ሕሩያት ንቅድስናን ምሕረትን
ዘሎናዮ ዓመት ቤተ ክርስትያን “ዓመት ምሕረት” አብ ምሉእ ሓድነት ምስ አምላኽ ክንአቱ
ኢላ ቅዱስ ዓመት አዊጃትላና አላ። ድሕሪ ውድቀት ቀዳሞት ወለድና አምላኽ ምስኡ ርክብ
ክህልወና ናቱ ክንከውን ብዝተፈላለየ መገዲ ከም ዝጽውዓና አብ ቅዱስ መጽሓፍ “ኦ አዳም ኦ
ሔዋን አበይ አሎኻ/ኺ እናበለ ዕለት ዕለት ከም ዝደልየና ንርኢ። ሰብ ካብ አምላኽ ክርሕቕ
አምላኽ ክምለሶ ክጽበ ታሪኽና ኮይኑ። ሎሚ እውን በዚ አጋጣሚ ካብቲ ተኸዊልናዮ ወይ
ጠፊእናዮ ዘሎና ወጺእና ክንምለሶ ተዓረቐና ክንብሎ ኢና ነዚ ቅዱስ ጊዜ መሪጽና ዘሎና።
አበሎኹ ከመሎኹ ኢልና ርእስና ርኢና ክንክእል ክሕግዘና ነዚ ቅዱስ እዋን መረጺና ጉባኤ
ሓዋርያት አቲና አሎና መንፈስ ቅዱስ አብ ማእከልና ገርና ሱባኤና ንጀምሮ ሽዑ ዕርቡን ድሕነት
ክንሕዝ ኢና። ኩሉ ዘሎና ሓዲግና ከም ኒቆዲሞስ አብ ጽሙና ልብና አቲና ምስ ኢየሱስ
ክነዕልል እሞ ነቲ ንፍቕሪ አምላኽን ብጻይና ቀዳምነት ሰሪዕና ከይንኸይድ ዓጊቱና ዘሎ ክንርኢ
መጺአ አሎኹ ተቐበለኒ መገዲ ድሕነተይ ሓብረኒ ንበሎ።
አብ ዘመነ ኦሪት ብነብያቱ አብ ዝተፈላለየ እዋን አምላኽ ንህዝቡ አብኡ ክመልሱ ካብ ክፍአትን
ኃጢአትን ነጻ ክወጽእ ኢሉ ይልእኽ ከም ዝነበረ ጽሑፋት ቅዱስ መጽሓፍ ደጋጊሞም ይነግሩና።
ንአብርሃም ካብ ዓደቦኻን ወገንካን ውጻእ አብ አነ ዝህበካ ዓዲ ክትከይድ ውጻእ ኢልዎ። ናቱ
ክኸወን ንኹሉ ሓዲጉ ካብ ዓዱን ወገኑ ወጺኡ አብ ኩሉ ብእምነት ተጓዒዙ ገለ እዋን ዝቐርቦ
ዝነበረ ፈተና ክትርድኦን ክትቅበሎን ቀሊል አይነበረን። ንአብነት ንሓደ ወዱ ይስሓቕ ክስውዓሉ
ምስ ተሓተ ሕራይ ኢሉ። አብ ሕይወት አብርሃም እንርእዮ ንአምላኽ ዘቕርበልካ ሕራይ ኢልካ
ምኽአል ንድላይ አምላኽ ልዕሊ ኹሉ ሰሪዕካ ምኽአል።
ንሙሴ አብ ጉስነቱ እንከሎ ነቶም አብ አርዑት መግዛእቲ ዝሳቐዩ ዝነበሩ ከውጽኦም ምስ ደለየ
“ሕጂ ድማ እንሆ አውያት ደቂ እስራኤል ሰሚዐ አሎኹ እቲ ግብጻውያን ዝጭቍንዎም ዘለዉ
ኸአ ርእየ አሎኹ እምብአር ሕጂ ንዓ ንሕዝበይ ደቂ እስራኤል ካብ ግብጺ ኸተውጽኦም ናብ
ንጉሥ ግብጺ ኽእልእከካ እየ” (ዘፀአት 3፡9-10)፥ እናበለ ሓልዮት ህዝቡ ገሊጹ። ሙሴ ባእባእ
እዩ ነሩ ዘረባ አጽርዩ ዘይክእል አምላኽ ግን ተለአኸኒ እምበር አነ ምሳኻ አሎኹ ምስ በሎ
ብእምነት ተላኢኹ። ሎሚ ንነፍስወከፍና ዳግሞት ሙሴ ክንኮኖ ክንልአኾ አብ ድሕነት አሕዋትና
ክንወፍር ከምኡ ምእንቲ አምላኽ ኢልና ንዝበደለ ሓውናን ሓፍትናን እቕረ ክንብል ክልእከና
