
12-05-2002 (ግዕዝ)

ዓመታዊክብረ በዓል ርእሰ ኣድባራት
ደብረቅዱስሚካኤል ከረን

ዓመታዊ ክብረ በዓል ርእሰ ኣድባራት ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ከረን 

ብድሙቅ መንፈሳውነትን ብጸሎትን ከቢሩ ውዒሉ፣ ብድሮኡ ካብ ሰዓት 

3።00 ድ.ቀ. ያሬዳውያን ሊቃውንትን ውሉደ ክህናትን። ተመሃርቲ ዘርኣ 

ክህነትን ዝቆምዎ ዝምስጥ ጸሎተ ዋዜማ ዓሪጉ፣ ማኅሌት ዘሌሊት 2።00

ቅ.ቀ። ተደዊሉ 2።30 ቅ.ቀ ጀሚሩ ክሳብ 6።00 ቅ.ቀ መንፈስ ብዝሕድስ 

ጣዕመ ዜማ ተቆይሙ፣ ልክዕ 6።00 ቅ.ቀ ብፁዕ ኣቡነ ኪዳነማርያም 

ዝመርሕዎ መሥዋዕተ ቅዳሴ ተጀመረ። ቅዳሴ ሰዓት 8።00 ተፈጸመ 

ሊቃውንቲ ያሬዳውያን

(በዓመተ ልደት ዘመን ዓመተ ግእዛን ሰላም፤ ዓመተ ልደቱ ኣብዓለ 

መድኃኔ ዓለም፤ ወኣጽገበ ርኁባነ ሥጋ መለኰት ወኣጽም፤ 

በተዋሕዶቱ ቅሱመ ጣዕም፤ ወእምነ ርሑቅ ዘሰምዑ ዜናሁ 

መላእክተ ሰማይ ኣርያም፤ ወረዱ ለተቀብሎቱ እም ልዑል ሳሌም፤ 

ሕዝበ ኤርትራ ንሰሰይ እክለ ዚኣነ ስርናየ ሓራሲ ኣዳም፤ ለእክለ 

ጸላኢ ወባዕድ ኣምጣነ ውስጡ ሕማም፤ወደብረ ሚካኤል ሕንጽተ 

ቅድም፤ እስከ ማእዜኑ በርስእ ትነብሪ ዮም፤ እንዘ ሀሎ ጳጳስኪ 

ሤም) እናበሉ ዕጣነ ሞገር ገበሩ::

ማኅሌት ዘሌሊት 2።00 ቅ.ቀ። ተደዊሉ 2።30 ቅ.ቀ ጀሚሩ ክሳብ 6።00 ቅ.ቀ መንፈስ ብዝሕድስ 
ጣዕመ ዜማ ተቆይሙ፣ ልክዕ 6።00 ቅ.ቀ ብፁዕ ኣቡነ ኪዳነማርያም ዝመርሕዎ መሥዋዕተ ቅዳሴ 
ተጀመረ። ቅዳሴ ሰዓት 8።00 ተፈጸመ ሊቃውንቲ ያሬዳውያን (በዓመተ ልደት ዘመን ዓመተ ግእዛን 

ሰላም፤ ዓመተ ልደቱ ኣብዓለ መድኃኔ ዓለም፤ ወኣጽገበ ርኁባነ ሥጋ መለኰት ወኣጽም፤ በተዋሕዶቱ 
ቅሱመ ጣዕም፤ ወእምነ ርሑቅ ዘሰምዑ ዜናሁ መላእክተ ሰማይ ኣርያም፤ ወረዱ ለተቀብሎቱ እም 
ልዑል ሳሌም፤ ሕዝበ ኤርትራ ንሰሰይ እክለ ዚኣነ ስርናየ ሓራሲ ኣዳም፤ ለእክለ ጸላኢ ወባዕድ ኣምጣነ 

ውስጡ ሕማም፤ወደብረ ሚካኤል ሕንጽተ ቅድም፤ እስከ ማእዜኑ በርስእ ትነብሪ ዮም፤ እንዘ ሀሎ 
ጳጳስኪ ሤም) እናበሉ ዕጣነ ሞገር ገበሩ::

ድሕሪ ቅዳሴ ዑደት 8።20 ተጀመረ። ታቦት ሚካኤል ሊቀ መላእክት ብክብሪ ተዓጂቡ ሥርዓተ ዑደት 
ተገይሩ ኣብ ዓጸደ ቤተ ክርስትያን ተመለስና፣ 

