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በስመ አብ ወወሌዴ ወመንፈስ ቅደስ አሐደ ኣምሊኽ ኣሜን! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ዯብረይቲ 
ናይ ዕሇት ምጽኣት መከሪ 

 
ቤተ ክርስቲያን ተኽብሮም በዒሊት ስም ተውጽኣልም ብዜተፈሊሇዩ መገዱ እዩ። ገሉኦም ብስም ጎይታና ይስመዩ መዳኃኒዒሇም፡ 

ኣማኑኤሌ... ይበሃለ ካሌኦት ከኣ ኣብ ዕሇቱ ብዜተፈጸመ ተግባራት ይስመዩ። ስቕሇት፡ ትንሳኤ... ብኻሌእ ወገን ኣብ ዕሇቱ ብዜተወሇዯለ 
ወይ ብዜዒረፈለ ወይ ተኣምር ብዜሰርሖ ጽዴቂ (ቅደስ) ስም'ውን ዜስመየለ ግዛ ኣል። ንኣብነት ናይ ኣቡነ ተክሇሃይማኖት፡ ኣቡነ 
ገብረመንፈስ ቅደስ በዒሌ ምስ እዙ ኩለ ቤተክርስቲያን ተኣምር ኣብ ዜተሰርሓለ እግዙኣብሔር ኣብ ዜመረጾ እምባን ቦታን ንበዒሊት 
ትስይመለ ግዛ ኣል። ንኣብነት ዯብረ ታቦር ሓዯ እዩ፡ ብኻሌእ ወገን ኣብ ሊዕሉ ዜጠቐስናዮ ናይ ዯብረ ይቲ በዒሌ ነዙ ምሳላ ይኸዉን 
እዩ። ጎይታና ኣብዙ እምባ እዙ ብዚዕባ መወዲእታ መን (ዒሇም) ብዚዕባ ዲግም ምጽኣቱ ስሇ ዜተዚረበ ብዚዕባ ዲግም ምጽኣቱ ንዜክረለ 
በዒሌ ዯብረ ይቲ ይበሃሌ።  
 
 

ናይ ቁርስና በረኸት 
 

ሓሙሻይ ሰሙነ ዯብረይት መጋቢት 18/2003 ዒ.ም 
ካብ ዒቢይ ጾም ሓሙሻይ ሰንበት ዯብረይቲ ይበሃሌ። ኣብዙ ሰንበት ካብ ዋዛማ 

ጀሚሩ ዜዜመር መዜሙር "እንይነብር እግዙእነ ውስተ ዯብረይት ቀርቡ ኃቤሁ ኵልሙ 
አርዲኢሁ በዕሇተ ሰንበት ወይቤሌዎ ንገረነ በምንት ይከውን ተአምሪኁ ሇምጽአትከ ወሇኅሌቀተ 
ዒሇም፡ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዯብረይቲ ተቀሚጡ ከል ብዕሇተ ሰንበት ዯቂ 
መዚሙርቱ ናብኡ ቀሪቦም ናይ ምምጻእካንን ናይ ኅሌቀት ዒሇምንከ ምሌክቱ እንታይ እዩ፡ እስከ 
ንገረና።"በሌዎ" እንይነብር እግዙእነ ውስተ ዯብረይት ወይቤልሙ ሇአርዲኢሁ ዐቁኬ 
ኢያስሕትኩሙ... እም በሇስ አእምሩ አምሳሉሁ ከመ በጸሐ ጊዛሁ ሇማዕረር....ሰማይ ወምዴር 
ኢየኃሌፍ፡ ሓዯ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ...እቲ ምጽኣት ከም ዜኣኸሇ ምሳላኡን ምሌክቱን 
ካብ በሇስ ፍሇጡ... ሰማይን ምዴርን ክሓሌፍ እዩ ቃሇይ ግን ኣይክሓሌፍን እዩ" እንዲበሇ ናይ 
ዲግም ምጽኣት ዜትርኽን ሓሰውቲ ነብያት ከምዜትንስኡ ዜንገረለ ዕሇት እዩ። 

