አምላኽ ኩሉ ጊዜ ምስ ጸውዓና እዩ
ንባብ፡ ሉቃስ 19፡1-10
አምላኽ ንሰብ ክፈጥሮ እንከሎ ምስኡ ርክብ ዘለዎ ገሩ እዩ ፈጢርዎ። ብአርአይኡን ብአምሳሉን
ገሩ ፈጢርዎ። ተፈጥሮና ምልአት ዝህልዎ ምስ አምላኽ ሓቀኛ ርክብ ክገብር እንከሎ ጥራሕ
እዩ። ቅ. አጎስጢኖስ አብ ሕይወቱ ብዝርአዮ ኩሉ ነፍስና አብ አምላኽ ጥራሕ እቲ ሓቀኛ
ዕረፍትን ሰላምን ከም እትረክብ ይነግር። አብ ተመክሮ ሕይወት ሓቀኛ ሰላም ዝርከብ አብ
አምላኽ ምስ ተመለስና ጥራሕ ከምዝኾነ ንርኢ። ሰላም እንተ ዘየለ ካብ አምላኽ ወጺእና አሎና
ማለት እዩ።
ቅድሚ አብ ናይ ወንጌል አስተንትኖ ምእታውና ብዛዕባ ኢያሪኮን ሓፈሻዊ ትርጉምን ክንርኢ እዚ
ኸአ ንርድኢትና ብዝያዳ ከብርሆ ይኽእል። ኢያሪኮ አብ ጊዜ ኢየሱስ ሃብታም ከተማ እያ ነራ።
አብ ውሽመጥ ዮርዳኖስ ትርከብ አብ መገዲ ኢዮሩሳሌምን አብ ምስራቕ ዮርዳኖስ ዝወስድ መገዲ
አብ ማእከል ተደኲና ዝነበረት እያ። ብኦም ተምሪ ዝመልአ ዱር፥ ውሩይ ዓይነት ዕንዲዳ
ካብርሑቕ ምኡዝ ሽታ ዘልኦ አብ ዓለም ፍሉጥ ዝነበራ፥ ፍሉጥ ዕምባባ ብብዝሒ ዝርከባ
ውርይቲ ከተማ እያ ነራ። ብብዙሓት ከም ከተማ ናይ ተምሪ/ዓርኮብኮባይ (the city of
Palms” ተባሂላ ትፍለጥ። ጆሰፉስ ዝብሃል ጸሓፋይ ታሪኽ አብ ቀዳማይ ዘመን “ሰማያዊ ዞባ/
አውራጃ” ዝሃብተመት “a divine region, the fattests in Palestine” እናበለ አብ ጽሑፉ
ይጠቕሳ።
እዚ ኹሉ ንኢየሪኮ ሓንቲ ብዝያዳ ቀረጽ ዝኽፈላ ከተማ ገርዋ አብቲ ክባቢ። ዜኬዎስ ሓደ
ካብቶም ብዝያዳ ሃብቲ ብምኽፋል ቀረጽ ዝደለበ ሰብ እዩ ነሩ። በዚ ኸአ ካብ ኩሎም ዝተጸልአ
ሰብ እዩ ነሩ። ሰለስተ ደረጃታት አብ ታሪኽ ሕይወቱ ክንርኢ ንኽእል።
•

ዘኬዎስ ሃብታም እዩ ነሩ እንተ ኾነ ሕጉስ አይነበረን። ብሓቂ ክንርእዮ ከሎና ጽምዋ
ዝበልዖ ሰብ እዩ ነሩ፥ እዚ ኸአ ባዕሉ ብዝመረጾ እዩ። አብ ከምዚ ዓይነት ሕይወት
እንከሎ ብዛዕባ ኢየሱስ ንመኽፈልቲ ቀረጽን ንኃጥአንን ብሰባት ንጹጋትን ዝቕበል ሰሚዑ
ብዛዕብኡ ዝብሎ እንተልኦ ክሰምዕ አብኡ ገጹ ከይዱ። ብኹሉ ዝተጸልአ እንከሎ ዘኬዎስ
አብ ፍቕሪ አምላኽ ክሳተፍ ተዓዲሙ።

