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መስከረም ፩ ቀን ፳፻፬ ዓ.ም
በስመ አብ ወወሌድ ወመንፈስ ቅደስ ፩ አምሊክ
አሜን
“ወትባርክ አክሉሇ ዓመተ ምሕረትከ”
በቸርነትህ ዓመትን ታቀዲጃሇህ፡፡ መዝ ፷፬፡፲፩።
የተከበራችሁ አባቶቼና እናቶቼ ወንድሞቼና እኅቶቼ በሀገራችን በኢትዮጵያና በአሇንበት አገር በሰሜን
አሜሪካ እንዱሁም በዓሇም ዙሪያ ሇምትገኙ በሙለ፤ ከሁለ አስቀድሞ የዘመናት ባሇቤት ከዘመናት በፊት
የነበረ ዘመናትን አሳሌፎ የሚኖር አምሊከ አማሌክት እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንና እንኳን ከዘመነ
ለቃስ ወዯ ዘመነ ዮሐንስ በሰሊምና በጤና አሸጋገራችሁ አዯረሳችሁ።
አዱሱ ዘመን ማሇት ዘመነ ዮሐንስ የምግባር የሃይማኖት የሕይወት የጤና የእውቀት የብሌጽግና ዘመን
እንዱሆንሊችሁ በዱሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት ስም መሌካም ምኞቴን ስገሌጽ ከመንፈሳዊ ሰሊምታ ጋር
ነው።
ቅደስ ዲዊት “በቸርነትህ ዓመትን ታቀዲጃሇህ” በማሇት የእግዚአብሔርን ቸርነት መሐሪነት ይቅርባይነት
አጉሌቶ ያሳያሌ። ሇፈጣሪውና ሇፍጥረታት መጋቢ የሚገባውንም ምስጋና ያቀርባሌ። ምክንያቱም ቅደስ
ዲዊት ሰው በዚህ ዓሇም የሚሠራውን ግፍ በቀጥታም በተዛዋሪም ጠንቅቆ ያውቃሌና። ስሇዚህም ከተወሰኑ
የእግዚአብሔር ወዲጆች በቀር እንዯ ዓሇም ወዲጆች አስአተሳሰብና ኑሮ ዓመትን መቀዲጀት አይዯሇም
ዯቂቃዎችን እንኳ መቀዲጀት የማይታሰብ ነው። በዘመናችን እንዯሚታየው ሁለም አስተካክል የበዯሇበት
ዘመን ነው። እግዚአብሔር ሇሁለም የሰው ሌጅ እንዯየሥራው የዘመን ዋጋ እንዱከፈሇው ቢወስን ኖሮ
ዓሇም ከሰው ሌጅ መኖርያነቷ ይሌቅ የአራዊት መፈንጫና መናሀሪያ መሆኗ አነጋጋሪ አይሆንም። በየጊዜው
ከምንሰማውና ከምናየው አንጻር እገላ መንፈሳዊ ነዉ እገላ ሥጋዊ ነዉ ሇማሇት እንኳ አያስዯፍርም።
በሙሴ ዘመን በምድረ በዲው ጉዞ እንዯሆነው ዛሬ በዓሇም ዙሪያ በሃይማኖት ሰዎችም ይሁን በዓሇም
ሰዎች የምግባር ስድነቱ በዝቷሌ።
“ሙሴም በጠሊቶቻቸው ፊት እንዱነወሩ አሮን ስድ ሇቋቸዋሌና ሕዝቡ ስድ እንዯተሇቀቁ ባየ ጊዜ በሰፈሩ
ዯጅ ቆሞ የእግዚአብሔር ወገን የሆነ ወዯኔ ይምጣ” አሇ፡፡ ዘጸአት ፴፪፡ ፳፭። ከዚህም ቃሌ
እንዯምንገነዘበው ትናትም ሆነ ዛሬ ሇምእመናን ጥፋትና ውድቀት አስተዋጽኦ ያዯረግነው በእግዚአብሔር
ቤት የተቀመጥነው መንፈሳዉያን መሪዎች፤ ከስም ያሊሇፈ ሥራ ባሇመሥራታችን ነው። እንዯ ነቢዩ ሙሴ
የእግዚአብሔርን ወገን ሇይተን በእግዚአብሔር ቤት እንዱኖር ወዯ እግዚአብሔር ቤት ከመጥራት ይሌቅ፤
የውስጡን ገፍቶ ማስወጣትና ማሳዯድ የውጩን አመሳስል ማስገባት የየዕሇት ተግባራችን ሆኖአሌ።
ከዚህም የተነሳ የምንሰማውን የዋይታ ወይም የዯስታ ድምጽ መሇየት ተስኖናሌ።
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“ኢያሱም እሌሌ ሲለ የሕዝቡን ድምፅ ሰምቶ ሙሴን የሰሌፍ ድምፅ በሰፈሩ ውስጥ አሇ አሇው እርሱም
ይህ የድሌ ነሺዎች ወይም የድሌ ተነሺዎች ድምፅ አይዯሇም ነገር ግን የዘፈን ድምፅ እሰማሇሁ” አሇ።
ዘጸአት ፴፪፡፲፯። አዎ የእግዚአብሔር ሰዎች የእግዚአብሔርን ወገኖች ድምፅ ይሰማለ። መዝሙርን
ከዘፈን፤ ዋይታን ከዕሌሌታ፤ እዉነትን ከሀሰት፤ መምሰሌን ከመሆን፤ ሇይተው ያውቃለ። ራሳቸዉን ሇ
እግዚአብሔር ከሰጡት በቀር ብዙዎች የእግዚአብሔርን ቤት ከግሇሰብ ቤት መሇየት ተቸግረዋሌ። የዕሇቱን
እንጂ ያመቱን ማሰብ አቁመዋሌ። ቁሳቁስን እና ሥሌጣንን እንጂ እግዚአብሔርን ተስፋ ማድረግ
ዘንግተዋሌ። “የሰዉ ሁለ ዏይን አንተን ተስፋ ያዯርጋሌ። ምግባቸውንም በየጊዜው ትሰጣቸዋሇህ”።
መዝ፻፵፵፡፲፭።
እግዚአብሔርን የሚያምን ተስፋው እግዚአብሔር ነው። ዏይኖቹንም የሚያነሳ እጆቹን የሚዘረጋ ወዯ
እግዚአብሔር ነው። እሱም እንዯ ሥራው ሳይሆን እንዯ ቸርነቱ፤ ሇስጦታው ንፍገት ጉድሇት የላሇበት
እግዚአብሔር እንዯሚያዯርግሇት ያምናሌ። በተሳሳተና በረከትን በሚያሳጣ መንገድ ሇሚገኝ ሥሌጣን
ጥቅም ወዘተርፈ እጁን አይሰጥም። ዔሳዉና ያዕቆብ ሇዚህ ምሳላዎቻችን ናቸው። ዔሳው ተስፋውም
አመሇካከቱም ምድራዊ ሆነ፤ የቸርነቱን ስጦታ ረሳ ብኵርናውን በጥቅም ሇወጠ። ያዕቆብ ግን
የሚያዯርገውን የሚያውቅና ተስፋው እግዚአብሔር ስሇሆነ በተዛዋሪ መሌኩ በረከትን እንዱቀበሌ እናቱ
ርብቃ ስትመክረው እንዱህ ነበር ያሊት።
“ምናሌባት አባቴ ቢዲስሠኝ በፊቱ እንዯሚዘብት እሆናሇሁ መርገምንም በሊዬ አመጣሇሁ በረከትን
አይዯሇም”። ዘፍ ፳፯፡፲፪።
ወገኖቼ ከዚህ ቃሌ ብዙ መማር ይቻሊሌ። ኃጢያት ምንጊዜም ኃጢያት ሲሆን ራስን የሚጎዲ ኃጢያትና
ላዉን የሚጎዲ ኃጢያት ሌዩነት አሇው። በዘመናችን እየታየ ያሇው ኃጢያት ትውሌድን፤ሀገርን፤ከመጉዲቱም
በሊይ የእግዚአብሔርን ቸርነት የሚፈታተን ነው። እግዚአብሔር ከቸርነቱ ብዛት የተነሳ በሰጠን ዘመን ሊይ
ተቀምጦ፤ ህሉናን ሽጦ ዏይንን ጨፍኖ በማን አሇብኝ ባይነትና በግድ የሇሺነት፤ ሥጋዊ ምኞትንና ፍሊጎትን
ሇማሟሊት ሲባሌ ብቻ በየዘመኑ የተነሱ አባቶቻችን ሇሃማኖት ሇታሪክ፤ሇነገ ሇትውሌድ፤ በሚሌ
የዯከሙበትን ሁለ ወዯጎን በመተው፤ ሇሰውም ሆነ ሇእግዚአብሔር የማይመች ሥራ መሥራት በሰው
ፊት አዯሇም በእግዚአብሔር ፊት እንዯመዘበት ነው። ያዋቂ አጥፊ መሆን በራሱ በረከትን ያሳጣሌ
መርገምንም ያመጣሌ። ስሇሆነም የዓመታቱ መሇዋወጥ ወይም መቀያየር ከኛ ሕይወት ጋር ዝምድና
ሉኖረው ይገባሌ። ሕይወታችን ከክፉ ምኞቱና ፍሊጎቱ ተሇውጦ በሃይማኖትና በምግባር፤ በአንድነትና
በሕብረት፤በመግባባትና በፍቅር፤ በተሰጠን የዘመን መክሉት ሇሀገር ሇወገን ሇቅድስት ቤተ ክርስቲያን
ሌናስብና የየድርሻችንን ሇመሥራት ትንሳኤ ሌቡና ሉኖረን ግድ ይሊሌ። ከዚህ ውጭ ዘመን ማስቆጠሩ
“ተኖረና ተሞተ” የሚሇውን የምፀት ቃሌ ያስጠቅሳሌ። ስሇሁለም ነገር አምሊካችን እግዚአብሔር
በበዯሊችን ምክንያት የቸርነቱን በር ሳይዘጋ ከዘመነ ለቃስ ወዯ ዘመነ ዮሐንስ ሰሇአሽጋገረን ክብርና ምስጋና
ሇርሱ ይሁን ።ምንጊዜም የቸርነቱን አመት እሱን ዯስ በምናሰኝበት መሌኩ ያቀዲጀን።
አምሊካችን እግዚአብሔር ሇሀገራችን ሇኢትዮጵያና ሇዓሇም ሁለ ሰሊምን ይስጥ
ይችን የምንኖርባትንም ሀገር ምድረ አሜሪካን በረድኤት ይጠብቅሌን።
አባ አብርሃም የዱሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሉቀጳጳስ
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