መገዲ ደማስቆስ
ቅ. ጳውሎስ
ንባባት፡ ግ.ሓ. 91-9;

22:6-11; 26: 9-20 ቅ. ጳውሎስ
ንነፍስወከፍና አምላኽ አብኡ ክንምለስ ዝሕግዝ ፍሉይ ታሪኽ እዩ። ቅ.
ጳውሎስ ባዕሉ ታሪኽ ምምላሱ ይነግር። አብ ግ.ሓ.ን አብ
መልእኽታቱን ብተደጋጋሚ ተነጊሩ ንረኽቦ። ቅ. ጳውሎስ ዝልዓለ
ትምህርቲ ዝተማህሮ አምላኽ ብዘይናትና ተስትፎ አፍደገ ድሕነት ከም
ዝኸፍተልና አብ ሕይወቱ ርእዩ። ሓንትስ ናብ አምላኽ ንእመን እምበር
ንዝኾነ ጸበባን መከራን ክንሓልፍ ከም እንኽእል ደጋጊሙ ይነግረና።
አብ መገዲ ደማስቆስ ዝኾነ ዓቢ ትምህርቲ አልኦ። ነዚ አብዚ አብ
ልደት አብ እን ቀራረበሉ ዘሎና እዋን ክሕግዘና ቀስ ኢልና
እናአስተንተና ንርአዮ።
ኵልና ደቂ ሰብ ካብ ጌጋና ክንምለስ ሕይወትና አብ ስሩዕ መስመር ክንመልስ ምስ አምላኽን ሰብ
ክንዕረቕ ንደሊ ኢና፥ ምኽንያቱ ካብ ክፍአቱን ካብ ግጉይ ሕይወቱን ዝምለስ ሰብ ሓዲስ ርክብን
ሕይወትን ምስ ሰብን አምላኽን ስለ ዝጅምር። አብ ገለ እዋን ድቕድቕ ዝበለ ጸልማት ጎልቢብና
እንከሎ ሓንቲ ከምዘይ ኮና ንርኢ ከምዘሎና ገርና ንሕወትና ነታልላ ኢና። ንእንጉዓዞ ዘሎና ጎዳኢ
መገዲ አብ ክንዲ እንርኢ ካልኦት ዝገብርዎ ክንርኢ ንፍትን እዚ ኸአ ካብ ሓቅን ቅድስና
አሃውቲቱና ንነብር። ነፍስወከፍና አብ ሕይወትና ፈቲናዮ ንኸውን ኢና። አብዚ እዋን ልደት አብ
እንቀራረበሉ ዘሎና እዋን ሕይወትና አተሓሳስባና ምስ አምላኽን ሰብን ዘሎና ርክብ አብ ንቡር
ክምለስ እሞ አብ አገልግሎትን ስብከተ ወንጌልን ክንወፍር ንቀራረብ።
አብ ታሪኽ ድሕነት ብዛዕባ አብ አምላኽ ምምላስን አምላኽ ክንምለሶ ከምዝደሊ ዝገልጽ ብዙሕ
ንረክብ ኢና። እስራኤላውያን ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ዝገብርዎ ዝነበሩ ካብ ሕግን መገድን
አምላኽ ክወጹ ከለዉ አምላኽ ብነብያትን አበውን ገሩ ክምለሱ ይነግሮም ከም ዝነበረ፥ አብ ገለ
እዋን ከአ ክምለሱ ምእንቲ ዝተፈላለየ መቕጻዕቲ ከም ውግእ፥ ጥመት፥ ስደት፥ ይሰደሎም
ከምዝነበረ ንርኢ። ክንስሑን ብጌግኦም ተአሚኖም ክጥዓሱም እምከለው ግን ኩሉ ጊዜ ይምህሮም
ከምዝነበረ ቅ. ምጽሓፍ ይነግረና። ገለ ካብቲ ከም አብነት ክኾነና ዝኽእል ክንርኢ።
ታሪኽ ሩት፡
መጽሓፍ ሩት ከም ዝገልጾ ትሪኽ አብ ምድረ ይሁዳ ጥመት ምስ አተወ ኤሊሜለክ ምስ ሰበይቱ
