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ወደ መዝሙር
1. ብሉጽ ህይወት ወደ መዝሙር
ጎይታ የሱስ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ኣኪቡ ክምህሮም ጀመረ ይብል ኣብ ማቴ 5፡3-12። ኣብ ብሉይ ኪዳን
ጎይታ ነቲ ሕጊ ዝገበረ ከምዝባረኽ፡ ንዕኡ ዘይገበረ ድማ መረገም ከም ዝኾነ ይነግረና (ዘዳ28፡1)። ጎይታ
የሱስ ድማ ነዚ ሕጊ ከፍርሶ ዘይኮነስ ከደልድሎ ማለት እቲ ሕጊ ተፈጻምነት ወይ ድማ ተግባራውነት
ንኽረክብ ብጸጋ ተገሊጹ ንረኽቦ። እምበኣር ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ክኾኑ ዝሓረዮም፡ ብመጀመርያ ዝሃቦም
ዝርዝራዊ ረቛሒታት፡ ክምህር ከሎ ንረኽቦ። ኣብቲ እዋን’ቲ ሰዓብቲ የሱስ ብዙሓት እዮም ኔሮም። እቶም
ደቀ መዛሙርቱ ኢሉ ዝሰመዮም ግና ዓሰርተው ክልተ(12) እዮም ኔሮም። ንዕኦም ድማ እቲ ረቛሒታት
መሃሮም። እምበኣር እዚ ረቛሒታት’ዚ ንዓና ውን ደቀ መዛሙርቱ ክንክውን ከምቲ ንኣታቶም ዘድልዮም
ብግዲ እዩ ዘድልየና።
ኣርባዕተ ናይ ህይወት መለኪዕታት
ሀ. ብመንፈስ ድኻታት …ማቴ 5፡3
መንግስቲ ኣምላኽ ናይቶም ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ እያ። እዚ ከኣ ናይ መንፈስ ድኽነት ዘለዎም እዩ።
ሰለዚ ናይ ጽድቂ ድኽነት ናይ ድሕነት ድኽነት ዘልዎም ማለት እዩ። ድኻ ድማ ይልምን እዩ፡ ስለዚ
መንግስቲ ኣምላኽ ነቶም ብገዛእ ርእሶም ገለ ነገር ከምጽኡ ከምዘይክእሉ ዝፈልጡ ኩሎም እያ። እዚኦም
ድማ ንገዛእ ርእሶም ኣብ ትሕቲ ጸድቂ ኣምላኽ ምግዛእ ጥራይ እያ ስርሖም (ሮሜ10፡3-4)። ሰለዚ ሓደ
ወደ መዝሙር፡ ሰዓብን ተኸታልን ጎይታ የሱስ ክኽውን ስለዘለዎ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ትሕቲ ጽድቂ ኣምላኽ
ዘግዘአ ክኽውን ይግባእ።
ለ. ዚጉህዩ ምጽንናዕ ….. ማቴ 5፡4
ዚጉህዩ ምጽንናዕ ክረኽቡ እዮም እሞ ብጹኣን እዮም። ክልተ ዓይነት ጓሂ ከምዘሎ ኢና ንርዳእ፡ ማለት ኣብ
2ቆር7:10-11 “….ጓሂ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ይብል”፡ እዚ ድማ ብሓጥያትካን ጉድለትካን ተኣሚንካ፡ ኣብ
ቅድሚ ኣምላኽ ብዘይካኡ ምንም ከምዘይኮንካ እትግንዘበሉ፡ እተን በዘይካኡ ዝነበርካለን ሰዓታትን
መዓልታትን እናኣጉሃያኻ፡ ደጊም ብዘይካኡ ንኽይትርከብ ትውስነሉ ህሞት እዩ ። ፍሪኡ ድማ ምጽንናዕ
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እዩ። ስለዚ ወደ - መዝሙር ናይ ንስሓ ህይወት ክህልዎ ይግባእ፡ ማለት ብምሕዳስ ሓሳቡ ክልወጥ
ዝመርጽ ክኽውን ይግብኦ። (ሮሜ12፡1-3)
ሐ. ዓቃላት ንምድሪ …. ማቴ 5፡5
“ዓቃላት ንምድሪ ክወርስዋ እዮም እሞ …” ይብል ኣብ’ዚ ዘመን እዚ ነቲ ኣምላኽ ዘተስፈወና “ህይወት
ምስተረፉ” ክንረኽቦ እንተኾይንና፡ እታ ሓንቲ መንገዲ ዓቕሊ እያ። እዚ‘ኣ ድማ ፍረ መንፈስ ቅዱስ እያ።
ኣብ (እብ12፡1-4) እንተርኢና “በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንጺጹልና ዘሎ መቀዳደሚ ብትዕግስቲ ንጉየ” የብለና።
ስለዚ ኣብ’ዚ ናይ ሎሚ “ግዜ የለን’” ዓለም ንጎይታን ንተስፍኡን ብዓቕሊ ዝጽበ ህይወት ክህለወካ
ንሕተት፣ ማለት ከምቲ ንገሊኣቶም ዝመስሎም (እቶም ዓቕሊ ዘይብሎም ) ተስፍኡ ኣይክድንጉይን
እዩ።(2ጴጥ3፡9)
መ. ንጽድቂ ዝጠምዩን ዝጸምኡን …. ማቴ 5።6
ነፍሲ ወዲ ሰብ ብዙሕ ነገር እያ እትጸምእ። ማለት ብጠቕላላ ከምቲ ሄዋን ኣብ ገነት ኤደን ዝጸምኣቶን
ዝተመነየቶን ክትምነ ትኽእል እያ (ዘፍ3፡6)። እንተኾነ ጎይታ እቲ ወደ መዝሙረይ ዝብሎ ኣስር ኣስር ናይ
ፍትወት ኣዕንቲ፡ ጥበብ ብምሃባ እተብህግ፡ ንምብልዓ ከኣ ጥዕምቲ ዝኾነት ዘይኮነስ፡ “ወደ ሰብ ካብ ኣፍ
ኣምላኽ ብዝወጽእ ኩሉ ቃል እምበር” (ማቴ4፡4)፡ ማለት ደድሕሪ ጽድቂ ዝስዕብ እዩ። ስለዚ ወደ
መዝሙር እቲ ቀዳማይ ጽምኣቱ ጽድቂ ክኽውን ይግብኦ፡ ምኽንያቱ ጽጋብ ኣብኡ ስለዝኾነ። (ሮሜ10፡312)
ኣርባዕተ ናይ ሕብረት መለኪዕታት
ሀ. መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም ….. ማቴ 5፡7
ኣምላኽ ብመጀመርያ ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ፡ ማሕበራዊ ፍጡር ጌሩ እዩ ፈጢርዎ (ዘፍ2፡20)። ብጎይታ የሱስ
ክርስቶስ ኣሚኑ ምስ ደሓነ እውን እንተኾነ፡ ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ከም ህያዋን ኣእማን እናደተደጋገፈ
ክዓቢ እዩ ተጸዊዑ (1ጴጥ2፡5)። ስለዚ ምብህሃልን ምትዕንቓፍን ክህሉ ግደን እዩ። ነዚ ድማ’ዩ ጎይታ የሱስ
“መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም” ኢሉ ዝምህረና። ንሕና ገና ሓጥኣን ከሎና እዩ ኣፍቂሩና (ሮሜ5፡6-8)
ምሕረት ድማ ጌሩልና። ንሕና’ውን ኣብ ሓውና ክርስቶስ እናርኣና፡ ምሕረት ክንገበር ተጸዊዕና ኢና።
ምኽንያቱ ኣቦ ንዓለም ክዓርቃ ከሎ ኣብ ክርስቶስ ሰለ ዝነበረ በደላ ኣይሓዘላን።(2ቆሮ5፡19)
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ለ. ጽሩያት ልቢ ንኣምላኽ ክርእዮ እዮም እሞ….. ማቴ 5፡8
ልብና (መንፈስና) ነጸብራቕ እቲ መንፈሳዊ ዓለም እዩ። ልክዕ ከምቲ ወርሒ ነጸብራቕ ናይ ጸሓይ እትህብ፡
ከምኡ ድማ ልብና ነጸብራቕ ናይቲ መዝገቡ ዘለዎ እዩ ዝህብ (ማቴ6፡19)። ጽሬት ልቢ ብሓደ ብጎይታ
የሱስ ጥራይ እዩ ዝረከብ። ስለዚ ጎይታ የሱስ እንተ ኣሎካ ንኣቦ በቲ ሓደ ወዱ ክትርእዮ ኢኻ (ዮሃ1፡18)።
እምበኣር ወደ መዝሙር ብመንፈስ ቅዱስ ዝተገልጸ ቃል ጌሩ ንኣምላኽ ዝርኢ እዩ (ኤፌ1፡17-18)።
ሐ. ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ … ማቴ 5፡9
ሰላም ፍረ መንፈስ ቅዱስ እምበር ፍረ ምዝታይ ኣይኮነን (ገላ5፡22)። ስለዚ ሰበኽቲ ሰላም ዘይኮነስ ዝብል
ዘሎ ገበርቲ ሰላም እዩ ዝብል ዘሎ። እቲ ቀንዲ ሰላም ድማ ሰላም ምስ ኣምላኽ እዩ። ወዲ ሰብ ካብ
ኣምላኽ ክፈለ ምስ መረጸ፡ ካብ ሰላም ድማ ተፈልዩ። ሰለዚ ምስ ከባቢኡ(ዘፍ3፡17-18)፡ ምስ
ብጻዩ(ዘፍ4፡8)፡ ምስ ገዛእ ርእሱ(ዘፍ 4፡5)፡ ሰላም ስኢኑ ይርከብ። ስለዚ ንጎይታ የሱስ ብምቕባልና ምስ
ኣቦ ሰላም ይህልወና (ሮሜ5፡1) (ኤፌ2፡14)። ንካልኦት’ውን ምሳና ሕብረት ምእንቲ ክህልዎም ኢልና ነቲ
ዝረኣናዮን ዝሰማዕናዮን ንነግሮም (1ዮሃ1፡5)። ካብ ንክርስቶስ ምምስካር ዝዓቢ ሰላም ንሓደ ሰብ ምሃብ
የሎን። ሰለዚ ሓደ ወደ መዝሙር ብዛዕባ ጎይታ ብምምስካሩ፡ ብሓቂ ንሓደ ሰብ ምስ ኣምላኽ፡ ምስገዛእ
ርእሱን (ሮሜ 8፡1-2) ምስ ኣሕዋቱን ከባቢኡን ሰላም ክነበር ዝገበረ ማለት እዩ።
መ. ምእንቲ ጽድቂ ዝሰጎጉን ዝስደዱን … ማቴ 5፡10
ጎይታ የሱስ ነቶም ሰዓብቱ ክኾኑ ዘደልዩ ምእንቲ ጽድቂ ምስዳድን ምስጓጉን ከምዘሎ ክፈልጡ ብንጹር
ሓቢሩና። እዚ ከኣ ፣ ወደ መዝሙር ካብ ፍቕሪ ጎይታን ትእዛዙን ዝዓቢ ከምዘየሎ ብንጹር ኣብ ህይወቱ
ዘረጋገጸ ሰብ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዘረድኣና። (ግብ4፡20, 1ጴጥ3፡14)

2. መዓቀኒ ወደ መዝሙር
“መስቀሉ ዘይጸውር እሞ ደድሕረይ ድማ ዘይስዕብ ዘበለ፡ ወደ መዝሙረይ ኪኽውን ኣይክእልን እዩ…”
ሉቃ 14፡27 ጎይታ የሱስ ነቶም ሰዓብቱ ቅድሚ ንዕኡ ምስዓቦም፡ ኣጸቢቖም ክሓስቡ ብምስላ ስራሕ
ግምብን ንጉስን ጌሩ ተዛረቦም (ሉቃ14፡28-30) ፡፣ ካብዚ‘ኦም እንመሃሮ ነገር እንተሃለወ ድማ ቅድሚ
ግምቢ ምስራሕካ ትሓስብ ኢኻ። እቲ ንጉስ ድማ ቅድሚ ናብ ኲናት ምስላፉ ይግምግም እዩ። ከምኡ
ድማ ንሕና ቅድሚ ንጎይታ የሱስ ምስዓብና ብግቡእ ፡ ንዕኡ ምስዓብ እንታይ ዋጋ ከም ዘኽፍለና
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ጸብጺብና ክንሓስቦ እዩ ዘደልየና፣፡ ምኽንያቱ ባዕሉ ጎይታ የሱስ “ኩሉ ጎይታ ጎይታ ዝብለኒ ንመንግስቲ
ኣምላኽ ኣይኣቱን እዩ” ይብል። …… (ማቴ7፡21)
እምበኣር 3 መዓቀኒ ወዲ መዝሙርነት ኣለዋ
1. ፍጹም ፍቕሪ ንክርስቶስ……………….. ሉቃ 14፡25-32
ማለት ንጎይታ የሱስ ነፍቅሮ ቅድም ፍቕሩ ስለዝተገለጸትልና ኢና እምበር፡ ንሕና ስለነፍቅሮ ኣይኮነን ፣፡ ኣቦ
ፍቕሩ ክህበና ከሎ ግና፡ ናይ ካልእ ፍቕሪ ኣብ ህይወትና ሰዒሩ እዩ ዝህበና ፣ ካብኣ ተበጊስና ድማ ንኻልእ
ነፍቅር። ስለዚ ካብታ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ዘላትና ፍቕሪ ክፈለየና ዝኽእል ከምዘየለ እንተ ኣረጋጊጽናን
ነቢርናሉን ብሓቂ ደቂ መዛሙርቱ ኢና እንኸውን። (ሮሜ 8፡35-39)
2. መስቀልካ ተሸኪምካ ሰዓበኒ………………….. ሉቃ9፡23
ኣብቲ ዘመን እቲ መስቀል ምልክት ፍርዲ ንሓደ በዳሊ እዩ ዝወሃብ ዝነበረ። ሓደ ሰብ ኣብ መስቀል
ተሰቒሉ ማለት ድማ፡ በቲ ሕብረተ ሰብ ንጹል እዩ። እዚ ይግብኦ እዩ ዝብል ሓሳብ ከኣ ይወሃቦ ነይሩ።
እምበኣር መስቀልካ ተሰኪምካ ምስዓብ ማለት ነቲ ንጎይታ የሱስ ብምስዓብካ ክመጸካ ዝኽእል ተነጽሎን
ግፍዕን ድሉው ኴንካ ምቕባል ማለት እዩ። ምኽንያቱ በቲ ሓደ መስቀል ክርስቶስ ዝተሰቐልካ ሰለዝኾንካ።
(ገላ6፡14-15, 1ጴጥ 4፡12-16)
3. ምሉእ ምምራኽ …………………………. ማቴ 14፡33 ዮሃ6፡67-69
ብምሉእ ልብኻ ንጎይታ የሱስ እንተ ኣሚንካዮን ተቐቢልካዮን፡ ጎይታ ናይ ህወትካ ድማ እንተጌርካዮን፡
እዘን 3 ነገራት ክትገብረን ድማ ኣይክኸብዳኻን እየን።
 ምስዋእ ትምኒታት ልቢ ……………….ሉቃ 14፡33
 ምስዋእ ኩነት ህይወት ………………..ፊሊጲ 3፡7-9
 ምስዋእ ትሕዝቶ ምድሪ ……………… ማቴ 19፡21

