ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን
ንኽልተ መንEሰያት ብ30 APR. 2011 (፳፪ ፪፻፫)
መዓርገ ዲቁና ኣልቢሱ

መዓርገ ዲቁና
ቅ.Eግናጽዮስ ዘኣንጾኪያ “ኩሉ ንሰብ ንድያቆናት ከም Iየ.ክር (ከገልግል) ንኣቡን ከም ናይ
Eግዚኣብሔር ኣቦ ምስሊ ነቶም ካህናት ከም ናይ ኣምላኽ ቤት ምኽሪን ናይ ሓዋርያት ጉባኤን
ገቢሩ የኽብሮም ምኽንያቱ ብዘይካኣቶምን ብዛEባ ቤተክርስትያን ምዝራብ ኣይከኣልን
Eዩ።(CCC.1538)
ንሕዝበ Eግዚኣብሔር ንምጉሳይን ቁጽሮም ንምብዛሕን ጎይታ Iየ.ኣብ ቤተክርስትያኑ ዝተፈላለየ
ስርዓታት ሰርዓልና ።
ናይዚ መዓርግ ተቀበልቲ ቅዱስ ሓይሊ ለቢሶም ንጥቅሚ ኣሕዋቶምን/ኣሓቶምን ኣብ መንፈስ
ምEባይ ርEሶምን ይውፈዩ በዚ ከኣ ኩሎም ሕዝበ Eግዚኣብሔር ዝኾኑን ሓቀኛ ክርስትያናዊ

ክብሪ/መንነት ተሸሊሞም ብናጽነትን በቲ ኣብ ሓበራዊ EላማOም ዝህልዎም ሥሩE ጻEርን ገቢሮም
ኣብ ድሕነት ንምብጻህ Eዩ። (LG 18)
Eቲ መዓርግ ተቀባሊ ንቤተክርስትያን ዚበቅE ናይ ክርስቶስ መጋበሪ ኮይኑ ምEንቲ ኪርከብ በዚ
ምስጢር`ዚ ፍሉይ ጻጋ መ/ቅዱስ ተቀቢሉ ብኣምሳል ክርስቶስ ይቅረጽ።
ብሢመተ መዓርግ Eምበኣር ሐደ ሰብ ነቲ ናይ፦
¾ ካህን፦ቀዳሲ ብምስጢራት
¾ ነቢይ፦መሃሪ
¾ ንጉስ፦ኣመሓዳሪ
ሥሉስ ሥልጣኑ ርEሲ ቤተክርስትያኑ ዝኾነ ክርስቶስ ወኪሉ ኪሰርሕ ይኽEል።(ሲሲሲ 1581)
በዚ መዓርጋት`ዚ Eቲ ብክርስቶስ ንሓዋርያት ሕድሪ ዝተዋህበ ተል Eኮ ኣብ ቤተክርስትያን ካብ
ወለዶ ናብ ወለዶ Eናተመሓላለፈ ክሳብ መወዳEታ ዓለም ይቅጽል።
Eዚ ሢመተ መዓርግ (ጳጳ~ካህ~ዲያ)መንፈሳዊን ሉጥርጊያውን ተግባር ኮይኑ ብተቀድሶ ብቡራኬ
ዝፍጸም Eዩ። Eዚ ሎሚ ንፍጽሞ ነዞም ተቀበልቲ ኣብ መዓርገ ዲቁና ዝጽምብሮም ብመልክE
ምስጢር ዝፍጸም ተግባር Eዩ።Eዚ ድማ ካብ ክርስቶስ ጥራሕ Eሞ ብቤተክርስትያን ዚመጽE ህያብ
መ/ቅዱስ ብም Eዳል ብመንፈሳዊ ስልጣን (ክ Eለት) ንምስራህሕ ዘኽEል ስለዝኾነ በታ ማሕበር
ካብ ዝፍጸሙ ተራ ወይ ማንም ኅርየት ወይ ሢመት ወይ ወክልና ክነየው ዝሓልፍ Eዩ።
ሢመተ መዓርግ ተቀድሶት Eውን ይበሃል ምኽንያቱ ከኣ ም Eንቲ ቤተክርስትያን ቢሉ ክርስቶስ
ዝፍጽሞ ናይ ምፍላይ ፤ሥልጣን ናይ ምልባስ ተግባር Eዩ፡(ሲሲሲ 1538)።

