
ክርኢ እደሊ አሎኹ 

“ጎይታይ ንኢየሱስ ክንርኢ ንደሊ አሎና” (ዮሓ 12፡21) 

ንባባት፡ ፍሊጲስዩስ 3፡17-4፡1፥ መዝ. 33፥ ዮሓ 12፡20-26፥ ሉቃስ 18፡35-43 

ሰብ አብዚ ዓለም ዕግበት ዝህቦ ብዙሕ ነገር እዩ ተዋሂቡ። ሓምሽተ ሕዋሳትና እቲ ዝደልይዎ 
ክርኽቡ እንከለዉ ብመጠኑ ዕግበት ይስምዓና። ምርአይ ሓደ ካብቲ ዕግበት ዝህበና እዩ። ብዓይንና 
እንርእዮ ክንፈልጥ ከምኡ ርኢና ጽቡቕን ሓቀናን መገዲ ክንሕዝ ከምኡ አብ ጉዕዞና ክንርኢ 
አድላዪ ኮይኑ ንረኽቦ። ዓይነ ስዉራን ስለዘይርእዩ ዝመርሖም ዝሕግዞም ይደልዩ። ርኢኻ 
ምኽአል እምብአር ፍሉይ ጸጋ እዩ። አብ ምርአይ ዘሎና አድንቆት ክንገልጽ ኢልና ነዛ ዓይነይ 
ቋሕ አቢለ እንተ ዝርእዮ ኢልና ብምርአይ እንረኽቦ ቅሳነት ንገልጽ። “ምፍልላይ ንእሽቶይ 
ሞት” እያ ይብሃል ስለ ዘይትረአአ።   

ክልተ ዓይነት ምርአይ አሎ፡  

1. ግዙፍ ምርአይ ብዓይንና እንርእዮ ጽቡቅን ክፉእን ክንፈሊ ይሕግዘና። አብ 
ጸልማት ብዓይንና ክንርኢ ስለ ዘይንኽእል ንደናገር የጸግመና። ዓይንና ጥዑይ 
እንተ ዘይኮነ ክንርኢ የጸግመና። መራሒ ሓጋዚ ንደሊ። ሰብ አብ ሕይወቱ 
ብቀትሩ ክጽልሞቶ እንከሎ እዩ እቲ ዝኸበደ፥ ነዚ ክንገልጽ አባይና ብዓይኑ 
ይትሓዝ ንብል። ግዙፍ ዓይንና ቀንዲ አብ ምድራዊ ሕይወትና እዩ። ሰብ ብዓይኑ 
ምስረአየ እዩ ዘፍቅር ዝሕጎስ።  

2. መንፈሳዊ ምርአይ ብአእምሮናን ብመንፈስናን ብስምዒትናን እንርእዮ ግዙፍ 
ዘይኮነ ግን አብ ውሽጥና ክንፈልጦ ክንርድኦ ክንሰምዖ እንከሎና መንፈሳዊ 
ምርአይ ክንብሎ ንኽእል። እዚ ሓቀኛ ምርአይ እዩ። አብ ሕልናና ዘሎ ነገር 
ክንርኢ እንተ ኸአልና ንቅድስና ክንጉዓዝ ጸገም የብሉን። ሰብ አብ አምላኽ ዘለዎ 
ፍቕሪ ክርኢ እንተ ኽኢሉ አብ እምነቱ ሰጋእ አይብልን እዩ።  

ተልእኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰባት ነቲ አምላኽ ዝገበረልናን ዝገብረልና ዘሎን ርእዮም ከምዝኽእሉ 
ምግባር እዩ። ግብሪ አምላኽ ርኢኻ ምኽአል ጸጋ እዩ። አብ ወንጌል ንአምላኽ ርኢኻ ምኽአል 
ዝዓበየ ነገር አብ ሕይወትና ከምዝኾነ አብ ዝተፈላለየ ኢየሱስ ነጊሩና፥ “ንአይ ዝረአየ ነቦይ 
ረአየ” ኢሉና። ሎሚ እርኢ ዘሎኹ ምርአይ ጥራሕ ዘይኮነ አለሊ ዘሎኹ ክንብል አሎና ነዚ 
ክሕግዘና አብ ማር 10፡46-ፍ ዘሎ እንተ አንበብና ኢየሱስ ንሓደ ዕዉር ከምዘሕወዮ ዝብል አብ 
ሕይወትናን ምስአምላኽ ክህልወና ዘለዎ ርክብን ብዝያዳ ክንርዳእ ንኽእል። ስለዚ አብዚ ሉቃስ 
ወንጌላዊ ዘዝንትወልና ክንርኢ እንተ ከአልና ፍሉይ ትምህርቲ ይህበና።  

