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ምስባክ፡ 1. “እግዚአብሔርሰ ንጉሥ ውእቱ እምቅድመ ዓለም ወገብረ መድኃኒተ
በማእከለ ምድር፥ አንተ አጽናዕካ ለባሕር በሃይልከ”።
2. ወወሃብኮሙ ትእምርተ ለእለ ይፈርኁከ ከመ ያምስጡ እምገጸ ቀስት፥
ወይድኃኑ ፍቁራኒከ።
ንዕለት ድኅነትና ክነብዕል ካብ ዝተፈላለየ ቦታን ከምኡ ነዚ ፍሉይ ዕለት ክነብዕል አብዚ
ንዘብጽሓና አምላኽ ክነመግኖን ንዝስዕብ ሕይወትና እሙናትን ቅዱሳትን ኮና ቅዱስ
ሕይወት ክንመርሕ መብጽዓና ክነሓዲስ አኸባ ሓዋርያት ገርና አሎና። ዝኽረ ብዓል
መድኃኔ ዓለም ፍሉይ ዕለት ንኹልና አመንቲ ክርስትና እዩ። ፍሉይ ዝገብሮ ነቲ ምእንታና
ከማና ሰብ ኮይኑ ጥራሕ ከይአክል ምእንታና አብ መስቀል ሕይወቱ ዝሰውዓላ ዕለት ስለ
ዝኾነት ፍልይቲ ዕለት እያ። ብዓልና ንዝተገብረልና ክንዝክር ጥራሕ ዘይኮነ ሎሚ እውን
ደቂ ድሕነት ኮና ክንርከብ እሞ ንመድኃኔ ዓለም አቦና ተመስገን ኢልና ክንክእል መእንቲ
እዩ። ዝኽሪ ንገብር አሎና አብ ታሪኽ ዝተፈጸመ ጥራሕ ዘይኮነ ሎሚ እውን እቲ ቅድሚ
2000 ዓመት አብ ምድረ እስራኤል በጃ ዝሓለፈ አብ መንጎና ኾይኑ ዕለት ዕለት
ብመስዋዕቲ ቅዳሴ መስዋዕቱ አብ ኩሎም ምስጢራት ክንቅበል ከሎና አብ መንጎና ሕያው
ንገብሮ አሎና።
ታሪኽ ድሕነት ደቂ ሰብ እንተ ረኤና ቀዳሞት ወለድና ብአርአያን አምሳልን አምላኽ
ተፈጢሮም ከብቅዑ አብ ገነት አብ ቦታ ሓጎስ እዮም ተፈጢሮም እንተ ኾነ ነውሕ ከይጸንሑ
ጸላኢ ተዓዊትሎም። ዓዲ ቀይሮም ሰማይ ዝነበረ ዓዶም ምድሪ ገሮም ዓዶም፥ እዚ ኸአ
ስቓይ ሞት ውርደት ብዓቢኡ ሞት አምጺእሎም፥ ንአምላኽ ገጽ ንገጽ ዝርእይዎ ዝነበሩ
ገጹ ተኸዊልዎም። ንሕና ድሕሪ ውድቀት ስለ ዝተወለድና ዝወደቐ ባህርይ ስለ እንወርስ
ምስ ኃጢአት ንውለድ። እዚ ብናትና በደል ዘይኮነ ብቀዳሞት ወለድና ምኽንያት እዩ።
ዝወድቕ ዝጋገ ዝኃጥእ ሰውነት ሒዝና ንውለድ፥ ካብዚ ክንድሕን አምላኽ ባዕሉ ከድኅነና
አለዎ። ንሓደ ወዱ ልኢኹ አድኂኑና።
ተፈጥሮና ንአምላኽ ምምሳል እዩ። ንሰማይ ኢና ተፈጢርና። ቅዱስ ጳውሎስ አብ
1ቆሮ.1፡2 “ኩሎም እቶም ብቐዳሲ ጸጋ አብ ክርስቶስ ዝተጸውዑ ቅዱሳት ክኾኑ ዝተሓርዩ
እዮም” ይብለና። ቅዱስት ክንከውን ጥራሕ አይኮናን ዝተጸዋዕና ቅዱሳት እውን ኢና። ጸጋ
ጥምቀት ምስ ተቐበልና አብ ሰውነት ክርስቶስ ሓቢርና። አብ ጥምቀትና ካብ ኩሉ ኃጢአት
