
አስተንትኖ አብ ሰሙነ ሕማማት 

አስተንትኖና ዛዛሚ ናይ እቲ እንጉዓዞ ዘሎና ዘመነ ጾምን ብፍሉይ ከአ እቲ ምእንታና ኢሉ 
ዝሓመመ ዝተሳቐየ ኢየሱስ ከመይ ኢልና ኢና ተኻፈልቲ እንኸውን። ካብዚ ዝተጎዓዝናዮ ጉዕዞ 
ካብዚ ዝሰማዕናዮ ቃል አምላኽን ስብከታትን ጸሎታትን እንታይ አብ ልብና ሓዲሩ እንታይ 
ለውጢ አብ ሕይወትና አተሓሳስባና አብ ርክባትና አብ ምስክርነትና ገርና ኢልና ምስ ነፍስና 
ክንዛረብ አሎና። ብርግጽ ብዙሕ ተባሂሉ እሞ ወላ ኩሉ አይነተግብር እንታይ ብፍሉይ ንግላዊ 
ሕይወትናን ንስድራናን ንቍምስናናን ቤተ ክርስትያናን ከምኡ ሃገርናን ተጠቒምና። አብዘን 
መዓልታት ንንስሓ ንሕድገት ንፍቕርን ንጸሎትን ብፍሉይ ተጊህና ልብና እንኸፍተልን እየን።  

አምላኽ ጸጋ ይህብ እዩ አብ ሰንበት ዘገብርኄር (እሙን አገልጋሊ) አብ ዝብል አስተንቲናዮ ከም 
እንኸውን ንነፍሲ ወከፍና በብዓቕምና ክነፍርየሉ ኢሉ ፍሉይ ህያባት ሂቡና አሎ። ከምኡ ከምቲ 
ቅ. ጳውሎስ ዝብሎ ዝተፈላለየ ውህበታት አሎ ዝብለና (1ቆሮ 12) ንሕና እውን ብፍሉይ 
ተዋሂብና ኢና እሞ አፍሪናዶ ወይስ ከምቲ ብዓል ሓደ ቅርሺ ንህያብና ሓቢእና አቐሚጥና 
አሎና። አብዚ ዘሎናዮ እዋን ፍርሒ አትዩና ኩልና እግዚኦ ንብል አሎና ወላ እቶም ንአምላኽ 
ዘይአምኑ ክርድእዎ ዘይክእሉ ኮይንዎም ከም ሰቦም አብ ፍርሕን ራዕድን አለዉ። ንአና 
ንክርስትያን እምነትና ጽንዑ አጆኹም ምሳኹም አሎኹ ዝብል ሓላዪ አምላኽ አሎና ተስፋ 
ዘቝርጽ ወላ ሓንቲ የብልናን።  

አባና ንመለስ አቱም አብ ካልእ ቦታታት ዘሎኹም መዓልታት ይውዳእ አሎ ጾምና ክንዛዝሞ 
ቀሪብና አሎና። ሎምዘበን እምበርዶ ሰሙን ሕማማት ብዓለ ትንሣኤ ከም ቀደምና ክነብዕሎ ኢና 
ዘሰንብድ ኩነታት ኢና ዘሎና። አብዚ ግን ክንፈርሕ ክንሽቕረር ዘይኮነ ከምቲ ሓዋርያት ኢየሱስ 
ምስኦም እንከሎ ከምዘየሎ ሓሲቦም ዝፈርሑ ዝነበሩ እሞ ሰብ ጎደሎ እምነት ምሳኹም እንድየ 
ዘሎኹ እንታይ ዘፍርሕ አሎኩም ኢሉ ንማዕበል ዘህድአ፥ ድሕሪ ትንሣኤ ነቲ ብፍርሓት 
ተዋሒጡ ዝነበረ ልባቶም አይትፍርሑ አነ እየ እናበለ ዘጸናንዐ አምላኽ ንአና እውን ከምኡ እዩ 
ዝብለና ዘሎ። አይትፍርሑ ንኡስ መጓሰ አምላኽ እዩ ጸግዕና ምሉእ እምነት ገርና አብ አምላኽ 
ንመለስ። 

አብ ክርስትናና ምንጪ ፍርሕን ሻቕሎትን ብዙሕ እዩ፡ 

1. እምነት ክጎድል እንከሎ። ምስ አምላኽ ርክብ እንተ ዘይብልና ፍርሒ ጥርጣሬ ከምኡ 
ሻቕሎት መለለይና እዩ። ቀዳሞት ወለድና አዳምን ሔዋንን ኃጢአት ምስ ገበሩ ፈሪሖም 
ካብ እግዚአብሔር ክሃድሙ ፈቲኖም አምላኽ ግን አብቲ ዘለውዎ መጺኡ አበሎኹም 
ኢሉ ረኺብዎም። ሎሚ አነን ንስኹምን አብቲ ፈሪሕና ኃጢእና ተሓቢእናሉ ዘሎና 
መጺኡ አበሎኻ/ኺ ይብለና አሎ።  

2. ርእሰ ምትእምማን እንተ ዘየለ። ሰብ ጎደሎ ፍጥራት እዩ ዝገደደ አብርእሱ ዘይተአማመን 
እንተ ኾነ ፍርሕን ዝገብሮ ዘይምፍላትን ቀንዲ ጸገሙ እየን። ሓዋርያት ድሕሪ ትንሣኤ 
ቅድሚ መንፈስ ቅዱስ ምቕባሎም እዚ እዩ ነሩ መለልይኦም። አነን ንስኹም አብ 
መንፈሳዊ ሕይወትና፥ አፍልጦ እምነትና ኮታስ ሕይወትና ተአማሚና ዲና ንመርሖ ዘሎና 
ወይስ ሱቕ ኢልና ከም እንስሳ ንነብር አሎና? 



3. ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዝኾነ ነገር ክመጽአና እንከሎ። እዚ ባሕርያውን መልዕልተ 
ባህርያውን ክኸውን ይኽእል። ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ሓንቲ ክጓነፈና ከሎ መለልይና ፍርሒ 
እዩ። እዚ ወሪዱና ዘሎ ሓደ ካብቲ ብዙሕ እዩ። እምነት ገርና እንተ ለመና ጸለና እዩ 
ቀንዲ ፍታሕ።  

ሓዋርያት ካብቲ ብዙሕ ጊዜ ዘፍርሖም እምሞ ዝጸልእዎ ዝነበሩ ኢየሱስ ክሓምም ክመውት እየ 
ሓደ ካባኹም አሕሊፉ ክህበኒ እዩ፥ አብ ኢድ ሊቃነ ካህናትን ጸሓፍትን አሕሊፎም ክህቡኒ እየም 
ምስ በሎም ብጣዕሚ ይሓርቁ ይፈርሑ ነሮም። ቅዱስ ጴጥሮስ ጡፍ በሎ እዚ አይውረድካ እናበለ 
ክንዲ ኹሎም ተዛሪብዎ። ምፍልላይ ፍርሒ ስክፍታ የውርደልካ እሞ አብኡ ዓቢ ተስፋ ዝነበረካ 
ብዝኾነ ምኽንያት ብፍላይ ብሞት ክፍለየካ እንከሎ ከቢድ እዩ። ኢየሱስ ግን አይትፍርሑ 
ንአኹም ዝሓሸ እዩ እንተ ኸድኩ ዝበለጸ ቦታ ስቓይ ሞት ዘይብሉ ከሰናድወልኩም እየ እናበለ 
ንዝሓሸ ክሓስብ ነጊርዎም። ሕይወት በዚ ክምራሕ እንከሎ መጻኢ ተስፋ አለዎ።   

እምብአር ጾም ፵ አብ እንዛዝመሉ ዘሎና እዋን ፍሉይ አስተንትኖ አብ ሕማማት ኢየሱስ ክንገብር 
ከምኡ ነዚ ዝተጎዓዝናዮ ጉዕዞ ብኸመይ አብ ግላዊ ቅድስናና አውዒልናዮ ክንርኢ እዩ ናይ እዚ 
ሓጺር አስተንትኖና። እዋና ብፍሉይ ምኽንያታት ክንሳሕ ክንምለስ ዝዕድም ዘዘኻኽር እዩ። 
አምላኽ ብብዙሕ መገዲ ይዛረብ እዩ ሓንትስ ነቲ ዝብሎ ሰሚዕና ንኽአል እምበር። ሎሚ ብአይ 
ገሩ ንአኹም አሕዋት ክዛረብ ይደሊ አሎ ንስኹም ክትሰምዑ አነ ኸአ ድላየይ ዘይ ኮነ ቃል 
አምላኽ ክዛረብ ብጸሎት ክተሰንዩኒ እምሕጸን። እግዚአብሔር ይዛረብ አሎ ዝሰምዖ እንተ ረኸበ። 
ሳሙኤል ነብይ ድምጺ አምላኽ ምስ ሰምዐ ባርያኻ ይሰምዕ አሎ ተዛረብ ኢልዎ (1ሳሙ 3፡
10)፥ ኢሳያስ አምላኽ ዝልአኾ ደልዩ “ንመን ክልእኽ መንከ ክልአኸና እዩ ኪብል ሰምዕኩ  
አነውን እኔኹ ልአኸኒ በልኩ” (ኢሳይ 6፡8) እናበለ አምላኽ መልእኽቱ ዘብጽሑን ዝሰምዑን 
ከም ዝደሊ ይነግረና። ሰብ ሎሚ ዝሰምዖ በዚሕዎ አየናይ እዮ እቲ ሓቀኛ ድምጺ ዝጠፍኦ እዩ 
ዝመስል። ብዙሓት ካልእ ድምጽ ዝስሕብ ግን ሓቂ ዘይብሉ ሰሚዖም ንግጉይ መገዲ ዝተኸተሉ 
አለዎ። አሕዋተይ ድምጺ አምላኽ ብቤተ ክርስትያኑ አብ ልብናን ሕልናና እዩ ዝዛረብ። ሰብ ነነዌ 
አረምን እንከለዉ ድምጺ አምላ ብዮናስ ምስ ተነግሮም ሰሚዖም ተነሲሖም ምሕረት ከአ 
ረኺቦም። አነን ንስኹምን ሎሚ ተዛረብ ዘይኮነ ዘድልየና ንሰምዕ አሎና ንርኢ አሎና አባኻ 
ንምለስ ንደሊ አሎና ብሃልቲ ክንከውን እዩ ዝደልየና ዘሎ።  

ሓደ ካብቲ ብፍሉይ ኢየሱስ ዘዘውትሮ ዝነበረ አገባብ ክሰብኽ ምስ ወዓለ፥ ምድሪ ምስ መሰየ 
አብ ብሕትው ቦታ ኸይዱ ምስ ሰማያዊ አብኡ ይዛረብ ይጽሊ ነሩ። ካብኡ ምስ ተመልሰ ዓበይቲ 
ነገራት ይገብር ነሩ። ንአብነት 12 ሓዋርያት ቅድሚ ምምራጹ ከምኡ ገሩ። ክልእኮም እንከሎ 
ከምኡ ይገብር ነሩ። ንነፍስወከፍና አብዚ ሶምን ሕማማት ክረኽበና ክልእከና ክሰምዓና ምቹእ 
ጊዜ እዩ። አብ ጽምዋ ክንርከብ አሎና። ብኻልእ ተዓብሊልና ከሎና እንተ ተዛረበና ክንሰምዖ 
አይኮናን ስለዚ መንፈሳዊ quarantine ውሸባ የድልየና አሎ። እዝንና ክሰምዕ ዓይንና ክርኢ 
ጽምዋ የድልዮ። ሽዑ ጎይታይ ተዛረብ ምሳኻ አሎኹ ክንብል ንኽእል።   

ሕይወት ጉዕዞ እዩ፥ ሰባት ይውለዱ ይዓብዩ ይሞቱ፥ መዓልቲ ሓሊፉ መዓልቲ ክትክእ እንከሎ 
አብ ሕይወት ለውጢ እንተ ንጽቡቕ እንተ ንኽፉእ ይሓልፍ ስለዚ ሕይወት ጉዕዞ እዩ። 
ክርስትያናዊ ጉዓዞ ምስ አምላኽ ክንጉዓዝ ስለ ዝነግረና ፍሉይ እዩ። እዚ ጉዕዞ አብ ዘለዓለማዊ 
ሕይወት ዝወስድ ስለ ዝኾነ ፍሉይ ትርጉም አልኦ። ንሕና ፀሓይ በሪቓ እትዓርበና ጥራሕ 
አይኮናን፥ አምላኽ ጊዜ ዝህበና ብዝያዳ አብኡ ክንቀርብ ቃሉ ክንሰምዕ እሞ ናቱ ክንከውን እዩ።  



ሰብ ጉዕዞ ሕይወቱ ብጽቡቕ ወይ ብኽፉእ ክጉዓዞ ይክአል። ጽቡቕ እንብሎ ንቃል አምላኽ 
ሰሚዑ ሕግን ትእዛዝን አኽቢሩ ዝጉዓዞ እንክኸውን እቲ ካልአይ ከአ ንሕግን ቃልን አምላኽ 
ንጸጋም ሓዲጉ ንሱ ብዝጥዕሞ ክመርሕ እንከሎ እዩ። እቲ ምርጫ ናይ ሰብ እዩ። 

ሓደ ካብቲ ከቢድ አብ ሕይወትና አብ ርእስና ክንአቱ እሞ ድኽመትና ገጋና ክፍአትና ሓሶትና 
ጥልመትና ክንቅበል ፍቓደኛታት አይንኸውንን ኢና። አብ ኃጢአት አብ ቂምታ አብ ጽልኢ፥ 
እንከሎና አምሰሉታት ንኸውን ዝርእየና ዝሰምዓና ሓቂ መሲልዎም ተዓዊቱ ተዓዊታ ይብሉና 
ጸሎት ንገብር ንመስል ቤተ ክርስትያን እውን ኩሉ ነማልእ ዝጎደለ የለን ብውሽጥና ግና ካልእ 
ክንከውን ንኽእል ኢና ስለዚ አሕዋት ሎሚ ተአምኖ ርእስና ገርና ንኹሉ ድኻምና ኃጢአትና 
ርኢና አብ ንስሓን ዕርቅን ንእቶ እዚ ኸአ እዩ ናይ እዚ ሶምን ዕዮና።  

ጾም ፵ ንአምላኽ ክንመርጽ ዝተዋህበና ፍሉይ ጊዜ እዩ። አብዚ ንአምላኽ ክንረኽቦ ክንሰምዖ 
እሞ ብኃጢአትና ተነሲሕና አብ መዓልቲ ትንሣኤ ከምብሓዲስ ምእንቲ ክንትንሥእ እዩ። ነዚ 
ክነገብር ክንሓልፎ ዘሎና ስቓይ ተጋድሎ ጸሎትን ሰናይ ተግባርን አሎና። ሓደ ካብቲ 
ክንጥንቀቐሉ ዘሎና ጉዳይ ጾምና ንስለ ጾም ከይከውን እዩ። እሞ አብዚ ናይ ሎሚዘበን ጾም 
ብግለይ፥ ምስ ስድራይ፥ ምስ ቍምስናይ እንታይ ለውጢ ገረ? ብፍላይ አብ ውሽጥና አቲና ነቲ 
ንሕናን አምላኽን ጥራሕ እንፈልጦ ኃጢአት አለሊና ተነሲሕና ክንምለስ አሎና። ሎሚ ንርእሱ 
ርእዩ ዘይክአለ አብ ሕልንኡ ክሓትት ዘይክአለ ጌና ጉዕዞ ጾሙ ትርጉም አየልበሶን አሎ ማለት 
እዩ። አብ ቅርሕንትን ቅምታን፥ አብ ዓቢ ውድቀት ኃጢአት፥ ምስ ከማና ሰብን ምስ አምላኽ 
ተፈሊና እንከሎና ጾምና ከይዛዝም ዓቢ ምስትውዓል የድልየና። ሓደ ካብቲ ቀንዲ ክነጽሕ 
ክንዕረቕ ዝሕግዘና አብ መንበረ ኑዛዜ ቀሪብና ብእከየ ብእከይ ኢልና ኃጢአትና ተአሚና ክንሳሕ 
አሎና። ነዚ ኽገብር ዘይክአለ ጌና አብ ጸልማት ስለ ዘሎ አምላኽ ምስኡ የለን።  

