቶምን ግቡኣቶምን እናማዕበሉ፡ 

እናበሰሉ ንኪኸዱ እተኽእል፣ ብሓባር ዚነብሩላ 

ተቅዋም እያ”33 ስለ’ዚ ንስድራቤትን ንናይ ቃልኪዳን 

ሃለዋትን ንምድሓን፡በቲ ቅኑዕ መንገዱ ከምትስጕም 

ምግባር የድሊ፣34 

(ኣበይ ኣሎ ሓውኻ ቁ.21) 

 
ቃል አምላኽ (ቃለ-እግዚኣብሔር) 

 

 
“እግዚኣብሔር አብ ቅዱስ መጽሓፍ ብሰብን፣ ከም ጠባይ ወድ-ሰብን 

እዩ ዝተዛረበ።”(Dei Verbum 12) 
“እዝንኹም ናባይ ጽለዉ’ሞ ንዑ ስምዑ፣ ብሕይወት ክትነብሩ 

ኢኹም።”(ኢሳ.55፣3) 
 
‘ቃል’ ዝስማዕን፣ ዝረአን፣ ዝሕሰብን፣ ዘረባ ብምዃኑ፣ ብእዝንና፣ 
ብዓይንና፣ ብስምዒትና ሓሊፉ፣ ናብ ልቢ እዩ ዝሰግርን፣ ቀጺሉ 
ከኣ  ብድላይና አቢሉ ንውሳኔና ተቖጻጺሩ ንሕይወትና ሓደ 
(እወንታዊ ወይ ከኣ አሉታዊ) ጽልዋ ዘሕድር ኩነት እዩ። ቃል ከኣ 
ናይ እግዚኣብሔርን ናይ ሰብን ኢልና አብ ክልተ ንኸፍሎ። ናይ 
ሰብ ይኹን ናይ አምላኽ ቃል አዝዩ ሓያል እዩ። 
“ብመጀመርያ ቃል ነበረ፣ እቲ ቃል ከኣ አብ አምላኽ ነበረ፣ እቲ 
ቃል ከኣ አምላኽ ነበረ፣ ብአኡ ኩሉ ተፈጥረ፣ ካብቲ ዝተፈጥረ 
ዘበለ ከኣ ብዘይካ ብኣኡ፣ ሓንቲ’ካ ዝተፈጥረ የልቦን፤ ሕይወት 
አብኡ ነበረት እታ ሕይወት ከኣ ብርሃን ሰብ ነበረት፣ ብርሃን’ውን 
አብ ጸልማት የብርህ፣ ጸልማት ግን አይሠዓሮን”(ዮሓ.1፣1-5)። 
 
ቃል ሰብ ከምቲ ናይ አምላኽ ቃል ሕይወት ከመሓላልፍ ምሉእ 
‘ተኽእሎ’ አለዎ። ናብ ‘ተኽእሎ’ ዘዘምብለና ማለት ብምልኣት ‘ቃል 
ሰብ ቃል ሕይወት እዩ’ ክንብል ዘየኽእለና ምኽንያት እንታይ እዩ 
እንተበልና፣ ብኣሉታዊ ገጹ፣ ቃል ሰብ ቃል ምፍልላይን 
ሻቕሎትን፣ ቃል ተስፋ ቁርጸትን፣ ቃል ሞትን ከኸትልን 
ስለዝርከብ፣ ብተግባር’ውን ከምኡ ዝኸውንን  እዩ። ስለዚ ቃል ሰብ 
ቃል ሕይወት ወይ ከኣ ብኣንጻሩ ቃል ሞት ኮይኑ ክድመጽ ይከኣል 
ማለት እዩ። እሞ አነ ከም ሰብ መጠን ነየናይ ቃል እየ ዘድምጽ? 
ኢልና ክንሓትት፣ እዋናዊ አገዳስነት ዘለዎ እዩ። 
 
እቲ ውሩይ ናይ ሥነ-ኣእምሮ ምሁር ሲግሙንድ ፍሮይድ ብዛዕባ 
ቃል እንክዛረብ፣ “Your words have a magic power. They 
can bring you either the greatest happiness or the great-
est despier; they can transfer knowledge from teacher to 
student.” ማለት ቃላትካ ሓደ ዝማርኽ ሓይሊ አለዎም። ዝዓበየ 
ታሕጓስ ወይ ከኣ ዝዓበየ ንያትካ ምዕራብ ከምጽኣልካ ይኽእል እዩ። 
ቃላት ካብ መምህር ናብ ተመሃራይ ፍልጠት ክሰጋግሩ ይኽእሉ። 
ብእወንታዊ መግለጺኡ ከኣ ቃላት ናይ ሓድነትን ናይ ሕብረትን 
መሣርሒ ምዃኖም ይግለጹ። ንኣብነት፣- “Words are in-
struments for achieving union with others. They are 
the instruments of our relationship. ማለት ቃላት ምስ 
ካልኦት ሰባት ሓድነት እንዓትረሎም መሣርሒ 
እዮም።”(J.Maurus) ብኣንጻሩ ከኣ ብቃላትና ጌርና ንፈናጠርን 
አብ ዝኸፍአ ኩነት ናይ ፍልልይን ንበጽሕ ኢና።“ቃል 
ሕይወትን ቃል ሞትን አብ አፍኩምን አብ ልብኹምን አዝዩ 
ቀረባኹም እዩ ዘሎ፤ ስለዚ ብሕይወት ምእንቲ ክትነብሩ፣ 
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 ምእንቲ ክትነብሩ፣ ንሕይወት ምረጹ ኢኹም።”(ዘዳ.30፣11-19 
ረአ።) 
 
ቃል ናይ ሰብ ከምዚ እንካብ ኮነ፣ አብ ናይ አምላኽ ከ ደኣ?  
ቅድሚ ኩሉ፣ ቅዱስ መጽሓፍ ከምቶም ካልኦት ተራ መጻሕፍቲ 
ዘይኮነስ፣ ፍሉይ አኽብሮት ዝወሃቦ ከምዝኾነ ምፍላጥ ይግባእ። 
ቅድስቲ “ቤተ-ክርስቲያን ከምቲ ንሥጋ ክርስቶስ እተኽብሮ፣ 
ከምኡ’ውን ንመለኮታዊ ጽሑፋት ኩሉ ግዜ አኽቢራቶ እያ። ብዘይ 
ምቁራጽ ከኣ ብፍላይ አብ ሥርዓተ- ሊጡርጊያ፣ ካብቲ ናይ ቃል 
እግዚአብሔርን ሥጋ ክርስቶስን ዝኾነ መኣዲ ሕይወት ዝህብ 
እንጌራ ንርእሳ እናተመገበትን ምእመናና’ውን ምእንቲ ክምገቡ 
ተቕርበሎም እያ።”(Dei Verbum 21) 
 
ቃል አምላኽ ኩሉ ግዜ፣ ቃል ብርሃን፣ ቃል መንገዲ፣ ቃል 
ምጽንናዕ፣ ቃል ሓቂ፣ ቃል ሰላም፣ ልዕሊ ኩሉ ከኣ ቃል 
ሕይወትን ምንባርን እዩ። “ቃልካ ንስጉምተይ መብራህቲ፣ 
ንመንገደይ ብርሃን እዩ።” (መዝ.119፣105) በዚ ከኣ ብሓቂ ክበሃግ 
ይግብኦ።  
“ቃልካ ኩሉ ግዜ ቅኑዕ እዩ። አእምሮ ሃበኒ’ሞ ብሕይወት ክነብር 
እየ።” (መዝ.119፣144) አብ ዘፍጥረት ከም እነንብቦ፣ እግዚኣብሔር 
ብቃሉ ንሰማይን ትሕዝቶ ሰማይን፣ ንምድርን ትሕዝቶ ምድርን 
ብምሉኡ ብመለኮታዊ ሓይሊ ቃሉ፣ ናብ ህላዌ ዝጸውዔ ምዃኑ 
ንግንዘብ። “ብርሃን ይኹን በለ፣ ጠፈር ይኹን በለ፣ ማያት 
ይተኣከብ በለ፣….. ኩሉ ከኣ ከምቲ ዝተባህሎ ኮነ።”(ዘፍ.1፣1-) ናብ 
ህላዌ ምምጻእ እቲ ዝዓበየ አብ ታሕጓስ እንሳተፈሉ ብርእሱ ምንባር 
እዩ። እዚ ከአ ፍረ ዘረባ ናይ አምላኽ እዩ። እቲ ዝበሃግ ዘሎ ባህጊ፣ 
ምስዚ ወሃቢ ሕይወት ዝኾነ ቃል ናይ አምላኽ ጥቡቕ ዝኾነ 
ዕርክነት ምፍጣር እዩ። እዚ ከኣ፣ ንቃል አምላኽ ብምንባብ፣ ዝያዳ 
ከኣ ፍቕሪ ንባብ ቃል አምላኽ ብምጥራይ እዩ። 
 
ብንጹር ንምዝራብ፣ አብ ንባብ ቃል አምላኽ ሕመቕ አሎና። ብዘይ 
ምኽንያት አይኮንኩን ነዚ ዝብሎ ዘለኹ። ከመይሲ ስለምንታይ ደኣ 
ካልኦት ዝያዳና ይነፍዑ? ብሕይወት ይንበሩዎ አይንበሩዎ 
ብዘየገድስ፣ ስለምንታይ ተቐላጢፎም ናእሽቱ ከይተረፉ አብ ንባብ 
ቃል አምላኽን ንካልኦት አብ ምስባኽን ይነጥፉ? ስለምንታይ 
ምዕራፋት ንምጥቃስን ብርእሶም ዝሕዝዎን? በቲ ናትና ወገን 
እንተረኣናዮ ከኣ፣ ብቀንዱስ ስለምንታይ ኢና ንቅዱስ መጽሓፍ 
ከምቲ ካባና ክፍለ ዘይብሉ አቕሓ ጌርና ዘይንወስዶ? ር.ሊ,ጳ. አቦና  
አባ ፍራንቸስኮ “ንቅ.መጽሓፍ ኩሉ ግዜ ምሳና ክንማልእ ይግበኣና።” 
ክብሉ የገንዝቡና። ቅ.ሓዋ.ጳው. እውን “ነቲ ሰላም ዝህብ ወንጌል 
አብ አእጋርኩም ከም አሳእን ብምእታው ተዳሊኹም ደው በሉ።….. 
ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰይፊ’ውን፣ ማለት ቃል አምላኽ 
ሓዙ”(ኤፈ.6፣15-17)። 
 
“እቲ ቃል ሰብ ኮነ፣ጸጋን ሓቅን መሊኡዎ ከኣ ምሳና 
ተቐመጠ።”(ዮሓ.1፣14)‘ቃል ሥጋ ኮነ፣ ወኃደረ ላዕሌነ’፣- 
 
ምስ ተጠመቕና፣ ስምናን ስም እምነትናን ካባና አይፍለያን እየን። 
ከመይ አባና ምስ መንነትና ሰለዝተወሃሃደ፣ እዩ። ነቲ ናይ 
እግዚኣብሔር ቃል ከኣ፣ አባና እንተ አሕዲርናዮ፣ ብሓቂ ከምቲ 
ዝግብኦ ብባህግን ብአስተንትኖን አብ ሓሳብና፣ አብ ልብናን ነቲ 
ሥጋ ዝኾነ ቃሉ ከኣ ብሱታፌኡ አብ ሕይወትና ክነወሃህዶ ምስ 
እንረከብ እዩ እቲ ‘ወኃደረ ላዕሌነ’ ክኾነልና ዝከኣል። ከምቲ ንሓደ 
ዘሕጉስ ናይ ሰብ ወይ’ውን ዘየደቅስ ወይ ዘሕዝን ቃል ምስ ሰማዕናዮ 
ካባና ዘይንፈልዮ፣ ነቲ ሕይወትን ሰላምን ዝህብ ቃል አምላኽ ከኣ፣ 
ብዝዛየደ መልክዑ አባና፣ አብ ልብናን አብ ዓጽመ-ደምናን 
ክነሕድሮ ይግበኣና። 
 
