ጸሎተ ሓሙስ ፳፻፫ /2011
ብጸጋ Eግዚኣብሔር Eኒሆ ኣብ ጸሎተ ሓሙስ ንርከብ፣ ዝኽሪ በዓለ ጸሎተ ሓሙስ
ብዛEባ ምሥጢራት ክንሓስብ ዝEድመና በዓል Iዩ።
-

ኣብ ውሽጢ ኣምልኾ ወትሩ ናይ ምሥጢራት ጉዳይ ኣሎ። Eዚ ኸኣ
ብቀዳምነት Eምዓዩ ንሕና ዘይኮና፣ ኣምላኽ ብተግባራቱ ገይሩ ኪራኸበና
ዝመጽE ባEሉ’ዩ።
ንሱ ይጥምተና ናብU ገጹ ከኣ ይመርሓና። Eቲ ኻልE ዘገርም፣ ኣምላኽ
ብምድራዊ ነገራት፣ ብናይ ተፈጥሮ ነገራት ገይሩ፣ ንኣUን ንኣናን ዘራኽቡ
መሣርሒታት ገይሩ ይትንክፉና።
ብ፬ተ ነገራት ተፈጥሮ፣ ማይ፣ Eንጌራ፣ ወይኒ፣ ዘይቲ ኣውሊE ገይሩ፣
ምሥጢራት ሠርዓልና።

•

ማይ= ናይ ኩሉ ሕይወት መሠረታዊ ምንጪ ኮይኑ፣ ዋና ምልክት ጥምቀት ኮይኑ
ብኣU ክርስቲያን ንኸውን፣ ናብ ዳግም ልደት ከኣ ንውለድ። ስለዚ ማይ ኣብ
ኩሉ ኣገዳሲ ኮይኑ፣ ንኹሉ ወዲ ኣዳም ከም ክርስቲያን ንዳግም ልደት ሓባራዊ
ኣፍደገ ይከውን።

•

Eተን ሰለስተ ካልOት ናይ ማEከላይ ባሕሪ ከባቢ ባህሊ Eያተን። ብኻልE ኣዘራርባ
ክርስትና ከመይ ገይሩ ከም Eተቀልቀለ ዘመልክታ ታሪኻዊ ኵነታት Eየን።
- ኣምላኽ ብንጹር ኣብ ውሱን ክፍልታት ዓለም/መሬት Eዩ ዝሠርሐ፣ በዚ ኸኣ
ንታሪኽ ምስ ሰባት ኮይኑ ሠርሐ።
- በቲ ሓደ ጐኒ Eዘን ሠለስተ ነገራት ህያባት ተፈጥሮ Eያተን፣ በቲ ካልE ጐኒ
ከኣ ቦታ ታሪኽ ኣምላኽ ምሳና ይሕበራ።
- ንሳተን ውጽIት ተፈጥሮን ታሪኽን Eየን፣ ህያባት ኣምላኽ ኮይነን ወትሩ
ምስቲ ክፍለ ዓለም፣ ኣብቲ ኣምላኽ ኣብ ናይ ታሪኽ ጊዜ ክስርሓሉን ሓደ
ከማና ኪኾነሉ ዝመረጸሉን ኩነታት የተሓሕዘና።

ኣብ መንጎ Eዘን ሰለስተ ነገራት ሕልፍ ዝበለ ደረጃ ኮይኑ’ሎ፣ Eንጌራ ምስ መዓልታዊ
ነገራት ዝተተሓሓዘ Eዩ። ንሱ ናይ Eለት Eልት ሕይወት መሠረታዊ ህያብ Eዩ።
 ሥርዓተ ቍርባን ንዝክር
-

ወይኒ ከኣ ምስ በዓል ዝተተሓሓዘ’ዩ፣ በቲ ውሕሉል ዝኾነ ነገራት ተፈጥሮ፣
ናይቲ ዝደሐነ ታሕጓስ ፍሉይ መግለጺ ዝረኽበሉ ክንድ ዝኾነ፣ “ወይን
ያስቴፈስሕ ልብ…”

-

ዘይቲ ከኣ ገፊሕ ዓውደ ትርጉም ኣለዎ።
ዘይቲ፣ - መግቢ’ዩ
- መድኃኒት’ዩ
- ጽባቄ ይህብ
- ንኵናት የሰናድወና ሓይሊ ከኣ ይህብ

