አምላኽ ፈቃር ርሕሩሕ ሕያዋይን መሓርን እዩ።
ንባባት፡ ዘፀ 3፡1-15፥ 1ቆሮ 10፡1-12፥ ሉቃ 13፡1-9።
አምላኽ ካብ መጀመርያ ሰብ ብሰንኪ ኃጢአት ካብኡ ክርሕቕ ምስተረኽበ ከቕርቦ ከምዝደለ ቅ. መጽሓፍ
ገሊጹ ይነግረና። ኦ አዳም አበሎኻ እናበለ ደልይዎ ካልአይ ዕድል ከምዝህቦ አረጋጊጽሉ። አብቲ ዘለዎ
መጺኡ ክምለስ ነጊርዎ። ብሉይ ኪዳን ብምልኡ እግዚአብሔር ክምሕር ደቂ እስራኤል ክዓልዉ ኢና
እንርኢ። ነቲ ሰናይ ዝገበረ አምላኽ ግብሩ ምሕረቱ ፍቕሩ ክርእዩ ከቢድዎም። ሓዲስ ኪዳን እውን
ኢየሱስ አግሂዱ ነቶም ዝነጸግዎ አብኦም ሕይወት ከምዘይብሎም ነጊርዎም ግን ደጋጊሙ አብ ኩሉ
ክምለሱ ሰቢኹ። ንብዙሓት ካብ ሕማሞምን ካብ ኃጢአቶምን ድሕሪ ደጊም ሓዊኻ/ኺ ኢኻ ዳግም
አይትአብስ ካብዚ ዝገድድ ከይረኽበካ/ኪ ይብሎም ነሩ (ዮሓ 8፡11)። ቤተ ክርስትያን አሰር መምህራ
ተኸቲላ በብእዋኑ አብ አምላኽ ክንምለስ ትነግረና። ምሕረት አምላኽ ደረት የብሉን ሓንትስ ንሕና
ክንምለስ እንደሊ ንኹን። አምላኽ ኩሉ ጊዜ ካልአይ ዕድል ምስሃበና እዩ። ሎሚ እውን ዕድል ይውህበና
አሎ።
አብ ሓደ ዝንገር ታሪኽ ሓደ እዋን ሓደ መንእሰይ አብ ሓንቲ ኩባንያ ምኽትል ሓላፊ ዝነበረ ብሓደ
ከቢድ ፈተና አብ ሓደ ዘሕፍርን ካብ ስራሕ ዘስጉግ ሕማቕ ተግባር ብልሽውና ወደቐ፥ ዝገበሮ ብኹሎም
መሳርሕቱ ስለ ዝተፈልጠ፥ ሓላፊ እቲ ኩባንያ ምስ ሰምዐ አብ ቤት ጽሕፈቱ ጸዊዕዎ። እዚ መንእሰይ
ብዙሕ ዘይሰርሐ እሞ ዝልዓለ ሓላፍነት ዝነበሮ ዝገበሮ አሕፊርዎ ዝገደደ ካብ ስራሕ ከም ዝስጎግ ፈሪሑ
እናአንቀጥቀተ አብቲ ዝጸውዖ ሓላፊ ከይዱ፥ ሓላፊ አብ ቤት ጽሕፈቱ እትው ምስ በለ ኮፍ በለ እዚ
ዝስማዕ ዘሎ ገርካዮ ዲኻ እናበለ ሓተቶ። መንእሰይ ምድሪ እናጠመተ ብግብሩ እናሓፈረን ፈርሐን እወ
ኢልዎ። ሽዑ ሓላፊ ሕማቕ ምርጫ ገርካ። ንስኻ ካልአይ ኢኻ ነዚ ዓቢ ዘሕፍር ገበን ክትገብር አብ
ታሪኽ እዚ ካምፓኒ። ቅድሚ 30 ዓመት አቢሉ አነ ልክዕ እዚ ዝገበርካዮ ገረ ግን በቲ እዋን ሓላፊ ዝነበረ
ካልአይ ዕድል ሂቡኒ ሕጂ ኸአ ንአኻ ካልአይ ዕድል እህበካ አሎኹ፥ ንካልአይ ጊዜ አይትድገም ኢሉ
