ሰንበት ዘዕጒለ ቋዓት
ንባባ ዕብ 1፡1~ፍ፥ ያዕ. 5፡1~12፥ ግ.ሓ. 27፡18~20፥ ዮሓ. 6፡41~ፍ
መዝሙር፥ ይሁበነ ዝናመ. . . .
እዋኑ ክራማት ሃጢሩ ኩሉ ብዝናም ተርኪሱ መሬት ክነትዕ ውሓይዝ ክውሕዙን ክዛርዩን
ዝርአየሉ ግዜ እዩ፥ ብአምሳሉ ኸአ ሓረስቶት ብተስፋ ፍረ ጻምኦም ዝርእዩሉ ግዜ መሰረት
ብምግባር ናይ ሎሚ ሰንበት አብ መአዲ ቅዱስ ቍርባን ዘሎና ፍሉይ ዕድመን ክንኮኖ ዝግብአና
ነገራት አተሓሒዙ ንፍሉይ አስተንትኖ ይዕድመና።
ወንገል ዮሓንስ ምዕ. 6 ብዛዕባ ኢየሱስ ብውሑድ ህብስትን ዓሣን ንብዙሕ ህዝቢ ከምዝመገበ
ይነግረና። አብ ናይ ሎሚ ብፍሉይ “አነ ካብ ሰማይ ዝመጻእኩ ሕብስቲ ሕይወት እየ” እናበለ ከም
ዘስተምሃረን ምርድኡ ዝጸገሞም አይሁድ ከምዝተዓንቀፉን ከምይ ገሩ ካብ ሰማይ ዝመጻእኩ
ይብለና አሎ አብኡን አዲኡን እንፈልጦም ዘይኮናን እናበሉ ንክርስቶስ መን ምዃኑ
ከምዘይፈለጥዎ ይነግረና። ሙሴ አብ ጉዕዞ ምድረ ተስፋ እስራኤላውያን ምስ ኣጕረምረሙ ካብ
ሰማይ መና ከምዘውረደሎም የዘኻኽረና። እቲ ቀንዲ ክርድኦም ዘጸገሞም ኢየሱስ ካብ ሰማይ
ዝመጻእኩ ብምባሉ እዩ። እዚ ኽአ ንሱ መን ምዃኑ ብዘይ ምፍላጦም እዩ።
ስለምንታይ ዘይፈለጥዎ? ምኽንያቱ “በቦይ ዝተዋህበኒ እንተዘይኮነ ናባይ ዝመጽእ የሎን”
ንኢየሱስ ክትፈልጦ ክትቅበሎ ንመጸዋዕታ አቦ ምቕባል እዩ፥ አምላኽ እዩ መጀመርታ ስጉምቲ
ዝወስድ፥ ንሕና አይኮናን እንመርጾ ንሱ እዩ ዝሓርየና። ኩሉ ናብ አምላኽ ገጹ ዝወስደና ጉዕዞ ነቲ
አምላኽ ዝሃበና ጸጋ መልሲ እዩ። አብዚ እቶም ህዝቢ እቲ መጸዋዕታ ተዋሂብዎም ግን
አይመለሱን። ምኽንያቱ ዓይኖም ዓሚቶም ክርእዩ አይከአሉን ዓዊሮም፥ “እዚ ወዲ ጸራባይ ካብ
ናዝሬት እዩ” እናበሉ ምቕባል አብዮም። ምስ ሕይወትና አረአኢና እንተ ረአናዮ ንሕና እውን
ብዝተፈላለየ መንገዲ ማለት ብሰባት ከማና ዝበሉ ክነፍቅር ክነገልግል ኢየሱስ እንተ መጽአና
ንነጽጎ። ሰባት ንኢየሱስ ክነጽጉ ኸለዉ ነቲ ንሶም ባዕሎም ዝፈጠርዎ ኢየሱስ እምበር ነቲ ሓቀኛ
ኢየሱስ ናይ ወንገል አይኮኑን ዝነጽጉ። ንሕና ናትና ኢየሱስ ምሳና ዝሰማማዕ ንፈጥር ኢና። ናይ
አቦ ትምህርቲ ምስማዕ ካብኡ ምምሃር ናብ ኢየሱስ ምምጻእ እዩ። ኩሉ ናባይ ዝአምን ዘበለ ኸአ
ዘለዓለማዊ ሕይወት ክወርስ እዩ። ዘለዓለማዊ ሕይወት፥ አብ ሓቂን ርትዒን አብ ኩሉ መሰረታዊ
መሰላት ዝተመስረተ ንዘለዓለም ዝነብር ሓባራዊ ንኹሉ ግዜ ዝነብር እዩ።
አነ ናይ ሕይወት እንጌራ እየ፥አነ ዝብል ቃል አብ ቅዱስ መጽሓፍ ናይ እግዚአብሔር ስም እዩ፥
ሙሴ ስም አምላኽ ምስ ሓተተ ዝተዋህቦ መልሲ “አነ እቲ ዘሎ እየ” ዝበሎ ኢየሱስ ንርእሱ
ይብሎ፥ ንሱ ከምኡ እውን ናይ ሕይወት እንገራ እዩ። አብዚ ብዛዕባ ቅዱስ ቍርባን አይኮነነ
ዝዛረብ ዘሎ፥ ንሱ ብዛዕባ ምሉእ ሕይወቱ፥ ትምህርቱ፥ ኩሉ ምስ አብኡን ምስ ህዝብን ዘልኦ
ርክብ፥ ኩሉ ወንጌል ብዛዕብኡ ዝብለና፥ ሓቀኛ መግቢ ንመዓልታዊ ሕይወትናን እዩ ዘስምዕ።
ንኢየሱስ ዘይምፍላጥን ምስኡ ዘይምውህሃድን ካብ ሓቀኛ መግቢ ምሕራምን ካብቲ ምሉእ
ትርጉም ሕይወት ምርሓቕ እዩ። ቀዳሞት አብ በረኻ መና በልዑ ምድራዊ መግቢ ስለ ዝነበረ
ሞቱ፥ ብርግጽ ብዙሓት አብ ሓጢአት ከለዉ ሞቱ እቲ ዝበልዕዎ አይቀየሮምን። አብ ናይ ኢየሱስ
ጉዳይ ግን ከምዚ አይኮነን። ካብቲ ንሱ ዝህቦ መግቢ ዝበልዕ አይመውትን እዩ። ካብቲ ንሱ ዝህቦ
መግቢ ምብላዕ ማለት ምስኡ ብምሉእ ምውህሃድ ማለት እዩ። ንሱ ሕይወይ ዝህብ እንጌራ እዩ።
ካብኡ ምምጋብ ማለት ብናቱ መንፈስ ምምላእ ማለት እዩ። አብ ወንጌል እዚ እዩ ትርጉም
ሕይወት ብመንፈስ ኢየሱስ ምምላእ። አብዚ ኩነት ዝርከብ ሰብ ብሕይወት አሎ ሕጅን
ንዘለዓለምን።

እቲ አነ ዝህቦ መግቢ ምእንቲ ሕይወት ዓለም ሥጋይ እዩ። እቲ አብ መስቀል ብፍቕሪ ዝተሰውዔ
ሥጋ፥ እቲ አብ መስቀል ዝሞተ መሰረትን መፍትሕ ናይ ኩሉን እዩ። አብ ኩሉ ቅዳሴ ቅድሚ
ቍርባን ምቕባልና ከምዚ እናበልና ንጽሊ “ኦ ጉይታ ኢየሱስ፥ ወድሕያው አምላኽ፥ ንፍቓድ
ሰማይዊ አቦን ብሥራሕ መንፈስ ቅዱስን ሞትካ ናብ ዓለም ሕይወት አምጽኤ” እናበልና ንጽሊ።
ሥጋን ደምን ክርስቶስ ክንቅበል ከሎና፥ ናይ ኢየሱስ፥ ምሉእ መንፈስ፥ ሓቅን ምልአትን፥
ፍቕርን ለዋህነትን፥ ሕያውነትን፥ ሰላምን ንቕበል። ግን ነዚ ብሓቂ ከምዝበላዕናዮ ብኸመይ
ንፈልጦ? ከመይ ዝበልና ሰባት ብምዃና፥ ብኸመይ ክምእንነብር ዘሎና ብምርአይ። ቅዱስ
ጳውሎስ ናብ ኤፌ 4 ዘሎ እንተ አንበብና መልሲ ንረኽበሉ። ገለ ካብቲ ዝብሎ፥ ንዝኾነ ሰብ
አይትጽላእ ክፉእ አይትግበር፥ አብ ልዕሊ ሰባት ዘይምቝጣዕ ዘይምሕራቕ፥ ንሰባት ዘይምሕማይ፥
ንሰብ ጸሊእካ ካብኡ ዘይምርሓቕ፥ እንታይ ድአ ንሰብ ምፍታው፥ ንኹሉ ብሓደ ዓይኒ ምርአይ፥
ሕያዋይ ምዃን፥ ምምሓር፥ ልዕሊ ኹሉ ይቕረ ምባል። እምብአር ሎሚ ንዑ ንጎይታ ነስተማቕሮ፥
ንአኡ ቀዳማይ መግብና ንግበሮ እሞ ካብኡ ንመገብ።
አብ መአዲ ኢየሱስ ክንሳተፍ ከሎና ክንገብሮ ዝግብአና ነገራት አሎና። ብፍርሃትን ብርዓድን
ክንቀርቦ ምኽንያቱ ንሱ ፈጣሪ አምላኽ ስለዝኾነ፥ ልብና ማሕደሩ ክንገብሮ ብምሉእ ልብና
ክነጽሕ ይግባእ። አብ ሓጢአት ከሎና እንተ ተቐበልናዮ ንርእስና ኩነኔ ነምጽእ አሎና።
መንእዩ ሥጋን ደምን ክርስቶስ ክቕበል ዝኽእል፥ ብሓጢአቱ ዝተነስሔ አብ ምሕረት አምላኽ
ዝአምን፥ ሓጢአቱን ድኽመቱን ዝእመን እሞ አብ መንበረ ኑዛዜ ዝቐረበ ጥራሕ እዩ ካብ መአዲ
ክርስቶስ ዝቕበል። ክርስቶስ ድኽመትና ፈሊጡ መገዲ ድሕነት ፈጢሩልና። ምስጢረ ንስሓ አብ
ካህን ቀሪብና ብድፍረት ክንናዘዝ፥ ርእስና ክንከስስ፥ ክንጥዓስ፥ ዝተዋህበና ቆኖና ክንፍጽም፥ ሽዑ
ብትሕትና ንክርስቶስ ንቕበሎ። ንአና ብዝጥዕመና እንተ ፈጽምናዮ ግና ንርእስና ንጎድእ አሎና።
ካብ ሥጋን ደምን ክርስቶስ እንተረሓቕና እንታይ ጉድአት የምጽአልና፥ እዚ ንርእስኻ ሞት
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