ናእሚን ክልተ ደቆምን አብ ምድረ ሞአክ ክቕመጥ ከም ዝተሰዱ ይነግረና። ድሕሪ ገለ ዓመታት
ግን ኤሊሜለክን ክልተ ደቁን ሞቱ ክልቲኦም ደቁ ካብ ሞአባውያን ተምርዕዮም ነበሩ። ሰለስተ
መበላሉ ሓዱጎም ሞቱ። ጥመት አብ ይሁዳ ምስ ሓለፈ ናእሚ ንዓድብአ ክትምለስ ወሲና ንክልተ
አንስቲ ደቃ ኸአ አብ ሰስድርአን ክምለሳ ነጊራተን። ካብአን ዖርጳ ዝተባህለት አብ ስድርአ
ተመልሰት ሩት ግን ምስአ ከደት በዚ ኸአ አብ ሕይወታን አብ ታሪኽ እስራኤላውያን ዓቢ ተራ

ዘልኦ ተጻወተት። ሩት ዝገበረቶ ናይ እምነት ቃል አብ ቅዱስ መጽሓፍ ዝልዓለ ቦታ ሒዙ
ይርከብ። ሩት ንሓማታ ከምዚ በለታ፡
ንአኺ ኃዲገ ንድኅሪት ክምለስ ግድን አይትበልኒ፥ አብ እትኸድዮ እኸይድ አብ እትኃድርዮ ኸአ
እኃድር፥ ህዝብኺ ህዝበይ አምላኽኪ ድማ አምላኸይ እዩ፥ አብታ እትሞትላ እመውት አብአ
ድማ እቕበር፥ አነ ብሞት እንተ ዘይኮይኑ ካባኺ እንተ ተፈልየ እግዚአብሔር ባዕሉ ይቕጽዓኒ
በለታ (ሩት 1፡16-17)።
ሩት ንናኦሚ አሰንያ ንቤተልሔም ከደት አብኡ ኸአ ንቦአዝ ተመርዕያ ናይ ኤልሜለክ ሰብአያ
ዘመድ፥ ኦበድ ዝተባህለ ኸአ ወለዱ ንሱ አብሓጎ ንጉሥ ዳዊት እዩ። እዚ ናይ ሩት ንመጸዋዕታ
ሕራይ ምባል ነቲ ማርያም ድሕሪ ዘመናት ዝበለቶ አቐዲሙ ዝሕብር እዩ። እዚ ታሪኽ ሩት
ታሪኽ ናይ ሓደ ባህሊ ናብ ካልእ ባህሊ፥ ናይ ሓደ ሃይማኖት ናብ ካልእ ሃይማኖት ናይ ምቕያር
እዩ። ሩት ንኹሉ ሓዲጋ ንሓማታ ስዒባ። ንድላይካ ንባህልኻን ንኹሉ ሓዲግካ አብ ዝበለጸ
ክትመርጽ ወይ ክትቅይር እንከሎኻ ፍሉይ ውሳኔ እዩ። አብዚ እዋን አምላኽ ንነፍሲ ወከፍና
ካብቲ ወዲቕናዮ ዘሎና ባህልን ሕማቕ ሕይወትን ክንቅይር ይሓተና አሎ፥ ብርግጽ ክትቅይር
እትሳቐዮን እትዋረዶን አሎ ግን ንዝበለጸ ሕይወትን ጸጋን መተካእታ የብሉን ከም ሩት ደፊርና
ክንውስን አሎና ሽዑ አምላኽ ዝዓበየ ጸግኡ ይዕድለና።
ሩት ንስድርአን ዓድብአን ሓዲጋ ንሓማታ መሲላ ስዒባታ። አብዚ እቲ ቀንዲ አብነት ዝኾነና
ክትቅይር ክትውስን አሎካ። አብ ድሕነት ርእስና ወሲና ክንክእል አሎና። ብዓለ ልደት ንሓዲስ
ሕይወትን ርክብን ዝዕድም እዩ ስለዚ ሎሚ ክንውስን ኢና አብዚ ዘሎና። ንመን እስዕብ አሎኹ
ክንብል አሎና።
ታሪኽ ዳዊት ንጉሥ፡
ዳዊት ንጉሥ ብአምላኽ ተሃርዩ አብ ንግስነት ዝበጽሐ ፍሉይ ፍቕሪ አምላኽ ዝረኽበ እዩ ነሩ።
