ቃል ቆመስ
ዑደተ ኖላዌ
ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም ኤጳርቅ ዘበመንበረ
ኣሥመራ፥ ካብ ዕለት 25 ጥሪ ክሳዕ 6 የካቲት 2014 ዓ.ም.ፈ.
ኣብ ዓዲ እንግሊዝ፥ ዘካየድዎ ሓዋርያዊ ምብጻሕ፥ ንዅልና
ዘተባብዕን ኣብ ካቶሊካዊ እምነትናን መንነትናን ጸኒዕና
ኽንነብር ዜበራትዓናን ኾይኑ ረኺብናዮ። ምስ ኣብ ሃገርና
ዘላ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንና’ውን ናይ መንፈስ ኅብረት
ከም ዘሎና ብጭቡጥ ዝረአናሉ ኣጋጣሚ’ውን እዩ።
መንፈሳውያን ጓሶትና (ኖሎት) ብመሠረት እቲ ካብ ክርስቶስ
ዝተቐበልዎ ሓደራ፥ ንመንፈሳዊ ደቆም ኪበጽሑን
ኬበራትዑን ንዚገብርዎ ጕዕዞ “ሓዋርያዊ ምብጻሕ” ኢልና
ንጽውዖ። ጉስነታዊ ምብጻሕ ከም ምዃኑ መጠን’ውን፥
“ሐውጾተ ኖላዊ” ተባሂሉ ይጽዋዕ።
ሓዋርያ ማለት ኸያዳይ (ኸያዲ) ማለት እዩ። “ሖረ”
ትርጉሙ፥ “ኸደ” ካብ ዚብል ናይ ግዕዝ ዓንቀጽ ዚመጽእ ቓል
እዩ። ሓዋርያኸ (ኸያዲ) እንታይ ኺገብር እዩ ዚኸይድ፧
ንዚብል ሕቶ፥ መልሱ፥ ወንጌል (ብስራት) ኂዙ፥ ንወንጌል
ኪሰብኽ እዩ ዚኸይድ ዚብል ይኸውን። እዚ ተልእኮ’ዚ ካብ
ቃል ክርስቶስ እዩ ዚምንጩ። ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ
ንሓዋርያቱ እንኪልእኾም ከምዚ በሎም፡- “ሑሩ ወመሀሩ
ኵሎ ኣሕዛበ ወእንዘ ታጠምቅዎሙ በሉ በስመ ኣብ ወወልድ
ወመንፈስ ቅዱስ” (“ኪዱ እሞ፥ ንዅሎም ኣሕዛብ ብስም
ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጥመቕኩምዎም ደቀ
መዛሙርተይ ግበርዎም።”) [ማቴ 28፡19] ጐይታ ንሓዋርያቱ
ወንጌል ኂዞም ኪኸዱ እዩ ልኢኽዎም። ተኸተልቲ ሓዋርያት
ዚኾኑ ጳጳሳት’ውን ኣብ ዝተላእክዎ ዅሉ ወንጌል ኂዞም
እዮም ዚኸዱ። ቤተ ክርስቲያን ንኽትዓብን ንኽትሰፍሕን ኣብ
ምሉእ ዓለም ብስራት ወንጌል ይእውጁ። በዚ’ውን ነቲ
ዝተዋህቦም ረዚን መዝነት ኣብ ተግባር የውዕልዎ። እቲ
ዜበስርዎ ወንጌል፥ ሠናይ ዘርኢ ኾይኑ ኣብ ልቢ ሰማዕቱ
ይዝራእ’ሞ ገሊኡ ሚእቲ፣

