
    
    

5ኛኛኛኛ ደብረዘይትደብረዘይትደብረዘይትደብረዘይት    
 
 
ደብረዘይትደብረዘይትደብረዘይትደብረዘይት፦ ማለት የወይራ ዛፍ ያለበት ተራራ ማለት ነው። 
ከኢየሩሳሌም በስተምሥራቅ ካለው ከቄድሮስ ሸለቆ ራቅ ብሎ የሚገኝ ተራራ ሲሆን ዳግም የሚመጣበት ምልክት ለደቀ 
መዛሙርቱ በስፋት የገለጸበትና የማዳን ሥራውን ሲያጠናቅቅ ያረገበት ተራራ ነው። 
 
 ስያሜው እንደሌሎቹ ሰንበታት (ሣምንታት) የቅዱስ ያሬድ ሲሆን በተለይ የዓለምን ፍጻሜ መቃረብ 
የሚያስረዱትን ምልክቶች ሰፋ አድርጐ ያስረዳ በመሆኑ (ማቴ 24፥ 1-31) በዚህ ቀን የሚዘመሩት መዝሙራት፥ 
የሚነበቡት ምንባባት ጌታችንን ዳግም የሚመጣው ለፍርድ መሆኑ ማለትም ኃጥአንን ሑሩሑሩሑሩሑሩ    እምኔየእምኔየእምኔየእምኔየ    ርጉማንርጉማንርጉማንርጉማን (እናንተ 
ርጉማን ከእኔ ወግዱ)፣ ጻድቃንን ንዑንዑንዑንዑ    ኀቤየኀቤየኀቤየኀቤየ    ቡሩካንቡሩካንቡሩካንቡሩካን (እናንተ ቡሩካን ወደ እኔ ኑ) ብሎ ኃጣአንን ሊወቅስ ጻድቃንን 
ሊያወድስ መሆኑን በሥፋት የምንማርበት፣ በእግዚአብሔር ዘንድ የራስ ፀጉር ሣይቀር የተቆጠረ ነውና ሰው 
ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ መሬት በሞተ ሥጋ ምክንያት የተረከበችውን አፅምና ሥጋ አንዱንም ሣታጐድል አደራዋን 
የምትመልስበት ስለሆነ የሰው ልጅ ከሞት ሲነሣ በሕይወት የሠራውን ሥራ ይዞ ስለሚነሣ እና ሁሉም እንደየሥራው ዋጋ 
ስለሚከፈለው የጌታ አመጣጥ ለፍርድ ነው የተባለው ለዚህ ነው። 
 
 1ኛው ከአሁን በፊት የሰውን ልጅ ለማዳን ሥጋን በመልበስ፣ ራሱን ድኃ በማድረግ በትህትና ስለ ሰው 
ልጅ ሲል በመልዕልተ መስቀል ተሰቅሎ መሥዋዕት ሆኖ ለዓለም የቀረበበት አመጣጡ በመታየት፣ በመዳሰስ 
በኢየሩሳሌም አካባቢ ብቻ በመወሰን መጥቷል። 
 
 2ኛው ግን እንደ ፀሐይ ብርሃን፣ እንደ መብረቅ ብልጭታ እና እንደ ዘመነ ኖኅ ውሃ ከዓለም ዳርቻ  
እስከ ዓለም ዳርቻ በኃይልና በብዙ ክብር መላእክቱ የመለከቱን ድምፅ በማሰማት፣ ሰማይና መሬት በታላቅ ትኩሳት 
እየቀለጡ እንደ ብራና ወረቀት ተጠቅለው ያልፋሉ። ስለዚህ ሁሉተኛው ዓመጣጡ ከመጀመሪያው ይለያል።  
(ማቴ 24፦29-32 ፣ 2ኛ ጴጥ 3፥7-11 ) 
 
 ሰማይሰማይሰማይሰማይ    ወምድርወምድርወምድርወምድር    የኃልፍየኃልፍየኃልፍየኃልፍ    ወቃልየሰወቃልየሰወቃልየሰወቃልየሰ    ኢየኃልፍኢየኃልፍኢየኃልፍኢየኃልፍ    (ማቴ 24፥35) ሰማይና ምድር ያልፋሉ፤ ቃሌ ግን 
አያልፍም ብሎ እንደተናገረ ሰማይና ምድር ሲያልፉ ሙታን የወልድ እግዚአብሔርን ድምፅ ይሰማሉ፤ መልካም ያደረጉ 
ለሕይወት ትንሣኤ፣ ክፉ ያደረጉ ለክብር ትንሣኤ ይነሣሉ (ዮሐ 5፥29) ሁሉንም እንደየሥራው ይከፍለዋል።  
(መዝ 61፥12) 
 
አሜሃአሜሃአሜሃአሜሃ    ይትከይትከይትከይትከስስስስትትትት    ወወወወይይይይስስስስጣሕጣሕጣሕጣሕ    ምግባራቱነምግባራቱነምግባራቱነምግባራቱነ    ወይትነበብወይትነበብወይትነበብወይትነበብ    ኩሉኩሉኩሉኩሉ    ዘገበርነዘገበርነዘገበርነዘገበርነ። 
 ያን ጊዜ ሥራችን ይገለጣል። በሕይወተ ሥጋ የሠራነው ሁሉ ይነበባልማለት ይታወቃል (ቅዱስ ያሬድ) 
ስለዚህ ጻድቃን በምስጋና ቃል ከገነት ወደ መንግሥተ ሰማያት ይገባሉ አዲሲቱን ኢየሩሳሌምን ይረከባሉ። (ራዕ 21፥2) 
አምላክ በእነሱ ላይ ያበራላቸዋል፣ የፀሐይም ሆነ የሰው ሠራሺ ብርሃን አያስፈልጋቸውም ፤ እስከ ዘለዓለም ይነግሣሉ። 
(ራዕ 22፥5) 
 
 ኃጥአንም በወቀሳ ቃል በግራ ይቆማሉ፤ ከሲዖል ወደ ገሃነመ እሳት ይወረወራሉ፤ ያንጊዜ  ለቅሶ ይሆናል 
የማይጠቅም ለቅሶ ነው። እናት የልጇን ልጅም የእናቱን አይሰሙም። የማይጠቅም ለቅሶና ጩኽትነው።  
(ማቴ 25፥35፣30) እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውረን። 
 
 የጌታን የመምጫ ቀን ማንም የሚያውቃት እንደሌለ  እና ነገር ግን የማትቀር በመሆኗ ሁሉም ተዘጋጅቶ 
ማለትም ንሥሐ ገብቶ ሥጋወደሙን ተቀብሎ ይጠብቃት ዘንድ 
 

1. በኖኅ ዘመን የተደረገውን የጥፋት ውሃ በመጥቀስ ውሃው መጥቶ ሁሉን እስከሚያጠፋ ድረስ እንዳላወቁት 
የጌታ መምጣትም እንዲሁ እንደሚሆን፣ 

 
2. ሁሉት ገበሬዎች ባንድ እርሻ ያርሳሉ። አንዱ ይወሰዳል አንዱ ይቀራል። ሁለት ሴቶች ባንድ ወፍጮ ይፈጫሉ 

አንዷ ትወሰዳለች  አንዷ ትቀራለች። ባልና ሚስት ባንድ አልጋ ይተኛሉ አንዳቸው ይወሰዳሉ አንዳቸው 
ይቀራሉ። እነዚህ ሁለት ሁለት በመሆን እንኖራለን ብለው የጋራ ሥራቸውን ሲያከናውኑ ከሁለት አንዳቸው 
በሞት እስከሚለዩ ድረስ በሞት መለየታቸውን እንዳላወቁ ሁሉ የጌታ መምጣትም እንዲሁ እንደሚሆን 

 



3. አንድ ባለሃብት የቤቱን አጥር አፍርሰው በሩን ሰብረው ንብረቱን የሚዘርፉት ሌቦች በምን ሰዓት እንደሚመጡ 
እንደማያውቅ ሁሉ የጌታ መምጣትም እንዲሁ ነው በማለት ከዚህ በላይ የተጠቀሱትን ምሣሌዎች መሰሎ 
በመናገር ”አንትሙኒ ድልዋኒክሙ ንበሩ” እናንተም ተዘጋጅታችሁ ጠብቁ በሚለው ቃል አስጠንቅቆናል።  
(ማቴ 24፥ 37-44) ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስም ”የጌታ ቀን እንደ ሌባ ይመጣል” (2ኛ ጴጥ 3፥10) በማለት 
የጌታን ቃል አጽንቶታል። 

 
 
ስለዚህ የተወደዳችሁ ምዕመናን “ምፅአተምፅአተምፅአተምፅአተ    ክርስቶስክርስቶስክርስቶስክርስቶስ” (የጌታ መምጣት) የሚለውን ሃሣብ የምንረዳው በሰማይና በምድር 
ማለፍ ብቻ ሣይሆን እየአንዳንዳችን በሞት ወደ ፈጣሪያችን የምንጠራበት ቀን መሆኑንም ነው። 

 
ምክንያቱም ጌታችን በተለይ ስለ ሁለቱ ገበሬዎች፣ስለ ሁለቱ ሴቶች፣ ስለ ባልና ሚስት እና ስለ ባለ ሃብቱ ሰው 

የጠቀሰልን እየአንዳንዳችን በሞት የምንወሰድበት ምሣሌ መሆኑ ግልፅ ነው። 
 
በመሆኑም የምንሞትበት ቀን ባናውቀውም ሞት ግን የማይቀር መሆኑን ተገንዝበን ሞት ሣይቀድመን ስንኖር 

በሚያልፈው ነገር ሁሉ ሳንጓጓ በፍቅርና በትህትና፣ በሃይማኖትና በምግባር ጸንተን ንሥሐ ገብተን እና ሥጋውን ደሙን 
ተቀብለን እንድንጠብቀው ቤተ ክርስቲያን ታስተምራለች። 

    
ሁላችንንምሁላችንንምሁላችንንምሁላችንንም    በቸርነቱበቸርነቱበቸርነቱበቸርነቱ    ጠብቆጠብቆጠብቆጠብቆ    ለንሥሐለንሥሐለንሥሐለንሥሐ    ሞትሞትሞትሞት    ያበቃንያበቃንያበቃንያበቃን። 

   
 

******* አሜን  ******* 


