ቃል ኪዳን
2005 ዓ.ም.(3)
ንባባት፡ 1ቆሮ 13፡1-13፤ ራእ 19፡1-9፥ ማቴ 19፡1-8
ምስባክ፡ሣህል ወርትዕ ተራከባ፥ ጽድቅ ወሳላም ተሳዓማ፥ ምድርሰ እምድር
ሠረፀት። ምሕረትን ሓቅን ተራኸባ፥ ሓቅን ሰላምን ተሳዓማ፥ ሓቂ ካብ ምድሪ
ትሰርጽ፥ መዝ. 85፡10-11።
ሎሚ በዚ ብሩኽ መዓልቲ ናይ ክቡር ወድና
ናይ ክብርቲ ጓልና
ቃል ኪዳን ክነእስር
አብዚ ብሩኽ ቤት አምላኽ ንርከብ አሎና ብሓቂ ቅዱስ መዓልቲ አምላኽ ዝባረኻ
ዕለት።
መጀመርያ ንአኹም ፍቝራት አሕዋት እንቋዕ አምላኽ አብዚ አብጽሓኩም እትጀምርዎ ዘሎኹም
ርክብ አምላኽ መሳርሕቱ ክትኮኑ ባዕሉ ይዕድመኩም ስለ ዘሎ ባዕሉ ይሓግዝኩምን
ይባርኽኩምን። ክቡራት ወለዲ ከምኡ ቤተሰብ እንቋዕ ነዚ ብርሃን አርአየኩም። እግዚአብሔር
ዝባረኾ ብርሃን ደቁን ቤተሰቡን ይርኢ። እዚ ኪዳን ናይ ገዛኹም ተስፋ እዩ ብአኡ አቢሉ ናይ
ወለዶኹም ቀጻልነትን ብሩህ ተስፋን ይግለጽ ስለዚ ዓቢ ህያብ አምላኽ ንገዛኹም ስለ ዝኾነ
እንቋዕ ነዚ ክትርእዩ አብቅዓኩም።
ንአና ከም ቤተ ክርስትያን ሓደ ሓውናን ሓፍትናን ከምዚ ኢሎም አብ ቤት አምላኽ ኪዳን
ክአስሩ ክንርኢ ከሎና ንቍምስናና በረኸት አምላኽ፥ ንዓበይቲ ተስፋ ዝህብ ንንአሽቱ ኸአ ጽቡቕ
አብነት ስለ ዝኾነ ንአና እውን እንቋዕ ነዚ ንምርአይ አብቅዓና እብል።
ቅዱስ መጽሓፍ ሰብአይን ሰበይትን ብአምሳል አምላኽ ከምዝተፈጥሩ ብምዝንታው ጀሚሩ ብናይ
ገንሸል በዓል መርዓ ድማ ይዛዝም (ራእ 19፡9፥ ዘፍ 1፡26-27)። ቅዱስ መጽሓፍ ብምልኡ ከአ
ተክሊል “ምስጢር” ምዃኑ ብዛዕባ ሥርዓታቱን ብአምላኽ ዝተዋህቦ ትርጓሜታቱን በቲ
መበቆሉን መወዳእታ ዕላማኡን ይዛረብ። አብ መደብ ታሪኽ ድኅነት ዘለዎ ዝተፈላለየ ተፍጻሜትን
ብሰንኪ ኃጢአት ዝተንቀሳቐሰ ጸገማትን ብአምሳልቲ ናይ ክርስቶስን ቤተ ክርስትያንን ሓዲሽ
ኪዳን ድማ ብጎይታ ከምዝተሓደሰ ይዝርዝር (ሓ/ት/ክ 1602)።
እገለን እገሊትን ሎሚ ምስ ወለድኹምን ቤተስብኩምን ፈተውትኹምን ተሰኒኹም አብዚ ቅዱስ
ቤት አምላኽ ቅድሚ ሕጂ ኢልኩሞ ዘይትፈልጡ እሞ ምስ በልክምዎ ንምሉእ ሕይወትኩም
ብዝኾነ ምኽንያት ዘይልወጥ ቃል አብ ቅድሚ አምላኽን ማሕበር ክርስቶስን ክትአትዉ ኢኹም።
አብ ቅድሚ አምላክ ኪዳን ማሕላ ክትአትዉ ኢኹም። ከምዚ ዝአመሰለ ማሕላን ኪዳንን አብ ሓቂ
ዝተመስረተ ነጻነትን ብምሉእ አፍልጦን ምሉእ ድላይን ክግለጽ እንከሎ አብቲ መሰረታዊ ክፍሊ
ነፍስና ስለ ዝትንክፍን ንዘለዓለማዊ ውሳኔ ሕይወትና ሳዕቤን አልኦ። አብዚ ቀጺሉ ዝስዕብ
ደቓይቕ ክልተኹም አብ ነነድሕድኩም ንምሉእ ሕይወትኩም ብማዕረ እናተሓጎስኩምን
እናተሓጋገዝኩም ብሓደ ክትነብሩ ክትመሓሓሉ ኢኹም። አብ ጊዜ ሕማም ይኹን አብ ጊዜ ጥዕና
አብ ጊዜ ስእነት ይኹን ግዜ ራህዋ አብ ዝኾነ ጊዜ ካባኺ/ካባኻ ከይፍለ ቃል እኣቱ አሎኹ
ክትብሉ ኢኹም። እዚ ማሕላ እዚ ክትሕልዎ እንከሎኻ ከቢድ አይኮነን ንፋስ ምስ አተወካ እሞ
ነዚ አብ ቅድሚ አምላኽ ዝአቶኻዮ ጠሊምካ/ኪ ብኻልእ መንፈስ ክትምራሕ እንከሎኻ እናረኤኻ
አብ ሕይወትካ ሞት ስቓይ ምእዋጅ እዩ።
ብዙሓት ካብ ንእስነትኩም ከሎኹም ዝፈልጡኹም ነዘን እትደግምወን ቃላት ክሰምዑ ከለዉ ገለ
ነተን ንሶም ዝደገምወን ክዝክሩ እዮም ገለ ኸአ ስለምንታይ እዚ ኹሉ ማሕላ ዝብሉ እውን
አይስአኑን እዮም። ስለምንታይ እዩ እዚ ኹሉ ማሕላ አብ ቅድሚ አምላኽ ዘድልየና። ስለምንታይ
ንሓደ ከማይ ዝበለ ሰብ እዚ ማሕላ ክገብረሉ አደልየ/ እንተ ጠዓመን እንተ ተሰማማዕናን ጥራሕ
ብሓደ ዘይንነብር? ፍቕርና ዘይንውድእ ህውከት ባእሲ አብ ዝገደደ ጸገም ከይበጻሕካ ምፍልላይዶ
አይምሔሸን? እናበሉ ዝዛረቡ ውሑዳት አይኮኑን። ብፍላይ ድሕሪ ዘመነ ገድሊ ዝመጸ ባህሊ
እንተ ረኤና ፍቕረይ ወዲኤ፥ ዝምድና ኢና ገርና ዘሎና እንተ ዘይሰርሐ ክንሓድጎ ጸገም የለን

ዝብሉ ብዙሓት እዮም። ቃል ኪዳን ዝብል ብዝምድና ዝብል ተተኪኡ እንተ በልና ምግናንን
አይኮነን። ነዚ ኹሉ ሕጽር ብዝበል እትምልስ “ፍቕሪ” እያ። ሓደ ሰብ ነዚ ናይ ምሉእ ሕይወቱ
መብጽዓ ክገብር ዝግድዶ ብርግጽ ፍቕሪ እዩ። ስለ ዘፍቀረ/ት ንምሉእ ሕይወት መብጽዓ
ይአትዉ። ግን ፍቕሪ ማለትከ እንታይ ማለት እዩ? ብዙሓት ደረፍቲ ገጠምቲ ብዛዕባ ፍቕሪ
ደሪፎም ገሊጾም፥ ብዙሓት ደረስቲ አብ ባህሎም አብ ጽሑፋቶም አስፊሮማ ንረኽቦ። አብ ኩሉ
ባህልታት አብ ኩሉ ቋንቋታት አብ ኩሉ ታሪኽ ብዛዕባ ፍቕሪ ይንገር እዩ። ግን እንታይ እዩ
ፍቕሪ።
አብ ሕብረተሰብና ሓፈሻዊ ርድኢት ብዛዕባ ፍቕሪ ክንዛረብ ከሎና ዓሚቕን ብርቱዕ ስምዒት
እዩ። አብዚ ብዛዕባ ፍቕሪ ክንርዳእ ከቢድ ዝገብሮ ወላ ሓደ የለን ንስምዒቱ ዝመርጽ። ንግሆ
ተንሲኡ ሎሚ አነ ክጉሂ እየ ኢሉ ዝውስን ወላ ሓደ የለን። ስምዒታት ከም ማዕበል ብዘይ ናይ
ዝኾነ ሰብ ፍቓድ ዝመጽኡን ዝኸዱን እዮም። በዚ ምኽንያት ብዛዕባ ናይ ሓደ ሰብ ናይ መጻኢ
ስምዒታቱ ከምዚ ክኸውን እዩ ኢልካ ምግማት ዕሽነት እዩ። መንዩ ካባና ከምዚ ዓይነት ስምዒት
ን4 ወይ 5 አዋርሕ ክስምዓኒ እዩ ዝብል።
ሓቂ እዩ፥ አብ ስምዒት ሰባት ብርቱዕ ውሽጣዊ ምስ ፍቕሪ ዝተአሳሰረ አሎ እንተኾነ ፍቕሪ ካብ
ስምዒት ንላዕሊ እዩ። ፍቕሪ አብ ነጻነት ዝምስረት ምርጫ እዩ። ንድለት ካልእ ሰብ ምስ ናትካ
ክትገብር ወይ እውን ልዕሊ ናትካ ክትገብር ኢልካ እትአትዎ ሕልናዊ ውሳኔ እዩ። ናይ እዚ
ጽቡቅ አብነት ክኾነና ዝኽእል ናይ ወለድኹምን ቤተሰብኩምን አብዚ አብ መንጎኹም ምህላዎም
እዩ። ወለድኹም ካብ ጊዜ ሕፃንነትኩም ጀሚሮም አብ ዝተፈላለየ እዋን ፍሉይ ሓልዮትን ፍቕርን
ዘርአዩኹም ከምኡ ምእንታኹም ዝክአሎም ኩሉ ዝገበሩልኩም እዮም። እዚ እዩ ፍቕሪ እንብሎ።
ሰባት ብድለቶም ዝሕግዙ ንኻልኦት ሰናይ ክገብሩ ዝደልዩ። ኩሉ ጽቡቅን ሕማቕን ናይ ሰባት
ምክፋል። አብ 1ዮሓ 4፡16 “አምላኽ ፍቕሪ እዩ እቲ አብ ፍቕሪ ዝነብር አብ አምላኽ ይነብር
አምላኽ እውን አብኡ ይነብር” ይብለና። አብ ዘፍ 2፡26 እግዚአብሔር ብአምሳሉ ከም ዝፈጠረና
ይነግር። ክነፍቅር ኢልና ክንመርጽ እንከሎና ልክዕ አብኡ ነቲ ብአርአያ አምላኽ አብ ዓለም
ምፍጣርና ነንጸባርቕ። አብቲ ጊዜ እቲ ኢና አብ ዝለዓለን ዝበለጸን ተፈጥሮና እንርከብ። ሎሚ
አብዚ ታቦት ኮንኩም ናይ ፍቕሪ ቃላት ክትዛረቡ እሞ አብ ኪዳን ክትአትዉ ከሎኹም ንእሽቶይ
ነገር አይኮነን፥ ነቲ አምላኽ ክፈጥረና እንከሎ ዘርአዮ ፍቕሪ ትደግሙ አሎኹም።
አብ ሕብረተ ሰብ ግጉይ ርድኢትን አገላልጻን ብዛዕባ ፍቕሪ አሎ ከምኡ ቃል ኪዳን ብዝርኢ
እውን ዘይቅኑዕ ዘጋጊ ነገራት አሎ። ሓደ ካብቲ ዝኸፍአ አተሓሳስባ ንቃል ኪዳን ከም
“ዝምድና” ወይ ውዕሊ ናይ ክልተ ተጻመድቲ 50/50 ገርካ ምውሳዱ። ናይ እዚ አተሓሳስባ
ግጉይ ምዃኑ ዝረአየሉ ንኻልእ ናይ ሰባት ርክብ ክምልከት ከሎ እዩ። ዕርክነት ንአብነት አብ
ውሑድ ርክብ ሰባት እዩ 50/50 ዝኸውን። አብ ገለ እዋን አሎ ዓርክና ካባና ሓገዝና ዝደልየሉ።
እዚ ክንብል ከሎና አብ ገለ እዋን አብ እንሰምዖ ከስምዕ ይኽእል። አብ ገለ እዋን አብ ስራሕ
ክንሕግዞም የስምዕ፥ አብ ገለ እዋን ከአ ገንዘብ ከስምዕ ይኽእል። እቲ ጽቡቅ ነገር ናይ ዕርክነት
ሓገዝ ከድልየና እንከሎ አዕሩኽትና ኩሉ ጊዜ ክሕግዙና ፍቓደኛታት እዮም። እዚ አብ ዕርክነት
ሓቂ እንተ ድአ ኮይኑ ከመይ ኢሉ ድአ አብ ቃል ኪዳን ሓቂ ዘይከውን። ቃል ኪዳን እቲ
ዝበለለጸን ጥቡቕ ርክብ ናይ ክልተ ሰባት አብዚ ምድራዊ ሕይወት እዩ።
ቃል ኪዳንኩም ብዙሕ ጊዜ 50/50 አይክኸውንን እዩ። አብ ገለ እዋናት 70/50 ክኸውን እዩ።
አብ ገለ እዋን እውን 100/0 ክኸውን እዩ፥ ሓደ ሓሚሙ አብ ሆስፒታል እንከሎ እቲ ካልአይ
ብምልኡ ነቲ ጉዳይ ይስከሞ፥ ሓደ ስራሕ ስኢኑ ክጭነቕ እንከሎ እቲ ሓደ ብዝሰርሖ ጥራሕ
ሕይወት ይምራሕ፥ አብ ገለ እዋን እቲ ሓደ ሕማቕ አመል አምጺኡ ኩሉ ገንዘቡ እና አጥፍኤ
በቲ ሓደ ዘምጽኦ ጥራሕ ይንበር። እዚ አብ ኪዳንኩም ክመጽእ ይክእል እዩ። ካብ ዓቕምኻ
ንላዕሊ እትሕተተሉ እዋን አሎ እሞ እንታይ ይገበር ደኺመ ሓንቲ ክገብር አይክእልን እየ ኢልካ
ምግርምርማዶ ወይስ ጨሪሽካ ምሳኻ/ኺ አይኮነለልይን ምባል። ገለ ሰባት አለዉ ጸገማት ምስ
በዝሖም ክምሃር/ክትምሃር አልኦ/አለዋ ዝብሉ እንተ ኾነ ክፉእ ክንምሃር አይፍቀደናን እዩ።
ፍጽቕ ጥራሕ እዩ ክንምሃሮ ዘሎና። ፍቕረይ ወዲኤ እትብል ዘረባ ዘይተጠምቀት ናይ አረመን

ዘረባ እያ፥አብዚ ዘሎናዮ ሃገር ሓንቲ ግዕዝይቲ ጉዳይ አላ ውጽአለይ ውጽእለይ እናበልካ ዝዝረብ
ዘረባ ናይ ክርስትያን አይኮነን ክርስትናና ንክፉእ ዝገበረካ ምሓር ንጸላኢኻ አፍቅር እዩ ዝብል።
ነገራት ከምዝደለኻዮ ወይ እናኸፍአ እንተ ኸደ አዕርፍ ጊዜ ውሰዱ ቀልቲፍኩም አብ ሕማቕ
ውሳኔ አይትብጽሑ፥ ተጣዒስካ አብዘይትመልሶ ኩነት ከየውድቐኩም። ጸሎት እናገበርኩም
ንአምላኽ እናለምንኩም ምስቲ ኪዳን ዝአቶኹምዎ መብጽዓ ዝአተኽምዎ ጊዜ ውሰዱ። አብ ጊዜ
መንፈሳዊ ውህደት ምስ አምላኽ ከምዚ እናበለ ክዛረበኩም እዩ “”አነ እየ ዝኃረኹኹም እምበር
ንስኻትኩም አይኃረኹምንን፥ ኬድኩም ፍረ ምእንቲ ኽትፈርዩ ፍሬኹምውን ምእንቲ ነባሪ
ኪኸውን ሸምኩኹም፥ ስለዚውን እቲ ነቦ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ኪህበኩም እዩ” (ዮሓ
15፡16) ይብለና። አመንቲ ስለ ዝኾና እዚ ብዛዕባ ቃል ኪዳን እውን ከምዝኾነ ንአምን።
እግዚአብሔር ንእገል ንእገሊት እገሊት ንእገለ ኢሉ ጸዊዕኩም። ከም ሰብአይን ሰበይትን መጠን
አብ ነነድሕድኩምን ንአምላኽን ሓላፍነት አሎኩም። ነነድሕድኩም ክትተሓጋገዙ አብዚ
ሕይወትን አብ ዘለዓለማዊ ሕይወትን ዝክአለኩም ግበሩ። እዚ ማለት ከአ ነነድሕድኩም
ተኸባበሩ። ከምኡ እውን ብፍቕርን ብእምነትን ተጎዓዙ። ድሕሪ 25 ወይ 50 ዓመት ንዝሓለፍ
ጸገማትን ከበድቲ ነገራት ዘሕለፍክምዎ ግልጽ ኢልኩም እንተ ጠመትኩም ከም ሃፋ ዝበነነ ኮይኑ
ክርአየኩም እዩ ሽዑ ልባትኩም ሓጎስ ክመልኦ እዩ። ነቲ ከቢድ ኮይኑ ዝርአየኩም ብትዕግስትን
ጸሎትን ሕለፍዎ።
መስቀል ዘይብሉ ሕይወት የለን እቲ ቁምነገር መስቀልካ ጸርካ ኲኖ ቀራንዮ ትንሣኤ ከምዘሎ
ርእዩ ዝኸአለ ጥራሕ እዩ ዝዕወት እሞ አሕዋተይ አብ ጊዜ ፈተናን ጸገምን ነዚ መምርሒኹም
ገርኩም ተጎዓዙ። አምላኽ ሳልሳይኩም ግበሩ እምበር ሰብ ከማኹም አሚንኩም አይትጉዓዙ
ምኽንያቱ ጉዳይኩም ጉዳይ አምላኽ እዩ።
አብ ጉዕዞ ሕይወት ንዝጓነፍ ፈተና ወይ ጸገም ንማርያም መንጎኛኹም ግበርዋ። አብ ቃና ዘገሊላ
መንጎኛ ኮይና ጸገም ሰብ መርዓ ንወዳ ለሚና አርህያትሎም ንሱኹም እውን ዝኾነ ጸገም
ንማርያም ነጊርኩም ክአሉ ብሓባር መቝጸርያ አብጽሑ ተማህለሉ ጹሙ ጸልዩ። ንሳ ኩሉ ጊዜ
እትመኽረኩም ወደይ ዝበለኩም ግበሩ ዝብል እዩ እዮም ወዳ ዝብለኩም ስምዑ። መልእኽትን
ድለትን ወዳ ከአ ፍቕሪ ምሕረት ሕድገት አብ ሕይወትኩም አዘውትሩ ዝብል እዩ።
ፍቑራት አሕዋትን አሓትን አብ ቃል ኪዳናዊ ሕይወት እትነብሩ ሎሚ ኪዳንኩም ሓድሱ።
ከመሎና ኢልኩም አብ ሕልናኹም እተዉ እሞ ጉዕዞ ኪዳንኩም ርአዩ። ጽቡቅ አጋጣሚ እዩ
ምናልባት ጽግም ኢልኩም ርክብኩም ሓርፊፉ እንተሎ ቀሊል እዩ ተመሓሓሩ እሞ መብጽዓኹም
ሓድሱ። ሰይጣን አብ መንጎ አትዩ ክብትነኩም አይተፍቅዱ እሙናት አርድእት ክርስቶስ ኩኑ።
አብዚ ቅዱስ ጉዳይ መጺእና ዘሎና በይንና እንነብር ከምኡ ንቃል ኪዳን ንምእሳር እትሰናደዉ
ፍሉይ መልእኽቲ አለዎ። ንድላይ አምላኽ ጽን ኢልካ ምኽአል። ብግዳማዊ መልክዕ ወይ ግዙፍ
ነገራት ጥራሕ መሰረት ገርካ አብ ቃልክዳን ምእታው ከቢድ እዩ ስለዚ ንዝኾነ እትገብርዎ ምስ
አምላኽ መጀመርያ ተዛሪብኩም ክአሉ። አፍቂረ ፈትየ ኢልካ አይሳልስቲ አይ ራብዕቲ ፍቕረይ
ወዲኤ ዝብል ምስ ጉዕዞ ቃል ኪዳን አይከይድን እዩ። ልቦና አቐዲምኩም ንአምላኽ አብርሃለይ
ኢልኩም ተጎዓዙ።
አምላኽ ነዞም ብኪዳን አብ ቅድሚ አምላኽ ዝጽመዱ ዘለዉ አብ ኪዳኖም ጸኒዖም ብሩኻት
ውሉድ ይዓድሎም።
ቅዱስን ነዊሕን ሕይወት ሂቡ ሰላምን ፍቕርን ዝበዝሖ ይግበረልኩም።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

