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የአሲዚው ቅዱስ ፍራንችስኮ ዓመታዊ ክብረ በዓል

አዲስ አበባ መስከረም 27 ቀን 2011 ዓ.ም.

“እናንተ ሸክም የከበዳችሁና የደከማችሁ ሁሉ ወደ እኔ ኑ፤ እኔም
ዕረፍት እሰጣችኋለሁ፤ ቀንበሬን ተሸከሙ፤ ከእኔም ተማሩ፤ እኔ በልቤ
የዋህና ትሑት ነኝና” (ማቴ 11፡27-28)

ቅዱስ ፍራንችስኮስ እ.አ.አ. በ1182 ዓ.ም. አሲዚ በምትባል አንዲት አነስተኛ የጣሊያን
ከተማ ሁሉ ከሞላላቸው ወላጆቹ ጴጥሮስ በርናርዶኔ እና ከእመቤት ፒካ ተወለደ፤
በምድራዊው ነገሮች ምንም ሳይጎድለው በምቾት ያደገው ፍራንችስኮስ በመንፈሳዊውና
በስነ-ምግባርም መልካም ሆኖ እንዲያድግ በተለይ እናቱ ትልቅ አስተዋጽኦ
አድርጋለች፤ በባህሪው ደስተኛና ቅን ልብ የነበረው ፍራንችስኮስ በዘመኑ ከነበሩት
የዕድሜ እኩዮቹ ጋር መልካም የሆነ ግንኙነት ስለነበረው የከተማዋ ወጣቶች መሪ
ብቻ ሳይሆን ከእነርሱ ጋር መደሰት መዘመር የሚወድ ሰው ነበር፡፡

ፍራንችስኮስ ገና በሕጻንነቱ ወደፊት ልዩ ሰው እንደሚሆን የተተነበየለትም ነበር፤
ከህይወት ታሪኩ እንደምንረዳው የስርዓተ ጥምቀቱ ከተጠናቀቀ በኋላ በስፍራው
ከተገኙት ምእመናን አንዱ ሕጻኑንና ቤተሰቡን ወደ መኖሪያቸው ከሸኛቸው በኋላ
በሕጻኑ ትከሻ ላይ የመስቀል ምልክት በማማተብ፡ “ይህ ልጅ የእግዚአብሔር አገልጋይ
ስለሚሆን በጥንቃቄ አሳድጉት” በማለት ተሰናብቶ ሄደ፡፡

የፍራንችስኮስ መጠራት፡-

እግዚአብሔር ለራሱ አገልግሎት ሰዎችን ሲመርጥ፣ ወደ ራሱ ሲያመጣና ለቅድስናም
ሲጠራ የራሱ ጊዜ አለው፡፡ ስለዚህም ይህ የወጣቶች መሪ የነበረውና በኋላም ከፍተኛ
ክብርንና ዝናን ለማትረፍ ብሎ የጦር መኮንን ለመሆን የሚሻውን የአሲዚ ወጣት
በአንድ አጋጣሚ ተናገረው፡፡ ይህም የሆነው በአንድ ወቅት ምድራዊውን ጦርነት
ለመዋጋት ለአንድ የጦር መሪ በማደር ከሰራዊቱ ጋር ቀኑን ሙሉ በመጓዝ ስፖሌቶ
ወደምትባል ከተማ ደርሱ፤ በኋላም ፍራንችስኮስ ስለታመመ በዚያች ከተማ ቀረ፤
በበሽተኛ አልጋውም ላይ ከህመሙ የተነሳ እንቅልፍ አጥቶ በሚወራጭበት ወቅት
አንድ ድምጽ ወደ እርሱ እንዲህ ሲል መጣ፡-

 “ፍራንችስኮስ ወዴት ትሄዳለህ?”
 እርሱም፡ “መኮንን ለመሆን ወደ ጦር ሜዳ እሄዳለሁ” ብሎ መለሰ
 ድምጹም፡ “ፍራንችስኮስ ሆይ! በበለጠ ሊያስደስትህ የሚችለው ማን ነው?

ጌታው ነው ወይስ አሽከሩ፣ ሀብታሙ ወይስ ደሃው?” ብሎ ጠየቀው
 ፍራንችስኮስም “ሀብታሙና ጌታው ናቸው” ሲል መለሰ፤
 ድምጹም በመቀጠል “እግዚአብሔር ብቻ ጌታ ነው፤ ሰው ግን አሽከሩ ነው፤

ስለምን በጌታው ፋንታ አሽከሩን ታገለግላለህ?” አለው፤
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 ፍራንችስኮስም ይህ ድምጽ የእግዚአብሔር መሆኑን ተረድቶ “ፍርሃት
በተሞላበት መንፈስ “ጌታ ሆይ ምን እንዳደርግ ትፈልጋለህ?” አለ፡፡

