ርሑስ ምጅማር ጾመ ፍልሰታ ይግበረልና!!!

በስመ ኣብ ወወልድ ወ መንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!
ኣብዚ ዝቐረባልና ሕቶታት ቅልጥፍ ኢልና መልሲ ዘይምሃብና እቕሬታ ንሓተኩም! ነትነ
ቀሪበን ዘለዋ ክልተ ሕቶታት እግዚኣብሄር ብዝፈቐዶ ብድኹም ዓቕምና ኣሕጽር ኣቢልና
ክንምልስ፡ 1- ሓደ ነሓሰ ዝጅምር ጾመ ፍልሰታ እንታ’ዩ ትርጉሙ፧
2- ስለምንታይ ስጋ ሓሰማ ዘይንበልዖ፧
መልሲ፡- 1- ጾመ ፍልሰታ ሓደ ንሓሰ ዝጅምረሉ መኽንያት ሃዋርያት ኣዴና ድንግል ማርያም
ምስ ዓረፈት ስጋኣ ስለዝተሓብኦም ኣብ ብዙሕ ጓሂ ነበሩ ዮሃንስ ወንጌላዊ ግን ካብቲ ዝምህረሉ
ዝነበረ ኢስያ ዝባሃል ሃገር ብመንፈስ ቅዱስ ተወስደ ክብሪ ኣዴና ድንግል ማርያምን ዘላቶን
ርእዩ ተባሪኹ ናብ ሃዋርያት ምስተመልሰ ክጉህዩ ረኸቦም፡ ከምዝርኣያን ስጋኣ ብኽብሪ ከም
ዘዕረግዋን ነገሮም፡ ሃዋርያት ካኣ ዮሃንስ ዝርኣዮ ብዘይ ምርኣዮም ሓዘኑ። ክቡር ጎይታናን
መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካአ ተገሊጹ ስጋኣ ከርእየኩም ልብኹም ደስ ክብሎ ይግባእዩ
ኢልዎም ዓረገ፡ ን ሓደ ዓመት ምስተጸበዩ ኽኣ ብ ሓደ ነሓሰ ሃዋርያ ዮሃንስ ንዑ ክልተ ሱባኤ

ብ ምጻም ንጎይታና ንለምኖ በሎም፡ ክልተ ሰሙን ብጾምን ጸሎትን ሱባኤ ምስ ሓዙ ኽኣ ብ
ዓሰርትው ሽዱሽተ ነሓሰ ጎይታ ኢየሱስ ተገሊጹ ንኹሎም ሃዋርያት ንሰማይ ኣውጽኦም፡
ብኽብሪ ብስጋኣ ተዋሃሂዳ ኣብ የማን ክቡር ወዳ ተቐሚጣ ኽኣ ርኣይዋ ኣእዳዋ ኣልዒላ ኽኣ
ባረኸቶም ብልቦም ካኣ ተደሰቱ!! በረኸታ ምስ ኩላህና ይኹን!! ብሕጽር ዝበለ ነዚ ይመስል
ንምሉእ ትሕዝቶ ስንክሳረ ወርሒ ነሓሰ 16 ንመልከት።
2-ስለምንታይ ስጋ ሓሰማ ዘይንበልዖ፧ መጀመርያ ክንፈልጦ ዝግብኣና ኣሎ፡ ዘፍጥረት 7 ግልጺ ገይሩ
ኣቐሚጥዎ ኣሎ፡( ንጹህን ዘይንጹህን) ንበልዖምን ዘይንበልዖምን ኽፈልየልና እንከሎ ካኣ ዘ ሌዋውያን
11ንመልክት(11፡7ሓሰማ ሸኾናኣ ምቑል እዩ፡ መጕስዕ ግና ኣይትመልስን እያ፡ንሳ ንኣኹም ርኽስቲ
እያ።) ይብለና!! ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 66፡15-17 ከምዚ ይብለና 15 እግዚኣብሄር ንጸላእቱ….16
እግዚኣብሄር ንዅሉ ህዝቢ ዓለም ኪፈርዶም’ዩ። እቶም ዝሞቱ ኽኣ ብዘሓት ኪኾኑ እዮም። 17እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፡- እቶም ንጣኦት ከምልኹ ንገዛእ ርእሶም ዝቕድሱን ዘጽርዩን፡
ንጣኦት ዝተፈልየ እንዳ ኣታኽልቲ ዜዕዱን ስጋ ሓሰማን ኣናጹን ካልእ ዘጸይፍ መግቢ ዝበልዑን
ዝጠፍኡሉ መዓልቲ ቐሪቡ እዩ!! ይብለና ካብቲ ዘሎ ብውሕዱነዚዙ ይመስል። ናይዚ መጻርርቲ
ዘጋጥሙና ሕቶታት ፍሉጣት’ዮም! ጎይታ ካብ ኣፍ ዝወጽእ እምበር ብኣፍ ዝኣቱ ንሰብ ኣየርክሶን’ዩ
ኢሉ’ዩ!! እቲ ጸገም ምሉእ መልእኽቲ ካብ ዘይምንባብ’ዩ፡ ማቴ 15-20 ንመልክት!! ጎይታ ግን ኣቐዲሙ
ንሕጊ ክፍጽሞም እምበር ክስዕሮም ኣይመጻእኹን ኢሉ’ዩ፡ማቴ 5፡17 ንመልከት። ሃዋርያ ጳውሎስ
መግቢ ንኸብዲ ከብዲ ኽኣ ንመግቢ ኣምላኽ ግን ንኹሉ ከጥፍኦዩ፡ ኩሉ ክበልዕ ከምዝተፈቕድ
ዜመስሎ ኣሎ …ካልእን ዝብሉ ከጋጥሙና ግድን’ዩ፡ ሃዋርያ ጳውሎስ ከምቲ ኣብ እብራውያን2፡9-እቶም
ኣዕኑድ ቤተክርስትያን ተባሂሎም ዙጽውዑ ያዕቆብን ጴጥሮስን ዮሃንስን ካኣ ነቲ ተዋሂቡና ዝነበረ ጸጋ
ምስርኣዩ ናይ ሕብረት ምልክት ምእንቲ ክኾነና ንኣይን ንባርነባስን የማናይ ኢድም ሃቡና። ንሕና
ናብ ኣህዛብ ክንሰርሕ ንሳቶም ከኣ ናብቶም ግዙራት ኪሰርሑ ተሰማማዕና። ከምዝበለ ዳርጋ ኩሉ
መልእኽትታቱ ናብ ኣህዛብን ጎይታ ከይኣመኑ ብሕጊ ክንጸድቕ ኢና ዝብሉ ዝነበሩን’ዩ ። ሃዋርያ
ጴጥሮስ ክኣ ኣብ 2ይ መልእክቱ 3፡14-17 (…እቲ ፍቁር ሓውና ጳውሎስ’ውን በቲ ዝተውሃቦ ጥበብ…..16
ንሱ ብዛዕባዚ ነገራት’ዚ ኪዚረብ ከሎ ኣብ ኩለን መልእኽትታቱ ከምዚ’ዩ ዝገብር ኣብኡ ንምርድኡ
ዛሸግርሓያሎ ነገር ኣሎ።እቶም ደናቑርን ዘይጽኑዓትን ክኣ ከምቲ ነቲ ቅዱሳት መጻሕፍቲ
ዝጠዋውይዎ ንጥፍኣት ገዛእ ርእሶም ይጠዋውይዎ ኣለዉ። ይብለና፡ ዘዕግብ መልሲ ረኺብኩም
ክትኮኑ ተስፋ ንገብር፡ ክበርሃልኩም ትደልይዎ እንተሎ ሓብሩና። ኣምላኽ ምስ ኩላህና ይኹን
ኣሜን!!!!!

መብርሂ ን ብሓው ዮናስ ዝቐረበ
በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፍ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!!
ክቡር ሓው ዮናስ ንዘቕረበልና ሕቶ ክንምልስ እግዚኣብሄር ይሓግዘና። ሕቶ ብዛዕባ ስጋ
ሓሸማ ዘይንበልዓሉ ምኽንያት ንምብራህ’ዩ፡ ብዓቕሚ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ርግጽን
ዘየማትእን መልሲ ኣለዎ፡ ንሕና ኽኣ በቲ ዝትሓተ ዓቕሚ ካብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ
ኮይና መጽሓፍ ቅዱሳዊ መብርሂ ነቕርበልኩም፡ ሓው ዮናስ ምናላባት መጽሓፍቲ
ዝርኣኻ ኽትከውን ትኽእል ዝብል ግምት ኣሎና፡ ካብቲ ዘቕረብካዮ ዓንቀጻት
ብምምርኳስ፡ ኣብ መጀመርያ ከም ዝጠቐስካልና ሮሜ 14፡14 ነቲ ኸም ርኹስ ዚርእዮ
ደኣ እዩ ርኹስ ዚኾኖ እምበር ብባህርዩ ርኹስ መግቢ ከምዘየልቦ ብጎይታና ብኢየሱስ
ፈሊጠን ተረዲአን ኣለኹ። እዛ ጽሑፍ እንተ ርኢናያ ብዛዕባ መግቢ እያ ትገልጽ ዘላ!
መግቢ ማለት ክኣ ዘፍጥረት ምዕራፍ 7 ሌዋውያን 11 ተመልኪትና ንጹህን ዘይንጹህን
ንመግቢ ዝኾኑናን ዘይኮኑናን ክንፈልዮም ንኽእል ኢና! ሓሰማ ኽኣ መደባ ምስቶም
ርኹሳት እምበር ምስቲ ንጹህ ንመግቢ ዝተፈቕደልና ኣይኮነትን!! ነቢየ ኢሳያስ ኣብ

ትንቢቱ ምዕራፍ 66 ንሓሰማ ጽቡቕ ገይሩ ገሊጽዋ ስለዘሎ ኣንቢብካ ብቐሊሉ ክርዳእ
ዝክኣል’ዩ! ጎይታና ኽኣ ኣብ ማቴ 5፤17 ንሕጊሙሴ ኾነ ንነቢያት ክፍጽሞም ደኣ
እምበር ክስዕሮም ዝመጻእኩ ኣይምሰልኩም። ኢሉና’ዩ። እቲ ኣቐዲምና ኽንፈልጦ
ዝግብኣና ግን መግቢ ተባሂሉ ተጠቒሱ ዘሎ ኣየና’ዩ! እዚ መልእኽቲ እዚኸ ንመን
ስለምንታይ ተላኢኽዎም ኣረጋጊጽኻ ምፍላጥ ጽቡቕ’ዩ፡ መኽንያቱ ሃዋርያ ጳውሎስ
መብዛሕቱ መልእኽትታቱ ናብ ኣህዛብ’ዩ! ገለ ብሕጊ ጥራይ ድሕነት ክረኽቡ
ዝመስሎም ነይሮም ንዓታቶም ብዝመስል መግለጺታት ክኣ ይገልጸሎም ነይሩ። ሮሜ
14፡20-23 ብዛዕባ መግቢ’ዩ ዛዛረብ፡ ከምኡውን 1ይ ቆሮ ም6/ም8 ብዛዕባ ብልዒ፡ ቤተ
ክርስትያና ኽኣ ነቲ ናብ ኣምላኽ ዘብጽሓና መንፈሳዊ መግቢ (ስጋን ደምን ናይ
ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ) በሊዕና ሂወት ክንረክብ’ያ
ትምህረና፡ ብዛዕባ እቲ መንፈሳዊ መግቢ ዝሓትት ወይ ዝከራኸር የለን! ብዛዕባ እቲ
እግዚኣብሄር ፍንፉን ርኹስ ዝበሎ ግን ብዙሕ ፋይላት’ዩ ዝኽፈት። ብዝኾነ ነቲ ሂወት
ዝህብ መግቢ ናብኡ ንምብጻሕ ንቃለስ!! ኣቦና ኣዳም ከይትበልዓ ተባሂሉ በሊዑ ሞት
ከምዘምጽአ ንሕና ኽኣ ስጋይ ብልዑ ደመይ ውን ስተዩ ተባሂልና ብምእባይና
ዘልኣለማዊ ሞት ከይምጽእ ክንጥንቀቕ እግብኣና’ዩ!!! ተኣምረ ኢየሱስ እንተ ርኢና ኽኣ
ኣብቲ ዳሕራይ ዘመን ኣምላኽ ንኸይብልዑ ዝኸልከሎም ንኽበልዑዎም ክፈቕዱ’ዩም
እዩ ዝብል። ፍትሃ ነገስት ኽኣ ኣብ መጨረሻ፡ ኣእምሮኻ ኣበላሽዩ ፍቕሪ ቤተሰብካ
የጥፍእዩ’ሞ ሓሰማ ኣይትብላዕ’ዩ ዝብል። ስለዚ ኣበየናይ ግዜ ኢና ዘሎና ቀደም
ዘይነበረ ስለምነታይ ሎሚ ክግበር ተደልዩ ኢልና ክንሓስብ ግዴታና’ዩ! ብሓፈሻ
ክንርእዮ እንከለና ቃላት እናቖራረጽካ ዝግበርን መጽሓፍ ቅዱስ ጽቡቕ ጌርካ
ከየመዛዘንካን ምስጢራቱ ኸይፈለጥካን ሓደ ነገር ከምዚ’ዩ ምባል ሳዕቤኑ ሓደገኛ’ዩ!
ናይዚ ኹሉ ዝስፍሕፋሕ ዘሎ ሃይማኖታት ክኣ ብዘይ ፍላጥ ዝግበር ምርምር’ዩ፡
ውጽኢቱ ኽኣ ጥፍኣት ይኸውን! ስለዚ ሓሸማ ጥራሕ ዘይኮነ ዝኾነ እግዚኣብሄር
ዝኸልከሎ ክንበልዕ ኣይግብኣናን’ዩ፡ ኣምላኽናን መድሓኒናን ካባና ዝጽበዮ፡ ከምቲ
ስጋይ ብልዑ ደመይውን ስተዩ ዝበለና እቲ ናይ ሓቂ መለኮታዊ መግቢ ተመጊብና
ከምቲ ኣነ ቅዱስ’የ እሞ ቅዱሳት ኩኖ ዝበለና ብቕድስና ክንነብር’ዩ ዝእዝዘና፡
እነተዘይኮይኑ ግን ክሉ ተፈቒዱለይ እዩ ኢልና ስጋ ሰብ በሊዕና መንግስተ ሰማይት
ክንኣቱ ዘይክኣል’ዩ!!

ትን ኢሳያስ 66፤15- እግዚኣብሄር ንጸላእቱ ብነድሪ ቑጥዓኡን
ብሃልሃልታ መቅጻዕቱን ኺቐጽዕ…16-እግዚኣብሄር ንኹሉ ህዝቢ
ዓለም ኪፈርዶም’ዩ፡ ነቶም ክፉኣት ዘበሉ ድማ ብሓውን ብ
ሰይፍን ኪቐጽዖም’ዩ።እቶም ዚሞቱ ኽኣ ብዙሓት ኪኾኑ እዮም።
17-እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፡-እቶም ንጣኦት ኬምልኹን
ገዛእ ርእሶም ዚቕድሱን ዜጽርዩን፡ ንጣኦት ዝተወፈየ እንዳ
ኣታኽልቲ ዜዕዱን ስጋ ሓሰማን ኣናጹን ካልእ ዜጸይፍ መግቢ
ዚበልዑን ዚጠፍኡሉ መዓልቲቐሪቡ እዩ።
ክቡራን ምእመናን ካብዚኣ እንታይ ኢና ንምሃር፧ እዚ ትምቢት
ተፈጺሙድዩ፧ እሞ እንታይ ንግበር ንብላዕዶ ኣይንብላዕ፧
እግዚኣብሄር ልብና ይኽፈተልና!!
ክብሪ ንልኡል ኣምላኽናን መድሓኒናን ይኹን ኣሜን

