ናይ ቁርስና በረኸት
በስመአብ ወወሌዴ ወመንፈስ ቅደስ አሐደ አምሊክ አሜን

ሣሌሳይ ሰሙነ ሙኩራብ መጋቢት ፬/፳፻፫
ካብ ዒቢይ ጾም መበሌ ሥሌሳይ ሰንበት ምኩራብ ይበሃሌ። ጎይታና መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ
ምኩራብ ኣትዮ ዛመሃረለ ዔሇት እዩ።
"ቦአ ኢየሱስ ምኩራበ ኣይሁዴ" መዛሙር ዖምኩራብ "ጎይታና መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ
ምኩራበ ኣይሁዴ ኣተወ። ኣቀዴም ኣቢለ ወዱ ዒስርተ ክሌተ ዒመት እንከል ምስ ኣዱኡ ቅዴስት
ዴንግሌ ማርያምን ዮሴፍን ናይ ፋሲካ በዒሌ ንምኽባር መጺኦም ኔሮም። ንሰሇስተ መዒሌቲ ዴማ ብዙዔባ
ቅደሳን መጻሕፍት ነቶም ሉቃነ ካህናት ክሓቶምን ክምሌሰልም ከል ይግረሙ ከም ዛነበሩ ንርዲእ።
ለቃ 2፡46። ኣብዘ ናይ ሕጂ ጉዔዜኡ ግን ፍለይ እዩ ኔሩ ቅደሳን ሓዋርያት ኣኸቲለ ኣብቲ ቤተ መቅዯስ
ምስ በጽሐ ኣብዐርን ኣባጊዔን ረጋቢትን ዘሸጡ መሽረፍቲ ተቐሚጦም ረኸበ፡ ካብ ገመዴ ጭጉራፍ
ተቲዐ ምስተን ኣባጊዔን ኣብዐርን ንኹልም ካብ መቅዯስ ኣውጽኦም፡ ገንዖብ እቶም ሸረፍቲ'ውን ፋሕ
ኣበል፡ ንሰዯቃኦም ከኣ ገሌበጦ "ኢትረስዩ ቤተ አቡየ ቤተ ምስያጥ፡ ንቤት ኣቦይ ቤት ሸቐጥ
ኣይትግበርዎ በልም።" ዮሐ 2፡16። ጎይታና ብቅንኣት ናይታ ቅዴስቲ ቤቱ ዛገበሮ ዛገሌጽ እዩ።

ምስባክ
እስመ ቅንዏተ ቤትከ በሌዏኒ
ትእይርቶሙ ሇእሇ ይትዓየሩከ ወዴቀ ሊዔላየ
ወቀጻዔክዋ በጾም ሇነፍስየ መዛ 68፡9
ምንባባት
ቆሊ 2፡16‐23 ፡ ያዔ 2፡14‐26 ፡ ግ.ሐ 10፡1‐10 ፡ ዮሐ 2፡ 12‐25

መቅዯሰይ ፍርሑ ዖላ26:2
ቤተ መቅዯስ እግዘአብሔር ዛምስገነለ ንዔኡ ዛኣምኑ ምእመናን ስርዒተ ኣምሌኾኦም ዛፍጽሙለ ናይ
እግዘአብሔር ምሕረትን በረከትን ንዯቁ ዛዔዯሇለ ቤት እዩ። ዯቂ ሰብ ቤተመቅዯስ ሰሪሖም ሥርዒት ብዖሇዎ
መንገዱ ንፈጣሪኦም ንኸመስግኑ ዛኣዖዖ ዛመሃረ ሌዐሇ ባህሪ እግዘአብሔር እዩ። ሰማይ ፋኑ ምዴሪ ከአ መርገጺ
እግሩ ዛኾነት ኣብ ኩለ ዛርከብ እግዘአብሔር ነቶም ንዔኡ ዛግዛኡ ምእንቲ ክሕሌዎምን ክባርኾምን ስሇዛፈቀዯ
"ኣብ ሞንጎኹም ምእንቲ ክሓዴር መቅዯስ ስርሑሇይ" ኢለ ኣዘ። ዖጸ 25፡8
