ሰንበት ዘደብረ ዘይት 2010 ዓ.ም.
መዝሙር፡ እንዘ ይነብር እግዚእነ ውስተደብረ ዘይት. . .
ንባባት፡ 1ተሰሎንቄ 4፡13-ፍ፥ 2ጴጥ. 3፡7-15፥ ግ.ሓ. 42፡1-22፥ ማቴ 24፡1-36
አብ ናይ ሎሚ ሰንበት መዝሙር “ ብዙኃት ብስመይ አነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ክመጹኹም እዮም
እሞ ከየስሕቱኹም ተጠንቀቑ ተሰናዲኹም ጽንሑ። እቲ ክሳብ መወዳእታ ተዓጊሱ ዝጸንሕ ንሱ
ኪድኅን እዩ። ወዲ ሰብ ኪመጽእ እንከሎ ኃይሊ ሰማያትን ምድርን ኵሉ ክካወስ እዩ። ሽዑ
ኃጢአተኛታት ምድሪ ኩሎም ኪበኽዩ እዮም፥ ሻቡ እግዚአብሔር ብትእዛዙን ብቓሉን ብአእላፋት
መላእኽቱን ተዓጂቡ ብቃንዳ መለኸት ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ክወርድ እዩ። ንሱ ዋና ሰንበት
ገባር ሕይወት አቦ እዩ እሞ በታ ስዓት እቲአ ካብ ሞት ኃጢአት ይምሓረና” ይብል።
እዛ እነንብረላ ዓለም ሓሊፊት እትወዳእ ምዃና ነፍስወከፍና በብመዓልትና ሓለፍቲ ምዃና አለሊና
ክንሰናዶ ዝሕግዘና መዝሙር እዩ። አብ ሕይወትና ካብ ሞት ንላዕሊ ክነረጋግጾ እንኽእል ነገር
የሎን። ኩሉ ሰብ ከም ዝመውት ርግጸኛታት ኢና። ነዚ ፈሊጥና ስንድወት ክንከውን። አበሎኹ?
ኸመሎኹ አመት ነፍሰይ እገብር ዘሎኹ? አብዛ ሓለፊት ዓለም ከምይ ኮይነ እጉዓዝ አሎኹ
እናበልና ናይ ግልና አስተንትኖ ክንገብር ሎሚ እዋኑ እዩ። ጊዜ እንከሎካ ጊዜ ዘይምጽባይ፥
ምናልባት ጥዕናና ንእስነትና ሃብትና ክእለትና ከየተዓሻሽወና ኩልና አብ ጎደና ሞት ተሰሪዕና ኢና
ዘሎና መን ምዃና ብዘየገድስ እሞ አለኹ ንበላ ንሞት። ኢትፍርህዋ ለሞት ፍርህዋ ለኃጢአት
እዩ እቲ መልእኽቲ።
ማቴዎስ ወንጌላዊ ሓምሻይን መጫረሽታን አስተምህሮ ብዛዕባ መጻኢ መንግስቲ አምላኽ ይነግረና።
አብ ናይ ቅዱስ ማርቆስ ተምርኲሱ ብዛዕባ ቅድሚ ምጽአት ዓለም ዝኸውን ነገራት ይትንትን።
አብቲ ካልአይ ክፍሊ ናይ 24፦37~25፡30 ዘሎ በቲ ግዚኡ ዝነበረ አተሓሳባን አገላልጻን ብምሳሌ
ይነግር። (ማር 13 ሉቃስ 21)። ክልተ ነገር ከም ዝኸውን ሓቢርዎም 1. ምፍራስ ቤተመቕደስን
2. ዳግማይ ምጽአቱን። ካብ ማሕበር ወጻኢ ስደት፥ ጽልኢ፥ አብ ውሽጢ አባላት ማሕበር ከአ
ክሕደት፥ ሓሰውቲ ነብያት፥ ጽልኢ፥ ክርኤ እዩ። ነዚ ኹሉ ምስ ረአኹም ብትዕግስቲ ሕለፍዎ
ይብል። ወንጌል አብ ኩሉ ከይበጽሔ መወዳእታ አይከውንን እዩ። እዚ ነቶም ቀዳሞት ክርስትያን
ብዙሕ ሓጊዙ ወንጌል አብ ኩሉ ክሰብኩ ብዙሕ ካብቲ ኢየሱስ ዝበሎ ብዙሓት ክርስትያን
ገጢምዎም እዩ። ስደት፥ ክሕደት፥ ጥልመት፥ ጥመት፥ ውብግእ፥ እዚ ኹሉ ርእየሞ። ነዚ ዝተዓዘቡ
ኩሎም ስንድዋት ኩኑ ዝብል አብ ልቢ ኩሎም ሓዲሩ።
ዘሎናዮ እዋን ስንድዋት ክንጸንሕ ዝሓትት እዩ ስንድዋት ንምንታይ? አብ ሕይወት ሰባት
ዝተፈላለየ ምስንዳዋት ንርኢ፥ ተመሃሮ ንመርመራ ይሰናደዉ፥ ገለ ሰባት ንሞት ይሰናደዉ፥ ገለ
ኸአ ንሓዲስ ርክብ አብ መንጎ ቤተሰቦም ክፈጥሩ ይሰናደዉ። ንቃልኪዳን ዝሰናደዉ አለዉ፥
ንጥምቀት ዝሰናደዉ፥ ንዕርቂ፥ ንሰላም ንትንሣኤ ዝሰናደዉ አለዉ። ዝተሰናደወ ሰብ ኩሉ ኩነታቱ
ምዕሩይን ውጽኢት ጉዳዩ ኸአ ዘሓጉስ እዩ። አብ ሕይወትና አተዓራሪናዮ ክንጉዓዝ ዝግብአና ብዙሕ
ነገር አሎ። አብ እዋን ኖኅ ብዙሓት ክበልዑን ክሰትዩን ክዋሰቡን ከዋስቡን እንከለዉ ብሃንደበት
ጥፍአት ማይ አይኂ መጺእዎም ከይተሰናደዉ እንከለዉ ሞት አርኪባቶም። ካብቶም ሰባት ግን
ሓደ መርከቡ እናሳርሔ ብተስፋ ዝጽበ ሰብ ነሩ ንሱ ኸአ ኖኅ እዩ። ንሱ ተሰናድዩ ስለ ዝጸንሔ
ንሱን ቤተሰቡን ድሓኑ። ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ጥፍአት ርእይዎ ስለዚ ተሰናድዩ ጸኒሑ። ኩሉ ጊዜ
ስንድዋትን ዕጡቓትን ኮና ክነብር እምነትና የስተምህረና። አብ ሰማይ ቀለብኩም አቐምጡ ሰረቕቲ
ወይ ቁንቝን አብ ዘይረኽብዎ አቐምጡ ይብለና። ሎሚ አበይ ገጽካ ትኸይድ አሎኻ እንተበሉና

መልስና ንጹር ክኸውን ይግባእ። አብ አምላኸይ ገጸይ እጉዓዝ አሎኹ ክንብል ከሎና ንኹሉ
ሰናይ እዩ። መብራህትኹም አብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ዝብላ ቃላት መድሕና ንክርስትያንዊ
ሓላፍነትና ክንስከሞ እሞ ንዓለምና መቐረት ክንከውን ሽዑ ማራናታ እናበልና ንምጽአት ጎይታ
ብሃረርታን ምስ ምሉእ ምስንዳውን ክንቅበል ንኽእል።
እዋን ጾም ንፍሉይ ምስንዳው ዝዕድም ቅዱስ ጊዜ እዩ።


ምብርባር እምነት የድልየና። እምነትና ስማዊ ወይ ዝደስከለ ክኸውን እንከሎ ተስፋ
ዘይብሉ ሕይወት ንነብር ሽዑ ንኹሉ ጸገም ንኸውን። ላንጋ ላንጋ ዝኾነ እምነት ወይ
አብ ጥምቀት፥ ሞት፥ ፍሉይ አጋጠሚ ጥራሕ ዝርኤ እምነት ክኸዶ ዝግብኦ ግዕዞ ብዙሕ
እዩ። አብዚ እውና እምብአር አብ ርእስና ተመሊስና ርክብና ምስ አምላኽና ዘሎና
ክንርኢ ግድን እዩ። ክርስትያን እየ ምባል እኹል አይኮነነ። ሕያው እምነት ክንለብስ
ይግብአና።



ሓጢአትና አለሊና ክንክእል አሎና። አነ ከም አነ ፍሉይ ድኽመተይ እንታይ እዩ ኢለ
ክፈልጥ ይግብአኒ። ናይ ካልኦት ድኽመት ወይ ውድቀት ከይረአና አብ ርእስና ክንምለስ
አሎና። ምስ አምላኸይ፥ ምስ ከማይ ዝበሉ ሰባት ከመይ እየ እናበላ ሕልናና ክንሓትት
እዋኑ እዩ፥ ሰብ ሕልንኡ ምንባብ ምስ ጠፍኦ አብ ዝኾነ ሓጢአት ይወድቕ። ስክፍታ
ሓጢአት ዘጥፍኤ ሕይወት ንኹሉ ጸገም እዩ። አብኡ ጸጋ አምላኽ ስለ ዘየለ ጽቡቕ
ክገብር አይክእልን እዩ ብአንጻሩ እኳ ነቲ ዝገብሮ ክፉእ እንታይ አለዎ ዘይኩሉ ዝገብሮ
እዩ ይብል እሞ ጽቡቕ ከምዘሎ ገሩ ይነብር። ካብ ክፍአት ክንጸሪ አበስኩ ክንብል ሎሚ
ኮፍ ኢልና ሕልናናን ሓጢአትናን ንርኤ ሽዑ ምስ አምላኽ ክንዕረቕ ኢና።



ንዝወደቐ ሓውና ወይ ንዝወደቐት ሓፍትና ክነተንስእ ሎሚ እዋኑ እዩ። ኩልና አብ ጎደና
ድሕነት ክንምርሽ መቐረት መንግስተሰማይ ክነስተማቕር ሕሩያት ኢና። ገለ ካብ ወገና
ፀሓይ ብቐትሩ ዝዓረቦም አብ መንጎና ክርከቡ ስለ ዝክአል ሎሚ ክንመልሶም ናይ
ነፍስወከፍና ሓላፍነት እዩ። ብናይ ሰይጣን መንፈስ ተሳዕሮም እናረአና ሱቕ ከይንብል
ክርስትናና ይግድደና እዩ። ሓውና ሰይጣን ተዓዊትሉ ወይ ተዓዊትላ እና ረአና ሱቕ
እንተበልና ንሞት ፈሪድናዮ አሎና ማለት እዩ ስለዚ እስከ ሎሚ አብ ከበቢና ዘሎ ኩነታት
ሰባት ንርአ እሞ ናብ የማን ክንመልስ ንውፈር።



ጾም መለለይኡ ጸሎት እዩ። ጸሎት ማለት ከአ ነቲ አምላኽ ዝደልዮ ርኢኻ ክትክእል
እተቕርቦ እዩ። ጸሎት ናይ ልመና ወይ ምስጋና ክኸውን ይክአል። ገለ እዋን ትርጉም
ጸሎት ጠፊኡና ስለምንታይ ጸሎተይ ዘይተሰምዔ ንብል እንተኾነ ንጸሎትና መልሲ ዝህበና
አምላኽ እዩ ንሱ ኸአ እቲ ጽቡቕ ንአና ዝጠቅም ካባና ንላዕሊ ይፈልጦ እዩ። ስለዚ
ጸሎትና ድላይ አምላኽ አምቢብና ክንክእል እሞ ተምሰገን ክንብል እንገብሮ ክኸውን
ይግባእ። ማቴ 6፡8። ዓላማ ጸሎትና ነቲ ብሓቂ ዘድልየነ ነገር ክንፈልጥ ምእንቲ እዩ።
ሓደ ሎቶሪ ክበጽሖ ጸሎት እንተገበረ እሞ እንተ ዘይበጽሖ ጸሎቱ አይተሰምዔን ማለት
አይኮነነን እንታይ ድአ አምላኽ እንታይ ከምዘድልየና ይፈልጥ ስለዝኾነ እዩ ዘይበጽሓና።
አምላኽና ሰማዕ አምላኽ እዩ። እቲ ዝበለጸ ጸሎት ክንገብሮ ዝግብአና ብዝያዳ ናብ
አምላኽ ከቕርበና ዝኽእል ነገራት ክውሃበና፥ አብ መጻኢ ሕይወትና ዝጠመተ ክኸውን
እሞ ብሓቅን ፍቕርን ምስቶም አብ ከበቢና ዘለዉ ክነብር ምእንቲ ክኸውን ይግባእ። እዚ
ዝሓዘለ ጸሎት ከይተሰምዔ አይተርፍን እዩ።

ጉዕዞ ጾምና ምስ ማርያም ንግበሮ። ንሳ አደ አምላኽ ንኹሉ ፈተና ዝሰዓረት ንኹሉ ከም ድላይ
አምላክ ክኸውን ሕራይ ዝበለት አደ ቤተክርስትያን አደና እያ። ምስአ ጥቡቕ ርክብ ክንገብር
ከሎና ካብ አምላኽ ርሑቓት አይኮናን። አደ ዘላቶ ዝኽትምና የብሉን ጽላል ወላዲቱ ምስኡ ስለ
ዘሎ ኩሉ አልኦ። ሎሚ ነዚ ቅዱስ እዋን ጾም አብ ቅድስና ክትመርሓና ፍረ ዘልኦ ክትገብረልና
ለምንልና ንበላ። ወደይ ዝበለኩም ግበሩ ዝብላ ቃላታ አብ ልብና አሕዲርና ፍቕሪ ሰላም
መለልይና ገርና ንብሩህ ትንሣኤ መድሓኒና ተሰናዲና ካብ ሓጢአትና ተንሲእና እንኽእለሉ ጸጋ
ተውርደልና። ንኹልኹም ስሬት ሓጢአት ሂቡ ብሰላም አብ ብርሃነ ትንሣኤኡ የብጽሓኩም።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

