
ሰንበት ዘነጎድጓድ 

ሓምለ 20 2006 ዓ.ም. (7/27/2014) 
መዝሙር፡ በቀዳሚት ገብረ እግዚአብሔር ሰማየ ወምድረ ወኵሎ ፈጺሞ አዕረፈ… 

ካብ ሰነ 25 ክሳብ መስከረም 25 ዘመነ ክርምት ተባሂሉ ይጽዋዕ። ምስቲ እዋኑን ዘመኑ 
አሰማሚዑ ንባባትን መዝሙርን ክነስተንትን ይሕግዘና። ናይ ሎሚ ሰንበት ዘነጎድጓድ 
ተባሂሉ ይጸዋዕ ነጒዲ ማለት እዩ። አብ ብሉይ ኪዳን ነጒዲ ናይ አምላኽ ምምጻእ ወይ 
አምላኽ ምልክት ክህብ እንከሎ እዩ ዘስምዕ፥ አብ ደብረ ሲና ሙሴ ምስ አምላኽ 
ክዛረብ እንከሎ ድምጺ ነጎዳን ግመን ተራእዩን ተሰሚዑን፥ ኢየሱስ ክጥመቕ እንከሎ 
ድምጺ ካብ ሰማይ ተሰሚዑ ስለዚ ነጕዲ ንአምላኽ የዘኻኽር። አብ ባህልና እውን ነጉዲ 
ምልክት ሓይሊ አምላኽ ከምዝኾነ ኢና ንሓስብ።  ከምዚ ዝስዕብ እናበልና መዝሙር 
ወዳሴ ንዝምር፡  

“እግዚአብሔር ብመጀመርያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ኵሉ ምስ ፈጸመ ሰንበት አዕረፈ። 
ብጊዜ ማይ አይኂ እግዚአብሔር ንኖኅ እትድሕነላ መርከብ ሥራሕ ንምድሪ እንደገና 
ብማይ አይኂ ከየጥፍአ አነ ምሳኻ ንዘለዓለም ኪዳን ክአቱ እየ። ንምድሪ እኽላን ሣዕርን 
ሓጋይን ክረምትን ዘርእን ዓጺድን ክህብ እየ። ብሓቂ በረኸት እግዚአብሔር እዚ እዩ። 
ንሱ ነቲ ዝብሎ ቃል አይጠልምን እዩ”  

እናበለ ነቲ ዘተስፈወና ጸጋ ብምሳሌ ምድራዊ ነገር ገይሩ ከምዘይጠልመና ቃል 
አተወልና።    

ንባባት፡ሮሜ 8:28-30፥ 2ጴጥ 2፡1-9፥ ግ.ሓ. 27፡21-33፥ ማቴ 13፡44-52  

ምስባክ፡ዘያበቍል ሣዕረ ለእንስሳ ወሓመልማል ለቅኔ ዕጓለ እምሕያው፥ ከመ ያወፅእ 
እክለ እምድር። መዝ 104፡14-15። “ካብ ምድሪ መግቢ ምእንቲ ኺረከብ ንእንስሳ 
ዚኸውን ሣዕሪ ንጥቕሚ ሰብ ከአ ተኽሊ አብቆልካ”።  

ናይ ሎሚ ሰንበት ወንጌል ምስቲ ዝሓለፈ ሰንበት ዘንበብናዮ መቐጸልታ እዩ ብዛዕባ መንግስቲ 
አምላኽ ብምሳሌ ሳልሳይ ጊዜን መጨረሽታን ይዛረበና። ማቴዎስ ብዛዕባ መንግስቲ ሰማይ ይዛረብ 
እዚ ግን ነቲ ድሕሪ ሞት ዝመጽእ አይ ኮነን ዘስምዕ ነዚ ዘሎ እዩ። መንግስተ ሰማይ ክብል 
እንከሎ ሎሚ አብዚ እዋና ንዘሎ ናይ አምላኽ ንግስነት እዩ ዘስምዕ። አብ ናይ ሎሚ ወንጌል 
ሰለስተ ምሳሌታት የቕርበልና እተን ክልተ ብትርጉም ዝመሳሰላ እየን ግን ቁሩብ ፍልልይ 
አለወን። አብ ጊዜ ኢየሱስ ዝነበሩ ሰማዕቱ ብቐሊል ይርድእዎ ነሮም ይኾኑ እዮም፥ ምኽንያቱ 
በቲ ዝፈልጥዎን ዝርድእዎን ነገራት ገሩ ይዛረቦም ስለ ዝነበረ። ቤተ ክርስትያን ነዚ ተኸቲላ 
ብዘልአ ስልጣን ምስ ዘመኑ ዝኸይድ አገላልጻ ተጠቒማ ንኹሉ ትገልጸልና። ብወገና ኸአ 
ከምዘመና እና ኸድና ክንሰምዕ ምንርዳእ ይግብአና። ክርስትያን ሰማኢ ነቲ ዝሰምዖ ተቐባሊ 
ክኸውን እንከሎ አብ ሕይወቱ መንፈስ መንግስቲ አምላኽ ይርአ። እዘን ሰለስተ ምሳሌታት 
እምብአር ሎሚ ንነፍስወከፍና ዘመሓላልፍኦ መልእኽቲ ስለ ዘሎ ጽን ኢልና ንስማእ።   

እተን ክልተ ቀዳሞት ምሳሌታት አብ ሕይወትና ግብሪ ንአምላኽ ምፍላጥን አብ ትምህርቲ 
ወንጌል ተመስረቲካ ምንባርን እተን ዝዓበያ ነገራት ከምዝኾነ ይገልጸልና። ብኢየሱስን ብወንጌልን 



አቢልና ብዛዕባ ሕይወት እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥን ክንርዳእን ንኽእል ከምኡ አብ ሕይወት 
እቶም ቀንዲ አድለይቲ ነገራት እንታይ ምዃኖም ንርዳእ። አብ ጉዕዞ ሕይወትና እንከሎና ከም 
ስንቂ ኮይኑ አብቲ መወዳእታና ዝኾነ አምላኽ ክንበጽሕ ክንሕዞ ክንለብሶ ዝግብአና ነገራት አሎ።  

ሃብቲ ወይ ንብረት ምርካብ፡ 

አብታ ቀዳመይቲ ምሳሌ ኢየሱስ አብ መንግስተ ሰማይ ምእታው ምስ ሓደ ሰብአይ አብ ሓደ 
ግራት ዝረኸቦ ሃብቲ የመሳስሎ። አብዚ ክንዝንግዖ ዘይብልና አብ ጊዜ ኢየሱስ ከምዚ ሎሚ 
ገንዘብካ እተቐምጠሉ ባንክ አይነበረን፥ ሃብታማት ጥራሕ እዮም አብ ዋሕስ ዘለዎ ገንዘቦም 
ከቐምጡ ዝኽእሉ ዝነበሩ። ሓፋሽ ህዝቢ ከምቲ አብ ሃገረሰብ አብ ዓድና ዝገብርዎ ዝነበሩ 
ወርቆም ወይ ሓደ ክቡር አቕሓ አብ መሬት ኩዒቶም እዮም ዝቐብርዎ። አብ ጊዜ ውግእ እቶም 
ሰባት ሓዲጎሞ ምስ ሃደሙ ብኡቢሎም ዝጠፍኡ ወይ ዝሞቱ አለዉ ስለዚ ካልኦት ሰባት 
ንመረቶም ምስ ሓረስዎ ወይ ነቲ ገዝኦም ምስ ፈተሽዎ ይወስድዎ ከም ባህሊ አይሁድ ብኸምዚ 
አገባብ ዝተረኽበ ሃብቲ እቲ ዝረኸቦ ክወስዶ መሰል አለዎ።  

አብዚ ምሳሌ እቲ ነዚ ሃብቲ ዝረኸበ ሰብ እቲ መሬት ናቱ አይነበረን፥ ስለዚ ነቲ ሃብቲ ክወስድ  
ዘለዎ ገንዘቡ ሂቡ ነቲ ወርቅን ብሩርን ዘልኦ መሬት ይገዝኦ። እዚ ምሳሌ መንግስቲ አምላኽ 
ክንወርስ ዝለዓለ ዋጋ ከፊልና ክንረኽቦ ከምዘሎና እዩ ዝነግረና ዘሎ። ንኢየሱስ ምስረኸብና ካልእ 
ሃብቲ ኩሉ ካልአዊ ምዃኑ ይገልጸልና። አብ መንግስቲ አምላኽ ክተገልግል ከሎኻ ፍርቂ ፍርቂ 
አገልግሎት የለን ምሉእ አገልግሎት እዩ ዝግባእ ሽዑ ዝበለጸ ሓጎስ ይፈጥረልካ። እዚ እዩ 
ጳውሎስ አብ ተመክሮ ዝረአዮ “እወ! ምእንቲ እቲ መዘና ዘይብሉ ፍልጠት ናይቲ ጎይታይ ዝኾነ 
ክርስቶስ ኢየሱስ ንዅሉ ነገር ከም ክሳራ እቖጽሮ አሎኹ፥ ምእንትኡ ኽብል ኵሉ እስእን 
አሎዅ። ንእኡ ኽረክብን ምስኡ ክኸውንን ከአ ንዅሉ ኸም ጎሓፍ እቖጽሮ አሎኹ” (ፊልጵ 3፡
8) ቀጺሉ ኸአ “ከመይ ንአይ ሕይወት ማለት ክርስቶስ እዩ፥ ሙማት ከአ ረብሓይ እዩ” (ፊሊጵ 
1፡21) ምስ ኢየሱስ ብግልኻ ርክብ ምግባር ከምኡ አብ ሕይወት ዘለዎ አረኣእያ ከም ናትካ ገርካ 
ምውሳድ አብ ዓለም ዝበለጸን ዝኸበረን ነገር እዩ። ብርግጽ እዚ ምባል እኹል አይኮነን ሓደ አብ 
ሕይወቱ አብ ግብሪ ከውዕሎ አለዎ፥ ላንጋ ላንጋ ኮንካ ምንባር ንሓደ ተኸታሊ ክርስቶስ 
ብመንፈስ ይቐትሎ እዩ።  

ሃብቲ አብ ምንዳይ፡ 

እቲአ ካልአይቲ ምሳሌ ተመሳሳሊት እያ። “መንግስተ ሰማያት ክቡር ዕንቊ ዘናዲ ነጋዳይ ሰብ 
እሞ ሓንቲ ኽብርቲ ዕ ንቊ ምስ ረኸበ ከይዱ ዘ ለዎ ኹሉ ሸይጡ ዚዕድጋ 
ትመስል” (ማቴ13:45-46)። አብ መንጎ ቀዳመይትን እዚአን ንእሽቶይ ፍልልይ አሎ። አብታ 
ቀዳመይቲ ምሳሌ እቲ ሰብአይ ንብረት ሃብቲ ክረክብ ኢሉ ይደሊ አይነበረን፥ ንሱ አብቲ መሬት 
እናኮዓተ ወይ እና ሓረሰ እንከሎ ብሃንደበት እዩ ረኺብዎ። ኢየሱስ ንብዙሓት ካባና ዕለታዊ 
ሕይወትና እናመራሕና እንከሎና ብዘይተሓስበ ይረኽበና። ብዙሓት አብ ሕይወቶም ዝረኸብዎ 
ተሓድሶ ወይ ለውጢ ከይገመትዎ ብሃንደበት ከምዝኾነ ይነግሩ። ወንጌል ከም ዝብለና ኩሉ ጊዜ 
ኢየሱስ ከመጽእ እንከሎ ስንድዋት ኮና ክንጸንሕ ይግብአን። አብ ሕይወት ኩሉ ጊዜ ነቒሕካ 
ምጽባይ የድሊ፥ አብ ጉዕዞ እንከሎና ኢየሱስ ክጓነፈና ይኽእል እዩ፥ አለሊና ክንክእል እሞ 
ክንቅበሎ ክንውንኖ ይግባእ።  

አብታ ካልአይቲ ምሳሌ ግን እቲ ሰብ ነቲ ክቡር ዕንቊ ይደሊ፥ ልክዕ ቦታ እዩ ዘይረኸበ እምበር 
አብቲ ከባቢ ከምዘሎ ይፈልጥ እሞ ክረኽቦ ኢሉ ኩሉ ዝክአሎ ይገብር። አብ ርእስና እንተ 
ተመለስና ወላ ዝተጠመቕና ክርስትያን ንኹን እምበር ኩሉ ጊዜ ናይ ወንጌል ሓቅነትን ትርጉምን 



ክንርዳእ ዓመታት ክወስደልና ይኽእል እዩ። አብ ሕይወትና ኩሉ ጊዜ ንዝበለጸን ዝልዓለን 
ርድኢት፥ ፍልጠ፥ ፍቕሪ፥ አገልግሎት ክንጽዕር አሎና። መንግስቲ አምላክ ከምዘሎ ንፈልጥ 
ኢና እዚ ግን እኹሉ አይኮነን አባላት መንግስቲ አምላኽ ዝገብረና ክንፈልጥ መገዱ ክነናዲ 
ይግብአና።  

ንአምላኽ ዝበለጸ ነገር ምሕታት ይግባእ፡  

አብ 1ዘነ 3፡5-12 ዘሎ እንተ አንበብና ሰለሞን ንእግዚአብሔር እንታይ ክህበካ ትደሊ ኢሉ ምስ 
ሓተቶ ሰለሞን ናይ እዚ ዓለም ሃብቲ ወይ ንጸላእቱ ዝስዕረሉ ሓይሊ ዘይኮነስ ልቦናን ጥበብን 
ክህቦ ሓቲቱ። እቲ ዝዓበየ ሃብቲ ንደቂ ሰብ ዘድሊ ሓቲቱ። አብ ዓለም ልቦና ዝዓበየ ሃብቲ ስለ 
ዝኾነ ንመገዲ አምላኽን ንትርጉም ሕይወትን ከምቲ አምላኽ ዝደልዮ ክትፈልጦ ዝውሃበና ሃብቲ 
እዩ። ስለዚ ዝዓበየ ሃብቲ ሃረር ክንብሎ አብ ግራት ተሓቢኡ ዘሎ ብልቦና ንሕይወትካ ከምቲ 
አምላኽ ዝደልዮ መሪሕካ ክትክእል ዝሕግዝ መጋበሪ ድሕነት እዩ። ሰለሞን ግዝያዊ ነገራት 
አይሓተተን ንሕና እውን ንግዝያዊ ነገራት አብ ጎኒ ሓዲግና አብ አምላኽ ዘብጽሓና ነገራት 
ክንሓትት ከምዝግብአና ክንፈልጥ አሎና።  

አብ ሕይወት ርኢኻ ምኽአል አብ መንግስቲ አምላኽ ገጽካ ከምእትኸይድ ይሕብረካ፥ ምስ 
አምላኽን ሰባትን አብ ዓለም ዘሎ ርኢኻ እንተ ኸኣልካ ዝለዓለ ዋሕስን ሓጎስን ሰላምን የውርድ። 
አብኡ ሓቂ ፍቕሪን ምግዳስን፥ ነጻነትን ሰላምን አሎ። ብዙሕ ጊዜ ንሕና እንደልዮ ወይ 
እንሰርሓሉ ወይ ዝበዝሕ ጊዜና እነሕልፈሉ አብ ምድላይ ሓሳዊ ነገራት ኢና እነተኩር ክብዚ እቲ 
ቀንዲ አብ ገንዘብ፥ ክብርን ደስታን፥ ከምኡ አብ ዝመጽእ ጥራሕ አተኲርና አብ ሃረርታን 
ትምኒትን እሞ ክንጭብጦ አብ ዘይንኽእል ክንጥምት ነሕልፎ ወይ እውን አብ ዘጨንቕን 
ዘፍርሕን ዘሳቕይን ጥራሕ ነተክር። አብ ከምዚ ከሎና እቲ ቀንዲ ክንገብሮ ዝግብአና አብ ጎኒ 
ይሓልፈና እሞ እቲ እንደልዮ ሃብቲ ትምኒት ብሓሳብ ጥራሕ እንምነዮ ከይረኸብናዮ ይሓልፈና 
ነቲ ሓቀኛ ክቡር ዕንቊ ከይረኸብናዮ ንነብር። ሎሚ እምብአር አለሊና ክንክእል ርኢና ክንክእል 
ቀንዲ ነገር እዩ። አብ ባህግን ሃረርታን ትምኒትን ጥራሕ ከይንነብር ምስትውዓል የድልየና፥ 
አተሓሳስባይ ሃረርታይ ድለተይ አበይ ዝዘንበል እዩ ኢልና ንርእስና ክንውከስ ይግብአና።  

