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ሰንበት ዘብርሃን 2004 ዓ.ም.
(12/25/2011)
መዝሙር፡ አቅዲሙ ነገረ በኦሪት ከመ ይመጽእ ወልድ በስብሓት. . . . ።
ንባባት፡ሮሜ 13፡11-ፍ፥ 2ጴጥ 3፡8-14፥ ግ.ሓ. 26፡12-19 ማር 1፡1-8
ምስባክ፡ፈኑ ብርሃነከ ወጽድቀከ፥ እማንቱ ይምርሓኒ ወይሰዳኒ ደብረ መቅደስከ፥
ወውስተ አብያቲኪ እግዚኦ። “ ብርሃንካን ሓቅኻን ልአኽ ንሳተን ይምርሓኒ፥ ናብ
ጽዮን ናብታ ቅድስት እምባኻን ናብታ ማኅደሪኻ ዝኾነት ቤት መቕደስን
የብጽሓኒ” መዝ. 43፡3-4
ብርሃን አምላኽ አብ መገዱ አብ ቤተ መቕደሱ ከብጽሓና ንልምን። አብ አምላኽ ገጹ ዝወስድ
መገዲ ክንሕዝ ከሎና አብ መገድና ብርሃን አሎ ከይንዕንቀፍን ከምኡ መገዲ ከይጠፍአና ንሱ
ብጸጋኡን ብርሃኑን ምሳና አሎ። ብርሃና አብሪህና አብ ምንጪ ብርሃን አምላኽ ገጽና ክንጉዓዝ
ዝሕግዘና ስብከት።
መዝሙር፡ “ወልድ ንጽዮን ቃል ተሓጓስ ኬስምዕ ከም ዝመጽእ ቀደም ብኦሪት ተናገረ፥ እንደገና
ከአ ብአፍ ዳዊት እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ተባህለ፥ ንሱ ንጻድቃን ዘብርህ
ናብ ዓለም ዝመጽእ ብርሃን እዩ፥ ንዝጠፍኤ ኪረድእ ንዝተበትኑ ኪእክብ ንቤተ ክርስትያን
መርዓዊአ ኰይኑ ናብአ መጸ” ይብል።
ካልአይ ሰንበት ናይ ዘመነ ምጽአት ዘብርሃን ተባሂሉ ይጽዋዕ ክርስቶስ እቲ መንጪ ብርሃን ስለ
ዝኾነ ኩልና ብርሃኑ ክንካፈል ምእንቲ በዚ ሰንበት ንፍሉይ አስተንትኖ ንዕደም አሎና። ቅዱስ
ዮውሓንስ መጥምቕ መገዲ ብርሃን ክሕብር እንከሎ ንሰባት አብ አምላኽ ክምለሱ እሞ ናብ
አምላኽ ዝወስድ መገዲ ክሕዙ ይዛረብ። ኢሳያስ ነብይ አብ ምዕ. 40 ንህዝቢ እስራኤል
“አምላኽ ከም ዝምሕሮም ንገሩለይ ጸበባኦም ከም ዝተወድኤ አበሳኦም ከም ዝተሓድገ ንገርዎም
እናበለ ይዛረቦም። ቀጺሉ ኸአ “እቲ አዋጅ ነጋሪ ድምፁ ዓው አቢሉ መገዲ እግዚአብሔር አብ
ምድረ በዳ አዳልዉ፥ አብ ምድሪ አጻምእ ከአ ንአምላኽና ጽርግያ አቕንዑ፥ ሽንጭሮ ዘበለ ልዕል
ይበል ኵሉ አኽራንን በረኸትን ድማ ለጠቕ ይበል ቄናን ይቕናዕ ድንጕር ከአ ሰጥ ዝበለ ስፍራ
ይኹን” እናበለ ክገብርዎ ዝግብኦም ነገራት ይነግሮም ዮውሓንስ ነዚ መሰረት ገሩ አብ በረኻታት
ይሁዳ ይሰብኽ ነሩ። ንአምላኽ አብ ጽምዋ አብ ሕይወቶም ክረኽብዎ እሞ ክልወጡ። “አቱም
ንጽዮን ብስራት እትነግሩ ናብ ነውኅ እምባ ደይቡ፥ አቱም ንኢየሩሳሌም ብሥራት እተበስርዋ
ድምጽኹም አዚኹም ዓው አብሉ ብዘይፍርሃት ዓው በሉ እንሆ አምላኽኩም ይመጽእ አሎ
ኢልኩም ንገሩ” እናበለ እቲ ልኡኽ ክገብሮ ዝግብኦን እቶም ንመልእኽቲ ዝቕበሉ ክኸንዎ
ዝግብኦምን ይነግሮም። ልደት ክርስትስ አብ ከምዚ መንፈስ ተሰናዲና ክንጽበዮ ከሎና አብ
ሕይወትና ፍሉይ ለውጥን ሓጎስን የምጽአልና።
እዚ እዩ ነፍሲ ወከፍና ክንገብር ዝድለ ዘሎ። ምናልባት በቶም መቕርብና ወገና ክንጅምሮ፥
ብዛዕባኡ ንሰባት ክነግር፥ “ንሱ ከም ጓሳ ንመጓሰኡ ዝቕልብ እዩ፥ አብ ሕቕፉ ነባግዑ ዝእክብ”።
ነፍስ ወከፍና ካልኦት ሰባት ክበጽሕዎም ወይ ክረኽብዎም ዘይክአሉ ክንረክብ አሎና። ቤተሰብና፥
አዝማድና፥መስርሕትና፥ ከምኡ ካልኦት ሰባት አብ ሕይወትና ዝጓነፉና።
ቅዱስ ዮውሓንስ “መገዲ እግዚአብሔር አሰናድዉ/መገድታቱ አቕንዑ” እናበለ ይሰብኽ ነሩ።
እዚ “መገዲ እግዚአብሔር” ዝብል ሓሳብ ሓደ ካብቲ ሃብታም ቃላት ቅዱስ መጽሕፍ እዩ። አብ
ግብሪ ሓዋርያት ቀዳሞት ክርስትያን “ተኸተልቲ መገዲ” ዝብል መጸውዒ ቅጽል ነርዎም። አብ
ዮሓ 14፡6 ኢየሱስ ባዕሉ ከም ዝብሎ “አነ እቲ መገዲ እየ” ይብለና። እዚ መገዲ ናይ ኢየሱስ
በቲ ሕይወቱ ዘርአየና ናይ ብሓቂ ንሱ መዃኑ አርእዩና። እቲ ዝወሓደ ነገር ነዚ መገዲ ከም
እንኽተል መርአያ ዝኸውን ንኃጢአት ሓዲግና ክነብር ከሎና እዩ። እቲ ዝዓበየ ምልክት ነዚ
መገዲ ከም እንስዕብ ነቲ ኢየሱስ ዝሓተና ዘሎ መጸዋዕታ ምስዓብ እዩ። “ክስዕበኒ ዝደሊ ሕይወቱ
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ይመንን መስቀሉ አልዒሉ ድማ ይስዓበኒ” ( ማቴ 16፡24) ይብለና። ምስጢር ናይ እዚ ዕድመ
ብድለትና ምሉእ ሕይወትና አብ አገልግሎት ክርስቶስ ክነውዕል ፍቓደኛታት ክንከውን ከሎና
እዩ። መንፈስ ናይ እዚ ዕድመ አብዚ ጊዜ ምጽአት ሕይወትና ንኢየሱስ ክንክተል ውፉያት
ከንከውን። በብቕሩብ መገዲ አምላኽ ክንክተል / ጎደናታቱ ክነቕንዕ።
ካልኣይቲ ንባባና ካብ 2ጴጥሮስ እያ። አብዚ አምላኽ አብ ሕይወትና አብ ካልእን ክመጽእ ዓቢ
ድላይ ከምዘለዎ እሞ እዚ ክኸውን እንከሎ ዓቢ ምስንዳው ክንገብር ከምዝግባእ ይነግረና። አብ
ገለ እዋናት ሰባት አምላኽ ንድለቶም ምላሽ ስለ ዘይሃቦም የግረምርሙ እዮም ነዚ ክምልስ እንከሎ
ቅ. ጴጥሮስ “ጎይታ ኹሎም ናብ ንስሓ ክበጽሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ
ምእንታኻትኩም ይዕገስ አሎ እምበር ከምቲ ንገሊአቶም ዚድንጒ ዚመስሎም ንተስፋኡ
አየድንጒዮን እዩ” ይብል። ሰባት አምላኽ ክረድኦም ክሕግዞም ይደልዩ እዮም እንተኾነ
ሕይወቶም ክቕይሩ አይደልዩን ከምቲ ዘለውዎ ከለዉ ክረድኦም ይደልዩ። ጨሪሶም ክልወጡ
አይደልዩን ክሰናደዉ እውን አይደልዩን። እንተ ኾነ አምላኽ አባና ክመጽእ ንሕና እውን አብኡ
ገጽና ክንከይድ ይግብአና። ድሕነት ብወገን አምላኽ ጥራሕ ዝውሃብ ጸጋ አይኮነን ናታትና
ተሳትፎን እሽታን ክሕወሶ እንከሎ ፍቓድ አምላኽ ይመልእ። ንሰማይ ጠሚትና እንተ ጸለና
ሕይወትና ግን እንተ ዘይሓደስና ምሕረትን ጸጋን ክንረክብ አይክአልን እዩ። አምላኽ ብድለቱ ልቡ
ንዝኸፈተ እሞ ኩሉ አብኡ አንቢሩ ንዝለመነ እዩ ዝሰምዕ እምበር ግዳማዊ ሕይወትና ንበይኑ
እኹል አይኮነን።
ቅዱስ ጵጥሮስ ብዛዕባ መዓልቲ እግዚአብሔር ይዛረብ። እዛ መዓልቲ እግዚአብሔር እታ
መጨረሽታ መዓልቲ አብ ቅድሚኡ ቀሪብና ጸብጻብ እንህበላ ናይ ኩሉ ግብርና እንሕተተላ ዕለት
እያ። አብ ወንጌል ከም ዝብሎ እግዚአብሔር ከም ሰራቒ ብለይቲ ክመጽእ እዩ እናበለ ኩሉ ጊዜ
ተሰናዲና ክንጸንሕ ከም ዝደሊ ይነግረና። እታ ሓንቲ ትርጉም ዘልኦ ምቅርራብ ንመዓልቲ
አምላኽ ቅዱስን ቅድስና ዝመልኦ ሕይወት ሒዝካ ምንባር እዩ። “ነታ አምላኽ ዝመጸላ መዓልቲ
እናተጸበኹም እናአቀላጠፍኩምን ብቕዱስ ሕይወትን ብፍርሃት እግዚአብሔር ክትነብሩ እዩ
ዝግብአኩም” ይብል። “ነዚ እናተጸበኹምሲ ብዘይነውርን ብዘይ መንቅብን ምስኡ ሰላም ዘሎኩም
ኳንኩም ክትርከቡ ተጋደሉ” እናበለ አብ ምጽባይ ዝርከብ ክለብሶ ዝግብኦ ይነግረና።
አብ ሕይወቶም ንአምላኽ ሒዞም ብመገዱ ዝመላለሱ እሞ ጽኑዓት ወላ እውን አብ ከባቢኦም
ምዓት እናዘነበ አብ ሰላም እዮም ዝነብሩ። ንአአቶም ምዓልቲ አምላኽ አይተፍርሖምን እያ።
ንአአቶም ነፍስወከፍ ዕለት ዕለት ልደት እያ በዚ ኽአ እዩ ምዓልቲ ልደት ንአአቶም ፍሉይ
ዝኸውን። ንአአቶም ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ መዓልቲ አምላኽ እያ። ሰብ ንአምላኽ እንተ ሒዙ
ኲኖ ጸልማት ዘሎ ብርሃን ርእዩ ስለ ዝኽእል መዓት እናወረዶ አብ ሓጎስን አብ ሰላምን ይነብር።
ቀዳሞት ቅዱሳን ሰማዕታት ነዚ ብርሃን ክርእዩ ስለ ዝኸአሉ ንሞት ዓወት ገሮም ርእዮማ
ብድፍረት ሕይወቶም ክህቡ ክኢሎም። እዚ ጸጋ እዚ በቲ ዕለት ዕለት እንገብሮ ጸሎትን መዕበያ
እምነትን እዩ ዝርከብ፥ ብሓደ መዓልቲ ብሂግካ ዝፍጠር አይኮነን እሞ ሎሚ ንጎደና ሰማዕትነት
ሓደ ኢልና ንጀምራ።
ከም ክርስትያን መጠን ኩልና ሓላፍነት አሎና እዚ ኸአ ንርእስና ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ሰናይ ዜና
አምላኽ አብ ካልኦት ክነብጽሕ። እቲ እነብጽሖ መልእኽቲ ሓጎስ ዝመልኦ፥ አብ ሕይወትና
ዘንጸባርቕ አብ ጠባያትና ዝርኤ ሓጎስ ክኸውን ይግባእ፥ ምኽንያቱ ካብ ውሽጥና ካብቲ ዓሚቕ
ፍልጠትና ሰላምን ዝምንጩ ክኸውን ይግባእ። እምነትና ከም ሓደ ጨኳንን ዘይክአልን ገርና
ክንቕርቦ አይግብአናን ከም ሓደ ሓቀኛ ነጻነትን አብ ሕይወት ሰባት ዘምጽእ ገርና ክነቕርቦ
ይግብአና። ንሰባት ምስሊ አምላኽ ክነቕርበሎም ይግባእ። “ከም ሓደ ጓሳ ንመጓሰኡ ዝምግብ፥
ንዓያውቱ አብ ሕቕፉ አብ አፍልቡ ዝጸውርን” ምዃኑ ክነፍልጥ ይግብአና። ሰባት ዝጸበይዎ
ነገራት አሎ መልእኽቱ ክሰምዑ ንሱ ኸአ ተስፋ እምነት ሓቂ ሓድነት ሰላም ዋሕስ ርትዒ/ሓቂ
ፍቕሪ ዘምጽእ። እዚ መልእኽቲ ካብ ሰማይ ዝነጥብ ወይ ዝወርድ አይኮነን። ንሕና ኢና ክነምጽኦ
ዘሎና “መገዲ አምላኽ ክንጸርግ” አብ በረኻታትን ከተማታትናን እንነግር ንሕና ኢና። “ግናኸ
ብአኡ ከይአመኑ ከመይ ኢሎም ክጽውዕዎ እዮም፥ ብዛዕብኡ ከይሰምዑኸ ከመይ ገሮም ብአኡ
ክአምኑ እዮም፥ ብዘይ ሰባኺኸ ከመይ ገሮም ኪሰምዑ እዮም . . . ሰበኽቲ እንተ ዘይተላእኩኸ
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ከመይ ገሮም ኪሰብኩ እዮም። እምብአርሲ እምነት ካብ ምስማዕ እያ፥ እቲ ዚስማዕውን ቃል
ክርስቶስ እዩ” ( ሮሜ 10፡14~17)። መልእኽቲ አምላኽ እነብጽሕ ንሕና ኢና። አብዚ እዋን
ምጽአት አብ ዘሎናሉ ዘሎና እዋን ንኢየሱስ አብ ገዛና አብ ገዛ አህዋትናን ካልኦትን ክነብጽሖ
