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ሓይሊ ጾምን ጸሎትን 

   ብዘሓት ክርስትያናት ኣድላይነት ናይ ጸሎት ንመንፈሳዊ 

ህይወቶም ስለ እተረድኡ ፡ ከየቋረጹ ብጥብቂ ይጽልዩ እዮም ፡፡ ይኹን 

እምበር ኣብ ክርስትና ህይወቶም ‘ጾም’ ክሳብ ክንደይ ልዑል ቦታ ከም 

ለዎ እተረድኡ ግን ኣዜዮም ውሑዳት ጥራይ እዮም ፡፡ ንክርስቶስ 

ሓደ ጊዛ ገለ ናይ ሃይማኖት ሰባት “ስለምንታይ ንሕናን ፈሪሳውያንን 

ብዘሕ ንጸውም ፡ ደቀመዚሙርትኻ ግን ኣይጾሙን ፧” ኢሎም ሓተትዎ 

፡ የሱስ “ጾም ስለ የድሊ ኣይጾምን’ዮም” ዜብል መልሲ ኣይኮነን 

ዜሃቦም ፡ ግናኸ ጎይታ ዜሃቦም መልሲ “ነዕሩኽ መርዓዊኸ መርዓዊ 

ምሳታቶም ክሳዕ ሎ ፡ ከመይ ኢሎም ኪጉህዩ ይኾነሎም ፧ መርዓዊ 

ኻባታቶም ዙውሰደላ መዓልቲ ግና ክትመጽእ እያ ፡ ሽዑ ኸኣ ይጾሙ፡” 

ዜብል ነበረ ፡ 

   እዙ ክርስቶስ ዜሃቦ መልሲ ፡ ክርስትያናት ንጾም ሸለል ክብልዎ ከም 

ይብሎም እዩ ገንዜበና ፡፡ ሓደ ጊዛ የሱስ ፡ ንዮሃንስ ንያእቆብ 

ንጴጥሮስን ንበይኖም ሒዘ ናብ ከረን ከም ዜኸደን ኣብ ቅድሚኦም 

ከም ተለወጠ ፡ ገጹ ከም ጸሓይ ፡ ልብሱ ከም ብርሃን ጻዕዳ ከም ዜኾነ ፡ 

ሙሴን ኤልያስን ምስኡ ክራረቡ እንከለዉን ፡ ንደቀ መዚሙርቱ ከም 

ተገልጸሎም ኣብ ማቴዎስ 17 ነንብብ ኢና ፡፡  

   ነዙ ኣደናቒ ዜኾነ ክብሪ እግዙኣብሄር ኣብቲ ከረን ኮይኖም ምስ ረኣዩ 

ብድሕሪኡ ፡ ደቀ መዚሙርቲ ወረዱ ፡፡  ሓደ ኣጋንንቲ ዜሓዜዎ ዉሉድ 

ድማ ኣቦኡ ሒዘ ናብ ደቀ መዚሙርቱ ኣምጸኦ እሞ ፡ ደቀ መዚሙርቱ 

ነዙ ኣጋንንቲ ከውጽእዎ ፈተኑ ፡፡ ግን ነቲ ኣጋንንቲ ከውጽእዎ 

ኣይከኣሉን ፡ ኣቦ’ዙ ቖልዓ ፡ ነቲ ኣጋንንቲ ደቀመዚሙርቲ ከውጽእዎ 

ከም ይከኣሉ ምስ ተረድአ ፡ ንወዱ ሒዘ ናብ የሱስ  ቀሪቡ ከምዙ በሎ 

“ጎይታይ ንወደይ መሓረለይ ፡ ሕማም ባርያ በብወርሒ ይልዓሎ ፡ 

ሓሳር ድማ የጽግቦ ፡ ንሱ ብዘሕ ሳዕ ኣብ ሓዊ ፡ ብዘሕ ኣብ ማይ 

ይወድቕ እሞ ፡ ናብ ደቀመዚሙርትኻ ኣምጺኤዮስ ፡ ምሕዋዩ ሰኣኑ” 

ኢሉ ነገሮ ፡ የሱስ “ኣታ ይእሙንን ቄናንን ወለዶ ፡ ክሳዕ መኣዜ 

ምሳኻትኩም ክነብር እየ ፡ ክሳዕ መኣዜሲ ኽዕገሰኩም እየ፧” ብምባል 

“ናብዙ ናባይ ኣምጽእዎ” በለ ፡ የሱስ ድማ ነቲ ጋኔን ገሰጾ እሞ ፡ በታ 

ጊዛ ካብኡ ወጸ ፡፡ 

   ነዙ ኣብ ላዕሊ ዜረኣናዮ ኣደናቒ ተኣምራት ዜረኣዩ ደቀ መዚሙርቲ 

እናገረሞም ናብ የሱስ ቀሪቦም ፡ “ስለምንታይ ደኣ ንሕና ምውጽኡ 

ዜሰኣንና፧” ኢሎም ሓተትዎ ፡፡ የሱስ ዜሃቦም መልሲ “እምነትኩም 

ስለዜጎደለት ፡ ብሓቂ እብለኩም ኣሎዂ ፡ ክንዲ ፍረ ኣድሪ እትኣክል 

እምነት እንተ ኣልያትኩም ፡ ነዙ ኸረን ድማ ፡ ካብዙ ናብቲ ኣግልስ ፡ 

ትብልዎ ፡ ንሱ ኸኣ የግልስ ፡ 

 ዙሰኣነኩም ውን የልቦን ፡ እዙ ኸምዙ ዜበለ  ዓሌት ግና ብይ ብጾምን 

ብጸሎትን ኣይወጽእን እዩ” በሎም ፡፡ 

   እምበኣር ኣብ መጀመርታ ደቀ መዚሙርቲ ነቲ ኣጋንንቲ ምውጻእ 

ምስ ሰኣንዎ ፡ ገለ ሰባት “ነዙ ሰብ ህይወቱ ብኣጋንንቲ ተመሊኡ ክነብር 

ፍቓድ እግዙኣብሄር እዩ ዜኸውን” ኢሎም ግምቶም ዜሃቡ 

ኣይተሳእኑን ይኾኑ ፡፡ ካብ ኣጋንንቲ ነጻ ኮይኑ ክነብር ፍቓድ 

እግዙኣብሄር ከም ዜነበረ እንርድኦ ፡ እቲ ቖልዓ ናብ የሱስ ቀሪቡ 

ክፍወስ ከሎ ብምርኣይ እዩ ፡፡ የሱስ ፡ እምነት ደቀ መዚሙርቱ ምጉዳላ 

ተዚረበ ፡፡  

   ኩላትና ክንርድኦ እንደልይ ሓሳብ ግን ከምዙ ዓይነት እምነት ከመይ 

ጌርና ክንረክብ ከም እንኽእል እዩ ፡ የሱስ ነቶም ደቀ መዚሙርቲ 

እናገረሞ ከምዙ ኢሉ መለሰሎም “እዙ ኸምዙ ዜበለ ዓሌት ግና ብይ 

ብጾምን ጸሎትን ኣይወጽእን እዩ፡” ነሓደሓደ ርኹሳት መናፍስቲ 

ከተውጽእ ጸሎት ጥራይ ይኮነ ድሊ ጾም ድማ ከምድልዮም 

ይነግረና ፡፡ የሱስ ንደቀ መዚሙርቱ ብዚዕባ ጸሎት ክምህሮም ከሎ ፡ 

ኣድላይነት ጾም ድማ ገሊጹ ከመይ ገይሮም ክጾሙ ከም ለዎም 

ኣስተምሃሮም፡፡  

   ጾም ምንም እኳ መንፈሳዊ ነገር እንተኾነ ፡ ንልቢ ሰብ በዙ ናብ 

ትዕቢትን ኩርዓትን ከም ዜስሕቦም ንርኢ ፡፡ ማቴ6:16-18 “ክትጾሙ 

ኸሎኹም ፡ እቶም ግቡዚት ጸዋሞት ምዃኖም ብሰብ ምእንቲ ኺርኣዩ ፡ 

ገጾም የጸምልዉ እዮም እሞ ፡ ከማታቶም ጽምልዋት ኣይትኹኑ ፡ 

ዓስቦም ከም ዜወስዱ ፡ ብሓቂ እብለኩም ኣሎዂ ፡ ንስኻስ ክትጸውም 

ከሎኻ ፡ ጽዋማይ ምዃንካ በቲ ኣብ ሕቡእ ሎ ኣቦኻ ደኣ እምበር ፡ 

ብሰብ ምእንቲ ኸይትርኤ ፡ ርእስኻ ተለኸ ፡ ገጽካውን ተሓጸብ ፡ እቲ 

ብሕቡእ ዜርኢ ኣቦኻ ድማ ብግህዶ ኪኽሕሰካ እዩ ፡፡” 

   እምበኣር በዙ ኣብ ላዕሊ ዜሰማዕናዮ ቃል ፡ ኣብ እንጾመሉ ጊዛ ፡ 

ጾምና ቅኑዕ መገድን ስርዓትን ክሕዜ  ኣለዎ ፡፡ ሓደሓደ ሰብ ምኽንያት 

ሙጻሞም መንፈሳዊ ከይኸውን ይኽእል እዩ ፡፡ በዙ ኸኣ ሓደሓደ ሰብ 

ንጥዕናኦም ኢሎም እዮም ዜጾሙ ፡ ካልኦት ድማ ክብደት ኣካላቶም 

ክቕንሱ ኢሎም እዮም ዙጾሙ፡ እዙ ኹሉ ንስጋዊ ድሌት ዜግበር 

እምበር መንፈሳዊሲ ኣይኮነን ፡፡  

   ካልኦት ድማ ኣብ ንመንፈሳዊ ህይወቶም ብርተዐን ምርሒት 

መንፈስ ቅዱስን ክረኽቡ ይጾሙ - ጎይታ ኣዕዙዘ ይባርኮም ፡፡ 

ገለ ኣለዉ ኸኣ ንጽልእን ንክርክርን ይጾሙ ፡ (ኢሰ 58፡4-6 ንርአ) ፡፡ 

ስለዙ ጾም ንጽልእን ክርክርን ኣይኮነን ፡፡ ጾም ንኣርዑት ማእሰርቲ ሰብ 

ፈቲሑ ናብ እግዙኣብሄር ከቕርብ ዜኽእል ሓይሊ እዩ ፡፡ ጾም ንሰብ ናብ 

መንፈሳዊ ነገር ቕርብ እዩ ፡፡   

   ኣብዙ ጊዛ ቤተክርስትያን ስለምንታይ እያ ብዚዕባ ጾም ይትነግር ፧ 

ስለምንታዩ ሰይጣን ንቤተክርስትያን ብዚዕባ ጾም 

ሻ ሎ ም 

ዓምዲ ጸሎት 
ቁ . 2 



2 
 

 

 ከይትፈልጥ ዓይና ዕውሮ ፧ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ፡ ኣብ ሓድሽ ኪዳን 

ኮነ ኣብ ብሉይ ኪዳን ፡ ጾም ልሙድ ከም ዜነበረ ኢና ነንብብ ፡፡ ሙሴ 

ኣርባዓ መዓልትን ለይትን ጾመ ፡ ካብኡ ክምለስ ከሎ ነጸብራቕ ክብሪ 

እግዙኣብሄር ኣብ ገጹ ይርአ ነበረ ፡፡ ሳሙኤል ድማ ይጸውም ከም 

ዜነበረ ኣብ 1ሳሙ 7:6 ነንብብ ፡፡ ንጉስ ዮሳፋጥን ህዜቡን ኣብ ቅድሚ 

እግዙኣብሄር ጾሙን ጸለዩን በቲ ጾሞም ከኣ ንጸላእቶም ሰዓሩ ፡፡ ኣብ 

ህይወቶም ጾም እተለማመዱ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዘሓት እዮም ፡፡ 

ኤልያስ ፡ እዜራ ፡ ነህምያ ፡ ኣስቴር ፡ ዳንኤል ፡ ካልኦትውን ከም ዜጾሙ 

ነንብብ ኢና ፡፡ ኣስቴር ፡ ኣዜዩ ኣሸጋሪ ኣብ ዜኾነ ጊዛ ፡ ንሳን ህዜባን 

ንጾም ብሓይሊ ከም እተጠቀሙሉ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ፡፡  

   ሓቀኛ ጾም ፡ ንክርስቶስን ንመንግስቱን ኢልና ርእስና ምኽሓድ 

ክኸውን ከሎ ፡ እዙ ድማ ፡ ንተወሰነ ጊዛ ንመንፈሳዊ ዓላማ ርእስና ካብ 

ምግቢን ዜስተን ገለል ኣቢልና ምጽናሕ ማለት እዩ ፡፡ እዙ ንምግባር 

ሓቀኛ መስዋእትን ምሉእ ብምሉእ ርእስና ምውፋይ ይሓተና ፡ ንጥዕና 

ኢልካ ዜግበር ጾም  ፡ እዙ ሓቀኛ ጾም ኣይኮነን ፡፡ ሓቀኛ ጾም መንፈሳዊ 

ሓይሊ እንረኽበሉ ፍሉይ መገዲ እዩ ፡፡ ኣብ ህይወትና እንደልዮ 

ነገር’ተሎ ፡ ንእኡ ኣብ ቅድሚ እግዙኣብሄር ብተሰብረ ልብን ርእስና 

ትሕት ኣቢልና ብምቕራብ ድሌትና ንምግላጽ ኽእለና እዩ ፡፡ ኣብ 

ጸሎትና እዙ ጾም ክንለማመድ ኣለና ፡፡  

   ቤተክርስትያን ካብ ማንም ጊዛ ኣብሊጻ ኣብዙ ጊዛ ንጾም ሸለል 

ብምባላ ፡ ክትረኽቦ ዜግብኣ በረኸት ከም ዜሰኣነት ንርእያ ኣለና ፡ - 

ብጾምን ብጸሎትን ትሕት ኢላ ብናይ ንስሓ መንፈስ ንገጽ እግዙኣብሄር 

እንተ ትደልይ ክንደይ ፈውሲ ምኾነ ኔሩ ፡፡ - ክብሪ ኹሉ 

ንእግዙኣብሄር ይኹን ፡ ኣገዳስነት ጾም ኣብ ህይወትና ብዘሕ ምዃኑ 

ንርኢ ኣሎና ፡ ክንለማመዶ ድማ ይግብኣና ፡፡ (መለሰ ወጉ) --//-- 

 

 

 

 

    

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ምዕባይ 

 “ጻድቕ ከም ስየ ይልምልም ፡ ከም ጽሕዲ ሊባኖስ ይዓቢ ፡” 

   መጽሓፍ ቅዱስ ነቶም ናይ እግዙኣብሄር ሰባት ክሰምዮም ከሎ 

“ጻድቕ” ወይ “ቅዱሳን” እናበለ ይጽውዖም ፡፡ ብምሳሊያዊ ቃል 

ክምስሎም ከሎ ኸኣ ብገረብ ይምስሎም ፡ ብፈራይት ገረብ 

ይምስሎም፡፡ ንኣብነት ኣብዙ ንበብናዮ ቃል ብስየን ብጽሕዲ 

ሊባኖስን ይምስሎም፡፡ ኣብዙ ቃል ፡ “ጻድቕ ከም ስየ 

ይልምልም” ይብለና ፡ ስየ ኩሉ ሳዕ ለምለም እዩ ፡፡ ዋላ ውን 

ኣብቲ ከቢድ ኩነታት ምልምላሙ ኣየቋርጽንዩ፡ ጻድቕ ከምኡዩ 

ወትሩ እዩ ዜልምልም ፡፡ ናይ እግዙኣብሄር ሰብ ኣይወድቕንዩ ፡ 

በቲ ናይ ውሽጡ ሰቡ ኣብ ጸጽባሕ ይሕደስ ፡፡ “ከም ጽሕዲ 

ሊባኖስ ይዓቢ” ፡ ጽሕዲ ሊባኖስ ኣዜዩ እዩ ዜነውሕን ዜዓብን ፡ 

ክርስትና ሓንሳብ ንጎይታ ተቐቢልካ ትምህርቲ ምድሓንውን 

ተማሂርካ ኣብኡ ብቅዕ ኣይኮነን ፡፡ ኣብቲ ህይወት ቀጻሊ ኢኻ 

ኽትዓቢ ሎካ ፡ ካብ ዕቤት ናብ ዕቤት ኢኻ እትኸይድ ፡፡ 

ክርስትና ከም ተኽሊ ገረብ እዩ፡፡ ዕቤት እንተ ኣቋሪጽካ ህይወትካ 

ኣብ ሰንከልከል እዩ ሎ ፡ ክትቀውም ኣሎካ ፡ ክትዓቢ ኣሎካ ፡ 

ኣብ ትንቢት ሆሴእ 14፡5 “ኣነ ንእስራኤል ከም ኣውሊ እኾኖ ፡ 

ንሱ ኸም ዕምባባ ይዕምብብ ከም ሊባኖስ ከኣ ሰረውሩ ይሰድድ ፡ 

ጨናፍሩ ይዜርጋሕ ፡ ምጽባቑ ኸም ኣውልዕ ፡ መኣዚኡ ድማ 

ከም ሊባኖስ ይኸውን ፡” ይብለና ፡፡ ኣብዙ ቃል “ከም ኣውሊ 

እኾኖ” ይብለና ፡ ጎይታ እንተሎና ንሱ ንኣና ከም ኣውሊ እዩ 

ዜኾነና ፡፡ ኣውሊ ጠሊ እዩ ፡ ህይወትካ እናነቐጸ ይኮነ ክኸይድ 

ለዎ ፡ እናጠለለ ክጠልል ፡፡ “ኸም ዕምባባ ይዕምብብ” ኣብ ፍረ 

ምእንቲ ክበጽሕ ህይወት ክርስትናኻ ክዕምብብ እዩ ለዎ ፡፡ 

ሎሚ ብሓቂዶ  ህይወትና ከምዙ እዩ ወይስ ንድሕሪት እዩ 

ዜጥምት ፧ ክንዕምብብ ኢና ተጸዊዕና ፡ “ከም ሊባኖስ ከኣ 

ሰረውሩ ይሰድድ” ፡ ክርስትያናዊ ህይወትና ዜደልደለ ፡ ሱር 

ዜሰደደ ፡ ስንኩፍ ይኮነ ክኸውን ኣለዎ ፡፡ መሰረትና ከውሒ 

ይኹን ፡ መሰረቱ ይጠዓየ ቤት ኣይጸንዕን እዩ ፡ መሰረትና ግና 

መንዩ ፧ ክርስቶስ ይኹን መሰረትና ፡ ኣብኡ ንዕበ፡ ንጽናዕ ፡ 

ንደልድል ፡ ንዓንብብ ፡፡ “ጨንፈሩ ይዜርጋሕ” ይብለና ፡ 

እተፈታሕና ህዜቢ ኢና ኣሜንዶ ፧ ሽቑሩራት ኣይንኹን ፡ 

ንህይወትና ኣርዑት ባርነት ኣይንግበረላ ፡ ጨናፍርና ይርጋሕ 

እሞ ብዘሓት ከጽልሉ እዮም ፡፡ ንበረኸት ክንከውን ፡ “ምጽባቑ 

ኸም ኣውልዕ” ፡ ክርስትና ኣዜዩ ጽቡቕን ምልኩዕን ህይወትዩ ፡ 

እሞ ህይወትና ሰክፍ ወይ ጽልእ ይኮነስ ብዘሓት 

ዜምስክርዎ ጽቡቕ ኸም ኣውልዕ ይኹን ፡፡ “መኣዚኡ ድማ ከም 

ሊባኖስ” ፡ እወ ክርስትና ህይወት ጥዑም መኣዚ ሽታ ኣለዎ ፡፡ 

ክርስትያን ምዃንካ ብውሽጥኻ ጥራይ ይኮነ ፡ ብደጌኻ ውን 

ብሽታ መኣዚኻ 

ዓምዲ ቃል ኣምላኽ 

እግዙኣብሄር ካባና እንታይ ይደሊ  ? 

