ንድለት አምላኽ ምስማዕ።
ንባባት፡ ዮናስ 3፡1-10
አብ ዘመነ ጾም ፵ ኢና ዘሎና። እዚ ቅዱስ እዋን ንአምላኽ፥ ንቤተ ክርስትያን፥
ንርእስና ከምኡ ንልኡኻት አምላኽ ኮይኖም ንዝመጽኡና ጽን እንብለሉ እዋን እዩ።
ሰብ ካብ ጽባሕ ተፈጥርኡ ንአምላኽ ክሰምዕ እዩ ተፈጢሩ። ንቀዳሞት ወለድና “ካብ ፍረ እቲ
አብ ገነት ዘሎ ኦም ኵሉ ብላዕ፥ ካብ ፍረ እታ ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጥ ኦም ግና ካብአ
ዝበላዕካላ መዓልቲ ብርግጽ ክትመውት ኢኻ እሞ ካብአ አይትብላዕ” (ዘፍ 2፡16-17) አምላኽ
ንዘረብኡ ክሰምዑ ነጊርዎም። ንአምላኽ ምስማዕ ማለት ብሕጉን ትእዛዙን ንድለቱ ኩሉ ጊዜ ጽን
ኢልካ ምግባር እዩ፥ እዚ ኸአ አብ ሰላም ቅሳነት ሓጎስ ከም እንነብር ይገብረና።
ብአንጻሩ ንአምላኽ እንተ ዘይሰማዕና ከምቲ ንቀዳሞት ወለድና ዝተባህለ ሞት ስቓይ ኩሉ
ይወርደና። ንአምላኽ ክንሰምዕ እምብአር ሓደ ካብቲ ቀንዲ ተፈጥሮና ኮይኑ ክንሰምዖ እሞ ነቲ
ንሱ ዝበለናን ዝደልዮን ክንገብር ናይ ነፍሲ ወከፍና ጸዋዕታ እዩ። ብፍላይ አብዚ ቅዱስ እዋን
ጾም ንአምላኽ ክንሰምዕ እንለማመደሉን እንጽዕረሉን እዋን እዩ። ክሰምዕ ጽንክ ክትብል አብ
ጽምዋ ክትከውን አሎካ ምኽንያቱ ድምጺ ወይ ከአ ጸጥታ አብ ዝጎደሎ ክትሰምዕ ቀሊል
አይኮነን። ከምኡ ልብና ቀልብና አብኡ ክነድህብ አሎና ሽዑ ነቲ ዝብሃለና ብምልኡ ክንሰምዕ
ንኽእል።
አብ ዘዳግም 6፡4 እግዚአብሔር ንህዝበ እስራኤል ሎሚ ንአና ክንሰምዖ ምስ ደለየ “ኦ እስራኤል
ስማዕ እግዚአብሔር አምላኽና በይኑ እግዚአብሔር እዩ፥ ንስኻ ድማ ንእግዚአብሔር አምላኽካ
ብኹሉ ልብኻን ብኹሉ ነፍስኻን ብኹሉ ኃይልኻን አፍቅሮ፥ ነዚ አነ ሎሚ ዝእዝዘካ ዘሎኹ
ብቓላት አብ ልብኻ ዕቖሮ፥ ንደቕኻ ምሃሮም አብ ቤትካ ኮፍ ምስበልካን አብ መገዲ ክትከይድ
ከሎኻን ብእኡ ተዛረብ። ንምልክት ኮኾነካ አብ ኢድካ እሰሮ ከም ክታብ ድማ አብ ግንባርካ
እሰሮ፥ አብ ልዳት ቤትካን አብ ማዕጾ አፍደጌኻን ድማ ጽሓፎ” ይብል።
አብ ጊዜ ጾም ፵ ንአምላኽ ክንሰምዕን ክንእዘዝን ብዝያዳ ዝሕግዘና እዋን እዩ፥ ምኽንያቱ አብ
ጊዜ ጾም ንኹሉ አካላትና ቀጺዕና ንአምላኽ ጽን ክንብል፥ ካባይ አምላኽ እንታይ ይደሊ አሎ
ወይ እንታይ ይብለኒ አሎ ኢልና ጽን ክንብል አሎና። ሰብ ክሰምዕ መጀመርያ አእዛኑ ጥዑይ
