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ሰንበት ዘዓይነ ኩሉ 2003 ዓ. ም.
!

!

!

ነሓሰ 22 2003 ዓ.ም። (28 ነሓሰ 2011)

መዝሙር፡ ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ...
ንባባት፡ዕብ 3፡1-ፍ፥ ያዕ. 5፡1-12፥ ግ. ሓ. 22፡1-22፥ ዮሓ. 6፡41-ፍ፥
ምስባክ፡ ዐይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያከ፥ አንተ ትሁቦሙ ሲሳዮሙ በግዜሁ፥ ትሰፍሕ
የማንከ ወታጸግብ ለኩሉ እንስሳ ዘበሥርዓትከ። “ፍጡራን ኩሎም ብተስፋ ንአኻ
ይጽበዩ፥ ንስኻ እውን በብጊዚኡ ምግቦም ትህቦም፥ ኢድካ ብልግሲ ትዝርግሕ እሞ፥
ንፍጡር ዘበለ ኹሉ ብበረኸት ተጽግቦ” መዝ. 144፡15-16።
መዝሙር፡ዝናም በብጊዚኡ ይህበና፥ በረኸት እኽሊ ይህበና፥ ክረምቲ ይኸፍተልና ምሕረት
ይገብረልና ዝናም ብበረኸቱ ይህበና፥ ዓይኑ ከፊቱ የማናይ ኢዱ ዘርጊሑ ምሕረት ይፍንወልና
ኩሉ ዝፈለጥ ምእንቲ ከመስግን፥ ሓጢአት ክሓድግ ይክአሎዩ ሰንበት ምእንቲ ሰብ ከዕርፍ
ሠርዓ። አዒንቲ ኩሉ ፍጡር ንአኻ ይትስፎ በብግዚኡ መግቢ ዕለቶም ክትህቦም”።
ኩሉ ዝህብ አምላኽ እዩ መዝሙር ናይ ሎሚ ብፍሉይ አብ እዋናት ክረምቲ ዝውሃበና ጸጋ
አምላኽ እናአስተንተነ ንኹሉ ካብ አምላኽ ዝወረደና ምሕረት ክንርድኦ የዘኻኽረና። ክረምቲ
ፍሉይ ግልጸት ምሕረት አምላኽ እዩ። ኩሉ አብ ጊዜ ክረምቲ እንርእዮ እንተ አስተውዓልናሉ
ምስጢር አምላኽን ሓልዮቱን ብቀሊል ክንርኢ ንኽእል። ዝናም ግዚኡ ሓልዩ ክመጽእ፥ ዘራእቲ
በብዓይነቱ ክበቁል ክትርእዮ ምድረ ሰማይ ሓምላይ ተቐይሩ ክትርእዮ ዘብህግ ኮይኑ ክትርእዮ
ከሎኻ፥ አብዚ እዋን ኩሉ አብ ፍረ በጺሑ ዕምባባታት አብ ጎቦታት ክርአዩ ዘራእትን ከምኡ
ፍረታት በረኻ ፈርዩ ክትርኢ እንከሎኻ ናይ ብሓቂ ሕልናኽ መንፈስካ ይዓግብ እሞ ነቲ ነዚ ኹሉ
ዝገብር አምላኽ ተመስገን ትብሎ።
እዋናት ክረምቲ ፍሉይ ጊዜ ንአምላኽ ክንዝክር ዝሕግዘና ጊዜ እዩ። ፍሉይ ጸሎታት እነዘውትረሉ
አብ ማርያም ዘሎና ፍቕርን አኽብሮትን ብዝያዳ እንገልጸሉ ንሓዲስ ዓመት ብሓዲስ መንፈስ
ክነብዕል እንሰናድወሉ ፍሉይ እዋን እዩ። አምላኽ አብ ጸግኡ ክንሳተፍ ብዝተፈላለየ መገዲ
ይገልጸልና አብ ገለ እዋን አይንርድኦን ወይ አይነስተውዕለሉን ኢና፥ ንዝውሃበና ምልክት
ተረዲእና ክንክእል እሞ በቲ ንሱ ዝሃበና ክነመስግኖ ይደልየና። ዝኾነ ጸጋ ዝውሃበና ንፍሉይ
