
ከረን፦ በዓለ ማርያም ደዓሪ ግንቦት 21, 2014!

ክቡራን ሕዝበ እግዚአብሔር፦!

ልዑል እግዚአብሔር ብጸጋኡን ሓልዮቱን ደጊፉና አብ ዘመነ ትንሣኤ ካብ በዓላተ-እግዚእ “ዕለተ ዕርገቱ/ንግሥነቱ”፤ 
ካብ በዓላት ማርያም ድማ ዓመታዊ ክብረ በዓል ማርያም ደዓሪ ዝኽሪ ነብዕል አሎና። በዚ ድርብ ዝኽረ-በዓላት ፈጣሪ 
ዝኸብረሉን ዝምስገነሉን እንኪኸውን፤ ፍጡራቱ ዝኾና ደቒ-ኣዳም አብ ቅድሚ ፈጣሪ ሞሳ/ጸጋ ስለዝረኸብና ንዝዓረገ 
ክርስቶስ አንቃዕሪርና እናጠመትና ክብሪ ነዓኻ ይኹን ጐይታ እናበልና ምስጋና እነቕርበሉ ዕለተ ክብርን ምስጋናን 
እዩ’ሞ፤ ዓመት ዓመት ዝኽሪ መድኃኒናን ነቶም አብ ቅድሚኡ ሞገስ ንዝረኸቡ ቅዱሳን ክነብዕል ዘብቐዓና ጐይታ ክብሪ 
ይኹኖ!!

I) አብዚ ሎሚ እነብዕሎ ዘሎና ዕለተ-ዕርገት መድኃኒና ያሬዳዊ ማኅሌት፦!

“ሞዕኩዎ ለሞት ወገበርኩ ሰላመ ለኵሉ ዓለም፤ ወዐቀብኩ ኵሎ ፍናዊሁ ለአቡየ፤ ፈጺምየ አዐርግ ሰማየ ኀበ አቡየ - 
ንሓይሊ ሞትን ድነን ሰዒረ፤ አብ መንጎ ፈጣርን ፍጡርን ሰላም/ዕርቒ ተኸልኩ፤ ኩሉ መንገድታት አቦይ ሓሎኹዎን 
ፈጸምኩዎን ንሰማይ ድማ አዐርግ አሎኹ’!!

መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ምድራዊ ተልእኮኡ ፈጺሙ ንሰማይ አብ ክብሪ ቦታኡ ንዝዓረገ ክነብዕል እንከሎና፦ ንሕና’ውን 
ንሰማይ ጽዉዓት ምዃና ዘበስረና ዕለት እዩ። በቲ ዘይሕሱ ቃሉ ‘ካብ ምድሪ ምስ ተለዓልኩ ንዅሎም ናባይ ክስሕቦም እየ’ 
ኢሉ’ሎ። አብ ቤት-ኣቦይ ምሳይ አብቲ ዘይበርስ ርስቲ-ሰማይ ተኻፈልቲ ክትኮኑ ዕዱማተይ ኢኹም ይብለና አሎ። 
ንውርሻ ሰማይ አመልኪቱ ክርስቶስ ነቲ ኣብ የማኑ ንዝተሰቕለን ድኽመቱ ንዝተኣመነ ዓቐይታይ ዝሃቦ ተስፋ’ውን ንዘክር 
“ኣንታ አብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ፍርዲ እንከሎኻ አምላኽዶ ኣይትፈርህን - ንሕናስ ብሓቒ ብግብርና ዚግበአና ተፈደና፤ እዚ ግና 
ሓንቲ ክፍእቲ’ኳ ኣይገበረን … ጐይታይ ብመንግሥትኻ ክትመጽእ እንከሎኻ ተዘከረኒ … ሎሚ አብ ገነት ምሳይ ከም እትኸውን 
ብሓቒ እብለካ አሎኹ” (ሉቃ 23, 39-43)።!

