ቅዱስ ዮሴፍ ጸራቢ
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ምስባክ፡ወረሰዮ እግ ዚአ ለቤቱ፤ወአኮነኖ ላዕለ ጥሪቱ። ከመ ይገሥፆሙ
ለመለእክቲሁ ከማሁ (መዝ.104)።
አብ ላቲናዊ ስርዓት ብዓል ቅ. ዮሴፍ አብ 19 መጋቢትን አብ 1 ግንቦትን ይብዓል። ባሕቲ
ግንቦት ቅ. ዮሴፍ እቲ ጸራቢ ብዝብል ምስቲ አብ ባሕቲ ግንቦት መዓልቲ ሠራሕተኛታት ዝብል
ይብዕል።
ር.እ.ሊ.ጳጳሳት ፕዮስ XII ብ1955 ዮሴፍ ሰርሕተኛ (ጸራቢ) ተባሂሉ ክብዓል አዊጆም። አብዚ
እዋን ማርክሳዊ ፍልስፍናን አልቦ እግዚአብሔር ዝብል አተሓሳስባ ንኤሮጳን አብዙሓት ሃገራትን
ይወርር ስለ ዝነበረ ነቲ ብእዋኑ ተረቡሹ ዝነበረ ሕልና ደቂ ሰብ መልሲ ክህቡ ዝአወጅዎ እዩ።
ር.ሊ.ጳ ፍርንቸስኮስ ነዚ መሰረ ገሮም ክዛረቡ እንከለዉ “ባዕልና ብኢድና ዝሰራሕናዮ ነምልኽ
አሎና” ይብሉ። ሰባት ንስራሕ ልዕሊ ሰብን መሰል ሰብ ክርአ ስለ ዝጀመረ መልሱ ስራሕ
ምእንቲ ሰብ እምበር ሰብ ምእንቲ ስራሕ አይተፈጥረን ዝብል እዩ።
ሎሚ እውን ከይተረፈ ሰብ ዳርጋ ባርያ ስርሑ ኮይኑ ከም ማሺን ዝሕሰበሉ በጺሕና አሎና። ሰብ
ካብዚ ጸልማት ክወጽእ እንተ ኾይኑ ስርሑ አብ አምላኽ ዘብጽሕ እንተ ኾነ ጥራሕ እዩ። ሰብ
ዝሰርሕ ነቲ አብ ሓሳብ ጥራሕ ዝርከብ ኡቶብያዊ ራእይ ዘይኮነ ንአምላኽ ከም እንሓስብን
እንገልግልን ክገብረና አለዎ። ቅ. ዮሴፍ መምህር ናይ እዚ እዩ ንኹሉ ስርሑ አብ አገልግሎት
አምላኽን ስድርኡን የውዕሎ ነሩ። ስራሕና አብ አምላኽ ክነወፍዮ ከሎና ጽቡቕን ቅዱስን ስራሕ
ይከውን።
አብ ጊዜ ኢየሱስ ወለዲ ብፍላይ አቦታት ንመንእሰያት ውሉዶም አብኦም ዝሰርሖ ክሰርሑ
ይምህርዎም። እዚ ኸአ እቲ ውሉድ ምስ ዓበየ ንርእሱን ንስድርኡን ጽቡቕ ክናቢ ንማለት እዩ።
አብ ጊዜ ኢየሱስ አብቶም አይሁድ ብጊዚኡ ዝነበሩ ዝዝውተር አባሃህላ ነሩ “ንወድኻ ከመይ
ገርካ ከምዝሰርሕ እንተ ዘይመሃርካዮ ከመይ ኢሉ ሰራቕ ከምዝኸውን ኢኻ እትምህሮ” ዝበል
ነሩ። ሓደ ሰብ ከመይ ገርካ ከም ዝስራሕ እንተ ዘይተማሂሩ ንስድርኡን ንሕብረተሰን ተጽዕኖ እዩ
