
ሰንበት ዘመፃጕዕ ጾም ፵ 

(18 የካቲት 2008 ዓ.ም.) (3/27/16) 

እንተ ዘይተነሳሕኩም ኵላትኩም ከምኦም ኽትጠፍኡ ኢዅም! 
መዝሙር፡ አምላኩሰ ለአዳም . . . . ። 

ንባባት፡ 1ቆሮ 10፡1-12፥ ያዕ 4፡1-11፥ ግ.ሓ. 24፡1-21፥ ሉቃስ 13፡1-9 

ስብከት፡እግዚአብሔር ይረድኦ ውስተ ዓራተ ሕማሙ፥ወይመይጥ ሎቱ ኵሎ 
ምስካቢሁ እምደዌሁ፤አንሰ እቤ እግዚኦ ተሣሃለኒ፥“ሓሚሙ ምስ ደቀሰ 
እግዚአብሔር ይድግፎ፥ ካብ ሕማሙ ድማ የሕውዮ። አነኸአ ኦ ጎይታይ 
በዲለካ እየ እሞ ምሓረኒ ካብ ሕማመይ ከአ አሕውየኒ” መዝ. 41፡3~4። 

መዝሙር: “ንአዳም አምላኹ ሰንበት ንዕረፍቲ ሰርዐ አይሁድ ንኢየሱስ ብናይ 
መን ስልጣን ኢኻ እዚ እትገብር ዘሎኻ በልዎ፥ ንሱ ኸአ አነ እገብር አሎኹ 
ንስኹም ከአ ብግብረይ እመኑ፥ አነ ጎይታ ሰንበት እየ፥ ንምሕረት ከአ አብአ 
እየ ንአይ አብ ምድሪ ሓጢአት ክሓድግ ተፈቒዱለይ እዩ። ናጽነት ክሰብኽ 
ንዕዉራት አዒንቶም ከብርሃሎም ከአ አቦይ ልኢኹኒ እዩ፟“ ዝብል እዩ። 

ሰንበት ዘመጻጕእ ኃጢአትና ክንሳሕ አብ አምላኽ ክንቀርብ እሞ ፍቕሪ አምላኽ አስተማቒርና 
አፍረይቲ ክንከውን ዘዘኻኽር ሰንበት እዩ። ሓደ ካብ መለልዪ ዘመና ኃጢአትን ዘይኃጢአትን 
ከም ሓደ ገርካ ምርአይ። ሰባት ከይተነስሑ አብ መንበረ ኑዛዜ ከይቀረቡ ዓመታት ይቆጽሩ 
ዝገደደ ኸአ ምስ ኃጢአቶም ከለዉ ሥጋኡ ወደሙ ይቕበሉ። ቅ. ጳውሎስ ብዛዕባዚ ከስተምህር 
እንከሎ “ከይተገብኦ እንጌራ ጎይታ ዝበልዕ ወይስ ጽዋእ ጎይታ ዚሰቲ አብ ናይ ጎይታ ሥጋን 
ደምን እዩ ዚዕግብ፥ እምብአር ሰብ ካብዚ እንጌራ እዚ ቕድሚ ምብልዑን ካብዚ ጽዋዕዚ ቅድሚ 
ምስታዩን ርእሱ ይመርምር፥ ከመይ ሥጋ ጎይታ ምዃኑ ፈልዩ ኸይፈለጠ ዚበልዕን ዚሰትን አብ 
ገዛእ ርእሱ ፍርዲ እዩ ዜምጽእ” (1ቆሮ 11፡27-29) እናበለ አፍልጦናን ምስንዳውናን ክሳብ 
ክንደየና ከም ዝግባእ ይነግረና። አብ አኮቴተ ቍርባን ዘእግዚእትነ ማርያም “መዓዛ ቅዳሴ” ነዚ 
ክገልጽ እንከሎ “ዘሕርቕን ዝተቐየመ እንተሎ አይቕረብ፥ ርእሱ ዘርከሰ ነፍሱ ዘየንጽሐ ሰብ 
እንተሎ ይከልከል፥ ሕማቕ ዝሓስብ ትእቢት ዝዛረብ እንተሎ ይትአለ” እናበለ ብኸመይ ዝበለ 
መንፈስ አብ መአዲ ቅ. ቍርባን ክንቀርብ ከም ዘሎና ይነግረና።  

