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                                      ታህሳስ 29 ቀን 2003 ዓ.ም 

   

   በስመ አብ ወወሌዴ ወመንፈስ ቅደስ ፩ አምሊክ  

   አሜን  

      በአምሊካችንና በመዴኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሌዯት፤ ከዓመተ ፍዲ ወዯ ዓመተ 

ምሕረት የተሸጋገራችሁ ፤ ሇአባታችን ሇአዲም የተሰጠው ተስፋ የተፈጸመሊችሁ ፤ በክርስቶስ 

ክርስቲያን የተሰኛችሁ ፤ አባቶቼና እናቶቼ ወዴሞቼና እኅቶቼ ፤ በአጠቃሊይ በአሇንበት አገር 

በሰሜን አሜሪካና በሀገራችን በኢትዮጵያ በመሊው ዓሇም ሇምትገኙ ወገኖቼ በሙለ ከሰማየ 

ሰማያት የወረዯው ከቅዴስተ ቅደሳን ከዴንግሌ ማርያም የተወሇዯው ጌታችንና አምሊካችን 

መዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ  ምስጋና ይግባውና ፤ እንኳን  ሇበዓሇ ሌዯቱ በሰሊምና 

በረዴኤት ጠብቆ አዯርሳችሁ ፤ በማሇት የእንኳን አዯረሳችሁ መንፈሳዊ መሌእክቴን በዱሲና 

አካባቢው ሀገረ ስብከት ስም ሳቀርብ በታሊቅ አክብሮት ነው። 

   “ወበጽሑ ውስተ ኢየሩሳላም እንዘ ይብለ አይቴ ሀል ዘተወሌዯ ንጉሠ አይሁዴ” 

   የተወሇዯው  የአይሁዴ ንጉስ ወዳት አሇ እያለ ኢየሩሳላም ዯረሱ፡፡ ማቴ ፪ ፡ ፪ 

      የጌታችንና የአምሊካችን የመዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሌዯት በሞት ጥሊ ስር ሇወዯቀው  

ሇሰው ሌጅ  ዴኅነት ትንቢት የተነገረሇት ፤ ዘመን የተቆጠረሇት ፤ ቃሌ ኪዲን  የተገባሇት ነው። 

እንዯ እንግዲ ዯራሽ አይዯሇም፡፡ ትንቢቱ ተፈጽሞ ሇማየት የሰው ሌጅ ወዯቀዯመ  ክብሩ 

ተመሌሶ ፈጣሪውን ከመሊእክት  ጋር እያመሰገነ  በዯስታ እንዱኖር  በመመኘት ብዙ ነቢያት 

ጻዴቃን ዴምጻቸውን ከፍ አዴርገው  የጮሁበትም ነው። በመሆኑም ርቆ የነበረው ዘመን ቀርቦ 

ትንቢቱ ተፈጽሞ  መዴኃኔዓሇም ክርስቶስ በቤተሌሔም ትንቢት ከተነገረሊት  ሇእናትነት 

ከተመረጠችው  ከዴንግሌ ማርያም በተወሇዯ ጊዜ ከተሥፋው ባሇቤቶች ከአይሁዴ  እና 

ከንጉሱ ከሄሮዴስ  ይሌቅ ቀዴመው የሰሙትና የተረደት  በኢየሩሳላምም  የተገኙት ከሩቅ 

ምሥራቅ በኮከብ ተመርተው እጅ መንሻውን ይዘው የአይሁዴ ንጉስ ወዳት አሇ ሌንሰግዴሇት 

መጥተናሌና በማሇት የክርስቶስን መወሇዴ ሇንጉሱ ያረደት ሰባሰገሌ ነበሩ። ይህም ማሇት 

የክርስቶስ ሌዯት በአስተሳሰባቸው ዯካማ ሇነበሩት ሇንጉሥ ሄሮዴስና ሇመሰልቹ  መርድ ሲሆን 

በተስፋ ሲጠባበቁ ሇነበሩት ሇእረኞቹና ሇመሰልቻቸው ዯግሞ ብሥራት ነበረ። ህሉናው 

በፈሊጭ ቆራጭነት የዯነዯነውና ምዴራዊነቱን ረስቶ ራሱን በአሌሞት ባየነት ያታሇሇው ፤ ንጉሥ 
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ሄሮዴስ የክርስቶስን መወሇዴ ሲሰማ “ዯነገጠ ኢየሩሳላምም ሁለ ከእርሱ ጋር” ሰብአ ሰገሌ 

