ንኢየሱስ ርኢኻን ረኺብካን ምኽአል
ንባብ፡ ሉቃ 19፡1-10
ድሕሪ ውድቀት ቀዳሞት ወለድና እግዚአብሔር ዝሃቦ ተስፋ ሓንቲ መዓልቲ ንአና መሲሉ ከም
ዝድሕነና እዩ። ነዚ ተስፋ እዚ ኩሎም አበውን ነብያትን እናሰበኹን ብዓይኒ ተስፋ እናተጸበዩን
ሓለፉ። ብፍላይ ነብያት እቲ መስሕ ዘምጽኦ ለውጥን ሰላምን ገለ ጊዜ ብምሳሌ ገለ ጊዜ ኸአ
ብግሁድ ይነግሩ ነሮም። አብ ትንቢቶም ሰባት አብ አምላኽ ክቀርቡ ከለዉ ንአምላክ ክሰምዑ
ከለዉ ቅሳነት ሰላምን ፍቕርን ይነግሶም ነሩ ካብኡ ክርሕቁ ከለው ኸአ ስደት መከራ ውግእ
ጥመትን ጸበባን ይወርዶም ነሩ። ንአምላኽ አብ ሕልንኡ ክርኢ ዘይክአለ ሰብ ንርእሱ ቅሳነት
ስኢኑ ንኻልኦት እዩ ሰላም ዝኸልእ ልኡክ ሰይጣን ኮይኑ ሁከትን ዓመጽን ይፈጥር። ንአምላኽ
ሰሚዑ ብመገዲ አምላኽ ዝኸይድ ግን በረኸት ንህዝበ አምላኽ እዩ እዚ አብ ብሉይ ኪዳን
ብተደጋጋሚ ተነጊሩ ንረኽቦ። ካህናት ንህዝቢ ክባርኽዎ ከለዉ እግዚአብሔር ገጹ የብርሃልካ
ጸግኡ ኸአ ይሃብካ፥ እግዚአብሔር ብምሕረቱ ይጠምትካ ሰላሙ ድማ ይሃብካ እናበሉ ይባርኽዎ።
እቲ ዝዓበየ ምርቓ ወይ ጸሎት ገጽ አምላኽ ርኢኻ ምኽአል እዩ። ምዓት ክወርድ እንከሎ
አምላኽ ገጹ ከዊሉ አሎ ማለት እዩ ስለዚ ዝዓበየ ጸሎት ገጹ ከይክውለልካ ምጽላይ እዩ።
አብ ሓዲስ ኪዳን አብ ልደት ክርስቶስ መላእኽቲ እዮም ንሰባት ንዝተወልደ ሕፃን ክርእዩ
ክበጽሑ ዘበሰሩ። እንሆ ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓቢ ሓጎስ አበሥረኩም አሎኹ እሞ አይትፍርሁ
(ሉቃ 1፡10) እናበሉ አብቲ ኢየሱስ ዘለዎ ክኸዱ ነጊሮሞም። ሰብአ ሰገል ካብ ሃገር ምብራቕ
እቲ ዝተወልደ ንጉሥ አይሁድ አበይ አሎ ኮኸቡ ብምብራቕ ርኢና እሞ ክንሰግደሉ መጺእና
(ማቴ 2፡3) እናበሉ ክርእይዎ ከም ዝመጽኡ ነንብብ።
አብ ኩሎም ወንጌላውያን ካብ ልደቱ ጀሚሩ ብተደጋጋሚ እንረኽቦ ሰባት ንኢየሱስ ክርእይዎን
ክረኽብዎ ይደልዩ ከም ዝነበሩ እዩ። ኩሎም እቶም ብሓቂ ክርእይዎን ክረኽብዎን ዝደልዩ ዝነበሩ
ከም ዝደለይዎ ይኾነሎም ነሩ፥ ኩሎም ብጥቕኦም ክሓልፍ እንከሎ ወይ አብ ዘለዎ መጺኦም
ልቦም ዝኸፈቱሉ ድላዮም ይህቦም ነሩ። ነቶም ብዓይኒ እምነት ብሓቂ ክርእይዎን ክረኽብዎን
ዝኸአሉ ኩሉ ጊዜ እንታይ ክገብረልካ ክገብረልኪ እናበለ ይሓቶም ነሩ።
ኢየሱስ ምስ ተወልደ እቶም ጓሶት ብመልአኽ ልደቱ ምስ ተነግሮም ነዚ እግዚአብሔር ዝገለጸልና
ክዉን ነገር ክንርኢ ንዑናይ ናብ ቤተልሔም ንኺድ ተበሃሂሎም ከም ዝኸዱ እሞ ካብ ደቂ ሰብ
ድሕሪ ማርያምን ዮሴፍን ንመጀመርያ ነቲ ከማና ሰብ ዝኾነ አምላኽ ምስ ህያባቶም ከም
ዝበጽሕዎን ዝረአይዎን ሉቃስ አብ 1፡9-20 ይነግረና። አድንቖቶም ክነግረና ኢሉ ኸአ እቶም
