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                   ሰንበት ዘዕርገት  
ግንቦት 5 2008 ዓ.ም. (6/12/2016) 

 
ንባባት፡ ኤፈ 1፡17-23፥1ጴጥ 3፡15-ፍ፥ ግ.ሓ. 1፡1-11፥ ሉቃስ 24፡46-53 
ስብከት፡ ዓርገ እግዚአብሔር በይባቤ፥ ወእግዚእነ በቃለ ቀርን፥ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ። 
መዝሙር፡ “ብሰንበት አብ መርከብ ደየበ ንባሕርን ንንፋሳትን ገሰጾም ናብ ክልተ ነገር አይትጠምቱ አብ 
 ልብኹም ጥርጥር አይእቶ ከምቲ አቦይ ንአይ ዝለኸኒ አነ ኸአ ንአኻትኩም እልከኩም አሎኹ አብ 
 ቤት አቦይ ብዙሕ መኃድር አሎ እንደገና ክመጽእ እየ ምሳይ አብ መንግስተ ሰማይ ምእንቲ 
 ክትኮኑ እውን ክወስደኩም እየ”። 
ዕርገት፡ 
1 አብ ነፍስወከፍ ሰንበት ጸሎተ ሃይማኖት ክንደግም እንከሎና “አብ ሰማይ ዓረገ” እናበልና ንጽሊ. 
ዕርገት ክርስቶስ መዛዘሚ መደብ አምላኽ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ አብ ሰማይዊ አብኡ ተልእኮኡ 
ፈጺሙ ዝተመልሰሉ እዩ። ዕርገት ዓብይን ናይ መወዳእታን ናይ ኩሉ ምእንቲ ድሕነትና ኢሉ ብቃሉን 
ግብርን ዝገበሮ ዝገልጽ እዩ። ዕርገት ዝለዓለ ግን መወዳእታ አይኮነን። ከምቲ ሕጂ አብ ሰማይ ምስ አብኡ 
ዘሎ ብመንፈስ ከአ ልክዕ ምሳና አሎ። ንሓዋርያቱ ኩሉ ጊዜ ምሳኹም አሎኹ ኢልዎም። አብ ዕርገት 
እነብዕሎ ሓደ ክፍሊ ትንሣኤ ብኻልእ አገላልጻ ናይ ኢየሱስ አብ ሰማይ ክብ ምባል እዩ። ንሱ አብ የማን 
ሰማይዊ አብኡ ክኸብር 40 መዓልታት ክጽበ አየድልዮን እዩ፥ አብ ትንሣኤኡ ድሮ ከቢሩ እዩ። አትኩሮ 
ብዓለ ዕርገት አብ ሰማያዊ ንግስነት ክርስቶስ እዩ። ክርስቶስ ካብ ሕጂ ንድሓር አብ ጸሎተ ሃይማኖት ከም 
እንደግሞ አብ የማን አብኡ እዩ ተቐሚጡ ዘሎ እዚ ማለት ከአ ንሱ ጥራሕ እዩ ምሉእ ስልጣን ብምንፈስ 
ቅዱስ አቢሉ ብዘይ ደረት ጊዜ፥ ቦታ ወይ ባህሊ ዘልኦ። አብ ምስጢረ ትንሣኤ ናይ ኢየሱስ ሕማምን 
ሞትን ትንሣኤን ዕርገትን ምልአኽ መንፈስ ቅዱስን ብሓባር ሓደ ዘይፈላለ ሓቂ ብእምነት ጥራሕ 