3. መረጋገጺ ወደ መዝሙርነት
“ነንሓድሕድኩም ፍቕሪ እንተላትኩም፡ በዚ ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ኩሉ ኺፈልጥ እዩ፣” ዮሃ13፡35
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ጎይታ የሱስ ደቀ መዛሙርቱ ምዃንናን ዘይምዃንናን፡ ከም መራጋገጺ ዝጥቀመሉ ነገር እንተሃለወ፡ ፍቕሪ
ኣብ ንሓድሕድሕና እዩ። ቃል ብቓሉ ወደ መዝሙር ማለት፡ ንክርስቶስ ብኹሉ ናብርኡ ንዕኡ ንኽመስል
ዝወሰነ ማለት እዩ ። ስለዚ ኣብ ጎይታ የሱስ እንተ ጸናዕና፡ (ዮሃ8፡31-35) እቲ ፍረ - መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ
ፍቕሪ ክህለውና ግድን እዩ፣ ሰለዚ ሓደ ወደ መዝሙር ኣብ ጎይታ ክጸንዕ፡ ነቲ ከጽንዖ ዝኽእል ቃል ኣምላኽ ብጥንቃቐ ኣብ ህይወቱ ክእዘዞን ክጥቀመሉ ይግባእ። ኣብ (ሮሜ5፡5) “ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና
ስለዝፈሰሰት” ስለዚ ከኣ ንኣምላኽን ንኣሕዋትን፡ በታ ኣብ ልብና ዝፈሰሰት ፍቕሪ ኣምላኽ ጥራይ ኢና
ነፍቅሮም። ፍቕሪ ኣምላኽ ከኣ ርእሳ ዘይትፈቱ፡ ምሕረተኛ(1ቆረ 13፡4-7) ፡ መስዋእቲ ትኸፍል እያ
(ዮሃ15፡13)። እቲ ካልእ ጎይታ ደቂ መዛሙርቱ ምዃንና ዘይምዃንና ዘብርሃልና መምዘኒ ፍረ እዩ። “ብዙሕ
ፍረ እንተፈረኹም ………….” (ዮሃ 15፡8 )። ጎይታ የሱስ ኣብ ትምህርቱ ከምዚ ኢሉ፡ “ፍረ ስርናይ ናብ
ምድሪ እንተ ዘይወደቐትን ዘይሞተትን፡ በይና እያ እትነብር፡ …” (ዮሃ12፡24) ጎይታ የሱስ ስለዝሞተ እዩ
ንዓና ፈርዩና ፡ መንግስትን ካህናትን ክንኮኖ ድማ በገዛእ ደሙ ኣጥርዩና። ከምኡ ድማ ሓደ ወደ መዝሙር
ፍረ ኣብ ኣገልግሎቱ (ዮሃ 4፡35-37) ፡ ፍረ ኣብ ባህርያቱ (ገላ 5፡22, ፊሊ 4፡8) ክርአ እንተ ኾይኑ፡ እቲ
ወደ መዝሙር’ቲ ደጊም፡ ነቲ ምእንትኡ ሞይቱ ዝተንሰአ እምበር ንገዛእ ርእሱን ንፈትወት ሰብን ከይነብር
ዝተጸወዐ እዩ። (2ቆረ5፡15)

4. መምዘኒ ወደ መዝሙር
“ክስዕብኒ ዝደሊ ኣሎ’ዶ…………“ሉቃ9፡57-62
ኣብ’ዚ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ጎይታ የሱስ፡ ንሰለስተ ሰባት ንዕኡ ክስዕቡ ዝሓተቱ እሞ፡ ዝሃቦም መምዘኒ
ክንመሃር ኢና
ሀ. ህንጡይ ሰዓባይ …. ሉቃ 9፡57
እዚ ሰብኣይ’ዚ የሱስ ከስዕበኒ ዘደሊ ኣሎ’ዶ ኢሉ ምስ ሓተተ፡ በዘይ ወዓል ሕደር ኣነ ብምባል ንሕትኡ
ዝመለሰ እዩ ኔሩ ። እዚ ድማ ነቲ ምስ የሱስ ክኽውንን ናቱን ሰዓቢኡን ክኽወን ዝነበሮ ህንጡይነትን
የመልክት። ምንም እኳ ህንጡይነት ኣብ ኣምላኽ ምንም ጸገም እንተዘይብሉ፡ ብእኡ ጥራይ ግና ንየሱስ
ኣይስዓብን እዩ። ስለዚ ድማ እዩ የሱስ ነዚ ሰብኣይ’ዚ “ወኻሩ ዘዕርፋሉ ጉድጓድ ኣለወን” ዝበሎ። እዚ
ንዓይ ምስዓብ ኣዕሚቛካ ምሕሳብ ዘድልዩ ጉዳይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ይመስል። ምኽንያቱ ነቲ ኣብ ሰብ ዝነበረ
ጎይታ ባዕሉ ይፈልጦ ሰለዝነበረ (ዮሃ 2፡24-25)። ስለዚ ጎይታ ነዚ ሰብኣይ ዝብሎ ዘሎ ንዓይ ክትብል
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ጽቡቕ መነባብሮ ክሳዕ ምሕዳግ (ማለት ክሳብ እታ እተጽልለላ ቦታ ዘይምህላው /ምስኣን/) ድልው ዲኻ
ማለት እዩ። እምበኣር ወደ መዝሙር ዝምዘን፡ ነፍሱ ብምቕባጽ እምበር ብህንጥዩነቱ ኣይኮነን።
ለ. ቅድመ-ኩነታዊ ሰዓባይ (ሉቃ 9፡59)
እዚ ሰብኣይ ዘይከምቲ ቀዳማይ ነቲ ሕቶ የሱስ ብቅድመ ኩነት እዩ ክምልሶ ፈቲኑ። “… ቅድም ነኣቦይ
ክቐብር ፍቐደለይ ..” (ማቴ 8፡21, ሉቃ 14፡26) ፣ መልሲ የሱስ ግና ቅኑዕ እዩ ዝነበረ። “ንምውታትሲ
ምውታት ድኣ ይቕበርዎም፡ ንስኻ ግን ንዓ መንግስቲ ኣምላኽ ስበኽ” ኢልዎ። ሰለዚ ንጎይታ ክትስዕብ
ዝመረጸት ነፍሲ፡ ቅድመ ኩነት ከተቐምጥ ከምዘይግብኣ ዘጠንቅቕ ግሩም ምህሮ እዩ።
ሐ. ፍርቁ ዝልቡ ሰዓቢ …… ሉቃ 9፡61
እዚ ድማ ንጎይታ ብምልኣት ልቡ ዘይሃበ ማለት እዩ። ንጎይታ ክስዕቦ ይደልኢ እዩ፡ ግን ከኣ ገለ ነገር
ክገድፎ ዘይመረጸ ንድሕሪት ዘብሎ ነገር ከምዘሎ ኢና ንርኢ፡፣ ነዚ ከምዚ ዝመሰለ ስዓባይ ዝተዋህበ
መልሲ ድማ “ዕርፊ ሒዙ ንድሕሪት ቁሊሕ ዝብል”። እዚ ከኣ መንግስቲ ኣምላኽ ዝሕደግ ሓዲግካ
እምበር፡ ንድሕሪት ዝጎተካ ነገር ሒዝካ ክትስዓብ ከምዘይትኽእል እያ ተብርሃልና። ነብዪ ኤልያስ ንዕኡ
ዝትክእ ነብዪ ኣምላኽ ምስ ደለየ፡ ኤልሳዕ 12 ጽምዲ ብዕራይ ሒዙ ክሓርስ ጸኒሕዎ …( 1ነገ 19፡19-21)፣
ሰዓበኒ ምስ በሎ ግና ኣንጻር ነዛ ኣብ ላዕሊ ዘላ ትመስል ሓሳብ ብኤልሳዕ ጠለብ ቀሪባ፡ “ወለደይ ስዒመ
ክመጸካ” ትብል። ትሕት ኢልና እንተርኢናዮ ግና፡ ኤልሳዕ ንወለዱ ክስዕም ኣይኮነን ንድሕሪት ተመሊሱ።
እቲ ንድሕሪ ከጥምቶ ዝኽእል ኩሉ፡ ማለት ነቶም ኣብዑር ብምሕራድ፡ ንስጋኦም ድማ ብመሓርሻ
ብምብሳል፡ ነቲ ዝበሰለ ስጋ ድማ ፈትወቱን ፈለጥቱን ዓዲሙ፡ (ደጊም ኣነ ሓረስታይ ኣይኮንኩን)
ብዘስምዕ ብፍጹም ነቲ ናብ ድሕሪት ዘጠምቶ ሰዊኡ እዩ ስዒብዎ። ኣምላኽ ድማ፡ ንድሕሪት ዘጠምተና
ዘበለ ኩሉ ሰዊእና ክንስዕቦ እዩ ዝደልየና። እምበኣር ወደ መዝሙር ክኽውን ዝመረጸ ሰብ፡ ነቲ ኩሉ
ንድሕሪት ዘጠምቶ ዘበለ ነገር ዝሰወአ ክኸውን እዩ ዝግበኦ።

5. ምእዛዝ ወደ መዝሙር
ንጎይታ የሱስ ክንቕበሎ ከሎና ዝጸለናዮ ጸሎት እንተዘኪርና፡ ኣዝዩ መሰርታዊ ጸሎት ኢና ጸሊና። “….. ከም
ናይ ግሊ መድሓንየይን ጎይታይን ይቕበልካ ኣለኹ ..”፣ ስለዚ ጎይታ እዩ። ንሕና ድማ ክንግዝኦ ይግብኣና
(ሉቃ6፡46, ኢሳ 26፡13, ግብ 22፡10) ንመልከት። ኣብ ስልጣን የሱስ ከነስተብህለሎም ዘሎና ነጥብታት
 ወደ መዝሙር ፍቓድካ እምበር ፍቓደይ ኣይብልን እዩ (1ጴጥ4፡1-2, ሮሜ 14፡9)
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 ጎይታ ኩሉ ምዃኑ ምግንዛብ (ግብ 10፡36, 1ጢሞ 6፡17 ፊሊጲ2፡9-10)


