ዯብረ ሲና( 21 ሰነ ማርያም ዯብረሲና)
ህንጸተ ቤታ ቅዲሰ ቤታ
በስመ ኣብ ወወሌዴ ወመንፈስ ቅደስ ኣሃደ ኣምሊክ ኣሜን!!
ዯብረሲና፡ ኣብ ኤርትራ ዒቢ በዒሌ ኣዳና ዴንግሌ ማርያም’ዩ፡ ዯብረ ሲና ኣብ ግብጺ፡
ዯብረ ሲና ኣብ ኤርትራ፡ 21 ሰነ ንምንታይ ብፍለይ ይኽበር፧ 20 ሰነ ህንጸተ ቤታ 21 ሰነ
ቅዲሰ ቤታ’ዩ፡ ጎይታናን ኣምሊኽናን መዴሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዴኻምና ስሇዝፈሌጥ
ንዴሕነለ ብዙሕ መንገዱ ከፊቱሌና’ዩ! ስግኡን ዯሙን ግን መዛዘሚ’ዩ!! ሰብ ዝሓስቦ ንኽፍጽም
እቲ የዴሌየኒ’ዩ ዝብል ይመርጽ’ዩ! ኣምሊኽና ኽኣ ነዳና ዴንግሌ ምርያም ኣዲሇዋን ሓረያን!!
ንዒና ኽኣ ኣዯ ዴሕነትና ኽትከውን ሃበና! ሓዯ ካብቲ ተስፋታት ክኣ ብስም ኣዳና ዴንግሌ
ማርያም ቤተክርስትያን ዝሰርሐ ዝብሌ’ዩ፡ ቅዴሚ ዯቂ ሰባት ግን ቤተክርስትያን ኣዳን ዴንግሌ
ማርያም ክስራሕ ዝፈቐዯን ዝሰርሐን ጎይታናን ኣምሊኽናን መዴሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ’ዩ!! ብ
20 ሰነ ኣብ ቂሳርያ ቤተ ክርስትያን ናይ ቅዴስቲ ኣዳና ዴንግሌ ማርያም ብዘይ ማይ፡ ብዘይ
ጭቃ፡ ብዘይ ዕንጨይቲ፡ ብሰሇስተ አእማን ብኢዴ ክቡር ወዲን ኣምሊኽናን መዴሓኒናን
ዝተሃነጸትለ መዒሌቲ’ዩ!!ሃዋርያት ኣብ ስብከት ወንጌሌ እንከሇዉ ጳውልስን ባርነባስን ካብ
ኣህዛብ ብዙሓት ብ ጎይታና ምስኣመኑ ኣባይቲ እምበር ቅደስ ቁርባን ዝቕበሌለ ቤተ
ክርስትያን ስሇ ዘይነበሮም ናብ ጴጥሮስን ኩልም ሃዋርያትን ብሌመና ብዛዕባ ምህናጽ ቤተ
ክርስትያን መሌእኽቲ ሌኣኹ፡ ሃዋርያት ክኣ ብዘይ ፍቓዴ ጎይታና ምንም ክንገብር
ኣይንኽእሌን ኢና ንገብሮ ክሳብ ዘፍሌጠና ግን ነቶም ናብ ሃይማኖት ዝተመሌሱ ኣህዛብ
እናጸሙን እናሇመኑን ሓዯ ሱባኤ ክጸሙ ኣዝዝዎም ኢልም መሇስልም!!
ኣብ መፈጸምታ
ሱባኤኦም ክኣ ክቡር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሉጹ ንኹልም ሃዋርያት ክሳብ ፍሉጵስዮስ
ብዯበና ኣከቦም ጳውልስን በርናባስን ክኣ ምስኦም ነበሩ። ጎይታና ባረኾም! እዛ መዒሌቲ ኣብ
ኣርባዕተ መኣዝን ዒሇም ቤተ ክርስትያን ብስም ወሊዱተይ ክህነጽ ዝፈቐዴኩሊ’ያ!! በልም ካብታ
ከተማ ንምብራቕ ወሲደ ኽኣ ናይ ቤተ ክርስትያን ቦታኣን ስፍሓታን ወሰነልም፤ ሓይሉ
እግዚኣብሄር ክኣ ምስኦም ነበረ! ህንጻ ቤተ ክርስትያን ክሳብ ዝፍጸም ክኣ ኣኢቲ አእማን ኣብ
ኢዴ ሃዋርያት ይሌምሌም ነበረ!! ጎይታና ኽኣ ንዋየ ቅደሳትን ኣሌባሳትን መሰውእን ኣዲሇወ።
ዴሕሪ’ዚ ጎይታናን ኣምሊኽናን ባዕለ ቀዱሱ ስግኡን ዯሙን ንሃዋርያት ኣቐቢለ ኣብዛ
መዒሌቲ ህዝቢ ግብሪ ኣእዲዎም ከይገብሩ ኣዝዝዎም በልም ንሳ ኽኣ 21 ሰነ’ያ!! ዴሕሪ’ዚ
ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዒረገ!! (ንምለእ ትሕዝቶ ስንክሳር 21 ሰነ ንመሌከት)
ዯብረ ሲና ክብሃሌ ክስማዕ እንከል እቲ ታሪኽ ጽቡቕ ገይሩ ዘይፈሌጥ እግዚኣብሄር፡ ሙሴን
ግብጽን ይዝክር፡ እቲ ታሪኽ ጽቡቕ ገይሩ ዝፈሌጥ ክኣ ጎይታናን መዴሓኒናን ካብ ኣዳና
ዴንግሌ ማርያም ተወሉደ ንግብጺ ምስ ተሰዯ ግብጻውያን’ውን መሰሳዯዴዎም ዝዒረፉሊ
ካሌአይቲ ዯብረሲና ይዝክር፡ እዛ ካሌአይቲ ዯብረሲና ኣብ ሃገረ ኤርትራ ዞባ ዒንሰባ እትርከብ
ቅዴስቲ ቦታ’ያ!! ምለእ ትሕዝቶኣ ኽኣ ከምዚ ዝስዕብ ይመስሌ፡ምምስሳሌ ስም ንታሪኽ ከህስሶ ይኽእሌ’ዩ፡ ናይ ሰብ እንተ ኾይኑ ኽኣ ይጠፍእ፡
መንፈሳዊ( ኣምሊኻዊ) እንተ ኾይኑ ግን ወሊውን እንተቐበርኻዮ እናበርሀ’ዩ ዝግሇጽ፡ ሰሇዝኾነ
ኽኣ እዛ ጎይታናን ኣምሊኽናን መዴሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ክብርቲ ኣዱኡ ዴንግሌ
ማርያምን ቅደስ ዮሴፍን ሰልሜን ዝዒረፉሊ ቦታ እቲ ብኢዴ መዴሓኒና ዝተገብረ ተኣምራዊ
ግብርታቱ ከምዘይተገብረ ኾይኑ ክሕሇፍ ጸኒሑ፡ ልሚ ግን ግዚኡ ስሇ ዝኣኸሇ፡ ከምቲ ቅደስ
ዲዊት ኣብ መዝሙሩ 45፡ ክንዱ ኣቦታትኪ ውለዴ ተወሇደሌኪ ዝበሊ ቅዴስቲ ቤተክርስትያና
ከኣ ኣፍ ኣቦታት ሇጒሙ ዝጸንሐ ሌጓም ብምብታኽ ን ምእመናንን ንዒሇምን ትነግር ኣሊ።
ዯቂ ሰብ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽና ቐሪብና እንፍረዯለ እምነትናን ግብርናን ስሇ ዝኾነ

ብሃገራውነት ተዯሪኽና ከይንጽሕፎን ከይነንብቦን ጥንቃቐ ኽሓተና ምዃኑ ኣቐዱምና
ከነስተውዕሌ ግዴን’ዩ!! እቲ ፍጻሜ ኽኣ ከምዚ ዝስዕብ’ዩ፡ኣምሊኽናን መዴሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣዲም ዴሕሪ ሓሙሽተ መዒሌትን ፈረቓን ካብ
ጓሌጓሌካ ተወሉዯ ከዴሕነካ’የ ኢለ ብዝሃቦ ናይ ዴሕነት ተስፋ ከም ቃለ ዴሕሪ ሓሙሽተ
ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን ዒመት ሃዋርያ ጴጥሮስ ኣብ 2ይ መሌእኽቱ 3፣8 ግናኸ ኣቱም
ፍቁራተይ ኣብ እግዚኣብሄር ሓንቲ መዒሌቲ ከም ሽሕ ዒመት፡ ሽሕ ዒመትውን ከም ሓዯ
መዒሌቲ ምዃኑ፡ እዛ ሓንቲ ነገር እዚኣ ኣይትረስዐ። ከምዝበሇ፡ ካብ ኣዳና ዴንግሌ ማርያም
ተወሉደ ሰብ ኮነ፡ ዴብያብልስ ክኣ ኣብ ሌቢ ንጉስ ሄሮዴስ ሓዱሩ ንህጻን ኢየሱስ ንኽቐትል
ኣሇዒዒል ራእይ ዮሃንስ 12፡ንመሌከት!! ኣብ መጨረሻ ቁ 17 እቲ ገበሌ ከኣ በታ ሰበይቲ
ተጥዏ። ነቶም ትእዛዝ ኣምሊኽ ዚሕሌዉን ብዛዕባ ኢየሱስ ዚምስክሩን ዚተረፉ ዘርኣ ኪዋግኦም
ከዯ። ከምዝብሌ ዴያብልስ ኣብ ሌቢ መናፍቓን ሓዱሩ ነቶም ዘርኣ ተባሂሌና ዘሇና ኣዳና
ኣማሊዱትና እንብሊ ዯቃ ስማ ካብ ኣእምሮና ከጥፍኡ ዘይገብርዎ የሇን! ንሕና ግን ከምቲ
ኣዳና ዴንግሌ ማርያም ኣብ ለቃስ 1፡48 ካብ ሕጂ ዅልም ወሇድ ብጽእቲ ኺብለኒ እዮም።
ዝበሇት ብጽእቲ እናበሌና፡ ከምቲ ዲዊት ኣብ መዝሙሩ ኣብ ክንዱ ኣቦታት ውለዴ
ተወሇደሌኪ ስምኪ ንወሇድ ክነግሩ’ዩም፡ ዝተባህሇሊ በቲ ዴኹም ዒቕምና ንዒኣ ብዘይበቅዕ
ንገሌጾን ስማ ክንእኣስ እንከል ስሉኣ ንምጉተሊን ኣሇና! እቶም ካብ ወሇድ ወጺኦም ዘሇዉ
ኣገሌገሌቲ ናይቲ ዝወዯቐ ዒቢይ ገበሌ ዱያብልስ ወይ ሰይጣን ዚብሃሌ ናይ ጥንቲ ተመን(ዘፍ
3፡1-4) (ራእይ 12፡9 ንመሌከት)።ካብ ጉዴሇት ፍሌጠትን እምነትን ዝተሊዕሇ መንገዱ ጥፍኣት
ሒዞም ይጓዒዙ ኣሇዉ! እግዚዘዘብሄር ግን ምሓሪ ስሇ ዝኾነ እቶም ብዘይ ምስትውዒሌ ስሒቶም
ዘሇዉ ንቤቶም ክመሌሶም ምዃኑ ተስፋ ኩሊህና’ዩ!!
