፭ይ ሰንበት ዘአስተርእዮ
የካቲት 13 2014 ዓ.ም. (2/20/2022)
መዝሙር፦ ተበሃሉ ጻድቃን በበይናቲሆሙ… ጻድቃን አብ ነነድሕዶም ነቲ ጻድቕ ዝረአዮ ዘሎ እናበሉ
ተሓተቱ፥ኢሳያስ ንልዑል ርእየዮ በለ፥ርእይዎ ግን ክሓቶ አይከአለን፥ሙሴ እውን ብዓምዲ ደመና ዝረአዮ
ርእዩ ግን ክሓቶ አይከአለን።ማርያም እውን አብ ከርሳ ዝጾሮቶ ንልዑል ርአኽዎ በለት ርአየቶ ክትሓቶ
ኸአ ክኢላ። ዮሓንስ አብ ሩባ ዮርዳኖስ ዘጠመቖ ርእዩ ግን ክሓቶ አይከአለን፥ አሕዋተይ ብሓጎስ ብዓልና
ንግበር ምኽንያቱ እቲ ዘይርአ ተራእዩ፥ ክርስቶስ ፀሓይ ጽድቂ ተገሊጹ እዩ።
ንባባት፡1ቆሮ 9፡16- 23፥ 1ዮሓ 4፡7-13፥ ግ.ሓ. 7፡29-35፥ ማር 1፡29-39
ስብከት፡እግዚአብሔር ስቡሕ በምክረ ቅዱሳን፥ ዓቢይ ወግሩም ዲበ ኩሎሙ እለ ይዓውዱ፥
እግዚኦ አምላከ ኃያላን መኑ ከማከ። ኦ እግዚአብሔር አብ ጉባኤ ቅዱሳን አዚኻ
እትፍራህ፥ ካብቶም አብ ዙርያኻ ዘለዉ ኹላቶም አዚኻ ዝኸበርካ፥ ከማኻ ዝበለ
ኃያል የልቦን (መዝ. 89፡7-8)።
ዕብየትን ክብሪ አምላኽን ክርኢ ዝኽአለ አብ ዝልዓለ ቅድስናን ሓጎስ ይነብር። መን ከማኻ ዝብል
መዝሙር ንአምላኽ ልዕሊ ዝኾነ ሰሪዕና ክንክእል እሞ ንመገዲ ቅድስና አብዚ ምድሪ ክንተሓሓዞ
የዘኻኽረና። ናይ ሎሚ መዝሙር ነዚ ከብርሃልና ኢሉ ንአምላኽ ዝርአዮ ዘሎ እናበለ ንአምላኽ ርኢኻ
ምኽአል እንታይ ከምዝኾነ ይነግረና። ጻድቃን፥ ሙሴ፥ ኤልያስ፥ ዮሓንስ መጥምቕ ከም ዝርአይዎ ግን
በቲ አብኡ ዘሎ ዕብየትን ግርማን ክርእይዎ ክገልጽዎ አይክአሉን። ንዕብየትን ምስጢር አምላኽን ክገልጽ
ወይ ክርዳእ ዝኽእል ማንም ፍጡር የለን።
ንሕና ደቂ ሓዲስ ኪዳን በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃበና ጸጋ ተኻፈልቲ ምስጢር አምላኽ ኮና በዚ ኸአ
አማልኽቲ ተሰሚና። እዚ ነቲ ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ ዕብየት ጸጋ ርኢና ሕይወትና ዕለት ዕለት ክንሕድሶ
እሞ አብ ቅድሚ አምላኽ አሎኹ ኢልና ብቅድስና ክንጉዓዝ የዘኻኽረና። አሕዋተይ ብሓጎስ ብዓልና
ንግበር ምኽንያቱ እቲ ዘይርአ ተራእዩ፥ ክርስቶስ ፀሓይ ጽድቂ ተራእዩ እዩ ዝብለ ጸሎት ክንከዶ
ዝገብአና መገድን ክንለብሶ ዘሎና ሕይወትን አብሪሁ ይገልጸልና። ክርስቶስ ሎሚ ከም ትማሊ ምሳና አሎ
ሓንትስ ርኢና ንኽአል።
አብዚ ናይ ሎሚ ሰንበት ቤተ ክርስትያን እተዘኻኽረና እቶም ቀንዲ ክነስተውዕለሎም ዘሎና ነገራት
እመነትናን ክርስትያናዊ ሕይወትናን እዩ። እዚ ኸአ ምሕረትን ርሕራሐን፥ ፍቕሪ አምላኽን ብጻይን፥
ንርእስኻ ምግታእን ንዝተዓደልካዮም ጸጋታት አመስጊንካ ምኽአል፥ ናይ ኃጢአት ጉድአት ጽቡቕ
አፍልጦን ርድኢትን ምህላው፥ ናይ ቅዱስ ነገራት አስተውዒልካን ተረዲእካን ምኽአል ዘጠቓለለ እዩ።
