ዘዘርእ 2005 ዓ. ም.
እግዚአብሔር ንህዝቡ ይበጽሕ
መዝሙር፡ ይሠጠዎ ወይሰምዖ ጸሎቶ. . . . . . . ።
ንባባት፡ ገላት 1፡11-19፥ 1ጴጥ 3፡8-15፥ ግ.ሓ. 14፡8-18፥ ሉቃስ 7፡11-17።
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።
እዋኑ እዋን ክረምቲ ስለ ዝኾነ ናይ ሎሚ መዝሙር አምላኽ ኩሉ ከምዝህበና የዘኻኽረና፥ ካባና
ዝድለ ጸሎትን ንቃሉ ምስማዕን ጥራሕ እዩ። ንወሃቢ አምላኽ ዘድልየና በረኸት ክንልምኖ ድላዩ
እዩ። አምላኽና ሂቡ አይሕለልን እዩ እሞ ሎሚ እውን ዘድልየና ክህበና ንለምኖ። ንምሕረት
አምላኽ ክንቅበል ስንድዋት ክንከውን እሞ ከምቲ ዘርኢ አብ መሬት መይቱ ፍረ ዘፍሪ ንሕና
ውን ካብ ኃጢአትና መትና ጸጋ ክንልብስ ንኻልኦት ከማና ዝበሉ አብ መገዲ አምላኽ ምለሱ
ክንሕግዞም ይግብአና። አምላኽ ዝደልዮ ፍረ ክነፍሪ ምትሕግጋዝ የድልየና። ጊዜ ክረምቲ ንኹሉ
ብሓባር ኢና እንገብሮ ስለዚ አብ መንፈሳዊ ሕይወትና ክንዓቢ ብሓባር ንኹሉ ንግበሮ።
ወንጌል ሉቃስ እግዚአብሔር ንህዝቡ ብዝተፈላለየ እዋን ከምዝበጽሕ ከረድአና ኢሉ ንሓንቲ ወዳ
ዝሞታ ሰበይቲ ደንጊጹ ካብ ሞት ከምዝተንሥአላ ይነግረና። አብ ብሉይ ኪዳን ነዚ ዝመሳሰል አብ
1ዘነገስት 17፡17~24 ዘሎ ንርኢ። አብቲ ታሪኽ ሰራጲታ ናይ ሲዶና ንኤልያስ ከም ዝመገበቶ
ንሳ መበለት ከም ዝነበረት እሞ እቲ ሓደ ወዳ ሓሚሙ ከም ዝሞተ እሞ ኤልያስ ጸልዩ
ከምዘተንስኦ ነንብብ። ሉቃስ ብተመሳሳሊ ነገር ከዘንትወልና እንከሎ እዚ ነገር አብ ናይን እትብሃል
ከተማ፥ ሓዋርያቱን ብዙሕ ህዝብን እንከሎ ከምዝተፈጸመ ገሩ ይነግረና፥ ናይ እዚ ቀንዲ
ምኽንያት ከአ ብዙሓት ክምስክርዎ ኢሉ እዩ። እዛ ሰበይቲ መበለት እሞ ሓደ ወዳ እዩ ነሩ
ይብለና፥ እዛ ሰበይቲ ዋሕስ መጻኢ ሕይወት የብላን ንኹሉ ጸገም ዝተቓልዐት እያ ነራ አቦ ወዳ
መይቱ ሕጂ ኸአ ሓደ ወዳ መይቱ ብዙሕ ህዝቢ ደንጊጹላ ንቐብሪ እናኸዱ እዩ ኢየሱስ ነቶም
ቃረዛ ሒዞም ዝነበሩ ደው አቢሉ ነቲ ጎበዝ ካብ ሙታን ዘተንስኦ። ከምታ ሰራጲታ ናይ ሲዶና
እዚ ቆልዓ ሓደ ነዲኡ እዩ ነሩ። ኤልያስ ነቲ ቆልዓ ጸልዩ አሕውይዎ ኢየሱስ ግን ባዕሉ አምላኽ
ስለ ዝኾነ ተንሥእ ኢሉ ሕይወት ሂብዎ። አብ ክልቲኡ እቶም ደቀን ሕይወት ምስ ረኸቡ
ነደታቶም ይውሃቡ። እዚ እግዚአብሔር አብ ጊዜ ሓዘና አብ ጊዜ ሓጎስና ምሳና ከምዝኾነ
የረድአና። አምላኽና ጨካን አይኮነን አፍደገ ምሕረቱ ኩሉ ጊዜ ክፉት እዩ ሓንትስ አብ አምላኽ
ቀሪብና ንለምኖ እምበር።
ንኽልቲኡ እናአነጻጸርና እንተ ረአናዮ እታ ሰራጲታ ናይ ሲዶና “አታ ናይ አምላኽ ሰብ እንታይ
ደአ ገይረካ ኃጢአተይ ከተዘክረን ወደይ ክትቀትልን ዲኻ ዝመጻእካ” እናበለት ንሞት ወዳ
ኤልያስ መንጎኛ ክኾነላ ትዛረብ እሞ ንአምላኹ እንተ ለመነ ነቲ ሞት አብ ሕይወት ክቅየረላ
ትዛረቦ፥ ኤልያስ ጸልዩ አብ ሕይወት መሊስዎ ነዲኡ ኸአ ሂብዋ። አብ ናይ ሉቃስ ግን ፍሉይ እዩ
ኢየሱስ ባዕሉ እዩ ነቲ ግብሪ ዝገብሮ። አብ ዘነገስት ኤልያስን እታ ሰበይትን ጥራሕ እዮም ነሮም
አብ ሉቃስ ወንጌላዊ ግን ብዙሕ ህዝብን ሓዋርያትን ቀባሮን ከምዝነበሩ እሞ ካብ ከተማ ክቐብሩ
ውጽእ ክብሉ አብ መገዲ ኢየሱስ ይጓነፎም። ሉቃስ አብ ብዙሕ ወንጌሉ ክትርኽ እንከሎ ኢየሱስ

