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ምስባክ፡ እስመ ኀቤከ እጼሊ እግዚኦ፥ በጽባሕ ስምዓኒ ቃልየ፥ በጽባሕ እቀውም
ቅድሜከ ወአስተርኢ ለከ። “ኦ ጎይታይ ጽባሕ ጽባሕ አባኽ እጽሊ አሎኹ እሞ ቃለይ
ስምዓኒ፥ ወጋሕታ አብ ቅድሜኻ እቐውም ናባኻ እውን እቐርብ”።
መዝሙር፡ ኦ ሕያዋይ አምላኸይ ብትንሣኤኻ አተንሥአኒ ንስምካ ከኽብር ከይርስዖ
ንስኻ ንጽባሕን ንወጋሕታን ሠሪዕካ ንምድሪ ካብ ፍረ ተግባርካ ተጽግብ ስለ ዘሎኻ ዐይኒ
ኵሉ ሰብ አባኻ ተስፋ ይገብር. . . ምእንቲ ሰብ ኢልካ ሰንበት ሰራዕካ ኦ ሕያዋይ
አምላኸይ ብትንሣኤኻ አተንስአኒ፥ ኩሉ ጊዜ መሓሪ ኢኻ ስምካ ኸአ ክቡር እዩ”
ይብል። ፍቕሪ አምላኽ ንደቂ ሰብ አብቲ በብእዋኑ እንርእዮ ህያባት ክንርድኦ ንኽእል።
ሰባት ስለ ዝኾና መዘኻኸሪ የድልየና ከይንዝንግዕ ምልክት ይውሃበና እዩ። ዕለተ ሰንበት
ምስ አምላኽ ክንራኸብ ክንሳሕ ክንዕረቕ ሥጋኡን ደሙን ክንቅበል እትሕግዘና
እተዘኻኽረና ዕለት እያ። እዋናት ክረምትን በብእዋኑ እንርእዮም ሓልዮት አምላኽ
ክንርዳእ ይሕግዙና። በዚ አቢልና ኸአ አብ መንጎና ክህሉ ዘለዎ ሓልዮትን ተገዳስነትን
ክንሓስብ ንክእል።
አብ አቆጻጽራ ስርዓት ሃገርና አብ ሓዲስ ዓመት 2009 ዓ.ም. ዘመነ ማቴዎስ ንአቱ ስለ ዘሎና
እዚ ሰንበት ጎሐ ጽባሕ ይብሃል ትርጉሙ ኸአ ወጋሕታ ጽባሕ ማለት እዩ። አብ ኩሉ ክወግሓልና
ምስ አምላኽን ሰብን ዘሎና ርክብ ከምቲ ዝደለ ኮይኑ ክወግሕ ናይ ነፍሲ ወከፍና ሕይወት
ክሕደስ የድሊ። ምስ ሓዲስ ፍቕርን ርክብን ዓመትና ክንክጅምር እሞ ኦ አምላኽ አባኻ አሚነ
ብጽቡቕ እጅምሮ አሎኹ ዝአትዎ ዘሎኹ መብጽዓ ክሕሉ ብጸጋኻ አሰንየና እናበልና ብጸሎት
ንጀምሮ።
አብ ዓለምና ጥምት እንተበልና ዘተሓሳስብ እዋን ኢና ዘሎና። ውግእን ወረ ውግእን ከይ ሰማዕና
ዝሓለፍናያ መዓልቲ የላን። ዘሕዝን ወረ ከምኡ ዓመጽ ጭካኔ ዝመልኦ ግፍዒ አብ ልዕሊ ንጹሓት
ሰባት እናወረደ እንከሎ ንምዕጋቱ ወይ ምቕያሩ ዝግበር ብዘይመጠን ውሑድ እዩ በዚ ኸአ
ብዙሓት አብ ስቓይ ዓለም ይነብሩ አለዉ። ትርጉምን ጣዕሚ ሕይወትን ጠፊእዎም አብ