አፋንይዎ፥ ሽዑ ብዓብይ ጸጥታ ነቲ ቤት ጽሕፈት ሓዲጉ ብዓቢ ተሓጓስን ዘይርሳዕ እፎይታ ረኺቡ ወጸ።
ብተመሳሳሊ መገዲ እግዚአብሔር ክንውሃቦ ዘይግብአና ይህበናን ይገብረልናን ይብለና እውን። አብ
ኃጢአት ክንወድቕ እንከሎና ፍጹም ጣዕሳ ገርና አብኡ ቀሪብና ምሕረት ክንሓትት እንከሎና ይምሕረና
እሞ ሽዑ ካልአይ ዕድል ይህበና እዚ ዝገብረልና አምላኽ ፈቃር፥ ርሕሩሕ ሕያዋይን መሓርን ስለ ዝኾነ
እዩ። በዚ ኢና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና አይትኺደና እናበልና እንጽሊ። ግን ክትምሓር
ክትእመን ክትሓትት አሎካ እምበር ሱቕ ኢሉ ምሒ ረካ አይብለናን እዩ። እሞ ሎሚ እውን ክሕደገልና
ካልአይ ዕድል ክውሃበና ምሓረና ንበሎ።
አብ ጊዜ ጾም ኢና ዘሎና ብዝያዳ አብ ሶሙነ ሕማማት እናቐረብና ኢና። ዝንበቡ ንባባትና ብሓደ ወገን
ክንሳሕ ከምዘሎና አነጺሮም ይነግሩ፥ ብኻልእ ወገን ከአ አምላኽ ክሳብ ክንደይ ፈቃር፥ ርሕሩሕ
ሕያዋይን መሓርን ከምዝኾነ ንርኢ። ጉዕዞ ጾምና እናቐጸለ እንከሎ ንትንሥኤ ዘሎና ምቅርራብ እናዓበየ
ክኸይድ እንከሎ መዓልታዊ ምልዋጥና ክዓብን ክቀላጠፍን ይግባእ። ሎሚ አብ ቅድሚ አምላኽ ቀሪብና
ምስ ዝተነስሐ ልብን ነቲ ለዋህ ፍቕሩን መወዳእታ ዘይብሉ ምሕረቱን አሚና ክንቀርቦ ንጽዋዕ አሎና።
ካባና ርሑቕ አይ ኮነን፥ ገጹ አይክውለለናን እዩ፥ ኩሉ ጊዜ እዚ ወደይ እዛ ጓለይ ይምለሱኒዶ ይኾኑ
እናበለ ተሃንጥዩ እዩ ዝጽበየና ዘሎ ንመለስ ሽዑ ዓቢ ሓጎስ ክኸውን እዩ።

አብ ዘፀአት ሓደ ካብቶም አደነቕቲ ነገራት ብአምላኽ ዝተገልጹ ብዛዕባ ዝነድድ ቍጥቋጥ ነንብብ። ሙሴ
ምስ አምላኽ አብቲ ነዲዱ ዘይውዳእ ቍጥቋጥ ተራኺቡ ግን እቲ ዘይውዳእ ምንዳድ አብ ሕይወቱ ሓዲስ
ለውጢ ንኹሉ ጊዜ አምጺእሉ። ካብቲ ጊዜ እቲ ጀሚሩ ናይ አምላኽ መጸዋዕታ ከለሊ፥ ቀጻሊ ምልዋጥ
ከምቲ ዝድለ ክነብርን ጀሚሩ። አምላኽ ባዕሉ ክነግሮ ክሕብሮን ምስኡ ከምዘሎን ገሊጽሉ። በዚ ሙሴ
ዓርኪ አምላኽ ተባሂሉ። ምስ አምላኽ ክኸውን እንከሎ አብ ቀጻሊ ተሓድሶ ከምዝአቱ ባዕሉ ርእይዎ።
አብ አምላኽ ዝቐርብ ኩሉ ጊዜ ተሓድሶ አለዎ።
ተመክሮ ሙሴ ሓደ ካብቲ ፍሉይ አጋጣምን ናይ አምላኽ ርእሰ ግልጸት አብ ብሉይ ኪዳን እዩ። አምላኽ