ቅዱስ=ፍሉይ ንናይ ኣምላኽ ነገራት
ኪገብር ወይ ናይ ኣምላኽ ልUኽ
ኪኸውን ዝተወሰነ የስምE።
Eዞም ሎም መዓርገ ዲቁና ኣቅበሉ ነዚ
ተልEኮ ዘሰክሞም ሓላፍነት ንኺላኣኹ
ኩሉ ገዲፎም “ኩሉ”~ቅድሚ ኩሉ ~ግላዊ
ግድነቶምን ፤ስሚIታቶምን፤ከም ሰብ
ኪኾንዎ ዝብህግዎ ገዲፎም ፤ማሕበራዊ
ግድነታቶምን
፤ቤትን
ማይ
ቤትን
ስድራን
ዓሌትን
ሃብትን
ክብርን
ገዲፎም፤ ነታ ክርስቶስ ዘርኣያ ፍቅሪ
ለቢሶም ኣሰር መምህሮም ሲIቦም ሰባት
ከለው ናይ ሰባት ገዲፎም ናይ ኣምላኽ
ኪገብሩ ንዓለም ከኣ

“ክርስቶስ የፍቅረኩም Eዩ” ቢሎም ነቲ ሰናይ ብስራት ከስተምህሩ ብተኣዝዞን ተኣማንነትን
ብወንጌላዊ ድኽነትን ነዚ ጣEሚ ስጋ ገዚEዎ ካብ ኣምላኽ Eናሓደረ ዝርሕቅ ዘሎ ዓለም ድሕነት
ከበስሩ ዝውገኑ ዘለው Eዮም ።በዚ Eዩ መኒኖም Eንብሎም Eምበር ከም መዛናOምስ ናብራOም
ምተናበሩ። ሕዝበ Eግዚኣብሔር ከኣ ነዚ ምናኔOም ተቀቢሉ ይርሓሰና ንስኻትኩም ብናይ መንፈስ

