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ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዜማሃሮም ብዘሓት ትምህርትታት ሓደ ብዚዕባ ብጽእና 

ዛውህብ ግብራወ ክርስቲያናወ ናብራ ይ ህይት እዩ። እዝም ትምህርትታ እዙኦም ኪምህሮም ከሎ ፡ 

ኣብ ከረን ኰይኑ ስለ ዜመሃሮም ናይ ከረን ስብከት ተባሂሎም እዮም ዙፍለጡ። ብዜርዜር ድማ እዝም 

ዙስዕቡ እዮም ፦ 
“ብመንፈስ ድኹታት ፡ መንግስተ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብጹኣን እዮም። ዙጕህዩ ፡ 

ምጽንናዕ ኪረኻቡ እዮም እሞ ፡ ብጹኣን እዮም። ዓቃላታ ፡ ንምድሪ ኸርስዉ እዮም 

እሞ ፡ ብጹኣን እዮም። ጽድቂ ዙጠምዩን ዙጸምኡን ፡ ኪጸግቡ እዮም እሞ ፡ ብጹኣን 

እዮም። መሓርቲ ፡ ምሕረት ኪረኻቡ እዮም እሞ ፡ ብጹኣን እዮም። ጽሩያት ልቢ ፡ 

ንኣምላኻ ኪርእይዎ እዮም እሞ ፡ ብጹኣን እዮም። ገበርቲ ሰላም ፡ ውሉድ ኣምላኻ 

ኪበሃሉ እዮም እሞ ፡ ብጹኣን እዮም። ምእንቲ ጽድቂ ዙስደዱ ፡ መንግስተ ሰማያት 

ናቶም እያ እሞ ፡ ብጹኣን እዮም። እንተ ጸረፉምን እንተ ሰጐጉምን ምእንታይ 

ድማ ምእንታይ ድማ ክፉእ እንተ ተዚረብልኩምን ፡ ብጹኣን ኢም። ከምኡ ኣ 

ቅድሜም ንዜነበሩ ነብያት ሰጕጎሞዎም እዮም እሞ ፡ ኣብ ሰማያት ዓስብም ብዘሕ 

ስለ ዜኽነ ፡ ተሓጐሱ ባህውን ይበልኩም (ማቴ 5:3-12)። 

ሎሚ ኣብዙ ጽሑፍና እንርእዮ ኣርእስቲ ብዚዕባ ገበርቲ ሰላም ዙብል ኪውን እዩ። ንምዃኑ “ሰላም” 

እንታይ ማለት እዩ ፧ ኢልካ ምሕታት ኣዜዩ ኣገዳሲ እዩ። ሰላም ማለት ካብ ህውከት ይ ውግእ ናጻ ይ 

ሓራ ምዃን ማለት እዩ። ረበሻ ይ ግርጭት ይብሉ ህልውና ፡ ውሑስ ህዱእ ዕሩፍ ቅሳነት ሩፍታ 

ለዎ ሃዉህው እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን “ሻሎም ፡ Shalom” ዜብል ቃል ንሰላም ዙገልጽ ቃል ምዃኑ 

ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሰባት ይገልጹ። “ሻሎም” ማለት ከኣ ብኣእምሮን ብኣካልን ብህልውናን ብዅሉ 

ኵነታት ውሑስ ምዃን ማለት እዩ። ኵሉ ነገር ብውህደት ብስኒት ብስምምዕ ብሓደ ዜነብረሉ ምሉእነት 

ለዎውን እዩ። ምስ ጊዛን ኵነታትን የቋርጽ ሰላም እዩ እዙ ሰላምዙ። ንገዚእ ርእስኹ ኒንካዮ ማለት 

ከዙንካዮ ስቕ ትብል ጥራይውን ኣይኰነን ፡ እኳ ደኣ ንኹልኦትውን ብምኡ ኵሉ ጊዛ ትመቕሎ እዩ። 

ኣብ ሓድሽ ኪዳንውን እዙ ሰላምዙ “ኤረነ ፡ Eirene” ዜብል ቃል እዩ ሒዘ ሎ። ኤረነ ማለት ከኣ 

ተፈላልዩን ተረሓሒቑን ተሪጉን ተረቢሹን ዜጸንሐ ርክብ ሓደ ምግባር ፡ ማለት ምትዕራቕ ይ 

ምህዳእ ተ ዜገልጽ ሰፊሕ ቃል እዩ።   
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“ሰላም ኣብ ውልቃውን 

ማሕበራውን መንፈሳውን 

ህይት ለዎ ተራ ብቓላት 

ክትገልጾ ኣጸጋሚ እዩ። ካብ 

ብቓላት ኪግለጽ ብግብሪ 

ከተስተማቕሮ ከሎኹ 

ዜዓሞቐ ትርጉም ኣለዎ።” 

ሰላም ኣብ ህይት ሰብ ጥራይ ይኰነስ ኣብ ኵሉ ፍጥረት ኣምላኻ በለ ማዕረ ኻንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ 

ዙዜንግዖ ሰብ የሎን። ምኻንያቱ ከም ሰብ መጠን ንኻትነብር ኵሉ ነገር መሊእልካ ከተብቅዕ ግን ሰላም 

እንተ ይብልካ ፡ እቲ ካልእ ኪህልካ ሎ ንበይኑ ምሉእነት ስለ የረጋግጽ። ሰብ ትርጉም ለዎ 

ህይት ኪነብር እንተ ኽይኑ ፡ ሰላም መተካእታ ይብሉ ነገር ምዃኑ ኪግንቦ ይግባእ። ሓደ ኣገልጋሊ 

ኣምላኻ ንርዜነትን ዉጋን ሰላም ኣብ ህይት ሰብ ኪገልጽ ከሎ ከምዙ ኢሉ ፦ “ሰላም ኣብ ውልቃውን 

ማሕበራውን መንፈሳውን ህይት ለዎ ተራ ብቓላት ክትገልጾ ኣጸጋሚ እዩ። ካብ ብቓላት ኪግለጽ 

ብግብሪ ከተስተማቕሮ ከሎኹ ዜዓሞቐ ትርጉም ኣለዎ።”   

ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ንገዚእ ርእሱ መስፍን ሰላም ስለ ዜኽነ ነቲ ኣብ መንጎ 

ሰብን ኣምላኻን ከምኡውን ኣብ መንጎ ዓሌታት ሰብ ዜነበረ ከልካሊ ቀጽሪ ዛፍረሰ ስለ ዜኽነ ፡ ንሱ 

ሰላምና እዩ ተባሂልሉ ኣሎ (ኢሳ 9:6, 2:14)።  

እዙ ዓይነት ሰላም እዙ ፍሉይ ኣምላኹወ ሰላም ስለ ዜኽነ ከምቲ ኣብ ዓለም ሎን ዓለም እትህቦን ዓይነት 

ሰላም ይምዃኑ ክንርዳእ ይግባእ። ምኻንያቱ ዓለም እትህቦ ሰላም ኵነታወ እዩ። ምስ ጊዛ ዙቀያየር 

እዩ። ናይ ጐይታ ሰላም ግን ከምኡ ኣይኰነን። ስለዙ 

ድማ እዩ ጐይታ ከምዙ ዜበለ ፦  

“ሰላም እሓድገልኩም ፡ ሰላመይውን 

እህበኩም ኣሎ። እቲ ኣነ ዜህበኩም 

ሎስ ፡ ከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኰነን። 

ልብም ኣይሸበርን ኣይሰምብድን” (ዮሃ 

14:27)። 

እዙ ሰማያወ ዜኽነ ሰላም ድማ ንብዘሓት ቅዱሳን 

ካብ ምግዜኡ እተላዕለ ፡ ኣብዚ ምድሪ ግሽነቶም 

ንኣምላኼም ኣገልጊሎም ኪሓልፉ ገይርዎም እዩ። 

ካብቶም ብዘሓት ገለ ሒደት ንምጥቃስ ዜኣክል ፦ 

ምድርን ኣብ ምድርን ሎ እኳ እንተ ተገልበጠን 

እንተ ተናጸን ሰላሞም ብኣምላኼም ካብ ምሕላ 

እተላዕለ ንኣምላኼም ብይ ምንዉጽ ዛገልገሉ 

ዳወትን መገላግልቱን ነበሩ (መዜ 46)። ኣብ እምነቱ 

ዙጸንዐ ዳንኤል ኣብ ጐዳጉዲ ኣናብስ እኳ እንተ 

ተደርበየ ሰላሙ ሕሉው ነበረ (ዳን 6:10-28)። ሲድራቅን ሚሳቅን ዓብድ-ኔጎን ኣብ እቶን ሓወ እኳ 

እንተ ተደርበዩ ግና ሰላሞም ሕሉው ነበረ (ዳን 3:8-30)። እታ ሃዉርያ ጳውሎስ ዙጓዓላ ዙነበረ 
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መርከብ ፡ ብምኻንያት እቲ ኣዜዩ ብርቱዕ ማዕበል እኳ እንተ ተሰብረት ሰላሙ ሕሉው ካብ ምንባሩ 