ቃል እንተ አሎ ኮይኑ፣ ምስማዕ ክህሉ ከኣ ግድነት እዩ። “አነ ነቲ 
እግዚኣብሔር አምላኽ ዝብሎ እሰምዕ አለኹ። ንሕና ናብ መንገዲ 
ዕሽነት እንተ ዘይተመሊስና፣ ንሱ ንኣና ንሕዝቡ ሰላም አተስፍዩና 
አሎ።”(መዝ.85.8) 
“ንቃልካ ከስተንትንሲ ምሉእ ለይቲ ነቒሐ እኃድር፣ ኦ 
እግዚኣብሔር መሓሪ ኢኻ’ሞ፣ ጸሎተይ ስማዕ፣ ከም ቃልካ ከኣ 
ብሕይወት አንብረኒ።” (መዝ.119፣148-149) ንቃሉ ምስ ሰማዕካ ነቲ 
ቃል ምስ ሕይወትካ ምውህሃዱ፣ ማለት ናብቲ ንእግዚኣብሔር 
ዘሕጉስ ዝተለወጠ ሕይወት ንምብቃዕ እዩ ዝሕግዝ።  
 
ረብሓ ንባብ ቅዱስ መጽሓፍ፣-  

ንቃል አምላኽ /ቅዱስ መጽሓፍ/ ምስ አንበብና ወይ ምስ ሰማዕናዮ፣ 
ንሕይወትና ከይተንከፈ አይሓልፍን። ቅዱስ ሓዋርያ ጳውሎስ 
አነጺሩዎ አሎ። “ብመንፈስ አምላኽ ዝተጻሕፈ ቅዱስ መጽሓፍ፣ 
ንትምህርቲ፣ ንተግሣጽ፣ ንምእራም፣ ቅኑዕ ናብራ ንምምሃር 
ይጠቅም።” ይብለና። (2ጢሞ.3፣16-17) ምስዚ ከኣ፣-  

ሠናይ ልምዲ እዩ፣ 
አብ መለኮታዊ ግልጸት ጸጋ ናይ አምላኽ የሳትፈና፣ 
አብ መንፈስ ሓቂ የእትወና፣ 
እቲ ቃል ብዝእዝዞ ኩነት ምስ እንጎዓዝ፣ ናይ ድኅነት ረብሓ 

ንረኽበሉ። 
አብቲ ዝጽልምተና ግዜ ብርሃን ይኾነና። “እቲ አብ ጸልማት 

ዝነብር ሕዝቢ ብርሃን ረኣየ።”(ኢሳ.9.2) “ብርሃን ሓቂ ናብ 
ዓለም መጽአ።…ነቶም ዝተቐበሉዎ ዘበሉ ብስሙ ንዝኣመኑ 
ኩሎም ግና፣ ውሉድ አምላኽ ክኾኑ ሥልጣን 
ሃቦም።”(ዮሓ.1፣9-12)  

 አብ ተስፋ ቁርጸትና እንደኽመሉን እንሕለለሉን የተባብዓና። 
“ምዉታት ሕዝብና ሕያዋን ክኽዕኑ፣ ሬሳታቶም ከኣ 
ክትንሥኡ እዮም።..…እግዚኣብሔር ነቶም ቀድም ዝሞቱ 
ሕያዋን ክገብሮም እዩ።”(ኢሳ.26፣19)፤ “እግዚኣብሔር 
ንድኹም ኃይሊ ይውስኾ፣ ንዝተሓለለ ከኣ ብርታዐ ይህቦ። 
አጓብዝ ይደኽሙን ይሕለሉን፣ አባጽሕ ሰንከልከል ኢሎም 
ይወድቁ። እቶም ንእግዚኣብሔር ዝጽበዩ ግና ኃይሎም 
ይሕደስ፣ ከም ንሥሪ ብኣኽናፍ ይድይቡ፣ ይጎዩ፣ 
ይኸዱ’ሞ አይደኽሙን።”(ኢሳ.40፣30-31),  

 አብ ሓዝናን የጸናንዓና። “ንሕዝበይ አጸናንዑ ይብል አምላኽና። 
እወ ንሕዝበይ አጸናንዑ፣ ጸበባኦም ከምዝተወድአ 
አበሳኦም ከም ዝተኃድገ ንገሩዎም።”(ኢሳ.40፣1-2፣ 
“እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል አሎ፣ አነ እየ 
ዘጸናንዓኩም።”(51፣12) “አብ ራማ ድምጺ ዋይዋይታ፣ እወ 
ድምጺ መሪር ብኽያት ተሰምዐ። ደቃ ስለዝተወድኡ ራሄል 
ትበኪ አላ። ምድባስ’ውን አበየት። ይኣኽለኪ አይትብከዪ፣ 
ንብዓትኪ ድረዚ።…ደቅኺ ንዓድኺ ክምለሱ እዮም። አነ 
ኣግዚኣብሔር ተዛሪበ አለኹ።”(ኤርም.31፣15-17)፣  

 
 አብ ምፍልላይና ናብ ዕርቅን ሰላምን ይጽውዓና። “ኪድ ምስ 

ኃውኻ ተዓረቕ።”(ማቴ.5.24)፣ “ንብጻይካ ከም ነፍስኻ 
አፍቅር። ነንሓድሓድኩም እንተ ተናኸስኩምን ተባላዕኩምን 
ግና ነንሓድሕድኩም ከይትጣፍኡ ተጠንቀቑ።”(ገላ.5፣14-
15)፣ “ንሓቂ እናተኣዘዝኩምዋ፣ ግብዝና ንዘይብላ ፍቕሪ 
አኅዋት ነፍስኹም ስለ ዘጽርየልኹም ብንጹሕ ልቢ 
ነንሓድሓድኩም ተፋቐሩ።”(1ጴጥ.1፣22)  

 ንበይንና ኮይንና አብ ዝስመዓና ሰዓት “ምሳኻትኩም እየ’ሞ፣ 
አይትፍርሑ፣ አነ አምላኽኩም እየ’ሞ አይትሸበሩ፣ 
ከበርትዓኩም ፣ ክረድኣኩም በታ ኃያል የማነይቲ 
ኢደይ’ውን ክድግፈኩም እየ።”(ኢሳ.41፣10)  

 ቅንኣት ነፍሳትን መንፈስ ሓዋርያውነትን የሕድረልና። ንልዑል 
ስሙ ናብ ካልኦት ከም ዝባጻሕ ምግባር እዩ። “ናብ ኩሉ 
ዓለም ኪዱ፤ ንብዘሎ ፍጥረት ከኣ ወንጌል 
ስበኹ።”(ማር.16፣15)  

 ምስ ኃጣእና ብኅልናና ከም እንውቀስን እንጽጸትን፣ ብምሥጢረ-
ንሥሓ ከም እንልወጥን ይገብረና። “ካባኻትኩም እቲ ኃጢኣት 
ዘይብሉ ቅድም እምኒ ይደርብየላ።…ንሳቶም ግን ነዚ ምስ ሰምዑ፣ 
ብኅልናኦም ተረትዑ።”(ዮሓ.8፣7-9) “ሽዑ እቲ ኃጥእ ናብ ልቡ 
ተመሊሱ፣ እንጌራ ዝተፎም አገልገልቲ ናይ አቦይ ክንደይ እዮም፣ 
አነ ግና አብዚ ብጥሜት እመውት አለኹ። ተንሢኤ ደኣ ናብ አቦይ 
ክኸይድ’ሞ፣ አቦ አብ ቅድሚ ሰማይን፣ አብ ቅድሜኻን ኃጢኣት 
ገበርኩ፣ ደጊም ወድኻ/ጓልካ/ ክበሃል አይበቅዕን እየ። ከም ሓደ ከም 
ገላውኻ ግበረኒ።….”(ሉቃ.15፣17-24) ናብ ምባል የብጽሓና። እዚ 
ምሥጢረ-ኑዛዜ እንድዩ፣ በዚ አቢልና ፍትሓት ተቐቢልና ከኣ፣ 
ብሓቂ ኢና ንመሓር። ብሓጺሩ ናብ ጽኑዕ ርክብ ምስ አምላኽን 
ሰብን ናብ ሓቀይና አምልኾን ስግደትን፣ ሱታፌ ቅዱስ መኣዱን 
ይመርሓና። (ዮሓ.6፣25-59)በዚ ከኣ ንሕይወት  ንክንውንና ንበቅዕ። 
 
                                                                                                                                                                                      ይቅጽል.......... 
 
                                                                                                                    አባ ሃይለ ተስፋማርያም (ውመ) 
                                                                                                                       ዘማኅበረ-ልኡካን (ላዛሪስት) 
                                                                                                               ጥሪ 2007 ግዕዝ /2015 ፈረ./ 
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ዉፉይ ሕይወት 
ሕይወት ትንቢታዊ ምስክርነት እዩ 

(ብኣባ ግርማይ ኣብርሃ)   
 

ብሓጺሩ ካብ’ቲ “ክንከውን” ማለት “ንምዃን” እንጽዕሮ፤ ነቲ 
ናብ ካልእ ከንመሓላልፎ እንደሊ፤  ንኽንነብሮ እንገብሮ 
እንገብሮ ጻዕሪ፤ በቲ ክንህቦ ክንብሎ ክንንቀሳቐሶ እንገብሮ 
ጻዕሪ ተዓብሊሉ ኪህል እዩ፤ ስለ’ዚ ቅድሚ “ምሃብ” “ምዃን” 
ዚብል ኪቕድም ኣለዎ። 
ኣብ ክርስትና እዚ መልክዕን መሥርዕን ወይ መደብን 
ኣገባብን (form) ካብ’ቲ ትሕዝቶ (content) ዚሓምቅ ወይ 
ኣትሒትካ ዚረአ ኣይኮነን፤ስለ’ዚ ከኣ ናይ ሓደ ክርስትያን 
ኣቀራርባኡ ምስ’ቲ ትሕዝቶ ስራሑ ኪሰማማዕን ኪሳነን 
ኣለዎ፤ኣቀራርባኻን ኣገባብካን ናይ ወንጌል ቅድን መንገድን 
ዘይተኸተለ እንተኾይኑ፤ ቅኑዕ ብቑዕን ዝትሕዝቶኡ 
ክርስትያናዊ ምስክርነት ምምሕልላፍ ዘይከኣል እዩ፤ 

ሎሚ ኣብ ቤተክርስትያን እዚ ሓቅ’ዚ ተኸዊሉ ከይህሉ 
ዘየፍርሕ ኣይኮነን፤ ምእንቲ’ዚ ስለምንታይ ብመንፈሳውነት 
ዘይሰጎምና? ስለምንታይ ዘይተቐደስና ምባል ዋጋ የብሉን፤ 
ኣብ ሕይወትና ንምስክርነትና ዘህስስ እናፈጸምና፣ ንወንጌል 
እናቑሰልና፣ “እንታይ ኮይንና ኢና”? ክንብል የብልናን። 
ነብያት ዚግምገሙ ዝነበሩ፤ በቲ ዚብልዎን ዚፍንዉዎን 
ጥራሕ ኣይነበረን፤ካብ’ቲ ናይ ሕይወቶም ቅድን መንገድን 
ብቐንዱ፤ እቲ መንፈሳዊ ትኩርነትን ብስለትን ይርከብ 
ከምዝነበረ ግሁድ እዩ። 

እንተኾነ ሓደ ከነስተውዕለሉ ክንጥንቀቐሉ ዘሎና ጉዳይ 
ኣሎ፤ ተቐባልነትን ተኣማንነትን ክንብል ከሎና እንታይ 
ማለትና ኢና? 

