
፮	ሰንበት ዘጽጌ (2016) 
2004 ዓ.ም. (ዘዕንባቆም ነብይ) 

መዝሙር፡ በሰንበት አጋንንተ አውጽአ…  
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ምስባክ፡’ወገሠጸ ነገሥተ ብእንቲአሆም፥ወኢትግሥሡ መሢሓንየ 
ወኢታሕስሙ ዲበ ነብያትየ።”  

መዝሙር፦ ‘ብምዓልቲ ሰንበት አጋንንቲ አውጽኤ ንለምጻማት እውን 
አሕወየ ተአምራት ገበረ፥ ዕንባቆም እውን ጎይታይ ድምጽኻ ሰማዕኩ እሞ 
ፈራሕኩ፥ ግብርኻ ምስ ረአኹ ተገረምኩ፥ ንሱ ባዕሉ ቃለይ ስምዑ ሕገይ 
ሓልዉ፥ ካብ ልብኻትኩም ክፉእ ዘበለ እለዩ ይብል እግዚአብሔር፥ ኢሳያስ 
እውን በረኻ ፍረይን ተሓጎስን ቀኒሞስ ፈረየን ናርዶስ እውን ጣዕሙ ሃበ’ 
ይብል። 

አብ መጨረሽታ ሰንበት ናይ ዘመነ ጽጌ ህያብ አምላኽ ኩሉ ጊዜ ከም ዝውሃበና ክንዝክር 
የዘኻኽረና። አምላኽ ዝተፈላለየ ጸግኡ ክነፍሪ ይዕድለና። በቲ ንሱ ዝህበና ጸጋታቱ ነሕዋትና 
ክነገልግል እሞ ንአኡ ክነመስግኖ ልኡኻቱ ኮና ክንርከብ ምቹእ ግዜ ኢና ሒዝና ዘሎና።  

1ተሰሎንቄ መዓልቲ እግዚአብሔር ከም ሰራቒ ብለይቲ ከም እትመጽእ፥ብዘይተጸበናዮ ጊዜ 
ከይተሰናዶና ከሎና ከም እትመጽእ ይነግረና። “ንሕና ናይ ለይትን ናይ ጸልማትን አይኮናን፥ 
ከምቶም ካልኦት ደቀስቲ አይንኹን፥ ንንቃሕ ገዛእ ርእስናውን ንግታእ”። ክሳብ ዳግማይ 
ምጽአት መድኃኒ ኩሉ ጊዜ ተዓጢቕና ጥዋፍና አብሪህና ንአምላኽ ዝሃበና ከምቲ ንሱ ዝደልዮ 
ንዓቅቦ። “ንሕና ደቂ መዓልቲ ስለ ዝኾና እምነትን ፍቕርን ከም ድርዒ ለቢስና፥ ናይ ድኅነት 
ተስፋ ኸአ ከም ቁራዕ ርእሲ ደፊእና ገዛእ ርእስና ብምግታእ ንንበር”።  

አብ መጽሓፈ ምሳሌ 31 ከም ዝብሎ ከም ሓንቲ እምንቲ ሰበይቲ እሙናትን ንቑሓትን 
አፍረይትን ኮና ክነብር ከምዘሎና ይነግር። “እታ ለባም ሰበይቲ ኻብ ክቡር ዕንቍ አዝያ 
ትኸብር” “ንሳ ጻዕራም ጽንዕቲ ትግህቲ ሰበይቲ እያ፥ ንሽጉራት ኢዳ ትዝርግሓሎም፥ንጽጉማት 
ከአ ብልግሲ ትረድኦም” ክብረታ አብ ጥንቆላ ወይ አብ መልክዓ አይኮነን አብ ልቦናአ እዩ 
ማለት አብቲ ቀዳምነት እትህቦ አብ ሕይወት እዩ።  

ወንጌል ማቴዎስ ብዛዕባ ሓደ ዝገይሽ ሰብ እሞ ገንዘቡ ንአገልግሎቱ ከፍርዩ ዝሃበ ይዛረብ። እዚ 
ሰብ እንታይ ዓይነት ከም ዝሰርሑ አይነግሮምን። ብዝደለይዎ ከፍርዩ ይህቦም አብ መጨረሽታ 
ግን ክጸባጸቦም ምዃኑ ይነግሮም። ንነፍስወከፎም ከከም ዓቕሞም ይህቦም። እዚአ ምሳሌ 
ንመራሕቲ ሃይማኖት አብ ጊዜ ኢየሱስ ዝተባህለት እያ። ሎሚ ኢየሱስ ንነፍሲ ወከፍና ይብሎ 
አሎ። እቲ ጸብጻብ አብ መጨረሽታ ዓለም ኩልና በቲ ዝተዋህበና ጸብጻብ ክንህብ ኢና።  