እዚኦም ናይ መንፈሳዊ ምዕባሌን ክርስትያናዊ ዕብየትን ምልክታት እዮም።
አብ ዘመነ አስተርእዮ ነቲ ኩሉ ጊዜ ከየቋረጸ ጸግኡ ዝህበና አምላኽ ክነመስግኖ፥ ነቲ ብልኡኻት ወንጌል
ብነጻ ዝውሃበና ጸጋ ርኢና ክንክእል እሞ ምሉእ ሓላፍነት ለቢስና እሙናት ክርስትያን ክንከውን ንሕተት
አሎና። ንዘሎናዮ እዋን ሓደ ካብቲ ከቢድዎ ዘሎ ቀለዓለምን አምሰሉታት በዚሖም ሓቂ ርሒቓ ሰባት
አብ ክፍአትን ክሕደት አድሕድ ከም ዝወድቁ ገሩ ሰብ ሕይወት ከቢድዎ ይርአ አሎ። መንፈስ አምላኽ
ዝርሓቖ ሕይወት መለለይኡ ጭንቀት፥ ክፍአት፥ ደፊርካ ንኃጢአት ምግባርን ንሰብ ነቲ ንአምላኽ ዝሃቦ
ክብሪ ምኽላእን እዩ። እምብአር በዚ ብሩኽ ሰንበት ነጻ ክንወጽእ እሞ ንነጻነት አሕዋትና ክንዕጠቕ
ይሓተና አሎ።

አብ መጽሓፍ እዮብ 1፡1-7 እንተ አንበብና ኢዮብ ጻድቕ አገልጋሊ አምላኽ አብ ምጥርጣር አትዩ
ንርእዮ። ኢዮብ ሓደ ካብቲ ዘስተምህሮ ሰብ አብ ክንዲ አብ ስቓይን ጓህን ዝነብር አብቲ ምሉእ ድሕነት
ዝህብ አምላኽ እምነት ገርሩ ንስቓያት ክሰግሮም ከም ዝግብአ እዩ።
እምነት ኢዮብ ብብርቱዕ ሰይጣን ፈቲንዎ እዩ። ኩሉ ዘለዎ ደቁ ንብረቱ ጥሪቱ ስኢኑ። ከምኩልና ኢዮብ
በቲ ዝወረዶ አጕረምሪሙ እዩ፥ አብ ዓራቱ በጥ ኢሉ ለይቲ ስለ ዝነውኅ ኽሳዕ ዝወግሕ እገላበጥ ምአስ
ኮን ክትንስእ እብል. . . . ኦ እግዚአብሔር ሕይወተይ ከም እስትንፋስ ሓጻር ምዃና ዘክር አዒንተይውን
መሊሰን ዘሓጉስ ነገር አይክርእያን እየን እናበለ ይዛረብ። እቲ ዘደንቕ ግን ኢዮብ አብ ከምዚ ኩነት
እንከሎ አብ አምላኽ ዘልኦ እምነት አየጥፍአን።
ናይ ኢዮብ ኩነታት ንናይ ነፍሲወከፍና አብ መዓልታዊ ሕይወት ዝገጥም ጸገማት እዩ ዘዘኻኽር። ልዕሊ
ኹሉ ዘዘኻኽረና አብቲ ጽንኩር ህሞት አምላኽ ርሒቑን ዘየሎን ኮይኑ አብ ዝስምዓና፥ እንብሎን
እንገብሮን አብ ዝጠፍአና ጊዜ አምላኽ አበሎኻ እንታይ እየ/ኢና ገርናካ? ስለምንታይ ንዓይ ንአና እዚ
ከቢድ መስቀል ወሪዱኒ/ና? እንታይ ክፉእ እየ ገረ/ና እናበልና ንሓትት እንተ ኾነ አምላኽ ነዝን ካልእን
ሕቶታት አብ ግዚኡ እዩ ዝምልሶ።
ቅ. ጳውሎስ አብ ዝተነበት መልእኽቱ ወንጌል ንምስባኽ ዘለዎ ድለት ወንገል እንተ ሰበኽኩ ዝምክሓሉ
የብለይን ምኽንያቱ ክሰብኽ ምዙዝ እየ እንተ ዘይሰበኹ ግና ወይለይ እናበለ ይገልጽ። ታሪኹ እንተ ርአና
ከምቲ ሓደ ሰብ ካብ ብርቱዕ ሕማም ዝሓወየ እሞ ምሉእ ሕይወቱ ንኻልኦት ሕሙማት አብ ምሕጋዝ
ዝወፈረ እዩ። ሓንሳብ ፍቕሪ ክርስቶስ ብምልኡ ምስ ለበሰ ዝዓግቶ ሓይሊ አይተረኸበን “ሞትዶ ሕማምዶ
ስደት ጥመዶ ኮቶ ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝፈልየና የሎን እናበለ ይገልጽ ነሩ። እንደገና ሕይወት ቅ.
ጳውሎስ ከምቲ ሓደ ሓኪም ክትባት ንሓደ ፍሉይ ሕማም ምስ ረኸበ እሞ ብነጻ ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት
ዝዕድል እዩ።
ቅ. ጳውሎስ ክሳብ ንክርስቶስ ብፍሉይ ጸጋ አምላኽ ዝረክብ ብመንፈስ ሕሙም እዩ ነሩ።ንኢየሱስ ምስ
ረኸበ ሕይወቱ ቀይሩ እምነቱ ኸአ አጽኒዕሉ። በዚ ኽአ ምሉእ ሕይወቱ አብ ስብከተ ወንጌል አወፍዩ።
እዚ ኸአ እዩ ምስክርነቱ ነቶም ድኹማት ምእንቲ ክረብሕ ድማ ምስቶም ድኹማት ድኹም ኮንኩ።
ብኹሉ መገዲ ንገሊኦም ምእንቲ ከድኅን ንኹሉ ሰብ ኵሉ ኾንኩ፥ እዚ ግና ካብ በረኸቱ ምእንቲ
ኽካፈል ምእንቲ ወንጌል ኢለ እየ ዝገብሮ ዘዕ-ኹ። ስለዚ አብ ክንዲ ምእንቲ ዶመዝ ኢሉ ዝሰርሕ፥
ጳውሎስ ጸዋዕትኡ ብሓላፍነት ምእንቲ ድሕነት ካልኦት ክሰርሕ ከምዝኾነ ክርኢ ክኢሉ።ምሉእ ሕይወቱ
አብ ስብከተ ወንጌል ወፊሩ ንሱ ኩሉ ጊዜ ጽምአት ንነፍሳት አብ ክርስቶስ ክመልስ ነርዎ። ሎሚ ንሕና
ኢና ነዚ ጽምአት ለቢስና ንድሕነት ነፍሳት ክንሰርሕ ዘሎና።
ብዙሓት አለዉ ጣዕሚ ፍቕሪ ክርስቶስ ተኸዊልዎም አብ ጸልማትን አብ ስቓይን ዝነብሩ ዘለዉ፥ መገዲ
ሓቅን ፍቕርን ጠፊእዎም ንዓለምና አብ ድግ ዝበለ ጸልማት ክትነብር ሰይጣን ዝተዓወተሎም አለዉና
ስለዚ መንፈስ ክርስቶስ ለቢስና ሓርነት መንፈስን ሥጋን ከም ዝለብሱ እንገብር ንሕና ኢና።
አብ ናይ ሎሚ ወንጌል ማርቆስ ኢየሱስ ከየዕረፈ ይምህር፥ የሕዊ፥ አጋንንቲ የውጽእን ንሰባት ሓዲስ
ሓይልን መንፈስን ከም ዝለብሱ ይገብር ከም ዝነበረ ይነግረና። እዚ ንሓማት ጴጥሮስ ዘሕወየሉ ዘጠቓለለ
እዩ። ብሰንበት ክትንቀሳቐስን ምኻድን ክልእኩል እንከሎ አብ እንዳ ጴጥሮስ ከይዱ አብኡ ሓማት
ጴጥሮስ ሓሚማ ነጸኒሓቶም አብዚ ጴጥሮስ ሓዳር ከም ዝነበሮ ንርዳእ። ኢየሱስ ናብአ ቀሪቡ ብኢዳ ኂዙ
አተንሥአ እሞ እቲ ረስና ኃደጋ ንሳ ድማ አገልገለቶም። ንሳ እዚ ዝገበረት ሰበይቲ ኮይና ዘይኮነት ናይ

ኩሉ ክርስትያን ተልእኮ ከምኡ ስለ ዝኾነ እያ። አብ ምሉእ ጥዕንአ ምምላሳ ነቲ ክትገብሮ ዘለዋ ተልእኮ
ወይ አገልግሎት አብ ማሕበር ክትቅጽሎ ንማለት እዩ።
ኢየሱስ አብአ ቀሪቡ ብኢዳ ሒዙ አተንሢእዋ ሽዑ ንአገልግሎት ወፊራ። ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና አብቲ
ዘሎናዮ መጺኡ ካብቲ ዘሎናዮ ከተንሥኣና ከሕውየና ሃደስቲ ፍጥረት ክገብረና ይደሊ አሎ ንዓድሞ
ንስምዓዮ ክንሓውን ንአገልግሎቱን ንአገልግሎት አሕዋትን ክንወፍር ኢና። ዕለተ ሰንበት ብነፍሲ ሓዊኻ
ንአገልግሎት እትወፍረላ ዕለት እያ።
ኢየሱስ ብምሉእ
ምሉአት ብኹሉ
ዝህብ። ሕይወት
ዝሃበና ክንህብ፥
ዝዓገብና ምኾና።

አብ አገልግሎት እዩ ነሩ፥ በዚ ኸአ ንብዙሓት የሕውዮም ንብዙሓት አብ ሕይወቶም
ይገብሮም ነሩ። እዚ እዩ አብ ሕይወት ሰባት ትርጉም፥ ምልአት፥ ዕግበትን ሓጎስን
ኢየሱስ ምብልኡ እንተ ርአና ሕይወት አገልግሎት እዩ፥ንሕና እውን ኩሉ አምላኽ
ክንካፈል እዩ ተዋሂቡና። ኩልና ብሓደ ሰሚርና ነዚ እንተ ንገብር ከመይ ኩልና ብኹሉ
መጠን ኩልና ዝሃብን መጠኑ ኩልና ንረክብ።

እንተ ኾነ ኩልና ከም እንርእዮ አነ አነ ጥራሕ ዝብል ዓለም ኢና እንነብር ዘሎና። ንነገራት ንርእስና እንተ
ዘይወሰድናዮ ዝኸሰርና ኮይኑ ይስምዓና። ኩሉ ንርእሱ ጥራሕ ይሰርሕ እዚ ንሕወት ደቂ ሰብ አብ ጸልማት
ከምዝነብር ገርዎ ይርከብ። ህርፋን ስስዐን ንልቢ ሰብ ጸልማት ይኸድኖ እሞ ንአምላኽን ብጻዩን ከም
ዝጋገ ይገብሮ።
ኢየሱስ ተልእክኡ ኽገብር ምስ ወዓለ አብ መጨረሻ እንታይ ገሩ? ናብ ጽምዊ ቦታ ኽይዱ ጸለየ
ይብለና። ምሉእ መዓልቲ ንኻልኦት ክህብ ውዒሉ ድሕሪ እዚ ኹሉ ንገዛእ ርእሱ ጊዜ ክህብ አለዎ እዚ
ኸአ ከምብሓዲስ ክሕደስ ልዕሊ ኹሉ ምስ ሰማያዊ አብኡ ምስቲ ምንጪ ናይ ኩሉ ኃይሉ፥ ምልአቱ
ክሕድስን ሰላም ክረክብን ምስኡ ጊዜ ከሕልፍ አለዎ። ነዚ ምስገበረ ከምብሓዲስ በርቲዑን ከካፍልን
ከገልግልን አብ ኩሉ ግብሪ አምላኽ እናገለጸ የገልግል ነሩ።
ኹልና ዕረፍቲ የድልየና እዚ ግን ክንሕደስ ንዝበለጸ አገልግሎት ክንወፍር ምእንቲ እምበር ሱቕ ኢልና
ሓንቲ ዘይንገብር ማለት አይኮነን። አብ ርድኢት ክርስትና ዕረፍቲ ማለት ምስ አምላኽ ምርኻብ ማለት
እዩ። ክነዕርፍ ንአምላክ ክንረኽቦ አሎና።
ኢየሱስ ሰቢኹ፥ አሕውዩን ካብ ኩሉ ዝነበሮም ሕማማትን ጸገማትን ነጻ ገርዎም። ብእምነት ዝቐረቦ ወላ
ሓደ እኳ አይነበርን ከይ ሓወየ ዝተረፈ። እምብአር ኢየሱስ ከሕውየና እንተ ኾይኑ አብኡ ሕያው እምነት
ክህልወና ንቕረቦ ንስምዓዮ። ከምኡ እዚ ሰናይ ዜና ነጻ ኽገብረና እንተ ኾነ ክንአምኖ አሎና።
ስልጣንን ኃይልን ኢየሱስ ሎሚ እውን ልክዕ ከምኡ እዩ ዘሎ። ነቶም ብእምነት አብኡ ዝቐርቡ
ከሕውዮም ቅሩብ እዩ። ነቶም ብትሕትናን ዝቐርብዎ ሕይወት ዝቕይር ርክብ ክገብር ቅሩብ እዩ። ስለዚ
ነቲ ዝተሰብረ ልብና ዝጽግን ጎይታ ነመስግኖ።
በዚ ብሩኽ ሰንበት ዘአስተርእዮ እምብአር ነቲ ካብ ኩሉ ሕማማት ዘሕዊ አምላኽ አሕውየኒ ጎይታይ
ልበይ ሕይወተይ እህበካ አሎኹ አብ አገልግሎትካን አገልግሎት አሕዋተይን ክወፍሪ ጸጋን ኃይልን ሃበኒ
ንበሎ። ነዚ ኸአ የብቅዓና።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

