ሉቃስ
በስመ ኣብ ወወልድ ወመነወፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!!
22 ጥቅምቲ ሰማEትነት ሉቃስ ወንጌላዊ’ዩ!! ቅዱስ ሉቃስ ካብቶም ኣርባEተ ወንጌላውያን ሓደ’ዩ
ብ ላሕም ክኣ ይምሰል ካብቶም ኣርባEተ ጸወርተ መንበር። ቅዱስ ሉቃስ ካብቶም 12 ሃዋርያት
ዘይኮነስ ካብቶም 72 ኣርድEቲ Eዩ ጎይታ ግን ናይ ሰብ ነገርን መገድን ስለ ዝፈልጥ ክልት ካብ
ሃዋርያት (ማቴዎስን ዮሃንስን) ክልተ ክኣ ካብ ኣርድEት (ማርቆስን ሉቃስን) ገይሩ ኣደለዎ። ቅዱስ
ሉቃስ ሓኪም ከምዝነበረ ንጎይታ ከምዝተኸተሎን ቅዱስ ወንጌልን ግብሪ ሃዋርያት ከምዝጽሓፈን
ይፍለጥ! Eታ ናይ ጸደኒያ ስEሊ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ውን ባEሉ ከምዝስኣላዩ ዝፍለጥ!!
ቅዱስ ሉቃስ ከምክሎም ቅዱሳት ክግለጽ ዘይክEል ታሪኽ ኣለዎ ኣብዚ ናይ ሎሚ Eረፍቱ ግን ኣብ
ሮማ ኣብ ፍጻሜ ካብ ዝተገብረ Iና ኣሕጽር ኣቢልና ብድኹም ዓቕሚ ክንጽሕፍ።
ጎይታና ንሃዋርያት ኣባጊAይ ጓስዩ፡ኣብልU Iሉ ምስተፋነዎም ከምታ ዝበሎም ንዓና ኣብነት
ክኾኑና ከምቲ ጎይታና ምስ ምሉE ዓቕሙ ክሳብ ናይ መስቀል ሞት ምስ ኣሰቃቒ ግፍEታት ሓንቲ
ከምዘይክEል ኮይኑ ዝጾሮ ንሶም ውን ንኹሉ ንድሕሪት ከይተመለሱ ተቐቢለሞ። ኣብዚ ግዜና
2007 ዓ/ም 2014 Eግዚኣብሄር ብዘይፈልጡ ሰባት ሰብ ኣብ ልEሊ ሰብ ዘይፍጽሞ ተግባራት ይግበር
ኣሎ! ዘመነ ሃዋርያት ኩሉ ንዓለም ሓድሽ’ዩ ነይሩ፡ Eቶም Eምንን ገረብን ዘምልኹ ዝነበሩ ኽኣ
Eቶም ዝኣመኑ Aሚኖም Eቶም ዘይኣመኑ ኽኣ EዚOም ሓደስቲ ኣማልኽቲ ኣምጺOምልና ብማለት
ብቓል ክስEርዎም ስለዘይክኣሎ ይቐትልዎም ነበሩ!!
ኣብ ሓንቲ ሃገር ኲናት ምስ ዝብርትE Eቲ ንጉስ ምስ ሰራዊቱ ተሰሊፉ ክዋጋE ኣለዎ ወይ
ሃገሩ ገዲፉ ክሃድም ኣለዎ! ኣብዚ ግዜና ኽኣ ሰይጣን ከምU ገጢምዎ’ሎ! ሰይጣን ክሳብ’ታ
መጨረሻ ስርሑ ስለ ዘየቛርጽ ኣብዚ ናይመጨረሻ ኣብ ጎኒ ሰራዊቱ ተሰሊፉ ከም ሰብ ብግልጺ
ይንቀሳቐስ ኣሎ!! ንኣብነት Eንስሳ ስጋ ብጻዩ ኣይበልEን’ዩ EዚOም ግን ስጋ ሰብ በሊOም!! ንሓደ
ንጹህ ሰብ ኣንጻርካ ዝዓጠቖ ዘይብሉ ኣድቢኻ ምርኮ ጌርካ ከምዝተማረኸ ሰራዊት Aጂብካ
ክትጻወተሉ Eዚ ስራሕ ሰብ ኣይኮነን!! ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ኣራዊት ኣብ ልEሊ ህጻናት ክርህርሁ
ትርI ከም ተመን! መይ ታሪኽ ናይ ሮማውያን! EዚOም ግን Eሸላት ኣይፈልጡን’ዮም!! ከምቲ
ጎይታና ዝበለና ከምዚ ብምግባሮም ንኣምላኽ ወስዋEቲ ዘቕርብሉ’ዩ ዝመስሎም!! ብሓቂ ኣምላኾም
ክኣ ከምዚ ዓይነት መስዋEቲ’ዩ ዝፈቱ!! ስለዚ ዘለናዮ ኣበይ በጺሕና ከምዘለና ዝገልጽ ስለ ዝኾነ
ነቶም ኣብ ምርኮ ሒዘምዎም ዘለዉ ኣምላኽ ኣብ Eምነቶም ንኽጸንU ይሓግዞም!!
ስለዚ ብ
ኽርስትና ምቕታል ሎሚ ኣይተጀመረን በዚ ኽኣ ኣይከብቕEን’ዩ!! Eሞ ከመይ ክንከውን’ዩ
ዝግብኣና፧ Eተን ንEግዚኣብሄር ኣምላካ ብምሉE ልብኻን ብምሉE ሓይልኻን ኣፍቅሮ ንብጻይካ ኸኣ
ከም ነብስኻ ጌርካ ኣፍቅሮ ዝብላ ንዘክረን፡ ንEግዚኣብሄር የፍቅሮ’የ ንብል Iና ኣብ ሚዛን ምስ
ዝምዘን ግን ክንደዩ ክኸውን! ንብጻይካ ከም ነብስኻ ጌርካ ኣፍቅሮ ኽኣ Eታ ኣብዚ ግዜ Eዚ
ዝኸበደት ጾር’ያ ርሑቕ ከይከድካ ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ሰብኣይን ሰበይትን ዘላ ፍቕሪ ኣብነት’ያ!!
ስለዚ ክርስቲያን ነቶም ኣብነት ዝተውሃብዎ ቅዱሳኑ መሲሉ ንኽኸይድ ኩላቶም ብመንፈስ በርቲOም
ኣፍ ፈላጣት Iና ብሃልቲ ኣሕፊሮም ጽኑE መሰረት ተኺሎሙልና ከምዝሓለፉ ዝመጸ Eንተመጸ
Eብቲ ጽኑE መሰረት ቌምና ንዝመጸና ድልዋት ኮይና ብዓወት ንኽንሓልፎ ገድሎም ካብዝነግረና
መጽሓፈ ስንክሳር ዝተወስደ ናይ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ ታሪኽ ከምዚ ይመስል፡ሮማ ክርስትና ከይተቐበለት ሃዋርያት ጴጥሮስን ጳውሎስን ብ 5 ሓምል ን ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ
መስቀል ቅልቁል ሰቒሎም ንሃዋርያ ጳውሎስ ክኣ ብሴፍ ክሳዱ ቆሪጾም ምስቀተልዎም ድሕሪOም
ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ሮማ ወንጌል ይምህር ነበረ Eቶም መምለኽቲ ጣOት ምስ ኣይሁድ ተሰማሚOም
ብስራይ ህዝቢ የስሕት ኣሎ Iሎም ናብ ንጉስ ኔሮን ከሰስዎ። ንጉስ ናብ ኣደባባይ ከቕርብዎ ምስ
ኣዘዘ ቅዱስ ሃዋርያ ሉቃስ ክኣ ብመንፈስ ቅዱስ ፈሊጡ መጻሕፍቱን ደብዳቤታቱን ሒዙ ናብ
ገምገም ባሕሪ ከደ ኣብU ኽኣ ዓሳ ዝገፍፍ ሽማግለ ሰብኣይ ረኸበ Eሞ ዝነበሮ ደብዳበታትን
መጻሕፍትን ሂቡ ናብ Eግዚኣብሄር ከብጽሑኻ Eዮም Eሞ ነዞም መጽሓፍቲ ሓልዎም በሎ!!
ኣብ ቅድሚ ንጉስ ምስቀረበ ኽኣ ንጉስ ኔሮን ብስራይካ ክሳE ምዓስ Iኻ ህዝቢ Eተስሕት በሎ!

ቅዱስ ሉቃስ ክኣ ኣነ ናይቲ ወዲ ልUል ኣምላኽ ጎይታ Iየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያ Eምበር ሰራዪ
ኣይኮንኩን! በሎ።
ኣብ ካልኣይ ኣነ Eዛ Eናጽሓፈት ሰብ Eተስሕት ዘላ Iድካ ክቖርጻ’የ Iሉ
የማነይቲ Iዱ ክቖርጽዎ ኣዘዘ!
ምስቆረጽዎ ኽኣ ንንጉስ ንሕና ናይዚ ዓለም ሞት ከምዘይንፈርህ ፍለጥ! ናይ ጎይታየይን
ፈጣሪየይን ሓይሊ ንኽትፈልጥ ግን ከርEየካ’የ Iሉ ንዝተቖረጸት የማነይቲ Iዱ ኣልIሉ
ከምዝነበረቶ ገበረ!! መሊሱ ኸኣ ፈለያ!! ነዚ ዝርኣዩ ብምግራም መራሒ ሰራዊት ምስ ሰበይቱን
ብዙሓት ህዝብን (447ሰባት) ብ ጎይታ Iየሱስ ክርስቶስ ኣመኑ!! በዚ ዝተቖጥA ንጉስ ምስ ቅዱስ
ሉቃስ ርEሶም ክቑረጹ ኣዘዘ! ሬሳ ናይ ቅዱስ ሉቃን ክኣ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ! ብፍቓድ
Eግዚኣብሄር ናብ ሓንቲ ደሴት ምስበጽሐ ምEመናን ረኺቦም ገኒዞም ኣብዝበለጸ ቦታ ቀበርዎ!!
በረኸት ናይ ቅዱስ ወንጌላዊ ሉቃስ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን!!!
ኩሉ ንተግሳጽናን ንትምህርትናን ተጻሕፈ ይብለና ቅዱስ መጽሓፍና!! ኩሉ ኣብ ልEሊ ፈጣሪናን
ጎይታናን መድሓኒናን Iየሱስ ክርስቶስ ዝተፈጸመ Eቲ ጽሑፍ ንኽፍጸም’ዩ! ከምU ኽኣ Eዚ ሕጂ
ዝፍጸም ዘሎ ጽሑፍ ንኽፍጸም’ዩ ኣይገረም! ስለቶም ዝቐትልኹም ጸልዮ ከምዝበለና ስሊOም ንጸሊ!
ከምቲ ክቡር ጎይታና ኣብ መስቀል ኮይኑ ’’ O ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን’ዮም Eሞ Eቕረ
በለሎም ሉቃስ 23፡34” ከምዝበለ! ከምUውን ቅዱስ Eስቲፋኖስ ከም ዝበለ!! ቅዱስ Eስቲፋኖስ
ክቐተል Eንከሎ ሳውል(ቀ.ሃወርያ ጳውሎስ) ምስOም ነይሩ ቅዱስ Eስቲፋኖስ ዝገብርዎ
ኣይፈልጡንዮም ምስበለ ግን ሳOል Eቲ ብቕንI Eግዚኣብሄር ን ቅዱስ Eስቲፋኖስ ዘቕተለ
ምስትውዓልተዋሂብዎ ምስፈለጠ ግን ምEንተ ክርስትና ክሳዱ ንሴፍ ሂቡ!!! ስለዚ ክቡራት ምEመናን
ዝገብርዎ ኣይፈልጡን Eዮም Eሞ Eቕረ በለሎም ንበል! ድሕሪU መገዲ ቅዱስ ጳውሎስ ኽስEቡ
Eዮም!!!
ሰላም፤ለሉቃስ Eንተ ረትA ልሳኑ።ወንጌለ መለኮት ይጽሐፍ EምEለ ብዙሃን ወጠኑ። ከመ ያርI
ሃይለ ቅድመ ኔሮን ወተAይኑ። ኣስተላጸቃ ወሌለያ ለምትርት የማኑ።Eስመ ላEሌሁ ተሠውጠ
ለክርስቶስ ሥልጣኑ።
ስላም ለክሙ፡ማህበራነ ሉቃስ ኣሐው። ኣርባEቱ ምEት ሰብዓ ወሰባEቱ Eደው። ምቱራን በሰይፍ
ኣምሳለ EAው። ወለሲላስ ሰላም ኣረጋዊ ልብው።መጻሕፍቲሁ ዘAቀበ Eምኵሉ ምንስው።

Eግዚኣብሄር ይመስገን!!

