ሰንበት ዘዘርእ
ሓምለ 9 2009ዓ.ም. (7/16/2017)
መዝሙር፡ ይሠጠዎ ወይሰምዖ ጸሎቶ…
ንባባት፡ ሮሜ 8:18-23፥ 2ጴጥ 2፡17-ፍ፥ ግ.ሓ. 14፡6-8፥ ማቴ 13:1-23።
ምስባክ፡ አርውዮ ለትለሚሃ፥ ወአስምሮ ለማእረራ፥ ወበነጠብጣንከ ትበቁል ተፈሲሃ”
“ንነግሕታታ ተስትዮ፥ ንድንኵላታ ትምድምዶ፥ ብዝናም ተለምልማ፥ ንብቝላ
ትባርኾ” መዝ. 64፡10።
መዝሙር፡ ጎይታ ሰንበትን አምላኽ ምሕረትን አብ ዓዓመት ክረምቲ ይኽፍተልና
ደመናታት ቃሉ ይሰምዑ፥ ንዝለመኖ ኩሉ ጸሎቱ ይሰምዖን ይቕበሎን።
ብዛዕባ ሓደ ውሩይ ረቢ (መምህር) ኣኪቫ ዝብሃል አብ ፩ይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ዝንገር ታሪኽ
አሎ። ሓደ መዓልቲ ረቢ አኪቫ መጓሰኡ እናጓሰየ እንከሎ አስተውዕል አቢሉ ንታሕቲ ገጹ እንተ
ጠመተ ዝዛሪ ማይ አብ ደንደስ እናአንጫዕጭዐ አብ ትሕቲ ጎቦ ናብ ውሒዝ ክጽንበር ረአየ። አብ
ትሕቲኡ ሓደ ዓቢ ከውሒ ነበረ። ዘገርም እቲ ከውሒ ተፈርፊሩ ዓሚቕ ጉድጓድ ዝመስል ነርዎ።
እቲ ንብዙሕ ዘመናት ዝነጥብ ዝነበረ ነጥቢ ማይ ነቲ ከውሒ ፈርፊሩ ፈርፊሩ ኩዒትዎ ጎድጓድ
ከም ዝገብር ገርዎ። ሽዑ ረቢ አኪቫ ከስተንትን ጀሚሩ ንጣብ ማይ ነዚ ዓቢ ከውሒ ከምዚ
ክገብር ካብ ከአለ ክስብ ክንደይ ካብዚ ብዝበለጸ ቃል አምላኽ አብ ልበይ ውሽጢ አትዩ መገዲ
ክጸርግ ዘይምኽአለ? አኪቫ ሓደ ከለልዮ/ክፈልጦ ዝኽአለ ማይ አብ ልዕሊ ከውሒ ብሓደ ጊዜ
እንተ ፈሰሰ እቲ ከውሒ ሓንቲ ለውጢ አይገብርን እዩ። እቲ ለውጢ ዝገብር ቀስ ኢሉን ንነውሒ
ጊዜ እንተ ነጠበ ነፍስወከፍ ንጣብ ዓመት ድሕሪ ዓመት ነቲ ከውሒ መልክዑ ከም ዝቕይር
ገርዎ።
ዝሰማዕናዮ ቃል አምላኽ ብዝያዳ ዘተኩረሉ አብ ቀጻልነትና ብርታዐ ቃል አምላኽ ንአእምሮናን
ልብናን ከብርህን ከንቀሳቕስን አብኡ ምእንቲ ክንአምንን ምስኡ ዘሰማምዕ ግብሪ ክህልወና
ይነግረና።
አብ ትንቢት ኢሳያስ 55፡10-11 ዘሎ እንተ አንበብና ሓደ ካብቲ ዝጸበቐን ፍሉይ ቅጅታ ዝፈጥር
አብ ቅዱስ መጽሓፍ ብዛዕባ ኃይልን ዓላማን ቃል አምላኽ ከምኡ ነቶም ዝቕበልዎ ሕይወት ከም