ዉፉያት ብኹሎም ወገናት ኪልለዩን ብኩሉ ኪድለዩን፤ 
ተቐባልነት ኪረኽቡን ኣይንጸበ፤ ኣብ ታሪኽ ተደጋጊሙ 
ከምዝተራእየ ናይ ነብያትን ትንቢትን ቀንዲ መግለጺኡ 
ዘይተሰማዕካ ምዃን ዝተነጸግካ ምኳን፤ ኣብ ውሽጢ 
ቤተክርስትያን ኮነ ብቤተክርስትያን ብቐንዳ ዘየተሰማዕካ 
ምዃን” (ኢይከብር ነቢይ…) ዘሎ እዩ፤ ዚነብር እዩ?ስለዚ ከኣ 
እቶም ውፉያት ሓደ “ንእሽቶይ ተረፍ” ኪኾኑ (ኢሳ.1፣9፤ 
6፣13፤ 19-22) ዚሰምዖም ዘይረኸቡ (ወላ ኣብ 
ቤተክርስትያን) ብቐሊሉ ሸለል ዝተባህሉ ኪኾኑ ይኽእሉ፥ 
እዚ ኣይኮነን እቲ ቐንዲ ጉዳይ፤ ብዚከኣል መጠን እሙናት፤ 
ንዝሃብዎ ቃልን መብፅዓን ኣብ ምፍጻም ጽኑዓት፤ ንቓል 
ኣምላኽ ምእዙዛት ኣገልገልቲ (ሉቃ.1፣2) ኪኾኑ 
እንተኺሎም፤ እቲ ካብ ኣእማን ኣመንቲ ከተንሥእ ዚኽእል 
ዝተረረ ልቢ ኣለስሊሱ…። ብሓጺሩ ነቲ ዚመጽእ መንግሥቲ 
ኣምላኽን ነቲ ብግዙፍ ዓይኒ ዘይረኣ መንፈሳዊ ነገራትን ከም 
ዚኣምኑ ዚገልጹን ዘረጋግጹን ኪኾኑ ከለዉ፤ እዚ’ዩ ኣገዳሲ…። 
ውፉይ ኣብ ዕለታዊ ሕይወትና ንዝረአ ንልሙድ ናይ 
ፍጡራን መደብ ሕይወት እዩ ዚኽተል፤ (ምሳሌ፣ ሕይወት 
ንካልእ ሕይወት የማዕብል) ማለት፤ ዉፉይ ሕይወት ናይ 
ሓቂ ሕይወት  እንተ’ልዩዎ፤ ንሕይወት ዚኸውን ጥጡሕ 
ባይታ ስለዚሕሉ፤ እታ ሕይወት’ቲኣ ክትባዛሕ ክትሰፍሕ ግዲ 
እዩ።  

 

 

ሓዲስ ኪዳን “ዲዩናሚስ” ዚብሎ “ሓይሊ ሕይወት” ማለት 
እምነት እንተል’ዩ እዚ ብወገኑ ዝበርተዐ እምነትዩ ዘለዓዕልን 
ዘንቅልን፤ ተኣማንን ተቐባልን ትኸውን ማለት’ዩ። 

2. ንኽርስቶስ ዝጠመተ ሕይወት፤ 

 እቲ ካል ኣይ መንፈስ ትንቢት ዚግለጸሉ መደብ ውፉይ 
ሕይወት፤ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትጥምት ምኽኣል እዩ፤ 
ሕይወት ኩሉ ናይ’ቲ ዘይረኣ እግዚኣብሔር -ኣቦ መግለጺ 
ከም ምዃኑ መጠን (ዮሓ.1፣18) ነኣኡ ምጥማት ማለት እዩ። 
ውፉይ ሕይወትናይ ሓደ ብግዙፍ ዓይኒ ዘይረአ ምልክት 
መምልከቲ ወይ መሓበሪ (መጋበሪ) እዩ። ስለ’ዚ ነኣኡ 
ምጥማት ወይ ንውፉያት ኣይኮንካን እትጥምት፤ በኣኡ 
ኣቢልካ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምትጥምት ከምተሓስብ ዚገብር 
እዩ፤ ሓደ ምሁር (Jean Claude Guy) ምውፉይ ሕይወት 
“ዝኽሪ ወንጌል” ወይ  “ወንጌላዊ ዝኽሪ” (Memoria evangel-
ica) ኪብሎ ይፈቱ። ንወጌል ዘዘኻክር ፤ ንእኡ ከም ተሓስብ 
ዚገብር እዩ። ምእንቲ’ዚ ኸኣ እዚ ናይ ውፉያት መደብ ናይ 
ሕይወትን ተግባራትን ቃላትን ኢየሱስ ሕያው ዝኽሪ ወይ 
መዘኻከሪ እንኪኸውን ጥራሕ’ዩ ኣብ ቤተክርስትያን ሓደ 
እጃም ኪዓምም ዚኽእል፤ ማለት ውፉያት ኣብ 
ቤተክርስትያን ኮይኖም፤ ነቲ ኩሉ ኢየሱስ ኣብ መንጎ 
ደቅሰብ ብመደብ ሥጋ ዝገብሮ ዝብሎ ዝኾኖ ኩሉ 
ኪዝክርዎን ኪነብርዎን ኣብ ሕይወቶም ከሥርጹዎን ይርከቡ። 

እዞም ብጎይታ ዝተጸውዑ ዉፉያት እምበር “ኣብ ምኽታሉ 
ዝተጸምዱ እዮም፤ ናይ ውፉያት ሕይወት ቀንዲ ሕግን 
መምርሕን ከኣ እዚ ኢየሱስ ምኽትታል ኢዩ። ኣብ’ዚ ዝበለ 
ጉዕዞ ከኣ ኣሠር ኢየሱስ ኪረግጹ ስምዒታቱ ሓሳባቱ ኪሕዝ 
ተግባራቱ (ፊልጵ 2፣5) ኪፍጸሙ ይጽዕሩ፤ በዚ ኸኣ በቲ 
“ምስኡ ምዃንን” ኣብኡን በኣኡን ዚነብሩ፤ በኣኡ ዝተቐርጹ 
መልክዑ ዝለበሱ ይኾኑ”።  

ነዚ መሥርዕ መልክዕን ሕይወት ኢየሱስ ብምሓዝ ወይ 
ንምሓዝ ብምጽዓር “ምልክት” ይኾኑ ናይ ወንጌል ዝኽሪ 
ይኾኑ። በዚ ኸኣ ኣምላኽ ንጹሕ ገይሩ ንዝፈጠሮ ነቲ ሓቀይና 
ሰብ ከመልክቱ ማለት እዩ፤ (ምልክቱ ኪኾኑ ይርከቡ፤ ቆላ 
1፣15-17)፤ እቲ ኢየሱስ ብሕይወቱ እናመሃረ ኣብ’ዚ 
ዓለም’ዚ ኪግህዶን ኪገልጾን ዝደለየ (ቲቶ 2፣11-12) ሰብ 
ኪኾኑ፤ እዩ ዚደሊ። 

ምእንቲ’ዚ እምበር ሕይወት ውፉያት ንኽርስቶስ ዘመልክት፤ 
ነኣኡ ዚጥምት፤ ከምኡ’ውን ነቲ ሓቀይና ሰብኣውነት 
ሕይወት ክቕርበልና ምልኣት ሰብኣውነት ምዃኑ፤ እቲ 
ዝበለጸ ጥበብን ክእለትን ምዃኑ ከረጋግጽ እዩ። 

ኢየሱስ ንርእሱ ምልክት (ንኻልእ) ኮይኑ ኪርከብ ከሎ፤ ካብ 
ኣንነቱ ወጺኡ ንርእሱ ብሣልሳይ ኣካል (ወድሰብ) እናሰመየ 
ስለዝኾነ፤ ኣብ ውፉይ ሕይወት ድማ ኣንነት ርእስኻ 
ምጥማት ወይ ንማኅበርካ ምጥማት ቦታ የብሉን…። 

                                                                                                                                                                                                    ይይይይ  
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ኣስተምህሮታት ጸሎት ታስዕቲ ኪዳነ 
ምሕረት 2015 

 
ጥራይካ ምዃንካ ድኣ መን ነገረካ 

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 ድማምስ 
ኣምላኽናን ምስ ብጻይናን ምእንቲ ክንዕረቕ ኢና ጾም፡ 
ጸሎት፡ ምጽዋት፡ ከነዘውትር ዝግብኣና።  
 (ቃል ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ 
መንግሥተኣብ ተስፋማርያም)  
 

ታቦት 
ንሕና እምበኣር ደድሕሪ ኢየሱስ ንኽተል ጥራይ ዘይኮናሲ 
ኢየሱስ ንነፍሲ ወከፍና መጺኡ ማዕጾ ልብና ዝኹኩሓና ኢና። 
እንተ ከፊትናዮ ከኣ ብዘይ ጥርጥር ታቦት ኢና። ቤት 
መቕደሱ`ውን ኢና። <<ቤተመቕደስ ኣምላኽ ምዃንኩምን፡ 
መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ምህላውን`ዶ 
ኣይትፈልጡን ኢኹም፥ ሓደ`ኳ ነቲ ቤተ መቕደስ ኣምላኽ 
እንተፍረሶ፡ ኣምላኽ ኬፍርሶ እዩ። ቤተ መቕደስ ኣምላኽ 
ቅድስቲ እያ። እዛ ቤተመቕደስ እዚኣ`ውን ንስኻትኩም 

ኢኹም>> (1ቆሮ3፡ 16-18)።                                                                                                          
                                                                                                                                                                     ቀሺ መሓሪ ላእከ 

“እንሆ ወድኺ እነሃ ኣዴኻ” 

ኣብ እግሪ መስቀል እንጥምታ ማርያም ብትእዛዝ ወዳ 
ዝተቐበለቶ ሕድሪ መሰረት- እንሆ ወድኺ/ ኣዴኻ ዝብላ - 
ኩላትና ናይ እምነት ምላሽ ብምሃብ ደቃን ኣሕዋት ኢየሱስ 
ወዳን ንኸውን።.......ሓጢኣትን ናይ ሓጢኣት ኩነትን  ደቂ 
ማርያምን ኣካልን ኣሕዋትን ክርስቶስ ከምዘይንኸውን 
ይገብረና፥ መንነትና ይብልል፥ ስጉምትና የድክም፥ ሰላምና 
የውሕድ። እዚ ከይከውን ኪ.ምሕረት ኣዴና ኣብ ምሕረት 
ኣምላኽ ተስፋ ብምግባር ከይንወድቕ ብቃሉ ክንምራሕ፡ 
ከይንሕለል ምስ ወዳ ዘይቋርጽ ወግዒ ከነጥሪ፡ ብብዝወደቕናዮ 
ካኣ ብንስሓ ክንትሥእ ሕድሪ ትብለና።                                                                                             

                                                                                                                                                                             ኣባ የማነ ሃይሉ 

እግዚእትነ ማርያም ኣብነት ውፉይ ሕይወት 

እ. ማርያም እንበኣር     ብስንድውነታን ተወፋይነታን 
ብንጽሕናኣን( ንጽሕቲ ብሕልናን ብስጋን) ብተኣዝዞኣን 
ብመንፈሳውነታን፣ ብትሕትናኣን ብኣገልግሎታን ብ 
ፍቅራዊ, ኣድነታን ብታሕጋሳን ብተኣማንነታ  
ብምስጋናን ….. ዝለዓለት ኣብነት ውፉያት እያ፣ 
ዝለዓለት መምህር ቅድስና እያ። 

                                                                                                                                                      እናቴ ብርሃን ኣብርሃ 

ቅድስቲ ስድራ ኣብነት ናይ ዘመንና ስድራቤት 

ኣቦታት ክንምስሉ ከምዚ ዝስዕብ ይብሉ፡ “ከመይ ኢልኪ 
ነዚ ሓዳር በተንክዮ፧ ኣዕበድቢደ። ከመይ ኢልኪ’ኸ 
ኣድሓንክዮ፧ ኣባቢደ።” ይብሉ። እወ፡ ሥድራቤታት ወይ 
ኪዳን ብኸመይ ይዝረግ፡ ብኸመይ’ከ ይዕረ እንተበልና  