ጓሶት ድማ ኸምቲ ዝተነግሮም ኮይኑ ስለ ዝረኸብዎ ስለቲ ዝሰምዕዎን ኩሉ ንአምላኽ እናአኽበሩን
እናወደሱን ተመልሱ ይብለና (ሉቃ 1፡20)።
ዮሓንስ ወንጌላዊ ብዛዕባ ቀዳሞት አርድእቲ ክርስቶስ ክነግረና እንከሎ እንድርያስን ብጻዩ ስሙ
ዘይንገር ዮሓንስ መጥምቕ እንሆ ገንሸል አምላኽ ምስ በሎም ንኢየሱስ ከም ዝተኸተልዎ ምስኡ
ምሉእ መዓልቲ ውዒሎም ከአ አብ መጨረሻ እንድርያስ ንሓዉ ጴጥሮስ ንመስሕ ረኺብናዮ ኢሉ
አብ ኢየሱስ ከም ዝወሰዶ ይነግረና (ዮሓ 1፡25-43)። ንኢየሱስ ርእዮም ምስኡ ምስ ወዓሉ
ኢየሱስ መን ምዃኑ ርእዮም ክሰብኩ ጀሚሮም። ንኢየሱስ ርእዩ ዝኸአለ ሱቕ አይብልን እዩ
ንስብከት እዩ ዝወፍር። እቶም ጓሶት ንኢየሱስን ማርያም ዮሴፍን ነቲ አብ መብልዕ ማል ዝደቀሰ
ሕፃንን ምስ ረአዩን ረኸቡን ብዛዕባ እቲ ሕፃንን ዝረአይዎን ነገር አውረዩ (ሉቃ 1፡17-18)።

አብ ዮሓ 3፡1-22 ኒቆዲሞስ ዝተባህለ አባል ቤት ምኽሪ አይሁድ ብለይቲ ናብ ኢየሱስ ከይዱ
ከም ዝረኸቦ እሞ ምስኡ ከም ዝተዛረበን ነንብብ። ኒቆዲሞስ ንስኻ መሲሕ ኮንካ ካብ አምላኽ
ከም ዝመጻእካ ንአምን ኢና ምኽንያቱ እዚ ንስኻ እትገብሮ አምላኽ ምስኡ ዘሎ ጥራሕ እዩ
ዝገብሮ እናበለ ንኢየሱስ መን ምዃኑ ርእዩ አሚኑ። ንዝነበሮ ዘይብሩህ ክሓትት አብቲ ምንጪ
ኹሉ ሓቂ ዝኾነ ኢየሱስ መጺኡ ሓቲቱ ተማሂሩ። ምስ ኢየሱስ ምስተራኸበ ተለዊጡ አሚኑ አብ
ዮሓ 19፡39 ከም እንረኽቦ ኸአ እቲ ቕድም ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መጺኡ ዝነበረ አብ ቀብሪ
ኢየሱስ ብዘይፍ ፍርኂ ከም ዝተሓወሰ ነንብብ። ኒቆዲሞስ ወላ እኳ ብዙሕ ብዛዕብኡ አይነገረና
ንኢየሱስ ርእዩ ረኺቡ ዝአመነ እዩ፥ ንሱ ንሓቂ አብ ኢየሱስ ጥራሕ ከም እትርከብ ስለ ዝአመነ
አብኡ ከይዱ ረኺብዋ። አነ ሎሚ ንኢየሱስ እንታይ ክሓቶ ምድለኹ? አብ ጽምዋ ቦታ ንኢየሱስ
ብልቢ ሓቲትና ንኽአል። ምስ ኢየሱስ ዘዕለሉ ሰባት ይልወጡ እዮም አብ ዮሓ 4፡1-42 እታ
ሳምራዊት ሰበይቲ አብ ዔላ ንበይና ዝረኸባ እሞ ምስ አዕለለቶ ቀስ ብቐስ በደላ ተአሚና
ዝተቐየረት እሞ ንስብከት ዝወፈረት ንሳ ከም እንድርያስ ምስ አመነት አብ ደቂ ዓዳ እያ ከይዳ
ብዛዕባ ኢየሱስ ዝገበርክዎ ኩሉ ነጊሩኒ እናበለት መስኪራ ናብኡ ኸአ አምጺአቶም፥ እዚ እዩ ናይ
ሓደ ንኢየሱስ ርእዩ ዝኸአለ ዝገብሮ። ንኻልኦት ክርእዩን ክሰምዑን አብ ኢየሱስ አምጺእካ
ምኽአል።
አብ ዮሓ 12፡21 ገለ ካብ ግሪኻውያን ናብ ፍሊጶስን እንድርያስን መጺኦም ንኢየሱስ ክንርእዮ
ንደሊ አሎና ኢሎም ምስ ኢየሱስ ክራኸቡ ከም ዝሓተቱ እሞ ከም ዝረኸብዎ ነንንብብ። ነዚ
