ዳግማይ ትንሣኤ
ንባባት፥ 1ቆሮንጦስ፡ 15፡1~2 1
ዮሓንስ 5~6 ግ.ሓ. 4፡32~35.
ዮሓንስ 20፡ 19~31
ትንሣኤ ክርስቶስ ኣብተን ቀዳሞት መዓልታት ድሕሪ ሞቱ ብፍርሓትን ስንባደን ሓዋርያት
ብሓንሳብ ተኣኪቦም እንከለዉ እዩ ተፈጺሙ። ኣብ ገዛ ተሸጒሮም ብፍርሓት እናኣንቀጥቀቱ
ብሓንሳብ ኮይኖም ሕጂኸ እንታይ ክመጽኣና እዩ ኢሎም ተሓቢኦም እንከለዉ ብተስፋ
ንዝኾነ ዝመጽእ ነገር ይጽበዩ ነበሩ። ምኽንያቱ ንሕና እውን ተኸተልቱ ስለ ዝነበርና
ንትሓዝ ንኸውን ዝብል ፍርሒ ነርዎም። ኩሉ ተስፋ ሂብዎም ዝነበረ ረሲዖሞ። ሓዘን
ተጎልቢቦም ነሮም።
ብሃንደበት ኢየሱስ ኣብ መንጉኦም ማዕጾ ብዕጹዉ እንከሎ ኣብ መንግኦም ደው ይብል።
ማዕጾ ብዕጹዉ ምእታዉ ንሱ ከምቲ ቅድም ዝነበሮ ከምዘይኮነ ብሓዲስ መልክዕ ኣብ
መንግኦም ኩሉ ግዜ ምህላዉ ዝገልጽ እዩ።
ሰላም ምሳኻትኩም ይኹን እናበለ ቀሪብዎም። ዝኾነ እስራኤላዊ ዘቕርቦ ሰላምታ እዩ ነሩ።
እንተኾነ ካብ ኢየሱስ ካብ ንጉሥ ሰላም እሞ ብፍርሓት ዘንቀጥቅጡ ንዝነበሩ ሰባት እዚ
ፍሉይ ትርጉም ነርዎ። ኢየሱስ ኣብ ዘልኦ ኩሉ ግዜ ሰላም ኣሎ። ሽዑ ጎኑን ኣእዳዉን
አርአዮም። ንሱ መንፈስ ከምዘይኮነ እንታይ ድኣ ንሱ ክምዝኾነ እቲ ኣብ መስቀል ዝሞተ
ከምዝኾነ ግን ከኣ ፍሉይ ካብቲ ናይ ቀደም ከም ዝኾነ ኣርአዮም ነገሮምን።
እቲ ፍርሓት ውሒጥዎም ዝነበረ ቀስብቐስ ናብ ሓጎስ ተቐይሩ። ንጎይታ ብምርአዮም ኩሎም
ተሓጒሶም። ንሱ ሽዑ ክዛረቦም ይጅምር። ሰላምታ እናሃቦም ተልእክኦም ይነግሮም። ብዛዕባ
እቲ ዝገበርዎ ጥልመት፥ጌጋታት አይተዛረቦምን። ከምቲ አቦ ዝለአኸኒ ኣነ ኽአ እልኸኩም
ኣሎኹ። ድሕሪኡ ኣብልዕሊኦም አስተንፊስሎም። ናይ ሕይወት እስትንፋስ። እቲ ንቀዳማይ
ፍጡር ሕይወት ዝሃበ እስትንፋስ ሕጂ ኸአ ኣብ ልዕሊ ሓዋርያት የስተንፍሶ። ናይ ሰማያዊ
ኣቦን ወልድን እስትንፋስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ኡፍ እናበለ ይህቦም።
ድሕርዚ ተልእኮኦም ይነግሮም፡ ንስኻትኩም ሓጢኣቶም ዝሓደግክምሎም ክሕደገሎም እዩ
ንስኻትኩም ዘይሓድክምሎም ክአ አይክሕደገሎምን እዩ። ኣብዘን ቃላት ኮሉ ተልእክኦም
ተጠቕሊሉ ንረኽቦ። ብዘይ ምሉእ ሕድገት ሓጢኣት ምሉእ ዕርቂ የለን። ተልእኮ ሓዋርያት
ዕርቂ ምስ ኣምላኽን ሰብን ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ኣብ መንጎ ኩሉ ፍጥረት ምስባኽ እዩ።
እዚ ኸአ ብሓጺሩ ፍትሒ፥ ሰላም፥ ሓድነት ናይ ኩሉ ፍጡር ንምግላጽ እዩ።
እዚ እዩ ቀዳማይ ተልእኮ ሓዋርትያት ኩሉ ካልእ ነገራት ኣብኡ ዝጠቓለለ እዩ። ኣብ መንጎ
ኣምላኽን ሰብን ኣብ መንጎ ሰባት ኣብ ነነድሕዶም ዘሎ ርክብ ምዕራይ። ዝበለጸ መደብ
ሕይወት።
ኣብ ተግባር ክትርእዮ ክሎኻ ልዕሊ ኹሉ ክዝረብ ዝክአል ቃላት ሕድገት ዝርኤ እዩ።
ልዕሊ ኣብ ኑዛዝዩ ምኻድ እዩ። ንምሉእ ሕብረተሰብ ኣብቲ ሓቀኛ ርክብ ምስ አምላኽ
ከምዝአትዉ ምግባር። ንመንግስቲ ኣምላኽ ሕያው ምግባር እዩ። እዚ ንሓዋርያት ዝተባህለ
ንኹልና ደቂ ክርስቶስ እዩ።
ኣብ ግ.ሓ. እነንብቦ ነታ ኣብነታዊት ቅዳመይቲ ማሕበር ክርስቶስ ይገልጸልና። ኩሎም ብሓደ
ስሙራት ሓደ ልቢን መንፈስ ነበሩ። ናተይ ዝብልዎ ኣይነበሮምን ኩሉ ናይ ሓባር እዩ ነሩ።
ንነፍስወከፍ ከም ዘድልዮ፥ ካብ ነፍሲ ወከፍ ክም ክእለቱ። ኣብ መንግኦም ግላዎ ረብሓ
ወይ ውድድር ሎሚ ንዓለምና ዘጥቅዓ ዘሎ ኣይነበሮምን። በዚ ምኽንያት ኣብ መንግኦም
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ሽጉር ኣይነበረን ምኽንያቱ እቶም ሃብታማት ሃብቶም
ኣድላይነቱ ክኣ ኣብ ኩሉም ይምቀል ነሩ።

ንማሕበር

ይህቡ

ነሮም።

ከከም

ሎሚ ነዚ ኣብ ክርስትናና ክንረኽቦ ንኽእልዶ? ኣብ ገለ ብርግጽ ክንርእዮ ንኽእል ኢና
ሰባት ሃብቶም ሕይወቶም ከወፍዩ ንርእዮም። እዚ ግን ኣብ ኩልና ክርኤ ዘልኦ ጉዳይ
እዩ።
ኣብ ካልአይ ንባብ ከመይ ገርና ሕጊ ኣምልኽ ክንሕሉ ከምዝግብአና ይነግረና። እቶም
ሕግታት ከኣ ከበድቲ ኣይኮኑን። ንሕና ከምቲ ኣምላኽ ንኹልና ዝሃቦ ባሕርይ ከምኡ
ክነብር እዩ እቲ ዝሓሸ። ልዕሊ ተፈጥሮና ወይ ከኣ ንተፈጥሮና ጥራሕ ዘሓጉስ እንተ ገበርና
እውን ንጋገ ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ምግባር እዩ ምኽንያት ተፈጥሮና። ከምቲ ክርስቶስ
ዘፍቀረና ነነሕድሕድና ክንፋቐር። ናይ ሰላምን ዕርቅን ርትዕን ልኡኻት ምዃና ክንዝክር።
ኢየሱስ ንሓዋርያት ክርአዮም እንከሎ ቶማስ ሓደ ካብቶም ሓዋርያት ምስኦም ኣይነበረን።
ንኢየሱስ ርኢናዮ ምስበልዎ ኣእዳወይ ኣብቲ ጎኑ እንተአዘይ ኣእቶኹ ነቲ ሽንካር ዝወግኦ
ኣእዳዉ እንተ ዘይ ተንከፍኩ ኣይአምንን ኢሉ ምእማን ኣበየ። ክአምን ክርኢ ኣሎኒ ኢሉ።
ድሕሪ ሶምን ብሓንሳብ እንከለዉ ቶማስ እውን እንከሎ ኢየሱስ ተራእዮም። ድሕሪ ሰላምታ
ንቶማስ ናብኡ ክመጽእ ጸውዖ ክርኢ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ዝቖሰለ ጎኑን ኣእዳዉን ክሕዞ
ይዕድሞ ኣማናይ እምበር ተጠርጣራይ ኣይትኹን በሎ። ቶማስ ጎይታይን ኣምላኸይን እናበለ
አመነ። ሓደ ካብቲ ሓቀኛ ምስክርነት ንኣምላኽነቱ ዝገልጽ ቃላት። ኣብዚ ምዕርፍ እዚ
ጥራሕ እዩ ብቐጥታ ንኢየሱስ ኣምላኽ ተባሂሉ ክጽዋዕ እንርእዮ። እዚ ኸእ ቶማስ እምነቱ
ንምግላጽ ዝበሎ እዩ። ቶማስ ክርስቶስ ኣምላኽ ምኻኑ ብቐጥታ ክርእዮ ኣይከኣለን። ሓደ
እኳ ብቐጥታ ንአምላኽ ክርእዮ ዝኽእል የልቦን። እምነት ልዕሊ ምርአይ እዩ። ቶማስ ነዚ
እዩ ተማሂሩ። ክይርአኻ ምእአምን ከምዝግባእ።
ኢየሱስ ንቶማስ ኣማናይ እምበር ተጠራጣራይ ኣይትኹን እቶም
እዮም ዝበሎ ንኹልና የመልክት። ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብቲ
ክልለየሉ ዝኽእል ኩነታት ክንፈጥር ኣሎና። መለለለዪ ኩሉ ግዜ
ዝተነገረና ኢየሱስ እቲ ክርስቶስ፥ ወዲ ኣምላኽ፥ኣብ ዝብል እንተ
ኢና።

ክይረኣዩ ዝአምኑ
ብዘይ ምግጋይ
ኣሎና ኩሉ ኣብ
አሚና ንአምላኽ

ብጹዓት
ኣምላኽ
ወንጌል
ክነለልዮ

ብዙሓት ኣብ ሕይወቶም ንኽርስቶስ ክረኽብዎ ዝኸኣሉ አለዉ ኣብ ሕይወቶም ፍጹም ሓጎስ
ፈጢርሎም ንሕይወቶም ትርጉም ረኺቦምሉ። ሓቀኛ መንገዲ ክጉዓዙ ክኢሎም። ሎሚ ንሕና
ኣብዚ ዘመን እንርከብ ተኸተልቲ ክርስቶስ ክነለልዮ ጣዕሚ ትንሣኤ ክነስተማቕር ይግብአና።
ዘመን ትንሣኤ ንተሓድሶ እምነትን ንፍሉይ ትልእኮ ክንወፍር ኣሕዋትና ንክርስቶስ
ከምዝረኽቦ ክንገብር ዝዕድመና ግዜ እዩ። ሰላምን ፍቕርን መለይና ኮይኑ ንሰላም ክረኽቡ
ዝተጸግሙ ኣብ መኣዲ ሰላም ክአትዉ ናይ ኩልና ተሳትፎ የድሊ። ኩልና ዘራእቲ ሰላም
ክንከውን ንዕደም ኣሎና።
ሓዋርያት ሓቀኛ ሰላም ዝረኸቡ ንዝተንሥኤ ክርስቶስ ምሰለለለዩ እዮም። ቅድሚኡ ፍርሓት
ጥርጣረ፥ ዝይምእማን ነርዎም ምስ ኣለለይዎ ግን ኩሉ ተቐይሩ እኳ ድአ ነቲ ንሶም
ዝአመንዎ ንኻልኦት ክነግሩ ኣብ ኩሉ ተጓይዮም። ኣብ ኩሉ ንእምነቶም ሰቢኾም። ምእንቲ
እምነቶም ተአሲሮም ተሳቕዮም ተገሪፎም ተሰዲዶም ኩሉ መከራ ተቐቢሎም። ነዚ መሰረት
ገርና ኩልና ብርሃን ትንሣኤ ዝተቐበልና መጀመርያ ንርእስና ክንቅበሎ በቲ ንሱ ዝደልይና
ክንምስክሮ ክነገልግሎ ንምሕበር ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ከምትዓቢ ክንገብር ኣብኩሉ ምሉእ
ተሳታፍነት ክንገብር ክርስትያናዊ ሓላፍነት ኣሎና።
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ድሕሪ ትንሣኤ ፍቕሪ ቀንዲ ልብስና እዩ። ክርስቶስ ዝሓደገልና ለበዋ ተፋቐሩ ዝብል
እዩ። ተኸታል ክርስቶስ ንፍቕሪ ኣብ ኩሉ ክለብሳ ክምስክራ ለበዋ መምህሩ እዩ። ነቲ
አረጊት ልብሲ ቀንጢጥኩም ሓዲስ ልብሲ ልበሱ ይብለና። ጽልኢ ካባና ቀንጢጥና ብርሃን
ትንሳኤ ኣብ ኩሉ ነብርሃዮ። ነዚ ይኽእለና።
ብሩኽ ዘመነ ትንሣኤ ይግበረልና።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

፫ይ ሰንበት ዘትንሣኤ
መዝሙር፡ ወበእኁድ ሰንበት. . . . .
ንባባት፥ ፪ቆሮ፡ 5፡11~ፍ ፩ዮሓ 2፡1~5 ግ.ሓ. 3፡13~ 19
ሉቃስ 24፡35~48
ኢየሱስ ንሓዋርያቱ ብመዓልቲ ሰንበት ብተደጋጋሚ ይርአዮም ነበረ። ንቅዱስ ሉቃስ ኩሉ
ትንሣኤ፥ ዕርገት፥ ብመዓልቲ ሰንበት እዩ ኮይኑ። ኣብ ናይ ሎሚ ወንጌል ሓዋርያት ኣብ ገዛ
ብሓንሳብ ተኣኪቦም እንከለዉ ናይ እቶም ክልተ አርድእቲ ሓበሬታ ናብ ኤማሁስ ክኸዱ እንከለዉ
ንዝተንሥኤ ኢየሱስ ዝረአዩ ከምዝሰምዑ ይነግረና። እዞም ክልተ አርድእቲ አብ ምቑራስ እንገራ
ከምዘለለይዎ የዘንትዉ። ሰንበት ሰንበት ንክርስቶስ ርኢና ምእንቲ ክንክእል ኣብ ምቝራስ እንጌራ
አብ ቅ.ቍርባን ንእከብ። አብዚ እዋን ብሃንደበት ኢየሱስ ኣብ ምእከሎም ይርከብ። ሰላም
ንአኻትኩም ይኹን ከአ ይብሎም። ሓጎስ ቅሳነት ርግአት ዝህብ ሰላምታ። ንክርቶስ ኣብ ሞንጎና
ክንረኽቦ ከሎና ቅሳነት ጥራሕ ኣይኮነን ዝህበና አምላኽ ብርእሱ ኣብ መንጎና ከምዘሎ
የረጋግጸልና።
ሓዋርያርት ከምዚ ክርአዮም እንከሎ መጀመርያ ዘርእይዎ ስንባደ ፍርሒ እዩ። መንፈስ ዝርአዩ
ኮይኑ ይስምዖም ንሱ ግን ጎድኑን ኣእዳዉን የርእዮም ክሕዝዎ ክትእዩ ከረጋግጹ ይዕድሞም።
መንፈስ ከማይ ዓጽምን ሥጋን የብለይን ይብሎም። እዚ እቲ ኣብ መስቀል ዝሞተ ኢየሱስ
አይመስልን ምኽንያት ማዕጾ ብዕጹዉ ዝአቱ፥ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዝርኤ። ግን ንሱ
እዩ እቲ ዝፈልጥዎ። ክትንክፍዎ ይዕድሞም ምእንቲ ከለልይዎ እዚ ንአና እውን አብ ነነድሕድነ
ብምትንካፍ ነቲ ሓቂ ርኢና ክንክእል የስተምህረና። ክንትንክፎ ከሎና ቍስሉ ኢና እንትንክፍ በዚ
ኸአ ንናይ ነፍስወከፍና ቍስሊ ንትንክፍ። ንሱ ምእንታና ብምስቓዩ ፍቕሩ ኣርእዩና ክተፍቅር
ጉዕዞ ስቓይ ክፍሉ እዩ። ዘይተሳቐየ ጣዕሚ ፍቕሪ ከስተማቕር የጸግሞ እዩ። ፍቕሪ ኣብ ስቓይ እያ
ሓቀኛ ትርጉማ ዝርከብ።ብዙሕ ግዜ ፍቕሪ ክንብል ከሎና ደስታ ዕግበት ጥዑም ኢና እንሓስብ
እንቶኾነ ግን ፍቕሪ በቲ ኣብ ከባቢና ዝመጽአና ፍርዲ ፈተና ክትልካዕ ይክአል እዩ። ግለ እዋን
ፍቕሪ መጸዋዕታ ንመስዋዕቲ እያ። ምጨረሽታ ትርጉም ወይ ዓላማ ፍቕሪ ግን ንእግዚአቢሔር
ልዕሊ ኹሉ ምግባርን ንኸማና ሰብ ምፍቃርን እያ።
ምሰ አለለይዎ ኣብ ዓቢ ሓጎስ ይአትዉ። ኣብኡ ብሓጎስን ስንባደን ዝተሓዋወሰ ኩነት እንከለዉ
ዝብላዕ ዘለኩም ኢሉ መግቢ ይሓቶም። መንፈስ አይበልዕን እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ብሓቂ ተንሲኡ
እዩ። ወላ እኳ ብኻልእ መልክዕ ይኹን እምበር ንሱ ኣብ መንጎና ኣሎ ተንሢኡ እዩ።
ድሕርኡ ካብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ እናጠቐሰ ኩሉ ብዛዕብኡ ዝዛረብ ስለምንታይ ንሱ
ከምዝተሰቕለን ዝሞተን ኩሉ ገሊጽሎም። ስቓያቱን ሞቱን ፍሽለት ወይ ስዕረት አይኮነን።
ትንሣኤኡ አብ ምግራም ጥራሕ ዝተወሰነ አይኮነን። ኩሉ ንሱ ዝገበሮ ምእንታና ክፍሊ መደብ
አምላኽ እዩ። ግን ኣብዚ አይውዳእን እዩ ንሕና ኩልና አመንቲ ነቲ ምእንታና ዝሓመመ፥ ዝሞተ፥
ዝተንሥኤ፥ ሕድገት ሓጢአት ዝሃበና፥ አብ ኩሉ ዓለም ክንሰብኮ ክንምስክሮ ግድነትናን
ክርስትያናዊ ጸዋዕታናን እዩ።
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ኣብ 1ዮሓንስ 2 ከም እነንብቦ ኢየሱስ እቲ ምእንታና
ምእንቲ
ሕድገት
ሓጢአትና
ዝተሰውዔ ምእንታና ጥራሕ ዘይኮን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ተሰዉዑ። ኩሉ ድሕነት ፈጺምዎ እዩ።
ብወገን ኣምላኽ ዝተረፈ የለን። ወዱ ተሰዊኡልና ካብ ሞት ትንሣኤ ሂቡና እዩ። እንታይ ተሩፉ
ኣሎ። አነን ንስኹምን እሲ ኢልና አብሓዲስ መደብ ሕይወት ክንአቱ።
ሓዋርያት ኩሉ ምስርአዩ ምስ አመኑ አብ ኩሉ ሕይወቶም ምስኦም ዝጉዓዝ ተልእኮኦምን
ሓላፍነቶም ተዋሂቦም። ንስኻትኩም ናይ እዚ ኩሉ መሰኻኽር ኢኹም። ጴጥሮስ ነቲ ሕዝቢ ኣብ
ግ.ሓ.3 ዝተዛረቦ ነዚ ይነግረና። እቲ ሓቀኛ ኩነታት ንኢየሱስ ዝገበርዎ ይገልጸሎም ዓው ኢሉ
ብድፍረት። ከመይ ገሮም ክምልሱ ከምዝግብኦም ይነግርሮም። ተነስሑን ተመለሱን ይብሎም።
ንሕና ናቱ ኢና ነቲ ሓቂ ንነግረኩም ኣሎና እናበለ ጌጋኦም ክፈልጡ እሞ ክንስሑን ክምለሱን።
ንሕና ደቂ ትንሣኤ እንታይ እዩ ተልእኮና። ንሓዋርያት ዝተዋህበ ትልእኮን ሐላፍነትን ንአና
እውን ተዋሂቡና አሎ። ብጥምቀትን ኣባልት ሰውነት ክርስቶስ ብምዃናን ሓደ ዓይነት ተልእኮ
ኢና እንርከብ። ምስ ኢየሱስ እንተዘይ ተወሃሂድና መልእኽቲ ዕርቅን ሕድገት ሓጢአትን ክነስምዕ
አይክአልን እዩ። ነቲ መልእኽቲ ምስማዕን ከምቲ ዝደለናዮ አብ ሕይወትና ምትግባሩን እኹል
አይኮነን እዚ እዩ ንብዙሓት ጸገም ዝኾነና። ንድላይ ኣምላኽ ምስቲ ናተይ ድለት ክሰማማዕ ኣልኦ
ንብል ኣይኮነ ኣይቅበሎን ኣይትግብሮን ብአኡ ኣይምራሕን ንብል።
1ዮሓ ከም ዝብለና ንሕና ንአምላኽ ከም ንፈልጦ እነረጋግጽ ትእዛዛቱ ምስ እንሕሉ ጥራሕ ኢና።
አነ እፈልጦ እየ ዝብል ንትእዛዛቱ ግን ዘይሕሉ ንሱ ሓሳዊ እዩ እታ ሓቂ እውን ኣብኡ የላን።
ትእዛዛቱ ምሕላው ክብል እንከሎ ርዱእ እዩ ገደብ ዘይብሉ ፍቕሪ ማለት እዩ። ከምቲ ኢየሱስ
ዝፈትዎ ምፍታው። ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና ከከምቲ ኩነታትና ቀሪቡ ኣብ ሕይወትና ኣትዩ ምስ
ከማና ዝበሉ ሰበት ከመሎኹ ክንብል እሞ ከምቲ ክርስቶስ ዝብሎን ዝደልዮን ክንከውን እንውስነሉ
ግዜ እዩ። እዚ ንሕይወትና ሓዲስ ለውጢ ይፈጥረሉ። ኢየሱስ ንአይ ከመይ ክኸውን ይደልየኒ።
ንካህን ቅዱስ ካህን ብኹሉ ኣብቲ ዝወፈሮ መስካሪ ክርስቶስ ክኸውን ንሰብ ኪዳን ቅዱስ ሕይወት
ሰላም ፍቕሪ ምምሕሓር ዝመልኦ ክኸውን። አብ ጉዕዞ ንኺዳን ዝኸዱ ኸአ ንጹሕ ሕይወትን
ንሓቅኛ ምስክርነት እምነቶም ንማዕበል ፈተና ብመንፈ ክርስቶስ ክብድህዎ፥ ንሕፃናት ከአ
ምእዙዛትን ሰማዕ ልቢ ክለብሱ ምስ ወለድን ሓገዝቶምን ብጎደና ድሕነት ክዓብዩ ይደልየና።
ብኸምዚ ዝበለ ሕይወት እትምራሕ ማሕበር ክርስቶስ ንመንግስቲ አምላኽ ድሮ ሰቢኻቶ አላ ማለት
እዩ።
ኣብ መንጎናን ዓለምናን ንኢየሱስ ወሪኡ ዘይብሎም ብዛዕብኡ ንአሽቱ ከለዉ ጥራሕ ዝሰምዑ
ብዙሓት አለዉና። ብዙሓት እውን ብድፉን ብዙ አፍልጦ ዝይብሎም ዝጕዓዙ አለዉ፥ ገለኸአ
ብግጉይ መንገዲ ብናቶም ጥራሕ ክፈልጥዎ ዝደልዩ አለዉ። እዚ ኹሉ ዝእረመሉ አብቲ ሓቀኝ
ትምህርቲ ክርስቶስ ምስ እንምለስ እዩ። ሓቂ ክልተ ክትከውን ኣይክአልን እዩ። ሓቂ ኣምላኽ አብ
ናይ ሰባት ዓውዓውታ አይትርከብን እያ አብ ክርስቶስን ኣብታ ባዕሉ ክርስቶስ ዝሰርዓ
ቤተክርስትያኑን እያ እትርከብ።
ኣብ ሕይወት ብሓፈሻ እንተ ርአና ሎሚ ደቂ ሰብ እብ ውግእ፥ ነፍሰ ቅትለት፥ ድራግ፥ ስኽራን
ብሓጺሩ ዓለምና ትህወኽ ዘላ ኮይኑ ይርአ ኣሎ። እዚ ኹሉ ሰባት ትርጉም ሕይወቶም ክፍልጡ
ሰላምን ሓጎስን ኣብ ምድላይ ዝገብርዎ እዩ። ነቲ ሓቀኛ ክበጽሕዎ ምስ ዘይከአሉ ሽዑ ነዚ ኩሉ
ይፍጽሙ። ኩሉም ነታ ኢየሱስ ዝበላ “ሰላም ምሳኻትኩም” ክሰምዑ የድሊ፥ ሽዑ ነቲ ኢየሱስ
ጥራሕ ዝህቦ ስላም ክነብርዎ። ኣነ ሎሚ ነዚአ ሰላም ናብ ሓደ ከብጽሓ ፍቓደኛ ክኸውን። ኩልና
ናብዚ እንተወፈርና ንብዙሓት ኣብ ደቂ ትንሣኤ ክንመልስ ኢና።
ኢየሱስ ብመልክዕ ህብስትን ወይንን ኣብ መንጎና ይርከብ። ሎሚ ናይ ኢየሱስ መልክዕ ዝርከበሉ
አባይን ኣባኹም እዩ። መለለይና ናይ ክርስቶስ ምዃና እዩ። ሎሚ ኢየሱስ ብርግጽ አብ መንጎና
አሎ ከምቲ አብ መንጎ ሓዋርያት ኣብ ምቝራስ እንገራ ዝነበረ ሎሚ እውን አብ ናይ ነፍስወከፍና
ምቑራስ ሕይወትና ኣብ መንጎና አሎ። አብ ልዕሊ ክርስቶስ ዝወረደ ስቓይ ብዙሕ ግዜ ነንብቦ ኢና
እንቶኾነ ንሕና እውን ሎሚ ብሕይወትና ነሳቕዮ ኢና። ኣብ ስቓዩ እንታሓበርና ኣብ ትንሣኤኡ
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ክንካፈል ኢና። ዘመን ትንሣኤ ብሓቂ ናይ ክርስቶስ ኣብ መንጎና ምህላዉ ብዝያዳ
ዘረጋግጸልና እዩ። ክርስትስ ምሳና እንተልዩ ንኹሉ ክንክእሎ ኢና። ንሕና እንደክም እንወድቕ
ክርስቶስ ክንሓድጎ እሞ ናትና መንገዲ ክንመርጽ ከሎና ጥራሕ እዩ። እምብአር ክርስትስ ምሳይ
ኣብ ሕይወተይ ኣብ ሓዳረይ ኣብ ናብራይ ኣብ ኩሉ አሎ ስለዚ ክሕጎስ ክባራኽ ክቅደስ ኣሎኒ
ኢልና ኣብ ጎይታና ንመለስ፥ ነዚ ይብቅዓና።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

5

