
ክብረ በዓል 
ቅዱስ ኣንጦንዮስ ከረን 13 ሠነ 2013

ተፈሥሐ ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ወይቤ፣      ኦ ኣቦይ ጐይታ ሰማይን ምድርን፣
አእኵተከ አባ እግዚአ ሰማይ ወምድር፣         ነዚ ካብ ብልህታትን ለባማትን ስለ
ዘኅባእኮ ለዝንቱ እምጠቢባን ወእምለባውያን     ዝኅባእካዮ፣ ንትሑታት ከኣ 
ወከሠትኮ ለትሑታን (ለሕፃናት) ሉቃ.10፣21    ስለ ዝገለጽካዮ ኣመስግነካ ኣሎዅ።

ንዝብል ቃል ቅዱስ ወንጌል ዘኪርና፣ ናይዚ ሎም ንዝክሮ ዘሎና ቅዱስ ምኽንያት ብምግባር፣ 
ጉዳይ ነፍስና ንኸንስተንትን እዩ።

ኣብዚ ቅዱስ ወንጌል “ብሕፃን/
ትሑት” ተመሲሉ ዘሎ፣ ሓደ እዚ 
ሎሚ ነብዕሎ ዘሎና ቅዱስ እዩ። 
ሓደ ሰብ ቅዱስ ኣብ ደረጃ 
ቅድስና ምስ በጽሐ፣ ኣብ ቅድሚ 
ኣምላኽ ከም ሕፃን ከም ትሑት 
ተኻይዱ ማለት እዩ።

እዚ ቃል ወንጌል፣ ጥበብ ገርህነት 
(the wisdom of simplicity) 
ይነግረና፣ እቲ ገርሂ ኣእምሮ፣ 
እቲ ምሁር ኣእምሮ ክቅበሎ 
ዘይክእል “ሓቂ ክቅበል ይኽእል። 
ሓደ Arnold Bennett ዝበሃል 
ሓደ ዓቢይ መጽሓፍ ንምጽሓፍ 
እቲ እንኮ መንገዲ “ብዓይኒ እቲ 

ንነገራት ንመጀምርታ ጊዜ ዝርኢ ሕፃን ገርካ ምጽሓፍ’ዩ” በለ። ለባም ክትከውን ይከኣል፣ 
ኣዝዩ ምሁር ክትከውን እውን ይከኣል፡ እንተኾነ ኣብ መጨረሽታ ነቲ ቍምነገር ክትርኢ 
ዘይትኽእል ክትከውን ይከኣል።

ከምቲ ብሂል ናይ ሓደ ዓቢይ ምሁር መለክዒ፡ መዓረ ክንደይ ክረስዕ ከምዝኽእል’ዩ።ክርስትና 
ነቲ ኩሉ ፍልጠታት ምፍላጥ ኣይኮነን፣ ብዛዕባ ክርስቶስ ምፍላጥ እውን ኣይኮነን፣ እንታይ 
ደኣ ንክርስቶስ ምፍላጥ’ዩ። ነዚ ንምግባር ሰማያዊ’ምበር ምድራዊ ጥበብ ኣየድልን።

ን ክ ር ስ ቶ ስ ዝ ፈ ለ ጠ ቅ ዱ ስ 
ይበሃል፣ (ከም ቅዱስ ኣንጦንዮስ) 
ኣብዚ ዝተጠቅሰ ወንጌል፣ ርክብ 
ክርስቶስ እግዚኣብሔር ይነግረና፣ 
“እቲ ነዓይ ዝረኣየ ነቦ ዝረኣየ፣ 
ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና (ዮሓ .
10፣30 ,14፣9) ንግሪኻውያን 
ኣምላኽ ዘይፍለጥ’ዩ’ ኣብ መንጎ 
ነገርን መንፈስን፣ ኣብ መንጎ 
ሰብን ኣምላኽን ዓቢይ ፍልልይ 
ኣሎ። ንኣምላኽ ምፍላጥ ኣዝዩ 
ኣጸጋሚ’ዩ። እንተፈለጥካዮ ከኣ 
ብ ዛ ዕብኡ ንኻልእ ምንጋር 
ኣይ ከ ኣል ን ፣ በ ሃ ልቲ ’ዮም። 
ኢየሱስ ምስ መጽኤ ግና “ብዛዕባ 
ኣምላኽ እንታይ ከምዝመስል 
ክትፈልጡ ደሊኹም ንኣይ ረኣዩ” በለ። ኢየሱስ ብዛዕባ ኣምላኽ ብዙሕ ኣይተዛረበን፣ 
ምኽንያቱ ኣባኡ ሕሳብን ልቢ ኣምላኽን ነይሩ። በቲ በዓሉ ኣምላኽ እዩ።

