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ስብከት ቀብሪ
ብሕማም መንሽሮ/ካንሰር ንሞተ/ት
ሞቶምሰ ለጻድቃን ሕይወቶም ይእቲ፥
ሞት ጻድቃን ሕይወቶም እያ።
ንባባት፡ 1ቆሮ 15፡51-57፥ ራእ 21፡1-8፥ ዮሓ 12፡23-38
ስብከት፡አርኅዉ ሊተ አናቅጸ ጽድቅ ይባእ ውስቴቶን ወእግነይ ለእግዚአብሔር
ዛአንቀጽ እንተ እግዚአብሔር። ንእግዚአብሔር ከመስግን ብየን ከኣቱ አፍደገታት
ጽድቂ ክፈቱለይ፥ እታ ዓንቀጽ ናይ እግዚአብሔር እያ።
ክቡር•. . .፥ ፍቑራት ውሉዳት፥ ክቡራት አሕዋትን አሓትን ሞት ናይ እትፈትውዋ ብዓልቲ
ኪዳንካ አደ ደቅኻን ክበዱን ምረቱን ምሳኹም ኮና እናተኻፈልና ንአኹም ጽንዓት ንአአ ኸአ
ዘለዓለማዊ ዕረፍት ይሃባ እብል።
ሞት ደፊራ አብ ቤትካ ምስ አተወት ከባድ እያ። አብ ዘሎና ተመክሮ እንተ ርአና ሞት ዓይነት
አለዎ ማለት ብሕማም ማሲኑ ዝሞተ፥ ብድንገት አብ ንእስነቱ ዝሞተ፥ ብሽምግልና ዝሞተ፥ አብ
ሕጻነንቱ ዝሞተ፥ ምስገጠመ ብዝተፈላለየ መገዲ ሓዘና ንገልጽ። ከምኡ ምስቲ መዋቲ ዘሎና
ምቅርራብ እውን ዓቢ ተራ አልኦ። ወለድና አዕሩኽትና ብዓቲ ኪዳና፥ ብጻይና ፈታዊና፥ ሓውና
ሓፍትና ክኸውን እንከሎ መጠኑ እቲ ሓዘን ይብርትዕ። በዚ እና ሞት ዓይነት አለው እንብል
እምበር ኵሉ ሞት እዩ።
ሎሚ ሓፍትና ብሕማም መንሽሮ ድሕሪ ምስቓይ ካብዚ ዓለም ንዝሓለፈት ክነፋኑ አብዚ ንርከብ
አሎና። ንብዓል ቤታ ከምኡ ንደደቃ ከምኡ ንቤተ ሰቡ ከቢድ እዩ፥ ከቢድ ዝገብሮ ምፍልላይ
ቀሊል ስለ ዘይኮነ እዩ። ተፈጥሮና መጀመርያ ምስ አምላኽ ድሕሪኡ ምስ ከማና ዝበለ ሰብ
ክንከንው ዝተፈጠርና ኢና። ማሕበራውያን ፍጥረት ኢና ንሰብ ክትቀትሎ ካብ ሰብ ፍለዮ
ይብሃል። “ምፍልላይ ንእሽቶይ ሞት” ዝብል ብሂል አሎ ሓቂ እዩ እንፈትዎ ካባና ክፍለየና
ይኸብደና እዩ።
ሓዋርያት ኢየሱስ ካብኦም ከም ዝፍለ ምስ ገለጸሎም ተረቢሾም ዝብልዎ ጠፊእዎም ሽዑ
“ልብኹም አይሸበር ብአምላኽ እመኑ ብአይውን እመኑ፥ አብ ቤት አቦይ ብዙኅ መኃድር
አሎ. . . ከይደ ስፍራ ምስ አዳለኹልኩም አብቲ አነ ዘሎኽዎ ንስኻትኩምውን አብኡ ምእንቲ
ኽትህልዉ ተመሊሰ ኽመጽእ እየ እሞ ምሳይ ክወስደኩም እየ” (ዮሓ 14፡1-3) ኢልዎም።
ትርጉም ምድራዊ ምፍልላይ ከም ዘሳቒ ተረዲኡ አይትረበሹ እምነት ገርኩም ክአሉ ኢልዎም።
