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ምሕረትን ውርዯትን 

ር.ሉ.ጳ. ፍራንቸስኮስ 
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              ትርጐም፡ ኣባ     ግርማይ     ኣብርሃ     ዖማኅበረ ሲታውያን  

 

 ናይ ር.ሉ.ጳ. ፍራንቸስኮስ ሓዋርያዊ መሌእኽቲ  

“ምሕረትን  ውርዯትን”   2016 

መግሇጺ  

ብ22 ኅዲር 2016 ዒ.ም.ፈ. ኣብ ናይ ቅዴስት መንበር 

ቤትጽሕፈት ዚናን ሓበሬታን፣ እቶም ናይ ሓዴሽ ስብከተ 

ወንጌሌ ሓሊፊ ዛኾኑ ሉቀጳጳሳት ሪኖ ፊሲኬሊ፡ ናይ’ቲ ፍለይ 

ኢዮቤሌ ዒመት ምሕረት ምዛዙሙ እንኪገሌጹ፣ “ ምሕረትን 

ውርዯትን” እትብሌ ናይ ር.ሉ.ጳ. ሓዋርያዊት መሌእኽቲውን 

ብወግዑ ምውጻኣ ዛአወጁለ ፍጻሜ ነበረ። እዙ ናብ መሊእ 

ቤተክርስትያን ዛተሊእከት  ሓዋርያዊት መሌእኽቲ፣ ዔሊማኣ 

ኣብ’ዘ ፍለይ ዒመት ኢዮቤሌ  ቤተክርስትያን ንዖስተማቐ 

ረቶን ዖሕሇፈቶን መንፈሳዊ ሃሇዋት ንኽትቅጽል ምትብባዔ 

እዩ።  

ቫቲካን  22 - ኅዲር - 2016  
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ንኹልም’ቶም ነዙ ሓዋርያዊት መሌእኽቲ ዚንብቡ                                 
ምሕረትን ሰሊምን ይኹን። 

 

  “ምሕረትን ውርዯትን” ዘብሌ 

ሓረግ ቅደስ አጎስጢኖስ ንናይ ወንጌሌ ዙንታ፣ ማሇት  
ኢየሱስን  እታ ዖማዊት ሰበይትን ንዛተራኸቡለ (ዮሓ. 8፡1-
11) ኣመሌኪቱ ዘጥቀመለ እዩ። ዒሚቝ   ምሥጢር ፍቕሪ 
ኣምሊኽ ነቲ ኃጢአተይና ውሽጡ አንጉዐ አትዩ ኪትንክፎ 
ከል “ክሌቲኣቶም ጥራሕ፣ ማሇት ምሕረትን ውርዯትን” 
(ምሕረተይናን እታ ውርዯተይናን) በይኖም ተረፉ” (1) 
ንዘብሌ፣ ካብ’ዘ ናይ ቅደስ አጎስጢኖስ ሓረግ  ሕሌፊ 
አዔሚቑን ኣጸባቢቑን ዘገሌጾ የሌቦን። ኣብ’ዘ ወንጌሊዊ 
ዙንታ ከመይ ዛበሇ ዒቢይ ምሕረትን መሇኮታዊ ርትዔን እሞ 
ዖይተገሌጸ!! ትምህርቱ ዴማ ንምዛዙም’ዘ ፍለይ ዒመት 
ኢዮቤሌ ምሕረት ጥራሕ ዖይኮነስ፣ ነቲ ንሓዋሩ ክንክተል 
ዖልና መንገዱ ዚብርሃሌና እዩ። 

 
 

መግሇጺ ትርጐም ኣርእስቲ  

ዘብሌ ናይ ቅደስ 
ኣጏስጢኖስ ኣበሃህሊ፣ ብቐጥታ ኪትርጏም ከል፣ 
“ምሕረትን እታ ውርዯተይናን” (ምሕረት ኣምሊኽን እታ 
ውርዯተይና ሰበይትን) ዘብሌ ሓሳብ’ዩ  ዚንጸባርቕ፣ “ምሕረትን 
ውርዯትን” ብዘብሌ ኣርእስቲ ዛተካእናዮ፣ ምእንቲ 
ኪሓጽርን፣ ቃሊቱ ከኣ ምእንቲ ኪሰማማዔን ኢሌና ኢና። 

“ተርሚ” 
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“ኣቲ ሰበይቲ እቶም ከሰስትኺ ዯኣ ኣበይ ኣሇዉ?                                                 
ወሊ ሓዯ’ ዛፈረዯኪ የሌቦን?                                                                      

በሉ ኣነ’ውን አይፈርዯክን እየ፣                                                                 
ኪዱ’ሞ ዯጊም አይትበዴሉ”፣  

(ዮሓ.8፡10-11)። 
 
  
 
 

፣  
“ምሕረትን እታ ውርዯተይናን”  
(ምሕረት  ኣምሊኽን   እታ ውርዯተይና ሰበይትን)   
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1. እዘ ናይ ወንጌሌ ዙንታ፡ ነቲ በዘ ቅደስ ዒመት ኢዮቤሌ 

ዖኽበርናዮን ዛዖከርናዮን፣ ኣብ ማኅበራት ክርስትናና ዛነበርናዮን ምሕረት 

ኣምሊኽ ዛዒዖዜ እዋን፡ ምሌክትን ትእምርትን ኮይኑ ከገሌግሌ ዘኽእሌ እዩ። 

ምሕረት ኣምሊኽ ኣብ ሕይወት ቤተክርስትያን፡ ሓዯ መንም ተዯራቢ ነገር 

ዖይኮነስ፡ ዛዒመን ዛረቐቐን ሓቅታት ወንጌሌ ዘግሇጸለን፡ ግሁዴን 

ጭቡጥን ዛኾነለ ነቲ ህሊዌኣ ብቐንደ ዘትንክፍ እዩ። ኵለ ነገር ብምሕረት 

ይግሇጽ፡ ኵለ ኸኣ በቲ ምሕረት ዛዒዖዜ ፍቕሪ እግዘኣብሔር-ኣቦ ይረጋገጽ።  

ሓዯ መዒሌቲ ሓንቲ ሰበይትን ኢየሱስን ተራኺቦም። እዙ ሰበይቲ 

ፍሌጥቲ ዖማዊት ብምዃና ብዒይኒ-ሕጊ (ሙሴ) ብዲርባ-እምኒ ክትቅተሌ 

ዖሇዋ እያ። እቲ ኣብ ቅዴሜኣ ዖል ኢየሱስ ዴማ በቲ ስብከቱን፡ በቲ ክሳብ 

መስቀሌ ዖብጽሐ ኵሇንተናዊ ወፈያ-ሕይወቱን አቢለ፣ ንሕጊ ሙሴ ናብ’ቲ 

ቅኑዔን ግቡእን መሠረታዊ ዔሊማኡ ዛመሇሶ እዩ። ኣብ’ዘ እቲ ቐንዱ ኮይኑ 

ዘረአ ጉዲይ፣ እቲ ሕጊ ወይ ዴማ ሕጋዊ ፍትሒ ዖይኮነስ፡ እቲ ፍቕሪ ኣምሊኽ 

እዩ። እዘ ፍቕሪ ኣምሊኽ ዴማ’ዩ ናብ ውሽጢ መዒሙቕ ሌቢ ነፍስወከፍ 

ሰብ ሰርሲሩ ብምእታው፡ ኣብ’ቲ መዒሙቕ ተሰዊሩ ወይስ ተሰቲሩ ንዖል 

ባህግታት ኪርኢ ዘኽእሌ። ሌዔሉ ኵለ ቀዲምነት ኪወሃቦ ዖሇዎ ፍቕሪ 

ኣምሊኽ እዩ። እዘ ናይ ወንጌሌ ዙንታ ዴማ ኃጢኣትን ፍርዴን ብሕቱ 

ዘራኸበለ ዖይኮነስ፣ እታ ኃጢኣተይናን እቲ መዴኃኒኣን ፊት ንፊት ዛተጋጠ 

ሙለ እዩ። ኢየሱስ ነታ ሰበይቲ ዒይን-ዒይና ጠሚቱ፣ ነቲ ኣብ ሌባ ዖል 

ዘርዲእን ዘምሕራን፣ ሓራ ዖውጸኣን ንምርካብ ዛነበራ ባህጊ ከንብቦ ዛኸኣሇ 

እዩ። እቲ ናይ ኃጢኣት ውርዯት በቲ ናይ ፍቕሪ ምሕረት ተጏሌቢቡ ወይ 

ተኸዱኑ ንረኽቦ። ኣብ’ዘ እምበኣር እቲ ናይ ኢየሱስ ፍርዱ ወይ ውሳኔ 

ንሃሇዋት’ታ ኃጢኣተይና ብዖርእዮ ምሕረትን ርኅራኄን ዛተመሌአ ኮይኑ 

ይርከብ።  

ነቶም ኪፈርዴዋ ዛሓሰቡን፣ ንሞት ኪዅንንዋ ዛመዯቡን ከኣ፡ 

ኢየሱስ በቲ ነዊሕ ስቕታኡ እዩ ዛመሇሸልም። ዔሊማኡ ዴማ ኣብ ሕሉና’ታ 
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ሰበይቲ ጥራሕ ዖይኮነስ፡ ኣብ ሕሉና’ቶም ከሰስታ’ውን ከይተረፈ፡ ዴምጺ 

ኣምሊኽ ንኺስማዔ ዔዴሌ ንምሃብ እዩ፣ እቶም ከሰስታ እምበኣር ኣእማኖም 

ብምዴርባይ፣ ሓዯ ብሓዯ ካብ’ቲ ፍጻሜ ኪወጽኡ ተረኽቡ (ዮሓ. 8.9 ረአ)። 

ዴሕር’ዘ ኢየሱስ፡ “ኣቲ ሰበይቲ እቶም ከሰስትኺ ዯኣ ኣበይ ኣሇዉ? ወሊ 

ሓዯ’ ዛፈረዯኪ የሌቦን? በሉ ኣነ’ውን አይፈርዯክን እየ፣ ኪዱ’ሞ ዯጊም 

አይትበዴሉ”፣  በሊ  (ዮሓ.8፡10-11)።  እዙ ሰበይቲ ንመጻኢኣ ብተስፋ ክትጥምትን፣ 

ኣብ ሕይወት ከኣ ሓዴሽ ምጅማር ንኽትገብርን ኢየሱስ ኪሕግዙ ይረአ። ካብ 

ሕጂ ንዯሓር እንተዯኣ ዯሌያ “ብፍቕሪ ክትነብር” (ኤፌ. 5፡2) ትኽእሌ እያ። 

ዯጊም ሌብሲ ምሕረት ስሇዛተኸዴነት፣ እቲ ዛንባላ ኃጢኣት’ ፈጺሙ 

እንተዖይሇቐቐ፣ ዯጊም በቲ ንቕዴሚት ንኽትጥምትን፡ ብፍለይ አገባብ 

ንኽትነብርን ዖኽእሊ ፍቕሪ፣ ነቲ ዛንባላ ኃጢኣት ከተሸንፎ ትኽእሌ እያ።  

2.  ነዘ ነገር’ዘ ኢየሱስ ኣብ ካሌእ ኵነታት’ውን ኣነጺሩ አብሪህዎ እዩ፣ 

እዘ ኸኣ ኣብ’ቲ ቤት ሓዯ ፈሪሳዊ ንዴራር ኣብ ዛተዒዯመለ፣ (ለቃ.7፡36-

50) ብዅለ ፍሌጥቲ ዛነበረት ኃጢኣተይና ሰበይቲ ናብኡ ቐሪባ፡ ኣብ ዛተረ 

ኽበትለ እዩ። ኣብ ኣእጋሩ ጥዐም ዛመኣዙኡ ሽታ እናፍሰሰት፣ ብንብዒታ 

ሓጸበቶ፣ ብጸጕራ’ውን ዯረዖትለ (ለቃ.7፡37-38)። በዘ ኣገባብ’ዘ ንዛተዒንቀፈ 

ፈሪሳዊ ኢየሱስ ዛሃቦ ምሊሽ፣ “ብሕ ስሇዖፍቀረት ነኣኣ ብሕ ተሓዱጉሊ፣ 

እቲ ሒዯት ዘሕዯገለ ግና ሒዯት’ዩ ዚፍቅር”(ለቃ. 7፡47) ዘብሌ እዩ።  

ኢየሱስ በቲ መሊእ ሕይወቱን ተግባራቱን ኪገሌጾ ዛዯሇየ፣ ናይ 

እግዘኣብሔር-ኣቦ ፍቕሪ ርኡይ ምሌክቱ፡ ሕዴገት-ኃጢኣት ምዃኑ እዩ። 

ነፍስወከፍ ናይ ወንጌሌ ገጽ’ውን፣ በዘ ክሳብ ሕዴገት-ኃጢኣት ምግባር 

ብዚስገዴዴ ፍቕሪ ዛተመሌአ እዩ። ኣብ’ቲ መወዲእታ ሰዒት ምዴራዊ 

ሕይወቱ’ውን እንተኾነ፣ ኣብ መስቀሌ ኣብ ዛተሸንከረለ ህሞት ከይተረፈ፣ 

ኢየሱስ ነተን “ኦ ! ኣቦይ ዘገብርዎ አይፈሌጡን’ዮም’ሞ ሕዯገልም” (ለቃ. 

