
1

ዘቅበላ 2002 ዓ.ም.

(2009)

መዝሙር፡ ውብዙኃን ኖሎት መጽኡ . . . . ።

ንባባት፡ ሮሜ 9፡1-17፥ 1ጴጥ. 2፡20-ፍ፥ ግ.ሓ. 11፡1-19፥ ማር 1፡14-20

ንስብከተ ወንጌል እንብገሰሉ እዋን።

ኢየሱስ አብ ሩባ ዮርዳኖስ ምስ ተጠምቀ ወንጌላውያን ንስብከተ ወንጌል ከም ዝወፈረ
ይነግሩና። ማርቆስ ወንጌላዊ ድሕሪ ናይ ዮሓንስ አሕሊፎም (ምእሳሩ) ምሃቦም
ከምዝኾነ ይነግረና። ነብያት ዘሰናደውዎ ሎሚ ኩሉ እቲ ዘድሊ ምቅርራባት ስለ
ዝተገብረ ዓለም ቃል ወዲ አምላኽ ክትሰምዕ ተሰናድያ አብ ዝነበረትሉ እዋን፥ ኩሉ
ጽምአት ምስማዕ ቃል አምላኽ አብ ዝነበረሉ ጊዜ ኢየሱስ አገልግሎቱ ብኽልተ መልክዕ
ስብከቱ ከም ዝጀሚሮ ማርቆስ አብ ናይ ሎሚ ወንጌል ይገልጸልና።

1. ትምህርቲ ኢየሱስ።

ኢየሱስ ንዮሓንስ ድሕሪ ማእሰርቱ ስብከቱ ከምዝጀምረ ንርኢ። ዮሓንስ ኩሉ እቲ
ካብኡ ዝድለ ምስንዳው ፈጺሙ። ማርቆስ ናይ ዮሓንስ ማእሰርቲ ክገልጽ እንከሎ
ተአሲሩ ይብል። በቲ መበቆል ቃል ተአሲሩ ዝብል “ናብ ካልእ አመሓልለፍዎ” የስምዕ።
“arrest = hand over” እዚ ንኢየሱስ አብ መጨረሽታ ሕይወቱ እውን አሕሊፎም
ክህብዎ እዮም ነዚ አብ ግምት አእትዩ ማርቆስ ዝጥቆሞ ቃል ትርጉም አለዎ። አመንቲ
ኢየሱስ አብ ዘመናት አብ በብእዋኑ አሕሊፎም ይህብዎም።

እዚ ሓሳብ አብ ቅድሴ ክንገብር ከሎና ንዝክሮ “ አብ ጊዜ ቅዱስ ቁርባን ካህን ነቲ
ዝተለወጠ ንአመንቲ እዚ ሥጋዩ እዚ ደመይዩ ንሕድገት ሓጢኣት ዝውሃብ እዩ እናበል
የመሓላልፈሎም። አብ መዓልታዊ ሕይወትና ብዝተፈላለየ መንገዲ ኢየሱስ ይውሃበና
ይመሓላለፈና ወይ ንሱ ባዕሉ አባና ይመጽእ እሞ ንሕና ብወገና ናብ ካልኦት
ክነመሓላልፎ ይደልየና። ንሕና ሰበኽቲ ኢየሱስ፥ንካልኦት ኢየሱስ ከምዝረኽቡ እንገብር
መሳርሕቱ ኢና።

ኢየሱስ ስብከቱ አገግሎቱ ወንጌል እናሰበኸ ሰናይ ዜና አምላኽ እናአስተምሃረ “እቲ
እዋን በጺሑ እዩ መንግስቲ አምላኽ ከአ ቀሪባ እያ እሞ ተንስሑ፥ ብወንጌል እመኑ”
እናበለ ጀሚርዎ። ሃብታም ሓሳብ ብቐሊል አገላልጻ ገሩ ጀሚርዎ። ትምህርቲ ወንጌል
አብዚ ተጠቕሊሉ ንረኽቦ። ነዘን ቃል ማርቆስ ወንጌላዊ ክንስተንትን ከሎና ፍሉይ
ርድኢት ይሓድረና፥

