ናብቲ ዓሚቕ ባሕሪ መርበብኩም አውርዱ
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ዘሎናዮ እዋን ዓመት ወዲእና አብ ሓዲስ ዓመት ክንአቱ እንቀራረበሉ ፍሉይ እዋን እዩ። እግዚአብሔር
ጸግኡ ሂቡ ዓመት ምሉእ ሓልዩ ዘጽንሓና እናአመስገና አብ ሕይወትና ምልስ ኢልና ክንርኢ ጠቓሚ
እዩ። ሰብ ንዝሓለፈ ክርኢ ወይ ኽግምግም እንተ ዘይክኢሉ መጻኢ የብሉን ወይ ከአ ዘይገመቶ ነገር
ኽገጥሞ ይክአል። ካብ ጡራት ሰብ ጥራሕ እዩ አብዚ ዓለም ብገምጋማት ክኸይድ ዝተዓደለ፥ ነገራት አብ
ዝመርሑኻ ብኻልኦት ዝወሰኑልካ ወይ ዝብሉኻ እተኸይድ እንተ ኾንካ መጻኢ አይክጥዕመካን እዩ። አብ
መንፈሳዊ ሕይወት ንዝሓለፈ ሕይወትና ገምጊምና ብዝያዳ አብ አምላኽ ክንምለስ ቀንዲ ንመጻኢ ጉዕዞና
ዝውስን እዩ። እዚ እዋን እምብአር ነዚ ክንገብር ሓጋዚ እዩ።
ሮማውያን ሓደ አምላኽ ጀኑስ ዝብሃል ነርዎም፥ ክልተ ገጽ ዘልኦ እዩ ብቅድሚትን ብድሕሪትን ሓደ
ዓይነት ገጽ አለዎ። ወርኂ ጥሪ ብስሙ እያ ተሰምያ። ንዝሓለፈ ዓመትን ንዝመጽእ ዓመትን ክርእዩ እሞ
ንኹሉ ከምቲ ዝድለ ንምምራሕ እዩ እቲ ቀንዲ ዓላማ። ሰብ መቐረት ሕይወት ዘስተማቕር ነቲ ዝሓለፈ
ርእዩ እንተ ኸአለ ከምኡ ንዝመጽእ ብዓይኒ ተስፋ ርእዩ ክምድብ መምርሕን መርኃ ሕይወቱን ከውጽእ
ምስክአለ ጥራሕ እዩ። ብፍላይ ንመንፈሳዊ ሕይወቱን ምስ አምላኽ ክህልዎ ዝግብኦ ነገራትን ገምጋ ም
ክህልዎ አድላዪ እዩ።
ነፍሲ ወከፍና አብዛ እንዛዝማ ዘሎና ዓመት ከመይ አሕሊፈያ አብ ምንታይ ዘንጊዔ እንታይ አሎ ኽገብሮ
ዝግብአኒ ዝነበረ ዘይገበርክዎ ከመሎ ርክበይ ምስ አምላኽን ሰብን? ሓቀኛ ሕይወትዶ እመርሕ አሎኹ
ወይስ ብጉልባብ ሓቂ ዘይብሉ አምሰሉ ሕይወት እነብር አሎኹ ኢልና ርእስና ክንሓትት አሎና።ሰብ ሎሚ
ሓደ ካብቲ ከቢድዎ ዘሎ አብታ ዘልአ ጥራሕ አተኲሩ ሃነፍነፍ ክብል ንዝሓለፈ ፅኹን ንዝመጽእ ምርአይ
ስኢኑ አብ ዕንክሊል ዝነብር ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝርአየካ። አድራሻ ዝጠፍኦ ሰብ አብ ኮለል እዩ ዝነብር
ከምኡ ሕይወቱ ክሰርዕ ዘይክአለ ንነገራት ዝሓለፉን ዝመጽኡ ክርኢ ዘይክአለ አብ ሓሶትን ግዝያውን
