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ተስፋ ማሇት ካብ ትማሉ ልሚ ካብ ልሚውን ጽባሕ ሰናይ መዒሌቲ ንክኾነሌካ ብሃንቀውታ ምጽባይ ማሇት እዩ። ተስፋ 
ይብለ ሰብ ሕይወቱ  ባድ እዩ። ሰብ አብ ክርስቲያናዊ ሕይወቱ ኩለ እቲ ዜዯሌዮ በሇ እግዙአብሔር ንኽህቦ እነዲተጸበየ ነቲ 
ይረአ ነገር ተስፋ ይገብር። ሮሜ 8፦24-25 “ብተስፋ ኢና ዜዯሓንና።” ነቲ ዜረአ ተስፋ ምግባር  ተስፋ አይኮነን ነቲ ዜረአ 
ተስፋ ዜገብርከ መን አል፦ነቲ ይንርእዮ ተስፋ እንተገበርናዮ ግና ብትዕግስቲ ንጽበዮ” ተስፋ ምግባር ንእምነትና ጽንዒት 
ይህቦ: ተስፋ ምቑራጽ ከአ ብእምነት ናይ ይምንባር ሕይወት የርእየና። ተስፋ ዜቖረጸ ሰብ ንሂወቱ በየናይ ኣንፈት ክመርሓ 
ከምሇዎ አይፈሌጥን እዩ፡ ብናይ ገዚእ ርእሱ ሓሳብን ስምዑትን ተመሪሑ ዜጎዒዜ ሰብ ናብርኡ ዜተመሰቓቐሇን ዜተሓሊሇኸን 
ብማዕበሌ እትዴፋእ መርከብ ይመስሌ። ግናኸ እቲ ብተስፋ ዜነብር ክርስቲያን ናይ መከራ ግዛ እንተኾነ’ውን ከይተፈሇጦ እዩ 
ሕሌፎ፡ ምኽንያቱ ኩለ ግዛ ክርስቲያናት በቲ ይሌወጥ ናይ አምሊኽ ተስፋ ዜተመሌኡ ስሇዜኾኑ።   
  ተስፋ ሇዎም ሰባት ብዜተፈጠሩ ነገራት ከይተጨነቑ ናይ ልምን ናይ ዜሓሇፈ እንዲረስዐ ናይ ጽባሕን ናይ መጻእን ብተስፋ 
ኣሳጊሮም ዜርእዩ እዮም።  

ናይ ቁርስና በረኸት 
 

ሻዴሻይ ሰሙነ ገብርኄር መጋቢት 25/2003 ዒ.ም. 
 
ካብ ዒቢይ ጾም ሻዴሻይ ሰንበት ገብርኄር ይበሃሌ። ኣብዙ ሰንበት ካብ ዋዛማ ጀሚሩ ዜዜመር ጾመ ዴጓ "ገብርሔር 
ወገብር ምእመን ገብር አሥመሮ ሇእግዙኡ፡ ንጎይትኡ ሐጎሰ እሙን ርህሩህ ኣገሌጋሉ እዩ። ገብርሔር ወገብር 
ወምእመን በዉኁዴ ምእመነ ኮነከ ዱበ ብዘኅ እሰይመከ፡ ብውሑዴ ተኣንሚካ ኢኻ'ሞ  ኣብ ሌዕሉ ብዘሑ ክሾመካ 
እየ።" በምሌክናከ ሠናየ ገብርከ ብጹዕ አንተ ገብርሔር።  
ይረክቦ እግዙኡ በምግባረ ሠናይ ወይሰይሞ ዱበ ኩለ ንዋዩ ፡ ሇአግብርት ግዕዚን ሇማሃይምናን ሰሊም ዚቲ ዕሇት ሰንበተ 
ክርስቲያን፡ እዚ ዕሇት ሰንበተ ክርስቲያን ንኣገሌገሌቲ ነጻነት ንምእመናን ሰሊም እያ። ኩነ ከመ ኣግብርት ኄራን ወከመ 
አግብርተ ክርስቶስ ምእመናን እሇ ይጸንሑ እግዙኦሙ እስከ የአቱ እምከብካብ በሰማያት፡  
እምበኣር ከምቶም ሕያዎት ኣገሌገሌቲ ናብታ ኣብ ሰማያት ሊ መንግሥቲ እግዙአብሔር ክሳብ ዜኣትዉ ጸኒዖም ገሌግለ 
ኣገሌገሌቲ ክርስቶስ ኩኑ። 
ጹሙ ጸሌዩ ከመ ኣግብርት ተቀነዩ ፡ ጹሙን ጸሌዩን ከም ርህሩሃን ኣገሌግሌቲ ንእግዙአብሔር ተግዜእዎ ብምባሌ 
ጎይታናን መዴኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ካህናትን ምእመናንን ናይ ጽዴቂ ስራሕ በቲ ርህሩህ ኣገሌጋሌን ናይ ሓጢኣትን 
በዯሌን ስራሕ በቲ ክፉእ ኣገሌጋሉ ብምምሳሌ ኣብ ወንጌለ ምሃረለ ብሓፈሻ ናይ ጻዴቃንን ሓጥኣንን ምሳላ እንናጠቀሰ 
ስሇዜዜመር ገብርሔር ተባሂለ። 
 

ምስባክ 
ከመ እንግር ፈቃዴከ መከርኩ አምሊኪየ 

ወሕግከኒ በማእከሇ ከርሥየ 
ዛኖኩ ጽዴቀከ በማኅበር ዏቢይ 

 
ኣምሊኸይ ፍቓዴካ ንምግባር ባህጊ ኣልኒ 

ሕግኻ ውን ኣብ ውሽጢ ሌበይ 
ብጽዴቅኻ ከም እተዴሕነና ኣብቲ ጉባኤ ሕዜብኻ ኣበሰርኩ።መዜ 39፡8 

 
ምንባባት 

2ጢሞ 1፡1−15     1ጴጥ 5፡1−11     ግ.ሐ 1፡6−8    ማቴ 25፡14−36 

 

ተስፋ 
“ጎይታ ስሇ ተስፋ ቃለ ኣይዴንጉን እዩ” (2ጴጥ. 3፦9) 
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 እቲ ብጣዕሚ ሕዜን ከኣ እቶም ኣብ ውሽጢ ናይ’ዙ ተስፋ ሕይወት ይነብሩ ሰባት ከምታ መራሒ ይብሊ መርከብ 
እሞ ኣብ ሌዕሉ ባሕሪ ኮይና ናብዜን ናብትን እናበሇት ትወዚወዜ እሞ እዝም ሰባት እዙአቶም ከአ ናብዜን ናብትን እናበለ 
ግዙኦም ብከንቱ ምሕሇፎም’ዩ::ሰብ ብእምነት ምስዜነብር ሐይሉ ይህሌዎ፣ ብተስፋ ምስ ዜጸንዕ ዴማ ይብርትዕ።  
 
 ካብዙ ቀጺሌና ብእምነቶም ጸኒዖም እምነቶም ዜተፈጸመልምን ከም ጸዴቂውን ዜተቆጸረልምን ቅደሳን አቦታት ንርኢ:: 
ኣቦና ኣብርሃም:-  ኣብርሃም ወዱ ሚእቲ ዒመት ኣቢለ ስሇዜነበረ ክወሌዴ ከምይክእሌን ሳራውን ኣሪጋ ማህጸና ከምዜሞተ 
እንዲረአየ እምነቱ ኣየጕዯሇን እኳ ዯኣ ብእምነት እንዲበርተዏ ንኣምሊኹ ክብሪ ሃቦ፡ እንበር በቲ ኣምሊኹ ዜሃቦ ተስፋስ 
አይተጠራጠረን ስሇዙ ኸኣ እምነቱ ንጽዴቂ ተቖጽረለ።(ሮሜ 4፦19-22)   
    
    ኣቦና ኣብርሃም ንሓንቲ ሰከንዴ’ውን እንተኾነ ንእግዙአብሔር ብምእማን ናይ ተስፋ ቃለ ይፍጸም ዴዩ አይፍጸምን ኢለ 
ኣብ ቃለ አይተጠራጠረን። መብዚሕትኡ ግዛ ንሕና ሌብና ብምጥርጣርን ኣእምሮና ዴማ  ሕሌኽሊኽ ብዜበዜሖ ሓሳብ ክመሌኦ 
ከል ተስፋና ዜጸሌመተ ኾይኑ ይርኣየና ምኽንያቱ ሌብና ምለእ ብምለእ ኣብ እግዙአብሔር ስሇይኣመነ እዩ። ግናኸ ተስፋ 
ኸይቆረጽናን ከየጉረምረምናን ወትሩ ንሇና ተስፋ እንዲተጸበና  ብእምነት እንዲተኣዜናን ክንነብር እንተኾይንና ከይሞትና 
“ሰማእት” ኮይና ማሇት ኢና። እወ  እግዙአብሔር ንፍጥረታቱ ዜሃቦ ተስፋ ግሩም ተስፋ እዩ ኔሩ። ወሌሓዯ ኣብ ይንርእየለ 
ምዴረ በዲውን እንተኾነ ካብ ከውሒ ማይ እንዲፈሌፈሇ ስቲ፣ ካብ ሰማይ ከኣ መና እንዲውረዯ ዜምግብ እዮ። እዙ ኾይኑ 
ከብቅዕ ግና ልሚ  ናይ ገዚእ ርእስና ሓይሌን ጥበብን እንዲተጠቀምና ብዘሕ ንጎዪ አሇና፡ ግናኸ ጉያና ከይሰሇጠና ምስ 
እንተርፍ  ብናይ ገዚእ ርእስና ጻዕርን ምስትውዒሌን ብዘሓት ኣዜማዴ ከነፍሪ ንፍትን እቲ ካብአቶም ዜተጸበናዮን ተስፋ 
ዜገበርናዮን ምስ እንስእን ከኣ ናይ ባድነትን ናይ ተስፋ ምቑራጽ ስምዑትን ይስምዒና። ተስፍኡ ኣብ እግዙአብሔር  ዜገበረ ወይ 
ዜጸነዏ ክርስቲያን ግና ንእግዙአብሔር ይዚረብ እንበር ኣብ ሌዕሉ ዜፍጠሩ ሽግራት ኣይጭነቕን እዩ።   
    አብ ተስፋ ሕይወት ዜነበረ ነብዩ ዲዊት ብዚዕባ እዙ ክዚረብ ከል “አብ አምሊኽ ተወኪሇ አሇኹ እሞ አይፈርሕን እየ ሰብ ከ 

እንታይ ከይገብረኒ”(መዜ 56፦11) ብምባሌ ዋሊ'ኳ ተስፋ ቑርጽ ነገር ምስ ጋጥመናን ናይ ሕይወት ተስፋ ምስዜጽሌምተናን 
ምስ ጨንቀናን ተስፋና አብ እግዙአብሄር ክንገብሮ አሇና። “ተሓሉለና ኣብ ወሰን ምዴሪ ናባኻ አእዊ ኣሇኹ ናብቲ ጽኑዕ 
መዕቆቢ ውሰዯኒ ከመይ ንስኻ መዕቆቢየይ ካብ ገጽ ጸሊኢ ጽኑዕ ግምቢ ኢኻ ኣብ ዴንኳንካ ንሓዋሩ ከምዜነብር ኣብ ጽሊሌ 
አጽናፍካውን ከምዜዕቆብ ክትገብረኒ እሌምነካ አሇኹ” ብምባሌ ናይ እግዙኣብሔር መጋቢነት ይገሌጽ። መዜ 61፦2-4  
   “ፍቓዴካ ፈጺምና ተስፋና ኣባኻ ንገብር አልና ባህግና ንስኻ ጥራይ ኢኻ” (ኢሳ 26፦8) እወ እግዙአብሔር ንሕና ካብ 
እንሓስቦ ንሊዕሉ ሓሳብ አሇዎ ናትና ሓሳብ ህውከት ሽግር ሇዎ ሓሳብ እዩ። እግዙአብሔር ንዯቂ ሰባት ዜሓሰቦ ሓሳብ ግና ናይ 
ሰሊም ሓሳብ እዩ።  
    ናይ እግዙአብሔር ተስፋ ከምቲ ዒሇም እትብል ዜተሰቐሇ “ባኒ” ይኮነስ ንዒሇም ንቀሳቕስ ሓይሉ እዩ። 
ተስፋ ማሇት ከምቲ አብ ሰባት ል ክፋእ ነገር ይኮነስ ንጽቡቅ ነገር ፈሌዩ መሌክት ስምዑት እዩ።ተስፋ ምቑራጽ ማዕጾታት 
ክዒጽወሌና ከል፣ ብክርስቶስ ተስፋ ምግባር ግና ንማዕጾታት ከፊቱ ንነገራት ወሇሌ አቢለ የርእየና። 
   “እቶም ብሕይወት  ዜተረፉ ኣብ ከባቢኹም ሇዉ ሕዜብታት ከኣ ኣነ እግዙኣብሔር ንዜፈረሰ ከምብሓዴሽ ከምዜሃንጽ 
ንዜፈረሰ ከምዜተክሌ ክፈሌጡ እዮም። አነ እግዙአብሔር ተዚሪበ አሇኹ ክገብሮ ዴማ እየ” ከኣ  በሇ።(ሕዜ 36፦30) 
   ተስፍኡ አብ እግዙአብሔር ዜገብረ ሰብ ምስጉን እዩ። አብ እግዙአብሔር ይኣመነ ሌቢ እዩ ብዜኾነን ይኮነን ንጸርጽር 
ከምዙ ዜዒይነቱ ሰብ ዴማ ንይተገብረለ ጥራይ ብምቁጻር ማርር ንዜተገብረለ ብምሕሳብ ከኣ  የመስግን ንግዙያዊ ሽግራት 
ብተስፋ ክጽበ ይክእሌ ተሰፋ ቆራጺ እዩ:: ብመንፈሳዊ ሕይወትና ንቃሌ  እግዙአብሔር ምንባብን ምምሃርን ምስ እነቛርጽን፣ 
ጾምን ጸልትን ምስ እንገዴፍን ከመይ ጌርካ ብተስፋ ከምዜንበር ኣይንፈሌጥን ኢና። “ኣባይ ሰሊም ምእንቲ ክትረክቡ እዙ 
ነገርክኹም አብ ዒሇም መከራን ጸበባን ኣሇኩም እንተኾነ አጆኩም አነ ንዒሇም ስዕሪያ እየ::”፡(ዮሐ16:-33) (ራእ21፦3-4)  
“ዯጊም ማህዯር አምሊኽ ምስ ሰብ ኮነ ምስአቶምውን ክነብር እዩ እቲ ቀዲማይ ሓሉፉ እዩሞ ዴሕሪ ዯጊም ሞት አይክኸውንን 
እዩ። እቲ ቀዲማይ ሓሉፋ እዩ'ሞ ዴሕሪ  ዯጊምውን ሓን ወይ ኣውያት ወይ ጻዕሪ  አይክኸውንን እዩ። ዴሕሪ ዯጊምውን 
ሓን ወይ ኣውያት ወይ ጻኣዕሪ እይክኸውንን እዩ” ክብሌ ሰማዕኩ::  
ግናኸ እግዙአብሔር እዙ ኢለ ከብቅዕ ንምንታይ እዩ ኣብዚ ዒሇም እዙአ ፈተናን መከራን ል፡  
 

“ትዕግስቲ ንኸምህረና” 
ትዕግስቲ ንውቅያኖስ የዴርቕ ንጎቦታት ከኣ በኒኖም ከምዜጠፍኡ ይገብር ብትዕግስቲ ዜተጸበየ ሰብ ኩለ ናብኡ ይመጽእ:: እስከ 
ካብዙ ቀጺሌና ታሪኽ ናይቲ ንናይ ሰይጣን ሓሶትን ተንኮሌን ብትዕግስቲ ኣሕፊሩ ካብ እግዙአብሔር በረኸትን ዜረኸበ ዒቢ 
ናይ  ትዕግስቲ መምህር ኣቦና ጻዴቕ ኢዮብ ንመሌክት።   
 1. ንብረቱ ስኢኑ  ምዕ 1:-13-17 
 2. ዯቁ ስኢኑ ምዕ 1:-18-19 
 3. ጥዕንኡ ስኢኑ ምዕ 2:-4-6 
 
 ሓዋርያ ቅደስ ያዕቆብ ብዚዕባ ኢዮብ ክዚረብ ከል" እነሆ ነቶም ክሳብ መወዲእታ ዜተዒገሱ ብጹዒን እዩም ንብልም 
ኣሇና ብዚዕባ ትዕግስቲ ኢዮብ ሰሚዕኩም ኣሇኹም ነቲ እግዙአብሔር ኣብ መወዲእታ ዜገበረለ ዯበስውን ርኢኽምዎ 
አሇኹም::፡ከመይ እግዙአብሔር ሇውሃትን ምሕረትን ዜመሌአ እዩ:: (ያዕ5:-11) ክብሌ  የረዴአና::፡ 
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 ንሕና ሕዜበ ክርስቲያን ኣብ ሕይወትና ክንርዴኦ ይከኣሇና ነገር እንተል ኩለ እቲ እግዙአብሔር ዜሰርሖ ስራሕ 
ብናቱ ግዛን ሰዒትን ምዃኑ ይምፍሊጥና እዩ። 
 
ንምንታይ ንኸውን ምጽባይ ዜሰአነና? 
 
 ናይ እግዙአብሔር ግዛ ብርግኣት ስሇዜጓዒዜ:-  
ስጋዊ ሰብ ትዕግስቲ ካብ ምስኣን ዜተሊዕሇ ብናይ ገዚእ ርእሱ ሓሳብ ተታሒዘ ስሇዜሰርሕ ናይ ምጽባይ ሕይወት ፈጺሙ 
አይፈሌጥን እዩ:: ብናቱ ግዛን ሓሳብን ምስራሕ ማሇት ከኣ ናይ እግዙአብሔር ፍቓዴን ስራሕን ገዱፍካ  ኣቋራጺ መገዱ 
ምጥቃም ማሇት እዩ እዙ ዴማ ከምቲ ብታህዋኽ ምስ ገመዴ እናተጓተተ ናብ ገዯሌ ዜኣቱ ሰብ እዩ::   

 
 ተስፋ ስሇንቖርጽ (ስሇንስሌኪ) 

   ኣብ ክርስትያናዊ ሕይወትና ዜስሌኪ ክርስቲያን ኣይዕወትን እዩ:: “ሰናይ ንምግባር ኣይንሰሌኪ ከመይ ተስፋ እተይቆረጽና 
እዋኑ ምስ በጽሐ ክንዒጽዴ ኢና::” “ካብ ቤቱ ዜኹብሌሌ ሰብ ቤታ ሓዱጋ ከምእትኹብሌሌ ዐፍ እዩ:: ምሳ27:-8 
   
 

ካብዙ ቀጺሌና ናይ ሰብ ተስፋ ምቁራጽን ናይ እግዙአብሔር መሌስን ንርአ። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ክብሌ መሇኮታዊ መሌሲ ንዒና መፍትሒ ምዃኑ የርእየና:: 

 
ናይ እግዙአብሔር ዕሊማ 

 "ኣነ ዜሓስበሌኩም ሇኹ ሓሳብ እፈሌጥ እየ:: መፈጸምታን ተስፋን ክህበኩምሲ ሓሳብ ዯሓን እምበር ሓሳብ ክፉእሲ 
የብሇይን ኣነ እግዙአብሔር ተዚሪበ ኣሇኹ።" (ኤር29:-11) 
እግዙአብሔር “ምእንቲ ከንብቦ ብቕሌጡፍ ነቲ ራእይ ጸሐፎ አብ ሰላዲታትውን ቅረጾ እቲ ራእይ ንምደቡ ጊዛ እዩ እቲ 
ዜመጸለ ጌዛ ኸአ ቀሉጢፉ ይመጽእ ኣል ርእየካ ሇኹ ራእይ ሐቂ እዩ ብርግጽ ክመጽእ እዩ አይክዴንጉይን ከአ እዩ 
እንተዯንጎየ እኳ ተጸበዩ:: (እን 2:-2-3) 
 

ናይ እግዙአብሔር ስቕታ ንምንታይ  ኮን ይኸውን᎒ 
 እግዙአብሔር ንኹለ ነገር ዕሊማ ሇዎ ሇኣሇማዊ ኣምሊኽ እዩ ስሇዙ ንሕና ኣብ ሕይወትና ናይ እግዙአብሔር ስቕታ 
እንተይተረዲእናዮ ኩለ ጭንቂ ኽኾነና እዩ::  
 እግዙአብሔር ንዒሇማት ፈጢሩ ዜተፈሌየለ ግዛን ሰዒትን የሇን:: ናይ ፍጥረታት አውያትውን ሸሇሌ ዜበሇለ መን 
የሇን ስሇዙ ናይ እግዙአብሔር ስቕታ ምኽንያት ኣሇዎ:: ንሳቶም ዴማ:-  

1. እግዙአብሔር ንኹለ ብግዙኡ ስሇቕንዖ (ስሇሰሊስል)(መክ3:-11) 
2. ነቲ በሇጸ ሕሌፍን ትርፍን ጌሩ ክህበና ስሇዜዯሇየ ስቕ ይብሌ (ኤፌ3:-20) 
3. ምምካሕ ብዜግብኦ ብኡኡ ምእንቲ ክንምካሕ (1ቆሮ1:-30-31) ስቕ ይብሌ:: 

ዜተዯገፍናዮም  ሰብአዊ ፍጥረታት ፈጺሞም ክሳብ መወዲእታ ከብጽሑና ኣይክእለን እዮም። ኩልም በብግዛኦም ክወዴቁ 
እዮም። ተስፋ ዜገበርናልም ኩልም ምዴራዊ ነገራትውን ግዛኦም ሓሌዮም ዜሓሌፉ እዮም:: እቶም ዜተመካሕናልም ነገራት 

ንስኻ 
 

መልኮታዊ መሌሲ 

1. ኣይካኣሌን እዩ ክትብሌ ከሇኻ                -ይካኣሌ’ዩ ይብሇካ (ማቴ19፦26) 
2. ብጣዕሚ ዯኺመ አሇኹ ክትብሌ ከሇኻ        -ዕረፍቲ ክህበካ’የ ይብሇካ(ማቴ11.28) 
3. ሓዯ እኳ ዜፈተወኒ የብሇይን ክትብሌ ከሇኻ   -አነ ይፈትወካ’የ ይብሇካ (ዮሓ:-3-16) 
4. ኩልም ነገራት ኣይቀንዐንን’ዮም           -አነ ከቕንዒሌካ ከስሌጠሌካ’የ ይብሌ(ነህ2፤20) 
5. ክቅጽሌ ኣይክእሌን እየ ክትብሌ ከሇኻ     -ጸጋይ ይአክሇካ ይብሇካ (2ቆሮ 12፤-9) 
6. ሓይሉ የብሇይን ክትብሌ ከሇኻ    -ኣነ ሓይሉ ክኾነካ እየ ይብሌ (ዮሓ4፡13) 

7. ንነገራት ከሳሌጥ ኣይክእሌን’የ ክትብሌ ከሇኻ    -ኣብ ስራሕካ ኩለ ሓቢረ ምስኻ’የ (ኢያ1፡-9) 
8. ኣነ ንርእሰይ ይቅረ ክብሌ ኣይክእሌን’የ  ክትብሌ ከሇኻ    -ኣነ ይቕረ ክብሇሌካ’የ ይብሇካ (መዜ 102፦6) 
9. እኹሌ እምነት የብሇይን ምስትብሌ   -እምነት ክውስኸሌካ እየ ይብሌ (ያዕ1:-15) 
10. ጥበበኛ ኣይኮንኩን ክትብሌ ከሇኻ       -ጥበብ ክህበካ’የ ይብሌ (ይሁ1:- 5) 

11.. ብሕታውነት ይስምዒኒ -ኣይክሓዴገካን ዕሽሽውን ከቶ ኣይክብሇካን’የ ይብሌ(ዕብ13.5) 
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ምስጠፍኡን ምስ ዒነዉን ከኣ ሕጂኸ ተስፋ መን እዩ? መመክሒስ መን’ዩ? ይብሇና ናይ እግዙአብሔር ቃሌ ስሇዙ ፍጹም 
መመክሒና እግዙአብሔር ምዃኑ ምስ እንኣምን ምዜራብ ይጅምር:: 
 
    4. አብ ሕይወትና ክስተኻኸለ ዜግብኦም ነገራት እንዲስተኻኸሇ ስሇዜኾነ ስቕ ይብሌ::(1ጴጥ5:-7) ንአብነት ካብ ትዕግስቲ 
ንዜርከብ ሕይወት ንኽምህረና ወይ ንኸርእየና (ያዕ1:-19) እቲ ብሌቢ ንሓስቦም ብኣፍ ንዚረቦም ሓዯ  ክሳብ ዜኸውን ጸልትና 
ብፍጹም ሌቢ ምቕራብ ከምዜግብአና ክሳብ ንፈሌጥ:: ኣብ ሌብና ል ናይ በዯሌ ሓሳብ ንኽነውጽእ (መዜ 65:-18)  
     5.ንሱ ይሓሰብካዮን ይተጸበኻዮ ክፍጽመሌካ እዩሞ ርግእ በሌ ብምባሌ ስቕ ይብሌ:: ኤር 33:-3 ኤፌ3:-20 
 
     6.ክገብረሌካ ፍቃዯይ ኣይኮነን ” ምባሌ ስቕ ይብሌ ማቴ20:-23 እዙ ኸአ ፍቓደ ከምይኮነ ዯአለ ዜገሌጽ ል እምበር 
ንዕኡ ንምስራሕ ሓይሉ የብሇይን ማሇቱ አይኮነን:: እግዙአብሔር ኩለ ክገብር ዜኽእሌ እዩ ግና ፍቃደ ንይኮነ ነገር ፈጺሙ 
አይገብሮን እዩ:: ምኽንያቱ ንሱ ከይፈቀዯ ዜኸውን ነገር ስሇየል ሓዋርያ ቅደስ ጳውልስ እኳ ንዜነበሮ ሕማም ንኽፍውሶ ናብ 
ጎይታ ሰሇስተ ግዛ ተመሊሉሱ ምስ ጸሇየ ጸጋይ ይኣኽሇካ እዩ ተባሂለ እዩ:: 2ቆሮ 12:-9 እንዯሌዮ ነገራት መከራን ሞትን ዜሓሇ 
ምዃኑ ፈሉጡ ፈጺሙ አይህበናን እዩ:: ማቴ 20:-23 ምኽንያቱ ካባና ንሊዕሉ ንሱ ንሕይወትና ስሇዜሓስብ ንኸይንጉዲእ ኢለ 
እዩ::     
      7. ብዜተሰሓሓተ መገዱ ትጽሌዩ ኣሇኹም ጸልትካ ኣስተብህሌ ብምባሌ ስቕ ይብሌ (ለቃ18:-11)  
እቲ ኣብ ማእከሌኩም ል ውግእን ባእስን ካበይ ዴዩ ዜመጸእ ል ካብቲ ኣብ ማእከሌኩም ኮይኑ ዜዋጋእ ል ፍትወት 

ስጋኹም'ድ ኣይኮነን  ሃረር ትብለ ስሇይረኸብኩም ትባኣሱን ትዋግኡን ንኣምሊኽ  ስሇይሇመንክምዎ ዴማ የብሌኩምን 
ንፍትወት ስጋኹም ምእንቲ ከተርውዩ ኢሌኩም ብክፉእ ሓሳባት ስሇእትሌምኑ ኣይትቕበለን። ኣቱም ከሓዴቲ ንዒሇም ምፍቃር 
ንኣምሊኽ ምጽሊእ ከምዜኾነድ ኣይትፈሌጡን ኢኹም እቲ ዒርኪ ዒሇም ኪኸውን ዜዯሉ ሰብ ጸሊእ ኣምሊኽ ይኸውን። ያዕ4:-14  
 
      8.”ቅዴስና (ንጽህና) ጎዱለካ ኣል” (ዕብ12:-14) ብምባሌ ስቕ ይብሌ ብናይ ቅዴስና ሕይወት እግዙአብሔር ሰባት 
ንክንመሊሇሰለ ዜፈቐድ ናይ ክርስትና ናብራ እዩ “ ኣነ ቅደስ እየ እሞ ቅደሳን ኩኑ” 1ጴጥ1:-16 ቅዴስና ናይ እግዙአብሔር 
መፍሇዪ ባህሪ ዜኾነ እግዙአብሔር ካባና ዜጽበዮ ሕይወት እዩ እዙ ናይ ቅዴስና ሕይወት ምስ ዜጎዴሇና ዴማ እግዙአብሔር 
ክንርእዮ ኣይንክእሌን ኢና::     

  "ምስ ኩለ ሰብ ብሰሊም ንበሩ ብይ ቅዴስና ሓዯ እኳ ዜርእዮ የሇንሞ ቅደሳን ንኽትኮኑ ጸዒሩ”  ይብሌ:: ቅዴስና ይብሌና 
እንተኾይንና ግን ሌመናና ከንቱ ምዃኑ ክንፈሌጥ ኣሇና:: 
 
      9. ንስሓ እተዉ ንኽብሌ (ራእ2:-5) ስቕ ይብሌ  
ጎይታና መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ተገሉጹ ምስ ተጠመቐ ናይ እግዙአብሔር መንግስተ ሰማያት ክሰብኽ ከል እታ ናይ 
መጀመርታ ስብከት “ንስሓ እተዉ” እትብሌ እያ ኔራ:: ዮሓንስ መጥምቕውን እታ ናይ መጀመርታ ስብከቱ “መንግስተ ሰማያት 
ቀሪባ አሊሞ ንስሓ እተዉ” (ማቴ3:-3-2) ብተዯጋጋሚ ዮሓንስ ወንጌሊዊውን ኣብ ራእ2:-3 ንአብያተ ክርስቲያናት ጠንቀቖ ቃሌ 
“ንስሓ እተዉ” እናበሇ እዩ ንስሓ ምእታው ማሇት እንታይ እዩ? ይቅረ በሇሇይ ኢሌካ ምጽሊይ ማሇት እዩ? እዙ ሕቶ’ዙ ሰሇስተ 
ነገራት የጠቓሌሌ እታ ናይ መጀመርታ ብፍጹም  ሌቢ ሓጢኣትካ ምንዚዜ ቀጺለ ከኣ ካብ ሓጢኣት ምውጻእ (ምምሊስ) ካብኡ 
ቀጺለ ፍርያም ዜኾነ ሕይወት ምጅማር ማሇት እዩ::  
 
      10.ምሳይ ተጓዒዜ (2ቆሮ 5:-20) ብምባሌ ስቕ ይብሌ::  
እግዙአብሔር ንስሓ እተዉ ጥራይ ይኮነ ምሳይ ተዒረቁ ተሰማምዐ'ውን ይብሇና እዩ:: ዕርቂ ንናይ ፍሌሌይ ገመዴ በቲኹ ንናይ 
ሓዴነት ሕይወት ትርር እዩ:: ብፍሊይ ኣብ ምለእ ዕዴመ ሕይወቶም ምስ እግዙአብሔር ተዒሪቆም ተሰማሚዖምን ዜነብሩ 
ክርስቲያን ከምታ አብ ወሰን ዚራ እተተኽሇት ኦም ፍሬአ በብእዋኑ እትህብ ቆጽሊ’ውን ከምይረግፍ እዮም:: “ኢዮብ እምበር 
ሕጂ ምስ አምሊኽ ተፋቀር ብሰሊምውን ንበር ከምዙ እንተገበርካ ጽቡቕ ክትረክብ ኢኻ” (ኢዮ22:-21) 
 
      11.ምስ ካሌኦት ተዒረቕ (ሮሜ 12:-18) ብምባሌ ስቕ ይብሌ::  
ፍጹም ናይ ምትዕራቕ ሕይወት ማሇት ምስቲ ይንሪኦ ምስ እግዙአብሔር ጥራይ ይኮነስ ምስቶም ንርእዮም ብጾትናን 
ኣዕሩኽትናን ምትዕራቕ ምስምማዕ ማሇት እዩ:: (1ይ.ዮሓ 4:-20)  
“ኩልም ሰብኡት ካብ ባእስን ክትዕን ርሒቖም ኣብ ኩለ ስፍራ ቅደሳን ኣእዲው አሌዑልም ክጽሌዩ እዯሉ አሇኹ::” 1ይ. 
ጢሞ2:-8  
“ንሓዴሕዴኩም እንተተናኺስኩምን እንተተበሊሉዕኩምን ግና ንሓዴሕዴኩም ከይትጠፍኡ ተጠንቀቑ::”(ገሊ.5:-15) ብምባሌ 
ምስምማዕ ማሇት ምስ ሰባት ሓዯ ምዃን ማሇት እዩ:: እዙ ከይገበርና ምስ እግዙአብሔር ተሰማሚዕና ማሇት ዴፍኢት ክኾነና 
እዩ:: 
 
      12.ኣይእዜን ስሇዜበሌካ:- (ኢሳ.1:-19-20) ብምባሌ ስቕ ይብሌ:: 
“ሕራይ እንተበሌኩምን እንተ ተኣዜኩምን ምዴሪ እተፍርዮ ሰናይ ዜበሇ ክትበሌዐ ኢኹም:: ምእዚዜ እንተ አበኹምን 
እንተዒልኹምን ግና ብሰይፍ ክትቅተለ ኢኹም። ኣነ እግዙአብሔር ተዚሪበ አሇኹ::”ራእ 3:-8 
 



 

ብናይ ኤርትራ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቅዴሥት ሥሊሴ ቤተክርስቲያን ሳንሆ ካሉፎርንያ ዜተዲሇወ ፳፻፫ ዒ.ም /2011 ዒ.ም 5 
 

      13.መስግን ሌቢ ይሃሌኹም (1ይ.ተሰ5:-17-18) ብምባሌ ስቕ ይብሌ ። “ 
“ከየቛረጽኩም ጸሌዩ ብኹለ አመስግኑ ከመይ ኣብቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ሇኩም ሕይወት ኣምሊኽ ዜዯሌዮ እዙ እዩ” ብዘሕ 
ግዛ ጉረምርም እምበር መስግን ሌቢ የብሌናን::  
 
      14. ናይቲ ሓጢያተኛ ጽዋእ ክሳብ ዜመሌእ” ብምባሌ ስቕ ይብሌ:: (ፍ 6:-13) “አምሊኽ ከኣ ንኖኅ ብሰሪ ዯቂ ሰብ ምዴሪ 
ዒመጻ መሉአ እያሞ ንኹለ ሕዜቢ ክዴምስሶ እየ:: እነሆ ኣነ ንዒአቶም ኮነ ንምዴሪ ብርግጽ ከጥፍኦም እየ” እግዙአብሔር 
ንሓጥያተኛ ሰብ ዴሕሪ ብዘሕ ትዕግስቲ ናይ ሓጥያቱ “ጽዋዕ” ምስ መሌአ ኣብ ሌዕሉ እቲ ሓጢኣተኛ መቕጻዕቱ ይስንዜር ወይ 
ከኣ እቲ ሓጢኣተኛ ክሳብ ዜስተኻኸሌ ስቕ ይብሌ ምክንያቱ ናይ እግዙአብሔር ስቕታውን መሌሲ ስሇዜኾነ::  
  
      15. “ብእምነት ስሇ ይንጽሉ” ስቕ ይብሌ (ማር9:-23) ኢየሱስ ከኣ “ትኽእሌ እንተ ኬንካ ዱኻ ትብሌ ልኻ ንዜአምን 
ኩለ ይከአሌ   እዩ” ማቴ21፦22 “አሚንኩም ብጸልት ዜሇመንክምዋ በሇ ከለ ነገርውን ክትቅበለ ኢኹም”(ማር11፦24 
ዮሓ.5፦15) ይብሌ ። 
 
ስሇዙ እግዙአብሔር ኣብ ሌዕሉ ዯቂ ሰባት ሌዎ ሓሌዮትን ሰናይ ሓሳብን ርኢና ኣሇና። ብትዕግስቲ ተጸቢና ነታ ይትሓሌፍ 
መንግስተ ሰማያት ተስፋ ጌርና ብጽንዒት ክንጽበ ይግባእ። ምሕረት ናይ እግዙአብሔር ኣማሊዴነት ኣዳና ቅዴስት ዴንግሌ 
ማርያምን ተራዲእነት ቅደሳን ኣይፈሇየና። ኣሜን! 

 
ወስብሐት ሇእግዙአብሔር 

 


