መቅድም ሰሙነ ሕማማት
ኣብ መፈጸምታ ዓቢይ ጾም ካብ ሠርከ ሆሣዕና ጀሚሩ ክሳዕ ምሸት ትንሣኤ ዘል መዓሌትታት ሰሙነ
ሕማማት ይበሃሌ። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ነዚ ሰሙን እዚ ሕማማት ኢሊ ክትዝክሮ ዝኸኣሇት “ሐመ”
ካብ ዝብሌ ግእዛዊ ግሥ ዝወፅአ ኾይኑ ትርጉሙ “መከራ ተቐበሇ” ማሇት እዩ፣ እምበር ሓሚምካ ኣብ
ዓራት ምድቃስ ማሇት ኣይኮነን።
1. ናይ ጐይታናን ኣምሊኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማምን ሞትን ዚዝከረለ ሰሙን
ስሇዝኾነ እዩ።
2. ካብ ኣዲም ክሳዕ ዕሇተ ዓርብ ዝነበራ ነፍሳት ን5500 ዘመናት ኣብ መንጸፈ ዯይን ሲኦሌ
ዝጸንሓለን ፍዲ ኵነኔ ዚዝከረለን ሰሙን እዩ።
3. ካብ ካሌኦት ሰሙናት ፍለይ ብምዃኑ ቅደስ ሰሙን ተባሂለ ይጽዋዕ። ምኽንያቱ ኣብ ውሽጢ እዚ
ሰሙን እዚ ዓቢይ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ንዯቂ ሰባት ዚተገሌጸለ፣ መወዲድርቲ ዘይብለ ፍጹም
ድኅነት ዝተረኽበለ፣ ጐይታ ዝተሠውዓለ፣ ዯቂ ኣዲም ናጽነትና ዝተጓናጸፍናለ ብምዃኑ ቅደስ
ሰሙን ይበሃሌ።
4. እዚ ሰሙን እዚ መዘከርታ ዓመተ ፍዲ፣ ዓመተ ኵነኔ፣ ወዱ ሰብ ኣብ ሲኦሌ ኣብ ትሕቲ መቚረንቲ
ዱያብልስ ተታኂዙ ዝነብረለ ዘመን መከራ እዩ። ኣብ ሰሙነ ሕማማት ብዙኅ ዓይነት መባሌዕ
ኣይብሊዕን፣ ብዙኅ ስግዯት፣ መከራ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዘኻኽሩ ቅደሳት መጻሕፍቲ
ብብዝኂ ክንበቡ ይቕንዩ ማሇት ናይ ነግህ፣ ናይ ሠሇስቱ፣ ናይ ስድስቱ፣ ናይ ሠርክ፣ ናይ ላሉት
ጸልትን ንባብን ኣል።
ካብ ድኅሪ ቀትሪ ሰንበት (ሆሣዕና) ዝተጀመረ ምኽሪ ኣይሁድ ቀንዱ ዝጸንዓለ ረቡዕ እዩ።
ኣቦታትና ካህናትን ሉቃውንትን፣ ቅደስ ያሬድ ነዚ ሰሙነ ሕማማት ካብ ዘዲሇዎ ጾመ ድጓዓ ከዝይሙ
ይቕንዩ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዘይካ ኃሙስ ቅሳሴ የሌቦን።ጸልተ ፍትሓት፣ሥርየት፣ ጥምቀተ ክርስትና፣
እዚ ኵለ የሌቦን። እዚኣቶም ኵሊቶም ኣብ ዕሇተ ሆሳዕና እዮም ዚፍጸሙ።
ብተወሳኪ ይሁዲ ንጐይታ ብምስዓም ከምዘትኃዞ ንምዝካር ምስዕዓም ኣይፍቀድን እዩ። ነፍሳት ፍትሓት
ዘይረኸባለ ዘመነ ኵነኔ እንዝክረለ፣ ጐይታና ምእንቲ ሥርየት ኃጢኣትና ዝቘረሶ ቅደስ ሥጋኡን
ዘይቊረሰለ፣ ክቡር ዯሙ ዘይፈሰለ ሰሙን ብምዃኑ “ፍትሑኒ” ኢሌና ኢድ ካህንዘይንሳሇመለ፣ ክሳዕ እታ
ጐይታና ኣብ መስቀሌ ተሰቒለ ሞይቱ ዚትንሥእ መስቀሌ ምሌክት መርገም ምንባሩ ንምዝካር
ኣይንሳሇምን፣ ትእምርተ መስቀሌ ኣይንገብርን፣ ምኽንያቱ መስቀሌ ፅንዓትና፣ ኃይሌና፣ መድኃኒትና ምዃኑ
ዚፈሇጥና፣ ካብ ትንሣኤ ክርስቶስ ንድኃር እዩ። ካብኡ ንድኃር ከኣ ምስሊም መስቀሌ ዚጅመርን
ዝተጀመረን።
ኣብ ውሽጢ እዚ ሰሙን እዚ ካብ ሆሣዕና ክሳዕ ቀዲም ሥዑር ወይ ክሳዕ ትንሣኤ ጐይታናን
ኣምሊኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈጸሞም ሥራሕ ድኅነትና እዮም።