 
ናይ ዕሇቱ ምስባክ 

እግዙአብሔርሰ ገሀዯ ኢይመጽእ 
ወአምሊክነሂ ኢያረምም 
እሳት ይነዴዴ ቅዴሜሁ። 

 
ኣምሊኽና ኪመጽእ እዩ 

ግናኸ ሰሊሕ ኢለ ኣይኮነን ዜመጽእ 
ኣብ ቅዴሚኡ ዜባሊዕ ሓዊ ኣል።  መዜ 49፡3 

 
ምንባባት 

1ተሰ 4፡13−18  ፡  2ጴጥ 3፡7−15  ፡  ግ.ሐ 24፡ 1−22 ፡  ማቴ 24፡ 1−36 
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        ዯብረ ይቲ ናይ ቃለ ትርጉም ናይ ኣውሉዕ ጎቦ (እምባ) ማሇት እዩ። እዙ አምባ ካብ ኢየሩሳላም ብሸነኽ ምብራቕ ኣብ ቀረባ 
ዜርከብ ቦታ እዩ። ካብ ጽፍሒ ባሕሪ 800 ሜተር ብራኸ ኣሇዎ።  
ሓዋርያት ብወንገሌ ከምዜገሇጽዎ ጎይታና መዒሌቲ መዒሌቲ ኣብዙ እምባ እጽሉ ኔሩ። ሓዯ ጊዛ ከምቲ ሌሙዴ ናብቲ አምባ ዯየበ፤ በይኑ 
ይኮነ ዯቁ መዚሙርቱ ሒዘ ኣብኡ ምስኣቶም ኮፍ ኢለ ከል ሓዋርያት ንዒኣቶም ጥራይ ይኮነስ ንመሊእ ዒሇም መሌሲ ዴሌዮ ሕቶ 
ሓተቱ "ምጽኣትካን መወዲእታ ዒሇምን ምሌክቱ እንታይ እዩ" በሌዎ ቅዴሚ'ዙ በዙ ዕሇት እዙ እዩ ከም ይበሃሌ ነጊርዎም እዩ። ዕሇቱ 
ብይካ ኣብኡ ወዱ ሰብ እኳ እንተ ኾነ ኣይፈሌጥን እዩ ኢሌዎም ስሇዙ ዕሇቱ ንገረና ኣይበለን ኮይኑ ግን ዜመጻለ ጊዛ እቲ ዜኸውን 
ምሌክት ዲግማይ ምጽኣት ሓቲቶም ንሱ'ውን መሇሰልም ኣብቲ መወዲእታ መን ክኸውን ሇዎ ኩለ ነገሮም። ጎይታና ኣብዙ ዕሇት 
ዜተዚረበን ኣብ ሰሇስተ ከፊሌና ክንርእየን ንኽእሌ።  

 ምሌክት (ናይ ምጽኣት) 

 ትእዚዜ 

 መጠንቀቕታ 

ምሌክት ንኹልም በዙ መን ከምዙ ክኸውን ኢዩ፡ እንዲበሇ ኣብ መፈጸምታ መን ንዜኽሰቱ ፍጻመታት ዜተዚረበለ ትእዚዜ ዴማ ኣብዙ 

መን ካብ ጥፍኣት ንኽንዴሕን ዜተወሃበና ኣምሊኻዊ ትእዚዜ ኢዩ። ንኣብነት "እቶም ኣብ ይሁዲ ሇዉ ናብ  እምባታት ይህዯሙ" ዜብሌ 

ቃሌ ትእዚዜ እዩ። መጠንቀቅታ ዜተበሃለ ኸኣ ኣብ መወዲእታ መን ከምዙ ኮይንኩም ዜተረኸብኩም "ወይሇኹም" እንዲበሇ ዜተዚረቦም  

እዮም ነዙ ኣብነት ዜኾነና ንመጥበውቲን ንጥኑሳትን ወይሌአን ዜብሌ እዩ እዙ ቃሌ መጠንቀቅታ እዩ። 

 ናብ'ቲ ናይ መጀመርታ ተመሉስና እንተተመሌከትና ጎይታና ቅዴሚ ኩለ ዜታዚረቦ ነቶም ምሌክት'ዩ ኢሌና ኣብቲ መወዲእታ 

መን ክኾኑ እዮም ዜበልም ኩለ ገሉጹልም እዩ። ካብዝም ምሌክታት እዙኣቶም ፡     

1. "ኣነ ክርስቶስ እየ" እንዲበለ ብዘሓት ብስመይ ክመጹ እዮም ንብዘሓት'ውን ከስሕቱ እዮም፡ ማቴ 24፥  5 

2. ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዐ ኢኹም፡ ማቴ 24፥  6 

3. ህዜቢ ኣብ ሌዕሉ ህዜቢ መንግስቲ ኣብ ሌዕሉ መንግስቲ ክሇዒሌ እዩ፡ ማቴ 24፥   7 

4. ኣብ ኩለ ቦታታት ከኣ ጥሜትን ፌራን ምንቅጥቃጥ ምዴርን ክኸውን ኢዩ፡ ማቴ 24፥  7 

5. ብሰንኪ ብዜሒ ክፍኣት ከኣ ፍቅሪ ብዘሓት ክትዜሕሌ እያ፡ ማቴ 24፥   12 

6. ንኹልም ኣህዚብ ምስክርነት ምእንቲ ክኸውን እዙ ወንጌሌ መንግስቲ እዙ ኣብ ምለእ ዒሇም ክስበኽ እዩ። ማቴ 24፥  14 

7. ጥፍኣት ርኽሰት፡ ኣብታ ቅዴስቲ ስፍራ ቆይሙ ክትሪዩ ኢኹም። 24፥  15 

ጎይታና እን ናይ መወዲእታ መን ምሌክታት ምስ ነገረና ንኸይንሰናኸሌ ትእዚዜ ሃበና፡ እተን ትእዚዚቱ ዜጅምራ ኸኣ ኣብ ማቴ 

24፥   17 እዩ። በብተራ ክንርእዮም ኢና። 

እቶም ኣብ ይሁዲ ሇዉ ናብ እምባታት ይህዯሙ፥፥ ማቴ 24፥  16 

 በዙ ቃሌ ኣብ ይሁዲ ኣብ ዒሇም ሇዉ ናብ እምባታት ይህዯሙ ዜተበሃለ ኣብ ሃይማኖት ጸኒዖም (ምግባር ትሩፋት) እንዲገበሩ 

ዜነብሩ ክርስቲያናት ናብ እንባታት ይህዯሙ እዩ። እምባ ዜተባህሇ ሓዯ ረዴኤት እግዙኣብሔር እዩ። "እምባታት ኣብ ዘርያ ኢየሩሳላም 

ከምዜኾኑ ካብ ልሚ ጀሚሩ ንሌኣሇም እግዙኣብሔር ኣብ ዘርያ ህዜቡ እዩ" መዜ. 124፥  2 ይብሌ። ኣብዙ ቃሌ  ረዴኤት እግዙኣብሔር 

