Tigrinya

„ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ዓለም ምእንቲ ክትኣምንሲ“
(ወንገል ዮሓንስ 17 – 21)

ሓዋርያዊ መልእኽቲ ኣብ እዋን ጾመ ፋሲካ 2019
ብ ዶ/ር ጊዮርጊስ በትሲንግ: ጳጳስ ሰበኻ ሊምቡርግ

ፍቁራት ኣሓትን ኣሕዋትን ኣብ ሰበኻ ሊምቡርግ!
ኢየሱስ ኣብ ፈተና።
ቅድሚ ኢየሱስ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ጋሊለያ ኣብ ቅድሚ ሰባት ቀሪቡ ቃል እግዚኣብሔር
ምስባኹ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ምድሪ በዳ መርሖ።
ኣቀዲሙ ግን ሉቃስ ወንገላዊ ብዛዕባ ዓቢ ትርጉም ምጽኣት ወዲ እግዚኣብሔር ኣብ ዓለም
ገሊጽዎ ነይሩ።
ኢየሱስ ዝተሓርየ ነቢ እዩ: ምስኡ እውን መንግስቲ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት
ጀመረ።
ገጋ ተረድኦን ትጽቢትን ኣብ ልዕሊ ነቢ ናይ እግዚኣብሔር ንኸይመጽእ ድማ: ኢየሱስ
ሰለስተ ግዜ ኣብ ፈተና ቀረበ።
ኢየሱስ ንሓሙሽተ ሽሕ ሰባት ከብልዕ ከሎ: ንሱ‘ውን ኣካላዊ ጥመት ክዕንግል ከም
ዝኽእል ተራእየ።
ግን ጽጋብ ኣብ እምነትካ‘ውን ሃካይ እዩ ዝገብረካ። ብኡ መሰረት ድማ ኢየሱስ ንመንፈሳዊ
ጥመት ብእንጀራ ክሽፍኖ ዘይደለየ።
ምድራዊ ስልጣን ንኽረክብ ዝተፈተኖ‘ውን ኢየሱስ ነጺግዎ: ንኸገልግል ድማ መረጸ።
ጽልዋን ስልጣንን ንከባቢኻ ከይትዕዘብን ሓቀኛ ሚዛን ኣብ ልዕለኻ ከይትህብን ዝዕንቅፉ
እዮም።
ብኣንጻሩ ናብ ኣምላኽ እንተጸሊኻ ግን: ኣረኣእያኻ ይሰፍሕ ከምኡ‘ውን ለባምን ሓያልን
ይገብረካ። ናብ ኣምላኽ ምጽላይ ካብ ኩሉ ፈተናታት ከም „ናብ እግዚኣብሔር እንተኣሚነ
ገለ መኽሰብ ክረክብ ኣሎኒ“ ዝኣመሰሉ የድሕን።
ብርቱዕ እምነት እንተደኣ ሃልዩ: ብቅኑዕ ሕልና ናብ እግዚኣብሔርን ናብ ሰብን ክትቀርብ
ይሕግዝ።
ኢየሱስ እውን ነዚ ፈተና ሰዓሮ።

ኣ ርሕሩሕ ኣቦና
ምእንቲ ንትሕትና ቅድስቲ ቤተ-ክርስትያን ንልምነካ ኣሎና
ብሓቅነትን ሰላምን ምልኣያ።
ኣንጸሃያ።
ካብ ገጋ ሰውራ።
ኣቅነዓያ: ካብ ሓጥያት‘ውን ሰውራ።
ድኽመታ ብህያብ ክደና።
ኣብ መንገዲ ጉዕዞኣ ኣሓይላ።
ንእትደልዮ‘ውን ሃባ:
ነቲ ነቃዕ ኣብ ኩሉ ሸነኻቱ ሸፍነላ:
ንስኻ ቅዱስ ጎይታ ማሕበር ኢኻ።
ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦና።
(Gotteslob 22, 1)

እግዚኣብሔር ይባርኸና: ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን: ኣሜን።
ሊምቡርግ: ቀዳማይ ጾመ ሰንበት 2019

ናይ ዉሳኔ እዋን
እቶም ናብ ኢየሱስ ዝመጹ ፈተናታት ብኣጋጣሚ ዝመጹ ኣይኮኑን።
ኣብ መልእኽቲ ዕብራውያን ተጠቂሱ ከም ዘሎ: እቲ ናይ ምድረ በዳ ኩነታት ምስ ህልው
ኩነታት ናብራና ከም ዝጋጠም ይገብሮ። ኣብኡ ከም ዝብሎ:
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„ደጊም ብዘይ ሓጢኣትሲ፡ ብዅሉ ኸምዚ ኸማና እተፈተነ እዩ እምበር፡
ብድኻምና ኺድንግጸልና ዘይኽእል ሊቀ ካህናት የብልናን እሞ፡ ብሰማያት ዝሐለፈ
ዓብዪ ሊቀ ካህናት፡ የሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ዚህልወናስ፡ ምእማንና
ነጽንዕ።” (ዕብራውያን 4 : 15)

ጳጳስኩም
+ ጊዮርጊስ
7

እግዚኣብሔር ክፍለጥ ኣለዎ።
ፍቁራት ኣሓትን ኣሕዋትን
ንሕና ንመን ኢና ዘሎና? ኣብዚኣ መሰረታዊት ሕቶ ተመርዂስና ኢና ንሕና ሰበኻ
ሊምቡርግ : ኣብ ትሕቲ መሪሕ ቃል „ካብቲ ትርእዮ ንላዕሊ“ ብዝብል ተመሪሕና ንጎዓዝ
ዘሎና።
ቀንዲ ክንበጽሖ እንደልዮ: ኣበይን ኣብ ትሕቲ ከመይ ዝመሰሉ ቅድመ-ኩነታት እምነትን
ቤተ-ክርስትያንን ኣብ ደቂ-ሰባት ኣብዚ እዋን‘ዚ ዝያዳ ክተፍሪ ትኽእል።
ቤተ-ክርስትያን ንርእሳ ኣይኮነትን ትነብር።
ግንከ: ንሕና ከም ቤተ-ክርስትያን ምስ ኩነታትና ጥራሕ ኢና ንነብር ዘሎና። እምበኣርከስ
ንፈተና ባዕላዊ ዕግበት ክንሰግሮ ኣሎና።
ብልክዕ ካብዚ ኩነታት እዚ ነቂሎም እውን ካልኦት ሰባት ገጋ ይግበር ከም ዘሎ ይሕብሩ።
ኢየሱስ ቅድሚ ሞቱ ምስ ሓዋርያት ድሕሪ ምምጋቡ: ናብ ሰማያዊ ኣቡኡ ክጽሊ እንከሎ:
ንምንታይ ንሱ ቤተ-ክርስትያን ከም እተድሊን እንታይ ዓይነት ሓላፍነት ከምዘለዋን
ክገልጽ ከሎ: „ኣ ኣቦ! ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ዓለም ምእንቲ ክትኣምንሲ : ኩላቶም ሓደ

ምእንቲ ክኾኑ : ከምቲ ንስኻ ኣባይ ዘሎኻ ኣነውን ኣባኻ : ከምኡ ድማ ንሳቶም ኣባና
ምእንቲ ኪኾኑ : እልምን ኣሎኹ።“ (ወንገል ዮሓንስ 17:21)።
ቡኡ መሰረት ድማ ኣጥቢቁ በቲ ብእግዚኣብሔር ዝተዋህቦ ሓላፍነት ከምዚ ኢሉ ጸለየ:

„ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ክኾኑ“።
ስለዚ እምበኣር ዉሽጣዊ ሓድነትና ንቤተ-ክርስትያንና ጥራሕ ዘሕይል ዘይኮነስ : ካብኡ
ሓሊፉ‘ውን ሚስዮናዊ ተልእኾ‘ውን ኣለዎ።
ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ክፈልጥ ኣለዎ።
ብመሰረት ሓድነት ምእመናን: ኩሎም ደቂ-ሰባት እውን ፍቅሪ እግዚኣብሔር ክቅበሉ
እዮም። ምኽንያቱ ንኡ ዝኣምን ብጸጋ ክነብርን ክመውትን‘ዩ።
ነዚ ሂወት‘ዚ እያ ቤተ-ክርስትያን ዘላ። እታ ቤተ-ክርስትያን ድማ ንሕና ኩላትና ብሓባር
ኢና።
ኣሓትን ኣሕዋትን: ኣብ መደምደምታ ብጸሎት ክውድእ እየ። እዛ ጸሎት ኣብ እዋን ጾም
ክትጽልይዋ ድማ ይላቦ።
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ብርግጽ: ኣብ ልዕለይ ብዙሓት ፈተናታት ከምዝመጹኒ ኣይስሕቶን እየ። ዝና: ስልጣን
ከምዘሎኒ ከምኡ’ውን ዉልቃዊ ዓወት ንኽረክብ ሃንቀውታ ከምዘሎኒ ይፈልጥ እየ።
ብዛዕባ ሂወተይ ነጻ ኮይነ ክውስን: ዓቢ ዉሽጣዊ ድሌት ከምዘሎኒ ኣይስሕቶን እየ።
እዚ ፈተና እዚ ድማ ሰብኣዊ እዩ።
ካብዚኣቶም ፈተናታት ዝመጹ ሓደጋታት ብዙሓት ስለዝኾኑ: ንባዕላዊ ስእልና ይቅይርዎ:
ምስ ከባኢና ዘሎ ዝምድና’ውን የበላሽዎ።
ሂወትና እግዚኣብሔር ዘይመርሖ እንተኮይኑ: ኩሉ ነገራት ክሕምብስ ይጅምር።
ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክት XVI ከምዝበልዎ: “ብሓፈሽኡ ፈተና ክመጽእ ከሎ :

ሓደጋ ንእምነት እዩ: ሓደጋ ንእምነት ከኣ ሓደጋ ንእግዚኣብሔር ማለት እዩ”።
ስለዚ ፈተና ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምኻኑ ክበርሃልናን ክርደኣናን ይግባእ።
እዚ እዋን ጾመ ፋሲካ ድማ እዋን ዉሳኔ ንኣናን ንቤተ ክርስትያናን እዩ።
ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ጎሊሑ ዝረኤ ዘሎ ቁጠዔን ሻቅሎትን ብዙሓት ሰባት: ብፍላይ
ድማ ምእመናን: ብዛዕባ‘ቲ ብቀጻሊ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝረኤ ዘሎ: ብስነፍልጠታዊ ምጽናዕቲ ዝተበጽሐን ዝጎልሐን ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ቆልዑ
ዝተኻየደ ጾታዊ ዓመጽ ብካህናትን ዲያቆናትን ኣባላት ገዳማውያንን ኣን ዝሓለፈ ዓመት
ተገሊጹ።
ነዚ ብዝምልከት ከኣ ብንጹር ይብል ኣሎኹ።
እቲ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ብንጹር ነቲ ክብደትን ደምሳሲ ሓይልን ናይ እዚ ክፉእ ገበን
ገሊጹ ኣርኣየና።
ጠንቂ ናይዚ ዓመጻዊ ገበን ተሰከምቲ ሰብ-ስልጣን ሃይማኖት ከምዝኾኑ`ውን እቲ
መጽናዕቲ ገሊጽዎ።
ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሰበ-ስልጣን ቤተ-ክርስትያናት ከምዝግባእ ነቲ ዝተኻየደ ገበናት
ኣይተኸታተልዎን።
ኣብ ክንዲ ንብዱላትን ዝተዐመጹን ምስማዕን ሓገዝ ምሃብን: ሰበ-ስልጣን ቤተክርስትያናት ንገበናት ክሽፍኑ ፈቲኖም። ምኽንይት ናቶም ከኣ ቤተ-ክርስትያን ንምክልኻል
እዩ።
ምስቶም በዚ ገበን እዚ ዝተተንከፉ ክዛረብ እንከሎኹ ይኹን ወይ‘ውን ቃሎም ከንብብ
ከሎኹ: ፎእታን ቁጠዐን ይስመዓኒ። ከምዚ ዝስዕብ ሕቶ‘ውን ይመጸኒ፣
ቤተ-ክርስትያን ብፍሉይ ሓላፍነት ን ኢየሱስ ክትምስክር ዝተዓደለት እንከላ:
ነቶም ዝተበደሉን ዝተዓመጹን ከይሰምዐት: ንምንታይ ኢያ ቤተ-ክርስትያን ንርእሳ
ክትከላኸል ዝተፈተነት?
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እዚ ተግባር‘ዚ ኸ ብኸመይ ምስ ቅዱስ ወንገል ይሳነ።
እቶም ብመሰረት ጳጳሳት ዝሃብዎም ሓላፍነት መጽናዕቲ ዘካየዱ ተመራመርቲ: ብሓቂ
ሓገዝትን ሃነጽትን ሓሳባት ብዛዕባ ፍሉይ ሓደጋታት ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን ብዛዕባ
ነቶም ገበናት ከስዕቡ ዝኽእሉ ኩነታት ሂቦም። ዉጽኢትን ምኽርን ናይ‘ቶም ተመራመርቲ:
ንኣና ጳጳሳት ነቶም ዝተኻየዱ ግፍዕታት ብኽፉት መንፈስ ክንቅበሎም ብጣዕሚ ይሕግዙና
እዮም። ሕጂ ይኹን ኣብ መጻኢ ንዝመጽ ገበናት ብዘይ ነሓፍነት ብግሉጽ ኣገባብ
ክንርእዮምን ክንፈትሖምን ክሕግዘና‘ዩ።

ህዝቢ ይኣምነና የሎን።
ብዙሓት ሰባት ምሳይ ክራኸቡ እንከለዉ: ክሳብ ክንደይ እምነቶም ኣብ ልዕሊ ቤተ
ክርስትያንን ሓለፍነቶምን ከምዘጉደሉ ይሕብሩኒ።
ብዙሓት እውን ካብ ቤተ ክርስትያን ይርሕቁን ካብ ቤተ ክርስትያን ይወጹን።
ከም ዝተዓዘብክዎ ግን ዉልቃዊ እምነቶም ኣብ ልዕሊ ርሕሩሕ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶን
ኣየጉደሉን ዘለዉ።
ኣይፋልን: እዞም ህዝቢ ይኣምኑና የለዉን።
በዚ ምኽንያት እዚ ድማ: እቶም መብዛሕቶኦም እሙናትን ብሓላፍነት ዝሰርሑን ካህናትን:
መንፈሳውያንን ከምኡ እውን ዓለማውያን ኣገልገልቲ ቤተ ክርስትያንን: ቃል ኣምላኽ
ንኸስምዑን: ክርስትያናዊ ፍቅሪ ዘርእዩን: እዚ ጉዳይ እዚ ዕንቅፋት ኮይኑዎም ኣሎ።
ንኣኣቶም ድማ ብፍሉይ ከመስግኖም ይደሊ። ምኽንያቱ ምስ‘ዚ ኩሉ ኣጋጢሙ ዘሎ
ጸገም: ኣገልግሎቶም ይፍጽሙ ስለዘለዉ።
እቲ ብዓውታ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስትያን ዝኸይድ ዘሎ ናይ ተቀይሮን ምሕዳስን ጻዉዒት
ብሓቅነት ተገንዚበዮ ኣሎኹ። ብሓላፍነት ድማ ክከታተሎ እየ።
ብሰንኪ እቲ ብመንገዲ መጽናዕቲ „ጾታዊ ዓመጽ ኣብ ቤተ ክርስትያን“ ዝተፈልጠ ኩነታት:
ቤት-ምኽሪ ሰበኻ (Diözesansynodalrat) ተበግሶ ድሕሪ ምውሳድ: ነቲ ጉዳይ
ንምፍታሕ ሓገዝቲ ሓሳባት ኣቅርረቡ። ነዞም ሓሳባት ኣብ ግምት ኣእቲና: ፍታሕ ዝኾኑ
መምሪሒታት ኣውጺእና: ንጾታዊ ዓመጽ ኣብ ሰበኻና ክንከላኸሎ ኣጥቢቅና ክንጽዕር ኢና።
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ኣብዚ እቲ ኣገዳሲ ጉዳይ ግን: ነቶም ግዳይ ጾታዊ ዓመጽ ዝኾኑ: ካብ መጀመርያ ኣትሒዝና
ተሳተፍቲ ናይ እቲ ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ኣብ ዝግበር መስርሕ ክንገብሮም ኢና። ድሮ
እውን ካብ ወርሒ መጋቢት እዚ መደብ እዚ ኣብ ግብሪ ክዉዕል እዩ።
እቶም ኣብቲ መጽናዕቲ ብጠንቂ „ስርዓታዊ ረቓሒታት“ („systemische Faktoren“) ተባሂሎም ተረቑሖም ዘለዉ: እሞ ከኣ ነቶም ዓመጻት ዝረኣዩ ቆልዑ: መንእሰያት
ከምኡ እውን ኣብ ትሕቲ ሕድሪ ዘለዉ ሰባት: ነቶም ጠንቅታት ገሊጽካ: ብግሉጽ ናይ
ዝርርብ መስርሕ ብተኻፋልነት ክኢላታት ክሰላሰል እዩ።
ምስ እዚ ኩሉ ተኣሳሲሩ ዝኸይድን ዝለዓሉ ሕቶታትን ብዛዕባ ካቶሊካዊ ጾታዊ ምራልን
(Sexualmoral) ከምኡ እውን ጾታዊ ዝምባሌታትን ዓንቀፍቲ ኩነታትን ንክህነታዊ
ሂወት ዝዕንቅፉን ኮይኖም እዮም። ካብዚ ዘይፍለዩ ስልጣንን ንስልጣን ምምዝማዝን ሰበስልጣን ቤተ ክርስትያን እውን ግደ ከምዘለዎ ተራእዩ። ምስዚ ኩነት እዚ ዘይፍለ: ግደ ጓል
-ኣንስተይቲ ኣብ ቤተ ክርስትያንና ዝሓቆፍ እዩ።
እዚ መሰረታዊ ክትዕን ኣብ ምክብባር ዝተመርኮሰን ርእይቶኻ ምግላጽን ዘድልዮ ዛዕባ
ስለዝኾነን: እዚ ኩነታት‘ውን ዝተፈላለዩ ርእይቶታት ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስትያን ዝሓቆፈ
እዩ።
እዚኣቶም ሕቶታት እምበኣር ሓዲሽ ምዕብልናን ኣጠማምታን የድልዮም። ምኽንያቱ ድማ
ንእምነት ከም እዋናዊ ኣገባብ ኣነባብራ ናብ ካልኦት ክነሕልፎ እንተደኣ ኮይና: ነዞም
ሕቶታት ምምላስ የድሊ።
መጻኢት ቤተ ክርስትያን ኣየናይ ጉዕዞ ክትከይድ ምኻና: ኣነ ይኹን ካልኦት ቅሩብ ዝኾነ
ፍታሕ የብልናን። ትምኒተይ ግን: ኣብዚ ኣጸጋምን በዳህን ኩነታት: ሓድሕድ
እናተኸባበርናን ርእይቶና እናገለጽናን: ፍልልያትና ብኣገባብ እናኣለና: እንተተጎዓዝና:
ፍታሕ ንረክብ ንኸውን።
ከምቲ ኣብ ሓዋርያዊ መልእኽተይ ዝገለጽክዎ: ነዚ ክንበጽሖ እንተኮንና: ትብዓት:
ንሓድስቲ ተርእዮታት ዕድል ምሃብ: ትዕግስቲ ከምኡ‘ውን ሓድሕዳዊ ምትእምማን
የድልየና።
ምምዕባል ቤተ ክርስትያን ኣብ ግብሪ ክውዕል እንተደኣ ኮይኑ: ነቶም ወድዓውያን
ኩነታትን ብድሆታትን እንተገጢምናዮም: ፍታሕ ክንረኽበሎም ከም እንኽእል
ይተኣማመን እየ።
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