ዝህብ ዝነግር ንረክብ። ኢሳያስ ነብይ ናይ ምጽንናዕ መልእኽቲ ንህዝቢ እስራኤል እናነገረ
ንዝመጽእ ግርማ ብተስፋ ክጽበዩ ይነግሮም። ነቲ ኃያል ቃል አምላኽ ብአምሳል ዝናብ ይገልጾ።
ዝናም ካብ ሰማይ ይወርድ እሞ ንምድሪ የስትያ ከም እተብቍልን እተፍርን ከአ ይገብራ፥ መሬት
ጽቡቕ ፍረ ትህብ እሞ ንመጻኢ ዝኸውን ዝርኢ ትህብ። ልክዕ ከምኡ ቃል አምላኽ ካብ ላዕሊ
ይወርድ እሞ ንዓለም የሃብትማ። ዓለም ከምቲ ንማሕረስ ዝተቐረበ መሬት ዝናም ዝጽበ ንቃል
አምላኽ ትጽበዮ። ቃል አምላኽ ቅጽበታዊ ጽልዋ አብ መንፈሳዊ ሕይወት እውን አልኦ እዩ።
እስራኤላውያን አብ ስደት እንከለዉ ሕማቕ ናብራ ተስፋ ዘይብሉ እዮም ዝነብሩ ነሮም። እዚ
ኹሉ ክልወጠሎም እታ ሓንቲ ቃል አምላኽ አብ ልቦም ክሓድር እንተ አፍቀዱ ጥራሕ እዩ።
ኢሳያስ ቃል አምላኽ ፈርያም ልቢ አብ ህዝቡ ከም ዝርከብ እምነት ነርዎ፥ በዚ ኸአ ንነገስታ
ዓለም ብመንፈሳውነት ክምግቡ ምሉእ ተስፋ ነርዎ። ወላ እኳ ብኃጢአቶም አይነስሑ አምላኽ
ናብ ሕይወት ዝወስድ ናቱ ተበግሶ ክወስድ እዩ። መለኮታዊ ቃሉ ነቲ ሕይወት ዝህብ ዓላማ አብ
መዓላኡ ከየብጽሐ ንሰማይ አይክምለስን እዩ። ኢሳያስ እምብአር አብ ቅድሚ ህዝቢ አምላኽ

መልእኽቲ ተስፋ እዩ ዘቕርበሎም ነሩ። ነቲ ቃል አምላኽ ዝህቦ አዕጋቢ ጸጋ ይዝክር። ከምቲ
አምላኽ ንዓለም ክፈጥር እንከሎ በቲ ዝፈጥር ቃሉ ገሩ ንኹሉ ፍጥረት ዝፈጠረ ስለዚ እስራኤ
ከአ ነቲ ኃይሊ ቃል አምላኽ አሚኖም ካብ ስደት ነጻ ከምዝገብሮም ቀጺሎም ክአሙኑ
ይግብኦም።
ናይ ሎሚ ወንጌል ካብ ማቴዎስ ወንጌላዊ ነቲ ነውኅ ትምህርቲ ኢየሱስ ዘስተምሃሮ ብዝተፈላለየን
ተምሰሌታዊ አገላልጻ ገሩ ነቲ ቀንዲ ምስጢር ኃያሊ ቃል አምላኽ ይነግረና። ምዕራፍ 13
ብምልኡ ብምሳሌ ገሩ ዝሃቦ ትምህርቲ እዩ ዝገልጽ። ንሰማዕቱ ክግንዘብዎ ብምላት ብዝተፈላለየ
ምሳሌ ገሩ ትርጉም መንግስተ ሰማይ ይገልጸሎም ነሩ።
አብ ናይ ሎሚ ወንጌል ሰለስተ ዝተፈላለየ ክፍልታት ንረክብ፥ እቲ ምሳሌ ብርእሱ፥ አብ መንጎ
