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ሰንበት ዘምኵራብ
የካቲት 25 2004 ዓ.ም.(መጋቢት 4 2012)
መዝሙር፡ ቦአ ኢየሱስ ምኵራበ አይሁድ ወመሃረ ቃለ ሃይማኖት. . .
ንባባት፡ ገላ 4፡1-12፥ 2ዮሓ 1፡4-8፥ ግ.ሓ. 1፡13-15፥ ሉቃ፡39-57
ስብከት፡1.“እስመ ቅንአተ ቤተከ በልዓኒ፥ ትዕይርቶሙ ለእለ ይትዔየሩከ ወድቀ
ላዕሌየ፤ ወቀጻዕክዋ በጾም ለነፍስየ” ንቤትካ ዘሎኒ መንፈሳዊ ቕንኢ ከም ሓዊ
የንድደኒ አሎ፥ ጸርፊ እቶም ዝጸርፉኻውን አባይ ወደቐ፥ ንነፍሰይ ብጾም
አሕሳእክዋ”። መዝ. 69፡9
2. እስመ ትቤ ለዓለም አሓንጽ ምሕረተ፥ በሰማይ ጸንዓ ጽድቀከ፥ ኪዳን
ተካየድኩ ምስለ ኅሩያንየ።
መዝሙር፡ “ኢየሱስ አብ ቤት ጸሎት አይሁድ አተወ። ካብ መስዋዕቲ ምጽዋት
እፍተወኒ አነ ንሰንበት ዋንአ ንምሕረት አቦአ እየ፥ ንቤት አቦይ ቤት ሸቐት
አይትግበርዋ ቤተ ጸሎት እያ እትስመ፥ ሰንበት አኽብሩ ሠናይ ግበሩ ንብጻይኩም
አፍቅሩ ንድኻታትን መሳኺንን ራሕርሑ እምነት ከተሕድሩ”።
በዚ ሰንበት ዝተደራረበ ነገራት ንመንፈሳውነትና ዝሕግዝ ዘኪርና አሎና፡
1. ሰንበት ዘምኵራባ፥
ኢየሱስ አብ ቤተ መቕደስ አይሁድ አትዩ ድላይ አምላኽ እንታይ ከምዝኾነ ዝገለጸላ
ሰንበት ኢና ዘኪርና ዘሎና። ቤተ መቕደስ ቤት አምላኽ ነገር አምላኽ ጥራሕ ክፍጸመሉ
ዝግባእ ምዃኑ ገሊጹልና። ዘይመልክዑ ክነልብሶ ከሎና አምላኽ ከም ዝሓዝን ይነገረና።
አብ ቤተ መቕዳስ አምላኽ ጉዳይ አምላኽ ጥራሕ ክንገብር ከምኡ ዝግብኦ ክብሪ ክንህቦ
ከምዝግብአና በዚ ሎሚ ሰንበት የዘኻኽረና። ንቤት አምላኽ ክነራኽስ ከሎና ንቤት
አምላኽ ከም ማንም ቤት ክንርእዮ ከሎና ሽዑ ንአምላኽ ዘንጊዕና አሎና ማለት እዩ። አብ
ታሪኽ ደቂ ሰብ ንቤት አምላኽ ብዝተፈላለዩ መገዲ ሰባት ከራኽስዎ አብኡ ግፍዒ
ክፍጽሙ ብዙሕ ጊዜ ተራእዩ። አብ ቤት አምላኽ ቅትለት ዓመጽ ክፍጸም እንከሎ ልቢ
ሰባት ሰይጣን ወሪስዎ አሎ ማለት እዩ። አብ ቀደም ታሪኽ ሰብ ዝቐተለ ሃዲሙ አብ ቤት
አምላኽ እንተ ተዓቕበ ዝኾነ ሰብ አይቀርቦን እዩ፥ ምኽንያቱ ዑቝብኡ አምላኽ ገሩ ስለ
ዘሎ። በዚ እዋና ግና ቤት አምላኽ ከም ኩሉ ተራእዩ ክድፈርን ክመራሳሕን ንርኢ አሎና
ስለዚ ሎሚ እውን ኢየሱስ ቤተይ ቤት ጸሎት እዩ ይብለና።
ዝዓበየ ቤተ መቕደስ አምላኽ ልብና እዩ። ከምቲ ጳውሎስ ሓዋርያ ዝብለና ማሕደረ
መንፈስ ቅዱስ እዩ ልብና። እዚ ቅዱስ ልቢ ኩሉ ጊዜ ነጺሑ ከምቲ ንአምላኽ ዝግባእ
ኮይኑ ክነብር መንነትና እዩ። ልባትና ብናይ ዓለም ነገራት ተማሪኹ ካብ አምላኽ
ከይርሕቕ ሓጋዚና ሓደ ካብቲ ብዙሕ ጊዜ ጾም እዩ። እዋናት ጾም አብ ሕወትና
ተመሊስና ካብ አምላኽ ፈልዩና ዘሎ ነገራት ክንስዕረሉ እሞ አብቲ መበቆልና ዝኾነ
አምላኽ ክንምለስ ዝሕግዘና እዩ። አምላኸይ ልበይ ከፊተልካ አሎኹ ማኅደርካ ግበሮ
ምሳይ ኩን እናበልና እሽታና ንግለጸሉ ሽዑ ቅሱን ሕይወት ክነብር ኢና።
ሰብ ንአምላኽ ከይረኸበ ክቐስን አይክእልን እዩ። ህድአት ሰላም ክንረክብ ናይ
ነፍስወከፍና ድኻምን ድለትን ይሓትት። አምላኽ ጸግኡ ክዕድለና ናታትና ፍቓድ
ይሓትት። አብ ባህጊ ጥራሕ ከይንነብር አብ ሓቅን ቅንዕናን ነቢርና ንአምላኽ ደቁ ኮና
ክነብር በዚ ቅዱስ እዋን ክንበራበር ይግብአና። ፍቕሪ መለልዪ ክርስትያን እዩ፥
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መድኃኒና ተፍቅሩኒ እንተ ኾንኩም ነነድሕድኩም ተፋቐሩ ይብለና። ጾምና ፍረ ክህልዎ
መለልይኡ ፍቕሪ ክኸውን እንከሎ እዩ። ክተፍቅር ቀሊል አይኮነን ብዝያዳ አብ ልዕለኻ
በደል ንዝፈጸመ ክተፍቅሮ ንአና ንደቂ ሰብ ይኸብደና። መድኃኔ ዓለም መምህርና አብ
መስቀል ኮይኑ ትርጉም ፍቕርን መገዱን ምሂሩና። ንጉዕዞ ፍቕሪ ደም እናጠዓመካ እዩ
ዝኽየድ። ምስ ሥጋናን ስምዒትናንን ክንረባረብ ይግብአና ነቲ አብ ድኽመትን በደላትን
ሰባት ጥራሕ ከም እነተኩር ገሩና ንዘሎ ድኹም መንፈስ አላሽ አቢልና አብ ጎደና ብድሆ
ስምዒትና ክንወፍር እሞ ንፍቕሪ ወገና መተካእታ ከይንገብረሉ ዓይኒ ሕልናና ንአምላኽ
ንኽፈተሉ ፍቕሩ ርኢና ምእንቲ ክንክእል። ጊዜ ጾም ምቹእ ንዕርቂ ምስ አምላኽን ሰብን
ቅዱስ እዋን ስለ ዝኾነ ንቅድስና ክንሃርፎ እሞ አብ አምላኽ ተመሊስና ደቂ አምላኽ
ክንከውን ንወስን።
2. ብዓል ኪዳነ ምሕረት።
ሎሚ ዓመታዊ ብዓል እኖና ኪዳነ ምሕረት ዘኪርና አሎና። ነዚ ዕለት ፍሉይ ዝገብሮ አብ
እዋን ጾም ንዝኽሮ ስለ ዘሎና ካብ ማርያም እንምሃሮ ብዙሕ አሎና። ማርያም ካብቲ ሓደ
መለለይአ ንባህርያታ ከምቲ አምላኽ ዝደልዮ ትመርሕ ምንባራ እዩ። አብ ኹሉ ሕይወት
ደቂ ሰባት ፍሉይ ሓጎስን ርእሰ ምትእምማን ዝፈጥር ናይ ወለዲ ምሳና ክህልዉ ከለዉ
ሓገዞም ክገልጹልና ከለዉ እዩ። ወለዲ ዝሰመሩሉ ነገር ዕግበት ይህበና። ማርያም አደና
ምዃና ብሕድሪ አብ እግሪ መቀል ተዋሂባትና እዚአ አደኹም ተባሂልና። አብ ኩሉ ምሳና
ኮይና ክትህግዘና እሺ ኢላ ተቐቢላትና። ነዚ አብታ ቀዳመይቲ ማሕበር ወዳ አብ ግ.ሓ.
እንተ አንበብና ክንረኽቦ ንኽእል። ንሳ እትብለና “ወደይ ዝበለኩም” ግበሩ እዩ።
መዓልቲ ኪዳነ ምሕረት ወዳ ዝበለናዶ ንገብር አሎና? ደቂ ማርያም ኮናዶ ንጉዓዝ አሎና
እናበልና አብ ርእስና ተመሊስና ክንጥምት ዝሕግዘና ዕለት እዩ። ወላዲት ንደቃ እዚ
አይጥዕመልካን እዩ እዚ የኽፍአካ/ኪ እዩ ኢላ ክትመክር ከላ ብቐትሩ ጸልማት ዝጎልበቦ
እንተ ዘይኮይኑ ምኽሪ ወላዲቱ ዘይሰምዕ የለን። ሎሚ አብዚ ቅዱስ እዋን ጾም አደና
እትብለና ዘላ ወደይ ጓለይ በዚ ካብ አምላኽ ወጺእኪ/ካ አሎኺ/ኻ እንበለት ጉድለትና
ኃጢአትና ርኢና አብ አምላኽ ክንምለስ መገዲ ትሕብረና አላ።
ደቂ ኪዳነ ምሕረት ዘብለና ምስአ ዘሎና ርክብን አብ ነነድሕድና ዘሎና ርክብን እዩ
ዝውስኖ። ንሰብ ብመልክዑ ነለልዮ ሎሚ መልክዕና ናይ ማርያም ናይ ሰላም ናይ
ሕደገትን ንስሓን ክኸውን ድላይ አደና እዩ። እምብአር ብዓልና ትርጉም ክህልዎ አብ
አደናን አምላኽናን ንመለስ። አብቲ አምላኽ ዝደልዮ መገዲ ምምላስ ጠፊኡና እንተሎ
ብጸሎት ተመሪሕና ንስሓ ንእቶ። ጾምና ምስ ማርያም ዘራኽብ አብ ወዳ ዘብጽሕ ክኸውን
እንከሎ ጥራሕ እዩ ፍረ ዝህልዎ እሞ አብ ልብና አቲና ድኽመትና ነለልን ንቀበሎን አብ
ጎደና ንስሓ ምእንቲ ክንምርሽ።
3. ሓዲስ ኤጳርቅና አብ ሃገርና፡
እግዚአብሔር ካብቲ ናይ ሓልዮቱ መግለጺ ንህዝቡ ጓሶት ክልእከሎም እንከሎ እዩ። አብ
ብሉይ ኪዳን ነብያት ክሰደሎም እንከሎ ምስኦም ከምዘሎ ወላ እውን መገዱ ስሒቶም
እንተ አለዉ አብ ኩሉ አብ መገዲ አምላኽ ክመልስዎም ነብያቱ ክሰደሎም እንከሎ ዓቢ
ተስፋ ይህቦም ነሩ። አብ ሓዲስ ኪዳን እውን ቤተ ክርስትያን ንህዝባ ብቐረባ ክትጓሲ
ምስ ደለየት ጓሶት ዝኾኑ ካህናት አቡናት ትሰድድ። አቡናት ካህናት ተልእኮኦም
መልእኽቲ አምላኽ ንህዝቢ ምብጻሕ እዩ። ዓለማዊ ስልጣን አይኮነን አብ ጸጋ አምላኽ
ዝስረት ተልእኮ እዩ።
ቤተ ክርስትያን ድሕሪ ነውሕ ዘመናት ይሕሾም ይግብኦም ኢላ አብ ከተማ ሰገነይቲ
ዝመንበሩ ሓዲስ መንበረ ጵጵስና ሂባትና አላ። መጀመርያ ንወሃቢ አምላኽ ክነመስግን
ግቡእና እዩ። ከምኡ ነቶም ልኡኻት ቤተ ክርስትያን ንቅድስና ህዝቢ ኢሎም ነዚ
ዘፍቀዱልና ናይ መንበረ ጵጥሮስ አቦና በነዲክቶስ መበል 16 ነመስግን ከምኡ ንሓዲስ
ሕሩይ ጵጵስና ኣባ ፍቕረማርያም ሓጎስ ንህዝቦም ከገልግሉ ፍቓደኛ ንዝኾኑ ነመስግን።
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መንበር ክኽፈት ወይ ክውሃብ እንከሎ ቤተ ክርስትያን ንኹሉ አብ ግምት አእትያ እያ
እትህብ፥ ዓቕሚ ሰቡ፥ አድላይነት መንፈሳዊ ኩስኮሳ፥ ከምኡ አብ ዕብየት ቤተ
ክርስትያን ዘልኦ ተስፋ አብ ግምት አእትያ እያ እትህብ። ነዚ ጸጋ ዝዕደሉ ምእመናን
ድርብ ሓላፍነት አልኦም። ንመንበሮም ከምቲ ክርስቶስ ዝደልዮ ኮይኑ ክምራሕ ክካየድ
ናይ ነፍስወከፍ ሓላፍነት እዩ። ናይ አቡንን ቤተ ክህነትን ሓላፍነት ጥራሕ አይኮነን።
ሎሚ ነዚ ተዋሂቡ ዘሎ ጸጋ ናበይቱ ሓገዝቱ ንሕና ኢና። መላእ ሰበኻ ሰገነይቲ ነዚ
ሓላፍነት ይለብሱ አለዉ። ንሕና ናይ ካልእ ሰበኻታት አባላት ዝኾና ነዞም ብኹሉ
አሕዋትና እንቋዕ ንጸጋ አምላኽ ክትቅበሉ በቓዕኩም እናበልና ብጸሎት ብንዋት ብኹሉ
ክንሕግዞም ግቡእና እዩ። ከም ጀመርቲ መጠን ብኹሉ አብ ጎኖም ክንከውን ክርስትያናዊ
ሓላፍነትና እዩ። እዚ እዩ ናይ ክርስትና ሓይሊ፥ ኩልና ደቂ ሓደ ክርስቶስ ኢና።
በዚ ብሩኽ መዓልቲ እኖና ኪዳነ ምሕረት ነዚ ሰናይ ዝሰማዕና እኖና ኪዳነ ምሕረት
ሓልዮታን ፍቕራን ካባና ርሑቕ ከምዘይኮነ ምልክት እዩ እሞ፥ ንሓዲስ መንበር ኩሉ ጊዜ
ናባይቱ ኮይና ክትመርሖ ደቃ ደቂ ኤጳርቅና ሰገነይቲ ከአ ወዳ ዝደልዮ እናገበሩ አብ
እምነቶም ጽኑዓት አብ ፍቕሪም ድልዱላት ኮይኖም ቤተ ክርስትያኖም ክመርሑ ሰናይ
ትምኒትና ንገልጸሎም።
ንሕና አብ ስያትልን ከባቢአን እንርከብ ምእመናን በዚ አጋጣሚ ብጸሎት ብመንፈስ ምስ
አሕዋትና ደቂ ኤጳርቅና ሰገነይቲ ከም እንርከብ እና ገለጽና ንሓዲስ ሕሩይ ጳጳስ ኣባ
ፍቕረማርያም ከምኡ ነዚ ሓዲስ መንበር ሰናይ ትምኒትናን ብጸሎትና ከም እነሰንዮምን
ንገልጽ።
እኖና ኪዳነ ምሕረት አደ ቤተ ክርስትያን አደ ካህና ጽላላን ረድኤትና ምስ ኩልና ኮይኑ
በረኸትን ጸጋ ወዳን ተማልደልና ንሃገርና ሰላም ፍቕሪ ዘውርድ ጵጵስና ይግበረልና።
ርሑስ ብዓለ ኪዳነ ምሕረትን ቅዱስ እዋን ጾምን ይግበረልና።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