እግዘአብሔር ብዛዯሇዮን ብዛኣዖዜን መሰረት ኣብ ዖመናት ዛነበሩ ቅደሳን ንእግዘአብሔር ንስሙ መሕዯሪ
ዛኸውን ዯብተራ ኦሪት፡ መቅዯስ ኦሪትን ቤተክርስቲያንን ሰሪሖም ሥርዒት ኣምሌኾ ይፍጽሙ ኔሮም።
እግዘአብሔር ውን መሕዯሪ ምእንቲ ክኾኖ ኣብ ዖስርሖ መቅዯስ ክብሩ እንዲገሇጸ ገዛኡ ምቅዲስ ጥራሕ ዖይኮነ፡
ነቶም ብንጽህናን ብትሕትናን ኮይኖም ኣብ መሕዯሪኡ የገሌግለን ይግሌገለን ዛነበሩ በረኸትን ቃሌኪዲንን ሂብዎም
እዩ። ንኣብነት ነቲ ናይ መራኸቢ ዴንኳን እግዘአብሔር ከመይ ጌሩ ከምዛቀዯሶ ሉቀ ነብያት ሙሴ" እቲ መሕዯሪ
ምስተተኽሇ እቲ ዯበና ነቲ ናይ ምስክር ዴንኳን ሸፊንዎ ካብ ምሸት ጀሚሩ ከኣ ክሳዔ ንግሆ ኣብ ሌዔሉ'ቲ መሕዯሪ
ከም ሓዊ ይመስሌ ነበረ። ኩለ ግዚ ከኣ ከምኡ ነበረ፡ ብመዒሌትን ብሇይትን ብኣምሳሇ ሓዊ ይሽፍኖ ነበረ።" ኢለ
ገሉጽዎ እዩ። ዖሁ 9፡15—17 ።
እግዘአብሔር ብበረኸት፡ ብምሕረትን ርህራሄን ተገሉጹ በዯሌ ናይቲ ህዛቢ ይቕረ ናብ ዛብሇለ ናብ ቤተመቕዯስ
እቶም ህዛቢ ክመጹ ከሇዉ ብዙዔባ ክገብርዎ ዛግባእ ኣቀራርባ " መቕዯሰይ ፍርሑ ኣነ እግዘአብሔር እየ።" ኢለ
ኣጠንቂቑ እዩ። ነቶም ኣብ ሓዱስ ኪዲን እንርከብ ምእመናን'ውን ጎይታናን መዴሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ
ብናይ ኤርትራ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቅዴሥት ሥሊሴ ቤተክርስቲያን ሳንሆዖ ካሉፎርንያ ዛተዲሇወ ፳፻፫ዒ.ም 2011 ዒ.ም Page
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ብኣምሊኽነቱ ንዛኣመንና ቃለ እንመሃረለ፡ ጸልት እንጽሌየለ፡ ሃብተ ወሌዴ ስመ ክርስትና እንቕበሇለን ሥጋኡ
በሉዔና ዯሙ ሰቲና ምስኡ እንዋሃዯለ ቤተክርስቲያን ብክዔወተ ዯሙ ቀዱሱ ሂቡና እዩ። ኣብ መዋእሇ
ስብከቱ'ውን ኣብ ዖመነ ኦሪት ንንጉሥ ሰልሞን "........ ጸልትካ ሰሚዏዮ ኣሇኹ፡ ነዘ ስፍራ ንርእሰይ ንቤተ
መስዋእቲ መሪጸ ኣሇኹ..... ሕጂ ከኣ ኣብዘ ቦታ ንዛጽሇይ ጸልት ኣዔይንተይ ቋሕ ክብሊ እየን፡ ኣእዙነይ'ውን ክሰምዒ
እየን። ሕጂ'ውን ስመይ ንዖሌዒሇም ኣብኡ ምእንቲ ክነብር ገዙ መሪጸ ኣሇኹ። ኣዔይንተይን ሌበይን ኣብኣ ክኾና
እየን። ብምባሌ መሕዯሪኡ ምእንቲ ክኸውን ንዛቀዯሶ ገዛኡ ዖይግባእ ስራሕ ክሰርሕለ ምስ ረኣየ ተቆጥዏ። " ኣብ
መቅዯስ ኣትዩ'ውን ነቶም ኣብ ቤተመቅዯስ ዛሸጡን ዛሻየጡን ከውጽእ ጀመረ። ሰዯቓ ሸረፍትን መንበር ሸየጥት
ርግብን ዯንከሇ። ሓዯ'ኳ ኣቕሓ ጸይሩ በታ ቤተመቅዯስ ኪሓሌፍ ኣይፈቐዯን እሞ፡ ቤተይ ንኹልም ኣህዙብ ቤት
ጸልት ትብሃሌ ጽሑፍ ድይኮነን፤ ንሳኻትኩም ግና በዒቲ ጎሓለት ገበርኩምዋ፡ ኢለ መሃሮም።" ማር 11፡15—18።
ካብ ተግሳጽ ናይ ጎይታናን መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንመሃሮ ነገር ኣቐዱሙ " መቕዯሰይ ፍርሑ" ኢለ
ንዛኣዖዖና ዔሽሽ ኢሌና ቤተ መቕዯስ ናይ ወረ፡ ሓሜት ትዔቢትን ናይ ዔዲጋ ቦታን እንተዴኣ ጌርናዮ መዒቱ ከውርዴ
እዩ፡ በረከቱ'ውን ክኸሌኣና እዩ። ኣዑንቱ ንኸይሪኣና ኣእዙኑ'ውን ነኸይሰምዒ ካባና ከርሕቕ እዩ። ስሇዘ
እግዘአብሔር መሕዯሪኡ ናብ ዛገበሮ መቕዯስ ክንከይዴ ከሇና እግዘአብሔር ብፍቕሪ፡ ብምሕረት ምእንቲ
ክቕበሇና ናብ መቕዯሱ (ቤተክርስቲያን) መምጽኢና ንምንታይ ምዃኑ ክንፈሌጥ ይግባእ።
ሓዯ ኣማኒ ናብ ቤተክርስቲያን ዛመጽእ ነገረ ሃይማኖት ክመሃር፡ ናብ ፈጣሪኡ ክጽሉ፡ ሰሇ ሓጢኣቱ ንስሓ ክኣቱ
ቅደስ ቁርባን ክቕበሌ ኣብ ክብረ በዒሊት ማህላት ንኽቀውም እዩ። ብኸምዘ መንገዱ ብፍቓዯ እግዘአብሔርን ካብ
ናይ ሥጋ ፍቃዴ ገሊ 5፡ 19—22። ተኸሌኪሌና ኣብ ቤተክርስቲያን ምስ እንርከብ እግዘአብሔር ንዯቂ ሰባት ዛሃቦ
ቃሌኪዲን ኩለ ክፍጽመሌና እዩ። ዖላ 26፡ 11—13። ጎይታና " ክሌተ ብስመይ ኣብ ዛተኣከቡለ ኣብኡ ኣብ
መንጎኦም ክርከብ እየ።" ኢለ ዛመሃረ'ውን ስሙ ኣኽቢሮም ስሇ እግዘአብሔር ኢልም ሽሙ ኣብ ዛምስገነለ
ቤተክርስቲያን ብፍቕሪ ንሰናይ ግብሪ(ዔሊማ) ንዛእከቡ ዛምሌከት እዩ። ማቴ 18፡20
ዋሊ'ኳ ክብሪ ቤተመቅዯስ ከምቲ ኣብ ሊዔሉ ዛተገሌጸ እኳ እንተኾነ ፍርሑ ከምዖይተባህሇ ዛዲፈሩ፡ ነቲ ኣኽብርዎ
ዛተባህሇ ከዋርደ ዛዯሌዩ፡ ነቲ ብቅዴስና ቅረቡ ዛተባህሇ ዔሽሽ ኢልም ብንስሓ ብዖይተሓዯሰ ህይወት ከራኽሱ
ዛዯሌዩ፡ ሓዴ ሓዯ ኣብ ውሽጢ ዛርከቡ ዖይፈሊጣትን ናይ ዯገ መናፍቃንን ኣሇዉ። ስሇዘ ከኣ ሰብን መሊእኽትን
