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፬ ዘጽጌ 2005 ዓ.ም. (ጥቅምቲ 28፥ 2012)
ምስ ማርያም ኮንካ ምስጢር እምነት ርኢካ ምኽአል 

                                       

(ወርኂ ጥቅምቲ ሓንቲ ካብተን ቅ.ሚካኤል ብኽብሪ ዝዝከረለን እያ ስለዚ ንቅዱስ ሚካኤል ሊቀ 
መላእክት ጸልየልና ሓግዘና ከምቲ ንደቂ እሳርኤል ዝመራሕካ ሎሚ ንአና እውን አብ ሕይወትና 
ምርሓና ንበሎ)። 

መዝሙር፡ በጊዜሁ ኀለፈ ክረምት. . . . . . ።

ንባባት፡ዕብ 5፡1-6፤ 1ጴጥ 1፡21-ፍ፤ ግ.ሓ. 22፡1-6፤ ማር 10፡46-52 

ስብከት፡ “ አንተ ፈጠርከ ፀሐየ ወወርኀ፥ ወአንተ ገበርከ አድባረ ወምድረ ኩሎ፥ ክረምተ 
ወሓጋየ ዘአንተ ፈጠርከ”። መዓልትን ለይትን ፈጠርካ ወርኅን ፀሓይን ገበርካ፥ ንምድሪ 
ወሰን ገበርካላ ሓጋይን ክረምትን ፈጠርካ” መዝ. 74፡16~17። 

መዝሙር፡ ክረምቲ ብግዚኡ ሓሊፉ በረኸት ተተኺሉ፥ ዕምባባታት ዓምበቡ፥ አብ 
ገነት ናርዶስ ቃርፋን ለሚንን ትርንጎታትን ፈረየ፥ ክርስቶስ ሰንበት ሰርዐ፥ ሰናይ 
ንዝጸገውና ነምስግኖ። 

ክርምቲ ስለ ዝሓለፈ ሓዲስ ሕይወት ሓዲስ ርክብ ምስ አምላኽ ክንምህር ዝሕግዘና እዋን። 
ማርያም ካብቲ ሓደ ዘፍልጣ ንነገራት ክሕደሱ ትሕግዝ። ምሕረት አምላኽ ብመንጎኝነት ማርያም 
ተፈጺሙ። ሓዲስ ርክብ ምስአምላኽ ክንከፍት ባብ ከፊታትልና። አብ ኩሉ ሕይወታ መንጎኛ 
ምኻን እዩ። አብ ቃና ዘገሊላ አብ ዝተገብረ መርዓ ነቲ ዘጋጠመ ጸገም ሓዲሳ ሓዲስ ኩነት 
ፈጢራ፥ ንሕፍረት አብ ክብረት ንጓሂ አብ ሓጎስ ቀይራቶ። ከምኡ ነታ ቀዳመይቲ ማሕበር 
ክርስቶስ አብ ጽርሓ ጽዮን ብሓደ ብፍርሒ ሕጂዶ ሕጂ ይቀትሉና እናበለት ተሸቊሪራ ዝነበረት 
ሓዲስ መንፈስ ጽንዓት ትብዓት አልቢሳታ ብሓደ ጸሎት ምሂራታ፥ ሽዑ ዘጸናንዕ ዝመርሕ 
መንፈስ ቅዱስ ድሮ ንሳ ለቢሳቶን ተቐቢላቶን ዝነበረት ክትለብስ አሰናድያታ። ሎሚ ንሕና እውን 
አብ ማርያም እንተ ቀረብና እንተ ለመናያ እንደልዮ ጸጋ ክትልምነልና አብአ ክንቀርብ እሞ ንኹሉ 
ዘብርህ መንፈስ ቅዱስ ክንቅበል ሓግዝና ንበላ። ነቲ ንሳ ክትርእዮ ዝኽአለት ዕብየት እምነትና 
ርኢና ክንእል እዚ እዋን ሓጋዚና ስለ ዝኾነ ሓግዝና ንበላ። 