ዘመነ ትንሣኤ፤ ቀዳሞት ወለድና (አዳምን-ሔዋንን) ንዘመናት ኣብታ ምድረ-ተስፋ ዝኾነት ገነተ-ኤዶም ንኸይነብርዋ 
መኸላእታ አጓኒፍዎም ብሰንኩ አብ መሪር ጓህን ሓዘንን ሰጠሙ። ትንሣኤ ካብ ዝወደቕናሉ ማእሰር ኃጢኣት ተናጊፍና 
ብደሙ ተሓጺብና፤ ተፈዊስና፤ ድኅነት ረኺብና፤  ብመስቀሉ ዕርቒ ተገይሩልና፤ ማህኒኑ ዝነበረ መልክዕና  
ተሓዲሱልና፤ ብኸቢድ መሻጕር ዝተዓጽወ አፍደገ ሲኦል ፈራሪሱ ተጋሊሁ፤ ዘይሃስስ ተስፋና ስለዝረኸብና… እነሆ 
እምይእዜሰ ኮነ ሰላመ እናበልና ብዘይጻዕሪ ዕድለይናታት ኰንና ቅንያት ሓጐስ ክነብዕል ንርከብ አሎና።!

“በፋሲካሁ ሐነጸ ጥቅማ፤ ቤተ ሰላም ሰመየ ስማ፤ ዮም ተሰደ ኃይለ ሥልጣኑ ለሞት” ‘ብትንሣኤኡ ሕንጻኣ ሓነጸ (ሓደሰ)፤ 
ስማ ቤተ-ሰላም ሰመያ ሎሚ ሥልጣን ሓይሊ ሞት ተባረረ’።!

ምሕዳስ ዘድሊ ዕንወት/ብርሰት ስለ ዘጋጥም እዩ። ደቕ-ሰባት ድማ ብኃጢኣት ነቲ አምላኽ አፍቒሩ ንዝፈጠሮ ሥጋና 
ስለዘርከስናዮ ንኸሓድሶ ንመዋቲ ሥጋና ለቢሱ ዕርቒ ተኸለ፤ ንኣዳም አብ ጥንቲ መልክዑ ንኽመልሶ ዳግም ጠፍጠፎ 
የስምዕ። እቲ ብጓሂ፤ ሁከት፤ ዝርጋን፤ ብምትፍናን ብሞት መልክዖም ተደዊኖም ዝነበሩ ሥድራ ቤትና ሕድገት 
ተገይሩሎም ቤተ-ሰላም ተሰምዩ ይብለና።!

ክርስቶስ ንቅዱሳን ሓዋርያቱ አብቲ እምባ አሰንይዎም ብዝኸደ ቅድሚ ንሰማይ ዕርገቱ፤ ድኅነት ቤተክርስቲያን 
ከምዝኸውን አመልኪቱ ነቦታትና ቅዱሳን ሓዋርያት ለበዋ ገደፈሎም፦!
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1. ቤተክርስቲያን ቃለ ድኅነት መስካሪት/ሰባኺት፦ ኩሉ ወዲ-ክርስትና ብሥራት ድኅነት ክርስቶስ አብ 
ዘይተበሰረሉ ቦታ ምስሌነኡ ኰይኑ ክምስክርን ከበስሩን ‘አብ ኩሉ ዓለም ከድኩም ቃለይ አበስሩ ሰዓብተይ 
ግበርዎም … ወትከውኑኒ ሰማዕትየ በኵላ ምድረ ይሁዳ ወሰማርያ እናበለ አዘዘ።!

2. ቤተክርስቲያን ማእከል ድኅነት እያ። ክድሕን ዝደሊ ኅሊና፤ ኣእምሮን፤ ተበግሶ እንተሎና ማእከል ድሕነት 
ንመርዓቱ ዝኾነት ቤተክርስቲያኑ መጢዩ’ሎ ክርስቶስ - እቲ ናብኣ ብስም መድኃኒ ዝተጠምቀ ዘበለ ኵሉ ክድኅን 
እዩ…!