ዝኣባብድ - ልቢ ዘዕበየ፡ ኣርሒቑ ዝርኢ፡ ረብሐ ሥድራቤት 
ዝፈልጥ። ከመይ ወንጌል “በትዕግሥትክሙ ታጠርይዋ 
ለነፍስክሙ” ኢዩ ዝብል። ስለዘ ከኒና ወይ መርፍእ ወይ 
መድኃኒት ናይታ ዕውቲ ሥድራቤት ንፈልጦ ኢና። እቲ 
ጸገምስ ነቲ መድኃኒት ኣብ ጊዜኡ ዘይምውሳድ ኢዩ። ነቲ 
ጠንቅታት ዘይምልጋስ ኢዩ። ካብቲ ፈተናታት ዘይምርሓቕ 
ኢዩ፡ ኢታብኣነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ዘይምባል ኢዩ።  

                                                                                                                                                                     ኣባ ሓጎስ ተወልደ 

ብጾምን ጸሎትን ናባይ ተመለሱ  

    ቤተ ክርስትያን ንጉዕዞ ጾም ኣርብዓ ብኸአመይ 
ከነሕልፎ ወይ ከነስተንትኖ ትደሌና እንተበልና፡ ኣብቲ 
ምስጢር ናይ ምድረ በዳ እየሱስ ዘሕለፎ፡ክንምስረት፡ ንኣኡ 
ደጋጊምና ከነስተንትን፡ እየሱስ ብኣብኡ ወዲ እግዛብሄር ምስ 
ኮነ፡ምስ ተኣወጀ፡ጸጋ ጥምቀት ተቀበለ፡ፈተና ናይ ሰይጣን 
ረከበ።ቅድሚ ፈተነ ግን፡ እየሱስ ኣብ ጽምዋ ነበረ።ኣብኡ ከኣ 
ሰለስተ ግዜ ብድያብሎስ ተፈተነ።እየሱስ ከቢድ ፈተነ ተፈቲኑ 
ሰዓሮ።ሎሚ ንሕና ኣብዛ ንነብራ ዘሎና ግዜ፡ሰይጣን 
ብዝተራቀቀ መንገዲ ማእለያ ዘይብሉ ፈተናታት የውርድ 
ኣሎ።ንሕይወትና ንሕይወት ናይ ተከተልቲ ክርስቶስ ገዚእዎ 
ይርከብ ኣሎ።ከም ውጺኢቱ ከኣ፦     

ቅትለት ነፍሲ በዚሑ 
ጽልኢ ባእሲ በዚሑ 
ጥልመት በዚሑ  
ርእሰ ቅትለት ብዝተዓጻጸፈ መንገዲ 

ይርአ ኣሎ። 
እዚ ኩሉ ካብቲ ዝተሳዕረ ሰይጣን፡ ካብቲ ዝተኣሰረ ሰይጣን 
ዝመጽእ ዘሎ እዩ። ጎይታ ግን ስዒርዎ፡ኣሲርዎ፡ኣሕፊርዎ፡ 
ንኹሉ ፍሕሶ ናይ ሰይጣን በታቲክዎ እዩ። እዚ ኸኣ ዋሕዲ 
እምነትን፡ጸሎትን፡ብዓቢኡ ኸኣ ጉድለት ጾምን ተጋድሎን 
እዩ።እምበኣር ኢየሱስ ንጉዕዞ ቀራንዮ መጀመርያ ኣብ ምድረ 
በዳ ፈቲንዎ እዩ።ቅ.ጳውሎስ ንጉዕዞ ስብከት ወንጌል 
መጀመርያ ኣብ ምድረ በዳ ኣብ ምድረ ዓረብ ፈቲንዎ 
እዩ።እዚ ፈተና እዚ ግን ብጾምን ጸሎትን እዩ ተሰጊሩ። ነቲ 
ድሒሩ ዝመጸ ገድሊ ወንጌል ኸኣ መሰረት ኮይኑ።ሎሚ ውን 
ንሕና ክርስትያናዊ ሕይወትና ክነብሮ፡ንቶንኮል ናይ ሰይጣን 
ክንስዕሮ። ኣብዚ ግዜ ጾም ኣርበዓ፡ኣብ ውሽጥና ኣብቲ 
ማዕሙቅ ልብና፡ኣብቲ ግብ ዝበለ በረኻ ናይ ሕወትና 
ክንምለስ፡ካብኡ ክንብገስ ንሕተት ኣሎና። 

 ኣባ ኮኾበ ተወልደ 

ኣብ ክርስቶስ ዝተሠረተ ሕይወት 

ኣብ ክርስቶስ ዝተሰረተ ምስኡ ዝጎዓዝ ኣብኡ ዝተሓንጸ 
ኣመስጋኒ እዩ ዝኸውን። ምስ ዘመስግኑ ምህልው ክንደይ 
ጽቡቕ እዩ። እንተወዲቖም ተስፋ ኣይቆርጹን እዮም፣ 
እንተተዓዊቶም ድማ ትዕቢት ዘይኮነስ ምስጋና እዩ 
ዝስዕሮም፣ ከመይ ሕይወት ህያብ ምካûና ስለ ዝርድኡ፣፣ 
ሕይወት ህያብ ምካûና ምቕባል ኣብ ሕማቕ ኩነታት 
ከምዘይተማርር ትኸውን፣ ከመይ ሕይወት መሰል ዘይኮነት 
ህያብ ምኻûና ስለ እትኣምን፣፣ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከኣ እቲ 
ዝተረኽበ ዘይግባእ ሓለፋ ከም ዝኾነ ትራእ እሞ ፈንጠዝያ 
ኣይትገብርን፣፣  

                                                                                                                                                                              ኣማኑኤል ኪዳነ 
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ዓይኒ ጸላኢኹም ትድፈን ኪዳነ ምሕረት 
ብርእሳ። 
እንቋዕ ሓጐሰና ንዅልና ስድራቤት፤ 
ካባና ዝወፈሩ እዮም ዘዓምሩ ውፉይ ሕይወት፤  
ርእስኻ ብምውፋይ ዚግለጽ ምርኡይ ኣገልግሎት፤ 
እወ ካብ’ታ ስድራ ብቓል ኪዳን ዝሓበረት፤  
ንሳ ኢያ ንዅሎም ውፉያት ዝፈረየት፤ 
ስድራቤት ኢያ ናይ ኵሉ ዓለም መሰረት። 

ናይ ሎሚ ግጥመይ ኣብ’ዚኣ ኬብቅዓ፤ 
ርሑስ በዓል ኪዳነ ምሕረት ብሻዓ፤ 
ዘለዓለም ትንበር ብርሃንኩም ተወሊዓ፤ 
ነቦ ስድራ ነደ ስድራ ንዓቢይ ንቖልዓ፤ 
ቤተ ክርስትያን ካብ ሃበትና ብሓላፍነት ሰሪዓ፤ 
ዝሰከም ትሃበና ድልዱል እንግድዓ፤ 
ብሩኽ ምጁማር ርሑስ ጾም ኣርበዓ። 
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ናይ ድኅነት መሠረት፤ ኪዳነ ምሕረት 
በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ፤ 
ኣምልኾን ስግደትን ንቕዱስ ሥሉስ፤ 
ክብርን ውዳሴን ነደ ዘለዓለማዊ ንጉሥ፤ 
ገጽና ኣብርሂና ብሓድሽ መንፈስ፤ 
ነመስግን ንር.ሊ.ጳጳስና ኣባ ፍራንቸስኮስ፤ 
ዕድመ ንሓዲስ ጓሳ ሊቀ ጳጳስ፤ 
ኣባ መንግሥተኣብ ብቕድስና ይብገስ። 
ክጓስየና ሞገስ፤ ይዕለሎ 
ገጽ ምድርና መታን ክሕደስ፤ 
ጸገ መ.ቅዱስ ብኻዕበት ይፍሰስ፤ 
 ምስጋና ይኹን ንልዑል ፈጣሪ፤ 
 ንወላዲቱ ነመስግን ብኽብሪ፤  

ኣብ’ዚ ቅዱስ ቦታ ርእሰ ደብሪ፤ 
ንኺዳነ ምሕረት ነመስግብ ብኽብሪ፤ 
ንሳ እያ ጓሳና ኣብ’ዚ ዓለም ወጥሪ። 

ከም’ቲ ዓሚ ኣብ ግጥምና ዝበልናዮ፤ 
ነቲ ጽንኩር ኵናት ብጸሎታ በዲህናዮ፤ 
እቲ ሃረር እንብሎ ዝነበርና ረኺብናዮ፤ 
ነቲ ካልኦት ዝሓዘኦ እንሆ ፤ወኒንናዮ፤ 
ብርሃን ቤተ ክርስትያንና ብዓይንና ርኢናዮ፤ 
ኣብ ልዕሌና ተፈጺሙ ቅዱስ ዕዮ፤ 
ሊቀ ጳጳስና ሒዝና ርእሰ ምሕደራ ጨቢጥናዮ፤ 
ኣብ ቅድስና ኪበጽሕ ብጸሎት ነሰንዮ። 

ኣብ ቤተ ክርስትያን ተፈጺሙ መንክራት፤ 
ብሓጐስ ንቀበሎ ነዚ ጥዑም ብስራት፤ 
ንቋረን ዝነበርና ምስ ካልኦት ሃገራት፤ 
ብዋንነት ተረኪብናዮ ነቲ ምሩጽ ግራት፤ 
ኣብ ልዕሌና ተፈጺሙ ዓቢይ ተኣምራት፤ 
ርእስና ኪኢልና ክንብድህ ሽግራት። 

እንቋዕ ኣብጽሓና ኣብ’ዚ ቅዱስ ንግደት፤ 
ኵልና ነመስግን ነደና ኪዳነ ምሕረት፤ 
ንሳ እያ እታ ንጽሕትን ኅርይትን ፍጥረት፤ 
ብሰላም ኣፈጺማ ንዓመተ እምነት፤ 
ብኺዳነ ቃላት ብጥንቁቕ ጕስነት፤ 
ኣብጺሓትና ናብ ሲኖዶስ ስድራ ቤት፤ 
ምስኡ ኣሰንያ ዓመተ ውፉይ ሕይወት፤ 
ኣብኣ ንሓቀይና ፍቕሪ ንመልከት። 

ካህናትና ደናግልና ምእንታና ውፉያት፤ 
ሕይወትኩም ዝወፈኹም በጃ ኵሎም ኣኅዋት፤ 
ነቢያት ጊዜና ኮንኩም ተብጽሑልና ኣውያት፤ 
ሕጉሳት ኵኑልና፤ ብመንፈስ ምርኡያት፤ 
ዝንብርከኹን ዝሰግዱን ቅኑዓት ሓዋርያት፤ 
ኪዳነ ምሕረት ትግበርኩም ናይ ዓድና ነቢያት። 

ገዳማት ውፉያት ቅዱሳት ይኹናልና ኮታ፤ 
ፍቕሪ ዝማእከለን ዘይኮና ንስሓ ቦታ ፤ 
ነጸብራቕ መንግሥተ ሰማይ ጻዕዳ ኩታ፤ 
ኣብ ልዕሊ ኣጋንንቲ ዝብላ ቱታ፤ 
ተስፋ ንዝቖረጸት ልቢ ይኹና ዕረፍታ፤ 
ውፉያትና ኣይፈለኹም ፍሽኽታ፤ 
ካብ ጸዋጋት ኣይርከብን ተስፋ ኮነ ሩፍታ። 

ጉዕዞ ውፉይ ሕይወትኩም ይግበሮ ወትሩ ፋሲካ፤ 
ገሌኹም ከም ፍራንቸስኮ ምስ ኪያራ ከም 

ፍራንቸስካ፤ 
ገሌኹም ከም ሮዛ ገሌኹም ከም በርናርዶስ ዋካ፤ 
ከም ዳኒኤል ከም ሉዶቪኮ፤ ከም ኦርሶላ፤ 
ከም ዶንቦስኮ፤ ከም ደቂ ኣቡነ ሉቃስ ብሓበራ፤ 
ከም ላሳላ፤ ከም ሕያዋይ ሳምራዊ ምስ ሕያዋይ ጓሳ፤ 
ከም ቅድስቲ ሊቺያ፤ ቅዱስ ቪንቸንስዮስ ምስ 

ሉዊስ፤ 
ወፈያ ኵልኹም ይግበረልና ሰራዪ ኣበሳ፤ 

ዋዛ ምስ ቁምነገር 
 

ናይ ዓለም ነገር…. 
 