የተወሇዯው የአይሁዴ ንጉሥ ወዳት ነው? የሚሌ ጥያቄ ሲአቀርቡ ቅዴመ ዓሇም ከአብ ያሇ 

እናት ዴኅረ ዓሇም ከቅዴስተ ቅደሳን ከዴንግሌ ማርያም ያሇአባት  የተወሇዯው  ጌታችንና 

አምሊካችን መዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ  ንጉሠ ሰማያት ወምዴር መሆኑን አውቀውና 

አምነው ሉሰግደሇት ፤ እጅ መንሻ ወርቅና እጣን ከርቤም ሉአቀርቡሇት ነበር። ምኞታቸውም 

ተፈጽሞሊቸው ወርቁን ሇመንግሥቱ እጣኑን ሇክህነቱ ከርቤውን ሇሞቱ በቤተሌሔም ተገኝተው 

ከስግዯትና ከምስጋና ጋር ሇአምሊካቸውና ሇንጉሣቸው አቀረቡ። በተቃራኒው ሇሰማያዊ ክብር 

ያሌታዯሇው ሄሮዴስ ሰብአ ሰገሌን “ሂደ ስሇሕጻኑ በጥንቃቄ መርምሩ ባገኛችሁትም ጊዜ እኔ 

ዯግሞ መጥቼ እንዴሰግዴሇት ንገሩኝ አሊቸው” የሄሮዴስ ፍሇጋና ምርምር ሉሰግዴሇት ወይም 

እጅ መንሻ ሉአቀርብሇት አሌነበረም። የጌታ መሌአክ ሇዮሴፍ በህሌም እንዯነገረው  “ሄሮዴስ 

ሕጻኑን ሉገዴሇው ይፈሌገዋሌና ተነሣ” ሲሌ  ከንቱ ምኞቱንና ሀሳቡን ዴብቅ ዓሊማውን 

ማንነቱን የእግዚአብሔር መሌአክ ቢገሌጥበትም ሰብአ ሰገሌም እንዯተሳሇቁበት ቢረዲም 

ከአሰበው ክፉ ሀሳብ አሌተመሇሰም። “በቤተሌሔምና በአውራጃዋ የነበሩትን ሁሇት አመት 

የሆናቸውን ከዚያም የሚያንሱትን ሕጻናት ሁለ አስገዯሇ”። ይሁን እንጂ ምዴራዊ  ዯካማ 

ነበርና ሞት ገዛው ሞኞቱም ከንቱ ሆነ። በእሱ ምክንያት የተሰዯደት  ከስዯት ተመሇሱ እሱ ግን 

የሁሇት ዓሇም ስዯተኛ  ሆነ። የክፉ ሰው መጨረሻው ይህው ነውና። 

        የታዯለት እረኞች ዯግሞ ከመሊእክት ጋር “ክብር ሇእግዚአብሔር በአርያም ይሁን 

ሰሊምም በምዴር ሇሰውም በጎ ፈቃዴ አለ” የመወሇደን ብሥራት ከመሊእክት ሰሙ ፤  

በአንዴነትም  ዘመሩ እግዚአብሔር የገሇጠሊቸውንም ሇማየት እስከ ቤተሌሔም ገሰገሱ። 

በእርግጥም እንዯተነገራቸው “ማርያምንና ዮሴፍን ሕጻኑንም በግርግም ተኝቶ አገኙ”።  

         ወገኖቼ  ቅደስ መጽሐፍ ከዚህ በሊይ በተገሇጸው መሌአኩ እንዲስተማረን “የአይሁዴ 

ንጉሥ ወዳት አሇ” የሚሇዉን ጥያቄ ሇጽዴቅም ሇኵነኔም ሇበጎም ሇክፉም ተጠቅመውበታሌ። 

ሐዋርያው ቅደስ ጳውልስ ሇኤፌሶን ሰዎች በጻፈው መሌእክቱ ምዕ ፭ ፡ ፬ “የሚያሳፍር ነገርም 

የስንፍና ንግግርም ወይም ዋዛ የማይገቡ ናቸውና አይሁኑ ፤ ይሌቁን ምስጋና እንጂ” ይሊሌ። 

ሄሮዴስና መሰልቹ  ከሚያሳፍር ነገር ከዋዛ ፈዛዛ ከስንፍና ሇመራቅ ጨርሶ ባሇመሞከራቸው 

አሊዋቂነታቸውንና ስንፍናቸውን  አጉሌተው  አሳይተዋሌ። በእርግጥም  የስንፍና ንግግር 

ያሳፍራሌ ፤ ዋዘኛነትም ፈጽሞ የማይገባ ነው። አሳፋሪ ነገርና ስንፍና ባይጠናወታቸው  

አስተሳሰባቸው ባይዯክም  በቤተሌሔም የተወሇዯው ከዘመናት በፊት የነበረ ዘመናትን አሳሌፎ 

የሚኖር  የሚታየውንና  የማይታየውን  የፈጠረ  የሁለ ገዢ የሁለ ባሇቤት መሆኑን አምነው  

እንዯ ሰብአ ሰገሌ በሰገደ በገበሩ ፤ እንዯረኞቹ ከመሊእክቱ ጋር ባመሰገኑ ነበር። ነገር ግን 