ተአምራታቱ አብ መገዲ ከምዝገብሮ እዩ ዘዘንትወልና እዚ ኸአ ፍሉይ ትምህርቲ ክሕብር ስለ
ዝደሊ እዩ።
አብ ጽንኩር እዋን ሕይወትና አምላኽ ይጓነፈና እዩ። አብ ከቢድ ሓዘን እንከሎና አብ ቅርሕንቲ
አብ ጸበባ እንከሎና አምላኽ ይረኽበና። ሎሚ እውን አብ ልቢ ነፍሲ ወከፍና ዘሎ እናረአየ
አምላኽ ክረኽበና ይደሊ አሎ፥ ብነፍሲ መትና ሰይጣን ተዓዊትልና ንኽፍአትን ንሰባት አብ
ምጽላምን ምሕማይን እንከሎና ክረኽበና ይደሊ አሎ። እሞኸ ፍቓደኛታት ዲና ክንረኽቦ ወይስ
በቲ ጠፊእናዮ ዘሎና ናይ ሰይጣን ግዙአት ኮና ምንባር ይሕሸና። እሞ እንታይ ንግበር? አብዚ
እዋን ከምሰባት መጠን ነቲ ዝረኸበና አምላኽ ከየለለናዮ ከይሓልፈና ምጥንቃቕ የድሊ። አብ ጉዕዞ
ሕይወትና እምብአር አምላኽ ክዛረበና ትአምራት ክገብር ንተጓኒፉና ዘሎ ክበዱን ምረቱን
ብዘየገድስ ክቕይረልና ድላዩ እዩ። እዘን ክልተ መበላሉ ሞት ናይ ደቀን እሞ ካልእ ዘይብለን እዩ
አምላኽ ተአምራት ገሩለን። አብ ክልቲኡ እቲ ታሪኽ ደቀን ክትንሥኡ አይተጸበያን አምላኽ ግን
አተንሲእለን። እዚ እዩ ናይ ሎሚ መልእክቲ ወንጌልና አምላኽ አብ ሕይወትና ተአምራት ክገብር
ነፍቅደሉ ንለምኖ እሞ ነገራት ክሕደስ እዩ።
አብ ወንጌል ምልስ ኢልና እንተ አንበብናዮ መጀመርያ እንርእዮ ነቲ ኩነታት ርእዩ ኢየሱስ
ደንገጸላ ይብለና። ዘላቶ ኩነታት ኩሉ ስለ ዝፈለጠ “አይትብከዪ” ኢሉ ሓደ ነገር ከምዝገብረላ
አሚቱ። ደው ምስ በሉ ክልተ ነገር ይገብር መጀመርያ ነቲ ቃሬዛ ይትንክፎ፥ ካልአይ ነቲ ምዉት
ሰብ ተንስእ ኢሉ ይእዝዞ። እቲ ምዉት ሽዑ ንሽዑ ሕይወት ይረክብ እሞ ነዲኡ ይህባ። አብዚ
ኩሉ አብታ አደ እዩ ዘተኩር። ሕይወት ናይ ወዳ ብምምላስ ሕይወት ናይ እታ ሰበይቲ መሊስዎ።
አብ ኢየሱስ ክንቀርብ እንከሎና ሕይወትና ይቕየር። ናይ ነፍሲ ወከፍና ብኽያት ጓሂ ሽግር አብ
ቅድሚ አምላኽ ክቕየር አብ ዝሓሸ ክቕየረልና ድላዩ እዩ። ካብ ዘሎናዮ ሕማቕ ሕይወት
ክንትንሥእ ክንቅይር ድላይ አምላኽ እዩ። ብቃሉ ገሩ ካብ ዘለኽምዎ መንፈሳዊ ሞት ተንሥኡ
ተነስሑ ሕይወትኩም ቀይሩ ይብለና አሎ። ምስ ኢየሱስ አብ እንገብሮ ምውሳእ አብ ትንሣኤን
ምምላስ ሕይወትን እዩ ዘብጽሓና።
ነዚ ትንሣኤ ዝተዓዘቡ ህዝቢ ዝሃብዎ ርኢቶ ብሓቂ ዓቢ ነገር እዩ። ኢየሱስ መመን ምዃኑ ክርእዩ
ክኢሎም ንሱ መን ምዃኑ ክአምኑ ክኢሎም። ንሱ ነብይ ጥራሕ ከምዘይኮነ ዝዓበየ ነብይ
ከምዝኾነ ክርእዩ ክኢሎም። ንሱ ከም ኤልያስ ንወዲ እታ መበለት ብዓልቲ ሰራጲታ ካብ ሞት
ዘተንስኤ ዓቢ ነቢይ እዩ። እቲ ህዝቢ ብኢየሱስ አቢሉ አብ መንግኦም ዓቢ ሓይሊ አምላኽ
ከምዝተገልጸ ክርእዩ ክኢሎም። በዚ ተአምራት ገሩ ኢየሱስ ንህዝቡ ፈጣርን ሓዳስን ሓይሊ
አምላኽ፥ ካብ ሞት ናብ ሕይወት ዝህብ ከምዝኾነ ገሊጽሎም። አብዚ ኢየሱስ ሓይሉን ስልጣኑን
ከርኢ አይኮነን ነዚ ተአምራት ገርዎ፥ ካብ ድንጋጼ ተላዒሉ እዩ ነዚ ገርዎ።
አምላኽ ሕይወት ይህብ፡
ኤልያስ ብናይ አምላኽ ሓይሊ ነቲ ቆልዓ መበለት ካብ ሞት አተንሲእዎ፥ ኢየሱስ ልክዕ ብሓደ
ዓይነት ሓይሊ አብ ናይን ንወዲ መበለት ካብ ሞት አተንሢእዎ። ቅዱስ ጳውሎስ አብ ሎሚ
ዝተነበት ናብ ሰብ ገላትያ መልእኽቱ ብሓይሊ አምላኽ ካብቲ ዝነበሮ ሕይወት ክቕይር ከምዝኸአለ
ይዛረብ። እዚ ቀያሪ ዝኾነ ሓይሊ አምላኽ ሎሚ እውን አባና ዝቕይር ሓይሊ ከውርድ ይክአል
እዩ።
•

ሓይሊ እግዚአብሔር ንዝሓለፈ ቅርሕንትታትና ይኹን ቂምታታትና ክቕይረልና ይኽእል
እዩ፥ ሓንትስ ፍቓደኛታት ንኹን። ልብና ጠቂሩ ብኽፍአትን ጽልእን ንጉዓዝ እንተ አሎና
ሎሚ ክንቅየር ፍቓደኛታት ንኹን። ክቕየር ሓግዘኒ ንበሎ።

•

ንሓደ ዝሓመመ ሰብ ሓይሊ ዓቢ ሓገዝ አለዎ። መንፈሳዊ ሕማም ክሓድገና ሓይሊ
አምላኽ የድልየና። ኩሉ ጸቢብና እንተሎ አብ አምላኽ ንመለስ።

•

አብ ፈተና አብ ምጥርጣር፥ አብ ከቢድ ሽግር እንተሎና ሓይሊ አምላኽ ጥራሕ እዩ
ክቕይረልና ዝኽእል። መጀመርያ ግን ነቲ ዘሎና ጸገም ርኢና ክኢልና አብ አምላኽ
ክነቕርቦ አሎና። ኩልኹም ዝደኸምኩም ክተዕርፉ አባይ ንዑ እዩ ቃሉ።

•

ኩሉ ፋሕ ኢሉና ዓቕልና አብ ዘጽበብናሉ፥ ማዕጾ ተዓጽዩና ኩሉ ጸልማት ኮይኑና አብ
ዘለዎ እዋን አምላኽ መስኮት ይኸፍት እሞ ሓይሊ አምላኽ አባና ክሰርሕ ይኽእል እዩ።
አብ ልብና ተመሊስና ጊዜ ሂብና አብ ሓጺር ውሳኔ ከይበጻሕና ብትዕግስቲ ንአምላኽ ቦታ
እንተ ሃብናዮ አባና ተአምራት ክገብር ጸገም የብሉን።

•

አብ ገዛና ሞት ደፊራ ምስአተወት፥ እንፈትዎ መቕርብና ብሞት ክፍለየና እንከሎ አብቲ
እዋን ሓይሊ አምላኽ ምሳና ክህሉ ይክአል እዩ። ምሳና ከምዘሎ ንርአዮ ጥራሕ።

•

አብ ኩሉ እዋን አምላኽ ምሳና ክህሉ ድላይ እዩ፥ ሓይሉ ክህበና ተአምራቱ አባና
ክፍጸም ኩሉ ጊዜ ምስደለየ እዩ። ወደይ ጓለይ አበለኹም እናበለ ይደልየና አሎ። አብ
ሕቝፈይ ክሕዘኩም አብ ኩሉ ህይወተይ ከካፍለኩም አበሎኹም ይብለና አሎ። ብሓሳዊ
ድምጽን ሕይወትን ተታሊልና ካብ አምኽ ርሒቕና እንተ ሎና ሎሚ እዋኑ እዩ አብ
አምላክ ክንምለስ እሞ ተኻፈልጢ ጸግኡ ክንከውን።

አምላኽ ክሕድሰና አብ ሕይወት ከምልሰና እንከሎ ንተልእኮና ምእንቲ ክንፍጽም እሞ ወንጌል
አብ ኩሉ ክነብጽሕ ኢሉ እዩ። አብ ከባቢና ዘለዉ ሕጉሳት ምእንቲ ክንገብር፥ ካልእ ዕድል
ንርእስናን ነቶም አብ ከባቢና ዘለዉ ዝበለጸ ዕድል ክህበና ኢሉ እዩ። አብ ዝኾነ እዋን አምላኽ
ክሕድሰና ክልውጠና እንተ ደለ አብ ሓደ ነገር ዘተኮረ እዩ ንሱኸአ አምላኽ ዋና ሕይወት ምዃኑ
እዩ። ንሱ ብወዱን ብመንፈስ ቅዱሱን ገሩ ከምእንነብር ዝገብረና። አብዚ ዓለም እንነብሮ ንስለ
ምምባር አይኮነን ምእንቲ ርእስና ጥራሕ አይኮናን እንነብር ንአምላኽን ንኻልኦትን ኢና እንነብር።
እዚ ካብኮነ ዕጫ ተፈጥሮና ምስ መዘምር ዳዊት ኮና “ከምስግነካ እየ ኦ አምላኸይ ስለ
ዘድሓንካኒ” ንበሎ።
ካብ ሞት አብ ሕይወት ከምዝምለሱ ዝገብር፥ ካብ ጥፍአት ናብ ምርካብ ካብ ሓዘን ናብ ሓጎስ
ዝልውጥ አምላኽ ሎሚ እውን እዚ ጸጋ ብዝያዳ የድልየና አሎ። አብኡ ቀሪብና ልብና ንኽፈተሉ
እምበር እቲ ተአምራትስ ባዕሉ ክገብሮ እዩ። አብዚ ቤት አምላኽ ተአኪብና መስዋዕቲ ቅዳሴ
ክነዕርግ እንከሎና አባና ሓዲስ ሕይወት ክንልብስ ምእንቲ እዩ ስለዚ አብ ልብና ምኅደሩ ገርና
ሕይወት ንልበስ። ሬሳ ዝኾነ ሰውነት ሒዝና ንጉዓዝ ከይንህሉ ሕይወትና ንርአ።
ኦ አምላኽ ሕይወት ክረክብ ክሕደስ ክቕየር ሓዲስ ፍጥረት ኮይነ ብሓዲስ ጉዕዞ ክጉዓዝ ሓግዘኒ
ንበሎ። ብጸግኡ ነዚ የኽእለና።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