መሰረት ክኾነና ዝኽእል እቲ አብ ኢሳያስ 52፡15 ዘሎ ነገሥታትውን ተዘንትይሎም ዘይፈልጥ
ስለ ዝርአዩ፥ ሰሚዖሞ ዘይፈልጡ ስለ ዘስተውዓሉ ዙብልዎ ጠፊእዎም አብ ቅድሚኡ አፎም
ኪኅዙ እዮም ዝብል ምርአይ ሓጋዚ እዩ።
ንኢየሱስ እንተ ተንከፍኩ ወይ አብ ቅድሚኡ እንተ ቀረብኩ ካብ ዘሎኒ ሕማምን ስቓይን ክሓዊ
እኽእል እየ ኢሎም ዝአመኑ አብ ወንጌል ነንብብ። አብ ማርቆስ 5፡25-35 ሉቃ 8፡43-48
ሓንቲ ብዙሕ ደም ዝፈሳ ዝነበረ ሰበይቲ ንኢየሱስ ምስ ረኸበት ዘፈር ክዳኑ ምስ ተንከፈት ከም
ዝሓወየ ነንብብ። እዛ ሰበይቲ አብ ዝተፈላለዩ ናይ እዋኑ ሓካይም ከይዳ ግን ሓንቲ ለውጢ
አይረኸበትን እምነት ገራ ዘፈር ክዳን ኢየሱስ ምስ ተንከፈት ግን ሓውያ። ኢየሱስ እቲ ፈዋሲ
ካብ ዝኾነ ሕማምና ዝፍውስ እዩ። ሓንትስ እምነት ገርና ንቕረቦ እምበር ከሕውየና ኩሉ ጊዜ ምስ
ደለየ እዩ። ናይ ሎሚ ሕማምና እንታይ እዩ ኢልና መጀመርያ ክነለልዮ አሎና፥ ሽዑ አብ
ኢየሱስ ቀሪብና ብእምነት እንተ ቐረብክዎ ከሕውየኒ እዩ ክንብል አሎና። ብዙሓት ሕሙማት በዚ
እምነት ዝቐረብዎ ምስ ተንከፎም ይሓውዩ ነሮም። ሎሚ እውን ክንሓዊ ንቕረቦ።
ማቴ 15፡2-12 ሓንቲ ከንአናዊት ሰበይቲ በቲ ከባቢኦም ምስ መጸ ዘይአይሁዳዊት ከንሳ ደፊራ
ንጓላ ካብቲ ሒዝዋ ዝነበረ ከሕውየላ ለሚናቶ ደድሕሪኡ እናኸደት ንጓለይ ጋኔን ብኽፉእ ሒዝዋ
አሎ እሞ ራኅርኃለይ ኢላ ደጋጊማ ምስ ለመነቶ አሕውይላ። እዛ ሰበይቲ ኢየሱስ መን ምዃኑ
ርእያ ስለ ዝኸአለት ደጋጊማ ምስ ለመነት ሰሚዕዋ አቲ ሰበይቲ እምነትኪ ዓቢይ እዩ ከምቲ
ዝደለኽዮ ይኹነልኪ ኢልዋ። በታ ስዓት ከአ ጓላ ሓወየት። ንኢየሱስ ርእዩ ዝኸአለ ተስፋ
አይቆርጽን እምነቱ አብ ዝዓበየ ምሕዋይ የብጽሖ። እዛ ሰበይቲ ብዙሕ መኸላእታ ቀሪብዋ ዳርጋ
ከልቢ ኢልዋ ንሳ ግን መን መዃኑን እንታይ ክገብረላ ከም ዝኽእል ብምሉእ ስለ ዝአመነት ተስፋ
ከይቆረጸት ለሚና ድላያ ረኺባ። ደጋጊምና ክንልምን የድሊ አምላኽ ምአስን ብኸመይን ከም
ዝምልሰልና አይንፈልጥን ኢና ተራና ምልማን ጥራሕ እዩ።
እምነት ነቲ ብዓይንና ክንርእዮ ዘይንኽእል ከም እንርኢ ይገብረና። ብዙሓት ቅዱሳት ብፍላይ
ብሰማዕትነት ዝሓለፉ ነቲ ዝጓነፎም ስቓይን ሞትን ኲንኡ ሓጎስን ቅሳነትን ከምዘሎ ርእዮም ስለ

ዝኸአሉ ንዝወርዶም ዝነበረ ስቓያት ብትዕግስቲ ይቕበልዎ ነሮም። አብዚ እዋና ብዙሓት
አሕዋትና ክርስትያን ክሳዶም ብኻራ ክሕረዱ ንርኢ አሎና እምነት ስለ ዝገበሩ ብዓወት
ንጎይትኦም ብደሞም መስኪሮም። ብእምነት ክንልምንን ንምሕረት አምላኽ ክንጽበን እዋኑ እዩ።
ቅ. ጳውሎስ ሓንሳብ ንኢየሱስ ርእዩ ምስከአለ ንድሕሪት አይጠመተን መን እዩ ካብ ፍቕሪ