አምላኽ ዝደልዮ ይገብር ስለ ዝነበረ ብዙሕ በረኸትን ጸጋን ረኺቡ ነበረ፥ እንተ ኾነ ሰብ ሰብ
ምዃኑ ከይተርፍ ዳዊት ንአምላኽ ዘሕዝን አብ ዓቢ ኃጢአት ወዲቑ።
ቅዱስ መጽሓፍ ካብ ሓደ ባህሊ ናብ ካልእ ባህል ወይ ካብ ሓደ ሃይማኖት ናብ ካልእ ሃይሞኖት
ዝተገብረ ምልዋጥ ወይ ምሕዳስ ጥራሕ አይ ኮነን ዝነግር፥ ካብ ኃጢአት ናብ አምላኽ ናይ
ዝተመልሱ እውን ይነግር እዩ። ሓደ ክብኡ ናይ ንጉሥ ዳዊት ብኃጢአቱ ተመሊሱ ናብ አምላኽ
ምምላሱ ዝነግር እዩ። እዚ ምምላስ ካብ ሓደ ሃይማኖት ምምላስ ዘይኮነ ናይ ንስሓን ጣዕሳን
ምምላስ እዩ። ኃጢአት ዳዊት ንጉሥ ንወተሃደሩ ኡርያ ብዓመጽ አቕቲሉ ንሰበይቱ ባትሸባ
ወሲዱ ምስአ ዝሙት ምፍጻሙ ሰበይቱ ምግባሩ እዩ። ናታን ነብይ ልኡኽ አምላኽ ኮይኑ ንዳዊት
ኃጢአቱ ክነግሮ ተላኢኹ። መቕጻዕቲ ኃጢአቱ እቲ ካብኡ ዝተጸንሰ ሕፃን ሞይቱ።
አብዚ ክንሓስቦ ዝሕዝግዘና አምላኽ አብ መገዱ ክንምለስ ዝተፈላለየ ነገራት ይሰደልና፥ ሰባት
ይሰደልና ወይ እውን አብ ሕይወትና ብዝወርድ ጸጋ ድዩ ወይስ ስቓይ መልእክቱ ይሰደልና ርኢና
ክንክእል አሎና። እዚ እዋን ምጽአት ፍሉይ ምልክት አብ አምላኽ ክንምለስ ዝውሃበና ዘሎ እዩ
ሰሚዕናን ርኢናን ክንክእል አሎና።
ዳዊት ንጉሥ ብናታን ኃጢአት ምስ ተገልጸሉ አብ ንስሓን ጣዕሳን እዩ አትዩ እዚ ኸአ አብ
መዝሙር 51 ተገሊጹ ንረኽቦ። ካብቲ ናይ ምሕረት ጸሎት ዝገበሮ ኸአ ነዚ ዝስዕብ ነንብብ፡

ኦ አምላኽ ምእንቲ ዘለዓለማዊ ምሕረትካ ኢልካ ይቕረ በለለይ ምእንቲ ዓቢ ርሕራሔኻ ኢልካ
ኸአ አበሳይ ደምስስ። ካብ አበሳይ አጸቢቕካ ሕጸበኒ፥ ካብ ኃጢአተይውን ሕጸበኒ፥ ካብ
ኃጢአተይ አጽርየኒ፥አነ አበሳይ እፈልጥ አሎኹ ኃጢአተይ እውን ኩሉ ጊዜ አብ ቅድመይ እዩ።
አነ ንአኻ ንአኻ ንበይንኻ በደልኩ፥ አብ ቅድመኻ እውን እከይ ገበርኩ ስለዚ ክትፈርደኒ ሓቅኻ
ኢኻ እንተ ቐጻዕካኒ እውን ቅኑዕ አሎኻ፥ ካብታ ዝተወልድኩላ መዓልቲ ኃጥእ እየ ካብታ አደይ
ዝጸነሰትን መዓልቲ በደለኛ እየ. . . . . ገጽካ ካብ ኃጢአተይ ከውሎ ንብዘሎ አበሳይ እውን
ደምስሶ፥ ኦ አምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስ ከአ አብ ውሽጠይ ሓድስ፥ ካብ ገጽካ
አይትደርብየኒ፥ ቅዱስ መንፈስካ እውን አይተግድፈኒ፥ ሓጎስ ምድኃንካ ምለሰለይ ፈትየ ክእዘዘካ
ደግፈኒ (መዝ. 51) እናበለ ጸጸትን ጣዕሳን ዝመልኦ ልመና አቕሪቡ ብምሉእ አብ ምሕረት
አምላኽ ኢዱ አንቢሩ። እዚ ጸሎት ብተደጋጋሚ አብ ጸሎታትና እነዘውትሮ ሓደ ተነሳሕን
ምሕረት አምላኽ ዝደሊ ዝጽልዮን እዩ።
ታሪኽ ዳዊት ንጉሥ ንኹልና ዝጠቅም ምኽሪ አለዎ ምኽንያቱ ንሱ እግዚአብሔር ከም ልቡ ዝበለ
ሰብአይ ስለ ዝረኸቦ (1ሳሙ 13፡14)። ኩልና ንአምላኽ እንደሊ ከምቲ ዳዊት ዝነበሮ ክንከውን
እዩ ዘድሊ እንተኾነ ዳዊት አብ ኃጢአት ወዲቑ። መን ካባና እዩ ነዚ ምስ አንበበ በዚ ወይ በቲ
ከምኡ ዘይገበረ። አብዚ እንርእዮ ዳዊት ዝገበሮ ሕማቕ ኃጢአት መወዳእታ እቲ ታሪኽ አይ
ኮነን። ዝገበርናዮ ብዘየገድስ፥ ዘውረድናዮ ጉድአት ዓይነቱ ብዘየገድስ፥ ክሳብ ክንደይ ዓቢ
ኃጢአት ንግበር አብ አምላኽ ክንምለስ ብኃጢአትና ክንሳሕ ጌና ጸገም አይኮነን። አምላኽ
ንተነሳሕ ልቢ ክምሕር እቕረ ክብል ኩሉ ጊዜ አፍደገ ምሕረቱ ምስ ከፈተ እዩ። አብዚ ናይ
ዳዊት ታሪኽ እንምሃሮ እቲ ብሰንኪ ኃጢአትና ዘጥፋእናዮ ጸጋ አምላኽ ከምብሓድስ ክንረኽቦ
አፍደገ አምላኽ አይተዓጾን አሎ ሓንትስ ተጣዒስና ብኃጢአትና ተአሚና ምሕረት ንሕተት
እምበር።
ኃጢአቱ ተአሚኑ አብ አምላኽ ዝምለስ ሰብ ኩሉ ጊዜ ምሕረት አምላኽ ይቕበል እዩ። ሎሚ
ምዓልት ምሕረትን ዕርቅን ምስ አምላኽ እዩ። ከምዳዊት ንጉሥ ብምሉእ አብ አምላኽ አሚና
ካብ ክፍአትናን ኃጥአትናን ክንምለስ ሎሚ ንወስን።
ታሪኽ ቅ. ጳውሎስ፡
አብ ሓዲስ ኪዳን ብዙሕ ናይ ሓደ ኃጥእ ሰብ ተነሲሑ አብ አምላኽ ዝተመልሰ ብምድግጋም
ከም ዝተማሕሩ ዝነግር ንረክብ ኢና። አብ ሉቃስ 15 ዘሎ ብዛዕባ እቲ በታኒ ውሉድ ሓደ ካብቲ
ዝበለጸ አብነት እዩ። እታ ሳምራዊት ሰበይቲ አብ ዔላ ምስ ኢየሱስ ዝተራኸበት፥ እታ ዘማዊት
ሰበይቲ ብዛዕባ ሓደ ካብ ኃጢአቱ ናብ አምላኽ ዝምለስ አብነት ዝህብ እዩ። እንተ ኾነ ከም ናይ
ቅ. ጳውሎስ አብ መገዲ ደማስቆስ ዝተጓነፎ መሃሪ ዝኾነ አብነት የለን። አብ ታሪኽ ቅ. ጳውሎስ
እቲ ቀጻሊ ጉዕዞ ለውጢ ሕይወት ከም ቅጽበት እዩ መጺኡ።
ጳውሎስ ቅድሚ ሕይወቱ ምልዋጥ ነቲ ዝገብሮ ዝነበረ ኩሉ ቅኑዕን ዝአምነሉ እዩ ነሩ። ብዛዕባ
ዝገጠሞ አብ ክልተ ምንጭታት ኢና እንረኽቦ አብ (ግ.ሓ 9፡1-ፍ፥ 22፡6-16፥ 26፡12-18)፥
ከምኡ አብ መልእኽትታት ቅ. ጳውሎስ 1ተሰሎንቄ፥ ገላትያ፥ 1ይ2 ቆሮንቶስን አብ ሮሜን።