ብእምባ ተመሲለ ቀሪቡ ኣል፡ ምኽንያቱ እምባ ከምዜኽሌሌ እግዙኣብሔር ከኣ ብረዴኤቱ ስሇዜኽሌሌ እዩ፡ ስሇዙ ናብ እምባታት 

ይሃዴሙ ማሇት ናብ እግዙኣብሔር ይቕረቡ፡ ናይ እግዙኣብሔር ረዴኤት ተስፋ ይገብሩ ማሇት እዩ። ብኻሌእ ወገን እምባ ዜተባሃሇት 

እመቤታችን ኢያ፡ ዴንግሌ ማርያም ናይ ጽዮን እምባ ትበሃሌ "ኣነ ግን ኣብቲ ቅደስ እምባ ኣብ ጽዮን ንንጉሰይ ሸምኩ" መዜ. 2፥  6 ኣብ 

ዜብሌ ቃሌ ንጉስ ክርስቶስ ኣብኣ ከም ዜሓዴር ተዚሪቡ፡ ስሇዙ ናብ እምባ ይህዯም ማሇት ንዴንግሌ ማርያም እምባ መጸግዑ ይግበር 

እዩ፡፡ ምስ እዙ ኩለ እምባ ዜተባህለ ቅደሳን ኣቦታት እዮም፡ ኣቦታት ብእምባ ይምሰለ እዮም፡ ኣዴባር ቅደሳን ይበሃለ።መዜ. 86፥   1 

ስሇዙ ናብ እምባታት ይህዯሙ ማሇት ናብ ቅደሳን ቅረቡ ብስሌጣን ኣማሊዴነቶም ኣሚንኩም ተማሕጸንዎም ክብሌ እዩ።  

መወዲእታ መን ናይ ህውከት ናይ ጥሜት ናይ ውግእ... እዩ፡ እዙ መን ሓዋርያት እተን መዒሌትታት ክፉኣት እየን ኢለ 

ዜተዚረበሇን እኩባት ናይ ክፉእ መዒሌትታት እየን፡ ስሇዙ ጎይታና ኣብቲ እዋን ኣብ ይሁዲ (ዒሇም) ሇዉ ናብ እምባ ይህዯሙ  ኢለ 

ንእግዙኣብሔር ንእመቤታችን ንቅደሳንን ተጸጊዖም ይህዯሙ ኢዩ። ሓዯ ሓዯ ሰብ ናይ'ዙ መን ክፍኣት ምስ ረኣየ ናብ እግዙኣብሔር 

ይኮነስ ናብ ዒሇም ይሕባእ፡ ብመስተ፡ ብምትካኽ ንርእሱ ከታሌሌ ይፍትን፡ ዜሰምዖን ዜረኣዮን ኩለ ብስኽራን ንኽርስዖ ይጽዕር፡ እዙ 
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ግን ጌጋ እዩ፡ ንኽፋእ መዒሌቲ ከተሕሌፎ ትኽእሌ ብእግዙኣብሔር ዯኣ እምበር ብመስተ ኣይኮነን፡ ብምጽሊይ ዯኣምበር ብሳዕስዑት 

ኣይኮነን። 

 ኣዳና ቅዴስቲ ዴንግሌ ማርያም'ውን መሕብኢት መጸግዑት እምባ ስሇዜኾነት ካብ ሽግር ንክንስወር ኣብኣ ክንጽጋዕ የዴሉ። 

ቅዴስቲ ዴንግሌ ማርያም እንዲ ድኪማ ከይዲ ገጹ ክሽገር ሪእያ ወይኒ እንበር የብልምን ኢሊ ከምማሇዯት ኣብ ገዚ ነፍሲ ወከፍና ኣትያ 

ሽግርና ትኣሌየሌና እያ። ንእሽተይ ዜመስሌ ስጋዊ ሽግር ክሳዕ ክንዴ'ዙ ካብ ሓነት ብነብሰና  ክንጉዲእ ካብ እግዙኣብሔር ክንፍሇ ከሇና 