ንሙሴ ብግቡእ ክርድኦ ኢሉ ንሱ አምላኽ አቦታቱ አብርሃም ይስሓቕን ያቆብን ምዃኑን ገሊጽሉ፥ ማዕሪ
ማዕሪኡ ኸአ ከም ፈቃርን ርሕሩሕን ሕያዋይን መሓርን አምላኽ ምዃኑ ገሊጽሉ። ቀጺሉ ኸአ ንስቓያት
እስራኤል ጽቡቕ ገሩ ዝፈልጥ እሞ ብህዝቡ ዝግደስ ብእኦም አዝዩ ዝግደስ አምላኽ ምዃኑ ይገልጸሉ።
አምላኽ ዕጉስን መሓርን ስለ ዝኾነ አብ ዘዝወደቝሉ ካልእ ዕድል ይህቦም። ጸበባ እቲ አብ ግብጺ ዘሎ
ሕዝበይ ርእየ አሎኹ፥ እቲ ብሰሪ ጨቆንቶም ዜእዉይዎ ዘለዉ ኸአ ሰሚዐ አሎኹ ስቓዮምውን አጸቢቐ
ፈሊጠ አሎኹ፥ ስለዚ ኻብ ኢድ ግብጻውያን ከድኅኖም ወሪደ አሎኹ፥ ካብታ ምድሪ እቲአ ናብታ
ጽብቕትን ርሕብትን ፈራይትን ልምዕትን ምድሪ ጸባን ምዓርን እተፍሪ ክወስዶም እየ” (ዘፀ 3፡7-8)።
እስራኤላውያን ማንም ሂዝቢ አይኮኑን ህዝቢ አምላኽ እዮም። መልሲ አምላኽ በቲ ዝገበርዎ ኃጢአት
ንምውቃስ አይ ኮነን እንታይ ድአ አብኦም ክመጽእ እሞ ካብ ግብጻውያን ከድኅኖምን አብታ ጸባን
ምዓርን እተፍስስ መሬት ክመርሖም ምዃኑ ገሊጽሎም።
ድሕርዚ እግዚአብሔር ንሙሴ ልኡኹ ኮይኑ ንህዝቢ እስራኤል ካብ መግዛእቲ ግብጺ ነጻ ከውጽኦም
ነጊርዎ። ከምኡ ነዚ መልእኽቲ ንፈርዖን ዝነግሮ ንሱ ከምዝኾነ ኤን ነጊርዎ። ሽዑ ሙሴ ይገርሞ ይጭነቕ
“ንአምላኽ ናብ ንጉሥ ዝኸይድን ንደቂ እስራኤል ካብ ግብጺ ዘውፅእንከ አነ መን እየ ይብሎ” (ዘፅ 3፡
11)። ሙሴ እግዚአብሔ ወላ እኳ ኩሉ ጊዜ ምስኡ ከም ዝኸውን እንተ አረጋግጸሉ ንሱ መን ምዃኑ
እንታይነቱ ኽገልጸሉ ናይ አቦታቱ አምላኽ ከም ዝኾነ ዘረጋግጽ ፍሉይ ምልክት ሓቲቱ። እግዚአብሔር
ሽዑ ንምርድኡ ዘጸግምን ዘደናግርን ኩሉ ነገር ይብል ግን ከአ ሓንቲ አይብልን። “አነ እቲ ዘሎኹ እየ”
(ዘፀ 3፡14) ይብሎ። ነዚ መለኮታዊ ስም ብምግላጹ እግዚአብሔር ከምዘሎ ጥራሕ አይ ኮነን ዝገልጽ ዘሎ
ኩሉ ጊዜ ከምዘሎን ኩሉ ጊዜ ምስ ህዝቡ ከም ዝህሉን እዩ። መጸዋዕታ ሙሴ አብ እምባ ኮሬብ ወይ
ደብረ ሲና እዩ ኮይኑ፥ አብኡ ዓሰርተ ትእዛዛት ብምሃብ ነቲ ምስኦም ዘለዎ ኪዳን ዕላዊ ክገብሮ እዩ። በዚ
እስራኤላውያን ነቲ ሰናይ ዜና ናይ አምላኽ ፈቃርን ርሕሩሕን ሕያዋይን መሓሪን ምዃኑ አብ መላእ