ዝተነበ ወንጌል ፍሉይ ትምህርቲ ይህበና። እዚ አብ ማርቆስ ናይ መጨረሽታ ተአምራት ዝነገሮ 
እዩ ድሕርዚ ብዛዕባ ተአምራት ኢየሱስ ዝገበሮ አየዘንትውን። ንሓደ ዕዉር ብመገዲ ክሓልፍ 
እንከሎ ዘሕወዮ የዘንትወልና። ቅድሚ ነዚ ምዕራፍ ምንባብና ነቲ ቅድሚኡ ዘሎ ምዕራፋትን 
ኢየሱስ አበናይ እዋን ከምዝበሎን ክንርኢ ይግብአና። ማርቆስ ነዚ ከዘንትወልና እንከሎ ድሕሪ 
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ነውሕ አስተምህሮን ሰለስተ ጊዜ ብዛዕባ ሕማማቱ ምስተዛረቦም ግን ክርድእዎ ከምዘይከአሉን 
ድሕሪ ምዕዛብ ከምዝበሎ ንርኢ (8፡27~10፡45)። አብ ምዕ. 7 ብዛዕባ ንሓደ ዓባስን ጸማምን 
ከምዘሕወየ ከም ዝዛረብን ዝሰምዕን ከምዝገበረ ይነግረና። አብዚ ሓዋርያት ተኸታሊ ክርስቶስ 
ምዃን እንታይ ማለት ምዃኑ ክርድኡ ዘይክአሉ ይመስሉ። ብመንፈስ ዓዊሮም ነቲ ንሱ ዝብሎ 
ክሰምዑ አይክአሉን። ነቲ አብ ቅድሚኦም ዝገብሮ ኩሉ ክርእዩ አይክአሉን። ሓደ ተኸታሊ 
ኢየሱስ ክሰምዕ ክርዳእን ነቲ ዝሰምዖን ዝተረድኦን ከአ ምስ ካልኦት ክካፈሎ እዩ ጸዋዕትኡ። አብ 
ምዕ. 8 ክልተ ዓይነት ናይ ምሕረት ስራሕ ንሓደ ዕዉር ዝገበሮ የዘንትወልና፥ እዚ ኸአ ነቲ ናይ 
ሓዋርያት ቀስ ብቐስ እናተረድኦም ዝመጽእ ዝነበረ ንናይ ኢየሱስ ተልእኮን መንነትን ክገልጽ 
ኢሉ ዘቕርቦ እዩ። እዚ ክፍሊ ንሓደ ዕዉር ከምዝርኢ ከምዝገበረ ብምትራኽ ይዛዝሞ።  

ባርጢሜዎስ ዕዉር ዝነበረ ንኢየሱስ ክፈልጦን ክርእዮን ክኢሉ። ናይ ብሓቂ ተኸታሊ ኢየሱስ 
ይኸውን። እዚ ብመደብ ማርቆስ ዘቕርቦ ዘሎ አቀራርባ እዩ። ብኻልእ አዘራርባ እቶም ሕማቓት 
ንጹጋት(ባርጢሜዎስ) ኮይኖም ዝርአዩ ሰባት ነቲ ሓቀኛ መገዲ ክሕዙ እንከለዉ እቶም ጥዑያት 
ፈላጣትን እሙናትን (ሓዋርያት) ዝብሃሉ ኸአ ነቲ ግጉይ መገዲ ክሕዙ እንከለዉ ዝኸውን እዩ። 

