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“ንጓና ጨሪሸን አይስዕባኦን እየን” 
ሰንበት ዘኖላዊ 2003 ዓ.ም. ( ጥሪ 2 2011) 

 
መዝሙር፡ አቅዲሙ ነገረ በኦሪት. . . . ።  
ንባባት፡ ዕብ. 13፡16-ፍ፥ 1ጴጥ. 2፡21-ፍ፥ ግ.ሓ. 11፡22-ፍ፥ ዮሓ.10፡1-22  
 
ስብከት፡ “ኖላዊሆሙ ለእስራኤል አጽምዕ። ዘይሬእዮሙ ከመ አባግዕ ዮሴፍ፥ 
ዘይነብር ላዕለ ኪሩቤል አስተርአየ።” “ ኦ ጓሳ እስራኤል፥ አታ ንሕዝብኻ ንደቂ 
ዮሴፍ ከም መጓሰ እትመርሓና አታ አብ ልዕሊ ኪሩቤል እትቕመጥ ጽን በለና” 
መዝ. 80፡1።  

 
እግዚአብሔር ከም ጓሳ ስለ ዝርኤ ሰባት አብ ብሉይ ኪዳን በቲ ናይ መነባብርኦም አምሳል ገሮም 
ጓስየና ሓልወና ስምዓና እናበሉ ይልምኑ ከም ዝነበሩ ሎሚ እውን ቤተክርስትያን አብዚ አብ 
ዝኽሪ ልደት አብ እንቀራረበሉ ዘሎና እዋን ነዚ ጸሎት እናደገምና ክንሰናዶ ስምዓና ጓስየና 
እናበልና ክንቀርቦ ትደልየና።  
 
ናይ ዕለቱ መዝሙር፡ “ቅድም እቲ ሙሴ አብ ኦሪት ዝተዛረቦ ነገሮም ዳዊት ድማ ኃይልኻ 
አርኢ ንዓ አድኅነኒ እቲ ጓሳና ካብ ሰማያት ወሪዱ እዩ እቲ ጓሳና ብጃ ኮይኑ ንዓለም ከድኅን እዩ 
ተአዚዙ ንእስራኤል ጓሳኦም ኮነ ከድኅን ወሪዱ መጸ፥ ንስኻ ብአፍ ነብያት ዘመጸ ረዳኢ አምላኽ 
ኢኻ ናብ ሕዝብኻ ሰላም ስደድ ሕያዋይ ጓሳ ምስጉን ከማኻ ዝበለ መን አሎ ምእንቲ ህዝብኻ በጃ 
ክትከውን ብትእዛዝ አቦኻ ካብ ሰማይ ወሪድካ ንዕረፍቲ ሰንበት ሰራዕካ” እናበለ ጎ.ኢ.ክ. ጓሳ 
ሕዝቢ ኮይኑ ከም ዝመጸ ይገልጸልና። ናይ ክርስቶስ ጓሳና ምዃኑን ንሕና ናቱ መጓሰ ምዃና 
አሚና ክንቀርብ ክንሰምዖ ይነግረና።  
 
ወንጌል ዮሓንሳ ናይ ሎሚ ንባባና ኢየሱስ ጓሳን ምዃኑ ከም ዝነገረ ይነግረና። ጓሳ ሓላዊ አካቢ 
ሓላዪ እዩ። ምስ መጓሰኡ ጥቡቕ ርክብ አልኦ ንሱ የለልየን ንሰን ከአ ይፈልጣኦ ጓና እንስሳ 
ይኹን ሰብ የላልያኦ። አብ ሃገርና ብፍሉይ አብ ከባቢ ጋሽ ባርካ ዝነብሩ ጓሶት ምስ መጓሰኦም 
ፍሉይ ርክብ ከምዘለዎም ብቐረባ አብነትና ክኮኑና ይክእሉ። ብዙሓት ከም ዝብልዎ ሓደ ዓማጺ 
ነተን መጓሰ ክወስደን እንተ ደለየ ነቲ ጓሳ መጀምርያ ክቐትል ወይ ክሕዞ አለዎ እንተ ዘይኮነ እቲ 
ጓሳ እንተ ሃዲሙ እሞ ድምጺ እንተ ገበረለን ደድሕሪኡ እየን ዝጎያ ንድምጹ የላልያኦ ንሱ ኸአ 
ድምጸን በብሓደ ይፈልጦ። ናይ ጓና ወይ ጸላኢ ድምጽን ምስልን ኩነታትን ብንጹር ይፈልጣኦ። 
ናይ ጓና ወይ ጋሻ ኩነታት እሞ አብ መንጎ ህዝቢ ኩሉ ጊዜ ጋሻ ውስን ዝበለ ከምዝኾነ ክገልጽ 
ሓደ አመሪካዊ ቀራጺ ፊልም ጆን ፎርድ ዝተባህለ ሓደ እዋን ከመይ ገሩ አብቲ ልቢወለድ 
ዛንትኡ ምርኢቱ ናይ ሰባት ልቢ ስምዒት አብኡ ከም ዘተኩሩ ዝገብሮ መላ  ምስተሓተ አብ 
ዝሃቦ መልሲ ከምዙ ይብል። “ክትጅምር ከሎኻ ናይ ሰባት አቕልቦ ክትስሕብ አሎካ። ንአብነት 
ሓደ ፈረሰኛ ዘይፍሉጥ አብ ጸጥታ ዘልኦ ከተማ እናጋላበ እንተ አተወ እቶም ከተመኛታት 
መንምኻኑ ዘይፈልጡ፥ ካበይ ከምዝመጸ ዘይፈልጡ፥ አበይ ገጹን ስለምንታይ ይጋልብ ከምዘሎን 
ዘይፈልጡ፥ ስለምንታይ አብ ከተማና አትዩ ይጋልብ አሎ እናበሉ እዝን ካልእን ሕቶታት ይሓቱ 
ይብል። እዚ ኹሉ ጓና ስለ ዝኾነ ስለ ዘይፈልጥዎ ናቶም ስለ ዘይኮነ እዩ ናይ ምግራም ወይ ናይ 
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ምጽላእ ወይ ከአ ናይ አድንቖ ሕቶ ክኸውን እይኽእል። እዚ ሰብ ጓና ስለ ዝኾነ ወላ እኳ እንተ 
ጠመትዎ አቕሪቦም ከም ናቶም ገሮም አይርእይዎን። ክፍሊ ናይ ከተምኦም አይኮነን ስለዚ ጓና 
ጓና እዩ ዝገበረ እንተ ገበረ ምኽንያት ንባእሲ ክኸውን ይኽእል።  
    
አብ ሕይወት ደቂ ሰብ እንተ ረአና ጋሻ ወይ ጓና ሰብ ኩሉ ጊዜ ግልል ዝበለ ብምሉእ ክአቱ 
ዘይክእል እዩ። አብ ገለ እዋናት ሓደስቲ መጻእተኛታት አብቲ ሕብረተሰብ ክሕወሱ፥ ቅቡላት 
ኮይኖም ክስምዖም ጊዜ ይወስደሎም ገለ እዋን ዓመታት ይወስደሎም። ገለ ሰባት ከአ ኩሉ ጊዜ 
ወላ ዓመታት ይቀመጡ ኩሉ ጊዜ ጓኖት ኮይኑ ይስምዖም። አብ ምርጫ እንተ ረኤና ሰባት ነቶም 
ዝፈልጥዎም ዝአምንዎም ብዛዕብኦም ጽቡቅን ሕማቅን ክዛረቡ ዝኽእሉ እዮም ዝመርጹ። አብ 
ሓደ ዘይፈልጥዎ እምነት ከሕድሩ አይክእሉን እዮም እዚ አብ ኩሉ ዕለታዊ ሕይወትና እንርእዮ 
እዩ። አብዚ ሰባት ከም አባግዕ እዮም ዝምሰሉ። አብ ናይ ሎሚ ውንጌል ኢየሱስ ከም ዝበሎ “ 
ንሳተን ንጓና አይስዕባኦን ካብኡ ይሃድማ፥ ናይ ጓና ድምጺ አየለልይኦን”። ንጓና ብምሉእ ልባኻ 
አይትቐርቦን ኢኻ እንስሳ ከይተረፋ ነዚ ብቐሊል ከገብራኦ ንርእየን። ጓና ጓና እዩ።  
 
