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ከይገለጽክዎ ክሓልፍ ዘይደሊ ምስጋና፣ ነታ ውቅብቲ ናይ ገበር ስእሊ ዝገበረት ትራሲይ
ዲያዝ፣
ላሪይ ችኮረፍ

ሓራ ውጻእ!
መእተዊ
ንገዛእ ርእስኻ ከም እሱር፣ ግናኸ ናይ ቤት ማእሰርቲ መዓጹ ኣብ ዘይብሉ ቦታ ረኺብካያ’ዶ
ትፈልጥ? ብኸቢድ ሸኸም ዝተጸዓንካ ኮይኑ ተሰሚዕካ’ዶ ይፈልጥ? ምስ ጸቕጥን ጭንቀትን
ገጢምካ’ዶ ትፈልጥ? ከም ግዳይ ናይ ፍርሕን ሕርቃንን ብምዃን፣ ከመይ ጌይርካ ከም
ትወጸሉ ጠፊኡካ’ዶ ይፈልጥ? ገዛእ ርእስካ ብዘይደለካዮ መገዲ ብሕፍረት ተዋሒጣ፣ ከመይ
ጌርካ ድማ ነዚ ባህሪ ከምትልውጦ ጠፊኡካ’ዶ ይፈልጥ? ምስ መሓዙት ወይ ኣዕሩኽ ኣብ
ቤተ ክርስትያን ወይ ካልእ ቦታ ኣብ እትኸደሉ እዋን፣ ከመይ ኣሎኻ ኢሎም ኣብ ዝሓተቱኻ
“ደሓን” ወይ “ጽቡቕ” ኢልካ መሊስካ፣ ግናኸ እቲ ሓቂ ንሱ ዘይኮነስ ሓሶት ክትዛረብ ነፍስካ
ረኺብካያ’ዶ ትፈልጥ? ምኽንያቱ ነቲ ሓቂ ክፈልጡ ስለዘይደለኻዮም። ንገዛእ ርእስኻ
ግዝእቲ ናይ ወልፍታት ናይ ሓሺሽ፣ መስተ፣ ጽዩፍ ኣሳእል፣ ልዕለ ምብላዕ ካልኦት ወልፍታት
ኮይና ረኺብካያ’ዶ ትፈልጥ? ብዙሕ መደባት ንኽትገብር ተመባጺዕካ፣ ግናኸ ከይፈጸምካዮ
ፈሺልካ’ዶ ትፈልጥ?
ኣደንፋዕቲ ሕታምን ኣነ ገዛእ ርእሰይን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነት ኔርና ኢና፣ ሕጂ ግና ነጻ
ኢና። ምሳኻትኩም ንታሕቲ ክንወርድን ክንጓዓዝን ኢና፣ መገድታትኩም ከምቲ ናትና መገዲ
ከምዝኸውን ድማ ርግጸኛታት ኢና። ምስ ናይ ኣምላኽ መገዲ ክጋጠም እዩ፣ እዚ ገለ ገለ
መጽሓፍ ቅዱሳዊ ስነ-ሓሳባት ብምጥቃምን ተግባራዊ ብምግባርን፣ ናብ ነጻ ሰብ ከምትሳገሩ
ርግጸኛታት ኢና።
ተስፋ ኣሎ!
ክርስቶስ የሱስ፣ ንዓለምን ምልኣታን ፈጢሩ ክነሱ፣ ከም ሰብ ብምዃን ንክልውጠካን ነጻ
ክገብረካን ካብ ሰማያት ናብ ምድሪ መጺኡ። ቅድሚ ኣማኢት ዓመታት ድማ መሰረታዊ
ናይ ምምጽኡ ዓላማ ኣብ ኢሳይያስ 61 ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ዘገርም ከኣ፣ ኣብ መጀመርታ ናይ
ምድሪ ኣገልግሎቱ ድማ ካብዛ ምዕራፍ ብምጥቃስ ኣገልግሎቱ ጀሚርዎ፣
“ንትሑታት ብስራት ከበስርሲ እግዚኣብሄር ቀቢኡኒ እዩ እሞ፣ መንፈስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ
ኣብ ልዕለይ እዩ። ንስቡራት ልቢ ኽዝንን፣ ንምሩኻት ከኣ ምፍታሕ ክእውጅ ለኣኸኒ።
ዓመት ጸጋ እግዚኣብሄርን መዓልቲ ሕነ ኣምላኽናን ክእውጅ፣ ንዅሎም ሕዙናት ከጸናንዕ፣
ኣእዋም ጽድቂ፣ ንኽብሩ ዚኸውን ተኽሊ እግዚኣብሄር፣ ተብሂሎም ምእንቲ ኺስመዩ ድማ፣
ንሕዙናት ጽዮን ኣብ ክንዲ ሓመዅስቲ ዘውዲ ክደፍእሎም፣ ኣብ ክንዲ ሓዘን ከኣ ዘይቲ
ሓጐስ፣ ኣብ ክንዲ መንፈስ ጓሂ’ውን ክዳን ምስጋና ክህቦም ለኣኸኒ።” ኢሳ 61፣ 1-4
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“መጽሓፍ ነብዪ ኢሳይያስ ከኣ ሃብዎ። ነቲ መጽሓፍ እንተ ቐልዖ ኸኣ፣ እዚ እተጻሕፎ
ኽፍሊ ረኸበ፣ ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐብኣኒ፣ መንፈስ እግዚኣብሄር ኣብ ልዕለይ እዩ።
ንምሩዃት ከምልስ፣ ንዕዉራት ምርኣይ፣ ንግፉዓት ከኣ ምውጻእ ሓራ ኽሰብኽ፣ ሕርይቲ
ዓመት እግዚኣብሄር ክሰብኽ ለኣኸኒ። ነቲ መጽሓፍ ዓጺፉ ኸኣ፣ ነቲ ኣገልጋሊ ሂብዎ
ተቐመጠ። ኣብታ ቤት ጸሎት ዝነበሩ ኹሎም ድማ ኣዒንቶም ናብኡ ይጥምታ ነበራ። ሽዑ፣
እዚ ጽሑፍ እዚ ሎሚ ኣብ ኣእዛንኹም ተፈጸመ፣ ኪብሎም ጀመረ።” ሉቃ 4፣ 17-21
ንሓገዝ የሱስ ካብ ዝጠቐሰን
ንድኻታት
ንስቡራት ልቢ
ንምሩኻት
ንእሱራት
እታ ሕርይቲ ዓመት እግዚኣብሄር ተባሂላ ተጠቂሳ ዘላ ዓመት፣ ዓመት እልልታ ተባሂላ ኣብ
ዘሌዋውያን ምዕራፍ 25 ተጠቂሳ ዘላ እያ። እታ ዓመት እቲኣ ኩሉ ዕዳታት ዝድምሰሰላን
ሓገዝ ዘይብሎም ዝሕገዙላን ዓመት እያ።
የሱስ ንዕዉራት ምርኣይ’ውን ከምዝህብ እዩ ተስፋ ሂቡ፣ እዚ ስጋዊ ዑረት ጥራይ ኣይኮነን፣
መንፈሳዊ ዑረት’ውን ዘጠቓለለ እዩ። ነቶም ብቑዝማን ብምረትን ዝተዋሕጡ ንከናግፍ’ውን
እዩ። ቑዝማ ሓደ መግለጺ ናይ ብጓሂ ንዝሰኣንካዮ ነገር ስምዒትካ እትገልጸሉ መገዲ እዩ።
መብዛሕትና ብውሽጥና ንቑዝም ኢና፣ ምኽንያቱ ብውሽጣዊ ዘይምዕጋብ ዝተሰነፍና
ስለዝኾንና። ገለ ገሌና ድማ እንቑዝመሉ ምኽንያት ተስፋናን ሕልምታትናን ስለዝጠፍአ፣
ወይ’ውን እነፍቅሮ ስለዝሰኣንና ክኸውን ይክእል እዩ።
ጎይታ ንዝሃቦ ተስፋታት፣ ንምፍጻም ክእለት ኣለዎ
እሞ እቲ ሽግር እንታይ’ዩ? ምናልባት ንስኻ ክርስትያን ኾይንካ ንናይ ህይወትካ ሽግራት
ንምቁጽጻር ወይ ካብኡ ንምውጻእ እትጋደል ዘሎካ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ። ምናልባት’ውን
ንጎይታ የሱስ ከም ናይ ግሊ መድሕንካ ጌርካዮ ክነስካ፣ ጎይታ ናይ ህይወት ዘይገበርካዮ
ክኸውን ይኸኣል እዩ። እቲ ዝገርም ግና ኣብ መንጎ መድሕንን ጎይታን ኣዝዩ ዓቢዪ ፍልልይ
ምህላዉ እዩ።
መድሓኒ ክህልወካ ጽቡቅ እኳ እንተኾነ፣ ግናኸ ንገዛእ ርእስኻ ዘማእከለ ህይወት ምንባር
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እዩ። ነዞም ምስ ሓጢኣት እንቓለስን እንጋደልን፣ ገዛእ ርእስና ወሲኽና ማለት እዩ፣ ንጎይታ
የሱስ ክርስቶስ “ጎይታ” ጥራይ ክንገብሮ ኣሎና። ንህይወትና ብልምኣት ኣብ ምሉእ ምቁጽጻር
ናይ ጎይታ እንተ ኣእቲናያ፣ ዋላ እዃ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንተ ወደቕና ዳግማይ እሱራትን
ግዙኣትን ሓጢኣት ኣይንኸውንን፣ ኣብ እተን ሕያዎትን ፈቃራትን ኣእዳው ክርስቶስ የሱስ
ክንወድቕ ኢና። ካብዛ ኢድ’ዚኣ ድማ ክንድይብን ንቅድሚት ክንግስግስን ኣይክእግመናን
እዩ።
ሰዓቢ ክርስቶስ የሱስን፣ ናይ ብዙሕ ዓመታት ክርስትያን ኮይንካ ግናኸ ገዛእ ርእስካ ከም
እሱር ኣብ ትሕቲ ማእሰርቲ ገለ ነገር ክትረኽባ ዝኸኣል እዩ። ስለዚ እዛ መጽሓፍ ንዓካ
እያ። ተስፋ ንገብር ድማ ከመይ ጌርካ ነቲ ብክርስቶስ የሱስ ዝተኸፍለልካን ዝተዋህበካን
ተስፋታትን ከተስተውዕሎን፣ ደይመደይ ኢልካ ድማ ነቲ ኣብ ህይወትካ ዘሎ ልምድታት
ከተቛርጾ።
ሕጂ ለውጢ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። እቲ መገዲ፣ ንጎይታ የሱስ ምእንቲ ሓጢኣትካ
ከምዝተሰቕለን ከምዝሞተን ከምዝተንስአን ዋጋኻ ከምዝኸፈለልካን ተኣመኖ። ንጎይታ ድማ
ናይ ህይወትካ “ጎይታ” እምበር “መድሕን” ጥራይ ኣይትግበሮ። ኩሉ ሓላፍነት ንዕኡ ሃቦ።
ብድሕሪ’ዚ መስቀልካ ኣልዒልካ፣ “ሙት” ሰዓብ ድማ። ውጽኢት ናይዚ ድማ፣ ክብሪ ጎይታን
ፍቅሩን ብምልኣት ክትርእዮ እምበር፣ ናይ ሃይማኖት ማእሰርቲ ኣይክኸውንን እዩ። ንሱ
ድማ ብኹሉን ኣብ ኹሉን ክኾነልካ እዩ። ንጎይታ፣ ምፍላጥ ብምልኣት ምድላይካ፣ ሓለፋ
እቲ ካብኡ እትረኽቦ ምንጋፍን ረብሓታትን፣ ጎይታ ኮይኑ ክመልኸካን ብፍቅሪ ክገዝኣካን
ይገብረካ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ጥቕኡን ቀረብኡን ንምዃን ፍሉይን ምሉእን ድሌት ክህልወካ
ኣለዎ።
ዋጋ ዘኽፍለኻ ምዃኑ ሕሰብ
“ካባኻትኩምከ፣ ምስራሕ ግምቢ ዚደሊ እሞ መሰረት ምስ ሰረተ፣ ምዉዳኡ እንተ ሰኣነ፣
ዝረኣይዎ ኹሎም፣ እዚ ሰብኣይዚ ምንዳቅ ጀሚሩስ ምውዳኡ ስኢኑ፣ ኢሎም ምእንቲ
ኼላግጹሉ ኸይጅምሩ፣ ንመወድኢኡ ዚኣኽሎ ገንዘብ እንተለዎ፣ ቅድም ተቐሚጡ
ዘይጽብጽብ፣ እንታዋይ እዩ፣ ወይስ ኣየናይ ንጉስ እዩ፣ ምስ ካልእ ንጉስ ኪዋጋእ ዚኸይድ
እሞ ነቲ ብኽልተ እልፊ ዚመጾስ ብእልፊ ኺገጥመሉ ዚኽእል እንተ ዀይኑ፣ ተቐሚጡ
ቕድም ዘይመክር፣ እንተ ዘይኰነስ፣ ገና ኻብኡ ርሑቕ ከሎ፣ ልኡኻት ናብኡ ልኢኹ ዕርቂ
ይልምኖ። ከም ኡ ድማ ነፍሲ ወከፍኩም ዘለዎ ዘበለ ዅሉ ዘይቀበጸ፣ ወደ መዝሙረይ
ኪኸውን ኣይክእልን እዩ።” ሉቃ 14፣ 28-33
መንፈስ ቅዱስ ሕሉፍ መጉዳእትታትን መቑሰልትታትን ክገልጸልካ ኸሎ፣ ኩሉ ግዜ ዝስምዓካ
ቃንዛ ኣለዎ፣ ምኽንያቱ ከኣ ንድሕሪት ናብቲ ኩነት ስለዝመልሰካ እዩ። ንድሕሪት ተመሊስካ፣
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ነቲ ሓቂ ዘይብሉ ሓሶት፣ ብምንዛዝ፣ ብይቕሬታን ነጻነትን ክትትኽኦ ስለእትጅምር
ዝገድፈልካ ማህሰይቲ ቀሊል ኣይኮነን። ነዚ ዝኣክል ዋጋ ንምኽፋል እምበኣር መንፈስ ቅዱስ
ብምልኣት ክወርሰካን ክቖጻጸረካን ኣለዎ። ግናኸ ኣዝዮም ውሑዳት እዮም ክንድዚ ዝኣክል
ዋጋ ንምኽፋል ድልዋት ዝኾኑ፣ ንስኻ/ኺከ ድሉው ዲኻ/ኺ?
እቲ መጉዳእቲ ኣብ ውሽጢ፣ ኣብቲ ዘይርአ እዩ
ደቂ ሰባት ብዘይርአ መገዲ ብፍላይ ድማ ኣብ ውሽጥናን፣ ኣብ ነፍስናን ንመቑሰልቲ
ዝተቓላዕና ኢና። መብዛሕትና ዋላ’ውን ክርስትያናት፣ ክርስቶስ ነዚ ናይ ውሽጥን ናይ
ነፍስን መጉዳእቲ ክፍውስ ከምዝተገልጸ ዘይነስተውዕሎ ምዃንና እዩ። ይኹን እምበር ደቂ
ሰባት ነዚ ናይ ውሽጥን ናይ ነፍስን መጉዳእቲ ንምፍዋስ፣ ሓለፋ እቲ ሓደ ፈዋሲ ማለት
ክርስቶስ፣ ናብ ዝተፈላለየ ፈውሲ ዝርከቦ ብምዃድ ፈውሲ የናድዩ። ገለ ካብቶም ኣፋውስ
ወይ መዐገሲ ተባሂሎም ዝጥቀሙሎም ድማ ከም እኒ ሓሺሽ፣ መስተ፣ ጾታዊ ወልፍታት፣
ሃይማኖታዊ ኣተሓሳስባታት፣ ተጸምዶታት (busyness) ይርከብዎም። ገሊኦም ድማ ንገዛእ
ርእሶም፣ ብዓለማዊ ነገራት፣ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣብ ስራሕ ብምጽማድ፣ ከም ረብሓ ቁም
ነገር ይጥቀምሉ። መዓስ’ዚ ጥራይ ገለ ገሊኦም ድማ ነቲ መጉዳእትታት ከም ዘየለ ብምዕባጥን
ምቕባርን ይኽሕድዎ፣ ከም ጥዑያትን ጽቡቕ ህይወትን ዝነብሩ ኾይኖም ይመላለሱ።
ኣብ ውሽጦም ሕቡእ መስበርትን፣ ሓደ ኣዝዩ ዓብዪ ድጉል ቑስሊ ከምዘሎ እንዳፈለጡን
ከምዝቀበርዎ ይርድኦም እዩ። ውጽኢት ናይ’ዚ ድማ ጭንቀት፣ ድስካለ፣ ጸቕጢ፣ ብዘይ
ተስፋ ምንባር፣ ሕርቓን ካልእን እዩ።
እቲ ዘገርም፣ ገለ ገሊኦም እቲ ክውንነታዊ ናብራ ስለ ዝጎድኦም፣ ኣብ ፋንታዚ ማለት
ሃተውተው ይነብሩ። እዚ ነገር’ዚ ግና ንሰባት ካብ ኣፍረይቲ ምዃን ኣብ ትሕቲ ኣርዑት
ይኣስሮም። ቅድሚ ጎይታ የሱስ ምፍላጠይ ኣብ 1979 ዝነበረ ህይወተይ ከምኡ ነይሩ።
ፋንታዚ ወይ ሃተውተው ንኣእምሮ ሰብ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ፣ ንብዙሓት ሰባት ከም መህደሚ
መገዲ እንዳኾነ፣ ካብ ሓቂ ንምህዳም የስሕቶም።
እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ነገራት ኩሎም ካብ’ቲ ትኹል ዓላማን መፈጸምታን ዘለዎ
ሓቂ ኣዝዮም ይኣልዩና እዮም። ንሕና ድማ ከምፍቓድ ኣምላኽ፣ ብዙሕ ዝተፈላለየ ናይ
ተከታታሊ ቪድዮ ትምህርትታት ብምድላው፣ ንፓስተራትን ንመራሕትን፣ ንኣሽቱ ጉጅለታት
ብምምስራትን ንውሽጣዊ ፈውሲ ዝምልከት ኣስተምህሮታት ብዕቱብ ክመሃሩ ጌርና ኣሎና።
ይኹን እምበር ኩሉ ውሽጣዊ ፈውሲ ዘድልዮ ነዚ ተከታታሊ ናይ ቪድዮ ኣስተምህሮታት
ኣይረኽቦ እዩ። በዚ መሰረት ከኣ ምድላው እዛ መጽሓፍ ኣድልዩ፣ ነፍሲ ወከፍ ሰብን ንኣሽቱ
ጉጅለታትን ነቲ ካብ ሕሉፍ ክውንነት ዝመጸ መጉዳእትታት ንምፍዋስን ነጻ ንምዃንን ዕድል
ይረክብን ነቲ ናይ ክርስቶስ ምሉእ ፈውሲ ድማ ክለማመዶ ይኽእል።
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መጉዳእቲ ካበይ እዩ ዝመጽእ?
ኣብ ትሕቲ ኣርዑት የእትዩ ኣሲርካዩ ዘሎ ናይ ውሽጢኻ መጉዳእቲ፣ ካብ ሰለስተ ዝተፈላለየ
ምንጭታት ይመጽእ
1. ኣብ ልዕሌኻ ብኻልኦት ዝፍጸም በደል፣ እዛ መጽሓፍ ነዚ “ካብ ካልኦት ዝመጽእ
መጉዳእትታት” ኢላ ትገልጾ
2. ብገዛእ ርእስኻ እተምጽኦ መጉዳእቲ ወይ በደል፣ እዚ መጉዳእቲ’ዚ ካብ ናይ ገዛእ
ርእስኻ ቅዲ ህይወትን ሓጥእ ባህርይን ዝመጽእ እዩ
3. ወሎዳዊ መርገም፣ ቅድሜኻ ካብ ዝነበሩ ወለዶታት ዝመጽእ በደል እዩ
ኩሎም ኣብ ላዕሊ ተጠቂሶም ዘለው መጉዳእትታት ወይ በደል፣ ምስ ዝኾነ ዓይነት ሓጢኣት
መትእስሳር ዘለዎም እዮም። ብዙሕ ሰብ “ሓጢኣት” እትብል ቓል ምጥቃም ኣይፈቱን እዮ።
ምኽንያቱ መብዛሕትና ንሓጢኣት ከም ሃይማኖታዊ ሕማምን ምስ ኹነኔ ምትእስሳር ዘለዎ
ጌርና ስለ እንወስዶ። ግና እቲ ዛዕባ ሓጢኣት እዩ፣ ክርስቶስ የሱስ ብዝፈጸሞ ስራሕ ድማ
ተሳዒሩ እዩ።
ስለዚ ሓጢኣት ከምቲ ካንሰር ብመጥባሕቲ ዝእለ፣ ከምኡ ጌይርካ ንሓጢኣት ክትርእዮ
ኣሎካ። ሓጢኣት ምእላይ ማለት ድማ ብኑዛዜን ብምሕዳግን እዩ።
ኣስተውዕል፣ ሓጢኣት ብክርስቶስ ተሳዒሩ እዩ
ምሕረትን ይቕሬታን ሓደን ዓብዪን መገዲ ምስ እግዚኣብሄር እትራከበሉን ውልቃዊ ሕብረት
እትገብረሉን እንኮ መገዲ እዩ። ስለዚ ምሕረት ነቲ እግዚኣብሄር ዝገበረልና፣ እነስትውዕለሉ
መርሖን መገድን ምሉእ መፍትሒ እዩ። “ንኣይ ብምእማን ከኣ ሕድገት ሓጢኣትን ርስቲ
ምስ ቅዱሳንን ኪረኽቡ፣ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን፣ ካብ ስልጣን ሰይጣንውን ናብ ኣምላኽ
ኪምለሱ ኣዒንቶም ክትከፍተሎም፣ እልእኸካ ኣለኹ።” ግብ 26፣18
ተልእኾ ክርስቶስ፣ ንደቂ ሰባት ካብ ናይ ሓጢኣት ኣርዑት ምንጋፍ እዩ
“የሱስ መለሰሎም፣ ብሓቂ፣ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ፣ ሓጢኣት ዚገብር
ዘበለ፣ ንሱ ባርያ ሓጢኣት እዩ።” ዮሃ 8፣34
“ወዲ ኽትወልድ እያ፣ ንሱ ኸኣ ንህዝቡ ኻብ ሓጢኣቶም ኬድሕኖም እዩ
እሞ፣ ስሙ የሱስ ክትሰምዮ ኢኻ።” ማቴ 1፣21
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“… ካብቲ እሙን ምስክርን በዅሪ ምውታትን ርእሲ ነገስታት ምድሪን
ዝዀነ የሱስ ክርስቶስ ከኣ ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን። ንእኡ፣ ነቲ
ዜፍቅረና ዘሎ፣ ካብ ሓጢኣትናውን ብደሙ ዝሓጸበና፣ …” ራእ 1፣5
እዘን ኣብ ላዕሊ ዘለዋ ሰለስተ ጥቕስታት ዋላውን ብዙሕ ሰብ ክሓስቦ ዘይፈትዎ ሓሳባት
እንተኾነ፣ ኩሉ እቲ ሓሳብ ብዛዕባ ምድሓን ካብ ሓጢኣት እዩ። ስለዚ እዛ መጽሓፍ ሓድሽ
ሓሳባትን ኣረኣእያን ከምኡ’ውን ነቲ ምሳኻ ዘሎ ኣተሓስሳስባ ብክርስቶስ የሱስ ከተሐድሶ
እያ፣ ኣብ ምሕረትን ሕድገትን ዘሎካ ኣረኣእያ ድማ ከተቀይረካ እያ። ስለዚ ንሕጂ ኣብ
ሕድገት ዘሎካ ኣተሓሳስባን ኣረኣኣያን ኣስፊሕካ ክትርኢ ጀምር።
እዛ መጽሓፍ ነቲ እግዚኣብሄር ኣብ ደቂ ሰባት ዝገበሮ ሕድገትን ሓይሊ መንፈሳዊ ፈውስን፣
ካብቲ ብዝተፈላለየ መገድታት ዝመጽእ መጉዳእትታት ከተርእየና እያ። ቀንዲ ትኹረት እዛ
መጽሓፍ ድማ ከምዚ ዝስዕብ እዩ፣
ዕዮ ክርስቶስ የሱስ ኣብ መስቀል
ምሉእ ጎይትነት ክርስቶስ የሱስ
ይቅሬታ (ምሕረት)
ለውጢ ኣብ ናይ ሓሳባዊ ህይወትካ
ሕብረት ምስ እግዚኣብሄር
ናይ መንፈስ ቅዱስ ጥምቀት
ዕዮ ክርስቶስ የሱስ ኣብ መስቀል
“ንሱ ግና ብሰሪ ገበንና ቘሰለ፣ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ፣ ንሕና ሰላም ምእንቲ ኽንረክብ፣
መቕጻዕቲ ናብኡ ወረደ፣ ንሕናውን ብስምብራቱ ሓዌና።” ኢሳ 53፣ 5
ንሱ ብርግጽ ንቑስልና ኣሕውይዎ እዩ፣ እቲ ኣብ ልዕሌካ ዝተፈጸመ ምህሰይቲ’ውን፣ ብኡኡ
ነጻ ጌሩካ እዩ። “ቘሰለ” ዝብል ሓረግ፣ ቁስሊ ጌሩ ማለት ጥራይ ኣይኮነን፣ ቘሲሉን መሽሚሹ፣
መጊሉ ተበላሽዩ ማለትውን እዩ። ኣብቲ መበቆላዊ ቃሉ ዓስዩ ዝብል ትርጉም ኣለዎ፣ እዚ
ማለት ብምንዝርና ከም ዝመጸ ሕማም፣ ዝተበላሸወ ክፋል ኣካል እዩ። ኣንጻር እቲ ቅዱስ ነገር
ማለት ብዘይንቡር ጾታዊ ርኽብ ዝስዕብ ብልሽውናን ጽያፍን እዩ የስምዕ።
ኣብ ናይ ትግርኛ መጽሓፍ ቅዱስ “ተኸትከተ” ዝብል ዘሎ ኣብ ናይ እንግሊዘኛ “ሰንበረ”
ስምብራት ምግባር እዩ ዝብል፣ ምሕምሻሽ፣ ምስባር፣ ምልዳይ፣ ኣብ ብዙሕ ምድቓቅን
ምስብባር የስምዕ።
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ክትጽበዮ ዘለካ!
ሕብረት እቲ ቀንዲ ነገር እዩ!
ስለዚ ምሳይ ከምዚ በሉ፣ “ሕብረት ቀንዲ ነገር እዩ!” ሰለስተ ግዜ በሉ፣ ምኽንያቱ እዛ ሓሳብ
ክትርስዕዋ ስለዘይደልየኩም እየ። ኩሉ እዚ እንመሃሮ ብዛዕባ ምስ ክርስቶስ ዘሎና ሕብረት
እዩ። እዛ መጽሓፍ ከም ናይ ካልእ ናይ ስነ-ልቦና መጻሓፍቲ ኣይኮነትን፣ ማለት እዝን እትን
ግበር እንዳበለት መገዲ ኣይተርእይን እያ፣ እዝን እትን ግበር እንዳበለ መገዲ ዘርኢ መጻሓፍቲ
ኩሉ ናይ ስለ-ልቦና መጽሓፍ እዩ። እዚኣ ግና ናይ ሓቂ ፈውሲ ብክርስቶስ የሱስ ንኽትረኽብ
ናብ ሕብረት ወዱ እትመርሕ መጽሓፍ እያ።
የሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ኣባይ እንተ ጸናዕኩም ይብል፣ ኣብ ካልእ
ክፋል ናይ ሓድሽ ኪዳን መጻሓፍቲ ድማ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ዘጽንዓና ይብል። ምስ
እግዚኣብሄር ኣምላኽ “ሓደ ምዃን” (oneness) ኣዝዩ ኣድላይ እዩ፣ እዚ ነገር ዘገምታውን
ብመጠን ዝኸፈልካዮ ዋጋ ናብ ሕብረት ወዲ ኣምላኽ እትመጸሉ መገዲ እዩ። ውሽጣዊ ፈውሲ
እምበኣር ብባህሪ ዝመጽእ እዩ፣ ምኽንያቱ ክንዲ እቲ ናብ ክርስቶስ ዝጸናዕናሉ ክንድኡ እቲ
ፈውሲ ኣባና ይጸንዕ።
ሕብረት ዋጋ ክወሃቦ ይግባእ
ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሕብረት ወይ ዝምድናታት ዝሓሻ እየን። ካብ ኣብ
ምዕራባዊ ዓለም ዘለዋ ድማ ኣብ እስያ፣ ኣፍሪቃን ኣብ ምብራቃዊ ባህልታት ዘለዉ ህዝብታት
ይሕሹ። ኣብቲ ዝምድናዊ ባህልታት ዘለዎ ሕብረተሰባት፣ ደቂ ተባዕትዮ ዝያዳ ንደቂ ኣንስትዮ
ዝመልክሉ ልምዲ ኣሎ። ሓጢኣት ነቲ ኣብ ዝተፈላለየ ባህልታትን ሕብረተሰባትን ዘሎ
ዝምድና፣ ሕብረት፣ ካልእ ክብርታትን ዘይመልክዑ ሂብዎ እዩ። ስለዚ ውልቃዊ ሕብረት
ምስ እግዚኣብሄር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፣ ነቲ ዝፈጠረካ ድማ ነጻ ኮይንካ ርእስካ እንዳኣግዛእካ
እትነብረሉ መገዲ ስለዝኮነ፣ ምስ ኣምላኽ ዘሎኻ ሕብረት ምሉእ እንተኮይኑ፣ ምስ ካልኦት
ዘለካ ሕብረት’ውን ንጹር እዩ።
የሱስ’ውን እቲ መፍትሒ ሕብረት ምዃኑ ኣነጺሩ
ኣብ ዮሃንስ 15 የሱስ ቅድሚ ስቕለቱ ኣዝዩ ኣገዳስን ካብ ኣእምሮኦምን ሓሳባቶም ንክፈልይዎ
ዘይብሎም ኣገዳሲት ዘረባ ተዛሪብዎም። እቲ ናይ ክርስቶስ ቀንድን ኣውራን ዕላማ ኣብዛ
ምድሪ፣ ሓሳብ እግዚኣብሄር ኣቦ ፈጺሙ ኣኽቢርዎ ክሓልፍ እዩ። ድሕሪ’ዚ ድማ ንደቂ
መዛሙርቱ ክኸዱን ፍረ ክፈርዩን ነጊርዎም፣ እዚ ግና ብዘይ እቲ ምስ እግዚኣብሄር ዘለዎም
ሕብረት ከምዘይከውንን፣ ከምቲ ጨንፈር ብዘይ ጉንዲ ዘይፈሪ ከምኡ ከኣ ንሳቶም ዋላ ሓንቲ
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ክገብሩ ከምዘይክእሉ እዩ ነጊርዎም። ምስ እግዚኣብሄር ጥቡቕን ቐረባን ሕብረት ክህልዎም
ብግዲ ክገብርዎ ዘለዎም እዩ።

“ኣነ ናይ ሓቂ ጒንዲ ወይኒ እየ፣ ተኻሊኡ ኸኣ ኣቦይ እዩ። ነቲ ኣባይ ዘሎ፣ ፍረ ዘይፈሪ
ዘበለ ዅሉ ጨንፈር የርሕቖ። ኣዝዩ ምእንቲ ኺፈሪ፣ የጽርዮ። ንስኻትኩም ከኣ፣ ሳላ እቲ
ዝነገርኩኹም ቓል፣ ድሮ ንጹሃት ኢኹም። ኣባይ ጽንዑ ኣነውን ኣባኻትኩም። ጨንፈር
ኣብቲ ጒንዲ ወይኒ እንተ ዘይጸንዔ፣ ካብ ርእሱ ኺፈሪ ኸም ዘይክእል፣ ንስኻትኩምውን ኣባይ
እንተ ዘይጸናዕኩም፣ ከምኡ ኢኹም። እቲ ጒንዲ ወይኒ ኣነ እየ፣ ጨንፈር ከኣ ንስኻትኩም
ኢኹም፣ ብጀካይ ሓንቲ እዃ ኽትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ፣ እቲ ኣባይ ዚጸንዕ ኣነውን
ኣብኡ፣ ንሱ እዩ ብዙሕ ፍረ ዚፈሪ። ኣባይ ዘይጸንዕ ዘበለ ከም ጨንፈር ንወጻኢ ተደርብዩ
ይነቅጽ፣ ኣኪቦም ናብ ሓዊ ይድርብይዎ እሞ ይነድድ። ኣባይ እንተ ጸናዕኩም፣ ቃለይውን
ኣባኻትኩም እንተ ሓደረ፣ እትደልይዎ ዘበለ ትልምኑ እሞ ይዀነልኩም። ብዙሕ ፍረ እንተ
ፈሬኹም፣ ኣቦይ በዚ ይኸብር፣ ደቀ መዛሙርተይውን ክትኰኑ ኢኹም።” ዮሃ 15፣ 1-8
ካብ 1998 ጀሚርና ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለም እንዳዞርና፣ ናይ ወደ መዝሙር ትምህርትታት
እንዳ መሃርና፣ ነቶም ዝተማህሩ ድማ ፍረ ንኽፈርዩ እምበር ተራ ሰዓብቲ ክርስቶስ ክንገብሮም
ኣይንደልን፣ ምኽንያቱ እዚ መጽሓፍ’ዚ ምሉእ ሕብረት ምስ ክርስቶስ ብምምሃር፣ ጥቡቅ
ሕብረት ምስኡ ሃሊዩና ወደ መዝሙር ዝገብር ትሕዝቶ ዘለዎ ትምህርቲ እዩ።
እዚ ጽሑፍ’ዚ ብብዙሓት ሰባት ተነጺጉ እዩ፣ ምኽንያቱ ከኣ ቀሊልን ተራ ቃላትን ደኣ
ይምሰል እምበር፣ ንኹሉ እምነታትን ባህላዊ ኣምልኾ ዘለወን ደምበ እምነታትን ግና ቀሊል
ኣይኮነን። እቲ ዝዓበየ ተልእኾ ጎይታ የሱስ ወደ መዝሙር ንምግባር እዩ።
“ግናኸ ከምቲ ተመን ብጒርሑ ንሄዋን ዘስሓታ፣ ከምኡውን ሓሳብኩም ካብቲ ናብ ክርስቶስ
ዚኸውን ገርህነትን ንጽህናን ምናልባሽ ከይጠፍእ እፈርሕ ኣሎኹ።” 1ቈረ 11፣ 3
ቀንዲ ሓሳባት ናይዛ መጽሓፍ
1. መዓልታዊ ምስ እግዚኣብሄር ክትገብሮ ዘሎካ ሕብረት
2. ኣብ ሕብረት ምስ እግዚኣብሄር ኣብ እትጓዓዘሉ እዋን ምእዛዝ፣ ቀንዲ መገዲ ምዃኑ
ምፍላጥ። ኣብዛ መጽሓፍ ገለ ገለ ንእግዚኣብሄር እትእዘዘሉን ድምጺ ኣምላኽ
እትሰምዓሉ መገድታት ክትርኢ ኢኻ፣
“በለ ድማ፣ ድምጺ እግዚኣብሄር ኣምላኽካ ተጠንቂቕካ እንተ ሰማዕካ፣ እቲ ኣብ ዓይኑ ቕኑዕ
ዝዀነ ኸኣ እንተ ገበርካ፣ ንትእዛዛቱውን ጽን እንተ በልካ፣ ኵሉ ሕጋጋቱ ድማ እንተ ሓሎኻ፣
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ኣነ እግዚኣብሄር ፈዋሲኻ እየ እሞ፣ እቲ ናብ ግብጻውያን ዝሰደደክዎ ሕማም ኣይሰደልካን
እየ።” ዘጸ 15፣26
ጥቕሚ ውሽጣዊ ፈወሲ

“ኣታ ፍቁር፣ ከምቲ ነፍስኻ ዝጠዓየት፣ ንኹሉ ደሓን ክትህሉን ክትጥዕን ይምነየልካ ኣለኹ።”
1 ዮሃ 1፣ 2 ከነስተውዕለሉ ዘሎና ነገር ደጋዊ ብልጽግና ምስ ነፍስና ዋላ ሓንቲ ምትእስሳር
ዘይብሉ ምዃኑ እዩ።
ውሽጣዊ ሰብካ ምፍዋስ ማለት ነቲ ደጋዊ’ውን ረብሓ እዩ። ኣብ ዓመተ 2008-2009 ዓለምና
ኣብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ቕልውላው ናይ ቑጠባ እያ ዘላ፣ ኣብ ዓብይ ፍርሒ ድማ የእቲዋ ኣሎ። ዋላ
እታ ብዕድላት ናይ ስራሕን ቁጠባን እትፍለጥ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ’ውን ኣብ ዓብይ
ናይ ፋይናንሳዊ ቀውሲ ተሸሚማ ኣላ። ብኣሽሓት ሚሊዮናት ዝቁጸሩ ሰባት ብኣታዊታትን
ገንዘባዊ ምትሕልላፋቶምን ተሸጊሮም ንርእዮም ኣሎና። እዚ ተርእዮ’ዚ ዋላ እዃ ኣብ ዓለም
ሓድሽ እንተ ዘይኮነ፣ ናይ ሕጂ ግና ኣብ ጥርዚ ናይ’ቲ ሽግር ዝበጽሐ ይመስል። ምኽንያቱ፣
ሕጽረት ዝርጋሐ መግቢ፣ ምንቅጥቃጥ መሬትን ካልእ ዝተፈላለየ ለውጢ ኩነታት ኣየርን
ድማ ተወሳኪ መጋደዲ ብምዃን ህይወት ሰባት ኣብ ሓደጋ ኣእትዩ ስለእንረክቦ ዘሎና እዩ።
ግና
“እግዚኣብሄር ንጥቑዓት እምባ፣ ብጊዜ ጸበባ እምባ እዩ። ዎ እግዚኣብሄር፣ ንዚደልዩኻ
ኣይትሓድጎምን ኢኻ ኣሞ፣ እቶም ንስምካ ዚፈልጡ ኣባኻ ኺምዕቈቡ እዮም።” መዝ 9፣
9-10
“ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ፣ እዚዅሉ ድማ ይዉሰኸልኩም።” ማቴ 6፣33
ናይ ውሽጢ ፈውሲ እንዳ ረኸብካ ኣብ እትጓዓዘሉ እዋን፣ ምድራዊ መነባብሮ ኩሉ እንዳ
ጣጥሐን ምስ ሰባት፣ ምስ በዓልቲ ቤትካን ደቅካን ዘሎካ ርክብ እንዳ ማዕበለን እንዳ
ተመሓየሸን ክኸይድ እዩ፣ ዋላውን ፋይናንሳዊ ነገራትካ’ውን ክስተኻኸል እዩ። ኣነ ባዕለይን
ኣደንፋዕቲ ጹሑፈይ ዝኾኑ ሰባት ምስክር ኢና።
የሱስ፣ ክርስትያናት ዘይኮነስ፣ ደቂ መዛምርቲ ይደልይ
ወደ መዝሙር ዝብሃል፣ ገዛእ ርእሱ ዝወፈየን ብካልኦት ክእዘዝን ክመሃርን ርእሱ ዘግዝአ
እዩ። ብልኽዕ ኣብዛ ኣርእስቲ፣ እዚ ጸሓፊ ርእስና ከምዝወፈናን ገዛእ ርእስና ከምዘይንመልክን
ድዩ ከርእየና ደልዩ ከም እትብሉ ርግጸኛ እየ? ኣይኮነን ድዩ?
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ግና ነቲ ኣብ ገዛእ ርእስኩም ዘሎ፣ ናይ ቑጥዐ፣ ፍርሂ፣ ወይ ካልእ ንውሽጥኩም ንምፍዋስን
ካብ ጸገምኩም ንምውጻእን እትጥቀሙሉ ኩሉ ዓይነት መድሃኒታት ኣይሰርሕን እዩ። እንተ
ዝሰርሕ ነይሩ፣ ክርስቶስ የሱስ ኣብ መስቀል ምስቓልን ምስቃዩን ከንቱ እዩ፣ ምኽንያቱ እዚ
ንመድሃኒት ስለ ዘይፍወስ። ነቲ ሓጥእ ባህሪካ ካብ ሓጢኣት ምግባር ብስነ-ምግባር ከተናግፎ
ኣይትኽእልን ኢኻ። ነቲ ኣንጻርካ ብካልኦት ዝተፈጸመ በደል፣ ብዘይ ክርስቶስ ምሕረተኛ
ልብን ቅንዕናን ብምሓዝ ብስነ-ምግባር ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ። ነቲ ካብ ወለዶታት
ዝጀመረ መርገም ብስነ-ምግባር ክትፍውሶ ኣይትክእልን ኢኻ።
መጽሓፍ ቅዱስ፣ እዚ ኩሉ ስነ-ምግባር ተባሂሉ ዘሎ ክፋእ ምዃኑ ይምህረና እዩ
“እምበኣርከ ኻብ ምህሮ ቝልዕነት እዛ ዓለም እዚኣ ምስ ክርስቶስ ካብ ሞትኩም፣ ስለምንታይ
ደኣ ኣብዛ ዓለም ከም ዘለኹምሲ፣ ከም ናይ ሰብ ትእዛዛትን ምህሮን ገይሮም፣ ኣይትሓዝ፣
ኣይትጥዓም፣ ኣይትተንኪ፣ ኢሎም ሕጋጋት ዚሕግጉልኩም? – እዚ ዅሉ ተተገይሩስ
ንሕልፈቱ እዩ፣ - እዚ ብትሑት ሓሳብን ብምሕሳም ስጋን ዚግበር ናይ ፍቃድ ርእስኻ
ኣምልኾ፣ ሕብሪ ጥበብሲ ኣለዎ፣ ግናኸ ንምጽጋብ ስጋ እዩ እምበር፣ ንገለ እዃ ኣይጠቅምን
እዩ።” ቈሎ 2፣ 20-23
መልሲ፣ ምስ ክርስቶስ ዘሎካ ሕብረትን ናይ ኣእምሮ ስነ ሓሳብ ምጥዓይን እዩ

“ደጊም ምስ ክርስቶስ ተንሲእኩም እንተ ዄንኩምሲ፣ ነቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ
ተቐሚጥዎ ዘሎ፣ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ድለዩ። መዊትኩም ኢኹም፣ እታ ህይወትኩም
ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ እሞ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ፣ ኣብ ምድሪ ዘሎ
ኣይኮነን።” ቈሎ 3፣ 1-3
ምስ ኣምላኽ ሕብረት ብምግባርን ኣብ ምሉእ ቁጽጹሩ ምንባርን ኣዝዩ ቀሊል ክመስለና
ይኽእል እዩ፣ ግናኸ እቲ ዝከበደ ነገር እዩ። እመኑኒ እቲ ዝኸበደ ነገር ንሱ እዩ፣ ከምቲ ኣነን
ኣደንፋዕቲ ጽሑፈይን ዝነበርናዮ ንስኻትኩም’ውን ኣዚኩም ክትጭነቁ ኢኹም። ምኽንያቱ
ከም እትናገፉ ፍለጡ፣ ካብ ገዛእ ርእስኹምን እኩያት ኣጋንንትን ዝጅምር ኣዝዩ ዓብዪ ዓውደ
ውግእ፣ ንምውቃዕ እቲ ምስ ኣምላኽ ዘለኩም ሕብረት ክለዓለኩም እዩ። ኣብ ዝተናውሐ
ኩናት ግና ክትዕወቱ ኢኩም።
ኣብ ህይወተይ ንጎይታ ምርካብን ምስዓብን፣ ንድሕሪት ዝዘሓጥኩሉ እዋናት፣ ካብ ጉዕዞ ደው
ዝበልኩሉ መዓልታትን ኣይርስዖን እየ። ጎይታ ህይወት ሂቡኒ ነጻነትን ፍቅርን ረኪበ ክነሰይ፣
ኣብ ካልእ እዋናት ድማ እዚ ፍቅሪ’ዚ ዝረሓቐ ኮይኑ ተሰሚዑኒ ብጭንቀት ዝተዋሓጥኩሉ
ግዜ ኣሎ። ኮይኑ ግና እቲ ናይ ሓቂ መድሓንን መድሃኒትን ብ1979 ክሳዕ ሕጂ ን29 ዓመታት
ረኪበዮ ኣሎኩ፣ ናይ ሓቂ ውሽጣዊ ፈውሲ የሱስ ረኪበዮ። ካብታ እዋን ጀሚረ ድማ ምሉእ
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ሓራ ውጻእ

ሓርነትን ሰላምን ብምርካብ፣ መዓልታተይ ኣብ ምሉእ ህልውና ኣምላኽ የሕልፎ ኣሎኩ።
ካብ ምስ ኣምላኽ ዘሎኒ ሕብረት ንላዕሊ ዘዕግበኒ ነገር ድማ ኣብ ህይወተይ ዋላ ሓንቲ
የብለይን።
ነዚ ተመክሮ’ዚ ክገልጾ ኣዝዩ ይከብደኒ፣ እዚ ድማ ልክዕ ከም ስነ ቀመማዊ ትሕዝቶ ማይ፣
ማለት ሃይድሮጅን ጥረ ነገር (ኣቶም) ኦክስጅን ጥረ ነገር (ኣቶም) ዝሓዘ ምዃኑ ምርዳእ እዩ።
እዚ ስነ ቀመማዊ ትሕዝቶ ማይ (ሃይድሮጅንን ኦክስጅንን) ምቅባል ጥራይ እንተዘይኮይኑ
ካልእ እትገብሮ የብልካን፣ ማይ ድማ ኣብ ኣካላትና ኣትዩ ክሳዕ እቲ ጠቓሚ ትሕዝትኡ
ዝህበና ክንርድኦ ኣይንክእልን ኢና። ስለዚ የሱስ ኣብ ህይወትና ኣትዩ ዝገብሮ በዚ ኣእምሮና
ክርድኣና ኣሽጋሪ እዩ።
ወስን!
ብዝሓለፍካዮ ብዙሕ ዓመታት ኩነታትካን ተስፋ ዘቁርጽን፣ ሕጂ ድማ ባዕልካ ኮነ
እግዚኣብሄር ንዘሎካዮ ኩነት ገለ ነገር ዝግበር ኾይኑ እንተዘይተሰሚዑካ፣ እዛ መልእክቲ
ስምዓኒ። ነዛ መጽሓፍ ኣይተንብባ፣ ምኽንያቱ ምስ ዘሎካ ሰኸም፣ ንጸገምካ ከኣ ብገዛእ
ርእስኻን ሓይልኻን ንኽትፈትሕ እትወስዶ ተወሳኺ ጊዜ ንዝያዳ ውድቐት ስለ ትመርሓካ።
ሓንትን እንኾን ሕቶይ ግና፣ ምስ እግዚኣብሄር ዘሎካ ሕብረትን ተኣምራቱን ክትርኢ ድሉው
ዲካ?
እንተ ደኣ መዓልታዊ ምስ እግዚኣብሄር ሕብረት ክትገብር፣ በብሰዓቱ’ውን ሕብረትካ ምስ
ክርስቶስ ከተደልድል እንተ ዘይተዳሊካ፣ እዛ መጽሓፍ ንገለ ሰባት ኣንቢቦም ክትቀሙላ
ንዝኽእሉ ንኽትህቦም ኢና ንምዕደካ።

“ሕጉስ ልቢ” ካብ ዝብል ናይ ዎችማን ኒ ዝተወስደ ጽሑፍ ግንቦት 15
“… መንፈስ ተዳልዩ ኣሎ፣ ስጋ ግና ድኹም እዩ።” ማቴ 26፣41
ኣብ ገቴሰማኔ እዩ፣ ብርግጽ ድማ ቅድሚ መዓልቲ ጴንጤቆስት ዝነበረ
ተመኩሮ ደቂ መዛሙርቲ የሱስ እዩ። ግና ንዓና ክርስትያናት ኣዝዩ ዓብይ
ትምህርቲ፣ ብዛዕባ ሓይሊ ፍቃድ ሰብ እትምህር ክፋል እያ፣ ክሳዕ ፍቃደኛ
ዘይኮንካ እዋን እግዚኣብሄር ኣብ ፍቃድ ሰብ ስልጣን ከም ዘይብሉ ድማ
ተርእየና። ክሳዕ ፍቃደኛ ዝኮንካ ኣብ’ቲ ድኹም ስጋኻ ስልጣን የብሉን።
ፍቃድ ሰብ ልኽዕ ከም ናይ ሓንቲ ተሽከርካሪት ነዳዲ እዩ፣ ከምቲ ነዳዲ
ምህላው ከንቀሳቅሳ ወይ ድማ ከየንቀሳቅሳ ዝኽእል ከምኡ እዩ። ስለዚ
ፍቃድ ሰብ እቲ ዝዓበየ ንመንፈሳዊ ሓይሊ መሳርሒ እዩ፣ ግና መንፈሳዊ
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መእተዊ

ሓይሊ ካብ ፍቃድ ሰብ ኣይብገስን እዩ፣ ካብ ምስ ክርስቶስ ዘሎካ ሓድሽ
ህይወት’ዩ ዝብገስ። እዚ ህይወት (ብክርስቶስ ዘሎና ህይወት)፣ ልዕሊ
ብፍቃድ ክንዕምጾ ዘይንኽእል ዓሚቕ መንፈሳዊ ሓይልን ብክርስቶስ
ዝተዋህበና መንፈሳዊ ሓይሊ እዩ።

ንተወሳኪ ናይ ቪድዮ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ ድሕረ ገጽ ተወከሱ www.isob-bible.org
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ምዕራፍ 1
ካብ ውሽጢ ክጥዒ ዘለዎ ራእይ
ከም ተወሳኪ ናይ መእተዊ ክፋል እዛ መጽሓፍ፣ ብዛዕባ ባህርያት እግዚኣብሄር ምጥቃስ
ኣዝዩ ኣገዳሲ ይመስለኒ። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ጥቅሲ 1 ክሳብ 21 የሱስ ክርስቶስ ሓደ ካብ
ናይ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣገዳሲ ባህሪ (attributes) ተዛሪቡ ኣሎ፣ ዝያዳ ሕግን ስርዓትን
ድማ ኣብ መጉዳኣትንን ስቃይን ደቂ ሰባት ከም ዝግደስ የርእየና።
መዓልቲ ሰንበት
ኣብ ቤት ጸሎት ኢዱ ዝነቀጸት ሰብኣይ ምስ ኣጓነፎ፣ ፈሪሳዊያን ብመዓልቲ ሰንበት ምፍዋስ‘ዶ
ግቡእ’ዩ ብምባል ተኸራኸርዎ። የሱስ ግና፣ እቲ ሰብኣይ ካብቶም ብመዓልቲ ሰንበት ኪርድኡን
ጽቡቅ ክረክብን ዘለዎም ምዃኑን፣ ካብ እንስሳታት ከም ዚበልጽን ኣብ ጥቅሲ 12 ተዛረቡ።
ኣብ ጥቅሲ 13 ድማ “…ሽዑ ነቲ ሰብኣይ፣ ኢድካ ዘርግሕ፣ በሎ። ኢዱ ዘርግሔ፣ ብኡብኡ
ኸኣ ሓወየት፣ ከምታ ኻልኣይታውን ኰነት። ፈሪሳዊያን ግና ምስ ወጹ፣ ከመይ ገይሮም ከም
ዜጥፍእዎ ተማኸሩ።” ይመኽሩውን ነበሩ።
ኣብ ማቴ 12፣18-21 ዘላ ጥቅሲ ንምርዳእ፣ ኣብ ኢሳይያስ 42፣1-3 ዘሎ ጥቅሲ ምንባቡ የድልየና፣
“እንሆ፣ ዝሓሬኽዎ ጊልያይ፣ ነፍሰይ ዝሰመረቶ ፈታውየይ፣ ኣብኡ መንፈሰይ ከሕድር እየ፣
ንሱ ድማ ነህዛብ ፍትሒ ኼውጻሎም እዩ። ኣይከራኸርን፣ ኣይጭድርን፣ ኣብ ኣደባባይውን
ሓደ እኳ ድምጹ ኣይኪሰሚዕን እዩ። ፍርዲ ናብ ዓወት ክሳዕ ዘብጽሕ፣ ጭፍሉቕ ሻምብቖ
ኣይሰብርን፣ ዚተክኽ ፈትሊ ጥዋፍውን ኣየጥፍእን እዩ። ኣህዛብ ከኣ ብስሙ ተስፋ ኺገብሩ
እዮም።”
ብዙሕ እዋን ቖልዑ ኣብ ገማግም ሩባታት ሻምቡቖታት እንዳ ቆረጹ ንሙዚቃ ይጥቀምሉ
እዮም፣ እታ ሻምቡቆ እንተ ተሰይራ ግና ንኽጽግንዋ ዝወስድዎ ዝኮነ ዓይነት ተግባር የለን፣
እዃ ደኣ መመሊስካ ክትሰብራ ባህ ስለትብል ትሰባብራ። ብቐሊሉ ብካልእ ሻምብቆ እዮም
ዚትክእዋ። ከምቲ ሓንቲ ክትበርህ ዝጸንሐት ጥዋፍ ምስ ጠፍአት፣ ዝተኪክ’ሞ ድማ ኣዝዮ
ደብዛዝ ብርሃን እትልግስ፣ ልክዕ እቲ እተሰብረ ሻምብቖ ድማ ከምኡ እዩ። ብኻልእ ቓላት
ሓሳበይ ኣብዚ፣ “ሰባት ስለ ዝተጨፍለቁ/ዝተሰብሩ ብስምብራቶም ኣይድርብዮምን እየ።
ንሳቶም ኣዝዮም ክቡራትን ዋግኦምውን ኪግመት ዘይክእል ብሉጽ እዩ። ንዓይ፣ ህይወትካ
ስምብራት(መጉዳኢ) ስለዘለዎ ወይ ብርሃንን ዓላማን ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ስለዘይበርሀ
ኣይኮነን ዘገድሰኒ፣ የግዳስ እታ ጥዋፍ ትተኽክ ምህላዋ እዩ። ተስፋ ድማ ኣይኪቆርጽን እየ።
ነቲ እትሰብረ ክፍውስን ነቲ ህይወት ኪመልሶን ክዕቅቦን፣ እቲ ብርሃን መሊሱ ምእንቲ
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ኪደምቕን ብመለኮታዊ መደቡ ከጥዕዮን እዩ። ውሽጣዊ ፈውሲ፣ ኣብ በሪኽን ኣብ ዓላማን
ፍጻሜን ክትመላለስ ይገብረካ።”
ደቂ ሰባትሲ ካብቲ ንሕና እንሓስቦ ንላዕሊ ብኣእምሮን መንፈሳውን ስምዒታውን ነገራት
ብተነቃፊ ዝኮነ ነገራት ዝተመልኡ እዮም፣ ኣምላኽ ንኣዳም ክፈጥሮ ከሎ ንሕብረትን
ዝምድናን’ዩ ፈጢርዎ። እግዚኣብሄር ንኣዳም ዝኣዘዞ ካብታ ኣብ ማእከል ገነት ዘላ ኦም
ህይወት ማለት ቓል ኣምላኽ ክምገብን ኣብ ገነት ኤደን ድማ ምስ እግዚኣብሄር ክራኸብን
ሕብረቱ ከደልድል እዩ። ነቲ ሕብረት ከም መሰነይታ ድማ እግዚኣብሄር ንሄዋን ኣብቲ
ሕብረት ጸንቢርዋ፣ እዚ ሕብረት ግና ምስ ኣዳም ጥራይ ዘይኮነስ፣ ምስ እግዚኣብሄር’ውን
እዩ ነይሩ። እግዚኣብሄር ንኣዳም ዝፈጠሮ ኹሉ ግዜ ጸግዑን ኣቡኡን ናባይኡን ምእንቲ
ኪኾኖ እዩ። ይኹን እምበር ኣዳምን ሄዋንን ካብታ እታ ጽቡቅን ክፉእን እተፍልጥ ኦም
ብኢደ ዋኒኖም ስለዝበልዑ፣ እቲ ምስ እግዚኣብሄር ዝነበሮም ብሉጽ ሕብረት ሰይሮም፣
ብኡ ብኡ መንፈሳዊ ሞት፣ ቀጺሎም ከኣ ስጋዊ ሞት ሞቱ።
ምስባር እቲ ምስ እግዝዚኣብሄር ዝነበሮም ሕብረት ከኣ ክስን ሕፍረትን ርእስካ ተነጽሎን
ኣስዒቡ፣ መወዳእትኡ ድማ እዚ ሓጢኣት እዚ ናብ ደቖም፣ ማለት ናባይን ናባኻትኩምን
ናይ ዘይፍትሓውነት ዕንቅፋት ኮይኑ ብምትሕልላሊፍ ምስኡ ድማ ተወሊድና። እዚ ድማ
ናይ ወለዶ መርገም ይበሃል።
ዝተሰብረ ሕብረትን ብግቡእ ዘይዓይን (dysfunctional) ወሎዶታት
ብግቡእ ዘይዓዪይ ዝተበትከ ሕብረትን ናብ ኩሉ ወለዶታት ይሓልፍ እዩ፣ ካብ ዝተበትከ
ሕብረት ዘለዎም ስድራ ቤታት ወይ’ውን እንተወሓደ ኣቦታቶም ዝዘርእዎ ዘይፍትሓውነት
ዝዓጽዱ ዘለዉ ወሎዶታት ኮይና ንገዛእ ርእስና ክንረክባ ኢና። ብዘይ ኣቦ ዝዓበዩ ስድራቤታት
ገዛእ ርእሶም ጥቁዓት ናይ ዘይምዕሩይ መውስቦ ኮይኖም ይረኽብዋ እዮም። ብኻልእ ወገን
ድማ ኣቦን ኣደን እንዳ ሃለወ፣ እታ ኣደ ነቲ ኣባታዊ ተራን ስነምግባርን ክፍጽም ኣይተፍቅደሉን
እሞ፣ እቶም ቖልዑ ከኣ ነቲ ካብ ኣቦኦም ዝረኽብዎ ነገር ተነፊግዎም ይዓብዩ።
ከም ውጺኢቱ ድማ ንገዛእ ርእሶም ኣብ ኽግለጽ ዘይክእል ሕማቕ ናብራ ይረክብዋ። እዚ
ኣካይዳ እግዚኣብሄር ንደቂ ሰባት ዘይሃቀነሎምን ዘይሃቦምን ቅዲ ህይወት’ዩ። ምናልባት
ንሕና ናይ ብልዒ፣ ናይ ሓሺሽ፣ ናይ መስተን ወልፍታትን ክህልወና ይኽእል ወይ’ውን
ፍጹማትን ሃይማኖተኛታት’ውን ክንኸውን ንክእል ኢና። እዚኦም ኩሎም ነቲ ውሽጣዊ
ቁስልና “ኪፍወሱ” ኢልና እንፍትኖም እዮም፣ እዚኦም ግና በቲ ምስ እግዚኣብሄር ዝነበረን
ዝተበትከን ሕብረት ዝሰዓቡ እዮም። እቲ ክንፍውሰሉ ንጥቀመሉ ዓወት ወይ ገንዘብ
ኪኸውን ይኽእል፣ ወይውን ጾታዊ ብዕልግናን ሕሉፍ ግዝኣቱን ክኽውን ይክእል እዩ። ፍረ
ናይዚ ዝተሰብረን ዘይተፈወሰ ሕብረትን ድማ፣ ሕፍረት፣ ርእስኻ ምንጻግ፣ ጸቅጢ፣ ድስካለ፣
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ሕርቓን፣ ናይ ነፍሰ ቕትለት ድሪኪታት፣ ጽልኢ፣ ነፍሰ ፍትወት፣ ግጉይ ውሳኔታት፣ ምስ
ዘይምመምድኻ ሰብ ምምርዓውን ዘይብቁዕ ምኽንያታት ምፍጣርንን ካልእ ብዙሕ ሳዕቤናት
እዩ።
ገሊኦም ናብ ሃይማኖታት፣ ገሊኦም ናብ ስነ ልቦና (psychology)፣ ገሊኦም ናብ ስነ ኣእምሮ
(psychiatry)፣ ገሊኦም ናብ ኣማኸርቲ፣ ገሊኦም’ውን ናብ ናይ ገዛእ ርእሶም ፍወሳታት፣ ገለ
ድማ ንካልኦት ሰባት ምጥቓን ተዋፊሮም ንረኽቦም። ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣብ ሓደ ዓንኬል
ክዘሩ ንረኽቦም፣ እዚ ዓንኼል’ዚ “ኣብ ህይወት ክጭበጥ ኣለዎ ንዝብሎ ሓጎስ (happiness)፣
ዕንደራ (adventure)፣ ዓወት ወይ ምቕናዕ (success)፣ ገንዘብ (money)፣ ሓይሊ ወይ
ብርታዐን (power) ረብሓን… ወዘተ፣” ኽጭብጥ ህርድግ ምስ በለ እዩ።
ከም ሳዕቤን እቲ ሓደን ቐንድን ምኽንያት እዩ፣ ንሱ ድማ ዝተሰብረ ዝምድናታትን ተነጽሎን፣
መብዛሕትኡ ናይ ደቂ ሰባት ጉስቁልናን ሕማምን ምዃኑ ሓቀኛ ምርዳእ ኮይኑ ረኺበዮ ኣለኹ።
እዚ ዝምድናን ተነጽሎን ዝሓለፈ ወይ እዋናዊ ክኸውን ይክእል ግናኸ፣ ብፍላይ ምስቶም
ናይ ኣቦነት ቕርጺ ዝሓዙ ሰባት ዝተታሓሓዘ እዩ። ሕሰብ! እቲ ዘየገርም ነገር እግዚኣብሄር
ብመጀመርታ ዝደልዮ ነገር ሕብረት ምስኡን ምስ ካልኦትን’ዩ፣ እዚ ሕብረት እንተ ደኣ
ተበቲኹ ግና ኹሉ ነገር ኣብ ሓደጋ እዩ። ዋላ እዃ ካብ ኣዝዩ ብሉጽ ኣቦን ጽቡቕ ዝኾነ ድሕረ
ባይታ ዘለዎ ስድራ ቤትን እንተመጻእና፣ ምስቲ ሰማያዊ ኣቦና ዘሎና ዝምድና ቅኑዕን ጽቡቅን
እንተዘይኮይኑ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሰ ኹሉ እንገብር ሰባት ኽንከውን ዝከኣል እዩ።
ከም ኣገልጋልቲ ፈውሲ እግዚኣብሄር፣ ኣብ ኣገልግሎትና ይብዝሓልና
ብስም ጎይታ የሱስ፣ ኩሉ ርሕራሔኡ ኽህበናን ንዝቖሰሉ ሰባትውን ከምቲ ናቱ ጌይርና
ከምግዳያት ርኢና ምሕረትን ርሕራሔን ድንጋጽን ክንልግስ፣ ይጽሊ ኣሎኩ።
ኣብ ናይ ኣይሁድ ታሪኽ ድሕሪ ታሪኽ ድኻም ሰባት ኢና እንርኢ፣ ንኺድ ኣብራሃም፣ ይስሓቕ፣
ያእቆብ፣ ዳዊት፣ ሙሴ ካልኦትን ኩሎም፣ እዚ ታሪኽ’ዚ ሓቐኛ ታሪኽ እዩ። እግዚኣብሄር
ድማ ብኻልእ ወገን ኣብ ፍጥረታት ኣብ ዘመናት ከምዘይደክምን ከምዘይሕለለን፣ ዋላ እዃ
ሓደ ሓደ እዋን ናብ ሕማቕ መገዲ እንተኸዱ፣ እግዚኣብሄር ግና ካልኣይ መገድን ሓሳብን
ኣሎዎ። ብፍጹም ተስፋ ኣይቆርጽን ምኽንያቱ ካብ ምሕላው ስለዘየቛርጽ። ዋው! ኣብ
ኣምላኽ ደኺመ ዝብለ መልሲ የለን።
ናይ ኣይሁድ ጽሑፋት ተስፋ ዝሓዙ እዮም። ብዛዕባ መናገፊ መሲሕ ይዛረብ፣ ከም
ዝመጽእን ፍትሒ ዘውጽእን ናይ ዘመናት ምስ እግዚኣብሄር ኣቦ ዝተበትከ ሕብረት ድማ
መልሲ ከምዚኸውን ይዛረብ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ብዛዕባ እቲ ንጹህ ገንሸል ምእንቲ ዕርቂ
ሓጢኣት በጃ ከምዝኸውንን’ውን ይዛረብ። ኣብ መዝሙር 103 ዓቢ ተስፋ ተዋሂቡና ኣሎ፣
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ኣብ ጥቕሲ 1-4ን 12-13፣ “ነፍሰይ፣ ንእግዚኣብሄር ባርኺ፣ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ኹሉውን
ንቕዱስ ስሙ ይባርኽ። ነፍሰይ፣ ንእግዚኣብሄር ባርኺ፣ ነቲ እተገብረልኪ ሰናይ ኩሉ ከኣ
ኣይትረስዒ፣ ንሱ ንኹሉ ኣበሳኺ ዚሓድገልኪ፣ ንኹሉ ሕማምኪ ዚፍውስ፣ ንህይወትኪ ኻብ
ጥፍኣት ዚብጀዋ፣ ብሳህልን ምሕረትን ዚኽልለኪ፣”። “ምብራቕ ካብ ምዕራብ ከም ዚርሕቕ፣
ከምኡ ንኣበሳና ኻባና ኣርሓቖ።ከምቲ ወላዲ ንዉሉድ ዚርሕራሎም፣ ከምኡ እግዚኣብሄር
ንዚፈርሕዎ ይርሕርሓሎም እዩ።”
ሓድሽን ዝተፈልየ ዓይነት ምሕረትን
ኣበሳ ወይ በደል እቲ ኣባና ዝተፈጸመ ጥራይ ዘይኮነስ፣ እቲ ኣብ ልዕሌና ብኻልኦት ዝተፈጸመ
ኣበሳውን ኣዝዩ’ዩ ዝጎድኣና። ይኹን እምበር እግዚኣብሄር ነቲ ንሕና ዝፈጸምናዮ በደልን ኣበሳን
ከምኡውን ብኻልኦት ኣብ ልዕሌና ንዝተፈጸመ በደልን፣ ዝኸውን ምሉእ ፈውሲ ኣሎዎ።
ግናኸ ክልቲኡ ዘይነጻጸልን ኣገዳሲን እዩ። ገሊኦም ሕድገት (ይቕሬታ) ከም ንእግዚኣብሄርን፣
ምስ ሓጢኣትና ጥራይ ዝዛመድ ጌሮም ይርእይዎ እዮም። ግና ልዕሊኡ ምዃኑ ኣብዚ ዝስዕብ
ምዕራፋት ምስ ሓለፍና ክንርእዮ ኢና።
ፍቅሪ እግዚኣብሄር ክትርድኦ ኣይትኽእልን
ዎችማን ኒ ኣብታ ብዛዕባ መሃልየ መሃልየ እትብል መጽሓፉ፣ ኣዝዩ ብሉጽ ስራሕ ሰሪሑ
ኣሎ። ሓደ ካብቲ ብዙሕ ጸዓት ዘፍሰሰሉ ስርሑ ብዛዕባ ፍቅሪ እግዚኣብሄር ኮይኑ ኣብ ገጽ
115 ናይታ መጽሓፉ ንረክቦ።
“…ደረቱ ብሰፊሮስ እተሰለመ፣ ብልሓተኛ ዝገበሮ ስኒ ሓርማዝ እዩ።” መሃ 5፣14
እዛ ደረት እትብል ቓል መብዛሕትኡ እዋን ንኣፍ ልቢ ወይ ከብዲ እተስምዕ ኮይና፣ ምልክት
ናይ ስምዒት እያ፣ ልክዕ ከምታ ኣብ መሃልየ መሃልየ 5፣4 ተጠቂሳ ዘላ ድማ ውሽጠይ’ውን
ተስምዕ እያ። “…፣ውሽጠይ ብእኡ ተደናፈቐ።” ስለ ዝብል። እዛ ጥቅሲ’ዚኣ ድምዳመ
ናይ ጎይታና የሱስ’ውን ዝሓዘት እያ፣ ምኽንያቱ የሱስ ከም ሰብ ኣዝዩ ድንጋጸን ለውሃት
ዝተመልአን ብፍቕሪ ደቂ ሰባት ዝተመላለሰ ምዃኑን ስለተርእየና። ስኒ ሓርማዝ ዘይከም
ካልኦት ክቡር ኣዕናቕ፣ ካብ ሓርማዝ ዝተባህለ እንስሳ እምበር ካብ መሬት ኣይኮነን ዝርከብ።
ስለዚ ስኒ ሓርማዝ ውጽኢት ቃንዛን ስቃይን ናይ እንስሳ እዩ። በዚ መሰረት ኣዝዩ ክቡር ዋጋን
ፍቅርን መስዋእትነትን ዝሓትት። እዚ ዓብይ ሓልዮትን ድንጋጸን ካብቲ ልዕለ ተፈጥሮ ዝኮነ
ባህርን፣ ምእንቲ ደቂ ሰባት ንክኸፍሎ ዝሓተቶ መስዋእትነት ዝመጸ እዩ። ከምቲ ሓደ ቀራጻይ
ወይ ኣንጠረኛ ኣብቲ ዝሰርሖ ስርሓት ዋላ እዃ ተነቃፊ ይኩን እምበር ፍቅርን ክብርን ዘለዎ፣
ከምኡ ድማ ጎይታ ከም ብሰፊሮስ ዝጸረየ፣ ኣብቲ ጥሪቱ ዝኮነ ህዝቡ ከምዚ ዝበለ ክቡር
ስምዒታት እዩ ዘለዎ። እዚ ሓልዮት፣ ፍቅሪ፣ ለውሃት’ዚ ግዳማዊ ግዝያዊ ወይ እዋናዊ
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ኣይኮነን፣ ሰፊሮስ ግና ምልክት ሰማያዊ ንጽህናን ጽሬትን እዩ። ኣብ ዘጸ 24፣10 “ንኣምላኽ
እስራኤል ከኣ ረኣይዎ። እቲ ትሕቲ እግሩ ድማ ምድሪ ብብሩር ሰፊሮስ ከም እተገብር ቤት፣
ምጽራዩ ኸኣ ከም ሰማይ ነበረ።” እዚ ሰፊሮስ‘ዚ ምልክት ናይቲ ኣብኡን ኣብ ልዕሊኡን ዘሎ
ውሽጣዊ ስሚዒታት ዝገልጽ እዩ። ናይ ፍቅሪ ስምዒት ካብቲ ኣቦ ፍቅሪ እዩ፣ ማዕረ ክንደይ
ኮን ሰማያውን ዓብዪን እዩ!
መኣረምታ
ብርግጽ ነቲ እተሰብረ ሕብረትን ናይ ተነጽሎ ጸገምን መፍትሒ ዝኸውን ተስፋ ዝህብን
መልሲ ኣብ መዝሙር 68 ኣሎ፣ “…፣ ኣቦ ዘኽታማትን ጠበቓ መበለታትን እዩ። ኣምላኽ
ነቲ በይኑ ዝዀነ ናብ ስድራ የእትዎ፣ ንእሱራት ናብ ራህዋ የውጽኦም፣ ተጻረርቲ ግና ኣብ
ምድሪ ኣጻምእ ይነብሩ።” መዝ 68፣5-6። ጎይታ ከም ሓደ ኣቦ/ስድራ ድሌትን ስምዒትን
ሕብረት ናይቲ ቤት ዝርዳእ ምዃኑ ንርእሱ ይገልጽ ኣሎ። ስለዚ ጥፉኣት ዝመስሉ ዝነበሩ
ግናኸ ንእግዚኣብሄር ከም ኣቦ ብምርኣዮም ህይወቶም ተለዊጡ ክትርኢ ዘገርም እዩ።
ዘክር! የሱስ ንናይ ተነጽሎ ኣቑሳልና፣ ካብ እግዚኣብሄር ኣቦ ብተነጽሎ ገዛእ ርእሱ ኣብ መስቀል
ዓሪቕዎ እዩ። “ብታስዐይቲ ሰዓት የሱስ ብዓብዪ ድማጺ፣ ኤሎሄ ኤሎሄ፣ ላማ ሰበቕታኒ፣ ኢሉ
ጨርሐ። ትርጉሙ ኸኣ፣ ኣምላኸይ ኣምላኸይ፣ ንምንታይ ሓደግካኒ፣ እዩ።” ማር 15፣34።
በዚ ተነጽሎ ናይ ገዛኣ ርእሱ ኢኻ/ኺ፣ ናብ እግዚኣብሄር ምቅራብ ዝረከብካ/ኪ።
እግዚኣብሄር ብነብያቱ ብፍላይ እዃ፣ ኣብ መወዳኣታ ትንቢታት ናይ ብሉይ ኪዳን ነብዪ
ሚልክያስ ኣዝዩ ዘገርም ሓሳባት ኣሎ። “እንሆ፣ እታ ዓባይን እተፍርህን መዓልቲ እግዚኣብሄር
ከይመጸት፣ ነብዪ ኤልያስ ክልእከልኩም እየ። ኣነ መጺኤ ንምድሪ ብዜጽንት መርገም
ከይወቕዓስ፣ ንሱ ልቢ ኣቦታት ናብ ደቂ፣ ልቢ ደቂ ድማ ናብ ኣቦታቶም ኪመልስ እዩ።”
ሚል 4፣5-6
ኣብዘን ጽሑፋት’ዚአን ንዓመታት ብርሃን ንኽረኪብ መርሚረየን፣ ሽሕ እዃ ክርድኣና
እንተከኣለ፣ ዝያዳ ክርድኣኒ ግና ድሌትን ሃንቀውታን ኣሕዲሩለይ። ኣብ ዝተፈላለየ ትርጓሜ
ዝሓዘ መጽሓፍ ቕዱስን ኣብቲ መቦቆላዊ ናይ እብራይስጥ ጽሑፍ ብምርኣይ፣ ከምዚ ዝስዕብ
ክግለጽን ክጥቕለል ይከኣል።
“ንህዝበይ ናይ ኤልያስ ስም ዘለዎን ዝሓዘን ሰብ ክሰደሎም፣(ኤልያስ ማለት እግዚኣብሄር
ኣምላኸይ እዩ) ልበይ ንህዝበይ ክገልጸሎምን ትንቢታዊ ምግላጻተይ’ውን ከረድኦምን
ክህቦምን እየ።” እዩ ዘስምዕ።
እዚ ምግላጽን ትንቢታዊ መልእኽትን ኣብ ናይ መወዳእታ ገጽን መወዳእታ
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ዘመንን ንዘሎ ስቅያትን መከራን (እዚ ዘለናዮ ዘመን ዘመልክት) እዩ።
ንመልእኽተይ ድማ ነቶም ብዘይ ናይ ኣቦነት ሓለፋን ተነጽሎን ጸገማት
ዝተሳቀዩ፣ በቲ ብእግዚኣብሄር ኣቦ ኣብ መስቀል ዝተነጸለ የሱስ ክርስቶስ፣
ብኡ እቲ መስቀላዊ ስራሕ ክእወጅ እዩ። ንሱ ንዝጨንጉዖ ፍቅሪ፣ ልበይ
(ልቢ እግዚኣብሄር) ምስናይ ፍቅረይ ናባኻ፣ ንብዙሓት ድማ ነቲ ፈዳይ
ሕነ ልቦም ናባይ ክመልሶን ናይ ሓቂ ኣቦነት ከስተማቅሩ እዮም።
ብልክዕ ቦታ የብለይን ንኩሉ ክገልጾ፣ ግና እቲ መሰረታዊ ዝኮነን ናይ እብራይስጥ ትራጓሜኡ
ግና ዝገለጽክዎ ይመስለኒ።
እቲ መልኣክ ንዘካርያስ ኣቦ ዮሃንስ መጥምቅ ድማ ልክዕ ሓደ ዓይነት መልእኽቲ እዩ
ተዛሪብዎ። “ንሱ ብቑዕ ህዝቢ ንእግዚኣብሄር ኬዳሉ፣ ልቢ ኣቦታት ናብ ዉሉድ፣ ንዘይእዙዛት
ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ኪመልስ፣ ብመንፈስ ኤልያስን ሓይሉን ቀቅድሚኡ ኪኸይድ እዩ።”
ሉቃ1፣17
ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 2 ተሰኒዱ እንረክቦ ዛንታ የሱስ ዝገበሮ ተኣምራት ልዕሊ ዝኾነ ስነ
መሎኮታዊ ምዃኑ የርእየና

ማር2፣1-12
“1 ድሕሪ ሒደት መዓልቲ ድማ ኣብ ቅፍሪናሆም ኣተወ እሞ ኣብ ቤት ከም ዘሎ
ተሰምዔ።
2 ብኡብኡ ወገፍ ምእካል ክሳዕ ዚሰእኖም፣ ብዙሓት ተኣከቡ። ቓል ድማ
ይነግሮም ነበረ።
3 ኣርባዕተ ሰብኣይ ዝጾርዎ መጻጉዕ ናብኡ ኣምጽኡ።
4 ህዝቢ ስለ ዝበዝሔ፣ ናብኡ ምእታው እንተ ሰኣኑ ኸኣ፣ ናሕሲ እታ ዘለዋ ቤት
ኣፍረሱ። ምስ ኣፍረሱ፣ ነታ እቲ መጻጉዕ ደቂስዋ ዘሎ ዓራት ኣውረድዋ።
5 የሱስ ድማ እምነቶም ርእዩ፣ ነቲ መጻጉዕ፣ ወደየ፣ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ፣
በሎ።
6 ሓያሎ ኻብ ጸሓፍቲ ኣብኡ ተቐሚጦም ነበሩ፣ ብልቦም ድማ፣
7 ስለምንታይ እዚ ኸምዚ ዝበለ ጸርፊ ይዛረብ ኣሎ፣ ብዘይ ሓደ ኣምላኽከ መን
እዩ ሓጢኣት ኪሓድግ ዚኽእል፣ ኢሎም ሓሰቡ።
8 የሱስ፣ ብልቦም እዚ ኸም ዝሓሰቡ፣ ብኡብኡ ብመንፈስ ፈሊጡ በሎም፣
ንምንታይ እዚ ብልብኹም ትሓስቡ ኣሎኹም፣
9 ኣየናይ ይቐልል፣ ነዚ መጻጉዕ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ ምባልዶ፣ ወይስ ተንስእ
እሞ ዓራትካ ኣልዒልካ ኺድ፣ ምባል፣
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10 ወዲ ሰብ ግና ሓጢኣት ኪሓድግ ኣብ ምድሪ ስልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ
ኽትፈልጡ፣- ነቲ መጻጉዕ
11 ንኣኻ እብለካ ኣሎኹ፣ ተንስእ እሞ ዓራትካ ኣልዒልካ ናብ ቤትካ ኺድ፣ በሎ።
12 ብኡብኡ ተንሲኡ፣ ዓራቱ ኣልዒሉ፣ ኣብ ቅድሚ ኹሎም ወጸ፣ ኩሎም ተደነቑ
እሞ፣ ከምዚ ዝበለስ ከቶ ኣይርኤናን፣ ኢሎም ንኣምላኽ ኣመስገንዎ።”
ኣብ ጥቅሲ 5 የሱስ “ወደየ” ዝብል ቓል ተጠቂሙ ኣሎ። እዛ “ወደየ” እትብል ቓል ኣብ ናይ
ግሪኽ “ቴክኖን” (teknon) ኮይና ትርጓሜኣ ድማ፣ “ብስድራን ብኣቦን ዝተወልደ ኮይኑ ግናኸ
ምስ ክልቲኦም ሕብረት ዘይብሉ እዩ”። ኣስተብህል፣ ነዚ መጻጉዕ ስድርኡ ኣይኮኑን ናብ የሱስ
ዘምጽእዎ፣ ካልኦት ኣርባዕተ እምነት ዘለዎም ሰብኡት እዮም። ብመጀመርታ የሱስ ዝገበሮ
ሕድገት ሓጢኣት እዩ፣ ብድሕሪኡ ነቲ ዝተቛረጸ ሕብረት የዓሪዩ፣ ብድሕሪኡ ድማ ፈውሲ
ጌሩ።
ኣብ ጥቅሲ 11 የሱስ ዝነገሮ ነገር ድማ፣ “ንኣኻ እብለካ ኣሎኹ፣ ተንስእ እሞ ዓራትካ ኣልዒልካ
ናብ ቤትካ ኺድ፣ በሎ።” ኣነ ከም ዝመስለኒ፣ የሱስ ነዚ ሰብኣይ ንቤቱ ክኽይድን ነቲ ምስ
ስድርኡ ዝተሰብረ ሕብረት ክሃንጽን ሕድገት ክገብርን ከምኡ ድማ ናብ የሱስ ከመርሖም
ዝደለዮ ኮይኑ’ዩ ዝስምዓኒ።
ኣነ እዚ ልኽዕ ቅርጺ ናይታ ሓቂ ቤተ ክርስትያን ኮይኑ ይስምዓኒ፣ ምኽንያቱ ንዝተጎድአ ሰብ
ብእምነት ናብ የሱስ ተምጽኦ’ሞ ብድሕሪ’ዚ ፈውሲ ይረኽብ። ቕድሚ ውሽጣዊ ፈውሲ
ምርካቦም ናብ ዕዮ እንተ ተዋፊሮም፣ ንዝገደደ መጉዳእቲ ኢና ነቓልዖም።
ቴክኖን ብፍጹም ርክብ ወይ ሕብረት የብሉን ማለት ኣይኮነን ዘስምዕ፣ ብቀሊሉ ግና
ውልድነት ፍቅርን እዩ ዘስምዕ። ነቲ የሱስ ብኻልእ ቃላት ዝገለጾ ጽልዋታቱን ፍቅሩን፣ ከምቲ
ዘለዎ ገሊጸዮ ክኸውን ተስፋ ይገብር።
ኣካል ንጡፍ፣ መንፈስን ኣካይዳን ግና ዝለመሰ ክኸውን ይኽእል እዩ፣
ናይ ወልፍታት ምቁራጽ መልመስቲ፣ ልዕለ ምብላዕ፣ ኣጸያፊ ስእልታት ምርኣይን ካልኦት
ዓይነታት ልምድታትን ተሰብሎታትን ክህሉ ዝከኣል እዩ። ምናልባት’ውን ፈውሳዊ ቀመማት
እትወስድ ክትከውን ዝኸኣል እዩ፣ ነቲ ሕብረት ግና በዚ መገዲ ክትፍውሶ ኣይከኣልን እዩ።
ምኽንያቱ፣ እዚ መድሃኒታት’ዚ ኣዕናዊ ተወሳኪ ጸቕጥታት ዘስዕብ እዩ። ምናልባት ንናይ
ሕሉፍ ስጋዊ ርክብ ድሌታትካን ልምድታትካን ኣጸያፊ ስእልታት ምርኣይ (pornography)፣
ቑጥዐ (anger)፣ ጸቕጥን ድስካለንን (depression) ካልኦት ተወሰኽትን ከተቛርጾም
ኣይከኣልካን ይኸውን፣ ግናኸ ነቲ ግዳማዊ ልምሰት በቲ የሱስ ክርስቶስ ዝኸፈሎ መሰረታዊ
24

ምዕራፍ 1 - ኣብ ውሽጢ ክጥዒ ዘለዎ ራእይ

ዋጋ፣ ውሽጣዊ ፍወሳ ረኺብካ ኢኻ።
የሱስ ድማ፣ “…፣ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ፣ በሎ።” ብካልእ ኣዘራርባ፣ እቲ ኣብ መንጎ ኣቦን
ወድን ስድራ ቤትን ተቛሪጹ ዝነበረ ሕብረትን ዘይፍትሓውነትን ብኣይ (የሱስ) ተፈቲሑ
እዩ፣ ብዝተገብረ ሕድገት ተፈቲሑ እዩ ዝብሎ ዘሎ። ምሕረት ወይ ሕድገት ማለት ምቑራጽን
ምውሳድን ማለት እዩ። ነቲ መጻጉዕ ሰብኣይ፣ መጻጉዕ ጌሩ ንዓመታት ሒዝዎ ዝነበረ ሕማም
ሳዕቤን ናይ ተነጽሎን ሕብረት ዘይምህላውን እዩ፣ ኣብ መስቀል ብክርስቶስ የሱስ ተወዲኡ
እዩ። ብቐሊሉ የሱስ ነዚ ሰብኣይ “ኣነ ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት ኣብ መስቀል ክስቀል እየ፣
ኣቦይ ድማ ክርሕቀኣን ክሓድገንን ገጹ’ውን ክመልሰለይ እዩ፣ ንስኻ ድማ በዚ ተነጽሎ’ዚ
ክትፍወስን ሕድገት ሓጢኣት ክትረክብን ኢኻ።” ክብሎ ይኽእል ነይሩ። ግናኸ ኢሳይያስ
53፣5 “ብሰሪ ገበንናን ኣበሳናን ቆሰለ፣” ይብል፣ ገበን፣ ከምኡ’ውን ቁስሊ ወይ ስንብራት
ውሽጣዊ መጉዳእቲ እዩም።
ኤርምያስ ኣብ ትንቢታቱ ከምዚ ኢሉ ኣሎ፣ “በተን መዓልትታት እቲኣተን ከም ብሓድሽ፣
እቶም ኣቦታት መጺጽ ዘቢብ በልዑ እሞ፣ ነስናን እቶም ዉሉድ ከኸወ፣ ኣይኪብሉን እዮም።
ነፍሲ ወከፍሲ ብኣበሳኡ ደኣ ይመውት፣ እቲ መጺጽ ዘቢብ ዝበልዔ ኸኣ ኣስናኑ ይዀዅዎ።”
ኤር 31፣29-30። ብካልእ ኣዘራርባ ሓድሽ ኪዳን ብየሱስ ክርስቶስ ዝመጸን፣ ከምቲ ኣብ
ኦሪት ዝነብረ ከምዘይኮነን እዩ ዝገልጽ ዘሎ። ካብ ዝሓለፈ ወለዶታት ዝመጸ መርገም ኩሉ
ነቲ ሳዕቤኑ ክትስከሞ መሰል የብልካን፣ ምኽንያቱ የሱስ ምእንታካ ክብል መርገም ብምዃን
ስለ ዝተሰከሞን ዝወሰዶን።
እንታይ ከም ዝኮነ ርአ! ብኡብኡ ተንስአ፣ ዓራቱ ኣልዒሉ ድማ ካብ ማእከሎም ከደ፣ ኩሎም
እንዳ ተገረሙ ድማ ንኣምላኽ ኣመስገኑ፣ ይብለና። ከምዚ ዓይነት ፈጺሙ ኣይተራእየን።
ንጎይታ የሱስ ናብቲ ዝዓሞቐ ናይ ህይወትካ ክፋል እንተዓዲምካዮን፣ ነቲ ዝወረደካ በደል
ድማ ረሲዕካን ምሕረት ጌርካን፣ ነቲ ከም ገበንን ካልእን ካብ ወለዶታት ዝሓለፈ መርገም
ድማ፣ ምስ ጎይታ ሕብረት ብምግባርን ምሕረት ኽትረክብን ግዳማዊ መነባብሮካ’ውን
ክልወጥ እዩ። ምርዳእ (understanding) እቲ ዝዓበየ ናይ ምሕረትን ይቕሬታን መገዲ’ዩ፣
ነቶም ዝበደሉካን ኣብ ልዕሌካ ገበን ንዝፈጸሙ ሰባት ምሕረት ክትገብረሎም የኽእለካ።
ፈውሲ ኣብ ውሽጢ ይጅምር፣ ኣብ ደገ ይሰርሕ
መንፈስ ቅዱስ፣ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ዝዓበየ ስራሕ ክሰርሕ ይክእል እዩ፣ ልክዕ ከምቲ ውሽጣዊ
ክፋል ሽጉርቲ ንምርካብ ብዙሕ ቀጸላታት ዘሎ፣ ከምኡ ድማ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ናይ ውሽጢ
ቁስልና፣ ክበጽሖን ኽፍውሶን ይክእል እዩ። እዚ ኣርእስቲ’ዚ ኣብ ዝቅጽል ምዕራፋት ክንራዮ
ኢና።
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ገበነኛ ወይ ግዳይ?
ክሳዕ ሕጂ ብተነጽሎ ንዝመጽእ ግዳይ ምዃን ኢና ክንርኢ ጸኒሕና፣ ብኻልእ ወገን ድማ
ምሕረትን ይቕሬታን ንዘድልዮ ኣርእስትታት፣ ከም ገበኛነት ዘስዕቦ ወቀሳን ተነጽሎን ኢና
ርኢና። እንተ ደኣ ገበነኛ ነይርካ ወይ ኮንካ ግዳይ’ውን ኢኻ። ነዚ ኣርእስቲ ኣብ እተንብበሉ
እዋን ብዙሕ ጣዕሳን በደለኛነትን ኩነኔን ክስምዓካ/ኪ እዩ። ግናኸ ጥዑይ ጣዕሳ እምበር፣
ብፍጹም ኩነኔን ፍርድን ክስምዓካ የብሉን። እቲ ናይ መወዳእታ ፍርድን ክኸውን ዘለዎን
ግና ይቕሬታ በቲ ብየሱስ ክርስቶስ ዝተገብረ ዕዮ መስቀል እዩ። ብርግጽ፣ ንሱ ንኹሉ
ሓጢኣትካ/ኪ ወሲድዎ እዩ። ስለዚ፣ ነቲ ብምእማን የሱስ ዝርከብ ምሕረትን ይቅሬታን
ንክትቅበል/ሊ ይጽበየካ/ኪ ኣሎ፣ ስለዚ ተጣዓስ/ሲ፣ ተነሳሕ/ሒ፣ ተመለስ/ሲ፣ ነቲ ፈውሲ
ድማ ተቐበል/ሊ። ብርግጽ ብኡብኡ ዘይከውን ክመስለካ ይኽእል እዩ፣ ግናኸ ኣብኡ
ጸኒዕካ/ኪ ቀጽል/ሊ።
ቅድሚ እዛ ምሸት ነዚኣ ዝጸሓፍኩላ፣ ሓደ ሰብኣይ ናብ ገዛይ ብምምጻእ ሓደ ምስክርነት
ነጊሩኒ፣ ነዛ ምዕራፍ ጽሒፈ ኣብ ዝወዳእክሉ እዋን፣ ካልእ ስለስተ ተመሳሳሊ ምስክርነት
ኣሎኒ። ግና ናብቲ ሰብኣይ እንተ ተመሊስና ሓደ ካብቶም ልዉጣት ሰዓብቲ ክርስቶስ ምዃኑ
እፈልጥ እየ። ብተወሳኺ ብናይ ግብረ ስጋ ሓጢኣት ዝተኣስረ ምዃኑ’ውን ይፈልጥ እየ።
ሽሕ እዃ ክርስትያን እንተ ኮነ ካብዚ ጸገም ንምንጋፍ ኣብ ቓልሲ እዩ ነይሩ። እቲ ጸገሙን
ቁስሉን ካብ ብዕቱብነት ዘይምዕባይን ዘይምክትታልን ኣቡኡ ከምዝመጸ ነጊሩኒ፣ ይኹን
እምበር ንኣብኡ ብምሉእ ልቡ ምሕረት ጌርሉን ኣብኡ ድማ ሓደ ካብቶም ልዉጣት ሰዓብቲ
ክርስቶስ፣ ንቓል ኣምላኽ ኣዝዮም ሃረር ካብ ዝብሉ ሰባት እዩ። እዚ ሰብኣይ ንኣብኡ ልክዕ
ከም ንጉስ ዳዊት ከምዝርእዮ ነጊሩኒ፣ ምኽንያቱ ዳዊት ኣዝዩ ሕማቕ ሓጢኣት ገይሩ፣ ግናኸ
ከም ልቢ ኣምላኽ ዝኾነ ከኣ ነበረ።
ምጥዓይ ነፍሲ
“ካብቲ ሽማግለ ናብቲ ፍቁር፣ ኣነ ብሓቂ ዘፍቅሮ ጋይዮስ። ኣታ ፍቁር፣ ከምቲ ነፍስኻ
ዝጠዓየት፣ ብዅሉ ደሓን ክትህሉን ክትጥዕን ኣምነየልካ ኣሎኹ። ንስኻ በታ ሓቂ ትመላለስ
ከም ዘሎኻ፣ ኣሕዋት መጺኦም ስለ እታ ኣባኻ ዘላ ሓቂ ብምምስካሮም ብዙሕ ተሓጎስኩ። ኣነ
ነቶምደቀይብሓቂ ኸም ዚመላለሱ ኻብ ምስማዕ ዝዓቢ ሓጎስ የብለይን።” 3 ዮሃ 1-4
እዛ ኣብ ትግርኛ መጽሓፍ ቅዱስና ምጥዓት ተባሂላ ተጠቂሳ ዘላ፣ ኣብ እንግሊዘኛ ብብልጽግና
ዝብል ቓል እያ ተተርጒማ እንረክባ። ብልጽግና ብናይ መጽናዕታዊ ቃላት ስትሮንግ
ኮንኮርዳንስ (Strong’s Concordance) ክግለጽ እንከሎ፣ ብቐሊሉ ንእትጓዓዞ፣ ብጽቡቕን
ደሓንን ንእትኸዶ መገዲ ይገልጽ። ምብልጻግ፣ ፍረ ምፍራይ፣ ናብ ዓወት ምምራሕ፣ ምሉእን
ፍጹምን ምዃን’ውን የስምዕ። እዚ ቃላት’ዚ ንጋይዮስ ጥራይ ዝተዋህበ መብጽዓ ኣይኮነን።
26

ምዕራፍ 1 - ኣብ ውሽጢ ክጥዒ ዘለዎ ራእይ

ልክዕ ከምቲ ንሕና ደሃይ ሰብ ክንሓትት እንጽሕፎ፣ ዮሃንስ ድማ ንጋይዮስ ደሃዩ’ዩ ዝሓተሉ
ዘሎ፣ “ብዅሉ ደሓን ክትህሉን ክትጥዕን….” እዩ ዝብሎ ዘሎ።
ኣብ ጥቅሲ 3 ግና ዮሃንስ፣ ካልእ ኣገዳሲ ነገር ይውስኸሉ ኣሎ፣ “ብሓቂ ትመላለስ ከም ዘሎካ፣”
ይብሎ። ብሓቂ ምምልላስ እቲ ምሉእ ዝኾነ ወንጌል ኣብኡ ከም ዝጠዓየን ትዕዝብቲ ካልኦት
ድማ ንዮሃንስ ከም ዝበጽሖን እዩ ዝነግር ዘሎ።
እምበኣር ምጥዓይ ናይ ነፍሲ፣ ካብ ጥቕሲ 3 እዩ ዝጅምር፣ “ንስኻ በታ ሓቂ ትመላለስ ከም
ዘሎኻ፣” ይብል፣ ሓቂ ማለት ድማ እቲ ምሉእ ወንጌል እዩ። ኣብቲ ምሉእ ዝኾነ ወንጌል፣
መጀመርታ መልህቕና ኣብቲ የሱስ ክርስቶስ ንዓና ዝገበሮን ንዓና ዝለወጠሉን ነገራት
ክስዃዕ ኣሎዎ፣ ብምቅጻል ብግብሪ (act) ኣብቲ ናይ ምእማንና መልህቕ ብእምነት ክንጓዓዝ
ኣሎና።
ምጥዓይ ነፍሲ፣ ብምልኣት ኣብቲ ሰለስተ ክፋላት ነፍሲ ነንመዓልቱ መስቀልካ ብምልዓል
እዩ ዝካየድ።
1. ፍቓድ (Will)፣ ብሓቂዶ የሱስ ምሉእ ምቁጽጻር ናይ ህይወትካ ኣለዎ፣ ንየሱስ
ጎይታ’ዶ ጌርካዮ ኢኻ፣ እዚ ማለት ናይ ምድሓንካን ንየሱስ ጎይታ ምግባርካን እዩ።
ምድሓን ማለት ድማ ካብ ዝመጽእ ሓደጋ ምድሓን ማለት እዩ።
2. ኣእምሮ (Mind)፣ ብርግጽ ነንመዓልቱ መስቀልካ እንዳ ተሰከምካ፣ ነቲ ኣብ
ኣእምሮካ ዘሎ ዘይኣምላኻዊ ሓሳባትን ምኽርታትን ብቓል ኣምላኽ ንኽፍወስ
ኣፍቂድካሉ ዲኻ?
3. ስምዒት (Emotions)፣ ስምዒታካ ንህይወትካ ክመልኽ ዲኻ ኣፍቂድካሉ
ወይ ነንመዓልቱ መስቀልካ ብምስካምን ንስምዒትካ ኣብ ቦትኡ ክኸውን ኢኻ
እትገብሮ።
እምበኣር እዚ በቲ ናይ ሓቂ መገዲ ትመላለስ ከም ዘሎኻ፣ ንጋይዮስ ድማ ምሉእ ዝኾነ
ወንጌል ትፍጽም ከም ዘሎካ ዝብሎ ዘሎ፣ ምኽንያቱ ፈውሲ ናይ ነፍሲ ስለ ዝኾነን ምጥዓይ
ነፍሲ ካብቲ ነንመዓልቱ መስቀልካ ምስካም እትገብሮ ናብራን ስለ ዝመጽእን እዩ።
ኣብ ኣጸጋሚ ናይ ቁጠባ እዋናት ምሕጋዝ
ብዙሓት ሰባት ህጽረት ገንዘብ ከጋጥም እንከሎ፣ ነገራቶምን ህይወቶምን ናብ መወዳእታ
ዝመጸ ይመስሎም እዩ። የሱስ ንብዙሓት ሰባት፣ በዛ ኣፍደገ እዚኣ፣ ናብኡን ናብ ኣቦን
ከምዝውከሉ ይገብሮም እዩ። እዚ ነገር’ዚ ኣነ “ጸጓር ድሌት” ወይ “ለማኒ” ምዃን ኢለ እየ
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ዝጽውዖ። እንተደኣ እዚ ሕጽረት ገንዘብ ንህይወት ከይሰርሕ ገይርዎ፣ ልክዕ ከምዚ መጻጉዕ
ኣብ ማርቆስ ካልኣይ ምዕራፍ ዘሎ ካብ ሓጢኣት ምሕዳግ፣ ምፍዋስ ዝፈተወ ከምኡ ማለት
ኢኻ።
ኣስተውዕል! እዚ መጻጉዕ ክሰርሕ ኣብ ህይወቱ ድማ ዝኾነ ንጥፈታት ክገብር ዘይኽእል እዩ።
ብተወሳኺ’ውን ዝኾነ መዓልታዊ ንጥፈታቱ ክገብር ኣብ ካልኦት ሰባት’ዩ ዝውከል። መዓስ
እዚ ጥራይ ክምርዖን ክወልድን ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ብርግጽ’ዚ ሰብኣይ’ዚ ብዛዕባ ገዛእ
ርእሱ ዘለዎ ኣመላኻኽታ (self-esteem) ኣዝዩ ትሑት እዩ፣ ብዘይ ጥርጥር ብዘይ ተስፋ
ዝነብር ሰብ እዩ።
እንተደኣ ንገዛእ ርእስካ ኣብ ናይ ጸጓር ድሌት ረኪብካያ፣ ንስዒሩ ዝወጸ ቅዲ ህይወት ክትነብር
ጀምር፣ እቲ ንቡር ወዲ/ጓል ምዃን ኣይኮነን፣ ኣብ ግሪኽ ተጠቂሱ ዘሎ “ተክኖን” ማለት እቲ
ዝተወልደ ውሉድ ጥቡቕ ርክብ ምስ ኣብኡ ዘይብሉ ማለት እዩ። እቲ ክኸውን ዘለዎ ግና
“ሁዮስ” ማለት እግዚኣብሄር ኣምላኹ ክኾኖ ንሱ ድማ ውሉድ ክኾኖ እዩ፣ ራእ 21፣7።
እግዚኣብሄር ኣብዚ ዘርእየና ዘሎ፣ ድሕሪ እቲ ብዙሕ ከቢድ እዋናት መከራ ምሕላፍን ጸኒዕና
ምቛምን እዚ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ተጠቂሱ ዘሎ ቓል፣ ነቶም ድሕሪ ብዙሕ ውልዉልን ጥርጥርን
እምንትኦም ኣብ ኣምላኽ ዝገበሩ፣ ምስ እግዚኣብሄር መለኮታዊ ርክብ (connection)
ዘለዎም እዩም ዝኾኑ። ንሳቶም ኣቦይ፣ ኣባ፣ ናባዪ ኢሎም ይጽውዕዎ። ንሕና ኩሉ ነገር
ዝወረስና ውሉድ ኢና። “…ነዚ ኺወርሶ እዩ። ኣነ ኣምላኹ ክኾኖ፣ ንሱውን ዉሉደይ ኪዀነኒ
እዩ።” ራእ 21፣7። ደቂ ማለት “ተክኖን” ጥቡቅ ርክብ ዘይብልና ዘይኮንናስ ግና ከምቲ ኣብ
ቅዱሳን ጽሑፋት ተጻሒፉ ዘሎ “ሁዮስ” ዝኮነ ውልድነት ዘሎና ኢና። “ሁዮስ” ዝብል ቓል
ብከምዚ ዝስዕብ ተገሊጹ ኣሎ፣“ሁዮስ” ብስትሮንግ ኮንኮርዳንስ ናይ ቓል መጽናዕቲ (Strong’s Concordance)
እቶም ንእግዚኣብሄር ከም ኣብኦም ዝርእይዎ፣ ባህርያቶምን ህይወቶምን ድማ ንእግዚኣብሄር
ዝመሰለ፣ ብመንፈስ ቅዱስ ድማ ዝምርሑን ልክዕ ከምቲ ቖልዑ ኣብ ወለዶም ዓሪፎምን
ሃዲኦምን ብሓጐስ ዝነብሩ እዩም (ሮሜ 8፣14, ገላ 3፣26) ። ብዘይካዚ ኣብቲ ክብሩን ኣብ
በረኸቱ በቲ ዘልኣለማዊ ህይወት ናይ ወዲ ኣምላኽ ምንባር እዩ። ነቲ ምቁር ፍቅሪ ክርስቶስ
የሱስ እንዳኣስተማቀሩ፣ ብናይ ውልድነት ሓድነት ምስ ኣምላኽ ብምሓባር፣ ምእዛዝን ብኹሉ
ርዝነትን ምስ ኣምላኽ ምንባር እዩ፣ ሁዮስ ዝብሃል።
ኣደንፋዕቲ ጽሑፈይን ኣነ ባዕለይን ብዙሕ ኣዝዩ ኣገራሚ ዝኾነ ምስክርነታት፣ እግዚኣብሄር
ንሁዮስ ከመይ ጌሩ ኣብ መለኮታዊ ሕብረት ኣብ ናይ ሕጽረት ገንዘብ ጸጓር ድሌትን ከም
ዝጥቀመሉን ብዓይንና ርኢና ኣሎና።
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እዚ ዝዛረበሉ ዘለኩ ኣርእስቲ ኣብ ሕጽረት ገንዘብ እግዚኣብሄር ካብቲ ልዕሊ ንቡር ኽእለትና፣
ዓቕምናን ዕድላትናን ክሰርሕ ከሎ ኢና እንርእዮ። ኣብ ውሽጣዊ ፈውሲ ኣድሂብና ክንዓዪይ
ከሎና፣ እዚ ሕጽረት ገንዘብ ማዕረ ማዕሪኡ ዝኸይድ ጽፍሒ እዩ። ንግዲ ኣብ ዝተመስረተሉ፣
ዓበይቲ ዕዳታት ይድምሰሱ፣ ባጀት ይስላዕ፣ ናይ ንግዲ ቦታ ይግዛእ፣ ካብ መዓልቲ ናብ
መዓልቲ ዝነበረ ናይ ገንዘብ ስክፍታት ይቕንጠጥ። ምኽንያቱ ኣብ ስራሕ ኣብ ዘለኻሉ እዋን
ኣታዊታት ክሳዕ ዘሎ ዕዳታት ስለዚኽፈል። የሱስ ድማ ከምኡ ኣብ ናይ ሕጽረት ገንዘብ
ጣልቃ እንዳኣተወ ይቕይሮ እዩ፣ ክሳዕ ሕጂ ድማ ንሱ ንጉስ ነገስታት እዩ። “ቅድም መንግስቲ
ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ፣ እዚ ዅሉ ድማ ይውሰኸልኩም።” ማቴ 6፣33
ስለዚ ካብዚ ምዕራፍ’ዚ ክንጽበዎ ዝግብኣና ቀንዲ ነገር እንታይ እዩ?
1. እቲ ሓቀኛ ሕብረትካ ምስ እግዚኣብሄር ኣቦ፣ ገዛእ ርእስኻን ኻልኦትን ከተዐርዮ
ኣሎካ።
2. ምስ እግዚኣብሄር ብልክዕ ከምዘለካዮ ክትመጽእ ኣሎካ፣ ምኽንያቱ እቲ ኣብ
ውሽጥኻ ዘሎ ተነቓፊ መጉዳእትታ ከይሸፈንካ ናብ ኣምላኽ ከተቕርቦን ብምልኣት ድማ
መጽሓፍ ቅዱሳዊ ፈውስን ምሕረትን ክትገብር ኣሎካ። እቲ ፈውሲ ኹሉ ኣብ ሕብረት እዩ
ዘሎ!