ዓለም ከምጽኡ እዮም። ሰባት ካብ ባርነት ናብ ነጻነት ካብ ኃጢአት አብ እሙናት ምኻን ከመጽኡ
እግዚአብሔር ብሙሴ ገሩ ዘንቀሎ ንሱ እዩ። ሎሚ እውን አምላኽ ብተመሳሳሊ መገዲ ከምቲ ምስ
እስራኤላውያን አብ ኃጢአት ምስ ወደቑን ዝገብርዎ ዝነበሩ ከይጸብጸበ ዝምለሶም ዝነበረ ብተመሳሳሊ
መገዲ ምሳና እውን ይዋሳእ።
ኢየሱስ አብ ወንጌል ሉቃስ 13፡1-9 ዘሎ እንተ ዘይተነሳሕኩም ዝብል ክልተ መጠንቀቕታ ድሕሪ ሂቡ
ብዛዓብ ዘይትፈሪ ኦምን ሕያዋይን መሓርን ዕጉስን ሓላው አታኽልትን ይነግር። አብቲ መጠንቀቕታ
ክልተ አብነታት ይህብ፥ አብ ክልቲኡ ዘይትሓስበ ድንገት ከም ዝመጽእ እሞ ምስንዳው ከምዘድሊ
ይነግር። እቶም ጲላጦስ ቀቲሉ ደሞም ምስ መሥዋቶም ዝጸምበሮ ገሊላውያን፥ እዚ ጲላጦስ አብ
ኢየሩሳሌም ማይ ከእቱ መዲቡ እቲ ባጀት ካብቲ አብ ቤተ መቕደስ ዝአቱ ገንዘብ ክኸውን መዲቡ እዚ
ንአይሁድ ዘቅቡል እዩ በዚ ኸአ ዕግርግር ተላዕሉ ወተሃደራት ብዙሕ ሰብ ቀቲሎም፥ ብዙሓት ጽልኢ
አብ መንጎ ጲላጦስን ሄሮድስን ካብዚ ዝተላዕለ ክኸውን ይኽእል ዝብሉ አለዉ። ከምኡ እቶም አብ
ሰሊሆም ግምቢ ዝወደቖም እሞ ዝቐተሎም፥ እዚኦም እውን አብቲ ጲላጦስ ዝሰርሖ ዝነበረ መዕቆሪ ማይ

እናሰርሑ ከለዉ እዩ እዚ ኸአ እቲ ንሶም ዝክፈልዎ ዝነበሩ ገንዘብ ናይ ቤተ መቕደስ ስለ ዝነበረ ከም
መቕጻዕቲ ግንቢ ወዲቕዎም ብዚ ኃጢአተኛታት ይሕሰቡ ነሮም። አብዚ እቲ ሓደ ጠንቁ ብሰብ እቲ
ሓደ ግን ድንገት ዝኾነ ካብ ኩሎም ብእዋኖም ዝነበሩ ዝኸፍኡ አይነበሩን።
ብእዋን ኢየሱስ ሰባት አብ መንጎ ዝገጠመ ድንገትን ኃጢአትን ርክብ ከምዘሎ ይአምኑ ነሮም። ሓደ
ከቢድ ጸገም እንተ ተረኽበ በቲ ዝተገብረ ኃጢአት ክብደት እዩ ዝምዘን ነሩ። አምላኽ መንጠን እቲ
ዝገበርዎ ኃጢአት መጠኑ ክፉእ ክወርድ ከም ዘፍቅድ እዩ ዝእመን። ኩሉ ዝወርድ መዓት ናይ ኃጢአት
መቕጻዕቲ ገርካ እዩ ዝርአ ነሩ። ኢየሱስ ግን ምስካልኦት ነፍሶም ከየወዳድሩ የጠንቅቕ፥ እዚ ኽአ
ንተሓድሶ ከይዝሕሉ ንማለት እዩ። ንኢየሱስ ኃጢአት ዘሕዝን ፍጻሜ እዩ፥ ግን ዘሕዝን ፍጻሜ ኃጢአት
አይኮነን። እዚ ነጥቢ እዩ ኢየሱስ ንሰማዕቱ ከምጽአሎም ዝደለየ፥ አድላይነት ንስሓን አድላይነት
