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 ኅዳር 1 2006 ዓ.ም (11/10/13)

  

መዝሙር፡ በሰንበት አጋንንት አውጽአ....

ንባባት፡ 2ተሰሎ 1፡11-ፍ፥ 2ጴጥሮ 3፡1-8፥ ግ.ሓ. 3፡
20-26፥ ሉቃ 19፡1-10 

ምስባክ፡ወገሠጸ ነገሥተ በእንቲአሆሙ ወኢትግሥሡ 
መሢሓንየ ወኢታሕስሙ ዲበ ነብያትየ። 

ዘኬዎስ ሎሚ አብ ቤትካ ክውዕል ይግብአኒ እዩ እሞ ንዓ ቐልጢፍካ ውረድ!

ካብ ኅዳር 6 ክሳብ ታሕሣሥ 7 ወይ 13 ዘሎ ዘአስተምህሮ ይብሃል። አብዚ ብዛዕባ ሕያውነት 
አምላኽን፥ ትዕግስቲ፥ ክብሪን ምስጋናን ንአምላኽ እናአቕረብና ንብዓለ ልደት ብዝርኢ 
ክንምሃር። ዘመነ አስተምህሮ ብፍሉይ ንክርስቶስ ክንቅበሎ ክንፈልጦ ዝሕግዘና እዋን እዩ። ዕሞቕ 
ምስጢር እምነትና ክንፈልጥ ክንምሃር ክርስትያናዊ ግቡእና እዩ። ንፉዓት ተመሃሮ ኮና ንቃል 
አምላኽ አብ ልብና ክነሕድሮ እሞ ብአኡ ክንመርሕ ሕይወትና። 

በዚ ሰንበት ዝዝመር መዝሙር ከአ፡ “ብመዓልቲ ሰንበት ተአምራት ገበረ፥ አጋንንቲ አውጽአ 
ለምጻማት ከአ አንጽሐ፥ ዕንባቆም እግዚኦ ድምጽኻ ሰማዕኩ እሞ ፈራሕኩ በለ፥ ግብርኻ ርእየ 
አድነቕኩ፥ እግዚአብሔር ከምዚ በለ ቃለይ ስምዑ ሕገይ ሓልዉ፥ ካብ ልባትኩም ክፍአት 
አውጽኡ፥ ኢሳይስ እውን በረኻታት ፈረዩ፥ በረኻ ተሓጎሲ ሽትው ተኽሊ ፈረየ፥ ናርዶስ ሽትኡ 
ወሃበ” ይብል። አብ አምላኽ ቀሪብና ክንሕደስ ዝሕግዘና መምዝሙር እዩ። አምላኽ ዝሓዘ 
ሕይወት ክቅየር ክሕደስ አይ ከብዶን እዩ ሓንትስ ክሕደስ ክቕየር ዝብል መንፈስ ይሓዝ እምበር። 

አብ ወንጌል ሉቃስ ምስቲ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተነበ አተሓሒዝና እንተ ረአናዮ ናይ እግዚአብሔር 
ፍቕሪ አብ ኃጢአተኛታት ይገልጸልና። ጎ.ኢ.ክ. አብ ከተማ ኢያሪኮ አትዩ ብአአ ይሓልፍ ነሩ 
ይብለና። ብዙሕ ጊዜ ኢየሱስ ብማእከል ወይ ብጥቓ ሓደ ቦታ ክሓልፍ እንከሎ ዝብል አብ 
ወንጌል ብተደጋጋሚ ነንብብ። ሰባት ደው እንተ ዘይአቢሎሞ ሱቕ ኢሉ እዩ ዝቕጽል። አብ 
ሕይወትና እንተ ረኤና አምላኽ ብተመሳሳሊ ብዙሕ ጊዜ ብልባትና ይሓልፍ እዩ፥ ኩሉ ጊዜ አብ 
ነፍስ ወከፍ ዕለት ብልብና ይሓልፍ። አብ መገዲ ብጎረባብትና፥ ብምስጢራት ቤተ ክርስትያን፥ 
ብኹሉ ፍጥረ ይሓልፍ፥ ጠቓምን አገዳስን ሕቶ ነለልዮዶ? ንርእዮዶ አብ መገዲ ጎፍ ክብለና 
እንከሎ ንርእዮዶ? ክንርእዮ ኢልና ጻዕሪ ንገብርዶ? አበይ እየ ክረኽቦ ዝደሊ? አብ ከመይ ዝበለ 
ሰብ? አበናይ ቦታ? አብ ከመይ ዝበለ ተመክሮ ሕይወት? ስንድዋት ክንከውን እንተ ኾና አብ 
ዝኾነ እዋን አብ ዝኾነ ቦታን ክንረኽቦ ስንድዋት ንኹን። አብ ከተማ ኢየሪኮ ሓደ ዘኬዎስ ዝብሃል 
ሃብታም ሰብአይ ናይ መኽፈልቲ ቀረጽ ሓከቓ ነበረ፥ ብዘይመጠን ከአ ሃብታም ነበረ፥ ሃብቱ ግን 
ካብቲ ስርሑን በቲ ንሮማውያን ዘገልግሎ ዘምጽኦ ስለ ዝነበረ ብብዙሓት ከም ኃጢአተኛ እዩ 
ዝፍለጥ ነሩ። 

ንኢየሱስ ምርአይ፡ንዘኬዎስ ካብ ኩሉ ፍሉይ ዝገብሮ ንኢየሱስ ክርኢ ስለ ዝደለ እዩ። አብ 
መጀመርያ ስለምንታይ ንኢየሱስ ክርኢ ከምዝደሊ አይንፈልጥን ኢና ምናልባት ንሱ ብዙሕ 
ብዛዕባ ኢየሱስ ይሰምዕ ነሩ እዩ። ነቲ ዝሰምዖ አብ ግብሪ ክርእዮ ድላይ ነርዎ እንተኾነ ብቝመቱ 
ሓጺር ስለ ዝነበረ አብ መንጎ ህዝቢ ኮይኑ ክርእዮ አይክእልን ነሩ፥ በዚ ምኽንያት አብ ኦም 
ደይቡ ክርእዮ ወሲኑ ንሱ ወላ እኳ ሃብታምን ሕፉርን ሰብ ይንበር እምበር ንኢየሱስ ብዝበለጸ 
አብ ኦሞ ደይቡ ክርእዮ ወላ ሓንቲ ሕፍረት አይተሰመዖን። ብኻልእ አረአእያ በቲ ስርሑን ሓጺር 
ብምዃኑን ብዙሓት አብ ጥቕኦም ክኸውን ይደልይዎ አይነበሩን ከም ግናይ ዝተወልደ እዩ ዝርአ 



ነሩ። አብዚ ሓደ ትምህርቲ አሎ፥ ብዙሕ ጊዜ ንኢየሱስ አብ ሕይወትና ከይንርእዮ ዝኽውለና 
ነገራት አሎ። ሰባት አብ ሕይወትና ብዙሕ ጽልዋ ስለ ዘለዎም ከይብሉኒ ዝብል ከምኡ ስለ 
ዘየቕርቡና ከምኡ ዝተፈላለየ ምኽንያት ብኻልእ ንኢየሱስ ከይንርኢ ዝኽውሉና አሎ። አብ ገለ 
እዋን ንኢየሱስ ክንርኢ ካብ ሰባት ክንርሕቕ ከምኡ ንብሕትና ክንረኽቦ ክንውስን አሎና። አብ 
ጉዳይ ድሕነተይ ልዕለይ ዝሰርዖ ወላ ሓደ የለን፥ ጥቕሚ ክጎድለኒ እዩ ወይ ዓርከይ ሓወይ ወገነይ 
ኢልካ ንመገዲ አምላኽ ዘሕድግ ነገር ክንገብር የብልናን። ቅዱስ ዝብል ቃል ብግሪኽ ክትርጎም 
እንከሎ ፍሉይ፥ ካብ ካልእ ንበይኑ ዝኾነ እዩ ትርጉሙ። ቅዱሳን ክንከውን ካብ ክፍአት ዝምህሩ 
ንክርስቶስ ካብ ምርአይ ዝኽልክሉና ክንርሕቕ አሎና። ዘኬዎስ ሰባት ንኢየሱስ ካብ ምርአይ 
ከይክልክልዎ መገዲ ፈጢሩ። ንባህርያዊ ቍመቱ ከም ምኽንያት ክኽውሎ አየፍቀደን መገዲ 
ፈጢሩ። ንሕና እውን ከመይ እንተ ገበርኩ እየ ንኢየሱስ አብ ሕይወተይ ክርእዮ ዝኽእል ኢልና 
ክንሓስብ መገዲ ክንፈጥር ይግብአና። 