አብ ታሪኽ ሕይወቱ ክንርኢ ከሎና ሳውል ፈሪሳዊ ካህን ካብ ዓሌት ብንያም ሮማዊ ዘግነት
ዝነበሮ፥ አምላኽ ዝፈቱ አይሁዳዊ እምነቱ ዘኽብር ቀናእ ሰብ እዩ ነሩ፥ በዚ ዝጠራጠር አይ
ነበረን። አብ ትሕቲ እቲ ዓቢ መምህር ገማልያል ዝተባህለ ተማሂሩ። ብዛዕባ እምነቱን ከመይ
ኢሉ ከምዝተቐየረ ክገልጽ እንከሎ ብዛዕባ ዝሓለፈ ሕይወቱ ይነግር፥ ቀደም ብእምነት አይሁድ
አብ ዝነበርኩሉ ንቤተ ክርስትያን አምላኽ ካብ መጠን ንላዕሊ ከም ዘሳደድክዋን ከዕንዋ
ከምዝፈተንኩን ሰሚዕኩም አሎኹም፥ ብእምነት አይሁዳ ካብ ኩሎም ደቂ ዓደይን መሳቶይን

እበልጽ ነበርኩ፥ ብዛዕባ ሥርዓት አቦታተይ ድማ ቐናእ ነበርኩ (ገላ 1፡13-14) እናበለ ዝነበሮን
ሕጂ ዘለዎን ይገልጽ።
ሳውል ንቀዳመይቲ ቤተ ክርስትያን አሳዲዱ አብ ቅትለት እስጢፋ ኖስ ናይ እቶም ዝቐትሉ ዝነበሩ
ክዳውንቲ ዝሕሉ ዝንበረ እዩ በዚ ኸአ አብ ቅትለት እስጢፋ ኖስ ቀዳማይ ሰማዕት ተሳቱፉ እዩ፥
ንሱ አብ መገዲ ደማስቆስ ንክርስትያን ክአስርን ክቐትልን ከጥፍእን እናኸደ እንከሎ እዩ አብ
መገዲ ኩሉ ነገራት ተቐይሩ። ብዙሓት ስነጠበባውያን ብስእሊ ክቐርጽዎ ከለዉ ሓኒቑ ካብ ፈረሱ
ከውርዶ ይስእሉ (ካራቫጆ ዝተባህለ ዝሰአሎ ነዚ ይገልጽ)። እዚ ናይ ጳውሎስ ምልዋጥ ንናይ
ነፍሲወከፍና ክንገብሮ ዘሎና ተመክሮ መገዲ ደማስቆስ እዩ ዝሕብረና።
እንታይ እዩ እቲ ካብ ሕይወት ቅ. ጳውሎስ አብ ተመክሮ መገዲ ደማስቆስ እንምሃሮ?
ብዙሕ ንጹርን ጠቓምን ዝኾነ ነገራት ንነፍሲ ወከፍና ዝኸውን ትምህርቲ ክንረኽበሉ ንኽእል
ኢና። በዚ ኸአ ንምሉእ ሕይወትና ዝኸውን መንፈሳዊ ስንቂ ክንቀስም ንኽእል ኢና። ካብቲ ብዙ
ገለ ክንጠቅስ፡
1. ትዕቢት (ርእሰሰ ምትእምማን) ቅድሚ ውድቀት ይመጽእ። ቅ. ተረዛ ብዓልቲ
አቪላ ከም እትብሎ ሓደ አብ መንፈሳዊ ሕይወት ክጉዓዝ ዝደሊ አቐዲሙ
ብተደጋጋሚ አብ ትሕትና ጊዜ ከሕልፍ አልኦ ትብል። ዕቡይ ሰብ ካሳብ ክንደይ
ንጹሕ ምዃኑ ወላ ይእመን ሓሳቡ በቲ ዘልኦ ግጉይ ምስሊ ሓቂ ዝተመርሐ እዩ።
ጳውሎስ ቅድሚ ስቕለት ኢየሱስ ብዛዕብኡ ከም ዝሰምዐ ዝገልጽ መረጋገጺ
የብልናን፥ ከም ኩሉም ናይ ዘመኑ ዝነበሩ ሰባት ብዘይካ እቲ ዝነበሮ ቅንኢ ሕጊ
አይሁድን ነብያትን አብ መንፈሳዊ ጸልማት እዩ ዝነብር ነሩ፥ በዚ ኸአ ንኢየሱስ
እቲ ዝጽበይዎ መስሕ ምዃኑ ከለልዮ አይ ክአለን። ምናልባት እዚ ንቅ. ጳውሎስ
አየስምዕን ክኸውን ይኽእል እዩ እንተ ኾነ ዝኾነ ሰብ ዝተጋነን እምነትን ርእሰ
ምእትምማን ገሩ ዝጉዓዝ ንሓቂ ክፈልጥ ዕጹው ሕይወት እዩ ዘልኦ። አብዚ
ዘሎናዮ ዘመን ንብዙሓት አኽረርቲ እዚ እዩ ጸገሞም፥ ንሓቂ አብ ካልኦት
ክርእይዋ አይ ክእሉን፥ ንሕና ጥራሕ ኢና አብ ሓቂ ዘሎና ምሳና ዘይአምን
ክቕተል ክጠፍእ አለዎ ብምባል ንብዙሓት ይቐትሉ። ግን እቲ ሓቂ አብቶም
ግዳያት ብዝያዳ ክህሉ ይክአል እዩ። ምርአይን ምስትውዓልን የድሊ።
2. ሓቀኛ ምልዋጥ ዝመጽእ ብምሉእ ርእስኻ አብ ትሕቲ አምላኽ ክትገብር ከሎኻ
እዩ ዝርከብ። ስኣን ነቲ አምላኽ ዝብለና ወይ ዝህበና ስኣን ምቕባል ክንደይ ጊዜ
እዩ ዕድል ምልዋጥን ተሓድሶን ዝሓለፈና። ወላ እውን ጌጋ ከምዘሎና እና
ተረድአና እንከሎ ጸማም እዝኒ ሂብና ስአን ጌጋና ተቐቢልና ክንዲ ንቕይርሞትን
ጥፍአትን እናመረጽና አብ ዘይተደለ ክፍአት እንነብር ውሑዳት አይ ኮናን። ገለ
ከይጎድለና ወይ ከይንስእን ከም ክብሪ፥ ምቁጽጻር፥ ስም ክትረክብ፥ ምውናን፥
ጽኑዓት ምዃና ክነርኢን እዝን ካልእን ከይጠፍአና እናረአና አብ ጌጋና ንጸንዕ።
ክንደይ ጊዜ ኢና አብ መንበረ ኑዛዜ አቲና ነቲ ኩሉ ዝተናዘዝናዮ እንደገና
ሒዝናዮ ንቦታና ክፍአትና ጸርና ንአምላኽ አጸጊዕና እንሓድጎ። ዝመጽአ ይምጻእ
እታ እንኮ አማራጺት ዘላትና ብምሉእ አብ ትሕቲ አምላኽ ክንአቱ አሎና ስዑ
አባይ ዝነብር ዘሎ ክርስቶስ እምበር አነ አይ ኮንኩን ክንብል ኢና። ቅ. ጳውሎስ
ክርኢ ክዓውር ነርዎ። ንክርስትያን ከሳድድ እንከሎ ንአምላኹ እዩ ዘሳድድ ነሩ።
ካብቲ ቅድሚ ተማሂርዎ ዝነበር እንደገና ክምሃር ክደሊ አለዎ ወላ ነቲ ዝፈትዎ
ጽቡቕ እዩ ዝብሎ ዝነበረ ከመይ ኢሉ ከምዝሓድግ ክምሃር አለዎ።

3. ለውጢ ሓደ ጊዜ ገርካዮ ዝሓልፍ አይ ኮነን። ቅ. ጳውሎስ ደልዩ ብኻልኦት
ተመሪሑ ንደማስቆስ ከይዱ አብኡ ንአናንዩ ረኺቡ ብእኡ ተጠሚቑ። ድሕሪ
ቁርቡ ጊዜ አብ ቤተ ጸሎት አይሁድ ከይዱ ክጽሊ እኳ እንተ ደለየ ገለ ጊዜ
ወሲዱ ክምሃር ከምዘለዎ ፈሊጡ። ሰለስተ ዓመት አብ ዓዲዓረብ እናጸለየን
ብመንፈሳዊ ሕይወት እናዕበየን አሕሊፍዎ። እዚ ጌና መጀመርታ እዩ ነሩ። አብ
ምልዋጥ ገጹ ዘድሃበ ሰብ አብተን ናይ መጀመርያ መዓልታት እኳ ውዕዉዕ
መንፈስን ምልዋጥን እንተ አርአየ እቲ ጉዕዞ ተወዲኡ ማለት አይኮነን። ቅ.