   1



እቲ ንፈላጣትን ለባማትን ዝተሰወረ ምሥጢር እንታይ’ዩ? እቲ ኣምላኽ ካብዚኣቶም ዝሰወሮ 
ምሥጢር፦

1) ምሥጢረ ወልድ፣ እቲ ንድሕነት ደቂ ሰባት ሥጋ ዝለበሰ ካልኣይ ኣካል ናይ 
ቅድስቲ ሥላሴ፣ ትስብእት ወይ ምሥጢረ ሥጋዌ እዩ።

2) ምሥጢረ ሥላሴ፣ ናይ ኣምላኽ ሓድነትን ሰለስትነትን።

እዚ ካብቶም ለባማትን ፈላጣትን ተሰዊሩ ተሪፉ፣ ክሳብ ሎሚ’ውን ከማኡ እዩ። እዚ ኵነት 
እዚ ድሮ ኣብቲ ጊዜ ልደቱ ከም ዝነበረ የረድኣና።

ሄሮዶስ ነቶም ካብ ምሥራቅ ዝመጽኡ ሰብኣ ሰገል ሓቲቱ ልደት ኢየሱስ ምስ ተገንዘበ፣ 
ነቶም ፈላጣትን ምሁራት ለባማትን ጸዊዑ፣ ኢየሱስ ኣበይ ከምዝውለድ ሓተተ፣ እቶም 
ሊቃውንትን ጸሓፍትን ብቅልጡፍ ልደት መድኃኒ ኣብ ቤተልሔም ምዃኑ ነገሩ፣ ንሳቶም 
ተመራመርቲ ቅዱስ ጽሑፍ ስለዝነበሩ፣ ንኹሉ ይፈልጡ ነበሩ።

እንተኾነ ነዚ ኵነት ክርእዮ ኢሎም ክኸዱ ዝኾነ ተበግሶ ኣይወሰዱን። ነኣታቶም ንሕይወቶም 
ዘይትንክፍ ኣካዳምያዊ ፍልጠት’ዩ፣ ካብቲ ኵነት ርሑቃት ነበሩ። ሓበሬታ ክህቡ ይኽእሉ፣ 
ናይቲ ሓበሬታ ተጠቀምቲ ግና ኣይኮኑን።

ኣብዚ ዘይተማህረ ገሊላዊ ሰብ፣ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ክኸውን ምሕሳብ ምሁራት ዝሓስብዎ 
ኣይኮነን፣ ነኣታቶም እቲ ዓቢይ ኣምላኽ ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ኣብዚ ገሊላዊ ሰብኣይ 
ክህሉ ዘይሕሰብን ተቀባልነት ዘይብሉን እዩ። ምኽንያቱ ንሳቶም (ሊቃውንቲ ምሁራት 
ለባማት) ኩሉ ይፈልጡ። ነቲ ኩሉ ዓቢይ ትንቢታት ይፈልጡ፣ እንተኾነ እቲ ምሥጢር 
ካብኣቶም ስውር እዩ።

ብኣንጻሩ እዚ ምሥጢር እዚ ንትሑታት/ ንሕፃናት ካብ ማርያም ጀሚሩ፣ ክሳብ’ቶም ገፈፍቲ 
ዓሳ ዝነበረኡ ገሊላውያን (ደሓር ሓዋርያት ዝተባህሉ) ተገልጸ። በብዘመኑ ከኣ ነቶም ቅዱሳት/
ሰማዕታት ተገልጸ። ሓደ ካብዞም እዚ ምሥጢር’ዚ ዝተገልጸሉን፣ ነዚ ምሥጢር’ዚ ብሕይወቱ 
ዝመስከረን ቅዱስ ኣንጦንዮስ ሓደ እዩ። 

በዓለ ንግሡ ክንገብር ከሎና፣ ንኣቶም ናይ ዘመኑ፣ ሎሚ ከኣ ናይ ዘመና ምሁራትን 
ፈላጣትን ዝተሠወረ ምሥጢረ ሥጋዌን፣ ምሥጢረ ሥላሴ ዝተገልጸሉ ንሱ ከኣ ብሕይወቱ 
ዝሰበኾን ዝመስከሮን ቢልና ኣሰሩ ክንክተል ኣማልድነቱ ደሊና ኣብዚ ንርከብ። ቅዱስ ዘበሎ 
ከኣ ፍልጠቱ ጥበቡ ዘይኮነ፣ ትሕትናኡን ከም ሕፃን ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ 
ስለዝተመላለሰ እዩ። ከምዚ ነበረ ንኽንብል ኣይኮናን ኣብዚ ዘሎና፣ ዝናኡ ንምትራኽ 
ጥራሕ’ውን ኣይኮነን፣ ንሕና’ውን እቲ ምሥጢር ንኣኡ ዝተገልጸልና ምእንቲ ክግለጸና 
መንፈስ ሕፃንነት/ትሕትና/ግህና ክህልወና ኣማልደልና ንምባል እዩ።

