ሢመተ ዲቑና :
ከረን ፳፫ ሓምለ/ኰርኵሪ ፳፻፲፬/30 July 2022
“ብእሴ እግዚኣብሔር” ቅድሚ ዓለም ዝነበረ፡ንዓለም ብዘይብጻሕ ጥበቡ
ዝፈጠረ፡ንሓሰኻ’ኳ ከይዘንግዐ ዝምግብ፡ብኵነተ ሥጋ መጺኡ፡ካብ ውድቀት
ዘተንሥኣና፡ ናይ ሰላምና ምንጪ መድኃኒና ጐ.ኢየ.ክርስቶስ ብልቢ ሓሲብና
ብእፍና ተዛሪብና ዘይንውድኦ ሕያውነቱ፡ቅዱሳን መላእክት ወዲሶም ዘይክእልዎ፡
ልዑል እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን።ብጸጋኡ ንኣኡ ንዝሐረዮም፡መዓርገ
ዲቑና ንዝቅበሉ ደቅና፡ነዚ ሢመት ንምፍጻም ብሓጐስ እናኣመስግና ኣብዚ
ንርከብ ኣሎና፡

•

ብሩኻት ወለዲ፡ ንውሉዶም ንኣምላኽ ዘወፈዩ፡ ኣምላኽ ይባርኮም፡

•

ቡርኻት ውሉድ ከኣ ብብርሃን መንፈስ ቅዱስ ተሰንዮም፡ናይ ኣምላኽ
ሰብ ኪኾኑ፡ ነዚ ሢመት ዝተወፈዩ፡ኣምላኽ ይቀበለሎም፡

•

ቤተክርስቲያን ኣምሂራን ነዚ ሢመት ብቑዓት ዝገበረት፡ንቅድስና
ርእሶምን ቅድስና ሕዝበ እግዚኣብሔርን ይኹነልና፡

ብብጊዚኡ ሢመት ዲቍናን ክህነት ዝቅበሉ ብምርኣይና፡ ኣምላኽ
ዓቢይ ድማዕ ኢዩሞ ፡ ልዑል እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን።

ዝገበረልና

1 ጢሞ 6፡11 “ወኣንተሰ ብእሴ እግዚኣብሔር ጕየይ እምዝ. . “ ኣንታ ኦ ናይ
ኣምላኽ ሰብ ካብዚ ህደም . . .
ናይ “ኣምላኽ ሰብ” ዝብል ስያሜ ቅድም ነቢያት ዝጽውዑሉ ዝነበረ ስም ኢዩ፡
ኣምላኽ ዝቈጸሮም፡ ሠራሕተኛታት ኣምላኽ፡
“ካብዚ ህደም” ዝተባህለ፡

•

ፍቅረ ዓለምን፡ ፍቅረ ንዋየ ዓለም፡ ህደም፡ ናይ ኣምላኽ ሰብ፡ ብናይ
ኣምላኽ ነገራት ድኣምበር፡ ብናይ ዓለም ነገራት ክሓስብ ከምዘይብሉ
ዘዘኻኽር ኮይኑ፡ ጸረ ዓለም ክዕጠቅ ዝመክር ኢዩ፡

•

ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ዝተባህለ ጢሞቴዎስ እንኪኸውን፡ ከምዚ ኢሉ
ዝጸሓፈሉ ከኣ ቅ. ጳውሎስ ኢዩ፡ ቅ.ጳውሎስ ካብቶም ዝፈትዎምን
ዓቢይን ቀዳማይ ቦታ ዝሕዝ ጢሞቴዎስ ኢዩ። ቅ. ጳውሎስ ካብ
ምፍታዉ ዝተላዕለ፡ ፍቅርኻ እናሓሰብኩ እበኪ ኢሉ ነበረ፡ ቅ.ጳውሎስ
ንንጹሕ ደቂ መዝሙርን ተመሃራዩ ንዝኾነ ጢሞቴዎስ እናዘከረ ይበኪ
ነበረ።