ጳውሎስ አብ ጽሑፉ ንኻልኦት እናሰበኽኩ ንርእሰይ ዘይብቝዕ ምእንቲ
ኸይከውን ንሰብነተይ እቐጽዖን እገዝኦን አሎኹ (1ቆሮ 9፡27) ይብል። ስቓዩን
ውርደቱ ጌና አብ መወዳእታ ከምዘይበጽሐ ክገልጽ ኢሉ ኸአ ውሉድ አምላኽ
ምዃና ኸአ እቲ መንፈስ አምላኽ ባዕሉ እዩ ምስ መንፈስና ኾይኑ ዚምስክር።
እምብአር ውሉድ ካብ ኮና ወረስቲ ድማ ኢና፥ ንአምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ
መዋርስቱ ኢና፥ ምስኡ ሓሳረ መከራ እንተ ጸገብና ምስኡውን ክንከብር ኢና
(ሮሜ 8፡16-17)። ምልዋጥ ናይ ሕይወት ምሉእ ጉዳይ እዩ ስለዚ ንድሕነትና
ብፍርሃትን ርዓድ ኩሉ ጊዜ ነቒሕና ክንዓዪ አሎና።
4. ለውጢ ምሉእ ምምላስ ናብ ካልእ ምአዝን እዩ። ሓቀኛ ለውጢ ክንምከር ምስ
አምላኽን ምስ ርእስናን ምሉእ ቅንዕና ክህልወና አለዎ። ፍርቂ ፍርቂ ዝብሃል
የብሉን። ካብ ሕይወት ቅ. ጳውሎስ ንላዕሊ ገሩ ቅድምን ድሕሪን ምልዋጥ
ሕይወት ዝገልጽ የለን። አብ ክርስቶስ ዘሎና ሕይወት ልዕሊ ዝኾነ ብሕይወትና
እንከሎና እንገብሮ ክኸውን ይግባእ። እዚ ተግባር አብ ምሉእ ሕይወትና
ክነተግብሮ አሎና። አብ ቤተ ክርስትያን እንከሎና እሙናት ካብኡ ምስ ወጻእና
ግና ዘይእሙናት ክንከውን የብልናን። እንተ ዘይኮነ አብዝኾነ ካልእ ነገር
ዘይእሙናት ኢና እንኸውን። እምነትና አብ ኩሉ አብ ገዛና አብ ስራሕና ምስ
ሰባት እንከሎና ክነርእዮን ክንምስክሮን ዘሎና ጉዳይ እዩ። ንክርስቶስ ክነገልግል
ወይ ክንስዕብ እንደሊ እንተ ኾና ክልተ ጎይቶት ክነገልግል አይክአልን እዩ፥
ክልተ ዓይነት ሕይወት ክነብር እውን አይክአልን እዩ።
አብ ሕይወትና እምብአር ለውጢ ክንገብር ክልተ ነገር የድልየና። ፩ያ ጸጋ አምላኽ የድልየና ነዚ
አብነትና ቅ. ጳውሎስ እዩ፥ አምላኽ ባዕሉ እዩ ክመልሶ ክልውጦ ደልዩ። ዝጉዓዞ ዝነበረ ጉዕዞ
ንአምላኽ ዘሕዝን ምዃኑ ባዕሉ እዩ ገሊጽሉ እዚ ጸጋ ንብሎ። ፪ይ ናይ ባዕልና ሕልና የድሊ ናይ
ተግባራትና ፍርዲ ክህልወና ይግባእ። ንኽፉእ ግብርና ክንሓድጎ መገድና ክንቅይር ድለት ጣዕሳ
ክነርኢ የድሊ ዝተረፈ አምላኽ እዩ ዝምልኦ ሓንትስ ንሕና ነቲ ጉዕዞ ንጀምሮ። አእምሮናን
ሕልናናን ክንክፍ እንተ ኸአልና ንሓቅን ንድለት አምላኽ ክንፈልጥ ንኽእል ኢና፥ እቲ ጸገም
ልብናን ሕልናና ዓጺና እንጉዕዝ ውሑዳት አይ ኮናን።
እዚ ጊዜ ምጽአት ነዚ አብ ሕወትና ክንገብር እዩ ዝድለ ዘሎ። አብ ሕይወተይ አየናይ ጉዕዞ እየ
ዝጉዓዝ ዘሎኹ ኢልና ክንርኢ የድሊ፥ ከም ጳውሎስ አብ ዓመጽን ጽልእን ወፊርና እንከሎና
ብኡእ ከይንጠፍእ በዚ ብሩኽ እዋን ክንምለስ ይደልየና አሎ።
ነፍሲ ወከፍና እንጉዓዞ መገዲ ደማስቆስ አሎና ስለዚ አብ መንጎ መገዲ ደው ንበል አምላኽ
ይጽውዕ ከይህሉ። ጳውሎስ ስለምንታይ ተሳድደኒ አሎኻ ዝብል ምስ ሰምዐ መን ኢኻ ጎይታይ
ኢሉ ሓቲቱ አነ ኢየሱስ እቲ እተሳድደኒ እናበለ መሊስሉ። ጳውሎስ ንክርስትያን እምበር
ንኢየሱስ ከም ዘሳድድ ዝነበረ ይፈልጥ አይ ነበረን ስለዚ ሰንቢዱ ቀልጢፉ አብ ንስሓ እዩ አትዩ።

ጎይታይ እንታይ ክገብር ትደሊ አሎኻ እናበለ ናይ ሓደ ተነሳሒ ዝሓቶ ሕቶ ሓቲቱ። ተመሳሳሊ
ነገር ዮሓንስ መጥምቕ አብኡ ክጥመቁ ንዝመጽኡ ዝነበሩ እንታይ ክንገብር ኢሎም ምስ ሓተቱ
ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ድአ ገበሩ እናበለ በበቲ ዘለውዎ ሕይወቶም ክቅይሩ ሓቲትዎም (ሉቃ 3፡8)።
ጵውሎስ አብ ምድሪ ወዲቑ እንከሎ እዩ ንስሓ ገሩ ንሕና ውን ነዚ ክንገብር እዩ ዝድለ ዘሎ።
ተምበርኪኽና ብኽፍአትና ክንእመን እሞ ካባና ዝግበር ደፊርና ክንሓትት።
እዚ ናይ ጳውሎስ ጉዕዞ ንእኡ ብዝመስል ክንሕደስ ክንልወጥ ሎሚ ይድለ አሎ። አብ ሕይወተይ
ክልውጦ ክሓድጎ ካባይ ዝድለ እንታይ አሎ ኢልና ንርእስና ክንሓትት አድላዪ እዩ። ከም ሰባት
መጠን ጌጋና ክንቅበል ይኸብደና እዩ እንተ ኾነ ይአክል መገዲ ክፍአት፥ ይአክል ቂምታ ኢልና
አብ ልብና ክንምለስ እሞ ንለውጥን ተሓድሶን ንበገስ።
ለውጢ ብዝተፈላለየ ጊዜን አገባብን እዩ ዝመጽእ። አብ ገለ ሰባት ብሃንደበት ብዘይተጸበይዎ
ቅጽበታዊ ለውጢ ይገብሩ፥ አብ ገለ ኸአ ቀስ ብቐስ ይመጽእ። ናይ ጳውሎስ ብዘይሓሰቦን
አብዘይተጸበዮን መጺእዎ ብወገኑ ነቲ ዝተገልጸሉ መልሲ ምሃብ ጥራሕ እዩ። ኢየሱስ ክሳብ ሎሚ
ዝዓንደርካዮን ዝተጋገኻዮን ይአኽለካ ደጊም ቀይር መጋቢር ድሕነት ክገብረካ እየ ምስ በሎ
ቀልጢፉ አሚኑ አብ ምድሓን ካልኦት ክወፍር ፍቓደኛ ኮይኑ። አብ ደማስቆስ አትዩ አብኡ
መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሉ ተጠሚቝ ንሰለስተ መዓልቲ ጸይሙ ድሕሪኡ ክርኢ ጀሚሩ። እዚ ናይ
ጳውሎስ ጉዕዞ ንስሓ ክነዘውትር እዩ ሎሚ ዝድለ ዘሎ፥ አምላኽ ይዛረብ አሎ ሰሚዕናን መልሲ
ሂብናን ክንክእል አሎና። አምላኽ ክዛረብ ወይ መልእኽቲ ክሰደልና እንከሎ ቀልጢፍካ መልሲ
ምሃብ የድሊ ክሓስበሉ ክዝትየሉ እንብለሉ ምኽንያት የብልናን ክንቅበል ክንእዘዝ ጥራሕ እዩ
ዘሎና። ጎይታይ ክሰምዓካ ተዛረብ ክንብል ጥራሕ እዩ ዘሎና ነዚ ኸአ የብቅዓና።
አብ መገዲ ደማስቆስ ነቲ ጸላኢ ክርስትያን ዝነበረ ከጥፍኦም ፍቓድ ካብ ሊቃነ ካህነት ወሲዱ
ዝጓየ ዝነበረ አብ እሙን ሓዋርያ ለዊጥዎ። ሰባኺ ወንጌል እኳ ድአ ልዕሊ ኩሎም ከም ዝሰብኽ
ገርዎ። እዚ እንጉዓዞ ዘሎና ናይ ምጽአት ጉዕዞ ከም ጉዕዞ ደማስቆስ ክልውጠና ክሕድሰና ጸሎት
ክንገብር የድልየና።
ኦ አምላኽ ልበይ ከፊተ ክኽእል እሞ ካብ ኃጢአተይ ተመሊሰ ንድላይካ ክልአኽ ጸጋኻ አበኒ
ንበሎ ነዚ ኸአ ይብቅዓና።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

