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7ይ ትእዛዝ እግዚአብሔር
“You shall not steal”

አይትስረቕ
ዓሰርተ ትእዛዛት አብ ክልተ ይምቀሉ ቀዳሞት ሰለስት ንእግዚአብሔር ዝርእዩ እዮም እቶም ዝተረፉ
ሸውዓተ ግን ንስብ ዝርእዩ እዮም። እዞም ሸውዓተ ነቲ መሰረታዊ ሕይወት ወድሰብን ርክባቱ ምስ
ፍጡርን ከምኡ ዝበለ ሰብን ይትንክፉ። ሻብዓይ ትእዛዝ ካብቶም ሓምሽተ መሰረታውያን ነገራት ናይ
ሰብአዊ ርክባት ዝርኢ ኾይኑ ንንብረት ሰብ ዝርኢ እዩ። ሕይወት ሰብ ምስ ሓደ ካብዞም ሸውዓተ
ትእዛዛት ዝተተሓሓዘ እዩ። ስድራ “Family”(4ይ ትእዛዝ)፥ ሕይወት “Life” (5ይ ትእዛዝ)፥ መውስቦ
“Sex” (6ን 9ን ትእዛዝ)፥ ንብረት “property” (7ይን 10ን ትእዛዝ)፥ ርክባት “communication” (8ይ
ትእዛዝ)። ወላ እኳ ንብረት ከም ሕይወት፥ ስድራ፥ መውስቦ፥ ርክብ ከምኦም አድላዪ አይኹን እዚ
ትእዛዝ ጠቓሚ እዩ ምኽንያቱ መብዝሕትኡ ሓይልናን ግዜናን ምስ ንብረት ምስ ነገራት እዩ ዝሓልፍ።
አብዚ ዓለም በቲ አምላኽ ዝደልዮ ክነብር ኢና ዘሎና አብዛ እንነብራ ዓለም ነቲ አብአ ዘሎ ከመይ ገርና
ክምእንጥቀመሉን ንዝመጽእ ዓለም መሰናደዊ ክንጥቀመሉ እዩ ዝውሃበና። አምላኽ አብ ዓለም ንሰብ
ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ክመርሕ ሓላፍነት ሂብዎ። ከምድላይና ዘይኮነ ከም ድላይ አምላኽ ክንመርሕ
ሓላፍነት ዝለበስና ኢና። ነዚ ሓላፍነት ክጥሕስ ከሎ ትእዛዝ አምላኽ የፍርስ።
ሻብዓይ ትእዛዝ ከም ሻድሻይ ትእዛዝ ሕጽር ብዝበለ መግለጺ ኢና አብ ቅዱስ መጽሓፍ እንረኽቦ
“አይትስረቕ”። አብ ክልቲኡ አብ ዘጽአትን ዘዳግምን ዘሎ ሓደ እዩ።
ሻብዓት ትእዛዝ ንብረት ብጻይካ ብዘይ ፍትሓዊ አገባብ ምውሳድ ወይ ምሓዝ ወይ ድማ ብዝኾነ መገዲ
ብመንፅር ንብረቱ ንብጻይካ ምጉዳእ ይኽልክል። ንምድራዊ ሃብትን ናይ ስርሓት ሰብ ፍርያትን
ብኃልዮት አብ ምሓዝ መደብ ፍቕርን ፍትሕን ኪሕሎ ይእዝዝ። ምእንቲ ሓበራዊ ረብሓ ተባሂሉ
ምድራዊ በረኸት ንኹሉ ብዘይ ለላን ጉለላን ዝተመደበ ምዃኑ ኪፍለጥ ምስኡ ድማ ናይ ግላዊ ንብረት
መሰል ኪሕሎ እዚ ሻብዓይ ትእዛዝ ዚሓቶ እዩ (ሓ/ት/ክ/ 2401)።
እግዚአብሔር ንሰብ ክፈጥሮ አንከሎ ወናኒ ገሩ ፈጢርዎ። ኩሉ ሰብ ባዕሉ ዝውንኖ እሞ ናይ ምውናን
መሰሉ ክሕሎ ነጻነቱን ክብረቱን ተሓልዩ ሕይወቱ ክመርሕ ካብ መጀመርያ አምላኽ ምስደለዮ እዩ።
ወናኒ ንብረት ማለት ግን ንአኡ ጥራሕ ዝተሓዝኤ ዘይኮነ ልክዕ ከምቲ ንሱ ዚጥቀመሉ ካልኦትውን
ኪረብሕሉ ይኽእሉ ብዚብል መንፈስ ንኻልኦት እውን ከምዝበጽሖም ኪሓስብ አለዎ። ናይ ዝኾነ ይኹን
ንብረት ወይ ጥሪት ዋና ምዃን ማለት ናይ እቲ ብኃልዮት አምላኽ ዝተዘርግሐ ሓላውን አመሓዳርን
ምዃን እዩ። ስለዚ ሰብ መሰሉ እና ተሓለዎ መሰል ካልኦት ክአ ክሕሉ እዩ ድላይ አምላኽ ካብዚ ወጻኢ
ክኸውን እንከሎ ንድላይ አምላኽ ነፍርስ ሽዑ ነገራት ዘይ መገዶም ይሕዙ።
አብዚ ሻብዓይ ትእዛዝ ናይ ካልእ ሰብ ከይንወስድ ጥራሕ አይኮነን ዝእዝዘና ብሓሳብ ከይንምነ እውን እዩ
ዝእዝዝ። እዚ ርድኢት አብቲ አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብሓሳብ እንተ ፈጸምናዮ ወላ እውን ግብሪ
ይግደሎ ተፈጺሙ እዩ። ኃጢአት አብ ድላይና እዩ ዝምስረት ማለት አንጻር አምላኽ ብሓሳብና ምስ
ገበርናዮ ፈጺምናዮ ኢና። ሰብ ብልቡ ብሓሳቡ እንተ ዘይሰርቕ ብኢዱ አይምሰረቐን።
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ክርስቶስ ንሻብዓይ ትእዛዝ አይትረቕ እናበለ ይደግሞ (ማር 10፡19)። አብ ትምህርቱ ደጋጊሙ አብ
ብሉይ ኪዳን ንዝኾነ ምጥፍፋእ ከምዝውግዞ ወጊዝዎ። ንሕጊ ሙሴ አብ ዝለዓለ ደረጃ አደይብዎ፥ ሰብ
ከማና ኮይኑ ከመይ ኢልና መንግስተ ሰማይ ከምእንአቱ ሓቢሩና። ቤተ ክርስትያን ነዚ መሰረት ገራ አብ
ትምህርታ መሰረታዊ ሞራላዊ ዋንነትን ከምኡ ድኽነት ከመይ ገሩ ንገጽ ምድሪ ከም ዝቐየራ
ተስተምህር።