ዝኸውን። ንደቅና እንታይ ነምህሮ ክንብል ግብኡ እዩ። ፈሪሃ አምላኽን ሕጉን ክንምህሮም ንሓቂ
ንፍቕሪ ክስዕቡ ከምኡ ንሰብ ከም ዘኽብሩ ክንገብር ናትና ተራ እዩ።
ቅ. ዮሴፍ ንወዲ አምላኽ ብሥጋ ከምዝዓቢ ገሩ። ጸራቢ ስለ ዝነበረ ከመይገርካ ጽርበት ከም
ዝስራሕ አምሂርዎ። ኩሉ መጋበሪ ጽርበት ከመይ ገርካ ከም እትጥቀመሉ ጽቡቅ ገሩ ምሂርዎ
እዩ። አብ ተልእኮን ሕይወትን ኢየሱስ ኩሉ ዮሴፍ ዘስተምሃሮ አብ ግብሪ ተራእዩ። እዚስ ወዲቲ
ጸራቢ ዘይኮነን እናበሉ ሰባት ወድመን ከምዝኾነ ይፈልጥዎ ነሮም። ብጽቡቕ ግብርና ንደቅና
መለልዪ ንፈጥረሎም። እዚስ እዚአስ ነብአ ነብኡ ይመስል እናበልና ንዛረብ። አምላኽ ንሰናይ
ክንምህር እዩ ዝደሊ።
ብዙሓት ንደቆም እቲ ዝግባእ መዕበያ እንተ ዘይሃብዎም አብ ዘይተደለ ሕይወት ክአትዉ ይክአል
ንአብነት ባራባስ ዝተባህለ ምስ ኢየሱስ አብ ጊዜ ሞቱ ተአሲሲሩ ዝነበረ እሞ አይሁድ መኖም
ከውጽአሎም ምስ ተሓተ ነቲ ብቅትለትን ምጥፍፋእን ተአሲሩ ዝነበረ መሪጾም። ኢየሱስ እቲ

ጥዑይ ግን ንሞት ፈረድዎ። አብ መንጎ እዞም ክልተ ዝነበረ ፍልልይ ባራባስ ምናልባት ዝምህሮ
ወላዲ አይነበሮን ስለዚ አብ ዓመጽን ቅትለትን ወፊሩ ንሰባት ይገፍዕ ነሩ።
ሰብ እቲ ቅኑዕ መገዲ እንተ ዘይተማሂሩ ንርእሱ ጎዲኡ ንሰባት ይጎድእ። መሰረት አብ ገዛ እዩ
እንታይ ንምህሮም ንደቅና። እንታይ ነውርሶም። ብርግጽ ውሉዱ ዘይፈቱ ወላዲ ዳርጋ የለን እቲ
ቀንዲ ንውሉድና ዝጠቅም ምፍታዎም ጥራሕ ዘይኮነ ጽቡቕን ክፉእን ክነምህሮ ሓቅን ሓሶትን
ፈሊና ክነግሮም፥ ሰብ ከኽብሩን ከፍቅሩን ክንምህሮም ይግባእ። እንተ ዘይኮነ ምስ መዕበያኻ
ጥፋእ ዝበል እዩ ዝስዕቦም።
ቅ. ዮሴፍ ንኢየሱስ ኩሉ እቲ ዘድሊ ንሰባት አብ ሕይወቶም ምሂርዎ እዩ። ገለ ካብቲ ብዙሕ
ነገር ካብ ቅ. ዮሴፍ እንምሃሮ፡
• ንድምጺ አምላኽ ሰሚዕካ ምኽአል። አምላኽ ብሕልሚ ምስተ ገልጾ ብዘይ ዝጥርጥር
ይቕበሎን ይፍጽሞን ነሩ። ነገር አምላኽ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ገርና ክንርእዮ ከሎና አብ