ክንርድኦ እንኽእል የቕሙ። ዕርገት ማለት እምብአር እቲ ምእንቲ ድሕነት ነፍሲ ወከፍና ዝተቐበሎ 
ስቓይ ተፈጺሙ ሕጂ አብ ሰማይ ምስ አብኡ ከምዘሎ ዝገልጸልና እዩ።  
2. ናይ ዕርገት ሓበረታ/ትንታኔ። ሓዲስ ኪዳን ብዛዕባ ዕርገት ኢየሱስ ክርስቶስ ክነግረና እንከሎ ከምቲ 
ንሓዋርያቱ ክልእኮም እንከሎ ዝበሎ አብቲ ደቀቕቲ ነገራት አብቲ እዋን ዝተፈጸሙ አየተኩርን እዩ። 
ንአብነት ሉቃስ አብ ወንጌሉን አብ ግ.ሓ. ብዛዕባ ዕርገት ክነግረና እንከሎ አብ ኢየሩሳሌም ከም 
ዝተፈጸመ እዩ ዝነግረና። አብ ማቴዎስን ማርቆስን ግን እቲ ፍጻሜ አብ ገሊላ ከም ኾነ ይነግሩና። አብ 
ወንጌለን ግ.ሓ. ሉቃስ ዕርገት ድሕሪ 40 መዓልቲ ድሕሪ ትንሣኤ ድሕሪ ንሓዋርያቱ ደጋጊም ምስ 
ተራእዮም ከም ዝኾነ ይነግረና። አብ ማቴዎስን ማርቆስን አብ መንጎ ትንሣኤ ዕርገትን ዝኾነ ጊዜ ዝሓለፈ 
አይጠቕሱን። አብዚ እንርእዮ ጸሓፍቲ ወንጌል አብ ምትንታን ታሪኻዊ ሓቂ ዘተኮረ አይ ኮኑ እንታይ ደአ 
አብ ምሕልላፍ መልእኽቲ ጎይታ እዩ ነሩ ቀንዲ አትኩርኦምን ዓላምኦምን በዚ ምኽንያት እዩ አብ ገለ 
ፍልልያት አገላልጻ እንረክብ።  
ናይ ሎሚ ንባባት ከም ዝሕብሩና ዕርገት ክርስቶስ አብ ሰማያዊ ክብሩ ድሕሪ ንሓዋርያቱ መጸናንዕን 
ንኹሉ ዝነግሮም መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሰደሎም ንሱ ምንጪ ሰማይዊ ሓይሊ ኮይኑ ነቲ አብ ኩሉ 
ከብጽሑ ዝተዋህቦም ዝሕግዞም፥ አብ ኩሉ አብ ዝምስክሩሉ እዋን ክመርሖም አብ ስብከቶምን 



ብሕይወቶም አብ ኩሉ ዓለም ክምስክርዎ ምስ ነገሮም እዩ ኮይኑ። “ክሳብ መወዳእታ ዓለም ምሳኹም 
አሎኹ” ኢሉ አተስፍይዎም። አብ ኩሉ ቦታን ጊዜን ኩሉ ጊዜ ምሳና አሎ እዚ ኸአ ሓዲስ ሓይልን 
ዓቅምን ብመንፈስ ቅዱስ አቢሉ ይሰደልና።  
ንሎሚ ዝተነበ ቃል አምላኽ።  
ካብ ግ.ሓ. ዝተነበ ዕርገት ክርስቶስ ከመይ ኢሉ ከም ዝኾነ፥ መንፈስ ቅዱስ ክሰደሎም ምዃኑ 
አተስፊይዎም፣ ክሳብ ኃይሊ ካብ ሰማይ ዝቕበሉ አብ ኢየሩሳሌም ክጸንሑን ድሕሪኡ አብ ኩሉ ክም 
ስክርዎ ትእዛዝ ሂብዎም። አብ መዝ. 47 ብዕርገቱ አብ ግርማ ክብሩ ከም ዝተቐመጠ ይነግረና። ቅ. 
