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ስብከት፡ ዓርገ እግዚአብሔር በይባቤ፥ ወእግዚእነ በቃለ ቀርን፥ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ።  
 

መዝሙር፡“ብሰንበት አብ መርከብ ደየበ ንባሕርን ንንፋሳትን ገሰጾም ናብ 
ክልተ ነገር አይትጠምቱ አብ ልብኹም ጥርጥር አይእቶ ከምቲ አቦይ ንአይ 
ዝለኸኒ አነ ኸአ ንአኻትኩም እልከኩም አሎኹ አብ ቤት አቦይ ብዙሕ 
መኃድር አሎ እንደገና ክመጽእ እየ ምሳይ አብ መንግስተ ሰማይ ምእንቲ 
ክትኮኑ እውን ክወስደኩም እየ”።  

 

ዝሓልፈ ኃሙስ አብ ብዙሕ ክፈለ ዓለም ብዓል ዕርገት ተባዒሉ ውዒሉ አብዚ ዘሎናዮ ሃገርን 
አብ ገለ ሃገራትን ከአ ተሳትፎ ክበዝሕ ምእንትን ንሓዋርያዊ ምኽንያትን ሎሚ ሰንበት ተዘኪሩ 
ይብዕል። አብ ናይ ሎሚ መዝሙር እምነት አብ ክርስቶስ ክንገብር አብኡ ክንጸንዕ በቲ ዝገጥመና 
ፈተናን ጸገማትን ከይንርበሽ ይነግረና። አባይ እመኑ አብ ቤት አቦይ ብዙኅ ማሕደር አሎኩም 
እናበለ አብ ኩሉ ክርስትያናዊ ጉዕዞ እምነትና ምስትውዓል ዝመልኦን ንፈተናን ጸገማትን 
ብእምነት ክንሓልፎ የዘኻኽረና።  
 
ዓድና ሰማይ እዩ ኩልና አብ ጉዕዞ ሰማይ ኢና ዘሎና፥ ደንጒና ቀልጢፍና ክንሓልፍ ኢና እሞ 
አብ ሕቚፊ ፈጣሪና ክነብር ሎሚ ክንሰንቕ አሎና። ስንቅና ሰናይ ግብሪ፥ ፈሪሃ አምላኽ፥ 
ቅንዕናን አበሰርቲ ሰላም ምዃን እዩ። አብ ዝተረበሸ ሕይወት ሰላም ፍቕሪ ክርከብ አይክአልን እዩ 
አብ አምላኽ ተመሊስና ሰላሙ ክህበና ጎይታና ምሳና ኹን ንበሎ።  
 
ቅዱስ ሉቃስ አብ ወንጌሉን አብ ግ.ሓ. ብዛዕባ ዕርገት የዘንትወልና። አብ ወንጌሉ ዕርገት ድሕሪ 
ትንሣኤ ሽዑሽዑ አብ ሰንበት ትንሣኤ ከም ዝኾነ ይነግር፥ አብ ግ.ሓ. ግን ድሕሪ አርብዓ 
መዓልቲ ይብለና። እዚ ከመይ ኢሉ ይኸውን ናይ ክልቲኡ ጸሓፋይ ከአ ሉቃስ እዩ። አብዚ 
እንርድኦ ቅዱስ መጽሓፍ ቃል ንቓሉ ክንርድኦ ወይ ክነንብቦ የብልና ከምኡ ክነንብብ ከሎና 
ምስትውዓል የድልየና። ዘድሊ እነንብቦ ጥራሕ ዘይኮነ ውሽጣዊ ትርጉሙን ምስጢሩን እዩ። አብ 
ወንጌል ዝነግረና ጥቕሉል ምስጢርን ብሕጽር ዝበለ መወዳእታ ሕይወት ኢየሱስን እዩ ዝነግረና።   
ዕርገት ክንብል ከሎና ንሰማይ ምንፋር አይኮነን። ብኸምኡ እንተ ተረዳእናዮ ብዙሕ ሕቶታት 
ክስዕብ እዩ። መንግስተ ሰማይ አበይ እዩ? አብ ልዕሊ ኢየሩሳሌም ድዩ? ንሰማይ ክዓርግ እንከሎ 
ክሳብ ክንደይ ክርእይዎ ክኢሎም? ምስጢረ ትንሣኤ ናይ ኢየሱስ፥ ሕማማቱ፥ ሞቱ፥ 
ትንሣኤኡ፥ ዕርገቱ ምልአኽ መንፈስ ቅዱስ እዚ ኹሉ ካብ ሓደ ዝመንጨወ ኩሉ ዘጠቓለለን 
ዘይፈላለ ብእምነት ጥራሕ እንርደኦ እዩ። ዕርገት ዝውስኾ እቲ ዝተንሥኤ ኢየሱስ ምስ ሰማያዊ 
አብኡ አብ መንበር ክብሪ ከምዘሎ ምንጋር እዩ።  
 
ኢየሱስ ንሰማይ ቅድሚ ምዕራጉ ንሓዋርያቱ ኩሉ እቲ ንሱ ዝገብሮ ዝነበረ ክገብሩ ይነግሮም። 
ግን ቅድሚ አብ ኢየሩሳሌም ክኸዱ አብኡ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ክጽበዩ ይነግሮም። እዚ 



ጰራቅሊጦስ እዩ ንሱ ከም ብሓዲስ ንፍሉይ ኩነት ከጠምቖም እዩ። ብመንፈስ ቅዱስ ምስ መልኡ 
ንሥራሕ ክርስቶስ ክቕጽልዎ እዮም። ቅድሚ መንፈስ ቅዱስ ምቕባሎም ሱባኤ ክአትዉ ይንገሮም 
ብኹሉ ክሰናደዉ። ንአምላኽ ክተገልግል ኩሉ ጊዜ ተሰናዲኻ ሕይወትካ ቀሪብካ ክትጸንሕ 
ይግባእ። መንፈስ ቅዱስ አብ ዝተሓደሰን ዝተሰናደወን ልቢ ምስ ወረደ ፍረ አልኦ። ብዙሕ ጊዜ 
ንሕና ዘይነፍሪ ዝአክል ምስንዳው ዝአክል ጸሎት፥ ሱባኤ ስለ ዘይንገብር እዩ።   
 
ሓዋርያት ክሳብ መጨረሽታ ክሳብ ክንደይ ድኹማት ብእምነት ከም ዝነበሩ ኢና እንርዳእ። 
ንተልእኮ ኢየሱስ ክርድኡ ጊዜ ወሲድሎም። አብ ሕይወትና እንተረኤና ብዙሕ ነገራት ምስ 
እምነትና ዝጻረር ክንደይ ጊዜ ከም እንገብር ክንርኢ ንኽእል። ሓዋርያት ኩሉ ጊዜ ሓዲስ ነገር 
ይመሃሩ ነሮም፥ መንፈስ ቅዱስ ብአኦም ገሩ ከም ዝሰርሕ ብንጹር ክርእዩ ክኢሎም። ተልእክኦም 
ነቲ ክርስቶስ ዝገበሮ አብኦም ካልኦት ከም ዝርእይዎ ምግባር እዩ።  
 
ሓዋርያት ኢየሱስ ካብኦም ምስ ዓረገ ግ.ሓ. ንሰማይ አንቃዕሪሮም ይጥምቱ ከም ዝነበሩ እሞ 
ክልተ መላእኽቲ መጺኦም ኢየሱስ አብ አምላኽ ዐሪጉ እዩ ክምለሰኩም እዩ እናበሉ ከም 
ዝሓቢሮሞም ይነግረና። ካብዚ ንድሓር ንኢየሱስ አብ ሰማይ እና አንቃዕረሩ ዘይኮነስ አብ ታሕቲ 
ክረኽብዎ እዮም። አብ ኢየሩሳሌም ክኸዱ አልኦም። ኢየሱስ ብአኦም አብኦም ህያው ክኸውን 
ምእንቲ።  
 
ንሕናን ሓዋርያትን ብቃል ብግብሪ ኩሉ ጊዜ ሕይውትን ታሪኽን፥ ሕማሙን ሞቱን፥ ትንሣኤን 
ኢየሱስ ደጋጊምና እንነግር ኢና። ሓዋርያትን ንሕናን ንህዝቢ አብ ምእማን ምሕዳስ፥ አብ 
ሕድገት ሓጢአት፥ አብ ምሉእ ዕርቂ ምስ አምላኽ እንዕድሞም ንሕና ኢና። ነዚአ እንነብረላ 
ዓለም ንኢየሱስ ከምትፈልጥ እንገብራ ንሕና ኢና። ሓዋርያት ነዚአ መልእኽቲ ከብጽሑ 
ተላኢኾም ሎሚ አነን ንስኻትኩምን ንልአኽ አሎና፥ ተረከብቲ ሕድሪ ንኹን። ንኢየሱስ 
ሓዋርያት ተረኪቦሞ ንሓዋርያት እንርከቦም ንሕና ኢና። ወንጌል ሎሚ እንተ ዘይተሰብከ ንሕተት 
ንሕና ኢና።  
 
