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ብጸጋ ኣምላኽ ሎም ዘበን’ውን ዓመታዊ 
ሱባኤና ኽንገብር ዕድል ረኺብና፥ ድሮ ኣብ ምዝዛሙ 
ኣቢልና በጺሕና ኣሎና። ዓሚ ከምዚ ሕጂ እዋን፥ ነቲ 
ብብፁዕ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክት መበል 16 
ዝተኣወጀ ዓመት እምነት ተቐቢልና፥ ኣምላኽ ብእምነት 
ከዕብየና ለሚንና፥ ሙሉእ ዓመት ብኸምኡ ተጓዒዝና። 
ከም ናቱ መቐጸልታ ኸኣ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልናዮ 
ጸጋ እምነት፥ ብጭቡጥ ኣብ ተግባር ከመይ ጌርና 
ኽንነብረሉ ከም እንኽእል ከነስተንትንን፥ ፍረ 
ኣስተንትኖታትና’ውን ናብ ግብሪ ኪሰጋገርን ኽንርኢ 
ሎም ዘበን ብሕልፊ ክንጽዕት ኢና። ከመይ፥ “ሥጋ 
ብዘይ መንፈስ ምውቲ ከም ዝኾነት እምነት’ውን ብዘይ 
ግብሪ ምውቲ እያ” ዚብል ቃል ኣምላኽ ስለ ዘሎ (ያዕ 
2፡26)።  

ኣብ ዘመነ ሪፎርመሽን፥ “ድኅነት ብእምነት 
ጥራይ ወይስ ብእምነትን ብሥራሕን፧” ዚብል ኣገዳሲ 
ሕቶ ንቤተ ክርስቲያን ክሳብ ምፍልላይ ኣብጺሑ እዩ። 
ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ድኅነት ብእምነትን 
ብሥራሕን ከም ዝኾነ ብዘየማትእ ኣገባብ ክትምህር 
ጸኒሓ ኣላ፤ ጌና ሕጂ’ውን ነዚ እያ እትምህር። ነዚ 
ትምህርቲ’ዚ ቤተ ክርስቲያን ክሳዕ ምጽኣት ጐይታ 
ኢየሱስ ክትምህሮ እያ። ከመይ፥ ከምቲ ኣብ ላዕሊ 
ዝተጠቕሰ፥ ቅዱስ መጽሓፍና ብንጹር ዚምህረና ስለ 
ዝኾነ። ብርግጽ፥ ኣቐዲሙ ዚመጽእ እምነት እዩ። 
እምነት ድማ ተግባርና ዘይኮነ፥ ህያብ (ጸጋ) ኣምላኽ 
እዩ። ጽቡቕ ኽንገብር እንተደኣ ዄንና፥ ኣቐዲሙ 
እምነት ኪህልወና የድሊ። እዚ እምነት እዚ ኸኣ 
ኣምላኽ ብናቱ ተበግሶ ብናፃ ዚህበና ህያብ እዩ። ነዚ 
ጸጋ’ዚ ምስ ተቐበልና፥ በዚ ጸጋ’ዚ ተደፊእና ሠናይ 
ኽንገብር ንሓስብን ንብገስን። ብረድኤት ኣምላኽ’ውን 
ነቲ ሠናይ ተበግሦ ኣብ መዓላኡ ነብጽሖ። ስለዚ 
ንድኅነትና ኣድለይቲ ዚኾና እዘን ኽልተ ነገራት፥ ማለት 
እምነትን ሠናይ ተግባርን (ሥራሕን) ኢድ ንኢድ 
ተተኃኂዘን እየን ዚኸዳ። ሓዋርያ ያዕቆብ ከም ዚስዕብ 
ይብለና፥ “ኣኅዋተይ፥ ሓደ ሰብ እምነት ኣላትኒ እንተ 
በለ፥ ምግባር ግና ካብ ዘይትህልዎ እንታይ ትጠቕሞ፧ 
እዛ እምነት እዚኣዶ ኸተድኅኖ ትኽእል እያ፧” (ያዕ 
2፡14) ከምዚ ዝኣመሰለት እምነት ንድኅነት ብቕዕቲ 
ከም ዘይኮነት እዛ ጥቕሲ’ዚኣ ብንጹር ትነግረና።  