ዘይደለይዎ ዝአትዉ ዝኸዱ ማእለያ የብሎምን። አብ ርእስና እንተ ተመለስና ህዝብና መንእሰያትና
አብ ፈቐዶ ዓዲ ዝሞቱ ዝሳቐዩ ዝጠፍኡ ገለ ኸአ ደፊሮም ነቲ ሕልና ዘልኦ ሰብ ክገብርን
ክሓስቦን ዘይክእል በረኻታትን ባሕርታትን ክስንጥቑ አብ መንጎ ሞት አርኪባቶም ዝጠፍኡ ዘለዉ
መን ይቕጸሮም። አብ ሃሃገሩ ነናቱ ጸገም በዚሑ ዓለም ክትነብራ እትፍርሕ ኮይና አላ።
ነገራት ብዝያዳ ዝኸፍኡ ዝገብሮም ዘሎ ዓመጽትን ገፋዕትን ንተግባራቶም አብ ገለ ቦታታት
ብስም አምላኽ ከም ዝገብርዎ አብ ገለ ኸአ መሰል ሰባት ንሕሉ አሎና እናበሉ ምግባሮም እዩ።
አብ ታሪኽ ብዙሕ ግፍዕታት ተገሩ እዩ፥ ንአብነት መስቀላውያን፥ ጣሊባን አብ አፍጋኒስታን፥
አልቃዒዳ አብ ዒራቕ፥ ናይ ጎይታ ተኸላኻሊ ሰራዊት አብ ኡጋንዳ፥ አብ ሃሃገሩ ነናቱ ጋኒን

አልኦ ወዘተ። እዞም ኩሎም ሰላም ፍትሒ ሓቂ ብመገድና ክነምጽአ ንኽእል ኢና ኢሎም
ንሕይወት ብዙሓት ዘጥፈኡ ወይ እውን ዘጥፍኡ ዘለዉ እዮም። ንሓንጎል ብዙሓት ሰሪቕካ
መሳርሒ ግፍዕን ዓመጽን ምግባር ናይ እዋን ዝገደደ ኃጢአት እዩ ኮይኑ ዘሎ። ንሰባት አዝዮም
ከም ዝፈርሑኻ ገርካ አብ መለኮት ከም ዝተቐየርካ ኩሉ ካባኻ ፈሪሑ ይግዝአካ ወይ ከአ ዓይኒ
ሕልንኡ አዕዊሩ ነቲ ዝግበር ክፍአተ ግብሪ ጽቡቕ አሎ እናበለ ከም ዝዓበደ ከም ዝጭድርን
ዝልፍልፍን ትገብሮ።
ሰብ ሕይወቱ ባዕሉ መሊኹ ካብ አምላኹ ምስ ወጽአ ባዕለይ ወናኒ ሕይወተይ እየ ምስ በለ
ንጥፍአት ጠኒኑ አትይዋ አሎ ማለት እዩ። ንአምላኽ ዘይደሊ ሕይወት ሰይጣን ዝተዓወተሉ ጥራሕ
እዩ ውጽኢቱ ኸአ እዚ ዝጠቐስናዮ እዩ። ሞት አሕዋትካ ዓወት ኮይኑ ይርአየካ። ሞት ንጹሓት
ክፈስስ እንከሎ ግን አብ አምላኽ የእዊ እዩ፥ ናይ እዚ አብነትና “እንታይ ጌርካ ኢኻ ድምፂ
ደም ኃውኻ ኻብ ምድሪ ናባይ ይጠርዕ አሎ” (ዘፍ 4፡10) ዝብል ንቃኤል ንሓዉ አቤል ምስ
ቀተሎ ዝተባህለ እዩ። ግፍዒ ዓመጽ ምናልባት ንግዚኡ ዝተዓወትካ ይመስለካ እዩ ግን ደንጉዩ
ቀልጢፉ ጥፍአቱ ዘይተርፍ እዩ። አብ ታሪኽ ደቂ ሰብ እምባገነናት ብፍላይ አብ ዘሎናዮ ዘመን
መን ከማና ዝብሉ ሕይወት ብዙሓት ዘጥፍኡ ጨካናት ብዝያዳ ንርኢ አሎና፥ ገለ ካብ ጊድጓድ
ከም ወኻርያ ተወጢጦም ክወጽኡ ገለ ነፋሪት ሒዞም ክሃድሙ ገለ ኸአ ብሕማቕ ክሞቱ ዝረአናዮ
እዩ፥ ገለ ኸአ አብ ምዕቡል ዓለም ኢና ዘሎና እናበሉ ዘመናዊ ግፍዒ ገሮም ንሰባት ከም ትዃን
ደም ድኻታትንን ሰራሕተኛታትን ዝመጽዩ ብዙሓት እዮም። ዓዲ ፍትሕን ሰላም እና ተባህለ
ንሰባት ከም እንስሳ ዝሕዙ ዝምዝምዙ ውሑዳት አይኮኑን። እዚ ኾይኑ እቲ ግፍዒ አበይ
ተፈጺሙ ብዘየገድስ ኃጢአት አንጻር አምላኽ እዩ። እዚ ኹሉ ዝሕብረና አምላኽ ዝሓደገ ህዝቢ
ወይ መንግስቲ ወይ ግለሰብ አብ ጥፍአት ከም ዘምርሕ ዘሎ እዩ። ጊዜ ከሎካ ጊዜ አይትጸበ እዩ
ሎሚ ነዚ ሓዲስ ዓመት ብንስሓን ካብ ዝገበርናዮ ክፍአት ተመሊስና ንእተዎ። ንሰባት ዓሚጽና
አጥፊእና ከሎና ምስ ዕዳና አይን ጀምሮ።
ውግእን ወረ ውግእን እናጸላእና ከሎና ናይ ሎሚ ወንጌል ኢየሱስ ባዕሉ ሓውን ምፍልላይን
ውግእን ክእውጅ ከም ዝመጽአ ነጊሩና። ነዚ ዝበሎ ቃል ንቓሉ ዲና ክንትርጉሞ ወይስ ካልእ
ትርጉም አለኦ? ባዕሉ ከም ዝበለና ንሱ ንጉሥ ሰላምን ሓድነት ክህበና ከም ዝመጽአ እዩ ነጊሩና
እሞ ድአ እዚ ዝበለና ብኸመይ ክንርድኦ ንኽእል? ብርግጽ ፍሉይ ትርጉም አልኦ ኢየሱስ ዝብሎ
ዘሎ ወግእ አንጻር ካልእ ሰብ ዘይ ኮነ ውግእ አንጻር ኃጢአትን ብልሽውናን ግፍዕን፥ ውግአ አን
ጻር ሰባት ከም ክፉአት ዝሕሰቡ ዘይ ኮነ ውግእ አንጻር ኹሉ ምስ ዝኾነ ሰይጣን እዩ። ኢየሱስ
ዝብሎ ንስማዕ፡ “አብ ምድሪ ሰላም ከምጽእ ዝመጻእኩዶ ይመስለኩም አሎ፥ ምፍላይ ድአ
እምበር ሰላም ከምጽእ አይኮንኩን ዝመጻእኩ እብለኩም አሎኹ። ካብ ሕጂ ንድኃር ኃሙሽተ አብ
ሓንቲ ቤት እንተ አለዉ ሠለስተ ኻብ ክልተ፥ ክልተ ድማ ኻብ ሠለስተ ኺፈላለዩ እዮም፥ አቦ
ኻብ ወዱ፥ ወዲውን ካብ አብኡ፥ አደ ኻብ ጓላ ጓላውን ኻብ አዲአ ሓማት ካብ ሰበይቲ ወዳ
ሰበይቲ ወዲውን ካብ ሓማታ ኺፈላለዩ እዮም” (ሉቃ 12፡51-53)።
ሊቃውንቲ ነዚ ክትንትኑ እንከለዉ ኢየሱስ ነቲ አብዚ ዓለም ዘምጽኦ ዓላማ አይ ኮነንን ዝዛረብ
ዘሎ እንታይ ድአ እቲ ዘይተርፍ ሳዕበን ምጽአቱ እዩ። ኢየሱስ ዝመጽአ ሓቀኛታት ወሉድ
አምላኽ ዝብሃሉ ንቃሉ ዝሰምዑ ከም ዝኾኑ ክገልጽን፥ እቶም ደቂ እዚ ዓለም ዝኾኑ ኸአ ነቲ
አምላኽ ዝሰረቶ ዝቋወሙ ከም ዝኾኑ ክገልጽ ኢሉ እዩ። እዚ ንደቂ ሰብ አብ ክልተ ደምበ
ይመቕሎም፥ ናይ አምላኽ ዝኾኑን ዘይኮኑን። አብ መንጎ እዞም ክልተ ደምበታት ቀጻሊ ውግእ
አሎ፥ ሓደ ደምበ ንዓለም አብ አምላኽ ክብ ከብላ ክጽዕር እንከሎ እቲ ኻልአይ ደምበ ኸአ ካብ
አምላኽ ፈልዩ ንቝልቍል ንታሕቲ አብ ገሃነም ክትወርድ ዝስሕባ። እዞም ክልተ ደምበ አብ

ክልተ ዝተፈላለየ ዓለም ነንበይኖም አይ ኮኑን ዝነብሩ አብ ሓደ ጎኒ ጎኒ ኮይኖም ናይ ጽቡቕን
ሕማቕን ሓይልታት ብሓባር አብ ሓደ ሰብ ከይተረፈ ዝነብሩ እዮም።
እዚ ቅዱስ ውግእ ኢየሱስ ክንገብር ዝጽውዓና ዘሎ አንጻር ገለ ሃገራት ወይ ባህልታት ወይ
ስርዓታትን ስነሓሳብን አይ ኮነን፥ እንጽውዖ ዘሎና ውግእ መጀመርያ ነቲ ናይ ጽልኢ ሓይሊ አብ
ገዛእ ርእስናን አብቶም ብፍሉይ መቕርብና ዝኾኑ (አቦና አደና ወድና ጓልና ሓውና ሓፍትና. . .
ናይ ቀረባ ቤተ ሰብና) ክነለልዮ እሞ ድሕሪኡ ዝኾነ ዘወላውል ብዘይብሉ አንጻር ዝኾነ ውግእ
ክንእውጅ እዩ። “ለስብእ ጸሩ ሰብአ ቤቱ ዝብሃል” ሓቂ እዩ፥ ቤተ ሰብና አብ ገለ እዋን ካብ
መገዲ አምላኽ ከም እንወጽእ ንሓቅን ፍትሕን ደው ከይንብል ዕንቅፋት ይኾኑና እዮም። አብዚ
እዩ እቲ ውሽጣዊ ውግእ ዝጅምር። አነ ንመን መጀመርያ ክሰርዕ አሎኒ ክንብል አሎና።
ኢየሱስ ዘምጽኦ ሓዊ ፍሉይ ሓዊ እዩ፥ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓዊ ንነፍሳትና ካብ ክፍአት አንጺሑ
ዘድሕን እዩ። ቅ. ቀርሎስ ብዛዕባ እዚ ሓዊ ክጽሕፍ እንከሎ “እቲ ክርስቶስ ዘምጽኦ ሓዊ
ንድሕነትን ንጥቕሚ ወዲ ሰብን እዩ፥ ሓዊ ናይ ድሕነት መልእኽቲ ወንጌልን ሓይሊ ናይ እቲ
ትእዛዝቱን እዩ” ይብል።
እንታይ እዮም ገለ ካብቶም ናይ ጽልኢ ሓይልታት ውግእ ክንእውጀሎም ዝድለ ዘሎ? በቶም
ሸውዓተ ቀተልቲ ኃጢአት ክንጅምር፥ ትዕቢት (ናይ ጸብለልትነት ሕልኽላኽ)፥ ቅንኢ (ስስዐ
ገንዘብ እንዳማቱ ዝጥምት ንኻልኦት በጃ ብምግባር ክወስድ ዝደሊ)፥ ክፉእ ትምኒት/ሃረርታ
(ዓመጽ ግብረ ሥጋ፥ ፖርኖግራፊ፥ ንስምዒትካ ክተርዊ ንሓንቲ ሰበይቲ ወይ ሰብአይ ከም ሓደ
ነገር ገርካ ምጥቃሙ)፥ ሕርቃን (ጽልኢ ቅምታ ምሓዝ)፥ ህርፋን (ካብ ዓቐን ንላዕሊ ምብላዕ ወይ
ምስታይ)፥ ጽልኢ (ንገዛእ ርእስኻን ንኻልኦትን ምጽላእ)፥ ትህኪት (ከይሰራሕካ ክትዕወት
ምድላይ)፥ አብ ርእሲ እዚ እታ አደ ኵሉ ክፍአት ዝኾነት ግፍዒ/ዘይርትዒ ክንውስኽ ንኽእል።
አንጻር እዚኦም ኩሎም ውግእ እንተ አወጅና ሽዑ ቅዱስ ውግእ አዊጅና አሎና ማለት እዩ።
አብ ውግእ እንተ አሎና ኩሉ ክጥዕመና ከምዘይክእል ክንሓስብ አሎና። ጸላኢ ብወገኑ ከጥቅዓና
ክጋግየና ብሓይሉ ስለ ዝዋጋእ ክንሳቐ አብ ገለ እዋን ክኸብደና ግድን እዩ። አብ ትንቢት
ኤርምያስ (ኤር 38፡1-10) ነዚ ክንርዳእ ዝሕግዝ ነንብብ፥ “ኤምያስ አንጻር እቶም ናይ ሓሶት
ነብያት ንጉሥን ነቶም ተሓጋዝቱን ክሰምዕዎ ዝደልይዎ ዝንበዩ ንዝነበሩ አትሪሩ ይጻረሮም ነሩ
በዚ ኸአ ከቢድ ውርደትን ስቓይን ወሪድዎ። ንሱ አብ ኩሉ ዝሰበኮ ናይ ፍልልይ ሰብ ኮይኑ።
እዚ ኸአ ሓቂ ይዛረብ ስለ ዝነበረ ነቶም ዝሰምዕዎ የሳቕዮም ነሩ፥ ጸላእቱ እታ ሓንቲ ክገብርዋ
ዝነበሮም ክኸስዎ እሞ ከጥፍእዎ እዩ፥ ገሮሞ ከአ ዝተዓወቱ መሲልዎም አብ ጭቃ ዝመልአ ዔላ
ደርብዮሞ አምላኽ ግን ሓደ ሓበሻ (ኢትዮጵያዊ) ልኢኹ አድሒንዎ። አምላኽና እሙንን አብ
ጊዜ ጸገም ነጻ ዘውጽእ ንህዝቡ ዘይሓድግ እዩ፥ ስለዚ አብቲ ጊዜ ጽንኩር እዋን ጽኑዓት ክንከውን
የድልየና ብዝነፈሰ ንፋስ ሰንቢድና ተስፋ ክንቆርጽ የብልንን። ዘድልየና ሓገዝ ኩሉ ብርግጽ
ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ባዕሉ ክህበና እዩ። ኢየሱስ መራሒናን አምላኽናን እንከሎ እኳ
ካብቲ ቅዱስ ውግእ ማለት ካብ ሕማማትን ሞት አብ መስቀል ከምልጥ አይክአለን። ግን አምላኽ
አብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን አተንሢእዎ አብ የማን ክብሩ ከአ አቐሚጥዎ። አምላኽ
ንህዝቡ ክጠፍኡ አይሓድግን እዩ። ንሕና እውን ቅዱስ ውግኡ ክንዋጋእ እንተ ኸአልና
አይሓድገናን እዩ፥ ውግእና ኸአ ምስቲ አብ ውሽጥና ዘሎ ሕማቕ ሓሳብን ትምኒትን አብ ዓለምን
ዝጓነፈና እዩ።
ዓመትና አብ እንዛዝመሉ ዘሎና እዋን ናይ ብሓቂ ብኹሉ ነጺሕና ሓደስቲ ፍጥረት ኮና ክንአትዎ
ይግብአና። አብ ገለ እዋን ፍሉይ ጸሎት ንግበር ምኽንያቱ ክንሓልፎ ዘጸግመና ፈተና ወይ ናይ

ዓለምን ሥጋን አጥቂዑና ክንደርቕ ንኽእል ኢና። ፍሉይ ጸሎት ገርና እሞ አብ መንበረ ኑዛዜ
አቲና እንተ ተነሳሕና አምላኽ ምሳና ክህሉ እዩ።
አብዚ ሰንበት እውን ኢየሱስ ዘረጋግጸልና ነቲ ቀደም ዝጀመሮ ናይ ድሕነት ስራሕ ሎሚ እውን
እንደገና ከም ዝቕጽሎ እዩ። ነዚ አብ ግብሪ ዘርእዮ ቀጻሊ አስተናጽሖ እናገበረ እዩ። እቲ ንሱ
ከምጽኦ ዝደሊ ሓዊ ጥቕሚ ዘልኦን ሓቂ ዝኾነን ነገር እዩ። ምእንቲ ከንጽሓናን ንጥቕምናን ኢሉ
ኸአ እዩ ዘምጽኦ። ነቲ አባና ዝርከብ ፍርስራስን ዘይስሩዕ ዝኾነ ተግባራት፥ ውዱቕ ሞራል፥
ብልሽውናን ዘይቅንዕናን አብ ሕይወትና አብ ማሕበራትን ዓለምን ብሓፈሻ ከንድድ እዩ ዝመጽእ።
ዓመትና ክንጅምር ከሎና አሰር እቲ ንዓለም ከንጽሓ፥ ክቕይራን ከድሕናን ኢሉ ሓዊ ዘምጽእ
ክርስቶስ ንክተሎ እሞ ካብ ኩሉ ዝጓነፈና ተጻብኢ ከድሕነና ብዘይ ሓደ ፍርሒ ሓዉ ንቀበል።
ካብ መልእኽቲ ዕብራውያን እውን አብ ልብና ፍርሓት ከይነሕድር ይላበወና። ከምዚ እናበልና
ኸአ አስተንትኖና በዚ ዝስዕብ ምኽሪ ክንዛዝሞ “ምእንቲ ከይትደኽሙን ከይትሕለሉን ነቲ ካብ
ኢድ ኃጥአን ክንድዚ ዝአክል ምጽራር ዝተዓገሠ ዘክርዎ፥ ምስ ኃጥአት ክትቃለሱ ኸሎኹም ግና
ደምኩም ክሳዕ ምፍሳስ እትበጽሑ አይተቓወምኩምን” (ዕብ 12፡3-4)።
ዓመት መመላእታ ብጸግኡን በረኸቱን ምሕረቱን ሓልዩ አብዚ ዘብጽሓና ፈቃር አምላኽና ምስጋና
ይኹኖ። ንኹሉ ብፍላጥ ወይ ብዘይ ፍላጥ ዝገበርናዮ ኃጢአትን ክፍአተ ግብርን ይምሓረና። ነዚ
እንኣትዎ ዘሎና ዓመት ከአ ብዝያዳ ብጸግኡ ደልዲልና እሙናት ልኡኽ ት አምላኽ ኮና
መልእኽቲ ክርስቶስ አብ ኩሉ አብጺሕና ናይ ሰላምን ዕርቅን ምሕረትን ዓመት ይግበረልና።
ርሑስ ሓዲሽ ዓመትን ብዓል ቅዱስ ዮሓንስን 2009 ዓ.ም.
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