እዚ አብ ወንጌል ማርቆስ ክንርእዮ ከሎና እቲ ዕዉር ባርጢሜዎስ ወዲ ጢሜዎስ ከም ዝብሃል 
ነንብብ። ማርቆስ ምስቲ ክዘንትዎ ዝደለ አብ ግምት አእትዩ እዩ ዘዘንትወልና ማለት ሓዋርያት 
ብዛዕባ አብ ኢየሱስ ዘልኦም ርድኢትን ተልእኮኡን እናዓመቖ አብ ዝኸደሉ ንኹሉ ብዛዕብኡ 
ዝነገር ታሪኽን ምልክታትን ንኹሉ አብ ሓደ ጸሚቑ ይነግር።  



ሉቃስ እውን ነዚ አብ ወንጌሉ ከዘንቱ እንከሎ ብሓቂ ትርጉም አብ ዝህበሉ ክፍሊ ወንጌሉ 
የዘንትወልና። ቅድምዚ ብዛዕባ ሓደ ብሓቂ ሃይማኖታውን ሃብታምን ሰብ ንመጸዋዕታ ኢየሱስ 
ረድኡ ክኸውን ምንጻጉን ከምኡ ሃብቱ ምስ ካልእ ድኻ ሓዉ ክካፈል ዘይደሊ ምዃኑ የዘንቱ፥ 
ቀጺሉ ብዛዕባ ዕዉር ምስ አዘንተወ ኸአ ብዛዕባ ሓደ ሓለቓ አኽፈልቲ ቀረጽ ማንም ሰብ በቶም 
አይሁድ ከም ኃጥእ ዝቝጸር ግን ንኢየሱስ ምስ ረኸቦ ዝበዝሐ ሃብቱ ንድኻታት ክመቅል ዝደልን 
ንዝበደሎ ዕጽፊ ክኸፍል ፍቓደኛ ዝኾነ ይነገረና። ኢየሱስ አብ ክልቲኡ ዘስተምህሮ ዕውረት 
እንታይ ከምዝኾነ ክርድኡ ዘቕረቦ ይመስል።  

ሉቃስ ብተወሳኺ ብዛዕባ እቲ ሃብታም ሰብ ክዛረብ እንከሎ፥ ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ሕማማቱን 
ሞቱን ትንሣኤኡን ከምዝ ተዛረበ እንተ ኾነ ኢየሱስ ብዛዕባ ምንታይ ከምዝዛረብ ዘሎ ክርድእዎ 
ከም ዘይከአሉ ይነግር፥ “ነቲ ዝብሎም ዘሎ ክርድእዎ አይከአሉን” ንሳቶም እውን ዕዉራት 
እዮም ነሮም።  

ወንጌል ሉቃስ ከም ዝሕብረና ኢየሱስ ንከተማ ኢየሩሳሌም ገጹ ይቐርብ ነሩ። ኢያሪኮ አረጊት 
ከተማ 8 ኪ.ሜ ምዕራብ ሩባ ዮርዳኖስ 25 ኪ.ሜ ሰሜናዊ ምስራቕ ኢየሩሳሌም እያ እትርከብ። 
አብ ጊዜ ኢየሱስ ኢያሪኮ እታ ናይ ብሉይ ኪዳን ዳርጋ ባዲማ እያ ነራ እንተ ኾነ ደቡብ ካብታ 
ጥንታዊት ከተማ ብሄረዱስ ዓቢ ተሃኒጻ። ኢያሪኮ ኢየሱስ ቅድሚ ኢየሩሳሌም ምብጽሑ ናይ 
መወዳእታ መዕረፊት እያ።  

አብ ማርቆስ ወንጌል ኢየሱስ ካብ ኢያሪኮ እዩ ዝወጽእ ነሩ አብ ናይ ሉቃስ ወንጌል ግን አብ 
ኢያሪኮ እዩ ዝአቱ ነሩ። ማርቆስ ኢየሱስ ካብ ኢያሪኮ ንኢየሩሳሌም ገጹ ክስቀል ክመውት 
እናኸደ እንከሎ፥ ዓደ ዕዉር ከምዝተኸተሎ ይነግር። ሉቃስ ኢየሱስ ንኢየሩሳሌም ገጹ ብኢየሪኮ 
ክሓልፍ እንከሎ ይብል እዚ ኸአ አብዚ ንዘኬዎስ ከእቱ ስለ ዝደለ (ብማርቆስ ወይ ብማቴዎስ 
ዘይጥቀስ) እዩ።  

እቲ ታሪኽ ብዛዕባ ሓደ ዕዉርን ለማናይን አብ ወሰን መገዲ ኮይኑ ዝልምን ዝነበረ ይናገር። (አብ 
ማቴዎስ 20፡29-34 ክልተ ዕዉራት ከምዝነበሩ እዩ ዝነግር)። ቅድም ከም ዝተገልጸ እቲ መገዱ/
ጉዕዞ ንኢየሩሳሌም ገጹ እዩ ነሩ ምስኡ ኩሎም ስዓብቱን አርድእቱን ይጉዓዙ ነሮም።  

አብ ወንጌል ዮሓንስ ኢየሱስ “አነ መገድን ሓቅን ሕይወትን እየ ይብል”። ንሱ ናብ አብኡ 
ዝወስድ መገዲ ከምዝኾነ ኩሉ ምስኡ ዝጉዓዝ ከአ ከምዘይጠፍእ አብ ዘለዓለማዊ ሕይወት ከም 
ዝአቱ ገሊጹ። እዚ መገዲ ሒዙ እና ተጓዕዘ እዩ እዚ ዕዉር ዝረኽቦ ዘሎ። ብዙሓት አብቲ ጉዕዞ 
ምስኡ ነሮም እዮም እንተ ኾነ ነቲ ንኢየሩሳሌም ዝወስድ መገዲ እምበር እቲ ኢየሱስ ብርእሱ 
መገዲ ኮይኑ ዝወስዶ አይፈለጥዎን ነሮም እዚ አብቲ ነቲ ዕውር ብምኽልካሎም ክንርድኦ 
ንኽእል።  

እቲ ዕዉር ብዝሓተቶ መሰረት ኢየሱስ ብመገዲ ይሓልፍ ከምዘሎ ምስ ፈለጠ “ኢየሱስ ወዲ 
ዳዊት ምሓረኒ እናበለ ጨርሐ” አብዚ ንኢየሱስ “ወዲ ዳዊት ክብሎ እንከሎ ኢየሱስ እቲ መስሕ 
ንጉሥ ከምዝኾነ እዩ ዝገልጽ ዘሎ።  

እቶም ምስ ኢየሱስ ዝጉዓዙ ዝነበሩ ሱቕ ክብል ገሰጽዎ እዚ መበሊኦም ከአ እዚ ድኻ ለማናይ 
ንኢየሱስ ክጽውዕ አይክእልን እዩ ብዝብል እዩ ንሱ ግና “ወዲ ዳዊት ምሓረኒ” እናበለ አበርቲዑ 
ጨርሐ (እዚ ብዛዓብ እታ ጓላ ሓሚማታ ቀጺላ ዝለመነት መበለት የዘኻኽረና) ሽዑ ኢየሱስ ደው 
በለ። እዚ ሰብእዚ ቀጺሉን ዓው ኢሉ እንተ ዘይጽውዕ ኢየሱስ ወላ ሰሚዕዎ እንከሎ ምሓለፈ ነሩ 
ሳላ ቀጺሉ ዝጸውዐ ግን ኢየሱስ ክሰምዖ ደው ኢሉ። አብ ሕይወትና እንተ ተመለስና ክሳብ 



ክንደይ ንኢየሱስ ንጽውዖ? ኢየሱስ ክጽዋዕ ይደሊ እዩ ክዕደም ክልመን ክሕተት ይደሊ እዩ። 
ኢየሱስ ሊሚ እውን ብጥቓና ይሓልፍ አሎ፥ ንዝተጸገሙ ክንረድእ፥ ንዝተባእሱ ክንዓርቕ፥ 
ንዝሓመሙ ክንበጽሕ፥ ንዝተአስሩ ክንበጽሕ . . . . ብብዙሕ መገዲ ብጥቓና ይሓልፍ አሎ 
አለሊና፥ ንጸውዓዮ ደው ነብሎ ሽዑ እንታይ ክገብረልካ ክገብረልኪ ትደሊ/ልዪ ክብለና እዩ።  

ኢየሱስ ደው ምስ በለ ነቲ ዝጭርሕ ዝነበረ ሰብ አብኡ ከምጽእዎ ነቶም ዝኽልክልዎ ዝዓግትዎ 
ዝነበሩ አብኡ ከምጽእዎ ይነግሮም። ኢየሱስ ባዕሉ ክጽውዖ ይኽእል ነሩ እዩ አብ ጥቕኡ እዩ ነሩ 
እንተ ኾነ ነቶም አብኡ ከይቀርብ ዝኽልክሉ ዝነበሩ ካብቲ ዝኽልክልዎ ሓገዝቱ ክኾኑ ከም 
ዝግብኦም ክገልጽሎም ጸውዕዎ ኢልዎም። አምላኽ አብ ምድኃን አሕዋትና ክልእከና ይደሊ እዩ። 
ነሕዋትና ናብ አምላኽ እነቕርብ እምበር እነርሕቕ ከይንኸውን ክነስተውዕል አሎና። ብዙሓት አብ 
አምላኽ ዘቕርቦም ስኢኖም ወይ ከአ ከይቀርቡ ተዓጊቶም ካብ አምላኽ ዝርሕቁ አለዉ አብ 
ከምዚ ዝርከብ ሰብ ልቡ ካብ አምላኽ ዝረሓቖ ጥራሕ እዩ ነዚ ዝገብር። ፀሓይ ዓሪባቶ አብ ጸጋም 
ለጊሱ አብ ጫፍ መገዲ ኮይኑ ሓገዝ ዘድልዮ ሓውና ወይ ሓፍትና አብ ኢየሱስ ክነቕርቦ ሎሚ 
ሕራይ ኢልና ንቕረብ። 

ሰባት ንኢየሱስ ብሰባት ገርና ኢና ፈሊጥናዮ ብወለድና በሕዋትና ወይ እውን ብመማህራና አብ 
ገለ እዋን ገለ ሰባት ብአይ ገሮም ጥራሕ እዮም ንኢየሱስ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ስለዚ አነ ሓላፍነተይ 
ከይዝንግዕ ምስትውዓል ይሓተኒ። አብ ካልእ ከይሕብሮም አብ ጓል መገዲ ከይወስዶም ምጥንቃቕ 
የድልየኒ። ንሰባት ሕማቕ አብነት ከይከውን ንሰባት ካብ አምላኽ ዝርሕቑ ዝገብር ከይከውን 
ንሰባት መገዲ ጌጋ ዝሕብር ከይከውን፥ ካብ ኩሉ ብዘሎኒ ተቐባልነት ወይ ከአ ሓላፍነት ነቶም 
አነ ክልውጦም ወይ ክሕግዞም ዝኽእል ከይዕንቅፎም ዓቢ ሓላፍነት አሎኒ።  

ኢየሱስ ወዮ ዕውር በቶም ሰባት ተመሪሑ ምስ ቀረበ “እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ኢሉ 
ሓቲትዎ፥ ሎሚ ንአይን ንአኻትኩም እንታይ ትደልዩ ይብለና አሎ። ከመይ ኢልና ምመለስና 
እንታይ አሎ አነ ዝደልዮ? መልሰይ አብ ዝሓለፈ ዘመናት ተቐይሩዶ? ሎሚ እስከ ብሓቂ ካብ 
ኢየሱስ እንታይ ዝደልዮ አሎኒእሞ እስከ ክሓቶ። ወዮ ዕዉር ንዓመታት ዝምነዮን ዝፍልዮን 
ዝነበረ ብልቡ “መምህር ክርኢ” ኢሉ ሓቲቱ። ሰባት ዝርእይዎ ክርኢ ብርሃን ዓለም ርእዩ ከም 
ኩሉ ሰቡ ዕለታዊ ሕይወቱ ክመርሕ ነዚ ጸጋ ሓቲቱ። አብዚ ዝሃቦ ክነስተንትን እንተ ኸአልና 
“ጎይታይ አዒንተይ ክርእያ” ኢሉ፥ ብርግጽ ባህርያዊ እዩ ንዓመታት ዕዉር ዝነበረ ሰብ ዝሓቶ 
እዩ። አግፍሕ አቢልና እንተ ሓሰብና ነፍሲ ወከፍና ከምኡ ኢና። ኩልና ክንርኢ የድልየና። እቲ 
ድኩም ምርአይና እዩ ንኢየሱስ ከይንፈልጥ ከይንርእን አብቲ ክንከዶ ዝደልየና ከይንኸይድ 
ከዊሉና/ዓጊትና ዘሎ። ዝበለጸ ሕቶ ክንሓትት ንኽእል ኢና።  