Nee, Watchman. .   Song of Songs.   Christian Literature Crusade. Fort Washington PA. 1965, page
115.
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ምዕራፍ 2
ስለምንታይ’ዩ እግዚኣብሄር ካብ ባርነት ዝፈትሕ?
ብምሕረት ዝርከብ፣ ምፍዋስ ውሽጣዊ መጉዳእቲ፣ ከም ውጽኢቱ ድማ ካብ ባርነት
እንፍትሓሉ መገዲ ኣተኵርና ጸኒሕና። መጉዳእትታት ካብ ዝተፈላለየ ሓጢኣት ንኣብነት
ኣብ ልዕሌና ዝፍጸም ተነጽሎ፣ ወይ ምግፋዕ፣ ምግሃስ፣ ምብዳል፣ ምድራዕ ክመጽእ ይኽእል
እዩ፣ ከምኡ ድማ ናይ ገዛእ ርእስና ሓጢኣትን ካብ ወሎዶታት እንዳ ተመሓላለፈ ዝመጸ
እንወርሶ መርገም ኣሎ። ጎይታ የሱስ ከመይ ጌሩ ኩሉ ሓጢኣትና ከምዝጸሮን ርኢና ኣሎና፣
ንሱ ስለ መጉዳእትና ቆሲሉ እዩ። ነዚ ሓቂ ኣሚንና ኣብ እንጓዓዘሉ እዋን ድማ ሓራ ንኸውን።
እንተኾነ ግና ቀንዲ ዓላማ ካብ ባርነት ምፍታሕና ምስ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ዘሎና ሕብረት
ንምዕራይ ምዃኑ ኣጸቢቕና ክንርዳእ ኣሎና።
ኣብ ዓለም እቲ ዝበርትዐ ኣወንታዊ ሓይሊ ፍቅሪ፣ ብኣንጻሩ ድማ እቲ ዝኸበደ ኣሉታዊ
ሓይሊ ድማ ምንጻል ወይ ተነጽሎ እዩ። ስለዚ ካብ ኣምላኽ ምርሓቕ ማለት ኣብ ርእስኻ
ምዉካልን ኣብ ትሕቲ መርገም ብምንባር መጉዳእቲ ምምጻእን እዩ። ከምዚ ዓይነት ውሽጣዊ
መጉዳእቲ እግዚኣብሄር ካብ ዝሃበና ዕላማን ንሱ ድማ ምሳና ካብ ዘለዎ ሕብረትን ዝኽልኽል
እዩ።
ስለምንታይ ሓራ ምዃን ኣድልዩ?
ዝበዝሑ ሰባት ኣብቲ ሓራ ምዃን ዝብል ሓሳብ ጥራይ የተኹሩ እሞ፣ ነቲ ርኽብ ወይ ሕብረት
ምስ እግዚኣብሄር ኣቦ ዝብል ቀንዲ ሓሳብ ወይ ምኽሪ ካብ ምፍላጡ ድማ ይተርፉ። ኣብ
ሓደ ሕብረት ክንከውን ከም ዝተፈጠርና ንጹር እዩ፣ እዚ ድማ ካልእ ኣማራጺ ከም ዘየለ እዩ
ዘርእየና። እቲ ክውንነት ባርያ ሰይጣን ወይ ድማ ባርያ እግዚኣብሄር ኣቦን ክርስቶስን ምዃን
ጥራይ እዩ፣ ካብ ክልቲኡ ንነፍስኻ ኣብ ሓዲኡ ኢኻ ትረኽባ። “እቲ ዝሞተ ኻብ ሓጢኣት
ሓራ ወጺኡ እዩ እሞ፡ እዚ ደጊም ንሓጢኣት ከይግዛእ፡ እቲ ናይ ሓጢኣት ስጋ ምእንቲ
ኺጠፍእ፡ እቲ ኣረጊት ሰብና ምስኡ ኸም እተሰቕለ፡ ፈሊጥና ኣሎና።” ሮሜ 6፣16።
ሓራ ምዃንና፣ ንእግዚኣብሄር እዩ
“……..ነቲ ምእንትኦም ዝሞተን ዝተንስኤን እምበር፡ ንርእሶም ምእንቲ ኸ ይነብሩ፡ ንሱ
ኣብ ክንዲ ዂላቶም ሞተ።” 2 ቈረ 5፣15። እግዚኣብሄር እታ እንኮን ዕውትትን ህይወት
ኽንነብረላ እንኽእል መገዲ፣ ንዕኡ ምስ እንነብር ጥራይ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ። ኣዝዩ ስለ
ዘፍቀረና፣ ንዕኡ ክንነብር ደልዩና፣ ክሳዕ ክንድዚ እንዳደለየና ግና ደድሕሪ ናትና ድሌታትን
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ምዕራፍ 2 - ስለምንታይ እግዚኣብሄር ካብ ባርነት ዝፈትሕ

ረብሓታትን ንኸይድ ኣሎና።
ሕልምኻ ወይ ትልምኻ ጠፊኡካ’ዶ? ህይወትካ ትርጉም ዘይብላ ኮይናዶ ትስምዓካ?
እግዚኣብሄር ግን “ዉጹእ ሓራ” ኮይንዃ ክትነብር ይደልየካ።
ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ዋላ ውን ኣመንቲ ሕልምን ራእይን ናይ ህይወቶም የጥፍኡ ወይ
ድማ ፈጺሞም ዘይብሎም ይኾኑ እዩም። እግዚኣብሄር ኣብ ቕድሚ ኣዒንትኻ ናይ ህይወት
ዕላማ ኣጽኒዑ ሒዝልካ ኣሎ። ንሱ ሓራ ዘውጽኣካ ኣብ ካልእ ክትምርኮስ ዘይኮነስ፣ ኣብ
ትሕቲ ምልክን ግዝኣትን ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኽትከውን እዩ። እቲ ውጽኢት ንስኻ ካብ
ኣርዑት ሓራ ክትከውን ብኣምልኾ ምስኡ ክትሓብር እዩ። በዚ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ
ምንባርካ ትወርስ ከምእዉን ኣምላኽ ዝሃበካ ራእይ ኣብ ባይታ ይነቓቓሕን ይሕደስን። ኣነን
ኣደንፋዕቲ ጽሑፈይን ነዚ ነገር እዚ ኣብ ህይወትና ክዉን ምዃኑ ርኢና ኣሎና። ኩልና ኣምላኽ
ኪንዮ ኣተሓሳስባናን ኪንዮ እቲ ናይ ብሓቂ ክንገብሮ ዘይንኽእል ሕልምታትን ራእይታትን
ኣብ ህይወትና ክንገብር ሪኢና ኣሎና፣ “ግናኸ ከምቲ ኣባና ዚገብር ሓይሊ፡ ካብቲ ንሕና
እንልምኖም እንሐስቦን ዘለና እምብዛ ኣዕዚዙ ኺገብር ዚኸኣሎ፡…” ኤፌ 3፣20።
ባርነት ግብጺ
“ንፈርኦን ድማ ክትብሎ ኢኻ፡ እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል፡ እስራኣኤል በኹሪ ወደይ እዩ፡
እሞ ንወደይ ኬገልግለኒ ይኺድ ሕደጎ፡ ኢለካ ነበርኩ፡ ግናኸ ምሕዳጉ ኣቤኻ። እንሆ ኣነ
ንበኹሪ ወድኻ ክቐትል እየ።” ዘጽ 4፣22-23
ነታ “ከገልግለኒ” እትብል ቓል ኣስተብህለላ፣ ኣብ ቋንቋ እብራይስጥ “ኣባድ” ኢያ ትብል።
እዚ ማለት ከኣ ምምላኽን ኣበርቲዕካ ከም ባርያ ደኺምካ ምስራሕን እዩ ዘመልክት።
ቅድም’ውን ኣብ ዘጽኣት እግዚኣብሄር ኣብ ትሕቲ ፈርኦን ዝነበረ ባርነት ህዝቡ ሓደ ዓይነት
ቓል ተጠቂሙ ገሊጽዎ። እዚ ማለት ግን ኣምላኽ ከም ፈርኦን ጨካን ወይ ኣስካሕካሒ
ምልኪ ከም ዝነበሮ ማለት ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ማእከላይ ዝብሃል ባይታ ናይ ናጽነታ ከም
ዘየለ፣ ወይ ፍጹም ባርነት ወይ ድማ ፍጹም ሓርነት ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዘመልክተና እዩ።
ነቲ ዘፍቀረካ ምእንታኻ ህይወቱ ዝሃበ የሱስ ክርስቶስ ንዕኡ እሙን ኣገልጋሊ ንምዃን ጥራይ
ኢኻ ናጻ ትኸውን።
ኣምላኽ ናይ ህዝቡ ሓርነት ይደልይ
ነቲ ህዝቢ ፈርኦን ይተሓባበሮ ዋላ ኣይተሓባበሮ፣ እግዚኣብሄር ናይ ሓራ ምውጻእ ዕይኡ
ኩሉ ግዜ ምስ ፈጸመ እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ሰይጣን ምርጫ የብሉን፣ እግዚኣብሄር
ኣምላኽ ንጸላኢ ክስዕሮ ንህዝቡ ድማ ሓራ ከውጽኦን ብግዲ እዩ። እንተኾነ ግን ነቲ ዝስዕብ
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ሓራ ውጻእ

ስጉምቲ ምውሳድን ንዕኡ ምግልጋልን ንኣምላኽ ከም ኣብኦም (ኣምላኾም) ጌሮም ምስዓብ
ግና ናታቶም ግደ’ዩ ነይሩ። ኣምላኽ ከገልግልዎ ጥራይ ኣይኮነን ሓቲትዎም ንኽስውእሉ
እውን እዩ። “ቓልካ ኸኣ ኪሰምዑ እዮም። ንስኻን ዓበይቲ እስራኣኤልን ናብ ንጉስ ግብጺ
ኣቲኹም፡ ከምዚ ትብልዎ፡ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እብራውያን ተገልጸልና። ሕጂ ድማ በጃኻ፡
ንእግዚኣብሄር ኣምላኽ ኽንስውእ መገዲ ሰለስተ መዓልቲ ናብ በረኻ ኽንከይድ በልዎ።” ዘጽ
3፣18።
ሕጂ ንህይወትካ ኣካይዳኻ ንኣምላኽ ከምኡ’ዉን ኣብ ዝምድና ዘሎዎ ኣገላልጻ ኣእትዋ።
ምብጃው ወይ ምስዋእ ማለት በጃ ካልእ ሙሟት’ዩ፣ እዚ ብደም ዝግበር ኪዳን የመልክት።
ብዘይ ናይ ደም ኪዳን ሕብረት ምስ ኣምላኽ ክህሉ ኣይክእልን፣ ብዘይ ናይ ክልቲኡ ወገን
መስዋእትን ሞትን ናይ ደም ኪዳን ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ብናይ ሓድሽ ኪዳን ኣበሃህላ ናይ
ሓቂ ሕብረት ምስ ኣምላኽ ንኽህሉ ኣብ ጸጽባሕ መስቀልና ከነልዕል የድልየና። ኣብ ኣካል
ስጋና ደም ምፍሳስ ኣየድልየናን እዩ። እንታይ ደኣ? ደም ክንብል ከለና፣ እቲ ኣረጊት ነፍስናን
ህይወትናን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ምቕራብ፣ ነቲ ዘይተሓደሰን ብርእሰ ፍትወት ዝተዓብለለን
ሰብእናና ኣሕሊፍና ምሃብ እዩ። ካብዚ ብምቕጻል ድማ ኣምላኽ ባዕሉ ከመይ ጌሩ ነቲ ርክብ
ሕብረት ደሙ ከምዘፍሰሰ ክንርኢ ኢና።
ንሙሴ ዓቕሉ ዝወዳኣሉ ደረጃ
ኣብ ዘጽ 5፣22- 23 ሙሴ ናብ ፈርኦን ከይዱ ብስም እግዚኣብሄር ንህዝቢ ኣምላኽ ክሓድጎም
ብዝተዛራረበሉ መጠን ፈርኦን ድማ ንኸይሓድጎም ብዝብእስ መከራ የሕልፎም ከምዝነበረ
ኣብዚ ምዕራፍ የርእየና ። “እግዚኣብሄር ድማ ንሙሴ፡ እቲ ፈርኦን ዝገብሮ ሕጂ ክትርኢ ኢኻ፡
ብሓያል ኢድ ኪሓድጎም እዩ፡ አረ ብሓያል ኢድ ካብ ሃገሩ ኺሰጎም እዩ በሎ። ኣምላኽ ድማ
ንሙሴ ተዛረቦ፡ በሎ ኸኣ ኣነ እግዚኣብሄር እየ፡ ንኣብርሃምን ንይስሃቅን ንያእቆብን ከምቲ
ኹሉ ዝኽእል ኣምላኽ ተገለጽኩሎም፡ ብስመይ እግዚኣብሄር ግና ኣይተፈለጥኩሎምን። እታ
ተሰዲዶምዋ ዝነበሩ ምድሪ ስደቶም፡ ሃገር ከነኣን ክህቦም ምሳታቶም ኪዳነይ ኣቖምኩ።
ኣነ ድማ ቁዘማ እቶም፡ ግብጻውያን ባሮት ዝገብርዎም፡ ደቂ እስራኤል ሰሚዔ፡ ኪዳነይ
ዘከርኩ።” ዘጽ 6፣1-5። መጀመርያ እግዚኣብሄር ኣቓልብኡ ናብ ጸላእቱ’ዩ ዝገብር ድሕሪ
ጸላእቱ ምስዓር ድማ እግዚኣብሄር ምስ ህዝቡ ዘሎዎ ዝምድና የስተብህለሉ። ኣብዚ
እግዚኣብሄር ንፈለማ ግዜ ብኻልእ ስም፣ ንሱ ከኣ ኣብ ክንዲ ብኤልሻዳይ ወይ ብጀሆባ
ማለት ብሰባሪ ኣርዑት ባርነት ዝብል ስም ዝተገልጸሉ እዩ። እግዚኣብሄር ኣብዚ ብኻልእ
ኣበሃህላ ዝብል ዘሎ “ ከምቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ምዃነይ እትፈልጡኒ፣ ሕጂ ድማ ካልእ
ሸነኸይ ከርእየኩም ኢየ፣ ኣነ ክርስቶስ እቲ መሲሕ ኣርዑት ባርነት ዝሰብር ኢየ፣ ንዓኹም
ሓራ ከውጽእ ኢለ ደመይ ከፍስስ ክትሪኡ ኢኹም” እዩ ዝብል ዘሎ። እግዚኣብሄር ንህዝቡ
ሓራ ምእንቲ ከወጽእ፣ ህዝቡ ድማ ከይዱ ንእግዚኣብሄር ኣቦ ከገልግል ምእንቲ ክኽእል፣
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ምዕራፍ 2 - ስለምንታይ እግዚኣብሄር ካብ ባርነት ዝፈትሕ

ንወዱ ኣብ መስቀል ክስቀል ኣፍቂዱ። ስለዚ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ናብ ኣቦ ዘቕርበና መገዲ
እዩ። “ኣነ መገዲን ሓቂን ህይወትን እየ”፣ እዚ ምስቲ ኣብ ዘጽኣት ዘሎ ታሪኽ ሓደ እዩ። እቲ
ኣርዑት ባርነት እተሰብረ ህዝቢ እግዚኣብሄር ክኸይድን ከምልኽን ክስውእን ከምኡውን ምስ
ኣምላኹ ክሓብር ምእንቲ ክኽእልን እዩ። ንሕና ድማ ዋላኳ ነቲ ኣርዑት ባርነትና ዝሰብር፣
ሓይሊ ኣምላኽ ንምቕባል ኣዚና ድሩታት እንተኾንና፣ እግዚኣብሄር ግና ነዚ ክገብሮ ይኽእል
እዩ።
“ሙሴ ኸኣ ንደቂ እስራኤል ከምኡ ነገሮም። ንሳቶም ግና ካብ ጸበባ ነፍሶምን ካብ ምብርታዕ
ዕዮኦምን እተላዕለ ንሙሴ ኣይሰምዕዎን።” ዘጽ 6፤9። እዛ ጥቕሲ እዚኣ ባርነት ከመይ ጌሩ
ንብዙሕ ናይ እስራኤል ወለዶ ከም ዝጎድአ እያ እተርኢ። ዘጽኣት ካብ ምዕራፍ 7 ጀሚርና
ዝቕጽል ምዕራፋት እንተሪእና ድማ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ጣኦታት ግብጺ መዓት ከውርድ
ከምዝጀመረ ዘርእይ ምዕራፋት እዩ። እቲ ዓስራይን ናይ መወዳእታ መዓት እታ ናይ ደም
ምስጋር ወይ ፋሲካ (pass-over) እያ። እዚ ድማ ንመስቀል፣ ደም የሱስን ደም ኪዳንን
ዝውክል እዩ። ምሉእ ቑጥዓ ኣምላኽ፣ ኣብ ልዕሊ ገንሸል ኣምላኽ ከምዝወረደ ምልክት እዩ።
ስለዚ ደም ምስጋር ምሕረት ምግባር፣ ሕድገት ኩሉ ሓጢኣት’ውን የመልክት እዩ፣ መዓስ
እዚ ጥራይ ምግፋፍ ኣጽዋር ፈርኦንን ሰይጣንን’ውን የርእየና። ብኻልእ ኣበሃህላ ዝኾነ ይኹን
ዝፈጸምካዮ ወይ ኣብ ልዕሌኻ ዝተፈጸመ በደል፣ ኣብ ክርስቶስ ብምልኣት ወሪዱ እዩ። እዚ
ከኣ ብሰሪ ኣበሳና ንሱ ስለ ዝቖሰለን መቕጻዕቲ ናብኡ ስለዝወረደን እዩ።
ስለዚ እቲ ህዝቢ ናብ’ቲ በረኻ ኽኸይድ እሞ፣ ከምልኽ ክስውእን ከገልግሉ’ዩ ነይሩ። “ንኹሉ
ኣኼባ እስራኣኤል ከምዚ ኢልኩም ተዛረቡ፡ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ብዓስረይቲ መዓልቲ ነፍሲ
ወከፍ ንቤት ኣቦ ሓደ ገንሸል ነንቤት ሓደ ገንሸል ይውሰድ።” ዘጽ 12፤3። ስለዚ እግዚኣብሄር
እቲ ህዝቢ ዋላ’ውን ዘቐምጥዕዎ ብሑቕ ከይበኹዐ፣ ካብ ግብጺ ብቕልጡፍ ንኽወጹ
ኣዚዝዎም፣ ሓራ ምውጻእና ኣብ ዝፈለጥናሉ እዋን ካብቲ ናይ ቀደም ማእሰርትና ወጺና
ናብቲ ምስ ኣምላኽና እንምስርቶ ሕብረት ኣቢልና ክንጎዪ ናትና ምርጫን ውሳኔን ዝሓትት
እዩ፣ ምኽንያቱ እግዚኣብሄር ጎቲቱ ብሓይሊ ኣየውጽኣካ እዩ።
“ብጀካ ካሌብ ወዲ የፋኔ ቀኒዛውን እያሱ ወዲ ነዌን፡ ንእግዚኣብሄር ፈጺሞም ስለ ዝሰዐብዎ፡
እዞም ካብ ግብጺ ዝደየቡ ሰባት ፈጺሞም ስለ ዘይሰዐቡኒ፡ ካብ ወዲ ዕስራ ዓመት ንላዕሊ
ዘለው ነታ ንኣብርሃም፡ ንይስሃቅ፡ ንያእቆብ ከአ ዝመሓልኩሎም ምድሪ ኣይርእይዋን
እዮም።” ዘሁ 32፤12። “እግዚኣብሄር ብዛዕባኦም ርግጽ ኣብ በረኻ ኺሞቱ እዮም፡ ኢሉ ነበረ
እሞ፡ ካባታቶም ብጀካ ካሌብ ወዲ የፋኔን እያሱ ወዲ ነዌን፡ ሓደ እኳ ኣይተረፈን።” ዘሁ
26፤65።
እቲ ዘገርም፣ ካብቶም ካብ ግብጺ ዝወጹ ክልተ ሰባት ጥራይ ናብ ናይ ተስፋ ምድሪ ምብጽሖም
እዩ፣ ኣብ መጽሓፍ ዘሁልቊ እንተርኢና እያሱን ካሌብን ኣብ ዙርያ ድንኳን ምርኻብ ካብቶም
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ሓራ ውጻእ

ህዝቢ ንላዕሊ ዝበዝሐ ግዜ የሕልፉ ከምዝነበሩ ርዱእ እዩ። ብድሕሪ’ዚ ስለ እቲ ህዝቢ ነታ
መሬት ክስልይሉ፣ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ልዕሊ እቶም ካልኦት እምነት ኔራቶም። እምነት ካብ
ምስማዕ ቓል ኣምላኽ ጥራይ እያ እትመጽእ፣ ምስ ኣምላኽ ጥቡቕ ርክብ ከምዝነበሮም በዚ
ንርዳእ። ሙሴ ግን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ከምዚ ናቶም ክገብር ኣይከኣለን። ከም ወኪል
ናይ ኣምላኽ ሓላፍነቱ ዝለዓለ እዃ እንተ ነበረ፣ ነቲ ከውሒ ኣብ ዝሃረመሉ እዋን ግና ናይ
ኣምላኽ ባህሪ ኣየንጸባረቐን፣ በዚ ድማ ቁጥዓ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኡ ኣስዒብሉ።
ክልተ ምርጫታት
እተን ምርጫታት ክልተ እየን፣ ንሳተን ድማ፣ ኣብቲ ጽኑዕን ዘይተርፍን ሕብረት ምስ
ክርስቶስ የሱስ ምእታው ወይ ድማ ኣብ ምድረበዳ ምሟት እዩ። ስለዚ ድማ ኢና፣ ሜላታት
ዝምድና ኣጸቢቕና ንጸቕጠሉ ዘለና። ኣስታት 2,000,000 (ክልተ ሚልዮን) ህዝቢ ካብ ባርነት
ግብጺ ኣምሊጡ ወጺኡ፣ ካብዚ ኩሉ ህዝቢ ግና ብጀካ ክልተ ሰባት ኩሎም ኣብ ምድረበዳ
ሞይቶም። እዞም ክልተ ሰባት እያሱን ካሌብን ብዙሕ ግዜ ኣብ ዙርያ ናይ ድንኳን ምርኻብ
ግዜ ስለዘሕለፉ፤ ዝምድንኦም ምስ እግዚእብሄር ኣምላኽ ብዝልዓለ መገዲ ንኽስጉሙ
ሓጊዝዎም። እቲ ምስጢር ሕብረት ምስ እግዚኣብሄር እዩ።
መስዋእቲ ክርስቶስ ንሓርነትና እዩ
መስዋእቲ ክርስቶስ የሱስ ምስ እግዚኣብሄር ኣቦ ንኽንሓብር እዩ፣ ንዝተገበረልና ናይ
ደም ኪዳን መልሰ ግብሪ ከነቕርብ ግና ናትና ምርጫ እዩ። ነቲ ኪዳን ተቐቢልና ክነስና፣
ሕብረትና ምስ እግዚኣብሄር ኣቦ ኣጸቢቕና ከነደልድል እንተዘይሰሪሕና ግና ኣብ ባርነት ኢና
ንተርፍ። ንሓደ ነገር ደጋጊምካ ክትገብሮ ወይ ድማ ተደጋጋሚ ክትፍጽሞ እንከሎካ ካብኡ
ዝተላዕለ ሓደ ፍሉይ ነገር ክትጽበ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ፣ እዚ ነገርዚ ብእንግሊዘኛ ኢንሳኒቲይ
(insanity) ይበሃል፣ እዚ ማለት ድማ ሓደ ሰብ ካብቲ ንቡር ናይ ኣእምሮ ኣተሓሳስባ ወጺኡ
ንሱ ዘይደለዮን ዘይሓሰቦን ክገብር እንከሎ እዩ። ምስ እግዚኣብሄር ኣቦ እንሓብረሎም
መገድታትን ሜላታትን እንተዘይኣማዕቢልና ኣብ ዝተፈለለዩ ዓይነት ማእሰርቲ ክንኣቱ ኢና።
ምስ እግዚኣብሄር እንገብሮ ሕብረት፣ ስነ ምግባራዊ ወይ መደብ ርእሰ ምህናጽ ዘይኮነስ፣
ክንገብሮ ዝግብኣና፣ ግደና ስለዝኾነ እዩ። ሽሕ እኳ ወልፍታት ንምቁራጽ ብናይ ገዛእ ርእስና
ስርዓታዊ ኣገባባት ናብ ምስሊ ክርስቶስ ክንልወጥ ዘይንኽእል እንተኾንና፣ እነስተብህሎ
ካልእ ስርዓታዊ ኣገባባት ግና ኣሎ። ስለዚ ሓደስቲ ሜላታት ሕብረት ምምሃር የድልየና፣
ምኽንያቱ ብመሰረቱ ምስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሕብረት ንክህልወና ዝተፈጥርና ሰባት ኢና።
ኣብዚ ሕብረት’ዚ ብምስታፍና መለኮታዊ ፍጻሜታት ኣብ ህይወትና ክመጽእ እዩ፣ እቲ ምስ
ኣምላኽ እንገብሮ ቅርርብ፣ ኣምላኻዊ ባህርን መንፈሳዊ ፍረን ናብ ህይወትና ከም ዝመሓላለፍ
ይገብር። ድልዱል ሕብረት እንተሃልዩና ድማ የሐድሰናን የበርትዐናን እዩ። እቲ እንኮ ካባና
ዝድለ ስራሕ እምበኣር ነዚ ዝምድና’ዚ ምዕቃብን ኣንጻር ጸላኢና ደው ምባልን እዩ።
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ምዕራፍ 2 - ስለምንታይ እግዚኣብሄር ካብ ባርነት ዝፈትሕ

ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17፣ ንክርስቶስን ኣቦን ምፍላጥ ናይ ዘልኣለም ህይወት ምዃኑ
ይምህረና። ፍልጠት ድማ ምንጪ ሕብረት መግለጺ እዩ። ኣብ 3ይ ምዕራፋ ፊሊጲ ጳውሎስ
ናይ ልቡ ሃረርታ ንየሱስ ምፍላጥ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። እቲ መሰረታዊ ናይ ፍልጠት ነገር
ሓይሊ ትንሳኤ ክርስቶስ ንኽትፈልጥ ብቑዕ ንምዃን እዩ። ስለዚ እቲ ዝበለጸ ፍልጠትና
ሞትን ትንሳኤን ክርስቶስ ክኽEWን ኣለዎ።
ራእይ ካብ ኣምላኽ
“ራእይ ዜልቦ እንተ ዀነ፡ ህዝቢ ስዲ ይኸይድ፡ ሕጊ ዚሕሉ ግና ብጹእ እዩ።” ምሳ 29፣18።
ኣብ ዓለም ብዛዕባ ንፈልጦም ዕዉታት ሰባት፣ ማለት ካብ ክኢላታት መጥባሕቲ ስነኣእምሮ ክሳብ ናይ ጉልበት ሰራሕተኛታት፣ ኣብ ኩሉ ናይ ህይወቶም መዳይ ብዝተገበረ
መጽናዕቲ ስርዓታዊ ኣካይዳ (self dicipline) ኣብ ኩሎም ዘሎ ናይ ሓባር ረቛሕ ምኻኑ
እዩ። ስርዓት ሓደ ነገር ካብ ምግባሩ ንኽትቁጠብ ምሕራም ዘይኮነስ፣ ንሓደ ኣዎንታዊ ጽቡቕ
ነገር ክትገብር ስነ ምግባር ምህላው እዩ። ሃዋርያ ጳውሎስ ካብቲ ዝኸፈአ ልምድታት ኢሉ
ዝገልጾ “ጽድቒ ርእስኻ ምድላይ” እዩ፣ በዚ ነገር’ዚ ከም ዝተሳቐየ ድማ ይገልጽ። እምብኣር
እቲ ካብ 3ይ ምዕራፍ ፊልጲ ተገሊጹ ዘሎ ንየሱስ ምፍላጥ ዝገበሮ ራእይን ሃረርታን ካብዚ
ዘስካሕክሕ ልምዲ ከናግፎ ኪኢሉ እዩ። እዚ ነገር’ዚ ኣባና’ውን ብተመሳሳሊ ክዓዪ ይኽእል
እዩ። ስለዚ ኣንጻር ኣሉታዊ ነገር ገለ ስነምግባራዊ ኣካይዳ ከተርኢ ኣለካ’ዶ? እወ እዚ ገለ
ክፋል ልምድታት ክሰብረልካ እዩ። እንተኾነ ግን ነቲ ኣሉታዊ ነገር ብኣወንታዊ ነገር ምትካእ
ዘኽእል ስነ ምግባራዊ ኣካይዳ ሓይሊ እግዚኣብሄር ንኸናግፈካ ብሓቂ ከኽእለካ እዩ።
ኣብ 2ጴጥ 1፣5-9 ገለ ገለ ኣወንታዊ ስነምግባራዊ ኣካይዳ ሰሪዑልና ኣሎ። ኣብ 10ይ ጥቕሲ
ድማ ከምዚ ይብል። “ስለዚ፡ ኣቱም ኣሕዋትና፡ ንጽውዓኹምን ምሕራይኩምን ከተጽንዕዎ
ኣዚኹም ተጋደሉ። እዚ እንተ ገበርኩምሲ፡ ከቶ ኣይከተንደልህጹን ኢኹም።”2ጴጥ 1፣10
ናይ ሕብረት ሜላታት
ሎሚ ወዲ ሰብ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝውንን፣ ሜላታት ሕብረት እግዚኣብሄር ግን ኣጥፊእዎ
እዩ፣ ግናኸ ምስ እግዚኣብሄር ዘሎና ሕብረት ናይ ቀዳምነት ቀዳምነታት እዩ። ምስ ጎይታና
የሱስን ምስ እግዚኣብሄር ኣቦን ድሮ ድልዱል ዝምድና ዝመስረትካ እንተኾንካ ነዞም ዝስዕቡ
ሓሳባት ነቲ ዘሎካ ዝምድና ንምጽራብ ተጠቀመሎም። እንተደኣ ገና ኣብ መስርሕ ምቛም
ሕብረት ዘሎኻ ኾንካ ግና፣ እዞም ዝስዕቡ ሓሳባት እዚኦም ገለ ቅርጽን ስርዓትን ከትሕዙኻ
እዮም።
ሓቀኛ ኩነት ንእግዚኣብሄር እትረኽበሉ መገዲ፣ ክርስቶስ የሱስ ሓቂ እዩ፣ መንፈስ
ቅዱስ’ውን ናይ ሓቂ መንፈስ እዩ፣ ስለዚ ነዚ ክልተ ግዝኣታት ሓቂ ከምዘለዎ ጌረ ከቕርቦ
ኢየ።
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ሓራ ውጻእ

ናይ መጀመርያ ክውንነትና፣ ዘለናዮ ኩነት እዩ
ናይ ገዛእ ርእስና ድኻማት፣ ጌጋታት፣ ሓጢኣት፣ ትዕቢት፣ ቂምታ ምናልባት’ውን ኣብ ልዕሊ
ኣምላኽ ዝፈረድናዮን ዘማረርናዮን ኩነታት ካብ ምስትውዓል ዝጅምር እዩ። ኩሎም እዞም
ነገራት ኣብ ቅድሚ መስቀል ክርስቶስ ብምቕራብ ክንእመነሎም ይግብኣና። እዚ እንተጌርና
ምሕረትን ንጽህናን ኢና ንረክብ። “ሓጢኣትና እንተ ተናዘዝና፡ ንሓጢኣትና ይቕረ ኸብለልና፡
ካብ ኲሉ ዓመጻውን ኬንጽሃና እሙንን ጻድቕን እዩ።” 1ዮሃ 1፣9። ነንመዓልቱ መስቀልና
እንዳጾርና ነዞም ዝተጠቅሱ ብቐጻሊ ብንስሓ ንጋደሎም እንተኮይንና፣ ነቲ እንገብሮን
እንነብሮን ናብራ ድማ ዘይንዓግበሉ እንተኮይንና፣ እዚ ክፋል ባህሪ ክርስቶስ ዘይኮነስ ክፋል
ናብራና እዩ። ስለዚ ንኻልኦት እናኣጸለምና ንርእስና ነጽድቕ ከይንህሉ ከነስተውዕልን።
ነሓድሕድና ሓጢኣትና እናተናዘዝና ክንፍወስ ይግብኣና።
ጎኒ ጎኒ’ዚ ድማ ብእምነት መንፈስ ኣምላኽን የሱስን ንመላላስ እንተደኣ ኣሎና፣ ኩነኔ
ከምዘይብልና ከነስተውዕል ይግብኣና። “እምብኣርሲ ሕጂ ነቶም ብክርስቶስ የሱስ ዘለዉ
ዂነኔ የብሎምን። እቲ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ዘሎ ሕጊ መንፈስ ህይወት ካብቲ ሕጊ ሓጢኣት
ሞትን ሓራ ኣውጺኡኒ እዩ እሞ፡” ሮሜ 8፣1-2። “ከምቲ ሰበይቲ ኻብ ሰብኣይ ዝዀነት፡
ከምኡውን ሰብኣይ ብሰበይቲ እዩ፡ ብጐይታ ግና ሰበይቲ ብዘይ ሰብኣይ፡ ሰብኣይ ከኣ ብዘይ
ሰበይቲ ከቶ ኣይከውንን እዩ፡ ኲሉ ግና ካብ ኣምላኽ እዩ።” 1ቈረ 11፣31።
እቲ ሓቂ፣ ቓል ኣምላኽ እዩ
ቓል ኣምላኽ ክርስቶስ እዩ፣ ቓል ኣምላኽ ልዕሊ ተፈጥሮ መለኮታዊ እዩ። ቓል እግዚኣብሄር
መዕቆሪ ደም ኪዳን እግዚኣብሄር እዩ፣ እቲ ቀዳማይ መገዲ ንእግዚኣብሄር ንሰምዓሉን
እንስዕበሉን ቓል እግዚኣብሄር እዩ። ቓል ኣምላኽ መሎኮታዊ ዘርኢ ኣብ ውሽጥና እናዘርአ
ናብ ምስሊ ኣርኣይ ክርስቶስ ከምእንልወጥ የረጋግጸልናን እምነት የጥርየልናን፣ ምስ
እግዚኣብሄር ድማ በቲ ቓል ማለት ብክርስቶስ ኣቢልና ሕብረት ንገብር። እቲ እንምገቦን
እነውስኦን ቓልን ንሰይጣንን ነጋንንቱን ከም መሳርያ ኾይኑ ይበታትኖም። ቓል ኣምላኽ ካብ
ልብና ኣብ እንዛረበሉ ግዜ ኣእምሮና ይሕደስ፣ ብኣምላኽ ንዝኾነ ስልጣንን ሓይልን ድማ
ብመላእኽቱ ንሰርሖ።
ነጥብታት ምንጪ ሕብረት
እዛ ትቕጽል ሓንቲ ምዕራፍ ናይታ “ዕበ ወይ ሙት” እትብል መጽሓፍ እያ። ኣብ ብሉይ
ኪዳን ካብ ዝነበረ ናይ እግዚኣብሄር ድንኳን ምርኻብ ምርኹስ ብምግባር፣ ገለ እኩባት
ሓሳባት ብዛዕባ ሕብረትን ሜላታትን እያ እትምህር። እዚ ትምህርቲ’ዚ ንብዙሓት ሰባት
ምስ ኣምላኽ ዘለዎም ዝምድና ንኸማዕብሉ ሓጊዙ እዩ። ኣብ ምዕራፋት እዛ “ዕበ ወይ
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ሙት” እትብል መጽሓፍ እቲ ዝበዝሐ ትምህርቲ ተዳልዩ ዘሎ፣ “እቲ ዋሓዚ ሩባ” ዝብል
ኣርእስቲ እዩ። እቲ ዋሓዚ ሩባ ዝብል ትምህርቲ ናብ ህላውነት ኣምላኽ ዘእቱ ኣደናቕን ቀሊል
ስነምግባራዊ ኣካይዳን ዝምህር እዩ። ብዙሓት ሰባት መዓልታዊ ናይ ስነምግባራዊ ቅዲታት
ብምዝርዛር እግዚኣብሄር ኣብ ህይወቶም ነየናይ ክኣልየሎምን ነየናይ ናብ ኣምላኽ ከግዝእዎን
ከምዘለዎም ይሓቱ እዮም። እዛ መዓልታዊ ስነምግባራዊ ቅዲ እትዝርዝር ኣብ መወዳእታ
ናይዚ ምዕራፍ’ዚ ከም ለጠፍ ኮይኑ ተገሊጹ ኣሎ።
ምስ እግዚኣብሄር ዘሎካ ሕብረት ከም ውልቃዊ ደኣ እምበር ቅዲ ኣካይዳ እትቐድሓሉ ወይ
ድማ ቅዲ ኣካይዳ ሪኢኻ እትነብሮ ከምዘይኮነ ኣብ ልቦናኻ ሓዞ። ከምዚ ብምግባር ነዞም
ናይ ዝበልናዮም ሜላታት ሕብረት ከምሓገዝቲ ሓሳባትን ንድፍታትን ጥራይ ክንወስዶም
ይግባእ።
እዛ ትቕጽል ምዕራፍ ነዚ ሜላታት ሕብረት ዝተወፈየት ክትከውን ኢያ።

ድሕረ ገጽ Flowing River http://www.isob-bible.org/flowingriver.htm
ድሕረ ገጽ Grow or Die book http://www.isob-bible.org/openlessons.htm
ድሕረ ገጽ Daily Moral Inventory http://www.isob-bible.org/innerheal/moralinventory.htm
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ናይ ዝምድና ክእለታት
ምስ እግዚኣብሄር ንዘለኩም ዝምድና ዘበርትዕ ሓያል ጽምኣት ኣብ ውሽጢ ልብኹም
ክትከል እደሊ ኣለኹ። ዝምድና ምስ ኣምላኽ ብክርስቶስ የሱስን መንፈስ ቅዱስን ኣቢልካ
ክትገብሮ ከሎኻ ሰላም፣ ሓርነት ኩሉ ዓይነት ብልጽግናን ዝያዳ ኩሉ ድማ ምስ የሱስ ሓቀኛ
ዝኾነ ጥቡቕ ሕብረትን የምጽኣልካ። በዚ ንክርስቶስ ዝያዳ ብሓቂ ግሉጽ እንዳኾነልካ፣
ክዛረበካ እንከሎ’ውን ክትሰምዖን ከተስተብህለሉን ቀጻሊውን ክትርድኦ ኣብ እትኽእለሉ
ደረጃ ክትበጽሕ ኢኻ። እንተኾነ ግን ከምዚ ዓይነት ዝምድና ክህልወካ ናትካ ስነምግባር
(discipline) ኣድላዩ እዩ፣ ኩሉ ዓይነት ዝምድና ስነምግባር የድልዮ እኳ እንተኾነ፣ ግናኸ
ኩሉ ዝምድናታት ብስሩዕ እንተኸይዱ፣ እዚ እቲ ኣዝና እነስተማቕሮን እንዓግበሉን ነገር
ይኸውን።
ራእይ ስነምግባር የምጽእ
“ራእይ (እትበጽሖ ዓላማ) ዜልቦ እንተ ዀነ፡ ህዝቢ ስዲ (ብስነምግባር)ይኸይድ፡ ሕጊ ዚሕሉ
ግና ብጹእ እዩ።” ምሳ 29፣18። ኣእምሮ ወዲ ሰብ ብራእይ ወይ’ውን ብተስፋ ክዓይ ዝተፈጥረ
እዩ። እቲ ቀዳማይ መገዲ ኣምላኽ ንኣዳም ዝባረኸሉ ራእይ እዩ፣ ኣምላኽ ባረኾም፣ ኣምላኽ
ድማ ፍረዩን ንምድሪ ከኣ ምልእዋን ምለኽዋን በሎም። “ኣምላኽ ከኣ ባረኾም። ኣምላኽ ድማ
ፈረዩን ተባዝሑን ንምድሪ ኽኣ ምልእውን ምለኽዋን፡ ንዓሳ ብሕርን ንዕዋፍ ሰማይን ኣብ
ምድሪ ለመም ንዝብል ኩሉ እንስሳን ከኣ ግዝኡ በሎም።” ዘፍ 1፣28።
ሽሕ እኳ‘ዚ መጽሓፍ ዘተኩረሉ ካብ ዘይኣምላኻዊ ቅዲ ህይወት ዝመጽእ ማእሰርቲ ሓራ
ምውጻእ እንተኾነ እቲ ናይ መወዳእታ ሓሳብ ናይዚ መጽሓፍ ግና ምስ ኣምላኽ ዘለካ
ዝምድና ምምዕባል ከምዝኾነ ክትርኢ ኢኻ። በዚ መገዲ እንተዘይኮይኑ ድማ ሓራ ክትወጸሉ
እትኽእል ካልእ መገዲ የለን። ዝምድናና ምስ ኣምላኽ እናማዕበለ እናዓበየ ንኽኸይድ ካባና
ዝድለ ስሩዕ ኣካይዳ ኣሎ። ብኣምላኽ ወገን ኩሉ ተፈጺሙ ኣሎ፣ ናትና ግደ ምስኡ ጥቡቕ
ዝምድና ብምግባር ነቲ ዘደንቕ ስርሑ ከምዝግለጽ ምግባር እዩ።
ኣብ ምሳ 28፣18 “ብዘይ መንቅብ ዚመላለስ ይድሕን፡ ብጠዋይ መገዲ ዚኸይድ ግና ብኡብኡ
ይወድቕ።” ይብል ስሩዕ ኣካይዳ ንኽህልወካ ራእይ ኣድላይ እዩ። ብዙሓት ሰባት ንኽዕወቱ
ራእይ ኣድላዩ ምዃኑ ይርድእዎን የስተብህልዎን እዮም። ንኣብነት ሓኪም መድሃኒት ክህበካ
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እንከሎ ናብቲ ስሩዕ ዝኾነ ኣጠቓቕማ መድሃኒት ተድህብ ኢኻ፣ ምኽንያቱ ኣብ መወዳእታ
ንኽትፍወስ ራእይ ስለዘሎካ።
ዋላ እዃ ነቲ እትሰርሖ ስራሕ ኣይትፍተዎ እምበር ኣብ መወዳእታ ግና ናይ ዓስብኻ (ደሞዝ
ምኽፋል) ራእይ ስለዘሎካ ኢኻ እትሰርሕ። ኣብ ዓውዲ ኣቲኻ ነቲ ከቢድ ናይ ምህርቲ
ምእካብ ስራሕ ክትሰርሕ እንከሎኻ፣ ራእይኻ ምህርትኻ ምብላዕ እዩ።
ኣብ ልቢ ኩላትኹም ራእይ ክህሉ ይደሊ ኣለኹ፣ እዚ ምስ ኣምላኽ ዘሎኹም ራእይ ዝምድናዊ
ክእለታት ብስሩዕ እተማዕብልዎ ኣካይዳ እዩ።
እዞም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ ኣካይዳ ስሩዕ መብጽዓታት ተመልከቶም፥1. ንሰላምን ሓርነትን ዝኾነ ራእይ፣ 2ጴጥ 1፣2 “ብፍልጠት ኣምላኽናን ጐይታና
የሱስን ኣባኻትኩም ጸጋን (ነጻ ውህበት) ሰላምን (ምሉእ ዕረፍቲ፣ ጽቡቕ ምህላው፣
ምምላእ፣ መንፈሳዊ ብልጽግናን ነጻነት ዝመልኦን ቅንኣት ኣምላኽ ዘለዎን) ይብዛሕ
(ኣብ ህይወትኩም ይራባሕ ኣብዚሑ ይምላእ ይዕዘዝን)።” ኣስተብህል። እዞም
ኩሎም ተጠቂሶም ዘለዉ ዘደንቑ ረብሓታት፣ ካብ ምስ እግዚኣብሄር ዘሎካ
ፍልጠትን ዝምድናን ዝመጹ እዮም።
2. ንኣምላኻዊ ብልጽግና ዝኾነ ራእይ፣ 3ዮሃ 2-4 “ኣታ ፍቁር፡ ከምቲ ነፍስኻ
ዝጠዐየት፡ ብዂሉ ደሓን ክትህሉን ክትጥዕን እምነየልካ ኣሎኹ። ንስኻ በታ ሓቂ
ትመላለስ ከም ዘሎኻ፡ ኣሕዋት መጺኦም ስለ እታ ኣባኻ ዘላ ሓቂ ብምምስካሮም
ብዙሕ ተሐጐስኩ። ኣነ እቶም ደቀይ ብሓቂ ኸም ዚመላለሱ ኻብ ምስማዕ ዚዐቢ
ሓጐስ የብለይን።” እቲ ኣብ ካልኦት ነገራት እትረክቦ ብልጽግና፣ ውጽኢት ናይ
ነፍስኻ ጥዕና (ብልጽግና) ምዃኑ ፍለጥ፣ ምጥዓይ ነፍስኻ ምስ ኣምላኽ ብእትገብሮ
ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና እዩ ዝመጽእ።
3. ንሕብረት ዝኸውን ራእይ፣ ኤፌ 3፣17-19 “ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት
ምእንቲ ኺሐድር፡ ኣብ ፍቕሪ ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪትኩምን፡ ምስ ኲሎም
ቅዱሳን ምግፋሑን ምንዋሑን ምዕማቑን ቊመቱን እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል
ክትክእሉ፡ እሞ ነታ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ፡ ክሳዕ
ኲሉ ምልኣት ኣምላኽ ምእንቲ ኽትመልኡ፡ እጽሊ ኣሎኹ።”
ፊሊ 3፣10 “ብዝዀነ ዀይኑ ናብ ትንሳኤ ምዉታት እንተ ኣርከብኩ ኢለ፡ ብሞቱ
እናመሰልክዎ፡ ንእኡን ሓይሊ ትንሳኤኡን ሕብረት መከራኡን ምእንቲ ኽፈልጥ፡
ኲሉ ኸም ወጽዓ እቘጽሮ ኣሎኹ።”
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4. ንጻዊዕትካ፣ ዕላማኻን መወዳእታኻን እትፍጽመሉ ራእይ፣ 2ጢሞ 1፣9
“ኣምላኽ ብፍቓድ ርእሱን በቲ ብክርስቶስ የሱስ ቅድሚ ዘመናት ዓለም እተዋህበና
ጸጋን ኣድሐነና ብቕዱስ ጽውዓውን ጸውዓና እምበር፡ ብግብርና ኣይኰነን።”
5. ንየሱስ እትመስለሉን እትነጽሃሉን ራእይ፣ 2ጴጥ 1፣3-4 “እቲ ብፍልጠት ክብሩን
ደግነቱን ዝጸውዓና ኣምላኻዊ ሓይሉ ንህይወትን ንፍርሃት እግዚኣብሄርን ዚኸውን
ኲሉ ኻብ ዚህበና፡ ብእኡ እታ ኽብርትን ዓባይን ተስፋ ዝረኸብና፡ ኣብ ዓለም
ብፍትወት ስጋ ኻብ ዘሎ ጥፍኣት ወጺእኩም፡ ተማቐልቲ እቲ ኣምላኻዊ ባህርይ
ምእንቲ ኽትኰኑ፡”
6. ራእይ ንዘልኣለማዊ ዓስቢ፣ እብ 11፣6 “ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ኬስምርዎ
ኣይከኣልን እዩ። እቲ ናብ ኣምላኽ ኪመጽእ ዚደሊ፡ ንሱ ኸም ዘሎን ነቶም ዚደልይዎ
ዓስቢ ኸም ዚህቦምን፡ ኪኣምን ይግብኦ እዩ።”
1ቈረ 9፣25 “እቲ ዚቃለስ ዘበለ ብዂሉ ነገር መጢኑ ነፍሱ ይገትእ እዩ፡ እዚኣቶም
ነቲ ሓላፊ ኣኽሊል ምእንቲ ኪቕበሉ እዮም፡ ንሕና ግና ነቲ ዘይሐልፍ።”
2ቈረ 5፣10 “ነፍሲ ወከፍ ነቲ ብስጋኡ ኸሎ ዝገበሮ፡ ሰናይ ኰነ ወይስ እከይ፡
ምእንቲ ኪቕበል፡ ኲላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ብግዲ ኽንግሀድ
ኢና። ስለዚ ድማ ኣብ ስፍራና እንተ ኣሊና ወይስ ኣብ ወጻኢ፡ ንእኡ ኸነሐጒሶ
ንጽዕት ኣሎና።”
ራእ 22፣2 “እንሆ፡ ቀልጢፈ እመጽእ ኣሎኹ፡ ንነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ኽፈድዮ
ኸኣ፡ ዓስበይ ምሳይ እዩ።”
ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ራእይ ንጊዴዎን
ኣምላኽ ንጊዴዎን ዝሃቦ ራእይ ካብ ባርነት ናብ ሓርነት፣ ናብ ዕላማን ብልጽግናን ምእታው
እዩ። ጊዴዎን እግዚኣብሄር ራእይ ክሳብ ዝህቦ ልክዕ ከም ተራ እስራኤላውያን ኣብ ዝተሳዕረ
ህይወት ይነብር ኔይሩ። እስራኤል ኣብ ትሕቲ ጸላእቲ ተገዚኦም፣ ስለዝነበሩ ንገዛእ ርእሶም
ኣነኣኢሶም ይርእይዋ ኔይሮም፣ ብዛዕባ ገዛእ ርእሶም ጌጋ ዝኾነ ኣረኣእያ ኔርዎም። እግዚኣብሄር
ሓይሊ ጊዴዎን ከመይ ከምዝቕይሮ ይፈልጥ ኔይሩ፣ እንተኮነ ግና መጀመርያ ጊዴዎን ብዛዕባ
ገዛእ ርእሱ ዘለዎ ኣረኣእያ ክልውጦ ኔይርዎ።
ይኹን እምበር እግዚኣብሄር ነቲ ዘየለ ነገር ከም ህልዊ ጌይሩ ተዛሪቡ። ብመጠን እቲ
ንእግዚኣብሄር ዝቐረብናዮ ብኡ መጠን ከኣ ንዓና ከመይ ከምዝርኤና፣ እቲ ሓቀኛ ምስሉን
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መንነቱን ከም ዝህበና ክንርዳእ ንኽእል። እቲ ሓቂ ንሱ ከመይ ይርእየና እምበር፣ ንሕና
ብዛዕባ ገዛእ ርእስና ከመይ ይስመዓና ኣይኮነን። እዚ ከኣ ተስፋ ራእይ እዩ።
“ብእኡ ድማ መልኣኽ እግዚኣብሄር ተራእዮ፡ ኣታ ሓያል ጅግና እግዚኣብሄር ምሳኻ እዩ፡ ከአ
በሎ።” መሳ 6፣12
ኣብቲ ዝስዕብ ናይ መሳፍንቲ ምዕራፋት እግዚኣብሄርን ጊዴዎንን ዓሚቕ ዝኾነ ዝምድና
ከማዕብሉ እከለዉ ኢና እንርኢ። እዚ ከኣ ንጊዴዎን ምስ መንፈስ ቅዱስ ጥቡቕን ንኣምላኽ
ቀልጢፉ ክሰምዕ ዝኽእል ጌይርዎ። እቲ ንዕኡን ንህዝቡን ባርያ ጌርዎም ዝነበረ ጸላኢ
ንኽስዕር ድማ እግዚኣብሄር ተጠቒምሉ።
ግቡእካ
ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ጥቕስታት ከተስተንትኖም፣ ክትዛረቦም፣ ክትዝክሮም ኣብ
መንፈስካን ነፍስኻን ክኣትዉ ከኣ ከተፍቅደሎም ይግብኣካ። ናይ ዝምድና ክእለታት
ኣብ መውጽኢ ሀ (appendeix A) ተጠቒሱ ዘሎ ክትኣቱ ጀምር፣ እንተደኣ ጀማሪ ኾንካ
በብቑሩብ ንእሽተይ ስጉምቲ ሰጉም። እዞም ንኣሽቱ ስጉምትታት፣ እዚኣቶም ኣብቲ ቅየሳ ወይ
መሞንቱም ናይ ዝምድና ክእለታት ክሃንጹ እዮም፣ እዚ ነቲ ዝቕጽል ደረጃ ቀሊል ክገብሮ
እዩ።
ንኣብነት ብዛዕባ ሞተር መኪና ሕሰብ፣ ኣብ ሰዓት ካብ 25-40 ማይልስ ንኽትጓዓዝ እተህልኾ
ጸዓት፣ ካብ ኣብ ሰዓት 0-10 ማይልስ ንኽትጓዓዝ ተህልኾ ጸዓት ከምዝውሕድ ትፈልጥ’ዶ?
እዚ ከኣ ሕጊ ኢነርሻ ይብሃል። ብቕልል ዝበለ ኣበሃህላ ኢነርሻ ማለት ኣብ ምንቅስቓስ ዘሎ
ነገር ምንቅስቓስ ይቕጽል፣ ኣብ ዕርፍቲ ንዘሎ ነገር ከኣ ኣብ ዕርፍቲ ይቕጽል ይብል። ቀሊል
ኣብነት፣ ኣብ ኣውቶቡስ እንዳተጓዓዝካ፣ ደው እንተኢላ፣ ንስኻ ግና ክትቅጽል ትደሊ፣ እዚ
ኢነርሻ ይብሃል። ብተወሳኺ ሓደ ኣብ ምንቅስቓስ ዘሎ ነገር ብሓደ መገዲ ክጓዓዝ እንከሎ፣
ንምቕያሩ ወይ ካብ ዘለዎ ንምልዋጡ ዓቢ ጻዕሪ ይሓትት።
እንተ ደኣ ኣብ ዕርፍቲ ኣሎኻ እሞ እቲ ምስ ኣምላኽ ዘሎኻ ሕብረት ዘይንቀሳቐስ ወይ
ዘይማዕበለ እንተኾይኑ ናብ ቅኑዕ መገዲ ንኽኣቱ ናይ ስነምግባር ወይ ዲሲፕሊን ጸዓት
ተጠቐም። እንተ ደኣ ነዚ ዝምድና እዚ ወይ ንቓል ኣምላኽ ጽምኣት ዘይብልካ ኾይኑ ተነሳሕ
እሞ ኣምላኽ ኣባኻ ሓድሽ ነገር ክገብር ሕተቶ።
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መውጽኢ — ሀ
ናይ ዝምድና ክእለታት
1. ዝምድና ሕብረት ክትክተል ጽኑዕ ውሳኔ ግበር፣ ንገዛእ ርእስኻ ምሉእ ብምሉእ
ንኣምላኽ ሃብ። ብዛዕባ ሮሜ 12፣1-2 ኣስተንትን። እዚ ናይቲ ብእግዚኣብሄር
ዝተዋህበና ናይ ደም ኪዳን እንገብሮ ግብረ መልሲ እዩ።
2. ንኽትሰምዕ ግዜ ውሰድ፣ ምስ ቓል ኣምላኽ ግዜ ውሰድ፣ ቓል ኣምላኽ መዕቆሪ ናይ
ደም ኪዳን እዩ። ቓል ኣምላኽ ከኣ የሱስ ባዕሉ’ዩ እምበር፣ ካብኡ እንዳመረጽካ
እትወስደሉ ናይ ተስፋ መጽሓፍ ኣይኮነን። ንቓል ኣምላኽ ከም ናይ ዝምድና ክእለት
ብስሩዕን መዓልታውን ክንክተሎን ከም ንጎይታ የሱስ ንሰምዕ ዘሎና ጌይርና ክንርእዮ
ኣሎና። ቓል ኣምላኽ ልዕሊ ተፈጥሮኣዊ ሓይሊ ኣለዎ፣ ልክዕ ከምቲ ተፈጥሮኣዊ
መግቢ ሓይሊ ዝህበና ከምኡ ድማ ቓል ኣምላኽ እምነት የጥርየልና። የሱስ ሓቀኛ
ማና ዘለኣለማዊ ህይወት ዝህብ እዩ። ስለዚ ብዛዕባ እቲ ክርስቶስ የሱስ ዝዛረበካ
ዘበለ፣ ዝስመዓካ ጸሓፍ።
3. ነቲ ቓል ብቃላትካ፣ ክትዛረቦ ወይ ክትእውጆ ግዜ ውሰድ፣ ነቲ እትዛረቦ ቃላት
ብኽልተ መገዲ መዝግቦ፣ ካብ ውሽጢ ዝኾነ ሓቕን ኣገዳሲ መገድን ነቲ ምስ ኣምላኽ
ዘሎካ ሕብረትን ዝምድናን ንምዕባይ ይጠቕመካ እዩ። ብልክዕ እንታይ ከምዝስምዓካ
ጸሓፎ፣ እዚ ምስቲ ናይ ደም ኪዳን ሕብረት ብሓቂ ምምልላስ ከምዝህልወካ
ይገብር፣ የሱስ ሓጢኣትካ ከምዝወስዶ ድማ የረጋግጸልካ። ብዘይ ውሽጢ ሓቀኛ
ምዃን፣ ንዝኾነ ኣብ ህይወት ዘጋጥመካ ጉዳይ ክትስዕሮ ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ
ዓብይ መገዲ እዚ፣ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ ኪሰርሕን ክንቀሳቀስን እተፍቅደሉ እዩ።
መጀመርያ ኣብ ህዱእ ቦታ ኩን ሓሳብካ ድማ ናብ የሱስ ግበሮ ከተምልኾ’ውን
ጀምር። ንየሱስ ክትብሎን ክትሓቶን ዝደለኻ ከኣ ጸሓፎ፣ ብመንፈስካ እንታይ
ከምዝስምዓካ ጸሓፍ። ኣብ መጀመርያ ገለ ጉድለታት ክህሉ ይኽእል’ዩ፣ ግናኸ
ብእምነትን ብምልምማድን ግሉጽ ክኾነልካ እዩ።
ናይ መን ድምጺ ከምዝሰማዕካ እተለልየሉ መንገዲ
 ድምጺ ኣምላኽ፣ የረጋግጽ ፣ ይሃንጽ፣ የቕንዕ፣ ይእርም፣ ይመርሕ(ሓቂ)
 ድምጺ ሰይጣን፣ ብሓሶትን ብኹነኔን ጌሩ ኣብ ውድቀት ከምእትእሰር ይገብር
 ናይ ገዛእ ርእስና ድምጺ፣ ምኽንያት ይህብ፣ የመዛዝን፣ ይነጽግ ንኻልእ የመልክትን
ይወቅስን
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ድምጺ ኣምላኽ እንምርምረሉ መንገዲ






መጽሓፍ ቅዱሳዊ ድዩ?
ንኣምላኽ የኽብር ድዩ?
መንፈሰይ ወይ ውሽጠይ ይምስክረለይ ድዩ?
ይሃንጽ’ዶ ወይ የፍርስ?
ሓርነት’ዶ ወይ ማእሰርቲ ኣምጺኡ?

ኣምላኽ ዝዛረበሉ መንገድታት
 መጽሓፍ ቅዱስ፣ ብመንፈስ ቅዱስ ዝርከብ ብርሃን ቓል ኣምላኽን ፍልጠትን
 ኣካል ክርስቶስ፣ ኣመንቲ ኣሕዋት ፓስተራትን ኣማኸርትን፣ ኣብዚ ጥራይ
ከይትውከል ግን ተጠንቀቕ
 ናይ ጽሞና ግዜ፣ ድምጺ መንፈስ ቅዱስ (መዝ 139፣23-24, 1ዮሃ 1፣9)
 ብናይ መዓልታዊ ኩነታት ህይወትና ኤር 32፣8
 ሓላፍነት ዝስምዖ ዓርኪ፣ መሓዛ፣ መብዛሕትኡ ግዜ እሙን ዝኾነ ብናይ ህይወትካ
ጉዳይ ዝግደስ ተባዕ ዓርኪ ወይ ከኣ መሓዛ ክህልወካ ጽቡቕ እዩ።
4. ቓል ኣምላኽ ክትዛረብ ግዜ ይሃልኻ፣ ሰይጣን እቲ ተጻራርን ልኡኻቱ ዝኾኑ
ኣጋንንትን፣ ነቲ ንየሱስ ክትመስል ኢልካ እትገብሮ ጻዕሪ ብምብልሻው ዕውት
ንኸይትኸውን ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ እዮም ዘለዉ። ነዚ ክትቃወምን ክትጻረሮን
ኣሎካ። የሱስ ኣንጻሮም ቃሉ ክትዛረብ ስልጣንን ሓላፍነትን ሂቡካ እዩ። እግዚኣብሄር
ንእያሱ “ነቲ ኣብኡ እተጻሕፈ ምእንቲ ተጠንቂቕካ ኽትገብሮስ፡ መዓልትን ለይትን
ኣስተንትኖ እምበር፡ እዚ መጽሓፍ ሕጊ እዚ ኻብ ኣፍካ ኣይትፍለ። ሽዑ መገድኻ
ተቕንዕ እሞ፡ ሽዑ ድማ ኪሰልጠካ እዩ።” እያ 1፣8 ኢልዎ።
ነዚ ንምግባር ገለ ሓሳባት ክህበኩም
መዝሙር ዳዊትን መጽሓፍ ምሳሌን መዓልታዊ ኣንብብ። ንግሆ ንግሆ “ዓው ኢልካ”
ሓሙሽተ ምዕራፋት ካብ መዝሙር ዳዊት ኣንብብ። ዓውደ ኣዋርሕ ብምጥቃም ማለት ኣብ
ሳልሰይቲ መዓልቲ ናይ ወርሒ መዝሙር ምዕራፋት 3, 33, 63, 93, 123 ኣንብብ ምሳሌ
ምዕራፍ 3 እውን ኣንብብ። ብኸምዚ ንመዝሙር ዳዊትን ምሳሌን ኣብ ውሽጢ ወርሒ
ከተንብቦ ትኽእል። እዚ ኣገባብ ምጥቃም ንኣእምሮኻ የሐድሶ፣ ቓል ንሰይጣን ትዛረቦ፣ ነቲ
ኣንባቢ ከኣ ሽግሩን ስምዒቱን ምስቲ ጸሓፊ ናይ መዝሙር ዳዊት ከምዝዛመድ ይገብሮ።
ንኣዋርሕ ዝኸውን ቀረብ ኣብ ውሽጢ 31 መዓልቲ ይዳሎ ዋላ’ውን መዝሙር 119። ብፍሉይ
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ሓራ ውጻእ

ንዝወሃበካ ናይ መንፈስ ቅዱስ ቓል ከኣ ቅሩብ ምዃን።
5. ምስትንታን፣ ቓል ኣምላኽ ምስትንታን ብጣዕሚ ኣገዳስን ኣድላይን ነገር እዩ። እያ
1፣8 ለይትን መዓልትን ከነስተንትኖ ዘሎና ኣብ ላዕሊ’ውን ርኢና።

“ብምኽሪ ረሲኣን ዘይመላለስ፣
ኣብ መገዲ ሓጥኣን ከኣ ዘይቀውም፣
ኣብ መንበር መላገጽቲ ድማ ዘይቅመጥ፣
ብሕጊ እግዚኣብሄር ደኣ ዚፍሳህ፣
ነቲ ሕጉውን ለይትን መዓልትን፣
ዚመራምሮ ሰብሲ ብጹእ እዩ።
ንሱ ኸምታ ፍሬኣ በብጊዜኣ እትህብ፣
ቈጽላ ኸኣ ዘይረግፍ፣
ኣብ ወሰን ወሓዚ ማይ እተተኽለት ኦም ይኸውን።
ዚገብሮ ዅሉውን ይሰልጦ።” ይብለና መዝ 1፣2-3።
ቓል ኣምላኽ ምስትንታን ነቲ ቀንዲ ጭቡጥ ዝኾነ ስጋዊ ኣተሓሳስባኻ የውጽኦን
ይትክኦን እዩ። ነቲ ቓል ናብ ውሽጢ ልብኻ ከምዝእቱ ይገብሮ። ምስትንታን
ቓል ኣምላኽ ነታ ዝበልዓቶ እተኾምስዕ ላም ይመስል። ንሳ ትሓይኮ፣ ትውሕጦ፣
ተኾምስዖ ደጋጊማ ነዚ ነገር ትገብሮ። እዚ ነቲ ቓል ናብ ውሽጢ ልብኻ ክኣቱን
መንፈስ ቅዱስ ከኣ ካብቲ ቓል ንዓኻ ክዛረበካ ዕድል ይህብ።
6. ጾም፣ ጾም ኣገዳሲ ስነምግባር እዩ። ብዙሕ ዓይነት ጾም ኣሎ፣ ብዛዕባ’ዚ ሕጂ
ኣይንዛረብን ኢና። እቲ ቀንዲ ረብሓ ናይ ጾም፣ ንትምኒትን ባህግን ድሌትን ናይ
ስጋና ምግዛእ እዩ። እዚ ምግባር ከኣ ንመንፈስ ቅዱስ ብዝበለጸ ክትሰምዖ ይገብረካ።
ገላ 5፣17 እቲ ስጋ ነቲ መንፈስ ዝጸልኦ ከምዝምነ፣ እቲ መንፈስ ከኣ ነቲ ስጋ ዝጸልኦ
ዘክር። ሰብ ምስ ጠመየ እቲ ተፈጥሮኣዊ ናይ ምስማዕ ክእለቱ ዝበለጸ ከምዝኸውን
ኣንቢበ ኣለኹ።
7. ንኣምላኽ ምእዛዝ፣ ንኣምላኽ መዓልታዊ እትእዘዞ ሓደ ቀሊልን ንእሽቶይን ዝኾነ
ነገር ክህበካ ሕተቶ። ምናልባት ንገለ ምጽንናዕ ካብ ዝለመድኻዮ ወልፊ ምቁጣብ፣
ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሓጢኣትካ ምእማን ወይ ድማ ንሓደ ብሓሳቡ
ንዝተማረኸ ምውጻእ ሓራ ከምኡ’ውን ምሕረት ምግባርን ገንዘባዊ ሓገዝን ክኸውን
ይኽእል።
እዚ ዓቢ ነገር እዩ፣ ዮሃ 14፣21-23 ንቃላቱ እንተተኣዚዝና ንሱ ርእሱ ከምዝገልጽ ይዛረብ።
44

መውጽኢ - ሀ ናይ ዝምድና ክእለታት

“እቲ ትእዛዛተይ ዘለዎ እሞ ዚሕልዎ፡ ንሱ እዩ ዜፍቅረኒ። ነቲ ዜፍቅረኒ ድማ ኣቦይ የፍቅሮ
እዩ፡ ኣነውን ኤፍቅሮ ርእሰይ ከኣ እገልጸሉ። እቲ ዘይ ኣስቆሮታዊ ይሁዳ ድማ፡ ጐይታይ፡
እቲ ርእስኻ፡ ንዓለም ዘይኰነ፡ ንኣና እትገልጸሉስ እንታይ እዩ፧ በሎ። የሱስ ከኣ፡ ዜፍቅረኒ
እንተሎ፡ ቃለይ ይሕሉ እዩ፡ ኣቦይ ድማ የፍቅሮ፡ ናብኡውን ንመጽእ ኣብኡ ኸኣ ማሕደር
ክንገብር ኢና።” ንየሱስ ሓንሳብ እንተድኣ ርኢኻዮ ምስኡ ዘሎካ ዝምድና፣ ስነምግባራዊ
ጥራይ ዘይኮነስ ፍቕራዊ እዩ ዝኸውን።
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ምዕራፍ 4
ካብ ካልኦት ዝመጽእ መጉዳእቲ
ኣብ ዝሓለፋ ውሑዳት ምዕራፋት ቅልጡፍን ቀሊልን ኣረዳድኣ ውሽጣዊ መጉዳእትን
ሳዕቤናቱን ኣፈዋውስኡን ርኢና ነይርና። ኣምላኽ ዝደልዮ ነገር ኹሉና ክንፍወስን ምስ
እግዚኣብሄር ኣብ ምሉእ ሕብረት ክንመጽእን እዩ። ካብዚ ምዕራፍ ቀጺልና ድማ ዝተፈላለዩ
ዓይነታት መጉዳእትን ሳዕቢናቶም ክንርኢ ኢና። እንዳ ኣንበብካ እንከሎኻ ድማ መንፈስ
ቅዱስ ብርሃኑ ብምብራህ ንመጉዳእትታትካን ሳዕቤናቱ ከተለሊ ክሕግዘካ እዩ።
ናይ ውሽጣዊ መጉዳእትን ፈውስን ከምኡ’ውን ናይ ዓመጽ መጉዳእቲ ኪኢላ ኣይኮንኩን።
ይኹን እምበር ኣነን ኣደንፋዕቲ ጽሑፈይን ካብ ተመኩሮናን ምንጋፍናን፣ ብተወሳኺ’ውን
ካብ ቓል ኣምላኽን ካብ ናይ ውሽጢ ፈውሲ ዝምህር መጽሓፍቲ ገለ ነገር ተማሂርና ኣሎና።
እዛ መጽሓፍ ናይ ክሊኒክ መወከሲ ማንዋል ኣይኮነትን፣ ንመሰረታዊ ናይ ውሽጣዊ ፈውሲን
መጉዳእትን ግና ሓበሬታ ትህብ እያ። እዚ መሰረታውን ቀሊል መረዳእታ ዝሓዘ ጽሑፍ
እግዚኣብሄር ንፈውስን ምትብባዕን ብምጥቃም ኣብ ልቢ ብዙሓት ዕረፍቲ ከም ዘምጽእ
ይኣምን።
ኣጆካ
ብገለ ሰባት ወይ ድማ ብናብራን ህይወትን ምናልባት ተዓሚጽካ/ኪ፣ ተነጺግካ/ኪ፣
ተጎዲእካ/ኪ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ፣ ግና ናይ ምትብባዕ ቃላት ክህበኩም። ምኽንያቱ
ነዚ ነገር ንምፍታሕ ኣብ ዘየድሊ ልምዲ፣ ወልፊ ወይ’ውን ዘይኣምላኻዊ ናብራ ተጸሚድኩም
ትህሉዉ ኢኹም። ንኽንደይ ዝኣክል እዋንን ክሳዕ ክንደይ ኣብ ትሕቲ ከቢድን ዓሚቑን
ጸገማትን ኣርዑት ሃልው ብዘየገድስ፣ ኣብ ዝቕጽል ምዕራፋት ናይዛ መጽሓፍ ብርግጽ
ፈውሲ ከምትረክበሉ ይኣምን። ምሉእነት ከይተሰምዓካ ክትነብር ኣየድልየካን እዩ።
ብዙሓት ዝተነጸሉ ሰባት ግን ኣብ ቀጻሊ ውድቀት ከምዝነብሩ ይመስሎም፣ ምኽንያቱ ዝኾነ
ዝሓዝዎን ዝተንኸፍዎን ዋላ’ውን ምስ እግዚኣብሄር ዘለዎም ሕብረት ዝወድቕን ዝስበርን
ስለዝመስሎም እዩ። ሓደ ሓደ እዋን ድማ ምስ ካልኦት ኣመንቲ ህይወቶም የወዳድሩ እሞ፣
ስለምንታይ ከምኡ ዓይነት ሕብረት ምስ እግዚኣብሄር ዘይብሎም ብምሕሳብ ኣብ ነፍሰ
ምትሓት ይኣትዉ።
ኣምላኽ ኣበይ ነይሩ?
እግዚኣብሄር ልኡላዊ ኣምላኽ እዩ። ንምድሪ ብመወዳድርቲ ዘይብሉን ብልሑን ፍልጠቱን
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የመሓድራን ይገዝኣን፣ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ንዘለዎ ዕላማ ድማ ብፍጹም ኣይጥሕሶን እዩ፣
ምስ ደቂ ሰባት ድማ ናይ ፍቅሪ ዝምድና ክህልዎ ይደሊ። ይኹን እምበር ነዚ ናይ ፍቅሪ
ዝምድና ንምስትምቃር፣ ደቂ ሰባት’ውን ብተመሳሳሊ ኽዓይይ ዝኽእል ክእለት ክህልዎም
ኣለዎ፣ ምንጻግ ልኡላውነትን ፍቕርን እግዚኣብሄር እዩ። ብዘይ ናይ ምርጫኻ ነጻነት፣ ናይ
ሓቂ ፍቕሪ ከተስተማቕር ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ፣ እኩያት ሰባት እኩይ ነገር ይገብሩ።
በዚ መሰረት ኣብ ህይወትና ንዝፍጸሙ ብዙሓት ነገራት ምኽንያት ዘይብልና። ከምዚ ኢልካ
ሓቲትካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ፣ “እግዚኣብሄር ኣበይ ነይሩ ኣቦይ ክነጽገኒ ኸሎ?” ወይ “ናይ
ቀረባ መቅርበይ ወይ ዘመደይ ክዕምጸኒ እንኸሎ ኣበይ ነይሩ እግዚኣብሄር?” “ነዚ ነገር’ዚ
ምርጫ የብለይን” ኢልካ ትኸውን። ገለ ገሌና’ውን “ስለምንታይ እግዚኣብሄር ንእዮብ ፍጹም
ሰብ ብዘይምቹእ ኩነት የሕሊፍዎ?” ንብል ንኸውን ኢና። ብተወሳኺ “ጉዕዞ እዮብ” እትብል
መጽሓፍ ኣላትና ኢያ።
“ስለምንታይ” ንዝብል ሕቶታትካ ኩሉ ግዜ ብቑዕ መልሲ ክትረኽበሉ ኣይትኽእልን ኢኻ፣
ምኽንያቱ ኣብ ውዱቕ ዓለም ስለ እትነብር ዘሎኻ። ይኹን እምበር ቓል ኣምላኽ ግና
ምሉእ ሰላም፣ ውሕስነት፣ ቅርበትን ዕላማን ክህብ ዝኽእል መልሲ ከምዘለዎ ይኣምን።
ናይ ክርስቶስ ትንሳኤን ዕዮ መስቀልን፣ ምስ ናይ ዳግም ምውላድካ ውጺኢት ዝተተሓሓዘ
እዩ፣ ብጸጋ ምሉእን ብቅዓት ዝህብን ንኩሉ ትራጀዴኣዊ ፍጻሜታትካ ድማ ናብ በረኸት
ዝልውጥ ኾይኑ ዝቖመ እዩ። ኣብቲ ብዙሕ ትራጀዲ ዝፍጸመሉ፣ ዝበዝሐ በረኸት ኣምላኽ
ይግለጽ። እግዚኣብሄር ነቲ ሕሉፍ ትራጀዲ ናይ ህይወተይ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ንኽፍጸም
ኣይፈቕደለይን’ዩ ምኽንያቱ ሕሉፍ ታሪኽ ነገራት ብጽቡቕ ንኸይትፍጽሞ ስለዝዓግት።
ሚካኤልን ካረን ኣደንፋዕቲ ጽሑፈይ ሕሉፍ ትራጀዲታዊ ታሪኾም እግዚኣብሄር ንብዙሓት
ናብ ምድሓን ንምምጻእ ተጠቂምሉ፣ ሕሉፍ ታሪኽካ ካብ ምጽላእ ተጠንቀቅ፣ ምኽንያቱ
እግዚኣብሄር ነቲ ታሪኽ ካብ “ድርቡይ” ናብ “ክቡር” ነገር ስለዝቕይሮ።
ከም ተወሳኺ ድማ ቀዳምነታትን ዓላማን እግዚኣብሄር ምፍላጥ እቲ ዝዓበየ ነገር እዩ። ከም
ርዲኢተይ ቀሊልን ፎኪስን ህይወት ምንባር ዕላማ እግዚኣብሄር‘ዩ ኢለ ኣይሓስብን፣ ግና
ብኩሉ ነገር ክጸበናን ክንግፋዕን ድማ ፍቃድ እግዚኣብሄር ኣይኮነን። ዋላ እዃ መከራን
ሽግራትን እንተዘይሃበና፣ እዞም ነገራት ግን ዓላማ ኣምላኽ ንምፍጻም፣ ንሰይጣንን ሰዓብቱን
ንምስዓርን ቀንዲ መሳርሒ እዮም። እዮብ፣ ብዝበጽሖ መንፈሳዊ ጽፍሒ ንሰይጣን ስዒርዎ፣
ቀንዲ ዛዕባ መጽሓፍ እዮብ ድማ እዚ ከይኮነ ኣይተርፍን። ጳውሎስ ኣብ ህይወቱ ዝሰዓረሉ
ምኽንያት፣ “ኣብ ስጋይ ግራጭ ተዋህበኒ፣…..መልኣኽ ሰይጣን ”2ቈረ 12፣ እዚ መጉዳእቲ’ዚ
እዩ ስዒሩ። መከራ ዝፈጥሩ መጉዳእትታትን ኩነታትና ምስዓርና ኣብ ህይወትና ነጻነት
ይፈጥረልና፣ ንጽልዋ ሰይጣንን መርገምን ድማ ካብ ህይወትና ይኣልዮ። “ሕጂ በቲ
ምእንታኹም ዝዀነ ጸበባይ እሕጐስ ኣሎኹ፡ ምእንቲ ስጋኡ፡ ንሳ ድማ እታ ማሕበር እያ፡
ብስጋይ ነቲ ጐደሎ መከራ ክርስቶስ እምልእ ኣሎኹ።” ቈሎ1፣24
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ተነጽሎ ኣዝዩ ከም ዝጎድእ ብመጽናኦቲ ተበጺሑ እዩ
ምንጪ፣ New Scientist - ዕለት: 9 ጥቅምቲ 2003
ብብሕትውና ዝተጠቅዐ ህይወት ኩሉ ግዜ ናይ ተነጽሎ
ቃንዝኡ ብቅብኣ፣ ግጥምን መዛሙርን ንዘመናት
እንተወጸሉ ምስፈተነ እዩ። ኒሮስይንስ ዝተባህለ ዓውደ
ትምህርቲ፣ ኣብ ናይ ኮለጅ ተመሃሮ ኣብ ዝተገብረ
መጽናዕቲ፣ ማሕበራዊ ተነጽሎ ዘጋጠሞም ተመሃሮ
ብዝመላለስ ናይ ኣእምሮ ምስልታት ኩሉ ግዜ ምስ
ተሸገሩ እዮም።
ናይ ኣእምሮ መጽናዕትታት ከምዘረጋገጾ ክልተ ሓደ
ዓይነት ናይ ኣእምሮ ክፋል፣ ብኣካላዊ ቃንዛ ዝተጎድአ
ከምኡ’ውን ብማሕበራዊ ንጥፈታት ዝተጎድ አ እዩ።
ንብርክት ዝበለ ዓመታት ብዛዕባ ኣልዛይመርን ደመንሺያን (Alzheimer’s and dementia)
ዝብሃል ሕማም ዘጽንዐትን ከም ናይ ማሕበራዊ ጉዳያት ነርስ ኮይና ዝዓየየት ሰብ ኣዘራሪበ
ነይረ። ሓደ ሰብ ብሓደጋ እንተሓሊፉ፣ ኣብ ኣእምሩኡ ዝያዳ ኣድረናሊን ዝብሃል ቀመም
ይጩንጓዕ እሞ፣ ነቲ ቀመም ምልኽት ኣብ ኣእምሮ እቲ ሰብ ይንበር። እዚ ምልኽት’ዚ ነቲ ሰብ
ብቀጻሊ እቲ ሓደጋ ከምዝደጋገም ይገብሮ። እዛ ነርስ ክርስትያን እያ፣ ብደም የሱስ ክርስቶስ
ናይ ውሽጢ ፈውስን ምሕረትን ይርከብዶ ኢለ ሓቲተያ። ብርግጽ ከም ዝርከብ ነጊራትኒ፣
ነዚ ድማ እቲ መጉዳእቲ ብርግጽ ካብ ቁስሊ ናብ በሰላ ይልወጥ እዩ። ሓደ ናይ ሓሽሽ ግዙእ
ዝነበረ ሰብ ከምዚ ኢሉ ነጊሩኒ፣ ኣብ ኣእምሮ “ቁልጭ” ምባል ካብቲ ኣብ ኣእምሮ ምልኽት
ዝገበረ ነገር ከም ዘጋጥሞም፣ እዚ ነገራት’ዚ ሓደ ሓደ እዋን ንሙዚቃ ምስማዕ፣ ናብ ዕጸ
ፋርስ፣ ጽዩፍ ኣሳእልን ካልእ ይመርሖም። ከምቲ ወተሃደር ዝነበረ ኣብ ኲናት ዝረኣዮ
ዝተገብረን ዝዝከሮ ልኽዕ ከምኡ ይዝኸረሮም።
ሓደ ካብ ሳዕቤናት ተነጽሎ፣ ስቡር መንፈስ እዩ
“ሕጉስ ልቢ ንገጽ የብርሆ፡ ልቢ እንተ ጐሀየ ግና መንፈስ ይስበር።” ምሳ 15፣13
እቲ ብተነጽሎ ዝመጽእ መስበርቲ መንፈስ፣ ናብ ሞት ክመርሕ ተኽእሎ
ኣለዎ።
“ሕጉስ ልቢ ጽቡቕ መድሃኒት እዩ፡ ስቡር መንፈስ ግና ነዕጽምቲ የንቅጾ።” ምሳ 17፣22
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ናይ ምንባር ድልየት እንተደኣ ርሒቁ፣ ነዚ መጉዳኣቲ ንምፍዋስ ዕድል የለን።
“ሰብ እንተ ሐመመስ፡ መንፈሱ ይድግፎ። ንተሰብረ መንፈስ ግና መን ከበርትዖ ይኽእል?”
ምሳ 18፣14
እቲ ዝሓየለ ኣዎንታዊ ሓይሊ ኣብ ዓለም ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ
እግዚኣብሄር ፍቕሪ እዩ፣ ፍቕሪ ድማ እቲ ዝበርትዐ ሓይሊ እዩ፣ በዚ ድማ ነቲ ምስ
እግዚኣብሄር ዘሎና ዝምድና ከንሀብትሞ ተጸዋዕና።

“ንዀላሊተይ ንስኻ ፈጢርካየን፣
ኣብ ከርሲ ወላዲተይ ኣሊምካኒ፣
መስተንክርን ድንቅን ጌርካ ፈጢርካኒ ኢኻ እሞ፣ ከማስወካ እየ፣
ግብርታትካ መስተንክር እዩ፣
ነፍሰይውን ኣጸቢቓ ትፈልጦ።
ብሕቡእ ምስ ተፈጠርኩ፣
ኣብ ከርሲ ምድሪ ምስ ተኣለምኩ፣
ኣዕጽምተይ ኣይተኸወላኻን።
ኣዒንትኻ፣ ድቂ ኸሎኹ፣ ረኣያኒ፣
እተን ምዱባት መዓልትታተይ፣ ሓንቲ እዃ ኸይነበረት፣
ኲለን ኣብ መጽሓፍካ ተጻሕፋ።” መዝ 139፣13-16
“ከምቲ ብፍቕሪ ኣብ ቅድሚኡ ቅዱሳንን መንቅብ ዜብሎምን ምእንቲ ኽንከውን፡ ቅድሚ
ምስራት ዓለም ብእኡ ዝሐረየና፡ በቲ ፍቁር ብእኡ ዝጸገወና፡ ንውዳሴ ኽብሪ ጸጋኡ ብፍታው
ፍቓዱ ብየሱስ ክርስቶስ ንርእሱ ውሉድ ክንኰኖ ቐደም መደበና።” ኤፌ 1፣4-5
ምስ ኣዴታትና ጥብቀት ዘሎና ኾይንና ኢና ተፈጢርና፣ እዚ ድልድል’ዚ ፍቕሪ ንምህናጽ፣
ንተቀባልነትን ነቲ ኣብ እግዚኣብሄር፣ ኣደን እቲ ቆልዓን ዘሎ ክብሪ ንክመሓላለፍ ይገብር።
ከምቲ መግብን ማይን እንደሊ፣ ክንድኡ ዝኣክል ፍቕርን ተቀባልነት የድልይርና እዩ፣ እዚ
ስምዒታውን ኣካላውን ነገር እዩ። እግዚኣብሄር ምስፈጠረና እዚ ኩሉ ድሌታት ኣብ ውሽጥና
ጌሩ እዩ ፈጢርዎ፣ ምኽንያቱ ፍቅርን ተቀባልነትን ምድላይና ምስ እግዚኣብሄር ዘሎና ዝምድና
ንክምዕንል ስለዝገብር።
“ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እሞ፡ እቲ ዘየፍቅር ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ።……..ንሕናውን ነታ ኣምላኽ
ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ ፈሊጥናያን ኣሚንናያን ኣሎና። ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ፡ እቲ ኣብ ፍቕሪ ዚነብር
ከኣ ኣብ ኣምላኽ ይነብር፡ ኣምላኽውን ኣብኡ ይነብር።” 1ዮሃ 4፣8, 16
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እንተደኣ ፍቕሪ ዝዓበየ ኣዎንታዊ ሓይሊ ኾይኑ፣ ፍቕሪ ዘይምርክብ ከኣ ዝበኣሰ ኣሉታዊ
ሓይሊ እዩ። መንጸግትን ተነጽሎን ፍቅርን ተቀባልነት ኣብ ህይወትካ ንከይህሉ ዝገብር
መሳርያ እዩ። ዝምድና ዝብተኽ እንተደኣ ምትእስሳር፣ ናይ ቃላት ምዝርራብን ውሕስነት
እንተ ጠፊኡን እዩ። ምትእስሳር ንሰባት ሓደ ክኾኑ ይሕግዝ። ኣካላዊ ምትእስሳር፣ ደቂ ሰባት
ምትእስሳር ከማዕብሉን ዝምድና ክምስርቱን ይሕግዞም። ኣደንፋዕቲ ጽሑፈይ፣ ሚካኤል
ናብ ኣፍሪቃ ተጓዕዙ ነይሩ፣ ቆልዑ ኣብ ሕቖ ኣዴታቶም ከመይ ከምዝሕዘሉ ተዓዚቡ፣
ምሕዛል ነቲ ቆልዓ ምስ ኣዱኡ ምትእስሳር ክገብር ይሕግዞ፣ በዚ ድማ ውሕስነትን ብቕዓትን
ሰላምን ከምዘምጽኣሉ ተዓዚቡ። ብኣንጻሩ ድማ ኣብቲ ምትእስሳር ዘይብሉ ድማ ክሳራ
ኣሎ። ሚካኤል ቅድሚ መዓልቱ ምስ ተወልደ ካብ ኣዲኡ ተፈልዩ ኣብ ኢንኩቤተር ክሳብ
ዝምዕብል ተቀሚጡ። ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ጎይታ ምስ መጸን ናይ ውሽጢ ፈውሲ
ምስ ረከበን፣ እግዚኣብሄር ነቲ ኣብ ኢንኩቤተር እንኸሎ ዝገጠሞ ተነጽሎ፣ ፍርህን ቆጥዓን
ገሊጽሉ። ሓደ ሓደ እዋን ድልድልና ብሰንኪ ተነጽሎ ይዓኑን ይስበርን እዩ። በዚ’ዩ ድማ
ተነጽሎ እቲ ዝኸፍአን ዝኸበደን መጉዳእቲ ኮይኑ፣ ዳርጋ መብዛሕትኡ ሰብ ብውሽጢ
ስምዒቱ ዝሳቀየሉ ዘሎ። ዝተሰብሩ ዝምድናታትን ተነጽሎን ብዝተፈላለየ ዓቀንን ዓይነትን
ካብ ዝተፈላለዩ ምንጪታት ዝመጹ እዮም። ኣብዚ ቐጺሉ ዘሎ ኣርእስትታት ድማ ካብ
ሓዳር፣ ቤተ ክርስትያን፣ ሕብረት ክርስትያናት ወይ ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጣናት ዝመጽእ
መጉዳእትታት ክንርኢ ኢና።
ገለ ዓይነታት ተነጽሎ፣ ከም መንጸግቲ፣ ክሕደት፣ ዕሽሽ ምባል፣ ዘይምግዳስ፣ ምሕዳግን
ዘይምቕባል ክኸውን ይኽእል እዩ። መንጸግቲ ኩሉ ግዜ ኣካላዊ ዘይምዃኑ ርዱእ እዩ፣ ዝርአን
ዝድህሰስን ከይከውን’ውን ይኽእል እዩ።
ተነጽሎ ናብ ካልእ ፍርሂ ገዛእ ርእስኻ ምንጻግ ይመርሕ
ገለ መግለጺታት ናይ መንጸግቲ ፍረ፣ ካብ ውሽጣዊ ፈውሲ እትብል መጽሓፍ ዝተወስደ
እዚ ዝስዕብ እዩ። ቑጥዐ፣ ምረት፣ ጫፋውነት፣ ሽፍትነት፣ ነፍሰ-ክሕደት፣ መጉዳእቲ፣ ነፍሰምረት፣ ተስፋ ምቁራጽ፣ ድስካለ፣ ጸቕጢ፣ ተነጽሎን ነፍሰ-ቅትለትን እዩ።
“ውሽጣዊ ፈውሲ” እትብል መጽሓፍ ተጠቂማትሉ ዘላ ናይ ተነጽሎ ፍረ፣ ነዚ ዝስዕብ
ኣርባዕተ ነገራት የጠቓልል
ፍረን ጠንቕን ተነጽሎ
ተነጽሎ ከም ገረብ ምስ መሪር ሱራ እዩ፣ ምኽንያቱ ዘፍርዮ ፍረ ኩሉ መሪር እዩ። ዕቤትን
ፍረን ናይቲ ተነጽሎ ድማ ምስ ዓቀን ናይቲ ተነጽሎ ይመዓራረ። ኣብ ታሕቲ ተጠቂሶም
ዘለዉ ድማ ገለ ፍረ ናይ ተነጽሎ እዮም፣
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ምዕራፍ 4 - ካብ ካልኦት ዝመጽእ መጉዳእቲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ፍቕሪ ክትረኽብ ዘይምኽኣልን ዘይብቑዕ ኮንካ ክስምዓካን
ንኻልኦት ከተፍቕር ዘይምኽኣልን፣ እምነት ብምጉዳል ካብ ካልኦት ምርሓቕ
ውሕስነት ዘይምስማዕን፣ ካልኦት ዝነጽጉና ኮይኑ ክስምዓናን
ካብ ነገራት ምሙላቕ፣ ውሕስነት ኣብ ብሕታውነት ክስምዓካ
ምጥርጣር፣ ኩሉ ሰብ ኣንጻርኻ ኾይኑ ክስምዓካ
ፍርሂ፣ ኣገዳሲ ኮንካ ዘይምስማዕ
ማሕበራዊ ሕፍረት፣ ካልእ ሰብ ኩሉ ልዕሌኻ ኾይኑ ክስምዓካ
ንከይትወድቅ ምፍራህ፣ ኣነ ወዳቒ ጥራይ እየ ኢልኻ ምሕሳብ
ፍርሒ ሰባት፣ “መን ምንባረይ እንተፈሊጦም…”
ፍርሒ ተነጽሎ፣ ካብ ገዛእ ርእስና ምዃን ይዓግተና
ርእስኻ ምንጻግ፣ ንሓሶት ከም ሓቒ ክትኣምኖ እንከሎና
ናይ መዓልቲ ሕልሚ/ሃተውተው፣ ናይ ገዛእ ርእስና ክውንነት ምፍጣር

ናይ ተነጽሎ ምኽንያታት
ብወለዲ ዝግበር ተነጽሎ:
1. ቀልጢፍካ ድሕሪ መርዓ ቆልዓ ምውላድ ምውሳን
2. ደራሪብካ ምውላድ
3. ቁጠባዊ ሕጽረታት ኣብ ስድራ-ቤት
4. ፍርሂ ውድቀት
5. ግጭት ኣብ መንጎ ስድራ-ቤት
6. ሓሳብን ፈተነን ምንጻል ጥንሲ
7. ጾታ ህጻን ከየሐጎሶም ክተርፍ እንከሎ
ካልእ ምኽንያታት
ኣካላዊ ጸገማት
ግዳይ ናይ ኣኻላዊ፣ ቃላትን ጾታዊ ዓመጻ ምዃን
ግዳይ ምግዛር (ምኽንሻብ)
ንኣብነት ካብ ኣዲኡ ዘይተወልደ ቆልዓ፣ ዝተራዕመ ቖልዓ፣ ፍትሕ ስድራ ቤት፣ ጸቅጢ
መምሃራንን መማህርቱን ኣዝዩ ይጸልዎ እዩ።
እግዚኣብሄር ዝምድናና ከም ኣቦን ውሉድን ክኸውን እዩ ዝደሊ፣ እንተኾነ ግን እቲ ኣብ
ምድራዊ ዝምድናና ዘጋጥመና መንጸግቲ ኣብቲ ምስ ኣምላኽ እንገብሮ ዝምድና ይጸልወና
እዩ። እቲ መፍትሒ ንኽትገልጾ ኣዝዩ ቀሊል እዩ፣ ንኽትነብሮ ግና ኣዝዩ ኸቢድ እዩ። መንፈስ
ቅዱስ ነቲ ሱር ሰዲዱን ኣብ ውሽጥና ተሰሪቱን ዘሎ መጉዳእትታን ክገልጸልናን፣ ኣብ መስቀል
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ሓራ ውጻእ

ክሽንክሮ ሓይልን ክእለትን ኣለዎ። ምሕረት ንኽትረኽብ፣ ምሕረት ቅድም ክትገብር ኣሎካ፣
በዚ ድማ ሕብረትካ ምስቲ ሰማያዊ ኣቦኻ ከተደልድሎ ግዴኻ ይኸውን።
እብ 12፣15 ከምዚ ይብል “ሓደ እኳ ኻብ ጸጋ ኣምላኽ ከይጐድል፡ ንብዙሓት ዜርክስ ገለ
መሪር ሱር በቚሉ ኸየጨንቐኩም፡ ተጠንቀቑ።”
ተነጽሎ ካብ እዋን ቁልዕነትና ኣዒሙቑ ኣብ ውሽጥና ዝትኸል እዩ፣ እዚ ናይ ገዛእ ርእስና
ናይ ኣተሓሳስባ እምነት የማዕብለልና። ንኣብነት ተጻመድቲ ድሕሪ መርዕኦም ቀልጢፎም
ውላድ ናይ ምውላድ መደብ ኣብ ዘይብሎም እዋን ጥንሲ ምስዝተሓዝ፣ ቅልጡፍ ፍርሂ
ይኣትዎም። እዚ ሓድሽ ኣቦ ዘይተጸበዮን ዘይደለዮን ውሉድ ስለዝኾነ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ
ይኾኖ፣ ከም ሳዕቤኑ ድማ ናብ መስተን ዕንደራ ብምድሃብ ኣብ ትሕቲ ፍርህን ዘይውሑስ
ናብራን ብምንባር ካብ ክውንነት ክሃድም ይፍትን። ኣብዚ ደረጃ’ዚ እታ ንእሽተይ ኣደ ኣብ
ትሕቲ ፍርህን ጭንቀትን ብምውዳቕ፣ እቲ ጥንሲ ካብ ሓዳራ ከምዝፈላልያ ጌይራ ትሓስቦን
ካብ መጀመርታ’ውን ንበዓል ቤታ ምምርዓዋ’ውን ከም ጌጋ ትቆጽሮ። ነዚ ዘይተወጠነ ጥንሲ
ድማ ማዕረ ምንጻሉ ወይ ምርዓሙ ከሕስባ ይኽእል እዩ፣ እዚ ኩሉ ፍርሂ ተነጽሎ ድማ
ናብቲ ቆልዓ ይመሓላለፍ። ኣብታ ኣደ ዝሰዓበ ጸቕጢ እቲ ህጻን ቅድሚ ዕለቱ ክውለድን ምስ
ኣዲኡ ዝህልዎ ዝምድና ድማ ብኣሉታ ይጽሎ፣ ምኽንያቱ ኣብ ኢንኩቤተር ምጽንሑ ኣብ
ቀዳሞት መዓልታትን ኣዋርሕን ጥብቀትን ዝምድናን ናይ ኣዲኡ የጥፍኣሉ እዩ። ኣብ ዝስዕብ
ህይወቱ ድማ ንዝተፈላለየ ሱር ዝሰደደ ሽግራት የቓልዖ፣ ኣብ መጀመርታ ምስ ኣምላኽ
ይቑጣዕ፣ ከይተደልየን ብጌጋን ስለእተወልደን ሞት ምስተመነየ እዩ። መጀመርታ ከም ደቂ
ሰባት ተጻውሮና ኣዝዩ ትሑት እዩ፣ ግናኸ ነቲ ብክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝተፈጸመልና እንዳ
ሓሰብና ንናይ ውሽጢ ልቢ መጉዳእትታትና ሂብናዮ፣ ብናጽነት ክንመላለስ ንኽእል፣ ኣብ
እዋን ግቡዝናና ድማ ንፈተነን መንጸግትን ቃንዛን ስዒርና ክንሓልፍ ይገብረና።
ኣብ ዝሓለፈ ምዕራፋት ዝተዛራረብናሉ፣ ነቲ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 2 ተጠቂሱ ዘሎ መጻጉዕ
ሰብኣይ ዝገበሮ ተኣምራት፣ የሱስ ነቲ ናይቲ ሰብኣይ ተነጽሎ ወሲዱ ከምዘድሓኖ ርኢና፣ እዚ
ናይ ተነጽሎ ሽግር ድማ ብምሕረት ምግባር ናይ ውሽጢ ፈውሲ ከም ዘምጽአ ዘርኢ እዩ።
ምስ ናይ ውሽጢ ፈውሲ ፍረን ምግላጽን ናይ ተነጽሎ ክርሕቕ ይገብሮ እዩ።
ብኣካል ዘይኮነ ብመንፈስን ኣካይዳን ዝለመስካ ክትኸውን ይከኣል እዩ
ምናልባት ወልፊ ንምቁራጽ ብዙሕ ደኪምካ ትኸውን፣ ዝምድናካ ንምዕራይ ብዙሕ መድሃኒትን
ኣዕናዊ ነገራት ተጠቂምካ ትኸውን ኢኻ። ምናልባት’ውን ዘይንቡር ጾታዊ ርኽብ፣ ምርኣይ
ኣጸያፊ ኣሳእል፣ ቁጥዓን ጭንቀትን ምቁራጽ ኣብዩካ ይኸውን እዩ። መጉዳእትካ ንምእላይ
ናይ ገዛእ ርእስካ ጽድቅን ብምርኢት ወይ ርኣዩለይ ዝተመልአ ናብራ ትነብር ትህሉ ኢኻ፣
ዕንደራ፣ ኣካላትካ ክትሃንጽ’ውን ልዕለ ምብላዕ፣ ወይ ኣጋንንታዊ ንጥፈታት ከምኡ’ውን
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ካልእ ንጥፈታት ተጠቂምኻ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ፣ ንደጋዊ መልመስትኻ ውሽጣዊ
ፈውሲ በቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝኸፈሎ ዋጋ ኢኻ ትረኽቦ።
ካብ ናይ ዳንክሊን ጽሑፍ ዝተወስደ፣ ዓይነታት መጉዳእትታትን፣ ተነጽሎ ብካልኦትን
ብዙሓት ሰባት ካብ ዘይምዕሩይ ስድራቤታት ዝመጹ እዮም፣ እዚ ግን ናይ ግድን ካብ
ሰታያት ወይ ናይ ዕጸ ፋርስ ግዙኣት ይመጹ ማለት ኣይኮነን። ኣልኮላዊ መስተን ሓሽሽን ሓደ
ዓይነት ንስድራቤታት ከይተሓቛቆፋ ዝገብር መሳርሒ እዩ። ብዙሕ ዓይነት ብስድራቤታት
ዘይምዑሩያት ዝገብረን ነገራት ኣሎ፣ ብቀሊሉ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ክርስቶስ ርእሲ ዘይኮነላ
ዘበለት ዘይምዕርይቲ ወይ ከም ንቡር ዘይትኸይድ እያ።
ኣካላዊ፣ ኣእምሮኣዊ፣ ጾታውን ከምኡ’ውን ጠለባውያን ስድራቤታት (ብዙሕ ነገር ካብ ደቆም
ዝጠልቡ) ዘይምዑሩያት ኣባይቲ እየን። ኣብ ውሉዶም ፍጹምነት ዝጽበዩ ስድራቤታት
ንደቆም ናይ ምርኢት ናብራ ከምዝነብሩ ይገብርዎም እሞ፣ እቶም ቆልዑ ንዝገብርዎ
ዘበለ ግብረ መልሲ ፍቕርን ኣተኹሮን ንኽረክቡ ጥራይ ይገብርዎ። እዚ ኣብቲ ስድራቢት
ዘይምዕሩይነት ይፈጥር።
ኣኻላዊ መቕጻዕቲ
ኣካላዊ ዓመጽ ዝሰዓቦም ቆልዑ ብቀጥታ ናብ ፍርህን ምድንጋርን ብምስዓብ፣ ኣብ ኣእምሮኦም
ተነጽሎ ከምዘሎ ይርድኣካ እዩ። ዓሙቕ ስምዒት ናይ ቁጥዓ ኣብ ውሽጦ ስለዘሎ፣ ዋላ
ከውጽእዎ ወይ ክደፋዎ እንተደለዩ ኣብ ውሽጦም መንደቕ እዩ ዝሰርሕ፣ ምኽንያቱ ዓመጸኛ
ኣርኣያ ወይ ቅዲ (role model) ስለዘለዎ ዓመጸኛ ይኸውን።
ጾታዊ ዓመጽ
ንጾታዊ ዓመጻት ዝተቓልዐ ቆልዓ፣ ምስ ሰባት ዝምድና ክፈጥርን ክተዓራረኽን የሸግሮ እዩ።
ኩሉ ግዜ ናይ ግዳይ ኣእምሮን ኣተሓሳስባን የማዕብልን ንኻልኦት ሰባት ብፍላይ ንሓላቁን
ሓለፍትን ንኽኣምን ይሽገር፣ ምኽንያቱ ኩሉ ግዜ ጽዕምጽዎ ስለዝመስሎ።
ናይ ጾታዊ ዓመጽ መጉዳእቲ ኣብ ውሽጢ መሪር ሱር ይፈጥር እዩ። በዚ ብዙሓት ሰባት ኣዝዩ
ሓደገኛ ቅዲ ህይወት ብምንባር፣ ተስፋ ቆረጻትን ንጹላትን ይገብሮም። እግዚኣብሄር ግና
ከምዚ ዓይነት ህይወታት ክቕይርን ፍሉይናብራ ክነብሩን ርእየ ኣለኹ።
ካብ ትጽቢት ወጻኢ ጾታ ዘለዎ ቆልዓ ምጽባይ
ኣብ ስድራ ቆልዓ ክሳዕ ዝውለድ ኣዝዩ ተደላይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምርጫ ናይ ጾታ ግና
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ኣብ ገለ ስድራ ቤታት ኣዝዩ ጸላዊ እዩ። ኣብቲ ስድራ ክንዲ ዝኾነ ኣገዳሲ ይኹን ኣብ ህይወት
እቲ ቆልዓ ግና ኣዝዩ ዓቢ ኣሉታዊ ጽልዋ ኣለዎ፣ ምኽንያቱ እቲ ቆልዓ ጾቱኡ ናይ ምቁጽጻር
ክእለት የብሉን፣ ጾታ ብእግዚኣብሄር ዝተመደበ ነገር እዩ። ብዙሓት ስድራታት ብጾታ ደቆም
ኣይሕጎሱን እዮም፣ ኮነ ኢልካ ዝግበር ተነጽሎ እዃ እንተዘይኮነ ግናኸ ተነጽሎ ዝመስል
መጉዳእቲ ኣብቲ ህጻን የስዕብ እዩ፣ እዚ ሳዕቤን ዘይምርዳእ እዩ። ሰይጣን ነዚ ዓይነት
መጉዳእቲ ከም ጠቅሚ ብምውሳድ፣ ስድራቤታት ነቲ ዘይተጸበይዎ ጾታ፣ ወዲ እንተኾይኑ
ከም ጓል፣ ጓል እንተኾይና ድማ ከም ወዲ ንኽነብር ይገብርዎ።
ብሰንኪ ጌጋ ምርጫ ጾታ ዝስዕብ ተነጽሎ፣ ኣብ መጀመርታ ዕድመ ናይቲ ቆልዓ ዘጋጥም
እዩ። ከምዚ ዓይነት ኩነት ዘሎ ቆልዓ ሳሕቲ ብስድርኡ ተቀባልነት ይረክብን ዘይጾትኡ ኾይኑ
ንኽዓቢ ይገብርዎ። ከም ሳዕቤን ድማ ጽልእን ተነጽሎ ንቡር ብምዃን፣ ነቲ ቆልዓ ጽልኢ
እቲ ሓደ ጾታ ብምስዓር ናብ ሓደ ዓይነት ጾታ ጾታዊ ርኽብ (homosexuality) ይመርሖ።
ምኽንያቱ ብዘይ ባህርያዊ ነገራት ስለዝጥቀመሉ፣ ናብ ኣዝዩ መሪር ተነጽሎን ተነጽሎን
ይመርሖ።
ብዙሕ መጽናዕትታት ከም ዘረጋግጾ፣ ድሕሪ ምውላድ ዘጋጥም ተነጽሎ ናይ ጾታ ምርጫ
ልዕሊ ናይቲ ቅድመ ምውላድ ዘሎ ተነጽሎ ከምዝዛይድ እዩ። ይኹን እምበር ህጻናት
ዘይከም ጾታኦም ኮይኖም ይነብሩ እንተሃልዮም፣ ነቲ ሒዘሞ ዘለዉ ናይ ጾታ ልምዲ ክናገፉን
ክልወጡ ካብ እግዚኣብሄር ምሉእ ሓይሊ የድልዮም። እዚ ነገር’ዚ ኣብ ብዙሓት ንኣሽቱ
ህጻናት ክኸውን ርእየዮ ኣለኹ።
ክሳብ ክንደይ ኣዝዩ ከቢድን መሪርን መጉዳእቲ ይሃልኻ፣ ካብ ዘለኻዮ ኩነት ወይ ወሎዳኣዊ
መርገም ዝመጸ ይኹን ብዘየገድስ፣ክርስቶስ ዝፈጸሞ ዕዮ መስቀል ግና ንክፍውሰካን ምሉእ
ክገብረካን ይኽእል እዩ። ካብዚ መሪር ምረት ዝደሓኑን ዝተናገፉን ናይ ብዙሓት ሰባት
ምስክርነታት ሰሚዐ ኣለኹ። ሓደ ሰብ ኣብ ናይ ሓደ ዓይነት ጾታዊ ዝምድና ይነብር ሃልዩ፣
በጃካትኩም ቀልጢፍኹም ኣይትዀንንዎ፣ እኳ ድኣ ተስፋ ኣምላኽ ብምርኣይ ክንመልሶ
ኣሎና። እዚ ዓይነት መጉዳእቲ ሓደ ካብ ዝሓየለ ናይ ሰይጣን ዕርድታት ኣብ መንፈሳዊ ዓለም
ከም ዝፈጥር ንኽትሰብሮ’ውን ክቢድ ምዃኑ ሰሚዐ ኣለኹ። ኩሉ ነገር ኣብ ልብን ድሌትን
ናይቲ ሰብ ዝምርኮስ እዩ። እንተ ድኣ ናይ ብሓቂ ፈውሲን ሓገዝን ደልዩ፣ ክርስቶስ ከናግፎ
ኪኢላን ፍቃደኛን እዩ።
ካብ ዘይተሳኹዐ ናይ ሓዳር ርኽባት ዝመጽእ መጉዳእቲ
ኣብ እዋን ንእስነትና እንረኽቦም መጉዳእትታትን፣ ካብ ዘይርጉእ ሓዳር (ኣብ ሓዳርናን
ደቅናን) ዝመጽእ ውሽጣዊ መጉዳእቲ ድማ ኣዝዮ የዕነውቲ እዮም። ናይ መንፈስ ቅዱስ
ኣገልግሎት ምሕረት፣ ንስሓ፣ መኣረምታን ፈውስን ምምጻእ እዩ።
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መርዓ ናይ ደም ኪዳን እዩ፣ ኩሉ ናይ ደም ኪዳን መስዋእቲ ካብ ክልቲኡ ወገን የድልዮ። ካብዚ
ነገር ገለ ምስ ዝተርፍ፣ መጉዳእትታት የስዕብ ነዚ ድማ ፈውሲ የድልዮ። ኣብ ኤር 34፣1820 ነቶም ኪዳነይ ዘፍረሱ፣ ኣብ ኢድ ጸላእቶምን ነፍሶም ዝደልይዋ ኣሕሊፉ ከምዝህቦም
ይነግረና። ይኹን እምበር ምሕረት ምግባርን ንስሓን ንጸላኢ ካብ ህይወትና የርሕቆ።
ናይ ሓዳር ርእሳኻ ምውፋይ ካብ “ኣይፋታሕን እየ” ዝብል ቓል ንላዕሊ እዩ። ነዛ ሓሳብ
እንዳተዛረብካ፣ ካብ በዓልቲ ቤትካ ንላዕሊ ምስ መሓዙትካን ኣዕሩኽትኻን ዝበዝሐ ግዜ
ተሕልፍ እንተኾይንካ፣ ንሓዳርካ ናብ ፍትሕ ከተምርሕ ኢኻ። እዚ ብዛዕባ ኣብ ሓዳርካ
እንታይ ትገብር እምበር፣ ብዛዕባ እንታይ ኣይትገብርን ኣይኾነን።
እግዚኣብሄር ካብ ዘይምዕሩይ ሓዳር ንዝመጽእ ኹነኔ ከንጽሃናን ከናግፈናን እዩ ዝደሊ።
እንተደኣ ኣብቲ ዝተፈጸመ በደል ኢድ ኣሎካ፣ እንተ ተመሊስካን ምሕረት ትረክብን ብምሉእ
ሓጢኣትካ ናብ ምርሳዕ ይኸይድ። በዓል ቤትኪ ወይ በዓልቲ ቤትካ እንተደኣ በዲላትካ ወይ
በዲልኪ ምሕረት ንክትረክብ/ቢ ምህረት ግበር/ሪ። ገለ ገለ እምነት ንናይ ፍትሕ ምኽንያታት
ተባሂሉ ዝቀርብ ይቅበልዎ እዮም፣ ግናኸ ንጭራስ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ስለ ዘይኮነ ፍትሕ
ኣይፍቀድን እዩ። ነዚ ዝምልከት መጽሓፍ ብቀሊሉ ኣብዚ ዝስዕብ ድሕረ ገጽ ክትውከሱ
ትኽእሉ።
እግዚኣብሄር ኣቦ ከምእንደሊ ጌይሩ ፈጢሩና
ናይ ተነጽሎን ውሽጣዊ መጉዳእትን ስምዒታት ብሰንኺ እቲ ምስ እግዚኣብሄር ኣቦና ክህልወና
ዝነበሮ ቁልፊ ነገር ማለት ሕብረት ምስኣንና ዝመጸ እዩ። ከምቲ ኣቀዲመ ዝገለጽክዎ፣
ምናልባት ብቀጥታን ብዘይ ቀጥታዊ መገዲ ምስ ኣቦ ዝተሰብረ ሕብረት ኣሎና፣ ብወሎዳኣዊ
መርገም ካብ ዝሓለፉ ወሎዶና ዝመጸ፣ ወይ ድማ ድሕሪ ኣዳም ምስ እግዚኣብሄር ሕብረቱ
ዝበተከሉ እዋን።
ዳዊት ኣብ መዝሙር 27 ብቀሊል ነገር ገሊጽዎ
ዳዊት ግና ንእግዚኣብሄር ስለ እቶም ካብ ፍጹምነት ዝረሓቁ ወለዱ፣ ኣሕዋቱን ኣዝማዱ
የመስግኖ ነይሩ፣ እንኾ መገዲን ድሌትን ውሉድ ኣምላኽን ቀጻሊ ኣብ ሕብረት ምስ ናይ
ሰማይ ኣብኡ ምህላው እዩ።

“ኣቦይን እኖይን እኳ እንተ ዚጥንጥኑኒ፣
እግዚኣብሄርሲ ይእርንበኒ እዩ።” መዝ 27፣10
“ብመዓልቲ ጸበባ ኣብ ዳሱ ኺሓብኣኒ፣
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ኣብ ውሻጠ ድንኳኑ ኪኽውለኒ፣
ኣብ ከውሒ ልዕል ኬብለኒ እዩ እሞ፣
ንእግዚኣብሄር ሓንቲ ነገር ለሚነዮ፣
ውቃበ እግዚኣብሄር ንምርኣይ፣
መቕደሱውን ንምምርማርሲ ምሉእ ዕድመይ
ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ክነብር ደልየ አሎኹ።” መዝ 27፣4
የሱስ ንምሕረትን ፈውስን ዝኸፈሎ ዋጋ ኣብ ኣረጊት ሰብናን ኣካይዳናን ክንነብር ኣይኮነን።
ዝተከፍለልና ዋጋ ከም ዳዊት ኣብ ቀጻሊ ሕብረት ምስ እግዚኣብሄር ክንነብር እዩ።
“ኣምላኽ፣ ሰናይ ኣቦ” እትብል መጽሓፍ ናይ ሚካኤል ፊሊፕ፣ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓሳባት ኣብ
ውሽጠይ ገለ ነገር ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሄር ኣቦነት ዝገደፈለይ ኣሎ።
እቲ ዝበለጸ ሓቂ ኣብ ምሉእ ሃዋህው ብኣርባዕተ ቃላት ዝቖመ፣ “እግዚኣብሄር ኣቦይ እዩ”
ዝብል እዩ። ክሳብ ክንደይ ናይ እግዚኣብሄር ኣቦ ኣቦነት ተረዲእና እንዳፈለጥና ኣብ እንኸደሉ
እዋን ምሉእን ሓቀኛን ሕብረት ይህልወናን፣ ኣብቲ እግዚኣብሄር ቅድመ ዘመናት ዘቀመጠና
ድማ ንነብር።
የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ኣብ ዝነበሮ ኣገልግሎት፣ ኣብ ኩሉ ወንጌላትን ሓደ ሓቂ
እንዳኣነጸረ ይኽይድ ነይሩ፣ እዚ ሓቂ ኣቦነት እግዚኣብሄር ኣብ ደቂ ሰባት እዩ። ነቲ ኣብ
ኦሪት ንእግዚኣብሄር ኣቦ ክብልዎ ዘይክእሉ፣ ክርስቶስ ግና ጥብቀትናን ቅርበትናን ብምንጻር
“ኣቦይ” ኢሉ ጸዊዕዎ። ኣብቲ ግዜ ብዛዕባ ስላሴ፣- እግዚኣብሄር ኣቦ፣ እግዚኣብሄር ወዲ፣
እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስ ዝብሃል ዘይፈልጥሉ እዋን ነዚ ነገር ኣነጺርሎም። ንሳቶም
ዝፈልጥዎ ሓቂ “እግዚኣብሄር ኣምላኽኻ ንሱ ሓደ በይኑ እዩ።” ዝብል እዩ።
ኣይሁድ ንእግዚኣብሄር ከም ሕግን ስርዓታትን ዝህብን ፍርዲ ዝፈርድ እዮም ዝፈልጥዎ።
በዚ ድማ ሙሴን ዳዊትን ምስ እግዚኣብሄር ጥቡቕ ሕብረት ነይርዎም፣ እቶም ህዝቢ ግና
ኣይነበሮምን። ሕጊ ንኽትእዘዞ እዩ፣ ፍርዲ እቲ ልዑል እግዚኣብሄር ድማ ፍትሒ ኣብ
ዝተዓምጸጸሉ ምቕናዕን ምውጻእን እዩ።
ኣብ እዋን ክርስቶስ ዝነበረ ክንረኽቦ ዘይንኽእል ናይ ስነ-መለኾትን ፍልስፍናን ኣተሓሳስባ፣
ንሱ ክርስቶስ ምዃኑን፣ ምስ እግዚኣብሄር ኣቦ ማዕረ ምዃኑ ዘርኣየሉን ባህርን ኣቦነትን
እግዚኣብሄር ኣቦ ዘንጸባረቀሉ እዋን እዩ። ምድራውያን ኣቦታትና ዋላ እዃ ነቲ ምስሊ ናይ
እግዚኣብሄር ኣቦ ዝሓዙ እንተ ኾኑ፣ በኪለሞን ብግቡእ ከንጸባርቅዎን ኣይከኣሉን።
ክርስቶስ ምስ ኣምላኽ ንዝተሰብረ ሕብረት ክጽግን መጺኡ
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ኣብ ኦሪት እግዚኣብሄር ንዝጸውዕም ቤት ኣብኦም ሓዲጎም ክስዕብዎ ይነግሮም ነይሩ፣
ምኽንያቱ ኣብ ዝበዝሑ ዝተበታተነ (ንውሉዶም ስነምግባር፣ ፍቕሪ፣ ምክንኻን፣ ሞራል፣
ሓቅነትን እሙንነት ዘይብሎም) ወይ ንእግዚኣብሄር ዘየክብር ናብራ ካብ ዝነበሮም ኣቦታት
ዝመጹ ስለዝነበሩ።
ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 8 እንተኣጽኒዕናን ርኢናን፣ ልቢ ክርስቶስ ክንርኢ ንኽእል ኢና።
ኣይሁድ ኣብርሃም ኣብኦም ምዃኑ ኣብ ዝገለጽሉ እዋን፣ እግዚኣብሄር ኣቦና ብምባሎም ድማ
ኣዋጢርዎም፣ ምኽንያቱ ምስ ሓጢኣት ዝነብር ዘበለ ኩሉ ካብ እግዚኣብሄር ዘይኾነስ ካብ
ዲያብሎስ ምዃኑ ኣነጺርሎም።
ኣብ ዮሃንስ ምዕራፋት 14-16 ዝበዝሐ ናይ መሰናበቲ ቃላት ክርስቶስ ተጻሒፉ ኣሎ፣
ብዛዕባ ሕብረት ምስ ኣቦን ምምጻኣ መንፈስ ቅዱስን ተገሊጹ ኣሎ። መንፈስ ቅዱስ ናይ
ሕብረት መራኸቢ እዩ። የሱስ መገዲ’ዩ፣ የዳሉን ናብቲ ቓል ይመልሰካን፣ መንፈስ ቅዱስ ግና
ብስብእነቱ ነቲ ናይ ሕብረት መገዲ ናብ ክውንነት የምጽኦ።
እንኮ መገዲ ናብ እግዚኣብሄር፣ የሱስ
ኣብ ደቂ ሰባት ሓደ ዓይነት ድልየት ኣሎ፣ እዚ ድሌት’ዚ ነቲ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ
እግዚኣብሄር ኣቦን ዘሎ በደልን ሓጢኣትን ወሲዱ ክዓርቀና ዝኽእል ንደሊ ኢና፣ እዚ ግና
ብክርስቶስ ኣብ መስቀል ተፈጺሙ እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮና ክንገብሮ ዘሎና ግና ሕድገት
ሓጢኣት ብክልተ መገዲ ዝፍጸም ምዃኑ እዩ። እቲ ንሕና ናብ እግዚኣብሄር ዝፈጸምናዮ በደል
ጥራይ ኣይኮነን፣ ነቲ ኣብ ልዕሌና ዝተፈጸመ በደል’ውን ዘጠቓልል እዩ። ስለዚ ሕብረትናን
ሓድነትናን ምስ እግዚኣብሄር ኣቦ ንክንቅጽል ኩሉ ግዜ እቲ ማእከላይ ክርስቶስ የድልየና።
እቲ ቓል ክርስቶስ’ዩ፣ ስለዚ እቲ ቓል ድማ መገዲ ናብ እግዚኣብሄር ኣቦ እዩ። “የሱስ ከኣ፡
መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ። ብዘይ ብኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዚመጽእ የልቦን።” ዮሃ
14:6።
ክርስቶስ ስምዒቱ ገሊጽሉ እዩ
“የሱስ በሎ፡ ፊልጶስ፡ እዚ ኽንድዚ ዚኣክል ዘመን ምሳኻትኩም ክነብር ከሎኹስ፡
ኣይትፈልጠንን ዲኻ፧ እቲ ንኣይ ዝረኣየ ነቦ ረኣዮ። ከመይ ኢልካኸ፡ ነቦ ኣርእየና፡ ትብል
ኣሎኻ፧” ዮሃ 14:9። እንተደኣ ኣቦ ንየሱስ ዝመስል ኾይኑ፣ ብትብዓት ከምዚ ክንብል ኢና
“ኣባ” ኣቦይ። ገላ 4:6 “ውሉድ ስለ ዝዀንኩም ከኣ፡ ኣምላኽ ነቲ፡ ኣባ፡ ኣቦ፡ ኢሉ ዚጽውዕ
መንፈስ ወዱ ናብ ልብና ለኣኾ።” ይብል።
“በታ መዓልቲ እቲኣ ብስመይ ክትልምኑ ኢኹም፡ ንስኻትኩም ኣነ ኻብ ኣምላኽ ከም
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ዝወጻእኩ ስለ ዝኣመንኩምን ዘፍቀርኩምንን፡ ኣቦ ባዕሉ የፍቅረኩም ኣሎ እሞ፡ ነቦ
ምእንታኹም ኣነ ኸም ዝልምኖ፡ ኣይብለኩምን እየ።” ዮሃ 16:27። “ነዛ ጥቅሲ ኣስተንትናን
እግዚኣብሄር ብምልኣት የፍቕረኒ እዩ ድማ ደጋጊምካ በል!”
ንሕና ምስ ክርስቶስን ኣቦን ሓድነትን ሕብረትን ኣሎና
“ዓለም፡ ንስኻ ኸም ዝለኣኽካኒ፡ ምእንቲ ኽትኣምንሲ፡ ዎ ኣቦይ፡ ከምቲ ንስኻ ኣባይ ዘሎኻ
ኣነውን ኣባኻ፡ ከምኡ ድማ ንሳቶም ኣባና ሓደ ኪዀኑ፡ ኲላቶም ሓደ ምእንቲ ኪዀኑ፡
እልምን ኣሎኹ።” ዮሃ 17:21
ኣይሓድገካን ኣይጥንጥነኻን!
“ንሱ ባዕሉ፡ ኣይክሐድገካን ዕሽሽውን ከቶ ኣይክብለካን እየ፡ ኢሉ እዩ እሞ፡ ንብረትኩም ብዘይ
ፍቕሪ ገንዘብ ይኹን፡ በቲ ዘሎኩም ዕገቡ።” እብ 13:5ለ። ደጊምካ ክትፈርህ ኣየድልየካን እዩ፣
ባህርካን ጠባይካ ፍጹም ክኸውን ኣይክእል እዩ፣ ምኽንያቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዘየቛረጸ ናይ
ሓጢኣት ባህሪ ስለዘሎካ። ይኹን እምበር ኣቦኻ ድማ ብፍጹም ኣይሓድገካን ኣይጥንጥነካ
እዩ። ምሉእ ፍቅርን ክትጠፍእን ዘይደልየካ ኣቦ ኣሎካ።
ብዛዕባ ፍቕሪ እግዚኣብሄርን ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝፈጸመልካ መስዋእቲ፣ ኣብ ኣእምሮኻን
ልብኻን ንኹሉ ግዜ ከም ምስሊ (ስእሊ) ግበር፣
ነቲ ምስሊ ብከምዚ ክትሓስቦ ትኽእል ኢኻ፣ ክርስቶስ ኣብ መንጎካ ኣብ መንጎ እቲ ዝበደለካን
ደው ኢሉ፣ ነቲ ዝተዓመጽኻዮ ዓመጽ ክወስዶ ተዓዘብ። ክርስቶስ ነቲ ዓመጻ እንተ ደኣ
ወሲድዎ ንዓካ ዋላ ሓንቲ ክጸልወካ ኣይክእልን እዩ። እዚ ክርስቶስ ቖይምሉ ዘሎ ቦታ’ዚ
ክትዕመጽ እንከሎኻ’ውን ክርስቶስ ዝነበሮ ቦታ እዩ። ንሓጢኣትካን በደልካ ክወስድ’ውን
ኣብታ ቦታ እዩ ነይሩ። ነዚ ነገር ኣብ ኣእምሮካ ጌርካዮ እንከሎካ፣ ንስኻ ንካልኦት ክትብድል
እንከሎካ ድማ ልኽዕ በዚ መገዲ ብምስሊ ሕሰቦ። ምሕረት ምግባርካ ነቲ ዝበደለካ ሰብ፣
ክርስቶስ ነዚ በደል ክወስዶ እንተ ፈቂድካሉ፣ ንስኻ ምሉእ ምሕረት ትረክብ። ንሓቂ ክሒድካ
ምሕረት ዘይምግባር እንተ መሪጽካ ድማ ግዳይን ዝሰምበርካ ሰብ ኮይንካ ትቅጽል።
“ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጾሮ፡ ንስቓይና ኸኣ ኣብ ነፍሱ ጸዐኖ፡ ንሕና ግና ከም እተወቕዔን
ብእግዚኣብሄር ከም እተቐዝፈን ከም እተዋረደን ጌርና ኣቋጸርናዮ። ንሱ ግና ብሰሪ ገበንና
ቘሰለ፡ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ፡ ንሕና ሰላም ምእንቲ ኽንረክብ፡ መቕጻዕቲ ናብኡ
ወረደ፡ ንሕናውን ብስምብራቱ ሓዌና።” ኢሳ 53፣4-5
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ኣብ ኣምላኽ ትብዓት ኣሎና
“በታ መዓልቲ እቲኣ ሓንቲ እኳ ኣይክትሐቱንን ኢኹም። ነቦ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ
ዂሉ ኸም ዚህበኩም፡ ብሓቂ፡ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ።” ዮሃ 16:23
ነዛ ጥቕሲ ብከምዚ ዝስዕብ ክገልጻ ይኽእል፣ “በታ መዓልቲ፣ ብድሕሪ ምትንስአይን
መንፈስ ቅዱስ ምስ መጸኩምን፣ ናብ ኣቦ ከምቲ ኣነ ዝቀርቦክትቀርቡ ኢኩም፣ ምኽንያቱ
ከምቲ ኣነ ዝሎኒ ስምን ብህርን ስለዝህልወኩም። ከምቲ ንዓይ ዝኸናከነኒ ንዓካትኩም
ከኣ ክከናከነኩምን ዘድልየኩም ክመላልኩም እዩ (ዋላ ስነምግባርኩም ብስመይ ክልወጥ
እዩ)።”
መልሲ
መብዛሕትኡ ናይ ውሽጢ መጉዳእቲ ካብ ተነጽሎ ዝመጽእ ኮይኑ፣ እቲ ዝኸፍአ ተነጽሎ
ድማ ካብ ዝተሰብረ ሕብረት ምስ ኣቦን እቲ ዘልኣለማዊ ፍውሲ ድማ ካብ እግዚኣብሄር ኣቦ
ዝመጽእ እዩ። መንጸግቲ እቲ ዝኸፍአ ኣሉታዊ ሓይሊ ክኸውን እንከሎ፣ ፍቕሪ ድማ እቲ
ዝሓየለ ኣዎንታዊ ሓይሊ እዩ።
ናይ ውሽጢ ፈውሲ ክልተ መሰረታዊ ነገራት የጠቓልል
1. ንክርስቶስ ሓጢኣትካ ከም ዝተሰከመ ፍለጥ፣ ስለዚ ነቶም ዝነጸጉኻ ምሕረት
ግበረሎምን ተነሳሕን፣ እዚኣ ነታ እትቅጽል ደገ እትኸፍተላ ማዕጾ እያ።
2. ምስ እግዚኣብሄር ኣብ ቀጻሊ ሕብረት ብክርስቶስ የሱስ፣ ብመገዲ ቓል ኣምላኽን
ጸሎትን እንተደኣ ደሊኻ፣ እዚ ህይወት ንምምሃር ክልቲኣዊ ለውጢ ግበር። “እቲ ሰናይን
ባህ ዜብልን ምሉእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ኽትምርምሩስ፡ ብምሕዳስ
ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር፡ ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ።” ሮሜ 12፣2
የሱስ ስሌኻ፣ ተነጺሉን ቖሲሉን
መንፈስ ቅዱስ ነቲ ቓል ሓቂ ኣብ ህይወትኩም ክተኽሎ ይጽልየልኹም ኣለኹ። “ብታስዐይቲ
ሰዓት የሱስ ብዓብዪ ድምጺ፡ ኤሎሄ፡ ኤሎሄ፡ ላማ ሰበቅታኒ፧ ኢሉ ጨርሔ። ትርጉሙ ኸኣ፡
ኣምላኸይ፡ ኣምላኸይ፡ ንምንታይ ሐደግካኒ፧ እዩ።” ማር 15፣34።
“ንዑቕን ብሰብ ድርቡይን እዩ፡ ብዓል ስቓይ፡ ብሕማም ልዱይ፡ ከምቲ ኣብ ቅድሚኡ ገጾም
ዚጒልብቡሉ ሰብ እተዋረደ እዩ፡ ንሕናውን ገለ እኳ ኣየቋጾርናዮን።” ኢሳ 53፣3።
59

ሓራ ውጻእ

ናይ ተነጽሎ መላመዲ:
እግዚኣብሄር ቅድሚ ዓሰርተ ዓመትካ ኣብ ዝነበረ ዘጓነፈካ መንጸግቲ ክገልጸልካ ጸሊ፣
ብድሕሪ’ዚ ብምኽንያት ነፍሲ ወከፍ ተንጽሎን መንጸግትን ዝገጠመካ ምረት ክሳብ ክንደይ
ሱር ከምዝሰደደ ከርእየካ ሕተቶ፣ እንታይ ዓይነት ፍረ ናይዚ ሱር ዝሰደደ መጉዳእቲ ፈሪኻ
ድማ ተዓዘብ።
በዚ ኩነት ክትጽሊ እንከሎካ እግዚኣብሄር ኣብ እዋን መጉዳእትካ ኣበይ ከምዝነበረ ከርእየካ
ድማ ሕተቶ፣ ቑጥዓካን ምረትካን ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ፣ ገዛእ ርእስኻን ካልኦትን እንታይ ምዃኑ
ከርእየካ ሕተቶን ተነሳሕን።
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ምዕራፍ 5
መጉዳእትታት፣ ካብ ወሎዳዊ መርገም
ኣብ ዝተፈላለየ ባህልታት ናይ ዓለም ከም ዘጽናዕክዎ፣ ንኹሉ ባህልታት ናቱ ዝኾነ ናይ
ሃይማኖት ኣምላኾ ኣለዎ፣ እዚ ከኣ ባህርያዊ ዝምለኽ ባህላዊ ነገር እዩ። ብናይ ቃላት መግለጺ፣
እዚ ኣምልኾ ናይ ኣቦታቶም መንፈስ፣ ቅድም ንዝነበሩ ኣቦታቶም ዘምለኽ መንፈስ እዩ።
ጻሕሊ መግቢ ተቀሪቡ፣ እቲ መንፈስ ንኽበልዕ ኣብ ልዕሊ መቓብር ይቅርብሎም። እቲ ኣዝዩ
ዘገርም ከኣ እቲ ጻሕሊ ሰባት ከይጥቐምሉ ነዃል ይገብርዎ።
ሓደ ሓደ እዋን ኣዚ ዓይነት ልምዲ ኣብቶም ዘይማዕበሉ ባህልታት እዩ ዝርኸብ። እዚ ናይ
ኣምልኾ ስርዓታት ንምፍጻም፣ እቶም ቅድም ዝነበሩ ኣቦታት ነቲ በረኸት ከምዘምጽኡ
ኮይኑ ይስምዓም’ሞ ቀጻልነቱ ይሕልውዎ። ሳሕቲ ኣብ ምዕቡል ዓለም፣ እዚ ልምዲ ኮነ
ኢልካ ዝግበር ዘይኮነስ፣ ብዘይፍላጥ ዝግበር እዩ። እዚ ነገር’ዚ ፕሮፖጋንዳ ናይ ኣጋንንቲ
ነቲ ወሎዳዊ መርገም መገዲ ረኺቡ ንኽመሓላለፍ እዩ። ብዙሕ እዋን’ውን ኣይኮነን ናይ
ስድራቤት ምትእኽኻብ ኣጋንንቲ ዝጥቀምሉ ሓያል መሳርሒ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ
ብዙሕ ባህልታት ምብዓል በዓላት፣ ፈስቲቫላትን ልክዕ ከም ምትእኽኻብ ስድራ እዩ።
ንእትሓልፍ ዘላ ዓመት በዓል ኣብዒሎምን ንኣጋንንታውን ስድራቤታዊ ኣምልኾ ንዝመጽእ
ዓመት መብጽዓ ብምእታው ነቲ ኪዳን ይሐድስዎ። እዚ ነገር’ዚ መጀምርታ ኣብ ሀይቲ እየ
ርኤዮ። ኣብ ኒው ኦርሊኣንስ ሉውዚንያ፣ ዘሎ “ማርዲ ግራስ” ዝብሃል ብቆልዓ ዝምለኽ
ናይ ሀይታውያን ባህሊ ኣሎ። ከም ሓሳባተይ፣ እዚ ፈስቲቫል’ዚ ነቲ ናይ ኣምላኽ በርኸት
እንረኽበሎም ዝመስሉ በዓላት እዮም።
ይኹን እምበር የስፋሕፍሕ ኣሎ፣ እዚ ኣምልኾ ጣኦት እዩ። ኣምልኾ ጣኦት ኣምልኾ ኣጋንንቲ
እዩ፣ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ድማ ዓብይ ጽልዋ ኣለዎ።
1 ቈረ 10:19-21, “እንታይከ እብል ኣሎኹ፧ ንጣኦታት እተሰውኤዶ ገለ ነገር እዩ፧ ወይ ጣኦታዶ
ገለ ነገር እዩ፧ ኣይፋልን፡ ኣህዛብ ዚስውእዎ ነጋንንቲ እዩ እምበር፡ ንኣምላኽ ኣይኰነን። ምስ
ኣጋንንቲ ሕብረት ኪህልወኩም ኣይፈቱን እየ። ጽዋእ ጐይታን ጽዋእ ኣጋንንትን ክትሰትዩ
ኣይከኣለኩምን፡ ካብ መኣዲ ጐይታን ካብ መኣዲ ኣጋንንትን ክትምቀሉውን ኣይከኣለኩምን
እዩ።”
ኣብ መብዛሕትኡ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣምልኾ ጣኦታት እንተርኢና፣ ገለ ዝተዘንብዐ ጾታዊ
ዕላማ ነይርዎ።ናይ ሰይጣን ብልሓት ኣብዚ ኣዝዩ ዘታልል እዩ። ንደቂ ሰባት ብዝተዘንብዐ
ጾታዊ ርክባት፣ ከመይ ገይሩ ኣብ ትሕቲ መጻወዲኡ የእትዎም ይፈልጥ እዩ።
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ስድራኻ መን እዮም?
የሱስ ብዛዕባ ንስድራቤትካ ምጽላእ፣ ብመንጽር ኣምላኽ ተዛሪቡ ኣሎ። ንጽልኢ ከምቲ ንሕና
እንገልጾ ከምዘይገልጾ ፍሉጥ እዩ። ነቶም ብስጋ ስድራና ቅድሚ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ
ስድራና ከነቀድሞም ከምዘይብልና እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ናይ ስድራ ጽልዋን ምቁጽጻርን፣
ንእግዚኣብሄር 100% ህይወትካ ከይትውፉ ይገብረካ እዩ። “ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ
ኣቦይ ዚገብር ዂሉ፡ ንሱ ሓወይን ሓብተይን ኣደይን እዩ፡ ኢሉ ኢዱ ናብ ደቀ መዛሙርቱ
ዘርጊሑ፡ ኣደይን ኣሕዋተይንሲ እነዉ፡ በለ።” ማቴ 12:50 ይብል።
ሎሚ ሰባት ናይ ትውልዲ ስድራ ቤቶም፣ መበቆልን ዘርእን ንከናድዩ ብኣሽሓት ዶላራት
ገንዘብን ግዜን ምስ ኣጥፍኡ እዮም። እዚ ጌጋ ኣይኮነን፣ እዃ ደኣ ሓጋዝን ጠቃምን እዩ።
ብዙሓት ሰባት ካብ ራብዓይን ሓምሻይን ወለዶኦም ጀሚሮም ኣብ ሓያል ናይ እግዚኣብሄር
ህልውና ዘለዎ ኣገልግሎት ዘገልግሉን፣ ክቡር ውርሻ ዘለዎምን፣ በረኸት ኣቦታቶም ዝተቀበሉን
ይፈልጥ እየ። ይኹን እምበር ኣቲ ዝበለጸ ከተተኩረሉ ዝግብኣካን ዘሎካን ግን ኣቲ ብዳግም
ምውላድ ዝረኸብካዮ ኣምበር ብናይ ስጋ ትውልድኻ ኣይኮነን። እንተደኣ ንክርስቶስ ኣብ
ነፍሲ ወከፍ ናይ ህይወትካ ነገራት ጎይታ ክትገብሮ ወሲንካ፣ ሕድሽ ፍጥረት ምዃንካ፣ ድሕቲ
ትንሳኤ ክርስቶስ ካብ ዝጀመረ ዓሌት ኣባል ምዃንካ ከፍልጠካ እዩ።
ሓንሳብ መን ምዃንካ ብሓቒ ምስ ፈለጥካ፣ እቲ ደጋዊ ህይወትካ ምስቲ ውሽጣዊ መንነትካ
ከተሰማምዕ ክትጅምር ኢኻ። ንገዛእ ርእስኻ ካብ ምንእኣስ፣ በቲ ዘጋጠመካ ልምድታት፣
ውድቐትን ካብ ምንዓቅ ወጺእካ፣ ነቲ ሓቕI ዝኾነ ኣባኻ ዝነብር ዘሎ ክርስቶስ፣ ተስፋ ክብሪ
ስጉምቲ እትወስደሉ ግዜ ምዃኑ ክትፍልጥ ኢኻ። ብርግጽ ድማ ነዚ ሓቒ ክትርኢ ምስ
ጀመርካ፣ ሓራ ክትወጽእ ኢኻ፣ ስለዚ “ሓራ ውጻእ”።
ኣዳም
ኣዳም እቲ ናይ መጀመርታ ሰብ፣ ከም ንቡር እዩ ተፈጢሩ። እዚ ማለት መንፈስ እግዚኣብሄር
ኣብኡ ሓዲሩ ነበረ። ብቓል ኣምላኽ፣ ብኦም ህይወትን ምስ እግዚኣብሄር ክሓብር እምበር፣
ንባይ ገዛእ ርእሱ ኣተሓሳስባን ፍልጠትን ክኸይድ ኣይተመደበን። ንገዛእ ርእሱ ካብ ቓል
ኣምላኽ ብምፍላይ፣ ትውክልቱ ኣብ ርእሱ ክገብር ምስ ጀመረ፣ እሱር ናይ ሰይጣን ክኸውንን፣
ካብ ኣምላኽ ምፍላይ ድማ ናብ ታሪኽ ደቂ ሰባት ብዘሰክሕ ነገር ክሓልፍ ጀመረ።
ከም እንፈልጦ፣ ኩሉ ሰብ በዚ ዝተበትከ ወይ ዝተሰብረ ሕብረት ምስ እግዚኣብሄር እዩ
ተፈጢሩ፣ ይኹን እምበር ናይ ገዛእ ርእሱ ምርጫ ክገብር ናብ ዳግም ምውላድ ክኣቱን
ግና ናቱ ግደ እዩ። እዚ ምርጫ’ዚ ምስ መረጽና ግና ንገዛእ ርእስና ኣብ ትሕቲ ናይ ቀደም
ኣተሓሳስባን ልምድታትን ኢና እንረኽባ። መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ኣተሓሳስባና ከነሐድስን፣
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ነቲ ኣብ ዳግም ዝተወልደ ዘሎ ኣተሕእሳስባ ክህልወናን እዩ ዝነግረና፣ እቲ ዝገርም ግና ነዚ
ለውጢ ከነምጽእ ኣዝዩ ብዙሕ ግዜ ዝወስደልና ምዃኑ እዩ። ገለ ካብቲ ጸገማት ከኣ ናይ
ሰይጣን ምትላል፣ ባህላዊ ምትላል፣ ናይ ዓለም ስርዓታት፣ ናይ ገዛእ ርእስና ኣተሓሳስባታት
እዩም።
መርገምን በረኸትን
እግዚኣብሄር ንምድርን ደቂ ሰባትን ዝፈጠሮም ንበረኸት እዩ። እታ ቀዳመይቲ ቓል
እግዚኣብሄር ንኣዳም ዝተዛረቦ ድማ ናይ በረኸት ቓል እያ። “ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ
ሰብ ፈጠረ። ብመልክዕ ኣምላኽ ፈጠሮ። ተባዕታይን ኣንስታይን ገይሩ ፈጠሮም። ኣምላኽ
ከኣ ባረኾም። ኣምላኽ ድማ ፈረዩን ተባዝሑን ንምድሪ ኽኣ ምልእዋን ምለኽዋን፡ ንዓሳ
ባሕርን ንዕዋፍ ሰማይን ኣብ ምድሪ ለመም ንዝብል ኩሉ እንስሳን ከኣ ግዝኡ በሎም።” ዘፍ
1፣27,28
ይኹን እምበር ንኩሉ ነቲ ምስ እግዚኣብሄር ክንገብሮ እንሓስብ ኣንጻሩ ዝኸይድ ብቅዓት
ኣሎ። ንኣብነት፣ ፍቕሪ ብኣንጻሩ ካልእ ሓይሊ ናይ ጽልኢ ኣሎ። ምእዛዝ ብኣንጻሩ ካልእ
ሓይሊ ናይ ዘይምእዛዝ ወይ ሓጢኣት ኣሎ። ስለዚ ሓይሊ ንበረኸት እንተደኣ ኣሎ፣ ሓይሊ
ንመርገም ኣሎ። እዚ ድማ “ዘይዓይይ ድሌታት” ይበሃል።
በረኸት ምስ ምእዛዝ፣ መርገም ምስ ዘይምእዛዝ
መርገም ኣንጻር በርኸት እዩ። በረኸት ምቕናዕ ናይ ነገራትን ከም ውጽኢት ናይ ቅኑዕን
ኣወንታዊ ተግባርን ቃላትን እዩ። መርገም ከኣ ሓደ ዓይነት ምኽንያት ውድቀት ወይ ድማ
ብምኽንያት ኣበሰኛን ሓጥእ ባህርን ኣሉታዊ ኣካይዳን ቃላትን ዝመጽእ እዩ። ኣብ ዘዳግም
28ን 29 ሙሴ ብዝርዝር ገሊጽዎ ኣሎ። በርኸት ንሓደ ንትእዛዝ እግዚኣብሄር ዝእዘዝ፣
መርገም ድማ ንሓደ ንትእዛዝ እግዚኣብሄር ዘይእዘዝ ሰብ ዝስዕቦ ነገር እዩ።
ቀንዲ ዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ንመርገም ናብ በረኸት ምቕያር እዩ ኢለ ይሓስብ። መርገም
መጀመርያ ኣብ ዘፍጥረት እዩ ጀሚሩ፣ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ድማ እዩ ዝውድእ። ንመርገም
እትስዕረሉ መገዲ ድማ “ምዕዋት እዩ”።
ዘጸኣት 34:5-8 መርገም ንወለዶታት ከም ዝሓልፍ ይነግረና
“ክሳዕ ሽሕ ወለዶ ጸጋ ዚሕሉ፡ ዓመጽን ምትሕልላፍን ሓጢኣትን ይቕረ ዚብል፡ ግናኸ
ንበዳሊ ኸም ንጹህ ዝይርኢ፡ ሓቲኣኣት ኣቦታት ደኣ ኣብ ደቅን ኣብ ደቂደቅን ክሳዕ ሳልሳይ
ክሳዕ ራብዓይ ወለዶ ዚቐጽዕ።” ዘጸ 34፣7
63

ሓራ ውጻእ

መበቖላዊ ዓላማ እግዚኣብሄር ኣብ ደቂ ሰባት ንበረኸትን ንዝመጹ ኩሎም ወሎዶታት
ድማ ብበረኸት ክነብሩ እዩ፣ እዚ ግን ካብ ኣብ ደቂ ሰባት ዘሎ ነጻ ፍቓድን ሕብረት ምስ
እግዚኣብሄርን እዩ። ይኹን እምበር ፍትሒ ዝጠለቦ ነገር፣ በረኸት ናብ ወሎዶታት ይሓልፍ
እንተኾይኑ ማዕሪኡ ድማ መርገም ይሓልፍ። እግዚኣብሄር ንሙሴ ኣብ ዝተዛረቦ ዘረባ ሓደ
ተቓራኒ ወይ ተጻባኢ ነገር ኣሎ፣ ዘጽ 34፣5-8 ከምዚ ይብል፣
“እግዚኣብሄር ከኣ ብደበና ወሪዱ ኣብ ጥቓኡ ደው በለ እሞ ስም እግዚኣብሄር ኣወጀ።
እግዚኣብሄር ድማ ብቕድሚኡ ሓለፈ ኣወጀ ኸኣ፡ እግዚኣብሄር፡ እግዚኣብሄር፡ መሓርን
ጸጋውን ኣምላኽ፡ ንኹራ ደንጓይ፡ በዓል ብዙሕ ለውሃትን ሓቅን፡ ክሳዕ ሽሕ ወለዶ ጸጋ
ዚሕሉ፡ ዓመጽን ምትሕልላፍን ሓጢኣትን ይቕረ ዚብል፡ ግናኸ ንበዳሊ ኸም ንጹህ ዝይርኢ፡
ሓጢኣት ኣቦታት ደኣ ኣብ ደቅን ኣብ ደቂደቅን ክሳዕ ሳልሳይ ክሳዕ ራብዓይ ወለዶ ዚቐጽዕ።
ሙሴ ድማ ቀልጢፉ ኣብ ምድሪ ፍግም ኢሉ ሰገደ።”፣ ምሕረት ካብ እግዚኣብሄር ክረክቡ
እዮም ኾይኑ ግና እቲ ሓጢኣት ናብ ወሎዶታት ክሓልፍ እዩ።
ክልቲኡ ከመይ ጌሩ ይሰርሕ? ጽቡቕ ሕቶ፣ እግዚኣብሄር ንዓመጽን ሓጢኣትን ከም ጽድቂ
ኣይርእዮም እዩ። ስለዚ ናብ ቀጻሊ ወሎዶ እንዳ ተመሓላለፉ ናብ ገንሸል ኣምላኽ ሓጢኣትና
ዝወሰደ፣ ክርስቶስ የሱስ በጺሖም። ምእንታና ድማ ንሱ መርገም ኾይኑልና፣ ገላ 3፣ 13።
መርገምን በረኸትን ብሕጊ ምዝራእን ምዕጻድን ይሰርሕ፣ እንተደኣ ኣባሓጎኻ ናይ ቑጥዐን
ሓርቆትን መርገም ዘሪኡ፣ ንስኻን ደቕካን ነቲ ኣባሓጎካ ዝዘርኦ መርገም ብወለዶ እንዳ
ተከተልኩም ብዕጽፊ ኢኹም እትዓጽድዎ። ንሱ ዘርኢ እዩ ዘሪኡ፣ ኩሉ ግዜ ድማ ዘርኢ
ፍረ ክትህብ እንከላ ብኣሽሓት እምበር ብንጽል ኣይትህብን እያ። እንተደኣ ንስኻ ቅሩብ
መስተ ትሰቲ ነይርካ፣ ኣይትገረም ደቅኻን ደቂ ደቕኻን ናይ መስተን ሓደገኛ ነገራት
ግዙኣት እንተኾኑ። ኣካላዊ ሕማማት ወለድና ዘሕለፍዎ ዘይንፈጦ በዲህናዮ ክንኸውን
ንኽእል ኢና፣ ይኹን እምበር መበቆሉን ከመይ ኢሉ ናባና ሕሊፉ ግን ክንርዳእ ኣሎና።
ስለዚ ናትና ዓወት ነቲ መርገም፣ ናብ ደቅናን ደቂ ደቅናን ንኸይሓልፍን ከይጎድኦምን
ይገብሮ እዩ። “ስለዚ እንሆ፡ ነብያት ጠቢባንን ጸሓፍትን እልእከልኩም ኣሎኹ።
ንገሊኦም ትቐትሉን ትሰቕሉን፡ ንገሊኦም ከኣ ኣብ ቤት ጸሎትኩም ትገርፉ፡ ካብ ዓዲ
ናብ ዓዲውን ትሰጒዎም ኣሎኹም።” ማቴ 23፣34።
የሱስ ከምዚ ክብል እንከሎ፣ “እዚ ዂሉ ኽሳዕ ዚኸውን፡ እዚ ወለዶ እዚ ኸም ዘይሐልፍ፡
…” ማቴ 24:34፣ ብዛዕባ ናይ መወዳእታ ዘመን ጥራይ ዝዛረብ ዘሎ ኾይኑ ኣይስምዓንን፣
እዃ ድኣ ብዛዕባ ወሎዳዊ መርገም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህይወትና። ኣብ ማቴዎስ 24፣
ብዛዕባ ኩሉ ዘሕዝን ፍጻሜታት፣ ከም መእተዊ ናይ መርገም እዩ ዝዛረብ። እዚ መስርሕ
ናይ ዓወት እዩ።
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ምምህማንን ተስፋ ምቁራጽን?
ካብ “በረኸት ወይ መርገም” እትብል ናይ ደሪክ ፒሪንስ መጽሓፍ ዝተወስደ፣ ገለ ጽልዋታት
መርገም
…ንስኻ፣ እውን፣ ዓወት ጥዒምኻ ትኸውን ኢኻ።
መቀረቱ’ውን ትፈልጦ ትኸውን ግና ንነዊሕ ኣይጸንሐን!
ሃንደበት፣ ዘይዕጋበት ብዘይትፈልጦ ምኽንያት ይስምዓካ
ይኸውን። ጭንቀት ከም ደበናታት ክኸበካ፣ ኩሉ ዓወታትካ
ዘይርጉእ ክኸውን። ንካልኦት ዕጉባት ወይ ይኣኽለኒ በሃልቲ
ልኽዕ ከምዚ ናትካ ክሓልፉ ክትርኢ፣ ንገዛእ ርእስካ ሓቲትካያ
ትኸውን ኢኻ፣ ከምዚ ኢልካ፣ “እንታይ እዩ እቲ ጸገም?
ስለምንታይ ምሉእነት ዘየስተማቕር?”

“ቅልስ ኣንጻር ሓይልታት” ሓደ ካብ ደሪክ ፒሪንስ ዝተጠቅመሉ
ኣብ ህይወትይ፣ ካብ ገዛእ ርእሰይ ይኹን ካብ ወሎዶታት ዝሓለፈ፣ ብናይ መርገም ጽልዋታት
ክሓልፍ እንከለኹ፣ ኣብ ልዕሊ ገዛእ ርእሰይ ዘሎኒ ኣጠማምታ ልኽዕ ባዶ ወይ ዜሮ ይኸውን።
ኣብ ገዛእ ርእሰይ ሓደ ዓብይ ጌጋ ከም ዘሎ ይስምዓንን፣ ዓብይ ተስፋ ምቑራጽን ምምህማንን
ድማ ይውሰኾ። እዚግና እቲ ዘገርም ምስ እግዚኣብሄር ኣብ ጥቡቕ ሕብረት እንዳሃለኹ እዩ።
ነዚ ነገራት ሰባት ዝተፈላለየ ግብረ መልሲ ክህቡ ይኽእሉ እዮም፣ ገሊኦም ብምምህማንን
ተስፋ ምቑራጽን ኢዶም ክህቡ፣ ገሊኦም ድማ ናብ ተግባራውነት ብምድሃብ ናይ ገዛእ ርእሶም
ኣጠማምታ ኣብ ኩነታቶም ተመርኹሶም ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም። ኣነ ብጭራስ ኢደይ
ኣይህብን እየ፣ እዃ ደኣ ገለ ነገር ክረብሕ፣ መዓልታዊ ንዝነበረኒ ሕብረት ምስ እግዚኣብሄርን
ቃሉን ከደልድሎ እየ። ጎይታ ብዛዕባ መርገምን በረኸት ዝመሃረኒ እዋናት፣ ኣብቲ ብዛዕባ
ናይ ገዛእ ርእስይ መርገም ዝሓልፈሉ ዝነበርኹ እዋናት እዩ። ብእዋኑ ድማ እግዚኣብሄር
ብዛዕባ ገዛእ ርእሰይ ዘሎኒ ኣጠማምታ በቲ ኣብኡ ዘሎኒ መንነት ገይሩ ኣረዲኡኒ። ንድሕሪት
ተመሊሰ ክርኢ እንከለኹ፣ እቲ ውሽጣዊ ፈውስ ቅድሚ’ቲ መርገም ምስዓሩንኹነታተይ ብሩህ
ኾይኑ ምርኣዩን እዩ መጺኡ። ሰለዚ ምስ እግዚኣብሄር ቅኑዓት ክትኾኑ እየ ዝምዕደኩም፣
ኣግዚኣብሄር ክፈልጦ ዝደሊ ኩሉ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ግለጽዎ። ንሓርነትኹም ድማ
ቀዳማይ መበገሲ እዩ። ምኽንያቱ ሓቒ ኩሉ ግዜ ሓራ ከተውጽኣኹም እያ።
የሱስ፣ ናይ ኣጋንንትን ናይ ወሎዳዊ መርገም ዝነበሮም ሰባት ፈቲሑ እዩ፣
ኣብ ማርቆስ 9:17-29 ካብ እዋን ቁልዕነቱ ጀሚሩ ኣጋንንቲ ንዝሓደርዎ ቆልዓ የሱስ ምስ
ኣናገፎ፣ ደቂ መዛምርቱ ከውጽእዎም ዘይከኣሉ ምስ ኣውጽኦም ሕቶ ሓቲቶም “ንሱውን፡
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እዚ ኸምዚ ዝበለ ዓሌት ብዘይ ብጸሎትን ብጾምን ኪወጽእ ኣይክእልን እዩ፡ በሎም።” ማር
9:29። ክንዮ እቲ ምውጻኣ ኣጋንንቲ ካልእ ክግበር ዝግብኦ ጉዳይ ከምዝነበረ ተነጺሩ።
ልቢ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ምስ ዝገጥመና መንፈሳዊ ኣርዑት ክገጥም ኢና እንርእዮ።
ምኽንያቱ ቀዳማይ፣ ንሕና ሓራ ኽንከውን እዩ ዝደልየና። ደሓር ከኣ፣ ንሱ ልኡላውነቱ
ዝሓለወ ስለዝኾነ ዝደለዮ ክገብር መሰል ኣለዎ። ክፍውስ እንከሎ ድማ ብዘይ ኹነኔ እዩ
ዝፍውስ። እዚ ክብል እንከለኹ ግና እግዚኣብሄር ብዘይ መከራ፣ ጸበባ ነገራት ክፍጸሙ
ይሓድጎም ወይ ድማ ሓርፋፋት ኩነታት ኣየሕልፈናን ማለት ኣይኾነን፣ ግን ብዘይ ኹነኔ እዩ
ዝገብሮ። መንፈስ ቅዱስ ይረትዕ፣ ጎይታ ስርሑ ንክገብር ድማ ኣዚና ቅኑዓትን እኩላት ሰባት
ክንኸውን ኣሎና።
ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 9፣ የሱስ ምስ ደቂ መዛምርቱ እንዳ ተጓዓዘ እንከሎ፣ ሓደ ብዕዉሩ
ዝተወልደ ሰብኣይ ረኣየ፣ ንምዃኑ የሱስ ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ዕዉር ምንባሩ ከመይ ገይሩ
ፈሊጡ? መን ይፈልጥ? ምናልባት ቓል ፍልጠት ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ወይ’ውን እግዚኣብሄር
ኣብታ ቅድሚኣ ዝነበረት ለይቲ ኣብ ጸሎት ሓቢርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ሰብኣይ
ክፍወስ ኣይደልን እዩ ነይሩ፣ የሱስ ግን ካብ ማእከል እኩባት ሰባት እዩ ርእይዎ።
ዮሃ 9:2 “ደቀ መዛሙርቱ ድማ፡ መምህር፡ ዕዉር ኰይኑ ዚውለድሲ መን እዩ ዝበደለ፡
ንሱዶ ወይስ ወለዱ፧ ኢሎም ሐተትዎ።” ይብል። ደቂ መዛምርቲ የሱስ ሕማም፣ ዕሮት ካብ
ሓጢኣት፣ ብፍላይ ድማ ሓጢኣት ወለዲ፣ ካብ ወሎዶታት ዓሚቅ ገበን ዝመሓላለፍ እዩ
ዝመስሎም ነይሩ። የሱስ ዝመለሰሎም ግና ብፍላይ ኣብ ናይ ኣምፕሊፋይድ ናይ ኢንግሊዘኛ
መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ትብል፣
“የሱስ ከኣ፣ ግብሪ ኣምላኽ ኣብኡ ምእንቲ ኺገሃድ (ክፍጸም፣ ክርአ፣ ክግለጽ) ደኣ እዩ
እምበር፣ ንሱ ኣይበደለ፣ ወለዱ ኣይበደሉ።” ዮሃ 9:3።
ብርግጽ ኩሉ ሰብ፣ ዋላ’ውን ወለዲ እዚ ሰብ’ዚ ሓጥኣን እዮም፣ የሱስ ግን ዝለዓለ ዕላማ’ዩ
ዝርእይ ዘሎ፣ ናይ መን ሓጢኣት ነቲ ዑረት ኣምጺእዎ ኣየገደሶን፣ ምኽንያቱ እዚ ነገር
ነቲ ሰብኣይ ምሕረት ኮነ ፈውሲ ኣየምጻሉን እዩ። ስለዚ ብናይ እግዚኣብሄር ኣጠማምታ፣
“ድርብይ” ዘይጠቅም ነገር፣ ከም ጥረነገር ንክቡር “ኣዑናቕና” እዩ።
ስለዚ ኣዚ ብዛዕባ ናይ ወሎዶና መርገም እዩ። የሱስ ክርስቶስ ከም ዝጸለየን ከምዝጸሞን እየ
ዝኣምን፣ ስለዚ ድማ ናባና ክመጽእ እንከሎ ንመርገም ናብ በረኸት ንኽልውጥ ብሓይሊ እዩ
መጺኡ። ኣብዚ መጀመርታ ከማቕለኩም ዝደሊ፣ ፍልጠት ብዛዕባ እቲ ኣርእስቲ (ነገር) ሓደ፣
ካልኣይ ድማ ምስ ናይ እግዚኣብሄር ሓራ ምውጻእ መስርሕ ድማ ምትሕብባር እዩ።
66

ምዕራፍ 5 - መጉዳእትታት፣ ካብ ወሎዳዊ መርገም

መርገም ክሳብ ዘይተነቅለ ናይ ህይወትካ ዓላማ ኣይቃናዕን እዩ
ነዊሕ ዓመታት ምስ ጎይታ ምስ ተጓዓዝኩ፣ ኣብ ሓደ እዋን ምሉእ ህይወተይ ንጎይታ ክህብ
ደልየ ከምዚ ድማ ኢለ፣ “ጎይታ፣ ኣብ ጽላት ልበይ ዓላማኻ፣ ብናይ ቓልካ ብርዒ፣ ብናይ
መንፈስ ቅዱስ ቀለምኻ፣ ጸሓፎ።” ኢለ። ኣነ ዝደልዮ፣ ጎይታ ኣብ ህይወተይ ዝደልዮ ዘበለ፣
ክጎድል ኣይደልን፣ ክውስኽ ድማ ኣይደልን።
ኣብ ውሽጠይ ኩሉ ግዜ ሓደ ካንቫስ (ናይ ቅብኣ ወይ ስእሊ ናይ ኢድ
ዝሰኣለሉ)፣ ናይ ጎይታ መደባት ክጸሓፈሉ ይርኢ እየ፣ “ንትእዛዛተይውን
ሐልዎ እሞ ብህይወት ክትነብር ኢኻ፡ ንሕገይውን ከም መርዓት ዓይንኻ
ሐልዎ። ናብ ኣጻብዕካ እሰሮ፡ ኣብ ሰሌዳ ልብኻውን ጽሐፎ።” ምሳ 7፣2,3።
ጎይታ ብከምዚ መሊሱለይ፣ “ኣይጽሕፈልካ እየ፣ ናይ ህይወትካ መደባት ቅድሚ
ምምስራት ዓለም ኣብ ልብኻ ተጻሒፉ እዩ። እቲ ተምያኒ (counterfeiter)፣
ካንቫስካ ሰሪቁ ናቱ መደባት ቀቢኡሉን፣ ነቲ ናተይ ድማ ቀቢርዎ እዩ። ሕጂ
ክትገብሮ ዘሎካ ነቲ ናቱ ፍሒቑኻ እለዮ።”
ጎይታ ኣብ ህወተይ ዝረኸብክዎ ቀባኣይ ይፈልጥ’ዩ፣ እዚ ቀባኣይ ካብ ሓደ
ቤተ መዘክር ሓደ ክቡር ዝኾነ ስእሊ ሰሪቁ እዩ። ነቲ ቅብኣ ኣይኮነን ሰሪቅዎ፣
ነቲ ክብሪ ናይ ቅብኣ እዩ፣ ኣብ ልዕሊ እቲ መበቆላዊ ዝሰረቆ ቅብኣ ድማ ካልእ
ስእሊ ስኢልሉ። እዚ ዝረኣኽዎ ስእሊ እዩ።
እግዚኣብሄር ንዓካ ክንዮ ዘሎካ ኩሉ ዓይነት ሕልምታት ዘዕግበካ ጽቡቕ ዝኾነ
ዕላማ ንህይወትካ ኣብዚ ምድሪ ከምዘለዎ ይ ኣምን፣ ግናኸ ኣብ ውሽጥካ
ተዓጽዮም ኣለዉ (ኤፌ 3፣20)።
ብተወሳኺ’ውን መብዛሕትኡ ኣረጊት ሓጢኣትን ብፍላይ ከኣ ናይ ወለዶ
መርገም፣ ኣብ ንእስነትካ ዘጋጠመካን ንወሎዶካ ንስኻ ከይተወለድካ እንከሎካ
ዘጋጠሞምን ካብቲ ናይ ሓሶት ቅብኣ ዝመጽእ እዩ። ካብ ተመኩረይ ክልተ ነገር
ክነግረኩም፣ ቀዳማይ፣ እግዚኣብሄር ናብ ዕላማይ ይወስደኒ ኣሎን ይሰርሓኒ
ድማ ኣሎ። ካልኣይ፣ ቀሊል ከምዘይነበረ፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ጉዕዞይ
ስጉምትታት ዓወት ከምዝሓተተንን። ግናኸ ኣብ ህይወት ቀሊል ዝብሃል የለን፣
እንታይ ኾይንካ ናብቲ ወርቂ (ብሉጽ) ዘይትኸይድ።
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ምሕዳግ የድሊ
ምሕዳግ ማለት ምእማንን ምውካል እዩ። እምነት’ዩ፣ ናይ ኣምላኽ ቆላሕታ
ወይ ኣቓልቦ ትረክብ። እንተደኣ ምሉእ ብምሉእ ሓዲግካ ንኣምላኽ ዘይትነብር
ሃሊካ ኾይንካ፣ ንየሱስ ገጽ ንገጽ ምስ ረኣካዮ ብዙሕ ክትጥዓስ ኢኻ። እንተደኣ
ንህይወትካ ብእምነት ንየሱስ ሓዲግካያ ንዕላምኡ ኣብ ህይወትካ ክፍጸም ናጻ
ኢኻ እትገብሮ። ንዑኡ ዕድል ክትህቦ ኣሎካ፣ እንተዘይኮይኑ ኣይሰርሕን እዩ።
ኣምላኽ ምሕዳግካ ምስ ረኣየ ጉዕዘኻ ካብ መርገም ናብ በረኸት ክልውጦ
ከምዝጅምር ይኣምን እየ።

ገለ ሓቕታት ብዛዕባ ወለዳዊ መርገም ካብ “መርገምን በረኸትን” እትብል መጽሓፍ
ዝተወስደ
1. መቅጻዕቲ ሓጢኣት መርገም እዩ፣ ንዘልኣለም ካብ እግዝብሄር ምፍላይ እቲ
ዝኸበደ ነርገ እዩ። እዚ ዘል ኣለማዊ መርገም እንተተፈዊሱ፣ እቲ ካልእ
መርገም’ከ? ንሞት ብወግዒ እንተ ተሳዒርዎ፣ ንመርገምካ ከኣ ክስዕሮ ኪኢላ
እዩ።
2. መርገምን በረኸትን ልዕለ ተፈጥሮኣዊ ሓይሊ ኮይኑ፣ ንጽቡቅ ወይ ሕማቅ
እዩ። ዘዳ 28:21 ካበይ ከምዝመጽእ ይነግረና፣ ጥቕሲ 29 ዋላ ሓደ ካብኡ
ከምዘየድሕነካ ይዛረብ።
3. መርገምን በረኸትን ክሓልፉ ዝኽእሉ፣ ወለዶኣዊ እዮም፣ ከም ካብ ስድራቤት፣
ሃገር፣ ዓሌትን ከባብን።
4. መርገም ሓደ ሓደ እዋን ብዘረባ፣ ብጹሑፍ፣ ወይ ብነገራትን ውሽጣዊ ነገርን
ክመሓላለፍ ይኽእል።
5. መርገም ካብ ሕሉፍ ዝመጽእ ከም ነዊሕ ኢድ እዩ።
6. መሰረታዊ ጠንቂ መርገም ንእግዚኣብሄር ዘይምስማዕን ዘይምእዛዝን እዩ። ዘዳ
28
ገለ ምልኽታት መርገም
ኩሎም እዞም ተጠቂሶም ዘለዉ ናይ መርገም መሳርሒ እምበር፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ግድን
መምዘኒን መርኣያን ማለት ኣይኮነን። ብዙሕ ካብዞም ዝተጠቅሱ ዘይኮኑ ስለዝረኣኩ እየ።
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እዞም ዝተጠቅሱ ግና ካብ ናይ ደሪክ ፒሪንስ መጽሓፍ ዝተወስደ እዩ፣ Blessing or Curse
1. ኣእምሮኣውን ስምዒታውን መስበርቲ
2. ተደጋጋምን ሕዱር ሕማምን፣ ብፍላይ ወሎዳኣዊ ክኸውን እንከሎ
3. ሕማም ደቀ ኣንስትዮን ጸገማቱን፣ ብፍላይ ቀጻሊ ጥንሲ ምኻድ
4. ፍትሕን ምብትታን ስድራ-ቤትን
5. ቁጠባዊ ዘይምምላእን ድኽነትን
6. ቀጻሊ ንሓደጋ ምቕላዕ
7. ቀጻሊ ነፍሰ ቕትለትን ዘይባህርያዊ ሞትን
8. ዕልወትን ዓመጻን
9. ኣጋንንታዊ ንጥፈታት
10. ቀጻሊ ዘይምቕናዕን ዘይምዕዋትን
11. ዘይባህርያዊ ስጋዊ ርኽብ
12. ውሉፍን ግዙእን ናይ መስተን ካልእን ምዃን
13. ዘይንቡር ኣመጋግባን ልዕለ ምብላዕን
14. ካልእ ወልፍታትን
ገለ ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሱ ኣብ ህይወትካ እንተተራእዮን፣ ኩነኔ ዘይኮነ ክስምዓካ
ዘለዎስ፣ ንህይወትካ ብቕንዕና ብርትዒ ተኣመን። ኣነ ካብ ዝተፈላለዩ መርገም ተናጊፈ ኣለኹ፣
እቲ ጸገም ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ኣርእስቲ ምስ እግዚኣብሄር ክሰማምዑ ኣይደልዩን እዮም፣
ስለዚ ድማ ኣይናገፉን። ንክርስቶስ ሓጢኣትካን መርገምካ ክወስዶ ኣፍቕደሉ። ንሱ ንኩሉ
ሓጢኣትካን መርገምካን ወሲድዎ እዩ፣ ግና ኣፍቅደሉ። ምስ ክርስቶስ ቅኑዕ ኩን! ሓቂ
ከተጥፍእ ቁሩብ ቀሊል እዩ፣ ግና ኣብ ትሕቲ መርገም ዘንብር እዩ።
ገለ ምንጭታት መርገም
ዘዳ 27:17 ዶባት ዘዝብል ርጉም ይኹን ይብል፣ እግዚኣብሄር ዶባት ኣለዎ፣ ነዞም ዶባት’ዚኦም
እንተ ኣዝቢልናዮ ንሕና ርጉማት ንኸውን።
1.
2.
3.
4.

ኣምልኾ ጣኦት፣ ዘጸ 20:3-5.
ናይ ሓሶት ኣማልኽቲ፣ ዘዳ27:15.
ዘይምእዛዝ ንወለዲ፣ ምሳ 30:17.
ጥልመት፣ ምሳ 17:13.

5. ንድኻን ድኹምን ፍትሒ ዘይምውጻእ፣ ምሳ 28:27.
6. ዘይባህርያዊ ጾታዊ ርኽብ፣ ዘሌ 20:10-16.
69

ሓራ ውጻእ

7.
8.
9.
10.

ጸረ-ጽዮናውነት ምዃን፣ ዘፍ 12:3, 27:29.
ኣብ ስጋ ምውኻል፣ ኤር 17:5-7.
ስርቒ፣ ዘካ 5:1-4.
ብቒ፣ ሚል 3:8-10.

11. ወንጌል ምጥዋይ፣ ገላ 1:8-9.
12. ኣብ መጽሓፍ ሕጊ ዘሎ ክገብሮ ዘይጸንዕ፣ ገላ 3:10.
13. ንገዛኣ ርእስኻ ሕማቅ ምዝራብ፣ ዘፍ 27:11-13, ማቴ 27:24-25.
14. ንሰይጣን ምግልጋልን መርገም ከም በልዓምን ጎልያድን፣ ዘሁ 22:6, 23:11-13, 1
ሳሚ 17:43.
15. ቓል ኣምላኽ ዘይምስማዕ፣ ዘዳ 28:15 ንቓል ኣምላኽ ዘይምእዛዝ ቀንዲ ጠንቂ
መርገም እዩ፣ ብዙሕ እዋን ሓጢኣትና ፈሊጥና፣ ንሓጢኣትና ምስ ተናዘዝና ምሕረት
ንረክብ ኢና። ይኹን እምበር እግዚኣብሄር ዝኣዘዘና ግና “ኣይትፍራህ” ዝብል እዩ፣
ፍርሂ ካብ ናይ እግዚኣብሄር ፍቅሪ ዘይምርዳእን ዘይምፍላጥን ዝመጽእ፣ ኣፍደገ
መርገም እዩ። እምበኣር ፍርሂ መንፈስ ኮይኑ፣ መተኣሳሰሪ ናይ መርገም እዩ።
መርገም ንምስባር ክግበር ዘለዎ
መርገም ብዘይ ጠንቂ ክጠብቕ ኣይክእልን እዩ፣ “ምኽንያት ዜብሉ መርገምሲ ኸምታ እትነፍር
ጭሩ፡ ከምታ እትበርር ለዃዂቶ ኣይበጽሕን እዩ።” ምሳ 26፣2
እቲ እንኮ መገዲ ንመርገም ከምዘየለ ክትገብሮ ዘሎካ፣ ክርስቶስ ንኩሉ መርገምና ከምዝወሰደን
ንቓል ኣምላኽ ብፍጹም ምእዛዝን እዩ። ዋላ እዃ ነቲ መገዲ እንተሰሓትናዮ ኩሉ ግዜ ናብ
ክርስቶስ ብምምላስ ንሓጢኣትና ምእማንን ኣብ ቅኑዕ ንክርስቶስ ምእዛዝ መገዲ ክንቀውም
ይግብኣና። 1 ዮሃ 1፣9
ተስፋ እግዚኣብሄር ንእስራኤል ኣብ ልዕሊ መርገም
ንሕና፣ ከም ቤተክርስትያን፣ ቅድሚ ዘመናት ብምኽንያት እቲ ሓድሽ ኪዳን ክርስቶስ
በረኸት ዓጺድና ኢና። ከምቲ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ዝብሎ ድማ እስራኤል’ውን ኣብዚ
ሓድሽ ኪዳን እትውቲ እያ። ነቲ ተስፋ’ዚ ነብዪ ኤርምያስ ኣብ ትንቢቱ ኤር 31፣29-34
ገሊጽዎ ኣሎ። ይኹን እምበር ነዚጥቕሲ 29-30 ተጠቒሱ ዘሎ ኣጸቢቀ ኣብ ልብኩምን
መንፈስኩምን ክሰኣል ዝደልዮ እዩ። “በተን መዓልትታት እቲኣተን ከም ብሓድሽ፣
እቶም ዉሉድ ከኸወ፣ ኣይኪብሉን እዮም። ነፍሲ ወከፍሲ ብኣበሳኡ ደኣ ይመውት፣
እቲ መጺጽ ዘቢብ ዝበልዔ ኸኣ ኣስናኑ ይዀዂዎ።” ኤር 31፣29-30
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የሱስ ክርስቶስ ነዚ ተስፋ’ዚ ፈጺምዎ እዩ፣ “ንሕና ነቲ ተስፋ መንፈስ ብእምነት ክንቅበሎ፡
እቲ በረኸት ኣብርሃምውን ብየሱስ ክርስቶስ ነህዛብ ምእንቲ ኪኸውንሲ፡ ኣብ ዕጸይቲ
ዚስቀል ዘበለ ርጉም እዩ፡ ተጽሒፉ ኣሎ እሞ፡ ክርስቶስ ምእንታና መርገም ኰይኑ፡ ካብ
መርገም ሕጊ ተሻየጠና።” ገላ 3፣13
ከምቲ ናይ ባርባን መርገም ዝወሰደ ክርስቶስ ናትካ መርገም’ውን ወሲድዎ እዩ
ማቴ 27፣16 ባርባን ፍሉጥ ዓመጸኛ ከምዝነበረ ይነግረና። ኣብ ጎልጎንታ ዝነበራ መሳቅል
ሰለስተ እየን፣ እተን ኣብ ክልተ ወሰን ዝነበራ ንገበነኛታት፣ እታ ማእከለይቲከ? ንየሱስ፣
ኣይኮነን። ንባርባን ተባሂላ ዝተዳለወት እያ፣ የሱስ ኣብ ቦታ ባርባን ኣትዩ፣ ከምቲ ኣብ
ኢሳይያስ 53 ዝብሎ የሱስ ናትና ቦታ ወሲዱ።

“ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጾሮ፡ ንስቓይና ኸኣ ኣብ ነፍሱ ጸዐኖ፡ ንሕና ግና ከም እተወቕዔን
ብእግዚኣብሄር ከም እተቐዝፈን ከም እተዋረደን ጌርና ኣቋጸርናዮ። ንሱ ግና ብሰሪ ገበንና
ቘሰለ፡ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ፡ ንሕና ሰላም ምእንቲ ኽንረክብ፡ መቕጻዕቲ ናብኡ
ወረደ፡ ንሕናውን ብስምብራቱ ሓዌና። ኲላትና ኸም ኣባጊዕ ተባረርና፡ ነፍሲ ወከፍ ነናብ
መገዱ ዘምበለ፡ እግዚኣብሄር ከኣ ኣበሳ ዂላትና ኣብኡ ኣውደቖ።” ኢሳ 53:4-6
ካብ መርገም ሓራ እትወጸሎም መገድታት
1. ኣብቲ ዉድእ ዕዮ መስቀል ክርስቶስ፣ ንኩሉ መርገምካ ብምውሳድ መርገም
ከም ዝኮነልካ እመን። ከምቲ ተመን ዕንጸይቲ ዝተሰቕለ፣ ክርስቶስ ከምኡ
ተሰቂሉልካ እዩ (ዘሁ 21)። ኩሉ ዘርእን ሳዕቤንን ሓጢኣት፣ ናይ ወሎዶክ
ክኸውን ይኽእል ዋላ ናትካ ኣብ መስቀል ደርብዮ ብእምነት።
2. ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ብኣፍኻ ተኣመን፣ እታ እንኾ መገዲ ናብ
እግዚኣብሄር ተቅርበካ ድማ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምስቃሉን ካብ ምዉታን
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ሓራ ውጻእ

ምትንስኡን እዩ።
3. ንስሓ እቲ ዝበለጸ መገዲ ንመርገም እትሰብረሉ እዩ። ካብ ኩሉ ዓመጻን
ሓጢኣትን ተነሳሕን፣ ንክርስቶስ ሃቦን። እዚ ንስሕእ’ዚ ብውልቅካን ምስ
ስድራኻን ወይ ድማ ኩሉ በቲ መርገም ዝተጸልወ ዘበል ክትገብሮ ጽቡቕ እዩ።
ንደቅናን ንዝሓለፉ ወለዶና ግና ንሕና ብገዛእ ርእስና ክንስሓሎም ኣሎና።
ንድሕሪት ተመሊስካ ንሓጢኣት ኣቦታትካ ተነሳሕን ምሕረት ግበርን (ግና ንዘይትፈልጦ
ሓጢኣት ኣቦታትካ ኣይትተኹትኽ)። ፍረ ሓጢኣቶም ድማ ነቲ ኣብ መስቀል ዝወሰዶ ክርስቶስ
ጸዓኖ። ርእስካ ርአን እግዚኣብሄር ምሕረት ክገብረልካ ሕተቶ፣ ብድሕሪ’ዚ ንቅድሚት ናብ
ካልእ ወለዶ ብምጥማት፣ ወለዶኣዊ መርገም ኩሉ ስለ ደቅኻ ምሕረት ሕተት፣ ኣብ ልዕሊ
ክርስቶስ ድማ ጸዓኖ። ምሕረት ምሕታት ብከምዚ ዓይነት እቲ ዝበለጸን ዝሓየለን እዩ። ኣነን
በዓልቲ ቤተይን ነዚ ነገር መሰኻክር ኢና፣ ኣምላኻዊ ዝኮነ በረኸት ድማ ርኢና ኢና።
4. ንናይ ገዛእ ርእስካ ሓጢኣት ምሕረት ኣውጀሉ፣ ብፍላይ ናብ መርገም ዝመርሓካ
ሓጢኣት። እግዚኣብሄር ንካብ ወለዶ ዝመጸ መርገም ምሕረት ክገብረልካ
ሕተቶ።
5. ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዘቀየሙኻ ኩሎም ምሕረት ግበረሎም።
6. ንዝኾነ ምስ ኣሰራርሓ ሰይጣንን ጥንቆላን ዘሎካ ኩሉ ኣቛርጾ፣ ንዓኣቶም
ዝውኽል ዝኾነ ነገር ድማ ደንክሎ።
7. ንኩሉ ብስልጣን ቓል ኣምላኽ ተክኣዮ። እግዚኣብሄር ቓል ኣንጻር ናይ መርገም
ሓይሊ እትቖመሉ ክህበካ ድማ ሕተቶ። ብዛዕብኡ ኣስተንትን፣ ደጋጊምካ
ዘክሮን ኩሉ ግዜ ድማ ኣውጆ።
ንመርገም ምስዓር፣ ቀልጢፉ ወይ ብድሕሪ ግዜ ክፍጸም ይኽእል
ካብ ሳዕቤን መርገም ምሉእ ብምሉእ ሓራ ንኽትከውን ቁሩብ ግዜ ይወስድ እዩ። ኣብ ገለ
ገለ ድማ ብቅልጡፍ እዩ፣ ኣብ ህይወተይ ቁሩብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ወሲዱለይ እዩ። እዚ
ክብል እንከለኹ ግና ንእግዚኣብሄር ኣብ መስርሕ ወይ ብቕስሞ (sample) ክወስዶ ስለ
ዝደለኩ ኣይኮንኩን። ንሱ ከም ዝደለዮ ከም ፍቓዱ ክሰርሖ ይኽእል እዩ። ኣነ ግና ናተይ
ተመኩሮ ምስ ቓል እግዚኣብሄር ብምውህሃድ እየ ዝዛረብ ዘለኩ። ዕዉት ናብራን ቅዲ
ህይወትን ክንነብ እንተጀሚርና ጥራይ፣ ዓወትን ሰዓርትን እንኸውን። “ሳላ ደም እቲ ገንሸልን
ሳላ እቲ ቓል ምስክሮምን ድማ ሰዐርዎ፡ ንህይወቶምውን ክሳዕ ሞት ኣየፍቀርዋን።” ራእ
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12፣11። ብተወሳኺ ድማ ነቲ ጠንቒ ዝኾነን ነገር ብምፍላጥ፣ ብንስሓ ናብ ፈውስን ምንጋፍን
ክንሳገር ቀሊል እዩ። ናትና ግደ ቅኑዓት ምዃንን ሓጢኣትና ምእማንን እዩ፣ እግዚኣብሄር
ድማ ንህይወትና ዝኸውን ናይ ምንጋፍ ስራሕ ኣለዎ።
ሓደ ሓደ እዋን’ውን ኣብ ህይወትና ገለ መርገም ንኣዋርሕ ሓሊፉ ንዓመታት ይቕጽል እዩ፣
ዋላ ኣብ ከምዚ እዋን ቓል ኣምላኽ እምበር ንስምዒትና ዝብለና ክንኣምን የብልናን። ነዊሕ
እዋናት ዝወስድ ናይ መርገም ኣሰራርሓ ብዙሕ እዋን ናይ ሰይጣን ኣሰራርሓ (ከም መሳርሒ
ዝጥቀመሉ ነገራት ምድንካልን ናብ ናይ ዘልኣለም ስዕረት ምምርሑን) ምሉእ ብምሉእ ክሰዓር
ስለዘለዎ እምበር፣ ግዜ ምልኽት ዘይምክኣል ኣይኮነን። ክንዲ ዝወሰደ ግዜ ይውሰድ ተስፋ
ዘይምቁራጽ! እግዚኣብሄር እንታይ ከምዝገብር ዘሎ ይፈልጥ እዩ።
ነታ ኣብ ገረብ ዘላ ሰንሰለት ሰሓባ
ካብ ናይ ደሪክ ፒሪንስ ኣገልግሎ ሓደ ኣዝዩ ጽቡቕን ኣገራምን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነት
ሰሚዐ ኣለኹ። ደሪክ ኣገላልጽኡ፣ ሓደ ኣዝዩ ዓብይ ገርብ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ
ዝርከብ ብምጥቃም ገሊጽዎ ኣሎ፣ ኣቲ ገረብ “ሬድዉድ” ይብሃል። ሓደ ሓደ እዋን ብቀሊሉ
ክወድቕ ኣይክእልን እዩ፣ ስለዚ ነቲ ጉንዲ ብከቢድ ገመድ ወይ ሰንሰለት ብምጥምጣም
ንክመውት፣ ኣትሪሮም ኣብ ዝተፈላለየ ክፋሉ ይኣስርዎ።። ካብ ግዝፉ ዝተላዕለ፣ ኣብ
ዝተፈላለየ እዋን እንዳመጹ ነቲ ገመድ እንዳገና እንዳኣጽንዑ ይኣስርዎ። ብከምዚ መገዲ እቲ
ገረብ ኣብ ዝተፈላለየ ቦትኡ እንዳሞተ ይኸይድ እሞ፣ ዝዓበየ ናይ ድዂዒ ምንጪ ይኸውን።
ክሳብ ኣብዚ ናይ ሞት ደረጃ ዝበጽሕ ግና ነቲ ገረብ እንዳኣትረርካ ክትኣስሮ ኣዝዩ ኣድላዩ
እዩ። መርገምና ናይ ሞት ደረጃ በጺሑ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግናኸ ክሳብ ሕጂ ፍረን
ርፍራፍን ክህልዎ ይኽእል እዩ። ስለዚ ብናይ ዓወት ቅዲ ህይወትና ምንባር፣ ነቲ ገመድ ኣዚና
ነትርሮ።
እዚ ነገር’ዚ እምበኣር፣ ካብ መርገም ንምንጋፍ እንገብሮ ነገር እዩ። ነቲ ገመድ ኣይንኣስሮን
ወይ ድማ ኣይነክርሮን ኢና። ስለዚ ሕጂ ናይ ዓወት ቅዲ ህይወት ብምንባር ሰዓሮ። ዘኽር፣
“ንግራትኻ ጽሩይ ጌርካ ሓዞ፣” ወይ ብካልእ ኣዘራርባ፣ ንጎይታ ከምቲ ኣብ ኤፌ 4፣1 ዝብሎ
ብቑዕ ኾንካ ተመላለስ። ካብ ሓድነት ዘይብሉ ህይወት ብምውጻእ፣ ብፍቕርን ምሕረት
ምግባርን ንበር።
ጸሎትና ክኸውን ዘለዎ
ቓል ኣምላኻዊ: “ጎይታ የሱስ፣ ነቲ ኣብ ልዕለይ ክመጽእ ዝነበሮ መርገም
ከምዝወሰድካን ዘናገፍካንን ይኣማን ኣለኹ።”
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እምነት ኣብ ክርስቶስ: “ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ፣ እንኾ መገዲ ና
እግዚኣብሄር፣ ኣብ መስቀል ተሰቂልካን ተንሲኣካን ኢኻ።”
ንስሓ: “ንኩሉ ዓመጸይን ሓጢኣተይ ይህበካን ናባኻ የምጽኦ ጎይታይን ኣምላኸይን”
ምሕረት ኣውጅ: “ሓጢኣተይ ይእመንን ምሕረት ይሓትትን ኣለኹ፣ ብፍላይ
ሓጢኣታት ናብ መርገም ዝመርሑኒ። ካብ ብናይ ወለዶ መርገም
ዝመጽእ ሳዕቤን ኣናግፈኒ”
ምሕረት: “ውሳኔይን፣ ንኩሎም ኣብ ልዕሌ በደል ዝፈጸሙን ዝኣበሱን፣--ከምቲ ካብ
እግዚኣብሄር ምሕረት ዝደሊ ምሕረት ይገብረሎም ኣሎኹ።”
ምድንካል: “ንኩሉ ናይ ሰይጣንን መናፍስቲ እከይን ምትእስሳር ብስም የሱስ
ይድንክሎ፣ ዝኾነ ነገራዊ ምትእስሳርን ንብረት ድማ የጥፍኦ።
ብገዛእ ርእሰይ ከዕንዎም ይውፈ፣ ንኹሉ ናይ ሰይጣን ኣሰራርሓ
ኣንጻሩ ይቐውም።”
ምፍታሕ: “ ብስም የሱስ ክርስቶስ ሕጂ፣ ካብ ኩሉ ናይ መርገም ኣሰራርሓ
ክትፈትሑኒ ይእዝዘኩም ኣለኹ። ብስም የሱስ ንገዛእ ርእሰይ
ይፈትሓ ኣለኹ።”
ሕጂ ነዚ ነገራት ቀይሮ
በረኸታት

መርገም

ናይ ዓወትን ክብረትን መንፈስ
ፍርያምነት
ጥዕና
ብልጽግና
ዓወት
ስልጣን (ርእሲ ምዃን)
ኣብ ላዕሊ (ብርትዐ)

ውርደት
መኻንነት
ኹሉ ዓይነት ሕማም
ድኽነትን ውድቀትን
ስዕረት
ሓገዝ ዘይምህላው (ጫ ምዃን)
ኣብ ታሕቲ (ድኻም)

እዚ ነገር’ዚ ከይትርስዖ፣ ናይ ኣምላኽ መልሲ ክንርእይን ክንኣምንን እዩ
ብድሕሪ ዝኮነ ተፈጥሮኣዊ ነገር መንፈሳዊ ሓቂ ኣሎ። መንፈሳውን ዘይርአ ዓለምን ኩሉ ኣብ
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ከባቢና ዘሎ እዩ፣ ግናኸ ብስጋዊ ኣዒንትና ክንርእዮ ኣይንኽእልን ኢና። እዚ ዘሎ ኩሉ በዚ
ስጋዊ ኣዒንትና ክንርእዮ እንኽእል እዩ። ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ኣብ ምዕራፍ ሓደ ዝጸለየሎም
ጸሎት፣ መንፈሳዊ ዓለም እትርእየሉ ኣዒንቲ ምህላዉ እዩ። “ኣምላኽ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ
ኣቦ ኽብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ምእንቲ ኺሀበኩም፡ እሞ ኣዒንቲ
ልብኹም በሪሁ፡ ተስፋ ጽውዓኡ እንታይ ምዃኑ፡ ሃብቲ ርስቲ ኽብሩ ኣብ ቅዱሳንውን
እንታይ ምዃኑ ኽትፈልጡ፡ እጽሊ ኣሎኹ።” ኤፌ 1፣17-18። ሓቅታት መንፈሳዊ ዓለም
እንተርኢና፣ ከምቲ ኣብ ዮሃንስ 8 የሱስ ዝበሎ፣ ሓቂ ክንፈልጥን ሓራ ክንወጽእን ኢና።
ጳውሎስ ዝጸለዮ ኣነን ንስኻትኹምን ሃብታም ኽብሪ ኣምላኽን ውርሻናን ክንርኢ እዩ።
ኽብሪ እንታይ እዩ? “ሃብቲ ኽብሩ ነዚ ምስጢር እዚ ኣብ ኣህዛብ እንታይ ምዃኑ ኼፍልጦም
ንዝደለዮም፡ ንሱውን ክርስቶስ ኣባኻትኩም፡ ተስፋ ኽብሪ እዩ።”ቈሎ 1፣27። እቲ ኽብሪ፣
እቲ በርኸት፣ ክርስቶስ ኣብኻ እዩ! ንስኻ፣ እቲ ኣረጊት ሰብካ ንመርገም ዝተቓልዐ እዩ፣ ምስ
ክርስቶስ ግና ተሰቂሉ እዩ (ገላ 2፣20)፣ ይኹን እምበር እቲ ሓድሽ ሰብካ፣ ኣባኻ ዘሎ ክርስቶስ
እዩ ዝነብር ዘሎ። ሕሰብ፣ ክርስቶስ ኣባኻ ይነብር እንተሃልዩ፣ መርገም ኣባኻ ኣይሰርሕን
እዩ!
ንጽቡቕን ሕማቕን ክንርኢ ኣሎና
ቅድም ኣወንታዊ ነገር ርአ፣ ንስኻ ዳግም ምስቲ ዝተንስአን ኣባኻ ዝነብር ዘሎ ክርስቶስን
ተወሊድኻ ኢኻ፣ ንሱ ኣብ ትሕቲ መርገም ክኸውን ፍጹም ኣይክእልን እዩ። ክርስቶስ ኣብነት
ህይወትካ ወይ ኣብ ሰማያት ኮይኑ ዝሕግዘኻ ጥራይ ዘይኾነስ፣ ንሱ ንዓኻ ብምትካእ ዝነብር
ዘሎ፣ ኣብ ክንዲ ኣብ ኣረጊት ባህሪኻ እትነብር ንሱ ኣብ ውሽጥኻ ይነብረልኻ ኣሎ።
እግዚኣብሄር፣ ብምሕረቱ ገዛእ ርእስኻ ክትርኢ ክሕግዘካ እዩ። ምስ ኣምላኽን ግዜ
እንዳወስካ ክትኸይድ እንከሎካ፣ ኣብ ጸሎትን ቓል ኣምላኽን፣ መንፈስ ቅዱስ ድማ ንኹሉ
ንክርስቶስ ዘየምስለካ ልምድታት፣ ሓጢኣታት፣ ዕርድታትን ኣተሓሳስባታትን ክረትዓካ
እዩ። እዚ ምኽንያት ተጠቀም፣ ክርስቶስ ኣባይ ይነብር እንተሃልዩ፣ ስለምንታይ ኣዚ
ንክርስቶስ ዘየምስለኒ ነገር ኣብ ህይወተይ ኣሎ? ኢልካ ሕተት። ርትዒ ናይ ንስሓ ህያብ ካብ
እግዚኣብሄር እዩ። ምረት፣ ሓርቖት፣ ቅንኢ፣ ቅንኣት፣ ምንዝርን ካልእን ክስምዓኻ እንከሎ፣
ብቁልጡ ከም ሓጢኣት ናብ እግዚኣብሄር ኣምጽኣዮም፣ እግዚኣብሄር ካበይ ከም ዝተበገሱ
ከርእየካ ሕተቶ። ኩሉ ደጌታት ልብካ ክፈቶ፣ ንእግዚኣብሄር ኣብ ቀረባ ልብኻ ክመጽእ ድማ
ሕተቶ፣ ምኽንያቱ ንሱ ጥራይ እዩ ክፍውስ ዝኽእል። ዳኒኤል ብኣናብስ ኣብ በዓትታቶም
ዘይተጎድአሉ ምኽንያት መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ንጹህ ሰብ ምንባሩ እዩ። ናይ እብራይስጥ
ቓል ንንጽህና፣ ከሐልፍ ዝኽእል ጽሩይ ማለት እዩ፣ ዳኒኤል 6፣21።
ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ብዛዕባ መርገምን በርኸትን ምፍላጠይ፣ እግዚኣብሄር ካብ ብዙሕ
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መርገም ብሰንኪ ንጽህናይን ቅንዕናይን ኣናጊፉኒ እዩ። ንቓል ኣምላኽ መስትያት ብምርኣይ፣
ክምርምረኒ ምሉእ ፍቃድ ይህቦ ነይረ። ንኩሉ ንክርስቶስ ዘየምስለኒ ነገራት ድማ ይእመነሉ
ነይረ። እዚ ድማ ሓደ ነጻ ክንኾነሉ እንኻል መገዲ እዩ።
መርገም ብናይ ሓሶት መርገም ክመልኸና ይደሊ!
ክርስቶስ ኣባኻ ይነብር እንተሃልዩ፣ እቲ ንክጎድእ መሰል ዘለዎ መርገም ኣባኻ ኣይሰርህን
እዩ። ስለዚ ነዚ ሓቂ ብምርኣይን ምእማንን ክትሕዞ ኣሎካ። ብቀጻሊ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም
እንታይ ይኻየድ ከምዘሎ ክትርኢን ነቲ ሓቂ ከተረጋግጽን ኣሎካ፣ እዚ ነገር’ዚ ጥራይ
ክትገብር ዘሎካ፣ ምኽንያቱ መርገም ኣብታ እትቅጽል መዓልቲ ክርሕቕ ስለዘይኽእል። ገለ
ሰይጣናዊ ዕርድታት ከም ሓደ ፈራህ ከልቢ ክርሕቁ ስለዘይኽእሉ፣ ንክርስቶሳዊ ናይ መስቀል
ሓቂ ብምእማንን ትዕግስቲ ከድልይ እዩ። ከምኡ ድማ ናይ ቅድስና ህይወት ምንባር ከድሊ
እዩ፣ብካልእ ኣዘራርባ ቅኑዕ ህይወት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን፣ ሰይጣን ዝምስክረሉን ምንባር።
ምናልባት ኣእምሮካ ንክልወጥን ናይ ወለዶ ለውጢ ንኽትገብር ግዜ ይወስድ ይኸውን፣ ግና
ንስኻ ሰዓሪ ህይወት እትነብር ምዃንካ ርአን እመንን።
ከም ዉሉድ ኣምላኽ ዝተዋህበካ ውርሻ ምርኣይ፣ “ግናኸ ከምቲ ጽሑፍ፡ እቲ ዓይኒ ዘይረኣየቶ
እዝኒ ኸኣ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ሰብ ድማ ዘይተሐስበ፡ ኣምላኽ ነቶም ዜፍቅርዎ ኣዳለወሎም፡
ዚብል፡ እቲ መንፈስ ግና መዓሙቚ ኣምላኽ እኳ ኸይተረፈ ንዂሉ ይምርምር እዩ እሞ፡
ንኣና ኣምላኽ ብመንፈስ ገይሩ ገለጸልና።” 1ቈረ 2፣9-10
ዝሓለፈ ብዛዕባ መርገም ዝተዛረብናዮ ኣርእስቲ ዘክር፣ ዋላ እዃ መርገም ኣብ ህይወትና
ኣገደስቲ እንተዘይኾኑ፣ ግናኸ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ጥረ ነገር ናይ ክቡር ኣዑናቕ እዮም።
መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ ቀንዲ ሓሳቡ፣ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ዙፋን ኣምላኽ ተቀሚጡ፣ ነቲ
ናይ መርገም መጽሓፍ ክኸፍት ብቁዕ ከምዝኾነ ዘርኢ እዩ። እዚ መስርሕ ምስ ተፈጸመ፣
ኣብ መወዳእታ ምዕራፋት ራእይ ዮሃንስ ከምእንዕዘቦ፣ መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ክቡር ኣዑናቕ
ዝተሰርሐት ምዃና እዩ።
ኣብ መስቀልን ሲኦልን ክርስቶስ መርገም ኮይንልካ እዩ፣ እግዚኣብሄር ግና ትንሳኤ ህይወት ኣብ
ልዕሊ ክርስቶስ ኣዊጁን ክርስቶስ ድማ ንጉስ ኾይኑ! እዛ ናይ ትንሳኤ ህይወት ኣብ ልዕሌኻን
ኣብ ልዕሊ ናብራኻን ሕጂ ክርስቶስ ክቕይራ እዩ።
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ካብ ሓጢኣትና ዝመጽእ መጉዳእቲ
ኣብ ዝቕጽል ምዕራፋት፣ ምስ ኣዝዮም ተነቀፍትን ውልቃዊ ዝኮኑ በደላትን ሓጢኣትን
ከነተኩር ኢና። እዚኦም ፍርዲ፣ ማሕላን ነፍሳዊ ጥምረትን እዮም። ኣብዛ ምዕራፍ’ዚኣ
ብዛዕባ ሓጢኣትን ዕልወትን ብሓፈሻ ክንርኢ ኢና። ንኻልኦት ንፈርዶ ይኹን፣ ማሕላ፣
ነፍሳዊ ጥምረትን ዕልወትን፣ ኩሉ ናይ ገዛእ ርእስኻ ሓጢኣት ውሽጣዊ መጉዳእቲ ይፈጥር
እዩ። እዚ ድማ ብክርስቶስ ተፈዊሱ እዩ።
ብዛዕባ እንታይ ከምእተንብቡ ቕድም ክሕብረኩም

“ንኣይ ብምእማን ከኣ ሕድገት ሓጢኣት ርስቲ ምስ ቅዱሳንን ኪረኽቡ፡ ካብ ጸልማት ናብ
ብርሃን፡ ካብ ስልጣን ሰይጣንውን ናብ ኣምላኽ ኪምለሱ ኣዒንታቶም ክትከፍተሎም፡
እልእከካ ኣሎኹ።” ግብ 26:18
ብዛዕባ ሓጢኣት ኣብ እንዛረበሉ እዋን ጽቡቕ ይኹን ክፉእ፣ ወይ ኣብ ጸልማት ምንባር ወይ
ኣብ ብርሃን ምንባር እዩ ዘመልክት። ኣብ ብርሃን ትነብር እንተ ሃሊካ፣ ንጥዑም ዜና ክርስቶስ
ንኽርሰምዕ ብርሃን ኣሎካ፣ ኣዚ ዝስዕብ የጠቓልል፣1. የሱስ
2. ቓል ኣምላኽ
3. ገዛእ ርእስኻ
4. ሓጢኣትኻ
5. ፍቕሪ ኣምላኽ
6. ምሕረቱ
7. ጸጋ ኣምላኽ
ብርሃን
ኣብ ብርሃን ትነብር እንተ ሃሊካ፣ እዚ ኣብ ላዕሊ ጠቂሰዮ ዘለኹ፣ ኹነኔ ኣየምጽኣልካን እዩ።
ዋላ’ውን ትጋደል እንተ ሃሊካ፣ ኣብ ብርሃን ኢኻ ትነብር ዘሎኻ፣ ኣብ ኣምላኽ ዘሎካ ብርሃን
ድማ ካበየና መገዲ ክትምለስ ከም ዘሎካ ከርእየካ እዩ። እንተ ጸኒዕካ ተዓዋቲ ክትከውን
ኢኻ። ናይ ሰይጣን ሓሶት ኣይትቀበሎ፣ ንሱ ከሳሲ እዩ። እዛ ኣብ ላዕሊ ዘላ “ብመንፈስ
ምምልላስ” እተርኢ ኣብ ሮሜ 8፣1።
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ጸልማት
ኣብ ጸልማት እንተ ሃሊካ፣ ኹነኔ ክስምዓካ ግድን እዩ፣ ምኽንያቱ ቓል ኣምላኽ ናብ ብርሃን
ክመጹ ዘለዎም ጸልማት ነገራት ከም ዘለዉ ይምህር እዩ። ምናልባት ናይ ውርደት ስምዒት
ክስምዓካ ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ነቲ ሕማቕ ባህሪኻን ልምድኻን ከይትገድፍ ክገብረካ
ይኽእል እዩ።

“ስለዚ ኸኣ እቶም ብዓመጻ ባህ ዚበሎም እምበር፡ ንሓቂ ዘይኣምኑ ዂሎም ምእንቲ ኺፍረዱ፡
ኣምላኽ፡ ነቲ ሓሶት ክሳዕ ዚአምኑ፡ ብርቱዕ ስሕተት ይሰደሎም።” 2ተሰ 2፣11-12
“ምስኡ ሕብረት ኣሎና፡ ኢልናስ ኣብ ጸልማት እንተ ተመላለስና፡ ንሕሱ፡ ሓቂውን ኣይንገብርን
ኢና ዘሎና።” 1 ዮሃ 1፣6
“እቲ ፍርዲ እዚ እዩ፡ ብርሃን ናይ ዓለም መጸ፡ ሰብ ግና፡ ግብሮም ክፉእ እዩ እሞ፡ ካብ
ብርሃንሲ ጸልማት ፈተዉ። ክፉእ ዚገብር ዘበለ ብርሃን ይጸልእ እዩ እሞ፡ እቲ ግብሩ ምእንቲ
ኸይዝለፍ፡ ናብ ብርሃን ኣይመጽእን።” ዮሃ 3፣19-20
ኣብ ህይወትካ፣ ምናልባት ጸልማትን ብርሃንን ተሓዋዊሶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ናይ
ጸልማት ኣሰራርሓ እንዳሃለወ ዘይነቃሕኻሉ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ሕጂ እትነቕሓሉ እዋን
እዩ!

ናብ ብርሃን ከመይ ኢልና ንኣቱ?
ንክርስቶስ ብምስዓብ ናብ ብርሃን ንኣቱ
“ሽዑ የሱስ፡ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ። እቲ ዚስዕበኒ ብርሃን ህይወት ኪረክብ እምበር፡ ብጸልማት
ኣይኪኸይድን እዩ፡ ኢሉ ኸም ብሓድሽ ተዛረቦም።” ዮሃ 8:12
ከመይ ኢልና ንስዕቦ?
“ንዂሎም ከኣ፡ ደድሕረይ ኪስዕብ ዚደሊ፡ ነፍሱ ይቕበጽ፡ መስቀሉ ኣብ ጸጽባሕ የልዕል
እሞ ይስዐበኒ። ምድሓን ንፍሱ ዚደሊ ኼጥፍኣ እዩ እሞ፡ እቲ ንነፍሱ ምእንታይ ዜጥፍእ
ግና፡ ንሱ ኼድሕና እዩ።” ሉቃ 9:23, 24
መስቀልና ከመይ ኢልና ንጸውር?
ብዙሓት መስቀል ኣልዒልካ ምስዓብ ኣዝዩ ቀሊል ነገር ይመስሎም፣ ግና መጽሓፍ ቅዱሳዊ
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ኣይኮነን። እቲ ምስጢር ኣብ ሉቃ 9:23-24 ተሰዊሩ ኣሎ፣ “ነፍሱ ይቕበጽ” ድማ ይብል።
ነፍስና፣ ፍቓድና፣ ኣእምሮናን ስምዒትናን ዝሓዘ ኾይኑ፣ ናይ እቲ ኣረጊት ሰብና ባህሪ እዩ።
እቲ ኣረጊት ሰብናን ባህርናን ናብቲ ብክርስቶስ ዝተዋህበና ናይ ጽድቂ ባህሪ ክቕየር ኣለዎ።
ኣረጊት ሰብና ንህይወትና ክቖጻጸር እንተጀሚሩ፣ ብንስሓን ምእማንን ሓድሽ ውሳኔ ብምውሳን
እግዚኣብሄር ንባህርና ክቕይሮ ይኽእል።
የሱስ መስቀሉ ምስ ጸረ፣ ጽድቁ ምስቲ ሓጥእ ባህርካ ለዊጥዎ
ኣብ ማቴዎስ 19፣ የሱስ ንሓደ ሃብታም መንእሰይ፣ ዘለዎ ኩሉ ሸይጡ ንድኻታት ሂቡ፣
መስቀሉ ኣልዒሉ ክስዕቦ ሓቲትዎ። እቲ ሃብታም መንእሰይ ግና ክስዕቦ ኣይከኣለን። ሓደ ሓደ
እዋን ክርስቶስ፣ ንመስቀልና ብመከራ ክንስከሞ ይደልየና እዩ።
ጸጋ ኣምላኽ ነቶም ኣብ ጸልማት ዘለዉ እዩ
ጎይታ ንኹላትና ናይ “ንቕሑ ደወል” ይድውለልና ኣሎ። ኣብ ናይ ሓዲሽ ኪዳን ጽሑፍ ብዙሕ
ናይ ንቕሑ ደወል ኣሎ፣ እዚ ዓይነት ደወል ንዓይ ይኹን ንዓኻ ካብ ዘለናዮ ናይ ጸልማት
ናብራ ወጺና ናብ ብርሃን ጎይታ ክንኣቱ ይድውለልና ኣሎ፣ ደቂስና እንተሃሊና ኣብ ጸልማት
ኣሎና። ብሓጢኣትካ ከይተረታዕካ ዓጊብካ ትነብር እንተሃሊካ ኣብ ጸልማትን ድቁስን ናብራ
ኢኻ ዘሎኻ። ኣብ ቀጻሊ ሕብረት፣ ክብርን ህላውነትን እግዚኣብሄር ትነብር እንተሃሊካ፣
ግና ኣብ ብርሃንን ካብ ሓጢኣት ዝረሓቀ ህይወት ኢኻ ዘሎኻ። እዚ መጠንቀቕታ ሓያል
እዩ። ሎሚ ብዙሓት ሰባት ንዓመታት ኣብ ቤት ኣምላኽ እንዳሃለዉ፣ ኣብ ሓደ መስመር ምስ
ክርስቶስ ግና የለዉን። የሱስ ብዛዕባ ጸልማትን ብርሃንን ኣብ ዮሃ 3:19-21 ዝተዛረቦ ርአ፣ እዚ
ንብዙሓት ኣብ ሓደ ናይ ህይወት ሓደጋን ድኹም ናብራን ዝመርሕ ዘሎ እዩ።

ሮሜ 13፣8-14 “እቲ ንብጻዩ ዜፍቅር ንሕጊ ፈጺምዎ እዩ እሞ፡ እታ ንሓድሕድኩም ምፍቓር
እንተ ዘይኰይና፡ ንገለ እኳ ዕዳ ኣይሀሉኹም። እዚ፡ ኣይትዘሙ፡ ኣይትቕተል፡ ኣይትስረቕ፡
ብሓሶት ኣይትመስክር፡ ኣይትመነ፡ እተባህለ፡ ካልእ ትእዛዝውን እንተ ዀነ፡ በዚ፡ ንብጻይካ
ኸም ነፍስኻ ኣፍቅሮ፡ ዚብል ቓል ክቱት እዩ። ፍቕሪ ንብጻያ እከይ ኣይገብሮን፡ እምብኣርሲ
ፍቕሪ መደምደምታ ሕጊ እያ። ምድሓን ካብቲ ዝኣመንናሉ ጊዜስ ሕጂ ኣዝዩ ናባና ቐሪቡ
ኣሎ እሞ፡ ሕጂኻ ብድቃስ ኣትባራበሩሉ ጊዜ ኸም ዝበጽሔ፡ ነዛ ዘመን ፍለጥዋ። ለይቲ
ሐሊፋ፡ መዓልቲ ቐሪባ እያ እሞ፡ ግብሪ ጸልማት ካባና ደርቢናስ፡ ኣጽዋር ብርሃን ንልበስ።
ከም ብመዓልቲ ብቕንዕና ንመላለስ፡ ብጓይላን መስተን ኣይኰነን፡ ብምንዝርናን ዕብዳንን
ኣይኰነን፡ ብባእስን ቅንኣትን ኣይኰነን። ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ደኣ ልበስዎ እምበር፡ ነቲ
ሓልዮት ስጋስ መለዓዐል ትምኒት ኣይትግበርዎ።”
ኤፌ 5፣10-17 ከምዚ ይብል; “ፍረ ብርሃን ብሰናይ ዘበለን ብጽድቅን ብሓቅን እዩ፡ ቀደም
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ጸልማት ኔርኩም ኢኹም እሞ፡ ብጐይታ ግና ሕጂ ብርሃን ኢኹም፡ ንጐይታ ዜሐጒሶ
እናመርመርኩም፡ ከም ደቂ ብርሃን ኴንኩም ተመላለሱ። ግንሕዎም ደኣ እምበር፡ ነቲ ፍረ
ዜብሉ ግብሪ ጸልማትሲ ኣይትሕበርዎ። እቲ ብኣታቶም ብሕቡእ ዚግበር ንምዝራቡ እኳ
ነውሪ እዩ። ግናከ እቲ ግሁድ ዘበለ፡ ንሱ ብርሃን እዩ እሞ፡ ኲሉ ዚግናሕ ዘበለ በቲ ብርሃን
ይገሀድ እዩ። ስለዚ ኸኣ፡ ኣታ ደቂስካ ዘሎኻ፡ ንቓሕ እሞ ካብ ምዉታት ተንስእ፡ ክርስቶስ
ከኣ ኬብርሀልካ እዩ፡ ይብል። እምብኣርሲ ቕንያቱ ኽፉእ እዩ እሞ፡ ጊዜ ዐዲግኩም፡ ከም
ለባማት እምበር፡ ከም ዓያሱ ዘይኰነ ኸመይ ብትንቃቐ ኸም እትመላለሱ፡ ተመልከቱ።
ምእንትዚ እቲ ፍቓድ ጐይታ እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ እምበር፡ ዓያሱ ኣይትኹኑ።”
1ቈረ 15፣33-34 ከምዚ ይብል; “ኣይትታለሉ፡ ሕማቕ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የጥፍኦ እዩ።
ገሊኣቶም ፍልጠት ኣምላኽ የብሎምን እሞ፡ ንቕንዕና ተባራበሩ ሓጢኣትውን ኣይትግበሩ።
እዚ ምእንቲ ኽትሐፍሩ ኢለ እየ ዝብሎ ዘሎኹ።”
34 “ንቕንዕና ተበራበሩ፣ ሓጢኣትውን ኣይትግበሩ። እዚ ምእንቲ ኽትሐፍሩ ኢለ እየ
ዝብሎ ዘሎኹ።”
ነቲ ብጸጋ እምበር ብግብርና ዘይተዋህበና ጽድቂ፣ ብሓቂ ብክርስቶስ እንተተበራቢርና፣ እዚ
ምንቃሕ፣ ብርሃን ምሃብ ኣብ ልዕሊ ሓጢኣትን ኣብ ሓቐኛ መንነትናን ክንነብር ክገብረና
እዩ። ኣተኹረና ኣብ ብርሃንን ብኣምላኽ ምንባርን ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ልዕሊ እቲ ክትገብሮ
ዘይቲደሊ ሓጢኣት ኣይተተኹር፣ እንተዘይኮይኑ ተመሊስካ ኣብታ ሓጢኣት ክትወድቕ
ኢኻ። እዚ ልኽዕ ከምታ ተመሊሳ ኣብ ምንዝርና ዝወደቀት ኣመንዝራ ኣብ ዮሃንስ 8 ዘላ
እዩ። ንሳ ፍቕሪ፣ ሓይልን ጸጋን ደጊማ ሓጢኣት ንኸይትገብር ተዋሂባ እያ።
ትርጉም ሓጢኣት
ደቂ ሰባት ብሓፈሻ፣ ኣመንቲ ይኹኑ ዘይኣመንቲ፣ ሕመረት ናይ ሓጢኣት ኣይርድኣናን እዩ።
ብዙሓት ንሓጢኣት ከም ሓደ ዘፍርህ ስነምግባራዊ ተግባር ኢና ንርእዮ። ብልኽዕ ንሱ’ዩ፣
ግና እቲ ዘፍርህ ስነምግባራዊ ተግባር ውጺኢት ሓጢኣት ድኣ እምበር ሓጢኣት ባዕሉ
ኣይኮነን።

ሮሜ 14:23 ለ፣ “… ካብ እምነት ዘይኰነ ዘበለ ዂሉ ሓጢኣት እዩ …..”። ንሓጢኣት ከምዚ
ገይረ ከቅርቦ እየ፣ ሓጢኣት ነቲ ብእግዚኣብሄር ዘይተጀመረ ነገር ምግባር፣ ወይ ድማ ነቲ
እግዚኣብሄር ክትገብሮ ዝተዛረበካ ዘይምግባር እዩ። እምነት ኩሉ ግዜ ካብ ምስማዕ ቓል
ኣግዚኣብሄር እያ፣ ስለዚ ሓጢኣት ነቲ እግዚኣብሄር ክዛረቦ ዝሰማዕካዮ ነገር እዙዝ ኾይንካ
ዘይምንባር እዩ። ምናልባት እግዚኣብሄር ክዛረብ ዘይሰማዕካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ፣
ግና ቓል ኣምላኽ ሰሚዕካ ኣሎኻ፣ ዋላ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት እንተኾነ፣ ሕጂ ተኣዘዞ።
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ንኣብነት፣ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት ምሕረት ክትገብር ተነጊርኻ (ቓል ኣምላኽ ሰሚዕካ)
ዘይገብርካ ወይ ዕሽር ክትህብ ግቡእ ምዃኑ ፈሊጥካ፣ ግና ኣገዳሲ ኮይኑ ስለዘይተሰምዓካ
ዝገደፍካዮ ዋላ ይኹን፣ ሕጂ ግበሮ።

1 ሳሚ 15:22, 23; “ሳሙኤል ከኣ፡ ንእግዚኣብሄር ዚሐርር መስዋእቲ ሕሩድን ከም ምስማዕ
ደሃይ እግዚኣብሄር ገይሩዶ የሐጒሶ እዩ? እንሆ፡ ምስማዕ ካብ መስዋእቲ፡ ጽን ምባል ድማ
ካብ ስብሒ ደዓውል ይበልጽ። ዕልወትሲ ሓጢኣት ጥንቊልና እዩ፡ ህልኽ ከኣ ምምላኽ
ጣኦትን ትራፊምን እዩ። ንቓል እግዚኣብሄር ስለ ዝነዐቕካዮ፡ ንሱ ኸኣ ከይትነግስ ነዐቐካ፡
በለ።”
ኣብዚ ሳኦል ዝሰውኦ መስዋእቲ፣ ኣብ ዘሌዋውያን ከም መስዋእቲ ሕሩድ (sweet-savor
offerings) ተባሂሉ ተጠቂሱ ኣሎ። እዚ መስዋእቲ ምስ ሓጢኣት ዘተሓሕዝ ዋላ ሓንቲ ነገር
የብሉን፣ ግና ዕግበትን ተቀባልነት ንእግዚኣብሄር ዝስዋእ መስዋእቲ እዩ። ይኹን እምበር
ሳሚኤል ንምንታይ ነቲ መስዋእቲ ምስ ምእዛዝ ኣነጻጺርዎ? ምኽንያቱ እቲ ታሪኽ ከም
ዘነጽረልና፣ ዋላ እዃ እቲ መስዋእቲ ምስ ፍቃዱ ዝተኣሳሰር ይኹን፣ ንእግዚኣብሄር ግና
ኣየሐጎሶን፣ ልዕሊ ኩሉ ምእዛዝ ንእግዚኣብሄር ከም ጥዑም ሽታ ይኾኖ።
ሓጢኣት ንናይ ኣምላኽ ሓሳብ ምስሓት እዩ
እቲ ቀንዲ ሓሳብ ኣብ ህይወትና መገዲ ኣምላኽ እዩ፣ እዚ ፍቓድ እግዚኣብሄር ኣብ ህይወትና
እዩ። ኾይኑ ግና ነቲ ሓሳብ ፈሊጥካዮ እንከሎካ ክትስሕቶ ይከኣል እዩ፣ ምኽንያቱ’ቲ ሽልማት
ንምውሳድ ጥራይ ዘይኮነስ፣ ነቲ ቀንዲ ዓላም ገዲፍካ ካልእ ዓላማ ምርራም’ውን እዩ። ሽሕ
እዃ ካልእ ዕላማ ሃሪምካ እንተኮንካ፣ እግዚኣብሄር ዝመዝናን ዝፈርዳን ግና ነታ ንሱ ዘዳለዋ
ዓላማ ሃሪምካያዶስ ስሒትካያ እዩ።
እቲ ካልኦት ዝፍጽምዎ በደል፣ “ስነምግባራዊ ዓመጽ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሄር” ኮይኑ ኣበሳ
ይብሃል። እዚ ወይ ኮነ ኢልካ ወይ ድማ ሃንደበት እትፍጽሞ ነገር እዩ፣ ክልቲኡ ግና ዓመጽ
ኣንጻር እግዚኣብሄር እዩ።
ዓመጻ (Iniquities) (ኣብ ትግርኛ መጽሓፍ ቅዱስና ብኣበሳ፣ ግፍዒ፣ ዓመጻ፣ ዓገቦም፣
ካልእን ተገሊጹ ኣሎ፣ ኢሳ1፣13, 2ጢሞ 2፣19, ግብ 8፣23, መዝ 94፣23 ርአ) “ስነምግባራዊ
ክፍኣት ወይ ካብ ንቡር ነገር ወጻኢ”፣ እዚ ከም ክፉእ ድሌት ወይ ልብና ብሓሳብ ስጋ ክግዛእ
እንከሎ እዩ። ዓመጻ ኣብ ህይወት ሰብ ንስልጣን እግዚኣብሄር ምንጻግ፣ ኩሉ እቲ ትልሚ
ልቢ ድማ ክፋእ ክኸውን እንከሎ’ውን እዩ። ዓመጻ ብካልእ ወገን ውጽኢት፣ “ሳዕቤን ናይ
መቅጻዕቲ” እዩ።
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ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ስኢኖም
ንሕና ዝሰኣንናዮ ነገር ክብሪን ህልውናን እግዚኣብሄር፣ ዕላማ ምፍጣርና እዩ። ብሰንኪ
ሓጢኣት፣ ከም ነቲ ክንሃርሞ ዝግብኣና ዓላማ ስሒትና፣ እዚ እቲ መሰረታዊ ኣብ ህላውነት
እግዚኣብሄር ምንባር እዩ፣እቲ ተፈጥራዊ ነገር፣ እግዚኣብሄር ክዛረብ ንሕና ድማ ክንሰምዕ
እዩ። እቲ ሕመረት ነገር፣ “... ጻድቕ ግና ብእምነት እዩ ዚነብር፣…” እብ 10፣38፣ ሓደ ሓደ እዋን
መንፈሳዊ ሕርሻ ኢለ ይጽውዖ። ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሄር ፈሊና፣ ዋላ’ውን ክርስትያን ኩን
ካብ ክብሪ፣ ህልውና እግዚኣብሄር ርሒቕካ ክትነብር ይኸኣል እዩ፣ ስለዚ ንቀረብ ኣምላኽ
ከይትረኽቦ ይከኣል እዩ።
ቀዳማይ መልሲ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሓጢኣትካ
1. ሓጢኣት ካብ ንቡር ህይወት ምንባር ክኽልክለካ እዩ
2. ካብ ማእሰርትታት እትመልቖሉ መገዲ እግዚኣብሄር ሂቡካ ኣሎ
ነዘን ክልተ ሓሳባት እንተኣሚንካየን፣ ዝተረፈ ኩሉ ብዛዕባ ኣተሓሳስባኻ’ዩ፣ ሕማቕ ወይ ድማ
ስነምግባራዊ እዩ። ኣረጊት ባህሪካን ሰይጣናዊ ሓይል ንኣተሓሳስባካ ብምጽላው፣ ሓጢኣትካ
ከም ዘይተሓደገልካ ገይሩ ኣብ ናይ ሓጢኣት ናብራ ክትነብር ይገብረካ። ህይወትካ ኣብ
ማእሰርቲ ናይ ሓጢኣት እንተሃልያ፣ ንኣተሓሳስባካን ኣነባብራካን ብቓል ኣምላኽ ኣነጺርካ
ርኣዮ። እትዛረቦ ዘበለ ኩሉ እቲ እትሓስቦ እዩ፣ ህይወትካ ድማ እቲ እትሓስቦ እዩ።
ኣተሓሳስባኻ ናብራኻን ኣዘራርባን፣ ክፈጥር ግድን እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣዘራርባኻን
ናብራኻን ንህይወትካ ክዝውሮ እዩ። ፍጹም ሓጢኣት ዘይብሉ ህይወት ኣይኮንኩን ዝዛረብ
ዘለኹ። ቀጻሊ ምስ ጎይታ ኣብ ዝህልወና ሕብረትን ጉዕዞን፣ ንስሓን ምምላስን ኣብ መዓልታዊ
ህይወትና ኣገዳሲ ስለዝኮነ እየ። ብተወሳኺ’ውን፣ ተስፋታት እግዚኣብሄር ኣብ ዝፍጸመሉ
እዋን ክንጸንዕ፣ መከራ ኣብ ዝመጸሉ እዋን፣ ኩነኔ ብዛዕባ ሽግርና ይስምዓና’ዶ፣ ምኽንያቱ
ንእግዚኣብሄር ዘሐጉስ ህይወት ክንነብር ስለዝግብኣና እዩ።
ኣብነት ናይ ውሽጣዊ መጉዳእቲ ኣዳምን ሄዋንን ዝፈጸምዎ በደል፣ ንኽፍወስ ድማ ኣእዳው
እግዚኣብሄር የድልየና
ክልቲኦም ፍጹም ኣቦ ነይርዎም፣ እግዚኣብሄር ባዕሉ፣ ሓጢኣቶምን ዘይግቡእ ኣረኣእያ ኣብ
ልዕሊ እግዚኣብሄር ድማ ናብ ውሽጣዊ መጉዳእትን መርገምን መሪሕዎም፣ ኣተሓሳስብኦም
ናብ ሓሶት ተለዊጡ። ሓሶት ኣምጺኦም ድማ ኣብ ንሓድሕዶም ተዛሪበሞ።
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ንሓጢኣት፣ ቀዳማይ መሳርሒ ንመጉዳእቲ ኣዳምን ሄዋንን
ኣዳምን ሄዋንን ብመልኽዕ ኣምላኽ ዝተፈጥሩ እዮም። ሰይጣን ግና ኣብ ልዕሊኦም ፍርህን
ዘይውህስነትን ንኸሕድ ብሓሶት ጠዊይዎም። ሰይጣን ከምቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝተዓወት ኣብ
ልዕሌና ድማ ሓደ ዓይነት ሓሶት እንዳ ተጠቀመ ምስ ተፈታተነና እዩ። ስለዚ ሰይጣን ነቲ ምስ
እግዚኣብሄር ኣቦን ኣምላኽን ዝነበረ ሕብረት ኣባላሽዎ፣ በዚ ድማ ዘይምቹእ መጉዳእቲ ኣብ
ውሽጢ ሰብ ፈጢሩ፣ ልኽዕ ከም ዝተሰብረ ድልድል እዩ።

“እግዚኣብሄር ኣምላኽ ካብ ዝፈጠሮ ኹሉ ኣራዊት መሮር ተመን ይጎርሕ ነበረ። ነታ ስበይቲ
ከኣ ኣምላኽሲ ካብ ኩሉ ኦም ገነት ኣትብልዑ ኢሉዶ ኣዚዙ እዩ በላ። እታ ስበይቲ ነቲ ተመን
በለቶ ኣብ ገነት ካብ ዘሎ ፍረ ኦም ንበልዕ ኢና። ብዛዕባ ፍረ እታ ኣብ ማእከል ገነት ዘላ
ኦም ግና ኣምላኽ ከይትሞቱስ ካብኣ ኣይትብልዑ ኣይትተንክይዋውን በለ። እቲ ተመን ድማ
ነታ ሰበይቲ፡ ኣይፋልኩምን፡ ኣምላኽ ደኣ ካብኣ ምስ እትበልዑ መዓልቲ ኣዒንትኹም ከም
ዝኽፈታ ከም ኣምላኽውን ከም እትኾኑ፡ ጽቡቕን ክፉእን ከኣ ከም እትፈልጡ፡ ስለ ዝፈለጠ
እዩ እምበር ከቶ ኣይትሞቱን ኢኹም በላ። እታ ሰበይቲ ድማ ነታ ኦም ምብልዓ ጥዕምቲ
ነዒንቲ ከኣ ጽብቕቲ፡ ጥበብ ብምሃባውን እተብህግ ኦም ምዃና ርእያ፡ ካብ ፍሪኣ ወሲዳ
በልዔት። ሽዑ ኣዒንቲ ኽልቲኦም ተኸፍታ ጥራዮም ምዃኖም ድማ ፈለጡ። ቆጺሊ በለስ
ኣላጊቦም ከኣ ተዓጥቁ።” ዘፍ 3፣1-7
ሰይጣን ንሄዋን ብሓሶት ኣስዲዕዋ
ሄዋን ነቲ እግዚኣብሄር ዝተዛረቦ ዘረባ ወሲኻትሉ እያ፣ ከምዚ ብምባል፣ “…ከይትሞቱስ፣ካብኣ
ኣይትብልዑ ኣይትተንክይዋን፣..” ኢላ። እግዚኣብሄር ብጭራስ ኣይትተንክዋ ኣይበለን፣
ኣይትብልዑ ጥራይ ኢሉ። እታ ጽቡቅን ክፉእን እተፍልጥ ኦም ከም ካብ ቓል ኣምላኽ
እተርሕቅን፣ ናይ ምኽንያት ምሃብ ኣእምሮ ብምሃብ ካብ እግዚኣብሄር ኣተርሕቅ ጌይረ እየ
ዝርእያ። ነታ ኦም ህይወት ድማ ከም ቓል ኣምላኽ ጌይረ እየ ዝርእያ።
ሄዋን፣ እግዚኣብሄር ሓቂ ከምዘይነገራ ሓሲባ፣ ውሕስነት ኣይተሰምዓን
ሄዋን ነፍሰ ምትሓት ብምግባር፣ ከም መልኽዕ ኣምላኽ ምፍጣራ ረሲዓ። ሰይጣን ገለ ነገር
ካብቲ ናይ እግዚኣብሄር ከም ዘይብላ ብከምዚ ኣረዲእዋ፣ “ኣዒንትኹም ከም ዚኽፈታ፣ ከም
ኣምላኽውን ከም እትዀኑ፣…” ብምባል ኣስዲዕዋ።
ኣዳምን ሄዋንን ብሓሶት መጉዳእቲ ረኪቦም እዮም። ነቲ ምስ እግዚኣብሄር ኣቦ ዝነበሮም ናይ
ኣቦነት ሕብረት ከሲሮሞ፣ ከም ዘይውሑሳትን ፈራሃትን ድማ ጌርዎም፣ እዚ መጉዳእቲ’ዚ
ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓሊፉ። ከነስተውዕሎ ዘሎና፣ መጉዳእቶም ብምኽንያት መንጸግቲ
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ናይ እግዚኣብሄር ኣይኮነን፣ ብናይ ገዛእ ርእሶም ሓጢኣት እዩ። ሰይጣን ንኣተሓሳስብኦም
እዩ ኣጥቒዑ፣ ኣእምሮ እቲ ዝዓበየ መንፈሳዊ ውግእ ዝኻየደሉን ስነምግባር ዘድልዮን ቦታ
እዩ።
ውጺኢት ሓጢኣት
መርገም፣ ንኣዳምን ሄዋንን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ገይርዎም
ከምቲ ኣቀዲመ ዝጸሓፍክዎ፣ ኣብ ናይ ኣምላኽ ክብሪ ዘይትነብር እንተኾይንካ፣ እግዚኣብሄር
ክዛረብ ኣይትሰምዖን፣ ቀረብ እግዚኣብሄር ድማ ብእምነት ናባኻ ኣይሓልፍን።
ዘፍ 3:17-19 ድማ ከምዚ ይብል፣ “ንኣዳም ከኣ ቓል ሰበይትኻ ስለዝሰማዕካ እሞ ካብታ
ኣይትብላዕ፡ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ ኦም ስለዝበላዕካ፡ ምድሪ ብዛዕባኻ ርግምቲ ትኹን። ኩሉ
ዘበን ህይወትካ እንጌራኻ ኻብኣ ብጻዕሪ ኽትበልዕ ኢኻ። እሾኽን ተኾርባን ተብቁለልካ፡
ብቑሊ መሮር ድማ ክትበልዕ ኢኻ። ናብታ እተፈጠርካላ ምድሪ ኽሳዕ እትምለስ እንጌራ
ብረሃጽ ገጽካ ኽትበልዕ ኢኻ። መሬት ኢኻ እሞ፡ ናብ መሬት ድማ ትምለስ ኢኻ በሎ።”
ኩሉ ዓይነት መጉዳእትን ቃንዛን ናብ ደቂ ሰባት ሓለፈ፣ ናብ ደቀንስትዮ ድማ ቃንዛን ናይ
ሕርሲ ጻዕሪ፣ ካብ ሰብኣያ ምኽንካን ዘይምርካብ ሓለፈ።
“ነታ ሰበይቲ ከኣ፡ መከራኽን ጻዕሪ ጥንስኽን ኣዝዩ ኸበዝሖ ኢየ፡ ደቂ ብጻዕሪ ኽትወልዲ
ኢኺ፡ ድሌትኪ ድማ ናብ ሰብኣይኪ ኪኸውን እዩ። ንሱውን ኪመልከኪ እዩ በላ።” ዘፍ
3:16
ወድ ሰብ፣ ሕብረትን ክብሪ እግዚኣብሄር ስኢኑ
ሞት ካብ ኣምላኽ ምፍላይ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ሓጢኣትን መጉዳእትን ኣሕለፈ።
ዘፍ 3:23- 24 “ስለዚ ነታ እተፈጥረላ ምድሪ ምእንቲ ኺዐይያ ድማ እግዚኣብሄር ኣምላኽ
ካብ ገነት ኤደን ኣውጽኦ። ከምኡ ንኣዳም፡ ንምሕላው መገዲ ኦም ህይወት ከኣ ብሸነኽ
ምብራቕ ገነት ኤደን ምስናይ ኣተምበልብል ሃልሃልታ ሴፍ፡ ኩሩቤል ኣቐመጠ።”
ሆሴ 4:7 “ብመጠን እቲ ምብዛሖም ከምኡ ኣብዚሖም በደሉኒ። ኣነ ንኽብረቶም ናብ ነውሪ
ኽልውጦ እየ።”
ሮሜ 3:23 “ኲሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽውን ስኢኖም።”
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ሰብ ሞት፣ ሞይቱ
ዘፍ 2:17 “ካብታ ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጥ ኦም ግና ካብኡ ምስ እትበልዕ መዓልቲ ሞት
ክትመውት ኢኻ እሞ፡ ካብኣ ኣይብላዕ ኢሉ ኣዘዞ።”
ናይ ግሪኽ ቓል ንሞት ዝብል ሓሳብ ብምፍላይ እዩ ዝገልጾ። ኣዳምን ሄዋንን መንፈስ ቅዱስ
ካባታቶም ምስ ረሓቀ መንፈሳዊ ሞት ሞይቶም እዮም። ድሕሪ’ዚ ድማ ኣካላዊ ሞት፣
ምኽንያቱ መንፈስን ነፍስን ካብ ስግኦም ስለዝተፈልየ። ስለዚ ክልተ ግዜ ሞይቶም።
ሓጢኣት ኣብ ዓለም ሃይማኖት ንኽፍጠር ጌይሩ
ዘፍ 3:7 “ሽዑ ኣዒንቲ ኽልቲኦም ተኸፍታ ጥራዮም ምዃኖም ድማ ፈለጡ። ቆጺሊ በለስ
ኣላጊቦም ከኣ ተዓጥቁ።” ይብል። እዚ ኩሉ ኣቑጽልቲ ምልኽት ዝተፈላለየ ሃይማኖታት እዩ።
ሃይማኖት ብምሽፋን ብገዛእ ርእሱ ብደቂ ሰባት ንዝጎሃየ እግዚኣብሄር ንምሑጓስ ዝፍትን
መሳርሒ እዩ። ይኹን እምበር ናይ እግዚኣብሄር መፍትሒ ግና ገንሸል ኣምላኽ እዩ።
ዘፍ 3:21 “እግዚኣብሄር ኣምላኽ ድማ ንኣዳምን ንሰበይቱን ደበሎ ገይሩ ኸደኖም።” ይብል።
ደም ክርስቶስ ገንሸል ግና ንኣዳምን ሄዋንን ፈሲሱ፣ ምድሓን ድማ ኣምጺኡ።
መጉዳእቲ መንነትካን ዕላማካን የስሕተካ
“ኣእዋም ጽድቂ፡ ንኽብሩ ዚኸውን ተኽሊ እግዚኣብሄር፡ ተብሂሎም ምእንቲ ኺስመዩ
ድማ፡ ንሕዙናት ጽዮን ኣብ ክንዲ ሓመዂስቲ ዘውዲ ኽደፍኣሎም፡ ኣብ ክንዲ ሓዘን ከኣ
ዘይቲ ሓጐስ፡ ኣብ ክንዲ መንፈስ ጓሂውን ክዳን ምስጋና ኽህቦም ለኣኸኒ።” ኢሳ 61:3
እዛ ኣብ ኢሳይያስ ዘላ ጥቕሲ ክፋል ናይ ተልእኹኡ መልእኽቲ እያ፣ ምናልባት ናይ
ህይወትይካ ሕልሚ፣ ፍቕሪ፣ ዋላ’ውን ጥዕና ስኢንካ፣ ትቑዝምን ተጉረምርምን ትህሉ ኢኻ፣
ግና ልኽዕ ከም ምሩኽ መንነትካ ጠፊእካ ክኸውን ይከኣል እዩ። ንሕና ሓድሽ ፍጥረትን
ዓሌትን ኢና። እንተደኣ ናይ ሓቂ መንነትና ፈሊጥናን ከምቲ ፍጥረትና ኾይንና ንነብር ሃሊና፣
ከምቲ ክርስቶስ ዝነበሮ ናብራ ክንነብር ብጸጋ ኣምላኽ ኣይከጸግመናን እዩ።
እዚ ብዛዕባኻ ጥራይ ኣይኮነን!
ማእከል ገዛእ ርእስካን ስስዑን ምዃን ኩሉ ግዜ ንሰብ ናብ ናይ ገዛእ ርእሱ ጥዑም ጥራይ እዩ
ዝመርሖ። ኣብ ህይወተይ ዝተማሃርኽዎን ዝምሃሮን ዘለኹ፣ ካብ ገዛእ ርእሰይ ወጺአ “ንዓይ”
ዝብል ገዲፈ ናብ ካልኦት ክሓስብ እዩ። ኩሉ ዝገብሮ ነገር ኣብ ልዕሊ ካልኦት ጽልዋ ኣለዎ።
ኣብ ዝሓለፈት ምዕራፍ ብዛዕባ ናይ ወለዶ ሓጢኣት ርኢና ኣሎና። ኣብታ ምዕራፍ ብመሰረቱ
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ዝረኣናዮ፣ ብሓጢኣት ካብ ወለዶታት ዝሓልፍ መርገም ብከመይ ንገጥሞ ኢና ርኢና። እቲ
ሕጂ ዘሎ ሓጢኣት’ከ? ንስኻ ክፋል ናይቲ ውርሻ ኢኻ፣ ብርግጽ ልዕሊ እዚ ነገር’ዚ እዩ።
ንስኻ ግን ክፍል ናይ ዘልኣለም ህይወት ኢኻ። እግዚኣብሄር ነቶም ድሕሬኻ ዝመጹ በረኸት
ክትዘርእ፣ ንስድራኻ፣ ደቕካን ንኣካል ክርስቶስን ብሓፈሻ ሓሪኻ።
ብዘይ ንቑሕ ኣእምሮና፣ ናይ ገዛእ ርእስና ክብርታት፣ እንዛረቦን እንገብሮን ነቕውም
ነቶም ኣብ ናትካ ጽፍሒ ዝርከቡ ብፍቅሪን ምትእምማንን ኣብ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ዝኮነ እዋን
ውርሻ ፍጠር፣ ብፍላይ ኣብቲ ዝኸበደ እዋን። ኩሉ ግዜ ዝነቕሐ ሰብ ብምዃን፣ ብቅንኣት
ነቶም ኣብ ከባቢካ ዘለዉ ኩሎም ጽለዎም። ንኣምላኽን ንካልኦትን ምቹእ እዋን ክፈጥሩልካ
ኣይትጸበ። ሕጊ ምዝራእን ምዕጻድን በረኸት ንዓኻ ጥራይ ዘይኾነ ዘምጽኣልካ፣ ንካልኦት
ሚሊዮናት ድማ እዩ።ሕጉስ ወሃቢ ኩን፣ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን፣ ብተወሳኺ ከኣ ፍቕሪ፣
ሓጎስን ምትብባዕን ድማ። 2ቈረ 9፣7 “ኣምላኽ ሕጉስ (ፍታዉ፣ እንዳ ተሓጎሰ፣ ክህብ እንከሎ
ደስታን ፍስሃን ዘለዎ) ወሃቢ (ምስ ልቡ ዝህብ) እዩ ዜፈቱ (ብልጫ ወይ ሽልማት ከምዝወሃቦ
ኮይኑ ዝህብ) እሞ፣ ነፍሲ ወከፍ ብጓሂ ወይስ ብግዲ ዘይኰነስ (ፍቃዱ ዘይኮነ ኣይግበሮ)፣
ከምቲ ብልቡ ዝሓለኖ ይሃብ፣”
ናይ ሓጢኣትካ መጉዳእቲ
መጉዳእቲ ካብ ምዝራእን ምዕጻድን ይመጽእ
ኣብ ዝቕጽል ምዕራፍ ብዛዕባ ፍርዲ፣ ማሕላን ነፍሳዊ ምጥማርን ክንርኢ ኢና። እዞም
ነገራት’ዚኦም ካብቶም ከበድቲ ኣብ ደቂ ሰባት ውሽጣዊ መጉዳኣቲ ዘስዕቡ እዮም። ሓደ
ኣገዳሲ ነገር ክንፈልጦ ዘሎና ዝዘራእናዮ ዘበለ ከም እንዓጽዶ እዩ። እቲ እንዓጽዶ፣ እቲ
ብሓጢኣት ዝዘራእናዮ ውሽጣዊ መጉዳእቲን እዩ። እዚ ብዙሕ ነገራት ዘጥቃለለ እዩ፣
መዓልታዊ እቲ ዝዘራኣካዮ ጸብጻብ እንተገርካ፣ ንካል ኦት ከመይ ጌርካ ትሕዞምን እንታይ
ትዛረብን እኩል እዩ። ኣብ ህይወትና ብዝዘራእናዮ ሕማቕ መጠን፣ ብኡኡ መጠን ኣብ
ውሽጣዊ ህይወትና ፈውሲ ምስ ውርሻና ብምትሕሓዝ እንደሊ። እቲ ካብ ዓጺድ እቲ
ዝዘራእናዮ ሕማቕ ከተውጽኣና እትኽእል ውሕስቲ መገዲ፣ እቲ እንዛረቦን እንገብሮን ኩሉ
ኣብ ፍቕሪ ጎይታ ዝተመርኮሰ ክኸውን ኣለዎ።
እግዚኣብሄር ኣብ ዓለም ንዘሎ ነገር ብምዝራእን ምዕጻድን ይፍጽሞ
ዘፍ 8:22 “ምድሪ ኽሳዕ ዘላ፡ ዘርእን ዓጺድን፡ ዛሕልን ዋዕን፡ ሓጋይን ክረምትን፡ መዓልትን
ለይትን ኣየቋርጽን እዩ በለ።”
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ዘፍ 6:7 “እግዚኣብሄር ከኣ፡ ንሰብ ስለ ዝገበርክዎ ታጣዒሰ ኢየ እሞ፡ ንዝፈጠርክዎ ሰብ፡ ካብ
ሰብ ክሳብ እንስሳ፡ ክሳዕ ለመምታ፡ ክሳዕ ኣዕዋፍ ሰማይ ድማ ካብ ዝባን ምድሪ ኽድምስሶም
ኢየ በለ።”
ሉቃ 6:38 “ሃቡ ኺውሃበኩም እዩ። በቲ እትሰፍሩሉ መስፈሪ ኺስፈረልኩም እዩ እሞ፡
ጽቡቕ እተሰጐደ፡ ንኽኑኽ እተፋርወ መስፈሪ ኣብ ሕቚፍኹም ኪህቡኹም እዮም።”
2 ቈረ 9:6 “ግናኸ እዚ እብል ኣሎኹ፡ እቲ ቈጢቡ ዚዘርእ ቈጢቡ ይዐጽድ፡ እቲ ብበረኸት
ዚዘርእ ግና ብበረኸት እዩ ዚዐጽድ።”
ካብ መራሕቲ ዝመጽእ ዕልዋ መጉዳእቲ ይስዕብ
“እኩይ ሰብ ዕልወት ጥራይ ይደሊ፡ ስለዚ ጨካን መልእኽተኛ ይሰዱሉ።” ምሳ 17:11
“ሎሚ ድምጹ እንተ ሰማዕኩም፡ ከምቲ ብነድሪ ልብኹም ኣይተትርሩ፡ እናተባህለ፡” እብ
3:15
የሱስ ክርስቶስ ካብ ዝመሃሮ ዝዓበየ ትምህርቲ ንስልጣናት ምኽባርን፣ ዓመጽ ምቅዋምን
እዩ
ዕልዋ መሪሕነት ሙሴ
ሓደ ኣብ ኦሪት ዘሎ ኣብነት፣ ኣብ ዘሁልቊ 12፣ ምርያምን ኣሮንን ኣንጻር ሙሴ ኣብ ዝቖሙሉ
እዩ።
ዘሁ 12፣8-10 “ብግልጺ እምበር፡ ብኸውሊ ዘረባ ኣይኮነን፡ ኣፍ ንኣፍ እዛረቦ፡ ንሱ ምስሊ
እግዚኣብሄር ከኣ ይርኢ። ከመይከ ኣብ ባርያይ ኣብ ሙሴ ምዝራብ ዘይፈረህኩም። ኩራ
እግዚኣብሄር ኣባታቶም ነደደ፡ ከደ ድማ። እቲ ደበና ኸአ ናብ ልዕሊ ድንኳን ኣግለሰ፡ እንሆ
ኸአ፡ ሚርያም ለምጻም ኮነት፡ ከም በረድ ጻዕደወት። ኣሮን ድማ ናብ ሚርያም ግልጽ በለ።
እንሆ ኸአ ለምጻም ኮይና ነበረት።” እቲ መቕጻዕቲ ድማ ኣዝዩ ዓብዩ ነይሩ።
ኣብ ዘሁልቊ 16፣ ቆራሕ ምስ ዳታንን ኣቢራምን ካልኦት 250 ሹማምንቲ (ብማሕበር
እተጸውዑ ስሙያት ሰባት) ኣንጻር ሙሴ ተላዕሉ፣ ምድሪ ድማ ኣፋ ከፊታ ንዓኣቶም
ንጥሪቶምን ወሓጠቶም።
ነቶም እግዚኣብሄር ዝሸሞም ስልጣናት ብፍላጥ ይኹን ብዘይ ፍላጥ እንተተጻሪርናን
ዓሚጽናን፣ ኣብ ገዛእ ርእስናን ዘሎና ኹሉን ናይ ዕልዋ መርገም ኢና እነምጽእ።
87

ሓራ ውጻእ

ስድራቤተይ ኣመንትን፣ ትሑታትን እዙዛትን እዮም ነይሮም። ከም ስደተኛታት ኣብ ሕቡራት
መንግስታት ኣሜሪካ ድማ ሕጉስ ናብራ ነሕልፍ ነይርና። ዋላ ሓንቲ ትኹን ናይ ዓመጽ ወይ
ዕልዋ ሓሳብ ኣይነበሮምን። ይኹን እምበር ካብቲ ቤት ኣነ ዓመጸኛ ኮንኩ፣ ንኣስታት 20
ዓመት ምድሓን ከይረከብኩ፣ ቅድሚ ጎይታ የሱስ ምፍላጠይ ወዲ 39 ዓመት እንከለኹ
ዝነበረ ህይወተይ እዩ። ስለምንታይ? እዚ ውርሻ ካብ ሓደ ኣባሓጎይ ዝወረስኽዎ እዩ፣ ሓደ
ካብቶም ካልኦት ኣቦሓጎይ ኣማኒ ጎይታ ጥራይ ዘይኮነስ፣ ካብቶም ብቅንኣት ቤተ ክርስትያን
ዝተኽሉ እዩ። ኣብተን ዳሕረዎት መዓልታቱ፣ ከምዚ ኢሉኒ፣ ገብርኤል መልኣኽ ክወስዶ
ከም ዝመጸ ነጊሩኒ።
ንመጉዳእቲ ብጽድቂ ገዛእ ርእስኻ ምሽፋን
ገዛእ ርእስኻ ምምጽዳቅ ካብ መጉዳእትካን ሓጥIኣትካ ምሽፋን ዝመጽእ እዩ። እንተደኣ
ብቀጥታ እግዚኣብሄር ገጢምዎ፣ ከምቲ ናይ እዮብ፣ ብገጹ ዝተደፍአን ዝነብዐን፣ “ብዛዕባኻ
ሰሚዐ ነይረ፣ ሕጂ ግና ገጽ ንገጽ ርእየካ፣ ይንሳሕ ድማ” ዝበለ እዩ። ከምቲ ብዙሓት ካባና፣
ገለ ንእሽተይ ነገር ናይ እግዚኣብሄር እንተጢዒምና እንኾኖ፣ እዮብ ድማ ብዛዕባ ጽድቁ
ክመጻደቕ ጀሚሩ። የዕሩኽ እዩብ ድማ ካብ እዮብ ይኸፍኡ ነይሮም፣ ምኽንያቱ ተግባራቶም
ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ብጥዕናን ብልጽግናን ከምዘቖሞም ተዛሪቦም። ከም መሰረት
እምነቶም፣ እዮብ ሕቡእ በደል እንተዘይህልዎ ናብ ክንድዚ ዝኣኽል መከራ ኣይምበጽሐን፣
እግዚኣብሄር ስለ ዘይተሓጎሰሉ እዩ፣ በሃልቲ እዮም። በዚ መሰረት ፍርዲ ዘሪኦም፣ ይኹን
እምበር እዮብ ድማ ምሕረት ንኽረክቡ ብምልማኑ፣ መጻኢኦም ተዓቂቡ እዩ። ኣዕሩኽ እዮብ
ብመጠኑ ሓቂ ኣለዎም፣ ህይወትካ ከመይ ጌይርካ ትነብሮ፣ ንዝመጽእ ህይወትካ ጽላል
ይኾነካ እዩ፣ ይኹን እምበር ከምዚ ዓይነት ተሪር ኣተሓሳስባ ዕላማ ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ
ንከይፍጸም ይኽልክሎ እዩ። ብዛዕባ ናይ እዮብ ታሪኽ እትገልጽ መጽሓፍ ኣብዚ ድሕረ ገጽ
ብምርኣይ ክትረኽቡዋ ትኽእሉ፣
ናይ እዮብ ጉዕዞ!
http://www.isob-bible.org/job/job-book-2.htm.
እቲ መፍትሒ
መጽሓፍ ቅዱስ ንዝኾነ ሓጢኣት መልሲ ይህበሉ እዩ። ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 7ን 8ን ዘሎሓሳብ
ካብ ሓደ ኣገዳሲ ሓሳብ ዝነቅል እዩ። ብካልእ ወገን ድማ ኣብ 1ዮሃ 1፣7 ተሸፊኑ ዘሎ ሓቂ
ድማ፣ “ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ፡ ኣብ ብርሃን እንተ ተመላለስና ግና፡ ንሓድሕድና
ሕብረት ኣሎና፡ ደም የሱስ ክርስቶስ ወዱውን ካብ ኲሉ ሓጢኣት የንጽሃና እዩ።” ኣብዚ
ምዕራፍ ክጅምር እንከለኹ ከም ዝተዛረብኽዎ፣ ኣብ ብርሃን ምምልላስ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፣
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ግና መዓልታዊ መስቀልካ እንዳ ጾርኻ እዩ። ከምዚ ምስ እንገብር፣ ሓጢኣት እንዳ ተሳዕረ፣
ኣብ ብርሃን ምምልላስ ድማ ልምዲ እንዳኮነ እዩ ዝመጽእ። ኣብ ሓጥእ ናብራ ምንባር
እንዳጸላእናን ሸውሃትና እንዳተኸፍተ ይኸይድ። ከምቲ 1ዮሃ 1፣7 ዝብሎ፣ “…፣ንሓድሕድና
ሕብረት ኣሎና፣….”፣ እዚ ብመንፈስ ቅዱስ ምስ እግዚኣብሄር ዘሎና ሕብረት ጥራይ ኣይኮነን፣
ምስ ካልኦት ብርሃን ዘለዎም ኣሕዋትና’ውን እዩ። ንተመኩሮና ክንገልጽ ኣይንኽእልን ኢና፣
ግና ተመኹሮ ብርሃን እንተሃልዩ፣ ለውጢ ኣሎ።
ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 7፣ ሃዋርያ ጳውሎስ መፈጸምታ ናይ ሓጢኣቱ ኣዝዩ’ዩ ዘሰምብዶ ዘሎ፣
እዚ ከኣ “ኩነኔ” እዩ። ኩነኔ ልኽዕ ከምቲ ኣንጻር ገበነኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝውስኖ ውሳኔ
እዩ፣ ዝኮነ ዓይነት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ይግባይ ክትሓተሉ እትኽእል የለን። ኣብ ሮሜ 7፣24
“ይዋእ ኣነ ምግዱር ሰብ፡ ካብዚ ናይ ሞት ስጋስ መን ኰን ኬድሕነኒ እዩ፧” ዝሓተቶ ሕቶ እዩ።
“ካብዚ ናይ ሞት ስጋ” ንሓደ ገበን ዝፈጸመ ሰብ እቲ ዝከበደ ዝቅጽዓሉ መገዲ እዩ። ኣብቲ
እዋን’ቲ ንሓደ ንማሕነቅቲ ዝተፈርደ፣ ብገመድ ሓኒቆም ክሳቀይን ዓስዩ ክምሽምሽን ማዕከን
ናይ ሕማማት ብምዃን ሽታ ክሳብ ዝገብር ይሓድግዎ፣ እዚ ዘገምታውን መሪርን ሞት እዩ።
እቲ መልሲ፣ ሮሜ 7፣25 እዩ፣ “ንኣምላኽ ብጐይታና የሱስ ክርስቶስ ስብሓት ይኹኖ።
እምብኣርሲ ኣነ ባዕለይ ብሓሳበይ ንሕጊ ኣምላኽ፡ ብስጋይ ግና ንሕጊ ሓጢኣት እግዛእ
ኣሎኹ።”
ሮሜ 8:1-4 “እምብኣርሲ ሕጂ ነቶም ብክርስቶስ የሱስ ዘለዉ ዂነኔ የብሎምን። እቲ ኣብ
ክርስቶስ የሱስ ዘሎ ሕጊ መንፈስ ህይወት ካብቲ ሕጊ ሓጢኣት ሞትን ሓራ ኣውጺኡኒ እዩ
እሞ፡ ንሕጊ፡ ብስጋ ስለ ዝደኸመ፡ ኪገብሮ ዘይኰነሉስ፡ ኣምላኽ ንወዱ ብምስሊ ሓጢኣተኛ
ስጋን ከም መስዋእቲ ሓጢኣትን ልኢኹ፡ ነቲ ሓጢኣት ብስጋ ዀነኖ። ኣባና ብመንፈስ
እምበር፡ ብስጋ ኣብ ዘይንመላለስ፡ እቲ ድሌት ሕጊ ኸምኡ ዀይኑ ኺምላእ እዩ።”
ብመንፈስ ምምልላስ፣ ስርዓት የትሕዝ
ብመንፈስ ምምልላስ ማለት ንእግዚኣብሄር እንዳ ኣኽበርካ፣ እንዳተኣዘዝካን እንዳኣሐጎስካ
እትነብሮ ናብራ እዩ። ኮይኑ ግን እንተወደቅና፣ ምሕረት ንምግባር ጎይታ ቅልጡፍ እዩ።
ምሕረት ኣብ መገዲ ኣምላኽ ቀጥ ኢልና ብጽድቂ ክንመላለስ እምበር፣ ሰንኮፍ ናብራ ምንባር
ኣይኮነን።
ምሕረት ረኺብካ ኢኻ!
ብስትሮንግ ናይ ቓል ብቓል መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብምምርዃስ፣ “ምሕረት” ምግባር
ማለት፣ ኣፊኢሚ (Aphiemi) ብግሪኽ ምፍላይ ማለት እዩ። እቲ መበቖላዊ ትርጉሙ
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ድማ “ሞት”፣ ወይ ምምዝማዝ ማለት እዩ። ምሟት ማለት ምፍላይ ማለት እዩ። ምሕረት
ተገይሩልካ ማለት ሓጢኣትካ ከም ብመጥባሕቲ፣ ካባኻ ተፈልዩ ናብ ክርስቶስ ሓሊፉ ማለት
እዩ። ንሱ ንሓጢኣትና ወሰዶ። ክርስቶስ ብሰንኪ ሓጢኣትና ቆሲሉን ተሰቅዩን እዩ።
1ዮሃ 1:9 “ሓጢኣትና እንተ ተናዘዝና፡ ንሓጢኣትና ይቕረ ኸ ïብለልና፡ ካብ ኲሉ ዓመጻውን
ኬንጽሃና እሙንን ጻድቕን እዩ።”
ኢሳ 53:10 “እግዚኣብሄር ግና ብመከራ ኺሕምሽሾ ፈተወ። ነፍሱ ንመስዋእቲ ሓጢኣት
ምስ ወፈያ፡ ዘርኢ ኺርኢ፡ መዓልትታቱ ኼንውሕ እዩ፡ ፍቓድ እግዚኣብሄር ከኣ ኣብ ኢዱ
ኺሰልጥ እዩ።”
ንገዛእ ርእስኻ ምሕረት ግበረላ
ምሕረት እግዚኣብሄር ንህይወትካ እንተዘይተቀቢልካዮ፣ ብገዛእ ርእስካ ዝገበርካዮ ሕሉፍ
ሓጢኣት ምሕረት ክትገብረሉ ክትሽገር ኢኻ፣ ሰይጣን ድማ ኣብ ትሕቲ ወቀሳን ኩነኔን
ከንብረካ እዩ። ሓደ ሓደ እዋን ንገዛእ ርእስካ ምህረት ክትገብረላ ከቢድ እዩ። ልዕሊ
ስምዒትካን ኣተሓሳስባካን፣ ንቓል ኣምላኽ እመኖ።
ንዓሚቕ ስቃይ ክርስቶስ ምርዳእ
ገላ 2:20 “ግናኸ ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዚነብር ዘሎ እምበር፡ ደጊም ኣነ ኣይኰንኩን ዝነብር
ዘሎኹ። እዚ ሕጂ ብስጋ ዝነብሮ ዘሎኹ ድማ፡ ብእምነት በቲ ዘፍቀረኒ ምእንታይውን ነፍሱ
ዘሕለፈለይ ወዲ ኣምላኽ እየ ዝነብር ዘሎኹ።”
እንተ ኣሚንካ ከምቲ ዝኣመንካዮ ኢኻ እትነብር። ዝሞተ ሰብ ከመይ ገይሩ ሓጢኣት ይገብር?
ክርስቶስ ኣባኻ ይነብር እንተሃልዩ፣ ሓጢኣት ኣይገብርን እዩ። ዋላ እዃ ካብ ግዜ ናብ ግዜ
ሓጢኣት እንተገበርካ፣ ንስኻ ግን ሓጥእ ኣይኮንካን። ብክርስቶስ ንስኻ፣ ሓዲሽ ፍጥረት፣
ዳግም ዝተወለድካን ካብ ሓደሽቲ ዓሌት ኣምላኽ ኢኻ። እቲ ኣረጊት ሰብ ተሰቒሉ እዩ፣ እዚ
መርኣያ መቅጻዕቲ ሞት እዩ። ኣረጊት ሰብካ ኣብ ሰማያት ምስክር ወረቀትካ እዩ። ብካልእ
ወገን ድማ ናይ ትውልዲ ምስክር ወረቀት ኣብ ሰማያት ድማ ኣሎካ፣ መዝ 87፣5። ንስኻ
ክልተ ኣካልነት የብልካን። እቲ ክመውት ዘለዎ “ስጋ”፣ እቲ ኣረጊት ኣተሓሳስባ ናይ ሓጢኣት
ኣብ ኣእምሮ እዩ። እዚ ልኽዕ ከም ሓደ መዝገብ ክድምሰስን ብሓድሽ መዝገብ ከኣ ክምላእ
ዘለዎ እዩ።
ናይ ሓጢኣት ዑደት ብኸመይ ይቛረጽ?
እዚ ኩሉ ብዛዕባ “ሕማቕ ሓሳብ” እዩ። እቲ ሓቂ ሓራ ከውጽኣኩም እዩ፣ ግና ኣእምሮኩም
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ምዕራፍ 6 - ካብ ሓጢኣትና ዝመጽእ መጉዳእቲ

ምሕዳስ የድልዮ። ምስ ክርስቶስ ተሰቂልካ ኢኻ፣ መንፈስ ቅዱስ ኣብኻ ይነብርን፣ ቅድስናን
ጽድቕን ክርስቶስ ድማ የምጽኣልካ። ካብ “ሕማቕ ሓሳባት” ህደም፣ ህይወትካ ድማ ናብ
ምስሊ ክርስቶስ ክትቅየር ኢያ። ሮሜ 12፣1-2 ብንጹር ዝምህረና ምህዳስ ሓሳባት ስነምግባር
ከምዘድሊ፣ ብፍላይ ድማ ነቲ ኣረጊት ኣተሓሳስባ ብቓል ኣምላኽ ምቅያሩ እዩ። ንቓል ኣምላኽ
ዘክሮ፣ ኣስተንትኖን ተዛረቦን።
ምስ እግዚኣብሄር ብዛዕባ ሓጢኣትካ ቅኑዕ ኩን፣ ኣብ ቓል ኣምላኽ እንተጸኒዕካ ንሓጢኣትካ
መስትያት ክኾነልካ እዩ። ሓጢኣትካ ተኣመንን እቲ ምቑር ፈውስን ምንጋፍን ናይ ክርስቶስ
ክትረክብ ድማ ኢኻ።
ብውልቀይ ሓደ ሰብኣይ ዉሉፍ ናይ ጽዩፍ ኣሳእል ምርኣይ ዝነበር፣ ብቅልጡፍ ዝተናገፈ
ይፈልጥ። ንሱ ንገዛእ ርእሱ ከም ክርስትያን ብምርኣይ፣ እዚ ነገር ንእግዚኣብሄር ከምዘየክብር
ምስ ፈለጠ፣ ተነሲሑን ናብ ብርሃን ብቅልጡፍ ክመጽእ ድሕሪ ምውሳን። ስምዒት ናይ
ሓርነት ድማ ናብ ውሉፍ ናይ ቓል ኣምላኽ ገይርዎ። እዚ ምልውዋጥ ናይ ቅንኣት ወይ
ጽምኣት ናይ ዕቤት እዩ።
ንእትፈልጦ ሓጢኣት ጥራይ ዘይኮነስ፣ ነቲ ዘይርድኣካን ንክርስቶስ ኣብ ምሉእ ህይወትካ
ንጉስን መላኽን ክገብር ፍቃደኛ ዝኮነ ፍቃድኻ’ውን፣ ተነቃፊ ብምዃን ተነስሓሉ። ኣብ ስጋካ
እትምርኮስን ማእከል ናይ ገዛኣ ርእስካ ዝኾንካሉ ኩሉ ተነስሓሉ። ልዕሊ ቓል ኣምላኽ፣
ስምዒትካን ኣተሓሳስባካን ብምዕባይካ ተነሳሕ። ንእግዚኣብሄር ድማ ናብ ምስሊ ክርስቶስ፣
ምስሊ ፍቕሪ ክቕይረካ ለምኖ።
ልዕሊ ዝኾነ ነገር፣ ንቓሕ!
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ምዕራፍ 7
ፍርድን ማሕላን
ኣብ ባርነት እትቑረነሉ መንገዲ
“ብዝፈረድኩምዎ ፍርዲ ኺፍረደኩም፡ ብዝሰፈርኩምሉ መስፈሪውን ኪስፈረልኩም እዩ
እሞ፡ ከይፍረደኩም ኣይትፍረዱ።” ማቴ 7፣1
ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 8፣3-16 ዝተጻሕፈ ታሪኽ ሓንቲ ኣብ ምንዝርና ዝተረኽበት ሰበይቲ ኣላ።
ነዛ ሰበይቲ ኣብ ቕድሚ የሱስ ንፍርዲ ምስ ኣቕረብዋ። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እንተ ተዓዚብና፣
ፈሪሳውያን ንፍርዲ ክህንደዱ እንከለዉ፣ የሱስ ክርስቶስ ግና ብርሃን ከብርሃላ ምሕረት
ክእውጀላ ኢና ንርኢ። “የሱስ ከኣ ቅንዕ ኢሉ ብዘይ እታ ሰበይቲ ሓደ እኳ ኸም ዜልቦ ምስ
ረኣየ፡ ኣቲ ሰበይቲ፡ እቶም ከሰስትኺ ደኣ ኣበይ ኣለዉ፧ ዝፈረደኪዶ የልቦን፧ በላ። ንሳ ኸኣ፡
ሓደ እኳ፡ ጐይታይ፡ በለቶ። የሱስ ድማ፡ ኣነውን ኣይፈርደክን እየ በላ። ሽዑ የሱስ፡ ኣነ ብርሃን
ዓለም እየ። እቲ ዚስዕበኒ ብርሃን ህይወት ኪረክብ እምበር፡ ብጸልማት ኣይኪኸይድን እዩ፡
ኢሉ ኸም ብሓድሽ ተዛረቦም።።” ዮሃ 8፣11-12። የሱስ ክርስቶስ ሓድሽ ሕጊ ሒዙ ኣይኰነን
መጽኡ፣ ዓላማ ምምጻእ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናብዛ ምድሪ ሰባት ብብርሃን ወይ ብመንፈሱ
ክመላለሱ እዩ። ኣብ ሕጊ እቲ ዝበለጸን ዝዓበየን ስራሕ፣ ብዛዕባ ሓጢኣትና ክረትዓናን
ከርእየናን እዩ፣ ንሓጢኣትና ግና ክኣልየልና ኣይክእልን እዩ። እቲ ብርሃን ዓለም ዝዀነ የሱስ
ክርስቶስ ጥራይ’ዩ ንሓጢኣትና ዘንጽሆ። ምኽንያቱ ቓል ኣምላኽ ኣብ 1ዮሃ 1፣1-9 “ከምቲ
ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ፡ ኣብ ብርሃን እንተ ተመላለስና ግና፡ ንሓድሕድና ሕብረት ኣሎና፡ ደም
የሱስ ክርስቶስ ወዱ’ውን ካብ ኲሉ ሓጢኣት የንጽሃና እዩ። ሓጢኣት የብልናን፡ እንተ በልና፡
ንርእስና ንጥብራ ኣሎና፡ እታ ሓቂውን ኣባና የላን። ሓጢኣትና እንተ ተናዘዝና፡ ንሓጢኣትና
ይቕረ ኺብለልና፡ ካብ ኲሉ ዓመጻውን ኬንጽሃና እሙንን ጻድቕን እዩ።” ይብል።
ኣብ ዝቕጽል፣ ኣብዛ መጽሓፍ ከመይ ጌርና ብብርሃን ወይ ብመንፈስ ከም እንመላለስ ክንርኢ
ኢና። ብብርሃን ምምልላስ ማለት ኣሰር ኣሰር የሱስ ምስዓብ ኣብ ፍቕሪ ምጽናዕ ንዕኡ ንበይኑ
ኣብ ህይወትካ ጐይታን ንጉሱን ምግብር ማለት እዩ። እታ ሰበይቲ ንየሱስ “ጐይታይ” ኢላቶ
እዚ ኸኣ ብምልኣት ንየሱስ ክርስቶስ ተገዚኣ ጐይትኣ ክትገብሮ ከም ዝወሰነት ምልክት እዩ።
በዚ’ያ እዛ ሰበይቲ “ሓራ ወጺኣ” ብብርሃን ክትመላለስ ዝጀመረት። ዕላማ የሱስ ክርስቶስ
ሰባት ብርሃኑ ርእዮም ብብርሃን ክመላለሱ እምበር ኣብ ትሕቲ ፍርዲ ኰይኖም ብኹነኔ
ክመላለሱ ኣይኰነን። ነዚ ንምሕረት እምበር ንፍርዲ ዘይመጸ፣ ንሕና ድማ ሰዓብቱ እንተ
ኾይንና ዕላማና ልክዕ ከም ናቱ ክኸውን ኣለዎ።
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ፍርዲ እንታይ ማለት እዩ?
ሓደገኛ ዝኰነ ፍርዲ ከመይ ዝበል እዩ?፣ ቕድስናን ጽድቅን ዝመልኦ ፍርዲ እንታይ
ይምስል?
ከምቲ ሓደ ፈራዲ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ መጨረሻ ውሳኒኡ ዘቕርብ ከምኡ ድማ ኣብ ሓድሽ
ኪዳን ፍርዲ ክብል እንከሎ ልክዕ ከምኡ ናይ መጨረሻ ኩኔኔ ወይ ፍርዲ ማለት እዩ።
ኣምላኽ በይኑ ጥራይ’ዩ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ክህብ ስልጣን ዘለዎ፣ ምኽንያቱ ንሱ በይኑ
ጥራይ’ዩ ናይ ሰብ መወዳእታ ዝፈልጥ። ብዙሓት ብሰባት ናይ መወዳእታ ፍርዲ ዝተዋህቦም
ኣረሜናትን ጨካናትን ዝነበሩ ሰባት፣ ግን ምሕረት ኣምላኽ ኣብ ህይወቶም ምስ ተገልጸ
ከመይ ዝበሉ እሩማት ንኣምላኽ ዝጠቑሙ ሰባት ዝዀኑ ማእለያ የብሎም። ምሕረት ኣብ
ልዕሊ ፍርዲ ትስልጥን እያ። ኣብ ልዕሊ ሰባት ክንፈርድ እንከሎና እምብዛ ክንጥንቀቕ ኣሎና።
ኣብ ልዕሊኦም ናይ መጨረሻ ውሳኔና ከነመሓላልፍ የብልናን። ፍርዲ ኣብ ኣእምሮና ይጅምር
እሞ ብቓላትና ኣቢልና ድማ ነጽንዖን ንገልጾን። ምናልባት ብዛዕባ ገለ ሰባት ንምፍራድ
እኳ ውሽጥና እንተ ደረኸና፣ ሱቕ ክንብል እቲ ፍርዲ ድማ ነቲ ልዑል ኣምላኽ ክንሓድገሉ
ክንኽእል’ሞ፣ ካብ ፍርዲ ክንሕሎ ኣምላኽ ጸጋ ከብዝሓልና ንጸሊ። ብዛዕባ ስምዒትካ ምስ
ኣምላኽ ቁኑዕ ኩን፣ ንሱ ክሕግዘካን ክድግፈካን እዩ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣዚኻ ጥንቁቕ እንተ
ዘይንኰንካ ዓስቢ ናይዚ ብዙሕ ዋጋ ከም ዘኽፍለካ ኣይትዘንግዕ።

ሮሜ 14፣10 ከምዚ ይብል “ኣነ ህያው እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር፡ ኲሉ ብርኪ ኺሰግደለይ፡
ኲሉ ልሳን’ውን ንኣምላኽ ኬመስግኖ እዩ፡ ዚብል ጽሑፍ እዩ እሞ፡ ኲላትና ኣብ ቅድሚ
መንበር ፍርዲ ኣምላኽ ደው ክንብል ኢና። ስለምንታይ ደኣ ንስኻ ኣብ ሓውካ እትፈርድ፧
ወይስ ንምንታይ ንስኻ ንሓውካ እትንዕቕ፧”
ያእ 4፣11-15 ከምዚ ይብል “ኣቱም ኣሕዋተየ፡ ንሓድሕድኩም ኣይትተሓማመዩ። እቲ ንሓዉ
ዚሐሚ ወይስ ኣብ ሓዉ ዚፈርድ ነቲ ሕጊ ይሐምዮ፡ ኣብ ሕጊውን ይፈርድ። ኣብ ሕጊ
ኻብ እትፈርዱ ግና፡ ፈራዲ እምበር፡ ገባር ሕጊ ኣይኰንካን። እቲ ኼድሕንን ኬጥፍእን
ዚኽእል ሓጋግ ሕግን ፈራድን ሓደ ንሱ እዩ። ኣብ ብጻይካ እትፈርድከ ንስኻ እንታዋይ
ኢኻ፧ እስኪ ሕጂኸ ንስኻትኩም፡ ሎሚ ወይስ ጽባሕ ናብታ ኸተማ እቲኣ ንኺድ እሞ
ኣብኣ ዓመት ንግበር፡ ክንነግድን ክንረብሕን ኢና፡ እትብሉ፡ ንስኻትኩም ነቲ ጽባሕ ዚኸውን
ኣይትፈልጥዎን ኢኹም። ህይወትኩም ደኣ እንታይ እያ፧ ንቕሩብ ጊዜ ተርእዩስ፡ ደሓር
ዚበንን ትኪ ኢኹም። ጐይታ እንተ ፈቐዶ፡ ንሕናውን እንተ ኣሊና፡ እዚ ወይስ እቲ ኽንገብር
ኢና፡ ኣብ ክንዲ ምባልሲ፡ ሕጂ ግና ብምጅሃርኩም ትምክሑ ኣሎኹም። ከምዚ ዝበለ ዂሉ
ትምክሕቲ ኽፉእ እዩ። እምብኣርስኸ እቲ ሰናይ ምግባር ዚፈልጥ እሞ ዘይገብሮ፡ ንእኡ
ሓጢኣት ይዀኖ እዩ።”
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ማቴ 7፣1-4 ከምዚ ይብል “ብዝፈረድኩምዎ ፍርዲ ኺፍረደኩም፡ ብዝሰፈርኩምሉ
መስፈሪውን ኪስፈረልኩም እዩ እሞ፡ ከይፍረደኩም ኣይትፍረዱ። ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጒንዲ
ዘይፈለጥካስ፡ ንምንታይከ ኣብ ዓይኒ ሓውካ፡ ዘሎ በሰር እትርኢ፧ ወይስ ከመይ ጌርካ
ንሓውካ፡ ካብ ዓይንኻ በሰር ከውጽኣልካስ ሕደገኒ፡ ትብሎ፧ እንሆ፡ ጒንዲ ኣብ ዓይንካ ኣሎ።
ኣታ ግብዝ፡ ቅድም ካብ ዓይንኻ ጒንዲ ኣውጽእ። ሽዑ ኻብ ዓይኒ ሓውካ በሰር ንምውጻእ
ኣጸቢቕካ ትርኢ።”
ንሓውኻ ክትፈርዶ ወይ ክትኩንኖ እንከሎኻ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዓይኑ ዘሎ ንእሽቶይ በሰር
ወይ ሓጢኣት ኢኻ ትዛረብ ዘሎኻ፣ ግና የሱስ ይብል ኣሎ፣ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ
ጉንዲ’ኸ? ኣየናይ ይዓቢ ጉንዲ’ዶ በሰር? ኣየናይ እዩ ሓደገኛ እቲ ኣብ ዓይኒ ሓውኻ ዘሎ
በሰር’ዶ ወይ እቲ ክንዲ ጉንዲ ዝምዕባዩ ፍርድኻን ኩነኔኻን? ብጻየይን መተዓይይተይ
ኣደንፋዒ ጽሑፈይ፣ ሚካኤል ቪንሰንት ከምዚ ኢሉ “ኣብ ልዕሊ ኻልኦት ምፍራድ ከምቲ
ተሪር ኩዕሶ ናብ መንደቕ ብሓይሊ ሃሪምካዮ ናባኻ ዝምለስ እዩ”
ካብዚ ቐጺልና ኣብዚ ምዕራፍ ንጠቕሶ ፍርዲ፣ ብጌጋን ብዘይ ቅኑዕ መገዲ እንተ ተጠቂምናሉ
ዉጺኢቱ ከመይ ኣዚዩ ሓደገኛ ከም ዝኸውን ዝገልጽ እዩ። ፍርዲ ብገዛእ ኣእዳውና
ክንጥቀመሉ እንተ ጀሚርና ተቛደስቲ እቲ መሪር ፍረ ክንከውን ንኽእል ኢና። ኩሉ ግዜ ናይ
ምዝራእን ምህርቲ ምሕፋስን ብሓንሳብ ተፈላልዩ ዘይከይድ ሕጊ ተፈጥሮ እዩ። እዚ ሕጊ እዚ
ድማ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ከም ዝሰርሕ ነስተውዕል። ንፍርዲ ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ
እንታይ ከም ዝመስል ክንርእዮ ክንፍትን ኢና። ብዛዕባ እቲ ዘይቁኑዕ ወይ ኣምላኽ ዘይሰምሮ
ፍርዲ ክንጥንቀቕ ይግብኣና። ከምኡ ድማ ሚዛንና ምእንቲ ከይንስሕት ነቶም ኣብ ግጉይ
መገዲ ዘለዉ፣ ሰባት ካብቲ ሒዞሞ ዘለዉ መንገዲ ክንመልሶም ብቕኑዑ መንገዲ ክንጥቀመሉ
ከም እንኽእል ድማ ከነስተውዕል ይግባኣና።
ጽድቂ ወይ ቅንዕና ዘለዎ ፍርዲ
የሱስ ክርስቶስ “ቅኑዕ ፍርዲ ፍረዱ እምበር፡ ላዕለ ላዕሊ ርኢኹም ኣይትፍረዱ፡ ኢሉ
መለሰሎም።” ዮሃ 7፣24 የሱስ ክርስቶስ ፍረዱ፣ ግና ብጽድቂ ግበርዎ ይብል ኣሎ። እቲ
ሓቐኛ ዝዀነ ፍርዲ ልክዕ ከምቲ መድሓኒ የሱስ ክርስቶስ ዝፈረዶ ፍርዲ ምፍራድ እዩ። ኩሉ
ፍርዲ ንየሱስ ክርስቶስ ተዋሂብዎ እዩ።
“ኲሉ ሰብ ከምቲ ነቦ ዜኽብሮ ገይሩ ንወዲ ምእንቲ ኬኽብሮስ፡ ፍርዲ ዘበለ ንወዲ ሀቦ
እምበር፡ ኣቦ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እዩ። እቲ ንወዲ ዘየኽብሮ ነቲ ዝለኣኾ ኣቦውን
ኣየኽብሮን እዩ።” ዮሃ 5፣22-23። ፍርዲ የሱስ ክርስቶስ ኩሉ ብጽድቂ እዩ። ኣብ መጽሓፍ
ቅዱስ ብፍላይ ክወቕሶም እንርእዮ ንፈሪሳውያን እዩ።
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ፍርዲ ክርስቶስ የሱስ ከመይ ይመስል?
የሱስ ልክዕ ከምቲ ቓል ኣምላኽ ጌሩ እዩ ዝፈርድ። ንሱ ኩሉ ኣበሳን ፍርድን ደቂ ሰባት እዩ
ወሲዱ። ፍርዱ ንደቂ ሰባት፣ ዝገበሮ ናይ መስቀል ስርሑ እዩ። ፍርዱ ድማ ክሳብ ሞት
ደቂ ሰባት ከምዚ እዩ። የሱስ ንሰባት ዝፈርዶም ኣብ ክንድኦም ዝተሓርደ ገንሸል ምዃኑ
ፈሊጦም’ዶ ኣይፈለጥዎን ተቐቢሎሞ’ዶ ኣይተቐበልዎን ብዝብል ሓቂ እዩ። ብመሰርት ራእይ
ዮሃንስ የሱስ ክርስቶስ ንሰይጣንን ኣጋንንትን ከም ዝፈርዶም ይነግረና። ፍርዲ ኣምላኽ ንሰብ
ካብ ሰይጣን ወይ ኣጋንንቲ ዝተፈልየ እዩ። ሰይጣን እንትርፎ ፍርዲ ካልእ ምርጫ የብሉን።
ሰብ ግና ካብ ፍርዲ ንክሞልቕ የሱስ ክርስቶስ ነቲ ፍርዲ ሰብ ኣብ ዝባኑ ጺዒንዎ። ካብዚ
ተሞርኪስና ድማ፣ ፍርዲ ሰይጣን ካብ ኣምላኽ ስለ ዝዓለወ ክኸውን እንከሎ፣ ፍርዲ ሰባት
ግና ንመድሓኒ ተቐቢሎሞ’ዶ ኣይተቐበልዎን ኣብ ዝብል ዝተሞርከሰ እዩ።
ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ስጋውነትን ኣጋንንታዊ ዓለምን
ሕማቕ ፍረ ወይ ባህሪ ውጽኢት ናይ ኣጋንንታዊ ስራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ከይከውን’ውን
ይኽእል እዩ። ኣጋንንቲ ንዉሉድ ኣምላኽ ከም ዘይሓድርዎም ኣርጊጽና ንፈልጥ ኢና፣
ክፍትንዎ ጽልውኦም ኣብ ልዕሊኡ ከንብሩ ግና ይኽእሉ እዮም። ምናልባት ኣብ ካልኦት
ሰባት እትርእዮ ተመክሮ ወይ ባህሪ፣ ካብቲ ኣረጊት ስጋኦም ዝመንጨወ እምበር፣ ካብ ጽልዋ
ኣጋንንታዊ ስራሕ ከይከውን ይኽእል እዩ። እቲ እንህቦ ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ከምዚ ዝዓይነቱ
ተርእዮ እንታይን ከመይን እዩ ክኸውን ዘለዎ? ልክዕ ከምቲ ናይ የሱስ ክርስቶስ ፍርዲ እዩ
ዝኸውን። ነዞም ሰባት ቃላት ሓርነት ኣውጀሎም። ንኣብነት “ግናኸ ክርስቶስ እዩ ኣባይ
ዚነብር ዘሎ እምበር፡ ደጊም ኣነ ኣይኰንኩን ዝነብር ዘሎኹ። እዚ ሕጂ ብስጋ ዝነብሮ ዘሎኹ
ድማ፡ ብእምነት በቲ ዘፍቀረኒ ምእንታይውን ነፍሱ ዘሕለፈለይ ወዲ ኣምላኽ እየ ዝነብር
ዘሎኹ።” ገላ 2፣20። እዚ ቃላት’ዚ ነዞም ሰባት ክሳብ ዝስወጦም ንንገሮም። ኣብ ልዕሊኦምን
ኣንጻር ጸላኢኦም ሰይጣንን ቓል ዓወት ኣውጅ።
ሓቀኛን ጽድቂ ዝመልኦ ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ጻድቕ ምሕረት ምእዋጅ እዩ። ሓጢኣቶም ኣብ
የሱስ ኣቕርቦ። ኣብ ልዕሊ ስራሕ ሰይጣንን ስጋን ከኣ ቓል ፍርዲ ተዛረብ። እዚ ዓይነት ፍርዲ
ነቲ ሰብ ካብ ግብሪ ስጋን ኣጋንንትን ፈሊኻ ንኽትርእዮ ክሕግዘካ እዩ። ኣብ 1ዮሃ 5፣16 “ሓደ፡
ንሓዉ ናብ ሞት ዘየብጽሕ ሓጢኣት ኪገብር እንተ ረኣዮ፡ ይለምን፡ ኣምላኽውን ነቶም ናብ
ሞት ዘይብጽሕ ሓጢኣት ዝገበሩስ ህይወት ኪህቦም እዩ። ናብ ሞት ዜብጽሕ ሓጢኣት ኣሎ፡
ብዛዕባዚ ኣይኰንኩን ይለምን ዝብል ዘሎኹ። ዓመጻ ዘበለ ዂሉ ሓጢኣት እዩ፡ ናብ ሞት
ዘየብጽሕ ሓጢኣት ኣሎ።” ኢሉ ይዛረብ።
እንተ ደኣ ኣብ ካልኦት ኣሉታዊ ዝዀነ ፍርዲ ክፍረድ ሰሚዒና ወይ ድማ ዘይቕኑዑ ባህሪ
እንተ ርኢና እቲ እንወስዶ ቁኑዕ ፍርዲ ኣበስኦምን በደሎምን ኣብ እግሪ የሱስ ኣቐሚጥካ
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ስሊኦም ምጽላይ እዩ። ንዓኣቶም ድማ ብዛዕባ ሓቂ እቲ ዝተሕርደ ገንሸል ምንጋር እዩ።
ጽድቂ ዝምልኦ ሓቐኛ ፍርዲን ምሕረት ወይ ይቕሬታ ምግባርን ሓደ እዩ። ንሓውኻ ብጽድቂ
ምፍራድ ማለት ድማ ሓጢኣት ብጻይካ ኣብ እግሪ የሱስ ምንባር ማለት እዩ። የሱስ ከም
ዘድሕኖ ምእማን ማለት እዩ።
ጥቕሚ ጽድቂን ቅንዕና ዝመልኦ ፍርዲ
ኢሳይያስ 58፣6, 9-11
“እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ ንመእሰር እከይ ምፍታሕ፡ ንማእሰርቲ ኣርዑት ምዝላቕ፡ ንጥቑዓት
ምውጻእ ሓራ፡ ኣርዑት ዘበለ ዂሉውን ምስባርዶ ኣይኰነን?”
“ሽዑ ኽትጽውዕ፡ እግዚኣብሄር ከኣ ኪመልሰልካ፡ ከተእዊ፡ ንሱ ድማ፡ እኔኹ፡ ኪብል
እዩ። ነርዑት፡ ንምውጥዋጥ ኣጻብዕ፡ ንሕማቕ ዘረባ ኸኣ ካብ ማእከልካ እንተ ኣርሐቕካ፡
ካብ ናብ ነፍስኻ ንጥሙይ እንተ መቐልካ፡ ንጭንቕቲ ነፍሲ እንት ኣጽገብካ፡ ሽዑ ብርሃንካ
ኣብ ጸልማት ኪወጽእ፡ ጸልማትካውን ከም ቀትሪ ኪኸውን እዩ። እግዚኣብሄር ንዂሉ ጊዜ
ኺመርሓካ፡ ኣብ ምድሪ ኣጻምእ ንነፍስኻ ኼጽግባ፡ ነዕጽምትኻ ድማ ኬበርትዖ እዩ። ንስኻ
ኸኣ ከም ዝሰተየ ኣታኽልትን ከምቲ ማዩ ዘይነጽፍ ዓይኒ ማይን ክትከውን ኢኻ።”
ፍርዲ፣ እዞም ሕጂ እንጠቕሶም ነጥብታት ኣይኰነን፣1.

ፍርዲ ማለት ምልልይ መናፍስቲ ማለት ኣይኰነን

ፍርዲ እቲ ኣብ 1 ቈረ 12፣10 ካብቶም ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበታት ኰይኑ ተጠቂሱ
ዘሎ ምልላይ ምናፍስቲ ኣይኰነን። ጐይታ ንዕዩኡን ንምህናጽ ማሕበርን ኢሉ ናይ ምልላይ
መናፍስቲ ውህበት ክህበካ ይኽእል እዩ። በዚ ውህበት እዚ ድማ ኣብ ሰባት ዘሎ ነገር ወይ
ድማ ናይ ሰይጣንን ኣጋንንትን ስራሕ ከተለሊ ትኽእል ኢኻ። እዚ ግና ምፍራድ ኣይኰነን።
እዚ ካብ ኣምላኽ ቓል ጥበብ ምስማዕ እዩ። ምንልባት ኣምላኽ’ውን ብቓል ጥበብ ጌይሩ
ብዛዕባ ህይወት ሓደ ሰብ ከርእየካ ወይ ክገልጸልካ ይኽእል እዩ። እዚ ከምዚ ዓይነት ምግላጽ
ዝመጽእ ነቲ ሰብ ክንኩንኖ ወይ ክንፈርዶ ዘይኰነስ ንፈውስን ምጥዓይን እዩ ዝመጽእ። ሓደ
ሓደ እዋን ፍርዲ ካብ ምልላይ ወይ ምግላጽ ክጅምር ይኽእል እዩ። ንኣብነት ንበል ኣምላኽ
ብዛዕባ ሓደ ሰብ ሓደ ሓቂ ይገልጸልካ እሞ፣ ነቲ ዝተገለጸልካ ሓቂ ክንዲ ምዝራብ፣ ካብ
ፍርሒ ወይ ካልእ ምኽንያት ከይተዛረብካ ስቕ ትብል። ነቲ ሰብ ግና በቲ ዝተገለጸልካ ነገር
ክትኹንኖ ትጅምር፣ እቲ ኣምላኽ ንሰናይ ነገር ዝሃበካ ምግላጽ ድማ ንሕማቕ ተጠቂምካ ኣብ
ዘይተደልየ ፍርዲ ትኣቱ።
96

ምዕራፍ 7 - ፍርድን ማሕላን

ምግላጽ ርትዒ እዩ ዘምጽእ፣ ፍርዲ ግና ኩነኔ እዩ ዘስዕብ። ፍርዲ ኣብ ፍርሒ ዝተመስረተ
እዩ። ኣብ መንጐ ጽድቂን ቅንዕናን ዘለዎ ፍርድን ዘይኣምላኻዊ ፍርድን ፍልልይ ኣሎ። ኣነ
ካብ መንፈስ ቅዱስ ናይ ምግላጽ መንፈስ ዝተዋህቡ ዓበይቲ ሰባት ይፈልጥ ግና ክፈርዱ ወይ
ክኹኑኑ ርእዮም ኣይፈልጥን። ንሰባት ክንፈርድ እንከሎና ንጠንቀቕ። ብዙሕ ግዜ ንሰባት
ንፈርዶም በቲ ናትና መለክዒ ስለ እንዕቕኖም እዩ። ሮሜ 2፣1 “ስለዚ፡ ኣታ እትፈርድ ሰብ፡
ዝዀንካ እንተ ዀንካ፡ ነቲ እትፈርዶስ ትገብሮ ስለ ዘሎኻ፡ በቲ ንኻልእ እትፈርዶ ንርእስኻ
ትዂንን ኣሎኻ እሞ፡ ምኽንያት የብልካን።” ይብል
2. ፍርዲ ወይ ምፍራድ ንሕማቅ ባህሪ ፈሊጥካ ምፍላይ ወይ ምርሓቕ ማለት
ኣይኰነን
ፍርዲ ኣብ ካልኦት ሕማቕ ፍረ ወይ ባህሪ ምፍላጥ፣ ኣይኰነን። (ምፍላጥ ማለትና ባህሪ
ሓደ ሰብ ብተመክሮ ምርዳእ ማለትና እዩ።) ንኣብነት ሓደ ሰብ ንኣገልግሎት ኣምላኽ ገንዘብ
ነዋጽእ እናበለ ግና ንኻልእ መዓላ የውዕሎ እንተሎ፣ ምስ እዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ዘይምሕባር
ወይ ድማ ብዛዕባ ባህሪኡ ንዝምልከቶ ኣካል ምንጋር ወይ ንሰባት ምጥንቃቕ እዚ ምፍራድ
ኣይኰነን። ንኣብነት ኣብ ገለ ገለ ሰባት ናይ ኤዛቤል መንፈስ ተቐጻጺርዎም ክገዝኡኻን ኣብ
ልዕሌኻ ክስልጥንን ዝድልዩ ሰባት ኣለዉ። ካብዚኣቶም ክትርሕቕ ኣለካ። ከምዚ ዝኣመሰለ
ብዙሕ ግዜ ተዓዚበን ኣስተውዒለን ኣለኹ። ምስ ፈለጥክዎ ድማ እምብዛ ይጥንቀቕ። እዚ
ምፍራድ ኣይኰነን። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክገብር ከም ዘሎኒ ኣምላኽ ክዛረበኒ
ይጽበዮ። እዚ ከምዚ ዓይነት መንፈስ ኣምላኽ እንተ ዘይገልጸለይ ኔይሩ፣ ሕጂ ብህይወት
ኣይምነበርኩን ኔረ። ነዚ ነገር ብምግላጽን ብምስትውዓልን ክርድኦ ጌይሩኒ። እዚ ምፍላጠይን
ምልላየይን ኣብ መንጐይን ቤተሰበይን ዝነበረ ርክብ ብኸመይ ክኣሊዮ ከም ዘሎኒ ረዲኡኒ።
እቲ ፍርዲ እዚ እዩ፣ ኣበሳ ከምዚ ዓይነት ዘለዎ ሰብ ኣብቲ ገንሸል ዝዀነ የሱስ ከም ተዝተጻዕነ
ፈሊጥካ፣ ስሊኡ ካብ ሒዝዎ ዘሎ መፈንጥራ ክሞልቕ ምጽላይን ካብ እኩይ ግብሩ ክምለስ
ምጥንቃቕን ንስኻ’ውን ብኡ ከይትተሓዝ ንገዛእ ርእስኻ ምእላይ እዩ። ከምኡ’ውን ኣንጻር
ሕልቅነትን ስልጣናትን ኣጋንንትን ደው ኢለ ይፈርዶምን ይኹንኖምን።
“ብዝፈረድኩምዎ ፍርዲ ኺፍረደኩም፡ ብዝሰፈርኩምሉ መስፈሪውን ኪስፈረልኩም እዩ
እሞ፡ ከይፍረደኩም ኣይትፍረዱ።” የሱስ ክርቶስ ኣብ ፍረ ከነተኩር ነጊሩና እዚ ድማ ካብ
ፍርዲ ክሕልወና እዩ።
ማቴ 7፣15-23 ከምዚ ይብል “ካብ ነብያት ሓሶት ተጠንቀቑ፡ ብውሽጦም ዚምንጥሉ ተዃሉ
ኽነሶምሲ፡ ክዳን ኣባጊዕ ተኸዲኖም እዮም ዚመጹኹም። ብፍሪኦም ከተለልይዎም ኢኹም።
ካብ እሾዂዶ ወይኒ ይቕንጠብ፧ ካብ ተዀርባስ በለስ፧ ከምኡኸስ እቲ ጽቡቕ ኦም ጽቡቕ ፍረ
ይፈሪ፡ እቲ ኽፉእ ኦም ከኣ ክፉእ ፍረ ይፈሪ። ጽቡቕ ኦም ክፉእ ፍረ ኺፈሪ፡ ወይስ ክፉእ
ኦም ጽቡቕ ፍረ ኺፈሪ ኣይኰነሉን እዩ። ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ዂሉ ኦም ይቚረጽ፡ ናብ
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ሓዊ ድማ ይድርበ። እምብኣርከ ብፍሪኦም ከተለልይዎም ኢኹም። ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማያት
ዘሎ ኣቦይ ዚገብር ደኣ እምበር፡ ጐይታይ፡ ጐይታይ፡ ዚብለኒ ዂሉ፡ መንግስተ ሰማያት
ዚኣቱ ኣይኰነን። በታ መዓልቲ እቲኣ ብዙሓት ጐይታይ፡ ጐይታይ፡ ብስምካ እተነቤናዶ
ኣይኰንናን፧ ኣጋንንትስ ብስምካዶ ኣየውጻእናን፧ ብስምካስ ብዙሕ ሓይሊዶ ኣይገበርናን፧
ኪብሉኒ እዮም። ሽዑ ኣነ፡ ኣቱም ገበርቲ ዓመጻ፡ ከቶ ኣይፈለጥኩኹምን፡ ካባይ ርሐቑ፡
ክብሎም እየ።”

ሮሜ 16፣17-20 ከምዚ ይብል “ግናኸ ኣሕዋተየ፡ ነቶም ካብቲ እተመሃርኩምዎ ምህሮ
ምፍልላይን መዓንቀፍን ዚገብሩ ኽትዕዘብዎም፡ እምዕደኩም ኣሎኹ። እቶም ከምዚኣቶም
ዝበሉ ንኸብዶም እምበር፡ ንጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣየገልግልዎን ብጥዑም ዘረባን ምርቓን
ልቢ እቶም ገርህታት የስሕቱ እዮም እሞ፡ ካባታቶም ኣግልሱ። ምእዛዝኩም ኣብ ኵሉ
ተሰሚዑ እዩ፡ ስለዚ ብኣኻትኩም እሕጐስ ኣሎኹ። ንሰናይ ብልህታት፡ ንእኩይ ግና ገርህታት
ክትኰኑ፡ እደሊ ኣሎኹ። ኣምላኽ ሰላም ከኣ ንሰይጣን ቀልጢፉ ኣብ ትሕቲ እግርኹም
ኪቕጥቅጦ እዩ። ጸጋ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኹም ይኹን።”
ግና ብዛዕባ እቲ ዝረኣኻዮን ዝተገለጸልካን ሕማቕ ፍረ ኼድካ እምብልታ ክትነፍሕን
ብወረ ክትዘርዎንን ኣይግብኣካን። እቲ ረኺብካዮ ዘሎካ ጉዳይ ብመጀመርያ ክትጽልየሉን
ከተማልደሉን፣ ቀጺሉ ድማ ንኻልኦት እትሕልወሉን ካብ ሓደጋ እተድሕነሉን ክኸውን
ኣለዎ። ኣብቲ ጌጋ ኣቶኪርካ ጥራይ ምስ ሰባት ክትዛረብ እንተ ጀሚርካ ንገዛእ ርእስኻ’ውን
ኣብ ናይ ምፍራድ መፈንጠራ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ። ገዛእ ርእስኻ ኣብ ሕሜትን ምውቃስን
ክትሳተፍ ክትረኽባ ኢኻ። ፍርዲ ናይ ኣምላኽ እዩ። ንስኻ ግና እዚ ንኣምላክ ጥራይ ዝግብኦ
ብምውሳድካ ንገዛእ ርእስኻ ኣብ ሓደጋ ክትሸማ ይከኣል እዩ። ሓደ በይኑ ጥራይ’ዩ ሓጋጊ
ሕግን፣ ፈራድን ከድሕንን ክቐትል ዝኽእልን፣ የሱስ ክርስቶስ ፈራዲ ተባሂሉ ኣሎ፣ ምኽንያቱ
ንሱ ነዚ ክወስድ ቡቑዕ እዩ። ንሱ በይኑ እዩ ኩሉ ዝፈልጥ። ንሱ በይኑ ጥራይ’ዩ ቅኑዕ።
ብፍላይ ነቲ በደል ወይ ኣበሳ ምስ ፈለጥካዮ’ሞ ድማ ስምዒትካ ገንፊሉ ኣብቲ ሰብ ምፍራድ
ከይትጅምር፣ ነቲ ሰብን ነቲ ፍረን ፈላሊኻ ክትርእዮ ክትክእል ኣብ ዝፋን ኣምላኽ ቀሪብካ
ጸጋ ክበዝሓልካ ኣበርቲዕካ ጸሊ። እንተ ደኣ ንኻልኦት ዘይቅበል ኰይኑ ንዓይ’ውን ዝቕበለኒ
ኣይረክብን እየ። ሰባት ብመጠን እቲ ኣብኦም ዘሎኒ ፍርዲ ክቕበሉኒ እየ ዝምህሮም።
ዝዘራእናዮ ኢና ንዓጽድ ስለዚ ብመጠን ዝፈረድናዮ እዩ ዝፍረደና።
ኣብነታት ናይ ሓደገኛን ዘይቅኑዕን ፍርዲ
ካብቶም ኣርባዕተ የዕሩኽ እዮብ እቶም ሰለስተ ምንጪ ሕማም እዮብ እንታይ ምዃኑ
ዝፈለጡ መሲልዎም። እዚ ኩሉ ዝበጽሖ መከራን ስቓይን ድማ ምንጩ ሓጢኣት እዩ ኢሎም
ነጊሮሞ። እቲ ሓደ ካብኣቶም ኤሊሁ ዝተባህለ ጥራይ እዩ፣ ብመንፈስ ቅዱስ ተቐቢኡ ስለ
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ዝነበረ ንእዮብ እቲ ሓቂ ነጊሮዎ። ኣምላኽ ንኣዕሩኽ እዮብ፣ ኣብ እዮ 42፣7 ከምዚ ኢሉ
ተዛሪብዎም “እግዚኣብሄር ንእዮብ እዚ ምስ ተዛረበ ንኤልፋዝ ቴሜናዊ ከምዚ በሎ ብዛዕባይ
ከምቲ እዮብ ባርያይ ዝገበሮ ቁኑዕ ስለ ዘይተዛረብኩም፣ ኣባኻን ኣብ ክልቲኦም መሓዙትካን
ኩራይ ተቓጺሉ እዩ” ኣብዚ ነስተውዕል ሰለስቲኦም መሓዙት እዮብ ብዛዕባ እቲ ወሪድዎ ዘሎ
ዘስካሕክሕ ስቓይ ከረድእዎ እዮም ዝጋደሉ ዘለዉ። ኣምላኽ ግን ብኣኣቶም ኣይተሓጐሰን
ስለምንታይሲ ንእዮብ እናዀነኑ ኣምላኽ ዘይገብሮ ግብሪ እዮም ኣውርዮም። ወሲኹ’ውን
ኣብ እዮ 32፣3 ክዛረብ ከሎ “ኢሉእ ግና ሰለስቲኦም ብኣፎም ዝምልስዎ ሲእኖም ምስ ረኣየ
ብኹራ ነደደ” ይብለና።
ብዛዕባ ኣብ ሓደ ሰብ ዘሎ ጉዳይ ብምልኣት ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ኢና፣ ኣምላኽ ጥራይ’ዩ
ኩሉ ክፈልጥ ዝኽእል። ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ዝፈልጦም፣ ካብ ሰባት ጌጋ ዝዀነ ፍርዲ
ዝበጽሖምን ብሰባት ድማ ተቐባልነት ዝሰኣኑ። እቶም ንሰባት ብጌጋ ዝርድእዎን ወይ ድማ
ኣብ ልዕሊኦም ፍርዲ ዝእውጁ ሰባት ኣብ ኣምላኽ ህድእ ኢሎም ነገራት ንኣምላኽ ሂቦም፣
እቲ ፍርዲ ናይ ኣምላኽ ምዃኑ ክፈልጡ ይግባእ። ኣምላኽ ዘይገለጽለካ ክነሱ ብዛዕባ ሰባት
ብጌጋ ትፈርድ እንተ ኣሎኻ ኾይንካ፣ ህይወትካ ብርእሰ ምትሓትን ብቕንእን ብስጋውነትን
ተጠቒዓ ከም ዘላ ምልክት እዩ። እቲ ብልብኻ ትፈርዶ ምፍራድ ቃላት እንተ ተሓዊስዎ ኣዚዩ
ዝገደደ ጥፍኣት ከም ዘምጽእ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ።
ካልእ ክንርእዮ ዝደሊ ሓደገኛ ዝዀነ ውጽኢት ናይ ምፍራድ ኣብ ህይወት ሙሴ ኣብ እዋን
እቲ ንኸውሒ ሃሪሙ ማይ ዘውጻሉ እዋን ዝተፈጸመ ታሪኽ እዩ። እዚ ዛንታ ኣብ ዘሁ 20፣10
ኢና እንረኽቦ ከምዚ ድማ ይብል “ሙሴን ኣሮንን ድማ ነታ ማሕበር ኣብ ቅድሚ እቲ ኸውሒ
ኣኪቦም፡ ኣቱም ዓለወኛታት፡ ሕጂ ስምዑ፡ ካብዚ ኸውሒ እዚዶ ማይ ከነውጽኣልኩም
ኢና፡ በሎም። ሙሴ ድማ ኢዱ ኣልዒሉ ነቲ ኸውሒ ብበትሩ ኽልተ ሳዕ ወቕዖ፡ ብዙሕ
ማይ ከአ ወጸ፡ እቲ ኣኼባን ከብቶምን ሰተዩ። እግዚኣብሄር ድማ ንሙሴን ንኣሮንን፡ ኣብ
ቅድሚ ደቂ እስራኤል ክትቅድሱኒ ብኣይ ስለ ዘይኣመንኩም፡ ስለዚ ነዛ ማሕበር እዚኣ ናብታ
ዝሃብክዎም ምድሪ ኣይተእትውዎምን ኢኹም፡ በሎም። እዚ ማይ መሪባ፡ እቲ ደቂ እስራኤል
ምስ እግዚኣብሄር እተቛየቛሉ፡ ንሱ ኸአ ኣባታቶም እተቐደሰሉ እዩ።” ኣብዚ ኣምላኽ ነቶም
ህዝቢ ካብ ምሕረቱ ዝተላዕለ’ዩ ማይ ክህቦም ደልዩ። ሙሴ ግና ብፍርዲ ተንሲኡ ዘይተባህሎ
ክገብር እንከሎ ንርኢ፣ በዚ ከምዚ ድማ ንኣምላኽ ሰማይ እቲ ዝግባእ ክብሪ ኣይሃቡን። ኣብ
ልዕሊ ካልኦት ምፍራድ ድማ ኣምላኽ ዘይበለካ ምግባር ማለት እዩ፣ ካብ በረኽት ዘትርፈካ
ጉዳይ ድማ እዩ።
ሓደገኛነት ዘይቅዱስ ፍርዲ
ኣብ ቤት ፍርዲ መሰኻኽር ኰይና ክንጽዋዕ እንከሎና፣ መሰኻኽር እምበር ናይቲ ጉዳይ ፈረድቲ
ኣይኰናን። ብዛዕባ ኣሕዋትና ዘሎና ምስክር ድማ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ሓጢኣቶም ከም
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ዝወሰደ ጥራይ’ዩ ክኸውን ዘለዎ እምበር ክንፈርዶም ኣይኰነን። ንሕና ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትና
መሰኻኽር ምሕረት እምበር ፈርድቲ ክንከውን ኣይተጸዋዕናን። ንኣብነት ንሓደ ብክርስቶስ
ሓውኻ፣ ዉሉዱ ኣብ ዘይግብኦ ቦታ ብሓጢኣት ክጻወት ምስ ትርኢ፣ እዚ ውጽኢት ሕማቕ
ኣተዓባብያ’ዩ ኢልካ ትፈርድን ትኹንን እንተ ኣሎኻ ብተዘዋዋሪ ንገዛእ ዉሉድካ ትፈርድን
ትኹንን ከም ዘሎኻ ኣስተውዕል። ኣብ ክንዲ ከምኡ ምባል ግና “እዚ ቆልዓ ዘርኢ ናይቲ
ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ዘለዎ እዩ፣ ኣምላኽ ድማ ካብዚ ከውጾ እዩ ኢልካ” ክትጽልን ክትእውጅን
እዩ ዝግብኣካ። “ሰብ ነቲ ዝዘርኦ ንእኡ ኸኣ ኪዐጽዶ እዩ እሞ፡ ኣይትጠበሩ፡ ኣምላኽ
ኣይዕሾን እዩ።” ገላ 6፣7። ንኽፍኣት ዘበለ ኩሉ ከም ርግቢ ገርህታት ኰይና ብዓይኒ ምሕረት
እናጠመትና በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኣበሳ ሰይጣን ከይብለጸልና ድማ ጠቢባን ከም ተመን ኰይና
ክንመላለስ ይግብኣና። ብቕንዕናን ብጽድቅን ክትፈርድ እንተ ጀሚርካ ተመሊስካ ነዚ ናይ
ጽድቂ ዘርኢ ክትዓጽድ ኢኻ። ሓደ ብጻየየ ዝነገረኒ ሓደ ዘሕዝን ታሪኽ ናይ ሓደ ኣዚዩ ዝፈርድ
ዝነበረ ሰብ ኣሎ። እዚ ሰብ ኣዚዩ ገዘፍቲ ሰባት ወይ ኣዚዩ ክብደት ዘለዎም ሰባት ክርኢ ከሎ
ይላገጸሎምን የጨንቖምን ነበረ። ኣብ መወዳእታ ግና እዚ ሰብ ንባዕሉ ብግዝፊ ተወቒዑ
ኣዚዩ ክቱር ዝዀነ ሕማም ኣጥረየ። ኣነ ንባዕለይ ኣብ ቤተክርስትያን ብዙሓት ሰባት ነቶም
ኣብ ሓዳሮም ጸገም ገጢምዎም ዝተፋትሑ ሰባት ክኹኑኑን ክፈርዱን እንከለዉ ተዓዝበ
ኣለኹ። ግና እቲ ዝገርም መብዛሓቶም እዞም ሰባት ብፍትሕ ክውቅዑ ድማ ርእየ። ስለዚ
ክንጽሊ እምበር ክንፈርድ ኣይተጸዋዕናን። እንተ ፈሪድና ድማ ተመሊስና ባዕልና እቲ ንፈርዶ
ዘሎና ከም ዝመጻና ኣይንስሓት።
ማሕላ
ማሕላ ብዙሕ ግዜ ምስቲ እንገብሮ ፍርዲ ክተሓሓዝ ይኽእል እዩ። ንኻልኦት ብፍርዲ ኣዚና
ንሕምሶም’ሞ ዳሕራይ ኣነ ከምኣቶም ብፉጹም ኣይከውንን እየ ብምባል ምስ ገዛእ ርእስና
ቓል ኪዳን ወይ ማሓላ ንኣቱ። ብዙሕ ግዜ ክንገብሮ ኢና ኢልና ዝኣተናዮ ማሕላ ነፍርሶ።
መብዛሕቱ ግዜ ምስ ካልኦት እናተወዳደርና እንገብሮ ማሕላ ንገዛእ ርእስና ከነዕግብ ወይ
ሕልናን ከነዕርፍ እንገብሮ እዩ። ማሕላ ጸኒዑ ዝነብር እዩ ሓንሳብ ምስ ኣተናዮ ድማ ክንቆጻጸር
ኣብ ዘይንኽእል ደረጃ ክበጽሕ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ንበል፣ ኩሉ ግዜ ንኣቦኻ ወላዲኻ እዚ
ሰብኣይ እዚ ከመይ ጨካን ሰብኣይ መስለኩም እናበልካ እናሻዕ ትፈርዶን ትኹንኖን እንተ
ኾይንካ፣ ሰብ ኩሉ ግዜ ዝዘርኦ ስለ ዝዓጽድ ንስኻ’ውን ከምኡ ጨካን ክትከውን ይከኣል
እዩ። ምናልባት ንኻልኦት እናዀነንና ኣነ ከምኦም ኣይክኸውንን እየ ኢልና እንገብሮ ማሕላ፣
ውጽኢቱ ኣብ ሓጺር ግዜ እኳ እንተዘይተራእየ፣ እቲ ንስኻ ዘይደለኻዮ ግና ብናይ ፍርዲ
መንፈስ ተበጊስካ ኣብ ካልኦት ዝፈረድካዮ ተመሊሱ ኣብኻ ዓቢ ዕርዲ ክኸውን ይኽእል
እዩ። እዚ ብዘይቅኑዕ መንፈስ ዝኣተኻዮ ማሕላ ብስም የሱስ እንተዘይተሴይሩ ውጽኢት ካብ
ግዜ ናብ ግዜ ሓደገኛ እናዀነ እዩ ዝኸይድ።
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ንኻልኦት ምፍራድ ደው ነብል ክንብል እንከሎና፣ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ቅኑዕ እዩ ማለትና
ኣይኰነን። እንታይ ድኣ ካብ ሰናይ ዘይኰነ ሕልና ተበጊስና፣ ኣብ ልዕሊኦም ብእንገብሮ ፍርዲ
ከይንትሓዝን፣ በቲ ኣነ ከምኣቶም ኣይከውንን እየ ኢልና እንኣትዎ ማሕላ ከይንፍንጠርን
ንጠንቐቕ ኢና ንብል ዘሎና። መብዛሕቱ ግዜ እቲ እንገብሮ ፍርድን ማሕላን ኣብ ልዕሊ
ወለድና እዩ። ኣብ ዘዳግም 5፣16 “ኣብታ እግዚኣብሄር ኣምላኽካ ዚህበካ ምድሪ ዕድሜኻ
ምእንቲ ኺነውሕ፡ ምእንቲ ኺጽብቐልካውን፡ ከምቲ እግዚኣብሄር ኣምላኽካ ዝአዘዘካ ኣቦኻን
ኣዴኻን ኣኽብር።” ኣብዚ ንወለድኻ ኣኽብሮም ክብል እንከሎ፣ ተኣዘዞም፣ ኣፍቅሮም፣
ምሕረት ግበረሎም ማለት እዩ። ወለድና ክብዱሉና ይኽእሉ እዮም፣ ግና ብልብና ምሕረት
ክንገብረሎም ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። ንወለድና ግና ክንኩንኖምን ክንፈርዶምን እንተ ጀሚርና፣
ኣብ ልዕሊኦም ክብሪ ከም ዘይብልና መረጋገጺ እዩ። ዋላ ንደቅና ከምቶም ንሶም ዘዕበዩና
ኣተዓባብያ ኣይከዕብዮምን እየ ኢልና እንተ መሕልና፣ እዚ ብዘይ ቅኑዕ መንፈስ ስለ ትገብሮ
ህይወት ከምቲ ትደልያ መስርዕ ኣይክትሕዘልካን እያ።
ብዙሕ እዋን ኣንጻር እቲ ዝመሓልናዮ ኢና እንጉዓዝ፣ ነቲ ዝመሓልናዮ ዘበለ ኣብ ግብሪ
ከነውዕሎ ንጋደል፣ ኣብ ግብርን ጽድቂ ገዛእ ርእስና ተሞርኪስና ድማ ካብ ጸጋ ኣምላኽ
ንጐድል። ወይ ድማ ኣንጻር እቲ ዝመሓልናዮ እኳ ድኣ ካብኡ ዝገደደ ህይወት ሒዝና
ንመላለስ። ነቲ ዝኣተናዮ ማሕላ ኣብ ግብሪ ስለ ዘየውዓልናዮ ድማ ኣብ ከቢድ ርእሰ ወቐሳን
ሕፍረትን ተሸሚምና ብወጥርን ጭንቀትን ንመላለስ። ማቴ 5፣33-37 ከምዚ ይብል “ድማ
ነቶም ቀዳሞት፡ ማሕላኻ ንእግዚኣብሄር ሀቦ እምበር፡ ብሓሶት ኣይትምሐል፡ ከም እተባህለ
ሰሚዕኩም ኣሎኹም። ኣነ ግና እብለኩም ኣሎኹ፡ ብሰማይ ኰነ፡ ዝፋን ኣምላኽ እዩ እሞ፡
ብምድሪ ዀነ፡ መርገጽ እግሩ እያ እሞ፡ ብየሩሳሌም ኰነ፡ ከተማ እቲ ዓብዪ ንጉስ እያ እሞ፡
ከቶ ኣይትምሐሉ። ካብ ጸጒሪ ርእስኻ ሓንቲ ኸተጻዕዱ ወይ ከተጸልም ኣይትኽእልን ኢኻ
እሞ፡ ብርእስኻ እኳ ኣይትምሐል። ነገርኩምሲ፡ እወ፡ እወ፡ ኣይኰነን፡ ኣይኰነን ደኣ ይኹን።
ካብዚ ዝበዝሔ ኻብቲ ኽፉእ እዩ።”
ሓደ ሰብ ማሕላ እንተ ጌይሩ ኣብ ገዛእ ርእሱን ቅልጹምን ተወኪሉ ክገብሮ ይጋደል ከም ዘሎ
ይረዳእ። እዚ ድማ መርገም እዩ ዘምጽእ። ኣብ ኤር 17፣5 “እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፣
ኣብ ሰብ ዝውከል ቅልጽሙ ኣብ ሰብ ዚገብር ብልቡውን ካብ እግዚኣብሄር ዝርሕቕ ሰብ
ርጉም እዩ።” ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቀሪብና ከምዚ ከይገብር ይምሕል ኣለኹ ኢልና ንእውጅ
እንተ ዀይና፣ እቲ ንኹሉ ዘኽእል ሓይሊን ጸጋ ኣምላኽን ንንዕቖ ከም ዘሎና ንረዳእ። ንጸጋ
ኣምላኽ ብኸምኡ እንቅበሎ እምበር እንዕድጐ ነገር ኣይኰነን። እንተ ደኣ “ኣነ ኩሉ ግዜ
ከምዚ ክገብር እየ” እናበልካ ማሕላ ትኣቱ ኾይንካ በቲ ማሕላኻ እሱር ምዃንካ ዘክር። ካብ
ፍርዲ ተበጊስካ እትገብሮ ማሕላ ኩሉ ፍሪኡ ክትዓጽዶ ኢኻ። ስለዚ ካብ ማሕላኻ ወጺእኻ
ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ተወኪልካ፣ ብጸጋ ኣምላኽ ክትነብር ወስን።
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ቈሎ 2፣20-23 ብዛዕባ ሃይማኖታዊ ስራሕን ግብሪ ስጋና እዩ ዝነግረና። ኣብ ስጋ ምእማን
ድማ ክሳብ ክንደይ ከንቱ ምዃኑ ይሕብረና። ከምዚ ክገብር’የ ኢልካ ማሕላ ምእታው’ውን
ሓደ ካብ ግብሪ ስጋ እዩ፣ ከመይሲ ካብ ኣምላኽ ንላዕሊ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ትውከል ስለ
ዘሎኻ።

“እምብኣርከ ኻብ ምህሮ ቚልዕነት እዛ ዓለም እዚኣ ምስ ክርስቶስ ካብ ሞትኩም፡ ስለምንታይ
ደኣ ኣብዛ ዓለም ከም ዘሎኹምሲ፡ ከም ናይ ሰብ ትእዛዛትን ምህሮን ገይሮም፡ ኣይትሐዝ፡
ኣይትጥዐም፡ ኣይትተንኪ፡ ኢሎም ሕጋጋት ዚሕግጉልኩም፧ - እዚ ዂሉ ተተገይሩስ ንሕልፈቱ
እዩ፡ - እዚ ብትሕት ሓሳብን ብምሕሳም ስጋን ዚግበር ናይ ፍቓድ ርእስኻ ኣምልኾ፡ ሕብሪ
ጥበብሲ ኣለዎ፡ ግናኸ ንምጽጋብ ስጋ እዩ እምበር፡ ንገለ እኳ ኣይጠቅምን እዩ።” ቈሎ 2፣2023
ከመይ ጌይርካ፣ ብዘይ ማሕላ ቓል ክትኣቱ ወይ ኣብ ሓደ ውሳኔ ክትበጽሕ
እትኽእል?
ናይ መርዓ ማሕላን ካልኦት ብኣምላኽ ናይ ዝተሰርዑ ጉዳያት ማሕላ ምእታው ኣብ ቅድሚ
ኣምላኽ ቅዱስን ቅኑዕን እዩ። ግና ዋላ ነቶም ቅኑዓት እንብሎም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድማ
ቅቡላት ዝዀኑ ማሕላ እንፍጽሞም ኣብ ጸግኡን ሓይሉን ተሞርኪስና እምበር ኣብ ክእለትናን
ብርተዔናን ተወኪልና ኣይኮንናን።
ካብ ናይ ፍርድን ማሕላን ሓጢኣት ነጻ ምዃን
እቲ ኣብ ህይወትካ ዘሎ ንኽትፈርድ ዝግድደካ ዘሎ ባህሪ እንታይ ምኻኑ መንፈስ ቅዱስ
ከርእየካ ምስኡ ጥቡቕ ርክብ ይሃሉኻ። ብዛዕባ እቲ ዝፈረድካዮን ብሓይልኻ ተኣሚንካ
ክገብሮ’የ ኢልካ ዝመሓልካዮ ማሕላን፣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንስሓ እተወሉ። ብዛዕባ እቶም
ንስሚዒትካን ሓሳብካን ንኽትፈርድ ዝቶኻትኹካ ነገራት ኣቕልበሎም።

ካብ “ውሽጣዊ ፈውሲ” ዝብል ናይ ዱንክሊን ጹሑፍ ዝተወስደ
ኣብ ካልኦት ዝፈረድናዮ ዝኾነ ዓይነት ፍርዲ ተመሊሱ ብኻልኦት ሰባት ኣቢሉ ናባና ክመጽእ
እዩ። ኣብ ካልኦት ምሕረትን ፍቕርን ንዝራእ’ሞ ተመሊሱ ናባና ምሕረትን ፍቕርን ክመጽእ
እዩ። እቲ ኣብ ልብና ዘቐመጥናዮ ዘበለ ኩሉ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ንኻልኦት ክንገብሮ ዝሓሰብናዮ
ኩሉ ተመሊሱ ናባና ከምዝመጽእ ፈሊጥና ኣብቲ መሎኮታዊ ዝዀነ ፍቕሪ ኣምላኽ እምብዛ
ክንጥሕል ይግብኣና።
“ነቶም ሕሩያት ኣምላኽሲ ዚኸሶም መን እዩ፧ ኣምላኽ እዩ እቲ ዜጽድቕ።” ሮሜ 8፣33።
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ካብ መስቀል ክርስቶስ ዝተወስደ ጹሑፍ ሰነ 22
እቲ ዘይልወጥ ሕጊ ፍርዲ/ምፍራድ

“ብዝፈረድኩምዎ ፍርዲ ኺፍረደኩም፡ ብዝሰፈርኩምሉ መስፈሪውን ኪስፈረልኩም እዩ
እሞ፡ ከይፍረደኩም ኣይትፍረዱ።” ማቴ 7፣2። እዚ ጥቕሲ ሓሳብ ጥራይ ኣይኮነን፣ እንታይ
ደኣ ዘልኣለማዊ ዘይፈርስ ዝሰርሕ ሕጊ ኣምላኽ እዩ። የሱስ ክርስቶስ ክዛረብ እንከሎ ህይወት
ብመጠን ዝሰፈርናዮ ከም ዝስፈረና’ዩ ምሂሩና። ኣብ ካልኦት ሰባት ጉድለታት ንምርካብ
ትጋደል እንተ ኾይንካ፣ ሰባት ድማ ኣብኻ ጉድለት ንምርካብ ከም ዝጓየዩ ኣይትረስዕ። ብኡ
መጠን ድማ ከም ትምዘን ዘክር። ብመጠን እቲ ዝሃብካዮ ኢኻ እትፍደ፣ እዚ ሕጊ ዘልኣለም
እዩ (መዝ 18፣25-26)። ብመጠን ዝፈረድናዮ ክፍረደና እዩ። ሮሜ 2፣1 ኣምላኽ ውሽጥና
ኩሉ ስለ ዝምርርምር ብልብና እንሕልኖ ኩሉ ይፈልጥ፣ ንዕኡ ኸኣ ኢና እንዓጽዶ።
ነቲ ኣብ ልዕሊ ወለድና ዘርኣናዮ ፍርድን ኩነኔን፣ እቲ ብማሕላ ዘጽናዕናዮ ዘበለ ብምሉኡ
ሕጂ ክንሰብሮ ንጀምር። እዚ ከምዚ ዓይነት ፍርዲ ማለት ኣብ ልዕሊ ወለድና እነርእዮ ፍርዲ፣
ካብ ኣብ ካልኦት እንግብሮ ፍርዲ ንላዕሊ ኣብ ህይወትና ጽልዋ ኣለዎ። ንመንፈስ ቅዱስ ኣብ
ልዕሊ ወለድና እንታይ ዓይነት ፍርድን ማሕላን ከም ዝገብረልና ከርእየና ንሕተቶ። እስከ ነዚ
ዝሰብር ጸሎት ንጸሊ።
ንፍርዲ ዝሰብር ጸሎት
ኣነ
_____________________________________________________________________________________
ፈሪደ ምኽንያቱ ከምዚ ___________________________________________________________________
ስለ ዝገበረኒ፣ ሕጂ ግና ብስም የሱስ ይሰብሮ ኣለኹ።

ኣነ ከምዚ ኢለ __________________________________________________________________________
ማሕላ ኣትየ ኔይረ፣ ሕጂ ግና ነዚ ማሕላ ብስም የሱስ የፍርሶ ኣለኹ።
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ምዕራፍ 8
ነፍሳዊ ምጥማር
ኣብ ባርነት ዝቖርን ካልእ መንገዲ
ምጥማር ነፍሲ፣ ክንብል እንከሎና ኣብ መንጐ ክልተ ሰባት ዝፍጠር ምሕዝነት፣ ምጥማር፣
ምትሕሓዝ ማለት እዩ። እዚ ምሕዝነት ወይ ምጥማር ጽቡቕ ወይ ሕማቕ፣ ቅዱስ ወይ
ሩኹስ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣምላኽ እዚ ምጥማር እዚ ኣብ መንጐ ወለድን ዉሉድን፣ ኣብ
መንጐ ሰብኣይን ሰበይትን፣ ኣብ መንጐ መሓዙት፣ ከምኡ’ውን ኣብ መንጐ ክርስትያን ምስ
ክርስትያን ዝገበሮ ወይ ዝፈጠሮ ምትእስሳር እዩ። እዚ ምጥማር ወይ ምሕዝነት ኣብ ቅድሚ
ኣምላኽ ቅቡል እዩ። እዚ ምጥማር እዚ ወይ ምሕዝነት’ዚ ኣብ ሓቀኛ ሕጋጋት ዝተሞርከሰ
እንተ ኾይኑ፣ ድልዱል መሰረት ነቲ ኣምላኻዊ ፍቕሪ ክኸውን እንከሎ፥ እቲ ሕማቕ ወይ
ሓጢኣት ማእከላውነት ዝገበረ ምጥማር ነፍሲ ወይ ምሕዝነት ግና ምንጪ ክፍኣት ኰይኑ፣
ክፍኣት ኣብ ህይወትካ ዘንግስ፣ ሰይጣን ዝጥቀመሉ ባይታ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዝተፈላለየ
ዓይነት ናይ ነፍሲ ምጥማር ወይ ምሕዝነት’ዩ ዘሎ። እቲ ኣዚዩ ሓያል ዝዀነ ነፍሳዊ ምጥማር
ብፍላይ ኣብ ግብረ ስጋ፣ መርዓ፣ ቤተሰብ ጐሊሑ ዝርአ እዩ። እዚ ዓይነት ተሪር ርክብ
ምንጪ በረኸትን መርገምን ክኸውን ይኽእል እዩ። ንኣብነት ሓደ ወዲ 18 ዓመት መንእሰይ
ምስ ሓንቲ ኣመንዝራ እንተ ደቂሱ፣ እዚ ሰብ’ዚ ተቛዳሲ መርገም ናይታ ኣምንዝራ ጥራይ
ዘይኰነ፣ መርገም ናይቶም ኩሉም ምስኣ ዝደቀሱ ሰባት፣ ኣብ ልዕሊኡ ይቕመጥ። ምኽንያቱ
እዚ መንእሰይ ድሮ ምስ ኣሽሓት ሰባት ነፍሱ ተጣሚራ ኣላ። ናይዚ ውጽኢት ድማ ናይ
ኩሎም መርገም ብምሉኡ ኣብ ልዕሊኡ ክጽዓን ናይ ግድን እዩ። ገለ ገለ ድማ ጽልውኡ ኣዚዩ
ሒደት ዝኰነ ጥምረት፣ ናይ ምሓዙት ኣሎ ኣብዚ ምዕራፍ ክንገልጾ ክንፍትን ኢና።
ጽቡቕ ዝዀነ ጥምረት ብመጀመርያ ዝፍጠር ኣብ መንጐ ወለድን ዉሉድን እዩ፣ ሓደ ዉሉድ
ካብ ወለዱ ዝግባእ ኣተዓባብያን ፍቕርን እንተ ረኺቡ፣ ምስ ወለዱ ድማ ጥቡቕ ዝምድና
እንተ ኣማዕቢሉ፣ ምስ ካልኦት ጽቡቕ ምሕዝነትን ጥምረትን ክገብር ኣይጽግሞን እዩ።
እዚ ዉሉድ እዚ ምስ ዓበየ ጥቡቕ፣ ናይ ሓዳር ጥመረት መስሪቱ፣ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ምስ
ክርስትያናት ኣዚዩ ተሪር ጥምረት ክገብር ይኽእል።
ናይ መርዓ ወይ ሓዳር ጥምረት
“ስለዚ ሰብኣይ ኣቦኡን ኣዲኡን ሐዲጉ ምስ ሰበይቱ ይለግብ፡ ክልቲኦምውን ሓደ ስጋ እዮም
ዚዀኑ።” ኤፈ 5፣31
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“ድጊም ሓደ እዮም እምበር ክልተ ኣይኰኑን፣ ስለዚ ነቲ ኣምላኽ ዘጋጠሞ ሰብ ኣይፍለዮ”
ማቴ 19፣6
እቲ ቕኑዕ መርዓ ኣምላኽ ሰብኣይን ሰበይትን ዘጋጥመሉ ስርዓት እዩ። ነቶም ኣምላኽ ዘጋጠሞም
ሰብኣይን ሰበይትን ፍትሕ ኣትዩ እንተ ፈላልይዎም፣ እቲ ስቓይ ኣእምራዊ ጭንቀትን፣ ነፍሳዊ
ዘይምዕራፍን ዘይምዕጋብን ኣዚዩ ዓብይ እዩ። ውጽኢት ፍትሕ እምብዛ መሪር ሕንከትን
ርእሰ ምትሓትን ዘስዕብ ጉዳይ እዩ።
ኣብ መንጐ ወለድን ዉሉድን ዘሎ ምጥማር
ኣብ መንጐ ወላድን ዉሉድን ጥቡቕ ናይ ነፍሲ ምጥማር ምስ ዘይህሉ፣ እቲ ዉሉድ ዘመን
ዕድሚኡ ኩሉ፣ ነቲ ካብ ወለዱ ዝሰኣኖ ነገር ንምድላይ እዩ ሃሰው ክብል ዘሕልፎ። እዚ
ዉሉድ ነቲ ናይ ውሽጡ ሃጋፍ ክመልእ ክብል ከይተፈለጦ ኣብ ውሽጢ ክፍኣት ተሸሚሙ
ነፍሱ ምስ ሩኽሳት ሰባት ተጣሚራ ማዕክን ክፍኣት ትኸውን።
ቤተሰብ ዮሴፍ መግቢ ደልዮም ናብ ግብጺ ምስ መጹ። ዮሴፍ መራሒ ግብጺ ኰይኑ እዩ
ጸኒሕዎም። ገዛእ ርእሱ ሓቢኡ ድማ ንኣሕዋቱ ተቀቢልዎም። ኣብ ከረጺት ቢንያም ድማ
ሓንቲ ጽዋእ ቡሩር ብምእታው፣ ከም ዝሰረቕዎ ኣምሲሉ ጠቂንዎም። በዚ ከምዚ ድማ
መሊሱ ንኣሕዋቱን ንያእቆብን ኣብ ግብጺ ናብኡ ከም ዝመጹ ገበረ። ኣብዚ ከምዚ እዋን
ይሁዳ ንዮሴፍ ብዛዕባ ቢንያም ኣምሪሩ ለሚንዎ ክሳብ ገዛእ ርእሱ ኣብ ክንድኡ ከሕልፍ
ተዛሪብዎ። ከመይሲ ኣብ መንጐ ያእቆብን ቢንያምን ዝነበረ ምጥባቕ ክሳብ ክንደይ ሓይል
ምዃኑ፣ እዚ ነገር’ዚ እንተ ተፈጺሙ ድማ ያእቆብ ከም ዝመዉት ይፈልጥ እዩ።
እቲ ቓል ኣምላኽ ኣብ ዘፍ 44፣ 30-31 “ሕጂ ኸኣ ኣነ ናብ ኣቦይ ጊልያኻ እንተ መጻእኩ እሞ
እዚ ወዲ ምሳይ እንተ ዘየሎ፡ ነፍሱ ምስ ነፍሲ ወዱ ስለ እተጠበቐት። ኪኸውን ድማ እዩ
እዚ ወዲ ኸም ዘየሎ እንተ ረኣየ ኪመውት እዩ። ገላውኻ ኸኣ ንሸበት ኣቦና ጊልያኻ ብጓሂ
ናብ ሽኦል የውርዱ።” ዉሉድ ምስ ወለዱ ናይ ግድን ጥቡቕ ዝዀነ ዝምድናን ርክብን ክህልዎ
ኣለዎ። ጥዕና ዘለዎ ርክብ ዝምሰርት ድማ ንዉሉድካ ፍቕርን ውሕስነትን ክትህቦ እንከሎኻ
እዩ።
እቲ ምስ ዉሉድና ዘሎና ምጥባቕ ኣብ ልዕሊ ስብእና ዉሉድና ሓያል ኣወንታዊ ጽልዋ
ክንፈጥር ይገብረና። ሓደ ሓደ ዝርእዮ ቕኑዕ ዘይኰነ ኣብ መንጐ ወላድን ዉሉድን ዝግበር
ነፍሳዊ ምጥባቕ ግና ኣሎ። ንኣብነት ሓደ ዉሉድ ክንዲ ሰብ ኣኺሉ ምስ ተመርዓወ፣ ብወለዱ
ክዝወርን ክምራሕን እንተ ጀሚሩ ገና ዘይዓበየ ዕሸል ሰብ ምኻኑ መረጋገጺ እዩ። ወለዲ
ንውልዶም ካብ ምስኦም ዘለዎ ኩቱር ጥብቅነት ክፈትሕዎ ነጻ ከውጽዎ ኣብቲ ቕዱስ ሓዳር
ኣትዩ ምስ ሰበይቱ ወይ ሰብኣያ ነፍሳዊ ጥምረት ክገብሩ ክሕግዝዎም ይግባእ።
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ምሕዝነታዊ ወይ ዕርክነታዊ ነፍሳዊ ምጥባቕ
ኣብ ቅድስና ዝተመስረተ ምሕዝነታዊ ምጥባቕ ንበረኸትን ንምህናጽን ክኸውን ይኽእል እዩ።
ብኣንጻሩ ድማ ኣብ ዘይቅዱስ ሓሳብን ኣብ ክፍኣትን ዝተመስረተ ምሕዝነት ከኣ ንመርገም
ክኸውን ይኽእል እዩ።
ዮናታን ዳዊትን
“ኰነ ድማ፡ ንሱ ምስ ሳኦል ዘረባኡ ምስ ወድኤ፡ ነፍሲ ዮናታን ምስ ነፍሲ ዳዊት ተኣሰረት፡
ዮናታን ከኣ ከም ነፍሱ ገይሩ ፈተዎ።” 1ሳሚ 18፣1። እዚ ዓይነት ምሕዝነት እዚ ኣብ ፍቕሪን
ቅድስናን ዝተመስረተ ምሕዝነታዊ ርክብ እዩ። ኣብ ምሳ 18፣24 “ብዙሓት ፈተውቲ ዘለውዎ
ሰብ ይተፍእ፡ ግናኸ ካብ ሓው ኣብሊጹ ጥብቂ ዝዀነ ፈታዊ ኣሎ።” እዚ ዓይነት ርክብ እዚ
ኣብ መንጐ እሙናት ኣዕሩኽ ዝግበር ርክብ ወይ ምሕዝነት እዩ።
ኣብ መንጐ ክርስትያናት ዝግበር ምሕዝነት ወይ ምጥባቕ
“ብዘሎ እቲ ስጋ ብደገፍ እቲ መመላገቢኡ እናተታሓሐዘን እናተኣሳሰረን፡ ብመጠን እቲ
ነንኽፍሉ እተመደበሉ ግብሪ ብፍቕሪ ምእንቲ ኺህነጽሲ፡ ካብ ክርስቶስ እዩ ምዕባዩ ዚረክብ።”
ኣብ መንጐ ክርስትያናት ዘሎ ሕብረት ልክዕ ከምቲ ኣብ ኣካላትና ዘሎ መገጣጠሚ እዩ
ዝሰርሕ። ኣብ መንጐ ክርስትያናት ዘሎ ምጥማር ንኣካል ክርስቶስ ከም ዝግባእ ክትሰርሕን
ክትዓብን ይገብራ። ኣብ መንጐ ክርስትያናት ዝግበር ምጥማር ወይ ሕብረት ኣሉታዊ ጽልዋ
ክህልዎ የብሉን። መጽሓፍ ቅዱስ ስጋውነትን ዓለማውነትን ንርክብና ከይጸልዎ’ሞ ካብ ጸጋ
ኣምላኽ ከየጉዱሉና የጠንቅቐና።
ኣብ ክፍኣት ዝተመስረተ ነፍሳዊ ምጥማር
“ኣይትታለሉ፡ ሕማቕ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የጥፍኦ እዩ።” 1ቈረ 15፣33። “መገዱ ምእንቲ
ኸይትምሀር እሞ፡ ንነፍስኻ ኸይተፈንጥረላ፡ ምስ ኰራዪ ሰብ ኣይትመሐዞ፡ ምስ ተቘጣዒ
ኸኣ ኣይትኺድ።” ምሳ 22፣24-25። ኣብ ክፍኣትን ርኽሰትን ዝተመስረተ ሕብረትን ጥምረት
ነፍሲን ነቲ/ታ ሰብ ኣብ ክወጽሉ ዘይክእሉ ዓዘቕቲ ጥፍኣት ክሸሞም ይኽእል እዩ። ዕርክነትና
ወይ ምሕዝነትና ኣብ ህይወትና ዝፈጥሮ ጽልዋ እምብዛ ዓቢ እዩ። ስለዚ ኢና ድማ ምስ መን
ክንመሓዞ ከምዘሎና ፈሊጥና ምሕዝነት ጥምረትና ምስ ጽድቂ ዝተኣሳሰር ክኸውን ይግባእ።
ኣጋንንታዊ ጥመረት ወይ ምሕዝነት
“እቶም ክልተ ሓደ ስጋ ኪዀኑ እዮም፡ ብሁል እዩ እሞ፡ ምስ ኣመንዝራ ዝለገበ ምስኣ ሓደ
ስጋ ምዃኑዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም፧” 1ቈረ 6፣16 ከምቲ ክልተ ነፍሳት በቲ ሓቀኛ ፍቕሪ
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ክጣመራ ዝኽእላ ከምኡ ድማ ኣጋንንታዊ ጥምረት ልክዕ ከምኡ ክሳብ ክንድዚ ክጣመር
ይኽእል እዩ። እቲ ቅኑዕ ጥምረት ኣብ ፍቕሪ ክስረት እንከሎ፣ ኣጋንንታዊ ጥምረት ግና ኣብ
ፍትወትን ርኽሰትን ዝተመስረተ እዩ። ንኣብነት ካብ ሓዳር ወጻኢ ዝግበር ስጋዊ ርክብ
ምንዝርና ዀይኑ፣ ምልክት ኣጋንንታዊ ጥምረት እዩ፣ እዚ ከምዚ ዝዓይነቱ ናይ ምንዝርና
ርክብ ነቲ ጥዑይ ኣብ ፍቕሪን እምነትን ዝተመስረተ ጥምረት ሓዳር የፍርሶ። ኣብ ሮሜ
1፣26-27 ከምዚ ይብል “ስለዚ ኣምላኽ ንዜነውር ፍትወት ኣሕሊፉ ሀቦም። ደቂ ኣንስትዮኦም
ነቲ ናይ ባህርይ ተራኽቦኤን ናብ ናይ ዘይባህርየን ለወጣኦ። እቶም ተባዕትዮውን ከምኡ
ነቲ ናይ ባህርይ ምርኻብ ጓል ኣንስተይቲ ሐዲጎም፡ ኣብ ንሓድሕዶም ብትምኒቶም ረሰኑ፡
ሰብኡት ኣብ ሰብእቱ ነውሪ ገበሩ፡ ግቡእ ዓስቢ ስሕተቶም ከኣ ኣብ ርእሶም ተቐበሉ።” ካልእ
ኣብ መንጐ ሓደ ዓይነት ጾታ ዝግበር ጾታዊ ርክብ ኩሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፍንፉን ኰይኑ
ኣጋንንታዊ ርክብ ወይ ጥምረት እዩ። ኩሉ እቲ ካብቲ ኣምላኽ ዝፈጠሮን ዝሓጐጐን ሕጊ
ተፈጥሮ ዝግበር ርክብ ኩሉ ኣጋንንታዊ ርክብን ንጥምረት እዩ።
ኣንፈቱ ዝሰሓተ ጥምረት ቤትሰብ
የሱስ ክርስቶስ ሓለፋ ኣብኡ ዘሎና ፍቕርን ተወፋይነትን፣ ብናይ ሓልዮት ሓዳርን ቤተሰባዊ
ፍቕሪ ከይንተሓዝ ይነግረና። ኣብቲ ፉጹም ዓለም ቤተሰባዊ ጥምረትን ምሕዝነትን ንበረኸትን
ምህናጽን እዩ ዘገልግል። ግና ንስኻ ዳግም ተወሊድካ ድሕነት ረኺብካ ምስ ጐይታ ክትመላለስ
እንከሎኻ ወለድኻ ግና ናትካ መገዲ ዘይክተሉል ኣሰር ኣሰር የሱስ ዘይስዕቡ እንተ ዀይኖም፣
ኣብ መንፈሳዊ ህይወትካ ዘምጹልካ ጽልዋ ቀሊል ኣይኰነን። ንስኻ ኣብ እምነት እንተ
ዘይጸኒዕካ፣ መስቀልካ ኣልዕሊካ ንየሱስ ክትስዕቦ እንተ ዘይወሲንካ፣ ካብ እምነት ከዝብሉኻን
ኣንጻር ኣምላኽ ክትስለፍ ክገብሩኻ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ሉቃ 14፣26 ከምዚ ይብል “ናባይ
ዚመጽእ እንተሎ እሞ ኣቦኡን ኣዲኡን ሰበይቱን ደቁን ኣሕዋቱን ኣሓቱን፡ ህይወቱውን
ከይተረፈት፡ እንተ ዘይጸልኤ፡ ወደ መዝሙረይ ኪኸውን ኣይክእልን እዩ።”
ካልእ ንቤተሰባዊ ጥምረት ኣንፈቱ ዘስሕቶ፣ ኣብ መንጐ ሓዳር ኣትዮም ወለዲ ባዕላቶም
መራሕትን ኣመሓደርትን ክዀኑ እንከለዉ እዩ። ሓደ ዉሉድ ናይ ወለዱ ፍቕርዊን ውሕሰነታዊ
ጥምረት ክህልዎ እንከሎ ጥቕሙን በረኸቱን ዓቢ እዩ። ግና እዚ ከምዚ ዓይነት ጥመረት እቲ
ዉሉድ ኣብ ሓዳር ምስ ገበረ ዝቕጽል እንተ ዀይኑ ወይ ድማ እቲ ዉሉድ ካብ ምስ ሓዳሩ
ንላዕሊ ሕሉፍ ጥምረት ምስ ወለዱ እንተ ኣማዕቢሉ፣ ውጽኢቱ ሓደገኛ እዩ ዝኸውን። ስለዚ
ከምዚ ዓይነት ርክብ ኣንፈቱ ዝሰሓተ ኢልና ንጽውዖ። ሓደ ኣቦ ንጓሉ ንመርዓ ክህባ እንከሎ፣
ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ምስኣ ዝነበሮ ጥምረት ንሰብኣያ የሕሊፉ ይህቦ ከም ዘሎ ክፈልጥ
ኣለዎ። እቲ ኣብ መንጐ ወላድን ዉሉድን ዘሎ ጥምረትን ምሕዝነትን ግቡእ ቦትኡ እንተ
ሒዙ ንበረኸትን ጥቕምን ክኸውን እንከሎ ካብዚ መጻኢ መስመሩ እንተ ሲሒቱ ግና ሓደገኛ
እዩ።
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ካልእ ኣንፈቱ ዝሰሓተ ቤተሰባዊ ጥምረት እንታይ ምዃኑ ካብዘን ዝስዕባ ጥቕስታት ክንርኢ
ኢና።
ኣብ ዘፍ 50፣10 ከምዚ ይብል “ናብታ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ዘላ ዓውዲ ኣጣድ ከኣ መጹ፡
ኣብኣ ድማ ኣዝዩ ብርቱዕ ብኽያት በኸዩሉ። ነቡኡ ሾብዓተ መዓልቲ መልቀስ ገብረሉ።”
ዘዳ 34፣8 ከምዚ ይብል “ደቂ እስራኤል ድማ ንሙሴ ኣብ ጎላጉል ሞኣብ ሰላሳ መዓልቲ
በኸየሉ። ኣተን ንሙሴ ዝበኸየለን መዓልታት ሓዘኖም ብእኡ ተወድኣ።”
እንተ ደኣ ሓደ ኣባል ቤተሰብና ብሞት ካባና ተፈልዩ ምስኡ ዝነበረና ናይ ነፍሲ ምጥማር
ምሉእ ብሙሉእ ክብተኽን ክርሳዕን ኣለዎ። እቲ ናይ ሓዘን እዋን ነዚ ነገር እዚ ንምትዕርራይ
ክንጥቀመሉ ኣሎና። መጠኑ ዝሓለፈ ሓዘን ምስቲ ሰብ ዘሎና ርክብ ወይ ጥምረት ገና ከም
ዘይተበትከ ዘመልክት እዩ። ውጽኢቱ ድማ ሓደገኛ እዩ። እዚ ከምዚ ዝዓይነቱ ነዊሕ ሓዘን
ኣብ ልብና መንፈስ ጓህን ጭንቀትን እዩ ዝዕደም፣ እዚ ድማ ናብ ብሕታውነትን በይንነትን
ይመርሕና።
ንኣጋንንታዊ ጥምረት ስበሮ
ኣብ 2ቈረ 6፣17 ከምዚ ይብል “ስለዚ፡ ካብ ማእከሎም ውጹን ተፈለዩን ርኹስ ኣይትተንክዩን፡
ኣነውን ክቕበለኩም እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር”፣ ቀጺሉ ኣብ ጥቕሲ 18 ድማ “ኣቦ ድማ
እዀነኩም፡ ንስኻትኩምውን ኣወዳትን ኣዋልድን ክትኰኑኒ ኢኹም፡ ይብል እቲ ዂሉ
ዚከኣሎ ጐይታ።”
ማቴ 16፣19 “መርሖታት መንግስተ ሰማያት ክህበካ እየ፣ ኣብ ምድሪ ዝአሰርካዮ ኹሉ ኣብ
ሰማይ እሱር ኪኸውን እዩ። ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ኹሉ ድማ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ኪኸውን
እዩ።”
ብዘየገድስ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ምስ ናይ ኣጋንንታዊ ስርዓት ተጣሚርና ንሃሉ፣ እንተ ደኣ
ካብዚ ማእሰርቲ ወይ ጥምረት ነጻ ንምውጻእ ፍቓደኛታት ኰይና ብምልኣት የሱስ ክገዝኣና
ወሲና፣ ሳላ ደም የሱስ ክርስቶስ ስም መድሓንን ካብዚ ማእሰርቲ እዚ ነጻ ክንወጽእን ናይ
መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ሓርነት ኣብ ህይወትና ክንለማመድ ኢና። ብንስሓ ኣብ ቅድሚ ኣምልኽ
ንቕረብ ደም የሱስ ካብ ኩሉ ሓጥያት ሓራ ከውጻና እዩ። መንፈስ ቅዱስ እናተመላእና ነቲ
ኣሲሩና ዘሎ ገመድ ብስም የሱስ ንበጣጥሶ ካብቲ ኣቡኡ ዘሎ ምስና ዘሎ ሓይሊ ኣምላኽ
ይስልጥንን ይዓብን።
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ናይ ጸሎት ኣርእስትታት
1. ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ምስ ብናይ ዝሙት ሓጢኣት ከም ዝወደቕካ መንፈስ ቅዱስ
ከዘክረካ ብጸሎት ሕተቶ። መንፈስ ቅዱስ ነቲ ንስኻ ዝረሳዕካዮ ሓጢኣትካ ከዘክረካ
እዩ።
2. ካብ ናይ ኣጋንንታዊ ምጥማር ነጻ ንምውጻእ ኣዚዩ ዓቢ ቓልሲ ዘድልዮ መንፈሳዊ
ቅልስ እዩ። በይንኻ ንኽትገብሮ ከቢድ ስለ ዝዀነ፣ ሓደ ዝበሰለ ክርስትያን ሓው
ወይ ሓፍቲ ክድግፉኻ ሕቶትም ምስኦም ድማ ሓቢርካ ጸሊ።
3. በደልካ ተኣሚንካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብንስሓ ምቕራብ ናይ ግድን ኣድላዪን
ኣገዳስን እዩ። ካብ መስመር ኣምላኽ ከም ዝወጻኻ ካብቲ ንሱ ዝሓንጸጾ ስርዓት ከም
ዝተኣለኻ ተኣመን። ዋላ ዝፈጸምካዮ ሓጢኣት ካብ ዘይምፍላጥን ምስትውዓልን
እኳ እንተኾነ ሓጢያት ስለ ዝተገብረ ሕጊ ኣምላኽ ድማ ስለ ዝተጣሕሰ ናይ ግድን
ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቀሪብካ ምሕረት ክትሓትት ኣሎካ።
4. ነቲ ሰይጣን ካባኻ መንዚዑ ዝወሰዶ ምርኮ ኩሉ ብስም የሱስ ደው ኢልካ ደጊምካ
በዝብዞ፣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብምእማን፣ ሰይጣን ኣባኻ ግደ ከም ዘይብሉ
ኣውጅን እምንን። ነፍሲ ወከፍ ሰይጣን ምስኻ ዝኣተዎ ኪዳን ብስም የሱስ ክርስቶስ
ኣፍርሶ።
5. ምስቶም ምስ ነፍስኻ ተኣሳሲሮም ንብረቶም ኣቐሚጦም ዘለዉ ርኹሳት መናፍስቲ
ካብኻ ብስም የሱስ ክለቁ ኣዝዞም።
ኣስተውዕል ነቲ ኣጋንንታዊ ጥምረት ክትሰብሮ እንከሎኻ ብንጹር ነቶም ክውቕዑ ዘለዎም
ውቓዓዮም፣ ነቲ ብንጹር ክስበር ዘለዎ ድማ ስበሮ። ንኣብነት ካብ ሓዳርካ ወጻኢ ብምንዝርና
ኣብ ዝወደቕካሉ እዋን ምስቲ ሰብ ዘሎካ ናይ ነፍሲ እሞ ድማ ኣጋንንቲ ዘቐመጦ ስበሮ። ምስ
ጠንቛላይ፣ ኣስማተኛ፣ መውደቅቲ ዛዕጐል ዝገበርካዮ ርክብ ኩሉ ብስም መድሓኒ ካባኻ
ሓንሳብን ንሓዋርን ክርሕቅ ኣዝዞ። ኣብ ምንጻል ጥንሲ ተዋፊርካ ወይ ድማ ጥንሲ እንተ
ነጺልኪ እዚ ኣጋንንታዊ ጥምረት እዩ፣ ስለዚ ብስም የሱስ ተነሲሕካ/ኺ ናብ ኣምላኽ ምስ
ተመለስካ/ኪ እዚ ነገር እዚ ጽልውኡ ኣባኻ ከሕድር ስለ ዝኽእል ሓንሳብን ንሓዋርን ብስም
የሱስ ክርስቶስ ጥምረቱን ጽልውኡን ካባኻ ክርሕቕ ኣዝዞ።
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ናይ ሓርነት ጸሎት
ጥምረት ነፍሲ ወይ ምሕዝነት ምስ ዉሱናት ሰባት እዩ፣ ናይ ሓርነት ጸሎት ክንጽሊ እንከሎና
ድማ ሓፈሻዊ ዘይኰነ ምስ ነፍሲ ወከፍ ብሕማቕ ዝተጣመርናዮ ኣካል እናጸዋዕና ክኸውን
ኣለዎ፣ ምናልባት ኣስማት እቶም ሰባት ተረሳዕናዮ እቲ ዝተፈጸመሉ ቦታን ኩነታትን
ነምጽኣዮ። ከምዚ እንተ ጌይርና እዩ ንስሓን ንጹርን ወድዓውን ዝኸውን። ጥምረት ነፍሲ
ልክዕ ከምቲ ብኽልተ ግሉ ወይ ማስትሺ ዝተላገበ ወረቐት ጌይርና ክንምስሎ ይከኣል እዩ።
እዚ ዝተላገበ ወረቐት እንተ ተቐዲዱ ሓደ ናይቲ ሓደ ለኪሙ እዩ ዝቅደድ። ነፍሳዊ ምጥማር
ድማ ልክዕ ከምኡ እዩ።

ኣነ ምስ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ፣ ኣብ ግጉይን ሰይጣናውን ዝዀነ ዕላማ ነፍሳዊ ምጥማር
ወይ ምሕዝነት ኔይሩኒ

ነዚኦም ርክባት ወይ ጥምረታት እዚኣቶም ብስም መድሓኒ የሱስ ክርስቶስ ይሰብሮምን
ይኣልዮምን ኣለኹ። የሱስ ክርስቶስ ብዝገበርክዎ በደል ምሕረት ክገብረለይ ክሓቶ እየ፣ ንሱ
ድማ ክገብረለይ እዩ። ነቶም ምሳይ ብኽፍኣት ዝሓበሩ ሰባት ከኣ ምሕረት ክገብረሎም እየ።
እቲ ኣብ ሰባት ዝገደፍክዎ ኩሉ ናተይ ክፍለይ ዝዀነ ኩሉ ብስም የሱስ ይመልሶ ኣለኹ።
ምሳይ ዝተጣመረት ነፍሲ ድማ ብስም የሱስ ይፈትሓ ኣለኩ።
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ኣነ ብዛዕባ እዚ ኣበሳ ________________________________________________________________________
ብስም የሱስ ይንሳሕ ኣለኹ (ነቶም ኣበሳታት ኣብቲ ባዶ ቦታ ጸሓፎም)።
ምስ እገለ ዝነበረኒ ናይ _____________________________________________________________
ጥምረት ይወጽእ ኣለኹ ነቶም ዝኣሰርክዎም ድማ ይፈትሖም ኣለኹ። (ኣስማት ናይቶም
ሰባት ጸሓፎ)።
ዎ ኣምላኽ ኣብ ልዕለይ በደል ምስ ተፈጸመ ኣብ ልዕሌኻ ዘንጸርጸርክዎ ምንጽርጻር ወይ
ምጉሩምራም ምሕረት ክትገብረለይ ይሓተካ ኣለኹ።
ብሰንኪ ኣብ ሓጢኣት ብምውዳቀይ ኣብ ገዝእ ርእሰይ ዝፈረድክዎ ፍርድን ዘንጸርጸርክዎን
እሞ ኸኣ ምሕረት ጌርካለይ ክነስኻ፣ ንገዛእ ርእሰይ ምሕረት ዘይምግባርይ ምሕረት ግበረለይ
ሕጂ ግና ንነፍሰይ ከም ዝተማሕረት እፈልጣ ኣለኹ።
ነቶም ምሳይ ኣብ ሓጢኣት ዝተዋስኡን ኣብ ልዕለይ ድማ ሓጢኣት ዝገበሩ ሰባትን ምሕረት
ይገብረሎም ኣለኹ፣ ኣብ ልዕሊኦም ብዝፈርድክዎ ፍርዲ ኸኣ ምሕረት ግበረለይ። ካብ
ህይወተይ ኩሉ ናይ ኣጋንንቲ ጽልዋን ሓይልን ክርሕቅ ብስም የሱስ ክርስቶስን ብደሙን
ይእዝዞም ኣለኹ። ኩሉ ክብርን ስግደትን ንኣምላኽ ንበይኑ ይኹን። ኣሜን።
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ጓሂ
ስጉምን ጐደናን ፈውሲ
ሓዘን ወይ ጓሂ ካብ ቁጽጽርና ወጻኢ ዝዀነ ግብረ መልሲ ናይ ዝገጠመና ምፍላይ ወይ
ሞት እዩ። ኣብ ልዕሊ ሓዘን ዘሎና ግብረ መልሲ ወይ ኣረኣእያ ነቲ ኣብ ህይወትና እንሕልፎ
ምዕራፍ ኣዚዩ ወሳኒ እዩ። ንሓዘና ኣብ ውሽጥና ዓቢጥና ከም ዘየሎ ጌይርና ክንክሕዶ ንኽእል
ኢና። ወይ ድማ ንሓዘና ተቐቢልና ክሳብ ንመዉት ብሓዘንን ጓህን ተዋሒጥና ክንመላለስ
ይከኣል እዩ። እዚ ከምዚ ዝዓይነቱ ግብረ መልሲ ኣብ ትሕቲ ባርነት እዩ ዝቖርነና። ቅኑዕ
ዝዀነ ኣብ ግዜ ሓዘን ስምዒትካ እትገልጸሉ ኣገባብ ጓሂ ግና ኣሎ። እዚ ከምዚ ዝዓይነቱ
ጓሂ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ሓርነት ዝእውጀሉ ኣገባብ እዩ። የሱስ ነቲ ዘጉህየናን ዘሕዝነና
ነገራትና እውን ሞይቱ እዩ። ኣብ ህይወት ዘጓንፈና ሓዘን ከምዘሎ ፈሊጥና ንኣምላኽ ብዘሎ
ሓዘና ከነርእዮ ክንክእል ኣሎና።
ሓዘን ብብዙሕ ሸነኻት ኣብ ህይወትና ዝመጽእ፣ ኣባል ስድራና ብሞት ተፈልይና ክኸውን
ይኽእል እዩ። ብሰንኪ ኣብ ሓዳርና ዝገጠመ ነውጺ ኣብ ሓዘንን ጓህን ወዲቕና ክንህሉ ይከኣል
እዩ። ብሰንኪ ጥዕናዊ ጸገም ኣብ ከቢድ ጓሂ ንህሉ ንኸውን፣ ብቁጠባዊ ቅልውላው ተወቒዕና
ብሰንኪ ስእነት ልብና ጓሂ መሊኡ ይህሉ። ዝሓለምናዮን ዝረኣናዮን ስለ ዘይጨበጥናዮ
ከቢድና ኣብ ምስቁርቃር ንህሉ። እቲ ምኽንያት ክንዲ ጸጉሪ ርእሲ ኣዚዩ ብዙሕ እዩ።
ካብ ዝገጥመና ሓዘን ዝተላዕለ ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ ንቑጣዕን ነግሮምርምን፣ ብዙሓት ሰባት
ንዘለዎም ጓሂ ኣብ ውሽጢ ልቦም ስለ ዝዓብጥዎ ዘመን ህይወቶም ኩሉ ብስቓይን ምረትን
ይሓልፍዎ።
ጓሂ መግለጺ ዝገጥመካ ሓዘን እዩ።
“ብመንፈስ ድኻታት፡ መንግስተ ሰማያት ናቶም እያ እሞ፡ ብጹኣን እዮም። 4- ዚጒህዩ፡
ምጽንናዕ ኪረኽቡ እዮም እሞ፡ ብጹኣን እዮም።” ማቴ 5፣24። እዚ ጐይታ ዝገልጾ ዘሎ ሓዘና
ካብ ውሽጢ ልቢ ዝምንጩ ዀይኑ ናይ መንፈስ ድኽነት ከም ዘሎካ ተርዲእካ፣ ብገዛእ
ርእስኻ ክትገብሮ ከም ዘይትኽእል ተኣምኒካ ጸጋ ኣምላኽ ክበዝሓልካ ብንስሓ ናብ ኣምላኽ
ቀሪብካ እትጉህዮ ጓሂ እዩ።
ሓደ ግዜ ዝረኣኽዋ ኣብ ሓቐኛ ታሪኽ ዝተመረከሰት ሓንቲ ፊልም ኔይራ። ኣብ ሓደ ናይ
ኣሜሪካ ቤት ምህርቲ ካብ ማእከል ከተማ ዝተኣኻኸቡ ኣዝዮም ረበሽቲ፣ ተባእስቲ
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ንሓድሕዶም ዝቃተሉ ብሓሽሽ ዝደንዘዙ ተማሃሮ ነበሩ። እዞም ተማሃሮ ዝነበሮም ባህሪ
ንኽትጸሮ ከቢድ እዩ። ብፍላይ ኣብ ሓንቲ መምህሮም ዝነበሮም ኩቱር ጽልኢ መግለጺ
ኣልቦ እዩ ኔይሩ። ነዛ መስኪን መምህር እምብዛ ኣሳቐይዋ፣ ንሳ ግና ተስፋ ከይቆርጸት ዝከኣላ
ኩሉ ክትገብር ወሰነት። ሓደ ግዜ ነቶም ተማሃሮ ኣብ ኣጀንድኦም ዘሕጉሶምን ዘግሁዮም
ነገር ክጽሑፍ፣ ጺሒፎም ከቐምጥዎ፣ ነገር ግን ንሳ ክትርእዮ ከም ዘይትደሊ ነገረቶም።
እቶም ተማሃሮ ድማ ኣብ ግዜ ቁልዕነቶም ዝሓለፍዎ ስቓይ፣ ዓመጽ ጓሂ ሕማቕ ኣተዓባብያ፣
ስእነት ኩሉ ብብሓደ ክጽሕፎ ጀመሩ። መዓልቲ ንመዓልቲ ድማ ዝሓለፍዎ ኩሉ ጸሓፍዎ።
በዚ ኸምዚ ድማ ኣብ ልቦም ተቐቢሩ ዝነበረ ኩሉ ጓህን ሓዘንን ዶርጊሖም ኣውጽእዎ። በዚ
ኸምዚ ድማ እቲ ዘሳቕዮም እሞ ድማ ዘይንቡር ተግባራት ክገብሩ ዝገብሮም ዝነበረ ጓሂ ልቢ
ብቑኑዕ ኣገባብ ብዛዕብኡ ክሓዝኑን ጓሂኦም ክገልጹን ጀመሩ። እቶም ተማሃሮ ንመምህሮም
ከፍቅርዋን ክእዘዝዋን ኣብ ንሓድሕዶም ድማ ምቕብባልን ምጽዋርን ሰፈነ። ብዛዕባ ኣብ
ካልኦት ኣህዛብ ዝወረደ ዘሕዝን ፍጻሜ ከንብቡን ክፈልጡን ጀመሩ፣ በዚ ከምዚ ፍቕሮም
እናዛየደን እናዓበየነ ከደ። ንሕና ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጓሂና ክንሓብኦ የብልናን። ጓሂና
ንኣምላኽ ምንጋርና ኣምላኽ ስለ ዘይፈልጦ ኰይኑ ዘይኰነስ ኣምላኽ ክነግሮ ስለ ዝደልየና
እዩ። ንጓሂኻ ወይ ሓዘንካ ብቑኑዕ መገዲ ምግላጽ ድማ ፈውሲ እዩ ዘምጽኣልካ።
ካብ “ውሽጣዊ ፈውሲ” ዝብል መጽሓፍ ዝተወስደ
ካብቲ ሓደ ቐንድን ኣገዳስን ነገር ክንፈልጦ ዘሎና ነገር ከመይ ጌይርና ንጓሂና ወይ ሓዘና
ክንገልጾ ከም ዘሎና ምፍላጥ እዩ። ምሕዛን ብዛዕባ ኣብ ህይወትና ዝተፈጸመ ሞትን ካልእን
ነገር እንገልጸሉ ውሽጣዊ ክእለት እዩ። ንኣብነት ሓደ ኣካል ካብ ቤተሰብና ብሞት ምስ ዝፍለ
ጓሂና ብሓዘን ንገልጾ። ብፍላይ ከቢድ ዘጉሂ ነገር ምስ ዝገጥመና ክንዲ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ
ምረት ብሓዘን ነውጾ፣ ኣብ ውሽጥና ንቐብሮ እሞ ልብና ኣደዳ ሕማምን ስቓይን ይኸውን።
እቲ ዝኸፍአ ነገር ድማ ብስንኪ እቲ ኣብ ውሽጥና ዝተቐብረ ምረት ኣብ ካልኦት ሰባት ሕማቕ
ዝኰነ ግብረ መልሲ ነርኢ። ብዛዕባ እቶም ዝጉሃናሎም ነገራት ብምረት ንውሓጥን ኣንጻሮም
ንለዓልን። ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ መጉዳእቲ ሓዘንን ጓህን ከም ዝግባእ ኣይንፈልጦን ኣምላኽ
መጺኡ ነቲ ኣብ ውሽጢና ዘሎ ምረት ክኣልየልና ኣይንፈቕደሉን ኣይንእመንን። ሕብረተሰብና
ዘቐመጠልና ሓደ ግጉይ ዝዀነ ባህሊ ኣሎ፣ ንሱ ድማ ሰብኣይ ኣይበክን እዩ። ሰብኣይ ከም
ሰበይቲ ክሓዝንን ክበክን የብሉን ዝብል እዩ። እዚ ግና ሓሶት እዩ። እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጓሂ
ብሓዘን እንተ ዘይገሊጽናዮ ሳዕቤኑ ሓደገኛ እዩ ዝኸውን። ንጐይታ የሱስ ዘሎና ጓህን ምረትን
ቀሊዕና ብቕንዕና ከይሓብእና ክነግሮ እንከሎና፣ ናይ ፈውስን ምጽንናዕን ኢዱ ዝሰደልና።
መብዛሕቱ እቲ ንልብና ብጓሂ ዝወቅዕዎ እሞ ድማ ኣብ ኣእምሮና ገዚኦም ዝተቐመጡ
ጉዳያት ሓደ መዓልቲ ደሓን ክርስዖ እየ ብምባል ዓቚርናዮም ስቕ ንብል እሞ፣ ኣብ ነፍሲ
ወከፍ ጉዕዞ ህይወትና ድማ መፈንጥራ ኰይኖም ንቕድሚት ከይንስጉም ይሓንቁና ንሓዘና
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ድማ ብዕጽፍን ድርብን የዕብይዎን የዛይድዎን። ብሰንኪ እዚኣቶም ድማ ኣብ መዓልታዊ
ህይወትና ምስ ሰባት ዘሎና ርክብ ሓርፋፍን ሓጐጽጐጽ ዝመልኦን ይኽውን። ቑኑዓት ኰይና
ንሓዘና ብቕንዕናን ብሓቅን ብገርህነትን ክንገልጾም ኣሎና። ብሰንኪ ዝገጥመካ ጓሂ ብንብዓት
ሓዘንካ ምግላጽ ነውሪ ኣይኰንን። ብመጠን ነቶም ምረትና ዝገለጽናዮም ኣምላኽ ድማ
ከመይ ጌይርና ክንሕዞም ከም ዘሎና እሞ ድማ ካብኦቶም ከመይ ጌይርና ነጻ ክንወጽእ ከም
እንኽእል ዝሕግዘና ጥበብን ጸግኡን ይህበና።
ሓደ ካብቲ ከይንፍወስ ዝዓግተና ነጥቢ ንዝገጥሙና ኩነታት ብናትና ኣመለኻኽታ ጥራይ
እምበር ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኦም ዘለዎ ኣጠማምታ ዘይምርኣይና እዩ። እዚ ማለት ድማ ብዛዕባ
እቲ ገጢሙና ዘሎ ሓዘን ወይ ጓሂ ክፋሉ ጥራይ ኢና ንርኢ እምበር ብኹሉ ሸነኻቱ እንታይ
ከም ዝመስል ኣይንፈልጥን ኢና።
ኣብ ግዜ ሓዘን ዝፍጸም ሓደ ሓደገኛ ዝዀነ ኩነት ኣሎ። ንሱ ድማ ንጓሂና ብዝግባእ መንገዲ
ዘይምግላጽና ወይ ዘይምውጻና እዩ። በዚ ከምዚ ዝዓይነቱ ምረት እንተ ተታሒዝና ድማ ናብ
ኩቱር ጭንቀት ኢና ነምርሕ። ንገዛእ ርእስና ድማ ክንኩንናን ክንወቕሳን ዘመና ይሓልፍ።
እንሓዝነሉ ግቡእ ዝኾነ ግዜ ኣሎ፣ ሓዘና ደረት እንገብረሉ እዋን ድማ ኣሎ። እቲ ኣምላኽ
ኣብ ህይወትና ዘለዎ ዓላማ እንተ ነስተውዕሎ ኔይርና ብዝገጥመና ዘበለ ኩሉ ሰናይነት
ኣምላኽ ኣብ ውሽጢ ሓዘና እንታይ ከም ዝመስል ምተረዳእና’ሞ ንኣምላኽ ድማ ዝባንና
ኣይምሃብናዮን ኔይርና። ከመይ ጌይርና ኢና ምስ ኣምላኽ ክንስማማዕን ክንሓብርን ንኽእል?
እቶም ኣገደስቲ ነጥብታት ኣብዚ ከምዚ ዝኣመስለ ናይ ጓሂ ወይ ሓዘን እዋን እንታይ እዩም?
ምንም እኳ ብዙሓት ነጥብታት ክንዝርዝር ንኽእል እንተዀንና፣ ንሕጂ ግና ገለ ሹዱሽተ
ነጥብታት ክንርኢ ኢና።
ሓቂ ኣገዳሲ ቀመም ህይወት
ክልተ ዓይነት ወይ ክፋላት ሓቕታት ኣለዉ፣
ብመሰረት መዝሙር ዳዊት 85 ሓቂ ኣብ ምድሪ እንተ ገዚኡ ካብ ሰማይ ጽድቂ ኣምላኽ ከም
እንቕበል ይነግረና ብኻልእ ኣዘራርባ የሱስ ክርስቶስ’ዩ እቲ ሓቒ ንሕና ድማ ብሓቂ ናብኡ
እንተ ቐሪብና ናቱ ሓቂ ኣባና ይገሃድ። “ለውሃትን ሓቅን ተራኸባ፣ጽድቅን ሰላምን ተሳዓዐማ፣
ሓቂ ኻብ ምድሪ ኽትበቍል፣ ጽድቂውን ካብ ሰማይ ክትጥምት እያ። እግዚኣብሄር ድማ
ሰናይ ኪህበና እዩ፣ ሃገርናውን ፍርያታ ኽትህብ እያ ጽድቂ ቐቅድሚኡ ኽትከይድ፣ ኣስኣሰሩ
ኸኣ ክትስዕብ እያ።” መዝሙር 85፣10-13
እቲ ቀዳማይ መገዲ ሓቂ ምስ ኣምላኽን ገዛእ ርእስኻን ቅኑዕ ምዃን እዩ። ዮሃንስ እቲ
ሓቐኛታት ምዃና ናብ ንጽህና ከም ዝመርሓና ይዛረብ። “እግዚኣብሄር ብርሃን ምዃኑን
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ኣብኡ ኸኣ ሓንቲ እኳ ጸልማት ከም ዜብሉን፡ እታ ኻብኡ ዝሰማዕናያ ንኣኻትኩምውን
እንነግራ ዘሎና መልእኽቲ እዚኣ እያ። ምስኡ ሕብረት ኣሎና፡ ኢልናስ ኣብ ጸልማት እንተ
ተመላለስና፡ ንሕሱ፡ ሓቂውን ኣይንገብርን ኢና ዘሎና። ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ፡ ኣብ
ብርሃን እንተ ተመላለስና ግና፡ ንሓድሕድና ሕብረት ኣሎና፡ ደም የሱስ ክርስቶስ ወዱውን
ካብ ኲሉ ሓጢኣት የንጽሃና እዩ። ሓጢኣት የብልናን፡ እንተ በልና፡ ንርእስና ንጥብራ ኣሎና፡
እታ ሓቂውን ኣባና የላን። ሓጢኣትና እንተ ተናዘዝና፡ ንሓጢኣትና ይቕረ ኽብለልና፡ ካብ
ኲሉ ዓመጻውን ኬንጽሃና እሙንን ጻድቕን እዩ። ሓጢኣት ኣይገበርናን፡ እንተ በልና፡ ሓሳዊ
ንገብሮ፡ ቃሉውን ኣባና የሎን።” 1ዮሃ 1፣5-9
ነቶም ኣብ ውሽጥና ዘለዎ ስምዒታት ምሕባእና ብዛዕባ ዘሎና ውሽጣዊ ሓዘንን ምረትን ቅኑዓት
ብዘይምዃና ከቢድ ዋጋ ክንከፍል ኢና። ነቶም ኣብ ውሽጥና ዘለዉ ዘይቅዱሳት ስምዒታትና
ዓፊንና ብምሓዝ ምስኦም ክንነብር ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኰነን። ካብ ኣምላኽ ፈወሲ ክንቅበል
ቀሊዕና ከነርእዮ ይግብኣና። ንስምዒታት ሓዘና ምግላጽ ንቡር እዩ ክንገልጾም ኣሎና። ኣብ
ልዕሊና መሊኹ ክገዝእ ግና ኣይንፍቀደሉ።
ቀጺልና ንርእዮ ጹሑፍ ካብቲ “ምስ ኣምላኽ ቅኑዕ ኩን” ዝብል መጽሓፍ ዝተወስደ
ኣምላኽ ኣብዛ ምድሪ ክፈጥረካ እንከሎ፣ እቲ ናይ መጀመርያ ዕላምኡ ምስኡ ጥቡቕ ዝዀነ
ምሕዝነት ወይ ርክብ ክህልወካ እዩ። ዕላማ እዛ መጽሓፍ’ውን ምስኡ ጥቡቅ ርክብን
ሕብረትን መስሪትካ ምስኡ ክትመልለስ እዩ። ተስፋ ይገብር እዛ መጽሓፍ ንኣምላኽ ግሉጽ
ክትከውን ክትገብረካን ክትሕግዘካን ካብዚ ዝተላዕለ ድማ እቲ ግሩም ፍቕሪ ኣምላኽን እቲ
ንህይወትካ ዘስተኻኽል ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ክግለጽ ጸሎተይ እዩ። ኩላትና ካብቲ
ንሕና መን ኢና ዝብል ኣርእስቲ ክንብገስ ኣሎን። ካብኡ ተበጊስና ድማ እንታይ ክንከውን
ከም ዝግብኣና ክንርኢ ኢና። እቲ ክንኰኖ ዝግብኣና ክንከውን ድማ ተራና ክንጻወት ኢና።
ኩሎም ውሳኔታትና ድማ ተጠንቂቕና ብምስትውዓል ክንፍጽሞም ኢና። ኣምላኽ ናብቲ ናይ
መጀመርያ ዓላምኡ ክወስደና እሞ ንሕና እቲ ሓቐኛ መንነትና ከርእየና ይደሊ። ኣምላኽ ንዓኻ
እዩ ዘፍቅር፣ እወ ንዓኻ ከም ዘለኻዮ ምሳኻን ኣባኻን ድማ ክሰርሕ ይደሊ።
ስለምንታይ መንነትና ንኽንፈልጥ ንፈርሕ?
ከምቲ ሽጉርቲ ኣብ ልዕሊኡ ብዙሕ መሸፈኒ ዘለዎ ገዛእ ርእስና ድማ ብኸምኡ ብኣዚዩ ብዙሕ
መሸፈኒታት ተሸፊና እያ ትመላለስ። ኣብቲ ባዕልና ወይ ገዛእ ርእስና ዝሰራሕናዮ መሸፈኒ ኢና
ብዙሕ ግዜ ንሕባእ። በዚ ከምዚ ተታሒዝና ድማ ኣብ ናትና ዓንኬል ኣቲና፣ ከም መውጺኢ
ዘይብልና ኰይና ንመላለስ። ብዙሕ ግዜ ድማ ንገዛእ ርእስና እናጠበርናን እናታለልናን ልብና
ብብዙሕ መሸፈኒ ተሸፊኑ ዘይኰናዮ ኰይና ንመላለስ። ነዚ እዩ ኤርምያስ “ልቢ ሰብ ሕሱምን
ጐራሕን እዩ መንከ ከስተውዕሎ ይኽእል” ብምባል ኣብ ኤር 17፣9 ዝተዛረበ። እቲ ሓቐኛ
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ዝኰነ ናይ ህይወት ተወፋይነት ንስኻ ቅቡል ምዃንካ ምእማን እዩ። ናብ ኣምላኽ ከም ዘለኻዮ
ኰንካ ክትቀርብ ይግብኣካ። ብሓንሳብ ምሉእ ብምሉእ መንነትካ ከይትፈልጥ ትኽእል ኢኻ
ግና ምስ ኣምላኽ ብቕንዕና ኣብ ትመላለሰሉ እዋን ቀስ ብቐስ ነቲ ሸፊንካ ዘሎ መጋረጃ ክቐልዕ
ከሎ ክትርኢ ኢኻ። ኣብ መወዳእታ ኣምላኽ ከም ዘሎኻዮ ከም ዝቕበልካ ክትርዳእ ኢኻ
ናብቲ ሓቀኛ መንነትካ ከምጽኣካ ድማ ነቲ ጋሪድካ ዘሎ ኩሉ ክቐልዓልካ እዩ። ምናልባት ኣብ
ህይወትካ ሰብ ክፈልጠልካ ዘይትደልዮም ነገራት ክህሉዉ ይኽእሉ እዮም፣ ብፍላይ ብዛዕባ
እዞም ጉዳያት ኣምላኽ ከግህዶም ዘይትደልዮም ክዀኑ ይከኣል እዩ። ከመይሲ እምብዛ
ዘሕሙሙኻን ዘሳቅዩኻን ምዃኖም ስለ ትፈልጥን ትኣምንን። ኣምላኽ ግና “ንቑስልኻ ነቲ
ዘሕመካ ክትንክፎ ሕደገኒ እምነኒ ምናልባት ምስ ተንከፍኩካ ኣዚዩ ብዙሕ ቃንዛ ክስምዓካ
ይኽእል እዩ ግና ዳሕር እዚ ምሉእ ፈውሲ ክመጽእን ክስዕብን እዩ” ዝበላካ። ከምቲ ሓኪም
ብኻራ ጌሩ ቑስልካ እናኣሕመመካ ዝፍውሰካ ኣምላኽ’ውን ንቓንዛኻ እናገልሀ ፈውሲ ኣብ
ውሽጥኻ ከንብር እዩ። እዚ ኣብዛ ከባብ ዓለም ዝሰርሕ ሕጊ ተፈጥሮ እዩ። ሓደ ሰብ ዝዘርኦ
ክዓጽድ ናይ ግድን እዩ። ኣብ ገላትያ 6፣7-8 ነዚ እዩ ዝምህረና። እዚ ሕጊ’ውን ኣብ ሓቂ
ይሰርሕ እዩ። ሓቂ እንተ ዘሪእካ ሓቂ ክትዓጽድ ኢኻ። ተንኰልን ዘይቅንዕናን እንተ ዘሪእካ
ድማ ንዕኡ ተመሊስካ ክትዓጽዶ ኢኻ። ሓቂ ድማ ኣብ ህይወትካ ኣይከንጸባርቕን እዩ። “ካብ
ሓቂ ዝዀነ ዂሉ ኸኣ ድምጸይ ይሰምዕ እዩ፡” ዮሃ 18፣37
ንጉስ ዳዊት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓጢኣት ምስ ገበረ እሞ ድማ ካብ ኣምላኽ ክሕባእ ምስ
ፈተነ እዚ ዘየዋጽእ ምዃኑ ፈሊጢ ኣብ መዝሙር ዳዊት 32፣2-3 ሓደ ግሩም መዝሙር
ዘሚሩ። ነዚ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብሓቒ ክእመን ወሲኑ እዚ ሓቂ እዚ ጥራይ ሓራ ከም
ዘውጽኦ ኣሚኑ “እግዚኣብሄር በደሉ ዘይጽብጽበሉ፣ ኣብ መንፈሱውን ልግሚ ዜብሉ ሰብ
ብጹእ እዩ። ስቕ ኢለ ኸሎኹ፣ ምሉእ መዓልቲ ብምግዓረይ ኣዕጽምተይ ዘርጋሕጋሕ በለ።”
መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 32 ኩሉ ተንበብናዮ ሰናይ እዩ።
ቅኑዕ ብምኳንካ እትኸፍሎ ዋጋ ኣዚዩ ከቢድ እዩ መጽሓፍ ምሳ 23፣23 እውን ክዛረብ ከሎ
“ንሓቂ ዐድጋ እሞ ኣይትሽጣ፡ ንጥበብን ተግሳጽን ኣእምሮን ከኣ።” ይብል። እቲ ዋጋ ሓቂ
ካልእ ኣይኰነን ትሕትና እዩ። ዓለምና ብምትላል ክትቕጽል ምዃና ርዱእ እዩ። ብመጠን
እቲ ቁኑዕ ዘይኰንካሉ፣ ብመጠን እቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓቐኛ ዘይኰንካሉ፣ ብኡኡ
መጠን ኢኻ ኣብ ርኽሰትን ጸልማትን ክፋኣትን እናወደቕካ ትኸይድ። እቲ ክፍተት እናገፈሐ
ክኸይድ ከሎ እቲ መሸፈኒ ክፍኣት ከኣ ስፍሓቱ እናዛየደ ይኸይድ።
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ቅኑዕ ምዃን እቲ ቀዳማይ ነጥቢ ክከውን ከሎ ሕጂ እንርእዮ ካልኣይ ነጥብና ድማ የሱስ
እዩ። ናይ የሱስ ቓል እቲ ናይ መጨረሻ ሓቂ እዩ። እቶም ብዘይሓቂን ብዘይቅንዕናን ኣብ
ቅድሚ ኣምላኽ ዝቐርቡ ሰባት እዚ ሓቂ የሱስ ኣብኣቶም ኣይግለጽን እዩ። እዚ ሓቒ እዚ
ኣብ ህይወትና ግሁድ ክኸውን ንሕና ብመጀመርያ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅኑዓትን ሓቐኛታት
ክነከውን ይግብኣና። የሱስ ንገዛእ ርእሱ ሓቂ ኢሉ ጸዊዕዋ ኣሎ። የሱስ ድማ በለ “ኣነ መንገድን
ሓቕን ህይወትን እየ” ዮሃ 14፣6 ስም መንፈስ ቅዱስ እውን ሓቂ እዩ። “እቲ ኣነ ኻብ ኣቦ
ዝሰደልኩም መጸናንዒ፡ ካብ ኣቦ ዚወጽእ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና፡ ንሱ ኺምስክረለይ
እዩ።” ዮሃ 15፣26
ሓርነት እተመልአ ቕድመ ኩነት ኣሎ
እዘን ኣብ ላዕሊ ዝረኣናየን ሓቕታት ንሓድሕደን እንተ ተተናኺፈን ኣምላኽ ስርሑ ይሰርሕ።
እቲ ካልእ ቅድመ ኩነት ድማ ከምቲ ኣብ ዮሃንስ 8 ምዕራፍ ተጠቕሱ ዘሎ ኣብ ቃሉ ጸኒዕካ
ከምቲ ደቂ መዛምርቱ ብምልኣት ህይወቶም ዘግዝኡ ህይወትካ ኣግዚእካ፣ ነቲ ሓቂ ፈሊጥካን
ተኣዚዝካን ምምልላስ እዩ። “ስለዚ የሱስ ነቶም ብእኡ ዝኣመኑ ኣይሁድ፡ ንስኻትኩም ኣብ
ቃለይ እንተ ጸናዕኩም፡ ብሓቂ ደቀ መዛሙርተይ ኢኹም። ንሓቂ ኽትፈልጥዋ ኢኹም፡
እታ ሓቂ ድማ ሓራ ኸተውጽኣኩም እያ፡ በሎም። ንሳቶም ከኣ፡ ንሕና ዘርኢ ኣብርሃም
ኢና፡ ባሮት ኰይንና ንተገዛእናዮ ከቶ የብልናን። ከመይ ኢልካ ኢኻ ሓራ ኽትወጹ ኢኹም
እትብለና ዘሎኻ፧ ኢሎም መለሱሉ። የሱስ መለሰሎም፡ ብሓቂ፡ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ፡
ሓጢኣት ዚገብር ዘበለ፡ ንሱ ባርያ ሓጢኣት እዩ። ባርያ ኸኣ ኣብ ቤት ንዂሉ ጊዜ ኣይነብርን፡
ውሉድ ግና ንዂሉ ጊዜ ይነብር እዩ። ስለዚ ወዲ ሓራ እንተ ኣውጽኣኩም፡ ብሓቂ ውጹኣት
ሓራ ኽትኰኑ ኢኹም።” ዮሃ 8፣31-36 እምብኣር ኣምላኽ ሓራ ከውጻካ ብዛዕባ ቃንዛኻን
ሓዘንካን ስምዒታትካን ቅኑዕን ሓቀኛን ኩን።
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ጓሂና ኣምላኻዊ ክኸውን ንደሊ’ዶ?
ኣምላኽ ንጓሂና ብከመይ ክንገጥሞ ዘኽእሉና መገድታት ወይ መስርዕ ኣዳሊልና ኣሎ። ነዞም
መገድታት እንተ ዘይኣስተውዒልናሎምን ዘይተጠንቂቕናሎምን ግና ኣብ ዘይቅድስ ጓሂ
ክንኣቱ ኢና። ሽዱሽተ ዓይነት ንጓሂና እንገልጸሎም መገድታት ኣለዉ። ናይ ግድን ኣይኾኑን
በብመስርዖም ክንሓልፎም እቶም መስርዕ ክለዋወጡ ይክእሉ እዮም።
1. ንጓሂና ዘይምኽሓድ፣ ንዝገጠመና ነገር ከም ዘይገጠመና ኰይንና ክንኽሕዶ
ክንፍትን እንከሎና ሓደገኛ ይኸውን። ስለዚ ንሓዘንና ወይ ንጓሂና ዘይምኽሓድ፣
ናብቲ ቅኑዕ ኣንፈት ሓዘን ይመርሓና።
2. ምስ ኣምላኽ ኣብ ዋጋ ዕዳካ ዘይምእታው፣ እዚ ድማ ብዛዕባ እቲ ገጢሙና ዘሎ
ዘሕዝን ነገር ክምለሰልና ምስ ኣምላኽ ምጭቕጫቕ ወይ ንኣምላኽ ጥራይ ናብቲ
ዝነበሮ ምለሰለይ እምበር ኣነ ድማ ከምዚ ክገብር እየ ምባል ወይ ድማ ስለምንታይ
ከምዚ ክኸውን ፈቒድካ ኢልካ ኣብ ምግርምራም ዘይምእታው። ነቲ ገጢሙ ዘሎ
ግና ብጸጋ ክንቅበሎ ናብ ኣምላኽ ምስ እንቐረብ ሓዘንና ናብ ኣምላኻዊ መገዲ
ይኸይድ።
3. ሓርቖት ወይ ቁጥዓ፣ እዚ ገጢሙኒ ዘሎ ዘይፍትሓውነት እዩ፣ ኣይግብኣንን እዩ፣
ቅኑዕ ኣይኰነን፣ ኢልካ ንሓርቆትካ ወይ ነድርኻ ዘይምጽዳቕ። ብኣንጻሩ ሰናይነት
ኣምላኽ ኣብቲ ገጢሙ ዘሎ ኩነት ከም ዘሎ ምርዳእ ካብ ማእሰርቲ ሓዘንካ ነጻ
ንምውጻእ የኽእለካ።
4. ምቕባል፣ ነቲ ገጡሙ ዘሎ ኣሉታዊ ዝዓይነቱ ኣቀባብላ ጌይርካ ተቐቢልካ፣ ክልውጦ
ኣይኽእልን እየ ኢልካ ተስፋ ዘይምቑራጽ። ግና ድሕሪ ሓዘንካ ተስፋን ምጽንናዕን
ከም ዘሎ ምፍላጥ ንህይወት ብሓድሽ ኣጠማምታ ክትጥምታ ትኽእል።
5. ብዛዕባ እቲ ዝገጠመካ ሓዘን ድዩ ካልእ ሙግሃይ ምሕዛን፣ ብዛዕባ ስምዒታትካ
ቅኑዓት ኰይና ሓዘንካ ምስ ካልኦት ምግላጽ ፈውሲ ድማ ካብ ካልኦት ክትቅበል
ልብና ንኸፍት። ኣብዚ ዓይነት ደረጃ ምዕባል ምብጻሕ ንምጽንናዕካ የዕብዮ።
6. መፍቲሒ ምምጻእ፣ ህይወት ከም ብሓድሽ ኣመዓራሪና እንደገና ሓድሽ ህይወት
ምምስራት። ኣብ ግዜ ጓሂ ወይ ሓዘን መፍትሒ ከተናዲ ምፍታንን ኣብ ኣምላኽ
ምውካል ምስ እትኽእል ጓሂኻ ኣምላኻዊ መስመር ዝሓዘ ይኸውን።
ካልእ ጽፍሒ ሓቂ
ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝገጠመና ኩነት ዝሃብናዮ ግጉይ ግበረ መልሲ ከይተረፈ ኣብ ቅድሚ
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ኣምላኽ ንስሓ ክንኣቱ ይግባእ። ኣብ ህይወትና ብኹነታትን ሰባት ዝበጽሓና ዘሕዝን ኩነት
ብሰለስተ ግጉይ ዝዀን ኣገባብ ግብሪ መልሲ ክንህብ ንኽእል ኢና።
1. ፍርዲ/ምፍራድ፣ መጽሓፍ ቅዱስ ከይንፈርድ እዩ ዝነግረና ምኽንያቱ ንሕና ድማ
ከይንፍረድ።
2. ኣቦናን ኣዴና ከነኽብር ኣሎና፣ እንተ ዘይኣኽብርናዮ ህይወትና ኣብ ሕንፍሽፍሽ
ክትኣቱ እያ።
3. ምዝራእን ምዕጻድን፣ ዝዘራእናዮ ከም እንዓጽዶ ኣይንዘንግዕ።
እምብኣር ካብዚ ተበጊስና ንዝገጥመና ዘበለ ኹሉ ብምፍራድ ብዘይምኽባር ብሕማቕ ዘርኢ
ብምዝራእ ግብረ መልሲ ኣይንሃቦ።
እቲ ዘሕጉስ ብስራት ግና የሱስ ክርስቶስ ንብዘሎ ሓዘና ተሸኪምዎ እዩ። “ብሓቂ ንሱ
ንሕማምና ጾሮ፡ ንስቓይና ኸኣ ኣብ ነፍሱ ጸዐኖ፡ ንሕና ግና ከም እተወቕዔን ብእግዚኣብሄር
ከም እተቐዝፈን ከም እተዋረደን ጌርና ኣቋጸርናዮ።” ዕላማ የሱስ ክርስቶስ ውሽጥና ክፍውስ
ካብ ሓጢኣት ሓራ ኣውጺኡ ድማ በቲ ናቱ ሓጐስን ሰላምን ክንመላለስ እዩ። እስከ የሱስ
ካባና እንታይ ወሲዱ እንታይ ክህበና ከም ዝመጸ ካብዚ ኣብ ኢሳ 61፣1-11 ዘሎ ጥቕስታት
ንርአ

ኢሳ 61፣1-11
1- ንትሑታት ብስራት ከበስርሲ እግዚኣብሄር ቀቢኡኒ እዩ እሞ፡ መንፈስ
እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ልዕለይ እዩ። ንስቡራት ልቢ ኽዘንን፡
ንምሩኻት ሓርነት፡ ንእሱራት ከኣ ምፍታሕ ክእውጅ ለኣኸኒ።
2- ዓመት ጸጋ እግዚኣብሄርን መዓልቲ ሕነ ኣምላኽናን ክእውጅ፡ ንዂሎም
ሕዙናት ከጸናንዕ፡
3- ኣእዋም ጽድቂ፡ ንኽብሩ ዚኸውን ተኽሊ እግዚኣብሄር፡ ተብሂሎም
ምእንቲ ኺስመዩ ድማ፡ ንሕዙናት ጽዮን ኣብ ክንዲ ሓመዂስቲ
ዘውዲ ኽደፍኣሎም፡ ኣብ ክንዲ ሓዘን ከኣ ዘይቲ ሓጐስ፡ ኣብ ክንዲ
መንፈስ ጓሂውን ክዳን ምስጋና ኽህቦም ለኣኸኒ።
4- ነቲ ናይ ቀደም ዑናታት ኪሀንጹ፡ ነቲ ቐደም ዝባደመ ኬቚሙ፡ ነተን
ካብ ውሉድ ወለዶ ዝዐነዋ ፍሩሳት ከተማታት ኪሕድሱ እዮም።
5- ጓኖት ደው ኢሎም ንመጓሴታትኩም ኪጓስዩ፡ መጻእተኛታት ድማ
ሓረስቶትኩምን ናበይቲ ኣታኽልቲ ወይንኹምን ኪዀኑ እዮም።
6- ንስኻትኩም ግና ካህናት እግዚኣብሄር ክትስመዩ ኢኹም፡ ሰብ ከኣ
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ኣገልገልቲ ኣምላኽና ኺብለኩም እዩ፡ ሃብቲ ኣህዛብ ክትበልዑ
ብኽብሮም ድማ ክትከብሩ ኢኹም።
7- ኣብ ክንዲ ነውርኹም ካዕበት ክትቅበሉ ኢኹም፡ ኣብ ክንዲ ጸርፊ
ብዕድሎም ኪሕጐሱ እዮም፡ ስለዚ ኣብ ሃገሮም ካዕበት ኪግንዘቡ፡
ዘለኣለማዊ ሓጐስ ድማ ኪረኽቡ እዮም።
8- ኣነ እግዚኣብሄር ንቕንዕና ኤፍቅሮ፡ ንኸትርን ዓመጻን እጸልኦ እየ
እሞ፡ ኢዶም ብሓቂ ኽፈድዮም፡ ዘለኣለማዊ ኺዳን ከኣ ምስኦም
ክኣቱ እየ።
9- ዘርኦም ድማ ኣብ ኣህዛብ፡ ትውልዶም ከኣ ኣብ ህዝብታት ፍሉጥ
ኪኸውን እዩ። እቶም ዚርእይዎም ኲሎም እግዚኣብሄር ዝባረኾም
ዘርኢ ምዃኖም ኪፈልጡ እዮም።
10- ከምቲ ኣኽሊል ኣብ ርእሱ ዝደፍኤ መርዓዊ፡ ከምታ ብስልማት
እተሰለመት መርዓት፡ እግዚኣብሄር ልብሲ ምድሓን ኣልቢሱኒ፡
ብመርግፍ ጽድቂውን ኣጐልቢቡኒ እዩ እሞ፡ ብእግዚኣብሄር ኣዝየ
እሕጐስ፡ ነፍሰይ ብኣምላኸይ ባህ ይብላ ኣሎ።
11- ከምቲ ምድሪ ብቋልያኣ እተውጽእ፡ ከምቲ ኣታኽልቲ ኸኣ ዘርኡ
ዜብቊል ከምኡውን እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ዂሎም
ኣህዛብ ጽድቅን ምስጋናን ኬብቊል እዩ።
ካብዚ ክንርእዮ ዝጸናሕና ጹሑፍ እምብኣር
1.

