
ሰንበት ዘጽባሕ

መዝሙር፡
ጎሐ ጽባሕ፥ አምላኪየ ኄር…

(ካብ 28 ነሓሰ ክሳብ ዮሓንስ ጎህ ነግህ ጽባሕ መብረቕ ብርሃን መዓልቲ) ይብሃል።

ንባባት፡ ሮሜ፡ 13፡1-ፍ፥ 1ጴጥ 2፡2-11
ግ.ሓ. 27፡33-ፍ፥ ማቴ 4፡12-17

ስብከት፡ እስመ ኅቤከ እጸሊ እግዚኦ፥ በጽባሕ ስምዓኒ ቃልየ፥
በጽባሕ እቀውም ቅድሜከ ወአስተርኢ ለከ።

መዝሙር ንኹሉ አምላኽ ዝገበረልና ሓልዮት ክገልጽ እንከሎ ከምዚ እናበልና ክንጽሊ የዘኻኽረና
“ኦ ሕያዋይ አምላኸይ ብትንሣኤኻ አተንስአኒ ንስምካ ከኽብር ከይርስዖ ንስኻ ንጽባሕን
ንወጋሕታን ሠሪዕካ ንምድሪ ካብ ፍረ ተግባርካ ተጽግባ ስለ ዘሎኻ ዓይኒ ኹሉ ሰብ አባኽ ተስፋ
ይገብር፥ ኦ መሓሪ ስምካ ወትሩ ክቡር እዩ፥ ኦ ጎይታ ሰንበት ዐይኒ ኹሉ ፍጡር አባኽ ተስፋ
ይገብር ብቓል ትእዛዝካ ዝናም እተውርድ መን እዩ ከማኻ ንምሕረት ኢድካ እትዝርግሕ
ንልምነካን ንምሕጽነካን አሎና። ኦንጉሠ ሰላም መድኃኔ ዓለም ሰላምካ ሃበና” ይብል።

ሕይወትና አብ አምላኽ መሰረት ገሩ ክጉዓዝ እንከሎ ሓጎስ ተስፋ ቅሳነት አልኦ። ሰብ ምስ ቀሰነ
ፍጥረቱን ትርጉም ተፈጥሮን ስለ ዘለሊ ክጋገ ወይ ከአ ካልእ ጉዕዞ ክጕዓዝ አይክእልን እዩ።
እዋናት ክረምቲ ንአምላኽ ብዝያዳ ክነለልዮ ይሕግዘና። ኩሉ ብዝተፈላለየ ፍረን ዕምባባን ከምኡ
ወሓይዝ ክውሕዙ ጎቦታት ብዕምባባ ተሸሊሞም ሰብ ፍረ ማሕረሱ ክሓፍስ ብተስፋ ክጽበ ክትርኢ
ከሎኻ ናይ አምላኽ ጸጋን ሓልዮትን ክንርኢ ይሕግዘና። ንጋሆ ናባኻ ክጽሊ ከሎኹ ስምዓኒ አብ
ቅድመኻ እቐውምን እርአየካን አሎኹ እሞ ስምዓኒ ዝበለ መዘምር ዳዊት ሎሚ እውን አብ
ቅድሚ አምላኽ ክንቀውም እሞ አነኹ ቀሪበካ አሎኹ ንበሎ።

ማቴዎስ ወንጌላዊ አብ ናይ ሎሚ ዘንበብናዮ ኢየሱስ አብ ገሊላ ክስተምህር ከም ዝጀመረ
ይነግረና። ነቲ ህዝቢ አብ መንጕኡ ተረኺቡ ከስተምህሮ ጀሚሩ ይብለና። ትንቢት ኢሳያስ 8፡23-
9፡1 እናጠቐሰ ስብከቱ ነቲ አብ ከባቢ ዝነበሩ አሕዛብ ከይተረፉ ከም ዝሰበኸ ይነግረና፥ እዚ ከባቢ
ብ734-721 ብአሲርያውያን ከም ዝተወረን ክፋል ናይ ህዝቢ አይሁድ ካብ ዓዱ ከም ዝተፈናቐለን
ብዙሓት ወጻእተኛታት አብ መንግኦም ከም ዝመጹን ዝተሓወሱን ከም ዝገዝእዎምን ከምልክት
ኢሉ አሕዛብ ዝነብሩሉ ገሊላ እናበለ ይጠቅስ። ማቴዎስ ብእግዚአብሔር ንዝተገልጸሉ ከመልክት
እንከሎ እቲ ናይ ኢሳያስ ትንቢት ሎሚ ከም ዝተፈጸመ ገሩ ይገልጾ። እዚ ብጊዜ ኢሳያስ
ዝዓነወን ዝተበታተነን ሎሚ እቲ መጀምርያ ብርሃን ክርስቶስን ትምህርቱን ዝቕበል ኮይኑ። አብዚ
ናይ ነብይ ትርጉም ብንጹር ክንርኢ ንኽእል። ነቢይ አበሳሪ ሰላምን መንገዲ አምላኽን ኮይኑ
ንኹሉ ተስፋ አብ አምላኽ ክኸውን ይነግረና።

ኢየሱስ ስብከቱ መንግስቲ አምላኽ ከም ዝቐረበን ዕብየቱን ገሊጹ። ከምቲ ዮውሓንስ መጥመቕ
ዝበሎ ንመንግስቲ አምላኽ ብንስሓ ክቕበልዎ ይዕድም። መንግስቲ አምላኽ ክትቅበል የውሓንስን
ኢየሱስን ከም ቀንዲ ግድነታት ዘቕረብወን ንስሓን ምጽጻትን እየን። ነዘን ክልተ ሓሳባት አፍደገ
መንግስቲ አምላኽ ኮይነን ንረኽበን። ንዚኤን ተግባራዊ ዝገብር ካብ አምላኽ ርሑቕ አይኮነን።