እንዲረኣየት ኣይትሓሌፈናን እያ'ሞ ቀሌጢፋ ትመጻሌና። ስሇዙ መዒሌቲ መከራ ንኽንሓሌፎ ናብኣ ምቕራብ ይግባእ፡ ገሉኦም ኣብ 

መወዲእታ መን ናብኣ ምቕራብ እንዲተገብኦም ብኣንጻሩ ካብኣ ተፈሌዮም ዜኹብሌለ ኣሇዉ፡ ነዒኣ እንዲ ነዒቑ ናይ ኣማሊዴነት ጸጋ 

እንዲኸሓደ ንመከራ ብጸርፊ ዜሓሌፍዎ ክመስለ ዜጻረፉ ኣሇዉ፡ እንተኾነ ግን መከራ ንዴንግሌ ማርያም ብምንቃፍን ንቅደሳን 

ብምጽራፍን ኣይሕሇፍን እዩ፡ የግዲስ ጎይታና ከምዜበል ናብ እምባ (ጽዮን ዴንግሌ ማርያም) ብምቕራብ እምበር።  

 እቲ ኣብ ዜባን ናሕሲ ዜጸንሐ ከኣ ኣብ ቤቱ ንል ክወስዴ ኣይውረዴ ማቴ 24፥  17 

ናሕሲ ብርኽ ዜበሇ ቦታ እዩ፡ በዙ ቃሌ ናሕሲ ዜተመሰሇ ብምግባርን ብሃይማኖትን ዜሓየሇ ውዐይ ዕዴመ መን ሓሉፉ ማእከሊይ 
ዜበጽሐ ማሇት እዩ፡ ከምዙ ዜኣመሰሇ ሰብ ናብ ትሑት ቦታ ኣይወርዴን እዩ ይብሌ፡ ታሕቲ ዜተመሰሇ ብምኽንያት ሓጢኣት ዜመጽእ 
ውርዯት ነፍሲ እዩ፡ ናይ ቃለ ትርጉም ሌዕሌ ዜበሇ ትሕት ኣይበሌ፡ ማሇት ምስ እግዙኣብሔር ዜነብር ናብ ሓጢኣት ኣይውረዴ፡ ማሇት 
እዩ። እዙ መሌእኽቲ ክርስትና ንዜጅምሩ ብመንፈሳውነት ንዜጸንዐ ዜተሓሊሊፍ እዩ፡ ናብ ሊዕሉ ይጸንዐ ንኽጸንዐ ናብ እግዙኣብሔር 
ይቕረቡ። ናብ ኣዳና ቅዴስቲ ዴንግሌ ማርያም ቅረቡ ኢሌዎም ኣል፡ ኣብዙ ዴማ ዜጸናዕኩም ብጽንዒትኩም ቀጽለ ንምባሌ ናብ ታሕቲ 
ኣይትውረደ ይብሌ፡ ሓዯ ሓዯ ግዛ ክርስትና ጀሚሮም ሌዕሌ ሌዕሌ ኢልም ጸኒሖም ዯሓር ዜወርደ ንዴሕሪት ዜምሇሱ ኣሇዉ፡ ከም 
ይሁዲ፡ ከም ዳማስ ከምዙኦም ዜበሇ ሰባት ንግዙኡ ብሓጢኣት ክወዴቁ ከሇዉ ዜሓስብዎ ልሚ ብሓጢኣት ምስ ዜወዴቁ ጽባሕ ብንስሓ 
ምምሊሶም እዩ፡ ሰይጣን ሇውሃት እግዙኣብሔር ጥራይ እንዲርኣየ ኣብ ሓጢኣት የውዴቖም ተመሉሶም ከም ዜወጹ እንዲነገረ ካብ ናሕሲ 
(ካብ ሌዕሌና ነፍሲ) የውርድም፡ ካብኡ ግና ኣይምሇሱን እዮም። ግዛ ንግዛ እንዲወሇዯ ንስሓ ክንኣቱ ኢና ኢልም እንዲሓሰቡ ትምኒት 
ኮይኑ ይተርፍ፡ ኣብ መንጎ እዙ ምጽኣት ጎይታና ይኸውን እሞ ከይተዲሇዉ ይውሰደ። ካብቲ ዜወረደለ ናሕሲ ተመሉሶም ከይዯየቡ 
ብሞት ይውሰደ። ስሇዙ ጎይታና ናብ ናሕሲ (ሌዕሌና ነፍሲ) ዜዯየብኩም ኣይትውረደ ይብሇና። 

          ብክርስትና እንዲነበርና ሞት እንታይ ሰዒት ከምዜመጽእ ኣይፍሇጥን እዩ፡ ስሇዙ ልሚ እንተወዯቕና ጽባሕ ንትንስእ ኢሌና 
ክንዯፍር ኣይግበኣናን፡ ሰንከሌከሌ ኢሌካ ዯው ይምባሌ፡ ወዱቕካ'ውን ይምትንሳእ ከምል ፈሉጥና ኣብ ሇናዮ ክንጸንዕ ይግበኣና። 
እስክንዴር ዜበሃሌ ሓዯ መንእሰይ  ኣብ ገዲም ይነብር ነበረ ሓዯ እዋን ብምኽንያት ትዕቢት ውጻእ ውጻእ ዜብሌ ሓሳብ መጾ፡ ናብ 
ኣበምኔት ቀሪቡ ክወጽእ በል፡ ኣበምኔት ከኣ ግዯፍ ናይ ዜሙት ጾር ክወግኣካ ኢዩ በል፡ እስክንዴር ተቓወሞ፡ ንዒይ ከመይ ኢለ ከምዙ 
ይብሇኒ ከምኡ መሲሇዮ እየ በሇ፡ እቲ ማሕበር'ውን ግዯፍ እዙ'ውን እንተይኮነ ሽፍታ ይበኣሰካ፡ ኣንበሳ ክሰብረካ እዩ በሌዎ፡ ይስበረኒ 
ይበኣሰኒ ኢለ ወጺኡ፡ ካብኡ ካብቲ ገዲም ምስ ወጸ ምስ ወራዱት ማይ (ዴቀት) ረኸቦ፡ ብዜሙት ወዯቐ በዙ ሓዙኑ ኮል ሰባት ካብ 
ርሑቅ ረኣየ ዜተነግረኒ ኣይሰምዕን እየ ኢሇ ድ እዙ ረኸበኒ፡ ዴማ ካብዙ ዜገዴዴ ከይመጸኒ ኢለ ሃዯመ፡ እቶም ሰባት ከኣ ገንብ ስሇ 
ዜሓ ኢዩ እንበር ብይ ሓዯ ነገር ኣይምጎየየን ኢልም ዯዴሕሪኡ ተኸቲልም ሓዜዎ፡ እንተረኣይዎ ወሊ ሓዯ ይብለ፡ ጥራሕ ኢደ ዯኣ 
ክንዴዙ ዴከመና ኢልም ብሓሰር ኒሁግ ሌብሌብ ኣቢልም ገዱፎሞ ከደ። ንስሓ ከይኣተወ ነብሱ ካብ ስግኡ ተፈሌያ ኣብ መገዱ ተሪፉ። 
ዒሇም ከብዙ እያ፡ መጀመርታ ካብ ቤተክርስቲያን ትፈሌየና ካቡ ኸኣ ንንስሓ እኳ ዕዴመ ከይንረክብ ትገብር፡ ብዜወጻእናዮ ተትርፈና። 
ስሇዙ ኣብ ሰገነት ነፍሲ ሇኹም ናብ ቤትኩም ኣይትውረደ ኣይትመሇሱ ተባሂሌና ኢና። 

          ኣብ ግራት ል ክዲኑ ንክወስዴ ናብ ዴሕሪት ኣይመሇስ ማቴ. 24፥18 

ብግራት ዜተመሰሇ ምናኔ ወይ ከኣ ናይ ምንኩስና ሂወት እዩ፥ ኣብ ግራት ል ኣይመሇስ ክብሌ ከል ብምንኩስና ክነብር ዜጀመረ 
ኣይመሇስ እዩ፥፥ 

           ስዯትኩም ኣብ ክረምቲ ወይ ሰንበት ከይከውን ተጊህኩም ጸሌዩ ማቴ. 24፥20 

ክረምቲ ናይ ፍረ ዒጺዴ እዋን ይኮነስ ናይ ስራሕ ናይ ርኢ እዋን እዩ፥ ኣብ ግዛ ክረምቲ እንዲ ሓረስታይ ዋሊሓዯ የልን 
ይርእ ስሇል ቆፍኡ ጥርሑ ኢዩ፥ ስራሕ እንበር ምሕርቲ ኣይሕፈሰለን ኢዩ፥ ከምኡ ከኣ ብክረምቲ ከይትስዯደ ዜበሇና ስራሕ ኣብ 
እትሰርሕለ ብሰናይ ምግባር ተጸሚዴኩም ኣብ ትጓዒዜለ እዋን ብሞት ከይትውሰደ ጸሌዩ ክብሇና ከል እዩ፥ ወዱ ሰብ ንስሓ ከይኣተወ 
ሰናይ ምግባር ስርሑ ንእግዙኣብሔር ገና ኣብ ጉያ ከል እንተዯኣ ተወሲደ ሞት ናይ ክረምቲ ስዯት ጥራይ ኢዴካ ይኸውን። ሰንበት 
ዜተባህሇ ከኣ መዒሌቲ ዕረፍቲ እያ፥ ዕሇተ ሰንበት ስራሕ ኣይስራሕን  እዩ፥ ከምኡ ስራሕ ኣብ ይትሰርሑለ ኮፍ ኣብ ዜበሌኩምለ 
መዒሌቲ ከይትጽውዐ ጸሌዩ ክብሌ እዩ።  
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ናይ ክረምቲ ናይ ሰንበት ስዯት ኣሸጋሪ ከም ዜኾነ ስራሕ ኣብ ይስርሓለ ንስሓ ከኣ ይኣተናለ ምሟት ከቢዴ እዩ፥ ስሇዙ 
ጉይታና ጸሌዩ ይብሇና ኣል። ኣብ ሊዕሉ ነቲ ክንገብሮ ዜግብኣና ጽንዐ ኢለና ኣብዙ ከኣ ነቶም ናብ እምባ ምዴያብ ዜሰኣንና ግና እንዯሉ 
ካብ ሰገነት ወሪዴና ኣብ ምዴሊው ሇና ግና ይዯየብና ናብ ቦታኹም ተመሇሱ ብሞት ከይትውሰደ ጸሌዩ እብሇና ኣል፥ ንስሓ ይኣተና 
ክንንሳሕ፣ መንፈሳውነት ጀሚርናዮ ይቀጸሌና ንክንጸንዕ፣ ክትጽሌዩ ይግበኣኩም ይብሇና ኣል። እግዙኣብሔር ዜሇመንካዮ ይኸሌእ እዩ 
እሞ ምናሌባት ካብ ሰገነት ዜወረዴና እንተሃሉና ከምቲ ዜተባህሇ ንጸሉ፥ እቲ ዜቐዯመ መንፈሳዊ ሓይሌና ዜተፈሇየና ዴሕሪት ዜተመሇስና 
ንሇምን፥ ስዯተይ ብክረምቲ ኣይትግበረሇይ ንስሓይ ከይወዲእኩ ናባኻ ብፍጹም ሌበይ ከይተመሇስኩ ኣይትውሰዯኒ ንበል። ንሱ ከኣ 
ይከኣል እዩ እሞ ክገብረሌና እዩ፥ ሰሪሕና ንምሕሊፍ ጉያና ወዱእና ንኽንጽዋዕ ከብቀዒና እዩ፥፥ 