ስሳዔ
ሓደ ካብቲ ብንጹር ክርስቶስ ደጋጊሙ ዝገለጸልና ደቂ ሰብ አብ መንግኦም ማዕርነት የለን። አብዚ ዓለም
ገለሰባት ካብ ካልኦት ብዙሕ አልኦም። ናዚ ምኽንያት ብቐረባ እንተ ረአናዮ ብዙሕ እዩ።
•

እግዚአብሔር ንገለ ሰባት ካብ ካልኦት ዝያዳ ይህብ።

•

ገለ ሰባት ካብ ካልኦት ብዝያዳ አብ ስራሕ አብ ኩሉ ካብ ካልኦት ይብርትዑ።

•

አብ መንጎ ሰባት ርትዒ ይጎድል። ገለ ካብቲ ዝግብኦም ይኽልኡ፥ ወላ እውን ነቲ
ዘድልዮም ነገር ይኽልከሉ። ገለ ሰባት ከአ ናይ ካልኦት ሰባት ስራሕ፥ ክእለት
ይምዝምዙ እሞ ብዘይንሕስያ ይሰርቁ። እዚ ነገራት ብዘይ ፍርሒ አብ ታሪኽ ዓለምና
ዝተፈጸመ እዩ ገና እውን ይፍጸም አሎ።

እዚ ነገራትን ካልእን አብ መንጎ ሰባት ማዕርነትን መሰልን አጥፊኡ። ሰባት በዚ አተሓሳስብኦም ተበኪሉ
አብ ዓመጽ ይነብሩ። በዚ ምኽንያት ሰባት በቲ ዝውንንዎ አብ መንግኦም ቅንኢ ይፍጠር። ቅንኢ ንስስዔ
ትወልዳ ስሳዔ ኸአ አብ ኩሉ ዓይነት ኃጢአት ትመርሓና። አብ ልቢ ስስዑ ሰብ ፍቕሪ ሓቂ የለን ንአይ
ጥራሕ ይጥዓመኒ እናበለ ብኻልኦት መሰሎም ንብረቶም እናገበተ ክነብር ይደሊ እዚ ንአምላኽ የሕዝን
ንሰብ ይጎድእ። ሓደ ካብቲ ንዓለምና ጸገም ኮይንዋ ዘሎ ስሳዔ እዩ፥ ሰብ ዘድልዮን ዘየድልዮን ሰሲዑ
ሃነፍነፍ ክብል ፀሓይ ትዓርቦ አላ። ብሃገራት ደረጃ ብመንግስታት ደረጃ ብግለሰባት ደረጃ በዚ ሕማም
ዘይተጠቕዐ የለን እዚ አብ ስርቂ ብቐሊል የብጽሓና። ስሱዕ ክሰርቕ አየጸግሞን እዩ።

አምልኾት ሃብቲ
ክርስቶስ ደጋጊሙ ዘስተምሃሮ ምስ ንዋታዊ ነገር፥ ወይ ምስ ሃብቲ ዓለም ዘሎና ርክብ ክጥንቀቐሉ
አስተምሂሩና። አብ ሉቃ 12፡13-15 ዘሎ ብሩህ ትምህርቲ እዩ። “ሓደ ኻብቶም ሕዝቢ ድማ መምህር
ንኃወይ ርስቲ ክመቕለኒ ተዛረበልይ በሎ፥ ኢየሱስ ከአ አታ ሰብአይ አባኻትኩምከ ዳኛን መማቐልን ገሩ
መን ሸመኒ በሎ፥ አስዒቡ ኸአ ሕይወት ሰብ ብብዝኂ ገንዘብ አይኮነን እሞ ተጠንቀቁ ካብ ኩሉ ስስዐ
ድማ ተሓለዉ በሎም”።
ብሕልናኻ ካብ ሃብቲ ካብ ናይ ዓለም ነገርት ምርሓቕ ካብቲ አብ ትእዛዛት ዘሎ ንላዕሊ እዩ። አብ ነገራት
ስሱዕ ወይ ምምላኽ ማለት ካልኦት ዝውንንዎ ምምናይ ጥራሕ ዘይኮነ ንዝኾነ ውነና ምድራዊ ነገር
ዘይምምናይ እዩ። ከም ቋንቋ ክርስቶስ ልብና መንፈስና አብ ዝኾነ ግዝያዊ ነገራት፥ ሃብቲ ዓለም
ሕጋውነቱ ብዘየገድስ አብ ምውናን ከይነዘንብሎ ይነግረና። ልብና ሃብቲ መንግስተ ሰማይ አብ ምውናን
እንተ አተኮረ ይሕሾ ነቐዝን ሰረቕትን ክረኽብዎ አብዘይክእሉ እንተ ርአየ ይሕሾ። እዚ ናይ ሃብቲ
ድለትን ምምናይን አብ ኩሎም ሃብታማት ይኹኑ ድኻታት ክርስትያን ዝርአ እዩ። እቶም ሃብታማት
አብዚ ከይወድቁ ንትዕቢትን ንፍገትን ካብኦም አርሒቆም ነቲ ዘልኦም ሃብቲ ምስ ድኻታትን ጽጉማትን
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ብምክፋል ካብ ባሮት ሃብቶምን ንብረቶምን ምዃን ክድሕኑ ይኽእሉ። እቶም ድኻታት ወይ ጽጉማት
ከአ ነቶም ሃብታማት ብዘይ ምቕናእን ሕማቕ ብዘይ ምምናይን ብዘይምጽላእን ካብ ሕማቕ ሃረርታ
ክድሕኑ ይኽእሉ።
ክርስቶስ ንኹሎም ተኸተልቱ አብ ዘለዓለማዊ ሕይወት ከተኩሩ ተላብይዎም። ኲኖ እዚ ዝርእይዎ
ዓለም ርእዮም ክኽእሉ ይነግሮም። አብ ናይ እዚ ዓለም ነገራት ጥራሕ አተኲሮም ከይርእዩ እሞ ነቲ
ሓቀኛ መንፈሳዊ ሃብቲ ከይረአዩ ከይነብሩ ክጥንቀቑ ይነግሮም። ስጋ ክመውት እዩ ነፍሲ ግን ክትነብር
እያ። ነቲ ነባሪ ሃብቲ እምበር ነዚ ግዝያውን ሓላፍን ዝኾነ ሃብቲ አይትጠምቱ ይብል። ክርስትያን ኲኖ
ጠፈር ህዋ ሰማይን ርእዩ ክኽእል አልኦ።
መድኃኒና ብዛዕባ ገንዘብ ተዛሪቡ እዩ። አብዚ ዓለም ዘልኦ ጥቕሚ አይከሓደን ንሓዋርያቱ ሓደ እዋን
ከምዚ ኢልዎም፡ “አነ ኸአ ገንዘብ ምስ ተወድአኩም አብ ናይ ዘለዓለም አባይቶም ምእንቲ
ክቕበልኹምሲ ብምድራዊ ሃብቲ ንርእስኹም አዕሩኽ ግበሩ፥ እብለኩም አሎኹ። ብውሑድ እሙን
ዝኾነ ብብዙኅ ድማ እሙን እዩ። እቲ ብውሑድ ዝዕምጽ ድማ ብብዙኅውን ዓማጺ እዩ፥ እምብአርከስ
ብገንዘብ ዓመጽ እሙናት ካብ ዘይትኾኑ ብገንዘብ ሓቂ ኅድሪ ዚህበኩም ደአ መን እዩ፥ ብናይ
እማትኩም እሙናት ካብ ዘይትኾኑስ ናትኩም ዝህበኩም ድአ መን እዩ” (ሉቃ 16፡9!13)። ገንዘብ አብ
ጥቕሚ ርእስና ክነውዕሎ እምበር ገንዘብ ጎይታና ክኸውን የብሉን። ክልተ ጎይቶት ክተገልግሉ
አይክአልን እዩ፥ አምላኽን ገንዘብን።
እዚ ቀንዲ ትምህርቲ ክርስቶስ ብዛዕባ ንብረት ገንዘብ ኩሉ ግዙፍ ነገር ብዝርኢ እዩ። ልብና ብዝኾነ
ፍጢር ተጠቒዑ ባሮት ካብ ምዃን ክንጥንቀቕ አሎና። ንአምላኽ ጥራሕ ክንግዛእ እዩ ዘሎና።