ከምስጋና ይሌቅ የማይረባ ነገር ማረካቸው። በመሆኑም በአሳፋሪ ንግግራቸው በስንፍና 

ጠባያቸው በዯካማ አስተሳሰባቸው  በምሳላነት  ሲጠቀሱ ይኖራለ።  
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         በላሊ መሌኩ ከስንፍና ተሊቀዉ ከአሳፋሪ ንግግር አንዯበታቸውን ከሌከሇው እንዯ ሰብአ 

ሰገሌ እና እንዯእረኞቹ  ከአምሊካቸው ጋር የሚገናኙበትን መንገዴ ሇሚሹ ሁለ “በበጎ ሥራ 

በመጽናት ምስጋናና ክብርን የማይጠፋንም ሕይወት ሇሚፈሌጉ የዘሇዓሇምን ሕይወት 

ይሰጣቸዋሌ” በማሇት በሮሜ ፪ ፡ ፯ ቅደስ ጳውልስ እንዯተናገረው ፤  ሰብአ ሰገሌና እረኞቹ 

በበጎ ሥራ በመጽናት በአዯረጉት ጉዞ በገበሩት አሥራትና በአቀረቡት ምስጋና በምሳላነት 

ተጠቅሰዋሌ ፤ የዘሇዓሇምንም ሕይወት ወርሰዋሌ። ምንጊዜም እግዚአብሔርን የሚፈሌጉና 

ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖሩ ከበጎ ሥራ አይሇዩም አስተሳሰባቸውም ሰማያዊ ነው።

አንዯበታቸውም ሰሊማዊ ነው። ክፉ ዘር አይዘሩም። ከመከራ ሉታዯጋቸው  የመጣሊቸውን 

አምሊካቸውን  ይቅርና ጠሊታቸውን አያሳዴደም፡፡        

         ስሇዚህ ወገኖቼ የሁለንም ታሪክ ከዚህ በሊይ ሰምተነዋሌ በሰማነውና በአወቅነውም 

ታሪክ እንዯየዘርፉ ተዯስተናሌ አንዴም አዝነናሌ። ስሇሆነም  እንዯአበው ብሂሌ ታሪክ 

መስተዋት ነውና ራሳችንን በሰብአ ሰገሌና በእረኞች ፤ በንጉሡ ሄሮዴስና በመሰልቹ 

መስተዋትነት እንዴናይ ግዴ ይሇናሌ። እንዯሚታወቀው  መስተዋት የሆነውን ነገር ሇማሳየት 

አይፈራም። ይለኝታም የሇዉም። ማንነታችንን አንብቦ ሰብአ ሰገሌን ወይም  በብሥራተ 

መሌአክ የተበሰሩትን ፤ በሌዩ ብርሃን የተከበቡትን ፤ ከሰማያውያን ጋር የዘመሩትን ፤ በዯስታ 

ተመሌተው እየዘሇለ ወዯ ቤተሌሔም የገሰገሱትን አዴርጎ ራሳችንን ያሳየናሌ። ከዚህ ካሇፈም 

ሸፍጥና ማታሇሌ ማሳዯዴና ግዴያ ከፊቱ የሚነበበውን ሄሮዴስን አዴርጎ ማንነታችንን ማጋሇጡ 

የማይካዴ ሐቅ ነው። 

         በሌዯተ ክርስቶስ ከጨሇማ ወዯብርሃን ፤ ከባርነት ወዯሌጅነት ፤ የተመሇሳችሁ ወገኖቼ 

በሙለ ፤ ሰብአ ሰገሌ በኮከብ ተመርተው ኢየሩሳላም ከዯርሱ በኋሊ ኮከቡ ቢሰወራቸው 

“የተወሇዯው የአይሁዴ ንጉስ ወዳት አሇ?” የሚሌ ጥያቄ ማቅረባቸው ይታወሳሌ። በሄሮዴስ 

ንግግርም ሳይታሇለ የተሰወራቸውን ኮከብ አይተው ቤተሌሔም መዴረሳቸውና አምሀ 

ማቅረባቸው አይዘነጋም። ዛሬም በተሇያዩ ምክንያቶች ከአገራችን ወጥተን በዓሇም ዙሪያ 

የምንኖር ሁለ ፤ ቅዯመ ዓሇም የነበረው ዴኅረ ዓሇም ከቅዴስተ ቅደሳን ከዴንግሌ ማርያም 

በቤተሌሔም  የተወሇዯው በንጹሕ ዯሙ የመሠረታት  ጥንታዊቷና አማናዊቷ ኦርቶድክሳዊት 

ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን ወዳት አሇች ብሇን ሌንጠይቅ ይገባሌ፡፡ ዓሊማቸውን በሳቱ ሰዎች 

