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5ይትእዛዝ እግዚአብሔር

አይትቕተል

ዘፀአት 20፡13፥ ዘዳግም 5፡17 ክልቲኡብዛዕባ እዚ ትእዛዝ ይነግረና።

“ነቶም ቀዳሞት ዝቐተለ ኪፍረድ እዮ እሞ አይትቕተል ከምዝተባህሎም
ሰሚዕኩም አሎኹም። አነ ግን ንኃዉ ዘቘጥዕ ዘበለ ኹሉ ክፍረድ እዩ…
እብለኩም አሎኹ”ማቴ 5፡21-22።

ሰብ ብፍጥረቱ ክቡር እዩ፥ እግዚአብሔር ንአኡ ዝመስል ገሩ እዩ ፈጢርዎ። “ካብ
መላእኽቲ ቁሩብ አንአስካዮ ክብርን ሽልማትን ከለልካዮ አብ ልዕሊ ኵሉ ግብረ አእዳውካ
እውን ሸምካዮ” (መዝ. 8፡3)። ብአርአያ ስላሴ ስለ ዝተፈጥረ ክቡር እዩ። አምላኽ ዝፈጠራ
ነፍሲ ባዕሉ እምበር ካልእ ኪወስዳ መሰል የብሉን። ሕይወት ሰብ ናይ አምላኽ እዩ፥
ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ከረድእ ኢሉ “ ብሕይወትና እንተ ነበርና ንእግዚአብሔር ኢና
እንነብር፥ እንተ ሞትና እውን ንእግዚአብሔር ኢና እንመውት እሞ ብሕይወትና እንተ
ነበርና ኮነ እንተ ሞትና ናይ እግዚአብሔርኢና” (ሮሜ 10፡8)። ኩሉ ሰብ ብአርአያሥላሴ
ዝተፈጥረ ማዕረ እዩ አይበላለጽን ስለዚ ንኵሉ ብትኽክል ብዘይ አድልዎመሰሉን ክብሩን
ኪሕለወሉ የድሊ። መንግስቲ ከም መጠን አገልጋሊ ኅብረተሰብ ብሕጊ ነዚ መሰል ክሕሉ
ትሑዝ እዩ። ንሰባት አብ ንብረቶም አብ ሕይወቶም ኩሉ ብማዕረ ክሕሉ መንግስቲ
ግብኡ እዩ።

ሰብ ሕይወቱ ንአምላኽ አሚኑ እንተ ዘይመርሐ ንሕይወቱን ንሕይወት ካልኦትን አብ
ዘስግእ ኵነታት የውድቆ፥ ብስም ሓፋሽ ሕዝቢ ዝብል ጉልባባ አብ ታሪክ ከምዝተራእየ
ሕይወት ውልቀሰብ ዋጋ ዘይብላ ትኸውን። ሰብ ምሉእመሰሉ ዝሕሎ አብ አምላኽ አሚኑ
በቲ አምላኽ ዝሃቦ ሕጊ ክመርሕ እንከሎ ጥራሕ እዩ። ነዚ አምላኽ ዝሃቦ ሕጊ አብቲ
ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃቦ ትምህርቲ መሰረት ገርና ክንሕዞ ከሎና መሰል ደቂ ሰብ ብምልኡ
ክሕሎይክአል።

ነዚ መሰረት ገርና ንሓምሻይ ትእዛዝ ክንርድኦን አብ ግብሪ ክንሕልዎን ምእንቲ
እግዚአብሔር ብቃሉን ብቤተ ክርስትያኑን እንታይ ከምዝብለና ኩሉ ጊዜ ጽን ክንብል
እሞ አብ ግብሪ ክነብሮ ይግብአና።

እግዚአብሔር ብሙሴ ገሩ ነዚ ትእዛዝ ሂቡና። አብ ዘጽአት 20፡13 ከምኡ አብ ዘዳግም
20፡5-17 ዘሎ እንተ ርኤና “አይትቕተል” ዝብል ንረክብ። በዚ ትእዛዝ ገሩ ንብጻይና
ብነፍሱን ብሥግኡን ከይንጎድኦ ፈሊጣን እስትንፋስና ከይንሕልፍ ከምኡ እውን
ብኢድና ወይ ብካልኦት ገይርና ንሰብ ከይንጎድእ፥ ከይንቐትል ከይንብአስ ከይንቋየቝ፥
ብቃልና ኮነ ብግብርና ክፉእ አብነት ከይንህብ ይኽልክለና።

አብ ብሉይ ኪዳን እዚ ትእዛዝ አይትቕተል ዝብል ርዱእ እዩ ነሩ። ንዝኾነ ንጹሕ ሰብ
ምቕታል ካብ መጀመርያ ፍጥረት ደቂ ሰብ ክልኩል እዩ። አብ ታሪኽ ድሕሪ ውድቀት
ደቂ ሰብ እቲ ናይ መጀመርያ ምዝጉብ ቅትለት ናይ አቤል ቅትለት ካብ ቅንኢ ዝተላዕለ
ብሓዉ ቃኤል እዩ። እቲ ብእግዚአብሔር አብ ልዕሊ ቃኤል ዝወረደ መቕጻዕቲ ናይ እቲ
ቅትለት ክብድ የረድአና። “ደም አቤል ኀውኻ ናባይ ይእዊ አሎ፥ አብዛ ደም ኀውኻ
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ዝሰተየት ምድሪ ርጉም ኩን ሓሪስካ ፍረአ አይትርከብ ክትኩብልል ንበር” ቢሉ ረገሞ
(ዘፍጥ 4፡8-12)። “ሕይወት ንዘለዎ ደምኩም ዘፍሰሰ አነ ኽፍደዮ እየ. . . . እቲ ደም ሰብ
ዘፍስስ ዘበለ ደሙ ብሰብ ኪፈስስ እዩ፥ ከመይ አምላኽ ንሰብ ብመልክኡ እዩ ፈጢርዎ”
(ዘፍ 9፡5-6)። ነዚ ዝተረድኡ አቦታትና መሬት ፍሪአ እንተ ወሓደ “አይካብ ቦታን ካብ
ባይቶ” እዩ ይብሉ፥ እዚ አብ ባይቶ ብዝፍጸም ዓመጽን ግፍዕን እዩ ዚኸውን ማለቶም
እዩ። ነብያት ብዙሕ ጊዜ ነቲ ቅትለት ምፍጻም መቕጻዕቲ ካብ አምላኽ ከምዘምጽእ
ይነግሩ (ኢሳያስ 1፡21፥ ኤርምያስ 7፡9)።

ታሪኽ ብሉይ ኪዳን እንተ አንበብና አብ ዓለም ብምጽአት ክርስቶስ ዝተአታተወ ሞራላዊ
ዕብየት ክንግረም ንኽእል። አብ ዘጽአት 21፡20-21 “ሰብ ንግዝኡ ወይ ንግዝእቱ ብበትሪ
ወቒዕዎስ አብ ኢዱ እንተ ሞተ ይቀጻዕ። ንሓንቲ ወይ ንኻልእ መዓልቲ ኸይሞተ እንተ
ጸንሐ ግናድሮ እውን ብገንዘቡ ዝዓደጎ እዩ እሞ አይቀጻዕ” ዝብል ነንብብ።