አብ ሕይወት ቅዱሳን ከይንኸውን ዝዓግቱና ብዙሓት ነገራት አለዉ፥ ንኢየሱስ ከይንረክብ 
ዓጊቶም ግናይት ይገብሩና። ካብ ከምዚ ዝአመሰለ ዓጋቲ ሓይሊ ነጻ ክንከውን እንታይ ጻዕሪ 
ንገብር። ከም ዘኬዎስ ቆራጽ ውሳኔ እንተ ገበርና ንሱ እውን ክርእየና እዩ። ስለዚ ካብ ኩሎም 
መኸላእታታት ካብ ንኢየሱስ ምርአይ ዝኽውሉና ክንወጽእ አሎና። ቅ.ጳውሎስ ንጢሜቴዎስ 
ክምዕዶ እንከሎ “መንእሰይ እዩ ኢሉ ሓደ እኳ አይንዓቕካ” (1ጢመ 4፡12) ይብሎ። ንሕና 
እውን ዝኾነ ድኽመት ወይ ጸገም አብ ሕይወት ዝገጥም ካብቲ ሓቀኛ መገዲ ክርስቶስ ወላ ሓንቲ 
ደቒቕ ከደናግረና ከይነፍቅድ ክንጥንቀቕ አሎና። አካላዊ ጉድለትና አየገድስን እዩ። ከም ዘኬዎስ 
ብአካላዊ ሕጽረት ከይተዓገትና አብ ዝለዓለ ቍመት መንፈሳውን አካላውን አብ እንዕወተሉ 
ክንድይብ አሎና። እዚ ክኸውን ንተበግሶና አብ ኢየሱስ ገጽና ክንጉዓዝ ብዕጽፊ እናደረብና ናብቲ 
ናባና ገጹ ዝመጽእ ዘሎ ኢየሱስ ገጽና ክንጉዓዝ አሎና። ኢየሱስ ክርእየና አብ ክንርአየሉ 
እንኽእል ቦታ ክንርከብ አሎና ሽዑ ንሱ ብዝቐልጠፈ ክሕግዘና ክመጽእ እዩ። 

ዘኬዎስ ንኢየሱስ ዝርእየሉ ጥራሕ እናሓሰበ እንከሎ ኢየሱስ ላዕሊ ገጹ አንቃዕሪሩ እናጠመተ 
“ዘኬዎስ ሎሚ አብ ቤትካ ኽውዕል ይግብአኒ እዩ እሞ ንዓ ቀልጢፍካ ውረድ” ዝብል ክሰምዕ 
እንከሎ ዝተሰምዖ ክንሓስብ እንከሎና ክንደይ ሓጎስን ፍሉይ ዕድልን ፈጢርሉ ይኸውን። ሎሚ 
ንነፍስወከፍን ኢየሱስ እንተ ዝብለን ክንደይ መተሓጎስና። ብርግጽ አብ ነፍሲ ወከፍ መስዋዕቲ 
ቅዳሴ ክነዕርግ እንከሎና አብ ቍርባን ነዚ ዕድመ የቕርበልና። አብ ካልእ እዋን እውን አብ 
ሕይወትና ክአቱ ድላይ አለዎ። አብ ራእይ የውሓንስ ፍልይ ብዝበለ የቕርቦ፡ “እንሆ አብ አፍደገ 
ደው ኢለ ማዕጾ ዃሕኳሕ አብል አሎኹ፥ ሓደ እኳ ድምፀይ ሰሚዑስ ማዕጾ እንተ ኸፈተለይ 
ናብኡ ኽአቱ ምስኡ አብ መአዲ ክቕመጥ እየ፥ ንሱውን ምሳይ ኺቕመጥ እዩ” (ራእ 3፡20)።  
እሞ መዓጹ ልብና ኩሉ ጊዜ ክፉትን ክንቅበሎ ስንድውን ድዩ?ብዝተፈላለየ መገዲ አብኡ 
ክንምለስ ምስኡ ክንከውን መልእኽቱ ይሰደልና እዩ፥ ጸጊሙ ዘሎ ክንርኢ ክንሰምዕ ንደሊ የለናን 
እስከ ሎሚ ጽን ንበል አበይ ገጸይ እጉዓዝ አሎኹ ኢልና ንሕልናና ንርአዮ። 

ዘኬዎስ ብዘይ ዝኾነ ምጥርጣር ስንድው እዩ ነሩ፥ ካብ ዝነበራ ኦም ክወርድ እሞ ንኢየሱስ 
ተሓጒሱ ክቕበል አይተደናጎየን። እቶም አብኡ ዝነበሩ ሰባት ግን ኢየሱስ ንዘኬዎስ ብምዝራቡ 
አይተሓጎሱን፡ “እዚ ምስ ረአዩ ድማ አብ እንዳ ኃጥእ ሰብአይ ኪውዕል አተወ ኢሎም ኵላቶም 
አዕዘምዘሙ” (ሉቃ 19፡6)። አብ ገለ እዋን ሰባት ኩሉ ጊዜ አብቲ ሕማቕ ሕይወት ክነብር 
ዝደልዩ አለዉ፥ ከይሓለፈልና ምስ ኃጢአትና ክነብር ዳርጋ ይፈርዱና። አምላኽ ግን ኩሉ ጊዜ 
ክንምለሶ አፍደገ ምሕረቱ ምስ ከፈተልና እዩ። ካብ ኩሎም ሰብ ኢየሪኮ ኢየሱስ ንሓደ ምናልባት 
ካብ ኩሎም ዝኸፍአን ዝተጸልአን መሪጹ፥ እዚ ኸአ አብ ቅድሚ አምላኽ ኩልና ሃደ ምዃና 
ይገልጸልና። እዚ እቶም ሰባት ዘቕረብዎ ወቐሳ ንኢየሱስ ናይ መጀመርያ አይኮነን። አብ ካልእ 
አጋጣሚ ፈሪስውያን ከምዚ እናበሉ ወቒሶሞ “ዓርኪ ኃጥአንን መኽፈልቲ ቀረጽን እዩ ምስኦም 
እውን ይበልዕ” እናበሉ ይወቕስዎ ነሮም። ብርግጽ ናይ ኢየሱስ ነገር ይርድኦም አይነበረን። ንሱ 
አብ ገዛ ጥዑያት ክኸይድ ዘድልዮ ነገር አይነበሮን፥ ንሱ ነቶም ካብ አምላኽ ርሒቆም ዘለዉ 
ከቕርብ እዩ ድላዩ። “ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበር ጥዑያት አይደልይዎን እዮም፥ አነ ኸአ 
ንኃጥአን እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ አይመጻእኩን” (ማር 2፡17)። እቲ ናይ ህዝቢ ርኢቶ ናይ 
እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ግቡዛትን ንርእሶም ብሞራላዊ ሕይወቶም ልዕሊ ኹሉ ዝሰርዑን 