ሓደ ረፋድ እዩ፣ ሓንቲ ኣብ ማእከል ዕድመ እትርከብ ኣደ፣ 
ኣብ መንደቕ ናይ ቤተክርስትያን ተጸጊዓ ካብ ልባ ብዕምቆት 
ትጽልን ኣልምንን ነበረት። ውሽጣዊ ስሚዒታ እናሰዓራ ኣብ 
የማን-ጸጋም ዝነበሩ ሰባት ክሳዕ ዝሰምዕዋ “ኣንታ ኣምላኸይ ፣ 
በጃኻ ስምዓኒ፣ ኣብ ጎደና ተደርብየ ምስ ቆልዑተይ ኣደዳ 
ቀዝሕን ኣስሓይታን ከይከውን ነዘን ዝእወደን ዘሎኹ ገዛ ክራይ 
ግዳ ለግሰለይ በጃኻ” እናበለት ትበክን ትምህለልን ነበረት። ሓደ 
ዕብይ ዝበሉ፣ ከምሰቦም ቤተክርስትያን ክሳለሙ ዝመጹ ኣኦ ድማ 
ክትጽሊ ከላ ይሰምዑዋ እሞ፣ ብወገኖም’ውን ጸሎቶም 
ምስወድኡ፣ ኣብ ዝባና ትንክፍ ኣቢሎም “እዛ ጓለይ ሓንሳብዶ 
ክዛረበኪ” ይብልዋ። ስንብድ ኢላ ካብ ስምዒታ ብምብርባር ድማ፣ 
ኣሰሮም ስዒባቶም። ቁሩብ ርሕቕ ምስበሉከኣ፣ ኣስተውዒሎምላ 
ስለዝጸንሑ ሽግራ ከተካፍሎም ይሓትዋ። ንሳ ድማ ስክፍታ 
እናተሰምዓ “ወይ ኣነ መኸረኛ ሰብ ክሳብ ዝሰምዓኒ ድየ ከማርር 
ጸኒሐ፣ ድሓን እየ’ቱም ኣቦ፣ ከምዚ ኢላ እንድያ ኣካርያትኒ ዘላ 
በዓልቲገዛ ዕዳኺ እኝተዘይከፊልኪ ኣብዛ ሣልስቲ ካብዛ ገዛይ 
ሓግሒገ ከውጽኣኪ እየ ኢላትኒ፣ ሰብ ይሰምዓኒ እኳ ዘይበልኩ፣ 
ብዉሽጠይ ይጽሊ ኣሎኹ እንዳበልኩ እንድየ” ኢላ ኩነታታ 
ትገልጸሎም። ድሮ ብልመነኣንን ምሕጽንተኣን ልቦም ተተንኪፎም 
ዝጸንሑ ኣቦ ድማ “ኩሉ ሓላፋይ’ዩ እዛ ጓለይ፣ ኣይትጨነቂ ኣብ 
ኣምላኽ ጥራሕ እመኒ፣ ገንዘብ ዝመጽእን ዝጠፍእን በናኒ ነገር 
እዩ፣ ሕጂ ድማ ድሓን ነዘን ናይ ሎሚ ኣን ክሽፍነልኪ እየ። 
ንብድሕሪ ሕጂ ድማ ኣምላኽ ይፈልጥ” ኢሎም ነተን ትእወደን 
ዝነበረት ሠለስተ ሽሕ ናቕፋ ሂቦም ብመኪንኦም ናብ ቦት 
የብጽሕዋ። ወዮ ሰበይቲ ብታሕጋስ ፍንጭሕ ኢላ፣ ገንዘባ ሒዛ 
ነታ ኣብ ኣፍደገ ገዛ ቡን ክትሰቲ ዝጸንሓታ ዋና ገዛ ተረክባ። ዋና 
ገዛ ድማ ብኮፋ ተቐቢላታ ነተን ገንዘብ ኣብ ሕቑፋ ኣቀሚጣተን 
ውራይ ቡና ክትገብር ድሕሪ ምጽናሕ ገለ ነገር ደልያ ንውሽጢ 
ገዛ ትኣቱ። እተን ገንዘብ ድማ ንሳ ከየስተውዓለትለን ካብ ሕቑፋ 
ኣብ ልዕሊ ፋርኔሎ ኣብ ሓዊ ወዲቐን፣ ንሳ ኣብ ውሽጢ ገዛ 
ጸኒሓ ክሳብ ትምለስ በቲ ንፋስ ዘንበድብዶ ዝነበረ ጓህሪ 
ተሃሚዀን ጸኒሐን ንብለኩም። ኣብዚ ዛንታ ሠለስተ ዓይነት ሰብት 
ርኢና። ጸባብ ዓቕላ ዘጽበበላ ሽግርቲ ሰበይቲን፣ ሓደ 
ዘይትፈልጦምን ዘይፈልጥዋን ርሕሩሕ ኣቦን፣ ጸበባ ሽግራት 
ዘይዓጣ ስስዕቲ ዋና ገዛን። ናይ ዓለም ነገር…..ናይ ሥጋ ነገር……
ፈታኒ እዩ። ኣይንተሃመል ድኣ….። 
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ማኅበር ሲታውያን ነቲ ኣብ 1940 ዓ.ም ኣብ ኤርትራ 
ዝጀመረ ዝኽሪ ህላዌ መበል 75 ዓመት ኢዮቤል ማኅበሮም 
ብዝተፈላለየ ምድላዋት፣ ማለት ብጸሎት ምስጋናን 
መጽናዕትን ክሰናደውሉ ድሕሪ ምጽናሕ፣ ብንጸዋዕታ፣ 
ውህበትን ተልእኮን ማኅበሮም ዝገልጽ ኣስተምህሮታት 
ዝተሰነየ፣ ጸሎት ታስዕትን ዋዜማን፣ ናይ ዕለቱ ብመስዋዕተ 
ቅዳሴ ዝጀመረ፣ ብዝተፈለለየ  ንምሉእ መዓልቲ ዝቐጸለ 
መደባት ብ 21 መጋቢት 2015 ብድሙቕ ኣገባብ በዓል 
ብመንፈስ ምስጋና ኣክቢሮም ዊዒሎም። 
 
ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ መንግሥተኣብ ኣብ ስብከቶም ሎሚ 
ዓመታዊ በዓል ኣቡነ ቡሩኽ ኣብ ልዕሊ ምዃ፤ ኣቦታትናን 
ኣኅዋትናን መኖኮሳት ሲታውያን ኣብ ኤርትራ ናይ 
ዝኣተዉሉ መበል 75 ዓመት ኢዮቤል ዝጅምሩሉን 
ብጸሎትን ኣስተንትኖን ተሰንዮም ሓዲስ ኣበምኔት 
ብምምራጾምን (ኣባ ንጉሠ    ወልዳይ) እንቋዕ ኣብዚ 
ኣብጽሓኩም፣ እቲ ናይ ሓዲስ ኣበምኔት ምርጫ’ውን ሓደ 
ካብቲ ኣምላኽ ሎም ዘመን ዝሃበና ጸጋታት ኢዩ ኢሎም። 
 
ናብቲ ዝተነበ ወንጌል ተመሊሶም ከኣ ነቲ ኢየሱስ ምስ 
ሰለስተ ሓዋርያት ናብ ደብረ ታቦት ደይቡ ክጽሊ ከሎ 
ትርኢቱ ከም ዝተለወጠ ዝገልጽ ክፍሊ ጠቂሶም፦ ከምቲ 
እቶም ሓዋርያት ኣብ ደብረ ታቦት ደይቦም ፍሉይ ተመኲሮ 
ዝገበሩ፣ ማሕበር ሲታውያን’ውን ኣብ ጸሎት ታስዕትን 
ኣስተንትኖን ስለዝቐነዩ ከምቲ ቅ.ጴጥሮስ ዝብሎ “ ኣብዚ 
ምንባር ጥዑም ኢዩ’ ኣብዚ ንኹን” ከምዝብሉ ፍሉጥ’ዩ። 
እንተኾነ እቲ ኣብ ሕይወትና እነስተማቕሮ ፍሉይ ጸጋ ዳግም 
ንተልእኮ ክንብገስ መተባብዒ ኢዩ። ኢየሱስ’ውን “ንዑ ድኣ 
ንውረድ ገና ስራሕ ኣይተወድአን ኢዩ ዝብለና። ስለዚ ናብቲ 
ዕለታዊ ሕይወትና ተመሊስና ተልእኮ ወንጌል ክንቕጽል 
ይግባእ ኢሎም። ቀጺሎም ከኣ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ 
መንግሥተኣብ ብፍሉይ ኣብዚ ዓመት ውፉይ ሕይወት ነተን 
“ተሓጐሱ” “መርምሩ” ዝብላ መልእኽታት ቤተክርስትያን 
ተቐቢልና፣ ናይ ሓጐስ መልእኽተይናታት ክንኸውን፣ 
ነቂሕና ርእስና ክንፍትሽን ኣሎና። እምብኣር ከምቲ እቶም 
ሰለስተ ሓዋርያን በቲ ተመኩሮ ናይ ደብረ ታቦት ፍቕሮም 
ዝተቓጸለ፣ ተስፋኦም ዝደልደለ፣ እምነቶም ዝበርተዐ፣ 
ፍቕርኩም የዕቤልኩም፣ ተስፋኩም የደልድለልኩም፣ 
እምነትኩም የበርትዓልኩም ብምባል ስብከቶም ዛዘሙ። 

መዓርገ ዲቁና 
 

ብዕለት 22 መጋቢት፡ ሰንበት ዘገብርኄር፡ ኃው ማስያስ 
ኣርኣያን ኃው ተስፉ ተስፋማርያምን ካብ ማሕበር ዶን ቦስኮ፡ 
ከምኡ’ን ኃው ስምዖን ተኽለሰንበት ካብ ማሕበር ፓቮኒ፡ 
ብኢድ ብፁዕ ኣቡነ መንግስተኣብ ተስፋማርያም ኣብ ርእሰ 
ኣድባራት ኪዳነ ምሕረት መዓርገ ዲቁና ተቐቢሎም።  
ኣብቲ መዓልቲ፡ ደቂ ማሕበሮምን ካልኦትን ካህናት ኣብቲ 
ብብፁዕ ሊቀ-ጳጳስ ዝተመርሐ መስዋዕተ ቅዳሴ ሓቢሮም 
ቀዲሶም። ብፁዕ ሊቀ-ጳጳስ ኣቡነ መንግሥተኣብ ኣብ ዝሃብዎ 
ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ፡ ነቲ ናይ ዕለቱ ሓሳብ ዘኪሮም፡ 
ኹልና ምእመናን ብሕልፊ ግና ነቶም ዲያቆናት ከምቲ 
እሙን፡ ጸጋ ጎይታኡ ብዝግባእ ኣብ መዓላ ዘውዕለ ኣገልጋሊ 
ክንከውን ከም ዝተጸዋዕና ኣዘኻኺሮም።  
ቀጺሎም እውን ዲያቆናት፡ ኣብቲ ግራት ኣምላኽ መሳርሕቲ 
ክርስቶስ ብምዃን ኣብ ኩሉ መዳያት ስብከተ-ወንጌል፡ 

ብሕልፊ ግና ኣብ ናይ ምሕረት ሥራሓት ብተኣማንነት 
ከገልግሉ ከም ዘለዎም ኣዘኻኺሮሞም። ኣብ መወዳእታ ቅዳሴ 
ድማ ንኣብነት ሕይወትን ሕድርን መስረትቲ ማሕበራቶም 
(ቅ.ዮሓንስ ቦስኮን፡ ብ.ሎዶቪኮ ፓቮኒን) ኣጽኒዖም ብምሓዝ 
ንጽጉማት መንእሰያት ብዝያዳ ኣቓልቦ ክገብሩ ሓደራ 
ኢሎሞም። 

ዓውደ መጽናዕቲ - ህሉው ኩነታት ሥድራ ቤት 
 

ብኣተግባሪት ኮሚቴ 2ይ ሰበኻዊ ሲኖዶስ ሰበኻ ኣሥመራ 
ዝተሰናደወ፣ “ህሉው ኩነታት ቃልኪዳንን ብድሆታት 
ስድራቤታትን” ብዝብል ኣርእስቲ ወከልቲ ምእመናን 
ቁምስናታት ኣሥመራ፣ ዝተሳተፍዎ ዓውደ መጽናዕቲ ብ21 
መጋቢት 2015 ኣብ ኣዳራሽ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ኪዳነ 
ምሕረት ኣሥመራ ተኻይዱ፣፣ 

ነቲ ዓውደ መጽናዕቲ ብጸሎት ዝኸፍትዎ ክቡር ኣባ ከሰተ ገ/
ዮሓንስ ዋና ጸሓፊ ካቶሊካዊ ቤት ጽሕፈት ሰበኻ 
ኣሥመራን፣ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ህሉው ኩነታት 
ሥድራቤት ስለዘሻቀሎም፡ እዚ ክልተ ዓመት (2014-2015) 
ንሥድራቤት ኣወፍዮምልና ኣሎው። ከመይ ኪዳን ፈሪሱ ከሎ 
ብናይ እግዚኣብሔር መንገዲ ኪኽየድ ኣይከኣልን፥ 
ሥድራቤት ጸሎት ዘይተዘወትር እንተኾይና እምነት 
ከተመሓላልፍ ኣይትኽእልን እያ፥ እግዚኣብሔር ዘይብሉ 
ጉዕዞ ሕይወት መመላእታ የብሉን። በዚ ምኽንያት ኢና ከኣ 
ንህሉው ኩነታት ስድራቤታት ክንድህስስ ነዚ ዓውደመጽናዕቲ 
ኣሰናዲና ኢሎም፣፣ 

ቀጺሉ “ዕላማን ተልእኾን ቃልኪዳን” ዝብል ኣስተምህሮ 
ብቆሞስ ደብረመድኃኔ ዓለም ገጀረት ኣሥመራ፣ ኣባ ስምኦን 
ገብረእንድርያስ ቀሪቡ፣፣ ኣባ ስምኦን ኣብ ኣስተምሮኦም፣ 
ዕላማ ቃል ኪዳን ንሰብኣይን ሰበይትን ክሳብ ግዜ ሞቶም 
ሓደ ኣኳል ኮይኖም ንክነብሩ ጸጋ ዘውህብ ብእግዚኣብሔር 
ዝተሠርዐ ምሥጢር ኢዩ። ብባህሪዩ ምስጢረ ተኽሊል 
ንሓድነትን ጥቕምን ተጻመድቲ፣ ንምድግጋፍን፤ 
ንምምልላእን ውሉድ ንምውላድን፣ ኮስኩስካ ንምዕባይን 
ዝዓለመ ምሥጢረ እዩ፣ ኢሎም። 
ቀጺሎም ነዚ ሰለስተ ዕላማታት በብሓደ እንኪገልጹ ከኣ 
ብዛዕባ እቲ ሓድሕዳዊ ፍቕሪ ምድግጋፍን፣ ምክብባርን፣ 
ምምልላእን ዝብል ቀዳማይ ሓሳብ መሠረት ኩሉ ነገር ፍቕሪ 
ክንድዝኾነ፣ ብፍቕሪ ሓድሕድን ኣኽብሮትን ዝተነድቀ 
ኪኸውን የድልዮ። “ኣብ ርእሲ እዚ እታ ናይ ጽድቂ ሰንሰለት 
ዝኾነት ፍቕሪ ትሃልኹም”። ሰብኣይን ሰበይትን 
በብኽእለቶምን ተውህቦኦምን ነንሕድሕዶም ይደጋገፉን 
ይመላልኡን ፣ እቲ ፍቕሪ ዝኾነ ኣምላኽ፣ ንሰብ ብፍቕሪ 
ፈጠሩ፣ ንከፍቕር ከኣ ይጽውዖ። 
ሓድሕዳዊ ምድግጋፍ፦ እግዚኣብሔር  ኣዳም ብኣርኣያኡን 
ኣምሳሉን ድሕሪ ፈጢሩ፣ ንኣኡ እትበቅዕ ሓጋዚትን 
ደጋፊትን እትኾኖ ሰበይቲ (ሔዋን) ኪፈጥር ቅኑዕ ኮይኑ 
ተራእዮ። ቅ.መጽሓፍ “ነቲ ሰብኣይ ከቢድ ድቃስ ኣውደቐሉ.. 
ካብ መሰንገሊኡ ከኣ ሓንቲ ዓጽሚ ወሰደ ኣብ ስፍራኣ ድማ 
ሥጋ መልአ..ሰበይቲ ክትከውን ሰርሓ’ሞ ናብቲ ሰብኣይ 
ኣምጽኣ” (ዘፍ.2፣21-22) ይብል። እቲ ቀዳማይ ፍጥረት 
ኣዳም ሓጋዚትን ብጸይትን ብምርካቡ ብምስጋና ንዓኣ ድሕሪ 
ምቕባሉ፣ ከምዚ ዚስዕብ በለ “እዚ ዓጽሚ’ዚ ካብ ዓጽመይ 
እዚ ሥጋ’ዚ ካብ ሥጋይ እዩ። ካብ ሰብኣይ ተወሲዳ እያ’ሞ 
ሰበይቲ ትበሃል” (ዘፍ.2፣23) ብምባል ነታ እግዚኣብሔር 
ዝሃቦ ብጸይትን ደጋፊትን ብሓጎስ ተቐበላ። 
ኣብ መንጎ ሰብ ኪዳን ዝግበር ምድግጋፍ ገደብ ዘይብሉ 
ኩሉንትናዊ ምምልላእ እዩ ዚሓትት።እዚ ማለት፣ሥነ 
ኣእምራዊ፣ ሥነ ቁጠባዊ፣ ሞራላዊ…ዘጠቓልል እዩ።  
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 “ሰብኣይ በይኑ ኺነብር ጽቡቅ ኣይኮነን። ንኡ እትሰማማዕ 
ደጋፊት ክገብረሉ እየ” (ዘፍ. 2፣18)። ኣዳም ከኣ ነታ 
እግዚኣብሔር ዝሃቦ ፍጥርቲ “እዚኣ ዓጽሚ ካብ ኣዕጽምተይ፣ 
ሥጋኣ ካብ ሥጋይ እዩ” (ዘፍ.2፣23) እናበለ ብሓጎስ ተቐበላ። 
ሰብኣይን ሰበይትን ዘይደናገጹን ዘይተሓጋገዙን እንተደኣ 
ኮይኖም ኣብ ምጭኽኻን ሓድሕድ እዮም ዝነብሩ። ኪዳናዊ 
ሕይወቶም ከኣ ሰላምን ፍቕርን ዝጎደሎ፣ ስቓይ ዝመልኦን 
ተስፋ ቑርጸት ዝዓብለሎ ይኸውን። 

 

ኣብቲ ካልኣይ ዕላማ ውሉድ ምፍራይ ብዝምልከት ከኣ ኣምላኽ 
ሰብኣይን ሰበይትን ክፈጥር ከሎ፣ ብዓሚቕ ኪዳናዊ ሓድነትን 
ፍቕርን ኣብ ምፍጣር ሰብ ክሓብርዎ ጸውዖም። ሕብረተሰብ 
ኪቐውምን ኣዳምን ሔዋንን ድማ፣ ቀጸልቲ ሕይወት ኪኾኑ ስለ 
ዝደለየ፣ “ፍረዩን ተባዝሑን ንምድሪ ድማ ምልእዋን” (ዘፍጥ. 
1፣28) እናበለ ባረኾም” ሕፃን ምውላድ እምባር ኣብ መደብ 
ምፍጣር እግዚኣብሔር ምትሕብባር ማለት እዩ። እዚ ምትሕብባር 
‘ዚ ብጽንሲ ፈሊሙ፣ ብመንፈሳውን ሰብኣው’ን መዕበያ 
ይድምደም። ውሉድ ህያብ ጎይታ እዩ፦ “እንሆ፣ ውሉድ ህያብ 
እግዚኣብሔር እዮም። ንሳቶም እግዚኣብሔር ዝሃበካ በረኸት 
እዮም” ( መዝ. 127፣3) ይብል። ክወልድ ዘይደሊ ሰብ ብቐጥታ 
ንዕላማ እግዚኣብሔር ኢዩ ዝጻረር።ጽንሲ ምንጻል፣ ንህያብ 
እግዚኣብሔር ስለዚነጽግ ተጻይ ዕላማ ቃል ኪዳን እዩ። ነቲ 
“ኣይትቅተል” ዚብል 6ይ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ከኣ ይጥሕስ። 
 

ኣብቲ ሣልሳይ ዕላማ ንውሉድ ሰብኣውን መንፈሳውን ኩስኮሶ 
ምሃብ ብዝምልከት ከምቲ ንክቡር ህያብ ተጠንቂቕካ እትሕዞ 
ንውሉድካ ከኣ ብነፍስን ብሥጋን ተጠንቂቕካ ክትከናኸኖን 
ክተዕብዮን የድሊ። “እግዚኣብሔር ሓደ ኣካልን ሓደ 
መንፈስንዶ ኣይገበረኩምን እዩ? ስለምንታይክ ነዚ ገበሮ? ናይ 
ብሓቂ ሕዝቢ እግዚኣብሔር ዝኾነ ደቂ ምእንቲ ኽትወልዱ 
ኢሉ እዩ” (ሚል.2፣15)።ውላድካ ቀጺዕካ ምዒድካ ምዕባይ 
ግዴታ እዩ፦ “ንደቅካ ብንእስነቶም ከሎው ቅጽዓዮም። እንተ 
ዘይቐጻዕካዮም ግን ንሞት ኣሕሊፍካ ከም ዝሃብካዮም 
ኢኻ” (መጽ.ምሳሌ 19፣18)። ኣብ ምቕጽዖም ሸለልትነት 
ምርኣይ፣ ንኻህን ኤሊ ምስ ክልተ ደቁ ዝረከቦ ቕጽዓት 
ኣምላኽ ክውርደካ ይኽእል፣ ክብሉ ኣዘኻኸሩ።  
 

ኣባ ስምኦን ኣስዒቦም ናይ ቃል ኪዳን መለለዩ ከመይ ዝበሉ 
እዮም? ንዝብል ሕቶ እንኪምልሱ፣ ክልተ ማለት ንሓድነት 
ሰብኣይን ሰበይትን፣ ቃልኪዳን ዘይፍታሕ ምኻኑን ዝብሉ 
ባህርያት ቓልኪዳን ጠቂሶም፣ “ሰብኣይ ነኣቡኡ ነዲኡን ሓዲጉ 
ናብ ሰበይቱ ይጽምበር። ክልቲኦም ድማ ሓደ ሥጋ 
ይኾኑ” (ዘፍ.2፣24) ይብል። “ደጊም ሓደ ኣካል እምበር ክልተ 
ኣይኮኑን” (ማቴ.19፣6) ይብል። እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮነ ኣብ 
ሓዲስ ኪዳን ዝተጠቕሰ ሕጊ መውስቦ ሓንቲ ንቡዙሓት ፣ ወይ 
ብዙሓት ንሓደ ንኸይመራዓዉ ዝኽልክል ሕጊ እዩ። ከመይ 
ተባዕታይን ኣንስታይን ገበሩ ስለዝፈጠሮ። ሓድነትን ፍቕርን 
ሰብኣይን ሰበይትን ዚፈጥር ምስጢር ቃልኪዳን፣ 
ብዘይምስምማዕን ምጥልላምን ኣብ ሓደጋ ኪወድቕ ይኽእል፣፣ 
እቲ ቀዳማይ ኃጢኣት ኣዳምን ሔዋንን፣ ነቲ ብ ኣምላኽ 
ንሰብኣይን ሰበይትን ተዋሂቡ ዝነበረ ሓድነት ከምዘፍረሶ፣ እዚ 
ናይ ዘይምስምማዕን ምጥልላምን ኃጢኣትውን ንቃል ክዳን 
ብዙሕ ግዜ ኬፍርሶ ይኽእል፣፣ ኮይኑ ግን ከምቲ ካብ ጥንቲ 
መደብ ኣምላኽ ዝነበረ ሓድነት ሰብኣይን ሰበይትን ምእንቲ 
ኬጽንዕ፣ ኣምላኽ ብዘይውዳእ ምሕረቱ፣ ንሰብኣይን ሰበይትን 
ጸጋኡ ይህቦም ኢሎም፣፣ ኣባቴ ኣብ መወዳእታ ቃልኪዳን 
ኣምላኽ ዝጸምበሮ ስለዝኾነ ዝኾነ ክፈልዮ ከምዘይግባእን ክርስቶስ 
ኣብ ቃልኪዳን ዘምጽኦ  ሓዲስ ነገርን ብጥቕስታት ቅ. መጽሓፍ 
ኣሰንዮም ብምግላጽ፣ ቤተክርስቲያን ነቲ እንትርፎ ብዝሙት 
ዝብል ቃል፣ ብቃልኪዳን ንዘይተኣስረ ክግደፍ ዘለዎ ንነገር 
ናብራ ዝሙት ዘመልክት እምበር፣ቃልኪዳን ምስ ተኣስረ 
ዝፍጸም ኃጢኣት ንስሓን ምምላስን ጥራሕ ኢዩ ፈውሱ  
ከምእትብል ኣረድኡ፣፣ 
 