አብቲ አብ ማቴዎስ ወንጌላዊ አብ ምዕ.፭ ዝህቦ ትምህርቲ እንተ ረኤና ኢየሱስ ክርስቶስ

ክሳብ ክንደናይ ነዚ ሓምሻይ ትእዛዝ ክብ ከም ዘበሎ ንርኢ። ኢየሱስ ደጋጊሙ አብ
ዓሰርተ ትእዛዛት ምቕታል ክልኩል ከምዝኾነ ይነግር። ነዚ ክገልጽ እንከሎ ብግዙፍ ነገር
ምቕታል ጥራሕ አይኮነን ኃጢአት ብውሽጥና ክንቁጣዕ ከሎና ከምኡ ተሪርን ሕርቃን
ዝመልኦ ቃልት ክንጥቀም ከሎና ንሓውናን ሓፍትናን ንቐትሎም (ማቴ 5፡21-22)።
ንኹሎምተኸተልቱ አብፍቕሪ ክነብሩ አዚዙ።

ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኩሉ ትምህርታ ንሞራላዊ ነገራት ዝርኢ አብቲ ትምህርቲ
ክርስቶስ ተመስሪታ ንኹሉ ግላውን ሓባራውን ነገራት ሞራል ተስተምህር። አብዚ እዋና
ገለ ካብቲ ትምህርታት አጸገምቲ ኮይኖም ዝርአዩ አለዉ። ምግላጾም ምርድኦም አድላዪ
እዩ፥ ብፍላይ ናይ እዋና ጸገም ኮይኖም ዘለዉ ብዛዕብኦም እንታይ ከም እተስተምህርን
እትአምንን ክንፈልጥ ናይ ኩልና ግድነት እዩ። አይትቕተል ዝብል ትእዛዝ አብ ውሽጡ
ክንርድኦ ዝግብአና እሞ በቲ ቤተ ክርስትያን አፍ መምህራ ክርስቶስ ኮይና
እተስተምህረና ክንምራሕን ክንቅበልን ከምዝግባእ ክንፈልጥ አሎና። አይትቕተል ዝብል
ትእዛዝ ሕይወት ሰብ ብዝኾነ ምኽንያት ክተሕልፍ ከምዘይግባእ ይእዝዘና። ነዚ ትእዛዝ
ብዝያዳ ክንርድኦ በቲ ዝንአሰ ሰብ ክንቀትል ከምዘይ ግብአና ክንርኢ።

ጽንሲምንጻል ከምዘይግባእ። (ሓ/ት/ክ 2270-2275)

“አብ ከርሢ አደኻ ከይሓነጽኩኻ (ሓረኹኻ) ከይተወለድካ ከአ ቐደስኩኻ” (ኤር 1፡5 )
“አዕጽምተይምስ ተፈጥራ አብ ማህፀን አደይ ከአ ብጥንቃቐ ምስተገብራ አብኡ ብሕቡእ
ክዓቢ ከሎኹ አብኡ ከም ዘሎኹ ረአኻኒ”መዝ. 139፡15)።

ብዙሓት ዝተጸንሰ ምቕታል ምንጻል ኃጢአትን በደልን ከምዝኾነ አይሓስብዎን፥ አብ
ሃገርና ግናይ ኮይኑ ዝተወልደ መሕረስቲ ብዘይስክፍታ ይቐትላኦ። እዚ ግን አብ ቅድሚ
እግዚአብሔር ከም ንእኹል ሰብ ምቕታል እዩ ዝሕሰብ። ንጽንሲ ብፈውሲ ወይ ብዝኾነ
መጋበሪ ምራድ ደቂቕ ጽንሲ ናይ 24 ሰዓት እውን ይኹን ንገበርቱን ነቶም ተሓባበርቱን
ከም ንሰብምቕታልኃጢአት እዩ ዝቑጸር።

አብ ዘመና ሓደ ካብቲ ከቢድ ኮይኑ ዘሎ እዚ ጽንሲ ምንጻል እዩ። አብ ቀዳሞት ዘመናት
ክርስትና እንተ ረኤና እዚ ጸገም እውን ነርዎም እዩ። አብ ሮማውያን እዚ ብሕጊ ፍቝድን
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ዝውቱርን እዩ ነሩ። ዝኾነ ሰብ ጽንሲ ክሰድድ እንተ ደለየ ብሕጊ ዘሕትቶ ነገር
አይነበሮን። አብተን ቀዳሞት ዘመናት ክርስትና ነዚ በዳሂ ርድኢት ጽንሲ ምስዳድ
ከቢድ እዩ ነሩ። ካብ 80 ዓ.ም. ጀሚሩ ትምህርቲ ሓዋርያት ክዝርጋሕ ጀሚሩ። አብ
ጥንታዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያንን ጽሑፋትን ከም እንረኽቦ ክልተ ዓይነት ትምህርቲ
ከም ዝነበረ ንርኢ፡ “ሓደ ናይ ሕይወት እቲ ኻልእ ናይ ሞት”። እቲ ንመገዲ ሕይወት
ዝርኢ ከምዚ ይብል፥መጀመርያ ነቲ ዝፈጠረካ አምላኽ አፍቅሮ፥ ካልአይ ንብጻይካ ከም
ነፍስኻ አፍቅር… ብምቕጻል ዘሎ ትእዛዝ “አይትቕተል. . . . . ንድቂ ብምስዳድ
አይትቕተልወይ ቅትለትሕፃን አይትፈጽም”ይብል።

ኩሎም አብ ኢየሱስ ዝአመኑን ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጣን ዝተቐበሉን ነቶም
እግዚአብሔር ዝለአኸሎም ቆልዑት ይቅበሉ። ክርስትና አብ ሕብረተ ሰብ መጠን
ዝተወሃሃደሉ ጽንሲ ምስዳድ ብሞራላዊ ርድኢት ኃጢአት ጥራሕ ዘይኮነ ብሕጊ እውን
ዓገብ ከምዝኾነ ተፈሊጡ። እዚ ሕጊ እዚ ክሳብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ጸኒዑ ጸኒሑ
እንተኾነ ዝቃወሙ ሓይልታት እናበዝሑ ምስ ከዱ ግን ሓንቲ ሃገር ድሕሪ ሓንቲ ሃገር
ጽንሲ ምስዳድ ሕጋዊ ኮይኑ ንርእዮ አሎና። አብ ብዙሓት ሃገራት ጽንሲ ምስዳድ ከም
ባህሊ ተወሲዱ፥በዚ ዝልለ ህዝቢ ዓቢምልክትውድቀቱ ኮይኑ ይርአ አሎ።

ቤተ ክርስትያን አብ ካልአይ ጉባኤ ቫቲካን ነዚ ብጽኑዕ ከልኪላቶን አብ ትምህርታ
ተቋዊማቶን “እግዚአብሔር ጎይታ ሕይወት ንሰብ ብሉጽ ተልእኮ ንሕይወት ሓላዊ
ክኸውን አብኡ እምነት ገሩ ሂብዎ፥ በዚ ምኽንያት ሰባት ነዚ ብኽብሪ ክሕልውዎ
ይግባእ፥ ሕይወት ካብታ መጀመርያ ድቂ ብዓቢ ተገዳስነት ክሕሎ አለዎ፥ ጽንሲ
ምንጻልን ንሕፃናት ምቕታልን ቅቡል ዘይኮነ ገበን እዩ” (constitution of the church in the
Modern World, 51)ይብል።