ኣብ ዓጸደ ሚካኤል ሊቃውንቲ ጸሎተ መወድስ ኣዚሞሞ፣ መንእሰያት መዘምራን እውን ናይ ምስጋና 
መዝሙር ገበሩ፣ ካብዚ ብምቅጻል ብፁዕ ኣቡነ ኪዳነማርያም “እንቋዕ ካብ ዓመት ንዓመት እግዚኣብሔር 
ብጸጋኡ ኣሰነየና ብሩኽ በዓል ብምባል ናይ ዕለቱ ኣስተንትኖ ጀመሩ፣ ቀጺሎም ሎሚ እንዝክሮ ኣምላኽ 

ንደቂ ሰብ ፍቅሩ ዝገልጸሉ ድርብ በዓል ኢዩ።-

 መድኃኒና መጀመርያ ተኣምራቱ ኣብ ቃና ዘገሊላ ዝፈጸሞን ኣብ ጸገም ደቂ ሰብ 
ብኣማላድነት ወላዲቱ ፍቅሩ ዝገለጸሉን፤

 በዓለ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሓላዊ ሕዝቢ እግዚኣብሔር ምዃኑ 
እነስተንትነሉን  ዕለት ኢዩ፣  

ወዲ ሰብ ብኣርኣያ መለኮት ዝተፈጥረ ኮይኑ ናይ ፈጣሪኡ ጠብላሕታ ወትሩ ካብ ሕሊናኡ ስለዘይፍለ 

እግዚኣብሔር ከመይ ኢዩ እንተተባህለ። ኩሉ ከከም ዓቅሙ መልሲ ክህበሉ ይበላሓት፣ እንተዀነ 
ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበሩ ሊቃውንቲ ንደቂ ሰብ ሓቀይና ባሕርይ እግዚኣብሔር ኪገልጹሎም 
ኣይከኣሉን፣ ድሕሪ ምጽኣት መድኃኒና ግን። ብኣስተፍሶ መንፈስ ቅዱስ ዝተደረስ ቅዱስ ዮሓንስ 

ወንጌላዊ “ኣምላኽ ፍቅሪ ኢዩ” ቢሉ ባሕረየ መለኮት ኣስተምሃረና፣ 

ሎሚ ንዝክሮ ዘሎና በዓለ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ከኣ ነቶም ፍቅሪ ኣምላኽ ዝትክኡ መሲልዎም 

ንዝተፈታተኑ። ሚካኤል እዚ ፍቅሪ እዚ ብኻልእ ዝትካእ ፍቅሪ ኣይኮነን ኢሉ ብተኣማንነት ኣብ ፍቅሪ 
እግዚኣብሔር ናይ ዝቆመን ኣባኡ ጸኒዑ ነቶም ዝተቃወሞዎ ዝሰዓረን ዝክረ በዓል ኢዩ፣ እቶም 
ዝተሳዕሩ ሰይጣውንቲ ከኣ ነቲ ብኣርኣያ መለኮት ዝተፈጥረ ሰብ “እንታይ ገደሰካ ብትእዛዝ ትእሰር”

ብምባል ካብ ፍቃድ ኣምላኽ ከምዝወጽእ ገበርዎ፣ በዚ ምኽንያት ድማ ወዲ ሰብ ካብ ምልኣት ፀጋ 
ዕርቃኑ ብምዃን ዝነበሮ ክብሪ ኣጥፍአ፣ እዚ ከኣ ኃጢኣት ኣዳም ተባህለ፣  እግዚኣብሔር ነቲ ብፍቅሪ 
ዝፈጠሮ ወዲ ሰብ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሕማቅ ኵነት ወዲቁ ምስ ረኣየ። ብፍቅሪ ተደሪዅ ካብ ድንግል 

ማርያም ተወሊዱ ናብቲ ናይ ቀደም ክብሩ መለሶ፣ በዚ ከኣ ሎሚ ነቲ ብልደት ክርስቶስ ዝተበሠረና 
ሰላም ብምዝካር። 



ኣብ ቃና ዘገሊላ ዝተገልጸልና ፍቅርን ሓልዮትን ኣምላኽ ብምስትንታን ምስቶም መላእኽቲ ሰማይ 

“ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣብ ኣርያም ሰላም ከኣ ኣብ ምድሪ ነቶም እግዚኣብሔር ዝሕጐሰሎም ሰብ 
ደሓን” እናበልና እነመስግነሉ ዕለት ኢዩ፣ ነዚ ምርቃ መላእኽቲ ኪብጽሖ ዘይምነ፡ ልቡ ጨሪሹ ሰይጣን 
ዝወረሶ እንተዘይኰኑ  ክህሉ ኣይክእል፣ ምስ እዚ ኩሉ ግን ወዲ ሰብ ነቲ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣይተረድኦን። 

ኣምላኽ ኣፍቂሩኒ ኣይበለን፣ ፀሓየ ጽድቅ በሪቅሎም ከሎ ደቂ ሰብ ናይ ድሕነት ፀሓይ ከይጽለው 

ጸልማት ይሕሸና በሉ፣ ፍቅሪ ኣምላኽ ግን ንወዲ ሰብ ካብ መጀመርያ ፍጥረቱ ኣብ ቀጸላ ልቡ 
ዝተሓተመሉ ቀዳማይ ትእዛዝ ኢዩ፣ ንኣምላኽ ምፍቃር ማላት ከኣ ትእዛዛቱ ምፍጻም ኢዩ፣ ኣምላኸይ 
ኣምላኸይ ቢልና ናይ ዝደገምናዮ ንኣምላኽ ኣፍቅርናዮ ኪንብል ኣይንኽእልን፣ ቀዳሞት ክርስትያን 

ለበዋ መድኃኒና ከቢድዎም ሓደ ልብን ሓደ እስትንፋስን ኰይኖም ይነብሩ ነበሩ፣ ኩሉ ዝረኣዮም እንከ 
እንታ ክንደይ ይፋቀሩ እዮም ቢሉ ይድነቀሎም ነበረ፣ ካባኡ ጀሚሩ ከኣ ቤተክርስትያን ተፋቀሩ 
ኣሕዋት ኩኑ ቢላ ክትሰብኽ እንሆ 2000 ዓመት ኰይኑ ኣሎ፣ ስለ ክርስቶስ ተፋቀሩ ብማለት ከኣ ፍቅሪ 

ብጻይና ብግብሪ ከነርኢ ትዕድመና፣ “ብግብሪ መፈጸምታ ዘይብሉ ፍቅሪ እውን ምውት ፍቅሪ ኢዩ፣ 
ፍቅሪ ጣዕመ ልሳን ዘይኰነ ቅድሚ ኩሉ ግብሪ ኢዩ” ይብለና ቅዱስ ያዕቆብ ሓዋርያ፣ በዚ ከኣ ድኻ 
ሓው እናበኸየ ንብዓቱ ዝደርዘሉ ስኢኑ ኪሽገር። ዝሓመመ ሓው እውን ዝረድኦ ሲኢኑ ክሽገር እናረኣየ 

ብፍቅሪ ተለዓዒሉ ክረድእ ዘይሓስብ ገና ዘርኢ ክርስትና ዘበጽሖ ኢዩ፣ ምኽንያቱ ፍቅሪ ክርስቶስ ኣብ 
ልብና እንተሓደረ ንርእስና ኰንና ንካልኦት እንዀነሉ ሓይሊ ዘለብስ ኢዩ፣ እዞም ሎሚ እነኽብሮም 
ዘሎና በዓለ ሚካኤልን በዓለ ቃና ዘገሊላን ከኣ ነዚ ፍቅሪ እዚ ዘስተምህሩና በዓላት ኢያቶም፣ ንስለ 

ዝኽሪ ከይንገብሮም ከኣ ቤተክርስትያን ሓደራ ትብለና፣ ምስ እዚ ናይ ሎሚ ዓመት በዓል ዓመተ 
ካህናት ተባሂሉ ብቤተክርትያን ተኣዊጅልና ኣሎ እሞ ክህነት’ውን መግለጺ ፍቅሪ ኣምላኽ ከምዝዀነ 
ተረዲእና በዚ ምስጢር እዚ ገይርና ንክርስቶስ ጓሳና ኣብ ማእከልና ከምዘሎ ክንፈልጥን ንኣኡ 

ክንምገብን። ብርሃን ዓለም ዝዀኑ ወትሩ ካህናት ክህበናን ምእንቲ ካህናት ጸሎት እነዕርገሉ ቅዱስ 
ዓመት ኢዩ፣ ነዚ ብክርስቶስ ዝተቀበልናዮ ሰላም ንርእስናን ንጐረባብትና ብፍቅሪ ንነብሮ ይግበረና፣ 
ንኹሎም ሽጉራት ብፍላይ ግን ኣብ ሃይቲ ብምንቅጥቃጥ ምድሪ ተጠቂዖም ዝሳቀዩ ንዘለው ኣሕዋትና 

እግዚኣብሔር ብምሕረቱ ክበጽሖም ብጸሎት ክንረድኦም ክርስቲያናዊ ግቡእና ኢዩ ኢሎም፣ ቃል 
ክርስቶስ ተመጊብና ዓመት ዓመት ብደሓነ ሰላም እነብዕሎ ይግበረና፣ ብዝጐደልናዮ ኩለ ከኣ ይምሓረና 
ብምባል ከኣ ብቃል ምስጋና ፈጸሙ፣”

ድሕሪ እዚ ቆሞስ ንኹሎም ነጋድያን ድሕሪ ኣመስጊኖም ፍጻሜ በዓል ኰነ፣   

ኣባ ሰምሃራይ ዘርኣሥላሴ


