በዓለ ሚካኤል
ቃና ዘገሊ- ፳፻፫ / 2011
ኃይሎሙ ውእቱ ለእለ ይፈርህዎ:

ነቶም ዝፈርህዎ ሓይሎም እዩ:

ሚካኤል ስሙ ለእለ ይጸውዕዎ

ነቶም ዝጽውዕዎ ሚካኤል’ዩ ስሙ

ወበረድኤቱ ያድኅኖሙ፣

ብረድኤቱ የድሕኖም:

ኢየኅድጎሙ ኩሉ ጊዜ ይኄሉ ምስሌሆሙ

ከይሓድጎም ወትሩ ምስኣቶም ይነብር ….”

ንዝብል ኣበው መንፈሳውያን ሊቃውንቲ
ዝደረስዎ: ኣብ በዓላት ሚካኤል ካብ
ዝጽለ ጸሎት ሓደ እዩ: ነዚ መሠረት
ብምግባር
ዕብየት
በዓለ
ሚካኤል
ከነስተንትን ረድኤቱ ክንልምን ኣብ’ዚ
ብስሙ ዝተሰምየ ቦታ ንርከብ ኣሎና።
“ኃይሎሙ ውእቱ ለእለ ይፈርህዎ …”
እንኪብል ሚካኤል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ
ብተኣማንነቱ ክብሪ ዝረኸበ: ብፍርሃት
ንዘኽብርዎ:
“ሓይሎም”
ጸግዖምእዩ።
ከመይ
ኣብነት
ናይ’ዚ
ቅ.መልኣኽ
ተኸቲሎም ንኣምላኽ ዝፈርሁ ዘበሉ:
ንዝጻብኦም ጸረ-ኣምላኽ ንዝኾነ ሓይሊ
ንኽቃወሙ ሓይሊ ዝኾኖም እዚ መልኣኽ
እዚ እዩ: ከመይ ንሱ ነቲ ዘይክብሩ
ክወስድ ምስ ኣምላኽ ንዝተመጣጠረ
ዲያብሎስ ዝተቃወመ ሓይሊ ክንድዝኾነ።
በዓሉ እንክንገብር እምበኣር
1. ተኣማንነትና ንኣምላኽ ምርግጋጽ ኢዩ።
ተኣማኒ ክትከውን ነቲ እትኣምኖ ክትፈልጦ የድሊ: ክትፈልጦ ክትቀርቦ ምቅራብ ከኣ
ምፍቃር እዩ። ስለ’ዚ ንሕና ሎሚ ብሓቂ ኣመንቲ ዲና? ንኣምላኽና ነፍቅር ዲና
ንፈልጦዶ’ኸ? መንፈስ ጥራሕ’ዩ ንኣምላኽ ዝደሊ: ይብል ሓዋ.ጳው “መንፈስ
ንመዓሙቅ ኣምላኽ’ውን ከይተረፈ ይምርምር” ይብለና (1ቆሮ2:10): ነዚ መንፈስ’ዚ
ጽን ምስ እንብል እዩ። ኣብ ጥበበ-ፍልጠት ኣምላኽ ክንበጽሕ ዝከኣል ሮሜ 11:33 ነዚ
መንፈስ’ዚ ጽን እንብሎ: ልብና ነኣስተንትኖ ምሥጢረ እግዚኣብሔር ኣብ ጸሎት ምስ
ዝኽፈት እዩ። ከመይ ጸለየ: ፍቅሪ እግዚኣብሔር ጐስዔ ማለት እዩ: ዘየፍቅር ኪጽሊ
ኣይክእልን፣ ዘይጸለየ ፍቅሪ ኣምላኽ ኮነ ኣፍልጦኡ ክህልዎ ኣይክእልን: በዚ ከኣ
ኣማኒ ኣምላኽ ኪኸውን ኣይክእልን: ኣማኒ ኣምላኽ ዘይኮነ ከኣ ንኣምላኽ ኪፈርህ
ኣይርከብን: ፈሪሀ ኣምላኽ ዘይብሉ ሚካኤል ኃይሉ ክኸውን ኣይክእልን።

- በዚ እዩ እቲ መንፈሳዊ ደራሲ “ ኃይሎሙ ውእቱ ለእለ ይፈርህዎ…” ዝበለ፣
ሚካኤል ንኣምላኽ ንዝፈርሑ ጥራሕ’ዩ ሓይሎም ኪኸውን ዝኽእል። ንሕና ንኣምላኽ
ብዓይኒ ፍቅሪ ንፈርሖን ነኽብሮን ንእመኖን እንተኾና: ሚካኤል ሓይልና እዩ። ነቶም
ረድኤቱ ደሊና ንእንጽውዖ ከኣ ሚካኤል እዩ ስሙ። ከይገድፎም ብረድኤቱ ገይሩ
ንወትሩ የድሕኖም
ምስኣታቶም ከኣ ይኸውን ዝበለ፣ እቲ መንፈሳዊ ደራሲ።
- እዚ ረድኤቱ ደሊና ዝኽሩ ንገብር ዘሎና መልኣኽ በቲ ንሱ ዘርኣዮ ኩነት ስም
ተዋህቦ። ንኣምላኽ ዝወዳደር ዝኾነ ይኹን ክህሉ ኣይክእልን: ብዝብል ቅንኣት
ተላዒሉ ነቲ ብትዕቢቱ ክብሪ ኣምላኽ ክምንዝዕ ዝድለ መልኣከ ብርሃን ዝበሃል ዝነበረ:
ድሕሪ ውድቀቱ ከኣ ሣጥናኤል ዝተባህለ፣ “መኑ ከመ እግዚኣብሔር። መን ከም
እግዚኣብሔር” ቢሉ ስለዝተቃወሞ: ነዚ ትርጉም ዘንጸባርቅ ስም ሚካ-ኤል ተሰምየ።
-ንኣምላኽ ተኣማንነትካ ከይገለጽካ: በዚ መልኣኽ እዚ ጌርካ ረድኤት ክትረክብ
ኣይከኣልን: ስለዚ ብሓቂ ናይ ኣምላኽ ሰባት ክንከውን ይግባእ።
ዓለምና ብብዙሕ ተጻራሪ ርእይቶታትን ሓሳባትን ክትናወጽ፣ ብሀብትን ጣዕምን
ብብልጽግና ክትዕንድር እንከላ፣ ብዛዕባ ኣምላኽን፣ ንኣምላኽ ዝውድሱን ዘኽብሩን
ክትርኢ ወይ ክትረክብ ዘጸግመሉ ዘመን፣ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ሓቂዚ ብሕይወታን
ብኣመንታን ገይራ ነዚ ሠናይ ፍለጥዎ ኣኽብርዎ ንበርዎ ትብለና እላ። ደቂ ሰብ
ንኣምላኽ ወትሩ ምስ ደለይዎ እዮም፣ ብፍላይ ዓለም ብተክኖሎጂ ኣብ
ዝማዕበለትሉን፣ ንዓለምና ኣብ ዝተቈጻጸርናሉ መሲሉ ኣብ ዝተራእየሉን፣ እዛ ዓለም
ንእሽቶይ ዓዲ ዝተለወጠትሉን እዋን’ውን እንተኾነ፣ ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ርእሱ
ዝገለጸ፣ ናይ ሕይወት ቁም ነገርን ትርጉም ዘረድኤ፣ ናይቲ ሓቀኛ ሰብኣውነት
መምዘንን መርኣያን ተገንዚብና ኣብ ግብሪ ንኽነውዕሎ ኢሉ፣ ኣብኡን ምሳኡን ኣብታ
ኵላዊት ቤተክርስቲያን ኣኅቢሩ ንዝኣከበና ኣምላኽ ወትሩ ምስ ደለይዎ ኢዮም። እዚ
ናይ ሎሚ ምእካብና እውን ናይዚ ኵነት መረዳእታ እዩ።ከመይ ኣምላኽ ኵላዊ ኢዩ፣
ሰባት ንኣምላኽ ዘይርእዩሉ ኵነታት እንኪኸውን፣ ሕይወት ባዶ ምዃና የርእየካ፣
ዝበቅዕን ዚግባእን ነገር ኣሎ ክትብሎ ኣይከኣልን። ምእንትዚ
ከኣ ሰባት ናብቲ ብውሽጡ ባዶ ዝኾነ ግዳማዊ ታሕጓስ ይዝንብሉ፣ ወይ ከኣ ናብ
ግብረ ዓመጽን ጭካነን የብሉ፣፣ ንናይ ዘመና ሰባት ብፍላይ ከኣ ንመንእሰያት
ዝፈታተኖም ዘሎ ኵነታት ሓደ ከኣ እዚ እዩ፣፣
እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕያው እዩ፣ ንነፍስወከፍ ዝፈጠረ ንሱ ንዅልና ከኣ በብስምና
ዝፈልጠና ኣምላኽ ኢዩ፣ ዓቢይን መወዳእታን ዘይብሉ ክነሱ ነቲ ኣብ ሕይወትና
ዚግለጽ ናኣሽቱ ነገራት’ውን ከይተረፈ ዚኸውን ጊዜን ኃልዮትን ኣለዎ፣፣ እቶም
ዘገልግልዎን ናብ ካልኦት ሰባት ዘብጽሕዎን ከኣ ሕያዋን ኪኾኑ ይድለ፣ እዚኣቶም
ብቀዳምነት እቶም ልኡኻት ወንጌል እንብሎም፣ ዓለም ዝመነኑ ደሓር ከኣ ነፍስወከፍ
ምእመን ብጸጋ ጥምቀቱ ነዚ ኵነት ኪለብስ ጽዉዕ ዝኾኑ ኢያቶም፣፣ ነዚ በዓል
እንኪነብዕል ነዚ ሓላፍነት እዚ ዳግም ክንነቅሓሉ ይጽውዓና፣፣
ኣምላኽ ነኣና፣ ቃል ብሕቱ ኣይኮነን፣ በቲ ግዙፍን ርኡይን ነገራት ገቢሩ ኣምላኽ
ብኣካል ርእሱ የወፍየልናን ይገልጸልናን፣ ቅ. ኣጐስጢኖስ “ንኣምላኽ ኣብ ተፍጥሮ
ኪርኢ ዘይክእል ብባህሪኡ ዓሻ ዝኾነ ጥራሕ እዩ” ይብል ቀጺሉ “ ተፈጥሮ ንኣምላኽ
እተንብበሉ ቅሉዕ መጽሓፍ ኢዩ” ይብለና፣፣ እሞ ንሕና እውን ባዕልና
ብዝመሃዝናዮም ናይ ባዕልና ኣማልኽቲ ከም ትዕቢት ስስዕቲ ሥልጣን.. ተዋሒጥና

ህላዌ ኣምላኽ ኣብ ሕይወትና ቦታ ከይሃብና እንጐዓዝ ውሑዳት ኣይኮናን፣ ንኣምላኽ
ዝኸውን ቦታን ጊዜን እንተዘይብልና፣ ክንድሕን ጊዜን ቦታን ከምዘይብልና ክንግንዘቦ
ይግባእ፣፣
ሎሚ ዝበዝሑ ሕዝብታት ብግዙፍ ዝርኤ ኣማልኽትን ቤተ ኣማልኽትን’ኳ
እንተዘይገበሩ: ካብ’ዚ ናይ ሕይወት ምንጪ ወጻኢ ዝነብሩ ብዙሓት እያቶም። ናይ
ዘመና ኣማልኽቲ ከኣ፣2. እምነትካ ዘይምንባር - ኣፍኣዊ ሃይማኖት ሒዝካ ተግባር ዘይብሉ: ንስለ ባህሊ
ካብ ሰብ ከይትፍለ ብማለት ስቅ ኢልካ ምንባር እዩ፣
3. ንኣምላኽን ሓይሉን ተጠራጢርካ - ካብ ፍጡራት ረድኤትን ድሕነትን ክትረክብ
ቢልካ ፈቀዶ ጠንቈልትን፣ ፈወስትን፣ ሓይልኻን ገንዘብካን ኣባኺንካ፣ ኣብ
መጨረሽታኡ ከኣ ቂምን ጥርጠራን፣ በቀልን ሰኒቅካ: ፍቅሪ ሓውን ፍቅሪ
ኣምላኽ ኣጥፊእካ ኣብ ሓጢኣት ምንባር ዳርጋ ዕለታዊ ተርእዮ ኰይኑ ኣሎ።


እቲ ዘገርም እቶም ብብዝሒ ኣብ ጠንቈልትን ፈወስትን
ኮብለል ዝብሉ: ክርስትያን ምዃኖም ብሓቂ ዘሕዝን እዩ፣
ኣብዚ ኣብ ማእከልና’ውን ይርከቡ እያቶም።



እዚ ንኣምላኽ ብግብሪ ክሒድካ ናትካ ጣዖት ጌርካ ምንባር
እዩ: ስለዚ በዚ ዕለተ ሚካኤል ተነሲሕና: ምስ ጽልኢ ዘሎና
ይቅረ ተባሃሂልና፣ ደቂ ሚካኤል ክንከውን ይድለ ኣሎ።

ኣምላኽ ድኻምነትና ሓጢኣትና ቈጺሩ ዝቀጽዕ ኣምላኽ ኣይኮነን: ርግጽ ርትዔኛ
ንዅሉ ከከም ዝግብኦ ዝፈርድ ኢዩ። ነቲ ብጥዑስ ልቢ ንእትቀርብ ነፍሲ ጸጋ ሸሊሙ
ሕይወት ዘ/ዓለም ዘውርስ ፈቃር ኣምላኽ ምዃኑ ከኣ ኢዩ።
4. ዘይሥሩዕ ሕይወት ምንባር-

ከምቲ ኣምላኽ ዝሰርዓልና ጸዋዕታ ዘይምንባር: ብዙሓት ሰባት ኪዳኖም
ኣጽኒዖም: ንርእሶምን ንኣምላኾምን ዘሓጉስ ሕይወት ክንድዝመርሑ: ዝሰረትዋ
ቤቶም ዘሪጊም ኣብ መጐትን ካልእን ብምውፋር፣ ኣብ ቤቶም ንቡር ሕይወት
ከይነብሩ ብምህዋኽ : ናይ ሰይጣን መሣርሒ ኮንካ ክትነብር ምፍታን:
ዝኣቶኻዮ ኪዳን ዘሰክም ሓላፍነትን ብዓይኒ ጥቅምኻ ብምርኣይ መስቀልካ
ክትስከም ዘይምድላይ ሳዕቤኑ ከቢድ: ንሕብረተሰብ ዘይርግኣት ኣብ ርእሲ
ምምጻእ: ንሕይወት ከካብዱዋ ይርከቡ።

-

ኣብ ኪዳን ዘይበጽሑ ከኣ: ብትዕግሥትን ክርስትያናዊ ፍጽምናን ክንድዝካየዱ
ከኣ: ብዙሓት ኣብ ዘይምስሩዕ ሥነ ምግባር ተጸሚዶም ብጊዚያዊ ፍትወተ
ሥጋ፣ ንእስነቶምን ኣመራሲሖም ኣክሊል ንጽሕናኦምን ኣራኺሶም ኣደዳ
ኤይድስን ካልእ ሳዕቤናትም ኮይኖም ምርኣይ: ምልክት ኣረምንነት ጊዜና
ምዃኑ እዩ’ሞ: ብመንፈስ ክንነቅሓሉ እሞ ንዝተጋገየ ዝእረመሉ ንዝሓመመ
ብዓይኒ ምሕረት እንናብየሉ ጸጋ ኬማልደልና
ንሚካኤል መልኣከ ኃይል
ኣብርሃልና ቢልና ንጸልየሎም።

5.

እቱ ካልኣይ ነጥቢ ኣብዚ ዕለት እነስተንትኖ ፈሪሀ እግዚኣብሔር ክነሕድር:እዚ ማለት ኣምላኽ ፍቅሪ ምዃኑ ክነስተማቅር ማለት እዩ።
ፈሪሀ
እግዚኣብሔር ምሕዳር ማለት:

-

ርቱዕ ምዃን:- ፈታው ሓቂ: ዓመጽ ዝጸልእ ንክፉኡ ዝጽየፉ ዓገብ ከኣ ዝብል

-

ሕያዋይ ምዃን- ለጋስ-ፈታው ድኻን ጽጉምን: - ኣብ ጊዜ ጸበባን ሽግር ሓላዪ
ምዃን መንፈስ ምትሕግጋዝን ስምምዕ ኪህሉ ዝጽዕር:
ጸሎተኛ - በዓል ሃይማኖት-ናይ ኣምላኽ ሰብ ምዃን: በዚ በዓል ነዚ ክንዝክር
ጽቡቅ ኣጋጣሚ እዩ።

በዓለ ሚካኤል:
i) ፍቅሪ ኣምላኽ ii) ፍትሒ ኣምላኽ iii) ሓርነት ደቂ ኣምላኽ ዝረጋግጽ በዓል’ዩ።
- ኣምላኽ ነቶም ብትሑት ልቢ ንዝቀርብዎ ፈቃር ኣምላኽ ምዃኑ ንኸረድኣና
“ጠዓሙ ወታእምሩ ከመ ኄር እግዚኣብሔር” ይብለና ዳዊት ኣምላኽ ሓላል ምዃኑ
ክትፈልጡ፣ ጠዓምዎ ይብል ማለት ቅረብዎ ምስ እትቀርብ ጥራሕ ኢኻ ክትፈልጥ
እትኽእል። ኣምላኽ ግና ናትና ምቅራብ ከይተጸበየ ብወዱ ገይሩ እንትርፊ ብሓጢኣት
ብዅሉ ነኣና መሲሉ “ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና፣ ነዓይ ዝርኣየ ነቦ ረኣየ” እናበለ ቅርበትን
ተገልጾን ኣምላኽ ገለጸልና፣፣ ገለ ክፋል ደቂ ሰብ ግና ግዲ ብዘይምግባር ኣኳ ደኣ
“ኣልቦ እግዚኣብሔር” ቢሎም ገለ ብጋህዲ ገለ ከኣ ብጥበብ ኣስተምሀሩን የስተምህሩን
ይርከቡ፣
ሎሚ ዓለም ብትዕቢት ንጥፍኣት የምርሕ ኣሎ፣ ትዕቢት ከኣ ካብ ኣቦና ኣዳም
ጀሚራ-ንውድቀት ምስ ዓደመት እያ። ስለዚ ብግሊ ኮነ ብማሕበር ምስ እንዕበመወዳእታኡ ውድቀት እዩ፣ ካብዚ ንኽንወጽእ: ከም ሚካኤል ትሕትና ንልበስ።
- ኣምልኽ ወሰን ዘይብሉ ፍቅሪ እዩ: ወሰን ዘይብሉ ፍትሒ ከኣ እዩ፣ ሓጢኣትን
ጽድቅን ብሓንሳብ ክህልው ስለዘይከኣል: ኣምላኽ ንሓጢኣተኛ በቲ ፍጹም ፍትሑ
ይቀጽዖ፣ እዚ ንሳጥናኤል ዝገጠም ዕድል: ከማኡ ንኹሎም ሓጢኣተኛታት
- ሚካኤል ነቶም ዝሰዓብዎ-ካብ ባርነት ኃጢኣትን ሳዕቤኑን-ንኣምላኹ ተኣሚኑ ሓራ
ኣውጽኦም ሓራ ዘውጽኦም ከኣ ትሕትና ለቢሱን: ትሕትና ኣልቢሱን እዩ፣ መላእኽቲ
ቅድስና ኣምላኽ ብዘይ ምቊራጽ ቅ.ቅ.ቅ. እናበሉ ዝውድሱ ኮኑ።
- ነዚ ሓርነት እዚ ንደቂ ሰብ ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ገይሩ: ሓርነት
ኣልበሰና።ዉሉደ ኣምላኽ ከኣ ተባሃልና። ነዚ ምሥጢር ድሕነት ኢና ነስተንትን
ዘሎና።
ነዚ በዓል እንኪነብዕል ደቂ ሚካኤል ምዃን ይግብኣና መለለዩና ከኣ:
1) ተኣመንቲ - ንኣምላኾም
2) ትሑታት
3) ኣፍቀርቲ - ኣምላኽ
- ብጻይን
ልዕሊ ኩሉ ብፈሪሃ እግዚኣብሔር እንምራሕ ምስ እንኸውን እዩ።
- ሎሚ ኣብ ኩሉ መዳያት ፈሪሃ ኣምላኽ ስለዝትረፈ - ተጨኻኺና ንርከብ: ዘይተሳእነ
ከሎ ከኣ-ኩሉ ተወሓሒዱ ንርኢ: ሰብ ነፋግን ንዓይ ይጥዕመኒ በሃላይ ኮይኑ - ስስዔ
ዝበዝሖ ዓመጽ ዝዓዘዞ ኮይኑ ይርኤ’ሎ ኣምላኽ ግና ኣልቦ ዘይሰኣኖ ስቅ ቢሉ
ይርእየና’ሎ።
- ስቅታ ኣምላኽ መነስሒና ኪኸውን ንለምን።