ክኸውን አለዎ፥ ድሕሪኡ ነገራት ክርድእዎ አለዎም፥ ክርዳእ ክሰምዕ ዘጸግሞ እንተ ኾነ ኸአ
ሓገዝ የድልዮ። ብፍላይ አእዛና ዝጸናንዓና እንተ ኾነ ንምስማዕ ዝሕግዝ መጋበሪ አሎ። ዘይሰምዕ
ሰብ ምስ ካልኦት ርክብ ክገብር ቀሊል አይኮነን በዚ ኸአ ብቐሊል አብ ሓደጋ ክወድቕ ይክእል።
አብዚ እዋን ምስማዕ ንመን ንሰምዕ አሎና? አእዛና ይሰምዕ ዘሎ? አብ ባህልና ልቢ እዩ ዝሰምዕ
ይብሃል እዚ ማለት ከአ ነቲ ዝብሃል ነስተውዕለሉ ንርድኦ እንተ ኾና እዩ ዘስምዕ እምበር ልብስ
ስርሓ ካልእ እዩ። አብ ብሉይ ኪዳን ነብያት “ስማዕ እስራኤል” እናበሉ ንደቂ እስራኤል ክሰምዑ
ዓው ኢሎም ይነግርዎም ነሮም። ኢዮኤል ነብይ “አብ እምባ ጽዮን መለኸት ንፍሑ ጾም አውጁ
አኼባ ጸውዑ፥ ሕዝቢ አክቡ፥ ቅዱስ ጉባኤ ከምዘሎ ንገሩ. . .” እናበለ ንእግዚአብሔር ክንሰምዕ
ከም ዝግባእ ይነግረና። ብሕዝቅኤል ነብይ ገሩ ነቶም ዘይሰምዑ ከምዚ ይብል “ናብዞም
ደረቐኛታትን ንአይ ዘየኽብሩን ሕዝቢ እስራኤል እሰደካ አሎኹ ንስኻ ድማ ነቲ አነ ዝግዚአብሔር
አምላኽ ዝብለካ ኹሉ ንገሮም፥ ንሳቶም ዓላዊት ቤት እዮም እሞ ሰሚዖም አይሰሚዖም አብ
ማእከሎም ነብይ ኸም ዝነበረ ምእንቲ ኺፈልጡ ተዛረቦም. . . . . ዓለውቲ እዮም እሞ
ሰሚዖምኻ አይሰሚዖምኻ ቃለይሲ ንገሮ ድአ” (ሕዝ 2፡47) ይብል።
አምላኽ ኩሉ ጊዜ ምስ ተዛረበን ነገርን እዩ። አብ 2ዜና መዋዕል 7፡14 ቃሉ ንዝሰምዑ እሞ
አብኡ ንዝምለሱ ከምዚ ይብሎም “እዞም ብስመይ ዝተሰምዩ ሕዝበይ ከአ ትሕት እንተ በሉ፥
እንተ ለመኑ ገጸይውን እንተ ደለዩ፥ ካብ ክፉእ መገዶም ድማ እንተ ተመልሱ ሽዑ አነ ኻብ
ሰማይ ክሰምዕ እየ፥ ኃጢአቶም ከአ ይቕረ ኽብለሎም ምድሮምውን ክፍውሰሎም እየ”።

ንአምላኽ ምስማዕ ክንብል እንከሎና ከም ናይ ዝኾነ ሰብ ዘረባ ወይ ድምጺ ምስማዕ አይኮነን
ዘስምዕ ብምሉእ ሕይወትካ አብኡ ጽን ኢልካ ልብኻ ቀልብኻ ኮታስ ኩሉ እንታይነርካ አብኡ
ምንባር እዩ።
አብ ትምህርቲ ክርስቶስ ጸሎት ማለት እንታይ ማለት እዩ አብ ዝብል ክንምሃር እንከሎና “ጸሎት
ማለት ሓሳብካን ልብኻን ናብ አምላኽ ገጽካ ምልዓል፥ ወይ ከአ ካብ አምላኽ ሠናይ ነገር ምልማን
ማለት እዩ” (ሓ/ት/ክ 2559)። አብ ጸሎት ምስ አምላኽ ርክብ ንገብር ንሱ ይዛረበና ንሕና
ንሰምዖ ከምኡ ንሕና ንዛረብ ንሱ ይሰምዓና። ሓደ ካብቲ ንጸሎት ከቢድ ዝገብሮ ክድገም ስል
ዝክአል እዩ። ብዙሕ ጊዜ ጸሎት ንደግም እምበር አይንገብርን ኢና እዚ ኸአ አፍና ዝብሎን
ልብና ዝሓስቦን በበይኑ ይኸውን። አምላኽ ግን ሓደ ልብን አፍን ኮና ክንቀርቦ ክንሰምዖ እዩ
ዝደልየና።
አብ ቅፉስ መጽሓፍ ሓደ ንአምላኽ ክንሰምዕ ኮሎናን ክንአቢ እንከሎና አብነት ዝኾነን ናይ ንነብይ
ዮናስ ታሪኽ እዩ። ዮናስ ነብይ ታሪኹ ሓደ ካብቲ ሰሓብን መሳጥን ታሪኻት ቅ. መጽሓፍ እዩ።
ትንቢት ዮናስ ብዛዕባ አብ አምላኽ ምምላስ ጥራሕ ዘይኮነ ንኻልኦት ካብ ወገና ካብ ዓለትና
ዘይኮኑ ሰባት ብኸምይ ክንቀርቦ ከም ዘሎና ዝነግር እውን እዩ።
አምላኽ ንዮናስ ናብ ሰብ ንነዌ አብ ምስራቕ ንዝርከቡ ካብቲ ዘለውዎ ክፍአት ክምለሱ ተለአኸኒ
ኢልዎ። ንነዌ ዋና ከተማ አሲራውያን ብእዋኖም ሓያላትን ፍሉጣትን ዝነበሩ እያ። ዮናስ ዕብየት
ንነዌ ክገልጽ እንከሎ ነታ ከተማ ክትስንጥቓ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ጉዕዞ እግሪ እያ ይብል እንተ
ኾነ እዚ አበሃህላ እምበር ሓቂ አይኮነን ምኽንያቱ ብመጽናዕት አርኪኦሎጂ ከም ዝሕብሮ100
ኪ.ሜ. ትርብዒት ሜሬት እያ። አብዚ ዘገድስ እታ ከተማ ዓባይ ከምዝነበረት ንምሕባር እዩ
ብግምት አስታት 120000 ህዝቢ ነርዋ።
ዮናስ አብ ክንዲ እቲ አምላኽ ዝበሎ ዝገብር አርሒቑ ክሃድም መርከብ ተጻዒኑ ንምዕራብ ገጹ
አንጻር እቲ አምላኽ ዝበሎ ከይዱ። እዚ ዘገበሮ ኸአ ፩ያ አሲራውያን አረመን አብ አምላኽ
እስራኤል ዘይአምኑ ካብ ሕሩይ ህዝቢ አምላኽ ዘይኮኑ ከመይ ገሩ አምላኽ ንአረመነውያን
ይምሕር ዝብል፥ ፪ይ አሲራውያን ቀንዲ ጸላእቲ እስራኤል ብዙሕ ወራራት እናገበሩ ዘጥፍእዎም
ዝነበሩ ጸላእቶም ነቶም ዓሰርተ ነገደ እስራኤል ዘጥፍኡ ንሶም እዮም። ነዚ መሰረት ገሩ ዮናስ
ካብ አብዚኦም ዝኸይድ ምጥፋእ ይሕሸኒ ኢሉ ንአምላኽ ምስማዕ አብዩ ንምዕራብ ተበጊሱ።
አብ ባህልና ንምዕራብ ምኻድ ንጥፍአት ንሞት ክትርከበሉ አብ ዘይትኽእል ምኻድ እዩ። አብ
ስርዓት ሊጡርግያና ክንዘርው እንተ ኾና ንየማን ኢና እንዘውር ንጸጋም ምዛር ክልኩል እዩ።
ምዕራብ አምሳል ጥፍአትን ሞትን እዩ፥ ንሓደ ብርቱሕ ዝተጸገመ ሓውና “ፀሓዩ” ዓሪባቶ
ንብል። ዮናስ ካብ አምላኽን ክብቲ ዝበሎ ከይገብርን ጨሪሹ ንአንጻር ጉዕዞ ጥፍአት ጀሚሩ እንተ