ሓደ ካብቶም መሰረታዊ እምነትና ኢየሱስ ንአና ንደቂ ሰብ ጓና ዘይናትና አይኮነን። ንሱ ፍጹም 
ሰብ ከማና እዩ። አብ እምነትና ንሱ ሓደ ካብ ገለ ዘይፍለጥ ዝመጸ ዘይናትና አብ መንጎና ዝሓደረ 
አይኮነን። ቅ. ዮሓንስ አብ መባእታ ወንጌሉ ከም ዝብሎ “ ናብቶም ናቱ መጸ እንተኾነ እቶም 
ናቱ አይተቐበልዎን” (1፡11)። ንሱ ናይ እቲ ሕሩይ ሕዝበ እግዚአብሔር አባል ኮይኑ ተወሊዱ 
አብ መንጎ ሰባት ዓብዩ እንተኾነ በቶም ናቱ ስለ ዝተነጽገ ከም ጓሳ ተነፊጉ። ጓኖት ተቐቢሎሞ 
ምኽንያቱ ብንጹር ስለ እተዛረበ። ንሳቶም ነቲ ንሱ ዝገብሮ ብምስትውዓል ርእዮም ነቶም ብቅኑዕ 
ልቢ ዝቐርብዎ ይቕረቦም ነሩ።  
 
ናይ ሎሚ ወንጌል ናይ ኢየሱስ እንታይነት ይገልጸልና ንሱ እቲ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ከምዝኾነ 
ከምኡ ድምጹ ክሰምዑን ከለልይዎን ብአኡ አቢሎም ንሳቶም መን ምዃኖም ክፈልጡ አበይ 
ከምዘለዉ ክርድኡ ንሱ ብዘይ ተጉላባ ክጉዓዝዎ ዝግብኦም ጉዕዞን ሒዞም ከምዝኸዱ ከምዝገብር 
ይነግረና። ካልአይቲ ንባብና ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ተምሳሳላይ መልእኽቲ ብዛዕባ ኢየሱስ 
ተመሓላልፈልና። “ሓንቲ በደል እኳ አይገበርን አብ አፉ ሓንቲ ሓሶት አይተረኽበን” ይብል።  
ሰባት ባዕሎም ብዝፈጥርዎ መኸላእታ ካብ ኢየሱስ ንሓቂ ክሰምዑ አብኡ ቀሪቦም ንጽድቂ 
ከስትማቕሩ ፍቓደኛታት አይኮኑን እዮም። እንተኾነ ንሱ ብሰንኪ ምንጻጎም ንዝኽፈል መስዋዕቲ 
ንክኸፍል ኩሉ ጊዜ ስንድው እዩ። “ ምስ ጸረፍዎ መሊሱ አይጸረፈን፥ መከራ ምስ አጽገብዎ 
ኸአ ነቲ ብቅንዕና ዝፈርድ አምላኽ ደአ ነገሩ አኅሊፉ ሃበ እምበር አየፈራርሀን”። ኢየሱስ ኩሉ 
ጊዜ ንዝኾነ ነገር አብ ኢድ አብኡ እዩ ዘንብር ነሩ። በቲ ዝገብርዎ ሕነ ክፈዲ ይኽእል እኳ 
እንተነበረ ሱቕ ክብል ኢና እንርእዮ። እዚ ፍሉይ ካባና ዘይኮነስ ከማና ይገብሮ በዚ ኸአ ፍጹም 
አምላኽ ከምዝኾነ ንርዳእ።   
 