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ንነጽሕ ደቂ አምላኽ ንኸውን አፍደገ ሰማይ ይኽፈተልና። ድሕሪኡ እቲ ምርጫ ናታትና
እዩ። ዕርቡን ድኅነት ተኸፊሉልና እዩ ተሪፉ ዘሎ እሺ ኦልካ ምእታው እዩ ዝድለ ዘሎ።
ሎሚ ብዓልና ንተሪፉና ዘሎ ክፍሊት ክንከፍል ከምዝግብአና እሞ አብ ጎደና ሰማይ
ክንምርሽ ክሕግዘና ምእንቲ እዩ። ጉዕዞ ሰማይ ንኹልና እዩ ንሰማይ ካብ ምኻድ
ዝተኸልከለ የለን ኩልና እምብአር ነዚ ጉዕዞ ሰማይ ብሓባር ክንጉዓዞ ከሎና ንአና ዓወት
እዩ። እምብአር አብዚ ዓለም ንርእስናን ንከማና ዝመሰሉ ሰባት መገዲ ሰማይ ክንሕብር
ጸዋዕታና እዩ። ንሕና ወከልቲ አምላኽ ኢና። ቅዱስ ጳውሎስ ክበድ ሓላፍነትና ከረድኣና
ኢሉ አምባሳደራት ክርስቶስ ኢኹም ይብለና። “ንሕና ናይ ክርስቶስ አምባሳደራት ኢና፥
አምላኽ ከአ ብአና ገሩ ይዕድም አሎ፥ አብ ክንዲ ክርስቶስ ኰና ድማ ምስ አምላኽ ተዓረቑ
እናበልና ንልምነኩም አሎን” 2ቆሮ 5፡20 እናበለ ናይ ኩልና ሓላፍነት ይነግረና።
ፀሓይ ብቐትሩ ዝዓረቦም ሓውና/ሓፍትና ብርሃን ክንኮኖም ሓላፍነት አሎና። አባላት
ማሕበር ክርስቶስ ስለ ዝና አብ ግራት አምላኽ ክንሰርሕ ግዱዳት ኢና። ዝጸበበ እንተ ጸበበ
ንሓውና /ሓፍትና አብ ጸልማት ክነብሩ እንከለው ሱቕ ኢልና እንተ ረአናዮም መልእክቲ
ክርስቶስ ነብጽሕ የሎናን። ፍርሒ ሕፍረት ንልብና ዘሚትዎ ጸጊሙና እንተሎ አምላኽና
አብ ዕጸ መስቀል ኮይኑ ካብ ኩሉ ዘሕፍር ነገራት ነጻ አውጺኡና አሎ። እሞ ንአምላኽ
ንለአኮ።
አምላኽ ክልእኽ ሰብ ንመልእኽቲ አምላኽ ክነጽግ እዋን ኮይኑ። ሎሚ እውን አብ መንጎና
እንተ ርኤና ንአምላኽ ዝርሓቕናዮ ነቲ ብሓደ ወዱ ዝሃበና ድኅነት ተቐቢልና ብመገዱ
እንጉዓዝ ውሑዳት ኢና። ሎሚ እቲ ዝዓበየ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ሰብ ንአምላኽ ብአነ ዝብል
ተኪእዎ ኩሉ አብ ርእሱ ጥራሕ ዘተኮረ ንዓይ ይጥዓመኒ ካልኦት ድሕረይ ወይ ናይ ካልኦት
አይግድሰንን እናተባህለ ካብ ግሊ ክሳብ ምሉእ ሕብረተ ሰብ ከምኡ ሃገራት ብምልኦም በዚ
ጎደና ክጉዓዙ ንርእዮም አሎና። ዓለምና ጽልኢ ውግእ ክፍአት ንሰባት ምግፋዕ ልዕሊ ኹሉ
ነቶም ድኻታት ክጎድእ ንርእዮ አሎና። ንሓሶት ሓቂ ዝብሉ በዚሖም ንአምላኽ ቦታ
ከሊኦም አነ አብ ቅልጽመይን አብ ሃብተይን እየ ዝኣምን ሕሉፍ ሓሊፉ ገለ መብዝሕትኦም
ሰባት ነቲ ዝጨበጥዎ ምዕባሌ ከምኡ ሃብቲ ባዕላቶም ጥራሕ ከም ዝውንንዎ ሓሲቦም
ንስኡን ምዕንጋል ጌጋ ተቖጺሩ አሎ። እንተኾነ አብ መዓልቲ ሞትና ሒዝናያ እንኸይድ
ንእሽቶይ ጭራም ጨርቂ እያ ኩሉ ክንሓድጎ ኢና ንሳ እውን እንተ ረኸብናያ። አብ ዕለት
20 ጥቅምቲ ዓለምና ሓደ ጨካን ሞት ርእያ መዓመር ቀዛፊ መራሕ ሊብያ ዝነበረ ከም
ዓለሙ ይጭቁን ይቀትል ነሩ ይኸውን ብዝኾነ እቲ ክጠቕሶ ዘገድደኒ ረስኡ አብ መሬት
ደቂሱ እቲ ንቡር ዓራት እኳ ስኢኑ ምስ ወዱን ናይ ምክልኻል ምኒስተሩ ዝነበረ ብሓንሳብ
ተጸዲሖም ረስኦም ተራእዩ። ርእይ ምስ አበልክዎ ዝመጸኒ ሓሳብ እዚ ረሳ ቅድሚ አዋርሑ
ንብዙሓት ዘፍርሕ ዝገዝእ ዝነበረ ሃብቲ ክሳብ ጥርዙ አብ ኩሉ ዓለም ዝዘርግሔ እሞ ዓለም
አይተርክበንን እናበለ ዝነብር ዝነበረ እዩ። ምናልባት ሞት ትመጸኒ ኢሉ ዝሓሰበ
አይመስልን አብ መጨረሻ ቀታሊኡ ሓቂ እንተ ነ አይትቕተለኒ ኢሉኒ ይብል። አሎኹ
ክብል ሞት አርኪባቶ። ኩልና አሎና ክንብል አብ ጎደና ሞት ንጉዓዝ አሎና ስለዚ ነቲ
ግዝያዊ ነገራት ዘይኮነ ነቲ ክርስቶስ ዘውርሰና ጸጋ ንርኤ። ዘንጊዕና ዓለም ውሒጥና ከሎ
ጸዋዕታ ሞት ከይመጸና።
መድኃኔ ዓለም ሎሚ እውን አብኡ ክንምለስ ይሓተና አሎ እምብአር አብኡ ክንምለስ ነዚ
ዝስዕብ ጎደና ንሓዝ፡
 እምነት ይሃልወና፡ ሎሚ ጸጊሙ ዘሎ ሰብ ብደገ ክርስትያን ካቶሎክ እየ ዝብሉ
ብዙሓት እዮም እንተኾነ ንእምነቶም ዘይነብርዎ ዘይካፈልዎ ውሑዳት አይኮኑን።
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ቤት አምላኽ ጸምይዎ ጸሎት ዝገብር ተሳኢኑ ኩሉ አብ ዓለም ተዋሒጡ ይጎይ
ይርኤ። አብ አምላኽ ክሳብ ዘይ ተመለስና ክንዕወት አይኮናን። አባይ ተመለሱ
አብ ቤተይ ምሳይ ንበሩ ይብለና አሎ። እምነት እንተ ዘይ ኮስኮስካዮ ይመውት
እዩ። ሕልና ይዓርብ ሽዑ እንገብሮ ክፉእ ጽቡቕ ይመስለና። ሎሚ እምብአር አብ
ቅድሚ አምላኽ ደው ኢልና እምነትና ንሓድስ።
 ፍቕሪ ነዘውትር፡ አምላኽ ከም ዘፍቅረና እንተ ፈለጥና ንኻልኦት ክነፍቅር ኢና።
ክርስቶስ ስለ ዘፍቀረና ምእንታና በጃ ሓሊፉ። ፍቕርና ክሳብ ሞት አብጺሕዎ።
ሞት መግለጺ ፍቕሪ ክኸውን እንከሎ ትንሣኤ እዩ ዝህብ። ተኸተልተይ እንተ
ኾንኩም አፍቅሩኒ ነነድሕድኩም ከአ ተፋቐሩ ይብለና። እሞ ሎሚ ፍቕሪ አብ
መንጎና አሎዶ? ርክባትና ብምንታይ ይልለ። ከም ሰባት ጉድለት ክህልወና