23፡34) ዘብሊ ቃሊት-ሕዴገት’ዩ ከዴምጽ ዛተሰምዏ።  
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ሓዯ ምስኪን ተነሳሒ ኃጢኣተይና፣ ናብ ቅዴሚ ምሕረት ኣምሊኽ 

ዖቕርቦ ካብ ዖበሇ ዅለ፣ ኣብ ምሕረቱን ሕዴገቱን ዖይሕቇፍ ፈጺሙ 

የሌቦን። በዘ ምኽንያት’ዘ ዴማ ንሕዴገት ኃጢኣት ውዔሉ ወይ ቅዴመ ኵነት 

ኪገብረለ መሰሌ ዛተዋህቦ የሇን። ምሕረት ወትሩ ናይ’ቲ ሰማያዊ ኣቦና 

ብኸምኡ ዘወሃብ ጸጋ እዩ፣ ብዖይ ዛኾነ ይኹን ውዔሉ፡ ብዖይ ዛኾነ ይኹን 

ሞያ ዘወሃብ፡ ናይ ፍቕሪ ኣምሊኽ ተግባር (ውጽኢት) እዩ። ምእንት’ዘ ኸኣ 

ነቲ ብናይ ፍቕሪ ምለእ ናጽነት፣ ናብ ሕይወት ነፍስወከፍ ሰብ ኪኣቱ 

ዛፈቐዯ ክንቃወሞ ዒቕሚ የብሌናን።  

  ምሕረት ማሇት’ምበኣር፡ እዘ ርኡይን ትሑዛን ናይ ፍቕሪ ተግባር 

(ስራሕ) ኮይኑ ብሕዴገት (ኃጢኣት) ገቢሩ ንሕይወትና ዘሌውጥን ዚሓዴስን 

እዩ። በዘ ዒይነት’ዘ ከኣ መሇኮታዊ ምሥጢረ ምሕረት ኪግሇጽ ይርከብ። 

ኣምሊኽ መሓሪ እዩ (ዖፀ. 34፡6 ረአ)፣ ምሕረቱ ከኣ ንዖሇዒሇም እዩ።(መዛ. 

136 ረአ)። ነቶም ኣብኡ ዘእመኑን ዘጽግዐን ንውለዴ-ወሇድ ናብኡ 

ይጥርንፎም፣  ኣብ’ታ ሕይወቱ ብቐንዲ ኣሳቲፉ ዴማ፣ ንሕይወቶም ብሡረ 

መሠረታ ኪሌውጣ ይርከብ።  

3. ኣብ ሌብ’ዖን ክሌተ ኣንስቲ ከመይ ዛበሇ ሐጏስ ኮን ጏስጐሱ 

ይኸውን ?  እቲ ዛረኸብኦ ሕዴገት ኃጢኣት፣ ኣብ መወዲእታኡስ ሓራ ከም 

ዛኾና ገቢሩ፣ ቅዴሚኡ ብዖይተራእየ አገባብ፡ ብሓጏስ ኪመሌአን ተረኺቡ። 

እቲ ናይ ውርዯትን ሕፍረትን ንብዒትን ሥቓይን፡ ናብ ፍሽኽታ ይሌወጥ፣ 

ከም ዛተፈቕረ ናይ ዘፈሌጥን ዘስምዕን ሰብ ፍሽኽታ እዩ። ሌባትና ንናይ’ታ 

ሓዲስ ሕይወት ተስፋ ርሑው ስሇዛኾነ፣ ምሕረት ማሇት ታሕስ ዖፈሌፍሌ 

እዩ። እቲ ካብ ሕዴገት-ኃጢኣት ዘርከብ ሓጏስ፡ ኪግሇጽ ዖይከኣሌ እዩ። 

ግና ኸኣ ነዘ ሕዴገት ኃጢኣት ከነስተማቕር ከልና፣ ኣብ ርያና ዖንጸባርቕ 

ጕዲይ እዩ። መበቇለ ዴማ ኣምሊኽ ነኣና ኪረክብ ኣብ ዘመጽኣለ፣ ኣብ’ቲ 

ፍቕሪ እዩ፣ ንሕና’ውን ብወገንና መጋበሪ ምሕረቱ ምእንቲ ኽንከውን፣ ነቲ 

ከቢቡና ዖል ናይ ኣንነትን፡ ነኣይ ይጥዒመንን ዘብሌ መንዯቕ ኣፍሪሱ ናባና 

ዘመጽእ ፍቕሪ እዩ።  
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በዘ ዛመጽአስ፡ እቲ ኣብ ሓዯ ናይ ጥንቲ ክርስትያናዊ ጽሑፍ፣ 

ዘርከብ ናይ ምጽንናዔ ቃሊት፣ ኣዛዩ ፍለይ ትርጕም ዛሓዖ ኮይኑ ይርከብ። 

“ነቲ ወትሩ ምስ ኣምሊኽ ዘኸይዴን ዘሰማማዔን ሓጏስ ዯኣ ሌበሱ፣ በኣኡ 

እውን ተሓጏሱ፡ ነቶም ዛተሓጏሱ ኵልም ሠናይ ዖበሇ ግበሩ፣ ሠናይ ዖበሇ 
ሕሰቡ፣ ንሓዖን ወግደ፣ እቶም ሓዖን ዖሌግሱን ታሕስ ዘሇብሱን ኵልም፣ 
ኣብ ኣምሊኽ ሕያዋን ኪኾኑ እዮም”። ምሕረት ምስትምቓርን ኣብ ምሕረት 

ምንባርን ታሕስ’ዩ ዚምጽእ። እዘ ከም’ዘ ዛበሇ ሓጏስ’ምበኣር በቲ ፈተናን 

ሰሃሮን ዘኣክሌ፣ ካባና ፈጺሙ ከም ዖይውሰዴ ንግበር። ኣብ ሌባትና ንወትሩ 

ሡር ሰዱደ ከምዘነብር ብምግባር፣ ንተግባራት ዔሇታዊ ሕይወትና ብህዴኣትን 

ቅሳነትን ንምፍጻም ዖኽእሇና ይኹን።  

ኣብ’ዘ ቴክኖልጂ ዛዒብሇሇለ መዯብ ሓሳባትን ሥነ ሕይወትን፣ 

ህን ተነጽልን ኣዛዩ ይገንን እዩ ዖል፣ ኣውራ ኸኣ ኣብ መንጎ መንእሰያት 

ዖጋጥም ተርእዮ እዩ። እቲ መጻኢ እዋን ዴማ ርግኣት ናይ ዖይብለ፡ ናይ 

ዖይርግጽነት ግዲይ ዘኸውን ይመስሌ። እዘ ብወገኑ ጭንቀትን ጸቕጥን፣ 

ሓዖንን ምስሌካይን ኣምጺኡ፣ በብቝሩብ ናብ ቀቢጸ-ተስፋ ይወስዴ። ነቲ 

ጸጸኒሑ ዘቀሊቐሇና፣ ብሰብ-ሰርሖ ምዴራዊ ገነት ኣቢለ ቀሉሌን ቅሌጡፍን 

ሓጏስ ዘመባጻዒሌና ሓሳዊ ተስፋ፣ ካባና ከነወግዴ እንተዯኣ ዯሉና፣ ናይ’ታ 

ሓቀይና ተስፋን ሓጏስን መሰኻኽር የዴሌዩና። ልሚ ብሓት ሰባት ዘነብ 

ርዎ ዖሇዉ ዒሚቘ ስምዑት-ባድነት (emptiness) ኪሰዒርን ኪስገርን ዘኽ 

እሌ፣ በቲ ኣብ ሌባትና ዛሓዯረ ተስፋን፡ በቲ ንሱ ዘህቦ ሓጏስን እዩ። 

ብምሕረት-ኣምሊኽ ካብ ዛተተንከፈ ሌቢ ዘወጽእ ሐጏስ ከም ዖል ክንፈ 

ሌጥን ክንቅበሌን የዴሉ። እምበኣርከስ “ዅለ ጊዚ ብጏይታ ተሓጏሱ!” 

(ፊሌጵ.4፡4፣ 1ተሰ.5፡16) ንዘብሌ ቃሊት ሓዋርያ ወትሩ ንዖክሮ።  

4. ጽዐቕን ምዔሩግን ዛኾነ ዒመት ኢዮቤሌ ኣኽቢርና ዖኪርና፣ ጸጋ 

ምሕረቱ’ውን ብብዛሒ ተዒዱሌና። ናይ ጏይታ ምሕረቱን ሕያውነቱን ዴማ 

ከም ሓዯ ብርቱዔ ህቦብሊ ንፋስ ኣብ መሊእ ዒሇም ነፊሱሌና። ነፍስወከፍና 
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ዴማ ነዘ ፍቕሪ ዛዒዖዜ ቇሊሕታ-ኣምሊኽ ብሰፊሑ ስሇዖስተማቐርና፣ 

ንሕይወትና ዘሌውጥ ብምዃኑ ከይተተንከፍና ክንተርፍ ዖይከኣሌ እዩ።  

ሌዔሉ ዅለ ዴማ ንጏይታ ከነመስግን “ኦ! እግዘኣብሔር ንምዴርኻ 
ምሕረት ገበርካሊ፣ ኣበሳ ሕዛብኻ ሓዯግካ፣ ንብዖል ኃጢኣቶም ከኣ ይቕረ 
በሌካ” (መዛ. 85፡1-2) እናበሌና ክንውዴሶ ግቡእ እዩ። ሌክዔ ንሱ እዩ። ነቲ 

ዅለ ኣበሳና፣ ኣምሊኽ ኣብ ትሕቲ እግሩ ረጊጹ፣ ኵለ ኃጣውእና ናብ 

መዒሙቕ ባሕሪ ዛዯርበየሌና እዩ። (ሚክ.7፡19) ፈጺሙ’ውን ኣይዛክሮን፣ 

ከመይሲ ንዴሕሪት ዴርብይ አቢለ ገዱፍዎ፣ ዛባኑ ሂብዎ እዩ። (ኢሳ.38፡17 

ረአ) ሌክዔ ከም’ቲ ምብራቕ ካብ ምዔራብ ዘርሕቆ፣ ከምኡ ከኣ ነቲ ኣበሳና 

ካባና ፈጺሙ ኣርሒቕዎ እዩ። (መዛ. 103፡12)  

  ኣብ’ዘ ቅደስ ዒመት ቤተክርስትያን ንናይ እግዘኣብሔር-ኣቦ ቅርበትን 

ህሊውነትን ብፍለይ አገባብ ክትነብሮን ከተስተማቕሮን ተረኺባ እያ። በቲ 

ቅደስ መንፈሱ ኣቢለ ዛመጽአ ናይ ሕዴገት-ኃጢኣት  ህያብ  ኢየሱስ 

ክርስቶስ፣ ቤተክርስትያን ኣነጺራ ኽትጥምቶን ክትቅበልን ዖኽኣሊ እዩ። 

ጏይታ ኣብ መንጎና ንዛገበሮ ነቲ ኡነተይናን ሓዱስን ምብጻሕ ዘመሳሰሌ 

እዩ። እቲ ወሃብ ሕይወት ዛኾነ፡ ኣብ ሌዔሉ ቤተክርስትያን ዛፈሰሰ መንፈሱ 

ብሓቂ ኪርዯኣናን ኪስመዒናን ክኢለ፣ ሕጅ’ውን እቲ “መንፈስ ቅደስ 
ተቐበለ! ኃጢኣት ንዛሓዯግኩምልም ኪሕዯገልም፡ ንዖይሓዯግኩምልም 
ግና ኣይኪሕዯገልምን እዩ”፣ (ዮሓ. 20፡22-23) ዘብሌ ቃሊቱ ነቲ ተሌእኮና 

ዖነጽር እዩ። 

5.  ሕጂ ዴማ ኣብ ምዛዙም’ዘ ዒመት ኢዮቤሌ፣ ናብ’ቲ ዘመጽእ ገጽና 

እናጠመትና፣ ከመይ ቢሌና ብሓጏስ በተኣማንነት ብህንጡይነት ንሃብቲ 

ምሕረት ኣምሊኽ እናስተማቐርና፣ ብዛበሇጸ ርዴኢት ከምንቕጽሌ ክንሓስብ 

ኣልና። ማኅበራት ክርስትናና ኣብ ስራሕ ሓዱስ ስብከተወንጌሌ ንጡፋትን 

ንቑሓትን ኮይነን ኪቕጽሊ ዘኽእሊ፣ ብመጠን’ቲ ዛተጸዋዔናለ “ግብራዊ  

ዛኾነ ሇውጢ ሕይወትን”፣ በቲ ዚሓዴስ ኃይሉ ምሕረትን፣ መጠኑ 
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ብዛተዯረኸ እዩ።  ነቲ ስራሑ ኣይንዯርቶ፣ ነቲ ወግሐጸብሐ ቀጺሌና ክንከድ 

ዖልና፡ ናብ ወንጌሌ ዴሕነት ዖብጽሕ ሓዱስ መንገዱ፡ ንዘሕብረሌና መንፈስ 

ቅደስ አይነጕህዮ።  

ቅዴሚ ዅለ ነቲ ምሕረት (-ኣምሊኽ) ከነኽብር ክንዛክር ኢና 

ተጸዊዔና። ቤተክርስትያን ዴማ ናብ እግዘኣብሔር ኣምሊኽ ከም መጠን ኣቦ 

ምሕረት ክትምህሇል እንከሊ፣ ኣብ’ቲ ጸልታ መጠን ክንዯይ ሃብትን 

በረኸትን’ሞ ዖየል!! ኣብ ሉጡርጊያ’ውን ምሕረት ኣምሊኽ ዯጋጊማ እትምህ 

ሇል በይኑ ዖይኮነስ፣ ብሓቅን ኣማናዊ ብዛኾነ አገባብን ክትቕበልን 

ከተስተማቕሮን ትርከብ። ኣብ’ቲ መሥዋዔተ ቅዲሴ (ቅደስ ቍርባን) ካብ 

መፈሇምታ ክሳብ መፈጸምታኡ ምሕረት ቀጺለ ዘመሊሇስ፣ ኣብ መንጎ’ቲ 

ኣብ ጸልት ዛተጸምዯ ማኅበር ክርስትናን፣ ኣብ መንጎ ሌቢ እግዘኣብሔር-ኣቦ 

ዘመሊሇስ መዯብ’ዩ፡ እግዘኣብሔር-ኣቦ ነቲ መሓሪ ፍቕሩ ብምሃብ ዘሕጏስ 

እዩ። “ኦ ጏይታ መሓረና” ብምባሌ ንሕዴገት ኃጢኣት ዴሕሪ ተማህሉሌና፡ 

“ከኣሌኵለ እግዘኣብሔር ይምሓረና! ኃጢኣትና ይሕዯገሌና! ናብ ዖሇዒሇማዊ 

ሕይወት’ውን መሪሑ የእትወና!! ” ብዘብሌ ቃሌ ርግጽነት ይወሃበና። በዘ 

ርግጽነትን እምነትን ተመሉኣ’ምበኣር እታ ማኅበር ክርስትና፣ ብፍሊይ በታ 

ቅዴስቲ ዔሇት ትንሣኤ (ሰንበት)፣ ኣብ ርያ ህሊዌ ጏይታ ትጋባእ።  

መብዛሕትኡ እቲ ኣብ መባእታ መሥዋዔተ ቅዲሴ(ሥርዒት ሊቲን) 