ብኻልእ ወገን’ውን ሠናይ ተግባር ወይ ጽቡቕ 
ሥራሕ ጥራይ ኬድኅነና ይኽእል ኢልካ ምጽባይ’ውን 
ጌጋ ከም ዝኾነ ቅዱስ ጳውሎስ ኣነጺሩ ይምህረና። 
“ሰብ ሠናይ ምግባር እኳ እንተ ዘይብሉ፥ በቲ 
ንኃጢኣተኛታት ዜጽድቕ ኣምላኽ እንተ ኣሚኑ፥ እቲ 

እምነቱ ጽድቂ ኾይኑ ይቝጸረሉ እዩ።” (ሮሜ 4፡5) 
ቅዱስ ጳውሎስ፥ በዛ ጥቅሲ’ዚኣ ገይሩ፥ ኣድላዪነት 
እምነት ንጽድቂ እንኪገልጽ፥ “ጽድቂ ብእምነት ጥራይጥራይጥራይጥራይ” 
ዚብል ሓረግ ኣይጥቀምን። ኣብ ዝኾነ ይዅን ክፍሊ 
ቅዱስ መጽሓፍ ድኅነት ወይ ጽድቂ ““““ብእምነትብእምነትብእምነትብእምነት    ጥራይጥራይጥራይጥራይ” 
ዚብል ሓረግ ኣይርከብን እዩ። ማርቲን ሉተር ግና 
ከምኡ ኢሉ እዩ ዚምህር ዝነበረ። ብዘይ እምነት 
ንኣምላኽ ከነስምሮ ኣይከኣለናን። ብዘይ እምነት ጽድቂ 
ኮነ ድኅነት የለን። ግዳ እታ እተድኅን እምነት ንሠናይ 
ግብሪ (ሥራሕ) ተስዕባ እያ። ስለዚ ድኅነት፥ ብእምነትብእምነትብእምነትብእምነት    
ጥራይጥራይጥራይጥራይ ኮነ ወይ ድማ ብሠናይብሠናይብሠናይብሠናይ    ግብሪግብሪግብሪግብሪ    ጥራይጥራይጥራይጥራይ 
ኣይርከብን። እንታይ ደኣ፥ ድኅነት ብእምነትን ብሠናይ 
ግብሪን እዩ ዚርከብ። ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ ግዝረትን 
ዘይግዝረትን ኣብ ዚዛረበሉ፥ ብዛዕባ እምነትን ፍቕርን 
ሥራሕን ዚብሎ ኣዝዩ ጠቓሚ ትምህርቲ ይህበና እዩ። 
“ከመይ ኣብ ክርስቶስ እንተ ደኣ ኣሊና፥ እታእታእታእታ    ብፍቕሪብፍቕሪብፍቕሪብፍቕሪ    
እትሠርሕእትሠርሕእትሠርሕእትሠርሕ    እምነትእምነትእምነትእምነት እምበር፥ ግዝረት ኮነ ዘይግዝረት 
ጥቕሚ የብሉን።” (ገላ 5፡6)   

እምበኣር ድኅነት ብእምነትን ብሠናይ ግብሪን 
ካብ ኮነ፥ “እንታይ ዝኣመሰለ ሠናይ ግብሪ ኽገብር 
የድልየኒ፧” ኢልካ ገዛእ ርእስኻ ምሕታት ኣገዳሲ 
ይኸውን። ጐይታ ኢየሱስ ብወንጌል ገይሩ ብዛዕባ እዚ 
ይምህረና እዩ። ነቲ ዝተሸገረ ምርዳእ፣ ንዝተኣስረ 
ምብጻሕ፣ ንዝጠመየን ዝጸምአን ምብላዑን ምስታዩን፣ 
ንዕሩቕ ምኽዳን፣ ንዝሓመመ ምብጻሕ ወዘተ... ኣብ 
መጨረሽታ መዓልቲ እንሕተተሉ ሕቶ እዩ። ድኅነትናን 
ጥፍኣትናን’ውን ከም’ቲ እንምልሶ መልሲ ኪኸውን 
እዩ። እቶም ሠናይ ዚገብሩ ሳላ እምነቶም ሠናይ 
ይገብሩ። ስለዚ እምነትን ጽቡቕ ግብሪን ኣብ’ቲ ናቶም 
ሕይወት ብሓደ ተሳንየን ኪኸዳ ይረኣያ። ክሳዕ 
ፍጻሜ’ውን የብጽሓኦም።  