ኢየሱስ ቀልጢፉ መልሲ ሂብዎ “ርአ እምነትካ እዩ ዘሕወየካ ምሉእ ዝገበረካ” ኢልዎ። ሓይሊ 
እምነት ንዘይርአ ከም እትርኢ ይገብረካ። እምነት ብዓቕሚ አእምሮና ክንበጽሖ ዘይንኽእል 
ከምእንበጽሕ ይገብረና። ብእምነት ዝጉዓዝ ክርኢ አየጸግሞን እዩ። ብዙሓት ሰማዕታት ነዚ ክገብሩ 
ስለ ዝኽአሉ ንሞት ድሕር አይበልዋን እኳ ድአ ንሞት ተመንዮማ።  

ተስፋ ምቝራጽ ናይ ክርስትያን አይኮነን ዝኸበደ ይኽበድ ዝጸገመ ይጸግም ብእምነት ክንጉዓዝ 
እንተ ኸአልና ክንዕወት ንኽእል ኢና። ተስፋና አብ ኢየሱስ ገርና ክንጉዓዝ እንተ ኸአልና 
ብተስፋ ክንጉዓዝ ኢና።  

ኢየሱስ ከም ዝርኢ ምስገበሮ እንታይ ገሩ እቲ ሰብአይ? አብ ጉዕዞ መገዲ ስዒብዎ ተኸታሊ 
ኮይኑ ንአምላኽ አመስጊኑ። ካብ ሕጂ ንድሓር ዕዉር ምዃን የለን፥ ካብ ሕጂ ንድሓር ለማናይ 
አይኮንኩን፥ አብ ዘፍር መገዲ ኮይነ ዝልምን አይኮንኩን፥ ካብ ሕጂ ንድሓር አብ መገዲ ምስ 



ኢየሱስ እየ ዝጉዓዝ። አብ መገዲ እቲ መገዲ ከአ ኢየሱስ እዩ፥ እቲ መገዲ ንኢየሩሳሌምን እቲ 
ኹሉ ዘስምዖን ዝኾነ መገዲ። እዚ እዩ እቲ ባህርያዊ መልሲ ናይ እቶም ኩሎም ክርእዩ ዝደልዩ። 
ኢየሱስ አብ ጉዕዞ እንከሎና ምስኡ ክንጉዓዝ ይደሊ፥ ብኻልእ መገዲ ክንከይድ አይደልን እዩ 
ግን እቲ ምርጫ ካባና እዩ።  

ሉቃስ ወንጌላዊ ቅድሚ ብዛዕባ እዚ ዕዉር ምንጋሩ ብዛዕባ ሓደ ሃብታም ሰብአይ ዘለዓለማዊ 
ሕይወት ክወርስ ዝደሊ ግን ንዕድመ ኢየሱስ ኽቕበል ከም ዘይከአለ በዚ ኸአ ንኢየሱስ ክርእዮ 
ከምዘይከአለ ይነግረና። ብዛዕባ እዚ ዕዉር ምስ ነገረና ኸአ ዘኬዎስ ንኢየሱስ ክርኢ ዝኸአለን 
ዝተቐበለን ይነግረና። እቲ ሃብታም ኢየሱስ መን ምዃኑ ክርኢ አይከአለን ዘኬዎስ ግን ብሥጋን 
መንፈስን ክርእዮ ስለ ዝኸአለ አብ ንስሓን ምእማንን አትዩ። ርእዩ ዝኸአለ ዝገብሮ እዚ ዘኬዎስ 
ዝገበሮ እዩ ማለት ንዝበደልካዮ ምኽሓስ ብኃጢአትካ ምእማን አብ መሰዳእታ ንኢየሱስ ብምሉእ 
እምነት ተቐቢልካ አብ መአዲ ቅ. ቍርባን ምስታፍ።   

