
ጾም ፵ 2014 ዓ.ም (2022) 

ንባባት፡ ኢዩኤል 2፡12-18፥ መዝ 51፡3-17፥ ማቴ 6፡1-6, 16-18። 

ቤተ ክርስትያን ብፍሉይ አብ አምላኽ ክንምለስ ኢላ አሰር ክርስቶስ ተኸቲላ ፍሉይ ጊዜ ጺም 
ትውስነልና። ጾም ፵ ፍሉይ ዝገብሮ ብፍሉይ ንብዓለ ትንሣኤ ክንሰናዶ እሞ ምስኡ ካብቲ ወዲቑ ዘሎ 
ሕይወትና ክንትንሥእ፥ ከምኡ አብ ግላዊ ሕይወትና ዝግባእ ንስሓ ገርና አብ አምላኽ ክንምለስ ምእንቲ 
እዩ። ጾም እንገብር ሕይወትና አተሓሳስባናን ኩሉ ንአምላኽ ዘሕዝን ሓዲግና አብ ቅድስና ክንምለስ እሞ 
ሕይወትና ምእንቲ ክንቅይር እዩ።  

ቤተ ክርስትያን ሃካያትን አምሰሉታትን ከም ዝኾና አብ ናይ ሥጋን ዓለምን ከም እንዝንብል ትፈልጥ 
እያ። ምስጋና ይኹኖ አብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት አብ አምላኽ ክንምለስ ክንደልዮ ምእንቲ እተዘኻክር አደ 
(ቤተ ክርስትያን) አላትና። ከም ክርስትያን ንፈልጥ ኢና ክልተ መገዲ እየን ዘለዋ፥ ሓንቲ አብ ጥፍአትን 
ዕንወትን እትወስድ፥ እታ ካልአይቲ ኸአ አብ ሕይወት እትወስድ። አብ ዝሓለፈ ሕይወትና ዝገበርናዮ 
ብዘየገድስ ሎሚ ነታ አብ ሕይወት እትወስድ መገዲ ክንወስድ ክንመርጽ እዚ ዕድል ተዋሂቡና አሎ 
ንጠቐመሉ።  

ጉዕዞ ጾምና ን55 መዓልቲ ከም ስርዓት ሃገርና  ወይ 40 መዓልቲ ንላቲናዊ ስርዓት ዝኽተሉ እዩ። እዚ 
፵ መዓልቲ አሰር እቲ ጎ.ኢ.ክ. ድሕሪ ጥምቀቱ ብዮሓንስ መጥምቅ፥ ቅድሚ አገልግሎቱ ምጅማሩ አብ 
በረኻ ዝጾሞ  ብምስዓብ እዩ። እዚ አብ ብሉይ ኪዳን ሱር አለዎ እስራኤላውያን ካብ ባርነት ግብጺ 
ወጺኦም አብ በረኻ 40 ዓመት ቅድሚ ንምድረ ተስፋ ምእታዎም ኮለል ዝበልዎ የዘኻኽር። ምናልባት 
ስለምንታይ እዩ እዞም እስራኤላውያን ብሓጺር ጊዜ ክአትዉ እናተኻእለ ን40 ዓመት ኮለል ክብሉ 
ተደልዩ ኢሉ ክሓትት ይክአል። ብሓቂ ክንርእዮ ከሎና እግዚአብሔር ህዝቡ ክኾኑ ከሰናድዎም ኢሉ፥ 
ምስኦም  ብሙሴ አቢሉ አብ ደብረ ሲና ኪዳን ብምእታው፥ ትእዛዛቱ ክሕልዎ ብምምሃርን ናቱ ክኾኑ 
ስለ ዝደለ እዩ። ብተመሳሳሊ መገዲ 40 መዓልታት ጾም ንአና ሕይወትና ብጽኑዕ መንፈሳዊ ተዓቅቦ 
ክንቅይር ዝተዋህበና እዩ።  

ቅ. ጳውሎስ አብ 2ቆሮ 5፡20-6፡2 ኩልና ብኢየሱስ ክርስቶስ አቢልና ምስ አብምላኽ ክንዕረቕ ከም 
ዘሎና ይነግረና። እግዚአብሔር አቦ ንሓደ ወዱ ካብ ኃጢአትን ሞትን አብ መስቀል ብምማት ምእንቲ 
ድሕነትና ኢሉ ልአኸልና። ንሱ ኃጢአት ዘይርከቦ ንቦታና ወሰዶ ከም ኃጢአተኛ ኸአ ተቖጽረ እዚ ኸአ 
ንሕና ጸጋ ምእንቲ ክንቅበል እሞ አብ ቅድሚ አምላኽ ምእንቲ ክንጸድቕ እዩ። ስለዚ አብ ቅድሚ 
አምላኽ ብምስጋና ትሑት መንፈስን ቀሪብና ኦ ጎይታ ኃጢእና ኢናሞ ምሕረት ግበረልና ንበሎ። ቅ. 
ጳውሎስ ቀጺሉ የረጋግጽ “እንሆ እታ ምሽእቲ ሰዓት ሕጂ እያ፥ እንሆ እታ መዓልቲ ምድኃን ሕጂ እያ 
“ (2ቆሮ 6፡2) ይብል። አብ መገዲ ቅንዕና እና ተንቀሳቐስና ንአምላኽ በቲ ዝገበረልና ምሕረትን ፍቕርን 
ምስጋናን ክንገልጸሉ ይግባእ።  

ከመይ እንተ ገበርና ኢና አብ መገዲ ጽድቂ ክንመላለስ እንክእል? አብ ዝተነበ ወንጌል ማቴዎስ ኢየሱስ 
ባዕሉ ጽቡቅ ምኽሪ ክንክተሎን ክንገብሮን ዘሎና ናይ ጽድቂ ተግባራት ይነግረና። ብፍሉይ ዝነግረና 
ከመይ ኢልና ከም እንጽሊ፥ ከመይ ገርና ክንጸውም ከምዘሎና፥ ከመይ ኢልና ምጽዋት ክንህብ ከምዘሎና 
ይነግረና።  



ንጸሎት ብዝርኢ “ክትጽሊ ከሎኻ ናብ ቤትካ እቶ ማዕጾኻ ዓጺኻ ናብቲ ብሥዉር ዘሎኻ ጸሊ፥ እቲ 
ብሥዉር ዚርኢ አቦኻ ድማ ብግልጺ ኪፈድየካ እዩ” (ማቴ 6፡6) ይብለና። ብዛዕባ ጾም ብዝርኢ 
“ክትጸውም ከሎኻ ከም ዝጾምካ ነቲ ብሥዉር ዘሎ አቦኻ ደአ እምበር ንሰብ ምእንቲ ኸይተርኢ ርእስኻ 
ቅባእ፥ ገጽካውን ተሓጸብ። እቲ ብኅቡእ ዚርኢ አቦኻ ድማ ብፍልፊ ኪፈድየካ እዩ” (ማቴ 6፡17-18)፥ 
አብ መጨረሻ ንምጽዋት ብዝርኢ “ምጽዋት ክትህብ እንከሎኻ አብ ቅድመኻ መለኸት አይትንፋሕ” 
ይብለና ትሑታት ዓውዓው ከይንብል የጠንቅቐና። “ምጽዋትካ ብኅቡእ ምእንቲ ኪኸውን ክትምጽውት 
ከሎኻ የማነይትኻ እትገብሮ ጸጋመይትኻ አይትፍለጦ እቲ ብሥዉር ዚርኢ አቦኻ ድማ ብፍልጺ ኪፈድየካ 
እዩ” (ማቴ 6፡3-4) ይብለና።  

አብዚ ብግሉጽ ኢየሱስ አትሪሩ ካብ ግብዝና ፈሪሳውነት ክንጥንቀቅ ይነግረና። ኩሉ አብዚ ጾም እንገብሮ 
ብአምላኽ ጥራሕ ከም ዝርአ ገርና ክንገብሮ፥ ብሰባት ክንንአድ ወይ እውን ሰባት አባና ከም ዘድህቡ 
ክንገብር የብልናን እንተ ዘይኮነ ካብ ሰማያዊ አቦና ዓስቢ አይክህልወናን እዩ።  