 ድምጹም “ወደ አገርህ ተመለስና እዚያ የምታደርገው ይነገርሃል” አለው፡፡

እኛ በራሳችን መንገድ ተጉዘን ስንጨርስ እግዚአብሔር ይጀምራል፣ የሰው እቅድ
ሲደመደም የእግዚአብሔር እቅድ ይጀምራል፤ ስለዚህ የሚያዋጣው ከእግዚአብሔር
ጋር ማቀድ፣ ከእርሱ ጋር መራመድ፣ “እግዚአብሔር ቢፈቅድና ቢረዳኝ እንዲህ
አደርጋለሁ” ማለትን መለማመድ ተገቢ ነው፤ ስለዚህ ፍራንችስኮስ ትክክለኛ መስሎት
የነበረው ትክክለኛ አለመሆኑን ሲረዳ እና እውነቱ ሲገለጥለት ምርጫውን አስተካከለ፤
ልክ በሐዋርያው ጳውሎስ ሕይወት እንደተከሰተው፤ ለሃይማኖቱ ቀናተኛ የነበረው
ጳውሎስ ደግ የሰራ መስሎት ክርስቲያኖችን ሲያሳድድ ነው ክርስቶስ ወደ ትክክለኛው
መንገድ ይመልሰው ዘንድ በደማስቆ መንገድ ላይ ራሱንና እውነትን የገለጸለት፡፡ እኛም
መምረጥ መቻል ይኖርብናል፣ የትኛው እውነተኛ ደስታና እርካታ እንደሚሰጠን፣
የትኛውስ ግማሽ እውነትን ብቻ እያሳየ ወደ መጥፊያችን እንደሚወስደን ልንለየው
ይገባል፤ ምክንያቱም የሚያንጸባርቅ ሁሉ ወርቅ አይደለምና፡፡

እግዚአብሔር እንዲህ ራሱን ከገለጸለት በኋላ ነበር የአሲዚው ወጣት ሕይወቱ ቀስ
በቀስ እየተለወጠ የሄደው፡፡

 በፊት ያስደስተው የነበረው የዘፈንና የምድራዊ ደስታ ህይወት ቦታውን
ለእግዚአብሔርና ለእግዚአብሔር አገልግሎት እየለቀቀ ሄደ፣

 ቀድሞ የስጋ ደዌ በሽታ ተጠቂዎች በመሆናቸው ብቻ ከማህበረ ሰቡ ተገልለው
ይኖሩ የነበሩትን ሰዎች ማየት ይፈራና ይጸየፍ የነበረው ፍራንችስኮስ
በእግዚአብሔር ጸጋ አጋዥነት እነርሱን በፍቅር ማቀፍና ማገልገልን ምርጫው
አደረገ፤

 ይህ ተግባሩም ከዓለምና ከዓለማዊ ነገሮች፣ ከእግዚአብሔር አሰራር ጋር
ከማይሄዱ ተግባሮች ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲለያይ አገዘው፡፡

ይህን እውነት በተመለከተ በቃለ ኑዛዜው እንዲህ ነበር ያለው፡-

“በኃጢአት ሳለሁ ለምጻሞችን ማየት መራራ ሆኖ ይታየኝ ነበር፡፡ ራሱ
እግዚአብሔር ግን ወደ እነርሱ ወሰደኝ እኔም አዘንኩላቸው፣ ከእነርሱም
እንደወጣሁ ያን መራራ ሆኖ የሚታየኝ የነበረው ወደ ነፍስና ስጋ ጣፋጭነት
ተለወጠልኝ፡፡ ከዚያም ጥቂት ቆየሁና ከአለም ወጣሁ”፡፡

የእግዚአብሔርን ሥራ ለመስራትና ወገናዊነታችንን ከእርሱ ጋር ለማድረግ መጀመሪያ
ከጨለማው ዓለም እና ከጥፋትና ከረከሱት መንደሮች መውጣት፣ እንዲሁም
ለእግዚአብሔርም መለየት ያስፈልጋል፤ ምክንያቱም በውስጣችን የነገሰው
የእግዚአብሔር መንፈስ ከዓለም መንፈስ ጋር ስለማይስማማ፣ ይህ የጨለማው ዓለም
መንፈስ የቅድስናን መንገድ ለሚመኙና በዚያም ለሚጓዙ የእግዚአብሔር ወዳጆች



~ 3 ~

ስለማይስማማቸው፤ ስለዚህ ለእግዚአብሔርና ለእግዚአብሔር ሥራ ብቻ መለየት
ያስፈልጋል፤ በነቢይም እንዲህ ነው የተባለው

“እናንተ የእግዚአብሔርን ዕቃ የምትሸከሙ ተለዩ፤ ተለዩ፤ ከዚያ ውጡ፤ ርኩስ
ነገርን አትንኩ፤ ከዚያ ውጡ ንጹሓንም ሁኑ” (ኢሳ 52፡11)፡፡

ስለዚህ እንደ ፍራንችስኮስ ወገናዊነታችንን ከእግዚአብሔር ጋር ማድረግ ከሆነ
ምርጫችን እግዚአብሔር የሚወደውን መውደድና እሱ የሚጸየፈውን መጸየፍ
የመጀመሪያ ተግባራችን ሊሆን ይገባል፡፡ እግዚአብሔር የሚጸየፋቸውን ነገሮች ደግሞ
መጽሐፍ እንዲህ ዘርዝሮ ያስቀምጥልናል፡-

“እግዚአብሔር የሚጠላቸው ስድስት ነገሮች አሉ የሚጸየፋቸውም ሰባት
ናቸው፤ እነሱም ትዕቢተኛ ዐይን፣ ሐሰተኛ ምላስ፣ ንጹሕ ደም የሚያፈሱ
እጆች፣ ክፋትን የሚያውጠነጥን ልብ፣ ወደ ክፋት የሚቻኮሉ እግሮች፣
በውሸት ላይ ውሸት የሚጨምር ሐሰተኛ ምሥክር፣ በወንድማማቶች መካከል
ጠብን የሚጭር ሰው” (ምሳ. 6፡17-19)፡፡

