፭ይ ሰንበት ዘጽጌ 2004 ዓ.ም.
(ኅዳር 6 2011)
መዝሙር፡ ጸገየ ወይን ወፈርየ ሮማን. . . . . .
ንባባት፡ሮሜ 14፡7-12፥ ራእ 12፡13-ፍ፥ ግ.ሓ. 11፡1-12፥ ሉቃ 15፡1-10
ምስባክ፡“ዐጸደ ወይን አፍለስከ እም ግብጽ፥ ሰደድከ አሕዛብ ወተከልከ ኪያሃ፥
M
ወጼሕከ ፍኖተ Mቅድሜሃ”
M
M

“ተኽሊ ወይኒ ካብ ግብጺ አውጻካ፥ አሕዛብ ሰጒጕካ ንአአ ተኸልካ፥
አብ ቅድሚአ ሰፈር አሰናዶኻ” መዝ. 8፡8።

እዋኑ ዘመነ ጽጌ ስለ ዝኾነ ናይ ሎሚ መዝሙር እውን ምስቲ ናይ እዋኑ ኩነታት አተሓሒዙ
ወሃቢ አምላኽ ሓልዮቱ አብ ተፈጥሮ ከም ዝገልጽ ንርኢ። ተፈጥሮ በቲ ዘልኦ ግርማን መልክዕን
ክብሪ አምላኽን ፍቕሩ አብ ደቂ ሰብ ይገልጽ። “ወይኒ ዓምቢቡ ሮማን ፈርዩ ኩሉ አእዋም በረኻ
ፈርዩ ሰንበት ንዕረፍቲ ሰርዓልና፥ ክረምቲ ሓሊፉ በረኸ ተዋህበ ምድሪ ብዕምባባታት ተሸለመት
አቦ ምሕረትን ጎይታ ሰንበትን ሰንበት ንዕረፍትን ንድኅነትን ሰርዓልና ይብል።
እምላኽና ሓላዪ አፍቃሪ እዩ አብ ዕለታዊ ሕይወትና እንተ ረኤና ብብሩህ በረኸቱ ጸግኡ ዝህበና
ክንርኢ ንኽእል። እዚ ናይ ሎሚ መዝሙር እምብአር ካብ አምላኽ ርሒቕና እንተሎና አብኡ
ክንምለስ እሞ ክነመስግኖ ይዕድመና።
ወንጌል ሉቃስ አብ ናይ ሎሚ ዝተነበ ብዛዕባ ዝጠፍኤ ነገር እሞ ዝተረኽበ ይነግረና። ጎ.ኢ.ክ።
ነዚ ምሳሌ ክህብ እንከሎ ሰባት ምስጢር አምላኽ ተረዲኦም ክኽእሉ እሞ አብኡ ክምለሱ ኢሉ
እዩ። ነዚ ምሳሌ ማቴዎስን ሉቃስን ምስቲ ትሕዝቶ ወንጌሎም አተሓሒዞም ነናቶም ትርጉምን
መግለጽን ይህቡሉ። ማቴ. 18፡10-14 ብዛዕባ ዝጠፍኤት በግዕ ይዛረብ ዓላምኡ ኸአ
እግዚአብሔር ሓደ ክጠፍእ ከምዘይደሊ ከረድእ ኢሉ እዩ። እግዚአብሔር ንኃጥእ ተስፋ
ብዘይምቑራጽ አብኡ ክምለስ ብዝተፈላለየ መገዲ ይሕብሮ ይብለና ስለዚ ማቴዎስ አብቲ
እግዚአብሔር ዝገብሮ ትዕግስትን ትጽቢትን የተኹር። ሉቃስ ከአ ናይ አምላኽ ቀጻሊ ድለት ናይ
ሓደ ዝጠፍኤ ክምለስ ከምዝደልን እሞ ምስተመልሰ ናይ አምላኽ ሓጎስ ክገልጽ ኢሉ እዩ። አብ
ሰማይ ብናይ ምምላስ ሓደ ኃጥእ ዓቢ ብዓል ይግበር እናበለ አብቲ ሓጎስ የተኩር።
ሓደ እዋን ሓደ ራባይ በቲ ግዚኡ ንዝነበሩ ኃጢአተኛታት ዝገብርዎን ኩሉ ክፍአቶም ርእዩ አብ
እግዚአብሔር ጸሎት አዕርጉ ጸሎቱ ኸአ ንኹሎም ኃጢአተኛታት ካብ ገጽ ምድሪ ክአልዮም እዩ።
አብ መዝሙር 104 ዘሎ ናይ መጨርሽታ ጥቕሲ “ኃጥአን ካብ ምድሪ ይጥፍኡ ክፉአት
ሰባትውን ደጊም አይሃልዉ” ንዝብል ዘኪሩ ጸልዩ። ሰበይቱ ነዚ ጸሎት ከቋርጾ ተቖጢዓ ተዛሪባቶ
ከምኡ ነታ መዝሙር እንደገና ክርኢ ሓቲታቶ። ከምዚ ኢላቶ ኽአ፡ “እዚ ዝጸለኻዮ ብኸምዚ
ክቕየር ይግብኦ “ሓጢአት ካብ ዓለም ክጠፍእ እምበር ኃጥአን ከይጠፍኡ ንጸሊ” ኢላቶ። እቲ
ራባይ በዚ ተሰማሚዑ ብሓንሳብ ኃጢአት ክጠፍእ እምበር ኃጥአን ከይጠፍኡ ብሓባር ጸልዮም
ይብሃል። እግዚአብሔር ኃጢአት እምበር ኃጥአን አይጸልእን እዩ።
አብ ወንጌል ኩሉ ጊዜ ንኢየሱስ ዝቋወምዎ ዝነበሩ ካብ መራሕቲ ሃይማኖት እምበር ካብ ኃጥአን
አይነበሩን። ኃጥአንን መኸፈልቲ ቀረጽን ኩሉ ጊዜ ክሰምዕዎ አብ ኢየሱስ ይመጽኡ ነሮም፥
ከምኡ ምስኡ ይምገቡ ነሮም። እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ንርእሶም ከም ጻድቃን ዝሓስቡ ዝነበሩ
ካብአቶም ይርሕቁ ነሮም፥ ኢየሱስ ደጋጊሙ ዘስተምሃሮ ምእንቲ እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ኃጥአን
ከድኅን ከም ዝመጸ ነጊሩ። ንሓኪም ዝደልይዎ ሕሙማት እምበር ጥዑያት አይኮኑን።

አምላኽ ሓደ ኃጥእ ካብ ክፍአቱ ናብኡ ክምለስ እንከሎ ክንደይ ይሕጎስ ይኸውን። ከምቲ እቲ
ጓሳ ንዝጠፍኤት በግዑ ከምኡ እታ ሰበይቲ ንዝጠፍኤት ብሩራ ምስረኸቡ ዝሕጎሱ አምላኽ ከአ
ሓደ ካባና ካብ ኃጢአትና ክንምለስ ከሎና ይሕጎስ። ሓደ ምሁር ቅዱስ መጽሓፍ ከም ዝበሎ እዚ
ምሳሌታት ብዛዕባ ዝጠፍኤ እሞ ዝተረኽበ ዝዛረብ ማእከል “ሕመረት” ወንጌል ሉቃስ እዩ
ይብል። አብ ፍቕርን ምሕረትን አምላኽ ክንምለስ ከሎና ካብኡ ዝዓቢ ነገር የለን። ወንጌል
ምእንቲ ድሕነትና እዩ ተጻሒፉ። ፈሊጥና አብ አምላኽ ክንምለስ እሞ ምሱኡ ክነብር።
ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮማ አብ ዝጽሓፋ አብ ነነድሕዶም ምሕረት ክገብሩ ይምሕጸን ወላ
እውን አብ ገለ ነገራት አብ መንግኦም ፍልልይ ይሃሉ ንዝዓበየ ነገር ክርእዩ ይመክር። አብቲ
ቀንዲ ነገራት ሓደ ክንከውን አብቲ ቀንዲ ዘይኮነ ግን ከይነተኩር ይመኽረና። ንሓውና/ሓፍትና
ከይንፈርድ ብዝያዳ በቲ ንአሽቱ ሰብ ዝፈጠሮ ሕግታት ከይንፍረድ ሓደራ ይብለና። ንሰባት
ብንአሽቱ ነገራት ከይንፈርድ እሞ ካባና ከይነርሕቖም የጠንቅቐና። ፈራዲ አምላኽ እዩ።
አይትፍረዲ ከይፍረደኩም ይብለና።
ሉቃስ 15፡30-32 ኢየሱስ ንኃጥአን ከድሕን ከም ዝመጸ ገሊጹ ይዛረብ። ንዝጠፍኤ ክእክብ እዩ
መጺኡ። ሎሚ ንኢየሱስ ንጥፉአት ክመልስ እንልአኾ ንሕና ኢና። ቅድሚ ልኡኽ ምቅባልና
ንሕና ናቱ ኮና ክንርከብ ይግብአና። ካብኡ ወጺእና እንከሎና ንካልኦት አብኡ ክንመልስ
አይንኽእልን ኢና።
ንዝጠፍኤ/ት ሓውና/ሓፍትና አብ አምላኽ ክንመልስ ኩልና ክርስትያናዊ ሓላፍነት አሎና።
እናጠፍኡ ሱቕ ኢልና እንተ ረኣናዮም ወይ ክጠፍኡ ምኽንያት እንተ ኾናዮም አብ ቅድሚ
አምላኽ ክንሕተት ኢና። ንዝጠፍኡ ክንመልስ እምብአር አብቲ ብጥምቀት ዝተቐበልናዮ ጸጋ እዩ
ዝምስረት። ካብቲ አምላኽ ዝሓበና ጸጋ ክነካፍል ሎሚ አምላኽ ይሓተና አሎ።
ዝተባእሱ ክንዓርቕ ንዝተፈላለዩ ክንመልስ ብዝኾነ ምኽንያት ንመገዲ አምላኽ ሓዲጎም አብ
ዓለም ንዝዕንድሩ ብርሃን ክርስቶስ ክቕበሉ ዓደምቶም ንሕና ኢና። ርግጽ እቲ ግራት ገፍሕ እዩ
ከምኡ ብዙሕ ዘይተጸበናዮ ክጸንሓና ይኽእል እዩ ንክርስቶስ ሒዝና እንተ ኸድና ኩሉ ክቕየር
እዩ። ክርስቶስ ጥራሕ ሒዝና ንኺዶም።
አምላኽ አብ ኩሉ መሳርሕሩ ገሩ ጸግኡ ይዓድለና።

ኣባ ንጉሠ ፍሣሓ