የሱስ ክርስቶስ ነቶም ኣብ ህይወቶም ሓዘን ዝገጠሞም ከጸናንዕ ንስቡራት ልቢ
ክዝንን ንእሱራት ሓራ ክገብር እዩ መጺኡ።

2. ነዚኣቶም ነጻ ኣውጺኡ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ገዚአሞ ዝነበር ሕነ ክፈድዩ ንሰይጣንን
ጭፍርኡን ክስዕሩ ስልጣን ክህቦም መጺኡ።
3. ድሕሪ እዚ ድማ ንህዝቡ ብምጽንናዕ መሊኡ ንህዝቡ በቲ ዘልኣለማዊ ፍቕሩ ኣቢሉ
ናብ ሓድሽ ህይወት የሰጋግሮም።
4. ብድሕሪ እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ መንግስቱ ኣእትዩ ምሂሩ ኣሰልጢኑ ናብቶም
ብሓዘን ዝተወቅዑ ሰባት ንምጽንናዕ ይልእኸና። እስከ ነቲ ኣብ ኢሳይያስ 61፣4-11
ዘሎ ተስፋታት ነጽንዓዮ
ምስክርነት
ብ1979 ንየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓንየይ ምስ ተቐበልክዎ፣ ብዛዕባ እቲ ቕድሚ
ጐይታ ዝንበርኒ ህይወት ኣዚዩ ከጣዕሰንን ከሕዝነን ጀሚሩ። እቲ ቕድሚ ጐይታ ዝነበረኒ
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ህይወት ኩሉ ክሳራ ምንባሩ ተፈለጠኒ ንጐይታ ድማ ብኻ፣ ኣቐዲመ ፈሊጠዮ እናበልኩ
ክጣዓስ ጀመርኩ። ብምድሓነይ እኳ እንተ ተሓጐስኩ፣ በቲ ቐደም ዝነበረኒ ህይወት ግና
እምብዛ ሓዘንኩ። ንቓል ኣምላኽ ከም እንጌራ ክብህጐ ጀመርኩ፣ ንመንፈስ ኣምላኽ ድማ
እምብዛ ጸማእክዎ። ናይ ሓውና ጃክ ሃይፎርድ ስብከታት ሰንበት ሰንበት ብካሴት ክሰምዖ
ጀመርኩ። ትንቢታዊ ዝዀነ ቓል ድማ ብኡ ተዋህበኒ። እናተገረምኩ ድማ ኣብ ሰርሐይ
ኰይነ ነቲ ካሴትታት ብዘይምቁራጽ ክሰምዖ ጀመርኩ። ኣምላኽ ብቐጥታ ንዓይ ክዛረብኒ
ጀመረ።
ፓስተር ሃይፎርድ ከምዚ ኽብል ትንቢታዊ ቓል ተዛረብ “ህይወትካ ልክዕ ከምቲ ጥቕሉል
መጽሓፍ እያ ኣብኡ ድማ ብዛዕባ ህይወትካ ዘምልከት መልእኽቲ ኣሎ ይኹን እምበር ጫፍ
እቲ ጥቕሉል መጽሓፍ ሓዊ ተንከፎ እሞ ንብዘሎ እቲ ጥቕሉል መጽሓፍ ናብ ሓሙኽስቲ
ለወጦ። ከተንብቦ እኳ እንተ ደለኻ ግና ሓሙኽሽቲ ስለ ዝተቐየረ ክንበብ ኣይተኻእለን።
ግና ኣነ ነቲ ሓሙኽሽቲ ዝዀነ ጥቑልል መጽሓፍ ከም ብሓድሽ ህይወት ዘሪአ ከተንስኦ
እየ። ንስኻ ድማ ተመሊስካ ብዛዕባ እቲ ኣብ ህይወትካ ዘንበርክዎ ዕላማ ከተንበቦ ኢኻ፣
ኣነ ኸአ “….እቶም ኣንበጣን ኩብኩብታን ጎደበን ሓሰኻን፡ ኣባኻትኩም ዝሰደድክዎ
ዓብዩ ሰራዊተይ ዝበልዔን ዓመታት ክኽሕሰኩም እየ።መብልዕ ክትበልዑ ኽትጸጉብውን
ኢኹም፡ ነቲ ተአምራት ዝገበረልኩም ስም እግዚኣብሄር ኣምላኽኩም ድማ ከተመስግንዎ
ኢኹም። ህዝበይውን ንዘለአለም ኣይሐንኽን። ኣነ ኣብ ማእከል እስራኤል ከም ዘሎኹ፡ ኣነ
ኸአ እግዚኣብሄር ኣምላኽኩም ከም ዝኾንኩ፡ ብጀካይ ድማ ካልእ ከም ዜልቦ ኽትፈልጡ
ኢኹም፡ ህዝበይውን ንዘለአለም ኣይሐንኽን።”ዩኤል 2፣25-27። ዝበልክዎ ቓል ኣብ
ህይወትካ ክፍጽሞ እየ፣ ኣብ ህይወትካ እቲ ዝተጣዓስካሉ ዓመታት ከም ዘይትዝክሮ ጌይር
ከረስዓካን ክባርኸካን እየ።”
ነዛ መጽሓፍ ክጽሕፋ ከለኹ ድሮ 29 ዓመታት ሓሊፉ ኣሎ ብቕንዕና ክዛረብ፣ እዘን ዝሓለፍክዎን
ዓመታት ልዕሊ ዓቐንን ብቓላት ክዛረብሉን ዘይክእል በረኸት ኣምላኽ ኣብ ህይወተይ ርእየን
ይርእን ኣለኹ፣ ነቲ ኣብ ህይወተይ ዘሎ ሓሙኹሽቲ ብሓዊ ዝሓረር መቐርትን መልክዕን
ክህቦ ከሎ ርእየ ኣለኹ። ዘይቲ ሓገሱ ኣብቲ ብሓዘን ዝማደየ ልበይ ክፍሰስ ከሎ ርእየ ኣለኹ።
ኣብ ህይወትካ ሓዘን እንተ ዘይህሉ ኔይሩ ሓጐስ ኣምላኽ ኣይምትለማመድካን ኔይርካ። ግና
ኣብ ህይወትና ዝገጥመና ሓዘንን ጓሂ ልብን ናብ ትንሳኤ ገጹ ዝመርሓና መስርሕ ምዃኑ
ክንዝንግዕ የብልናን። ከምቲ ኣብ ኢሰያስ 61 ዘንበብናዮ እቲ ኣባና ዝነበረ ኩሉ የሱስ ወሲድ
እቲ ናቱ ግሩም ዝዀነ ሓጐስን ዕረፍትን ሰላምን ሂቡና እዩ።
የሱስ “ንዑቕን ብሰብ ድርቡይን እዩ፡ ብዓል ስቓይ፡ ብሕማም ልዱይ፡ ከምቲ ኣብ ቅድሚኡ
ገጾም ዚጒልብቡሉ ሰብ እተዋረደ እዩ፡ ንሕናውን ገለ እኳ ኣየቋጾርናዮን። ብሓቂ ንሱ
ንሕማምና ጾሮ፡ ንስቓይና ኸኣ ኣብ ነፍሱ ጸዐኖ፡ ንሕና ግና ከም እተወቕዔን ብእግዚኣብሄር
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ከም እተቐዝፈን ከም እተዋረደን ጌርና ኣቋጸርናዮ። ኢሳ 53፣3-4 እዩ ኔይሩ ነዚ እዩ ተቐቢሉ።
እዚ ወሲዱ የሱስ እንታይ እዩ ሂብና “ጻማ ነፍሱ ኺርኢ ኺጸግብውን እዩ። እቲ ጻድቕ
ባርያ ብፍልጠቱ ንብዙሓት ኬጽድቕ፡ ኣበሳኦም ድማ ባዕሉ ኺጸውር እዩ። ነፍሱ ንሞት
ስለ ዝወፈያ፡ ምስ በደለኛታት ከኣ ስለ እተቘጽረ፡ ስለዚ ግዲኡ ምስ ዓበይቲ ኽመቕሎ እየ፡
ምርኮውን ምስ ሓያላት ኪመቅል እዩ። ግናኸ ሓጢኣት ብዙሓት ጾረ፡ ምእንቲ በደለኛታት
ከኣ ለመነ።” ኢሳ 53፣11። እዚ ዓስቢ ኣባና ኩውን ኰይኑ። እምበር ብዘሎ ጓሂኻን ሓዘንካን
ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ እሞ ሃቦ ንሱ ድማ ኣባኻን ብኣኻን ኣቢሉ ናይ ትንሳኤ ክብሪ ዘለዎ
ሓይሉ ክገልጽ እዩ። ንሓዘንካ ናብ ኩቡር ኣዑናቕ ለዊጡ ንቡዙሓት ንምጽንናዕ ክገብረካ
እዩ።
ቕድሚ ውሽጣዊ ፈውሲ ምርካብና ከምቲ ኣብ ሮሜ 6፣11 ዝብሎ ንሓጢኣት ከም ዝሞትና
ንገዛእ ርእስና ክንቆጽር ኣሎና። ሞት ንሓጢኣት፣ ሞት ንቒምታ፣ ሞት ንፍርዲ፣ ሞት ንሕነ
ምፍዳይ ኰታ ሞት ንዓለማውነትን ስጋውነትንን። ከም ዝሞትና ንገዛእ ርእስና ንቖጸርን
ንኣውጅን። ዎችማኒ ክዛረብ ከሎ “ንሓጢኣት ምሟትና ምፍላጥ ጥራይ ዘይኰነ ንገዛእ ርእስና
ብምልኣት ከም ዝሞትና ክንፈልጥ ኣሎና፣ ብዛዕባ እዚ ሞት’ዚ ብዕምቀት ክንከይድ ኣሎና።
ንመሰለና ኩሉ ከም ዝሞትና ክንፈልጥ ኣሎና” ኢሉ ይዛረብ፣ እወ ዝሞት ሰብ ኣይቅየምን
እዩ፣ ንገዛእ ርእሱ ኣይነብርን እዩ፣ ኣብ ሓዘን ወይ ጓሂ ኣይነብርን እዩ። ነዚ ምሟትና
ንፍለጥ። እቲ ሓቀኛ ናይ ገዛእ ርእስኻ ሞት እዚ እዩ፣ ምስ ክርስቶስ ተቐቢርና ኢና ምስኡ
ድማ ብጽድቂ ተንሲኢና ኢና። ሓጢኣትና ኩሉ ስለ ዝተወስደልና ኣዚና ንሕጐስ፣ ንገዛእ
ርእስና ምሟት ትንሳኤ ከም ዘምጽኣልና ግና ክንዝንግዕን ክንርስዕን የብልናን። ስለዚ ነቲ ኣብ
ውሽጥና ዝተቐበረ ጓህን መጉዳእትን ንሙት፣ ሽዑ ኣብ ትንሳኤ ክርስቶስ የሱስ ብምልኣት
ክዓዪ እዩ።
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ምዕራፍ 10
ምሕረት ምግባር
ቅብኣት ናይ ውሽጢ ፈውሲ
ኣብዘን ዝሓለፋ ምዕራፋት፣ ብዛዕባ ናይ ውሽጢ ፈውስን ምሉእ ምዃንን ዝብል ብዙሕ
ጉዳያት ርኢና ኣሎና። ግናኸ ምሕረት ምግባር፣ ቁልፊ ናይ ውሽጢ ፈውሲን ቀንዲ ኣገዳሲ
ጉዳይን እዩ። ምሕረት ምግባር ንሰይጣን ዝሰዓሮ ናይ መወዳእታ ጽፍዒት ኮይኑ፣ ምሕረት
ዘይምግባር ግና ንሰይጣን ኣብ ህይወትካ ንኽሰርሕ ፍቓድ ይህቦ። ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ
2ቈረ 2፣10-11 “ግናኸ ሰይጣን ከይብለጸልና፡ ውዲቱ ኣይንስሕቶን ኢና እሞ፡ ኣነ ንገለ ይቕረ
ኢለ እንተ ዀይነ፡ ብዛዕባኹም ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ይቕረ ኢለ እየ፡ እምብኣርሲ ነቲ ይቕረ
እትብሉሉ ኣነውን ይቕረ እብለሉ ኣሎኹ።” ኢሉ የጠንቅቐና።
ተልእኾ ክርስቶስ የሱስ ከምቲ ኣብ ኢሳይያስ 61፣ ከምኡ ድማ የሱስ ባዕሉ ኣብ ሉቃስ 4ይ
ምዕራፍ ዝገለጾ፣ ምሕረት ብምግባር፣ ካብቲ ባሮቱ ዝነበርና ነገራት ሓራ ምውጻእ እዩ።
“መጽሓፍ ነብዪ ኢሳይያስ ከኣ ሀብዎ። ነቲ መጽሓፍ እንተ ቐልዖ ኸኣ፡ እዚ እተጻሕፎ
ኽፍሊ ረኸበ፡ ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐብኣኒ፡ መንፈስ እግዚኣብሄር ኣብ ልዕለይ እዩ።
ንምሩኻት ከምልስ፡ ንዕውራት ምርኣይ፡ ንግፉዓት ከኣ ምውጻእ ሓራ ኽሰብኽ፡ ሕርይቲ
ዓመት እግዚኣብሄርውን ክሰብኽ ለኣኸኒ። ሽዑ፡ እዚ ጽሑፍ እዚ ሎሚ ኣብ ኣእዛንኩም
ተፈጸመ፡ ኪብሎም ጀመረ።”ሉቃ 4፣17-21። ሕርይቲ ዓመት እግዚኣብሄር ዝበላ ነቲ ኣብ
መጽሓፍ ዘሌዋውያን 25 ተገሊጹ ዘሎ፣ መበል 50 ዓመት ወይ’ውን ዓመት እልልታ ተባሂላ
እትፍለጥ እያ። እታ ሽብዐይቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሸውዓተ ዓመት ኮይና፣ እቲ ህዝቢ ነታ ምድሪ
ካብ ዝኾነ ነገር ዕርፍቲ ዝህበላ እያ። ይኹን እምበር ነፍሲ ወከፍ መበል 50 ዓመት፣ ዓመት
ዕልልታ እዩ። እዛ ግዜ እዚኣ ኩሎም ባሮት ሓራ ዝወጹላን ናይ ትሕጃ መሬት ዕዳን ምሕረት
ዝግበረላ፣ ብሓጺሩ ዓመት ምሉእ ምሕረት እያ። የሱስ፣ ከኣ ናይ መወዳእታ ምልኣት ናይዚ
ተስፋ’ዚ፣ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊኡ ኣዊጁ። እዛ ዓመት ዕልልታ’ዚኣ ኣብ ሊቀ ካህን ኣብ ዓመት
ሓንሳብ ደም ምትዕራቕን ንሕድገት ሓጢኣት ሒዙ ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ዝኣትወላ መዓልቲ
ምትዕራቕ እያ እትጅምር።
ምሕረት ምግባር ሓጢኣት ዘርሕቕ ወጌሳ (መጥባሕቲ)
እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ንፈውሲ ምሕረት እዩ። ዳርጋ ኣካላዊ መጥባሕቲ ከም ምግባር’ዛ
ምሕረት ምግባር እትብል ቓል እያ፣ ምርሓቕ ወይ ምእላይ ማለት እያ። ብመሰረቱ ሞት
ማለት ከኣ ምፍልላይ ማለት እዩ። ሰባት ነቲ ውሽጣዊ ቁስሎም ብደጋዊ ቅብኣት’ዮም
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ክፍውስዎ ዝፍትኑ፣ እቲ ሽግር ደጋዊ ጸገማትና ውጽኢት ናይቲ ውሽጣዊ ቁስልና ምዃኑ
ስለዘይንፈልጥ እዩ። ስለዚ ኩሉ ዓይነት መድሃኒትን ንጥፈታትን መሊሱ ንጸገማትና ዘጋድዶ
እምበር ኣይፍውሶን እዩ። ምሕረት ምግባር ከምቲ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ዝረኣናዮ፣ ናይ ውሽጣዊ
ፈውሲ ቅብኣት እዩ።
ውሽጣዊ ፍወሳ ነቲ ንሕና እንግደሰሉ ደጋዊ ጉዳያትና ፈውስን ብልጽግናን የምጽኣሉ እዩ፣
3ዮሃ 2 “ኣታ ፍቑር ከምቲ ነፍስኻ ዝጠዓየት ብኹሉ ደሓን ክትህሉን ክትጥዕን ይምነየልካ
ኣለኹ” ይብል። መብዛሕትኡ ውሽጣዊ ቁስሊ ብምኽንያት ሕንከት፣ ሕፍረት፣ ምንጻግ፣
ዘይተቐባልነት፣ ጉድለት ፍቕሪ፣ ኣብ ምጅማሩ ዝተሰበረ ዝምድናታት ብፍላይ ከኣ ብናይ ኣቦ
ወገን ዝመጽእ እዩ። ኣምላኽ ክንዛመድ ወይ ሕብረት ክህልወና’ዩ ፈጢሩና፣ ብመጠን እቲ
መባእታዊ ዝምድናና ዝተባላሸወሉ ከኣ ብኡ መጠን ውሽጣዊ ቁስሊ የጋጥመና። ምሕረት
ምግባር ከኣ ነዞም መቑሰልትታት እዚኦም ናብ የሱስ እነመሓላልፈሉ እግዚኣብሄር ዝፈጠሮ
መስርሕ እዩ።
ምሕረት ምግባር እንታይ ማለት እዩ?
ብዙሓት ሰባት ዋላ’ውን ገለ ክርስትያናት ምሕረት ምግባር እንታይ ምዃኑ ቅኑዕ ርዲኢት
የብለሙን፣ ስለዚ ድማ ኣብ ማእሰርቲ ይርከቡ ኣለዉ። ምሕረት ክትገብር ማለት ካብ ፍርዲ
ነጻ ክትወጽእን ናብ ፍርዲ ክትኣቱ ድማ መሰል ዘይምህላውን ማለት እዩ። ንኻልኦት ካብ
ፍርዲና ነጻ እንተዘይኣውጺናዮም፣ ናብኡ ናይ ምእታው መሰላትና እንተዘይሓዲግና፣ ከምቲ
ኣብ ማቴዎስ 18 ዘሎ ዕዳ ብጻዩ ክሓድግ ፍቓደኛ ዘይኮነ ባርያ፣ ኮይና ክንርከብ ኢና። ንናይ
ኣምላኽ ምሕረት እንተዘይተሰማሚዕካዮ፣ ዘስካሕክሕ ፍርዲ ትዓጽድ ኢኻ። ናይቲ ኣብ
ልዕሊ ካልኦት ዝፈረድናዮ ዘይፍትሓዊ ፍርዲ ድማ ሳዕቤኑ ንዓጽዶ ኢና።
ምሕረት ኣብ ዘይምግባር ምጽናዕ ልክዕ ፍርዲ ከም ምፍራድ እዩ። ምሕረት ምግባር ከኣ
ኣንጻር ወይ ተቓራኒ ናይ ፍርዲ እዩ። ምሕረት ምግባር ምስ ስምዒትና ኣይራኸብን እዩ፣
ምሉእ ብምሉእ ኣብ ፍቓድና ዝምርኮስ ነገር እዩ። ምሕረት ክንገብር ክሳብ ዝስምዓና ንጽበ
እንተኬንና ብፍጹም ምሕረት ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና። እዚ ብፍላይ ኣብቲ ካልኣይ
ኣካል ሰብ፣ ዝበኣሰ መጉዳእቲ ኮይኑ ይርአ። ምሕረት ንምግባር ብውሳኔናን ብፍቓድናን
ኢና እንገብሮ፣ ስምዒትና ከኣ ንኣምላኽ ነግዝኦ፣ ንሱ ከኣ ኣብቲ ምዱብ ግዚኡ ንስምዒትና
ይቆጻጸሮ።
ምሕረት ምግባር ብክልተ መገዲ ይፍጸም
ዝፈጸምናዮ ሓጢኣትን እቲ ኣብ ልዕሌና እተፈጸመ በደል
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ንሓደ ሰብ ወይ ንናይ ሓደ ሰብ በደል ይቕሬታ ጥራይ ኣይኮነን፣ ንሓጢኣት ይቕረ’ውን
ኣይኮነን፣ ምሕረት ብምግባር ሓደ ሰብ ዓቢ ጉድለት ከምዝገብረ ክቕበሎ ኣለዎ። ምሕረት
ምግባር ናብ ዓምጺ ዝኾነ ኩነታት፣ ክትዕመጽን ክቆጻጸረካን ወይ’ውን ካልኦት ክምዝምዙኻን
ኣሎካ፣ ዝብል ጠለብ ኣየትጠቓልልን እዩ። ብዙሓት ሰባት ሓጢኣት ምስ ፈጸሙ ምሕረት
ክግበረሎም ይደልዩ፣ ግናኸ ንኻልኦት ምሕረት ምግባር እንታይ ምዃኑ መብዛሕትኡ ግዜ
ምሉእ ብምሉእ ኣይርድኦምን እዩ። የሱስ ሓጢኣትካ ወሲድዎ’ዩ ንስኻ ክትገብሮ ዘለካ
ተሰማሚዕካ ሓራ ምውጻእ እዩ።

ምሕረት ምግባር ምፍላይ እዩ
ምሕረት ምግባር ልክዕ ሓደ ዓይነት ምስቲ ሓዲሽ ኪዳን ተጠቂምሉ ዘሎ፣ ሞት ዝብል ቓል
እዩ። ምሟት ማለት ምፍላይ ማለት እዩ። ምሕረት ምግባር ከኣ ነቲ ሓጢኣት ካብ ሓደ ቆሪጽካ
ናብ ካልእ ምንባር ይሓትት። ምሕረት ምግባር ብግሪኽ ቓል ኣፍየሚ (aphiemi) ይብሎ፣
ማለት ምእላይ፣ ምልጋስ፣ ካባኻ ምስዳድ፣ ምርሓቕ፣ ብምኽንያት ሓጢኣትካ ንዝግብኣካ
መቕጻዕቲ መምሓው፣ ንሓጢኣተኛ ካብ መቕጻዕቲ ምንጋፍ የስምዕ። ምሕረት ምግባር ማለት
ነቲ ኣብ ልዕሌኻ ዝተገበረ ሓጢኣት፣ ኣብ ልዕሊ የሱስ ከምዝተገብረ ምቑጻርን ነቲ ሓጢኣትን
መቕጻዕቱን ከኣ ኣብ ልዕሊኡ ከምዝብጽሐን ከምዝወደቀን ምቑጻር እዩ።
ምሕረት ምግባር የሱስ ዝፈጸሞ ዕዮ
ኩላትና ክንገብሮ ዘለና፣ ኩሉ ሓጢኣት ናብ የሱስ ከምዝበጽሐ ዝገልጽ ሓቂ ምእማን እዩ።
እቲ ዕዮ ከምዝተፈጸመ እንተ ኣሚንካ ሽዑ እቲ ብኣና ክግበር ዝግብኦ ስራሕ ይፍጸም ሓራ
ድማ ትኸውን። ካብ ግብርና ኣይኮነን፣ ግናኸ ኣብ ምእማንና ምስቲ ዝኣመናዮን ዝሰማዕናዮን
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ተግባራውነት ምውሳድና እዩ። ዮሃ 1፣29 “ንጽብሒቱ ዮሃንስ ንየሱስ፡ ናብኡ ኺመጽእ ከሎ፡
ረኣዮ እሞ፡ እንሆ፡ ሓጢኣት ዓለም ዜርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ፡ በለ።” ይብል።
የሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ 18 ንጹር ዝኾነ መልእኽትን መጠንቀቕታን ሂብና ኣሎ
ኣብ ማቴ 18፣21-35 ዘሎ፣ ኣብዚ ምስላ’ዚ፣ እቲ ጎይታ ምሕረት ጌይሩ፣ እቲ ባርያ ግን ምሕረት
ኣይገብረን። እቲ ባርያ ምሕረት ከምዝተገርብረሉ ይኣምን ከምዘይነብረ ፍሉጥ እዩ። ዕዳ
ዘይብሉ ሰብ ገንዘብ ክእክብ ኣየድልዮን። ነጻ ዝወጸ ሰብ ነቲ ዘተማሕረሉ መገዲ ከባላሹ
ኣይደልን እዩ። ብዙሕ ዕዳ ንዝተሓደገሉ ሰብ፣ ኣብቲ ንገዝኡ ዝወስድ መገዲ ሓጎሱ ክገልጽን
ንስድራቤቱ ከኣ ንዝረኸብዎ ሓድሽ ሓርነት ክነግር ክህንጠይን ንኻልኦት ድማ ሓደ ዓይነት
ተሓታትነት ከምዘለዎ፣ ንኽሕግዝ ድሉው ክኸውን ባህርያዊ እዩ። እዚ ባርያ ንናይ ጎይትኡ
ምሕረት፣ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣእትዩ’ዩ፣ ንምሕረቱ ተጠራጢሩን ንናይ ገዛእ ርእሱ ክእለት
ኪሕዱን እዩ። ንዝተገርብረልና ምሕረት ምስ ተቐበልናዮ ጥራይ ኢና፣ ንኻልኦት ምሕረት
እንገብር። ምሕረት ምግባር እንተኣቢና ከኣ ውጽኢቱ ስቓይ እዩ።
ንኻልኦት ምሕረት ብዘይ ምግባርና ንእነምጽኦ ሓጢኣት፣ መቕጻዕቲ የኽፍል
ኣስተውዕል እቲ ክፉእ ባርያ፣ ከምቲ ኣብ ጥቕሲ 25 ተገሊጹ ዘሎ፣ ነቲ ምሕረት እተገብረሉ
ዕድኡ ኣይኮነን ክኸፍል ኔይርዎ፣ ከምቲ ኣብ ጥቕሲ 34 ተገሊጹ ዘሎ፣ ንዕዳ ናይቲ ምሕረት
ዘይገብረሉ ሰብኣይ እዩ። ነቲ ምሕረት ዘይገብርካዮ ተዘክሮታት፣ ሓሳባት፣ ግብርታትን
ኣብዚ ምድሪ’ዚ ወይ ኣብ ዘልኣለማውነት ክትኽፈሎ ኢኻ። እዚ መንፈሳዊ ሕጊ’ዩ፣ እቲ
መቕጻዕቲ ነቶም ዘጽብብሉ ወይ ዘሳቕይዎ ኣሰርቲ ኣሕሊፉ ከምዝሃቦም ኣስተውዕል።
ምሕረት ብዘይምግባር ኩሉ ግዜ ውጺኢቱ ስቓይ’ዩ፣ እቶም ኣሕሊፎም ንዋሃቦም ኣሳቐይቲ
ከኣ ሕርቃን፣ ኣበሳ፣ ገበን፣ ቂምታ፣ ጽልኢ፣ ቁጥዓ፣ ሕፍረት፣ ፍርሃት ወዘተ እዮም። ንሕና
ምሕረት ብዘይምግባር እንተ ተመላሊስና፣ ከምቲ ኣብዚ ትምህርቲ ናይቲ ክፉእ ባርያ
ሰበይቱን ደቁን ዝተጸልዉ ስድራና ፍቑራት ወገናትና ይትንከፉ እዮም።
ምሕረት ንዘይምግባር እንታይ መሰል ኣሎካ
“ግናኸ ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዚነብር ዘሎ እምበር፡ ደጊም ኣነ ኣይኰንኩን ዝነብር ዘሎኹ። እዚ
ሕጂ ብስጋ ዝነብሮ ዘሎኹ ድማ፡ ብእምነት በቲ ዘፍቀረኒ ምእንታይውን ነፍሱ ዘሕለፈለይ
ወዲ ኣምላኽ እየ ዝነብር ዘሎኹ።” ገላ 2፣20
ከምቲ ኣብዚ ቓል ዘነጸሮ ምስ ክርስቶስ ብሓቂ ተሰቂልና እንተኮይንና፣ ሕጂ ከኣ ንሱ ኣባና
ይነብር እንተኣሎ ኾይኑ፣ ንስኻ መን ኾይንካ ኢኻ፣ ንክርስቶስ ምሕረት ካብ ምግባር
እትኽልክሎ? ምሕረት ምግባር ሕመረት ተልእኾ ክርስቶስ እዩ! መንነቱ ንሱ እዩ፣ምሕረት
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እንተዘይጌርካ ንክርስቶስ ትኽሕዶ ኣሎኻ። እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ንገዛእ ርእስና ምስ
ክፉእ ልቢ እንተደኣረኺብናያ፣ ብመሰረት 1ዮሃ 1፣9 “ሓጢኣትና እንተ ተናዘዝና፡ ንሓጢኣትና
ይቕረ ኽብለልና፡ ካብ ኲሉ ዓመጻውን ኬንጽሃና እሙንን ጻድቕን እዩ።” ስለ ዝብል ካብዚ
ክንናገፍ ንኽእል ኢና። ኣምላኽ ካብቲ ዘፍርህ ሳዕቤን ናይ ምሕረት ዘይምግባር ክንድሕን
ዝሕግዘና፣ ናይ መጠንቀቕታ ውህበት ሂብና ኣሎ። ብዙሓት ሰባት ጽልእን ሕርቃንን ከም
ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ይርእይዎ እዮም። ብተወሳኺ’ውን ንገዛእ ርእስኻ ብዛዕባ ኣብ
ልዕሌኻ ዝተገብረ ኣበሳ፣ ሕሉፍ መጉዳእቲ ብቐጻሊ ክትዛረብ እንተደኣ ረኺብካያ፣ እዚ
ጉዳይ’ዚ ምሕረት ብምግባር እንተዘይዓጺኻዮ ምልክት ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እንተደኣ
ከምዚ ዓይነት ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ኣብ ህይወትካ ተሰሚዕካ፣ ብቕልጡፍ ብዛዕባ
ገለ ምሕረት እትገብረሉ ጉዳይ ምስ እግዚኣብሄር ድለዮ። ካብዚ ክብድ ዝበለ ገለ ናይ
መጠንቀቕታ ምልክታት ከኣ ስቓይ እዩ፣ እዚ መንፈሳዊ ከምኡ’ውን ስምዒታዊ፣ ዋላ’ውን
ኣካላዊ ክኸውን ይኽእል። ካብቲ ኣብ ማቴ 18 ዘሎ ዛንታ ሓደ ካብቲ ሳዕቤን ናይ ምሕረት
ዘይምግባር ስቓይ ምዃኑ ንጹር እዩ።
ምስክርነት
ካብ ንጎይታ ዝረኸብኩላ ግዜ ጀሚረ ምሕረት ክገብር ብቑልጡፍ ይውስን ኔይረ፣ ይኹን
ደኣ እምበር ኩሉ ግዜ ቀሊል ኣይነበረን። ግዜታት ኔይሩ፣ በቲ ኣብ ልዕለይ ዝነበረ በደል
ዘጉረምሩመሉ’ሞ፣ ነቲ ፍቓደይ ጥሒሰ ምሕረት ዝገብረሉ። ብባህርየይ ብዛዕባይ ብሓሶት
ክዛረብ ስለዘይፈቱ ዝነበርኩ፣ ዝዓበየ ፈተናይ ምሕረት ኣብ ምግባር ኔይሩ። ገለ እዋናት’ውን
ኔይሩ፣ እቲ ሓቀኛ ዓወት ከይተሰማዓኒ ከሎ፣ ንዓመታት ብናይ ምሕረት ምግባር መስርሕ
ዝሓልፈሉ። ሓደ ግዜ’ውን እዝከረኒ ንሓደ ሰብ ምሕረት ንምግባር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ
ምስ በኸኹ፣ ምሉእ ዓወት ተሰሚዕኒ። ሓደ እዋን ከኣ ብዛዕባ ንሓደ ሰብ ምሕረት ምግባር
ብስምዒተይ ንኣዋርሕ በኽየ፣ ከም ግብረ መልሲ ናይ ፍቓደይ ምሕረት ጌይረን ብዙሕ ግዜ
ከኣ ዓው ኢለ ተዛሪበሉ፣ ግናኸ ስምዒተይ ይቃለሰኒ ኔይሩ። ሓደ እዋን ናብ ሓደ ቤት መግቢ
እናተጓዓዝኩ እንከለኹ ሃንደበት ከኣ ካብቲ እቲ ሰብ ዝነብረሉ ቦታ ውሑድ ማይልስ ርሒቐ
ከምዘለኹ ኣስተብሂለ። መንፈስ ቅዱስ ኣባይ ይሰርሕ ከምዘሎ ተሰሚዕኒ፣ ኣብዛ ግዜ’ዚኣ
ከኣ ውሽጣዊ ሰበይ ሓራ ወጺኡ። ብድሕሪ’ዚ እቲ ሰብ ምስ ናይ ጽሑፍ ይቕሬታ ናበይ
መጺኡ።
ንገዛእ ርእስኻ ምሕረት ግበረላ

ካብ ብርቻርድ ውምብራንድ ዝተጻሕፈ “ናብ ጥርዚ ምብጻሕ” ዝተወሰደ
ኣብ ድሕረይ ዘሎ እናረሳዕኩ ፊሊ 3፣13 “ሽማ እስራኤል፣ ኣዶናይ፣ ኤሎሄኑ፣ ኣዶናይ፣ ኢሃድ”
“ስማዕ እስራኤል እግዚኣብሄር ኣምላኽካ ሓደ ኣምላኽ እዩ” እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ፣ ጸሎት’ዚ
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ብናይ እብራይስጢ ቃላት ኮይኑ ኣብ ከናፍር ናይ ብዙሓት ኣይሁድ ብቀሊሉ ዝርከብ እዩ።
ኣብ ኢክማን ቤት ምኽሪ ጋዛ ፍሽኽ ኢሎም እናጠመቱ ዝኸዱ ሰባትን ተቐማጦ፣ ዝጥቀምሉ
እዩ። ድሕሪ ዕስራ ዓመት ዝኸውን ኢክማን ብናይ እስራኤል ናይ ጸጥታ ፖሊስ ኣቦነስ ኣይረስ
(ኣርጀንቲና) ተታሒዙ። ኣብ መሰጋገሪ ወይ ግዚያዊ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝነበረሉ፣ እቶም
ዋርድያታት ናይቲ ቤት ማእሰርቲ፣ ነዚ ጸሎት’ዚ ብምድግጋሙ ተደኒቖም። እዚ ብጣዕሚ
ዘደንቕ እዩ፣ ምኽንያቱ ንሱ ምሉእ ብምሉእ ኣማኒ ከምዘይኮነ ይዛረብ ስለዝነበረ።
ምስጢር ናይ ቀተልትን ዓበይቲ ገበነኛታት ዓለም ጽቡቕ ጌይረ ይፈልጥ እዩ። ምስጢራዊ
መለለይ ምስ ግዳያቶም ኣብ ነፍሶም እዩ። ንኣይሁድ ንምጽናት፣ ዝቐተሉ ሰባት ካብ ዝኾነ
ኣይሁዳዊ ንላዕሊ ብኣይሁድነት ተጨኒቖም። ብምስዳድ ወይ ምንጻል ጥንሲ ሰብ ሞያ፣
በቶም ኣእዳዎም ብምውጥዋጥ “ንምንታይ ቀቲልካኒ” ብምባል ዝሓትዎም ህጻናት ዓለም
ሃውቲቶም እዮም። ነቲ ኣብ ሂሮሹማን ጃፓን ኣቶሚክ ቦምብ ዝደርበየ ሰብ ብሪፖርተራት
“ብዛዕብኡ እንታይ ተሰሚዕካ” ተባሂሉ ምስ ተሓተተ “ንሳቶም እምበር ብዛዕብኡ እንታይ
ተሰሚዕዎም ኢሉ” መሊሱ። ኣብ ህይወት ብዙሓት ግዳያት ኣለዉ፣ የሱስ ሓቀኛ ግዳይ ናይ
ዝተጠልመ፣ ንጹህ ገንሸል፣ ተጸሪፉ፣ ተበዲሉ፣ ምእንቲ በደልና ተቐቲሉ፣ ተገፊዑ እዩ። ነዘን
“ኣቦ ዝገብሮዎ ኣይፈልጦን እዮም’ሞ ኣይትሓዘሎም” ዝብላ ቃላት ተዛሪቡ ከኣ ሞይቱ። ንዓና
ድማ እዚ መልእኽቲ፣ ኣነ ግዳይ ምሕረት ጌይረልኩም ኣለኹ ዝብለና ዘሎ። ሕጂ ኣሕዋተይ፣
ኩሎም ግዳያትኩም ኣብ ምሕረት ዝሰልጠነሉ ዓለም እዮም ዘለዉ። ንስኻ ጥራይ፣ ንገዛእ
ርእስኻ ምሕረት ዘይገብርከላ፣ በቲ ዝገብርካዮ ሃውቲትካ ዘለኻ ምሕረት ተቐበል፣ ንርእስኻ
ከኣ ምሕረት ግበረላ። ጥዑይ ዘይኮነ መለለይኻ ምስቲ ዝበደልካዮ ሰብ ኣቋሪጹ እዩ፣ ሓድሽ
ባህርያት ክህልወካ እዩ።
ንምሕረት ምግባር ከም ሞት ጌይርካ ግለጻ፣ ንሞት ምስ ሓደ ሓድሽ ተወሊዱ ናብዛ ዓለም
ዝመጽእ ህጻን ኣነጻጽራ። ምሕረት ምግባር ሞት ናይ ሓጢኣት እዩ፣ ካባኻ ርሒቁ ናብ ካልእ
ዓለም ናብ የሱስ ትኸይድ።
መን ምዃንካ ዘክር
ንስኻ ብኣምላኽ ዝተመላእካ ኣቕሓ፣ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ኢኻ።
ጸሎት
የሱስ ኣነ ብፍቓደይን ብቓላተይን ነቲ ብኻልኦት ኣብ ልዕለይ ዝተፈጸመ ሓጢኣት ብኣኻ
ከምዝተወሰደ ይፈልጥ። ንስኻ ወሲድካዮ ኣነ ኣይኮንኩን፣ ስለዚ ኣነ ካብ ሳዕቤን ናይቲ ኣብ
ልዕለይ ዝተፈጸመ ሓጢኣት ሓራ ኢየ። ብተወሳኺ’ውን ዎ እግዚኣብሄር ኣነ ብፍቓደይን
ብቓላተይን ንሓጢኣተይ ንዓኻ የፍልጥካ፣ ኣብ ቅድሜኻ ይናዘዝን ይእመንን። ቃላትካ
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ንሓጢኣተይ እናተናዘዝኩ፣ ንሓጢኣተይ ይቕረ ክትብለለይን፣ ካብ ኩሉ ዓመጻ‘ውን
ከተንጽሃኒ እሙንን ጻድቕን ምዃንካ ይዛረብ ኣለኹ፣ 1ዮሃ 1፣9።
እዚ ዝስዕብ ካብታ “ውሽጣዊ ፈውሲ” ትብል ናይ ዳንክሊን መጽሓፉ ዝተወስደ እዩ
ምሕረት ምግባር ዘይኮነ
1. ናብቲ ኣብ ልዕሌና ዝተፈጸመ በደል ምጥማት፣
ናብቲ ኣብ ልዕሌና ዝተፈጸመ በደል ደጊምና እንተድኣ ጠሚትና ካባና ይእለ’ዩ
ዝብል እምነት ኣሎና። ኣብ ባይታ ግና ከምኡ ኣይኮነን። ንሓደ ነገር ደጋጊምካ
ምጥማት ምሕረት ምግባር ዘይኮነስ ምጭካን ወይ እምቢታ እዩ። ገሌና እናዓበና
እንከሎና በቲ ሰባት ኣብ ልዕሌና ዝገብርዎን ዝብልዎን ተጎዲእና ኢና፣ ተመሊስና
ከኣ ናብኡ ክንጥምት ንፍትን ኢና። እቲ ሓቂ ግን ከምዚ ምግባር ኣብ ህይወትና ዓቢ
ሳዕቤን’ዩ ዘለዎ። ምጭካን ወይ እምቢታ ተመሊስካ ናብ በደል ምጥማት ምሕረት
ምግባር ማለት ኣይኮነን። ኣብ ውሽጥና ቃንዛ እንተድኣሊና ኮይኑ ገና ኣብ ውሽጥና
ምሕረት ናይ ዘይምግባር ምልክት እዩ።
2. ምኽንያውነት ወይ ጻዕዳ ምኽዳን ነቲ ኣብ ልዕሌና ዝተፈጸመ ጌጋ፣
ንበደል ምኽንያት ክንገብር ወይ ክንሽፍኖ እንተድኣ ፈቲንና ገዛእ ርእስና፣ ከምቲ
ዝመስሎ ክሳብ ክንድኡ ሕማቕ ኣይኮነን ኢልና ኢና ከነደናግራ ንፍትን ዘለና። እዚ
ምኽንያት ምግባር ወይ ከተእምን ምፍታን ግን ምሕረት ምግባር ኣይኮነን።
3. ስለምንታይ እቲ ጌጋ ኣብ ልዕለይ ፈጺምዎ ኢልካ ናይ ኣእምሮ ምርምር
ምግባር፣
ንምግላጽ ኢልካ ዝግበር ኣእምራዊ ምርምር ባህርያት ናይ ሰብ እዩ፣ ብልክዕ
እንታይ ከምዝተፈጸመ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ፣ ግናኸ ምርዳእን ምሕረት ምግባርን
ክልተ ዝተፈላለየ ነገራት ኢዮም። የሱስ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ እንከሎ ዝገብርዎ
ኣይፈልጡን እዮም’ሞ ምሕረት ግበረሎም ኢሉ። ካብ ቀመማዊ ወልፊ ምስ ወጻና፣
ንግብርና ክንምርምሮ ንኽእል ንኸውን፣ ግናኸ ብሓቂ መግለጺ ብምሃብ ካባና
ከነርሕቖ ኣይንኽእልን ኢና።
ሰብ ነቲ ዝገብሮ ክገብር፣ እንታይ ደሪኽዎ ሃቐንኡ ምፍላጥ ነቲ ሰብ ምሕረት
ክንገብረሉ ይሕግዘና እዩ። ምፍላጥ ግና ምስ ምሕረት ምግባር ሓደ ኣይኮነን።
ብዛዕባ ሰብ ክንፈልጥ ንኽእል፣ ስለምንታይ ነቲ ነገር ጌይርዎ’ውን ክንፈልጥ ንኽእል፣
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ግናኸ ምሕረት ዘይገበርናሉ ክንከውን ንኽእል ኢና። ባህርያት ሰብ ምፍላጥ ማለት
ምሕረት ጌይርናሉ ማለት ኣይኮነን። ገለ ሰባት ናይ ቁልዕነት ግዚኦም ክምርምሩን፣
ንምንታይ ስድርኦም ጽቡቕ ገይሮም ዘይኣለይዎም ንኽፈልጡ፣ ንዓመታት ኣብ
ናይ ኣእምሮ ሕክምና ማለት ትራፒ፣ “ንገዛእ ርእስኻ ሓገዝ” ዝብል ትምህርትታት
የሕልፉዎ እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ ድሕሪ’ዚ ኩሉ ጻዕሪ፣ ካብቲ’ዚ ጻዕሪ ቅድሚ
ምጅማሮም ዝገደደ ስለዝኾኑ በዚ ይዳናገሩ እዮም። ምሕረት ምግባር ነቲ ኣብ
ሕሉፍ ቃንዛና ዝፈጸምናዮ ኣሳሪ ዝኾነ ፍርድታት ዝፈትሓልና መፍትሒ እዩ።
ቅድሚ ፈውሲ ምርካብና ገዛእ ርእስና ክንጥምት ኣሎና፣ “ኣቦይ ስለምንታይ
ከምቲ ዝገብረኒ ተረዲእኒ እዩ፣ ክንብል ይክኣል እዩ። ካበይ ከምዝመጸ ይርዳኣኒ
እዩ፣ ግና ምሕረት ኣይገብረሉን እየ።” ከምዚ ክንብል ንዓና ቀሊል እዩ። እንተደኣ
ንስምዒታትና ረጊጽና፣ ናይ ምሕረት ውሳኔ ክንገብር ፍቓደኛታት እንተዘይኮይና፣
ኣብ ህይወትና ብፍጹም ፈወሲ ኣምላኽ ኣይንቕበልን ኢና። ኣብ መወዳእታ ናይ
እቲ ሰብ ባህርያት ተረዲእና፣ ክንኸውን ንኽእል፣ ግናኸ ምሕረት ክንገብር ፍቓድ
እንተዘይብልና፣ ኣብ ክልቲኡ ወገን ምሕረት ዝብሃል የለን።
4. ወቐሳ ናይቲ ኣብ ልዕሌና ዝተገርብረ ጌጋ ምውሳድ፣
መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ህጻናት ምዕማጽ ይፍጸም እዩ፣ እቲ ወቐሳ ምውሳድ ምስ
ምሕረት ምግባር ሓደ ኣይኮነን። ወቐሳ ናይቲ ዝፈጸምናዮ ሓደ ነገርን ዘርኣናዮ
ግብረ መልስን ክንወስድ ቅኑዕ እዩ። ግናኸ ከም ቆልዓ እንተድኣ ብኣካላውን፣
ኣእምራኣውን፣ ስምዒታውን (ጾታዊ) ተዓሚጽና ጉድለትና ኣይኮነን። ናይዚ ወቐሳ
እንተ ደኣ ተቐቢልናዮ ምሕረት ምግባር ኣይኮነን።
ብዙሓት ካብቶም ጾታዊ ዓመጻ ዘጋጠሞም፣ ወቐስኡ ኣብ ልዕሌኦም እዩ። ብዙሓት
መንእሰያት ኣብ ትሕቲ ገለ ነገር ምእታዎም ጉድለቶም ከምዝኾነ ይንገሮም’ሞ
ግዳያት ኾይኖም ይተርፉ። እንተድኣ እቲ ጉድለት ተኣሚኖም እቲ ወቐስኡ
ተቐቢሎሞ፣ ምሕረት ጌይሮም ማለት ኣይኮነን። ኣብ ልዕሊ’ቲ ዓማጺ ምሕረት
ናይ ምግባር ስምዒት ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ። እዚ ግና እቲ ሕርቃን ውሽጣዊ
ስለዝኾነ ጥራይ እዩ።
ኩሎም እዞም ዝረኣናዮም ግብረ መልስታት ውሽጣዊ ሽግራትን ዘይምርድዳእን
ዘንጸባርቑ ዘይቅኑዕ ኣረኣእያታት እዮም። ንምሕረት ምግባር በዞም ዝረኣናዮም
ኣረኣእያታት እንተድኣ ክንርእዮም ፈቲንና፣ እቲ ኣምላኽ ኣባና ክገብሮ ዝደለየ
ነጥፍኦ ኢና።
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ምሕረት ምግባር
ኣብ ልዕሌና ንዝተፈጸመ ጌጋታት ብቐጥታ ንገጥሞ፣ ይቕረ ክንብለሉን ከነመኽንየሉ
ኣይንኽእልንን ኢና። ቅኑዓት ክንከውን ኣሎና፣ ኣብ ታሕቲ ሽድሽተ ተዘርዚሮም ኣለዉ።
ንነፍሲ ወከፍ ቓል ንበይና ውሰዳ፣ ኣዒንትኻ ዓሚትካ ኣብ ኣእምሩኻ ንዓኣ ዝመስሉ ንጹር
ፍጻሜታት ስኣል
ሀ. ምንጻግ(ዘይምቕባል)፣ ፍቕርን ተቐባልነትን ዘድልየካ ኮይኑ ዝተሰማዓካ’ሞ
ከኣ ዘይረኸብካዮ፣ ኣቓልቦ ዝደለኻሉ’ሞ ከኣ ዝተነጸግካሉ ፍጻሜታት ኣብ
ኣእምሮኻ ስኣል።
ለ. ዕሽሽ ምባል፣ ትኽክል ዝኾነ ኣብነት ናይ ዕሽሽ ምባል፣ ኣብ መስተ ዝተሰነፈ
ስድራ ገንዘቦም ኣብ ክንዲ መግብን ኣገደስቲ ነገራትን ካብ ምጥፋእ ኣብ መስተ
ክጠፍእ እንከሎ።
ሐ. ዘይርትዓውነትን ዘይፍትሓውነትን፣ እዚ እቲ መቕጻዕቲ ምስቲ ገበን
ዘይመጣጠን ክኸውን ከሎ እዩ። ክትሕቆፍ ዲኻ ወይ ክትጉነጽ ፈጺሙ
ኣፍልጦ ዘይነበርካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ብተወሳኺ’ውን ዝተፈላለየ
ግብረ መልስታት እንታይ ከምዘምጽእ ክትፈልጥ ምናልባሽ ከቢድ ክኸውን
ይኽእል እዩ።
መ. ጭካነን ኣረሜናውነትን፣ እዚ ኣካላዊ ወይ’ውን ናይ ቃላት ክኸውን ይኽእል
እዩ። ናይ ቃላት ጭካነ በቲ ግብርታትካ ክልለ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ቀይዲ
በተኽ ዝኾነ ነገር ክትገብር ዘይተነገረካ ክንስኻ በቲ ዝገበርካዮ ግብሪ ስዲ
ትብሃል።
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ምሕረት ናይ ምግባር መላመዲ
• ኣብ ህይወትካ በደል ዝፈጸሙ ሰባት ጥቐሶም፣

• ነቶም ምሕረት ንኽትገብረሎም ዝኸብደካ ሰባት ጥቐሶም፣

• ብናይ ገዛእ ርእስኻ ቃላትን ስምዒትን ብዛዕባ እዞም ሰባት ልክዕ’ቲ ዝስምዓኻ
ብጹሕፍ ግለጾ፣ ቅንዕና ይሃልኻ፣ ኣምሰሉ ኣይትኹን
ሕጂ ከም መግለጺ ሰናይ ፍትወካ ካብ ስምዒትካ ዘይኮነ፣
“ኣነ _______________________________________________________________________________________
ምሕረት ጌይረሉ በል። ኣነ ነቲ ኣብ ልዕለይ ዝፈጸምዎ በደል፣ ናብቲ ንሓጢኣተይ ዝጾረ
የሱስ ከምዝኸደ ክርኢ ይመርጽ። እግዚኣብሄር ሕጂ ንስምዒተይ ምስ ምሕረት ናይ ምግባር
ውሳኔታተይ ክተሰማምዖ ይሓተካ ኣለኹ።” “ግናኸ ንሰባት በደሎም እንተዘይሓዲግክምሎም
እቲ ሰማያዊ ኣቦኹም በደልኩም ኣይሓድገልኩምን እዩ።” ማቴ6፣15።
ሕጂ እቲ ኣብ ህይወትካ ሓጢኣት ዝገብርካዮ ጥቐሶ፣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተኣመን፣ ምእማን
ማለት ምዝራብ፣ ንኣምላኽ ምንጋር እዩ። ግናኸ ብተወሳኺ’ውን የሱስ ከመይ ከምዝርእዮ
ምስኡ ምስምማዕ እዩ። “ሓጢኣትና እንተ ተናዘዝና፡ ንሓጢኣትና ይቕረ ኽብለልና፡ ካብ
ኲሉ ዓመጻውን ኬንጽሃና እሙንን ጻድቕን እዩ።” 1ዮሃ 1፣9
ኣምላኽ ፈጺሙ ኣይገድፈካን
“ንሱ ባዕሉ ኣይሓድገካን ከቶ ውን ዕሽሽ ኣይብለካን ኢሉ እዩ እሞ” እብ 13፣5፣ ዳግማይ
ክትፈርህ ኣየድልየካን እዩ። ግብርኻ ፍጹም ኣይከውንን’ዩ፣ ሕጂ’ውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ
ሓጢኣት ክትገብር ኢኻ። ኣቦኻ ኣይሓድገካን ከቶ’ውን ዕሽሽ ኣይክብለካን እዩ። ኩሉ ግዜ
ንሱ ኣሎ፣ ከዐርየካን ናብኡ ክመልሰካን፣ ብዛዕባኻ ደንጋጺ እዩ።
ሕጂ እዛ ወረቐት እዚኣ ውሰዳ’ሞ ከምቲ ናይ የሱስ መስቀል፣ ናብ ንእሽተይ ዕንጨይቲ
ሸንክራ። ድሕርዚ ካብቲ መስቀል እለያ ከም መርኣያ ምሉእ ብምሉእ ተቓጺላ ከምዝተሃሞኸት
ኣንድዳ።
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ምዕራፍ 11
ቁስልን በሰላን
ኣብዚ ዝሓለፈ ምዕራፍ ምሕረት ምግብር ዝብል፣ ከመይ ሓጢኣትና ደምሲሱ ከምዝፍውስ
ርኢና ነይርና። ይኹን እምበር ቁስልና ብሓቂ ኣይኣልዮን’ዩ፣ ግናኸ ካብ ብዝነቐጸ ደም
ምሽፋን ናብ በሰላ ከምዝቕየር ተማሂርና። የሱስ ምስ በሰልኡ ከምዝነበረ ምፍላጥ ኣገዳሲ
እዩ። ዮሃ 20፣27 “ደሓር ከኣ ንቶማስ፡ ኣጻብዕካ ናብዚ ኣምጽእ ነእዳወይ ርኤ፡ ኢድካ ኸኣ
ናብዚ ኣምጽእ እሞ ናብ ጐነይ ኣእትዋ። ኣማኒ እምበር፡ ዘይኣማኒ ኣይትኹን፡ በሎ።”
ዘይሓወየ መጉዳእቲ ብዝነቐጸ ደም ዝተሸፈነ ቁስሊ እዩ። ምስተተንከፈ ቀልጢፉ ክቆስልን
ክደምን ይኽእል እዩ። በሰላ ከኣ ሓደ ግዜ ቁስሊ ከምዝነበረ፣ ግና ሕጂ ዘየቐንዙ መርትዖ እዩ፣
ምስ ተንከፍካዮ ኣየቖንዙን እዩ።

ካብ “ውሽጣዊ ፈውሲ” ዝብል ናይ ዳንክሊን መጽሓፍ ዝተወስደ
ሮሜ 12፣2 “እቲ ሰናይን ባህ ዜብልን ምሉእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ
ኽትምርምሩስ፡ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር፡ ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ።”
ይብል።
ብዛዕባ ምሕዳስ ኣእምሮ ብዝምልከት፣ ኣብዚ መጽናዕቲ ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ጉዕዞ ህይወትና
ንዝጎድኣና ምሕረት ክንገብር ብዙሕ ዕድል ኣሎና። እዚ ኣብ መስርሕ ምሕዳስ ዓቢ ነገር
እዩ፣ ክሳብ ክንደይ ምሕረት ከምዝገበርና እንርእየሉ ግዜ ድማ እዩ። ምናልባት፣ ክንርሰዖ
እንተ ዘይኪኢልና ምሕረት ኣይንገብርን ተባሂልና ተነጊርና ኣሎና፣ ግናኸ ሓቂ ኣይኮነን።
ንኣብነት ነፍሲ ወከፍና ዝሓወየ (ዝተፈወሰ) በሰላ ክህልወና ይኽእል። ኩላትና በሰላ
ክህልወና ስለዝኽእል ናብ ሓደ ከነመልክት ኣይንኽእልን ኢና። ገላ ኣካላዊ ሓደጋ ምቕላጥ
ቆርበትና ተመኲርና ኢና። ንቕሩብ ግዜ ደም ፈሲሱ ምስ ነቐጸ ዝሽፍኖ ሽፋን ቁስሊ እዩ፣
ኣብ መወዳእታ ከኣ ይፍወስ።
ብድሕሪ’ዚ ምፍዋሱ በሰላ ይኸውን። ሕጂ እዚ ተመክሮ’ዚ ደጊምና እንተድኣ ሓሲብናዮ
ጽቡቕ ጌይርና ክንዝክሮ ንኽእል ኢና፣ ግናኸ ዋላ ሓንቲ ቃንዛ ዝብሃል ኣይስምዓናን እዩ።
ምልስ ኢልና ክንዝክሮ ንኽእል ኢና፣ ግናኸ ቃንዛ ፈጺሙ ኣይስማዓናን እዩ።
ከምዚ ዓይነት ነገር ንስምዒትን ኣካላትን ይከኣል ድዩ? ነቲ ዝሓለፍ (ሕሉፍ) ቃንዛ ክንዝክሮ
ሕጂ ግን እቲ ቃንዛ ዘይክስምዓና ይካኣል ድዩ? ዋላ ካብ ውሽጥና እንተተጎዳእና፣ በቲ ኣብ
ልዕሌና እተፈጸመ ስምዒታዊ ነገራት እንተተንቀሳቐስና ክንርስዖም ግዚኡ ድዩ? ነዞም
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ነገራት እዚኦም ክንርስዖም ኣገዳሲ ኣይኮነን። ምርሳዕ ኣገዳሲ ክፋል ናይ መስርሕ ምፍዋስ
ኣይኮነን።
ብዓይኒ ሓቂ የሱስ ክርስቶስ ነዚ ነገራት ኣይመረሰዓናን ኔይሩ። ንጉድኣትና (ቃንዛ) ፈዊሱ
ንኽብሩ ዝኸውን (ንዕኡ ክብሪ ዝህብ) ኣበሳ ኾይኑ ክተርፍ’ዩ ዝሓደጎ። በሰላ ብምህላው ጌጋ
የብልናን። ብዓይኒ ሓቂ በሰላ ብተወሳኺ (ጽቡቕ ነገር) ክኸውን ይኽእል እዩ። ኪንዮ’ቲ በሰላ
ሓሊፍና የሱስ ካብዚ ነጥቢ’ዚ (ነገር እዚ) ንቕድሚት ከመይ ጌይሩ ከምዝምሓረና ክንሓስብ
ክንጅምር ኣሎና። ኣብቶም ኣብ ህይወትና ዝጎድኡና ፍጻሜታት ክንጥምት ንኽእል፣ ጎይታ
ንመጉዳእትና ክፍውስ ንፈቕደሉ፣ ነቲ ፍጻሜ ድማ ንኽብሩ ክጥቀመሉ እዩ።
ኣብ ህይወት ዕላማና እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣገዳሲ እዩ። ሓደ ካብቲ ኣምላኽ ኣብ
ህይወትና ዘለዎ ዕላማ፣ ነቲ ኣብ ህይወትና ዘሎ በሰላታት ንኽብሩ ክጥቀመሎም፣ ምናልባት
ኣባና ዘይተፈጸመ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንሓደ ብስምዒታዊ በሰላ ዝተጎድአ ሰብ ርኢኻ፣
ብምንታይ ይሓልፍ ከምዘሎ ተረዲእካ ነቲ በሰልኡ ብምስትውዓል፣ ንስኻ’ውን ከምኡ ዓይነት
መጉዳእቲ ስለዘሕለፍካ ክትርድኣሉ ክትክእል ኣሎኻ። እዚ ንዓይ’ውን ኣጋጢምኒ እዩ።
ኣብዚ እቲ ሰብ ተፈዊሱ እዩ፣ ይኹን እምበር እቲ ዝርዝር ነጥቢ ብነጥቢ ክነግረካ ይኽእል
እዩ፣ ኩሉ ፍጻሜ ክነግረካ ይኽእል እዩ። ቓል ብቓል እንታይ ከምዝተፈጸመ ክዝክር
ይኽእል፣ ግናኸ ርኢኹም፣ ስለዝተፈወሰ እቲ ቃንዛ ፈጺሙ ኣይስምዓንን እዩ። ኣምላኽ
ንዓይ ፈውሲ ፈዊስኒ’ዩ ስለዚ ንዓኻ’ውን ክፍውሰካ ይኽእል እዩ። ነፍሲ ወከፍና እንተወሓደ
ሓንቲ ፍጻሜ፣ ገሌና ከኣ ብዙሕ ፍጻሜታት ኣብ ህይወትና ዘጋጠመና ኣሎ። ሕጂ ኣብዚ
ኩነታት ምርጫ ኣሎና፣ ምርጫና እንተድኣ ዘይተፈወሰ ሃልዩ፣ ብዛዕብኡ እንታይ ኢና
ክንገብር? ንሓደ ሰብ ምሕረት ጌርናሉ’ዶ ኣይገብርናሉን ንፈልጠሉ ሓደ ርጉጽ መገዲ ኣሎ።
ብዛዕባ እዚ ክንዛረብ እንከሎና ኣብቲ ዘይሓወየ ዝተሸፈነ ቁስሊ ኢና እንርኢ፣ ወይ ድማ
ናብቲ በሰላ ኢና እንጥምት። ኣብቲ ዘይሓወየ ዝተሸፈነ ቁስሊ ክንርኢ ንኽእል ኢና፣ ፈጺሙ
ግና ኣይተፈወሰን። ኣብቲ ዘይሓወየ ዝተሸፈነ ቁስሊ እናረኣና ክንቅጽል ንኽእል፣ ንሱ ከኣ
ምድማዩ ይቕጽል። እናጓሃና፣ እናገደደናን፣ እናመረረናን ንቕጽል። ኮነ ኢልና ብዙሕ ደም
ክንደሚ ናብኡ ከነተኩር ንኽእል ኢና። ምናልባት’ውን ቃንዛና እንደገና ክስምዓና ንደሊ
ንኸውን እዚ ንኻልኦት ክንምዝምዝ ሓደ መገዲ ክኸውን ይክእል እዩ ወይ’ውን ካብ ካልኦት
ድንጋጸ ክንረክብ ንኽእል ኢና።
ሓደ ኣማራጺ፣ ነቲ መጉዳእቲ ንኣምላኽ ክንህቦን ክፍውሶ ከነፍቅደሉ ኣሎና። በሰላ ክኸውን
ክነፍቅደሉ ንኽእል ኢና፣ እቲ ምኽንያት ድማ እግዚኣብሄር’ዩ ፈዊሱኒ ክትብል። ብምንታይ
ትሓልፍ ከምዘለኻ ይፈልጥ’ዩ፣ ምኽንያቱ ኣነ’ውን ብኡኡ’የ ሓሊፈ ግና ኣምላኽ ፈዊስኒ
እዩ። ንዓኻትኩም’ውን ክፍውሰኩም ስለዝኽእል’የ ዝነግረኩም ዘሎኹ። ኪንዮ እቲ ዘለናዮ
ኩነታት ኣብዚ ሰዓት’ዚ ክንሓስብ ክንጅምር ከምዘለና ፍሉጥ እዩ። ክንዮ እቲ ሕጂ ዝስምዓና
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ዘሎ ስቓይ ክንሓስብ ኣሎና። ኣምላኽ ንዓና ካልእ ዕላማ ስለዘለዎ፣ ንገዛእ ርእስና ኪንዮ’ዚ
ክንረኽባ ንኽእል ኢና።
ናይ ኣምላኽ መደብ ኣብ ምፍጻሙ ክንሓስብ፣ ኣብቲ ናይ በሰላ ደረጃ ክንኣቱ ኣሎና፣ ምኽንያቱ
እቲ ዘይሓወየ ዝተሸፈነ ቁስሊ ኣብ ጉዕዞና ካብ ዕላማ ኣምላኽ ምፍጻም ክዓግተና እዩ። እቲ
ምኽንያት ዘይሓወየ ዝተሸፈነ ቁስሊ፣ ንኩሉ ኣብ ህይወትና ዝተፈጸመ ነገር ንእንምልሶ
መልሲን እንህቦ ግብረ መልስን ስለዝጸሉ እዩ። ቁስልና ይደሚ ክሳብ ዘሎ፣ ነቲ ዝገጥመና
ነፍሲ ወከፍ ነገራት እንህቦ መልሲ ይጸልዎ እዩ። ክሳብ እቲ ቁስሊ ዝፍወስን በሰላ ዝኸውንን
ነፍሲ ወከፍ ኩነታት ኣብ ህይወትና ዝፍጸም ብስምዒታ’ውን ዘይሓወየ ቁስልናን ተጸልዩ’ዩ
ዝሓልፍ።
ብዛዕብኡ ሕሰብ፣ እንተድኣ መዓልታዊ ንትንክዮን ንፍሕቆን ኾይንና፣ ዘይሓወየ ቁስልና
ይቕለጥን ንሕና ከኣ ንደምን’ዶ ኣይኮናን? እዚ ኩነታት እዚ’ከ ዘሕዝን’ዶ ኣይኮነን? ንኹሉ
እቲ ናይ ህይወትና ነገራት ብምሕረት ምግባር እንተዘይተላዒሉ ኩነታትና ከምዚ ኣብ ላዕሊ
ዝተጠቕሰ እዩ። በሰላ ክኸውን እንተኣፍቂድናሉ ፈውስን ምልኣትን የምጽኣልና። እቲ እንኮ
መገዲ ንዓለም እንስዕረሉ ንናይ ገዛእ ርእስኻ ዓለም ምስዓር እዩ፣ ግናኸ እቲ ኣምላኽ ካብኡ
ዘውጽኣና ማእሰርቲ ክንርስዖ ኣይንኽእልን ኢና። ምርሳዕ ክፋል ናይ ፈውሲ ኣይኮነን። ኣብ
ናይ ውሽጣዊ ፈውሲ ዓይነት ህይወት ብምቕጻል ንሕና ተዓዊትና ጥራይ ዘይኮና ንነብርስ
ንኻልኦት’ውን ንሕግዝ ኢና። ክርስቶስ ንዓወት ክገልጾ ከሎ ኣብ ርእሲ ምሕረትን ሓርነትን
ነቲ ብናጻ ዝተቐበልናዮ ህይወት ንኻልኦት ምሃብ’ዩ ምሂሩና።
2ቈረ 1፣3-4 “ኣምላኽ፡ ኣቦ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ፡ ኣቦ ምሕረትን ኣምላኽ ኲሉ ምጽንናዕን፡
ይባረኽ፡ በቲ ንርእስና ኻብ ኣምላኽ እንጸናንዓሉ ምጽንናዕ፡ ነቶም ኣብ ጸበባ ዘለዉ ዂላቶም
ከነጸናንዕ ምእንቲ ኺከኣለናስ፡ ብጸበባና ዘበለ ዜጸናንዓና ንሱ እዩ።”
ምስክርነት
ኣብ ዝሓለፈ ምዕራፍ ብዛዕባ ምሕረት ምግባር፣ ብዛዕባ ገለ ከበድቲ ጉዳይት ምሕረት
ዝገብርኩሎም ናብ ኣምላኽ ዝጠራዕኩዎምን ሓጺር ምስክርነት ነጊረኩም ነይረ። ሕጂ ግና
ኣብ ልዕሊ እዞም ከበድቲ ጉዳያት ተዓዊተ ኢየ፣ ግናኸ ኣይረሳዕክዎምን። እቲ ዝገርመኒ ሕጊ
ነዞም ሰባትን ነቲ ፍጻሜ ክዝክሮ እንከለኹ ንእግዚኣብሄር ስለቲ ተመኩሮ ብሓቂ የመስግኖ።
እቲ ዘቐንዙ ተመክሮ፣ ኣብ ህይወተይ ባህርያት ምምዕባል ጥራይ ዘይኮነስ፣ ግናኸ ናብቲ ናይ
ህይወተይ ፍጻሜን ፍቓድ ኣምላኽን ዝኾነ መገዲ ንክኣቱ ሓጊዝኒ እዩ። ስለዚ ሎሚ’ውን
ሰባት ክጎድኡኒ እንከለዉን፣ ነዚ ዘቐንዙ ግዜ ክዝክሮ እንከለኹን ቃንዛ ዝብሃል ኣይስምዓንን
እዩ። ንእግዚኣብሄር ከኣ ብጣዕሚ የመስግኖ፣ ምኽንያቱ በዚ ነገር ብዙሕ ስለዘናገፈኒ፣
በሰላ ኮይኖም ተሪፎም። ምስቲ ምሕረት ንኽገብረሉ ብጣዕሚ ዝኸብደኒ ዝነበረ ሰብ ሕጂ
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ብጣዕሚ ጥብቑን ምቁርን ዝምድና ኣሎኒ። እዞም ሰባት ከምቲ በሰላ ኣብ የሱስ፣ ፍጹም
ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ልዕለይን ልዕሌኹምን ንምዕያይ ረብሓይ እዮም ኔይሮም።
ዘይሓወየ ቁስልን በሰላን ብኸቢድ ኩነታት ህይወት’ውን ክመጽእ ይኽእል እዩ
ኣብ ትሕቲ ጎይትነት የሱስ ክርስቶስ ክትነብር ወሲንካ ኩን ዘይወሰንካ ኣብ ህይወትካ ዘይተርፍ
ከቢድ ዘይከኣል ዝመስል ብድሆታት ክገጥመካ ይኽእል እዩ። ቁጠባዊ፣ ዝምድናዊ፣ ጥዕናዊ፣
ናይ ሓዳር ወይ ካልእ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይዚ ምኽንያት ብዙሕን ዝተፈላለየን
እዩ። ከምዚኦም ዓይነት ከበድቲ ነገራት ናብ ጥቡቕ ሕብረት ምስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ
የምጽኡናን ብመንፈሳዊ ውግእ ተስፋን ዕላማን ኣምላኽ ኣብ ህይወትና የምጽእ እዩ። ነቲ ናይ
ኣረጊት ሰብና ባህርያት ኣጥፊኡ፣ ናብ ምስሊ ኣርኣያ ክርስቶስ ናብ ብጽሕና የእትወና።
ነዚ ከበድቲ ነገራት ከመይ ዓይነት መልሲ ንህበሉ ዓቢ ጽልዋ ኣብ ህይወትና ኣለዎ። ገሊኦም
ኣብ ልዕሊኦም ክፍጸም ምፍቃዱ ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ የጉረምሩሙ፣ ገሊኦም ከኣ ንኻልኦት
ሰባት ወይ ንኹነታት ብሰንኪ ዝገጠሞም ከቢድ ነገር የማርሩ። ንኣብነት ብዙሓት ሰባት
ንመንግስቶም ስለዘጋጠሞም ቁጠባዊ ሽግር ይወቕሱ እዮም። ገሊኦም ከኣ ስለፍትሕ ናይ
ሓዳሮምን ዘይእዙዛት ውሉዶምን ካልእ ጉዳያትን ንኻልኦት የማርሩ እዮም። ወቐሳ ኣብ
ማእሰረቲ ኣእትዩ ዘይሓወየ ቁስሊ ኮይኑ ኣባኻ ዝተርፍ ጉድኣት የውርደልካ እዩ። ሓደ
ምሕረት ዝገብር እንተዘየለ፣ ሓራ ንኽትከውን ከቢድ እዩ። ሓደ ፍሉይ ነገር፣ ዋላ ጌጋ
ርዲኢት’ውን ቁስሊ የምጽእ እዩ። ብዓይኒ ኣምላኽ መን’ዩ ተሓታቲ ኣየገድስን እዩ። ንሱ
ብዘይ ወቐሳ ክትስዕር ሓይሉ ብኣኻ ክሰርሕ ይደሊ።
ሰለስተ መገድታት ካብ መከራን ፈተናን እንወጸሉ ኣሎ። ምስ ኣምላኽ ንኽንጓዓዝ ዝኾነ ነገር
ንኽንገብር ዘይደሊ፣ ተሪር ልቢ ክህልወና ይኽእል እዩ። ስቡር ልቢ ኩሉ ግዜ ግዳይ ዝኾነ
ኣእምሮ ዝሓዘ’ዩ እሞ ፈጺሙ ዘይፍወስ ከነማዕብል ንኽእል ኢና። ግዳይ ናይ ህይወት ማለት
ንብዙሓት ሰባት ምዕጋብ ማለት እዩ፣ ወይ’ውን ርህሩህ ልቢ ከነማዕብል ንኽእል። ርህሩህ
ልቢ ብኹነታትን ብኣምላኽን ዝተሰረሐን ኩሉ ከቢድ ነገር ናብ በረኸት ምቕያር እምነት
ዘለዎ ልቢ እዩ።
እቲ መፍትሒ ነቲ ምስ ኣምላኽ ዘለካ ዝምድና ህያው ምግባርን፣ ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ ጽቡቕ
ኩነታት ምህላውካ ምርግጋጽ እዩ። እንተ ድኣ ብመንፈስ ቅድስ ምስ እግዚኣብሄር ርክብ
ኣሎካ፣ ብከበድቲ ናይ ህይወት ነገራት እንተሓለፍካ እዃ፣ ብተስፋ ምሳኻ ይመላለስ እዩ።
ብኸመይ ሰዓሪ ዝኾነ ህይወት ከመይ ክንመላለስ የርእየካ። እዚ ከኣ ነዚ ዝስዕብ የጠቓልል
1. ነቲ ዝምድናዊ ክእለታት ምዕቃብን ምስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ህያው ሕብረት
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2. እግዚኣብሄር ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታትካ ክዛረበካ ምስማዕ
3. ንእግዚኣብሄር ብዛዕባ መንነትካ መን ምዃንካ ክዛረባካ ምስማዕ
4. ብመንፈስ ምምልላስ እዚ ከኣ ኣብ ዘመን ህይወትካ ናይ ንስሓ ህይወት ምህላው
የጠቓልል
5. ኣንጻር እቶም ኣብ ትሕቲ ጽልዋኻ ዝኾኑ፣ መንፈሳዊ ዓለም ዘለዉ ሓይልታት
ኣጋንንቲ ንእትገብሮ ናይ መንፈሳዊ ውግእ ኣቃውማካ ይዕቅቦ
ቃንዛ ዘርብሕ ክኸውን ይኽእል እዩ
ስለቲ ብዙሕን ከቢድን ዝሓለፍክዎ መከራታት ብሓቂ ንኣምላኽ የመስግኖ እምበር
ኣይጠዓሰሉን ኢየ። ምኽንያቱ ረብሐኦም ስለዝረኣኽዎ ብኡ ኣቢሉ ተስፋ ኣምላኽ ኣብ ልዕለይ
ስለዝተፈጸመ እዩ። እዞም ተስፋታት ከኣ ብዘይ እቲ መከራ ክመጽእ ዘይክእል መለኮታዊ
በረኸት ኣምጺአሙለይ እዮም።
ምስጢር ናይ መስቀል
እግዚኣብሄር ሕሉፍ ተዘኩረታትና ኣይድምስሶን እዩ። ብምሕረት ምግባር ግን ይፍውሶ
ስለምንታይ? ምኽንያቱ ነቶም ሰባት ርኢና ክብሪ እግዚኣብሄር ምእንቲ ክንርኢ። ክብሪ
እንታይ እዩ? እቲ ዘደንቕ ተኣምራት ስራሕ ናይ መስቀልን ትንሳኤን ክርስቶስ። የሱስ ኣብ
መስቀል ምስቃሉ እቲ ዝዓበየ ዝብኣሰን ገበን ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ዝተፈጸመ እዩ። እቲ ኣብ
ልዕሊ ንጹህ ሰብ ዝተፈጸመ ዝዓበየ ዘይፍትሓዊ ተግባር ንሱ እዩ። ይኹን እምበር ብምሕረት
ምግባር ብኸመይ ናብ ዝሓየለ መሳርሒ ከምዝተቐየረ ተመልከት። የሱስ ነቲ መስቀል ፍጹም
ኣይርስዖን እዩ፣ ግናኸ ሕጂ ተመሊሱ ብዛዕብኡ ክሓስብ ከሎ ውጺኢቱ’ዩ ዝርኢ። ብዘይ እቲ
ኣብ ልዕሊኡ እተፈጸመ ዘስካሕክሕ ተግባርን ተኣምራታዊ ትንሳኢኡን ኣነን ንስኹምን ሎሚ
ኣይምድሓንናን ኔይርና።
ቈሎ 1፣20 “ብእኡ ብደም መስቀሉ ገይሩ ሰላም ምስ ገበረ ኸኣ፡ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ
ሰማያት ዘሎን ዘበለን ዂሉ ንርእሱ ተዐሪቕዎ እዩ።” ይብል። ከመይ ዘደንቕ ሓሳብ እዩ!
ኩሎም ነገራት ብዘየገድስ ክሳብ ክንደይ ክፉኣት ይኹኑ ብመስቀል የሱስ ተዓሪቖምን ኣዕሩኽ
ኮይኖምን እዮም።
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ሮሜ 16፣25 “ነቲ ብወንጌለይን ብስብከት የሱስ ክርስቶስን ብምግሃድ እቲ ኻብ ዘለኣለም
ተሰዊሩ ዝነበረ ሕጂ ግና እተገልጸ ምስጢር፡ በቲ ብጽሕፈት ነብያትውን ብትእዛዝ እቲ ናይ
ዘለኣለም ኣምላኽ ንምእዛዝ እምነት ንዅሎም ኣህዛብ እተነግረ ምስጢር፡ ነቲ ኼጽንዓኩም
ዚክኣሎ፡” ይብል።
ኢሊኖር ሩዝቨልት “ናይ ማንም ነገር ግዳይ ኣይትኸውንን ኢኻ እንተዘይፈቒድካሉ” እዚ ኣብ
ቆልዑት እንከሎና ዘይኮነ፣ ሕጂ ምስዓብና’ዩ ዝብል ዘሎ። ነቲ ቁስሊ ፍቓድ እንተዘይሂብናዮ፣
ነቲ ዘይሓወየ ቁስሊ እንተዘይጎዲእናዮ ከምቲ ቆልዑ እንከሎና ዝነብርናዮ ግዳይ ኮይና
ኣይንቕጽልን ኢና።
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ምዕራፍ 12
ውርደትን - ወቐሳን
ብምልኣት ብዛዕባ መንነትና
ኩላትና ብዛዕባ ወቐሳ ሰሚዕና ኣሎና። ብዙሓት ክርስትያናት ወቐሳ ጥዕና ከምዘይኮነ፣ ግና
ብዙሓት ክሳብ ሕጂ ምስኡ ንቃለስ ኣለና። ወቐሳ ከምዝጠብቕ ኣብ ገዛእ ርእስና ንረኽቦ
ጥዕናዊ ወቐሳ ኣሎ ድዩ? ዘይናይጥዕናዊ ወይ ናይ ሓሶት ወቐሳ ኣሎ ድዩ? እቲ መልሲ
ንኽልቲኡ እወ እዩ። ገሊኦም ናይ ሓሶት ወቐሳ ዝብልዎ ሕፍረት ወይ ውርደት ክኸውን
ይኽእል እዩ።
ወቐሳ እንታይ እዩ?
ኣብ ኢንግሊዘኛ ጊልቲ (guilt) ተባሂሉ ተገርሊጹ ኣሎ። ቫይንስ ዝብሃል መዝገበ ቃላት
ንወቐሳ ብከምዚ ገሊጽዎ። ኢኮኖስ ማለት ምትሓዝ፣ ምእሳር፣ ንሓደ ነገር ብሓደ ተሓታቲ
ምግባር፣ ናብ ፍርዲ ምምጻእ፣ ኣብ ትሕቲ ፍርዲ ምግባርን ኢሉ ገሊጽዎ።
ኣብቲ ናይ ግሪኽ ወቐሳን ኢኮኖስን ብሓደ ዓይነት ቓል ማለት “ሓደጋ” ተባሂሉ ተተርጊሙ ኣሎ፣
“ምትሓዝ ብገለ ግዴታ ምእሳር፣ ተሓታቲ ምዃን፣ ምግዛእ፣ ንሰብ ምስ ገበኑ ምትሕሓዝ።”
እቲ ቀንዲ ግሲ ከኣ ከም ምእሳር፣ ከም ሓደ ኣብ ግዜ ፍርዲ ውሕስነት ዘይረክብ እሱር
ተባሂሉ ተገሊጹ ኣሎ።
እግዚኣብሄር ብናይ ወቐሳ ነገር ጉድለት ወይ ጌጋ ኣይገብርን፣ ወቐሳ ካብቲ ንሕና እንገብሮ ጌጋ፣
ምፍራስ ሕግታት’ዩ ዝመጽእ። ወቐሳ ጌጋ ከምዝገጠመካ ትነግረካ እምበር፣ ኣይትኹንነካን
እያ። ንሕጊ ኣምላኽ ከነፍርስ እንከሎና ሓገዝ ከምዘድልየና ንክስምዓና ንምግባር ዝተፈጥረ
እዩ። ንሕጊ ምስ ኣፍረስና ወቐሳ ክስምዓና’ሞ ናብ የሱስ መጺና ክንነጽህ እግዚኣብሄር ነቲ
ሕጊ ኣብ ልብና ጌይርዎ፣ ኣዳም ኣጥፊእዎ የሱስ ከኣ መሊስዎ። ሕጊ እንተኣፍሪስና ወቐሳ
ይስምዓና። ሕጊ ነፍርስ እቲ ዳኛን ቤት ፍርድን ከኣ ኣበሰኛታት ወይ ገበነኛታት ይብሉና።
“ንብዘሎ እቲ ሕጊ ሐልዩ ኣብ ሓንቲ ዚብድል ብዂሉ እዩ በደለኛ ዚኸውን።” ያእ 2፣10
ብመሰረት ናይ እብራውያን ኪዳን ወቐሳ ናብታ መዓልቲ ዕርቂ ብሓጎስ የምጽኦም፣ ብድሓሪ’ዚ
ሓጢኣቶም ይሕደገሎም። እዚ እቲ ካህን ንኣርሒ፣ ንኣጣል ወይ ካልኦት እንስሳታት ብምስዋእ
ነቲ ደም ኣብ ክንዲ እቲ ህዝቢ ይፍጽሞ።
ወቐሳ ብኸመይን ኣበይን ይሰርሕ?
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ነፍሲ ሰለስተ ዕዮ ኣለዋ፣ ንሳቶም ከኣ ፍቓድ፣ ኣእምሮን ስምዒትን እዮም። ልክዕ ከምኡ ከኣ
መንፈስና ሕልና፣ ገመር (ምግላጽ ፣መንፈሳዊ ፍልጠት)፣ ሕብረት (ምስ ኣምላኽን መንፈሳዊ
ዓለምን) ዝተባህሉ ሰለስተ ዕዮታት ኣለዎ።
“ኣነ ብዙሕ ጓህን ዘየባትኽ ስቓይን ኣብ ልበይ ከም ዘሎኒ፡ ሕሊናይ ብመንፈስ ቅዱስ
ይምስክረለይ ኣሎ፡ ብክርስቶስ ሓቂ እብል ኣሎኹ፡ ኣይሕሱን እየ።” ሮሜ 9፣1። ወቐሳ ኣብቲ
ናይ መንፈስና ኣገልግሎት ዝሰርሕ እዩ፣ ነቶም ሰለስተ ናይ መንፈስ መስርሕ የደንዝዞም’ሞ
ኣዝዮም ተረርቲ ይኾኑ።
1ጢሞ 4፣2“ብግብዝና እቶም ሕሊናኦም ከም ብመዓለም እተዐለመ፡ ሓሶት ዚዛረቡ ሰባት፡”
“ነቶም ንጹሃት ብዘሎ ዂሉ ንጹህ እዩ፡ ነቶም ርዂሳትን ዘይኣምኑን ግና፡ እቲ ኣእምሮኦምን
ሕሊናኦምን ርኹስ እዩ እምበር፡ ከቶ ንጹህ የብሎምን።” ቲቶ 1፣15
ብዙሓት ሰባት ኣብ ሕሉፍ ኣበስኦም ደው ይብሉ
እንተድኣ ንገዛእ ርእስኻ ምሕረት ዘይጌርካላ፣ ብኻልእ ኣዘራርባ ምሕረት ኣምላኽ ብሓቂ
ንሕሉፍ ሓጢኣትካ እንተድኣ ዘይተቐቢልካን ዘይተረዲእካን ዝመጽእ ህይወትካ ክፉእ
ሳዕቤን ዘለዎ እሱር ኮይንካ ኢኻ ትነብሮ። ስለዚ ኣብ መስቀል ዝፈሰሰ ደም የሱስ ነቲ ሕሉፍ
ሓጢኣትካ፣ ብቑዕ’ዩ ወይ ድማ ኣይኮነን። ኣብ መንጎ መንጎ ዝብሃል ነገር የለን። ንገዛእ
ርእስካ ብሓቀኛ ዘይኮነ ወቐሳ ብምህራም፣ ነቲ ሕሉፍ ሓጢኣትካ ካብ ምኽፋል ክትሕግዝ
ኣይትኽእልን ኢኻ። የሱስ ድሮ ነቲ ስራሕ ሰሪሕዎ እዩ፣ እንተደኣ ተነሲሕካ ክሓድገልካ
እዩ።
ገለ ውጽኢት ናይ የሱስ ናይ ደም መስዋእቲ ዘይምቕባል፣ ንኻልኦት ፈራዲ ትኽውን፣
ብምልኣት መንፈስ ቅዱስን ሕብረት ምስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣይትመላለስን፣ ናብ ህይወትካ
ጻዊዕትካ ኣይትኣቱን፣ ንኻልኦት ከተፍቅር ኣይትኽእልን ካልኦት’ውን ዘይፈትዉኻን፣
ህይወትካ ልሙስ ኮይኑ ይስምዓካ፣ ምሉእ ዝኾነ ኣካላዊ ጥዕና ኣይስምዓካን፣ ስምዒታውን
መንፈሳውን ጥዕናኻ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ይኣቱ፣ ዋላ’ውን እቶም ኣብ ዓለም ዘለው ክኢላታት
ኣእምሮ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይ ሕማም ኣእምሮ ወቐሳ ምኻኑ ይሰማምዑ እዮም።
ቓል ኣምላኽ ክሳብ ክንደይ ሕሉፍ ሓጢኣትካ ክፉእ ይኹን ብዘየገድስ፣ ኣምላኽ ምሕረት
ከምዝገብረልካ ኣርጊጹ ይዛረብ እዩ። እዚ ባህ ዘብል ዉህበት እንተዘይተቐቢልካዮ ምስ
ኣምላኽ ኣይተሰማማዕካን ዘሎኻ። ሓቀኛ ክትከውን ብጣዕሚ ጽቡቕ ከምዝኾነ ይርዳኣኒ’ዩ፣
ይኹን እምበር ኣምላኽ ሓቀኛ ስለዝኾነ ኣዝዩ ጽቡቕ ነገራት ክሳዕ ምሃብ ኣፍቂሩካ እዩ።
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ውርደት(ሕፍረት) እንታይ እዩ?
(ኣብዚ ኣርእስቲ ሕፍረትን ውርደትን ዝብል ብተመሳሳሊ ሓሳብ ተጠቂመሉ ኣለኹ። ተርጓሚ)

ወቐሳ ብኣምላኽ ዝተፈጥረ፣ ንሕልና ብዛዕባ ሓጢኣትካ ረቲዑ ናብ ንስሓ ከምጽኣካ’ሞ፣ እቲ
ምስ ኣምላኽ ዘሎካ ዝምድና ንክሕትሕድስ ዝተመደበ እዩ። ወቐሳ ነቲ ሰብ ዘይኮነስ ነቲ ሰብ
ዝገበሮ ዘጥቅዕ መሳርሒ እዩ። ሕፍረት ወይ ውርደት ነቲ ቀንዲ መለለይኻ (መንነትካ) ኣጥቂዑ
ንስኻ ጽቡቕ ከምዘይኮንካ፣ ብቑዕ ከምዘይኮንካ፣ ከተዐሪ ወይ ከተጸብቕ ከምዘይትኽእል፣
ኣብ ተስፋ ዘቑርጽ ኩነታት ከምዘለኻ ዘርኢ መልእኽቲ እዩ።
ውርደት ንወቐሳ ዝመስል፣ ብሰይጣን ዝተተምየነ ወቐሳ’ዩ
እኩያት ሰባትን ኣጋንንታዊ ፍጥረታን ንውርደትን ወቐሳን ብኸመይ ኣንጻርና ከምዝጥቀምሉ
ይፈልጡ እዮም። ሰይጣን ነቶም ዝገበርናዮም ጉድለታት ምሕረት ንምርካብ ናብ ክርስቶስ
ካብ ምምጻእ ክዓግተና ዘይክእል ካብ ኮነ፣ እቲ ዝጥቀመሉ መሳርሒ እንተሎ ውርደት ወይ
ሕፍረት እዩ።
ሰባት ንውርደት ከም መመዝመዚ መሳርሒ ይጥቀምሉ
ኣነን በዓልቲ ቤተይን ነዚ ብግብሪ ሪኢናዮ ኢና። ሰይጣን፣ ኩፉኣት ሰባት፣ ኣጋንንቲ
ብሕፍረት ጌይሮም ብቑዓት ከምዘይኮና ክንኣምን ጌይሮሙና። ውርደት ከምቲ ወቐሳ
ዝገብሮ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎናን፣ ኩፉእ መንደቕ ይሃንጽ፣ ምስ ኣምላኽ ሕብረት
ንኸይህልወና ይዓግተና፣ ሕልናና ኩነኔ ይስምዖ፣ ገመርና ከኣ ካብ ኩሉ ስርዓት ኣምላኽ ወጻኢ
ይኸውን። ካብ ኣምላኽ ከምዝተፈለናን ከገልግለና ከምዘይክእልን ይስምዓና፣ ህላውነትቱ
ክስምዓና ኣይክእልን፣ ቓል ኣምላኽ ኣይንኣምኖን፣ ሓንቲ’ዃ ሰናይ ዘይብላና ሓጢኣተኛታት
ከምዘይብቑዓት ጌይርና ብዛዕባ ርእስና ንሓሰብ፣ ንለምስ።
ኣብ ቫን ንዮስ ካሊፎርናያ እተውስድ መገዲ እትርከብ ቤትክርስትያን ፓስተር ጃክ ሃይፎርድ
ናይ ሓንቲ ንጥምቀት መንፈስ ቅዱስ ብዓቢ ጽምኣት እትደሊ ዝነበረት እሞ ክትረኽቦ
ዘይከኣለት ሓብቲ ዛንታ ነጊርኒ። ካብ ሕፍረት ምውጻእ ዝብል ትምህርቲ ምስ መሃራ፣ ሽዑ
ንሽዑ ንኣምላኽ ብልሳና ከተምስግኖ ኪኢላ።
ውርደት እቲ ኣብ ሓዳር ዘሎ ዝምድናን ሕብረትን የባላሽዎ እዩ።
ሕፍረት ነቲ ምስ ኣምላኽ ዘሎና ሕብረት ጥራይ ዘይኮነ፣ ምስ ሰባት ዘሎና ዝምድና’ውን
ይዓጹ፣ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ሓዳር ዝምድና’ውን የባላሹ እዩ። ኣብዚ ግዜ’ዚ ብዙሓት
ሰብ ሓዳር በዚ ጸገም ይሽገሩ እዮም።
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ገለ ባህርያት ናይ ሕፍረት
ሕፍረት ከተርሕቖ ከቢድ’ዩ፣ ምኽንያቱ ኣብ ንገዛእ ርእስኻ ዘሎካ ኣረኣእያ ዝተመርኮሰ
ስለዝኾነ። ሕፍረት ውጽኢት ናይቲ ካብ ካልኦት እትጽበዮ ወይ ድማ ተቐባልነት ብኻልኦት
ዘይምርካብ እዩ፣ ብኻልኦት ከም ትሑት እትራኣየሉ እዩ።
ሕፍረት “ኣይትዛረብ፣ ንሓደ እዃ ኣይትንገር፣ ቅኑዕ ኣይትኸውንን ኢኻ” እዩ ዝብለካ።
ዘቖንዙ ውሽጣዊ ስምዒት ይህበካ፣ ንስኻ ጠቕሚ የብልካ፣ ኣይብቑዕን ኢኻ፣ ዋጋ የብልካን፣
ኣይትረብሕን ኢኻ፣ ጽዩቕ፣ ብፍጹም ክፉእ ኢኻ፣ ሕማቕ፣ ዝተራሕርሐ፣ ውሉድ ዘይኮነ
(ድቓላ)፣ ዝተጎድአ፣ ንጹል፣ ጎደሎ፣ ድርቡይ ኢኻ ይብለካ።
ብዙሕ ግዜ ስለምንታይ’ዮም ብዙሓት ሰባት ሓቀኛታት ክኾኑን ርእሶም ክገልጹን ዘይክእሉን
ኢለ ይድነቕ ኔይረ። ደሓር ግን መብዛሕትኡ ካብ ዝተመሃርዎ ባህርያት ነቲ ዘሕፍር ነገር
ሓቢእካ ምሓዝ ወይ ምዕቃብ ካብ ዝብል ዝመጸ ምዃኑ ፈሊጠ።
ሕፍረት ብዛዕባ እቲ ዝገብርካዮ ዘይኮነ፣ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ መን’የ ኢልካ ትኣምኖ
እዩ።
ሕፍረት ወይ ውርደት ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ፣ “ገለ ነገር ብተፈጥሮ ጌጋ ኣሎኒ” ኢልካ ክትኣምን
እንከሎኻ እዩ። ብዓቢ ተስፋ ምቑራጽ ከምዝተጎደኣካ ኮይኑ ድማ ይስምዓካ።
ሕፍረት ጽልኣት ገዛእ ርእስኻ የምጽእ
ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ልዕሌና ካብ ግዜ ቁልዕነት ጀሚሮም ሕፍረት የንብሩልና እዮም። ገለ
ገለ እዋን ኮነ ኢሎም፣ ገለ ገለ እዋን ድማ ብዘይፍላጥ፣ እዞም ዝስዕቡ ናይ ሕፍረት ቃላታ ኣብ
ህይወትካ ሰሚዕካዮም’ዶ ትፈልጥ?

የሕፊርካኒ!
ኣይትቆጣዕ!
ኣይትብከ!
ጽብቕ ኩን!
ሰናይ ኩን!
ሰበይታይ ኣይትኹን፣ ሰብኣይ ኩን!
ብዝተኻእለካ ግጭት ኣርሕቕ!
ዋላ ሓንቲ ዘመሓየሽካዮ ነገር የለን፣ ገለ ለውጢ ኣይትገብርን ዲኻ?
ቅኑዕ ክትከውን፣ ኣየዋጻኣካን እዩ!
ንፍዕቲ ጓል ኩኒ፣ ጽብቕቲ ጓል ኩኒ!
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ንስድራኻ ኣይተዋርዶም!
ተርአ እምበር ኣይትሰማዕ!
እዚ ድዩ ኢደይ!
ከምዚ ገይርካኒ!
ኣሕሚምካኒ!
(ዝበዝሐ ናይ ሕብረተሰብና ጸገማት ሕፍረት ካብ ቤትና፣ ሕብረተሰብና፣ ቤት ትምህርትናን ካልእ ማሕበራዊ
ነገራትና ዝጅምር እዩ፣ በዚ ድማ እቶም ኣዚና ብሕፍረት ዝተጠቃዕና ሕብረተ ሰብ ኢና፣ ብፍላይ ኣብ እዋን
ቁልዕነትካ ዝፍጸም ዓመጽ (ኣካላዊ ዓመጽ መቕጻዕቲ)፣ ዋላ’ውን ገዛእ ርእስና ምስ ዘሎና ብዙሕ ብቕዓት ክንገልጽ
ዘይንኽእል ገይሩና ዘሎ እዩ። ተርጓሚ)

ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ጎደና ናይ ሕፍረት ኣብ ቤት ኣቦ ዘይምህላው እዩ፣ ኣነስ ቆልዓ እንከለኹ
ካልኦት ቆልዑት ምስቶም ኣብ ህይወቶም ጣልቃ ዝኣትዉ ኣቦታቶም ዝጻወቱ’ሞ ንገዛእ
ርእሶም “ኣነስ ጽቡቕ ኣይኮንኩን፣ እንታይ ጌጋ ጌይረ፣ ስለምንታይ ከምቶም ካልኦት ቆልዑ
ዘይኮንኩ” ዝብሉ ርእየ ኣለኹ። እዚ ኸኣ ዓሚቕ ሱር ዘለዎ ደረጃ ናይ ሕፍረት የምጽእ።
ሕፍረት ብዓመጽ ክመሓላለፍ ኣይክእልን እዩ
እቲ ዓመጽ ጾታዊ ወይ ኣካላዊ ክኸውን ኣየድልን፣ ግናኸ ቀሊል ስምዒታዊ ዓመጽ ሕፍረት
ከምጽእ ይኽእል። ይኹን እምበር እቲ ፈጻሚኡ ነቲ ሞራላዊ ስልጣን ናይቲ ግዳይ ይሰርቕ
እዩ ዘሎ። እቲ ድማ ግዳይ ናይቲ ዝተፈጸመ ጉዳይ፣ ሓላፍነት ይስከም።
ጾታዊ ዓመጽ፣ውርደትን ወቐሳን የምጽእ፣ ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ከይደላኻዮ ዝመጽእ
እዩ። ኣብ ማእከል ሕብረተሰብ እተዓመጸት ሰብ ብውርደት ምስ ተሸቁረረት እያ።
ሕፍረት ካብ ወለዲ ክመሓላለፍ ይኽእል፣ ሓደ ሰብ ብሕፍረት ከመይ ጌይርካ ንካልኦት
ትምዝምዝ ክፈልጥ ይኽእል እዩ፣ ምኽንያቱ ንሱ ገዛእ ርእሱ ስለዝተመዝመዘ፣ ነቲ ባህርያት
ካብ ስድርኡ ስለዝተማህሮ ክኸውን ይኽእል እዩ።
ገለ ገለ ሰባት፣ ኪእላታት ናይ ብሕፍረትን ብወቐሳን መዝመዝቲ እዮም፣ ብዘይፍላጥ (ብዘይ
ንቑሕ ኣእምሮ) ይገብርዎ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነት’ዚ ከም ሓደ “መንፈሳዊ ሓርጭ”
ንዘለዉዎ ከባቢ ይመልኦ’ሞ፣ ኣተሓሳስብኦም ድማ፣ “ማዕረ ክንደይ ሕማቕ እየ!” ወይ “ክሳብ
ክንደይ ከምዘኽፋእኩ ርኢኹሙኒ’ዶ?” ወይ “ስለዘባላሸኹ ይቕሬታ ግበሩለይ፣” ብዝብል
ኣተሓሳስባ ዝተመልኡ እዮም። በዚ ድማ ከይፈለጥካ ባርያ ናይዚ ትኸውን፣ ካብቲ ሕፍረት
ዝጎድኣካ ጓሂ ዝተላዕለ ንዕኡ ተገልግል፣ ክትገብሮ ዘይግብኣካ ነገር ሕፍረትካ ከተጥፍእ
ኢልካ ትገብሮ።
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ንግስቲ ቪክቶርያ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ብ1800ታት ሰባት ንኻልኦት ከመይ ጌይሮም
ከምዝቆጻጸርዎም ኣጽኒዓ ኔይራ። ንሳ “ክፉእ ልቢ ዘለዎም ሰባት ነቶም ንጹህ ልቢ ዘለዎም
ሰባት ከመይ ጌይሮም ብወቐሳን ሕፍረትን ከምዝምዝዎም ኣጸቢቖም ይፈልጡ እዮም፣”
ክትብል ደምዲማ።
ውርደትን ወቐሳን እንተዘይተቓሊስናዮም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ?
ከም ናይ ኣምላኽ መደብ ንሕፍረትን ንውርደት ንወቐሳን እንተዘይትቓሊስናዮም፣ ኣብ
መንጎናን ኣብ መንጎ ኣምላኽን መንደቕ ሃኒጾም ርክብና ክዓጽዉ ይኽእሉ እዮም። እግዚኣብሄር
ተዛሪቡ ንክትሰምዕ ኣሸጋሪ ይኸውን። ንኽትጽሊ’ውን እቲ ቓል ህይወት ዘይብሉ ስለዝመስለካ
ክኸብደካ እዩ። ቓል ኣምላኽ ኣብ እተንብበሉ ኩነኔ ጥራይ ይስምዓካ።
ወቐሳ ንሕልናና፣ ገመርና፣ ሕብረትናን የደንዝዞ
ሰዓርቲ ንኽንከውን ብቐጻሊ ኣምላኽ ክዛረብ እንከሎ ክንሰምዕ ይግብኣና፣ እዚ ባህ ዘብል
ሕብረት እዩ። እንተዘይኮይኑ ብክርስቶስ መን ምዃንና ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ኢና።
ኣምላኻዊ ኣካይዳ ክንከይድ ኣይንኽእልን ኣንጻር ሰይጣን’ውን ደው ክንብል ኣይንኽእልን።
ጥዑይ ወቐሳ ናብ ንስሓን ናብ የሱስን ክመርሓና ይግባእ፣ ምኽንያቱ እቲ ናይ ደም መስዋእቱን
ጽድቁን ከምዘድልየና ርኢና ኢና። 2ቈረ 7፣10 “ማለት፡ ጓሂ ኸም ፍቓድ ኣምላኽሲ ንምድሓን
ዚኸውን ዘይትጠዐሰሉ ንስሓ የምጽእ፡ ጓሂ ዓለም ግና ሞት እዩ ዜምጽእ።” ይብል። ናይ
ዓለም ምረት፣ ጓሂ፣ ብምኽንያት ውርደት እዩ፣ መወዳእትኡ ከኣ ሞት፣ ካብ ኣምላኽ ምፍላይ
እዩ።
ውርደትን ወቐሳን ከም ጽያቕ፣ ኣብ ነፍስኻን መንፈስካን ንምእላዩ ከቢድ እዩ፣ መብዛሕትኡ
ግዜ’ውን ኣብ ኣካላትና ምልክት ብምግባር ክስምዓና ይኽእል እዩ። ልኽዕ ከምቲ ኣዳም ንቓል
ኣምላኽ ምስ ኣፍረሰ ወቐሳ ዝተሰምዖ እዩ።
ካብ ክርስቶስ ንሓጢኣተኛታት ብስራት ኣሎ
ሮሜ 5፣9 “እምብኣርሲ ሕጂ ብደሙ ምስ ጸደቕና ደኣ፡ ክንደይ ካብቲ ቚጥዓ ብእኡ ኣዚና
ዘይንድሕን።” ይብል።
ናጻ ምዃን (ጽድቂ) ኣብ ቤት ፍርዲ ዝጥቀምሉ ቓል እዩ። ናጻ ምባል ወይ ምዃን ተቓራኒ
ናይ ገበነኛ ዝብል ቓል እዩ። የሱስ ወቐሳኻን ውርደትካን ወሲዱ ካብቲ ናይ ማእሰርቲ ውሳኔ
“ሓራ ኣውጺእካ” እዩ። ኢሳ 53፣11 “ጻማ ነፍሱ ኺርኢ ኺጸግብውን እዩ። እቲ ጻድቕ ባርያ
ብፍልጠቱ ንብዙሓት ኬጽድቕ፡ ኣበሳኦም ድማ ባዕሉ ኺጸውር እዩ።” ይብል።
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ዋላ እዃ የሱስ እንተ ኣጽደቐና ኣብ ትሕቲ ወቐሳን ውርደትን እንተድኣ ኣሊና፣ ኣብ ግዜ
መከራ ደው ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ሰይጣን እቲ መስርሕ ናይ ፍረ ምፍራይ ኣብ ቓል
ኣምላኽ ደው ናይ ምባልን ከይፍጸም፣ ኣብ ትሕቲ ወቐሳን ውርደትን ክሕዘና’ዩ ዝደሊ።
ስራሕና ነቲ ቅኑዕ ዝኾነ ቓል ኣምላኽ ብምእማን ኣብቲ ናይ ኣእምሮ ምሕዳስ መስርሕን
ብምቕጻል መንፈሳዊ ውግእ ምክያድ እዩ።
ደም የሱስ ክርስቶስ ንሕልናና የንጽሆ
እቲ ብስራት ወንጌል ካብ ወቐሳን ውርደትን ሓራ ከውጽኣና፣ ምስ ክርስቶስ የሱስ ሕብረት
ክንገብር እዩ። ኣብ ህላውነትን ኣብ ቃሉን ምንባር እቲ እንኮ መገዲ ንገዛእ ርእስና እነንጽሃሉ
እዩ። ርግጽ’ዩ ኩላትና ብሓደ መገዲ ወይ ብኻልእ መገዲ ነቲ ሕጊ እነፍረሰሉ ቦታ ሕጂ’ውን
ኣሎና። ይኹን ኣምበር ተማቀልቲ ናቱ ባህሪ ብምግባር፣ ኣብ ክንዲ ኹነኔ ብደሙ ጽድቂ
ንረኽብ ኢና። የሱስ ከምታ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ክትምንዝር ዝተታሕዘት ሰበይቲ ንዓና’ውን
ናብ ብርሃን ይጽውዓና እዩ።
ዮሃ 8፣11-12 “ንሳ ኸኣ፡ ሓደ እኳ፡ ጐይታይ፡ በለቶ። የሱስ ድማ፡ ኣነውን ኣይፈርደክን እየ፡
ኪዲ እሞ ደጊም ኣይትበድሊ፡ በላ። ሽዑ የሱስ፡ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ። እቲ ዚስዕበኒ ብርሃን
ህይወት ኪረክብ እምበር፡ ብጸልማት ኣይኪኸይድን እዩ፡ ኢሉ ኸም ብሓድሽ ተዛረቦም።”
ፓስተርና፣ ፓስተር ዶክተር ፓውል ወልከር፣ ናይታ ኢመሪቱስ ናይ ሰሜን ከረን ፓራን
ቤተክርስትያን ኣምላኽ፣ ነቲ ህዝቢ ኩሉ ግዜ እዚ ዓይነት ትምህርትታት ብምምሃር፣
እግዚኣብሄር ነቲ ህዝቢ ከምዘይኾነኖ ዝጥቀመሉ ኣገልግሎት እዩ። ኣብ ብስራት ወንጌል’ዩ
ዘተኩር፣ ንወቐስኦምን ውርደቶምን እንተደኣ ኣርሒቕሎም ንርእሶም ምስ ኣምላኽ
ከምዘተሓሕዝዋ፣ ኣብ ናይ ሰብ ህይወት ንዘሎ ዕዮ ከኣ የሱስ ብመስቀሉ ከምዝፍጽሞ
ይፈልጥ። እዚ ግን ብወቐሳ ወይ ብውርደት እንተድኣ ለሚስካ ክኸውን ፍጹም ኣይክእልን
እዩ። ወቐሳ እንተድኣ ኮይኑ ተነሳሕ ሓጢኣትካ ተኣመን፣ ንኣምላኽ ሓጢኣትካ ንኽትጸልእ
ክሕግዘካን ከንጸሃካን ሕተቶ፣ ንሱ ድማ ክሓድገልካ እዩ። ናብ ህላውነቱ ክትኣቱን ከተስማቕር
ናብ ብጽሕና ኣቢልካ ክትዓብን ድማ ኢኻ።
ክርስቶስ ሓራ ንኽንከውን ኣብ ክንዳና ውርደት ተቐቢሉ
እብ 12፣2 “ናብቲ፡ ሕፍረት ንዒቑ፡ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጐስ ኢሉ መስቀል እተዐገሰን
ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠን ጀማር እምነትናን ደምዳሚኣን የሱስ ንጠምት።” የሱስ እቲ
ንዓና ክበጽሕ ዝግብኦ፣ ብተግባሩ ከም ሓደ ዘሐጉስ ነገር ጌይሩ ብምቑጻር፣ ነቲ ውርደት
ወሲድዎ፣ ከም ገበነኛ ጥራሕ ዕርቃኑ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ እኩባት መላገጽቲ ውርደት ተቐቢሉ፣
ዝተፈላለየ ዓይነት ሕፍረት ውርደት፣ ካብቲ ብዝተፈላለየ ኣብ ልዕሌኻ ዘሎ’ውን ወሲድዎ
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እዩ። ሓደ ካብቲ ቀዳማይ ተልእኾታት ናይ የሱስ ክርስቶስ ከምቲ ኣብ ኢሳይያስ 61 ተገሊጹ
ዘሎ፣ ተልእኹኡ ውርደት ህዝብታት ምርሓቕ እዩ። ኢሳ 61፣7 “ኣብ ክንዲ ነውርኹም
ካዕበት ክትቅበሉ ኢኹም፡ ኣብ ክንዲ ጸርፊ ብዕድሎም ኪሕጐሱ እዮም፡ ስለዚ ኣብ ሃገሮም
ካዕበት ኪግንዘቡ፡ ዘለኣለማዊ ሓጐስ ድማ ኪረኽቡ እዮም።” ውርደት እንተድኣ ኮይኑ፣
ንዕኡ ዝኸውን ናይ ክርስቶስ የሱስ ደም፣ ኣንጺሁ ከም በረድ ከጻዕድወካ እዩ።
ኩሉ ብዛዕባ መንነት እዩ!
ንገዛእ ርእስካ ከምቲ ኣምላኽ ዝፈልጣ፣ ብሓቒ እንተፈሊጥካያ ሕፍረት ካባኻ ክርሕቕ እዩ።
ዓሚቕ ምስትንፋስ’ሞ ኣስተንፍስ፣ ብዓይኒ ሓቂ ንስኻ መን ምዃንካ ኣስተንትን። ቓል
ኣምላኽ እቲ እንኮ ሓቀኛ ንመንነትካን ወለዶኻን ክገልጸልካ ዝኽእል እዩ። መን ምዃንካ
ብሓቂ እንተድኣ ፈሊጥካ፣ መንነትካ ከምዘይትፈልጥ ኮይንካ ኣይትንበር፣ ምኽንያቱ ኣብ
ዓለም ሓቂ እቲ ዝሓየለ ኣጽዋር ወይ መሳርያ ስለዝኾነ።
የሱስ ኣብ መስቀል ሕፍረትና ወሲዱ፣ ናይ ሓቂ መንነቱ ሂቡና
“ዝባነይ ንገረፍቲ፡ ምዕጒርተይ ከኣ ንነጸይቲ ጸጒሪ ሀብኩ፡ ገጸይ ድማ ካብ ጸርፍን ጡፍ
ምባልን ኣይከወልኩን።” ኢሳ 50፣6። ቓል ኣምላኽ እቲ እንኮ ነእምሮና ናብ ሓቂ ዝመልስ
እዩ። በዞም ሓቅታት እዚኦም ደገጋጊምካ ኣጽንዕን ኣስተንትንን፣ ነቲ ቓል ተኣመኖ (ኣውጆ)
ስምዒትካ ዝብልካ ብዘየገድስ ኣእምሮኻ ክሳብ ዝሕደስ ንኽትኣምኖ ወስን። ይኹን እምበር
ገዛእ ርእስኻ ንኣምላኽ ብሓቂን ቅንዕናን ክሳብ ዘይገለጽካ፣ በቲ ሓቂ ዝኾነ ቓል ኣምላኽ
ነእምርኻ ከተሐድሶ ኣይትኽእልን ኢኻ። ናይ ግድን ኩሉ ክፋላት ነፍስኻ ክትቀልዖን
ክትገልጾን ኣሎካ። በዚ ድማ ኣምላኽ ከም ቀረባ ዓርክኻ ብምዝርራብ ትፍጽሞ። ኩሉ
ስምዒትካ፣ ሓጢኣትካ፣ ጭንቀትካ፣ ምሕረት ዘይምግባርካ፣ ኩሉ ትሕተ ኣረኣእያኻ (low
self-eseem) ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻን ንኣምላኽ ብሓቂ ንገሮ። እዚ ዘይምግባርካ ኣብ ባርነት
ከንብረካ ይኽእል እዩ።
ሓቀኛ መንነትካ ብቓል ኣምላኽ ክትረኽቦ ይግብኣካ። ኣብ ዘሁልቊ ምዕራፍ 13-14 ዘሎ
ዛንታ ብዛዕባ ደቂ እስራኤልን፣ ብዛዕባ ዓሰርተ ክልተ ሰለይትን ከተጽንዕዎ ይምሕጸነኩም።
እግዚኣብሄር ነታ ናይ ተስፋ ምድሪ ኣተስፊዎም፣ ካብቶም ዓሰርተ ክልተ ሰለይቲ፣ እቶም
ክልተ እያሱን ካሌብን እኹል ዝኾነ እምነት ኣብቲ ቓል ኣምላኽ ንገዛእ ርእሶም ኣብ ልዕሊ
ጸላእቶም ከምሰዓርቲ ንኽርእይዋ ኔይርዎም። እቶም ዓሰርተ ካልኦት ግና ኣይነበሮምን ዘሁ
13፣33 “ኣብኣ ድማ ካብ ንጉዓት ዓሌት፡ ንጉዓት ደቂ ዓናቅ ርኤና። ንሕና ኣብ ዓይንና ኸም
ኣምበጣ ኾንና፡ ኣብ ኣዒንቶም ከአ ከምኡ ነበርና።” ኢሎም።
ሰይጣን ግጉይ ኣመለኻኽታ ኣብ ገዛእ ርእስና ክህልወና ዘርኢ ይዘርእ። ኣብ ማቴ 13፣1-23
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ንደቂ መዛምርቱ ምስላ ብዛዕባ ዘራኢ፣ ቓል ኣምላኽ ኣብ ልቢ ከምዝዝራእ እዩ ዝዛረብ፣
ከመይ ጌይሩ ከምዝሰርሕን ሰይጣን ብኸመይ ከይሰርሕ ንምግባሩ ከምዝፍትንን ኣነጺሩ
ገሊጽሎም። ሰይጣን ነቲ ቓል ካብ ልቦም ክሰርቆ ጥራይ ዘይኮነ ዝፍትን፣ ንሱ’ውን ዘርኢ
ዘሪኡ’ዩ ዝኸይድ። ማቴ 13፣24-25 “ካልእ ምስላ ድማ ከምዚ ኢሉ መሰለሎም፡ መንግስተ
ሰማያት ኣብ ግራቱ ጽቡቕ ዘርኢ ዝዘርኤ ሰብ እያ እትመስል። እቶም ሰብ ደቂሶም ከለዉ፡
ጻላኢኡ መጸ፡ ኣብቲ ማእከል ስርናይ ድማ ክርዳድ ዘሪኡ ኸደ።”
እዞም ዝስዕቡ ከተስትኖም ዝግብኣካ፣ ኣብ ቓል ኣምላኽ ዘለዉ ክውንነት
እቲ ሓቀኛ ክውንነት ጽቡቕ ዘርኢ ኣብ ህይወትካ ክዝራእ እንከሎ፣ ጽቡቕ ፍረ ይፈሪ
1. ተስፋ ዘይብልካን ጥፉኡን ኢኻ ኔይርካ፣ ስለዚ ካልእ ሰብ ከናድየካ ይግብኦ ኔይሩ
ማለት እዩ። ኤፌ 4፣12 “ኲላትና ናብ ሕብረት እምነት፡ ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ፡
ናብ እኹል ሰብኣይ፡ ናብ ልክዕ ምልኣት ብጽሕና ክርስቶስ ክሳዕ እንበጽሕ፡ እቶም
ቅዱሳን ነቲ ግብሪ ኣገልግሎት ንምህናጽ ስጋ ክርስቶስ ምሉኣት ምእንቲ ኪዀኑ
ኢሉ፡ ንሱ ገሊኦም ሃዋርያት ገሊኦም ድማ ነብያት፡ ገሊኦም ከኣ ወንጌላውያን፡
ገሊኦምውን ጓሶትን መምህራንን ኪዀኑ ሀበ።” ይብል።
2. ብሓጥያትካ ምዉት ኔርካ፣ ንዝሞተ ሰብ ህይወት ንኽረክብ ብፍጹም ተስፋ
የብሉን። ኤፌ2፣1 “ንስኻትኩም ቀደም ከም ንብረት እዛ ዓለም እዚኣ፡ ከምቲ
መንፈሱ ሕጂ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ዚገብሮ ዘሎ ሓለቓ ስልጣን ኣየር
እተመላለስኩም፡ ብበደልኩምን ብኣበሳኹምን ምዉታት ዝነበርኩም፡ ንኣኻትኩም
ህያዋን ገበረኩም።” ይብል። እቲ የሱስ ኣብ መስቀል ዘፍሰሶ ደም ልዕሊ ሓጢኣት
ምርሓቕን ምሕዳግን ዝያዳ ስራሕ ሰሪሑ እዩ። ኣብዚ ቃላት እዚ ኣስተብህል “ብእኡ
ጥራይ” ሕድገት ሓጢኣትን ድሕነት ኣሎና። ቈሎ 1፣14 “ኣብኡ ምድሓንና፡ ማለት
ሕድገት ሓጢኣት፡ ዘሎና፡” ይብል። ኤፌ 1፣7 “ብእኡ ብደሙ ምድሓን፡ ማለት፡
ከምቲ ሃብቲ ጸጋኡ ሕድገት ሓጢኣት ኣሎና።” ይብል።
3. ብዛዕባ መበቆላዊ ሕድገት ሓጢኣትና ጌጋ ርድኢት ኣሎና፣ ብዙሓት ከምቀደሞም
ሓደ ዓይነት ከምዘለዉ ኮይኖም ይስምዖም፣ ግናኸ ክርስቶስ ንሓጢኣትና ኣርሒቁ
ሕድገት’ውን ጌይሩልና እዩ። መጀመርያ እግዚኣብሄር ምሳና ዝገብሮ ነገር፣ ምስ
ክርስቶስ ከቐምጥና ምስኡ ክንመውት ይግብኣና። እቲ ኣረጊት ኣዳማዊ ባህርያትካ
“ናይ መጀመርያ ንስኻ” ንኽነጽህ ተስፋ ኣይነበሮን፣ ክመውት ኔይርዎ። ምኽንያቱ
ዓስቢ ሓጥያት ሞት’ዩ፣ ወንጌል ግን ሞይትካ ኢኻ’ዩ ዝብለካ። ክርስቶስ ክስቀል
እንከሎ ንስኻ ኣብኡ ኔይርካ ኢኻ። ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ክትኣምኖን ክትቅበሎን
የድለካ።
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4. እዚ ነገር’ዚ እናተፈጸመ ኣብ ክርስቶስ ኔይርካ ኢኻ፣ ገላ 2፣20 “ግናኸ ክርስቶስ እዩ
ኣባይ ዚነብር ዘሎ እምበር፡ ደጊም ኣነ ኣይኰንኩን ዝነብር ዘሎኹ። እዚ ሕጂ ብስጋ
ዝነብሮ ዘሎኹ ድማ፡ ብእምነት በቲ ዘፍቀረኒ ምእንታይውን ነፍሱ ዘሕለፈለይ
ወዲ ኣምላኽ እየ ዝነብር ዘሎኹ።”
5. ምስ ክርስቶስ ሞይትካ ኢኻ፣ ሮሜ6፣5 “ሞትና ንሞቱ መሲሉ ሕቡራቱ እንተ
ዀንናስ፡ ከምኡ ኸኣ ብትንሳኤኡ ኽንሐብሮ ኢና።”
6. ምስ ክርስቶስ ተቐቢርካ ኢኻ፣ ሮሜ 6፣4 “እምብኣርሲ ኸምቲ ክርስቶስ ብኽብሪ
ኣቦኡ ኻብ ምዉታት ዝተንስኤ፡ ከምኡ ኸኣ ንሕና ብሓዳስ ህይወት ምእንቲ
ኽንመላለስ፡ ናብ ሞት ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና።” ቈሎ 2፣12 “ብጥምቀትውን
ምስኡ ተቐበርኩም፡ ብግብሪ እቲ ኻብ ምዉታት ዘተንስኦ ኣምላኽ ድማ ምስኡ
ተንሳእኩም።” ብዛዕባ መንነትካ ከቢድ ዝኾነ ግዜ እንተሎካ ሮሜ 6 ክትዝኽር
ሓሳብ ይህበካ፣ እዚ ምግባር ኣብ ህይወተይ ዝጭበጥ ውጽኢት ረኺበሉ እየ።
7. ምስ ክርስቶስ ህያው ኾይንካ ኢኻ፣ ቈሎ 2፣13 “ንብዘሎ ኣበሳና ይቕረ ኢሉ፡
ብኣበሳኹምን ብዘይ ግዝረት ስጋኹምን መዊትኩም ንዝነበርኩም፡ ንኣኻትኩምውን
ምስኡ ህያዋን ገበረኩም።” ኤፌ 2፣5 “ንኣና፡ ብበደልና ምዉታት ከሎናስ፡ ምስ
ክርስቶስ ህያዋን ገበረና፡ -ብጸጋ ኢኹም ዝደሐንኩም፡ -”
8. ምስ ክርስቶስ ተንሲእካን፣ ምስ ክርስቶስ ድማ ተቐሚጥካ ኢኻ፣ ኤፌ 2፣5-6
“ንኣና፡ ብበደልና ምዉታት ከሎናስ፡ ምስ ክርስቶስ ህያዋን ገበረና፡ -ብጸጋ ኢኹም
ዝደሐንኩም፡ - ምስኡውን ኣተንስኣና፡ ኣብቲ ዚመጽእ ዘመናት ብሕያውነቱ እቲ
ብሉጽ ሃብቲ ጸጋኡ ብክርስቶስ የሱስ ኣባታትና ምእንቲ ኼርኢ፡ ኣብ ሰማያት
ብክርስቶስ የሱስ ምስኡ ኣቐመጠና።” ይብል። እዚኦም ምስ ኣምላኽ ዘሎካ ሕጋዊ
መሰልካ እዩም። ብመንፈሳዊ ዓለም ክሳብ ዝምልከት፣ ቦታና ምስ ክርስቶስ ኣብ
ሰማያት እዩ፣ ኣብ ስፍራ ስልጣን ኢኻ ዘሎካ። ሰይጣንን ኣእምሮኻን ኣብ ሰማያት
ምስ ክርስቶስ ኣይተቀመትካን ይብሉካ፣ ግና ሓሶት እዩ። ገና ሓጢኣተኛ እንከሎኻ
ኣምላኽ ምስኡ ከምዘቀመጠካ ክትፈልጥ የድልየካ።
9. ሓድሽ ፍጥረት ኢኻ፣ 2ቈረ 5፣17 “ስለዚ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተ ኣልዩ፡ ንሱ ሓድሽ
ፍጥረት እዩ፡ እቲ ብሉይ ሐሊፉ፡ እንሆ፡ ኲሉ ሓድሽ ኰይኑ።” ይብል። ምናልባት
እዚ ከመይ ኢሉ ይኸውን ትብል ትኸውን፣ ጽቡቕ ሕቶ፣ ኣምላኽ ኣብ ክርስቶስ
ኣቐሚጥና፣ 1ቈረ 1፣30 “ግናኸ እቲ ጽሑፍ፡ ዚምካሕ ብእግዚኣብሄር ይመካሕ፡
ዚብሎ ምእንቲ ኺፍጸም፡ ንስኻትኩም ካብኡ ኣብቲ ኻብ ኣምላኽ ንጥበብን
ጽድቅን ምቕዳስን ምድሓንን ዝዀነልና ክርስቶስ የሱስ ኢኹም።” ይብል። ኣብ
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ክርስቶስ ምህላው ከም ኣብ ኣቦኻን ኣዴኻን ከም ዘርኢ ወዲ ተባዕታይን እንቋቅሖ
ኣንስተይትን ዝነበርካዮ ከምኡ እዩ። ታሪኽ ወለድካ ካብኦም ከም ትውልዲ
ወሪስኻዮ ኢኻ። ልኽዕ ከምቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ መጽሓፍ ዘሎ ምልኽት (ማርከት)
ጌይርካ ቕጾሮ። እቲ መጽሓፍ እንተተንቀሳቂሱ እቲ ማርከር ከኣ ምስኡ ይንቀሳቀስ
እምበር ኣይቕመጥን እዩ። እቲ መጽሓፍ ኣብ ከብሒ እንተድኣ ተቐሚጡ፣ እቲ
ማርከር ከኣ ምስኡ ይቕመጥ፣ እቲ መጽሓፍ እንተድኣ ተቓጺሉ እቲ ማርከር ከኣ
ምስኡ ይቓጸል። ብገለ ተኣምራት እቲ መጽሓፍ ተሓዲሱ ናብቲ ከብሒ እንተድኣ
ተመሊሱ ተቐሚጡ እቲ ማርከር’ውን ምስኡ።
ታሪኽካን መንነትካን ብክርስቶስ ውጺኢት ናይቲ ብናይ ክርስቶስ ሞት ኣብ
መስቀልን ትንሳኢኡን ምስ ኣምላኽ ዝተገብረ ናይ ደም ኪዳንን እዩ።
10. ንስኻ ጻድቕ ኢኻ፣ ጻድቕ ማለት ምስ ኣምላኽ ቅኑዕ ኣቓውማ ዘለዎ ማለት እዩ።
ወዲ ወይ ጓል ምስ ኣብኡ ብትውልዲ ጻድቕ እዩ፣ ንሱ ኣብቲ ውሽጢ ስድራ ንዝኾነ
ነገር መሰል ኣለዎ፣ እዚ መሰል እዚ ካብ ካልእ ቦታ ወይ ካብ ጎረቤት ንዝመጽእ
ዋላሓደ ከምዚ ዓይነት መሰል የብሉን። ንሕና በቲ ሓድሽ ትውልድና እምበኣር
ብግብርና ዘይኮነ ጽድቒ ካብ ኣምላኽ ኣሎና። 2ቈረ 5፣21 “ስለዚ ንሕና ኣብ ክንዲ
ክርስቶስ ልኡኻት ኢና እሞ ኣምላኽ ብኣና ገይሩ ይምዕድ ኣሎ። ንሕና ብእኡ ጽድቂ
ኣምላኽ ምእንቲ ኽንከውን፡ ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገበሮ።
ምስ ኣምላኽ ተዐረቑ፡ እናበልና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኴንና ንልምነኩም ኣሎና።”
ይብል። እግዚኣብሄር ህይወቱ ኣባና ስለዘቀመጠ እምበር ንሕና ብዝገበርናዮ ዝመጸ
ጽድቒ የብልናን።
11. ናይ ሰይጣን ግዝኣት ኣብ ልዕሌና ተሰይሩ እዩ፣ ሰይጣን ኣብ ልዕሊ ኣረጊት ባህርና
ግዝኣት ኣሎዎ፣ ግናኸ እቲ ሓድሽ ፍጥረትካ ንሰይጣን ድሮ ዝሰዓረ ናይ ክርስቶስ
መንፈስ እዩ። ሮሜ 6፣8-10 “እቲ ኻብ ምዉታት ዝተንስኤ ክርስቶስ መሊሱ ኸም
ዘይመውት፡ ሞትውን ኣብኡ ኸም ዘይመልኽ ፈሊጥና፡ ንሕና ምስ ክርስቶስ ካብ
ሞትናስ፡ ምስኡ ድማ ብህይወት ከም እንነብር፡ ንኣምን ኣሎና። ማለት፡ ሞቱ
ሓንሳእ ንዂሉ ጊዜ ኻብ ሓጢኣት እዩ ዝሞተ፡ ህይወቱ ግና ንኣምላኽ እዩ ዚነብር።”
ይብል። እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ መንፈስ ብፍርሂ ክትነብር እንተድኣ ጌይሩካ ክርስቶስ
ሕጂ ሓራ ከውጽኣካ እዩ። ምኽንያቱ እቲ ብክርስቶስ ዘሎካ መንነት ሕማቅ ነገራት
ኣብ ልዕሌኻ ስልጣን የብሎምን። ብኣንጻሩ እዃ ድኣ ንስኻ ናብ በረኸት ክትቕይሮም
ኣብ ልዕሌኦም ስልጣን ኣሎካ። ቈሎ 1፣20 “ብእኡ ብደም መስቀሉ ገይሩ ሰላም ምስ
ገበረ ኸኣ፡ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ሰማያት ዘሎን ዘበለን ዂሉ ንርእሱ ተዐሪቕዎ
እዩ።” ይብል።
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ስለምንታይ ከምቲ ቓል ኣምላኽ ዝብሎ ዘይስምዓኒ?
እዚ ዓይነት ሕቶ ምሕታት ጽቡቕ ሕቶ እዩ። ምኽንያቱ ኣገዳሲን ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ
ሕቶ ስለዝኾነን። እቲ ብዛዕባኻ ብካልኦት ዘሎ ኣመላኽታ ናይ ዓለምን ካልኦት ኣማልኽትን
ብዛዕባኻ ንዘሎ ኣረኣእያ ንኽትረኽቦ ዓመታት ክወስደልካ እዩ። ንስኻ ብኣበሳ፣ ሓጢኣት፣
ፍርሃትን፣ ሕማቕ ኣተሕኣሳስባን ካልእን ዝተለማመድካ ኢኻ፣ ኣእምሮኻ በሓቂ ተሓዲሱ
ክንረኽቦ ከእ ግዜ ክወስደልካ እዩ። ብዓይኒ ሰይጣን እንተድኣ ርእናዮ ካብ ልብኻ ነቲ ዘርኢ
ክሰርቖ ምስ ፈተነ እዩ። እንተድኣ ንሱ እኹል ጸቕጢ ብኹነታትን ኣበሳን ኣባኻ ኣቐሚጡ
ምናልባት ምእማን ከተቋርጽ ይገብረካ እዩ።
ነዚ ውህበት ብኸመይ ንቕበሎ?
1. ንክርስቶስን ንቃሉን ኣብ ህይወትኻ ጎይታኻ ግበሮ፣ ኣብ ክንዲ ንስምዒትካን ነቲ
ኣረጊት ስጋዊ ባህሪኻን ነቲ ቓል ክትኣምኖ ናይ ግድን ክትውስን ኣሎካ። ነቲ ቓል
ክትእዘዝ ክትውስን ኣሎካ። ምእዛዝ ኣካል ናይ ምእማን ስለዝኾነ። ሮሜ 10፣9-10
“እቲ ጽሑፍ፡ ብእኡ ዚኣምን ዘበለ ኣይሐፍርን፡ ይብል እዩ እሞ፡ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ
ይጸድቕ፡ ብኣፉ ተኣሚኑውን ይድሕን እዩ፡ ስለዚ ብኣፍካ የሱስ ጐይታ ምዃኑ
እንተ ነገርካ፡ ብልብኻውን ኣምላኽ ካብ ምዉታት ከም ዘተንስኦ እንተ ኣመንካ፡
ክትድሕን ኢኻ።” ይብል።
2. ብዛዕባ ኩነታትካ ምስ ኣምላኽ ቅኑዕ ኩን፣ ኣብ ብርሃን ኩሉ ነገር ይቕላዕ፣ ኣብ
ጸልማት ከኣ ኩሉ ነገር ኣብ ማእሰርቲ ይነብር። ናይ ግድን ንኹነታትካ ናብቲ ብርሃን
ናብ የሱስ ከተምጽኦ ኣሎካ። ምስ ካልእ ሰብ እንተድኣ ተሰማሚዕካ ገይርካዮ ሓያል
ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ልዕሊ ንካልኦት ዘሎካ ምእማን ዓቢ
ጥንቃቐ ግበር።
3. ንኻልኦት በደሎም ብምሕድግ ናይ ገዛእ ርእስኻ ምሕረት ተቐበል።
4. ንገዛእ ርእስኻ መን ምዃንካ፣ መን ክትከውን ኣምላኽ ከምዝፈጠረካ ከምኡ ጌይርካ
ተቐበላ፣ እዚ ፍለጥ ኣምላኽ መሳርሕቱ ክትኾኖ ከምዝፈጠረካ፣ ብ“ተግባር ኣእዳው”
ከምዝገበረካ፣ “ፖየማ” ይብሎ ኣብ ናይ ግሪኽ ቓል፣ እዚ ማለት ምስ ናይ ኣምላኽ
መበቆላዊ ነገር ሓደ ዓይነት ማለት እዩ። ብፍላይ ግሪኻውያን ኣብ ግጥሚ ንዘሎ
ሓድነት ዝጥቀሙሉ እዩ። ኤፌ 2፣10 “ፍጡራቱ ኢና እሞ፡ ነቲ ኣምላኽ ክንመላለሰሉ
ኢሉ ቐደም ዘዳለዎ ሰናይ ግብሪ ብክርስቶስ የሱስ እተፈጠርና ኢና።”
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ንኻልኦት ከመይ ንኣልዮም
ምሳ 14፣35 “ሞገስ ንጉስ ንለባም ጊልያ እዩ፡ ቊጥዓኡ ግና ነቲ ዜነውር እዩ።” ይብል፣
ንኻልኦት ከምቲ ጎይታ ዝደልየና ጌይርና ክንኣልዮምን ክንጥንቀቐሎምን ኣሎና። ንኻልኦት
ብጽድቂ እምበር ብኹነኔን ኣበሳን ክንኣልዮም የብልናን። ዋላ’ውን ብጽቡቕ ሃቐና ይኹን
ኣብ ልዕሊ ካልኦት ወቐሳን ውርደትን ኩነኔን እንተ ድኣ ተጠቂምና ስራሕ ጸላኢ ኢና ንሰርሕ
ዘሎና። በዚ ከኣ እቲ ናይ ኣምላኽ ህይወት ኣብ ልዕሊ እዞም ክንሕግዞም እንፍትን ዘሎና
ኣብ ምቑራጹ ኢና ንተሓባበር ዘሎና። ኣምላኽ ንኻልኦት ከነጸብቖም ብፍቕራዊ ምርታዕ
ክንሕግዞም ዝጥቀመልና ግዜ ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣነ’ዚ ተመኪረዮ ኣለኹ፣ ግናኸ ሓደ ሰብ
ኣጸቢቑ ክጥንቀቐሉ ኣለዎ፣ ምኽንያቱ ብርግጽ ኣምላኽ ድዩ ነዚ ጻዕሪ ዝመርሖ ዘሎ ዋላስ
ገዛእ ርእስና ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ዓቢ ጌጋ ከይወድቕ’ሞ ኣብቲ ሰብ ሕማቕ ጉድኣት
ከየብጽሕ።
ካናሪ ሮው
ኣብታ “ካናሪ ሮው” እትብል መጽሓፍ ናይ ጆን ስተይንቤክ፣ ዓቢ መጽናዕቲ ብዛዕባ ኣበሳን፣
ወቐሳን ውርደትን ኣሎ። ዶክ ዝብሃል መንእሰይ ተጻዋታይ ቤዝ ቦል ኮይኑ፣ ኩዕሶ ወርዊሩ ኣብ
ልዕሊ ሓደ ሰብ ጉድኣት ኣውረደ’ሞ ከም ሳዕቤኑ ከኣ ቀዋሚ ናይ ኣእምሮ ጸገም ኣብ ልዕሊ
እቲ ግዳይ ኣስዓበ። ስሙ ረሲዐዮ ኣለኹ ንግዚኡ ጆ ንበሎ። ጆ ኣብ ገምገም ባሕሪ ምሉእ
ዝተረፈ ዘመን ህይወቱ ከም ስራሕ ዘይብሉ ሰብ ኮይኑ እናተደነቐ የሕሊፍዎ። ብወቐስኡ
ዝተላዕለ ዶክ ንጆ ክደልዮን ክምግቦን ክኣልዮን ኢሉ ኣናደዮ። ዶክ ኣብዚ እዋን’ዚ ናይ ባሕሪ
ቤተ መዘክር ሃኒጹ ዳርጋ ኣብ መፈጸምትኡ እዩ።
ካብ መዓልታት ሓደ እዋን ኣብ ከተማ ወጺኡ እንከሎ፣ ሓደ ሰኽራም ካብ ሓደ እንዳ መስተ
ወጺኡ፣ ኩሉ ነቲ ዶክ ብኣሽሓት ዶላራት ዘስርሖ፣ ካብ መስትያት ዝተሰረሐ ህንጻ ናይ ዓሳን
ፍጥረታት ባሕርን ከም ዘይነበረ ሓማሺሽዎ። በዚ ድማ ዶክ ሕልሙ በርዒኑን ተባላሽዩ።
ዶክ ነቲ ብሓደ ሰኽራም ዝወረደ ዕንወት ምስ ፈለጠ ቀልጢፉ ምሕረት ጌይርሉ። በዚ ኸኣ
ወቐሳን ወርደትን ኣብ ልዕሊ እቲ ሰኽራም ካብ ምግባር ተቖጢቡ፣ ምኽንያቱ ኣብ ልዕሊ
ካልኦት ወቐሳን ውርደትን ምንባር ዝተዓጻጸፈ ቃንዛን ብርቱዕ ጓሂ ከምዘምጽእ ፈሊጡ፣
ካብ ንካልእ ምጉዳእ ናይ ህይወት ሕልመይ ምብርዓን ይሓይሽ ኢሉ።
ዘገርም’ዩ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ወቐሳን ውርደትን ከተንብር ናይ ዘይምድላይ ስምዒት ክትርኢ፣
ንሱ ዘመን ዕድሚኡ ብወቐሳን ውርደትን ስለዘሕለፈ እዩ። እንተድኣ ብየሱስ ካብ ወቐሳን
ውርደትን ተናጊፍካ ኾይንካ፣ ኣብ ልዕሊ ካልኦት እዚ ክፉእ ሳዕቤኑ ንኸይወርድ እትከላኸልን
ኣዚካ እትርዳእን ኢኻ እትኸውን።
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ጸሎት
ውርደት ናብ ጽልኣት ገዛእ ርእስኻ ይመርሓካ፣ ጽልኣት ገዛእ ርእስኻ እንተ ድኣ ሃልዩ ናይ
ግድን ብንስሓ ክንእመን ኣሎና። “ጎይታ ንገዛእ ርእሰይ ብምጽላእ ዘሎኒ ሓጢኣት ይእመን
ኣሎኹ። ንዝኾነ ጽልኣት ገዛእ ርእሰይ ብኣካላተይ ነፍሰይ ወይ መንፈሰይ ዝሓዝክዎ ኩሉ
ይንስሓሉ፣ ካብ ኩሉ ጽልኣት ገዛእ ርእሰይ ብየሱስ ስም በጃኻ ምሕረት ግበረለይን ኣጽርየንን።
ኩሉ እቲ ኣረጊት ኣተሓሳስባይ፣ እምነተይ፣ ስምዒተይን፣ ኣካይዳይን ናብ መስቀል የምጽኦ።
ነዚ ኣረጊት ሰብ ምስ ኩሉ ውርደቱ ብሞት ክትቀትሎ ይሓተካ። ኣብ ቦትኡ ናትካ ፍቕሪ
ተካኣለይ፣ ካባኻ ዝኾነ ኣተሓሳስባን፣ እምነትን፣ ስምዒትን ኣካይዳን ሃበኒ። ኣእምሮይ ሓድስ
ኣተሓሳስባይ ድማ ለውጥ።”
“የሱስ ንስኻ ጎይታይ ኢኻ። ኣበሳይን ውርደተይን ኣብ ቅድሜኻ ይእመን። እቲ ካልኦት
ኣብ ልዕለይ ዝፈጸምዎ፣ ኣነ ንኻልኦት ዝገበርክዎም፣ ኣብ ቅድሜኻ ዝገበርክዎ ሓጢኣት
ኩሉ ናባኻ የምጽኦ፣ ስለቲ እዚ ኩሉ ግብርታት ምሕረት ክረክብን ክድምሰስን ኢሉ ዝፈሰሰ
ደምካ የመስግነካ፣ ዋላዃ ዘይግብኣካ ክንሱ ንወቐሳይን ውርደተይ ስለዝተሰከምካ የመስግነካ
ኣሎኹ። ኣነ ሓጢኣተኛ እንከለኹ፣ ንስኻ ኣብ ክንዳይ ብንጹህካ ኣበሰኛ ስለዝተባሃልካ ስለይ
ስለዝሓፈርካን ስለዝተዓመጽካን የመስግነካ። እቲ ኣይተኾነንካን፣ ሕልናኻ ንጹህ እዩ፣ ዝብል
ቓልኻ ይኣምኖ ኣሎኹ።”
“ናብ ከረን እግዚኣብሄር ዚድይብ መን እዩ፣ ኣብቲ ቕዱስ ቦታኡ ዚቐውምሲ መን እዩ፣ እቲ
ንጹህ ዝኣእዳዉን ንጹህ ዝልቡን፣ ነፍሱ ናብ ከንቱ ዘየልዕል፣ ንጥበራ ዘይምሕል ሰብ እዩ።”
መዝ 24። 3-4
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ናይ ኣእምሮ ውግእ
ናብ ፈውሲ ምስጋር
ሮሜ 12፣1-2 “እምብኣርሲ ኣሕዋተየ፡ ንስጋኹም ህያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዜብልን
መስዋእቲ ጌርኩም ከተቕርብዎ፡ ብምሕረት ኣምላኽ እምዕደኩም ኣሎኹ፡ እዚ ማለት እቲ
ናይ ኣእምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም እዩ። እቲ ሰናይን ባህ ዜብልን ምሉእን ፍቓድ ኣምላኽ
እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ኽትምርምሩስ፡ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር፡ ነዛ ዓለም
እዚኣ ኣይትምሰልዋ።” ይብል።
ኣብ ናይ ኢንግሊዘኛ ኣምፒሊፋይድ መጽሓፍ ቅዱስ (Amplified Bible) “ከም መርኣያ ኩሉ
ምሕረት ኣምላኽ” ይብል። ጳውሎስ እቲ ካብ ምዕራፍ 1-8 ጺሕፍዎ ዘሎ ብዛዕባ ምሕረት
ኣምላኽ የመልክት ኢለ ይኣምን፣ ምዕራፍ 9-11 ግና ተወሳኺ ሓበሬታ እዩ። ናይ ጳውሎስ
ናይ ሓሳባት መስርሕ እንደገና ኣብ ምዕራፍ 12 ይቕጽል። ጳውሎስ ንድሕሪት ተመሊስካ
ንኹሉ ምሕረት ኣምላኽ ኣብ ልዕሌኻ እንተደኣ ተረዲእካዮ፣ ናትካ ግብረ መልሲ ንስጋኻ
ብፍላይ ከኣ ነእምሮኻ ህያው መስዋእቲ ጌርካ ከተቕርብ እዩ። ብኻልእ ኣዘርርባ እዚ’ቲ ንስኻ
ክትገብሮ እትኽእል እዩ። ኣብ ኣምፒሊፋይድ ሕታም መጽሓፍ ቅዱስ፣ “እቲ ቅቡል ናይ
ኣእምሮ ኣገልግሎትኩም” ይብል። ተስፋ ናይ ኣእምሮኻ (ሓሳብካ) ምልዋጥ ከኣ ንፍቓድ
ኣምላኽ ክትፈልጥ እዩ።
እቲ ኣብ ሮሜ 12፣2 “ምምርማር” ዝብል ቓል ልክዕ ከምቲ ንወርቂ ወይ ብሩር ንምምርማር
እንጥቀመሉ ቓል፣ ሓደ ዓይነት ቓል’ዩ ዝጥቀም ዘሎ። ስለዚ እዚ መስርሕ’ዚ ቃንዛ የጠቓልል
እዩ። ምሉእ ፍቓድ ኣምላኽ ንህይወትካ ትደሊ’ዶ? ምሉእ ምልዋጥ ኣእምሮኻ ንኽፍጸም
ኣብዚ መስርሕ ክትልወጥ የድልየካ።
እቲ ምልዋጥ ዝብል ዛዕባ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፣ ናይ ቓል መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ (strong
concordance) ከምዚ ኢሉ ይገልጾ፣“ሜታሞርፍ፣- ምልዋጥ፣ ናብ ካልእ ቅርጺ ምቕያር እዩ።” ከምቲ
ኣብ ከረን ምልዋጥ፣ ናይ ክርስቶስ ምስሊ ዝተለወጠን ብመለኮታዊ
ብርሃን በሪሁን መሊኡን ዝተራእየን።
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ኣብ ኣተሓሳስባና ምሉእ ለውጢ የድልየና
ድሕሪ ዳግማይ ምውላድና፣ ዝተለወጥና ዉሉድ ኣምላኽ ምስ ኮንና እቲ ኣረጊት ኣተሓሳስባና
ክልወጥ የድልዮ እዩ፣ ምኽንያቱ ናይ ሓቂ መንነትና ብእግዚኣብሄር ክንፈልጥ ምእንቲ።
ብክርስቶስ ሓደሽቲ ፍጥረታትን ኣባላት ናይ ሓድሽ ዓሌትን ህዝብን ምዃንና ክንፈልጥ ይድሊ
እዩ። ሕጂ ክርስቶስ ኣባና ይነብር ኣሎ፣ ኣብ ልዕሊ ሰይጣን ስልጣን ዘሎዎም ሓድሽ ዓሌት
ዳግማይ ዝተወልዱ ህዝቢ እግዚኣብሄር ድማ ኾይንና ኣሎና፣ ስለዚ ናብቲ እግዚኣብሄር
ንወዲ ሰብ ዝሓሰበሉ ናይ መበቆላዊ መደብ ተመሊስና ኣሎና። ሕጂ እቲ ዝተንስአ መንፈስ
ክርስቶስ፣ ንኣዳምን ሄዋንን ዘይነበሮም መንፈስ ኣሎና።
ስለምንታይ በተሓሳስባ ምልዋጥ የድልየና?
ኣብ ኣተሓሳስባና ካብ ሓሶት ናብ ሓቒ ዝኸይድ ለውጢ የድልየና፣ ሓቒ እቲ ዝሓየለ ኣጽዋር
ኣብ ዓለም እዩ። ስለዚ ዋጋ ዘለዎ ክቡር ነገር ብናይ ሓሶት ዋርድያ ከም ዝሕሎ ዘሎ እዩ። እቲ
እንሓስብ ሓሳብ ነዘራርባና ይጸልዎ፣ ኣዘራርባና ከኣ ንህይወትና ይጸልዎ።
ሉቃ 6፣45 “ኣፍ ካብ ምልኣት ልቢ እዩ ዚዛረብ እሞ፡ እቲ ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ጽቡቕ
መዝገብ ልቡ ጽቡቕ የውጽእ። እቲ ኽፉእ ድማ ካብቲ ኽፉእ መዝገብ ልቡ ኽፉእ እዩ
ዜውጽእ።”
ያእ 3፣4-6 “እንሆ፡ መራኽብ ድማ፡ ክንድዚ ዓበይቲ ኽንሰንሲ፡ ብብርቱዕ ንፋስ እናተኸብከባ
ናብቲ ፍቓድ መራሒ ዚደልዮ ብንእሽቶ ስካን እየን ዚቃንዓ። ከምኡ ድማ ልሳን ንእሽቶ ኣካል
እያ እሞ፡ ብዓብዪ ነገር ትምካሕ። እንሆ፡ ንእሽቶ ሓዊ ኽንደይ ዓብዪ ዱር ዘይተንድድ።”
ኣጽዋርና፣ ንምኽልኻል ኣተሓሳስባናን ናይ ኪዳን መሰልና ንምፍላጥን እዩ
2ቈረ 10፣3-5 “ብስጋ እንመላለስ ክነስና እኳ፡ ከም ስጋስ ኣይንዋጋእን ኢና። ኣጽዋር ውግእና
ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንምፍራስ ጽኑዕ ዕርድታት ብርቱዕ እዩ እምበር፡ ስጋዊ ኣይኰነን፡ ብእኡ
ኸኣ ሓሳባትን ምስ ፍልጠትን ኣምላኽ ንዚጻላእ ልዕል ዝበለ ነገር ኲሉን እናፍረስና፡ ኲሉ
ኣእምሮውን ንምእዛዝ ክርስቶስ ንማርኸሉ ኢና።”
ናይ ኣተሓሳስባና ዂናት
እግዚኣብሄር ነገስታትን ካህናትን ጌይሩ ፈጢሩና፣ ነገስታት ውግእ (ዂናት) ይገብሩ ካህናት
ከኣ ኣብ መንጎ ሰብን ኣምላኽን ንዘሎ ኣገልግሎት የገልግሉ። ንኣብነት ኣብ ልዕሊ ኣእምሮናን
ኣተሓሳስባናን ዝተመደበ ዂናት ከይገጠምና፣ ኣብ ህይወትናን ኣተሓሳስባናን ምልኣት
ኣይህልወናን እዩ።
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ንእግዚኣብሄር ምፍላጥ “ኹሉ ነገር እዩ”
ናይ ክርስቶስ ደም ኪዳን ንእግዚኣብሄር ምፍላጥ እዩ
ምፍላጥ ካብ ኣኣምሮኣዊ ፍልጠት ሕልፍ ዝበለ፣ እቲ ቐንዲ ጥቡቕ ውልቓዊ ርክብን
ፍልጠትን እዩ። ይኹን እምበር ምእንቲ’ዚ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ኣብ ውሽጥናን ኣብ
ኣእምሮናን ኣብ ዓውደ ውግእ ኢና። እቲ ዝዓበየ ስራሕና ከኣ በቲ ኣምላኽ ዝሃበና ኣጽዋር
ነተሓሳስባና ምምራኽ እዩ። ሰይጣን ኣብ መስቐል ተሳዒሩ እዩ፣ በዚ ድማ ምሉእ ናይ ደም
ኪዳን ተዋሂቡና። እምበኣር ውግእና ንሰይጣን ምስዓር ዘይኮነስ፣ ነቲ ዝግብኣና ውርሻ
ንምክልኻል እዩ። ብተወሳኺ የሱስ ከም ማእከላይ ናይ ደም ኪዳን፣ ንሓለፋታት ናይቲ ኪዳን
ከምዝተቐበልናዮ ንምርግጋጽ ማእከላይ ቦታ ሒዙ ኣሎ፣ ስሙ እቲ ቓል ምዃኑ ዘክሮ።
ሰይጣን ንኣተሓሳስባና እንተተቖጻጺሩ ንጎይታ ክንፈልጦ ኣይንኽእልን ኢና፣ በዚ መለክዒ
ሰይጣን ክዕወት ይኽእል እዩ። የሱስ ኣብ ማቴ7፣23 ንገሊኦም “ኣይፈልጠኩምን ኢየ” ከም
ዝበሎም ዘክር። ኤር 24፣7 “እግዚኣብሄር ምዃነይ ኪፈልጡንስ፣ ልቢ ኽህቦም እየ፣ ብምሉእ
ልቦም ናባይ ኪምለሱ እዮም እሞ፣ ንሳቶም ህዝበይ ኪዀኑ እዮም፣ ኣነውን ኣምላኾም
ክኸውን እየ።” ይብል።
ኤር 31፣34 “ኣነ ኣበሳኦም ይቅረ ኽብለሎም፣ ሓጢኣቶም ድማ ድሕርዚ ኣይክዝክርን እየ
እሞ፣ ካብ ንእሽቶኦም ክሳዕ ዓብዪኦም ኲላቶም ኪፈልጡኒ እዮም፣ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ
ንብጻዩ ነፍሲ ወከፍውን ንሓዉ፣ ንእግዚኣብሄር ፍለጦ፣ ኢሎም ድሕርዚ ንሓድሕዶም
ኣይኪማሃሩን እዮም፣ ይብል እግዚኣብሄር።”
ምስ እግዚኣብሄር ርክብ ዘይብልካ እንተድኣ ኾይንካ ከም ኣህዛብ ብናይ ከንቱ ሓሳቦም ከም
ዝነብሩ ትነብር ኣሎኻ። ርክብ እንተ ጌይርካ ክህብካ ንዝደልይ ወይ’ውን ኩሉ ንምርካብ
ብቑዕ ኢኻ። ሓጢኣት ዝመልኦ ኣተሓሳስባ እግዚኣብሄር ካብ ምፍላጥ ይኽልክለና እዩ። ኤፌ
4፣1 “ደጊም ኣነ እሱር ብጐይታ፡ ነቲ እተጸዋዕኩምሉ ጽውዓ ብቑዓት ኴንኩም ክትመላለሱ
እምዕደኩም ኣሎኹ።” ይብል። ኤፌ 4፣23 “በቲ ናይ ኣእምሮኹም መንፈስ ክትሕደሱ እሞ፡
” ይብል። ጳውሎስ ቤተክርስትያን ንኣምላኽ ክትፈልጦን ክትምከሮን ይደልያ ነይሩ።

ኤፌ 3፣16-20
“16- ብመንፈስ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ
ኽትብርትዑ፡ ከምቲ ሃብቲ ኽብሩ ኺህበኩም እጽሊ
ኣሎኹ።
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17 - ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ኺሐድር፡ ኣብ
ፍቕሪ ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪትኩምን፡
18 - ምስ ኲሎም ቅዱሳን ምግፋሑን ምንዋሑን ምዕማቑን
ቊመቱን እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ክትክእሉ፡
19 - እሞ ነታ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ፡
ክሳዕ ኲሉ ምልኣት ኣምላኽ ምእንቲ ኽትመልኡ፡ እጽሊ
ኣሎኹ።
20 - ግናኸ ከምቲ ኣባና ዚገብር ሓይሊ፡ ካብቲ ንሕና እንልምኖም
እንሐስቦን ዘለና እምብዛ ኣዕዚዙ ኺገብር ዚኸኣሎ፡”
ንኣተሓሳስባና ስነምግባር ምትሓዙ ዓብይ ዕዮ እዩ፣ ኣብ ህይወት ንናይ ኣምላኽ ነገራት
ህኩይ ምዃን ንዘልኣለማውነት ይጸልወና እዩ። ምሕረትን ጸጋን ኣምላኽ ነቲ ውዱእ ስራሕ
መስቀል ገለ ግብርታትን ሕግታትን ንምድሓን ብምውሳኽ ከነነኣእሶ ንፍትን ከምዘየለና
ምፍላጥ የድሊ። ኣምላኽ እንታይ ከም እንገብር ኮፍ ኢሉ ይርእየና ኣይኮናን ንብል ዘሎና።
ኣይኮነን፣ ንሱ ንኹሉ ዕዮ ፈጺምዎ እዩ፣ ይኹን እምበር ክንስዕር’ውን ኣጠንቂቕና ኣሎ።
ዳግማይ ምውላድና ብናጻ እዩ፣ ግናኸ ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ህይወት ጠቢቕና ምንባርን ምስ
እግዚኣብሄር ሓቀኛ ሕብረትን ግዜን ምግባር ንኽብሩ ክጥቀመልና፣ ናይ መንግስቱ ዕላማ
ናብዛ ምድሪ ክመጽእ ይፈቕደልና እዩ።
መንፈሳዊ ውግእን ስነምግባርን ብኣተሓሳስባና ከም ቓል ኣምላኽ ንኽንነብርን፣ ነቲ ሰይጣን
ብሓሳባት ዝሰዶ ውግእ ንምቅዋምን ኣድላዩ እዩ። ናይ ሰይጣን ጻዕሪ ንሓሳባትና ተቖጻጺሩ
ካብቲ ናይ ኣምላኽ ህይወት ክፈልየና እዩ። ኣእምሮና እቲ ዝበለጸን ቀንድን ናይ ሰይጣን
ዓውደ ውግእ ስለዝኾነ እዩ።
መፍትሒ ብኣምላኽ ተዋሂብና እዩ
ኣተሓሳስባና ከም ቓል ኣምላኽ ክንገብሮ የድልየን
ኣምላኽ ብየሱስ ጌይሩ ኩሉ እቲ ንቑስልኻ ምሉእ ብምሉእ ንምፍዋሱ ዘድሊ ነገራት፣
ከምዝፈጸሞ ብርግጽ ክትፈልጥ የድልየካ። ህይወቱ፣ ሞቱ፣ ትንሳኤኡን ዕርገቱን ብምሉእ
ንዓኻ ምሉእ ንኽገብረካ ኣኺሉ ዝተርፍ ፍጻሜ እዩ። ብኣና ወገን ዘድሊ ነቲ ሓቂ ምእማኑ
እዩ። ነእምሮና ብቓል ሓቂ ምሕዳስ ግዜ ዝወስድ መስርሕ’ዩ፣ ሓቂ እንተዘይመሰለ’ውን ሓቂ
እዩ። ብሓቂ ኣእምሮና ክልወጥ ዝኽእል እዩ፣ እዚ ለውጢ ንምሉእ ህይወትና ይጸልዎ እዩ።
ብዛዕባ’ዚ ሓቀዚ ኣብ ህይወተይን ኣብ ናይ ብዙሓት ህይወትን ምስክር እየ። ኣደንፋዕቲ
ጽሑፈይን መገላግልተይን ሚካኤል ቪንሰንትን ነቲ “ስዲ ኢኻ፣ ኣይብቑዕን ኢኻ፣ ጽቡቕ
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ኣይኮንካን” ዝብል ስምዒታት ናይ ጽኑዕ ዕርድታት ከመይ ጌይሩ ከምዝሰዓሮ ነጊሮምኒ
ነይሮም። ሚካኤል ትምህርቲ ክጅምር ከሎ ከምቶም ካልኦት ቆልዑ ክምሃር ከምዘይክእል
ተነጊርዎ። መዓልታዊ ትምህርቲ ኣብ ዝኸደሉ እቲ ሓሶት ኣብ ኣእምርኡ እናበርትዐ እቲ ዕርዲ
ከኣ እናተሃንጸ መጺኡ። ዓመት ድሕሪ ዓመት ኣብ ክፍሊ ድሕሪ እቶም መሳትኡ ደረጅኡ
ይስራዕ፣ ብምኽንያት እምነቱ (ኣብ ኣእምርኡ ዝመልኦ ሓሳብ) ምምሃር ኣቋሪጹ። ድሕሪ
ናይ ዕስራ ዓመት ናይ ሓሽሽን ዕጸ-ፋርስ ኣልኮላዊ መስተን ናይ ወልፊ ህይወት፣ ኣብ መበል
ሳላሳን ሸውዓተን ዕድሚኡ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ክርስትያናዊ ማዕዳ ናይ ወልፊ ፕሮግራም
ረኺብዋ። ኣብዚ ፕሮግራም’ዚ ቓል ኣምላኽ ግድን ክዝክር ኣለዎ። ኣብ መጀመርያ ብቑዕ
ናይ ምዃን መሰሉን ዓለወኛ ልቡን ኣብቲ ክገብሮ ዘይክእል ሓሶት ክጸንዕ ደልዩ፣ ደሓር ግን
በቶም ኣባላት ናይቲ ፕሮግራም ብዝተገርብረሉ ሓገዝን ምትብባዕን ጸሎትን፣ ሓንቲ ብሓንቲ
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ክዝክር ጀሚሩ። ነቲ ዓሰርተ ሽድሽተ ኣርእስታት ኣብዚ ፕሮግራም
ዘሎ ንኽዝክር ግዜ ኣይወሰደሉን። ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ንዕኡ ብምፍጣሩ ተጋግዩ ኢሉ ይኣምን
ስለዝነበረ፣ ሓደ ግዜ ኣብ ጸሎት በቲ ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ ዘለዎ ናይ ጽልእን ሕርቃንን ስምዒት
ተመሊኡ። ምሕረት ድሕሪ ምሕታቱን ምቕባሉን ነቲ ክምሃር ክእለት ከምዘይብሉ ወሲንዎ
ዝነበረ ውሳኔ ነጺግዎ። ኣምላኽ ንዕኡ ኣብ ምፍጣሩ ጉድለት ከምዘይገብረ ብምእማን ንዕኡ
ብምፍጣሩ ንኣምላኽ ኣመንስጊንዎ፣ ዋላ እዃ ኣምላኽ መን ክኸውን ከምዝፈጠሮ ዝገልጽ
መጽሓፍ እንተዘየንበበ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ በጺሑ። ኣብዚ እዋን’ዚ ከኣ ኣብ ህይወቱ
ዝተሰበረ መንፈሳዊ ማእሰርቲ ኔይሩ። ኣምላኽ ንነፍሱ ኣህዲኡን ሓንቲ ቓል ኣብ ሓደ እዋን
ከንብብን ብዙሕ ቓል ክዝክርን ትዕግስቲ ሂብዎ። ሎሚ ድሕሪ ሸውዓተ ዓመት ኣማኢት
ክርስትያናዊ መጽሓፍቲ ኣንቢቡን መጽሓፍ ቅዱስ መዓልታዊ የንብብን ኣብ ልዕሊ እቲ
ዝበዝሐ ዘመን ህይወቱ ሒዝዎ ዝነበረ ጽኑዕ ዕርድን ብዓወት ይመላለስ ኣሎ።
ናይ ብሓቂ፣ ሓቂ ቅጽበታዊ ለውጢ እዩ
ንኣብነት ኣብ ገላ 2፣20 “”ግናኸ ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዚነብር ዘሎ እምበር፡ ደጊም ኣነ
ኣይኰንኩን ዝነብር ዘሎኹ። እዚ ሕጂ ብስጋ ዝነብሮ ዘሎኹ ድማ፡ ብእምነት በቲ ዘፍቀረኒ
ምእንታይውን ነፍሱ ዘሕለፈለይ ወዲ ኣምላኽ እየ ዝነብር ዘሎኹ።” ይብል።
ሮሜ 6፣3-4 “ወይስ ብክርስቶስ የሱስ እተጠመቕና ዘበልና ዂላትና ብሞቱ ኸም
እተጠመቕናዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም፧ እምብኣርሲ ኸምቲ ክርስቶስ ብኽብሪ ኣቦኡ ኻብ
ምዉታት ዝተንስኤ፡ ከምኡ ኸኣ ንሕና ብሓዳስ ህይወት ምእንቲ ኽንመላለስ፡ ናብ ሞት
ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና።” ይብል።
ሓጢኣትካ ተወሲዱ ጥራይ ዘይኮነስ ብተወሳኺ’ውን እቲ ሓጢኣት ዝገበረ ሰብ’ውን መይቱ
ንስኻ ከኣ ምስ ክርስቶስ ተንሲእካ፣ ሕጂ ከኣ ምስኡ ኣብ ሰማያዊ ስፍራ ተቐሚጥካ ኣሎኻ።
ናብ ሓድሽ ዝዓሌቱ ህዝቢ ዳግማይ ተወሊድካ ኢኻ። እዚ ሓቂ’ዚ ክትኣምን ምስ ጀመርካ ሽዑ
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ኣእምሮኻ ይሕደስ። እዚ ምስ ተፈጸመ እቲ ናይ ውሽጣዊ መስርሕ ፈውሲ ኣባኻ ንኽሰርሕ
ምሉእ ናጽነት ይረክብ። ካብቲ ስምዒታዊ ፈውሲ ብዙሕ ዕሙቕ ዝበለ እዩ፣ ዘይኣመንቲ’ውን
ስምዒታዊ ፈውሲ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ግናኸ እቲ ውሉድ ኣምላኽ ዝኾነ ወደመዝሙር
ጥራይ እዩ መንፈሳዊ ምልዋጥ ክረክብ ዝኽእል። ኣእምሮኻ ብሓቂ ንኽኣምን፣ ብናይ ምግላጽ
ፍልጠት እንተድኣ ተሓዲሱ፣ ብሓቂ ምስ ክርስቶስ ተሰቒልካ ኣሎኻ፣ ኣብ መስቀል ክሽንከር
ከሎ ምስኡ ኔርካ። ስለዚ እቲ ሓቀኛ ሓርነት ክትምስክር ኢኻ።
ኣብነት ናይ መጉዳእቲ ሓሳባት
ሓሳባት ክንቅበል ንኽእል ኢና
1. ኣንጻር ሓቀኛ ባህርያት ኣምላኽ
2. ኣንጻር እቲ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ሓቀኛ መንነት
3. ኣንጻር ካልኦት
ንኣምላኽ ብምሉእ ልብና ምፍቃር ትእዛዝ እዩ። የሱስ ከኣ “....፡ንእግዚኣብሄር ኣምላኽካ
ብምሉእ ልብኻን ብዂሉ ነፍስኻን ብዂሉ ሓሳብካን ኣፍቅሮ፡ እዚኣ እታ ዓባይን ቀዳመይትን
ትእዛዝ እያ። እታ እትመስላ ኻልኣይታ ድማ፡ ንብጻይካ ኸም ነፍስኻ ኣፍቅሮ፡ እያ።” ማቴ
22፣37-39
ቅኑዕ ዘይኮነ ሓሳባት ካበይ ይመጽእ?
ብዙሓት ሓሳባት ከይደለናዮም፣ ካብቲ ሕሉፍ ዝተሰብረ ሕብረት ብፍላይ ከኣ ካብ ኣቦታትና
ይመጽእ እዩ። ሕሉፍ ወይ’ውን ህልው ኣሉታዊ ኩነታትና፣ ኣሉታዊ ሓሳብ ክህበና ይኽእል
እዩ። ናይ መጉዳእቲ ሓሳባት ካብ ኣዕርኹትና፣ ካብ ኣዒንትና፣ ካብ ኣእዛና፣ ናብኡ እነተኩረሉ
ካብ ኣእምሮና ናብኡ ዝቓነየሉ ክመጽእ ይኽእል። ምድሓን ምስ ረኽብና መንፈስና ምሉእ
ኮይኑ እዩ። ናብ ሰማያት ምስ ከድና ድማ ኣካላትና ሓድሽን ምሉእን ክኸውን እዩ። ግናኸ
ኣብዚ ምድሪ ክሳብ ዘሎና ንምፍዋስን ምጥዓይን ኣእምሮ፣ ፍቓድ፣ ስምዒት ዘጠቓልል
ነፍስና ንስዕብ ኣሎና።
ኣብ ሮሜ 12፣1-2 ድማ ንምሕዳስ ሓሳባትና ከምእንስዕብ ንጹር ጌርዎ ኣሎ። ካብ ሓድሽ
ዘርኢ ዳግማይ ምስተወለድና ምልክት ናይቲ ኣረጊት ሰብ ኣብ ኣተሓሳስባና ይመጽእ እዩ።
ከምቲ ገሊኦም ዝምህርዎ ክልተ መንነት የብልናን፣ ኣብ ውሽጥና ክልተ ሰባት ኣይኮኑን
ዝነብሩ ዘለዉ። ንሕና ዝተንሳእና ሓደሽቲ ፍጥረት ኢና፣ ንሕና ብክርስቶስ ሓድሽቲ ፍጥረት
ኢና። ይኹን እምበር እቲ ኣረጊት ሰብ፣ ኣረጊት ሓሳባት ኣብ ኣእምሮና ስለዝሓደገ ናይ
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ኣእምሮ ውግእ ምስተላዕለ እዩ፣ እግዚኣብሄር ምሉእ ምሕዳስ ክገብር ምስደለየ፣ ሰይጣን ከኣ
ክቆጻጸሮ ይነብር።
ንሓሳባትካ ማርኮ
ቓል ኣምላኽ እንተሰሚዕና፣ ዘርኢ ቓል ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ተዘሪኡ ኣሎ። ቃላት ሓሳባት
ይኾኑ፣ ፍረ ድማ ይፈርዩ። ሰይጣን’ውን ሓሳባት ዝኾኑ ቃላት ይዘርእ ማቴ 13፣25። እዞም
ቃላት ኣብ መወዳእታ ናይ ሰይጣን ፍረ ይፈርዩ።
እዞም ዝስዕቡ መገድታት ነተሓሳስባኻ ትማርኸሉን ተሐድሰሉን
1. ነተሓሳስባኻ ማርኮ፣ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብን
ኣቕሓን ሓደገኛ ነገራት ንኸይህሉ፣ ቅድሚ ናብ ነፋሪት ምእታዉ ብናይ ጸጥታ
ኣባላት ይፍተሽን ብስክሪን ይሓልፍን እዩ። ንስኻ’ውን ልክዕ ናብ ኣእምሮኻ
ንዝመጹ ሓሳባት ፈትሾም። ሓደ ሓሳብ ናብ ኣእምሮኻ ምስመጸካ ደው ኣብሎ እሞ
“እዚ ሓሳብ ሓደገኛ ሳዕቤን ኣለዎ ድዩ?” “እዚ ሓሳብ ኣምላኻዊ ህይወት ንኽነብር
ይረብሓኒ ድዩ?” “እዚ ሓሳብ ካብ ስይጣን ድዩ ወይሲ ካብ ስጋይ” ኢልካ ሕተት።
ኣብዚ እዋን’ዚ ነቲ ሓሳብ “ንኽትኣቱ ኣየፍቅደልካን እየ ኢልካ ክትውስን ኣሎካ፣
ብስም የሱስ ይማርኸካን የውጽኣካን ኣለኹ።” ድሕሪ እዚ ከምዚ ዓይነት ልምምድ
ነቶም ካብ ኣምላኽ ዝኾኑ ሓሳባት ብዝበለጸ ከተለልዮምን ክትፈልጦምን ኢኻ።
ንሓሳባትካ ድማ ብኣምላኻዊ ሓሳብ ተከኣዮም፣ ባዶ ብዘይገለ ነገር ንኽከውን
ክትገድፎ የብልካን፣ ብጽቡቕ ሓሳብ ክትመልኦ ኣሎካ።
2. ብቓል ኣምላኽ ከተስተንትን ጀምር፣ ኣምላኽ ቓል ክህበካ ሕተቶ፣ ጸሓፍን
ዘክርን። ኣስተንትናን ደጋግማን ምሉእ መዓልቲ ብዛዕብኣ ሕሰብ። ናይ መጽሓፍ
ቅዱስ ዛንታ ሕሰብ፣ ኣብ ኣእምሮኻ ቅረጾን ሰኣሎን፣ ናይ ኣእምሮና ምስልታት
ውጽኢት ኣተሓሳስባና እዮም። ምእንቲ’ዚ ኣብታ ቁልፊ ዝኾነት ጥቕስና ኣብ
ላዕሊ ዝጠቐስናያ 2ቈረ 10፣3-5 ሓሳባት፣ ምስልታት፣ ኣጥፍእ ዝብል፣ ኣብ ገሊኡ
ትርጉማት ከኣ ምጉት፣ ክትዕ ናይ ኣእምሮ ዝብል ቓል ተጠቂሙ ኣሎ፣ ስለዚ እቲ
ቓል ዝያዳ ምስ ኣተሓሳስባና ይመሳስል እዩ።
3. ንቓል ኣምላኽ ተዛረቦ፣ ንቓል ኣምላኽ ዓው ኢልካ ምዝራብ ልማድካ ግበሮ።
ምኽንያቱ ጽቡቕ ዝኾነ ቓል እናተዛረብካ ሕማቕ ሓሳባት ክትሓስብ ኣይትኽእልን
ኢኻ። ፈትኖ።
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መጠቓለሊ
የሱስ ንሓጢኣና ዘርሕቕ ናይ ደም ኪዳን ሂብና እዩ፣ ሓደ ካብ ረብሓታቱ ድማ ብጥቡቕ መገዲ
ንኽንፈልጦ እዩ። እንዳፈለጥናዮ ኣብ ዝኸድናሉ፣ ሓይሉ ኣባና ኮይኑ ምእንታናን ምእንቲ
ኣብ ዓለም ዘለዉ ካልኦትን ይሰርሕ። ሰይጣን ኣተሓሳስባና ንሓይሊ ኣምላኽ ከምዝዓግተና
ስለዝፈልጥ፣ ዓቢ ኣጽዋሩ ናብ ኣእምሮና ምስ ኣቕንዐ እዩ። “ምእንታኹም ንሓሳባተይ ክማረኽ
ጌረዮ፣ ንስኻትኩም ከኣ ምእንታይ ከምኡ ትገብሩ’ዶ?”
ፊሊ2፣5 “እቲ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩምውን ይሀሉኹም።” ይብል።
እቲ ዝስዕብ ጥቕስታት ከኣ ሓሳቡ ትሕትናን መስቀል ምጻር ከምዝነበረ ይገልጸልና ኣሎ።
ዘይቅኑዕ ሓሳባት ክቆጻጸረና ክፍትን እንከሎ መስቀልና ክንጸውር ኣሎና።

ካብታ “ብዕላማ እትምራሕ ህይወት” ትብል መጽሓፍ እተወስደ ጽሑፍ
Purpose DrivenLife.com a Ministry of Saddleback Church
1 Saddleback Pkwy Lake Forest, CA 92630 (800) 633-8876
ምሳ 4፣23 “ህይወት ካብኡ እያ እትፍልፍል እሞ፡ ልዕሊ ኹሉ ንልብኻ ሐልዎ።” ይብል።
ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ተረኽቦ (findings) ኣብ ዝሓለፍ ክፍለዘመን ኣብ ዓውዲ ስነልቦና፣
ሓሳባትካ ንግብርኻ ከምዝቆጻጸሮ እዩ። እቲ እንገብሮ ግብርታት ክንቅይሮ እንተደሊና፣
ኣተሓሳስባና ክንልውጥ የድልየና። ሰሎሞን ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ምሳ 4፣23 “ህይወት
ካብኡ እያ እትፍልፍል እሞ፡ ልዕሊ ኹሉ ንልብኻ ሐልዎ።”፣ ብምባል ነዚ ነገር ገሊጽዎ።
መጽሓፍ ቅዱስ ኣተሓሳስባና ንሽድሽተ ዝተፈላለየ ክፋል ሂወትና ከምዝጸልዎ ይነግረና።

ኣተረጓጉማይ ነተሓሳስባይ ይጸልዎ። ኣብ ልዕለይ ዝተፈጸመ ነገር ዘይኮነስ፣ ነቲ ነገር
ብኸመይ ይርድኦ እዩ ዘገድስ። ግብረ መልሰይ ኣብ ልዕሊ ኩነታት፣ ንዓይ ጽብቕ
ወይ ክፉእ ብዝኾነ ጽልዋ ይጸልወኒ። ዝኾነ ነገር ከም ዕንቅፋት ወይ ትዕድልቲ፣
ዓንቃፊ እምኒ ወይ መሰገሪ እምኒ ጌይረ ክርእዮ ይኽእል እየ። ያእ 1፣2-4 “ኣሕዋተየ፡
በበይኑ ዝዀነ ፈተና እንተ በጽሓኩም፡ ንዂሉ ኸም ሓጐስ ቊጸርዎ። እቲ ምፍታን
እምነትኩም ትዕግስቲ ኸም ዚገብር ፈሊጥኩምሲ፡ ብሓንቲ እኳ ኸይጐደልኩም
ፍጹማትን ምሉኣትን ምእንቲ ኽትኰኑ፡ እታ ትዕግስቲ ፍጹም ግብሪ ይሀልዋ።”
ይብል።

ተመስጦይ ንጸቕጠይ ይጸልዎ። ብኻልእ ኣዘራርባ ኣተሓሳስባይ ንኹነታተይ
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ይጸልዎ፣ ኣተሓሳስባይ ንስምዒተይ ይውስኖ። ጸቕጢ ዝስምዓኒ ጸቕጢ ዘምጽእ
ሓሳባት ብዛዕባ ርእሰይ፣ ስርሐይ፣ ስድራይ ወይ እውን ካልእ ነገር ክሓስብ
ስለዝመርጽ እዩ። ዋላ እዃ ንስምዒትካ ኩሉ ግዜ ክትቆጻጸሮ ዘይትኽእል እንተኾንካ፣
ነቲ እንታይ ከመይ ከምዝስምዓካ ዝቆጻጽጸር ኣተሓሳስባኻ ግን እንታይ ትሓስብ
ብምምራጽ ክትቆጻጸሮ ትኽእል ኢኻ። መዝ 55፣2 “ኣድህበለይን መልሰለይን፣
ብቑዝማይ ህድኣት ስኢነ፣ እህህ እብል ኣሎኹ።” ይብል (ሓድስ ትርጉም መጽሓፍ
ቅዱስ ትግርኛ)።

እምነተይ ንባህርያተይ ይጸልዎ። ዋላ እቶም ሓሳባት ዘይቁንዓት እንተኾኑ ኩሉ
ግዜ ከም እምነትና ኢና ንሰርሕ። ንኣብነት ከም ቆልዓ ብለይቲ ኣብ ዓራትካ
ዘሎ ጽላሎት ብሓሳብካ ትቐርጾ፣ ስእሊ’ዩ ኢልካ እንተኣሚንካ ዋላ እዃ ሓቂ
እንተዘይኮነ፣ (ኣድሪናሊንን ጂተርስን) ይስምዓካ። ስለዚ ሓቀኛ ሓበሬታ ትሰርሕ
ከምዘለኻ ምርግጋጽ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻን ብዛዕባ ኣምላኽን
ዘሎካ እምንቶ ንተግባርካ ይጸልዎ ። ዮሃ 8፣31 “ስለዚ የሱስ ነቶም ብእኡ ዝኣመኑ
ኣይሁድ፡ ንስኻትኩም ኣብ ቃለይ እንተ ጸናዕኩም፡ ብሓቂ ደቀ መዛሙርተይ
ኢኹም።” ይብል።

ንገዛእ ርእሰይ ዝዛረባ ዘረባ ብዛዕባ ገዛእ ርእሰይ ዘለኒ ኣረኣእያ ይጸልዎ። ከይተረዳኣካ
ኩሉ ግዜ ንገዛእ ርእስኻ ትዛረባ ኢኻ፣ ኣብ ኣጋይሽ ዝመልእዎ ገዛ ክትጓዓዝ ከለኻ
ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ እንታይ ትሓስብ? ርእስ ተኣማንነት ከተማዕብል ንገዛእ
ርእስኻ ምንእኣስ ከተቃርጽ ኣለካ። ምሳ 23፣7 “ብላዕ፡ ስተ፡ ይብለካ፡ ኣብ ውሽጡ
ግና ተጸባጻቢ እዩ እሞ፡ ልቡ ምሳኻ ኣይኰነን።” (ኣብዛ ጥቕሲ ኣብ ናይ ትግርኛ
መጽሓፍ ቅዱስና ዘይተጻሕፈት ዝጎደለይ ሓሳብ ኣላ፣ “ሰብ ከምቲ ብልቡ ዝሓስቦ
እዩ” ትብል) ይብል።

ኣረኣእያይ ንኽእለተይ ይጸልዎ። ዕዉታት ሰባት ዓወት ይጽበዩ፣ ኣረኣእያኻ
ንተግባርካ ይቆጻጸሮ እዩ። መሓመድ ዓሊ ክለይ ኣብ ህይወቱ ምሉእ ኣብ ናይ ጉስጢ
ግጥሙ ክልተ ግጥም ጥራይ ተሳዒሩ። ቅድሚ እዞም ክልተ ግጥማት ምክያዱ፣
ቅድም ሕጂ ኣብቶም ካልኦት ግጥማት ተዛሪብዎ ዘይፈልጥ ዘረባ ተዛሪቡ። እቲ
ዘረባ “ኣብዚ ግጥም እንተ ድኣ ተሳዒረ ……..” ኢሉ ተዛሪቡ። ማር 9፣23 “የሱስ
ከኣ፡ እትኽእል እንተ ኼንካ፡ ትብል ኣሎኻ። ንዚኣምን ኲሉ ይክኣል እዩ፡ በሎ።”
ይብል።

ኣተሓሳስባይ ዕዉት ንምዃነይ ይጸልዎ።

ብኻልእ ኣዘራርባ ሕልምኻስ
ንመወዳእታኻ ይውስኖ እዩ። ዝኾነ ነገር ንኽትፍጽም ናይ ግድን መጀመርያ
ተልእኾ፣ ሸቶ፣ መደብ፣ ውጥን፣ ተስፋ፣ ራእይ ክህልወካ ኣለዎ። ምኽንያቱ ምሳ
161

ሓራ ውጻእ

29፣18 “ራእይ ዜልቦ እንተ ዀነ፡ ህዝቢ ስዲ ይኸይድ፡ ሕጊ ዚሕሉ ግና ብጹእ
እዩ።” ይብል።

ብመጠን መጉድእትካ ክሳብ ክንደይ ዓሚቕ’ዩ፣ ክሳብ ክንደይ’ከ ንስኻ ነቲ ጽኑዕ ዕርድታት
ትኣምኖ ኔርካ፣ ብኡ መጠን ከኣ እቲ ጽኑዕ ዕርድታት ንምፍራስ ዓመታት ክወስድ ይኽእል።
ንሓሳባት ቀልጢፍና ምምራኽ ብዛዕባ ገዛእ ርእስና ክንምስክር ንኽእል ኢና፣ በቲ ቓል
ብምስትንታን፣ ቓል ብምዝካር፣ መዓልታዊ ናይ ሰነምግባር ጸብጻብ ብምውሳድን ንኣምላኽ
ጸብጻብ ብምሃብን ኩሎም እዞም ጽኑዕ ዕርድታት ቀልጢፎ ይስበሩ እዮም። ብመጠን
ንኣምላኽ ዝፈቀድኻሉን ዝሰዓብካዮን ፍቕሩን ሓቀኛ መንነቱ ንኽትሪኢ ይሕግዘካን ሰዓሪ
ይገብርኻን። ኣብቲ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ ኣብኡ ሓርነት ኣሎ።
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ከም ልኽዕ መንነትካ ምንባር
ሓራ ንኽትከውን ከም ሓቀኛ መንነትካ ንበር
ኣብዚ መጽሕፍ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ ውሽጣዊ ፈውሲ ኣምላኽ ትፈልጥሉ መገዲ
ቀሪብና ኣሎና። ኣብቲ ንፈውስኻ ዘድሊ ሓይሊ መስቀል ክርስቶስን ናይ ህይወትካ ለውጥን
ኣተኲርና ኣሎና። ሕጂ ድማ ብዛዕባ ሓላፍነትካ ክትርኢ ይግብኣካ። ኣብ ዝሓላፈ ምዕራፋት
ከምዝጠቐስናዮ ብክርስቶስ መን ምዃንካን ብእምነት ብቓል ኣምላኽ ምፍላጥ ዝብል
ኣተኲርና ኔይርና። ብተወሳኺ ድማ ብዛዕባ ሓቀኛ ርድኢት ምርካብ፣ ነቲ ደጋዊ ህይወትና
ክልውጦ ከምዝጅምር ገሊጽና ኔይርና። ከምዚ ዓይነት እምነት ንኽትርእን ምስ ክርስቶስ
ብሓቂ ከምዝተሰቐልካ ምስኡ’ውን ድሮ ከምዝተንሳእካ ክትኣምን ምስ ኣምላኽ ናይ ግድን
ግሉጽ ክትከውን ከምዘለካ’ውን ኣተኲርና ተዘራሪብና ኢና። ነዚ ዘደንቕ ምግላጽ ንኽትርኢ
ኣተሓሳስባኻ ክልወጥ ከምዘለዎ፣ ኣእምሮካ ከኣ ክሕደስ ከምዘለዎ ተረዳዲእና ኢና። ይኹን
እምበር ብመንፈስ ምምልላስ እንተድኣ ዘይተለማሚንድና፣ ብኻልእ ኣዘራርባ ናይ ፍቕሪ
ህይወት ክነብር እንተ ድኣ ዘይወሲና፣ ብርቱዕ ሓይሊ ኣምላኽ ከነልምሶ ንኽእል ኢና። ገላ
5፣6 “ብክርስቶስ የሱስሲ፣ እታ ብፍቕሪ እትገብር እምነት ደኣ እምበር፣ ግዝረት ዀነ ወይ
ዘይግዝረት ሓደ ግዛዕ ኣይከኣሎን እዩ።” ይብል።
ካብ ሕሉፍነት ተጠንቀቕ
ከምቲ ካልእ መንፈሳዊ ጉዳያት ብመንፈስ ምምልላስ’ውን ክልተ ዝተፈላለየ ጫፋት ጌጋ
ርድኢት ብምሓዙ፣ ንህይወትካ ናብ ዓቢ ውድቀት ከኣቱ ዝኽእል እዩ።
እቲ ሓደ ጫፍ ከምድላይካ ኮይንካ ምንባር እዩ። ገለ ሰባት ሰዓርቲ ንኽኾኑ ንኸይጽዕሩን
የሱስ ኣብኦም ንኽስረት ንኸየፍቅድሉን ንፍቕሪ ኣምላኽን ጸጋ ኣምላኽን ከም መመኽነይታ
ይሓስብዎ። እዚ ከኣ ብጌጋ ከም ጸጋ ይመስሎም።
እቲ ካልእ ጫፍ ምሉእ (ፍጹም) ወይ ከኣ ዋላሓንቲ ኣረኣእያ ሓሳብ ዘይብሉ ህይወት
ምንባር እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ኣምላኽ ክልወጡ ከምዝደልዮም ይፈልጡ፣ ግናኸ ጌጋን
ሓጢኣትን ምስ ገበሩን ከይተለወጡ ምስ ተረፉን ኩነኔ ይስምዖምን ዓቕሎም የጽብቡን ተስፋ
ይቖርጹን።
እቲ ሓቂ ኣብ ሮሜ 8 ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሮሜ 6 ጳውሎስ ብዛዕባ እቲ ዘገርም ስራሕ
ክርስቶስ’ዩ ጽሒፉ ዘሎ። ኣብ ሮሜ 7 ከኣ ከምቲ ውዱእ ስራሕ ክርስቶስ ህይወቱ ክነብር
163

ሓራ ውጻእ

ከምዘይከኣለ ይዛረብ። ኣብ ሮሜ 8 እቲ መፍትሒ ብምልኣት ተገሊጹ ዘሎ፣

ሮሜ 8፣1-6
“1- እምብኣርሲ ሕጂ ነቶም ብክርስቶስ የሱስ ዘለዉ ዂነኔ
የብሎምን።
2- እቲ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ዘሎ ሕጊ መንፈስ ህይወት ካብቲ ሕጊ
ሓጢኣትን ሞትን ሓራ ኣውጺኡኒ እዩ እሞ፡
3- ንሕጊ፡ ብስጋ ስለ ዝደኸመ፡ ኪገብሮ ዘይኰነሉስ፡ ኣምላኽ ንወዱ
ብምስሊ ሓጢኣተኛ ስጋን ከም መስዋእቲ ሓጢኣትን ልኢኹ፡ ነቲ
ሓጢኣት ብስጋ ዀነኖ።
4- ኣባና ብመንፈስ እምበር፡ ብስጋ ኣብ ዘይንመላለስ፡ እቲ ድሌት
ሕጊ ኸምኡ ዀይኑ ኺምላእ እዩ።
5- ስጋውያን ዘበሉ ነቲ ናይ ስጋ እዮም ዚሐስቡ፡ መንፈሳውያን ግና
ነቲ ናይ መንፈስ እዮም ዚሐስቡ።
6፡7- እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ጽልኢ ብምዃኑ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ
ኣይግዝኦን ኣይኰነሉን ድማ እዩ እሞ፡ ስለዚ እቲ ሓሳብ ስጋ ሞት
እዩ፡ እቲ ሓሳብ መንፈስ ግና ህይወትን ሰላምን እዩ።”
ንሱ ከምቲ ድሌት ስጋ ወይ’ውን መንፈስ “ንመላለስ” ከምዝበለ ኣስተውዕል። ምምልላስ
ንቐጻልነት ዘርኢ ግሲ እዩ፣ ማለት ንሓደ ዘየቋረጸ ዝቕጽል ዘሎ ስራሕ። ሓደ ወገን ወይ
ከም ካልእ ብቐጻሊ ምንባር ማለት እዩ። ጌጋ እንተድኣ ጌርካ ክትኩነን ኢኻ ኣይኮነን ዝብል
ዘሎ፣ ብዛዕባ ፍጽምና’ውን ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ፣ እንታይ ድኣ ብዛዕባ ተስፋ ዘይምቑራጽ
እዩ። ኣብቲ ብመንፈስ ምምልላስ ዝብል መግለጺ ጌጋ ከምእንገብር ክትሪኢ ኢኻ። ይኹን
እምበር ነቲ ንኣምላኽ ንምሕጓስ እንገብሮ ፈተነ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሄር ንልብና’ዩ ዝርኢ፣ ካብ
ወድቀትና’ውን ክሳብ እንምለስ ከምዝጽበየና’ዩ ዘርኢ ዘሎ። እዚ ድማ “ኣጆካ ተንስእ ብኣኻ
ሕቡን እየ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ” ይብለኻ ኣሎ ማለት እዩ።
እቲ ናይ ዘለኻዮ ኩነታት ስቓይ ካብቲ ናይ ለውጢ ስቓይ ዝዛይድ እንተኾይኑ፣ ክትፍወስ
ኢኻ። እዚ ካብቶም መገላግልተይ ዝኾኑን ኣደፋዕቲ ጽሑፈይ ሚካኤልን ካረን ቪንሰንትን
መብዛሕትኡ ግዜ ንሰምዖ መግለጺ እዩ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ናይ ሓቂ መንነትካ ብየሱስ
ንክትነብር፣ ዋጋ ውሽጣዊ ፈውሲ ከምዝኸፈለልካን ብእኡ መን ከምዝገብረናን ትፈልጥ
ኢኻ። ነዚ ናይ ብሓቂ መንነትና ክንመስል፣ ናይ ኣነባብራ ለውጢ ክንገብር የድልየና እዩ።
መዓልታዊ ዋላ’ውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ኣነባብራና፣ ነቲ ናይ ብሓቂ መንነትና ንኽንመስል
ዘይንጽዕርን ውሳኔ ዘይንገብር እንተድኣ ኮይና፣ እቲ ኣምላኽ ንዓና ዝገበሮ ዘደንቕ ነገር እኹል
ኣይኮነን ኢና እንብል ዘሎና።
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ሓደን ቀንዲን ለውጢ ብግዲ ክንገብሮ ዝግብኣና ምስ ኣምላኽ ብቃሉ ሕብረት ንኽትገብር
ምውሳን እዩ። ድሌታትካ ንምርካብ ጥራይ ኢልካ ምጽላይ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ፣ እንታይ
ደኣ ብቃሉ ክትምላእ ግዜ ክትወስድን ልብኻ ንዕኡ ከተፍስስን መዓልታዊ ናይ ምስጋናን
ውዳሴን ግዜ ክህልወካ፣ ነቲ ምስ ኣምላኽ ዘሎካ ግዜ ምምዝጋብን ብጽሑፍ እንተኾይኑ
ድማ ከምቲ ጸብጻብ ዝበልናዮ ጌርካ ከተቅርቦ ተመራጺ እዩ። እምነት ካብ ምስማዕ ቓል’ዩ
ዝመጽእ፣ ቓል ብምስማዕ ኣብ ልብኻ ብርሃን ክበርሃካ ተኽእሎ ኣሎ። እዚ ምስ ኮነ ድማ፣
ኣብ ውሽጥኻ ተኣምራት ይፍጠር።
መጠንቀቕታ
ብዙሓት ኣመንቲ ናይ ጸሎት ግዚኦምን ምስ ኣምላኽ ዘለዎም ናይ ሕብረት ግዜን ብጥንቃቐ
ኣይሕዝዎን እዮም። ብመንፈስ ክመላለሱ ዝፍትኑ ሰባት ኩሉ ግዜ ከለልዮም ይኽእል እየ፣
ገለ ፍሉይ ሽታ ዘለዎም ይመስሉ። ብዛዕባ ዘይብጹሓት ኣመንቲ ወይ ንኣሽቱ ኣመንቲ ወይ
ድማ ነቶም ነቲ ቓል ዘይተመሃሩ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ፣ ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ
ዓበይቲ ኣመንቲ ንላዕሊ ጥቡቕ ዝኾነ ናይ ሕብረት ግዜ ኣለዎም። ልብኻ ከተንጽህን ምስ
ኣምላኽ ሕብረት ክትገብርን ኢልካ እትወስዶ ግዜ’ዩ ንህይወትካ ክብርቲ ዝገብራ። ንክርስቶስ
ዘሐጉሶ እዚ’ዩ፣ ንኹሉ ድሌታትካ ዝቕርብ ከኣ ንሱ እዩ።
ክርስቶስ ኣባኻ ክስኣል
ንመንፈስ ቅዱስ ካብ ህይወት ንላዕሊ እንተድኣ ደሊኻዮ፣ ኣምላኽ ኣባኻ ብምልኣት ይስኣል።
ገላ 4፣19 “ደቀየ፡ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ክሳዕ ዚሰኣል ከም ብሓድሽ እጽዕረልኩም ኣሎኹ።”
ይብል። ኦስዋልድ ቻምበርስ “ክርስቶስ ኣባይ ክስኣል ክሳብ ዘይወሰንኩ፣ እቲ ትምህርቲ ናይ
ክርስቶስ ኣይኮነን” ኢሉ ጺሒፉ።
ብእምነት፣ ንድሕን
ሮሜ 4፣2-6 “ኣብርሃም ብግብሪ ጸዲቑ እንተ ዝኸውንሲ፡ ገለ ዚምክሓሉ
ምረኸበ ነይሩ፡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግና ኣይኰነን። እቲ ጽሑፍከ እንታይ
ይብል፧ ኣብርሃም ብኣምላኽ ኣመነ እሞ እዚ ንጽድቂ ዀይኑ ተቘጽረሉ። ........
...................ነቲ ዚገብር ግና ዓስቡ ኸም ዕዳ ዀይኑ እዩ እምበር፡ ከም ጸጋ
ኣይኰነን ዚቚጸረሉ። ነቲ በቲ ንሓጥእ ዜጽድቕ ዚአምን እምበር፡ ዘይገብር ግና፡
እታ እምነቱ ንጽድቂ ትቚጸረሉ እያ። ዳዊት ከኣ ነቲ፡ ኣምላኽ ብዘይግብርስ
ጽድቂ ዚቘጽረሉ ሰብ ብጹእ እዩ፣ ከም ዝብሎ።”
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እምነትና ብግብርና’ዩ ዝምላእን ዝጸንዕን
ያእ 2፣14 “ኣሕዋተየ፡ ሓደ ሰብ፡ እምነት ኣላትኒ እንተ በለ፡ ግብሪ ግና ካብ ዘይህልዎ፡ እንታይ
ይጠቅም፧ እዛ እምነት እዚኣዶ ኸተድሕኖ ትኽእል እያ፧”
ያእ 2፣17-18 “ከምኡ ኸኣ እምነት፡ ግብሪ እንተ ዜብላስ፡ ንርእሳ ምውትቲ እያ። ግናኸ
ሓደ ሰብ ግዳ፡ ንስኻ እምነት ኣላትካ፡ ኣነ ኸኣ ግብሪ ኣሎኒ፡ ይብል ይኸውን። እምብኣርሲ
እምነትካ ብዘይ ግብሪ ኣርእየኒ፡ ኣነውን ግብረይ ገይረ እምነተይ ከርእየካ እየ።”
ንንጉስ ምእዛዝ
ዮሃ 14፣21 “እቲ ትእዛዛተይ ዘለዎ እሞ ዚሕልዎ፡ ንሱ እዩ ዜፍቅረኒ። ነቲ ዜፍቅረኒ ድማ ኣቦይ
የፍቅሮ እዩ፡ ኣነውን ኤፍቅሮ ርእሰይ ከኣ እገልጸሉ።” መጽሓፍ ቅዱስ ንየሱስ ጎይታን ምስ
ገብረናዮ ኣብ ዘልኣለማውነትን ኣብዚ ምድርን እንከሎና ካብ ሲኦል ከምዝደሓና ግሉጽ ጌርዎ
ኣሎ። ንዕኡ ጎይታና ምግባር ማለት ናጽነትና ንዕኡ ምሃብ ከም ንጉስ ክገዝኣካን ክእዝዘካን
ምፍቃድ ማለት እዩ። ኣብዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ጥቕሲ ብዙሕ ኣብ ዝተኣዘዝናሉ ብዙሕ
ንገዛእ ርእሱ ከምዝገልጸልና ኣስተብህል። በዚ ድማ ዘየቋርጽ ዑደት ይኽውን፣ ንእዘዞ ንሱ
ከኣ ገዛእ ርእሱ ይገልጸልና፣ ንዕኡ ብዙሕ ንርእዮ ብዙሕ ከኣ ንእዘዞ። ምስኡ ሓደ ምስ ኮንና
ንሱ ብፍሬና ይኸብር።
ንኽጥዕመካ ኢልካ ንኣምላኽ ካብ ምድላይ ተጠንቀቕ
ገለ ሰባት ኣምላኽ ዝተራኸቦም እሞ ኣምላኽ ፍቕሪ ስለዝኾነ፣ ከምድላይና ክነብር ንኽእል ኢና
ኢሎም ዝሓስቡ የዋሃት ኣለዉ። ክጥዕመና እምበር ዝኾነ ግዴታ ክስምዓና ኣየድልየናን’ዩ
ይብሉ።
ምጽንናዕ ድሕሪ ንኣምላኽ ምፍራህ፣ ይመጽእ
ግብ 9፣31 “ከምኡ ኸኣ ነታ ኣብ ኲላ ይሁዳን ገሊላን ሰማርያን ዝነበረት ማሕበር ብዘላ ሰላም
ኰነላ፡ እናተሀንጸትን ብፍርሃት እግዚኣብሄር እናተመላለሰትን ብምርዳእ መንፈስ ቅዱስ
እናዐበየትን ከደት።”
እንገብሮ ግብሪ ካባና ዘይኮነስ፣ ካብቲ ህይወቱ ኣባና ኣንቢሩ ዘሎን ብጽግኡ ብኣና’ውን
ዝገብር ክርስቶስ እዩ። ፊሊ2፣12-13 “ደጊም፡ ኣቱም ፍቁራተይ፡ እቲ ምእንቲ ጽቡቕ ፍቓዱ
ኢሉ፡ ኣባኻትኩም ድሌትን ግብርን ዚገብርሲ ኣምላኽ እዩ እሞ፡ ከየሎኹ ግዳ እቲ ዚበዝሕ
እምበር፡ ከሎኹ ጥራይ ዘይኰነ፡ ከምቲ ዂሉ ሳዕ እተኣዘዝኩም፡ ብፍርሃትን ራዕድን
ንምድሓንኩም ፈጽሙ።”
166

ምዕራፍ 14 - ከም ልኽዕ መንነትካ ምንባር

እምነት ብፍቕሪ እያ ትሰርሕ
ንምሉእ ቓል ኣምላኽ ለይትን መዓልትን ከትጽንዖ ትኽእል ኢኻ፣ ብዛዕብኡ ከተስተንትንን
ክሳብ እትደክም ክትእውጆን ክትዛረቦን ትኽእል ትኽውን ግናኸ ብፍቕሪ እንተዘይተመላሊስካ
ትርጉም የብሉን።
ጣኦታትካ ኣፍርስ
ኣብ መጽሓፍ መሳፍንቲ 6-8 ጊዴዎንን እስራኤልን ዋላ እኳ ኣብታ ናይ ተስፋ ምድሪ እንተነበሩ
ኣብ ትሕቲ ማእሰርቲ እዮም ኔይሮም። እግዚኣብሄር፣ ንጊዴዎንን ንእስራኤልን ንከድሕኖምን
ንከናግፎምን፣ ንጊዴዎን ከዳልዎ ብግዲ እዩ፣ በዚ ድማ እግዚኣብሄር ምስ ጊዴዎን ጥቡቕ
ዝኾነ ዕርክነት መስሪቱ፣ ነቲ ናይ ደም ኪዳን ከኣ ኣርኢዎ። ጊዴዎን ከኣ ነተሓሳስብኡ ካብ
ዘይጠቅም ሰብ ናብ ሓያል ጅግና ክልውጦ ጀሚሩ። ይኹን እምበር ጊዴዎን መርገጺኡ ወሲዱ
ነቲ ናይ ስድርኡ ጣኦት ከጥፍእ ኔርዎ። ብፍቕሪ እንተድኣ ዘይተጓዕዝካን ነቲ ኣረጊት ኣካይዳኻ
እንተዘይሓዲግካን ከም ጊዴዎን ኣንጻር ጸላእቲ ደው ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ።
ብመንፈስ ምምልላስ
“ኣነስ፡ ብመንፈስ ተመላለሱ እሞ ትምኒት ስጋ ኣይክትፍጽሙን ኢኹም፡ እብለኩም ኣሎኹ።”
ገላ 5፣16
“ደጊም ኣነ እሱር ብጐይታ፡ ነቲ እተጸዋዕኩምሉ ጽውዓ ብቑዓት ኴንኩም ክትመላለሱ
እምዕደኩም ኣሎኹ።” ኤፌ 4፣1
ሮሜ 8፣1 “እምብኣርሲ ሕጂ ነቶም ብክርስቶስ የሱስ ዘለዉ ዂነኔ የብሎምን።” ይብል።
ክሳብ ሮሜ 8፣8 እንተድኣ ኣንቢብካዮ ኣምላኽ ብመንፈስ እምበር ብስጋ ክንመላለስ
ከምዘይደሊ ንርኢ “እቶም ብስጋ ዘለዉ ንኣምላኽ ኬስምርዎ ኣይኰነሎምን እዩ።” ነቲ ሓደ
ዓይነት ኣነባብራ ስዒርና፣ ካልእ ዓይነት ኣነባብራ ዓወት ከምዘሎ ይገልጸልና።
ገላ 6፣7-8 “ሰብ ነቲ ዝዘርኦ ንእኡ ኸኣ ኪዐጽዶ እዩ እሞ፡ ኣይትጠበሩ፡ ኣምላኽ ኣይዕሾን
እዩ። እቲ ንስጋኡ ኢሉ ዚዘርእ ካብቲ ስጋስ ጥፍኣት ኪዐጽድ እዩ፡ እቲ ንመንፈሱ ኢሉ
ዚዘርእ ግና ካብቲ መንፈስ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኪዐጽድ እዩ።” ይብል።
ብመንፈስ ምምልላስ ቀሊል’ዩ፣ ግናኸ ፍልይ ዝበለ ኣነባብራን እቲ ኣነ ዝፈልጦ ምስ ኣምላኽ
ኣብ መዓልታዊ ናብራኻ ብቕንዕና እትመላለሰሉ ዝቐለለ መገድን እዩ።
ብኸምዚ ዝስዕብ ዝኸይድ መስርሕ እዩ፣
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1. ኣብቲ መስትያት ዝኾነ ቓል ኣምላኽ ብቐጻሊ ጠምት እሞ ንኣምላኽ ከመይ ክትነብር
ከምዘሎካ ከርእየካ ሕተቶ። ሕተቶን ናይ ህይወትካ መለክዒ ከኣ እንታይ ምዃኑ
ድለ። ንኣብነት ኣይትሓሱ፣ ንብጻይካ ከምነፍስኻ ኣፍቅሮ፣ መራሕትኻ ተኣዘዝ፣
ንስድራኻ ብለውሃት ምእላዮም፣ ኣይትስከር፣ ኣይትሕረቕ፣ ኣይትሰስዕ፣ ብዘይ
የገድስ እንታይ ዓይነት በደል ይኹን ኩሉ ግዜ ምሕረት ግበር ወዘተ ይብለካ።
2. እቲ ኣባኻ ዘሎ ኣምላኽ ጥራይ ንኣምላኽ ዘሐጉስ ህይወት ክትመላለስ ከምዘኽእለካ
ፈሊጥካ፣ ከምቲ ኣምላኽ ዝደልየካ ብፍቕሪ ክትመላለስ ወስን።
3. እንተ ድኣ ወዲቕካ ክትወድቕ ኢኻ፣ ምስ ገዛእ ርእስኻን ምስ ኣምላኽን ኣብ ከባቢኻ
ምስ ዘለዉ ቅኑዕ ኩን። ቀልጢፍካ ተመለስን ተነሳሕን። እቲ ተስፋ እንተድኣ
ተነሲሕካ መንግስቲ ኣምላኽ ቀረባ ኢያ ስለዝብል።
4. ሓጢኣትካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተኣመን። 1ዮሃ 1፣9 “ሓጢኣትና እንተ ተናዘዝና፡
ንሓጢኣትና ይቕረ ኽብለልና፡ ካብ ኲሉ ዓመጻውን ኬንጽሃና እሙንን ጻድቕን
እዩ።” ይብል።
5. እቲ ቓል ኣምላኽ ብዛዕባ ኩነታትካ ዝብሎ ብኣወንታዊ መገዲ ተኣመኖ። እዚ ከኣ
ገላ 2፣20 “ግናኸ ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዚነብር ዘሎ እምበር፡ ደጊም ኣነ ኣይኰንኩን
ዝነብር ዘሎኹ። እዚ ሕጂ ብስጋ ዝነብሮ ዘሎኹ ድማ፡ ብእምነት በቲ ዘፍቀረኒ
ምእንታይውን ነፍሱ ዘሕለፈለይ ወዲ ኣምላኽ እየ ዝነብር ዘሎኹ።” ይብል።
6. ከምዚ ዓይነት ናብራ እንዳነበርካ፣ እቶም ኣረጊት ልማዳትን ኣረጊት ኣካይዳን
ሓጢኣትን ክጠፍኡ ይጅምሩ። ጸጋ ኣምላኽ ይቆጻጸረካ’ሞ ኣብ ክንዲ እቲ ኣረጊት
ባህርያትካ ባህርያት ኣምላኽ ይህበካ፣
7. ጸጋ ኣምላኽ ንሓጢኣትካ የርሕቖ፣ ብግብርኻ ኣይኮንካን ጸዲቕካ ስለዚ ጽድቂ ገዛእ
ርእስኻ ኣብ ቦትኡ እዩ ዘሎ፣ ገለ ርስሓት ከኣ ኣለዎ። ብመንፈስ እንተድኣ ተመሊስካ
ግን ኣምላኽ ንጌጋታትካ ዝኸውን ጸጋ ይህበካ፣ ናይ ሓጢኣትካ መቕጻዕቲ ይወስዶ፣
ምስቲ ሳዕቤን ናይቲ ዝፈጸምካዮ ሓጢኣት ክትቃለስ ሰዓሪ ዝኾነ ሓይሊ ይህበካን
በዚ ከኣ ዘይግብኣካ በረኸት ትረክብ።
8. ጸጋ ንሓጢኣት የርሕቖን ዘይግብኣካ በረኸት ይህበካን ጥራይ ዘይኮነስ፣ ብቐዳማይ
ደረጃ ነቲ እትቃለሶ ዝነበርካ ሓጢኣት ዘጥፍእ ሓይሊ እዩ ዝህበካ። ኣብ ዘካ 4፣7
“ሽዑ ንሱ መለሰ፡ እዚ እቲ ንዘሩባቤል ዚኸውን ቓል እግዚኣብሄር እዩ፡ ብመንፈሰይ
እምበር፡ ብኽእለትን ብሓይልን ኣይኮነን፡ ይብል እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት።
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ኣታ ዓብዩ ኸረን፡ መን ኢኻ፡ ኣብ ቅድሚ ዙሩባቤል ጎልግሎ ክትከውን ኢኻ። ጸጋ
ጸጋ ንእኡ፡ እናተባህለ ኺጭደር ከሎ ነቲ እምኒ ርእሲ ኸውጽኦ እዩ፡ ኢሉ ነገረኒ።”
ዝብል ርአ። እግዚኣብሄር ጸጋ ይለቅቕ ነቲ ከረን ድማ የርሕቖ።
ተዓገስ ኣብዚ ምዕራፍ ጥዑም ዜና ኣሎ።
ሓጢኣትካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምስ ተኣመንካ፣ ምስ የሱስ ናብቲ መስቀል ይኸይድ፣ ካብኡ
ድማ ናብ መቓብር ይኸይድ፣ ድሕሪ መቓብር እንታይ ከምዝኸውን ትዝክሮ’ዶ? እወ! ቅኑዕ
ኣሎኻ ትንሳኤ እዩ። ሓጢኣትካ ኣብ መቓብር ከምዝተወደአ እንተ ድኣ ርኢኻ፣ ኣምላኽ
ብናቱ ባህርያት ይትክኦ እዩ።
1ቈረ 15፣42 “ትንሳኤ ምዉታትውን ከምኡ እዩ፡ ብዚሐልፍ ይዝራእ፡ ብዘይሐልፍ ከኣ
ይትንስእ።”
ገላ 6፣8 “እቲ ንስጋኡ ኢሉ ዚዘርእ ካብቲ ስጋስ ጥፍኣት ኪዐጽድ እዩ፡ እቲ ንመንፈሱ ኢሉ
ዚዘርእ ግና ካብቲ መንፈስ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኪዐጽድ እዩ።”
ጳውሎስ እዚ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ኣብዚ ዓለም እንከሎና’ውን ከምእንጥዕሞ ገሊጹ ኣሎ። ፊሊ
3፣10-11 “ብዝዀነ ዀይኑ ናብ ትንሳኤ ምዉታት እንተ ኣርከብኩ ኢለ፡ ብሞቱ እናመሰልክዎ፡
ንእኡን ሓይሊ ትንሳኤኡን ሕብረት መከራኡን ምእንቲ ኽፈልጥ፡ ኲሉ ኸም ወጽዓ እቘጽሮ
ኣሎኹ።” ይብል።
ብኸመይ ይሰርሕ?
ኣብ ህይወትና ብዝተፈላለየ ብዙሕ መገድታት ከምኒ ጓሂ፣ ንሽግር ብምስዓር፣ ብመከራን
ብፈተናን ይሰርሕ። ይኹን እምበር ኣብዚ ብመንፈስ ምምልላስ ብኸመይ ነቲ ናይ ትንሳኤ
ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ሓጢኣትካን ሓጢኣታዊ ኣረኣእያኻን ከምዝጥቀመሉ ክንርኢ ኢና።
ሕጂ ኣብዚ ትምህርትና እቲ ወሓዚ ሩባ ኢልና ዝገለጽናዮ ንኣምላኽ ነቲ ምስቲ ባህርያቱ
ዘይሰማማዕ ኣተሓሳስባናን ግብርናን ክቐልዖ ዝፈቕደሉ ዝርዝር ኣሎ።
መንፈሳዊ ምርመራ
 ፍቕሪ፣ ንኻልኦት በታ ቕድመ ኩነት ዘይብላ ኣምላኻዊት ፍቕሪ ተፍቕሮም’ዶ?
 ስስዐ፣ ድሌታትካ ኣብ ልዕሊ ናይ ካልኦት ድሌት ምንባር፣ ፍቕሪ ግና ብዛዕባ ድሕነት
ካልኦት እያ እትግደስ። ስለዚ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ’ዶ ብዙሕ እትግደስ?
 ስርቒ፣ ካብ ንብረትካ ዘይኮነ’ዶ ንብረት ተቀቢልካ ትፈልጥ?
 ምትላል፣ ዝኾነ ነገር ብዘይ ርትዓዊ መገዲ ካብ ዝኾነ ሰብ ተቀቢልካ’ዶ ትፈልጥ?
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 ሓሶት፣ ዝኾነ ዓይነት ዝተማህዘ ሓሶት።
 ጸርፊ፣ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ክፉእ ዘረባ፣ ክፉእ ንኽትዛረብ ኢልኻ ሓሲብካ’ዶ
ትፈልጥ? ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ካብ ፍቅሪ ዘይኮነ ተዛሪብካ’ዶ ትፈልጥ?
 ዘይስነምግባራዊ ነገር፣ ብጽድቒ ክትቖጻጸሮ ዘይትኽእል ትምኒታት ብምልዕዓልካ
ኣበሳ ተሰሚዕኻ’ዶ? ሕማቅ ጾታዊ ባህርያት፣ ኩሉ ርክሰት ኣብ ልዕሊ ገዛእ ርእስኻ
ፈጺምካ’ዶ ትፈልጥ?
 ስኽራን፣ ሓሽሽ፣ ጥንቆላ፣ ግዙእ ናይ ኣልኮላዊ መስተ ኮይንኻ’ዶ ትፈልጥ?
 ሕማቕ ዘረባ፣ ክፉእ ቓላት፣ ቅዱስ ዘይኮነ ወይ ሕሱር ዘረባ፣ ረሳሕ፣ ዓሻ፣ ዘይጠቕም
ዘረባ ካብ ኣፍካ ወጺኡ’ዶ?
 ቕንኣት፣ ኪኖቲ ብዛዕባ ናይ ካልኦት ውድቐትን ጉድለትን እትዛረቦ ዘረባ ቕንኣት
ኣሎ።
 ዘይምምሳው፣ ክንደይ ዝኣኽል ምስጋና ዘይመለስካሉ ነገራት ካልኦት ዝገበሩልካ
ነገር ኣሎ።
 ምፍራድ፣ ንኻልኦት ኣብ ልቦም ዘሎ ዝተረዳእካ ኮይኑ ዝተሰምዓካ ነቒፍካዮም’ዶ?
ምናልባት እቲ ውሽጦም ኣምላኽ ምስኦም ከም ዘሎን ብሓቒ ዘይፈለጥካ ክትኸውን
ትኽእል ኢኻ።
 ሕርቓን፣ ቑጡዕ ኾይንካ’ዶ ትፈልጥ?
 ምርጋም፣ ዘይእዱብ ቃላት ተጠቒምካ’ዶ ትፈልጥ?
 ዘየድሊ ዓሻ ኣዘራርባ፣ ከም ሓደ ምንም ዘይርድኦ ኾይንካ ተዛሪብካን ተዋሲእካን’ዶ
ትፈልጥ? ብቓልን ብግብርን እትፍጽሞ፣ ነቲ ቅዱስን ክቡርን ኣነባብራኻ ዘነኣእስ
ላግጺ እዩ። ንሓደ ዓሌት ወይ ንገለ ክፋል ናይ ዓለም፣ ንሓደ ክፋል ናይ ሃገር ወይ
ዞባ ናይ ሃገርካ ወይ ንገለ ፖለቲከኛ ተላጊጽካ’ዶ ትፈልጥ? ዓሌታውን ዞባውን
ላግጺ ኣብ ቅድስና ቦታ የብሎምን።
 ትሪ፣ ተመሊስካ ግብረ መልሲ ትመልስ’ዶ? ተግሮምሩምን ንክፋእ ኣብ ክንዲ ክፋእ
ትመልስ’ዶ?
 ልምድታት፣ ዘየቋርጽ ተፈጥራዊ ሸውሃት ይቆጻጸረካ’ዶ? ልምዲ ኣመጋግባካ’ኸ?
 ሓላፍነትካ ዘይምግባር፣ ካብቲ ክትገብሮ ዝግብኣካ ምሉእ ሓላፍነትካ ኮነ ኢልካ
ዝሃደምካሉ ትዝክሮዶ?
 ዕንቕፋት፣ ነቲ ካልኦት ኣብ ልዕሌካ ዘለዎም ምትእምማን ንግዚኦም ንዘየድሊ
ነገራት ብምጥፋእካ ኣበላሺኻዮ’ዶ ትፈልጥ? ነቲ ካልኦት ኣብ ልዕሌካ ዘለዎም
እምነት ኣጉዲልካዮ’ዶ ትፈልጥ?
 ግብዝና፣ ኣነባብራካ ነቲ ብዛዕባ ክርስቶስን ወንጌልን ዝተዛረብካዮ ንምዃኑ ሓሳዊ
ጌይርዎ’ዶ ትፈልጥ?
 ዘይጽኑዕ ማሕላ፣ ንኣምላኽ ኢልካ ክትገብሮ ዝኣተኻዮ’ሞ ዘይፈጸምካ መብጽዓ
ኣሎ’ዶ?
 ምሕረት ዘይምግባር፣ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ጸላኢኻ ይኩን ፈታዊካ ቒም ኣሎካ’ዶ?
 ምፍልላይ፣ ናይ ምፍልላይ መንፈስ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ጉጅለታት ተሰሚዕካ’ዶ
ይፈልጥ?
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 ትምኒት፣ ሃብታምን ኣህላኺ ናብራ ስስዑን፣ ኣብ ዕዳጋ ካብ ንቡር ወጻኢ ወጻኢታት
ምብዛሕ።
 ዘይምሕብሓብ፣ ነንስቲ፣ ነሰብኡት፣ ንቖልዑን ስድራን ብፍቕርን ክብርን
ዘይምሕብሓብ።
 ዘይምዕጋብ፣ በቲ ንኻልኦት ዘለዎም ንኣኻ ዘይብልካ ምቅናእ።
 ፍቕሪ ገንዘብ፣ ገንዘብ ዘይብልካ ግናኸ ፍቅሪ ገንዘብ ክህልዎ ዝኽእል ሰብ።
 ኣምልኾ ጣኦት፣ ኣብ ህይወትካ ካብ ኣምላኽ ንላዕሊ ኣብሊጽካ እትደልዮን
እትርእዮን ነገር።
 ጽልኢ፣ ብዘይተደልየ ቓላት ጽልኢ ኣላዓዒልካ’ዶ ትፈልጥ?
 ጥንቖላ፣ ድሌታትካ ንምምላእ ንካልኦት ምምዝማዝ።
 ኣብ ልዕሊ በዓል ስልጣን ዓመጻ፣ ሓለቓ፣ መምህር፣ ስድራ፣ መንፈሳዊ መራሒ
ወዘተ።
 ፍቕሪ ንዓለም፣ ብምርኣይ ዝመጽእ ፍትወት ኣዒንቲ፣ ፍትወት ስጋ፣ እንታይ ትምነ?
ንብረት ትዕቢት ኣየናይ ክፋል ናይ ህይወትካ ኢያ ብዘይ ደገፍ ኣምላኽ ይኽእሎ
ኢየ ትብሎ። ኣብ ኣተሓሳስባኻ ወይ ኣነባብራኻ ካብቲ ናይ ብሓቂ ዘለኻዮ ንላዕሊ
ወይ ንታሕቲ ምምሳል።
 ትዕቢት፣ እቲ ካብ ኩሉ ዝዓበይ ሓጢኣት እዩ። በዞም ዝስዕቡ ንገዛእ ርእስኻ
ርኣያ፣ ኣብ ናይ ካልኦት ውድቀት’ዶ ተተኩር ወይስ ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ
መንፈሳዊ ድሌታት ትግደስ?
 ብጽድቂ ገዛእ ርእስኻ ትተኣማመን ንኻልኦት ትነቅፍ ዲኻ ወይስ ደንጋጽን
መሓርን ናይ ካልኦት ጽቡቕ ክትርኢ ትደሊ ኢኻ?
 ናጻን ገዛእ ርእስኻ ትኽእልን ዲኻ ወይስ ጽግዕተኛ ናይ ካልኦት ከምዘድልየካ
ትፈልጥ ኢኻ?
 ንኻልኦት ካብ ገዛእ ርእስኻ ኣብሊጽካ’ዶ ወይ ኣነኣኢስካ ትርእዮም?
 ንኹሉ ክትቆጻጸርዶ ትደሊ ወይሲ ካልኦት ክሕግዙኻ ትደሊ?
 ሃባ ዝብል መንፈስ’ዶ ዝህብ መንፈስ ኣሎካ?
 ክትግልገል’ዶ ወይስ ንኻልኦት ከተገልግል ትደሊ?
 ልዕል ክትብል’ዶ ትደሊ ወይ ብናይ ካልኦት ምልዓል ትሕጎስ?
 ዓስቢ ወይ ምስጋና ክትወስድ’ዶ ትደሊ ወይስ ካልኦት ክወስድዎ ከለዉ
ትሕጎስ?
 በቲ ዝፈለጥካዮ ምትእምማን’ዶ ይስምዓካ ወይስ ብዙሕ ክትፈልጦ
ዝግብኣካ ከምዘሎ ትኣምን?
 ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ብጣዕሚ ትግደስ ዲኻ ወይስ ዘይትግደስ ኢኻ?
 ንሰባት ከይትቐርቦም’ዶ ትፈርህ ወይስ ዋጋ ከፊልካ ክትጠብቆም
ትደሊ?
 ንኻልኦት ንምውቃስ ህዉኽ ዲኻ ወይስ ሓላፍነት ትቕበል ኢኻ?
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 ዘይቅረብ ዲኻ ወይስ ብቐሊሉ ዝቕረብ?
 ክትንቀፍ ከለኻ ነቐፌታ ትነጽጎዶ ወይ ንነቐፌታ ብትሑትን ክፉትን ልቢ
ትቕበል ኢኻ?
 ክብረት ንኽትረክብዶ ወይ ኣምላኽ ብዛዕባ ዝሓስቦ ትግደስ?
 ምስልኻ ክትሕሉ፣ ክትዕቅብ’ዶ ትሰርሕ ወይስ ስለ ጽቡቕ ስምካ ኢልካ
ክትመውት ድሉው ኢኻ?
 መንፈሳዊ ድሌታትካ ንኻልኦት ከተካፍሎም ትሽገር’ዶ ወይስ ክፉትን
ግሉጽን ክትከውን ኢኻ?
 ንሓጢኣትካ ክትሓብኦ’ዶ ትፍትን ወይ ጌጋ ምስ ገበርካ ንኽትቅላዕ
ፍቓደኛ ኢኻ?
 ተጋግየ’የ ምሕረት ግበሩልይ ንኽትብል ይኸብደካ’ዶ?
 ብዛዕባ ሓጥያትካ ክትናዘዝ እንከሎኻ ብሓፈሻ’ዶ ወይ ሓደ ብሓደ
እናተዛረብካ ትናዘዝ?
 ሓጢኣት ክትገብር እንተድኣ ተረኺብካ ብርቱዕ ጣዕሳ’ዶ ይስምዓካ ወይስ
ብሓጢኣትካ ጒሂኻ ቀልጢፍካ ትንሳሕ?
 እንተድኣ ዘይምርድዳእ ወይ ግጭት ኣሎ ኮይኑ ሰባት መጺኦም ይቕረ
ክብሉልካ’ዶ ትጽበዮም ወይ ባዕልኻ ኬድካ ይቕሬታ ትሓቶም?
 ንገዛእ ርእስኻ ምስ ካልኦት ብምውድዳር ክብረት ከምዝግብኣካ
ተሰሚዕካ’ዶ ወይስ ንገዛእ ርእስኻ ምስ ናይ ኣምላኽ ቅድስና ብምንጽጻር
ኣብ ውሽጥኻ ምሕረት ኣምላኽ ከምዘድልየካ ይስምዓካ?
 እትንስሓሉ ንእሽቶ ወይ’ውን ፈጺሙ ዘይብልካ ከምዝኾንካ’ዶ ትሓስብ
ወይስ ቀጻሊ ጽቡቕ ዝኾነ ኣረኣእያ ኣብ ንስሓ ኣለካ?
 ኩሉ ካልእ ሰብ ምንቕቓሕ ከምዘድልዮ ክሓስብ ወይስ ሓድሽ ምግጣም
ብምልኣት መንፈስ ቅዱስ ከምዘድልየካ ብቐጻሊ ይርድኣካ?
 ኣብ ጥቓ ሓዲሽ ክርስትያን እንተ ድኣ ኣለኻ ትኾርዕ’ዶ ወይስ ብቕንኣቱ/ታ
ትሕጎስ፣ ካብኡ/ኣ ንኽትምሃር ፍቓድኛ ዲኻ/ኺ?
 ኣብ ጥቓ ካባኻ ዝያዳ ብጽሕና ዘሎዎ ክርስትያን እንተድኣ ቀሪብካ
ትፈርህ’ዶ ወይስ ካብ ተመክርኡ ክትምሃር ትጸምእ?
ካብዚ ቀጺልካ ገለ ዘርኢ ናይ ሓጢኣትካ ብምእማንን ብምንስሓን ዝራእ፣ ከም ግብረ
መልሲ’ቲ ዝተንስአ ህይወት የሱስ ክትዓጽድ ተጸበ።
ካልእ መወከሲ ንዓሚቕ መንፈሳዊ ተፍትሽ ከኣ መዓልታዊ ናይ ስነምግባር ጸብጻብ እትብል
ብዳንኪን ተጻሕፈት ጽሑፍ ተኸታተል። እዛ መዓልታዊ ናይ ስነምግባር ጸብጻብ እትብል
ንምርካብ ኣብ ድሕረ ገጽ ናይዚ መርበብ ሓበሬታ ተጠቀም።
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መንፈሳዊ ውግእ
ውዲት ሰይጣን እንተዘይፈሊጥካ፣ ሓራ ኣይትኸውንን
ኣብ ዓለምን ኣብ ውሽጢ ዓለምን፣ ንነብር ከምዘለና ንፍለጥ
እዛ እንነብረላ ዘለና ዓለም ንእሽተይ መግለጺ ናይታ ሓቀኛ ዘይትረአ፣ ኣምላኽ መንፈሳዊ
ኣዒንትና ምስ ከፈተልና ክንሪኣ እንኽእል መንፈሳዊት ዓለም ኢያ። ኣብ ውሽጢ እታ ሓቀኛ
መንፈሳዊት ዓለም ኣምላኽ፣ ኣጋንንቲ፣ ሰይጣንን መላእኽቱን ኣለዉ። ብሰይጣን ዝግዛእ
ስርዓት ዓለም (ኮስሞስ) ኣሎ። እዚ ሓቂ እዩ። እንተድኣ ነዚ ዝጭበጥ ዓለም ክንገዝኦን
ክንምዝምዞን ፈቲንና ጻዕርና ከንቱ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ። መጀመርያ ዜጋታት ናይታ መንፈሳዊት
ዓለም ምዃንና ክንፈልጥ የድልየና።
ኣብ ውሽጢ እዚ መንፈሳዊ ዓለም ከኣ ኩላትና ከም ዜጋታት ናይዚ ስርዓተ ዓለም፣ ማለት
ናይ ሰይጣን መንግስቲ ኮይና ንጅምር። ይኹን እምበር ኣምላኽ ዜጋታት መንግስቲ ሰማያት
ኮይና ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክንኣቱ ምርጫ ሂብና እዩ። ሓንሳብ ዜጋታት ናይ መንግስቲ
ኣምላኽ ምስ ኮንና ናይ ግድን እዚ ነገር ይፍጸም፣1. መን ምዃንና ምፍላጥ የድልየና (ምቕማጥ ኤፌ 2፣6)
2. ከም መንነትና ክንነብር ይየድልየና (ምምልላስ ኤፌ 4፣1)
3. ምስ መንፈሳዊ ጸላኢና ሰይጣን ከመይ ከምንገጥም ክንፈልጥ የድልየና (ደው ምባል
ኤፌ 6፣11)
ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ሰለስተ ነጥብታት ክንወጽእ እንተድኣ ፈቲና ከምቲ ጎይታ
ዝሓሰበልና ክነብር ኣይንኽእልን ኢና። እቲ መንፈሳዊ ውግእ መንግስቲ ሰይጣንን ኣጋንንትን
ዝብል ሰፊሕ ኣርእስቲ ኮይኑ ግናኸ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ክንርእዮ ክንፍትን ኢና። ብሕጽር
ዝበለ ገለ ኣብ ባይታ ዝርኣዩ ኩላትና ክንፈልጦም ዘለና ነገራት ክንርኢ ኢና። ስለዚ ልክዕ ከም
ቆልዑ ተማሃሮ ምዃን ክድልየና እዩ።

ካብ “ናይ ምድረበዳ ጣውላ” ዝብል ናይ ዎችማን ኒ መጽሓፍ ዝተወሰድ
ኤፌ 6፣11 “እቲ ቕልስና ምስ ሕልቅነትን ስልጣናትን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእቲ ዓለምን ምስ
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መናፍስቲ እከይን ኣብ ሰማያት እዩ እምበር፡ ምስ ስጋን ደምን ኣይኰነን እሞ፡ ንፍሕሶ
ሰይጣን ምቅዋሙ ምእንቲ ኽትክእሉስ፡ ኲሉ ኣጽዋር ኣምላኽ ልበሱ።” ኣብዚ ምትንሳእ
ወይ ደው ምባል እትብል ቦትኻ ሓዝ ማለት ኢያ። ብዘመናዊ ኣገላልጻ ናይ ካልእ መሬት
ኬድካ ክትወርር እሞ ተቖጻጺርካ ኣብ ትሕቲ ግዝኣትካ ንኸትእትዎ ዝወሃብ ትእዛዝ ማለት
ኣይኮነን። ኣምላኽ ነዚ ክንገብር ኣይነገረናን። ምቅዋም ወይ ደው ምባል ማለት ነዛ ብጸላኢ
ተባላሽያ ዘላ መሬት፣ ናይ እግዚኣብሄር ስለዝኾነት፣ ብኻልእ ኣበሃህላ ናትና ኢያ። ጎይታ የሱስ
ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሰይጣን ብሞቱን ትንሳኤኡን ዓወት ንኽረክብ መጥቃዕቲ ጌሩ
እዩ። ሎሚ ምእንቲ ነቲ ንሱ ዝረኸቦ ዓወት ክንዕቅብን ከነጠቓልሎን ኢልና ኢና ንቃለስ።
በዚ ከኣ እቲ ኣጽዋር መብዛሕትኡ ከምቲ ኣብ ሮሜ 6 ተገሊጹ ዘሎ ናይ መከላኸሊ ዝኾነ።
እዛ መሬት ናይ ጎይታ እያ፣ ስለዚ መርገጺ እግሪ እትኸውን ንኽንረክብ ኣይንቃለስን ኢና፣
ካብ ኩሎም እቶም ተቓወምቲ ክንሕልዋ ጥራይ’ዩ ዘድልየና።
ቀጺሉ ገለ ውሑዳት ዝርዝራት ካብቶም ፍሉጣት መገድታት ሰይጣን ዝሰርሓሎም፣ ንስኻ
ንገዛእ ርእስኻ ካብቲ ፍሕሶ ሰይጣን ንምሕላው ክትወስዶም ዝግብኣካ ስጉምትታት ኣሎ።
1. ኣብ ዝወደቐት ዓለም ኢና እንነብር ዘለና፣ ስለዚ ውድቀት ከጋጥመና ይኽእል
እዩ። ምናልባት ምዱብ ዕላማ ናይ ሰይጣን ዘይክትከውን ትኽእል ኢኻ፣ ሕማምን
ካልእ ብድሆታትን ሽግራትን ነቲ ብሓጢኣት ዝተገዝአን ዝወደቐን ዓለም ብምግዛእ
የጋጥመካ ይህሉ ይኸውን። እንተ ድኣ ኣጋጢምካ ኣምላኽ ክዛረባካ ከመይ ከም
እትጽልን ከርእየካን ኣድላይ እንተኾይኑ’ውን እንታይ ስጉምቲ ክትወስድ ከምዘልካ
ሕተቶ። እቲ ጸቕጥታት ብምኽንያት እዚ ነገር እንተኾይኑ፣ ኣምላኽ ክዛረበካ
ድሉው ክትከውን ኣለካ፣ ንሱ እንተተዛሪቡካ ከኣ ኩሉ እትሓልፎ ንሰናይካ ክኸውን
እዩ። ኣምላኽ በቲ ፍረ ዘፍሪ መስርሕ ከሕልፈካ ይደሊ፣ ብምሉእ ልብኻ እንተድኣ
ደሊኻዮ ኣብ ግዜ መከራኻ ከም ዘኽታም በይንኻ ኣይሓድገካን እዩ።
2. ከም ሓቀኛ መንነትካ ኮይንካ እንተዘይተመላሊስካ፣ ናይ ሰይጣን ጽልዋ ከጋጥመካ
እዩ። ኣብቲ ዝሓለፈ ምዕራፍ ምስ ኣምላኽ ምምልላስ ዝብል ርኢና ኔርና። ፍጹማት
እንተዘይኮይና ኩነኔ ክስምዓና የብሉን። ግናኸ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚኡ ፍጹሙን
ንጽሁን ልቢ ክህልወና ይደሊ። ናብኡ ምሕረት ደሊና እንተመጺና እዙዛት ውሉድ
እንተኾይና ንልብና ከንጽሆ ከኣ እንተሓቲትናዮ፣ ሓልየቱን ምትእምማኑን ዕረፍቲ
ክስምዓና እዩ።
3. ሰይጣን ነቲ ቓል ኣምላኽ ምስ ተዘረአ ክሰርቆ ይፍትን እዩ። እዚ ኣብቲ ቓል
ደው ከይንብል ፊት ንፊት መጥቃዕቲ እዩ። ነዚ መጥቃዕቲ ስለጽድቂ ክንብሎ
ንኽእል። ኣምላኽ ንድሌታትና ቃሉ ኣብ ልብና ብምዝራእን ፍረ ክህብን ብምግባር
ክቕርበልና ይደሊ። ሓይልታት ሰይጣን ከኣ ኣንጻር እዚ ይቃለሱ። ሰይጣን ንኣዳምን
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ሄዋንን ንህይወቶም ብዘይ ቓል ኣምላኽ ክመርሕዋ ከምዝኽእሉ ኣደናጊርዎም
(ዘፍ 3) ንየሱስ’ውን ኣብ (ሉቃ 4) ብሓደ ዓይነት መገዲ፣ ሓደ ዓይነት ውዲት
ክጥቀም ፈቲኑ እዩ። ሰይጣን ንቓል ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ቀዳማይ ቦታ ከይሃብካ
ከምድላይካ ነጻ ኾይንካ ክትመላለስ እንተድኣ ጌይሩካ ተዓዊቱ ኣሎ። ሰይጣን ኣብ
ክንዲ ብቓል ኣምላኽ ብስምዒታትካን ብጌጋ ዝኾነ ሓሳባትን ክትምራሕ ይደልየካ።
ንቓል ኣምላኽ ክትጠራጠሮ ምግባር ቀንዲ ኣጽዋር ሰይጣን እዩ፣ እዚ ምኽንያት
መንፈሳዊ ውግእ እዩ። ቅድሚ ናብቲ ዝለዓለ መንፈሳዊ ውግእ ምእታውካ ንቓል
ኣምላኽ ምእማን ወይ እውን ምጥርጣር እቲ መባእታዊ መንፈሳዊ ውግእ እዩ።
ልዕሊ ካልእ መርትዖታት ኣምላኽ መጀመርታ ንቓሉ ክንኣምን ይደልየና። ሓደ ሓደ
ግዜ ብሓሙሽተ ናይ ስምዒት ህዋሳትና ዘይረኣናዮን ዘይሰማዕናዮን ሓቂ ንኽንኣምን
ከቢድ እዩ። የሱስ ኣብ ማርቆስ 4 ንደቀ መዛምርቱ ዝመሃሮም ትምህርቲ፣ ማር 4፣911 “ንምስማዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ፡ በለ። ንበይኑ ምስ ኰነ ኸኣ፡ እቶም ከቢቦምዎ
ዘለዉ ምስቶም ዓሰርተው ክልተ ዀይኖም፡ ብዛዕባ እቲ ምስላ ሐተትዎ። ንሱ ኸኣ
በሎም፡ ምፍላጥ ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ንኣኻትኩም እዩ እተዋህበ፡ ነቶም
ብወጻኢ ዘለዉ ግና፡” ይብል።
ምስላ መንግስቲ ኣምላኽ
ኣብ ቀረባ እዋን ሓደ ካብ ፓስተራት ፊሊፒንስ ነታ “ዕበ ወይ ሙት” እትብል መጽሓፍና
ምስ ኣጽንዓ፣ ከምዚ ዝብል ምስክርነት ሰዲዱለይ። “ሕጂ ኣምላኽ እቲ ሓረስታይ ንሕና ከኣ
እቲ ግራት ምዃና ተረዲአ ቅድም ብዛዕባ እዚ ፍልጠት ኣይነበረንን ብጣዕሚ የቕንየለይ።”
እዚ ምርዳእ ቀሊል እዩ፣ ግናኸ ኣዝዩ ኣገዳሲ ድማ እዩ። እዚ ዓሚቕ ግናኸ ብዙሓት ኣመንቲ
ቀሊል ስለዝኾነ ይስሕትዎ እዮም። የሱስ ድማ ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ኢሉ ጸዊዕዎ
ማር 4፣11።
ኣምላኽ ኩነታት ልብና ብዘየገድስ፣ ናይ ቃሉ ዘርኢ ኣብ ልብና ምስ ዘርአ እዩ። እዞም ዘርእታት
ከኣ ኩሉ ዕላማ ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ የመልክቱ። ዳግም ምውላድ እቲ ቀዳማይ ዕላማ
እዩ፣ ቀጺሉ መንፈስ ቅዱስ ምምላእ፣ ኣካላዊ፣ ስምዒታዊ፣ ኣእምሮኣዊ ፈውስን ድሌታትካ
ብኣምላኽ ምምላእ የጠቓልል። ቓል ኣምላኽ ናብ ቁኑዕ ዝምድና ምስ እግዚኣብሄር’ዩ
ዘምጽኣካ፣ ኩሉ ዝተረፈ ናይ ኣምላኽ ዕላማን ኣገልግሎትን ድማ ይህበካ። ኣምላኽ ዕላምኡ
ክገልጸልካ ቃሉ ይጥቀም፣ ፍሪኡ ከኣ ንህይወትና ብኸመይ ክንነብር ይግብኣና እዩ።
ጴጥሮስ ኣምላኻዊ ባህሪ ንህይወትን ንፍርሃት እግዚኣብሄርን ብተስፋ ኣምላኽ ከምዝተወሃበና
ገሊጹ። 2ጴጥ 1፣3-4 ተስፋን ዘርኢ ናይቲ ቓልን ሓደ እዩ። ኣዳም ቅድሚ ሓጢኣት ምግባሩ
ኣብቲ ግራት ፍረ ክፈሪ ኔርዎ፣ ሓጢኣት ምግባሩ ከኣ ድሌቱ ኣብ ትሕቲ መርገምን ብፍረ
ጻዕሩን ከምዝረክብን ገይርዎ። የሱስ፣ ነቲ ናይ ኣዳም መርገም ስለዝወሰዶ ሕጂ ናብ ንቡር
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ተመሊስና ፍረ ክንፈሪ ንኽእል ኢና።
ኣብ ቀረባ እዋን ሓደ ሚሲዮናዊ ምሉእ ስድራ ቤቱ ካብ “ዕበ ወይ ሙት” ዝብል መጽሓፍና
ብዝረኸቦ ምግላጽ ምሉእ ለውጢ ከምዝረኸበ ይምስክረለይ። ነቲ ናይ ዘርኢ ወይ ፍረ
መስርሕ ስለዝተረድኦም ብኽብሪ ሓራ ወጺኦም። ኣብ ዝቀጸለ ግዜ ከገልግሉ፣ ናብ ሓደ
ናይ ኣገልግሎት ቦታ ምስ ከዱ ከይሰበኹ ደው ምስ በሉ፣ ንኹሉ ሰብ ንኽዝምር ነጊረሞ፣
ክብሪ ኣምላኽ ድማ ብምልኣት ተገሊጹ። ብዙሓት ሰባት ተናጊፎም ዕስራን ሓሙሽተን ሰባት
ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምቁጽጻር ሓይሊ ኣምላኽ ኔሮም፣ ኣርባዕተ ሰባት ድማ ፍረ ንኽፈርዩ
ስለዝወሰኑ ምሉእ ምግላጽ ነይሩ። ዮሃ15፣8 ከኣ ተፈጺሙ።
መንግስቲ ኣምላኽ ከም ቆልዓ ብዝተቐበላ ትሰርሕ
ኣምላኽ ልብና ንኸጽሪ እንተፈቒድናሉ ምስኡ ሕብረት ሃልዩናን ይዛረበና እዩ። ብቓሉ ምስ
ተዛረበና፣ ኣብ ልብና ፍረ ዝፈሪ ዘርኢ ይኸውን ። እቲ ፍረ ከኣ ንባህርያትናን ንድሌታትናን
ንኽብሪ ኣምላኽ ይኸውን። ዮሃ 15፣8 “ብዙሕ ፍረ እንተ ፈሬኹም፡ ኣቦይ በዚ ይኸብር፡ ደቀ
መዛሙርተይውን ክትኰኑ ኢኹም።” ይብል። ፍረ ትፈሪ እንተኾንካ ኣብ ዝኸድካዮ ኣምላኽ
ብኣኻ ንኻልኦት ይግለጽ፣ እዚ ነገር’ዚ ከቢድ እዩ፣ ኣይገርምን፣ ሰይጣን ነቲ ቓል ካብ ልብና
ንኽሰርቕ ክሳብ ክንደይ ከምዝዋጋእ። ክሳብ ክንደይ ሰይጣን ንሰባት ኣትሪሩ ከደናግሮም
እሞ’ቲ ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ንኸይርድእዎ፣ ብኩሉ ዓይነት ሃይማኖታዊ መደባትን
ትምህርትታትን እንተተዋገአ ኣየገርምን እዩ።
ሰይጣን፣ ቓል ከም ዝሰርቕ ኣስተብህል
ሰይጣን እቲ እንኮ ኣንጻር ሰብ ዘለዎ ኣጽዋሩ ነቲ ቓል ምስራቕን ከይርድኣካ ምግባርን እዩ።
2ቈረ 4፣4 “እቲ ብርሃን ወንጌል ናይ ክብሪ ክርስቶስ፡ ንሱ ኸኣ ምስሊ ኣምላኽ፡ ምእንቲ
ኸየብርሃሎምሲ፡ ኣምላኽ እዛ ዓለም እዚኣ ንሓሳብ እቶም ዘይኣምኑ ኣዖሮ።” ይብል።
እቲ ቓል ሓንሳእ ኣብ ልብኻ ምስ ተዘረአ ክሳብ ዓቢ ገረብ ዝኸውን ማለት ፍረ ዝፈሪ ናይ
ግድን ክትቃወም ኣንጻር ተጻራሪ ኩነት ደው ክትብል ኣሎካ። ኤፌ 6፣13 “ስለዚ በታ እክይቲ
መዓልቲ ምቕዋም ምእንቲ ኽትክእሉ፡ ኲሉ ምስ ኣስለጥኩምውን ደው ክትብሉስ፡ ብዘሎ
ኣጽዋር ኣምላኽ ኣልዕሉ።” ይብል። ቀጥታዊ መጥቃዕትታት ኣብ ቦታኻ ደው ብምባል ነቲ
ዝረኸብካዮ ቦታ ብምሕላው ኢኻ ትቃወሞ። እዚ ከኣ ብክርስቶስ ንዘሎካ መንነት ብቐጻሊ
ብምሕዳሱ፣ ብመንፈስ ብምምልላስ፣ ቀጻሊ ብመገድታትካ ምንጻህ፣ ኣንጻርቶም ኣብ ውግእ
ዘለው ሓይልታት ሰይጣን ብምዝራብን ትገብሮን ትፍጽሞን።
መጽሓፍ ቅዱስ ኣብዚ ናይ ምጽባይ ግዜ ከይተረፈ፣ ንቓል ኣምላኽ ከም ሰይፊ ክንጥቀመሉ
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ከምዝምህረና ይኣምን። ኤፌ 6፣17 “ናይ ምድሓን ቊራዕ ርእሲ ኣእትዉ፡ ናይ መንፈስ
ሰይፊውን፡ ማለት ቓል ኣምላኽ፡ ሐዙ።” ይብል። እዚ ናይ ምጽባይ ግዜ ንመዓልታት፣
ኣዋርሕ፣ ዓመታት፣ ወይ’ውን ዓሰርተታት ዓመታት ክኸውን ይኽእል እዩ። ክሳብ ክንደይ
ነዊሑ ኣየገድስን እዩ፣ ኣብዚ ግዜ’ዚ ምጽራይ ባህርያት ከይተረፈ ብዙሕ’ዩ ዝፍጸም። ኣምላኽ
ተስፋን ራእይን ክህበና ይኽእል እዩ፣ ግናኸ ነቲ ራእይ እንጸውር ኣቕሓ ኽንከውን ናይ ግድን
ክንጸሪ ኣለና።
ጎይታ ንቓል ኣምላኽ ተፈጻሚ ይገብሮ
ኣብ እብ 3፣1 “ስለዚ ኸኣ፡ ኣቱም ካብቲ ሰማያዊ ጽውዓ ግደ ዘሎኹም ቅዱሳን ኣሕዋተይ፡
ከምቲ ሙሴ ድማ ኣብ ኲላ ቤቱ እሙን ዝነበረ፡ ናብቲ ነቲ ዝሸሞ እሙን ዝዀነ የሱስ፡ ናይ
ምእማንና ሃዋርያን ሊቀ ኻህናትን ኣቕልቡ።” ተባሂሉልና ኣሎ፣ የሱስ ንዝተዛረብናዮ ከም
ሊቀ ካህንና መጠን ናብ ኣቦ ይወስዶ፣ ኣቦ ከኣ ቓል ኣምላኽ ክሳብ ዝኾነ ይፍጽሞ። ጸላኢ
ከኣ ኣሉታዊ ዝኾነ ቃላትና ይወስዶ እሞ፣ ከምቲ ዝበልናዮ ከኣ ይፍጽሞ። ቓል ኣምላኽ
ኣብ ልዕሊ ሰብ ወይ ኩነታት እንተተዘሪብናዮን ጸሊናዮን ብርቱዕ ሓይሊ እዩ። ምኽንያቱ
እግዚኣብሄር ንኹሉ ነገር ብቓሉ ስለዝፈጠሮ፣ ክርስቶስ ቓል እዩ። ነቲ ቓል ከምቲ ንሱ
ዝበሎ ክንጥቀመሉ ስልጣን ተዋሂቡና ኣሎ።
ዮሃ 1፣1-3 “ቓል ብመጀመርታ ነበረ፡ እቲ ቓል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፡ እቲ ቓልውን ኣምላኽ
ነበረ። እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ። ብእኡ ዂሉ ዀነ፡ ካብቲ ዝዀነ ዘበለ ድማ
ብዘይ ብእኡ ዝዀነ የልቦን።”
ዮሃ 16፣23 “በታ መዓልቲ እቲኣ ሓንቲ እኳ ኣይክትሐቱንን ኢኹም። ነቦ ብስመይ
ዝለመንኩምዎ ዘበለ ዂሉ ኸም ዚህበኩም፡ ብሓቂ፡ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ።”
ቓል ኣምላኽ፣ ስራሕ ምስፈጸምና ናብ ዕርፍቲ የእትወና
እብ 4፣1 “እምኣርሲ ናብ ዕረፍቱ ንምእታው ተስፋ ኻብ ዚተርፈልና፡ ምናልባሽ ሓደ ኻባኻ
ትኩም ድሕሪት ተሪፉ ኸይህሉ፡ ንፍራህ።”
እብ 4፣12 “ቓል ኣምላኽ ህያውን መስለጥን እዩ እሞ፡ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዚበልሕ እዩ፡
ነፍስን መንፈስን፡ መፈላልዮ ኣካላትን ኣንጒዕን ክሳዕ ዚፈላሊ ዚሰጥም፡ ኣብ ምሕላንን ሓሳብ
ልብን ከኣ ዚፈርድ እዩ።”
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መላእኽቲ ንቓል ኣምላኽ፣ ተፈጻሚ ይገብርዎ

መዝ 103፣20

“ኣቱም መላእኽቱ፣ ንድምጺ ቓሉ እትእዘዙ፣
ንቓሉ እትፍዝሙ ሓያላትን ስልቱናትን፣ ኣግዚኣብሄር ባርኽዎ።”

ኣጋንንቲ ይርሕቁን ይሃድሙን

መዝ 149፣5-9

“ቅዱሳን ብኽብሪ ይተሓጎሱ፣
ኣብ መደቀሲኦም እልል ይበሉ።
ንሳቶም ኣብ ኣህዛብ ሕነ ንምፍዳይ፣ ህዝብታት ከኣ ንምቕጻዕ፣
ንነገስታቶም ብሰንሰለት፣ ንኽቡራቶም ብመቑሕ ሓጺን ንምእሳር፣
ነቲ ጽሑፍ ፍርዲ ኣብ ኣቶም ኪፍጽምዎስ፣
ምስጋና እግዚኣብሄር ኣብ ጎረሮኦም፣
ክልተ ዝኣፉ ሰይፊውን ኣብ ኢዶም ይኹን።
እዚ ንዂሎም ቅዱሳኑ ኽብሪ እዩ።
ሃሌሉያ።”

ፋሲካ
ኣብ ዘጽ 12 እስራኤላውያን ፋሲካ ክገብሩ ምስ ተነግሮም፣ ደም እቲ ንጹህ ገንሸል ኣብ ልዳት
ናይ ማዕጽኦም ምስ ገበርዎ፣ እቲ ዝቀዝፍ መልኣኽ ከኣ ከይጎድኦም ሓሊፉ። የሱስ ገንሸል
ኣምላኽ እዩ፣ ስለዚ ደም’ቲ ገንሸል ኣብ ልዕሊ ልዳትና፣ልዳት ፈተውትናን እንጽልየሎም
ሰባት ንገብሮ። ብኸመይ? ራእ 12፣11 “ሳላ ደም እቲ ገንሸልን ሳላ እቲ ቓል ምስክሮምን ድማ
ሰዐርዎ፡ ንህይወቶምውን ክሳዕ ሞት ኣየፍቀርዋን።” ይብል።
ቃላት ኣፍና ነቲ ደም ከምዝሰርሕ ይገብሮ እዩ፣ ዘጽ 12 ተመልከት ። ደም’ቲ ገንሸል ኣብ
ጨሓሎ ጥራይ ተቐሚጡ እንተተሪፉ፣ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይገብርን። እቲ ስምዕዛ ወሲዶም ኣብቲ
ጨሓሎ ዘሎ ደም ጠሚዖም ናብ ልዳት ማዕጽኦም እንተለኽዮሞ ግና፣ ኣምላኽን ሰይጣንን
ክሪእዎ ይኽእሉ። እቲ ስምዕዛ ዋጋ ዘይብሉ ዝመስል ፍሉጥ ጻህያይ እዩ። ቃላት ከናፍርና ከኣ
ዋጋ ዘይብሉ እዩ ዝመስል፣ ግናኸ ናብ ቓል ኣምላኽ (የሱስ) እንተድኣ ኣጥቢቕናዮ’ሞ ከኣ ከም
ደም እንተድኣ ተጠቂማናሉ ኣምላኽ ይርእዮ ሰይጣን ከኣ ይርእዮ እዩ።
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ብእትዛረቦ ተጠንቀቕ !
ማር 11፣21-24 “ጴጥሮስ ድማ ዘኪሩ፡ መምህር፡ እንሃ፡ እታ ዝረገምካያ በለስ ነቒጻ፡ በሎ።
የሱስ ድማ መለሰ በሎምውን፡ ብኣምላኽ እመኑ። ዝዀነ ይኹን እቲ ዝበሎ ኸም ዚኸውን
ዚኣምን እምበር፡ ብልቡ ዘይዋላወል፡ ነዚ ኸረን፡ ተንሲእካ ናብ ባሕሪ ጥሐል፡ እንተ በሎ፡
ንእኡ ኸም ዚዀነሉ፡ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ስለዚ፡ እትጽልይዎን እትልምንዎን ዘበለ
ኸም ዝረኸብኩምዎ እመኑ እሞ ኪዀነልኩም እዩ፡ እብለኩም ኣሎኹ።” ይብል።
ኣምላኽ ንእምነትና ዝፍትነሉ ባይታ
ካብቲ “እግዚኣብሄር ቀዳማይ እዩ” እትብል ናይ ኦስ ሂልማን መጽሓፍ ዝተወሰደ እዩ።
መሳ 3፣2 “ንስኻትኩምውን ምስቶም ኣብዛ ሃገር እዚኣ ዚነብሩ ኺዳን ኣይእተው፡
መሰውኢታቶም ኣፍርሱ፡ ድማ በልኩ። ንቓለይ ግና ኣይሰማዕኩምዎን። ስለምንታይ ኢኹም
እዚ ዝገበርኩ፡” ይብል።
እግዚኣብሄር ብመሪሕነት እያሱ፣ ንደቂ እስራኤል ናብ ናይ ተስፋ ምድሪ ከንኣን ኣምጺእዎም።
ድሕሪ ሞት እያሱ ግና ካልእ ሓድሽ ወለዶ፣ ናይ ኲናት ተመኩሮ ዘይብሉ ወለዶ መጺኡ።
እግዚኣብሄር ንህዝቡ ምልምማድን ምፍታንን ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ስትራተጂ ንዉሉዱ
መንፈሳዊ ውግእ ንክዕወቱ ዘኽእሎም እዩ። በዚ ከኣ ፈተና ዘይብሉ ህይወት ዘይንነብር።
እዚ ፈተና ከኣ እምነትና ሓቐኛ ድዩ ወይስ ብቓላት ጥራይ ንምርኣይ ዝስደድ እዩ።
መሳ 3፣4 “ኮነ ኸአ፡ እቲ መልኣኽ እግዚኣብሄር ንኹሎም ደቂ እስራኤል እዘን ቃላት
እዚኤን ምስ ተዛረቦም፡ እቶም ህዝቢ ደሃዮም ዓው ኣቢሎም በኸዩ።” ይብል። ኣምላኽ ኣብ
ልዕሊ ናብራኻ፣ እምነትካ ዝፍትን ኩነታት የምጽእ እዩ። ኣብ ኲናት ምስ ተፈተንና ጥራይ
ኢና ከኣ ቡቑዓት ተዋጋእቲ ንኸውን። ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ብመገዲ ዘይቅኑዕ ሓለቓ፣
ክኸፍል ዘይደሊ ዓዳጋይ፣ ሓቂ ዘይኮነ ጸለመ፣ ኣብ ልዕሊ ባህርያትካ ወይ ድማ ቕድመ ኩነት
ዘይብሉ ፍቕሪ ዝሓትት፣ ከቢድ ዝምድናን ዝኣመሰሉ ኩነታት ጌይሩ ምኮራ ክመጽኣልና
ከምዘፍቕድ እምንቶ ክህልወካ ይኽእል እዩ። እዚ ውግእ’ዚ ነቲ በኣእምሮኻ እትፈልጦ፣
ናብ ልብኻ ክኣቱን ክሰጥምን ዝመጽእ እዩ። ነቲ ፈተና ሓሊፍካዮዶ ወይስ ዝያዳ ውግእ፣
ነቲ ስልቲ መንፈሳዊ ውግእ ንኽትመሃር ዝያዳ ዕድል ዝህበካ ምዃኑ ክትፈልጥ ኢኻ። ነቲ
ኣብ ቕድሜኻ ዘሎዉ ውግእ ኣይትፍርሃዮም። ኣምላኽ እንተደኣ ምሉእ ትውኽልቲ ኣብኡን፣
ንዕኡ ንምእዛዝን ሓሪኻ ድሮ እቲ ዓወት ሂብካ እዩ። በዚ ድማ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ናይ
ኣምላኽ ተዋጋእቲ፣ ብመንፈሳዊ ውግእ ዝተመከሩ ትኸውን። “ኣብ ቓል ኣምላኽ ዝተመርኮሰ
ናይ ጸሎት ኣርእስቲ” ዝብል ጽሑፍ ኩሉ ብምልኣት ካብዚ ዝስዕብ ድሕረ ገጽ ናይ መርበብ
ሓበሬታ ክትረክቦ ትኽእል።
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እምንኻ ተንከራርዩ እዩ!
ኣብዛ መጽሓፍ’ዚኣ ውሽጣዊ ፈውሲ ካብ ሕሉፍ መጉዳእትታት ዝብል ኢና ኣተኲርና
ዘለና። እዞም ናይ ዓመጽ፣ ምንጻግ፣ ኣበሳ፣ ፍርሃት፣ ርእሰ ምትሓት፣ ምሕረት ዘይምግባር፣
መጉዳእትታት ነቲ ጎይታ ኣባና ዝደልዮ ትርፊ ዘለዎ ህይወት ዓገትቲ እዮም። ኣብዚ ምዕራፍ
ነዞም ዓገትቲ ነገራት “ኣእማን” ክንብሎም ኢና። ኣእማንካ ከኣ እቲ ኣብ ናይ ሞት ኩነታት
ሒዝካ ዝጸንሐ ምጉዳእቲ እዩ።
የሱስ ናይ ሓድሽ ህይወት ንምጉዓዝ ዝኸዶ መንገዲ ንፈልጦ ኢና። መጀመርያ ተሰቒሉ፣
ደሓር ተቐቢሩ ድሕሪ’ዚ ከኣ ብእምኒ ንመቓብሩ ከዲኖሞ። መንግስቲ ሮም፣ ዝኾነ ሰብ
ንኣካላት ክርስቶስ ከይሰርቆ እሞ ተንስኡ ከይብሉ ኢሎም ፣ ኣዝዩ ዓብይ እምኒ ገይሮም
መቓብር ከምዝዓጸውዎ ኣረጋጊጾም። ከምእንፈልጦ ግና ከቢድ እምኒ ምስቲ ናይ ትንሳኤ
ሓይሊ ኣምላኽ ኣይተዋዳደረን። እዚ ናይ ዓለም ስርዓት ከኣ ኣብ ትሕቲ ማእሰርቲ ክሕዘና
ከበድቲ ኣእማን ኣብ መቓብርና የንብር እዩ። እንተድኣ ኣብዚ መጽሓፍ እንገልጾ ዘሎና
ሓቅታት ሰሚዕናዮን ኣተግቢርናዮን እቲ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ፣ እምንኻ ከልዕሎን ከርሕቖን
እዩ። ናብቲ እግዚኣብሄር ንህይወትካ ዘዳለዎ በረኸት ከእትወካ ሕጹይ ኢኻ።
ምጥዓይ ነፍሲ
3ዮሃ 2-4 “ኣታ ፍቁር፡ ከምቲ ነፍስኻ ዝጠዐየት፡ ብዂሉ ደሓን ክትህሉን ክትጥዕን እምነየልካ
ኣሎኹ። ንስኻ በታ ሓቂ ትመላለስ ከም ዘሎኻ፡ ኣሕዋት መጺኦም ስለ እታ ኣባኻ ዘላ ሓቂ
ብምምስካሮም ብዙሕ ተሐጐስኩ። ኣነ እቶም ደቀይ ብሓቂ ኸም ዚመላለሱ ኻብ ምስማዕ
ዚዐቢ ሓጐስ የብለይን።”
ዮሃንስ ንብልጽግና ምስ ሰለስተ ነገራት ኣተሓሒዝዎ
1. ሓቂ ኣብ ደቂ መዛምርቱ ስለዝነብረ
2. ደቂ መዛምርቱ ከኣ ከምቲ ሓቂ ስለዝተመላለሱ
3. ዮሃንስ ነቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ብቕዓት፣ ምስቲ ናይ ነብፍሶም ብልጽግና
ኣማዓራሪዎ። ንሱ ልክዕ ከምቲ ነብፍኻ ዝጠዓየት ብኩሉ ደሓን ክትህሉን ክትጥዕን
ይምነየልካ ኣለኹ ኢልዎ።
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ብልጽግና ብናይ ግሪኽ ቓል “ዮኦዲኦ” (euodow/euodoo) ይብሎ። ብልጽግና ምብልጻግ፣
ጥዑይ ጉዕዞ፣ ምስላጥ፣ ምቅናዕ፣ ጥዑይ ውጽኢት ምሃብ፣ ብቐጥታን ብቐሊልን መገዲ
ምምራሕ፣ ዕዉት ነገር ምቕራብ፣ ዕዉት ምዃን እዩ። መዝ 35፣27 “እቶም ንጽድቀይ
ዚፈትዉ እልል ይበሉን ይተሐጐሱን፣ ኵሉ ጊዜውን፣ ናይ ባርያኡ ሰላም ዚፈቱ ጐይታ ዓብዪ
እዩ፣ ይበሉ።” ይብል።
እቲ ምብልጻግ ዝብል ቓል ብእብራይስጥ ኣዝዩ ሰፊሕ ቓል እዩ፣ ሻሎውን(shalowm)
ወይ ሻሎም (shalom/shaw-lome)፣ ሰላም፣ ጽቡቕ፣ ሰናይ፣ ሰላማዊ፣ ድሕነት፣ ሰላማት፣
ብልጽግና፣ ጥዕና፣ ሰላማዊ ምዃን፣ ምልኣት፣ ምልእ ብቑጽሪ፣ ኣካላዊ ጥዕና፣ ጸጥታ፣
ህድኣት፣ ዕጋበት፣ ብዛዕባ ሰብኣዊ ዝምድና፣ ዕጋበት ብኣምላኽ ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ኪዳን
ዝምድናታት የጠቓልል።
ነፍስኻ እንተድኣ ተፈዊሳ፣ ብልጽግና ንሱ እዩ
ፍቓድካን ኣእምሮኻን ስምዒትካን ምስ ምስሊ ክርስቶስ እንተድኣ ተሰማሚዑ፣ ብልጽግና
ኣምላኽ ክነብረካ ይኽእል። ስለምንታይ? ምኽንያቱ ብልጽግና ዘይኮነስ ንስኻ ነቲ ብልጽግና
ከምእትውንኖ ስለእትፈልጥ። ብስርዓት ዓለም ዝመጽእ ብልጽግና ምስ ኣምላኽ ጥቡቕ
ዝምድና ካብ ምግባር ይኽልክለካን፣ ትውክልቲ ኣብ ኣምላኽ ድማ ተጥፍእ። ንስኻ ዘይኮንካስ
ክርስቶስ እንተድኣ ኮይኑ ኣባኻ ዝነብር ዘሎ ኣምላኽ የበልጽገካ እዩ።
ኣምላኻዊ ብልጽግና እንታይ እዩ?
ናይ ኣምላኽ ኣገላልጻ ብልጽግና ካብ ናይ ዓለም ዝተፈለየ እዩ። ኣምላኽ ገለ ምስጢራት ንገዛእ
ርእሱ ጥራይ ዝዕቅቦ፣ ንደቂ ሰባት ዘየፍልጦ ኣሎ። ኣነ ክብለኩም ዝኽእል፣ ኩሉ ህይወትኩም
ሓንቲ ከየትረፍኩም ብምሉኡ ንየሱስ ከም ጎይታ እንተድኣ ሂብኩሞ፣ ክሳብ እትኽእልዎ
ድማ ብምእዛዝ ነዚ ህይወት እንተድኣ ነይርኩሞ፣ ንዓኻትኩም ብዝርድኣኩም መገዲ ናይ
ብልጽግና መግለጺ ክወሃበኩም እዩ። ኤፌ 3፣20 “ግናኸ ከምቲ ኣባና ዚገብር ሓይሊ፡ ካብቲ
ንሕና እንልምኖም እንሐስቦን ዘለና እምብዛ ኣዕዚዙ ኺገብር ዚኸኣሎ፡” ይብል።
ኣብ ብዙሓት ክርስትያናት ዓቢ ዘይምርዳእ ናይ ብልጽግና ኣርእስቲ ኣሎ። ብኽልተ
ዝተፈላለየ መገዲ መሰረታዊ ፍልልያት ከምዘሎ ይኣምን። ገሊኦም ኣምላኽ ጥዑያትን
ሃብታማትን ክንከውን ብመከራ ከይንሓልፍን እዩ ዝደሊ ይብሉ፣ ኣነ’ውን ንጎይታ ኣብ 1979
ምስ ተቐበልክዎ ከምኡ ይኣምን ነይረ። እቲ ኣምላኻዊ ብልጽግና ብናይ ዓለማዊ ብልጽግና
ክገልጽዎ ይፍትኑ። ካልኦት ከኣ ኣምላኽ ብድኽነት (ድኻታት)፣ ትሑታት ክገብረና ይደሊ
ይብሉ። ክልቲኦም መግለጺታት ጫፋውነት ኮይኑ፣ ጌጋ እዩ። እግዚኣብሄር ናይ መንግስቲ
ኣምላኽ ብልጽግና ንዓና ክኸውን ይደሊ እዩ፣ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ብልጽግና ግና ዝተፈለየ
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እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ካብ ሰብኣዊ ኣእምሮ ሕልፍ ዝበለ እዩ። ኣነ ድኽነት ናብ ብልጽግና
ዘእተወና፣ እንሓልፍ ደገ (ማዕጾ) እዩ ኢለ ይኣምን። ብልጽግና ብዘይ ሞትን ትንሳኤን ንሰብ
ካብ ኣምላኽ የርሕቖ እዩ።
ገለ መዳያት ኣምላኻዊ ብልጽግና
ፍረ መንፈስ
ኣነ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ብልጽግና መጀመርያ ናይ ፍረ መንፈስ ምግላጽ ከምዘጠቓልል
ይኣምን። ገላ 5፣23 “ነዚ ኸምዚ ዘመሰለ ዚጻረሮ ሕጊ የልቦን።” ይብል።
ቀረብ
ብድሕሪ’ዚ ቀጺሉ ከኣ ናይ ኣምላኽ ቀረብ፣ ከምኒ ቁጠባዊ፣ ኣምላኽ ንህይወትካ ዝሓረየልካ
ስራሕ፣ ጥዑይ ዝምድናን ካልእ ጉዳያት ንምድራዊ ህይወትና ዘድልየና ከምዘጠቓልል
ይኣምን። ብተውሳኺ’ውን ንኽነብር ጥራይ ዘይኮነ ምእንቲ ወሃብቲ (ለጋሳት) ክንከውን
ክሳብ ክንድዚ ከምዝኾነ ይኣምን። ንድኻታት፣ ንኣገልገልቲ፣ ናይ ኣምላኽ ኪዳን ዘለዎም፣
ቤተክርስትያናትን ንእስራኤል’ውን ክንሕግዝ ኣለና።
ዘዳ 8፣18 “ከምዚ ናይ ሎሚ ነዚ ነቦታትካ ዝመሓለሎም ኪዳን ኬቕውም፡ ሃብቲ ኽትድልብ
ሓይሊ ዚህበካስ፡ ንሱ እዩ እሞ፡ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽካ ዘክር።” ይብል።
ቁጠባን ቀርብን ክንብል ከለና ዝለካዕክዎ መለክዒ ከምዘየለን ከንጽረልኩም ይፈቱ። ኣብ ገለ
ሃገራት ቁጠባዊ ብልጽግና ክብሃል እንከሎ ናይ ኣሕምልቲ ንእሽቶይ ጀርዲን ንመግቢን፣ ገለ
ክፋሉ ሸይጦም ኣታዊ ዝረኽቡላ ንድኻታት ዘማቕሉላ፣ እዚኣ ነዞም ሰባት ብልጽግና እያ።
ንኻልኦት ከኣ ሓደ ዓቢ ቤተ ክርስትያን ምስ ኩሉ ኣገልግለቱ ምክያድ ነቲ ፓስተርን ስድርኡን
ምእላይ ይመስሎም። ንኻልኦት ከኣ ኣምላኽ ብአኦም ኣቢሉ ንዓበይቲ ፕሮጀክትታት
ንመንግስቲ ኣምላኽ ንዝኾኑ ብዙሕ መጠን ገንዘብ ዘመሓላልፍ ይመስሎ።
ክሳብ ሕጂ እንተድኣ ቁጠባዊ ብልጽግና ዘይተመኲርናዮ ተስፋ ክንቆርጽ የብልናን። እቲ
ቀንዲ ነገር ከምቲ ዮሃንስ ኣብ ሳልሳይ መልእኽቱ ዝበሎ ነቲ ሓቂ ኣባና ክህሉ ብምፍቃድን
በቲ ሓቂ ብምምልላስን ኣብ ናይ ነፍስና ብልጽግና ከነተኩር ኣለና። ንኣምላኽ ከምቲ ኣብ
መጽሓፍ ዝተመሃርናዮ ንፍቓድካን ስምዒትካን ኣእምሮኻን ንኽፍውስ ፍቐደሉ። ግዜ ሃቦ።
ዓቕሊ ዘይብልካ ኣይትኹን። ኣብ ቁጠባዊ ብልጽግና ዘይኮነ፣ ኣብ ምስእግዚኣብሄር ዘሎኻ
ዝምድናን ጉዕዞን ኣተኩር። ናይ ኣምላኽ ብልጽግና ብናይ ድኽነት ልዳት ጌሩ ከምዝመጽእ
እየ ዝኣምን። ድኽነት ክብል ከለኹ ዝኾነ ዓይነት ስእነት ፣ ሕጽረት ወይ ከኣ ዓቢ ድልየት
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ማለተይ እየ።
ኣብ ዘይምዕራባውያን ሃገራት ዘለኹም ምኽንያት ድኹም ቁጠባዊ ወይ ፖለቲካዊ ኩነታት
ሕጽረት ቀረባት ዘጋጥመኩም ዘሎ፣ ማዕዳ ኣለኒ። ናብ ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ምዕራብ ዘለዉ
ክርስትያናት ኣይትጠምቱን ኣይትወከሉን። እዚ ኣምልኾ ጣኦት እዩ። ንብልጽግናኻ ካብ
ኣምላኽ ተጸበ ንሱ ድሌታትካ ክምልእ እዩ።
ንኣምላኽ ምኽባር
ብልጽግና ኣምላኽ ነታ ትሕቲ ጽልዋና ዘሎ ዓለም ንምስፋሕ መንግስቲ ኣምላኽ’ውን
ከምዝጥቀመሉ ይኣምን። ምኽባር ማለት ነቲ ምስጢር ምቕላዕ ማለት እዩ። እዚ ከምቲ
ንደቃ እተዕቢ ኣደ፣ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታና ምግልጋልን ብዙሕ ዓይነት ስርሓት ናይ ቤተ
ክርስትያን ሚሲዮናዊ ኣገልግሎት ምግባር እዩ።
ብልጽግና ማለት ፈተና ወይ መከራ ወይ ብድሆታት ዘይምህላው ኣይኮነን። ዝተፈላለየ
ዓይነት ብልጽግና ኣምላኽ ንዝተፈላለየ ሰባት ዝቐረቦ ኣሎ። ኣብታ እትስደድ ቤተ ክርስትያን
ዘለዉ ኣባላት ዝተፈላለየ መግለጺ ናይ ብልጽግና ይህልዎም። ኣብ ቻይና ዘልዉ ኣመንቲ
ኣብ ዝተዛወርክሉ፣ ንመንግስቲ ኣምላኽ ብምኽንያት መከረኦም ከተስፋሕፍሕ ብምርኣዮም
ኣብ መደበራት ቤት ማእስርቲ ምስ ንእሽተይ መግቢ ይብልጽጉ ከምዘለዉ ይገልጹ። እታ
ኣብ ብዙሓት ዝስደዳ ሃገራት እትረከብ ቤተ ክርስትያን ኣባላታ ብዕጽፊ ይዓብዩ ኣለው።
ንኣካላዊ ፈውሲ ኣምላኽ ዝኣመንዎ እሞ ክሳዕ ሕጂ ዘይተፈወሱ ንኣምላኽ ምድላይ ክቕጽሉ
ኣለዎም። ግናኸ ነቲ ፈውሲ ብዘይ ምርካቦም ኩነኔ ወይ ርእሰ ምትሓት ክስምዖም የብሉን።
ኣምላኽ ብዝተፈላለየ መገዲ ንውልቀ ሰባት ስለዝበጽሖም።
ትንሳኤን ምንክርራው እምኒ ብሓደ እዩ
የሱስ ኣብ መስቀል ናትኻ ቦታ ለዊጥዎ እዩ፣ ስለዚ ብመቕጻዕቲ ሓጢኣት ክትሽገር የብልካን።
ነዚ ፈሊጡ ኣብ ትንሳኤኡ ኣጠቓሊልካ እዩ። እምንኻ ምስ ተላዕለ ምስ ጎይታ ካብቲ ናይ
ትንሳኤ ፍረ ተካፋሊ ኢኻ። ኣብዞም ዝስዕቡ ኣብነታት ኣብ ኢሳይያስ ዝተጻሕፈ ከመይ
ብልጽግና ካብ ድኽነት ከምዝልዓል ርአ።

ኢሳ 35፣1-10
“1- በረኻን ምድረ ኣጻምእን ኪሕጐሱ፡ ምድረ በዳ ኸኣ እልል ኪብል፡
ከም ጽጌረዳ ድማ ኪዕምብብ እዩ።
2- ኣጸቢቑ ኺዕምብብ፡ ብሓጐስን ብእልልታን ባህ ኪብል፡ ክብሪ
ሊባኖስን ጌጽ ቀርሜሎስን ሳሮንን ኪወሀቦ እዩ፡ ንኽብሪ እግዚኣብሄርን
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ንጌጽ ኣምላኽናን ኪርእዩ እዮም።
3- ነተን ዝሰነፉ ኣእዳው ኣበርትዑ፡ ነተን ወለል ዝበላ ኣብራኽ ድማ
ኣደልድሉ።
4- ነቶም ፈራህ ዝልቦም፡ ኣጆኹም፡ ኣይትፍርሁ፡ እንሆ፡ ኣምላኽኩም
ምስ ሕነን ምስ ናይ ኣምላኽ ምፍዳይ ኢድን ኪመጽእ፡ ባዕሉ
ኼጽሕነኩም ኪመጽእ እዩ፡ በልዎም።
5- ሽዑ ኣዒንቲ ዕውራት ኪኽፈታ፡ ኣእዛን ጸማማት ከኣ ጋህ ኪብላ
እየን።
6- ሽዑ ሓንካስ ከም እራብ ኪሰርር፡ ልሳን እቲ ዓባስ ከኣ እልል ኪብል፡
ማያት ኣብ በረኻ፡ ወሓይዝ ድማ ኣብ ምድረ በዳ ኺፍልፍል እዩ እሞ፡
7- ምድሪ ረመጨትሲ ቐላይ፡ ምድሪ ኣጻምእ ከኣ ዓይኒ ማያት ኪኸውን
እዩ፡ እቲ ወኻሩ መሳፍሮ ዚገብራኦ ስፍራስ መብቈል ሰትን ሰልሰላን
ሻምብቆን ኪኸውን እዩ።
8- መገዲ ጽርግያ ኣብኣ ኽትከውን እያ፡ ቅድስቲ መገዲ ኽትበሀል
እያ፡ ርኹስ ዘበለ ኣይኪሐልፋን እዩ፡ ንኣታቶም ጥራይ እያ፡ እቲ ብእኣ
ዚኸይድ፡ ዓሻ እኳ እንተ ዀነ፡ ኣይኪጋገን፡ እዩ።
9- ኣንበሳ ኣብኣ ኣይኪህሉን፡ ግርጉር ኣራዊት ኣይኪድይባን፡ ኣብኣውን
ኣይኪርከብን እዩ፡ ድሑናት ደኣ ይመላለሱላ።
10- እቶም እግዚኣብሄር እተበጀዎም ኪምለሱ፡ እልል እናበሉ ናብ ጽዮን
ኪመጹ እዮም፡ ዘለኣለማዊ ሓጐስ ከኣ ርእሶም ኪኸልል እዩ፡ ደስታን
ሓጐስን ኪረኽቡ እዮም፡ ጓህን እህህታን ኪሀድም እዩ።”
ኢሳይያስ 61 ብዛዕባ ናይ የሱስ ተልእኾ ዝገልጽ ትንቢት እዩ። ብዛዕባ ድኻታት ፣ ጭቁናት፣
ፍትሒ እሱራትን ምሩኻት ሓራ ምውጻእን ይዛረብ። ብዛዕባ ናይ ሰይጣን ውድቀትን
መንፈሳዊ ብልጽግናን ናይቶም ብኣምላኽ ዝደሓኑ ድማ ይውስኽ፣ ወሎዶኣዊ መርገም
ምስባር ከይተረፈ ይዛረብ እዩ። ብዛዕባ ቁጠባዊ ብልጽግና፣ ኣብ መወዳእታ ከኣ ብዛዕባ
ናይቶም ብኣምላኽ ዝደሓኑ፣ ናይ ሓዲሽ ኪዳን ኣገልግሎት ዘገልግሉን ይዛረብ።

ኢሳ 61፣1-11
“1- ንትሑታት ብስራት ከበስርሲ እግዚኣብሄር ቀቢኡኒ እዩ እሞ፡
መንፈስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ልዕለይ እዩ። ንስቡራት ልቢ ኽዘንን፡
ንምሩኻት ሓርነት፡ ንእሱራት ከኣ ምፍታሕ ክእውጅ ለኣኸኒ።
2- ዓመት ጸጋ እግዚኣብሄርን መዓልቲ ሕነ ኣምላኽናን ክእውጅ፡
ንዂሎም ሕዙናት ከጸናንዕ፡
3- ኣእዋም ጽድቂ፡ ንኽብሩ ዚኸውን ተኽሊ እግዚኣብሄር፡ ተብሂሎም
ምእንቲ ኺስመዩ ድማ፡ ንሕዙናት ጽዮን ኣብ ክንዲ ሓመዂስቲ ዘውዲ
ኽደፍኣሎም፡ ኣብ ክንዲ ሓዘን ከኣ ዘይቲ ሓጐስ፡ ኣብ ክንዲ መንፈስ
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ጓሂውን ክዳን ምስጋና ኽህቦም ለኣኸኒ።
4- ነቲ ናይ ቀደም ዑናታት ኪሀንጹ፡ ነቲ ቐደም ዝባደመ ኬቚሙ፡ ነተን
ካብ ውሉድ ወለዶ ዝዐነዋ ፍሩሳት ከተማታት ኪሕድሱ እዮም።
5- ጓኖት ደው ኢሎም ንመጓሴታትኩም ኪጓስዩ፡ መጻእተኛታት ድማ
ሓረስቶትኩምን ናበይቲ ኣታኽልቲ ወይንኹምን ኪዀኑ እዮም።
6- ንስኻትኩም ግና ካህናት እግዚኣብሄር ክትስመዩ ኢኹም፡ ሰብ
ከኣ ኣገልገልቲ ኣምላኽና ኺብለኩም እዩ፡ ሃብቲ ኣህዛብ ክትበልዑ
ብኽብሮም ድማ ክትከብሩ ኢኹም።
7- ኣብ ክንዲ ነውርኹም ካዕበት ክትቅበሉ ኢኹም፡ ኣብ ክንዲ ጸርፊ
ብዕድሎም ኪሕጐሱ እዮም፡ ስለዚ ኣብ ሃገሮም ካዕበት ኪግንዘቡ፡
ዘለኣለማዊ ሓጐስ ድማ ኪረኽቡ እዮም።
8- ኣነ እግዚኣብሄር ንቕንዕና ኤፍቅሮ፡ ንኸትርን ዓመጻን እጸልኦ እየ
እሞ፡ ኢዶም ብሓቂ ኽፈድዮም፡ ዘለኣለማዊ ኺዳን ከኣ ምስኦም ክኣቱ
እየ።
9- ዘርኦም ድማ ኣብ ኣህዛብ፡ ትውልዶም ከኣ ኣብ ህዝብታት ፍሉጥ
ኪኸውን እዩ። እቶም ዚርእይዎም ኲሎም እግዚኣብሄር ዝባረኾም
ዘርኢ ምዃኖም ኪፈልጡ እዮም።
10- ከምቲ ኣኽሊል ኣብ ርእሱ ዝደፍኤ መርዓዊ፡ ከምታ ብስልማት
እተሰለመት መርዓት፡ እግዚኣብሄር ልብሲ ምድሓን ኣልቢሱኒ፡
ብመርግፍ ጽድቂውን ኣጐልቢቡኒ እዩ እሞ፡ ብእግዚኣብሄር ኣዝየ
እሕጐስ፡ ነፍሰይ ብኣምላኸይ ባህ ይብላ ኣሎ።
11- ከምቲ ምድሪ ብቋልያኣ እተውጽእ፡ ከምቲ ኣታኽልቲ ኸኣ ዘርኡ
ዜብቊል ከምኡውን እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ዂሎም ኣህዛብ
ጽድቅን ምስጋናን ኬብቊል እዩ።”
ናይ ወጋሕታ ሓጎስ መግለጺ ትንሳኤ እዩ
መዝ 30፣5 “ኵራኡ ንቕጽበት ዓይኒ እዩ፣ ጸጋኡ ግና ንምሉእ ዕድመ ይጸንሕ፣ ምሸት
ብኽያት ይሐድር፣ ንግሆ ግና እልልታ ይመጽእ እዩ እሞ፣ ኣቱም ቅዱሳኑ፣ ንእግዚኣብሄር
ዘምሩሉ፣ ንቕዱስ ዝኽሩውን ኣመስግኑ።” ይብል። ከም ሓሳበይ ኣምላኻዊ ብልጽግና
ንየሱስ ዘኽብሮን ዘፍልጦን እዩ።

ዮሃ 15፣8 “ብዙሕ ፍረ እንተ ፈሬኹም፡ ኣቦይ በዚ ይኸብር፡ ደቀ መዛሙርተይውን ክትኰኑ
ኢኹም።”
ዮሃ 12፣24 “ፍረ ስርናይ ናብ ምድሪ እንተ ዘይወደቐትን ዘይሞተትን፡ በይና እያ እትነብር።
እንተ ሞተት ግና፡ ብዙሕ ፍረ ኸም እትፈሪ፡ ብሓቂ፡ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ።”
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ኣነ እቲ ኣብ ፊሊጲ ምዕራፍ ሰለስተ ብሃዋርያ ጳውሎስ ዝተዳለወ መገዲ እንተድኣ ተከቲልና
ኣብቲ ኣምላኽ ናብ ብልጽግና ክንኣትወሉ ዘዳለወልና መገዲ ከምንኣቱ ይኣምን። ፊሊ 3፣1012 “ብዝዀነ ዀይኑ ናብ ትንሳኤ ምዉታት እንተ ኣርከብኩ ኢለ፡ ብሞቱ እናመሰልክዎ፡
ንእኡን ሓይሊ ትንሳኤኡን ሕብረት መከራኡን ምእንቲ ኽፈልጥ፡ ኲሉ ኸም ወጽዓ እቘጽሮ
ኣሎኹ። ኣነ ነቲ ንእኡ ክኽውን ብክርስቶስ የሱስ እተረኸብኩ ምእንቲ ኽረኽቦ፡ ንቕድሚት
እደፍእ ኣሎኹ እምበር፡ ቅድሚ ሕጂ ኸም ዝረኸብክዎ ወይስ ቅድሚ ሕጂ ፍጹም ከም
ዝዀንኩ ኣይኰነን።” ይብል።

ካብ ናይ ዶክተር ኪርክ ዋልተርስ ኣማሓዳሪ ፓስተር ከረን ፓርን ሰሜናዊ ቤተ
ክርስትያን ኣምላኽ ዝተወሰደ ጽሑፍ።
ኣምላኽ ጉዕዞና ብጽቡቕ ክንውድኦ ይደልየና። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ደቀቕትን ንኣሽቱን
ዝርርባት ናይ ብልጽግና ነተኩር ኢና። ከም እኒ ኣብ ናይ ባንኪ ሕሳብና ዘሎ መጠን ገንዘብ፣
ወይ ብዛዕባ ነቲ ዓቢ ናይ ንግዲ ስምምዕ ናይ ምፍጻም ክእለትን ካልእን። ኣምላኽ ግን ኣብቲ
ሓቀኛ ዓብይን ናይ ብልጽግና ምስሊ እዩ ዘተኩር። እቲ ሓቀኛ መለክዒ ናይ ህይወት ዘለና
ዓወት ናይ ነፍስና ደረጃ እዩ። ዮሃንስ ብኹሉ ነገራት ክብልጽግ ጸልዩ፣ ግናኸ እዞም ነገራት
ምስ ናይ ነፍሲ ደረጃ ብልጽግና ኣተሓሒዝዎም እዩ።
ሓላፍነትና፣ ኣብ መወዳእታ ናይ ጉዕዞና ነፍስና ጥዕያ ኢልና ኣብ እንዝምረሉ ደረጃ ህይወት
ዘእተወና መገዲ ክንነብር እዩ። ናይ ኣምላኽ ሓላፍነት ከኣ እንተ ድኣ ብጽቡቕ ተመላሊስና
ተወኪልና ብቕኑዕ ፍርዲ ክፈርደናን ጽቡቕ ዕዮ ኢሉ ሰናይን እሙንን ባርያ ኣብቲ ናይ ኣቦኻ
ሓጎስ እቶ ኢሉ ክእውጅ እዩ።

እዚ ሓቀኛ ብልጽግና እዩ።
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መውጺኢ — ለ
ናይ ሓቂ መንነተይ
ከምዚ ይኣምን፣
ብክርስቶስ የሱስ ኩሉ ናይ ሕሉፍ፣ ናይ ሕጂን ናይ መጻእን ሓጢኣተይ
ምሕረት ረኺቡ እዩ። ነጻ ህያቡ ብእምነት ብየሱስ ረኪበ እየ፣ ስለዚ
ንኽረክቦ ንከጥፍኦን ኢለ ክገብሮ ዘሎኒ ዋላ ሓንቲ ነገር የለን። ሰማያዊ
ፍቅሩ ብዘይ ቅድመ ኩነት እዩ።
ብክርስቶስ የሱስ ሓድሽ መንነት እምበር ኣዳማዊ ነገርፍጹም የብለይን፣
ሓድሽ ፍጥረት እየ። ክርስቶስ የሱስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቀሚጡ ስለይ
የማልድ ኣሎ። ብኣይ ፍጹም ኣይሓፍርን እዩ፣ ኣብ ዝተጋገኽሉ ድማ
ሓጢኣተይ ይመልክተንን ከም ናይ ልኽዕ መንነተይ ክኸውን ድማ
ይመርሓኒ። ጸላኢ ኣብ ልዕለይ ዋላ ሓንቲ ስልጣን የብሉን፣ ምኽንያቱ ኣብ
መስቀል ቀራንዮ ሓንሳእን ንሓዋሩን ተሳዒሩ እዩ። ሰይጣን ሕሉፍ ታሪኸይ
እንዳኣርኣየ ክኸሰኒ እዃ እንተፈተነ፣ ኣነ ድማ መጻኢኡ እንዳኣመልከትኩ
መወዳእትኡ የርእዮ ኣለኹ። ጎይታ የሱስ ዓብይ እዩ፣ ኣብ ውሽጠይ ኮይኑ
ነዛ ውድቕቲ ዓለም ክገዝኣሉ ዝኽእል ሓይሊ ሂቡኒ!
ብክርስቶስ ኣነ ግዙእ ናይ ስምዒታተይ ኣይኮንኩን። ስምዒተይ ዝብለኒ
ዘይኮነ እቲ ሓቂ ኣምላኽ ዝብለኒ እዩ። ሕጂ ብክርስቶስ ስለዘለኹ ሓሶት
ሰይጣን ኣብ ልዕለይ ስልጣን የብሉን። መንፈስ ቅዱስ ድማ ንኩሉ ናይ
ሰይጣን መፈንጠራታት የብርሃለይ እዩ። ኩሉ ብሓሳባተይ ዝሓልፍ ዘበለ
ሓሳባት ብናይ ሓቂ/ሓሶት መንፊት እዩ ዝሓልፍ። እቲ ሓሳባት ንጹህ፣
ቅዱስን ንኣምላኽ ዘየኽብርን እንተኾይኑ ካብ ጸላኢ እዩ። ኩሉ ኣምላኻዊ
ዘይኮነ ሓሳባት ብስም የሱስ ክርሕቅ ይእዝዝ ኣለኹ።
ብክርስቶስ ኣነ ሓድሽ ቅዲ ህይወት፣ ናይ በረኸት ናብራ፣ ናይ ዘልኣለም
ህይወት፣ ህይወት ክርስቶስ ክነብር ዝተጸዋዕኩ እየ። ብርግጽ፣ ኣነ ሰማያዊ
ዜግነት ዘሎኒ እየ፣ ንነፍሰይ ማዕረ ክንደይ የፈስሃ’ኮን እዚ! ኣቦይ ኩሉግዜ
ምሳይ ካብ ኮነ’ከ መን’ዩ ዝቃወመኒ? ኣነ ካብ ሰዓርቲ ይበልጽ፣ እቲ ዓወት
ድሮ ናተይ እዩ።
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ብክርስቶስ ናይ ዘልኣለም ተስፋ ኣሎኒ። ስክፍታን ፍርህን ኣብ ልዕለይ
ስራሕ የብሎምን፣ ካብ ሓቀኛ መንነተይ ክኣልዩኒ ዘይክእሉ ናይ ሰይጣን
መሳርሒ ንግዚኡ ክሳብ ዝኾኑ። ኣነ ሕጂ ንሓቂ ዝነብር ንሓጢኣት
ዝሞትኩ እየ። ንዓይ ክርስቶስ ኩሉን ብኩሉ እዩ። ብዛይኻ እግዚኣብሄር
ካልእ ዝምለኽ የለን፣ ልዕሊኡ ማንም የለን። ንሱ ንዓይ ኩሉ እቲ ዝደልዮ፣
መገደይ፣ ሓቀይን ህይወተይን እዩ። ንሱ እኹል እዩ!
ዘይተፈልጠ

መዕጸዊ ጸሎት
“ብመንፈስ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ ኽትብርትዑ፡ ከምቲ ሃብቲ ኽብሩ
ኺህበኩም እጽሊ ኣሎኹ። ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ኺሐድር፡ ኣብ ፍቕሪ
ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪትኩምን፡ ምስ ኲሎም ቅዱሳን ምግፋሑን ምንዋሑን ምዕማቑን
ቊመቱን እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ክትክእሉ፡ እሞ ነታ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቕሪ
ክርስቶስ ክትፈልጥዋ፡ ክሳዕ ኲሉ ምልኣት ኣምላኽ ምእንቲ ኽትመልኡ፡ እጽሊ ኣሎኹ።
ግናኸ ከምቲ ኣባና ዚገብር ሓይሊ፡ ካብቲ ንሕና እንልምኖም እንሐስቦን ዘለና እምብዛ
ኣዕዚዙ ኺገብር ዚኸኣሎ፡ ካብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ንዂሉ ውሉድ ወለዶታት ኣብታ
ማሕበር ክርስቶስ የሱስ ንእኡ ኽብሪ ይኹኖ። ኣሜን።” ኤፌ 3፣16-21

መዛዘሚ ጽሑፍ
1

2

“መንፈሳዊ ሰብ”፣ ዎችማን ኒ
ብዙሓት መወከሲ ጽሑፋት ካብ ናይ ዳንክሊን ሞሜርያል ቤተ ክርስትያን ተወኪስና ኣለና፣
ካብታ ውሽጣዊ ፈውሲ እትብል መጽሓፉ ብዙሕ ጠቒስና ኣለና። ነታ ኣብ ፍሎሪዳ
ሕብራት መንግስታት ኣመሪካ እትርከብ ቤትክርስትያን ንኣካል ክርስቶስ ንትገብሮ
ዘላ ኣስተዋጽኦ ብዙሕ ነመጉስ። መብዛሕትኦም መራሕቲን ጸሓፍትን ናይዛ ቤት
ክርስትያን ኣብ ሕሉፍ ታሪኾም ግዙኣት ናይ ወልፍታት ዝነበሩ ግናኸ ዝተፈወሱ
እዮም። (copy right) 1992 ብዳንክሊን ሞሜርያል ቤተ ክርስትያን- ብፍቓድ ኣብ
(ISOB)።
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