ዝአተወ ሓጺር ዓሚቕ ትምህርቲ ሓዘል ነገር፥ መግለጺ ናይ እቲ ምሳሌ። ነቲ ምሳሌ ከምዚ ገርካ
ምርአዩ ነቲ ሓቀኛ ቃላት ኢየሱስ ከም ዝመስል ይገብሮ። እዚ አብ መንጎ ብመለኮታዊ ሓሳብ
አብ መንጎ ብምእታው አብ ምስማዕ ገጹ የምርሕ አብ መወዳእታ ትርጉም ናይ እቲ ምሳሌ
ብምሃብ ምስ ሰማዕቱ ዘለዎ ርክብ ይነግር ግን ፍሉይ ትምህርቲ ወይ መልእኽቲ ዝሃዘ እዩ።
ኢየሱስ ትምህርቱ ብምሳሌ ዘራአይ ቃል ንቓሉ ብምግላጽ እዩ ጀሚርዎ። ንደቀ መዛምርቱ ከም
ዝሓስቡ አብ ኩሉ ቦታታት ንዘርኡ ፋሕ ዘበለ ከም ዝሓስቡ ገርዎም። ገለ ካብቲ ዘርኢ አብ
ጽቡቕ ቦታ ወዲቝ መብዝሕትኡ ግን አብ ሕማቕ ቦታ እዩ ወዲቑ። እቲ አብ ጽቡቕ መሬት
ዘይተዘርአ ዘርኢ ገሊኡ አብ አብ መገዲ፥ ገሊኡ አብ ከውሒ ገሊኡ ኸአ አብ ትሕቲ ኦም ስለ
ዝወደቐ ክዓቢ አይክአለን። እቲ ዘገርም አብቲ ምሳሌ እቲ አብ ጽቡቕ መሬት ዝተዘርአ ብዙሕ
ምፍራዩ እዩ። እቲ አብ ጽቡቕ መሬት ዝተዘርአ ዘርኢ ጽቡቕ ፍረ ክፈሪ እዩ። አብቲ ምሳሌ እቲ
ቀንዲ አትኩሮ አብ እግዚአብሔር እቲ ዘራአይ ዝዓይን ዝፍርን እዩ።
ኢየሱስ ናይ እቲ ምሳሌ ትርጉም ይገልጽ። ኢየሱስ ንሰማዕቱ ከምህሮም ስለ ዝደለ ብምሳሌ ገሩ
ይዛረቦም ነሩ። ሰማዒ ትርጉም ምሳሌ ክርድኦ አብ አስተንትኖ ወይ ምስትውዓል የድልዮ
ምኽንያቱ አብ ገለ እዋን ምሳሌ ንርእሱ አይገልጽን እዩ። እቶም ነቲ ምሳሌ ክርድኡ ዝሓስቡ
ወይ ዝደልዩ ነቲ ምልእኽቲ ወይ ትርጉም ምሳሌ ክበጽሕዎ ስለ ዝኾኑ ብእኡ ክክሓሱ እዮም ሽዑ
ፍረ ክፈርዩ እዮም። እቲ አብ መንጎ ዝአቱ ሓሳብ ነቲ ምሳሌ ፍሉይ ትርጉም ይህቦ።
ኢየሱስ ንሓዋርያቱ ብምሳሌ ድሕሪ ምዝራቡ ትርጉሙ ይገልጸሎም እዚ ኸአ አብቲ ባዕሉ
ዘስተምሃሮ ብዛዕባ እቲ ቃል እዩ። ንሱ አብ ምስትምሃርን ትአምራታ ብምግባሩ ክሳብ ክንደይ
ሕያዋይ ምዃኑ ገሊጹ፥ ከምኡ አብቶም ንዑቃትን ኃጥአንን ብዝያዳ ከይዱ ምስኦም ተቐሚጡ
የስተምህሮም ነሩ። ነቲ ምሳሌ ክንትርጕሞ ከሎና እቲ አትኩሮ ብዝያዳ አባና (እቶም መሬት)
ከምኡ ከመይ ገርና ከም እንምልስን እዩ። እቲ ዝተፈላለየ መሬት እቲ ዘርኢ ዝወደቖ አምሳል
ናይ ነፍሲወከፍ ልቢ ንቃል አምላኽ ብሳዕባ መንግስቲ አምላኽ ንምቅባል ዝገብሮ ክፉትነት
ዝገልጽ እዩ።ገለ ብቐሊል ካብ መንግስተ ሰማይ ክምንጠሉ እዮም፥ ገለ ኸአ ንግዚኡ ክቕበልዎ
እዮም እንተ ኾነ ገለ ፈተና ወይ ጸገም እንተ ተጓነፎም ቀልጢፎም ይክሕዱ፥ ገለ እውን ነቲ
ቃል ክሰምዕዎ እዮም እንተ ኾነ ንኻልእ ነገራት ቀዳምነት ብምሃብ አይዝክርዎን። ገለ ግን
ብጽቡቕ ይቕበልዎ ሽዑ እቲ ዘርኢ ብዙሕ ይፈሪ።
ቀዳመይቲ ንባብ ካብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ እያ። ንመሰረታዊ ተስፋ ደቂ ሰብ አብ
ዕግርግን ጭንቀትን ንዝነብር ትነግር። ንቅ. ጳውሎስ ብሰንኪ ኃጢአት ኩሉ ፍጥረት ተጎዲኡ
እዩ። ንሕና ወከልቲ አምላኽ ፍጥረት ዓለም ኢና፥ ሕይወት ወዲ ሰብ በቲ አብ ዓለም ዘሎ
ኩነታት ዝተጸልወ እዩ፥ ስቓዩ፥ ብልሽውናኡን ቃንዝኡን። እዚ ኹሉ አብ ዓለም እንርእዮ

ስቓያት ሕይወት ደቂ ስብ ክሳብ ክንደይ ብኃጢአት ከም እተጎድአ እዩ ዝገልጸልና። አብዚ
ሕይወት ወላ እኳ ብዙሕ ንሳቐ ምስቲ ዝጽበየና ዘሎ ግርማ መለኮት ክንወዳድሮ እንከሎ ወላ
ሓንቲ አይኮነን። ቅ. ጳውሎስ አረጋጊጹ ዝነግረና ወዲ ሰብ ወላእኳ ብዝተፈላለየ ስቓያትን
ብልሽውና ናይ እዚ ዓለም ይውረዶ ብጸጋ አምላክን በቲ ተስፋ ዝመልኦ መንፈስ አምላኽ ኵሉ
ክቕየር ይክአል እዩ። ሰብአዊ ቃላት ድሩትን ውሱን እዩ፥ ጸጋ አምላኽ ግን ነቲ ዘብቍዓ ቋንቋና
ንአምላኽ ዝበቅዕ ይገብሮ። አማናይ ክርስትያን ኲኖ ሰብአዊ ሓቂ ይርኢ እሞ አብ ሓቀኛ ሰብአዊ
ሓቅታት አብ ክእለት አምላኽ ክድሕነና ብዘለዎ እምነት ተደጊፉ ነቲ ሓቀኛ መገዲ ሒዙ ከምቲ
ዝድለ ይፈሪ።
ብምልኡ አብ ቅ. መጽሓፍ እንረኽቦ ቃል አምላኽ ንስለ ዘረባ ጥራሕ ዝተዘርበ አይኮነን። ግብሪ
ዘለዎ ዝፈጥር ሕይወት ዝህብ ቃል እዩ። ከምቲ ሕይወት ዝወልድ ዘርኢ እዩ። አበይ ኢና
እንረኽቦ እዚ እንብሎ ዘሎና ቃል? ብርግጽ ንአና ሓደ ነገር አሎ ቃል አምላኽ ብዝያዳ ብንጹር
እንምከረሉ ንሱ ኸአ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ።
ኣባ ንጉሠ ፍስሓ

