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ብጸጋ እግ ዚኣብሔር፡ 
መ ድ ሓ ኒ ና ኢ የ ሱ ስ 
ክርስቶስ ንቤተክርስቲያኑ 
ብዝሃቦ ሥልጣን፡ ሎሚ 
ንወድና መድኃኔ  መዓርገ 
ክህነት ንክንህብን ብጸሎት 
ንኸነሰንዮን ኣብዚ ንርከብ 
ኣሎና፡፡ ዕለቱ ረድኢ / 
ተመሃራይ ኮንካ ኣሰር 
መድኃኒ እናሰዓብካ፡ ነቲ 
መድኃኒ ዝ ገብሮ ናይ 
ድሕነት ሥረሓት ናይ 
ዘበንካ ሕዝቢ ምብጻሕ። 
ነዚ ዝገብር ከኣ ኣብ ቤት 
መ ድ ኃ ኒ ኮ ፍ ኢ ሉ ፡ 

ንመምህሩ ጽን ኢሉ ዝሰመዐ ጥራሕ ኢዩ ክለኣኽ ዝኽእል። በዚ 
መንፈስ እዚ ነዚ ዘንበብናዮ ወንጌል  ዮሓ 1:35 -42 ክነስተንትን 
ኢና። ወይቤልዎ ረቢ አይቴ ተኀድር፡ ወይቤሎሙ ንዑ ትርኣዩ፡ 
ወሖሩ ወርእዩ ኅበ የኅድር 
ወወዐሉ…”መምህር  ኣበይ 
ትቅመጥ፡ ኣበይ ኢዩ 
ማኅደርካ ፡ በልዎ፡ ንሱ 
ከአ ንዑ ረአዩ፡ ከይዶም 
ከአ አበይ ከምዝቅመጥ 
ረ አ ዩ ፡ ም ሳ ኡ ከ አ 
ወዓሉ…። ይብለና። (ዮሓ 
1፡35-42) 
ነ ዚ ሕ ቶ ዚ ዝ ሓ ተ ቱ 
አርድእት ዮሓንስ መጥምቅ 
እያቶም፡ ንሳቶም ከአ ነቲ 



ዮሓ. መጥ. ንኢየሱስ ክንቀሳቀስ ከሎ 
ዝረኣየ፡ “ነዋ በግዑ ለእግዚአብሔር 
ዘየአትት ኃጢአተ ዓለም” እቲ 
ኃጢአት ዓለም ዝድምስስ ገንሸል 
አምላኽ እነሆ” ክብል ዝሰምዑ 
እያቶም። ነዚ ሰሚዖም ንኢየሱስ 
ሰ ዓ ብ ዎ ። እ ዞ ም አ ር ድ እ ት ፡ 
ዮሓ.መጥ.  ቅድም “እቲ ደድሕረይ 
ዝመጽእ ቅድመይ ዝነበረ፡ አነ 
አስራኽ አሳእኑ ደኒነ ክፈትሓሉ 
ዘይበቅዕ፡  ብመ/ቅዱስ ከጠምቀኩም 
እዩ፡ እቲ መንፈስ ከም ርግቢ አብ 

ልዕሊኡ ክዓልብ እትርእይዎ ንሱ ወልደ እግዚአብሔር እዩ…” ቀጺሉ 
“እቲ ኃጢአት ዓለም ዝድምስስ ገንሸል አምላኽ እነሆ” ክብሎም 
ብምድግጋም ምስ ሰምዑ፡ እንታይ ማለትካ እዩ፧ ዝበሎ የሎን፡ 
ብቀጥታ ናብ ኢየሱስ ጐየዩ፡  
• ኃጢአት ዝሓጽብ ካብ ተረኽበ ንምንታይ ንድንጒ 
• እነሆ ብዘይጻማና ነጻ  ዘውጽአና 

ኢሎም ተጓየዩ። ንኸምዚ ዝብለ ዓቢይ 
ህያብ መን ይኣብዮ? እቲ ድራኺ ኃይሊ 
እም ነት እ ዩ ። በ ዚ መጸዋ ዕትዚ 
በተራኦም ንኻልኦት ክጽውዑ ጀመሩ፡ 
እንድርያስ ንሓዉ ጴጥሮስ.. ነቲ መስሕ 
እምበር ረኸብናዮ… ነዓ ርኤ…ወዘተ። 
ስለዚ ነብያት ንኢየሱስ ብርሑቅ ብሥጋ 
ሰበኽዎ፡ ሓዋርያት ድሕሪ ዕርገቱ 
ሰበኽዎ፡ ዮሓ. መጥ ግና፡ኢየሱስ 
ብኣካሉ ከሎ ሰበኸሉ፡ ነርድእቱ ኮነ 
ንሰማዕቱ ከአ  እቲ ኃጢአት ዓለም 
ዝድምስስ ገንሸል አምላኽ እነሆ” 
እናበለ ናብ ኢየሱስ ከምዝኸዱ ገበረ። 
በዚ ከአ  ዓርኩ ለመርዓዊ ወአዝማዱ በሥጋ ተባህለ። ምሥጢር 
ጸዋዕታ እዚ እዩ፡ ቅድም ብኢየሱስ ንጽዋዕ ክርስቲያን ንበሃል፡ 
ደሓር ከኣ ንኢየሱስ ንጽዋዕ፡ ኅርየት ኮይኑ ካህናት ሰብ ውፉይ 
ሕይወት  ንበሃል። ጸዋዕታ ካብ ክርስቲያን ትውለድ፡ ካብኣቶም 
እቶም ነዚ አገልግሎት እዚ ዝጽመዱ ከአ ልኡካን ይበሃሉ። 



ሎሚ ነዚ ወድና አብዚ መድረኽ እዚ ንዝኣቱ፡ እወ ነዚ 
አገልግሎት እዚ ክገብረልና ይርሓሰና ንኽንብል አብዚ ንርከብ 
ኣሎና። 

ኢየሱስ እቶም አርድእት ዝኽተልዎ ምስ ረአየ “ምንተ ተኅሥሱ” 
እንታይ ትደልዩ አሎኹም ? በሎም፡ ንሳቶም ከአ “ረቢ አይቴ 
ተኅድር” መምህር አበይ ትቅመጥ በልዎ። ንሱ ከአ “ንዑ ትርኣዩ” 
በሎም። ምሳኡ ከአ ወዓሉ ይብለና።  
ንኽዛረቡ ዘኽአሎም ናይ ኢየሱስ ተበግሶ እዩ፡ ኣእምሮ ወድሰብ 
ንኣምላኽ ክደሊ ከሎ፡ ልቢ ሰብ ከአ ንኣምላክ ክናፍቅ ምስ ጀመረ፡ 
አምላኽ ይቀባበሎ፡ ደሊና ክሳብ ንረኽቦ አይጽበየናን፡ ካባና ንእሽቶ 
ተበግሶ እዩ ዝደሊ፡ ቅ.አጐስጢኖስ “አምላኽ ባዕሉ እንተዘይረኺቡና፡ 
ንኣኡ ክንደሊ እኳ አይንብገስን፡ንኣኡ ንምድላይ እውን ንሱ እዩ 
ዘበግሰና” ይብል። 
ኢየሱስ ነዞም አርድእቲ ዮሓ. መጥ. እንታይ ትደልዩ አሎኹም ? 
ዝብል ናይ ሕይወት መሠረታዊ ሕቶ ሓተቶም፡  
ንሕና እውን “አብ ሕይወት እንታይ ክጭብጥ እደሊ አሎኹ?እንታይ 
እደሊ አሎኹ? እንታይ ኢዩ ሓሳበይን ዕላማይን?  ኢልና ንርእስና 
ንኽንሓትት ዝጽውዕ ኢዩ። 
እቶም ኣርድእቲ፡ “እንታይ ትደልዩ?”  ምስ በሎም ካልእ ነገር 
ኣይሓተቱን “ረቢ አይቴ ተኀድር” በልዎ። ረቢ ልዑል / ልዑለይ 
(Hb my great one/  ማለት ኢዩ። ናይ መማህራኑን፡ ናይ ሰብ 
ጥበብን ፍልጠት ናይ ዝደሊ ተመሃራይ፡ ንመምህሩ ዝወሃብ ናይ ክብሪ 
ቅጽል ኢዩ።  
እዞም አርድእቲ ዮሓ. ነቲ “ አይቴ ተኅደር፡ ኣበይ ትቅመጥ” ዝብል 
ሕቶ  ክሓቱ ካብ ውጥምና ዝተላዕለ አይነበረን፡ አብ መንገዲ ክዛረብዎ 
ስለዘይደለዩ፡ ቦታኻ/ምቅማጥካ ንገረና፡ አባኡ ብዛዕባ ጸገምናን 
ሽግርናን ብነዊሑ ክነዕልለካ ኢና ማለቶም ኢዩ እምበር፡ አብ መንገዲ 
ጎፈ ጎፍ ተባሂልካ፡ ሸፈፍ ኢሉ ብዝሓልፍ ቃላት ጉዳዮም ክዛዝሙ 
ስለዘይደለዩ፡ መምህር አበይ ትቅመጥ በልዎ።   
ወዲ መዝሙር ኢየሱስ ክኸውን ዝደሊ ኣብ መንገዲ ብዝዝረብ ዘረባ 
ዝዓግብ አይኮነን፡ ንክርስቶስ ክረኽቦ ብወዝቢ ዘይኮነ፡ ደይ መደይ 
ኢሉ ከም ዓርኪ  አብ ቤቱ ኮፍ ኢሉ ክዛረብ ዝደሊ ኢዩ። ( እዚ 
ኩነት እዚ ጸሎት፡ አስተንትኖ ይበሃል፡ ወይ እውን አብ ቅድሚ 
ቅ.ቍርባን ኰንካ ምስ ጐይታኻን መምህርካን ምዕላል እዩ)። 



ኢየሱስ ከአ ነቲ ሕቶኦም ተገንዚቡ፡ “ንዑ ትርአዩ” በሎም እምበር 
አብ ከምዚ እቅመጥ ኣይበሎምን። ኢየሱስ “ንዑ ወትርአዩ” ክብሎም 
እንከሎ፡ መጺኦም ክዛረቡ ጥራሕ ዘይኮነ ዝዓደሞም፡ ነቲ ንሱ ጥራሕ 
ክገልጸሎም ዝኽእል  ነገራት መጺኦም ምእንቲ ክርእዩ እውን እዩ፡  
ቅድሚ ንክርስቶስ ገለ ንገብረሉ፡ ፩ያ ምሳኡ ክንከውን ኢዩ እቲ 
ጸዋዕታና። ሓዋርያት ቅድሚ ንክርስቶስ ገለ ምግባር፡ ብቀዳምነት 
ምሳኡ ነበሩ። ዮሓንስን እንድርያስን ንኢየሱስ መምህር አበይ 
ትቅመጥ? ምስ በልዎ “ንዑ ረአዩ” በሎም። 
፩ያ ንዑ፡ ምሳይ ኮኑ፡ ደሓር ገለ ትገብሩ ማለቱ እዩ። 
አምላኽ ፩ያ ካብ ዘይምህላው፡ ህላዌ ኣምጻኣና፡ዝብጻሕ ዕላማ፡ 
ዝትግበር መደብ ሃበና። ናይ ሕይወትና ትርጉም ምስ አምላኽ ኰንካ፡ 
ነቲ ዓቢይ ዕላማ ንምትግባር ምጽዓር እዩ። 
ጽዋዔ አምላኽ ሰባት ብፍቅሪ ምሳኡ ንኸወሃሃዱ እዩ፡ ናብ ቤቱ 
ይዕድሞም፡ ብፍቅሪ ምስ ተመልሱ ከአ ይቅበሎም፡ ንሳቶም ምሳኡ 
ጥራሕ አይኮነን ዝኾኑ፡ ንሱ ባዕሉ አብ ልቦም አሎ። 
ጠባያት ሰብ ወትሩ ቤቱ ምስ አናደየ እዩ፡ መበቈል ዓዱ ከአ ምስ 
ናፈቀ እዩ።  Novalis ዝተባህለ (1772-1801) ጀርመናዊ ጸሓፊ፡ 
“philosophy is the longing to go home. ፍልስፍና ናብ 
ቤትካ ክትከይድ ምንፋቅ ኢዩ፡” በለ። 
ዘንበብናዮ ወንጌል፡ ንኢየሱስ እናተኸተልካ አበይ ትቅመጥ እናበልካዮ፡ 
ናብዚ ቤት ምምጻእን ምሳኡ ምዃንን የረድእና። እቲ ጽቡቁ ንሕና 
ቤቱ ንኸውን፡ ንአምላኽ ቀረባኡ ምዃን፡ ነባሪ መቃምጦኡ ምዃን 
እዩ። 
ጸዋዕታ ሓዋርያነት ሥራሕ አይኮነን፡ ንመነባብሮኻ ክኾነካ እትመርጾ 
ወይ እትቁጸሮ ሞያ እውን አይኮነን፡ ንነገረ ድሕነት ክትሰብኽ ዝጽውዕ 
ጻውዒት እዩ፡ 

1.ባዕሉ ዝጽዋዕ የልቦን፡ ጸዋዕታ ብኻልእ ሰብ አቢሉ እዩ 
ዝመጽኣካ፡ ናይ ዮሓ. እንድርያስን ብዮሓ.መጥ. አቢሉ 
ኮነ። ናይ ጴጥሮስ ብኅዉ እንድርያስ፡ ናይ ሣሙኤል 
ብዔሊ አቢሉ ኮነ፡ 
2. ሰምዓ/ አጽምዐ ፡ ጽን በለ፡ ከምቲ ንሣሙኤል ስሙ 
ረቊሑ ዝጸውዖ፡ ንሱ ከአ “ጐይታይ ተዛረብ ባርያኻ 
ይሰምዓካ’ሎ” ዝበለ። ጽን ስለዝበለ እዩ መልሲ ዝሀበ፡ 
እንተዘየስተብሃልካ ክትሰምዕ አይትኽእልን። 



3. ምምላስ፡ ነቲ ዝጽውዓካ ዘሎ 
መልሲ መሃብ፡ ምስቲ “ንዓ ርኤ” 
ዝብለካ ክትነብር ምኽድ፡ ምዃኑ 
ምግንዛብ እዩ። 

ጸዋዕታ ምርጫ አይኮነን፡ ጽዉዕ ምዃን 
እ ዩ ፡ ” ን ስ ኻ ት ኩ ም አ ይ ኮ ን ኩ ም ን 
ዝኀረኹምኒ” ዮሓ 15፡16 ከም ዝበለ፡ 
ጸዋዕታ ከም ፩ይ ኩነት ዝሓቶ ምልዋጥ 
እዩ፡ ንክርስቶስ ምኽታል ማለት ምሳኡ 
ክትከውንን፡ ከማኡ ክትከውንን ምዃንካ 
ምፍላጥ እዩ። እንተዘይተለወጥካ ክትኮኖ 
አይትኽእልን። ንሱ ነታ እትወስዳ መንገዲ 
(ጸዋዕታ) ዘፍልጠካ እትስዕቦ መንገዲ እዩ፡ 
እቲ መንገዲ ሓዲስ እዩ፡ ኢየሱስ ከአ ንኣኡ እናሰዓብና ክንጐዓዝ 
ይጽውዓና ይዕድመናን። እዚ ሓውናን ወድናን ሎሚ ነዚ ንምግባር እዩ 
አብዚ ንስይሞ ዘሎና። 
እዞም ገፈፍቲ ዓሣ ጴጥሮስ እንድርያስ፡ ያዕቆብ ዮሓንስ ብጽዋዔ 
ንጐይታ ዝሰዓብዎ። አባኡ ሕይወት ከምዘሎ፡ ስለእተረድኡ እዩ፡ ምስ 

ሰዓብዎ ናይቲ ጉዕዞ ምሥጢር 
ተረድእዎ፡ ሻቡ ነቲ ዝጸውዖም 
ክር ስቶስ ምኽታል ምኽኑይ 
ኮ ኖ ም ፡ ስ ለ ዝ ኾ ነ ከ አ 
ብ ተ አ ማ ን ነ ት ን ት ዕ ግሥት ን 
ንምኽታሉ ናይቲ ጉዕዞ ፍረ 
አስተማቀሩ። 
እዚ ጸጋ እዚ ክህልወና ንለምን። 
ኩልና በብቲ በቲ ዝተጸወዕናሉ 

ኩነት ሕይወትና ክነብር ማለት እዩ፡ እዚ ማለት ሰብ ኪዳን 
ብኪዳኖም፡ ሰብ ውፉይ ሕይወት ብመብጸዓን ክህነትን ፡ ጸጸዋዕታና 
ክነብር ክንጽልን ክንጽዕርን አሎና። እዚ ሎሚ ንሥይሞ ዘሎና፡ ንዓናን 
ነዚ ወለዶን ከምቶም ቀዳሞት ሓዋርያት፡ ናይ ዘመና ዮሓ. ያዕቆብ፡ 
እንድርያስን… ኮይኑ፡ “ድሕነት”  ክኾነንልና ንለምን፡ 
ምስጋና 
• ንወለዲ ንመማህራን ንገዳም ንገበርቲ ሠናይ 

+ኪዳነ የዕብዮ 
ጳጳስ ሰበኻ ከረን


