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የገና ሰሞን ኢየሱስን የምናዯንቅበት እና የምናከብርበት ጊዛ 

ነው፡፡ በተሇይ እኛ የ"ዱዚየሪንግ ጋዴ" አገሌግልት አባሊት 

ትኩረታችን ያ ነው፡፡ 

በየዓመቱ የሚመጣው የገና ወቅት በብዘ አብያተክርስቲያናት፣ 

ክርስቲያን ቤተሰቦች፣ እና የክርስቶስ ተከታዮች ንዴ በትዕግስትና 

በናፌቆት ራሳቸውን እየፇተሹ እና ቀን እየቆጠሩ የሚጠብቁት ሰሞን 

ነው፡፡ የገናን ሰሞን ሇማክበር የሚያዜ የመጽሏፌ ቅደስ ዴንጋጌ 

የሇም፡፡ በፇቃዴ የሚዯረግ እና በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ 

ክርስቲያኖች ሇገና በዓሌ ሲጋጁ በጊዛ እየተሇመዯ የመጣ ትውፉት 

ነው፡፡ ብዘዎቻችን ይህንን ወቅት ሇመንፇሳዊ ሕይወታችን ሞጋች፣ 

ጠቃሚ እና አስዯሳች ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

"አዴቨንት (Advent)"1 የሚሇው የእንግሉኛ ቃሌ 

ከሊቲኑ "አዴቨንተስ (adventus)" የመጣ ሲሆን፣ 

"መምጣት" የሚሌ ትርጉም አሇው፡፡ ይህ የገና ሰሞን በየዓመቱ 

በወርኀ ታኀሳስ ኢየሱስ ሇመጀመሪያ ጊዛ ወዯዙህ ምዴር ከሁሇት 

ሺህ ዓመት በፉት መምጣቱን ሇማስታወስ የሚከበር ወቅት ነው፡፡ 

ሆኖም ግን፣ የመጀመሪያው መምጣቱ ብቻ ሳይሆን፣ ዲግም 

                                                      
1 ሇዙህ ቃሌ አቻ ትርጉም ስሊሌተገኘ "የገና ሰሞን" በሚሌ ሏረግ ተትክቷሌ፡፡  
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ምጽዓቱም ተያይዝ ይታሰባሌ፡፡ "ዯስታ ሇዓሇም" በተሰኘው ታዋቂ 

መዜሙር ውስጥ ይህን ሃሳብ በግሌጽ እናገኛሇን፡፡ 

"ኀጢአት ይጥፊ ሏን ይራቅ 

 ምዴርም ከእሾህ ትረፌ 

 በረከቱን ሉያፇስ መጥቷሌ 

 መርገምንም ሉሽር"2 

ይህ የገና ሰሞን የፇረንጆች ገና በዓሌ ከመሆኑ ከአራት እሁድች 

በፉት ይጀምራሌ፡፡ ይህ ማሇት እ.ኤ.አ. ሕዲር 18 እስከ 24 

ባሇው ጊዛ ውስጥ የሚጀምር ሲሆን ከ22 እስከ 29 ቀናት የሚቆይ 

የጥሞና ወቅት ነው፡፡ በተመሳሳይ መሌኩ የሁዲዳ ወቅት (ሇፊሲካ 

የጥሞና ወቅት) 40 ቀናት (ሲዯመር 6 እሁድች) ይቆያሌ፡፡  

በዓሇም ዘሪያ ያለ ክርስቲያኖች ይህንን የገና ሰሞን 

የሚያከብሩበት የየራሳቸው መንገዴ አሊቸው፡፡ አንዲንድች ሻማ 

ያበራለ፣ ላልች ዯግሞ መዜሙሮችን ይምራለ፡፡ አንዲንድች 

የተሇያዩ ጣፊጮችን ሲበለ፣ ላልች ዯግሞ ስጦታ ይሇዋወጣለ፡፡ 

የአበባ ጉንጉን የሚሰቅለም አለ፡፡ አብዚኞቻችን እነዙህን ሁለ 

በአንዴ ሊይ እናዯርጋሇን፡፡ ባሳሇፌናቸው በርካታ ዓመታት የኢየሱስን 

መወሇዴ በዓመት ሇአንዴ ቀን ብቻ አክብረን ከማሇፌ ይሌቅ 

እያሰብን ሇመሰንበት የሚያስችለን የተሇያዩ መሌካም መንገድችን 

ፇጥረናሌ፡፡ የእግዙአብሔር ሌጅ ሇእኛ እና ሇመዲናችን ሲሌ ሰው 

መሆኑን ሇማክበር አንዴ ቀን ብቻ አይበቃም፡፡ እንዱያውም 

                                                      
2 Isaac Watts, “Joy to the World,” 1719. ተርጓሚ አይታወቅም፡፡ 
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ሇሇዓሇም የምናከብረው ነገር ነው፡፡ 

ይህች ትንሽ የጥሞና መጽሏፌ በዙህ የገና ወቅት ኢየሱስን 

የዯስታችሁ መካከሇኛ እና ውደ ሃብታችሁ በማዴረግ ታግዚችሁ 

ንዴ ጸልታችን ነው፡፡ ሻማዎቹ እና ጣፊጮቹ የራሳቸው ቦታ 

ሉኖራቸው ይችሊሌ፤ እኛ ግን በዙህ የገና ወቅት በሚኖረው ግርግር 

ሁለ ኢየሱስ ከሁለም በሊይ ሌቆ እና ተወዴሶ መገኘቱን ማየት 

እንፇሌጋሇን፡፡  

ስሇዙህም፣ የዙህ የጥሞና መፅሏፌ ዋና ሃሳብ "ሁሊችንም 

መጥተን እናዴንቀው"3 የሚሌ ነው፡፡ እነዙህ የጥሞና ንባቦች ዋና 

ግባቸው ጌታ የሆነውን ኢየሱስን ማዴነቅ እና ማወዯስ ነው፡፡ "ና ና 

አማኑኤሌ"፣ እና "አዴምጡ! መሊዕክት የሚምሩትን ዛና" 

የተሰኙት ታዋቂ የኢንግሉኛ መዜሙሮች4 የያዘትን ሃሳብ 

በመፅሏፈ የተሇያዩ ክፌልች ታገኛሊችሁ፡፡ ሇሰብአ ሰገሌም ሉሰጥ 

የሚገባውን አትኩሮት እንሰጣሇን፡፡ ዋናው አትኩሮት ግን የሚሆነው 

ኢየሱስ ሊይ ነው፡፡ በቤተ ሌሔም የተወሇዯውን ህጻን፣ አምሊክ ሰው 

ሆኖ በመጠቅሇያ ተጠቅሌል፣ በግርግም ተኝቶ፣ ሇቀራንዮ ተወስኖ፣ 

ሇሕዜቡ ሇመሞት በአባቱ ተሌኮ የመጣው ኢየሱስ ዋና 

ትኩረታችንን ይይዚሌ፡፡ 

የመጽሏፈ መግቢያ ከጥሞናው በፉት እንዱነበብ ተዯርጎ ነው 

የተጻፇው፡፡ በየመካከሌም ሉነበብ ይችሊሌ፡፡ መዯምዯሚያውን የገና 

                                                      
3 John Francis Wade, “O Come, All Ye Faithful,” 1751. 
4 John Mason Neale, trans., “O Come, O Come, Emmanuel,” 1861; Charles 
Wesley, “Hark! The Herald Angels Sing,” 1739. 
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ዕሇት ሌታነቡት ትችሊሊችሁ፡፡ ፀሏፉው የሚወዯውን የገና ጥቅስ 

ሇማወቅ ጉጉት ካዯረባችሁ ዯግሞ በመካከሌም ሌታነቡት 

ትችሊሊችሁ፡፡ በመጨረሻ የምታገኙት አባሪ የብለይ ኪዲን ጥሊዎች 

እና የክርስቶስ መምጣት ከአስራ-ሁሇተኛው ቀን ጥሞና ጋር 

እንዳት እንዯሚጣመሩ ያሳያሌ (እዙያ ስትዯርሱ በቅንፌ ውስጥ 

ያሇ ማስታወሻ ታገኛሊችሁ)፡፡  

በዙህ የገና ሰሞን እግዙአብሔር ሇኢየሱስ ያሊችሁን አዴናቆት 

እና ክብር እንዱያሰፊ እና እንዱያጣፌጥ ጸልቴ ነው፡፡ 

 

ዳቪዴ ማቲስ 

ዋና አርታኢ 

ዱዚየሪንግ ጋዴ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መግቢያ
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አባት ሆይ፤ እነዚህ የሰጠኸኝ፣ እኔ ባለሁበት እንዲሆኑ ዓለም ሳይፈጠር ስለ 

ወደድኸኝ የሰጠኸኝንም ክብሬን እንዲያዩ እፈልጋለሁ፡፡ 

 

ዮሐንስ ወንጌል 17፡24 (አ.መ.ት.) 
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መግቢያ 

ኢየሱስ በዚህ የገና በዓል 

የሚፈልገው ምንድን ነው? 
 

 

 

ኢየሱስ በዙህ ገና የሚፇሌገው ምንዴን ነው? የዙህን ጥያቄ መሌስ 

በፀልቱ ውስጥ እናገኛሇን፡፡ እግዙአብሔርን የሚሇምነው ምንዴን ነው? 

ዮሏንስ ወንጌሌ 17 የኢየሱስ ረጅሙ ፀልቱ ነው፡፡ የመሻቱ ጥግ ዯግሞ 

የተገሇፀው ቁጥር 24 ሊይ ነው፡፡ 

በዓሇም ሁለ ካለት ምሕረት የማይገባቸው ኀጢአተኞች ውስጥ 

እግዙአብሔር ሇኢየሱስ "የሰጣቸው" አለ፡፡ እነዙህ እግዙአብሔር ወዯ 

ሌጁ የሳባቸው ናቸው (ዮሏንስ ወንጌሌ 6፡44፣ 65)፡፡ ክርስቲያኖች 

ይባሊለ፡፡ ሞቶ የተነሳው አዲኝ እና ጌታ ኢየሱስ መሆኑን በማመን 

የሕይወታቸው ሏብት አዴርገው የተቀበለ ናቸው (ዮሏንስ ወንጌሌ 

1፡12፤ 3፡17፤ 6፡35፤ 10፡11፣ 17-18፤ 20፡28)፡፡ ከእርሱ 

ጋር እንዱሆኑ እንዯሚፇሌግ ኢየሱስ ተናግሯሌ፡፡  

አንዲንዴ ሰዎች እግዙብሔር ሰውን የፇጠረው ብቸኝነት ተሰምቶት ነው 

ሲለ እንሰማሇን፡፡ "እግዙአብሔር የፇጠረን አብረነው እንዴንሆን ነው" 

ይሊለ፡፡ በዙህ ዏሳብ ኢየሱስ ይስማማ ይሆን? በእርግጥ ከእርሱ ጋር 

እንዴንሆን በጣም እንዯሚፇሌግ ተናግሯሌ፡፡ ግን ሇምን? ሙለ ጥቅሱን 
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ስናነበው ግሌጽ ይሆናሌ፡፡ ኢየሱስ አብረነው እንዴንሆን የሚፇሌገው 

ሇምንዴን ነው? 

"…ዓሇም ሳይፇጠር ስሇ ወዯዴኸኝ የሰጠኸኝን 

ክብሬን እንዱያዩ እኔ ባሇሁበት የሰጠኸኝ እነርሱ 

ዯግሞ ከእኔ ጋር ይሆኑ ንዴ እወዲሇሁ፡፡"  

በእርግጥ ብቸኝነት ተሰምቶት ቢሆን ኖሮ፣ ስሜቱን የሚገሌፀው በዙህ 

መንገዴ አሌነበረም ፡- "ክብሬን ማየት እንዱችለ ከእኔ ጋር እንዱሆኑ 

እፇሌጋሇሁ፡፡" እንዯውም ይህ የሚያስረዲው የእርሱን ብቸኝነት 

አይዯሇም፡፡ እሱ ብቸኝነት ተሰምቶት ሳይሆን፣ የኛ ጉጉት ሲረካ ሇማየት 

ካሇው ፌሊጎት የተነሳ ነው፡፡ 

ኢየሱስ ብቸኛ አይዯሇም፡፡ ከአባቱ እና ከመንፇስ ቅደስ ጋር ሌዩ በሆነ 

የሥሊሴ ሕብረት በእጅጉ ረክቷሌ፡፡ ሇሆነ ነገር የምንራበው እኛ እንጂ 

እርሱ አይዯሇም፡፡ ኢየሱስ በገና የሚፇሌገው እኛ የተፇጠርንሇትን እርካታ 

እንዴንቀምስ ነው፡፡ ሇኛ ያሇው ፌሊጎት እርሱን በማየት እና ክብሩን 

በማጣጣም ሇሇዓሇም እንዴንረካ ነው፡፡ 

ምናሇ እግዙአብሔር ይህን እውነት በሌባችን እንዱሰምጥ ባዯረገ! 

በእርግጥ ኢየሱስ የፇጠረን ክብሩን እናይ ንዴ ነው (ዮሏንስ ወንጌሌ 

1፡3)፡፡  

ኢየሱስ ወዯ መስቀሌ ሞት ከመሄደ በፉት ከምንም ነገር የሚሌቀውን 

ፌሊጎቱን በአባቱ ፉት አቅርቧሌ፡፡ "እኔ ባሇሁበት እንዱሆኑ … ክብሬን 

እንዱያዩ እፇሌጋሇሁ [እፇሌጋሇሁ!]" 

ይህ ግን ኢየሱስ በዙህ የመጨረሻ እና ሁነኛ ፀልት ከሚፇሌገው ነገር 

ግማሹ ብቻ ነው፡፡ የተፇጠርነው ክብሩን እንዴናይ እና እንዴናጣጥም ነው 

ብዬ ነበር፡፡ በእርግጥ ክብሩን ከማየት ባሇፇ፤ እንዴናጣጥመው፣ 
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እንዴንወዯው፣ እንዴንዯሰትበት፣ እና ሌዩ ዋጋ እንዴንሰጠው  ነው 

የሚፇሌገው? የመጨረሻውን ቁጥር፣ ቁጥር 26ን ተመሌከቱ፡፡ 

"ሇእኔ ያሇህ ፌቅር በእነርሱ እንዱሆን፣  

እኔም በእነርሱ እንዴሆን፣ አንተን እንዱያውቁ 

አዴርጌአሇሁ፤ እንዱያውቁህም አዯርጋሇሁ፡፡" 

የፀልቱ መጨረሻ ይሄ ነው፡፡ ኢየሱስ ሇእኛ ያሇው የመጨረሻው ግቡ 

ምንዴን ነው ሇሚሇው ጥያቄ፣ መሌሱ የእሱን ክብር ማየታችን ብቻ 

ሳይሆን አባቱ በሚወዯው ዓይነት ፌቅር እኛ እሱን እንዴንወዯው ነው፡፡ 

ሌመናው "ሇእኔ ያሇህ ፌቅር በእነርሱ እንዱሆን" የሚሌ ነው፡፡ 

የኢየሱስ ፌሊጎት እና ዋና ግብ ክብሩን እንዴናይ፣ ከዙያም በመቀጠሌ 

የምናየውን ኢየሱስን አባቱ በሚወዯው ሌክ እኛም እንዴንወዯው ነው፡፡ 

ይህንን ሲሌ ዯግሞ እያሇ ያሇው አብ ሇሌጁ ያሇውን ፌቅር እናስመስሊሇን 

አይዯሇም፡፡ አብ ሇሌጁ ያሇውን ያንኑ ፌቅር እኛ ሇሌጁ ይኖረናሌ ማሇት 

ነው፡፡ አብ ወሌዴን በሚወዴበት በዙያው ፌቅር እኛ ወሌዴን 

እንወዯዋሇን፡፡ መንፇስ ቅደስ በሕይወታችን የሚያፇስሌን ጸጋ ይህ ነው፤ 

ከአብ የተሰጠን በመንፇስ ቅደስ አማካኝነት የምናገኘው የኢየሱስ ፌቅር 

በሕይወታችን ይትረፇረፊሌ፡፡ 

ኢየሱስ በገና ወቅት ከምንም ነገር በሊይ የሚፇሌገው ምርጦቹ 

በአንዴነት ተሰብስበው እነርሱ ከምንም ነገር በሊይ የሚፇሌጉትን ክብሩን 

ማየት እና ማጣጣም እንዱችለ፣ እና አባቱ ሌጁን በሚወዴዴበት መሌኩ 

እንዱወዴደት ነው፡፡  

የእኔም ጥሌቅ መሻት በዙህ ገና ከእናንተ እና ከብዘ ላልች ሰዎች ጋር 

ሆኜ ክርስቶስን በሙለ ክብሩ ማየት እና ግማሽ-ሌብ በሆነው ሰዋዊ 

አቅማችን ሌንገምት ከምንችሇው በሊይ በሆነ ፌቅር የምናየውን ኢየሱስን 
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በሕብረት መውዯዴ እንችሌ ንዴ ነው፡፡ በእነዙህ የገና ጥሞናዎች 

ማሳካት የምንፇሌገው ግብ ይህ ነው፡፡ ኢየሱስን ሌናየው እና ሌናጣጥመው 

እንጓጓሇን፡፡ የመጀመሪያ መምጣቱን በገና እያከበርን፣ ሁሇተኛ 

መምጣቱን ዯግሞ በናፌቆት እንጠባበቃሇን፡፡ 

ኢየሱስ በዙህ ገና ስሇእያንዲንዲችን የሚፀሌየው ፀልት ይህ ነው፡፡  

"አባት ሆይ፣ ክብሬን አሳያቸው፣ ጨምረህም አንተ በእኔ ያሇህን 

ዯስታ ስጣቸው፡፡" ክርስቶስን በእግዙአብሔር ዓይን ማየት ይሁንሌን፤ 

በእግዙአብሔር ሌብም ዯግሞ መውዯዴ እና ማጣጣም ይሁንሌን፡፡ 

የመንግስተ ሰማይ ባህርይው ይህ ነው፡፡ ኢየሱስ ሇኀጢአተኞች ውዴ 

ሕይወቱን ዋጋ በመክፇሌ ሉገዚ የመጣው ስጦታ ይህ ነው፡፡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ቀን አንድ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ከእስራኤልም ልጆች ብዙዎችን ወደ ጌታ ወደ አምላካቸው ይመልሳል። 

እርሱም የተዘጋጁትን ሕዝብ ለጌታ እንዲያሰናዳ፥ 

የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች  

የማይታዘዙትንም ወደ ጻድቃን ጥበብ ይመልስ ዘንድ 

በኤልያስ መንፈስና ኃይል በፊቱ ይሄዳል። 

 

ሉቃስ 1፡16-17
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ቀን አንድ 

መንገዱን አቅኑ 

 

 

 

መጥምቁ ዮሏንስ ሇእስራኤሌ የሰራውን ስራ የገና ወቅት ሇእኛ 

ሉሰራሌን ይችሊሌ፡፡ በዙህ ዓመት ሳትጋጁ የገና በዓሌ እንዲይዯርስባችሁ፡፡ 

ይህንን ስሌ፣ መንፇሳዊ በሆነ መጋጀት ሳትጋጁ እንዲይዯርስባችሁ 

ማሇቴ ነው፡፡ የኢየሱስ የሌዯት በዓሌን በመንፇሳዊ ዜግጅት ተጋጅታችሁ 

ካከበራችሁት፤ ዯስታችሁም ሆነ ውጤቱ እጥፌ ዴርብ ይሆናሌ! 

 

ስሇዙህ፣ ትጋጁ ንዴ… 

 

አንዯኛ፤ ምን ያህሌ አዲኝ እንዯሚያስፇሌገን አብሰሌስለ፡፡ የሌዯት 

በዓሌ ታሊቅ ዯስታ ከመሆኑ በፉት የክስ ዯብዲቤ ነው፡፡ "ዚሬ በዲዊት 

ከተማ መዴኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወሌድሊችኋሌና"(ለቃስ 

ወንጌሌ 2፡11)፡፡ አዲኝ ባያስፇሌጋችሁ ኖሮ ኢየሱስ መወሇደም ሆነ 

የሌዯት በዓሌ ባሊስፇሇገ ነበር፡፡ የሚያዴነን አዲኝ ምን ያህሌ 

እንዯሚያስፇሌገን እስካሌተረዲን ዴረስ የሌዯት በዓሌ የተፇሇገውን ያህሌ 

ፌሬ አያፇራም፡፡ እነዙህ አጫጭር የገና ሰሞን ጥሞናዎች ስሇ አዲኝ 

አስፇሊጊነት በሌባችሁ ውስጥ ጣፊጭም፣ መራራም ስሜት ይፌጠርባችሁ፡፡  
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ሁሇተኛ፤ በሰከነ መንገዴ ራሳችሁን መርምሩ፡፡ የአርባ (ሁዲዳ) 

ፆም ሇፊሲጋ በዓሌ እንዯሆነው ሁለ የገና ወር ሇኢየሱስ ሌዯት ነው፡፡ 

"አቤቱ፥ መርምረኝ ሌቤንም እወቅ፤ ፇትነኝ መንገዳንም እወቅ፤ 

በዯሌንም በእኔ ውስጥ ብታገኝ እይ፤ የሊሇምንም መንገዴ ምራኝ" 

(መዜሙረ ዲዊት 139፡23-24)፡፡ እያንዲንደ ሌብ ቤቱን በማፅዲት 

ሇጌታ ክፌሌ ያጋጅሇት! 

ሶስተኛ፤ እግዙአብሔር ሊይ የተመሠረተ ጉጉት፣ ናፌቆት፣ እና 

መነቃቃት ቤታችሁን ይሙሊ! በተሇይ ዯግሞ ሌጆች ካሎችሁ፣ እናንተ 

ሇክርስቶስ ጉጉታችሁ ከጨመረ፣ እነርሱም ይከተሎችኋሌ፡፡ ሆኖም ግን፤ 

የሌዯት በዓሌን ምዴራዊ በሆኑ ዕቃዎች ብቻ ካከበርነው ሌጆቻችን እንዳት 

እግዙአብሔርን ይጠማለ? የንጉሱ መምጣት በሌጆቻችሁ በግሌጽ ይታወቅ 

ንዴ አስተሳሰባችሁን አስፈት! 

