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አስተንትኖ፡ ጉዕዞ ሰማይ።
መስከረም 13 2005 ዓ.ም. (9/23/2012)
ንባባት፡ ሲራክ 15፡15-20፥ 1ቆሮ 2፡6-10፥ ማቴ 5፡17-37

እግዚአብሔር ምስኡ ክነብር እዩ ፈጢሩና። አብ ሰማይ ምስኡ ኮና ተኻፈልቱ ቅድስናኡ
ክንከውን እዩ ፈጢሩና። ሰብ ግን ባዕሉ ብዝፈጠሮ መገዱ ቀይሩ ካልእ መገዲ ካብ አምላኽ
ዝፈልዮ መሪጹ። በዚ ምኽንያት ጉዕዞ ሰማይ ክትከዶ ከቢድ ኮይኑ። ጎ.ኢ.ክ. በታ ጸባብ መገዲ
ተጎዓዙ ኢልና። እታ ንሰማይ እትወስድ ጸባብ እያ እታ አብ ጥፍአት እትወስድ ግን ገፋሕ እያ
ኢሉና። አብ ምድራዊ ሕይወትና እምብአር ዝተፈላለየ መስቀልን ፈተናን አሸኒፍና አብ ዓወት
ክንበጽሕ ክንጽዕር አሎና። መጻኢ ሕይወት ርኢና እንተ ኸአልና ብተስፋ ስለ እንጉዓዝ ዝኸበደ
እንተ ኸበደ ክንስዕሮ አይከጸግመናን እዩ።
ዝጉዓዝ ኩሉ ጊዜ ዘድልዮ ነገር አልኦ፡
•

ስንቂ የድልዮ። ጉዕዞና ነውሕ ከኸውን እንከሎ መጀመርያ እንሓስቦ ስንቂ እዩ። ስንቅና
ብገንዘብ፥ ብመግቢ፥ ብዝተፈላለየ ክኸውን የድሊ። ጉዕዞና ክንፍጽም እምብአር ስንቅና
ርግጽ ክኸውን የድሊ። አብ መንፈሳዊ ጉዕዞ ሕይወትና ስንቅና ብዙሕ እዩ። ቅዱስን
ቅኑዕን ሕይወት ምልባስ የድሊ። አብ ከባቢኻ ካብ ጉዕዞ ክተላግስ ንዝፈታተን ነገራት
ርኢኻ ምኽአል። ደኺመ ሓሚመ ኢልካ ጉዕዞ ካብ ምቕጻል ከይተቋርጽ ምጥንቃቕ
የድሊ።

•

አፍልጦ ናይ እቲ ዝኸዶ ቦታ የድሊ። በዚ ሎሚ ጂፕኤስ (GPS) ዝብሃል ተፈጢሩ ሓባሪ
መገዲ ተማሂዙ ብዘይ ጸገም አብታ ዝደለኻያ ቦታ የብጽሓካ። ሓንትስ እቲ እትኸዶ ቦታ
ፍለጥ ከምኡ አድራሻ ይሃሉኻ እምበር አይትጠፍእን ኢኻ። አብ መንፈሳዊ ሕይወትና
መጭረሽታ ጉዕዞና አብ አምላኽ ክንበጽሕ እዩ። ዓድና ሰማይ እዩ። አድራሻ ጉዕዞና ቦታ
አምላኽ እዩ። እዚ ድሕሪ ፈሊጥና መጭረሽታ ጉዕዞና በዚ ክንውስኖ ንኽእል።

•

አብ መንጎ ካብ ጉዕዞና ከታርፉና ዝኽእሉ ነገራት ከይገጥሙና ምጥንቃቕ። እና ተጎዓዝካ
ጓል መገዲ ክህሉ ይክአል እዩ ስለዚ ኩሉ ምፍላጥ። ዘይፈልጡ ሰባት ዝፈልጡ መሲሎም
ጌጋ ከይሕብሩና ጽቡቕ አፍልጦ ንዘልኦም ጥራሕ ምሕታት። አብ መንፈስዊ ጉዕዞና
እውን ምስትውዓል የድሊ። ፈተና ዓለም ሰይጣን ኩሉ ጊዜ ምሳና ስለ ዝኾነ
አስተውዒልና ክንከይድ ይግብአና። ዘይጥዑያት አዕሩኽ ከይንገብር፥ ህርፋን ስጋ