ስርቂ
(Stealing and Restitution)
አብ ዘረባና ከምኡ አገላልጻና ተመሳሳሊ ቃላት ግን ከአ ዝተፈላለየ ሓሳባት ዝሓዙ አለዉ፡
•

ስርቂ “Theft” ብዘይ ናይ ዋንኡ አፍልጦ ንሓደ አቕሓ ክትወስድ እንከሎኻ
እትገብሮ እዩ።

•

ምፍጋር “Stealing” ሓደ ነገር ብሕቡእ ብምስጢር ክውሰድ እንከሎ ብዘይ ናይ
ዋንኡ ፍቓድ ጥራሕ ዘይኮነ ብዘይናቱ አፍልጦ ክትወስዶ እንከሎኻ።

•

ዝምታ “Robbery” ዝብሃል ዓይነት ስርቂ እዩ ግን ምፍርራሕን ዓመጽን ሓይሊ
ተጠቒምካ አብ ልዕሊ ወናኒ ዋንነቱ አሕዲግካ ብሓይል እናወሰድካ እትፍጽሞ
እዩ።

•

ለብነት “Burglary” እዚ እውን ስርቂ እዩ፥ እቲ ሰራቒ አብ ናይ ሓደ ሰብ ንብረት
ከይተራእየ ሰሩ ክሰርቕ ኢሉ ዝገብሮ እዩ።

•

ምህጋር “Larceny” ንብረት ናይ ሓደ ሰብ ንምስራቑ ክጥዕም ምእንቲ ካብ ቦትኡ
አሊኻ አብ ካልእ ቦታ ክተቐምጦ እትገብሮ ዘመተ እዩ።

ንስርቂ ዝገልጹ ካልኦት ቃላት እውን አለዉ አበየ ሃገሩ ብዝተፈላለየ መገዲ ንናይ ሓደ ሰብ ንብረት
ክወስዱ ዝገልጽ አሎ። ሻብዓይ ትእዛዝ ኩሉ ጊዜ ብዝተፈላለዩ ሰባት እዩ ዝፍጸም። አብዚ ንጹር ዘሎ
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“ንብረት ኩሉ ጊዜ ንዋንኡ ደልዩ ይጽውዕ” ይብሃል። እቲ ዝተሰርቀ ንብረት ፈጺሙ ናይ ሰራቒኡ ኮይኑ
አይፈልጥን። ክንደይ ጊዜ ይግበር፥ ዓቢ ነገር ይኩን ንእሽቶይ ነገር ናይ እቲ መጀመርያ ዋንኡ እዩ።
ሰራቒ ኩሉ ጊዜ ናቱ ከምዘይኮነ ሕልናኡ ይነግሮ እዩ።
ንብረቱ ዝተሰርቆ ሰብ ኩሉ ጊዜ ክመለሶ እዩ ዝደሊ ምኽንያቱ እቲ ዝተሰርቀ አቕሓ ኩሉ ጊዜ ንዋንኡ
ክቡር እዩ፥ በዚ ምኽንያት ነቲ ዝተሰርቆ ንብረት ክርስዖ አይክእልን እዩ። መጠን ዋጋ ዝተሰርቀ ንብረት
መጠኑ እቲ ተዘክሮ ናይ እቲ ዝጠፍአ አብ ልብና ንሕዞ። ነቲ ዝተሰርቐ አቕሓ ወላ እውን ከምልሶ ክረኽቦ
አይኽአል እምበር ኩሉ ጊዜ አብ ሕልና ወናኒ አሎ።
እቲ ዝበለጸ ፍታሕ ነቲ ዝጠፍአ ንብረት ምርስዑ ከምኡ ነቲ ዝሰረቐካ አምላኽ ክምሕሮ ኃጢአቱ
ምጽላይ። እዚ ከቢድ እዩ እንተ ኾነ ንርእስና ክጥዕመና እንተ ገበርናዮ ዝበለጸ እዩ።

