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“አነ ግና ንኣኻትኩም ንትሰምዑኒ እብለኩም አሎኹ ጸላእትኹም አፍቅሩ፥ ንዝጸልእኹም ድማ 
ጽቡቕ ግበሩ” (ሉቃ 6፡27)። 

ቅዱስ ዮሓንስ ወንጌል ክጽሕፍ እንከሎ አምላኽ ፍቕሪ እዩ እናበለ ይጀምሮ። አምላኽ ዝለዓለ 
ፍቕሩ ነቲ ሓደ ወዱ ብምልአኹ ምእንታና አብ መስቀል በጃ ብምሕላፉ አርእዩና። ንኹሎም 
ዝአምንዎ ዝቕበልዎ ዝስዕብዎ ኩሎም ተፍቅሩኒ እንተ ኾንኩም ትእዛዛተይ ሓልዉ እናበለ 
ነጊርዎም ትእዛዛተይ ከአ ተፋቐሩ ዝብል እዩ ይብሎም፥ እዚ ፍቕሪ ደረት ዘይብሉ አብ ወገን 
ዓለት ወይ እውን አብ ጽቡቕ ርክብ ወይ እውን አብ ሕማቕ ርክብ ዘይቅየድ አብ ኩሉ እዋንን 
ኩነትን ክግበር ዘለዎ ፍቕሪ እዩ። 

አብ ብሉይ ኪዳን ንዝጸልአካ አፍቅር ዝብል ዳርጋ የለን ንዝጸልአካ ጽላእ ንዝፈተወካ አፍቅር እዩ 
ነሩ ኢየሱስ ግን ንዝጸልአካ አፍቅር ምስ በለ ንብዙሓት ከቢድዎም እዚ ደአ ከመይ ኢሉ ይኸውን 
ክብሉ ጀሚሮም። አብ መዓልታዊ ሕይወትና አዛሚድና እንተ ረአናዮ እውን እዚ መንፈስ ምሳና 
አሎ። ባህርና ንዝጸልአና ክንጸልእ ንዝፈትወና ክንፈቱ እዩ።  

መንዩ ጸልኢና ዝብሃል? ሰብ እንታይ ምስ ገበረ እዩ ጸላኢ ዝቝጸር? ፍቕሪ ደረት አልኦዶ? 
ፍቕሪ አብ ሰብን አብ አምላኽን ክርአ እንከሎ ብኸመይ ክንርእዩ ይክአላ። ጎ.ኢ.ክ. ነዚ አብ 
ወንጌል ብዙሕ ጊዜ ገሊጽዎ ንረኽቦ። ነዚ ሓሳባት ብዕምቆት ምስ ርእስና እዛሚድና ምስቲ 
አምላኽ ዝደልዮ ክንርእዮ።  

ንብዙሓት ወላ እቶም ክርስትያን ኢና እንብል እዚ ንጸላኢኻ/ትካ አፍቅር ዝብል ከቢድ ኮይኑ 
ኢና እንረኽቦ። አብ ወንጌል ዘሎ ክንቅበሎ ክንርድኦ ይኸብደና። ክንሓስቦ ከሎና አብ ግብሪ 
ክውዕል ዘይክአል ብሓሳብ ጥራሕ ዝብሃል ገርና ንወስዶ?  

ዘመና ሎሚ መለልይኡ ጽልኢ ቅርሕንቲ ፍልልይ ጽልኢ ናይ ሰባት ጌጋን ክፍአትን ጥራሕ 
ክትርኢ ዝገብረካ ኮይኑ ይርአ። ብዓቢኡ ዓለም እንተ ረአና ዓመጽ፥ ቅትለት እናበዝሓ ዝኸይድ 
ዘሎ ኮይኑ ይርአየካ። ሰባት ክካሰሱ ክጣለሙ ክዕምጹ ክቐትሉ ከምኡ ዜናታት ዓለም ቀቲሉ 
ዓሚጹ አጥፊኡ ጥራሕ ኮይኑ ወሪኡ። አብ መንጎ ሕብረተ ሰባት ፍልልይ ጽልኢ ክዓቢ ትርኢ። 
ሰብ ንሰብ ብምቕታሉ ዓወት ዝገበረ ኮይኑ ይርአዮ። አብ መንጎ ስድራታት አሕዋት ደቂ ሓንቲ 
ዓዲ ደቂ ሓንቲ እምነት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ክጻልኡ ትርኢ እዚ ኹሉ ናይ እዋና መለለዪ 
ደቂ ሰብ ኮይኑ ንርኢ አሎና። ሕመታ በዚሑ ሰብ ንሰብ ዝጎድአሉ ዝብለጸሉ እምበር ዝሕግዘሉ 
ዘፍቅረሉ ዝሓስብ አይመስልን። ጽልኢ ቅትለት ዓመጽ ኩሉ ከም ዓወት ተራእዩ። ንሓውኻ 
ንሓፍትኻ ገጽካ እንተ ኸወልካሎም ዝተዓወትካ ኮይኑ ይስምዓካ ሽዑ ዓመጽ አብ ልዕሊ ዓመጽ 
ክትገብር ክትቀላጠፍ ድሕር አይትብልን። ከምዚ ካብ ኮነ ናይ ሓቂ ሕይወት አብ ዓለምና ከምዚ 
ኢልና ክንሓትት ጽቡቕ ኮይኑ ይስምዓኒ፡  

አበይ እዩ እቲ ኢየሱስ ዝብሎ ምስ እዚ እንርእዮ እንሰምዖ ዘሎና ዝሰማማዕ? ነዚ ክንርዳእ ነቲ 
ኢየሱስ ዝብሎ “ንአኻትኩም ንእትሰምዑኒ ዘለኹም እብለኩም አሎኹ” ዝብል አብ ልብና 
ክነእቱ አሎና። ነቲ ኢየሱስ ዝብሎ ክንሰምዕን ክንርዳእን ንኹሉ አብ ስምዒትናን ርድኢትናን 
ዘሎ ግምታትን ርግጽነት ዘይብልና ብበላ በለው እንፈልጦ ካብ ልብና ክነውጽኦ አሎና፥ ሽዑ ነቲ 



ኢየሱስ ዝብሎ ክንሰምዕ አሎና። እዚ አብ ሉቃስ ዘሎ ብፍሉይ ብስምዒት ተላዒልና ክንቅበሎ 
ዝኸብደና ወይ እውን ብግሩህ ክንቅበሎ ዘይንኽእል እዩ። 

“ጸልእትኹም አፍቅሩ ንዝጸልኡኹም ድማ ጽቡቕ ግበሩ፥ንዝረግምኹም መርቝ፥ ምእንቲ እቶም 
ዚጸርፉኹም ጸልዩ”፥ ነዚ ትምህርቲ እዚ ክንስዕቦ ወይ ክነተግብሮ እንተ ኾና ልዕሊ ዓቕምና 
እዩ፥ ክነተግብሮ እንተ ኾና እውን ልዑል ድለት ይሓትት ከምኡ ነቶም በደል ዝፍጽሙ ዘተባብዕ 
እዩ ደይ ክምሕሩኒ እዮም እናተባህለ ዓመጽ ካብ ምፍጻም አይቁጠቡን እዮም። አብ ብሉይ ኪዳን 
ነቶም ክፉእ ዓመጽ ዝገብሩ ኢዶም ስለ ዝረኽቡ ጸገም አይነበሮን እዚ ግን ከቢድ እዩ ክትርድኦን 
ክትቅበሎን። ምኽንያቱ ኢየሱስ አብ ትምህርቱ እቲ ናይ ምሕረት ስራሕ አብቶም ገበርቲ ዓመጽን 
ጸላእትን ይዝርጋሕ እዩስለ ዘሎ።  

ሕመረት ትምህርቲ ኢየሱስ አብዚ ዝተባህለ እዩ ከምኡ ባዕሉ አብ ሕይወቱ አርእዩና እዩ። “ነቲ 
ንኣኻ ክገብርዎ ዘይትደሊ ንኻልኦት አይትግበሮ” ዝብል ወርቃዊ ሕጊ አብ ግብሪ ባዕሉ ስለ 
ዘርአየ ንሱ አብነትና እዩ። 

አብዚ እቲ ክንርድኦ ዘሎና “ፍቕሪ” ዝብል ቃል እዩ። እዚ ቃል ንአና ፍቕሪ ክንብል እንከሎና 
ናይ ስምዒት ምቅርራብን ድለትን ዘስምዕ ቃል እዩ። ንአና “ፍቕሪ” ክንብል ከሎና ምስ ሓደ/
ሓንቲ አብ ጽቡቕ ድለት ወይ ስምዒት ሓደ ምዃን ከምኡ “ብኻልኦት ክትፍቶ ኸሎኻ” እዩ 
ዘስምዕ። እንተ ኾነ ኢየሱስ ምስ ጸላእትና ክነፍቅር አይ ኮነን ዝሓተና ዘሎ። ወላ ፍተውዎም 
አይኮነን ዝብለና ዘሎ። አብ ወንጌል እንረኽቦ ቃል ንፍቕሪ ዝገልጽ ብግሪኽ “አጋፐ” ዝብል 
እዩ። እዚ አጋፐ ዝብሃል ፍሉይ ዓይነት ፍቕሪ እዩ። አብ መንጎ ክልተ ፍቑራት ዝግለጽ ግዙፋዊ 
ፍቕሪ ወይ አብ መንጎ ክልተ አዕሩኽ ዘሎ ጥቡቕ ፍቕሪ አይኮነን ዘስምዕ። እዚ “አጋፐ” ዝብሃል 
አብ ካልኦት ሰባት ዘሎካ ጽቡቕ አረአእያ እሞ ነቲ ናብኦም ዘሎካ ሰናይ ትምኒት አብ ምግላጽ 
እተርእዮ ዝርአ ፍቕሪ እዩ።  