ከይስዕረና፥ ሕይወትና ሓለዋ የድልዮ።

አብዚ ምድራዊ ሕይወት ክንጉዓዞ ክንከዶ ዝግብአና ነገራት አለሊና ክንክእል ግድን እዩ።ነዚ
አብነት ዝኾነና አብዚ ምዕቡል ዓለም ንሙቐት መዓቀኒ ከምኡ አብ ጊዜ ሙቐት ወይ ዛሕሊ
ንፍሉይ ድለትና ዝሕግዝ መዓቀኒ አሎ። በዚ ሰብ ዝፈጠሮ አምሳል ገርና ንሕይወትና በየናይ
መገዲ ክንከይድ ከም ዝግብአና ክንግንዘብ ንኽእል። እምብአር ንስኻ ወይ ንስኺ ብምንታይ
ትልካዕ/ዒ ተርሞሜተር ዲኻ/ኺ ወይስ ተርሞስታት? አብዚ ሕይወትና ንሕና አብ ሕይወትና ከም
ተርሞሜቴር ወይ ከም ተርሞስታት ኢና እንነብር። ተርሞመተር ኩልና ከም እንፈልጦ ዝኾነ
ዓይነት ኩነት እዩ ዝቕበል ውዕዩ ወይ ዝሑል አብ ከባቢና ንዘሎ ይሕብረና። ተርሞስታት
ብአንጻሩ አብ ከባቢኡ ንዘሎ ዘይኮነ ዝጠቕመና አብ ውሱን ሙቐት ወይ ዛሕሊ ኢና እንጥቀመሉ።
ተርሞስታት አብ ሓደ ውሱን ሙቐት ወይ ዛሕሊ እዩ ዘተኩር። ማለት አብቲ ሓደ ጊዜ ዝተወሰን
ዓቐን ጥራሕ ዝዓለመ እዩ። በዚ አምሳል ክርስትያን ሕይወቱ ከም ተርሞስታት ኮይኑ ሕይወቱ
ክመርሕ የድሊ ማለት አብ ሓደ ነገር ጥራሕ ከቶክር አለዎ ንሱ ኸአ መንግስተ ሰማይ እዩ። አብ
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ጉዕዞ ሕይወትና ተለዋወጣይ መገዲ ክንሕዝ አይፍቀደልናን እዩ። እቲ መገዲ ሓደ መጨረሽትኡ
ኸአ አብ አምላኽ ዘብጽሕ እዩ።
ነዚ ክበርሃልና ብሕቶ ክንጅምሮ አብ ሕይወትካ/ኪ ብዛዕባ መንግስተሰማይ ሓሲብካ ትፍልጥዶ?
መንግስተሰማይ እንታይ ከምዝኾነን አብኡ ሕይወት ከመይ ምዃኑ አስተንቲካ ትፈልጥዶ? እንታይ
እዩ መንግስተ ሰማይ? አብ መንግስተ ሰማይ ክአቱ እንታይ ክገብር ይግብአኒ? እዝን ካልእን
ሕቶታት መሊስና ክንክእል አሎና። መብዝሕትና አብዚ ሕይወት በቲ አብዚ ዓለም ዘሎ ሕይወት
ተዋሒጥና ኢና እንነብር። እንተኾነ መጠን ብዛዕባ መንገስተ ሰማይ ዘስተንተና መጠኑ ነቲ አብ
ሰማይ ክንረኽቦ ተሰናዲውልና ዘሎ ነገራት ክንሓስብ ንኽእል። ጊዜ ወሲድና ብሕት ኢልና አበይ
ገጸይ እጉዓዝ አሎኹ ሕይወተይ ዓላማ ገረዶ እመርሖ አሎኺ ኢልና ንነፍስና ክንሓታ እንከሎና
ጥራሕ ኢና ነቲ ቅኑዕ መገዲ ክንሕዝ እንኽእል።
መጻኢ ሕይወት ምስጢር እዩ ግን ከአ ብዛዕብኡ ክንፈልጥ ኢልና ክንሓስብ ክነስተንትን እንከሎና