ዘግበር ጸልት’ውን (Collect) ነቲ ናይ ምሕረት ዛዒበየ ህያብ ዚዙኻኽር 

እዩ። ንኣብነት’ እቲ ኣብ እዋን ጾም-፵  እነዖውትሮ ከም’ዘ ዘስዔብ 

ይብሌ። “ ኦ! ወሃብ ኩለ ምሕረትን፡ ምንጪ ሕያውነትን ዛኾንካ ኣምሊኽና!! 
ብጾምን ጸልትን ምጽዋትን ፈውሲ ኃጢኣት ዛሓበርካና ንስኻ ኢኻ፣ ሕጂ 

ዴማ ናብ’ዘ ብትሕትና እነቕርበሌካ ተኣምኖት ብምሕረት ጠምት፣ ነዜም 
ብኅሉናና ዴፍእ ኢሌና እንሌምን ዴማ፣ ብምሕረትካ ሓፍ ከም እንብሌ 
ግበረና”(4)። “ንዒሇም ክሳብ ክንዴ’ዘ ስሇዖፍቀርካዮ፡ ነቲ ብዖይካ ኃጢኣት 
ብኹለ ከማና ኮይኑ ኣብ መንጎና ኪነብር ዛዯሇኻዮ መዴኃኒት፡ ብምሕረትካ 
ሰዯዴካሌና” (5)፣ እቲ ራብዒይ ጸልት ኣኯቴተ ቍርባን’ውን ንምሕረት 
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ኣምሊኽ ዘውዴስ መዛሙር እዩ፣ “እቶም ሃሰስ ኢልም ዘዯሌዩኻ ምእንቲ 

ኪረኽቡኻ፣ ንረዴኤት ኩለ ክትብሌ ብምሕረትካ መጻእካ”። “ንዅሌና 

መሓረና”፣(6) ዘብሌ ጸልት ዴማ ኣብ ዖሇዒሇማዊ ሕይወት ሱታፌ 

ንምርካብ ካህን ዯጊሙ ከየቋረጸ ኣብ’ቲ ጸልተ ኣኯቴት ዖብጸሖ ጸልት እዩ። 

ጸልት “ኣቡነ ዖበሰማያት” ዴሕሪ ተዯጊሙ፣ እቲ ካህን“ብረዴኤት ምሕረትካ”  

እናበሇ፣ ካብ ኃጢኣት ሓራ ንኺወጽእን፡ ሰሊም ንኺጭብጥን ይምህሇሌ። 

ከም መግሇጺ ኅውነትን ሓዴሕዲዊ ፍቕርን፡ ብመንጽር ዛተቐበሌናዮ 

ምሕረት ተሰኒና፣ ነቲ ምሌክት “ሰሊም ምብህሃሌ” ቅዴሚ ምፍጻምና፡ እቲ 

ካህን “ንእምነት ቤተክርስትያንካ ዯኣ’ምበር ንኃጢኣትና ቍሉሕ ኣይትበሌ” 

(7) ዘብሌ ጸልት ይዯግም። ብመንፈስ ትሕትና  ተኣማንነት ብዘገሌጽ 

ቃሊት፣ ኣብ ሌዔሉ ቅዴስት ቤተክርስትያን ኣዳና ህያብ ሓዴነትን ሰሊምን 

ንምህሇሌ። እዘ መዯብ መሇኮታዊ ምሕረት፣ ኣብ’ቲ ናይ ክርስቶስ ዛኽሪ 

ፋሲካዊ ምሥጢር ዛኾነ፡ ንታሪኽ ኮነ ንመሊእ ዒሇም፡ ንነፍስወከፍ ሰብ 

ምንጪ ዴሕነት ዛኾነ፡ ኣብ መሥዋዔተ ቅዲሴ ዛሇዒሇ ጠር ይበጽሕ።  

ብሓጺሩ ናይ መሥዋዔተ ቅዲሴ ነፍስወከፍ ህሞት፣ ናብ ምሕረት ኣምሊኽ 

ዖተኯረት እያ።  

ኣብ’ቲ ናይ ምሥጢራት ሕይወት እንክንሳተፍ፣ ምሕረት ኣምሊኽ 

ብብዛሒ እዩ ዘዔዯሇና። ኣብ’ተን ክሌተ  “ናይ ምፍዋስ (ምሕዋይ) ምሥጢራት” 

ማሇት ኣብ ምሥጢረ ንስሓን ዔርቅን፡ ኣብ ምሥጢረ ቅብዒተ ሕሙማንን፡ 

ምሕረት ኣምሊኽ ግሌጺ ብግሌጺ ከም ዘስመን ዘጽዋዔን ዛተገብረ (ብቤተ 

ክርስትያን) ዒቢይ ትርጉም ዖሇዎ እዩ። ኣብ’ቲ ቀዲማይ፡ እቲ ጸልተ ፍትሓት 

ከም’ዘ ዘስዔብ ይብሌ፣ “እቲ ኣቦ ዅለ ምሕረት ዛኾነ ኣምሊኽ፣ ብናይ ወደ 
ሞትን ትንሣኤን ገቢሩ፣ ንዒሇም ምስ ርእሱ ኣተዒሪቑ፣ ንሕዴገት ኃጢኣት 
ከኣ መንፈስ ቅደስ ኣብ መንጎና ኣውሪደ፣ ብኣገሌግልት ቤተክርስትያኑ 

ይቕረታን ሰሊምን የሃብካ!”  (8)።  ኣብ’ቲ ካሌኣይ ዴማ፡ እቲ ሥርዒተ ቅብዒተ 

ሕሙማን ከም ዘስዔብ ይንበብ፣ “በቲ ዛተቐዯሰ ቅብኣት ገቢሩ ጏይታ 
ብፍቕሩን ብምሕረቱን ብጸጋ መንፈስ ቅደስ ይርዲእካ” (9)። ኣብ’ዘ ጸልት 

ቤተክርስትያን እምበኣር፣ እቲ ንምሕረት ኣምሊኽ ዘምሌከት ምኽርን 
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ምዔድን ካብ ምዃን ሓሉፉ፣ ገሇ ነገር ብሌዐሌ ኣገባብ ዘፍጸም፡ ብእምነት 

ተመሉእና ምሕረት ክንምህሇሌ ከልና ከም ዘወሃበና፣ እዘ ምሕረቱ ሕያውን 

ህሌውን ምዃኑ ክንእመን ከልና ዴማ፣ ከምዘሌውጠና ርግጽ እዩ። እዘ 

መሠረታዊ ኣንቀጽ እምነትና ብምዃኑ፣ ወትሩ ክንዛክሮ ክንነብሮ ዖልና እዩ። 

ኃጢኣት ቅዴሚ ምግሊጹ፡ እቲ እግዘኣብሔር ንዒሇምን ንዯቂሰብን ዛፈጠ 

ረለ ፍቕሩ ተገሉጹ እዩ። ኣምሊኽ ርእሱ ዘገሌጸለን፡ ናባና ገጹ ዖብሇለን 

ቀዲማይ ተግባር እዘ ፍቕሩ እዩ። ስሇ’ዘ ዴማ ሌባትና ብምርሓው፡ ኣብ 

ፍቕሪ-ኣምሊኽ ዖልና ተስፋን ርግጽነትን ንግሇጽ። ኃጢኣት’ እንተ’ልና፣ 

እቲ ፍቕሩ ወትሩ ቀዱሙና፡ ኣሰንዩና ዘጏዒዛ፡ ምሳና ዘነብር እዩ።  

6. ኣብ ከም’ዘ ዛበሇ ኵነታት’ምበኣር ንቓሌ-ኣምሊኽ ጽን 

ምባሌ ፍለይ ትርጉም ዖሇዎ ይኸውን። እታ መዒሌቲ ጏይታ በቲ ፋሲካዊ 

ምሥጢር ዛተወሌዓት ምእንቲ ኽትከውን፣ ሰንበት-መጽአ ቃሌ-ኣምሊኽ ነታ 

ማኅበር ክርስትና ኪእወጀሊ ይርከብ። (10) ኣብ’ቲ መዯብ መሥዋዔተ 

ቅዲሴ’ምበኣር፣ ኣብ መንጎ ኣምሊኽን ሕዛቡን ሓቀይና ምውስሳእ(ዱያልግ) 

ኪፍጸም ንርኢ። ኣብ’ቲ ንባባት ቃሌ-ኣምሊኽ፡ በቲ ዘንገርን ዘእወጅን  

ዖይሕሇሌ ስራሕ ምሕረት-ኣምሊኽ ኣቢለ፡ ታሪኽ ዴሕነትና ይግሇጸሌና። 

ጏይታ ዴማ መጠን ኣዔሩኹ ይዙረበና፣ ንኸሰንየና መንገዱ ሕይወት እውን 

ምእንቲ ከርእየና፡ ኣብ መንጎና የሓዴር።(11) በዘ ኸኣ እቲ ናይ ስብከት 

ኣገዲስነት ይረአ። ኣብኡ ሌቢ ኣማንያን ኣብ ቅዴሚ ዔቤት ምሕረቱ ብታሕ 

ስ ምእንቲ ከምሰጥ፡ “እታ ሓቂ ምስ’ቲ ጽባቔን ሕያውነትን ብቐንዲ ዛኾነ 

ማዔረ ማዔረ” (12) ትኸይዴ። ስብከት ኣብ ምስንዲው ብሓፈሻኡ’ውን ንስብከተ-

ወንጌሌ ብዘርኢ፡ ፍለይ ተገዲስነት ኪግበር ብጥብቂ ኣማሕጽን። ናይ ሓዯ 

ካህን ቃሌ ስብከቱ ፍረ ዖሇዎ ኪኸውን ዘኽእሌ፣ መጠን’ቲ ንሱ ነቲ ምሕረት 

ዛመሌኦ ሕያውነት-ኣምሊኽ ኣብ ሕይወቱ ዛነበሮን ዖስተማቐሮን እዩ። 

ኣምሊኽ ከምዖፍቅረና ንዘገሌጽ ሓቂ ንኻሌኦት ምስታፍ፣ ናይ ክእሇት ዖረባ 

ጕዲይ ዖይኮነስ፣ ንተኣማንነት ክህነትካ ብቐንደ ዘትንክፍ እዩ። ምሕረት 

ኣምሊኽ ኣብ ሕይወትካ ክትነብሮን ከተስተማቕሮን ማሇት፣ ኣብ ሓዋርያዊ 
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ኣገሌግልትካ ሓቀይና መሌእኽቲ ምጽንናዔን ንስሓን ንምግባሩ እቲ ዛበሇጸ 

ዔዴሌ እዩ። ክሌቲኡ መዯብ፣ ማሇት ስብከት ቃሌ-ኣምሊኽን መዯብ 

ትምህርተ-ክርስትናዊ መዔበያን እምበኣር፡ በዘ ናይ ክርስትያናዊ ህርመት 

ሌቢ ዛተዯገፈ ኪኸውን የዴሉ። 

7. ቅደስ መጽሓፍ ማሇት ናይ’ቲ ዖዯንቕ ምሕረት ኣምሊኽ 

ዙንታ ዘነግር እዩ። ነፍስወከፍ ገጹ ዴማ ብናይ እግዘኣብሔር-ኣቦ ፍቕሪ 

ዛተመሌአ እዩ። ንሱ ካብ ጊዚ ፍጥረት ኣትሒ፡ እዘ ምሌክታት ፍቕሩ 

ኣብ’ዘ ምዴረ-ዒሇም ተሳኢለ ኪተርፍ ዯሇየ።  

እቲ ሕዛቢ እሙን ኮይኑ’ እንተዖይተረኽበ፣ ብቓሊት ነቢያትን 

ብናይ ጥበብ ጽሑፋትን ገቢሩ፡ መንፈስ ቅደስ ንታሪኽ ሕዛቢ እስራኤሌ 

ከም መጠን መርኣያ ቅርበቱን ፍቕሩን ገቢሩ፡ መሌክዔን መሥርዔን ኪህቦ 

ይርከብ። ናይ ኢየሱስ ሕይወቱን ትምህርቱን ዴማ ንታሪኽ’ታ ማኅበር 

ክርስትና መሠረታዊ መሌክዔ የትሕዜ፣ ከመይሲ እዙ ማኅበር ክርስትና ነቲ 

ተሌእኮኣ፣ ብመንጽር’ቲ ክርስቶስ ዛሃባ ትእዙዛ፣ ናይ ምሕረቱን ሕዴገቱን 

ነባር መጋበሪ ንምዃን ብዛሃባ ትእዙዛ ዘረአ እዩ (ዮሓ. 20፡23 ረአ)። በቲ 

ብእምነት ቤተክርስትያን ሕያው ኮይኑ ዘነብር ቅደስ መጽሓፍ ገቢሩ ጏይታ 

ነታ መርዒቱ ቀጺለ ይዙረባ፣ ክትከድ ዖሇዋ መንገዱ ወንጌሌ-ዴሕነት’ውን 

ናብ ኩለ ዒላት ሰብ ንምብጻሕ ዖኽእሊ መንገዱ ኪሕብራ ይርከብ። ቃሌ 

ኣምሊኽ ኣጸቢቑ ኪንገርን ኪኸብርን ኪፍሇጥን ኪዛርጋሕን፣ እቲ ካብ’ዘ 

ምንጪ ምሕረት ዘፍሌፍሌ ምሥጢር ፍቕሪ፡ ኣጸቢቑ ምእንቲ ኪርዲእ፣ እዘ 

ቃሌ ኣምሊኽ ኣጸቢቑ ኪንገርን ኪኸብርን ክርኢ ምዯሇኹ። ሓዋርያ ኣነጺሩ 

ከም ዘነግረና፣ “እቲ ብመንፈስ ኣምሊኽ ዛተጻሕፈ ቅደስ መጽሓፍ፡ ንትምህ 

ርቲ ንተግሣጽ ንምእራም ቅኑዔ ናብራ ንምምሃር ይጠቅም እዩ” (2ጢሞ. 

3፡16)  

ነፍስወከፍ ማኅበር ክርስትና፡ ሓንቲ ሰንበት መሪጻ፣ ቅደስ መጽሓፍ 

ሕሌፊ ዘፍሇጠለን ዘዛርገሓለን መዯብን ኣገባብን ክትሰርዔ እንከሊ ክንዯይ 

ረብሓ ምተረኽቦ። እዙ ሰንበት’ዘኣ ንቓሌ-ኣምሊኽ ዛተወፈየት ኮይና፣ ነቲ 
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ኣብ መንጎ (ኣምሊኽን) ጏይታን ሕዛቡን፡ ኣብ ዘግበር ርክብ ዖል ዖይውዲእ 

ሃብቲ በረኸት ንምርዲእ እተኽእሌ ምኾነት። በዘ መዲይ’ዘ ዘግበር ሓዴሽ 

ተበግሶታት ምእመናን፣ ኣብ ምትሕሌሊፍ ቃሌ-ኣምሊኽ ሕይወት ዖሇዎ 

መጋበሪ (መዔሪ) ንምዃን ዖኽእልም እዩ። ከም’ዘ ዛበሇ ተበግሶታት ነቲ 

ኣገባብ   “መሇኮታዊ ንባብ” (Lectio Divina) ዘሓቍፍ እዩ። እዘ “መሇኮታዊ 

ንባብ” ዛተሰምየ ጸልት ዛዒዖዜ ንባብ ቅደስ መጽሓፍ፣ ነቲ መንፈሳዊ 

ሕይወት ዘጸውርን ዖዯሌዴሌን እዩ። ከም’ዘ ዛበሇ ኣብ’ቲ ንምሕረት ኣምሊኽ 

ዘርኢ ቀንዱ ሓሳባት ዛተመርኯሰ ንባብ፣ ንናይ ቅደስ ጽሑፍ ዒቢይ 

ፈርያምነት በብውሌቂ ከምተስተማቕሮን ከምትነብሮን ዘገብር እዩ። እዘ 

ብናይ ቤተክርስትያን መንፈሳዊ ትውፊት በሪህካን ተመሪሕካን ዘግበር ንባብ 

ቅደስ ጽሑፍ፣ ርኡይን ግሁዴን ንዛኾነ መዯባት ግብረ-ሠናይ እውን 

ከይተረፈ ዖበጋግስ እዩ።(13)  

8.   ምሕረት ኣምሊኽ ዘኸብረለን ግቡእ ቦታኡ ዘረኽበለን፣ 

ኣብ’ቲ ምሥጢር ንስሓን ዔርቅን ዘፍጸመለ እዩ። ኣብ’ዘ እምበኣር ነቲ 

ንቕዴሚት መጺኡ ዘራኸበናን ዘሓቝፈናን፡ ውለደን ኣዋሌደን ምዃንና 

ዖረጋግጸሌና ጸጋ ዘዔዴሇናን ኣቦ ከም ዖልና ንርዲእ። ንሕና ኃጢኣተይናታት 

ብምዃንና ኣብ መንጎ’ቲ ክንገብሮ እንዯሌዮን፣ ብጭቡጥ እንፍጽሞን 

ተወጢርናን፡ ጾር ኮይኑናን እንነብር (ሮሜ 7፡14-21) ዖልና ኢና።  

እንተኾነ ግን ጸጋ-ኣምሊኽ ቀዱሙና ስሇ ዘጏዒዛ፣ ኣባና ዔርቅን 

ይቕረታን ዖፍሪ ናይ’ቲ ምሕረት-ኣምሊኽ ገጽ ሒ ይጸንሓና። ንሕና 

ኃጢኣተይናታት ምዃንና ምስተኣመንና፣ ብርግጽ ሽዐ ኣምሊኽ ነታ ኣባና 

ዖሊቶ ዒባይ ፍቕሩ ከም እንርዲእ ይገብረና። ጸጋ ኣብ ሌዔሉ ኃጢኣት ሓያሌ 

ኮይኑ ይርከብ፣ ፍቕሪ ንኹለ ስሇዘመሌኽ (1ቆሮ. 13፡7)፣ ጸጋ ነቲ ተቓውሞ 

ኪስዔሮ ይርከብ።  

በቲ ምሥጢር ሕዴገት ኃጢኣት ገቢሩ ኣምሊኽ፣ ናብኡ እንምሇሰለ 

መንገዱ ይሕብረና፣ ነቲ ምሳና ዖሇዎ ቅርበቱ ዴማ ከም በሓዴሽ ንኽንነብሮ 
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ንኸነስተማቕሮን ይዔዴመና። እዘ  ምሕረት’ዘ ኽንቅበል እንኽእሌ ቅዴሚ 

ኩለ ብመንገዱ ፍቕርን ግብረ ሠናይን ምንባር እንተጀመርና እዩ። ሓዋርያ 

ጴጥሮስ ዴማ ብዙዔባ’ዘ እንኪዙረብ “ፍቕሪ ብሕ ኃጢኣት ትኸዴን እያ” 

(1ጴጥ. 4፡8) ኪብሌ ይጽሕፍ። ኣምሊኽ ጥራሕ’ዩ ኃጢኣት ዘሓዴግ፣ ንሕና 

ኃጢኣትና ኪሕዯገሌና እንተኾይኑ፣ ከም’ቲ ንሱ ዘሓዴገሌና ንሕና’ውን 

ንኻሌእ ንኽንሓዴገልም ስንዴዋት ክንከውን እዩ ዘሓተና። “ንሕና ንዛበዯለና 

ከም ንሓዴገልም ኃጢኣትና ሕዯገሌና” (ማቴ. 6፡12)። ሌባትና ሌኵት ኢለ 

ተዒጽዩ፡ ምምሓር ኪሰኣኖ ከል፡ ክንዯይ’ሞ ዚሕዛን እዩ!! ቅርሕንቲ ቍጥዒ 

በቐሌ ዛሇዒሇ ኢዴ ይሕዛ። ንሕይወትና ከኣ ኣዛዩ ዛተወጽዏ ብምግባር፣ 

መዯብ ምሕረት ብሕጉስ ተወፋይነትን ቇራጽነትን ንኸይንጭብጥ የዒጽወና።  

9. ኣብ’ዘ ዒመት ኢዮቤሌ ቤተክርስትያን ዛተቐበሇቶን 

ዛነበረቶን ሃሇዋት ጸጋ፣ ብፍለይን ብቑዔን ኣገባብ ዖስተማቐረቶ እቲ ናይ 

ሌኡኻት ምሕረት ኣገሌግልት እዩ። እቲ ናታቶም ሓዋርያዊ (ጕስነታዊ) 

ንጥፈታት ከነጽሮ ዛፈተነ፣ ነቶም ጥዐስ ሌቢ ሒዜም ሃስስ ዘብሌዎ ኩልም፣ 

ኣብ መንገድም ዛኾነ ዔንቅፋት ኣይገብረልምን እዩ፣ ከመይሲ ንሱ ከም’ቲ 

ኣቦ፡ ንነፍስወከፍና ንምቕባሌ እዩ ዘወጽእ። ኣብ ምሥጢረ ኑዙዚ (ንስሓ) 

ንጏይታ ካብ ዛረኸብዎ ወገናት ዛሰማዔክዎ ምስክርነት ሓጏስ ኣል፣ 

ንእምነትና ከም ናይ ዔርቅን ንስሓን ሃሇዋት ክንነብሮ ዖልና ወይ ዛተዋህበና 

ዔዴሌ ኪሓሌፈና ስቕ ኢሌና  ኣይንርአ። ልሚ’ውን እንተኾነ እቶም ዘኣምኑ 

ዖበለ፣ “ሓዱስ ፍጥረት” ንዘገብረና፡ ኣብ ፍቕሪ ዖልና ኃይሉ ምእንቲ 

ኪረኽብዎ  (2ቆሮ. 5፡17) ሓዋርያ ጳውልስ “ምስ ኣምሊኽ ተዒረቑ” (2 ቆሮ. 

5፡20) እናበሇ የተባብዔ።  

ጸጋ ሕዴገትን ምሕረትን ውጽኢታዊ ኮይኑ ምእንቲ ኺርከብ፣ በቲ 

ዖወፈይዎ ኣገሌግልቶም ንነፍስወከፍ ሌኡኽ ምሕረት ኣመስግን ኣልኹ። 

እዘ ፍለይን ምርኡይን ዛኾነ ኣገሌግልት፣ በዘ ናይ ቅደስ ኣፈቤት ኢዮቤሌ 

ምዔጻዉ ኣይዙዖምን እዩ። እቲ ጸጋ ኢዮቤሌ ኣብ ኹለ ዒሇም ሕያውን 

ውጽኢታውን ከም ዛኾነ ግሁዴ መርአያ ምእንቲ ኪኸውን፣ ከምኡ ኢለ 
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ኪቕጽሌ ምዯሇኹ። ኣብ’ዘ እዋን’ዘ ናብ’ቶም ሌኡኻን ምሕረት ዖልኒ 

ተገዲስነትን ሓሌዮትን ዛዒዖዜ ቅርበትን መግሇጺ ንኪኸውን፣ እቲ ንሓዱሽ 

ስብከተ ወንጌሌ ዘከታተሌ ጳጳሳዊ ቤትጽሕፈት ኪከታተልም እዩ፣ እዘ 

ኣገዲስን ብለጽን ኣገሌግልት ብኸመይ ከም ዘቕጽሌ ገሇ መንገዱ ኪመሃዖለ 

እዩ።  

10.   ክህነታዊ ተሌእኮ ብምዃኑ፣ ካህናት ንኣገሌግልት ኑዙዚ 

ብዒቢይ ጥንቃቐን ተገዲስነትን ኪሰናዯዉለ ሓዯራ እብሌ። ንኵሌኹም ዴማ 

በቲ እትፍጽምዎ ኣገሌግልት፣ ብሌቢ ኣመስግነኩም፣ ምስ’ዘ ኣተሓሒዖ ዴማ 

ንኹልም ብጽቡቕ ክትቅበሌዎም፣ ናይ ዛፈጸምዎ ኃጢኣት ክብዯት 

ብዖየገዴስ ናይ’ቲ ኣባታዊ ፍቕሪ ምስክር ክትኮኑዎም፣ በቲ ዛፈጸምዎ ክፍኣት 

ንተነሳሕቲ ንኺጠዒሱ ንምሕጋዜም ክትተግሁ፡ መምርሒ ሞራሌ ብንጹር 

ምቕራብ፣ ኣብ’ቲ ናይ ንስሓ ጉዔዜኦም ንምእመናን ብትዔግሥቲ ከተሰንዮም 

ምዴሊይ፣ ውሌቃዊ ጉዲያት ኣብ ምግምጋም ኣርሒቕካ ኣስፊሕካ ምሕሳብ፣ 

ናይ ኣምሊኽ ምሕረትን ሕዴገትን ኣብ ምዔዲሌ ዴማ ሇጋስ ርኅሩኅ ምዃን 

የዴሉ። ሌክዔ ከም’ቲ ኢየሱስ ብዛሙት ንዛተታሕዖት ሰበይቲ፣ ካብ ሞት 

ከዴሕና ኢለ ስቕታ ዛመረጸ፣ ከምኡ ከኣ ነፍስወከፍ ኣብ መንበረ ኑዙዚ 

ዘርከብ ካህን፣ ርሑውን ሰፊሕን ሌቢ ዛሓዖ ኮይኑ፣ ነፍስወከፍ ተነሳሒ 

ኪቐርቦ ከል፣ ንሱ ንርእሱ’ውን ኃጢኣተይና ምዃኑ፣ ግና ኸኣ ሌኡኽ 

ምሕረት ኣምሊኽ ምዃኑ ከዖኻኽሮ ይግባእ።  

11. “በዘ ምኽንያት’ዘ ዴማ እየ፡ ኣነ ምሕረት ዛረኸብኩ” 
(1ጢሞ. 1፡16) ኪብሌ ሓዋርያ ጳውልስ ኣብ ምዛዙም ሕይወቱ፣ ንሱ ንርእሱ 

እቲ ዛገዯዯ ኃጢኣተይና ምንባሩ ንጢሞቴዎስ እንኪእመነለ፣ ንዛጻሓፈን 

ቃሊት ከነስተንትን ምዯሇኹ። እዘ ቃሊት ጳውልስ በሓቂ ሓይሉ ዛሇበሰ 

ኾይኑ፣ ንሕይወትና ተኰርና ንምጥማት ምሕረት ኣምሊኽ ንሌባትና ከመይ 

ገቢሩ ከምዘሌውጥን ከም ዘመሌስን ከምዖሓዴሶን ከርእየና እዩ። “ናቱ 

እሙን ስሇዛገበረንን ንመሌእኽቱ ኣብ ፍጻሜ ንምውዒለ ሓይሉ ስሇ ዛሃበ 

ንን፣ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣመስግኖ ኣልኹ ኣነ’ ብቕዴሙ ናቱ ጸራፍን ናይ 
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ኣመንቱ መሳዯዴን ጸሊእን ዛነበረኩ እየ፡ እንተኾነ እግዘኣብሔር መሓረኒ” 

(1ጢሞ. 1፡12-13)።  

ካሌእ ነዘ ዘርኢ ናይ’ቲ ሓዋርያ ኣበሃህሊ’ውን ብዛተሓዯሰ ሓዋርያ 

ዊ ቅንኣት ክንዛክር “ነኣና ምስኡ ብኽርስቶስ ኣተዒረቐና፣ ንኻሌኦት ናይ 

ምትዔራቕ ኣገሌግልት ከኣ ነኣና ሃበና” (2ቆሮ. 5:18) ብመንጽር’ዘ ተሌእኮት 

ንሕና እቶም ብቐዲምነት ሕዴገት ኃጢኣት ዛረኸብና ኢና፡ በዘ ኸኣ ነቲ 

ኣምሊኽ ንኹለ ዒሇም ሕዴገት ዛሃበለ ኵነት ብቐዲምነት መሰኻኽር ንምዃን 

ዛበቓዔና ኢና። ከም ዛኣበሰ ተኣሚኑ ሕይወቱ ከም በሓዱስ ኪፍሌም ሓሉኑ 

ናብኡ ኣቦኡ ንዘምሇስ ውለዴ፣ ዲግም እንካብ ምቕባሌን ምሕቋፍን 

ንእግዘኣብሔር ዘዒግቶ ሕጊ ወይ ዴንጋገ የሌቦን። ኣብ’ቲ መዯብ ሕጊ 

ጥራሕ ተሓሉኽኻ ምትራፍ ማሇት ንእምነት ኮነ ንመሇኮታዊ ምሕረት ዋጋ 

ምኽሊእ ማሇት እዩ። ከም ሓቁ እንተዯኣ ኮይኑ ሕጊ ንናይ ግዚያውነትን 

ሞግዘትነትን መዯብ’ዩ ዖሇዋ ኮይና፡ (ገሊ. 3፡24  ረአ) ናብ ፍቕሪ ንምብጻሕ 

(1ጢሞ. 1፡5) እትሕግዛ እያ። ክርስትያን ነቲ ናይ ወንጌሌ ሓዱስ ሕይወት 

ነቲ “ብኢየሱስ ክርስቶስ ዛተዋህበት ሕይወት እትህብ ሕጊ መንፈስ” (ሮሜ. 

8፡2) ኪነብሩ ዛተጸውዐ እዮም። ካብ ሕግን መምርሕታትን ንዘመጽእ 

ፍትሒ ኣብ ግብሪ ንምውዒሌ ቀጻሉ ፈተና ኣብ ዘቀሊቐሇለ፣ ኣዛዩ ዛተሓ-

ሊሇኸ ኵነታት’ውን እንተኾነ፣ ኣብ’ቲ ካብ ጸጋ ኣምሊኽ ዘፍሌፍሌ ኃይሌን 

ክእሇትን ክንኣምን ኣልና።  

ንሕና ናዖዛቲ ኣብ ቅዴሚ ዒይንና ብርእዮ ዛተፈጸመ ናይ ብሓት 

ምምሊስ ወይ ንስሓ ኣስተውዑሌና ኣልና። ምእንት’ዘ ከኣ ንሌቢ ተነሳሕቲ 

ተንኪፉ፣ ናይ’ቲ ሕዴገት ኃጢአት ዛሃቦም እግዘኣብሔር ኣቦ ቅርበትን 

ምሕረትን ንምርዲእ ዖኽእልም ተግባራትን ቃሊትን ኣብ ሓሊፍነትናን 

መዛነትናን እዩ ዖል። እምበኣርከስ ተነሳሒ ሃረር ንዘብል ዖል ሃሇዋት 

ምሕረት፡ ዘጻረር ተግባራት ብምፍጻም እቲ ዖል ዔዴሌ ከየምሌጠና 

ንጠንቀቕ። የግዲ እ ዯኣ ነቲ ናይ ውሌቃዊ ሕሉና ኰነታትን ሃሇዋትን፣ 



 

18 
 

ብናይ ኣምሊኽ መወዲእታ ዖይብለ ፍቕሪ ከነብርሆ ንጽዒር (ዮሓ.3፡20 

ረአ)።  

ምሥጢረ ንስሓን ዔርቅን፣ ኣብ ሕይወት ክርስትና ማእከሊይ ቦታ 

ኪሕዛ ዘግብኦ እዩ። ነዘ ዴማ ንሕይወቶም ኣብ “ኣገሌግልት ዔርቅን 

ንስሓን” (2ቆሮ.5፡18) ዖውዔለ ካህናት የዴሌዩ። በዘ ከኣ ዛኾነ ይኹን 

ብቕንዔና ዛተበገሰ ተነሳሒ ናብቲ ንስሓኡ ዘጽበ ፍቕሪ እግዘኣብሔር-ኣቦ 

ንኪቐርብ ዖጸገሞ ነገር አይኪህለን እዩ። ነፍስወከፍ ሰብ ዴማ ነቲ ናይ 

ሕዴገት ኃጢኣት ሓራ ዚውጽእ ኃይለ ኪነብሮን ከስተማቕሮን ይኽእሌ።  

ነዘ ኹለ ምቹእን ጥዐምን ዛኾነ ኣጋጣሚ እቲ ኣብ ራብዒይ 

ሰንበት ዖመነ ጾም ዘኽበርን ዘዛከርን፣ 24 ሰዒት ንጏይታ ዘብሌ መዯብ 

እዩ። እዘ ኣብ ብሓት ሰበኻታት ተኣታትዩ ዖል ተበግሶ ምስጢረ ንስሓ 

(ኑዙዚ) ብዛዋዔውዏ መንፈስ ኣብ ምፍጻም ዒቢይ ሓዋርያዊ (ጉስነታዊ) 

ግምት ዘህብ እዩ።  

12.  እዘ ግዴነት’ዘ ኣብ ቦታኡ ከል ኣብ መንጎ’ቲ ንዔርቅን 

ንስሓን ዘቐርብ ሌመናን ምሕረት ኣምሊኽን ዛኾነ ዒይነት ዘዔንቅጽ ነገር 

ምእንቲ ከይርከብ፣ ካብ ሕጂ ንዯሓር ንኹልም ካህናት በቲ ዖሇዎም ስሌጣን 

ተሌእኮት፣ ነቶም ኮነ ኢልም ናይ ምስዲዴ ወይ ምቁራጽ ጽንሲ ኃጢኣት 
ዛፈጸሙ’ውን ፍትሓትን ሕዴገትን ኪህቡ ኣፍቅዯልም ኣልኹ። እቲ ነዘ 

ዘርኢ ኣብ’ዘ ፍለይ ቅደስ ዒመት ጥራሕ ተዯሪቱ (14) ዛነበረ ኣገባብ፣ 

ተጻዩ ዛኾነ ይኹን መዯብ’ውን የሃለ፡ በዘ ናይ ሕጂ መምርሒ ተናዊሑ 

ኣል። ንሓዯ ንጹሕ ሕይወት ዘቐትሌ ብምዃኑ፣ ሕጂ’ውን ምስዲዴ ወይ 

ምቍራጽ ጽንሲ ዒቢይ ሓጢኣት ምዃኑ ዯጊመ ከረጋግጽ እዯሉ። ምስ’ዘ 

ማዔረ ማዔረ ዴማ ጥዐስ ሌብን፡ ምስ ኣቦ ኪዔረቕ ዘዯሌን ተነሳሒ ኣብ 

ዖሇዎ፣ ምሕረት ኣምሊኽ ዖይበጽሖን ዖየንጽሖን ዛኾነ ይኹን ኃጢኣት ከም 

ዖየሌቦ ዯጊመ ከረጋግጽ ይግበኣኒ። ኣብ’ዘ ናይ ፍለይ ዔርቂ ጉዔዜ’ምበኣር 
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ነፍስወከፍ ካህን ንኹልም ተነሳሕቲ መሪሕን ዯገፍን ጽንዒትን ዘኸውን 

ይግበሮ!! 

ከምኡ’ውን በዘ ቅደስ ዒመት ኢዮቤሌ እቶም ብዛተፈሊሇየ ምኽን 

ያት፡ ብናይ ቅደስ ፕዮስ 10ይ ማኅበር ካህናት ኣብ ዘግሌገሊ ኣብያተ ክርስ 

ትያን ዘመሊሇሱ ምእመናን’ውን ብብቑዔን ግቡእን ኣገባብ ናይ ኃጢኣቶም 

ሕዴገትን ምሥጢረ ፍትሓትን ኪረኽቡ ፍቓዴ ሂበ ኣልኹ። (15) እዜም 

ምእመናን’ዘኣቶም ጉስነታዊ ረብሓ ምእንቲ ኪረኽቡ፣ ከምኡ’ውን ካህናቶም 

ብሓገዛ ኣምሊኽ ናብ ናይ ካቶሉካዊት ቤተክርስትያን ምሌኣት ሱታፌ ኣብ 

ዘገብርዎ ሠናይ ዴሌየት ብምትእምማን፣ ነዘ ፍቓዴን ክእሇትን’ዘ ክንየው 

ዒመት ኢዮቤሌ ሓሉፉ ኪኸይዴ ባዔሇይ እውስን ኣልኹ። ካሌእ መዯባትን 

ኣገባባትን ክሳብ ዘወሃብ፣ ዛኾነ ይኹን ሰብ ብናይ ቤተክርስትያን ምሕረት 

ኣቢለ ነቲ ምሥጢረ ንስሓን ዔርቅን ኪስእኖ ኣይግባእን።  

13.      እቲ ካሌእ ገጹ ንምሕረት ዴማ ምጽንናዔ እዩ። “ንሕዛበይ 

ኣጸንናዐ! ኣጸናንዔዎ!” (ኢሳ. 40፡1) ዘብሌ ሌባዊ ምሕጽንታ ልሚ’ውን 

ከይተረፈ እቲ ነቢይ ከቕርቦ ከል፣ ናብ’ቶም ኩልም መከራን ሥቓይን ዘጾሩ 

ዖሇዉ ገሇ ቃሌ ተስፋ እንተመጽኦም ብዘብሌ እዩ። ኣብ’ቲ ዛተንሠአ ጏይታ 

ካብ እትውሇዴ እምነት ንዛተረኽበት ተስፋ፣ ካብ ሕይወትና ከምዖይትስወር 

ንግበር። ርግጽ’ዩ በብግዚኡ ንፍተን ኢና፣ እንተኾነ ግን ፍቕሪ ጏይታ ኣባና 

ከም ዖል ዖረዴእ ርግጽነትና ከነጥፍእ የብሌናን። ብግዚ ሓዖንናን መከራናን 

ካብ ብሓት ኣኅዋትን ኣኃትን ዘመጽኣና ምሌክት ቅርበት ዛኾነ፣ ናይ ፍቕርን 

ዯገፍን ኣገባብ ናይ’ቲ ምሕረት ኣምሊኽ መግሇጺ እዩ። ከም መጻወዴያ 

ኣሲሩና ካብ ዘርከብ፣ ናይ ጽምዋን ተነጽልን ሰንሰሇት ሰቢርና ንምውጻእ 

ዘሕግዖና፣ እቲ ናይ ንብዒት ምዴራቕን ምዴራዛን እዩ።  

ካብ ዛኾነ ይኹን ሥቓይን መከራን ፈተናን ዛተበየነ ሰብ ስሇ 

ዖይብሌና ኩሌና ምጽንናዔ ንዯሉ። ካብ ቅንእን ቅርሕንትን ቁጥዒን ካብ 

ዘውሇዴ ነግራም ኣዖራርባ፣ ከመይ ዛበሇ ሥቓይ ዖየስዔብ!! ክትጥሇምን 
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ክትዔመጽን ብዖይኣገባብ ክትንጸሌን ከልኻኸ፡ ከመይ ዛበሇ ዒሚቘ 