አብዚ ብዛዕባ ኑዛዜ ወይ ንስሓ ክጠቕስ ደስ ይብለኒ። ሎሚ እዋን ሰብ ኑዛዜ ገዲፍዎ እንታይ 
ገደሰኒ አብ ካህን ዝናዘዝ፥አብ አምላኽ ጥራሕ ዘይናዘዝ ዝብል ርድኢትን ትምህርትን ዓብሊሉ 
ብዙሓት ካብዚ ቅዱስ ምስጢር ርሒቖም ይነብሩ፥ ገለ ኸአ አብዚ ካህን አይናዘዝን ካባይ ዝኸፍእ 
ኃጢአት አብ ዘለዎ እንታ ገደሰኒ ኢሎም ዘይናዘዙ አለዉ፥ ገለ ኸአ ኃጢአትን ዘይ ኃጢአትን 
ፈልዮም ስለ ዘይክእሉ ሱቕ ኢሎም ይነብሩ። ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ኩነታትና። እሞ እንታይ ንግበር 
ምሕረትን ጸጋን ንደሊ እንተ ኾና አብ መንበረ ኑዛዜ ተምበርኪኽና ብእከየ ወበ ዓቢ እከየ ክንብል 
አሎና። ምስ ኃጢአት ከሎና ምሕረት አምላኽ ክወርደና አይክእልን እዩ። ሎሚ እዋኑ እዩ 
ንነሳሕ።  

እምብአር አብ ሶምን ሕማማት ንአቱ አሎና አብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ነፍሲ ወከፍና ኢሉ 
ዝተሳቐዮ ዝሞቶን ዝሓመሞን ዘኪርና ፍሉይ ርድኢትን ፍቕርን ክሓድረና። አምላኽ ፍቕሩ 
ብሞት ሓደ ወዱ ኽገልጸልና ደልዩ፥ ፍቕሪ አምላኽ ኢና እነስተንትን ዘሎና። ሎሚ እምብአር 
ጾም አብ እንዛዝመሉ እዋን ብኹሉ ተሓዲስና ተለዊጥና ምስ አምላኽን ሰብን ፍጹም ዕርቂ ገርና 
ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ክንብል እንከሎና ነፍሲ ወከፍና ካብ ዘዘሎናዮ ብመንፈስ ክንትንሥእ 
ምቹእ ባይታ እንጣጥሓሉ እዩ።  

ሰብ ክልውጥ ክሕደስ ምስ አምላኽ ክዕረቕ አብ ውሽጡ አትዩ ክኽእል አለዎ። እዚአ ንብዙሓት 
ትጽግመና እያ፥ ብላዕሊ ላዕሊ ኢና ጽቡቓት መገዲ አምላኽ ዝሓዙ እንመስል፥ መብዝሕትና 
ከምቲ ኢሳያስ ነብይ ዝብሎ “እዚ ሕዝቢ እዚ ብአፉ የምልኸኒ ብኸናፍሩ የኽብረኒ፥ ልቡ ግና 
ኻባይ ርሑቕ እዩ፥ ንአይ ከአ በቲ ዝተማህርዎ ባህሊ ሰብ ገይሮም እዮም ዜኽብሩኒ ዘለዉ” (ኢሳ 
29፡13) ዝብሎ እዩ ሕይወትና። ካብዚ ክንወጽእ ነዚ ጾም ብሓቂ አብ አምላኽ ክንምለስ ዝሕግዘነ 



ክኸውን ይግባእ። አምላኽ ብኢሳያስ ነብይ ገሩ ንሱ ዝደልዮ ጾም ከመይ ዝበለ ከምዝኾነ ክነግር 
እንከሎ “እቲ አነ ዝፈትዎ ጾምሲ እዚ ዝስዕብ እዩ፥ ንማእሰር እከይ ምፍታሕ፥ ነርዑት ባርነት 
ምዝላቕ ንጥቑዓት ምውጻእ ሓራ፥ አርዑት ባርነት ዘበለ ኩሉ ምስባር፥ እንጌራኹም ንጥሙይ 
ምምቃል፥ ነቶም ዝተሰዱ ድኻታት አብ ቤትኩም ምቕባል፥ ዕሩቕ እንተ ርአኹም ምኽዳን፥ 
ንዘመድኩም ካብ ምሕጋዝ ዘይምኅባእ” (ኢሳ 58፡6-7)። ነዚ አብ ሕልንኡ አስፊሩ ዝጾመ እዩ 
ናይ ብሓቂ ጸይመ ክብል ዝኽእል።  

አስተንትኖና ምስጢር ጉዕዞ ሕማማትን ስቓያትን ክርስቶስ አብ ሕይወት ነፍሲ ወከፍና ዘምጽኦ 
ጸጋን በረኸትን ክነስተንትን እዩ። ብርግጽ ሕማማትን ስቓያትን ክርስቶስ ክንግንዘብ ብዙሕ 
እንሓቶ ሕቶ አሎ ገለ ካብኡ፥ ሕማማት ክርስቶስ እንትይ እዩ? ስለምንታይ ኢየሱስ ተሳቕዩ? 
ንሕናውን ንሳቐ ኢና ስለምንታይ? ስቓይ/ሕማም ስለምንታይ? ክርስቶስ ከድሕነና ስለምንታይ 
ክሳቐ አድለየ? አነ ብምስቓየይ አምላኽ እንታይ መኽሰብ ይረክብ? ብዙሓት አመንቲ ንአምላኽ 
እንሓቶ እሞ ብርቱዕ ሕቶና እዚ እዩ። ስቓይ አብ ውሽጥና ወይ እውን አብ ግዙፍ አካላትና አብ 
ርእስናን አብቶም እነፍቅሮም ዝስምዓና ቃንዛ እዩ፥ ስለዚ መንፈሳዊ ስቓይ ወይ አካላዊ/ግዙፍ 
ስቓይ ኢልና ክንገልጾ ንኽእል። ሰባት ባህርያዊ ዕንወት ኽገጥሞም እንከሎ እነልዕሎ ሕቶ እዩ 
ንአብነት ውግእ፥ ምንድቕዳቕ ምድሪ፥ ምዕልቕላቕ ክገጥም እንከሎ። ወይ እውን አብ ልዕሊ 
ንጹሓት ብጨቆንቲ ገዛእቲ ዝወርድ ግፍዕን ቅትለትን ከምኡ አሸበርቲ አኽረርቲ ዝገብርዎ ዘለዉ 
ናይ እዋና መርገም እዩ።  

ነዚ ኹሉ ግፍዕታት ክንርኢ ከሎና ብመንጽር እቲ ክርስቶስ ዝረኸቦ ክንርእዮ ከሎና መልሲ 
ንረኽበሉ። እምነትና ናይ ኩሉ ስቓያትን ውርደትን ግፍዕን መልሲ መስቀል እዩ ይብለና። 
ስለምንታይ ሰብ ይሳቐ ይዋርድ ይግፋዕ ንዝብል መልሱ አብቲ እግዚአብሔር አብ ንሓደ ወዱ 
ከድሕን ኢሉ ብምልአኹ ዘርአዮ ንረኽቦ። ኢየሱስ መግለጺ ናይ እዚ ፍቕሪ እዩ።  

ስለምንታይ ስቓይ/ሕማም ንዝብል ትርጉሙ አብ ሕማማት ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና እንረኽቦ። አብ 
መስቀል ኢየሱስ ንስቓያት ሰብ ጥራሕ አይኮነን ተቐቢሉ ንስቓይ መድኃኒ ገርዎ። ኢሳያስ ዝብሎ 
“ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ፆሮ ንስቓይና ኸአ አብ ነፍሱ ጸዓኖ፥ ንሕና ግና ብእግዚአብሔር ከም 
ዝተወቕዐን ከም ዝተቐዝፈን ከም ዝተዋረደን ጌርና ቐጸርናዮ” (ኢሳያ 53፡4) እናበለ ነቲ 
ክርስቶስ ዝረኸቦ ስቓይ ብርድኢት አምላኽን ሰብን ከመይ ከምዝርአ ይገልጸልና። ንሱ ንክፉእ 
ብጽቡቕ ስዒርዎ። አብ መስቀል ብምስቓዩ ካብ ኃጢአትን ሞትን ከም እንድሕን ገሩና። ብገዛእ 
ፍቓዱ ንጹሕ እንከሎ ክርስቶስ ብምስቓዩ መልሲ ትርጉም ስቓይ ነጊሩና።  

ኢየሱስ ንስቓይ ሓዲስ ርድኢትን ትርጉምን ክህቦ ንርኢ እዚ ኸአ ትርጉም ፍቕሪ፥ ናይ ድሕነት 
ፍቕሪ ከም ዝኾነ ገሊጹልና። ወዲ አምላኽ ንኃጢአት ንኽፍአት ንኃጢአትን ሞትን ብፍቕሪ 
አብቲ መሰረታዊ ሱሩ ወቕዖ። “ንኃጢአት ክሳብ ሞት ብምእዛዙ ስዒርዎ፥ ንሞት ከአ ብፍቕሪ 
ስዒርዎ”። ኢየሱስ ብሕማማቱ ንኹሉ ሕማማት ደቂ ሰብ ንርእሱ ወሲድዎ። አብ ጽቡቕ ከአ 
ለዊጥዎ። ፍቕሩ ንሕማማ ንስቓይ ለዊጥዎ በዚ ኸአ እዚ ዘስካሕክሕ ሓቂ ምስ ክፉእ ዝተሓሓዘ 
ዝነበረ ምንጪ ናይ ጽቡቕ ገርዎ። ስለዚ ሕማማ ስቓይ ናይ ምድኃን ሓይሊ ኮይኑ። በዚ 
ምኽንያት ኢና ንሕና ክርስትያን ንስቓይ ዘይጠቅም ገርና እንሓስቦ ዝነበርና ትርጉምን ዓላማን  
ክንረኽበሉ ዝኽአልና።  

አብ መልእክቲ እቶም ዓቢይን ቅዱስን ር.ሊ.ጳ ዮሓንስ ጳውሎስ ፪ይ ክርስትያናዊ ትርጉም ስቓይ 
ክገልጹ እንከለዉ ከምዚ ይብሉ፡ “ናይ ወዲ ሰብ ስቓይ አብ ስቓይን/ሕማማትን ክርስቶስ አብ 
ዝልዓለ ደረጃ በጺሑ። በዚ ኸአ አብ ሓዲስ ርድኢትን ሓዲስ ስርዓትን አትዩ። ምስ ፍቕሪ 



ውህደት ፈጢሩ. . . . . ፍቕሪ እታ ጽቡቕ እትፈጥር ብስቓይ ካብቲ ዘለዎ አውጺኡ ከምቲ ናይ 
ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መስቀል ዝመጽአ ከምኡ ጽቡቕ ነገር ካብኡ ይመጽእ። መስቀል ክርስቶስ 
ምንጪ ካብኡ ናይ ማይ ሕይወት ዝፈሶ ኮይኑ”።  

ኢየሱስ ካብ ኃጢአትን ሞትን ጥራሕ አይኮነን አድሒኑና ንስቓይ እውን አድሒንዎ። መጋበሪ 
ድሕነት ገርዎ። ምንጭን ትርጉምን ናይ ሓደ ጽቡቅ ነገር ገርዎ። ቅ. ዮሓንስ ጳውሎስ ፪ ከም 
ዝብልዎ “ክርስቶስ ንሰብአዊ ስቓይ አብ ደረጃ ድሕነት ክብ አቢልዎ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ አብ 
ስቓዩ ምስቲ ናይ ኢየሱስ ስቓይ ተኻፋላይ ክኸውን ይኽእል” ይብሉ። አብዚ አብቲ ቀንዲ ሕቶ 
ስቓይ ንአቱ። ከመይ ኢልና ኢና ንስቓይ እንገጥሞን ትርጉም ክንረኽበሉ እንኽእልን ወላ ብአኡ 
አቢልና ጽቡቅ ክንገብር እንኽእል።  

ቅ. ጳውሎስ አብ መልእኽትታቱ ብዙሕ ጊዜ ብዛዕባ ከመይ ኢልና አብ ስቓያት ኢየሱስ ከም 
እንሳተፍ ይዛረብ። ወላ አብ ስቓያት ክርስቶስ ምስታፍ ወይ ምክፋል ሓጎስ እዩ ይብል። እቲ ሓቂ 
ክርስቶስ ንስቓያቱ ከፊቱልና። አብ ሕማማቱ አብ ስቓያቱ ክንሳተፍ ዓዲሙና። እዚ ንስቓያትና 
ትርጉም ይህቦ። ስቓይ ዝበርትዐ ይበርትዕ ዘጸገመ የጽገም ትርጉም ዘይብሉ ወይ እውን ጥቕሚ 
ዘይብሉ አይኮነን። ቅ. ጳውሎስ ናብ መልእኽቱ ናብ ሰብ ቆላስያስ ብዘገርም መገዲ ከምዚ እናበለ 
ይገልጾ “ሕጂ ኸአ ምእንታኹም ብምስቓየይ እሕጎስ አሎኹ። ምእንቲ እታ ሰብነቱ ዝኾነት ቤተ 
ክርስትያን ከአ ነቲ ኻብ ስቓይ ክርስቶስ ዝተረፈ ብሥጋይ እምልእ አሎኹ” (ቆላ 1፡24)። አብ 
ቀደም እዋን ትርጉም ዘይነበሮ ምኽንያት ተስፋ ቁርጸትን ዝነበረ ማለት ስቓይን ቃንዛን ሕጂ 
ትርጉም ሂቡ አብ ተስፋ ከም እንአቱ ይገብረና። ካብ ሕጂ ንድሓር አብ ስቓይ ሕማም ጽቡቕ 
ካብኡ ዝወጽእ አሎ፥ ናይ ፍቕሪ ሓይሊ። ምስ ኢየሱስ ክንሓብር እንከሎና ስቓይና መጋበሪ 
ድሕነት ይከውን። ንስቓያትና አብኡ ክነዕርጎም ንኽእል፥ ከም ትምህርቲ ቅ. ጳውሎስ  
ብስቓያትና ነቲ ካብ ስቓይ ክርስቶስ ዝተረፈ ንምልኦ። 

እንታይ አሎ ካብ ስቓያት ክርስቶስ ክተርፍ ዝኽእል ኢልና ክንሓትት ንኽእል ኢና። መልሱ 
ዝተርፍ ዘሎ ተራ ናተይን ናታትኩምን እዩ። ናይ ነፍስወከፍና ተሳትፎ አብ ድሕነት ነፍስና ዓቢ 
ተራ አለዎ። ከምቲ ቅ. ዮሓንስ ጳውሎስ ፪ይ ዝብልዎ “እቲ ብክርስቶስ ዝተበጽሐ ድሕነት ኩሉ 
ጊዜ ንኹሉ ፍቕሪ አብ ሰብአዊ ስቓያት ዝተገለጸ ክፉት እዩ። አብ ፍቕሪ መሰረት ገርና ድሕነት 
ክንርእዮ እንከሎና ብርግጽ ንኹሉ ጊዜ ተፈጺሙ እዩ። ክርስቶስ ናይ ድሕነት ስራሕ ፈጺምዎ 
እዩ፥ ግን አብ ዕጽው አየብጽሖን። በዚ ምኽንያት እቲ ናይ ድሕነት ስቓይ ብእኡ ናይ ዓለም 
ድሕነት ዝተፈጸመ ክርስቶስ ንገዛእ ርእሱ ካብ መጀመርያ ንኹሉ ስቓያት ሰብ ክፉት ገርዎ 
ቀጺሉ ኸአ ይገብሮ።  

አብቲ ተሪፉ እንብሎ ዘሎና ክንሓስብ እንከሎና ምናልባት ንእሽቶይ ነገር እዩ ተሪፉ ዘሎ ዝብል 
ርድኢት ክነሕድር ንኽእል ኢና፥ እዚ ኸአ ምስቲ ናይ ክርስቶስ ክንነጻጽሮ እንከሎና እዩ። ከምቲ 
ዮሓንስ ጳውሎስ ፪ይ ዝብልዎ “ዝበለጸ ክፍሊ ናይ እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ናይ ዓለም ድሕነት” 
ይብልዎ። እቲ እንገብሮ ወላ እኳ ምስቲ ናይ ኢየሱስ ተራእዩ ንእሽቶይ ይኹን ምስቲ ናይ 
ክርስቶስ ክትሕወስ እንከላ ትርጉም አልአ። ፍርያም ክትከውን ትክእል እያ። ዓለም አብ ምድሓን 
ምስ ክርስቶስ ክንካፈል እንኽእል ኢና።  

አብዚ እዋን አብ ስቓይት ኢየሱስ ክንካፈል ምቹእ ኩነታት አብ ቅድመና ንርኢ አሎና እሞ 
ከመይ ገርና ኢና አብ ስቓያት ካልኦት ክንካፈል እንኽእል፡ 

1. ምስኦም ብምዃን። ስብ ክሳቐ ክሓዝን ክጉሂ እንከሎ ምስኡ ደው ክንብል እንከሎና 
ፍቕርና አኽብሮትና ንገልጽ። ተኻፈልቲ ስቓዮም ንኸውን። ሓደ ካብቲ ብርቱዕ ጽልኢ 



ዘምጽእ ብፍላይ አብ አዝማድን አዕሩኽትን አብ ጊዜ ስቓይ ወይ ሓዘን ጓሂ ምስኦም ደው 
እንተ ዘይበልና እዩ።  

2. እጃምና እንተ አበርከትና። ክንገብሮ ዝግብአና ክነበርክት እዚ ገንዘባውን ሞራላውን ሓገዝ 
የጠቓልል። አብ ስቓይ ዝርከብ ሰብ ሓገዝ የድልዮ እዩ፥ አጆኻ አብ ጎንኻ አሎኹ 
ግዚአይ፥ ገንዘበይ፥ እህበካሎኹ ምባል የድሊ።  

3. ንጠንቂ ስቓይ ክንፍውስ እንከሎና። ነቲ ስቓይ ዘምጽእ ዘሎ ጉዳይ ብዝክአለና ክንዕርዮ 
ክንቅይሮ እንተ ኸአልና ዓቢ ሓገዝ እዩ። ንዝሳቐ ንስቓያቱ ደጋጊምካ ምዝራብ ወይ 
መሽኪን እናበላካ ምዝራብ አየጸናንዖን እዩ ስለዚ ጠንቂ ስቓይ አለሊና ደው ዝብለሉ 
መንገዲ ክንምህዝ ዝበለጸ እዩ። 

4. ብጸሎት ክንዝክር አሎና። አብ ጸሎተይ አሎኻ/ኺ ክንብል እንከሎና ዝዓበየ እምነታዊ 
ምጽንናዕ ንልግሰሉ አሎና ማለት እዩ። ብእምነትና ጸሎት ዝዓበየ መሳርያ ሰላምን 
ቅሳነትን እዩ በዚ ኢና አብ ጊዜ ስቓይን ሕማምን ብርቱዕ ጸሎት ክንገብር ዘሎና። 
ንአምላኽ ቀይረልና ኢልና ብጸሎት ንልምኖ።  

ስቓይና ክፍሊ ናይ ክርስቶስ ስራሕ ዝዓበየ ስራሓ ከምኡ ተገሩ ዘይፈልጥ ናይ ድሕነት ስራሕ  
ከኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ዝኸውን እምነት ክህልወና እንከሎ እዩ። ብእምነት ስቓያትና አብ 
አምላኽ ነወፊ፥ ንሱ ኸአ ብምስጢራውን ሓያል መገድን አብ ምድሓን ዓለም ብሓይሊ ፍቕር፥ 
እታ ኩልንትናዊ ሕይወት አምላኽ ዝኾነት ፍቕሪ ከም ዝሳተፍ ይገብሮ። ስለዚ አብ እምነት 
ክንሳቐ እንከሎና ውሽጣዊ ሓጎስ ካብ ፍቕሪ ዝመጽእ ክንገልጽ ንኽእል፥ ስቓይናን ቃንዛናን ምስ 
ኢየሱስ ክነቕርቦ እንከሎና ብዝያዳ ኸአ ንድሕነት ዓለም ወላ እውን ምእንቲ ፍሉይ ሰብ ኢልና 
ክነቕርቦ እንከሎና ዓቢ ሓጎስ ክፈጥረልና ይኽእል። 

አስተንትኖና ምልኡ ወይ ትርጉም ዘልኦ ክኸውን ምእንቲ ትንሣኤ ክርስቶስ እንተ ኾነ ጥራሕ 
እዩ። ቅ. ጳውሎስ ከምዝብሎ “ክርስቶስ ዘይተንሥአ እንተ ኾይኑ ድማ ስብከትና ኸንቱ እዩ፥ 
እምነትኩምውን ከንቱ እያ……….አብ ክርስቶስ ዘላትና ተስፋ አብዛ ሕይወት እዚአ ጥራይ እንተ 
ደአ ኾይና ካብ ኵሉ ሰብ እነደንግጽ ምኾና ኔርና” (1ቆሮ 15፡14,19)። መስቀል መጨረሽታና 
እንተ ዝኸውን አብቲ ዝጀመርናሉ ምሃሎና። ስቓይ ትርጉም ዘይብሉ ምኾነ ንሕና እውን 
እነደንግጽ ምኾና። ምስጢር ድሕነት አብ ስቓይ ዝተመስረተ አብ ስቓይ አይውድእን እዩ። አብ 
መጨረሻ ፍቕሪ እያ እትዕወት። ናይ መስቀል ፍቕሪ ዓወት እዩ።  

ኢየሱስ ብትንሣኤኡ ናይ ስቓይ ዕዉት ሓይሊ ገሊጹልና። እቲ አብ አእዳዉን አእጋሩን ጎኑን 
ዝነበረ ምልክት ሽንካር ዋጋ ዘይብሉ ምልክት ስቓይ አይኮነን። ቅ. ጳውሎስ ምእንቲ ክርስቶስ 
ምስቓዩ አይ ምተሓጎሰን ነሩ ትንሣኤ ዘየለ እንተ ዝኸውን። ንሕና እውን ምስ ስቓያት ክርስቶስ 
ብምሕባርና ዝርከብ ሰላም አይመስታማቐርናዮን እቶም ስቓይት ብዓወት አብ ትንሣኤ ዘይግለጹ 
እንተ ኾኑ። ሓቦን ጽንዓትን አብ ስቓይ ዝክአሉ ብምኽንያት ትንሣኤ እዩ።  

አብ መጨረሻ ክንፈልጦ ዘሎና ከም ክርስትያን እንህቦ መልሲ ስነ ሓሳባዊ መልሲ ጥራሕ አይ 
ኮነን ነቲ ብርቱዕ ሕቶ ስለምንታይ እግዚአብሔር ስቓይ የፍቅድ ንዝብል። መልስና ሓቅን 
ጭቡጥን እዩ። መልስና አካል እዩ ንሱ ኸአ ኢየሱስ ክርስቶስን መስቀሉን ትንሣኤኡን እዩ። 
ምኽንያቱ ብዛዕባ ስቓይ ከም መጸዋዕታ ጸዋዕታ ክንዛረብ ንኽእል። ቅ. ዮሓንስ ጳውሎስ ፪ይ አብ 
ዝጸሓፍዎ “ክርስቶስ ንስቓይት ዘይጭበጥ ብሓሳብ ጥራሕ ዝግለጽ ገሩ አይገለጾን ልዕሊ ዝኾነ 
ነገር ከምዚ ይብል፥ “ስዓቡኒ ተኸተሉኒ” ብስቓያትካ/ኪ እጃምካ/ኪ አብዚ ንዓለም ናይ ምድሓን 



ስራሕ ውሰድ ግበር፥ድሕነት ብስቓያተይ ብመስቀለይ ዝተበጽሐ። በብቕሩብ ነፍስ ወከፍ መስቀል 
ምስ ወሰደ ብመንፈሳውነት ምስ መስቀል ክርስቶስ ምስ አወሃሃደ ናይ ድሕነት ትርጉም ስቓይ 
አብ ቅድሚኡ ይግለጽ። ነዚ ትርጉም ብናይ ባዕሉ ሰብአዊ ተበግሶ ክበጽሖ አይክእልን እዩ፥ ምስ 
ናይ ክርስቶስ ስቓይ እንተ ዘይአወሃሂድዎ። ማዕረ ማዕሪኡ ካብቲ ናይ ክርስቶስ ደረጃ ድሕነታዊ 
ትርጉም ስቓይ ናብ ሰብአዊ ደረጃ ይወርድ እሞ ናይ ግለሰብ መልሲ ይኸውን።ድሕሪ እዚ እዩ 
ሰብ ስቓያቱ ውሽጣዊ ሰላምን መንፈሳዊ ሓጎስን ዝረክብ።  

ሎሚ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒና ብዝተፈላለየ መገዲ አብ መንጎና አሎ። ልዕሊ ኹሉ አብ ቅዱስ 
ቍርባን ብመልክዕ ማንም ኅብስቲ ንርእሱ አትሒቱ ምሳና አሎ። ከምቲ ቅዱስ ጳውኪስ ዝብሎ 
ብዘይካ ኃጢአት ብኹሉ ንአና መሰለ። ነዚ ካብ ፍቕሪ ተላዒሉ ንአና ዝመሰለ አምላኽ ንሕና 
እውን ንአኡ ክንመስል ሎሚ እዋኑ እዩ። ንመን እመስል አሎኹ ኢልና ንርእስና ንርአ። ሰባት 
አባይ እንታይ መልክዕ ይርእዩ። ግብረይ ሓሳበይ ጠባየይ ንመን ይምስክር ኢልና ምስ ነፍስና ዘተ 
ክንአቱ እዋኑ እዩ።  

ሕማማት ስቕለት ክርስቶስ ምዝካር ማለት ፍቕሪ አምላኽን ዋጋ ድሕነትናን ምዝካር እዩ። ደም 
በግዕ ወይ ጠል ዘይኮነ ደም ክርስቶስ እዩ ፈሲሱ ምእንታይ ስለዚ አነ ሎሚ ንስምዒተይ 
ንኽፍአተይ ተአሚነ አብ ቅድሚኡ ሓዲስ ፍጥረት ክኸውን አሎኒ ንበል። ምሉእ ንስሓ ገርና 
ብዓልና ነብዕል። 

ንኹሉ ስቓይና ብሕማሙ ፈዊሱ ብሰላም አብ ብርሃነ ትንሣኤኡ የብጽሓና።  

ብሩኽ ብዓለ ትንሣኤ። 

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ 