እዚ እዩ አምላኽ አባና ዘለዎ ፍቕሪ። እዚ ፍቕሪ ብሓደ ወገን ጥራሕ ዝፍጸም ካብቲ ካልእ ወገን 
መልሲ ዘይጽበ እዩ። እግዚአብሔር መወዳእታ ብዘይብሉ ፍቕሪ ንነፍሲ ወከፍና ብዘይ ሓደ 
ፍልልይ አብ ዘዘሎናዮ ከሎና የፍቅረና። አምላኽ ነፍሲወከፍ ሰብ ነዚ ንሱ ዝህቦ ፍቕሪ 
ከስተማቕር ይደሊ፥ አምላኽ ናይ ነፍስወከፍ ሰብ ምሉእን ጽቡቕ ነገር ይደሊ። አብ አምላኽ 
ጎደሎ ወይ ፍርቂ ፍቕሪ የለን። አብ ሕይወት ሰባት እንተ ረአና እቲ አምላኽ ዘርእዮ ፍቕሪ 
አይንምልሰሉን ኢና ብዙሕ ጊዜ ንነጽጎ ወይ ዋጋ አይንህቦን ንአና ዝጥዕም ወይ ዝሰማማዕ ጥራሕ 
ንገብር።  

ፍቕሪ አምላኽ በቲ ኩነታትና አየቋርጽን እዩ፥ ከምቲ በታኒ ወዲ አብ ሉቃስ 15 እንረኽቦ ክሳብ 
ዝምለስ ፍቕሪ አብኡ ዘይጎደለ ንአና እውን ከምኡ እዩ ፍቕሪ አምላኽ። እቲቦ ንወዱ አብቲ 
ሕማቕ ኩነት አብ ማዕረ ሓሳሙ ተሰሪዕሉ ዝነበረ እውን እውን ፍቕሩ አይጎደለን። ኢየሱስ አብ 
መስቀል ነቶም ዝሽንክርዎ ዘዋርድዎ ዝነብሩ አብኦም ዝነበሮ ፍቕሪ ንሓንቲ ደቂቕ እውን 
አየግደለን። ምእንትአቶም ጸልዩ፥ “ዝገብርዎ አይፈልጡን እዮም እሞ ምሓሮም” ኢሉ ንሰማያዊ 
አብኡ ለሚኑ፥ ነቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ርእዮም ክምለሱ ጸልይሎም። ንሕና እውን አብቲ ከቢድ 
ጸልማት ጽልኢ አቲና እንከሎና ፍቕሪ ርኢና ክንክእል ይግብአና።  

ነዚ አብ ግምት አእቲና ክንርእዮ ከሎና ንጸላኢኻ አፍቅር ዝብል ትርጉም ከምዘልኦ ዝክአል 
ከምዝኾነ ክንሓስብ ንኽእል። ነዚ ክንርኢ ከሎና ዘይ ክአል ዘይኮነስ እቲ ሓደ ክንገብሮ ዘሎና ንሱ 
ጥራሕ ከምዝኾነ ክንርኢ ንኽእል።  



መንእዮም ጸልእትና? መጀመርያ እቶም ጸላእትና እንብሎም እቶም እንጸልኦም ወይ ክንጎድኦም 
እንደሊ ጸልእትና አይኮኑን። አብዚ መሰረት ገርና ዝኾነ ክርስትያን ጸላእቲ የብሉን። እዞም ሰባት 
እዚኦም አንጻርና እዮም፥ አብ መንጎናን አብ መንግኦም ዝፈላሊ ነገራት ዘየሰማምዕ ሓደ ዘይገብር 
አሎ። ክጎድኡና፥ ሕነ ክፈድዩ፥ ከጥፍኡና ዝኾነ ክፍኡ አብ ልዕለና ክፍጽሙ ይደልዩ።  

ምስ ከምዚኦም ዝአመሰሉ ሰባት ብኽልተ መገዲ ክንዋሳእ ንኽእል። ጨሪሽና ክንጎድኦም ሕነና 
ክንፈዲ አብ ልዕሊኦም ወይ ጨሪሽና ካብ ገጽና ክነጥፍኦም ንደሊ፥ ወይ ከአ ብአንጻሩ ነዚ 
ዝተባህለ ከመይ ኢሎም ካብ ጌግኦም ካብ ክፍአቶም ከምዝምለሱ ንጽዕር።  

ጸገምና ንሕና ዝያዳ እነተኩረሉ አብ ርእስና አብቲ ቀንዲ ንአና ዘድልየና እምበር ንናይ ካልኦት 
ነገራትና ኩነታትን ዋጋ ንኸልእ አብ ልብና አብ ሕይወትና ቦታ አይንህቦን። እንተ ኾነ ከምቲ 
አምላኽ ዘፍቅሮ ምፍቃር ማለት ብዝያዳ ካልኦት ከምርእስኻ ምርአይ እዩ። ነዚ ክንገብር እንተ 
ኾነ መጀመርያ አብ ገዛእ ርእስና ሰላም፥ ዋሕስ፥ ውሽጣዊ ምትእምማን፥ ከምኡ ንርእስና 
ከምዘላቶ ተቐቢልና ክንክእል አሎና። ሽዑ ሰባት ብዛዕባይ እንታይ ይብሉ ወይ እንታይ ይሓስቡ 
አየስክፈንን እዩ። አብ ገዛእ ርእስና ክንአቱ አሎና፥ ከም አብ መስትያት ንርእስና ክንርእያ 
አድላዪ እዩ። ሰብ ብኻልኦት ከይብሃል ዝብል እቲ ዝገብሮ ብእምነት ስለ ዘይገብሮ ጉድለቱ 
ክፍአቱ ከይፍለጥ ኢሉ ኩሉ ጊዜ ክሕባእ ክኽወል ይደሊ። አብ ምሉእ እምነትን አፍልጦን 
ዝምስረት ግብሪ ከፍርህ ወይ ከሕፍር አይክእልን እዩ። ሰብ ንርእሱ ምስ ፈለጠ አብ ካልእ ክርኢ 
አይከብዶን እዩ።  

ድሕርዚ አብቲ ካልእ ሰብ ዝጸልአና ክጎድአና ዝደሊ ክንጥምት ንኽእል። ሽዑ ስለምንታይ እዩ/ያ 
ከምዚ ዝገብር ዘሎ? እንታይ እዩ እቲ አብ ውሽጡ ጎዲእዎ አንጻረይ ከምዝገብር ዘሎ ኢልካ አብ 
ውሽጥኻ ምሕሳብ፥ ከምዚ ኢልና ክንሓስብ እንከሎና ድሮ ክንግደሰሉ ጀሚርና አሎና ማለት 
እዩ፥ ክነፍቅሮ ክነፍቅራ ጀሚርና አሎና ማለት እዩ። ንሓውና ወይ ሓፍትና አብ ኪንዲ እቲ 
ሕማቕ ዝገበሮ ነተኵር አብቲ አብ ሕማቕ ግብሪ ዘብጽሖ ምኽንያት ክነተኩር ከሎና ክንርድኦ 
ክንቅበሎ አየጸግምን እዩ። ንአብነት አብ መንጎ ክልተ ሰብ ሓዳር ባእሲ ጽልኢ እንተጅጀመረ 
ሓደ ካብኦም ስለምንታይ ከምዚ ኾይኑ አነ ከም ዝፈልጦ ከምዚ አይኮነን ስለዚ ነዚ ክገብር/
ክትገብር ዝደፍአ እዚ ነገር እዩ ኢሎም አብቲ ግብሪ ድሕሪ አቶኲሮም ክምለሱ ይክአል እዩ ግን 
አብቲ ፍልልይ ጽልኢ ጥራሕ አተኲሮም እዚዶ እርክብ አነ እናበሉ ድሕሪ ሓንጊዶም ጸገሞም 
ክፈትሑ ቀሊል እዩ።  

አብቲ ጸገም አቶኲርካ ክትፈትሖ ክተረዳድእ ምጽዓር ነቲ ሓቀኛ መገዲ ክንሕዝ ይሕግዘና። አብ 
ጌጋታት ሰብት ጥራሕ ዘንቢልና አብኡ እንተ ጸቐጥና ክንፈትሖ አይንኽእልን ኢና። ንጌጋ 
ልዕሊኡ ሓልፊና ብዓይኒ ምሕረት ክርኢ እንተ ፈተና ጥራሕ ኢና ፍቕሪ ክንምስርት እንኽእል።  