ኣብ ሮማ ተኣሲሩ ከሎ ቀዳማይቲ መልእኽቲ ምስ ጸሓፈሉ፡ መጺኤ ክርእየካ
ኢየ ኢልዎ ነበረ፡ ካልኣይቲ መልእኽቲ እንኪጽሕፈሉ ግና፡ ተኣሲሩ ስለዝነበረ፡
ጊዜ ዕረፍቱ’ውን ቀረባ ምዃኑ ስለዝፈለጠ፡ ክመጽእ ብዘይ ምኽኣሉ “እቅረታ”
ንኽጥይቆ ዝጸሓፈሉ ኢዩ ይብሉ ኣቦታት።
ቅ. ጳውሎስ መዓረ ክንደይ ትሑት ከምዝነበረ፡ንደቀ መዝሙሩ ክንደይ ይፈትዎ
ከምዝነበረ የረድእ፡ እዚ ከኣ ተመሃሮ ብመምህር ዝፈተዉ ክኾኑ ከም ዝግባእ፡
መማህራን ከኣ ንተመሃሮኦም ዝግደሱ ክኾኑ ዝመክር ኢዩ።
ናይ መምህር መልክዕ ናይ ተመሃራይ ሕይወት ኢዩ፡ ናይ ተመሃራይ መልክዕ፡
ንናይ መምህሩ ልቢ ብናይ ፍቅሪ ኩናት ወጊኡ ናይ መምህሩ ልቢ ዝሕዝ ኢዩ፡
ተኣዝዞ ናይ ተመሃራይ መልክዕ ኢዩ፡ ናይ ተመሃሮ መሥዋዕቲ ከኣ ንተመሃራይ
ኢዩ።
ስለዚ ቅ.ጳውሎስ ተኣሲሩ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ፡ ጊዜ ሞቱ ብምፍላጥ፡ ክመጽኣካ
ነይሩኒ፡ ግዳ በዚ ምኽንያት ደንጐኹ ኢሉ እቅረታኡ ንጢሞቴዎስ ለኣኸሉ።
ክመጽኣካ ዘይከኣልኩ ተኣሲረ ኢየ እንተበሎ ምእንቲ ከይስንብድ፡ ነዝስ ምስ
መጽኤ ይፈልጦ ኢሉ፡ ቅድሚ ክረምቲ ምእታዉ መጺእካ ከም እትርእየኒ ኢሉ
ጸሓፈሉ፡ ነዚ ኣቦታት እንኪትርጕምዎ፡ ቅ. ጳውሎስ ክረምቲ ከይመጽኤ ዝበሎ፡
ክረምቲ ዝተባህለ ናይ ቅ. ጳውሎስ ሞት ኢዩ ይብሉ።
ክረምቲ ከቢድ ከምዝኾነ፡ናይ ኣቦታትን መማህራንን ሞት ከቢድ ክንድዝኾነ
ኢዩ፡ መምህር እንኪመውት፡ መምህር እንኪሰኣን ልዕሊ ክረምቲ የጨንቅ።
እቲ ሊቅ ቅ. ዮሓ. ኣፈ፣ “እስመ ተኅጥኦ ሊቅ፡ ግብር እኩይ ውእቱ፡ ወጥንት
ለኵሉ ሀከክ”፡ ስእነት መምህር ኣዚዩ ይጐድእ፡ ናይ ኵሉ ዕግርግር ሡር ከኣ
ስእነት መምህር ኢዩ ይብል። ከመ ሓመር እንተ ኣልባቲ ሊቅ፡ መራሒ
ከምዘይብላ መርክብ ኢዩ ይብል። መራሒ ዘይብላ ሃገር፡ መግቢ ዘይብሉ
ሕዝቢ’ውን ይጠፍእ፡ “ወለእለሰ ኣልቦ ኅዳፍ ይወድቁ ከመ ቈጽል” ይብል
ሰሎሞን፡ መምህር ዘይብሉ ሕዝቢ ከም ቈጽሊ ይረግፍ፡ ኣብ ደንበ ከብቲ
ኣብዑር እንተዘይኣተዉ፡ ዘርኢ ኣይተፍን ኢሉ ሰሎሞን ብምሳሌ ዝተዛረቦ ኢዩ፡
ደንበ ዝተባህለ ልቢ ሰብ ኢዩ፡
ኣብዑር ዝተባህሉ መምህራን ኢያቶም፡
ዘርኢ ዝተባህለ ቃል ኣምላኽ ኢዩ።

ናይ ትምህርቲ ዘርኢ ዘይበጽሖ ልቦና ንእምነት ኣይበቅዕን፡ ምእማን ካብ ምስማዕ
ኢዩ፡ ዝስማዕ’ውን ቃል ኣምላኽ ኢዩ፡ ሮሜ 10 ስለዚ መምህራን እንኪሰኣኑ
ጕድኣት ይመጽእ።
ናይ ቅ. ጳውሎስ ሞት ንጢሞቴዎስ ከቢድ ምዃኑ ብምፍላጥ፡ ብሓዘን ከዝወሓጥ
ፈሊጡ፡ ክረምቲ ከይኣተወ መጺእካ ረኣይኒ ዝበሎ፡ ናተይ ሞት ንዓኻ ኪቢድ
ኢዩሞ፡ ቅድሚ ሞተይ ኣርክብ፡ ምእንቲ ከጸናንዓካ ሻቡ ምርግጋእ ክትረክብ
ኢኻ፡ ኢሉ መልእኽቲ እንክልእከሉ ናይ “ኣንታ ናይ ኣምላኽ ሰብ” ኢሉ
ለኣኸሉ፡ ጢሞቴዎስ ከኣ ተቀላጢፉ ከደ፡
ቅ. ዮሓ. ኣፈ ነዛ መልእኽቲ ቅ. ጳውሎስ እንኪትርጕም፡ “ንሰብ {ኣንታ ናይ
ኣምላኽ ስብ} ተባሂሉ ካብ ምጽዋዕ ዝዓቢ ስም የሎቦን ይብል።
ዝተፈላለየ ኣጸዋውዓ፥
•

ናይ ንጉሥ ሰብ፡ ናይ በዓል እገለ ሰብ፡ ናይዚ ሃገር ሰብ፡ ናይ
ትምህርቲ ሰብ፡ ናይ ጥበብ ሰብ፡ በዓል ሃብቲ ሰብ . . ተባሂሉ ይጽዋዕ
።

•

ኮይኑ ግና፡ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ተባሂሉ ካብ ምጽዋዕ ዝዓቢ ስም
የሎን፡

ካብ ኵሉ ኣስማት ንዓና ዝተዋህበ ኢዩ፡ ናይ ክርስቶስ ስም፡ ካብ ኩሉ ኣስማት
ዝበልጽ ከምዝኾነ፡ ካብ ኣቦነት’ውን ከም ናይ ክርስቶስ ዝመስል ኣቦነት
ከምዘየልቦ፡
ካብ ውሉድነት ኩሉ፡ ናይ እግዚኣብሔር ውሉድ ከም ምዃን ዝመስሎ የልቦን፡
ናይ ፍጡር ውሉድ እንተኾንካ፡ ናይ ፍጡር ርስቲ የውርስ፡ናይ ፍጡር ርስቲ
ጠፋኢ ኢዩ፡
ናይ ፈጣሪ ውሉድነት እንተለበሱ፡ ፈጣሪ ሕያው ኢዩሞ፡ ርስቱ’ውን ሕያው
ኢዩ። ዘለዓለማዊ ርስቲ ይህብ፡ ስለዚ ናይ “ኣምላኽ ሰብ” ተባሂልካ ምጽዋዕ
ቀሊል ኣይኮነን።
ነዚ ስም
ካብ ምቅላል፡ ዝዓቢ በደል የልቦን፡ ስለዚ ነቲ ዝኸበረን ንጹሕን
ድንግል ዝኾነን፡ ተጋዳሊ፡ ፈላጥ፡ ምስጉን፡እሙን ንዝኾነ፡ ነቲ ትሑት ናይ
ቤተክርስቲያን መሠረት ዝተባህለ፡ ንጢሞቴዎስ እንኪጽውዖ ”ወኣንተሰ ብእሴ
እግዚኣብሔር” ፡ ንምንታይ ኢዩ ንጢሞቴዎስ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ዝበሎ?
•

ሰብ ይሰግድ፡ ይጸውም፡ ይጽሊ፡ ይምጽውት፡

•

ሰብ ሥጋውን (ሳይንስ፡ ፍልስፍና . . .) መንፈሳዊ ትምህርቲ (ተሎጊያ፡
ቅኔ፡ ኣቋቋም፡ ድጓ፡ ዝማሬ፡ ቅዳሴ ) ይመሃር

•

ፍቅሪ ይህልዎ ይዕገሥ፡ ሕያውነት ይህልዎ ይርሕርሕ፡ ሠናይ ኪገብር
ይቃለስ . . . ንምንታይ ኢዩ እንተ ተባህለ፡ ናይ ኣምላኽ ንምዃን
ኢዩ፡ ካልእ ሓንቲ ነገር የልቦን።

ሰብ ብዙሕ እንተተማህረ፡

ናይ ትምህርቲ መደምደምታኡ “ናይ ኣምላኽ ሰብ” ምዃን ኢዩ።
ቅ.እንጦንሲ ኣቦ መንኰሳት “ክርስቲያን ምዃን ማለት ናይ ክርስትና
ትምህርቲ ምጽናዕ ኣይኮነን፡ ሓሳብት ምርቃቅ’ውን ኣይኮነን፡ ኣምላኽ
መጻሕፍቲ ዝጸሓፎም፡ መምህር ዝመደበሎም፡ ተርጓሚ ዝገበረሎም፡ ንዓና
ሊቃውንቲ ንምግባር ዘይኮነ፡ ንዓና ቅዱሳን ንምግባር ኢዩ። ኣምላኽ
ዝደለዮ እዚ’ዩ፡ ብናቱ መንፈስ ምእንቲ ክንምራሕ፡ ፍልጠት ናይ ሕይወት
መደምደምታ ኣይኮነን፡ ናይ ፍልጠት ዕላማ ምስ ኣምላኽ ምርኻብ ኢዩ፡
በዚ ዝተፈላለየ ናይ ፍልጠት መንገዲ ተመላሊስና፡ ኣብ መጨረሽታ “ናይ
እግዚኣብሔር ስባት” ንምዃን ኢዩ፡
ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ምዃን፡ ደቂ ሰብ ዝተፈጥሩሉ ዕላማ ኢዩ፡
ክንፍጠር ዝተዋህበና ስም ኢዩ፡ ብኃጢኣት ዝተመንዛዕናዮ እዚ ስም ነበረ፡
በዚ ከኣ ናይ ሰይጣን ሰባት ኰንና ነበርና። ኣብ ምልኣት ጊዜ ክርስቶስ
መጺኡ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ገበረና፡ “እሬስዮ ሕዝብየ፡ ለዘኢኮነ
ሕዝብየ፡ እሬስያ ፍቅርትየ፡ ለእንተ ኢኮነት ፍቅርትየ” 2፡23 ኢሉ
ብሆሴዕ ነቢይ ከምዝነገረና፡ ወገኑ ንዘይኮነ፡ ናቱ ክገብረና ክርስቶስ
መጽኤ፡ ክርስቶስ መጺኡ ዝሃበና፡ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ምዃን
ኢዩ፡ ውሉደ ኣምላኽ ምዃን ኢዩ፡ “ውስተ እሊኣሁሰ መጽኣ፡
ወእሊኣሁሰ ኢተወክፍዎ፡ ወለእለሰ ተወክፍዎ ወሃቦሙ ሥልጣነ ውሉደ
እግዚኣብሔር ይኩኑ፡ ኣኮ እምሥምረተ ብእሲት ወብእሲ ዘተወልዱ፡ ኣላ
እምነ እግዚኣብሔር ተወልዱ” ዮሓ 1፡12
ብስሙ ንዝኣሙ ኩሎም ናይ እግዚኣብሔር ውሉድ ዚኾኑሉ ሥልጣን
ሃቦም። ናይ ኣምላኽ ውሉድ ብምዃንና ኢዩ፡ እቲ ካልእ ጸጋ ዝተዋህበና፡
ካብ ናይ እግዚኣብሔር ውሉድ ካብ ምዃን ዝተላዕለ፡ ተክሊል፡ ዲቍና፡
ክህነት፡ ምንኵስና፡ ቤተክርስቲያን፡ ሃብተ ፈውስ፡ ናይ ኣምላኽ ሥርየት፡
ጸጋ፡ ብርሃን፡ ርስቲ፡ ኃይሊ፡ ሕያውነት ተዋህበና፡ እዚ ናይ
እግዚኣብሔር ውሉድ ብምዃንና ዝተዋህበና ኢዩ፡ “ኣቦ ኣቦየ” ኢልና
እንጽውዓሉ ናይ ውሉድነት መንፈስ ኣባና ኣሕደረ ኢሉ፡ ቅ. ጳውሎስ
ከም እተዛረበ፡
• ውሉዱ ክንከውን፡ ብስሙ “ናይ እግዚኣብሔር ሰብ” ተባሂልና
ከም እንጽዋዕ ገበረና።
• ናይ ኣምላኽ ቤተሰብ፡ ኢኮነ ነግደ ወፈላሴ፡ ሰብኣ ቤቱ
ለእግዚኣብሔር ኵልነ፡ ኵልና ቤተስብ ኣምላኽ ኢና። ፈተውቲ
ኣምላኽ እምበር ባርያ ተባሂልና ንጽዋዕ ኣይኮነን፡ ብሓቂኮ ዘገርም
ኢዩ፡ እዚ ኩሉ ሕዝቢ ናይ እግዚኣብሔር ባርያ ኣይኮነን፡ ፈታዊ
ኣምላኽ ኢዩ፡ “እንከሰ ኢይብለክሙ ኣግብርትየ፡ ኣላ ኣዕርክትየ
ኣንትሙ፡እስመ ዘኢየኣምር ገብር ዘይረስዮ እግዚኡ፡ ” ባርያ
ጐይታኡ ናብ ካልእ ዝሸጦ እንተኾነ፡ ወይ ንምሉእ ዕድሜ ዝሕዞ
ምዃኑ ኣይፈልጥን፡ ንስኻኣትኩም ግና ኣዕሩኽተይ ኢኻትኩም፡
“እስመ ኵሎ ዘርኢኩ በኅበ ኣቡየ ነገርኩክሙ፡ ኣነ ካብቲ ናይ

ኣቦይ ህልውና ዝነገረኒ ዝሓባእኩልኩም ስለዘየለ፡ ንስኻትኩም
ባሮተይ ኣይኮንኩምን፡ ደቀይ፡ ፈተውተይ፡ ካብ ባርነት
ኣውጺኡ፡ ኣዕሩኽቱ ገበረና፡ ካብ ጽልኢ ኣውጺኡ ፈተውቲ
ገበረና፡ ካብ ፈተውቲ ንላዕሊ ከኣ ውሉድ ገበረና፡ ካብ ውሉድነት
እውን ኣዕቢዩና፡ እዚ ማለት ኣካሉ ገበረና፡
• ክርስቶስ ናይ ቤተክርስቲያን ርእሲ እዩ፡ ዕብ 12 ወንትልዎ
ለፍጹም መልኣክነ፡ ነቲ ናይ ሕይወትና ርእሲ ዝኾነ ኢየሱስ
ክርስቶስ ንክተሎ ኢሉ፡ ከምእተዛረበ፡ ክንየው ርእሲ ቍመት
ስለዘየልቦ፡ ክንየው ክርስቶስ ዝኾነ ነገር ስለዘየልቦ፡ ናይ ኵሉ
ገዛኢ ዝኸውን፡ ናይ ፍጥረታት በዅሪ ኢዩ፡ “በዅሪ” ማለት
ሓለቃ፡ ርእሲ፡ ገዛኢ፡ ጐይታ ማለት ኢዩ።
• ንሱ ናይ ቤተክርስቲያን ርእሳ ኢዩ፡ ኣካላት ሕይወቶም ተሓልዩ
ዝነብር
ርእሲ ሓልዩ ብዝሓዞም ኢዩ። ቤተክርስቲያን ኣካሉ፡
ንሕና ከኣ ሕዋሳቱ ኢና፡ ካብ ናይ ክርስቶስ ሕዋስ ካብ ምዃን
ዝዓቢ ጸጋ ኣሎዲዩ? ቤተክርስቲያን ናይ ክርስቶስ ኣካል፡ ናይ
ክርስቶስ ሰባት ንሕና፡ ነዚ ሓደ ገይሩ ዘንብሮ፡ ናይ ክርስቶስ
ደም፡ ናይ ክርስቶስ ወንጌል፡ ርእስን ኣካልን ተዋሒዲም
ከምዝነበሩ ዝገብር ክሳድ ኢዩ፡ ክሳድ ናይ ሃይማኖት ኣምሳል
ኢዩ፡ ኣራኅራኅክኒ እኅተየ መርዓት በኣሓቲ ንብረተ ክሳድኪ
ከምዝብል፡ ሓፍተይ መርዓት ብሓንቲ ናይ ክሳድኪ ኣቀማምጣ
ኣሕዚነኪ፡ ማለት በ “ኢታምልክ” ጸኒዕኪ ብምንባርኪ፡ ብሓንቲ
ሃይማኖት ብምጽናዕኪ፡ ገጽ ልቦናይ፡ ናብ ገጽ ምሕረትኪ
ከምዝመልስ ገበርክኒ ይብላ፡
• ንሓደ ርእስን፡ ንሓደ ሰውነትን ሓደ ክሳድ ከምዘለዎ፡ ንሓንቲ
ቤተክርስቲያንን ንሓደ ኣምላኽን ዘወሃህደና፡ ሓደ ሃይማኖት ኢዩ፡
ንሱ ከኣ ወልድ ዋሕድ፡ ኢሉ ብኣብ ብወልድ ብመንፈስ ቅዱስ
ጸኒዑ ዝነብር፡ ኢዩ፡
ነዚ ስለዘበቃዕና ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ኢና፡ ፈተውቲ ኣምላኽ፡ ናይ
ኣምላኽ ውሉድ፡ ናይ እግዚኣብሔር ሕዋሳት ኢና፡ እዞም ደቅና ነዚ
ዓቢይ ምሥጢር ንኽፍልጡና፡ ተልእኮእም ሎሚ ብሢመተ ዲቍና
ይፍልምዎ ኣለዉ።
ናይ ኣምላኽ ሰባት ክንከውን ብኣምላኽ ዝተዋህበና ኢዩ፡ ነዚ ኣብ
ጥምቀት ሃበና። ናይ ኣምላኽ ርስቲ ንምውራስ ተጸዊዕና ኢናሞ፡ ቅ.
ጳውሎስ ንጢሞቴዏስ
“ወኣንተሰ ብእሴ እግዚኣብሔር፡ ጉየይ
እምዝንቱ”፡ ይብሎ፡
ናይ እግዚኣብሔር ሰብ፡ ማለት ዉሉደ ኣምላኽ፡ ፈተውቲ ኣምላኽ፡ ናይ
ኣምላኽ ኣካላት ኢና፡ ንሓደ ሰብ፡ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኢልና እንጽውዖ፡
ናይ እግዚኣብሔር ኣርኣያን ኣምሳልን ዝሓዘ ስለዝኾነ ኢዩ።
ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ንምዃን፡ መጀመርያ፡
• ፈተውቲ ኣምላኽ ንኹን

•
•

ዉሉድ / ኣካል ኣምላኽ ንኹን
ናይ ኣምላኽ ኣርኣያን ኣምሳልን ንኹን፡ ሰብ ብውሳጣዊ
ተፈጥሮኡ ንሥላሴ መሲሉ ዝተፈጥረ ኢዩ።
o ሰብ ይሓስብ፡ ይዛረብ፡ የተንፍስ፡
▪ ምሕሳቡ፡ ንኣብ የምስሎ፡ ሰብ ዘይሓስብ እንተኾነ፡ ሰብ
ኣይኮነን ይብል ቅ. እንጦንዮስ። ምሕሳብ ዓቢይ ነገር
ኢዩ፡
▪ ምዝራቡ፡ ንወልድ የምስሎ
▪ ምስትንፋሱ፡ ንመንፈስ ቅዱስ የምስሎ፡ ሰብ ካብ
ኣንሳሳት ዝፈልዮ እዚ’ዩ።

ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይሄልዩ፡ = ይሓስቡ
ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይመክሩ= ዝሓሰብዎ
ይመኽሩሉ
• ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይፈክሩ = ንዝመኸርዎ
ይፍጽምዎ።
ዝሓሰበ ሰብ፡ ይመክር፡ ዝመኸረ ሰብ ይሰርሕ፡ ዘይሓስብ ሰብ
ኣይመክርን፡ ዘይመክር ሰብ ከኣ ኣይፍጽምን፡ “ምኽሪ ኣብ ሰባት ከም
ዓሚቝ ዔላ ማይ ኢዩ፡ልቢ ዘለዎ ሰብ ይቀድሖ” ይብል ሰሎሞን መጽ.
ምሳሌ 20፡25 ምኽሪ ኣብ ዓሚቝ ዔላ ዘሎ ማይ ኢዩ፡ ልቢ ዘለዎ ሰብ
ግና ይቀድሖ። ቅ. ዳዊት “ኅልዩ ዘንተ፡ወዘኣልቦ ልብ፡ ኢይለብዎ
ለዝንቱ” እንመሃሮ ሓሲብና ምእንቲ ክንክእል ኢዩ፡ ብብዙሕ ምኽንያታት
ከምዘይንሓስብ እናኾና ኢና። ቀትሪ ዝሰማዕናዮ፡ ለይቲ እናሓለምናዮ፡
ኩነታ ዓለም በጽቢጹና፡ ብኹሉ ተኣሲርና ከምዘይንሓስብ ኰንና። ሓሳብ
ዘለዎ ሰብ ይድሕን፡ ንኹሉ ሓሲብና ከም እንሰርሕ፡ ከም እንዛረብ፡
ሓሲብና ኪዳን ክንኣቱ፡ ሓሲብና ናብ ዲቍና፡ ክህነት ክንኣቱ፡ ሓሲብና
ናብ ምኵስና ክንኣቱ። እንኳንስ ክንፋቀር፡ ክንጻላእ እንከሎና’ውን፡
ሓሲባና ክንጻላእ ይግባእ። ክጻላእ ከሎ ዝዕረቀሉ መዓልቲ ስለዝሓስብ
ሕማቅ ነገር ኣይዛረብን፡ ሰብ እንኪጻላእ፡ ንዝሓለፈ ሠናይ ጊዜ ብምርሳዕ
ኢዩ፡ ምቅያሙ ኣምላኽ መዓልቲ ክሳብ ዝህበኒ ብምባል ኢዩ።
•
•

ቂም ንልቡና ዝበልዕ ሓሰኻ ኢዩ ይብሉ ቅዱሳን። ንሠናይ ዘረሳስዕ፡
ዘድሚ ሓሰኻ ኢዩ፡ ስለዚ ኣቝርሩ መዓተክሙ ዘእንበለ ይዕርብ ፀሓይ፡
ቂምኩም ኣለዩ፡ “ፀሓይ” ዝተባለ ዕድመ ኢዩ፡ ሞት ከመጽኣካ ከሎ
ተዓሪቅካ ጽናሕ ማለት ኢዩ። ሰብ ሓሲቡ ከተዓርቅ’ምበር፡ ሓሲቡ
ከባእስ የብሉን፡ሓሲብና ክንዕርቅ እምበር፡ ሓሲብና ክንጻላእ ኣይግባእን።
ሓሲብና ምሕናጽ እምበር፡ ሓሲብካ ምፍራስ ኣይግባእን።
ሥራሕ ዝፈተሕ ኣእምሮ፡ ናይ ተኰል መፍለቂ ኢዩ፡ ከምቲ ብዝሒ
ድቃስን፡ ኩሉ ብዝሒ ብልዒ፡ ናይ ዝሙት ምኽንያት ዝኾነ ፡ ሥራሕ
ምፍታሕን፡ ድቍርናን ናይ ተንኰል ምንጪ ኢዩ፡

ሥላሴ ሓሲቦም ንዓለም ኣድሓኑ፡ ሰብ ሓሲቡ ንዓለም ኣጥፊኡ፡
ሥላሴ ሓሲቦም፡ ንኣዳም ፈጠሩ፡ ሰብ ሓሲቡ ንኣዳም ኣጢፉኡ፡
ሥላሴ ሓሲቦም ንኣዳም ኣድሓኑ፡ ንሥላሴ ዘድሓንዎ ሰብ፡ ረሳኡ ብኽብሪ
ንኸይቅበር፡ ኣብ ዝወዓለሉ ከይሓድር፡ ኣብ ዝሓደረሉ ከይውዕል፡
ብዝደኸመሉ ንብረት ከይጥቀም፡ መከራኡ እናረኣየ ኢዩ፡ ክቡር ሰብ
ዝግፋዕ ዘሎ።
ገንዘብ ግና ኸቢሩ፡ ኣምልኾ እናተዋህቦ ኢዩ፡ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ
ውርደት ኣሎ፡ሰብኣውነትና ስኢና፡ ንስኻ ግና “ኣንታ ናይ ኣምላኽ
ሰብ”፡ ብዛዕባ ነገረ ኣምላኽ እምበር፡ ልብኻ ኣብ ናይ ዓለም ነገራት
ኣይተውድቅ፡ ኢሉ ንጢሞቴዎስ መምህረ ሃይማኖት ክኸውን ይምዕዶ።
• ጭካኔ ናይ ኣራዊት ጠባይ ኢዩ፡
• ንርእስኻ ጥራሕ ምሕሳብ እንስሳውነት ኢዩ፡ ንሰብ ካብ እንስሳታት
ዝፈለዮ፡ ርሕራሔኡ ኢዩ፡
ናይ ኣብ ልቢ ርሕሩሕ ኢዩ፡ ንስኻትኩም ርሕሩሓት ኩኑ፡ ንናይ ሰማይ
ኣቦኹም ውሉድ ምእንቲ ክትኮኑ፡ ሰማያዊ ኣቦኹም ርሕሩሕ ኢዩሞ፡
ርሕሩሓት ኩኑ፡በዚ ኢዩ፡ ሰማያዊ ኣቦኹም ኣብ ልዕሊ ጻድቃንን ሓጥኣን
ዝናሙ ዘዝንም፡ ፀሓዩ ዘብርቅ ኢዩ’ሞ ንኣኡ ምሰሉ። ንዝብል
ከስተምህሩና ናይ ዘመና ሓዋርያት ኪኾኑና ኣምላኽ ብናቱ መንገድን፡
ብናቶም ሥምረትን ኣብዚ ሢመት ቀሪቦም ኣለዉ። እዚ ከኣ ኣብ ነገረ
ክርስትና ሓሲብና ምእንቲ ክንክእል ኢዩ፡
ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ዝበሃል፡ እንኪጽሊ / እንኪጸውን፡
እንኪመክርን / ኪዳን ኪግበርን፡ መዓርጋት ቅዱሳት እንኪቅበል፡
ክመሃርን ከስተምርህን ንኣምላኽ ኢሉ ዝገበር፡ ንእግዚኣብሔር
ኢሉ ዝነበር፡ ንእግዚኣብሔር ኢሉ ዝመውትን ፡ ብእግዚኣብሐር
ዝትንሥእ ኢዩ።
ሎሚ ኣብ ዘመና’ውን ብብጊዜኡ ኣብ መዓርገ ዲቍናን ክህነትን ምኵስናን
ዝመጽኡ፡ ነዚ ንዘመናት ብሓዋርያትን ተኸተልቶም ጸኒዑ ንዝጸንሐ
ሓዋርያነት ዳግም ዝምስክሩ ኢያቶም።እሞ ዲቝናኦም ከም ናይ ቅ.
እስጢፋኖስ ቀዳሜ ዲያቆናትን ቀዳሜ ሰማዕትን ይግበረሎም።
==== ==== === =====
ጃር ኒ ራሕመትድ ንክኽር ኒ ኒኪድጝል ኪሠሪር ብሽራትሊ ሰገረው ፍሪሮ
እወውሲና፡ ገውርኖ መድ ሙቅስኖሎም ነት ኣረርስነኵን፡ እን ሓዋርያት ፍሪርና
ዳቍኖትሰና ሃቢናት።
ዲቍና ይስቱ በክስታንር ንሽቅርትና ምእባትልድ ለዅ ግን።
ኒን ይኸ ላ
ኣዳምሲ “በክስታንሊ እስታ ዓደትድ”፡ ክርስቶስ ኒ በክስታንድ እዋ ሥልጠት፡
ፋፍዳ ናን ገምድነድ መንፈስ ሻትክድ እውስታ ገድ፡ ወጨም ከድናሩዅል
ቱሳዅ ሥቱር ግን።

ፋፍዳ እሳ ናን ገምድነዲ፡ ኒት ተለየው ሺዋንድኻ፡ እን ሲመርር ቋልስታ
እሻረት ግን፡ (CCC 1538)፡፡
እግናጽዮስ ሻትክ ኣንጾኪዪዅ፡ ኒውክ ኣዳም፡
•

ዳቝኖትሲ እንሸቅሰውሰና፡

•

ፋፍደስ ጃር እኽር ምስል ሰና፡

•

ከድሲ፡ ዕግለ ኰድጘንቲ ጃሩዲ ሓዋርያታ ዲበዲርሰና ሃቢና
ሓሸምዲኒንሎም፡ ውረድ ናት እንገት በክስታንዅድ ጋቢቶ ገረስተላ የኵ።
CCC.1538)

እና ሢመር ዲቍኒዅሲ ከለብረው፡ ሒል ሻትክሲ ሰርኖ ናከውሲ፡ መንፈስድ
ለገድድኖ ናሹት ወሰየው ግን። ኒን እን ይና ኣደራ ኢየሱስ መስቀሊ ከርከሶ
እዋዅና ደኤንሲ ድዊድኖኽር ሓበርድኖኽር መርወይሰው ግን፡ (LG 18)
እና መድ ኒስ ከለብራዅ፡ ክርስቶስድ ባቅዕ ኣላ ኣኽሮ፡እና ሥቱር ንድ፡ ገድ
መንፈስ ሻትኵዅሲ ከለብሮ፡ ክርስቶስር ተኪንድ ሸረብሳዅ ግን።
ንድኻ ክርስቶስቲ ከደመኵ፡ CCC 1581)
እና ነወያ ደርብድ፡ ክርስቶስድ ሓዋርያትድ ዓይብ እውስታዅ ንሽቅናር
በክስታኑ፡ ሞዳይ ድⶖስትራሲክ፡እቝርልድ እቝርሊ ካረምጊ ተለለዩ ፈረኵ።
ንኪ እና ጋር ኒስ እስነኵጝር ሰምዕነኵር እንኩንዅን።
እና ሕላን ንድ፡ እን ሰየምሳዅ፡ ኒትክ ባሮ፡ ኒከውዲ፡ ኒወረበዲር ሕስበትልድ
ፈ፡ ኒሽጕር ታሚትዲ ወህየምዲት ክርስቶስድ ላምሶ፡ እን ከሊ ጃሩዅሲ ከውድ
ተንብሁ፡ ንክኻ ነት
ትክድ፡ ኣመሪኻ ዲመር መናብረት እርትሮ፡ ጃርሊ
ወንተራ ይድኖር መታን ንኪ ናሰልፋ ድብለስ ደበልተነኵ እንኵኑዅ፡ ጃር
ካቢናት፡ ይጛ ናት ዋስኖ ይና ክርስትነስ መንደርትናኽር ሀቢን ይነት፡
ጳውሎስ ሓዋ. ኤፌንሶድ ከወል ከተቡ “ኣስተበቑዐክሙ ኣነ ሙቁሕ በክርስቶስ
ከመ ትሑሩ በዘይደልዎ ለጽዋዔክሙ ዘጸውዐክሙ (ኤፌ 4፡2)” እን
ሽጛዅድኩም ሽጛነድ ኣስተሃላሰና ኣኽድኖ ፈርትኖ፡ ኣን ክርስቶስድ
እንሸውሳኽር ሺወኩንኩም” ዮ፡
ክርስቶስር መታን ንሽዊል ዋነት ደሀረኵ።
ንድኻ ክርስቶስ ሣቅዮትል በኑዅ ኣኸት ድወኵና።
እን ኒ እንሸውሰሪ ሽጛና፡ ክርስቶስቲ ተንብህና ግን፡ እንተረሉ ጨገምሲ
ከለብርዶ ቅሱብ ኒኣክነስ ሓበረኵ። ኒን ግን ብሶት እንሸቅስኒዅ፡ ሽጛና
ይስታዅር ኒን ግን።
ጃር ቆል ድውና ተቅሲ ሓበረኵ፡
ይና ወክቱ ሽጝስተው ናሽጛነስ እና ደርብ ንድ ቋልድኖሉ እልብዲሳዅ ግን። እና
ሢመር ኒን ምታዕ፡ ኵሹር ትክ መታን ኣኽገት ቋሊስሮና ጳውሎስ መሀርዳዅ
ግን።

እና ሢመር ኒል ህንብናኽርክ፡ እና ንኪር ሀደፍ፡ ይነት ናትክ ይና ሱባኤ ግን።
እና ጳውሎስ የውሊ ህንባዅንማ ? ይኖር መታን።
ዲባ ጃሩውድ እን እንሻቅሳዅልድ ጀረበነውሲ ኢሮ ገረስና፡ ሰደቅስና ወንቀራዅ
ዲማ እልብድና ጀረባዅ ግን፡ ይና መውድዕ ይኸ፡ እን ጳውሎስ ሓዋርያ “ኣነ
ሙቁሕ በክርስቶስ” ኣን እን ክርስቶስድ እንሸውሳኽር” ያዅሲ እልብድና ግን ፡
ኒንካ እን ሳቅዮት ክርስቶስሩዲ በና ክሚኖር መታን ግን። ውረድ ንሽቅርናርሊ
“ታሚታዅ” ይስታዅ እላ፡ ኒውክ መስቀል ደርብ ግን፡ ኒ ኣኺረትኻ ቀራንዮ/
መስቀሊ ክርከርስና ግን፡ ኣርብ ከርከርስኒዅሲ እንገታ ፋጃኻ እላ።
ክርስቶስድ እንሸውሳዅ ኣክና፡ ኒ መስቀሊ በኑዅ ኣክና ግን። ኒጛ “ኵሹት
መርወይና” ግን። ኵሹት መርወይናኻ፡ ሣቀይና ግን፡ እና ሣቅዮት ኒንኻ፡
እንከሊ ይስተኵ። እና እንከሊ ኒስ ሰልፍ ክርስቶስ መስቀሊ ቋሊሳዅሲ፡ ይን ኒት
ተለይነት ይና ደበኑውድ ቋሊስኖሉ ወጠነኵን። ኒል ግን ገልገለ ሲረዅድ እና
ሽጛና ኒል ናው ኣረርሰናዅ።
ብሪጃር ኣርእግራዅዲ ፈሀምቶሉ ጨገማዅለዲ፡ ክርስቶስ ቋሊሳዅነዲ
መሀርዳዅና ሓዲስ ትእዳድ፡ ኒን ግን፡ መስቀልድ እንተራዅ እንከሊ፡ ሣቅዮት
ደሀርሳ እንከሊ፡
ክርስቶስድ እንሸውሳዅ ኣክና፡ ጳውሎስቲ ክርስቶስድ እንሻዋዅሉ ድባራ፡
እንከሊ ግን። እና እንከሊ ኒኒ እን ኣሪ ጋርትልድ ክርዳኽር ሀበቲካ።
ሞዳይሊ ዋንትሩኽር ንርትል መንደርትሩኽር፡ ኣን ኵልድ ክራኽር ግን፡
ይለጘትዲ ይ 12ዲ ይሱግዲ እሰኽር ግን ይና ግን።
ክርስቶስር ታለይቱረር ብሶትር ኒልድ ሲረዅ ኣኽላ።
ሽጛናኻ ኒትክ ባርና ግን፡ ታምም ነወይና ግን። ኒስ ፈሀምስጋዅ፡ ሽጝስቱዅን
ይጊን፡ ዲማ ሓደስትና ወንቀረት ኣርእና ጀረብደኵ። ንድኻ፡
•

ኪሠሪር ብሽራትኻ ይና ቆል

•

መስቀልኻ ይና ሹር

•

ሺዋን ጃርልኻ ይና መለለይ፡ እስነ ክርስቶስቲ ተንብህድኖ እና ሽጛ ኒል
ይስታዅል ቱወነኵ እንኵኑዅ።
እና እንከሊ ኒኒ ብሪጃርር ወህየምልድ በሪ ሀብረ፡ ክርስቶስዲ እንሸውረሪና
ድባራ ግን።

ንሰና ኣኽነዲን
ጳውሎስ ሓዋ. “እን ሽጝስትድናዅሉ ሽጛነስ፡ እርዊል
መንደትትኖሉ ተዓየበኩንኩም” ን ያዅ።
እና ይናቍር ኒስ ፈሀምኖ፡ ይሒልድ እኽጊ ጃር ሒልድ ኒት እምንኖ ቱነኵን
ገውረና የውሲ፡ ሺዋንድ ጨሪትኖሎም፡ ናሢመርሲ ሢመር እስጢፋኖስ ዳቍናታ
በኸርዱዅሰና ሀቢሮሎም፡ ናሸታከቱዅዲ ናከዋ ሸታከቱዅዲ ኣኽን ይነት። ኪዳ
ግርጊዅዲ፡ ኪዳ ዳለቱዅዲ ኣኽን ይነት፡
ወስብሓት ለእግዚኣብሔር !!!