ኢየሱስ ምስ አድእቱን ብዙሕ ህዝብን ተኸቲሎሞ ንእያሪኮ ሓዲጉ አብ ኢየሩሳሌም ገጹ አብ 
መገዲ ነዚ ዕዉር ከም ዘሕወዮ ማርቆስ ይነግረና። ኢያሪኮ ካብ ኢየሩሳሌም ሰሜን ምስራቕ አብ 
መገዲ ኢየሩሳሌም እያ እትርከብ። እዚ አብቲ ዝስዕብ ታሪኽ ዓቢ ትርጉም አልኦ። ባርጢሜዎስ 
ዕዉር ሰብ ብስሙ ብስም አብኡን ዝፍለጥ አብ ጫፍ መገዲ ኮይኑ ዝልምን ዝነበረ ነቲ ብጥቕኡ 
ዝሓልፍ ዝነበረ ድምጺ ብዙሓት ሰባት ሰሚዑ እንታይ ከምዝኾነ ምስ ሓተተ ኢየሱስ ከምዝሓልፍ 
ዘሎ ነጊሮሞ። ንሱ ቅድሚ እዚ ብዛዕባ ኢየሱስ ከም ዝፈልጥ ከም ዝሰምዔን አብኡ ከም 
ዝአምንን ዝሕብረና ሓንቲ ነገር የለን፥ ምናልባት ብዛዕባ ኢየሱስ ከምዘሕዊ ሰሚዑ ነሩ ይኸውን 
እዩ። ንሱ ብዝሓተቶ መሰረት ኢየሱስ ብዓል ናዝሬት ይሓልፍ አሎ ምስ በልዎ ነፍሱ አብ 
ክርስቶስ ብእምነት ተወሊዓ ዓው ኢሉ ርድአኒ እናበለ ክጽውዕ ጀሚሩ። ወዲ ዳዊት ርድአኒ 
እናበለ ጸዊዑ አብዚ ኢየሱስ እቲ መስሕ ምዃኑ አሚኑ ብነብያዊ ስሙ ይጽውዖ። ንሱ ዝሓተቶ 
ገንዘብ ሓገዝ አይኮነን ሓቲቱ እንታይ ድአ ክሓዊ እዩ ሓቲቱ።  

አብዛ ስቓይ መከራ ዝበዝሓ ዓለምና ከምዚ ነዚ ዕዉር ዝነበረ ዓለሙ ከምኡ ስለ ዘሎና አብ ወሰን 
መገዲ ጉዕዞ ሕይወትና ንረድኤት ክንጽውዕ አይስምዓናንዶ ኾይኑ ይርአየና? ነናትና ጸገም ዘሎና 
አብ መገዲ ጉዕዞ ሕይወትና ርድአና ክንብል ግቡእ እዩ። አእምሮና ብርሃን ቅድስና ሃረር ክብል 
ዝያዳ ጸጋ የድልየና። ከምዚ ዕዉር ዓው ኢልና ኢየሱስ ወዲ ዳዊት ራሕርሓለይ ክንብል 
ይግብአና።

ዕዉር ጸገሙ ጥራሕ ርእዩ ምስጨርሐ እቶም ጥቕኡ ዝጸንሑ ሰባት ሱቕ ክብል ገሰጽዎ ብካልእ 
አዘራርባ ንሳኽ ዕዉር ፍንፉን ኃጢአተኛ ንኢየሱስ ክትጽውዕ አብ ጥቕኡ ክትቀርብ አይግብአካን 
እዩ እናበሉ ምስ ኢየሱስ ከይራኸብ ከልኪሎሞ፥ ከም ርድኢቶም ኢየሱስ ምስ ሓደ ንዑቕ ሰብ 
ከይራኸብ ኢዮም ዝከላኸሉ ዘለዉ። መን ኢኻ ንስኻ ንኢየሱስ ክትጽውዕ ደረጃኻ ፍለጥ አብ 
ኢየሱስ ዝቐርቡ ከማኻ ዝአመሰሉ አይኮኑን ስለዚ ርሓቕ ሱቕ በል ኢሎም ካብ ምጽዋዕ 
ክኽልክልዎ ፈቲኖም። 

አብ ሕይወትና አብ ገለ እዋን ንሕና ንኻልኦት አብ ኢየሱስ ከይቀርቡ ወይ ካልኦት አብ ኢየሱስ 
ከይቀርቡ ከልኪልና ንኸውን። ከባቢና አዕሩኽትና ናብራና ፈተውትና አብ ገለ እዋን ካብ ኢየሱስ 
ተፈሊና ከም እንነብር ዝገብሩና ብዙሓት አለዉ። ንኢየሱስ ብጠባዮም ብዘረብኦም ብኽፍአቶም 
ከይንርኢ ይኽውሉና ሽዑ አብ ዑረት ልብን አእምሮን ከም እንነብር ይገብሩና። ንመገዲ አምላኽ 
ሓዲግና ዓለም አይትጹርኒ እንብል ንመስል መንፈሳዊ ዑረት ጎልቢብና ሕይወትና ንመርሕ። 

ባርጢሜዎስ ብቐሊል ሱቕ ዝብል ሰብ አይነበረን፥ ጸገሙ ዝፈልጥ እሞ ኢየሱስ ባዕሉ ክሳብ 
መልሲ ዝህቦ ናይ ከባቢኡን ሰብ ዝብሎን ድምብርጽ አይበሎን። ብዝያዳ እኳ ዓው ኢሉ እናቐጸለ 
ጸዊዑ። ሰብ ቀጺሉ ንአምላኽ እንተ ጸውዐ እንተ ጸለየ መልሲ ይረክብ ግን ክጽውዕ አልኦ። 
ኢየሱስ ደጋጊምኩም ጸልዩ ይብለና። እዚ ዕዉር ደጋጊሙ ክሳብ ኢየሱስ መልሲ ዝህቦ ጸዊዑ። 
ኢየሱስ ይሰምዕ፥ ደው ይብል፥ ክሰምዓና። እዚ ዕዉር ደጋጊሙ እንተ ዘይጽውዕ ኢየሱስ ጉዕዞኡ 
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ምቐጸለ ነሩ። ንሕና ክንደይ ጊዜ አብ መዓልቲ ኢየሱስ ብጥቓና ይሓልፍ እሞ ከይጸዋዕናዮ 
ከየለለናዮ ከይጸዋዕናዮ ይሓልፈና። ብዙሕ ጊዜ አብ አምሮና ንኢየሱስ አብ ሓደ ውሱን ጊዜ ወይ 
ቦታ ከምእንርእዮ ጥራሕ ገርና ንሓስብ። አብ ቤተ ክርስትያን አብ ሓደ ቤት ጸሎት ጥራሕ ዝርከብ 
ገርና ንርእዮ። እንተኾነ ኢየሱስ ብብዙሕ መገዲ አብ ጥቓና አሎ አብ ከማና ዝበሉ ሰባት 
ብዝተፈላለየ መልክዕ አብ ጥቓና አሎ። አብ ገለ እዋን ብስቓይ አብ ገለ እዋን ከአ ብሓጎስ 
ክንርእዮ ይደሊ። አብ ሕይወትና ንኢየሱስ ርኢና ክሳብ ዘይከአልና ዕረፍቲ የብልናን። 

ኢየሱስ ድምጺ እቲ ብልቡ ረድኤት ደልዩ ወላ እኳ እቲ ዝሓልፍ ዝነበረ ህዝቢ ክስምዖ አጸጋሚ 
እንተ ነበረ ደው ኢሉ አምጽእዎ አባይ አቕርብዎ ኢልዎም። አብዚ ኢየሱስ ባዕሉ አይኮነን አብቲ 
ሰብአይ ከይዱ፥ ባዕሉ ብቐጥታ እውን አይኮነን ጸዊዕዎ። ነቶም አብኡ ከይቀርብ ዝኽልክልዎ 
ዝነበሩ ነቶም ሱቕ በል ዝብልዎ ዝነበሩ ክርቕብዎ ይነግሮም ሽዑ ንሶም ይጽውዓካ አሎ ንዓ 
እናበሉ አቕሪቦሞ። 

