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ምቅርራብ ንብዓለ ልደት 2004 ዓ.ም.

፩ አስተምህሮ፡
“ጎደና እግዚአብሔር አሰናስድዉ፥ መገድታቱ ኸአ አቕንዑ” ማር. 1፡2
ድሕሪ ውድቀት ቀዳሞት ወለድና እግዚአብሔር ንሰብ ከምዝዕረቖ ከምዘድሕኖ አነጺሩ ነጊርዎ።
“ካብ ጓልካ ተወሊደ ከድሕነካ እየ” ኢሉ ተስፋ ሂብዎ። ካብኡ ንድኃር ወዲ ሰብ አብ ትጽቢትን
ተስፋን ክነብር ጀሚሩ። አብ ብሉይ ኪዳን ሰባት ንምጽአት ድኅነት ብዝተፈላለየ መገዲ
እናተጸበዩ አሕሊፎሞ። ነብያት አብ ትጽቢት ንዘሎ ህዝቢ ብዝተፈላለየ መገዲ አስተምሂሮም።
በብእዋኑ አምላኽ ኪዳን ምስ አበው አትዩን አጽኒዑን።
መዓልቱ ምስ አኸለ መድኃኒ አብ ቤተሊሔም ተወሊዱ። ሎሚ ነዚ ቅድሚ ክልተ ሽሕ ዓመት
ብልደቱ ንዝተገልጸ አምላኽ ክንዝክር ክነብዕል ሱባኤ ንአቱ አሎና። ሱባኤ እንአትዎ ነፍስወከፍና
አብቲ አምላኽ ዝህበና ናይ ድኅነት ጸጋ ተረኺብና ክንቅደስ ምእንቲ እዩ። ሱባኤ አብ መንፈስካ
ተመሊስካ ዕላል ምስ አምላኽ እትአትዎ እሞ ተሓዲስካ መንፈስ ውሉድ አምላኽ እትረኽበሉ
ፍሉይ ዕድል እዩ።
ሰብ ብዙሕ ጊዜ ዝኸብዶ አመት ነፍሱ ክገብር የጸግሞ ንኻልኦት ክሓሊ ክሕግዝ ንርእሱ ረሲዑ
ወይ ከአ አብ ናይ እዚ ዓለም ነገራት ዝያዳ አድህቦ ገሩ ንአምላኽ ጊዜ ከይሃበ ፀሓይ እትዓርቦ
ውሑድ አይኮነን። ዘሎናዮ ዘመን ከቢድ ብቐሊል ካብ መገዲ አምላኽ ወጺእና ክነብር ምቹእ
ኩነታት ዝህብ እዩ። ሓንሳብ ሸተት እንተበልካ ክትምለስ ከቢድ እዋን ኢና ዘሎና። ብፍሉይ እዞም
አብ ቀዳማይ ዓለም እንነብር ዘሎና ኩሉ እንተ ረኤና ንእግዚአብሔር ሓዲግና አብ ጉያ አብ
ተሃውኽ አርክበሉ እናበልና አብ ሓዲግ ብነፍስን ብሥጋን ዳርጋ ጠፊእና ዘሎና ኮይኑ ይስምዓካ።
ንአምላኽ ጊዜ ሂብና አመት ነፍስና ክንገብር እዚ እዋን ናይ ብሓቂ ሓጋዚና እዩ፥ ከመሎኹ
ኢልና አብ ውሽጥና አቲና ኩነታትና ሕይወትና ክንርኢ። ሥጋና ብቐሊል ዘይስነፍ ሓያል ጸላኢና
እዩ። አነ ዝብል መንፈስ ሒዙ አይስዓርን አይምብርከኽን እናበለ ካብ መገዲ አምላኽ አርሒቑና
ዝነብር ሕሱም ጸላኢና እዩ። ትዕቢት ንፍገት ጽልኢ ቂምታ. . . . . ኩሉ ካብ ሥጋና እዩ
ዝጅምር። ሎሚ ሱባኤ ክንአቱ ከሎና ነዚ ሕሱም ጸላኢና ዝኾነ ሥጋና አብ ቤት አምላኽ ክአቱ
ክንማርኾ ኢና መጺእና ዘሎና። ጸላኢኻ ክተሽነፍ ቀሊል አይኮነን ክትሓስብ ብኹሉ ክትሰናዶ
ግቡእ እዩ። እሞ ዕጥቅና ንናይ ነፍስወከፍና ሕይወት ማሪኽና ክነቀርብ እዩ።
ንርእስና ክንማርኽ እሞ አብ ቅድሚ አምላኽ ክንቀርብ ክንክተሎ ዝግብአና ነገራት አሎ።
•