ሰብ ምዃን ማለት ከም ሰብ ምዃን ማለት አይኮነን። ንሕና ክንውለድ ከሎና ኩልና ደቅ ሰብ 
ኢና፥ እንተኾነ አብ ዓለም ናይ ሓቂ ሰባት ክንከውን ክንምሃር አሎና፥ ምሉአት ሰባት ክንከውን 
አፍልጦ ተፈጥሮና ክንርዳእ ክንክእል አሎና። ኢየሱስ እዩ ነዚ ክምህረና ዝኽእል ማለት ሰብ 
ምዃን ማለት እንታይ ምዃኑ። ንሱ ንጭካኔና አብ መንኩቡ ጸሩ ናብ እምባ ቀራንዮ አብጺሕዎ። 
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ጉዕዞ ቀራንዮ እቲ ዝለዓለ ድምጹ እዩ ነሩ። አብኡ ምእንቲ አባግዑ ብገዛእ ፍቓዱ ዝስዋእ ጓሳ 
ኮይኑ። አብቲ ዝአምኖ አብኡ መይቱ። ንሱ ቃሉ እዩ። 
 
ከም ክርስትያን መጠን ኩልና ምሉአት ሰባት ከም ክርስቶስ ክንከውን ጽዉዓት ኢና። እዚ እዩ 
ጸዋዕታን ከም ክርስቶስ ምምሳል። አብ ቃላት ወንጌል ንአምን ንሱ ኸአ ኢየሱስ ዝመጸ ሕይወት 
ምእንቲ ክንረክብ እሞ ብምልኡ ክንረክብ ምእንቲ እዩ። አብቲ ንሱ ሰብ ክኸውን ዝወሰዶ 
መንገዲ መታን ክንሳተፍ። ነቲ ናቱ መገዲ ከአ ብኸምዚ ክንሕዞ ንኽእል። ንሓቂ ብሱቕናን 
ብቐጥታን ክንዛረብ፥ ወላ እውን ጸላእትና አንጻርና እንተገበሩ። አብ ንሰባት አብ ጽቡቅ 
ክመልሶም ዝወስድ መንገዲ ብሕያውነትን ፍቕርን ክንመላለስ። ንሰባት ንሓቂ ክርእዩ ዘኽእል 
ልቢ ክንፈጥር እሞ ነቲ አብ ሕይወት ሰባት ዝጓነፍ ርእዮም ዝኽእሉሉ ሓገዝ ምውፋይ። ከም 
ኮምፑተር ንዝሓለፈ ነገረት አብ ልብኻ ሒዝካ ንፍርዲ ገጽካ ምኻድ ዘይኮነ አብ ነጻ ዝኾነ 
ሕይወት ዝወስድ መገዲ ክመርጽ ንአእምሮና ምሕጋዝ ምኽንያቱ ፍርዲ ናይ አምላኽ እዩ።   
ኢየሱስ ከመይ ኢሉ ሰብ ከምዝኾነ እንተ ሓዝና ኩሉ ናትና ዘበለ ዕዉት መገዲ ክሕዝ እዩ። አብ 
ገለ እዋናት መንገዲ ክርስቶስ ጓሻ አይኮነናን እዩ፥ መገዱ ናይ ደቂ ሰብ እቲ ዝለዓለ ጥርዚ 
ተፍጥሮኡ እዩ። አብ  ካልእ እዋን አብ ርእስና ተመሊስና እንተ ጠመትና ተስፋ ዘይብልና 
ብመንፈስ ምስ እንሕገዝ ጥራሕ ከም እንቀሳቐስ ንርኢ፥ እንትኾነ ድምጺ ኢየሱስ ኩሉ ጊዜ 
ይጽውዓና። አብ ውሽጥና ክንአቱ ይጽውዓና አብኡ ኸአ እዩ ናይ እቲ መውዳእታ ዘይብሉ ፍቕሪ 
ዝጽውዓና ድምጽ እንሰምዓሉ። ነቲ ድምጽ ክዛረብ ምስ ሰማዕናዮ ናይ ጓና ከምዘይኮነ ክንፈልጥ 
ኢና።   
 
አብ ምቅርራብ ልደት አብ ዘሎናሉ እዋን ብፍሉይ ጓሳና ንዝኾነ ክርስቶ ክንረኽቦ ናቱ ክንከውን 
አብቲ ንሱ ዝደልዮ ሕይወት ክነብር ዕጥቅና ክኸውን ይግባእ። ከይንባረር ምስትውዓል ይሓተና 
ካብ ብጾታ ዝተባረተት እንስሳ ዝጓነፋ አይትፈልጥን እያ ክሳብ አብ ብጾታ እትምለስ ሕይወታ 
አስጋኢ እዩ። ሞት እውን ክጓነፋ ይክአል ዋኒን ክረኽባ ይኽእል ስለዚ ከይንባረር ጥንቃቐ 
ይሓተና። አብ ደምበ አምላኽ ኮና አብቲ ናቱ ጸጋን ፍቕርን ክነብር ናቱ ክንከውን አሎና። 
ተፈጥሮና ናይ ምብራር ባሕሪ አልኦ አብ ዘይናቱ ጠማታይ ካብ አምላኽ ርሒቑ ክነብር ዝደሊ 
ድኹም ብህሪ ተፈጥሮ አሎና ስለዚ ሓለዋ የድልየና። ከይንባረር እንታይ ክንገብር ይግብአና። 
 

• ንጓሳና ክንርኢ አሎና። አብቲ ጓሳ ዘልኦ አብኡ ሓለዋ ምትእምማን አሎ አብኡ 
ካልኦት ብጹትና አለዉ ስለዚ ካብ ጓሳና ከይንርሕቕ ጸጸኒሕና አበሎ ጓሳይ 
ክንብል አሎና እዚ ኸአ አብ ልብና ተመሊስና ምስእንፍጽሞ እዩ ዝሕግዘና።  

 
• ካብ ንጓሳና ከይንርኢ ዝኽውለና ነገራት ምጥንቃቕ። አብ ከውሊ እንተኾንካ 

ጸላኢ እውን ከጥቅዓካ ቀሊል እዩ። አብ ከውሊ ምስ እንነብር መገዲ ክጠፍአና 
ቀሊል እዩ ብጾትና አበይ ከምዘበሉ ክንርኢ ስለ ዘይክእል መገዲ ክጥፍአና 
ይክአል እዩ። ኩሉ ጊዜ ንጓሳኻ ርኢኻ ምኽአል። አብ ርእስና ጥራይ አተኹርና 
ንአይ ጥዓመኒ ኢልና ናይ አሕዋትና ኩነታት አብ ጎኒ ክነንብር ከሎና ጉዳይ 
ርእስና ካብ ሰናይ ሓውና ሓገዝ ይኽውለና። ንአምላኽ ብአነ ንትክኦ።  
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• ድምጺ ጓሳ ሰሚዕካ ምኽአል። ክጽውዕ እንከሎ መሊስካ ምኽአል። መቓልሕ 
ከመልስ እንከሎ ምስትውዓል የድሊ ምኽንያቱ ጓሳና ይጽዋዕ ከይህሉ። አምላኽ 
ብዝተፈላለየ መገዲ ድምጹ የስምዓና ክንሰምዖ ይግባእ። ይጽውዓኒ አሎ 
ክምልሰሉ ይግብአኒ ክንብል አሎና። 

 
• ካብ ብጾትና ዝፈልየና ምኽንያት ከይንፈጥር ምጥንቃቕ። ሰባት ካብ ሰባት 

ዘርሕቆም ብዙሕ ነገራት አሎ፥ ጠባይ፥ አከያይደና፥ ምሕዝነትና ምስ መን 
ከምእንመሕዞ ምፍላጥ፥ ከምኡ ምስ ዝነፈሰ ንፋስ ከይንነፍስ ምጥንቃቕ። እዚ 
ኹሉ ካብ ሰብን አምላኽን ክንፍለ ምኽንያት ይፈጥረልና። ካብ ሰብ ምርሓቕ 
ጥዕና አይህበናን እዩ ምስ ጥዑያት ክንራኸብ ይግብአና። አብ ደምበ አምላኽ 
ክንጓሰ ናይ ከማና ዝአመሰሉ ሰባት ሓገዝ የድልየና። ሰብ ብትብፈጥርኡ 
ማሕበራዊ እዩ። ሰብ ከምኡ የድልዮ። ንሰብ ክትቀትሎ እቲ ዝዓበየ መቕጻዕቲ 
ካብ ሰብ ምፍላዩ እዩ። ሰብ አይንጽላእ እዝጊ ከይጸልአና። 

 
 
• ጸላኢ ርኢኻ ምኽአል። ዝዓበየ ጸላኢና ሰይጣን እዩ ኩሉ ጊዜ ከጥቅዓና ዕድልን 

ምኽንያትን ይጽበ ንእሽቶይ ሃጓፍ እንተ ረኸበ ሽዑ የጥቅዓና ከምኡ ዓለምና 
ብፍላይ ናይ እዋና ዓለም ፍሉይ አብ ሓጢአት ዘውድቅ ነገራት ዳርጋ ዕለታዊ 
ሕይወትና ዝምስክሮ እዩ። ሥጋና ስሚዒታትና ከምኡ ዓቕምታትና ኩሉ ሓጋዚ 
አይኮነን ዝንባሌ ሓጢአት ስለ ዘለዎ ክንወድቕ ቀሊል እዩ። ስለዚ አለሊና 
ክንክእል ከሎና ዓወት አሎና። እዞም ሕቡራት ጸላእትና ካብ አቦና ክፈልዩና 
ወትሩ ድልዋት እዮም። ኩሉ ጊዜ ንውግእ ስንድዋት ኩኑ ይብለና ጳውሎስ። 
ቅ. ጴጥሮስ ከአ ጸልእትና መንፋስቲ እዮም ከምኡ ከም ዝሕጦ ደልዩ ዝጥሕር 
አንበሳ ጸላኢኹም ይጥሕር አሎ እሞ ንቕሑስ ዝበሎ ኩሉ ጊዜ ነቒሕና ክነብር 
ይግብአና።  

 
ሰንበት ዘኖላዊ እምብአር ጓሳና ንዝኾነ አምላኽ ክንጓሰየሉ አብ ጥቅኡ ክነብር ካብኡ ከይረሓቕና 
አብ ትሕቲ ጽላሉ ክንጉዓዝ የዘኻኽረና። ልደት ቀሪቡ መንፈስ ልደት ለቢስና ክንርከብ ክንጸንሕ 
ሓደራ ይብለና አሎ። ካብ መጓሰአ ዝረሓቐት ብዋኒን ክጥቃዕ ቀሊል ስለ ዝኾነ ዋኒን መንፈስ 
ከየጥቅዓና ኩሉ ጊዜ አብ ጓሳና ቅብሪብና ክነብር አሎና። ተጓሲኻ ምኽአል የድሊ። አብ ሕቕፊ 
አምላኽ ከንብረና ዝኽእል ሕይወት ለቢስና ምስኩሎም አሕዋትና መንፈስ ደቂ ክርስቶስ ሒዝና 
ክንጉዓዝ። ነዚ ናይ ምስንዳው ጊዜ ብሓቂ ተሰንዲና ጓሳን ንዓ ናባና እናበልና ንቀበሎ።    
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ 
 


