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ትንሣኤ አነን ንሱኹምን ኢና። ኻልእ ምልክት ትንሥኤ የለን። ደጊም አሰናድዩና
እዩ ንአርብዓ መዓልቲ ካብ ሕጂ ንሰባት አ ክርስቶስ እነምጽኦም ንሕና ኢና። ከምቲ
ሓዋርያት ንኢየሱስ ብቓሎም ብግብሮም ብኹሉ ዝሰበክዎ ሎሚ ንሕና እውን ሰበኽቲ
ወንጌል ኮና አብ ልቢ ኩሉ ከም ዝበጽሕ ክንገብር ጸዋዕታን ክነሀድስ ይግብአና።
ሓደ ጽውጽዋይ ዝመስል ግን መልእኽቲ ሓዘል ዝኾነ ዝንገር አሎ። እግዚአብሔር
ሓደ ከቢድ ጸገም ተጓኒፍዎ ንሱ ኸአ ነቲ ክቡር ምስሉን ኩሉ ጸጋታቱን ከመይ ገሩ
ብቐሊል አብ ዘይጠፍአሉ ቦታ ከምዝገብሮ እዩ። ንሰለስተ ለባማት አማኸርት ጸዊዑ
ምኽሮም ክሰምዕ ሓቲትዎም። እቲ ቀዳማይ አማኻሪ ከምዚ እናበለ መኺርዎ፥
እግዚአብሔር ንምስሉን ነቱ ዘበለን አብ ዝለዓለ እምባ አብ ዓለም ከቐምቶ አብኡ
ዝያዳ ድሕነትን ዋሕስ ዘልኦን እዩ እናበለ መኺሩ እንተኾነ እግዚአብሔር ነቲ ምኽሪ
አይተቐበሎን። ካልአይ አማኻሪ ኸአ መጺኡ አብ ዓሚቕ ባሕሪ ከቐምቶ መኺርዎ
እንተኾነ አዚአብሔር በቲ በልሕ ዓይኑ አብቲ ውሽጢ ባሕሪ ሳባ ማሪን ክንቀሳቐሳ ስለ
ዝረአየ ነቲ ሓሳብ ነጺግዎ። ሳልሳይ አማኻሪ ኸአ አብ ወርሒ ከቐምጦ መኺርዎ
እግዚአብሔር እናሰሓቐ እዚ ድአ ሰብ በጺሕዎ እንድዩ እናበለ ነቲ ምኽሪ ነጺግዎ።
ሽዑ እግዚአብሔር ነቲ ናይ ቀደም ሓሳቡ ምስለይ አበይ ከምዝገብሮ ባዕለይ እፈልጥ
እየ፥ አብ ሰባት ክሓስብዎን ክጥምትዎ አብ ዘይክእሉ ከቐምጦ እየ፥ አብ ልቦም
ከቐምጦ እየ ኢሉ ይብሃል። አብዚ ሓደ ክረኽቦ አይክእልን እዩ። እቶም ሰለስተ
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አማኸርቲ ነቲ ሓሳብ አጽዲቖሞ፥ ሽዑ እግዚአብሔር ዝበሎ ሓቂ እዩ ኢሎም
ይብሃል።
ምስሊ እግዚአብሔር፥ ብርሃን እግዚአብሔር አብቲ ብዙሕ ጊዜ ዘይንጥምቶ አብ ልብና
እዩ ዝርከብ። ናይ እግዚአብሔር ህላዌ አባና አብ ውሽጥና ምዃኑ ንአምን ኢና፥ እዚ
ኸአ ክሕባእ ዘይኮነ ንሕና ብቐሊል አብ አክባቢና አብ መቕርብና ምእንቲ ክንረኽቦ
ኢሉ እዩ። ቅዱስ አጎስጢኖስ አብ ኑዛዜ ዝብል ራብዓይ ምዕራፍ ጽሑፉ ብዛዕባ
ዕርገት ክዛረብ እንከሎ ከምዚ ይብል “ ካብ ዓይኖም እናረአይዎ ተሰዊሩ እዚ ኸአ
አብ ልብና አብ ሕልናና ተመሊስና ክንርኢ እሞ አብ ልብና መታን ክንረኽቦ እዩ”
ይብል። ሓደ ካብቲ አብ እዋናት ትንሣኤ እንገብሮ ምልክታት ከም ሽምዓ ምብራህ
ምስ ሓድግናዮ አብ ገዛውትና አብ ልብና ክንረኽቦ ክንክእል አሎና። ኢየሱስ አብ
ልብና አሎ ሓዋርያት ነዚ ድህሪ ዕርገት ጽቡቅ ገሮም አሚኖምሉ ሓዲስ ሕይወት
ለቢሶም፥ ንኢየሱስ አብ መንጎ እቶም ዝቐተልዎን ዓበይቲ ነገስታትን ሃገራትን ካብ
ምስባኹ ድህር አይበሉን እዚ ኹሉ ዝኾነ ንኢየሱስ አብ ልቦም ቦታ ስለ ዝሃቡ እዩ።
ኢየሱስ አብ ልብና ክአቱ ኽሓድር ክንገብሮ ዝግብአና ነገራት አሎ፡


ፍቓደኛታት ክንከውን አሎና። ሕራይ ጥራሕ እኹል አይኮነን እሺ ኢልና
ድላይና ክንገልጽ አሎና። አብ ልበይ ክትሓድር እሞ ጉዕዞ ሕይወተይ በቲ
ንስኻ እትደልዮ ክመርሕ ሕራይ ክንብል አሎና። ንዝኾነ ነገር አብ ልብና ቦታ
እንተ ዘይሂብናዮ ፍረ አይገብርን እዩ።



አብ ሓድነት ክንአምን አሎና። ኢየሱስ አቦና ጎይታና ገርና ኩልና ሓደ ልብን
መንፈስን ክህልወና ይግባእ። ሓዋርያት አብ ሓደ ግራት ብሓደ ልቢ እዮም
ወፊሮም ናተይ ናትካ ዝብሃል አይነበሮምን። ልአኺ ክርስቶስ እዩ ግራት
አምላክ ከአ ህዝቢ እዮም ሓዋርያት ከአ መልእክቲ አምላኽ ዘብጽሑ እዮም።
ስለዚ ሓደ ዓይነት መልእኽቲ ስለ ዘብጽሑ ብቐሊል ንምሉእ ዓለም ክሰብኩ
ክኢሎም። ንሕና እውን ሓደ መልእኽቲ ክርስቶስ ሒዝና ክንጉዓዝ አሎና።
ነናትና እንተ ሓዝና ውጽኢት የብሉን እኳ ድአ ጸገሙ ይበዝሕ።



ንኹሉ አብ ኢድ አምላኽ ክነንብሮ አሎና። አምላኽ ዝዋንኡ ግራት ኢና
አብኡ ክንዓዪ ተደልዩ ዘሎ። አምላኽ በቲ ዘሎኻዮ/ዘለዂዮ ሕይወት አብ
ግራተይ ክትዓዪ እልከካ/ኪ አሎኹ ይብለና። አብ ጥምቀትናን አብ ድሕሪኡ
ዝአቶናዮ ኪዳንን ከም ዝበልናዮ ሕራይ ከም ዝበልካኒ እውፈ ዝበልና ኢና።
መልእኽትና አብ መገዲ ዘንጊዕና አንቢርናያ ክይንህሉ ንጠምት። አነ ልኡኽ
አምላኽ ካብ ዝኸውን አይወሓደን እሞ መልእኽተይ አብጽሕ ዘሎኹ ክንብል
ሎሚ እዋኑ እዩ።