አራተኛ፣ ታሊሊቅ የመፅሏፌ ቅደስ ጥቅሶችን በቃሊችሁ በማጥናት 

እና በመሸምዯዴ ራሳችሁን ቃለ ውስጥ ንከሩ! "በውኑ ቃላ እንዯ 

እሳት፥ ዴንጋዩንም እንዯሚያዯቅቅ መድሻ አይዯሇችምን? ይሊሌ 

እግዙአብሔር" (ትንቢተ ኤርሚያስ 23፡29)፡፡ በበረድ ወቅት ውስጥ 

ሰዎች በእሳት ዘሪያ ክብ ሰርተው እንዯሚሞቁ፣ እናንተም በዙህ በፀጋ 

ቀሇማት ባሸበረቀው የሌዯት ወር ዘሪያ ተቀምጣችሁ እንዴትሞቁ 

ትጋበዚሊችሁ! ሇሺህ ስብራቶች በዙያ ፇውስ አሇ፡፡ ሇዴቅዴቅ ላሉቶች 

ብርሃን ይሆናሌ፡፡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ቀን ሁለት



 

 

ማርያምም እንዲህ አለች፦ 

ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች፥ 

መንፈሴም በአምላኬ በመድኃኒቴ ሐሴት ታደርጋለች፤ 

የባሪያይቱን ውርደት ተመልክቶአልና። 

እነሆም፥ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብፅዕት ይሉኛል፤ 

ብርቱ የሆነ እርሱ በእኔ ታላቅ ሥራ አድርጎአልና፤ ስሙም ቅዱስ ነው። 

ምሕረቱም ለሚፈሩት እስከ ትውልድና ትውልድ ይኖራል። 

በክንዱ ኃይል አድርጎአል፤ 

ትዕቢተኞችን በልባቸው አሳብ በትኖአል፤ 

ገዥዎችን ከዙፋናቸው አዋርዶአል፤ 

ትሑታንንም ከፍ አድርጎአል፤ 

የተራቡትን በበጎ ነገር አጥግቦአል፤ 

ባለ ጠጎችንም ባዶአቸውን ሰዶአቸዋል። 

ለአባቶቻችን እንደ ተናገረ፥ ለአብርሃምና ለዘሩ 

ለዘላለም ምሕረቱ ትዝ እያለው 

እስራኤልን ብላቴናውን ረድቶአል። 

 

የሉቃስ ወንጌል 1፡46-55 
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ቀን ሁለት 

የከበረው የማርያም አምላክ 

 

 

 

ማርያም ስሇ እግዙአብሔር አንዴ ጥርት ያሇ ነገር ተመሌክታሇች፡፡ 

የዓሇምን ታሪክ በአስዯናቂ መንገዴ የሚሇውጥ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ 

የሰሊሳ ዓመት ታሪክ ሉጀምር እንዯሆነ ገብቷታሌ፡፡  

እና በዙህ ሁለ እግዙአብሔር የት አሇ? ማንነታቸው ከማይታወቅ 

ሁሇት ትሁታን ሴቶች ጋር ስራ ጀምሯሌ፡፡ አንዱት የመውሇጃዋ ጊዛ 

ያሇፇባት መካን ሴት (ኤሌሳቤጥ) እና አንዱት ወንዴ የማታውቅ ዴንግሌ 

ሴት (ማርያም)፡፡ ማርያምም በዙህ ትሁታንን በሚወዴ የእግዙአብሔር 

ራዕይ ሌቧ በፌቅር ተማርኮ መዜሙር አፇሇቀ፡፡ መዜሙሩም ታዋቂው 

"የማርያም መዜሙር"
5
  ተባሇ፡፡ 

ማርያም እና ኤሌሳቤጥ በለቃስ ገባ ውስጥ ጀግና ሴቶች ሆነው 

ተስሇዋሌ፡፡ ለቃስ የእነዙህን ሴቶች እምነት ይወዯዋሌ፡፡ ለቃስ በእነዙህ 

ሴቶች በጣም የሚኮራበት እና ሇዯብዲቤው ተቀባይ ሇቴዎፌልስም ሉነግር 

የፇሇገው አንዴ ነገር እንዳት ባሇ ጭምትነት እና ዯስታ በሞሊበት ትህትና 

ሇከበረው አምሊካቸው ሇእግዙአብሔር እንዯተገዘ ነው፡፡  

የለቃስ ወንጌሌ 1፡43 ሊይ ኤሌሳቤጥ እንዱህ ትሊሇች፤ "የጌታዬ 

እናት ወዯ እኔ ትመጣ ንዴ እንዳት ይሆንሌኛሌ?"፡፡ ማርያምም ዯግሞ 

                                                      
5 ይህ መዜሙር "ማግኒፉካት - የሊቲን ሃሳብ ያሇው ቃሌ ሲሆን "ነፌሴ ጌታን ታከብረዋሇች" 

ተብል ሉተረጎም ይችሊሌ፡፡ 
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ወረዴ ብል ቁጥር 48 ሊይ "…የባሪያይቱን ውርዯት ተመሌክቶአሌና። 

እነሆም፥ ከዚሬ ጀምሮ ትውሌዴ ሁለ ብፅዕት ይለኛሌ" ትሊሇች፡፡  

ነፌሳቸው በእውነተኛው መንገዴ አምሊካቸውን ሉያከብር የሚችለ 

ሰዎች እንዯ ኤሌሳቤጥ እና ማርያም አይነቶቹ ናቸው፡፡ ዜቅ ያሇውን 

ቦታቸውን የሚቀበለ እና የከበረው አምሊክ መዋረዴ የሚዯንቃቸው ሰዎች 

በእርግጥ እግዙአብሔርን ከፌ ከፌ ያዯርጋለ፡፡ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ቀን ሦስት 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የእስራኤል ጌታ አምላክ ይባረክ፥ ጐብኝቶ ለሕዝቡ ቤዛ አድርጎአልና፤ 

ከጥንት ጀምሮ በነበሩት በቅዱሳን ነቢያት አፍ እንደ ተናገረ፥ በብላቴናው 

በዳዊት ቤት የመዳን ቀንድን አስነስቶልናል፤ ማዳኑም ከወደረኞቻችንና 

ከሚጠሉን ሁሉ እጅ ነው፡፡ 

 

የሉቃስ ወንጌል 1፡68-71
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ቀን ሶስት 

ለረጅም ጊዜ የተጠበቀው ጉብኝት 

 

 

 

በለቃስ ወንጌሌ 1፡68-71 ከኤሌሳቤጥ ባሌ ከካሪያስ አፌ 

ከወጡት ቃሊት ሁሇት አስገራሚ ነገሮችን ተመሌከቱ፡፡ 

በመጀመሪያ፣ ከጠኝ ወር በፉት፣ ካርያስ ሚስቱ ሌጅ 

እንዯምትወሌዴ አሊመነም ነበር፡፡ አሁን ግን በመንፇስ ቅደስ ተሞሌቶ 

በእግዙአብሔር የማዲን ስራ በጣም ከመመካቱ የተነሳ የመሲሐን 

መምጣት እንዯተፇፀመ በመቁጠር በኃሊፉ ጊዛ አስቀምጦ ታነባሊችሁ 

-  "ጎብኝቶ ሇሕዜቡ ቤዚ አዴርጎአሌና" ("መጥቶ ሕዜቡን 

ተቤዥቶአሌና" አ.መ.ት)፡፡ በአማኝ አእምሮ ውስጥ ቃሌ የተገባ 

የእግዙአብሔር የተስፊ ቃሌ እንዯተፇፀመ  ይቆጠራሌ፡፡ ካርያስ 

እግዙአብሔር ሇቃለ ታማኝ እንዯሆነ ተምሯሌና አስዯናቂ የሆነ 

እርግጠኝነት በእግዙአብሔር ሊይ አሇው፤ እግዙአብሔር "መጥቶ 

ሕዜቡን ተቤዥቷሌ!" (ለቃስ ወንጌሌ 1፡68)፡፡  

ሁሇተኛ፤ የመሲሐ ኢየሱስ ወዯ ምዴር መምጣት አምሊካችን 

እግዙአብሔር ምዴራችንን መጎብኘቱን ያሳያሌ፡፡ የእስራኤሌ አምሊክ 

ጎብኝቶ ተቤዥቷሌ፣ አዴኗሌ፡፡ ሇብዘ ምዕተ-ዓመታት የአይሁዴ ሕዜብ 

እግዙአብሔር እንዯጣሊቸው በማሰብ ሲባዜኑ ነበር፤ የትንቢት መንፇስ 

ቆሞ ነበር፣ እስራኤሌም በሮም ግዚት ስር ወዴቃ ነበር፡፡ በእስራኤሌ 
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የነበሩ ቅደሳን ሁለ የአምሊካቸውን ጉብኝት ሲጠባበቁ ነበር፡፡ ለቃስ 

ስሇላሊ ስምዖን ስሇተባሇ ታማኝ ሽማግላም ይነግረናሌ፡፡ ስምዖን 

"የእስራኤሌን መፅናናት ይጠባበቅ ነበር" (ለቃስ 2፡25)፡፡ 

በተመሳሳይ መሌኩም፤ የፀልት ሰው የነበረችው ሏና የኢየሩሳላምን 

መቤዠት ትጠባበቅ ነበር (ለቃስ 2፡38)፡፡ 

እነዙህ ቀናት ከፌተኛ የመጠባበቅ እና የጉጉት ቀናት ነበሩ፡፡ አሁን 

ሲጠበቅ የነበረው የእግዙአብሔር ጉብኝት የሚፇፀምበት ጊዛ ዯርሷሌ፤ 

በእርግጥም ማንም ባሌገመተው እና ባሌጠበቀው መንገዴ ሉመጣ 

ተቃርቧሌ፡፡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ቀን አራት 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

በዚያም ወራት ዓለሙ ሁሉ እንዲጻፍ ከአውግስጦስ ቄሣር ትእዛዝ ወጣች። 

ቄሬኔዎስ በሶርያ አገር ገዥ በነበረ ጊዜ ይህ የመጀመሪያ ጽሕፈት ሆነ። 

ሁሉም እያንዳንዱ ይጻፍ ዘንድ ወደ ከተማው ሄደ። ዮሴፍም ደግሞ ከዳዊት 

ቤትና ወገን ስለ ነበረ ከገሊላ ከናዝሬት ከተማ ተነሥቶ ቤተ ልሔም 

ወደምትባል ወደ ዳዊት ከተማ ወደ ይሁዳ፥ ፀንሳ ከነበረች ከእጮኛው 

ከማርያም ጋር ይጻፍ ዘንድ ወጣ። 

 

የሉቃስ ወንጌል 2፡1-5



  

 

 

ቀን አራት 

ለትንንሾቹ የእግዚአብሔር ሰዎች 

 
 
 

እግዙአብሔር መሲሐ በቤተ ሌሔም እንዱወሇዴ አስቀዴሞ 

መወሰኑ (ሚክያስ 5፡2) ምን ያህሌ አስዯናቂ ነገር እንዯሆነ አስባችሁ 

ታውቃሊችሁ? 

ላሊው አስዯናቂው ነገር ዯግሞ አስቀዴሞ የተወሰነው ይህ ብቻ 

አሇመሆኑ ነው፡፡ የመሲሐ እናት እና ህጋዊ አባት ይኖሩ የነበሩት በቤተ 

ሌሔም ሳይሆን በናዜሬት ነበር፡፡ የእግዙአብሔር ቃሌ ይፇፀም ንዴ 

እነዙህ ስማቸው ተሰምቶ የማይታወቅ ሁሇት ትንንሽ ሰዎች 

ሇመጀመሪያው ገና ወዯ ቤተ ሌሔም ይሄደ ንዴ እግዙአብሔር 

የአውግስጦስ ቄሳርን ሌብ አስነስቶ በሮም ግዚት ስር ያለ ሰዎች ሁለ 

በየትውሌዴ ቦታቸው እንዱቆጠሩ አዯረገ፡፡ ይህ አይገርምም? ሁሇት 

ሰዎች 112 ኪል ሜትር እንዱጓዘ ሇማዴረግ ጠቅሊሊው ዓሇም ሊይ 

ዴንጋጌ ወጣ!  

ሰባት ቢሉዮን ሰዎች በሚኖሩባት፣ ትሌሌቅ ፖሇቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ 

እና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች በሚዯረጉባት፣ እና ከፌተኛ ስሌጣን 

ያሊቸው ትሌሌቅ ተፅዕኖ ፇጣሪ ሰዎች ባለባት ዓሇም ውስጥ እጅግ 

በጣም ትንሽ እና ዋጋ ቢስ እንዯሆናችሁ ተሰምቷችሁ ያውቃሌ? እኔ 

ተሰምቶኝ ያውቃሌ፡፡ በእርግጥ ተሰምቷችሁ የሚያውቅ ከሆነ፣ ይህ 

ስሜት ዯስታችሁን ሉወስዴ ወይም ሌባችሁን ዜቅ ሉያዯርግ አይገባም፡፡ 



  

ከፌተኛ ስሌጣን ያሊቸው የፖሇቲካ ኃያሊን ሆኑ በትሌሌቅ ኢንደስትሪዎች 

ውስጥ የሚመሩ ሰዎች ሁለ፣ አውቀውትም ሆነ ሳያውቁት፣ ሇራሳቸው 

ሳይሆን አንዯ ማርያም እና ዮሴፌ ሊለ ከናዜሬት ወዯ ቤተ ሌሔም 

መሄዴ ሇተገባቸው ትንንሽ ሰዎች ሲባሌ እግዙአብሔር እየመራቸው 

የሚንቀሳቀሱ ሰዎች መሆናቸውን መጽሏፌ ቅደሳችን ይነግረናሌ፡፡ 

እግዙአብሔር ቃለን ሇመፇፀም እና ሌጆቹን ሇመባረክ ነገስታትን እና 

ግዚቶችን በፇቃደ ይውራሌ፡፡  

በራሳችሁ ትንሽ ዓሇም ውስጥ በሚገጥማችሁ አስጨናቂ መከራ 

ምክንያት የጌታ እጅ ያጠረ እንዲይመስሊችሁ፡፡ እግዙአብሔር ከእኛ 

በሙለ ሌቡ የሚፇሌገው ባሇጠጋ ወይም ዜነኛ መሆናችንን ሳይሆን 

መቀዯሳችንን ነው፡፡ ያንን ግብ ሇመምታት ዯግሞ ዓሇምን ሁለ ይገዚሌ፡፡ 

ምሳላ 21፡1 በግሌጽ ይነግረናሌ፤ "የንጉሥ ሌብ እንዯ ውኃ ፇሳሾች 

በእግዙአብሔር እጅ ነው፤ ወዯ ወዯዯውም ያነብሇዋሌ።" 

እግዙአብሔር የንጉሶችን ሌብ ሁሌጊዛ የሚያነብሇው ህዜቡን ሇማዲን፣ 

ሇመቀዯስ እና ሇዓሇማዊ እቅደን ሇመፇፀም ነው፡፡ 

እርሱ ሇትንንሽ ሰዎች የሚሆን ትሌቅ አምሊክ ነው፡፡ ይህ ታሊቅ 

እውነታ የዯስታችን ምክንያት ሉሆን ይገባሌ፡፡ በሰማይ ያሇው አባታችን 

እኛ ሌጆቹ የሌጁን የኢየሱስ ክርስቶስን መሌክ እንዴንመስሌ እና ወዯ 

ሇዓሇማዊ ክብሩ እንዴንገባ በለዓሊዊ ዴንጋጌው፤ ሳይታወቃቸውም 

ቢሆን፤ የንጉሶችን፣ ፕሬዲንቶችን፣ ጠቅሊይ ሚንስቴሮችን፣ ገዢዎችን፣ 

እና መሪዎችን ሌብ ሁለ በፇቃደ መሰረት እንዯፇሇገ ያዚሌ፡፡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ቀን አምስት 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

በዚያም ሳሉ የመውለጃዋ ወራት ደረሰ፥ 

የበኵር ልጅዋንም ወለደች፥ በመጠቅለያም ጠቀለለችው፤  

በእንግዶችም ማደሪያ ስፍራ ስላልነበራቸው  

በግርግም አስተኛችው። 

 

የሉቃስ ወንጌል 2፡6-7
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ቀን አምስት 

በቀራንዮ መንገድ መታጠፊያ የለም 

 
 
 

እግዙአብሔር ዓሇምን ሁለ አንቀሳቅሶ ማርያም እና ዮሴፌን ወዯ 

ቤተ ሌሔም ሇማስመጣት ዓሇምአቀፌ የሆነ ቆጠራ ካሰናዲ የሚያርፈበት 

ማዯሪያ ሉያጃግሊቸው አይችሌም ነበር? 

አዎ፤ በእርግጥ ያሇምንም ጥርጥር ሉያጋጅሊቸው ይችሌ ነበር፡፡ 

ኢየሱስም ሃብታም ሇሆኑ ቤተሰቦች ሉወሇዴ ይችሌ ነበር፡፡ በበረሃ ዴንጋዩን 

ወዯ ዲቦ መሇወጥ ይችሌ ነበር፡፡ በጌትሰማኔ አስር ሺህ መሊዕክትን ማዜ 

ይችሌ ነበር፡፡ ከመስቀሌ ወርድ ራሱን ማዲን ይችሌ ነበር፡፡ ጥያቄው 

እግዙአብሔር ምን ማዴረግ ይችሌ ነበር ሳይሆን፣ ምን ማዴረግ ፇቀዯ 

ነው፡፡ 

ምንም እንኳን ክርስቶስ ባሇጠጋ ቢሆንም፣ ሇእናንተ ሲሌ መዯኽየቱ 

የእግዙአብሔር ፇቃዴ ነበር፡፡ በቤተ ሌሔም ከተማ ባለ ማዯሪያዎች ሁለ 

"አሌጋ የሇም" የሚለት ምሌክቶች ሁለ የተሰቀለት ስሇእናንተ ነው፡፡ 

"የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ቸር ስጦታ አውቃችኋሌና፤ ሀብታም 

ሲሆን፥ እናንተ በእርሱ ዴህነት ባሇ ጠጎች ትሆኑ ንዴ ስሇ እናንተ ዴሀ 

ሆነ" (2ቆሮንጦስ 8፡9)፡፡ 

እግዙአብሔር በሁለም ነገር ሊይ ይገዚሌ፡፡ ስሇ ሌጆቹ ሲሌ የሆቴሌ 

ማዯሪያዎችን እና የሚከራዩ ክፌልችን ሁለ ሳይቀር ያስተዲዴራሌ፡፡ 

የቀራንዮ መንገዴ የሚጀምረው በቤተ ሌሔም ከተማ "አሌጋ የሇም" 
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በሚሌ ምሌክት ሲሆን ማብቂያው ዯግሞ በኢየሩሳላም ከተማ በመስቀሌ 

ሊይ ሲሰዯብ እና ሲተፊበት ነው፡፡  

ኢየሱስ የተናገረውን ዯግሞ ሌንነጋ አይገባም፡፡ "በኋሊዬ ሉመጣ 

የሚወዴ ቢኖር፥ ራሱን ይካዴ መስቀለንም ዕሇት ዕሇት ተሸክሞ ይከተሇኝ" 

(ለቃስ 9፡23)፡፡ 

በቀራንዮ መንገዴ ሊይ አብረነው እየተጓዜን እንዱህ ሲሌ 

እንሰማዋሇን፤ "ባርያ ከጌታው አይበሌጥም ብዬ የነገርኋችሁን ቃሌ 

አስቡ። እኔን አሳዯውኝ እንዯ ሆኑ እናንተን ዯግሞ ያሳዴደአችኋሌ፤ 

ቃላን ጠብቀው እንዯ ሆኑ ቃሊችሁን ዯግሞ ይጠብቃለ።" (ዮሏንስ 

15፡20)፡፡  

"ወዯምትሄዴበት ሁለ እከተሌሃሇሁ" ብል ሇሚጣራው እንዱህ 

ይመሌስሇታሌ፤ "ሇቀበሮዎች ጕዴጓዴ ሇሰማይም ወፍች መሳፇሪያ 

አሊቸው፥ ሇሰው ሌጅ ግን ራሱን የሚያስጠጋበት የሇውም" (ለቃስ 

9፡57-58)፡፡ 

አዎ፤ በእርግጥ እግዙአብሔር ሇኢየሱስ መወሇጃ የሚሆን ክፌሌ 

ማጋጀት ይችሌ ነበር፡፡ ያ ግን ከቀራንዮ መንገዴ ወጥቶ ወዯላሊ አቅጣጫ 

መታጠፌ ይሆን ነበር፡፡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ቀን ስድስት 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"ይህ ምልክት ይሁናችሁ፤  

ሕፃን ልጅ በጨርቅ ተጠቅልሎ በግርግም ተኝቶ ታገኛላችሁ፡፡" 

ድንገትም ብዙ የሰማይ ሰራዊት ከመልአኩ ጋር ታዩ፤ 

እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ፣ እንዲህ አሉ፤  

"ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም፣  

ሰላምም እርሱ ለሚወዳቸው ሰዎች በምድር ይሁን!" 

 

ሉቃስ ወንጌል 2፡12-14 (አ.መ.ት)
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ቀን ስድስት 

እግዚአብሔር ለሚወዳቸው ሰዎች ሰላም ይሁን 

 

 

 

ሰሊም ሇእነማን? በመሊዕክቱ ውዲሴ ውስጥ ጠንከር ያሇ እውነታ 

አሇ፡፡ እግዙአብሔር ሇወዯዲቸው ሰዎች ሰሊም ይሁን፡፡ እርሱ 

ሇሚዯሰትባቸው ሰዎች ሰሊም ይሁን፡፡ ነገር ግን ያሇ እምነት 

እግዙአብሔርን ማስዯሰት አይቻሌም (ዕብራውያን 11፡6)፡፡ ስሇዙህም 

የገና በዓሌ ሇሁለም ሰው ሰሊምን ሉያመጣ አይችሌም፡፡  

"ፌርደም ይህ ነው"፣ አሇ ኢየሱስ፤ "ብርሃን ወዯ ዓሇም መጣ፤ 

ሰዎች ግን ሥራቸው ክፈ ስሇነበረ፣ ከብርሃን ይሌቅ ጨሇማን ወዯደ" 

(ዮሏንስ 3፡19 አ.መ.ት)፡፡ ወይም ዯግሞ፤ በዕዴሜ የበሇፀገው 

ስምዖን ህጻኑን ኢየሱስን ሲመሇከት የተናገረው፤ "እነሆ፥ የብዘዎች ሌብ 

አሳብ ይገሇጥ ንዴ፥ ይህ በእስራኤሌ ሊለት ሇብዘዎቹ ሇመውዯቃቸውና 

ሇመነሣታቸው ሇሚቃወሙትም ምሌክት ተሾሞአሌ…"(ለቃስ 2፡34-

35)፡፡ ብዘዎች የገና በዓሌን ሉቃወሙት እንዯሚገባ ምሌክት አዴርገው 

ይመሇከቱታሌ! 