ድህሪ ጉባኤ ቫቲካን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ 6ይ ብኅዳር 18 1974 ብረቒቅ እትገልጽ
ጽሑፍብዛዕባ ጽንሲምስዳድ አዊጆም። አብታሪኽ ቤተ ክርስትያን ዝነውሐትን ብደቂቕ
ዝተአወጀት አብ ውሽጢ እዚ ክልተ ሽሕ ዓመት ክርስትና እያ። ብዓይኒ እምነት ተራእዩ
ናይ ጽንሲ ምስዳት ሕማቕን ኃጢአት ምዃኑን ትገልጽ። ብተወሳኺ ብዓይኒ ርድኢት
ክርኤ እንከሎ ነቲ ብገፊሑ ዝግለጽ ተቓውሞመልሲ ትህበሉ። ነቲ ካብ አምላኽ ዝመጽእ
ናይ ሞራል ርክባትን ነቲ ካብ ሰብ ዝመጽእ ብሲቪላዊ ሕጊ ንጽንሲ ክግበር ዘፍቅድ
ተበራርህ፥ አብ መደምደምታ ክርስትያናዊ ርድኢት ብዛዕባ ጽንሲ ምስዳድ ብናይ እዚ
ዓለም ነገር ጥራሕ ክውሰን የብሉን። ብመንጽር እቲ ክመጽእ ዘለዎ ዓለም ተራእዩ ሓቀኛ
ሞራላዊ ፍርዲን አብ ባህርያዊ ሕጊ ሰብ ዝተመስረተ ክኸውን ይግባእ ይብሉ።

አብ መባእታ እዛ ሮማዊት ደኩመንት ነቲ ነውሕን ተመሳሳላይ ካብ መጀመርያ ክሳብ
ሕጂ ንጽንሲ ምስዳድ ዝውግዝ ታሪኽ ትገልጽ። ትውፊት ቤተ ክርስትያን ከም ዝሕብሮ
“ኩሉ ጊዜ ሕይወት ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ክኸብርን ክሕሎን ይግባእ”
ይብል። ቀዳመይቲ ቤተ ክርስትያን ነቲ ሮማውን ግሪኻውን ዓለም ዝርድኦ ዝነበረ ሓዲጋ
ነቲ ንጹር ፍልልይ ሲቪላውን መለኮታዊን ሕጊ አነጺራ ክተስተምህር ጀሚራ። ቤተ
ክርስትያን ካብ መጀመርያ ነተን ጽንሲ ክሰዳ ፈውሲ ዝወስዳ ዝነበራ አንሲቲ ከም
ቀተልቲ ሰብ ትቕጽረን ነራ። “ነተን አብ ማህጸን እንከሎ ንድቂ አብ ትሕቲ ሓልዮት
አምላኽ ዘሎ ዝሰዳ፥ ከምኡ ንሓጻናት ዝቀትላ ቀተልቲ ነፍሲኢላ ትውግዘን ነራ” (6)።

ካቶሊካዊ ሞራላዊ ርድኢት ብዛዕባ እዚ ቅድሚ ሕጂ አይ ቀየረን ድሕሪ ሕጂ እውን
አይክቕይርን እዩ። እቶም ንሓደ ሓንቲ ዘይገበረ ሰብ ንኽነብር ክንውስነሉ ንኽእል ኢና
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ኢሎም ዝሓስቡ ቀተልቲ እዮም። እታ መጀመርያ መሰል ሰብ ሕይወቱ እያ። ካልእ
ነገራት ክህልዎ ይክእል እዩ ገልኦም ብዘይመጠን አድለይትን ግድነታትንን ክኾኑ
ይኽእሉ እዮም እንተ ኾነ ሕይወትመሰረት ናይ ኩሉ እዩ። አብ ቲሕቲ ሕጊ ሕብረተ ሰብ
አይኮነን ወላ እውን ብዝኾነ ዓይነት ንገለን መሰሉ ክፍለጠሉ ንገለን ክንጸገሉ ናይ
ሰበስልጣን ሲቪል እውን አይኮነን። ኩሉ ንሰብ ዝፈላሊን ዘናእስን ክፉእ ነገር እዩ፥ አብ
ዓለት ጾታ ሕብሪ ወይ እምነት ዝተመስረተ ፍልልይ ክፉእ ግዕዙይ ኃጢአት እዩ። ሓደ
መሰሉ ብኻልኦት ስለ ዝተፈልጠሉ አይኮነን ዝፍለጠሉ፥ እዚ መሰል ሰብ ልዕሊ እቲ
ብኻልኦት ዝፍለጠሉ እዩ፥ ብርግጽ ብሰባት ክፍለጥ አለዎ እንተ ዘይኮነ ዘይምፍላጡ
ዘይቁኑዕ ጎዳይ እዩ (11)።

አብዚ 20 ዘመን ሓበራዊ መምርሒ አብ ምንባር ዋጋ ስለ ዘይተዋህቦ ናይ አማእት ሰባት
ህልቂት ተራእዩ። ምልዮናት ድሮ ተቐቲሎም አለዉ ናይ እዚ ቀንዲ ምኽንያት ከአ
ፍልልይ አብ ዓለት፥ ጾታ፥ ሕብሪን ሃይማኖትን እዩ። ዓለምና ነቲ ብአምላኽ ዝተዋህበ
ሕጊ ምኽባር ስለ ዝአበየት ህልቂት ደቂ ሰብ በዚሑ። ሕጂ እውን ሓዲስ ህልቂት ብፍላይ
አብተን ዝማዕበላ ዝብሃል ሃገራት አትዩ ሰብ ይሃልቕ አሎ፥ እዚ አብ ፍልልይ ዕድመን
አብ አካልዊ ወይ ስነአእምራዊ ኩነት ተመስሪቱ እዩ። እዚ እውን አንጻር ሰመያዊ ሕጊ
እዩ።

ዝኾነ ፈላላዪ ነገር አብ ዝኾነ ደረጃ ሕይወት ካብ ዝኾነ ካልእ ክፍአት ዝመልአ ፈላላዪ
ነገር ፈሊኻ አይርአን እዩ። ናይ መንባር መሰል ብምልኡ አብ ዝአረገ ሰብ ወላ እውን
ብእርጋን ብሕማም ወላ እውን ብዘይሓዊ ሕማም ዝተጠቕዐን ዝተዋረደ ይኹን ከሕድጎ
ዝኽእል ሓይሊ አብዚ ዓለም የለን። ናይ ምንባር መሰል አብ ንአሽቱ ሕፃናት እውን ልክዕ
ከምቶም ዓበይቲ ሰባትብዝኾነ ሰብ ክግሃስ ዘይግብኦ ጉዳይ እዩ።

ብሓቂ ክንርእዮ ከሎና ሕይወት ደቂ ሰብ ካብታ መጀመርያ ንኽነብር ዝተጸውዓላ እዋን
ክኸብር ከምዘልኦ ከምዝግብኦ ተወሲኑ።ካብታ መጀምረያ ድቂ ዝጀመረላ ካልኢት
ሕይወት ናይ አቦ ይኹን ናይ አደ ይኹን ዘይኮነ ነጻ ዝኾነ ናቱ መሰል ዘለዎ ፍጡር ሰብ
ይጅምር። እቲድቂ ካብመጀመርያ ሰብ እንተ ዘይነብር ሕጂ ሰብ አይምኾነን። (12)

