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4 ሰንበት ዘአስተምህሮ ( ዘመጻጕዕ)
1ታሕሳስ 2004 ዓ.ም. (12/11/2011)
መዝሙር፡ ይቤሉ እስራኤል ኢርኢነ ወኢሰማዕነ ዘዕዉሩ ተወልደ. . . . . . . ።
ንባባት፡ ፩ቆሮ 2፡1-ፍ፤ ፩ዮሓ 5፡1-6፤ ግ.ሓ. 5፡34-ፍ፥ ዮሓ 9፡1-ፍ።
ምስባክ፡“ደቂቀ እጓለ እምሕያው እስከ ማእዜኑ ታከብዱ ልበክሙ ለምንት
ታፈቅሩ ከንቶ ወተሓሱ ሓሰተ፥ አእምሩ ከም ተሰብሓ እግዚአብሔር በጻድቁ”
“አቱም ደቂ ሰብ ንኽብረይ ክሳብ መአስ ኢኹም እተሕስርዋ፥ ክሳብ መአስ
ኢኹም ንኸንቱነት እትፈትዉን ንሓሶት እትስዕቡን እግዚአብሔር ግና ንጻድቑ
ኸም ዝኃርዮ ፍሉጡ” መዝ. 4፡2~3
መዝሙር፡ እሳራኤላውያን ርኢናን ሰሚዕናን አይንፈልጥን ብዕዉሩ ዝተወልደ
እሞ ብመዓልቲ ሰንበት አዒንቱ ዝተኸፍታሉ፥ ካብ አምላኽ እንተ ዘይኮይኑ እዚ
አይምኾነን፥ ነቲ ሰብአይ ብዛዕባ እቲ ዘሕወየካ እንታይ ትብል በልዎ፥ ንሱኽአ
ካብዚ ዝኸፍእ ከይረኽበካ ንኻልእ አይትንገር በለኒ በሎም”።
ኢየሱስ ንሓደ ብዕዉሩ ዝተወልደ ከም ዘሕወየ መሰረት ገሩ ናይ ሎሚ መዝሙር ኢየሱስ አብኡ
እንተ ቐረብና ሕልናና አዕንቲና ከም ዘኸፍተልና ይገልጸልና። ንሰብ እቲ ዝኸበደ ዑረት ዑረት
ሕልናን መንፈስን ከምኡ ንሓዉን ሓፍቱን ከምኡ ክቡራት ፍጥረ ምኻኖም ምርአይ ክስእን
እንከሎ እዩ። አብ ዓለምና ዓይኖም ዘይኮነ ምርአይ አብዩ ዘሎ ሕልንኦም እዩ። ኩሉ ዓመጽ ዝርኤ
ዘሎ ሰብ ሕልና አጥፊኡ አብ ክፍአቱን ስራሕ ሰይጣንን ክወፍር እንከሎ ሕልንኡ ዓጽዩ ግዙእ
ጸልማት ይኸውን። ሎሚ ንርእስና ርኢና ንኻልኦት ክርእዩ ክንሕግዝ ግቡእና እዩ።
እግዚአብሔር የፍቅረካ/ኪ እዩ አብ የማን ተመለስ እናበልና መገዲ ክንሕብር ኩልና ሎሚ
ዕዱማት ኢና። ናይ ካልእ አይግድሰንን እንቋዕ ድአ ንባዕለይ እርኢ ኮንኩ እናበልና እንተ ነበርና
ንጸልማት ሓውናን ሓፍትናን ዝገደደ ኢና እንገብር። አብ ጸልማት ንዝጉዓዝ ደሎ መብርሃቲ ኮና
ክንመርሖ ሎሚ ሓላፍነት ክንወስድ አሎና።
ሓደ እዋን አብ ሓደ ዓዲ ሓንቲ ጓል ዕውርት ነበረት፥ ዕውርቲ ምዃና ካብ መጠን ትጸልኦ ስለ
ዝነበረት ነፍሳ አጽሊእዋ ነሩ። በዚኸአ ብዘይ ነቲ ዓርካ ዝነበረ ወዲ ንኹሉ ሰብ ትጸልእ ነበረት።
ንሱ ኩሉ ጊዜ አብ ጥቕአ እዩ ዝደለየቶ ይገብረላ ነሩ፥ ክርኢ እንተ ኸአልኩ ጥራሕ እየ
ክምርዓወካ ዝኽእል ትብሎ ነበረት። ሓደ መዓልቲ ሓደ ሰብ ክልተ ዓይኒ ሂብዋ፥ ድሕሪ ሕክምና
ነቲ ሸፊንዋ ዝነበረ ፋሻ ምስ አለዩላ ኩሉ አብ ከባቢአ ዘሎ ዓርካ ከይተረፈ ክትርኢ ክኢላ። ነዚ
አብ ሕይወታ ተጸቢያቶ አይትፈልጥን ነራ። ንዓርካ እንተ ረአየት ዕዉር፥ ድሕሪ ሓጺር እዋን
ንምሉእ ሕይወታ ከምዚ እናረአየቶ ምስኡ ክትነብር አይመረጸትን ስለዚ ምምርዓው አብያቶ
ሓዲጋቶ ኸደት። ሽዑ ዓርካ ምስ አበየቶ እና ነብዔ ሓዲግዋ ንገዝኡ ከይዱ። ድሕሪ ቁሩብ
መዓልታት መልእኽቲ ጽሒፉላ “አብ መልእኽቱ ፍቕርተይ ነዒንተይ ብጥንቃቐ ሓዝለይ ኢልዋ”
ይብሃል።
ንሕና ኩነታትና ምስ ቀየርና ስኡናት ነርና ምስ ሓለፈልና ሕሙማት ነርና ምስ ጠዔና ንኹሉ
ንኽሕድ። ውሑዳት እዮም ዝነበርዎ ሕይወት ዝዝክሩ እሞ ኩሉ ጊዜ አብ ጎኖም ንዝሓለፈ ስቓይ
ዘይርስዑ። ሎሚ ቅድሚ ሓደ ሕማቕ ዘርባ ቅድሚ ምዝራብና ናይ ሓደ ክዛረብ ዘይኽእል ሰብ
ንሕሰብ። ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምጕርምራምና ብዛዕባ ካልኦት ክረኽብዎ ዘይክአሉ ንሕሰብ፥ ቅድሚ
ብዛዕባ ሓዳርካ ምሕማይ ብዛዕባ እቶም ንበይኖም ብጻይ ስኢኖም ዝሽገሩ ምሕሳብ፥ ብዛዕባ ዝኾነ
ነገር ምጕርምራም አቐዲምካ ምሕሳብ።
ነቲ ዘሎና ጸጋ ርኢና ክንክእል አሎና። ዘሎኻዮ ኩነት ክትርዳእ እንተ ኸአልካ በአኡ ንአምላኽ
ክተመስግን ምኽአል። ንአምላኽ ዘመስግን ዝርኢ እዩ። ሰንበትና ነዚ ክንርኢ እዩ ዝደልየና ዘሎ።
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ነቲ አምላኽ አባና ይኹን አብ ኻልኦት ዘሎ ጸጋ ርኢኻ ምኽአል እሞ ብአኡ አቢልካ ንአምላኽ
ርኢኻ ምኽአል።
ልዕሊ ዝርኤ ርኢኻ ምኽአል፥
ሓደ እዋን ሓደ ንጉሥ ነበረ ሰለስተ ውሉድ ከአ ነበርዎ። እቲ ዝነአሰ ስምኦን ዝብሃል ነበረ፥ ንሱ
በቲ ሕማቕ ተግባራቱ ብኹሎም ጽሉእን ዝተገለለን እዩ ነሩ። እንተኾነ አብ መጨረሽታ እቲ
ንጉሥ ነዚ ዝነአሰ ወዱ መንግስቱ አውሪስዎ። ብዙሕ ጊዜ አብ ዝንገር ዛንታ እቲ ዝነአሰ እዩ
ወራስ መንግስቲ። እቲ አብኡ ሓንቲ ተስፋ ዘይተነብረሉ ዝነአሰ እሞ ምስቶም ካልኦት
ክተወዳድሮ እንከሎኻ እቲ ዝሓመቐ ዝነበረ ንጉሥ ኮይኑ፥ ንሱ ገርሂ ካብቲ ናይ ግዚኡ ዝነበረ
መጠፋፍኢ ዓለመሞ ይሕወስ አይነበረን። ንሱ መርአያ ናይ ኩሎም እቶም ድኹማትን ንዑቓትን
ድሕሪ ኩሉ ዝስርዑ እዩ፥ ንሱ ወራስ ዘውዲ ክኸውን ብብዙሓት ከም መስሓቒ እዩ ዝርአ ነበሩ።
ይኹን እምበር እዚ እዩ ነሩ እቲ ወራሲ። እዚ ዝኾኖ ኸአ ከመይ ገሩ ከምዝዕወት ብዝገበሮ መገዲ
አይኮነን። ንሱ ዝተዓወተ ብኻልእ ዝተዋህቦ አልኦ። ንሱ ብገለ ሰባት ካልኦት አብኡ ክርእይዎ
ዘይከአሉ ክርእዩ ዝኸአሉ አለዉ፥ ማለተ ብዙሓት ብዓይኖም አብኡ ክርእይዎ ዘይከአሉ ነርዎ።
ንሱ ዝወረሰ በትውልዲ አይኮነን በቲ ገለ ዝለዓለ ስልጣን ዘልኦም ስለ ዝተሓገዘ እዩ።
አብ መጽሓፍ ቀዳማይ ሳሙኤል 16፡1~13 ዘሎ እንተ አንበብና ናይ ዳዊት ንጉሥ ሕርየት
ዝመሳሰል እዩ። ሳሙኤል ነብዪ ብእግዚአብሔር ተላኢኹ አብ እሰይ አቦ ዳዊት ንጉሥ ከይዱ፥
ንሳውል ንጉሥ ዝትክእ ካብቶም ሾመንተ ደቁ ንሓደ ክቐብእ መጽኤ። ሳሙኤል ንበኽሪ እሰይ
ርእይ ምሰበሎ ብኹሉ ቁመናኡን መልክዑን እዚ እዩ ዝኸውን በለ፥ እንተ ኾነ ንሱ አይኮነን። እቲ
ነብይ መገዲ እግዚአብሔር ከም መገድና ከምዘይኮነ ይምሃር፥ እግዚአብሔር ከምቲ ሰብ ዝርእዮ
አይኮነን አረአእይኡ፥ ሰብ አብቲ ዝርኤ የስተውዕል እግዚአብሔር ግን አብ ልቢ ሰብ እዩ ዝርኢ።
እሰይ ንሾውዓተ ደቁ አብ ቅድሚ እቲ ነብይ የቕርቦም፥ ነቲ ዝነአሰ አየቕረቦን ንእሽቶይ እዩ ኢሉ
አብኡ ቅምነገር ክፍጸም አይተጸበየን፥ ንሱ ጓሳ እዩ ኢሉ። ካብቶም ሸውዓተ ሓደ እኳ ከም
መበል ሻምናይ አይኮነን። ሽዑ እቲ መበል ሻምናይ ካብ ጎቦ ይጽዋዕ። እግዚአብሔር አብ ዳዊት
ካብቲ ሰባት ዝርእይዎ ንላዕሊ ቆላሕታ አንቢሩ። እዚ ንእሽቶይ ውሉድ አብ ቅድሚ እግዚአብሔር
ምሩጽ ኮይኑ ንመንግስትነት ተቐቢኡ ።
አብ ወንጌል ሓደ ዕዉር መምህር ትምህርተ መለኮት ይኸውን።
አብዚ እውን እግዚአብሔር ብሓደ ዕዉር ገሩ ነቶም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ክዛረቦም ንርኢ።
ቅዱስ ዮውሓንስ ጽቡቕ ገሩ እናተረኸ ሓደ ዕዉር ከመይ ገሩ መምህር ትምህርተ መለኮት ከም
ዝኾነ ማለት አብ ኢየሱስ ዘሎ ብርሃን ርእዩ ብነፍስን ብሥጋን ክርኢ ከም ዝኽአለ ይነግረና።
ሓዋርያት መጀመርያ ርእይ ምስ አበልዎ ብሰንኪ ኃጢአት ዝወረዶ ገሮም ገሚቶም። እንተኾነ
አብቲ ዕዉር ሰብ ኢየሱስ ካልእ ክርኢ ክኢሉ። እዚ አብ መገዲ ለማናይ ዝነበረ፥ አብ ሕይወት
ጸልማት ጥራሕ ዝፈልጥ ናይ አምላኽ ነገራት ክገልጽ፥ ኢየሱስ መን መዃኑ ክገልጽ ክኢሉ።
ኢየሱስ ነቲ ዕዉር ከምዝርኢ ምስ ገበሮ ሓዲስ ሰብ ኮይኑ አብ ገዝኡ ተመሊሱ። ጎረባብቱ
እምበርዶ ንሱ እዩ እናበሉ ንርእሶም ክተሓተቱ ጀሚሮም፥ ገሊኦም ነቲ ዝርእይዎ ዘለዉ ክአምኑ
አብዮም። ነዚ ዝርእይዎ ዘለዉ ክቕበሉ ፍቓደኛታት ምዃን አብዮም። ክሳብ እቲ ሰብአይ አነ እየ
ዝብሎም። ብዛዕባ ኢየሱስ ፍሉይ አፍልጦ ከምዘይብሉ እናገለጸ “ኢየሱስ ዝብሃል ሰብ” እናበለ
ይነግሮም።
ፈሪሳውያን ነዚ ምስ ሰምዑ ጉባኤ ጸዊኦም ብዛዕባ ኢየሱስ መን መዃኑ አብ ዘተ አትዮም።
መንእዩ እዚ ከምዚ ክገብር ዝኽእል? ተራእዩ ዘይፈልጥ ነገር? ፈሪሳውያን ኢየሱስ ብርግጽ ከምቲ
ዕዉር ሰብአይ መን ምዃኑ ይፈልጡ ነሮም እዮም። እንተኾነ ዑሮቶም እናዓበየ መጠን ዝኸደሉ
ልቦም ንኢየሱስ ክርእዮ አይከአለን። እቲ ዕዉር ዝነበረ ግን አብ ውሽጡ ብርሃን ተዓዲሉ
ንኢየሱስ ነቢይ ምዃኑ ይርኢ። ወለዲ እቲ ሰብአይ እውን ንፈሪሳውያን ፈሪሖም ከምአቶም
ኮይኖም። ወድና ዕድሚኡ እኹል እዩ ንአኡ ሕተትዎ ይብሉ አብ ክንዲ ምስ ወዶም ኮይኖም
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ንአምላኽ ዘመስግኑ። ናቱ ተምክሮ ምስ ሓተትዎ “አነ ዝፈልጣ ዕዉር ነረ ከምዘሕወየኒ” እናበለ
ናቱ ርድኢትን ብድፍረት ይነግር።
አብ መጨረሽታ ኢየሱስ ካብ አምላኽ ምዃኑ እቲ ንሱ ዝገበሮ ኸአ እግዚአብሔር ምስኡ ዝኾነ
ጥራሕ ከምዝገብሮ ከምህሮም ጀሚሩ። ነቶም ዝሰምዕዎ ዝነበሩ አብቲ ናቱ ርድኢት ከእትዎም
ይጽዕር እንተኾነ አብ ዑሮቶም ስለ ዝጸንዑ ካብኦም ይሰግዎ። ካብኦም ምስ ወጽኤ ኢየሱስ
ይረኽቦ ንሱ መን ምኻኑ ይገልጸሉ፥ እዚ ዝተሰጎ ሰብአይ አብ ማሕበር እቶም ንኢየሱስ መን
ምዃኑ ክርእዩ ዝኸአሉ ይአቱ።
ንኢየሱስ ርኢና ክንክእል ክንሓልፎ ዝግብአና ነገራት አሎ። አብ ዓለም ዝርእዩ ዝመስሉ ግን
ዕዉራት ብዙሓት አለዉ። ንአምላኽ ንሓቂ ካብ ልቦም አርሒቆም ዝነበሩ ብዙሓት አለዉ። አብ
ዑሮቶም ተደጋገፍቲ እንተ አብዝሑ ዝተዓወቱ ዝመስሎም ብዙሓት እዮም። ዕዉራት ይብዝሑ
ይውሓዱ ካሳብ ዘይረአዩ ዘምጽእዎ የብሎምን። ንሕና አመንቲ አብ ኢየሱስ ብርሃን ክንከውን
ንዝዓወሩ ርኢና ክንክእል ክንጽዕር አሎና። ንብመንፈስ ዝዓወሩ ዓይኖም ክርእዩ አብ ብርሃን
ክርስቶስ ክነብጽሖም ሓላፍነትና እዩ።
ንሕና እግዚአብሔር ንፍሉይ ዝሓረየና ፍጥረት ኢና። እግዚአብሔር ካብቲ ንሕና እንርእዮ ፍልይ
ብዝበለ መገዲ ይርኢ አብቲ ናቱ ብርሃን ተሳቲፍና ንኻልኦት ብርሃን ክንከውን ይደልየና። አብዚ
ዓለምና ዝርኤ ነገራት እሞ ንርኤ ክንደይ ግፍዒ አብ ልዕሊ ሰባት ክወርድ ንርኢ። አብዚ ዝሓለፈ
ሶምን ዓለም ተአኪቦም ንዓድና እገዳ ተአዊጅልና። ዓለም ከም ዓባይ ሃገር እሞ ልዕሊ ካልኦት
ሓሲቦምና አብ ልዕሊ ብዙሓት ዝወርድ ግፍዕታት ንስኹም ኢኹም ጠንቁ ኢሎም አብ ልዕለና
ጽዒኖሞ። አብ ዓድና ዘሎ አይኮነን እቲ ነገር ንኻልኦት አጸጊምኩም ኢሎም ንኩነኔ ፈሪዶምና።
ናታትና ተራ አብዚ እንታይ እዩ። ከም ክርስትያን ንሓቂ ክንሕዝ ሕልና ይሃልወና። ዝኾነ ሰብ
ንኻልእ ከይገፍዕ ሕጊ አምላኽን ሰብን እዩ። ሃገርና ንኻልኦት ትገፍዕ እንተ ኾይና ሕማቕ ግን
ንሕና ብሕልናና ዓድና ከምዚ ዝብሃል ሓይሊ አልዩና ንምሉ ምስራቕ አፍሪቃ ሃዊኽና ዲና ብሓቂ
አይመስለንን ከምኡ ድአ ክበልዕዋ ዝደልዩ አባጉምባሕ ዛግራ ይብልዋ እዩ ነገሩ። ዓለም ሎሚ
አብ ሓቂ ዘይኮነ ዝምርኮስ ዘሎ አብ ሻርነት አብ ንአይ ጥዓመኒ እዩ። ሓቂ እንተ ዝህሉ ፍርዲ
ባድመ አብ ግብሪ መውዓሉ ከምኡ አብ ኩሉ እንተ ረኤና ነዚ ነገር አተዓባቢኻ ምውሳዱ እንታይ
አድለይ። ብሓጺሩ ሓይሎም ከርእዩና ስለ ዝደለዩ እዩ እሞ አምላኽ ይምሓርኩም ንአና ኸአ
ክእለት ይሃበና ኢልና ንጸሊ እምበር ዓለምስ ዓለም ምዃና ንርእያ አሎና።
አብዚ እዋን ምጽአት ኢና ዘሎና እሞ አምላኽ ብልደት ወዱ ሰላም ከውርደልና ጸሎት ንግበር
ሓሚና ፈሪድና እነምጽኦ ቁምነገር የሎን። ከም ክርስትያን መጠን ተስፋና አብ አምላኽ ይኹን
ጸሎት ንግበር። ምእንቲ እቶም ንሓቂ ክፈልጡ ዘይኽእሉ ዘለዉ ወይ ንሓቂ ብሓሶት ዓብሉሎም
አብ ሕይወት ደቂ ሰብ መከራ ዘውርዱ ንጸሊ። ነቲ አብምላኽ ዝሃቦ ጸጋ ነጻነት ዓቢጦም
ዓባቢቶም ንደቂ ሰብ አብ ስቓይ ከንብሩ ንዝደልዩ ብርሃን ዓይኒ ክዕድሎም ንሓቂ ርእዮም
ክኽእሉ ንጸልየሎም።
ኦአምላኽ ንሓቂ ኩሉ ጊዜ ርእየ ክኽእል ሓግዘኒ ንበሎ።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ።