"የእርሱ ወዯ ሆነው መጣ፥ የገዚ ወገኖቹም አሌተቀበለትም። 

ሇተቀበለት ሁለ ግን፥ በስሙ ሇሚያምኑት ሇእነርሱ የእግዙአብሔር ሌጆች 

ይሆኑ ንዴ ሥሌጣንን ሰጣቸው" (ዮሏንስ 1፡11-12)፡፡ ኢየሱስ 

ሇዯቀመዚሙርቱ ብቻ ነበር እንዯዙህ ያሇው፤ "ሰሊምን እተውሊችኋሇሁ፥ 

ሰሊሜን እሰጣችኋሇሁ፤ እኔ የምሰጣችሁ ዓሇም እንዯሚሰጥ አይዯሇም። 
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ሌባችሁ አይታወክ አይፌራም" (ዮሏንስ 14፡27)፡፡  

አእምሮን ሁለ የሚያሌፇውን የእግዙአብሔርን ሰሊም ተቀብሇው 

ሉዯሰቱበት የሚችለት በነገር ሁለ በፀልት እና በምሌጃ ከምስጋና ጋር 

ሌመናቸውን ሇእግዙአብሔር የሚያስታውቁት ናቸው (ፉሌጲስዩስ 4፡6-

7)፡፡ 

የእግዙአብሔርን የሰሊም ሃብት ካዜና መክፇቻ ቁሌፈ 

በእግዙአብሔር የተስፊ ቃሌ ሊይ ያሇ እምነት ነው፡፡ ስሇዙህም ጳውልስ 

ሲፀሌይ እንዱህ ይሊሌ፤ "የተስፊ አምሊክም በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ በተስፊ 

እንዴትበዘ በማመናችሁ ዯስታንና ሰሊምን ሁለ ይሙሊባችሁ" (ሮሜ 

15፡13)፡፡ በዙህም መሠረት፤ የእግዙአብሔርን የተስፊ ቃሌ 

በማመናችን ዯስታን፣ ሰሊምንና ፌቅርን ስንሞሊ፤ ያኔ እግዙአብሔር 

ይከብራሌ፡፡ 

ክብር ሇእግዙአብሔር በአርያም፣ ሰሊምም እርሱ ሇሚወዲቸው 

ሰዎች በምዴር ይሁን! ሇሁለም ሕዜብ፣ ነገዴ፣ ወገን፣ እና ቋንቋ! 

ሇሚያምኑ ሁለ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ቀን ሰባት



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ኢየሱስም በይሁዳ ቤተ ልሔም በንጉሡ በሄሮድስ ዘመን በተወለደ 

ጊዜ፥ እነሆ፥ ሰብአ ሰገል፦ የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ ወዴት ነው? 

ኮከቡን በምሥራቅ አይተን ልንሰግድለት መጥተናልና እያሉ ከምሥራቅ 

ወደ ኢየሩሳሌም መጡ። 

 

ማቴዎስ ወንጌል 2፡1-2
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ቀን ሰባት 

የሰብአ ሰገል መሲሕ 

 

 
 

ከለቃስ በተሇየ መሌኩ፤ ማቴዎስ ስሇ እረኞቹ የበረት ጉብኝት 

አይነግረንም፡፡ ይሌቁኑም፤ አትኩሮቱን ከምስራቅ በኩሌ ወዯ መጡት 

አይሁዲዊ ያሌሆኑ አህዚብ የውጪ ዛጎች ያዯርጋሌ፡፡  

ማቴዎስ በወንጌለ መጀመሪያ እና መጨረሻ ሊይ ኢየሱስ ዓሇም 

አቀፌ መሲሕ መሆኑን እና ሉያዴን የመጣው አይሁዴን ብቻ ሳይሆን 

ዓሇምን ሁለ ጭምር እንዯሆነ ያስረዲናሌ፡፡ 

በዙህ ክፌሌ ውስጥ የመጀመሪያዎቹ አምሊኪዎች የሆኑት የንጉስ 

አስማተኞች ወይም ኮከብ ቆጣሪዎች ወይም ጠቢባን ከእስራኤሌ የመጡ 

ሳይሆኑ ከምስራቅ አካባቢ፣ ምናሌባትም ከባቢልን ግዚት የመጡ አህዚብ 

ናቸው፡፡ አህዚብ በአይሁዴ የብለይ ኪዲን የመንፃት ህግጋት መሰረት 

የረከሱ ሰዎች ነበሩ፡፡ 

በማቴዎስ ወንጌሌ መጨረሻ የኢየሱስ የመጨረሻ ቃሊት እኚህ ነበሩ፤ 

"ሥሌጣን ሁለ በሰማይና በምዴር ተሰጥቶኛሌ፤ ስሇዙህ ሂደና ሕዜቦችን 

ሁለ በአብ፣ በወሌዴና በመንፇስ ቅደስ ስም እያጠመቃችኋቸው ዯቀ 

መዚሙርት አዴርጓቸው" (ማቴዎስ 28፡18-19)፡፡ 

ይህ እውነት አህዚብ ሇሆንን ሇእኛ በመሲሐ መዯሰት የምንችሌበትን 

በር ከመክፇቱ ባሻገር፣ ነገስታት እና ህዜቦች ሁለ ወዯ እርሱ 

የሚመጡሇት የዓሇም ገዢ እንዯሚሆን በተዯጋጋሚ የተተነበየሇት መሲሐ 
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መሆኑን ማረጋገጫ ሆኗሌ፡፡ ሇምሳላ፤ ኢሳያስ 60፡3፤ 

 

ሕዜቦች ወዯ ብርሃንሽ፣ 

ነገሥታትም ወዯ ንጋትሽ ጸዲሌ ይመጣለ። 

 

በዙህም፤ ማቴዎስ ኢየሱስ እውነተኛው መሲሕ ሇመሆኑ ማስረጃ 

የጨመረ ሲሆን፤ ከዙህም ባሇፇ ኢየሱስ ሇእስራኤሌ ብቻ ሳይሆን ሇዓሇም 

ሁለ የሚሆን እውነተኛ መሲሕ፣ ንጉስ፣ እና የተስፊ ቃለ ፌፃሜ መሆኑን 

በግሌጽ ያሳየናሌ፡፡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ቀን ስምንት 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ ወዴት ነው?  

ኮከቡን በምሥራቅ አይተን ልንሰግድለት መጥተናልና፡፡ 

 

ማቴዎስ ወንጌል 2፡2
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ቀን ስምንት 

የቤተ ልሔም ልዕለ-ተፈጥሯዊ ኮከብ 

 

 

 

በመፅሏፌ ቅደስ ውስጥ በተሇያየ ቦታ የተከሰቱ አንዲንዴ ክስተቶች 

እንዳት ተከሰቱ ብሇን እንዴንገረም ያዯርጉናሌ፡፡ እንዳት ነው ይህ 

"ኮከብ" ሰብዏ ሰገሌን ከምስራቅ ወዯ ኢየሩሳላም እየመራ 

ያመጣቸው? 

ኮከቡ እየመራቸው ወይም መንገዴ እያሳያቸው መምጣታቸውን 

የሚናገር ነገር የሇም፡፡ ኮከብ በምስራቅ አይተው ወዯ ኢየሩሳላም መጡ 

ብቻ ነው የሚሇን (ማቴዎስ 2፡2)፡፡ እንዳትስ ነው ይህ ኮከብ ማቴዎስ 

2፡9 ሊይ እንዯሚናገረው ከፉታቸው እየሄዯ ከኢየሩሳላም ወዯ ቤተ 

ሌሔም ያሇውን የስምንት ኪልሜትር መንገዴ የመራቸው? እንዳት ነው 

አንዴ ኮከብ ህፃኑ ባሇበት ሊይ መጥቶ መቆምስ የቻሇው?   

መሌሱ - አናውቅም ነው፡፡ ይህንን ጥያቄ ሇመመሇስ ከፕሊኔቶች፣ 

ኮሜቶች፣ ወይም ተዓምራዊ ብርሃኖች መገጣጠም አኳያ የተሇያዩ 

ጥረቶች ተዯርገዋሌ፡፡ ሆኖም ግን በእርግጥ የምናውቀው ነገር የሇም፡፡ 

እናም በስተመጨረሻ ምንም መንፇሳዊ ጥቅም በላሊቸው በእነዙህ 

ጊዛያዊ መሊምቶች አእምሮዋችሁን እንዲታጨናንቁ ወይም እንዲትተክለ 

ሌመክራችሁ እወዲሇሁ፡፡ 

በዙህ ጉዲይ እናንተን ሇማሳሳብ በጅምሊ መናገር ሉኖርብኝ 

ይችሊሌ፤ ሆኖም ግን በእንዯነዙህ ዓይነት፣ ማሇትም ከዋክብቱ እንዳት 
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ሉመሯቸው እንዯቻለ፣ የቀይ ባህር እንዳት እንዯተከፇሇ፣ መና እንዳት 

እንዯወረዯ፣ ዮናስ በዓሳነባሪ ሆዴ ውስጥ እንዳት እንዲዯረ፣ ጨረቃ 

ወዯ ዯም እንዳት እንዯምትቀየር እና በመሳሰለት ነገሮች 

አእምሮዋቸውን የሚያጨናንቁ ሰዎች አብዚኛውን ጊዛ ዲር ሊይ ሊለ 

ነገሮች ትኩረት መስጠት የሚወደ ሰዎች ናቸው፡፡ 

ታሊሊቅ እና ማዕከሊዊ ሇሆኑት የወንጌሌ እውነቶች ጥሌቅ ፌቅር 

ሲኖራቸው አይታዩም፡፡ ስሇእግዙአብሔር ቅዴስና፣ ስሇኀጢአት 

አስከፉነት፣ ስሇሰው አቅም አሌባነት፣ ስሇክርስቶስ ሞት፣ በእምነት ብቻ 

ስሇሚገኘው ፅዴቅ፣ ስሇመንፇስ ቅደስ የመቀዯስ ስራ፣ ስሇ ክርስቶስ 

በክብር መመሇስ፣ እና ስሇመጨረሻው ፌርዴ ግዴ ሲሊቸው ብዘም 

አይታዩም፡፡ ሁሌጊዛ ሌባቸውን የሚያነቃቃው እና በተመስጦ የሚያነቡት 

ርዕስ ከዋናው መንገዴ የወጣና የጎንዮሽ ጉዲይ ሊይ የሚያተኩር መጽሏፌ 

ወይም አጭር ጽሐፌ ነው፡፡ በታሊሊቆቹ እና ማዕከሊዊ በሆኑት የወንጌለ 

እውነታዎች እምብዚም አይዯነቁም፡፡ 

ሆኖም ግን በዙህ ኮከብ ዘሪያ ግሌጽ የሆነው ነገር በራሱ 

ከሚያዯርገው እና ከተሇመዯው ውጪ እያዯረገ መሆኑ ነው፡፡ ይህ ኮከብ 

ሰብዓ ሰገሌን የእግዙአብሔርን ሌጅ እንዱያመሌኩ እየመራቸው ይገኛሌ፡፡ 

መጽሏፌ ቅደሳዊ በሆነው አረዲዴ ዯግሞ የከዋክብትን ፇቃዴ 

የሚመራ አንዴ አካሌ ብቻ ነው - እርሱም እግዙአብሔር ነው፡፡ 

በመሆኑም ከዙህ የምንማረው ዋነኛ ነገር አህዚብ ክርስቶስን 

እንዱያመሌኩት እግዙአብሔር እየመራቸው መሆኑን ነው፡፡ ይህንንም 

እያዯረገ ያሇው ዓሇም ዓቀፌ ተፅዕኖን በመፌጠር እና ስሌጣኑን 

በመጠቀም ነው፡፡  

ማንም የማያውቃት አንዱት ዴንግሌ ሴት በምትወሌዴበት ጊዛ 

የተነገረው ትንቢት ይፇፀም ንዴ በተመሳሳይ ወቅት እና ሰዓት 
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እግዙአብሔር ጠቅሊሊውን የሮምን ግዚት በቆጠራ እንዱንቀሳቀስ 

እንዲዯረገ ለቃስ ያሳየናሌ፡፡ ማቴዎስ ዯግሞ በሰማይ ያለት ከዋክብት 

በምዴር ያለ ጥቂት የውጭ ሃገር ሰዎች ሌጁን ያመሌኩ ንዴ እንዳት 

አዴርገው ወዯ ቤተ ሌሔም እንዯመሯቸው ይገሌፅሌናሌ፡፡ 

ይህ የእግዙአብሔር አሰራር ነው፡፡ በዙያን ጊዛ ይህ እንዱሆን 

አዴርጎ ነበር፡፡ አሁንም ዯግሞ ይህንን ይሰራሌ፡፡ ትኩረቱ ሕዜቦች ሊይ 

ነው፡፡ የእግዙአብሔር ፌሊጎት ሁለም ህዜቦች (ማቴዎስ 24፡14) 

ሌጁን ያመሌኩት ንዴ ነው፡፡  

የእግዙአብሔር ፇቃዴ ሇስራ ባሌዯረቦቻችሁ፣ አብረዋችሁ 

ሇሚማሩት፣ ሇጎረቤቶቻችሁ፣ እና ሇቤተሰቦቻችሁ ይህ ነው፡፡ ዮሏንስ 

4፡23 ሊይ እንዯሚሌ፤ "ነገር ግን በእውነት የሚሰግደ ሇአብ 

በመንፇስና በእውነት የሚሰግደበት ጊዛ ይመጣሌ አሁንም ሆኖአሌ፤ 

አብ ሉሰግደሇት እንዯ እነዙህ ያለትን ይሻሌና"፡፡  

በማቴዎስ ወንጌሌ ጅማሮ ሊይ፣ የ"ኑ እና እዩ" ዴግምግሚት 

እናገኛሇን፡፡ በወንጌለ ፌፃሜ ሊይ ግን ወዯ "ሂደ አና ንገሩ" ተቀይሮ 

እናገኘዋሇን፡፡  

በዙህ ሁለ መካከሌ፤ የእግዙአብሔር ዓሊማ አሌተቀየረም፤ 

አሕዚብን ሁለ ሇሌጁ አምሌኮ የሚሰበስብበት ኀይለም አሌዯከመም፡፡ 

ይህ ዓሇም የተፇጠረው እና እስካሁንም የቆየው ክርስቶስ እንዱከብር፣ 

እንዱገንን፣ እና በሕዜብ ሁለ እንዱመሇክ ነው፡፡ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ቀን ዘጠኝ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ንጉሡ ሄሮድስ ይህን በሰማ ጊዜ ታወከ፤  

እንዲሁም መላዪቱ ኢየሩሳሌም አብራ ታወከች፡፡ 
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ቀን ዘጠኝ 

ለኢየሱስ ሁለት ዓይነት ተቃውሞዎች 

 

 

 

ኢየሱስን ሉያመሌኩ የማይፇሌጉ ሰዎች በእርሱ ይታወካለ፣ 

ሉያመሌኩት በወዯደ ሊይ ዯግሞ ተቃውሞ ያስነሳባቸዋሌ፡፡ ምናሌባት 

የማቴዎስ ዋነኛ ነጥብ ይህ ሃሳብ ሊይሆን ይችሊሌ፣ ነገር ግን ታሪኩ ሲቀጥሌ 

ሌናመሌጠው የማንችሇው ወሳኝ አንዴምታ ነው፡፡  

በዙህ ታሪክ ውስጥ ኢየሱስን ማምሇክ የማይፇሌጉ ሁሇት ዓይነት 

ሰዎች አለ፡፡  

የመጀመሪያው ዓይነት ስሇኢየሱስ ምንም ግዴ የማይሰጣቸው እና 

ምንም የማያዯርጉ ሰዎች ናቸው፡፡ ኢየሱስ በህይወታቸው ምንም ሚና 

የሇውም፡፡ የካህናት አሇቆች እና ፃፍች ይህንን ቡዴን በኢየሱስ ሕይወት 

መጀመሪያ ሰሞን ወክሇው ይገኛለ፡፡ ማቴዎስ 2፡4 እንዱህ ይሊሌ፤ 

"[ሄሮዴስም] የካህናትንም አሇቆች የሕዜቡንም ጻፍች ሁለ ሰብስቦ 

ክርስቶስ ወዳት እንዱወሇዴ ጠየቃቸው።" እነርሱም ነገሩት፤ ከዙያ 

ግዴም ሳይሰጣቸው ወዯተሇመዯው ኑሯቸው ተመሇሱ፡፡ እነዙህ መሪዎች 

ከክስተቱ ግዜፇት እና ወሳኝነት አንፃር ሲታይ በጉዲዩ ያሊቸው ዜምታ እና 

ግዴ የሇሽነት ያስጨንቃሌ፡፡  

ከዙያ ዯግሞ ማቴዎስ 2፡3 የሚሇውን አስተውለ፤ "ንጉሡ ሄሮዴስ 

ይህን በሰማ ጊዛ ታወከ፤ እንዱሁም መሊዪቱ ኢየሩሳሇሜ አብራ 

ታወከች" (አ.መ.ት)፡፡ በላሊ አነጋገር፣ መሊው የኢየሩሳላም ከተማ 
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በመሲሕ መወሇዴ ወሬ ታምሶ ያሇበት ሁኔታ ነው ያሇው፡፡ በዙህ ሁለ 

ውስጥ የካህናት አሇቆች ዜምታ አስዯንጋጭ ነው፡፡ ወዯ ሰብዓ ሰገሌ 

ሇመሄዴ ሇምን ጥረት አሊዯረጉም? ፌሊጎቱም ሆነ ተነሳሽነቱ የሊቸውም፡፡ 

የእግዙአብሔርን ሌጅ የማግኘት እና የማምሇክ ጥማት አይታይባቸውም፡፡  

ኢየሱስን ማምሇክ የማይፇሌጉት ሁሇተኞቹ ዓይነት ሰዎች ዯግሞ 

በኢየሱስ ጥሌቅ የሆነ ስጋት ያዯረባቸው ሰዎች ናቸው፡፡ በዙህ ታሪክ 

ውስጥ ሄሮዴስ ይህንን ጎራ ይወክሊሌ፡፡ ሄሮዴስ እጅግ ፇርቷሌ፤ ከፌርሃቱም 

ጥሌቀት የተነሳ ይዋሻሌ፣ ያጭበረብራሌ፣ ከዙያም አሌፍ ኢየሱስን 

ሇማጥፊት ሲሌ የጅምሊ ጭፌጨፊ ያውጃሌ፡፡ 

ዚሬም ሊይ እነዙህ ሁሇት ዓይነት ተቃውሞዎች በክርስቶስ እና እርሱን 

በሚያመሌኩት ሁለ ሊይ ይከሰታለ፡፡ ግዴ የሇሽነት እና ጠሊትነት፡፡ 

ከሁሇቱም ጎራዎች እንዯማትሰሇፈ ከሌቤ ተስፊ አዯርጋሇሁ፡፡  

ክርስቲያን ከሆናችሁ ዯግሞ ይህ የገና በዓሌ መሲሐን መከተሌ እና 

ማምሇክ ማሇት ምን ማሇት እንዯሆነ እና ምነኛ ዋጋ እንዯሚያስከፌሌ 

የምታብሰሇስለበት ወቅት እንዱሆንሊችሁ እጓጓሇሁ፡፡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ቀን አስር



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ኮከቡንም ባዩ ጊዜ በታላቅ ደስታ እጅግ ደስ አላቸው።  

ወደ ቤትም ገብተው ሕፃኑን ከእናቱ ከማርያም ጋር አዩት፥  

ወድቀውም ሰገዱለት፥ ሣጥኖቻቸውንም ከፍተው እጅ መንሻ  

ወርቅና ዕጣን ከርቤም አቀረቡለት። 
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ቀን አስር 

ወርቅ፣ ከርቤ፣ እና ዕጣን 

 

 

 

እግዙአብሔር አንዲች ነገር እንዯሚጎዴሇው በሰዎች እጅ 

አይገሇገሌም (ሏዋርያት ሥራ 17፡25)፡፡ የሰብዏ ሰገሌ ስጦታዎች 

የቀረቡሇት እርዲታ ስሇሚያሻው ወይም የሚጎዴሇው ነገር ስሇነበር 

አይዯሇም፡፡ የላሊ ሃገር እንግድች ወዯ አንዴ ንጉስ ሲመጡ የእርዲታ 

ጥቅሌ ይው ቢመጡ የንጉሱን ክብር ያሳጣለ፡፡ 

አሌያም ዯግሞ፤ እነዙህ ስጦታዎች በጉቦ መሌክ የቀረቡ አሌነበሩም፡፡ 

ዲግም 10፡17 ሊይ በግሌጽ የሚነግረን እግዙአብሔር መማሇጃን 

የሚቀበሌ አምሊክ አሇመሆኑን ነው፡፡ ታዱያ ትርጉማቸው ምንዴን ነው? 

እንዳት ነው አምሌኮ የሚሆኑት? 

ራሳቸውን ሙለ በሙለ ሇቻለ ባሇጠጋ ሰዎች የሚሰጥ ስጦታ 

የሚያስተጋባው ሰጪው ሇሰዎቹ ያሇውን ክብር እና አዴናቆት ነው፡፡ 

በአንዴ መሌኩ፤ ሇክርስቶስ ስጦታ መስጠት ማሇት እንዯ መፆም ሉታይ 

ይችሊሌ፡፡ መፆም ማሇት አንዴን ነገር በመተው ክርስቶስ ከዙያ 

ከምንተወው ነገር ይሌቅ የሊቀ ዋጋ እንዲሇው ማሳየት ማሇት ነው፡፡  

ሇክርስቶስ እንዱህ ያሇ ስጦታ ስትሰጡ ስታሳዴደ የነበረው ዯስታ 

እርሱ እንዯሆነ ትናገራሊችሁ (ማቴዎስ 2፡10ን ሌብ በለ፤ "ኮከቡንም 

ባዩ ጊዛ በታሊቅ ዯስታ እጅግ ዯስ አሊቸው")፡፡ የማሳዴዯው ዯስታ 

ከአንተ ጋር ነግጄ በማተርፇው ሊይ ወይም የምቀበሌህ ክፌያ ሊይ 
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የተመረኮ ቀቢፀ-ተስፊ አይዯሇም፡፡ ወዯ አንተ ስመጣ አንተኑ እንጂ 

ከአንተ የማገኛቸውን ነገሮች ፇሌጌ አሌመጣሁም፡፡ ይህን ፌሊጎቴን ይበሌጥ 

ሇማቀጣጠሌ እና ሇአንተ ሇማሳየት ስሌ ዯግሞ በእጄ ያለ ነገሮችን አሳሌፋ 

በመስጠት በአንተ የበሇጠ ሇመዯሰት እተጋሇሁ፡፡ ሇአንተ 

የማያስፇሌግህን፣ እኔን ግን የሚያረካኝን ነገር አሳሌፋ በመስጠት ሃብቴ 

አንተ መሆንህን እና እነዙህ ነገሮች አሇመሆናቸውን በሙለ ሌቤ 

አውጃሇሁ፡፡ 

እግዙአብሔርን በወርቅ፣ በከርቤ፣ እና በዕጣን ማምሇክ ማሇት ይህ 

ይመስሇኛሌ፡፡ እነዙህም ሆኑ ላልች ሇእግዙአብሔር ሌንሰጥ የምናስባቸው 

ነገሮች ሁለ አምሌኮ ናቸው፡፡ 

እግዙአብሔር በሌባችን ውስጥ ሇክርስቶስ ያሇንን ፌሊጎት 

ያቀጣጥሌሌን፡፡ ከሌባችን በመነጨ ዯስታ እንዱህ እንበሌ፤ "ጌታ 

ኢየሱስ፣ አንተ የእስራኤሌ ንጉስ የሆንከው መሲሐ ነህ፡፡ ነገስታት ሁለ 

በፉትህ መጥተው ይሰግዲለ፡፡ አንተ እንዴትመሇክ እግዙአብሔር ዓሇምን 

ሁለ ወዯፇቀዯበት ይመራሌ፡፡ ስሇዙህም፤ ምንም ዓይነት ተግዲሮት 

ቢያጋጥመኝ ስሌጣንህን በመቀበሌ፣ ክብርን ሇአንተ በማስገባት፣ አንተ 

ብቻ ነህ ሌቤን የምታረካሌኝ በማሇት ስጦታዎቼን በፉትህ አቀርባሇሁ፡፡" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ቀን አስራ አንድ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ልጆቹ በሥጋና በደም እንደሚካፈሉ እርሱ ራሱ ደግሞ ያንኑ ተካፈለ፤ 

ይኸውም በሞት ላይ ኀይል ያለውን ዲያቢሎስን በሞቱ ኀይል 

እንዲደመስስ ነው፤ እንዲሁም በሕይወት ዘመናቸው ሁሉ በሞት 

ፍርሃት ባርነት የታሰሩትን ነጻ እንዲያወጣ ነው፡፡ 

 

 

ዕብራውያን 2፡14-15 (አ.መ.ት)
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ቀን አስራ አንድ 

ኢየሱስ የመጣበት ምክንያት 

 

 

 

ስሇ ኢየሱስ መወሇዴ ከሚናገሩ ጥቅሶች መካከሌ ዕብራውያን 

2፡14-15ን ከሁለም ይሌቅ እወዯዋሇሁ ብዬ አስባሇሁ፡፡ ምክንያቴ 

ዯግሞ እንዯዙህ ጥቅስ የኢየሱስን ምዴራዊ ሕይወት አጀማመር እና 

አጨራረስ፣ ተሰግኦውን እና ስቅሇቱን በአንዴ ሊይ አያይዝ የሚገሌፅ ላሊ 

ጥቅስ ስሇማሊውቅ ነው፡፡ ኢየሱስ የመጣበት ዋነኛ ምክንያት ሇመሞት 

እንዯሆነ ከእነዙህ ሁሇት ቁጥሮች በግሌጽ እንረዲሇን፡፡ አማኝ ሊሌሆኑ 

ጓዯኞቻችን ወይም ቤተሰቦቻችን የገናን በዓሌ ምንነት በሂዯት ሇማስረዲት 

በጣም የሚጠቅም ጥቅስ ነው፡፡ ሏረጎቹን አንዴ በአንዴ እየነጠሌን በዙህ 

መሌኩ ሌናብራራው እንችሊሇን፤ 

 

…ሌጆቹ በሥጋና በዯም እንዯሚካፇለ… 

 

"ሌጆቹ" የሚሇው ቃሌ የተወሰዯው ቀዯም ብል ካሇው ቁጥር 

(ዕብራውያን 2፡13) ሲሆን የሚወክሇውም የመሲሐን መንፇሳዊ ሌጆች 

ነው (ኢሳያስ 8፡18፣ 53፡10ን ይመሌከቱ)፡፡ የእግዙአብሔር ሌጆችም 

ናቸው (ዮሏንስ 1፡12)፡፡ በላሊ አገሊሇፅ፣ እግዙአብሔር የሌጆቹን 

መዲን ታሳቢ አዴርጎ ነው ክርስቶስን የሊከው ማሇት ነው፡፡ 
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"እግዙአብሔር አንዴያ ሌጁን እስኪሰጥ ዓሇሙን እንዱሁ 

ወዴዶሌና" (ዮሏንስ 3፡16) የሚሇው እውነት እንዯሆነ እናውቃሇን፡፡ 

ግን ዯግሞ ላሊው እውነታ እግዙአብሔር "የተበተኑትን የእግዙአብሔርን 

ሌጆች በአንዴነት" (ዮሏንስ 11፡52) ሌዩ በሆነ መንገዴ ሇመሰብሰብ 

እንዯነበር እናውቃሇን፡፡ የእግዙአብሔር ዕቅዴ ክርስቶስን ሇዓሇም 

ሉያቀርብ፣ እና ሇሌጆቹ ዯግሞ መዲናቸውን ሉፇፅም ነው (1 ጢሞቲዎስ 

4፡10ን ይመሌከቱ)፡፡ ክርስቶስን በመቀበሌ የማዯጎ ሌጆች ሌትሆኑ 

ትችሊሊችሁ (ዮሏንስ 1፡12)፡፡ 

 

… እርሱ ራሱ ዯግሞ ያንኑ [ስጋና ዯምን] ተካፇሇ … 

 

ይህ ማሇት ክርስቶስ ሰው ሆኖ ወዯ ምዴር ከመምጣቱ በፉት 

በህሌውና ነበር ማሇት ነው፡፡ ከእግዙአብሔር ጋር ነበር፣ እግዙአብሔር 

ነበር (ዮሏንስ 1፡1፤ ቆሊስያስ 2፡9)፡፡ ነገር ግን ስጋና ዯምን ተካፇሇ፣ 

አምሊክነቱንም ሊይ ሰውነትን ሇበሰ፡፡ ፌጹም አምሊክነቱን ሳይሇቅ ፌጹም 

ሰው ሆነ፡፡ ከብዘ ነገር አንጻር ይህ አስዯናቂ ሚስጥር ነው፡፡ ነገር ግን 

የዕምነታችን ማዕከሌ እና የመጽሏፌ ቅደስም አሰተምህሮ ነው፡፡ 

 

… በሞቱ … 

 

ይህ ነው የመጣበት ዓሊማ፡፡ ሇመሞት፡፡ በግሌጽ የምናውቀው ነገር 

እንዯ አምሊክ ሇኀጢአተኞች ሉሞት አይችሌም፡፡ ነገር ግን እንዯ ሰው 

ይችሊሌ፡፡ ግቡ መሞት ነበር፡፡ ስሇዙህም፤ ሰው ሆኖ መወሇዴ ነበረበት፡፡ 

የተወሇዯው ሇመሞት ነበር፡፡ የገና በዓሌ ዋና አሊማው የስቅሇት በዓሌ ነበር፡፡ 

ብዘዎች ስሇ ገና ትርጉም ዚሬ ሉሰሙት የሚገባው ሏቅ ይህ ነው፡፡ 
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… ይኸውም በሞት ሊይ ኀይሌ ያሇውን ዱያቢልስን በሞቱ ኀይሌ 

እንዱዯመስስ ነው … 

 

ክርስቶስ በሞቱ የዱያቢልስን ኀይሌ አዴቅቋሌ፡፡ እንዳት? 

ኀጢአታችንን ሁለ በመሸፇን፡፡ ይህ ማሇት ሰይጣን እኛን በእግዙአብሔር 

ፉት ሇመክሰስ አንዲች መሰረት የሇውም ማሇት ነው፡፡ "እግዙአብሔር 

የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋሌ? የሚያጸዴቅ እግዙአብሔር ነው፥ 

የሚኯንንስ ማን ነው?" (ሮሜ 8፡33)፡፡ በምን መሰረት ነው 

የሚያፀዴቀው? በክርስቶስ ዯም ሊይ (ሮሜ 5፡9)፡፡  

ሠይጣን በእኛ ሊይ ሉጠቀመው የሚችሇው ከፌተኛው መሳሪያ 

የራሳችንን ኀጢአት ነው፡፡ ኀጢአታችንን ዯግሞ የኢየሱስ ሞት የሚሽርሌን 

ከሆነ፣ ሠይጣን ያሇው ዋነኛ መግዯያ መሳሪያ ከእጁ ተነጥቋሌ ማሇት ነው፡፡ 

ዲኛው በሌጁ ሞት ምክንያት ነጻ ናችሁ ብል ክሱን ስሇጋው ከሳሻችን እኛ 

ሊይ ሞት ሇማስፇረዴ አንዴም ክስ ሉያቀርብ አይችሌም፡፡ 

 

… እንዱሁም በሕይወት መናቸው ሁለ በሞት ፌርሃት ባርነት 

የታሰሩትን ነጻ እንዱያወጣ ነው፡፡ 

 

ስሇዙህ ከሞት ፌርሃት ነጻ ወጥተናሌ ማሇት ነው፡፡ እግዙአብሔር 

አጽዴቆናሌ፡፡ ሠይጣን ይህንን ውሳኔ ሉያስቀሇብስ ፇጽሞ አይችሌም፡፡ 

ሊቂውና የመጨረሻው ዯህንነታችን ዯግሞ አሁን ሊይ ሊሇው ህይወታችን 

አፊጣኝ የሆነ ውጤት እንዱኖረው እግዙአብሔር ይፇሌጋሌ፡፡ አሁን ሊይ 

የተጋረጠብንን ባርነት እና የሞት ፌርሃት አስዯሳቹ ፌጻሜ 

እንዱያስወግዴሌን ይሻሌ፡፡ 
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የመጨረሻው እና ዋነኛውን ጠሊታችንን ሞትን የምንፇራው ካሌሆነ፣ 

አንዲች የምንፇራው ነገር ሉኖር አይችሌም ማሇት ነው፡፡ ነጻ መሆን 

እንችሊሇን፡፡ ሇዯስታና ሇሏሴት ነጻ፣ ላልችን ሇመውዯዴና ሇማገሌገሌ ነጻ 

ሌንሆን እንችሊሇን፡፡ 

እግዙአብሔር የሰጠን የገና ስጦታ ምነኛ ታሊቅ ነው?! እኛ ዯግሞ 

ይህንን ስጦታ ሇዓሇም ሁለ እንሰጣሇን! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ቀን አስራ ሁለት 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

እንግዲህ የምንናገረው ዋናው ነገር ይህ ነው፤  

በሰማያት በግርማው ዙፋን ቀኝ የተቀመጠ  

እንዲህ ያለ ሊቀ ካህናት አለን፤  

እርሱም በሰው ሳይሆን በጌታ በተተከለችው፣  

እውነተኛ ድንኳን በሆነችው ቤተ መቅደስ አገልጋይ ነው። 

 

ዕብራውያን 8፡1-2 (አ.መ.ት)
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ቀን አስራ ሁለት 

ጥላዎቹን መተካት 

 

 

 

የዕብራውያን መጽሏፌ ዋና ነጥብ የእግዙአብሔር ሌጅ የሆነው 

ኢየሱስ ወዯ ምዴር የመጣው የመጨረሻውና ምርጡ ሉቀካህናት በመሆን 

ምዴራዊውን የሉቀ ካህናት አገሌግልት ሇመፇፀም ብቻ አሇመሆኑን 

ማሳየት ነው፡፡ ይሌቁኑም፤ ያንን አሰራር ራሱ ፇጽሞ በቃ ሉሌ፣ 

ትኩረታችንንም ሁለ ወዯ ራሱ ሉያዝር፣ እና በቀራንዮ የመጨረሻው 

መስዋዕታችን በመሆን የጀመረውን አገሌግልቱን በመንግስተ ሰማይ 

የመጨረሻው ሉቀካህናታችን በመሆን ሉፇጽም እንዯሆነ ማብሰር ነው፡፡ 

የብለይ ኪዲን መገናኛ ዴንኳን፣ ካህናት፣ እና መስዋዕት ሁለ 

ሇሚመጣው እውነታ ጥሊዎች ነበሩ፡፡ አሁን ፌፁም የሆነው እውነታ 

መጥቷሌ፤ እነርሱም አሌፇዋሌ፡፡ 

ሇሌጆች እና ሌጆች ሇነበሩ ሁለ የሚሆን የገና በዓሌ ምሳላ 

ሌስጣችሁ፡፡ ከእናታችሁ ጋር የገበያ አዲራሽ ሄዲችሁ ዴንገት ሳታስቡት 

ብትጠፊፈ ብሊችሁ አስቡ፡፡ በፌርሃት እና ዴንጋጤ ሆናችሁ የምትሄደበት 

ጠፌቷችሁ ማሌቀስ ሌትጀምሩ ስትለ፣ ከግዴግዲው ጀርባ የእናታችሁን 

የሚመስሌ ጥሊ ዴንገት መሬቱ ሊይ ብታዩ በቅጽበት ተስፊ ታዯርጋሊችሁ፡፡ 

ግን የቱ ይሻሊሌ? ጥሊ በማየት የሚሰነቅ ተስፊ፣ ወይስ ራሷ እናታችሁ 

ከተሸፇነችበት ብቅ ስትሌ ያሇው ስሜት? 
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ኢየሱስ ሉቀካህናታችን ሉሆን ሲመጣ ያሇውም ስሜት ሌክ እንዱሁ 

ነው፡፡ የገና በዓሌ ማሇት ይህ ነው፡፡ ገና ማሇት ጥሊ የነበረው ስርዓት 

በትክክሇኛው ማንነት ሲተካ ማሇት ነው፡፡ እናቱ የጠፊችበት ህፃን 

ከተከሇሇችበት ግዴግዲ ብቅ ስትሌ የሚሰማው የዕፍይታ እና የዯስታ 

ስሜት፡፡ 

(ኢየሱስ እንዳት ብለይ ኪዲንን እንዯተካው ተጨማሪ ሇማንበብ፣ 

በዙህ መጽሏፌ መጨረሻ ሊይ ያሇውን አባሪ ይመሌከቱ፡፡) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ቀን አስራ ሦስት



 

 

 

 

 

 

 

 

እንግዲህ የምንናገረው ዋናው ነገር ይህ ነው፤ በሰማያት በግርማው 

ዙፋን ቀኝ የተቀመጠ እንዲህ ያለ ሊቀ ካህናት አለን፤  

እርሱም በሰው ሳይሆን በጌታ በተተከለችው፣ እውነተኛ ድንኳን 

በሆነችው ቤተ መቅደስ አገልጋይ ነው … እነርሱ ያገለገሉት 

በሰማይ ላለችው መቅደስ ምሳሌና ጥላ በሆነችው ውስጥ ነው፤  

ሙሴ ድንኳኒቱን ለመሥራት በተነሣ ጊዜ፣ “በተራራው ላይ 

በተገለጠልህ ምሳሌ መሠረት ሁሉን ነገር እንድታደርግ ተጠንቀቅ” 

የሚል ትእዛዝ የተሰጠው በዚህ ምክንያት ነበር። 

 

ዕብራውያን 8፡1-2፣ 5 (አ.መ.ት)
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ቀን አስራ ሦስት 

የመጨረሻው እውነታ ተገልጧል 

 

 

 

ከዙህ በፉት አይተነው የነበረ ቢሆንም ገና ዯግሞ አሇ፡፡ ገና ማሇት 

ጥሊው በዋናው አካሌ መተካት ማሇት ነው፡፡  

ዕብራውያን 8፡1-2፣ 5 የመዯምዯሚያ ዓይነት ዓረፌተ ነገር ነው፡፡ 

ዋነው ነጥብ በእኛ እና በእግዙአብሔር መካከሌ ገብቶ ከእግዙአብሔር 

ጋር የሚያስታርቀን እና የሚፀሌይሌን ሉቀካህናት በብለይ ኪዲን መን 

እንዯነበሩት ዯካማ፣ ኀጢአተኛ፣ ሇሞት የተገዘ ሉቀካህናት አይዯሇም፡፡ 

የእግዙአብሔር ሌጅ የሆነ፣ ብርቱ፣ ኀጢአት የላሇበት፣ እና ሉጠፊ 

የማይችሌ ሕይወት ያሇው ነው፡፡ 

ይህ ብቻ አይዯሇም፤ የሚያገሇግሇው ምዴራዊ በሆነ፣ በቦታ እና 

በስፊት በታጠረ፣ በሚያረጅ እና ተባይ በሚያጠቃው፣ በሚበሰብስ እና 

በሚቃጠሌ፣ በሚቀዯዴ እና በሚሰረቅ የመገናኛ ዴንኳን አይዯሇም፡፡ 

ክርስቶስ ስሇእኛ የሚያገሇግሇው በሰው ሳይሆን በጌታ በተተከሇች 

እውነተኛ ዴንኳን እንዯሆነ ዕብራውያን 8፡2 ይነግረናሌ፡፡ ይህ ጥሊው 

አይዯሇም፡፡ በመንግስተ ሰማይ ያሇው ዋነው ነገር ነው፡፡ በሲና ተራራ ሊይ 

ሙሴ እንዱገሇብጥ ሇተነገረው ጥሊ የሚያጠሊው ከዙህ ትክክሇኛ ነገር 

ነው፡፡ 
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ዕብራውያን 8፡1 በሚነግረን መሠረት ከጥሊው የሚበሌጠው እውነታ 

የሚነግረን ላሊ አስዯናቂ ነገር የኛ ሉቀካህናት በእግዙአብሔር ዘፊን ቀኝ 

የተቀመጠ መሆኑ ነው፡፡ አንዴም የብለይ ኪዲን ሉቀካህናት ይህንን ከቶ 

ሉናገር አይችሌም፡፡ 

ኢየሱስ በቀጥታ ከእግዙአብሔር አብ ጋር ይነጋገራሌ፡፡ በእርሱ ንዴ 

የከበረ ቦታ አሇው፡፡ በእግዙአብሔር የተወዯዯ እና እጅግ የተከበረ ነው፡፡ 

ሁሌጊዛ ከእግዙአብሔር ጋር ነው፡፡ ይህ እውነታ እንዯ በፉቶቹ 

መጋረጃዎች፣ ሳህኖች፣ ጠረጴዚዎች፣ ሻማዎች፣ መጎናፀፉያዎች፣  

ርፍች፣ በጎች፣ ፌየልች፣ እና እርግቦች አይዯሇም፡፡ ይህ የመጨረሻው 

እና ጥሊው ሲጠቁምሇት የነበረው እውነታ ነው፡፡ እግዙአብሔር አብ እና 

ሌጁ ኢየሱስ ክርስቶስ በፌቅር እና በፌፁም ቅዴስና ሆነው ሇእኛ 

የሇዓሇም ዯህንነት አብረው የሚሰሩት ታሊቅ ስራ! 

ዋናውና የመጨረሻው እውነታ የሥሊሴ አካሊት በሕብረት ሆነው 

የእነርሱ የሆነውን ንግስና፣ ቅዴስና፣ ፌቅር፣ ፌትህ፣ መሌካምነት፣ እና 

እውነት በዲኑት ህዜቦች እንዱታይ ማዴረጋቸው ነው፡፡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ቀን አስራ አራት 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ኢየሱስ መካከለኛ የሆነበት ኪዳን ከቀድሞው እንደሚበልጥ ሁሉ፣ 

የተቀበለውም አገልግሎት ከእነርሱ አገልግሎት ይበልጣል፤  

ይህም የተመሠረተው በተሻለ የተስፋ ቃል ላይ ነው። 

 

ዕብራውያን 8፡6 (አ.መ.ት)
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ቀን አስራ አራት 

ለህዝቡ ተጨባጭ እውነታ ያደርገዋል 

 

 

 

ዕብራውያን 8፡6 እንዯሚነግረን ክርስቶስ የአዱሱ ኪዲን አማሊጅ 

ነው፡፡ ይህ ምን ማሇት ነው? የእግዙአብሔር የተስፊ ቃሌ ሇአንዳ እና 

ሇመጨረሻ ጊዛ በማይገረሰስ መሌኩ በአዱሱ ኪዲን ዯም (ለቃስ 

22፡20፤ ዕብራውያን 13፡20) አማካኝነት ሇእኛ ተገዜቶሌናሌ፣ 

ተጠብቆሌናሌ፡፡  

ይህ ማሇት እግዙአብሔር በአዱስ ኪዲን የተስፊ ቃለ መሠረት 

ውስጣዊ የሆነ ስር ነቀሌ ሇውጥ በክርስቶስ መንፇስ በኩሌ አስገኝቶሌናሌ 

ማሇት ነው፡፡ 

በተጨማሪም ዯግሞ እግዙአብሔር ይህንን ውስጣዊ መሇወጥ በእኛ 

ውስጥ የሚሰራው በእምነት ነው፡፡ ይህም እምነት እግዙአብሔር 

በክርስቶስ ስሇኛ የሰራውን እና የሆነውን ሁለ በማመን የሚገኝ ነው፡፡ 

አዱሱ ኪዲን በክርስቶስ ዯም ተገዜቶ፣ በክርስቶስ መንፇስ 

ተግባራዊ እንዱሆን ተዯርጎ፣ በክርስቶስ ሊይ ባሇን እምነት ዯግሞ ወዯ 

እኛ ይተሊሇፊሌ፡፡ 

ክርስቶስ የአዱሱ ኪዲን አማሊጅ ሆኖ ሲሰራ ሇመመሌከት ወሳኙ 

ቦታ ዕብራውያን 13፡20-21 ነው -  
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"በሊሇም ኪዲን ዯም ሇበጎች ትሌቅ እረኛ የሆነውን ጌታችንን 

ኢየሱስን ከሙታን ያወጣው የሰሊም አምሊክ፥ በኢየሱስ ክርስቶስ 

በኩሌ በፉቱ ዯስ የሚያሰኘውን በእናንተ እያዯረገ፥ ፇቃደን ታዯርጉ 

ንዴ በመሌካም ሥራ ሁለ ፌጹማን ያዴርጋችሁ፤ ሇእርሱ እስከ 

ሊሇም ዴረስ ክብር ይሁን፤ አሜን።" 

 

"…በፉቱ ዯስ የሚያሰኘውን በእናንተ እያዯረገ…" የሚለት ቃሊት 

የሚያብራሩት እግዙአብሔር ከአዱሱ ኪዲን ጋር በተስማማ መሌኩ ህጉን 

በሌባችን ሲፅፌ ምን እንዯሚፇጠር ነው፡፡ "በኢየሱስ ክርስቶስ በኩሌ" 

የሚለት ቃሊት ዯግሞ የሚያብራሩት የዙህ አስገራሚ የለዓሊዊ ፀጋ ስራ 

አማሊጅ ኢየሱስ መሆኑን ነው፡፡ 

ስሇዙህም የገና ዋና ትርጉም እግዙአብሔር ጥሊውን በትክክሇኛው 

ነገር መተካቱ ብቻ ሳይሆን፣ ያንን ትክክሇኛ ነገር ወስድ ሇህዜቡ 

ተጨባጭ እውነት ማዴረጉም ጭምር ነው፡፡ በሌባችን ሊይ ይጽፇዋሌ፡፡ 

የሇዓሇም ሕይወትን እና መሇወጥን የገና ስጦታ አዴርጎ ሲሰጠን 

እንዱያው እንዯታሸገ በራሳችን አቅም እንዴናነሳው ከገና ዚፈ ስር 

አይዯሇም ያስቀመጠው፡፡ አንስቶ በሌባችሁ እና በአዕምሯችሁ ካፀናው 

በኋሊ የእግዙአብሔር ሌጅ መሆናችሁን የሚያረጋግጥሊችሁ ማህተም 

ይሰጣችኋሌ፡፡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ቀን አስራ አምስት 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሌባው ሊሰርቅና ሊያርድ ሊያጠፋም እንጂ ስለ ሌላ አይመጣም፤  

እኔ ሕይወት እንዲሆንላቸው እንዲበዛላቸውም መጣሁ። 

 

ዮሐንስ ወንጌል 10፡10
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ቀን አስራ አምስት 

ሕይወት እና ሞት በገና በዓል 

 

 

 
ይህንን የጥሞና ማጥኛ መፃፌ ሌጀምር ስሌ ማሪዮን ኒውስትረም 

የተባሇች ሴት መሞቷ ተነገረኝ፡፡ ማሪዮን እና ባሎ ኤሌመር በቤተ 

ክርስቲያናችን ውስጥ በአባሌነት የቆዩባቸው ዓመታት በጊዛው የነበሩ 

ላልች አባልቻችን በሕይወት ከቆዩት ዓመታት ይረዜም ነበር፡፡ 87 ዓመቷ 

ነበር፡፡ ከባሇቤቷ ሇ64 ዓመታት በትዲር አብረው ቆይተዋሌ፡፡  

ከኤሌመር ጋር ባወራሁ ጊዛ በሕይወቱ ተስፊ እንዲይቆርጥ እና በጌታ 

እንዱበረታ ስነግረነው "እርሱ እውነተኛ ጓዯኛ ሆኖሌኛሌ" ብል 

መሇሰሌኝ፡፡ ክርስቲያኖች ሁለ ወዯ ሕይወታቸው መገባዯጃ ሲዯርሱ ሌክ 

እንዱሁ "ክርስቶስ እውነተኛ ጓዯኛ ሆኖሌኛሌ" ማሇት እንዱችለ ፀልቴ 

ነው፡፡  

የገና በዓሌ በዯረሰ ጊዛ ሁለ የእናቴን ሞት በማስታወስ ዓመታቱን 

እቆጥራሇሁ፡፡ በ56 ዓመቷ በአውቶቡስ አዯጋ በእስራኤሌ ሃገር ነበር 

የሞተችው፡፡ ቀኑ ታሕሣሥ 7 ቀን 1967 ዓ.ም (እ.ኤ.አ. 