እተላዕለ ግን ንህይቱን ንህይት ብዘሓት ነፍሳትን ንድሕነት ምኻንያት ኰይኑ እዩ (ግ.ሃ 27)። እቲ 

ቀዳማይ ሰማእት ቤተ ክርስቲያን ዜኽነ ቅዱስ እስቲፋኖስ ብሰቅቕ ሰማእትነት እኳ እንተ ሓለፈ ግና 

ሰላም ኣምላኻ ዙገዜኦ ሰብ ስለ ዜነበረ ስለ እቶም ቀተልቱ “ጐይታይ እዙ ሓጢኣት እዙ ኣይትሓሎም” 

ኢሉ ኪጽሊ ኪኢሉ እዩ (ግ.ሃ 7:54-60)። ንዮሴፍ (ፍ 45) ሓወስካ እዝም ዜጠቐስናዮም ኣገልገልቲ 

ኣምላኻ ህይቶም ምስክር ስለ ዜኽነ ካብቶም ብዘሓት ሒደት ኣብነት ብይ ምንዉጽ ብሰላም 

ዛገልገሉ ኢልና ክንጠቕሶም ንኻእል ኢና። 

ልደት ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ምድሪ እዙኣ ካብ ዛምጸኣላ ሓደ “ሰላም” እዩ። 

ብምኻንያት ሓጢኣት ሰላም ስኢና ዜነበረት ምድሪ ሕጂ ግና ብምውላድ ጐይታ “ሰላም” ተበሲራ 

እያ። ስለዙ ድማ እዮም ሰራወት ሰማይ ከምዙ ብምባል መስገኑ ፦  

“ብዘሓት ሰራወት ሰማይ ድማ ብድንገት ምስቲ መልኣኻ ተጸምቢሮም ፡ ክብሪ 

ንኣምላኻ ኣብ ላዕሊ ፡ ሰላም ከኣ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎ እቶም ስምረት ኣምላኻ ለዎም 

ሰባት ፡ እናበሉ ንኣምላኻ ኣመስገኑ” (ሉቃ 2:13, 14)። 

ሃዉርያ ጳውሎስ ንኣገዳስነት ሰላም ኣብ ህይቱ ኣዜዩ ስለ ዛስተማቐሮ እዩ ኣብ ኵለን መልእኻትታቱ 

ንሰላም ከይጠቐሳ ኪሓልፍ ይከኣለ። ሰባት ንደጋወ ህይቱ ርእዮም እኳ ብዘሕ እንተ በልዎ ውሽጡ 

ግና ውሓዙ ዜኽነ ሰላም ከም ዜነበሮን ኵሉ ጊዛውን ሕጉስ ምንባሩን እዩ ዙምስክር ዜነበረ። እዙ ኣ 

ካልእ ይኰነስ እቲ ሰማያወ ሰላም ኣምላኻ ኣብ ውሽጡ ስለ ዜበዜሓሉ እዩ። 

“ከም ጕሁያት ፡ ግና ኵሉ ሳዕ ሕጉሳት ኢና ፡ ከም ድኹታት ፡ ንብዘሓት ግና ነጸጉ 

ኢና ፡ ኵሉ ሎናስ ፡ ሓንቲ ም ዛብሎም ኴንና ንረኤ ኣሎና” (2ቈረ 6:10)። 

ሓደ ኣገልጋሊ ኣምላኻ ፡ ብዚዕባ እታ ካብ ጐይታ ዜኽነት ሰላም ኣብ ህይትካ ምእንቲ ክትጸንዓልካ ፡ 

ብገንካ ክትገብሮ ሎካ ጻዕሪ ኪዚረብ ከሎ ከምዙ ኢሉ ፦ “ሰላም ብሃንደበት ዱብ ኢሉ ኣብ ልብና 

ይ ኣብ መንጎና ዜኣቱ ነገር ኣይኰነን። ባዕላትና ብረድኤት ኣምላኻ ተደጊፍና ብናጻ ፍቓድ እንሓርዮ 

ክንነብረሉ ድማ እንውስኖ ግብራወ ውሳኔ እዩ።” ሰብ ነቲ ሰማያወ ሰላም ኣብ ህይቱን ጐረባብቱን 

መሳርሕቱን ኪሕልዎ መንፈሳወ ግዴታን ሓላፍነትን ኣለዎ። እዙ ኣምላኻ ዛሰከሞ ሓላፍነት ኪዉጽኦ 

ምስ ዜኻእል ጥራይ ድማ እዩ ሰላሙ ውሑስ ኪውን ዜኻእል። ገለ ካብቲ ብዘሕ ሒደት ቃል 

ኣምላኹወ ትእዚዚት ድማ እዝም ዙስዕቡ ኪጥቀሱ ይኻእሉ ፦ 

“ብይ ቅድስና ሓደ እኳ ንእግዙኣብሄር ኣይኪርእዮን እዩ እሞ ፡ ንቕድስናን ንሰላም 

ምስ ኵሉ ሰብን ስዓብን” (እብ 12:14)። 
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“ነቲ ሕብረት መንፈስ ብማእሰር ሰላም ጌርኩም ክትሕልውዎ ፡ ተጋደሉ” (ኤፌ 4:3)። 

እዙ ሕብረት መንፈስ ኪሕሎ እንተ ኽይኑ ገድሊ ኪሓተካ እዩ። ብምኡ ብናጻ ዙሕሎ ሕብረት 

የሎን። እዚ ሃዉርያ ጳውሎስ ጠቒስዉ ሎ “ተጋደሉ” ትብል ቃል ፡ እታ ሰላም ምእንቲ ክትዕቀብ ኵሉ 

ክትከፍሎ ዜግባኣካ ዉጋ ክትከፍል ከም ሎካ እያ ትገልጽ። ምኻንያቱ ካብ ሰላም ዙዓቢ ነገር ስለ የሎ። 

ኣብ መነ ንግስነት ሮማ ግላድያቶራወ ቅልስ ልሙድ ነበረ። እዙ ቅልስ እዙ ንምርኢት ኢሉ ዙቐርብ 

ኰይኑ ብኣጽዉር እተሰነየ ቅልስ እዩ። እቲ ዜነበረ ቅልስ ሰብ ምስ ሰብ ኪውን ይኻእል። ከምኡውን 

ሰብ ምስ ኣራወት ኪውን ይኻእል። እቲ ዙቃለስ ሎ ሰብ ፡ ህይቱ ምእንቲ ኬድሕን ኪገብሮ 

ዙኻእል በለ ኵሉ እዩ ዙገብር። ስለዙ እዚ ሃዉርያ ጳውሎስ ጠቒስዉ ሎ “ገድሊ” እዚ ሓደ ግላድያቶር 

(Gladiator) ህይቱ ምእንቲ ካብ ሞት ኬትርፍ ኢሉ ዙጋደላ ገድሊ ምዃና ክትርዳኣና ጽቡቕ እዩ። 

ገበርቲ ሰላም ክንከውን ቀንዲ ጻውዒትና እዩ። ከም መንፈሳዉያን ሰባት መጠን ከኣ ፡ ኣብ ዘርያ እዝም 

ዙስዕቡ ኣዙና ክንዓዪ ከም ሎና ክንርዳእ ይግባእ። ሰላም ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ፡ ሰላም ኣብ 

መንጎ ለድን ውሉድን ፡ ሰላም ኣብ መንጎ ኣሕዉት ፡ ሰላም ኣብ መንጎ ቤተሰባት ፡ ሰላም ኣብ መንጎ 

ጐረባብትናን ከባቢናን ስራሕና ፡ ሰላም ኣብ 

መንጎ ቤተ ክርስቲያንን ኣገልገልትን ፡ ሰላም 

ኣብ መንጎ ዓድን ከተማን ሃገርን ኣህጉርን ፡ 

ብሓፈሻ ሰላም ኣብ ምድሪ።  

ገበርቲ ሰላም ንክርስቶስ ዙመስል ጽልዉ 

ለዎም ናይ ህይት ማዕበል ዛህድኡ እዮም። 

ገበርቲ ሰላም ብጸጋ ኣምላኻ ዙነብሩ ኣብ 

ዕለታወ ናብራኦም ከኣ ሕያውነት ኣምላኻ 

ዜጠዓሙ እዮም። ስለዙ ድማ እዮም ውሉድ 

ኣምላኻ ኪበሃሉ እዮም እሞ ብጹኣን እዮም 

እተባህለ። እምበኣርከስ ጻውዒትና ኣነጺርና 

ክንፈልጥ ኣዜዩ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ምሉእን 

ፍጹምን ፍቓድ ኣምላኻ ፡ ኣባና ሎ ሰላም 

ኣምላኻ ጥራይ ክንዕቅብ ይኰነስ ፡ ኣብቲ 

ሰላም ይብሉ ኣቲናውን ሰላም ክንገብር እዩ ። 

ከም ኣብ ኵሉ መን ፡ ኣብ መንናውን ሰላም ዙመስል ግን ከኣ ሰላም ይኰነ ፡ እተሰንዐ ሰላም ኣሎ። 

እዙ ከምዙ ዙዓይነቱ ሰላም ንሰብ ኣዜዩ እዩ ዛብርሶ። ሕብሪ ናይ ሰላም ኣለዎ ፡ ግና ካብ ውሽጢ ስለ 

ይኰነ ንፋስን ዜናብን ኪሃርሞ ከሎ ሃሳሲ ከምኡውን ተበላሊ ኣብ መዳእታ ኣ ጠፋኢ እዩ። 

ሰላም ብሃንደበት ዱብ ኢሉ ኣብ 

ልብና ይ ኣብ መንጎና ዜኣቱ 

ነገር ኣይኰነን። ባዕላትና 

ብረድኤት ኣምላኻ ተደጊፍና 

ብናጻ ፍቓድ እንሓርዮ 

ክንነብረሉ ድማ እንውስኖ 

ግብራወ ውሳኔ እዩ። 
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እስራኤል ብምዙ ዜዓይነቱ ሰላም ፡ ነቢያት ሓሶት ብዜሰንዕዎ ሰላም ዜተጓዕሎ መን ሓጺር ጊዛ 

ኣይነበረን። ንኣብነት ኣብ መነ ነቢይ ህዜቅኤል ገኒኑ ይረአ ስለ ዜነበረ ፡ እግዙኣብሄር ከምዙ ኢሉ 

ይዚረቦም ነበረ ፦  

“ሰላም ዛልቦስ ፡ ሰላም ኣሎ ፡ ኢሎም ንህዜበይ ስለ ስሓትዎ ፡ እ ስለ ስሓትዎ ፡ ንሱ 

መንደቕ እንተ ነደቐ ፡ እንሆ ፡ ንሳቶም ብይ ቀውም ጸብሪ ይልቕልቕዎ ኣለ” (ህዜ 

13:10-12)። 

ገባሪ ሰላም ክትከውን እንተ ይኪኢልካ ገባሪ እከይ ኢኹ ክትከውን። እግዙኣብሄር ከኣ ንገበርቲ እከይ 

ከም ዙጻረሮም ንገበርቲ ሰላም ግና ናይ ጽድቂ ፍረ ብምኡ ከም ዜዜርኣሎም ክንፈልጥን 

ከነስተውዕልን ይግባኣና እዩ (ያእ 3:18, ምሳ 21:9) ፦  

“እቲ ንቤቱ ዙገላብጥሲ ንፋስ ይርስ ፡ ዓሻ ኣ ነቲ ጥበበኛ ዜልቡ ባርያኡ ይውን” 

(ምሳ 11:29)። 

“ኣዒንቲ እግዙኣብሄርሲ ናብ ጻድቃን እየን ዙርእያ ፡ ኣእዚኑውን ናብ ጸሎቶም እየን ፡ 

ገጽ እግዙኣብሄር ግና ነቶም ገበርቲ እከይ ይጻረሮም እዩ እሞ ፡ እቲ ህይት ዙፈቱ 

ጽቡቓት መዓልታት ከኣ ኪርኢ ዙደሊ ፡ ልሳኑ ኹብ ክፉእ ፡ ከናፍሩውን ተንኰል 

ከይዚረባ ይልክል። ካብ እከይ ይዜበል ሰናይ ከኣ ይግበር ፡ ንሰላም ይድለያ 

ይስዓባውን” (1ጴጥ 3:10-12)።  

ግብሪ ሰላም - ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ተኰረ ግርጭት 

1. ግርጭት እንታይ ማለት እዩ ፧ 

እዙ ኣብ ላዕሊ ዜረኣናዮ ሓሳብ ብዚዕባ ገበርቲ ሰላም ሓፈሻወ ብዚዕባ ኵሉ ዜምድናታት ሰብ እዩ። ካብዙ 

ቐጺልና ግና ካብቲ ብዘሕ ዜምድናታት ሰብ ሓደ እሞ ኣ ኣዜዩ ኣገዳሲ ዜኽነ ዜምድና “ዜምድና 

ሰብኣይን ሰበይትን” ብመንጽር ግብሪ ሰላም ክንርኢ ኢና። ንምዃኑ ግርጭት እንታይ ማለት እዩ ፧ 

ኢልካ ምሕታት ይተርፍ እዩ። ግርጭት ማለት ክልተ ገናት ኣንጻር ሓድሕዶም ደው ኪብሉን 

ኪፋጠጡን ከለ እዩ። ግርጭት ንናይ ካልኦት ሸቶን ድልየትን ዙጻረር ይ ዛፍሽል ናይ ኣተሓሳስባን 

ኣረኣእያን ዓላማን ፍልልይ እዩ ተባሂሉ ኪግለጽ ይከኣል እዩ። ግርጭት ብግቡእ ኣተሓሕዚን 

ኣፈታትሓን እንተ ይተኣልዩ ሰላም ይዜረግ ፡ ፍቕሪ ይዜሕል። ኣብ ሓዳርና ይን ኣብ ማሕበራወ 

ህይትና ከኣ ንስለ ምንባር ደኣ ኢና እንነብር እምበር መቐረት ለዎ ህይትሲ የሎን። እናሓደረ 

ተስፋ ዛቑርጽ ፡ ዙበላሾ ፡ ንድሕሪት ዙምለስ ካብ ምዃኑ እተላዕለ ናብ ባእስን ክስን ፍትሕን ኣቢሉውን 
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ይምዕብል። ገራጭና ጉዳያት ብግብኡን ብስሉን ክርስቲያናውን (መጽሓፍ ቅዱሳውን) ኣተሓሕዚ 

እንተ ኣለዎም ከኣ ብኣንጻሩ ንጥቡቕን ዓሚቝን ዜምድናን ልባወ ምቅርራብን ሓጋዙ እዩ። ጥዕና ለዎ 

ግርጭት ጽባሕ ንግሆ ንዙፍጠር ጽኑዕን ጥቡቕን ፍቕርን ምቅርራብን መሰረት እዩ። ብሓደ ኣናነበሩ 

ክነሶም ግን ከኣ ዜኽነ ግርጭት ከም ይብሎም ዙዚረቡ ሰባት እንተ ደኣ ኣለ ኰይኖም ይሕስ 

እዮም ለ። ሰላም ዙርግ ፡ ፍቕሪ ዛዜሕል ፡ ርክባትና ይ ዜምድናና ዛበላሹ ብግቡእ ይተታሕ 

ግርጭት ሓደገኛ ሓጢኣት እዩ። ዓለም ከኣ ንሓጢኣት ዜውን መፍትሒ የብላን። እቲ እንኮ መፍትሒ 

ንጌል ኣምላኻ ጥራይ እዩ። ስለዙውን እዩ ሃዉርያ ጳውሎስ ብዚዕባ እዙ መፍትሒ ዜኽነ ቃል ንጌል 

ይ ቃል ዕርቂ ከምዙ ዜበለ ፦ 

“ስለዙ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተ ኣልዩ ፡ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ፡ እቲ ብሉይ ሓሊፉ ፡ 

እንሆ ፡ ኵሉ ሓድሽ ኰይኑ። እዙ ዅሉውን ካብቲ ባዕሉ ብክርስቶስ እተዓርቀና ፡ 

ኣገልግሎት ዕርቂውን ዜሃበና ኣምላኻ እዩ። ማለት ፡ ኣምላኻ ንዓለም ምስ ርእሱ 

ኸዓርቃ ሎ ፡ ኣብ ክርስቶስ ነበረ እሞ ፡ በደሎም ኣይሓሎምን ፡ ኣባና ኣ ቃል ዕርቂ 

ኣንበረ” (2ቈረ 5:17-19)። 

ንዅሉ ዓይነት ግርጭታት ኬተዓርቕ ዜኻእል ንጌል ክርስቶስ ጥራይ ምዃኑ ምግንዚብ ኣዜዩ ኣገዳሲ 

እዩ። ኣብ ንጌል ክርስቶስ መጺእካ “ኪተዓረቕ ይክእል” ግርጭት የሎን። ይትዓረቕ ፡ ይሳነ ፡ 

ይሰማማዕ ፡ ይቃዶ ፡ ይዕረ ፡ ይራረድ ፡ ዜበሃል ኣብ ንጌል የሎን። 

2. ብፍላይ ኣብ ሓዳር ጠንቅታት ግርጭታት እንታይ እዮም ፧  

 

2.1. ብዘሕነት ይ ፍልልይነት 

ብዘሕነትና ይ ፍልልይነትና ሓደ 

ኻፋል ናይ ሰብኣወ ፍጥረትና እዩ። 

ኵላትና ሰባት ብኣፈጣጥራና ሓደ 

ዜገብረና ባህርይ ኣሎና ፡ ከምኡ ኣ 

ዜፈላልየና ባህርይ ኣሎና። ንኣብነት ፡ 

ካብቲ “ሓደ” ዜገብረና ብእግዙኣብሄር 

ኣምላኻ እተፈጠርና ፍጡራት 

ምዃንና እዩ። ክትንተንን ክዜርርን 

ከሎ ኣዜዩ ብዘሕን ሰፊሕን እዩ። ገለ 

ካብቲ “ፍልልያትና” ከኣ ብፍልጠትና 

ከም ኣብ ኵሉ መን ፡ ኣብ 

መንናውን ሰላም ዙመስል 

ግን ከኣ ሰላም ይኰነ ፡ 

እተሰንዐ ሰላም ኣሎ። 
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፡ ብኻእለትና ፡ ብምርጫታትና ፡ ብኣረኣእያና ፡ ብዓላማና ፡ ብህያባትና ፡ ብሸቶታትና ፡ ብትጽቢታትና ፡ 

ብተገዳስነትና ንፈላለ ኢና። ኣቦና ዳወት ነቲ ብሉጽ ጥበብ ኣምላኻ ኣብ ኣፈጣጥራና ምስ ኣስተንተነ 

ከምዙ ብምባል ገለጾ ፦ 

“ንኽላሊተይ ንስኹ ፈጢርካየን ፡ ኣብ ከርሲ ላዲተይ ኣሊምካኒ ፡ መስተንክርን ድንቅን 

ጌርካ ፈጢርካኒ ኢኹ እሞ ፡ ከማስካ እየ ፡ ግብርታትካ መስተንክር እዩ ፡ ነፍሰይውን 

ኣጸቢቓ ትፈልጦ. . ” (መዜ 139:13-18)። 

መብዚሕትኦም ፍልልያትና ካብ መበቆሎም ቅኑዓት ይ ግጉያት ክንብሎም ኣይንኻእልን ኢና። 

ምኻንያቱ ብእግዙኣብሄር ኣምላኻ እተዉህቡና ናይ ብዘሕነትና ናጻ ውልቃወ ሕርያታትና መርኣያ ስለ 

ዜኽኑ። ብዘሕነትና እግዙኣብሄር ዜዓደለና ፡ በቲ ይምርመር ኣእምሮኡ ዜመረልና ዜበለጸ ምኻሪ 

እዩ። ዜኽነ ሰብ ድማ እቲ እተዉህቦ እምበር ይተዉህቦ ኪውን ኣይክእልን እዩ። እቲ ሰብ ይተዉህቦ 

ክነሱ ግን ከምቲ ንስኹ እትደልዮ ሎኹ ኪኽነልካ እንተ ተጸቢኹዮ ፡ ይውን ከምቲ ንስኹ ዜደለኹዮ 

ምእንቲ ኪውን ኢልካ ጸቕጢ እንተ ገበርካሉ ፡ ምስኡ ጥራይ ይኰነ ምስቲ ልኡላውን ሃብን 

ፈጣርን ኵሉ ዜኽነ ኣምላኻ ኢኹ እትበኣስ ሎኹ። ንስድራ ቤትና ከም ኣብነት እንተ ርኣናዮም ነዙ 

ሓቂ እዙ እዮም ዛብርሁ።  

እምበኣርከስ ኣብ ክንዲ ግርጭት ከም ይህሉ 

ክትገብር ከንቱ ጻዕሪ ምጽዓርን ፡ ኵሎም ምስቲ 

ናትካ ሓሳብ ኪሰማምዑ ምስግዳድን ፡ ነቶም 

ንነገራት ብዜተፈላለየ ዙርእዩ ኣሕዉትካን 

ንብዘሕነት ፍጥረት ኣምላኻን ክትሕጐሰሉን 

ክትቅበሎን እቲ ዜበለጸን እንኮን ኣማራጽን 

ምዃኑ ክትርዳእ ይግባእ። ሃዉርያ ጳውሎስ ነዙ ንሓድሕካ ምቅብባል ዜብል መንፈሳወ ሓሳብ ኪገልጾ 

ከሎ ከምዙ ይብል ፦  

“ግና ሓቢርኩም ብሓደ ኣፍ ኴንኩም ንኣምላኻ ፡ ንሱ ኣ ኣቦ ጐይታና ኢየሱስ 

ክርስቶስ ፡ ምእንቲ ተኻብሩስ ፡ እቲ ናይ ትዕግስትን ምጽንናዕን ኣምላኻ ኣብ 

ንሓድሕድኩም ፡ ከምቲ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጌርኩም ፡ ሓደ ሓሳብ ክትሓስቡ 

ይሃብኩም። ክርስቶስ ነቲ ተስፋ ኣቦታት ኬጽንዖስ ፡ ምእንቲ ሓቂ ኣምላኻ ኣገልጋሊ 

ግዜረት ከም ዜኽነ ፡ እብል ኣሎ። ስለዙ ድማ ፡ ከምቲ ክርስቶስ ንኻብሪ ኣምላኻ 

እተቐበለኩም ፡ ንሓድሕድኩም ተቐባበሉ” (ሮሜ 15:5-8)። 

ኣብ ንጌል ክርስቶስ 

መጺእካ “ኪተዓረቕ 

ይክእል” ግርጭት የሎን። 
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ስለዙ ብዘሕነት ጽቡቕን ፍቓድን ስራሕን ናይ ኣምላኻና ምዃኑ ንረዳእ። ሃዉርያ ጳውሎስ ነዙ ሓቂ 

እዙ ንሰብ ቈረንቶስ ምስ ውህበታት መንፈስ ቅዱስ ኣተኣሳሲሩ ኪገልጸሎም ከሎ እቲ ስጋ ሓደ ምዃኑ 

እቲ ኣካላት ግና በበይኑ ከም ዜኽነ ፡ በበይኑ ምዃኑ ግን ንዜበለጸ ውጽኢት ለዎ ዕዮ ምእንቲ ኪዕየ 

ተባሂሉ ብኣምላኻ እተነድፈ ንድፊ ምዃኑ እዩ ዛብርህ (1ቈረ 12:21-31)።  

ብመንጽር እግዙኣብሄር ክንርእዮ ከሎና ብዘሕነትና ጠንቂ ናይ ሽግራትና ኪኽኑ ኣይክእሉን እዮም። 

እኳ ደኣ ብኣንጻሩ ንጽቡቕናን ሓይልናን ብቕዓትናን ዙውስ ምዃኖም ኢና ንርዳእ። ግን ሓደ ግድን 

ኪሕተት ለዎ ከኣ ኣሎ። እዙ ዅሉ ንርእዮ ሎና ግርጭታት ካብቲ ሎ ናይ ኣረኣእያን ኣተሓሳስባን 

ፍልልያት ይመጽእ ከም ሎ ይከሓድ ሓቂ እዩ። ስለዙ ነዚ “ፍልልያትና መኣስ እዮም ጠንቂ ግርጭት 

ዜኽኑ ፧” እትብል ሕቶ ብቑዕ መልሲ ኪህልና ብግዲ እዩ። እቲ ንጹር ዜኽነ ጠንቂ ምስ ፈለጥናዮ 

ኣ ፡ ነቲ ጠንቂ ብምእላይ ፍታሕ ከነምጽእ ይግባኣና እዩ። 

ሰብ በቲ ለዎ ፍሉይነት ኣናመለን ናይ ካልኦት እናጓዕጸጸን ኪይድ እንተ ጀሚሩ ግርጭት ኪላዓል 

ብግዲ እዩ። እዙ ከምዙ ዜዓይነቱ ውሽጣወ ድርኸት ፡ ናይቲ መሊ ጥራይ  ኪረአ ዙደሊ ሰብ ፡ ቃል 

ኣምላኻ “ትምኒት” ኢሉ እዩ ዙገልጾ። እዚ ትምኒት እዙኣ ካብ ጽቡቕ ድላይ ተበጊስካ እትገልጻ ባህጊ 

ይኰነትሲ ፡ ዜያዳ ምስ ሓጢኣት እትተኣሳሰርን እንኮ ምኻንያት ናይቲ ኪስዕብ ዜኻእል ግርጭትውን 

እያ። ሰብ ብፍትት ስጋ እንተ ተገዙኡ ፡ ኣብ ኵሉ ህይቱ ከኣ እቲ ናቱ ድሌትን ምርጫን ጥራይ 

ኪቕድም ዙመርጽን ዛገድድን እንተ ኽይኑ ፡ ናተይ ዜብል ስምዒት እንተ ደኣ ኣለዎ ኰይኑ ኣብ ጸገም 

እዩ ሎ። ንብጻዩ ኣ ከቢድ ፈተና እዩ። ምኻንያቱ እቲ ብጻዩ ዉጋ ብምኻፋል እተጸገ ሰብ እንተ 

ኽይኑ ፡ ንፍቓዱ ዜሞተ ሰብ ንፍቓድ ኣምላኻ ከኣ ብህይት ኪነብር ዙሰነ እንተ ኽይኑ ብሰላም 

ኪነብሩ ይኻእሉ እዮም። እቲ ብጻዩ ከምኡ ዜዓይነቱ ዜምባለ እንተ ኣለዎ ኰይኑ ግን ነቲ ሓዳር ናብ 

ከቢድ ነውጺ ኬአቱ ዙኻእል ምርጫታት ኪመርጹ ንቡር እዩ። ስለዙ ድማ እዩ እዙ ዅሉ ፍትሕ ዜረአ 

ሎ። ቃል ኣምላኻ ብዚዕባ እዙ ጠንቂ ግርጭት ዜኽነ ፍትት ስጋ ብንጹር ከምዙ እዩ ዜብለና ፦ 

“እቲ ኣብ ማእከልኩም ሎ ውግእን ባእስን ካበይ እዩ ዙመጽእ ሎ ፧ ካብቲ ኣብ 

ኣካላትኩም ኰይኑ ዙዉጋእ ሎ ፍትት ስጋም ደይኰነን ፧ ትምነዩ እሞ የብልኩምን ፡ 

ትቐትሉን ትቐንኡን እሞ ሓንቲ እኳ ኻትረኻቡ ኣይከኣለኩምን እዩ ፡ ትበኣሱን 

ትዉግኡን ኢም ፡ ስለ ይለመንኩም የብልኩምን” (ያእ 4:1-2)። 

ጠንቂ ናይቲ ኣብ ሰብ ሎ ግርጭት ብዓቢዩ እኳ ሰይጣን እንተ ኽነ ፡ ንሕናውን ከም ሰብ መጠን 

ሓላፍነትን ተሓታትነትን ኣሎና። ንሱ ኣ ነቲ ኣብ ግርጭት ኪኣቱን ኣብኡ ኣ ኪንነብርን ዙድርና 

“ፍትት ስጋና” ፍጹም ዜኽነ ውግእ ክንዉግኦ ግቡእናን ሓላፍነትና እዩ። እዙ ክንገብር እንተ 

ይኪኢልና ግና ፡ እቲ ሎና ዕጫ ንጹርን የጠራጥርን እዩ። ንሱ ኣ ኣብዚ ምድሪ እዙኣ ሰላም 
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ኣምላኻ ዜረሓቐና ኣብታ ትመጽእ ህይት ከኣ ናይ ለኣለም ሞት እያ። ስለዙ ኣብዚ ምድርን ኣብታ 

መጻኢት ህይትን ዕጫና ምእንቲ ኪጽብቐልና ነዙ ቓል እዙ ነስተውዕሎ ፦  

“ሓንቲ እኳ ንርእሰይ ይጥዓመኒ 

ብምባል ይስ ንውዳሴ ንቱ 

ኣይትግበሩ ፡ ብትሕትና ግና እቲ ሓደ 

ነቲ ሓደ ኹብ ርእሱ ኣብሊጹ ይርኣዮ። 

ነፍሲ ከፍ ንብጻዩ ድማ እምበር ፡ ነፍሲ 

ከፍ ንርእሱ ዙሔሾ ኣይጠምት። እቲ 

ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዜነበረ ሓሳብ 

ኣባኹትኩምውን ይሃልም” (ፊሊ 

2:3-5)። 

ነፍሲ ከፍ ሰብ ሰብኣይ ይን ሰበይቲ ካብ 

“ኣነ ፡ ናተይ ፡ ንኣይ” ዜብል ኣተሓሳስባ ጺኡ 

ክርስቶስ ዙብህጎ ሓሳብ ኪሓስብ ይግብኦ እዩ 

(ዮሃ 17:4, 1ቈረ 2:15, 10:31, ሮሜ 15:5, 

6, ኤፌ 4:22-24, 1ጴጥ 2:21)። ብዚዕባ እቲ 

ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዜነበረ ሓሳብ ክንሓስብ ከሎና ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ከነተኩር ክንፍትን ኢና 

፦  

1. ንኣይ ይጥዓመኒ ይምባል ፦ ኵሉ ክብረቱን መሰሉን ገዲፉ።  

2. ትሕትናን ምቑልልነትን ተዓጢቑ ፦ ሰብ መሲሉ ፡ መልክዕ ባርያ ሲዱ ፡ ትሕትናኡ ክሳዕ ሞት 

እዩ በጺሑ። 

3. ንዅሉ ኣገልጊሉ ፦ ክርስቶስ ዉጋ ይከፈለሉ ሰብ የሎን። “ዲ ሰብ ድማ ፡ ኬገልግልን 

ህይቱ ምእንቲ ብዘሓት በጃ ኺሕልፍን እምበር ፡ ኬገልግልዎ ኢሉ ኣይመጸን” (ማቴ 

20:28)። 

እን ክርስቶስ ርኣየና ዓበይቲ ቅዲ ህይት ኣብ ህይትና ማዕረ ኻንደይ ተተኸለንን ፈርየን 

ምህላን ክንፍትሽ ኣገዳሲ እዩ። ካበይ ናበይ እዩ ሪዱ ፧ እንታይ እዩ ገዲፉ ፧ ንሕና ኣ እንታይ 

ንገድፍ ከም ሎና ቅድሚ ንሱ ንህይትና ምሕታቱ ባዕላትና ንሕተታ። 

ልዕሊ እቲ ካብ ውልቃወ ድልየታትና እንረኻቦ ካብ ቃል ኪዳን ዙርከብ ረብሓ ይዓዜዜ። ምኻንያቱ ዉጋ 

ቃል ኪዳን ልዕሊ ዉጋ ዜኽነ ብውልቅና እንደልዮ ድልየታት ስለ ዜኽነ። ቃል ኪዳን ይ ከኣ ሓዳር 

ጠንቂ ናይቲ ኣብ ሰብ ሎ 

ግርጭት ብዓቢዩ እኳ 

ሰይጣን እንተ ኽነ ፡ 

ንሕናውን ከም ሰብ መጠን 

ሓላፍነትን ተሓታትነትን 

ኣሎና። 
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እግዙኣብሄር ዙተሎ ቅዱስን ሰማያውን ስርዓት ኣምላኻ እዩ። ዉጋኡ ብኣእምሮ ሰብ ይ ከኣ 

ብምድራውን ሓላፍን ዕድላት ዙትመን ኣይኰነን። ምስጢር ቃል ኪዳን ክሳዕ ክንድዙ ክብሪ ለዎ ስለ 

ዜኽነ ድማ እዩ ፡ ሃዉርያ ጳውሎስ ብክርስቶስን ማሕበሩን ገይሩ ዙመሰሎ (ኤፌ 5:22, 23)። ነዙ ብሉጽ 

ኣብነት ዜኽነና ኤልቃና ንሃና ዜበላ እዩ። ሃና ውላድ ብይ ምውላዳ ኣብ ጓሂ ከም ዜነበረት ስለ ዜረኣየ ፡ 

ኬጸናንዓ ኢሉ ካብ ውሽጡ ልቡ ዜበላ ቃል እዩ “ሽዑ ኤልቃና ሰብኣያ ፡ ሃና ፡ እንታይ ኴንኪ ኢኸ 

እትበኻዪ ፧ እንታይከ ዄንኪ ይትበልዒ ፧ እንታይ ኴንክስ ልብኸ ጕህዩ ኣሎ ፧ ካብ ዓሰርተ ውሉድ 

ኣነዶ ኣይሕሸክን ፧ በላ” (1ሳሙ 1:8)። እቲ ኣምላኻ ዜሃበካ ደጋፊ ልዕሊ ውላድ ደኣ እዩ እምበር 

ትሕቲ ይ ማዕረ ውላድካ ኣይኰነን። ምኻንያቱ ውላድ ውጽኢት ናይቶም ሓደ ስጋ እዮም እተባህሉ 

ሰብኣይን ሰበይትን እዩ። ውላድ ድሕሪ ቃል ኪዳን እዩ። ማለት ድሕሪ ኣቦን ኣደን እዩ። ኵሉ ደረጃኡ 

እንተ ሓን እንተ ሓለን እዩ ኣምላኻ ዙብር ሰብውን ዙባረኻ። ካብ ገንብን ጥሪትንውን ውላድ 

ማዕረ ኻንደይ ከም ዜብር ካብቲ ኣቦ ነቲ ጥፉእ ዱ እሞ ዳግም ዜረቦ ከነስተውዕል ንኻእል ኢና። 

እቲ ጥፉእ ዲ ብዓቢዩ ንህይቱ ብድሕሪኡ ኣ ንገንብ ኣቦኡ እዩ ኣጥፊኡ። እቲ ኣቦ ንዱ ምስ 

ረቦ ግን ብዚዕባ ገንብ ፈጺሙ ኣይተራእዮን ፡ ንዱ ብደሓንን ብህይቱን ጥራይ ምርካቡ ኣዜዩ እዩ 

የሖጕስዎ። ምኻንያቱ ክብሪ ህይት ሰብን ክብሪ ገንብን ፈጺሙ ስለ ይዚመድ (ሉቃ 15:21-32)። 

ኣቦና ኣብርሃምውን ንሎጥ ተመሳሳሊ ሓሳብ እዩ ተዚሪብዎ። ንሕና ኣሕዉት ኢና። ሕውነትና እዩ 

ዛገድስ። እቲ ዛገድስ ጓሶትና ይውን ኣባጊዕና ኣይኰኑን ኢሉ ምምላሱ ነቲ ጕዳይ ብሰላም ከም 

ዜዓርፍ ጌርዎ እዩ። እዙ ኣ ማዕረ ኻንደይ ኣምላኻ ንኣእምሮ ኣብርሃም ከም ዜባረኼ ዛርኢ ፍጻሜ እዩ 

(ፍ 13:8)። 

ስለዙ ብሓፈሻ ከም ሰብኣይን ሰበይትን ተገዚዙእናን ተፋቒርናን ምእንቲ ክንነብር ፡ ቅድም ምስቲ ባዕሉ 

ንገዚእ ርእሱ ሓቅን ፍቕርን ዜኽነ እግዙኣብሄር ኣምላኻ ንጥበቕ። እዙ ናይ ክልቴና ምስ ኣምላኻ 

ንጠብቆ ምጥባቕ ፡ ኣብ መዳእታ ናትና ምጥባቕ ኪፈጥር ብግዲ እዩ። ርክብና ኣቐዲሙ ምስ ኣምላኻ 

ከይጸበቐ ግን ርክብና ምስ መጻምድትና ይን ምስ ካልእ ሰብ ፈጺሙ ኪጽብቕ ኣይክእልን እዩ።   

ስለዙ ኣብ ህይት እቲ ዙዓበየን ዙበለጸን ርድኢት “ሓሳብ ሓይ ይውን ሓሳብ ሓፍተይ ካብ ናተይ 

ኣዜዩ ይበልጽ” ምባል እዩ። እዙ ዓይነት ኣተሓሳስባ ለዎ ሰብ ኪዕት ብግዲ እዩ። ናይ ሓሳባት ፍልልይ 

እናሃለ ክነሶም ግን ከኣ ብቕዱስ ህይት ምንባር ክትለምዶ ይግብኣካ እዩ። እቲ ብኣእምሮ ብጹሕ 

ይ ብሱል ምዃን ከኣ እዙ እዩ። ሃዉርያ ጴጥሮስ ብዚዕባዙ ኪዚረብ ከሎ ከምዙ ኢሉ ኣሎ ፦ 

“ኣቱም ሰብኡት ፡ ጸሎትኩም ምእንቲ ይዕገት ፡ ከም ምስ ድኻምቲ ፍጥረት ፡ ከም 

መዉርስትም ንጸጋ ህይት ጌርኩም ኣናኻበርኩምን ፡ ከምኡ ምስ ኣንስትም 

በእምሮ ንበሩ” (1ጴጥ 3:7)። 
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እቲ ብምስትውዓል ምንባር ዙብል ንሰብኡት ጥራይ እተዉህበ ውህበት ይውን ሓላፍነት ኣይኰነን። 

ኣንስቲውን ብተመሳሳሊ እግዙኣብሄር ሓላፍነት ከም ዜሃበን ቃል ኣምላኻ ከምዙ ዙስዕብ ይብል ፦   

“ነተን ናእሽቱ ኣንስቲ ኣ ፡ እቲ ቓል ኣምላኻ ምእንቲ ይጽረፍሲ ፡ ንሰብኡተንን 

ውሉደንን ኬፍቅራ ፡ ነፍሰን ዙቐጽዓ ንጹሃት ፡ ቤተን ዙኣልያ ፡ ሕያዎት ፡ ንሰብኡተን 

ዙእዚ ኪኽና ኺለብማኤን ምዓደን” (ቲቶ 2:4)። 

2.2. ድኹም ናይ ምብህሃል ይ ሕጽረት ናይ ሓሳብካ ምግላጽ 

ሰባት ሓሳቦም ከም ዙግባእ ጌሮም ስኣን ምቕራቦም ዙፍጠር ግርጭት ቀሊል ኣይኰነን። እኳ ደኣ እቲ 

ዜበዜሐ ጠንቂ ግርጭት እዙ ኽይኑ እዩ ተረኸቡ ሎ። እቲ ጸገም ብገን እቲ ተዚራቢ ጥራይ ይኰነስ 

ብገን እቲ ሰማዒውን እዩ። እቲ ዙሰምዕ ተገዲሱ ፡ እዜኑ ጥራይ ይኰንስ ልቡውን ብምቕላብ እንተ 

ይሰሚዑ ይውን ዜደለኹዮ ጥራይ ትሰምዕ እንተ ዄንካ ፡ ሰላም ኪመጽእ ኣይክእልን እዩ። ንጉስ 

ሰሎሞን ብዚዕባ ተዚራብን ሰማዕን ኣመልኪቱ ከምዙ ኢሉ ተዚሪቡ ኣሎ ፦ 

“ንትሰምዕ እዜንስ ጥበበኛ ገሳጺ ም ቀለቤት ርቅን ከም ስልማት ጽሩይ ርቅን እዩ” 

(ምሳ 25:12)። 

ኣብ ምብህሃል ማለት ኣብ ተዚራብን ሰማዕን ዙሓልፍ 

ጊዛ ክልቲኦም ኪርብሕሉ እንተ ኽይኖም ፡ እቲ 

ዙዚረብ ሎ ጥበብ ለዎ ረባ ኪዚረብ ፡ እቲ ዙሰምዕ 

ሎ ሰብውን ተጠንቂቑ ኪሰምዕ ይግባእ። ሽዑ እዩ 

እግዙኣብሄር ኣምላኻ ዙብር ሰይጣን ከኣ ዙሓፍር 

እሞ ነስተውዕል ደኣ። ኣብ ምብህሃል ክንስዕቦም 

ሎና ብዘሓት ኣገደስትን ሃነጽትን ዜኽኑ 

መምርሒታት ኣለ። ገለ ሒደት ካብኦም እዝም 

ዙስዕቡ እዮም ፦  

1. ጽቡቕ ይ ቅኑዕ ጊዛ ምረጽ ፦ እዙ ጊዛ እዙ 

ቈልዑ ኣብ ይብሉ ኪውን ይግባእ። 

ከምኡውን ኵነታት ስምዒት ናይቲ ሰብ 

ምንባብውን ኣገዳሲ እዩ። ምኻንያቱ ኣዜዩ 

ሓሪቕሉ ይ ተቖጢዕሉ ኣብ ለሉ ጊዛ 

ምዜራብ ነቲ ጉዳይ መሊሱ ዛጋድድ ኪውን 

እቲ ምሉእን ፍጹምን ፍቓድ 

ኣምላኻ ፡ ኣባና ሎ ሰላም 

ኣምላኻ ጥራይ ክንዕቅብ 

ይኰነስ ፡ ኣብቲ ሰላም 

ይብሉ ኣቲናውን ሰላም 

ክንገብር እዩ ። 
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ዓቢይ ተኻእሎ ስለ ለዎ ፡ እቲ ኣዜዩ ተመራጺ ህድኣ ኣብ ዜበለሉ ጊዛ ምዃኑ ምስትውዓል 

ኣገዳሲ እዩ። ኣዙና ክንድንጕ ከኣ ጽቡቕ ይምዃኑ ክንዜክር የድሌና እዩ።  

“ብግቡእ ጊዛ እተርበ ቓል ከም ሮማን ርቂ ኣብ ጻሕሊ ብሩር እዩ” (ምሳ 25:11)። 

2. ጽቡቕ ይ ቅኑዕ ቃላት ምረጽ ፦ ቃላት ኣዜዮም ኣገደስቲ እዮም። ምኻንያቱ ብቓላት ኢኹ 

እትሃንጽ ፡ ብቓላትውን ኢኹ እተፍርስ። እዙ ምዃኑ ተገንዙብና ኣብ ንዚረቦ ረባ ጥንቃቐ ከድሌና 

እዩ። ኣብዙ ጥንቃቐ እንተ ኣጕዲልና ግና ንሃንጽ ሎና ኰይኑ ኣብ እተሰማዓና ነፍርስን ነበላሹን 

ምህላውና ክንፈልጥ ይግባእ። 

“ንነፍሲ ከፍ ከም ዙግባእ ከመይ ጌርኩም ክትመልሱ ምእንቲ ኻትፈልጡ ፡ ረባም 

ብጨው እተቓመመ ዅሉ ሳዕ ብጸጋ ይን” (ቈሎ 4:6)። 

3. ብህድኣት ተዚረብን ስማዕን ፦ ህድኣት ኣብ ምብህሃል ለዎ ዉጋ ኣዜዩ ረዙን እዩ። ኣብ ትሕቲ 

ዜኽነ ይን ኵነታት ረባኹ ብህድኣት እንተ ይተሰንዩ ካብ ትሃንጾ ተፍርሶ ነገር ኪበዜሕ ብግዲ 

እዩ። ብመሰረቱ ህድኣት ባህርይ ናይ እግዙኣብሄር እዩ። ብተመሳሳሊውን ክንሃድእ ትእዚዜ 

ኣምላኻ እዩ። ምኻንያቱ ህድእ በሉ እሞ ኣነ ኣምላኻ ምዃነይ ኣስተብህሉ ዜብል ጽሑፍ ስለ ሎ 

(1ነገ 19:11-13, መዜ 46:10)።  

“ብትሕትና በለን ብለውሃትን ብህድኣትን ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ እናተጻርኩም ፡ ነቲ 

ሕብረት መንፈስ ብማእሰር ሰላም ጌርኩም ክትሕልውዎ ፡ ተጋደሉ” (ኤፌ 4:2, 3)። 

4. ብኣኻብሮት ተዚረብ ፦ ሰብ ክቡር ፍጥረት ኣምላኻ እዩ እሞ ክትዚረቦ ከሎኹ ኣኻብሮት ይሃልኹ። 

ኣብዙ ገለ ካብቲ ከነስተውዕሎ ሎና ነጥብታት ከኣ ፡ ዓቐን ናይቲ ነድምጾ ድምጺ ኪብርትዕ 

የብሉን ፡ ገጽና እሱር ኪውንውን ጽቡቕ ኣይኰነን ፡ ኣካላትናውን ነቲ ሎና ቑጠዐ ክንጻጸሮ 

እንተ ይ ኪኢልና ናቱ ዜኽነ ጐዳኢ ቋንቋን መልእኻትን ስለ ለዎ ምግታእ ርእሲ ዙሓትት እዩ። 

ብሓፈሻ እንዚረቦ ረባ ማለት ምብህሃልና ርዜነት ለዎን ኣብ ኣምላኻ ከኣ ቅቡል ዜኽነን ኪውን 

ይግብኦ። ክቡር ሰብ ግና ክቡር ሓሳብ ይሓስብ ፡ ኣብ ክቡር ነገር ከኣ ይጸንዕ ተባሂሉ ከም እተጻሕፈ ፡ 

ረባና ኪጥዒ እንተ ኽይኑ ቅድም ቀዳድም ሓሳብና እዩ ኪጥዒ ለዎ። ምኻንያቱ ምንጪ ናይቲ 

እንዚረቦ ረባ እቲ ኣእምሮና ዙሓስቦ ሓሳብ ስለ ዜኽነ። ቃል ኣምላኻ ብዚዕባ እዙ ሓሳብ እዙ ከምዙ 

ይብለና (ኢሳ 32:8, ማቴ 12:34, ሉቃ 6:45, 1ጢሞ 3:11, ኤፌ 4:29, ምሳ 10:32, 15:4) ፦  

“ብዜተረፈስ ፡ ኣሕዉተየ ፡ ሓቂ በለ ፡ ርዜነት ለዎ በለ ፡ ቅኑዕ በለ ፡ ንጹህ በለ ፡ 

ተፈታወ በለ ፡ ጽቡቕ ረ ለዎ በለ ፡ ገለ ደግነት እንተ ኽይኑ ፡ ገል ንእዶውን እንተ 

ኽይኑ ፡ ብእኡ ሕሰቡ” (ፊሊ 4:8)። 
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2.3. ብጌጋ ምርዳእ ይ ብጌጋ ምትርጓም 

እዙ ጌጋ እዙ ንብዘሓት ሰባት ዛጥቅዕ ሎ ኣዜዩ ክፉእ ሕማም እዩ። ኣእምሮና ኣብ ክንዲ ቅኑዕ ዜኽነ 

ሓበሬታ ኣኪቡ ኪሓስብን ኪውስንን ዙኻእል ፡ ግጕይ ዜኽነ ሓበሬታ ብምእካብ ግጕይ ዜኽነ ውሳኔ 

ብምውሳን ኣብ ከቢድ ውድቀት ዛአቱ መጻዲያ ናይ እቲ ክፉእ ሰይጣን እዩ። ኣብ ዜሓለፈ ጊዛ ፡ 

ተመኩሮታትካ ብዚዕባ እቲ ሰብ እቲ ይጽቡቕ እንተ ኽይኑ ናይ ሕጂ ህይቱ እንታይ እዩ ብየገድስ 

ኣእምሮኹ ብኻፉእ ነገራት ጥራይ እዩ ዙመልእ። ብዚዕባ እቲ ሰብ እቲ ጽቡቕ እንተ ኽይኑ ኣ ናይ 

ሕጂ ህይቱ እንታይ እዩ ብየገድስ ኣእምሮኹ ብጽቡቕ ነገራት ጥራይ እዩ ዙመልእ። እዙ ከምዙ 

ዜዓይነቱ ኣናብባ ካብ ጐይታ ኣይኰነን።  

ደቂ እስራኤል ዙገበርዎ ጌጋ ሓደ ንጹር ኣብነት እዩ። እቶም ዓሰርተ ነገድ ኣብ ልዕሊ እቶም ካልኦት 

ነገድ ማለት ነገድ ሮቤልን ጋድን ፍርቂ ምናሴ ዙስድዎ ስጕምቲ እዩ። እዝም ክልተ ነገድን ፈረቓን 

ንእግዙኣብሄር ምእንቲ ኬመስግኑ ኢሎም ዙሰርሕዎ ሓልቲ ፡ እቶም ካልኦት ግን ብጌጋ ስለ 

እተረድእዎ ፡ ውግእ ኪፍትሎም እዮም ሲኖም። ብረድኤት ኣምላኻ ግን እቲ እተሰርሐ ሓልቲ 

ዕላማኡ ንጣኦት ንምምላኻ ይኰነስ ንኣምላኻ ንምኻባር ምዃኑ ድሒሮም ምስ ተረድኡ ካብ ውግእ 

ደሓኑ (ኢያ 22:9-34)።  

2.4. ትጽቢታት 

ሰብ ኣብ ዜኽነ ይን ሓድሽ መድረኻ ኪኣቱ ከሎ 

ንኣብነት ፡ ኣብ ትምህርቲ ጸኒሑ ናብ ስራሕ ዓለም 

ኪኣቱ ከሎ ናቱ ዜኽነ ትጽቢት ከም ለዎ ፡ ካብ ሓደ 

ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ንርዱእ ዕላማ ኪቕይር ከሎ ናቱ 

ትጽቢት ከም ለዎ ፡ ካልኦትን ርዙርካ ይውድኡ 

መድረኹት ህይት እንተ ርኢናዮም ናቶም ዜኽኑ 

ትጽቢት ኣለዎም። ይተመርዓ ሰብ መርዓ ኪሓስብ 

ከሎን ናብ ሓዳር ኪኣቱን ከሎ ናቱ ዜኽነ ትጽቢት ኣለዎ። እዙ ትጽቢት እዙ ከይተማልአ ምስ ዙተርፍ 

ግርጭት ኪላዓል ዳርጋ ብግዲ እዩ ኪበሃል ይከኣል። እቲ ገሊኡ ትጽቢት ንቡርን ግቡእን ትጽቢት 

ኪውን ከሎ ፡ እቲ ገሊኡ ግን ይንብሩን ክውንነት ይብሉን ትጽቢት እዩ። ኣየናይ ዓይነት ትጽቢት 

እዩ ሎካ ብየገድስ ፡ ትጽቢትካ ኣብቲ ዜኣተኹዮ ሓዳር እንተ ይረኸብካዮ ፡ ግርጭት ኪላዓል 

ትጽበዮ ነገር እዩ። እዝም ይተፈጸሙ ትጽቢታት ንህይት ሰብ ብሰላሕታ ዙቐትሉ መርዚማት እዮም። 

ቃል ኣምላኻ ብዚዕባ ኣዝም ትጽቢታት እዙኦም ከምዙ ይብል ፦ 

ልዕሊ እቲ ካብ ውልቃወ 

ድልየታትና እንረኻቦ ካብ 

ቃል ኪዳን ዙርከብ ረብሓ 

ይዓዜዜ። 
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“ነወሕ ትጽቢት ንልቢ የማህምኖ ፡ እተፈጸመ ድሌት ግና ኦም ህይት እዩ” (ምሳ 

13:12)። 

ኣብዙ ክንርድኦ ዜግበኣና መሰረታወ ሓቂ ኣሎ ፡ ንሱ ኣ ከም መንፈሳውያን ሰባት መጠን ትጽቢትና 

ኣብ ኣምላኻ ደኣ እምበር ኣብ ሰብ ኪውን ከም ይብሉ እዩ። እቲ ትጽቢቱ ኣብ ሰብ ዙገብር ሰብ ፡ 

ኣብ ግርጭት ኪኣቱ ብግዲ እዩ። ምኻንያቱ ሰብ ዜገበረ እንተ ገበረ ንትጽቢትካ ኬዐግብ ብቕዓት ስለ 

ይብሉ። እቲ ትጽቢቱ ኣብ ኣምላኻ ዙገብር ሰብ ግን ፡ ካብ ኣምላኻ ፡ ኣብቲ እቲ ሰብ ዙመደቦ ይኰነስ 

ኣብቲ ኣምላኻ ዙመደቦ ጊዛ ከም ዜረክብ ስለ ዜኣምን ኣብ ግርጭት ዙነብረሉ ምኻንያት የብሉን። 

ኣብዚ ምድሪ እዙኣ ዙጸበዮ ትጽቢት እኳ እንተ ይተማልአ ልዕሊ ዅሉ ምልኣቱ ክርስቶስ ስለ ዜኽነ 

ሰላም ኣምላኻ ዙገዜኦን ዙተጻጸሮን ባርያ ኣምላኻ ኰይኑ እዩ ምድራወ መኑን ጕዕዝኡን 

ዙድምድም። በዙ መደምደምታን መሳገርን ኣቢሉ ከኣ እዩ ብሰላም ናብታ ሰማያወትን ለኣለማወትን 

ቤቱ ዙግዕዜ (ኤር 17:5-8)። 

2.5. ድሩት ትሕዜቶ 

ትሕዜቶ ክንብል ከሎና ፡ ጊዛ ኪውን ይኻእል እዩ ፡ ይውን ገንብ ይውን ካልኦት ዕድላት ኪኽኑ 

ይኻእሉ እዮም። ሰብ በቲ ኬጋጥሞ ዜኻእል ድሩት ትሕዜቶ ኣብ ግርጭት ኪኣቱ ይኻእል እዩ። እቲ 

ኣዜዩ ዙገርም ግን ብምኻንያት ሕጽረት ናይ ትሕዜቶ ጥራይ ይኰነስ ብምኻንያት ብዜሒ 

ትሕዜቶውን ኣብ ግርጭት ዙኣቱ ምዃኑ እዩ። ምኻንያቱ ሰይጣን ንሰብ ብስስዐ ስለ ዛጥቀዖ። ሰባት 

ብዚዕባ ጥሜትን ጽጋብን ኪዚረቡ ከለ ፡ ጥሜት ንሳ ከም እትጸረካ ኪገልጽዉ ከለ ጽጋብ ግና ንስኹ 

ኢኹ ክትጾራ ሎካ ይብሉ። ስለዙ እቲ ንስኹ ክትጸሮ ዙግበኣካ ጾር እንተ ይጼርካዮ ፡ ባእስን ካልእ 

ከቢድ ሳዕቤናት ናይ ህይትን ኬስዕበልካ ምዃኑ ርዱእ እዩ።  

ጓሶት ኣብርሃምን ጓሶት ሎጥን ብሓደ ኪነብሩ ይምኻኣሎም ዛገርም እዩ። ብዜገለጽናዮ ንግለጾ እንተስ 

ብሕጽረት እንተስ ብጽጋብ ፡ ብዜኽነ ኰይኑ ግን ኣብ ግርጭት ኣትዮም። ከም ውጽኢቱ ኣ ብሓደ 

ክነብሩ ክሳዕ ይክእሉ ተፈላለዩ። እቲ ትውክልቱ ኣብ ኣምላኻ ዜኽነ ኣብርሃም ዜሰዶ ምርጫ ከኣ 

ኣዜዩ ደስ ዛብል ነበረ። ንኣይ ይጥዓመኒ ከይበለ ቀዳምነት ንሎጥ ምሃቡ ዛገርም ግትኣት ርእሲ እዩ። 

ናይ ኤሳውን ያእቆብንውን ተመሳሳሊ ጸገም እዩ ነይሩ (ፍ 13:1-12, 36: 6-8)። 

ከም መጠን ክርስቲያናት ብዚዕባ እቲ ሎና ትሕዜቶ መጠኑ ብየገድስ ኣዙና መመስገንቲ ክንከውን 

ይግብኣና። ንውሑድ ዛብዜሕ እግዙኣብሄር ምዃኑ ኣይንረስዕ። ይብልናን ይተዉህበናን ይኰነስ 

ሎናን ዜተዉህበናን ንርአ እሞ ሽዑ ልብና ብምስጋና ኪመልእ እዩ። ግርጭት ከኣ ፈጺሙ ኣይኪህሉን 

እዩ። እቲ ሎና ብዘሕ ትሕዜቶውን ካባና ይኰነስ ካብ ኣምላኻ ምዃኑ ፈሊጥና ኣብ ቅድሚ ኣምላኻ 

ትሕት ብምባል ንሰባት ነገልግለሉ ፡ ንኣምላኻ ከኣ ነኻብረሉ። ኣብ ዜሃለና ናይ ትሕዜቶ ጫፋት ንሃሉ 
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ብየገድስ ፡ ካብቲ ምስ ትሕዜቶ ዙተኣሳሰር ግርጭት ሓራ ኣብ ምውጻእ ኪሕግና ዙኻእል ቃል 

ኣምላኻ ግና ኣሎና። ካብቲ ብዘሕ ሒደት ከኣ እዝም ዙስዕቡ እዮም ፦  

“ካብ ካልኦት ብለጸካ መን እዩ ፧ ይተቐበልካዮ እንታይ ኣሎካ ፧ ተቐቢልካ ኹብ 

እትውን ግና ስለምንታይ ከም ይተቐበልካ ዄንካ እትኻበር ፧” (1ቈረ 4:7)። 

“ትሕት ምባል እፈልጥ ፡ ሕልፍን ትርፍን እፈልጥ እየ። ጽጋብን ጥሜትን ምስ ትርፉ 

ምህላውን ስእነትን ፡ ኣብ ኵሉን ብዅሉን ልሙድ እየ። በቲ ሓይሊ ዙህበኒ ንዅሉ 

እኻእሎ እየ” (ፊሊ 4:12, 13)። 

2.6. ጽኑዕ ዕርድታት 

እዝም ኣቐዲምና ዜረኣናዮም ሓሙሽተ ዜኽኑ ጠንቂ ግርጭታት ዛመሳስሎም ባህርይ ኣለዎም። ንሱ 

ኣ ብኣእምሮ ክትሓስቦም ከሎኹ ከም ንቡር ኪውሰዱ ዙኻእሉ ምዃኖም እዩ። ንሱ ጥራይ ግን ይኰነ 

ንኣፈታትሓኦም ዜምልከትውን ብምዜርራብ ኪፍትሑ ዙኻእሉውን ይኽኑ እዮም። እዙ “ጽኑዕ 

ዕርድታት” ኢልና ንርእዮ ሎና ነጥቢ ግን 

ክንዮ ኣእምሮ ዙይድን ብመንፈስ ኣምላኻ 

ጥራይ ድማ ዙድህሰስን ጠንቂ እዩ። ስለዙ ድማ 

እዩ ብጸሎት እንተ ይኰይኑ ምስ ሰባት 

ብምዜርራብ ጥራይ ኪፍታሕ ይክእል። ከም 

መጠን መንፈሳውያን ሰባት ከኣ ኣእምሮናን 

መንፈስናን ማለት እቲ ግኡዜ ዓለምን እቲ 

መንፈሳወ ዓለምን ክንርድኦ ካብ ኣምላኻ 

እተዉህበና ሓለፋ እዩ እሞ ንረዳኣዮ ደኣ። ቃል 

ኣምላኻ ብዚዕባ እዙ ጽኑዕ ዕርድታት ኣመልኪቱ 

ከምዙ ይብለና ፦ 

“ብስጋ እንመላለስ ክነስና እኳ ፡ ከም ስጋስ ኣይንዉጋእን ኢና። ኣጽዉር ውግእና ኣብ 

ቅድሚ ኣምላኻ ንምፍራስ ጽኑዕ ዕርድታት ብርቱዕ እዩ እምበር ፡ ስጋወ ኣይኰነን። 

ብእኡ ኣ ሓሳባትን ምስ ፍልጠት ኣምላኻ ንዙጻላእ ልዕል ዜበለ ነገር ኵሉን እናፍረስና 

፡ ኵሉ ኣእምሮውን ንምእዚዜ ክርስቶስ ንማርሉ ኢና። ምእዚዜኩም ምስ ተፈጸመውን ፡ 

ነቲ ይምእዚዜ በለ ዅሉ ኻንቀጽዖ ተዳሊና ኣሎና” (2ቈረ 10:3-6)። 

እዝም ጽኑዓት ዕርድታት ኣብ ኣእምሮና ኣትዮም ካብ ዙፍጽምዎ ገለ ሒደት እዝም ዙስዕቡ እዮም ፦  

ከም መጠን ክርስቲያናት ብዚዕባ 

እቲ ሎና ትሕዜቶ መጠኑ 

ብየገድስ ኣዙና መመስገንቲ 

ክንከውን ይግብኣና። 
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 ግጕይን ይቅኑዕን ዜኽነ ንድፊ ይ ኣገባብ ኣተሓሳስባ ከም ዙትከል ይገብር። መሰረት 

ናይዙ ንድፊ እዙ ኣ ምትላል ዜመልኦ ሓበሬታ እዩ። 

 ኣብ ናይ ሰይጣን እተሰረተ ይጥዑይ ይ ዜንቡል ስርዓተ ኣተሓሳስባ እዩ። 

 ጸጋ ኣምላኻ ክንሓስብን ክንርእን ክሳዕ ይንኻእል ብዑረት ይቕዑና። 

 ርክብና ምስ ሰብን ኣምላኻን ከም ይዓቢ ይገብሩና። 

 ኣምላኻ ጨካን ከም ዜኽነን ጸሎትና ከም ይሰምዕን ገይሩ እዩ ዛርእየና። 

ውጽኢት ናይ ከምዙኦም ዜዓይነቶም ጽኑዓት ዕርድታት ከኣ ኣብ ሓዳርና ቀጻሊ ዜኽነ ግርጭት ከም 

ዜላዓል እዩ ዙገብር። ነዙ ምዙ ዜዓይነቱ ጸገም እቲ እንኮ ፍታሕ ፡ ንመንፈስ ቅዱስ ብዚዕባ እቲ ንጹር 

ዜኽነ ጸገም ብጸሎት ምሕታት ጥራይ እዩ። ነቲ ኣጋጢሙ ሎ ጸገም መሰረቱ እንታይ ከም ዜኽነ 

ጐይታ ኪገልጾ እዩ ፡ ኪምሕዎውን እዩ። እዙ ክሳዕ ዙውን ከየባተኻካን ነቒሕካን ምጽላይ ኬድሊ እዩ።  

ብምኻንያት እዝም ካብ ዜጠቕስናዮም ሒደት ጠንቂ ግርጭታት ፡ ብሓፈሻ ኣብ ህይት ደቂ ሰባት 

ብፍላይ ከኣ ኣብ ሰብ ሓዳር እዝም ዙስዕቡ ውጽኢት ኣለዎም ፦ 

1. እቲ ሎ ርክብ ይ ዜምድና ይበላሾ። 

2. ንንጌል ምስክርነትና ይበላሾ። 

3. ነቲ እተጸዉዕናሉ ጽውዓ ይበቅዕ ህይት ንነብር።   

ስለዙ ኣብ መደምደምታ ኣብዚ ናይ ግሽነት መንና ንኣምላኻ ኣስሚርና ምእንቲ ክንሓልፍ ፡ ዓስብና 

ኣ ውሉድ ኣምላኻን ብጹኣንን ዙብል ቃል ጐይታ ኪኽነልናን ፡ ገበርቲ ሰላም ንን። ኣብ ኵሉን 

ምስ ኵሉን ኵሉ ጊዛን ገበርቲ ሰላም ክንከውን ንጋደል።  

 

 