እዙዝ ህይወት ምህላው (ሉቃ 6፡46)

6. ሕብረት ወደ መዝሙር
“ጸጋ ጎይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትኩም ይኹን።ኣሜን።”
2ቆረ13፡13
መንፈስ ቅዱስ ናብ ኩሉ ሓቂ ክመርሓና፡ ነቲ ጎይታ የሱስ ኣብ መስቀል ዝፈጸሞ ሰማያዊ ዕዮ፡ ኣብ ልቢ
ነፍሲ ወከፍ ወዲ ኣዳም ድማ ተፈጻምነት ንኽረክብ ይዓዪ። ካብ ርእሱ ዝብሎ ነገር የብሉን። ነቲ ቃል
ብምግላጽ ግና ንየሱስ የኽብሮ ። እምበኣር ወደ መዝሙር እቲ ቀንዲ ሕብረቱ መንፈስ ቅዱስ ብዝገሎጾ
ቃል ምስ ኣቦን ምስ ወዱ የሱስ ክርስቶስን ክኽውን ይግባእ፣ (1ቆረ1፡9 ፣ 1ዮሃ1፡3)

7. ናይ ወደ መዝሙር ናይ ኣገልግሎት ህይወት
“ኣነ ግና ኣብ ማእከልኩም ከም ኣገልጋሊ እየ ………………” ሉቃ 22፡27 ማር 10፡45
“ነቲ፡ ባርያ ካብ ጎይታኡ ኣይዓብን እዩ፡ ኢለ ዝነገርኩኹም ቃል ዘክርዎ።……” ዮሃ 15፡20
ኣብ ብሉይ ኪዳን ልቢ እግዝኣብሄር ብምልኣት ከዕረፍ ዝኽእል ኣገልጋሊ ኣይተረኽበን። ብኸምኡ ድማ’ዩ
ብትንቢት ልበይ ብእኡ ዝዓረፈለይ ባርያይ ዝብሎ ኣብ (ኢሳ 41፡8-9 ኢሳ 42፡1) “ኣነ እጋርኩም ይሓጽብ
ኣለኹ፡ ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ግበሩ”፣ ስለዚ ብኣገልግሎትና ንክርስቶስ ክንመስል ኣሎና። (ዮሃ 13፡1516)
እቲ ልቢ እግዝኣብሄር ዝዓርፈሉ ባርያ
1. ብፍጹም ካብ ኣቦ ዝጽበ (ኢሳ 42፡1)
ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምምንዛዕ ኣይረኣዮን ዝብል ቃል እምብኣር፡ ጎይታ የሱስ ካብ ኩሉ ከኣሊ፡
ናብ ፍቓድ ኣቦ ፈጻሚ ክኸውን፡ ርእሱ ዘትሓተሉ ኣጋጣሚ እዩ ዘርእየና። (ፊሊጲ2፡6)፣ ኣብ ኩሉ
ምንቅስቓሱ ካብ ኣቦ እዩ ዝደልዮ ነይሩ።ስለዚ ንሕና’ውን ከምኡ ብፍቓድ ኣምላኽ ክንቀሳቐስ ይግበኣና።
(ዮሃ 5፡19, ዮሃ 7፡16 ዮሃ14፡24)
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2. ካብ ነፍሰ ምትዕብባይ ዝተሓረመ ህይወት ኢሳ 42፡2
ወደ መዝሙር ክርስቶስ ርእሱ ከተዓባቢ ኣይግብኦን እዩ። ብኣንጻሩ ዕቤት ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ከውሪ
ዝተጸወዐ ባርያ እዩ። ስለዚ ንሱ ንኣምላኹ የዕብዮ፡ ኣምላኹ ከኣ ንዕኡ የዕብዮ። (1ጴጥ5፡5-6)

3. ርሕሩሕ ኢሳ 42፡3
ማለት እቲ ካልኦት ክጭፍልቕዎ ቁሩብ ዝተረፎ ህይወት ምናልባሽ ‘ውን ዝተጨፍለቐ፡ ኣብ ጎይታ ግን
ከምኡ ኣይኮነን። ንሱ ይቕበል እዩ፡ ንማርያም መገደላዊት ክቕበላ ከሎ እቶም ኣብ ዙርያኣ ዝነበሩ ኩሎም
ጨፍሊቖማ እዮም። ነቲ ህይወታ ድማ ከም ዝተክኽ ጥዋፍ፡ ናይ ጸልማት ህይወት እዩ ዘለዋ እናበሉ፡
ብርሃን የብላን ኢሎም ሓምዮማ። እቲ ንሕሙማት እምበር ንጥዑያት ኢሉ ዘይመጸ ጎይታ ግን፡ ንዓኣ
ኣይጨፍለቓን። ነታ ትተክኽ ዝነበረት ጥዋፋ ድማ ኣይጥፍኣን፣ ምኽንያቱ ንሱ ርሕሩሕ እዩ፡……….. በቃ
ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ .. መገረም። ሉቃ7፡36-50
4. ቅቡእ ኢሳ 42፡1
ነዚ ሳዕቤን ሓጥያት ዝኾነ ስቓይ ወዲ ሰብ፡ መፍትሒኡ እቲ ቅቡእ እዩ። እወ እቲ መሲሕ ጎይታ የሱስ፡
ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ስዒሩ ብምውጻእ፡ ሳዕቤን ሓጥያት ድማ ድነሳን ሕማማን መረገምን ስቓይን ሞት
ብዓቢኡ ንኽስዕር ዝመጸ ወዲ ኣምላኽ እዩ። እቲ ወዲ መዝሙር ጎይታ ዝኸውን ድማ በዚ ጎይታ እዩ
ተመሊኡ ዘሎ (ግብ 10፡38, ዮሃ 3፡34, ፊሊ 1፡9) ስለዚ ምንጪ ኣገልግሎት ወዲ መዝሙር ቅብኣት
ኣምላኽ እዩ።
5. መሰቀላዊ ህይወት
እዚ ማለት ብየሱስ ብምእማን፡ ንገዛእ ርእስኻ ኣብ ትሕቲ ጽድቂ ኣምላኽ ምግዛእ፡ ንእኡ ንበይኑ ጥራይ
ድማ ምምላኽ፡ ንሓውኻ ድማ ምግልጋል፡ እዚ እቲ መሰቀላዊ ህይወት ወዲ መዝሙር እዩ። ንእግዛብሄር
ምምላኽ ንሓውኻ ምግልጋል እዩ። (ኢሳ 49፡3 ዮሃ 17፡4)

8. ቅኑዕ ሃቐና ወደ መዝሙር
“ነፍሲ ወከፍ ነቲ ብስጋኡ ኸሎ ዝገበሮ፡ ሰናይ ኮነ ወይስ እከይ፡ ምእንቲ ክቕበል፡ ኩላትና ኣብ ቅድሚ
መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ብግዲ ኽንግሃድ ኢና።” 2ቆረ 5፡9 ልቢ ዝምርምር ሃቐና ውሽጢ ድማ ዝፈልጥ
ጎይታ ንሱ በይኑ እዩ። ጎይታ ከም ደቂ መዛሙርቱ ሓሳብና ኣብ ትሕት ዝበለ ነገር እምበር፡ ንልብና ኣብ
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ልዕል ዝበለ ነገራት ከነቐምጥ ኣይደልየናን እዩ። (ኤር 45፡5) ፣ እዚ ከኣ ሰናይ ዘይምድላይ ማለት ዘይኮነስ
ኩሉ ንደልዮ ነገር ንኣምላኽ ዕብየት ዘመጽእ ክኽወን ይግብኦ ማለት ‘ዩ።(ማር 10፡43 ,1ጢሞ 3፡1-7) ገለ
ካብ ደቂ መዛሙርቲ የሱስ ሓደ ኣሸጋሪ ሕቶ ሕቲቶም። (ማር 10፡37) እዚ ኸኣ ሃቐናኦም እዩ ነይሩ።
እምብኣር ሃቐና ማለት፡ ዘይተረኽበ ወይ’ውን ዘይተጨበጠ ክቱር ድሌት ልቢ እዩ። ምቹእ ኣጋጣሚ
እንተርኺብካ ድማ ናብኣ ንምምጻእ ድሕር ኣይትብልን ኢኻ ። እምበኣር ንመንግስቲ ኣምላኽ ምስዓብናን
ንጎይታ ምድላይናን ኣብ ቅኑዕ ሃቐና ዝተመስረት ክኽውን ይግብኦ ።
መሰረት ቅኑዕ ሃቐና
 ፍቕሪ ክርስቶስ 2ቆሮ 5፡14
 ዘይተርፍ ዕዩ ወንጌል ሮሜ 1፡14 1ቆረ9፡16
እምብኣር ነዚ ነገር’ዚ ንጽዓት፡ ነቲ ዝሃብካኒ ዕዮ ፈጺመ (ወዲአ) ኣኽበርኩኻ ክንብል ምእንቲ፡ ይኹን
ሃቐናና። ኣሜን! ዮሃ 17፡4

9. ፍቕሪ ወደ መዝሙር
ወደ መዝሙር ምሉእ ፍቕሪ ምስ ኣምላኽ ክህልዎ ይግብኦ እዩ።
“ኣብ ቢታንያ…. ሓንቲ ሰበይቲ ብዙሕ ዝዋጋኡ ጽሩይ ቅብኢ ናርዶስ ዝመልኤ ቢልቃጥ ሒዛ መጸት። ነቲ
ቢልቃጥ ሰቢራ ኸኣ ኣብ ርእሱ ኣፍሰስቶ። ማር14፡3-4”
እዛ ሰበይቲ ነዚ ክትገብር ከላ፡ ኣብ ማእከል ደቂ መዛሙርቱን ኣብ’ቲ ገዛ ዝነብሩ ኩላቶምን እያ ነይራ።
ስለዚ ብኹሎም፡ ነቲ ንሳ ዝገበርቶ ነገር ገምጋም ትዋሂብዋ እዩ።
ገምጋም ደቂ መዛሙርቲ የሱስ ።- እዞም ሰባት እዚኦም ብዛዕባ መኽሰብን ክሳራን እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ።
ሎሚ እውን እንተኾነ ንስኻ ትመስል ሰብ’ሲ፡ መንፈሳዊ ኮይንካ ዝብል ሓሳብ ይመጻና ኣሎ። እወ እቲ
ክቡር ነቲ ክቡር፡ እቲ ብሉጽ ነቲ ብሉጽ ክኽውን ናይ ግድን እዩ። (2ሳሙ24፡24)
ገምጋም ገዛእ ርእሳ።- እዚ ነገር ድማ እታ ሰበይቲ መግለጺ እቲ ዘለዋ ክቱር ፍቕሪ ዘርኢ እዩ፡ ማለት እቲ
ክቡር ዝዋግኡ ቅዱይ ቅብኢ ። እቲ ብዙሕ ክብረትን ዝናን ስምን ከጥርይላ ዝከኣሎ፡ ምእንቲ የሱስ ኢላ
ፈትያ ወፍያቶ። ኣብ’ዚ ከነስተውዕሎ ዝግብኣና፡ እቲ ኣብኣ ዝተገልጸ ፍቕሪ ክርስቶስ እዩ ‘ምበር ፡ ማንም
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ዝገደዳ የሎን። እምበኣር ወደ መዝሙር ፈትዩ ንኣምላኽ ዘገልግል ህይወት ክህልዎ እዩ ዝግባእ።
(እብ11፡24-25 , 1ጴጥ5፡2)
ናይ የሱስ ገምጋም።- ንድኻታት ረሲዑ ወይ’ውን ሰሲዑ ዘይኾነስ መግለጺ ፍቕሪ ሰባት ክቕበል ሰለዘለዎ
እዩ፡ “ስለምንታይ ተጒህይዋ ኣሎኹም ሕደግዋ፡” ኢሉ ዝመለሰ። (ማር14፡6-9)
እምበኣር ሎሚ ኣልባስጥሮስና፡ ቅዱይ ቅብእና፡ እዚ ክቡር እዩ እንብሎ ነገር፡ ብፍቕሪ ተደሪኽና’ዶ
ንሕምሽሾ ኣለና። እወ ወደ መዝሙር ከምኡ ክገብር እዩ ተጸዊዑ። (ፊሊጲ3፡7 1ቆረ9፡16-17 ግሃ20፡24)

10. ጉያ ወደ መዝሙር
“……ሓደ ነገር ደኣ ኣሎኒ፡ ኣብ ድሕረይ ዘሎ እናረሳዕኩ፡ ነቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ እናተመጣጠርኩ፡ ናብቲ
ሕንጹጽ ዕላማ ኣቢለ፡ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ጽውዓ ኣምላኽ ብክርስቶስ የሱስ እጎዪ ኣለኹ። ፊሊ
3፡13-14”
ኣብ ድሕረይ ዘሎ እናረሳዕኩ
ጎይታ የሱስ ክንቅበል ከለና፡ ካብ ርኽሰትን ዕያግን እዛ ዓለም’ዚኣ ክንፈለን፡ ብእኡ ድማ ዝተቐደሰ ህይወት
ክንነብርን፡ በቲ ክቡር ደሙ ተጸዊዕና ኢና።( 1ጴጥ1፡18-19) ስለዚ እምበኣር ክንሓድጎ ዘሎና ነገር ኣሎ።
እዚ ድማ እቲ ከም ልማድ ኣቦታትናን ከም ንብረት እዛ ዓለምን ምምልላስ (ኤፌ 2፡1-3)። ( ዘፍ12፡1-5)
እግዚኣብሄር ድማ ንኣብርሃም ካብ ዘርእኻን ካብ ኣንዳ ኣቦኻን …… ውጻእ ተፈለ፡ ማለት እዚ ኩሉ ነገር
ኣብ ድሕሬኻ ግደፎ እዩ ዝብሎ ዘሎ። ኣብ ድሕሬኻ ዝገብርካዮ ነገር ድማ ኣብ ቅድሚ ኣዕንትኻ ስለ
ዘይትረኽቦ ንኽትስዕቦ ኣይትግደደን ኢኻ። ስለዚ ሰብ ነቲ ኣብ ቅድሚ ኣዒንቱ ዘቐመጦ ነገር እዩ ዝስዕብ።
(ገላ5፡7-8 ) “ጽቡቕ ትጎዩ ኔርኩም። ንሓቂ ኸይትእዘዝዋ ድኣ መን ዓገተኩም? እዚ ምሕባልዚ ኻብቲ
ዝጸውዓኩም ኣይመጸን።ሰብ ገላትያ ግና እቲ ኣብ ድሕሪኦም ክኸውን ዝግብኦ ነገር፡ ኣብ ቅድሚ ኣዒንቶም
ሰለ ዘምጽእዎ ክቕጽሉ ኣይከኣሉን። እቲ ኣብ ድሕሬና ክንገብሮ ዝግባኣና ነገራት እምበኣር ኣብ ድሕሬና
ንግበሮ ።(ዘፍ19፡26) ሰበይቲ ሎጥ ንሰዶም ንድሕሪኣ ገዲፋ ወጺኣ፡ ግናኸ ተመሊሳ ከኣ ጠሚታታ። እዚ
ድማ ሰብይቲ ሎጥ ብእግራ እምበር ብልባ ካብኡ ከምዘይተፈለየት መርኣያ እዩ። (ማቴ 6፡19-20) ስለዚ
ኣብ’ቲ ልብኻ ዘለዎ ኣብኡ ድማ መዝገብካ ኣሎ። ነቲ ኣብ ልብኻ ዘሎ ነገር ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ
ኣዒንትኻ ኢኻ ትገብሮ። ስለዚ ነቶም ኣብ ድሕሬኻ ክትገብሮም ዝወሰንካ ነገራት ናብ ልብኻ ከተምጽኦም
ኣይተፈትን ። (ፊሊ 3፡1-3)
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ነቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ እናተመጣጠርኩ
ንእግዚኣብሄር ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ኣዒንተይ ይገብሮ…………… መዝ
ከምቲ ልዕል ኢልና ዝርኣናዩ ሓሳብ ወዲ ሰብ ነቲ ኣብ ልቡ ዘቐመጦ ነገር እዩ ዝርኢ። ብኸምኡ ድማ እዩ
“ልቢ እንድዩ ዝርኢ” ዝብል ሓሳባት ብሂል ኣብ ባህልና ዘሎ። ስለዚ ከም ወደ መዝሙር ኣብ ቅድሚ
ኣዕንትኻ ዘሎ ጽላሎት ናይቲ ኣብ ልብኻ ዘሎ ሓሳባት እዩ። ሃዋርያ ጳውሎስ ነቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ
እናተመጣጠርኩ ብምባሉ፡ እታ ምምጥጣር ትብል ቃል ክቱር ድሌትን ሃንቀውታን እተመልክት እያ። ከም
ወደ መዝሙር እምበኣር ክርስቶስ ብምልኣት ኣብ ልብናን ልቢ ኣሕዋትናን ክሰኣል እሞ፡ ወንጌል ከምቲ
ዝግብኦ ናብ ፍጥረት ኩሉ ክንሰበኽ ሃንቀውታ ክህልወና ይግባእ። (ቆሎ1፡28-29)
ናብቲ ሕንጹጽ ዕላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ጽውዓ ኣምላኽ…….
“ናብቲ” እትብል ቃል ናብ ሓደ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ነገር ከነስተብህል ትገብርና ቃል እያ። ሃዋርያ ጳውሎስ
እቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ፡ ዘመጣጠሮ ነገር እንታይ ምዃኑ ንምግላጽ፡ ባህርያት ናይቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ
ዝጎየሉን ዝመጣጠሮን ዘሎ ሓቢሩና ኣሎ።
 ሕንጹጽ ዕላማ ።- ወዲ ሰብ ዕላማ እንዳኣውጸአ እዩ ዝመላለስ። እንተሰለጦ ግርም እንተዘይሰለጦ
ድማ ከም ሻሙ እናገበረ፡ ነታ ዕላምኡ ንምውቃዕ ግና ዝተፈላለዩ ብልሓትን ኣካይዳን ይጥቀም።
ሃዋርያ ጳውሎስ ዝብሎ ዘሎ ግና እቲ ዕላማ‘ሲ ሕንጹጽ እዩ። ንስኻ ተግባሪ ናይቲ ወዱእ ምኽሪ
ኣምላኽ ኢኻ። ስለዚ ኣብ ስፍራ ምቅድዳም ኣቲኻ ከም ሕጊ እቲ ቅድድም ኢኻ እትመላለስ
እምበር፡ ናትካ ሕንጻጽ ኣይተወጽእ፡ በቲ ዝተሓንጸጸ ግን ተመላለስ። (2ጢሞ 2፡5 , 2ጢሞ 4፡7)
 ዓስቢ ዓወት።- (ሮሜ6፡22-23) ዓስቢ ሓጥያት ሞት እዩ ይብለና………… ዓስቢ ናይ ሓጥያት ሞት
እዩ ብርግጽ። ከምኡ ድማ ዓስቢ እምነት ብክርስቶስ የሱስ ናይ ዘለኣለም ህይወት እዩ። እምበኣር
ስምና ኣብ መዝገብ ህይወት ስለዝተጻሕፈ ክንሕጎስ ይግባኣና፡ ምኽንያቱ እቲ ዓስቢ ዓወት ንሱ
ስለዝኾነ።
 ናይ ላዕሊ ጽውዓ ኣምላኽ።- እዚ ጽውዓ’ዚ ካብ ላዕሊ እምበር ካብ ፍቓድ ሰብ ወይ ሰጋን ደምን
ኣይመጸን።እቲ ጽውዓ ድማ ናይ ላዕሊ እዩ ናይ ሰባትን ናይ ምድራውን ኣይኮነን።ስለዚ ካብቲ
ጸዋዒ እዩ እምበር ካብቲ ተጸዋዒ ኣይኮነን።(ሮሜ8፡29-30) “ነቶም ቀደም ዝፈለጦም…… መደቦም
ነቶም ዝምደቦም ድማ ጸውዖም …….” ኣጆኻ ጎይታ ይጽወዓካ ኣሎ ….. ስለዚ እቲ ዝጽውዕ ዘሎ ነቲ
ዝጽወዓካ ነገር ብቑዕ ኮይንካ ክትመላለስ ዝገብር እዩ።(1ተሰ2፡11-12 ኤፌ4፡1 )
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ብክርስቶስ የሱስ እጎዩ ኣለኹ
እቲ ጉያ ድማ ብክርስቶስ ጥራይ እዩ .. ብሓይልን ክእለትን ዘይኮነስ ብመንፈስ ኣምላኽ‘ዩ ። (ዮሃ15፡5)
“ብጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም…..”። ስለዚ እቲ ጉያ ብክርስቶስ የሱስ ጥራይ እዩ
ዝጉየ። እብ12፡1-5
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ክርስቶስ የሱስ
መለኮታውነት የሱስ ክርስቶስ (ወዲ)
ክርስቶስ የሱስ ወዲ ኣምላኽን ንሱ ባዕሉ ኣምላኽ ምዃኑ ካብ ቃል ኣምላኽ።
ኣምላኽነት የሱስ ክርስቶስ ዝገለጹ ባህርያት
1. የሱስ ክርስቶስ እቲ ወዲ ፈጣሪ እዩ
ዮሃ 1.1-3 “ቃል ብመጀመርታ ነበረ ፣ እቲ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነበረ ፣ እቲ ቃልውን ኣምላኽ ነበረ ። እዚ

ብመጀምርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ። ብእኡ ዂሉ ዀነ ፣ ካብቲ ዝዀነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብእኡ ዝዀነ
የልቦን ።”
ቆሎ 1.16 “ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ምድሪን ዘሎ ፣ ዝርኤ ዘይርኤን ፣ ዝፋናት ኮነ ወይስ

ጐይትነት ሕልቅነት ወይስ ስልጣን ኲሉ ብእእ ተፈጢሩ ኣሎ እሞ ኲሉ ብእኡን ንእኡን እዩ
እተፈጥረ።”
ካብዚ ክፍሊ እዚ የሱስ ፈጣሪ ምዃኑ ጥራይ ዘይኰነስ ከመይ ዝበለ ድንቂ ፈጣሪ ምዃኑ ኢና ንርኢ
ኣስተውዕል! ፣ ኣብ ሰማይ፣- ዘለው ፍጥረታት፣ መልኣኽቲ ፣ ጽሓይ ፣ ወርሒ ፣ ከዋኽብቲ
 ኣብ ምድሪ፣- ዘለው ፍጥረታት፣ ኣእዋም ኣኽራናት እንስሳታት ባሕሪ
 ዘይርኣዩ ፣-
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 ዝርኣዩ፣-

ኩሎም ዓይነት ግዙፋትን ጉዛትን ፍጥረታት

 ማዕርጋት፣-

ዝተፈላለየ ጽፍሒ ስልጣናትን ጐይትነትን ሕልቅነት ዝፋናት

 ብኡኡ ፣-

ማለት ንሱ ፈጢርዎ

 ንእኡ ፣-

ንኽብሩ ንደስታኡ ንዕኡ እምበር ንዕኦም ኣይተፈጥሩን

2. የሱስ ክርስቶስ እቲ ወዲ ፈራዲ እዩ
ኲሉ ሰብ ከምቲ ነቦ ዘኽበሮ ንወዲ ምእንቲ ከኽብሮ ፍርዲ ዘበለ ንወዲ ሃቦ እምበር ኣቦ ንሓደ እኳ
ኣይፈርድን እዩ። (ዮሃ 5.22-23,27)
ኣምላኽውን ንህያውያንን ንምውታትን ፈራዲ ክኸውን ዝመደቦ ንሱ ምዃኑ ንህዝቢ ክንሰብኽን
ክንምስክርን ኣዘዘና። (ግብ 10.42)
ግናኸ ወዲ ስአብ ብኽብሩ ምስ ምጸ ኩሎም መለኮታውያን ምስኡ ሽዑ ኣብ ዝፋን ክብሩ ይቅመጥ ።
ኩልም ኣህዛብ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ይእከቡ ። ንሱ ኸኣ ጓሳ ነባጊዕ ካብ ኣጣል ከም ዝፈልየን ካብ
ንሓድሕዶም ይፈላልዮም (ማቴ 25.31-32)
ኣምላኽ ኲሉ ፍርዲ ንወዲ ስለዝሃቦ ወዲ ኲሉ ነገር ናይ ምድሪ ስልጣን ኣለዎ ። ኣብ ዝፋን ክብሪ
ተቀሚጡ ንኹሎም ኣህዛብ ክፈርዶም እዩ ። ኣምላኽ ፈራዲና እዩ ፣ ዝብል በታ የሱስ ናይ ኣምላኽ
ቦታ ሒዙ ፍራዲ ክኸውን ከሎ ይረአ ኣሎ።
3. የሱስ ክርስቶስ እቲ ወዲ ህይወት እዩ
(ዮሃ 5.26) ከምቲ ነቦ ብርእሱ ህይወት ዘላቶ ብወዲ ብርእሱ ህይወት ክትህልዎ ህይወት ሃቦ። የሱስ
ህይወት ጥራይ ዘይኰነስ ዘለዎ ምንጪ ህይወት ድማ እዩ። ስለዚ ህይወት ኣብኡ ማሕደር ትገብር ።
ህይወትሲ ኣብ የሱስ ትነብር፣ “ህይወት ኣብኡ ነበረት …” (ዮሃ 1.4)
 ስለዚ ድማ የሱስ ባዕሉ ህይወት እዩ (ዮሃ 14.6)
 ከምኡ ድማ ትንሳኤ ህይወት እዩ (ዮሃ 11.25)
 ነባጊዑ ህይወት ዘልኣለም ክህበን ከኣ መጸ (ዮሃ 10.28)
4. የሱስ ክርስቶስ እቲ ወዲ ትንሳኤ እዩ

Zerisenai Berhane

www.wihbet.com

የሱስ ትንሳኤን ህይወትን ከኣ እዩ ፣ እቲ ብኣይ ዝኣምን እንተ ሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ (ዮሃ
11.25)። የሱስ ሓይሊ ትንሳኤ ኣሎኒ ኣይኰነን ዝብል ዘሎ ፣ እንታይ ድኣ እንተበልና ትንሳኤ አነ ባዕለይ
እየ እዩ ዝብል ዘሎ። የሱስ ትንሳኤ ስለ ዝዀነ ሞት ሒዙ ከጽንዖ ኣይክኣለን (ግብ 2.24) ስለዚ ሞት
ክለቆ ጥራይ ነይርዎ ።
የሱስ ትንሳኤ ህይወት ስለ ዝኾነ ብእኡ ዝኣምን እንተ ሞተ እኳ ብህይወት ይነብር (ዮሃ 11.25) እቲ
ዳሕራይ ኣዳም - የሱስ - ህያው ዝገብር መንፈስ ኰነ (1ቈረ 15.45) ስለዝዀነ “ኣቦ ንምውታት ከም
ዘተንስኦም ህያውን ከኣ ዝገብሮም ወዲ (የሱስ) ድማ ከምኡ ነቶም ዘድልዮም ህያዋን ይገብሮም” (ዮሃ
5.21)
ኣብ ኣምላኽ ጥራይ ዘሎ መለኮታውነት የሱስ ዝገለጾ ባህርያት
1. የሱስ እቲ ወዲ ዘልኣልማዊነት
ዘልኣለማውነት ማለት መጀምርታን መወዳእታን ዘይብሉ ማለት ፣ ኲል ነገር በጃካ ኣምላኽ
ዝተፈጥረሉ እዋን ስለዘለዎ ዘልኣለማዊ ኣይኰንን ። የሱስ ግና ዘልኣለማው እዩ። ምኽንያት ኸኣ
ኣምላኽ ስለዝዀነ እዩ። ኢሰ 9.6 ህጻን ትወልዱልና ወዲ ተዋሂኑና እዩ እሞ ፣ እቲ ግዝኣት ከኣ ኣብ

መንኩቡ እዩ፣ ስሙውን ግሩም መካር ፣ ብርቱዕ ኣምልኽ ኣቦ ዘልኣለም ፣ መስፍን ሰላም ኪስመ እዩ ።
ዮሃ 1.1-2 ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃልውን ኣምላኽ ነበረ ። እዚ
ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብመጀመርታ ዝብል ነገር ጅማረ ዘይኰነስዘርኢ ካብ ጥንቲ ካብ
ቀደም ኣብኡ ከም ዝጸንሐ እዩ ዝገልጽ ። ብኣንጻሩ ጅማረ ከምዘይብሉ እንታይ ድኣ ነገራት ክጅመሩ
ከለውስ ኣብኡ ምንባሩ የመልክት ።

“ግናኸ እቲ ወዲ ኣምላኽ መጺኡስ ነቲ ብግሊ ሓቂ ክንፈልጦ ኢሉ ኣእምሮ ከም ዝሃበና ንፈልጥ ኢና።
ንሕና ኣብቲ ብዓል ሓቂ ኣብ ወዱ የሱስ ክርስቶስ ኢና ዘሎና ፣ እዚ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ናይ
ዘልኣለም ህይወትን እዩ ።” 1ዮሃ 5.20
2. የሱስ እቲ ወዲ ኣብ ኲሉ ዝርከብ እዩ
የሱስ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ኲሉ ቦታ ክነብር ወይ ክርከብ ይክእል ካልእ ኲሉ ፍጥረት ግና ወላ
መላእኽቲ ወላ መናፍስቲ ዝነብርሉ ሓደ ውሱን ቦታ ኣለዎም ኣብ ሓደ ግዜ ከኣ ካብ ኲሉ ቦታ ክኾኑ
ኣይክእሉን እዮም ።
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ማቴ 18.20 ክልተ ወይ ሰለስተ ኰይኖም ብስመይ ኣብ ዝተኣከብሉ ኣነ ከኣ ኣብ ማእከሎም እዩ ።
የሱስ ሰባት ብስሙ ኣብ ዝተኣከብሉ ቦታ ኲሉ ብሓደ ግዜ ኣብ መርንጐኦም ኩላቶም ክርከብ ክእለት
ኣለዎ ። በጃኻ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይውን ዘሎ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝደየበ ሓደ እኳ

የሎን ። ዮሃ 3.13 የሱስ ኣብ ምድሪ ኰይኑ እናተዛርበ ኣብ ሰማይ ምህላው ገሊጹ ።
3. የሱስ እቲ ወዲ ኲሉ ዝፈልጥ እዩ
ብዘሎ መዝገብን ጥበብን ፍልጠትን ኣብኡ ተሰዊሩ ኣሎ (ቆሎ 2.3)
4. የሱስ እቲ ወዲ ኲሉ ሓይሊ ዘለዎ እዩ
የሱስ ቀሪቡ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ፣ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኲሉ ስልጣን ተኣሂቡኒ ኣሎ ማቴ
28.18። የሱስ ከኣ ሰማይን ምድርን ዘሎ ሓይልን ስልጣንን ተጠቃሊሉ ኣብ ኢዱ እዩ ዘሎ ።
5. የሱስ ፍጹም ኣምላኽ እዩ
ህጻን ተወሊዱልና ወዲ ተዋሂቡና እዩ እሞ እቲ ግዝኣት ኣብ መንኩቡ እዩ ፣ ስሙውን ግሩም መካር
ብርቱዕ ኣምላኽ ዩ (ኢሰ 9.6) ቃል ብመጀምርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃልውን
ኣምልኽ ነበረ ። (ዮሃ 1.1-2) ። ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኣባና ሓደረ ፣ እቲ ቃል ስጋ ኰነ (1ዮሃ 1.14) የሱስ
ብስጋ ዝተገልጸ ህጻን ኰይኑ ዝመጸ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ኣምላኽ እዩ ።
ትማስ ብዛዕባ ትንሳኤ ጐይታ ምስተጠራጠረ ጐይታ ከኣ ንዓ ኢሉ ጐኑ ምስ ኣርኣዮ ፣ ቶማስ ጐይታን
ኣምላኸይን ኢሉ ሰጊዱ የሱስ ከኣ ስለ ዝርኣኻ ኢኻ ዝኣመንካ ኢሉ ፣ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ቅቡል
ወሰዶ (ዮሃ 20.28-29) እቲ ብሩኽ ተስፋን ናይቲ ዕዙዝ ኣምላኽና ምግላጽ ክብሪ እናተጸበና (ቲቶ
2.13) ዝብል ጥቕሲ ኣሎ ።
የሱስ ንዮሃን ኣነ ቀዳማይን ዳሕራይን ኣልፋን ኦሜጋን እየ እሞ ኣይትፍራህ (ራኢ 17, ራኢ 21.6)
ይብሎ ፣ እዚ ኸኣ ንእግዚኣብሄር ኣቦ ዘሎ ዘልኣለማዊ መንነት እዩ (ራኢ 1.8) የሱስ ብዘሎ ምልኣት
መለኮት ኣብኡ ሓዲሩ ኣሎ ። ማለት ብዘሎው ቅድስተ ስላሴ ኣብ የሱስ ትጠቅሊሎም ኣልው (ቆሎ
2.9) ስልዝ እግዚኣብሂር ኣብ ብዛዕባ ወዱ … ኣታ ኣምላኸይ ዝፋንካ ንዘልኣለም ኣለም እዩ ፣ ብትሪ
መንግስትኻውን በትሪ ቅንዕና እያ ይብል (እብ 1.8)
የሱስ ፍጹም ኣላኽ ስለ ዝዀነ መላእኽቲ ኣብ ሰማያት ይሰግድሉ የገልግልዎ ። እቶም ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋን
ኣምላኽ ዘለው ኣእላፍ ግዜ ኣእላፍ ኣሻሕ ግዜ ኣሻሕ መላእኽቲ እቶም ሽማግለታት እቶም ኣርባዕተ
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እንስሳታትን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘለው ፍጥረታት ብምሉእና ብምስምማዕ
ብምቅብባልን ነቲ ዝተሓርደ ገንሸል ስልጣንን ሃብትን ኣይልን ግርማን ውዳሴን ንዘልኣለም ኣለም ይኹን
በሉ (ራእ 5.11-14)