ምጥፍፋእን ምጥላዕን፥ ዕጫ ምውዳቕ
(Cheating and Gambling)
ዝተፈላለየ ዓይነት ምጥፍፋእ አሎ። ብሓፈሻ ስርቂ ምጥፍፋእ ክብሃል እንከሎ አደናጊርካ ወይ ብሓሶት
ንሓደ ነግር ወኒንካ ምኽአል እዩ። ሰባት አብ ብዙሕ ነገራት አጠፋፊኡ፥ አብ ትምህርቲ፥ አብ ስራሕ፥
አብ ቅድሚ ሰባት፥ ክዕወቱ ይኽእሉ እዮም። አብዚ ምጥፍፋእ ክንብል እንከሎና አብ ስርቂ ዝዓለመ
እዩ። ንሓደ ንብረት ወይ ገንዘብ አጠፋፊእካ ምውናን። አብ ምድንጋር አብ ምጥፍፋእ ኩሉ ጊዜ ሓሶት
አሎ። ምድንጋር ወይ ምጥፍፋእ ኩሉ ጊዜ ኃጢአት እዩ። ምጥፍፋእ ክትቅይሮ ክትሕደሰሉ ይግባእ።
ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ናይ ውልቃዊ ረብሓ ይኹን ወይስ ናይ ሥነሓሳብ ወይ ንግዲ ወይ ናይ መላኽነት
ዕላማ ዘለዎ እሞ ንሰብአዊ ፍጡር ናብ ባርነት ንኽወድቕ ዚጽዕር ንኽብሮም ግሂስካ ሰባት ከም አቕሑት
ከምዚሽየጡን ከም ዝልወጡን ዚገብር ተግባራትን ምንቅስቓሳትን በዚ ሻብዓይ ትእዛዝ ዝተኸልከለ እዩ።
ንሰባት ብዓመጽ አገዲድካ ከም አፍረይቲ ጥራሕ ወይ ከአ ከም ምንጪ መኽሰብ ክትገብሮም ተጻይ
ክብሪ ሰባትን መሠረታዊ መሰላትን ዚፍጸም ኃጢአት እዩ።
ክትከስብ ኢልካ ምጥፍፋእ ምሻጥን ምዕዳግን ወይ ብርቱዕ ሓረጣ ምድላይ ብሳብዕይ ትእዛዝ ክልኩል
እዩ። ንብጻይና ብጥሪቱ ብገንዘቡ ዝኾነ ጉድአት ከይነውርደሉ ክልኩላት ኢና። ናይ እዚ ሓላዊ መንግስቲ
እዩ። ሕግን ስርዓት አንጊሱ ክመርሕ መንግስቲ ትሑዝ እዩ። አብዚ እንነበሮ ዓለም ዘሎ ሸጠፍን
ምጥፍፍእን ናይ ሰባት ጉልበት መዝሚዝካ ሃብቲ ምድላብ ናይ ዘመና ተርእዮ እዩ። ብርሃጽ ሰብ ዝነብሩ
ናይ ሰብ ድኻም እናመጸዩ ዝነብሩ ዓለምና መሊኦማ እዮም።
ስርቂ ሎሚ መልክዑ ቀይሩ ሰባት እንተ ዘይሰረቑ ሕመቕ ኮይኑ ዝርአዮም ብዙሓት እዮም። አምላኽ
ድአ ከምዚ ገሩ ይህበካ እምበር ባዕሉ ወሪዶ ክህበካ እናበልና ንስርቂ ሓዲስ ስም ሂብናዮ እንነብር
ብዙሓት ኢና። ስርቂ ስም ይቐይር እምበር ስርቂ እዩ። ዘይገንዘብና ብዝኾነ መልክዕ ከይንወስድ ከምኡ
ናይ ሰባት ንብረት መሰል ዝኾነ ከይንግህስ ሻብዓይ ትእዛዝ አጥቢቑ ይኽልክለና።
ንዕድል ዚርኢ ጸወታ ጠላዕ ወይ ምውርራድ ብርእሱ ተጻይ ፍትሒ አይኮነን። ብሰንኪ እዚ ጸወታዚ ግን
ሓደ ሰብ ንርእሱን ኮነ ንኻልኦት ንአድላይ ግድነቱን ንብረቱን ዚኾኖ ከጥፍእ ከሎ ሽዑ እቲ ተግባራቲ
ብሞራል ዘይቅቡል ይከውን (ሓ/ት/ክ/ 2413)። ናይ ጠላዕ ስምዒትን ዝንባሌን አብ ባርነት ዘውድቕ
እዩ።
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ጠላዕ ወይ ዕጫ ምውዳቕ አብ ገሊኡ እዋናት መዘናግዒ አምሲሉ አብ መጥፍፋእን ንኻልኦት ሰብት
አታሊልካ ከም እትጥቀመሎም ዝገብር ስለ ዝኾነ ምኽንያት ኃጢአት ክኸውን ይኽእል።
ጠላዕ ወልፊ አሕዲሩ አብ ከቢድ ዕንወት ሕይወትና ንብረትና ስድራና ሓዳርና ዘውድቕ እዩ። ናይ እቲ
እትገብሮ ሳዕበን ንስድራን ደቅን አብ ከቢድ ስእነት ዘውድቕ ስለ ዝኾነ ምኽንያት ኃጢአት ኮይኑ
ብሰንኩ ብዙሓት ስድራታት ተፈላልዮም ዝነብሩ አለዉ። ነዚ ጎዳኢ ወልፊ አብኡ ከይንወድቕ
ክንትንቀቅ ይግባእ።

ካብ ሻብዓይ ትእዛዝ እንታይ ንምሃር
አብ ሻብዓይ ትእዛዝ ናይ ወድሰብ መንነትን ጸዋዕትኡን እንታይ ምዃኑ ንርኢ። አብ ሻብዓይ ትእዛዝ ናይ
ወዲሰብ ምድራዊ ሓላፍነትን፥ ንኹሉ ፍጡር ነገራት ከምቲ አምላኽ ዝደልዮ ክመርሕን ንሓዉ/ሓፍቱ
ከፍቅር ከምዝኾነ ይገልጸልና። እግዚአብሔር አብ ቅዱስ መጽሓፍ “አይትረቕ” ኢሉ ምሂሩና (ዘጽ 20፡
15፤ ዘዳግ 5፡19)። ቅዱስ ጳውሎስ “ሰረቕቲ ወይ ስሱዓት ወይ ሰኽራማት ወይ ተፃረፍቲ ወይ ከተርቲ
ንመንግስቲ አምላኽ አይኪወርስዋን እዮም” (1ቆሮ 6፡10) ይብል። ነዚ መሰረት ገርና እንተ ረኤናዮ ሰብ
ዘይስሩዕ ርክብ ምስ ግዙፍ ነገራት ክገብር እንከሎ ንሰማያዊ ሕጊ ከም ዝጥሕስ ንርኢ። አብ ቀዳመይቲ
መልእኽቲ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ዝተጻሕፈት እንተ ረኤና እዚ ትእዛዝ ነቶም ንብረት እንዳማቶም ዝዘምቱ
ጥራሕ ዘይኮነ ዝዛረብ ዘሎ ነቶም ስሱዓት እውን አብ መንግስቲ አምላኽ ከምዘይሳተፉ ይነግር። ሻብዓይ
ትእዛዝ እምብአር ገንዘብ ካልእ ምውሳድ ጥራሕ አይኮነን ጌጋ ዝብለና ንኻልእ ነጺግካ ብሓፈሻ አብ
ግዙፍ ነገራት አብ ምውናን ጥራሕ አተኲርና እንስዕቦ መንፈስ እውን ኃጢአት እዩ ይብለና።
ሓ/ት/ክ/ እዚ ትእዛዝ ንርትዕን ፍቕርን ብሓንሳብ አወሃሂድና ክንከይድ ይሕግዘና ይብል። አብ
አጠቓቕማ ናይ እዚ ዓለም ነገራትን ናይ ደቂ ሰብ ዕዮን ብሓደ አወሃሂድና ክንርእዮ ይሕብረና። ስለዚ
እዚ ሻብዓይ ትእዛዝ ካብቲ መጀምርያ እንሰምዖ ንላዕሊ ምዃኑ ክንርኢ ንኽእል። ብአንጻሩ ሓደ ነዚ
ትእዛዝ እንተ አፍረሶ ካብ ዝሓሰቦ ንላዕሊ እቲ ዕንቅፋት ብዙሕ ጎዳኢ ነቲ ዘፍርሶ እዩ።
ሻብዓይ ትእዛዝ ምስ ርትዕን ፍቕርና አተሓሒዝና ክንርእዮ ከሎና ነቲ ንሓውካ አፍቅር ዝብል ሕያው
ይገብሮ። ነዚ ካብ ሕፃንነትና ጀሚርና ንርድኦ ኢና። ካብ ንእስነትና ናይ ካልኦት ንብረት ክነኸብርን አብ
ዘረባና “በጃኻ” “የቐንየለይ ብዝብል ናይ አኽብሮት ቃላት እና ተተቐምና ነቲ ዝተዋህበና ወይ ክውሃበና
እንሓቶ ንገልጽ። ሓደ ተመሃራይ ካብ ብጻዩ ሓደ ነገር ክሓትት እንተ ደለየ እሞ አኽብሮት እንተ አጉደለ
ብመምህሩ ነቲ መሰረታዊ ጽቡቕ አተዓባብያ ሒዙ ምእንቲ ክዓቢ ይእረም። ሓደ ሰብ መጠን እናዓበየ
ዝኸደሉ ነዚ ሻብዓይ ትእዛዝ እንተዘይ አኽበረ ናይ ካልኦት ሰባት መሰል እናጠሓሰ ይነብር ምኽንያቱ