ገሊኡ ሱሳ፣ ገሊኡ ሠላሳ ይፈሪ። እምነት’ውን ብስብከተ
ወንጌል ፈሊሙ ኣብ ልቢ ምእመናን ይዓቢ።
እምነት ከም ተኽሊ እዩ። ይዝራእ፣ ብቋልያ
ይኸውን፣ ይዓቢ፣ ይዕምብብ፣ ኣብ መወዳእታ ድማ ይፈሪ።
ነዚ ናይ እምነት ዘርኢ ካብ ምዝራእ ክሳዕ ፍረ ናይ ምብጻሕ
ዓቢይ ኃላፍነት ኣብ ልዕሊ ተካእቲ ሓዋርያት ዝኾኑ ጳጳሳትና
ዝተነብረ እንኪኸውን፥ ኣብዚ ከቢድ ኃላፍነት’ዚ
ተሓጋገዝቶም ዝኾኑ ካህናትን ዲያቆናትን ኣብ ጐድኖም
ኮይኖም ይሕግዝዎምን ይድግፍዎምን። ወንጌል ኣብ ኵሉ
ምእንቲ ኪበጽሕ፥ ምእመናን’ውን ዓቢይ ተራ ይጻወቱ
እዮም። ካብ ብጸሎቶምን ብዝተኻእሎም ኵሉ ንጳጳሳትና ካብ
ምሕጋዝ ጀሚርካ፥ ክሳብ ብተግባር ወንጌል ኣብ ዘዘለውዎ
ናይ ምብሳር ኃላፍነት ኣለዎም።
ስለዚ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ መንግሥተኣብ ብኣካል
ኣብ መንጐና ተረኺቦም ኪበጽሑናን ኬበራትዑናን ንዝገበረ
ኣምላኽ እናኣመስገንና፥ ነቲ ከቢድ ኃላፍነቶም ብትብዓትን
ጽንዓትን ጼሮም ዚኽእሉሉ ጸጋ ንኪህቦም ንኣምላኽ
ክንልምነሎምን በተግባር’ውን “ኣጆኹም ምሳኹም ኣሎና”
ኽንብሎምን ይግብኣና። ካብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጀሚርና
ንዅሎም ጳጳሳት ሃገርናን ኣብ መላእ ዓለም ተዘርዮም ወንጌል
ኣብ ምብጻሕ ንዚርከቡ ኣቦታትና ጳጳሳትን ኣብ መዓልታዊ
ጸሎትና ንዘክሮም። ብዘይ ግብረ ክህነት ወንጌል ኣብ ኵሉ
ኪበጽሕ ኣሸጋሪ ክንዲ ዝኾነ’ውን ምእንቲ ጸዋዕታ ክህነት
ብትግሃት ንጸሊ። ከመይ ኣብ ክህነት ዘተጸውዑ ኣገልገልቲ
እንተ ደኣ ዘየለዉ፥ ኣቡናትን ጳጳሳትን ኪርከቡ ኣይከኣልን።
ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ እምነትን ስብከተ ወንጌልን
ሰበኽትን ዝበሎ ወትሩ ኽንዝክሮ ይግብኣና። “ብዛዕባኡ
ከይሰምዑኸ ከመይ ገይሮም ብእኡ ኺኣምኑ እዮም፧ ብዘይ
ሰባኺኸ ከመይ ገይሮም ኪሰምዑ እዮም፧ ... ሰበኽቲ እንተ
ዘይተላእኩኸ ከመይ ገይሮም ኪሰብኩ እዮም፧” (ሮሜ 10፡1415 ርአ) ናይዚ ዓቢ ተልእኾ ቀዳሞት ተግበርቲ ድማ ጳጳሳትና
እዮም።
ኣምላኽ ኪኸብርን ንዓና’ውን ኪሕሸናን፥ ልዑል
ኣምላኽና ነቦታትና ጳጳሳት ይባረኸልና፣ ይሓልወልና
ጸጋኡ’ውን ይሃበልና። ኣሜን።
ኣባ ኤፍሬም ዓንዶም

ኣስተንትኖ
ፍቕሪ
2093 እቲ ኣብ ፍቕሪ - ኣምላኽ ዚህሉ
እምነት፡ ንመለኮታዊ ፍቕሪ ብቕኑዕ ፍቕሪ
ንምምላሽ ንዝቐረበ መጸዋዕታን ግዴታን
ዚሓቊፍ እዩ። ልዕሊ ዅሉ ነገርን፡
ፍጥረትን ነኣኡን ምእንትኡን ኢልና
ንኣምላኽ ከነፍቅር፣ እቲ ቀዳማይ ትእዛዝ
የገድደና።
2094 ሓደ ሰብ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተጻይ ፍቕሪ ኣምላኽ ኪኃጥእ ይኽእል።

ዘይምግዳስ ኪበሃል ከሎ፣ ኣብ ልዕሊ መለኮታዊ ፍቕሪ
ሸለልትነት ምርኣይ፣ ወይ ብዛዕባኡ ከይተሓሰብ ኮነ ኢልካ
ምንጻግ እዩ። ነቲ መለኮታዊ ኂሩትን (ሕያውነት) ኃይልን
ከየሰተንተንካ ከምትተርፍ ዚገብረካ እዩ።

ሞሳ ዘይምምላስ፦ እዚ ኸኣ ነቲ መለኮታዊ ፍቕሪ ምቕባል
ዚኣቢ፣ ነቲ ፍቕሪ- ኣምላኽ ብፍቕሪ ንኸይትምልሸሉ
ዚገብረካ እዩ።

ዛሕሊ-መንፈስ፦ ንመለኮታዊ ፍቕሪ ዚበቅዕ ምላሽ ኣብ
ምሃብ ጥርጣረን ሸለልትነትን ምርኣይ እዩ። ነቲ ናይ ፍቕሪ
ድፍኢት ርእስኻ ንኸይተወፊ ዚግበር ምንጻግ ይገብረካ።