ግድነት እዩ ባህርና ስለ ዝኾነ ግን ነዚ ዘሎና ድኽመት ክፉእ ምዃኑ ንአምላኽን
ሰብን ዘሕዝን ምዃኑ ዘሎና አፍልጦ ክሳብ ክንደናይ እዩ። ንፍቕሪ ብኸመይ
ንዓቅባ። ሎሚ ዘሎ ርኡይ ኃጢአትና እንታይ እዩ ዘሎ፥ ሰባት መለልይኦም
እንታይ አሎ? መንዩ ክዕርየና ዘልኦ? ሎሚ ክልተ ነገር የድልየና ምበልኩ ደፊሩ
ጉድለትና ዝነግረና እሞ ዝገንሓና፡ ካልአይ ናታትና ተአምኖ ክፍአትና? ደፊሩ
ዝነግር ክብል ከሎኹ ገለ ነገራት አብ ሕብረተ ሰብ ዓው ኢልካ ዘይትዛረቦም ግን
ዝጎድእ ነገራት አሎ፥ እንተ አልዓልካዮ ብገለ ወገን ዘይተጸበኻዮ ጽልእን ሕመታን
ይመጸካ ስለዚ ሱቕ ይምረጽ እቲ ኃጢአት ግን ሱር ይሰድድ፥ ንአብነት ወገንነት
ዓለተይ ዓለትካ ወዲ ዓደይ ወዲ ዓድኻ እንባልካ ንሰባት ምፍልላይ እዚኦም ዓለት
ተካላት ፈላለይቲ ወገናውያን እናበልካ ንሰባት ምፍራድ እሞ ዓቢ ጸልኢ ምፍጣር
እዚ ንአምላኽን ሰብን ዘጉሂ ኃጢአት እዩ። ኩልና ደቂ ክርስቶስ ኢና ንሱ ተኽሊ
ንሕና ጭናፍር ኢና፥ መን እዩ እሞ ካብ መን ክበልጽ ብአርአያን አምሳልን
አምላኽ ዝተፈጠርና ሓደ ኢና። ነዚ አምላኽ ሓደ ዝገበሮ ተፈጥሮና እንታዎት
ኢና ንሕና ላዕልን ታሕትን እንፈጥረሉ። እቲ ካልአይ ነፍስወከፍና አብ ሕልናና
አቲና በዚ ሕማም ዝተለኸፍና እንተ አሎና ንነሳሕ። ንሰይጣን ቦታ አይንሃቦ፥ ሰብ
ንፍቕሪ ብሓደ ክነብር እዩ ተፈጢሩ ስለዚ ሰብ ንሰብ ከኽብር ሰብ ስለ ዝኾነ
እምበር መለክዒና ዓድን ቦታን ዓለትን እንተኾና ሰላም የለን ከምኡ ብዝኾነ
መለክዒ ክንዓቢ አይንኽእልን ኢና። ቀዳሞት ክርስትያን ጸገሞም አይሁዳዊ
አረማዊ ግሪኻዎ ሮማዊ እናበልካ ምፍልላይ እዩ ነሩ ሓዋርያ ጳውሎስ ነዚ ብትሪ
ተቛውምዎ ጽሑፉ ናብ ሰብ ገላትያ ፍሊጲስዩስ ከም ኡ አብ ካልኦት ንርአዮ።
መለለይና ፍቕሪ ይኹን ዓለትና ዓድና ብዘየገድስ፥ ንኹሉ ብሓደ ዓይኒ ንርአዮ።
ሞቱ አብ መስቀል ምእንቲ ኹልና እዩ ሓድነት ፈጢሩልና።
 ትእምረተ መስቀል ንጠምት። አብ መስቀል ዝተፈጸመ ምእንቲ ድኅነትና ንርኤ።
ሞት ክርስቶስ አብ መስቀል ዘምጽአልና ጸጋ ንርኤ። ትንሣኤ ሰላም ድኅነት እዩ
አምጺኡልና። ደቂ ትንሣኤ ኮና ክንጉዓዝ አምላኽ ሎሚ እውን ይሓተና አሎ።
ንመስቀል ኩሉ ጊዜ እንተ ዘከርና ነቲ ክርስቶስ ዝገበረልና ክንዝክር ኢና። ሽዑ
ንጸልማት አብ ብርሃን ንኃጢአት አብ ጽድቂ ክንቅይሮ ኢና። አብ ቀራንዮ