ብጽቡቅ እናተኾስኮሰ ስለ ዘይዓበየ ነቲ መሰረታዊ ናይ አኽብሮት ነገራት ፍቕሪ ካልኦትን አይሕሉን።
ሻብዓይ ትእዛዝ ንፍቕርን ርትዕን እናጽውዓና ከሎ ከምኡ እውን መሰረታዊ ፍቕሪ ድኻታት
ወይጽጉማት የሕድረልና። እዚ ትእዛዝ ሓልፍነት ዝመልኦ ፍቕርን ሓልዮትን ሰባት ክንለብስ እናሓገዘና
ነቶም ሓገዝና ዘድልዮም ብንዋታዊ፥ አካላዊን መንፈሳዊ ነገራትን ክንሕግዞም ይግባእ። ሓዋርያ
ክርስቶስ ከምቲ ንስድርኡ/አ እትሓልዮ ንኻልኦት ክሕግዝ ሓላፍነት ክስምዖ ይግባእ።
አብ ሻብዓይ ትእዛዝ እዩ ብፍሉይ ፍቕሪ ጎሊሑ ዝርአ። ንተኸታል ክርስቶስ ነዚ ክገብር እንከሎ
ንኻልኦት አብ ምሕጋዝ እናዓበየሉ ይመጽእ እሞ ናይ ምሕረትን አገልግሎትን ብስለት ይድይብ። ነዚ
ትእዛዝ ዘኽብር ምስ ናይ ዓለምና ጽቡቅ ነገር ብዝያዳ ክርዳእን ምስኡ ክህልዎ ዝግባእ ዝምድና ክፈልጥ
ይሕግዞ። ነቶም ሰንበትን በዓላትን አብ ቤተክርስትያን ዝኸዱ እዚ ዕሽር ክህቡ ይሕግዞም። ንሳቶም ናይ
ነገራት ጥቕሚ ምስ መንፈሳዊ ሕይወቶም አዛሚዶም ይርእይዎ። ሓደ ሰብ ብነፍስን ስጋን አእምሮን
ዝቖመ ናይ ሻብዓይ ትእዛዝ ሓቂ እንተ ነጸገ አብ ዓለማዊ ነገራትን ንመንፈሳዊ ሕይወቱ ዝጎድእ ዘንቢሉ
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አሎ ማለት እዩ። እዚ አብ ታሪኽ ዓለምና ብፍላይ ድኅሪ እንዳስትራልያዊ ናዕቢ ዝተራእየ ናይ
ካፒታሊዝም ስርዓት ዘማዕበለ እዩ። ከም ሕብረተ ሰብ ንሰባት አብ ሃብትን ንዋታዊ ነገራትን ጥራሕ
ከተኩሩ ከተባብዕን ክሕግዝን እንከሎ ንመንፈሳዊ ምዕባሌ የዋድቖ። ሻብዓይ ትእዛዝ ንሰብ አብቲ ሓቀኛ
ርክብ ንዋታዊ ነገራትን ከምዝመጽእ ገሩ አብ ቦታ ጸጋ አብቲ ብአምሳል አምላኽ ዝተፈጥረ ምዃኑ
ክሓስብ ይሕግዞ።
ሻብዓይ ትእዛዝ አብቲ ናይ መጀመርያ ሕጊ ተፈጥሮ ብአምላኽ ዝተገልጸ ከም እንምለስ ይገብረና።
ቅዱስ መጽሓፍ ከም ዝሕብሮ እግዚአብሔር ንዓለም አብትሕቲ መርሒነት ሰብ ገዲፍዋ። ደቂ ሰበ ነገራት
ክገዝኡ እሞ ካብ ፍረ ምድሪ ጻምኦም ክረኽቡ። እዚ ሓደ ሰብ ባዕሉ ዝውንኖ ክህልዎ ከምዝግባእ ግን
ንሱ እውን ናይ ነገራት ምውናን ዓላማ አብቲ ናይ ሓባር ረብሓ ዘተኮረ ምዃኑ ክፈልጥ ይግብኦ።
ብኻልእ አዘራርባ ሰባት ከም አምላኽ እዮም ምኽንያቱ ጸዋዕትኦም አብ ዓለም ዋናታት ኮይኖም አብ
ልዕሊ ካልኦት ፍጡራት ክመርሑ እዩ። እዚ ጎይትነት ሰባት አብ ልዕሊ ካልእ ፍጥረት አብ ፍቕሪ
ዝተመስረተ ክኸውን ይግባእ። ከምቲ እግዚአብሔር ፍቕሪ ኮይኑ ንኹሉ አብ ፍቕሩ ዘምጽእ ከምኡ
ወድሰብ ንጸዋዕትኡ አብ ግብሪ ከውዕሎ ማለት ምስ ፍጡራት ዘለዎ ርክብ ከም መጋበሪ ፍቕሪ ንኻልኦት
ክፍቅር ገሩ ክጥቀመሉ ይግባእ።
ሰብ ንአምላኽ እንተ አፍቂሩ ንከምኡ ዝበለ ሰብ ከፍቅር አይከብዶን እዩ። ብአንጻሩ ቅዱስ ዮሓንስ
ዝብሎ ነቲ እንርእዮ ሓውና እንተ ዘየፍቀርና ንዘይንርእዮ አምላኽ ክነፍቅር አይክአልን እዩ ይብለና። አብ
ዕለታዊ ሕይወትና ንፍቕሪ ሓውናን ሓፍትናን ብገንዘብ ብሃብቲ ብኻልእ ነገር ምስ ተካእናዮ ሽዑ
ንመሰል ሓውናን ሓፍትናን ክንገፍፍ አየጸግመናን እዩ። ስርቂ ከም ዝበልናዮ ብዙሕ መልክዕ ለቢሱ አብ
ኩሉ ርክባትና ይአቱ እሞ ዓለምና ናይ ስቓይ ቦታ ትኸውን። መሰል ሓዉን ሓፍቱን ዝገፍፍ ሰራቒ
ዓማጺ እዩ። አብ ስራሕ መንግስቲ ይኹን አብ ዝኾነ ቤት ዕዮ ከምቲ ሕጊ ዘፍቅዶን ዝሕብሮን ዘይጉዓዝ
ነዚ ትእዛዝ የፍርስ። አብ ሓላፍነት ዘሎ ሓላፍነቱ ተጠቒሙ መሰልን ግቡእን ካልኦት አብ ረብሓ ርእሱ
ዘውዕል ነዚ ትእዛዝ የፍርሶ።
እዚ ሻብዓይ ትእዛዝ እምብአር ብዝኾነ መገዲ ክንዘብ ንብረት ናይ ካልኦት ብዘይ ፍቃድ ዋንኡ
ከይንወስድ ከምኡ ወላ እዋን ግዙፍ ነገር አይኹን መሰል ካልኦት ሰባት ከይንገፍፍ ገንዘቦም ጉልበቶም
ፍልጠቶም ከይንምዝምዝ ክንትንቀቅ ይእዝዘና። ሻብዓይ ትእዛዝ ጽሩይ ሕይወት ምስ አምላኽን ሰብን
ሒዝና ክንጉዓዝ ዝሕግዘና እዩ። ኩሉ ጊዜ አምላኽ አብ ትእዛዛቱን ድለቱን ጸኒዕና ክነብር ንሕይወትና
ክንሕሉ ይግብአና ከምኡ ዕለት ዕልት ካብ ፈተናን ድኽመትን ክሕግዘና ክንጽሊ ይግብአና።
እዛ ሰይጣን ዝተዓወተላ እትመስል ዓለምና ስርቂ ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝነገሰላ ክትነብራ ከቢድ እዩ።
ፈተንኡ ተደጋጋማይ እዩ። ንስርቂ ብዓወት ተተኪኡ ምዝመዛ ብሓጋዚ ዝብል ስም ለቢሱ። ሰብ
መንፈሱ አጥፊኡ እዩ ዝርአ ዘሎ እሞ አብ አምላኽ ተመሊስና ሕይወትና ክንሰርዕ ንሓቅን ርትዕን ደው
ክብል እሞ ነቲ አምላኽ ዝሃበና ተመስገን ኢልና ክንክእል ይግባእ።
አብ ኩሉ ትእዛዛቱ ክንሕሉ ጸግኡን በረኸቱን ይዓድለና።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

