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ስድራቤት
ብዛዕባ ውልቀሰብን ማኅበረሰብን ክንዛረብ ከለና ስድራቤት
ቀዳምነት ከምዘለዎ፤ ስድራቤት ካብ ጥንቲ ዝነበረ ብድሊየት እግዚኣብሔር
ዝተሰረዐ ምስጢር ኮይኑ ኣብ ጉዕዞ ታሪኽ ደቂ ሰባት ግና እቲ ሓቀና
መልክዑን ዓላማኡን እናደኸመ ከም ዝኸደ ቅዱስ መጽሓፍ ይነግረና። ከም
መደብ አምላኽ ስድራቤት ናይ ውልቀሰብን ኅብረተሰብን “ ሰብ ዝኾነሉ
ቀዳማይ ቦታ እዩ”። ናይ ሕይወትን ፍቅሪን መበቆልን ባይታን እዩ።

~~~~~~~~~~~~~
Parish Council
Comunication Contact:
Yonas Beraki
(347) 610-8417
Ghebriel Phicadu
(703) 798-7452
Or send e-mail to:
medhaniealem.geezrite
@gmail.com

ለቡ፡ ተወሳኺ ንቅዳሴን
ካሊእ ኣገልግሎት
ቤተክርስቲያን ን
Yonas Beraki
(347) 610-8417
ክትውከሱ ትኽእሉ።

(ናብ 3ይ ገጽ ይቅጽል)
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Important Parish Information
GENERAL GUIDELINES: Membership in Medhanie-Alem Parish should be done in a
formal manner. All families are required to register by filling out their full names and
addresses on the Registration Form. These are available from the parish office, or at the
back of the Church. The Catholic Church requires that each member of a parish, to the
extent allowed by his income, support the day-to-day running of the parish's pastoral
activities.
SACRAMENTS and PASTORAL CARE
Baptisms: Please telephone your pastor at the office to make an appointment. Parents and
Godparents required attending a class in preparation for the celebration of this Sacrament:
Godparents please note - It is most important that you make sure your Godchildren are
receiving proper religious training and that they are going to Church and are enrolled in,
and attend, religious education classes at their Church. You made a vow to this purpose at
their Baptism.
Marriages: It is the policy of the Dioceses of Arlington that couples proposing to marry must
first contact, or see, a priest or deacon at least six months prior to the date on which they
intend to marry. The Church desires to help couples prepare a good foundation for a lifelong
commitment to this sacred vocation of Marriage. Your pastor will make arrangements for
you to attend Marriage Preparation classes. All Catholics are bound to observe the laws of
the Church concerning marriage.
Confessions: are heard on Sundays 2:00pm to 2:25 pm. before the start of the Divine
Liturgy, and any other times by appointment.
Funerals: Contact your pastor at the parish office to make arrangements.
Hospital Visits: Notify the pastor if a family member is hospitalized.
Mass Intentions:(Stipend): $25.00. This is for Memorial Masses, thanksgivings, or petitions
Contact Number: Aba. Hagos Tesfagabir (571) 598-9236 or (703) 978-8074
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ዘፍ 2፡23) ። ካብ ወለድን ኣሕዋትን

መልእኽቲ ቆሞስ

ክረኽቦ ዘይክእል ታሕጓስን ሰላምን
ቅሳነትን ጽኑዕ ማእሰርቲ ፍቕርን ከኣ

(ካብ ቀዳማይ ገጽ ዝቐጸለ)

ኣብኣ ይርከብ። “ስለዚ ሰብኣይ ኣብኡን

እግዚአብሔር ነዚ ቅዱስ ዝኾነ
መደብ ኣምላኽ ኣብቲ ንቡር መደቡ

ኣዲኡን ሓዲጉ ምስ ሰበይቱ ይሓብር፡
ሓደ ሥጋ ድማ ይኹኑ” ዘፍ. 2፡24።

ንኽመልሶ እቲ ዘፍቅሮ ሓደ ወዱ ናብዚ
ምድሪ
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ለአኸ።