እዚ ከምዚ አተሓሳስባን አቀራርባን ነቲ ጸገም ፍታሕ ክትረኽበሉ ዝሕግዝ እዩ። አብ ሕይወት 
እቲ ሰብ ሰላም ከምዝጅምር ምግባር፥ እዚ ብምግባር አብ ውሽጢ እቲ ሰብ ሰናይ ንዘርእ እሞ 
ሽዑ አብ ልቡ/ልባ ከም ዝምለስ ንገብሮ እሞ አብ መንጎና ዘሎ ፍልልይ ክንዕርዮ ንጅምር።  

ኢየሱስ ተፋቐሩ ክብለና እንከሎ ሓደ ተገሩ ዘይፈልጥ ግበሩ አይኮነን ዝብለና ዘሎ። ብባህርን 
ክንጸልእ ወይ ክንጽላእ አይንደልን ኢና። ብባህርና ክንፍቀርን ክነፍቅርን ኢና እንደሊ። አብ 
ብዙሕ ክፍሊ ዓለም ከም እንርእዮ ዘሎና ንዓመታት ሰባት ሃአገራት ክጻልኡ ሕነ ክፈዳደዩ ዳርጋ 
መወዳእታ ዘይብሉ ነገራት ህልቂት ጥፍአት ክገብሩ ንርኢ አሎና። እቲ እንኮ ፍታሕ ናይ ከምዚ 
ዝአመሰለ ንምኽሪ ኢየሱስ ምቕባልን ምስማዕን ጥራሕ እዩ። እዚ አጥፊእካ ጥፋእ ወይ ሰዓርን 



ተሰዓርን ዝኾነ ጉዳይ አይኮነን፥ ክልተኻ ክትዕወት ዝሕግዝ ንኽልተኻ ዝጠቅም እዩ። አብዚ 
ማዘር ተረዛ ዝበልኦ ልክዕ እዩ፡ 

“ፍቕሪ ሓቀኛ ክኸውን ዘሳቒ/ዘሕምም ክኸውን አለዎ። ብወገነይ ንካልኦት ከይጎድእ ከምኡ 
ጽቡቕ ክገብር ኢለ ዝክአል ክኸፍል ክገብር ፍቓደኛ ክኸውን አሎኒ። እዚ ክገብር ክሳብ ዘሳቕየኒ 
ዝጎድአኒ ዘሕምመኒ ፍቓደኛ ክኸውን አሎኒ። እንተ ዘይኮነ ኩሉ እቲ አነ ዝገብሮ ንርእሰይን 
ነቶም አብ ከባቢኤይ ዘለዉ ሰላም ፍቕሪ አየምጽእን ሓቂ ኸአ አባይ የላን” ትብል።   

ንሓደ ሰብ ንትምህርቲ ኢየሱስ አብ ግብሪ ከውዕል ከቢድ ነገር ክንገብር ወይ እውን ብርቱዕ 
ድላይ ክፈጥር አይኮነን ዘድልዮ። ዘድሊ አተሓሳስባና ካብ መሰረቱ ክንልውጥ ንነገራት ከምቲ 
ኢየሱስ ዝዝርእዮ ገርካ ምርአይ። ሓንሳብ ነዚ ምስ ገበርና ካልእ ክንገብሮ ቀሊል እዩ። 
አተሓሳስባና ግብርና ምስቲ ናይ አምላኽ ክነሳንዮ ከሎና ነገራት መስርዖም እዮም ዝሕዙ።   

ነዚ ብዝርኢ ኢየሱስ ዘስተምህሮ ዳርጋ ምልጋጽ እዩ ዝመስል፥ “ነቲ ብሓደ ጎንኻ ዝጸፍዓካ ነቲ 
ካልአይ ጎንኻ እውን ሃቦ”። ዓመጽን ግፍዒን ዝበዝሖ ዓለም እዚ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ እዩ 
ዝመስል። ነዚ ትምህርቲ ኢየሱስ አብ ግብሪ ክትገብሮ እንተ ፈተንካ ዝስዕበካ ፈራሕ በጅባጅ 
ሓንቲ ክገብር ዘይኽእል ዝብል እዩ፥ እዚ ነቲ ሰብአዊ ክብሪ ዝትንክፍ ኮይኑ ስለ ዝስምዓካ በዚ 
ንነገራት ክትፈትሕ ይኸብደካ፥ እቲ ቅኑዕ ኮይኑ ዝርአየካ ነቲ ሕማቕ ዝገበረ ዕጽፊ ገርካ እንተ 
ተዓወትካሉ እዩ። ገለ ሰባት ነዚ ትምህርቲ ኢየሱስ ዝጻረር ዝገብርዎ ወይ ዝብልዎ ንዝኾነ ክፉእ 
ዝገበረካ ቅተሎም አጥፍአዮም ካብ ገጽ ምድሪ ከምዝጠፍኡ ግበር ዝብል እዩ።  