ዱሴምበር 16 ቀን 1974 ዓ.ም) ነበር፡፡ የዙያን ቀን አስከፉ ክስተት 

እስከ አሁን ዴረስ በሚገርመኝ መንገዴ እውን ናቸው፡፡ ራሴን 

ካሌከሇከሌኩት በጣም በቀሊለ ዕንባዬ ይመጣሌ፤ ሇምሳላ ሌጆቼ ሳያውቋት 

መሞቷን ሳስብ፡፡ የገና በዓሌ ማግስት ቀበርናት፡፡ እንዳት ያሇ ውዴ የገና 

ቀን ነበር! 
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ብዘዎቻችሁ በዙህ ገና ያጣችሁትን ሰው በማስታወስ ከላሊው ጊዛ 

በተሇየ መሌኩ ታዜናሊችሁ፡፡ ስሜታችሁን አትዜጉበት፡፡ ይምጣ፡፡ 

ይሰማችሁ፡፡ አሇዙያ ፌቅር ትርጉሙ ምን ሉሆን ነው? ሇምንወዲቸው 

ሰዎች ያሇን ፌቅር በሕይወትም ሆኑ በሞት ሉጋጋሌ ይገባሌ፡፡ ነገር ግን 

መራራ አትሁኑ፡፡ መራርነት እጅግ በጣም አስከፉ በሆነ መንገዴ ራስን 

ያጎሳቁሊሌ፡፡  

ኢየሱስ በገና ወዯ እኛ የመጣው የሇዓሇም ሕይወት ይኖረን ንዴ 

ነው፡፡ "እኔ ግን ሕይወት እንዱኖራቸውና እንዱትረፇረፌሊቸው 

መጥቻሇሁ" (ዮሏንስ 10፡10 አ.መ.ት)፡፡ ኤሌመር እና ማሪዮን 

የዕዴሜያቸውን የመጨረሻ ዓመታት የት እንዯሚያሳሌፈ ተነጋግረው 

ነበር፡፡ "ማርዮን እና እኔ የመጨረሻ ቤታችን ከጌታ ጋር እንዯሚሆን 

ተስማምተን ነበር" ይሊሌ ኤሌመር፡፡  

የቤታችሁ ናፌቆት ዕረፌት ይነሳችኋሌ? በቤተሰባችን ውስጥ ሇበዓሊት 

የቤተመዴ መገናኘት አሇ፡፡ የበዓሌ ሰሞን ሲሆን ጠቅሊሊ ቤተሰባችን 

ከያሇበት ተሰብስቦ ወዯ ቤት ይመጣሌ፡፡ መሰባሰባችን በጣም ዯስ የሚሌ 

ስሜት አሇው፡፡ ዯስ የሚሇን ዋነኛው ምክንያት ዯግሞ በማንነታችን ውስጥ 

የተቀበረ ሇመጨረሻው የቤተመዴ መገናኘት የታቀዴን ሰዎች ስሇሆንን 

ይመስሇኛሌ፡፡ ላልች የቤተመዴ መገናኘቶች ሁለ ቅምሻዎች ናቸው፡፡ 

ቅምሻዎች ሁለ ዯግሞ መሌካም ናቸው፡፡ 

መሌካምነታቸው ግን ዋናውን እስካሌሇወጡት ዴረስ ብቻ ነው፡፡ 

በዙህ ወቅት የምናገኛቸው ጣፊጭ ነገሮች የመጨረሻ እና ሇዓሇማዊ 

የሆነውን እና ሁለን የሚያረካውን ዋነኛ ጣፊጭ የሚተኩ አይዯለም፡፡ 

አዯራችሁን እንዯ ምትክ እንዲትቆጥሯቸው፡፡ እያንዲንደ ማጣት እና 

እያንዲንደ ዯስታ በመንግስተ ሰማይ ሇሚኖረው ሇዓሇማዊው የቤተመዴ 

መገናኘት ሌባችሁን ይምራ፡፡ 
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ገና ይህ ካሌሆነ ታዱያ ምንዴን ነው? እኔ ሕይወት እንዱሆንሊቸው 

እንዱበዚሊቸውም መጣሁ። ማሪዮን ኒውስትረም፣ ሩት ፓይፐር፣ እናንተ 

እና እኔ ዚሬም ሇሇዓሇምም ሕይወት እንዱኖረን መጥቶሌናሌ!  

በዙህ የገና ሰሞን ከሇዓሇማዊው ምንጭ በመጠጣት ዚሬያችሁ 

የበሇፀገ እና ጥሌቅ የሆነ ትርጉም እንዱኖረው አዴርጉ፡፡ ዯርሷሌ፤ እጅግ 

ቅርብ ነው፡፡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ቀን አስራ ስድስት



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ስለዚህ እግዚአብሔር እጅግ ከፍ አደረገው፤ ከስምም ሁሉ በላይ 

የሆነውን ስም ሰጠው፤ ይኸውም በሰማይና በምድር፣ ከምድርም 

በታች፣ ጉልበት ሁሉ ለኢየሱስ ስም ይንበረከክ ዘንድ፣  

ምላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ 

እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው፡፡ 

 

ፊልጲስዩስ  2፡9-11 (አ.መ.ት)
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ቀን አስራ ስድስት 

ስኬታማው የእግዚአብሔር ውድቀት 

 

 

 

የእግዙአብሔር ስኬታማ ውዴቀት መጀመሩ የተበሰረው በገና ነው፡፡ 

ኀይለን ማሳየት የሚወዯው ሽንፇት በሚመስሌ መንገዴ ነው፡፡ 

ስትራቴጂያዊ ዴልችን ሇመጎናፀፌ ስሌታዊ ማፇግፇግን ይተገብራሌ፡፡  

ከአስራ ሁሇቱ የያዕቆብ ሌጆች መካከሌ አንደ የሆው ዮሴፌ በህሌሙ 

ብዘ ክብር እና ስሌጣን ቃሌ ሲገባሇት በብለይ ኪዲን እናነባሇን 

(ፌጥረት 37፡5-11)፡፡ ነገር ግን ያንን ዴሌ ሇመጎናጸፌ በግብፅ ባሪያ 

መሆን ነበረበት፡፡ ያ ብቻ ዯግሞ በቂ አሌነበረም፣ በሏቀኝነቱ ምክንያት 

የነበረበት አስከፉ ሁኔታ ትንሽ መሻሻሌ ሲያሳይ ከባርነትም ወርድ እስረኛ 

ሆነ፡፡  

ነገር ግን ይህ ሁለ ሇራሱ፣ ሇቤተሰቡ ሁለ፣ ከዙያም አሌፍ ሇዓሇም 

የሚተርፌ መሌካምን ነገር እንዱያመጣ በእግዙአብሔር የታቀዯ ነበር፡፡ 

ምክንያቱም የፇርዖንን ጠጅ አሳሊፉ ሉተዋወቅ የቻሇው በእስር ሳሇ ነበር፡፡ 

በኋሊም ይህ ሰው ነው ዮሴፌን ወዯ ፇርዖን የሚያቀርበው፡፡ ፇርዖንም 

በግብፅ ሁለ ሊይ ሾመው፡፡ በስተመጨረሻም ህሌሙ ተፇፀመ፡፡ ወንዴሞቹ 

ሰገደሇት፣ እርሱም ከረሃብ ታዯጋቸው፡፡ ዮሴፌ የክብርን ማማ 

የተፇናጠጠው ባሌተሇመዯ መንገዴ ነበር፡፡ 

ይህ መንገዴ ግን የእግዙአብሔር መንገዴ ነው፤ ሇሌጁም ጭምር፡፡ 

ራሱን ባድ አዴርጎ የባርያን መሌክ ያ፡፡ ከባርያም የባሰ እስረኛ ነበር፡፡ 
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አሌፍም በሞት ተቀጣ፡፡ እንዯ ዮሴፌም ታማኝ ሕይወት ኖረ፡፡ "ስሇዙህ 

እግዙአብሔር እጅግ ከፌ አዯረገው፤ ከስምም ሁለ በሊይ የሆነውን ስም 

ሰጠው፤ ይኸውም በሰማይና በምዴር፣ ከምዴርም በታች፣ ጉሌበት ሁለ 

ሇኢየሱስ ስም ይንበረከክ ንዴ"(ፉሌጲስዩስ 2፡9-10)፡፡ 

እግዙአብሔር ሇእኛም ያስቀመጠው ይህንኑ መንገዴ ነው፡፡ ክብር 

ቃሌ ተገብቶሌናሌ፤ ነገር ግን ያ የሚሆነው በሮሜ 8፡17 በግሌጽ 

እንዯሚነግረን አብረነው መከራን ከተቀበሌን ብቻ ነው፡፡ ወዯ ሊይ መንገደ 

በስር በኩሌ ነው፡፡ ወዯ ፉት የምንሄዯው በኋሊ በኩሌ ነው፡፡ ስኬት ሊይ 

የሚዯረሰው መሇኮታዊ ዕቅዴ ውስጥ ባሇው የውዴቀት መንገዴ ነው፡፡ 

እነዙህ መንገድች ሁሌጊዛ ሲታዩ የውዴቀት መንገዴ ይመስሊለ፡፡ 

ነገር ግን በዙህ የገና በዓሌ ከዮሴፌ እና ኢየሱስ የምንማረው አንዴ 

ነገር ካሇ ይህ ነው፡፡ ሠይጣን እና ኀጢአተኛ ሰዎች ሇክፊት ያቀደትን እና 

ያሰቡትን፣ "እግዙአብሔር ግን ዚሬ እንዯ ሆነው ብዘ ሕዜብ እንዱዴን 

ሇማዴረግ ሇመሌካም አሰበው" (ፌጥረት 50፡20)፡፡ 

 እናንተ ፇሪ ቅደሳኖች በርቱ  

 የምትፇሯቸው ዯመናዎች ሁለ 

 በምሕረት ተሞሌተው በቅርቡ ይፇሳለ 

 ብዘ በረከትን ከሊይ ያወርዲለ
6
 

                                                      
6 William Cowper, “God Moves in a Mysterious Way,” 1773.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ቀን አስራ ሰባት 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

እነሆ፥ ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ቤት ጋር  

አዲስ ቃል ኪዳን የምገባበት ወራት ይመጣል፥  

ይላል እግዚአብሔር:: 

 

ትንቢተ ኤርሚያስ 31፡31
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ቀን አስራ ሰባት 

ሊታሰብ የሚችለው ታላቁ መዳን 

 

 

 

እግዙአብሔር ቅደስ እና ፌትኀዊ አምሊክ ሲሆን ከእንዯኛ ዏይነት 

ኀጢአተኞች ፌፁም የተሇየ ነው፡፡ በገናም ጊዛ ሆነ በዓመቱ የትኛውም ወቅት 

ዋና ችግር የሚሆንብን ነገር ይህ ነው፡፡ እጅግ ቅደስ እና ፌፁም ፌትኀዊ ከሆነ 

አምሊክ ጋር እንዳት እንታረቅ?  

ይህ በእንዱህ እንዲሇ፤ እግዙአብሔር በምህረት የተሞሊ አምሊክ ሲሆን 

ክርስቶስ ከመወሇደ አምስት መቶ ዓመት በፉት በትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፌ 

31 አንዴ ቀን አዱስን ነገር እንዯሚያዯርግ ይናገራሌ፡፡ ጥሊዎቹን ሁለ ዋነኛው 

በሆነው መሲሕ እንዯሚተካ ቃሌ ይገባሌ፡፡ በታሊቅ ኀይሌ በህይወታችን ውስጥ 

እየሰራ ከውጭ የሚከሇክሇን ነገር ሳይኖር ከውስጣችን ፇቅዯን እንዴንወዯው፣ 

እንዴንታመነው እና እንዴንከተሇው ፇቃደን በሌባችን ይፅፊሌ፡፡ 

ሉታሰብ የሚችሇው ታሊቁ መዲን ይህ ነው፡፡ እግዙአብሔር በአፅናፇ 

ዓሇሙ ሁለ ውስጥ ሉገኝ የሚችሇውን ታሊቁን እውነታ ሏሴት እንዴናዯርግበት 

በነፃ ሰጥቶናሌ፡፡ ከዙያም አሌፍ ይህንን እውነታ በታሊቅ ነፃነት እና እርካታ 

እያጣጣምን እንዴናውቀው ማዴረጉ እጅግ ታሊቅ ነገር ነው፡፡ ይህ እውነት 

ሉመርሇት የሚገባ እጅግ ውዴ የገና ስጦታ ነው፡፡ 

ይህንንም ነው በአዱሱ ኪዲን ቃሌ የገባው፡፡ ሆኖም ግን አንዴ ታሊቅ 

ዕንቅፊት ነበር፡፡ ያም ዕንቅፊት በኀጢአታችን እና በዏመፃችን ምክንያት 

ከእግዙአብሔር መነጠሊችን ነው፡፡  
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ቅደስ እና ፌትኀዊ የሆነው ይህ አምሊክ እኛን ኀጢአተኞችን እንዱህ ባሇ 

ርህራሄ ተመሌክቶ፣ በአፅናፇ ዓሇሙ ውስጥ ያሇው ታሊቁን እውነታ 

(ሌጁን)ሏሴት እንዴናዯርግበት ሉሰጠን እንዳት ይችሊሌ?  

መሌሱ ዯግሞ ይህ ነው፡፡ እግዙአብሔር ኀጢአታችንን ኢየሱስ ሊይ 

በመጫን ፌርደን ሌጁ ሊይ አዯረገ፤ ቅዴስናው እና ፌትኀዊነቱ ሳይዚባ 

በዯሊችንን ሉተውሌን እና በምህረቱ ሉገናኘን ስሇፇሇገ በእኛ ምትክ ሌጁ ሊይ 

ፇረዯበት፡፡ "ክርስቶስ የብዘ ሰዎችን ኀጢአት ሇመሸከም፣ እንዱሁ አንዴ ጊዛ 

መሥዋዕት ሆኖአሌ፤ ሁሇተኛ ጊዛም ይገሇጣሌ፤ ይህም ሇሚጠባበቁት ዴነትን 

ሇማምጣት እንጂ ኀጢአትን ሇመሸከም አይዯሇም" (ዕብራውያን 9፡28)፡፡ 

ክርስቶስ በመስቀሌ ሲሞት በገዚ ሰውነቱ ውስጥ ኀጢአታችንን ተሸክሞ 

ነበር (1 ጴጥሮስ 2፡24)፡፡ ሇኛ የተገባውን ፌርዴ ወሰዯሌን (ሮሜ 8፡3)፡፡ 

በዯሊችንን ሰረሌን (ሮሜ 8፡1)፡፡ ይህም ማሇት ከእንግዱህ ኀጢአታችን 

ተወግዶሌ ማሇት ነው (ሏዋርያት ሥራ 10፡43)፡፡ እግዙአብሔር 

ኀጢአታችንን በሌቡ ቋጥሮ ሉከሰን ቀን እየጠበቀ አይዯሇም፡፡ ይህ ማሇት 

በአንዴ መሌኩ ኀጢአታችንን ይረሳሌ ወይም አያስብብንም ማሇት ነው 

(ኤርሚያስ 31፡34ን ይመሌከቱ)፡፡ ኀጢአታችን ሁለ በክርስቶስ ሞት 

ተቃጥል ከስሟሌ፡፡ 

ይህ ማሇት እግዙአብሔር አሁን ቃሊት ሉገሌፁት የማይችለትን ታሊቁን 

የአዱስ ኪዲን ተስፊ ቃሌ አትረፌርፍ ሉሰጠን ፌትኀዊ የሆነው ባህርይው 

ይፇቅዴሇታሌ ማሇት ነው፡፡ በአፅናፇ ዓሇማችን ካለት ተጨባጭ እውነታዎች 

ሁለ የሚሌቀውን ታሊቁን እውነታ ኢየሱስ ክርስቶስን ዯስታችን ይሆን ንዴ 

ሰጠን፡፡ በሙለ ሌባችን፣ በነፃነት እና ያሇ አንዲች መከሌከሌ ክርስቶስን 

እንዴንወዴ እና እንዴንገዚሇት የገዚ ፇቃደን -  የሌቡን መሻት - በሌባችን 

ሊይ ጻፇሌን፡፡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ቀን አስራ ስምንት



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ወደ ዓለም እንደ ላክኸኝ  

እንዲሁ እኔ ወደ ዓለም ላክኋቸው፡፡ 

 

ዮሐንስ ወንጌል 17፡18
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ቀን አስራ ስምንት 

ለሚሲዮናዊነት ስራ የሚውለው የገና ሞዴል 

 

 

ገና ሇሚሲዮን (ወይም ሇሚሽነሪነት) ስራ የሚጠቅም ሞዳሌ ነው፡፡ 

ሚሲዮናዊነት የገና ነፀብራቅ ነው፡፡ "ሌክ እንዯ እኔ፣ እናንተም" የሚሌ 

ሀሳብ እናገኝበታሇን፡፡ 

አዯጋዎቹን እንዯ ምሳላ ሌንወስዴ እንችሊሇን፡፡ ክርስቶስ ወዯገዚ 

ወገኖቹ መጣ፣ የገዚ ወገኖቹ ግን አሌተቀበለትም፡፡ እናንተንም እንዱያው፡፡ 

በሱ ሊይ ሴራ አሴረውበት ነበር፣ እናንተንም እንዱያው፡፡ እርሱ ይሄ ነው 

የሚባሌ ሊቂ ቤት አሌነበረውም፣ እናንተም እንዱያው፡፡ የሏሰት ክስ 

ከምረውበት ነበር፣ እናንተም ሊይ እንዱያው፡፡ ገርፇውት እና አፉውበት 

ነበር፣ እናንተም ሊይ እንዱያው፡፡ ከሦስት ዓመት አገሌግልት በኋሊ ሞተ፡፡ 

እናንተም እንዱያው፡፡ 

ነገር ግን ከእነዙህ አዯጋዎች ሁለ የባሰውን አዯጋ ክርስቶስ 

አምሌጧሌ፡፡ እናንተም እንዱያው! 

በ16ተኛው ክፌሇመን አጋማሽ ፌራንሲስ ኤግዛቪየር (1506-

1522 እ.ኤ.አ.) የተባሇ ሚሲዮናዊ አባ ፔሬዜ ሇተባለ የማሊካ 

(የዚሬ ማላዢያ አካባቢ) አባት ወዯ ቻይና ባዯረገው ሚሲዮናዊ ጉዝ 

ያጋጠመውን መከራ ሉገሌፅሊቸው እንዱህ ሲሌ ጻፇ፡ "ከአዯጋዎቹ ሁለ 

የከፊው አዯጋ የሚከሰተው በእግዙአብሔር ምህረት ሊይ ያሇን እምነት 

እና እርግጠኝነት የጠፊ ዕሇት ነው … የእግዙአብሔር ጠሊቶች ሁለ 
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ተሰብስበው ሉያዯርሱብን ከሚችለት ከየትኛውም አካሊዊ ክፊት ሁለ 

የሚብሰው በእርሱ ሊይ ያሇን እምነት መሸርሸር ነው፤ ያሇ እግዙአብሔር 

ፇቃዴ አጋንንትም ሆኑ የእነርሱ መጠቀሚያ ሰዎች አንዴም እርምጃ ወዯ 

ኋሊ ሉይዘን አይችለምና፡፡"
7
 

አንዴ ሚሲዮናዊ ሉያጋጥመው የሚችሇው ከፌተኛው አዯጋ ሞት 

ሳይሆን በእግዙአብሔር ምሕረት ሊይ ሉያዴርበት የሚችሌ ጥርጣሬ ነው፡፡ 

ያንን አዯጋ ሉያመሌጥ ከቻሇ፣ ሉያጋጥሙት የሚችለት ላልች አዯጋዎች 

ሁለ መውጊያ አይኖራቸውም፡፡ 

በመጨረሻም እግዙአብሔር ሁለንም ጩቤ እና ስሇት ሇመንግሰቱ 

በትር ያዯርገዋሌ፡፡ ጄ.ዯብሌዩ. አላክሳንዯር እንዱህ ብሎሌ፤ "አሁን 

ሊይ ያሇው እያንዲንደ ዴካም፣ በሚሉዮን ዓመታት ክብር በተትረፇረፇ 

መንገዴ ይካሳሌ፡፡"
8
 

ክርስቶስ በእግዙአብሔር ካሇመታመን አዯጋ አምሌጧሌ፡፡ በዙህ 

ምክንያት ዯግሞ እግዙአብሔር ያሇ ሌክ ከፌ ከፌ አዯረገው፡፡ እናንተንም 

እንዱያው!  