ጳውሎስ አብ ኤፈ 1፡17-23 ከም ዘስተምህሮ አምላኽ ኃይሉ አብ ትንሣኤን ዕርገትን ክርስቶስ ከምኡ 
አብ ልዕሊ ስልጣናት ዘርአዮ ልዕልና ገሊጹ። ሎሚ ንአና እውን ብመንፈስ ቅዱስ አቢሉ አብኡ 
ክንቀርብን ተሳተፍቱ ጸግኡን ከም እንኸውን ይገብረና። ነቲ ንሱ ዝብለናን ዝገልጸልና እንተ ሰማዕና ንሕና 
እውን አብ ሰማይ አብ መንበር ክብሪ ክንቅመጥ ከም እንኽእል ይገልጸልና። ነቲ ንሱ ዝብለና ኩሉ 
ብእምነት ክንሕሉን ክንፍጽምን ምሳና አሎ።  
አብ ወንጌል ኢየሱስ አብ አብኡ ምስ ተመልሰ ምድራዊ ተልእኮ ድሕነት ፈጺሙ እዩ ተመሊሱ። ግን 
ቅድሚ ምዕራጉ ንሓዋርያቱ ብሕይወቶም እናመስከሩ ንተልእክኦ ክፍጽሙ ክሰብኩ አብ ኩሉ ወንጌል 
ክሰብኩ ሓላፍነት ሂብዎም። አብቲ ኢየሱስ ድሕሪ ትንሣኤኡ ዘሎ ጊዜ ከም ዝገለጾ መንግስተ ሰማይ 
እንታይ ከም ዝመስል ሓጸርቲ መግለጺ ይህብ ነሩ አብ ዕርገቱ ግን ብምልእ አብ ግርማን ክብርን አምላኽ 
ከም ዝአተወ ንርኢ። እዚ አብ ግርማ ክብሪ አምላኽ ምስታፍ ንአና እውን ደራኺ ኃይሊ ኮይኑ ሕይወትና 
ብቅድስና ከም እንመርሕ ይገብረና። 
ነዚ ክነስተንትን እንከሎና አብ ሕይወትና እንምሃሮ አሎና፡ 
 ብቃልን ግብርን አብ ስብከተ ወንጌል ክንወፍር አሎና። ክርስትያን ምዃን ማለት ሰባኽን አብ 
ወንጌል ዘእምን ምዃን ማለት እዩ። አብ መንጎ ምስባኽን ምእዋጅምን ፍልልይ አሎ ብቃልና ንሰብኽ ግን 
ብሕይወትና ንምስክር ንነግር። አብዚ ተልእኮ ክንወፍር እንከሎና ሓቀኛ ሕይወት ክንመርሕ መንፈስ ቅዱስ 
ክህግዘናን ንለምኖ።  
 ክንምህር ተልእኮ አሎና። ኢየሱስ አብ ሕይወቱ ብዙሕ ነገራት ምሂሩና ገለ ካብኡ ንእምነት፥ 
ተስፋ፥ ፍቕሪ፥ ሕድገት፥ ምሕረት፥ ብዝርኢ ከምኡ ንሕና ብወገና ንኻልኦት ክንሰብኽን ክነግርን ነጊሩና። 
መዓልታዊ ቅዱስ መጽሓፍ እና አጽናዕና አብ ሕይወትና ብዛዕባ ኢየሱስን ትምህርቱን፥ ብዛዓብ ትምህርቲ 
ቤተ ክርስትያንን አብ መዓልታዊ ጸሎትና እናረኸብናዮ፥ ብምስጢራት እናተቐበልናዮ፥ ናይ ፍቕሪ ስራሕ 
እናአዘውተርና፥ ነቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዝረኸብናዮ ናብ ካልኦት እናአመሓላለፍና ተልእኮና ክንፍጽም 
ይግብአና።  
 ንዳላይ ኢየሱስ ክንገብር ንኢየሱስ ከም ምንጪ ጽንዓትናን መተባቢዒናን ክንርእዮ አሎና። ከምዚ 
እንተ ገበርና ፍርሕን ምጥርጥራን አብ እምነትና ክንአሊ ኢና፥ እዚ ኸአ አብ ዕርገት ኢየሱስ 
ብምስትንታንን ነቲ ንሱ ዝህበና ትምህርቲ ብምምሃር አብ ሰማይ አብ ግርማኡ ክንሳተፍ ኢና። 
ናይ ዕርገት መልእኽቲ፡ “ሰናይ ዘና ስበኹን መሰኻኽረይ ኩኑ” ዝብል እዩ። 
ማቴዎስ ማርቆስን ግ.ሓ. ነተን ኢየሱስ ዝበለን ናይ ምነጨረሻ ቃላት ብዝተፈላለየ ገሮም ይነግሩና። 1. 