- ነገሥታትን ካህናትን ብዘይቲ ይቅብU፣ ናይ ክብርን ሓላፍነትን
ምልክት ኮይኑ፣ ካብ ኣምላኽ ዝመጽE ሓይሊ የመልክት።
¾ Eንኮላይ Eቲ Eንስከሞ ስም “ክርስትያን” ዝብል ምሥጢር ናይ ዘይቲ ኣለዎ።
“ክርስትያን” ዝብል ቃል፣ ኣብ ጥንታዊ ማሕበረሰብ ተኸተልቲ ክርስቶስ “ክርስትያን”
ተባሂሎም ዝተጸውUሉ (Act 11= 20-21) ካብ “ክርስቶስ” ዝብል ቃል ዝወጽኤ Eዩ፣ Eዚ
ከኣ ናይቲ “መሲሕ” ዝብል ቃል ግሪኻዊ ትርጉሙ Eዩ። Eዚ ኸኣ “ቅቡE” ማለት’ዩ፣
¾ Eምበኣር ክርስቲያን ምዃን ካብ ክርስቶስ ምምጻE ማለት’ዩ፣ ናይ ክርስቶስ፣ “ናይቲ ናይ
ኣምላኽ ቅቡE” ምዃን፣ ንኣU ኣምላኽ ንግሥነትን ክህነትን ንዝሃቦ ናቱ ምዃን፣ Eዚ
ማለት ናብቲ ባEሉ ኣምላኽ ብምድራዊ ዘይቲ ዘይኮነ በዚ ምድራዊ ዘይቲ ዘመልክቶ፣
ብመንፈስ ቅዱስ ናይ ዝተቀብኤ ክፍሊ ምዃን Eዩ።
ዘይቲ ኣውሊE Eምበኣር ኣብቲ ብመንፈስ ቅዱስ ሰብ ዝኾነ Iየሱስ፣ ኣባU ብፍጹም
ምEታው/ምሳU ምሕባር’ዩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ቡራኬ ዘይት ኣብዚ ናይ ጸሎተ ሓሙስ ቅዳሴ፣
Eዚ ቅዱስ ዘይቲ ማEከላይ ቦታ ሒዙ ይርከብ፣ Eዞም ቅዱሳን ዘይቲ ብጳጳስ ኣብታ መንበረ
ጵጵስና ዘለዋ ካተድራል:
¾ ቤተክርስትያን ይፍጸም፣ ብመዓርገ ጵጵስና ብኣOም ኣቢሉ ከኣ ንክርስቶስ Eና
ኣመልከተ፣ Eቲ ናይ ሓቂ ጓሳን ሓላዊ ሓድነት ቤተክርስትያን የውሕሱልና= (1pt 225)።
¾ ብተመሳሳሊ ከኣ ናይ ዓመት ምሉE ሥርዓተ ሉጡርግያና ኣባኣቶም ተተኺሉ ከም ዘሎ፣
ኣብዚ ምሥጢረ ጸሎተ ሐሙስ ይግለጽ።
¾ ከማU ጨንፈር ኣውሊEን ዘይቱን ምልክት ሰላም Eዩ። ቀዳሞት ክርስትያን ናይ ሙታን
መቃብር ብኣኽሊል ዓወትን ብጨናፍር ኣውሊEን ኪሽልምዎ ይርከቡ ነበሩ። ናይ ሰላም
ምልክት፣ ንሳቶም ክርስቶስ ንሞት ከም ዝሰዓረ፣ በዚ ከኣ ምውታቶም ኣብ ሰላም
ክርስቶስ ከም ዝዓርፉ ይፈልጡ ነበሩ።
¾ ዘይቲ ኣውሊE- ንግራት ዘይቲ (ጌተ ሰማኒ) የመልክት ክርስቶስ ሕማማቱ ዝተቀበለሉ።
Eዚ ቦታ’ዚ ብድጋሚ ክርስቶስ ናብ ኣብU ዝዓርገሉ’ውን’ዩ። በዚ ከኣ ሥፍራ ድሕነት
Eዩ። ኣምላኽ ንክርስቶስ ኣብ ሞት ኣይሐደጐን፣ Iየሱስ ንዘልዓለም ምስ ኣቦ ይነብር፣
በዚ ወትሩ ኣብ ኩሉ ሥፍራ Eንኮላይ ምሳና ወትሩ ይነብር።

¾ ዘይቲ ኣብ ፬ተ ምሥጢራት
- ጥምቀት
- ሜሮን
- መዓርገ ክህነት
- ዘሕመማን

ናብ ናባና ዝበጽሕ ሕያውነት
ኣምላኽ ምልክት Eዩ፣

ብፍላይ ኣብ ምሥጢረ ሕሙማን፣ ዘይቲ ከም መድኃኒት ኣምላኽ ኣብ Eዋኑ ሐይልን
ምጽንናEን ብምሃብ ሕያውነት ኣምላኽ የውሕሰና። ክንየው ሕማም ከኣ ፍጹም ሕውየት፣
ትንሣኤ (ያE 514) ከምዘሎ የረጋግጸልና።
¾ ስለዚ ዘይቲ ብዝተፈላለየ መልክAቱ፣ ንምሉE ሕይወትና ዘሰንየና Eዩ።
¾ ኣብዚ Eለት Eዚ “ሕጽበተ Eግር” ንዝክር፣ Iየሱስ Eግሪ ሓዋርያት ዝሐጽበሉ።
ክርስቶስ ድሕነታዊ ተልEኮU ምEንቲ ደቂ ሰባት፣ ሰብኣውነት ምንጻሕ ከምዘድልዮ
Eግሪ ሓዋርያቱ ብምሕጻብ ብትሕትናU ገለጸ። (ካልE ጊዜ ክነEምቆ)