ምልዋጥን። ብሕጋዊ መገዲ አይኮነን አቕሪብዎ እንታይድአ ብሓቀኛ መንገዲ ልክዕ መልሲ ሰባት አብ
ጊዜ ከቢድ ጸገም እንከለዉ ዝገጥም።
ኢየሱስ ንጹር መጠንቀቕታ ናይ ሳዕበን ኃጢአት ድሕሪ ሂቡ ድሕሪት ግልጽ ኢሉ ዘገርም ምሳሌ ብዛዕባ
ሓንቲ ንሰለስተ ዓመት ፍረ ዘይሃበት ኦም በለስ ነጊርዎም። አብዚ ፍሉጥ ምሳሌ ብዛዕባ እስራኤል፥ ኦም
በለስ ፍረን ጽላልን ንደቂ ሰብ፥ ነዕዋፍ ሰማይ ከአ ስፍራን ቤተን ክሰርሓ ትጠቅም ምዃና ዝገልጽ
ንርኢ። ኦም በለስ ምስተተኽለት ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ፍረ ክትህብ አለዋ። እንተ ዘይሃበት ትቝረጽ እሞ
አብ ክንድአ ካልእ ኦም ይትከል። አብ ምሳሌ ኢየሱስ ዋና አታኽልቲ እታ በለስ ክትቍረጽ እዩ ወሲኑ
እዚ ኸአ ርዱእ ውሳኔ እዩ ነሩ፥ ስለምንታይ ፍረ ዘይትህብ ኦም መሬት ተበላሹ? ከመይ ብዛዕባ ካልእ
ኦም ወይኒ ዝያዳ ፍረን ዘለላን ዘይሓስብ ብዛዕባ እዛ ሓንቲ ፍረ ዘይትህብ ከይሓሰብኩ። እንተ ኾነ እቲ
ሰራሕተኛ አታኽልቲ ብከምቲ እግዚአብሔር ነቶም ኃጥአን ብፍቕርን ርሕራሐን ካልአይ ዕድል ዝህቦም
ከምኡ ካልአይ ዕድል ክህብ ይልምኖ። ከምዚ ኸአ ኢልዎ ጎይታይ ወሰነ ወሰና ኽሳዕ ዝዅስኵሳ ድዅዒ
ክሳዕ ዝድኵዓ ነዛ ዓመት እዚአ ድማ ኅደጋ ንዓመታ እንተ ፈረየት ጽቡቕ እንተ ዘይኮነስ ሽዑ ትቝረጽ
እናበለ ለሚንዎ። አብዚ ምሳሌ ክልተ መልእኽቲ አሎ፡
1. ንደቂ እስራኤል ዝምልከት፡
በዚ ምሳሌ ገሩ ኢየሱስ ብቐዳምነት ዘመልክቶ ዘሎ መለኮታዊ ኮስኳስ ወይኒ ፍረ ደልዩ አብ እስራኤል
ክመጽእ እዩ ዘስምዕ። አብኡ ገለ ክረክብ ድዩ? ከምቲ ነታ ፍረ ዘይሃበት ኦም በለስ ካልአይ ዕድል
ዝተዋህበ ንእስራኤል ከአ ብንስሓአ አብ አምላኽ ክትምለስ ካልአይ ዕድል ይውሃባ ነሩ። እወ ብርግጽ
አምላኽ ፈቃር ርሕሩሕ ሕያዋይን መሓርን እዩ፥ ግን ሓንተ መዓልቲ ናይ ሕይወትናን ጠባያትናን ጸብጸብ
ክሓተና ወይ ክንህብ ኢና። እቶም ነዚ ምስማዕ ዝአብዩ ልክዕ ከምቲ ነታ ኦም በለስ ዘገጠማ ክረኽቡ
እዮም። እስራኤላውያን ካብዚ ነጻ አይኮኑን።
2. አብዚ ምሳሌ ንአና ዝኸውን ትእምርቲ እውን አለዎ፡
1. እዛ ኦም በለስ አብ ዝበለጸ ባይታ እያ ተተኺላ። አብ ጽቡቕ መሬት ተተኺላ ክተብቅዕ ከምቲ
ዕድል ዝተዋህባ አየፍረየትን። ኢየሱስ ደጋጊሙ ብቀጥታን ብተምሳላውን ገሩ ሰባት በቲ
ዝተዋህቦም ዕድል ክፍረዱ ከም ዝኾኑ ነጊሩ።
2. እዛ ምሳሌ እትምህሮ ሓደ ነገር ዘይጠምቅም እንተ ኾነ ንጥፍአት እዩ ዝዕድም። ከም ዝብሃል
ኩሉ ናይ ምዕባሌ ጉዕዞ አብ ዓለም ጽቡቕ ነገር ንምፍራይ እዩ፥ ጠቓሚ ዘበለ ኩሉ ኸአ ካብ
ዝጸንዐ ናብ ዝጸንዓ እዩ ዝመሓላለፍ ብአንጻሩ ዘይጠቅም ዓንቃፊ ዝኾነ ነገር እናተአለ እዩ
ዝኸይድ። አብ መጨረሻ ዝዓበየ ሕቶ ዝቐርበና አብዚ ዓለም እንታይ ዝጠቅም ሰብ ኢኻ ነርካ/ኪ
ዝብል እዩ። አፍሪኻዶ ዝብል እዩ።

3. አብዛ ምሳሌ ዝኾነ ነገር ዘዕኑ ዘበለ ክነብር ከም ዘይክእል ይነግር። እዛ ኦም በለስ ካብቲ መሬት
ሓይሊ ትወስድ ብእኡ ኸአ ትነብር፥ ብአንጻሩ ሓንቲ አይትፈርን። እዚ እዩ ብልክዕ ጉድለታ/
ኃጢአታ። አብ መወዳእታ አብ ዓለም ክልተ ዓይነት ሰባት ክህልዉ እዮም፥ እቶም ዝወስድዎ
ዝበዝሕ ካብቲ ዝህብዎን እቶም ዝህብዎ ዝበዝሕ ካብቲ ዝወስድዎ።
ብሓደ ወገን አብ ሕይወት ኩልና ሰብ ዕዳ ኢና። አብአ ዝመጻእናዮ ብናይ ዋጋ ሓደጋ ሕይወት ናይ
ካልኦት እዩ፥ ብዘይካ ፍቕሮም ክነብር አይምኽአልናን ካልኦት ብዝገበሩልና ኢና አብዚ ዘሎና። ባዕልና
ወላሓንቲ ዘይፈጠርናሉ ዘየበርከትናሉ ክርስትያናዊ ምዕባሌን ናጽነትን ወሪስና ንርከብ። ንነገራት ካብቲ
ባዕልና ሒዝናዮም ዘሎና ግቡእ ንላዕሊ ኢና ተረኪብናዮም። ሓደ ንሓደ ብዝበለጸ ክቕጽል እዩ
ተፈጥሮና፥ ስለዚ ዝድኹም መራኸቢ ክከውን የብለይን ብሃልቲ ክንከውን አሎና።
4. እዛ ምሳሌ ትነግረና ወንጌል ናይ ካልአይ ዕድል። ኦምበለስ አብ ፍረ ክትበጽሕ ሰለስተ ዓመት
የድልያ። ክሳብ አብዚ ጊዜ ፍረ ክትህብ እንተ ዘይክኢላ ድሕሪኡ ፍረ ናይ ምሃብ ተኽእሎ
የብላን። እንተ ኾነ እዛ ኦም በለስ እዚአ ካልእ ዕድል ተዋሂብዋ።
ኩሉ ጊዜ አገባብራ ኢየሱስ እዩ ዕድል ድሕሪ ዕድል ምሃብ፥ ንሰባት አብኡ ክምለሱ ዝተደጋገመ ዕድል
ይህብ። ጴጥሮስ ጳውሎስ ማርቆስ ናይ እዚ ዕድል አብነት እዮም። አምላኽ ነቶም ዝወድቁ ግን እንደገና