“መንፈስ ቅዱስ አባኹም ምስ ዚወርድ ግና ኃይሊ ኽትቅበሉ ኢኹም አብ ኢየሩሳሌምን አብ ኩላ 
ይሁዳን አብ ሰማርያን ክሳብ ወሰን ምድሪ ኸአ መሰኻክረይ ክትኮኑ ኢኹም” (ግ.ሓ. 1፡8)። 2. 



“እምብአር ኪዱ እሞ ንኹሎም አሕዛብ ደቂ መዛሙርተይ ግበርዎም” (ማቴ 28፡19)። 3. “ናብ ኩሉ 
ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከአ ወንጌል ስበኹ” (ማር 16፡15)። ኩሎም ዝሰማምዕሉ ነገራት ከአ አሎ። 
ሀ. ኢየሱስ ንሓዋርያቱ ሓደ ተልእኮ ሂብዎም ንሱ ኸአ እናሰበኹን ነቲ ዝሰብክዎ ሰናይ ዜና ባዕላቶም 
ክገብርዎ አዚዝዎም። ንስኻትኩም ኩሉ ጊዜ ደጋጊምኩም ንሕይወትን ስቓይን ሞትን ትንሣኤን ኢየሱስ 
ክትነግሩ እዩ ተልእኮኹም። ለ. ነዚ ተልእኮ እናአብጽሑ ከለዉ ዝሕግዞም መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሰደሎም 
አረጋጊጽዎም።  
ልደትን ዕርገትን፡ 
ዕርገት ትርጉሙ ምስ ለደት ልዕሊ ኹሉ ይመሳሰል። አብ ልደት ኢየሱስ እቲ ቃል አምላኽ መለኮት 
ብርእሱ ዝኾነ ከማና ሥጋ ለቢሱ። አብ ዕርገት እዚ ሰብ ዝኾነ ሥጋ ኢየሱስ ካብ ሞት ተንሢኡ 
ንዘለዓለም አብ ሰማይ ተመሊሱ። አብ ሰማይ ዝዓረገ መንፈስ ኢየሱስ ወይ መለኮታዊ ባህሪ አይ ኮነን እቲ 
ዝተንሥኤ ሰውነት ኢየሱስ እዩ ዝዓረገ፥ ሰውነት እቲ ሓዋርያት ዝተንከፍዎ፥ ቅድምን ድሕሪ ትንሣኤ 
ምስኦም ዝበልዐን ዝሰተየን፥ ናይ ብሓቂ ግዙፍ ሰውነት ግን ግርማ ዝለበሰን ዝተሓደሰን ሰውነት፥ ናይ 
ኲናትን ሽንካርን መውጋእት ዝተራእዮ እዩ። እዚ እዩ ንሰማይ ዝዓረገ። እዚ እዩ ሕጅን ንዘለዓለምን አብ 
አምላኽ ዘሎ። ዕርገት ምስ ምስጢረ ሥጋዌን ብሓባር ዝሕብሩና ሰብ ምዃን ክሳብ ከንደይ ጸቡቕ ከም 
ዝኾነ፥ ብርግጽ ዘደንቕን ግሩምን አድላይን ቅዱስ ነገርን እዩ። አምላኽ ነዚ ክገብር እንከሎ ክንደይ ሰናይ 
ነገር እዩ ገሩ። ብዝያዳ ክርአ እንከሎ ናይ አምላኽ ምልአት ወይ እንታይነት ንሰብ አብ ባህሪ አምላኽ 
ከም ዝህሉ ምግባሩ እዩ።  
 
ናይ ሕይወት መልእኽቲ፡  
1. ከም ዝተባህለ ኩሉና አመንቲ ሰበኽትን ንሰባት አብ ወንጌል ከም ዝአምኑ ምግባር እዩ ተልእኮና። አብ 
ናይ ሎሚ ወንጌል ኢየሱስ ተልእኮኡ ንኹሎም አመንቲ ከም ዝሃበን ንርኢ፥ “ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ 
ንብዘሎ ፍጥረት ከአ ወንጌል ስበኹ”። እዚ ተልእኮ ንውሑዳት ምሩጻት ዝተዋህበ አይ ኮነን እንታይ ድአ 
ንኹሎም አመንቲ። ክርስትያን ማለት ሰባኺ ንሰባት አብ አምላኽ ክመልስ ኢሉ ብቃሉን ብግብሩን 
ዝምስክር ማለት እዩ። ሎሚ ዕርገት ናይ ኢየሱስ አብ ሰማያዊ አብኡ ምምላሱ ክነብዕል ከሎና “ወንጌል 
ክንሰብኽ ከም ዝተልአኻና ክንዝክር ንሱ ኸአ ወንጌል ሕይወትን ፍቕርን፥ ሰላምን ተስፋን አብ ሕይወትና 
ብምትግባር ክንምስክር። አብዚ መዓልቲ ተስፋ፥ ምፍጽንናዕ፥ ብሓላፍነት ምልአኽን ዝአቶናዮ መብጽዓ 
እምነትና ነሓድሶ፥ አብ ኩሉ ሓቀኛታትን እሙናት አርድእቲ ክርስቶስ ዲና? አብ ስድራናን ቁምስናና 
ነቲ ዝተጸዋዕናሉ እሙናት ኮና ክነብር ንጽዓርዶ አሎና? እዝን ካልእን ንርእስና ክንሓትት አሎና።   
 
2. እንነብሮ ሕይወት ክርስትያናዊ ሓጎስ ዝለበሰ አብ ቅድሚ እቲ ዝዓረገ ጎይታ ክኸውን ይግባእ። ሉቃስ 
ከም ዝብለና ሓዋርያት “ንኢየሩሳሌም ብዓቢ ተሓጓስ ተመሊሶም”። ኢየሱስ ንሰማይ ካብኦም ክዓርግ 
እንከሎ ናይ መጨረሻ ቡራኬ ሂብዎም መጸናንዕን ዝሕግዞምን መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሰደሎም ከአ 
አረጋጊጽዎም። በዚ ኸአ ብቐጻሊ አብ መንግኦም ከም ዝህሉ እኳ ድአ ብዝያዳ ምስኦም ከምዘሎ 
ነጊርዎም። አብ ኩሉ ስቓይቶምን ወርደቶምን ምስኦም አሎ። ቅዱስ አጎስጢኖስ ነዚ ከረጋግጽ ኢሉ 
“ክርስቶስ ሕጂ ንስማይ ዓሪጉ እዩ ግን ሕጂ እውን ይሳቐ አሎ አብዚ ዓለም ኩሉ እቲ ንሕና ሰውነቱ 
ዝኾና እንረኸቦ ምሳና ይረኽቦ”። ነዚ አብቲ ካብ ሰማይ ድምጺ ምስ ተሰምዐ ገሊጽዎ “ሳውል ሳውል 



ስለምንታይ ተሳድደኒ አሎኻ” ክብል እንከሎ። ከምኡ “ጠምየ ነረ አብሊዕክሙኒ. . .” ክብል እንከሎ 
አብ ሰማይ እንከሎ ምሳና አሎ አብ ምድሪ እንከሎና ምስኡ አሎና። አብዚ ብመለኮቱ ምሳና አሎ 
ብኃይሉን ብፍቕሩን። ንሕና ከምቲ ንሱ ብመለኮቱ ምሳና አብዚ ዓለም ዘሎ ንሕና አብ ሰማይ ክንከውን 
አይክአልን እዩ ግን አብኡ ብፍቕሪ ምስኡ ክንከውን ንኽእል ኢና።  
 
3. ናይ ምምሃር ተልእኮ አሎና። ኢየሱስ ናይ እምነት፥ ተስፋ፥ ሕድገት፥ ምሕረት፥ ድሕነትን ፍቕርን 
ትምህርቲ ምሂሩና። ነዞም ትምህርትታት አብ ከብሒ አቐሚጥና ከም ዘየለዉ ገርና ክነብር አይ ክአልን 
እዩ። አብ ቅድመና ከም አካል ኢየሱስ ደው ኢሎም አለዉ። ንሱ ወላ እኳ ዘይርአ ይኹን እምበር ብቃሉ 
አብ መንጎና ህልው እዩ። ቃሉ አብ ሕይወትና አብ ሕይወት አሕዋትናን ብሓቂ ከምዘሎ ክንገብር አሎና። 
ክርስትያን ትርጉሙ እምነት ኮይኑ ተኸተልቲ ኢየሱስ ከምቲ ንሱ ዝገብሮ ዝነበረ አብ ነነድሕዶምን 
ንኻልኦትን ዝሕግዙሉን ዝግደሱልን እዩ። ግን ንወንጌል አብ ኩሉ ዓለም ከም ዝበጽሕ ምግባር ብናይ ሰብ 
ኃይሊ ጥራሕ ክግበር ዝክአል አይ ኮነንን። በዚ ምኽንያት እዩ ኢየሱስ ንኹሎም ተኸተልቱ ኃይሉ ካብ 
ሰማይ ክትለብሱ ኢኹም ኢሉ ዝተስፈዎም። ንሱ ብመንፈስ ቅዱሱስ አቢሉ አብ መንግኦም ክህሉ እዩ። 
ነቲ ሰናይ ዜና ክንዝርግሕ እንከሎና ንዝጓነፈና ፈተናን ኩሉ ደቂ ሰብ ዘምጽኡልና ጸገማት ብምርአይ 
ትምክሕተኛታትን መለኽትን ክንከውን የብልናን። ትሕትና ክንምሃር እሞ መንፈስ ቅዱስ ነቲ መገዲ 
ክመርሓና ክንምንሃር ይግብአና።  
 
4. ንሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ምንጪ ጽንዓትናን ምትብብዓትናን እዩ። አብ መንጎ ጉዕዞ እምነትና ዘሸግሩና 
ምጥርጣራትን ካልእ ድኽመታት እምነትን አብ ዕርገት ክርስቶስ እንተ አስተንተናን እቲ ዘምጽአልና 
ጥቕምታት ክንሓስብ እንተ ኸኣልና ክንዕወት ንኽእል። ባዕልና ብእንፈጥሮ ካብ ብእምነት ምጽላይ 
ዘንጊዕና አብ ዘሎናሉ እውን ጠበቓን ሓጋዚን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ምስ አቦን ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ 
ዝጽልየልና ከምዘሎና ንዘክር። ፈተነታት ሕይወት ካብ መጠን ንላዕሊ ከቢዱናን ክንጾሮ ዓቕምና አብ 
ዝተጸንቀቐሉ ክርስቶስ ብዳግም ብኽብሪ ክመጽእ ከም ዝኾነ ንዘክር፥ ሓደ ዓይነት ክብሪ ከምቲ ካብ 
መቓብር ክትንሥእ እንከሎ ዘረአዮ፥ ሓደ ዓይነት ክብሪ ንሰማይ ክዓርግ እንከሎ ዘርአዮ፥ ሓደ ዓይነት 
ክብሪ ሕጂ እውን ዘልኦ። ወላእ እኳ ድሩት ዓቕምና ክርዮ አይኽአል ብምሉእ ምሳና አሎ፥ አብ ኩሉ 
እንገብሮ አሎ። ብዕርገቱ ኢየሱስ አይ ሓደገናን እንታይድአ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜን አብ ዝኾነ ቦታ 
ምሳና ከም ዝህሉ ገሩ። በዚ መገዲ ነፍሲ ወከፍና ብኃይሊ መንፈስ ቅዱስ አብ ልኡኻትን መጋበርን 
ክርስቶስ ክንቅየር ይክአል እዩ።  ሕይወትና ይሕደስ ተግባራትና ብመንፈስ አምላኽ አብ ሓዲስ ሕይወት 
አትዩ ነፍቅርን ነገልግልና። አብ ዓለም ካልኦት ክርስቶስ ንኸውን። 
ዕርገት ክርስቶስ ሓዲስ ሕይወት አልቢሱ ደቂ ሰማይ ይግበረና።  
 
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ      