እዚ ታሪኽ ነርድእቲ ኢየሱስ እውን ይምልከት እዩ፥ ቀስብቐስ ኢየሱስ መን ምዃኑ ክርድኦም 
ክርእዩን ክኢሎም አብ መጨረሻ ስለምንታይ ከምተሳቐየን ከም ዝሞተን ክርድኦም ክኢሉ። 
ብዙሕ ጊዜ ንሕና እውን አምላኽ ምሳና እንከሎ እና ነገረና እንከሎ ዓይንና ልብና ይሽፈን እዩ 
አይንርእን። እምነት ክንዓብየሉ የድሊ ክንለማመዶ አሎና። ባህጊ አየርእየናን እዩ ብልቢ ክንርኢ 
ክንደሊ አሎና።  

እቶም ክልተ አርድእቲ ሰብ ኤማኁስ ኢየሱስ ምስኦም እና ተጓዕዘ ክርእይዎ ከለልይዎ አይከአሉን 
አብ መጨረሻ አብ ምቝራስ እንገራ አለልዮሞ። አብ መአዲ ቅ. ቍርባን አለልዮሞ። ክትርኢ 
ክተለሊ ጸጋ አምላኽ ክውሃበካ አለዎ ስለዚ ክርኢ እደሊ እትብል ልመና ናይ ኩልና ጸሎት 
ክትከን ይግባእ። አብ መአዲ ቅዳሴ ብሓንሳብ ብእምነት እንተ ቐረብና ኢየሱስ አዒንቲ ሕልናና 
ክኸፍተልና እዩ ሓንቲ ምስ ምሉእ እምነት ንቕረቦ እምበር። ክነስተዕሎ ዘሎና ብስም ክርስትያን 
ኮና ወይ እውን ብስም ቅዳሴ ሰማዕና ጥራሕ ጸጋ ተቐቢልና ማለት አይኮነን ምሉእ እምነት ገርና 
ልብና ንኢየሱስ ክፉት ክንገብሮ አሎና ሽዑ ዕሞቕ ምስጢር ቅ. ቍርባን ክንርኢ ክንክእል ኢና።  

ጽቡቕ ገርና ክንርኢ አብ ሕይወትና ተመሊስና ክንርእዮ ዘድልየና ነገራት አሎ፡ 

• ልዕሊ ኹሉ ንአምላኽ ሰሪዕና ክንክእል። ቦታ አምላኽ ብኻልእ ተኪእና አብ ናይ 
ዓለም ነገር ጥራሕ ተዋሒጥና እንጉዓዝ ውሑዳት አይኮናን። እምነትና ህላዌና 
አብ ገንዘብን ሃብትን ጥራሕ ገርና ንዕንድር ዘሎና ውሑዳት አይኮናን ስለዚ 
ንአምላኽ ቦትኡ ንሃቦ። 

• ልኡኻት አምላኽ ምዃና ክንዝክር፡ ብጸጋ ጥምቀት አብ አገልግሎት አምላኽን 
ሰብን ክንወፍር መብጽዓ ዝአቶና ኢና፥ ቃል አምላኽ አብ ኩሉ ክበጽሕ 
ዝተለአኽኩ እየ ክንብል እሞ ናይ መን ልኡኽ ከምዘሎኽ ክርኢ አሎኒ። ንኹሉ 
አብ ኢየሱስ ከምጽእ ዝተለአኽኩ እየ ዝብል መንፈስ ክህልወና ይግባእ።  

• ክንርእዮ ዘይግብአና ንርኢ ከይንህሉ፡ አብዚ ዓለም አምላኽ ዝደልዮ ክንገብር 
ኢና ተፈጢርና፥ እንተ ኾነ ዓይንና አብ ካልእ ጥራሕ ክርኢ ንዘይ ጭብጦ ነገር 
ክብህግ ሕይወት ወድሰብ ይሓልፍ አሎ። ሎሚ አብ ልብና ንመለስ እሞ ጉዕዞ 
ሕይወትና ንርአ።  

• ጸገም ሓውናን ሓፍትናን ርኢና ክንክእል አሎና። አብ አምላኽ ክበጽሑ ምስኡ 
ክራኸቡ ክንመርሖም ክነብጽሖም ተልእኮና እዩ። ብዝጠፍኦ ይጥፋእ ክንብል 