ተልእኮ እዩ ብዙሕ ጊዜ ግን ንድሕነት ርእስናን ንኻልኦት ክነገልግል እዩ ዝውሃበና። አምላኽ
ብግሊ ዝህበና ጸጋ ርኢና ክንክእል እንተ ኸአልና አብኡ ክንምለስ አይከጸግመናን እዩ።
ናይ ሎሚ ወንጌል የውሓንስ ምስ አምላኽ ክህልወና ዘልኦ ርክብ አነጺሩ ይገልጸልና። “እቲ ካብ
ሰማይ ዝወረደ እንገራ ሕይወት አነ እየ” ዝብላ ቃላት ኢየሱስ ነፍስ ወከፍና ክንርድኤን
ይግብአና። ሓዋርያትን መራሕቲ ሃይማኖት እኮታ ኩሎም ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ክርድእዎ
አጸጊምዎም። እዝስ እቲ አብኡን አዲኡን እንፈልቶም ወዲ ዓድና ወዲ ዮሴፍን ማርያምንዶ
ዘይኮነን እንታይ ድአ እዩ ዝብለና ዘሎ እናበሉ ነቲ ንሱ ዝብሎ ክቕበልዎ ከቢድዎም ርግጽ
እምነት እንተ ዘይወሰኽካሉ ክትርድኦ ከቢድ እዩ። ከም ሰባት መጠን ምስጢር አምላኽ ክንርዳእ
አይንኽእል ኢና። ዕድሎትና ነቲ ንሱ ዝበለና ምቕባል እዩ። ኢየሱስ አብ ጊዜ ምድራዊ ሕይወቱ
ቀልጢፉ አነ ወዲ አምላኽ እየ እመኑኒ አይበለን ከም ማንም ተመሲሉ እዩ ቀሪቡና ማርያም እኳ
ኩሉ እተገልጸላ ንኹሉ አብ ልባ ትዓቝሮ ነራ ይብለና ሉቃስ ወንጌላዊ። ምስጢር አምላኽ
ክንርዳእ ምስትውዓል ህድአት የድሊ። ዓውዓው ምባል ደቂ አምላኽ አይገብረናን እዩ ስለዚ ነቲ
ኢየሱስ ዝገለጸልና ቤተክርስትያን እተስተምህረና ክነስተውዕለሉ ይግብአና። እምነትና እናዓበየ
ክኸይድ ናታና ተሳትፎ የድልዮ።
“እቲ ብአይ ዝአምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ” አብ
ኢየሱስ ምእማን አብ ዘለዓለማዊ ሕይወት የእትወና። ግን እምነት እንታይ እዩ፥ ክትአምን እንታይ
የድየካ? ዘይአምንከ እንታይ ይኸውን? አሚኑ ነቲ እምነቱ ዘይነብሮ እንታይ ይኸውን? ንእምነቱ
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ዝኸሓደ እሞ አብ ካልእ እምነት ዝኸደ እንታይ ይኸውን? ሓቀኛ እምነትከ ብምንታይ ክንፈልጦ
ንኽእል? እምነት ክንውስኽ እንታይ የድለየና?እምነት እንታይ እንተኾነ እዩ ዝጎድል? እዝን ካልእ
ሕቶታትን ክንሓትት ንኽእል ኢና፥ ንኹሉ መልሲ ክንረኽበሉ አብ ኢየሱስን አብ ትምህርቱን
አብ ተፈጥሮናን ንመልከት። እምነት ሱቕ ኢሉ ካብ ሰማይ ዝመጽእ ነገር ጥራሕ አይኮነንን ንሕና
እውን ክነበግሶ ክንቅበሎ ንኽእል ኢና።
እምነት ብኽልተ መገዲ ክንርእዮ ንኽእል፡
· ባህርያዊ እምነት፥ አብ ባህርያዊ ዓቅምና ተመርኲስና እንረኽቦ ፍልጠት ክውንነቱ
ብምርግጋጽ ንአምን። ብሕዋሳትና እንቕበሎ ነገራት ክንአምኖ ንኽእል። አብ ዓለም
ብዘሎ ነገራት ብምዕዛብ ንህላዌ ዝዓበየ ነገር ክንአምን ንኽእል። እዚ ካብ ባህርያዊ
ነገራት ርኢና እነጥርዮ እምነት አብቲ ዝለዓለ መልዕልተ ባሕርያዊ እምነት አንተ
ዘየብጽሓና ከዕግበና አይ ክእልን እዩ። ክንዓግብ ልዕሊኡ ክንርኢ ክንክእል አሎና።
አእምሮ ወዲ ሰብ ክፈልጥ ከመራመር እሞ ነገራት እንታይ ምዃኖም ብመጠኑ ክፈልጥ
ይኽእል። ሰብ ካብ ርእሱ ተበጊሱ አብ አምላኽን ቀንዲ ምኽንያት ተፈጥርኡን ክፈልጥ
ይኽእል። እዚ አብ ተመክሮኡን አብ ዓቕሙን ጥራሕ ዝተመስረተ ፍልጠት አብ
አምላኽ ከብጽሖ ይክእል እዩ። ባህርያዊ ፍልጠት ምልአት ፍልጠት ዝረከቦ አብ
አምላኽ ከብጽሓና እንከሎ ጥራሕ እዩ።
· መልዕልተ ባሕርያዊ እምነት። አብ እግዚአብሔርን አብቶም ብሕዋሳትና ክንበጽሖም
ዘይንኽእል ዘብጽሓና እምነት መልዕልተ ባሕርያዊ እምነት ንብሎ። እንአምኖ ብዓቕምና
አረጋጊጽናዮ አይኮናን አምላኽ ካባና ዝልዓለ ኩሉ ዝኽእል ኩሉ ብአኡ ዝኾነ ዝርኤን
ዘይርኤን ዝፈጠረ ከአል ኩሉ ምዃኑ ስለዝተገልጸልና ወይ ከአ ብዓቕምና ከምዘሎ ስለ
ዝአመና እዩ። አብዚ እምነት ክንበጽሕ ጸጋ የድልየና አምላኽ ክህበና እንከሎ ጥራሕ ኢና
እንአምኖ። ንሕና ብባዕልና ክንበጽሖ አይንኽእልን ኢና፥ ክወሃበና ክገልጸልና አለዎ።
ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ እዩ ገሊጹልና። ክትአምኖ እንተ ዘይኮነ ክትርድኦ ክትፈልጦ
ዓቕምና ዘይበጽሖ ሓቂ እዩ።
እምነት እምብአር ካባና ጀሚሩ ናብቲ ዝለዓለ አምላኽ ዘብጽሓና ወይ ከአ ካብ ላዕሊ ናባና
ክመጽእ እንከሎ እዩ። በዚ ምኽንያት እምነት ጉዕዞ እዩ ክንብሎ ንኽእል። ሓደ ሰብ ክአምን
ክገብሮ ዝግብኦ ነገራ አልኦ። አብ ወንጌል ኢየሱስ ነቶም ሓደ ነገር ክገብረሎም ዝልምንዎ ወይ
ዝሓትዎ ዝነበሩ ዝሓቶም ዝነበረ ናታቶም ቅርቡነት ንምእማን እዩ። ንገሊአቶም እንታይ
ክገብረልካ/ኪ እናበል ይሓቶም ነሩ። ንገሊኦም ከአ እምነቶም ብምርአይ እምነትካ አሕውያትካ/ኪ
ንገሎኦም ከአ ሓደ ነገር ክገብሩ ይሓቶም ነሩ ንአብነት አብ ሩባ ሰሎሆም ተሓጸቡ ምጽዋት ግበሩ
ጸሎት ግበሩ እናበለ ይነግሮም ነሩ። አብ እምነት አምላኽን ሰብን ብሓባር ይዓዩ። አምላኽ
ናታትና ምትሕብባር ከምኡ ድለትና ክርኢ ይደሊ። ክትአምን መጀመርያ ንርእስኻ ርኢኻ ልዕለኻ
አምላኽ ከምዘሎ እሞ ምስኡ ቀጻሊ ርክብ ክህልወካ ከም ዝግባእ እንተ ዘይኮነ ብዘይ ብኡ ትነብር
ከም ዘሎኻ እዩ ሽዑ ነጻነትካ ባዕልኻ አዊጅካ ብዘይ አምላኽ ትነብር እዚ አብ ስቓይ አብ ዘይ
ርግአት ከም እትነብር ይገብረካ።
እምነት ህያብ እዩ።
አብ አምላኽ ክትአምን አምላኽ እንተ ዘይሓገዘካ ሓንቲ ክትግብር አይክአልን እዩ። አምላኽ ግን
ንኹሉ ብሕልና ዝምራሕ ሰብ መሰረታዊ ህያብ ንአምላኽ ክአምነሉ ዝኽእል ጸጋ ይህቦ ነቲ
አምላኽ ዝሃቦ ጸጋ እንተ መለስናሉ ተዓዊትና ማለት እዩ እንተ ዘይመለስና ናታትና ሓላፍነት እዩ።
ሰብ ብባሕሪኡ ብጸዋዕታኡን ሃይማኖተይና ፍጡር እዩ። መበቆሉ ካብ አምላኽ ስለ ዝኾነ ናብኡ
ስለ ዝምለስ ብድልየቱ ርክቡ ምስኡ እንተ ዘየደልዲሉ ምሉእ ሰብአዊ ሕይወት የብሉን። ሰብ
ዝተፈጥረ ምስ አምላኽ ርክብ ክህልዎ እዩ “ ቅ. አጎስጢኖስ አብ ኑዛዜ ዝብል ጽሑፉ ከምዝብሎ
‘ብኩለንትናይ ምሳኻ ምስ ተወሃሃድኩ ሓዘንን ሥቓይን አይረኽበንን እዩ ሕይወተይ ብአኻ
ዝተመልአ ሓቀይና ሕይወት ኪኸውን እዩ’ (ሓ.ት.45)ይብል”። ሕይወትና ዝዓግብ አብ አምላኽ
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ጥራሕ እዩ። ንእግዚአብሔር ምድላይ አብ ልቢ ወድሰብ ተጻሒፉ ዘሎ እዩ ምኽንያቱ ከአ ሰብ
ብእግዚአብሔርን ምእንቲ እግዚአብሔርን ዝተፈጥረ እዩ።
ጉባኤ ቫቲካን 2ይ ፍሥሓን ተስፋን GS 19፡1 ከምዚ ይብል “ወድሰብ ሕይወት አምላኽ
ንኺሳተፍ ዝተጸወዐ ምዃኑ ናይ ክብረ ግርማኡ ቀንዲ መሰረት እዩ። እንካብ ፍጥረቱ ጀሚሩ ሰብ
ምስ እግዚአብሔር ንኺዋሳእ ዝተጸውዐ እዩ። ወድሰብ ብሕይወት ዚነብር ዘሎ ከአ አምላኽ
ብፍቕሪ ተደሪኹ ስለ ዝፈጠሮን በዚ ፍቕሩ ከአ ወትሩ አብ ህላዌ ስለ ዝንበሮን እዩ። ሰብ ብድላዩ
ንፍቕሩ ዝንተዘይተቐቢልዎ እምነቱ አብ ፈጣሪኡ እንተ ዘይአንቢሩ ብምሉእ ሓቂ ጽድቂ ኪነብር
አይክእልን እዩ” (ሓ.ት.29)። እግዚአብሔር እምብአር ንኹሎም ደቂ ሰብ ሓደ ዓይነት ጸጋ እዩ
ዝዕድል እቲ ጸጊሙ ዘሎ ሰብ ንአምላኽ ክሰምዕ ወይ አብኡ ክቐርብ ጸጊምዎ ይነብር። ነዚ ሓቂ
አብ ታሪኽ ሰባት ክደጋገም ንርእዮ።
ሰብ ምስ አምላኽ ርክብ እንተ ዘይገበረ አብ ሽፍትነት እዩ ዝነብር ነዚ አብቶም ቀዳሞት ወለድና
አዳምን ሔዋንን ንርእዮ። ንአምላኽ ክትክእዎ ባዕላቶም አማልኽቲ ክኾኑ ፈቲኖም እዚ ዝዓበየ
ጸገም ፈጢርሎም። ንአምላኽ አብ ሕይወትና እንተ ዘይሓደግና ኩሉ ጊዜ ሕጉሳት ምስ ምሉእ
ተስፋ ንነብር ግን እንተ ሓደግናዮ ስቓይ ጽልኢ ክፍአት ይበዝሕ። አምላኽ ከይንፍለዮ ብወገና
ነጻነትና ተጠቒምና ንስምዓዮ።
ንአምላኽ ዘሕድግ ፈተና አብ ሕይወትና ብዙሕ ጊዜ ክገጥመና ይኽእል እዩ። መልሱ አብ
ሕይወት እቶም ቅዱሳት ሰባት ክንርእዮ ንኽእል። ተመስገን ክብሉ እንከለዉ ሽዑ እምነቶም
ይገልጹ፥ ናይ ኢዮብ ጻድቕ ሕይወት አብነት እምነት እዩ። “እግዚአብሔር ሂቡኒ እግዚአብሔር
ወሲድለይ” ኢልካ ንእግዚአብሔር ተምሰገን ምባል ዝዓበየ ጸጋ የውርደልና። አብርሃም
እግዚአብሔር ነቲ ሓደ ወዱ ክስውዓሉ ሓቲትዎ ሕራይ ኢሉ ንወዱ ክስውዕ ድልውነቱ አርእዩ
እዚ ዓቢ እምነት ተቖጺርሉ። እምነት እቲ ንስኻ እትደልዮ ክትገብር ከሎኻ አይኮነን
እግዚአብሔር ዝደልዮ ክትገብር አሎካ፥ ሽዑ እምነትካ ይግለጽ። አብ ጽንኩር እዋን እምነት
ክተርኢ ከሎኻ ብሓቂ እግዚአብሔር ይክሕሰካ። ብርቱዕ እምነት ንስቓይ ንሽግር ናብ ሓጎስ ናብ
ተስፋ ይቕይሮ።
ዕድመ ዝውሃበና ንአምላኽ ክነሓጉስ ክነገልግል ብአና አቢሉ ክብሪ እግዚአብሔር መታን ክግለጽ
ምስኡ ዘሎና ርክብ ብእምነት ክነደልድል እዩ። ሰብ ክንድሰብ ምስ አኸለ ነቲ ካብ እግዚአብሔር
ዝተቐበሎ ጸጋ ከመስግን እሞ ዕለት ዕለት መገዲ እግዚአብሔር ክሕዝ ክቃለስ አለዎ። መጠን
ዝዓበናሉ መጠኑ እምነትና ክዓቢ እሞ ምስ አምላኽና ዘሎና ርክብ ክነደልድል አሎና። ድሕሪ
ወድቀት ቀዳሞት ወለድና መንግስተ ሰማይ ብቃልሲ እትእቶ ኾይና። እምነትና ዝጻብእዎ
በዚሖም። ጸላእቲ ገርና ሰላም ቅሳነት ከይንረክብ ዝጻብኡ ገርና ብኻልእ አዘራርባ ንአምላኽ
ዝትክኡ ኮይኖም ዝርአዩና ነገራት ፈጢርና ብዙሓት በዚ ተጸጊሞም ንአምላኽ ተኪኦም ዝነብሩ
አለዉ። ዓለምና አልቦ አምላኽ ውሒጥዋ መአዝኑ ዘጥፍኤ ኮይና ትርከብ አላ። ሰብ አምላኽ ስለ
ዝሓደገ ባርያ አተሓሳስብኡ ኮይኑ እቲ ሓቂ ጠፍእዎ አብ ጸልማት ይነብር አሎ። አብ አምላኽ
ተመሊስና እምነትና አብኡ ገርና ተዓረቐና ክንብል ይግብአና።
እምነት ወለድና፡
ብጽንዓት እምነቶም መገዲ ድኅነት ዘምሃሩና እውን አለዉ ካብ እቶም እንፈትዎም ወለድና ክስብ
እቶም አብ ሕይወትና ዓቢ ነገር ዝገበሩልና ኩሎም እምነት እንታይ ከም ዝሕግዘና ምሂሮምና
እዮም። ቅዱስ ጳውሎስ ነቶም ዝፈትዎም ደቁ ንጢመቴዎስ ንፍሊምን ንቲቶን ከምኡ ነቶም
ካልኦት ንሱ ዝሰበኾም ክርስትያን ክጽሕፈሎም እንከሎ አነ ዘምጻእክልኩም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ’
እናበለ ንሱ ዝሰበኾ እምነት ከም ዝሃቦም እሞ አብኡ ክጸንዑ ደጋጊሙ ይላበዎም። ሰበኸቲ
እምነት ብዙሓት እዮም ንሕይወትና ዝጸልዉዋ ብዙሓት እዮም እምብአር ነቲ ሓቀኛ ጽልዋ
ክንክተሎ ክንሰምዖ ክነስተብህለሉ ይግብአና። ግን ኩሉ ሓደ እምነት ይነግረና ማለት አይኮነን
ስለዚ ንሓቂ ርኢና ክንክእል አሎና። ኢየሱስ ከም ዝብለና አባይ ክአምን ዝደለ ንኹሉ ሓዲጉ
ይከተልኒ ይብለና። እምነት አብ አምላኽን አብ ካልእ ነገራትን ፈላሊና ክንርእዮ ይግብአና።
እምነት ብግልና አብ ቅድሚ አምላኽ እነንቀሳቕሶ ጉዳይ እዩ ሰባት ወለድና አሕዋትና ዝሕተቱሉ
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ጉዳይ አይኮነን። አብ ገለ እዋን ሒማቓት አሕዋት አሓት ምስ ገበርና ንግረዝ ንኽፍአት ካልኦት
ብስም ሓወይ ሓፍተይ ጥራሕ ንስዕቦም ንአምላኽ ብሓወይ ሓፈተይ ተኪእናዮ ንነብር እንተኾነ
አምላኽ አብ መጻኢ ሕይወትና ዝሓተና ነሕዋትካ ስዕዒብካዶ ዘይኮነ አብ እምነትካ ከመይ
ተጓዒዝካ ስዒብካኒዶ ወይስ አብ መገዲ አላጊስካ እናበለ ብግልና ክሓተና እዩ። እምነትና ክነዕብዮ
ክነንእሶ አባና እዩ።
ዝተቐበልናዮ እምነት ክነፍርየሉ ይግብአና። እምነት ካብ ወለድና ካብ መማህራና ብኻልእ መገዲ
እውን ካብቶም አብ ሓቀኛ እምነት ዝመርሑና ንቕበሎ። ከም ሓደ ግራት ዝዝራእ እምነትና አብ
ልብና ካብ ንእስነትና ወይ ምስ ዓበና ክዝራእ ይክአል። ዘራእቲ እምነት ብዙሕ ጊዜ ብወለድና
እዩ ዝጀመር። ሕይወት ወለዲ ምስ አምላኽ ዘልኦም ርክብ አብ ደቆም ወሳኒ ተራ አልኦ።
ብርታዔ እምነት ወለድና ከምኡ አብ እምነቶም ዘልኦ ተሳትፎ ንውሉዶም ዓቢ ጽልዋ አለዎ።
አብ ዓድና ኩልና ብናይ ወለድና ሓገዝ ኢና ብእምነትና ዓቢና። ጽቡቕ ኦም ጽቡቕ ፍረ ይፈሪ
ሕማቕ ኦም ሕማቕ ፍረ ይፈሪ ይብለና መድኃኒና። ወለዲ እምብአር ዓቢ ሓላፍነት ከምዘሎኩም
እሞ ናይ ደቅኹም መጻኢ እምነት ሎሚ ዝዘራእክምዎ ኢኹም እትዓጽዱ እሞ ከቢድ ሓልፍነት
ምዃኑ ተረዲእኩም ንደቅኹም ብእምነት ክተዕብይዎም ይግባእ። ጨካን ወላዲ ንደቁ አብ
እምነቶም ሸለል ክብሎም እንከሎ እዩ። ሰብ እምነት ክጎድሎ እንከሎ መንነት እዩ ዝጎድሎ።
መንነቱ ዘጥፍኤ ሰብ ከአ ንኹሉ ጸገም እዩ። ሕልና የጥፍእ እሞ ንአምላኽ አብ ሕይወቱ
አይርእዮን ክፉእ ክገብር አየጸግሞን። ወለዲ እምብአር ንደቆም ካብ እምነቶም ክፈልይዎም
እንከለዉ ነዚ ዝተባህለ ጸገም እዮም ዘቃልዕዎም።
እምነት ሓለዋ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ። እምነት ክዓቢ ክንእስ ይኽእል እዩ። ምስ አምላኽ ዘሎና
