ምዓልቲ ምስጋና
ንባባት፡ ሲራክ 50፡22-24 1ቆሮ 1፡3-9፥ ሉቃ 17፡11-19
ሰብ ንአምላኽ ከመስግን ከፍቅር ዝተፈጥረ እዩ። አብ ት/ክ እግዚአብሔር ንምንታይ ፈጠረና አብ
ዝብል ናይ ባልቲሞር ት/ክ ክምልስ እንከሎ ክንፈልጦ ክንፈትዎ መንግስተ ሰማይ ክንአቱ ዝብል
ተማሂርና። ዓላማ ተፈጥሮን እምብአር ምስ አምላኽ ኮና ፍቕሩ ምስትምቓር እዩ። እንተ ኾነ
ሕሱም ጸላኢ ነዚ ሕጊ ተፈጥሮና አብ መንጎ አትዩ አበላሽዩልና፥ ነቲ ብነጻ እንረኽቦ ዝነበርና
ጻዕርና ከም ዝሕወሶ ገሩ። ሰብ እምብአር ከመስግን እንከሎ ንተፈጥርኡ እዩ ዝገልጽ። ክነመስግን
ግቡእና እዩ።
አብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተፈላለየ መዓልቲ ምስጋና ይኸብር፥ መዓልቲ ነጻነት፥ መዓልቲ ወለዲ፥
መዓልቲ ስዉኣት፥ መዓልቲ መማህራን፥ ከምኡ ናይ ኵስሚ ብዓል ክነኽብር ከሎና. . . ነቲ
ሰናይ ዝተገብረልና ክነመስግን፥ ነቲ ኹሉ አምላኽ ዝገበረልና ርኢና ንሕና እውን አብ ሰናይ
ግብሪ አሕዋትና ክንወፍር ንማለት እዩ። ከም ወለዲ፥ መራሕቲ፥ አገልገልቲ፥ ንዝገበሩልና ጽቡቕ
ዘኪርና ኸአ ነመስግን።
አብዚ እንነብሮ ሃገር (አመሪካ) ብመሰረቱ መጀመርያ ናይ ምስጋና ብዓል ብደቃባት
Wampanoaf Indians ምስቶም ሓደስቲ ስደተኛታት ካብ ኤሮጳ ዝመጹ Plymouth
Colonists ብዝብል ዝፍለጡ ገዛእቲ ብ1621 በቲ ዝረኸብዎ ምህርቲ ቀውዒ ብሓባር ናይ
ምስጋና ብዓል አመስጊኖም። ብ1777 አብ ጊዜ ናዕቢ አንጻር መግዛእቲ እንግሊዝ መዓልቲ
ምስጋና ተአዊጁ። ጆርጅ ዋሽንግቶን ጥቅምቲ 1798 ንመጀመርያ ጊዜ መዓልቲ ምስጋና
አብዒሉ። አብርሃም ሊንከን ብዝልዓለ ከምእትብዓል ዝገበረ እዩ። ብ1863 ብአዋጅ ሃገራዊ ብዓል
ምስጋና ተባሂሉ ክብዓል ተአዊጁ። ብ1942 አብ ጊዜ ካልአይ ውግእ ዓለም ኮንግረስ ንኹሉ ጊዜ
አብ ኅዳር ራብዓይቲ ሓሙስ መዓልቲ ምስጋና ኮይና ክትብዓል ወሲኑ። ሎሚ እምነቶም
ብዘየገድስ ኩሎም አመሪካውያን ምስ ስድርኦም ታኪን ሓሪዶም የብዕልዎ። ብሓቂ ናይ ስድራን
ናይ ሃገር ብዓል እዩ። በዚ ዕለት ኩሉ ዕዳጋ ይሓስር ኩሉ ሰብ ንብዓል ልደት ዝኸውን ህያባት
ወይ ዘድሊ ነገራት ይገዝእ ምኽንያቱ ዋጋ ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ይሓስር። ስድራታት ዝተፈላለየ
መዘናግዒ ከምኡ ናይ አመሪካውያን ኵዕሶ እግሪ ዝጻወቱ ብምርአይ ይሕልፍዎ። ስድራታት
ፍልልዮም አልዮም ብሓባር ዘብዕልዎ ብዓል እዩ። ናይ ስድራ ብዓል እንተ ተባህለ አይገርምን
እዩ።
ልዕሊ ኹሉ ክነመስግኖ ዝግብአና አምላኽና እዩ ስለ ዘፍቀረና ስለ ዝፈጠረና ዕለት ዕለት ብጸግኡ
ስለ ዝናበየና፥ አብዛ ሰዓት ከይተረፈ ንኹሉ ዝሃበና ክነመስግኖ ይግብአና። እቲ ዝለዓለ ፍቕሪ
አምላኽ ዝተራእየሉ ንሓደ ወዱ ምእንታና ኢሉ ምስለአኾ ገሊጽልና። ክርስቶስ ምእንታና አብ
መስቀል ተሰዊኡ አድኂኑና። አብ ትሕቲኡ ክነብር ኢሉ ቤተ ክርስትያና መስሪቱልና፥ ቤተ
ክርስትያን ከአ ብምስጢራቱ ገራ መንፈሳዊ ጸጋታቱ ትዕድለና። ንአምላክ ብክርስቶስ ገርና
ክነመስግኖ ባዕሉ ክርስቶስ ምሂሩና። ብስመይ ንሰማያዊ አቦ እንተ ለመንክምዎ ኩሉ ክውሃበኩም
እዩ ኢሉና።
ምስጋን ማእከል ድሕነትና እዩ። ድሕነት ክልተ ክፍሊ አልኦ። እቲ ቀዳማይ ክፍሊ ወርቂ
ክንብሎ ንኽእል እቲ ኻልአይ ከአ ነሓስ ክንብሎ ንኽእል። እቲ ወርቃዊ ክፍሊ እቲ ዝኸበረ ናይ

አምላኽ ስራሕ ብዙሕ ጊዜ ጸጋ ኢልና እንጽውዖ እዩ። እቲ ኻልአይ ክፍሊ ነሓስ እንብሎ ኸአ
እቲ ንሕና እንህቦ መልሲ እዩ። ኵልና ብምስጋና ክንምልስ ይግብአና።
አብ መጽሓፍ ሲራክ ነዚ ክገልጽ እንከሎ አብ ባህርያዊ ነገራት እንርእዮ ከምዘሎ ይነግር። ነቲ
አብ ኩሉ ቦታ ዓበይቲ ነገራት ዝገበረን ብምሕረቱ ዝናበየና አምላኽ ኵሉ ፍጥረት አመስግንዎ
ይብል። ቀጺሉ ነቲ ዝበለጽ ህያብ አምላኽ ህያብ ሕይወት ምዃኑ ይገልጽ (ሲራክ 50፡22-24)።
ህያባት ወይ በረኸት አምላኽ ማእለያ የብሎምን ልዕሊ ዝኾነ ግን ህያብ ሓደ ወዱ ጎ.ኢ.ክ. እዩ።
ብእኡ ድኂናን ዘለዓለማዊ ሕይወት ረኺብና።
አብ ሕይወትና ክንርኢ እንተ ኸአልና ክንደይ ክነመስግኖ ዝግብአና ዝተፈላለየ ህያባት ተዋሂብና
አሎና። አብ ቅዱስ መጽሓፍ እንተ አንበብና ብዙሕ ንአምላኽ ክነመስግኖ ከምዘሎና ዝነግር
ንረኽብ። አምላኽ ዝገበረልና ክነመስግኖ አብ ድለትና ዝሕደግ አይ ኮነን። ክነመግኖ ግቡእና እዩ።
ንኹሉ ዝሃብካኒ በረኸት አመስግን አሎኹ፥ ህያብ ሕይወት፥ ህያብ ዘለዓለማዊ ሕይወት፥ ሓዲስ
ሕይወት አብ ጥምቀት፥ ኅድገት ኃጢአተይ፥ ልዕሊ ኹሉ ዝተወሃብክዎ ናይ ምስጋና መስዋዕቲ
ቅ. ቍርባን አመስግን።
አኮቴተ ቅዱስ ቍርባን ካብ ግሪኽ ዝመጸ ቃል እዩ ንሱ ኸአ ምስጋና ማለት እዩ። መበቆሉ ካብ
ዕብራዊ ስርዓት ፋሲካ ዝመጸ እዩ፥ እዚ ኸአ ካብቲ ናይ ምስጋና ድራር ኢሎም ዘቕርብዎ ዝመጸ
እዩ። ጎይታና አብ መዓልቲ ፋሲካ አይሁድ አብ መአዲ እንከሎ ኅብስቲ ወሲዱ ንአምላኽ
አመስጊኑ። አብ መአዲ ቅ. ቍርባን ዝለዓለ ምስጋና ነቕርብ፥ “አኮቴተ ቍርባን” ንብሎ ብግሪኽ
ምስጋና ማለት እዩ። ነቲ ምእንታና ዝሞተ ክርስቶስ ዘኪርና መስዋዕቲ ክነዕርግ እንከሎና ዝለዓለ
ምስጋና ነዕርግ። አብ ሓደ መአዲ ሓደ መንፈስ ሒዝና ክነብዕል እንከሎና አብ መንጎና ሓድነት
ከምኡ ሓደ መንፈስ ክርስቶስ አሎ። ብመንፈስ ቅዱስካ ከም እንሓብር ግበረና እናበልና ንጽሊ።
ቅ. ቍርባን ቀዳማይ መለለይኡ ፍቕሪ እዩ ዝገልጽ። ሥጋይ ዝበልዕ ደመይ ዝሰቲ አነ አብኡ
እነብር ንሱ አባይ ይነብር ይብለና። ሎሚ ነዚ ናይ ምስጋና ምአዲ ብዳግም ነዕርጎ። አብ መንጎና
ሓዲርካ አሎኻ እሞ ነመስግነካ አሎና እናበልና ጸሎትና ነዕርገሉ።
መስዋቲ አኮቴት/ቅ. ቍርባን ክነዕርግ እንከሎና መጸዋዕታ አብቲ ናይ ኩሉ ህያባት ምንጪ ዝኾነ፥
አብቲ ምእንታና ርእሱ ዝሃበ አምላኽ ኢና እንምለስ። እዚ ሎሚ እንዝክሮ ዘሎና ወላእኳ መበቆሉ
ዓለማዊ ብዓል እንተ ኾነ አብ ውሽጢ ሃይማኖታዊ ነገር አለዎ። ናብራን ወል እኳ አብ ገለ እዋን
ክርፋሕ ነገራት ዝመልኦ ይኹን አቍርጽ አቢልና አብ ምምስጋን እንተ አቶና ክቕየረልና ይክአል
እዩ። ብሓቂ ክንርኢ እንከሎና ብዙሕ በረኸት ተቐቢልና ኢና።
አብ ሕይወትና ብዙሓት ብዙሕ ነግር ዓቢ ተራ ዝተጻወቱ ዝገበሩልና አለዉ ካብ ስድራና
ፈተውትና ሓዳርና ደቅና ቍምስናን ኮታ ብዙሓት ዝገበሩልና ክነመስግኖም ጽቡቕ እዩ። ገለ
ዘይንፈልጦም ገል ብአብነቶም ብምኽሮም ብህያባቶም ብአገልግሎቶም ዝገበሩልና አለዉ
ክነመስግኖም ይግባእ።
ዘመስግን ትርጉም ፍቕሪ ዘስተማቐረ ጥራሕ እዩ። ቅ. ዮሓንስ አምላኽ ፍቕሪ እዩ ይብለና እዚ
ማለት እምብአር ንሱ ካብ ነጻ ተበጊሱ ንፍጡራት ፈጢርዎም ከም ዝነብሩ ገርዎም ብፍላይ ንሰብ
ተኻፋላይ ባህሪኡ ገርዎ። ሰብ ምስ ዓለወ ብሓደ ወዱ አድኂንዎ። ክርስቶስ መግለጺ ፍቕሪ
አምላኽ ኮይኑ ምእንታና በጃ ሓሊፉ አድኂኑና። ኢየሱስ ንሓዋርያቱ መግለጺ እምነቶም ከርእዩ
ኢሉ ከምቲ አነ ዘፍቅርኩኹም አብ ነነድሕድኩም ተፋቐሩ ኢሉ ትእዛዝ ፍቕሪ ሂብዎም።

በዚ ፍቕሪ ዝተረኽበ ፍጡር ከምስግን ግብኡ እዩ። ሰብ ንአምላኽ ከምስግን እንተ ኽኢሉ አብ
ሓቀኛ ተፈጥርኡ ተመሊሱ አሎ ማለት እዩ። ሎሚ እንርእዮ ዘሎና ሰብ ንአምላኹ ሓዲጉ ንጸጋም
ዘንቢሉ መን ከማይ እናበለ አነ ከምዚ ገረ ከምዚ እየ እናተባህለ ንኹሉ ባዕሉ ከምዝገብሮ አሚኑ
አነ አብ ዝብል መንፈስ ወዲቑ ክዋርድ ንርኢ አሎና። ፍቕሪ ዝመልኦ ሰብ አብ አምላኽ እዩ
ዝርኢ ሽዑ እናአመስገነ ነቲ ካብ አምላኽ ዝረኸቦ ፍቕሪ ንሓዉን ሓፍቱን ካብቲ አነ ዝተወህብክዎ
ፍቕሪ ተኻፈሉ እዩ ዝብል።
ፍቕሪ ሕይወት ብምልአት ከም እንነብሮ ገሩ ንዘሎናዮ ከምእንኸውን ይገብረና። ንነብር አሎና
ስለምንታይ ስለ እነፍቅር። ምንባር ማለት ምፍቃር ማለት እዩ። ኩሉ ጊዜ ዘይነፍቅር እንተ ኾና
አይ ንነብርን አሎና። ካልእ ዝግበር የለን ክነፍቅር ጥራሕ እዩ ዘሎና። ከምዚ እንተ ኾና ጥራሕ
እዩ አምላኽ ገዛእ ርእሱ ዝህበና ምስኡ ኸአ ምልአት ህያባቱ ይመጽአና።
ነቶም አብ ከባቢና ምሳና ንዘለዉ ብልቢ ንሃቦም ንኦም ክንህብ ከሎና ንአምላክ ንህቦ አሎና።
ሕጉስ ገጽ ንሓውናን ሓፍትናን ነርእዮም፥ አብ መንጎና ምርድዳእ ሕድገትን ንግበር። አብ
ነነድሕድና ጽን ንበለ ፍልጠትና፥ ጊዜና ንካፈል። ጊዜና ሃብትና ሓሳባትና ስርሕና ምስ ሰባት
ንማቐል። ክንህብ ከሎና ንኢድ አምላኽ ይፈትሓልና ንሱ ብሓልዮቱ ብጸጋ ከመሊኡ እንደገና
ከምእንህብ ይገብረና።
ቅ. ዮሓንስ ጳውሎስ ፪ይ ብ1979 መድሕን ሰብ አብ ዝብል ዓዋዲ መልእኽቶም፡ ሰብ ብዘይ
ፍቕሪ ክነብር አይ ክእልን እዩ እንተ ዘየፍቀረ ንርእሱ ዘይርዳእ ኮይኑ ይተርፍ፥ ሕይወቱ ትርጉም
ዘይብሉ ይኸውን፥ ፍቕሪ እንተ ዘይተገልጾ፥ ንፍቕሪ እንተ ዘይረኸባ፥ ተምክሮአ ወሲዱ ናቱ
እንተ ዘይገበራ፥ ብምሉእ አብአ እንተ ዘይተኻፊሉ ሕይወቱ ምናምን ይኸውን። በዚ ምኽንያቱ
እዩ ክርስቶስ እቲ መድሕን ንገዛእ ርእሱ ብምልአት ዝገለጸ። እዚ እዩ ናይ ወዲሰብ ጉዕዞ
ምስጢረ ድሕነት። አብዚ ሰብ ዕብየቱን ክብሩን እቲ መሰረታዊ አድላይነቱን ይረክብ። አብ
ምስጢረ ድሕነት ሰብ ብሓዲስ ተገሊጹ ይርከብ ብመጠኑ ኸአ ከምብሓዲሽ ይፍጠር። (ዝባር
10)።
ከምቲ አብ 1ዮሓ 4፦7 ዘሎ ፍቕሪ ካብ አምላኽ እያ እሞ ንሓድሕድና ንፋቐር ዜፍቅር ዘበለ
ኹሉ ካብ አምላኽ ዝተወልደ እዩ እሞ እቲ ዘየፍቅር ንአምላኽ አይፈልጦን እዩ። አምላኽ ምንጪ
ኩሉ እዩ እዚ ኸአ ንሕና ንፍለጦ አይንፍለጦ ከምኡ እዩ። ንሕና ክነፍቅር ምስ መረጽና አብ
ፍቕሪ አምላኽ ንካፈል። ሎሚ ንአምላኽ ስለ እቲ ኹሉ ዝሃበና ዝተፈላለየ ህያባት ነመግኖ
አሎና። ፍቕርን ምስጋናን መፋትሕ ትርጉም ሕይወት ክንፈልጥን ናይ ሎሚ መዓልቲ ጽቡቕነት
ዝገልጻልና እየን።
ክተፍቕር ምምሃር ከመይ ኢልካ ከምእትነብር ምምሃር እዩ። ተፈጥሮና ክነመስግን ምእንቲ እዩ።
ክነፍቅር ዝተጸዋዕና ኢና። ነዚ አብ ትምህርቲ ቅዱስ ጳውሎስ ክነስተንትኖ ንኽእል።
አብ ፩ቆሮ 1፡3-9 ቅ. ጳውሎስ “ስለቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተዋህበኩም ጸጋ ንአምላኽ
ብዛዕባኹም ዅሉ ጊዜ ንአምላኸይ አመስግን አሎኹ” እናበለ ምምስጋን ክፍሊ እምነትና
ከምዝኾነ ይገልጽ። ንወሃቢ አምላክ ክነመስግኖ ከሎና አብ ልብና አሎ ማለት እዩ። ነቲ አምላኽ
ዝገበረልካ ርኢኻ ምኽአል ንሓደ አማናይ ጸጋ የውህቦ። ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ቀንዲ
ዘመስግኖም መጀመርያ ብእምነቶምን በቲ አምላኽ መወዳእታ ዘይብሉ ጸጋታቱ ስለ ዝዓደሎም፥
ህያብ ፍልጠትን እምነትን፥ ነቲ ኹሉ አምላኽ ዝሃቦም ህያባት ክርእዩ ይነግሮም፥ ነቲ ንሱ
ዝመሃሮም አብ ልቦም ሓዲሩ ይነብርዎ ከምዘለዉ ምስ ሰምዐ ኸአ የመስግኖም። ከምኡ እቲ

ዝዓበየ ምስጋና ንእምነትና፥ ነቲ ቤተ ክርስትያን እተስተምህረና ክነብሮ ክንገልጾ እንከሎና እዩ።
አብዚ ክንጥንቀቖ ዘሎና ብስም ሰማዕናዮ ንትግብሮ አሎና ማለት አይኮነን ክነብሮ አሎና።
ክነመስግን ይግብአና ምኽንያቱ አምላኽ አብዛ እምነትን ፍቕርን ዝጎደላ ዓለም ጸጋ እምነት
ዝሃበና፥ አብዛ ካብ መገዲ አምላኽ ርሒቓ አብ ሓሶትን ጥልመትን ዝመልአ ዓለም ብመገዱን
ብድላዩን ከም እንኸይድ ንዝገበረ አምላክ ተመስገን ክንብሎ ሓጎስ እዩ ዝፈጥረልና።
ሰብ ብሕት ኢሉ ነቲ አምላኽ ዝሃቦን ዝህቦን ዘሎ ጸጋታት ክርኢ እንተ ኸአለ ዝዓበየ በረኸት
እዩ። ብዙሕ ጊዜ ዝተዋህበና ህያባት አይንርእን ኢና እኳ ድአ አብቶም ንአሽቱ ዘጸግሙና
አተኲርና ስለ እንርኢ አብ ስቓይ ንነብር ግን ነቲ ዘሎና እንተ ንርኢ ክንደይ ምተሓጎስና።
አምላኽ ካብ ብዙሓት ሰባት አመንቲ ክንከውን መሪጹና ካብ ሕያዎት ስድራ መጺእና ፍቕሪ
ወለድን አሕዋትን ርኢና፥ ካብ ከማና ዘመሰሉ ሰባት እውን አብ ምምስጋን አምላኽ ከምእንርከብ
ንዝገበረ አምላክ ነመስግኖ።
አብ ሉቃስ 17፡11-19 ኢየሱስ ብመገዲ ክሓልፍ እንከሎ ዓሰርተ ለምጻማት ካብኦም ትሽዓት
እስራኤላውያን ሓደ ግን ሳምራዊ ብሓደ አብ ብዓቲ ካብ ሰብ ተፈልዮም ዝነብሩ ዝነበሩ
ራሕርሓልና ምሓረና እናበሉ ለመንዎ ይብለና። አብ ጊዜ ኢየሱስ አይሁድን ሳምራውያንን
ብሓባር ከነብሩ አይ ኮነ ክዘራረቡ እኳ አይ ክአልን ነሩ። ነዚ አብነት ዝኾነና ኢየሱስ ነታ
ሳምራዊት ሰበይቲ ማይ አስትይኒ ምስ በላ ንስኻ አይሁዳዊ ኸሎኻስ ካባይ ካብ ሳምራዊት ሰበይቲ
ደአ ኸመይ ኢልካ ማይ ክትሰቲ ትልምን አሎኻ በለቶ (ዮሓ 4፡9) ዝብል ነንብብ አብዚ ብዓቲ
ግን ብሓባር ንረኽቦም። ድሕሪ ትንሣኤ መጀመርያ ስብከተ ወንጌል ዝተቐበሉ ሳምራውያን
ምዃኖም አብ ግ.ሓ. ነንብቦ። አብ ሉቃስ 1፡25-37 ብዛዕባ ሕያዋይ ሳምራዊ ነንብብ። እዚ ኹሉ
ብዓይኒ አምላኽ ኩልና ሓደ ዓይነት ፍጥረት ከም ዝኾና ግብርና እዩ ናይ መን ምዃን ዝገልጽ
እምበር ዓለትና ወይ ሕብርና አይ ኮነን። አብዞም ዓሰርተ ለምጻማት እንርእዮ እቲ ናይ ሓባር
ስቓዮም አተሓባቢርዎም ንርኢ። ምስላ ዓድና ምስ ህዝብኻ መዓት ዳርጋ ግዓት ይብሃል እዚ ኸአ
ሓበራዊ ጸገም ብመጠኑ የጸናንዓካ ማለት እዩ። ናይ እዞም ዓሰት ለምጻማት ክነንብብ ከሎና ነዚ
ዝስዕብ ክንርኢ ንኽእል። ።
1. ዓስርቲኦም ብሓባር ይነብሩ ነሮም ሓደ ዓይነት ሕማም ስለ ዝነበሮም። ካብ ሰብ
ተፈልዮም አብ ግሉል ቦታ ይነብሩ ነሮም አብ ሰብ ክቐርቡ አይክእሉን እዮም
ብምኽንያት ሕማሞም። አብ (ሌዋ 13፡45-46) አብ ሕጊ ሙሴ ሕማም ለምጺ ብቐሊል
ከይዝርጋሕ ንሕሙማት ካብ ሰብ ዘለዎ ክወጽኡ ይእዝዝ። በዚ ኸአ እዮም አብ ኢየሱስ
ከይቀረቡ ብማዕዶ ዓው ኢሎም ራሕርሓልና እናበሉ ዝለመኑ። አብ ጊዜ ስደት ባቢሎን
ከምኡ አብ ካልእ እዋናት ሳምራውያን አብ ዓዶም ተሪፎም ነሮም ሽዑ ምስ ካልኦት
ዓለታት ተዋስቦም ከምኡ ባህሊ ካልኦት ምስ ባህሎም አተሓናፊጾም በዚ ምኽንያት
ምስቶም ካብ ስደት ዝተመልሱ ክሰማምዑ አይ ከአሉን በዚ ምኽንያት እዩ አይሁድን
ሳምራውያንን ጥዑያት ብሓባር ክነብሩ አይኮኑ ሰላም አይብሃሃሉን እዮም። ዓቢ ፍልልይ
ነርዎም እዞም ለምጻማት ግን ብሓባር ይነብሩ ነሮም። ሕማሞ ሓድነት ፈጢርሎም። አብ
መንፈሳዊ ሕይወትና ክንርእዮ ከሎና ሓጢአት ምስ ገበርና ካብ አምላኽን ካብ ሰብን
ንፍለ። ስለዚ ክንሓዊ ንኢየሱስ ክንልምን ክንጽውዕ አሎና። ንሱ አብ መገዲ ሕይወትና
ኩሉ ጊዜ ይሓልፍ እዩ፥ እንተ ኾነ ክንጽውዖ ጸገምና ክንገልጸሉ ይደሊ። ንጸውዓዮ።
ሕማም ለምጺ በቲ እዋን ከቢድ ሕማም እዩ ነሩ፥ ካብ ሰብ ትፍለ አብ በዓቲ ትነብር
ብኹሉ ፍንፉን ኢኻ፥ እዚ አምሳል ናይ እቲ ባዕልና ኃጢአት ዘምጽኦ ጉድአት እዩ።
ኃጢአት ካብ አምላኽን ሰብን ይፈልየና።

2. ብመገዲ ክሓልፍ እንከሎ ዓው ኢሎም ጸዊዖሞ። አብ ብዙሕ ሉቃስ ኢየሱስ ብመገዲ
ክሓልፍ እንከሎ ነቶም ዝለመንዎ ከም ዝሰምዖምን ድላዮም ከምዝገብረሎምን ይነግረና።
ንአብነት ሉቃ 18፡35ፍ ዘሎ እንተ ረአና ነቲ ዕዉር አብ እያርኮ አብ መገዲ ከም
ዘሕወዮ ነንብብ። ቀዳሞት አርድእቲ ኢየሱስ አብ መገዲ ከም ዝሰዓብዎ አብ (ዮሓ 1፡
3542) ነንብብቦ። ኢየሱስ ንሰባት ንበይኖም አብ መገዲ ሕይወቶም ክረኽቦም ይደሊ።
ሎሚ እውን ንነፍሲ ወከፍና አብ ዘዘሎናዮ ክረኽበና ብልቢ ንለምኖ ክሰምዓና እዩ። ዓው
ኢልና ጥራሕ ንጸውዓዮ። እቶም ለምጻማት ስለ ዝጸውዑ እምበር ምሓለፎም ነሩ
እምብአር ጸጋ አምላኽ ከይ ሓልፈና ክንጽውዖ አሎና። አብ አምሳል መገዲ ዝኾነ
ሕይወትና ኢየሱስ ክጓነፈና እንከሎ ነለልዮ እሞ ጸገምና ንግለጸሉ። ሕማምና ስቓይና
ድኽመትና ጸገምና ብሓጺሩ ዓው ኢልና ንንገሮ እሞ ክሰምዓና እዩ። ብልቢ ንዝጸውዖ
እንታይ ክገብረልካ/ኪ ትደል እዩ ዝብለና።
3. አብ መገዲ እናኸዱ ሓውዮም ይብለና። ኢየሱስ ብእምነት ምስ ለመንዎ ኪዱ ርእስኹም
ንካህን አርእዩ ምስ በሎም እናኸዱ ከለዉ ሓውዮም። አብዚ እንርእዮ አብ መገዲ
ብእምነት እናተጓዕዙ ከም ዝሓወዩ ንርኢ። እምነት ፈላሚ ምሕረት አምላኽ እዩ። ክንዲ
አድሪ እትኸውን እምነት እነተ አላትኩም ነዚ እምባ ካብዚ ልቐቕ ናብቲ ተጎዓዝ እንተ
በልክምዎ ክኾነልኩም እዩ ይብለና። ኪድ/ኪዲ እምነትካ//ኪ አሕውያትኪ እናበለ ንሰባት
ብእምነቶም ይምሕር ከም ዝነበረ ወንጌል ይነግረና። እዞም ዓሰረተ ለምጻማት ከስ አብ
ጉዕዞ ንስሓን ምንጻሕን እንከለዉ ምሕረት አምላኽ ወሪድዎም። ኩሎም ሓውዮም እንተ
ኾነ ካብኦም እቲ ሓደ ካብ ካልእ ዓለት ዝኾነ ሳምራዊ ጥራሕ ተመሊሱ ንኢየሱስ
አመስጊኑ። ንሱ ከም ዝሓወየ ምስ ረአየ ድምፁ ዓው አቢሉ ንአምላኽ እናአመስገነ
ተመልሰ፥ እናአመስገነ ኸአ ብገጹ አብ እግሪ ኢየሱስ ብገጹ ተደፍአ ይብለና ወንጌል።
እቶም ካልኦት አይተመልሱን። ዘገርም እዩ ክሳብ ክንደይ ጠለምቲ ኢና። ነቲ ኩሉ
ዝተገብረልና ንርስዕ ንጠልም ንአምላኽ ከም ሓንቲ ዘይገበረልና አይንዝክሮን። ስለዚ
አመስገንቲ ክንከውን አሎና። እሞ እስከ ንድሕሪት ገጽና ቁልሕ ንበል ዝሓለፍናዮ
ናብራን ሕይወትን ንርአ ንመርምር እዚ አብ ምምስጋን ክመልሰና እዩ።
4. አምላኽ አብ ዓቢ ውድቀት ከሎና ከይተረፈ ክረኽበና ይደሊ። አብ ዓቢ ኃጢአት አብ
ቂምታን ክፍአትን አብ ሕርቃንን ከቢድ ጽልኢ እንከሎና ክረኽበና ይደሊ። ደንበርበር
እናበልና አብ ጸልማት ክንጉዓዝ አይደልን እዩ። ንዘሎናዮ ጸልማት አለሊና ንአምላኽ
ልብና ክንከፍተሉ እሞ ካብ ኃጢአትና ክነጽሕ እዚ ናይ ሎሚ ወንጌል ይምህረና።
ንአምላኽ ጸዊዑ ዝኽእል ዕዉት እዩ። ነዞም ዓሰርተ አብቲ ተሓቢኦምሉ ዘለዉ ብዓቲ
መጺእዎም ቀሪብዎም ኃጢአቶም ጸገሞም ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ ብማዕዶ ጸዊዖም ሽዑ
ሰሚዕዎም ድላዮም ሂብዎ። ንአና ሎሚ አብ ተተሓባቢእናሉ ዘሎና በዓቲ መጺኡ
ከሕውየና ይመጽአና ንጸውዓዮ ጸገምና ንንገሮ። እንታይ ክገብርልካ/ኪ ትደልዪ ይብለና
አሎ።
5. እቶም ዝሓወዩ ዓሰርተዶ አይኮኑን እቶም ትሽዓተ ድአ አበይ አለዉ? ንሕና ካበነቶም
እና? ክነመስግን አብ አምላኽ እንምለስ ዲና ወይስ ሱቕ ኢልና እንኸይድ። ክተመስግን
ክትምለስ አሎካ። ተገሩለይ ኢልና አብ አምላኽ ክንምለስ ከሎና “ተንሥእ እሞ ኪድ
እምነትካ አሕወየትካ” ዝብል ኢና እንሰምዕ። ክንሕደስ ክንቅየር ሓዲስ ሕይወት ለቢስና
ምስ ሰብና ክንሕወስ አብ አምላኽ ተመሊስና ክነመስግን አሎና። እዚ ለምጻም ንርእሱ
ርእዩ ከም ዝሓወየ ምስ ረአየ አብ ምምስጋን እዩ ተመሊሱ። አብ አምላኽ እቲ ዘሕወዮ
አብኡ ተመሊሱ። እቶም ካልኦት ትሽዓተ ግና አይተመልሱን። ከም ሰባት ንሓደ ጽቡቕ

ዝገበርናሉ ክነመስግን ግቡእ እዩ ግን እንተ ዘየመስገና እቲ ጽቡቕ ዝገበር ክስምዖ ይክእል
እዩ ስለዚ ክነመስግን ከም ዝግብአና ንፈልጥ ኢና። አብ ምምስጋን ዕግበት ፍቕሪ አሎ።
ካልእ አብዚ እንምሃሪ ክሳብ ክንደይ ብቐሊል ነቲ ዝተገብረልና ረሳዕቲ ምዃና ንርኢ።
ብአክላ ሕማም ለምፊ የብልናን ንኸውን እንተ ኾነ መንፈሳዊ ለምጺ ሒዙና ዘይነመስግን
ከይንኸውን ምርአይ የድልየና።
6. ዘይነመስግን ብዙሓት ኢና። ንቆልዑትና መጀመርያ እንምህሮ እግዚአብሔር ይሃበለይ፥
የቐንየለይ፥ ክሓቱ ከለዉ በጃኻ ክብሉ ንምህሮም። እንተኾነ ንሕና ደቂ አምላኽ ንአምላኽ
ምምስጋን ንርስዕ። ዘሕዝን ብዙሓት ካባና ምሉእ ሕይወቶም ንአምላኽን ሰብን ከየመስገኑ
ይነብሩ። ጉዕዞ እምነት ግን አብ አምላኽ ተመሊስካ ተመስገን ምባል እዩ። በቲ ኹሉ
ዝሃበና ክነመስግኖ እሞ ብዝያዳ ክህበና መገዲ ረኺብና አብ ዝበለጸ ምስጋና ክንበጽሕ።
እቲ ከመስግን ዝተመልሰ ለምጻም ድኅነት ተዋሂቡ። ተንስእ እመነትካ አሕውዩካ
ተባሂሉ። ኢየሱስ ምምስጋን መወዳእታ ዘይብሉ ዝመላለስ ክፍሊ ሕይወትና ክኸውን እዩ
ድላዩ ድሕሪኡ ገዛእ ርእሱ ይህበና። በዚ እዩ ነቶም ዘይተመልሱ እቶም ካልኦት ድአ
አበይ አለዉ ኢሉ ዝሓተተ። ክንገብሮ ዘሎና እምብአር አምላኽ ማእከል ሕይወትና ገርና
አብኡ ንመላለስ።

ምዓልቲ ምስጋና እምብአር ሓደ ጊዜ አብ ዓመት ዝብዕል ዘይኮነ ዕለት ዕለት ክንገብሮ ዘሎና
ጉዳይ እዩ። ንደቂ አምላኽ ምምስጋን ዓይነት ሕይወትና ክንገብሮ አሎና። ንአምላኽ ካብ ልብና
ዝነቐለ ምስጋና ዕለት ዕለት ክነቕርበሉ ይግብአና። ምምስጋን ኩሉ ጊዜ ከም ዕንባባ እንዓበየን
ጎልሐን ክርአ ይግብኦ።
በዚ ዕለት እምብአር መጀመርያ ንውሃቢ አምላኽ እናአመስገና ንልኡኻት አምላኽ ኮይኖም አብ
ሕይወትና ብዝተፈላለየ መገዲ ንዝሓገዙና ክነመስግን ክንጽልን አሎና። ኦ አምላኽ ብኹሉ
ነመስግነካ አሎና በቲ ኵሉ ዝሃብካና ልኡኻትካ ኮና ክብርኻን ዕብየትካን እናገለጽና እሙናት
ክንከውን ንልምነካ አሎና።
ብሩኽ ብዓል።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