በዚ

ኸአ

እ ዞም

ክርስቶስ

ክልተ ሰባት እዚኦም ወይ

ንስድራቤት ከሕድስን ናብቲ መሰረታዊ

እዛ ብእግዚኣብሔር ዝቖምት ስድራቤት

ጸዋዕትኡ ክመሊስ ይርከብ።

ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ተልእኾ ኣለዋ፤ ንሱ

ኣብ ነፍስ ወከፍ ሰብ ተባዕታይ
ኮነ

ኣንስታይ

ዝተጻሕፈ
ጸዋዕታ

ብኢድ

ስድራቤት
ኣለዎ

እግዚኣብሔር
ናይ

(ሓዲሽ

ምቋም
ካቶሊካዊ

ት/ክርስቶስ 1603) ይብለና።
ብኸመይ እንተ በልና እዚኣብሔር
ነቲ መጀመርያ ዝፈጠሮ ሰብ ምሉእ
ገይሩ

ኢዩ

ኣምሳሉን

ፈጢርዎ፡
ሰብ

ፈጠረ

ብመልክዑን
ተባዕታይን

ኣንስታይን ገይሩ ከኣ ፈጠሮም (ኣ ዘፍ
1፡27) ።
“እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰብኣይ
በይኑ ክኸውን ጽቡቕ ኣይኮነን። ንኣኡ
እትበቅዕ ደጋፊት ክገብረሉ ኢየ ይብል
(2፡18) ። ፈጢሩ ምስ ኣቕረበሉ ኣቦ
ኩሎም ዝኾነ ኣዳም መንፈስ ቅዱስ
ኣብርሂሉ “እዚኣ ዓጽሚ ካብ ዓጽመይ
ሥጋ ካብ ሥጋይ” ብምባል ይቅበላ።
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ኸኣ፦ “ፍረዩን ተባዝሑን ንምድሪ ከኣ
ምልእዋን ምለኹዋን” (1፡28) እናበለ
ንስራሕን

መደብን

እግዚኣብሔር

ቀጸልቲ ንኽኮኑ ሓላፍነትን ተልእኾን
ይቕበሉ።

ኣብ
ሕይወት

እስራኤላውያን
እዚ

ንብዙሕ

እዚ
ክጸንሕ

ኣይንርእዮን፡ ሰብ ምስ ሓጥኤ ካብ
ኣምላኽ

ምስ

ተፈልየ

ነንሓድሓዶም’ውን

ካብ
ክፈላለዩ

ንኽካሰሱን ይርከቡ። ቀስ እናበለ ከኣ
ብሰንኪ ሓጢኣት ዝኣተወ ቍስሊ ካብ
ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዛት ክዛናበሉን
ንሓዳር

ካልእ

ትርጉም

ክህብዎን

ይርከቡ።
እቲ

ዓላማ

እግዚኣብሔር

ሰብኣይን

ሰበይትን ተመላላእቲ ተደጋገፍቲ ኮይኖም
ካብ ፍቅሮም ዝውለዱ ሓደስቲ ፍጥረት
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ንእግዚኣብሔር

ክውድሱን

ኣሰሮም

(27th Issue – Feb&Mar) 2019

ክዝከር ይከኣል። ሰብ ሓዳር ንደቆም እታ

ክስዕቡን ዝነበሮም፡ እቲ ዋና ዓላማ ሓዳር

ቀዳመይቲ

ናይቲ በዓል ቤት (ኣቦ) ዓሌት ወይ ዘርኢ

እግዚኣብሔር ንምኽህርዎም፡ ውሉድ ከኣ

ንኸይጽንትን ቀጻልነት ንኽረክብ ዝግበር

ንእግዚኣብሔር ከሕልዉን ምኽሪ ወለዶም

ስርዓት ኮይኑ ይትርጎም ወይ ኣብ ዝብል

ክሰምዑን ይምዕዱ።

ትርጉም ዘንበለ።

ጥበብ

ዝኾነት

ፍርሓት

ዝኸበርኩም ኣኃዋትን አኃትን ሰብ ኣብ

በዚ ምኽንያት ተዮሎጋዊ ትሕዝቶ ቃል

ስድራቤት

ኪዳን ወይ ስድራ ቤት ትዳኢሙ ይርከብ።

ተኣማንነትን ኣምላኽ ተገንዚቡ፡ ንሱውን

ኣብ

ግዜ

ነብያት

እንተረኣና

እግዚኣብሔር ምስ ኢስራኤል ዝኣትዎ

እዩ

ብቀዳምነት

ፍቕርን

ብፍቅርን በተኣማንነትን ኪነብር ከምዘለዎ
ዚመሃር። ዘጽ.12

ኪዳን ብኣምሳል እሙንን ሓደነቱን ዝሓዘ

ኣብ ስድራቤት ኢዩ ሕጻን እቲ ቀዳማይ

ኪዳን ገይሩ ይምስሎ። ነቶም ንዓኡ

ጭቡጥ ዝኾነ ጥበብ - ካብኡ ዝመፅእ

ዝኽሕዱ ካብ መንገዱ ዝርሕቁን ጣኦታት

መንፈሳውያን ሓይላትን ዚመሃር።

ዘምልኩን ከኣ ሓዳሮም በቲኖም ዝርከቡ
ሰባት ገይሩ ይምስለሎም። “ብምፍሳስ
ቁጥዓ ንቕጽበት ዓይኒ ገጸይ ከወልኩልኪ
ብዘልዓለማዊ ምሕረት ግና ክርሕርሓልኪ
እየ ይብል እቲ ተበጃዊኺ ኣምላኽ” ኢሳ.54፡
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ብነብያት

ዝተነግሮም

ናይ

እግዚኣብሔር ኪዳን ኸምዚ ዝኣመሰለ
መልክዕ ስለ ዝተነግሮም ኣብ ልቢ ደቂ
ኢስራኤል ቃል ኪዳን ጽኑዕን ክፍታሕ
ዘይብሉ

ዝተደልየን

ዝተመርጸን ምኳኑ ዘግህድ ነቲ ሓደ ወዱ
ንድሕነትና ኣብ ዓለም እንክልእኮ ካብ
ስድራቤት ከም ዝውለድ ኢዩ ዝገብሮ። በዚ
ንስድራቤት ክቕድሶ። ክርስቶስ ንናይ
ተፈጥሮ ስርዓት ንሕይወት ወዲ ሰብ
ከሕድስ ስለ ዝመጸ ብእኡውን ናይ ተገልጾ
ምልኣት ስለ ዝተኸስተ፡

ተረዲኦምን

እግዚኣብሔር ፍቅሪ ምዃኑ ገለጸ - ንዓና

ትምህርቲ

ከመሓላልፉ

ተኸተልቱ ንዝኾና ከኣ ሓንቲ ትእዛዝ
ሓደገልና ነንሓድሓድና ክንፋቀር።

ይርከቡ።
ብዙሓት ጥበብ ሓዘል መጻሕፍቲ ኣብ ቃል
ኪዳን ጽንዓት ከም ዘድሊ ይዛረቡ ከም
እብነት’ውን ሩትን ናይ ጦቢት መርዓን
1ይ ሕታም 2019)

ብእግዚኣብሔር

ምኳኑ

ውሳኔ

ንኻልኦትውን

ስድራቤት

ልቢ

ወዲ ሰብ እምበኣር ንኸፍቅርን ንኽፍቀርን
ዝተፈጥረ ኢዩ። እዚ መለኮታዊ ፍቅሪ ኣባና
ጸኒዑ ንክነብር ከኣ እግዚኣብሔር መንፈስ
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ፍቕሪ ኣብ ልብና ለኣኸ ይብሉና ቅ.

19፡3-8 ብምባል ሰብ ሓዳር ኣብነታዊ

ዮሓንስን ቅ. ጳውሎስን (ዮሓ 14፡26፣ ሮሜ

ኪዳን ኣዳምን ሔዋንን ክኽተሉ ከም

8፡14)

ዘለዎም የፍልጦም።

ንስድራቤት ብዘርኢ ፍቅሪ ሓደ ምስ ሓንቲ

ነዚ ብምዝራቡ ከኣ ብሕጊ ሙሴ ዝተዋህበ

ኮይኑ ዘይልወጥን ዘይፍታሕን ሓድነት

ናይ ፍትሕ ፍቓድ ብሰንኪ ትሪ ልቢ

ከም ዝፈጥር ኣብዝሓለፈ ትምህርትና

ዝተጻሕፈ ምኳኑ ብምንጋር የፍርሶ። ማቴ.

ርኢና ነርና፡

19፡7-8፣ ማቴ 10፡3-5 ።

ክርስቶስ እምበር ነቶም ብጊዜኡ ዝነበሩ

እግዚኣብሔር

ብሰብኣዊ ሕጊ ተመሪሖም ንመለኮታዊ

ዝኣስሮን - ሰብ ኣይፍለዮ ብማለት ኣብ

ትሕዝቶ ኪዳን ስድራቤት ኣነኣኢሶም

ናይ ጥንቲ መደብ ኣምላኽ ክመልሶ

ዝነበሩ ሰባት ክሓትዎ ክምልሰሎም ከሎ

ይርከብ።

ይርኤ።

“ፈሪሳውያን

“ሰብኣይሲ

ነታ

ሰበይቲ ብዝኾነ ምኽንያት ክፈትሓዶ
ይኽእል ኢዩ” ኢሎም ምስ ሓተትዎ”

ክርስቶስ

ካብ

ጥንቲ

ብሓጢኣት

ዝመደቦን

ንዝተዘናበለ

ፍጥረት፡ ስርዓት ከትሕዝ ዝመጸ ስለ ዝኾነ
ንሰብ ኪዳንውን ኣብዚ ሓዲሽ ፍጥረት

ኢዮሱስ፡ እቲ ካብ መጀመርታ ዝፈጠረ

መንግስቲ እግዚኣብሔር ዝነግሰሉ ከም

ሰብኣይን ሰበይትን ጌይሩ’ዩ ዝፈጠሮም

ድላይ እግዚኣብሔር ዝነብርሉ ሓይልን

ስለዚ “ሰብኣይ ኣቦኡን ኣዲኡን ሓዲጉ ምስ

ጸጋን ይህቦም ኢዩ።

ሰበይቱ ይወሃድ ክልቲኦም ከኣ ሓደ ኣካል
ይኾኑ” ዚብልዶ ኣየንበብኩምን፧

ንሳቶም

ኣሰር

ንርእሳቶም

ክርስቶስ
ኪሒዶም

ብምስዓብ፡
መስቀሎም

ደጊም ሓደ ኣካል ኢዮም እምበር ክልተ

ብምሽካም ትርጉም (ስድራቤት) ሓዳር

ኣይኮኑን፣ እምበኣር ነቲ ኣምላኽ ሓደ

ተረዲኦም ብዝግባእ ክነብሩሉ ይኽእሉ

ዝገበሮ ሰብ ኣይፍለዮ ይብሎም። ንሳቶም

ኢዮም። ክርስትያናዊ ሓዳር (መርዓ) ጸጋ

ከኣ “ስለምንታይ ደኣ ሙሴ መፍትሒኣ

ኮይኑ ብናይ መስቀል ክርስቶስ ዝተረኽበ

ጽሑፍ ሂቡ ክፈትሓ ዝኣዘዘ በልው’ም፧ ንሱ

ፍረ እውን ኢዩ። (ሓዲሽ ካቶ.ትም.ክር

ድማ “ሙሴስ ብሰንኪ ትሪ ልብኩም

1615)።

ኣንስትኹም ክትፈትሑ ፈቐደልኩም፣ ካብ
መጀመርታ ግና ከምኡ ኣይነበረን፡ ማቴ.

1ይ ሕታም 2019)

ክርስቶስ ንኪዳን ይባርኮን ምስ ሰብ ኪዳን
ክሕጐስን ክተሓባበርን ኣብ ቃና ዘገሊላ
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መበል ፪፯ሕታም፡ የካቲትን መጋቢትን

ንረኽቦ ዮሓ.2፡1-11። ክርስቶስ ንሕጻናት

ስለዚ ወዲ ሰብ ብግሊ ይኹን ብማሕበር

ክባርኾምን ከምኦም ዝኣመሰለ ጥራይ

ንዕብየት

ንመንግስቲ

ስድራቤታት

እግዚኣብሔር

ክኣትዎ

ስድራቤት

ክሰርሕ

ጸዋዕተኣን

የድሊ።

ዓላመኣንን

ከምዝኽእልን ይዛረብ፡

ከለሊያ ይግበኣን።

ቅ. ጳውሎስ ብዛዕባ ቃልኪዳን ክዛረብ

ቤተክርስቲያን

እንከሎ ነቶም ቀዳሞት ወለዲ ጥራይ

ሓላፍነት

ዘይኮነስ

ሕብረተሰብ ከም ድላይ እግዚኣብሔር

መልእክተ

ባህርያዊ

ወይ

ክርስትያናዊ ናብራ፡ ሓዳር ኣብ ክርስቶስን
ቤተክርስትያንን ዘለዎ ሓድነት ክኽተል
ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብኡ ዝተመሥረተ
ምኳኑ ይገልጽ። (ኤፈ 5፡21-33 ይንበብ)
ስድራቤት

እምበኣር

ኣብ

ምስጢር

ክርስቶስ ተመስሪታ ሓድነታ፣ ማዕርነታ፣
ምስጢራውነታ፣ ልዕልነታ ተረዲኣ ኣብ
ቤ/ያንን ምስ ቤ/ያን ኮይና ኣብ ቅድስናን
ንቅድስና ርእሳን ውሉዳን ሕብረተስባን
እትሰርሕ

እያ።

በዚ

ምኽኒያት

በቲ

ዘንጸባርቕ ሓቂ ዘለዎ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ
ብርሃን ተመሪሓ ቤተ ክርስቲያን፣

ዝትዋህባ

ስድራቤት

ሕግታትን

ኮነ

መምሪሒታት

ትሕንጽጸሎም። ስድራቤታት ከኣ ነዚ
ብሓጎስ ተቀቢለን ክሰርሓሉ ትሑዛት ክኾና
ይዕደማ። ስድራቤት ንምስጢር ተኽሊል
ብእምነት ተቀቢሎም ብተስፋ ይጐዓዙ
ብፍቅሮም ከኣ ይገልጽዎ።
ኣብ

መንጎ

ክልተ

ክርስትያናዊ ኪዳን
ይገብረና፡

ናብ

ሰባት

ዝግበር

ሓደስቲ ፍጥረት

ሓድነት

ከነተክሩውን

ይሕግዘና፡ ምክንያቱ እቲ ጸዋዕታ ተክሊል
ብመሰረቱ ናብ ሓድነት ዘተኮረ ኢዩ።
ሓድነት ምስ ዝፈጥሩ ጥራይ ኢዩ ከኣ
ዕብየትን ብስለትን ዝረኽቡ። ስድራቤት
እምበኣር ምንጪ ሕይወትን ፍቕሪን ኢዩ:

ስድራቤት ቀዳማይ ባህርያዊ ሕብረተሰብ
ከምዝኾነ ትኣምንን ትምህርን። ስለዚ
ኣገዳስነት ስድራቤት ኣነኣኢስካ ዝርኣ
ኣይኮነን። ውድቀት ናይ ሓንቲ ስድራቤት
- ውድቀት ናይ ሓደ ሕብረተሰብን ሃገርን
ዓለምን ምኻኑ ምርዳእ የድሊ።

ተጠቂማ

ዝሠርሑሉ

መለኮታዊ ኣብነትውን ይወስድ።

ብክርስቶስ

ሰብ ዝውለደሉን ዝዓብየሉን ቦታ ኢዩ።
ኣብቲ ባህሪያዊ ፍቅርን ምትእስሳርን
ኣባላት ስድራቤት ኣብዘለዎሉ ሃዋሁው፣
ሰብ ኣብ ገዛእ ርእሱ ሓላፍነት ከምዘለዎ
ይግንዘብን ይርዳእን: ብዛዕባ እንታይነት
ሓቕን

ሰናይን

መሰረታዊ

ትምህርቲ

ይቐስም: ፍቕሪ ብርእሳ እንታይ ምኻና
1ይ ሕታም 2019)

ቁምስና ደብረ መድኃኔ ዓለም ዘሥርዓተ-ግዕዝ

6

መጽሔት ቁምስና

ይመሃር:

ፍቕሪ

(27th Issue – Feb&Mar) 2019

መበል ፪፯ሕታም፡ የካቲትን መጋቢትን

ኪህብን

ክቕበልን

ስድራቤት ክዕቀብ ክንሰርሕ ይግበኣና።

ከምዘለዎ ይመሃር:: ጸዋዕታ ሰብ እንታይ

ምኽኒያቱ ኣብ ሕይወት ሕብረተሰብ ዓቢ

ምኻኑ ይመሃር፤ ስለዚ ኣብ ጉዑዞ ግላዊ

ጽልዋ ስለዘለዎ።

ይኹን ማሕበራዊ ሕይወትና ጥዕና ናይ
ሓንቲ ስድራቤት ኣገዳሲ ይኸዊን።

ስድራቤት ናይ ፍቕሪን ናይ ምትሕልላይን
ማሕበር ኢዩ። ኩሉ ኸኣ ማለት ሞራላዊ

ስድራቤት ካብ ሕብረት ወይ ሓድነት ክልተ

መንፈሳዊ

ሰባት

ኢዩ።

ስድራቤት ንመሃር። ዕብየት ናይ ሓደ

ቤተ

ሕብረትሰብ

ዝውለድ

(ሕብረተሰብኣዊ

ወይ

ዝፍጠር

ትምህርቲ

ክርስቲያን) እዘን ስድራቤታት ተኣኪበን
ከኣ ሕብረተሰብ የቑማ። ስለዚ ከምቲ
ኣቀዲምና ዝበልናዮ ኣብ ሕብረተሰብ ጥዕና
ሓንቲ ስድራቤት ወሳኒ ኢዩ። ምኽኒያቱ
ሰብ ኣብ ስድራቤቱ ኢዩ፦ ባህላዊ፤ ሞራላዊ
ክብርታት፤

ሃይማናታዊ፤

መንፈሳዊ

ውርሻ፤ ባህላዊ ነገራት ዝመሃር። ኣብ
ስድራቤት ኢዩ ወዲ ሰብ ማሕበራዊ
ሓልፍነቱ ግብኡን ዚመሃር። ስለዚ ጥዑይ

ክብርታት
ከኣ

ብዝግባእ
ኣብ

ካብ

ስድራቤት

ዝተመርኮሰ ኢዩ።
ስድራቤት ቤተ መቅደስ ወይ ቦታ ሕይወት
ኢዩ፣ እናበለት ቤተክርስቲያን ትምህረና ።
ምኽኒያቱ ኣብ ምስጢረ ስላሴ ኣምላኽ
ናይቶም

ሰለስተ

ኣካላት

ሕብረት

ከምዝኾነ፣ ከምኡውን ኣብ ስድራቤት
ናይቶም ብፍቕሪ ተጋቢኦም ዘለዉ ኣካላት
ናይ ሕብረቶም መሰረት ኣምላኽ ኢዩ።

ስድራቤት እንተዘየሎ ጥዑይ ሕብረተሰብ

ስድራቤት ኣብ ሕብረተሰብ ልዕሊ ኩሉ

ክህሉ ኣይክእሊን።

ይስራዕ።

ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓቲን ስለዚ ኣብ
ሕይወትና ስድራቤት ቅድሚ ኩሉ ኪንሰርዖ
ይግበኣና። መሰረት ስድራቤት ቃልኪዳን

ምኽኒያቱ

ኩሉ

ካብኡ

ስለዝውለድ። ስለዚ ኣብ ቃል ኪዳን
ዝተመስረተ ስድራቤት ናይ ብሓቂ “ቤት
መቅደስ” ወይ “ቦታ ሕይወት እዩ።

ብናፅነትን

ሕይወት ህያብ ኣምላኽ ኢዩ። ቦትኡ ኸኣ

ብፍቕሪን ብሓንሳብ ኪነብሩ ምስዝደሊዩ

ኣብ ስድራቤት ኢዩ። ኣብዚ ክርስቲያን

ብቃል ኪዳን ሓንቲ ስድራቤት ይፈጥሩ

ስድራቤት በቲ ዝተቀበልዎ ዝቕበልዎን

ወይ ይምስርቱ። ስለዚ መሰረት ስድራቤት

ዘለዉ ምስጢራት ሓደ ተልእኾ ኣለዎም።

ቃል ኪዳን ኢዩ። መሰረቱ ኸአ ፍቕሪ ኢዩ።

ንሱ

ስለዚ

መስከርትን ኣበሰርትን ምኻን ኢዩ፣ ኩሉ

ኢዩ።

ሰብኣይን

ትርጉምን

1ይ ሕታም 2019)

ሰበይትን

ዕላማን

ሕግታትን

ድማ፦

ናይ

ቁምስና ደብረ መድኃኔ ዓለም ዘሥርዓተ-ግዕዝ

ህይወት

ወንጌል
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ዝግበር

መበል ፪፯ሕታም፡ የካቲትን መጋቢትን

ሕግታት

ንመሰል

ዘይግህሱ ክኾኑ ክጽዕሩ -

ሕይወት

ሕይወት ካብ

ጽንሰት ጀሚሩ ክሳብ ባህርያዊ ሞት
ንኽትሕሎን

ንኽትምዕብልን

ኽጽዕሩን

ክጉስጉሱን።
“ንኢየሱስ

ክርስቶስ

(27th Issue – Feb&Mar) 2019

01/06/2019
01/13/2019

ጥሪ
$3,025.00
------------

01/20/2019
01/27/2019

$1,506.00
$1,727.00

ብምእማን

ኩሉኻትኩም ውሉድ ኣምላኽ ኢኹም።
ከመይ

ብክርስቶስ

ዘበልኩም

ንኽርስቶስ

ኢኹም”ጋላ.3፡26-27

ዝተጠመቁም
ለቢስክምዎ
ይብለና

ብሥራት (ደሃይ)

ቅ.ጳውሎስ።
ኣብ ክርስቶስ እምበር ሓዲሽ ኣነባብራ
ሕይወትን ይርከብ። ኣተሓሳስባና ከኣ
ሥራሕና ከም ናይ ክርስቶስ ክኸውን
ጽውዓት ኢና። ስድራቤት ኣብ ክርስቶስ
ተሃኒጻ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ እናተመገበት
ሓቀኛ መስካሪት ክርስቶስ ኮይና ክትርከብ
ዝተጸዋዕት ኢያ።

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር
ጸብጻብ ወፈያታት ሰናብቲ
ታኅሣስ
12/02/2018
12/09/2018
12/16/2018
12/23/2018
12/24/2018
12/30/2018
1ይ ሕታም 2019)

$1,325.00
$870.00
$1:750.00
$.2,410.00
$.4.505.00
$.1፡043.00

መቀራረቢ በዓለ ልደት ሱባኤ ተካይዱ
ብዕለት 16 ታኅሣሥ መቀራረቢ በዓለ
ልደት ሱባኤ ተኻይዱ። አብቲ ብጸሎተ
መቕጸሪያን ስግደት ቅዱስ ቁርባንን
ዝተጀመረ ሱባኤ ነቲ መ ዓልቲ ዝከዊን
አስተንትኖ ብእናቴ ለተኪዳን ብስራት
ተወሃቡ፡፡
ንእናቴ
እግዚአብሔር
አገልግሎተን ይክባርኽን ይቀድስን።

በዓለ ልደት ፈረንጂ ብ24 ታኅሣስ
2018 ከምኡዊን ልደተ ግዕዝ ብ6
ጥሪ 2019 ተባዒሉ
በዓለ ልደት ፈረንጂን ግዕዝን ብዓቢ ክብሪ
ተባዒሉ። ኣባ ሓጎስ ካብቲ ናይ መዓልቱ
ቃል ኣምላክ ተበጊሶም ሎሚውን ብጸጋ
እግዚኣብሔር እንሆ ነዚ በዓል እዚ ክነብዕል
ኪእልና እሞ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና
ነመስግን ኢሎም። ቀጺሎም ምውላድ ናይ
መድሓኒና ክርስቶስ ነቲ ቅድሚ ኣሻሃት

ቁምስና ደብረ መድኃኔ ዓለም ዘሥርዓተ-ግዕዝ
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መበል ፪፯ሕታም፡ የካቲትን መጋቢትን

ኣመታት ዝተወልደ ክርስቶስ፤ ሎሚ በቲ
እንፍጽሞ ስርዓት ኣምልኾና ኣብ መንጎና
ህልው ንገብሮ ክብሉ ገሊጾም ::

ግዜኡ ምስበጽሐ ግን፤ ነቶም ኣብ ትሕቲ
ሕጊ ዝነበሩ ምእንቲ ከድሕን፤ ንሕናውን
ናይ ውልድነት መሰል ምእንቲ ኽንረክብ፤
ነቲ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ: ኣብ ትሕቲ
ሕግውን ዝሓደረ ወዱ ለኣኾ። እዚ ኸኣ እቲ
ነቦታትና
ነብርሃምን
ንዘርኡን
ዝኣተወጀሎም ቃል በዚ ልደት እዚ ክፍጸም
ንረኽቦ።
የውሃንስ እንታይ ይብል ..” እቲ ቃል ስጋ
ኮነ፤ ጸጋን ጽድቅን መሊኡዎ፤ ኣብ ምንጎና
ሓደረ፤ ሓደ ወዱ ነቡኡ ዝኾነ: መጠን
ዚረኸቦ ክብሪ ዚኣኽል ክብሩ ረአና ንሕና
ኹልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ
ተቐበልና።
ኣብቲ ናይ ጸሎት ሃይማኖትውን ውትሩ
እንደግሞ ንአና ንደቂ ሰብ: ምእቲ ድሕነትና
ኢሉ ካብ ሰማይ ከም ዝወረደ። ብስራሕ
መንፈስ ቅዱስ ካብ ድንግል ከም ተሰግወ፤
ሰብውን ከም ዝኾነ ኢልና ንጽልን
ንደግምን።
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እቲ ነብያት እተነበይሉ ድንግል ክትወልድ፤
ስሙ ከአ አማኑኤል ክትሰምዮ ኢያ ዝብል
ቃል አምላኽ፣ እቲ ንማሪያም ዝተዋህበ
ቃል ብስራት፤ አነ ሰብአይ ዘይፈልጥስ፤ እዚ
ነገር እዚ ደአ ከመይ ኢሉ ኪኸውን እዩ፧
ንዝብል ናይ ማሪያም ሕቶ፡ ዝተዋህበ
መለኮታዊ ምላሽ፤ ማለት እቲ ዝውለድ
ብሓይሊ
መንፈስ
ቅዱስ
ምኻኑ
ምስተገልጻ፣ ከምቲ አብ አብዚ ናይ ሎሚ
ምሸት ዝሰማዕናዮ ቃል አምላኽ ፤ ግዜኡ
ምስ በጽሐ፤ አምላኽ ነቶም አብ ትሕቲ
ስልጣን ሕጊ ሓጢአት ዝነበሩ ምእንቲ
ከድሕን፤ ንሕናውን ናይ ውልድነት
ሥልጣን/ መሰል... ውርሻ ምእንቲ
ኽንረክብ፤ ነቲ ሓደ ወዱ ናባና ለአኾ።
ስለዚ እግዚኣብሔር ንወድሰብ ናብቲ
መሰረቱ ንምላስን ንምድሓንን ምእንቲ
ካሕሳ ሓጥያትና ኣምላኽ ሰብ ኮነ። ናብ
ዓለም መጸ ስጋና ለበሰ። ብኣኡ ሕይወት
ምእንቲ ክንረክብ፤ ኣምላኽ ነቲ ሓደ ወዱ
ናብ ዓለም ለኣኾ። በዚ ኸኣ ኣሕዋት ፍቕሪ
ኣምላኽ ኣባና ተገልጸ። 1የው. 4:9

ስለዚ ነዚ ሎሚ እነብዕሎ ዘለና ልደት፤ ወይ
ክነብዕል ከለና መጀመሪያ ነቲ ኩሉ

ቁምስና ደብረ መድኃኔ ዓለም ዘሥርዓተ-ግዕዝ
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መበል ፪፯ሕታም፡ የካቲትን መጋቢትን

እግዚኣብሔር ዝገበረልና ጸጋ ክነመስግንን
ክንውድስን፤ ምኽንያቱ ንሱ ከምቲ
ማሪያም
ዝበለቶ
አብ
ሕይወትና
እግዚአብሔር ዓበይቲ ነገራት ገሩ ኢዩ። ንሱ
ኣምላኽ እካ እንተኾነ ነቲ ኹሉ ኣምልኽነቱ
ብምግዳፍ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ካብ
ድንግል ማርያም ብምላድ ሰብ ብምኻን፤
ንዓለምና ድሕነት ዘበሰረላ መዓልቲ፡
ንነፍሲ ወከፍና እቲ መወዳእታ ዘይብሉ
ፍቕሩ ዝገለጸላ መዓልቲን ዕለትን ኢያ።
ነዛ መዓልቲ እዛ እናዘከርና ን አምላኽና
ክነመስግን ይግበአና።እዚ ጥራይ ዘይኮነ
ሎምውን ክርስቶስ ጎይታ ኣባይን
ኣባኹምን ከዕርፍን፤ ክውለድን ወይ
ክንጸግ ከምዝኽእል ምርዳእ የድሊ።
ዮውሃንስ ሎሚውን ንነፍሲ ወከፍና፤
ከምዚ እንዳበለ የሰም ዓልና አሎ።
ብዛዕባቲ ካብ መጀመሪያ ዝነበረ፤ ብንሕና
ዝሰማዕናዮ፤
ብዕይንትና
ዝረኣናዮ
ዝጠመትናዮ፤ በኣእዳውና ዝረምሰስናዮ
ቃል ሕይወት ንነግረኩም ኣለና።
ሎሚውን እዚ ቃል ሕይወት እዚ እዚ
እባይን ኣባኹምን ተሰማዕነት፤ ተቐባልነት
ክረክብ የድሊ። ቃል ኣምላኽ ዝብለና
ቤተክርስቲያና ትብለና ክንሰምዕ። እቲ
አብ ክርስቶስ ዝነበረ አተሓሳስባ አባና
ክነግስ ይግብኦ።
ቃለይ ኪትሰምዑ ኣብ ጽምው ዚበለ ቦታ
ውጹ’ሞ
ኣዕርፉ
ሽዑ
ድምጸይን
ድለይተይን ከተለልዩ ኢኹም ይብለና
ኣሎ። ካብ እከይ ርሓቕ ሠናይ ከኣ ግበር ንሰላም ድለያ ሰዓባ’ውን (መዝ.34)።
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ዝብል ቃልን ማዕዳን ኣምላኽ ሰሚ ዖኢና
ብዝተሓደሰ
መንፈስ
ንእግዚብሔር
ኣምላኽና
ክንስሕብ
እግዚኣብሔር
ይሓግዘና። ክብሉ ናይ መዓልቱ ኣስተንትኖ
ዛዚሞም።

በዓለ ጥምቀት 20 ጥሪ 2019
በዓለ ጥመቀት መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ
ብኽብ ዝበለ ብ20 ጥሪ 2019 ተኸቢሩ
ውዒሉ።
ዝስዕብ
ናይቲ
መዓልቱ
አስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ከምዘለዎ
ነቕርበልኩም፦
የውሃንስ መጥምቕ ተነስሑ መንግስቲ
ኣምላኽ ቀሪባ እያ እንዳበለ ክሰብኽ፤
መድሓኒና ክርስቶስ ምስቲ ህዝቢ ናብ
ማይ ይወርድ ምእንቲ ክጥመቕ። ጥምቀት
ኣብ ስርዓትን እምነትና እንታይ ኢዩ ነሩ
እንተበልና: ናይ ምንጻሕ ወይ ናይ ንስሓ
ስርዓት እዩ ነሩ።
ስለዚ እዮም ከኣ ብቐሊሉ ምእንቲ ካሕሳ
ሓጢኣቶም ናብ ጥምቀት ዝቐርቡ ዝነበሩ።
ስለዚ ነዚ ተዓዚቡ የውሃንስ፡
“ኣቱም ውሉድ ኣትማን፦ ካብቲ ዚመጽእ
ቁጥዓ ኸም እትመልቁኸ መን ሓበረኩም፤
እምበኣርሲ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ
እናበለ ሓጢያአቶም ተኣሚኖም እቲ ሓቀኛ
ንስሓ ክገብሩ ይእውጅ።
ኢየሱስ ብየውሓንስ ኪጥመቕ ካብ ገሊላ
ናብ የርዳኖስ ምስ መጸ የውሃንስ ግና
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“ ኣነ ደኣ ብአኻ ኽጥመቕ የድልየኒ እምበር
ንስኻዶ ናባይ ትምጽእ” ኢሉ ኣበዮ። ከምዚ
ብምግባር ከኣ ዕብየት ናይቲ ልዑል ወዲ
ኣምላኽ ይገልጽ።
ኢየሱስ ግና “ኩሉ ጽድቂ ኽንፍጽም
ይግበአና እዩ እሞ ሕጅስ ይኹን ደኣ ሕደግ”
ኢሉ መለሰሉ። ነቲ ንኃጢአተኛታት
ዝተመድበ ናይ ቅዱስ የውሓንስ ጥምቀት
ኪቕበል ብፍቓዱ ርእሱ ኣትሓተ።
ንጥምቀት ናይ ምድኃኒና ክርስቶስ ኣብ
ሩባ ዮርዳኖስ ግና ሓደ ፍሉይ ዝኾነ
ትርጉም ነሩዎ። ማለት ከምቲ ናይ
ኣይሁዳውያን ናይ ንስሓ ጥምቀት ጥራይ
ኣይነበረን፣ ግልጸት ናይ እግዚኣብሔር
ኣቦን፤ ምውራድ ናይ መንፈስ ቅዱስን
ፉሉይ ትርጉም ሂብዎ ይርከብ።
እንሆ ድማ ሰማያት ተኸፍተ፤ መንፈስ
ኣምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወሪዱ፦ ኣብ
ርእሱ ክዓልብ ረአየ። እንሆ ድማ ብእኡ
ዝተሓጎስኩ ፍትዊ ወደይ እዚ እዩ ዚብል
ድምጺ ካብ ሰማይ ወጸ። ስለዚ ኣብዚ
መድሓኒና ኢ. ክርስቶስ እቲ ፍቁር ወዲ
ኣምላኽ ምኻኑ ብእግዚኣብሔር ኣብ
ይግለጽ።
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እቲ ኣብ ልዕሊ ማያት ዚዘንብ ዝነበረ
መንፈስ ኣምላኽ፣ እብዚ ግዜ እዚ: ኣብ
ልዕሊ መድሓኒና ኢ. ክርስቶ ይወርድ።
ኣብዚ ኸኣ እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት
ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እቲ ፍቁር ወዱ
ምኻኑ ይገልጽ።
ነዚ ሓቂ እዚ ተቐቢላ ቤተክርስትያን
እምበኣር ካብ ምምስራታ ጀሚራ ነዚ
ምስጢር እዚ ክትሰርዕን ክትሰብኽን
ትርከብ።
ቅዱስ ጴጥሮስውን እንተኾነ ኣብ ግብረ
ሓዋራት 16 ከምእነንብቦ “ተነስሑ
ሓጢኣትኩም ምእንቲ ኪሕደገልኩም ከኣ:
ነፍሲ ወከፍኩም ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ
ይጠመቕ ይብል፤ ህያብ መንፈስ ቅዱስ
ድማ ክትቅበሉ ኢኹም እናበለ ይእውጅ።
ጥምቀት መድሓኒና ኢ. ክርስቶስ
ጥምቀትና ኣዩ። ብጥምቀት ንሕና ሓዲሽ
ሕዝቢ፡ ደቂ ኢቲ ልዑል ኣምላኽ ተባሂልና
ንጽዋዕ።
እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ደቂ ሰባት ማሕደር
ዘይነበሮ:
ሕጂ ብኽርስቶስ ኣብ
ቤተክርስቲያኑ ኣብ ነብሲ ወከፍ ኣማናይን
ይነብር። ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍና ማሕደር
ይገብር። ስለዚ እዩ ከኣ ጳውሎስ ብዛዕባ
እዚ ክዛረብ ከሎ “ንስኻትኩም ማሕደር
መንፈስ
ቅዱስ
ምኻንኩምዶ
ኣይትፈልጡን
ኢኻትኩም”
እናበለ
ዝጽሕፍ።
ስለዚ እኃዋትን አኃትን ንሕና ብጥምቀት
እንደገና ብመንፈስ ካብ ተወለድና
ጸዋዕታን ትርጉምን ጥምቀትና ክንርዳእን
ክነስተንትን ይግባአና።
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መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ የርዳኖስ
ብቅዱስ የውሃንስ ድሕሪ ተጠሚቑ ግብረ
ስብከቱን ግሉጽ ብዝኾነ መገዲ ይጅምር።
ብድሕሪ ትንሣኤኡ ኪዱ ንኹሎም ኣሕዛብ
“ብስም ኣብን ወልድን መንፍስ ቅዱስን
እናተመቁም ነቲ ዝኣዘዝኩም ኩሉ
ኪሕልው እናማህርኩም ከኣ ተኸተልተይ
ግበሩዎም” እናበል ንሓዋርያት ተልእኾ
የልብሶም።
ስለዚ ንሕና ከምቲ ኣቀዲሚና ዝበልናዮ
ብጥምቀት እንደገና ብመንፈስ ቅዱስ
ንውለድ። ደቂ እቲ ልዑል ኣምልኽ
ንከውን። ኣብቲ ሞትን ትንሳኤን ናይ
ክርስቶስ ከኣ ንሳተፍ።
ስልዚ ከምቲ ክርስቶስ ብሓይሊ ክብሪ
ኣቡኡ ካብ ሙታን ዝተንሰአ፤
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ብ26 ሱባኤ ማሕበራት
ብ26 ጥሪ ሓፈሻዊ ሱባኤ ማሕበራት
ተካይዱ እቲ ብመሪሕነት ውህበታዊ
ምንቅስቃስ ተሓድሶ ዝተኻየደ ናይ
ውዳሴን ምስጋና መዓልቲ ናይ ኩለን
ማሕበራት ተሳትፎ ዘሕጉስን ዘተባብዕን
ኢዩ ነሩ። አብቲ ካብ ፍርቂ መዓልቲ
ብጸሎተ መቕጸሪያ ዝጀመረ ናይ ሱባኤ
መደብ ብፍላይ ተሳትፎ ናይ መን እሰያትና
መዛምራናን ነቲ ሱባኤ ዓቢ ድምቀት
ሂቡዎ
ውዒሉ።
እግዚአብሔር
አገልግሎቶም ይባርኽን ይቀድስን።
አብዚ ንኹለን ማሕበራትናን ደናግልናን
ከየመስገና ኪንሓልፍ አይንደሊን።

መአዲ ቃለ - እግዚኣብሔር
ከምኡ ከኣ ንሕና ብሓዳስ ሕይወት ምእንቲ
ክንመላለስ፤ በታ ኣምሳል ሞት ክርስቶስ
ዝኾነት ጥምቀት ምስኡ ተቐቢርና ኢና፤
ከምቲ ናቱ ሞት ሞይትና ምስኡ
እንተተወሃሃድና
ብትንሣኤኡውን
ክንምሰሎ ኢና። ሮሜ:6: 3-4 ብምባል ናይ
መ ዓልቱ ኣስተንትኖ ኣባቴ ዛዚሞም።

1ይ ሕታም 2019)

ፍቅራት ሕዝበ እግዚኣብሔር “ሰብ
ብንጀራ ጥራይ አይነብርን” (ማቴ.4:4) እሞ
ምእንትዚ ነቲ አቀዲሙ ዝወሃበና ንባባት ሰናብቲ
ብጸሎትን አስተንትኖን ብምንባብ አብ መአዲ
ቃል-እግዚአብሔር ክንዓቢ፡ ወትሩ ክንጽዕር
ይግበአና። አንሆ አምበአር ንባባት ሰናብቲ
ወርሒ ጥሪን የካቲትን አስዒብና ነቅርበልኩም፦
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24 የካቲት/Feb 2019
ዘኣስተርእዮ
ዕብ. 12:12-25
1ዮሓ. 4:7-13
ግ.ሓ.7:29-35
ዮሓ.10:34-ፍ
ንባባት የካቲትን መጋቢትን 2019
ንባባት የካቲትን 2019
ዘኣስተርእዮ
03 የካቲት/Feb 2019
ሮሜ.1:1-12
1ጴጥ.1:13-22
ግ.ሓ.19:1-10
ዮሓ.6:27-39
10 የካቲት/Feb 2019
ዘኣስተርእዮ
ገላ.4:21-ፍ
1ጴጥ.2:1-9
ግ.ሓ.11:20-26
ሉቃ. 2:41-ፍ
17 የካቲት/Feb 2019
ዘስምዖን
1ጢሞ.5:1-11
1ዮሓ.3:17-ፍ
ግ.ሓ.3:17-ፍ
ሉቃ.2:25-40

1ይ ሕታም 2019)

ንባባት መጋቢት/March 2019
ዘወረደ
03 መጋቢት/ March 2019
ቲቶ.ሮሜ. 8:3-18
1ዮሓ. 5:5-14
ግ.ሓ.2:38-42
ማቴ. 6:1-19
10 መጋቢት/ March 2019
ዘቅድስት
ሮሜ.2:1-7
ያዕ. 1:1-22
ግ.ሓ.25:1-13
ማቴ. 6:18-ፍ
መደባት በዓላትን ሱባኤታትን
17 የካቲት 2019
ወርሓዊ ሱባኤ
ቦታ፡ ኣዳራሽ
ሰዓት፡ 12
❖ 18 የካቲት 2019
ጾመ ነነዌ
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❖ 04 መጋቢት 2019
ዓቢ ጾም (ኅርቃል)
❖ 11 መጋቢት 2019
ጾመ ኣርበዓ
17 መጋቢት 2019
ወርሓዊ ሱባኤ
ቦታ፡ ኣዳራሽ
ሰዓት፡12
ቅዳሴ፡ 2 ድ.ቀ
ኦታ - ኣብ ኣዳራሽ
13 ሚያዚያ/ March 2019
ሱባኤ መቀራረቢ በዓለ ፋሲካ
ቦታ፡ ኣዳራሽ
ሰዓት፡ 11ቅ.ቀ - 5 ድ.ቀ
ቦታ፡ ኣብ ኣዳራሽ
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27 ሚያዚያ 2019
ቅዳሴ በዓለ ፋሲካ
ቦታ፡ ጂም
ሰዓት፡ 8ድ.ቀ
05 ግንቦት 2019
ዳግማይ ትንሣኤ
19 ግንቦት 2019
ወርሓዊ ሱባኤ
ቦታ፡ ኣዳራሽ
ሰዓት፡12
24/25/26 ግንቦት 2019
3ይ ጉባኤ ጉባኤ ካቶሊካዊያን መንእሰያት
ኤርትራ ኣብ ምስራቓዊ ሕቡራት ሃገራት ኣመሪካ

21 ሚያዚያ/ March 2019
በዓለ ሆሣዕና
ቅድሴ፡ ቤተክርስቲያን
ሰዓት፡ 2 ድ.ቀ
25 ሚያዚያ/ March 2019
ጸሎተ ኃሙስ
ቅዳሴ - 6 ድ.ቀ
26 ሚያዚያ/ March 2019
ዓርቢ ስቕለት
ስግደት
ሰዓት፡ 12
ቦታ፡ አዳራሽ

1ይ ሕታም 2019)

The 3rd Annual Young Eritrean Catholic
Network Conference will be held in the
Washington, DC Metro Area on May 24
- 26, 2019. Please make plans to attend
and mark your calendars!
15 ሠነ/June 2019
ዓመታዊ በዓለ መድኃኔ ዓለም
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መደብ ቁምስና
ወግዓዊ መደባት ብክፍሊ ስርዓት ኣምልኾን
ክፍሊ መዕበያን ስብከተ ወንጌልን
መጀመሪያ ሰንበት -

ናይ ወርሒ ሰዓት

2:00pm ዝጅምር ጸሎተ መቕጸሪያ
ካልኣይ ሰንበት - ወትሩ ናብ መሎከታዊ
ምሕረት ዚድገም መቕጸሪያ ኣለና ሰዓት
2:00pm
ሳልሳይ ሰንበት - ሱባኤን ትምህርቲ ቅዱስ
መጽሓፍን (መዝገበ ሃይማኖት) ወርሓዊ
ኑዛዜን፡ ሰዓት 12:00pm ኣብ ኣዳራሽ
ይጅምር።
ራብዓይ ሰንበትሰዓት 2:00pm
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Veni Sancte Spiritus I Come Holy Spirit I ንዓ መንፈስ ቅዱስ ንዓ
1ይ ሕታም 2019)
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