ናይ ነፍስወከፍና ሓላፍነት ኢዩ።
ንሕና በቶም አብ ክርስቶስ ዘቕረቡና በረኸት ተቐቢልና። እታ ዝነአሰት ንሕና ሎሚ ክንገብራ
ዝግብአና ንክርስቶስ ክረኽቡ ዘይክአሉ ዘለዉ ከምዝረኽቡ ክንገብሮም። አብዚ እዋን ካብ
ንክርስቶስ ክፈልጡ ከለልዩ ዘኽእሎም ዝዓቢ ህያብ ክንህቦም አይንክእልን ኢና። ኢየሱስ እቲ
መገድን ሓቅን ከምዝኾነ ከምዝርእዩ ክንገብሮም ከሎና ካብኡ ዝዓቢ ህያብ ክንህቦም አይንኽእልን
ኢና።
ሰንበት ዘብርሃን እምብአር ንብርሃን ክርስቶስ መጀመርያ ንባዕልና ተቐቢልና ካልኦት ካብኡ
ከምዝካፈሉ ክንገብር ክንጽዕር። ጣዕሚ ብርሃን ዝፈልጥ ናይ ጸላም ጸገም ዝርዳእ እዩ። ጸላም አብ
ሕይወትና ክጉልብበና እንከሎ አብ ርእስናን አብ ርእሲ ካልኦትን እነውርዶ ጸገም ከቢድ እዩ፥
ሰብ ጸልማት ክጉልበብ እንከሎ ሰይጣን ተዓዊትሉ አሎ ማለት እዩ፥ ሽዑ ግፍዒ ዓመጽ ክፍአት
ክገብር እንከሎ ዓወት ኮይኑ ይስምዖ። እዋናት ልደት ካብዚ ከምዚ ዝበለ ጸልማት ክንወጽእ
ዝሕግዘና እዩ። ርኢና ክንክእል። አብ ሕይወትና ተዓዊቱልና ዘሎ ሕመቕ ክፍአት ክንዕወተሉ እሞ
ከምብሓዲስ ምስ ኢየሱስ መድኃኒ ብመንፈስ ክንውለድ።
ኻብ ሓንቲ ሽምዓ ብዙሓት ካልኦት መብራህቲ ክወስዳ ይክአል አብ መንፈሳዊ ሕይወትና ሓደ
ናይ ብሓቂ መብራህቲ ኮይኑ ክርከብ እንከሎ ንኹልና ከብርህ ይኽእል እዩ። እሞ እዚ ብርሃን
ዓዲ ብርሃን አሕዋት ብርሃን ቁምስና ዝኸን መን እዩ? እናበልና እሞ አነ ዘይከውን ኢልና ብርሃን
ካልኦት ክንከውን። ጎ.ኢ.ክ. ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ክብለና እንከሎ ንሰባት አብ
አምላኽ ከምዝቐርቡ ክንገብሮም ከሎና ብሕይወትና ንአምላኽ ክምዝዝክሩን አብኡ ከምዝምለሱ
ክንገብሮም ከሎና አብ ብርሃን ነእትዎም አሎና ማለት እዩ።
በዚ ብሩኽ ሰንበት ብጸጋ ጥምቀት ዝተቐበልናዮ ብርሃን ክርስቶስ ሎሚ ሓዲስናዮ ክንርከብ እሞ
ልደት አብ እነብዕለሉ ዕለት ብብርሃኑ ተኾሊዕና ንኻልኦት ክነብርህ ቁርጽፍቓድ ንእቶ። ኦ
አምላኽ ብርሃንካ አብ ውሽጠይ አብርሃለይ ኃጢአተይ ርእየ ክኽእል ነቲ ንስኻ ካባይ እትደልዮ
ብእምነት ክስዕቦ እሞ ብዓቕመይ ንከማይ ዝበሉ አብ ብርሃንካ ከም ዝካፈሉ ክገብር ሓግዘኒ
ንበሎ።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