1.ንገዚእ ርእስና ህድእ ብል ህይወት ክህልወና። 

2.ብብዘሕ ነገር ተዓጊስና ክንነብር ። 

3.ርእስና እንገትኣሉ ፍረ ክህልወና ። 

4. ካብ ናይ ግሊ ጥቕሚ ዜረሓቐ ኣገልግሎት ክህልወና ። 

5.ናይ ገዚእ ርእስና ቅዋም ክህልወና ። 

6.በቲ ዜሃበና ኣእምሮ ክንጥቀም ። 

(ዶ/ር መለሰ ወጉ) 
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 ክትፍለጥ ኣሎካ ፡ ብውሽጥኻ እዩ ገድስ ዜብሉ ኣለዉ ፡ እቲ ሓቂ ግና 

ብውሽጥኻን ብደጌኻን እዩ ገድስ ፡፡ ኣብ ኤፌ 2:21 “ኣብኡ ብሎ 

እቲ ህንጻ ብጎይታ ቅድስቲ ቤተ መቕደስ ምእንቲ ኪኸውን ፡ 

እናተኣሳሰረ ይዓቢ እዩ ፡ ንስኻትኩምውን ኣብኡ ማሕደር ኣምላኽ 

ብመንፈስ ክትኮኑ ሓቢርኩም ትህነጹ ኣሎኹም ፡” ህይወት ክርስትና 

ከም ህንጻ እዩ ፡ ንሕና ብጎይታ ቅድስቲ ቤተ መቕደስ ኢና ፡፡ ቤተ 

መቕደስ እቲ ገዚ ኣይኮነን ፡ ንሕና ኢና ቤተ መቕደስ ፡፡ “እናተኣሳሰረ 

ይዓቢ” ፡ እወ  ልክዕ ከም ህንጻ እናተለጋገበ ሃጓፍ ከይገደፈ እዩ ዜህነጽ ፡ 

ማሕደር መንፈስ ኣምላኽ እናኾንና ክንዓቢ ኢና ተጸዊዕና ፡፡ ኣሕዋተይ 

፡ ሎሚ ህይወትና ይዓቢዶ ኣሎ ፧ ወይስ ከም ቀደሙ እዩ ሎ ፧ ለውጢ 

ኣለዎዶ ፧ ናይ ቃል ጊዛና ይውስኽዶ ኣሎ ፧ ናይ ጸሎት ጊዛናኸ ፧ 

ነሕዋት ምፍቃርናኸ ይዓቢዶ ኣሎ ፧ ናይ ቃል ጊዛና ይውስኽዶ ኣሎ ፧ 

ጅማሬናኳ ንእሽቶ እንተመሰለ ፍጻሜና ግና ዓቢ እዩ ፡ ክብሪ ንስሙ ፡ 

ኣብ 2ጴጥ 3:18 “ብጸጋን ብፍልጠት ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ 

ክርስቶስ ደኣ ዕበዩ ፡” ይብለና ፡፡ ካልእ ክንዓብየሉ ሎና ጸጋ እዩ ፡ 

ብጸጋ ክንዓቢ ናብቲ ዜፋን ጸጋ ኣምላኽ ብትብዓት ክንቀርብ ይግብኣና 

፡፡ ጸጋ ማለት ይግብኣካ ዓቢ ውህበት ህይወት እዩ ፡፡ ህይወትካ ብጸጋ 

ዜመልአ ክኸውን ዋጋ ክትከፍልዩ ሎካ ፡ ብጾምን ብጸሎትን ምስ 

ጎይታ ጊዛ ከተሕልፍ የድሊ ‘ ነዙ ክንገብር ኣምላኽ ይሓግና ፡ 

“ብፍልጠት” ድማ ክንዓቢ የድልየና ፡፡ ዓለም ብዚዕባ መጽሓፍ ቅዱስ 

ሓቲታትካ ምላሽ ክትስእን ኣዜዩ ሕፍርዩ ፡፡ “ካሌብ መንዩ፧” “ሙሴ 

መንዩ ፧” “ኤልሳእ እንታይ ዜገበረ እዩ፧” “ጢሞቴዎስ መንዩ፧” “ዴማስ 

ከ መንዩ ፧” ኢሎምሓቲቶምኻ ኣይፈልጦን እየ ክትብል ሕፍርዩ ። 

“ካብ ሆሴእ ኣንብበልና” ተባሂልካ ገንጺልካ ገንጺልካ ንትምቢት ሆሴእ 

በየን ወገን ከም ዜርከብ ክትስእኖ ሕፍርዶ ኣይኮነን ፡፡ ነፍሲ ብይ 

ፍልጠት ክትከውን ጽቡቕ ኣይኮነን ፡፡ ንመጽሓፍ ቅዱስና ንፍለጦ ፡ 

ንጎይታና የሱስ ንፍለጦ ፡ “እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ እየ ፡ ጨናፍሩ ከኣ 

ንስኻትኩም ኢኹም ፡ እቲ ኣባይ ዜጸንዔ ኣነውን ኣብኡ ፡ ንሱ እዩ 

ብዘሕ ፍረ ዙፈሪ፡” /ዮሃ15/ ፡ ብዘሕ ፍረ ክንፈሪ ጎይታ ይርድኣና ፡፡ 

ክብሪ ኹሉ ንእግዙኣብሄር ይኹን ፡ ጎይታ ድማ ኣዕዙዘ ይባርኽኩም ፡፡  

 

 

ነሕዋት ምፍቃር 

(ዜንበብ ጥቕሲ       ዮሃ.5፡24፡፡    1ዮሃ.3፡14) 

ወንጌል ዮሃንስ እታ ናይ መወዳእታ እተጻሕፈት 

ወንጌል እያ ፡፡ ከምኡውን መልእኽቲ ዮሃንስ እታ ናይ 

መወዳእታ እተጻሕፈት ካብ መልእኽትታት እያ ፡፡ 

ቅድሚ ወንጌል ዮሃንስ ሰለስተ ወንጌላት ኣለዋ፡- ወንጌል 

ማቴዎስ፡ ማርቆስ፡ ሉቃስ ድማ፡ እዙኣተን ብዘሕ ግብርን 

ትምህርትታትን ናይ ጎይታና የሱስ ዜሓዚ እየን፡፡ ወንጌል 

ዮሃንስ ርእየና፡ ብዚዕባ ምምጻእ ወዲ ኣምላኽ ናብ ምድሪ 

ኣመልኪቱ፡ ልዑልን ቀንዲ መንፈሳዊ ነገራትን-ይምህረና፡፡ 

ኣብኡ ብንጹር ናይ ለኣለም ህይወት ክቕበሉ ዜኽእሉ 

ከመይ ዜበሉ ሰባት ምዃኖም ይነግረና፡፡ ወንጌል ዮሃንስ 

ብዚዕባ ምእማን ዜብል ምሉእ እዩ፡፡ ሰብ ምስ ዜኣምን ናይ 

ለኣለም ህይወት ይቕበል፡ እዙ እዩ ቀንዲ ኣርእስትን 

ኣትኩሮን ናይ ወንጌል ዮሃንስ፡፡ እተን ካልኦት ወንጌላት 

ይጸቐጣሉ ነገራት ወንጌል ዮሃንስ ፍሉይ ኣድህቦ 

ይገብር፡፡ ወንጌል ዮሃንስ 5፡24 ከምዙ ይብል                

“ እቲ ንቓለይ ዙሰምዖን በቲ ዜለኣኸኒ ዙኣምንን ናይ 

ለኣለም ህይወት ኣላቶ፡ ንሱ ኻብ ሞት ናብ ህይወት 

ተሳገረ እምበር፡ ናብ ፍርዲ ከም ይበጽሕ፡ ብሓቂ፡ ብሓቂ 

እብለኩም ኣለኹ” ይብል ፡፡ ብኻልእ ቃላት፡ እቶም 

ዜሰምዑን ዜኣመኑን ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገሩ ፡፡ 

እንሆ ኣብዙ ልዳት ወንጌል ኣዜዩ ገፊሕ እዩ፡ 

  ናብ መልእኽትታት ጳውሎስን ጴጥሮስን ካልኦት 

ሃዋርያትን እንተመጻእና ውን ብዚዕባ እምነት ብንጹር 

እዮም ዜገልጹልና፡ ንሳቶም፡ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ጸጋ 

ክቕበል ከም ዜኽእል የርእዩና፡፡ ናብተን ናይ መጨረሽታ 

መልእኽታት ምስ እንመጽእ ግና፡ ማለት መልእኽታት 

ዮሃንስ፡ እቲ ኣተኩሮ ናብ ካልእ ነገራት ኮይኑ ንረኽቦ፡ 

እተን ካልኦት መልእኽትታት ኣድህቦኤን እምነት ሰብ 

ኣብ ኣምላኽ ንዜብል ክህባ ከለዋ፡ መልእኽትታት ዮሃንስ 

ግን ናብ ሓደ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግብራዊ ተግባር እየን 

ተኩራ፡ ናይ ሃዋርያ ዮሃንስ መልእኽትታት ብዚዕባ 

ፍቕሪ እየን ዜዚረባ፡ እተን ካልኦት መልእኽትታት እቶም 

ዜኣመኑ ከም ዜጸደቑ፡ ምሕረት ከም ዜረኸቡን ከም 

ዜነጽሁን ይነግራ፡ መልእኽትታት ዮሃንስ ግን እምነት ሰብ 

ብፍቕሩ ክርአ ከም ለዎ ይነግራና፡ 

   ንሓደ ሰብ “ለኣለማዊ ህይወት ከም ሎካ ከመይ 

ጌርካ ትፈልጥ?” ኢልና እንተ ሓተትናዮ ፡፡ ንሱ ኸኣ 

“ብቓል ኣምላኽ ፡ ከምኡ ስለዜብል” ኢሉ ይምልስ፡፡ እዙ 

ግና እኹል ኣይኮነን፡፡ ንሱ ካብ ፍልጠት ኣእምሮ መሊሱ 

ክኸውን ይኽእል እዩ ፡፡ ንሱ ብሓቂ ኣብ ቃል ኣምላኽ 

ይኣመነ ክኸውን ዜክኣል’ዩ ፡፡ ስለዙ ዮሃንስ ኣብ 

መልእኽትታቱ ሰብ ናይ ለኣለም ህይወት እንተለዎ፡ ንሱ 

ከርኢ ኣለዎ፡፡ ሰብ ካብ ኣምላኽ እየ ዜብል እንተኾይኑ፡ 

ካልኦት ምስክር ክኾንዎ ዜኽእሉ ምግላጽ ወይ 

ምስክርነት ክህሉዎ ኣለዎ ፡፡ 

   ሓደ ሰብ ከምዙ ይብል ይኸውን “ኣነ ኣሚነ’የ፡ ስለዙ 

ናይ ለኣለም ህይወት ኣሎኒ” ። ንሱ በቲ ለዎ ፍልጠት 

ነዙ ክብሎ ይኽእል’ዩ ፡፡ ንሱ ነዙ ኣሚንካ ናይ ለኣለም 

ህይወት ይህልወካ ዜብል ከም ሓደ ሜላ - formula - 

ይገብሮ ይኸውን ማለት መጀመርታ ሰብ ወንጌል 

ይሰምዕ፡ ካልኣይ ይርድኦ፡ ሳልሳይ ይኣምን፡ ራብዓይ ድማ 

ዓምዲ ትምህርቲ 
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ናይ ለኣለም ህይወት ከም ለዎ ይፈልጥ፡ ግናኸ፡ እዙ 

ሜላዊ ዜኾነ “ምድሓን” ተኣማማኒ ኣይኮነን፡ ኣብ ጊዛ 

በዓል ጳውሎስ ናይ ሓሶት የሕዋት ከም ዜነበሩ መጽሓፍ 

ቅዱስ ይነግረና ፡፡ (2ቆረ.11፡26, ገላ.2፡4 ንርአ)፡፡ ናይ 

ሓሶት ኣሕዋት ዜበሃሉ፡ ንገዚእ ርእሶም ኣሕዋት ዜብሉ 

ግናኸ ብሓቅስ ኣሕዋት ይኮኑስ ፡ ገሊኦም ናይ ኣምላኽ 

ኢና ኢሎም ይእውጁ፡ ግናኸ ብሓቅስ ምንም ይብሉ 

ባዶ ህይወት እዩ ለዎም ፡፡ ንሳቶም ናብ ማሕበር ለዎም 

መገዲ ብምህሮን ፍልጠትን ገለ ስርዓታትን እዩ ፡፡ ናይ 

ሓደ ሰብ እምነት ሓቀኛ ምዃኑን ይምዃኑን ከመይ 

ጌርና ንፈልጥ፧ እወ ናይ ሓደ ሰብ እምነት ኣብ ቅድሚ 

ኣምላኽ ህያው ድዩ ወይስ ሜል ጥራይ ምኳኑ ከመይ 

ንፈልጦ ፧ ነቲ ናይ ኣምላኽ ዜኾነን ይኮነን እንፈልጠሉ 

ወንገዲ እንታይ እዩ፧ ነዙ ግድላት ምላሽ ዜህበና 

መልእኽትታት ዮሃንስ እዩ ፡፡ ዮሃንስ ንናይ ሓቂ ኣሕዋትን 

ንናይ ሓሶት ኣሕዋትን ነቶም ካብ ኣምላኽ እተወልዱን 

ነቶም ካብ ኣምላኽ ይተወለዱን፡ እንፈላልየሉ ሂቡና 

ኣሎ፡፡ እምበኣር ነዙ ናይ ሃዋርያ ዮሃንስ መገዲ ምልላይ 

ቀጺልና ንርአ፡ 

1. ናይ ፍቕሪ ህይወት 

   ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ክልተ ክፍሊ ጽሑፍ ጥራይ 

“ካብ ሞት ናብ ህይወት” ዜብል ሓረግ ኣሎ ፡፡ እታ ሓንቲ 

ኣብ ዮሃ.5፡24፡ እታ ካልእ ድማ ኣብ 1ዮሃ.3፡14 እያ፡፡ 

እስኪ ኣብ መንጎ እን ክልተ ክፍሊ ነንጻጽር ፡፡ 

ዮሃ.5፡24 ከምዙ ይብል “እቲ ንቓለይ ዙሰምዖን በቲ 

ዜለኣኸኒ ዙኣምንን ናይ ለኣለም ህይወት ኣላቶ፡ ንሱ 

ኻብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ እምበር፡ ናብ ፍርዲ ከም 

ይበጽሕ፡ ብሓቂ እብለኹም ኣለኹ” 

1ዮሃ.3፡14 “ንሕና፡ ነሕዋት ነፍቅሮም ስለዜኾንና፡ ካብ 

ሞትሲ ናብ ህይወት ከም እተሳገርና፡ ንፈልጥ ኣሎና፡ እቲ 

የፍቅር ግና ኣብ ሞት ይነብር” ይብል፡፡ 

   ንኣብነት ንበል፡ ንስኻ ብዘሓት መሓዘት ኣለውኻ እሞ 

ኣዙኻ ትፈትዎም ኢኻ ወይ ንስኻ ብዘሓት 

እተድንቖምን እትግደሰሎምን ኣለውኻ ንበል ፡፡ ኣብዙ 

ፍልልይ ኣሎ፡ ናብቶም መሓዘትካ ሎካ ፍቕርን ናብ 

ኣሕዋትካን ኣሓትካን ስድራኻን ሎካ ፍቕሪ ፍልልይ 

ኣለዎ፡፡ ገለ ፍልልይሲ ኣሎ፡ ሓደ ሰብ ካብ ኣዴኻ 

እተወልደ እንተኾይኑ፡ ሓውኻ እንተኾይኑ፡ ሓደ ፍሉይን 

ክግለጽ ይክእልን ባህርያዊ ዜኾነ ፍቕሪ ኣሎካ ንእኡ፡ 

እዙ ኸኣ ሓደ ዜፍለጠካ ኮይኑ ባህርያዊ ድርኺት ፍቕሪ 

እዩ፡ እዙ ስምዒት እዙ ንስኻን ንሱን ናይ ሓደ ቤተሰብ 

ምዃንኩም ረጋግጽ እዩ ፡፡ 

   እዙ ሓቂ ኣብቲ መንፈሳዊ ቤተሰብ ከምኡ እዩ፡፡ 

ንኣብነት ሓደ ሰብ ብትርኢቱ፡ ድሕረ ባይታ ቤተሰቡ፡ 

ደረጃ ትምህርቱ፡ ጠባዩ፡ ከምኡውን ድሌታቱ ካብቲ ናትካ 

ፈጺሙ ፍሉይ ኣሎ ንበል፡፡ እንተኾነ ንሱ ብጎይታ የሱስ 

ኣሚኑ ንበል፡ ብኡብኡ ንእኡ ሓደ ክግለጽ ይክእል 

ባህርያዊ ዜኾነ ፍቕሪ እዩ ዜህልወካ ፡፡ ንሱ ንኣኻ ሓውኻ 

ምዃኑ ክፍለጠካ ይጅምር፡ ንሱ ካብቲ ብስጋ ሓውኻ 

ንላዕሊ ፍቁርካ ይኾነካ ፡፡ እዙ ፍቕሪ ካብ ሞት ናብ 

ህይወት ከም እተሳገርካ ዜምስክር እዩ ፡፡ 

   1ዮሃ.5፡1 “ንየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ዙኣምን በለ 

ኹሉ ካብ ኣምላኽ እተወልደ እዩ፡ ንወላዲ ዛፍቅሮ ኩሉ 

ኸኣ፡ ነቲ ካብኡ እተወልደውን የፍቅሮ፡” ይብል፡፡ እዙ 

ቃል ኣዜዩ ብሉጽ እዩ፡ ንስኻ ነቲ ዜወለደካ ኣምላኽ 

ተፍቅሮ እንተኾንካ፡ ነቶም ካብ ኣምላኽ እተወልዱ 

ከተፍቅሮም ጥራዩ ባህርያዊ ፡፡ ንኣምላኽ የፍቅሮ እየ 

እናበልካ ነሕዋትካ ግን ፍቕሪ የብለይን ክትብል 

ይክኣል’ዩ ፡፡ 

   እዚ ፍቕሪ፡ ነታ እተዋሃብናያ እምነት ሓቀኛ እምነት 

ምዃና እተረጋግጸልና እያ፡ ከምዙ ዜበለት ልዕሊ ቃላት 

ዜኾነት ፍቕሪ ካብ ሓቀኛ እምነት ጥራይ እያ እትውሕዜ፡፡ 

እዚ ፍቕሪ ነሕዋት ሓንቲ ኣዜያ ፍልይቲ ነገር እያ ፡፡ ሓደ 

ክርስትያን ብይ ካልእ ምኽንያት እዩ ነቲ ሓደ ሓው 

ብዜብል ሓቂ ጥራይ ፍቅሮ ፡፡ ንሱ ተመሳሳሊ ጥምረት 

ድሌት ስለለዎም ኣይኮነን ፍቅር፡ ንሱ ፍቅር በቃ እቲ 

ካልእ ሓው ብዜብል ምኽንያት እዩ ፡፡ ክልተ ሰባት 

እተፈላለየ ደረጃ ትምህርቲ እተፈላለየ ጠባይ እተፈላለየ 

ድሕረ ባይታ ናይ ስድራ እተፈላለየ ኣረኣእያ ሓሳብ፡ 

እተፈላለየ ዕላማ ለዎም፡ ንሓድሕዶም በቃ ብክርስቶስ 

ኣሕዋት ብምዃኖም ክፋቐሩ ዜክኣልዩ ፡፡ ክልቲኦም 

ኣሕዋትዮም እሞ ሓደ ምስቲ ካልእ ሕብረት ክህልዎም 

ባህርያዊ እዩ ፡፡ ንሓድሕዶም ልዕሊ ቃላት ዜኾነ ሓደ 

ፍቕርን ምስትምቓርን ኣለዎም ፡፡ እዙ ፍቕርን 

ምስትምቓርን ፡ ካብ ሞት ናብ ህይወት ከም እተሳገሩ 

ምስክር እዩ፡፡ ነሕዋት ነፍቅሮም እንተኾይንና፡ ካብ ሞት 

ናብ ህይወት ከም እተሳገርና በዙ ኢና እንፈልጥ፡፡ 

   እምነት ናብ ኣምላኽ ከም እተምጽኣና ሓቂ እዩ፡፡ 

ብእምነት ካብ ሞት ናብ ህይወት ንሳገር ኢና፡ ብእምነት 

ድማ ኣካል ቤተሰብ ኣምላኽ ክንከውንን ዳግም 

ክንውለድን ከኣልና፡፡ ግናኸ እምነት ናብ ኣቦ ጥራይ 

ኣይኮነትን እተቕርበና፡ ናብ ኣሕዋትውን እምበር፡፡ 
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ሓንሳብ ንሕና እዙ ህይወት እንተሃልዩና፡ ንሕና ከምዙ 

ህይወት ንለዎም ኣብ ዓለም ለው ብዘሓት ሰባት 

ከነፍቅሮም ኢና፡፡ ብባህሪ፡ እዙ ህይወት ናብቶም ከምዙ 

ህይወት ለዎም ከቕርበና እዩ፡፡ ብሓቂ እዚ ህይወት 

ብህላውነት ኣሕዋት ባህ እዩ ዜብላ፡ ምስኦም ብምዜርራብ 

ትሕጎስያ፡ ብኡብኡ ኸኣ ብባህሪ ንእኦም ተፍቅሮም እያ፡፡ 

   ወንጌል ዮሃንስን መልእኽትታት ዮሃንስን ሓደ ኣምላኽ 

ዜሰርዖ ቅደም-ተኸተል ንኣና የርእያና፡፡ እዙ ከኣ ቀዳማይ 

እምነት ካብ ሞት ናብ ህይወት ተምጽኣና፡ ብድሕርዙ 

ድማ እቶም ካብ ሞት ናብ ህይወት እተሳገሩ እዚ ፍቕሪ 

ኣላቶም፡፡ ነሕዋት ብምፍቃር፡ ካብ ሞት ናብ ህይወት ከም 

እተሳገርና ንፈልጥ፡ እዙ ቁጽሪ ናይቶም ኣብ ምድሪ ለው 

ደቂ ኣምላኽ ኣዜዩ ኣርጊጹ ጻርየልና እዩ፡፡ እቶም 

ንሓድሕዶም ፍቕሪ ለዎም ጥራይ እዮም ኣሕዋት፡ 

እቶም ንሓድሕዶም ፍቕሪ ይብሎም ኣሕዋት ኣይኮኑን፡፡ 

   ፍቁራት ኣሕዋተይን ኣሓተይን! ኣብ ኣዒንቲ 

እግዙኣብሄር ናትና ፍቕሪ ንኣሕዋት ሓደ መርመራ ናይ 

ሓቀኝነት እምነትና እዩ ፡፡ ናይ ሓደ ሰብ እምነት ሓቂ ወይ 

ሓሶት ምዃኑ እንነግረሉ ካልእ ብሉጽ መገዲ የለን ፡፡  

ዋላኳ ወንጌል ብምልኣት እንተተሰብከ ናይ ሓሶት 

ኣሕዋት ክኣትው ቀሊል ክኸውን’ዩ፡ ዋላኳ ወንጌል ብጸጋ 

እንተተሰብከ፡ ዜገደዱ ይጥንቁቓት ኣሕዋት ሓዅሮም 

ክኣትው እዮም፡፡ ሓደ ንመለለይ ዜኸውን መገዲ 

ምርዳእን ንሓቀኛ እምነት ካብ ኣምሰሉነት እምነት ዜፈሊ 

ክህሉ ኣለዎ፡፡ ብንጹር መልእኽቲ ዮሃንስ፡ ነቲ ሓቀኛ 

እምነት ካብቲ ናይ ሓሶት እምነት እንፈልየሉ መገዲ 

ብእኣ ብእምነት ይኮነስ ግናኸ ብፍቕሪ ምዃኑ ብግልጺ 

የርእየና፡፡ ናይ ሓደ ሰብ እምነቱ ክንደይ ዓባይ ምዃና 

ምሕታት ኣየድልንዩ፡ እቲ ኣገዳሲ ክሕተት ለዎ ፍቕሩ 

ክንደይ ዓባይ እያ ዜብል እዩ፡፡ ኣብቲ ሓቀኛ እምነት ላቶ፡ 

ፍቕሪ ክህሉ እዩ፡፡ ዋሕዲ ፍቕሪ ፡ እምነት ይምህላው እዩ 

ረጋግጽ፡፡ ህልውና ፍቕሪ፡ ህልወና እምነት’ዩ ረጋግጽ፡፡ 

ናብ እምነት፡ ብደገ ፍቕሪ ኣቲና ምስ እንቐርብ፡ ኩሉ ነገር 

እናነጸረልና ክመጽእ’ዩ፡፡ ሓደ ሰብ ሓቀኛ ክርስትያን 

ምዃኑን ይምዃኑን፡ በቲ ንደቂ ጎይታ ለዎ ፍሉይ 

ምስትምቓርን ስሕበትን ብእኡ እዩ ዜምርኮስ፡ እታ ጎይታ 

ዜሃበና ህይወት ንጽልቲ ህይወት ኣይኮነትን ፡፡ ማለት እታ 

ህይወት ምስቶም ከምኣ ህይወት ላቶም ብባህሪ 

እትለግብ ህይወት እያ ፡፡ ቅርበት ለዎ መሳንይቲ 

እትፈቱን እትብህግን ህይወት እያ፡፡ -እዝም ከምዙ ዜበለት 

ህይወት ላቶም ሰባት ዋላ ቅድሚ ሕጂ ይፋለጡ ዜነበሩ 

ይኹኑ፡ - ልክዕ ከም ካብ ቀደም ዜፋለጡ ዜነበሩ ኮይኖም 

ይፋቐሩ እሞ ዓለም ከኣ ንእኦም ርእያ ብምግራም “እዝም 

መንፈስ ዜበሃሉ እኳ ዋላ ይፋለጡ ዜነበሩ እዮም 

ዜፋቐሩ” ትብል፡፡ እዝም ከምዙ ዜበለት ፍቕሪ ላቶም 

ብሓቂ ካብ ሞት ናብ ህይወት እተሳገሩ እዮም፡፡ 

2. ናይ ፍቕሪ ትእዚዜ 

1ዮሃ.3፡11 “ንሓድሕድና ኽንፋቐር ፡ እዙኣ እታ ኻብ 

መጀመርታ ዜሰማዕኩምዋ መልእኽቲ እያ ” 

ፍቕዲ 23፡ “ከምቲ ንሱ ዜሃበና ትእዚዜ ጌርና ፡ ብስም 

ወዱ የሱስ ክርስቶስ ክንኣምን ንሓድሕድና ውን 

ክንፋቐር ፡ ትእዚዘ እዙ እዩ ” 

   ንሓድሕድና ክንፋቐር ካብ ኣምላኽ ዜኾነ ትእዚዜ እዩ፡፡ 

እግዙኣብሄር ኣምላኽ ክልተ ነገራት ክንገብር ይእዜና፡ 

ብስም ወዱ የሱስ ክርስቶስ ክንኣምንን ንሓድሕድና 

ክንፋቐርን፡፡ ንሕና ድሮ ኣሚንና ኢና፡ ሕጂ እምበኣር 

ነፍቅር፡ ኣምላኽ ፍቕሪ ሂቡና ፡ ከነፍቅር ከኣ ትእዚዜ 

ሂቡና ፡፡ እወ ፡ እግዙኣብሄር መጀመርታ እዚ ፍቕሪ ንኣና 

ሂቡና፡ ብድሕሪኡ ንሓድሕድና ክንፋቐር ትእዚዜ ሃበና ፡፡ 

ኣሕዋተይ፡ ሎሚ ንሕና ከም ትእዚዜ ኣምላኽ 

ንሓድሕድና ክንፋቐር ይግበኣና፡ ከምታ ኣምላኽ ዜሃበና 

ፍቕሪ ጌርና ንሓድሕድና ክንፋቐር ግድን’ዩ ፡፡ ነታ 

ኣምላኽ ኣባና ምበራ ፍቕሪ ክንለማመዳ ኣለና ፡፡ ከምቲ 

ባህሪኣ ኣብ ግብሪ ከነርእዮ ይግበኣና ፡፡ ክንከናኸና እምበር 

ክንጎድኣ ኣይግባእን ፡፡ 

1ዮሃ.4፡7-8 “ኣቱም ፍቁራተይ ፡ ፍቕሪ ኻብ ኣምላኽ 

እያ እሞ ፡ ንሓድሕድና ንፋቐር ፡ ዛፍቅር በለ ኹሉ ኻብ 

ኣምላኽ እተወልደ እዩ ፡ ንኣምላኽ ውን ይፈልጦ እዩ ፡ 

ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እሞ ፡ እቲ የፍቅር ንኣምላኽ 

ኣይፈልጦን እዩ ” 

   ንሓድሕድና ክንፋቐር ይግበኣና፡ ምኽንያቱ ፍቕሪ ካብ 

ኣምላኽ እያ ፡፡ እቶም ፍቅሩ ካብ ኣምላኽ እተወልዱ 

እዮም፡ እቶም የፍቅሩ ንኣምላኽ ኣይፈልጥዎን፡፡ 

ምኽንያቱ ይፈልጥዎ እንተዜኾኑስ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ፡፡ 

ኣምላኽ ክወልደና ከሎ - ዳግም ልደት- ምስኡ ፍቕሪ 

ኣባና ወለደ፡ ንሕና ብይ ፍቕሪ ነበርና፡ ሎሚ ፍቕሪ 

ኣሎና ፡፡ ሎሚ እታ እንውንና ፍቕሪ ካብ ኣምላኽ እያ፡ 

ኣብ ነፍሲወከፍ ካብ ኣምላኽ እተወልደ በለ፡ ኣምላኽ 

ኣብኡ ፍቕሪ ወለደ፡፡ እግዙኣብሄር ኣምላኽ ንኣናን 

ንኻልኦትን ፍቕሪ ሂቡና እዩ፡ ስለዙ ኢና ንሓድሕድና 

ክንፋቐር እንኽእል፡፡ 

   እቶም ካብ ኣምላኽ እተወልዱ በሉ ህይወት ተቐበሉ - 

ከምታ ናይ ኣምላኽ ዜበለት ህይወት ተቐበሉ፡፡ ማለት 
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ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ፡፡ ስለዙ እቶም ካብ ኣምላኽ 

እተወልዱ ከምኣ ዜበለት ፍቕሪ ኣባታቶም ተወልደት፡፡ 

እታ ካብ ኣምላኽ እተቐበልናያ ህይወት ፡ ናይ ፍቕሪ 

ህይወት እያ፡፡ ነፍሲ ወከፍ ካብ ኣምላኽ እተወልደ ፡ 

ኣብኡ ፍቕሪ ኣሎ፡፡ ከምኡውን ነፍሲ ወከፍ ፍቕሪ ለዎ 

ነሕዋት ብባህሪ የፍቅር እዩ፡ ንሓድሕድና ይንፋቐር 

እንተኾይንና ይንቡር ነገር ክኸውን እዩ፡፡ ማለት ኣምላኽ 

ንነፍሲ ወከፍ ክርስትያን ናይ ፍቕሪ ህይወት ሂብዎ እዩ፡፡ 

ብመሰረት እዚ ናይ ፍቕሪ ህይወት ንሱ ትእዚዜ ፍቅሪ ሃበ፡ 

“ንሓድሕድና ንፋቐር”፡፡ ኣምላኽ መጀመርታ ፍቕሪ 

ይህበና እሞ ብድሕሪኡ ከነፍቅር ከኣ ይነግረና፡፡ እወ 

መጀመርታ ንሱ ፍቕሪ እዩ ዜህበካ፡ ብድሕሪኡ ናይ 

ፍቕሪ ትእዚዜ ይህበካ፡፡ ርእስና ኣድኒንና እናሰገድና 

“ተመስገን! ሕጂ እቶም ደቂ ኣምላኽ ንሓድሕዶም 

ክፋቀሩ ይኽእሉ እዮም” ንበል ፡፡ 

3. ሓደ’ኳ ነሕዋት የፍቅር እንተሎ 

እምበኣር ኣብ ትሕቲ እዙ ክፍሊ ዜኾና ጥቕስታት 

ቀጺልና ካብ 1ዮሃ. ንርአ  

1ዮሃ.2፡9-11 “ኣብ ብርሃን ኣሎኹ ፡ ዙብል ፡ ንሓዉ ኸኣ 

ዙጸልእ ፡ ክሳዕ ሕጂ ኣብ ጸልማት እዩ ሎ ፡ እቲ ንሓዉ 

ፍቅሮ ኣብ ብርሃን እዩ ዙነብር ፡ መዓንቀፊውን ኣብኡ 

የልቦን ፡ እቲ ንሓዉ ዙጸልእ ግና ኣብ ጸልማት እዩ ሎ ፡ 

ኣብ ጸልማትውን ይመላለስ ፡ ጸልማት ነዒንቱ ስለዕወሮ 

ድማ ፡ ናበይ ከም ዙኸይድ ኣይፈልጥን እዩ ” 

    ፍቁራት ኣሕዋት ፡ ተረዲኡናዶ ኣሎ ፧ ሓደ ሰብ ሓው 

ምዃኑን ይምዃኑን ከምኡውን ብብርሃን ድዩ ዜመላለስ 

ወይስ ኣይኮነን፡ ካብ ጸልማት ዜምለስ ድዩ ዜፍለጠሉ 

መገዲ ብምንታይ እዩ ፧ ብነሕዋት የፍቅር ድዩ ወይስ 

ኣይፋሉን በዙ እዩ ዜፍለጥ ፡፡  

   ሓደ ሰብ ንስኻ ሓው ምዃንካ ዜፈልጥ እንተኾይኑ 

ግናኸ ብልቡ ዜጸልኣካ እንተኾይኑ፡ ንሱ ክርስትያን 

ይምዃኑ መረጋገጺ እዩ ፡፡ ንሱ ንሓሙሽተ ኣሕዋት 

ርእዩ፡ “ኣነ ንኣርባዕቲኦም የፍቅሮም’የ፡ ነቲ ሓደ ግና 

ብልበይ እጸልኦ እየ፡” እንተበለ፡ ንሱ ሓው ይምዃኑ 

ይረጋገጽ ኣሎ ፡፡ ንሓደ ሓው እነፍቅሮ እቲ ምኽንያት 

ንሱ ተፈቃሪ ስለዜኾነ ኣይኮነን፡ ንሱ ሓው ብምዃኑ እዩ ፡፡ 

ንኸነፍቅር እዙኣ እታ እንኮ ምኽንያት እያ፡ ሓደ ሰብ 

ንስኻ ሓው ናይ ጎይታ ምዃንካ ዜፈልጥ እንተኾይኑ 

ግናኸ ጌና ይጸልኣካ እንተኾይኑ፡ እዙ ሰብ ህይወት 

ከምይብሉ የረጋግጽ ኣሎ ፡፡ እቲ ቃል ከምዙ እዩ ዜብል 

“ኣብ ብርሃን ኣሎኹ ፡ ዙብል ንሓዉ ኸኣ ዙጸልእ ፡ ክሳዕ 

ሕጂ ኣብ ጸልማት እዩ ሎ ” 

   ንሱ ኣብ ጸልማት’ዩ ሎ፡ ብጸልማት ከኣ ይመላለስ 

ኣሎ፡፡ ብኻልእ ቃላት ድማ ዜኾነ ሓው ነቲ ሓደ  ሓው 

ክጸልኦ ሎ ተኽእሎ መጽሓፍ ቅዱስ ይነጽጎ፡፡ ሓደ ሰብ 

ሓው ምዃኑ እናፈለጥና እንተጸላእናዮ “ኣብ ብርሃን  

ኣይመላለስን እየ ለኹ ፡ ኣብ ጸልማት እየ ለኹ፡ 

ብጸልማት ከኣ ይመላለስ ኣለኹ” ክንብል ይግብኣና ፡፡ 

1ዮሃ.3፡10 “ጽድቂ ይገብርን ንሓዉ የፍቅርን ካብ 

ኣምላኽ ኣይኮነን ፡ ውሉድ ኣምላኽን ውሉድ 

ድያብሎስን በዙ እዮም ዙግለጹ ” 

    እቲ ብደጊኡ ጽድቂ ይገብር ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን - 

ፈቲና ጸሊእና-፡ ብተመሳሳሊ መገዲ፡ እቲ ብውሽጡ 

ንሓዉ የፍቅር ድማ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን፡፡ ንሱ እቲ 

ንሓዉ የፍቅር፡ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን፡፡ ምኽንያቱ እዙ 

ምፍቃርን ምፍታውን ዜብሃል ኣብኡ የልቦን ፡፡ በዙ እዮም 

ደቂ ኣምላኽ ዜግለጽ ። 

 ፍቕዲ 14 “ንሕና፡ ነሕዋት ነፍቅሮም ስለ ዜኾንና፡ ካብ 

ሞት’ሲ ናብ ህይወት ከም እተሳገርና፡ ንፈልጥ ኣሎና፡ እቲ 

የፍቅር ግና ኣብ ሞት ይነብር፡፡” እዚ ፍቕሪ እዙኣ ከም 

ማንም ዜኾነት ፍቕሪ ኣይኮነትን ፡፡ ግን ሓንቲ ንሓው 

እተፍቅር ፍቕሪ እያ ፡፡ ሓደ ክርስትያን ተባሂሉ ከምዙኣ 

ዜበለት ፍቕሪ ነሕዋት እንተይብሉ ፡፡ መጽሓፍ ቅዱስ 

ንእኡ “ኣብ ሞት ይነብር ኣሎ” ኢሉ ይጽውዖ ፡፡ ሓደ ሰብ 

ቅድሚ ምእማኑ ነሕዋት ስለምንታይ የፍቅሮም ወይ 

ናባታቶም ስሕበት ይብሉ ይርድኣና እዩ ፡፡ ምስ ኣመነ 

ግን፡ ናብቶም ካልኦት የሕዋት ፍቕሪ ኮነ ስሕበት 

እንተይብሉ ኣዜዩ ይንቡር ጓና ዜኾነ ነገር እዩ ፡፡ እምነቱ 

ውን ሓቀኛ ከይኸውን ይኽእል ፡፡ ቃል ኣምላኽ ግን “እቲ 

የፍቅር ግን ኣብ ሞት ይነብር” ይብለና ፡፡ ቀደም፡ እዙ 

ከምዙ ዜበለ ሰብ ምውት ነበረ ፡ ኣነ ፍርሃኒ ሎ ግን ንሱ 

ጌና ምውት ከይህሉ እዩ ምኽንያቱ እመነት ኣብ ፍቕሪ 

እዩ መሰረታ ፡፡ ሓደ ሰብ ሓቀኛ ዜኾነ እመነት ለዎን 

ይብሉን ፍቕሪ ኣለዎ’ዶ ብዜብል’ዩ ፡፡ እቶም ብጎይታ 

ዜኣምኑ፡ ነሕዋት ፍቕሪ ኣለዎም፡ ፍቕሪ እንተየለ፡ እቲ 

ሰብ ጌና ኣብ ሞት ምዃኑ ማሕደሩ የረጋግጽ፡፡ 

 ፍቕዲ 15 “ንሓዉ ዙጸልእ በለ ኹሉ ድማ ናይ 

ለኣለም ህይወት ኣብኡ ኸም ይትነብር ፡ ትፈልጡ 

ኢኹም ”   
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    ዜኾነ ሰብ ኣማኒ ምስ ኮነ ቀታሊ ክኸውን ከም ዜኽእል 

ንሕና ኣይንግምቶን ኢና፡፡ ግና መጽሓፍ ቅዱስ ከም 

ዜብለና ንሓደ ሓው ምጽላእ ምቕታል እዩ፡፡ ሓደ ናይ 

ለኣለም ህይወት ለዎ ሰብ ንሓዉ ክጸልእ የብሉን፡፡ 

ነሕዋት ብምጽላኡ ኣብኡ ፍቕሪ ከምየለንእዩ ርኢ  

ሎ ። እዙ ማለት ኣብኡ ናይለኣኣለም ህይወት የሎን ። 

እቶም ደቂ ኣምላኽ ኣብ እተፈላለየ ኩነታት ክህልዉ 

ዜከኣልዩ፡ ግናኸ ነሕዋቶም ክጸልኡ ኣይክእሉን እዮም፡፡ 

ምናልባት ሓደ ብእተፈላለየ መገድታት ቐይም ተግባር 

ዜገብር ሓዉ እንተልዩ፡ ብልብና ኣይንደልዮን ንኸውን፡፡ 

ወይ ውን ሓደ ካብ ቤተ ክርስትያን ከወግዜ ኽእል 

ሓጥያት ዜፈጸመ ሓው እንተልዩ፡ ብዚዕባ’ቲ ጉዳይ 

ንቑጣዕ ንኸውን ፡፡ ወይ ድማ ሓደ ሰክሕ ክፍኣት ዜገበረ 

ሓው እንተልዩ፡ ጸዊዕና ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኣሕሚምና 

ንቑጥዖ ንኸውን ፡፡ ግናኸ ንሓውና ክንጸልኦስ ፈጺምና 

ኣይንኽእልን ኢና ፡፡ ሓደ ሓው ነቲ ኻልእ ሓው 

እንተጸልኦ፡ ናይ ልኣለም ህይወት ኣብኡ የለን ፡፡ 

 ነፍሲ ወከፍ እቶም ደቂ ኣምላኽ ነሕዋቶምን 

ንኣሓቶምን ከተፍቅር እትኽእል ሃብታም ዜኾነት 

ህይወት ኣላቶም ፡፡  ሰብ ናይ ጎይታ ክሳብ ዜኾነ፡ ናይ 

ኣመንቲ ፍቕሪ ይምልከቶ እዩ ፡፡ ንሓደ ማንም ሓው ሎና 

ፍቕሪ ልክዕ ከምቲ ንኹሎም ኣሕዋት ሎና ክኸውን 

ኣለዎ ፡፡ ከምቲ ንሓደ ሓው ሎና ፍቕሪ ሕውነት፡ 

ንኹሎም ኣሕዋት ውን ማዕሪኡ ክኸውን እዩ ለዎ ፡፡ እዚ 

ከምዙኣ ዜበለት ፍቕሪ ኣሕዋት፡ ኣፈላላይ የብላን ፡፡ ሓደ 

ኣማኒ ንሓው ክሳብ ዜጸለኦ ንሱ ፍቕሪ ሕውነት የብሉን፡ 

ህይወት ውን የብሉን ፡፡ እዚ ንሕና እንዚረበላ ለና ፍቕሪ 

ንኹላቶም ኣሕዋት (ኣመንቲ) እተፍቅር ፍቕሪ እያ ፡፡ 

   እዙ ሕሳባት ኣዜዩ ምስትውዓል ድልዮ ሓሳባት እዩ፡፡ 

ሓደ ኣማኒ ዜብሃል ንሓዉ ክንዲ ፍቅሮ እንተ ጽልኦ ወይ 

እንተ ጎድኦ ወይ እንተ ኣጥቕዖ፡ ንሕና ንእኡ 

“እግዙኣብሄር ምሕረት ይግበረልካ! እንሆ ኣብዙ ንርእሱ 

ኣማኒ እየ ኢሉ ዜቖጽራ ግና ፈጺሙ ይደሓነ ሰብ!” 

ጥራይ ኢና እንብሎ ። ንሓው ክሳብ ዜጸለኦ ንሱ ናይ 

ጎይታ ይምዃኑ እዩ ረጋግጽ ፡፡ እዙ ኣዜዩ ዕቱብ-

serieous ዜኾነ ጉዳይ እዩ! 

 

   ኣብ ንቡር ዜኾነ ኩነታት፡ ሓደ ሓው ደስ የብለካ ነገር 

እንተ ገበረካ፡ ክትምዕዶን ክትግስጾን ትኽእል ኢኻ፡፡ 

ክትጸልኦ ግን የብልካን፡፡ ገለ ዋርደካ ነገር እንተ ገበረካ፡ 

ክትቁጥዖን ኣሕሚምካ ክትግስጾን ትኽእል ኢኻ ፡፡ ግናኸ 

ገለ ጽልኣት ኣባኻ ክህሉ የብሉን ፡፡ ዋላ’ኳ ንማሕበር 

እንተነገርካያ ብመሰረት ማቴ 18፡ ዓላማኻ ግን ንእኡ 

ክትኸስቦን ክትመልሶን ክኽውን ኣለዎ ፡፡ ሃቐናኻ 

ክትመልሶ ይኮነስ ከተጥቅዖን ከተውድቖን እተኾይኑ፡ 

ንስኻ ካብ ሓው ምዃን ጎዲልካ ምህላውካ እዩ ረጋግጽ፡፡ 

እቲ ኣብ ማቴ 18 እተርበሉ ሓው ንቤተክርስትያን 

ዜሓበረ ነቲ ሓው ክኸስቦ ስለ ዜደለየ እዩ ፡፡ ዕላማኻ 

ንሓውኻ ከተዋርዶ መታን ድዩ ወይስ ንእኡ ክትከስቦ፧ 

እዙ ኣዜዩ ዕቱብ ጉዳይ እዩ፡ ኣቐሊልና ክንወስዶ 

የብልናን! 

 

4. ከመይ ጌርካ ነሕዋት ተፍቅሮም 

 

1የሃ.3፡16 “ንሱ ንህይወቱ ኣብ ክንዳና ስለ ሕለፈ፡ በዙ 

ንፍቕሪ ንፈልጣ ኣሎና” 

 

   ነሕዋት ከተፍቅር እንታይ ማለት እዩ፧ ሃዋርያ ዮሃንስ 

ክገልጸልና ከሎ፡- ክሳብ እቲ ጎይታ ከመይ ህይወቱ 

ሕለፈልና ክንርኢ እንጅምር ፍቕሪ እንታይ ምዃኑ 

ኣይክንፈልጥን ኢና ፡፡ ዮሃንስ ቀጺሉ ከምዙ ይብል 

“ንሕና’ውን ኣብ ክንዲ ኣሕዋት ህይወትና ከነሕልፍ 

ይግብኣና እዩ” ። ፍቕሪ ኣሕዋት ፡ ንርእስኻ ነሕዋት 

ክትህብ ፍቓደኛ ምዃን እዩ ፡ ንኻልኦት ፍጽምና 

perfection ክኾነሎም ኢልና ገዚእ ርእስኻ ምቕባጽ እዩ፡፡ 

ነሕዋትካ ኢልካ ገዚእ ርእስኻ ከተሕልፍ ብልብኻ 

ፍቓደኛ ምዃን’ዩ ፡፡ 

 

 ፍቕዲ 18 “ኣቱም ደቀየ፡ ብግብርን ብሓቅን እምበር፡ 

ብቓልን ብልሳንን ኣይንፋቐር” 

ፍቕሪ ሕውነት ባዶ ዜኾነ ቓላት ኣይኮነን፡ ብግብርን 

ብሓቅን’ዩ ዜግለጽ እዩ ፡፡ 

 

   1የሃ.4፡10-12 “ኣምላኽ ባዕሉ ስለ ፍቀረና፡ ብናይ 

ሓጢኣትና መተዓተቒ ኪኸውን ኢሉ ድማ ወዱ ስለ 

ዜሰደደልና እዩ እምበር፡ ንሕና ንኣምላኽ ስለ ፍቀርናዮ 

ኣይኮነን፡ እታ ፍቕሪ በዙ እያ፡ ኣቱም ፍቑራተይ፡ ኣምላኽ  

ከምዙ ገይሩ ካብ ኣፍቀረና፡ ንሕና’ውን ንሓድሕድና 

ክንፋቐር ይግብኣና እዩ፡ ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዜርኣዮ ከቶ 

የልቦን፡ ንሓድሕድና እንተ ተፋቐርና፡ ኣምላኽ ኣባና 

ይነብር፡ ፍቕሩ’ውን ኣባና ትፍጸም፡” 

   እዙ ርእየና፡ ንኣምላኽ ለና ፍቕርን ነሕዋት ለና 

ፍቕርን ክፈላለ ኣይክእልን እዩ ፡፡ ንሓድሕድና እንተ 

ተፋቐርና፡ ፍቕሪ ኣምላኽ ፍጽምቲ ኮነት ፡፡ ሎሚ 

እግዙኣብሄር ነቲ ንእኡ ሎና ፍቕሪ ኣብ ግብሪ ከነውዕሎ 

ኢሉ ብዘሓት ኣሕዋት ኣብ ቅድሜና ኣምቢሩልና ኣሎ፡፡ 

ብቕኑዕ መገዲ ነሕዋት ከነፍቅሮም ክንምሃር ኣለና -
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እንተይኮነ- ትም ኢልካ ከንቱነት’ዩ ብዚዕባ ፍቕሪ 

ምልፍላፍ፡ -ማለት- ፍቕሪ ንኣምላኽ በቲ ነሕዋት ሎና 

ፍቕሪ ክግለጽ ኣለዎ፡  ነሕዋት እነፍቅሮም ከኣ ንኣምላኽ 

ስለ እነፍቅሮ ኢና ፡፡ 

   1የሃ.5፡2-3 “ንኣምላኽ ምስ እነፍቅሮ ትእዚዚቱ’ውን 

ምስ እንሕሉ፡ ነቶም ውሉድ ኣምላኽ ከም እነፍቅሮም፡ 

በዙ ኢና እንፈልጦ፡ ፍቕሪ ንኣምላኽ ከኣ ትእዚዚቱ 

ክንሕሉ እዩ እሞ፡ ትእዚዚቱ’ውን ኣይከቢድን እዩ” 

    ንኣምላኽ ነፍቅሮ እንተኾይንና፡ ትእዚዚቱ ንሓሉ፡ 

ከምኡ ድማ፡ ነቶም ደቂ ኣምላኽ ነፍቅሮም እንተኾይንና፡ 

ንትእዚዚቱ ንሓሉ፡፡ ንኣብነት፡ ትእዚዜ ኣምላኽ 

“ብምጥሓል” ክንጥመቕ’ዩ ዜነግረና፡ ግናኸ ብዘሓት ደቂ 

ኣምላኽ እተፈላለየ ርእይቶ ኣለዎም፡፡ ገሊኦም “ጥምቀት 

ብምጥሓል ንዜብል ኣይሰማማዓሉን እየ ፡ ስለዙ ተፍቅሩኒ 

እንተኾንኩም ብምጥሓል ኣይተጥምቑ፡ እዙ ንዓይ 

ክጎድኣኒ እዩ’’ ። ከምዙ ዜብል እንተ ገጢሙና እንታይ 

ክንገብር ይግብኣና፧ እግዙኣብሄር ኣብዙ ነቲ ሕብረት 

ክንገድፎ እዩ ዜእዜና፡፡ ኣብ ዜኾነ ጉጅለ ክንጸንሕ 

የብልናን፡፡ ብዘሓት ደቂ ኣምላኽ ግን ነቲ ሕብረት 

ይድግፍዎ፡ ከምዙ ኸኣ ይብሉ፡ “ነቲ ሕብረት ክትገድፎ 

የብልካን፡ ነቲ ሕብረት እንተገዲፍካዮ ንኣና ኢኻ 

ትጎድኣና ለኻ፡፡” ኣብዙ ኸምዙ እንታይ ኮን ኢና 

ክንገብር ሎና፧ ንኣምላኽ ከነፍቅሮ እንተደሊና ነቲ 

ሕብረት ክንሓድጎ ኣሎና ፡፡ ነቶም ኣሕዋት ከነፍቅር 

እንተደሊና ኸኣ ኣብ ሕብረት ክንጸንሕ ኣሎና፡ ፍቕዲ 2 

ግን ከምዙ ይብለና  ፦    

“ንኣምላኽ ምስ እነፍቅሮ ትእዚዚቱውን ምስ እንሕሉ 

ነቶም ውሉድ ኣምላኽ ከም እነፍቅሮም በዙ ኢና 

እንፈልጥ” 

   ብኻልእ ቃላት፡ ንትእዚዚት ኣምላኽ እንተይሓሊናዮ 

ነሕዋት ነፍቅሮም ኢና ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ፡፡ ንበል 

ሓደ ሓው ብምጥሓል ክጥመቕ ከም ለዎ እግዙኣብሄር 

ይድርኾ ፡፡ ነቶምደቂ ኣምላኽ ፍቅሮም እንተኾይኑ ንሱ 

ክጥመቕዩ ለዎ ፡ እንተይተጠምቀ፡ ነቶም  ደቂ ኣምላኽ 

እዩ ዜጎድኦም ፡፡ ንሱ እዙ እንተይገበረ ንሳቶም ንኣምላኽ 

ከይእዘ ዕንቅፋት እዩ ዜኾኖም ፡ ብኸምዙ መገዲ 

ኣይኮነን ነሕዋት እተፍቅሮም ፡፡ ንመገዲ ምእዚዜ 

ክንወስድ ይግብኣና ፡፡ ንእኡ ኸኣ ካልኦት ኣሕዋት ነቲ 

መገዲ ክወስዱ እዮም ፡፡ ኣሕዋት ከይጉድኡና ኢልና 

ከይንእዜ እንተኣበና፡ እንኸደሉ መገዲ ኣይክህሉን’ዩ፡፡ 

ንሳቶም ውን ዜኸዱሉ መገዲ ኣይክህሉን’ዩ ፡፡ ንኣምላኽ 

ምፍቃር -እንታይ ምዃኑ- ክንመሃር ኣለና ፡፡ ንኹሉ 

ትእዚዚቱ ድማ ክንሕሉ ይግብኣና ፡፡ ንእኡ ብምፍቃርን 

ትእዚዚቱ ብምሕላውን ኢና ነሕዋት ከም እንፍቅሮም 

እንፈልጥ፡ ንኹሉ ትእዚዚት ኣምላኽ ኢና ክንሕልዎ 

ዜግብኣና፡ በዙኣ መገዲ ጥራይ ኢና ኸኣ ነቶም ውሉድ 

ኣምላኽ ናብ መገዲ ምእዚዜ ክንመርሖም እንኽእል፡፡ 

ካልእ ምሳሌ ዜኾነና ንውሰድ፡- ንበል ንኣኻ ወለድኻ 

ብጎይታ የሱስ ክትኣምን ኣይፈቅዱልካን እዮም ። ኣብዙ 

እንታይ ምገበርካ፧ ንእኦም ከተፍቅር ኢልካዶ ንጎይታ 

ምኸሓድካዮ፧ ንእኦም ሰሚዕካ ንጎይታ እንተኸሓድካዮ፡ 

ፈጺምካ ፍቕሪ ኣይትለማመድን ኢኻ ሎኻ! ንእኦም 

ከይሰማዕካ ብጎይታ እንተኣመንካ፡ ንሳቶም ንጊዛኡ 

ክቑጥዑኻ  እዮም፡ ግናኸ ንእኦም ብጎይታ ክኣምኑ መገዲ 

ኢኻ ከፊትካሎም፡ እዙ እዩ ፍቕሪ! 

  እንተኾነ -ክንስሕቶ ይብልና- ንወለድና በካይዳና ኮነ 

ብቓላትና ክንጎድኦም የብልናን ፡፡ ንትእዚዚት ኣምላኽ 

ክንእዝን ክንክተሎን ግቡእና እዩ ፡ ግናኸ ንውለድና 

ብዜኾነ ኣካይዳና ኮነ ቃላትና ከነጉህዮም የብልናን ፡፡ 

ንናይ እግዙኣብሄር ኡነትነት ምስኡ ድማ ንፍቕሪ 

ከየጉደልና ኣጽኒዕና ክንሕዝ ይድለየና ፡፡ ካብቲ 

መጀመርያ ህይወት ክርስትና ዜጀመርናሉ ብጽድቂ 

ክንመላለስ ክንመሃር ይግብኣና ፡፡ ምስዙ ድማ፡ ንፍቕሪ 

ክንሕለል የብልናን ፡፡ ልዕሊታ ኣብ ህይወት ኣምላኽ ላ 

ፍቕሪ ፡ ኣብቲ ቅድስና ህይወት ኣምላኽ ኣይነተኩር፡፡ 

እን ክልተ መልክዓት ንሓድሕደን ማዕሩያት ክኾና 

ኣለወን ፡፡ ንኣምላኽ ክንእዝ ንደሊ ኢና ፡ ግና ብትሕትና 

ክንእዜ ኣለና ፡፡ ንፍቕሪ ብዜኾነ መገዲ ክንጎድኣ 

የብልናን ፡፡ ገለ ነገር ክግበር ዜድለ እንተሎ ንግበሮ፡ 

ግናኸ ብዜኾነ ነገር ንፍቕሪ ዜጎድእ ፈጺምና 

ኣይንግበር፡፡ ብኹሉ ጠባይና (ኣካይዳና) ህዱኣት 

ክንከውን ይግብኣና ፡፡ ዋላ’ኳ ኣብ መንጎ ኣሕዋት 

ፍልልይ ናይ ርእይቶ እንተ ሃለወ ህድእ ኢልና ክንጸንሕ 

ኣሎና ፡፡ ኣሕዋትና ከምዙ ክንብል ከሎና “ሓወይ፡ ነቲ 

ንስኻ ትርእዮ ሎኻ ክርኢ እደሊ ኣለኹ፡ ግና ኣምላኽ 

ንኣይ ካልእ እዩ ኣርእዩኒ፡ ክእዝ ድማ’ዩ ሎኒ ካልእ 

ምርጫ የብለይን፡” ነዙ ክንብል ከሎና ብፍቕሪ መሊእና 

ክንብሎ ኣለና ፡፡ ንደረጃ ቃል ኣምላኽ ከይነትሕቶ፡ 

ንፍቕሪ ውን ከይንጎድኣ ፡፡ በቲ ሓደ ኢድ ንኣምላኽ 

እዘዚት ንኹን፡ በቲ ሓደ ኢድ ድማ ፍቕሪ ንሓዜ፡፡ 

ንሓውና፡ ገለ ነገር ንገብር ንገዚእ ርእስና ኢልና 

ይምዃንና ከነርእዮ ይግባኣና ፡፡ ንሕና እንገብሮ ሎና 

እግዙኣብሄር ስለ ዜበሎ እዩ ፡፡ ኣካይዳና ቅኑዕ ክኸውን 

ይግባእ፡ ከምኡ’ውን ህድኣት ክንመልእ ይግብኣና ፡፡ በዙ 

ኸኣ ንብዘሓት ኣሕዋትን ኣሓትን ክንከስቦም ኢና ፡፡ 
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5. ዓስቢ ፍቕሪ 

 

1ዮሃ.4፡16 “ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ፡ እቲ ኣብ ፍቕሪ ዙነብር 

ከኣ ኣብ ኣምላኽ ይነብር፡ ኣምላኽ’ውን ኣብኡ የነብር” 

ኣብዚ መልእኽቲ እዚ ‘ኣምላኽ ፍቕሪ’ እዩ እትብል ሓረግ 

ካልኣይ ሳዕ ኣብዙ ተጠቒሳ ኣላ ፡፡ ኣምላኽ ፍቕሪ ስለ 

ዜኾነ፡ ንሱ ንኣና ነሕዋት ከነፍቅሮምን ከምኡ’ውን ኣብ 

ፍቕሪ ክንነብርን ይደልየና ፡፡ ብመጠን ኣብ ፍቕሪ 

ዜነበርናዮ፡ ኣብ ኣምላኽ ክነብር ኢና ፡፡  

ፍቕዲ 17ን 18ን “ ብመዓልቲ ፍርድስ ትብዓት ምእንቲ 

ኺህልወናስ፡ በዙ እታ ፍቕሪ ኣባና ተፈጸመት፡ እታ 

ፍጽምቲ ፍቕሪ ንፍርሃት ተባርራ ደኣ እምበር፡ ኣብታ 

ፍቕርስ ፍርሃት የልቦን፡” ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሃንስ 

ምዕራፍ 4፡ እታ እንኮ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቅድሚ 

መንበር ፍርዲ ብኸመይ ብትብዓት ደው ከም እትብል 

እትነግረና ክፍሊ እያ፡ ሓደ ምስጢር እያ እትነግረና = 

ኣብ ፍቕሪ ንበሩ ፡፡ ኣብ ፍቕሪ ምንባር ኣብ ኣምላኽ 

ምምባር እዩ ፡፡ እታ ፍቕሪ ኣባና ምስ ተፈጸመት፡ 

ብመዓልቲ ፍርዲ ትብዓት ክህልወና እዩ ፡፡ ብዚዕባ 

ኣሕዋትናን መኽሰቦምን ክንሓስብ ኣሎና፡ ጽልኢ ዜበሃል 

ክህሉ የብሉን ፡፡ ፍቕሪ ጥራይ፡ እዙ ክንለማመዶ ሎና 

ተግባር እዩ ፡፡ በዙ ኸኣ ሓንቲ መዓልቲ ኩልንትናና ኣብ 

ፍቕሪ ክነብር’ዩ ፡፡ ፍቕሪ ውን ኣባና ክትነብር እያ ፡፡ ሽዑ 

ህይወትና ኣብ ምድሪ ካብ ፍርሃት ሓራ ክትከውን’ያ ፡ 

ምስ እነፍቅር ፍርሃት ኣይክህሉን’ዩ ፡፡ ኣብ ቅድሚ 

መንበር ፍርዲ ክንቀውም ከሎና፡ ካብ ዜኾነ ነገር 

ኣይክንፈርህን ኢና፡፡ እዚ ናይ ፍቕሪ ህይወት ክሳብ 

ንፍርሃት እተባርራ እያ ኣባና እትዓዩ ፡፡ እዚ ፍረ መንፈስ 

ቅዱስ ዜኾነት -ፍቕሪ- ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ 

ክንቀውም ከሎና ትብዓት ትህበና ፡፡ 

 

   ነሕዋት ምፍቃር ንኣምላኽ ምፍቃር ምዃኑ ድሮ 

ርኢናዮ ኣሎና ፡፡ ነሕዋት ምፍቃርና፡ ነቲ ፍቕሪ ኣምላኽ 

ኣባና እተፈመ ይገብሮ ፡፡ ነሕዋት ፍርሂ ዜብሃል ክሳዕ 

ይብልና እንኸውን ከነፍቅሮም ንኽእል ኢና ፡፡ ንኣምላኽ 

ምፍቃርን ነሕዋት ምፍቅርን ኩሉ ሳዕ ብሓንሳብ እየን 

ዜኸዳ፡ ንኣምላኽ ከነፍቅሮ ንደሊ እንተኾይንና ነሕዋት 

ከንፍቅሮም ኣብዚ ምድሪ ግድን’ዩ ፡፡ ነዙ እንተ ጌርና፡ 

ፍቕሪ ኣባና ፍጽምቲ ኮነት ፡፡ ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ድማ 

ትብዓት ክህልወናዩ፡ እዙ ሓደ ግሩም ነገር እዩ ፡፡ 

 

   ካብ ፈለማ ህይወት ክርስትናና ነሕዋት ምፍቃር 

ክንመሃር ኢልና ገዚእ ርእስና ክንህብ እግዙኣብሄር  

 

 

 

ይርድኣና ፡፡ ናይ ፍቕሪ ህይወት ኣባና ዜግለጸሉ ክርከብ 

ይሃበና ፡፡ ዎች ማን ኒ ፡፡ ኣብ ዜመጽእ ጊዛ ፡ ንኣምላኽ 

ምፍቃር ዜብል ካብ ናይ ዎች ማንኒ ጽሑፋት ፡ ክንርኢ 

ስለ ዜኾንና ፡ ንኸተንብቡ ብኽብሪ ንዕድመኩም፡፡ ጎይታ 

ይባርኽኩም ። 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ነ ዚ  ጽሑፍ  ካ ል ኦ ት  ኣ ን ቢቦ ም ፡ 

ካልኦት ክ ባ ረ ኹሉ  ምእ ን ቲ  

እ ን ተወሓደ  ን ሓደ  ሰ ብ  ኮ ፒ  

ጌ ር ኩም ከ ተመሓላ ልፍዎ  

ኣ ምላ ኽ  ንልብኹም የ ለ ዓ ዕ ል  ።  

ተወሳ ኺ  ጽሑፋት   ሻ ሎም ፡  

መጻ ሕፍቲ  ፡  ከ ምኡ  ውን  ካ ል እ  

ትግ ር ኛ  ጽሑፋት  ኣ ብ  www.good-

amaharic-books.com ኣ ቲኹም 

ኣ ብ  ትግ ር ኛ  ዝብል  ፡  ከ ተን ብቡ 

ትኽእ ሉ  ኢኹም ።  