እዚ እንነብሮ ዓለም መወዳእታና አይ ኮነን ካልእ አምላኽ ንአና ዝሓዝአልና አሎና፥ እዚ ዘሎናዮ
ሕይወት ክንሰናዶን ንመንግስቲ አምላኽ ክነሰፍሕን እዩ ተዋሂቡና። ዓድና ሰማይ ምስ አምላኽ
እዩ ስለዚ አነባብራና ክንርኢ ግቡእ እዩ። አብዚ ዓለም እንህዝንጾ ተግባራትና ርክባትና አብ
ሰማይ ዓቢ ግደ አለዎ። ሰብ ዕለት እንታይ እገብር አሎኹ፥ ርክበይ ምስ አምላኽን ሰብን
ከመሎ? ስንቂ ሰማይ አሎኒዶ? እናበልና ሕልናና ክንሓትት ግቡእ እዩ።
ሰብ ብሓቀኛ እምነት ተመሪሑ ክጉዓዝ እንከሎ ብተስፋ ይጉዓዝ ነቲ አምላኽ አሰንድይሉ ዘሎ
ርእዩ ስለ ዝኽእል ንዝወረዶ ኵሉ ብትዕግስቲ ይጾሮ። ሎሚ ናይ ሓፍትና ሞት ከቢድ እኳ ይኹን
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እምበር በዚ ርድኢት ክንቅበሎ ይግባእ። ተስፋ ብምቝራጽ ብሓዘን ተዋሒጥና ከይንጉዓዝ
ክንጥንቀቕ አሎና። ክርስትያን አብ አምላኽ ዝአምን ስለ ዝኾነ ተስፋ አይቆርጽን እዩ፥ ንሓደ
አማናይ ከሰክፎ ዘለዎ ሕይወቱ ብኸመይ ከም ዝመርሕ ዘሎ እዩ።
ዘንጋዕቲ ኢና ካብ አምላኽ ርሒቕና ሃውቲትና እንነብር ፍጥረት ኢና ዝገደደ ካብ አምላኽ
ተፈሊና ክነብር እንመርጽ ፍጥረት ኢና። ኵሉ ፍጡር በቲ አምላኽ ሓንሳብ ዝፈጠሮ ክጉዓዝ
እንከሎ ሰብ ግን ምርጫ ኽገብር ጸጋ ተዓዲልዎ። በቲ ምርጭኡ ምስ አምላኽ ክነብር ወይ ካብኡ
ርሒቁ ክነብር ናቱ ውሳኔ አድልይዎ። አዳምን ሔዋንን ግጉይ ምርጫ ገሮም ብዘይ አምላኽ
ክነብሩ መሪጾም በዚ ሞት አብ ዓለም አተወ። ንሕና እውን ወላእኳ ብሞትን ትንሣኤን ክርስቶስ
ዕርቡን ድሕነት ይከፈለልና አብ ድሕነትና ናታትና ምርጫ ወይ ውሳኔ አድልዩና። አብዚ ዓለም
እንነብሮ ሕይወት ንመጻኢ ሕይወትና ወሳኒ ኮይኑ።
ሕይወትና ከመይ ንመርሕ አሎና? መንእዩ አብ ሕይወተይ ቀዳምነት ሂበዮ ዝጉዓዝ ዘሎኹ ኢልና
ምስ ርእስናን ጉዕዞ ሕይወትናን ክንርኢ እዚ ናይ ሎሚ አጋጣሚ ምቹእ ኩነታት ይፈጥረልና።
ርክበይ ምስ አምላኽን ሰብን ከመሎ ኢልና ክንሓትት እሞ ነፍሲወከፍና ምስ ሕልናና ተዛቲና
አብ አምላኽ ክንምለስ። ሎሚ ሓፍትና ክነፋኑ አብዚ ንርከብ አሎና እንተ ኾነ ምስ ሰብ ርክብ
እንተ ዘይብልና ምፍናውና ትርጉም የብሉን። ንበይኑ ክነብር ዝደሊ የለን ኩልና ርክብ ምስ ከማና
ሰብ የድልየና።
ሕይወት ሰብ ብዝተፈላለየ መገዲ ምስ ከምኡ ዝአመሰሉ ይተሓባበር። ርክባትና ብዘየገድስ
ምስቶም መቕርብና ብሓደ ክንከውን ንደሊ፥ አብ ገለ እዋናት ብሓደ ክንከውን ከሎና ስቓይ
ዝመልኦ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ግን ክንፈላለለ አብ ዝብል ከምርሕ የብሉን። ጽቡቕ ርክብ
መጠን ዘሎና መጠኑ ክንፈላለ አይንደልን እንተ ገጠመ ግን ዓቢ ስቓይን ጓህን የስዕበልና፥
ንናፍቕ ንሳቐ ሽዑ ክንራኸብ ንደሊ፥ “ናይ ክልተ ዝፋተዉ ፍልልይ ንእሽቶይ ሞት እያ”። ሓደ
እንፈትዎ/ዋ ንዘለዓለም ክፈለየና እንከሎ ክንጉሂ ክንጭነቕ ግድን እዩ ምኽንያቱ ባህርና
ምፍልላይ ስለ ዘይፈቱ ግን ተስፋ ክንቆርጽ የብልናን።
ስለምንታይ እዩ ንሓደ አማናይ ስቓይ ዝፈጥረሉ? አብ ዝተፈላለየ እምነታት ዝተፈላለየ አገባብ
ሓዘን አሎ። አብ ገለ ባህልታት ሰብ ምስ ሞተ ጓይላ ደስታ ይግበር፥ አብ መብስሕትኡ እምነት
ክርስትና ካብ ዓቐን ዝሓለፈ ብኽያትን ሓዘንን አይፍቀድን፥ አስላም ንመዋቲ ቀልጢፎም
ይቐብርዎ. . . . አባና አብ ገሊኡ ንእምነትና ዘይነጸባርቕ አገባብ ንገብር እዚ ግን ጌጋ እዩ
ብርግጽ ምፍልላይ ስለ ዝኾነ ናይ ፍቕሪ ምልክት እዩ ብኽያትና ግን አገባብ ዝሓዘ አብ ተስፋ
ትንሣኤ ዝተመስረተ ክኸውን አለዎ። ሓደ እንፈትዎ ምስ ሞተ እነርእዮ ጓህን ብኽያትን መግለጺ
ፍቕርና ክኸውን አለዎ እምበር አብ ትንሣኤን ሕይወትን ዘይምርኮስ ክኸውን የብሉን።
ብዙሕ ጊዜ ናይ ሓደ ወይ ሓንቲ ሓፍትና ሰናይ ነገራት ወይ ምስኦም ዘሎና ጽቡቅ ነገራት
ብዝያዳ ክንርእዮ እንኽእል ብሞት ምስ ተፈልዩና እዩ። ከምቲ ሓደ አብ ጎቦ ዝድይብ ጽባቐ ናይ
እቲ እምባ አብ ጎልጎል ኮይኑ ብማዕዶ ክርእዮ ከሎ እምበር ክድይቦ እንከሎ ዘይ ኮነ ናይ ሓደ
ሰብ ጽቡቕ ነገር ብሞት ምስ ተፈልየና እና ክንርእዮ እንክእል። ሞት መስትያት ፍቕርናን ነቲ
ዝተገብረልና ሰናይ ክንርኢ ትሕግዘና። ሎሚ ዘጣዕስ ዋጋ የብሉን ሎሚ ምምስጋን እዩ፥ ኩሉ እቲ
ዝገበርክልና ኩሉ እቲ ሰናይ ፍቕርኽን ለውሃትክን ሰናይክን ርኢናዮ አሎና እሞ ብልቢ
ነመስግነኪ አብ ሰማይ ክሳብ ንስዕበኪ ጸልይልና ንበላ።
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ብርግጽ አብ ሞት ናይ ምፍልላይ ትርጉም ብዝያዳ ይግለጽ። በዚ እና ንሞት ዘይንፈትዋ።
ክመውት ዝደሊ የሎን ምኽንያቱ ክንፈላለ ስለ ዘይንደሊ። ግን ሞት ዘይተርፍ ሓቂ እዩ ንሕና እና
ክንስዕቦ እምበር ዝሞተስ አይምለሰናን እዩ።