አብዚ እዋና ንዘይተወልዱ ሕፃናት ብቀጥታ ምስዳዶም አብ ብዙሓት ሕጋዊ እናኾነ
ይመጽእ ስለ ዘሎ ንተኸልቲ ክርስቶስ አብ ዘሳቒ ምጥርጣር አእትይዎም ይርከብ። ነዚ
ብብዙሓት ብሲቪላዊ ሕጊ ዝጸደቐ ምስዳድ ጽንሲ ክእዘዝዎዶ አለዎም? ጨሪሾም
ክእዘዝዎ አይግባእን። “ሰብ ንሕጊ ብርእሱ ሞራላዊ ሕጊ ዘይክተል ክእዘዞ አይግባእን፥
እዚ እዩ አብቲ ንጽንሲ ክስደድ ዘፍቅድ ሕጊ ዘሎ መምርሒ ስለዚ ክንእዘዞ አይግባእን”።
ብዙሓት አብመንጎ ዝተፈላለየ እምነታትን ባህልታትን ስለ እንርከብ ካቶሊካዊ ንእምነቱ
አብ ካልኦት ብፍላይ ነዚ ጽንሲ ምስዳድ ዝብል ሕጊ ተጸዕኖ ክገብር ይኽእልዶ? ብርግጽ
ሓደ ካቶሊካዊ አኽባር ሕጊ ወይ ፈራዳይ ወይ አብ ፖሎቲካዊ ሓላፍነት ዘሎ ንእምነቱ
አብ ካልኦት ተጽዕኖ ክገብር የብሉን አይክእልን እውን፥ እንተኾነ ጉዳይ ጽንሲ ከይስደድ
ዝብል ተጽዕኖ አይኮነን ንሕጊ አምላኽ ምእዛዝ እዩ። እዚ ሕጊ አብቲ ባህርያዊ ሕጊ
ብአምላኽ አብ ልቢ ደቂ ሰብ ዝተሓትመ ሰብ ብአእምሮኡ ክገልጾን ከብርሆን ዝኽእል፥
እሞ ኩሉ ጊዜ ንዝሓሸ ርድኢት ክጽዕረሉ ዝግባእ እምበር ንአኡ ዝጻረር ነገር ከይገብር
ክቃለሰሉ ዝግባእ ነገር እዩ።
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እዚ እዩታነዝያ ዝብል ቃል ካብ ግሪኽ ዝመጸ ኮይኑ “ቀሊል ሞት” ማለት እዩ።
ዕላማታቱን መጋበሪታቱን ዝኾነ ይኹን እቲ “ጽቡቕ ሞት ወይ ድጉፍ ሞት” ንሕይወት
ስንኩላንን ሕሙማትን ወይ ከአ አብ አፍደገ ሞት ንዘለዉ ባዕልኻ ንሕይወቶም መዕለቢ
እንክትገብረላ ዜመልክት እዩ። እዚ ብሞራል ንጹግ እዩ።

ቤተ ክርስትያን ከም እትርድኦ እዚ እዩታነዝያ ዝብል ቃል ብግብሪ ምፍጻም ወይ ንሓደ
ክመውት ምሕዳግ እሞ በቲ ዝተፈጸመ ነገር ምኽንያት ሞት ምዃን እዩ ዘስምዕ። ንሓደ
ንጹሕ ሰብ ክትቐትል ምሕሳብ ጥቕሚ የብሉን። ነዚ ዝፍጽሙ ዘቕርብዎ ምኽንያታት
ሰብ ንዓመታት ካብ ምስቓይ ወይ ሓደ ስንኩል ሰብ ንሰቡን ንርእሱን ተጽዕኖ ካብ
ምዃን፥ ወይ ናይ አእምሮ ጸገም ዘለዎ ሰብ ወይ እውን ክሓዊ ዘይኽእል ሕማም ዝሓዞ
ሰብ፥ ብዕድመ ዝደፍአ ንኹሉ ጸገም ስለ ዝገብር ምእላዩ ይሓይስ ዝብል ርድኢት
አልዎም። ዝመጸ እንተ መጸ ብቝዕ ምኽንያት ንንጹሕሰብ ምቕታል ክኸውን ዝኽእል
የለን። ጽቡቕ ስም “ሰላማዊ ቅትለት” (Mercy Killing” ወይ (dying with dignity) “ምስ
ግርማኻ ሞት” ዝብል ንሃቦ ቅትለት እዩ። ርግጽ አካላውን ስነ አእምራውን ስቓያት
ክብርትዕ ይክእል እዩ ወላ እውን ብዝኾነ ዋጋ ሂብና ክንአልዮ ንደሊ ኢና፥ ክርስትና
ዘስተምህሮ ስቓይ አብ ታሪኽ ድሕነት ደቂ ሰብ ዓቢ ተራ ከምዘልኦ ይነግረና። አብቲ
ክርስቶስምእንታና አብ ቀራንዮ ዝተሳቐዮ ስቓይ ንደቂ ሰብ ንምድሓንምስታፍ እዩ።

ንስቓይ ከም እንጾሮ ዘግብር ነገራት ክንገብር ከሎና ሓንቲ ጌጋ አይንፍጽምን ኢና።
ንሕና ክንገብሮ ዘይንኽእል ንስቓይ ክንአሊኢልና ንሓደ ሰብ ክንቀትሎ አይፍቀድን ወይ
ንርእስና ክንቀትል አይፍቀደልናን። እግዚአብሔር እዩ ጎይታ ሕይወት እምበር፥ ንሕና
አይኮናን።

አብዚ ሎሚ እዋን ዝመሃዙ ዘለዉ አፋውስ ንሕይወት ሰብ ዘናውሑ ካብ ካልእ እዋን
ብዝበለጸ ይርአ አሎ። አብ ብዙሓት ሃገራት አብዚ ውሽጢ ሓደ ሚእቲ ዓመት ዕምሪ
ወድሰብ ዕጽፊ ኮይኑ አሎ። እቲ ዝልዓል ሕቶ ንሕይወት ወድሰብ ክነናውሕ እንታይ
ዓይነት መጋበሪ ክንጥቀም አሎና። ናይ ቤተ ክርስትያን መልሲ ኩሉ ጊዜ አይቅየርን እዩ
ወላ እውን አብ ሕክምናዊ ምዕባሌታት ብዙሕ ለውጥታትን ምህዞታትን ይረኸብ። ንሰባት
ከምዝነብሩ ክንገብር ነቲ ባህርያውን ዘይጎድእን ነገራት ክንጥቀም አሎና። ንሰብ ካብ
ዘለዎ ዘሳቂሕይወት ክንቅይረሉኢልናሞት ክንመርጽ የብልናን።

አብ ገለ ኩነታት ወይ አብ ገለ ሰባት ፍሉይ ነገራት ክንጥቀም ዘኽእሉና እሞ ክንረኽቦም
ንኽእል እንተ ኾና አለዉ። ናይ ገለ ሰባት ብሕይወት ምንባር ብዘይመጠን አድላዪ እንተ
ኾይኑ ወላ እዞም መጋበሪታት ካብቲ ልሙድ አገባብራ ወጻኢ እንተ ኾኑ ክንጥቀመሎም
ንኽእል።

እቲ ቤተ ክርስትያን እትህቦ መምርሒ አብ ፍልጠትን ግልጸትን ዝተመስረተ እዩ። እዞም
ሕግታት ወይ መምርሕታት ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሓንስ ጳውሎስ ፪ ዝተዋህቡ እዮም፡
ሕይወት ህያብ እግዚአብሔር እዩ ብኻልእ ወገን ሞት ዘይተርፍ እዩ። ግድን እዩ ስለዚ
ንሕና ብዘይ ገለ ተሃዋኽ ንስዓት ሞት ብምሉእ ሓላፍነትን ክብርን ክንጽበያ አሎና።
ብርግጽ ሞት መወዳእታ ናይ ምድራዊ ሕይወትና እያ ግን ንዘለዓለማዊ ሕይወት ማዕጾ
ትኸፍተልና እያ (መግለጽ ብዛዕባ እዩንስተዝያ ግንቦት 5, 1980)።
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ከምቲ ብዛዕባ ጽንሲ ምስዳድ ዝበልናዮ ከምኡ ብዛዕባ እዩንስተዝያ እውን ክንርድኦ ዘሎና
ናይ ቤተ ክርስትያን ሞራላዊ እምነት፥ እግዚአብሔር ንብሕቱ እዩ ናይ መጨረሽታ
ጎይታ ናይ ሰብሕይወትንሞትን። ሰብ ዋና ክኸውን አይክእልን እዩ።

ናይሞትፍርዲ “Capital Punishment”.