፩ -“እቲ እዋን በጺሑ”። ካብ ናይ ግሪኽ ዝተወስደ ቃል “ካይሮስ” ዝብል ንሓደ ነገር
ክፍጸም ግዚኡ ንዝበጽሐ የስምዕ ንአብነት ነፍሰ ጾር ድሕሪ ታሽዓይ ወርሓ ምሕራሳ
በጺሑ ንብል፥ ፍረ ኦም ምስ በሰለ ግዚኡ ዝብልዓሉ እዋን በጺሑ ንብል። ናይ ኢየሱስ
እዋን ምስ በጽሐ እቲ ካብ ብሉይ ኪዳን ጀሚሩ ዝሰናደዉሉ ዝነበሩ ምስ በጽሐ ኢየሱስ
ስብከቱ ጀሚሩ። ኩሉ ናብ አምላኽ ክመጽእ ቃሉ ክሰምዕ ናቱ ክኸወን ሎሚ እዋኑ
እዩ። እዚ እዋን ንስብከት ክንወፍር ንኢየኡስ አብ ልብና ቦታ ሂብና ካልኦት
ከምዝፈትውዎ ክንገብር ጊዚኡ እዩ።
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፪ - “መንግስቲ አምላኽ ቀሪባ እያ”። መንግስቲ ብግሪኽ “ባዚልዪያ” ካብ ዝብል
ይመጽእ ትርጉሙ “ንግስነት” “ግዝአት” የስምዕ። መንግስቲ አብዚ ቦታ አየስምዕን እዩ፥
አብ ፍቕሪ ዝተመስረተ ናይ አምላኽ ስልጣን ግዝአት የስምዕ። አብ ዓለምና አብ ዝኾነ
እዋን ፍቕሪ አምላኽ አብ ዝተገልጸሉ ጊዜ አብኡ መንግስቲ አምላኽ አሎ። ፍቕሪ ኩሉ
ጊዜ አብ መንጎ ክልተ ሰባት ዘሎ ርክብ ይገልጽ፥ መንግስቲ ቦታ ወይ ተግባር አይኮነን
አብ መንጎ ሰባት ዘሎ ስሙር ውህደትን ውሽጣዊ ርክብን እዩ። ኢየሱስ ንነፍሲ ወከፍ
ሰብ አባል ናእዚ ክኸውን ክጽውዕ መጺኡ።

ክንገልጾን ክንርድኦን ዝግብአና ነገራት አሎ ማለት መንግስትን ቤተክርስትያንን ወይ
መንግስትን ክርስትናን ሓደ ነገር ከምዘይኮነ። ናይ ቤተክርስትያን ተራ ምልክት
ምስጢር ናይ መንግስቲ አምላኽ ምዃን እዩ። ነዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተተግብሮ።
ናይ እዚ መንግስቲ አባላት ዝኾኑ ኩሉ ጊዜ አለዉ እዚኦም ከአ አብ ሕይወቶም ፍቕሪ፥
ሓቂ፥ ሰላም፥ ነጻነት መሰረት ገሮም ዝጉዓዙ እዮም። እዚኦም ግድነት ክርስትያን ማለት
አይኮንኑን። ንሳቶም ክፍሊ መንግስቲ አምላኽ እዮም ምኽንያቱ ሕይወቶም ናይ
አምላኽ መንፈስ ስለ ዝገልጽ። ብግዳማዊ ተግባርና ጥራሕ አባላት መንግስቲ አምላኽ
አይገብረናን እዩ።

፫ - ተነስሑ። መሰረታዊ ደረጃ ምሉእ አባል መንግስቲ አምላኽ ክንከውን ዝሕግዘና
ንስሓ ሓጢአትና እዩ። ስለዚ መጀመርታ ንስሓ የድሊ። ብግሪኽ “መታኖያ” ይብሃል።
ንብዙሓት ሰባት ንስሓ ክብሃል ከሎ ንዝሓለፈ ሓጢአትካ እትገብሮ ጣዕሳ ጥራሕ
የስምዕ። እንተኾነ እዚ ጥራሕ አይኮነነ ንስሓ ንዝሓለፈ ጥራሕ ዘይኮነ ንዝመጽእ እውን
የስምዕ።

ንስሓ ማለት አብ ሕይወት እትገብሮ ፍጹም ለውጢ እዩ። እዚ ማለት ከአ ትርጉምን
ዓላማን ናይ ሕይወት ፈሊጥካ ከመይ ገርካ ከም እትነብር ምውሳን እዩ። ኢየሱስ ናቱ
ራእይ አብ ሕይወት ዘልኦን ትምህርቱን አብ ቅድመና ገርና ንፍጹም ለውጢ ማለት
ንንስሓ ይዕድመና። “. . .

፬ - ብወንጌል ከአ እመኑ”። ንስሓ ከመይ ገርካ እዩ ዝግበር? ብወንጌል ብምእማን።
ንብዙሓት ምእማን ክብሃል እንከሎ ነቲ ብቤተክርስትያን ዝተዋህበና ትምህርቲ ክርስቶስ
ምቕባል ገሮም ጥራሕ ዝርእይዎ አለዉ። እንቶኹነ ልዕሊኡ ክንገብሮ ዝግብአና ነገራት
አሎና። ክንአምን ጥራሕ አይኮናን እንሕተት ዘሎና እንታይ ድአ ንእምነትና ክንነብሮ።
ንሓደ ነገር ሓቂ ምዃኑ ምእማንን፥ አብ ሕይወትካ ሳዕበን ከምዝገብር ምግባርን
በበይኑ እዩ። ንሕና እንሕተቶ ዘሎና ናይ ወንጌል ትምህርቲ አብ ዕለታዊ ሕይወትና ናትና
ገርናዮ ክነብሮ ከሎና እዩ እቲ ሓቀኛ እምነት ንሓቂ። ንዓምዲ እምነት ጥራሕ ምቕባል
ዘይኮነ ምሉእ ሕይወትና አብ አገልግሎትን ንአምላኽ ክንህብ ከሎና ኢና እምነትና
እንገልጽ። ጸዋዕታና ሕይወትና ንኢየሱስ አብነትና ገርና ክንጉዓዝ እዩ እቲ ዝድለ ዘሎ።

2. መልሲ ንትምህርቲ ኢየሱስ።

ካልአይ ክፍሊ ካብ ናይ ሎሚ ወንጌል ናይ እቶም ኢየሱስ ዝበሎ እሞ መልሲ ዝሃቡ
ሰባት ይነግረና። “ብጥቓ ባሕሪ ገሊላ ክሓልፍ እንከሎ ስምዖንን እንድርያስ ሓዉን
ገፈፍቲ ዓሣ ኸለዉ ረአየ እሞ ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም እየ ንዑ ሰዓቡኒ በሎም ንሳዶም
ድማ መርበቦም ኃዲጎም ሽዑንሽዑ ሰዓብዎ። ደቂ ዘበዴዎስ ዮሓንስን ያዕቆብን እውን
አብኦም ሓዲጎም ሰዓብዎ. . . ።” ቀዳሞት ሰዓብቲ ኢየሱስ ኩሉ ዘልኦም ንብረት፥
ቤተሰቦም ሓዲጎም ከም ዝሰዓብዎ ወንጌል ብንጹር ይነግረና።
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አብዚ ንኹሉ ሓዲካ ንኢየሱስ ምኽታል እንታይ ምዃኑ ንርዳእ። ምሉእ እምነት
ገሮም ንኢየሱስ ተኸቲሎሞ። አብ መጀመርታ አብ ቅድሚኦም ክኽተልዎ ከለዉ እንታይ
ከምዝገጥሞም ወይ እንታይ ከምዘሎ ዝፈልጥዎ አይነብሮም። ንኢየሱስ አሚኖም ጥራሕ
ተኸቲሎሞ። ኩሉ እምነቶም አብኡ ገሮም ስዒቦሞ። አብ ጉዕዞ ሕይወቶም ብዙሕ ፈተና
ሓሳረ መከራ ሽግር ጽበት ክግጥሞም እዩ እንተኾነ ሓንቲ መዓልቲ እውን ሰጋእ ከይበሉ
ተኸቲሎሞ መብዝሕትኦም ሕይወቶም ምእንትኡ አሕሊፎም ተሰዊዖም። ብመስዋዕቲ
እምነቶም ገሊጾም። ንሕና አብነቶም ክንክተል ከሎና ጥራሕ ኢና ከምኦም እንኸውን።
እታ ሓንቲ መረጋገጺት ዘላትና ኩልና ነቲ ኢየሱስ ዝሃበና መጸዋዕታ ብእምነት ክነብራ
ከሎና ሓቀኛ ውሳኔ ገርና ከም ዘሎና ክንፈልጥ ንኽእል።

ንኢየሱስ ክንክተል ተባዓት አብ ውሳኔ ምውሳድ ከምኡ ልዕሊ ኩሉ ነገር ክንርእዮ
ከሎና ጥራሕ እዩ። ኩልና ሕሩያት ንአገልግሎት ኢና። አብ መንግስቲ አምላኽ እጃምና
ክነበርክት ሎሚ እዋና እዩ። ሎሚ ኢየሱስ ብአና ገሩ “ እቲ እዋን በጺሑ እዩ መንግስቲ
ኣምላኽ ከአ ቐሪባ እያ እሞ ተነስሑ፥ ብወንጌል እመኑ” እናበልና አብ ሕይወትናን አብ
ሕይወት ከማና ዝበሉ ሰባት ክንሰብኽ እሽታና እነኹ ልአኸኒ ክንብሎ ንሕተት አሎና።
አምላኽ ቃሉ ሰሚዕና ልኡኻቱ ክንከውን የብቅዓና።

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ


