
ቃል ኪዳን 
ንባባት፡ 1ቆሮ 12፡31-13፡8፥ 1ዮሓ3፡18-24፥ ማቴ 5፡13-16  

ምስባክ፡ሣህል ወርትዕ ተራከባ፥ ጽድቅ ወሰላም ተሳዓማ፥ ርትዕሰ እምድር 
ሠረፀት” ምሕረትን ሓቅን ተራኸባ፥ ሓቅን ሰላምን ተሰዓማ፥ ሓቂ ካብ 
ምድሪ ትሰርጽ” መዝ. 85: 10-11።  

ሎሚ በዚ ብሩኽ Eለት ካብ ርሑቕን ቀረባን ናይ ክቡር ወድናን ሓውናን    ፥ ናይ 
ክብርቲ ጓልና   ፥ቃልኪዳን ክነEስር Aብዚ ቤት Aምላኽ ንርከብ Aሎና። ብሓቂ ክቡርን 
ፍሉይ ትርጉም ንኹልና ዘልO Eለት Eዩ። ቅዱስ ስርዓት Aምላኽ ባEሉ ዝዋንU ስርዓት 
ንፍጽም Aሎና። መጀመርያ ንAኹም ንEሽታ Aምላኽ ተቐቢልኩም ነዚ ቅዱስ ምስጢር 
ዝበቓEኩም ክቡራት ሕጹያት EንቋE ደስ በለኩምን Aብጽሓኩምን Eናበልኩ ሰናይ 
ትምኒተይ Eገልጸልኩም። ወለድን ቤተሰብን Aብዚ ብAካል ዘሎኽምን ብመንፈስ ካብ 
ርሑቕ ምሳና ዘሎኽምን EንቋE ነዚ ብርሃን AርAየኩም Eብል። ቃል ኪዳን ንወለዲ 
ንቤተክርስትያን ንሃገር ንኹሉ በረኸት Eዩ። ኹሉ ተስፋ ዝርከብ Aብ ቃል ኪዳን Eዩ።  

ሎሚ ናይ Eዞም ክልተ Aሕዋት ንምሉE ሕይወቶም ብቃል ኪዳን ክነብሩ ሓደ ኮይኖም 
ሕይወቶም ክመርሑ ዝጅምሩላ Eለት ስለ ዝኾነት ብፍሉይ ቅዳሴን ጸሎትን ነሰንዮም 
Aሎና። ክልቲOም Aብ ሓዲስ ሕይወት፥ ሓዳስ ዝድራ ይጅምሩ Aለዉ፥ ሓዲስ ፍቕሪ 
ንዝጀምሩ ክንምርቕ Aጆኹም ክንብል Aኸባ ሓዋርያት ገርና Aሎና። ብኹሉ ሓገዝቶም 
ኮና ክሳብ መጭረሽታ ሰናዮም ክንምነ ንሕና Eውን መብጽዓ ክንAቱ Aሎና። ሓላፍነት 
ክስምዓና ምEንቲ ነዘን ዝስEባ ሓሳባት ክነስተንትን ጽቡቕ Eዩ።  

1. ናይ ክልተ ሓድነት ክነብEል ተEኪብና Aሎና፡ ሰብ ካብ መጀመርያ ብAምሳል Aምላኽ 
Eዩ ተፈጢሩ፥ ሰብAይን ሰበይትን ገሩ ፈጢርዎም። Eገለን Eገሊትን Aብቲ Aምላኽ 
መጀመርያ ንሰብAይን ሰበይትን ክፈጥር Eንከሎ ዝገበሮ ሓድነት ትAትዉ Aሎኹም፥ ከም 
ሰብAይን ሰበይትን ነቲ ቀዳማይ ሓድነት ከም ብሓድሽ Aብ ቅድሚ Aምላኽን ሰብን 
ትሕድስዎ Aሎኹም። ድሕሪ ቁርብ ጊዜ ብቓልኩም Aብ መንጎ ክልተኹም EትAትውዎ 
ማሕላን መብጽዓን ክተስምUና Iኹም፥ ክልተኹም ብኹሉ ሓድነት ፈጢርኩም ክትጉዓዙ 
ሓዲስ ምEራፍ ጉEዞ ሕይወት ክትጅምሩ Iኹም። ብኹሉ ሓደ ኮንኩም ክትነብሩ 
ክትሓስቡ Aብ ኩሉ Aብ ጊዜ ጽቡቕን ሕማቕን ብሓደ ክትኮኑ፥ ዝኾነ ሓይሊ ፈተና 
ዘየሰናኽሎ ሓድነት ክትፈጥሩ Iኹም። ንሓድነትኩም ሓልውዋ ኩሉ ጊዜ ንሓድነትኩም 
ቀዳምነት ሂብኩም ክትነብሩ ጽዓሩ።   

2. ሓዳስ ስድራ ትምስረት ስለ ዘላ ክነብEል ተAኪብና Aሎና። ቤተክርስትያን ብምስጢረ 
ተኽሊል Aቢላ Aብቲ ቅዱስ ተልEኮA ክትዓዩ Eምነታ ተውርደልኩም፥ Aብ ኩሉ ዓለም 
ፍቕሪ Aምላኽ ብIየሱስ ክርስቶስ ዝተዋህበና ክትሰብኩ። ናይ Eዚ ውሽጣዊ ምስጢር 
ግዳማዊ ምልክቱ ስድራ Eያ። Aብ ማEከል ክርስትያናዊ ስድራ ናይ ሰብAይን ሰበይትን 
ሓድነት ወይ ኪዳን Aሎ። ሰብAይን ሰበይትን Aብ ነነድሕዶም ይፋቐሩ Eሞ Aምላኽ ናይ 
ፍቕሩ ምልክት ውሉድ ይህቦም። ሎሚ Eገለን Eገሊትን ምስ ክርስቶስ ኮንኩም ስድራ 
ትምስርቱ Aሎኹም። Aብ ጸሎትኩም ንAምላኽ ንኪዳንኩም Eትሕልዉሉ ጸጋ ክህበኩም 
ኩሉ ጊዜ ለምኑ። ገዛ Aብ መሰረቱ ጽኑE Eንተኾነ ዝኾነ ጸገም Aየፍርሶን Eዩ መሰረት 
ክጸንE Eንከሎ ኩሉ ይጸንE፥ ነዚ EትAትውዎ ዘሎኹም ሕይወት Aብ ፍቕሪ ሓልዮት 
ምሕረት ሕድገት Eንተ ሰረትክምዎ ክትEወቱ Iኹም። Aብ ውሑድ Eሙናት ኮንኩም 
Iኹም Eሞ Aብ ሓጎስ ጎይታኹም Eተዉ ክትብሃሉ Iኹም።   



ካብ ቅዱስ ጳውሎስ ዝሰማEናዮ Aብ ቀዳመይቲ መልEኽቱ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ንፍሉይ 
ነገር ክልምኑ ይነግሮም፥ ትEግስትን ሕያውነትን፥ ጽንዓትን ተስፋን ክረኽቡ ክልምኑ 
ይነግሮም። ኪዳንኩም Aብዘን ቃላት ጳውሎስ ሰርትዎ።  

3. ንፍቕሪ ክነብEል ተAኪብና Aሎና። መጀመርያ AግዚAብሔር በዚA መዓልቲ 
ንዝገለጸልና ፍቕሩን ሓልዮቱን ነብEል Aሎና። መጀመርታን ቀንድን ነቲ Aምላኽ ብሓደ 
ወዱ ገሩ ንሕና ሕይወት ምEንቲ ክንረክብ ዝገለጸልና ፍቕሩ ነብEል። ሕይወትና Aብ 
ክርስቶስ ክኸውን Eንከሎ ጥራሕ Eዩ ህያው ዝኸውን። ፍቕሪ Aምላኽ ሕይወት ይህበና። 
Aብ መንጎና ፍቕሪ ክነግስ Eንከሎ ነቲ Aብ ሰማይ ብዝበለጸ ክንረኽቦ ዘሎና ፍቕሪ 
ንEምት። Aብ ሕማምን ሞትን ትንሣኤን Iየሱስ ክንሳተፍ Eንከሎና Aቐዲምና ናይ 
መንግስተ ሰማይ ጣEሚ ነስተማቕር።  

Aብ መንጎ ክልተ ሰብ ኪዳን ዝርከብ ፍቕሪ ናይ Eቲ Aብ ሰማይ Eንረኽቦ ፍቕሪ መቕድም 
ወይ መጀመርታ Eዩ። ሎሚ ነቲ ካብታ ክትፋለጡ ዝጀመርክሙላ Eለት ዝጀመርክምዎ 
ፍቕሪ፥ሕጂ ዘሎኩም ፍቕሪ ንድሕሪ ሕጂ ዝህልወኩም ፍቕርን Iና EነብEል ዘሎና። Aብ 
መጻI ሕይወትኩም ንዘመናት ብሓጎስ ብፍቕሪ ክትነብሩ Eዩ ጸሎትና ወላ Eውን ሓደ 
ደቒቕ ዝኾነ ጸገም ክይትረኽቡ Eዩ ምንዮትና። Aብ መንጎ ፍቕሪ Eንተሎ መዓልቲ 
መዓልቲ ሓዲስ ሕይወትን ተስፋን ዝደልደለ ፍቕርን ክትርEዩ Iኹም። ንፍቕሪ Eንተ 
ኾኮስክምዋ ኩሉ ጊዜ Aብ ነነድሕድኩም ክትርEዩ ከሎኹም ሓዲስ ፍቕሪ ክትረኽቡ 
Iኹም። ፍቕሪ Aብ ውሽጢ ክAቱ ከሎ ንዝኾነ ግዳማዊ ሓይሊ ይሓልፎ Eዩ። Aፍቂረ 
ክብሃል ከሎ ናይ Eቲ Eተፍቕሮ ሰብ ናይ ሓቂ መንነቱ ምፍላጥ Eዩ።  

ፍቑራት Aሕዋት ምስ ማሕበር ክርስቶስ ርክብ ይሃልኹም። ጸሎት ቤተክርስትያን ኩሉ 
ጊዜ Aብ ፍቕሪ ክርስቶስን Aብ ፍቕሪ Aድሕድኩምን ከም Eትዓብዩ ይገብረኩም። ኩሉ 
ድሕሪ ክርስቶስ Iልኩም ብEምነት ብፍቕሪ ድልዱላት ኩኑ።  

ሎሚ Aብ ሕይወትኩም ሓደ ዓቢ ለውጢ AEቲኹም Aሎኹም። ካብ ሕጂ ንድሓር ግላዊ 
ሕይወት Aባኹም ቦታ የብሉን። ሰውነትኩም ከይተረፈ ናይ በይንኹም Aይኮነን” ከምቲ 
ቅዱስ መጽሓፍ ዝብሉ Eቶም ክልተ ሓደ ሥጋ ይኾኑ”። ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ኩሉ 
ዘሎኩም ናይ ሓባር ገርኩም ኩሉ ዘሎኩም ብሓባር ክጥቀሙሉ Iኹም። ናተይ ናትካ 
ዝብሃል Aባኹም ቦታ የብሉን። ናትና Eዩ ቃልኩም። ሎሚ Aብ ቅዲሚ ወለድኹምን 
AEርኽቱኹምን ጥራሕ Aይኮንኩምን ሰብ ኪዳን ኴንኮም ዘሎኹም Aብ ቅድሚ 
ቤተክርስትያን EግዚAብሔርን Eውን ሰብ ኪዳን Iኹም።  