ብዛዕባ ንሞት ምፍራድ ብዝርኢ ከም መረጋገጺ ዝውሰድ አብ መልእኽቲ ጳውሎስ አብ
ሮሜ 13፡4 “ንሱ አምላኽ ንሰናይካ ኢሉ ዝሾሞ እዩ፥ እኩይ እንተ ገበርካ ግና ፍራሕ፥
ምኽንያቱ ሰይፊ ንኸንቱ አይዕጠቕን እዩ። ንሱ አገልጋሊ አምላኽ ስለ ዝኾነ ነቲ እኩይ
ዝግብሩኺቐጽዕ ልኡኽቍጥዓ አምላኽ እዩ” ዝብል እዩ።

ቤተ ክርስትያን ነቶም ሞት ዘብጽሕ ገበን ዝገበሩ ሞት ከይፍረዱ ትከላኸለሎም እዚ ግን
ርትዒ አይገበር ማለት አይኮነን ኩሉ እቲ ብሕጊ ክግበር ዝክአል መርትዖታት ክግበር
አልኦ ማለት እዩ። መሰረት ናይ እዚ አብቲ ናይ ሓባር ጥቕሚ ዝብል ዝተመስረተ እዩ።
ሃገር ከም ሰውነት ብብዙሓት አካላት ዝቖመት እያ። ከምቲ ሓደ ሓኪም ንዝሓመመ
ክፍሊ ሰውነትና ነቲ ካልእ ከድሕን ኢሉ ዝቖርጾ መንግስቲ ብሕጊ ንሓደ ገበነኛ
ንብዙሓት ክጠቅምኢሉ ብሕጊ ንሞት ክፈርድ ይኽእል እዩ እዚ ኸአ ንናይ ሓባር ጥቕሚ
ኢሉ እዩ።

ናይ ሞት ፍርዲ ሕጋዊ እዩ ምኽንያቱ ካልኦት ካብቲ ዝተፈጸመ ገበን ክምሃሩ ምእንቲ
ጥራሕ አይኮነን። ናይ ሞት ፍርዲ መቕጻዕቲ እዩ፥ ምኽንያቱ በደል አብ ልዕሊ
ሕብረተሰብ ብሓደ ገበነኛ ስለ ዝተፈጸመ። መንግስቲ ንሓደ በደል ዝፈጸመ እሞ ገበነኛ
ኮይኑ ዝተረኽበ ክቐጽዕ ካብ አምላኽሓላፍነት አለኦ እዩ (ሓ/ት/ክ 2267)።

አብዚ ክፍለጥ ዘልኦ መንግስቲ እውን አብ ትሕቲ ፍርዲ አምላኽ ምዃኑ ክፈለጥ አልኦ።
ርእሰ ውልቀመለኽቲ፥ ወይ እውን ብስም ደሞክራሲ ንዝቃወምዎም ብዝተፈላለየ መገዲ
ዝቀትሉ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ወይ ንገለ ብናይ ሃይማንቶ ምኽንያት ብዘይ ሓደ ገበን
ዝቀትሉ አብ ቅድሚ አምላክ ክፍረዱ እዮም። ሞት ምስራድ ናይ መጨረሽታ አማራጺ
ድሕሪኡ ዘየለ ክከውን እንከሎ ጥራሕ እዩ ክፍጽም ዝክአል።

ውግእን ሰላምን “War and Peace”

ካብ መጀመርያ ታሪኽ ሰብ ክጽሓፈላ ዝጀመረላ ጊዜ ጀሚሩ አብ መንጎ ሃገራትን ሰባትን
ውግእ ከም ዝነበረ ንርኢ። እስራኤላውያን አብ ብሉይ ኪዳን እንተ ረኤና ኩሉ ጊዜ ምስ
ጎረባብቶም ውግእ ከም ዝነበሮም ነንብብ። አብ መጽሓፍ ኢየብ ከምዚ ዝብል ነንብብ
“ሕይወት ሰብ አብምድሪ ኸምቲተገዲዱዝስለፍ ዓስከር እዩ” (ኢየብ 7፡1)ይብል።

ሓደ ካብቲ ተደጋጊሙ ብነብያት ዝውሃብ ዝነበረ ተስፋ መስሕ ከም ዝውለድ እሞ ሰላም
ከምዘምጽእ እዩ። አብ መዓልቲ ልደት መላእኽቲ “ክብሪ ንአምላኽ አብ አርያም ሰላም
ከአ አብምድሪ አብመንጎ እቶም እግዚአብሔርዚሕጎሰሎም ሰብ” (ሉቃ 2፡14)ይብል።



7

አብ ጊዜ ስብከቱን ተልእኮኡን ክርስቶስ ሓደ ዘደንቕ ነገር ዝበሎ እንተሎ ብዛዕባ ሰላም
እዩ። ንውግእ ደው ከብሎ እየ ኢሉ አይተዛረበን፥ ንተኸተልቱ እውን ካብ ዝኾነ ግጭት
ባእሲ ነጻ ክትኮኑ ኢኹምኢሉ አየረጋገጸሎምን። ንሱ ብርግጽ ሰላም ከምጽእ እዩመጺኡ
እንተ ኾነ ከምቲ ዓለም ዝህቦ አይኮነን። ሰላሙ ዝርከብ አብ ርእስና፥ አብ ዓለም፥ አብ
ልዕሊ ሰይጣን ዓወት ክንረክብ ከሎና እዩ። ሰላሙ ዝርከብ ንድላያትና አብ ትሕቲ ድላይ
አምላኽ ክንገብር ከሎና እዩ።

አብ ርድኢት ገለ ቀዳሞት ክርስትያን ዝኾነ ክርስትያን አብ ዝኾነ ወተሃደራዊ
አገልግሎት ክሳተፍ የብሉን ዝብሉ ነሮም። እንተ ኾነ ሱቕ ኢልካ ምርአይ ወይ ውግእ
ኩሉ ጊዜ ፍረ ኃጢአት እዩ ዝብል ትምህርቲ ካብ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ክንገር
አይንረኽቦን። ከም ርድኢት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ውግእ ዘይድለ ነገር እዩ ከምኡ
ሕማቕ ስምዒታት አብ ውግእ የብጽሕ፥ እንተ ኾነ ኩሉ ውግእ ብሞራላዊ ርድኢት ጌጋ
እዩ ክብሃል አይክአልን። ክርስትያን አብ ሓቅን መሰልን ዝዓለመውግእ ክሳተፉ ይኽአል
እዩ።