ቤት እግዚአብሔር
አብ ናይ ሎሚ ወንጌል ሓዋርያት ዝቐረበሎም ዕድመ ናይ ሓውርያ ተልእኮ አብ
ልቦም አሕዲሮም በቲ ኢየሱስ ዝጀመሮ ተልእክኦም ክመርሕዎ እዩ። ኢየሱስ ካብኦም
ምስተፈለ ንብዙሓት አብ እምነቶም ስሒቦም ምስኦም ሓደ ክገብርዎም እዩ እቲ
ጸዋዕትኦም። ካብ ተመክሮ ከምእንፈልጦ ንኢየሱስ ጥራሕ አብ ልብኻ ቦታ ምሃብ
እኹል አይኮነን። ንሱ አብ ልብና ኽሓድር ክመጽእ እንከሎ ንበይኑ አይመጸናን እዩ።
ምስኩሉ ናቱ ዘበለን ኩሉ ንብሮቱን እዩ ዝመጽእ፥ ምስ ፍቕሩን ምስ ኩሉ ተስፍኡን
ጽቡቅ ነገራቱን፥ ኩሉ ሕልምታቱን ተስፋታቱን የምጽአልና። ሓዋርያትን ጓኖትን
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ዐዕሩኽቱን ሰቐልትን የምጽአልና፥ ድኻታትን ዕዉራትን ስንኩላትን የምጽአልና፥
ፍንፉናታትን ጓኖትን ካብ ኩሉ ንፉጋትን የምጽአልና።
ኢየሱስ በይኑ አይመጽእን እዩ። ክመጽእ እንከሎ ከም ሓደ ምርኢት ዘርእዩ ጉጅለ
ብቡዙሓት ተዓጂቡ ከም አብ አብ ሰላማዊ ሰልፍ እምበር ከም ሓደ መሎኮታዊ ኡደት
አይኮነን ዝመጽእ። ንሕና ከም አብ ዓለም ነበርቲ “ቦታ የለን፥ ኩሉ መሊኡ” ዝብል
ምልክት ሒዝና ንኢየሱስ አብ ልብና ቦታ የብልና ነዚኦም ምሳኻ ዝመጹን ነዚ ኹሉ
ንብረትካን ዝኸውን ቦታ የልቦን ንብሎ። እንተኾነ ሓደ ነገር አሎ ብርግጽ ክንገብሮ
ዘይንክእል ንኢየሱስ አብ ልብና ወሲድና ነቲ ኻልእ ነገራቱ ደገ ክንሓድግ አይክአልን
እዩ።
ቅድሚ ዕርገቱ ዝነብረ ዓመታት ኢየሱስ ንብዙሓት ሰባት የፍቅር ነሩ አብ ልቡ ቦታ
ሂብዎም። ንሱ ንኻልኦት ስለ ዘፍቀረ ተሳቐየ። ንብዙሓት ሰባት አብ ልቡ ስለ ዝሕደረ
ክቡር ዋጋ ከፊልሉ። አብ ልቡ ክወስዶም እንከሎ ምስቲ ኩሉ ድኽመታቶምን ኩሉ
ዝንባሌኦምን ሕቡእ ፍርሖምን ግላዊ ሥርሖምን ወሲድዎም። ነዚ ክሉ ዝገበሮ ክንርኢ
ከሎና ልቡ ናይ ሕጹጽ ሓደገ ቦታ እምበር ናይ ጸጋ ቦታ አይመስልን።
ንኢየሱስ አጸጊምዎ ዘሎ ልብና ከምቲ ናቱ ክንከፍት ዘይምኽአልና እዩ። ንአታቶም
ክአትዉ እንተ አፍቀድና ንሱ አብ መንግኦም አሎ። መን እዩ ነቶም ድኻታትን
ሽማገለታትን፥ ንሕሙማትን ጽጉማትን ናይ እዚ ዓለም አብ ፍቕሩ ዝወስዶም? መንዩ
ነቶም አብ ክፍአት ዝዘንበሉን ድኹማትን አብ ልቦም ንሰናይ ከምዝወፍሩ ክገብሮም
ዝግብኦ?
ብዙሓት ሰባት አብ ሰናይ ግብሪ ዝወፈሩ ከምዘለዉ ኩልና ንፈልጥ ኢና። እቶም
ብሱቕታ ንዝሓመሙን ንሽጉራት ሽማገለ ዝሓጽቡን ዝረድኡን፥ እቶም አብ
ዝተፈላለየ ጸገም ንዘለዉ አብ ሆስፒታላት አብ ቤተ ማእሰርትን ዘለዉ ዝሕግዙ፥
እቶም አብ ከቢድ ግፍዒ ዓመጽ ዝበዝሖ አብ (Ghettos and Slums) ገቶታትን
ስላምስን ዝሰርሑ፥ እዚኦም አብ ክንዲ ኢየሱስ ኮይኖም ስራሕ ኢየሱስ ይሰርሑ። ናይ
እዞም ከምዚኦም ዝአመሰሉ ሰባት ሕይወትን ተግባራትን ንኹልና ልብና ይትንክፈና
እሞ አብ ልብና ከም እንአቱ ይገብረና። ሰናይ ነገር ክትገብር እተሕልፎ ስቓይ አሎ
እንተኾነ ፍሪኡ ክትርኢ ከሎኻ ዕግበት ይፈጥረልካ። ጸገምና ናይ ሰባት ጸገም
ክነወዳድር ከሎና ብሓቂ ናታትና ቅንጣብ ከምዝኾነ ክንዕዘብ ንኽእል።
አብ ልብና ንኹሎም ህዝበ እግዚአብሔር ቦታ
ክንህቦም ከሎና ኢየሱስ አብ መንጎና ከምዘሎ
ትንሣኤን ዕርገትን ኢየሱስ ካብ ነፍሲ ወከፍና
ከምዝረኽቡ ምግባር ከምኡ ንሰባት አብቲ አምላክ
ከምዝግብአና ክንሓስብ ይግብአና

ክንህቦም ከምዝግብአና እሞ ቦታ
ምስኦም ክንሓስብ አሎና። ድሕሪ
ዝደልዮ እንተሎ ሰባት ንኢየሱስ
ዝደልዮ መገዲ ክአትዉ ክንሕግዞም

ንኢየሱስ ጎይታና ሎሚ እውን አብ መንጎና ተረኸብ ናትካ ግበረና አብ ፍቕርኻን
ስብከት ወንገልካን ጸኒዕና ከም እንነብር ግበረና ንበሎ።
አባ ንጉሠ ፍሥሓ
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