ከም ክርስትያን መጠን ነቲ ሰናይ ዜና ክርስቶስ ምስ ካልኦት ክንካፈሎ ጸዋዕታና እዩ። እዚ ነቲ 
አብ ዕለታዊ ሕይወትና እነሕልፎ ክንርኢ ይሕግዘና። አነ ከም ክርስትያን ከመይ ገረ አሕልፎ 
አሎኹ ምስ ስድራይ አብ ሥርሐይ አብ ርክባተይ አብ ኩሉ ከመሎኹ ክንብል ግቡእ እዩ፥ 
ምስጢር ዕርገት አብዚ እዩ ዝርድአና። ንኢየሱስ ሕያው ክንገብሮ ማእለያ ዕድላት አሎና። ዕርገት 
ኢየሱስ ቅድሚ ዓመታት እዩ ኮይኑ ግን እቲ ክዓርግ እንከሎ ዝበሎም ግን ብልብና ክንወስዶን 
ንኻልኦት ክንነግሮን ሎሚ እውን ንሕተት አሎና። ከምቲ ሓዋርያት ብትብዓትን ብፍሉይ 
ህንጡዩነትን ዝዘርግሕዎ ነፍሲወከፍና አብ ዕለታዊ ሕይወትና መንገዲ ክንፈጥረሉ አሎና። 
ብፍሉይ አብ መንጎ ደቂ ሰባት ክንዝርግሖን ክንሰብኮን ዝድለ ዘሎ ምንሳሕን ሕድገት ሓጢአትን 
ብጸጋ አምላኽ እዩ። አብ ጥምቀትና ንመንግስቲ አምላኽ ክንሰብኽ አብቲ ዕለታዊ ሕይወትናን 
ሥራሕናን ናይ ወንጌል ተግባራት ጸርና አብ ኩሉ ዓለም ክነብጽሕን ክንጉዓዝ ካብ ላዕሊ ሓይሊ 
ተዋሂቡና እዩ፥ ሎሚ እጃምና ክነበርክት እዩ ዝድለ ዘሎ።   
    



መዓልቲ ዕርገት ነዚ ተልእኮ እዚ ከምብሓዲሽ ክንወፈር እንብገሰላ ዕለት እያ። አብ ካልኦት 
ክነብጽሖ ከሎና ጥራሕ ኢና ነቲ ሓቀኛ ክብርን ትርጉምን ናይ እዚ ብዓል ተረዲእና ክንብል 
እንኽእል።  
 
ነፍስ ወከፍና ካብቲ ድኹም ተግባርናን መንፈስናን  ክንትንስእ ክንበራበር እሞ አብቲ ኢየሱስ 
ዘለዎ ገጽና ክንጉዓዝ ሎሚ ምቹእ ጊዜ እዩ። ብግልን ብሓበራን ክንትንስእ የድሊ። ምትንሣእ 
ማለት ከአ ነቲ አረጊት ሕይወትና ብዝተሓደሰ መንፈስ ክንትክኦ ሓደስቲ ፍጥረት ክንከውን 
ንጽዋዕ አሎና። አብዚአ እንነብረላ ዓለም ነባሪ ነገር የብልናን፥ “ከመይ ነታ እትመጽእ ደአ ንጽበ 
አሎና እምበር አብዚ ነባሪት ከተማ የብልናን” (ዕብ13፡14)። ኩሉ አብ ጉዕዞ ሕልፈት እዩ ዘሎ። 
ቅዱስ ጳውሎስ “ንሕና ሃገርና አብ ሰማያት እያ። ካብአ ድማ ንመድኃኒናን ጎይታናን ኢየሱስ 
ክርስቶስ ንጽበ አሎና” (ፊሊጵስዩስ 3፡20)። ዓዲ ዘለዎ ካልእ ዓዲ አየድልዮን እዩ፥ እቲ ስቓይ 
ዓዲ ዘይብልካ እንተኾንካ እዩ። ሰማይ እዩ ዓድና እሞ አብ ሰማይ ዘብጽሕ ተግባር ይሃልወና።  
 
ሎሚ እምብአር፡ ብዝተሓደሰ መንፈስ ሓላፍነትና ንኢየሱስ ክንሰብኽ፥ ሕይወትና ክንቅይር፥ 
ንመንፈስ ቅዱስ ብሓዲስ ልብና ክነሰናድወሉ። አብ መንጎና ፍቕርን ሰላምን አንጊስና መለለይና 
ናይ ክርስቶስ ገርና ክንጉዓዝ ዝሕግዘና መብጽዓና ክነሓድስ ዝሓተና ስለዝኾነ ናብ ኢየሱስ 
ጠሚትና ንኽአል ንሱ ኸአ ኩሉ ክህበና እዩ። 
 
ርሑስ ብዓለ ዕርገት ይግበረልና። 
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ  
  