ዓቢ ጉዳይ አብ ሕይወትና ክንፍጽም ንኽእል። ቅ.ጳውሎስ ከምዝብሎ “አምላኽ ነቶም ዘፍቅሮም
ዓይኒ ዘይረአዮ እዝኒ ዘይሰምዖ፥ ልቢ ሰብ ዘይሕልኖ አዳልይሎም አሎ” (1ቆሮ 2፡9) ይብለና።
ንአብነት አብ መንግስተ ሰማይ ስቓይ ወይ ሞት የለን። ነዚ ክገልጸልና አብ ራእይ ዮሓንስ ከም
እነንብቦ “አምላኽ ከአ ንብዘሎ ንብዓት ካብ አዒንቶም ኪደርዝ እዩ። እቲ ቐዳማይ ኃሊፉ እዩ፥
ድኅሪ ደጊም ሞት አይኪኸውንን እዩ፥ ድኅሪ ደጊምውን ኃዘን ወይ አውያት ወይ ጻዕሪ
አይኪኸውንን እዩ” (ራእ 21፡4) ይብል። ሓዲስ ሰማይን ሓዲስ ምድርን እዩ ዝጸበየና ዘሎ።
አብኡ ዝጻላእ የለን። ምስ ቅርሕንቲ ወይ ጽልኢ አብ ልቡ ሒዙ አብኡ ዝአቱ የለን። መጽሓፍ
ምሳሌ ከም ዘስተምህሮ እግዚአብሔር ንሓደ ሰብ እኳ ክብቶም ዝፈጠሮም አይጸልእን እዩ።
ብርግጽ ነቲ ኩሉ ዝገብርዎ ክፉእ አይፈትዎን እዩ፥ ፍቕሪ ግን ብሕይወት ከምዝቕጽሉ ይገብሮም
ንዘለዓለም ከም ዝነብሩ ኸአ ይገብሮም። አብ መንግስተ ሰማይ ንእግዚአብሔር ክንርእዮ ንደሊ
እንተኾና ንአኡ ክንመስል አሎና። አብዚ ዓለም አርድእተይ ከምዝኾንኩም ክፈልጡ
ነነድሕድኩም ተፋቐሩ ይብለና። አብ መንጎና አምላኽ ከምዘሎ መለልይኡ ፍቕሪ ሓልዮት
ምምሕሓር እንተሎ እዩ። ዝኾነ ክፉእ ሃሳብ ወይ ግብሪ ካባና አርሒቕና ክነብር እዩ ድላይ
ጎይታና፥ በዚ ምኽንያት እዩ እምብአር ጎ.ኢ.ክ. ብልብና ከይንቀትለት ጥራሕ ዘይኮነ ክንጸልእ
እውን ዝኽልክለና። ሕስብ ነብል እሞ አምላኽ ነቶም ዘፍቅረና አብ መንግስተ ሰማይ ምስ ነፍሲ
ወከፍ ብሰላም ብፍቕሪ ክነብር ኢሉ ዓቢ ቦታ ሓጎስ አብ ክብሩ ክንሳተፍ አሰንድዩልና አሎ። ነዚ
ክንረክብ ኢልና ኩሉ ዓቕምናን ንብረትናን ክነወፊ ይግባእ።
ቅዱስ ጳውሎስ መንፈስ ቅዱስ ገሊጹሉ ድሕሪ ሞት ዘሎ ሕይወት አብ መልእኽቱ አነጺሩ
ገሊጹልና። ድሕሪ ትንሣኤ ሙታን እቲ መይቱ ዝነበረ ስጋን ከምብሓድስ ካብቲ ዝነበሮ ሓመድ
ከምዘይበርስ ኮይኑ ክትንሥእ እዩ። “እቲ በራሲ ዘይምብራስ፥ እቲ መዋቲ ዘይሙማት ክለብስ
እዩ” እቶም ጻድቃን ሓደስቲ ፍጥረት ክኾኑ እዮም። ፍሉይ ሓይሊ ክለብሱ እዮም፥ ራእዮም
ክልወጥ እዩ፥ መልክዖም ከም ፅሓይ ክምልክዕ እዩ፥ ካብቲ ቀድም ዝነበርዎ ጨሪሾም ክቕየሩ
እዮም። አብ ገለ እዋን ዝተንስኤ ሰውነት ዝኾነ ምልክት ስቓይ ክርአዮ ድዩ ኢልና ክንሓስብ ወይ
ክንሓትት ይክአል እዩ? ነዚ ክንምልስ እንተ ኾና ርግጽ ዝተንስኤ ሰውነት ከምቲ ናይ ክርስቶስ
ምልክት ቅንዋት ክህልዎም ይክአል እዩ እንተኾነ ምንጪ ናይ ስቓይ ዘይኮነ ምልክት ናይ ክብርን
ሓጎስን ክኾኖም እዩ። አብዚ ምድራዊ ሕይወትና አብ መንጎ ነፍስን ስጋን ዘሎ ምምስሳል ወይ
አብ መንግአን ዘሎ ርክብ ንእሽቶይ እዩ። አብ መንግስተ ሰማይ ግን ቅድስና ናይ ኩሎም ቅዱሳን
ብኹሉ እዩ ክግለጽ አብ መንጎ ስጋናን ነፍስና ዘሎ ርክብ ብሓደ መግለጺ ክብሪ አምላኽ ኮይኑ
ክልቲኡ ዝፈላለኢ ነገር የብሉን።
አብ መንግስተ ሰማይ አብ ሓጎስ ከሎና አብ መንጎና ክፉእ ሓሳብ አይክህሉን እዩ። ዓማጽን
ተበላጽን አብ መንጎ አይክህሉን እዩ። አብዚ ሕይወት ሕማቕ ሃረርታ ዘልኦ ኩሉ ጊዜ ዓማጽን
ተበላጽን አብኡ አሎ፥ ንጥቕሚ ርእሱ ኢሉ ንኻልኦት ዝምዝምዝ አሎ። አብ መንግስተ ሰማይ
ናይ ከማና ዝበለ ሰብ ሕይወት ብዓይኒ ፍቕሪ ኢና እንርእዮ፥ አብ ክንዲ ክፉእ ሃረርታ ንጽቡቕ
ናይ ሰባት ብልብና ክንሓስብ ኢና።
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አብዚ ሕይወት ፈተና ደሊናዮ ይኹን ከይደለናዮ ክመጽእ እዩ። ክንፈልጦ ዘሎና ግን ፈተና
ብባዕሉ ኃጢአት አይኮነን። ንሕና ንፈተና ሕራይ ኢልና ክንቅበሎ ከሎና እሞ በቲ ዝቐረበና
ፈተና ክንምራሕ ከሎና አብ ኃጢአት ንወድቕ። ንአብነት አብ ሃረርታ ንወድቕ ሽዑ ኃጢአት
ንገብር። ንዕድመ ፈተና ክሳብ ዘይነጸግና፥ ንኹሉ ክፉእ ሃረርታ ካብ ልብና ክሳብ ዘየውጻእና
ንመንግስተ ሰማይ ብቝዓት አይኮናን። በዚ ምኽንያት እዩ ጎ.ኢ.ክ. አብ ዝሙት ጥራሕ ዘይኮነ
ብልቡ ሃረር ዝበለ እውን አብ ኃጢአት ከምዝወደቐ ዝነግረና። አብኡ ምሉእ ሓድነት ምስ
አምላኽ ስለ ዝህሉ ዝኾነ ከሕጥአና ዝኽእል ነገር የለን።
ሕይወትና አብዚ ዓለም ዝተፈላለየ ሕቶታት ዝሓዘለ እዩ። ኩሉ ጊዜ ጎደሎ ፍልጠት ስለ ዘሎና
አፍልጦና ጎደሎ እዩ፥ ብምሉእ ክንርድእኦ እንኽእል ነገር የብልና፥ አብ መንግስተ ሰማይ ግን
ዝኾነ ሕቶ መልሲ አልኦ ናይ ኩሉ መልሲ ኸአ አሎ። ከምቲ ቅ. ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ዝበሎ
“አብዚ ዘሎናዮ እዋን ከም አብ መስትያይ ብሕውዝውዝ ዝበለ ኢና እንረኣኤ፥ አብ ዳሓር ግን
ገጽ ብገጽ ኢና ክንረኣኤ። ሕጂ ብኸፊል እየ ዝፈልጥ፥ ድሓር ግን ብምልኡ እየ ክፈልጥ ከምቲ
ብምሉእ ዝፍለጥ” እናበለ ናእዚ ዓለም አፍልጦና ሕይወትና ምልአት ከምዘይብሉ ይነግረና።
መንግስተ ሰማይ ቦታ ናይ ንጹር ሓቂ እዩ። አብኡ ንርክብና ዝእንቅፍ ወይ ዝኽልክል ነገራት
የለን። አብ መንግስተ ሰማይ ንኻልኦት ብምሉእ ክንፈልጦም ኢና፥ ንርእስና ኸአ ብምሉእ
ክንፈልጥ ኢና። አብ ሰማይ ሓሶት ዘጋጊ ነገራት የለን አብኡ ዘይግለጽ ሕቡእ ነገር የለን።
ሕይወትና ካብ ዝኾነ ሓሶት ነጻ ኸይኮነ እወና እወ፥ አይኮነን ከአ አይኮነን ክሳብ ዘይኮነ
ንመንግስተ ሰማያት ብቑዓት አይኮናን።
ወላእውን አብ ጸጋ አምላኽን አብ ጽቡቕ ርክብ ከሎና ንሙት ኩሉ ጊዜ ዝንባሌ ኃቲአት ምሳና
አሎ፥ እዚ ንሰማይ ከምዘይንሰናዶ ይገብረና። እንተኾነ ካብዚ ነጻ ዝገብረና ንስሓ ቦታ አሎ።
ከንጽሓናን ንመንግስተ ሰማያት ብቝዓት ክገብረና፥ አብ ቤት ሰማያዊ አቦና ክንአቱ አብ ሓጎስ
መንግስተ ሰማይ ከም ንሳተፍ ይገብረና። አብ ሕይወትና አብ መንግስተ ሰማይ አቶኲርና
ክንጉዓዝ እሞ አብኡ ዘእትወና ግብሪ ሕዝና ክንርከብ እዩ ሎሚ ካብ ነፍሲ ወከፍና ዝድለ ዘሎ።
ኢየሱስ ነርድእቱ፥ “ብሓቂ እብለኩም አሎኹ ጽድቕኹም ካብ ናይ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን እንተ
ዘይበለጸ ኮቶ አብ መንግስተ ሰማይ አይክትአትዉን ኢኹም” ኢልዎም። ሎሚ እዘን ቃላት
ነንፍስወከፍና ዝብሃላ እየን። ብናይ ዓለም ነገራት ተታሊልና ግጉይ መገዲ ከይንሕዝ ሎሚ እውን
ይነግረና አሎ። ተርሞ መተር አይንኹን። ከም ተርሞስታት ኮና አብ መንግስተ ሰማይ ጥራሕ
ዘተኮርና ክንከውን ይግባእ። ነዚ ጥራሕ እንተ ሓሰብናን አስተንተናን ናይ መንግስተ ሰማይ ሓጎስን
በረኸትን አብዚ ዓለም ክንጅምሮ ኢና።
ክኹነን ዝተፈጥረ ሰብ የለን። ድላይ አምላኽ ኩልና ድኂና ንዘለዓለም ምስኡ ክነብር እዩ እንተኾነ
“እት ብዘይ ድላይካ ዝፈጠረካ አምላኽ ብዘይድላይካ አይድሕነካን እዩ” ዝበሎ ቅ. አጎስጢኖስ
ደቂ አምላኽ ወረስቲ መንግስቱ ክንከውን ድለት ተግባር ክህልወና ይግባእ። ጊዜ ከሎካ ጊዜ
አይትጸበ እዩ እሞ ሎሚ አብ መገዲ አምላኽ ንመለስ፥ ሕይወትና ሓዲስና አብዚ ዓለም ከሎና
ሕይወት መንግስተ ሰማይ ንንበር።
አምላኽ ብጸግኡ ቅዱስ ሕይወት እንነብር እሞ አብ ሕቝፉ እንጉዓዞ ክኸገብረና ንለምኖ። ነዚ
ኸአ ይኽእለና።

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