 

እቲ ካልኣይ ኣስተምህሮ “ብድሆታት ስድራቤት ግዜናን 
መፍትሒኦምን’’ ዝብል ብኣቶ ግርማይ ኣስፍሃ ዝቐረበ ሰለስተ 
ንኡሳን ኣርእስታት ዝነበሮ ኢዩ፣፣ ኣቕራቢ ስድራቤታትና 
ዘለወን ብልጫታት እንክዝርዝር፣ ሓልዮትን መሪሕነትን 
ቤተክርስቲያ-ንጹር መምርሒታትን ሕግታትን 
ምህላዉ፣ብቁዓት መማህራን ቤተክርስቲያን ምህላዎም-ዝኣክል 
መጋበሪታት ምስንዳዉ፣ዝርዝራዊ ትምህርቲ ቅ.መጽሓፍን 
መምርሒታ ቤተክርስቲያን ሰነዳት ቤተክርስቲያን ብዛዕባ ቃል 
ኪዳን፣፣ ንኣብነት፣-  ጉባኤ ቫቲካን (ቅዱስ ጉባኤ፣ ብርሃን 
ኣሕዛብ፣ ሓዋርያዊ ተልእኮ፣ ፍስሓን ተስፋን)፣ ሕገ ቆኖና 
፣መዝገበ ሃይማኖት፣ መልእኽታት ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት፣ 
ቀዳማይ ኮነ፣ ካልኣይ ሲኖዶስ ጳጳሳት ምእንቲ ኣፍሪቃ፣ 
ሰበኻዊ ሲኖዶስ፣ ወዘተ ዝህቦ ትምህርትን ለበዋታትን፣ኣብ 
ልዕሊ እዚ ሓጋዚ እምነት ድማ ንቃል ኪዳን ዘተባብዕ ሓጋዚ 
ባህሊ'ውን(“ቃል ኪዳን ካቶሊክ!!!”) ምህላዉ ገለ ካብ ትሕዝቶኡ 
ጠቓቂሱ፣ ኣብቲ ምኽንያትን ሳዕቤንን ምብትታን ስድራቤት 
ዝብል ክፋል ከኣ፣ ሎሚ ኣብ ዓለምና ብዙሓት ሰብ ሓዳር 
ብፍቕርን ብምርድዳእን ሕጉሳት ኰይኖም ዝነብሩ ኣለው፣ 
ገሊኦም ከኣ  ጾሩ ከቢዱዎም “ ኢሕ! እህህ” እናበሉ ዝነብሩ 
ኣለው፣፣ ምናልባት ምኽኣል ስኢኖም ፍትሕ፣ ፍታሕ 
መሲሉዎም ዝፋትሑ ከኣ ሓያሎ ኣለው (1/3) ፣፣ እቲ 
ጸገማት (ምኽንያት) ወይ ጠንቂ ምብትታን ስድራቤታት 
እንታይ ኢዩ? ካብቲ ብዙሕ ዓራት፣(ማለት ናይ ጾታዊ ርክብ 
ጸገማት) ውሉድ ዘይምርካብን ኣተዓባብያ ውሉድን፣ 
ምትእትታው ኣዝማድ ኣብ ሓዳር፣ ምሕደራ ገንዘብ 
ከምኡ'ውን ዘመናዊ ጸገማት ከም፣ ጾታዊ ርክብ ቅድሚ 
መርዓ፣ ዘይወዲ ሃይማኖትካ ምምርዓው (Mixed Marriage )
፣ ምንጻል ጥንሲ(Abortion) ከላኤ-ጥንሲ(contraceptive) 
ምጥቃም ናይ ዝኣመሰለኡ ጸገማትን ካልኦት ብድሆታት 
ግዜናን መፍቲሒኦምን ብኣብነታዊ ዛንታት (Cases) ብዝርዝር 
ድሕሪ ምግላጽ፤ ኣብ መወዳእታ ከኣ ከም መጠቓለሊ፣-ሓዳር 
ብጾታዊ ርክብ ንሓድሕድካ “እተተዓጋገበሉ” ናብራ-ሓጎስ 
እምበር ንሓድሕድካ “እትተዓጋገበሉ” ዓውደ-ውግእ ኣይኮነን፣፣ 
ሓዳር ብጾታዊ ርክብ ኪዳንካ እተጽንዓሉ መእሰሪ “ገመድ” 
እምበር ንበዓልኪዳንካ እትቐጽዓሉ ወውጽኢ ሕነ “ቀረድ” 
ኣይኮነን፣፣ ሓዳር ቤት ትምህርቲ ፍቕርን ሓጐስን’ምበር 
ምቕብባል ዘረባ፣ግጥም ቴኒስ ኣይኮነን፣፣ ሓዳር ሓደ ኣካል፣ 
ሓደ ኣምሳል፣ ሓደ ቃል ምኳን እምበር፣ ሓሓሊፋካ 
ምድቃል፣ ወይ ሐደ ናይ ብርኪ ትካል ኣይኮነን፣፣ ሓዳር ናይ  
ዕድመካ ምሉእ ቤት ትምህርቲ እምበር ከምድላይካ ስርሕ 
ፍንጥሕ እተብሎ ጸወታ ገዛገዛ ቆልዑ ኣይኮነን፣፣ ሓዳር 
ብግቡእ እንተነይርካዮ፣ መዓር/ምቁር እምበር “ሕዳር”/መሪር 
ኣይኮነን፣፣ ሓዳር ነባሪ ውዕሊ እምበር ሓቂ ዘይብሉ 
መዓልታዊ ጓይላን ማሕላን ጣሕላን ኣይኮነን፣፣ ሓዳር ከመይ 
ገይርካ “ተረድእ” እምበር ከመይ ገይርካ “ትረትዕ” ኣይኮነን”። 
ሓዳር “ብሓባር ምንባር” እምበር “ብሓባር ምሕዳር” ኣይኮነን 
(ኣብ ትሕቲ  ሓደ ናሕሲ ወይ ኣብ ልዕሊ ሐደ ማእሲ ምሕዳር 
ሰብ ሓዳር ኣይገብረካን ኢዩ) እምበኣር፣- ኣብ ግዜ በደል 
ካብ1000 መመኽነይታ ሓንቲ ይቕሬታ!! ካብ እናተሓራረቕና 
ኣናተደናነቕና ንንበር፣ ካብ እናተወቓቀስና እናተወዳደስና 
ንንበር፣ ካብ እናኣወዳደርና እናተከባበርና ንንበር፣ ካብ 
እናተካሰስና እናተከሓሓስና ንንበር፣ ካብ ምጽውዋግ 
ምጽውዋር ይሓይሽ፣ካብ ናይ ጠቐነ ዘመተ ግሉጽ ዘተ 
ይሓይሽ፣ ካብ ተሓላሊካ ተኣማሚንካ ምንባር ይሓይሽ 
ብምባል ሓደሐደ ክግበር ዘለዎ ሓገዛት ብምምልካት 
ኣስተምህሮኡ ኣካፊሉ፣፣ 
ኣብቲ ሳልሳይ “ዳህሳስ ህሉው ኩነታት ስድራቤት” ዝብል 
ብኣቶ ኣብርሃም እንድርያስ ኣቦ መንበር ምንቅስቓስ 
ስድራቤታት ንክርስቶስ ዝቐረበ ኣስተምህሮ ከኣ ስድራቤታት፣ 
ንደቆም ካብ ጎስጓስ ናይ ሓደስቲ እምነታት  ክሕልዉ፣ 
ካቶሊካዊ ዓናቕጽ እምነቶም ብዝግባእ ክፈልጡን ንደቆም 
ከምህሩን ከምዝግባእ ዘተሓሳስብ ነበረ፣፣ ድሕሪ 
ኣስተምህሮታት ካብ ተሳተፍቲ ጉባኤ ሕቶታት ቀሪቦምን 
ተመሊሶም፣፣ ኣብ መወዳእታ ከኣ ሓገዝቲ ዝተፈላለዩ 
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ዕለተ ካቶሊካውያን መንእሰያት ልዕለ-ሰበኻ 
ኣሥመራ 

መንእሰይ ወትሩ ኲስኮሳን ክትትልን ዘድልዮ ተኽሊ፣ 
ዝደለኻዮ ክትዘርኣሉ ትኽእል ድሉው መሬት፣ ክትርእዮ 
እትብህጎ፣ ደስ ዘብል ዕንበባ ስለዝኾነ፣ ኩሉ ግዜ ብኩሉ ወገን 
ተደላይን ተጠማትን ኣካል ኅብረተሰብ እዩ። ቤተክርስትያን ከኣ 
መንእሰይ ብጽቡቕ ተዀስኲሱ፣ ኣብ ቁምነገር ክበጽሕ 
ብጽቡቕ ሥነ-ምግባሩን መንፈሳዊ ብስለቱን ሰብኣዊ ምዕባለኡን 
ዘተኣማምን ውፉይ ዜጋን ኣገልጋልን ኣምላኹን 
ቤተክርስትያኑን ብምዃን ምድራውን መንፈሳውን ጉዕዞኡ 
ወትሩ ክሰምረሉ ትጽዕር። ብዛዕባ መንፈሳዊ ኣካይዳኡን 
ሞራላዊ ሕይወቱን ቃላ ተስምዕን መምርሒ ትህብን። እዚ ናይ 
ቤተክርስትያን ፍሉይ ጠመተን ሓልዮትን ሓደ መርኣያኡ እቲ 
ብ1986  ጀሚሩ ዓመት ዓመት ዝቅጽል ዘሎ ኣብ ዕለተ 
ሆሳእና ዝብዓል ዓለምለኻዊ መዓልቲ መንእሰያት ኢዩ።  
ቅዱስ ር.ሊ.ጳ ዮሓንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ብ1985፣ ዕለተ 
ሆሳእና፣ ዕለተ መንእሰያት ኮይና ክትውዕል ካብ ዝእውጁ፣ 
ኣብ ዓዓመቱ ብዓለምለኸ ደረጃን በብሰበኻኡን ነናይ ዓመቱ 
ኣርእስቲ ተመሪጹ ብኣማኢት ኣሽሓት መንእሰያት ዝሳተፍዎ 
ጉባኤታት ኪካየድ ጸኒሑ ኣሎ። ኣብ ሰበኻ ኣሥመራ'ውን 
በብዓመቱ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን፣ ብፍላይ ኣብ ዕለተ ሆሳእና 
ዝግበር በዓል ግን ምስ ስርዓተ-ኣምልኾ ናይ’ቲ በዓል 
ብምድራቡ ዘይጥዕም ምዃኑ ስለዝተጸንዐ፣ ክንዲ  ኣብ በዓል 
ሆሳእና ኣቐዲሙ ክግበር ተመሪጹ ። 
በዚ መሠረት ዝሓለፈ ቀዳም 28 መጋቢት 2015 ዓ.ም ኣብ 
ርእሰ ኣድባራት ኪዳነ ምሕረት ኣሥመራ በቲ ር.ሊ.ጳ 
ፍራንቸስኮስ ንናይ ሎሚ ዓመት ዕለት መንእሰያት ዝሃብዎ 
“ንጹሓት ልቢ፣ ንኣምላኽ ክርእይዎ ኢዮም እሞ ብፁዓን 
ኢዮም” ብዝብል ኣርእስቲ፣ ካብ መላእ ሰበኻ ካብ 
ቁምስናታትን ኣብያተጸሎትን ወኪሎም ዝመጹ መንእሰያት 
ብዝሒ ዝተሳተፍዎ ዕዉትን ድሙቕን መደብ ተኻይዱ።  
ነቲ መደብ ህየንተ ጳጳስ ክቡር ኣባ ከሰተ ገ/ዮሓንስ ብጸሎት 
ምስ ከፈትዎ፣ ብካብ ቁምስናታት ኣሥመራ ዝተዋጽኡ 
መንእሰያት ናይ ኅብረት መዛሙርን፣ ንዕላማ እቲ መዓልትን 
ምስቲ፣ ምስ መንእሰያት ፍሉይ ተገዳስነትን ሓልዮትን ዝነበሮ 
ቅ.ዶንቦስኮን ኣብ ዓለም ብማኅበር ቅ.ዶንቦስኮ ዝግበር 
ኣገልግሎት መንእሰያትን ዘላሊ መደብን ጸሎት መለኮታዊ 
ምሕረትን ስዒቡ፣፣ 
ኣብ መንጎ ከኣ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ መንግሥተኣብ 
ተስፋማርያም ዘመንበረ ኣሥመራ፣ ነቶም ነቲ ኣዳራሽ ቅጽጽ 
ኢሎም መሊኦሞ ዝነበሩ ተሳተፍቲ ዕለተ መንእሰያት፣ ካብ 
መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ ሓደ ጠቂሶም፤ ኣብ መልእኽቲ ርእሰ 
ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተመርኲሶም፣ ንጽሕና ልቢ 
ንመንእሰይ ሕይወትካ ኣብ ሓቂ ምምስራት ኢዩ፣፣ 
ሓቂ፣ቅንዕና እንተጠፊኤን ግና፣ብመንገዲ ዕሽነት ኢኻ 
ትጎዓዝ፣ ኣብ ሓቂ ዝተመሥረተ ሕይወት ሒዝና ንነብር 
እንተኾይና ግን ዕዉታት ኢና። መልእኽቲ  ር.ሊ.ጳ ናይ 
ሎምዘመን ድማ ነዚ ኢዩ ዝምረና እሞ  ንኣና ኣዝዩ ኣገዳሲ 
መልእኽቲ ኢዩ፣፣ ብናኣሽቱና ብጽቡቕ እንተተዀስኲስና፣ 
ምስ ዓበና’ውን ስሩዕ ሕይወት ይህልወና። ብጽቡቕ 
እንተዘይተዀስኲስና፣ ግን ካብ ብጾትናን ከባቢናን ብዙሕ 
ሕማቅ ጠባያት ነማዕብል። ስለዚ ኣብኡ ርሒቅና፣ ንጽሓን ልቢ 
ኮይና ክንነብር፣ ቅኑዓት፣ ሕያዎት ፣ ሓቂ ዝፈትዉ፣ 
ተባዓት፣ ወትሩ ሕጉሳት ፣ ብእምነትና ከኣ ጽኑዓት ክንኸውን 
ይግባእ ክብሉ ሚዒዶምዎም።  
ቀጺሎምም ነታ “ንጹሓት ልቢ፣ ንኣምላኽ ክርእይዎ ኢዮም 
እሞ ብፁዓን ኢዮም” እትብል ኣርእስቲ፣ ዘስተምሃሩ መንእሰይ 
ኮምቦናዊ ካህን ኣባ እስጢፋኖስ ሕላፉ ድማ፣ ነተን “ንጹሓት’’ 
“ልቢ’ “ብጹዓን”  ዝብላ ቃላት በብሓደ እንኪገልጹ፣ ከምኡውን 
ነቲ ቅዱስ ኣቦና ንመንእሰያት ዓለም ብዛዕባ ፍቕሪ ኣምላኽ፣ 
ጸሎት፣ ቃል ኣምላኽ  ኣመልኪቶም ፣ “እቲ ኣብ ሕይወትና 

ክህልወና ዝኽእል ዝለዓለ ጽቡቕ ምስ ኣምላኽ ዘለና ርክብ እዩ። 
ከምኡ ምዃኑ ትኣምኑሉ’ዶ? ማለት መንእሰያት ኣብ ኣዕይንቲ 
ኣምላኽ ማዕረ ክንደይ ክቡራት ምዃንኩም ትፈልጡዶ? ብዘይ 
ዝኾነ ቅድመ-ኩነት ከምታ ዘለኹማ ከምዘፍቅረኩምን 
ከምዝቕበለኩምንከ ትፈልጡዶ? ንሕና ደቂ ሰባት፡ እዚ ዓይነት 
ስምዒት ኣብ እነጥፍኣሉ እዋን መእሰሪ ዘይብሎም 
ምሥጢራውያን ፍጥረት ንኸውን [ሰባት ክርድኡና ወይ 
ክፈልጡና የጸግሞም]፡ ምኽንያቱ ኣምላኽ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ-
ኩነት ከምዘፍቅረና ምስፈለጥና ኢዩ ሕይወትና ትርጉም 
ዝህልዎ።’..  ክርስትና ንልብና ክስሕብ ዝኽእል ናይ ሕይወት 
መደብ ዘለዎ ደኣ እምበር፡ ነቲ ክንሕጎስ ኢልና ሃረር እንብሎ 
ነገራት ዘይቅርብ ወይ ዝተኸልከለ (ዝተኣገደ) ነገራት ዝመልኦ 
ሃይማኖት ከምዘይኮነ ክትፈልጡ ኢኹም። 
ንሕና ኩልና ብኣምላኽ ክንነጽሕ ዘድልየና ሓጢኣተኛታት 
ኢና። እዚ ካብ ኣምላኽ ዝመጽእ ንጽሕና ንምርካብ ከኣ ናብ 
ኣምላኽ ገጽና ቁሩብ ስጉምቲ ጥራሕ ክንስጉም እዩ ዘድልየና። 
እዚ ስጉምቲ እዚ ከኣ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣእዳዉ ዘርጊሑ 
ከምዝጽበየና ክንርዳእ ይሕግዘና፣ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ንነፍስና 
ዘንጽሕን ንልብና ዘሐድስን መለኮታዊ ምሕረት እንረኽበሉ 
ብነጻ ዝተዋህበና ዕድል ናይ ምሥጢረ-ንስሓ ማለት 
እዩ። ..ቀጻሊ ቅዱስ መጽሓፍ ብምንባብ ንኣምላኽ ክትረኽብዎ 
ደጊመ እዕድመኩም”። ብምባል ዝሃብዎ ማዕዳ ብሰፊሑ ገለጹ፣፣  

ኣብ መወዳእታ ኣባ እስጢፋኖስ ናቶም ማዕዳ ወሲኾም 
ንመንእሰያት፣ ኣብ ሕይወት ሕጉስን ዕዉትን ዝገብረካ እቲ 
ንግሆ ዝዕምብብ ዝመስል ግን ከኣ ምሸት ዝቅምስል፣ ንግሆ 
ከብለጭልጭ ዝረኣኻዮ ግን ከኣ ምሸት ዝሃስስ ዘይኮነ፣ 
ንዘልዓለም ካባካ ዘይፍለ ናተይ እትብሎ ኣብ እግዚኣብሔር 
ምስ እትሕነጽ ጥራሕ እዩ። “ሎሚ ንመንእሰያትና ዘስድዖም 
እንታይ እዩ?” ምስ እንብል እምበኣር ንውሱን ጊዜ ዝጸንሕ 
(ጊዝያዊ) ነገራት ምፍታው እዩ። ቀጻልነት ዘይብሉ ነገራት 
ምህንጣይ እዩ። መሠረትካ ኣብ ከውሒ ዘይምስራት እዩ። 
ከምኡ ስለዝኾነ ብቐሊሉ ንሰድዕ፤ ሰይጣን ብቀሊሉ 
ይመልከና፤ መራኸቢ ብዙሓን የታልሉና፤…። ነቲ ንሳቶም 
ዝህብዎ ዘይጭበጥ ተስፋታት ክንጭብጥ ክንብል ድማ ባዶ 
ኢድና ንተርፍ። ጊዜና ንኸንቱ ይሓልፈና፣ በቲ ዝኸሰርናዮ 
ጊዜ ድማ ንበሳጮ፣ ጭንቀት ይውሕጠና፣ እንገብሮን እንሕዞን 
ይጠፋና። ናይ’ዚ ኩሉ መፍትሕ ግን ንእግዚኣብሔር ምሓዝ 
እዩ። ዕረፍቲ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ጥራሕ ኢዩ ዝርከብ። እቲ 
ሓቀይና ቅሳነት ኣብኡ እዩ ዘሎ!! 
እምበኣር መንእሰያት ጸጽብቑ ነዕልል፣ ንሃኬት ብጻዕሪ 
ንሰዓሮ፣ ንጸገም ብትዕግሥቲ ንስገሮ፣ ንሕልሚ ብተግባር 
ነመጉሶ። ንኻልእ ክንመስል ጊዜና ንኸንቱ ኣይነጥፍእ፣ እንታይ 
ድኣ ንገዛእ-ርእስና  ንምሰል፣ ናይ ካልኦት ክንቀድሕ ክቡር 
ጊዜና ኣይነጥፍእ። ንዓለም ዝጥንቀቀላ ሰብ፣ ንሳ ካብ እትምጽኦ 
ሽግር ይድሕን። ንዓለም ዝእመና ግን ብኣኣ እዩ ዝወድቕ።ሓደ 
ፍላስፋ፣ “ ንመታለሊ ሰብ ክብሪ፣ ንሓሳዊ ሰብ ተፈታውነት፣ 
ንቀናእ ሰብ ዕረፍቲ” የብሎምን በለ። ነቶም ሓቐይና ዕረፍቲ 
ዝደልዩ፣ ዕረፍቲትና ኢየሱስ እዩ። ኢየሱስ ከኣ ብሰብ ንጹሕ 
ልቢ ጥራሕ እዩ ዝርከብ። “ንጹሓት ልቢ፣ ንኣምላኽ ክርእይዎ  
ኢዮም እሞ ብጹዓን ኢዮም!! ብምባል ኣስተምሃሩ፣፣ 
ብደቂ ማኅበር ቅ.ዶንቦስኮን ቅ. ፓቮንን ዝቐረበ ፍሉይ 
መዛሙርን፣ ብደብረ ቅ. ኣንጠንዮስ ዝቀረበት “እታ ደብተር” 
እትብል መሃሪት ድራማን፣ ናይ ምስጋና ቃልን ለበዋታትን 
ኣወሃሃዲት መንእሰያት ልዕለ ሰበኻ ኣሥመራ፣ እናቴ ሕይወት 
ክፍለማርያምን (ደናግል ኦርሰሊነ) ዓመታዊ ጸብጸብ ኣቦ 
መንበር ቤት ምኽሪ መንእሰያት፣ መንእሰይ ኣማኑኤል ኪዳነን 
ከኣ ኣካል መደባት እዚ ሕጉስ ዕለት መንእሰያት ነበረ፣፣ ብ14 
መጋቢት’ውን ካብ መላእ ሰበኻ ዝመጹ መንእሰያት 
ዝተሳተፍዎ መደብ ሱባኤ እንኪካየድ፣ ብኣባ ሃብተማርያምን 
ኣባ ሙሴ ሚካኤልን ኣስተምህሮታት ተዋሂብዎም። 