እግዚአብሔር እኒህን ይጠላል ይጸየፋልና፣ እነዚህን የሚጸየፍ ሰውም ነፍሱንና
ህሊናውን አንጽቷልና ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ወዳጅነት (ክርስትናውን) በጥሩ
መሰረት ላይ ይጥላል፤

ቅዱስ ፍራንችስኮስ የንግድና የዕለት ተዕለት የዓለም ኑሮው፣ ከእድሜ እኩዮቹ
በዘፈን፣ በመብልና በመጠጥ መደሰት፣ ታዋቂና ዝነኛ የጦር መኮንን መሆን የውስጥ
ፍሎጎቱን ሊያረካለት፣ ዕውነትን ሊገልጥለት፣ ምኞቱን ሊያሳካለት አልቻለም፣ ይህ
የኑሮ ዘይቤም ለረጅም ጊዜ መንፈሱን ሊያሳርፈውና ፍጹም ደስታን ሊሰጠው
አልቻለም፤ አሁን ግን ይህን ምኞቱን የሚሞላለት አንድ ሁነኛ ነገር አገኘ፤ የመለወጥ
ምኞቱም እውን መሆን ጀመረ፡፡

እግዚአብሔር ወጣቱን ፍራንችሰኮስን የእርሱ የተመረጠ አገልጋይ እንዲሆን
ወስኖታልና እግር በእግር እየተከታተል አኗኗሩንና አለባበሱንም ጭምር እንዲለውጥ
ምልከታዎችን ይሰጠው ነበር፤ ከምልከታዎቹ አንዱ የሆነው ደግሞ በቅዱስ ማትያስ
ክበረ በዓል ላይ ያዳመጠው የወንጌል ቃል ነው፣ ይህም የክርስቶስ ተከታዮች እንዴት
እርሱን መምሰልና መመላለስ እንዳለባቸው፣ እንደ ቅዱ ወንጌል ለመኖርና ይህንንም
ሕይወት ሰጪ ቃል ለሌሎች ሊያበስሩ ሲወጡ ከዚህ አገልግሎት ጋር አብሮ
የማይሄደውን ነገር ከነርሱ እንዲያርቁ የሚናገር ነበር፡-

“በመቀነታችሁ ወርቅም ሆነ ብር ወይም መዳብ አትያዙ፡፡ ለመንገዳችሁ
ከረጢት፣ ትርፍ እጀ ጠባብ፣ ወይም ጫማ ወይም በትር አትያዙ” (ማቴ 10፡9)፡፡

ይህ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ የሰጠው መመሪያ የአዲሱን ደቀ መዝሙር
የፍራንችስኮስን የውስጥ ጥያቄና መሻት መለሰለት፣ እርሱም በታላቅ መንፈሳዊ ደስታ
ተውጦ እንዲህ አለ፡



~ 4 ~

የምፈልገው ይህን ብቻ ነው፤ የምጠይቀውም ይህ ብቻ ነው፤ ይህን ለመፈጸም
በሙሉ ልቤ እጓጓለሁ (1ኛ ቸላኖ ቁ. 22)፡፡

በልቡ ውስጥ የእግዚአብሔርን ቦታ ይዘው የነበሩትን ነገሮች ከእርሱ ሲያርቅ፣ የልቡን
መቅደስ ለመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ብቻ ሲያውለው መለኮታዊ እውነትን ማየት ብቻ
ሳይሆን በመላ እርሱነቱ ውስጥ እንዲነግስ አደረግ፡፡ የእርሱ ብቸኛና ማንም ከእርሱ
ሊወስድበት የማይችለውን ሀብት አገኘ፤ ምድራዊ የሆኑትንና እርሱን ከእግዚአብሔር
ሊለያዩ የሚችሉትን ነገሮች ሁሉ አውልቆ ጣለ፤ ልክ ዓለምን ሲለይ የለበሰውን ልብስ
ሳይቀር “ንበረቴን ዘርፏል” ብሎ ለከሰሰው አባቱ ሲመልስ በዛው ቅጽበጽ የዓለም
የሆነውን ነገር ሁሉ ለዓለም ትቶላት እርሱ ሰማያዊ ሃብትን፣ ጽድቅን፣ ቅድስናንና
በአጠቃላይ እግዚአብሔርን በመፈለግና በማግኘት ስራ ላይ ይተጋ ነበር፤ ከህይወት
ታሪኩም እንደምንረዳው ይህን ፍለጋውን የበለጠ ፍጹም ያደረገው የለበሰውን ልብስና
የቀረችውን ድቃቂ ሳንቲም ሳይቀር ለወላጅ አባቱ አስረክቦ እንዲህ ካለ በኋላ ነበር

“[…] ከዚህ በኋላ ጴጥሮስ በርናርዶኔን አባቴ ብዬ አልጠራውም፣ ነገር ግን
በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ እላለሁ”፡፡

ስለዚህ ከላይ የተጠቀሰው “[…] ለመንገዳችሁ ምንም አትያዙ […]” በሚለው የወንጌል
ቃልና በመንፈስ ቅዱስ ድጋፍ የወሰነው ውሳኔ ለአሲዚው ቅዱስ ብርሃንና ብቸኛ
የህይወቱ መሰረት ሆነለት፡፡ ከዚያም ቀን ጀምሮ በፍጹም መለየት ለእግዚአብሔር
ተለየ፤ ሀብት ንብረቱን እግዚአብሔርንና የክርስቶስን መስቀል፣ ቅዱስ ቃሉንም ብቻ
አደረገ፤ ለቃለ እግዚአብሔር ያለው ፍቅርና አክብሮት በመጨመሩ በየእለቱ ያነበው፣
ይጸልይበትና በሕይወቱም ይተረጉመው ነበር፡፡ ከዚህ በኋላ ፍራንችስኮስን የሚገዛውና
የሚመራው መለኮታዊው የእግዚአብሔር ሕግ ብቻ ሆነ፤ ልክ መዝሙረኛው ዳዊት፡

“ሕግህ ለእግሬ መብራት፣ ለመንገዴም ብርሃን ነው፡፡ የጽድቅ ሕግህን ለመጠበቅ
ምያለሁ፤ ይህንኑ አጸናለሁ” እንዳለው (መዝ 119፡105-106)፡፡

ለቃሉ ካለውም ፍቅር የተነሳ ከማዕድ በፊት እንኳ ወንጌል እንዲነበብለት ይፈልግ
ነበር፡፡ ውሎውና አዳሩም ከክርስቶስ መስቀል ስር ሆነ፤ ምክንያቱም ሸክሙን
የሚያቃልልለት፣ ዕረፍት የሚሰጠው፣ ሰላሙን የሚያበዛለትና እንዲሁም መዳኑንም
የሚያረጋግጥለት ብቸኛው የክርስቶስ መስቀል ስለነበረ፤ ልክ ታላቁ ሐዋርያ፡-

“[…] ዓለም ለእኔ ከተሰቀለበት፣ እኔም ለዓለም ከተሰቀልኩበት ከጌታችን
ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር፣ ሌላው ትምክህት ከእኔ የራቀ ይሁን”
እንዳለው (ገላ 6፡14)፡፡

ይህ ተግባር የአሲዚውን ወጣት ሁለንተናውን እየቀየረው ስለመጣ እርሱም ክርስቶስን
በሁሉ ነገር ለመምሰል ይተጋ ነበር፣ ምክንያቱም ለእርሱ ክርስቶስን መምሰል ብቸኛ
የህይወቱ ሙሉ የቤት ስራው ነበርና፡፡ ይህ ደግሞ ክርስቶስ ከእርሱ ለሚፈልገው ሌላ
ዋነኛ ተልዕኮ ዝግጁ አደረገው፡፡
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በአንድ ወቅት ሁሌም እንደሚያደርገው በአንዲት አነስተኛና እየፈረሰች ባለች በቅ.
ዳሚያኖ ቤተክርስቲያን ውስጥ ባለው የክርስቶስ መስቀል ስር ተንበርክኮ እግዚአብሔር
ኃጢአቱን ይቅር እንዲለው ይለምንና፣ እንደ ሐዋርያው ጳውሎስ “ጌታ ሆይ ምን
አደርግ ዘንድ ትፈልጋለህ” እያለ ይጸልይ ነበር፡፡ በዚህ ጊዜ ነበር ይህ መስቀል
ከፍራንችስኮስ ምን እንደሚፈልግ እንዲህ በማለት የገለጸለት፡

“ፍራንችስኮስ ሆይ ተነስና ሊወድቅ የደረሰውን ቤቴን አድስልኝ፡፡”

አሁን ፍራንችስኮስ ተልዕኮውን አገኘ፤ “እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ወደ እኔ ኑ” ወዳለው
ክርስቶስ በመሔዱ “የዓለም ጭንቀትና ምድራዊው ተግዳሮት ሁሉ ቀለሉለት፣ ብርሃን
በራለት፣ ትክክለኛ የመዳንን መንገድ ያዘ፣ እውነት ተገለጠችለት፡፡ አሁን የሚያሳስበው
ነገር ቢኖር የክርስቶስን ስራ መስራቱ ላይ ነው፣ የእግዚአብሔር ማደሪያ የሆነውን
መቅደስ ማደስ ትእግስትንና ትጋትን በብዙ የሚጠይቅ ስራ፤

ነገር ግን ይህንን የክርስቶስን “ቤቴን አድስ” የሚለውን ትእዛዝ በጥሬው ወስደን ከህንጻ
ማደስ ጋራ ማያያዝ አያስፈልግም፡፡ በእርግጥም ያች ፍራንችስኮስ ይጸልይባት
የነበረችው የቅዱስ ዳሚያኖ ቤተክርስቲያን ጥገና ያስፈልጋት ነበር፡፡ ፍራንችስኮስም
በቅድሚያ ያደረገው ይህንኑ ነው፣ ጡብ በመሰብሰብና በማሰባሰብ የወደቁ እና ሊወድቁ
የተቃረቡትን ግድግዳዎች መጠገን፤ የክርስቶስ ጥያቄ ግን አሁንም ከዚህ የዘለለ ነው፤
ከተራ ግድግዳ በላይ መጠገንና መታደስ የሚገባው ተገቢ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ
ይሆን ዘንድ መጥራት እና ንጹህ መሆን ያለበት የሰው ልብ ነው፤ ሃይማኖቱ፣
አምልኮ እግዚአብሔሩ፣ ዝማሬው፣ ውዳሴው፣ ምስጋናው… ንጹህ መሆንና ወደ
እግዚአብሔር ለማቅረብ የተገባ መሆን አለበት፡፡ ይህን ለማድረግ ደግሞ ራስን
አስቀድሞ ማንጻት ያስፈልጋል፤ ሐዋርያው ለቆሮንቶስ ምእመናን እንዲህ ብሎ
እንደጻፈው