እዚ ንዛረበሉ ዘሎና ጉዳይ ፈላጣትን ለባማትን፣ ናይ ዝሓለፈ ዘመናት ጥራሕ ዘይኮነ፣ ኣብ 
ነፍሰ ወከፍ ወለዶ ዝርኤ እዩ። ኣብ ዘመና’ውን ክንደይ ክኢላታት፡ ክንደይ ዓበይቲ ናይ 
ትምህርተ መለኮት ፈላጣት፣ ክንደይ ናይ እምነት መማህራን፣ ብዙሕ ነገራት ዝመሃሩና 
ኣለዉ። ኣብዚ ጉባኤ እኳ ክንደይ ፈላጣት፣ ለባማት ምሁራት . . . ኣለውና።

እዞም እንሰምዮም ለባማት፣ ዝርዝራት ቅዱስ መጽሓፍ ኣጸቢቆም ዝፈልጡ፣ ታሪኽ ድሕነት 
ፈትፊቶም ዝፈትሑ፣ እንተኾነ ነቲ ምሥጢር ብርእሳ ክንርእዮ ዘይኽእል ብዙሓት ኢና። 
ናይዛ ምሥጢር ሕመረት ከኣ ኢየሱስ ብሓቂ ወልደ እግዚኣብሔር እዩ። ኣብ ሓደ ጊዜ ናይ 
ታሪኽ መንግሥተ ኣምላኽ ህላዌኡ ኣብ ማእከልና ገይሩ ብኣና ገይሩ ዝገዝእ ባዕሉ 
ኣምላኽ’ዩ። 

ኣምላኽ ኣባና ምስ ዝሓድርን፣ ንኣኡ ኣብ ዓለም ምስ እነምጽኦን ሻቡ መንግሥቲ ኣምላኽ 
ተሓኒጻ ንብል። ብጸሎትናን ብምህልለናን ናይቶም ኵሎም ኣምላኽ ናይ ዝደልዩ ጠበቃታት 
ኢና። በዚ ከኣ ንተስፋ ኣንጻር ኩሉ ተስፋ ቁርጸት እናመስከርና ሓልዮታዊ ፍቅሪ ኣምላኽ 
ንምስክር። ነቲ ንደቂ ሰባት ዝተዋህበት፣ ንሞት ዝሰዓረት ፍቅሪ ንምስክር።
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በዚ ከኣ ኣብ ጐኒ እቶም ንፍቅሪ ጨሪሾም ዘይፈለጥዋ ኣብ ሕይወት ናይ ዘይኣምኑ ንኸውን። 
ነዚ ብምግባር ኣንጻር ኩሉ ዓመጽን (injustice) ግሁድ ኮነ ሥውር ዝዓቢ ጽልኢ ሰባትን 
ንቀውም።

እምበኣርከስ ሕይወትና ምሉእ ከም ሕይወት ቅዱስ ዮሓንስ መጥመቅ ክኸውን ኣለዎ። ንሱ 
ዓቢይ ሰማዕት ኢየሱስ ክርስቶስ ናይቲ ዝተስገወ ወዲ እግዚኣብሔር ምስክር እዩ።

ኢየሱስ ንዮሓንስ “ከም ዝነድድን ዝበርህን መብራህቲ” (ዮሓ.5፣35) ጸወዖ። ንሕና ከኣ ነዚ 
መብራህቲ’ዚ ክንከውን ይግባእ። መብራህትና ኣብ ሕብረተ ሰብና፣ ኣብ ፖለቲካ ኣብ 
ቍጠባዊ ሕይወት ኣብ ባህሊ ኣብ መጽናዕቲ ክበርህ ኣለዎ። እዚ ብርሃን እዚ ኣብ መንጎ 
ካልኦት ዘደናግሩ ብርሃናት እኳ እንተኾነ እቲ ሥላሴ ዝኾነ ኣምላኽ፣ ኣብ ታሪኽ ዝኣተወ 
እሞ ከማና ሥጋ ለቢሱ “ወዲ እገሌ” ተባሂሉ ኣብ ቀጽሪ ወለድና ኣትዩ ከማና ዝኾነ እዩ።