ዝቖጽሩን ዝመጸ እዩ። ብሓቂ ክንዛረብ እንተ ኾይኑ ንሕና እውን እንተ በዚ ወይ በቲ እንገብሮ 
ነገር እዩ።ድሕሪዚ ኹሉ ዘኬዎስ አብ ቅድሞ ጎይትኡ ምሉእ ምትእምማን ቅቡልን ምዃኑ 
አረጋጊጹ ደው ኢሉ “ጎይታይ እንሆ ፈረቓ ጥሪተይ ንድኻታት እህብ፥ ገለ ዝዓመጽክዎ 
እንተሎእውን አርባዕተ ዕጽፊ እፈድዮ” እናበለ አብ ቅድሚ ኢየሱስን እቶም ዝሰምዕዎ ዝነበሩን 
ተዛሪቡ። እዚ አብተን ቀዳሞት ዘመናት ክርስትና ብዙሓት ዝብልዎ ዝነበሩ የዘኻኽር “እቲ 
ዝተንሥኤ ደው ይብል”። ዘኬዎስ ንኢየሱስ ምስ ረአየን ምስ ተራኸበን ፍጹም ተሓድሶን ለውጥን 
ገሩ። ንኹሉ እቲ ዓመጽ ዝመልኦ ሕይወቱ ቀይሩ። ሃብቱ ምስ ድኻታት ክካፈሎ ፍቓደኛ ኮይኑ፥ 
ንኹሎም እቶም ዘጠፋፍኦም ዕጽፊ ክፈዲ ቃል አትዩ፥ ካብ ጨሪሹ ኃጢአተኛ ዝነበረ አብ 
ሓዋርያ ተቐይሩ።

ዘኬዎስ አብ ሕይወቱ ውሳኔ ክገብር መጀመርያ ዝገበራ ትህትና እያ ሃብቱ ኩነታቱ ባህርያዊ 
ተፈጥርኡ አብ ጎኑ ገዲፉ ንኢየሱስ ክርኢ ወሲኑ። ነቲ ብሰባት ዝሰምዖ ዝነበረ ባዕሉ ክርእዮ 
ክሰምኦ ደልዩ፥ አምላኽ ነዚ ድልየቱ ምላሽ ሂብዎ ሎሚ ምስኻ አብ ቤትካ ክውዕል እየ ዝብል 
ምላሽ ተዋሂብዎ፥ እዚ እዩ ካባና ዝድለ ዘሎ። አብ ብሕቱው ሕይወትና አቲና ንኢየሱስ ክንርእዮ 
ክንዛረቦ ክንሰምዖ ባይታ ክንጠጥሕ እሞ ክንሕደስ ክንቅየር። ዓጊቱ ሒዙና ዘሎ እንተ ባዕልና 
ዝፈጠርናዮ እንተ ብኻልእ ሰባት ዝመጽአና ክብ አምላኽ ፈልዩና ዘሎ ጥሒዝስና ምስ ኢየሱስ 
ክንዛረብ ክንሰምዕ ፍቓደኛታት ንኹን። ዘኬዎስ ሓጺር ምዃኑ ፈሊጡ አብ መንጎ ህዝቢ አትዩ 
ከዊልኩምኒ ኢሉ ክጓነጽ አይደለየን፥ ክርኢ ኢሉ ንሓደ አይደፍአን፥ ብአንጻሩ ካልእ መገዲ እዩ 
ደልዩ። ነቲ ንሱ ዝደልዮ ክረክብ አብ ሳግላ ደይቡ እዚ ኸአ እቲ ዝደልዮ ክርእን ከይክወልን ኢሉ 
እዩ። አብ ሕይወትና ብዙሕ ነገራት አብ ጸገም አብ መከራ ዘውድቑና ይጓነፉና እዮም 
እንአልየሎም መገዲ ክንፈጥር አሎና። ንአብነት አብ ስራሕ፥ አብ ሓዳር፥ አብ ቤተ ክርስትያን 
ምስ ሰባት ዘሎና ርክብ...ክንርእዮ ከሎና ዓንቃፊ መገዲ ክፈጥሩልና ይኽእሉ እዮም እንተ ኾነ 
መገዲ ክንፈጥር አሎና። እዚ ክንገብር ትሕትና ክንለብስ አሎና። ንስምኢትና ንርድኢትና ኩሉ 
ክንሓልፎ ክንስዕሮ አሎና። ትሕትና እንተ ለበስና ካልእ አማራጺ መገዲ ክንርኢ ክንክእል ኢና። 