ትህኪት ወይ ሰንፍና-መንፈስ፦ እዚ ኸኣ ካብ ኣምላኽ
ንዚመጽእ ታሕጓስ ክሳብ ምንጻግ ዘብጸሓካ፣ በቲ መለኮታዊ
ኂሩትን ሠናያትን ከምትነጽግ ይገብረካ።
ንኣምላኽ ምጽላእ ካብ ትዕቢት ዝተበገሰ እዩ። ንፍቕሪ
ኣምላኽ ፈጺሙ ዚጻረር እዩ። ምኽንያቱ ኸኣ ነቲ ኂሩቱን
ሠናያቱን ዚነጽግ፤ ኃጢኣት ምግባር ዚኽልክል፡
መቕጻዕቲ`ውን ዜምጽእ እዩ ብዚብል መንፈስ ነኣኡ
(ንኣምላኽ) ክሳብ ምርጋም ዚደፍር።
መዝገበ ሃይማኖት

መደብ ቤተ ክርስትያን
ክቡራን ምእመናን እዚ ኣብ ታሕቲ ተሰሩዑ ዘሎ መደባት
መድኃኔ ዓለም ቤተ ክርስትያን ኣብ ዝጠዓመኩም መዓልትን
ሰዓታትን ክትሳተፉ ብትሕትና ንሓትት። ቦታ (East Acton
St.Aidan of Lindisfarne )
1. ካብ 6፡30 ድ፡ቀ- 9፡15 ድ፡ቀ ኩሉ ግዜ ሰሉስ ብመቑጸርያ
ዝጀመረ ናይ መጽናዕቲ ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ
ክርስትያን ስርዓተ ኑዛዜ ይወሃብ።
2. ካብ6፡30 ድ፡ቀ– 9፡15 ድ፡ቀ ኩሉ ግዜ
ሓሙስ ብመቑጸርያ ዝጀመረ ጸሎትን ትምህርትን መደብ
ሰርዓተ ኑዛዜ ኣሎና። ከምኡ`ውን መጀመርያ ወርሒ ናይ
ሓሙስ ሰርዓተ ቅዳሴ ኣሎና።
3. ካብ 6፡30 ድ፡ቀ-9፡15 ድ፡ቀ ኩሉ ግዜ ቀዳም ማኃበር
መዛምራን መድኃኔ ዓለም መዝሙር ልምምድን መጽናዕቲ
ቅዱስ መጽሓፍን (Our Lady of Fatima church white
city.)
4. ካብ ሰዓት 1.00 ድ፡ቀ ዝጅምር ኩሉ ጊዜ ሰንበት ስርዓተ
ቅዳሴ ክምዘሎ ነዘኻኽረኩም።

ሓበሬታ
ክቡራን ምእመናን ዝኾነ ጉዳይ ሃሊኩም ንኣባ ኤፍረም
ክትረኽቡሉ እትኽእሉ መዓልታትን ሰዓታትን አዝዚ
ዝሰዕብ’ዩ፡
ሰኑይ ክሳብ ረቡዕ 10:30 ቅ፣ቀ– 18፡00 ድ።ቅ
ዓርቢ 10፡30 ቅ፡ቀ– 18፡00 ድ፣ቀ
ቴለ ፦02087438315
ከምኡ`ውን ጻዊዕትኩም ክምልስሉ ኣብ ዘይክእልሉ እዋን
መልእኽትኹምን ምሉእ ስምኩምን ክትገድፉ ብትሕትና
ንሓትት።
ሰንበት ድሕሪ ስርዓተ ቅዳሴ ድማ ነዘን ኣስማተን ኣብ ታሕቲ
ተጠቒሰን ዘለዋ ኣሓትና ብምርካብ ጉዳይኩምን

መልእኽትኹምን ከተሳልጡ ትኸአሉ።
ሄለን በረኸት ፡ ዮዲት ብርሃነ
ለበዋ፥ ዝኾነ ይኹን መለክትቲ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ክንገረልኩም
አትደልይዎ አንተሃልይኩም ብውሕዱ ቅድሚ ሰሙን ንኣባ
ኤፍሬም ወይ ድማ ንሓደ ካብ ሸማገለ ክትሕብሩ ብትሕተና
ንላቦ። ሸማግለ ቤተ ክርስተያን።
ክቡራን ምእመናን ዝኾነ ኣባል መድኃኔ ዓለም
ኮይኑ፡ ኣብ ከባቢና እንፈልጦም ሕሙማት ክብጽሑ
ዘለዎም፡ ወይ`ውን ክሽምገሉ ዘለዎም፡ ብሓፈሻ ብኣገዳሲ
ጉዳይ ክብጹሑ ኣለዎም እንብሎም ምስ ዝህልዉ በዚ
መሰረት ንሽማግለ ቤተ ክርትስያን
መድኃኔ ዓለም
ክትሕብሩና ብምሕረት ኣምላኽ ንሓተኹም።
ዝኾነ ርእይቶ ወይ መንፈሳዊ ጽሑፍ ንሊፍለትና ዝምልከት
እንተኣለኩም በዚ ዝሰዕብ ኣድራሻ ሰደዱልና፥
eliasmg81@yahoo.com ወይ ከኣ
To Communication group
C/o Elias Mehari
36 Chandos road
N17 6HN
ኢልኩም ልኣኹልና። የቐንየልና።