አብዚ ክንርእዮ ዘሎና አብ ኢየሱስ ተመሊስና ከምቲ ንሱ ዝርእዮ ገርና ክንርኢ ከምቲ አምላኽ 
ዝርእዮ ክንርኢ ክንሓስብ ከም ዘሎና እዩ። ንዝወቕዓካ ካልአይ ገጽካ ምሃብ ከምዚ ተባሂሉ ዘሎ 
ናይ ፍርሒ ወይ ድኽመት ምልክት አይኮነን። ነዚ ክትገብር ብርቱዕ ናይ ርእስኻ ምቍጽጻር 
ትብዓትን ናይ እትገብሮ አፍልጦን ክህልወካ ይግባእ፥ ብሓቂ ክንርእዮ ከሎና እቲ ጌጋ ዝፍጸም 
ዘሎ ወይ ድኹም ዝብሃል እቲ ዝወቅዕ እዩ። ንሓደ ምጽራፍ ወይ ምጽፋዕ ቀሊል ነገር እዩ፥ 
ከምኡ ንዝወቕዓካ መሊስካ ምውቃዕ ቀሊል እዩ ዳርጋ ከይ ሓሰብካ ቀልጢፍካ መልሲ እትህበሉ 
ጉዳይ እዩ እንተ ኾነ ናይ ሓደ አእምሮ ዘለዎ ሰብ መልሲ አይኮነን።  

ንዝወቕዓካ ምውቃዕ ንዝጸረፈካ ምጽራፍ ብሓጺሩ ንሓደ ክፉእ ዝገበረካ ክፉእ ምግባር ማለት 
ንርእስካ አብ ደረጃ እቲ ክፉእ ዝገበረካ ሰብ ምውራድ እዩ ከምኡ እንተ ኮይኑ ኸአ እተምጽኦ 
ፍታሕ ወይ ጽቡቕ ነገር የለን። ንዝወቕዓካ ዘይምውቃዕ ወይ ክፉእ ንዝገበረካ ክፉእ ዘይምግባር 
ነቲ መድረኽ ምቕያር እሞ ነቱ ጉዳይ አብ ናይ ሰናይ ነገርን ጸወታን ባይታ ምቕያሩ እሞ አብ 
ዝለዓለ ሰናይ ነገር ምቕያሩ፥ አብ ደረጃ ምፍቓርን ምክብባርን ምቕያሩ የድሊ ከምኡ ክኸውን 
እንከሎ አብ ሓቀኛ መንነት ሰብ አሎኻ ማለት እዩ።  

ኢየሱስ ነዚ አብ መጋብያአ አይሁድ ምስ ተጸፍዐ አብ ግብሪ አርእዩና እዩ። ብምልኡ አብ ጊዜ 
ሕማማቱ ወላ እኳ ዘዋርድን ክፉእ ነገራት እንተ ገበርዎ ምልክት ጽልኢ ወይ እውን ተስፋ 
ቍርጸት ካብ ሰናይ ምግባር አየርአየን። አብ ታሪኽ ደቂ ሰባት ከም ማህተማ ጋንዲ ማርቲን ሉተር 
ኪንግ ኩሎም ብሰላማዊ መገዲ ነቲ ዝአመኑሉ ክፍጽሙ ተራእዮም። ቤተ ክርስትያን ኩሉ ጊዜ 
ነገራት ብፍቕሪ ብዓይኒ ምሕረት ክፍትሑ ትነግር። አብ ጊዜ ቀዳማይን ካልአይን ውግእ ዓለም 
ዓው ኢላ ፍትሒ ፍቕሪ ምምሕሓር ክገብር እምበር ውግእ ግፍዒ ሰላም ከምዘየምጽእ ዓዊ ኢላ 
ተዛሪባ። ምእንቲ እቶም ግፉዓትን ጭኩናትን ድኻታትን ተጣቢቓ ሎሚ እውን ዓው ኢላ ትዛረብ 
አላ።  



ኢየሱስ መምርሒ ሂቡና “ከምቲ ካልኦት ንአኻ ክገብሩልካ እትደሊ ንኻልኦት ከአ ግበረሎም”። 
ሓደ ክጸልአካ ወይ እውን ክወቕዓካ አይትደልን ኢኻ ከምኡ ኸአ ንኻልኦት ድለየሎም። “ነቶም 
ዘፍቅሩኻ ጥራሕ እንተ አፍቀርካ ድአ እንትዩ ምስጋና ትጽበ” በቲ ካልኦት አብ ልዕለና 
ዝፈጸምዎ ዝገበርዎ ተጸሊና ግብረ መልሲ ክንህብ የብልናን።  

ከም ተኸተልቲ ክርስቶስ መጠን ፍሉይ ብዝኾነ መልሲ ሂብና ክንክእል አሎና። አብ እምነትና 
ንኢየሱስ ዝበሎ ጥራሕ አይ ኮናን እንአምን ክንገብር እውን አሎና። እዚ ኸአ ንርእስና ጥራሕ 
ዘይኮነ ካልኦት እውን በቲ ኢየሱስ ዝብሎ ክጥቀሙ ከማና ብሓደ ክጉዓዙ ክንደሊ አሎና።  

አብ መወዳእታ ናይ ኩሉ ጉዕዞና አብነት ሞደል ንአምላኽ ገርና ክንጉዓዝ ይግብአና። “ከምቲ 
ሰማያዊ አቦኹም ርኅሩኅ ዝኾነ ንስኻትኩም ከአ ርኅሩኃት ኩኑ” አብ ወንጌል ማቴዎስ “ከምቲ 
ሰማያዊ አቦኹም ፍጹም ዝኾነ ፍጹማት ኹኑ” ይብል፥ ትርጉሙ ሓደ እዩ፥ ፍጽምናና አብቲ 
ምስ ካልኦት ዘሎና ፍቕሪ “አጋፐ” እዩ ዝምስረት። 

ብአና አቢሉ ፍቕሪ አምላኽ ሰባት አብ ሕይወቶም ከዘውትርዎ ወይ ክርእይዎ ይኽእሉ። ሰባት 
ክንፈርድ ወይ ክንኩንን አይግብአናን እዩ ብርግጽ አብ ገለ እዋን ርኢቶና ብዛዕባ ሰባት ክንህብ 
ንሕተት ኢና እዚ ግን ንፈርድ አይኮናን ዘሎና፥ ሓቀኛ አፍልጦና ክንህብ ከሎና ንምስክር ኢና 
ዘሎና ንሱ ኽአ ንጽቡቕ ኢልና እምበር ክንጎድእ ኢልና አይኮናን። ክንምሕር አሎና፥ ክንምሕር 
ከሎና አይንኵነን ኢና ብአምስያኡ ንምሓር ኢና ዘሎና።  

እቲ አትኩሮ ንኻልኦት አብቲ ዘለውዎ ከድካ ካብቲ ዘለውዎ ጸልማት ከምዝምለሱ ምግባር 
እምበር አብ ንአይ ጥዓመኒ ኢልካ አብ ገዛእ ርእስኻ ጥራሕ ምሕሳብ አብ ፍቕሪ አብ ምሕረት 
አየብጽሓናን እዩ። “ሃብ እሞ ክትውሃብ ኢኻ” እዩ እቲ መምርሒ። ኢየሱስ ነዚ ክነግረና 
እንከሎ “ነጸላኻ ንዘግደፈካ እጀ ጠባብካውን አይትኽልአዮ” እናበለ ክንገብሮ ዘሎና ሓቢሩና። 
አብ ጊዜ ኢየሱስ ሰባት እንተ በዝሐ ዝነበሮም ክዳውንቲ ክልተ እዩ ስለዚ ዘልኦም እንተ ሃቡ 
ዳርጋ ጥርሖም እዮም ዝተርፉ ነሮም። አሰር ሕማቕ ዝገብሩ ክንጉዓዝ ድላይ አምላኽና አይኮነን 
እዚ እዩ ንክርስትና ካብ ካልእ ዝፈልዮ። ነቲ ሕማቕ ክገብረካ ክቐትለካ ዝደሊ ከይተረፈ ጽቡቅ 
ገርካ ምኽአል።  

አብ ትምህርቲ ክርስቶስ ክንምለስ ሰብ ነታ ንእሽቶይ ነገር ዘላቶ ምእንቲ ፍቕሪ ምእንቲ ሕውነት 
ኢሉ ክህብ ወይ ክሓድግ እንተ ኸአላ ነገራት ይቕየሩ። ብመንፈስ ክርስቶስ ዝመልአ ሰብ ሓንቲ 
አየጸግሞን እዩ ወይ ሓንቲ ዘድልዮ የብሉን። ንክርስቶስ ድሕሪ ሒዝና ዘሕፍር ዘፍርህ ነገር 
የብልናን። ሕይወት አብክልተ ነገር እዩ ዝምስረት አብ እንታይ ክንህብ ከምእንኽእልን እንታይ 
ክንቅበል ከምንኽእልን እዩ ዝምስረት። “በቲ እትሰፍሩሉ መስፈሪ ኪስፈረልኩም እዩ”። 