ሓደ ሓውና/ሓፍትና ብድንገት እንተ ሞተ ከይተፋኖናዮም ምስ ሞቱ ከቢድ ሓዘን የውርደልና።
ብባህርና ክንልዓል ክነንብር ፍቕርና ክንገልጽ ዕድል እንተ ረኸብና ንሕጎስ ኢና “ሕማማ ሳልስቲ
አይትኽልአኒ” እናበልና ንጽሊ። እዚ ናይ ሎሚ ሞት ሓፍትና ዕዉት ወይ ጽቡቕ ሞት ክንብሎ
ንኽእል ምኽንያቱ ምስ ኩሎም ቤተ ሰብ ፈተውታ ተሰናቢታ ሓሊፉ ቅዱስ ሞት እዩ። ኩሉ ጊዜ
ትጽልን ንአምላኽ ዘኪራ እትነብር ዝነበረት ሰብ እያ ስለዚ ከም ቅዱስ ጳውሎስ “ሠናይ ገድሊ
ተጋዲለ እየ፥ ጕያይ ወዲአ እየ፥ ነታ እምነት እውን ሓልየያ እየ፥ ደጊም እቲ ቕኑዕ ፈራዲ ዝኾነ
ጎይታ በታ መዓልቲ እቲአ ዚህበኒ አኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ አሎ” (2ጢሞ 4፡7-8) እናበለት
እያ መይታ።
አሕዋተይ አብ ርእስና ንመለስ ሞትና ክነጸብቕ የድሊ አሎ። ከመሎኹ ኢልና ንርእስና እስከ
ንርአ ሎሚ ሞት ደፊራ እንተ ትመጽአኒ ክንደይ ዘይተኸፍለ ዕዳ አምላኽ ምሃለወኒ? ከም
መስትያት ርእስና ንርአ። ሎሚ ብሕማም ዝመውት ዳርጋ መግለጺ ቅድስና ኮይኑ አሎ ምኽንያቱ
ክሰናዶ አፍደገ ስለ ዝኸፍት ዘሎ። ከይተነሳሕና ንብላዕ ንስተ እናበልና መዓልቲ እንተ አኸለት
አብ ቅድሚ አምላኽ ደው ክንብል ክኸብደና እዩ።
ሰባት ልቦም ምስ ተተንከፍ ዝሓትዋ ሓንቲ ነገር አላ። እንታይ ንግበር? ቅ. ዮሓንስ መጥምቕ ነዚ
ክምልሰልና እንከሎ “መንግስተ ሰማይ ቀሪባ እያ እሞ ተነስሑ፥ ጎደና እግዚአብሔር አሰናድዉ
መገድታቱ ኸአ አቕንዑ፥ ክልተ ክዳን ዘለዎ ነቲ ዘይብሉ ይምቀሎ፥ ቀለብ ዘለዎ ድማ ኸምኡ
ይግበር. . . ” እናበለ አብ አምላኽ ዝምለስ ሕይወት ዝሓቶ ሕቶ ይነግረና።
እዚ ሕቶ ኩልና ክንሓቶ ዘሎና እዩ፥ አምላኽ አብ ሕይወተይ ክገብሮ ዝግብአኒ ነገር ይሓተኒ
አሎ፥ ብዙሓት ካብ መገዲ አምላኽ ርሒቕና ሸፊትና አብ ጸላም እንነብር ውሑዳት አይ ኮናን።
ዝገደደ ዳርጋ ኃጢአት ዝብሃል የለን አብ ዝብል ደረጃ ዝወረድና ኮይኑ እዩ ዝርአ ዘሎ። ሰብ
ንኽፍአት መንፍዓት ንጽልኢ ዓወት ገሩ ስለ ዝረአየ ኵልና ክንሳቐ ንነብር አሎና። አሕዋተይ አብ
ልብና ንእቶ በደልና ተአሚና ንአምላኽን ሰብን ንተዓረቕ፥ ሰይጣን ተዓዊትልና እንከሎ አብ
ስቓይ አይንንበር። ሞት ስርሓ አየቋረጸትን ምዓልትና ኢና ዘይፈልጥና እምበር ክንመውት ኢና
ዝገደደ አብ መንበር ፍርዲ አምላኽ ደው ክንብል ኢና፥ ሽዑ ሒዝናዮ ዝመጻእና ስንቂ እዩ ዝርአ
እምበር ዝአከብናዮ ሃብቲ ወይ ካልእ አብ ዓለም መፍለጢ ዝገበርናዮ አይኮነን። ስለዚ አብ ሰማይ
ዘእቱ ስንቂ አሎካዶ አሎኪዶ ንብሃሃል።
ብወገን አምላኽ ኦ እከለ/ሊት ወይደይ/ጓለይ አበሎኻ/ኺ እናበለ ክዕረቐና አፍደገ ምሕረቱ ከፊቱ
ይጽበየና አሎ። ካብቲ ብኽፍአትና ተሓቢእናሉ ዘሎና ብዓቲ ጸልማት ወጺእና እነኹ ኃጢአተይ
ከቢዱኒ “ኦ አቦይ አብ ቅድሚ አምላኽን አብ ቅድሜኻን ኃጢአት ገበርኩ ደጊምስ ወድኻ/ጓልካ
ኽብሃል አይበቅዕን እየ፥ ብዓይኒ ምሕረትካ ተቐበለኒ ንበሎ” (ሉቃ 15፡21) ንስሓ ኃጢአትና
ገርና አብኡ ንመለስ ምኽንያቱ ምስ ኃጢአትና ከሎና መንግስተ ሰማይ ክንአቱ አይክአልን እዩ
“እቶም አብቲ ናይ ገንሸል መጽሓፍ ሕይወት ዝተጻሕፉ ደአ እምበር ገለ ርኽሰት ወይ ዜጸይፍን
ሓሶትን ዚገብር ዘበለ ናብአ ኸቶ አይኪአቱን እዩ” (ራእይ 21፡27) ይብለና።
አምላኽና አብዚ ምድራዊ ሕይወትና እሙናት ንሓቂ ንፍቕሪ ልቢስና እናነበርና እንተ ቐረብናዮ
“አታ/ቲ ሕያዋይ አገልጋሊ አብ ውሑድ እሙን ኮንካ ኢኻ እሞ አብ ብዙሕ እሸማካ/ኪ አሎኹ
አብ ሓጎስ ጎይታኻ/ኺ እቶ/ዊ” (ሉቃ 19፡17) ክብለና እዩ።
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“ትንሣኤን ሕይወትን አነ እየ እቲ ብአይ ዝአምንሲ እንተ ሞተ እኳ ብሕይወት ኪነብር
እዩ” (ዮሓ 11፡25) ዝብል ተስፋ ንኹልና ተዋሂቡ እዩ። ነዚ አሚኑ ዝጓዓዝ አብኡ ሕይወት
እምበር ሞት የለን። ሓፍትና አብ ሰማይ ምስ ክርስቶስ እያ ዘላ ነዚ ዝጎናጸፍዎ ሓጎስን ደስታን
ክገልጽ እንከሎ “ደጊም ማኅደር አምላኽ ምስ ሰብ ኮነ፥ምስአቶምውን ኪነብር እዩ። ንሳቶም
ሕዝቡ ኪኾኑ እዮም አምላኽ ባዕሉ ምስአቶም ኪነብር አምላኾምውን ኺኸውን እዩ። አምላኽ ከአ
ንብዘሎ ንብዓት ካብ አዒንቶም ኪደርእዝ እዩ። እቲ ቐዳማይ ኃሊፉ እዩ ድኅሪ ደጊምውን ኃዘን
ወይ አውያት ወይ ጻዕሪ አይኪኸውን እዩ” (ራእ 21፡3-5) ይብል።
ኢየሱስ ከምቲ ንማርታ ሓዋ አልአዛር ምስ ሞተ “ኃውኺ ክትንሥእ እዩ” ዝበላ ሎሚ ንአና
እውን ሓፍትኹም ክትንሥእ እዩ ይብለና አሎ። በዚ እምነት ንሞት ሓፍትና ብሓጎስ ነፋንዋ።
ንመዋቲት ሣፍትና አብ ሰማይ አብ ሕቕፉ ተቐቢሉ ንቤተ ሰብ ጽንዓት ሂቡ ጠለትን በረኸትን
ይሕደግ።

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