ሥቓይ ዖይወርዯካ!! እትፈትዎ  ወገንካ ብሞት እንኪፍሇየካኸ፡ ከመይ 

ዛበሇ ሓዖን ዖይወርሰካ!! እንተኾነ ኣብ’ዘ ኹለ ጊዚ ጸበባ፣ ኣምሊኽ ካባና 

ፈጺሙ ኣይርሕቕን እዩ። ርግጽነት ዘህብ ቃሊት፣ ዘርዯኣና ሰብ ከም 

ዛረኸብና ዖረጋግጽ ተቕባሌ፣ ከም ዛተፈቐርና ዖመሌክት ፍለይን ፍሕሽውን 

ኣገባብ፣ ዖበራትዒና ጸልት.... እዘ ኹለ ብናይ ኣኅዋትን ኣኃትን ምጽንናዔ 

ኣቢለ ዘመጸና፣ ኣምሊኽ ቀረባና ምዃኑ ዘገሌጽ ኣገባባት እዩ።  

ሓዴሓዴ ጊዚ ብፍሊይ ዴማ እቶም ዘሣቐዩ ወገናት ንዖቕርቡሌና 

ሕቶ ዘበቅዔ ምሊሽን ቃሊትን ኣብ ዖይንረኽበለ ህሞት፣ ስቕታ ሓጋዘ 

ኪኸውን ዘኽእሇለ ግዚ ኣል። እንተኾነ እዘ ዋሕዱ ቓሊት፡ ብናይ’ቲ ኣብ 

ጏዴንና ዯው ዘብሌ ሰብ ርኅራኄን ስምዑትን ብናይ’ቲ ዖፍቅረናን፡ ብኢዴና 

ሒ ኣጆኻ ዘብሇናን፡ በዘ ኣገባባት’ዘ ኪትካእ ዘኽእሌ’ዩ። ስቕታ ናይ 

ዒቕሚ ምስኣንን ኢዴካ ናይ ምሃብን ተግባር ኮይኑ ኪግመት ሓቂ ኣይኮነን። 

ብተጻዩ’ ዯኣ ናይ ብርታዏን ፍቕርን ሃሇዋት ዘገሌጽ እዩ። ኣብ ናይ ሓውካ 

ኮነ ሓፍትኻ ሥቓይ ብግህድ ምስታፍ ስሇዛኾነ፣ ስቕታ ናይ’ቲ ንቋ 

ምጽንናዔ ሓዯ ክፋሌ እዩ።  

14.  እዘ ዖልናለ እዋን ብብሕ ፈተናን ጸገምን ብናይ ስዴራ 

ቤት ጸገማት ዛተሓመሰ እዋን እዩ። ከም’ዘ ንዛበሇ ስዴራቤታት ዘበቅዔ ናይ 

ምጽንናዔን ምብርታዔን ቃሊት ምሃብ ኣገዲሲ እዩ።  ናይ ኪዲን ውህበት 

ዒቢይ መጸዋዔታ እዩ፣ ብጸጋ ክርስቶስ ተዯሪኾም ሇጋስን ዔጉስን እሙንን 

ብዛኾነ ፍቕሪ ኪምሇሹለ ዖሇዎም ጸዋዔታ እዩ። ሓያል ግዴሊትን ተማራጺ 

ሓሳባትን’ ዘመጽእ እንተኾነ፣ ናይ ስዴራቤት ጽባቔን ቁምነገርን ወትሩ 

ከይተሇወጠ  ይነብር። “እቲ ስዴራቤታት ዖስተማቕርኦ ሓጏስ ፍቕሪ ናይ 

ቤተክር ስትያን ሓጏስ’ውን እዩ”። (16) ንሓዯ ሰብኣይን ሓንቲ ሰበይትን 

ሓዴሕዴ ንኪራኸቡ ንሓዴሕድም ንኪፋቐሩ፣ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ 

ቀሪቦም’ውን ሓዴሕዲዊ ምትእምማን ንኺመባጽዐ ዖኽእልም ጉዔዜ 

ሕይወት፣ ሓዴሓዴ ጊዚ ብገሇ ሥቓይን ጥሌመትን ተነጽልን ዖቋርጸለ ጊዚ 
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ኣል። እቲ ውለዴ ምስ ምርካብ ዘመጽእ ሓጏስ’ውን እንተኾነ፡ በቲ 

ንመዔበያኦም መምሃሪኦም እተርእዮ ሓሌዮትን ሓሳባትን፣ በቲ ንሓጏሶምን 

ምሌኣት ሕይወቶምን ዘርኢ ኵለ ሓሳባት ዛተሰነየ እዩ።  

ጸጋ ምሥጢረ ተኽሉሌ ንስዴራቤት ምሕረት-ኣምሊኽ ንኸተዖው 

ትር ዖበራትዒ ብሕቱ ዖይኮነስ፡ ንመሊእ ማኅበር ክርስትና ንኹለ’ቲ ሓዋርያዊ 

ንጥፈታተን’ውን ነቲ ናይ ስዴራቤት ኣወንታዊ ቁምነገርን ክብርን ንምዔቃብ 

ዘሕግዛ እዩ። እዘ ዒመት ኢዮቤሌ’ምበኣር ነቲ ህሌውን ኣዛዩ ዛተሓሊሇኸን 

ኵነታት ስዴራቤታዊ ሕይወት ሸሇሌ ኪብል ኣይክእሌን እዩ። እቲ ዖስተማቐ 

ርናዮ ምሕረት ኣምሊኽ፣ ነቲ ኹለ ሰብኣዊ ግዴሊት ብመንጽር ፍቕሪ ኣምሊኽ 

ክንጥምት ዖኽእሇና፣ እዘ ፍቕሪ ኣምሊኽ ዴማ ነቶም ናብኡ ዘመጽኡ 

ንምቕባሌ ኮነ፡ ኣሰኒኻዮም ንምኻዴ ዖይሰሌኪ እዩ (17)።  

ነፍስወከፍና ነቲ ናይ ውሌቁ ናይ ታሪኽ ሃብትን ክብዯትን ኪጸውር 

ዛተገዯዯ እዩ። እዘ’ዩ ከኣ ንሓዯ ካብ’ቲ ካሌእ ዛተፈሌየ ዘገብሮ። ሕይወትና 

ምስ’ቲ ከለ ሓጏስን ሓዖንን፣ ፍሌይትን ዖይትዴገምን ወትሩ ከኣ ኣብ 

ትሕት’ቲ ምሕረት ዛዒዖዜ ጠመተ-ኣምሊኽ  ዖሊ እንክትከውን፡ ብወገን ካህናት 

ፍለይ ክንክን፣ ኣማዔዱኻ ምጥማትን ሜማን እተሓትት እያ። ነፍስወከፍ 

ሰብ ሓዯ’ ከይተረፈ፣ ብአምሊኽ ተቐባሌነት ከምዛረኸበ ምእንቲ ኪስመዕ፡ 

ኣብ ሕይወት’ታ ማኅበረ ክርስትና ዴማ ብንጥፈት ተሳቲፉ ኣባሌ ሕዛቢ 

እግዘኣብሔር ንምዃን ይበቅዔ፣ እዘ ሕዛቢ እግዘኣብሔር ከይሰሌከየ ናብ’ቲ 

ምሌኣት መንግሥቱ ማሇት ናብ መንግሥቲ ፍትሕን ፍቕርን ናብ መንግሥቲ 

ሕዴገትን ምሕረትን ዘጏዒዛ እዩ።  

15.  ኣብ’ዘ’ውን እንተኾነ ነቲ ናይ ሰዒት ሞት ፍለይ ኣገዲስነት 

ንርኢ። ነዘ ፍለይ ዛኾነ ምስግጋር፡ ቤተክርስትያን ብመንጽርን ብብርሃንን 

ትንሣኤ ክርስቶስ ምስ ጠመተቶ እያ፣ ከመይሲ ናብ’ቲ ናይ ዘመጽእ 

ሕይወት ርግጽነት መንገዱ ዘኸፍት እዩ። ኣብዘ ሓዱሽ ኣተሓሳስባን 

ሕንጸተሰብን ብሓቂ በዲሂ ኩነታት’ዩ ዖጋጥመና፡ ንሞት ኣነኣኢስካ ምርኣይ 
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ወይ ካብኡ ክትሃዴም ወይ ካባኻ ከምዘኽወሌ ምግባር እዩ። እንተኾነ ግን 

ሞት ከም ሓዯ ሥቓይ ዛመሌኦ ከነምሌጠለ ዖይንኽእሌ መሰጋገሪ መጠን፣ 

ክንቀራረበለ ገጽ ንገጽ’ውን ክንገጥመለ ዖልና እንኪኸውን፣ ግን ከኣ ሰፊሕን 

ዒሚቝን ትርጉም ዖሇዎ፡ ብመንጽር’ቶም ንዴሕሬና እንሓዴጎም ብመንጽር’ቲ 

ክንራኸቦ እንኸይዴ ዖልና ኣምሊኽን ኪረአ ከል፣ ሞት እቲ ናይ መወዲእታ 

ፍቕሪ ዘግሇጸለ እዩ። ኣብ ኵለ እምነታት (ሃይማኖት) እዙ ሰዒት ሞት፡ ሌክዔ 

ከም’ታ ሰዒት ሌዯት፣ ዛኾነ ዒይነት ሃይማኖታዊ መንፈሳዊ ሃሇዋት ዛዒዖዙ 

እያ። ከም መጠን ክርስትያን ዴማ ነቲ ናይ ሥርዒተ ቐብሪ ኣገባብ ጸልት 

ክንፍጽም ከልና፣ ነታ ነፍሲ መዋቲ ከምኡ’ውን ነቶም ብሞት ፈታዊኦም 

ዘሣቐዩ ስዴራቤት፣ ተስፋ ዛዒዖዜ ጸልት ነዔርገልም ከምዖልና ይርዯአና። 

እቲ እምነት ዛመሌኦ ጉስነታዊ ንጥፈታትና ኩለ፣ ናብ’ቲ ሉጡርግያዊ 

ምሌክታትን ጸልታትን ብቐጥታ መሪሑ ዚእትወና ምዃኑ ርግጸይና እየ። 

ካብ’ቲ ፍቕሩ ኪፈሌየና ዘኽእሌ ወሊ ሓዯ’ ስሇዖየሌቦ ነቲ ቃሌ ተስፋ 

ዚሕዴረሇና ጏይታ ባዔለ እዩ (ሮሜ. 8:35)። ኣብ’ቲ ጸገምን ዴኻምን ጊዚ 

ተነጽልን ሓዖንን ዖይርግጽነትን እታ ማኅበር ክርስትና ቀረባ ምዃና 

ዘግሇጸለ ብምዃኑ፣ ኣብ ከም’ዘ ዛበሇ ሰዒት ናይ’ቲ ካህን ሱታፌ አገዲሲ 

ጉስነታዊ ሓገዛ እዩ። 

16.  እንሆ እቲ ዒመት ኢዮቤሌ ይዙዖም፣ እቲ ቅደስ መእተዊ 

(ማዔጾ) እውን ይዔጾ ኣል። እንተኾነ ናይ ሌባትና ኣፈቤት-ምሕረት ግን 

ብርሑዉ ዘነብር ዘቕጽሌን እዩ። ንሕና’ውን ብመንጽር ኣኅዋትን ኣኃትን 

ከምኡ ዛበሇ ኣገባብ ምእንቲ ኪህሌወና፣ ኣምሊኽ ናባና ገጹ ዴንን ኪብሌ 

ርኢና(ሆሴ. 11፡4 ረአ)። ብሓት ሰባት ናብ’ቲ ዘጽበዮም ቤት ኣቦኦም ገጾም 

ኪምሌሱ ባህጊ ከም ዖሇዎም ይገሌጹ፣ እዘ’ውን ብወገኑ በቲ ሌባውን ሇጋስን 

ዛኾነ ምስክርነት ፍቕሪ ኣምሊኽ ዘነቓቓሕ እዩ። እቲ በዘ ዒመት ኢዮቤሌ 

ዛሰገርናዮ ዴርኵኺት ቅደስ ኣፈቤት፡ ኣብ መንገዱ ፍቕርን ግብረ ሠናይን 

ከም እንጽመዴ ገይሩና እዩ። ነዘ መንገዱ ፍቕርን ግብረ ሠናይን መዒሌታዊ 

ብተኣማንነትን ብታሕስን ክንጏዒዜ ዖልና እዩ። እዘ መንገዱ’ዘ መንገዱ 
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ምሕረት እዩ፣ ኣብኡ ዴማ ብሓት ካብ ኣኅዋትናን ኣኃትናን ክንረክብ ኢና፣ 

ንሳቶም’ምበኣር ብኢድም ሒ ዖታትዮምን፡ ኣብ መንገድም  ዖሰንዮምን ገሇ 

ወገን ወይ ኣካሌ ዯሌዮም፣ ሃሰስ ዘብለ ዖሇዉ እዮም።  

ናብ ክርስቶስ ገጽና ክንቀርብ ዖልና ባህጊ፣ ናብ ኣኅዋትናን ኣኃትናን 

ገጽና ንምቕራብ ዘዴርኸና እዩ። ከመሲ ንእግዘኣብሔር-ኣቦ ከም’ቲ ሓቀይና 

ምሌክት ምሕረት ገቢሩ ዖሓጐሶ ካሌእ ፈጺሙ የሌቦን። ምሕረት ኣምሊኽ 

ብባሕሪኡ፡ ኣብ ፍለይ ተግባራትን ኩነታትን ርኡይን ጭቡጥን ዘኸውን 

እዩ። ምሕረት ኣምሊኽ ሓዯ ግዚ ብሓቂ ምስ ኣስተማቐርካዮ፡ ንዴሕሪት 

ኪምሇስ ዖይከአሌ እዩ። ቀጺለ ዘዒብን ንሕይወትና’ውን ዘሌውጦ እዩ። 

ኡነተይናን ምርእይትን ሓዲስ ፍጥረት፣ ሕቡእን ስቱርን ንዘርኢ ኣዔይንትና 

ዚነጽርን ሓዴሽ ሌቢ ዘፈጥረሌና እዩ። ኣብ ናይ ፋሲካ ሥርዒት ዋዚማ፣ 

ብዙዔባ ፍጥረት ምስተነበበ፣ ቤተክርስትያን እትጽሌዮ ጸልት፣ ቃሊቱ መጠን 

ክንዯይ ሓቂ ምዃኑ ምርኣይ ይከአሌ፣ “ ኦ!! ኣምሊኽ ንባሕርይ ሰብ ብዖዯንቕ 

ኣገባብ ፈጠርካዮ፣ ብዖስዯምም መንገዱ’ውን ዖዴሓንካዮ ንስኻ ኢኻ”። (18)  

ንኽሌተ ሌብታት ማሇት ነቲ ኪራኸበና ዘመጽእ ሌቢ-ኣምሊኽን፡ 

ነቲ ሰብኣዊ ሌብን ዖራኽብ ብምዃኑ፡ ምሕረት ኣምሊኽ ዖሓዴስን ዚዴሕንን 

እዩ። እቲ ዲሕራይ በቲ ቐዲማይ ይመውቕን ይፍወስን። ኃጢኣትና ብዖየገዴስ 

እቲ ናይ እምኒ ኣሌባብና ከፍቅር ናብ ዘኽእሌ ናይ ሥጋ ኣሌባብ ኪሌወጥ 

እዩ (ሕዛቅ. 36፡26 ረአ)። በሓቂ “ሓዴሽ ፍጥረት” (ገሊ. 6፡15) ከም ዛኾንኹ 

ይርዯአኒ ኣል፣ ተፈቒረ ስሇዛኾንኩ ኣብ ህሊዌ ኣልኹ፣ ሕዴገት ኃጢኣት 

ስሇዛረኸብኩ ዲግም ተወሉዯ ማሇት እዩ፣ ምሕረት ተቐቢሇ፡ ስሇ’ዘ ኸኣ 

መዔቇሪ ምሕረት ኮይነ ማሇት እዩ።  

17.  በቲ ቅደስ ዒመት ብፍሊይ ዴማ በቲ “ናይ ምሕረት 

ዒርብታት”  ዛተሰምየ፣ ኣብ’ዘ ዒሇምና ንዖል ሠናይ ኩለ ብርኡይን ጭቡጥን 

ኣገባብ ከስተማቕሮን ክነብሮን ዛኸኣሌኩለ ነይሩ። ብዘበዛሕ  ሕቡእ 

ስቱርን ኮይኑ’ዩ ዘተርፍ፣ ከመይሲ በብዔሇቱ ብምጡንን ንስቱርን ምሌክታት 
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እዩ ዘግሇጽ። ኣጸቢቑ’ እንተ ዖይተወዒወዏ፡ ነቶም ዴኹማትን ውጹዒትን፡ 