ክርስቶስ ዚፈልየና መከራዶ ጸበባዶ ስደትዶ ጥሜትዶ፥ ዕርቃንዶ ድንገት ወይስ ሞት ምእንታኻ
ምሉእ መዓልቲ ንቕተል አሎና . . . . . ካብታ አብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘላትና ፍቕሪ
አምላኽ ከቶ ኺፈልየና ዚኽእል ከም ዘየልቦ አረጋግጽ አሎኹ (ሮሜ 8፡35-ፍ) ንኢየሱስ ርእዩ
ዝኸአለ ዝረኽቦ ትብዓትን ጸጋን ገሊጹ ይነግር።
ንኢየሱስ ዝተንከፉ አብ ሓዲስ ሕይወትን ምሕዋይን ይበጽሑ ነሮም። ወሪኡ አብ ኩሉ
ከተማታትን ዓድታትን ይስማዕ ነሩ ሄሮዱስ ገዛእ ሃገር ከይተረፈ ወሪኡ ስለ ዝሰምዐ ካብ ነውኅ
እዋን ኂዙ ኺርእዮ ይደሊ ነበረ ንሱ ዝገበሮ ተአምራታትውን ኪርኢ ይመነ ነበረ ምስ ረአዮ አዝዩ
ተሓጎሰ (ሉቃ 23፡8) ይብል። ዕዉራት ኢየሱስ ብጥቕኦም ይሓልፍ ከም ዘሎ ምስ ሰምዑ ውዲ
ዳዊት ምሓረኒ እናበሉ ዓው ኢሎም ይልምኑ ከም ዝነበሩ ነንብብ (ሉቃ 18፦35-ፍ፥ ማቴ 20፡
29-34፥ ማር 10፡46-52)።
ሰባት ክረኽብዎ ኢሎም ጸደፍደፍ እናበሉ አብኡ ይቀርቡ ነሮም ምኽንያቱ አብኡ ምስ ቀረቡ
ካብቲ ዝነበርዎ ሕይወት ይሕደሱ ስለ ዝነበሩ። ክረኽብዎ ጊዜ ይወስዱ አይነበሩን ቀልጢፎም
እዮም አብኡ ዝቐርቡ ዝነበሩ። እቲ ዕዉር ብዓል ኢያርኮ ኢየሱስ ዘሕወዮ ሰባት ካብ ምጽዋዕ
ኢየሱስ ደው ከብልዎ ምስ ፈተኑ ዋጋ አይሃቦምን ቀጺሉ ዓው ኢሉ ይጽውዕ ነሩ ምኽንያቱ
ንኢየሱስ እንተ ረኸበ ዝወርዶ ምሕረት ብዓይኒ እምነት ድሮ ርእይዎ ስለ ዝነበረ። አብ ቅድሚኡ
ምስ ቀረበ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ምስ በሎ “ክርኢ እደሊ” ኢልዎ ይብለና። አብ ቅድሚ
ኢየሱስ ክቐውም ዝኸአለ መጀመርያ ዝሓታ ክርኢ ምድላይ እዩ፥ ዝርኢ ኸአ ግዙፋዊ ምርአይ
ጥራሕ ዘይኮነ ንኢየሱስ አምላኽ ርኢኻ ምኽአል እሞ ብምሉእ ምስኡ ሓደ ምዃን። እቲ ዕዉር
ግዙፋዊ ዓይኑ ምስ ረአየ መንፈሳዊ ዓይኒ ሕልንኡ እውን ክርኢ ጀሚሩ ሽዑ ንኢየሱስ ስዒብዎ
ድሕሪት አይተመልሰን ናብ ዓዱን ሰቡን አይተመልሰን ንኢየሩሳሌም አብ ሕማሙን ሞቱን ምስኡ
ክሳተፍ ምስኡ ከይዱ። ንኢየሱስ ክርኢ ዝኸአለ ንድሕሪት ግልጽ አይብልን እዩ። አብ ሓደ እዋን
ኢየሱስ ዝኾነ ሰብ ደድኅረይ ኪስዕብ ዚደሊ ገዛእ ርእሱ ይኽሓድ መዓልቲ መዓልቲውን መስቀሉ
ተሰኪሙ ይስዓበኒ (ሉቃ 9፡23) ቀጺሉ ኸአ ዕርፊ ብኢዱ ኂዙ ንድኅሪት ዚርኢ ንመንግስቲ
አምላኽ አይበቅዕን እዩ (ሉቃ 9፡62) እናበለ ንእኡ ዝኽተል ክገብሮ ዘለዎ ነጊሩ። ተኸታሊ
ክርስቶስ ግልጽ ምልጽ አይብልን እዩ አብ ክርስቶስ ገጹ ጥራሕ እዩ ክጥምት ዘለዎ። ክልተ
ጎይቶቶ ክግዛእ ዚኽእል ሓደ እኳ የልቦን ከመይ ነቲ ሓደ ኺጸልእ ነቲ ሓደ ኼፍቅር እዩ ወይ