አብ ብሉይ ኪዳን ብምልኡ ከም ንርእዮ ምልኪ አምላኽ ንደቂ ሰብ ከም ቀንዲ ዓላማ እዩ።
ሰብ ብአምላኽ ክውነንን አለዎ ካልእ ዋኒን ክገብር ሕጊ አምላኽ አይኮነን፥ ምልኪ አምላኽ
ክብሃል እንከሎ ጭቆና ወይ ቝጽጽር ማለት አይኮነን ምንጪ ሕይወትና ዝኾነ አምላኽ ካብኡ



እንተ ተፈለና ንመውት ካልእ ጎዳኢ ገዛኢ ንገብር ስለዚ አምላኽ ዋናና ክንገብር ማለት እዩ።
ኢየሱስ ኒዘ ክስተምህረና ኢሉ አም መንጎና ተረኺቡ ስለዚ ናይ አምላኽ መንግስቲ አብ መንጎና
ምርካብ ምልአቱ አብኡ ከም ዝተፈጸመ ይነግረና። ንሱ መንግስቲ አምላኽ ናይ ፍቕሪን ቅድስናን
ምዃኑ እምበር ግጉይ ርድኢት ከይውሃቦ ገሊጹልና። ምስ አምላኽ ዘሎና ርክብ ምሉእ ክኸውን
እሞ ናቱ ክንከውን ካልእ ባሕርይ ከይንፈጥር ክንቃለስ ከም ዝግብአና ብብሩህ መድኃኒና
ይነግረና።

አብ መንግስቲ አምላኽ ብምሉእ ክንሳተፍ ኹልና ብዘይ ፍልልይ ዕዱማት ኢና። መአዲ መንግስቲ
አምላኽ አብዚ ምድሪ እዚ ጀሚሩ ናቱ መለክዕን መለለይን ነገራት አልኦ። ነዚ ናይ መንገስቲ
አምላኽ መለልዪታት ፈሊና ክንፈልጦ ግቡእና እዩ። መስዋዕቲ ቅዳሴ ናይ ኩሉ እምነትናን
ማእከል መለክዒ እዩ። አብኡ ነቲ ገንሸል ሓጢአትና ዝኾነ መስዋዕቲ ናብ ሰማያዊ አቦና ምእንቲ
ርእስናንን መስዋዕትን ገርና ነቕርቦ። አብዚ ብዘይ አፈላላይ ኩሎም ይሳተፉ። ማለት ድኻታት፥
ዝሓዘኑ፥ ዝጠመዩ፥ ገበርቲ ሰላም ። መአዲ ድሕነት ደረት የብሉን ኩሉ ክሳተፎ ዘግብኦ እዩ።
ተልእኮ ኢየሱስ ንኹሉ ፍጡር ከድሕን እዩ ነዚ ኸአ አብ ምጅማር ስብከቱ ገሊጹልና።

ዓመት ተወዲኡ ዓመት ክትክኦ አብ ምጨረሽታ ሰንበት በጺሕና አሎና። ዓመትና ከመይ
አሕሊፍናዮ። ከም ክርስትያን አበናይ ወዲቕና አበናይከ ንቅድሚት ሰጒምና ከመይ ሓሊፋ ዓመተ
ማርቆስ መለለይአ እንታይ ነበረ ኢልና ሕልናና ክንሓትት ግቡእ እዩ። ምኽሪ ምስ አምላኽ ክንአቱ
ናይ ሰባት ጠባይን ተግባራትን ርኢናዮን ንርእዮን አሎና ሰብ ክበታተን ቤተክርስትያን ክዝሕል
ቤት አምላኽ ክዝኽትም ዝደልዩ አይወሓዱን ስለዚ ንስሓ የድልየና አሎ ምእንቲ ሰብ ዘይኮነ
ንድሕነት ርእስና። ሥጋዊ መንፈስ ዘሸነፈና ውሑዳት አይኮናን መገዲ አምላኽ አፈራሪህካ ዝቕየር
አይኮነን ከከም ዕድመና እምብአር ንነሳሕ ሽዑ ሓዲስ ዓመት ክነብዕል ኢና። አብ አምላኽ
ክትምለስ ምጀምርያ ዘድሊ ምልኪ ርእስኻ እዩ ንርእሱ ዘይመልኽ ንአምላኽ ክቐርብ ክጸግሞ
እዩ። ርእሱ ዝመለኸ ግድለቱን ሓጢአቱን ክርኢ አይክኸብዶን እዩ።

ነዚኤን ተሪፈናና ዘለዋ መዓልታት ከም ሱባኤ ተጠቒምና ንስሓ ንእቶ ሽዑ አምላኽ ክዕረቐና እዩ
ዝአቱ ዘሎ ዓመትና ናይ ሰላም ምርድዳእ ከምኡ ንዝያዳ ክርስትያንዊ ሓልፍነትና ለቢስና
ንአምላኽን ሰብን ዘሓጉስ ክገብረልና እምብአር ንለምኖ ንጸሊ አብ ሕቕፊ ማርያም ተመሊስና
ምስ ወድኺ ዕረቕኒ ንዝሓልፈ ውድቀተይ ምሕረት ልምንለይ ንድሕሪ ሕጂ እሙን ኮይነ ክቕጽል
አሰንይኒ ንበላ።
ዕዉት ምቅርራብ ንሓዲስ ዓመትን ብዓል ቅዱስ ዮውሓንስን ይግበረልና።

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ
5/9/2010

(ነሓሰ 30 2002 ዓ.ም)