ማእከል አስተንትኖና ነዚ ናይ ሎሚ ሰንበት እምብአር ንስሓ እዩ። አብ ዘመነ ጾም ሓደ ካብቲ 
ቀንዲ እንገብሮ ብኃጢአትና ተአሚና አብ መንበረ ንስሓ ቀሪብና ክንእመን እሞ “ብእከየ ወበ 
ዓቢይ እከየ” እናበልና ክነጽሕ። ቤተ ክርስትያን ሎሚ እውን አብ ጉዕዞ ጾምና ብቕንዕናን 
ቅድስና ክንጉዓዝ ካብ ኃጢአትና ክነጽሕ ትሓተና አላ፥ ዕድል ትኸፍተልና አላ። ሎሚ ክርስቶስ 
ካብቲ ጸቒጡ ብርሃን ከዊሉ አብ ጸልማት ከም እንነብር ገሩና ዘሎ ክፍአትና ወጺእና ብርሃን 
መድኃኒና ክንውልዕ እሞ ደቂ ብርሃን ምዃና ክንምስክር ተደልዩ አሎ። ነቲ ተነስሑ ዝብል ዘሎ 
አምላኽ ክንሰምዕ ልብና ቀልብና አብኡ ንግበር።  



አምላኽ ሰብ አብኡ ክምለስ ብኃጢአት ክንሳዕ ምስ ጸውዐ እዩ ነዚ ዝገልጽ አብ ራእይ ከምዚ 
ዝብል ንረክብ “እንሆ አብ አፍደገ ደው ኢለ ማዕጾ ዃሕኳሕ አብል አሎኹ፥ ሓደ እኳ ድምፀይ 
ሰሚኡስ ማዕጾ እንተ ኸፈተለይ፥ ናብኡ ኽአቱ ምስኡ አብ መአዲ ኽቅመጥ እየ። ንሱውን ምሳይ 
ኪቕመጥ እዩ” (ራእ 3፡20) ይበለና።  

አብ ገለ እዋናት ብኃጢአትካ ምንሳሕ ከም ዘይጠቅም ግዚኡ ዝሓለፎ ፋሽን ገርና ንርእዮ ኢና። 
እንተ ኾነ አብ ድሕነትና ቀንዲ ነገር እዩ። ጸጋ አምላኽ አባና ዝወርድ ብንስሓ ኃጢአትና ጥራሕ 
እዩ። ንስሓ ክንብል ከሎና ነቲ ዝገበርና ክፉእ ነገር ተጋግየ አቢሰ ኢልና ክንእመን እሞ እቕረታ 
ሓቲትና ካልአይ ጊዜ አብኡ ከይንምለስ ጽኑዕ ቁርጽ ፍቓድ ምግባር ማለት እዩ። ፍጹም ንስሓ 
ምሕረት ኃጢአትን ፍቕሪ አምላኽ የውርደልና ከምኡ ሓዲስ ሕይወት ከም እንለብስ ገሩ ሰላም 
ቅሳነት የውርደልና።  

ስለምንታይ እዩ ሰብ ከይተንስሓ ዝነብር ወይ ክንሳሕ ክእምን ዘይደሊ? እቲ ምኽንያት ብዙሕ 
እዩ። ገለ እዋን ዘይምፍላጥ አምላኽ ምሓሪ እዩ ዓቕመይ ድኻመይ ይፈልጦ እዩ ክነግሮ 
አየድልዮን ዝብሉ አለዉ። ንአምላኽ ብቐጥታ ዘይረክብ እንታይ ካህን አድለየኒ? ዘይ ደጊመ 
አብኡ ክምለስ እየ ስለዚ ደጋጊምካ አብ ሓደ ዓይነት ኃጢአት ምውራድ አድኪሙኒ እናተባህለ 
ምንዛዝ ምንስሓ ይሓድግዎ። ገለ ኸአ ትዕቢት አጥቂዕዎም ነዚ ኃጢአተይ ከመይ ኢለ ንካህን 
ክነግሮ ይፈልጡኒ እንድዮም ካብ ነዚ ምንዛዝ ሱቕ ዘይብል ኢልና ከይተናዘዝና ንነብር እዚ ኸአ 
ምስ አምላኽ ዘሎ ርክብ ቀቲሉ ብዘይ ጸጋ አምላኽ የንብረና። ቅ. ያዕቆብ “ምእንቲ ክትሓውዩ 
ንሓድሕድኩም ኃጢአትኩም ተናዘዙ” (ያዕ 5፡16) ይብል። ማቴ 5፡23-24 ዘሎ እንተ አንበብና 
ኸአ ክንምሓር እንተ ደሊና ምስ ሓውና/ሓፍትና ዘሎ ርክብ መጀመርያ ክነዓሪ ከምዝግባእ 
ይነግረና። “መባእና አብ ደገ ሓዲግና ምስ ሓውናን/ሓፍትናን ክንዕረቕ እዩ ዝደልየና” ድሕሪኡ 
አብ አምላኽ ንቐርቡ። ካብ እንርእዮ ሓውና ፈሪህና ወይ ሓፊርና ነቲ ብዓይንና ዘይንርእዮ 
አምላኽ ክነታልል አይንፈትን። ስለዚ ደፊርና ብኃጢአትና ተአሚና ክንናዘዝ ይግብአና ሽዑ 
ምሉእ ምሕረት ንቕበል።  

አብ ኃጢአት ዝነብር ሰብ ቅሱን አይ ኮነን አብ ሰንፈላል እዩ ዝነብር፥ ቅሱን ስለ ዘይኮነ ንርእሱን 
ንካልኦትን ከፍቅር አይክእልን እዩ፥ ልኡኽ ድያብሎስ ኮይኑ ንዅሉ ክህውኽ እዩ ዝደሊ። አብ 
ዓቢ ኃጢአት ዝነብር ሰብ ጨካን ንክፍአትን ዓመጽን ድሕር ዘይብል እዩ ምኽንያቱ አብ መንፈሱ 
ገዚእዎ ዘሎ መንፈስ ድያቦልስ ስለ ዝኾነ። አብ ከምዚ ዓይነት ሕይወት ዝነብር ነጻነቱ ዝተገፈ 
ንሓቅን ርትዕን ሓዲጉ ንሓሶት ንዓመጽ ከም ቀንዲ መጋበሪ ገሩ ንሰባት ክጉድእ ይነብር። ሰይጣን 
ዝተዓወተሉ ሕልና አብኡ ጽቡቅ ክንጽበ የብልና ምኽንያቱ ወሪስዎ/ዋ ዘሎ “አቡሃ ለሓሰት” ስለ 
ዝኾነ”። ናይ ሎሚ ቃል ከካብ ሸፊትናዮ ዘሎና ክንወጽእ እሞ ጎደና ሓርነት ክንምርሽ ከም ዘሎና 
ዘዘኻኽር እዩ።  

አብ ኦሪት ዘፅአት 3፡ 1-15 ዘሎ እንተ አንበብና እግዚአብሔር ንሙሴ ንህዝቡ ካብ ባርነት 
ከውጽኦም ልኡኹ ኮይኑ ክነግሮም ከም ዝጸውዖ ነንብብ። ግፍዒ ህዝበይ እርእዮ አሎኹ 
አውያቶም አባይ በጺሑ አሎ ስለዚ ተለአኸኒ ካብቲ ሕሱም ባርነት ክወጽኡ ኢናበለ ክሰዶ 
ንርኢ። ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና አምላኽ አብዚ ጾም ፵ ልኡኹ ይሰደልና አሎ ካብቲ ባራዩ 
ክፍአትና ገሩና ዘሎ ሓራ ክንወጽእ። ብቤተ ክርስትያኑ ገሩ ምስጢረ ንስሓ ሰሪዑልና ተንስሑ 
እናበለ ልኡኻቱ ገሩ ይልምነና አሎ።  

አብ ቀዳመይቲ ንባብና ቅ. ጳውሎስ ሳዕበን ናይ እቲ ኵሉ ብድላይና አንጻር አምላኽ እንገብሮ 
የዘኻኽረና። እስራኤላውያን ንአምላኽ ከሓጉስዎ ስለ ዘይ ከአሉ አብ በረኻ ሲና ከምዝተረፉ ማለት 
አንጻር አምላኽ ኃጢአት ስለ ዝገበሩ ተቐጺዖም እናበለ ንነፍሲ ወከፍና መጠንቀቕታ ይህበና 



“እዚ ዅሉ መለበሚ ክኸውን እዩ ዝበጽሖም፥ ንአና እቲ መወዳእታ ዘመናት ንዘርከብናውን 
ንተግሣጽ ኪኾነና እዩ ዝተጻሕፈ” (1ቆሮ 10፡11) ይብለና። አብ ሰብ ሮማ ዝጸሓፎ ትኽ አቢሉ 
ይዛረቦ “ዓስቢ ኃጢአት ሞት እዩ፥ ውህበት ጸጋ አምላኽ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታን ናይ 
ዘለዓለም ሕይወት እዩ” (ሮሜ 6፡23) ይብለና።  

አብ ናይ ሎሚ ወንጌል ኢየሱስ ብዛዕባ ንስሓ ክዛረብ እንከሎ ብቐጥታ አነጺሩ እዩ ዝዛረብ። 
“እንተ ዘይተነስሕኵም ክትጠፍኡ ኢኹም” ምናልባት ንገለ ሰባት ከምዚ ዝአመሰለ ተሪር ዘርባ 
ካብቲ ፈቃርን መሓርን ክርስቶስ ክወጽእ አይ ክእልን እዩ ዝብሉ ክህልዉ ይክአል። እቲ ሓቂ ግን 
ክርስቶስ ነዘን ቃላት ክብል እንከሎ ፍቕሩን ምሕረቱን አይጎድልን እዩ። ነዚ ክብል እንከሎ 
ብዝያዳ ነቲ ንሕና ክንርእዮን ክንርድኦን ዘይንኽእል ከም ዝግደስን ዝሓልን እዩ ዝገልጽ። ንሱ 
ካብ ኃጢአትን ሳዕበናቱን ክንጥንቀቅ እሞ ዝተነስሐን ጽቡቕ ሕይወትን ክነብር እዩ ዝደሊ።  

ሓደ ካብቲ ጽቡቕ ነገር አብዚ ናይ ሎሚ ሰንበት ካብ ዝሓለፈ ሕይወት ወለድናን ካብ ናይ ገዛእ 
ርእስና ጉድለታት ተማሂርና እናተነሳሕና አብ አምላኽ ክንምለስ ንሕተት አሎና። ካልአይ ዕድል 
“ነቲ መሓርን ርሕሩሕን ፈቃርን አምላኽ” ክንልምን ይውሃበና አሎ፥ ኢየሱስ ተቢዕና ቆራጽ 
ውሳኔ ክንወስድ እሞ ሕይወትና ለዊጥና ብቕኑዕ መገዲ ክንጉዓዝ ይሓተና አሎ። እዚ ጸዋዕታ 
ንንስሓ እዩ፥ ንአምላኽን ንከማና ዝበለ ሰብ ዝበደልናዮ እቕረታ ክንሓትት፥ ነቲ ክፉእ አብ ልዕሊ 
ጽቡቅ ዝመረጽናዮ እንዝክረሉ፥ ነቲ አብ አምላኽ ዘሎና እምነት ተስፋ ዝቖረጽናሉን ጉድለት 
ዘርአናሉን ዘኪርና ምሓረና ተዓረቐና እንብለሉ እዋን እዩ።  

ዕጉስ ርሕሩሕን ፈቃርን አምላኽ እንቋዕ ብድሓን መጻኹም ክብለና ኩሉ ጊዜ አፍደገ ምሕረቱ 
ምስ ከፈተልና እዩ። አብዚ ቅዱስ እዋን ጾም ከምዚ ይብለና “እዞም ብስመይ ዝተሰምዩ ህዝበይ 
ከአ ትሕት እንተ በሉ፥ እንተ ለመኑ፥ ገጸይውን እንተ ደለዩ፥ ካብ ክፉእ መገዶም ድማ እንተ 
ተመልሱ፥ ሽዑ አነ ኻብ ሰማይ ክሰምዕ እየ፥ ኃጢአቶም ከአ ይቕረ ኽብለሎም ምድሮምውን 
ክፍውሰሎም እየ” (2ዜና መዋዕል 7፡14)። ዝተነስሐ ሕይወት ምሕረት፥ ርሕራሐ፥ ሕድገትን 
ድሕነትን ይስሕብ። አብ ሕይወት ተነሳሒ ተሓድሶን ተስፋን ሂቡ ንዝበለጸ መጻእን ሕውየትን 
ይመርሕ። ስለዚ ብሓቂ ብኃጢአትና እንተ ተነሳሕና አምላኽ ኃጢአትና ጥራሕ አይ ኮነን 
ዝሓድገልና የንጽሓና እውን።  

አብ መወዳእታ ርሕራሐ ክንብል እንከሎና ምስኡ ምስቓይን ምፍቃርን የስምዕ። አብ ልዕለና 
ዝውሃብ ርሕራሐን ምሕረትን አምላኽ ምስ ፍቕሩ ዝተተሓሓዘ እዩ። ከምቲ እስራኤላውያን አብ 
ግብጺ እንከለዉ ክንደይ ሓሲምዎም ይዋረዱ ከም ዝነበሩ ዝፈለጠ ንሕና እውን አብ ክንደይ 
ሕሰምን ባርነት ኃጥአትን ክፍአትን ከም እንነብር ዘሎና ይፈልጥ እዩ። ዓለምናን ሕይወትናን 
ብኃጢአት ተበላሽዩ ካብ አምላኽ ወጺእና አብ ነነድሕድና አሕዋት ቃኤል ኮና ከምዘሎና ንገረኒ 
ዘየድልዮ ጉዳይ ከምዘይኮነ ንኹሉ ብርሁ እዩ። አምላኽ ብፈልጢናን ከይፈለጥናን ብእንገብሮ 
ኃጢአት አብ ባርነት ከምዘሎና ይፈልጥ እዩ። አብ ገለ እዋን ጽቡቕ ሕይወት ክነብር ኢልና 
እንገብሮ ግን ዘይንዕወተሉ እውን ይፈልጥ እዩ። ስለዚ አብዚ ቅዱስ ጾም ኢየሱስ ምስ ነፍሲ 
ወከፍና ካብ ኃጢአት ነጻ ክንከውን ምሳና ክሳቐ እሞ ካብ ባርነት ኃጢአት ነጻ ክንከውን ድላዩ 
እዩ። ብንስሓና ርሕራሔኡን ምሕረቱን ፍቕሩን ተቐቢልና ዝነጽሐን ዝተሓደሰን ሕይወት አብዚ 
ዘመንን ኲንኡን ክንቅበል ኢና።  

ናይ ሎሚ ሰንበት መልእኽቲ አምላኽ ብቃሉ ዝብለና ዘሎ፡ 

መጀመርያ እዚ እዋን ጾም ከምታ ዘይትፈሪ ኦም ክትፈሪ ዕድል ዝተዋህባ ብሕይወትና ሰናይ 
ክንፈሪ ክንልወጥ ክንሕደስ ካልአይ ዕድል ዝውሃበና እዋን እዩ። ክርስቶስ እቲ ሰራሕተኛ 



አታኽልቲ አብ ልብና ዝርከብ ንአምላኽ ዝዓግትን ካብኡ ዘርሕቐና ነገራት ክአሊ፥ ከጸናንዓን 
እሞ ፈረይቲ ክንከውን ዝሕግዘና ነዚ ቅዱስ ጊዜ ክንጥቀመሉ ይደልየና አሎ።   

ካልአይ አብ ኃጢአት ምንባር ከሰክፈና ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ክንሳሕ ኃጢአትና ክንናዘዝ ውዓል 
ሕደር ዝብሃል ጉዳይ አይ ኮነን፥ ዕለት ዕለት አቢሰ እናበልና ክንሳሕ አብ መንበረ ኑዛዜ ተደፊእና 
ክነጽሕ አሎና። ምስ አኃጢአትና ከሎና ካብዚ ቅዱስ ቤት አይንውጻእ።  

መወዳእታ አብ አእምሮና ክነኅድሮ ዘሎና “እግዚአብሔር ርኅሩኅን መሓርን እዩ፥ ንዅራ 
ደንጓዪ፥ ብምሕረት ድማ ምሉእ እዩ” መዝ. 103፡8) ከም ዝኾነ እአሚና አብ አምላኽ 
ንመለስ። ስለዚ ብሓጎስ አብኡ ቀሪብና ናይ ምስጋና መዝሙር እናዘመርናን ነቲ መወዳእታ 
ዘይብሉ ፍቕሩን ምሕረትን ዝገለጸልና ነምስግኖ። 	

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ  

        