ክአ ነቲ ሓደ ኬኽብር ነቲ ሓደ ኬሕስር እይ፥ እምብአር ንአምላኽን ገንዘብን ክትግዝኡ
አይትኽእሉን ኢኹም (ማቴ 6፡24)።
ንኢየሱስ ክንርእዮ ክንትንክፎ ክንክእል ከሎና አባና ዝወርድ ጸጋ ፍሉይ እዩ። አብዚ ቅዱስ እዋን
ንብዓለ ልደት አብ እንቀራረበሉ ዘሎና ልዕሊ ዝኾነ ክንምነያ ዘሎና ንኢየሱስ ርኢና ክንክእል።
አብ ኢየሱስ ቀሪብና ምስጢርን ዕሞቕን ልደቱ ርኢና ክንክእል እሞ ሓደስቲ ሰባት ኮና ክንስዕቦ።
አብ ሉቃ 19፡1-10 ሓደ ዓቢ መሃሪ ዝኾነ ዛንታ ብዛዕባ ዘኬዎስ ዝተባህለ ሃብታምን ሓለቃ
አኽፈልቲ ቀረጽ ነንብብ። ነዚ ሉቃስ ጥራሕ እዩ ዘዘንትወልና ንሱ ኸአ ምስቲ አብ 18፡35-ፍ
ዘሎ ብዛዕባ እቲ አብ ኢያሪኮ ዘሕወዮ ዕዉር አተሓሒዙ እዩ ዝነግረና። አብ ከተማ ኢያርኮ
እናአተወ እንከሎ እዩ ኮይኑ እቲ ፍጻሜ። ኢያሪኮ ከተማ ሆሣዕና ተባሂላ እውን ትጽዋዕ እያ
(ዘዳግም 34፡3) ካብ ከተማ ዳዊት ንጉሥ ኢየሩሳሌም ንሰሜን ካብ ምዉት ባሕሪ መጨረሻ ናይ

ደቡባዊ ወሽመጥ ሩባ ዮርዳኖስ እትርከብ ታሪኻዊት ከተማ እያ። እስራኤላውያን ምድረ ተስፋ
ምስ አተዉ መጀመርያ ዝማረኽዋ ከተማ ከንአናውያን እያ። አብ ጊዜ ኤልያስን ኤልሳዕን ቤት
ትምህርቲ ነብያት አብዛ ከተማ ከም ዝነበረ አብ 2ዘነ 2፡5 ይነግር። አብ ጊዜ መቃባውያን እታ
ጥንታዊት ከተማ ተደምሲሳ ሓዳስ ከተማ ከም ዝተሃንጸት ይንገር። አብ ሓዲስ ኪዳን ኢያሪኮ ዓዲ
ዘኬዎስ እቲ ሓለቓ መኽፈልቲ ቀረጽ ከምዝኾነት ይንገር (ሉቃ 19፡1-10)። ከምኡ ናይ እቲ
ዕዉር ኢየሱስ ዘሕወዮ ባርጠሜዎስ ከም ዝኾነት ወንጌላውያን ይነግሩ (ማቴ 20፡29-34፥ ማር
10፡46-48፥ ሉቃ 18፡35-37)። ምሳሌ ሕያዋይ ሳምራዊ አብ መገዲ ካብ ኢየሩሴልም ናብ
ኢያሪኮ ክኸይድ ከም ዝተፈጸመ አብ (ሉቃ 10፡29-37) ንረኽቦ።
ኢየሱስ ብኢያሪኮ ክሓልፍ እንከሎ ዘኬዎስ ሃብታም ሰብአይ ሓለቓ ተቐበልቲ ቀረጽ ክርእዮ ከም
ዝደሊ ዝነበረ ይነግር። ሉቃስ ንዝነግሮ ክገልጽ ኢሉ መንነትን ስራሕን ዘኬዎስ ይነግር። ዘኬዎስ
እዩ ንኢየሱስ ክርኢ ዝደሊ ዝነበረ። አቐዲሙ ብዛዕባ ኢየሱስ ይሰምዕ ነሩ እዩ ከምኡ እንተ
ዘይከውን ክርእዮ አይ ምደለን ነቲ ዝገብሮን ዘስተምህሮን ሰሚዑ ስለ ዝነበረ ብዓይኒ ክርኢ ይደሊ
ነሩ እንተ ኾነ ክልተ ጸገም ነርዎ መጀመርያ ብቁመት ሓጺር ስለ ዝነበረ ካልኦት ክኽውልዎ
እዮም ካልአይ ስርሑ አብ ቅድሚ አይሁድ ዝተጸልአ ነሩ ምኽንያቱ መኽፈልቲ ቀረጽ ንገዛእቲ
ሮማውያን አረማውያን ስለ ዝተሓባበሩን ከምኡ ካብቲ ዘኽፍልዎ ምጥፍፋእ ይገብሩ ስለ ዝነበሩ
ከም ኃጢአተኛታት ተቖጺሮም አብ ቅድሚ ህዝቢ ተቐባልነት አይ ነበሮምን። በዚ ምኽንያት