ነገር ንዓና ጓስዩ ንሕና ከኣ ካብቲ ናይ ዓለም ምሕደራን ኣነባብራን ነጻ ንገብረኩም ደጊም ንዓለም
Eምበር ናይ ዓለም ኣይኮንኩምን ቢሉ ብጎይታ ብዝተገበኤ ክብሪ ይሕዝዎም።
ዘመና ግና ኣብ ወልቃውነት ዝኣመነ ንበይንኻ ትጸድቅ ንበይንኻ ከኣ ተገልግል ፤ዝትከኣካ የልቦን
ዝብል ንመንፈሳዊ ከም ሓበራዊ ረብሓ ዘይጠመተ ኣልቦ Eግዚኣብሔር ኣልቦ ሃይማኖት ዝራIU
ዘመን ንኣገልገልቲ Eግዚኣብሔር ይፈታተኖም ኣሎ። ሕዝበ Eግዚኣብሔር ዝጓሰ ጓሶቱ ምስ
ዝሕልዉ Eዩ፤Eሞ ልEሊ ኩሉ ቤተክርስትያን ሓይላ ጸሎት Eዩ ንኹሉ ሕሰም ብጸሎት Eያ
ዝሓለፈቶ። ቤተክርስትያን ጸላEቲ የብላን Eንትርፊ ጸላEቲ ኣምላኽ ።ንኣምላኽን ኣምልኾን ቦታ
ዘይህብ ዘበለ ጸረ ቤተክርስትያን Eዩ ነዚኣቶም ቤተክርስትያን ትጽልየሎም Eሞ ንጸሊ። ጓሶት
ምስኣን ነቲ ብርሃን ሕይወት ዝኾነ ክርስቶስ ምስኣን ማለት Eዩ። ኣየናይ ይሕሸና Eቲ ምርጫ
ፍሉጥ Eዩ ። “ Eስመ Eግዚኣብሔር ምስሌነ መኑ ይክለነ” ቢሉ ዳዊት መዘምር Iልዎ Iዩ`ሞ
ወዲ ክርስትና ብኣምላኹን Eምነቱን ዝመሾ ጨካን`ዩ፡፡
Aቲ ብጎይታ ዝልኣኽ ብሓይሊ ስልጣን ክርስቶስ Eምበር ብናቱ ስልጣን ኣይኮነን ዝዛረብ፡ከም ኣባል
ማሕበር ኣመንቲ ዘይኮነ ነታ ማሕበር ብስም ክርስቶስ ብስም ክርስቶስ ዝዛረብ Aዩ።ወላ ሓደ
ንዓባEሉ ጸጋ ዝEድል የልቦን ክወሃቦን ክውፈዮን የድሊ፡ Eዚ ሎሚ ንፍጽሞ ሢመት ነዚ ጸጋ
ብክርስቶስ ኣቢልና ንተልEኮ ወንጌልን ቤ/ያን ንውግኖም፤ንፈልዮም ኣሎና።ንኻልE ምድራዊ Eላማ
ወይ ሥራሕ ባEልና ኣሎናዮ ሓንትስ ነዛ ጉዳይ ድሕነት ብግቡE ተላኣኹና ቢልና ንምርቆም
ኣሎና።በዚ ሢመት ዝለብስዎ መዓርግ ከኣ ብጸጋ መድኃኒና Iየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ቅዱስ መዓርግ
ብቅጽበት ናብ ክርስቶስ ይልውጦም በዚ ከኣ ካብታ ሢመት ንድሓር ዲያቆን ፤ኣባ ቢልና
ንጽውOም፤ነቲ Eንፈልጦ ወድና/ሓውና ~ ንቅዱስ ነገር ዝተሓዝኤ ዓዱን ዓውዱን ካብ Eንዳ ኣቦU
ዝግብO መሰልን ገዲፉ ንናይ ክርስቶስ ተልEኮ ድልው ይኸውን ( ብርሳስ ዝተጻሕፈ፦ ብኻልE
ኣዘራርባ ንዓለም ይመውት ንተልEኮ ይውለድ፤Eዚ በዓል ሢመት በቲ ሓደ ሞቱን ተስካሩን ንገብር
በቲ ካልE ከኣ ንተልEኮ ስለዝኣቱ ናይ ሕልፎት Eንግዶት Eዩ፡ምስጢሩ ንብርሃን ክርስቶስ ዝረኸበ
Eምበር Eፁብ Eዩ፡ንIየሱስ “ክኽተለካ” ኩሉ ሽጥ ሞትካን ተዝካርካን ግበር...)። Eሞ ኣብ ቀዳማይ
ደረጃ ዲያቆን ቢልና ኣብ ሠሪዓ ቅ.ቁርባን ኣገልግሎት መቅደስ ንምሉE ሕይወቱ ይውፈ።ቀጺሉ
ዘሎ መዓርግ ምስ ተቀበለ ከኣ “ኣባ” ቢልና ወድና ከሎ ኣቦ መንፈስና ይኸውን። ነቲ ልUል
ስለዝተወሰነ ከኣ ፍሉይ ክብሪ ንህቦ፤Eዚ ጉንO ኣይኮነን ወይ ከኣ ከምዚ ደቂ ዘመን ዝብልዎ
ፈውዳልነት ኣይኮነን፤ ንመልEልተ ባህርይ ዘይምርዳE ሥቃይ ሕልና Eዩ ከምቲ “Eዚ ጻድቅሲ
ይኸብደና ንስራሓትና ብምቅዋም ከኣ ይግስጸናን ክፍኣትና ይገልጸልናን ጉድለት ትምህርትና
ይዛረብን ኣሎ`ሞ ንቅተሎ....”(ጥ.ሰሎ.2፡12) ዝብሎ ብዛEባ ክርስቶስ ዝኾነ ፤
ኣልቦ ኣምላክ ዝፍልስፍናU ወለዶ ከኣ “Eዛ ቤተ ክርስትያን ትኸብዳና ንሥራሕና ብምቅዋም ከኣ
ትግሥፀና
ክፍኣትና
ትገልጸልና
ንጉድለት
ትምህርትና
ትዛረብ
ኣላ`ሞ
ንEለያ
ይበሃሃሉ፤ኣተኣላልያኣ ከኣ ዓይናን Eግራን ንዝኾኑ ልUኻት ምጽናት Eዩ፤ Eዚ Eዩ ናይ ደቂ ሰባት
ክፍኣት፤ ኣምላኽ ብጸጋU ንቤተክርስትያኑ ይሓልየላ Eዩ`ሞ ብጸሎት ንንቃሕ።
ነዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ብኹልንትናOም ንዘውፍዩ ዘለዉ ኣብዚ ፈታኒ ዝኾነ ግዜ ኣምላኽ ጽንዓት
ስቲፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ከልብሶም ንጸልየሎም።
ንዘወፈዩ ወለዲ
ንዝቀረቡ ኣሕሉቅን መማህራንን EንቋE.....
+ ኣባ ኪዳነ የEብዮ