ይነብር መጻኢኡ ኸአ ዕንወት እዩ።
ጸብጻብ ሕይወት አብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ክንገብር አሎና። ኩልና ከም እንፈልጦ ሥጋና ባህርና ክስዓር
ዘይፈቱ ንጌጋኡ ክቕበል ዘይደሊ ሓቂ ዝመሮ ባህሪ እዩ ዘሎና። ክንልውጥ ክንሕደስ ክንሓልፎ ክንወርዶ
ዝግብአና ዕምቆት ትሕትና አሎ። ለውጢ ብባህጊ አይመጽእን እዩ ንሓቅን ቅንዕናን አብ ሕይወትና
ክንለብሶ ትሕትና ክንለብስ እሞ ክንቅይር ፍቓደኛታት ክንከውን አሎና።
ሓደ እዋን ቅ. ዮሓንስ ጳውሎስ ፪ይ አብ ምእታው ሓዲሽ ዘመን አብ ዝጸሓፍዎ መልእኽቲ ነቲ ኢየሱስ
ንጴጥሮስ ዝበሎ ጠቐሶም ናብቲ ዓሚቕ ባሕሪ መርበብኩም አውርዱ። አብዚ ብገርሂ ክንርእዮ ከሎና
ጴጥሮስ ነውሕ ተመክሮ ምግፋፍ ዓሣ ዝነበሮ ሓደ ወዲ ጸራባይ ሓንቲ አፍልጦ ዘይብሉ ብዛዕባ ዕለታዊ
ስርሑ ከምዚ ግበር ክብሎ እንከሎ ጴጥሮስ እንታይ እየ ዝሰምዕ ዘሎኹ ኢሉ ይኸውን። ጴጥሮስን ብጾቱን
ምሉእ ለይቲ ክገፉ ኢሎም ዝክአሎም ገሮም ግን ሓንቲ ክሕዙ አይክአሉን ተስፋ ቆሪኦም ጃላብኦም
እናአጽረረዩን አሰሩን እንከለዉ ኢየሱስ ንጴጥሮስ መርበብኩም አውርዱ እሞ ክትገፉ ኢኹም ኢልዎ።
ምሉእ ለይቲ ጽዒርና ዝኃዝናዮ የብልናን ከም ቃልካ ነዚ መርበብ አውርዶ አሎኹ እናበለ ነቲ ኢየሱስ
ዝበሎ ገሩ። ብርግጽ አብ ሕይወትና እውን ዝገጥም እዩ፥ አዚና እንተአማመነሉ ፍልጠት ወይ እኹሉ
ተመክሮን አፍልጦ አብ ዘሎና ጉዳይ ሓደ ሓንቲ አፍልጦ ዘይብሉ ሰብ መጺኡ ከምዚ ግበር ወይ ከምዚ
በል ክብለና እንከሎ ክነጽጎ ወይ ዋጋ ክንከልኦ ንኽእል ኢና። ጴጥሮስ ግን ንፍትን ዝዓይነቱ መልሲ እዩ
ሂቡ። ከምቲ ዝተባህልዎ ምስ ገበሩ አዝዩ ብዙኅ ዓሣ ኃዙ።

ንአምላኽ ዝብለና ሰሚዕና እንተ ኸአልና ድሕሪኡ ዝመጽእ እንደልዮ ምርካብ እዩ።አብ ብሉይ ኪዳን
ኤልያስ ነብይ (1ዘነ 17) እንተ ርአና እግዚአብሔር ክገብሮ ዘለዎ ከም ዝነገሮ ምስ ሰምዐ ተአምራት
ይግበር ከም ዝነበር ንርኢ። አምላኽ ክብል እንከሎ ምስማዕ ጥራሕ እዩ ዝግባእ። አብ ወንጌል ኢየሱስ
ንዝቡሓት እዚ ከምዝገብረልካ/ኪ ትአምንዶ እናበለ ይሓትት ከም ዝነበረ እቶም ሰባት እወ ምስ በሉ እቲ
ዝለመንዎ ይፍጸመሎም ከም ዝነበረ ንርኢ። አምላኽ ብዝተፈላለየ መገዲ እዩ ዝዛረበና ስለዚ ንድምጺ
አምላኽ ሰሚዕካ ምኽአል የድሊ። ንአምላኽ ክንሰምዕ ጽን ኢልና ልብና አብኡ ክንድህብ ይግባእ። ፍርቂ
ፍርቂ ዝኾነ ልቢ ክሰምዕ ይኸብዶ እዩ። ዝሰምዕ እንታይ ከም ዝረክብ ብግብሪ ጴጥሮስ አርእዩና።
ጴጥሮስ ርግጽነት ብዘይብሉ ነቲ ዝተባህሎ አብ ጎይታ እምነት ገሩ መርበብ አብቲ ዓሚቕ ደርብይዎ እዚ
ኸአ ነቲ ኹሉ ፍልልይ አምጺኡ። ር.ሊ.ጳ. ዮሓንስ ጳውሎስ ዳግማይ ነዚ እናአስተንተኑ ቤተ ክርስትያን
ነዚ ኩሉ አብ ቅድሚአ ዘሎ ዝተፈላለየ ጸገማት ሰብን ባህርን ዝፈጠሮ ኩሉ፥ ቍጠባዊ ውድቀት፥ ውግእ
አብ ኩሉ ዝርአ ዘሎ፥ አብ ንዋታዊ ወይ ግዙፍ ነገራት ጥራሕ ዘተኮረ ንዓለምና ዝጸሉ ዘሎ ሓዲስ ባህሪ
ብምዕዛብ ነቲ ንጴጥሮስ ዝበሎ አሚና ክትሰምዕ ክትቅጽል አለዋ ይብሉ። ነፍሲ ወከፍ ክርስትያን
ንመንፈሳዊ ሕይወቱ አብቲ ዝዓሞቐ ከውርድ ይሕተት አሎ። አብዚ ከቢድ ዝተፈላለየ ጸገማትን
ፈተናታትን ዝሰፈኖ ዓለም ዓቕልና አጽቢብናሉ አብ ዘሎና እዋን ብምሉእ ብዕምቆት አብ ክርስቶስ
ክንምለስ ክንልወጥ፥ልዕሊ ዝኾነ እዋን ክነፍቅሮ፥ ካብቲ መንፈስ ቅዱስ ብዕምቆት አብ ታሕቲ ወሪድና
ማይ ሕይወት ክንሰቲ አሎና።
አብ ታሕቲ አብ ውሽጣዊ ሕይወትና አነን አምላኽን ጥራሕ እንፈልጦ ንእቶ እሞ ሽዑ ክንርእዮ እንኽእል
ክንልውጦ ዘሎና ክንከዶ ዝግብአና ክንርኢ ኢና። አብ ዓሚቕ ሕይወትና ከይወረድና ሕይወት ቅድስና
ዝህብ ጸጋ ክንለብስ አይንኽእልን ኢና። አብቲ ትሑት ዓሚቅ ልቢ አብኡ ልቦና ምስትውዓል በረኸት
ምርግጋእ አሎ። ጴጥሮስ ነዚ ኽገብር እዩ ተሓቲቱ።
አብዚ ዓመት ዝውድአሉ ከምኡ ሓዲስ ዓምት አብ ዝአትወሉ ዘሎ እዋን እምብአር ናብቲ ዓሚቕ ባሕሪ
ደርብዮ ዝብላ ቃላት ንነፍሲ ወከፍ ክርስትያን አበናይ ክፍሊ ሕይወት ንሃሉ ብዘየገድስ፥ መጸዋዕታ ነቲ
ተልእኮአዊ ሓላፍነት ቤተ ክርስትያን ብምቕባል ክንገብሮ ዝግብአና ዘዘኻኽራ ቃላት እየን። እዚ ኸአ
ነቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት እምነት ዘይብሎም ወይ ከአ ነቶም ደስኪሎም ዘለዉ ክነበራብር፥ ነቶም
ድኻታትን ዝሳቐዩን ምብጻሕን ምሕጋዝን ከም ዝግብአና ክንዝክር፥ ንትምህርቲ ወንጌል ብድፍረት አብ
ህዝባዊ ቦታታትን አብ ፖሎቲካዊ ኩነታትን ክንምስክር ከም ዘሎና ዝነግር እዩ። ብርግጽ አብ ፖሎቲካዊ
መዳይ ብቐሊል አብ ዘይተደለ ስምዒትን ርድኢትን ዝወስድ ስለ ዝኾነ ምስትውዓል ይሓትት። ፖሎቲካ
ብቐሊል አብ ሓቀኛ ዘይኮነ መገዲ ወሲድካ ድላይካ ንምትግባር ዝጥቐሙሉ መጋበሪ ኽኸውን ይኽእል
እዩ፥ እዚ ንብዙሓት ዘጋጊ ስለ ዝኾነ ምስትውዓል ይሓትት። እምብአር ከምቲ ጴጥሮስ አብዚ
ተአምረታዊ ንብዙሓት ዓሣ ንምሓዝ አብ ዓሚቕ ክፍልማይ ክወርድ ዝነበሮ ንሕና እውን ምስ ኢየሱስ
ብምትሕብባር ዓቢ ትአምራታዊ ምሓዝ ንብዙሓት ክንገብር ንኽእል ኢና።
አየኖት እዮም እቶም ዓመቕቲ ማያት አብ ሕይወትና? አየኖት ዓሣታት እዮም እቶም ክንሕዞም ዝግብአና
ግን ክንሕዞም ክንበጽሖም ዘይንኽእል ዘሎና? ሓደ/ንቲ ካብ እምነቱ ዝርሓቀ/ት ዘመድ? ቍጥዕ ጎረበት?
አብ ቤተ ክርስትያን አብ ቅዳሴ፥ አብ ኑዛዜ፥ ምስ ካህን ብዝኾነ ምኽንያት ክዛረብ ዝደሊ. . . . ሓደ
ቀስ ኢልካ ብዛዕባ ሕማቕ ጠባያቱ ወይ ዝንባሌኡ ክትዛረቦ ዝደሊ፥ ክዕደም ክጽዋዕ ዝደለ ግለሰብ?
እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም እቶም ክንረኽቦም ክንቀርቦም ክኢልና ዘየሎና።
ሰባት ብብዙሕ ምኽንያት ካብ አምላኽ ካብ ቤተ ክርስትያን ክርሕቝ ይኽእሉ እዮም፥ እንተ ኾነ ክቐርቡ
ክምለሱ ሓገዝ የድልዮም። ክትምለስ ቀሊል አይ ኮነንን። እቲ ቐዳማይ ዝምለስ እቲ ሰብ አብ ልቡ
ክምለስ ክውስን እንከሎ ጥራሕ እዩ። ነዚ አብነት ዝኾነና እቲ በታኒ ወዲ አብ ወንጌል ሉቃስ (15)
እንረኽቦ እዩ። ንሱ አብቲ ሕሱም ቦታ ስቓይን ጥመትን ክሓስብ ከስተውዕል ምስ ጀመረ አብ ልቡ አትዩ
ክርኢ ምስ ከአለ አበሎኹ ኢሉ ክሕትት ጀሚሩ ሽዑ ጉዕዞ ንስሓ ጀሚሩ። አብ ውሽጡ ክአቱ ክርኢ

ዝኽአለ ሰብ መጀመርያ ዝገብራ ዕርቂ ምስ አምላኽን ሰብን እያ። መብዝሕትና እንሳቐ አብ ውሽጥና ስለ
ዘይንአቱ እዩ።
አብ ውሽጡ ክአቱ ዘይክአለ ሰብ ዘርእዮ ምልክታት፡
1. ንአምላኽ ክርኢ አይክእልን እዩ፥ ንገዛእ ርእሱ እዩ ዝርኢ እዚ ኸአ ዑረት መንፈስ ፈጢርሉ አነ
ክብል ይነብር። ንቦታ አምላኽ ብድለቱን ብስምዒቱን ስለ ዝትክኦ ዳርጋ አብ ጸላም ከም ዝነብር
እዩ።
2. ሓቂ አብኡ የላን። ንሱ ዝብሎን ዝገብሮን ጥራሕ እዩ ሓቂ፥ ካልኦት ዝብልዎን ዝገብርዎን ሓሶት
እዩ። እዚ አብ ትዕቢት፥ ቅንኢ ሓሶት፥ ቂምታ ክፍአት ወዘተ ይመርሖ ሽዑ ንርእሱ ተጸጊሙ
ንኻልኦት ከጸግም ይርከብ።
3. አርሒቝ ይጠፍእ፥ አብ ዓዲ ጓና ክነብር ይመርጽ። ወገኑ ዘይኮኑ ዘፍትዉሉ ካልኦት ጓኖት እንተ
ረኸበ ወይ ምስኦም እንተ ኾነ ይሕጎስ። ክምለስ ይኸብዶ ሽዑ ንጥፍአት ንኽፍአት ናተይ ኢሉ
ይሕዞ እሞ ንርእሱ አጸጊሙ ንኻልኦት ጸገም ይኸውን።
4. አብ መንጎ ክፉእን ጽቡቕን ምፍላይ የጸግሞ።መንፈሳዊ ዑረት ስለ ዝመልኮ ንቅኑዕ ነገር ክገብር
ይኸብዶ።አብ ሕልንኡ ሚዛን ሓቂ ስለ ዘጥፍአ ክፉእ ቅኑዕ ኮይኑ ስለ ዝርአዮ አብ ሓሶትን
ክፍአትን እናነበረ ዝተዓወተ ይመስሎ።
አብ ሓዲስ ዓመት ክትአቱ እንከሎኻ እምብአር አብ ውሽጢ ልብኻ ምእታው የድሊ። ንአምላኽ
ክትረክብ ከምኡ ክትዕወት ዘኽእለካ እንኮ መገዲ ንሱ እዩ። ንሰግር አሎና ጌጋና ኃጢአትና ክፍአትና
ንድሕሪት ሓዲግና ንሓዲስ ዓመትና ምስ አምላኽ ንጀምሮ። አምላኽ ክትዕወቱ ንነገራትኩም አብቲ
ዓሚቕ ፍቕረይ ደርብይዎ ይብለና አሎ። ከም ጴጥሮስ በረኸት እምላኽ ብምልኡ ክንለብስ ንአምላኽና
ንስማዕ ሽዑ ንዝሓለፈ ምሕረት ንዝመጽእ ከአ በረኸት አምላኽ ክወርደና እዩ።
ኢየሱስ መድኃኒና ምድራዊ ሕይወቱን አገልግሎቱን ካብ ማርያምን ምስአን እዩ ጀሚርዎ። አብ ኩሉ
ምስኡ ነራ። አብ መጨረሻ አብ መስቀል ክመውት እንከሎ ምስኡ ደው ኢላ ነራ። ማርያም ብዘይ ወዳ
ዝነበረቶ ሕይወት አይነበራን በዚ ኸአ ቀዳመይቲ ሓዋርያ ወዳ ንብላ። አብዚ ሓዲስ ዓመት አብ
እንጅምረሉ እምብአር ዓመትና ምስ ማርያም ንጀምሮ። ንሳ እዚአ አደኹም ረዳኢትኩም መራሒትኩም
ዑቕባኹም ኢሉ ባዕሉ ዝሃበና ፍልይቲ አደ እያ። ንሳ እውን ዓመትኩም ሰላም ፍቕሪ ዝመልኦ
ክኾነልኩም ንሱ ወደይ ዝበለኩም ግበሩ ትብለና አላ። ፍቁራት መፍቅርቲ አምላኽ ዘመና ክቕየር ሰላም
ምሕረት አብ ኩሉ ክወርድ ብምሉእ ልብና አብ ኢየሱስን ማርያምን ንመለስ ነዚ ኸአ የብቅዓና።
ርሑስ ሓዲሽ ዓመትን ቅዱስ ዮሓንስን ይግበረልና።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