ዝትንሥኡን መወዳእታ ዘይብሉ ዕድል እዩ ዝህቦም። አምላኽ ካብ ምምሓርና አይደክምን እዩ ሓንትስ
ምሓረና አቢሰ ኢልና ንተአምንን ንነሳሕን።
5. እዛ ምሳሌ አብ መጨረሻ ንጹር እትገብሮ ናይ መጨረሻ ዕድል ከምዘሎ። ዕድል አብ ርእሲ
ዕድል እንተ አበና/ነጸግና ነቲ አምላኽ ዝህበና መጸዋዕታን ብድሆን ደጋጊምና እንተ ነጸግናዮ አብ
መውዳእታ እታ መዓልቲ ክትመጽእ እያ። እዚ ኸአ አምላኽ ዝዓጸዎ ዘይኮነ ብምርጫና ክንዓጽዎ
እንከሎና እዩ። ካብ ከምዚ ዝአመሰለ ይሰውረና አምላኽ።
እዛ ምሳሌ ኦም በለስ ንሕይወት ነፍሲ ወከፍና እያ እተስምዕ። አምላኽ አብ ጉዕዞ ሕይወትና ክንደይ ጊዜ
አሎ ዘየፍረናሉ ግን ዕድል ይወሃበና አሎ ክንሳሕ ክንዕረቕ እቕረ ክንበሃሃል ስለዚ ነዚ ሰሚዕና አብ
አምላኽ አፍረይቲ ክንከውን ንመለስ።
ቅ. ጳውሎስ አብ 1ቆሮ 10፡1-12 ዘሎ ብዛዕባ ጉዕዞ እስራኤላውያን አብ ምድረበዳ ንምድረ ከንአን
ምድረ ተስፋ ክጉዓዝ ዝገጠሞም ታሪኽ እናአነጻጸረ ይጠቅስ። ነቲ ናይ እስራኤላውያን ተመክሮ ጉዕዞ
ጽአቶም ምስቲ ናይ ጥምቀት ተመክሮና የውዳድሮ። እቲ ናይ አምላኽ ናይ ምሕረት ተግባር አብ ዘፅአት
እስራኤላውያን መቕድምን አቐዲሙ ዘተንብህን ናይ ጥምቀትና ብማይ፥ ካብ ኃጢአት ናጽነትና፥
መንፈሳዊ መግቢ ምምጋብናን ምስታይናን ጉዕዞና አብ ዝተተስፈወና ሓዲስ መሬትን ማለት መንግስተ
ሰማይን እዩ።
አብ ዘፀአት ዝተፈጸመ ነገራት ከም መጠንቀቕታ እዮም ተዋሂቦም፥ ደቂ አብርሃም ጥራሕ ብምዃን
ብዝኾነ መገዲ ዋሕስ ወይ ብርግጽ አብ ምድረ ተስፋ ከምእንአቱ መረጋገጺ ድሕነትና ክኾነና አይክእልን
እዩ። እስራኤላውያን ኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ተዋሂብዎም እንከሎ ንአምላኽ አየሓገስዎን እዚ ኸአ በቲ
ዝገበርዎ ሸለልትነትን ዘይእሙናት ብምዃኖም እዩ። ንአምላኽ ከሕጉስዎ አይክአሉን በዚ ኸአ ረሳታቶም
አብ በረካታት ተሪፉ።
ቅ. ጳውሎስ ንኹሎም ተኸተልቲ ክርስቶስ ዘተሓሳስቦም ካብዚ ናይ እስራኤልዋያን ጌጋ ተማሂሮም አብ
ሓደ ዓይነት ጌጋ ከይወድቁ የጠንቅቕ። አምላኽ ዕለት ዕለት ከምቲ ንእስራኤላውያን ህብስተ መናንን