ዝተተኽለ መድኃኒት መስቀል ሎሚ አብ ልብና ተኺልና መለለይና ገርና
ንኻልኦት አብ ምሕረትን ሕድገትን ከም ዝአትዉ ንግበሮም።
እምብአር ሎሚ ነፍስ ወከፍና አብ ቅድሚ ክርስቶስ መድኅና ቀሪብና ተዓረቐኒ ንበሎ።
ባይታ ንስሓ ኃጢአትና ንፍጠር። ነዚ ክንገብር አብ ሕልናና ክንአቱ ክንክእል አሎና።
ከመሎኹ ጉዕዞ ክርስትያናዊ ሕይወተይ ከመሎ ኢልና ናይ ሕልና መርመራ የድልየና።
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ነፍስና ንርኤ ዓለም ይውዳእ አሎ አብ ቅድሚ መንበር አምላኽ እንቐርበሉ ጊዜ ነውሕ
አይኮነን ስለዚ ብኃጢአትና ንነሳሕ።
ሰብ ሕይወቱ እንተ ዘይሓደሰ ንጸላም ለሚዱ ዝኽእል ፍጡር እዩ። መገዲ ጸጋም ሓሶት
ስርቂ ዝርጋን ጠላዕ፥ ስኽራን ሓመታ እዝን ካልእን ሓንሳብ ምስ ለመድናዮ ልምዱ ይሕዘና
ሽዑ ምሕዝነት ምስ ድያብሎስ ገርና ንጉዕዞ ጥፍአት ብድፍረት ንጉዓዞ አብ ገለ እዋን
ይጥዕመና እሞ እዚ ድአ እንታይ አልይዎ ኩሉ ዝገብሮ እናበልና ንርእስና እናአታለልና
ንነብር።
ሎሚ ጎ.ኢ.ክ. “ተፍቅረኒዶ” እናበለ ይሓተና አሎ። እወ ኢልና እንተ መለስና
ሕግታተይ፥ ትምህርተይ ሓሉ ወኪል ኩነኒ እናበለ ይነገርና። አብ መንበር ስቕለት ክርስቶስ
ቀሪብና ኃጢአትና ንሕጸብ ንአምላኽ ንትዓረቆ ተመሊሰ አሎኹ አብ ቅድመኻ ክቐርብ
አይግብአንን እንተኾነ በቲ ርሕሩሕ ባህርኻ ምሓረኒ ተዓረቐኒ እናበልና ፍጹም ጣዕሳ ገርና
ሓዲስ ሕይወት ንልበስ። ንዝተባኣስናዮ እንተሎ እቕረ በለለይ ንበሎ ዝሓረቐ ዝተቐየመ
እንተሎ ሎሚ ምእንቲ ክርስቶስ ሓዲገ አሎኹ ንበል፥ ሕማቕ አመል ዘልኦ እውን ሎሚ
መብጽዓ አትዩ ካብ ገግኡ ይመለስ ከምዚ እንተ ገበርና ብዓልና አብዒልና ማለት እዩ።
አብ መስቀል እንከሎ ንዝኽትምና ክንወጽኦ ኢሉ አደ ሂቡና “እዚአ አደኹም እያ ውሰድዋ
ኢሉና” አደ ዘላቶ ገዛ ምውቕ እዩ አደ ኩሉ እያ፥አደ ሽልማት ገዛ እያ። አብ ሰማያዊት
አደና ቀሪብና ሎሚ ትርጉም መስቀልን ትንሣኤን ክንርዳእ ሓግዝና ምስ ወድኺ ዕረቕና፥
አብ እምነትና ጸኒዕና አብ ከቢድን ፈታኒ ጊዜን ክንስዕቦ ሓግዝና ነበላ።
ብዓልና ብዓል መልአኽቲ ገሩ ምሕረትን ጸጋን ንኹልና ዘውርድ ይግበረልና። ዘዕረግናዮ
መስዋዕቲ ተቐቢሉ ንኹልና ድላይና ይሃበና አብ ዓድናን ዓለምናን ሰላም የውርደልና።
ርሑስ ዓውደ ዓመት ንኹልና።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