ካብቶም ለባማትን ፈላጣትን እንበሃል እዚ መሠረታዊ ነገር፣ እቲ ምሥጢረ ኣብ ዓይኒ 
ልቦናኦም ተሰዊሩ ተረፈ። ብኣንጻሩ ኣብ ነፍሰ ወከፍ ዘመን ከኣ፣ እቶም ሕፃናት ገርህታት 
ዝበሃሉ ከኣ ኣለዉ። እዚኣቶም ነቲ ምሥጢር ዝተረድእዎ፣ ብሓፈሻ ቅዱሳን ሰማዕታት ኢልና 
ንጽዉዖም፣ ከም ቅዱስ ኣንጦንዮስ ቅዱስ ጊዮርጊስ፡ ብፁዕ ኣባ ገብረሚካኤል፣ ኣገልጋሊ 
ኣምላኽ ኣባ ፍሥሓ . . .

ካብዚ ትንተና ተበጊስና ከኣ፣ እምበኣር ክርስትና ናይ ደናቍር፣ እዩ? ወይስ ኣብ ፍልጠት 
ዝዓብለለሉ እምነት ትጠፍእ እያ? ዝብል ኣተሓሳስባ ክሓድረና ይከኣል። እዞም 
ዝተዛረብናሎም ነታ ምሥጢር ዘይፈልጡ ለባማት እያቶም። እቶም ካልእ ዓይነት ለባማትን 
ፈላጣትን ዝኾኑ ግና እቶም ትሑታት ብሕፃናት ዝተመሰሉ እያቶም። ኣብነት፣ እታ 
ብኣምላኽ ብርሃን ዝተጸገወት ዓባይ ሰበይቲ ድንግል ማርያም እቲ ገሊላዊ ገፋፊ ዓሳ፣ 
ቤተክርስትያን “እቲ ሊቅ” ኢላ እትጽዎዖ፣ ነቲ ምሥጢር ዝኾነ ኣምላኽ ክርኢ ዝኸኣለን 
ዝሰበኸን ብዓይኒ-ንሥሪ ዝምሰል፣ ዮሓንስ ወንጌላዊ፣

ከማኡ ድሕሪ ትንሣኤኡ ጐይታን፣ ነቲ ኣብ መንገዲ ደማስቆስ ልቡ ዝተንከፎ፣ ምሁር ግና 
ነታ ምሥጢር ዕዉር ዝነበረ ባዕሉ ናብ ጢሞቴዎስ እንክጽሕፍ፣ “ሻቡ ደንቆሮ ነብርኩ” እቲ 
ዝተንሥኤ ጐይታ ምስ ተንከፎ ዑረቱ ዝተኣልየሉ፣ ነታ ምሥጢር ክርእያ ዝጀመረ ሣውል 
ደሓር ጳውሎስ ዝተሰምየ።

እቲ ዓቢይ ሊቅ፣ ትሕት ምስ በለ፣ ምስ ሓዋርያ ጳውሎስ ኮይኑ፣ “ዕሽነት ኣምላኽ ካብ ጥበብ 
ሰብ ይበልጽ” (1ቆሮ.1፣18) ንዝብል ኣምር ተረዲኡ፣ ናይ ትሑት/ገርሂ ለባውነት የረድእ። 
ክልተ መንገዲ ኣጠቃቅማ ኣእምሮ/ፍልጠት’ሎ፣ ክልተ መንገዲ ናይ ለባም/ትሑት ምዃን 
ከኣ’ሎ።

1) ኣገባብ መጽናዕቲ ንሊቅነት ዓለምለኻውነት እንኪሕዝ ፍጹም ይመስል’ሞ ንኣምላኽ 
ቦታ ኣይህብን፤ ብተመሳሳሊ’ውን ኣብ መንፈሳዊ መደብ ሊቅነት፣ ንኣብነት ኣብ 
ቅዱስ መጽሓፍ ንተወሰነ ሓቅታት ኣተኵሮ ሂቡ፣ ነቲ ካልእ ከም ዘየሎ የሓስብ፣ 
በዚ መንገዲ’ዚ እቲ ዓቢ ምሥጢር ኢየሱስ እቲ ወልድ ሥጋ ዝለበሰ ኣብ ታሪኻዊ 
ኢየሱስ ተደሪቱ ይተርፍ።

2) እቲ ካልእ ኣጠቃቅማ ኣእምሮ/ፍልጠት ከኣ እቲ ንርእሱ መን ምዃኑ ዝፈልጥ 
እዩ፤ ደረቱ ፈሊጡ ዕብየት ኣምላኽ ኣላልዩ ብትሕትና ንርእሱ ንኣምላኽ ዝኸፈት 
እዩ፣ ናቱ እምነትን ብምቅባል ንርእሱ ንእሽቶ ብምግባር ኣብቲ ዓቢይ ሓቂ 
ይበጽሕ፣

በዚ ከኣ ኣእምሮ/ፍልጠት ምሉእ ተኽእሎታቱ ብምግላጽ ይዓብን፣ ዓቢ ከኣ ይኸውን። እዚ 
ምዕባይ እዚ እዩ ቅዱስ ዘብል። ሎሚ በዓል ኣንጦንዮስ ነዚ የዘኻኽረና። እዚ እዩ እቲ ካልእ 
ጥበብ፣ ነቲ ሓደ ምሥጢር ካብቲ ካልእ ዘይፈሊ፣ ኣብቲ ናይ ጥበብ ፍልጠትን ሓቅን ማኅደር 
ዝኾነ ኣምላኽ ከኣ ሓቀኛ ሱታፌ ዝህልዎ። እምበኣር ሎሚ ካብ ቅዱስ ኣንጦንዮስ ነዚ 
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ትሕትና’ዚ ኢና እንመሃር፣ ንኣምላኽ ኣብርሀልና፡ ንኡሳን ከም ሕፃናት ናይ ምዃን ጸጋ ሃበና 
ንምባል ንቅዱስ ኣንጦንዮስ ኣማልደልና ንምባል እዩ።

ብልቢ ከም ሕፃናት ትሑታት ኰንና ምስ እንቀርብ፣ ኣምላኽ ከብርሀልና እዩ’ሞ ነቲ ካብ 
ለባማትን ጥበበኛታት ዝተሰወረ ምሥጢረ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ክገልጸልና እዩ። 
ንእምነትና በዚ መልክዕ ስለዘይንርእያ፣ ግዙፋውያን ኰንና፣ ዝተፈላለየ ኣርእስታት ሊቅነት 
ሒዝና፣ ብሥጋ ምሁራት ዝተመስከረሎም ብመንፈስ ግና ምሥጢር ኣምላኽ ዘይንርዳእ 
ደናቁር ሰለዝኾና፣ ኣብ ሕይወት እምነት ለውጢ ስለዘይነርኢ፣ ገለና ኣፍኣውያን ኣመንቲ 
ኰንና ሥርዓታት ንከታተል፡ ኣብ ውሽጥና ግና ዝስምዓና መንፈሳዊ ኃይሊ ወይ ተገልጾ 
የልቦን፤ ገለና ከኣ በቲ ደረጃ ትምህርትና/ፍልጠት ተመራሚርና ነቲ ምሥጢር እቲ የልቦን፣ 
ኢልና ክሒድና ናይ መንፈስ ዝበሃል፣ ናይ ሃሱሳትን ደናቁርን እዩ ኢልና ነወግኖ እሞ፣ 
ብግብሪ ኣልቦ ሃይማኖት ኰንና፣ “መስየ ወግሔ ካልኣይ መዓልቲ ኮነ . . .” እናበልና ብጊዜ 
ዝተደረትና ኣብ ዝርኤን ዝጭበጥን ጥራሕ ኣመንቲ ኰንና ንርከብ። በዓለ ቅዱስ ኣንጦንዮስ 
ግና ቃለ ወንጌል ጠቂሱ “ከም ሕፃናት እንተዘይተመለስኩም ኣብ መንግሥተ ኣምላኽ ከቶ 
ኣይክትኣትውን ኢኹም። ( ማቴ 18፡3)

ከመይ መግሥቲ ኣምላኽ እቶም ከም ሕፃናት ትሑታትን ገርህታት ዝኾኑ ናይ መንፈስ 
ሊቃውንቲ እያቶም ንምሥጢር መንግሥተ ሰማያት ዝፈልጡ ዝኣትውዎ ከኣ ንሳቶም እዮም፣ 
ቅዱሳን ተባሂሎም ይስመዩ። ቅዱስ ምዃን ናይ ኩሉ ወደ ኣዳም ተኽእሎ’ዩ፣ ቅዱሳን 
ክንከውን ከኣ ኩልና ዕዱማት ኢያ’ሞ። ኣብዚ ዓመተ እምነት ነዚ መንፈስ ቅድስና እነጥሪ 
ይግበረና። አቡነ ዘበሰማያት…

+ ኣባ ኪዳነ የዕብዮ
 ጳጳስ መንበር ከረን
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