ብኸምዚ ኢና ንኢየሱስ ክንፈልጦ እንኽእል። ሰባት አብኡ ከምእንቀርብ ይገብሩና ወይ ብዛዕብኡ 
የፍሉጡና። ብዙሓት ሰባት አብ ኢየሱስ አቕሪቦምኒ ወለደይ ስድራይ መመህራነይ፥ ዝሰማዕክዎ 
ስብከት፥ ሱባኤ ዝገበርክዎ፥ ዘንበብክዎ መጻሕፍቲ ዝረአኽዎ ቪድዮ ተለቭዥን. . . ኩሉ 
ንኢየሱስ ክፈልጥን ክርእን ሓጊዙኒ ክንብል አሎና። አብዚ ጊዜ ንውሰ እሞ አስተንትኖ ንግበር 
እሞ ንኹሎም ነዚ ዝገበሩልና ናብ ኢየሱስ ዘምጽኡና ነምስግኖም። ልክዕ አብዚ እዋን ብአና 
አቢሎም ብዛዕባ ኢየሱስ ክሰምዑ ክፈልቱ ዝግብኦም አለዉ። አብ ስድራና፥ አብ ስራሕና። አብ 
ሕይወትና አብ ኩሉ ብዛዕባ እምነትና ንዛረብዶ? ክንደይ ሰብ አለዉ ንሕና ጽኑዓት ክርስትያን 
ምዃና ዝአምኑ ዝፈልጡ? እምነቱ ንግሉ ጥራሕ ዝገብር ክርስትያን ምንጪ ተጻይነት እዩ። 
ክርስትና ምስ ካልኦት ምክፋል እዩ መልክዑ። አብ ኩሉ ከድኩም ስበኹ ይብለና ኢየሱስ። 

እቶም ሱቕ በል ደው በል ኢሎም ዝኽልክሉ ዝነበሩ ሕጂ ተንስእ ንዓ ይጽውዓካ አሎ ክብሉ 
ንርኢ። እዚ አብ ሰባት ዝርአ ነገራት እዩ። አብዚ ሰለስተ ነገር አሎ፡

• ምትብባዕ፥ አጆኻ ንዓ ይጽውዓካ አሎ ክብልዎ እንከለዉ ዓቢ ሓገዝ እዩ። ንሕና ብባህርና 
ፍርሒ አሎና ዝሕግዝ ዘተባብዕ ንደሊ። ሽዑ ብተስፋ አብቲ ክንገብሮ ዘሎና ነገር ንአቱ 
ንገብር። ንሰብ ምትብባዕ ጻማ አልኦ። አጆኻ/ኺ ክንብሃሃል ከሎና ኲኖ ጸበባ ራህዋ ከም 
እንርኢ ይገብረና። አነ ድኹም እየ አነ አይፈልጥን እየ እናበልና ንርእስና አትሒትና 
ከይንነብር ምጥንቃቕ የድልየና ከምኡ ንሰባት ነቲ ጽቡቕ ጎኖም ርእዮም መታን ክኽእሉ 
አጆኹም ክንብሎም ግቡእና እዩ። አብ ኢየሱስ ቅረብ አጆኻ መስቀልካ ተሰኪምካ/ኪ 
ቀጽል ቀሪብካ/ኪ ኢኻ/ኂ እናበልና አብ ጎደና ቅድስናን ዓወትን ክምርሹ ነተባብዕ። 

• ተንሥእ (ትንሣኤ) እዚ ሰብ አብ ሓዲስ ሕይወት እዩ ዝጽዋዕ ዘሎ፥ ግዙፍ ሥጋዊ ጥራሕ 
ዘይኮነ መንፈሳዊ ትንሣኤ። ካብቲ ዝነበርካዮ ጸላም ተንሥእ ንዓ አብ ብርሃን እቶ እዩ 
ዝብሃል ዘሎ። ሕይወት ምቅያር ትንሣኤ እዩ። ሓደ ሰብ ክትንሥእ ሓጋዚ ሓባሪ የድልዮ። 
መልእኽቲ ትንሣኤ ብአና እዩ ዝውሃብ። ንሓደ ሓውና ወይ ሓፍትና ካብ መልኺዎም ዘሎ 
መንፈስ ሰይጣን ክቕይሩ ክሕደሱ እንልአኽ ንሕና ኢና። ክርስትያን ማለት ትንሣኤ ዓወት 
ዘበስር ማለት እዩ። ቅ. ጳውሎስ ትንሣኤ እንተ ዘይሰበኽኩ ወይለይ እናበለ ይዛረብ ነሩ። 
ሎሚ ሰበኽቲ ትንሣኤ ንሕና ኢና።  

• ይጽውዓካ አሎ። ጥዑይ ቃላት ብፍላይ እንጽበዮ እንልምኖ ነገር ክትረኽቦ ትጽዋዕ አሎኻ 
እንተበሉና ካብኡ ዝጥዕም ቃላት የለን። አብ ሕይወትና ዕለት ዕለት ይጽውዓካ አሎ 
ዝብል ንሰምዕ ኢና። አምላኽ ልኡኻቱ ሰዲዱ ብዝተፈላለየ መገዲ ይጽውዓና ይዛረበና ከም 
ማርያም ሕራይ ክንብል ይግብአና። ሰንበት ሰንበት ዘምጽአና መልእኽቲ ክርስቶስ 
ክንቅበል ክትልአኹ ካብ ኃቲአትኩም ክትምሓሩ ክትዕረቑ አብ ነነድሕድኩም ሰላም 
ክትገብሩ ይጽውዓኩም አሎ ኢላ ቤተ ክርስትያን ትነግረና። ክንሰምዕ ግድነት እዩ።  

አብ ኢየሱስ ምቕራብ፡ 
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ባርጢሜዎስ ብሓጎስ ነጸልኡ ኮበርትኡ (መጠሊናኡ) ደርብዩ እናዘለል አብ ኢየሱስ ገጹ መጺኡ። 
ንሓደ ለማናይ መንጠሊናኡ አጎዛኡን ክዳኑን እታ እንኮ ዝውንና እያ። ነዚአ እውን ደርብዩ 
ይሓድጋ እሞ ዳርጋ ጥርሑ ሓንቲ ዘይብሉ ኮይኑ ንርእሱ አብ ቅድሚ ኢየሱስ ይቐርብ። ቀዳሞት 
ወለድና አዳምን ሔዋንን ኃጢአት ምስ ገበሩ ጥርሖም ብምዃኖም ሕፍረት ተሰሚዕዎም። ካብ 
እግዚአብሔር ክሕብኡ ፈቲኖም። ኢየሱስ ጥርሑ ኮይኑ አብ መስቀል ምስ ሞተ ግን ነቲ ብሰንኪ 
ኃቲአት ዝመጽኤ ሕፍረት አጥፊኡ አብ ንቡር መሊስዎ። በርጢሜዎስ ጥርሑ ብዘይሕፍረት አብ 
ኢየሱስ ቀሪቡ። 

አብ ጥምቀት ምልክት ተአምኖና አብ ኢየሱስ ዝኾነ እቲ ንኡስ ክርስትያን ጥርሑ ኮይኑ አብ 
መካነ ጥምቀት ይአቱ እሞ ተጠሚቝ በቲ ካልእ ወገን ይወጽእ፥ ጻዕዳ ክዳውንቲ ይኽደን ምልክት 
ናይ ሓዲስ ሕይወት ናይ ኢየሱስ። እዚ ዕዉር ከአ አብ ኢየሱስ መጺኡ ብእምነት፥ ብነጻነት፥ 
ብዘይ ሓደ ነገር ይቐርብ። ነዚ ምስቲ ሃብታም ጎበዝ ሕይወቱ ምስሃብቱ ዝርኢ ክነነጻጽሮ 
ንኽእል።አብ ኢየሱስ ክንቀርብ እንተ ኸአልና ሓዲስ ሕይወትን መንፈስን ክንለብስ ንኽእል። ናይ 
እዚ ዓለም ነገራት ኩሉ ሓዲግና አምላኽ ማእከል ሕይወትና ገርና ክንመርሕ እሞ አብ ኢየሱስ 
ንቕረብ። 

እንታይ ክገብረልካ ትደሊ?

 አብ ቅድሚ ኢየሱስ ደው ኢሉ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ዝብል ሕቶ ቀሪብዎ በርጢሜዎስ። 
አብዚ ኢየሱስ ሊቀ ካህናት አብታ ዝተነበት መልእኽቲ ዕብራውያን ከምዝብሎ እቲ ሰብአዊ ባህርና 
ዝተኻፈለ ዓሚቚ አፍልጦ ናይ ዘድልየና ነገራት ዘልኦ ይሓትት። “ሊቀ ካህናት ዘበለ ኹሉ 
ካብቶም ከምኡ ዝኾኑ ሰባት ይኅረ። ንእግዚአብሔር ብዜርኢ ነገር ከአ መባእን መሥዋዕትን ስለ 
ኃጢአት ምእንቲ ኼቕርብ ምእንቲ ሰብ ይሽየም” (ዕብ. 5፡1) ይብል። ነቲ ዕዉር ሕቶ አቕሪብሉ 
ኢየሱስ። “እንታይ ክገብረልካ ትደሊ?” አብ ማር 10፡36 ንያዕቆብን ዮውሓንስ ደቂ ዘበድየዎስ 
ተመሳሳላይ ሕቶ የቕርበሎም “እንታይ ክገብረልኩም ትደልዩ” ይብሎም። ንሳቶም አብ 
መንግስትኻ ሓደና ብየማንካ ሓደና ኸአ ብጸጋምካ ኢሎሞ። ኢየሱስ ብንጹር እቲ ዝግብኦም 
ክረኽቡ ምዃኖም ገሊጽሎም። አብ መግለጺኡ ንኻልኦት ከገልግሉ ክብረት ከይምነዩ ነጊርዎም። 
ነቲ አነ ዝሰትዮ ጽዋእ ክትሰትዩ ፍቓደኛታት ዲኹም ኢልዎም ሳቶም ከአ እዎ ኢሎም፥ ሽዑ 
ጸገም የለን ብሓቂ ድአ እትብልዎ ፈለቱ እምበር ክውሃበኩም እዩ ኢልዎም። ርዲእቶም ግን 
ክብሪ እዚ ዓለም ስለ ዝነበረ ንመልእኽቲ ኢየሱስ አይተረድእዎን። ነቲ ሓቀኛ ነገር ክርእዩ 
አይክአሉን። አብ ገለ እውን ንሕና እውን እንሓቶ እንልምኖ አይንፈልጥን ኢና። ዘይትርድኦ 
ምሕታት አብ ገለ እዋን ጸገም የምጽእ እዩ። ፈሊጥካ ተርዲእካ ምሕታት።  

ንሕቶ ኢየሱስ መርጢሜዎስ ክምልስ እንከሎ ከም ደቂ ዘበድየዎስ ዘይኮነ “ጎይታይ ክርኢ 
እደሊ” ኢልዎ። አብዚ እንርእዮ ልዕሊ ግዙፍ ምርአይ ከምዝሓትት ዘሎ እዩ። እዚ ኩልና አብ 
ሕይወትና ኩሉ ጊዜ ብምቕጻል ዘድልየና እዩ። 

ምስጢር ሕይወት ርኢኻ ምኽአል እዩ፥ ሓቀኛ ትርጉም ሕይወት ዝጉዕዞኡን፥ ርእዮም ዝኽእሉ 
ህዝቢ ምዃን፥ እግዚአብሔር አበይ ከምዝርከብ ርኢኻ ምኽአል፥ ሓቀኛ ሓቅን ጽቡቅን አብይ 
ከምዝርከብ ርኢኻ ምኽአል። እዚ ዕዉር ዘቕረቦ ሕቶ ሓቀኛ ሕቶ መልሲ ዘድልዮ ስለ ዝኾነ 
ኢየሱስ ኪድ እምነትካ፥ አባይ ስለ ዝአመንካ፥ ድኂንካ፥ ሓዊኻ፥ ነጺሕካ፥ ምሉእ ኮንካ አሎኻ፥ 
ኪድ ሓዊኻ አሎኻ ይብሎ። እቲ ሰብአይ ሽዑ ንሽዑ ክርኢ ክኢሉ። 

ክርኢ ስለ ዝኸአለ ተኸቲልዎ፡

ክርኢ ምስጀመረ እቲ ሰብአይ እንታይ ገሩ? ክርኢ ዝኸአለ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ገሩ፥ ንኢየሱስ 
አብ ጉዕዞ መገዱ ተኸቲልዎ ስዒብዎ። አብቲ መጀምርያ ናይ እዚ ታሪኽ ዝረአናዮ ዕዉር ለማናይ 
አብ መገዲ ኮይኑ ዝልምን ጽጉም ሓገዝ ዘድልዮ ሰብ እዩ ነሩ። እዚ ሰብ ንኢየሱስ ከይረኸቦ 
እንከሎ ጽጉም ብኹሉ ፍልጡ ብትኳቦ ዝነብር፥ ዕዉር፥ ድኻ ለማናይ ሕይወቱ ኩሉ ጊዜ ሓደ 
ዓይነት ዝነበረ እዩ ነሩ። አብ መጭረሽታ ናይ እቲ ታሪኽ ዝርኢ ሰብ ግን ብንጹር አብ ቅድሚኡ 
ዘሎ ክርኢ ዝኽእል አበይ ይኸይድ ከምዘሎ ዝርኢ። ካብ ሕጂ ንድሓር ለማናይ አይኮነን ክርኢ 
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ዝኽእል ጥዑይ ሰብ ንርኢ። አብ ጥቓ መገዲ ኮይኑ ዝልምን ዘይኮነ ምስ ኢየሱስ ኮይኑ ዝጉዓዝ። 
አብ ጎኒ መገዲ ኮይኑ ዝልምን ዘይኮነ አብ መገዲ ምስቲ ሓቅን መገድን ዝኾነ ኢየሱስ ኮይኑ 
ዝምርሽ፥ ኢየሱስ ንሱ እቲ መገድን ሓቅን ሕይወትን እዩ። እዚ መገዲ ከምእንርእዮ ዘሎና 
ንኢየሩሳሌም ገጹ ዝወስድ እዩ። አብ ሕማምን ሞትን ትንሣኤን ገጹ ዝወስድ። 

መደምደምታ፡

እዚ ታሪክ ዕዉር ዝነበር እሞ ክርኢ ዝኸአለ ሰብ መደምደምታይ ናይ እቲ ማርቆስ ወንጌላዊ ካብ 
ምዕ. 7~10 ዘሎ እዩ። ከምኡ ጽማቚ ናይ ሓደ ንግደት ክርስትያናዊ ሕይወት እዩ። ንሕና 
ብባዕልና ዕዉራትን ድኻታትን ናይ ባዕልና ሓንቲ ክንገብር ዘይንኽእል ኢና። ከም ክርስትያን 
ምስጢርን ትርጉምን ሕይወት ክንርእን ክንፈልጥን ክኢልና፥ እንተኾነ ኩሉ ጊዜ አብ መንጎ አትዩ 
ጸልማት ዝጉልብብ ስለ ዝገጥመና ብቐጻሊ አብ አምላኽ ክንምለስ ናብቲ ሓቀኛ መገዲ ተመሊስና 
ክንርኢ ምእንቲ አብ ኢየሱስ ክንመጽእ ክንልምን ክንሓትት ይግብአና ምስ ኢየሱስ ኮና 
ንኢየሩሳሌም ገጽና አብ መገዲ ምስኡ ክንጉዓዝ ብንጹር ራእይን ብምሉእ ነጻነትን ክንጉዓዝ 
አሎና። 

ማርያም ናይ እዚ ኩሉ አርአያና እያ። ሉቃስ ንኹሉ አብ ልባ ትህዞ ነበረት ይብለን። ነገር 
አምላኽ አብ ልባ ከም መብራህቲ ሒዛቶ ትነብር ስለ ዝነበረት ናይ እዚ ዓለም ነገር ከደናግራ 
ከጋግያ ይኽእል አይነበረን። ንኹሉ ብመንጽር ወዳ ትርእዮ ነራ። ንአና ክትርእዩ ሰላም ክትረኽቡ 
ዓለምኩም ዘሐጉስ ክኾነልኩም ወደይ ዝበለኩም ግበሩ ትብለና። ንሱ ዝደልዮ ንሓውናን ሓፍትናን 
ብፍቕሪ ክርስቶስ ርኢና ክንክእል እሞ አብ ሓደ መአዲ ፍርቕሪ ክነብር ክንጽዕር። 

ኦማርያም አደናን አደ መድኃኒና ካብ ዝኾነ ጸልማት ወጺእና ብርሃን ወድኺ ርኢና ክንክእል አብ 
ሕይወትና ሓቂ ርትዒ አንጊስና ንጸልማት ብብርሃን ክንትክኦ ንጽልኢ ብፍቕሪ ሓግዝና ጸልይልና 
ንበላ። 

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ 


