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አብ መጽሐፍ ቅደስ እግዚአብሔር ምፍራሕ ናይ ስጋዊ ኾነ መንፈሳዊ ጥበብ መጀመሪያ ከም ዝኾነ ብተዯጋጋሚ 
ተገሉጹ እዩ "ቀዲሚኀ ሇጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር'' ምሳ.1፡7:: ንጉስ ሰሇሞን አብ ምምሕዲሩ መስተውዒሉ ምዃኑ 
ካብ አጽናፍ ክሳብ ኣጽናፍ ዒሇም ዝተሰምዒለ ፈሪሃ እግዚአብሔር ቀንዱ ዕሊምኡ ስሇዝገበረ እዩ:: እግዚአብሔር 
ምፍራሕ ማሇት ከምቲ ኣብ መንጎ ጎይታን ዒስከርን አብ መንጎ ሓሇቓን ተራን ዘል ዒይነት ምፍራሕ ዘይኮነስ ከምቲ 
ኣብ መንጎ አቦን ወዴን ዘል ብፍቅሪ ዝተመስረተ እዩ ::   
     አቦ ንወደ ስሇዝፈትዎ ከይሇመነ ዘዴሌዮ ፈሉጡ ኩለ ብፍቓደ ሓሲቡ ይገብረለ :: ወደ ከምቲ አቡኡ 
ዝፈትዎን ዘኽብሮን ንሱውን የኽብሮን ይእዘዞን ብፍቅሪ ይፈርሖ። እግዚአብሔር ‘ውን ነቲ ብኣቦነት ባህሪ ካብ 

ናይ ቁርስና በረኸት 

ሳብዒይ ሰሙን ኒቆዱሞስ ሚያዝያ 02/2003 ዒ.ም 
 

ካብ ዒቢይ ጾም ሳብዒይ ሰንበት ኒቆዱሞስ ይበሃሌ። ኣብዚ ሰንበት ዝዝመር መዝሙር ካብ 
ዋዜማ ጀሚሩ ከምዚ ዝስዕብ እዩ። "ወሀል አሐደ ብእሲ እምፈሪሳውያን ዘስሙ ኒቆዱሞስ 
መሌአኮሙ ሇአይሁዴ ዘሖረ ኃቤሁ ቀዱሙ ላሉተ ኃበ ኢየሱስ ፡ ሓዯ ኒቆዱሞስ ዝስሙ ሓሇቃ 
ኣይሁዴ ካብ ወገን ፈሪሳውያን ነበረ። ንሱ ብሇይቲ ናብ ኢየሱስ መጸ።  

ኒቆዱሞስ ሰገዯ መንፈቀ ላሉት ሇዘቀዯሳ ሰንበት፡ ንሰንበት ንዝቀዯሳ ጎይታ ኒቆዱሞስ መጺኡ 
ንስኻ መምህር ኴንካ ካብ ኣምሊኽ ከም ዝመጻእካ ንፈሌጥ ኢና ።" እንዲበሇ ኒቆዱሞስ ብሇይቲ 
ናብ ጎይታና መዴኃኒና ኢየሱስ እናኸዯ ይሰግዴ ከም ዝነበረን ምሥጢረ ጥምቀት'ውን ካብኡ 
ከም ዝተማህረ እንናጠቓቀሰ ዝዝመር ስሇዝኾነ ኒቆዱሞስ ተባሂለ። ዝርዝር ናይዚ ታሪኽ ኣብ 
ዮሐ 3፡1-21 ንረኽቦ። ጎይታ ዒሇም ኢየሱስ ክርስቶስ ምሥጢረ ጥምቀት ጥራሕ ዘይኮነ ግርፋቱ፡ 
ስቅሇቱ ፡ መዴኅን ምዃኑ ኣስተምሂርዎ እዩ። ኒቆዱሞስ ምስ ዮሴፍ ኣርማትያስ ኮይኑ ንጎይታና 
ዝገነዘ ዒቢ ኣቦ እዮ። ስሇዚ ካብዚ ሰንበት ጀሚሩ ንሰሇስተ መዒሌቲ ክሳብ ሰለስ ናይ ኒቆዱሞስ 
መዒሌታት ተባሂልም ይኽበሩ። 

ምስባክ 
ሐወጽከኒ ላሉተ ወፈተንኮ ሇሌብየ 

አመከርከኒ ወኢተረክበ ዒመጻ በሊዕላየ 
ከመ ኢይንብብ አፉየ ግብረ እጓሇእመሕያው 

 
ንሌበይ ተዏዚብካዮ ብሇይቲ በጺሕካዮ 
መርሚርካንስ ገሇ እኳ ኣይረኸብካን 

ካብ ኣፈይ ክፍኣት ከይወጽእ ምኽረይ ቆሪጸ እየ። 
መዝ 16፡3 

 
ምንባባት 

ርሜ 7፡1−11   1ዮሐ 4፡18−ፍ.ጻ.  ግ.ሐ 5፡34−ፍ.ጻ.   ዮሐ 3፡1−11 

ፈሪሃ እግዚአብሔር 
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ዘይምንባር ናብ ምንባር ዘምጽኦ ፍጥረቱ ይምግቦ ይሕሌዎን ኩለ ነገር ከይበሌዎ ሓሲቡ ይገብረልም ውለዲቱውን 
ብፍቅሪ ይፈርሕዎ:: ቀዲሞት አቦታትና ንዯቆም ዘዕብይዎም ዝነበሩ ብፍርሃተ እግዚአብሔር እዩ:: እግዚአብሔር 
ምግባሩን ስርሑን ዝፈሇጠ ቅደስ ዲዊት ‚ንዐ ዯቂቅየ ወስምዐኒ ፈሪሃ እግዚአብሔር እምህረክሙ፡ ዯቀየ ንዐ 
ስምዐኒ ፈሪሃ እግዚአብሔር ክምህረኩም‛ ይብሇና:: 
 ቅደስ ዲዊት ነቲ ንዐኡ ክቀትል ኢለ ኩናት ሒዙ ዝነበረ ንጉስ ሳኦሌ ሕነ ክፈዱ እንዲኸኣሇ ከል ኢዯይ 
አብ ሌዕሌ'ቲ እግዚአብሔር ዝቐብኦ ኣየንብርን እየ ምባለ  ፈሪሃ እግዚአበሔር ከምዘሇዎ እዩ ዘረዴኣና (1ይ ሳሙ 
24:1-2):: ከምዚ ብምግባሩ እዩ ኻአ ንኩልም ጸሊእቱ እግዚአብሔር ዘጥፋለ:: ንሱውን ብሌሳን እግዚአብሔር ከም 
ሌበይ ዝተባህሇ:: 
 ስሇዚ ብፈሪሃ እግዚአብሔር ንምንባር እንኽተልምን ንገዴፎምን ነገራት ከምዘሇዉ ከነስተውዕሌ ይግባእ 
እዚአቶም ዴማ ፦  
 

1.ካብ ትዕቢት ምርሓቕ፦  ሓዋርያ ቅደስ ጳውልስ "ምናሌባሽ ንስኻ አነ ምእንቲ ኽትከሌ እዮም እቶም 
ጨናፍር እተሰብሩ ትብሌ ትኸውን:: ጽቡቕ ንሳቶም ሰኣን ምእማኖም ተሰብሩ  ንስኻ ግና ሳሊ ዝአመንካ ዯው 
ኢሌካ አሇኻ::  ስሇዚ ፍራህ ዴአ እምበር ብሌብኻ ኣይትተዒበ:: ከመይ ኣምሊኽ ነቶም ብባህሪኦም ጨናፍር ዝነበሩ 
ካብ ዘይነሓፎም ንዒኻውን ኣይክንሕፈካን እዩ:: ሮሜ11:-19-22:: ከምዝበሇ ትዕቢት ንዱያብልስ'ውን ስሇዘይጠቐሞ 

ኣብ ሌብኻ ፈሪሃ እግዚአብሔር ይሃሌኻ::   
 

2. ፍርሃትካ ብምርዒዴ ይኹን:- ቅደስ ጳውልስ ‚እምብኣርከስ ኣቱም ፍቑራተይ ከምቲ ኩሌሳዕ 
ዝተኣዘዝክምዎ ሕጂ ኸኣ ኣብ ቅዴመይ ጥራይ ዘይኮነስ አውራ እኳ ዯኣ ብዴሕረይ ብፍርሐትን ብራዕዴን ምእንቲ 
ናይ ገዛእ ርእስኹም  ዴሕነት ስርሑ።" (ፊሌ2:-12)::ይብሌ'ሞ ዘወትር ብፍርሃት ክነብር ይግባእ  ፡ 
 

3.ንፍቓዯ ስጋ ዘይምግዛእ:-  ንፈሪሃ እግዚአብሔር ካብ ሕይወትና ዘርሕቑ ምኽንያታት ሓዯ ፈቓዴ ስጋ 
ምሕያለ እዩ:: ቅደስ ጳውልስ "ንካሌኦት እንዲሰበኽኩ ንርእሰይ ዘይብቑዕ ምእንቲ ኸይከውን ንስጋይ አሳቅዮን 
እገዝኦን አሇኹ"  1ቆሮ9:-27። ከምዚ ክብሌ ከል ዴማ ንሰብነተይ ብመከራ እናዲጨነቕኩ ስጋይውን ብነፍሰይ 
እናዲግዛእኩን ብፍርሃት ክነብር እየ ማሇቱ እዩ::  
 

4.ጥንቁቕ ምዃን:-   ጎይታ ዒሇም ኢየሱስ ክርስቶስ ከምህር ከል ኩለ ግዜ ጥንቁቃት ክንከውን ከምዘሇና ኣብ 
ዝኾነ ግዜ ብፍርሃት እግዚአብሔር ተሓል ኣብ ዝኾነ ስፍራ ፍርሃት ይሃሌኻ:: ኣብ ዙርያኻ ክኸቡ ካብ ዝዯሌዩ 
(ዝፍትኑ) ናይ መንፈሳዊ ሕይወት ዕንቅፋታት ብዙሓት መሰናኽሊት ስሇዘሇዉ ተጠንቀቕ:: ነዚ መሰናኽሌ ስዑርካ 
ብዒወት ክትወጽእ እንተዘይኪኢሌካ ክትቑረጽ ኢኻ ስሇዚ ክትፈርሕ ይግባካ::  ምኽንያቱ ካብ ናትካ ዴኹም ባህሪ 
ኣንጻር ጸሊእትኻ ብርቱዒት ስሇዝኾኑ :: ብፈሪሃ እግዚአብሔር ምንባር ዴማ ካብ ሓያሌን ሌዐሌን ኣምሊኽካ 
ረዴኤት ንምርካብ የኽእሇካ ነዚ ንምርካብ ዴማ ብብዙሕ ጾምን ጸልትን ክተግህ ይግበአካ:: 
 

5. ክሳብ መዒስ ምፍራሕ:-  ቅደስ ጴጥሮስ ‚እቲ ንስኻትኩም ኣብ ጸልት ‚አቦ‛ ኢሌኩም ትጽውዕዎ ንነፍሲ 
ወከፍ ከከም ግብሩ ብዘይአዴሌዎ ስሇዝፈርዴ ኣብዚ ዘመን ግሽነትኩም ብፍርሃት ንበሩ‛ኢለ እዩ። 1ጴጥ1:-17  እዛ 
ምዴሪ’ዚኣ ብፈሪሃ እግዚአብሔር ኮይና ንሰማያዊ ክብሪ ብዘብቀዒና ተጋዴል እንነብረሊ ስሇዝኾነት " ሓዯ'ኳ ነቲ 
ኣኽሉሌ ዒወትካ ኸይዝርፈካስ ነቲ ዘልካ ኣጽኒዕካ ኃዞ።"ራእ3:-11 ወይ ከአ ስምና ካብ ሕይወት መጽሓፍ 
ንኸይስረዝ ራእ 3:-5 ዘጸ32(33):-3 ብርሃን ካባና ከይውሰዴ ራእ2:-5 ወይ ከኣ ከም ሰብ ገሊትያ ‚ክሳብ ክንዴዚድ 
ዴንዙዛት ኢኹም ብመንፈስ ጀሚርኩምሲ ብስጋ ክትፍጽምዎ ትዯሌዩ ኣሇኹም ገሊ3:-3። ተባሂሌና ከይንውቀስ 
ክሳብ መወዲእታ ብፍርሃት ክንጓዒዝ ይግብአና:: 
 

6.ካብ ቅደሳን ምምሃር:-  ጠቢብ ሰሇሞን ‚እነሆ እቲ ጻዴቕ ኣብ ምዴሪ ዒስቡ ይረክብ፡ ኽፉኣት ሰባት ከኣ 
መቕጻዕቶም ከም ዝቕበለ ርግጽ እዩ።‛ ምሳ11:-31 ምባለ ጻዴቅ ሰብ ብዝሰርሖ ትሩፋት ብዝመጽወቶ ምጽዋት 
ብምግዲሌን ዘዴሕን ካብ ኮነ ሓጥእ በዯሇኛ ሰብ ዲአ ምግባረ ሃይማኖት ከይሃሇዎ ማዕረ ክንዯይ ይፈርሕ ይኽውን?  
ስሇዚ ቅደስ ጳውልስ ‚ነቶም ቃሌ አምሊኽ ዝሰበኹሌኩም መራሕቲ ዘክርዎም ከመይ ኢልም ከም ዝነበሩን ከም 
ዝሞቱ ኣስተውዑሌኩም ኣሰር ኣሰር እምነቶም ሰዒቡ‛። እብ13:-7 ከምዝበል አብ ሌዕሉ ቅደሳን ዝሓዯረ ፈሪሃ 
እግዚአብሔር ኣብ ሕይወትና ክግሇጽ ይግባእ:: አብ ዕሇታዊ ምንቅስቃስና ብፈሪሃ እግዚአብሔር ሌብና ክጸንዕ 
ይግባእ። እዚ ምስ ዝኸውን ከኣ'ዩ ካብ ሓጢኣት ክንርሕቕ ንኽእሌን ትርጉም ዘሇዎ ናይ ክርስትና ሕይወት 
ንነብርን። 
 ሳህሌን ምሕረትን ናይ እግዚአብሔር ኣማሊዴነት ኣዳና ቅዴስት ዴንግሌ ማርያም ተራዲእነት ቅደሳን ኣይፈሇየና። 

 