3. ቤተክርስቲያን ምንጪ ሓይሊ እያ። ብምድራዊ ነገራትን-ምትዅታዅን ከይተዳህለለት ንዅሎም አሚኖም 
ናብኣ ዝተማዕቖቡ መንፈሳዊ ሓይሊ ክድልቡን ንዅሉ ሰይጣናዊ ተጻብኦ ክቓወሙ ተኽእሎም - ሥልጣን 
ሰማይን ምድርን ኵሉ ተዋሂቡኒ አሎ (ማቴ 28, 18) … አነ ክሳብ ኅልቀተ ዓለም ምሳኹም አሎኹ፤ ዘድሊ ሓይሊ 
ከልብሰኩም እየ…. ሥልጣነ ክህነት/ጵጵስና ተኸለ። ብፍቕርን ስኒትን ተኣዝዞን ተማእዚዝና ክንከይድ ደኣምበር 
ክንመናጨት ድሌቱ ኣይኮነን። ሕይወትናን ኣከያይዳናን ክንእርም ዘነቓቅሓና እዩ።!

4. ቤተክርስቲያን ፈራዪት/ጸጋዪት እያ። ክርስቶስ ጐይታ ድኅነት አብኣን ብኣኣን ገይሩ ስለዝዓዪ መኻን ኣይኮነትን 
ምንጫ’ውን ኣይደርቕን። አነ ጕንዲ ወይኒ እየ ንስኻትኩም ድማ ጨናፍረይ ኢኹም፤ ምሳይ እንተዘይሰሚርኩም 
ሕይወት የብልኩምን ፍረ’ውን ኣይትፈርዩን!

ወእመሰ ተንሣእክሙ ምስለ ክርስቶስ ዘላዕሉ ኅሡ ኀበ ሀሎ ክርስቶስ በየማነ እግዚአብሔር ይነብር - ምስ ክርስቶስ ካብ ሞት 
ተንሢእኩም ኢኹም’ሞ ቀልብኹም አብቲ አብ ሰማይ ዘሎ ነገራት፤ አብቲ ክርስቶስ አብ የማን አምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ግበሩ። 
ኣእምሮኹም ናብቲ አብ ምድሪ ዘሎ ዘይኮነስ፤ አብቲ አብ ሰማይ ዘሎ የቅልብ። (ቈላስ 3,1-7)!

ከም ልማድ ሃገርና (አከባቢና) እትፈትዎ ሰብካ ንርሑቕ መገሻ እንክሰናበተካ አደታት ካብታ ናይ መጨረሻ አሰር-እግሪ 
ገያሻይ ሓመድ ቆጺረን ክሳብ ዝምለስ ምስ ናፍቖተን ይሕዛኦ። እዚ ምልክት ፍቕሪ፤ ንምምላስ ጽቡቕ ትምኒት፤ ንቤተ-
ሰብካ ብሃንቐውታ ምጽባይ የስምዕ። ክርስቶስ አብ ጊዜ ምድራዊ ሕይወቱ ብግሉጽ ዝሰበኸ፤ ተኣምራት ዝገበረ፤ 
ብኣብነቱ ዘስተምሃረ፤ ፍቕርን-ሓልዮትን ዘርኣየ … ድኅሪ ዕርገቱ’ውን ካብ ደቕሰባት ከይተገለለ/ከይተሰወረ ተልእኮኡ 
ቀጻሊ ስለዝኾነ፤ ጐይታ መኣስ’ዩ “ዳግማይ-ምጽኣትካ/ማራናታ” እናበልና ብሃንቀውታ ንጽበ። ‘ክሳዕ መጨረሻ ዓለም 
ምሳኹም አሎኹ” ኢሉ’ሎ። ንሰማይ ዝዓረገ ንሓይሊ ክፍኣት፤ ሓጢኣትን ሞትን ስለዝሰዓረ ካብ ሰማያዊ አቦኡ ናይ 
“ክብሪ አኽሊል” ንኽቕበል’ዩ። ትማሊ ከም ሓው/ዓርኪ ዝጸንሐ ድኅሪ ዕርገቱ ከም ጐይታን ጠበቓን/ውሕስን ኰይኑ አብ 
ሰማያዊ ዙፋኑ ይነብር አሎ።!

II) ምስ ዕለተ-ዕርገት መድኃኒና፤ ናይታ አማላዲትና ዝኾነት እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም “በዓለ-ማርያም” ነብዕል 
አሎና። ብፍቕሪ ክልቲኦም ክንማረኽ ምኽንያት ዝኾነና አብ ተልእኮ ድኅነት ደቒ-ሰባት ንዝገበሩልና ድማዕ 
ንምምስጋን፤ ፍቕሪ “ውሉድን ወላድን” ንምምስካር እዩ።!

ነዛ ንደቂ-ሰባት አማላዲት ዝኾነት እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም መራጺኣ ባዕሉ ጐይታ እዩ። “እንዘ አመቱ እሞ ረሰያ - 
ባርያኡ/መገልገሊቱ ክንሳ አዲኡ ክትከውን መደባ” ይብል ማኅሌታይ ቅዱስ ያሬድ። እዛ ርሕርሕቲ አደ፦ ወደይ ንርስቲ 
ሰማይ ወራሲት ኮይነ “ንግሥቲ ሰማይን ምድርን” ተባሂለ ክስመ ብቕዓት ዝረኸብኩ ብናይ ወደይ ስምረት ኢዩ’ሞ ሃየ 
ንስኻትኩም’ውን መዋርስተይ ንኽትኮኑ “ወደይ ዝበለኩም ግበሩ”  እናበለት ዕለተ-ዕለት ትምሕጸነና’ላ። ንርእሳ 
ብመምርሒ ወዳ ክንድ ዝተኻየደት  ድሮ መዘምር ቅዱስ ዳዊት ብቃለ-ትንቢት  “ወትቀውም ንግሥት በየማንከ በአልባሰ 
ወርቅ ዑጽፍት ወኅቡርት” እናበለ ኣተንቢሁ ሓለፈ። ኩሉ ተፈጺሙ ብፍልሠታኣ ንግሥተ ሰማይ ተሰምያ አብ ማኅደረ 
ቅዱሳን ናይ ክብሪ ዙፋና ተላቢሳ አብ የማን-ወዳ ነገሰት። እዚ እምነትና እዩ።!
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ቀጺሉ ማኅሌታይ ቅዱስ ዳዊት “ወለገጽኪ ይትመሀለሉ ኵሎሙ አሕዛብ ብዑላነ ምድር - ክቡራት/ሃብታማት ሕዝቢ አብ 
ቅድሜኺ ሞገስ ኪረኽቡ ኪምህለሉ/ኪግስግሱ እዮም” (መዝ. 44) ንዝበሎ ንዝክር አሎና። መን’ዩ እዚ ሃብታም ሕዝቢ? 
ንሕና ዘይኮናን! ሃብትና እቲ ሎሚ እንውንኖ ጽባሕ እንስእኖ ዘይኮነ፤ እቲ ንዘመናት ዘታትየና ዘሎ ክቡር ባህልን ልምድን 
ኰይኑ አብ ቅድሚ ፈጣሪ ሞገስ ከውህበና ዝጸንሐ እዩ። እንተ-ሎሚ ከም ድሑር ባህሊ ተራእዩ፦!

➢ ክንዲ ንተሓቛቖፍ ክብርና ቀንጢጥና ምድረ-ጓኖት ክነማዕዱ ክንብል አብ አደዳ ሓዘንን ጓህን ምረትን ንርከብ አሎና። 
ሕማቕ ዕድልና ኰይኑ ብኣርኣያ ሥላሴ ዝወለድናዮም ደቒ ክንድዘሓጕሱና ተጻዋርነት ስኢኖም ሥድራኦም ክጕህዩ፤ 
ሃገሮም ከጽንቱ፦ ገለ ብጽምእን ጥሜትን አብ ምድረ-በዳ ዝተርፉ፤ ገለ ቀለብ አሞራን ፍጡራት ውቅያኖሳት ክኾኑ፤ ገለ 
አካላቶም ተዘልዚሉ ንመሸጣ ክጕዘ፤ ገለ ዕድል ገርና በሃልቲ አብ ዝኣተዉሉ መሰሎም ተነፊጉ አብ ከቢድ ናብራን 
ከርተትን ዘሕልፉ ውሑዳት ኣይኮኑን። ነዚ ኣሰካፊ ከቢድ አርዑት (ኃጢኣት) ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ከም ደመና 
ቀንጢጡ ልብና ከለስልሰና፤ ንብዓት ዝጐሃዩ ደሪዙ ክድብሰልና፤ ብርታዔ ክህበና፤ ርጉእ ዘመን ክገብረልናን ዘመንና 
ከጸብቐልና ልዑል  ፈጣሪና ሥምረት ይኹን!!

➢ ብካልኣይ ደረጃ አብ ሃገር ንዘሎና ንኹን ብፍላይ ነቶም ኣርሒቖም ዝስደዱ ንክርስትናኦም ዝፈታተን ሓይሊ የጓንፎም 
አሎ። እዚ ኸኣ ደቒ-ሰባት ብሓይሊ ገንዘብ ተታሊሎም ንርቱዕን ዝዀስኰሶም ሃይማኖት ክሒዶም ብዘይፈልጥዎ ጓና 
ሃይማኖት ምምራሖም እዩ። ድቅስ ሓዲርና ብዝተንሳእናሉ “ሓደስቲ ሰበኽቲ/ሰዓብቲ እገለ ዝስሙ ሃይማኖት” እናተባህለ 
ዝውረ ንሰምዕን ንርእን። እቶም አብ ሰንኮፍ ዝጸንሑ ካብ ገጽ ጸሎት ዝረሓቑ ሥድራቤታት ከይተረፉ “ሎሚ ናይ ድሕነት 
መንገዲ ረኺበ” እናተባህለ፤ ሃይማኖት ከም ዘመነ-አምጽኦ (ሞዳ) ዝረኣየሉ ጊዜ ንርከብ አሎና። አብ መንጎ ሓዳር’ውን 
ምጕጅጃል ተፈጢሩ። ዘይቅኑዕ ሃይማኖት ቀዳማይ መለለዪኡ ምጕጅጃል እዩ። ማርያም እንታወይቲ ኰይና፤ ቅዱሳንከ 
ዘይከማና እዮም፤ እንታይ ዝዓብሱ ቅዱሳን ምሥጢራት፤ ኣነ አጋንንቲ የውጽእ እናበሉ ወሓለታት ብምስሉይነት ዝካየዱ 
መስሓቲ ይቀላቀሉና አለዉ። አምልኾ  ሰይጣን’ውን ማዕረ ማዕረኡ ገኒኑ። ናይ ዝተሳዕረ ሓዋርያ ምዃንከ ትርፉ እንታይ 
እዩ?!

➢ ፊሊጶስ ሓዋርያ አብ ምድሪ ሰማርያ ቃለ-እግዚአብሔር ከበስር እንከሎ፤ ቅዱሳን ሓዋርያት ጴጥሮስን ዮሓንስን ጸልዮም 
መንፈስ ቅዱስ አብ ልዕሊ ሓደስቲ አመንቲ ክርስትና ከውርዱን መስተንክር ስራሕ ክገብሩ ዝረኣየ ሲሞን ዝተባህለ 
መስሓቲ ጠንቖላይ፤ አነ’ውን ከም ናትኩም ክገብር ክተፍቕዱለይ እንኩመ ገንዘብ ክብሎም ስለዝተረኽበ፤ ርእሰ ሓዋርያት 
ቅ.ጴጥሮስ “… ነቲ ህያብ አምላኽ ብገንዘብ ክትዕድጎ ስለ ዝሓሰብካ ገንዘብካ ምሳኻ ይጥፋእ፤ ልብኻ አብ ቅድሚ አምላኽ 
ቅኑዕ ስለዘይኮነ አብዚ ነገርዚ ግደ የብልካን። ካብዚ ክፍኣትካ ተነሳሕ ሓሳብ ልብኻ እንተኃደገልካ ንእግዚአብሔር ለምኖ 
… አብ መሪር ቅንእን ማእሰርቲ ኃጢኣትን ከምዘሎኻ እርእየካ አሎኹ” ክብል ገሠጾ። (ግ.ሓ. 8። 14-25)። ካብዚ 
ዝገድድ ተሪር ተግሣጽ ፈጣሪ ከይመጻኩም ኣንቱም ብገንዘብን ሓላፊ ነገርን ተታሊልኩም ካብ ርቱዕ ሃይማኖት ርሒቕኩም 
ብዘይቀንዐ መንገዲ እትመላለሱ “ሎሚ ቃሉ ብዝሰማዕኩም ልብኹም ኣይተትርሩ” አብ ልብኹም ተመሊስኩም ብወደይን 
ብግብሩን እመኑ ትብለና አላ እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም። ገንዘብ መስሓቲ’ዩ፦ አብ ልዕሊ አቤት ዝበለን ዝተገፍዐን 
ፍትሒ ከይነግስ ዓቢይ መኸላእታ ኰይኑ ንሃገርን ሕዝብን ዝጐድእ መርዛም ሕንዚ እዩ። እቲ ዝገደደ ሃይማኖት/እምነት 
መሳርሒ ገንዘብ ኰይኑ ወግሐ-ጸብሐ ከም ነፋሒቶ ሕብሪ ዝቕይር ምስ ዝኸውን ንነፍሰ-ሥጋና አማሲኑ፤ ዝተሸራረፈት 
ሃገር’ውን የረክበና። !

➢ ካብዚ ተፈልዩ ዘይርአ መገብቲ እምነትን ኣብነታውያን መስከርቲ ሃይማኖት ካብ መንፈስ አምላኽ አዝዩ ብዝረሓቐ 
አመራርሓ አብዚ ደብሪ እገለ ኣይትሳለሙ፤ መባእ ኣይትመጽውቱ … ብማለት ንገርሄይናን አማንን ሕዝቢ አንፈቱ ዘስሕቱ 
ስለዘለዉ ቅጽዓት ብአምላኽ ከይወርደና ንስሓ ክንኣቱን ካብ ጊጉይ ምርሒት ክንእረም አምላኽ ብስም ወላዲቱ 
መጸዋዕታኡ የቕርበልና አሎ።!
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▪ አብዚ ቅንያት ትንሣኤ ነታ ሓደ ውሉዳ ብምስኣን አብ እግሪ መስቀል ተደፊኣ መሪሪ ሓዘንን ጓህን ዘስምዐት ወላዲተ 
አምላኽ ድንግል ማርያም ንዅሉ ጸገማትና እትርኢ ዘላ፦ እዚ ሕዝቢ ዝፈትወክን ዘኽብረክን አብ አማልድነትኪ ዝኣምንን 
እዩ’ሞ፤ ጸገማቱ ርኢኺ ካብ ወድኺ ራህዋ፤ ሰላም፤ ርግኣት አውርድሉ ቢልና ንምህለል አሎና!!

▪ መሬት፤ ሓረስታይ፤ ጥሪት ጸሚኡ ካብ ወድኺ ጠለ-በረኸት አንቃዕሪሩ ይምህለል አሎ’ሞ፤ ዝጠመየ ክጸግብ፤ ዝጸምአ 
ንኽረዊ መሬት ክልምልም ከም ልማድኪ ኣይትጋደፍና! ጸግዒ ኮንና!!

▪ ውሽጣውን ደጋውን ሰላም ስኢኑ ንዝበታተን ዘሎ ሥድራ ርኢኺ ‘ንግሥተ-ሰላም’ መጸውዒኺ ኢዩ’ሞ ንሽጉራት 
አማዕዲኺ ሰላምን ርግኣትን ለግስልና!!

▪ ሓደ ጓሳን-መጓሰን ኰንና ብምእዙዝነት ክንካየድ፤ አምላኽ መንፈሱ አፍሲሱ ምርድዳእ ከንግሰልና ጽቡቕ ፍቓዱ 
ይኹነልና። ዓመት ንዓመታ ብዳኅነ-ሰላም አኻኺቡ ወትሩ ስማ እንዝክረሉ ሰማያዊ በረኸት ይዓድለና!
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