ሎሚ Aብ መደብ Aምላኽ Eጃምኩም ከተበርክቱ ፍቓደኛታት ስለ ዝኾንኩም ሓደስቲ ሰባት 
Iኹም። EግዚAብሔር ንሰብAይ ምስ ፈጠሮ “ሰባAይ ንበይኑ ክኸውን ጽቡቕ Aይኮነን 
ስለዚ ንAU Eትመስሊ ክገብረሉ Eየ Iሉ ይብለና”። ናይ ሰብAይን ሰበይትን ሓደ መዃን 
Aምላኽ ዝደለዮ Eዩ፥ በዚ Iና ቃል ኪዳን ዋንU Aምላኽ Eዩ Eንብል። ሰብ Aብ 
ዘይምልከቶ ምEታው ይፍተዎ Eዩ Eቲ ዝኸበደን ኩነኔ ዘምጽE Aብ ናይ Aምላኽ ነገር 
ዋናታት ክንከውን ክንፍትን ከሎና Eዩ። Aዳምን ሔዋንን ንጉዳይ Aምላኽ ናቶም ክገብሩ 
ምስ ፈተኑ ሽU ነገራት ተበላሽውዎም ንሕና Eውን ብፋልይ Aብ ቃል ኪዳን Iድና 
AEቲና ዘይመልክU ከይነልብሶ ኩሉ ጊዜ ሓለዋ የድልየና።  

ንመጸዋEታ EግዚAብሔር ሎሚ ብቃል ኪዳን ክትነብሩ ምስ ወሰንኩም መልሲ ትህቡሉ 
Aሎኹም። ንAምላኽ መልEክትኻ ክነብጽሕ ንኹሉ ከምቲ ንስኻ Eትደልዮ ክንገብር 
ፍቓደኛታት Iና ትብልዎ Aሎኹም። ቤተርስትያን ክንምስርት በቲ ዝሃብካና ጸጋ ካህናት 
መነኮሳት Aቡናት መራሕቲ ሃገር ዝኾኑ ክንወልድ ቃል ንAቱ Aሎና ትብሉ Aሎኹም። 
ሎሚ ብሓቂ ካብ Aምላኽ ሓላፍነት ተቐቢልኩም መራሕቲ ክትኮኑ Eትጀምሩላ Eለት Eያ። 
ንAማላኽ ሓግዘና ምርሓን ክትብሉ ሓደራ።  



     ሓዳርኩም ሕጉስን Eዉትን ክኾነልኩም ክትገብርዎ ዘሎኩም ነገራት Aሎ 

• Aምላኽ ሳልሳይኩም ገርኩም ተጎዓዙ። ሓዳርኩም ዋንU Aምላኽ Eንተ ገበርኩም 
በረኸት ጸጋ ክትረኽቡ Iኹም። ዋና ኪዳንኩም Aምላኽ ምዃኑ ከይትዝንግU። Aብ 
Eምነትኩም ድልዱላት ኩኑ፥ ኩሉ ቤተክርስትያንኩም Eትደልዮ መምርሒ 
ተኸተሉ፥ ንፉዓት ድልዱል Eምነት ዘልOም ክርስትያን ኩኑ፥ ዛሕሊ መንፈስን 
Eምነትን ከይጸልወኩም ተጠንቀቑ ብግልን ብሓባርን ጸልዩን። 

• Aብ ነድሕደኩም Aኽብሮት፥ ፍቕሪ፥ ሰላም፥ ገበሩ። ልEሊ ዝኾነ ነገር Aብ 
መንገኹም ዘሎ ርክብ ርAዩ። Aብዚ ወለዲ Aሕዋት ቤተሰብ መሓዙት ዘምጽEዎ 
ጸገም ክህሉ ስለ ዝኽEል ልቦናን ምስትውዓልን ይሓትት። ኩሉ ነገርኩም ብግሉጽ 
ተዘራረቡ ስክፍታ ፍርሒ ተንኮል ከይAትወኩም ተጠንቀቑ።  

• ቃል ኪዳን ኩሉ ጊዜ መንግስተ ሰማይ Aይኮነን። Eኳ ድA ከቢድ መስቀል AልO 
ብዝተፈላለየ መገዲ ዝጓነፍ መስቀል AልO ሓለዋ የድልዮ። ምስ ዝነፈሰ ክነፍስ 
Eንተኾና ኪዳና ጸገም ክበዝሖ ስለ ዝኽEል ልቢ AEቢኻ ምጉዓዝ የድሊ። Aብ ገለ 
Eዋን ዘይተጸበኻዮ መስቀል ይመጸካ ስለዚ ትEግስቲ ምስትውዓል ልቦና ይሓትት።  

• ስድራቤት Aዝማድ Aኽብሩ Eንተኾነ ልEሊ ኪዳንኩም ከይትርEይዎም። 
ንኪዳንኩም ክሳብ ዘይተንከፉ ብዝክAለኩም ሓግዙ Aኽብሩ። ናይ ክልተኹም ወለዲ 
ብማEረ ርAይዎም፥ Aብ ሓደ ከይትዝምብሉ ምጥንቃቕ የድሊ። Aብ ጉዳያት 
ቤተሰብን ሕብረተ ሰብን ምስታፍ ንቃል ኪዳናዊ ሕይወት ጥቕሚ AልO። ካብ ሰብ 
ተፈሊኻ ምንባር ግሉል ምዃን ባህልኻ ከም Eትቕይር ይገብረካ ከምU ካብ 
ምምEባል ብሓሳብን ተመክሮን ይጎድለካ ስለዚ ምስ ሰባት ርክብ ምግባር ጥቕሚ 
AልO። ካብ ሰብ Aይትነጸሉ።   

• Aብ ገለ Eዋን ተሓድሶ ግበሩ። ሓዳር ጉስነት ይደሊ ከምU ተገዲስካ ነገራት 
Aለሊኻ ምርAይ ምኽንያቱ Aብ ገለ ነገራት ብሓንሳብ ስለ Eትነብር ዋጋ 
Aይትህቦምን ከምU ብልምዲ ትጉዓዝ ነዚ ኹሉ ክትAልን ክተለልን ምሕዳስ 
የድሊ። መብጽዓ ኪዳንካ ምሕዳስ Eሞ ብሓዲስ መንፈስ ምጕዓዝ ንጉEዞ ኪዳን 
ይጠቅም። Eዚ ሱባኤ ብምግባር ብሓንሳብ Eረፍቲ ብምግባር Aብ መገሻ ብሓባር 
ብምኻድ ናይ ቤተሰብ ብዓላትን ጉዳያትን ብምስታፍ፥ ክኸውን ይኽEል።  

በዚ Aጋጣሚ Aብዚ Eትርከቡ ብቃል ኪዳን Eትነብሩ ኩልኹም ኩነታት ኪዳንኩም 
ክትግምግሙ ጸቡቕ Aጋጣሚ Eዩ። ከመሎና ነታ ብሓንሳብ ዝወላEናያ ሽምዓ ደሚቓ 
ከምEትበርህዶ ገርናያ Aሎና፥ ብኹሉ ከመሎና Iልኩም ኪዳንኩም ገምግሙ። ከምU 
ነዞም ሎሚ Aብ ኪዳናዊ ሕይወት ዝAትዉ ዘለዉ ክንጽልየሎም ክንሕግዞም Aብ ኩሉ Aብ 
ጎኖም ኮንኩም ሰናይ ተምክሮ ሕይወትኩ ክተካፍልዎም ጽቡቕ Aጋጣሚ Eዩ። 

ፍቑራት Aሕዋት Aምላኽ ባEሉ ንኪዳንኩም ይባርኽ ብብሩኻት ውሉድን ነውሕ Eድመን 
ሰላም ዝሰፈኖ ሕይወት ይጸጉኹም። Aብ ኩሉ ረድኤት ወላዲተ Aምላኽ Aደ ስድራታት 
Aደኹም ግበርዋ ከምቲ Aብ ቃና ዘገሊላ ዝገበርክዮ Aባና ሎሚ Eውን ድገምዮ በልዋ።  

ቅዱስ ኪዳን ይግበረልኩም።   

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ።  

 

 