ሓቀኛ መስመር አሎና። እሞ ሎሚ ንሕሹኽታ አምላኽ ብኸመይ ንቕበሎ ወይ ንሰምዖ።
እዋና ብዙሕ ድምጺ ዝስምዓሉ እዋን እዩ ስለዚ እንታይ ከም እትሰምዕ አለሊኻ
ምኽአል ጸጋ እዩ። ሓሶት ካብ ሓቂ ክንፈሊ፥ ክፉእ ካብ ጽቡቕ ክንፈሊ ሰሚዕና
ክንክእል አሎን።
• ነገር አምላኽ መልሲ ምሃብ እዩ ዝደሊ። ክርድአና ክንፈልጦ አየድልን እዩ። ቅ. ዮሴፍ
ነቲ አምላኽ ዝገለጸሉ እንታይ ከመይ ኢሉ ክዛረብ ወይ ከጉረምርም አይንሰምዕን። ከም
ዝቕበልን ዝፍጽምን ጥራሕ ኢና እንርኢ። ከም ማርያም ሕጽይቱ ነቲ ዝተገልጽሉ
ሕራይ ምባል ክፍጽም ንርኢ። ነዚ ኩሉ ዝርድአናን ዘይርድአናን ካብ አምላኽ
ዝመጽአና ተቐቢልና ክንክእል አሎና።
• ንዝተዋህቦ ሓላፍነት ብምልኡ ተአዚዙ። ንሕጻንን አዲኡን ሒዝካ ንግብጺ ኪድ ምስ
ተባህለ ሰሚዑ ከይዱ፥ ካብ ግብጺ ተመለስ ምስ ተባህለ እውን ሕራይ ኢሉ ተመሊሱ።
አብ ናይ አምላኽ ነገር ነገራት ክንርድኦም ክንፈልጦ ግድነት አይኮነን ብወገና ምቕባል
እዩ። አብዚ ንብዙሓት ይኸብደና ስለምንታይ እዚ አይርድአንን አይቅበሎን አይሰምዕን
ንብል እሞ አብ ዘይተደለ ጸገም ንወርድ ስለዚ ንአምላኽ ሰሚዕና ክንክእል አሎና።
• ቅ. ዮሴፍ ስደት ዝርአየ ሰብ እዩ። አብ በረኻታት ሲናይ ንበይኑ ምስ ማርያምን ኢየሱስን
ተጓዒዙ። ንጽምኢ ንጥመት ንፍርሕን ካልእ ጸገማትን አምላኽ ሒዙ ተጓዒዝዎ። በረኻ
ሲናይ ንአና ከይተረፈ አረኻኺቡልና እዩ። በቲ በረኻ ዝሓለፉ ደቅና አሕዋትና
የስካሕክሑ እዮም። መሬቱን ሰቡን ተቐበልቲ አይኮኑን። እቲ ዘገርም ወዲ አምላኽ በዚ
ፈተና ሓሊፉ።
• ቅ. ተልእኮኡ ምስ ፈጸመ ብዛዕብኡ ወላ ሓንቲ እንፈልጦ የብልናን። እዚ እውን አምላኽ
ነዚ ዝሃበና ወይ ካባና ዝደልዮ ክንፍጽም እዩ ዝደልየና። ዝሃብካኒ ግብሪ ፈጺመ እየ ምስ
በልና ባእ ውስተ ፍስሃሁ ለእግዚእከ እዩ ዝብለና። አብ ሓጎስ ኮይታኻ እቶ እዩ ዝብለና።
አብዚ ክነስተንትኖ ዝሕግዝ ነገራት አሎ ምድረ ግብጺ አብ ሕሉፍ ታሪክ ብፍሉይ ንደቂ
እስራኤል ቦታ ባርነትን ጭቆናን፥ ንአርብዓ ዓመት እምነት ስለ ዘጉደሉ ዝተፈተኑሉ ከምኡ
ብዙሕ ስራሕ ግብሪ አምላኽ ዝረአዩሉ ዝተማህሩሉ እዩ ነሩ። ን450 ዓመት አብ ባርነት ነሮም።
ወዲ አምላኽ ካብ ምድረ ተስፋ አብ ምድረ ባርነት ከይዱ አብኡ ከማንም ከምዝተቐመጥ ንርኢ።

አብ ጉዕዞ ስደት ንኹሉ መከራ ሰጊሩ በቲ አጻምእን ጥመትን ሓሊፉ። በቲ ኻልእ ክርአ እንከሎ
ምድሪ ግብጺ ንእስራኤላውያን ፍሉጥ ሃገር ብዝያዳ ክዕቆቡሉ ዝኽእሉ ብፍላይ ገለ ካብ ቤተ
ሰቦም አብኡ ነሮም ክህልዉ ይክአል እዩ ከምዚ ሕጂ ሱዳን ንአና። ስለዚ አብ ዝሓሸ ብቐሊል
አዝማዶም ክረኽቡሉ ዝኽእሉ ሄሮዱስ ከአ ብቐሊል ክስዕቦም አብዘይክእል ከይዶም።
አብ ታሪኽ ደቂ ሰብ ቦታታት ከም መዕቆቢ ይኾኑ እዮም፥ በዚ እዩ ሰባት አብ ስደት ዝኸዱ።
ካብ ውግእ ሞት ጥመት ካብ ፍርሕን ጭቆናን ሃዲሞም አብ ዝሓሸን ዝበለጸን ዝብልዎ ይስደዱ።
አብቲ ዝተሰዱሉ ዝጓነፎም ብዙሕ እዩ። ሞት ማእሰርቲ ስእነት ካልአይ ዜጋ ምዃን ከምኡ
ሕሱርን ትሑትን ናብራን ስራሕ ይሰርሑ እዚ ንሕይወት ክበድ ይህቦ። ገለ አብ ስደት ዝርህዎም
ዝሓልፈሎም አለዉ እዚኦም ግን ብዙሓት አይኮኑንን ቀዳማይ ወለዶ ዳርጋ ፍርቂ ፍርቂ እዩ
ዝነብር። ዓደይ ክብል ይነብር።
ቅዱስ ዮሴፍ ቅ. ሉቃስ ከም ዝብለና “ቅኑዕ” ሰብ ከም ዝነበር ይገልጽ። ቅኑዕ ዘብሎ ነቲ
ብመልአኽ ዝተነግሮ ካብ አምላኽ ከምዝኾነን መደብ አምላኽ ምዃኑ ምስ ተገልጾ ብምቕባሉ
እዩ። ነቲ አምላኽ ብዘለካ ወይ ክትገብሮ ወይ ክትቅበሎ ንዝሓተተካ ሕራይ ኢልካ ምኽአል
ቅኑዓት ይገብረና። ንብዙሓት ዝኸብደና ንነገር አምላኽ ብናትና ድለትን አተሓሳስባን ክንከይድ
ስለ እንደሊ እዩ። አምላኽ ካባና እንታይ ይደሊ አሎ? እዚ መልእኽቲ አምላኽ ካብኮነ ክቕበሎ
አሎኒ ክንብል አሎና። እዚ ክንገብር ከሎና አብ ቅንዕና የብጽሓና።
ቅ. ዮሴፍ ንኢየሱስ ሒዙ አብ ምድረ ግብጺ ከይዱ። ማርያም ቅድሚኡ አብ ከርሣ ጸራ አብ
ቤት ዘካርያስ ከይዳ።ሎሚ አነ ንኢየሱስ አብ እንዳምችን ክወስዶ? ንኢየሱስ አብ ሰባት አብጺሕካ
ምኻአል። አምላኽ አብቲ ዝደልዮ ክልእከና ይደሊ እዩ። ቅ. ጳውሎስ አምባሳደራት ኢና
ይብለና። ንመልእኽቲ አምላኽ ንፍቕሪ አምላኽ አብ ኩሉ ክነብጽሕ እዩ ድላይ አምላኽ። ቅ.
ዮሴፍን ማርያምን ንወልደ እግዚአብሔር ሒዞም ክኸዱ እንከለዉ ክሳብ ክንደይ ሓጎስን ቅሳነትን
ተስፋን ይስምዖም ነሩ ይኸውን። ክልቲኦም ልኡኻት አምላኽ እዮም ነሮም።
ሎሚ አነ አብ ዝኸድክዎ መን ሒዘ እመጽኦም ሰላም ፍቕር ሕውነትንዶ ወይስ ፍልልይ
ምብትታን ካልእ ንሰብ ዘሳቒ? እዚ ነፍሲ ወከፍናን ምስ ሕልናን አምላኽናን ክንሓስበሉ ዘሎና
እዩ። ሰባት ልኡኻት ሰይጣን ኮና መርዚ ሒዝና እንመጽእ ክንከውን ንኽእል ኢና ስለዚ
መልእኽቲ መን ሒዘ እመጽእ ክንብል የድሊ።
ቅ. ዮሴፍ ዕብየቱ አብ ሱቕታ እዩ። አብ ዘሎና ትውፊት ብዛዕብኡ ብዙሕ ዝዛረብ አይንረክብን
ግን አብቲ አምላኽ ዝደለዮ ክገብር ክልአኽ ክቕበል ንርእዮ። ብዙሕ ጊዜ ዘረባ ዘብዝሑ ሰባት
ሓቂ ይጎድሎም እዩ። ሱቕታ ርዝነት ክብረት የውህበና ምኽንያቱ ሰሚዕና አስተውዒልና ክንክእል
ስለ ዝሕግዘና። ሰባት ብምንታይ የለልዩና ሃታፍ ዑብ ዝብል ዘረባ ዘብዝሕ ኢናበሉዶ ወይስ
ብሱቕታና ብግብርና። ንቅ. ዮሴፍ ሱቕታ መሃረኒ ክንብሎ ጽቡቕ እዩ።
ካብዚ ኹሉ ዝበልናዮ እምብአር ንሕና እውን ልኡኻት አምላኽ ክንከውን ዝተሓረና ኢና
መልእኽትና ክነብጽሕ ሓላፍነት አሎና። አብ ሕይወትና አቲና ምስ አምላኽና ዘሎና ርክብ
ክንርኢ ሓጎስ ቅሳነት እዩ ዝፈጥረልና። አብ ጸልማት አብ ምድንጋር አብ ጓል መገዲ ክነብር
ድላይ አምላኽ አይኮነን። ከም ሰባት መጠን አብ ገለ እዋን መገዲ ክጠፍአና ይክአል እዩ እሞ
ህድእ ኢልና ልቦና ለቢስና ነስተውዕል። አምላኸይ እንታይ ክገብር ትደልየኒ ኢልና ጽን ክንብል
የድሊ።

አብዚ ብሓባር አሎና እንተ ኾነ አብ ውሽጥና ዝተፈላለየ ሓሳባት ወይ እውን ዘይነስተውዕል ወይ
እውን ብስምዒት ረሲና ዘሎና ክንህሉ ይክአል እዩ እቲ ቀንዲ ግን ዘስተውዕል ልቢ ሃቢኒ ኦ
ጎይታይ ንበሎ። መገድኻ ክፈልጥ ሓቅን ፍቕርን አብ ልቢ ሰባት ከብጽሕ ሓግዘኒ ክንብሎ
ይግባእ።
ኦ አምላኽ ከምቲ ንማርያምን ንዮሴፍን ከገልግሎኻ ዝሓረኻዮም ንአይ እውን ብጸጋ ጥምቀት
ሓሪኻኒ ኢኻ እሞ ብጸጋኽ አብ ኩሉ ጉዕዞ ሕይወተይ ሓግዘኒ ንበሎ።
ኦ ቅዱስ ዮሴፍ ሎሚ እውን ንዓለምና ንቤተ ክርስትያና ጠበቓ ኩና።

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