ሰብኣውነት የሱስ
የሱስ ፍጹም ኣምላኽ ጥራይ ዘይኰነ ፍጹም ሰብውን እዩ ። የሱስ ኣብ ምድሪ ክመላለስ ከሎ እቲ ሰብ
ዝገበሮ እናገበረ ፣ ንሰብ ዘድልዮ ጠለባት ከኣ እናደለየ ፣ ከምቲ ሰብ ዝነብሮን ዝገብሮን ብፍጹም
ሰብኣውነት ተመላለሰ ።
1. የሱስ ኲሉ ሰብ ዝገብሮ ንጥፈታት ይገብር ነይሩ
2. ይበልዕ ይሰቲ
3. ስራሕ ይሰርሕ ጸራቢ ነይሩ ማር 6.3 ማቴ 13.35
4. የሱስ ነብዐ ዮሃ 11.35
ጐይታ የሱስ ምስ ፈታዊኡ ኣልኣዛር ሰሚዑ ምስ መጸ ንማርታን ማርያምን ርእዩ ብቲ
ኩነታተን ተከዘን ነብዐን ። እዚ ኸኣ ሰብኣዊ ስሚዒት ኣብ መስቀል ከኣ ብብዙሕ ብኽያትን
ንብዓትን ጸሎትን ምህለላን ኣቅረበ እብ 5.7-8
5. የሱስ ጠመየ ማር 11.12
ከም ሰብ ሸውሃት ስለ ዘለዎ የሱስ ጠምዩ ፣ መግቢ ደልዩ ኸኣ ናብታ በለስ መጺኡ። የሱስ
ድሕሪ 40 መዓልቲን ለይትን ጾም ጠመየ ማቴ 4.2
6. የሱስ ጸምኤ ዮሃ 19.28
ኣብ መስቀል የሱስ ጸማእኩ በለ ። ከምኡውን ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ ማይ ኮታ ኣስትይኒ በላ
ዮሃ 4.7
7. የሱስ ደኸመ ዮሃ 4.6
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የሱስ ብምኻድ መገዲ ደኺሙ ነበረ
8. የሱስ ተፈተነ እብ 4.14-15
ብዂሉ ስም ከምዚ ከማና ዝተፈተነ ሊቀ ካህን ኣሎና ። የሱስ ኣብ ፈተናኡ ኣብኡ ካብኡ
ከሕልፋ ስለታ ጽዋእ ለሚኑ ። የሱስ ምስ ጠመየ ተፈቲኑ እዩ ማቴ 4.1-2
የሱስ ብዂሉ እዩ ኣበሳ ዘይተረኽቦ ፍጹም ሰብ እዩ የሱስ ከም ሰብ ኲሉ ዘድሊ እናገበረ ፣ ኲሉ ንጥፈታት
ሰብ እናቀላጠፈ ምሉእ ባህርያት ሰብ እናንጸባረቐ ተመላለሰ። ቀንዲ ፍጹም ሰብ ዘበሎ ነገር ግን ኣብ ኣፉ
ኣበሳ ዘይተረኽቦ (1ጴጥ 2.22-23) ፍጹም ሰብ ሓጢኣት ዘይገበረ ብኣበሳ ዘይተፈተነ (እብ 4.14-15)
ንዂሉ ብጽድቒ ዝስዓረ ኣቦኡ ዝሰመረ ፍጹም ሰብ እዩ ።

መንፈስ ቅዱስ
ገለ ሰባት ንመንፈስ ቅዱስ ከም ሓይሊ ሓዊ ፣ ወይ ንፋስ ጌሮም ክወስድዎ ይርኣዩ። መንፈስ ቅዱስ ግን
ሰብኣዊ ዘለዎ ኣካል ናይ ስላሴ እዩ እምበር ሓይሊ ኣይኰነን ፣ ሓዊውን ኣይኰነን ።
ሰብነት መንፈስ ቅዱስ
ንሓደ ነገር ሰብነት ኣለዎ እንብሎ ፣ ኣቲ ሰብነት ዝተገልጸ ባእታታት ምስ ዝህልው እዮም ፣ ስሚዒት ፣
ኣእምሮ፣ ፍቃድ ኣብኡ ምስ ዝህሉ ሰብነት ኣለዎ ንብል ።
ሰብነት መንፈስ ቅዱስ ዝገለጹ ባህርያትመንፈስ ቅዱስ ይዛረብ እዩ ግብ 28.25 ። ሓይሊ ሓዊ ፣ ንፋስ ክዛረብ ኣይክእልን እዩ
መንፈስ ቅዱስ ግን ዝዛረብ ኣካል እዩ ።
መንፈስ ቅዱስ ይምህር ዮሃ 4.26, 1ዮሃ 2.27
መንፈስ ቅዱስ የጸናንዕ ግብ 9.31, ዮሃ 14.26,16
መንፈስ ቅዱስ ይድግፈና ሮሜ 8.26, ዮሃ 14.16,26
መንፈስ ቅዱስ ይጒሂ ኤፌ 4.30
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መንፈስ ቅዱስ ይረትዕ ዮሃ 16.8
መንፈስ ቅዱስ ይመርሕ ዮሃ 16.13-26
መንፈስ ቅዱስ ሰብኣውነት ዘለዎ ጥራይ ክገብሮ ዝኽእል እዝን ካልእን ኣለዎ ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ
ሰብነት ዘለዎ ኣምላኽ እዩ ሓይሊ ኣይኰነን ።
መለኮታውነት መንፈስ ቅዱስ
መንፈስ ቅዱስ ማዕረ ኣቦን ወድን እዩ ማቴ 28. 19-20 2ቈረ 13.13 ኤፌ 4.4-6
መንፈስ ቅዱስ ፈጠሪ እዩ እዮ 33.4 ዘፍ 1.2 መዝ 33.6
መንፈስ ቅዱስ ዘልኣለማዊ እዩ እብ 9.14
መንፈስ ቅዱስ ኲሉ ዝኽእል እዩ እዮብ 33.4
መንፈስ ቅዱስ ኲሉ ዝፈልጥ እዩ 1ቈረ 2.10,11 , ኢሰ 40.13-14
መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኲሉ ይነብር መዝ 139.7-13

ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ፍጹም ኣምላኽ እዩ
መንፈስ ቅዱስ ምስ ኣቦን ወድን ክስገደሉን ክምለኽን ዝግባእ ኣምላኽ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣምላኽ
ተባሂሉ ተገሊጹ ኣሎ ።
ኢሳ 6.8 ምስ ግብ 28.25 እንተ ኣወዳዲርናዮ ኣብ ኢሳይያስ እግዚኣብሄር ክብል ጸኒሑ ኣብ ግብሪ
ሃዋርያት ግን መንፈስ ቅዱስ ይብል እዩ ።
ከምኡውን ኣብ ግብ 5.3,4 “ሃዋርያ ጴጥሮስ ንመንፈስ ቅዱስ ክትሕሱ ክብል ጸኑሑ ንኣምላኽ ኸኣ ዝሓሰኻ
ይብል ። ስለዚ መንደስ ቅዱስ ኣምላኽ እዩ ።
ሓይልን ግርማን ውዳሴን ንዘልኣለም ኣለም ንእኡ ይኹኖ ።
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