ይደሊ አሎ።
አብ ኢሳያስ 6፡8 እግዚአብሔር ናብ ህዝቡ ድለቱ ከምብጽሓሉ ደልዩ ዝልአኾ ከም ዝደለ
ክገልጽ ኢሉ “ንመን ክልእኽ መንከ ክኸደልና እዩ ኪብል ሰማዕኩሞ አነ እውን እኔኹ ልአኸኒ
በልኩ” እናበለ አምላኽ ክዛረብ ንሰምዖ። መን ክልአኸኒ እዩ ነዚ ጠፊኡ ጠፊአ ዘላ ክምለስ።
ሎሚ አብዚ ዘሎና ንአምላኽ ክንልአክ ንፍቕሪ ንሕውነት ንሕድገት አብ መንጎና ክነግሳ ደቂ እቲ
ፈቃር አቦና ምዃና ክንገልጽ ብሓደ አብዚ ቅዱስ ቦታ አሎና። አምላኽ ክዛረብ ንሕና ክንሰምዕ
መጺእና አሎና። አምላኽ ኩሉ ጊዜ ህዝቡ ካብኡ ከይፍለዩ መገዲ ጸጋም ከይምርሑ ልኡኻቱ
ምስ ለአኸ እዩ። አነን ንስኹምን መልእኽቲ ሰላም ክነብጽሕ ሕራይ ንበል።
ኤርምያስ ነብይ ካብ መጀመርያ ብአምላኽ ክልአኽ ከም ዝተሓርየ ኽገልጽ እንከሎ “አብ ከርሢ
አዴኻ ኸይሓነጽኩኻ ኃሬኹኻ ከይተወለድካ ኸአ ቐደስኩኻ ነሕዛብ ነብይ ኽትከውን ድማ
መደብኩኻ በለኒ” (ኤር 1፡4-5) እናበለ አምላኽ አብ ግራቱ ክንዓዪ ካብ መጀመርያ ከም
ዝሓርየና ይገልጸልና። ካብ ዕለተ ጥምቀትና ዝአቶናዮ ኪዳን አሎና፥ አብዚ ዓለም ልኡካት

መስከርቲ አምላኽ ክንከውን ንኃጢአት ክንጸልእ፥ ደቂ አምላኽ ኮና ክነብር። ሎሚ ነዚ ላሕሊሑ
ዘሎ ርክብና ነዚ ፈተና በዚሕዎ ዘሎ ፍቕርና ክነዐሪ አምላኽ መብጽዓና ክነሐድስ ይፍበየና አሎ።
መልእኽቲ አምላኽ ክተብጽሕ ቀሊል አይኮነን ንብዙሓት ከም ዝኸብዶም ንርኢ ንአብነት ዮናስ
ነብይ አብ ሰብ ነነዌ ክንስሑ ክልእኮ ምስ ደለ ክፍአቶምን ከምኡ አረማውያን ህዝቢ ምዃኖም
ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ነቲ አምላኽ ዝልእኮ ሓዲጉ ንጸጋም ከም ዝተጓዕዘ አብ መወዳእታ ግን
አብኦም ከም ዝኸደ እሞ ብልቦም ተነሲሖም ምሕረት ከም ዝረኸቡ ትንቢቱ ይነግረና። ንድለትና
ምስ ድላይ አምላኽ እንተ ዘይገበርና መልእኽቲ አምላኽ ክነብጽሖ ይጽግመና እዩ።
ብዙሓት ካብ ነብያት ብሰማዕቶም ተቓውሞ ይገጥሞም ከም ዝነበረ ከም ብዓል ኤልያስ የሳድድዎ
ከም ዝነበሩ ትንቢቱ ይነግረና። ብዙሓት ሎሚ እውን ድለት አምላኽ ክገብሩ ይኸብዶም እዩ።
ደፊርና ክንዛረቦም አብ እምነት ዘሎና ጽንዓት ክነርእዮም እሞ ልቦም ክንትንክፎም የድሊ።
ብዝገጥመና ተጻብኦ ወይ ምንጻግ ከይነድሓርህር እዚ ሱባኤና ከም መበራትዒ ክንርእዮ ይግባእ።
ብሓዲስ መንፈስን ተበግሶን አብኡ ክንቀርብ ብሓደ ንቕረቦ።
አብ ሓዲስ ኪዳን ብርእሱ ኢየሱስ ምስ አምላኽ ክዓርቀና አምላኽ እንከሎ ከማና ሰብ ኮይኑ። ቅ.