ማይን አብ በረኻታት ዘውርደሎም ዝነበረ ንአና ኸአ ቅዱስ ቁርባን አሎና። ግን ህያብ ጸጋ አምላኽ ስለ
ዘሎና ጥራሕ ቅሱናት ክንከውን የብልናን። ክነፍሪ አሎና፥ ንቝሓት ክንከውን አሎና፥ ካብ ኃጢአት
ምግባር ክንምለስ አሎና። ተፈጥሮና ከም ዝነግረና ከምቶም እስራኤላውያን አብ በረካ ደጋጊሞም ዝገብርዎ

ዝነበሩ ንሕና እውን አብ ሕማቕ ትምኒታት ንመላለስ፥ ነጕረምርምን ነቲ ኩሉ ዝተገብረልና ሰናይ ነገር
ንርስዕ።
አብ ክርስቶስን ጥምቀትናን አብ ማሕበር ቤተ ክርስትያን ክንምለሰ ቀጻሊ ጻዕሪ አብቲ አረጊት ጠባይናን
ግብርናን ከይንምለስ። አብቲ አረመናዊ ወይ እውን ሰይጣናዊ ክፉእ ግብሪ ከይንምለስ ጥቡቕ ርክብ ምስ
ኢየሱስን ጽኑዕ እምነትን ክህልወና ይግባእ። አብቲ መዓልታዊ ጉዕዞ ምምላስና አብ አምላኽ ምስኡ
ዝኸይድ ናይ ምስጋና መንፈስ ነቲ አምላኽ አብ ጉዕዞ መገድና ዝህበና ህያባቱ ክነመስግንን ርኢና
ክንክእልን አሎና።
እሞ እንታይ እዩ ናይ እዚ ንባባትናን ዝሰማዕናዮን መልእኽቲ? እንታይ ይብለና አሎ። እንታይ እዩ ቃል
አምላኽ ዘስተምህረና?
፩ያ ቅዱስ ዘመነ ጾም ፵ ንነፍሲ ወከፍና ዘመን ዕረፍቲ ከምቲ ነታ ኦም በለስ ዝተዋህባ፥ ናይ ጽቡቅ
ምግባር ጊዜ ሓላው አታኽልቲ ልብና ዝኾነ ክርስቶስ አብ ልባትና ክዘርአልና፥ ነቲ ሰማያዊ ሕይወት
ክተኽለልና ከጽንዓና ፍረ ናብ ዘለዓለማዊ ሕይወት ዘብጽሕ ምእንቲ ክነፍሪ ክንጥቀመሉ ይግባእ።
፪ይ ጾም አገዳሲ መጠንቀቕታ አብ ሳዕበናት ኃጢአት ናይ ዝነብሩ እዩ። ንስሓ ህጹጽ መልእኽቲ አወጊንካ
ክትሓልፎ ዘይክአልን ክሳብ አብዛ ስዓት ክስማዕ ዘለዎን እዩ። ኢየሱስ ሎሚ እውን ክንሳሕ ይጽውዓና
አሎ። ሓደ ጊዜ ጥራሕ ናይ ልቢ ለውጢ አይኮነን ዝሓተና ዘሎ እንታይድአ ቀጻሊ መዓልታዊ ዝተሓደሰ
ዝተለወጠ ሕይወት ሒዝና ክነብር።
መጨረሻ አብ አእምሮና ክንሕዞን ክነስፍሮን ዘሎና አምላኽ ፈቃር፥ ርሕሩሕ፥ ሕያዋይን መሓርን እዩ።
እምብአር አብኡ ቀሪብና ሕጉሳት ናይ ውዳሴ መዝሙር እናዘመርናን ኩሉ ጊዜ ምስጋናና ነቲ መወዳእታ
ዘይብሉ ፍቕሩን መወዳእታ ዘይብሉ ምሕረቱን እናአቕረብና አብኡ ንምጻእ። እዚ እዩ እቲ ሰናይ ዜና
ንሎሚ።

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