•

ዘኬዎስ ንኢየሱስ ክርእዮ ወሲኑ ወላ ሓደ እኳ ደው ከምዘየብሎ አሚኑ ተበጊሱ።
መጀመርያ ዜኬዎስ ምስቲ ህዝቢ ክሕወስ ምውሳኑ ንርእሱ ተባዕ ውሳኔ እዩ። ንኻልኦት
ምናልባት ቀሊል አይኮነን ምኽንያቱ መኽፈልቲ ቀረጽ ኩሉ ህዝቢ እዩ ዝጸልኦም ነሩ
በዚ ኸአ ምስ ህዝቢ ክሕወሱ ይደፍሩ አይነበሩን። ንዝውከዎስ እዚ ክሓልፎ ዘይብሉ
ዕድል ገሩ እዩ ወሲድዎ። እዚአ ዕለት ንዜኬዎስ ዝተሓዋወሰ ስምዒት ዘልአ እያ ነራ።
በቲ ህዝቢ ክኽወል አይደለየን አብ ኦም ደይቡ ብቖጽላ ጽላልን መዕቆብን ምቹእ ቦታ
እዩ ፈጢርሉ ልዕሊ ኹሉ ኸአ ንኢየሱስ ክርኢ አኽኢልዎ። ምስ ዝነበሮ ሕጽሪ ክድይብ
ቀሊል አይነበረን እንተኾነ ብሓቦን ብቖራጽነትን ምስ ተበገሰ ዝኾነ ክዓግቶ አይከአለን።

•

ዘኬዎስ ንኹሎም ደቂ ዓዱ ንሱ ጨሪሹ ከም ዝተለወጠ ከርእዮም ደልዩ። ኢየሱስ ሎሚ
ምሳኻ አብ ገዛኻ ክአቱ እየ ምስ በሎ፥ እሙንን ሓዲስን ዓርኪ ከም ዝረኸበ አረጋጊጹ
ሽዑ ቀልጢፉ ውሳኔ አብ ምግባር አትዩ። ካብ ንብረቱ ፍርቂ ንድኻታት ክህብ ነቲ
ዝተረፈ ፍርቂ ኸአ ካሕሳ ኩሉ ዝገበሮ ክፍአት ክኸውን ወሲኑ። አብ ዝኸፍሎ ካሕሣ

ካብቲ ሕጊ ዝእዝዞ ንላዕሊ ክኸፍል ፍቓደኛ ኮይኑ። አብ ብመደ ዝተገብረ ስርቂ ጥራሕ
እዩ ከም ሕጊ አርባዕት ዕጽፊ ክኸፍል ዘልኦ (ዘፀ 22፡1)። አብ ዝኾነ ዝግበር ስርቂ እቲ
ዝተሰርቀ ንብረት ክምለስ እንተ ዘይተኻእለ ክልተ ዕጽፊ ክኽፈል ይእዝዝ (ዘፀ 22፡
4፥7)። ሰራቒ ባዕሉ ዝገበሮ እንተ ተናዘዘ ወይ ተአመነ ዋጋ ናይ እቲ ዝሰረቖን ሓድ
ሕምሲትን ይኸፍል (ለዋው 6፡5፥ ዘኁ 5፡7)። ዜከዎስ እምብአር ካብቲ ሕጊ ዝእዝዞ
ንላዕሊ እዩ ኽገብር ወሲኑ እዚ ኸአ ጨሪሹ ሕይወቱ ከም ዝቐየረን ዝተነስሐን እዩ
ዘመልክት።
•

እቲ ታሪኽ “ወዲ ሰብ ንጥፉእ ኪደልን ኬድኅንን እዩ ዝመጸ” እናበለ ይዛዝሞ። ነዚ
ንጥፉአት ዝብል ቃል ብኸመይ ከም እንርድኦ ክንስተውዕል ይግብአና። አብ ሓዲስ ኪዳን
ንተካላት ክፉአት ወይ ዝጠፍኡ አይኮነን ዘስምዕ። ቅልል ብዝበለ ትርጉሙ አብ ግጉይ
ቦታ እዩ ዘስምዕ። ሓደ ነገር ጠፊኡ ንብሎ ምኽንያቱ አብቲ ክህልዎ ዝግብኦ ቦታ ምስ
ዘይህሉ እዩ። ነዚ አቕሓ ምስ ረኸብናዮ አብ ቦትኡ ንመልሶ። ሰብ ጠፊኡ ንብሎ ንሱ/ንሳ
ካብ አምላኽ ወጺኦም አብ ካልእ ክዕንድሩ ከለዉ እዩ፥ ተረኹቡ/ባ ንብሎም አብ ልቦም
ተመሊሶም ካብቲ ክፉእ ሕይወት አብ መገዲ አምላኽ ክምለሱ ከለዉ እሞ ደቂ አምላኽ
ክኾኑ ከለዉ እዩ።