ርክብ ክሳብ ዘየቋረጸ ኩሉ ጊዜ ብእምነትን ንዓቢ። ፍቕሪ አምላኽ አብ ልብና ይሰርጽ። ኩሉ
ጉዕዞ ሕይወትና አብ አምላኽ ገርና ክንጉዓዝ ከሎና ሓቀኛታት ሰበኽቲ ወንጌል ኮና አሎና ማለት
እዩ። ንአምላኽ ሓዲግና መገዱ ቀይርና መገድና ክንሕዝ ከሎና አብ ጸልማት አብ ግጉይ ጉዕዞ
ንርከብ። እምነትና አብ ግዝያዊ ነገር አድሂብና ዘይዕሩፍ ሕይወት ሒዝና ንነብር። ነዚ ሎሚ
ክንቅይሮ ንአምላኽ ክንሰምዕ እሞ አብ ሓቀኛ ጉዕዞ ክንከይድ አሎና።
ማርያም መምህር እምነት
እታ ዝዓበየት መምህር እምነት ወላዲተ አምላኽ ማርያም እያ። ወንጌል ከም ዝብለና ሕይወታ
ሕይወት እምነት እዩ። መልአኽ ተላኢኹ ምስጢርን ድለት ስላሴ ምስ አበሰራ ብእምነት
ተቐቢላቶ። ወዳ ምስ ተወልደ ኩሉ ነቲ ዝርአየቶ አብ ልባ ትሕዞ ነበረት ይብለና ዕሞቅ እምነታ
ከረድአና። አብ ቃና ዘገሊላ አብ ዝተገብረ መርዓ ማርያም ብእምነት ንወዳ ተአምራት ክገብር
ሓቲታቶ። አብ መወዳእታ ወዳ አብ መስቀል ክመውት ክትርእዮ እንከላ ተስፋ አይቆረጸትን፥ እኳ
ድአ ጽንዓት እምነታ አብኡ ተራእዩ። ዘሕዝና ዝነበረ እቶም ቀተልቲ ወዳ ንመን ይቐትሉ
ከምዘለዉ ክፈልጡ ዘይምኽአሎም እዩ። አብ ጽርሓ ጽዮን ነታ ቀዳመይቲ ማሕበር ወዳ ብእምነት
መሪሓታ። ኩሉ ሕይወት ማርያም እምብአር ናይ እምነት ትርጉምን እንታይ ክንገብር ዝሕብር
እዩ። አሰር ማርያም እንተ ሰዓብና አብ ኢየሱስ ወዳ ክትወስደና እያ። እምነትና ምሉእ ክኸውን
ወደይ ዝበለኩም ግበሩ ትብለና። እምነትና ክነብሮ ትነግረና። አብ እምነቱ ጸኒዑ ንዝኾነ ዝጓነፎ
ጸገም ዝጸውር አብ እምነት አብ ተስፋ እዩ ዝነብር እሞ። ኦማርያም አደና እምነትና ሓድስልና
ንበላ።
ጸሎት ሓዋርያት እምነት ወስኸና እዩ። ምስጢር ሕይወትና ክንርዳእ፥ ምስጢር ድሕነትና
ክንርዳእ። ንፉዓት ክርስትያን ኮና ንአምላኽ አብ ሕይወትና ህልው ክንገብሮ እምነት ወስኸና
ኢልና ንጸሊ። ነዚ እምነት ጎዲልዎ ዘሎ ዘመና ክንቅይሮ ንሕና ንእምነትና ንንበሮ። ነቶም
ብሕይወቶም ብጸሎቶም ብኹሉ አብነቶም ዘርኢ እምነት አብ ልብና ከም ዝሓድር ዝገበሩ ኩሎም
ሎሚ እናአመስገና አብ ጸሎትና ንዘክሮም። ከምቲ ንሱም አባና ንእምነቶም ዝመሓላለፉልና ንሕና
እውን አብ ካልኦት ከነመሓላልፈሎም እምነታዊ ሓላፍነት ክስምዓና ይግባእ እሞ ሎሚ እምነትና
ሓዲስና ንአምላኽ እምነት ወስኸና ንበሎ።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

