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ብጸጋ እግዚኣብሔር ሎሚ’ውን ኣምላኽ ዝህበና ዘሎ ጸጋ መዓርገ ዲቑና ንኽነመስግን
ኣብዚ ንርከብ ኣሎና፡
ዲቑና ክበሃል ከሎ ካብ ናይ ቤ/ያን መዓርጋት/ሢመታት ሓደ እዩ፡፡ ኣብ ናይ ቤ/
ያን ውሉደ ክህነት ንምጽንባር ብመዓርግ/ሢመት ኮይኑ ብ”ተቀድሶት” ብቡራኬ ወይ
ብሐደ ምሥጢር ንሐደ ሰብ ኣብ መዓርግ ዲያቆናት ዝጽንብሮ እዩ፡፡ እዚ ከኣ ካብ
ክርስቶስ ጥራሕ እሞ ብቤተክርስቲያን ዚመጽእ ህያብ መንፈስ ቅዱስ ብኣንብሮ እድ
ብመፈሳዊ ሥልጣን ዝወሃብ እዩ፡፡ በዚ እዩ “ተቀድሶት” ዝበሃል፡፡ ምኽንያቱ
ምእንቲ ቤ/ያን ኢሉ ክርስቶስ ዚፍጽሞ ናይ ምፍላይ፡ ሥልጣን ናይ ምልባስ ተግባር
እዩ፡፡ ብጳጳስ ዝፍጽሞ ኣንብሮ እድን በቲ ዘሰንዮ ቀዳሲ ጸሎትን ናይዚ ሢመት
ርኡይ ምልክት ይኸውን (CCC1538)፡፡
በዚ ክንፍጽሞ ዘሎና ሢመት
እምበኣር እዞም ቀሪቦም ዘለዉ
ንክርስቶስ ንኹሉ ሓዲጎም
ክኽተልዎ ጽዉዓት ይኾኑ
ኣለዉ፤ ሓዋ. ጳውሎስ ናብ ሰብ
ኤፌንሶን እንክጽሕፍ “ኣስተ
በቑዐክሙ
ኣነ
ሙቁሕ
ብክርስቶስ
ከመ
ትሑሩ
በዘይደልዎ
ለጽዋዔክሙ
ዘጸውዐክሙ (ኤፌ 4፡2)”
ደጊም ንጐይታ ብንምግልጋለይ
ዝተኣሰርኩ
ነቲ
ዝተጸውዕክሙሉ ጽዋዔ ብቑዓት ኴንኵም ክትነብሩ እልምነኩም ኣሎኹ፡፡እናበለ

ከም ገበነኛ ምእንቲ ክርስቶስ ኣብ ሞቁሕ ምርካቡ እናገልጸ፤ ኣብ ሕማማት ክርስቶስ
ሱታፌ ከምዘለዎ ይገልጽ፤
እታ ጽዋዔ ዝተጸወዓላ ከኣ ንክርስቶስ ክስበኽ ምዃኑ ነቲ ዝመጽኦ ሥቃይ ከኣ ክቅበል
ግዲ ምዃኑ እዩ ዝሕብር፡ክበድ ጽዋዔ ንወንጌል ምስባኽ ምዃኑ ይሕብር፡ ናይ ዘመና
ጽውዓት ጽዋዔኦም በዚ ዓይነት ክርእይዎ ከምዘለዎም ዘተሓሳስብ ሓላፍነታዊ
መምርሒ እዩ፡
ነፍስ ወከፍ ኣብዚ ጽዋዔ ዘሎና
ብዕምቘት ክነስተነሉ እዚ ናይ
ሎሚ ሢመት ሱባኤና እዩ፡
ሕዝበ እግዚኣብሔር ነቲ ካብ
ተላኣኺ ዝጽበዮ ከምዝረክብ
ምግባር መሥዋዕቲ ዝሓትት
ምዃኑ
ወትሩ
ምዝካርን
ክትነብሮ ምፍታንን ናይ ግዲ
እዩ፡ ሕዳሴና ከኣ “ንክርስቶስ
እሱር ምዃን እዩ”፤ እዚ ከኣ
ምስ ሕማማት ክርስቶስ ሱታፌ
ክህልወና፡
መጀመርያ
ፈተናታትናን ሽግራትናን ተቀበልቲ ክንከውን ይግባእ፡ ኣብ ተልእኮ ጥዑም ዝበሃል
የልቦን፡ኵሉ ፍኖተ መስቀል እዩ፡ ጥርዙ ከኣ ቀራንዮ/ስቅለት እዩ፡ ብዘይ ዓርቢ
ስቅለት ከኣ ትንሣኤ የልቦን፡ ናይ ጽውዕ ዕጫ ካብዚ ዝተፈልየ ኣይኮነን፡ ዘመና ነዚ
መሠረታዊ ረቋሒ ጽዋዔ ኣረሳሲዑ ተጸዋዕቲ ንርእሰ ጣዕሚ ዝኣትውዎ ኣምሲሉ
ከቅርቦም ይፍትን ኣሎ’ሞ ከይንዝንግዕ ወትሩ ንቁሓት ክንከውን የድሊ፡
ጽዋዔ ግና ኵሉ ምሕዳግ እዩ፤ ፍጹም ምናኔ እዩ፡ ነዚ ዘይተገንዘበ ፡ ጽዕው እየ
ኣይበል፡ ተለውጦ ከም ዝሕቶ ኣይዘንግዕ፤ ንክርስቶስ እሱር ምዃን ኣብ መስቀል
ምሕባር እዩ፡ ኣብ መስቀል ምሕባር ከኣ “ርእስኻ ምውፋይ” እዩ፤ ርእስኻ ምውፋይ
ከኣ ምሥቃይ እዩ፤ እዚ ሥቃይ እዚ ከኣ ፍቅሪ ይበሃል፡ ዓለም ዘይትፈልጦ ክትርድኦ
እውን ዘጸገማ ክርስቶስ ዘርኣየናን ዘስተምሃረናን ሓድሽ ትእዛዝ እዚ እዩ፤ ንክርስቶስ
እሱር ምዃን ካብቲ ካልእ ምውት ምዃን እዩ፡ ንዓለም መይተልኪ ኣባኺ ከሎኹ
ዓሡረይ ተዝካረይ ገይረ ኢልና ፤ ኣእምሮና ወንጌል መሳርያና መስቀል ልምምድና
ጸሎት ገቢርና ንክርስቶስ ክንሰብኽ ቃል ዝኣቶና ኢና፡ ነዚ ዝኣቶናዮ ቃል
እንተዘይሰብኽናዮ ወይልና፤ እወ ከምቲ ሓዋ ጳውሎስ “ንክርስቶስ እንተዘይሰበኽኩ
ወይለይ” ዝብሎ ነስተውዕሎ፡ንጳውሎስ አብ ክርስቶስ ዝአሰሮ ሞቁሕ ፍቅሪ እዩ፤ ናይ
ፍቅሪ እሱር እዩ፤ እታ ሓርነት እትህብ ፍቅሪ፤ እታ ፍቅሪ ንመልእከተ ክርስቶስን
ንክርስቶስ ብርእሱን ህልው ክትግበር እትኽእል እያ።
ንኹልና ከአ እዚአ እታ ዝለዓለት ሞቁሕ ሓራ እትገብረና ምስ ክርስቶስ ከአ ብፍቅሪ
እትአስረና እያ፡፡ እምበአር ብናይ ክርስቶስ ፍቅሪ ሓርነትን ሓቀኛ መንገዲ ሕይወት
ንረክብ፡ ነቶም ክንጓስዮም ሕድሪ ዝተዋህቡና ናብዚ ፍቅሪ ሓጐስን ሓርነትን ዝኾነ
ክንመርሖም ንኽእል።ንጽዋዔ አምላኽ እሙን ምዃን “ንሕና” ንምባል ዝኽእለና
እዩ፤ እዚ ከአ እዩ እቲ ዝተጸዋዕናሉን ዘድልየና ጸጋታት እናረኽብና ብሓባር
ንጐዓዘሉን እዩ። ሓዋ. ጳውሎስ “ነቲ ዝተጸዋዕኩሙሉ ጽዋዔ ብብቅዓት ክትነብርዎ

እልምነኩም አሎኹ..” ክብል እንከሎ ሓደ ሰብ ንክርስቶስ ዝተኸተለ ክነብሮ ዘለዎ
ሕይወት ከመይ ዝበለ ምዃኑ ንምንጋር እዩ።
፩. ነፍስ ወከፍና ዝተጸዋዕናሉ ጽዋዔ እቲ ቀዳማይ ብጥምቀት እዩ፡ እዚ ከአ ምስ
ክርስቶስ ምዃን እዩ፡
፪. እቲ ኽልኣይ ጽዋዔ ከአ ጓሳ ምዃን እዩ፡ ንአገልግሎት ድልው ምዃን፤ ካልኦት
ከአ ጽዋዔኦም ክሰምዑ ንምሕጋዝ፡ አምላኽ ወትሩ ምስ ጸውዔ እዩ፤ ግና ዝሰምዕ
እዚ ዘይምርካብ ሎሚ አብ ብዙሕ ክፍልታት ዓለም ንቤተ ክርስቲያን ዘሕዝን
ኮይኑ’ሎ።
ጸዋዕታ ንርእሳ ተስፋ እያ፤ ግላዊ ጥራሕ ዘይኮነት ከአ ሓባራዊ እያ፡ “ኣነን
ንስኹምን” ንሕና ኵልና ንአምላኽ’ዩ፤ እቲ ዕላማ ከአ አምላኽ እዩ፡ አብ መጨረሽታ
ናብ አምላኽ ምብጻሕ እዩ፤ ኵሉ ጉዕዞና ከአ ናብ አምላኽ ገጹ እዩ፡ እዚ ጉዕዞ
ብሕታዊ አይኮነን፡ ናብ መጻኢ ዝወስድ ናብ ሕዳሴ ዓለም ዝመርሕ፡ ንሕና እቶም
እተጸዋዕና ንኻልኦት እንጽውዕ፡ ነዚ ጻውዒት እዚ ክሰምዑ ንገብር ኢና።ጸዋዕታ ቤ/
ያንነት እዩ፡ ብላዕሊ ምስ አምላኽ ብጐኒ ከአ ምስ ሰባት ዘራኽበና ጐድናታት ዘለዎ
እዩ፡ ቤ/ያናዊ እዩ በቶም “ንሕና” ዝበሃሉ “ቤ/ያን” ሓገዝ ንሓተሉ፡ ብሓባር
ምስአቶም እንጐዓዘሉ እዩ፡ ነዚ ክንገብር ግና ሓዋ. ጳው “እንዘ ታቴሕቱ ርእሰክሙ
በኵሉ የወሃት ወትትዔገሡ ወኦሆ ትብሉ ለቢጽክሙ ወትጽህቁ ለተፋቅሮ ወተኀብሮ “
ብዅሉ ትሕትና ርእስኹም እናድነንኩም ነነሓድሕድኩም ብፍቅሪ እናተጸዋወርኩም
ዕጉሳት ኩኑ(ኤፌ 4፡2)። እዚ ሓዋ ጳው. “ትሕትና’ ዝብላ ቃል ነቲ ናብ ሰብ ፊልጵ
ዝጸሓፎ “አትሒቶ ርእሶ… ወተአዘዘ እስከ በጽሓ ለሞት ወሞትሂ በመስቀል” ክርስቶስ
ርእሱ ትሕት ብምባል ክሳብ ሞት አረ’ኳ ደአ ክሳዕ አብ መስቀል ሙማት ተአዘዘ
(ፊልጵ 2፡6-8)፡ እዚ’ዩ እቲ መንገዲ ትሕትና ብወዲ አምላኽ ዝተወስደ፤ ብርእስና
ከይንንየት የጠንቅቅ፡ ናይ ትሕትና አንጻር ትዕቢት እያ፡ ናይ ኵሉ ኃጢአት
መሠረት። ትዕቢት ልዕልና ርእሲ ብምዃን ሥልጣን ትደሊ፡ ክትርኤ ንኻልኦት
ክትማርኽ፡ ዘይኮንካዮ ክትከውን እትድፍእ እያ፡ እዚ ግና ንአምላኽ ዘየሓጉስ እዩ።
ብመፈለምታኡ ክርስቲያን ምዃን ነዚ ፈተና’ዚ ምስጋር እዩ፡ ትዕቢት ምንጪ
ኃጢአት እያ፡ ብዘይ አምላኽ ከም አምላኽ ምዃንዩ፡ ክርስቲያን ምዃን ማለት
ጭቡት ቅኑዕ ሓቀኛ ምዃንዩ ንሓደ ጽዉዕ ከሰንያ ዝግብኣ ኃይልታት እየን፡ንሳተን
ከአ፡
• ፩) ትሕትና፡ ልዕሊ ኵሉ ንሓቂ ንምባር እዩ፤ ንሓቂ ምምሃር፤ ምንአስ
ዕየት ምዃኑ ምፍላጥዩ። አንጻር ሓቂ ምንባር ድኽነትዩ፡ ንሓቂ ንንበራ፡
ነዚ ሓቂ እዚ ንመሃሮ፡ንአምላኽ ዘሓጉስ ምግባር እቲ አምላኽ ንዓይ
ዝሓሰቦ፡ ንናይ ካልኦት’ውን ምቅባል፡ አነ ከም አነ ምስ ኵሉ ድሩትነተይ
ሓሳብ አምላኽ ምፍላጥ ንሱ’ዩ እቲ ዕብየተይ፡ ንርእስይ ምፍላጥ
ንኻልኦት’ውን ምቅባላ’ዩ።
አብ ቤ/ያን ዘሎኒ ቦታ ምፍላጥ እቲ ዝህቦ ንኡስ አገልግሎት አብ ቅድሚ
አምላኽ ዓቢይ እዩ፡ እዚ ትሕትና’ዚ’ዩ ሓራ ዝገብረና ንሕጸት ቤ/ያን
ዘኽእለና።
• ፪. እቲ ኻልኣይ ለዋህነት እዩ፡ ለዋህ ዕጉስ ዘይህውኽ ሰላማዊ ምዃን’ዩ፡
እቲ ለዋህ ባዕሉ አምላኽ’ዩ እዚ ለውሃት ሰላም ዝኾነ ክርስቶስ ክንስዕብ
ዘኽእለና እዩ።

• ፫. ተጻዋርነት፡ ንኻልኦት ተጻዊርካ ምኽአል ካብ ትሕትና ዝለዓል’ዩ፡ ናይ
ካልኦት ካልእ ምዃን ጾር’ዩ፡ አነ’ውን ንኻልኦት ጾር ምዃነይ ምፍላጥ፡
ኵልና ካብ ነነሓድሕድና ፍሉያት ምዃን ከአ ብዙሕነት እዩ፡ አብ ክርስቶስ
ምጥማር ከአ ሓድነት እዩ።
ሓዋ.ጳው፡ ነዘን ኃይልታት እዚአተን ድሕሪ ምትንታን እዘን ኃይልታት እዚአተን
ንቤ/ያን ንምሕናጽ ዝሕግዛ ናይ ክርስቶስ መንፈስ እያተን ይብለና። ብፍላይ ትሕትና
መሠረት ሓድነት እያ፡ በዚ መንገድ’ዚ ጥራሕ እዩ ቤ/ያን ክርስቶስ እትዓቢ፡ ሃብትን
ጽባቄን ሓድነትን ከአ እትቅበል፡ በዚ’ዩ ከአ ሓዋ. ጳው. “ሓደ ጐይታ፡ ሓንቲ
እምነት፡ ሓንቲ ጥምቀት፡ሓደ አምላክ አቦ ኵሎን አሎ “ (ፌሶ 4፡5) ዝብሎ።
ጥምቀትን እምነትን ዘይፈላለያ እያን፡ ጥምቀት ናይ እምነት ምሥጢር እያ ክልተ
ገጽታ ከአ አለዋ፡
1.

ግላዊ ተግባር እያ፡ አነ ንክርስቶስ እፈልጦ፡ አባኡ እኣምን
ዝብል እዩ፡ እምነት ግላዊ ርክብ ምስ አምላኽ እዩ፡
ንኣብነት፡ ደም ዝፈሳ ዝነበረት ሰበይቲ ዘፈር ክዳን ኢየሱስ
ተንኪፋ ዝሓወየት (ማቴ 19፡22)፡ እቲ ለምጻም ዝሓወየ
(ሉቃ 17፡19) “እምነትካ ኣሕውያትካ” ዝብል ንረክብ።

2.

ናይ ሥላሴ ተግብር’ዩ፡ ንክርስቶስ ምፍላጥ ብኣኡ አቢልካ
ንእግዚአብሔር አቦን መንፈስ ቅዱስን ምፍላጥ ክንድዝኾነ።
እምነት ክርስትና “እወ ንክርስቶስ” እዩ፡ ብኣኡ አቢልና ናብ
ቅ.ሥላሴ ንበጽሕ።

እቲ ንክርስቶስ ብፍሉይ ክኽተል ዝተጸውዔ ነዚ ምሥጢረ እምነት እናነበረ ንኻልኦት
ዘስተምህርን ናብ ክርስቶስ ዝመርሕን እዩ። እዞም ሎሚ ዝስየሙ ዘለዉ ነዚ ዓቢይ
መዚ ብጸጋ አምላኽ ንኽእሎ፡ ንሕዝበ እግዚአብሔር ከአ ክነገልግሎ ኩሉ ሓዲግና
ቃል ንአቱ አሎና ይብሉና፡ ንሕና ከአ ቃሎም ንቅበል፡ ይርሓሱና ንብል አሎና።
ከም ሰባት ረስዓ ከየዘንግዖም ብጸሎት ነሰንዮም፡ሢመተ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት
ይግበረሎም።
ውሉዶም ንዘወፈዩ ወለዲ፡ ንዝኰስኰሰ ገዳም፡ ብብዙሕ መንገዲ ንዘሓገዙ ገበርቲ
ሠናይ ብልቢ እናመስገንኩ አብ ጸሎትና ንዘከሮም እናበልኩ፡ ርሑስ መዓልቲ
ይግበረልና፤ ክህነቶም ከአ የርእየና