አምላኽ ንሰብ ምስኡ ክነብር እዩ ፈጢርዎ እዚ ንሰብ ኩሉ ጊዜ ናብ አምላኽ ምስ ጸውዖ እዩ።
ኢየሱስ ንዜከዎስ ሎሚ አብ ቤትካ ክውዕል ይግብአኒ እዩ እሞ ንዓ ቐልጢፍካ ውረድ” እናበለ
ካብቲ ዘለዎ ክወርድ ጸዊዕዎ። አብዚ ብዙሕ ነገር ክንርኢ ንኽእል። አምላኽ ንአይ ብግለይ
ይጽውዓኒ አሎ፥ ምሳይ ክውዕል ክሓድር ንዓ ውረድ ካብቲ ዘሎኻዮ ይብለና አሎ።
ዘኬዎስ አብ ኦም እዩ ደይቡ ነሩ ክወርድ እውን ብዙሕ ብርቱዕ አይኮነን። ኢየሱስ በቲ አብኡ
ዝርአዮ ብዝበለጸ ክርእዮን ምስዑ ክውዕልን ክምሳሕን አብ ቤቱ አብ ቤት ሓለቓ ተቐበልቲ ቀረጽ
ክአቱ በቲ እዋን ከቢድ ነገር እዩ ነሩ። ኢየሱስ ናይ ሰባት አተሓሳስባን ናይ ሰባት ባህልን ካብቲ
ኽገብሮ ዝደለዮ አይዓግቶን እዩ። አብ ወንጌል ደጋጊሙ ዝገልጸልና ንሱ ንሕሙማት እምበር
ንጥዑያት ክጽውዕ አይመጸን። ስለዚ ናይ ሎሚ ሓኪም ዘድልዮም አነን ንስኹምን ኢና አብቲ
ኢየሱስ ዘለዎ ቦታ ክንምለስ ክንመጽእ አሎና።
አብዚ ብፍሉይ ክንርእዮ ዘለኖ ነገራት አሎ፡
•

አምላኽ አብ ዘሎናዮ ይመጽአና። ብሓቂ ልብና ቀኒዑ ንሓቂ ክርኢ ምስ ደለየ እሞ
ዝክአለና ምስ ገበርና አብቲ ዘሎናዮ ሕይወት ይመጽአና እሞ ብዝያዳ ክንርእዮ ክንሰምዖ
ምሳና ክውዕል ክሓድር ይመጽአና። ኢየሱስ ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ አብ ጽምዋ በይና
አብ ዔላ እንከላ መጺኡ መን ምዃኑ ገሊጽላ (ዮሓ 4፡1-42)። እግዚአብሔር ንአዳምን
ሔዋንን ካብኡ ምስ ረሓቁ አበለኹም እናበለ አብቲ ዘለውዎ መጺኡ አናድይዎም። አብ
ዘሎናዮ ምስ መጽአና ክንምልሰሉ ክንቅበሎ ግደና እዩ።

•

ካብ ዘሎናዮ ሕይወት ክንወርድ ክንቅይር አሎና። ዘኬዎስ አብ ኦም እዩ ነሩ እዚ ነቲ
ብትዕቢትና ድዩ ብኃጢአትና ድዩ ደይብናዮ ዘሎና እምባ ክፍአትና ካብኡ ክንወርድ
ይዕድመና። ካብ ዘሎኻዮ ውረድ ትሕት በለ እናበለ ይጽውዓና አሎ። አብ እምባ ትዕቢት
ደይብና ከሎና ወላ ሓንቲ ክንገብር አይንኽእልን ኢና። አብ ቤትና አብ ሓዳርና አብ
ቍምስናና ኢየሱስ ክአቱ አፍደገ ልብና ንኽፈተሉ። አብ ዝተዓወ ልብን ሕይወትን
አምላኽ ብአፍደጊኡ እዩ ዝሓልፍ ከይሓልፈና ንኽፈተሉ።