ኣብ ተኣምረ ማርያም ናይ ሓዯ ዱያቆን ታሪኽ ኣል። እዙ ዴያቆን ኩለ ግዛ ንኣዳና ቅዴስቲ ዴንግሌ ማርያም ሓንቲ ነገር 
ይሌምና እመቤተይ ንንስሓ ኣብቅዕኒ ንስሓ ከይኣተኹ ከይመውት ሓሌውኒ ይብሌ ነበረ፥፥ ብኽሌእ ኣራርባ ስዯተይ ብክረምቲ ወይ 
ብሰንበት ኣይትግበርዮ ማሇቱ እዩ፥፥ እምበኣር ብኸምዙ ክጽሉ ይነብር ነበረ'ሞ ሓዯ ምዒሌቲ ሸፋቱ ረኪቦም ቀጥቂጦም ኣቁሲልም  
ዯርብዮሞ ከደ፥ እዙ ዴያቆን ብኢዴ እቶም ሸፋቱ ተሃሪሙ ወዱቁ ከል ኣይሞተን ወሊ ክቀትሌዎ ኢልም እንተህረምዎ ነፍሱ ካብ ስግኡ 
ኣይተፈሌየትን፥ ዯሓር ቅንዕ ኢለ "ኣነ ንእመቤተይ ነጊረያ እየ ንስሓ ከይ ኣተኹ ከይተውስዴኒ ኢሇያ እየ" ስሇዙ ብይ ንስሓ ስጋይን 
ነፍሰይን ስሇይተፈሊሇያ ኣይትዴከሙ ኢሌዎም። እቶም ሸፋቱ ሰብ ከይረኽበና ኢልም ገሪምዎም ገዱፎሞ ከደ፥ ሽዐ ሓዯ ካህን መጺኡ 
ወዱቁ ከኣ ረኸቦ ቀሪቡ ኣራረቦ ንስሕኡ'ውን ተቀበሇ ዴሕሪ እዙ ከኣ ዜወዯቖ ሓጢኣቱ ተናዙዘ ንስሕኡ ምስ ወዴኣ ዒሪፉ። ጎይታና ነዙ 
ኢዩ ብክረምቲ ወይ ብሰንበት ከይትውሰደ ጸሌዩ ዜበሇና፥ ንሕና'ውን እንተሇሚንናዮ ስራሕ ንስሓ ከይኣተና ኣይንወስዴን ኢና። 

ሓዯ'ኳ ክርስቶስ ኣብዙ ኣል ወይውን ኣብቲ ኣል እንተበሇኩም ኣይትእመኑ ማቴ24፥ 23 

እቲ ናይ መወዲእታ መን ብዘሓት ሓሰውቲ ዜትንስእለ ከም ዜኾነ ኣብ ሊዕሉ ተነጊሩ እዩ፥ ብዘሓት ብሽመይ ክትንስኡ እዮም 
ንብዘሓት'ውን ከስሕቱ እዮም ኢለና እዩ፥ ስሇዙ ክርስቶስ ኣብዙ ምሳና እዩ ል ወይ ኣብዙ ክትረኽብዎ ኢኹም እንዲበለ 
እንተወሰደኹም ኣይትእመንዎም ይብሇና፥ ሰይጣን ኣነ ሰይጣን እየ እንዲበሇ ኣይመጽእን እዩ፥ ካብ ጥንቲ ንሰባት ስሕቶም መንነቱ ሰዊሩ 
እዩ፥ ንኣዲም ከስሕቶ ከል ንተመን ተመሲለ ኣብታ ዜፈትዋ እንስሳ ሓዱሩ እዩ፥፥ ሕጂ'ውን ንሰባት ከስሕት በቲ ዜፈትውዎን ኽብርዎን 
እንዲተመሰሇ መንነቱ እንዲሰወረ እዩ። ቅደስ ጳውልስ "ሰይጣን ንርእሱ ናይ ብርሃን መሌኣኽ ንኽመስሌ ይስወር" 2ይቆሮ. 11፥14 ከም 
ዜበል ንሓንሳእ ኣነ ሚካኤሌ እየ፣ ገብርኤሌ እየ ኢለ ክግሇጽ ይኽእሌ፥ ዯቒ ሰባት ንሉቃነ መሊእኽቲ ሇና ኣኽብሮት፥ ፍቅሪ ስሇዜፈሌጥ 
ንዖኦም መሲለ ይመጽእ ኣብ ካሌእ እዋን'ውን ኣነ ሓዋርያ እየ ሰባኽ ወንጌሌ እየ ኣነ ነቲ ንስኹም እተገሌግሌዎ ኢየሱስ ክርስቶስ እየ 
ገሌግል ይብሌ፥ ነዙ እዩ ከኣ ጎይታ "ብዘሓት ኣነ ክርስቶስ እየ ኢልም ብሽመይ ክመጹ ንብዘሓትውን ከስሕቱ እዮም" ኢለና፥፥ ቅደስ 
ጳውልስ እውን በቲ ኣብ ሊዕሉ ዜጠቐስናዮ ጥቕሲ ኣገሌገሌቲ ሰይጣን፥ ኣገሌገሌቲ ጽዴቂ ንክመስለ ርእሶም ይሌውጡ ኢለና ኢዩ፥ ከም 
ኣቦኦም ከም ዴያብልስ መንነቶም ሰዊሮም ይግሇጹ ማሇት እዩ፥ ስሇዙ ከምቲ ኣብ ናይ ቅዴስቲ ኣፎምያ ታሪኽ እንረኽቦ ሚካኤሌ እየ ኢለ 
ዜግሇጽ ኩለ ሚካአሌ ኣይኮነነ፥ ከምኡ'ውን እቲ ክርስቶስ ኣብዙ እዩ ል ክርስቶስ ኣብዙ እዩ ዜሰብኽ ዜብሌ ኩለ ኣገሌጋሉ ከይከውን 
ይኽእሌ እዩ። መንፈሳዊ ሰብ ነዙ ፈሉጡ ንክጥንቀቕ ጎይታና ሓዯ'ኳ ኣብዙ ወይ ኣብቲ ኣል እንተበለኹም ኣይትእመኑ ኢለና። 

ኣብ መን ብለይ ኢዮኤሌ ዜተባህሇ ነብይ ነቲ ኣብቲ እዋን ዜነበረ ንጉስ ንኽግስጽ እግዙኣብሔር ናብቲ ንጉስ ሌኢኽዎ፥ ክሌእኾ 

ከል ዴማ ናብ እንዲ ሰብ ገዚ ከይኣቱ እንጀራ ከይትበሌዕ ማይ ከይትሰቲ ኢሌዎ፥ እንዲ ሰብ ገዚ ኣትዩ ተበሉዐ እንተሰትዩ ብሰሊም ወፊሩ 

ከም ይኣቱ ነጊርዎ። እቲ ነብይ ከምቲ ዜተኣዝ ገበረ። እንጀራ ከይበሌዏ ማይ ከይሰተየ መሌእኽቱ እንዲ ኣመሓሊሇፈ ከዯ። ዯሓር ግን 

ሓዯ ካህን ጣኦት ዯዴሕሪኡ ሰዒቦ ኣብ ቤተይ ኣቲኻ እንጀራ ብሊዕ ማይ ስተ ኢሌዎ፥ ኢዮኤሌ ከኣ ኣይ እንዲ ወሊሓዯ ከይኣቱ ማይ'ውን 

ከይትሰቲ እንጀራ'ውን ከይትበሌዕ ተባሂሇ ኢየ ኢሌዎ፥ እቲ ካህን  ጣኦት ግን ነዒይውን እንጀራ ኣብሌዒዮ ማይውን ኣስትዮ ኢለ ዜሇኣኸኒ 

እግዙኣብሔር ኢዩ'ሞ በጃካ ስምዒኒ ኢሌዎ፥ ኢዩኤሌ እቲ ሓሳዊ ነብይ ዜበል ሰሚዐ ናብ ገዜኡ ኣተወ ማይ ውን ሰተየ ሽዐ እግዙኣብሔር 

ተቖጠዏ፥ ኣብ ሌዕሉ እግዙኣብሔር ዒሚጽካ ኢኻ እሞ ኣምሊኽካ ዜኣካ ትእዚዜ ኣይሓሇኻን እሞ ከምኡ'ውን እንጀራ ኣይትብሊዕ 

ማይ'ውን ኣይትስተ ዜበሌኩኻ ቦታ እንጀራ በሉዕካ ማይውን ሰቲኻ ኢኻሞ ሬሳኻ ናብ መቓብር ኣቦታትካ ኣይክምሇስን እዩ  

ኢሌዎ፥፥ኢንጀራ በሉዐ ማይውን ሰትዩ ክኸይዴ ከል ኣንበሳ ካብ ጣሻ ወጺኡ ዒምጺጹ ቀቲሌዎ፥ ኣብቲ መገዱ ከኣ ተረፈ፥ እዙ ነብይ ነቲ 

እግዙኣብሔር ሉኡኽኒ እዩ ንዜበል ካህን ጣኦት ኣሚኑ ብምእታዉ ኣማውትኡ ዜኸፍኣ ኮነ። 

ኣብዙ እዋን እዙ ከይተሇኣኹ ተሊኢኽና ዜብለ ንህዜቢ እግዙኣብሔር ካብ መንገዱ ከንብለ ዜጎዩ ብዘሓት እዮም፥ ቃኤሌ 

ንሓዉ ኣቤሌ ክቐትል ዯሌዩ ንዒናይ ንኺዴ ናብቲ ጎሌጎሌ ማይ'ውን ንስተ ከም ዜበል ሕጂ'ውን ኣብ ፈቐድ ጎሌጎሌ ናብ ዲሌውዎ 

'ኮንፈረንስ ንኺዴ ዜብለ ኣሇዉ 'ጎይታ ኣብዙ ኣል' ነቲ ዜሰርሖ ንዐ ረኣዩ እንዲበለ ብናይ ሓሶት ተኣምራት ንምስሓት ይፍትኑ፥ ንሕና 

ግና ክርስቶስ ኣብዙ ኣል ወይውን ኣብቲ ኣል እንተበሌኩኹም ኣይትእመኑ ተባሂሌና ኢና'ሞ ዜረኸብናዮ ኣይንኣምንን። ንመንፈስ ኩለ 

ኣይትእመኑ እንታይ ዯኣ መናፍስቲ ካበይ ከም ዜኾኑ መርምሩ ከም ተበሃሌና፥ 1ይዮሓ.4፥ ኣይንርስዕን ኢና፥፥ ጎይታና ዜበሇና እዙ እዩ፥፥ 

ጎይታና ምሌክት ምስ ነገረና ትእዚዚት'ውን ምስ ኣመሓሊሇፈሌና ከምኡ'ውን ምስ ኣጠንቀቐና ብዚዕባ እታ ናይ መወዲእታ ዕሇት 

ክገሌጸሌና ከል ከምዙ ይብሇና፥ ኣብቲ ግዛ ጸሓይ ክትጽሌምት፥ ወርሒ'ውን ብርሃና ኣይክትህብን እያ ከዋኽብቲ'ውን ክረግፉ፥ ሓይሌታት 

ሰማይ ክናወጹ እዮም፥ ማቴ.24፥29 ኣብቲ ግዛ ምሌክት ወዱ ሰብ ኣብ ሰማይ ክርአ እዩ፥ ንጸሓይ ንወርሕን ንከዋኽብትን ኣሕሉፉ ክገጽሌ 
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እዩ፥ ኣብዙ ወዱ ሰብ ምስ ምሌክቱ ክግሇጽ እዩ ዜበል ኣሰር ርግቱ፥ ኣሰር ቅንዋቱ፥ ኣሰር ማእሰርቱ ከይጠፍአ ክመጽእ እዩ፥ መግረፍቱ፥ 

መስቀለ ክርአ እዩ፥ ነቲ ዜተሸንከረለ ዜተኣስረለ ምሌክት እንዲረኣየ ክግሇጽ ማሇት እዩ፣ ኣቦታት ከምቲ ንኣባ ጳኩሚስ ዜተገሌጸለ 

ይብለ። ኣባ ጰኩሚስ ሓዯ መዒሌቲ ክሰግዴ ከል ረሃጹ ወሪደ ነቲ መሬት ጭቓ ጌርዎ ሽዐ እንዲሰገዯ ከል ጎይታ ተገሉጹለ፥ ጎይታ 

ምእንታኻ ኢሇ ከምዙ ይዯክም ኣሇኹ እሌዎ፥ ክርስቶስ ኣብ ዕሇት ዒርቢ ንዜበጽሖ መከራ ገሉጹ ነቲ ዜተወግኦ ጎኑ ዜፈሰሰ ዯሙን 

ኣርእይዎ፥ ኣነ'ውን ምእንታኻ ከምዙ ኮይነ ተሰቂሇ እየ ኢለ መሇሰለ፥ ዴኻምካ ጥራይ ኣይትጸብጽብ ኣነ'ውን ምእንታኻ ከምዜተሰቀሌኩ 

ከምዜተገረፍኩ ኣስተውዕሌ ማሇቱ እዩ። ጎይታና ኣብ ዕሇት ምጽኣት ከምኡ ክግሇጽ እዩ፥፥ ምስ ምሌክቱ ክመጽእ እዩ፥፥ 

ልሚ ነቲ መስቀለ ርእዩ ዜሓዜን ክጥቀም እዩ፥ ንስሓ ክኣቱ እዩ፥ 'ንስኻ ነዒይ ኢሌካ እዙ ከጋጥመካ ኣነኸ እንታይ ክገብር' ኢለ 

ንርእሱ ንሰናይ ምግባር የዲለ፥ እዙ እንተይኮይኑ ግን ልሚ ተዚንዩ ኣብ ዕሇት ምጽኣት ንናይ ጎይታና ሽንካር ኢደ ዜርኢ ግን ክጉሂ እዩ። 

እቲ ጎይታ ዜገበረለ ሰናይ ምሕረት ርእዩ ናብ ርእሱ ክምሇስ ከል ዜንስሓለ ግዛ የብለንሞ ክጠዒስ እዩ። 

ነዙ እዩ ከኣ ጎይታና ምስ ምሌክቱ ከምዜግሇጽ ምስ ተዚረበ "ኣብቲ ግዛ ኩለ ምዴሪ ዋይዋይ ክትብሌ እያ ንወዱ ሰብ ብሓይሌን 

ብብዘሕ ክብሪ ክመጽእ ከል ክርእይዎ እዮም " ማቴ.24፥30 ኣብቲ ግዛ ኣህዚብ ክሓዜኑ እዮም ብእኡ ይኣመኑ ንሱ ብኽብሪ ክግሇጽ 

ከል ዋይ ዋይ ክብለ እዮም። ጣዕሳ ነህዚብ ጥራይ ኣይኮነን ብክርስትና እንዲነበሩ ከም ሕጉን ትእዚዘን ንይተመሊሇሱ'ውን ኣይተርፎምን 

እዩ። ኣማሊዱ እዩ ኢልም ዜኸሓዴዎ ናይ ባህሪ ኣምሊኽነቱ ነኣእሱ በቲ ሕሇፍዎ ከንቱ ጉያ ሓዙኖም ክሳድም ከዴንኑ ክበኽዩን እዮም። 

ብሓጎስ ይኮነ ብኣውያትን ብብኽያትን ናብኡ ክርእዩ እዮም።  

ዴሕርዙ ንመሊእኽቱ ምስ ዒቢ ዴምጺ መሇኸት ክሌእኾም እዩ። ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ካብ ኣርባዕቲኡ መኣዜን ነቶም ዜተሓርዩ 

ክእክቡ እዮም። ማቴ.24፥31 መሊእኽቲ ቅዴሚ ምግሊጽ ጎይታና ነቶም ብሃይማኖት ዜጸንዐ ንስሓ  ኣትዮም ስግኡ በሉዖም ዯሙ ሰትዮም 

ዜተዲሇዉ ክእክቡ ኢዮም፥ ዒሇም ቅዴሚ ምፍጣሩ ንዜተዲሇወልም ርስቲ ንኽወርሱ ጎይታ ንፍርዱ ዯው ክብሌ ከል ብየማኑ ንክቆሙ 

ክእክብዎም  እዮም። ነቶም ንዕኡ ዜኾኑ ኩልም ኣኪቦም ሓዯ ክገብርዎም እዮም፥ ያዕቆብ ኣብ ቅዲሴኡ "ኣብቲ ግዛ በቲ ዜበሊዕናዮ ስጋኻ 

ዜሰተናዮ ዯምካ ንኽትምሕረናን ይቕረ ንክትብሇሌናን ተማሕጺንና ኣሇና።" ከምዜበሇ እታ መዒሌትን ሰዒትን ስሇይንፈሌጣ ወትር ክንተግህን 

ዴሌዋት ክንከውን ይግበኣና ክቡር ሥጋኡን ዯሙን ተቀቢሌና እንዲተማሕጸንና ተዲሉና ንጽበ። ናይ እግዙአብሔር ምሕረት ናይ ኣዳና ቅዴስተ 

ቅደሳን ዴንግሌ ማርያም ኣማሊዴነት ትራዲእነት ቅደሳን ኣይፈሇየና። አሜን!! 

ወስብሐት ሇእግዙኣብሔር 

ወሇወሊዱቱ ዴንግሌ 

ወሇመስቀለ ክቡር። 

 

  

 

 


