
ቀታሌ ኣሰር ኣይትኹን 

ርስቶም ወዯይ፡ ከመይ ኢሌካ ቀኒኻ፧ ስሌኪ ኻብ እትድውሌ ንዯሓር፡ ንሓያል እዋን እምበር ጠፊእካኒ ኣልኻ። ”ዯብዲቤ 

እንተሰዯዯሇይ’ዶ ይሕሸኒ ስሌኪ እንተዯወሇሇይ፧” ኢሇ ኣብ መንጎ ኽሌተ ምርጫ ተቐርቂረሌካ’የ ቐንየ። እቲ ድምጽኻ 

ምስማዕ ባህ እዩ ዜብሇኒ። ግን ከኣ ዯጊምካ ኽትሰምዖ ስሇይከኣሌ ሓድጊ ወይ ኣሰር የብለን። መዒሌቲ እናነውሐ ብዜኸዯ 

መጠን ካብ ሌብኻ እናሃሰሰ እዩ ዙኸይድ። ዯብዲቤ ግን ዕምሩ ነዊሕ፡ ኣሰሩ ኸኣ ይሃስስ እዩ። ኣብ ዜዯሇኻዮ እዋን፡ ሓንቲ 

ኸየጉዯሇ ኸምታ ሇዋ እዩ ዙጸንሓካ። እንተ ዯሇኻ ቐትሪ ’ተዯሇኻ ሇይቲ ኣብ ዜዯሇኻዮ እዋን ዯጋጊምካ ኽትነብቦ ትኽእሌ 

ኢኻ። ምስሉ ገጽ ይኮነ ምስሉ ሌቢ እዩ ዛርእየካ። ዜገበርኩም ጌርኩም ድምጺ ኸም ዙህሌዎ እንተ ትገብሩ፡ ዒብዪ ምህዝ 

ምኾነሌኩም ነይሩ። በሌ ሃየ’ዙ ወዯይ ክሌቲኡ ኣይትኽሌኣኒ። 

ልምቅነ ብዚዕባ ፍለይ ዒይነት ገበን እየ ኽመሃር ቀንየ። ብዚዕባ እዙ ገበን እዙ ዕድመይ ምለእ ሰሚዏ ኣይፈሌጥን እየ። 

ከምቲ ኣመሇይ፡ ”ጎይታየ፡ ንነፍሰይ ዙኸውን ምግቢ ዕሇት ሃበኒ” ኢሇ ጸሌየ፡ ነታ ብምንባብ ዜኣረገት መጽሓፍ ቅደሰይ 

እግንጽሇሌካ። ብዚዕባ እቶም ጽቡቕ ኣርኣያ ዜሓዯጉን ሕማቕ ኣርኣያ ዜሓድጎምን ሰባት ሃሰስ እናበሌኩ ክርእይ ምስ ጀመርኩ፡ 

ኣብ ኣእምሮይ ሓዯ ድምጺ ክመሊሇሰኒ ጀመረ። ብዚዕባ እቶም ሰብ ጽቡቕ ኣሰር፡ ”እዙ ንኣሰረይ ዜሓዯሰ ዕዉት እዩ”፡ ብዚዕባ 

እቶም ሰብ ክፉእ ኣሰር ድማ፡ ”እዙ ቐታሌ-ኣሰር እዩ” ዙብሌ ሓሳብ ነዙ ውሽጠይ ምሌእ ኣበል። ንባብይ ወዱአ ካብታ ሓሳብ 

ክወጽእ እንተዯሇኹ ኣይኮነሇይን። ቀስ ብቐስ ድማ፡ ብውሽጠይ ፍርሃት ክስምዒኒ ጀመረ። ሰብ እምበር ኣሰር ኪቕተሌ ከም 

ዙኽእሌ በእምሮይ ሓሉፉ ብኣእዚነይውን ሰሚዏ ኣይፈሌጥን እየ። ስሇዙ ጎስየዮ ሸሇሌ ኢሇ ኽሓሌፍ እንተዯሇኹ፡ እቲ 

”ኪቐንዒካ ነፍስኻውን ብህይወት ክትነብርሲ፡ ኣብዚ ኣነ ዜብሇካ ሇኹ ቃሌ፡ ንድምጺ እግዙኣብሄር ዯኣ ስማዕ።” 

ዙብሌ ቃሌ ኣብ ኣእምሮይ ዯዊለ ዒገተኒ (ኤር 38፡20)። ስሇዙ ”ድምጺ እግዙኣብሄር እምበኣር’ዩ” ኢሇ ሃዱአ ብጸልት 

ኣስተንተንኩ። መንፈስ ኣምሊኽ ድማ ግሩም ገይሩ ናብቲ ተሰዊሩኒ ዜነበረ ሓቂ መርሓኒ። ክብሪ ነቲ ቕደስ ስሙ ይኹን። 

ርስቶም ወዯይ ብሩኽ፡ እቲ ዜተመሃርክዎ ምህሮ-ክርስቶስ ከምዙ ዙስዕብ እዩ። ኩለ ጊዛ ኣብ ሌበይ፡ ሓዯ ሕቶ የጨንቐኒ 

ነበረ። ንሱ ኸኣ፡ ”እግዙኣብሄርሲ ንምንታይ እዩ፡ ንሓዯ ሰናይ ይኹን እኩይ ግብሪ ሇኣሇማዊ ፍርዱ ዙህቦ፧” ዙብሌ፡  እዩ። 

ፍቁር ወዯይ፡ ገሇ’ዶ ኸምኡ ኢሌካ ሓሲብካ ትፈሌጥ፧ ኣብዙ ሓጺርን ሓሊፍን ህይወት ኴንካ ንዜፈጸምካዮ ሓሊፊ ተግባርሲ 

ንምንታይ እዩ ይሓሌፍን ሇኣሇማውን ጻማ ዙወሃቦ፧ እቲ ሕቶ ድማ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን። ናይ ጊዛ ምንዋሕ ጥራይ ይኮነ፡ 

ክብዯት ናይቲ ዙወሃበካ ጻማ ድማ ምስቲ ግብርኻ ፈጺሙ ኺመጣጠን ይክእሌ ኣዜዩ ዒብዪ ምዃኑ’ውን ርእሱ ዜኸኣሇ 

ከቢድ ሕቶ እዩ ዙፈጥረሌካ። ሕሰቦ እሞ፡ ዋሊ ዕድመኻ ምለእ ንሓንቲ ሰዒት እኳ ካብ ዜሙት፡ ካብ ስርቂ ወተ ከየዕረፍካ 

ኣሕሉፍካዮ ንበሌ። ኣብ ሰብዒ ዒመት ንዜፈጸምካዮ ሓጢኣት፡ ሰብዒ ዒመት ምለእ ኣብ ገሃነም እንተ ተቐጻዕካለ ውሒድዎ 

ድዩ ንሇኣሇም ምለእ ክሳዕ ክንድዙ ኣኽቢደ ዙቐጽዒና፧ ኣይጨከነን’ዶ ኣንታ ርስቶመይ፧    

ከምኡ ኢሌና ኸይንድምድም ድማ፡ ነቲ ዕድሚኡ ምለእ ይኮነ፡ ሰናይ እናገበረ ናይ መወዲእታ ዒመታቱ ንዜፈጸመ ሰብ 

ድማ፡ ማእሇያ ይብለ፡ ብለጽ፡ ምለእ፡ ረዙን ናይ ሇኣሇም ክብሪ ኼጎናጽፎ ትርእይ እሞ ትግረም። ”እዙ ሇውሃትን 

ሕያውነትን እዙ ኣይበዜሐንዶ!” ኢሌካ ኽሳዕ ትድነቕ’ውን ይገብረካ። ንምንታይ እዩ ኣብቶም በዯሌቲ ኽሳዕ ክንድ’ዙ 

ዜጨከነ፡ ኣብቶም ገበርቲ ሰናይ ድማ ክሳዕ ክንድ’ዙ ዜሇውሀ፧ እዙ ሕቶ’ዙ፡ ምለእ ዕድመይ ሸገረኒ እዩ። ነቲ ስሌጣኑ 

ኣይኮንኩን ኣብ ምሌክት ሕቶ እተኽዎ። ምስጢር ናይቲ ሰማያዊ ፍትሒ ኺርድኣኒ ስሇ ዜዯሇኹ እየ። ካብ ምንታይ ከም 

ምጻእኽዎ ኣይፈሌጥን፡ ግን ”ነዚ ምስጢር እዙኣ እንተዜፈሌጣ፡ ጽድቂ ዜገብረለ፡ ንሓጢኣት ዜስዕረለ ሓይሉ ምረኸብኩ” 

ዙብሌ ሓሳብ ኣብቲ ውሽጠይ ይመሊሇሰንን ይተሃሊሇኸንን ነበረ። ኣብ መወዲእታ ግና እቲ ዜበሃግክዎን ዜናፈቕክዎን 

ምስጢር ዙግሇጸለ መዒሌቲ ከም ዜኣኸሇ ተረድኣኒ። 

መቸም፡ ሰባት ብምዃንና ጥራሕ፡ ኣሰር ስሊሴ፡ መሌክዕን ምስሌን ኣምሊኽ ምዃንና ኣይትስሕቶን ኢኻ። ብመሰረቱስ 

ይንስኻ ኢኻ’ኸ  ዜመሃርካኒ። ካብ ንጽድቂ ንሓጢኣት መሪጽካ ነፍሰ-ስጋኻ ከተጋዕዜይ ከልኻ፡ ነቲ መሌክዕን ኣሰርን ናይ 

ኣምሊኽ ካብቲ ህይወትካ ኽትድምስስ ምግዲሌ ምዃኑ በርሃሇይ። ካብ ነቲ ኽቡር ምስለን ኣሰሩን ንሊዕሉ፡ ነቲ ግዕዘይን 

ሕሱርን ምስሉ ናይ ኣጋንንቲ ምምራጽ ማሇት እኮ እዩ። ይሰሌጠና ኾይኑ እምበር፡ ዙከኣሌ እንተ ዙኸውን እኮ፡ ይትረፍ ነቲ 



ኣባና ል መሌክዐን ኣሰሩን፡ ዋሊ ንእኡ’ውን ካብ ምጥፋእ ድሕር ኣይምበሌናን። ካብ ንጽድቂ ንሓጢኣት ክንመርጽ ከልና፡ 

ሌክዕ ከም ፈርኦን፡ 

”እቲ ቓለ ሰሚዏ ንሓጢኣት ዜሓድግሲ፡ እግዙኣብሄር መን እዩ፧ ንእግዙኣብሄር ኣይፈሌጥ፡ ንሓጢኣት ከኣ 
ኣይሓድግ” 

ንብሌ ከምልና ኣይርድኣናን እዩ ል (ጸ 5፡2)። ንሓጢኣት ክንመርጾን ዯፊርና ኽንገብሮን ዙገብረና ል: ትርጉም 

ሓጢኣት እንታይ ምዃኑ ስሇይተረድኣና እዩ። ነቲ ዯጋውን ቅለዕን መሌእኽቱ እምበር ነቲ ውስጠኣዊ (ስዉር መሌእኽቱ) 

ነድህበለ ኣየልናን። ርስቶም ወዯይ፡ ሓጢኣት ማሇት ኣብ ሌዕሉ መንነት ክርስቶስ ዙፍጸም ግብሪ ዒመጻ እዩ። ነቲ ኣባና 

ንበሮ ምስለን ኣሰሩን ናይ ምድምሳስ ሰይጣናዊ ተበግሶ እዩ። ነቲ ኣባና ንበሮ መንነቱ ናይ ምቕታሌ እኩይ ፈተነ እዩ። 

ዙኾነሌና እንተ ዙኸውን፡ ሓጢኣትን ጽድቅን እናበሇ ዛጨንቐናን ዙፈርዯናን ምእንቲ ኸይህሌው ብቐንደ ንእኡ ኽንቀትልን 

ከነጥፍኦን ኣይምጸሊእናን፡ ኣይምነሓፍናዮን ከኣ። ዒስቢ ሓጢኣት ሞት ዜኾነለ ምኽንያት ከኣ ንሱ እዩ። ሓሳዊ ሰብ 

ንሇኣሇማዊ ሞት ዙፍረዯለ ምኽንያት ነቲ ኣብኡ ዜነበረ ምስሉ ሓቀኛ ኣምሊኽ ቀቲለ፡ ንምስሉ ናይቲ ኣቦ ሓሶት ዜኾነ 

ድያብልስ ዛንግስ ሰብ ብምዃኑ እዩ። ርስቶም ወዯይ፡ እዙ ሓቂ እዙ’ኮ ኣብ መሌእኽቲ ናብ እብራውያን ብግሩም መገዱ 

ተገሉጹሌና ኣል።  

”ነቶም ሓዯ ጊዛ ብርሃን ዜበርሃልም እቲ ሰማያዊ ውህበት ከኣ ዜጠዒሙ፡ ተማቐሌቲ መንፈስ ቅደስውን ዜኾኑ፡ 
እቲ ሰናይ ቃሌ ኣምሊኽን ሓይሉ እታ እትመጽእ ዒሇምን ከኣ ዜጠዒሙ፡ (ናብ ሓጢኣት) እንተወዯቑ፡ ንወዱ 
ኣምሊኽ ከም ብሓድሽ ንርእሶም ስሇ ዙሰቕሌዎ፡ ብግህዶውን ዛሊግጹለ ስሇ ዜኾኑ፡ ከም ብሓድሽ ንንስሓ 
ኺሕዯሱ ኣይከኣልምን እዩ።”  እብ 6:4-6  

እምበኣር ንትርጉም ሓጢኣት ካብዙ ኣበሃህሊ  እዙ ንሊዕሉ ኺገሌጾ ዙኽእሌ ዜኾነ ኻሌእ ቃሌ የሌቦን። ኣብ ሓጢኣት 

ምውዲቕ፡ ሓጢኣት ክትገብር ምምራጽ ማሇት ዯጊምካ ንክርስቶስ ምስቃሌን ምቕታሌን መሉስካ ድማ ምስቃሌካ ውሒደስ 

ኣግሂድካ ድማ ተሊግጸለ ኣልኻ ማሇት እዩ። ርስቶመይ፡ ንሓጢኣት ብኸምዙ ተረዱእካዮ’ዶ ትፈሌጥ፧ ንሓዯ ሰብ ክትሕስዎ፡ 

ክትሓምዮ፡ ክትጸርፎ፡ ክትጸሌኦ፡ ወተ ከልኻ ንክርስቶስ ሰቒሌካ ከም ሊገጽካለ ዱኻ ትሓስብ ወይስ ነቲ ኣብ ቅድሚ 

ዒይንኻ ል ድኹምን ድሩትን ሰብ ጥራይ ኢኻ ትርእይ፧ ንክርስቶስ ኣብ መስቀሌ ሸንኪሩ ዜሓዝን ንጠሌጠልን እኮ 

ሓጢኣተይን ሓጢኣትካን እምበር እቲ ሽንካርን ምስማርን ኣይኮነን። ዋጋ ሓጢኣትና ንምኽፋሌ ብመሪር ስቓይን ሞትን 

ድሕሪ ምስዋኡ ንሕና ሓጢኣት ምግባር እንተቐጺሌና፡ ከም ብሓድሽ ዯጋጊምና ኽንሰቕልን ክንቀትልን ከነሊግጸለን ከም 

ዜወሰንናን ንገብሮ ኸም ልናን ነረጋግጽ ኣልና ማሇት እዩ። 

ክርስቶስ ነቲ ሇቢስናዮ ዜነበርና ኣረጊት ሰብ ቀንጢጡ ሓድሽ ሰብ ምእንቲ ኼሌብሰና እዩ እተሰቕሇ። ምኽንያቱ እቲ ኣረጊት 

ሰብ ምስሌን ኣሰርን ናይ ሰይጣን ኣዩ። ስሇዙ’ዶ ኣይኮነን  ሃዋርያ ጳውልስ፡ 

”እታ ሓቂ ኣብ ኢየሱስ ከም ሊ ሰሚዕኩምዋን ኣብኡ ተምሂርኩምዋን እንተ ዄንኩምሲ  ነቲ ቐዯም 
እተመሊሇስኩምለ፡ ብትምኒት ስሕተት ዙጠፍእ ኣረጊት ሰብ ቀንጢጥኩም፡ በቲ ናይ ኣእምሮኹም መንፈስ 
ክትሕዯሱ እሞ፡ እቲ  ብናይ ሓቂ ጽድቅን ቅድስናን ብመሌክዕ ኣምሊኽ እተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ሌበሱ።” 

ብምባሌ ዜመዒዯና፧ (ኤፌ 4:21-24)። እምበኣር እቲ ካባና ኪቕንጠጥ ዙግብኦ እቲ ምስሌን ኣሰርን ናይ ድያብልስ ዜኾነ 

ኣረጊት ሰብ እምበር እቲ ክርስቶስ ሌበሰና ሓድሽ ሰብ ኣይኮነን። እቶም ናይ ክርስቶስ በለ ነቲ ኣረጊት ሰቦም እዮም 

ምስናይ ፍትወቱን ትምኒቱን ዙሰቕሌዎ እምበር ንወዱ ኣምሊኽ ከም ብሓድሽ ኣይሰቕሌዎን እዮም (ገሊ 5:24)። እምበኣር 

ርስቶም ወዯይ ብሩኽ፡ ንሓጢኣት ሇኣሇማዊ ሞት ዙብየነለ ምኽንያት፡ ነቲ ”ግሩም፡ መካር፡ ብርቱዕ ኣምሊኽ፡ ኣቦ 

ሇኣሇም፡ መስፍን ሰሊም” እተሰምየ ክርስቶስ ዲግማይ ዙሰቅሌ ብምዃኑ እዩ። ”ነቦ ሇኣሇም” ዜሰቐሇ፡ ሞት ሇኣሇም እንተ 

ተፈርዶ ይውሕዶ እምበር ይበዜሖ’ዶ ትብሌ፧ ነቲ ብመሌክዕ ኣምሊኽ እተፈጥረ፡ ክርስቶስ ሌበሰካ ሓድሽ ሰብ ቀንጢጥካ፡ 

ነቲ ሰይጣን ዛሌብሰካ ኣረጊት ሰብ ክትወናፎ ትመርጽ እንተ ዄንካ፡ ግብሪ ክርስቶስ ኬፍርስ እተዒጥቀ ዒቀይታይ ናይ 

ድያብልስ’ዶ ትኸውን ኣየልኻን፧ ወዱ ኣምሊኽ ብኽብሩ ምስ ተገሌጸ፡ ብበትሪ ኣፉ ወቒዐ ብሰይፊ ኸናፍሩ ቖሪጹ ኣብ ክሌተ 

እንተ ጨንድሓካ፡ ጽዋእ ዕድልትካ ምስ ግቡዚት ገይሩ ናብ ናይ ወጻኢ ጸሌማት እንተ ዯርበየካ፡ ንምሕርቃም ኣስናን 

ኣሕሉፉ እንተ ሃበካ፡ ኣብቲ ሓሰኻኡ ይመውት ሓዉ ድማ ይጠፍእን ይዜሕሌን ገሃነም እንተ ኣእተወካ ኣብ ምንታይ እዩ 



ኣበሳኡ፧ ነቲ ኣብ ምድሪ ኸልኻ ሌዒሌካዮ ዒሻ ምርጫኻ እንድኣለ ኽበረሌካ። ንሱ ኹለ ጊዛ ብጽድቂ ዙዲንይ፡ ብቕንዕና 

ድማ ዙብይን ፍትሓዊ ዲኛ እኮ እዩ። ነቲ ሓጢኣት ክትመርጾ ከልኻ፡ ምስናይ ሳዕቤኑን ዒስቡን ኢኻ’ኮ ዜመረጽካዮ። ኣብ 

ጉዲይ ሓጢኣትን ጽድቅን እኮ፡ ”ሰብኣይን ዯሉኽን ጭሕምን ጸሉእክን” ዙበሃሌ ነገር የሌቦን። ኣብ ምድሪ ዜዯሇኻዮ 

ክትመርጽ ነታ ፈትዩ ዜሃበካ ናይ ነጻ ፍቓድ መሰሌካ ኣኽቢሩሌካ  እዩ። ነታ ገፋሕ መገዱ ናይ ምምራጽ ሳዕቤንን፡ ነታ ጸባብ 

መገዱ ናይ ምምራጽ ዒስብን ኣግሂደ ነጊሩካ እዩ። ኣብዚ ሓሊፊት  ናይ ኣርብዒን ሓምሳን ሓጻር ዕምሪ ኪገፍሓሌካን ከም 

ድላትካ ኽትገሊበጥን እንተ መረጽካ ኣብቲ ሇኣሇም ግን ኪጸበካ መሪጽካ ኣልኻ ማሇት’ዶ ኣይኮነን፧ ወዱ ኣምሊኽ ቃለ 

ፈጺሙ ኣይዒጽፍን እዩ። ኣብ ክዲኑን ኣብ ምሕኩሌቱን፡ ”እሙንን ሓቀኛን ንጉሰ ነገስትን፡ ጎይታ ጎይቶትን” ዙብሌ ስም 

ተጻሒፉ ኸም ል ኣየንበብካን ዱኻ። እንተ ብሌቦና እንተ ብዕሽነት ነቲ ሓንሳእ ብህይወት ከልኻ ዜመረጽካዮ ምርጫ 

ንሇኣሇም እዩ ዛኽብረሌካ። ንስኻ ሇኣሇማውነትካ ረሲዕካ በዙ ሓጺር ዕምሪ እዙ ጥራይ ክትሓስብ እንተመረጽካ፡ ንሱ ግና 

ኣቦ ሇኣሇም ምዃኑ ንሓንቲ ንኡስ-ካሌኢት (microsecond) እኳ ኣይርስዖን እዩ። ስሇዙ ምስቲ ኣቦ ሇኣሇም ኣብ ዛራኽበካ 

ጉዲያት ክትጥንቀቕ እዩ ዙሕሸካ። ብጉዲይ ህይወት ኣብ ጠሊዕ ኣይትእቶ። ህይወት ንኣኻ ዋዚ ኾይና እንተተራእየትካ፡ ንሱ 

ግን ብጉዲይ ህይወት ከቶ ኣይዋይን እዩ። ስሇዙ ተጠንቀቕ ነቲ ራእሲ-ህይወት ዯጊምካ ኣይትስቀል። ነቲ ንሱ ሌበሰካ፡ 

ኣሰር መንነቱ ዜኾነ ሓድሽ ሰብ ኣይትቕተል። ቀታሌ ኣሰሩ ኣይትኹን። ነቲ ኣረጊት ሰብ ካባኻ ቀንጢጥካ ኽትሰቕል፡ ነቲ 

ሓድሽ ሰብ ግና ክትክዯኖን ክትእርንቦን ኢኻ እተኣዜካ። ርስቶም ወዯይ፡ ሓጢኣት ምህዝ ዒያሱ እዩ (ምሳ 24፡9)። ምስሌን 

ኣሰርን ናይ ክርስቶስ ካብ ህይወትካ ዙፍሑቕ ክፉእ መብረድን መዯምሰስን እዩ። ሓጢኣት ምግባር ማሇት ብሓንቲ እምኒ 

ክሌተ ኣዕዋፍ ከም ምውቃዕ ማሇት እዩ። እቲ ሓዯ ዐፍ እቲ ኣብ ሌዕሉኡ በዯሌ ዜፈጸምካለ ሰብ እዩ፡ እቲ ሓዯ ኸም ዐፍ 

ኣቕሉሌካ ዜረኣኻዮ ድማ እቲ ምእንቲ ሓጢኣትካ ዜተሰውአ ክርስቶስ እዩ። ንብጻይካ ክትብድል ከልኻ ንክርስቶስ ተቑስል 

ከም ልኻ ኣይትንግዕ። ሃዋርያ ጳውልስ’ዶ፡ 

”ከምዙ እቲ ምእንታኡ ክርስቶስ ዜሞተለ ድኹም ብሰሪ ፍሌጠትካ ይጠፍእ ኣል። ከምዙኸስ ነቶም ኣሕዋት 
እናበዯሌኩም፡ ነቲ ድኹም ሕሉናኦምውን እናኣቑሰሌኩም፡ ንክርስቶስ ትብድሌዎ ኣልኹም።” 

ኢለ ንትርጉምን መዜን ናይ ሓጢኣት ኣይገሇጸሌናን እዩ (1ቆረ 8፡11,12)፧ ንጉስ ሰሇሙን’ውን ”እቲ ንድኻ ዙጭቁን (ዛባጩ) 

ንፈጣሪኡ ይጸርፍ” ኢለ ኣል (ምሳ 17፡5 ፣ 14፡31)። ጎይታና’ውን ”ንኣኻትኩም ዙሰምዕ ንኣይ ይሰምዕ፡ ንኣኻትኩም ዙንዕቕ 

ድማ ንኣይ ይንዕቕ፡ እቲ ንኣይ ዙንዕቕ ከኣ ነቲ ዜሇኣኸኒ እዩ ዙንዕቆ” በሇ። ንሳውሌ ድማ ”ንምንታይ ትሰጎኒ ኣልኻ፧” እምበር 

”ንምንታይ ንዯቀ መዚሙርተይ ትሰጎሇይ፧” ከምይበል ድማ ክር። ስሇዙ ንስኻ በቲ ኣብቲ ሓሊፊ ሰብ ዜፈጸምካዮ በዯሌ 

ጥራይ ክትፍረድ የዋህ ትጽቢት ይህሌወካ ይኸውን። ኣይትተዒሸው!! በቲ ንኣምሊኽ ዜጸረፍካለ ዜነዒቕካለ፡ ሳዯድካለ 

ዒንቀጽ ኢኻ ኽትፍረድ። ንሓዯ ሰብ ብንዕቀት ወይ ብቑጥዒ ክትብድሌ ከልኻ፡ ንብል ምሌኣት ስሊሴ ትብድሌ ከምልኻ 

ክር። ነዙ ሓቂ’ዙ  ይምስትውዒሌ እዩ ሰብ ንሓጢኣት ኣቕሉለ ኪርእዮን ብእኡ ኪዋይን ኪምካሕን ዙገብሮ ል። 

ርስቶም ወዯይ፡ መዜ ናይ ሓጢኣት ከቢድ እዩ። ኣብ ምድሪ ዜገበርካዮ ክሳብ ሰማይ፡ ኣብ ሰብ ዜገበርካዮ ክሳብ ናብ ስሊሴ 

ዙበጽሕ ናይ መንሽሮ ባህርይ ኣሇዎ። ንሓዯ ሰብ ምቕታሌ ብተዚማዱ ቀሉሌ ኣበሳ እዩ። ነቲ ብፍጥረትን ብድሕነትን 

ዜተዋህበካ ኣሰርን ምስሌን ናይ ክርስቶስ ዯምሲስካ፡ ምስሉ ናይቲ ካብ መጀመርታ ቐታሌ-ነፍሲ ዜነበረ ድያብልስ ምሌባስ 

ግን ከቢድ ኣበሳ እዩ።  

ንሓውካ ክትሓምዮ ከልኻ፡ ነቲ ”ኣይትሕመይ” ኢለ ዜኣካ ሕግን፡ ነቲ ሓጋግ ሕግን ፈራድን ጎይታ ሰብ ኢኻ እትሓምዮ 

ልኻ (ያእ4፡11-12)። ንምንታይ እዩ ንዜሙትን ምንዜርናን ኣቕሉለ ዙርእዮ እሞ፡ ሉለ ኺኣትዎን ኣብኡ ተኣሉኹ 

ኺነብርን ዙዯፍር ል፧ እግዙኣብሄር ከኣ ክሌተ ኣንጻር ጾታ ቆርበት ሓድሕዶም ስሇ ዜፋሕፍሑ ጥራይ ንምንታይ እዩ ኣዜዩ 

ዙቑጣዕን ብኸቢድ ዙፈርዶምን፧ ርስቶም ወዯይ፡ እቲ ሇቢሶምዎ ሇዉ ስጋ እኮ ናታቶም ኣይኮነን። ብኽቡር ዯም፡ ብመሪር 

ስቓይን ሞትን ዜተዒዯገ፡ መቕዯስ ኣምሊኽ፡ ማሕዯር መንፈስ ቅደስ ኪኸውን ዜተመዯበ ንብረት ሕድሪ እኮ እዩ። ነዙ 

ቕደስን ይናትካን ስጋ እዙ ወሲድካ  ብእኡ ክትምንዜር ከልኻ፡ ንኣካሌ ክርስቶስ ወሲድካ ኣካሌ ኣመንዜራ ምግባር ምዃኑ 

ብግሌጺ ተነጊሩና’ዶ ኣይኮነን። ነቲ ኽቡርን ሇኣሇማውን ቅደስን ጻድቕን ኣካሌ ክርስቶስ ወሲድካ፡ ኣካሌ ኣመንዜራ ምግባር 

ንሇኣሇማዊ ሞት ይተፈርዯ ዯኣ እንታይ ካሌእ ኣበሳ እዩ ኪፍረድ፧ ርስቶም ወዯይ፡ ንሓጢኣት በቲ ሰብኣዊ ሸነኹ ይኮነ 

በቲ ኣምሊኻዊ ሸነኹ ዯኣ ረኣዮ። ኣብ ገዚእ ስጋኻ ይኹን ኣብ ካሌእ ሰብ ሓጢኣት ምፍጻም ኬወናውነካ ኸል፡ ጥፍኣትካ 

ይብርሃካ ኸም ል ክር። ሓጢኣት፡ ቁንቁነን ፍሌሖን ናይ ህይወት እዩ። ሓጢኣት ምግባር ማሇት ንክርስቶስ ዲግማይ 

ምስቃሌን ምቕታሌን ምሌጋጽን እዩ። ሓጢኣት ንምስሌን ኣሰርን ናይ ክርስቶስ ካብ ህይወትካ ፍሒቑካ ምድምሳስ እዩ። 



ሓጢኣት ንገዚእ ርእስኻን ነቲ እትብድል ሰብን ንኣምሊኽን ዙጎድእ፡ ስለሳዊ ዕንወት ዛስዕብ፡ ሇኣሇማውን ሰራምን ሌምዱ 

እዩ። ሓጢኣት፡ ኣብ ህይወትካ ኣሰር ክርስቶስ ዙቐትሌ መርዚም ተመክሮ እዩ።  

ርስቶም ወዯይ፡ መዜ ሓጢኣት በዙ ጥራይ እንተዙድረት ኣይምሓሰመን ነይሩ። ሓጢኣት፡ ንህሌውን ነቲ ዙስዕብን ወሇዶ 

ኸይተረፈ ዙጎድእ ክፉእ ሓድጊ እዩ። ቃሌ እግዙኣብሄር፡ ”ኣስኣሰሩ ምእንቲ ኽንስዕብ ኣርኣያ ኸም ዜሓዯገሌና” እዩ ዙነግረና 

(1ጴጥ 2፡21)። ባዕለውን፡ ”.................ከምቲ ኣነ ኣባኻትኩም ዜገበርክዎ፡ ስኻትኩምውን ከምኡ ኽትገብሩ መርኣዪ ሂበኩም 

ኣልኹ” ኢለ ኣረጋጊጹሌና እዩ (ዮሃ 13፡14,15)። ስሇዙ ድማ፡ 

”እቲ፡ ’ኣብኡ እነብር ኣልኹ’ ዙብሌ፡ ከምቲ ንሱ (ኢየሱስ) እተመሊሇሶ፡ ንሱውን ከምኡ ኾይኑ ኺመሊሇስ 
ይግብኦ እዩ።” 

ተባህሇሌና (1ዮሃ 2፡6)። ስሇዙ ብኻሌእ ኣራርባ፡ ”ንስኻትኩም ኢኹም ኣሰርን ኣርኣያን ናይ ክርስቶስ” ኢና ንበሃሌ ልና። 

ከምቲ ንሱ ዜተመሊሇሶ ጌርና እንተይተመሊሇስና፡ ነቲ ኣርኣያኡን ኣሰሩን ንድምስሶ ነጥፍኦ ድማ ኸም ልና  ኣይንንግዕ። 

ነቲ ኣብ ከባቢና ል ዙንእሰናን መሰታናን ዙዒብየናን ወሇዶታት ኣርኣያን ኣሰርን ናይ ክርስቶስ ከነርእዮ ሓሊፍነት ተዋሂቡና 

ኣል። ስሇዙ ካብ ህይወትና ኣርኣያን ኣሰርን ናይ ክርስቶስ ጠፊኡ ማሇት፡ ቀተሌትን ዯምሰስትን ኣሰር ክርስቶስ ኴንና ማሇት 

ምዃኑ ኣይትንግዕ። ጎይታ ”ብርሃን ዒሇም እየ” ኢለ ንዒሇም ብርሃኑ ድሕሪ ምሃቡ፡ ”ንስኻትኩም ብርሃን ዒሇም ኢኹም” 

ብምባሌ ከኣ ኣሰርን ኣርኣያን ናይ ብርሃኑ ምዃንና ኣረጋጊጹሌና እዩ (ዮሃ 8፡12 ፣ ማቴ 5፡14)። ስሇዙ ጽቡቕ ኣርኣያን ኣሰርን 

ሇዎ ህይወት እንተ ይነበርና ነቲ ዙዕበና ወሇዶን፡ ነቲ ንኣሰሩ ኽንስዕብን ከነድምቖን ዜኣና ክርስቶስ’ውን ንብድል 

ኸም ልና ኽንዜንግዕ ኣይግባእን ኣዩ። ነቲ ኣሰር ክርስቶስ ናይ ምዃን ሓሇፋ ኸም ወጽዒን ከም ውርዯትን ቆጺርና 

ኸይንስዕቦን ከይነንጸባርቖን እንተ መረጽና ግና፡ ጽባሕ ንግሆ በዙ ምርጫና እዙ ንሇኣሇም ክንሓፍርን ንዒመጻና ዙምጥን 

መሪር ስቓይ ክንጸግብን ኢና። 

እምበኣር ርስቶም ወዯይ ብሩኽ፡ ነዙ ሓቂ እዙ ኣስተውዕል። ቅኑዕ ምርጫ ምረጽ። በቲ ኣምሊኽ ንረብሓኻን ንኽብርኻን 

ኢለ ብሰናይ ፍቓደ ዜሃበካ ናይ ነጻ ፍቓድን ምርጫን ሓሇፋ ንርእስኻ ኣይትጉዲእ። ንሓጢኣት በዙ ጠባሪ ዒይኒ ስጋን ዒይኒ 

ሰይጣንን ምርኣይ ሓዱግካ፡ በቲ ኪኖ እዚ ሓጻር ዕምርን ሓሊፊት ዒሇምን ሓሉፉ ኣርሒቑ ኽሳዕ ሇኣሇም ዙርእይ ኣዑንቲ 

ኣምሊኽ ዯኣ ርኣዮ። ክፋእ ናይ ሓጢኣት ብንጹር ዙረኣየካ ንእኡን ነቲ ሇኣሇማዊ ሳዕቤኑን ብሓንሳብ ኣጣሚርካ ክትርእዮም 

ከልኻ ጥራይ እዩ። ነዙ ሓዯ ጫፍ ናይቲ ምርጫኻ ጥራይ ይኮነ፡ ነቲ ኪኖ’ዚ ዒሇም እዙኣ ዙገሃድ ጫፍ ከይፈሇጥካ 

ንምምራጽ ኣይትተሃወኽ። ኣዲምን ሄዋንን፡ ብኸምዙ ዜበሇ ዕሽነት እዮም ንርእሶምን ንርኦምን ናብ ስቓይ እተዉ። ነታ 

ዜተኸሌከሌዋ ኦም፡ ንምርኣያ ጽብቕቲ፡ ንምብሊዒ ጥዕምቲ፡ ጥበብ ብምሃባ ድማ እተብህግ ኦም ምዃና እምበር፡ ድሕሪ 

ምብሊዕካ እትወሌዶ ሞትን ሕፍረትን፡ ሃሌክን ስቓይን ኣይርኣይዎን። ካብ ከምዙ ዜበሇ ዕዉር ምርጫ ተሓል። ነቲ ክርስቶስ፡ 

ኣብ ምፍጣርካን ኣብ ምድሓንካን ውረሰካ ኣሰሩን ምስለን መሌክዐን ኣይተጥፍኣዮ። ኣብቲ ኣሰሩ እናረገጽካ ኣድምቆ 

እምበር ቀታሌን ዯምሳስን ኣሰሩ ኣይትኹን። ንናይ ሓጺር ዕምሪ ”ባህታን ነጻነትን” ክትብሌ ነቲ ተዲሌዩሌካ ል ሇኣሇማዊ 

ህይወት ኣይትኽሰሮ። ነቦ ሇኣሇም ብሓጢኣትካ ኣይትስቀል። ነቲ ብኽቡር ዋጋ ዜዒዯጎ ስጋኡ ብንጽህናን ቅድስናን ሓሌዎ። 

ነቲ ብሓጢኣት ዜበሇየ ኣረጊት ሰብ ዯኣ ቐንጢጥካ ዯርብዮን ስቐልን እምበር ነቲ ሓድሽ ሰብሲ ኣይትቕተል። ”ብስጋኹም 

ንኣምሊኽ ኣኽብርዎ” ተባሂለሌና እዩ’ሞ፡ ”እንተ ብህይወት እንተ ብሞት ክርስቶስ ብስጋይ ኪኸብር እዩ” ዯኣ በሌ። ነዙኣ 

ንምባሌን ንምትግባርን ዒቕምን ፍቓድን እንተ ሓጺሩካ፡ ነቲ ዙጽበየካ መፈጸምታ ኣሽንኳይ ብኣካሌ ክትሓሌፎ ብኣእምሮ 

ኽትሓስቦ እኳ ኣይክትጾሮን ኢኻ። ነቲ ኣርኣያኡ እንተነበርካዮ፡ ነቲ ኣሰሩ እንተ ኣድመቕካዮ ግና፡ ተኻፋሉ ኽብሪ ክርስቶስ 

ክትከውን ኢኻ። ”ነዲቒ ፍሩስ፡ ኣድማቒ ኣሰር፡ ሓዲሲ ኣርኣያ” ድማ ክትስመይ ኢኻ።  

እትበቕዖ ይግበርካ እዙ ወዯይ!! 

ሰሊም ኩነሇይ!!      

  


