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5ይ ሰንበት ዘትንሣኤ 2004 ዓ.ም. (5/6/2012)
መዝሙር፡ “ተንሥአ ወአንስኣ ኩሎ ሙታነ”

ተንሢኡ ንኹሎም ዝሞቱ አተንሢእዎም፥ ንእሱራት እውን ካብ ሞቍሖም ፈትሖም፥
ብዓቢይ ሓይልን ስልጣንን ነፍሳት ጸድቃን ሓራ አውጺእወን፥ ንአልአዛር ተንሥእ
ዝበሎ ነቲ ዕዉር እውን ብቓሉ ከም ዝርኢ ዝገበሮ፥ ትንሣኤኡ አብ ሰንበት አብ
ሣልሳይ መዓልቲ ገበሮ ብትንሣኤኡ ንኹሎም ሙታን አተንሥኦም ተንሢኡ
ንምቝሓት እውን ፈትሖም።
ንባባት፡ ዕብ. 10፡19-25፥ 1ዮሓ 3፡18-24፥ ግ.ሓ. 9:26-31፥ ዮሓ 15፡1-8
ስብከት፡ አንሰ ሰከብኩ ወኖምኩ ወተንሳእኩ እስመ እግዚአብሔር አንሥአኒ፥ ኢይፈርህ
እም አእላፍ አሕዛብ። “ተገምሰስኩን ደቀስኩን እግዚአብሔር ከአ
አተንሥኣኒ፥ ካብቶም አእላፍ አሕዛብ አይፈርህን እየ” መዝ. 3፡5-6።

ክርስቶስ ካብ ሙታን ተንሢኡ ክንብል ከሎና ክርስቶስ ብኻልእ መልክዕ አብ መንጎና
አሎ ማለት እዩ። ንሱ አብ ቤተ ክርስትያኑ አሎ። አብ ሕይወት ነፍሲ ወከፍ ምእመን
ብዝተፈላለየ መገዲ አሎ። “ካብዞም ንኡሳን ንሓደ ዝገበርክምዎ ንአይ ከም
ዝገበርክምዎ ክብለና ከሎ” ኩልና ናቱ ዘበልና ንንአስ ንዕበ ኣባና አሎ ብኣና አቢሉ
ኸአ ንኻልኦት ይበጽሖም። እዚ እዩ ምስጢር ትንሣኤ። አብቶም ከም ጎይታ
ዝተቐበልዎ አርድእቱ ብፍሉይ መገዲ አብኦም አሎ።
አብ ናይ ሎሚ ወንጌል ምስኡ ዘሎና ርክብ ከምቲ አብ መንጎ ኦምን ጭንፈሩን ዘሎ
ርክብ ገሩ ይገልጸልና። ጭንፈር ካብ ጉንዱ ተፈልዩ ሕይወት ክህልዎ አይክእልን እዩ
ቀጻሊ ርክብ ምስቲ ኦም የድልዮ ሕይወት ክህልዎ። ብኡ ይመስል ብዙሓት
ክርስትያን ካብ አምላኾም ዝወድቁ ዘለዉ ካብቲ ምንጪ ዝኾነ አምላኽ ስለ
ዝተፈልዩ። ናይ እቲ ሕይወት ዝህብ ኦም ክፍሊ ስለ ዘይኮኑን ክፈርዩ አይክእሉን
እኳድአ መንፈሳዊ ሰርቂ የጥቅዖም።
ጭንፈር ክፍሊ ኦም ጥራሕ ምዃን አይኽሎን እዩ ፍረ ዝህብ ክኸውን አለዎ።
ክርስትያን ጥራሕ ምዃን እኹል አይኮነን ክርስትያናዊ ግቡእና ክነማልእ አሎና። እቲ
ኢየሱስ ካባና ዝጽበዮ ፍረ ከም ክርስትያን ከመይ ዝበለ እዩ? መልሲ አብታ ካልአይቲ
ንባብና ካብ መልእኽቲ ዮውሓንስ ክንረክብ ንኽእል። ፍቕሪ ብቃልን ብዘረባን ጥራሕ
ክኸውን የብሉን አብ ግብሪ አብ መዓልታዊ ሕይወትና ክርአ እንከሎ ጥራሕ እዩ ሓቂ
ዝለብስ። ፍቕሪ አብ ግብሪ ክርኤ እንከሎ ጥራሕ እዩ ፍረ ዝህልዎ።
ፍቕሪ አብ ተግባርና አብ ኩሉ ስራሕና ክርአ አለዎ። አብ ግብሪ ክነፍቅር ከሎና
ጥራሕ እዩ ኢየሱስ አባና ከምዝነብር ክንፈልጦ እንኽእል። ነዚ ከም መረዳእታ አብነት
ክኾነና ዝኽእል ናይ ኤለትሪክ ነገር እዩ። ሓደ ሰብ ናይ ጎማ ሳእኒ ገሩ እንከሎ
ኤለትሪኽ እንተ ሓዘ ኤለትሪክ አብ ሰውነቱ አይአቱን እዩ ምኽንያቱ ብውሽጢ
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ሰውነቱ ስለ ዘይሓልፍ። ብኻልእ ወገን ጥራሕ እግሩ እሞ አብ ጥቓ ማይ እንተሎ እቲ
ኤለትሪክ ብቕጽበት ይሕዞ እሞ ዓቢ ጉድአት የስዕበሉ።
ብኻል አዘራርባ ኤለትሪክ ብአይ አቢሉ ክሓልፍ እንተ ዘይክአለ አብ ሰውነተይ ሓንቲ
ክፍሊ የብሉን። ፍቕሪ እግዚአብሔር ልክዕ ከምኡ እዩ። እቲ ንሱ ምሳይ ዘለዎ ፍቕሪ
ብአይ አቢሉ ናብ ካልኦት እንተ ዘይተመሓልላለፈ አባይ እውን የለን ማለት እዩ። አነ
ፍቕሪ አምላኽ ክገልጽ እንተ ኾይነ ካልኦት ካባይ ናይ አምላኽ ፍቅሪ ክረኽቡ
አለዎም። ካብ ፍቕሪ አምላኽ ሓደ ሰብ እኳ ዝግለል የለን አምላኽ ክጸልእ አይክእልን
እዩ። ፍቕሪ አምላኽ አምሓላሊፍና እንተ ኸአልና ሕያዎት ሓቀኛታት ንኸውን።
ሕያዎትን ጥዑያትን እንኸውን ናይ አምላኽ ፍቕሪን ሕያውነትን አባና ብአናን ስለ
ዝዓዪ እዩ። ብዙሕ ጊዜ ንሕና ብአንጻሩ ኢና እንገብሮ፥ አነ ጽቡቕ ምስገበርኩ ጥራሕ
እዩ አምላኽ ዘፍቅረኒ ንብል። አምላኽ ዘፍቅረና ሕያዎት ኮና አይኮነን ንሱ ኩሉ ጊዜ
እዩ ዘፍቅረና ሕያዎት ንኹን ርጉማት ኩሉ ጊዜ የፍቅረና። አነ ሕያዋይ እንተ ኾንኩ
ፍቕሪ አምላኽ አባይ ክዓዪ አፍቂደ አሎኹ ማለት እዩ። አነ ሕሱም ወይ ክፉእ
ክኸውን እንከሎኹ ንፍቕሪ አምላኽ አባይ ከይዓዪ ዓጽየዮ አሎኹ ማለት እዩ። ነቲ
ብግብርና ንፍቕሪ አምላኽ ክንረክብ ንኽእል ኢና ዝብል መንፈስ ካብ ልብና ክነውጽኦ
አሎና። እግዚአብሔር ብዙሕ ጽቡቕ ስለ ዝገበርኩ ዝያዳ የፍቅረኒ እዩ ክንብል
አይንኽእልን ኢና። አነ ሕያዋይ ወይ ብሩኽ ዝኸውን ፍቕሪ አምላኽ አባይ ስለ ዘሎን
ብአይ አቢሉ አብ ካልኦት ይሓልፍ ስለ ዘሎን እዩ።
ፍቕሪ አብ ቃላት
ፍቕሪ አብ ግብሪ ክንብል እንከሎና አብ ቃል እውን ክንውስኸሉ ንኽእል። ብዙሕ
ጊዜ ንሕና ፍቕርና ክንገልጽ እንከሎና አብ ግብሪ ክነርእዮ ከሎና ይቐለና ካብ
ብቃልና ንሓደ ሰብ ክንዛረቦ። ወለዲ ንአብነት ንደቆም ዝበለጸ ነገር እንተ ገበሩ
ብዝያዳ ፍቕሮም ዝገለጹ ይሓስቡ ንአብነት አብ ጽቡቅ ቤት ትምህርቲ ብዙሕ
ከፊሎም ከምህርዎም እንከለዉ፥ ገንዘብን ካልእ ህያባትን ክህብዎም ከለዉ። እዚ አብ
ቦትኡ እንከሎ እዞም ቆልዑት እዚኦም እቲ ሓገዝ ኩሉ እናተገብረሎም እንከሎ
ብወለዶም ብዘረባ እውን ክግለጽ ይኽእል። ሓቂ ዘልኦ ቃላት ክሰምዑ ከለዉ ደቅና
ካብቲ ግዙፋዊ ህያብ አንኢሶም አይርእይዎን እዮም።
አብ ግ.ሓ. ከም እነንብቦ ጽቡቅ አብነት ዝኸውን አሎና። ጳውሎስ ብቓሉ ንሱ ናይ
ኢየሱስ ሓዋርያ ከም ዝኾነ እምበር ደጊምስ አሳዳዲ ከምዘይኮነ ይገልጽ። አብ
መጀመርያ አይአምንዎን ሰላዪ መሲልዎም ንሱ ቃላቱ እኹል ስለ ዘይነበረ ብግብሪ
ክርእዩ ደልዮም። በቲ አብ ማሕመር ዝነበሮ ፍቕሪ አብ ግብሪ ከርኢ ምስ ረአዩ
ክቕበልዎን ክአምንዎን ጀሚሮም። ንሱ ብዛዕባ ኢየሱስ አትሪሩ ስለ ዝተዛረበ አይሁድ
ክቐትልዎ ስለ ዝደለዩ እቶም አሕዋት ካብ ከተማ አምሊቖም አውጺኦሞ። ካብኡ
ንድሓር ናይ ብሓቂ ከምዝአመነ አሚኖም። እምነቱ ፍረ ክህብ ምስጀመረ፥ ፍቕሩ
አብ ግብሪ ከርኢ ምስጀመረ፥ ሽዑ ኢየሱስ ጎይትኡ ከምዝኾነ አሚኖም። ካብኡ
ንድሓር ጳውሎስ መጋበሪ ኮይኑ ንብዙሓት አብ ኢየሱስ ከምዝአምኑ ገሩ። ብሓቂ ናቱ
ነገር ፍረ ዘለዎ ሕይወት እዩ ነሩ።
አነ ብሕይወት ዘሎኹ ወይስ መይተ አሎኹ?
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አብ ምጨረሽታ ነፍስወከፍና ንርእስና ክንሓቶ ዝግብአና ነገር አሎ። አነ አብቲ
ሕያው ኦም ዝኾነ ኢየሱስ ጨንፈርዶ ኮይነ አሎኹ? ናይ ብሓቂ ክርስትያን ኮይነ
ፍረዶ አፍሪ አሎኹ? አብ ሕይወተይ ሓዲስ ነገር አብነት ዝኸውን እናፈጠርኩ
ካልኦት ካብኡ ከምዝጥቀሙዶ እገብር አሎኹ? ካልኦት እቲ ኢየሱስ አባይ ዝገበሮ
ኩሉ፡ አብ ቃላተይ አብ ስርሐይ አብ ኩሉ ሓፈሻዊ ጠባያተይ ክርእዩ ይክእሉዶ
አለዉ? ብሓቂዶ ዘየጋጊ ተኸታሊ ኢየሱስዶ ኮይነ አሎኹ?
ክንደይ ሰባት ብሳልይ አብ ኢየሱስ ክምለሱ ክኢሎም? ብናተይ ጽቡቕ አብነት
ክንደይ አብ ሓዲስ ክርስትያናዊ ሕይወት ክምለሱ ክኢሎም?
ሰባት በቲ እንነብሮን እንሰብኮን እሞ አብ ሕይወትና ብዝርአ ጥራሕ እዮም አብ
ኢየሱስ ክምለሱ ዝኽእሉ። ናይ ኢየሱስ ፍቕሪ ናይ ቤተ ክርስትያን ፍቕሪ አብ
ካልኦት ዝሓድር አነ ብሕይወተይ ብቃለይ ካልኦት ንኢየሱስ ከምዝርእዩ ክገብር
ከሎኹ ጥራሕ እዩ ዓቢ ለውጢ ክመጽእ ዝክእል።
መዓልቲ አደታት፡
ሎሚ ሰንበት አብዚ ሃገር መዓልቲ አደታት
ብደቀን በዝማደን ብፍላይ በቶም መቕርበን
ዝገልጹለን ዕለት እዩ። አደ ሓፍተይ ዓባየይ
እዩ። አበጋግስኡ ዓለማዊ ብዓል እዩ እንተ
ዘጸግም አይኮነን እኳድአ ትርጉም አልኦ።

እዩ፥ ንኹለን አደታት ብብዓል ቤተን
ፍሉይ ህያብን ካልእ ሰናይ ትምኒትን
እናበሉ ፍሉይ ምስጋና ዝግበረሉ ዕለት
ኾነ ቤተ ክርስትያን እንተ አብዓለቶ

ነዚ አብ ግምት ብምእታው ንኹልኽን አደታት አሓት ጸጋ ዝበዝሖ ዝግብአክን ክብሪ
እትረኽባሉ ንርእስኽን ኮንክን ንአና አብ አምላኽ እትመልሳሉ ይግበረልክን። ሓጎስ
ዝዓሰሎ ምዓልቲ አደታት ይግበረልክን። ኩሉ አብ ቍምስናኽን ዘሎክን ሓልዮትን
ተወፋይነትን አገልግሎትን በዚ አጋጣሚ ከመስግነክን እፈቱ። አብ ህላዌን ቀጻልነትን
ቤተ ክርስትያና ናታትክን ተወፋይነትን አበርክቶን ዓቢ ተራ አልኦ። ከም ማርያም
መግደላዊት ኮንክን ትንሣኤ ክተበስራና ከምኡ አብ ምስፋሕ ወንጌልን ዕብየት ቤተ
ክርስትያናን ኩልኽን ክትስህራሉ እሞ ሓንቲ ቤተ ክርስትያን ኮና አብ ቅድስና ክነብር
ግደኽን ክትጻወታ ሓደራ እብል።
አደታት አብ ታሪኽ ደቂ ሰብ ፍሉይ ታሪኽን ተራን ይጻወታ። አብ እምነትና ማርያም
ምስ አምላኽ ዕርቂ አምጺአትልና። መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ካብአ ሥጋና ለቢሱ
አድሒኑና። ማርያም ኩሉ ባህርያ ንሰባት አብ አምላኽ ከምዝመጹ ምግባር እዩ። አደ
አብ ስድርአ እቲ ዝዓበየ ነገር ክትገብሮ ዝግብአ ሓዳር ደቃ ደቂ አምላኽ ምግባር፥
አብ ጸሎትን ሰናይ ተግባርን መራሒት ክትከውን ይግባእ።ልቦና ርሕራሔ ፍቕሪ
ሰናይ ምግባር ካብ ንእስነትና ካብ አደታትና ኢና እንምሃሮን እንሰንቆን፥ አቦታት
አይምህሩን አይኮንኩን ዝብል ዘሎኹ አደ ምስ ደቃ ብዙሕ ጊዜ ስለ እተሕልፍ እታ
ቀንዲ ሃናጺት ሕይወትና ንሳ እያ።
ናይ ሎሚ አደታት ብምንታይ ትልለያ? አብ ምንታይ ደኺምክን አሎኽን? እንታይ
እንተ ገበርክን ኢኽን መራሕቲ እትኾና? እዝን ካልእን ሕይወትክን ክትርእያ
ይሕግዘክን። አደ እንተ ዘይጠዓየት ቤት ትብተን፥ አደ አካቢት ጠርናፊት መሓሪት
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አፍቃሪት ክትከውን እንከላ ገዝአ ኩሉ ጊዜ ፍሽኽታ ዝመልኦ እዩ። ገዛይ ሓዳረይ
ከመይ እመርሖ አሎኹ ኢልክን ክትሓስባ ጽቡቕ አጋጣሚ እዩ።
ቀዳማይ ጸዋዕታኽን ቅድስቲ ስድራ ምምራሕ እዩ። ኪዳንክን ቅዱስ ክኸውን ደቅኽን
መገዲ አምላኽ ዝፈልጡ፥ ንርእስኽን ኩሉ ጊዜ ንአምላኽ እትልምና እንተ ኾንክን
ቅድስና አባኽን አላ። አብ ልቢ ሓዳርክን ፍቕሪ አምላኽ ከም ዝርከብ፥ አብ ሕይወት
ደቅኽን እምነቶም ሒዞም ከም ዝዓብዩ ክትገብራ ከሎኽን ቅድስና አብ ገዛኽን አላ።
መራሕቲ ቅድስና ክትኮና ንርእስኽን ቅዱሳት ኩና። ቅድስና ደም እናጠዓመካ
ንዓመጽ፥ ጽልኢ፥ ቅርሕንቲ ሓድግካ እትጉዓዞ ጉዕዞ እዩ። ኩሉ ነገር ከምእትደልይኦን
እትምነዮኦን ክኸውን አይትጸበያ እኳ ድአ መስቀል ክገጥም እንከሎ በርቲዕክን
ጸኒዕክን ሕይወትክንን ሕይወት ስድራኽንን ምርሓ።
ንሓዳርክን ንአምላኽ እተዘኻኽራ ንስኽን ኢኽን። ቀዳመይቲ አደኽን ሔዋን አዳም
ንአምላኹ ከይዝንግዕ ከም ህያብ አምላኽ ተዋሂባቶ። ንአኣ ክርኢ እንከሎ አምላኹ
ክዝክር ተዋሂባቶ። ክበድ ሕይወትናን መነባብሮናን ካብ አምላኽ ከዘንግዓና እንከሎ
አዘኻኸርትና ንስኽን ኢኽን።
ምስ ማርያም ሓፍትኽን ኮንክን “ንሱ ዝበለኩም ግበሩ” ክትብላና ሓደራ። አብ ሓቅን
መገዲ አምላኽን ደፊርክን ንገራና ባህርኽን ፍቕሪ ሓልዮት ስለ ዝበዝሖ ንስድርኽንን
ንሕብረተ ሰብክንን መቐረት እትህባ ንስኽን ኢኽን እሞ ነታ ሓፍትኽን ማርያም በዚ
እዋን ለምንአ ምስአ ኮንክን ጸሎት ምርሓና። ሓፍትኽን ማርያም ብጸሎታ እያ
እትፍለጥ ንኹሉ ከምቲ አምላኽ ዝደልዮ ክኸውን እያ እትደሊ “ከም ዝበልካዮ ይኹን”
ኢላ ንአኽንን ንአናን ንድላይ አምላኽ ተመስገን ኢልና ክንክእል አብነት ሂባትና።
እሞ ፍቑራት አሓት አብ ኩሉ አምላኽ በረኸቱ የብዝሓልክን ሕጉስ ሕይወትን
ቅድስና ዝዓዘዞ ሕይወት ክህበክን በዚ ናይ ሎሚ ቅዳሴ ንአምላኽ ንልምነልክን።
ዝዓበየ ህያብና ጸሎት እዩ። አምላኽ ይባርኽክን ማርያም ትምራሕኪን።

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ።