ኢዩኤል ነብይ ክዳንኩም ዘይኮነስ ልብኹም ድአ ቕደዱ እሞ ብጾምን ብቝዝማን ብምሉእ አባይ ተመለሱ 
ይብለና። አብ ብሉይ ኪዳን ምልክት ናይ ምንስሖም ክዳውንቶም ይቐዱ ነሮም፥ እንተ ኾነ ድሕሪ ነውሕ 
ጊዜ ተለሚዱ ናይ ንስሓ ምልክት ዘይኮነ ልምዲ ኮይኑ ሓቀኛ ንስሓ ይገብሩ አይ ነበሩን ልባቶም አብ 
ክልተ ይምቀል አይነበረን ከም እምኒ ተሪሩ። ንሕና ሎሚ ጾምና ፍረ ክህልዎ ውሽጥና ክንምርምር ነቶም 
አጸየፍቲ ክፍአትና ክነውጽኦም እሞ ሓንሳብን ንኩሉ ጊዜን ክንድርብዮም እሞ አብ አምላኽ ክንምለስ 
ኃጢእና ኢና እሞ ኦ አምላኽና ምሓረና ንበሎ።  

አብዚ ብሩኽ ጾም አብ አምላኽ ክንምለስ ቀዳማይ ክንገብሮ ዘሎና አብ ውሽጢ ልብና ምእታው እዩ። 
ሰብ አብ ውሽጡ ክአቱ ድሕሪ ኽእሉ ክንሳሕ አብ ጽቡቕ ክምለስ አየጸግሞን እዩ። ጸገም ዘሎ ሰብ ልቡ 
አትሪሩ ዓጽዩ ብግዳማዊ ነገራት ናይ አምላኽ ይመስል ብውሽጡ ግን አብ ኃጢአት ክነብር ይኽእል ስለዚ 
ጾምና ሓቂ ዘለዎ አብ ሓቀና ለውጢ ዘድሃበ ክኸውን ይግባእ።   

ሰብ አብ ኃጢአት ክወድቕ እንከሎ ምስ አምላኽ ይፈላለ ሳዕበኑ ኸአ ሞት የምጽአሉ። ቀዳሞት ወለድና 
ሞት አምጽኡ እዚ ኸአ ብሰንኪ ኃጢአት ዝወረዶም  እዩ። አብ ሕይወት እቲ ዝኸፍአ ነገር ልብኻ 
አትሪርካ አብ ኃጢአት ምንባር እዩ። ጾም ፵ እምብአር ነዚ ተሪሩ ዘሎ ልቢ ክንስዕር እሞ አብ ዕርቅን 
ንስሓን ክንአቱ ክሕግዘና ምእንቲ እዩ።  

ቀዳማይ ሶምን ጾመ ሕርቃል ይብሃል እዚ ኸአ ንፍሉይ ተዘክሮ እዩ።  

ሕርቃል ኣብ መበል 614 ዓ.ም ናይ ቢዛንታይን ንጉሥ ዝነበረ ካቶሊካዊ መራሒ እዩ።  ኣብ መሪሕነት 
ኣብ ዝነበረሉ ዘመን ናይ ፋርስ ሠራዊት ንኢየሩሳሌም ወሪሮም ነቲ ኣብ ዘመን ንጉሥ ቆስጦንጢኖስ 
ብሠናይ ድሌትን መንፈሳዊ ቅንኣትን ቅድስት እሌኒ ንዘመናት ካብ ተቐቢሩሉ ዝነበረ ናይ ጓሓፍ ስፍራ 
ንናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ኣድካሚ ብዝኾነ ኃይሊ ድሕሪ ሸውዓተ ወርሒ 
ዝወሰደ ናይ ኩዕታ ግዜ ተረኺቡ ብዓቢ ክብሪ ኣብቲ ዝተሰቕለሉ ስፍራ ከም ዝኸውን ጌራቶ ስለ ዝነበረት 
ነዚ ክቡር መስቀል መምለክያነ ጣዖት ዝኾኑ ፋርሳውያን ንክርስትያን ከቖጥዑ ስለዝደለዩ ናብታ ቅድስቲ 
ከተማ ኢየሩሳሌም ዘሚቶም መስቀለ ክርስቶስ ማሪኾም ናብ ዓዶም ከም ዝኸይድ ገበርዎ። 

ኣብዚ ዘመን ዝነበሩ ክርስቲያን ብኅብረት ኮይኖም ናብቲ ኣብቲ ዘመን ክርስቲያን ንጉሥ ዝነበረ ሕርቃል 
ኣውያቶም ከስምዑ ጀመሩ። ናቡኡ መልእክተኛታት ሰዲዶም “ንስኻ ክርስቲያን ኢኻ ኣብ ዘመንካ ናይ 
ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ኣብ ኢድ ባዕዳውያን ክወድቕ ጽቡቕ ኣይኮነን። ከም 



ንጉሥ ቆስጦንጢኖስ ኩነልና፣ ስለዚ ተዋጊእካ ምለሶ በልዎ።” ንጉሥ ሕርቃል ቅዱሳት መጻሕፍቲ 
ሕግታትን ወሳኔታት ሓዋርያትን ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም “ቅዱሳን ሐዋርያት ሰብ 
ዝቐተለ ሙሉእ ዕድሚኡ ይጹም፥ ክብሉ ዝሓገግዎ ስለዝፈራሕኩ ሙሉእ ዕድመይ ዝጾሞ ጾምውን 
ከይከብደን ስለዝሰጋእኩ እምበር ነዚ ክገብር ሕጉስ እየ” ኢሉ መለሰሎም። 

ኣብቲ ዘመን ዝነበሩ ቅዱሳን ክርስትያን ንኣበሃህልኡ ከምዚ ኢሎም መለስሉ “ናይ ሓደ ሰብ ዕድመ 
ሰብዓ እንተ በዝሐ ድማ ሰማንያ እዩ። ስለዚ ነዚ ንሕና ተማቒልና ክንጾሞ ኢና” በልዎ። ብተወሳኺውን 
ኣብ ዝኸዶ ኣምላኽ ዓወት ምእንቲ ክህቦ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ክርስትያን ናይ ሰሙን ጾም ክጾሙ 
ኣወጁ። ድሕሪ ናይ ሰሙን ጾም ንጉሥ ሕርቃል ናብ ፋርስ ዘሚቱ መስቀል ክርስቶስ ካብ ኢዶም 
መንዚዑ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝምለስ ገበረ። መዘከርታ ምእንቲ ክኸውን ድማ ነዚ ናይ ሰሙን ጾም ኣብ 
ቀኖና የእቲዮም ከም ዝጽወም ገበርዎ።  

እዚ ጾም ናይ ዓቢይ ጾም ከም መጀመሪ ኮይኑ ከም ዝጽወም ዝተገብረሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? 
v ዕላሙኡ ንናይ ጎይታ መስቀል ንምምላስ ስለ ዝነበረ ምስ ናይ ጎይታ ጾም ክጽወም ዝተመርጸ ኮይኑ ስለ 
ዝተረኽበ 
v ብኣጋንንቲ ዝተመሰሉ ሠራዊት ፋርስ ብኃይሊ ናይ ሓደ ሰሙን ጾም ተባሪኹ ዝኸደ ንጉሥ ጸላእቱ 
ዝሰዓረሉ ስለ ዝነበረ። ናይቲ ዓቢይ ናይ ውግእ ጾም ቅድሚ ምእታውና ንርእስና ብጾም ኣዳሊና 
ንምእታው ተባሂሉ ምስ ጾም ኣርብዓ ከም ዝጽወም ተጌሩ። 
v እቲ ዝተጾመሉ ዘመን ምስ ናይ ጎይታ ጾም ዝቀራረብ ስለ ዝነበረ ናብቲ ዝቐረብ እንተ ተሓዊሱ 
መዘከርቱኡ ክሰማማዕ ይኽእል እዩ ካብ ምባል 
v ንዘመናት ተሰዊሩ ዝነበረ መስቀለ ክርስቶስ ዝተረኽበሉ ወርሒ መጋቢት ኣብ ጾመ ኣርብዓ ስለ 
ዝኾነ፣ሕጂ ውን እንደገና ተማሪኹ ዝተመልሰሉ ምስቲ ጥንተ ታሪኹ እንተ ተጸንበረ ይምረጽ ካብ ምባል 
ምስ ጾመ ኣርብዓ ከም ዝጽወም ተጌሩ።  
ብዙሓት ሰባት ብግጉይ ዝኾነ መረዳእታ ንንጉሥ እትጽወም ጾም ኢሎም ይትርጉምዋ እዮም። እንተ ኾነ 
ግን ካብቲ ኣበሃህልኦም ንላዕሊ ምሥጢር ዝሓዘ ከም ዝኾነ ክፈልጡ ይግባእ። ምኽንያቱ ዕላማ ናይቲ 
ጾም ዓወት ንዝተረኽበሉ ጾም ምጻም ናይ ቤተክርስትያን ልማድ ስለ ዝኾነ፣ ከም ዝኾነ ናይቲ ታሪኽ 
ትርጉም ክርድእዎ ይግባእ። ርግጽ እዩ ሕርቃል በዓል ውዕለታ ስለ ዝኾነ ንዝኽሮ ኢና ግን ምእንትኡ 
ኢልና ኣይንጾሞን ኢና። ምእንቲ ንጉሥ ምጻም መንፈሳዊ ግቡእና እኳ እንተ ኾነ ንዘይኮነ ነገር ትርጉሙ 
ከም ዝስሕት ምግባር ግን ቅኑዕ ኣይኮነን። 

ጾመ ሕርቃል አምብአር አብ አምላኽ ክንምለስ ምእንቲ ክሕግዘና ዝተሰርዐ እዩ። ሎሚ አምላኽ ብምሉእ 
ልብኹም አባይ ተመለሱ ይብለና አሎ። እዚ ነቲ ቀንዲ ዓላማ ጾምና ገሊጹ የቐምጦ። አብ ዝተፈላለየ 
ባህልታት ንስሓኦም ዝገልጽ ዝተፈላለየ ነገራት ይገብሩ። አብ ላቲናዊ ስርዓት ዝኽተሉ ጾም ሮቡዕ 
ይጅመር አብ ግንባሮም ሓሙኽሽቲ ብምልክት መስቀል ብምግባር ይጅምርዎ። እዚ አብ አምላኽ 
ብምሉእ ልቦም ክምለሱ ከምዘለዎም ዘዘኻክር እዩ። አብ ብሉይ ኪዳን ሓምኹሽቲ ናይ ንስሓ ጣዕሳን አብ 
አምላኽ ክትምለስ ኢልካ እትገብሮ እዩ። ሰብ ንነዌ ብስብከት ዮናስ ነብይ ምስ ሰምዑ ነቲ ናይ አምላኽ 
መልእኽቲ አመንዎ ኵሉ ኺጸውም ድማ አወጁ ከም ዝተጣዕሱ ምእንቲ ኸርእዩ ኸአ ኻብ ዓበይቶም ክሳዕ 
ናእሽቶም ወጮ ተኸድኑ አብ ሓምኹሽቲ ተቐመጡ (ዮናስ 3፡5-7)።  

አብ ስርዓት ልጡርግያና ወላ እኳ ሓምዅሽቲ አብ ግንባርና አይንግበር ጽኑዕ አገባብራ ጾም አሎና። ካብ 
ፍርቂ ለይቲ ንድሓር ክሳብ ስዓት 3፡ ድ.ቀ. ዝኾነ መግቢ አይብላዕን። ፍሉይ ጸሎታት ደርሆ ነቆ 
ተንሲእካ ዝድገመ ጸሎተ ሰዓታት፥ ምሸት ምሸት ፍኖተ መስቀል (እዚ ግን ናይ ላቲናዊ ስርዓት እዩ ግን 
መንፈሳዊ ጥቅሙን ብሚስዮናውያን ዝተአታተወ ስለ ዝኾነ ህዝብና ንዓመታት ስለ ዝተጠቕሞ ዳርጋ ከም 



ናቱ ገሩ እዩ ዝርእዮ ስለዚ ክንጥቀመሉ ጽቡቅ እዩ)፥ አብ ጊዜ ጾም ሰንበት ሰንበትን ከምኡ ዜማን ፍሉይ 
እዩ ዳርጋ ኩሉ ግእዝ ዜማ እዩ ዝግበር፥ ምሉእ ጾም ፵ ካብ ዝኾነ ጥልላት ክልኩል እዩ። ከምኡ ግላዊ 
ተጋድሎ፥ ንድኻታት ብፍሉይ ምሕጋዝ፥ ንዝተባእሱ ምዕራቕ፥ አብ ጊዜ ጾም ፵ ዝኾነ ውራይ 
አይግበርን፥ ጓይላን ሳዕስዒትን ደው ይብል. . . . ብሓቂ ክንርእዮ ከሎና ጾም ፵ ንኹልና አብ አምላኽ 
ክንምለስ ዝሕግዘና እዋን እዩ።    

መሬት ከም ዝኾንካ ዘክር፥ እዚ ሓቂ እዚ ንብዙሓት ክንቅበሎ ይኸብደና ምኽንያቱ ብአንነት ዝተነፍሐ 
ጠባይና፥ ትዕቢትና፥ ጭካኔና ነዘን ቃላት ክሰምዕ ክቕበል አይክእልን እዩ። ዝበዝሐ ጊዜናን አብ ሕማቕ 
ኢና እንሕልፎ በዚ እነረጋግጾ ኸአ ንሕና መሬት ከም ዝኾና ናብ መሬት ክመ እንምለስ እዩ። ሰባት ክሳብ 
ክንደይ ምሃዝቲ፥ በላሓት፥ ክንደይ ሓያላት ከምዝኾነ፥ ክሳብ ክንደይ ውሩያት ከምዝኾኑ፥ ክሳብ ክንደይ 
ሃብታማት፥ ክሳብ ክንደይ ብርቱዓት ከምዝኾኑ  ክርእዩ እዮም ዝደልዩ። ሎሚ ቤተ ክርስትያን ብዛዕባ 
እዚ ኹሉ ረስዓዮ “መሬት ከምዝኾንካ ዘክር” ትብለና።  

አብ ጊዜ ጾም ፵ እንገብሮም ተጋድሎ ወይ ናይ ንስሓ ምልክታት ኩሎም ንፍሉይ ተዘክሮ እዩ። 
ምናልባት ብቐሊል ክቕየሩ ዝኽእሉ ክኾኑ ይክአል እንተ ኾነ እቲ ውሽጣዊ ትርጉሞም አብ ውሽጥና 
ፍሉይ ለውጥን ተሓድሶን ከምጽእ አለዎ። ሰብ መሬት ሓመድ ከምዝኾነ ክዝክር እንከሎ ትሕቱ እዩ 
ዝገብሮ ንዝሓለፈ ንዘሎን ንዝመጽእን ብድሆታትን ሓቅን ሕይወት ክርኢ ይኽእል።  

ጾም ፵ መዘኣኸሪ ናይ ዝሓለፈ ሕይወትናን ብሓጺሩ ተፈጥሮናን እዩ። ዘፍጥረት እግዚአብሔር ንሰብ ካብ 
መሬት  ከም ዝፈጠሮ ይነግረና። እግዚአብሔር ሕይወት እንተ ዘይህበና ሕይወት ክህልወና አይምኽአለን። 
አብዚ እዩ ሕይወትና ብዙሕ ዋጋ ከይሃብናዮ ከይንነብር ዘዘኣኽረና ነገር እዩ። ብዙሓት አብ ዙርያና 
ዝነነብሩ ሰባት ዋናታት ሕይወቶም ባዕሎም ከምዝኾኑ ገርካ ምርአይ ግጉይ እዩ። ዋና ሕይወት አምላኽ 
እዩ። ብሕይወት ዘሎና እግዚአብሔር ስለ ዝፈጠረና እዩ። በዚ ምኽንያት ንሕይወትና ከምቲ 
እግዚአብሔር ክፈጦ እንከሎ ዝገበረሉ መደብ ገርና ክንሕልዎን ክንከናኸኖን ክንመርሖን  ዝልዓለ 
ሓላፍነት አሎና እምበር ከምድላይና እንገብሮ አይኮነን። ስለዚ በቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ሕይወት 
አመስገንቲ ክንከውን አሎና።  

መሬት ኢኻ አብ መሬት ክትምለስ ኢኻ ክብለና እንከሎ መጻኢና ዘዘኻኽር እዩ። መወቲ ከምዝኾና 
ዘዘኻኽር፥ ምድራዊ ሥጋና አብ መሬት ክምለስ እዩ። እታ ዘይትመውት ነፍሲ አብ ቅድሚ አምላኽ ደው 
ኢላ ክትፍረድ እያ። ነዚ ሓቂ ስለ እንዝንግ?ዕን እንርስዕን አብ ዝተፈላለየ ኃጢአት ንወድቕ እዚ ኸአ 
ተግባራትና ሳዕበን ከምዘለዎ ክንሓስብ አሎና። ብኃጢአትና ክንፍረድ ኢና።  

ሕይወት ሓጺር እዩ ነዚ ተዋሂብናዮ ዘሎና ሕይወት ጽቡቕ ገርና ክንሕልዎን ክንከናኸኖን አሎና፥ ከምቲ 
አምላኽ ዝደልዮ ትእዛዛቱ እናሓሎና ክንጉዓዝ አሎና።  

መሬት ኢኻ አብ መሬት ክትምለስ ኢኻ ዝብል መዘኻኸሪ አብዚ ዘሎናዮ ሕይወት አብ ኃጢአት 
ከይንቀድቕ ወይ ብኃጢአት ከይንመልእ ምንጥንቀቕ አሎና። እዚ እዋን ጾም ነቲ አብ ውሽጥና ዘሎ አነ 
ዝብል ስምዒትን ካልእ ክፍአትን እነሸንፈሉን እንነጽሓሉን ብዝያዳ ኸአ ኢሚንት ከምዝኾና እንቅበለሎ 
ቅዱስ እውና እዩ። ዳዊት ንጉሥ አብ መዝ 39፡5 አብቲ እምንቲ ከምዝኾነ ከስተንትን እንከሎ  “ኦ 
ጎይታይ ዕድመይ አብ ቅድመኻ ከም ምናምን እዩ” ይብል። ካብ ዝኾነ ነገር አይተፈጠርናን እዚ ድሩትን 
ውሱንን ሕይወትና ምስቲ ከአል ኩሉ አምላኽ ክነወዳድሮ ኸሎና ወላ ሓንቲ አይ ኮነናን ኢሚንት ኢና። 
ብሓቂ ክንርእዮ ከሎና እዚ ሰብ አብ መራኸቢ ብዙኃን ከምኡ አብ ዝተፈላለየ ዝግለጽ ምስቲ ናይ 
አምላኽ ክርአ ኢንከሎ ወላ ሃንቲ ቍጽሪ የብሉን።  



ግን ኢሚንቲ ምዃና ጽቡቕ ነገር እዩ ምኽንያቱ ክነስተንትን ይሕግዘና፥ ነቲ ቅ. ዮሓንስ መጥምቕ ዝበሎ 
“አነ ክትሕት ንሱ ክልዕል ይግባእ“ (ዮሓ 3፡30-31) ዝበሎ መሰረት ገርና ክርስቶስ ክዓቢ ክኸብር 
ይግባእ። ኩሉ አብ ጊዜ ጾም እንገብሮ ምልክታት ወይ ተግባራት አብ መጨረሻ ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ። 
አብዚ ቅዱስ እዋን ጾም ትሕትና ክንለብስ ከሎና ብዝያዳ ንክርስቶስ ኢና እንመስሎ፥ እዚ ኸአ እዩ ዓላማ 
ጾም። ምሕረትና ምንጻሕን ኃጢአትና ንደሊ እዚ ኸአ ንክርስቶስ ምእንቲ ክመስሎ እዩ። ካብ ኩሉ ኮንቱ 
ዝኾነ ምድራዊ  ነገራት ንርሕቅ ምእንቲ ምንታይ ንክርስቶስ ምእንቲ ክንመስሎ። ክርስቶስ አባና ክልዕል 
ንሕና ክንትሕት ይግባእ። አምላኽ ካብ ዝፈጠሮ ወላ ንሓደ አይጸልእን እዩ፥ ድሕነትና እዩ ዝደሊ።  

ስለዚ መሬት ከምዝኾንካ ዘክር አብ መሬት ከአ ክትምለስ ኢኻ።  

ቅዱስ ጾም ክንገብር ንፈቃር መድሕና ንለምኖ። ብርግጽ እዋና ንጸሎት ንአስተንትኖ ዝዕድም አይ ኮነን 
ዘሎ እሞ ካልእ ሓጋዚ የብልናን አብኡ ንመለሲ ነዚ ድንግርግር ዝበለ ጉዕዞ ሕይወት አብ ንቡር ክምለስ 
ጸሎት ነዘውትር። እዚ ብፎምን ብጸሎትን እዩ ዝቕየር እሞ ንጸሊ ንጹም። ሽዑ ምሕረት አምላኽ ክንርኢ 
ኢና። 

ብሩኽ ጾም ፵ ይግበረልና። 

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ 