ንጉስ ሄሮዴስ ብስጋ ከም ሰብ ንግስነተይ ዝወስዴ ተወሉደ ኢለ’ዩ ን ኢየሱስ ክቐትል
ተበጊሱ፡ እቲ ኣብ ሌቡ ሓዱሩ ዝነበረ ሰይጣናዊ ሓይሉ ግን ውዴቀቱ ስሇዝፈሇጠ መጀመርያ
ኣብ ሄሮዴስ ቀጺለ ኣብ ግብጻውያን ሓዱሩ ብብዙሕ መገዱ ፈቲንዎም። ኣብ መጽሓፍ ቅደስና
ነቲ ታሪኽ ትንክፍ ኣቢሌዎ’ዩ ዝሓሌፍ። ኦርቶዴክስ ተዋህድ ግን ዒሇም ክትበጽሖ ዘይክኣሇት
መዛግብቲ ኣሇዋ!! ዮሃንስ ኣብ ወንጌለ 20፡30 ኢየሱስ ዴማ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዘይተጻሕፈ
ካሌእ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ቅዴሚ ዯቂ መዛሙርቱ ገበረ። 31 ግናኸ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ
ወዱ ኣምሊኽ ከም ዝኾነ ምእንቲ ኽትኣምኑ ኣሚንኩምውን ብስሙ ሕይወት ምእንቲ ኽትረኽቡ
እዩ እዚ ዝተጻሕፈ። ኣብ 21፡25 ከኣ ኢየሱስ ዝገበሮ ግብሪ ዴማ ብዙሕ ካሌእ ኣል። ኩለ
በብሐዯ ተጻሒፉ እንተ ዚኸውንሲ ነቲ ዝተጻሕፈ መጻሕፍቲ ዅለ እዚ ዒሇም እኳ
ኣይምኣኸልን ይመስሇኒ። ከምዝብሇና እዞም ጽሑፍ ስኣን ምፍሊጥ ክርስቲያን ኢና እናበለ ጸረ
ክርስቶስ ዝጓዒዙ ዘሇዉ ብ ኦርቶድክስን ዴንግሌ ወሊዱት ኣምሊኽን መሊእኽትን ጻዴቃናትን
ከሊግጹን ከናእሱን ይውዏለ ኣሇዉ!! እዚ ኽኣ ከምቲ ኣብ ሊዏሉ ዝተገሌጸ ራእይ 12፡ 17
ዝተብሃሇ ነቶም ዘርኣን፡ ትእዛዝ ኢየሱስ እንሕለን መዯንገጺ ኮይናዮም ኣልና፡ ግን ዕዉር ነቲ
ምስ ዒይኑ ዘል መገዱ ክመርሖ ኣይክእሌንዩ!! እዚኦም ክኣ ከይተምሃሩ ክንምህረኩም ይብለና
ኣሇዉ፡ እዚ ኽኣ ከነጥፍኣኩም ማሇት’ዩ!!
ሓዯ ካብቲ ቤተክርስትያና ናይ ኤርትራ ኦርቶድክስ ተዋህድ ዒቂባቶ ዝርከብ ዒብዪ ታሪኽ
ጎይታናን ኣምሊኽናን መዴሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዯብረ ሲና (ዯብረ ሰሒት) ከምዚ
ዝስዕብ ይመስሌ፡ ጎይታናን ኣምሊኽናን መዴሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነግብጺ ምስተሰደ መሪር
ናይ ኣጸምእ ሂወት ኣሕሇፉ። ክቡር ኣቦ ኣባ ሰቆቃወ ዴንግሌዝተባህለ ጻዴቕ ዯራሲ ክንዯይ
ዝኣክሌ መከራ ከምዝወረዲ ክገሌጹ ከሇዉ፡- ሚ እጹብ ብዝሃ ትህትናኪ ማርያም እግዝእትየ፡
ምሰሇ ወሌዴኪ ባዕሌ ዘገብረ ሰማየ፡ ውስተ ዯብረ ቁሰቋም ሃዯርኪ ተመሲሇኪ ነዲየ፡ ኢረከብኪ
ሰብአ በህየ ዘይሁበኪ ሲሳየ፡ ዋኢመ ኣኮ ሇጽምእኪ ማየ።” ትርጉሙ ኣዳና ዴንግሌ
ማርያምብዝሒ ትሕትናኺ ክንዯይ ዕጹብ ኢዩ፡ ምስቲ ሰማይ ዝፈጠረ ሃብታም ወዴኺ ዴኻ
ተመሲሌኪ ኣብ ዯብረ ቁስቋም ሐዯርኪ፡ ኣብኡ ከኣ መግቢ ዝህበኪ ወይ ከኣ ንጽምእኺ ማይ
ዘስትየኪ ሰብ ኣይረኸብክን። ክብሌ ምረት ናይ ኣጻምእ ጉዕዞኦም ገሉጽዎ። ህጻን ኢየሱስ ግን
ክለ ስሇዝፈሌጥ ብዯቡብ ዝተባረኹን ዝተሓረዩን ህዝቢ ተቐበሌቲ ኣጋይሽ ከምዝርከቡ ን
ወሊዱቱ ኣመሌከተታ። ካብ ግብጺ ንዯቡብ ተጓዑዞም ኤርትራ ምስበጽሑ ኣብ ዯብረ ሲና
ኣዕረፉ! እዛ ልሚ ቤት መቕዯስ ኮይና ዝቕዯሰሊ ዘል ዒባይ ብዒቲ ኽኣ ጎይታ ብኢደ ስሇ
ዝዲህሰሳ ኣፍ ዯገን መስኮትን ብትኣምራት ተኸፍተሊ። ብ 1 ግንቦት ክኣ ኣዳን ዴንግሌ
ማርያም ምስ ፍቑር ወዲን ተኸተሌታን ኣትዮም ተቐመጡ።

ኣብቲ ዘግዚ ኣብ ኢትዮጵያ ነጊሱ ዝነበረ ንጉስ ባዜን ይብሃሌ። ዴንግሌ ማርያም ኣብ
ኤርትራ ዯብረ ሲና ተቐሚጣ ከምዘሊ መሌኣኽ እግዚኣብሄር ብሕሌሚ ምስገሇጸለ ሰራዊት
ኣኸቲለ ካብ ኣኽሱም ተበጊሱ ዯብረ ሲና በጽሐ! ኣብታ ብትኣምር ዝተሃንጸት ብዒቲ ኸኣ
ንዴንግሌ ማርያም ምስፉቑር ወዲን ተኸተሌታ ዮሴፍን ሰልሜን ረኸቦም፡ ብገጹ ተዯፊኡ ኽኣ
ሰገዯለ!! ሃገሩ ኢትዮጵያ ን ክርስቶስን ኣዱኡ ዴንግሌ ማርያምን ከተአንግዴ ዕዴሌ ስሇ
ዝረኸብ መንፈሳዊ ሓጎስ ተሓጎሰ፡ ንእግዚኣብሄርውን ኣመስገነ!! ንኽብሮም ክኣ ኣብ ከባቢ
ዯብረሲና ብዙሕ ሽግ መብራህቲ ኣብርሀ፡ ዴንግሌ ማርያም ምስ ወዲን ተኸተሌታን ን ኣርባዕተ
ወርሒ ተቐመጡ። ንኢትዮጵያ ኣቢሊ ኽትከይዴ ከሊ ኽኣ ብ ኢዴ ወዲ ኢየሱስ ንንጉስ ባዜን
ባረኸቶ፡ ን ዯብረ ሲና ኽኣ ናይ ቅደሳን ’ምበር ናይ ዒሇማውያን ቦታ ከይትኸውን ሓሌዋ
ዴሕሪ ብዙሕ ዘመን ብስመይ ታቦት ኪኣትዋ’ዩ!! ዒባይ ክትከውን’ያ ናይ ወዯይ ጠሉ ምሕረት
ዴማ ኣይክፍሇያን’ዩ! ነዛ ቦታ እዚኣ ካብ ርሑቕ መጺኡ ዝሰግዯሊ ኣብኣ ተቐሚጡ ዚጽሌን
ዘገሌግሌን በረኸት ስጋን በረኸት ነፍስን ኪረክብ’ዩ ኢሊ ኣፋነወቶ።
ንጉስ ባዜን ስሇቲ ዒቢ ተስፋ ን እግዚኣብሄር ኣመስገነ ኣብ ምዴሪ ወዱቑ ዴማ ሰገዯ።ነታ
ዴንግሌ ማርያም ምስ ወዲን ኣዝማዲን ተቐሚጠሙሊ ዝቐዩ ዒባይ በዒቲ እምኒ ኣብ ዙርያኣ
ብዙሕ ኣእዋም ተኸሇሊ፡ መናንያን ዒሇም ከምዝቕመጥዋ ዴማ ገበረ!! በዚ መሰረት ብዙሓት
ቅደሳን ኣብኣ ኪነብሩን ኪጽሌዩን ከሇዉ ብዘመን መንግስቲ ሃጸይ ኣሊኣሜዲ ” ኣባ ዮሓን”
ዝተባህለ መነኮስ ብ 474 ዒ.ም ካብ ኢዮርሳላም ታቦት ማርያም ኣምጺኦም ብ 21 ሰነ ቅዲሰ
ቤታ ንጉስ ኣሌኣሜዲን፡ ጳጳስ ኣቡነ ናሆምን ኣብ ዘሇዉለ በዒሌ ቅዴስተ ማርያም ኣኽበረ !!
ታቦት ምስኣተዋ ዴማ ፈዋሴ ዴዉያን ዝኾነ ማይ ፈሌፈሇ፡ኣባ ዮሓኒ ኽኣ ኣብታ ገዲም ናይ
እምኒ ኣጋንእን ምበርን እናወቐሩ ሰርሑ…!! እዚ ብሓጺር’ዩ ናይዛ ታሪኻዊት ቤት መቐዯስ
ታሪኽ ዝሓዘ ዜና ዴግናዝን ንጉስ ይብሃሌ። ኣብ ሚንስትሪ ባህሌን ቤተ መዘክርን ይርከብ!!

ዯብረሲና ካብ ዒበይቲ መግሇጺኣ
1- ጎይታናን ኣምሊኽናን መዴሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣዱዐ ዴንግሌ
ማርያምን ቅደስ ዮሴፍን ሰልሜን ዘዕረፉሊ!!
2- ብ330 ዒ.ም ጥምቀት ክርስትና ብ ኣባ ከሳቴ ብርሃን ናብ ሃገርና ዝኣተወለ ጊዜ
ጥምቀት ክርስትና ዝተጀመረሊ! ነገስታት ኣዅሱም ኣብርሃ ወ ኣጽብሃ ብ ኢዴ
ጳጳስ ኣባ ሰሊማ ዝተጠመቑሊ ኢያ!!
3- ካብሌዯጥ ጎይታ ክሳዕ ጉባኤ ኬሌቄድን ብ474 ዒ.ም ኣብ ዘመን ንጉስ ገብረ
መስቀሌ ወዱ ካላብ ብ ኣባ ዮሓኒ ዝተገዯመትን ስርዒተ ጳኵሚስ
ዝተመስረተሊን’ያ!!
4- ን ኣባ ዮሓኒ ብ ራእይ ብዝተገሇጸትለ መሰረት ኣብ ዒመት ክሌተ ግዜ 21
ግንቦት ዯብረ ምየጥማቕ 21 ሰነ ሕንጸተ ቤታ ብዴሙቕ ኣከባብራ ዚብዕሇሊ’ያ!!
5- ብ 480 ዒ.ም ኣብ ዘመን መንግስቲ ኣሌኣሜዲ ወዱ ሰሌዒዯባ ን9ቱ ቅደሳን
ብምሌክት ዒምዱ ብርሃን ዝተገሌጸትልም!! (ታሪኽ ቤ/ክ1986 ብ ኣባ ጎርጎርዮስ

ተመሌከቱ)

እቲ ፍጻሜታት ብዙሕ’ዩ ቁሩብ መብርሂ ክንረክብ’ዩ፡ ዯብረሲና ቀዱሙ
ማሇት 9ቱ ቅደሳት ክሳብ ዝመጹ ዯብረ ሰሒት ትብሃሌ ነይራ፡ 9ቱ ቅደሳን
ብ480 ዒ.ም ምእንቲ ፍቕሪ ጸዮን ካብ ሮማ ተበጊሶም ኤርትራ ምስበጽሑኣብ
ኣግዒሮ መንጽር ገዲም ዯብረ ሰሒት ምስበጽሑ ከምቲ ሙሴኣብ ዯብረ ሲና
ዝርኣዮ ዝተተኽሇ ዒምዯ ብርሃን ረኣዩ፡ ስሇቲዚ ኢኣ ንዯብረ ሰሒት ዯብረሲና
ኢልም ጸውዕወዋ!! ናብቲ ዯብሪ ኪቐርቡ ከሇዉእቲ ኣንዱ ብርሃን ይስወሮም
ኣብ ርሑቕ ኮይኖም እንተ ተመሌከቱ ግንይርኣዮም ነበረ!ከምዚ እናበለ ሰሇስተ
ግዜ ተመሊሇሱ! ኣብ ሳሌሳይ ግዜ ግን ኣብ ዒበይቲ ኣእማን ምሌክት ጨርሒ
እናገበሩ ተመሌሱ! እቲ ትዅሌ ዒምዯ ብርሃን ንመጀመርታተገሉጹ
ዝተራእዮም ኣቡነ ዘሚካኤሌ ዲሕራይ ኣቡነ ኣረጋዊ ምዃኖም ይንገር!! ነቲ
ዝተተኽሇ ዒምዯ ብርሃን ምስረኸብዎ ብዙሕ ጠሓጒሶም ኣምሊም ኣመስገኑ!!

እታ ብዒቲ እምኒ ዴማ ኣዝያ ጽብቕቲ ኢዴ ሰብ ዘይሰርሓ መሰረት ዘየብሊ
በምሳሌ ዯብተራ ዴንኳን ሙሴ ዝቖመትኢያ!!
ብመጠኑ ዯብረ ሲና ነዚ ትመስሌ፡ጎይታናን መዴሓኒናን ነዞም ታሪኽ
ቀቢሮም ዝኸደ ዘሇዉ ከምኡውን ፍጻሜታት ኣብዘይተኻየዯለ ከምዝተገብረ
ገይሮም ዝምህሩ ዘሇዉ መምህራን ምስትውዒሌ ይሃቦም!!
ታሪኽ ዯብረሲና መርጌታ ተወሌዯመዴህን መንግስቱ ብ 1994 ዒ.ም ኣብ
ኣስመራ ብ ኣሕታሚ ማሕበር ገዲም ዯብረሲና ዝተዲሇወ፡ ታሪኽ ገዲም
ዯብረሲና ካብ ዝብሌ መጽሓፎም ዝተወሰዯ’ዩ። እግዚኣብሄር በረኸቱ
የብዝሓልም!!

ስእሉ ብ ሉዴያ ዮሃንስ 21 ሰነ 2002 ዒ.ም

በረኸታን ኣማሊዴነታን ናይ ኣዳና ዴንግሌ ማርያም ምስ ኩሊህና ይኹን
ኣሜን!!
ክብሪ ን ኣምሊኽና ይኹን!!
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