በዙህ የገና ሰሞን ስሇ ክርስቶስ መወሇዴ ስታስቡ ገና ሇወንጌሌ 

ተሌዕኮ እንዯ ሞዳሌ ወይም እንዯ ምሳላ እንዯሚያገሇግሌ አስታውሱ፡፡ 

እኔ እንዯሆንኩት፣ እናንተም እንዱሁ፡፡ ያ ተሌዕኮ ዯግሞ አዯጋ ያሇበት 

ነው፡፡ ከአዯጋዎች ሁለ ዯግሞ የከፊው አዯጋ የእግዙአብሔርን ምሕረት 

አሇመታመን ነው፡፡ ሇዙህ አዯጋ እጃችሁን ከሰጣችሁ ሁለም ነገር 

አከተመ ማሇት ነው፡፡ እዙህ ጦርነት ሊይ ካሸነፊችሁ ዯግሞ፣ ሇሚሉዮን 

ዓመታት የሚጎዲችሁ አንዲች አይኖርም፡፡ 

                                                      
7 ከ“A Letter to Father Perez,” in Classics of Christian Missions, ed. Francis M. 
DuBose (Nashville, TN: Broadman Press, 1979), 221f. 
8 J. W. Alexander, Thoughts on Preaching: Classic Contributions to Homiletics 
(Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 108. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ቀን አስራ ዘጠኝ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

እንግዲህ ልጆቹ በሥጋና በደም ስለሚካፈሉ፥ እርሱ ደግሞ በሞት ላይ 

ሥልጣን ያለውን በሞት እንዲሽር፥ ይኸውም ዲያብሎስ ነው፥ 

በሕይወታቸውም ሁሉ ስለ ሞት ፍርሃት በባርነት ይታሰሩ የነበሩትን ሁሉ 

ነጻ እንዲያወጣ፥ በሥጋና በደም እንዲሁ ተካፈለ። 

 

ዕብራውያን 2፡14-15
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ቀን አስራ ዘጠኝ 

ገና ለነፃነት ነው 

 
 

 

ኢየሱስ ሰው ሆኖ ወዯ ምዴር የመጣበት ምክንያት ከሰው በሊይ የሆነ 

ሰው መሞቱ አስፇሊጊ ስሇነበር ነው፡፡ ኢየሱስ ሰው ሆነ ማሇት አምሊክ 

ራሱን የሞት ፌርዯኞች እስር ቤት ውስጥ ቆሇፇ እንዯማሇት ነው፡፡  

ሞት ክርስቶስ ሊይ የተጋረዯ አዯጋ አሌነበረም፡፡ ሞትን መርጦ እና 

ተቀብልት ነው የመጣው፡፡ እንዱያውም የመጣበት ዋነኛው ምክንያት ያ 

ነው፤ "እንዱሁ የሰው ሌጅም ሉያገሇግሌና ነፌሱን ሇብዘዎች ቤዚ ሉሰጥ 

እንጂ እንዱያገሇግለት አሌመጣም" (ማርቆስ 10፡45)፡፡  

ሠይጣን በምዴረበዲ (ማቴዎስ 4፡1-11) እና በጴጥሮስ 

አንዯበት (ማቴዎስ 16፡21-23) ኢየሱስን ከመስቀለ ዓሊማ 

ሉያስተው የሞከረውም ሇዙህ ነበር! መስቀለ የሰይጣን መጥፉያ ነበር፡፡ 

እንዳት ኢየሱስ ሰይጣንን አጠፊው? 

ሰይጣን "በሞት ሊይ ሥሌጣን" እንዲሇው ዕብራውያን 2፡14 

ይነግረናሌ፡፡ ይህ ማሇት ሰይጣን ሞትን አስፇሪ የማዴረግ አቅም አሇው 

ማሇት ነው፡፡ ሰይጣን "በሞት ሊይ ሥሌጣን" ስሊሇው ሰዎች በሞት 

ፌርሃት ተጠፌረው እንዱኖሩ ያዯርጋሌ፡፡ ሰዎችን በኀጢአታቸው ጠፌሮ 

በመያዜ ሞት አስጨናቂ እንዱሆንባቸው የማዴረግ ሥሌጣን ነው፡፡ 

ነገር ግን ኢየሱስ ይህንን ሥሌጣን ከሰይጣን ነጠቀው፡፡ ትጥቅ 

አስፇታው፡፡ ከሠይጣን ኩነኔ የሚከሊከሌሌንን የፅዴቅ ጥሩር አሇበሰን፡፡ 
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ይህንን እንዳት አዯረገ?  

በሞቱ ኢየሱስ ኀጢአታችንን ሁለ አጠበ፡፡ ኀጢአት የላሇበት ሰው 

ዯግሞ በሠይጣን ሉኮነን አይችሌም፡፡ ካገኘነው ምሕረት የተነሳ ከእንግዱህ 

ማንም ሉያጠፊን እና ሉያወዴመን አይችሌም፡፡ የሰይጣን ዕቅዴ የነበረው 

የእግዙአብሔርን ተከታዮች በራሱ በእግዙአብሔር ችልት ውስጥ 

የእግዙአብሔርን አገዚዜ ማፌረስ ነበር፡፡ ነገር ግን አሁን በክርስቶስ 

ምክንያት ኩነኔ የሇብንም፡፡ የሰይጣን ክህዯት ተገሌብጧሌ፡፡ ዓሇምን ሁለ 

ያወከበት ተንኮለ እንክትክቱ ወጥቷሌ፡፡ "ቁጣውን ሇጥቂት ጊዛ 

እንሸከማሇን፣ ምክንያቱም መጥፊቱ አይቀሬ ነው"
9
፡፡ መስቀለ ሰይጣንን 

ዯርምሶታሌ፤ የመጨረሻውን እስትንፊሱን የሚስብበት ጊዛም ተቃርቧሌ፡፡ 

ገና ሇነፃነታችን ነው - ከሞት ፌርሃት ነፃ የወጣንበት፡፡  

ኢየሱስ በኢየሩሳላም ሞታችንን ሉሞት በቤተ ሌሔም የእኛን መሌክ 

ይዝ ተወሇዯ፡፡ ይህንን ሁለ ያዯረገው ዯግሞ ዚሬ በከተማችን ውስጥ ያሇ 

ፌርኀት እንዴንመሊሇስ ነው፡፡ አዎን፣ ፌርኀት አሌባ! ሇዯስታችን ስጋት 

የነበረው ትሌቁ ፌርኀት ከተወገዯሌን፣ በጥቃቅኖቹ ምዴራዊ ፌርሃቶች 

ሇምን እንታወካሇን? እስቲ አስቡት፤ እንዳት ብሇን ነው፣ "ሞትን 

አሌፇራም፣ ግን ከስራ መባረርን እፇራሇሁ" የምንሇው? አስቡት! 

አይሆንም! 

ሞት (ሞት ስሌ፣ ሞት ማሇቴ ነው! - የሌብ ምታችን አቁሞ 

የምንቀቅዜበት) ከእንግዱህ ከተወገዯ፣ በእርግጥም ከጥግ እስከ ጥግ 

ነፃ ነን ማሇት ነው፡፡ ስሇ ክርስቶስ እና ስሇ ፌቅር ስንሌ ከፀሏይ በታች 

የትኛውንም አዯጋ በዴፌረት ሌንጋፇጥ ነጻ ነን፡፡ ከእንግዱህ የፌርሃት ባሮች 

አይዯሇንም፡፡  

እንግዱህ ሌጁ ነጻ ካወጣችሁ፣ በእውነት ነጻ ትሆናሊችሁ!

                                                      
9 Martin Luther, “A Mighty Fortress Is Our God,” 1527–1529. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ቀን ሃያ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የእግዚአብሔር ልጅ የተገለጠውም  

የዲያቢሎስን ሥራ ያፈርስ ዘንድ ነው፡፡ 

 

1 ዮሐንስ 3፡8
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ቀን ሃያ 

በገና የሚገኘው አንድነት 

 

 

 

ሰይጣን በየቀኑ በሚሉየኖች የሚቆጠሩ ኀጢአቶችን እያሰሇፇ 

ይፇበርካሌ፡፡ በትሌሌቅ የጭነት አውሮፕሊኖች እየጫነ ወዯ መንግስተ 

ሠማይ በመሊክ በእግዙአብሔር ፉት ርግፍ ይስቃሌ፣ ያሽካካሌ፡፡  

አንዲንዴ ሰዎች የዙህ ፊብሪካ ሰሌፌ ቋሚ ቅጥረኞች ሲሆኑ ላልች 

ዯግሞ ስራ መሌቀቂያ አስገብተው አሌፍ አሌፍ ግን ይሰራለ፡፡  

በዙህ ፊብሪካ በየዯቂቃው የሚመረተው ምርት እግዙአብሔርን 

የሰይጣን መሳሇቂያ ያዯርገዋሌ፡፡ የእግዙአብሔርን ብርሃን፣ ውበት፣ 

ንፅሕና እና ክብር አክርሮ የሚጠሊው ሰይጣን ኀጢአትን ዋነኛ ቢዜነሱ 

አዴርጎ ይንቀሳቀሳሌ፡፡ ፌጥረታት ፇጣሪያቸውን ሲንቁ፣  ሳይታዘ እና 

ሲጠራጠሩ እንዯሚዯሰተው በምንም አይዯሰትም፡፡  

በዙህም ምክንያት ገና ሇሰው ሌጅ እና ሇእግዙአብሔር መሌካም ዛና 

ነው፡፡ 

"ኃጢአተኞችን ሉያዴን ክርስቶስ ኢየሱስ ወዯ ዓሇም መጣ 

የሚሇው ቃሌ የታመነና ሁለ እንዱቀበለት የተገባ ነው" (1 ጢሞቲዎስ 

1፡15)፡፡ ይህ ሇእኛ መሌካም ዛና ነው፡፡ 

"የእግዙአብሔር ሌጅ የተገሇጠውም የዱያቢልስን ሥራ ያፇርስ 

ንዴ ነው" (1 ዮሏንስ 3፡8)፡፡ ይህ ዯግሞ ሇእግዙአብሔርም መሌካም 

ዛና ነው፡፡  
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ገና ሇእግዙአብሔር መሌካም ዛና የሆነበት ምክንያት ኢየሱስ 

የመጣው የሰይጣን ፊብሪካ ሊይ የሰራተኞች አዴማ ስሇሚመራ ነው፡፡ 

ፊብሪካ ውስጥ ገብቶ፣ ታማኝ ሇሆኑት የአንዴነት ጥሪ አቅርቦ፣ ከፌተኛ 

የሆነ የሰው ፌሰት አስጀምሯሌ፡፡  

ገና የኀጢአት ፊብሪካ ሰሌፌ ሊይ የታወጀ የአዴማ ጥሪ ነው፡፡ 

ከአመራሮች ጋር የሚዯረግ ዴርዴር ወይም ስምምነት የሇም፡፡ ሰራተኞች 

በግሊቸው ወስነው፣ እዙህ እዚ ሳይለ ሇሚመረተው ምርት ያሊቸውን 

ቀጥተኛ ተቃውሞ የሚገሌፁበት አዴማ፡፡ ከእንግዱህ ይህንን ምርት 

አናመርትም፡፡  

የገና አንዴነት የፊብሪካው የጭነት አውሮፕሊኖቹን በረራ ያሰርዚሌ፡፡ 

ያሇ አንዲች ኀይሌ እና ሁከት ሇእውነት ባሇው የፀና ትጋት የሰይጣን 

ፊብሪካ ሕይወትን የሚያጠፊ መሆኑን ያጋሌጣሌ፡፡  

የገና አንዴነት ፊብሪካው ሙለ በሙለ እስኪጋ ዴረስ አያርፌም፣ 

ተስፊም አይቆርጥም፡፡ 

ኀጢአት ዴባቅ ተመትቶ ከምዴረገፅ ሲጠፊ፣ ያኔ የእግዙአብሔር 

ስም ሙለ በሙለ ነጻ ይወጣሌ፡፡ ከእንግዱህ የሚስቅ፣ የሚሳሇቅ 

አይኖርም፡፡ 

ሇእግዙአብሔር በዙህ የገና በዓሌ ስጦታ ሌትሰጡ ከፇሇጋችሁ፣ 

ኀጢአት ከሚገጣጠምበት ሰሌፌ ሇቃችሁ ውጡና ዴጋሚ አትመሇሱ፡፡ 

በዙያ ምትክ የፌቅር መገጣጠሚያ ሰሌፌ ሊይ ተሰሇፈ፡፡ የንጉሱ 

የእግዙአብሔር ስም ሙለ በሙለ ነጻ ወጥቶ በጻዴቃን ምስጋና እና ክብር 

መካከሌ ቆሞ የሚዯነቅበት ጊዛ እስኪመጣ ዴረስ በዙህ የገና አንዴነት 

ሊይ ግብረአበሮች ሁኑ፡፡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ቀን ሃያ አንድ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ጲላጦስም፦ እንግዲያ ንጉሥ ነህን? አለው።  

ኢየሱስም መልሶ፦ እኔ ንጉሥ እንደ ሆንሁ አንተ ትላለህ።  

እኔ ለእውነት ልመሰክር ስለዚህ ተወልጃለሁ  

ስለዚህም ወደ ዓለም መጥቻለሁ፤  

ከእውነት የሆነ ሁሉ ድምፄን ይሰማል አለው። 

 

 

ዮሐንስ ወንጌል 18፡37
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ቀን ሃያ አንድ 

"በዘመናት የሸመገለው" መወለድ 

 

 

 

ዮሏንስ 18፡37 ሇገና የሚሆን ግሩም ጥቅስ ነው፤ ምንም እንኳን 

በኢየሱስ ህይወት ፌጻሜ አካባቢ የተባሇ ንግግር ቢሆንም፡፡ 

እዙህ ጋር ከንግግሩ ሌታስተውለ የሚገባ ነገር ቢኖር ኢየሱስ 

መወሇደን ብቻ ሳይሆን የተናገረው፣ ወዯ ዓሇም መምጣቱንም ጭምር 

ነው፡፡ የኢየሱስን ውሌዯት ሌዩ የሚያዯርገው ውሌዯቱ የሕይወቱ ጅማሮ 

አሇመሆኑ ነው፡፡ በግርግም ከመወሇደ በፉት ህሌውና ነበረው፡፡ የናዜሬቱ 

ኢየሱስ ማንነት፣ ባሕርይ፣ እና ፀባይ ሁለ ከመወሇደ በፉት የነበረ ነው፡፡ 

ይህንን ሚስጥራዊ ሃሳብ የሚገሌፀው ስነ-መሇኮታዊ ቃሌ ፌጥረት 

የሚሇው ሳይሆን፣ ተሰግኦ የሚሇው ቃሌ ነው፡፡ የኢየሱስ መሰረታዊ ማንነት 

ስጋ ሇብሶ፣ ሰው ሆኖ ከመወሇደ በፉት የነበረ ነው፡፡ በመወሇደ አዱስ 

ሰው ሆኖ ካሇመኖር ወዯ መኖር መጣ እያሌን ሳይሆን፣ በቁጥር የማይሇካ 

ዕዴሜ ያሇው አካሌ ወዯ ዓሇም መጣ እያሌን ነው፡፡ ከኢየሱስ ውሌዯት 

ከ700 ዓመት በፉት ሚክያስ 5፡2 ሊይ እንዱህ ተብል ተጽፍ ነበር፡፡ 

"አንቺም ቤተ ሌሔም ኤፌራታ ሆይ፥ አንቺ በይሁዲ 

አእሊፊት መካከሌ ትሆኚ ንዴ ታናሽ ነሽ፤ ከአንቺ ግን 

አወጣጡ ከቀዴሞ ጀምሮ ከሊሇም የሆነ፥ 

በእስራኤሌም ሊይ ገዥ የሚሆን ይወጣሌኛሌ።" 
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የኢየሱስን መወሇዴ ሌዩ እና ምስጢራዊ የሚያዯርገው ከዴንግሌ 

መወሇደ ብቻ አሌነበረም፡፡ እግዙአብሔር ከዙያ ተዓምር የሚበሌጥ ላሊ 

ተዓምር ሉያከናውን አቅድ ነበር፡፡ ይህም ተዓምር በገና ዕሇት የሚወሇዯው 

ሌጅ "ከቀዴሞ ጀምሮ ከሊሇም የሆነ" መሆኑ ነው፡፡ 

ስሇዙህም ውሌዯቱ ዓሊማ ነበረው፡፡ ከመወሇደ በፉት ስሇመወሇዴ 

አስቦ ነበር፡፡ ከአባቱ ጋር በአብሮነት የታቀዯ ዕቅዴ ነበር፡፡ ያንን ታሊቅ 

ዕቅዴ ዯግሞ በከፉሌ ሉሞት ሲሌ ተናግሮታሌ፡ "እኔ ሇእውነት ሌመሰክር 

ስሇዙህ ተወሌጃሇሁ ስሇዙህም ወዯ ዓሇም መጥቻሇሁ፤ ከእውነት የሆነ 

ሁለ ዴምፄን ይሰማሌ አሇው" (ዮሏንስ 18፡37)፡፡  

እርሱ ሇዓሇማዊው እውነት ነበር፡፡ የሚናገረው እውነት የሆነውን 

ብቻ ነበር፡፡ የፌቅርን ታሊቁን እውነት በተግባር ፇጽሞታሌ፡፡ በተጨማሪም 

ከእውነት የተወሇደትን ሁለ ወዯ ሇዓሇማዊው ቤተሰቡ እየሰበሰበ 

ይገኛሌ፡፡ ከጥንት፣ ከሇዓሇም በፉት የነበረው ዕቅዴ ይህ ነበር፡፡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ቀን ሃያ ሁለት 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ኢየሱስ በዚህ መጽሐፍ ያልተጻፉ ሌሎች አያሌ ታምራዊ ምልክቶችን 

በደቀ መዛሙርቱ ፊት አድርጓል፤  

ነገር ግን ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ፣  

የእግዚአብሔርም ልጅ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ፣  

አምናችሁም በስሙ ሕይወት እንዲኖራችሁ ይህ ተጽፎአል፡፡" 

 

ዮሐንስ ወንጌል 20፡30-31 (አ.መ.ት)
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ቀን ሃያ ሁለት 

ታምኑ ዘንድ 

 
 

 

በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያዯግን ብዘዎቻችን ዕምነታችንን 

በተመሇከተ ታሊሊቅ የሚባለ ስነመሇኮታዊ እውነታዎችን በዕንቅሌፌ 

ሌባችን የማነብነብ እና የሏዋርያትን የእምነት መግሇጫ እያዚጋን 

የመሸምዯዴ ብቃት እያሇን፣ ሆኖም ግን በሌባችን መቀጣጠሌ 

እንዱፇጠር ሉሰራ የሚገባ ታሊቅ ነገር እንዲሇ በጽኑ አምናሇሁ፡፡ ሁለን 

የፇጠረ፣ ሰማይን እና ምዴርን በቃለ ኀይሌ ያፀናውን ታሊቁን 

እግዙአብሔር ሙለ በሙለ የሚያንፀባርቀው እና ክብሩን የሚያሳየው 

ብቸኛው የእግዙአብሔር ሌጅ ሇሆነው ሇኢየሱስ ክርስቶስ የነበረን 

ፌርሃት፣ መዯነቅ፣ እና አግራሞት እንዯ አዱስ ሉቀጣጠሌ እንዯሚገባ 

በፅኑ አምናሇሁ፡፡  

እስከ ዚሬ ዴረስ የተጻፈትን ተረት-ተረቶች፣ ሌብ አንጠሌጣይ 

ታሪኮች፣ ስሇመናፌስት ዓሇም የተፃፈ መፃህፌት ሁለ ብታነቡ እንዯ 

የኢየሱስ ሰው መሆን ታሪክ እጅግ በጣም አስዯንጋጭ፣ ግራ የሚያጋባ፣ 

ዕንግዲ የሆነ፣ እና አእምሮን የሚቆጣጠር ታሪክ አንዴም አታገኙም፡፡ 

ምነኛ ሙታን ብንሆን ነው ሇእግዙአብሔር ክብር እና ታሪክ ይህን 

ያህሌ ስሜት አሌባ እና ግዴ የሇሽ የሆንነው? በዙህ ጉዲይ ብዘ ጊዛ 

በእግዙአብሔር ፉት ንስሃ እገባሇሁ፡፡ "እግዙአብሔር ሆይ፣ እውነተኛ 

ከሆነው የአንተ ታሪክ በሊይ እነዙህ ታሪኮች ብዘ ጊዛ ስሜቴን 

ቀስቅሰዋሌ፣ አስገርመውኛሌ፣ አስዯንቀውኛሌ፣ አስዯስተውኛሌ፣ ስሇዙህም 
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ዯግሞ ማረኝ!" 