“እናንተ ራሳችሁ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደ ሆናችሁ፣
የእግዚአብሔርም መንፈስ በውስጣችሁ እንደሚኖር አታውቁምን? ማንም
የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ቢያፈርስ እግዚአብሔር እርሱን ያፈርሰዋል፤
የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነውና፣ ያም ቤተ መቅደስ እናንተ ናችሁ”
(1ቆሮ 3፡16-17)፡፡

ስለዚህ ወገናዊነቱን ከክርስቶስ ጋር ያደረገ ሁሉ ንጹህ ህሊና፣ ንጹህ የተቆጠበ
አንደበት፣ ንጹህ አስተሳሰብ፣ ንጹህ ሥነ-ምግባር ሊኖረው ይገባል፡፡

የቅዱሳንን በዓል ስናከበር የህይወት ታሪካቸውን በመዘከር ላይ ብቻ መወሰን
የለብንም፤ መሰረታዊ የሆነው ነገር “እነርሱ ምን ዓይነት ህይወት ኖረው ወደ ቅድስና
ደረሱ?”፣ “እንዴት ህልማቸው እውን ሆነ?” ብለን በመጠየቅና የእነርሱን አብነት
በመከተል በምድር እግዚአብሔርን አክብረን በመጨረሻም ከእርሱ ጋር በዘለዓለማዊ
ህይወት መኖርን ነው፡፡ በመጽሐፍም፡-
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“አንተም በደጋግ ሰዎች ጎዳና ትሄዳለህ፡፡ የጻድቃንንም መንገድ ይዘህ ትጓዛለህ”
ተብሎ ነውና የተጻፈው (ምሳሌ 2፡20)፡፡

ከቅዱስ ፍራንችስኮስ ህይወትም ብዙ ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርቡን ነገሮችን
እንማራለን፡፡ ለአብነትም ያህል መሰረታዊ የሆነውን ነገር ብቻ እናነሳለን፡፡

 የመጀመሪያው ትምህርት፡- እግዚአብሔርን በንጹህ ልብ ማፍቀር ነው፡፡

በዕለት ተዕለት ኑሮአችን እንኳን አብረን መዋል ማደር፣ ምስጢራችንን ማካፈል
የምንፈልገው ለምንወደው ሰው ብቻ ነው፤ ከማናውቀው ሰው ጋር ግን ምንም ዓይነት
ህብረት የለንም፡፡ ፍራንችስኮስ ለእግዚአብሔር ያለው ፍቅር በምንም የሚገለጽ
አይደለም፤ ማስተዋላችን የፈቀደልንን ያህል ግን ጥቂት ነገሮችን ማለት ይቻል
ይሆናል፤

ከሕይወቱ እንደምናነበው መለኮታዊው የእግዚአብሔር ፍቅር የፍራንችስኮስን ልብ
እንደ እሳት ያቃጥለው ነበር፣ ፍራንችስኮስም እንዲሁ በመለኮታዊው የእግዚአብሔር
ፍቅር ውስጥ ተውጦ ነበር፤ ይህ ፍቅር የአሲዚውን ቅዱስ ከክፉ ሁሉ ይጠብቀው
ነበር፣ በተግዳሮቶች መካከልም ሲያልፍ ብርታቱ ነበር፣ በዲያብሎስም ላይ ሁሉ
ኃይልን እየሰጠ በድል አድራጊነት እንዲወጣ ያደርገው ነበር፡፡ የዚህ ቅዱስ ጸሎቶች
ሁሉ አንዳንዴ እኛ በተሰላቸ መንፈስና ግዴታን የመፈጸም ያህል እንደምናደርገው
የተቻኮሉ ሳይሆን በአንጻሩ በእግዚአብሔር ፍቅር የተሞሉ ናቸው፡፡ የሚለምነውም፡-

“ጌታ ሆይ ልቤን በነበልባላዊና በጣፋጭ ፍቅርህ ኃይል ሙላው፤ በፍቅርህም
እንድሞት ልቤን ከዓለማዊ ነገሮች ላይ ንቀልልኝ” በማለት ነበር

ቅዱስ ፍራንችስኮስን የሚያሳዝነውና የሚያስጨንቀው ነገር ቢኖር “እግዚአብሔርን
በሙሉ ልብ እና በሚገባ አላፈቀርኩም” ብሎ ሲያስብ ነው፡፡ ይህን በተመለከተ
በህይወቱ የተከሰተን አንድ ነገር ለመጥቀስ ያህል፡- በአንድ ወቅት እንዲሁ በጫካ
ውስጥ እየተዘዋወረ እንባውን በማፍሰስ ሲጸልይ አንድ ሰው አግኝቶት ለምን
እንደሚያለቅስ ቢጠይቀው›

“እግዚአብሔር እኛን አለመጠን ይወደናል፤ እኛ ግን በጥቂቱ ብቻ እንወደዋለን፤
የማለቅስበትም ምክንያት ይህ ነው” ብሎ መለሰለት፡፡

ፍራንችስኮስ አንድ ቀን እንኳን በቂ መስራቱን፣ ማገልገሉን፣ ማፍቀሩንም አያውቅም
ነበር፡፡ ስለዚህም ወንድሞቹን፡-

“ወንድሞቼ ሆይ! እስካሁን ድረስ ለጌታ አምላካችን ምንም አልሰራንም፤ ስለዚህ
ከዛሬ ጀምሮ እርሱን በቆራጥነት ለማገልገል እንነሳ” ይላቸው ነበር፡፡

ወደ እኛ እንምጣና ራሳችንን እንጠይቅ፡-

 ክርስትናችንን ወንጌል እንደሚያስተምረው ዓይነት አለመኖራችን ያስለቅሰናል?
 ሳንወደው የወደደንን እግዚአብሔርን አለመውደዳችን ያስለቅሰናል?
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 ሳንፈልገው የፈልገንን፣ ምህረት የማይገባን ሆነን ሳለን በምህረት የተቀበለንን
መሓሪ የሆነውን አምላክ አለመውደዳችን ያስለቅሰናል?

 ብዙ በረከቶችን ሰጥቶን ነገር ግን አመስጋኞችና እርሱን አፍቃሪዎች
አለመሆናችንስ ያስቆጨናል?

 ለእግዚአብሔር እንደየ አቅማችንና የህይወት መንገዳችን አለማገልገላችን፣
የተሰጠንን የተለያየ ኃላፊነት አለመወጣታችን፣ እንደ ክርስቲያን (እንደ አንድ
አማኝ) ለእርሱ እንደሚገባ አለማደራችን፣ በተሰጠን ጸጋ አለመስራታችንና
አለማትረፋችን ያስቆጨናል?

 የሌሎች አለመሰበክ እና ወደ ክርስቶስ ብርሃን አለመምጣት፣ ከዳኑት ጋር
አለመቆጠር ያሳስበናል?

እንግዲህ ብዙ አጉድለን ከሆነ እንደገና ወደ ውስጣችን እንመልከትና ፍራንችስኮስ
ለቀደሙት ወንድሞቹ እንዳለው ዛሬ እንጀምር፡፡ ለዚህ ክብረ በዓል ይነበብ ዘንድ
የተመረጠው ወንጌል፡- “እናንተ ሸክም የከበዳችሁና የደከማችሁ ሁሉ ወደ እኔ ኑ […]
ነው የሚለው፤ ምንድን ነው በክርስትናችንም ሆነ በዕለታዊ ኑሮአችን እንዳናድግና
የተመኘነውን እንዳንሆን ማነቆ ሆኖ የያዘን? መልሱን ለማግኘት ይህን በውስጣችን
የያዝነውን ወደ እግዚአብሔር ማቅረብ ብቻ ነው፤ መጽሐፍም “እርሱ ስለ እናንተ
ስለሚያስብ የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉት” ይላልና (1ጴጥ 5፡7)፡፡

እግዚአብሔር ጨለማን ማብራት፣ የተጣመመውን ማቅናት፣ የተበላሸውን እንደገና
ውብ ማድረግ፣ የተጀመረውን መጨረስ፣ ጥያቄዎችን መመለስና የህይወትን ከባድ
እንቆቅልሾች መፍታት ያውቅበታል፡፡ ፍራንችስኮስ ሸክም የሆነበትንና የከበደውን፣
እንዲሁም የደከመውን ወደ ክርስቶስ መየዕለት ጸሎቱ ስላቀረበ ነው እስከ መጨረሻው
መጽናትና በኋላም መጽደቅ የቻለው፤ ምስጢሩ ሳይታክቱ መጸለይ፣ ሳይሰለቹ
በእግዚአብሔር ፊት መገኘት ብቻ ነው፤ የቀረውን ነገሮችን ማስተካከልና ማስዋብ
የሚያውቅበት እግዚአብሔር የራሱን ቀን ጠብቆ መልስ ይሰጣል፡፡

 ከፍራንችስኮስ የምንማረው ሌላው የህይወት ምስክርነት ከክርስቶስ ጋር ያለው
ጽኑ ግንኙነት ነው፤ ፍራንችስኮስ ክርስቶስን ዘወትር በጸሎትና በምስጢረ
ቁርባን ያገኘው ነበር፤

ፍራንችስኮስ ምርጫው የነበረው ክርስቶስ ብቻ ነበር፣ ምክንያቱም “ጌታውን ከያዘ፣
የጌታው የሆነው ነገር ሁሉ የእርሱ መሆኑን ተረድቷልና”፡፡ በክርስትና ሕይወትም
ሊሆን የሚገባው እንዲሁ ነው፤ በየቀኑ ከክርስቶስ መስቀል ስር ተገኝተን እርሱን
የምናናግርበት ጊዜ ሊኖረን ይገባል፤ ምክንያቱም መስቀል የክርስትና ትምህርት ቤት
ነውና ጠንካራ ክርስቲያን ለመሆን ከዚህ ትምህርት ቤት በሰንካላ ምክንያቶች መቅረት
አይቻልም፤ (እንደ ሰነፍ ተማሪ ቀሪ አለማብዛት ነው)፡፡ ፍራንችስኮስ በመስቀሉ ስር
ሳይታክት ስለተገኘና ስለ ጸለየ ነው የእግዚአብሔር ፍቃድ በእርሱ ላይ ምን እንደሆነ
ማወቅ የቻለው፤ እንደውም በአንድ ወቅት የወጣትነት ጓደኛው በኋላም የፍራንችስኮስ
የመጀመሪያ ተከታዩ የነበረው በርናርዶ የተባለው ወንድም በቤቱ እራት ጋበዘው፤
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ከበሉም በኋላ ሁለቱም ወደየመኝታቸው ሄዱ፤ እኩለ ሌሊት ሲሆን ግን ፍራንችስኮስ
በጸሎት ለመትጋት ተነሳ፣ ብዙ ቃላትም ሳያበዛ “አምላኬ ሁለንተናዬ” እያለ
በመደጋገም ሲጸልይ አነጋ፤

ጸሎት ተራ የዐረፍተ ነገሮች ድርደራ ወይም ውብ ቃላትን የማነብነብ ጉዳይ
አይደለም፤ በመጀመሪያ ደረጃ ጸሎት በተሰበረ ልብና በንጹህ መንፈስ ወደ
እግዚአብሔር መቅረብ ማለት ነው፡፡ የቅዱስ ፍራንችስኮስ ጸሎት፡-

 ከትሁት ልብ የሚወጣ፣ በገርነትና በትህትና የተጸለየ ጸሎት ነበር፣
 ንስሐን የሚናፍቅ ጸሎት ነበር፣
 እግዚአብሔር ያደረገላትን ነገር መዘርዘር ካቃታት እና ስለ ሁሉም ነገር

ለማመስገን ቃላት ካጠራት ነፍስ የሚፈልቅ ጸሎት ነበር -
 “አምላኬ ሁለንተናዬ!” ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ መወገኑን የሚያመለክትና

በመንፈስ የተጸለየ ጸሎት!

እንዲህ ዓይነቱ ጸሎት የእግዚአብሔርን ጆሮዎች ወደኛ እንዲያዘነብሉ ያደርጋቸዋል፤
ይህ ከፍራንችስኮስ የምንማረው አንዱ አብነት ነው - የጸሎ ሰዎች መሆን፤ ካልሆነ
ግን በመስቀሉ ስር ላለመገኘት ሰበብ የምንፈልግና ቀሪ የምናበዛ ክርስቲያኖች የሆንን
እንደሆነ የሰማያዊ በረከት ደኻ እንሆናለን፡፡

ብዙ ጊዜ የእግዚአብሔር ፍቃድ በሕይወታችን ውስጥ ምን እንደሆነ ማወቅ
እንፈልጋለን፤ ይህን ለመረዳት ብቸኛው አማራጫችን ወደ ክርስቶስ መስቀል መቅረብ
ነው፡፡ ስለዚህ በመስቀል ላይ የተሰቀለው ክርስቶስ ወደ እኛ እንዲመለከትና ወደ እርሱ
እንዲስበን መፍቀድ ያስፈልጋል፤ ምክንያቱም አምላካችን ማንንም አስገድዶ በላዩ ለይ
ቀንበር መጫን አይፈልግም - ክርስትና ነጻ ምርጫ ነው፤ የወደደና የፈቀደ ብቻ ወደ
እግዚአብሔር ይመጣል፡፡ ወደ እርሱ የሚመጡትንም እግዚአብሔር በፍቅር ተቀብሎ
የልባቸውን መሻት ይሰጣቸዋል፤ ያኔ የደከመው እምነታችን እየጠነከረ፣ ሊሞት
የተቃረበው መንፈሳዊነታችን ሕይወት እየዘራ፣ መጠውለግ የጀመረውም የክርስትና
ሕይወት እየለመለመ፣ እኛም ከእርሱ ጋር እየተወዳጀን እንሄዳለን፡፡

ከክርስቶስ መስቀልና ከምስጢራትም በተጨማሪ ይህ ቅዱስ እግዚአብሔርን የእጁ ስራ
በሆኑት በፍጥረታትም ውስጥ ያየው ነበር… እነሱንም ሳይቀር “ወንድም”፣ “እህት”
እያለ ይጠራቸው ነበር፤ ምክንያቱም በእነርሱ ውስጥ አሳዳጊውን የእግዚአብሔር እጅ
ያይ ስለ ነበር፡፡ ይህም ፈጣሪው ያደረጋቸውን ሁሉ እያየና እያደነቀ፣ ስለዚህም ስጦታ
እየዘመረ ከእርሱ ጋር በጸሎ መንፈስ ይገናኝ ነበር፡፡

 ይህ የጸሎት ህይወት ደግሞ ወደ ቀጣዩ ደረጃ ይመራናል - ውስጣዊ መታደስ!

ፍራንችስኮስ በጥሪው ከተሰጠው ተልዕኮዎች መካከል አንዱ የእግዚአብሔርን ቤት
ማደስ ነው ብለናል፡፡ ጥሪው “ቤቴን አድስ” ነው፡፡ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቅዱስ
ፍራንችስኮስ በሰጠው ምልከታ መሠረት ያኔም ቢሆን አሁን በዘመናችን ከሁሉ በላይ
እንዲታደስለት የሚፈልገው የሚያፈስ የቤተ ክርስቲያን ጣራ፣ ወይም የተሰነጠቀ
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ግድግዳ፣ ወይም በደንብ የማይዘጉ በሮችና መስኮቶች አይደሉም፡፡ በአንጻሩ ግን
ፍራንችስኮስ የተጠየቀው ነገር ቢኖር በአጠቃላይ የቤተ ክርስቲያን ህይወት እንዲያድስ
ነበር፤

 የአማኞች መንፈስ እንዲታደስ እንዲሰራ ነው፤
 የልማድ ክርስትና እና መሰረት የሌለው፣ ከታይታ ያልዘለለ አኗኗር እንዲታደስ

ይፈልጋል ክርስቶስ፤
 ክርስቶስ ራሳቸውን ለእግዚአብሔር አገልግሎት የቀደሱና በአጠቃላይ በጥምቀት

የክርስትና ጸጋን የተቀበሉ ምእመናን ልብ ለክርስቶስ ክፍት እንዲሆን፣
በእርግጥም የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ይፈልጋል፤

 በመንፈስ ቅዱስ የተገሩ የክርስቶስን ፍቅር የሚያውጁ እና ድምጽ ለሌላቸው
ድምጽ የሚሆኑ አንደበቶች፣ ለሰላም የሚሮጡ እግሮችና ለድሆች የሚዘረጉ
እጆች እንዲበዙ የእግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ነው፤

በአጠቃላይ መጽሐፍም የሚለው “በመንፈስ ታደሱ” ነው፤ አስተሳሰብ፣ አኗኗር፣
አነጋገር፣ አመለካከት በአጠቃላይ አሮጌው ማንነት ሊታደስ ተገቢ ነው፡-

ቀድሞ ስለነበራችሁበት ህይወትም፣ በሚያታልል ምኞቱ የጎደፈውን አሮጌ
ሰውነታችሁን አውልቃችሁ እንድትጥሉ ተምራችኋል፤ ደግሞም በአእምሯችሁ
መንፈስ እንድትታደሱ እውነተኛ በሆነው ጽድቅ እንዲሁም ቅድስና
እግዚአብሔርን እንዲመስል የተፈጠረውን አዲሱን ሰው እንድትለብሱ ነው፡፡
(ኤፌ 4፡22-24)

ቅዱስ ፍራንችስኮስ ይህንን እውነት ቃል በቃል ነው የኖረው፡፤ ስለዚህ ለመለወጥ
መመኘት ብቻውን ብዙ ርቀት አያስኬደንም፤ እቅድ በግብር ሊውል ይገባል፤ ክርስትና
ማቀድ እና መመኘት ብቻ አይደለም፣ እድሜ ልክ ሲታቀድና ሲወጠን ሲታለምም
አይኖርም፤ ክርስትና ደግሞ በእውን እንጂ በህልም ብቻ የሚኖርአይደለም፤
ለመለወጥና ለመታደስ እንዲሁም በጎ የሆነው እቅዳችን እንዲሳካ የምንሻ ከሆነ
እግዚአብሔር በሰጠን ሁሉ መትጋት ተገቢ ነው፡፡ ፍራንችስኮስ የተመኘውን ካገኘ
በኋላ ቀጥታ ወደ ህይወት ነው የገባው፡፡ እርሱ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ካወቀ በኋላ
ይጥር የነበረው በሕይወቱ ለመተርጎምና ለወንድሞቹም ይህን መግለጽ ነበር፡፡

 የዚህ ሁሉ ድካም መጨረሻውና ሽልማቱስ ምንድን ነው?

በመንፈስም በስጋም ድኻ ሆኖ ፍጹም ክርስቶስን በመምሰል ወንጌልን ቃል በቃል
የኖረው ፍራንችስኮስ፣ እግዚአብሔርን በፍጥረታት ውስጥ መመለከትና ማመስገን
የማይሰለቸው ፍራንችስኮስ፣ በመጨረሻ ከማስተዋላችን በላይ የሆነውንና ለሁሉም
ሳይሆን እንዲህ በፍጽምና መንገድ ጸንተው ለተራመዱ የሚሰጠውን ስጦታ ከጌታችን
ከመድሃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበለ፤ ይህም ላ ቨርና በተባለው ተራራ ላይ
ለቅዱስ ሚካኤል በዓል በጾምና መጸሎት 40 ቀንና 40 ሌሊት እየጸለየ በሚዘጋጅበት
ወቅት (በ1212 ዓ.ም.) ይህ የአሲዚው ቅዱስ የጌታን ቅንዋት ተቀበለ፣ እስከ እለተ
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ሞቱም ተሸከማቸው፡፡ በመጨረሻም ምድራዊ ሕይወቱ ሊያበቃ መቃረቡን ተረድቶ
ወንድሞቹን

“ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሞቷል፤ እኔ ደግሞ በአልጋ ላይ መሞት አልፈልግምና
ባዶ መሬት ላይ አጋድሙኝ” ብሎ አዘዛቸው፡፡

እነርሱም እንዳዘዛቸው አደረጉ፣ አመድ ነስንሰውበት በመሬት ላይ አስተኙት፤
የጌታችንን ህማማት የሚናገረው የወንጌል ክፍል እንዲነበብለትም ጠየቀ፣ እርሱንም
እያዳመጠ ነፍሱ ወደ ፈጣሪዋ ተነጠቀች፡፡

ቅ. ፍራንችስኮስ አለምንና የነፍስ ጠላት የሆነውን ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ጸጋ
ከራሱ ማራቅ እና ወንጌልንም በሙላት መኖር ስለቻለ እግዚአብሔር በሰማይም
በምድርም አከበረው፤ እኛም መንገዳችን ከእግዚአብሔር መንገድ፣ ፍቃዳችንም ከእርሱ
ፍቃድ ጋር የተዋሃደ እንደሆነ በእግዚአብሔር ክብር ከቅዱሳንና ከሰማእታት ጋር
ለዘለዓለም እንኖራለን!

የእግዚአብሔር አብ፣ የእግዚአብሔር ወልድ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቡራኬ፣
የቅዱስ ፍራንችስኮስ አማላጅነት ከሁላችን ጋር ይሁን!

ሰላም ወሠናይ!

ወንድም ዳዊት ወርቁ ኪዳኔ
የካፑቺን ታናናሽ ወንድሞች ማኅበር