ንርእስኻ ምፍላጥ፡ ሰብ መጀመርያ ንርእሱ ክፈልጥ ክኽእል አልኦ። ርእስኻ ምፍላጥ
ማለት ጽቡቕ ነገራትካን ድኹም ነገራትካን አለሊኻ ምፍላጥ እሞ ምእማኑ። ብዙሕ ጊዜ
ንርእስና ነታልል ኢና። ዘይብልና ከም ዘሎና ሓቂ ዘይኮነ ከም ሓቂ፥ ንዝሓልፈ ኩነታትና
ረሲዕና ከም ዓበይቲ ሰባት ከም ለባማት እንሓስብ ውሑዳት አይኮናን። ሎሚ ዝድለ ዘሎ
ናይ ሓቂ መንነትካ ፈሊጥካ አብ ቅድሚ አምላኽ ምቕራብ። አነ ንርእሰይ እፈልጣዶ፥
ንርእሰይ ከመይ ምገለጽክዋ። ናይ ሕልና ሕቶ እዩ። ንርእሱ ዝፈልጥ ንርእሱ ክመርሕ
አይከብዶን እዩ ስለዚ መበገሲ ናይ ዝኾነ ነገር ንርእስኻ ምፍላጥ እዩ። አብ ዝነፈሶ
ምንፋስ የፍኩሰካ መንነትካ የጥፍአልካ ሰባት እዚ/አ ዘይ ከምዚ እዩ ብዙሕ አይትስምዕዎ
እናበሉ ዋጋ ይኸልኡኻ። ንርእሱ ዘይፈልጥ ዘውርዶ ጉድአት አብ ልዕሊ ኻልኦት እውን
አይርድኦን እዩ። አብ 2ሳሙኤል 12 እንተ ረኤና ዳዊት ንጉሥ ዝገበሮ ክርኢ ስለይከአለ
ናታን ነብይ ብምሳሌ ገሩ ንሱ መን መዃኑን ዝገበሮን ገሊጽሉ። ዳዊት ነቲ ነገር ምስ
ተረድኦ ሽዑ ርእሱ ክፍአቱ ክፈልጥ ክኢሉ። ንግብርና ብትዕቢት ክፍአት ኃጢአት ምስ
ሸፈናዮ ዝኾነ ክበድ ክፍአትና ክንርኢ አይንኽእልን ኢና። አብ ጥፍአትን ጉድለት ካልኦት
ክነብር አየጸግመናን እዩ። ሰብ ርእሱ እንተ ዘይፈሊጡ አነ እየ ጥዑይ እነ እየ ሓቂ ዝገብር
እናበለ ንርእሱ አብ ሓሶት ከምእትነብር ይገብራ። ገለ ሰባት ከአ ንስኻ/ኺ መን ከማኻ
እናበሉ አብ ክንዲ ካብ ጌጋና ዝመልሱና አብ ዘሎና ድኽመት ከምእንነብር ዝገብሩ
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ደገፍትና ዝመስሉ ጎዳእትና ብዙሓት እዮም። ሎሚ ንኻልኦት ምፍላጥ ዘይኮነ አነ
ንርስእሰይ እፈልጣ ዘሎኹ ኢልና ንርእስና ክንሓትት ይግብአና።
•

ቅኑዕ ፍርዲ ምሕላፍ። ንርእስና ክንፈልጥ እንተ ኸአልና ቀጺሉ ዝስዕብ ፍርዲ ምሃብ
እዩ። አነ አብ ሕልናይ አትየ ንርእሰይ ምስ ፈለጥክዋ ሽዑ አበናይ ጋንታ ክሰርዓ ቀሊል
እዩ። አብ ጋንታ ሓቂ ዝጉዓዙዶ ወይስ ንሓቂ ጎልቢቦም ዝነብሩ አበኖት ጋንታ
ምሰራዕክዋ። አነ ከምዚ እየ እንተበልና ሕይወትና አለሊና አሎና ማለት እዩ። እቲ ፍርዲ
ቀሊል አይኮነን ንስኻን አምላኽካን ስለ ዝኾነ አነ ከምዚ እየ ክንብል ድፍረትን ሓቅን
ክህልወና አሎዎ። ንአብነት ንርእስኻ ሓሳዊ፥ ሰራቒ፥ ቂምተኛ፥ ዘረባ መበጻጽሒ፥
ዘመዊ፥. . . . እየ ክትብል እንተ ኸአልካ ንአምላኽ ርኢኻ አሎኻ ማለት እዩ ብዙሓት
ግን እዚ ካብ አፍና ክወጽእ ቀሊል አይኮነን። አብዚ ውሳኔ ክትበጽሕ ግን ብርቱዕ
አፍልጦ ርእስኻ ክህልወካ አልኦ። አነ ንርእሰይ ክገልጻ እንተ ኾይነ ከምዚ እየ ክንብል
ክንክልእ አሎና። ብዙሕ ጊዜ ሰባት እንተ ሓመዩና አብ ልዕለና ፍርዲ እንተ አሕለፉ እዚ
ክብለኒ/ክትብለኒ እናበልና አናብር ኮና ሕነና ክንፈዲ አይኮነ ኸአ ኮሪና መዓልካ/ኪ
ከሊእና እንነብር ውሑዳት አይኮናን እዚ ኹሉ ካበይ እዩ ዝብገስ እንተበልና ንርእስና መን
ምዃና ዘይምፍላጥን ነቲ ዘሎና ድኽመት አብ ክንዲ ምቕባልን አብ ዘይኮናዮ እነድህብ
ነቲ ዝተባህለና ክንጉልብብ ንርከብ። አነ በዳሊ ኃጥአተኛ ደፋር ሰብ ሓማዪ ጠላሚ እየ
ኢልና ነቲ ዘሎና ድኽመት እንተ ተቐበልና ተሓድሶ መንፈስ አባና ጀሚሩ አሎ ማለት
እዩ።

•

ንሕና አምሳል አምላኽ ከም ዝኾና ምዝካር። ተፈጥሮና ንአምላኽ ምምሳል እዩ።
ሕርየትና ጸዋዕታና ንቅድስና እዩ። ካልእ ክንመስል አይተፈጠርናን። ዘረባና ሓሳብና
አካያይዳና ኩሉ ንአምላኽ ክንመስል እዩ ዝግብአና። እሞ አነ ንመን እመስል አሎኹ
ክንብል። መልክዔይ ንአምላኸይ ድዩ ዝመስል ዘሎ? ሰባት አብ ሕይወተይ አብ ዘረባይ
አብ አከያይዳይ አብ አተሓሳስባይ ንአምላኽ ክርእዩ ክኢሎም ዘለዉ? ወይስ በቲ አነ
ዘለኽዎ ንአምላኽ ርሒቖሞ አለዉ? እዚ አተሓሳስባ አብቲ መበቆል ተፈጥሮና
ይመልሰና። አብ ሰባት እንተ ረኤና ነቦና ወይ ነደና ኢና እንመስል፥ ሰባት እውን ነደኻ
ትመስል ነቦኻ ትመስል እናበሉ ብመልክዕና ብዘረባና ብኹሉ ርእዮም ይነግሩና። ጎ.ኢ.ክ.
ንአይ ምሰሉ ክብለና እንከሎ ንአምላኽ ደቁ ስለ ዝኾና አብዚ ዓለም አምላኽቲ ክንከውን
ብግብርና ብዘረባና ቃል አምላኽ መልክዕ አምላኽ ክንሕዝ ምእንቲ እዩ። ስለዚ ንርእስና
ክንማርኽ መበቆል ፍጥረትና ንዘክር። ሰናይ ዝገብሩ ኩሉ ጊዜ ሕጉስ ሕይወት የሕልፉ።

•

ንስሓ፥ ሕድገት፥ ፍቕሪ ክንለብስ አሎና። ቅዱስ ዮውሓንስ መጥምቕ ነቶም አብኡ
ቀሪቦም እንታይ ንግበር አብ አምላኽ ክንምለስ እናበሉ ንዝሓትዎ ዝነበሩ ተነስሑ ተሓደሱ
ምሕረት አምላኽ ሕተቱ ይብሎም ነሩ። ሰብ ክሕደስ ምስ አምላኽ ክዕረቕ ብኃጢአቱ
ክእመን አለዎ። አቢሰ ተጋግየ በዲለ ኢሉ ንርእሱ ክሳብ ዘይተአመነ እሞ ሽዑ አብ
አምላኽን አብ ቅድሚ መንበረ ኑዛዜ ቀሪቡ ምሕረት ክሳብ ዘይሓተተ ክሕደስ ንርእሱ
ማሪኹ አብ አምላኽ ክቐርብ አይክእልን እዩ። ጉዕዞ ምሕረት ንብዙሓት ዓቐብ እዩ።
ሰባት በዲለ ክብሉ ዝኸበደ እዩ፥ ንአምላኽ አብ ቅድሚኡ ደው ኢልካ አቢሰ ወዲቐ
ሓጢኤ ኢልና ክሳብ ዘይቀረብናዮ ነፍስና አብ መገዲ አምላኽ ክምእዘዘና ቀሊል
አይኮነን። በደልካ ተአሚንካ ምኽአል ጸጋ እዩ።

ንርእስና ጽቡቕ ክንፈልጥ አብ ዝኸአልናሉ ንአምላኽ ብጽቡቕ ንፈልጦ። ጉዕዞና አብ አምላኽ
ገጽና እዩ። እዚ ጉዕዞ ዘይውዳእ ኩሉ ጊዜ ዝኽየድ መገዲ እዩ። አነ መገድን ሓቅን ሕይወትን እየ
ይብለና ክርስቶስ። እዚ ጉዕዞ አብ ርእስና እዩ ዝመልሰና። ነቲ አብ ሕይወትና ዘሎ ዘይሓቂ
ነገራት ክንርኢ ይሕግዘና። ነቲ አተሓሳስባ፥ ጠባያት፥ ካብ ባህሊ ዝወሰድናዮ ካብ ስድራና ካብ
ስርዓታት ካብ ግለ ሰባት ብሓፈሻ ካብ ሕብረተ ሰብ ዝወሰድናዮ እሞ ከም ማእሰርቲ ዝሕዙና
ነገራት ሓዲግና አብ መገዲ አምላኽ ክንአቱ ንዕደም።

3
ጉዕዞ ተሓድሶና ብኽፉት አእምሮን ልብን እንተ አቶናዮ ንርእስና ክንፈልጥ ክሕግዘና እዩ። በዚ
ኸአ ንርእስና ምስ ፈለጥና ንአምላኽ ክንፈልጦ ኢና ምኽንያቱ አምላኽ አብ ዓሚቕ ሃረርታ ልብና
እዩ ዝርከብ።
ንአምላኽ ክንረኽቦ ካብቲ ዝጥዕመና ነገራት ክንወጽእ ይግብአና። ሱባኤ ቅሳነት ሰላም ርእሰ
ምልኪ ዝፈጥረልና ስለ ዝኾነ አብ ሕይወትና ክነዘውትሮ ጥቕሚ አልኦ። ሰባት አብ ገለ እዋን
ንሳብዕቲ ንሳልስቲ አብ ገለ እዋን ከአ ንወርሒ ሱባኤ ዝአትዉ አለዉ ሽዑ ንርእሶም መሊኾም
አብ መገዲ አምላኽ ክጉዓዙ አይጽግሞምን። ንሕና ወላ እኳ ነዚ ክንገብር እንተ ዘይ ከአልና
ብዓቕምና አብ ተሓድሶ በዚ ዘሎና ሓጺር ጊዜ ንእቶ። አምላኽ አባና ክዓዪ ነፍቅደሉ። ደቀይ
ልብኹም ሃቡኒ እናበለ አምላኽ ይሓተና አሎ። ከም ንርእዮ ሰባት ልደት ንምብዓል ዘድልዮም
ምስንዳው ይገብሩ አለዉ አብቲ መንፈሳዊ ምስንዳው ግን ዛሕሊ ይርኤ። አምላኽ ግዳምና
ተሓዲሱ ውሽጥና ረሲሑ እንከሎ እንገብሮ አይሔጕሶን እዩ እሞ ሎሚ ብሓቂ ንርከቦ። ረኺበካ
አሎኹ ድላይካ በለኒ ክሰምዓካ ንበሎ።

፪ አስተምህሮ፡
ምሕረት ምሕታት፡
“መሓሩ ክትምሓሩ” ኢሉና መድኃኔ አለም። “በደልና ሕደገልና ንዝበደሉን ክንሓድገሎም”
ኢልና ክንጽሊ አምላኽ ባዕሉ ምሂሩና። ክርስቶስ አብዚ ዓለም ዝመጸ ንአና ምሕረት ከውርድ
እሞ ደቂ ሰማይ ክንከውን ምእንቲ እዩ። ሰብ አብ ምሕረት እንተ ተበገሰ ዓወት ሰላም ተሓድሶ
ምስኡ አሎ። ክንምሓር መጀመርያ ንሕና አብ መአዲ ምሕረት ክንህሉ ይግብአና። አብ ወንጌል
ሉቃስ 15 ዘሎ በታኒ ውሉድ ቅድሚ አብ ቤት አብኡ ምሕረት ምሕታቱ አብ ልቡ ተመሊሱ ጌና
ካብቲ ቦታ ባርነትን መከራን ከይተበገሰ። ንምሕረት አብ ቦታ ስደት ጥመት ጭንቂ እንከሎ ክርእያ
ኽኢሉ ብልቡ አብኡ እንከሎ ንኹሉ ወዲእዎ ሽዑ ንምሕረት መሪሹ አብ ቤት አብኡ ክምለስ
እሞ ነቲ ብሕልንኡ ዝወድኦ ነገር ተግባራዊ ክገብሮ። አብኡ እውን ጨካን አይነበረን ብዝጠፍኦ
ይጥፋእ ገንዘበይን ሕይወቱን ምስ ዘይረብሑ ዘጥፍኤ ክርእዮ አይደልን አይበለን እኳ ድአ ብማዕዶ
ምስ ረአዮ ጎዩ ተቐቢልዎ ካብ ገዝኡ ወጺኡ ጌና ገዛ ከይአተወ ተቕቢልዎ። ወንጌል ከምዝብሎ
አብኡ ነታ ንመገዲ ጥፍአት ተኸቲሉ ዝመረጻ መገዲ ሎሚዶ ጽባሕ ፍቑር ወደይ ይምለሰኒ ኾን
እናበለ ንምዓልቲ ምምላስ ወዱ ኩሉ ጊዜ ይጥምት ነሩ። ከመጽእ ምስ ረአዮ ክምሕሮ ሰጋእ
አይበለን እዚ ዝገበርካ ኢሉ እውን አይወቐሶን እኳድአ ንትሓጎስ ብዓል ንገበር ወደይ ጠፊኡ ነሩ
ተረኺቡ መይቱ ነሩ ሕይወት ረኺቡ እናበለ ብዓል ክግበር አዚዙ። እዚ እዩ ጎደና ምሕረት።
ኩልና ነዚ ጎደና ተኸቲልና አብ ምሕረት አምላኽ ክንምለስ ሎሚ ንሕተት አሎና። አብ ምሕረት
አምላኽ ክንምለስ ንርእስና ዘሎናዮ ኩነት ርኢና ክንክእል ከምኡ ንጎደና ምሕረት ብድፍረትን
ቆራጽ ውሳኔን ክንአትዎ ነዚ ዝስዕብ እንተ ገበርና ክሕግዘና ይኽእል እዩ። ምስ አምላኽ ዕርቂ
ባዕልና ክፍአትና ተአሚና ክንአትዎ ከሎና ምሉአት ደቂ ገዛ ይገብረና። ክንምሓር እምብአር ነዚ
ዝስዕብ ነገራት ንከተል።
1. ዘጥፋእናዮ ጸጋ ርኢና ክንክእል አሎና። ሰብ ጎዲልዎ ዘሎ ዘንጊዕዎ ዘሎ ነገራት ክሳብ
ዘይረአየ ንጸልማት ብርሃን ንሞት ሕይወት እናበለ ዝጉዓዝ ፍጡር እዩ። ከም ሓሳማ አብ
ጭቓ ክነብር ዘየጸግሞ ፍጡር እዩ። አብ ክፍአት አብ ኃጢአት እናሃለወ አብ ቅኑዕ
መገዲ ዘሎ መሲልዎ ዝጉዓዝ ውሑድ አይኮነን። ጸጋ አምላኽ ብኃጢአት ኢና እነጥፍኦ
ሽዑ ከምቲ ወንጌል ዝብሎ ዓይኒ ከሎና ዕዉራት ኮና ንጉዓዝ ሎሚ እምብአር ብሰንኪ
ኃጢአትና ጎዲሉና ዘሎ ርኢና ክንክእል አሎና። ክርእዮ ጸጊሙኒ ዘሎ እንታይ እዩ። አብ
እንታይ እነብር አሎኹ አብ ጸጋዶ ወይስ አብ ጽልግልግ ዝበለ ጸልማት። እዚ በታኒ ወዲ
አብ ቤት አብኡ እንከሎ ዝረኽቦ ዝነበረ ክርኢ ምስከአለ አብ ልቡ ተመሊሱ። አብ ሓጎስ
አብ ደሰደስ እንከሎ ፍቕርን ሓልዮትን አብኡ ክርኢ አይከአለን ጣዕሚ ዓይኑ ሸፊንዎ።
ካብ ቤት አብኡ ወጺኡ አብ ጸበባ ምስ ወረደ ጥራሕ ዓይኑ ተኸፊቱ ክርኢ ክኢሉ።
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ንቤት አብኡ አብኡ እንከሎ ከምዘይ ወዲ ገዛ ዝነበረ ካብኡ ምስ ወጸ ዝነበሮ ሓልዮት
ፍቕሪ ጸጋ ክርኢ ክኢሉ። ሎሚ ርእስና ርኢና ክንክእል ጸጋ የድልየና። ነቲ አምላኽ
ዝገበረልና ዝሃበና በብዓይነቱ ጸጋ ክንርኢ ሎሚ እዋኑ እዩ። ፀሓይ በሪቑ ጥራሕ ክነብር
የብልናን።
2. አብ ቤት አቦኻ ክትምለስ ምውሳን። እዚ በታኒ ወዲ አብ ማእከል ሓሳሙ አብ ሕማቕ
ቦታ ምስአተወ አብቲ ጥዑም ቦታን ኩነታትን እንከሎ ክርእዮ ዘይክአለ ፍቕሪ አብኡ
ክርኢ ክኢሉ። ቤት አቦይ ቤት ሓጎስ ቤተ ጽጋብ ቤት ሽሻይ እናበለ ከድንቕ ንርእዮ።
እዚ ዓይኑ አብ እንዳጉሓፍ ክኸፍት ዝኽአለ ውሉድ ንዝዓበየ ውሳኔ ክወስድ አየጸገሞን
እኳድአ ብድፍረት አብ ቤት አብኡ ክአቱ ወሲኑ። ጉዕዞ አብ ቤት አቦይ ዝወስድ እዩ
ምርጫይ ኢሉ ነቲ ኹሉ ዝገበሮ በደል ዝርጋን ዕብዳን ኩሉ አብ ምሕረት አብኡ
አውሪድዎ። ክምለስ ወሲኑ ምስተበገሰ ድሕሪት ገጹ አይተመልሰን። አብዚ እዋን ክንሳሕ
ካብ ዓዘቕቲ ኃጢአትና ክንወጽእ ውሳኔ የድልየና አሎ። ንወስን እሞ አብ ቤት አቦና
ንመለስ።
3.

አብ ቤተ አቦና ሓጎስ ደስታ ምሉእ እዩ። ሓደ ካብ ኃጢአተኛታት ክምለስ እንከሎ አብ
ሰማይ ዓቢ ሓጎስ ይግበር ይብለና ኢየሱስ ጎይታና። አብዚ እዋን ምጽአት እምብአር አብ
ሓጎስ ቤት አቦና ክንወፍር እሞ አብ ሰላም አብ ፍቕሪ ክንርከብ እዩ ክንአትዎ ዝድለ
ዘሎ። ዝበደለ ሓውናን ሓፍትና አብ ቤት አብኦም ከምዝምለሱ ክንገብር ሓላፍነት አሎና።
ፀሓይ ብዝዓረበቶ ትዕረቦ አይንበል ተጋግዩ/ያ ዘሎ ክንመልሶ በዲሉ/ላ ዘሎ ክንምሕሮ
ግቡእ እዩ። እዚ ንኹልና ከቢድ እዩ እንተ ኾነ አብ አምላኽ እሞ ግልጽ ንበል ክንደይ
ጊዜ እዩ ንበደልና ምሒሩና ክንደይ ጊዜ አቢናዮ ከድና ከሎና ብምሕረቱ ዘይተጎዓዝና
ስለዚ ንሕና እውን ከምኡ ክንገብር እዩ ድላይ አቦና። ፍቕሪ ወዲ ገዛ ክስምዓና ጣዕሚ
ገዛና ክንርዳእ አሎና። ጣዕሚ ቤተክርስትያና ጣዕሚ ሕብረተሰብና ርኢና ክንክእል አሎና።
አብዚ ሕይወትና እንተ ረኤና ብዙሓት ንስደት የምርሑ አብ ዓዲ ጓና ምስ በጽሑ ሽዑ
ጣዕሚ ዓዶም ስድርኦም ወገኖም ይርድኦም እዚ አብ ኩልና ዘሎ እዩ። አብ መንፈሳዊ
ሕይወትና እውን ከምኡ እዩ። አብ ቤት አምላኽ አብ ቅድስና አብ ፍቕሪ ዘሎ ጣዕሚ
ክነስተማቕር አይነስተውዕለሉን። ዓይንና ከፊትና ዘሎና ጸጋ ርኢና ንኽአል።

4. አብቲ ሰይጣን ተዓዊቱልና እንክሎ ዘሎናዮ ሕይወት አይንንበር። ክርስትያን አብ ኃጢአት
አብ መገዲ ጸልማት አብ ክፍአት ንወትሩ ክነብር አይናቱን እዩ። ይአኽለኒ ሒደት
አይበደልኩን ሒደት ካብ አምላኽ አይርሓቕኩን ሒደት ንሰብ አይገፋዕኩን ሒደት ሓሶት
አይተዛረብኩን ሒደት አይተቐየምኩን ንኹሉ ሓዲገ ክምለስ አሎኒ ዝብል መንፈስ
ክህልወና የድሊ። አብ ገለ እዋን ጸጋ አምላኽ አጥፊእና አብ ዝኽትምና መንፈስ እንከሎና
ድሓን ዘሎና ይመስለና እሞ ከምኡ ክነብር ንውስን ንኃጢአት ግርማና ንገብሮ፥ ብዘይ
ኃጢአት መንባር ሕመቕ ዝመስለና እዋን አሎና እዚደአ ሓጢአት ድዩ እናበልና ናይ
ባዕልና ሕግታት ነውጽእ። ስለዚ ሎሚ ንዘሎናዮ ሕይወት ርኢና አብ አምላኽ ዘቕርበና
ሕይወት ንሓዝ። ቅዱስ ጴጥሮስ ሕሱም ጸላኢ አሎኩም ይብለና፥ ሞትና ጥፍአትና ጥራሕ
ክርኢ ዝደሊ ስለዚ ብርቱዓት ተዋጋእቲ ክንከውን ይደልየና። ድኹም ሥጋና ብርኹስ
መንፈስ ምስተሸነፈ አብ ዓዘቕቲ ክፍአት ክነብር አይጽግሞን እዩ። ዘመነ ምጽአት ነዚ
ርኢና ክንርኢ ይደልየና።
ሰብ ካብ ዝኾነ ኃጢአት ክነጽሕ እንከሎ ዕግበት መንፈስን ሥጋን አልኦ። ምሉእ ጥዕና ሕጉስ
ሕይወት ይረክብ። ኃጢአት ዝበዝሖ ሕይወት ዕሩፍ አይኮነን። ኢየሱስ ሎሚ ኩልኹም ጾር
ዝኸበደኩምን ዝበዝሓኩምን አባይ ቅረቡ ከዕርፈኩም እየ እናበለ ንዝኾነ ክፍአት ካብ ልብና
አርሒቕና አብኡ ክንቀርብ ይጽውዓና። ዓለምና ቍልሕ እንተበልና ተስፋ ዘይብሉ ሰባት
ክህወኹን ክጭነቝን ጥራሕ ንርኢ ንመገዲ ጥፍአት ጠኒኖም ክአትዉ ንርኢ። ሞት ተለሚዱ
ዝርጋን በዚሑ መገዲ አምላኽ ተሓዲጉ ኩሉ ንዕብዳን ንጥፍአት ወፊሩ ንርኢ አሎና። ሰብ
ዝኸፍአ ነገር ዝረኽቦ ንኽፍአት ናተይ ኢሉ ምስለበሶ ኩሉ ንጥፍአት ንጸበባ የምርሕ። ይምሓረና
ዘብል ኢና ዘሎና። ሕልና ጠፊኡ ጥልመት በዚሑ ብሕሰም ሓውና እንሕጎስ ብጥፍአት ሰባት
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እንኸስብ ብሞት ካልኦት እንህብትም ኮና ሕብረተ ሰብና ንጸጋም ወፊሩ አሎ። ኩሉ ክቕየር ንደሊ
እንተ ኾና ሎሚ እዋኑ እዩ አብ ሕልናና አቲና መገዲ ንስሓ ንሓዛ።

፫ አስተምህሮ፡
ልደትና ቅድስና ተሓድሶ ዝበዝሖ ክኸውን እንታይ ንግበር።
ሓደ ጸገም ዝተጓነፎ ሰብ ወይ ከአ አብ ሕይወቱ ክዕወት እንተ ዘይከአለ ክወስዶ ዝግብኦ ነገራት
አለዎ። ተመሃራይ አብ መርመራ እንተ ተረፈ ክሓልፍ እንተ ደልዩ ክወስዶ ዝግብኦ ነገራት
አልኦ። አብ ሓንቲ ስድራ ነገራት ከምቲ ዝድለ እንተ ዘይከደ ሓደ ካብኦም በዳሊ ጥራሕ እንተ
ኾነ ካብ ጸገሞም ክወጽኡ ክገብርዎ ዝግብኦም ነገራት አሎ። አብ ቍምስና ሱታፌ ወይ ዛሕሊ
እንተ በዝሔ ቁምስና ክሕደስ ክንገብሮ ዝግብአና ነገራት አሎ። ንኹሉ አብቲ ግቡእ መስመር
ክንመልሶ ክንክተሎ ዝግብአና ነገራት አሎ።
ልደት መድኅኒና ከምቲ ዝግባእ ክነብዕሎ ከምኡ አብ ሕይወትና ሓዲስ ለውጢ ክነርኢ ክንገብሮ
ዝግብአና ነገራት አሎና። ቅዱስ ዮውሓንስ መጥምቕ “ንንስሓ ዝበቅዕ ሕይወት ይሃልኹም፥
ተንስሑ፥ መገዲ ቀይሩ፥ ምሕረት ሕተቱ፥ ክብ ዝበለ ለጥ ይበል ጉድጓድ ዘበለ ይምላእ” እናበለ
ንመድኃኒ ዝቅበል ክገብሮ ዝግብኦ ነጊሩ።
ንሕና ከም ደቂ ክርስቶስ ከም ቁምስና ብዓልና ትርጉም ክህልዎ ነዚ ዝስዕብ ነገራት ክንክተል
ቅኑዕ ኮይኑ ይርአየኒ።
•

ብኃጢአትና ክንሳሕ አሎና። አብዚ ዘመና አብ መንበረ ኑዛዜ ቀሪብካ ምንዛዝ ንብዙሓት
ዝኸበደ ኮይኑ ይርኤ ስለዚ ሰባት አብ ገለ እዋን ብምፍራሕ አባቴኸ እንታይ ክብሉኒ
ይፈልጡኒ እንድዮም እናበልና እንገብሮ ምኽንያት። አብ ገለ እዋን አምላኽ መሓሪ
እንድዩ አብኡ ጥራሕ ዘይናዘዝ እንታይ አብ ሰብ ከማይ ምንዛዝ አድለየኒ ዝብል ናይ ከኒሻ
ጽልዋ ዝአተዎም አለዉ ገለ ኸአ እግዚአብሔር ፈቃር አቦ እዩ ኩሉ ኃጢአተይ ይፈልጦ
እዩ ናተይ ምንጋር አየድልዮን እዩ ስለዚ ክናዘዝ አይድልየንን እዩ ዝብሉ አለዉ። ገለ ኸአ
አገባብ ይኹን ንርእሱ ኑዛዜ እንታይ ምዃኑ ዘይፈልጡ አለዉ እዝን ካልእን ንብዙሓት
ዓጊትዎም ካብ አምላኽ ዝርሓቁ አለዉ። ኃጢአትካ ዘይምንዛዝ አብ ሕማም ምንባር እዩ።
ጎ.ኢ.ክ. ብኃጢአቶም ተአሚኖም ንዝቐርብዎ ዝነበሩ ኃጢአትካ ተሓዲጉልካ/ኪ እናበለ
ካብ ዝነበርዎ መንፈሳውን ሥጋውን ውድቀት የድሕኖም ነሩ። ሎሚ ብልኡኻቱሩ ገሩ ነዚ
ጸጋ ይዕድሎ እዩ። ስለምንታይ ክንሳሕ ዘይንደሊ? ብርግጽ ኩልና ጻድቃን ኢና ክንብል
አይንኽእልን ኢና። እቲ እንኮ መገዲ ድኅነት ብዘይ ኃጢአት ክንርከብ ከሎና ጥራሕ እዩ።

•

ምስ ኩሉ ሰላም ምግባር። እዋን ልደት ሰላም ዝእውጆ እዋን እዩ። መላእኽቲ ክርስቶስ
ምስ ተወልደ ነቶም አብ ከባቢ ቤተልሔም ዝነበሩ “ክብሪ ንአምላኽ አብ አርያም ሰላም
ከአ አብ ምድሪ አብ መንጎ እቶም እግዚአብሔር ዚሕጎሰሎም ሰብ” (ሉቃ 2፡14) እናበሉ
ልደት ዘምጽኦ ጸጋ አበሲሮም። ምስ ኩሉ ሰላም ክንገብር ድላይ አምላኽ እዩ። አብዚ
እዋን ክንገብሮ ዘሎና እምብአር አብ ሕይወተይ ሰላም ድየ ዝዘርእ ወይስ ንሰላም ዝብትን
ነገራት? ንሰባት ብኸመይ እቐርቦም አብ ሰላም ክዕድሞምዶ ወይስ አብ ክፍአት ክሓብሩ?
ሰላም ጥዑም ሰናይ እዩ ግን ክትረኽቦን ክትገብሮን ቀሊል አይኮነን። “ገበርቲ ሰላም
ውሉድ እግዚአብሔር ክብሃሉ እዮም” ይብለና ክርስቶስ። ሰላም ዝጎደሎ ሕይወት ናይ
ብሓቂ ጭኑቕ ዘይዕሩፍ ንቝጥዓ ንኽፍአት ንውድቀት ክፉት እዩ። ኦ ሰላም አበሎኺ
ንበላ። ሽዑ መድኅና ኩልኹም ዝተሸገርኩም አባይ ንዑ እናበለ አብኡ ዕረፍቲ ክንረክብ
ክጽውዓና እዩ። እዋን ልደት እምብአር ንፍሉይ ሰላም ክንሓስብን ክንገብርን ይደልየና።
አነ ምስ መን ሰላም የብለይን? እንታይ ስለ ዝገበርኩ ወይ ዝገበሩኒ ሰላም ስኢነ አሎኹ
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እናበልና ሕልናና ክንሓትት ይግብአና። ስላም እንተ ዘየሎ ኩሉ ዋሕስ የብሉን። ንሕና
ብፍሉይ ሰላም እንተ ዘየሎ ዘስዕቦ ጸገማት መማህራን ኢና ምበልኩ። ስእነት ሰላም ጽቡቅ
ገርና ክንገልጽ እንኽእል ኢና። ዓድና ሰላም ስኢኑ አብ ስቓይ ካብ ዝነብሩ ዓድታት
ሓንቲ እያ። ሰላም የድልየና እዩ፥ ብግብሪ ንሰላም ክንወፍር ክንሰርሕ ግድነት እዩ።
ሰላም ስኢና ንሳቐ አሎና። አብ ውሽጥና ሰላማ ስኢና፥ ሕልናና አብ ርበሻ ዝነብር
ውሑዳት አይኮናን። ልደት ትርጉምን ጣዕምን ሰላም ክንርኢ ዝሕግዘና እዋን እዩ።
ነፍስወከፍና ምስ ሓውና ሓፍትና ብልብና ሰላም ተባሂልና ንክርስቶስ ብሓዲስ አብ
መንጎና ከም ዝውለድ ንግበሮ።
•

አብ ሰናይ ግብሪ ክንወፍር አሎና። ንኢየሱስ ዝረኸበ ቀጺሉ ዝገብሮ ንኻልኦት አብ
ክርስቶስ ምቕራብ እዩ። አብ ወንጌል ቀዳሞት አርድእቲ ኢየሱስ እንድርያስን ፍሊጶስን
ምስኡ ምስ ወዓሉ ንኻልኦት ክዕድሙ ተዋፊሮም እንድርያስ ንጴጥሮስ ቀዳማይ ምስሌነ
ክርስቶስ ሓዉ አብ ኢየሱስ ከም ዘምጽኦ ንርኢ። ካብ አምላኽ ጸጋ ምስ ተዓደልካ
ንተልእኮ ምውፋር እሞ ንሰባት አብ አምላኽ ከምዝመጹ ምግባር። ሓዋርያት መንፈስ
ቅዱስ ምስ ተቐበሉ አብ ኩሉ ዓለም ክሰብኩ ወፊሮም። አብ ታሪኽ ቤተ ክርስትያን
ወንጌል ንምስባኽ ብዙሓት አብ ኩሉ ወፊሮም በዚ ኸአ ክርስትና አብ ኩሉ ዓለም
በጺሑ። ጣዕሚ ክርስትና አብ ውሽጥኻ ሓቢእካዮ ዝንበር አይኮነን ንኻልኦት ክተካፍሎ
ይግባእ። ቅዱስ ጳውሎስ ሓደ ካብቶም ንክርስቶስ ምስ ተቐበለ ብፍቕሩ አብ ኩሉ ዝሰበኸ
እዩ። አብ መጨረሽታ ሕይወቱ ሂቡ ተሰዊዑ። ንሕና አመንቲ ክርስቶስ አብ ሕወትና
ተቐቢልና ንኻኦት አብኡ ክንስሕብ ክንሰብኽ ብጥምቀት ዝተቐበልናዮ ጸጋ እዩ። በዚ
እዋናት ልደት እምብአር አብ ሰናይ ግብሪ ወፊርና ንኢየሱስ ክንምስክሮ ይግብአና።
ንጽጉማት ክንሕግዝ ንጥሙያት ክንዕግል፥ ንብኡሳት ክንዓርቕ፥ ፍሉይ ጸጋ የውርደልና።
አብ መንጎ ሰባት ሰላም ክርከብ ልደት ፍሉይ እዋን እዩ። ንዝኾነ ሰላም ዝኸልእ ሎሚ
ክንዕዋተሉ እዋኑ እዩ።

ሱባኤና እምብአር አብ ቅድሚ ኢየሱስ ቅድሚ ምቕራብና እንንስሓሉ እንሕደሰሉ እንቅደሰሉ
መገዲ ረኺብና ክንጸንሕ ምእንቲ ኢና እንገብሮ ዘሎና። ብግልና ብሓባር ንኢየሱስ አብ መንጎና
ብሓዲስ መንፈስ ተወሊዱ ክርከብ ብወገና ዘድሊ ምቅርራብ ክንገብር። አብ መዓልቲ ልደት
ክንድነቕ አጋይሽ ክንከውን ዘይኮነ ምስቶም መላእኽቲ ብስራት ሓጎስ ዘበሰሩ ክነበስር። አብ ገጽና
ጩራ ልደት ክርኤ ሰባት አብ ኢየሱስ ምስ ህያባቶም ከም ዝመጹ ክንገብር። መላእኽቲ ንጓሶት
ምስ ነገርዎም ህያባቶም ሒዞም ቀሪቦም ሎሚ ነፍሲ ወከፍና እንታይ ህያብ ንኢየሱስ ከቕርበሉ
እየ ኢልና ክንሓስብ። ቀዳማይ ህያብና ልብና ገርና አብ ልበይ ተወለድ እናበልና ተሰናዲና
ክንጽበዮ።
ጸሎት መለልይና ገርና ንቀረብ። አብ ጸሎት እንተ ተጸመድና ምሕረት ሕድገት ፍቕሪ አብ
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