ክርስትያናዊ ጠባይ አይኮነን። ኢየሱስ ንሓውኻ/ሓፍትኻ አባይ አምጽአለይ 
ይብለና አሎ። ሓውኻ አበሎ ዝብል መልእኽቲ ጳጳሳትና ክንርድኦ ይግባእ።  

• አብ ኩሉ እዋን ንኢየሱስ ክንረክብ አሎና። አብ ገዛና አብ ስራሕና አብ ኩሉ 
ሕይወትና ንኢየሱስ ክንረክብ ከሎና ጥራሕ እዩ መቐረትን ትርጉም ዘልኦ ስለዚ 
ምሉእ ሕይወተይ አብ አገልግሎት ጎይታይ ከውዕል ክውፈ አሎኒ። 

• ቅ. ቍርባን ዝለዓለ ክምእንርኢ ይገብረና፥ ልብና አንጺሕና ክንቅበሎ እንከሎና 
ነገረ አምላኽ ፈሊጥና ንዝኾነ መስቀል ይኹን ካልእ ጸገም ክምእንጸውር 
ይግብረና ስለዚ መግቢ ቅ.ቍርባን ክንምገብ ንመንፈሳውነትና ከምዝድልድል 
ይገብሮ።  

አብ ወንጌል ዮሓንስ ቀዳሞት አርድእት ኢየሱስ እንድርያስን እቲ ካልእ ምስኡ ዝነበረ ምሉእ 
መዓልቲ ምስ ኢየሱስ ምስ ወዓሉ ንሱ መን ምዃኑ ክርእዩ ስለ ዝኽአሉ ስዒቦሞ ከምኡ 
እንድርያስ ንሓዉ ጴጥሮስ አብ ኢየሱስ ከም ዝመጽእ ገርዎ። ንኢየሱስ ክርኢ ዝኸአለ ቀዳመይቲ 
ግብሩ ንኢየሱስ ምስዓብን አብ ኢየሱስ ሰባት ከምጽእ ምጽዓርን እዩ። እዚ ዕዉር ክርኢ ምስ 
ከአለ አብ ስድራይ አብ ደቂ ዓደይ ክኸይድ አይበለን ንኢየሱስ ስዒብዎ ይብለና ወንጌል። ርኢኻ 
ምኽአል ንነፍስወከፍና የድልየና እዩ። ብዙሕ ጊዜ ዕዉራት እንከሎና ክንጉዓዝ ኢና እንደሊ።  

ሎሚ ኢየሱስ አብ ቅድመና ደው ኢሉ ይሓተና አሎ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ/ትደልዪ ይብለና 
አሎ። ምናልባት ክህብትም ክፈልጥ ጥራሕ እንተ ኾነ ድለትና ጌና ክንርኢ ክኢልና የለናን ማለት 
እዩ። አብ ልብና አቲና ክንርእዮ እንደሊ ብፍላይ አብ ውሽጥና አቲና ነቲ ሰናይ ናይ አምላኽ 
ነገር ክንርኢ ክንሓስብ ዓጊቱና ዘሎ እንተሎ ከምኡ ብሕማቕ ጠባይና ንሰብን ንአምላኽ ዘጉሂ 
ንገብር እንተ ኾና፥ ንሰባት ንአምላኽ ከይርእዩ ከይፈልጡ እንዓግት እንተ ኾና፥ እዝን ካልእን 
ንርእስና ክንሓትት አሎና። ጉዳይ ድሕነት ብቀለዓለም እትጉዓዞ አይኮነን። ምስ ርእስና ክንረባረብ 
የድሊ። ኩልና ከም እንፈልጦ ሥጋና ተሸኒፈ ዘይብል ሕሱም ጸላኢና እዩ። ጸቡቕ አሎኹ ንአይ 
ጥዓመኒ ጥራሕ ዝብል ስለ ዝኾነ ክነሸንፎ ንፉዓት ተዋጋእቲ ክንከውን አሎና።  

ክርኢ እደሊ አሎኹ ንኽፍአተይ ንኃጢአተይ ንሕመቐይ ክርኢ እደሊ አሎኹ፥ ፍቕርኻን ኩሉ 
ናትካ ተረዲአ ክኽእል ሓግዘኒ ኢልና ነቲ ምንጪ ብርሃን ዝኾነ አምላኽ ንለምኖ እሞ ኩሉ 
ክውሃበና እዩ። “ርአ እምነትካ እዩ ዘሕወየካ” ክብለና እዩ።  

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ


