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መዝሙር ፡ ዮሓንስ አይድዐ . . .
ዓመት ሓሊፉ ዓመት ክትክእ እንከሎ በቲ ኹሉ ዝተገብረልና ንአምላኽ እና አመስገና አብ
ነነድሕድና ብሩኽ ዓመት ይግበረልና እናበልና ሰናይ ትምኒትና እንገልጽሉን ንዓመት መመላታ
ሕይወትና አብ አገልግሎቱ ክነውዕሎ ኪዳን እንአትወሉ እዋን እንዝክረሉ እዩ።
፩ ~ ዝሓልፈ ክንዝክር ግቡእ እዩ አምላኽ ብዝተፈለለየ ጸገታቱ ጓስዩና ህያባቱ ሂቡና ኩሉ ስለ
ዝተዋህበና ኸአ ክነመግኖ ይግብአና። ተዋሂቡኒ ተግሩልይ ዝብል መንፈስ ለቢስና ንዝሓለፈ ዓመት
ከመይ አሕሊፈዮ አብ ምንታይ ደኺመ ተረኺበ ብሓጺሩ ከመይ አሕሊፈዮ፥ ምስ አምላኸይን/
ምስ ከማይ ዝበሉ ሰባትን፥ ነፍስወከፍና ሕልናና ሓቲትና ጸብጻብ እንህበሉ እዋን እዩ። ክትጸባጸብ
ግዜ ክትህብ ይግባእ ሕልናዊ ጸብጻብ ስለ ዝኾነ አስተንትኖ፥ ጸሎት፥ ቀጺሉ ኸአ ንስሓን ሕድገት
ሓጢኣአትና ክንሓትት ዝግድደና እዩ። እዚ ጸብጻብና ብግልን ከም ማሕበርን ክኸውን ይግባእ።
ብግልኻ ንስኻን አምላኽካን እትገብሮ እዩ፥ ብግሉ ምስ አምላኽ ዝተዓርቀ ነሕዋቱ ንዕርቂ
አምላኽ ክዕድም አይጽግሞን እዩ። ሓበራዊ ንስሓ ብቁምስና፥ ብሰበኻ፥ ብሃገር ክኸውን ይክአል።
ሰባት ስለ ዝኾና አይወደቕናን ክንብል ዘይክአል እዩ ስለዚ ሓባራዊ ንስሓን ክንክሕስን ይግብአና።
ነዚ አንጺፍና ኢና ንሓዲስ ዓመት እንጅምሮ።
፪ ~ ንሓዲስ ዓመት ብሓዲስ መንፈስ ክንጅምሮ ግቡእ እዩ፥ አብ ዓድና አብዚ እዋን ኩሉ ሓዲስ
እዩ። መሬት ብዕንባባ ብገርገረ መስቀለ ተሸሊሙ፥ ግርኁ ፈርዮም፥ ኩሉ ሓዲስ ፍረ ዝህበሉ፥
ሰባት ብተስፋ ንናይ ዓመት መደባት ብሓዲስ መንፈስ ዝጅምረሉ፥ዓመታዊ ትምህርቲ ዝጅመረሉ፥
እኮታ ኩሉ ነገር ብሓዲስ መንፈስን ተበግሶን እንአትወሉ እዩ። አብ ምጅማር ዓመት ዓበይቲ
መደባት ይግበሩ ንአብነት ሕጸ ይቝጸር፥ ጋር ነፍሲ ይኽፈል፥ ዝሞተ ይትስከር፥ መንግስቲ
ንእሱራት ምሕረት ይገብር፥ ሓዲስ አዋጅ ይንገር፥ ሰባት ርሑስ መስቀል ይብረቐና እናበሉ ንዓመት
ብሓዲስ መንፈስ ይጅምርዎ። ክርስትያን ንሓዲስ ዓመት ብብርሃን ሆየ ሆየ እናበልና ንጅምሮ
ብሓዊ እናተሳገርና ንሓዲስ ዓመት ንምስራቕ እናጠመትና መሬት እናተሳለምና፥ ነፍስወከፍ ብግልን
ብሓበራን እግዚኦታ እናገበርና ብጸሎት ንጅምሮ። ከምሓዲስ ዓመት ፍሉይ ትርጉም ዝውሃቦ ዳርጋ
የለን። ኩሉ አብ መዓልቲ ሓዲስ ዓመት ሓዲስ ኪዳን። በብዓቅሙ ይሓርድ ስዋ ይጸሙቕ፥ እንቋዕ
እብጽሓና ርሑስ ዓመት እናበልና ሰናይ ትምኒትና እናዞርና ንገልጽ። መአዲ ይቕረብ ጥሙይ
ይዕንገል ኩሉ ንሰናይ ይብገስ፥ ብሓቂ አምላኽን ሰብን ዝራኸቡሉ እዋን እዩ። አምላኽ በረኸቱ
ብዝያዳ ዝርአየሉ ሰብ ከአ ተመስገን ዝብለሉ። ነዚ ኹሉ አብ ግምት አእቲና ነዚዓመት ክንጅምሮ
ይግብአና።
፫ ~ እዚ ዓመት ንነፍስወከፍና ፍሉይ ሓልፍነትን መልእኽትን አልኦ። አምላኽ ግዜ ዝህበና አብ
አገልግሎቱን አብ አገልግሎት አሕዋትን አብ ጉዳይ ርእስናን ክነውዕሎ እዩ። ግዜ ክንጸድቀሉ
ክነፍርየሉ ብሓጺሩ ምስ አምላኽ ክንራኸበሉ እዩ ተዋሂቡና። ክርስትያናዊ እምነትና ክነብሮ
መንፈስ ውሉድ አምላኽ አባና ትኾሊዑ ክርአ እንውስነሉ ቅዱስ እዋን እዩ። አብ ቅድሚ አምላኽ
ቀሪብና ነዚ ሒዘዮ ዘሎኹ ዓመት አብ አገልግሎትካን አብ አገልጉሎት ህዝበ እግዚአብሔር
ከውዕሎ አሎኒ ኢልና ሕልናዊ ውሳኔ እንገብረሉ እዋን እዩ። ባህጊ ንሰብ የታልሎ እዩ፥ አብ ባህጊ
ጥራሕ ዝነብር ፍቕሪ አምላኽን ጣዕሙን ከስተማቕር ይጽግሞ እዩ ምኽንያቱ ልቡ አብ ሃዋሁ
አብዘይ ጭቡጥ ነገር ይነብር። ነዚ ኢና ክንጥንቀቕ ዘሎና። ብግዙፍ ነገራት ተታሊልና ንአምላኽ
ዝሓዝና ኮይኑ ከይስምዓና። በዚ እዩ አብ ምጅማር ዓመት ንርእስኻ ግዜ ሂብካ ምኽአል የድሊ።

አብ ወንጌል ኢየሱስ ብዙሕ ግዜ ምስ ሰማያዊ አብኡ ዝራኸበሉ ግዜ ይህብ ከምዝነበረ ነንብብ።
አብ ፍሉይ ቦታ ብፍሉይ አብ ጎቢ ደይቡ ጸሎት ይገብር ከምዝነበረ ወንጌል ይነግረና። ንሕና ደቂ
ኢየሱስ ነዚ አብ ልብና ገርና ንሓዲስ ዓመት ክንጅምሮ ንአምላኽ ግዜ ክንህቦ ግቡእና እዩ።
ንደቅሰብ ሎሚ እቲ ዝዓበየ ጸገም ኮይንዎም ዘሎ ንአምላኽ ዝኸውን ግዜ ይስእኑ አለዉ።
ንአምላኽ ግዜ ምሃብ ማለት ከአ ኩነታትካ ምርአይ ማለት እዩ፥ ገጹ አብ መስትያት ዝርአየ ሰብ
ንዘለዎ ርስሓት ወይ ዝኾነ ካልእ ነገር የጽርዮ ሽዑ ንርእሱን ንሰባትን ብጽቡቕ ይርአ።
ብመንፈሳዊ መገዲ እንተ ረአናዮ ሓዲስ ዓመት ንዓመት ምሉእ ክንርኢ ከም መስትያት
እንጥቀመሉ እዋን እዩ። ሕልናኻ፥ ጠባይካ፥ አክይዳኻ፥ መንፈሳዊ ሕይወትካ፥ ምስ ሰባት ዘሎካ
ርክብ ርኢኻ፥ እትኽእለሉ ፍሉይ ግዜ እዩ። ስለዚ ግዜና ክንሰርዕ እዋኑ እዩ። ንአምላኽ ግዜ
ዝሰአና ክድሕን ቀሊል አይኮነን። ብፍሉይ አብዚ ቀዳማይ ዓለም እንነብር ንአምላኽ ዝኸውን
ግዜ ምስራዕ ጽጊሙና አሎ፥ ነዚ ኸአ አብ ርክባትና አብ ጠባያትና፥ አብ መንፈሳውነትና ክንርእዮ
ንኽእል። ዓለምና ጸገም ዝበዝሖ ዘሎ ንአምላኽ ብፍሉይ ከአ ነቲ ከማና ሥጋ ለቢሱ ባሕርይና
ዝለበሰ ካልአይ አካል ቅድስት ስላሴ ዝኾነ ክርስቶስ ስለዝሓደገ እዩ። እሞ እንታይ ንግበር?
አብ አምላኽ ንመለስ፥ ምሕረት ንአውጅ፥ ፍቕሪ መለለይና ገርና ንእመንትና አብ ሕወትና ቦታ
ንሃቦ። ብምሉእ ንዘይጭበጥ ዓለም ክንጭብጥ ክንብል ካብ ፍቕሪ አምላኽ አይንርሓቕ።
ቅዱስ ዮሓንስ ኣብ ሓዲስ ዓመት ዝዝከር ፍሉይ መልእክቲ የመሓላልፈልና፥ ተነስሑ
ብሓጢአትኩም ተአሚንኩም አብ አምላኽ ቅረቡ፥ ክብ ዝበለ ለጥ ይበለ፥ ዓሚቚ ይምላእ ኩሉ
ቃል አምላኽ ይስማዕ ይብለና። ከመሎኹ ንበል። ሕወትና እስከ ንፍረዳ ንሕተታ፥ መልሲ ንሃብ፥
ንሕናን አምላኽናን ጸብጻብ ንእቶ ሽዑ አፍደገ ሰማይ ክኽፈተልና እዩ።
ሓደ ካብቲ ፍሉይ ዝገብሮ ንሓዲስ ዓመት ሰላም ዝእወጀሉ ግዜ እዩ። ሰላም ምስ ኩሉ። ሰላም
ክትረክብ ሰላም አብ ውሽጥኻ ክጅመር አልኦ። ሰላም ካብ አምላኽን ካብ ውሽጥናን ክጅመር
እንከሎ ነባሪ ሰላም የምጽእ። ዘራእቲ ሰላም ክንከውን ድለት አምላኽን ንአና ዝሓይሽን እዩ።
ሰላም ግን ብዝተሸለመ ቃላት አይኮነትን እትመጽእ። ምሕረት፥ እናገበርካ ደም እናጠዓመካ እያ
እትርከብ። ታሪኽ ደቅ ሰብ ንሰላም ዝጽዕሩን ንሰላም ዝጻርሩን ዝመልአ እዩ። ሰላመይ እህበኩም
አሎኹ እናበለ መድሓኒና ኩሉ ግዜ ጽምአት ሰላም ክህልወና እሞ አብ ዝተፈተንናሉ እዋን ጸኒዕና
ክንቃለስ እንተ አድለየ እውን ንሰላም ክንስዋዕ ስንድዋት ክንከውን ይግባእ። ሰላም ርሑቑና አሎ
አብዛ ንእሽቶይ ቁምስናና፥ አብዛ ንእሽቶይ ሃገርና፥ ብሓጺሩ ዓለምና እትፍለጠሉ ብስእነት ሰላም
እዩ፥ እምብአር ሎሚ ንሰላም እንወፍረሉ እዋን እዩ።
ፍረ ሰላም ፍቕሪ እዩ። ተፍቅረኒ ትፍቅርኒ ዲኻ/ኺ እናበለ ሎሚ ይሓተና አሎ። መልስና ይጽበ
አሎ። ክተፍቅር ክትወሃሃድ አሎካ፥ ፍቕሪ ካብ ርእስኻ ወጺእካ ንአምላኽን ንኸማኻ ዝበለ ሰብ
ብዓይኒ ክርስቶስ ምርአይ ማለት እዩ። ነዚ አብ ልቡ አሕዲሩ/ራ፥ ዝተጓዕዘ/ት መገዲ ቀራንዮ ናይ
ዓወት መዝሙር እናዘመረ ክድይቦ እዩ። ሰብ ጸልማት ዝጉልብቦ ፍቕሪ ሓዉ/ሓፍቱ ክጥፍእ እንከሎ
እዩ። ፍቕሪ ዝጠፍኦ ሰብ አብ ቂምታ፥ ሕመታ፥ ክፍአት ይነብር፥ ንኹሉ ነገር ካብ ሰብ ይደልዮ
ሽዑ ምስ ሰብ ክብአስ፥ ክቀያየም አይጽግሞን፥ መዓልቱ ብርሃን ክንዲ ዝሰፍኖ ብቐትሩ እንከሎ
ይጽልምቶ። ሰላም አብ አምላኽ እያ እትርከብ። ሰላም አብ መስቀል እያ እትርከብ፥ ሰላም አብ
ምሕረት እያ እትርከብ።
ዓመትና ዓመት ሰላም ክገብሮ እምብአር ፍሉይ ጸሎት የድልየና። ሰላም መንጎኛ የድልዮ፥
አምላኽ ንሰብ ክተዓረቖ ምስ ደለየ ንማርያም መንጎኛ ገሩ ካብአ ሥጋና ለቢሱ ተዓሪቑና ሎሚ
እውን እቲ ዕርቂ ዝባሕርዩ አምላኽ ክዕረቐና ብወላዲት ወዱ ዝኾነት አድና ተዓረቐና ንበሎ።
ንግስተ ሰላም ማርያም ሰላም ወዳ አብ ኩሉ ትአውጀልና ተለመንልና ንበላ። ብፍሉይ ሰላም
ንዝሰአነ ኩሉ ሰላም ተውርደልና። ሰላም ዝሰአነ ስድራቤት፥ ሰላም ዝሰነ ሕልና፥ ሰላም ዝሰአነ
ጎረበት፥ ሰላም ዝሰአነ ሓዳር፥ ሰላም ዝሰአነ ሃገር፥ ንኹሉ ሰላም ተውርደልና። በዚ አጋጠሚ
ንኹልኹም ዓመት ሰላምን ምሕረትን ክግብረልኩም እናተመነኹ ሰናይ ትምኒተይ እገልጽ።
አባ ንጉሠ ፍሥሓ