ዮሓንስ ቃል ሥጋ ኾነ አብ መንጎና እውን ኃደረ፥ ብርሃን ናብ ዓለም መጸ. . . እናበለ ምጽአቱ
ንድሕነትና ከምዝኾነ ይገልጸልና። “ፍቅር ሰሓቦ ለወልድ ወአብጽሖ እስከ ለሞት” ፍቕርና አብ
ሞት አብጽሖ” ይብል። አምላኽ ኩሉ ጊዜ ከም ዘፍቅረና ክገልጸልና ብዝተፈላለየ ምሳሌን
ምልክትን ገሩ ቃሉ አስተምሂሩና። አብ ዕጸ መስቀል ቅድሚ ምማቱ ዝለዓለ ፍቕሩ ገሊጹልና።
ነዚ ፍቕሪ ዝተረድኡ ወይ ዝአመኑ ንሞት አሰር መምህሮም ክኽተሉ አየጸገሞምን። ጸገም
ዝመጽእ ፍርቂ ፍርቂ ክስዕቡ ወይ ክአምኑ ምስ ጀመሩ እዩ።
ንኢየሱስ ክትሰምዕ ከምኡ አብ ሕይወትካ ክትቅይር ምስኡ ምውዓል የድሊ። ቀዳሞት አርድእቲ
ዮሓንስ አብ 1፡3542 ዘሎ እንተ አንበብና እንድርያስን ብጻዩን ምሉእ መዓልቲ ምስ ኢየሱስ ምስ
ወዓሉ ተቐይሮም አሚኖም አብ ጊዜ ምሸት ክምስክሩ ክሰብኩ ንኻልኦት አብ ኢየሱስ ከቕርቡ
ተጋይዮም። “ንመስሕ ረኺብናዮ” እናበሉ ንብዙሓት ኢየሱስ አበይ ከም ዝርከብ ክሕብሩ
ንርእዮም። ምስ አምላኽ ዝውዕሊ ነዚ እዩ ዝገብር አሕዋተይ አብ መወዳእታ ሱባኤና አባና እውን
እዚ ክርአ ክኽእል አለዎ። ኵሉ ጉዕዞና አብ ቅድስና ክንበጽሕ እዩ።
ቅዱሳን ክንከውን ሕሩያት ኢና።
ስለ ምንታይ ሎሚ አብዚ ቦታ መጺእኩም አሎኹም ንአምላኽ ክትረኽቡ ክትቅደሱ ክድሕኑ
እዩ። እሞ ክንቅደስ እንታይ ንግበር። እዚ ሕቶ ክንሓትት እንተ ኸአልና ዓቢ ምልክት ንስሓ
እዩ። ሰባት ብስብከት ዮሓንስ መጥምቕ አብ ጸምጸም በረኻ ልቦም ምስ ተተንከፉ እንታይ ንግበር
ኢሎም ሓቲቶም (ሉቃ 3፡10)። ሎሚ አብዚ ዘሎና ልብና ተተንኪፉ ጉዕዞ ንስሓን ምሕረትን
ክንሕዝ እሞ አብ ቤት ሰማያዊ አቦና ክንምለስ ኢልና ንርእስና አምላኽ ዝደልዮ ክገብር እንታይ
እግበር ክንብል አሎና። አምላኽ ምስ ሕልና ክንዛረብ ምስ ክአልና ምስ ሃውካ ሓፍትኻ፥ ምስ
ሃዳርካ/ኪ ተዓረቕ ንዝበደለካን ንዝበደልካዮን እቕረ በለ። ካብ ሃሶት ስርቂ ዝሙት ቂምታ
ቅርሕንቲ ውጻእ/ኢ እናበለ በበቲ ጎዲልናዮ ዘሎና ክንዕረ ይሓተና አሎ። መልኢ ክንህቦ ሕራይ
ክንብል ንርእስና ክነእምን እሞ አብ ደምበና ክንምለስ ክንውስን ሎሚ ዕለቱ እዩ።
ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምጅማርና “ንዓ ኦ መንፈስ ቅዱስ አብ መንጎና ሕደር ኢልና ንጸሊ”
ድሕሪኡ ባዕሉ ክመርሕ እዩ ወላ ሰንከልከል እንተ በልና ምሳና ስለ ዘሎ ጸገም የለን። መንፈስ
ቅዱስ ሕይወትና ክመርሕ ኵሉ ጊዜ ክንልምኖ አሎና። ንኹሉ ነገር አብ ኢድ አምላኽ ንሕደጎ

ንሱ ከይለመናዮ ዘድልየና ነገር ይፈልጥ እዩ። ሰብ ንአምላኽ እንተ ሓዘ ወላ እኳ አብ ገለ እዋን
ከቢድ ፈተናን ጸገምን እንተ ውረዶ አምላኽ ምስኡ ስለ ዘሎ አይጽግሞን እዩ። እሞ ሎሚ ምሳይ
መን አሎ፥ እቲ ፈተና ብዙሕ እዩ ገለ እዋን ክእለትና አፍልጦና ዓወትና አብ ናብራ ዓለም ገለ
እዋን ከአ ከማና ዝአመሰሉ ሰባት ልብና ሰሊቦም ልኡኻቶም ይግብሩና እሞ ልብናና ቀልብንናን
ተቖጻጺሮም ዕሱባቶም ይገብሩና እዮም ስለዚ ሎሚ መን እዩ ዝውንነኒ ዘሎ። ሰይጣን አቦ ሓሶት
ከአ አብ ምሽፋትና ናቱ ተራ አለዎ፥ ንሱ ሓንሳብ አብ ቤትና አብ ልብና ምስ አተወ ክወጽእ
ከቢድ እዩ። ኢየሱስ ነዚ ኽገልጽ እንከሎ “ብጾምን ብጸሎትን እንተ ዘይኮነ አይወጽእን እዩ”
ኢሉና። ንሰይጣን ክንዋግኦ ኩሉ ጊዜ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝተመራሕና ክንከውን አሎና።
ልምዳዊ ክርስትና ክንሓድጎ አሎና። ሓደ ሰብ ልምዳዊ ክርስትና ሒዙ ጥራሕ ዝጉዓዝ ምስ
አምላኽ ዘለዎ ርክብ ግዳማዊ እዩ፥ ከም ፈሪሳውነት እዩ ስለዚ ክንጥንቀቐሉ አሎና። ኃጢአቱ
ዘይናዘዝ ምስጢራት ዘይካፈል ምዉት ወይ ዝደስከለ ክርስትና እዩ ሒዙ ዝጉዓዝ ሽዑ ዝነፈሰ
ንፋስ ክብቍጾ ይኽእል። ክሳብ ዝጠዓሞ ንፉዕ ክርስትያን እዩ ምስ ጸገሞ ወይ ዝኾነ ዘይምርድዳእ
ብዝኾነ ክገጥሞ እንከሎ እምነቱ ክሓድግ ጸገም የብሉን። ክርስትና ክትነብሮ አሎካ ጣዕሙን
ምስጢሩን ክትርዳእ።
ጉዕዞ ቅድስና ብንጹር ተገሊጹልና እዩ፥ “ረድአይ ክኸውን ዝደሊ ዕለት ዕለት መስቀሉ ጸሩ
ይስዓበኒ” ኢሉና እዩ። ቅ. ጳውሎስ ክበድ ምስጢር እምነቱ ዝተረድአ ነቲ ዘፍቅሮ ረድኡ
ጢሞቴዎስ ከምዚ ይብሎ “ጽቡቕ ናይ እምነት ገድሊ ተጋደል፥ ነታ ዝተጸዋዕካላ አብ ቅድሚ
ብዙኃት ምስክርውን ጽቡቕ ምእማን ዝተአመንካላ ሕይወት ዘለዓለም ኃዛ” (1ጢሞ 6፡12)
ይብሎ። አብ ዓለም ምንባር ቃልሲ ከምዝኾነ ነፍሲወከፍና ዕለት ዕለት ብዝተፈላለየ መገዲ
እንምከሮ ዘሎና እዩ። ሰብ መዓልታዊ ምስ ቅዱስ ዘይ ኮነ ነገራት እዩ ዝራኸብ ስለዚ ዓቢ
ጥንቃቐን ምስትውዕላን ገሩ ሕይወቱ ክመርሕ ክኽእል አለዎ። አምላኽ ጥዑያት ሰባት አይ ኮነን
ክንከውን ዝደልየና ቅዱሳት ክንከውን እዩ ዝደልየና። ብሕያዋይ ሰብ ሕጉስ አይ ኮነን ቅዱስ ሰብ
እዩ ዝፈቱ። ቅዱስ ዮሓንስ ጳውሎስ ፪ይ ከም ዝብሉና “አምላኽ ብሓቂ እሙናት ክንከውን እዩ
ዝደልየና” ይብሉ። እቲ ከቢድ ጸገም ሰብ ቅዱስ እንተ ዘይ ኮነ አብ ቅድሚ አምላኽ ክቐውም
አይ ክእልን እዩ። አብ ቤቱ ክንአቱ ምስኡ ምሉእ ውህደት ክህልወና ይግባእ።
ቅድስና ምርጫ አይ ኮነንን ግድነት ክንኮኖ ዘሎና እዩ። አምላኽ ቅዱሳን ክንከውን ኢሉ ንሓደ
ወዱ ምእንታና አብ መስቀል ሰዊዑ። ድሕነትና ብደም ወዲ አምላኽ እዩ ተዋሂቡና። ነዚ ክሳብ
ክንድዚ ዘፍቀረ አምላኽ ከም ድላዩ ክንከይድ ምርጫ አይ ኮነን ግድነት እዩ። ስለዚ ዕለት ዕለት
ሕይወተይ እና ሰራዕኩ ከም አብ መስትያት እናረአኹ ክጉዓዝ አሎኒ። አምላኽ ዘይደልዮ
ከይግብር ብምሉእ ልበይ ክጽዕር አሎኒ። አምላኽ እምብአር ቅዱስ እምበር ጥዑ ሰብ ትከውን
አይ ደልየካን እዩ።
ቅድስና ከም ቀዳማይ አጀንዳና ገርና ሰሪዕና ክንጉዓዝ አሎና። “ንሰብከ ኩሉ ዓለም ረቢሑ ነፍሱ
እንተ አጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ ሰብ በጃ ነፍሲ እንታይ ዘይምሃበ” (ማቴ 16፡26) ዝብል አብ
ጉዳይ ድሕነትና ዘሎና ስክፍታ አብሪሁ ይገልጸልና። ልዕሊ ኹሉ ክንሰርዖ ከምዝግብአና ክገልጽ
ኢሉ “ ናባይ ዝመጽእ እንተሎ እሞ አብኡን አዲኡን ሰበይቱን ደቁን አኅዋቱን አኃቱን ሕይወቱ
ኸይተረፈትውን እንተ ዘይጸልአ ወደ መዝሙረይ ኪኸውን አይክእልን እዩ፥ መስቀሉ ፀይሩ
ደድኅረይ ዘይስዕብ ዘበለ ወዲ መዝሙረይ ኪኸውን አይክእልን እዩ” (ሉቃ 14፡26-27)
ይብለና። ቅድስና ሕይወተይ ክግድስኒ ከሰክፈኒ አለዎ።

ቅዱስ ምዃን ማለት ከም አምላኽ ምዃን ማለት እዩ። “ከምቲ ሰማያዊ አቦኹም ቅዱስ ዝኾነ
ቅዱሳን ኩኑ፥ ከምቲ ሰማይዊ አቦኹን ፍጹም፥ መሓሪ፥ ርሕሩሕ ዝኾነ ከምኡ ኩኑ. . . (ማቴ
5፡48) ዝብሎ ብምሉእ ንሰማይዊ አቦና ክንመስል እዩ እቲ መጸዋዕታ።
ቀዳመይቲ ትእዛዝ ንአምላኽ ብምሉእ ልብኻን ሕልናኻን ምፍቃር እዩ ምስኡ ዝስዕብ ካብኡ
ዘይፍለ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ምፍቃር የድሊ። ቅ. ዮሓንስ እንታይነት እግዚአብሔር ክገልጽ
ኢሉ “ፍቕሪ እዩ” ይብለና። ምፍቃር ከም አምላኽ ምዃን ስለ ዝኾነ ቅድስና እዩ። ዘፍቅር
ቅዱስ እዩ ንአምላኽ መሲሉ አሎ ማለት እዩ፥ ዘየፍቅር ግን አብኡ ቅድስና የላን። እግዚአብሔር
ቅዱሳን ክገብረና ድላዩ እዩ። ባዕልና አይ ኮናንን ቅዱሳን እንኸውን። ቅዱሳን ዘይምዃና ወይ
ኃጢአትና ቅዱሳን ካብ ምዃን ክዓግተና አይ ክእልን እዩ ሓንትስ ካብኡ ወጺእና አብ አምላኽ
ንመለስ እምበር። አምላኽ እዚ ዝገበርካ/ኪ እንዲኻ ኢሉ ንዝሓለፈ በደልና ቆጺሩ ዕጫ ቅድስና
አይከልአናና እዩ። “ኃጢአት ንአምላኽ ጸግኡ ካብ ምዕዳል አይዓግቶን እዩ”።
ምስ አምላኽ ርክብ ገርካ ምኽአል የድሊ። ምስ አምላኽ ጥቡቕ ርክብ እንተ ዘይብልና ክንሕጎስ
አይንኽእልን ኢና። አብ አምላኽ ካልአይ ጊዜ ክንውለድ አሎና። ዕለት ዕለት ዝተሓደሰ ሕይወት
ለቢስና ክነብር አሎና ብሓቂ አብ ሕይወት አምላኽ ሱታፌ ክህልወና።
አምላኽ
ምዃነይ
ጳውሎስ
ዘዘንትዎ
ዘለኦና።

ፍጹም አቦ ምዃኑ ዘይሓድግ እሙን ወላዲ እዩ። ዝገበርኩ እንተ ገበርኩ ወዲ አምላኽ
ከጥፍእ አይክእልን እየ። ውሉድ አምላኽ ካብ ምዃነይ ከሕድገኒ ዝኽእል የለን። ቅ.
ኃጥአተኛታት እንከሎና አፍቀረና ይብል። እዚ ኢና አብቲ በታኒ ውሉድ ሉቃስ 15
እንርእዮ። አብኡ ኵሉ ጊዜ ምስ አፍቀሮ እዩ። ብተስፋ ወዱ ክምለሶ ዝጽበ አምላኽ እዩ

ኑዛዜ ኃጢአትና ንውሉድነትና ይሕድሶ።
ኑዛዜ ሓጢአትና ምስ አምላኽ ዕርቂ ፈጢሩ ሓደስቲ ፍጥረት ይገብረና። ብዘይ ምስጢረ ንስሓ
ከምቲ አምላኽ ዝደልየና ክንከውን አይክአልን እዩ። ምስጢረ ንስሓ ከምቲ አምላኽ ዝደልየና
ከምንኸውን ይገብረና። ካብ ኃጢአትና ከይነጻሕና አብ ቅድሚኡ ክንከውን አይክአልን እዩ።
አብኡ ክንቀርብ ከምኡ ክንከውን አሎና እዚ ኸአ ኃጢአትና ብምንዛዝ እዩ።
ኑዛዜ ኃጢአትና ናይ መንፈስ ትንሣኤ ፈጢሩ ሓዲስ ርክብ ምስ አምላኽን ሰብን ይፈጥረልና።
ኃጢአት ክንገብር ከሎና ምስ አምላኽን ሰብን ቤተ ክርስትያንን ኢና ርክብ እንበትኽ ብኃጢአትና
ክንሳሕ ከሎና ኸአ ነዚ ዝጠፍአ ርክብ ንሕድሶ። አነ አብ መንበረ ንስሓ ዝቐርብ ምስ አምላኽ
ዕርክነት ክፈጥር እምበር ክምሓር ኢለ አይ ኮንኩንኩን አብዚ ዕርክነት አምላኽ ልዕሊ ንስሓይ
ከም ዝኾነ እገልጽ። ነዚ ከይገብርኩ ቅስናን ተሓድሶን ክገብር አይክእልን እየ። ስለዚ ቀጻሊ ንስሓ
ኃጢአት አድላዪ እዩ። ብርግጽ ከም ሰብ መጠን ይኸብደና እዩ እሞ ሓደ ዓይነት ኃጢአት
ክኸውን እንከሎ እንተ ኾነ ከምቲ ሓደ ሕሙም አብ ሓኪም መጠን ዝሓመመሉ ዝቐርብ ንሕና
እውን ከምኡ ክንከውን ይግብአ ሱታፌ ንስሓና። ቅ. ፉወስቲና ፖሎንዳዊት ንንስሓ ክትገልጽ
እንከላ ክንምሓርን ክንምሓርን ኢልና ኢና እንገብሮ ትብል።
ምአስ ኢኻ አብ መንበረ ንስሓ ክትከይድ ዝግብአካ ንዝብል ሕቶ አብ ኃጢአት ምስ ወደቕካ
ኩሉ ጊዜ። ከሕፍረና የብሉን። አምላኽ ንሰብ ክቐጽዕ አይደልን እዩ። ክምሕረና ከሕውየና እዩ
ዝደሊ። ነቲ ክንጥቀመሉ ዝተሰርዐ ዓቢ ምስጢር ድሕነትና ዝኾነ ምስጢራት ከም ግብኡ
ክንጥቀመሎም ይግብአና።

ምስጢራት ኩሎም ብዝርአ ምልክት ጸጋ አምላኽ ዝዕድሉና ብአምላኽ ዝተሰርዑ መጋበሪ ድሕነት
እዮም። ጸጋ ማለት ከአ አብ ሕይወት አምላኽ ምስታፍ ማለት እዩ። አብ ሕይወት ቅድስት ስላሴ
ክትሓዊ ክትምሓር ክትቅደስ ኢልካ እትሳተፎ እዩ። ተፈጥሮና ምስኡ ምዃን እዩ ነዚ ክሕግዘና
ኢሉ ምስጢራት ከከም አድላይነቱ ሰሪዑልና። ክርስቶስ ሓኪም ሰውነትና እዩ። ክሕክመና ይደሊ
አሎ እንተ ኾነ ሕማምና ባዕልና ክነግሮ አሎና። ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ ከም ዝብሃል ቍስልና
ክሓዊ አብ ክርስቶስ ቀሪብና ብዘይሓደ ስክፍታ በብሓደ ሕማምና ንንገሮ። አብ ሓኪም ክቐርብ
ዝፈርህ ወይ ዝሓፍር ክሓዊ አይክእልን እዩ ከምኡ እዩ መንፈሳዊ ሕይወትና።
አብ ትምህርቲ እምነትና ናይ ኃጢአት ምሕዳግ ሥልጣኑ ናብ ሓዋርያቱ ከመሓላልፈሎም ከሎ
ንኃጢአተኛታት ምስ ቤተ ክርስትያን ናይ ምዕራቕ ሥልጣን እውን ሂብዎም እዩ። አበ ነፍሲ ወይ
መናዘዚ ናይ አምላኽ ዋና ዘይኮነስ አገልጋሊኡ እዩ፥ ስለዚ ኸአ እቲ ምሥ ጢረ ንስሓ ዚሠርዕ
ላእክ (ካህን) አብ ናይ ክርስቶስ ኅሊናን ፍቕርን ርእሱ ከወሃህድ ይግባእ። ንተነሳሒ አብ ክርስቶስ
ከቕርቦ ክሕግዞ ምስኡ ክጉዓዝ አለዎ ከፈራርሖ ከሰንብዶ የብሉን።
አብ ንስሓ/ኑዛዜ ክትቅይር ከም እትደሊ ቀንድን አድልይን እዩ።
አብ ንስሓ ኃጢአት ቅድሚ ምእታው መጀመርያ ድለት ንስሓ ሃረርታ የድሊ። አብቲ በታኒ ወዲ
ተመሊስና እንተ ረአና ንሱ መጀመርያ አብ ጉሓፍ ሓሳሙ እንከሎ እዩ ንስሕኡ በጺሕዎ። ንቤት
አብኡ ክናፍቕ ጀሚሩ፥ ነቲ ኹሉ አብኡ ዝገብረሉ ዝነበረ ሰናይ ክርኢ ጀሚሩ ሽዑ ጉዕዞ ንስሓ
ጀሚሩ። አብ ቅድሚ አቦይ ቀሪበ አብ ቅድሚ ሰማይን ምድርን በዲለ ወድኻ ክኸውን አይ
ግብአንን ከም ሓደ ባርያኻ ቍጸረኒ እናበለ ጉዕዞኡ ጀሚሩ። ነፍሲ ወከፍና ንስሓና ነዚ አገባብ
ክሕዝ እንከሎ ዕርቂን ምሕረትን የውርደልና። ደም እናጠዓመካ ነቲ ዘሎኻዮ ዓዘቕቲ ኃጢአት
ሓዲግካ ካብኡ ምውጻእ የድሊ።
ንቤት ሰማያዊ አቦና ክናፍቕ አሎና። ናፍቖት ቤት አብኡ ዘይብሉ ጉዕዞ ንስሓ ክጅምር ይኸብዶ
እዩ። አቦ ፍቕሪ ውሉዱ ብዝኾነ ካልእ ክትክእ አይ ክእልን እዩ። ምናልባት ውሉድ ምስ በደለ
አብኡ ዝሓድጎ ዝጸልኦ ይመስሎ ይኸውን ግን ከምኡ አይ ኮነን። እቲ አቦ በታኒ ወዱ ዝኸደላ
መገዲ ኵሉ ጊዜ ክምለሶ እዩ ዝጽበ ነሩ፥ ምስ ተመልሶ እውን በቲ ዝገበሮ ሓንቲ አይ በሎን እኳ
ድአ ወደይ ጠፊኡ ነሩ ተረኺቡ መይቱ ነሩ ተንሢኡ እናበለ ብዓል ገሩ ተቐቢልዎ። እዚ እዩ
ባህሪ ሰማያዊ አቦና። ንሱ ብግብርና አይ ኮነን ዘፍቅረና። ውሉድነትና ብዝኾነ ምኽንያት
አይጠፍእን እዩ።
Scott Hahn ዝተባህለ አመሪካዊ ምሁር ኃጢአት እንታይ ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ “ውሉድ
አምላኽ ከይትኸውን ምህዳም እዩ” ይብል። ነቲ ፈቃር አቦና ከምቲ ዮሓንስ ዝበሎ “ንብርሃን
ሓዲግና ንጸልማት ንመርጽ”። ኢየሱስ አብ ትምህርቱ ንኃጢአት ከም ዝጸልእ ክነግር እንከሎ
ነቶም ዘሕወዮም “ኪድ ዳግም አይትአብስ” “ኃጢአትካ ተሓዲጉልካ እዩ ዓራትካ ጸርካ ኪድ”
“ኪዲ አነ እውን አይፈርደክን እየ ዳግም አይትአብሲ” እናበለ ብዓይኒ ምሕረትን ርሕራሐን
ንሰባት ምሕረቱ ከመይ ከምዝኾነ ገሊፉ። እዚ እዩ እምብአር አብ ንስሓ ከቕርበና ዘልኦ።
አብ መንበረ ኑዛዜ ከይ ቀረብና ክንደይ ጊዜ ኮይኑ ኾን አሎ? ስለምንታይ ክንናዘዝ ዘጸግመና።
ብሓቂ ከሕስበና ዘልኦ ጉዳይ እዩ። ከይተነሳሕና ሰላም ክንረክብ አይንኽእልን ኢና። አብ መንበረ
ንስሓ ክንቀርብ ከሎና ምስ ስላሴ ንእንራኸብ አብ ምሕረት አምላኽ ኢና እንቀርብ ስለዚ ኩሉ
ጊዜ ብስሩዕ ክንናዘዝ አሎና። እንተ ወሓደ አብ ወርሒ ሓደ ጊዜ ክንናዘዝ አሎና።

ንብዙሓት አርክበሉ፥ ኃጢአት የብለይን፥አብ ካህን አይናዘዝን ዘይ ከማይ ሰብ እዩ እናበልና
ማእለያ ዘይብሉ ምኽንያት እናገበርና ከይተናዘዝና ንነብር። ቤተ ክርስትያን እንተ ወሓደ አብ
ዓመት ሓደ ጊዜ ታናዚዝካ ቍረብ ትብለና። እንተ ወሓደ እዩ እምበር ሓደ ጊዜ ጥራሕ ማለት
አይ ኮነን። አብ ንስሓ ክቐርብ እንከሎኹ ምሉእ ኩነታተይ እዩ ዝቕየር ሓዲስ ሰብ እየ ዝኸውን።
አተሓሳስባይ ምስ ሰባት ዘሎኒ ርክብ ልዕሊ ኹሉ ምስ አምላኽ ዘሎኒ ርክብ ብሓዲስ መልክዕ
እጅምሮ።
አብ ኃጢአት ክንወድቕ እንከሎና ንርእስናናን ንማሕበር ክርስቶስን ኢና እንጎድእ፥ ንስድራናን
ንፈተውትናን እውን ንጎድእ። ብሰንኪ ኃጢአተይ ምስ አምላኽ ዘሎኒ ርክብ ይጉዳእ። ኃጢአት
ቀታል ነፍሲ ስለ ዝኾነ አብኡ ከይንወድቅ ሓለዋ የድሊ።
አብ ኑዛዜ ቅድሚ ምቕራብና መጀመርያ ክንጽሊ አሎና። አበናይ ክፍሊ ሕይወተይ እዩ ምሕረትን
ምሕዋይን ዘድልየኒ ዘሎ ኢልካ ድኽመትካ ምልላይ። አብቲ ሰላም ዝስእነሉ ዘሎኹ ክፍሊ
ሕይወተይ አብኡ እዩ ዘሎ ኃጢአተይ። አብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ 5 ነየኖት ምስ
አፍረስና አብ ኃጢአት ከም እንወድቕ ይነግር። ስለዚ ነፍሲ ወከፍና አበናይ እየ ደኺመ
ንአምላኽን ሰብን ጸገም ኮይነ ዘሎኹ ኢልና ንርእስና ንሕተት።
ኢየሱስ አብ ዝምሃረና “ክንምሓር ክንምሕር ከም ዘሎና” አስተምሂሩና። ዝዓበየ መኸላእታ ኑዛዜ
ዘይትምሕር እንተ ኾንካ እዩ። እዚ ኢየሱስ ዘስተምሃረና ጸሎት ከቢድ ጸሎት እዩ። ነዚ ጸሎት
አብ እንደግመሉ እዋን ዓቢ ምስትውዓል ይሓተና። ብቃልና ጥራሕ ክንደግሞ የብልና አብኡ ምስ
በጻሕና ደው ኢልና ንሕሰብ። ምስ ሰብ ተሓዊስና አይንድገም እዚ ዝደግሞ ዘሎኹ ብሓቂዶ
እገብሮ እየ ክንብል ግቡእ እዩ።
ዝጠቀረ ክዳን ክተጽርዮ ከቢድ እዩ፥ ኃጢአት ሕይወተይ ኢሉ ዝሓዘ ሕይወት ካብኡ ከተላቕቖ
ወይ ክትቕይሮ ቀሊል አይኮነን። አምላኽ ካብ ዘሎናዮ ክንምለሶ ዝተፈላለየ ምልክታት ወይ ሰባት
ይልእከና ክንሰምዖ ምእንቲ። ጸማም እዝኒ አይንሃብ አብ ልብና ንመለስ አምላኽ ሽዑ ክቕበለና
እዩ።
ከምቲ በታኒ ውሉድ ደፊርና ምስ ርእስና እናተባእስና አብ ቤት ፈቃር አቦና ንመለስ።
እዚ ዘሎናዮ እዋን ጊዜ ጾም ጊዜ ጸልትን ንስሓን እዩ። ኃጢአትና ነለሊ። ምስ መን ተባኢሰ
ተቐይመ አሎኹ፥ ብሓሳብ ብግብሪ ዝገበርናዮ በደልና ንርአ። አምላኽ ልብና ክንከፍተሉ አብ
አፍደገ ልብና ኮይኑ እኵሕኵሕ አሎ (ራእ 3፡20)። ከምቲ ሕያዋይ ሳምራዊ ብማዕዶ ልብና እና
ወቓዕና ምሃረና እናበልና አብ አምላኽ ንለምን።
ዝንሳሕ ልቢ ሂቡ አብ አምላኽ እንምለሰሉ አብ መንጎና ሰላምን ፍቕርን ሕድገትን ዘውርድ ሱባኤ
ይግበረልና።
ርሑስ ብዓለ ትንሣኤ።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