እቲ ጎይታ ነቶም ዝአምኖም ሰለስተ ሰባት ገንዘቡ ከፍርዩሉ ንሱ አብ መገሻ እናኸደ ብእምነት 
ይህቦም። ሓደ ዓይነት አይህቦምን እዚ ኸአ ከከም ክእለቶምን ዓቕሞምን ይህቦም። ከምኡ መጠን 
ዝተዋህብዎ መጠኑ አፍርዮም ክጸንሑ ከም ዝደሊ ይነግሮም። እዞም ሰባት ምስ ካልኦት ሰባት 
አይኮኑን ዝወዳደሩ ምስ ርእሶም እዮም ዝወዳደሩ በታ ዝተዋህበቶም አፍርዮም ክጸንሑ።  

እቶም ክልተ እቲ ሓምሽተ ዝወሰደን እቲ ክልተ ዝወሰደን በቲ ዝተዋህቦም ነጊዶም ዕጽፊ 
አፍርዮም። ብዛዕባ ጎይትኦም ዘልኦም አተሓሳስባ ካብቲ ሳልሳይ ዝተፈለ እዩ። እቲ ጎይታ አብ 
ሃብቱ ከሻርኾም እንከሎ ከፍሩዩ እንአኡን ንርእሶም ክኸስቡ ከም ዝደሊ ይፈልጡ ነሮም። በቲ 
ዝተዋህቦም እምነት ክኸዱ ከምዝደልዮም ይፈልጡ ነሮም። እቲ ሳላሳይ ግን እቲ ዝወሓደ ዝወሰደ 
ነታ ዝተዋህበቶ ወሲዱ ጉድጓድ ኵዒቱ ንገንዘብ ጎይትኡ አብኡ ቀቢርዋ ዕድሉ ክርኢ አይደለን 
ከም አተሓሳስብኡ እቲ ዝበለጸ ነገር አብ ጉድጓድ ኩዒቱ ጎይትኡ ምስ መጸ ምምላሳ እዩ። ንሱ 
አብ ክንዲ በቲ ዝተዋህቦ ዝኸስብ ስርዓት ቀብሪ ክገብር መሪጹ። ንሱ አብቲ ናይ ጎይትኡ ሕማቕ 
ጠባያት የተኩር አብ ክንዲ አብቲ ርኡይ ጉድለቱ ዘቶክር። ነቲ ጸገም ካብቲ ዝግብኦ ወሲዱ ካብ 
ርእሱ ወሲዱ አብቲ ዘይግብኦ አብ ጎይትኡ ይወስዶ። ንጎይትኡ ከም ሓደ ክፉእ ይወስዶ፥ አብ 
ክንዲ ንናይ ርእሱ ድኽመት አብ መቓብር ዝወሰዶ ክንዲ ዝርኢ። ስለዚ ንርእሱ አብ ምቕባር 
ይበጽሕ። ንምዉት ጥራሕ እዩ ዝቕበር፥ ስለዚ ንርእሱ ብዘይምፍራዩ ይቐብራ።  

አብዚ አብቲ ብግሪኽ ዝተጻሕፈ “መኽሰብ” “ገሩ” ዝብል ቃላት ብዓይኒ እምነት ተራእዩ እዩ 
ዝውሰድ ማለት መኽሰብ ናይ እቶም ሓደስቲ አብ ክርስትና ዝአትዉ ክሕብሩ ከለዉ ይጥቀሙሉ 
ነዚ ቃል። እዚ ምሳሌ እዚ አብ እቶም ክርስትያን ክኸስብዎ ዘለዎም ነገራት ዘተኮረ እምበር 
ብዛዕባ ገንዘብን ካልእ ንዋታዊ ነገራትን ዝርኢ አይኮነን። እቲ አብ ጉድጓድ ዝሓብኤ ሰብ ጌጋኡ 
ነቲ ዝተዋህቦ ገንዘብ ንርእሱ ጥራሕ ምሕሳቡ እዩ ንኻልኦትን ንርእሱን ክሕግዝ ዝነበሮ ከንሱ።  

“ድሕሪ ነውሕ ጊዜ” ክብል እንከሎ አብ መንጎ ኢየሱስን ዳግማይ ምምጽኡን ዘሎ ጊዜ ከስምዕ 
ኢሉ እዩ። አብ ዳግማይ ምምጽኡ ነቶም አገልገልቱ ጸብጻብ ክሓቶም እዩ። በቲ ናይ እቶም 
ክልተ አገልገልቱ ዕጽፊ ብምግባሮም ሕጉስ እዩ። ንሶም አብ ውሑድ እምነትን ድለትን ከምኡ 
በቲ ዝተዋህቦም ሰጋእ ከይበሉ ዝክአሎም ስለ ዝገበሩ አብ ብዙሕ ክእመኑ እዮም። አብ ሓጎስ 
ጎይትኦም ክአትዉ እዮም፥ አብ መንግስተ ሰማይ ክአትዉ እዮም።  

እቲ ብዓል ሓደ ምእክሊት ጸብጻብ ክህብ ምስ ቀረበ ነታ ዝተዋህበቶ ከምዘላ አቕሪቡ። ንጎይትኡ 
ፈሪሁ “ጎይታይ ዘይዘራእካዮ እትዓጽድ፥ ዘይበተንካዮ እውን እትእክብ ጨካን ሰብአይ ምዃንካ 
እፈልጠካ እየ፥ እንሆ ገንዘብካ፥ ናትካ እዩ ውሰዶ” እናበለ አብ ዋንኡ መልስዎ። እቲ ዋና 
ብዘይመጠን ተቖጢኡ ምኽንያቱ ብዝወሓደ እቲ ገንዘብ አብ ባንክ ተቐሚቱ እንተ ዝኸውን 
ምወለደ ነሩ፥ ንስኻ ግን ሓንቲ ከምዘይፈሪ ገርካዮ እናበለ ነቲ ሃካይ ጊላ አብ ቦታ ውርደት 
ሰዲድዎ። አብዚ ክንዝክሮ እንኽእል ነቲ ፍረ ዘየፍሪ ጨንፈር ቆሪጾም አብ ሓዊ ይድርብይዎ 
ዝብል ምሳሌ ክንዝክር ንኽእል። እዚ ነቶም ንፉዓት ክርስትያን ዝመስሉ እንተኾነ ሓንቲ አብታ 
ማሕበር ክርስቶስ ዘየበርክቱ ወይ ንወንጌል አብ ሕይወቶም ዘይምስክርዎ እዩ ዘስምዕ። ብግዳማዊ 
ሕይወቶም ጥዑያት ዝመስሉ ግን ሕይወቶም መገዲ ክርስቶስ ዘይምስክር ሰባት አብ እምነት 
ክርስትና ኩሉ ጊዜ አለዉ ቃንዛ ንቤተ ክርስትያን ኮይኖም ከአ ይነብሩ።  

አብዚ ናይ ሎሚ ወንጌል እምብአር አርባዕተ ነጥብታት ክንርኢ ንኽእል፡ 

1. እግዚአብሔር ንነፍስወከፍ ሰብ ዝተፈላለየ ህያባ ይህቦ፡ ብዙሕ ጊዜ ንሕና ንዘሎና 
ህያብ ምስ ካልኦት ኢና ነወዳድሮ እንተ ኾነ እቲ ዘሎና ህያብ ብዝሑን ዓይነቱን 
አድላዪ አይኮነን። ንሕና ነቲ ብግልና ዝተዋህበና ህያብ ብምልኡ ከምቲ አምላኽ 



ዝደልዮ ገርና ክንጥቀመሉ ከምኡ አብ ጥቕሚ ማሕበር ክነውዕሎ። ነፍስወከፍ 
ከምኡ ክገብር እንከሎ ማሕበር ትዓብን ትህብትምን።  

2. ሥራሕና ጌና አይተወድኤን አሎ። እቶም ክልተ ንዝተዋህቦም ከምቲ ዝድለ ምስ 
አፍረዩ እቲ ጎይትኦም ኮፍ ክብሉ አይፈቐደን ። በቲ ዘርአይዎ እምነትን ሥራሕን 
ዓቢ ሓልፍነት ተዋሂቦም። “ንዘለዎ ዘበለ ኹሉ ይህብዎ ይውስኽዎውን”። አብዚ 
ዓለም ከሎና አብ ጉዕዞ ኢና እንነንብር ስለዚ ኩሉ ጊዜ ክነፍሪ ድላይ አምላኽ 
እዩ። 

3. እቲ ዝቕጻዕ እቲ ሓንቲ ዘይገብር እዩ፡ እቲ ብዓል ሓንቲ ምእክሊት አየጥፍአና። 
በቲ ዝተዋህቦ ሓንቲ አይገበረን። ፈቲኑ እሞ ዘይተዓወተ እንተ ዝኸውን 
መተፈትወን በደሉ መተሓድገሉ እውን። ወላእውን ዝኸፈኤ ምእክልቲ ይሃልወና 
በቲ ዘሎና ንኻልኦት ገለ ክነበርክት አሎና። አብ ዓለምና ሰባት ክፉእ ዝገብሩ 
ክኹነኑ ግን እቶም ሓንቲ ጽቡቕ ዘይብሎም ክምጎሱ ቅኑዕ አይኮነን። “ሓንቲ 
አይገበርኩን” ናይ ክርስትያን መልሲ አይኮነን፥ ዓቕምና ክነበርክት ግዱዳት ኢና።  

4. ንዘለዎ ዘበለ ኹሉ ይህብዎ ይውስኽዎውን፥ ንዘይብሉ ግና እቲ ዘለዎ እኳ 
የግድፍዎ። እዚ አብሃህላ ብገርሂ ክትርእዮ ከሎኻ ቅኑዕ አይመስልን ንሓደ 
ሃብታም ክተሄብትም ኢላካ ከም ምስራቕ እዩ። ኢየሱስ ዝብለና እቶም ካብቲ 
ዝተዋህቦም ህያብ ምስ ካልኦት ዝካፈሉ ብቐጻሊ በረኸት እናተዋህቦም እናሃብተሙ 
ይኸዱ። እቶም ብብቂ ነቲ ዝተዋህቦም ዘየካፍሉ አብ ጥቕሚ ርእሶም ጥራሕ 
ዘውዕሉ፥ ካልኦት ከይወስዱሎም ለይትን መዓልትን ምስ ገንዘቦም ቆይቆይ ዝብሉ 
ኩሎም ክሓቁን ክሞቱን እዮም። እቶም ነንፍሶም ጥራሕ ዝሓብሱ ከጥፍእዋ 
እዮም፥ እቶም ብሕያውነት ምስ ካልኦት ዝማቐሉ ግን አይከጥፍእዋን እዮም። እዚ 
ሕጊ ወንጌል እዩ ከምኡ ሕጊ ተፈጥሮ እዩ። እዚ ንብዙሓት ይኸብደና እዩ 
እንተኾነ እቲ መገዲ ሓቂ ንሱ እዩ።  

ትቕይር ምእባይ፡ 

ካብዚ ምሳሌ ካልእ ክንርእዮ እንኽእል ክትቕይር ምእባይ። ኢየሱስ ነቶም ናይ ሃይማኖት 
መራሕቲ በቲ ዝነጸግዎን ክቕይሩ ብምእባዮም ጌግኦም ከረድኦም ኢሉ ዘምጽኦ ምሳሌ እዩ። እዚ 
ሎሚ እውን አብ ኩሉ ሃይማኖታት ዘሎ ጸገም እዩ። አብ ጊዜ ኢየሱስ ብዙሓት አይሁድ 
ብእምነት ሕግን ባህልን ሒዞም ዝኸዱ ነሮም። ንዝኾነ ለውጢ ወይ ምዕባሌ ይቋወሙ ነሮም።  
ነቲ ናይ መጀመርያ መንፈስ ሕጊ ስለ ዝረስዑ ንኢየሱስ ምቕባል አብዮሞ። ንአአቶም እቲ 
ብዝያዳ ዝርኤ ነቲ ሕጎምን ባህሎምን ከምዘሎ ሒዝካ ምንባር እምበር ካልእ ዘይምቕባል።  አብ 
ቤተ ክርስትያና አብዚ እዋን ዝኾነ ለውጢ ወይ ተሓድሶ ክርእዩ ዘይደልዩ አለዉ፥ በቲ ናይ 
ቀደም መገዲ ጥራሕ ክኸዱ ዝደልዩ አለዉ። ንመንፈስን ድላይን እግዚአብሔር አብ ባህልን 
ግዳማዊ ነገራትን ጥራሕ ከርእዩዎ ይደልዩ። እዚ አይኮነን ክርስቶስ ዝደልዮ። እምነት ብባህልን 
ልምድን ጥራሕ ክውሰን እንከሎ መቐረት የብሉን። አብዚ ምሳሌ ኢየሱስ ዘስተምህሮ እንተሎ 
ብዘይ ቆራጽ ውሳኔ ሃይማኖት የለን፥ አብ እምነት ዓይንኻ ከፊትካ ንሓቀኛ ውሳኔ ወላ ንግዚኡ 
ዘይበርሃልካ ይኹን እምበር ክትወስድ አሎካ። ላንጋ ላንጋ እዩ ክፉእ።  

አብ መጨረሽታ አብ ልብና ተመሊስና ክነስተንትን ይግብአና። ሎሚ እንታይ ክንገብር 
ይግብአና። በዚ አምላኽ ዝሃበና ዝተፈላለየ ህያባት እንታይ ክንገብር ንኽእል። ገለ ካባን ፍሉይ 
ውህበት ዘልኦም አልዉ ኩልና በብዓቕምና ውሁባት ኢና አነ አይተወሃብኩን ክብል ዝኽእል 



የለን። እሞ ነዚ ውህበታትና ከመይ ንጥቀመሉ አሎና አብ አገልግሎት ማሕበርን ብዓቢኡ ኸአ 
ኩሉ ሕብረተሰብ። ካብዚ ወጻኢ ክንገብር ከሎና ከም ምቕባርን ዘየፍሪ ምግባርን እዩ። ሎሚ 
ክንመውት እንተ ኾና እሞ ንኢየሱስ እንተ ንረኽቦ “ነቲ ዝሃብኩኻ ህያባት ከመይ ተጠቒምካሉ” 
ኢሉ እንተ ዝሓተና እንታይ ምኾነ መልስና። መን ተጠቒሙ ከመይከ ካብቲ ህያባት ተጠቒሙ።  

እቲ ጎይታ ክምለስ እዩ፥ “ከም ሰራቒ ብለይቲ” ክመጽእ እዩ ስለዚ ኩሉ ጊዜ ነቂሕና ክንጸበ 
አሎና። ምናልባት ንዝተዋህበትና ምእክሊት ቀቢርናያ እንተ ኾና ወይ ሱቕ ኢልና ብግድይብለይ 
መገዲ ተጠቒምናሉ እንተ ኾና ካብኡ ሕጂ ንመለስ እሞ አብ መንግስቲ አምላኽ ዝመልስ መገዲ 
ሒዝና አፍረይቲ ንኹን።  

ሎሚ አብ መአዲ ቅዱስ ቍርባን ተአኪብና እንከሎና ጊዜና ምእንቲ ርእስና ክነሕልፎ ማለት 
ንኹሉ ነገራትና አወግን አቢልና ንሕናን ኢየሱስን ክንከውን እሞ ምስ ጎይታን ክነዕልል። ሽዑ 
ህያባት ክንቅበል ኢና፥ ናይ መስዋዕቲ አምላኽ ህያብ። ሎሚ ምስታ ዝሓለፈት ሰንበት 
ዝተዋህበትና ሂያብ መጺእና እንተ አሎና ክንደይ ዘሕዝን እዩ። አብ ልብና አቲና ካብ ዝሓለፈ 
ሰንበት ክሳብ ሎም እንታይ አፍርየ ንሰባት እንታይ ጽቡቕ ገረ፥ ንቤተ ክርስትያነይ እንታይ ገረላ 
እናበልና ጸብጻብ ክነቕርብ ግድን እዩ።  

ኢየሱስ ቆራጻት ኮና ውሳኔ ክንገብር እሞ ክነፍሪ ይደልየና። አብ ሸቐጥ ዓለም እቶም ብድፍረት 
ውሳኔ ዝወስዱ እዮም ዝዕወት። ጽቡቕ ንምግባር ደፋራት ክንከውን እዩ እቲ ዝድለ ዘሎ። አብ 
ቤተና አብ ቤተ ክርስትያና ዘደሊ ክፍሪ ዝኽእል ውሳኔ ክንወስድ ግድን እዩ። አብ ቅድሚ 
አምላኽ እናኸድና እንከሎና ጽንዓት የድልየና ሥጋና አብ ገለ እዋን ስሳዔ ፈተና ከውርደልና 
ይክእል እዩ። ባህርና ንአይ ዝብል እዩ መንፈሱ ስለዚ ኩሉ ጊዜ ተጊህና ክንጉዓዝ አሎና።  

አምላኽ ህያባቱ አባና እምነት አህዲሩ ንዝሃበና መጀመርያ እና አምስገና ከምቲ ንሱ ዝደልዮ 
አፍሪና ገለና 30፥60፥ 100 አፍሪና ክንርከብ ንጽዓር። ብጸግኡ አፍረይቲ አብ ግራቱ ይግበረና።	

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ 

  

  


