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ክብረ በዓል ማርያም ጽዮን  
+  

ዝክረ 100 ዓመተ ክትልኽና 
 

ዘምሩ ለእግዚኣብሔር ዘየኅድር ውስተ ጽዮን፡ ኣብ ጽዮን ንዝቅመጥ ኣምላኽ 

ዘምሩሉ፡ እትፌሣሕ ወእትሓስይ ብከ፡ በለ፡ ብኣምላኽ ዝሕጐስ ሰብ፡ 

ዝጐድሎ ወይ ዝስእኖ ነገር የልቦን።  

• ብሓይሊ ዝሕጐስ ሰብ፡ ካብ ኣምላኽ ዝሕይል የልቦን፡ 
• ብገንዘብ ዝሕጐስ ኣንተሎ፡ ከም ኣምላኽ በዓል ጸጋ የልቦን፡  
• ብጽባቄ ዝሕጐስ እንተሎ፡ ካብ ኣምላኽ ዝጽብቅ  የልቦን እሞ፡ 

ብዓኻ ደስ እብለኒ እንኪብል ፡ሓጐስ ዝህቡ ኩሎም ናይ ኣምላኽ 

ስለዝኾኑ፡ ንኣምላኽ ዝሓዘ፡ ኩሉ ነገር ስለዝረክብ ብኣኻ እሕጐስ 

ዝበሎ በዚ ኢዩ፡ ስለዚ ሰብ ንሓጐስ ቅድሚ ምድላዩ፡ ነቲ ናይ 

ደስታ ምንጪ ኣነጻጺሩ ክርኢ ኣለዎ። 

ካብ ኣምላኽ ሓጐስ ዝጸበ ሰብ፡ ዝኾነ ነገር እንተኣሕደግዎ ኣይቅየምን፡ 

• እንተ ኣዋርድዎ፡ ኣይቅየምን፡ ዝኽፍኦ ኣምላኽ ምስ ዘዋርዶ ጥራሕ 

ኢዩ፡ 
• ኣንተ ጸርፍዎ ኣይቅየምን፡ ዝኽፍኦ ኣምላኽ ምስ ዝጸርፎ ኢዩ፡ 

ኣምላኽ ጥራሕ ኣየዋርደኒ’ምበር ናይ ሰብስ ደሓን ይብል። 
• ኣንኪ ገፍዖዎ፡ ደሓን ኣምላኽ ጥራሕ ኣይግፈዓኒ ይብል። 
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• ኣንከሕድግዎ፡ ኣምላኽ ኣየሕድገኒ ይብል። 

ስለዚ ሓጐሱ ኣብ ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ፡ ብዝኾነ ነገር ኣይከፍኦን፡  

ንኸይከፍኣካ ዋና መፍትሒኡ ብእምላኽ ምሕጓስ ኢዩ። 

ሰይጣን ንሰባት ዘኽፍኦም፡ በቲ ዘለዎም ዘይኮነ፡ ነቲ ዘይብሎም ብምርኣይ 

ኢዩ፡ ንዘይብሎም ደጋጊሙ ብምርኣይ፡ ሓድሪ ዝተዋህቦምን፡ ውዕልቶኦም 

ብሓዘን ከምዝፍጽምዎ ይገብር። 

እንታይ ኣሎኒ ከም ንብል ይገብር፡ እዚ ከኣ 

ኣብ ቀረባና ዝሕግዘና ዝነበረ፡ የሎን፡ 

ወለዲ’ውን የለውን መይቶም ቢሉ በይናውነት 

ከምዝስማዓና ይገብር፡ ርግጽ ስኢና ክንከውን 

ይከኣል፡ ጥዕና ጐዲሉና ዝነበረና መልክዕ 

ተበላሽዩ ይኸውን፡ ዝነበረና ገንዘብ’ውን በኒኑ 

ክኸውን ይከኣል፡ እንተኾነ እንታይ ኣሎ ኣብ 

ጥቃይ እንተበልና፡ ኣምላኽ ኣብ ጥቃይ ኣሎ 

ዝብል መልሲ ንረክብ። ኣምላኽ ዘለዎ ሰብ፡ 

ወላ ሓንቲ ነገር እንተዘይሀለዎ፡ ኩሉ ኣለዎ። 

ስለዚ ንጋሆ እንክንትሥእ ንኣምላኽ ሓሲብና 

ክንትሥእ ይግባእ። ክንድቅስ ንኣምላኽ ሓስቢና 

እንተ ደቂስና፡ሥራሕ ውዒልና እቱ፡ ኣብ ሓዘን በጺሕና እንክንምልስ፡ 

ወትሩ ንኣምላኽ ምስ እንሓስብ፡ ወትሩ ሕጉሳት ኰንና ንነብር። 
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ናይ ፍጡራን ደስታ ሓላፊ ኢዩ፡ ስባት ድግስ ገይሮም ክጻወቱ ክሕጐሱ 

ቀኒዮም፡ ኣጋይሽ ምስ ከዱ፡ እቲ ቤት ዋራር ዝቀነዮ ይመስል። እዚ ዝኸውን 

ናይ ፍጡር ሓጐስ ስለዝውዳእ ኢዩ፡ ብእግዚኣብሔር ዝሕጐስ ሰብ ግና፡ 

ሰባት ኩሎም ወጺኦም ምስ ከዱ ምስ እግዚኣብሔር ይተርፍ። ተራፊ ነገር፡ 

ተራፊ ሃብትና ኣምላኽ ኢዩ፡ ካልእ ኩሉ ይኸይድ፡ ዘመድ ይኹን ዓርኪ፡ 

ዘመስግን ይኹን ዘጕረምርም እዚ ኩሉ ይኸይድ ኢዩ፡ ተራፊ ኣምላኽ ኢዩ፡ 

ኣምላኽ ዝኸይድ ምስ ዝኸይድ ምሳና ዝተርፍ ንሱ ኢዩ፡ ነዚ ሓሲቡ ቅ. 

ዳዊት እትፌሣሕ ወእትሓስይ ብከ፡ ብሓቂ ዘገርም ኢዩ፡ ኣምላኽ ዘይደክም፡ 

ዘይስልችዎ፡ሎምስ ኣይክእልን ኣብ ዳሕራይ ሰሙን ክመጽእ ኢየ ዘይብል፡ 

ናይ ኣምላኽ ዘበለ ኩሉ ደስታ ኢዩ፡ እንታይ እሞ ኣሎ ደስ ዘየብል። 

ንኣምላኽ ኢልካ እንኳን ምንባር፡ ሙማት’ውን ሓጐስ ኢዩ፡ በዚ ኢዩ፡ 

እትፌሣሕ ወእትሓሰይ ብከ ዝበለ። 

ቀጺሉ ወእዜምር ለስምከ ልዑል፡ ኦ ልዑል ደስ ስለዝብለኒ ነቲ ስምካ ልዑል 

እዝምረሉ ኣመስግኖ በለ፡ ኣምላኽ ዝጽወዓሎም ኣስማት ልዑል ይበሃሉ፡ 

እግዚኣብሔር ዝብል፡ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ፡ ኢየሱስ ዝብል . .  

ምኽንያት፡ 

• ስም እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ነገር ልዑል ኢዩ፡ ማለት ንስም 

እግዚኣብሔር ዘሸንፎ የልቦን፡ ንስም ኣምላኽ ተቃዊሙ ዝተረፈ 

ሓያል የልቦን፡ ኩሉ ነገር ብናይ ኣምላኽ ስም ይሰዓር፡ ቅ. ዳዊት 

መዝ 17 ወበኣምላኪየ እትዓደዋ ለዓረፍት፡  ብኣምላኸይ ነቲ 

መንደቅ እሳገሮ በለ፡ ሓደ ሰብ ኢዱን እግሩን ተኣሲሩ ብመንደቅ 

ኣብ ዝተኸበ ቤት እንተ ተቀሚጡ፡ ከመይ ኢሉ ይወጽእ ንዝብል 

መልሲ የብሉን። መልሱ ግና ወበኣምላኪየ እትዓደዋ ለዓረፍት፡  

ብዕቅሚ ሰብስ ኣይከኣልን፡ ብኣምላኽ ግና ይከኣል፡ እዚ ከኣ 

ጴጥሮስ ካብ ማእሰርቲ ከምዝወጽኤ፡ ንዳንኤል ካብ ጉድጓድ 

ከምዝወጽኦ፡ ከም ቅ. ጊዮርጊስ . .  
• ካብ ፍልጠት ዘበለ ልዑል ኢዩ፡  

ዘምሩ ለእግዚኣብሔር ዘየኅድር ውስተ ጽዮን፡ ኣብ ጽዮን ንዝቅመጥ ኣምላኽ 

ዘምሩሉ፡ ማለት ኣብ መንግሥተ ሰማያት/ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት፡ ብጽዮን 

ምድራዊት ኣብ ቤተክርስቲያን ሓዲሩ ንዝነብር ኣምላኽ ዘምሩ። ጽዮን 
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ዝተባህለት እኖና ቅ.ድንግል ማርያም ኢያ፡ ኣብ ጽዮን ንዝሓድር ኣምላኽ 

ዘምሩ፡ 

እስመ ኢረስዓ ዘኢይተኃሠሥ፡ እስመ ተዘከረ ዘኢይተሓሥሥ ደሞሙ፡ ናይ 

ሰብ ደም መርሚሩ ዝፈርድ ኣምላኽ ኣሎሞ፡ ናይ ኣቤል ደም መርሚሩ ኣብ 

ቃኤል ዝመለሰ ፡ ናይ ዘካርያስ ደም ተመራሚሩ ኣብ ሄሮድስ ዝመለሰ 

ኣምላኽ ይፈርድ ኢዩሞ፡ ነቲ ኣብ  ጽዮን ዝሓድር ኣምላኽ ኣመስግንዎ፡ 

ካብ ናይ ሞት ምኽንያት ካብ ዝኾኑኒ ኩሎም ዘድሕነኒ፡ ሊቃውንቲ ከኣ ናይ 

ሞት ምኽንያት እንጥፈኤ፡ ካብ ሞት ዘድሕነኒ ኣምላኽ ዘምሩሉ፡ዘምሩ 

ለእግዚኣብሔር ዘየኅድር በጽዮን፡ ነቲ ኣብ ሕቍፊ ኣዲኡ ዘሎ ክርስቶስ 

ኣመስግንዎ፡ 

1. ካብ ሞት ዘድሓነና  

2. ናይ ሞት ምኽንያት ንዝኾኑ ኣጥፊኡ ዝሕልወና 

3. እንተ ሞትኩ ካብ መቃብር ንዘውጽኣኒ ዘምሩሉ፡ ዘያለዕለኒ እም 

ኣናቅጸ ሞት፡ ካብ ናይ ሞት መንገዲ ዝኾነ ካብ መቃብር ንዝሕለወኒ 

ዘምሩ ለእግዚኣብሔር ዘየኅድር ውስተ ጽዮን፡  

ካብ ሞት ዘውጽኣና ንምታይ ኢዩ፡ ከመ እንግር ስብሓቲሁ፡ ኣኸቲሉ ኵሎሙ 

ስብሓቲሁ ኣናቅጺሃ ለወለተ ጽዮን፡ ኣብ  ኣፍደገ ጽዮን ንኣምላኽ ምስጋን 

ምእንቲ ክነቅርብ፡ ኣብ ጽዮን ዝሓድር እግዚኣብሔር ካብ ሞት ኣድሒኑኒ 

ኢዩሞ ንኣኡ ኣምስግኑ። 

እትፌሣሕ በኣምልኮትከ፡ ንዝብል ሊቃውንቲ እትፌሣሕ በልደተ ወልደከ፡

ኢሎም ይትርጕምዎ፡ ምኽንያቱ ንእግዚኣብሔር ኣብ ኣፍደገ ጽዮን ምእንቲ 

ከመስግኖ፡ ካብ ኣፍደገ ሞት ኣውጺኡኒ፡ 

ኣናቅጸ ጽዮን፡ ኣፍደገ ጽዮን ዝተባህለ፡ ጽዮን ማለት፡ 

• ድንግል ማርያም 
• ጸግዒ፡ ንምንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማሕጸና ስለተጸውረ፡ ኣብ 

እንግደዓ ስለ ተሓዚለ፡ በእዳዋ ስለ ተሓቍፈ፡ 

ንምእመናን ጸወነ ሥጋ፡ ጸወነ ነፍሲ ስለዝኾነት ጽዮን ትበሀል፡ 

• ናይ ሙሴ ጽዮን 10 ትእዛዝት ተጻሕፉ፡ኣብ ድንግል ማርያም ግና፡ 

ናይ ኣብ ቃል፡ ወልድ ኣብ ማሕጸና ተጸውረ፡ 
• ሙሴ ነታ ጽዮን ተሰኪሙ ንኣማሌቅ የጥፍእ ነበረ፡ ናይ እኖና ስም 

ተሰኪምና ንኣጋንንት ነሽንፍ። 
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• ነታ ቀዳመይቲ ተሰኪሞም ዮርዳኖስ ይሳገሩ ነበሩ፡ ነዚኣ ተሰኪምና 

ገሃነም ተሳጊርና መንግሥተ ሰማያት ንኣቱ። 
• እታ ቀዳማይቲ ጽዮን  ንዳጎን ዝሰባበረት ነበረት፡ ድንግል ማርያም 

ከኣ ነቲ ዋና ዳጎን ዝኾነ ሳጥናኤል ቀጥቂጣትልና። ስለዚ በኣንቅጺሃ 

ለወለተ ጽዮን፡ ኣብ ኣፍደገታት ድንግል ማርያም ዘምሩ፡ ናይ 

ድንግል ማርያም ኣፍደገታት ዝተባህሉ፡ 

o ሕዋሳታ፡ ስለዚ ብኣፍደገታት ጽዮን እዝምር ማለት፡ 

ብድንግል ማርያም እዝምር ማለት ኢዩ። 

o ንምንታይ ያበድሮን እግዚኣብሔር ለኣናቅጸ ጽዮን፡ 

ወእምኵሉ ተዓየኒሁ ለያዕቆብ፡ እግዚኣብሔር ካብ ካልኦት 

ኣንስቲ ብፍሉይ ናይ ማርያም ኣፍደገ ስለዝፈቱ።ምኽንያቱ  

▪ ካብ ኩሉ ኣእዳው፡ ነኣእዳው ማርያም ይፈፍቱ፡

ንመለኮት ስለዝሓቈፈት፡ 

▪ ንዝባን ማርያም ይፈቱ፡ ንመለኮት ስለዝሓዘለ 

▪ ስለዚ ሕዋሳት ማርያም (ርእሳ፡ ኢዳ፡ እግራ . . ) 

ናይ ሕይወት ኣፍደገ ኢያቶም። ንኣኣ ዝሀበና 

ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን፡ መልክዓ ማርያም 

ብሉጽ ጸሎት ኢዩ፡ 
• ናይ ድንግል ማርያም ሕዋሳት ዝተባህሉ በዓላታ ኢያቶም፡ 33 

በዓላት ኣለዋ፡ ስለዚ ብኣፍደገታት ጽዮን እዝምር ማለት ብናይ 

ድንግል ማርያም በዓልት ምዝማር ኢዩ። ድርሳነ ልደታ/ በኣታ / 

ኪዳነምሕረት፡ . . . መዓልተ ወሌሊተ ትምክህቶሙ ለደናግል 

ለወራዙት ወለመነኰሳት . .   

o እዚ ማለት ብመጻሕፍታ ንዝተግሁ፡ 

o ብበዓላታ ንዝተግሁ 

o ብሕዋሳታ ንዝተግሁ 

o ብቤተክርስቲያና ንዝተግሁ፡ ሎሚ ልደታ ኢዩ፡ ሎሚ ኪ/

ምሕረት ኢዩ . . . . ተሳሊምና ክንመጽእ፡ ኢሎም 

ንዝተግሁ ትምክሕቶም ኢያ። 
• በበማእምራኒሃ’ውን ይብል፡ ካብ ካልእ ጥያቄ ምሕታት ብዛዕባ 

ድንግል ማርያም ምሕታት፡ ብዛዕባ ድርሳናታ ትርጉም ምሕታት፡ 

ብዛዕባኣ ምሕታት ንምላኽ ደስ የብሎ። ሎሚ ልደታ ፡ በኣታ . . 
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ኪዳነምሕረት . .ኢዩ ብዛዕባኡ መህሩና ንዝብሉ ሰባት 

መመኪሒኦም ኢያ። 
• ናይ ጽዮን ኣፍደገታት ማለት፡ ብዛዕባ ድንግል ማርያም  ዝተጻሕፉ  

መጻሕፍቲ ኢያቶም፡ ካብ ካልኦት መጻሕፍቲ፡ ስም ድንግል 

ማርያም ዝተጻሕፎ መጽሓፍ እግዚኣብሔር ይፈቱ፡ ኣርጋኖን፡ 

ውዳሴ ማርያም እንተጸለና፡ ኣምላኽ ስም ወላዲቱ ብዝምስገነሉ 

ጸሎት ኣዚዩ ባህ ስለዝብሎ ኢዩ፡ 

ናይዚ በዓል ካልኣይ ኣነስተንትኖ፡ ውዕሎ ሰበኽቲ ወንጌል ኢዩ፡ 

እቲ ሓቀኛ መራሒ ቤተክርስትያን፡ ንክርስቶስ እዩ ዝሰብኽ፡ ንሰባት 

ከኣ ናባኡ የምጽእ። መዚ ሓቀኛ ሰባኺ/ልኡኽ፡ ንርእሱ ከዊሉ፡ 

ንሰባት ንክርስቶስ ጥራሕ ዘርኢ’ዩ። 

1) እቲ ሓቀኛ መራሒ/ልኡኽ ቤተክርስትያን፡ ንእምነት ይነብራ፡ 
ብኣኣ ገይሩ ንሰባት ናብ ክርስቶስ የምጽኦም። ቅዱስ ማለት 
ኣባኡ ክርስቶስ ዳግም ዝነብር እዩ።  

2) ናይ ሓቀኛ ሰባኺ ግቡእ፡ ብዛዕባ ክርስቶስ ብዙሕ ዝዛረብ 
ዘይኮነ፡ ንክርስቶስ ብሕይወቱ ዘርኢ እዩ። 

3) እቲ ሓቀኛ መራሒ/ልኡኽ፡ ኣድላዪ ምስ ዝኸውን፡ ንእምነቱ 
ዝመውት’ዩ፡ ንሱ ንሰባት ንእምነትካ ከመይ ኢልካ ከም 
እትነብርን፡ ከምእትሞተላን ዘርኢ እዩ።  

ተዘከሩ መኳንንቲክሙ ዘዘከሩክሙ 
ቃለ እግዚኣብሔር ፡ 

እንዘ ትሬእዩ ሠናየ ግዕዞሙ 
ወምፃኣቶሙ፡ ወተመሰሉ 
በሃይማኖቶሙ፡ 

እስመ ኢየሱስ ክርስቶስ ውእቱ፡ 
ዘትማልም፡ ወዮም፡ ውእቱ ወእስከ 
ለዓለም፡(ዕብ 13፡7) 

ነቶም ቃል ኣምላኽ 

ዚሰበኹልኩምመራሕቲ ዘክርዎም፡ 

 ከመይ ኢሎም  ከም ዝነብሩን፡ 

ከም ዝሞቱን ኣስተውዒልኩም፡ 

ብሃይማኖት ንኣታቶም ምሰሉ፡  

ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን 

ንዘልዓለም ንሱ እዩ።



 7

ክርስቶስ  ነቶም ናቱ ድሕሪ ምፍቃሮም፡ ክሳዕ ሞት ኣፍቀሮም እቲ 

ሓቀኛ መራሒ/ልኡኽ፡ ንክርስቶስ ድሕሪ ምፍቃር፡ ነቶም ናይ 

ክርስቶስ ክሳብ መጨረሽታ የፍቅሮም፡ ተኣማንነቱ ኣብ ፍርቂ መንገዲ 

ኣይውዳእን፡ ሓቀኛ መራሒ/ልኡኽ ደድሕሪ  ኣብነትን (example)፡

ግልጸትን (inspiration) ንዝኸዱ ዘተባብዕ ኢዩ። 

ነቲ ኣብነት ዝነብርዎን፡ ነቲ ግልጸት ከኣ ዝጥቀምሉ’ምበር ሰዓብቲ 

ጥራሕ ምዃን ኣኻሊ ከምዘይኮነ ዘረድእ ኢዩ። 

Quintilian ዝተባህለ- ሮማዊ ተዛራባይ፡ (Roman master of 

oratory) ከምዚ በለ፡ “ምፍላጥ ጽቡቅ’ዩ፡ ብፍላይ ነቲ ቀደም 

ብጽቡቅ ንዝገበርካዮ ነገራት ኣብ ኣእምሮኻ እናኣመላለስካ፡ ምዝካር 

ጽቡቅ’ዩ”፡ በለ። 

Epicurus ዝተባህለ ከኣ ንተማህርቱ፡ “ነተን ብጸጋ ዝነበርወን ናይ 

ቀደም ጊዜ ብቀጻሊ ክዝክርወን” ይመክር። ኣብ ዓለምና ኮነ 

ቤተክርስትያን፡ ኣብ ነፍስ ወከፍ ወለዶ፡ ካብቲ ኩሉ ካልእ፡ እቲ ሓደ 

ነገር ዝያዳ ዘድሊ እንተሎ መሪሕነት እዩ። 

ሓዋ.ጳው፡ ናብቲ ካልእ ዓቢይ ሓሳብ ይመርሓና፡ እዚ ከኣ ኩሎም 

ምድራውያን መራሕቲ፡ ክመጽኡን ክሓልፉን ባህርያዊ’ዩ፡ ንሳቶም 

ኣብቲ ናይ ሕይወት ድራማ ናቶም ተራ ኣሎ፡ እቲ መጋራጃ መድረኽ 

ምስ ተዓጽወ ከኣ የብቅዑ። 

 

ኢየሱስ ክርስቶስ ግና፡ትማልን  

     ሎምን          

      ጽባሕን 

ሓደ’ዩ፡ ንሱ እዩ፡ መሪሕነቱ ንዘለዓለም’ዩ፡ ይብለና። 
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እቲ ምሥጢር ናይ ምድራዊ መራሒ ኣብዚ’ዩ ዝርከብ፡ እቲ ሓቀኛ 

መራሒ/ልኡኽ፡ እቲ ንርእሱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝመራሕ’ዩ። ንሱ 

እቲ መንገድታት ገሊላ ዝተመላለሰ፡ ንሱ ከም ቀዳምን ንወትሩን፡ 

ንክፉእ ዝደምሰሰ፡ ንሓጥእ ዘፍቀረ’ዩ፡ ሻቡ ነቶም 12 ምሳኡ ክኾኑ 

ዝመረጸ፡ ሥራሑ ክፍጽሙ ከኣ ዝለኣኾም እዩ። ሕጂ’ውን እንተኾነ፡ 

ንሰባት ናብኡ ዘምጽኡን፡ ንኣኡ ከኣ ናብ ሰባት ዘብጽሑን ይደሊ’ሎ። 

ልኡካነ ወንጌል  ነዚ ነገራት ዝፈጸሙ፡ ንርእሶም ብክርስቶስ 

ዝተመርሑ፡ ንሰባት ናብ ክርስቶስ፡ ክርስቶስ ናብ ሰባት ዘምጽኡ፡ ሰብ 

ሠናይ ዝኽሪ ኢና ንዝክር ዘሎና። ንሶም “ብስብከተ ወንጌልን፡ 

ብኣገልግሎት ፍቅርን” ንሰባት ናብ ክርስቶስ ዘምጽኡ ክንድዝኾኑ፡ 

ሎሚ  ተዘከሩ መኳንንቲክሙ፡ ዘዘከሩክሙ ቃለ እግዚኣብሔር። 

ንዝብል ቃለ ጳውሎስ ዘኪርና፡ ዝኽሪ  መበል 100 ንገብር ኣሎና።  

• ስብከተ ወንጌል፡ ነቶም ብመንፈስ ድኻታት ንዝኾኑ ሰበኹ፡ 
• ኣገልግሎት ፍቅሪ፡ ነቶም ብሥጋ ድኻታት ንዝኾኑ  ለገሱ።  

ዓለማና ናይዚ ኣገልግሎት ተጠቃሚት ኮይና፡ ኣብዚ ሎሚ በጺሓቶ 

ዘላ ምዕባሌ ክትበጽሕ ዝኸኣለት፡ ሳላ እዞም ውፉያትን፡ ጽዋዔ 

ኣምላኽን ኢዩ። ቤተ ክርስቲያን ነዚ ኣገልግሎት እዚ ብዝተፈላለየ 

መንገዲ ቀጸለቶ። እቲ ዘገርም ዓለምና ናይዚ ኣገልግሎት ተጠቃሚት 

ክንሳ፡ ኣብ ዝተመሓየሸትሉ ዘመን፡ ብኣንጻሩ ነዚ መንፈሳዊ 

ኣገልግሎታት ካብ ቤተክርስቲያንን መንፈሳዊ ኣገልግሎትን ክትንጽሎ 

ጀመረት።  

ማኅበራዊ ኣገልግሎት እምበር ቤተክርስቲያናዊ ኣይኮነን ዝብል፡ 

ፍልስፍና ናይ እግዚኣብሔር ኣልቦ ዝብሂሎም ተኸቲላ፡ ድኻታት 

ሥጋውን መንፈሳውን ረድኤት ብምስኣን፡ ኣብ ዓለምና ዝተወገኑንን፡

ዝተደርበዩን “መሳኺን” ዝስሞም ኮይኖም ኣብ ዓውዲ ስቃይ ይነብሩ 

ኣለዉ። ደቂ ዓለም ባሕሪኦም ነዓይ ይጥዓመኒ በሀልቲ ክንድ ዝኾኑ፡ 
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ነዚ ኣገልግሎታት ብኽቡር ዋጋታት ስለዝከለልዎ፡ ድኻ ዓቅሚ 

ስኢኑ፡ኣደዳ ስቃይ ኮይኑ ኣሎ።   

ነዚ ኣገልግሎት ብተወፋይነት ሕይወት ንእትፍጽም ቤተክርስቲያን ከኣ 

እናኣጸገምዋ ብምምጻእ፡ ዓለም ስብከተ ወንጌልን፡ ኣገልግሎት 

ፍቅርን ስለዝጐደሎ፡ ቦታ ስቃይን ድኽነትን ኮይኑ፡ መዓንደሪ ሰብ 

ኃይልን ሥልጣንን ኮይኑ፡ ብኩናት ተረመሱ ድኽነትን ስቃይን ጥርዚ 

በጺሑ፡ መን ይሕገዝ፡ መን ደሓን ኣሎ ዝበሀል ክሳብ ምልላይ 

ምስኣን ተበጺሑ ኣሎ። 

በዚ ኣገልግሎትዚ ልኡካነ ወንጌል ፍቅሪ ኣምላኽን ብጻይን ኣምሃሩና፡ 

ሚዛን መግሥተ ሰማይ ከኣ ፍቅሪ ኢዩ።  

ነዚ ፍቅሪዚ እዞም ንዝክሮም ዘሎና ቅዱስ መንገዱ ኣርእዮምና ኣለዉ። 

ንሕና ከኣ ኣብዛ ጽልኢ እምበር ፍቅሪ ዘይትደሊ ዓለም፡ ንፍቅሪ 

ክንጣበቀላን ክንምስክራን ጸዋዕታና ኢዩ፡ እዚ ዕለት እዚ ነዚ ኢዩ 

ዘዘኻኽርና፡ በዚ ከኣ ኢዩ ሓዋ. ጳው “ተዘከሩ መኳንንቲክሙ 

ዘዘከሩክሙ ቃለ እግዚኣብሔር… ወተመሰሉ በሃይማኖቶሙ” ዝበለ። 

 ኣምላኽ ነዚ መንፈስ እዚ ዳግም ኣብ ልብና ምእንቲ ክትበራብሮ ነዛ 

ሎሚ መበል 100 ዓመት ንዝክራ ዘሎና ተኽሊ ወንጌል ቤተክርስቲያን 

ምሕላብ ንቅ. ጽዮን ክተማልደልና እናለመና፡   
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እዚ  ዕለትዚ ዕለተ ምስጋናን ልመናን ኢዩ። 

• ነመስግን፡ ኣምላኽ በጸጋ ወንጌል ዘብርሃና፡ 
• ንልምን፡ ንዘሎናዮን ዝመጽእን ብጸጋኡ ከሰንየና፡ ናይ ዘመና 

ብርሃን ክንከውን፡ 

ሕዝቢ ምእመናን ምሕላብ እንቋዕ ነዚ መበል 100 ኢዮቤል ዝኽሪ 

ስብከተ ወንጌልን፡ ኣገልግሎት ፍቅርን ንምዝካርን ንምብዓልን 

ኣብቀዓኩም እናበልኩ፡ በዓል ምግባር ዘይኮነ ንርእስና ብወንጌልን 

ብፍቅርን ሓዲስና፡ ነቶም ነገልግሎም ነዚ ስብከተ ወንጌልን ኣገልግሎት 

ፍቅርን ብውዕዉዕ መንፈሳውነትን፡ ተኣዝዞን ንጽሕናን ድኽነትን ዳግም 

ክነበግሶ፡ ነዚ ብዅሉ ነድዩ ዘሎ ዘመና ሽግ እምነትን ተስፋን፡ 

ፍቅርን፡ ነምጽኣሎም ይግበረናን። 

ርሑስ በዓል፡ ናይ ጸጋ ናይ ሰላም ናይ ድሕነት . . 