ዘኬዎስ ንጸገሙ ባዕሉ ክበላሓት ነርዎ። አብ ቅድሚት ሓሊፉ አብ ሳግላ ኦም ሓኼረ። ሳግላ ዓቢ
ኦም ብቐሊል ክትሓኽሮ እትኽእል ንሰብአይ ብቐሊል ክጽውር ዝኽእል ኦም እዩ፥ አብኡ አዕዋፍ
ሰማይ ከምኡ አብ ትሕቲኡ እንስሳታት ከጽልሉ ይኽእሉ። እዚ ኽሉ አምሳል ቤተ ክርስትያን
እዩ። ቤተ ክርስትያን ኃጥአንን ጻድቃንን እትሕዝ ንኹሉ አብ ትሕቲአ እትእክብ እያ፥ አብአ
ዕረፍትን ምሕዳስን ይርከብ። እዛ ዘኬዎስ ዝሓኾራ ሳግላ እምብአር አምሳል ቤተ ክርስትያን ገርና
ክንርእያ ንኽእል።
ዘኬዎስ ንኢየሱስ ክርኢ አብ ሳግላ ሓዂሩ ሎሚ ንሕና አብ ቤተ ክርስትያን አብ መንበር ንስሓ
ተምበርኪኽና ንኢየሱስ ክንረኽቦን ክንርእዮን ንኽእል። አብኡ ኃጢአትና ይሕደገልና አብኡ
ሰላምን ዕረፍትን ክርስቶስ ንቕበል።
አብዚ ክነስተንትኖ ዝሕግዘና ነገር አሎ። ንኢየሱስ ከይንርኢ ዝኽውለና ገለ እዋን ባዕልና
እንፈጥሮ ገለ እዋን ከአ ብኻልእ ዝመጽአና አሎ። ካብቲ ከይንርኢ ዝኽውለና ክንወጽእ ናይ
ባዕልና ተበግሶን ድለትን ክህሉ አለዎ ብተአምራት ሱቕ ኢሉ ለውጢ ክመጽእ አይክእልን እዩ።
ሎሚ እምብአር ንኢየሱስ ከይርኢ ወይ አብኡ ገጸይ ከይከይድ ከዊሉኒ ዘሎ እንታይ አሎ ኢልና
ክንሓት የድልየና ሽዑ አብ ኢየሱስ ዝርከቦ ክንከይድ ወይ ከአ ነቲ ከይንርኢ ጋሪዱና ዘሎ ክንአሊ
ንኽእል። ዘኬዎስ ተበላሒቱ ንሕና እውን ክንበላሓት አሎና።
ዘኬዎስ ሓለቓ እዩ ነሩ አብ ትሕቲኡ ዝምሓደሩ ነሮሞ፥ ንሱ ቅኑዕ ከም ዝነበረ አብቲ ባዕሉ
ዝመስከሮ ይነግር። አብ ዘሎና ሓላፍነት ከመይ ንመርሕ ወይ ነመሓድር አብ ሓዳርና አብ ስራሕና
ምስ ሰባት ከመይ እዩ ርክብናን አገባብራናን እዚ ንርእስና ክንፍትሽን ክንርእን ይጠቕመና።
ሸለትነት ክፍአት ከምኡ አብ ገለ ጊዜ ሰይጣን መሊኽ ና ንሰባት ክንብድል ንኽእል ኢና ሎሚ
ክነዓርዮ እዋኑ እዩ።
ምስ ኢየሱስ ብዙሓት ሰባት ይጉዓዙ ነሮም መብዝሕትኦም ብአካል እዮም ምስኡ ዝጉዓዙ ዝነበሩ
እምበር ብመንፈስ ምስኡ አይ ነበሩን፥ በቲ ዝገብሮን ዝብሎን ዝነበረ ተገሪሞም ይስዕብዎ ነሮም።
ተገሪምካ ንግዚኡ ልብኻ ተተንኪፉ ጽቡቕ ክርስትያን ክትከውን ይክአል እዩ ግን ከምቲ አብ
ከውሒ ዝተዘርአ ንግዚኡ ዝቦቁል ግን ዝሃርር ከምኡ እዩ ዝኸውን እምነትና። ክርስትያን ናይ

ብሓቂ አማናይ ድየ ኢልና ክንሓስብ የድሊ። ገለ ሰባት ንኹሉ ሓዲገ አብ አምላክ ክምለስ እየ
ኢሎም ይውስኑ ግን ንሓጺር ጊዜ እምበር ንነውሕ አይከዱን እዮም።
ዘኬዎስ ብዛዕባ ኢየሱስ ብዙሕ ሰሚዑ ስለ ዝነበረ ከም ሰብ ክርእዮ ይደሊ ነሩ። ግን ኢየሱስ
እውን ክርእዮ ከምዝደሊ ይፈልጥ አይ ነበረን። ኢየሱስ ናብኡ ጠሚቱ ውረድ ሎሚ ምሳኻ አብ
ቤትካ ክውዕል እየ ክብሎ ምስ ሰምዐ ዝብል ጠፊእዎ ይኸውን። ቀልጥፍ ውረድ ሎሚ አብ ቤትካ
ኽውዕል ይግብአኒ እዩ እሞ ውረድ ኢልዎ። ካብዚ ዝጥዕምን ዝሓይሽን እንታይ አሎ አምላኽ
አብ ቤትካ ምሳኻ/ኺ ክውዕል ክሓድር እየ ክብለና እንከሎ። አምላኽ ከምጽእ እንከሎ ቀልጢፍካ
መልሲ ሂብካ ምኽአል የድሊ። ማርያም ገብርኤል መልአኽ አደ አምላኽ ከም እትኸውን ምስ
ነገራ ቀልጢፋ ሕራይ ኢላ ተቐቢላቶ (ሉቃ 1፡38)። ሳሙኤል አምላኽ ምስ ጸውዖ ቀልጢፉ
መልሲ ሂቡ ባርያኻ ይሰምዕ አሎ ተዛረብ ኢሉ መሊሱ (1ሳሙ 3:10)። ዘኬዎስ እውን ቀልጢፉ
ወረደ ተሓጒሱ እውን ተቐበሎ ወላ እኳ እቶም ካልኦት አብ እንዳ ኃጥእ ሰብአይ አትዩ ኢሎም
እንተ አዕዘምዘሙ አብ ቅድሚ ኢየሱስ ደው ኢሉ ጎይታይ እንሆ ፈረቓ ጥሪተይ ንድኻታት እህብ
ገለ ዝዓመጽክዎ እንተሎውን አርባዕተ ዕጽፊ እፈድዮ እናበለ ተናሲሑ። እዚ ዝበሎ አብ ገዝኡ
እናኸዱ አብ መንጎ ደው ኢሉ እዩ ኢልዎ እዚ እዩ ኸአ ፍሉይ ዝገብሮ ክንሳሕ ጊዜ አይወሰደሉን
እኳ ድአ ምጽዋት ንድኻታት እህብ እናበለ ንመገዲ ንስሓ ድሕር አይበለን።
ብዙሓት ተመራመርቲ ነዚ ክፍሊ ክገልጹ ከለዉ ዘኬዎስ እዚ ንድኻታት ካብ ሃብቱ ምሕጋዝ
ቀደም እውን ይገብሮ ነሩ እዩ፥ ኢየሱስ ነዚ ኲኖ ርድኢትና ብዝኾነ መገዲ ይፈልጦ ስለ ዝነበረ
አብ ገዛ ሓደ ኃጢአተኛ ዘይ ኮነ አብ ገዛ ሓደ ጻድቕ ከም ዝኸይድ ገሩ እዩ ዝርእዮ ነሩ ይብሉ።
ኢየሱስ ኩሉ ጊዜ ነቲ ሓቀኛ ሰብ ኲኖ እቲ ዝርአ ይርእዮ። ንሕና ውን ንሰባት ውሽጦም
ከይፈለጥና ብግዳማዊ ነገሮም ካብ ምፍራዶም ክንጥንቀቕ እሞ ከምዘለዎ ክንቅበሎም ይመኽረና።
ብዝኾነ እቲ ትርጉም ዝተዋህበ ይወሃቦ ዘኬዎስ አብ ሓደ ብዙሕ ዘይፍቶ ሥራሕ ይስራሕ እምበር
ልቡን ሕይወቱን ሓቀኛ ሰብ እዩ ነሩ ብቕንዕናን ሓቅን ዝጉዓዝ ዝነበረ ሰብ እዩ። በዚ ምኽንያት
እዩ ዝመስል ንዕድመ ኢየሱስ ተሓጒሱ ተቐቢልዎ ይብለና ሉቃስ ወንጌላዊ በዚ ምልክት
ትሕትናን ፍቕርን አብ ግብሪ አርእዩ። ንዝውሃበካ ጸጋ አምላኽ ቀልጢፍካ ናይ ምስጋና መልሲ
ሂብካ ምኽአል።
መልሲ ንስሓ ውዓል ሕደር ዘድልዮ ጉዳይ አይኮነን አብ ፈቃር አምላኽና ቀልጢፍና ክንምለስ
አሎና። ክሓስበሉ ክርእዮ እየ ወይ እውን ተበዲለ እየ ጥራሕ ክንብል የብልናን። አምላኽ አብኡ
ክንምለስ ይዕድመና አሎ። መልሲ ክንህቦ ግቡእ እዩ። ብርግጽ አምላኽ ኩሉ ጊዜ እዩ ዝሓልየልና
ናታትና ጻዕሪ ወይ ተግብር አይ ኮነን ዘድሕነና። ከም ዘኬዎስ ንሕና ብዘይንርድኦ ፍቕሩ
ይገልጸልና። ምሳኻ ምሳኺ ክውዕል እየ ይብለና፥ እሞ ከመይ ንቕበሎ? ቀልጢፍና በቲ ዘርአየና
ፍቕሪ አብ ንስሓን ፍቕርንዶ ንምለስ? ሎሚ አብ ቤትና ክአቱ ይሓትት አሎ ምሳኺ/ኻ ክዕረቕ
ሰላም ፍቕሪ ምሕረት ክህበካ/ኪ እደሊ አሎኹ እንተ በለና መልስና እንታይ እዩ?
አብ ጉዕዞ ምምላስ ከሎና ሰባት በቲ ናይ ቀደም ግብርና ርእዮም ብኡ ጥራሕ ዝፈርዱና
አይስአኑን እዮም እዚ ንድሕሪት ክመልሰና አይግባእን ምስ አምላኽና ዕርቂ ክንቅጽሎ አሎና።
አንታ እዝስ/እዚአስ ሕይወቱ/ታ ቀይሩ አብ ዘብል ክንበጽሕ አሎና። ሎሚ ክንሕደስ የድሊ
አሎ።
ዘኬዎስ ንስሕኡን ካሕሳ ኃጢአቱን ምስ ገለጸ ዝተዋህቦ መልሲ ሎሚ ነዚ ቤት እዚ ድኅነት ኮነሉ
ከመይ ንስኻውን ወዲ አብርሃም ኢኻ፥ ወዲ ሰብ ንጥፉአት ኪደሊን ከድኅን እዩ ዝመጸ ተባሂሉ።
አብዚ ቤት ምልአትን ሓድነትን አትዩ። ወላ እኳ እቲ ዝሰርሓሉ ዝተጸልአ ይኹን ወዲ አብርሃም

ተባሂሉ ምኽንያቱ ኩሉ ሥርሑ ምስቲ ሕጊ ዝሓቶ ብምልኡ ስለ ዘማልእ ወላ እውን ልዕሊኡ
ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ። እዚ እዩ ወዲ አብርሃም ዘብል ማለት ዘፍቅር ዝሓልን ልዕሊ ስርዓትን
ባህልን ዝነብር ሰብ።
ዘኬዎስ ብማዕዶ ጥራሕ ክርኢ ዝደሊ ዝነበረ ሕጂ ውሽጣዊ እንታይነት ኢየሱስ ክርኢ ጀሚሩ።
እዚ ምርአይ እዚ ከምቲ አብ መገዲ ኢያሪኮ ዝሓወየ ዕዉር (ሉቃ 18፡35-ፍ) ከምኡ ንምሉእ
ሕይወቱ ቀይርዎ።
ኢየሱስ ነቶም አብ ገዛ ኃጢአተኛ አትዩ ኢሎም ዘዕዘምዘሙ ክምልሰሎም እንከሎ ወዲ ሰብ
ንጥፉእ ኪደሊን ከድኅንን እዩ ዝመጸ ኢልዎም። አብ ማር 2፡17 ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበር
ጥዑያት አይ ደልይዎን እዮም አነ ኸአ ንኃጥአን እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ አይመጻእኩን (ሉቃ
5፡31፥ ማቴ 9፡12) ኢልዎም። አብ ማቴ 18፡12 ብዛዕባ ምስላ ዝጠፍአት በግዕ ክዛረብ እንከሎ
እንታይ ይመስለኩም ሚእቲ አባግዕ ዘለውኦ ሰብአይ ካብአን ሓንቲ እንተ ጠፍአቶ ነተን ተስዓን
ትሽዓተን አብ ጎቦታት ኃዲጉ ነታ ዝጠፍአት ኪደሊዶ አይከይድን እናበለ መሊሱሎም።
ነዚ ክፍሊ ወንጌል ክነንብብ እንከሎና ብዙሕ ሓሳባት ክነስተንትን ንኽእል ኢና። ሎሚ
ንኢየሱስ አዕሚቕና ክንርእዮ የድልየና አሎ። ከምኡ ክንገብር እንተ ኸአልና ጥራሕ ኢና
ልደትና ክነብዕል እንኽእል። ነፍሲ ወከፍና ሎሚ አብ ቤትካ/ኪ ክአቱ ምሳኻ ክውዕል
አሎኹ ዝብል ክንሰምዕ አሎና። እዚ ኸአ አፍደገ ልብና ክንከፍተሉ ሕልናና አብኡ
ክነፍቅደሉ እንከሎና ጥራሕ እዩ።

ንሕና
ብሓቂ
እደሊ
ክአቱ

ንሰባት በቲ እንፈልጦም ግዳማዊ ነገራት ወይ እውን ኢላ ኢሎማ ብዝብል ካልኦት ብዝበሉና
ከይንፈርዶም ምጥንቃቕ የድልየና። ከም ቍምስና ምናልባት ነቲኦም ጠፊኦም ዘለዉ ክነናዲ
ብዙሕ ጊዜ ክነሕልፍ ንኽእል ኢና አብ ክንዲ ነቶም ተመሊሶም ተረኺቦም ዘለዉ ዘድልዮም
ሓገዝን ምኽንኻንን ምግባር።
አብዚ እዋን ምጽአት እምብአር ነፍሲ ወከፍና ንኢየሱስ ብሓቂ ርኢና ክንክእልን ክንረኽቦን
ክንጽዕር አሎና። አበይ ክርኸቦ ንኢየሱስ ኢልካ ንርእስኻ ምሕታት ዓቢ ሓገዝ አልኦ። ከም ሰባት
መጠን አብ ገለ እዋን መገዲ ክጠፍአና ይክእል እዩ ግን ዝሕግዙ አለዉና ሓንትስ ንድለ እምበር።
ማርያም አደና ብዝያዳ ንኢየሱስ ክንረክብን ክንርእን እትሕግዘና አደ እያ። ክትረኽብዎን
ክትርእይዎን እንተ ደለኹም ንሱ ዝበለኩም ግበሩ ትብለና አላ እሞ ዝሰምዕ ልቢ ይሃበና።
ብሩኽ ልደት
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