ኾነ አምላኽ ጌና አይሓደጎን። ጉዕዝኡ አብ መረከብ ተጻዒኑ እዩ ጀሚርዎ። መርከብ ጉዕዝአ ምስ
ጀመረት ብርቱዕ ማዕበል ገጢምዋ መርከበኛታት ዝገብርዎ ጠፊእዎም ክብደት ንመርከቦም
ከየስጥማ ፍርቁ አብ ባሕሪ ደርብዮም ኩሎም ነቒሖም ነንአምላኾም ከድሕኖም ጸልዮም፥ ዮናስ
ግን እዚ ኹሉ እናኾነ ይድቅስ ነሩ።
መረከበኛታት አብ ዮናስ ቀሪብሞ አተንስእዎ እንኾኖ ዘሎና አይትርእን እንዲኻ እናበሉ አብ
አምላኹ ክልምን ነገርዎ። አብዚ ሰብ ካብ አምላኽ ምስ ረሓቐ ንክፍአት ናተይ ኢሉ ምስ
ተተሓሓዞ ወላ ሓንቲ ፍቡቕ ክገብር አይክእልን እዩ ወላ እውን እቲ አብ ቅድሚኡ ዘሎ ከቢድ
ጸገም አይርአዮን እሞ ከም ዝደቀሰ ይጉዓዝ። ልብና መንፈስ አምላኽ ምስ ረሓቖ ደረቕ ዝኾነ
ልቢ ሒዝና ኢና እንነብር ካብ ዝገደደ ናብ ዝገደደ ንኸይድ። ዮናስ ሰባት ንሞት ፈሪሖም አብ
መንጎ ሞትን ሕይወትን እንከለዉ ንሱ ይድቅስ ነሩ እዚ ኸአ እዩ ንአምላኽ ዘይምስማዕ ዘምጽኦ።
መርከበኛታት ካብ ድቃሱ ምስ አተንስእዎ ጠንቆ ናይ እዚ ኹሉ ንሱ ምዃኑ ገሊጹ ተአሚኑ።
አምላኽ ዝበለኒ ስለ ዝአበኹ እዩ እዚ ኹሉ ገጢሙ ዘሎ ስለዚ ክድሕኑ አብ ባሕሪ ደርብዩኒ
ኢልዎም። ምስ ደርበይዎ ማዕበል ሃዲኡ ብሰላም ጉዕዝኦም ቀጺሎ። አብዚ ዓቢ ትምህርቲ
አሎን። ሰባት ልኡኻት አምላኽ ኮይኖም ካብ ድቃስና ካብ ኃጢአትና ካብ ጽልእን ቅርሕንትን

ባእስን ክንምለስ ምስ አተንስኡና ነገሩና ክንሰምዕ አሎና እንተ ዘይኮነ ማዕበል ሁከት አብ ዝገደደ
ስቓይን ሞትን እዩ ዘስዕበልና። ኃጢአት ካብ መንጎና ከይወጸ ሰላም ፍቕሪ ክንረክብ ቀሊል
አይኮነን። ናይ ሓደ ኃጢአተኛ ክፍአት ንምልእቲ ስድራ ወይ ቁምስና ወይ እውን ንሃገር አብ
ሽግር ከእትዋ ይኽእል እዩ። ኃጢአት ዮናስ ንመርከበኛታት አብ ከቢድ ስግር አእትይዎም፥ ሎሚ
አብ ስድራና አብ ቤተ ክርስትያና ብዓቢኡ አብ ሃገርና ብሰንኪ ኃጢአቱ ወይ ኃጢአታ አብ
ጸገም ዘውረድ እንተሎ ክንርኢ የድሊ ምኽንያቱ ኩልና ክንጠፍእ ኢና። ልቢ ሂብዎ እቲ ኃጥእ
አነ እየ ካብ ማእከሎም አውጽኡኒ እንተ በለ አምላኽ ብመገዱ ይምሓሮ ንአና ኸአ ሰላም ንረክብ።
ኃጢአትን አምላኽን ብሓደ ክንሕዞም አይንኽእልን ኢና።
መስኪን ዮናስ ብሰንኪ ዘይምእዛዙ ንመረከበኛታት ከም ዝለከመ ፈሊጡ ዕስቢ ኃጢአቱ አብ ባሕሪ
ክድርበ ንርእሱ ፈሪዱ። አብዚ ምናልባት ንእሽቶይ ናይ ተአምኖ ምልክት ንርኢ። አብ ባሕሪ ምስ
ተደርበ ዓሣ ነባሪ ተቐቢሉ ውሒጥዎ እንተ ኾነ ንሱ እውን ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ተፊእዎ
አይተቐበሎን። ጎ.ኢ.ክ. ከም ዘስተምሃረና እዚ አብ ከርሲ ዓሣ ነባሪ ሰለስተ መዓልቲ ምግባር
አምሳል እቲ ንሱ ምስ ሞተ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ምትንሥኡ ምዃኑ ገሊጹልን።
ዮናስ ዓቢ ትምህርቲ ተማሂሩ ንመልእኽቲ አምላኽ ከብጽሕ ናብ ሰብ ነነዌ ጉዕዞኡ ጀሚሩ።
ስብከቱ ከምዚ እናበለ ጀሚርዎ አብ ውሽጢ 40 መዓልቲ ካብዚ አብ ከተማኹም አብ ሃገርኩም
እትገብርዎ ዘሎኹም ንአምላኽን ሰብ ዘሕዝን ኃጢአትኩም እንተ ዘይተነሳሕኩም ክትጠፍኡ
ኢኹም እናበለ አትሪሩ እናአጠንቀቐ ክሰብኽ ጀሚሩ። እዚ 40 መዓልቲ ዝብል አበሃህላ ሓዲስ
አይ ኮነንን አምላኽ አብ ጊዜ ኖኅ 40 መዓልትን ለይትን ዝናብ ሰዲዱ ከም ዘጥፍአ፥
እስራኤላውያን አብ በረኻ ኮለል ክብሉ 40 ዓመት ከም ዘሕለፉ። ሙሴ አብ ደብረ ሲና 40
መዓልትን ለይትን ከም ዝገበረ፥ ኢየሱስ 40 ከም ዝጾመ ንርኢ። ዮናስ ንሰብ ነነዌ አብ ውሽጢ
40 መዓልቲ እንተ ዘይተነሳሕኩም ሕይወትኩም እንተ ዘይቀየርኩም ክጠፍኡ ኢኹም ኢሉ ምስ
ሰበኸ ዘይተጸበዮ ምላሽ ረኺቡ።
“ሰብ ነነዌ ነቲ ናይ አምላኽ መልእኽቲ አመንዎ። ኵሉ
ኺጸውም ድማ አወጁ ከም ዝተጣዕሱ ምእንቲ ኸርእዩ ኸአ ኻብ ዓበይቶም ክሳብ ናእሽቶም ወጮ
ተኸድኑ” (ዮናስ 3፡5) ስለዚ በቲ ዝተባህሎም አብ አምላኽ አሚኖም ንስሓ ጀሚሮም።
“ንጉሥ ነነዌ ኻብ ዝፋኑ ተንሢኡ ልብሲ መንግሥቱ ቀንጠጠ ወጮ ተኸዲኑ አብ ሓምዅሽቲ
ተቐመጠ፥ ወላ እንስሳ እውን መግቢ ከይጥዕማ ተኸለክለ። ሰብን እንስሳን ወጮ ተኸድኑ ዓው
ኢሎም ድማ ናብ አምላኽ ተማህለሉ ነፍሲ ወከፍ ከአ ኻብ እኩይ መገዱን ኻብቲ ኽፉእ ግብሩን
ተመልሰ” (ዮናስ 3:7-9)። ናይ እንስሳ ጾሙ ዝውቱር አይነበረን እንተ ኾነ ቀልጢፎም ምሕረት
አምላኽ ክረኽቡ ኢሎም ዝገበርዎ እዩ። “ምናልባሽ አምላኽ ሓሳቡ ይልውጥን ካብ ጉሁር
ቍጥዓኡ ይምለስን ይኸውን ንሕና ኸአ ኻብ ጥፍአት ንድኅን ንኸውን” እናበሉ ፍጹም ንስሓ
ገሮም።
ንስሓ ሰብ ነነዌ ፍሉይ ዝገብሮ ኩሎም ብሓባር ዝዓበየ ዝንአሰ ንጉሥ ከይተረፈ ዝተሓወሶ ንስሓ
እዩ ነሩ። አብ ሓላፍነት ዝርከቡ ናይ እምነት መራሕቲ ይኹኑ ናይ መንግስቲ አብ ንስሓን ዕርቅን
ሰላምን አብ አምላኽ ክመርሑ እንተ ኸአሉ ብሓቂ ውጽኢት አለዎ። አብ ሓላፍነት ዝርከብ
ብዝያዳ አብ አምላኽ ዘቕርብ መገድን ተግባርን ከርኢ ይግባእ። መራሒ ዓማጺ ሓሳዊ ገፋዒ
እንተ ኾነ ህዝቢ እውን ብመጠኑ አብ ከምኡ እዩ ዝአቱ ስለዚ አብ ስድራ አብ ቍምስና አብ ቤተ
ክርስትያን አብ ሃገር አብ ሓላፍነት ዝርከቡ መጀመርያ መገዲ አምላኽ ዝሓዙ ክኾኑ ይግባእ። ሰብ
ነነዌ ንጉሦም ዝንሳሕ ምስ ረአዩ ኩሎም ብሓባር ተነሲሖም። ዓለምና ሎሚ ናይ መራሕቲ ንስሓ
የድልያ አሎ።
ዝኾነ ንስሓ ቅቡል ክኸውን መጀመርያ ካብ ልቢ ቅቡል ክኸውን አለዎ በዳሊ በደሉ ብምልኡ
ተአሚኑ ምሕረት ይቕረታ ክሓትት አለዎ፥ እዚ ኸአ ብግላውን ብሓባርን ክኸውን ይኽእል።
በዳሊ ብምሉእ ተጣዒሱ ምሕረት ክልምን እንከሎ ተበዳሊ ልቡ ይርስስ እሞ ምሕረት ይእውጅ።
ሰብ ነነዌ ብዝገብርዎ ጣዕሳን ንስሓን ስለ ዝተመልሱ “አምላኽ ከአ ኻብ እኩይ ግብሮም ማለት
ካብ ክፉእ መገዶም ከም ዝተመልሱ ረአየ ስለዚ ሓሳቡ ለወጠ ከምቲ ተዛሪብዎ ዝነበረ ኸአ
አይቀጽዖምን” (ዮናስ 3፡10)።

ካብ ምሕረት አምላኽ ዝተገለለ የለን ሰብ ነነዌ አረመን እዮም ነሮም እንተ ኾነ ንመልእኽቲ
አምላኽ ስለ ዝሰምዑ ተማሒሮም። ሰባት እምነትና ብዘየገድስ አብ አምላኽ ክንምለስ እንተ
ኸአልና ፍቕርን ምሕረትን አምላኽ ኩሉ ጊዜ ይውሃበና እዩ።
ዮናስ ኃጢአተኛታን አረማውያን ከመይ ኢሎም አብ አምላኽ ክምለሱ ይክአል ዝብል እዩ
ጸጊምዎ ዝነበረ። ንአምላኽ ትጋገ አሎኻ እዚኦም ሰባት ክምሓሩ አይግብኦምን አይምለሱን ከአ
እዮም ስለዚ አብኦም አይትልአኸኒ ኢልዎ። መገዲ አምላኽ ግን መገድና አይኮነን።
ቀዳሞት ክርስትያን ቅ. ጳውሎስ ከም ዝሕብረና ጸገም ነርዎ እቶም አይሁድ ዝነበሩ አብ ክርስትና
ዝአመኑ ነቶም አህዛብ ክቕበልዎም ጸጊምዎም እንተ ኾነ አብ ቅድሚ አምላኽ ኩልና ሃደ
ከምዝኾና አይሁዳዊ አረመን ዝብል ከምዘየሎ ተነጊሩ። ሎሚ እውን እዚ መንፈስ ወይ ስምዒት
አሎ እዩ። ንምህረት አምላኽ አብ ውሱናት ጥራሕ ከም ዝኾነ ግን ከምኡ አይኮነን ክርስቶስ
ምእንቲ ኩልና እዩ መይቱ ኩልና ዝድሓና ኢና።
አብዚ ዘሎናዮ እዋን ጾም ካብ ዝወዳቕናዮ ዝኃጣእናዮ ክንምለስ ክንሳሕ ንንገር አሎና። ሕይወትና
ከመ ኢልና አብ አምላኽ ክንመልስ ክንሓስበሉ ዘሎና እውን እዩ። እግዚአብሔር ሎሚ እውን
ብቤተ ክርስትያኑ ገሩ ይዛረበና አሎ፥ ልኡኻት አምላኽ ዕለት ዕለት ይመጽኡና አለዉ ሰሚዕና
አብ ንስሓ ክንአቱ ክንውስን አሎና። እንተ ዘይኮነ አምላኽ ገጹ እንተ ኸወለልና ንሱ እዩ እቲ
ዝዓበየ ጥፍአትን መቕጻዕትን።
ኢሳያስ ነብይ “ተነስሑ ካብ ኃጢአትኩምውን ተሓጸቡ ገዛእ ርእስኹም አንጽሑ አብ ቅድመይ
ክፉእ ምግባር ኅደጉ፥ ሠናይ ምግባር ተምሃሩ ብቕንዕና ፍረዱ፥ ንጥቑዓት ርድእዎም ንዘኽታማት
ፍትሒ አውፅኡሎም ንመበለት ተጣበቑለን” (ኢሳ 1፡16) እናበለ ጾምና ክሕዞ ዝግብኦ መልክዕን
ንአምላኽ ጽንክንብል ከም ዘሎና ዝነግርን ንሰምዕ።
አምላኽ ክንምለሶ ብትዕግስቲ ዝጽበ አምላኽ እዩ። ከምቲ በታኒ ወዲ አብ መጀመርያ ነብኡ
ምስማዕ አብዩ ካብ አብኡ ዝሸፈተ እሞ አብ ዓዲ ጓና ከይዱ ኩሉ ዘለዎ ሃብቲ ዘጥፍአ አብኡ
ኸአ ክሳብ ዝምለሶ ብትዕግስቲ ዝተጸበየ (ሉቃስ 15) ንነፍሲ ወከፍና አብ ሕልናና ሕሹኽታ
አምላኽ ክሳብ እንሰምዕ ብትዕግስቲ ይጽበየና። ሰብ ነነዌ ንአምላኽን ንልኡኽ አምላኽን ሰሚዖም
ካብ ክወርዶም ዝነበሮ መዓት ድሒኖም ሎሚ ንሕና ካብዚ እንርእዮ ዘሎና መቕዘፍትን ካልእ
ዘይረአናዮን ክንድሕን ንአምላኽ ንስማዓዮ።
አብ እምነትና ንአምላኽ ብምስምዓ ብቀዳምነት እትስራዕ ማርያም እያ። ንሳ ብመለኣኽ ንዝተነግራ
ምስ ሰምዐትን እነኹ ባርያ አምላኽ ሕራይ ኢላ። አብ ኩሉ ሕይወታ ንድምጺ አምላኽን ንድላዩን
ጽን ትብል እሞ ብእኡ ሕይወታ ትመርሕ ከም ዝነበረት ወንገላውያን ይነግሩና። ቅዱስ ሉቃስ
“ማርያም ግና ነዚ ነገር እዚ ኹሉ አብ ልባ ተዋህልሎን ትሓስቦን ነበረት (ሉቃ 2፡19) ይብል።
እዚ ኸአ ነቲ አምላኽ ዝገልጸላን አብ ሕይወታ እትርእዮ ዝነበረት አብ ልባ ትሕዞ ነበረት። ናይ
ሓደ ንአምላኽ ልቡ ቀልቡ መንፈሱ ዝሃበ ዝገብሮ እያ ትገብር ነራ። አብ ቀራንዮ ወዳ በጃ
ክሓልፍ እንከሎ ተመስገን ኢላ አብ መስዋጢ ወዳ ተኻፊላ ደው ኢላ በጃ ክሓልፍ እንከሎ
ብአካል ተሳቲፋቶ። ማርያም ንአምላኽ ብኹሉ ስለዝሰምዓቶ አብ ኩሉ ምልእተ ጸጋ ትብሃል።
ንሕና ደቃ እምብአር አሰራ ክንክተል እዋኑ እዩ።
ጾምና ፍረ ክህልዎ ምሉእ ተሓድሶን ንስሓን የድልዮ። ንዝጽውዕ አምላኽ መልሲ ክንህብ በበወገና
ሕራይ ንበል ነዚ ኸአ የብቅዓና።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

