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ብዓል መድኃኔ ዓለም ዘኪርና ብሓንሳብ ንርከብ አሎና። መዓልቲ መድኃኔ ዓለም ዕርቂ አምላኽን
ሰብን ዘዘኻኽር ዕለት እዩ ስለዚ ሎሚ መዓልትና እውን እዩ። ወልእኳ ቀንዲ ተዋሳአይ ባዕሉ
አምላኽ ይኹን እምበር ንሕና እወን ነዚ ብዓል መድኃኔ ዓለም ፍሉይ ትርጉም ክንህቦ እንጻወቶ
እጃም አሎና።
አምላኽ ንዝበደለ ፍጡሩ ክምሕሮ፥ ክዕረቖ ደልዩ፥ ምኽንያቱ ጉድአት ፍጡሩ ርእዩ እሞ ኸአ
ሰብ ኩነታቱ ክፈልጥ አይከአለን ስለዚ አምላኽ አብ ምድሓን ሰብ ክሕወስ ናይ ግድን ኮይኑ።
ንሰብ አብ ንቡር ከመልስ እምብአር ካልአይ አካል ስላሴ ነቲ ዝወደቐ ሰብ ከተንስእ ሰብ ብዝያዳ
ክርድኦ ኢሉ ሥጋና ለቢሱ ከማና ኮይኑ። ነቲ መዋቲ ባሕርይ ሰብ ለቢስዎ። አምላኽ ሰብ ኮነ።
እዚ እዩ ሕመረት ናይ ሎሚ ብዓልና።
አምላኽ ክምሕር ሰብ ክምሓር ዝተገብረ ፍጻሜ ዘኪርና አሎና። ዝኽሪ ንወድሰብ ክሕደስ ከምኡ
ነቲ ዘንጊዕዎ ዘሎ ክቕይር ብሓጺሩ ኩነታቱ ክፈልጥ ይሕግዞ። ንስለ ዝኽሪ እንተኾነ ግዝያውን
በናን እዩ። ንሕና አኪቡና ዘሎ ፍሉይ ጉዳይ አብ ናይ ነፍሲ ወከፍና ሕይወት ለውጢ ክነምጽእ
እሞ ፍሉጣት ደቂ መድኃኔ ዓለም ምዃና ክንሕድስ ንማለት እዩ።
እግዚአብሔር ንዝበደለ ሰብ ንዕርቂ ዓዲምዎ፥ ነገሩ ገላቢጦስ እዩ ዝመስል ምኽንያቱ ሰብ ፍቕሪ
አምላኹ ምስ አጥፍኤ ኩሉ ጸላም ኮይንዎ ናብ ምንጪ ሕይወቱ ዝኾነ ፈጣሪኡ እኳ ክምለስ
ከቢድዎ። ኦ ውሉደይ አዳም አበሎኻ እናበለ ዝተበደለ አምላኽ ንፍጡሩ ደልዩ።
አምላኽ ኩሉ ግዜ ምስ መሓረ እዩ፡
አምላኽ ክኹነን ዝፈጠሮ ሰብ የለን ኩልና ደቂ ሰማይ ክንከውን ተፈጢርና። ተፈጥሮና እምብአር
ደቂ ሰማይ ምዃን እዩ። ምስ አምላኽ ምንባር። እንተኾነ ብሰንኪ ውድቀት ቀዳማይ ኣደም ዓለት
ደቂ ሰብ ተበኪሉ አብ ሓጢአት ንውለድ ዝንባሌ ንሓጢአት ኩሉ ግዜ ምሳና አሎ። ካብዚ
ውድቀት ዝወረሶ ሕይወት ክንወጽእ አምላኽ ከማና ኮይኑ ድሕነት ሂቡና። ሞቱ አብ መስቀል ዝኾነ
እዩ። ዝኽረ በዓልና አብዚ እዩ ምስጢሩ መዓልቲ ድሕነትና ዘኪርና አሎና።
ድሕነትና ብሞት አብ መስቀል እዩ ተፈጺሙ። ነቲ ዝዓበየ ውድቀት ሰብ በቲ ዝኸፍኤ ሕስረት ሞት
ሓዲስዎ። ነዚ ብዝያዳ ዘስተንተነ ቅዱስ ጳውሎስ እዩ። “ንርእሱ ትሕት ብምባል ክሳብ ሞት፥ አረ
እኳ ደአ ክሳብ አብ መስቀል ሙማት ትኣዘዘ” ይብል። አብ መስቀል ሙማት ንአይሁድ ሕፍረት
ንአና ግን ድሕነት እዩ እናበለ ዕሞቕ ምስጢር ድሕነትና ይነግረና።
ነዚ ድሕነትና ዝደሊ አምላኽ ሎሚ አብዚ ዘሎና ብኸመይ ንቕረቦ። ድለት አምላኽ ርኢናዮ
አሎና ተደልዩ ዘሎ ናይ ነፍሲ ወከፍና መልስን ጉዕዞን እዩ። አምላኽ ኩሉ ገሩ እዩ አድሒኑና
መንገዲ ሰማይ ነጊሩና እንጉዓዞ መገዲ ብንጹር ነጊሩና። ሎሚ እምብአር ንብዓልና መቐረትን
ትርጉምን ክንህቦ እንተኾና ከመሎና አበይ አሎና ጉዕዞ ሕወትና ከመሎ ርክባትና ከመሎ አብንታይ
ድኽመት ነርኢ አብንታይከ ጽቡቕ ንስጉም አሎና ሎሚ መዓልቲ ጸብጻብ ሕይወትና እያ።
ንአምላኽ ተቐይርናዮ ከይንህሉ “ሓደ አቦ ንትርቡሊ ከይዶም ዝነበሩ ምስተመልሱ አብ
ቤተክርስትያን ዓዶም አብ ስእሊ መድኅኔ ዓለም ቀሪቦም ጸሎት እና አዕረጉ መድኅኔ ዓለም

ገጊኻኒ ዲኻ እናበሉ ሓተቱ ይብሃል” ምናልባት ሎሚ ንሕና ገጊኻኒ ዲኻ ኢልና ንአምላኽ
ክንሓቶ ንኽእል ንኸውን እንተኾነ ገጊና ዘሎና ንሕና ኢና።
ኩሉ ኩነተትና እንተ ረአናዮ ተሓዋዊስና አሎ መገዲ ጠፉኡና ሃርበደበድ ንብል ዘሎና ንመስል።
ሰብ ሎሚ ከመሎኻ አይትበሎ እንታይ ደአ ከምትማሊ ዘሎኻ በሎ ኮይኑ አሎ እቲ ነገር።
ምኽንያቱ ልቢ ሰብ ሎሚ ወናኒኡ በዚሑ ንአምላኽ ግዜ ስኢናሉ ዘሎና ንመስል። እንታይ
ክንገብር ወጣጢ በዚሑና ንበጽሖ ጠፊኡና እናበልና ከምቲ አዳም ሔዋንን ንአምላኽ ዝጠፍእዎ
ጠፊእና አሎና። አምላኽ በበስማትና እና ጸውዔ ኦውሊደይ አበሎኻ/ኺ እናበለ ይሓትት አሎ።
እንታይ ንግበር ነገር ተበላሽውና አሎ ክንዕርዮ ብግድን ዘድሊ ነገራት አሎ።
 አብ እምነትና ድልዱላት ንኹን ዝነፈሰ ንፋስ አይጠምዝዘና ንኢየሱስ ተቐቢልካዶ ዝብል
ናይ ዘመና ንፋስ ኮይኑ አሎ ኢየሱስ ቅድሚ ክልተሽሕ ዓመት ምስተቐበልክዎ እየ
ንበል። እምነትና ንፍለጥ። ሰንበት ሰንበት አብ መአዲ ክርስቶስ ቀሪብና ንስሓ ሓጢአትና
ገርና ምስ አምላኽና ንተዓረቕ። ስለዚ ጸሎት ክፍሊ ሕይወትና ንግበሮ።
 ፍቕሪ ነንግስ፥ ሰብ ሎሚ ገለ ወሪድዎ ትብል ኩሉ ክባላዕ ሓደ ንሓደ ከኽፍኢ ጥራሕ
ትርኢ። ቃልኪዳን ክብተን፥ ስድራቤት ክፈላለዩ ትርኢ፥ መለለዪና ጽልኢ ዳርጋ ኮይኑ።
እዚኹሉ ካበይ እዩ ምንጩ? ስለምንታይ መጠን ዝተቓረብናሉ መጠኑ ንረሓሓቕ አሎና።
እንታይ እዩ ሓውካ እንተ ከሰርካ እትረኽቦ? ብጸበባ ሓውና/ፍትና እንረኽቦ መኽሰብ
የለን ከምኡ ድአ ሕሱም ጸላኢና ክሕጎስ እንተ ዘይኮይኑ።
 ብስለት የድልየና። ሰብ ክንድሰብ ምስ አኸለ ክገብሮ ክበጽሖ ዝግብኦ ነገራት አልኦ፥
ብኹሉ ብስለት ክህልወና ጽቡቕ እዩ። ክንበስል ብእምነት ክንዓቢ የድልየና። ዘይበሰለ
ጉዕ ንብሎ ክትበልዖ አይክአልን እንተ በላዕናዮ ጡፍ ንብሎ ምኽንያቱ ንሸውሃትና
ስለዘይማልእ። አፍልጦ እምነትና ድልዱል ብሱልን ይኹን። ዘሎናዮ ሃገር ብዙሕ
ዝመናጥል ዘልኦ እዩ ስለዚ ጽንዓት የድሊ። ንደቅና ወረስትና ክንገብሮም ግቡእ እዩ።
 ሎሚ መብጽዓና ንሓድስ። ብፍሉይ ነዚ ታቦት እተብዕሉ ዘሎኹም ሎሚ ምስ አምላኽ
ሓደ ክትኮኑ ብኹሉ ዝተሐደሰ ሕይወት ክትሕዙ አብ መንጎኹም ፍቕሪ መለለይኹም
ኮይኑ እሙናት ደቂ መድኃኔ ዓለም ክትኮኑ እዋኑ እዩ። ሎሚ ምዓልቲ ምሕረትን ዕርቅን
እያ አብ መንጎ ንዘሎ ዝኾነ ፍልልያት አሊኹም ብክርስቶስ እትጥርነፉላ ዕለት ሎሚ
እያ እሞ ብርሃን ልብና አብሪህና ንሓቅን ርትዕን ብልብና ንልበሳ።
ንግደትና ንግደት ኢየሩሳሌም ይግበረልና ብደሙ ዝተዓርቐና መድኃኔ ዓለም ሎሚ እውን አብ
መንጎና ሰላም ፍቕሪ ሂቡ ደቂ ድሕነት ይግበረልና ዓመት ንዓመት ብፍቕሪ ብስኒት ብኹሉ
ምሕረትን ጸጋን እነብእሎ። ንዓመታ ኸአ ብዝያዳ ንዝተሓደስን ንአምላኽ አብ ሕይወትና ቦታ
ሂብና ናቱ መንገዲ ሒዝና ንኻልኦት ዘንጊዖም ዘለው እንስሕበሉ ጸጋ የውርደልና።
ንኹልኹም ርሑስ አውድአመት።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