ምናሌባት በእኛ ጊዛ የነበሩት ሌብ አንጠሌጣይ የጠፇር ፉሌሞች 

ሉያዯርጉሌን የሚችለት አንዴ መሌካም ነገር፣ ትሁታን አዴርገውን 

በንስኀ እንዴመሇስ ሉረደን ይችሊለ፡፡ ሇዓሇማዊውን እግዙአብሔርን እና 

ግርማዊውን ክርስቶስን ስናስብ የነጋነውን የመዯነቅ፣ የመገረምና 

የፌርሃት ስሜት እንዯ አዱስ በሌባችን ሉቀጣጠሌ እንዯሚችሌ 

ያስታውሱን ይሆናሌ፡፡  

በዮሏንስ 18፡37 ሊይ ያሇው፣ "ስሇዙህም ወዯ ዓሇም መጥቻሇሁ" 

የሚሇው የኢየሱስ ንግግር በሳይንስ ሌብወሇድች ካነበባችኋቸው ዓረፌተ 

ነገሮች ሁለ በበሇጠ ሁኔታ እብዯት የሚመስሌ እና ግራ የሚያጋባ ንግግር 

ነው፡፡  

የእግዙአብሔር መንፇስ በእኔ እና በእናንተ ሊይ በኀይሌ እንዱሰራ፣ 

በሌምምድቻችን መካከሌ አስፇሪ በሆነ መንገዴ ሰብሮ እንዱገባ እና 

ሉታሰብ ሇማይችሇው የእግዙአብሔር እውነታ ከተኛንበት እንዱቀሰቅሰን 

በብዘ እፀሌያሇሁ፡፡ 

በቅርብ ቀን ታሊቅ መብረቅ ከፀሏይ መውጫ እስከ መጥሇቂያ ዴረስ 

ሰማዩን ሁለ ሞሌቶ፣ የሰው ሌጅ በዯመናት ከመሊዕክቱ ጋር ሁለ ታጅቦ 

በእሳት ነበሌባሌ ይመጣሌ፡፡ አስፇሪውን ክርስቶስ ያኔ በግሌጽ ስናየው ወይ 

በታሊቅ ሽብር፣ አሌያም ዯግሞ ጉጉት በሞሊው ታሊቅ መዯነቅ 

እየተንቀጠቀጥን እንዳት ይህንን ሁለ ጊዛ ሇማዲ ከሚመስሌ የማይተናኮሌ 

ክርስቶስ ጋር እንዯኖርን ይዯንቀናሌ፡፡  

እነዙህ ሁለ ነገሮች ጨምሮ መሊው መፅሏፌ ቅደስ የተፃፇሌን 

እናምን ንዴ፣ ከዯነዜንበት ነቅተን ወዯዙህ ዓሇም የመጣውን 

የእግዙአብሔር ሌጅ ኢየሱስ ክርስቶስን በታሊቅ መዯነቅ በዜግጁነት 

እንቀበሌ ንዴ ነው፡፡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ቀን ሃያ ሦስት



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የእግዚአብሔር ጠላቶች ሳለን በልጁ ሞት ከእርሱ ጋር ከታረቅን፣  

ዕርቅን ካገኘን በኋላ፣ በሕይወቱማ መዳናችን እንዴት የላቀ 

አይሆንም! ይህ ብቻ አይደለም፡፡  

ነገር ግን አሁን ዕርቅን ባገኘንበት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል 

በእግዚአብሔር ደግሞ ሐሤት እናደርጋለን፡፡  

 

ሮሜ 5፡10-11 (አ.መ.ት)
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ቀን 23 

ወደር የሌለው የእግዚአብሔር ስጦታ 

 
 

 

ዕርቅን ተቀብሇን በእግዙአብሔር ሌንመካ የምንችሇው እንዳት 

ነው? ይህንን ሌናዯርግ የምንችሇው በኢየሱስ ክርስቶስ በኩሌ ነው፡፡ ይህ 

ማሇት በአዱስ ኪዲን በስራው እና በንግግሩ የተገሇፀውን የኢየሱስን 

ማንነት በእግዙአብሔር የምንዯሰትበት ዋነኛው ነገር እናዯርገዋሇን ማሇት 

ነው፡፡ በአዱስ ኪዲን በማንነቱ እና በስራው በተገሇጠው ኢየሱስ 

አማካኝነት በእግዙአብሔር ሏሴት እናዯርጋሇን፡፡ ክርስቶስን ማዕከሊዊ 

ሳናዯርግ በእግዙአብሔር ሇመዯሰት ብንሞክር ክርስቶስን ሳናከብር 

እንቀራሇን፡፡ ክርስቶስ ባሌከበረበት ዯግሞ እግዙአብሔርም አይከብርም፡፡ 

በ 2
ተኛ

 ቆሮንጦስ 4፡4-6 ጳውልስ በክርስቶስ መሇወጥን በሁሇት 

መንገዴ ይገሌፀዋሌ፡፡ በቁጥር 4 መሠረት የእግዙአብሔር ምሳላ የሆነውን 

የክርስቶስን ክብር መመሌከት ነው፡፡ ቁጥር 6 ሊይ ዯግሞ በክርስቶስ ፉት 

የእግዙአብሔርን ክብር መመሌከት እንዯሆነ ይነግረናሌ፡፡ በሁሇቱም 

መንገዴ ዋና ሃሳቡ ምን እንዯሆነ ግሌጽ ነው፡፡ የእግዙአብሔር መሌክ 

የሆነው ክርስቶስ አሇን፤ ከዙያ ዯግሞ በክርስቶስ መሌክ ውስጥ ዯግሞ 

እግዙአብሔር አሇን፡፡ 

በእግዙአብሔር ሏሴት የምናዯርገው በክርስቶስ ኢየሱስ መሌክ 

ውስጥ በምናየው እና በምናውቀው እግዙአብሔር ሏሴት በማዴረግ ነው፡፡ 

ይህን ዯግሞ በሙሊት ሌንሇማመዴ የምንችሇው የእግዙአብሔር ፌቅር 
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በሌባችን ውስጥ በመንፇስ ቅደስ ሲፇስ እንዯሆነ ሮሜ 5፡5 ይነግረናሌ፡፡ ያ 

ጣፊጭ የሆነ፣ ከመንፇስ ቅደስ የተገኘ የእግዙአብሔር ፌቅር የቁጥር 6ን 

ታሪካዊ እውነተኝነት ስናሰሊስሌ ሇኛ ተግባራዊ ይሆናሌ፤ "ገና ዯካሞች 

ሳሇን ክርስቶስ መኑ ሲዯርስ ስሇ ኃጢአተኞች ሞቶአሌና" (ሮሜ 

5፡6)፡፡ 

የገና ዋና ነጥቡ ይህ ነው፡፡ እግዙአብሔር በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 

ዕርቅን ገዚሌን ብቻ አይዯሇም (ሮሜ 5፡10)፡፡ እንዯገናም ዯግሞ በጌታ 

ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ዕርቅ ማግኘት እንዴንችሌ አዯረገን ብቻም 

አይዯሇም፡፡ ከዙህ ሁለ በተጨማሪ፣ አሁን ሊይ ሆነን በመንፇስ ቅደስ፣ 

በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት በራሱ በእግዙአብሔር ሏሤት ማዴረግ 

ሆኖሌናሌ! 

ኢየሱስ ዕርቅን ገዜቶሌናሌ፡፡ ኢየሱስ ከእግዙአብሔር ጋር መታረቅን 

አስገኝቶሌናሌ፣ በእርሱ አማካኝነት ስጦታውን መክፇት ሆኖሌናሌ፡፡ 

አምሊክ የሆነው ኢየሱስ ራሱ ስጋ ሇብሶ፣ በቃሊት ሉገሇፅ የማይችሌ ስጦታ 

ሆኖ በፉታችን በመቅረብ በእግዙአብሔር መዯሰት እንችሌ ንዴ 

ሌባችንን ያቀጣጥሊሌ፡፡  

በዙህ ገና ወዯ ኢየሱስ ተመሌከቱ፡፡ በዯሙ የገዚውን ዕርቅ ተቀበለ፡፡ 

የሰጣችሁን ስጦታ እንዯታሸገ መዯርዯሪያ ሊይ አታስቀምጡት፡፡ 

ስትከፌቱት ዯግሞ በውስጥ ያሇው ስጦታ ከእግዙአብሔር ጋር 

መታረቂያችን የሆነው ራሱ እግዙአብሔር እንዯሆነ አስታውሱ፡፡ 

በእርሱ ሏሤት አዴርጉ፡፡ የእርካታችሁ ምንጭ ይሁን፤ ውደ 

ሃብታችሁ አዴርጉት፡፡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ቀን ሃያ አራት



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ልጆች ሆይ፤ ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ፤  

እርሱ ጻድቅ እንደሆነ፣ ጽድቅን የሚያደርግ ጻድቅ ነው፡፡  

ኀጢአትን የሚያደርግ ከዲያብሎስ ነው፡፡ ምክንያቱም ዲያብሎስ 

ከመጀመሪያ አሰሥቶ ኀጢአትን የሚያደርግ ነው፡፡ የእግዚአብሔር ልጅ 

የተገለጠውም የዲያብሎስን ሥራ ያፈርስ ዘንድ ነው፡፡ 

 

1ዮሐንስ 3፡7-8 (አ.መ.ት)
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ቀን ሃያ አራት 

የገና ሁለት ዓላማዎች 

 

 

 

1ዮሏንስ 3፡8 "የእግዙአብሔር ሌጅ የተገሇጠውም የዱያብልስን 

ሥራ ያፇርስ ንዴ ነው" ሲሌ ስሇየትኛው የዱያቢልስ ስራ እያወራ ነው 

ያሇው? መሌሱ ከአውደ ግሌጽ ነው፡፡ 

አንዯኛ፤ 1 ዮሏንስ 3፡5 ግሌጽ የሆነ ማስተያያ ነው፡፡ "እርሱ 

ኀጢአትን ሉያስወግዴ እንዯ ተገሇጠ ታውቃሊችሁ፡፡" እንዯ ተገሇጠ 

የሚሇው ሏረግ ቁጥር 5 እና 8 ሊይ ተጠቅሶ ታገኛሊችሁ፡፡ ስሇዙህ ኢየሱስ 

ሉያፇርስ የተገሇጠው "የዱያቢልስ ስራ" ኀጢአቶችን ነው ሌንሌ 

እንችሊሇን፡፡ የቁጥር 8 የመጀመሪያው ክፌሌ ይህንን ግሌጽ ያዯርገዋሌ፡፡ 

"ኀጢአትን የሚያዯርግ ከዱያብልስ ነው፡፡ ምክንያቱም ዱያብልስ 

ከመጀመሪያ አሰሥቶ ኀጢአትን የሚያዯርግ ነው፡፡" 

በዙህ አውዴ መሠረት ዋናው ችግር በሽታ፣ ወይም የተበሊሸ መኪና፣ 

አሌያም የተመሰቃቀሇ ሕይወት ሳይሆን ኀጢአትን ማዴረግ ነው፡፡ ኢየሱስ 

ወዯዙህ ምዴር የመጣው ኀጢያት መስራት ማቆም እንችሌ ንዴ ነው፡፡  

ይህ እውነት ዯግሞ በይበሌጥ ጎሌቶ የምናየው ከ1
ኛ
 ዮሏንስ 2፡1 ጎን 

ሇጎን ስናነበው ነው፤ "ሌጆቼ ሆይ፥ ኃጢአትን እንዲታዯርጉ ይህን 

እጽፌሊችኋሇሁ፡፡" የገና በዓሌ - የኢየሱስ ሰው ሆኖ መወሇዴ አንደ እና 

ዋነኛው ዓሊማ ይህ ነው (1 ዮሏንስ 3፡8)፡፡ 

እዙህ ዓሊማ ሊይ ዯግሞ ዮሏንስ የሚጨምረው ላሊ ዓሊማ አሇ፡፡ 
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"…ማንም ኃጢአትን ቢያዯርግ ከአብ ንዴ ጠበቃ አሇን እርሱም ጻዴቅ 

የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱም የኃጢአታችን ማስተስሪያ ነው፥ 

ሇኃጢአታችንም ብቻ አይዯሇም፥ ነገር ግን ሇዓሇሙ ሁለ ኃጢአት 

እንጂ" (1 ዮሏንስ 2፡1-2)፡፡ 

አሁን ይህ ምን ማሇት እንዯሆነ ሌብ በለ፡፡ ኢየሱስ ወዯዙህ ምዴር 

የመጣው ሇሁሇት ምክንያት ነው ማሇት ነው፡፡ አንዯኛው ምክንያት 

ኀጢአት እያዯረግን እንዲንቀጥሌ የዱያቢልስን ስራ ሉያፇርስ ሲሆን 

(1ዮሏንስ 3፡8)፣ ሁሇተኛው ምክንያት ኀጢአት ከሰራን ዯግሞ 

ሇኀጢአታችን ማስተሰረያ ሉሆንሌን ነው፡፡ በእኛ ሊይ የነዯዯውን 

የእግዙአብሔርን ቁጣ በራሱ ሊይ ጭኖ በምትካችን መስዋዕት ሆኖ 

ሉያዴነን መጥቷሌ፡፡ 

የሁሇተኛው ዓሊማ ጥቅም ከመጀመሪያው ዓሊማ ጋር አይጣረስም፡፡ 

የምሕረት ዓሊማ ኀጢአትን መፌቀዴ አይዯሇም፡፡ ኢየሱስ ሇኀጢአታችን 

የሞተው ከኀጢአት ጋር ያሇንን ጦርነት እንዴናሇሳሌስ አይዯሇም፡፡ 

የእነዙህ ሁሇት የገና ዓሊማዎች ጥቅም ይህ ነው፡፡ ሇኀጢአታችን አንዴ 

ጊዛ የተዯረገው ክፌያ ኀጢአትን ማሸነፌ የምንችሌበትን ጉሌበት እና 

ነጻነት ያጎናጽፇናሌ ማሇት ነው፡፡ ይህንን ዯግሞ የምናዯርገው መዲናቸውን 

በስራ ሇማግኘት እንዯሚፇጉ ሕጋዊያን፣ ወይም ዯግሞ መዲናችንን ሌናጣ 

እንችሊሇን በሚሌ ፌርሃት ውስጥ እንዯሚኖሩ ሰዎች አይዯሇም፡፡ 

ይሌቁንም፤ ሕይወታችንን ቢያስከፌሇን እንኳን፣ ከኀጢአት ጋር ያሇውን 

ጦርነት በዴፌረት እና በዯስታ እንዯ አሸናፉዎች እንጋፇጣሇን፡፡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ቀን ሃያ አምስት



 

 

 

 

 

 

 

ልጆቼ ሆይ፥ ኃጢአትን እንዳታደርጉ ይህን እጽፍላችኋለሁ። 

ማንም ኃጢአትን ቢያደርግ ከአብ ዘንድ ጠበቃ አለን  

እርሱም ጻድቅ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው።  

እርሱም የኃጢአታችን ማስተስሪያ ነው፥ ለኃጢአታችንም ብቻ 

አይደለም፥ ነገር ግን ለዓለሙ ሁሉ ኃጢአት እንጂ። 

 … ልጆች ሆይ፥ ማንም አያስታችሁ፤ እርሱ ጻድቅ እንደ ሆነ ጽድቅን 

የሚያደርግ ጻድቅ ነው። ኃጢአትን የሚያደርግ ከዲያብሎስ ነው፥ 

ዲያብሎስ ከመጀመሪያ ኃጢአትን ያደርጋልና። 

 

 

1 ዮሐንስ 2፡1-2፣ 3፡7-8
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ቀን ሃያ አምስት 

ሦስት የገና ስጦታዎች 
 
 

 

 

ይህንን አስዯናቂ ሁኔታ ከእኔ ጋር አብራችሁ አብሰሌስለ፡፡ 

የእግዙአብሔር ሌጅ የመጣው ኀጢአት መስራት እንዴታቆሙ 

ሉረዲችሁ፣ የዱያቢልስን ስራ ሉያፇርስ፣ እና ኀጢአት ስትሰሩ ዯግሞ 

ሉያስተሰርይሊችሁና የእግዙአብሔርን ቁጣ ከሊያችሁ ሉያነሳ ከሆነ፤ ይህ 

እውነት ሕይወታችሁን ሇመኖር ምን አይነት አንዴምታ ይኖረዋሌ?  

በጣም ግሩም የሆኑ ሦስት ነገሮች ይሰጠናሌ፡፡ እነዙህን ዯግሞ 

በአጭሩ ሇእናንተ የገና ስጦታ እንዱሆን ሌሰጣችሁ እወዲሇሁ፡፡ 

 

ስጦታ 1፡ ሇኑሯችን ግሌጽ የሆነ ዓሊማ 

የመጀመሪያው አንዴምታ ሇምንኖረው ሕይወት ግሌጽ የሆነ ዓሊማ 

መስጠቱ ነው፡፡ የዙህ አለታዊ ትርጉሙ በቀሊለ ሲታይ - ኀጢአት 

አትስሩ፣ እግዙአብሔርን የማያከብር ነገር አታዴርጉ ነው፡፡ "ሌጆቼ ሆይ፤ 

ኀጢአትን እንዲታዯርጉ ይህንን እፅፌሊችኋሇሁ" (1 ዮሏንስ 2፡1)፡፡ 

"የእግዙአብሔር ሌጅ የተገሇጠውም የዱያብልስን ሥራ ያፇርስ ንዴ 

ነው" (1ዮሏንስ 3፡8)፡፡  

ይህንን ዓረፌተ ነገር አዎንታዊ በሆነ መንገዴ ንገረን ካሊችሁኝ መሌሴ 
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የሚሆነው በ 1
ኛ
 ዮሏንስ 3፡23 ተጠቅሌል የተቀመጠው ነው፡፡ የዮሏንስ 

ሙለ መሌዕክት የያውን ሃሳብ ምርጥ በሆነ መንገዴ የሚጠቀሌሌ ጥቅስ 

ነው፡፡ በነጠሊ ቁጥር የተቀመጠችውን "ትዕዚዙቱን" የምትሇዋን ቃሌ ሌብ 

በለ - " ትእዚዙቱም ይህች ናት፥ በሌጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናምን 

ንዴ፥ ትእዚዜንም እንዯ ሰጠን እርስ በርሳችን እንዋዯዴ ንዴ"፡፡ 

እነዙህ ሁሇት ነገሮች በጣም ከመያያዚቸው የተነሳ ዮሏንስ እንዯ አንዴ 

ትዕዚዜ አዴርጓቸዋሌ፡ በኢየሱስ እመኑ እና ላልችን ውዯደ፡፡ ያ ነው 

ዓሊማችሁ፡፡ የክርስትና ሕይወት ሲጨመቅ ያ ነው፡፡ በኢየሱስን መታመን 

እና ኢየሱስ እና ሏዋርያቱ ባስተማሩን መንገዴ ሰዎችን መውዯዴ፡፡ 

ኢየሱስን ማመን፣ ሰዎችን መውዯዴ፡፡ ያ ነው የመጀመሪያው ስጦታ - 

ሇመኖራችን ዓሊማ፡፡ 

 

ስጦታ 2፡ ውዴቀቶቻችን ሁለ ይቅር እንዯሚባለ የሚያረጋግጥ ተስፊ 

ኢየሱስ ኀጢአተኝነታችንን ሇመዯምሰስ እና ይቅር ሇማሇት 

ከመምጣቱ የምናገኘው ሁሇተኛ አንዴምታ ይህ ነው፡ - ውዴቀቶቻችን 

ይቅር እንዯሚባለ ተስፊ ሲኖረን፣ ኀጢአታችንን ሇማሸነፌ የተሻሇ አቅም 

ይኖረናሌ፡፡ እግዙአብሔር ውዴቀቶቻችሁን ይቅር እንዯሚሌ ተስፊ 

ካሊዯረጋችሁ፣ ኀጢአትን መዋጋት ገና ስትጀምሩ ተስፊ ትቆርጣሊችሁ፡፡  

አንዲንድቻችሁ በዙህ የፇረንጆች አዱስ ዓመት ወቅት ሇማምጣት 

የምትፇሌጉት ሇውጥ ይኖራሌ፡፡ ምናሌባት የኀጢአት ሌምምዴ ውስጥ 

ገብታችሁ ከዙያ ሇመውጣት ትግሌ ሊይ ትሆኑ ይሆናሌ፡፡ ምናሌባት አዱስ 

የአመጋገብ ሌምዴ፣ ወይም ዯግሞ የተሇየ አይነት መዜናኛ ትፇሌጉ 

ይሆናሌ፡፡ አንዲንድቻችሁ ዯግሞ የማካፇሌ እና የመስጠት ሌምዲችሁን 

ሇማዲበር ትፇሌጉ ይሆናሌ፡፡ ላልቻችሁ ዯግሞ ከትዲር አጋራችሁ ጋር 

ያሊችሁን ግንኙነት ወይም የቤተሰብ ፀልት ፕሮግራማችሁን ማስተካከሌ 
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ትፇሌጉ ይሆናሌ፡፡ ሇአንዲንድቻችሁ ዯግሞ የእንቅሌፌ እና የስፖርት 

ጊዛያችሁን መቀያየር ትፇሌጉ ይሆናሌ፡፡ የላልች ፌሊጎት ዯግሞ ወንጌሌ 

በመስበክ መትጋት ይሆናሌ፡፡ ነገር ግን "ይህ ሁለ ምን ጥቅም ይኖረዋሌ?" 

በሚሌ ግራ መጋባት ውስጥ ትሆናሊችሁ፡፡ እነሆ፣ ሁሇተኛው የገና 

ስጦታችሁ፡ ክርስቶስ ወዯ ምዴር የመጣው የዱያቢልስን ሥራ፣ ማሇትም 

የእኛን ኀጢአተኝነት፣ ሉያፇርስ ብቻ ሳይሆን፣ ሇውዴቀቶቻችን 

ሉከራከርሌን እና ጠበቃ ሉሆነን ጭምር ነው፡፡ 

ስሇዙህም፣ ውዴቀት እስከመጨረሻው እንዯማይሰሇጥንባችሁ 

በማወቅ ሇትግሌ ተስፊ እንዴትሰንቁ እማፀናችኋሇሁ፡፡ ነገር ግን 

ተጠንቀቁ! የእግዙአብሔርን ጸጋ ሇኀጢአት ፇቃዴ አዴርጋችሁ 

በመውሰዴ፣ "ውዴቀቴ ብዘም ሇውጥ ከላሇው፣ ከኀጢአት ጋር ምን 

አታገሇኝ?" የምትለ ከሆነ እና በእርግጥም አምርራችሁ በዙያ መንገዴ 

የምትቀጥለ ከሆነ፣ መዲናችሁ እጅግ አጠራጣሪ ነውና ሌትዯንግጡ 

ይገባሌ፡፡  

ሆኖም ግን አብዚኞቻችሁ ያሊችሁት እንዯዚ ዓይነት አስተሳሰብ 

ውስጥ አይዯሇም፡፡ ብዘዎቻችሁ በሕይወታችሁ ያሇውን የኀጢአት 

ሌምምዴ ማሸነፌ ትፇሌጋሊችሁ፡፡ እግዙአብሔር ሇእናንተ የሚሊችሁ 

ይህንን ነው፤ ክርስቶስ ውዴቀታችሁን ሸፌኗሌና ከኀጢአት ጋር ሇመዋጋት 

ተስፊ ሰንቁ፡፡ "ኃጢአትን እንዲታዯርጉ ይህን እጽፌሊችኋሇሁ። ማንም 

ኃጢአትን ቢያዯርግ ከአብ ንዴ ጠበቃ አሇን እርሱም ጻዴቅ የሆነ 

ኢየሱስ ክርስቶስ ነው።" 

 

ስጦታ 3፡ ክርስቶስ ያግናሌ 

በመጨረሻ፤ ኢየሱስ የመጣው ኀጢአት መስራታችንን ሉያሸንፌ እና 

ይቅር ሉሇን መሆኑ የሚያስከትሇው ሦስተኛው አንዴምታ ይህ ነው፡ 
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ክርስቶስ በእርግጥም በፌሌሚያችን ውስጥ ያግናሌ፡፡ በእውነት ይረዲሃሌ፣ 

ይረዲሻሌ፡፡ ከጎናችሁ ነው፡፡ ኀጢአት ቀሌዴ ቢሆን ኖሮ ሉዯመስሰው 

ባሌመጣ ነበር፡፡ ኀጢአትን ሉዯመስስ የመጣው አዯገኛ እና ነፌሰ-በሊ 

ስሇሆነ ነው፡፡ የሠይጣን ማታሇያ ሲሆን ካሌተፊሇምነው ያጠፊናሌ፡፡ 

ክርስቶስ የመጣው በዙህ ፌሌሚያ ውስጥ ሉያግን እንጂ ሉጎዲን 

አይዯሇም፡፡ 

ስሇዙህም ሦስተኛው የገና ስጦታችሁ ይኸውና፡ - በውስጣችሁ 

ያሇውን ኀጢአት ሇማሸነፌ ክርስቶስ ያግዚችኋሌ፡፡ 1 ዮሏንስ 4፡4 እንዱህ 

ይሊሌ፤ "በዓሇም ካሇው ይሌቅ በእናንተ ያሇው ታሊቅ ነውና"፡፡ ኢየሱስ 

ሕያው ነው፣ ኢየሱስ ኀያሌ ነው፣ ኢየሱስ በእምነት በውስጣችን ይኖራሌ፡፡ 

ኢየሱስ ዯግሞ የኛ ወገን እንጂ ተቃዋሚያችን አይዯሇም፡፡ በአዱሱ ዓመት 

ከኀጢአት ጋር በሚኖራችሁ ትንቅንቅ እርሱ ያግዚችኋሌ፡፡ ታመኑት፡፡ 
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127  

 

 

መደምደሚያ 

እጅግ የምወደው የገና ጥቅስ 

 

 

 

በጣም የምወዯው የገና ጥቅስ ትሕትናን የገና መካከሇኛ ባህርይ 

ያዯርገዋሌ፡፡ ስሇዙህ በዙህ የገና ሰሞን በኢየሱስ ትህትና እየተገረምኩ 

ሇራሴም ያ ትሕትና ይጨመርሌኝ ንዴ እመኛሇሁ፡፡ ጥቅሱን ወረዴ ብዬ 

እጠቅስዋሇሁ፡፡  

መጀመሪያ ግን ሁሇት ችግሮች አለ፡፡ ቲም ኬሇር የመጀመሪያውን 

ችግር ሇመረዲት በሚያስችሌ መሌኩ እንዱህ ብል ይገሌፀዋሌ፣ "ትሕትና 

በጣም ዓይን ዏፊር ከመሆኑ የተነሳ ስሇእርሱ ማውራት ከጀመራችሁ 

ክፌለን ሇቆ ይወጣሌ፡፡" ስሇዙህ ትሕትና ሊይ አትኩሮት ሰጥተን 

እናብሰሌስሌ ብንሌ እንኳን እርስ በእርስ የሚጋጭ ነገር ሉመስሌ ይችሊሌ፡፡ 

ሆኖም ግን አንዲንዴ ጊዛ በጣም ዓይን ዏፊር የሆኑ ሰዎች እንኳን 

በስርዓት ከተያዘ ብቅ ብቅ ሉለ ይችሊለ፡፡  

ሁሇተኛው ችግር ዯግሞ ኢየሱስ ትሁት የሆነበት ምክንያት እኛ ትሁት 

መሆን ካሇብን ምክንያት ጋር አንዴ አይዯሇም፡፡ ስሇዙህ የኢየሱስን የገና 

ትሕትና መመሌከት እንዳት ነው እኛን ሉረዲን የሚችሇው? የእኛ 

ትሕትና፣ አሇን ከተባሇ፣ የተመሰረተው ውስንነታችን፣ ወዲቂነታችን፣ እና 

ኀጢአተኝነታችን ሊይ ነው፡፡ ነገር ግን ሇዓሇማዊው የእግዙአብሔር ሌጅ 

እንዯ እኛ ውስን አይዯሇም፡፡ በምንም ሉወዴቅ አይችሌም፡፡ ኀጢአተኛም 
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አሌነበረም፡፡ ስሇዙህም የኢየሱስ ትሕትና ከእኛ ትሕትና በተሇየ መሌኩ 

የመነጨው ከላሊ ምንጭ ነው፡፡  

እጅግ በጣም የምወዯው የገና ጥቅስ ይህ ነው፡፡ እዙህ ጥቅስ ውስጥ 

የኢየሱስን ትሕትና ፇሌጉ፡፡ 

"እርሱ በእግዙአብሔር መሌክ ሲኖር ሳሇ ከእግዙአብሔር 

ጋር መተካከሌን መቀማት እንዯሚገባ ነገር አሌቇጠረውም፥ 

ነገር ግን የባሪያን መሌክ ይዝ በሰውም ምሳላ ሆኖ ራሱን ባድ 

አዯረገ፥ በምስለም እንዯ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረዯ፥ ሇሞትም 

ይኸውም የመስቀሌ ሞት እንኳ የታ ሆነ።"  

(ፉሌጲስዩስ 2፡6-8) 

የኢየሱስን ትሕትና ሌዩ የሚያዯርገው ሇላልች ጥቅም ሲሌ አውቆ 

እና ፇቅድ ዜቅ ወዲሇ የባርያ ቦታ ራሱን ማዋረደ ነው፡፡ የእርሱን ትሕትና 

ምንነት የሚገሌፁት ሏረጎች እነዙህ ናቸው፡፡ 

"ራሱን ባድ አዯረገ [ከመከራ እና ከጉስቁሌና ነጻ 

ከሚያዯርገው አምሊካዊ መብት]" 

"የባርያን መሌክ ያ" 

"ሇሞትም ይኸውም የመስቀሌ ሞት እንኳን የታ ሆነ" 

የኢየሱስ ትሕትና በውስንነት ወይም በኀጢአተኝነት ከተጎሳቆሇ ሌብ 

የመነጨ አይዯሇም፡፡ የእርሱ ሌብ ማሇቂያ የላሇው ፌጽምናን የተሊበሰ፣ 

የማይገረሰስ እውነትን የያ እና ከኀጢአት ሁለ ነጻ የሆነ በመሆኑ በዙያ 

ምክንያት የሚያገሇግሇው አያስፇሌገውም ነበር፡፡ እርሱ ሙለ በሙለ ነጻ 

በመሆኑ በተትረፇረፇ መሌኩ ሉያገሇግሌ ችሎሌ፡፡ 

ይህንን የሚነግረን ላሊ የገና ጥቅስ ማርቆስ ወንጌሌ 10፡45 ነው፡፡ 

"የሰው ሌጅም ሉያገሇግሌና ነፌሱን ሇብዘዎች ቤዚ ሉሰጥ እንጂ 

እንዱያገሇግለት አሌመጣም።" የኢየሱስ ትሕትና ከእውነተኛ ማንነቱ 
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ያፇነገጠ ወይም በጉዴሇቱ ሊይ የተመረኮ አሌነበረም፡፡ እንዯውም ሁለም 

ነገር ተትረፌርፍ ስሇነበረው ሇላልች ጥቅም ይሆን ንዴ ራሱን አሳሌፍ 

ሰጠ፡፡ ኀጢአተኞች በክብሩ ከፌታ ሏሴት እንዱያዯርጉ በራሱ ተነሳሽነት 

ራሱን ዜቅ አዯረገ፡፡  

ኢየሱስ በመሌካሙ ዛና እና በትሕትናው መካከሌ ያሇውን ግንኙነት 

ያበስረናሌ፤ "እናንተ ዯካሞች ሸክማችሁ የከበዯ ሁለ፥ ወዯ እኔ ኑ፥ 

እኔም አሳርፊችኋሇሁ። ቀንበሬን በሊያችሁ ተሸከሙ ከእኔም ተማሩ፥ እኔ 

የዋህ በሌቤም ትሐት ነኝና፥ ሇነፌሳችሁም ዕረፌት ታገኛሊችሁ፤ ቀንበሬ 

ሌዜብ ሸክሜም ቀሉሌ ነውና" (ማቴ 11፡28-30)፡፡  

የእርሱ ትሕትና ሸክማችንን ያቀሌሌናሌ፡፡ ትሐት ባይሆን ኖሮ ሇሞት 

- ይኸውም ሇመስቀሌ ሞት እንኳን የታ ባሌሆነ ነበር፡፡ ሉሞትሌን 

ባሌታ ዯግሞ በኀጢአታችን ሸክም ተጨፌሌቀን በሞትን ነበር፡፡ የእኛን 

ኩነኔ ሇመሸከም ራሱን ዜቅ አዯረገ (ሮሜ 8፡3)፡፡ 

አሁን ከመቼውም ጊዛ በሊይ ትሐታን ሇመሆን በቂ ምክንያት አሇን፡፡ 

እኛ ውስን ነን፣ በማንኛውም ጊዛ ወዲቂ ነን፣ ዯግሞም ኀጢአተኞች ነን፡፡ 

በመሆኑም፣ ሌንመካ የምንችሌበት አንዴም ምክንያት የሇም፡፡ አሁን 

ዯግሞ ትሁት የሚያዯርገን ላሊ ነገር መዲናችን በራሳችን ስራ የተገኘ 

አሇመሆኑ ነው፡፡ የዲንነው ሙለ በሙለ በጸጋ እንጂ በራሳችን አሇመሆኑ 

የምንመካበት አንዲች ነገር እንዲይኖር ያዯርገናሌ (ኤፋሶን 2፡8-9)፡፡ 

ያንን ጸጋ የተሊበሰ ዯህንነት ዯግሞ ያስገኘን ወድ እና ፇቅድ ራሱን ዜቅ 

በማዴረግ እና እንዯ ባርያ እስከ ሞት ዴረስ እንኳን በመታዜ ነው፡፡ 

በዙህም፤ ከውስንነታችን፣ ወዲቂነታችን እና ኀጢአተኝነታችን 

በተጨማሪ አሁን እኛን ይበሌጥ ትሐት የሚያዯርጉ ሁሇት ነገሮች 

ተጨምረዋሌ፡፡ ሊገኘነው በረከት ሁለ ምንጭ የሆነው ነጻ እና ያሌተገባን 

ጸጋ አንዯኛው ሲሆን፤ ሁሇተኛው ዯግሞ ራስን የሚክዴ፣ ዋጋ የሚከፌሌ፣ 
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እና በፇቃዯኝነት የባርያን መሌክ የሚወስዴ አገሌጋይነት ተምረናሌ፡፡  

ስሇዙህም የተጠራነው በዙህ ራስን ዜቅ የማዴረግ እና የማገሌገሌ 

ሕይወት ውስጥ ከኢየሱስ ጋር እንዴናብር ነው፡፡ "ራሱን ከፌ የሚያዯርግ 

ሁለ ይዋረዲሌ፥ ራሱንም የሚያዋርዴ ሁለ ከፌ ይሊሌ" (ማቴዎስ ወንጌሌ 

23፡12)፡፡ "በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ አሳብ በእናንተ ንዴ ዯግሞ 

ይሁን…" (ፉሌጲስዩስ 2፡5)፡፡ 

በዙህ የገና ሰሞን የመዲናችን እና የአገሌጋይነታችን መሠረት 

የሆነችው "ዓይናፊሯ በጎ ስነምግባር" ዜም ካሇችበት ብቅ ብሊ የትሕትናን 

መጎናጸፉያ ታሇብሰን ንዴ እንፀሌይ፡፡ "ሁሊችሁም እርስ በርሳችሁ 

እየተዋረዲችሁ ትሕትናን እንዯ ሌብስ ታጠቁ፥ እግዙአብሔር 

ትዕቢተኞችን ይቃወማሌና፥ ሇትሐታን ግን ጸጋን ይሰጣሌ" (1 ጴጥሮስ 

5፡5)፡፡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

አባሪ 



 

 



 

 

 

አባሪ 

 

የኢየሱስ መምጣት እና  

የብሉይ ኪዳን ጥላዎች 

 

የዕብራውያን መጽሏፌ ዋነኛው ነጥብ የቀዴሞው ኪዲን አካሌ የሆነው 

የአምሌኮ ስርዓት በኢየሱስ መተካቱን ማብሰር ነው፡፡ ስሇዙህም ገና የዙህ 

ጥሊ በዋናው አካሌ መተካት ነው፡፡ (ይህንን በዕብራውያን 8፡5 ማየት 

ትችሊሊችሁ፤ ካህናቱ "ሇሰማያዊ ነገር ምሳላና ጥሊ የሚሆነውን 

ያገሇግሊለ" ይሇናሌ፡፡) የክርስቶስ መምጣት የተካቸው እንዯነዙህ ያለ 

ስዴስት ጥሊዎችን እንመሌከት፡፡ 

 

1. የቀዴሞው ኪዲን የክህነት አገሌግልት ጥሊ 

የቀዴሞዎቹ ካህናት ዕዴሜያቸው በሞት የሚገታ ስሇነበር በቁጥር 

ብዘ ነበሩ፡፡ እርሱ ግን ሇዓሇማዊ ነውና ሉቀክህነቱ ቋሚ ነው 

(ዕብራውያን 7፡23-24)፡፡ 

 

2. የፊሲካው መስዋዕት ጥሊ 

"እንግዱህ ያሇ እርሾ እንዲሊችሁ አዱሱን ሉጥ ትሆኑ ንዴ 

አሮጌውን እርሾ አስወግደ። ፊሲካችን ክርስቶስ ታርድአሌና፡፡" (1 

ቆሮንጦስ 5፡7) 



 

 

3. የመገናኛ ዴንኳኑ እና የቤተመቅዯሱ ጥሊ 

"ከተናገርነውም ዋና ነገሩ ይህ ነው፤ በሰማያት በግርማው ዘፊን ቀኝ 

የተቀመጠ እንዱህ ያሇ ሉቀ ካህናት አሇን፤ እርሱም የመቅዯስና 

የእውነተኛይቱ ዴንኳን አገሌጋይ ነው፥ እርስዋም በሰው ሳይሆን በጌታ 

የተተከሇች ናት።" (ዕብራውያን 8፡1-2) 

 

"ኢየሱስም መሌሶ፦ ይህን ቤተ መቅዯስ አፌርሱት፥ በሦስት ቀንም 

አነሣዋሇሁ አሊቸው። ስሇዙህ አይሁዴ፦ ይህ ቤተ መቅዯስ ከአርባ ስዴስት 

ዓመት ጀምሮ ይሠራ ነበር፥ አንተስ በሦስት ቀን ታነሣዋሇህን? አለት። 

እርሱ ግን ስሇ ሰውነቱ ቤተ መቅዯስ ይሌ ነበር።" (ዮሏንስ ወንጌሌ 

2፡19-21) 

 

4. የመገረዜ ጥሊ 

"መገረዜ ቢሆን አሇመገረዜም ቢሆን ከንቱ ነው፥ የእግዙአብሔርን 

ትእዚዜ መጠበቅ ነው እንጂ።" (1 ቆሮንጦስ 7፡19) 

 

5. የመብሌ ስርዓቶች ጥሊ 

"እርሱም፣ "እናንተ ነገሩ አይገባችሁምን? ከውጭ ወዯ ሰው ገብቶ 

ሉያረክሰው የሚችሌ አንዲች ነገር የሇም፤ ወዯ ሌቡ ሳይሆን ወዯ ሆደ 

ይገባሌ፤ ከዙያም ከሰውነቱ ይወጣሌና፡፡" ኢየሱስ ይህን በማሇቱ ምግብ 

ሁለ ንጹሕ መሆኑን ገሇጠ፡፡" (ማርቆስ ወንጌሌ 7፡18-19 

አ.መ.ት.) 

 

6. የበዓሌ ቀናት ጥሊ 

"እንግዱህ በመብሌ ወይም በመጠጥ ወይም ስሇ በዓሌ ወይም ስሇ 



 

ወር መባቻ ወይም ስሇ ሰንበት ማንም አይፌረዴባችሁ፤ እነዙህ ሉመጡ 

ያለት ነገሮች ጥሊ ናቸውና፥ አካለ ግን የክርስቶስ ነው።" (ቆሊስይስ 

2፡16-17) 

 

የገና ዋና ትርጉም "አካለ የክርስቶስ ነው" የሚሌ ነው፡፡ ይህ ማሇት፤ 

ኀይማኖታዊው ስርዓት ሁለ የአንዴ ታሊቅ እና ባሇ ግርማ ሰው ጥሊ ነው 

ማሇት ነው፡፡ ዓይናችንን ከዙህ ጥሊ አንስተን ወዯዙህ ሰው ሊይ እንትከሇው 

(2 ቆሮንጦስ 4፡6)፡፡ ሌጆች ሆይ፤ ራሳችሁን ከ(ኀይማኖታዊ)ጣዖቶች 

ጠብቁ (1 ዮሏንስ 5፡21 አ.መ.ት)፡፡ 
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የጥቅስ ማውጫ 
ፌጥረት 
37:5–11 .... 85 
50:20 ...... 86 
 
ዲግም 
10:17 ...... 59 
 

መዜሙረ ዲዊት 
139:23–24 .. 22 
 

ምሳላ 
21:1 ....... 34 
 
ትንቢተ ኢሳያስ 
8:18 ....... 63 
53:10 ...... 63 
60:3 ....... 46 
 
ትንቢተ ኤርሚያስ 
23:29 ...... 22 
31 ......... 89 
31:31 ...... 88 
31:34 ...... 90 
 
ትንቢተ ሚክያስ 
5:2  ...... 33, 105 
 

የማቴዎስ ወንጌሌ 
መጽሏፌ ....... 45 2:1–2

 ........... 44 

2:2 ........  48, 49 
2:3 ........ 54, 56 
2:4 ........ 55 
2:9 ........ 49 
2:10 ....... 59 
2:10–11 .... 58 
4:1–11 ..... 97 
11:28–30 ... 131 
16:21–23 ... 97 
23:12 ...... 132 
24:14 ...... 51 
28:18–19 ... 45 
 

ማርቆስ 
7:18–19 .... 137 
10:45 ...... 97, 131 
 
ለቃስ 
1:16–17 ...... 20 
1:43 ......... 26 
1:46–55 ...... 24 
1:48 ......... 26 
1:68 ......... 29 
1:68–71 ...... 28, 29 
2:1–5 ........ 32 
2:6–7 ........ 36 
2:11 ......... 21 
2:12–14 ...... 40 
2:25 ......... 30 
2:34–35 ...... 41 
2:38 ......... 30 
9:23 ......... 38 
9:57–58 ...... 38 
22:20 ........ 77 
 
የዮሏንስ ወንጌሌ 
1:1 .......... 64 
1:3 .......... 16 
1:11–12 ...... 42 
1:12 ......... 15, 63, 64  
2:19–21 ...... 136  
3:16 ......... 64  
3:17..................15  
3:19..................41  
4:23..................51  
6:35..................15  
6:44..................15  
6:65..................15  
10:10................80, 
82  
10:11 ........ 15 
10:17–18 ..... 15 
11:52 ........ 64 
14:27 ........ 42 
15:20 ........ 38 
17 ........... 15 
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17:18 ....... 92 
17:24 ....... 14, 15 
18:37 ....... 104, 106, 
110 
20:28 ....... 15 
20:30–31 .... 108  

ሏዋርያት ሥራ 

10:43................90 
17:25................59 
 
ሮሜ 
5:5 
...................116 
5:9 ...................65 
5:10..................11
6 
5:10–11.............114 
5:11..................11
6 
8:1 ...................90 
8:3 
...................90, 
131 
8:17..................86 
8:33..................65 
15:13................42 
 
 
1 ቆሮንጦስ 
5:7 
...................136 
7:19 ........ 136 
 
2 ቆሮንጦስ  
4:4 ......... 115 
4:4–6 ....... 115 
4:6 ......... 115, 137 
8:9 ......... 37 
 
ኤፋሶን 
2:8–9 ....... 132 
 
ፉሌጵስዩስ 
2:5  ......... 132 

2:6–8 ........ 130 
2:9–10 ....... 86 
2:9–11 ....... 84 
4:6–7 ........ 42 
 
ቆሊስይስ 
2:9 .......... 64 
2:16–17 ...... 137 
 
1 ጢሞቲዎስ 
1:15 ......... 101 
4:10 ......... 64 
 
ዕብራውያን 
መጽሏፌ ......... 69, 135 
2:13 ......... 63 
2:14 ......... 97 
2:14–15 ...... 62, 96 
7:23–24 ...... 135 
8:1 .......... 74 
8:1–2 ...... 68, 72, 73, 
 136 
8:2 ........ 73 
8:5 ........ 72, 73, 135 
8:6 ........ 76, 77 
9:28 ....... 90 
11:6 .......  41 
13:20 ...... 77 
13:20–21 ... 77–78 
 
1 ጴጥሮስ 
2:24 ....... .90 
5:5 ........ 132 
 
1 ዮሏንስ 
መጽሏፌ ....... 124 
2:1 ........ 119, 123 
2:1–2 ...... 120, 122 
3:5 ........ 119 
3:7–8 ...... 118, 122 
3:8 ........ 100, 102, 
 119, 120, 123 
3:23 ....... 124 
4:4 ........ 126 
5:21 ....... 137 
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ሁሉም ሰው ደስተኛ መሆን ይፈልጋል፡፡ ድህረ-ገፃችን የተፈጠረው ለዚህ 

ዓላማ ነው፡፡ በሁሉም ቦታ ያሉ ሰዎች እንዲረዱት የምንፈልገው አንድ ታላቅ 

እውነታ አለ፡፡ እግዚአብሔርን በሙሉ የምናከብረው እኛ በእርሱ በሙሉ 

ስንረካ ነው፡፡ ጆን ፓይፐር 30 ዓመት በሚያልፈው አገልግሎቱ የሰበካቸውን 

እና የፃፋቸውን እና ከ40 በላይ በሚሆኑ ቋንቋዎች የተተረጎሙ ስራዎች 

አጠራቅመናል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ለየዕለቱ የሚሆን የፅሁፍ፣ የድምፅ 

የቪዲዮ ግብዓቶችን በማዘጋጀት እውነትን፣ ዓላማን፣ እና እርካታን ታገኙ ዘንድ 

እንተጋለን፡፡ ይህንን ሁሉ መንፈሳዊ ትምህርት ለጋስ በሆኑ ወንድሞች እና 

እህቶች ምክንያት በነጻ ልናቀርብችሁ ችለናል፡፡ 

እውነተኛ ስለሆነው ደስታ የሚያስተምሩ ተጨማሪ ትምህርቶችን 

ከፈለጋችሁ፣ ወይም ደግሞ በዲዛየሪንግ ጋድ ስለምንሰራው ስራ የበለጠ 

ለማወቅ ካሻችሁ፣ በ desiringGod.org ልታገኙን ትችላላችሁ፡፡ 
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