ተታሇን ያሇን መስልን  ከምስጋናው ግምጃ ቤት እንዲንወጣ  ሌንጠነቅቅ ያስፈሌጋሌ። 

በማወቅም ይሁን ባሇማወቅ የራቁትንም  የራሳቸው ባሌሆነ ትምህርትና ሥርዓት ተይዘው 

የሚገኙትንም  ማንነታቸውን በማወቅ ስህተታቸውን እንዱያውቁ  ሌንነግራቸው ፤ ካፈርን 
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አይመሌሰን ያለትንም  ሌናውቅባቸው ፤  ከስህተታቸው የተመሇሱትን  ሌናቀርባቸው ፤ ቤተ 

ክርስቲያናችንን እንዯ ዏይን ብላን ሌንጠብቃት እምነት ግዴ ይሇናሌ። 

         ሐዋርያው ቅደስ ጳውልስ  “ነግር ግን በጎ ሥራ ሇሚያዯርጉ ሁለ ምስጋናና ክብር 

ሰሊምም ይሆንሊቸዋሌ” ይሊሌ፡፡ ሮሜ ፪ ፡ ፲  ክርስቲያን መሆንና ክርስቲያን መባሌ 

የሚታወቅበት ምሌክቱም ይህ ነው። በጎ የሚሠራ ክብር አሇው፡፡ በጎ የሚሠራ ሰሊም አሇው፡፡

በጎ የሚሠራ ይመሰገናሌ። በጎ ሥራን ዘመን አይሽረውም። በመሆኑም ሇበጎ ሥራ እንነሳሳ 

ስሇቅዴስት ቤተክርስቲያናችን አንዴነትና ሰሊም በቅደስ ሲኖድስ ውሳኔ መሠረት የተሇያየን 

ተገናኝተን የተራራቅን ተቀራርበን ታሪክ ጠባቂዎች እንሁን። በአንዴነት ስብሐት 

ሇእግዚአብሔር  በሰማያት ወሰሊም በምዴር ሥምረቱ ሇሰብእ በማሇት እንዴንዘምር፡፡ 

የየበኩሊችንን ዴርሻ ተግተን የቅደሳን  አባቶቻችንን አምሊክ በጸልት እንጠይቀው፡፡ ላሊውን 

ነገር ሁለ ትተን ሇሰሊሙ ተሌእኮ አቅማችን በሚፈቅዯው መንፈሳዊ ሥራ ሁለ እንተባበር። 

         በዚሁ አጋጣሚ በግብጽ ኦርቶድክስ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን እና ምእመናት 

በዯረሰባቸው ሰው ሠራሽ አዯጋ በሀገረ ስብከቱ ስም ኃዘናችንን እንገሌጻሇን ሇኃዘንተኞችም 

እግዚአብሔር  መጽናናትን እንዱሰጥሌን እንሇምናሇን። ከዚህ ዓሇም በሞት ሇተሇዩትም እረፍተ 

ነፍስ እዱሰጥሌን እንማጸናሇን። 

    በክርስቶስ ክርስቲያን ወገኖቼ ፤ 

  በአጠቃሊይ “አንዴነታችንን አንተው” ነገር ሳይሆን መብአ ይዘን ሇክርክር እና ሇውዝግብ 

ሳይሆን ሇምስጋና ክርስቶስ ወዯ ተወሇዯባት ቤተሌሔማዊት ቤተክርስቲያናችን  እንገስግስ 

በውስጧም ተገኝተን ከመሊእክቱ ጋር እንቀዴስ እናስቀዴስ፡፡ በዴጋሜ እንዲሇንበት አገር ዘመን 

አቆጣጠር  እንኳን ሇአዱሱ አመት እና ሇብርሃነ ሌዯቱ አዯረሳችሁ፡፡ 

 እግዚአብሔር አምሊካችን ሇሀገራችን ሇኢትዮጵያና 

ሇመሊው ዓሇም ሰሊምን ይስጥ 

  ምዴረ አሜሪካንንም በረዴኤት ይጠብቅሌን  

         አባ አብርሃም 

        የዱሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት  

         ሉቀ ጳጳስ       

                                                           