ልዕሊ ኹሉ እዚ ንፍቕሪ እዩ ዘስምዕ፥ ዝኾነ ሰብ መወዳእታ ዘይብሉ ሓገዝ ከወፊ ይኽእል እዩ። 

ነዚ አብ ላዕሊ ዝበልናዮ አብ ሕይወት ነፍሲ ወከፍና ክንርእዮ አሎና። ለቢስናዮ ዘሎና ሕይወት 
መቐረቱ ዝፍለጠና ፍቕሪ መለለይኡ ክንገብር እንተ ኸአልና ጥራሕ እዩ። ብርግጽ ሰብ ስለ ዝኾና 
ጌጋ ድኽመት ክፍአት ኩሉ ጊዜ ምሳና እዩ እንተ ኾነ ነዚ ፈሊጥና ንምሕረት ንዕርቂ ክፉት ልቢ 
ክህልወና ዓቢ ጥቕሚ አሎ።  

ፍቕሪ ክስስን ሰላም አብ ዓለምና አብ ዓድና ክሰፍን ናይ ነፍስወከፍና ድለትን ጻዕርን የድሊ። 
ብባህጊ ፍቕሪ ሰላም አይርከብን እዩ ከምኡ ሰላም ካልኦት አየምጽኡልናን እዮም ነፍሲ ወከፍና 
ንሰላም ክንደልያ ክነምጽአ የድሊ። አምላኽ ቦትኡ ብገንዘብ ብስሳዐ ብጥልመት ብንአይ ጥዓመኒ 
ሒዝናዮ ከሎና ፍቕርን ሰላምን ክመጽአና አይክእላን እዩ። 



ክርስቶስ “ተፍቅሩኒ እንተ ኾንኩም ነነድሕድኩም ተፋቐሩ” ይብለና፥ ቅ. ዮሓንስ አብ 
መልእኽቱ “ነቲ ዝርእዮ ሓዉ ዘየፍቅር ነቲ ዘይርእዮ አምላኽ አፍቅር እየ ዝብል ሓሳዊ እዩ” 
ይብለና ፍቕሪ አብ አሕዋትና አብ ጎረበትና ክንዘርአ እንተ ዘይከአልና አባና ፍቕሪ የላን።  

ከም ህዝቢ ከም ሃገር ሎሚ ዓድና ፍቕሪ ውሒድዎ ጽልኢ በዚሑ ክንናፈግ ዘመናት ኮይኑ አሎ። 
ሓው ምስ ሓው ጎረበት ምስ ጎረበት ወገን ዓለት ዝብል ንፋስ ዘመኑ ሂብዎ መፍቶ ጽልእን 
ቅርሕንትን ገሩና ንርክብ አሎና። እሞ እንታይ ንግበር። 

1. አብ አምላኽ ንመለስ። ፈቃር አምላኽና ነታ አብ ጥፍአት ዝወሰደትና መገዲ 
ብአአ ክንምለሶ ደቀይስ ይምለሱኒዶ ይኾኑ እናበለ አማዕድዩ እናጠመተ ይጸበየና 
አሎ፥ ስለዚ አብ ልብና ተመሊስና ኃጢአትና ተአሚና አብ አምላኽ ንመለስ። 

2. ጸሎት የድሊ። “ኳሕኵሑ ክኽፈተልኩም ለምኑ ክውሃበኩም” ኢሉና አሎ፥ 
ክምለስ አብ መገድኻ ክምለስ ሓግዘኒ ኢልና ክንጽሊ ክንልምን እዋኑ እዩ። ጸሎት 
መለልይና ገርና አብ ቤተ አምላኽ ንመለስ።  

3. ንመሓሓር። ዕርቂ ሰላም አብ ነነድሕድና ንአውጅ። አብ ጽልኢ እንከሎና ፀሓይ 
አይትዕረበና። ንሰይጣን ካብ መንጎና ሰጒግና አብ አምላኽና ንመለስ። 

4. ርትዒ ሓቂ ንፍቶ። ዓመጽ ህርፋን ቅንኢ ካባና ነርሕቆ። ገንዘብ ጥሪት መሊኹና 
ሃነፍነፍ ክንብል ንርአ አሎና እንተ ኾነ ገንዘብ ክጠቅመና እምበር ጎይታ ክኾነና 
አይተዋህበናን፥ ሕውነትና መለክዒኡ ሃብትን ገንዘብን አይንግበር። 

ነዝን ካልእ አብልብና ገርና ንፍቕሪ ንሕውነት አብ ቤተና አብ ዓድና ክነእቱ ነፍስወከፍና 
ንልአኽን ንውፈርን። አደ ሰላም ዝኾነት ወላዲተ አምላኽ ደቅኺ አብ መአዲ ዕርቅን ሰላምን 
ፍቕርን እንምለሰሉ ጸጋ ካብ ወድኺ ልምንልና ንበላ። 

ንጉሠ ሰላም ክርስቶስ ሰላሙን ፍቕሩን የውርደልና። 

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ    