ነቶም ዛተነጸለን ዛተገሇለን ብሕ ናይ ሕያውነትን ሠናይነትን ርኅራኄን 

ርኡይ ነገራት ይገሃዯልም እዩ። ምስ’ቶም ዴኻታትን ዖይሕጉሳትን ቀጻሉ 

ሕብረቶም ዚርእዩ ብሓት ናይ ግብረ-ሠናይ ሓቀይናታት ጀጋኑ ኣሇዉ። 

ናብ’ቲ ሰብኣዊ ዴኻምነትን ሥቓያትን ዛያዲ ኽንቀርብን፣ ኣብኡ ሓጏስ 

ንኽንረኽብ ብዘዔዴመና ብለጽ ህያቡ ንጏይታ ከነመስግን ይግባእ። ነቶም 

በብዔሇቱ ምእንቲ ናይ ኣምሊኽ ቅርበትን ህሊዌን ግዚኦም ጉሌበቶምን ዖወፍዩ 

ኩልም፣ ብምስጋና እሓስቦም ኣልኹ። እቲ ዘህብዎ ኣገሌግልት ናይ 

ምሕረት ንጹሕ ተግባር፣ ንብሓት ሰባት ናብ ቤተክርስትያን ንኺቐርቡ 

ዘሕግዛ ስራሕ እዩ።  

18.  ናይ ምሕረት ሓዱሽ መዯባት ጏስጕሱ ዘወጽኣለ ሕጂ 

እዩ፣ ፍረ ጸጋ ዛኾነ ሓዱስ ተበግሶታት ዘግበረለ’ውን እዩ። ልሚ ዖሊ 

ቤተክርስትያን ዴማ ነቲ ኢየሱስ ዛፈጸሞ ግና “ዖይተጻሕፈ” (ዮሓ.20፡30) 

“ካሌእ ትእምርታት” ክትነግረለን ከተበሥሮን ኣሇዋ። እዘ’ውን ብወገኑ 

ናይ’ቲ ፍቕሪ ኽርስቶስ ፈርያምነትን፡ ካብኡ ሕይወት ናይ እትረክብ ማኅበር 

ምእመናን ህሊውነትን፡ ብለጽ መግሇጺ ምዃኑ ዖይተርፎ እዩ። ክሌተ ሽሕ 

ዒመት ሓሉፉ ክነሱ፡ እቲ ናይ ምሕረት ስራሕ ግን መርኣያ ሠናይነት ኣምሊኽ 

ኮይኑ ጋና ይቕጽሌ ኣል።  

በዘ እዋንና ብጥሜትን ጽምእን ዘሳቐዩ ሕዛብታት ኣሇዉ ዛበሌዔዎ 

ዖይብልም ሕጻናት ምህሊዎም ዚርኢ ኣሳእሌ’ውን ኣብ ቅዴሚ ዒይንና 

ይመጸና። ምግብን ስራሕን መንበሪ ቤትን ሰሊምን ዯሌዮም ካብ ሃገር ናብ 

ሃገር ዘግዔ ሕዛብታት’ውን ይቕጽለ ኣሇዉ፣ ብዛተፈሊሇየ መሌክዔ 

ዘመጽእ ሕማማት እውን ምንጭን ምኽንያትን ሥቓይ ኮይኑ፡ ንረዴኤት 

ምጽንናዔን ዯገፍን ዚእዊ እዩ። ኣብያተ ማእሰርቲ’ውን እንተኾነ፡ ኢሰብአዊ 

ዛኾነ ኣነባብራን ከቢዴ ፈተናን ዖሰንዮ አገባብ ማሕቡስ ኣሇዎ። ንሕፃናት 

ካብ ምምዔባሌ ዘዒግቶም ንሓዱስ ዒይነት ባርነት ዚወፍዮም፣ ንባብን 

ጽሕፈትን ዖይምፍሊጥ ኣብ ኹለ ተዖርጊሑ ኣል። እቲ ብፍሊይ ኣብ ወገን 
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ምዔራብ ዛሣዔረረ ዯረት ኣሌቦ ውሌቃውነት (extreme individualism) 

ምስ ካሌኦት ሓዴነትን ሕብረትን ከምዖይህሌወካ፣ ብመንጽር ካሌኦት 

ንዘህሌወካ ኃሊፍነት ዚጥፍእ ኮይኑ ኣል። ብሓት ሰባት ኣብ ውሽጦም 

ስምዑትን ርዴኢትን ናይ ህሊዌ ኣምሊኽ ካብ ዚጥፍኡ ግዚ ሓሉፉ፣ እዘ ኸኣ 

ናይ’ቲ ዛዒበየ ዴኽነትን ወጽዒን ምሌክቱ፣ ነቲ ዖይገሃስ ክብሪ-ግርማ 

ሰብኣዊት ሕይወት ንምቕባሌን ንምምዔባሊን ከኣ ዒቢይ ዔንቅፋት ይኸውን።  

ንምዛዙም ዴማ እቲ ሥጋዊ ኮነ መንፈሳዊ  ግብረ ምሕረት፣ ኣብ’ዘ 

ግዚና’ውን ከይተረፈ፣ ምሕረት ኣምሊኽ ከም ማኅበራዊ ቁምነገርን ክብርን 

ዒቢይ ጽሌዋ ከምዘህሌዎ መረጋገጺ እዩ። እጅገና ሰብሲብና ነቶም 

ሚሌዮናት ዖጥፍእዎ ክብረ-ግርማ ንኽንመሌሰልም ምሕረት (ኣምሊኽ) 

የገዴዯና እዩ፣ እቶም ሰባት’ቲኣቶም ኣኅዋትና ኣኃትና እዮም፣ ምሳና ሓቢሮም 

ነታ “እተተኣማምን ከተማ” (19) ኪሓንጹ ዛተጸውዐ እዮም።  

19.  በዘ ቅደስ ዒመት ብሕ ምሌክታት ምሕረት ዚርኢ ጭቡ 

ጥ ተግባራት ተፈጺሙ እዩ። ማኅበራት ክርስትናን፡ ስዴራቤታትን ውሌቀ 

ሰባትን ከኣ ናይ ሱታፌ ሕብረት ሓጏስን ናይ ሓዴነት ጽባቔን ከስተማቕሩ 

ክኢልም። እዘ ግን ኣኻሉ ኣይኮነን። እዘ ዒሇምና ንሰብኣዊ ክብረ-ግርማ 

ዘሃሲ መንፈሳዊ ይኹን ግፍ ዒይነት ሓዱስ ዴኽነት ኣብ ምፍሌፋሌ፣ ጋና 

ይቕጽሌ’ዩ ዖል። በዘ ምኽንያት’ዘ ቤተክርስትያን ወትሩ ስንዴውትን 

ንቕሕትን ብምዃን፣ ሓዱስ ዒይነት ግብረ ምሕረት ኣብ ምሌሊይን ምፍሊይን፡ 

ብሌግስን መንፈሳዊ ባህግን ኣብ ግብሪ ንምውዒሌን ክትዔጠቕ ኣሇዋ።  

ግቡእን ብቑዔን ግብረ ሠናይን ግብረ ምሕረትን ንምፍጻም ዚኽእሇና ፍለይን 

ምርኡይን ጻዔሪታት ከነወሃህዴ የዴሌየና። ምሕረት ኣምሊኽ ንዂለ ዚጠቓ 

ሌሌ፡ ከምኡ’ውን ዯረት ሰጊሩ ዘዛርጋሕን ዘሰፍሕን ዒቕሚ ኣሇዎ። 

ምእንት’ዘ ከኣ ነቲ ሌሙዴ ዛኾነ ግብረ ምሕረት፡ ሓዱሽ መግሇጺ ክንህቦን 

ክንምህዖለን ተጸዊዔና ኢና። ከመይሲ ምሕረት መሉኡ ዘፈስስ፣ ቀጺለ 

ዘግስግስ፣ ሃብታም ፍርያት ዘሓፍስ እዩ። ሌክዔ ከም’ቲ ንብሑቕ ዖብኵዔ 
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መባዅዔቲ (ማቴ.13፡33 ረአ) ወይ ከኣ ዒቢ ኦም ዘኸውን ፍረ-ኣዴሪ እዩ፣ 

(ለቃ.13፡19 ረአ)። 

እስኪ ኣብ’ቲ ሓዯ ግብረ ምሕረት ነተኵር፣ “ንዔሩቕ ምሌባስ” (ማቴ. 

25፡36.38.43. 44 ረአ) እዘ ንርእሱ ናብ ጥንቲ ናብ’ቲ ኣብ ኣታኽሌቲ ገነት 

እዩ ዘወስዯና። ኣብኡ ኣዲምን ሔዋንን ናብኦም ገጹ ዘቐርብ ናይ ዛነበረ 

ጏይታ ዴምጹ ብምስማዕም፣ ዔራቖም ከምዖሇዉ ተፈሉጡዎም ሓፊሮም 

ኪሕብኡ ፈተኑ (ዖፍጥ. 3፡7-8)። ኣምሊኽ ከም ዛቐጽዕም ንፈሌጥ ኢና። 

ግና ኸኣ “እግዘኣብሔር ኣምሊኽ ንኣዲምን ንሰበይቱን ዱኖ ገይሩ ኸዱንዎም” 

እዩ (ዖፍጥ. 3፡21)። በዘ ዒይነት’ዘ ሕፍረቶም ኣሌጊሱ፡ ነኣኦም ኣሌቢሱ ነቲ 

ዛጠፈአ ክብሮም መሉሱ።  

ሕጂ ከኣ ነቲ ኣብ ጏሌጏታ ዘርአ ኢየሱስ ንሕሰብ። እቲ ወዱ 

ኣምሊኽ ዔራቑ ኮይኑ፡ ኣብ መስቀሌ ተንጠሌጢለ ንርእዮ ኣልና። ከመይ 

እቶም ወተሃዯራት ክዲውንቱ ገፊፎምዎ፡ ዔጫ’ውን ኣውዱቖምለ እዮም 

(ዮሓ. 19፡23-24 ረአ)። ዛተረፎ ነገር ኣይነበረን። መስቀሌ እምበኣር ኢየሱስ 

ኣብ ናይ’ቶም ክብሮም ዛተገፈፉን፡ ንሕይወት ካብ ዚዴሉ ኩለ ዛተነፍጎምን 

ኣብ ሕይወቶምን ዔዴሊቶምን ምስታፉን ዚርኢ እዩ። ቤተክርስትያን “ክዲን / 

ቀሚሽ ክርስቶስ” (20) ተባሂሊ፣ በዘ ገቢራ’ውን ንጏይታኣ ክትከዴኖ ከም 

ዛተጸወዏት መጠን፣ ምስ’ቶም ናይ’ዘ ዒሇም’ዘ ዔሩቓት ሓዴነት ክትገሌጽ፣ 

ዛተገፈፈ ክብሮም ዲግማይ ንኪረጋገጽ ብተወፋይነት ትሰርሕ። “ዒሪቐ ነይረ 

ኣሌቢስኩምኒ” (ማቴ.25፡36) ዘብሌ ቃሌ ኢየሱስ ነቲ ብሓዱስ መሌክዔ 

ዴኽነትን ተነጽልን ዘመጽእ ዖል፣ ንሰባት ብኽብረት ምንባር ዘኸሌኦም 

ዖል ሸሇሌ ንኸይንብል፡ ዖገዴዯና ቃሊት እዩ።  

ስራሕ ዖይብሌካ ምዃን፣ ወይ ከኣ ዘበቅዔ ዯሞዛ ዖይምርካብ 

መዔቇቢ ገዙ ወይ እትነብረሊ ምዴሪ ዖይብሌካ ምዃን፡ ብምኽንያት እምነትካ 

ዒላትካ ማኅበራዊ ኩነትካ ምግሊሌን ምንጻሌን እንከንፈካ፣ እዘታት ካብቲ 

ንክብረ-ግርማ ዘሃሲ ኣብነታት ገሉኡ እዩ።  ኣብ ቅዴሚ ከም’ዘ ዛበሇ ሃሳዪ 

ተግባራት፣ ክርስትናዊ ግብረ ምሕረት ነቒሑ፡ ብመንፈስ ሕብረትን ሓዴነትን 
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ኪምሌሽ ግቡኡ እዩ። በዘ ልሚ እዋን ንሰባት ክብረ ግርማኦም ከምዘምሇስ 

ብምግባር፣ ኡነተይና ሰብኣዊት ሕይወት ንኺነብሩ ክንሕግዖለ ዖልና ክንዯይ 

ጉዲያት ዖየል!! ናይ ሕይወት ሕጉስ ኩነታት ዘንፈጎም፣ ብዛተፈሊሇየ 

መሌክዔ ዒመጽ ዘሣቐዩ ክንዯይ ሕፃናት ከምዖሇዉ’ውን ክንሓስብ የዴሉ። 

እቲ ብሓዖን ዛተዲህሇን፡ ስንባዴ ዛዒሰልን ገጾም ሕጂ’ውን ይረኣየኒ ኣል። 

ካብ ናይ’ዘ ዒሇም’ዘ ባርነት ኪሊቐቑ  ሓገዛና ዯሌዮም የእውዩ’ዮም ዖሇዉ። 

እዜም ሕፃናት’ዘኣቶም እቶም ናይ ጽባሕ ኣባጽሕ እዮም፣ ነቲ ዘመጽእ 

መዯባቶም ብኽብረትን ብኃሊፍነትን ንኺነብርዎስ፡ ብኸመይ ዛበሇ ተስፋ 

ተመሉኦም እዮም፡ ነዘ ህሌውን መጻእን ዔዴልም ዘገጥምዎ? 

    እዘ ናይ ምሕረት (ኣምሊኽ) ማኅበራዊ  ጠባይ ንርእሱ ጠጠው 

ኢሌና ክንርኢ፣ ገሇ’ ከይገበርና ስቕ ክንብሌ  ዖፍቅዴ ኣይኮነን። እቲ 

መዯባትናን ውጥናትናን ምዉት ፊዯሌ ኮይኑ ከይተርፍ እንተዯሉና፣ ነቲ 

ግብዛናን ዖይተገዲስነትን ግዳሇሽነትና ወጊዴ ክንብል የዴሉ። መዯብ 

ፍትሕን ክብረትን ዖልዎ ሕይወት፣ ከም ሓዯ መንም እትዯጋግሞ ነገር 

ዖይኮነስ፣ ንህሊዌ መንግሥቲ እግዘኣብሔር ናይ ዘምስክሩ ርኡይ ቇራጽነትን 

ተወፋይነትን ዘረኣየለ፣ ብንጥፈትን ብዖይ ዛኮነ ይኹን ረብሓን ነቲ መዯብ 

ፍትሕን ክብረትን ንምውፋይ መንፈስ ቅደስ የሓግዖና።  

20.  ናይ ምሕረት ሓሳብን ኣገባብን ዛዒብሇል ኣተሓሳስባን 

ኣነባብራን ከነማዔብሌ ተጸዊዔና ኣልና። እዘ ከም’ዘ ዛበሇ ናይ ምሕረት 

ስነሕንጸትን ኣገባብ ሕይወትን መሠረቱ ምስ ካሌኦት ርክብ ምምዔባሌ፣ ሓዯ 

ነቲ ካሌእ ብሸሇሌትነት ወይ ብግዳሇሽነት ዖይጥምተለ፣ ወይ ከኣ ንሥቓይ 

ኣኅዋትን ኣኃትን ዛባኑ ዖይህበለ ኩነት እዩ። እቲ ተግባራት ምሕረት 

“ብኢዴ” ዛተገብረ እዩ፣ ማሇት ነፍስወከፍ ነናቱ መሌክዔን መሥርዔን ዖሇዎ፡ 

ዖይመሳሰሌ ንምባሌ እዩ። ኣእዲውና ብዛተፈሊሇየ ብሕ ዒይነት ኣገባብ 

ኪሰርሖ ይኽእሌ እዩ፣ እቲ ነዘ ዖስተንፍሶ ምንጩ ሓዯ ኣምሊኽ’ እንተኾነ 

ኩለ’ውን ካብ ሓዯ ዒይነት “ንጥረ-ነገር” ዛተገብረ’ እንተኾነ እቲ “ምሕረት” 

ንርእሱ ነፍስወከፍ ነናቱ መሌክዔን መስርዔን ምትሓ ዖይተርፎ እዩ።   
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ተግባራት ምሕረት ንሕይወት ሓዯ ውሌቀሰብ ብምለኡ ዘትንክፍ 

እዩ። በዘ ምኽንያት’ዘ ኸኣ፣ በቲ ንሥጋን መንፈስን ማሇት ንሕይወት ሰባት 

ብቐንደ ዘትንክፍ ተራ ምሌክታትን ተግባራትን ጀሚርና፣ ሓዯ ናይ በሓቂ 

ናይ ኣተሓሳስባን ኣነባብራን ኣገባብ ዖሓዴስ መዯብ ሇውጢ ከነካይዴ 

ንኽእሌ ኢና። እዘ እታ ማኅበር ክርስትና ክትፍጽሞ ዖሇዋ ኃሊፍነት እዩ። 

ንሸሇሌትነትን ውሌቃውነትን ንፈታኒ ኩነታትን ንዴሕሬና ሓዱግና፣ ግዴሊት 

ዖይብለ ምቹእ ሕይወት ንምንባር ንዘጽውዒና ቃሌ-ኣምሊኽ ኣብ ግምት 

ነእቱ። ኢየሱስ ንተመሃርቱ “ዴኻታትሲ  ወትሩ ምሳኻትኩም ኣሇዉ” (ዮሓ. 

12፡8) ይብልም። ኢየሱስ ምስ’ዜም ዴኻታት ዖሇዎ ዔጫን ሓዴነትን እናገሇጸ 

ከል፣ ንሕና ብወገንና ንመዯብ ዴኻታት ንኸይንውፈ እንፈጥሮ መመኽነይታ 

ቦታ የብለን።  

ነዘ ናይ ምሕረት ኣተሓሳስባን ኣገባብን ኩለ መሥርዐን መሌክዐን 

ዘህቦ እቲ ቀጻሉ ጸልት እዩ። እዘ ዴማ ንስራሕ መንፈስ ቅደስ ሌኡም 

ንምዃን ንሕይወት ቅደሳን ንምፍሊጥን፡ ናብ’ቶም ዴኻታት ሕሌፊ ብምቕራ 

ብን ዘፍጸም እዩ። ክንኣትዎን ክንውፈየለን ካብ ዘግበኣና ኩነታት ሰተት 

ከይንብሌ ይዴርኸና። ብዙዔባ ምሕረት ኣምሊኽ ብመዯብ ስነሓሳብ ጥራሕ 

ምግዲስ፣ ከም ፈተና ኮይኑ ኪመጻና ዘኽእሌ እዩ፣ እዘ ግን በቲ ዔሇታዊ 

እንነብሮ ሱታፌን ኅብረትን ዘስገር እዩ። እቲ ሓዋርያ (ጳውልስ) ዴሕሪ ናብ 

እምነት ምእታዉ፣ ብዙዔባ’ቲ ምስ ጴጥሮስን ያዔቆብን ዮሓንስን ምርኻቡ 

ዘብሇና ኩለ ዖይርሳዔ እዩ። እቲ ቓሊቱ ናይ’ቲ ተሌእኮኡ ኮነ ናይ ክርስት 

ያናዊ ሕይወት ብሓፈሻ ቀንዱ መዲያትን ሃሇዋትን ዚብርህ እዩ፣ “ ንዴኻታት 

ክንዛክሮም ሓዯራ በለና፣ እዘ ከኣ ኣነ ባዔሇይ ዛግዯሰለ ዛነበርኩ ነገር እዩ” 

(ገሊ.2፡10)። ንዴኻታት ክንርስዕም ኣይንኽእሌን ኢና። እዘ ከም’ቲ ካሌእ 

ግዚ፣ ልሚ’ውን ኣዛዩ ኣገዲሲ ዛኾነ ፈውሲ፣ በቲ ወንጌሊዊ ብቕዒቱ 

ዘግዴዯና ጉዲይ እዩ።  

21.  እዘ ኢዮቤሌ’ዘ ነቲ ቃሊት ጴጥሮስ ሓዋርያ ኣባና የስርጸሌና 

“ቅዴም ምሕረት አይረኸብኩምን ነበርኩም፡ ሕጂ ግና ተማሒርኩም 
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ኢኹም”(1ጴጥ.2፡10)። ነቲ ዛተቐበሌናዮ ብቕንእን ብሕግብግብን ኣይነሓዜ፣ 

ምስ ካሌኦት ኣኅዋትን ኣኃትን (ዚዴሌዮም) ክንሳተፎ፣ ንሳቶም’ውን ብኃይሉ 

ምሕረት ኣምሊኽ ኪጸንዐን ኪብርትዐን ዘኽእሌለ ገሇ ኪመሃዛ ኣሇዎ። 

ብምስክርነት ምእመናን ኣቢለ ናይ ኣምሊኽ ፍቕርን ምሕረትን ናብ 

ነፍስወከፍ እቶም ኣብ መንጎኦም ዘርከቡ ምእንቲ ኪበጽሕ፣ እዖን ማኅበራት 

ምእመናን ንኹልም ዘብጽሕኦም ይግበረን።   

እዘ እዋን’ዘ ናይ ምሕረት እዋን’ዩ። ነፍስወከፍ ዔሇት ናይ’ዘ ጉዔዜና 

ህሊዌ ኣምሊኽ ዛዒዖዙ እያ። ንሱ ነቲ ስጉምትና በቲ መንፈስ ቅደስ ኣብ 

ሌባትና ዚፍስሶ ሓይሉ ጸጋኡ ገቢሩ ይመርሖን፡ ከም ዖፍቅር ይገብሮን። 

ንነፍስወከፍን ንኹለን ሰብ፡ እዘ ግዚ’ዘ ናይ ምሕረት እዋን እዩ፣ ምኽንያቱ 

ኸኣ ካብ ናይ ኣምሊኽ ቅርበትን ኃይሉ ኣፍቅሮቱን ዘግሇሌ የሌቦን። እቶም 

ዴኹማትን ጽጉማትን፣ እቶም ዛረሓቑን ዛተነጸለን ኩልም ናይ’ቶም ኣብ 

ጸገማት ዘሕግዛዎም ኣኅዋትን ኣኃትን ህሊዌ  ስሇዘስመዕም፣ እቲ እዋን ግዚ 

ምሕረት እዩ። እቶም ዴኻታት ካብ ካሌኦት ንዘመጽእ ሸሇሌትነት ሰጊሮም፣ 

ክብረትን ሓሌዮትን ተገዲስነትን ከምዛረኸቡ ኪስመዕም ከል፣ እቲ እዋኑ 

ብርግጽ እዋን ምሕረት እዩ። ዛኾነ ይኹን ኃጢኣተይና ሕዴገት ንምሌማን 

ዖይስሌክየለ፣ ኩልም’ውን እግዘኣብሔር-ኣቦ ከምዘቕበልም ዘርዴኡለ 

በሓቂ እዋን  ምሕረት እዩ።  

ናይ’ቶም “ማኅበራዊ ተነጽል ዖንፎም” ኢዮቤሌ ኣብ ዘኽበረለ፣ 

እቲ ቅደስ አፈቤት ምሕረት ኣብ ኩሇን’ተን ናይ ዒሇም ካተዴራሊትን መካነ 

ንግዯትን ኪዔጾ እንከል፣ ካሌእ ናይ’ዘ ፍለይ ቅደስ ዒመት ርኡይ ምሌክት 

ገቢራ፣ መሊእ ቤተክርስትያን ከተኽብሮ እትኽእሌ በቲ መበሌ 33 ሰንበት 

ዘዛከር ዔሇተ ዴኻታት ዒሇም ኣብ ሓሳበይ ይመጽኣኒ። ምስ’ቶም ዛነኣሱን 

ምስ ዴኻታትን ዔጫኡ ሓዯ ንዛገበረ፡ ኣብ መወዲእታ’ውን ብመንጽር ግብረ 

ምሕረት ኪፈርዯና (ማቴ.25፡31-46) ንዖሇዎ ጏይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሥ 

መሊእ ዒሇም በዒለ ንምብዒሌ ዚብቅዒና ዛበሇጸ ኣገባብ እዩ። እቲ ዔሇት’ቲ 

ዴማ ናይ’ቶም ዛተጠምቁ ማኅበር እተስተንትነለን፣ ዴኽነት ኣብ ኵለ ገጻት 
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ወንጌሌ ከመይ’ለ ተገሉጹ ከምዖል እትመዛነለ፣ ኣሌኣዙር ኣብ አፍዯጌታትና 

ክሳብ ዖል ከኣ (ለቃ.16፡19-20) ፍትሒ ኮነ ማኅበራዊ ሰሊም ኪህለ ኣይኽ 

እሌን። እዘ ዔሇት’ዘ ነቲ ሓዱስ  ስብከተወንጌሌ እውን ዘውክሌ (ማቴ.11፡5) 

ኮይኑ፣ ንገጽ ቤተክርስትያን ዚሓዴስ ኣብ’ቲ ቀጻሉ ንጥፈታት ሓዋርያዊ 

ሕይወት ንስሓን ናይ ምሕረት ምስክርነትን ከአ ኃይሉ ይህባ።  

22.  እታ ቅዴስት ዴንግሌ ወሊዱተ ኣምሊኽ ወትሩ በቲ ዒይኒ 

ምሕረት ምስ ጠመተትና እያ። ንፈሇማ  ነቲ መንገዱ ዛሓበረትሌና፣ ኣብ’ቲ 

ምስክርነት ፍቕሪ እተሰንየና’ውን ንሳ እያ። ኣብ ኩለ’ቲ ስራሓት ስነጥበብ 

ወትሩ ከም እትረአ፣ እዙ ኣዯ ምሕረት ኣብ ትሕቲ ጽሊሌ ባርኖሳ እያ 

እተዔቍበና። ንሕና’ውን ኣብ ትሕት’ዘ እናታዊ ረዴኤታ ንማሕጸን፣ ከም’ቲ 

ምኽራ ዴማ፡ ናይ ምሕረት ኣምሊኽ ዖንጸባርቕ ገጹ ንዛኾነ ኢየሱስ ቀጺሌና 

ንጠምቶ።  

ኣብ ሮማ ቤተክርስትያን ቅደስ ጴጥሮስ                                                               

ብበዒሌ ክርስቶስ ንጉሥ 20 ኅዲር  2016፡                                                                     

ኣብ 4ይ ዒመት ጵጵስና ተዋህበ። 

ፍራንቸስኮስ ር.ሉ.ጳ. 
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