•

ኢየሱስ ክልውጠና ምሳና ይውዕል። ንሱ ምሳና ክህሉ እንከሎ ለውጥን ተሓድሶን አሎ።
ዘኬዎስ ኢየሱስ አብ ቤቱ ምስ አተወ አብ ንስሓን ካሕሳ ኃጢአትን አትዩ ዕጽፊ እፈዲ
እናበለ አብ ቅድሚ ኢየሱስ ተመባጺዑ። ብሓቂ አብ ቅድሚ አምላኽ ከምዘሎና ክንሓስብ
እንከሎና ኩሉ ክቕየረንልና ይኽእል እዩ።

•

ኢየሱስ ብስምና እዩ ዝጽውዓና። እከለ/ሊት እናበለ አብ መአዲ ንስሓ ክንአቱ ይዕድመና
አሎ። ክትጽዋዕ ከሎኻ መልሲ ሂብካ ምኽአል የድሊ። ካብ ዘሎኻዮ ሕይወት ቀይር
ተመለስ እናበለ ክንምለስ ክንሳሕ ይሓተና አሎ። ጥዕቢት ክፍአት ዝመለኮ ሕይወት እንተ
አሎና ሎሚ ይጽውዓና አሎ ክንምልሰሉ ይግባእ።

አብ 15 ክፍለ ዘመን ቅ. ዮሓንስ ዘመስቀል ዝብሃል ከምዚ ዝብል አብ ጽሑፉ ንረክብ፥ “አብ
ከው ዝበለ ጸልማት ለይቲ ወይ ናይ ነፍስና ጸሊም ለይቲ” አብ ዝብል ነፍሲ ወዲ ሰብ አብ
መጨረሻ ካብ ዓለማውነትን ንአይ ይጥዓመንንን ካብ ዝበል ነጻ ወጺአ ንአምላኽ ብተመስጦ
ትረኽቦ” ይብል። ሰብ ነፍሱ ክፈቅድ ዘለዎ ኩነታት ክምርምር ንርእሱ ጊዜ ሂቡ ክኽእል አለዎ።
አብ ሕልናኻ አቲኻ ምስ አምላኽ ዘሎካ ርክብ ክትርኢ ምኽአል ዓቢ ጸጋ እዩ። ሱባአ ዝግበር
ከም አብ መስትያት ሕይወትና መታን ክንርኢ እዩ።
ወንጌል ሉቃስ ከም ዝነግረና ኢየሱስ አብ ሕይወት ዘኬዎስ ጥሒሱ አትዩ፥ አብቲ ምሉእ ጸጋ
ዝርከቦ። አምላኽ ብድለቱ ምስ ምሉእ ናጽነት ጸዊዕዎ ምኽንያቱ ስለ ዘፍቀሮ። ዘኬዎስ እውን
ብፍቕሪ ካብቲ ዝነበሮ ብዘይ ሓንቲ ምውልዋል እዩ መሊሱ። እግዚአብሔር ሓንቲ ከይገበርና
ከሎና ፍቕሩ ይዝርግሓልና ሽዑ መልሲ ካባና ይጽበ። ክንነጽጎ ወይ ሕራይ ክንብሎ ምርጫና
እዩ፥ አብቲ ተሓቢእናሉ ዘሎና ክንተርፍ ንደሊ እንተ ኾና አይግድደናን እዩ። ሎሚ እውን ካብቲ
ዘሎኻዮ/ኽዮ ውረዲ/ድ እናበለ ይዕድም አሎ። ንዕድመ አምላኽ ምንጻግ አብ ዝገደደ ጸልማት
እዩ ዝወስደና እሞ ሎሚ ንስማዓዮ ካብ ትዕቢትና ካብ ክፍአትናን ቂምታናን ተመሊስና አብቲ
ንሱ ዝብለና ምስኡ ንውዓል።
ሓለቃ ተቐበልቲ ቐረጽ ብግዚኡ ብዙሕ ሓላፍነት እዩ ነርዎ ስለዚ ብዙሕ ይሰርሕ ነሩ። ዘኬዎስ
ኢየሱስ አብ ኢያሪኮ ይመጽእ ከም ዘሎ ምስ ሰምዐ ክተርፍ ብዙሕ ምኽንያት ኽገብር ምኽአለ፥
ካብ ስርሑ ከይወጸ ንኢየሱስ ካብ ምርአይ ሱቕ ክብል ምኽአለ ነሩ። ብተመሳሳሊ ክንርእዮ ከለና
ከይንጽሊ ጽቡቕ ከይንገብር፥ ከይንዕረቕ፥ ከይንምሕር፥ ካብ ክፍአትናን ኃጢአትናን ከይንምለስ፥
ዝተፈላለየ ምኽንያት ንገብር እሞ ንጎይታ ካብ ምርካብን ካብ ምስኡ ብጸሎት ምጽማድን
ምኽንያት ንገብር። ምኽንያት አየዓውተናን እዩ ንዕድመ አምላኽ ምቕባል እዩ ዘዋጽአና።
ቅ. ዮሓንስ ዘመስቀል ከም ዝብለና ንርእስና ክነትሕትን ካብ ዝኾነ ተጽዕኖ ነጻ ገርና ንጎይታ
ዝኸውን ቦታ አብ ሕይወትና ክንረክብ አሎና። ብዙሓት ብናይ ዓለም ነገራትን ብናይ ሰይጣን
ምልክን ትሑዛት ስለ ዝኾኑ ንአምላኽ ዝኸውን ቦታ የብሎምን ሽዑ ንመጸዋዕታ ጎይታን ቤተ
ክርስትያንን ነጺጎም አብ ጓይላ ዓለምን ሕንፍሽፍሻን ተአሎኾም ዒቕ እናበሉ ይነብሩ። ሰይጣን
ዝመለኾ ልቢ ክፉእ ካብ ምግባር ድሕር አይብልን እዩ እኳ ድአ ዝገደደ እናገበረ ንአምላኽን
ሰብን ዘጉሂ ክገብር ይነብር።
ንስምዒትናን ንሰይጣንን ክንስዕር እንተ ደለና ካብ ክሉ ክፉእ ዝንባሌን ምኽንያታትን ርሒቕና
ነቲ አምላኽ ዝብለና ክንሰምዕ ልብና ክነንጽሕ ጽን ንበል። ሽዑ አምላኽ ንዓ ናባይ ውርደ ምሳኻ/
ኺ ክውዕል እየ እናበለ ዕድመ ይዝርግሓልና።

ቀልጢካ/ኪ ውረድ ሎሚ አብ ቤትካ/ኪ ክአቱን ምሳኻ ክውዕልን እደሊ አሎኹ እናበለ
ንነፍስወከፍና ይጽውዓና አሎ። ዘኬዎስ ጎይታይ ንአኻ ዝኸውን ቦታ የብለይን፥ ኩሉ ፋሕ ኢልዎ
ዘሎ እዩ ቤተይ፥ ሕይወተይ ብኹሉ ትሑዝ እዩ ጊዜ የብለይን ክብል ምሓስብካዶ? ዳሕራይ
መዓልቲ ቆጸራ ገርና ድአ ምጽአኒ እምበር ሎምስ አይጥዕመንን እዩ ምበለዶ ይመስለካ? ብርግጽ
ክብል ምኽአለ ነሩ ሃንደበታዊ እዩ ነሩ ጉዳይ ኢየሱስ ንዓ ውረድ ምሳኻ አብ ቤትካ ክአቱ እየ
ኢሉ ሓውሲ ትእዛዝ እዩ ዝመስል ነሩ። እንተኾነ ዘኬዎስ አብ ቤቱ ንኢየሱስ ብሕጉስ ገጽ
ተቐቢልዎ። ንሕና እውን ከምኡ ክንገብር ከሎና ውሽጣዊ ሓጎስ ይስምዓና ከምኡ አብ ውሽጣዊ
ሕይወትና ክንአቱ ጀሚርና አሎና፥ ካብ ዓለምን ኩሉ ብዝንኩ ዝመጽእን ነጻ ክንከውን እሞ
ንአምላኽ ዝልዓለ ቦታ አብ ሕይወትና ክንህቦ ኢና።
ንኢየሱስ አብውሽጣዊ ሕይወትና ክንረኽቦ አሎና፥ እዚ ኸአ አብ ጸሎት አብ ውሽጢ ቤትና እዩ
ክኸውን ዘለዎ። ሎሚ እምብአር ንመጸዋዕታ አምላኽ ክንምልስ ክንክእል አሎና። አብ ትንቢት
ኢሳያስ 6፡1-8 እንተ ርአና አምላኽ ዝልአኾ ደልዩ ንመን ክንልእኽ ኢና ክብል ሰምዐ እሞ
እነኹ አነ በለ። ሎሚ አነን ንስኹምን ልኡኻት አምላኽ ኮና መልእኽቲ አምላኽ ክነብጽሕ
ንሕተት አሎና።
እግዚአብሔር ዓቕሚ ስኢኑ አይኮነን ልኡኻት ዝደሊ ንሕና ክንቅደስ አብ ስራሕ አምላኽ ሱታፌ
ክህልወና እሞ ክንባረኽ ንማለት እዩ። አምላኽ ናይተይ ሓገዝ አየድልዮን እዩ ግን ካብ ፍቕሪ
ተላዒሉ አብ ስራሕ ድሕነትናን ድሕነት ካልኦትን ክንሳተፍ ይደልየና።
ዘኬዎስ ንኢየሱስ አብ ቤቱ ምስ ተቐበሎ ብዙሓት ክንዲ ዝሕጎሱ አዕዘምዘሙ ይብለና ሉቃስ
ወንጌላዊ። ገለ ሰባት አለዉ ገለ ሰበ ክሓልፈሉ ወይ ጽቡቕ ክረክብ ዘይደልዩ እንተ ረኺቡ ኸአ
ዓይኖም ደም ይመልእ። አብ ክንዲ እንቋዕ አሓጎሰካ፥ አዓወተካ ንብል ዘየሎ ምኽንያታት
እናፈጠርና ክነካፍእን ክንሓምን ንፈቱ እዚ መበቆል ኃጢአት እዩ። ናይ ሓውናን ሓፍትናን ሰናይ
ከሓጉሰና አለዎ እምበር ከሕርቐና የብሉን። ብሰናይ ካልኦት ክንሕጎስ ይግባእ። ዓለምና ሎሚ
ብቅንእን ተንኮልን መሊአ ሰብ ንሰብ ክባላዕ ንርኢ አሎና። ብሃገራት ደረጃ ከይተረፍ ዝግበር ዘሎ
ግፍዕታት ንርእዮን ንሰምዖን አሎና፥ እንተ ኾነ እዚ ግዝያዊ ዓውት የምጽእ ይኸውን ግን ነባሪ
ሰላምን ሓጎስ አየምጽእን እዩ። ኩልና ነዚ ድኹም መንፈስ ክንቅይር ክንክእል አሎና።
ሓደ ካብቲ ምኽንያታ መጽልኢኦም አብ እንዳ ኃጥእ ሰብ
ክንርእዮ ከሎና አየናይ እዩ ዝሓሸ ንኃጥእ እምምላስዶ ወይስ
ከም ዝበለና ንሱ ዝመጸ ንኃጣን አብ አምላኽ ክመልስ እዩ
አይመጸን። እሞ ሎሚ እውን ንአይን ንአኹም ንዝጽውዕ ዘሎ

ስለ ዝአተወ እዩ። ብዓይኒ እምነት
ክጠፍእ ምሕዳጉ? ብርግጽ ኢየሱስ
መጺኡ እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ
አምላኽ መልሲ ንሃቦ።

ዘኬዎስ ንገጽ ኢየሱስ ክርኢ ዝክአሎ ተበላሒቱ ብዓቅሙ አማዕድዩ ክርኢ ክኢሉ። ነቲ ዝጀመሮ
ኢየሱስ ምሉእ ገርዎ። ንሕና እውን ሓንትስ ንጀምር እምበር እቲ ዝነውሐ መገዲ ባእሉ
ክመርሓና እዩ። ከምቲ ሓደ ቅዱስ ዝብሎ አብ አምላኽ ሃንቲ ስጉምቲ ገጽካ ተበገስ እሞ ኢየሱስ
ክልተ ስጉምቲ አባኻ ገጹ ክመጽእ እዩ ይብለና። አምላኽ አብ አፍደገ ገዛና ኮይኑ ክፈቱኒ ይብለና
አሎ። “እንሆ አብ አፍደገ ደው ኢለ ምዕጾ ዃሕኳሕ አብል አሎኹ። ሓደ እኳ ድምፀይ ሰሚዑስ
ማዕጾ እንተ ኸፈተለይ ናብኡ ኽአቱ ምስኡ አብ መአዲ ኽቕመጥ እየ፥ ንሱውን ምሳይ ኺቕመጥ
እዩ፥ ከምቲ አነ ዝሰዓርኩ እሞ ምስ አቦይ አብ ዝፋኑ ዝተቐመጥኩ፥ ነቲ ዚስዕር እውን አብ
ዝፋነይ ምሳይ ኪቕመጥ መሰል ክህቦ እየ” (ራእይ 3፡20-21)።

ጉዕዞ ዘኬዎስ ናይ ነስወከፍ ጉዕዞ ክኸውን ይግባእ። ክርስትያናዊ ሕይወት ሓቀኛ መልክዑ ዝሕዝ
ጉዕዞ ንሰማይ ንሓቂ ንሰላም ንንስሓ ክኸውን እንከሎ እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ንጉዕዞ ድሕነትና
ክንትሓሓዞ ይግባእ፥ ውዓል ሕደር ዘልኦ ጉዳይ አይኮነን።
አብዚ ቅዱስ ዘመነ ጾም እታ መጀመርያ ካባና እትድለ ኃጢአትና ክፍአትና ኮታስ ኩሉ ካብ
አምላኽን ሰብን ዝፈልየና ድኽመታትና አለሊና ክንክእል እሞ አብ መንበር ንስሓ ክንአቱ እዩ
ዘድሊ ዘሎ። ዘኬዎስ አብነትና እዩ ገንዘብ ሃብቲ ዝና ነርዎ ግን ሕጉስ አይነበረን አብ ኢየሱስ
ምስ መጽአ ግን ሰላም ዕርቂ ምሕረት ረኺቡ። ተነሲሑ ዕጽፊ እፈዲ እናበለ አብ ቅድሚ ኩሉ
ተናዚዙ። ብዙሓት ንኑዛዜና ከም ሕመቕ ወኡ ብኻልእ ዝርእይዎ ክህልዉ ይክአል እዩ እንተ ኾነ
እቲ ዝዓበየ አብ አምላኽ ንምለስ ስለ ዘሎና ዘሰክፍ የብልና። ሰብ ዝበለ ይበል ንዕርቂ አምላኽን
ሰብን ብድፍረት ክአትዎ አሎና።
ንርእስና ክንማርኽ ወይ ክነምበርኽ ክንገብሮ ዘሎና አሎና።
• ብቀዳምነት ጸሎት ክንገብር አሎና። ንድኽመትና ተአሚና አብቲ ልዑል አምላኽ ቋሕ
አቢልና ክንርኢ አሎና። ንሱ አብኡ ክንምለስ ምስ ሓለና ካባና ርሑቕ አይኮነን። ጸሎት
ቀንዲ መራኸቢና ምስ አምላኽ ስለ ዝኾነ ዝጽሊ ንአምላኽ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ጸሎት
መጋቢሪና ክኸውን አለዎ።
• ካብቲ ዘሎናዮ አብ አምላኽ ገጽና ክንግስግስ አሎና። ምሓሳብ ጥራይ እኹል አይኮነን
ምብጋስ አብ ቤት አቦኻ ክትብገስ ነቲ ጉዓዞ ክትተሓሓዞ የድሊ። ውሳኔ ምውሳድ የድሊ
እምበር ባህጊ ጥራሕ እኹል አይኮነን። ዘኬዎስ ተበጊሱ ዝክአሎ ገሩ ሽዑ ሎሚ አብ
ቤትካ ክምሳሕ እየ ዝብል መልሲ ረኺቡ አሕዋት ንሕና እውን አሰሩ ንከተል።
• ንርእስና ክንቅይር ጨካናት ንኹን። ባህርና ሓንሳብ ሕማቕ ነገር ምስ ለመደ ክቕይር
አይደልን እዩ ብፍላይ ሕማቕ ነገር ወልፊ ካብ አምላኽ ዝፈልየና ምስ ለመደ ከም ስርቂ
ሓሶት፥ ትዕቢት፥ ዝሙት፥ መስተ፥ ጠላዕ፥ ቂምታ፥ አንነት ከምኡ ትህኪት አብ
ጸሎትን ፍቕርን እንተ ለመደ አብ ዘልኦ ክነብር እዩ ዝደሊ ስለዚ ክንረባበቦ አሎና።
• ከባቢና ንርአ ብፍላይ ስድራናን ቤተ ክርስትያናን መበቆልናን። ሰብ ማሕበራዊ ፍጡር
እዩ ስድርኡን ቤተ ክርስትያኑን ሃገሩን ቀንዲ አብ ሕይወቱ እዮም። ካብኦም ከይፍለ
ጽምዋ ዓለም ከይሕዞ ክዋሳእ ንዕብየት ኩሉ ክሰርሕ አሎኒ ዝብል ለባም አተሓሳስባ
ክገብር አለዎ። ካልኦት ክገብርዎ አለዎም ጥራሕ ዝብል እንተኾነ ናይ ማዕዶ ሰብ ኮይኑ
እዩ ዝተርፍ። ሰብ ሎሚ ካልኦት ጓኖት ይሕሹኒ ኢሉ ካብ ሰቡ ካብ ሃይማኖቱ ካብሃገሩ
ዝሃድም ዝርሕቕ ውሑድ አይኮነን።
• ዘሎኻዮ ጊዜ ርኢኻ ምኽአል> ዘሎናዮ ዘመን ጾም ፵ ናይ ጸሎትም ጾም፥ ምጽዋት፥
እዋን እዩ። እዚ እዋን ምስ አምላኽን ሰብን እንዕረቐሉ ቅዱስ እዋን ስለ ዝኾነ ብሓቂ
ክንጥቀመሉን ክንቅደሰሉን አሎና። ኩሉ አብ አምላኽ ዝመልስ ክንገብር ግዱዳት ኢና
ብሓቂ ጾምና ፍረ ክህልዎ።
አብ ምፍጻም ከም ዘኬዎስ ንአምላኽ ክንደልዮ አሎና። ሎሚ ኢየሱስ አብ ኩሉ ክንረኽቦ እሞ
አብ ቤትና አብ ሓዳርና ራሕናን አብ ኩሉ ክነእትዎ አሎና። አፍደገ ምሕረቱ ከፊቱ ዘናዲ ዘሎ
አምላኽ ክንሰምኦ ሕራይ ክንብሎ እዋኑ እዩ። ነፍሲ ወከፍና ርእስና ንርአ እሞ ምእንቲ ክርስቶስ
ኢልና ንኹሉ ሓዲግና “ፈረቕ ጥሪተይ ንድኻታት እህብ፥ ገለ ዝዓመጽክዎ እንተሎ አርባዕተዕጽፊ
እፈዲ” እናበለና ፍጹም ንስሓን ትሓድሶን ንግበር።

ጾምና ዝያዳ ፍረ ክህልዎ ምስ ማርያም ንጉዓዞ። ማርያም አደ ኹሉ እያ ፍቕሪ ውሉድ ዘይጋደፋ
አደ እያ ስለዚ ንሕና ውሉዳ ምስአ ንጉዓዝ። ንድላይ ወደይ ስምኡ ትብለና አላ። ድላይ ወዳ ኸአ
ሰላም ዕርቂ ምሕረትን ፍቕርን እዩ። እሞ ሎሚ ብሓቂ አብ ትሕቲ ጽላል ማርያም ኮና ንንጉዕዞ
ዕርቅን ንስሓና ናትና ኢልና ንሓዞ ሽዑ አብ ቤትና ትአምራት ክፍጸም እዩ።
ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ክንዕረቐካ ንደሊ አሎና ድኽመትና ኃጥአትናን ኩሉ ዝበደልናካን
ከይረአኻ ብዓይኒ ምሕረት ተቐበለና። አበሳና ከቢዱና ዕቕ ንብል አሎና እሞ ካብኡ ክንወጽእ
ዝሰምእ አእዛንን ልብን ሃባና ንበሎ።

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