ብሓዯ ኣብ ዖመስግኑሊ ኣብ ቤተክርስቲያን ውሽጢ ካብ መቅዯስ ክሳዔ ቅኔ ማህላት፡ ካብ ካህን ክሳዔ ምእመን
ዔሊሌ ዖዔሌለ፡ ንሓዎም ዛሓምዩ፡ በቲ ዖይፈሌጥ ዖሊግጹ፡ ፍለጥ ሕማም ወይ ዴኻም( እርጋን) ዖይብልም ኣብ ጊዚ
ጸልትን ቅዲሴን ኮፍ ዛብለ፡ ዛዴቅሱ ኣሇዉ። ካብ ቤተ መቅዯስ ወጻኢ'ውን ኣብ ቀጽሪ ቤተክርስቲያን ዛግበሩ ሓዯ
ሓዯ ጌጋታት ኣሇው። ንኣብነት ሓዯ ሓዯ ሰባት ንክመሃሩ፡ ንክጽሌዩ ዖይኮነስ ምስ መሓቶም ንክራኸቡ ዛመጹ
ኣሇው።
ኣብ ቤተክርስቲያን ንዛተባእሰ ምዔራቕ ግቡእ እዩ። እንተኾነ ግን ሰብ ሓዲር ዖፋትሑ፡ ኣብ ወገንነት ዛተመርኮሰ
ንወዱ ዒዯይ ንወዱ ሩባይ ብዛብሌ ፍርዱ ዛዔምጹ ምህሊው ጥራይ ዖይኮነስ ኣብ ጊዚ ሽምግሌና ካብ መጠን ንሊዔሉ
ብዛኾነ ዴምጺ ዒውዒውታ ነቶም ኣብ ቀጽሪ ዛጽሌዩ ዛርብሹ'ውን ኣይሰኣኑን እዩም። እግዘአብሔር ዛኣዖዖና ግን
ነቲ ንሱ ዖኽበሮን ዛቐዯሶን ንኽነኽብር " መቕዯሰይ ፍርሑ ኣነ እግዘአብሔር እየ" ኢለ እዮ።
ብኻሌእ ወገን ከኣ ክብሪ ቤተመቕዯስ ንኸይፈሌጡ ሌቦናኦም ዛተሰወሮም ነቲ እግዘብሔር ስርሑ ኢለ ንዖስርሖ፡
ንዖኽበሮ መቕዯስ ዖቃሌለ መናፍቃን ኣሇው። ክሕዯቶም ንኸስፋሕፍሑ ክጥዔሞም ቤተመቕዯስ ከምዖየዴሉ
ሰብነትና ናይ እግዘአብሔር ቤተመቕዯስ ከምዛኾነ ኣስተምሂሮም ንህዛቢ የሰናኽለ። ብርግጽ ብቅኑዔ ሃይማኖትን
ብሠናይ ምግባርን ዛጸንዏ ምእመን ናይ እግዘአብሔር ቤተመቕዯስ እኳ እንተኾነ ሥርዒተ ኣምሌኾ እንፍጽመለ
ቤተመቕዯስ ጎይታናን መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ባሪኹ ሂቡና እዩ።
ብመጀመሪያ ጎይታና መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መምጽኢኡ ንኦሪት ክስዔር ዖይኮነስ ብሓዱስ ፍጹም ክገብሮ
ከምዛኾነ " ኣነ ሕግን ነቢያትን ክስዔር ዛመጻእኩ ኣይምሰሌኩም ክፍጽሞም ዯኣ እምበር" ማቴ 5፡17። ኢለ
ኣምሂሩና እዩ። ብመሰረት ትምህርቱ ከኣ ነቲ ናይ ዔዲጋ ቦታ ኮይኑ ዛነበረ ቤተመቕዯስ ኣጽርዩ ነቶም ኣብ ገዛኡ
ክኾኑ ዖይግብኦም ሰጒጉ" ቤተይ ንኹልም ኣህዙብ ቤት ጸልት ትብሃሌ" ኢለ ክብራ ገሉጹ እዩ። እቲ ቀዯም
ብዒምዯ ዯበና ይግሇጸለ ዛነበረ ኣብ ሓዱስ ኪዲን ከኣ ክቡር ዯሙን ቅደስ ሥጋኡን እናተፈተተለ ክነብር እዩ።
ጎይታናን መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሃርምዎ፡ ክጸርፍዎ ከሇው ኣይተዙረበን፡ ባሪኹን ቀዱሱን መሕዯሪኡ ዛገበራ
ቤተመቕዯስ ምስተዯፍረት ግን ጭጉራፍ ተቲዐ ነቶም ዛዯፈርዋ ካብ ቤት መቕዯስ ኣውጺእዎም። ልሚ'ውን
ብዴፍረት ብንዔቀት ንቤተመቅዯስ ዛርእዩ ብንስሓ እንተዖይተመሉሶም ናይ እግዘአብሔር ቁጠዒ ኣብኦም
ክትወርዴ እያ። ዮሓ 2፡13—18። እዜም መናፍቃን " ንእግዘአብሔር ንምጽራፍ ስሙን መሕዯሪኡን (ቤተ መቅዯስ
ዴንግሌ ማርያም ቅደሳን) ነቶም ኣብ ሰማይ ዛሓዴሩ (መሊእኽቲ) ክጻረፍ ኣፉ ከፈተ" ተባሂለ ናይ ዛተገሌጸ ቃሌ
ጸረግቲ መንገዱ እዩም። ራእ 13፡6
ከምዘ ልሚ እንርእዮ ዖሇና ኣብ ዖመነ ኦሪት ነቲ" መቕዯሰይ ፍርሑ" ዛበል ቃሌ ስዑሮም ኣብ ቤተ መቅዯስ
ክገብርዎ ዖይግባእ ብምስርሖም ዛተቀዖፉ ኔሮም። ናዲብን ኣቢሁን ዛተባህለ ዯቂ ኣሮን ንዔጣን መዔጠኒ ዖገሌግሌ
ብናይ ኤርትራ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቅዴሥት ሥሊሴ ቤተክርስቲያን ሳንሆዖ ካሉፎርንያ ዛተዲሇወ ፳፻፫ዒ.ም 2011 ዒ.ም Page
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ፍሕሚ ካብ ዖይግባእ ቦታ ኣምጺኦም ኣብ ጽንሃሆም ብምግባሮም ሓዊ ካብ እግዘአብሔር መጺኡ በሌዕም። ዖላ
10፡1—11
ከምኡ'ውን ዯቂ ቆራሕ እራኤሊውያን ብምዃኖም ጥራይ ተመኪሖም ንሕና'ውን ክህነት ይግብኣና እዩ፡ ከም ኣሮን
ጽንሃ ሒዛና ናይ ዔጣን መሳዋእቲ( ማዔጠንት) ከነቅርብ ይግባኣና እዩ ብምባሌ ንሙሴ ስሇዛተሃሊሇኽዎ እታ
ዛረገጽዋ መሬት ተኸፊታ ምስ ህይወቶም ውሒጣቶም። ዖሁ 16፡1—35። እዘ'ውን ትዔቢት ዖምጸኦ መዖዛ እዩ።
ኣብዘ'ዘ ዖሇናዮ ዖመን'ውን ንክህነት ብገንዖብ፡ ዉሩያት ሃብታማት ስሇዛኾኑ፡ ዯቂ ካህናት ስሇዛኾኑ ጥራይ
ከይተማህሩ ካህናት ክኾኑ ዛዯሌዩ ኣሇው።" ክህነት ንዯቂ ኣንስትዮ ይግባእ እዩ" ኢልም ኣብ ሃገራት ምዔራብ
ዛነብሑ ዖሇዉ ኣብዘ ሕጂ ግዚ ብመገዱ ዯቂ ቆራሕ ዛጓዒ እዮም። ኣባና'ውን ኣብ ቤተክርስቲያን ብትዔቢት
ወይ ብዖይፍሊጥ ብፍሊይ ኣብ ግዚ ቅዲሴ ከምቲ ዛዯሌይዎ ክሓጽር ከም ዖሇዎ ዛዙረቡ ውሑዲት ኣይኮኑን፡፡
እዘ ጥራይ ዖይኮነ ዯቂ ካህን ኤሉ ኣቡኦም ምስ ኣረገ ናብቲ መራኸቢ ዴንኳን እቲ ህዛቢ ዖምጽኦ መሥዋእቲ ከም
ዴሊዮም ንውሌቃዊ ረብሓኦም ምውዒሌ ጥራይ ዖይኮነ ምስተን ኣብ ኣፍዯገ ዴንኳን ዖገሌግሊ ዯቂ ኣንስትዮ
ብፍቃዴ ስጋ ወዱቆም። በዘ እግዘአብሔር ተቆጢዐ ክሌቲኦም ዯቂ ኤሉ ከምዛሞቱ ታቦተ ጽዮን ከምእትማረኽ
ኤሉ ከምዛመውት ጌሩ። 1ሳሙ 2፡12—34 ፡ 3፡12—14። ልሚ'ኸ ብዛረኸብክዎ ዔዴሌ ብዖሇዎም ፍለይ ቅርበት
ንቤተመቅዯስ ንናይ ቤተመቅዯስ ንዋየ ቅደሳት ከም ውሌቃዊ ንብረቶም ዛጥቀሙ፡ ኣብ ቀጽሪ ቤተክርስቲያን
ክጽሌዮ ካብ ሓጢኣቶም ክገሊገለ ንዛመጹ ምእመናን ዖሰናኽለ፡ ካብ ጥዋፍ ክሳብ ጽሊት ዛሰርቁ ፈሪሃ
እግዘአብሔር ካብ ሌቦም ዛረሓቀ ብሓት ኣሇዉ።
ንቤተ መቅዯስ ምዴፋር፡ ምቅሊሌ ነቲ ዖኽበሮ እግዘአብሔር ምዴፋር እዩ። እግዘአብሔር ከኣ ንትሑታት ሌዔሌ
ዖብሌ ንዔቡያት ዖዋርዴ ንኩለ ከከም ግብሩ ዛፈዱ(ኩልም ትሑታትን ዔቡያትን) ኣብ ኢደ ትሑዙት እዮም። ስሇዘ
ከምቲ እግዘአብሔር ዛእዛዖና መሰረት ብፍቕሪ ብትሕትና ኮይና ንመቕዯሱ ብውሽጥን ብዯገን ነኽብር።
ቅደስ ዲዊት " ኦ ጎይታይ ንቤትካ ንዖሌኣሇም ቅዴስና ይግባእ" ኢለ ከምዛተዙረበና ናብ ቤተ መቕዯስ
(ቤተክርስቲያን) ክንከይዴ ከሇና "ኣብ መቅዯስካ ኃይሌኻን ክብርኻን ክርኢ ሃረር እብሌ ኣልኹ" ንበሌ። መዛ
63፡2። ንጉሥ ሰልሞን " ናብ ቤት እግዘአብሔር ክትኣቱ ከሇኻ እግርኻ ሓለ" ከም ዛበል ኣብ ቤተክርስቲያን ካብ
ምጉያይ ብሌቦናና ፍቃዯ ሥጋ ካብ ምሕሳብ ክንቁጠብ ይግባእ ።
ከምኡ'ውን ቅደሳን ኣበው" ሓዯ'ኳ ኣብ ውሽጢ ቤተክርስቲያን ፈጺሙ ኣይዙረብ ( ኣብ ቤተክርስቲያን ክዛረብ
ዛየብለ ዖይረብሕ ዖረባ) ቤተ እግዘአብሔር ናይ ነገር ቦታ ኣይኮነትን እሞ ምስ ፍርሃት ናይ ጸልት ቦታ ዯኣ
እምበር፡ ኣብ ቤተክርስቲያን ዛዙረብ( ዋዙ ፈዙዙ ፡ ሓሜት፡ ጸርፊ) ይውጻእ( ይሰዯዴ)። ኣብቲ እዋን ሥጋወዯሙ
ኣይቀበሌ" ኢልም ሥርዒት ዛሰርዐሌና ብእምነት ዯቆም ዛኾንና ንሕና ነቲ መቅዯሰይ ፍርሑ ዛበል ትእዙዛ
ሥዑርና ብነፍስን ብሥጋን ንኸይንጉዲእ እዩ። ፍት.ነገ 12፡476
ቅዴስና ግርማን ናብ ዛተመሌአት ቤተክርስቲያን ክንቅዴስ ኮነ ከነቀዯስ፡ ማህላት ክንቀውም፡ ኪዲን ከነብጽሕ፡
ክንመሃር ኮነ ክንምህር ክንከይዴ ከሇና ኣፍዯጊኡ ክፉት ስሇዛኾነ ጥራይ ህሩግ ኢሌና ምእታው፡ ኣብ ቅዴሚ
መንበረ ታቦት ብትዔቢት ኴንና ዯው ክንብሌ ኣይግባእን።
ናብ ሌቦናና ተመሉስና" ናብ መቕዯስካ ምእታወይ ዴፍረት ኣይኹን ብብዛሒ ምሕረትካ እምበር። በቶም ንቤትካ
ዛሕሌው ምስጋናን ሌመናን ብዖዔርጉ መሊእኽቲ ብሓጥያተይ ካብ ምቅዙፍ ሰውረኒ።" ክንብሌ ይግባእ።
ብተወሳኺ'ውን ነቲ ኣብ ሌዔሉ ካህን ኤሉ ዛተፈጸመ ከነስተወዔል ይግባእ። ኤሉ ነቲ ዯቁ ኣብ ሌዔሉ ቤተመቕዯስን
ኣብ ሌዔሉ'ቲ ህዛብን ዛሰርሕዎ ግፍዑ ሰሚዐ እዩ። ሰሚዐ ግን ከምግቡእ ንዯቁ ኣይገሰጸን ንዯቁ ፈሪሕዎም ካብ
ፍቕረ እግዘአብሔር ናይ ዯቁ ፍቕሪ በሉጽዎ። በዘ ከኣ " ሓጥያት ናይ ቤት ኤሉ ብመሥዋእትን ቁርባንን
ንዖሌዒሇም ንከይስረየለ ምሒሇ ኣሇኹ።" 1ሳሙ 3፡14። ኣብ ዖመንና'ውን መናፍቃን ቆርበት በጊዔ ተኸዱኖም ናብ
ቤተክርስቲያን ምስ ኣተዉ ኣብ ቤተክርስቲያን ብዴፍረት ናይ ነቐፌታ ዴምጺ ከስምዐ፡ ናይ ክሕዯት ሕንዘ
ክዖርኡ፡ ንምእመናን ካብ ቤተክርስቲያን ከውጽኡ እናረኣና፡ ሥጋዊ ጥቅምና ከይተርፈና፡ ዛምዴና ከይፈርሰና
መከራ ከይረኽበና ፈሪሕና ከም ዖይረኣና እንተዲኣኴንና፡ ኣብ ንኸነገሌግል ሥሌጣን ካብ ዛሃበና እግዘአብሔር
ንሊዔሉ ንሰባት ብምፍራሕና ናይ ኤሉ ዔዴሌ ክገጥመና እዩ።
ስሇዘ ኣብታ እግዘአብሔር ኣምሊኽ ዖዲሇወሌና ሰማያዊት መቕዯሱ ምስ ቅደሳን ንዖሌዒሇም እናመስገንናዮ ምእንቲ
ክንነብር ልሚ ነዙ ኣብ ምዴሪ ዛተዋህበትና ቤተመቕዯስ ምስ እነኽብር፡ ናብኣ ክንኣቱ ከሇና" እመቦ ነኪር
እምትእዙ ሇኢየሱስ ይተከሊዔ..... ነጽሩ ነፍስክሙ፡ ወአንጽሑ ነፍስተክሙ፡ ጎይታና ካብ ዛኣዖዜ ትእዙዛ ዛወጸ
እንተል ይከሌከሌ...... ርእስኹም መርምሩ፡ መርሚርኩም ካብ ሓጥያት ንጹህ ግበሩ።" ዛብሌ ቃሌ
ነስተውዔሌ።(ቅዲሴ እግዘእ)
ንዖኽብርዎ ዖኽብር እግዘአብሔር መቕዯሱ ንክነኽብር የብቅዒና። ናይ ኣዳና ቅዴስት ዴንግሌ ማርያም ኣማሊዴነት
ናይ ጻዴቃን ሰማእታት ተራዲእነት ኣይፈሇየና።
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