ኩሉ ዝሓዘት መርበብ፡ 

እዚ አብታ ሳልሰይቲ ምሳሌ የምጽአና፡ “መንግስተ ሰማያት አብ ባሕሪ ዝተዘርግሐት እሞ ካብ 
ኵሉ ዓይነት ዓሣ ዝአከበት መርበብ ትመስል” (ማቴ 13፡47)። ቀዳመይትን ካልአይትን ምሳሌ 
ብዛዕባ አብ ሓደ ተኸታሊ ክርስቶስ ክህሉ ዝግብኦ ምሉእ ተወፋይነትን አድህቦን ይገልጻ፥ እታ 
ሳልሰይቲ ምሳሌ ክልተ ብኽልተ እጋርና ጸኒዕና ደው ኢልና ከም እንረግጽ ትሕግዘና። ምኽታል 
ኢየሱስ አብ ቦቱኡ እንከሎ ዝኾነ ነገር ካብ ካልኦት ፍሉያት ወይ ምሩጻት ዝገብረና ከይንወስድ 
ምጥንቃቕ ይሓተና። ቤተ ክርስትያን ከምኡ መንግስቲ አምላኽ አብዚ ዓለም በብይዓይነቶም 
ዝኾኑ ሰባት ዝቆማ እየን። ቤተ ክርስትያና ቅዱሳንን ኃጥአንን ዝሓዘት እያ። ብቀዳምነት ከአ 
ንኃጥአን እያ። “ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበር ጥዑያት አይደልይዎን እዮም፥ አነ ኸአ ንኃጥአን 
እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ አይመጻእኩን” (ማር 2፡17)። ተራ ቤተ ክርስትያን አብ ውሽጣ 
“ድኻታትን ቆርራያትን ዕዉራትን ሓንካሳትን” ክትቅበል እሞ አብ ሃብትን ክቡር እንቊ አብ 
ዘለዎ ምምራሕ እዩ። ተልእኮና ንዝደኸሙ ምሕጋዝ ነቶም ጸልማት ጎልቢብዎም ፍቕሪ አምላኽን 
ሰብን ርሒቕዎም ዘሎ ብርሃን ምዃን፥ ነቶም ኃጢአቶም ክርእዩ ጸጊምዎም ዘሎ ክንሕግዝ እሞ 
ነቲ ሓቀኛ መገዲ አምላኽ ክሕዙ ሓገዝቶም ንሕና ኢና።  



ካብዛ ምሳሌ እንምሃሮ ነታ ክርዳድን ስርናይን እቲብል ምሳሌ ዝመሳሰል እዩ። እቲ መንግስቲ ናይ 
ቅዱሳን ኃጥአንን (ጽቡቕን ክፉእን ዓሣ) ዝመልአ እዩ። አብዚ ሕይወት ገለ ሰባት ኩሉ ጊዜ ካብ 
ክፉኣት ካብቶም ክርዳድ ክፍለዩ ከም ፈተና ክመጽኦም እዩ እንተ ኾነ ኢየሱስ እዚ ናይ አምላኽ 
ስራሕ እዩ ግዚኡ ሓልዩ ከአ ከምጽእ እዩ ይብለና። አብ ጉዕዞ ሕይወት ብወገና ክንገብሮ ዘሎና 
ዕጉሳት አፍቀርቲ ክንከውን ነቶም ወዲቖም ንትምህርቲ ወንጌል ዘይፍጽሙ ከአ ክንርድኦም እሞ 
እንሕግዘሉ መገዲ ክንፈጥር እምበር ክንፈርድ ወይ ካብኦም ክንርሕቕ አይግባእን።  

ፍርዲ ንድሓር ጊዜ እዩ። አብዚ እዋን ክንገብሮ ዝግብአና ጊዜና አብ ምድላይ ኃብቲ አምላኽን 
ነቲ ክቡር ዋጋ አብ ምድላይ ክነሕልፎ፥ ነቲ ምስ ኢየሱስ ዘሕብረና ህያባት ክነናዲ፥ ነቲ ሓቀና 
ዝኾነ ነቲ ጽቡቅን ዝበለጸን ከንደሊ ከምኡ ካልኦት ከማና ክረኽቡ ክንሕግዞም።  

አብ ኩሉ ሕይወትና ጸግኡን በረኸቱን አይፈለየና። 

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ 

  