ንሕና ምእመናን ካብ ሱባኤና ንዝቐሰምናዮ 
ጥልቂ ዝኾነ ትምህርቲ መምርሒ ሕይወትና ገይርና 
ኽንነብረሉን ኽንፈርየሉን ክንጽዕር ኣድላዪ እዩ። ከምቲ 
ኣምላኽና ነዚ ዝኃለፈ ዓመት ብዛዕባ ዕብየት እምነትና 
ክንተግህ ዘነቓቕሓና፥ ሎም ዘበን ከኣ ንእምነትና 
ብተግባር እንነብረሉ ጸጋ ይሃበና። ኣሜን።  

ነቶም ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዝሞቱ 
ኣኅዋትናን ኣኃትናን ኣምላኽ ዘለዓለማዊ ዕረፍቱ 
ይሃበልና፣ ንስድራ ቤቶምን ፈተውቶምን ጽንዓትን 
ደበስን ይሃበልና። ኣሜን።  
 
ኣባ ኤፍሬም ዓንዶም         

 

 



ሱባኤ 2013 

 

                                       መድኃኔ ዓለም ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሥርዓት ግዕዝ  ለንደን  

 

 

እግዝኣብሔር ንኣዳም ምስ ፈጠሮ ብጽምዋ ተበሊዑ 
ረኣዮ’ሞ፥ “በይኑ ክነብር ጽቡቕ ኣይኮነን ንኣኡ እትሰማማዕ፡ 
እተጸናንዖ ደጋፊት ኽገብረሉ እየ” በለ። ንሔዋን ድማ ካብ 
ጐድኒ መሰንገለኡ ወሲዱ ጽብቕቲ ገይሩ ሠርሓ እሞ ንኣዳም 
ኣምጽኣሉ። (ዘፍ 2፡18-25) እዚ ናይ ኣዳምን ሔዋንን ኣብነት 
እግዚኣብሔር ዓለም ካብ ትፍጠር ሰብኣይን ሰበይትን ፍቕሪ 
ብዝመልኦ ቃል ኪዳን ሓደ ኣካል ኮይኖም ክነብሩ ዝመደቦ 
ከም ዝኾነ ንግንዘብ።  

ካቶሊካዊ መዝገበ ሃይማኖት ኣንቀጽ 1601ን ላቲናዊ 
ሕጊ ቀኖና ቍጽሪ 1055ን ከም ዘረጋግጽዎ፥ ብዛዕባ ምሥጢረ 
ተኽሊል ነዚ ዚስዕብ ንረክብ፡- “ሰብኣይን ሰበይትን ንምሉእ 
ሕይወቶም ብኀብረትን ብሓድነትን ሠሚሮም ንምንባር 
ዚኣትውዎ ተኽሊላዊ ኪዳን ብባህሪኡ ንረብሓ’ቶም ሰበ 
ኪዳንን፣ ውሉድ ንምፍራይን፣ ንምዕባዮምን ዝዓለመ እዩ። ነዚ 
ኣብ መንጎ ዝተጠምቁ ሰባት ዝእቶ ኪዳን፥ ክርስቶስ ጐይታ 
ናብ መዓርግ ምሥጢር ኣደይብዎ"።  

ቃል ኪዳን ሰብኣይን ሰበይትን ነጻ ብዝኾነ ድላዮም 
ዝገብርዎ ስምምዕ ኾይኑ እቲ ኣብ መንጐኦም ዝምሥረት 
ድልድል ብናይ እግዚኣብሔር እሙንነት ዘይስበር ምሥጢር 
ይኸውን። ናይ’ዚ ኪዳን ቀንዲ መለለዪ ድማ ሓድነቱን 
ነባርነቱን እዩ። ቃል ኪዳን ኣብ ቅድሚ ቤተ ክርስትያን 
ተቐባልነትን ሕጋውነት ዝህልዎ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ቤተ 
ክርስትያን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ካህንን ሕዝብን ምስ 
ዝኸውን ጥራሕ እዩ። ብሥርዓተ ቅዳሴን ቅዱስ ቍርባንን 
ዝተሰነየ ሥርዓት ቃል ኪዳን ድማ፥ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን 
ሓድነት ኣብ ክርስቶስ ዝተመሥረተ ምዃኑ ስለ ዚገልጽ፥ እቲ 
ዝበለጸ ኣገባብ ምሥጢረ ተኽሊል እዩ።   

እዚ ኪዳን ድማ ንሕይወት ዝጸንሕ ኅብረት፣ 
ወሲባዊ ፍቕሪ፣ ነባሪ፣ እሙንን ውሉድ ከተፍሪ ቅሩብ ምዃንን 
ዚጽውዕ እዩ።  

እምበኣር ግብራዊ ፍቕሪ መሠረትን እምነ ኵርናዕን 
ንኪዳንዝዳለዉ ዘለዉን ኣብ ኪዳን ዘለዉን ሰባት ኪኸውን 
ይግባእ። ከመይ ምንጪ ሓቀኛ ፍቕሪ ካብ’ቲ ቅዱስ ዝኾነ 
እግዚኣብሔር ዝብገስ ሰለዝኾነ። እዚ ናይ መንፈስን ሥጋን 
ልብን ውህደት ኣብ ትሕቲ ዓይኒ እግዚኣብሔር  እንተተፈጺሙ 
ዘለዓለማዊ ድልድል ይኸውን። ሞት ጥራሕ ከኣ መኸተምታ 
ምድራዊ ሕይወቶም ክገብረሉ ይግባእ፤ ከመይ እግዝኣብሔር 
ባዕሉ ዝኣዘዞ ሰለዝኾነ። ኣብ መንጐ ፍቑራት (ኣብ ኪዳን ዘለዉ 
ይኹኑ ንኪዳን ዝዳለዉ) እዘን ዚስዕባ ኣገደሰቲ ነጥብታት 
ኪጥቀሳ ይኽእላ። ሓቀኛን ግብራውን ፍቕሪ፣ እምነት፣ 
ግሉጽነት፣ ተወፋይነት (commitment) ኃልዮት፣ ክፉት 
ኮይንካ ምዝርራብ። ኣብ መንጎ መጻምድቲ ዝፍጠር ዝነኣሰ 
ይኹን ዝዓበየ ዘይምርድዳእ ግሉጽ ዝኾነ ሓልዮት ብዝተሓወሶ 
ምርድዳእ ክፍታሕ ይከኣል እዩ።  

ወዲ ሰብ ብባህሪኡ ጕድልነት ስለ ዘለዎ ሰብኣይን 
ሰበይትን ጐደሎ ናይ መጻምድቶም እናተመላልኡ ክነብሩ 

ይግባእ። እታ ቃል ኪዳን ክንተኣታቶ ከሎና ዝነበረትና ሃልሃል 
እትብል ፍቕሪ ኣብ ኵሉ ኩነታት ሕይወትና ከተሰንየና ክሳብ 
ብሞት ንፈላለ ስንቅና ክትኸውን ይግባእ። ከመይ ቅዱስ 
መጽሓፍ’ውን ነዚ’ዩ ዚምዕደና፡- “በታ ሰበይቲ ንእስነትካ ባህ 
ይበልካ። ንሳ ፍትውቲ ዋላ ጽብቕቲ ሜዳቝ ትኹነልካ፤ 
መልክዓ ይማርኽካ፤ ፍቕራውን ይመስጠካ።” (ምሳ 5፡18-20) 

እምበኣር ንክርስቶስ ዓንዲ ማእከል ናይ ቃል 
ኪዳንና እንተ ጌርና ንሓዳርና ድማ ኣብ ሓቀኛን ግብራውን 
ፍቕሪ እንተ መሥሪትና፥ እታ ምንጫ እግዚኣብሔር ዝኾነ 
መለኮታዊት ፍቕሪ ዓቕልን ለዋህነትን ትምህረና፤ ንቕንኢን 
ንጃህራን ንትዕቢትን ተወግደልና። ኣብ ክንድኡ ድማ 
ትዕግሥቲ ሓልዮት ምጽውዋር ይቕረ ምብህሃል ትምህረና። 

ምስ’ዚ ኣስዕብ ኣቢላ ቤተ ክርስትያን ቃል ኪዳን 
ከይኣሰርካ ብሓደ ምቕማጥ ኃጢኣት ምዃኑ ትምህረና። ገሊኡ 
እዋን፥ ገለ ካቶሊካዊያን ፍቑራት፥ ብፍላይ ድማ ኣብ 
ቤተክርስትያን ኣብነታውያን ኣገልገልቲ ዝነበሩ፥ ሕጸ ገይሮም 
ቃል ኪዳን ከይኣሰሩ ብሓደ ኪቕመጡ ትርኢ። እዚ ዓይነት 
ሕይወት ነቶም መጻምድቲ ካብ ኩነት ጸጋ ከርሕቖም ይኽእል፤ 
ንኻልኦት’ውን ዕንቅፋት ይኾኑ። ሕጸ ጌርካ ቃል ኪዳን 
ከይኣሰርካ ንውሱን ግዜ ክትጸንሕ ዚድርኸካ ብዙኅ ምኽንያት 
ክህልዎ ይከኣል እዩ። ገለ ካባኡ ባህሪ ክልቴኻ ብዝዓሞቕ 
ክትፋለጥ ዚብል ሓሳብ፥ ብቑጠባዊ መዳይ መርዓ ክትገብር 
ቅሩብ ዘይምዃን፥ ወይ ከኣ ናይ ስድራቤት ምትእትታው። 
ወላ’ኳ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ጸገማት ምኽንያታውያን እንተኾኑ 
ሕጹያት ከም ሰብ ቃል ኪዳን ብሓደ ክነብሩ ግን ብቤተ 
ክርስትያን ቅቡል ኣይኮነን። 

ፍቑራት ኣብ ሕጸ እንተበጺሖም፥ እቲ ናብ ቃል 
ኪዳን ዝወስዶም መንገዲ ድሮ ኣፋሪቖም እዮም። ነቲ ቃል 
ኪዳን ካብ ምእሳር ዘደናጉየናን ንድሕነት ዝጐተናን መሰናኽላት 
ንኣምላኽ ኣወፊና ብምዝርራብን ብምድግጋፍን ብዓቢኡ ከኣ 
ንክርስቶስ ኂዝና ብምውሳን ክንፈትሖ ንኽእል ኢና። 

ኣብ ኅብረተሰብና ወለድን ስድራ ቤትን ንቃል ኪዳን 
ብዚምልከት ጉዳይ ዓቢ ተራ  ኣለዎም። እዚ ከኣ ካብ ነዊሕ 
ዝጸንሐ ባህልና እዩ። እንተኾነ ግን ንውሳኔ ቃል ኪዳን 
ብዚርኢ፥ ንግዜ ይኹን ንቦታ ብዚምልከት እቶም ሕጹያት ዓቢ 
እጃም ክህልዎም ይግባእ። ንስድራ ቤትካ ከተሕጉስ ክትብል፥ 
ወይ ድማ መርዓኻ ብኽብ ዝበለ ጽንብል ከተኅልፎ ኽትብል፥ 
ንእግዚኣብሔር እናጉሃኻዮ ክትነብር ቅኑዕ ኣይኮነን። እቶም 
ምርዕዋት ብቃል ኪዳን ተቖሪና ብምንባር፥ እቶም ንቃል ኪዳን 
እንቀራረብ ዘሎና ድማ ከም ቃል ኣምላኽን ትምህርቲ ቤተ 
ክርስቲያንን ብምንባር፥ ንሓቀይና ፍቕሪ ብሕይወትና ኽንገልጻን 
ኽንነብራን ይግብኣና።   

ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ ኵሉ ሕይወትና 
ብዓይኒ ፍቕሪ ይጠምተና፥ ንሓድሕድና ድማ ብግባርዊ ፍቕሪ 
ከነፍቕሮ ጸጋኡ የብዝኃልና። ኣሜን።  

ብኤልያስ መሓሪ 



ሱባኤ 2013 

 

                                       መድኃኔ ዓለም ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሥርዓት ግዕዝ  ለንደን  

 

 

 

ኣብ ዓለም ምንባር ጀሚርና ስሩዕ ሕይወትና 
ኣብ ንመርሓሉ እሞ’ኻ ብመጠን ኣእምሮናን ብነፍሰናን 
ኣብ ንዓብየሉ፣ እቲ ቀንዲ ከመይ ኢልና ሕይወትና 
ንመርኃ እናበልና ፣ ንሓሰብ እሞ ንኩሉ ነገር ድማ 
ኣስፍሕና እንዳ ሓሰብናሉን፣ እንዳ መሓደርናዮም ንጎዓዝ 
ነገር ግን ከም ደቂ ሰባት ሓደ መሪሕ ወይ ድማ 
መሠረታዊ ናይ ጎዕዞ መትከል ኣሎና። ንሱ ድማ 
ትዕግሥቲ፣ ፍቅሪ.... ኮታስ ወዘተ ክንብሎም ምኽንያቱ 
ብዛዕባ ትዕግሥቲ ከስተንትን ክመኃርን ሰለ ዝደለኹ፣ 
ኣብ ሥጋዊ ኮነ ኣብ መንፈሳዊ ሕይወትና ምስ እንኸይድ 
ትዕግሥቲ ትብል ቃል እናሻዕ ክትድመጽን፣ ክትርቋሕን 
ምስ ትሰምዕ ኣብ ኣእምሮኻ ሓደ ብልጭታ ወይ ድማ 
ብፈሉይ ትመጽካ። እዚ ግን ንሕና ደቂ ሰባት ብናይ 
ዓለም እንታይ ንሰምዕ ወይ ነድምጽ “ ትዕግሥቲ መራር 
እያ፣ ፍረኣ ግን ምቁር እዩ።” ንብል ብሓቂ ንከተድምጻ 
ቀላል እያ። እቲ ዓቀብ ግን ኣብ ተግባርነት እዩ። እዚ 
ድማ ነቲ ግዜያዊ ናይ መዛኑኻን ጸቕጥን ዘረባ ሰለ 
ዝጸልወካ ካብ ተነጻልነት ንኸተምልጥ ትገብሮ ነገር እያ። 
እምበር ምስ ፈጸምዄ’ዮ ከም ሰብ ዘየጣዕሰካ ኣይኮነን። 
ግን ንምንታይ ካብ መዘና ንኸይንጸልን ክንብል ነቲ 
ዝህበና ጸጋ ኣምላኽ ገዲፍና ትዕግሥትና፣ ይጽንቕቅ 
ብርግጽ እዚ ግን ፊቓድ ጥራይ እምበር ኣጠቓቕምኡ 
ዘይምፍላጥ እዩ። እቲ ኣባና ዘሎ ጸጋ ከም ዝኃይል እንዳ 
ፈለጥና ትዕግሥትና ነጥፍእ፣ ንሕሰብ እሞ ኣዕሙቕና 
ነሰተንትኖ ኣብ ትዕግሥቲ ዘሎ መቐረት ዓወትን እዚ 
ኢልና ኣይንገልጾን እና። 

“ ፍቓድ ኣምላኽ ምእንቲ ኽትገብሩ፡ ነቲ 
ዘተስፈዎ ኸኣ ክትቅበሉን፡ ጽንዓት የድልየኹም 
እዩ።``(ዕብ 10፣36) 

“ንነፍስኹም ብትዕግሥትኹም ከተጥርይዋ 
ኢኻትኩም”(ሉቃስ 21፣19) ከም ዝበለና እዩ። 

ሰለዚ ኣብ ነፍስና ትዕግሥቲ እንተሕደርና ኢና 
ታሕጓስ እንረክብ፣ መጠን ትዕግሥቲ ዘብዛኃናዮ ነፍስና 
መጠኑ ፍጽምቲ ትኽውን። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 
ሓሰረ መከራ ተቐቢሉ ከም ዘድኅነና ንዘክር። ከም’ኡውን 
ንሕና ሓሰረ መከራ ብምዕጋስ ኢና ክንድኅን እንኽእል። 
ሓሰረ መከራን ኣንጸርነትን ብሕያዉነት ከም ዘኽእለና 
ክንጻወር  

ኣለና። ኣብ ትዕግሥቲኻ ንገሊኡ ጸርፍን 
ዉርደትን ምጻር እትስእኖ ንገሊኡ ግና እትጸሮ ጥራሕ 
ኣይኹን። ነቲ  

 

እግዚኣብሔር ዝሰደልካ ኩሉ ብዘይ ኣፈላላይ 
ካብ ኢዱ ከም ዝመጸ ገይርካ ንጸሮ። 

እቲ እንገብሮ ትዕግሥቲ ኣብ ቅድሚ ኩሉ 
ዓይነት ሥራሕን ኩሉ ዓይነት ሰብ፣ ሓደ ዓይነት 
ትዕግሥቲ ክህልወና ኣለዎ።  ማለት ኣብ ረብሓና ጥራይ 
ክኽውን የብሉን። ወይ ድማ ከከም ገጽ ሰብ ማለት እዚ 
ዓቢ ሰብ እዩ፣ እሞ ትዕግሥቲ ምግባር እዚ ድማ 
ትዕግሥቲ ኣይግብኦን እዩ፣ ክንብል ኣይግበኣናን እዩ። 
ከምቲ ኣምላኽና ክፈጥረና ከሎ ብፍጥረቱን በራኣእዩ 
ሓደ ዝገበረና ከምኡ’ውን ንሕና ትዕግሥትና ሓደ ይኹን 
ኣብ ኩሉ ሰብ። ብሓቂ ትዕግሥተይኛ ኣገልገልቲ 
እግዚኣብዝሔር ዝበሃሉ ግና ነቲ ክብሪ ዝህብ ስቓይ ኮነ 
ሓሳረ መከራ  ብትዕግሥቲ ናብ እግዚኣብሔር ምውፋይ 
እዩ። ሰለዚ ትዕግሥቲ ኣብ መዓልታዊ ሕይወትና 
ኣገዳሲትን ወሳኔ እያ። ነቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 
ዝበሎ ቃል ንዘኽር። 

“ ሰበይቲ እትሓርሰሉ መዓልቲ ምስ በጸሔ 
ቅልውላው ይሕዛ። ሕጻን ምስ ወለደት ግና ናብ ዓለም 
ሰብ ሰለ ዝወለደት ብታሕጓስ ዝኣክል ነቲ ጻዕሪ 
ትርስዖ”(ዮሓ 16፣21) 

ኣብቲ ሰባት ከዋርዱናን ወይ ድማ ኩነታትን 
ግዜ ከከም መድረኹ ኣብ ዝገጠመና ትዕግሥትና 
ዘወደአካ ኩነታት ይኸውን። እሞ ነዚ ትዕግሥትኻ 
ኸይወዳእካ መደብካ እዩ፣ ምስ በልካ ኣምላኽ ይሰምዓና 
እዩ። ሰለዚ ግዜና መደብና ዘይኮነሲ መደብ ኣምላኽ 
ምዃኑ ፈሊጥና ብትዕግሥትና ክንጽበይ ኣሎና። 

`` ኣታ ወደየ! ንእግዚኣብሔር ከተገልግል እንተ 
ደኣ ኴንካ፡ ገዛእ ርእስኻ ንፈተና ኣዳሉ።``( ጥበብ እያሱ 
2፡1) 

ሰለዚ ኣኅዋተይ ብምሕረት ኣምላኽ እዛ 
ትዕግሥቲ ከስተማቕርዋ  የሓተኹም። ሓደ ዓርከይ 
ዝበለኒ ቃል ነይራ። ወትሩ ኣብ ኣእምሮይ “ኩሉ 
ንኣምላኽ ኣምኒካ ግበሮ እሞ ትዕግሥትኻ ብጸጋኡ 
ክትገብሮ ኢኻ፣ መወዳእቱ ምስ ረኣኻዮ ኢኻ ትዝኽረኒ” 
ሽዑ ኢኻ ትርጉም ትዕግሥት ተስተማቕሮን ኢሉኒ። 
ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ሰለዚ ኣኅዋተይ እቲ መድረኽ 
ናባኹም ይገድፎ ብምሕረት ኣምላኽ!!!! ኣምላኽ 
ይመስገን እዚ ቃል እዚ ሰለ ዝሃበና! ኣምላኽ 
ይበርኹም። 
 

ብንያም ተስፋልደት

 



ሱባ ኤ  2013 

 

                                   መድኃኔ ዓለም ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሥርዓት ግዕዝ  ለንደን  

 

 

 

 

• ምስ ሰብ ክብኣስ ኣይፈቱን፡ ምኽንያቱ ብድሕሪኡ 
ምስ ውሽጠይ ባእሲ ሰለዝጅምር። 

• ሓሶት ኣቑሪሱ ኣየምስሕን`ዩ፡ ሓቂ ግን ዘይወዳእ 
ቀለብ`ዩ። 

• ኣብ ሽግርካን ጸበባኻን ሓደ ነገር ኸሲብካን 
ተማሂርካን ክትወጽእ ፈትን። 

• ገዛእ ርእስኻ ንምቕያር ፡ ሓደ ሰብ ጥራይ`ዩ 
ዘድልየካ ንሱ ኸኣ ንስኻ ኢኻ። 

• ንነፍስኻ  ሓራ ከተውጽእ በደልካ ናብ ካልእ 
ኣይተሳብቦ ብበደልካ እመን ተኣረም። 

 

• ተኾራሪና ማለት ፍቅሪና ኣብቂዑ ማለት ኣይኮነን 
ድሕሪ ኩራ`ዩ ዝምቅር ፍቕሪ። 

• ዓቃል ምዃን እቲ ዝኸበደ ግና ከኣ ዝበለጸ እዩ። 

• ነታ መልሲ እንተፈሊጥካያ ንፋዕ ኢኻ፡ ከም 
ዘይፈለጥካያ እንተፈሊጥካ ኸኣ ለባም ኢኻ 
ማለት`ዩ። 

• ፍታዊኻ እዝንኻ`ዩ፡ ጸላኢ`ኻ ከኣ መልሓስካ 
ሰለዚ ንልሳንካ ጽኑዕ ማዕጾ ግበረሉ። 

• ዘመን ብግዜን ዓመታትን ዘይኮነስ በቲ ዝተሰርሐ 
ቑም ነገር`ዩ ዝቑጸር። 

 

 

 

� ይቕረይቕረይቕረይቕረ ምባልምባልምባልምባል፡፡፡፡     ካብ ሕነ ምፍዳይ ይበልጽ፣ ጌጋ መናብርትና እዩ፣ ምስ ተጋገና እንፍጽሞ ከኣ ወትሩ 

የጣዕሰና፣ ህድእ ንበል’ሞ። ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምግባርና ኣዕሚቝና ንሕሰብ፣ ዓቃላትን ይቕረ በሃልትን ንኹን፣ 

ሓንሳእን ንሓዋሩን ንፋቐር፣ => ነፍስኻነፍስኻነፍስኻነፍስኻ ምምላኽ።ምምላኽ።ምምላኽ።ምምላኽ።  ካብ ውሽጢ ደኣ’ምበር ካብ ግዳም ዝመጽእ ኣይኮነን፣ ስለዚ 
ንውሽጢ ነፍስና ብምፍታሽ ነፍስና ክንመልኽ ይግባእ፣ ከምኡ እንተ ገይርና። ጌጋታትና ክድገሙ ዕድል 
ኣይረኽቡን፣ 

 

 

� ንሕሜት ቀልጢፍ ተቐቢልካ ምትሕልላፍ 
ምቅላሉ፡ ብኣንጻሩ ግና ናይ ወንጌል 
መልእኽቲ ተቐቢልካ ንካልኦት ንምዝራብ 
ምኽባዱ። ኣይገርምን`ዶ 
 

� ሓደ ሚእቲ ቅርሺ ሕዝካ ንዕዳጋ ምውሓዱ 
ንቤተክርስትያን ክንህብ ግና ምብዝሑ። 
ኣይገርምን`ዶ 

� ጸወታን ላግጽን ከም ባልዕ ሓዊ ካብ ሓደ ናብ 
ካልእ ክላባዕ፡ እንተኾነ ግን ናይ 
እግዚኣብሔር ነገር ሰሚዕና ንካልእ 
ንምትሕልላፍ ክንሽገር ። ኣይገርምን`ዶ 
 

� ንቆጸራና ከም ድሌትና ምቕይያር ክቀልል፡ 
እንተኾነ ግን ናይ ቤተ ክርስትያን መደባት 
ንምስታፍ ቅድሚ ሰሙን ሓበሬታ ክንገረና 
ምድላይና። ኣይገርምን`ዶ 
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'Little children, let us love, not in word or speech, but in truth and action. And by 

this we will know that we are from the truth and will reassure our hearts before him'. 
1John 3:18 - 

Praise be to God, the most high. This year we must focus on living out the word of 
God through sharing of love and understanding of our faith. Through our love for God, we 
must continue to share the word of our Lord Jesus Christ to our fellow brothers and sisters in 
hopes of strengthen the faith of our community.  We must aim to be examples for others in all 
that we do that leads us closer to the life God would want us to lead. 

 

As a Catholic Community we learn that sharing of love is one of the vital actions we 
should give to others, and this act will forever be important to us as it was important to our 
Lord Jesus Christ as shown to us by all the amazing work that he did to spread the word of 
God. As the quote explains, we must love with action and truth not with just word or speech; 
therefore we must unite as one and take action in expressing the love we have received from 
God, and spreading this love to those who are in desperate need of it.  

 

                                                                                  Ruth Berhe 

 

 

 


