GATEC - MISSION

Address: 60 Terrace Hall Ave
Burlington, MA 01803
Phone: 617-445-9915
Fax:
404-445-4000
E: Tegararuchristians@gmail.com

ንብጹእ ወቅደስ አቡነ ማትያስ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢትዮጵያ ፣
ጳጳስ አክሱም፣ ወእጨጌ መንበረ ተክለ ሃይማኖት፣
ብምዴጋፍ፣
ካብ ዒለም ለኻዊ ሕብረት ኣመንቲ ወንጌል ዱያስፖራ ተጋሩ ዝወጸ መግለጺ፣
“በስመ ኣብ ወወልዴ ወመንፈስ ቅደስ ኣሃደ ኣምላክ!” አሜን!
ንሕና ኣብ መላእ ዒለም ንርክብ ኣመንቲ ወንጌል ዱያስፖራ ተጋሩ (GATEC–Mission) ብሓባር ብምዃን ንመግለጺ ብጹእ
ወቅደስ አቡነ ማትያስ ንዴግፎ ምዃንና ክንገልጽ ንፈቱ፡፡
ኣቢይ ኣሕመዴን ውልቀ መላኺ ኢሳይያስን፣ ምስ ፍሉይ ሓይሊን፣ ፋኖን፣ ፎጣ ለባሽን አምሓራ ኯይኖም ብሠራዊት ሶማልን፣
ዴሮናት ዒራብ ዑሚራትን ተዒጂቦም ኣብ ልዕሊ ህዝቢን መንግሥቲን ትግራይ ብዝኣወጁዎ ኹናት ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ንጽሃት ተጋሩ
ተቐቲሎምን ተሰዱድምን እዮም፡፡ ዕሸል ህጻናት ኣብ ቅዴሚ ወለድም፣ ወለዱ’ውን ኣብ ቅዴሚ ዯቆም ብስካሕክሕ ግፍዑ
ተረሺኖም እዮም፡፡
ኣሻሓት ኣዳታትን ኣሓትን ዯቂ ኣንስትዮ ትግራይ እውን ተዯፊረን እየን፡፡ ኮታስ ኣብ ዒለም ተራእዩ ይፈልጥ ኩሉ ዒይነት ግፍዑ
ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተፈጺሙን፣ ሕጂው‘ን ብዝከፍእ መገዱ እንዲተፈጸመን ይርከብ፡፡
እዙ ኹሉ ግፍዑን መከራን ዴማ ብናይ ዒለም ፍሉጣት ማዕኸናት ዜናን ዒለም ለኻውያን ተጣበቕቲ መሰላትን ዝተረጋገጸ ኣብ
ባይታ ሎ ሓቂ እዩ፡፡
ብጹእ ወቅደስ ኣቡነ ማትያስ እውን ከም ሓዯ መንፈሳዊ ኣቦ ነዙ እኩይ ግፍዑ ብዕሊ ክቃወሙን ከውግዘን ትጽቢት ዝግበረሎም
እኳ እንተነበረ መንግሥቲን ቤተ ክህነትን ኢትዮጵያ ብሓባር ዒፈና እናብጽሑሎም ከምዝጸንሑ ብዝሓለፈ ሰሙን ንመላእ ዒለም
አፍሊጦም እዮም፡፡ እቲ ዝግበር ሎ ወራር ንትግራዋይ ካብ ገጽ ምዴሪ ንምጽናት ጥራይ ይኮነስ ናይ ትግራይ ታሪኻዊን
ሃይማኖታዊን ሓዴጊታት እውን ንምጥፋእ ዝዒለመ ምዃኑ ቅደስነቶም ብኸቢዴ ሓን ኣቃሊዖሞ እዮም፡፡
ንሕና እውን ቅደስነቶም ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ብፍላይ ዴማ ኣብ ትግራይ ዝካየዴ ሎ ግፍዑ ንምቅላዕ ዝገበሩዎ ጻዕሪ
እንዲናኣዴና ኣፎም ክዕበስን ለዎም መንፈሳዊ ሓላፊነት ከይዋጽኡን በመንግስቲን ቤተክህነትን ንዝበጽሖም ዒፈና አትሪርና
ንቃወም፡፡
እቶም ናይ ኢትዮጵያ ቤተ ክህነት ኢና ዝብሉ ጳጳሳት፣ ቀሻውሽቲን፣ ዱያቆናትን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝካየዴ ሎ ናይ ርኢ ምጽናት
ኩናት ኣብ ኣዯባባይ ወጺኦም “ኣብ ጎኒ መከላከያ ኢና” እንዲበሉ ጨፍጨፍቲ ዋፈሩን፣ ናይ ገንብን ሞራልን ሓገዝ ዝገበሩን
ብምዃኖም ኣብ ልዕሊ ቅደስነቶም ዒፈና ምግባሮም ኣየዯንቐናን እዩ፡፡ እዙ ዴማ ካብ መንፈሳዊያን ኢና ዝብሉ ይንጽበዮን
ታሪኽ ይቕረ ይብሎን ዒቢ በዯል ምዃኑ ክንገልጸሎም ንፈቱ፡፡
ሕጂ’ውን ቅደስነቶም በዙ ቃልዐዎ ሓቂ ምኽንያት ኣብ ልዕሊኦም ዝግበር ተወሳኺ ዒፈናን ሽርሒን፣ ከምኡ’ውን ትግራዋይ
ብምዃኖም ዴማ ዝበጽሖም ጸርፊን ጸለመን ጠጠው ክብል ብትሪ ንጽውዕ፣
ኣብ ትግራይ ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያናት በመዲፍዕ ኤርትራን ዴሮናት ዒራብ ዑሚራትን ክዒንዋ ከለዋ ሲኖድስ ኢትዮጵያ
ኣይተቓወሙን፣ ስለምንታይ? ባሪኾም ዋፈርዎ ኹናት ብምዃኑ፡፡ በዙ ዴማ ነታ ናይ ክርስትና መሠረትን ታሪኻዊት ኣዯን
ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ክሒድማ እዮም፡፡ ናይ እታ ዝምኩሑላ ኦርቶድክስ መሠረት እኮ ኣኽሱም እያ! ትግራይ እያ!
ናይ ቅደስነቶም ሹመት እኮ “ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢትዮጵያ” ጥራይ ከይኮነስ “ጳጳስ  ኣክሱም” እውን ይብል እዩ፡፡ ስለዙ
ቅደስነቶም ጳጳስ ኣክሱም ብምዃኖም በቲ ለዎም መንፈሳዊ ሓላፍነት ኣብ ኣኽሱም ንዝተፈጸመ ግፍዑ ምዝራቦም ጋድ ዴዩ?
ኣቦታትና “ቀፎስያ ብማይ ዒብያ፣ ማይ ትጸልእ” ይብሉ፡፡ ሊቃውንቲ ኣኽሱም እውን ብግእዝ ቅኔ፦ “ወልዯ ሃንዱባራ ኢተገሠጸ፣
ማዕዯ አቡሁ ወእሙ በእግሩ ረገጸ” ይብሉ፡፡ ትርጉሙ ዴማ፦ “ስርዒት-ኣልቦን ፋሉልን ዝኮነ ውሉዴ ባዒለገ፣ ማኣዱ ኣዱኡን ኣቡኡን
ብእግሩ ረገጸ” ዝገርም ጋድ!
ኣቢይ ኣሕመዴን ውልቀ-መላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ትምክሕተኛታት ተስፋሕፋሕቲ ኣምሓራን ተሻሪኾም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ
ብጽሑዎ ለዉ ኣረሜናዊ ጨፍጫፍ ታሪኽ ይቕረ ይብሎ በዯል እዩ፡፡
ቅደስነቶም ከም‘ቲ ቅዴም ክብል ቃልዐዎ ሓቂን፣ ዝሃቡዎ መንፈሳዊ መብርሂን፣ ሕዙ’ውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብቀጻልነት
ንዝበጽሕ ሎ ግፍዑ፣ ብዒለም ጠመተ ክዋሃቦ፣ ህዝቢ ትግራይ ፍትሒ ኪረክብ፣ ግፍዏኛታት ናብ ፍርዱ ክቐርቡ በቲ ለዎም
መንፈሳዊ ሓላፍነት ጻውዑቶም ብዙያዲ ክቕጽልሉ ነታባብዕ፣

መዴሓኒትናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሌና ኣብ መስቀል ምስ ዋዒለ ዒለም ጸልሚታ ነይራ፡፡ ኣብ’ቶም ሰዒብቱ እውን ዒቢ
ተስፋ ምቁራጽን ምብትታትን ተርእዮ ነይሩ’ዩ፡፡ ግና እታ መዒልቲ ጸልማት ሓሊፋስ ትንሳኤ ኾነ፣ ብፋሲካ ተተክአት፡፡ ህዝቢ
ትግራይ እውን እቲ ጸልማት ተቐንጢጡ ብርሃን ትንሳኤ ክርኢ እዩ፡፡ ወረርቲ ኃይልታት እውን ኩሎም ተጓሒፎምስ ንፋስ ናጽነት
ዴማ ኣብ መላእ ትግራይ ክነፍስ እዩ!
ኣምላኽና ንህዝብና ብቕልጡፍ ክረዴኦ ዒቢ ጸሎት ንጽልይ ኣሎና!
ምሳሌ18፡19 ካብ ፅንዕቲ ኸተማስ እተበዯለ ሓው ይፀንዕ፡ ባእሶም ከኣ ከም መሸጎሪኡ ከም ይንቓነቕ
ዕርዱ እዩ፡፡
ትግራይ ትስዕር!
ግንቦት 15, 2021