ንውግእ ቅቡል ክብሎዝኽእል ነገራት፡

ቅ. አጎስጢኖስ እቲ ቀዳማይ አበው ካብ ቀዳሞት ክርስትያን ብገፊሑ ብዛዕባ ንውግእ
ቅቡል ዝገብሮ ነገራት ዝጸሓፈ እዩ። ውግእ ምእንቲ ረብሓ ሕብረተ ሰብ ወይ ሃገር
ክኸውን እንከሎ ተቐባልነት አልኦ፥ እንተ ኾነ እቲ ውግእ ሰላም ንምምጻእ ዝዓለመ
ክኸውን አለዎ።

ካብ 16 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ውግእ አብ ሓቂ ዝተመስረተ
እዩ ክብሃል ነዚ ዝስዕብ ሓሳባት ዘማልእ ክኸውን አለዎትብል።

 አብ ትሕቲ ዝለዓለ ስልጣን አብ ሃገር ዘልኦ ክኸውን አለዎ። ብሕጊ
ንሃገር ክመርሕ ብህዝቢ ስልጣን ዝተዋህቦ ንድሕነት ሃገር ክእውጅ
ስልጣን ዘልኦ።

 ብቑዕን አብ ሓቂ ዝተመስረተ ክኸውን ይግባእ፥ ንአብነት ነጻነት ሃገር
ክድፈር እንከሎ ወይ ንቀንዲ ዋንነት ሃገር አብ ዘስግእ ኩነት ዘውርድ
ክኸውን እንከሎ።

 ውግእ ከይመጽእ ኩሉ ክግበር ዝክአልምስ ተፈተነ እሞ ካልእ አማራጺ
ምስተሳእነ።

 እቶም አብ ውግእ ዝጽመዱ ንጹር ዓላማ ክህልዎም ይግባእ፥ በቲ
ዝግበር ውግእ ሓባራዊ ረብሓ ጽቡቕ ነገር ወይ ካብ ዝመጽእ ዕንወት
ዝዓግት ክኸውን አልኦ።

 እቲ ውግእ ክግበር እንከሎ በቲ ልሙድ መጋበሪ ክፍጸም አልኦ፥ ነቲ
ዝሓሸ ጽቡቕ ክንረክብ ኢልና ንዝኸፍአ መጋበሪ ክንጥቀም የብልና።
ንአብነት ጋዝምጥቃም፥ አቶሚክ ቦምብምጥቃም. . . ።

 ውግእ ዘምጽኦ ጥቕምን እቲ አብ ውግእ ዝጠፍእ ዓቕምን ዝተመጣጠነ
ክኸውን ይግባእ።
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አብ እዚ ዘሎናዮ ዘመን ንህዝቢ ዓለም ዘጥፍእ ከምኡ ዝተፈላለየ ዓይነት ጋዝ ይምሃዝ ስለ
ዘሎ ቤተ ክርስትያን ልዕሊ ኹሉ ዓው ኢላ ትዛረብ አላ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ
15፥ ፕዮስ 11፥ ፕዮስ 12 ኩሎም ብገፊሕን ህጹጹን ቅድምን ድሕርን ቀዳማይን ካልአይን
ውግእ ዓለም ጽሒፎም። ካልአይ ጉባኤ ቫቲካን ዝነውሐ አዋጅ አብታሪኽ ጉባኤታት ቤተ
ክርስትያን ብዛዕባ ሰልማን ውግእን ጽሒፉ። ትምህርቲ አበው ብሕጽር ዝበለ መምርሒ
ንሞራላዊመምርሒታትኽኸውን ይክእል።

1. ወላ እኳ ውግእ ብባህርዩ ብሞራላዊ አረአእያ ክፉእ አይኹን፥
ንክለራዊውግእድሓን እዩኢልካ ክትዛረበሉ አይክአልን።

2. ውግእ ብዘይአናሕስያ ንምሉእ ዓዲ ወይ ከተማ፥ ሃገር ምስ
ምሉእ ተቐማጦዝድምስስ አንጻር አምላኽን ሰብን እዩ።

3. ወተሃደራት አብ ምክልኻል ሃገር ዝርከቡ ሃገሮም ዝበለቶም
ቅኑዕ ኮይኑ ዝርአዮም እሞዝዋግኡ ገበን የብሎምን።

4. ብድላዮም አብ አገልግሎት ዝአትዉ ሃገሮም አብ ውግእ ቅድሚ
ምእታዋ ዘእተዋምኽንያቱ ክፈልጡይግባእ።

አብዚ ዘሎናዮ ዘመን ከም ሰላም ገሩ ዝተዘርበሉን ዝተሓተሉን የለን እንተኾነ ፍሪኡ
ውሑድ እዩ። አብ መንጎ ሰባትን ሃገራትን ሰላም ክርከብ አብቲ ውሽጢ ህዝቢ ዘሎ ሰላም
እዩ ዝምስረት። ሰላም አብ ሰብ ዝርከብ ድላያቱ ምስ ድላይ አምላኽ ከሰማምዕ እንከሎ
ጥራሕ እዩ። ዝኾነ ሰብ አብ ዓለም ሰላም ክርከብ እጃሙ ክጻወት ይኽእል እዚ ኸአ አብ
ዕብየት ሰማያዊ ጸጋ አብውሽጢ ነፍሲ ክተሓባበር እንከሎ እዩ።

ሕጋዊፍቓድ ርእሰምክልኻል (ሓ/ት/ክ 2263-2267)

ንርእስኻ ክትከላኸል ዝግበር ኩሉ ተጻይ ሕጊ አይኮነን፥ ንርእስኻ ክትከላከል ኢልካ አብ
ዝግበር ዝተቀትለ ሰብ ብመደብ ስለ ዘይግበር ገበን አይኮነን። አብዚ ዓለም ብሕይወት
ክነብር ብአምላኽ ዝተዋህበና መሰል እዩ ዋንኡ አምላኽ እዩ ክንከላኸል መሰልና እዩ።
ግን “ሓደ ሰብ ምእንቲ ርእሱ ኪከላኸል እንከሎ ካብቲ ምጡንን ዘድልን ንላዕሊ ዓመጽን
ኃይልን እንተ ተጠቒሙ እዚ ዘይሕጋዊ እዩ፥ ብመጠኑ አገባብ ንኃይሊ ጎነጽ ኪመልሶን
ኪቃወሞን ከሎ ግንምክልኻሉሕጋዊ ይከውን” (ቅ.ቶማስ ብዓክ አኲኖ)።

ርእሰ ቅትለት (ሓ/ት/ክ 2280-2283

ሰብ አምላኽ ዝሃቦ ሕይወት ስለ ዘላቶ ንሕይወቱ ክሕሉ ክከናኸን ይግባእ። ዋና ሕይወት
እግዚአብሔር እዩ “ካባና ሓደ እኳ ንርእሱ ኢሉ ዚነብር የልቦን ንርእሱ ኢሉ ዝመውት
እውን ሓደ እኳ የልቦን” (ሮሜ 14፡17)። ሰብ ብገዛ ርእሱ ንሕይወቱ ከሕልፍ እንከሎ ንሕጊ
አምላኽ ስለ ዘፍርስ ብዝኾነምኽንያቱ ንርእሱ ክቐትል አይክእልን እዩ።

ርእሰ ቅትለት ንኹሉ ባህሪ ሰብ ዝጻረር እዩ። ሰብ አብ ዓለም ንርእሱን ንኻልእን ኢሉ
አምላኽ ፈጢርዎ ከብቅዕ ነዚ ብገዛእ ርእሱ ከቋርጾ እንከሎ ንመደብ አምላክ ስለ ዝጻረር
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ዘሎ ገበን ይገብር። ቅኑዕ ንዝኾነ ናይ ርእስኻ ፍቕሪ ዘፍርስ እውን እዩ። ሰብ ንርእሱ
ክቀትል እንከሎ ንኹሉ ግዴታት ስለ ዘፍርስ ማለት ናይ ስድራቤት ናይ ሃገርን ካልኦት
አባላት ኅብረተሰብን ስለ ዝብድል ንፍቕሪ ብጻይ ክሃሲ ይርከብ።

ርእሰ ቕትለት ነቲ ሕያው አምላኽ ዘሎና ፍቕሪ ዚጻባእ እዩ። ርእሰ ቅትለት ንኹሉ
ሕማቕ አብነት እዩ ብፍላይ ንመንእሰይ። ዝኾነ ሰብ አብ ርእሰ ቅትለት ዝተሓባበር ተጻይ
ሕጊ ሞራል እዩ። ሓደ ሰብ ብምንዋጽጭንቀት ከምኡ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ኮይንዎ ርእሱ
ዝቐትልተሓታትነት የጕድሎ እዩ።

ክብረግርማ-ሰባትምኽባር፡

1. ዕንቅፋትምሃብምቕታል ከምዝኾነ። (ሓ/ት/ክ 2284-2287)

ቅትለት ማለት እስትንፋስ ምሕላፍ ጥራሕ አይኮነን፥ ንኻልኦት ብዘረባ ወይ
ብግብሪ ናብ ክፍአት ምስሓብ እውን ቅትለት እዩ። “እቲ ንሓዉ ዝጸልእ ኵሉ
ቀታል ነፍሲ እዩ፥ ቀታል ነፍሲ ዝኾነ ኵሉ ከአ አብ ሕይወት ዘለዓለም
ከምዘይነብር ትፈልቱኢኹም” (1ዮሓ 3፡15)።

ንሰብ ብክፉእ ዕንቅፋት ብምሃብ ከም እንቐትሎ ከረድአና ኢሉ ጎ.ኢ.ክ. “ካብዞም
ብአይ ዚአምኑ ንአሽቱ ንሓደ ዘስሓተ መጥሓን አድጊ አብ ክሳዱ አሢሮም አብ
ዐሚቝ ባሕሪ ኬስጥምዎ ምሓሶ፥ እንቅፋት ከይመጽአ አይክተርፍን እዩ እሞ
ብሠሪ ዕንቅፋት ወይልኡ ንዓለም ብፍላይ ነቲ ብአኡ ዕንቅፋት ዘምጽእ ሰብ
ወይልኡ” (ማቴ 18፡6-7) ይብለና። “ነቲ ክርስቶስ ምእንትኡ ዝሞተሉ ሰብ
አይተጥፍአዮ” (ሮሜ 14፡15)።

አብ ሓላፍነት ዝርከቡ ወይ መጠን ብዕድመ ዝዓበናሉ እንህቦ ዕንቅፋት ክበዱ
እናዓበየ ይኸይድ። ወለዲ መማህራን መራሕቲ ሃይማኖትን ሃገርን ዝህብዎ
ዕንቅፋት ፍሉይ ክበድን ሓላፍነትን አለዎ። ኢየሱስ ንጸሓፍትን ፈሪስውያንን
ኪወቕሶም ዝተረኽበ በዚምኽንያት እዩ።

ዘመና አብ ብርቱዕ ወጥሪ እዩ ዝርከብ። ናይ እዋና ተክኖሎጂ ብዘምጽኦ ዝወርድ
ዘሎ አብ ጥፍአትን አብ እንስሳዊ ባህርን ዕለት ዕለት እንርእዮ ዘሎና እዩ። ብፍላይ
መንእሰይ ልቡ በዚ ናይ ዘመና አዕናዊ ምርኢታትን ጎስጓሳትን ተሰሊቡ ካብ
እምነትን ካብ መሰረታዊ ሕጊ አምላኽ ርሒቝ ዝነብር ማእለያ የብሉን። ሰብ
ግንዘብ ክብል አብ ናይ ጥፍአት ጎደና ከም ዝአትዉ ክግብር ናተይ ኢሉ
ተተሓሒዝዎይርከብ።

“መዓንቀፊ ከይመፍአ አይተርፍን እዩ ብሰንኩ መዓንቀፊ ንዚመጽእ ግና
ወይልኡ” (ሉቃስ 17፡1)።

2. ንጥዕና ዝውሃብ ክብሪ፡ (ሓ/ት/ክ 2288-2291) ሰብ ብነፍስን ብሥጋን
ዝተፈጥረ እዩ። ንሕይወቱን ንጥዕንኡን ብቁዕ ዝኾነ ክንክን ክገብር ድላይ
አምላኽ እዩ። ለባውያን ፍጥረት ስለ ዝኾና ንሕይወትና ዝጠቅም ክንገብር
ንሕይወትና ዝጎድእ ከአ ካብኡ ክንርሕቕ ድላይ አምላኽ እዩ። ሰብ
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መሰረታዊ መሰል ክረክብ ግቡእ አልኦ። መግቢ ክዳን፥ መጋበሪ ገዛ፥
ሕክምና፥ መሰረታዊ ትምህርቲ፥ ክረክብ እንከሎ አብቲ ዝድለ
መንፈሳውን ስጋውን ምዕባሌ ክበጽሕ ዓቢ አበርክቶ ይረክብ። ሰብ
ንሥጋኡ አብ ዝከናኸነሉ እዋን ካብቲ ዝድለ ሕጊ ከይወጽእ ጥንቃቐ
የድልዮ ማለት ንርእሱ በዚ ዘለዎ መልክዕ ወይ ቅርጺ ርእሱ አብ አምላኾ
ርእሱ ከየውድቖ ጥንቃቐ የድልዮ። ዝኾነ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ዝኾነ ነገር
ጎዳኢ እዩ ስለዚ ኩሉ ከም ዓቐኑ ክንጥቀመሉ ይግባእ። ንአብነት መስተ
መግቢ ወልፊ ግዙአቱ ክገብረና ስለ ዝኽእል ምጥንቃቕ የድሊ። ንርእስና
ዝጎድእ ከም ሓሹሽ ዘደንዝዝ ምጥቃም ዓቢ ጉድአት ስለ ዘውርድ ዓቢ
ትንቃቐ የድልየና።

3. ንግዙፍ አካል ዝውሃብ ክብሪ፡ (ሓ/ት/ክ 2297-2298) ሰብ አብ ዝኾነ ኩነት
ብዘየገድስ ክቡር እዩ። መሰሉን ክብሩን ክሕለወሉ ድላይ አምላኽ እዩ።
ንሰብ ዓፊንካ ምጭዋይን ጅሆ ምሓዝን ራዕዲ ስለ ዝፈጥረሉ እዚ ሕጋዊ
አይኮነን። ንሰብ ክጥቀመሉ ምፍርራሕ ስቱር ነገር መታን ክገልጹ ኢልካ
ዝተፈላለየ መጋበሪ ተጠቒምካ ምቕጥቃቶም ግበን እዩ። ፖሎቲካዊ
እሱራት ከምኡ ብዘይ ድላዮም ተጨውዮም አብ ግፍዒ ቦታ ዝርከቡ
ኩሎም መሰል አለዎም እቲ ሒዝዎም ዝርከብ ሰብ ወይ ብዓል ስልጣን
ምሉእ መሰል ክሕልወሎም ሞራላዊ ግድቴታ እዩ። ነዚ ጥሒሱ ድላዩ
ዝገብር ሕጊ አምላኽን ሕጊ ሰብን ይጥሕስ አሎ ማለት እዩ። ውዒሉ ሓዲሩ
አብ ቅድሚአምላኽ ዝሕተተሉ ጊዜ ክመጽኦ እዩ።

መሰል ሰብ ክንሕሉ እዚ ሓምሻይ ትእዛዝ ይግድደና። ንሰባት አብ ደረጃ
እንስሳ አውሪድካ ከምድላይካ ምግባር ጉድአቱ ከቢድ እዩ ስለዚ ቤተ
ክርስትያን ነዚ ካብ መጀመርያት ምስተዓዘበቶን ምእንቲ መሰል ሰብ ምስ
ተጣበቐትን እያ። አብ ገለ ታሪኽ ቤተ ክርስትያን ነዚ ብዝርኢ ገበን
ዝተገብረሉ እዋን እውን ነሩ እዩ ነዚ ዝተፈጸመ በደል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት
ጳውሎስ ካልአይ አብ ብዙሕ ቦታታት ብስም ቤተ ክርስትያን ምሕረት
ሓቲቶም።

ሓምሻይት ትእዛዝ እግዚአብሔር እምብአር ንዝኾነ ሰብ ዓቢ ይኹን ንእሽቶይ አብ
ከርሰዲኡ ዘሎ ይኹን ብዕድመ ዝድፍኤ ወይእውን ብጥዕና ስእነት ዝሳቐ ከይንቐትል
ይኽልክለና። ከምኡ ዕንቅፋት ብምሃብን ብምጽላእን ንሰብ ብመንፈሱ ስለ እንቀትሎ
ከምኡ ከይንገብር አምላኽ ይኽልክለና። ናይ ዘመና ጸገም ብዙሕ እዩ። ሰብ ዝብተፈላለየ
አገባብ ጉልባብ ብዝሓዘ ምኽንያት ገርካ ንሰባት ምቕታል ዝውቱር ኮይኑ ንርእዮ አሎና።
አብ ብዙሓት ሃገራት ብይና ውልቂ ጥቕሚ አመስሚስካ ውግእ ምእዋጅ፥ ብዝኾነ
ምኽንያት ምስ ናትካ አተሓሳስባ ዘይከይድ ምእላዩ ዝኾነ ምኽንያት አልዒልካ ውግእ
ምእዋጅ ናይ እዋና ፖሎቲካዊ ሞዳ እዩ። ሰብ ንሰብ ክቐትል ከምሎሚ አይቀለለን።
ብፍላይ ንአና ዝርኢ ብዙሓት መንእሰያትና አብ ዝተፈላለየ ቦታታት ብዘይ ሓደ
ምኽንያት ሕይወቶም ይስእኑ አለዉ፥ አብ በረኻታት ሲናይ፥ ሱዳን፥ ሊብያ፥ ከም
እንስሳ ይቕተሉን ይሕረዱን አለዉ፥ መብዝሕትኦም ዝቐትልዎም ዘለዉ ጓኖት
አይኮኑን አሕዋቶም ደቂ ዓዶም እዮም፥ እዚ ኹሉ ርኹስ መንፈስ ካባይ መጺኡ
እንተበልና ካብ አምላኽ ምስ ረሓቕና ድለታትና ቅድሚ ድለት አምላኽ ምስ ሰራዕና፥
ከምኡ ባህልን መንፈስን ክርስትና ምስ አጥፋእና ንዝነበረና ድልዱል እምነት ብዝነፈሰ
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ንፋስ ምስ ተካእናዮ ንሓውናን ሓፍትናን ምስጥላም ናትና ኢልና ምስ ሓዝናዮ ዝመጸ
እዩ። እቲ ጠንቂ ብዙሓ እዩ ልብሰብ ብመንፈስ ሰይጣን ተወሪሱ ብቐትሩ ፀሓይ ዓሪባቶ
ንርኢ አሎና።

ቀተልቲ ሰብ ኩሉ ጊዜ ክፉእ ክገብሩ ጊዜ አይወስደሎምን እዩ። መንፍስ ቃኤል ስለ
ዝለብሱ ንሓዎም ሓፍቶም ከሳቕዩ ክቕትሉ ሓንቲ አይከብዶምን እዩ። ህዝብና ካብ
ዝፋቐር ዝጻላእ በዙሑ እንታይ እዩ ወሪዱና ዘሎ ኢልና ሕልናና ክንሓትት ናይ
ነፍስወከፍና ግዴታት እዩ። ኢድና እና አወጣወጥና አብ ሰባት ምምልካት አይኮነን
መፍጢሒኡ። ኩልና ኃጢእና ካብ አምላኽን ሕጉን ወጺእና አሎና ስለዚ አብኡ ንመለስ
ንስሓ ንአውጅሽዑ አምላኽ ክዕረቐና እዩ።

ሰብ ከቢድዎ ወላዲ ብውሉዱ አሕዋት እኮታስ ኩሉ ሰብ ዘይተተንከፈ የለን ነዚ ብኸመይ
ክንቅይሮ ንኽእልኢልና ክንዛረበሉ ክንመኽረሉ እዋኑ እዩ። ከም ክርስትያን ብቀዳምነት
ክንገብሮ ዘሎን ብሕጽር ዝበለ መጀመርያ ጸሎት የድሊ አብ አምላኽ ኩልና ክንምለስ
መገዲ አምላኽ ክንሕዝ የድሊ። ንንአሽቱ ንመንእሰይ እምነቶም ክነብርዎ ክንምህሮም
ክንሕግዞም ይግባእ። እቲ ጥዑይ ባህልና እምነትና ስለ ዝሓደግና ነነድሕድና ንባላዕ
አሎና። ከቢድና ተፈታታኒ እዋን ኢና ዘሎና። ክብረት ሰብ ጠፊኡ ንእሽቶይ ንዓቢ
ዝደፍረሉ ዓቢ ንንእሽቶይ ዘይድንግጸሉ እዋን ኢና እንርከብ ዘሎና ጸሎት የድሊ። አብዚ
አብመጽአት ክርስቶስ አብ እንቀራረቡሉ ዘሎና እዋን አምላኽ ብጸግኡ ክበጽሓና ፍሉይ
ጸሎት ንግበር። ንነሳሕ እሞ ነቶም ልቦም ደንዚዙ አብ ቅትለት አሕዋቶም ወፊሮም ዘለዉ
ብድፍረት ንቃወሞም። ፍርሒ ሰላም ርትዒ አየምጽእን እዩ። ክርስትያናዊ ትብዓት
ክንለብስ ይግብአና። ንአምላኽ ካብ ባህሉን ስርዓቱን ዘጥፍኤ ህዝቢመለልይኡ ጥፍአትን
ክሕደድ አድሕድን እዩ እሞ ካብዚ ጎደና ጥፍአት ናብ አምላኽ ንመለስ ነዚ እንኽእለሉ
ሓይልን ጸጋን ይዓድለና።

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ


