ንእትሰብኮ መጀመርያ ንስኻ ግበሮ።
ይሰብኩ ግን ንርእሶም አይገብርዎን
ንባብ፡ ኢሳ 1፡10-20፥ መዝ. 50፡8-23፥ ማቴ 23፡ 1-12።
አብ ባህሪ ደቂ ሰብ ክንርኢ ከሎና ንኻልኦት ዝበልናዮም ክገብሩ ንደሊ ንርእስና አይንገብሮን። አብ
ስብከት ካህናት ንህዝቢ ኽገብርዎ ዝግብኦም ንነግር ግን ነቲ እንነግሮ ዳርጋ አይንገብሮን በዚ ኸአ
ንስብከትና ዝሰምዑ ውሑዳት እዮም ዳርጋ ንርእሶም ዘይገብርዎ ስለምንታይ ንአና ግበርዎ ይብሉና
እናበሉ ብዛዕባና ይዛረቡ፥ እዚ አብ ዓለም አብዚ እዋን ወሲባዊ ዓመጽ ዝኸፍአ ውድቀት አብ ታሪኽ ቤተ
ክርስትያን እዩ፥ በዚ ኸአ ብዙሓት ተዓንቂፎም እምነቶም ዘጥፍኡ አለዉ እዚ መርሒነት ቤተ ክርስትያን
ዝውቀሰሉ አብ ንስሓ ክንአትወሉ ዘሎና እዩ። አብ ርክብ ስድራ እንተ ረአና ወለዲ ደቆም ክገብርዎ
ዘለዎም ይነግሩ ግን ንርእሶም አይገብርዎን። ንአብነት ቤተ ክርስትያን ኪዱ፥ ተናዘዙ፥ምሓሩ፥ተዓረቑ…
ይብልዎም አብ ግብሪ ግን ብዙሓት አየርእይዎን እዚ እዩ ንሕብረተሰብ ጸገም ከይንዎ ዘሎ። አብ ናይ
መንግስቲ ነገር እውን ዝገደደ እዩ። ዝብሃልን ዝግበርን ብዙሕ ጊዜ አይሳነን። ዘሎናዮ እዋን ጾምን
ንባባትናን ነዚ ክነስተንትን ይሕግዙና።
ዘሎናዮ ዘመን ዘረባ ዝበዝሖ ንኻልኦት ክትሰብኽ ምውዓል ዝርአየሉ ዘመን ኢና ዘሎና። ኩሉ መራኸቢ
ብዙሓን ክሰብኽ ክነግር ይውዕል ነቲ ዝብልዎ ዝገብሩ ግን ብአጻብዕ ይቝጸሩ። ንአብነት ሰላም ፍቕሪ
ክግበር ይንገር አብ ግብሪ ግን ዝገብር ስለ ዝተሳእነ አብ ዕግርግርን ጸበባን ንነብር አሎና። ኢስያስ ነብይ
ነዚ ከመልክት ኢሉ “እዚ ህዝቢ እዚ ብአፉ የምልኸኒ ብኸናፍሩ የኽብረኒ ልቡ ግና ኻባይ ርሑቕ እዩ፥
ንአይ ከአ በቲ ዝተማህርዎ ባህሊ ሰብ ገሮም እዮም ዜኽብሩኒ” (ኢሳ 29፡13። ማቴ 15፡8) ይብል።
ግብሪ ዘይተሓወሶ ኩሉ ናይ ኮንቱ ኮንቱ እዩ።
ማቴዎስ ወንጌላዊ ከም ኢየሱስ ነቶም ብግዚኡ ንዝነበሩ መራሕቲ ሃይማኖት ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን ከም
ዘጥቅዕ ገሩ የቕርበልና። እንተ ኾነ ነቶም አባላት ቤተ ክርስትያን ብፍላይ ንመራሕቲ እውን የስምዕ እዩ።
አንጻር እቶም ፈሪሳውያን ክልተ ወቐሳ እዩ ዘቕርብ።
• ነቲ ዝሰብክዎ ንባዕላቶም አብ ግብሪ አየውዕልዎን እዮም።
• ኵሉ ግብሮም ሰብ ምእንቲ ኺርእዮም ይገብሩ።
ፈሪሳውያን ንፉዓት መማህራን እዮም ነሮም ግን ሕማቓት መስከርቲ እውን እዮም። በዚ እዩ ጎይታ
ነርድእቱ “ንሳቶም ዚብሉኹምን ኵሉ ግበሩን ሓልዉን ግናኸ ይብሉ ደአምበር አይገብሩን እዮም እሞ
ዝገብርዎ አይትግበሩ ዝበሎም” (ማቴ 23፡3)።
እዚ ነቲ ሓደ ዲቁና ዝቕበል አብ መ ድቁንኡ ብአቡን ዝብሃሎ የዘኻኽር “አበሳሪኡ ንዝኾንካ መጽሓፍ
ወንጌል ተቐበል፥ ነቲ እተንብቦ እመን፥ ነቲ እትአምኖ ስበኽ፥ ነቲ እትምህሮ ባዕልኻ አተግብሮ” እናበሉ
ወንጌል ይህብዎ። እዚ ንካህናት ንአቡናት ንኹሎም ሰብ ውፉይ ሕይወት ዝብሃል እዩ። ግዳማዊ ልብስን
መልክዕን ነቲ ውሽጣዊ ሓሳብናን ግብርናን ንበይኑ ክምስክር አይክእልን እዩ። ብርግጽ ነቲ እትሰብኮ
ክትነብሮ ክተተግብሮ ቀሊል አይኮነን ግን ንኢየሱስ ሒዝካ ዘይክአል የለን። አምላኽ እንኽእሎ እምበር
ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ክንገብር አይጽበየናን እዩ። አብ ወንጌል ማቴ 25፡14-30 ዘሎ ብዛዕባ እቲ ንመገሻ

ዝነቐለ ሃብታም ሰብአይ ነቶም ሰረሓተኛታቱ ዝዓቕሞም ክነግዱ ከከም ዓቕሞም ምእክልት ዝሃበ እዩ፥
ንሓደ 10 ንሓደ ሓሚሽተ ንሓደ ኸአ ሓንቲ ሂብዎም ዝኸደ እሞ ከከም ዓቕሞም ከፍርዩ ዝተጸበዮም
እዩ። ንነፍሲ ወከፎም ዝክአሎም ከፍርዩ እምበር ንብዓል 5 ከምቲ ብዓል ዓሰርተ ወይ እውን ንብዓል
ሓደ ከምቲ ብዓል ሓምሽተ አይተጸበዮምን። ልክዕ ከምኡ እዩ ንአና እውን ነቲ ዝሃበና ዓቕምን ህያባትን
ብዓቕምና ክነፍሪ ከምኡ ነቲ እንገብሮ ከምቲ ክንገብሮ እንኽእል ክንገብር እዩ ዝደልየና። ነታ ዝሃበና
ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ገርና አብ ግብሪ ክነፍሪ ክንምስክር ይደልየና።
እግዚአብሔር ንልኡኻቱ ካህናት ወይ ሰበኽቲ ናይ ቃል ሰበኽቲ ጥራሕ ክኾኑ አይደልዮምን እዩ።
ተግበርቲ ቃላት ክኾኑ ይግባእ ከምቲ ቅዱስ ያዕቆብ ዝብሎ እዩ።
መልእኽቲ ያዕቆብ ናብ ኩሎም
ክርስትያን ዝተጻሕፈት እያ ስለዚ ከምዚ ይብል “ደቀይ ሰማዕቲ ጥራሕ አይትኹኑ ተግበርቲ ቃላት እውን
ኩኑ” ይብለና። ቅ. ጳውሎስ ፮ይ አብ Evangelii Nuntiandi እትብሃል ዓዋዲት መልእኽቶም
“መማህራን ጥራሕ አይትኹኑ መስከርቲ ኩኑ” ይብሉ። ቅ. ፍራንቸስኮስ ኩሉ ጊዜ ስበኽ ገለ እዋን
ቃላት ሓውስ ይብል።
እዚ ትምህርቲ ብዙሕ ጊዜ አብቲ ኢየሱስ ዝገብሮ ዝነበረ ተራእዩ። ክርስቶስ ብዛዕባ ናይ ገዛእ ርእሱ
መስዋዕታዊ ፍቕሪ ጥራሕ አይ ኮነን ሰቢኹ፥ ንመስዋዕታዊ ፍቕሪ አብ ገዛእ ርእሱ ወሲዱ ክዝረብ
ብዘይክአል ስቓይ አብ ሕማማቱን ሞቱ ምእንቲ ድሕነትና ገሊጹ። ነቲ ዝሰበኾ ንጸላእትኹም አፍቅሩ
ዝበሎ አብ ግብሪ አርእይዎ፥ አብ መስቀል ክመውት እንከሎ ቅድሚ ሞቱ ነቶም ዝሰቐልዎ ሞቱ ክርእዩ
አብኡ ደው ኢሎም ንዝነበሩ ዓው ኢሉ ምሕረት ከም ዝለመነሎምን ዝምሓሮምን አብ ግብሪ አርእዩ።
እንሰብኮ አብ ሕይወትና ሰባት ክርእይዎ እንተ ኸአሉ ብሓቂ ንምስክር አሎና ማለት እዩ። እሞ አነ
ሰባኽይን መስካራይንድየ ኢልና አብዚ ቅዱስ ጾም ንርእስና ንሕተት።
ጉዕዞ ጾም ፵ ጉዕዞ ንእምነት አብ ግብሪ ክተውዕሎ ኢልካ ብግብሪ እትጽዕረሉ ፍሉይ እዋን እዩ።
ምአምላኽ ምሉእ ሓድነት ክህልወና ሕይወትና ብምልኡ ናቱ ክንከውን ሓሳብና ግብርና አካይዳና
ብምልኡ መንፈስ አምላኽ ዝዓዘዞ ክኸውን ይግባእ። ጾም ተግባራዊ ክኸውን እንከሎ ሰላም ፍቕሪ ምህረት
እዩ ዝወርድ ስለዚ ሎሚ ሕይወትናን ዓለምናን ክቕየር ንእምነትና ንንበሮ። ቀለዓለም ዝበዝሖ ክርስትና
ንዓለም ይቐትላ አሎ።
ጾም ብርግጽ ዓቢ ዕድል ንቤተ ክርስትያን ኲኖ ከንፈራዊ አገልግሎት ክንከይድ እዩ። ቅ. ዮሓንስ
መጥምቕ ንስሓኹም አርእዩ ንሕድገት ኃጢአት ዝበቅዕ ሕይወት ይሃልኹም ይብል። ንስሓና ብአፍ
ብኸናፍርና ጥራሕ ክንገልጾ የብልናን፥ ብቃላት ቃላት ቃላት ጥራሕ ዘይኮነ ጭቡጥ ብዝኾነ አካላዊ ዝርአ
ናይ ንስሓ ስራሕ፥ ጸሎት፥ ጾም፥ ምጽዋት፥ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ገርና ክንገልጾ አሎና።
ቃላትን ትምህርትን አድለይቲ እዮም። ቃላትናን ትምህርትናን ምስቶም ናይ ክርስቶስን ምስ ናይ
ሓዋርያዊ እምነት ኩሉ ብቐጻሊ ዝኸዱ ክኾኑ ይግባእ። ቅ. ጳውሎስ ፮ይ ሓሳቦም ከጠቓልሉ ከለዉ “ቤተ
ክርስትያን ንዓለም እትሰብኮ በቲ እተርእዮ መሪሕነት አብ ውሽጣ ብዝርአ አካይዳን እዩ፥ እዚ ኸአ በቲ
ሕያው ምስክርነትት እምነት አብ ኢየሱስ ዘለዋ፥ ናይ ድኽነት ምስክርነትን ካብ ሃብቲ ዓለም
ብምርሓቅን፥ ካብ ናይ እዚ ዓለም ሓይልታት ነጻ ምዃንን ብሓጺሩ ናይ ቅድስና ምስክርነት ገራ እያ”
ይብሉ።
አብ ዝተነበ ወንጌል ማቴዎስ ብሓቂ ክንርእዮ ከሎና ኢየሱስ ዝሃቦ መጠንቀቕታ ንኹሎም መራሕትን
ንነፍሲ ወከፍናን እዩ። ብፍሉይ ግን ነቶም ፈሪስውያን እዩ ዘጥቅዕ ነሩ እንተ ኾነ ቃላቱ ንኹሎም አብ
ሕብረተሰብ ብሓላፍነት ንዝሰርሑ ከመልክት ይክአል። ብፍሉይ አከየቲ ስራሕ፥ ሓካይም፥ ጠበቓታት፥

አቡናት፥ ካህናት፥ ሲቪላውያን አገልገልቲ፥ ወለዲ አብዚ ክጠቓለሉ ይክአል። ብሓላፍነት ካብ ዝንአሰ
ክሳብ ዝዓበየ ብሓላፍነት ዝሰርሑ ንሓላፍነቶም ዘይመልክዑ ከየልብስዎ ምጥንቃቕ የድልዮም።
ኩሎም አብ ሓላፍነት ዝርከቡ ሓቀኛ ሓላፍነት ክሳብ ዘለዎም ክስምዑ ክንእዘዞም ይግባእ፥ ሓካይም
ንሕክምና ብዝርኢ፥ ጠበቓታት ንሕጋዊ ነገራት ብዝርኢ፥ ካህናት ንመንፈሳውነት ብዝርኢ ወለዲ
ንስድራቤ ብዝርኢ ክስምዑ ይግባእ። ግን ንሓላፍነቶም ሓዲጎም አብ ምልክን ርእሰ ክብርን ከተኩሩ
ከለዉ ብልሽWና ስልጣንን ሓላፍነትን ስለ ዘዘውትሩ ክምለሱ ክቕይሩ ይግብኦም። ነዚ እዩ ኢየሱስ
ዝነግር።
ፈሪሳውያን አብ ቅድሚ ሰባት ክርአዩ ነውሕ ቀሚሽ ዘንጸባርቕ ካባ ነውሕ እጅገ ዘለዎ ይገብሩ ነሮም።
እዚ ኹሉ ንሶም መን ምዃኖም ክፍለጡ ንማለት እዩ። አብ ቀምሾም ጥቕስታት ሕጊ ሙሴ ይጠልፉ እዚ
ኸአ ሰባት ንትእዛዛት ከኽብሩ ከዘኻኽሩ ምእንቲ እዩ። እዚ ኹሉ ንሶም ዝልዓለ ሓላፍነት ከምዘለዎም
ንምምልካት እዩ። አብ ዘመና እውን እዚ አብ ብዙሕ ክንርእዮ ንኽእል ኢና። ንዘለካ ስልጣንን ሓላፍነትን
ተጠቒምካ ንጥቕሚ ርእስኻ ንክብሪን ዝናን ርእስኻ ገርካ አብ ክንዲ እተገልግል አብ ዘገልግሉኻ
ብምቕያር ንሰባት አብ ዘየቕስንን ዘየሕጉስን ሕይወት ከም ዝነብሩ አብ መንባር የብጽሕ።
ኢየሱስ ገሊጹ ከምዝብለና ዝብልዎ ግበሩ ዝገብርዎ ግን አይትግበሩ ይብል። አብ ምስላ ሃገርና እውን
“ቀሺ ዝበሎ ግበር፥ ቀሺ ዝገብሮ ግን አይትግበር” ይብል። ከቢድ ዘረባ እዩ። ሓደ ካህን ኮይኑ ካብ
ክህነታዊ ሓላፍነቱ ወጻኢ ኽገብር እንከሎ ካብኡ ዝኸፍእ የለን። ከም ሰባት መጠን ካህናት አብ ሓላፍነት
ዘለዉ ብዙሕ ክጋገዩ ይክአል እዩ እንተ ኮነ ንገግኦም ምግናን ከአ ካልእ ርእሱ ዝኽአለ ናይ ዘመና ሕማቕ
ነገር እዩ። ብዙሓት አለዉ አንጻር ካህናት እንተ ዘይተዛረቡ ወይ እንተ ዘይሓመዩ ደስ ዘይብሎም።
መብዝሕትኡ ብግላዊ ጽልኢ ወይ ካልእ ዓላማ ዘለዎ እዩ። ነዚ ፈሊጥና ካህናት አብ ዝተዋህቦም ተልእኮ
ከድህቡን ክነብርዎን ምእመናን ከአ ብሓቅን ቅንዕናን ንቃል ወንጌል ክሰምዑ ይግባእ። ዓስብና ካብ
አምላኽ እምበር ካብ ሰብ ከምዘይኮነ አለሊና ንሰማያዊ አቦና ክንርኢ አሎና።
ማቴዎስ ቀፊሉ አብ ትምህርቲ ኢየሱስ ስልጣን እንታይ ከምዝኾነ ይገልጸልና። ስልጣን ወይ ሓላፍነት
ንአገልግሎት እምበር ንሰባት ክትመልኽ ወይ ንክብሪ አይ ኮነን ዝውሃብ። ሓቀኛ ስልጣን ናይ አገልግሎት
ቅርጺ እዩ። ክንቆጻጸር ወይ ክንመልኽ ወይውን ፍሉይ ግኑዖት ክትረክብ ዝውሃብ አይ ኮነን። ኢየሱስ
ነቶም ብዘለዎም ናይ ስልጣን መጸውዒ አይግደስን እዩ። እዚ ቅ. ማቴዎስ ዝነግረና ዘሎ ወቐሳ ንመራሕቲ
ቤተ ክርስትያን በቲ ግዚኡ ንዝነበሩ እውን የመልክት እዩ።
ከምቲ ኢየሱስ ዝብሎ ኩልና አሕዋት ኢና። ከምቲ አብ ካልእ ክፍሊ ወንጌል ዝብሎ እቲ ዝዓበየ
ኻባኹም እቲ ነቶም አብ ከባቢኡ ዘለዉ ጽጉማት ዘገልግል እምበር ብኻልኦት ቆላሕታ ምእንቲ ክረክብ
ኢሉ ዝገብር አይኮነን። ይብለና።
እቲ ርእሱ ዜልዕል ኪሓስር እዩ፥ ርእሱ ዘትሕት ከአ ልዕል ክብል እዩ፥ እሞ እቲ ካባኹም ዝዓበየ
አገልጋሊኹ ም ይኹን። ናይ እዚ እቲ ዝበለጸ አብነት ኢየሱስ ባዕሉ እዩ። ቅ. ጳውሎስ አብ ፊልጵ 2፡7-9
“እንተኾነ ሰብ ብምዃን መልክዕ ባርያ ብምውሳድ ብገዛእ ፍቓዱ ንርእሱ ድኻ ገበረ፥ ንርእሱ ትሕት
ብምባል ክሳብ ሞት አረ እኳ ደአ ክሳብ አብ መስቀል ሙማት ተአዘዘ ስለዚ እውን አምላኽ ልዕሊ ዅሉ
ልዕል አበሎ ልዕሊ ዅሉ ስም ዝኾነ ከአ ሃቦ” እናበለ ናይ ኢየሱስ ተአዝዞን ትሕትናን ክብርን ይነግር።
ልዕልና ርእሱ ዘይደሊ ሰብ አብ አገልግሎት ክወፍር አየጸግሞን እዩ፥ ሰብ ዝጽገም ንርእሱ ልእሊ ካልኦት
አልዒሉ ክርኢ እንከሎን ክግልገል እምበር ከገልግል አይደልን ነዚ አብ ግብሪ ከውዕል አብ ዘይተደለ

ዓመጽ ይአቱ። አብ ጊዜ ጾም አነ ንዝብል ስምዒትን ድለትን ክነጥፍእዩ እዩ ድላይ አምላኽ። ትሕትና
መለለይና ገርና ነቶም ክነገልግሎም ዝተዋህብቡና ከምቲ አምላኽ ዝደልዮ ገርና ኽነገልግል።
አብዚ ቅዱስ ዘመነ ጾም ፵ እምብአር መጀመርያ ንትምህርተ ወንጌል ንገዛእ ርእስና ክንሰብኮ እቲ
እንደብኮ ኸአ አብ ግብሪ ክንገብሮ ክንጽዕር አሎና። መገዲ ቅድስና ክንለብስ ትሕትና ገርና ነቲ ተዋሂቡና
ዘሎ ሓላፍነትን ተልእኮን ከም ግቡእ ክንመርሕን ክንፍፍምን ሓግዘና ንበሎ።
አምላኽ ካብ ግብዝና መንፈስ አውጺኡ ሓቀኛ እምነት እንለብስ ይግበረና።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