አብ መውዳእታ ናይ እዚ ኹሉ ኢየሱስ ዝበሎ ንኹልና ዝምልከት እዩ። “ሎሚ ነዚ ቤት እዚ 
ድኅነት ኮነሉ”። ዘኬዎስ ንኢየሱስ ብሕጉስ ስለዝተቐበሎ አብ ቤቱ በረኸት አትዩ። ወዲ 
አብርሃም ዝብል ናይ ሓደ ጥዑይ አይሁዳዊ ዝውሃብ ስም እዩ ነሩ ቀዳሞት ክርስትያን እውን 
ነቶም ብኹሉ ንአምላኽ ዘሓጉስ ክርስትያን ከምኡ ይብልዎም ነሮም። ምልክት ናይ ጥዑይ ምዃኑ 
ኸአ ንኢየሱስ አብ ገዝኡ ተቐቢልዎ። እዚ ሓደ ካብቲ አብ መዓልታዊ ሕይወትና ክንገብሮ 
ዝግብአና ነገራት እዩ።“ወዲ ሰብ ንጥፉአት ኪደልን ኬድኅንን እዩ ዝመጸ”፥ እቶም ጥፉአት 
ዝብሃሉ ዘለዉ ንኹሎም ከም ኃጥአን ዝፍለጡ፥ እቶም ካብ ሕብረተ ሰብ ብዝተፈላለየ ምኽንያት 
ግልል ዝበሉ እዮም። እዞም ሰባት እዚኦም ንሕና ተኸተልቲ ክርስቶስ ፍሉይ አትኩሮ 
ክንገብረሎም ዝግብአና እዮም። ንሰባት አቐዲምና ከይንፈርዶም እሞ ካባና ክነርሕቖም ከይንፍትን 
ወይ ከይንግልሎም ምጥንቃቕ የድልየና። አብዚ ወንጌል ኢየሱስ ንዘኬዎስ ከም አኽፋሊ ቀረጽ 
ዘይኮነ ከም ሓደ ሰብ አብ አምላኽ ክቐርብ ዘለዎ ገሩ እዩ ርእይዎ። አብ ገዛ ስምዖን ፈሪሳዊ 
ኢየሱስ ነታ እግሩ እትደርዝ ዝነበረት ከም ሓንቲ ዘማዊት ዘይኮነ ከም ሓንቲ እትንሳሕ ዘላ 
ፍቕሪት ፍጥረት ገሩ እዩ ርእይዋ ንሕና እውን ንሰባት ከይንፈርዶም ክንጥንቀቕ አሎና። ዝኾነ 
ሰብ እንታይነቱ ብዘየገድስ ብአኽብሮትን ምሉእ መሰልን ክንርእዮ አሎና። 

አብ ቅድሚ አምላኽ ብፍሉይ ዝርአ ሰብ የለን ግን ከም ዘኬዎስ ዝያዳ ንአምላኽ ክንርኢ ካብ 
ሰባት ፍልይ ኢልና ንኢየሱስ ብዝበለጸ ክንርእየሉ አብ እንኽእል ክንከውን አሎና። አብ ሕይወትና 
ንኢየሱስ ከይንርኢ ዝክውሉና አብ አምላኽ ከይንምለስ ብዝተፈላለየ ነገራት ካብ ዝዓግቱና 
ምጥንቃቕ የድልየና። ከም ዘኬዎስ ቆራጽ ውሳኔ ርእስና ክንወስድ አሎና አብ ቅድሚ አምላኽ 
ደው ኢልና ንዝሓለፈ ዝበደልክዎ ብምሉእ ልበይ እቕረ ክብል እሞ ክኽሕስ ፍቓደኛ ኢየ ኢልና 
ክንቀርብ አሎና። አምላኽ ሽዑ “ሎሚ አብዚ ቤት ድሕነት ኮነሉ” እነበለ ክቕበለና እዩ።  

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ


