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እንቃዕ ብደሓን መጻእኩም
ከመይ ትዉዕሉ። ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን። ሰሰናዩ ንምነየልኩም።

እንቋዕ ናብ ጀርመን ብደሓን መጻእኩም። እንቋዕ ናብዛ ናይ ኢንተርነት

ዌብ-ሳይት ድማ ብደሓን መጻእኩም። እዚ ሒዝናልኩም ዘለና ሓበሬታ

ኣብ ጀርመን ናብራ ኣብ ጀርመን ከመይ እዩ ዝሕብር እዩ።

ንጀርመናውያን መዓልታዊ ዝኾነ ነገር ንዓኹም ሓድሽ
ክኸውን ይኽእል እዩ
ፍሉጥ እዩ ነገራት ከምቲ ዝተጸበኹምዎም ኣይጸንሑኹምን። ኣብ ጀርመን ሰባት ዝተፈላለየ ዓይነት

ቅዲ ህይወት ሒዞም ይነብሩ። ስለዚ ድማ ዓዲ ጀርመን ፍልይ ዝበለ ናብራ ኣለዎ። ከምኡ ድማ ገለ

ገለ ኣገደስቲ መሰረታዉያን ክንፈልጦም ዘለዉና ነገራት ኣለዉ።

ስርዓት መሰረት ናይ ነጻነት እዩ
ጀርመን ምናልባት ሓዳሽ ገዛኻ ክትከዉን ትኽእል እያ። እምበኣርከስ

ንሕና ድማ ከመይ ጌርካ ምስ እዚ ናይ ጀርመን ሕብረተሰብ ከምእትኽል

ዝሕብሩ ሓበሬታታት ክንህበካ ንፈቱ። ንጀርመናዉያን ቅዲናብራኦምን

መዓልታዊ ሂወቶምን ዝድህስስ ንዓኻ ድማ ክትርድኦም ይሕግዝ እዩ

ዝበልናዮ ትሕዝቶ ሒዝናልካ ኣለና።

ክርስትያናዊ ባህሊ ኣብ ጀርመን ሕብረተሰብ
እምበኣር በቲ ሕግታት ክንጅምር። ኣብ ጀርመን በብዓይነቱ ሕግታትን ስርዓታትን ኣሎ፣ እምበኣር

ከመይ ዝበለ ሕግታት ምዃኑ መታን ክትፈልጥዎን ብእኡ ክትመላለሱን ንሕብረኩምን

ነተባብዓኩምን። እዚ ሕግታት እዚ ንህይወትና ጥዑምን ቀሊልን ይገብሮ፣ ናጽነት ዝመልኦ ይህወት

ምዕባለን ድማ ይህበና፣ ናብራና ድማ ኣዝዩ ብሉጽ ይኸዉን፣ ምስ ብዙሓት ሰባት ካብ ዝተፈላለየ

ኩርናዓት ናይ ዓለም ዝተፈላለየ ዓይነት ሕልምታትን ድማ ብሓባር ትርጉም ዘለዎ ህይወት ንነብር።

ርክብ ምስ ጀርመናውያን ምግባር ኣባል ናይ ሕብረተሰብ ክትከውን ይሕግዘካ
ኣብ ጀርመን ምስ መጻእካ ኩሎም ቤተሰብካን ኣዕሩኽትኻን ምናልባት

ኣብ ርሑቕ ሃገር ክህልዉ ይኽእሉ እዮም፣ ሓድሽ ርክባትን ምሕዝነትን

ምግባር ድማ ቅሊል ኣይኮነን። ንሕና ግን ምስ ጀርመናዉያን ኮነ ምስ

ዝኾነ ካልእ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ክፉት ኮንካ ክትቀርብን ሰባት ክትላለን

ነተባብዓካ። እዚ ንሕና ንቅርበልካ ዘለና ሓበሬታ ብፍታዉና ብነጻ ዝኾነ

ክፍሊት ዘይብሉ እዩ ምኽንያቱ ንስኻ ከም ሰብ መጠን ክቡር ስለ

ዝኾንካ ንመጻኢ ድማ ብኣካል ክንላለየካ ኣዚና ንደሊ። እምበኣር ሕጂ

ደጊምና ነተባብዓኩም ናብ ዉሽጢ ናይ ጀርመን ባህልን ኣገባብን

ክትርድኡ። ከምኡ ድማ ቀልጢፍኩም ቋንቋ ጀርመን ክትመሃሩ ንዓዲ ጀርመን ድማ ብዝበለጸ

ክትፈልጥዋ። ኣብዛ ናትና ዌብ-ሳይት Deutschland-Begleiter.de ድማ ብዙሕ ግዚያዊ ዝኾነ

ሓበሬታት ትረክብ ኢኻ።
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ብዛዕባ ክርስትያናዊ እምነት ክትፈልጥዎ ዘለኩም

ዳርጋ ኩሎም ጀርመናዉያን ናብ ቤተክርስትያን ይኸዱ እዮም። እዚ ድማ እምነት ክርስትና

መሰረታዊ ነገር ናይ ሕብረተሰብና ምዃኑ የርኢ። ግናኸ ሎሚ እምነቱ ዘካፍል ዳርጋ የለን ክንብል

ነኽእል። እምበኣርከስ ንሕና ግልጺ ዝኾነ መግለጺ ብዛዕባ እምነት ክርስትና ክንህበኩም።

ሰብ ካብ ኣምላኽ ክፍለ ኸሎ

ክርስትያናት ኣብ ሓደ ኣዝዩ ፈቃርን ኩሉ ዝኽእልን ፈጣሪ ኩሉ ዝኾነን

ኣምላኽ ይኣምኑ። ኣምላኽ ድማ ምስ ሰብ ሕብረት ክገብር ስለዝደለየ

ንሰብ ሓራ ፍጡር ጌሩ ፈጢርዎ። ሰብ ግን ነቲ ካብ ኣምላዝተዋህቦ

ሓርነት ኣባላሽይዎ። ካብ ኣምላኽ ዓልዩ ካብ ኣምላኽ ርሒቑ። ካብ

ኣምላኽ ተፈልዩ፣ ማለት ሓጢኣት ጌሩ ነቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ርክብ

ድማ ደምሲስዎ።

ኣብ ኣምላኽ መጻኢኻ ውሕስነታዊ እዩ

ኣምላኽ ግን ንፍጡራቱ ስለ ዘፍቅር ንወዱ ናብ ዓለም ሰደዶ፣ ብእኡ

ጌርና ድማ ምስ ኣምላኽ ክንተዓረቕ መታን። መርኣዪ ዕርቁ ድማ

መስቀል እዩ። ክርስትያናት ኣብ ቅድሚ መስቀል ክምብርከኹ ከለዉ

ማዕረ ክንደይ ኣኽብሮት ከምዘለዎም ነቲ ናይ ዕርቂ ስራሕ ኣብ መስቀል

ዝተገበረ የርኢ። ስለዚ ድማ መስቀል ናይ ዕርቂ ምልክት ናይ ኣምላኽ

ፍቕሪ ዝተገልጸሉ ቦታን እዩ ንብሎ። የሱስ ኣብ መስቀል ብሙማት

ዕርቂ ገበረልና፣ በዚ ከምዚ ከኣ ኣምላኽ ማዕረ ክንደይ የፍቅረናን

ክንዕረቖ ይደልየናን ንርኢ። እምበኣር ክርስትያን ምዃን ማለት ሓጥያትካ

ተነሲሕካ ምስ ኣምላኽ ምትዕራቕ ኣለት እዩ። እዚ ከኣ በቲ የሱስ ኣብ መስቀል ዝገበሮ ዕርቂ

ምእማን ማለት እዩ። እዚ ምስ እትገብር ናይ ዘልኣለም ህይወት ኣለካ። እዚ ኣምላኽ ዝኣተወልና

ቃል እዩ፣ ብዝኾነ ነገር ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከነእትዎ ኣይንኽእልን። ከም ክርስትያን ድሕሪ ሞት ናብ

ህይወት ከም እንኸይድ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። መጽሓፍ ቅዱስ እንኮ ዓንዲ ናይ ክርስትና

እምነት እዩ። ክርስትያናት መጽሓፍ ቅዱስ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተጻሕፈ መገዲ እምላኽ ዘፍልጥ

ስልጣን ሞትን ህይወትን ዘለዎ መጽሓፍ ምዃኑ ንእምን።

ሓደ ኣምላኽ

ክርስትያናት ኣብ ሓደ ኣምላኽ ይኣምኑ። እዚ ኣምላኽ እዚ ኩሉ ይኽእል ንሱ ፍቕሪ እዩ።

ክርስታያናት ኣብ ሰለስተ ኣማልኽቲ ኣይኮኑን ዝኣምኑ። ኣብ ሓደ ኣምላኽ ደኣ። ግናኸ ብሰለስተ

መልክዕ ዝግለጽ። ኣቦ፣ ወዲ፣ መንፈስ ቅዱስ ማአት ስላሴ። ብዛዕባ ክርስትና ዝያዳ ክትፈልጥ እንተ

ደሊኻ፣ Deutschland-Begleiter.de ኣዛ ዌብ-ሳይት ብዙሓት ሰባት ኣለዉኻ። ወይ ነቲ ብዛዕባና

ዝነገረካ ሰብ ብቀረባ ተወከሶ።
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ምትእምማን ቅንዕነትን
ኣብ ኣዉሮጳ ብፍላይ ድማ ኣብ ጀርመን ሰባት ናይ ዓሌት ወይ ባህሊ ወይ ስድራቤት ዶብ

የብሎምን፣ ምስ ዝኾነ ሰብ ክመሓዛዘዉን ኣዕሩኽ ክኾኑን ይኽእሉ እዮም፣ ሓንቲ ነገር ግን ኣዝያ

ተገድሶም ነገር ኣላ ንሳ ኸኣ ምትእምማን እያ፣ እሙን ክትከዉን ኣለካ ሓቀኛ ክትከውን ኣለካ

ምኽንያቱ ሰባት ክትሕስዎም ኣይፈትዉን እዮም። ኩሉ ግዜ ሓቂ ክትዛረብ ኣለካ። ከምዚ ምስ

እትገብር ሰባት ክኣምኑኻ ይጅምሩ ዕርክነትካ ድማ እንዳ ደልደለ ይመጽእ።

ግሉጽነት ምልክት ናይ ኣኽብሮት እዩ
ካልእ ፍልይ ዝበለ ነገር ድማ ጀርመናዉያን ኖኖእ ክብሉ ከለዉ እዩ።

ንኣብነት ንዝኾነ ዕድመ ትዕድሞም እሞ ኣይጥዕመንን እዩ እንተ በሉኻ፣

ካልኣይ ሻዕ ኣይትሕተተኒ ማለት ኣይኮነን፣ ግን ነታ መዓልቲ

ኣይትዕመንን እያ ካልእ ግዜ ምናልባት ማለት እዩ። ወይ ዉን ንስኻ

እንተ ተዓደምካ እሞ እንተ ዘይጥዕመካ ኮንይኑ ኣይጥዕመንን ብምባልካ

ዝቕየም ወይ ሕማቕዝስምዖ ሰብ የለን። እዚ ነገር እዚ ኣብ ዝኾነ መዳይ

ናይ ህይወት ግልጺ ኮንካ ነጻ ምርጫ ክትመርጽ ከም ዘለካ ይሕብር።

©tharakorn, 123rf.de
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ማዕርነትን ሰላምታን
ኣብ ጀርመን ወልቀሰብ ካብ ሕብረተሰብ ወይ ካብ እኩባት ሰባት ንላዕሊ የገድስ። ዉልቃዊ ሓርነትን

ዉልቃዊ መሰልን ማዕርነት ናይ ሕግን ኣብ ዉልቀሰባት ዝለዓለ ቀዳምነት ኣለዎ። ኣብ ጀርመን ኮነ

ኣብ ኣዉሮጳ ኩሉ ሰብ ማዕረ እዩ ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ፣ ጻዕዳ ይኹን ጸሊም፣ ካብ ዝተፈላለየ

ሃይማኖታት ይኹን ብህሊ፣ ድሕረባይታኡ ብዘየገድስ። ሰለ ከምኡ ኢና ከኣ ጓና እዩ ኢልና

ዘይንንዕቕ። መርሓባ ንብል ኩሉግዜ ምኽንያቱ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ስደትኛ ኩን ወላ ወዲ ዓዲ

ሓደ ኢኻ።

ማዕርነት ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን
ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ እዮም። ሰበይቲ ዉልቃዊ

ናጽነት ኣለዋ ከምኡ ድማ ሰብኣይ። ሰበይቲ ኮነ ሰብኣይ ዝደለይዎ

ክኽደኑ ይኽእሉ እዮም መሰሎም እዩ ዝሓቶም ድማ የለን። ሕጺር ክዳን

ምኽዳን ምስ ሓርነት እዩ ዝተሓሓዝ እምበር ንዝኾነ ጾታዊ ነገር ዝዕድም

ነገር ኣይኮነን። ስለዚ ድማ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ሓጺር ክዳን ተኸዲና

ኢልካ ኣቶኪርካ ክትጥምታ ጽቡቕ ኣይኮነን። ጋሻ ክትክቅበል ከለኻ

ድማ ሰብኣይ ኮነ ሰበይቲ ማዕረ ጌርካ ክትቅበል ይግባእ። ሰብኣይን

ሰበይትን እንተ መጹኻ ድማ ቅድም ነታ ሰበይቲ ሰላም ምባል ጽቡቕ

ኣኽብሮት እዩ።
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ኣብ ሰዓትካ ምርካብን ቆጸራን
ኣብቲ መጀመርታ ኣዋርሕ ናብ ጀርመን ዝመጻእኩምሉ ብዙሕ ቆጸራታት ምስ ናይ መንግስቲ

ቤትጽሕፈታት ኔሩኩም ይኸዉን እዩ። ኣብ ሰዓትካ ምርካብ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ርኢኹሞ

ትኾኑ ኢኹም። ኣብ ጀርመን ቆጸራ ምኽባር ኣዝዩ ዓብዪ ነገር እዩ። ኣብ ቆጸራኻ ቀልጥፍካ ምስ

እትርከብ ዓብዪ ክብረት እዩ፣ ትድንጒ እንተ ኮንካ ድማ ኣቀዲምካ ምሕባር ኣዝዩ ኣድላዪ እዩ፣

ዶንጊኻ ምምጻእ ግን ኣዝዩ ሕማቕ እዩ፣ ናብ ዝኾነ ቆጸራ ዶንጊኻ እንተ መጺእካ ሕማቕ እዩ።

ናብ ናይ ስራሕ ቆጸራ ዶንጊኻ ምምጻእ ስራሕካ ምግዳፍ ማለት እዩ ካልኣይ ግዜ ዉን ስራሕ ናይ

ምርካብ ዕድል ዉን ምስ ቆጸራ ምኽባር ዝተታሓሓዘ እዩ። ሰራሕተኛ ናይ ሓንቲ ትካል ኮንካ

ቆጸራኻ ዘይተኽብር እንተ ኮንካ ናብ ምስጓግ ዉን ክስዕብ ይኽእል እዩ።

ኣብ ሰዓትካ ምርካብ ብፍላይ ኣብ ቆጸራታት
እዚ ኣብ ስራሕ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ኣብ ግላዊ ዕድመታት ዶንጊኻ

ምምጻእ ንዕቀት እዩ ዘርኢ። ቀልጢፍካ ምምጻእ ከኣ ኣኽብሮት እዩ

ዘርኢ።
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ኮርናን ዕድላትን ኣብ ጊዜ ቀውሲ
ኮረና-ዓለምና ኣብዚ ግዜ እዚ በኮረና ትመሓደር ኣላ። ወለሓደ ሰብ

ኣብዚ ጊዜ ውሑስ ኣይኮነን, ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ፕላኔትና ንፖለቲካ፡

ንቑጠባ፡ ንኣተሓሳስባን ዘረባን ብሓፈሻ ንኹሉ ሓድሕዳዊ ምንቅሳቓሳት

ተቖጻጺርዎ ይርከብ።

ኣብ ጊዜ ቀውሲ ኮረና ከመይ ጌርና ክንሓስብን ክንንቀሳቐስን ይግበኣና፧

ካብዚ ቀውሲ ምናልባት ዕድል ኣለና’ዶ፧ ኣብዚ ኣብ ክርስትያናዊ

እምነትን ሰብኣዊ ስእልን ዝተሞርከሰ ኣተሓሳስባ ክንህበካ ንደሊ።እዘን

ክልተ ነገራት ኣብ ናይ ርመን ባህሊ ንኣማኢት ዓመታት ዝተታሓሓዛ

እየን። ዎላ ውን ኩሎም ሰባት ከምቲ ናይ ቀደም ኣመንቲ ኣይኹኑ ደኣ እምበር፡ ኣብ ርመን ግን

ክሳብ እዚ ጊዜ ኣብ ናይ ሓባር ናብራ መሰረታውያን ነገራት እየን።

ክርስትያናዊ መልሲ ኣብ ጊዜ ቀውሲ ኮረና
ኣብ ክርስትያናዊ መርገጺ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ማዕረ እዮ ዝብል፡ ኣብዚ

ዓዲ ውን ዳርጋ ብነፍሲ ወከፍ ሰብ ይኽበር እዮ። እዚ ነገር ኣብዚ ናይ

ኮረና ቀውሲ ውን ዝተንጸባረቐ ተግባር እዮ፦ ብዙሓት ሰባት ንዓበይትን

ንድኹማትን፡ ንናእሽቱ ትካላትን ወዘተ ምትሕብባሮም ዘርኣይሉ እዎን

እዩ።

ሰባት ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ኣምላኽ እንተፈሊጦሞ፡ ንዕኡ

እንተኣሚኖሞ ብፍቓዱ እንተኸይዶም፡ እዞም ዝስዕቡ ለውጥታት

የምጽእሉ፡

ቀዳማይ፡ ብርቱዕ ዝኾነ ፍርሃት ካብዚ ቫይረስ ኣይህልወክን: ምኽንያቱ ኣብ ኢድ ኣምላኽ

ስለዘለኻ። ዎላ ውን በዚ ሕማም እንሞትካ :ከምቲ የሱስ ክርስቶስ ተስፋ ዝኣተወልካ ናይ ዘለኣለም

ሂወት ክትረክብ ኢኻ። ክርስትና እምነት ድሕሪ ሞት ሂወት ከም ዘሎ በጽኑዕ ይኣምን።

ካልኣይ፡ እቲ ካብ መንግስቲ ዝወጸ ትእዛዛት ብምጥሓስ፡ ብዘይ ምጥንቃቕ ወይ ውን ንኻልኦት

ሓደጋ ክበጽሕ ይኽእል እዮ ንኣብነት ዎላሐደ ከጋጥም ኣይክእልን እዮ ብምባል ምስ ቤተሰብ

ምርኻብ ወይ ውን ምስ እኩባት ሰባት ፌስታ ምግባር። እቲ ኣብ ሓድሕዳዊ ዘሎ ርክባት መታን

ከይሰናኸል ብዙሓት ቤተክርስትያናት ኣኼባታተን ብናይ ማሕበራዊ መራኸቢታይ የመሓላልፍኦ

ኣለዎ።

ሳልሳይ፡ ኣብዚ ግዚ እዚ ብዛዕባ ርእስኻ ክትሓስብ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሕ ኣስቤዛ ውን ክትገዝእ

ኢኻ ክሳብ ንኻልኦት ዘይተርፎም። እዚ ግን ክኸውን ኣይግበኦን: ንኣብነት ንሕና ንድኹማትን

ዓበይትን ኣብ ኣስቤዛ ዝገብሩሉ ክንተሓጋገዞም ይግባእ።
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ኣብ ጊዜ ኮረና ማዕረክንደይ እዮ ወዲሰብ ክቡር፧
ኣብ ርመን ነፍሲ ወከፍ ብገንዘብ ዘይክፈል ማዕረ ክብሪ ኣለዎ: ሰብኣይ

ይኹን ሰበይቲ፡ ቆልዓ- ዓቢ ወይ ኣረጊት ሰብ፡ ድኻ ወይ ሃብታም።

ነፍሲወከፍ ማዕረ ቀለብን ሕክምናዊ ምንክብኻብን ክረክብ ኣለዎ። ስለዚ

እዮ እቲ ናይ ሕክምና ኣድላይነት ኣብ ፖለቲካ ዝለዓለ ትርጉም ዘለዎ

ካብ ቁጠባ ኣድላይነት።

ክንደይ ስልጣን ኢና ንህቦ ነዚ ቫይረስ፧
ኮረና ማለት ናይ ዓወት ኣኽሊል- ማለት እዚ ካብ ናይ ርመን ቃል „Krone“ “ኣኽሊል”
ዝተወስደት እያ። ከም ክርስትያናት መጠን ንወላሓደ ቫይረስ ኣብ ኣተሓሳስባናን ሂወትናን ክገዝኣና

ኣይነፍቅድን ኢና- ኣብ ልዕሌና ዝገዝእ ኣምላኽ ጥራይ እዮ።ንዕኡ ጥራይ እዮ እዚ ኣኽሊል ስልጣን

ዝግብኦ።

ዕድላት ኣብ ጊዜ ቀውሲ
መደምደምታ፡ እዚ ቀውሲ ዕድላት ውን ኣዳልዮልና ኣሎ፡ እዞም ዕድላት- ዎላ እኳ ምናይ 2

ሜትሮ ርሕቀት እንተገበርና ኣብ ነንሕድሕድና ዕርቂ፡ አብ ነንሕድሕድና ምትሕግጋዝ፡ ብሓንሳብ

ምዕላልን ምጽላይን-እዚ ውን ብቴለፍን ወይ በማሕበራዊ መራኸብታት ግን ክንገብሮ ነኽእል ኢና።

እዚ ኣብ ገዛ ኣብ እተጸንሓሉ እዎን፡ ውሽጥኻ እትሃድእሉን አብ ህወትካ ኣገደስቲ ዝኾነ ሕቶታት

ትሓትሉን ክኾነልካ ነዚ ጊዜ እዚ ተጠቐምሉ፡ ካበይ እየ መጼ ንምንታይ ከ ይነብር ኣለኹ ኢልካ

ሕተት፧

ኮረና ቫይረስ ከም መበራበሪ ኣብ ሂወት
ነዚ ቀውሲ ኣምላኽ ናብኡ ንኽትምለስ ደልዮ የንካሕኩሕ ከም ዘሎ

ጌርካ ከም ሓደ ዕድል ተረድኣዮ። ኮረና ናብ ህያው ኣምላኽ ርእስኻ

ትውፍይሉን ሂወትካ ውን ናብ ትኽክለኛ መንገዲ ትመርሓሉን

መበራትዒ ክኾነልካ ይኽእል እዮ። በዚ ምኽንያት እዚ ቀታሊ ኮረና

ቫይረስ ንዓኻ ኣብ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣብ ሰማይ ምስ ኣምላኽ

እትነብረሉ ደጋፊ ክኾነካ ይኽእል እዮ።

እዚ ካብ ልቢ ንምነየልካ ሕቶ እንተኣለካ ውን ክንምልሰልካ ቅሩባት ኢና።

ኣምላኽ ይባርኽካ

©Uschi Dreiucker, pixelio.de
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ጽምዋ ወይ ብሕታዉነት
ብዙሓት ሰባት ንብሕቶም(ተን) ይነብሩ(ራ)፡ ብፍላይ ነተን ሃብታማት

ሃገራት ንኣብነት ከም በዓል ፈደራላዊት ሪፓፕሊክ ጀርመን መብዛሕትኡ

ህዝበን ንዉልቁ ይነብር። ከሞኡ ዉን ብፍላይ ነቶም(ተን) ካብ ካልእ

ሃገራት ናባና ዝመጹ(ጻ) ሰባት ንኣብነት ሓተቲ ዑቅባ (ስደተኛታት) ካብ

ኣዝዩ ጥቡቕ ርክብ ምስ ስድራ ቤቶም(ተን) ኣዕሩኽ – መሓዝቶም(ተን)

ካባና ብዝተፈልየ ኣገባብ ዘለዎም(ወን) ሰባት ብዝዓበየ የጥቕዖም(ዐን)።

ምኽንያት ጽምዋ (ብሕታዉነት)
ጽምዋ ወይ ብሕታዉነት ብቡዙሕ ምኽንያት የጋጥም ንኣብነት ብምኽንያት ዕድመ፡ ናይ ጥዕና

ጸገም፣ ድኽነት፣ ብፍልላይ ካብ ቤተሰብ ብምኽንያት ምቅያር ቦታ ወይ ስደት፣ ካብ ስራሕ

ብምስንባት ወይ ማሕበራዊ ናብራ ብምቕያር፣ ጥሮታ፣ ሞት ናይ ቀረባ ሰብ ወዘተ.... ብግዝያዊ

ኣጋጢሙ ብዘሎ ኩነታት ክንርእዮ እንተኾይና ኣብነት ካብ ቅረብትኻ(ኺ) ብምፍላይ፣ ምትእኽኻብ

ምስ መቕርብን ፈተዉትን ምሕሳም ብምኽንያት ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ወይ ድማ (ኮቪድ 19)።

ብዛዕባ ጽምዋ ወይ ብሕትዉና ፉቱው ኣይኮነን፡ ከም ጌጋ ምዝራብ ስለ ዝረአ። ግን ከም ነብሰ

ምትሓት ክትሓስቦ(ብዮ) የብልካን(ክን) ዝኾነ ሰብ ጽምዋ ወይ ብሕትዉና ክስምዖ ይኽእል እዩ።

እቲ(ታ) ምስ እግዚኣቢሄር ኣምላኽ ርክብ ዘለዎ(ዋ) ምስ እግዚኣቢሄር ኣምላኽ ክዛራረብ(ቢ)

ትኽእል(ሊ) እንተኮንካ(ኪ) ጽቡቕ ይስመዓካ(ኪ)። ከሞኡ ዉን ሓደ(ቲ) ሰብ ናይ ግድን ምስ ካልእ

ሰብ ርክብ የድልዮ እዩ።

ኣንጻር ጽምዋ ወይ ብሕታዉነት ክሕግዙ ዝኽእሉ
ጽምዋ ወይ ብሕትዉና ኣለካ'ዶ – ኣለኪ'ዶ ? ወይ ኣብ ጎንኻ(ኺ) ደዉ

ዝብለልካ(ኪ) ትደሊ'ዶ ነቶም(ተን) ጽምዋ ወይ ብሕትዉና

ዘለዎም(ወን) ? ገለ ሓሳባት ወይ መብሪሂታት

• ዉሽጥኻ(ኺ) ክፈቶ- ክፈትዮ፡ ቅኑዕ ወይ ድማ እሙን ዝኾነ

ምሕዝነት ድለ(ዪ)፡ ርእሰ ተኣማንነት ይሃልኻ(ኺ)

ነዚ ግዜ ክህልወካ(ኪ) ኣለዎ ክትሕለል(ሊ) ተስፋ ክትቖርጽ(ጺ)

የብልካን(ክን)!

ሰባት የድልዩኻ(ኺ) እቶም(ተን) ኣብ ጸገምካ(ኪ) ዝሓስቡ፡(ባ) ከሞኡ

ውን ከም ዘለኻዮ(ኽዮ) ከም ነብስኻ(ኺ) ዝቅቦልኻን(ኺን) ግዚኦም(አን) ዝውፉዩልካን(ኪን)

• ዕጫ ናይ ሂወትካ(ኪ) እንታይ እዩ ? ነብሰ ምትሕስት ክህልወካ(ኪ) የብሉን

መንገድኻ(ኺ) ከተለሊ(ዪ) ኣለካ(ኪ)

ንነብስኻ(ኺ) ሓጎስ ክፈጥሩላ ዝኽእሉ ንኣብነት ኣብ ናይ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዘካይዳ

ማሕበርራት ከምኡ ዉን ናይ ሙዚቃ(ዜማ) ን ማሕበራት ወዘተ….. ክትኣቱ(ዊ) ኣለካ(ኪ)

• ናይ መዓልታዊ መደብካ(ኪ) ምሕንጻጽ ሓጋዚ እዩ፡

ካብ ስነ ኣእምራዊ ጸቕጢ ንክትናገፍ(ፊ) ኣብ ብባህርያዊ ተፈትሮ ዘለዎ ልሙዕ ቦታ ንጹህ ኣየር

(ንፋስ) ክተተንስ(ሲ) ክትከይድ(ዲ) ስለካ(ኪ) ንህድኣትካ(ኪ) ይጠቅምካ(ኪ) እዩ

• ንሙዚቃ(ዜማ) ምንባብን ካልእን ግዜ ፍለ(ዪ) ንበይንኻ(ኺ) ክትከዉን(ኒ) ከለካ(ኺ) ኩሉ

ክፈኹሰልካ(ኪ) እዩ

• ግልጽን በሊሕ – በላሕ፡ ትጉህ – ትግህቲ ኩን(ኒ) ሓዲሽ መንገዲ ወይ ኣማራጺ ንኸተለሊ(ዪ)

ቅኑዕ ኣምኻሪ(ት) ካብ ከባቢኻ(ኺ) ዉን ሓጋዚ እዩ። ናይ ገዛእ ርእስኻ(ኺ) ባህርያት ንምፍላጥ፡

ዓሚቕ ዝምድና ወይ ድማ ርክብ ከይህልወካ(ኪ) ጸገም ንዝፈጥሩ ከተዕርዮም ክትጽዕር(ሪ)

ኣለካ(ኪ)



D e u t s c h l a n d - B e g l e i t e r

©2016-2022 Deutschland-Begleiter.de
Koordination und Umsetzung: VisioM, Bahnhofstr. 24, 35440 Linden, info@Deutschland-Begleiter.de 10

እግዚኣቢሄር ኣምላኽ ኣይገድፈካን(ኪን) እዩ
ሂወትካ(ኪ) ፍጹም ክቕየር እዩ፡ ናይ ሓቂ እምነት ወይ ርክብ ምስ

እግዚኣቢሄር ኣምላኽ ምስ ዝህልወካ(ኪ) ንሱ ኩሉ ግዜ ምሳኻ(ኺ) እዩ፡

እግዚኣቢሄር ቃል ኣትዩልካ(ኪ) “ንሳኻ ድማ ክኸዉን እየ፡

ኣይሓድገካን ኣይጥንጥነካን ዉን” መጽሓፍ እያሱ ምዕራፍ 1፡5 ፡ ኣብ

ሂወትካ(ኪ) ንምትንሳእ የሱስ ክርስቶስ ተዳሎ(ለዊ) ከሞኡ ዉን ንእኡ

እነኖ።

ወንጌል የውሃንስ 3፡16 “ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ

ዘልኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳብ

ዝህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ”

ከምኡ ዉን ኣብ ናይ ኢንተርነት መርበብ ሓበሬታ Deutschland-Begleiter.de ተወከስ(ሲ)።

እግዚእቢሄር እምላኽ ኣብ ግዜ ጸገምና ክንውከስ ንኣብነት ኣብ (መዝሙር ዳዊት 50፡15) ተወከሎ-

ተወከልዮ ንሱ ንዓኻ(ኺ) ከም ዝርዳካን(ክን) ከም ዝምልሰልካን(ክን) ዋላ ዉን ሓደ ሓደ ግዜ

ዘይከምቲ ዝተጸበኻዮ(ኽዮ) እንተመሰለ ዉን።

ኣብ ናይ ሓቂ እምነት እግዚኣቢሄር ኣምላኽ ተለኻ(ኺ) ንእሽተይ ማሕበራዊ ኣምልኾ ወይ ፍሉይ

ምልክት ንኣብነት ኣብ ግዜ ጸሎት ሽምዓ ብምውላዕ ከም ፍሉይ ምልክት ወይ ነቲ ሕጂ

እግዚኣቢሄር ኣምላኽ ዝገበረልካ(ኪ) ዘሎ ብምእማን ትገብሮ(ርዮ) ምልክት ሓንቲ ንእሽተይ ብጽራብ

ዕንጸይቲ ዝተሰርሐት ልቢ ኣብ ጁባኻ(ኺ) ብምሓዝ ኩሉ ግዜ ንቃላቱ ንምዝካር ይሕግዘካ(ኪ) እዩ።

እንድሕር ኣብ ኢድካ(ኪ) እንተ ሒዝካያ ምስ ናይ ምስጋና ጸሎት ምስጋና ኣብ ኣምላኽ ይጅምር።

ኣብ ሓደ ቤተ ክርስትያን ወይ ድማ ማሕበር ናይ ክርስትያን፡ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽ ከትምልኽዎን

ከሞኡ ውን ንሓድሕድኩም(ክን) ክትተሓጋገዙ(ዛ) ትኽእሉ(ላ) ኢኹም(ኽን) ምስ እግዚኣቢሄር

ኣምላኽ ንምንባር።



D e u t s c h l a n d - B e g l e i t e r

©2016-2022 Deutschland-Begleiter.de
Koordination und Umsetzung: VisioM, Bahnhofstr. 24, 35440 Linden, info@Deutschland-Begleiter.de 11

ናይ ሃገረ ፈደረላዊት ሪፖፕሊክ ጀርመን ዝግበር
ባህሊ ኣብ ግዜ ሓዘን

ከም ኣብ ኩሉ ባህልታት ዘሎ ከምኡ ውን ኣብ ሃገረ ፈደረላዊት

ሪፖፕሊክ ጀርመን ዝተፋላለየ ኣብ ግዜ ሓዘን ዝግበር ባህሊ ኣሎ።

ንኣብነት እንድሕር ሓደ (ንቲ) ናይ ቀረባ ሰብ ሞይቱ(ታ) ብኸመይ

ሓዘንተኛታት ትበጽሕ(ሒ) ከሞኡ ውን ተጻናንዕ(ዒ) ትገልጸሉ ባህሊ

ኣሎ። መሪር ሓዘን ሞት ናይቶም (ተን) ትፈትዎም (ትፈትየን) ሰባት

ትገልጸሉ (ትገልጽሉ) መንገዲ ኣሎ። ንኣብነት፥ ብብኽያት (ትካዘ)፣

ጸሊም ክዳን ብምኽዳን ከሞኡ ዉን ጸሊም ካራባታ ዝመስል ምልክት

ኣብ ስእሊ መዋቲ(ት) ብምግባር። ዉሽጣዊ ሓዘን ዝመረረ እዩ ካብ

ልቢ ንደገ ዝወጸ ሓዘን።

ሓዘን ናይ ፍሉያት ህቡባት ሰባት ወይ ፍሉይ ሓደገኛ ኩነታት ምስ ዘጋጥም ሃገራዊት ባንዴራ

(ኣርማ) ኣብ ኩሉ ህንጻታትን ኩፉት ቦታትን ኣብ ፍርቂ ትስቀል። ናይ ሓባር ሓዘን ድማ ይእወጅ!

ንሓዘንተኛታት ምጽንናዕ
ንሓዘንተኛታት ዝተሰምዓካ(ኪ) ሓዘን “ጸንዓት ይሃብኩም (ክን)”

ብምባል ይግለጽ። ናይ ሓዘን መልእኽቲ ዘለዎ ጽሑፍ ኣብ ፖስት

ካርድ ከሞኡ ውን ስሕት ኢሉ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ነቲ ዝኸበረ ገንዘባዊ

ወጻኢታት ዝሓትት ንምሽፋን ይወሃብ። ኣብ ግዜ ቀብሪ (ሓመድ ደበ)

ኣብ መቓብር ሕቋፍ ዕንበባ ይቅመጥ። ከም ምልክት ናይ ምፍልለይ

ናብ ዘልኣለማዉነት ካብ ሓዘንተኛታት ይኸዉን።

ከሞኡ ዉን ኣብ ሃገረ ፈደረላዊት ሪፖፕሊክ ጀርመን ሬሳ ናይቲ(ታ)

ዝሞተ(ቲ) ሰብ ብምቅጻልን፥ *ነቲ ሓሙኹሽቲ ናቲ ዝተቓጸለ ሬሳ ኣብ

ፍሉይ ናይ ሬሳ ሓሙኽሽቲ መትሓዚ ዕትሮ* ይእከብ። ምኽንያቱ መካነ መቓብር ንእሽተይ ቦታን

ስለ ዘድልዮን ዋግኡ ዉን ዉሑድ ስለ ዝኾነን ንምክንኻን እቲ መቓብር ዉን ብዙሕ ሃልኪ ሰለ

ዘየድልዮን።

ምሙጓስ (ምንኣድ) ንመዋቲ(ት) ብዛዕብኡ(ኣ) ብዙሕ ሕማቕ ዘይምዝራብ፡ ቅድሚ ሞትን

ድሕሪኡን ሂወት መዋቲ(ት) ሕጽር ብዝበለ ኩሎም መቕርብን መሓዙትን ፈለጥትን መዋቲ(ት)

ከመይ ዓይነት ትርጉም ከም ዘለዎ ምግላጽ። ነዚ ዝበዝሕ ግዜ ብሓባር ብምእካብ ቅልል ዝበለ

መግቢ ብምድላውን ንሕጽር ዝበለ ግዜ ብምእካብ መዋቲ(ት) ይዝከር፡ ብህዝባዊ ወይ ማሕበራዊ

ኣጸዋውዓ ዉን *ተዝካር* ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ።

ኣብ ጎኒ እቲ ባህላዊ ናይ ምጽንናዕ ጽንብል ብመንፈሳዊ ኣብ ቤተ ክርስትያን ወይ ቤት ጾሎት

ዓለማዊ ዝኾነ መጸናንዒ ዘረባ ኣብ ክርስትያናዊ እምነት ዘይኮነ ዘረባ እንድሕር መዋቲ(ት) ወይ

ዝተረፉ መቅርብ ኣባላት እቲ ቤተ ክርስትያን ዘይኮኑ።
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ክርስትያናዊ እምነት
ክርስትያን ብዉልቃዊ ዝምድና ወይ ድማ ርክብ ምስ የሱስ ክርስቶስ

ድሕሪ ሞት ዘልኣለማዊ ሂወት ምስ እግዚኣቢሄር ኣምላኽ ብምፍላጥ

ድሕሪ ትንሳኤ ሙዉታን ኣብ ዘልኣለማዊ ሂወት፡ መት ስልጣን

የብላን። በዚ ምኽንያት ነቶም ምስ የሱስ ክርስቶስ ዝነብሩ ሰባት

ምጽንናዕን ዘየቓርጽ ሓጎስን ከምኡ ውን ዳግማይ ከም ዝራኸቡ(ባ)

ብምትእምማን ፈልጡ(ጣ) እንተ ደኣ ገዛእ ርእሱ(ሳ) ምስ የሱስ

ክርስቶስ ይመላለስ (ትመላለስ) ወይ ድማ ይጎዓዝ (ትጎዓዝ) ኣላ። እዚ

ካብ ናይ የሱስ ክርስቶስ ቃላት ዝመጸ እዩ፡ ኣብ *ወንጌል የውሃንስ

5፡24* ከምዚ፥ “እቲ ንቓለይ ዝሰምዖን በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምንን ናይ ዘልኣለም ሂወት ኣላቶ፡ ንሱ

ካብ ካብ ሞት ናብ ሂወት ተሰጋገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበጽሕ ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም

ኣለኹ” ይብል። ብሞቱን ትንሳኤኡን ንሕና ከም ህዝቢ ዋጋ ሓጥያትና ብምኽፋል ካብ

እግዚኣቢሔር ኣምላኽ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ነብሱ ብምጻር ወዲእዎ እዩ በዚ ድማ መንገዲ ናብ

እግዚኣቢሄር ኣምላኽ ናጻ ከፊትልና። *ዓመታዊ በዓል ፋሲካ* ነዚ እዩ ዝገልጸልና። ስለዚ ድማ

ኣብ ግዜ ቀብሪ (ሓመድ ድበ) ብኣመንቲ ክርስትና መብዛሕትኡ ብጣዕሚ ተፋን ሓጎስን ዝህብ

መዝሙራት ይዝመር፡ ገለ ገለ እዋን ዉን ጸሊም ናይ ሓዘን ክዳን ዘይምኽዳን ጽምረጽ ምኽንታቱ

እቲ ናይ ሓዘን ኣገባብ ብዙሕ ናይ ኣሉታዊ ምልክታት ስለ ዘንጸባርቕ።

ብዘይካ'ዚ ብመኽንታት ክርስትያናዊ ዝኾነ ተስፋ ንምጽንናዕ ሓዘንተኛታት ኣብ ሃገረ ፈደራላዊት

ሪፖፕሊክ ጀርመን ብኣዝዩ ዉሑድ ዝኾነ መጻናንዒ ቃላት ይፍጸም፡ ኣብ ቤተ ክርስትያን ወይ ዉን

ብዓለማዊ ዝኾነ ኣበሃህላ፥ ህላውነት ማለት ብሂወት ኣብ ዝሃለወሉ (ዝሃለወትሉ) ግዜን ኣብ ግዚኡን

ንፍላጥ፥ ነቲ ዘልኣለማውነት ኣበይ ከም ትሕልፎ ከም ትደሊ(ዪ) ምፍላልጥ እዩ።
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ምስ ሓዘንተኛታት ኣብ ግዜ ሓዘን ምስታፍ
ንስኻ(ኺ) ድኻ(ኺ) ወይ ካልእ ሰብ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ሓዘንተኛ?

*ሓዘን* ፍልይ ዝበለ ትርጉም ካብ ምሕራቕ ወይ ደማ ምኹራይ እዩ

ዘለዎ። *ሓዘን* ካብ መዓሙቕ ልቢ እዩ ዝብገስ፥ እዚ ድማ

ትፈትዎ(ዋ) ሰብ ወይ ድማ ንዓኻ(ኺ) ፍሉይ ትርጉም ዘለዎ(ዋ) ሰብ

ብሞት ምስ ዝፍለየካ(ኪ) እዩ።

እዚ ድማ ብምኽንያት ሃገራዊ፡ ስድራቤታዊ ወይ ድማ ብማሕበራዊ

ኣገጣሚታት ንኣብነት ብመኽንያት ስደት ወይ ምግዓዝ ካብ ቦታ ናብ

ቦታ ክኸዉን ይኽእል እዩ ወይ ዉን ብምኽንያት ጥዕና፡ ብሞያዊ ምኽንያት፡ ናይ መጻኢ

መደብካ(ኪ) ወይ (ናይ) መጻኢ ሕልምታትካ(ኪ) ዘጋጥም ክሳራ ክኸዉን ይኽእል እዩ።

ሓዘን ምስ ዘጋጥም ከመይ ጌርካ(ኪ) ትጻወሮ(ዮ)
ጽቡቕ እዩ እንድሕር ሰባት ንሓዘንተኛታት ፍቕርን ምጽንናዕን ሓገዝን ዝህቡ(ባ) እንተ ኣለዉ።

እቶም(ተን) ምጽንናዕ ዝህቡና (ዝህባና) ሰባት ግን እቲ ዘልኣለማዊ እግዚኣቢሄር ኣምላኽ ጥራይ እዩ

ዝህበና። እቲ ከም ሰብ ብስልጣኑ ዝተገልጸ ዝረድኣና የሱስ ክርስቶስ እንተ ደኣ ፈሊጥናዮ ብእኡ

ካብ ዉሽጥና ክንጸናናዕ ይዛረበና *ወንጌል ማቴዎስ 5፡4* “ዝጉህዩ ንጽንናዕ ክረኽቡ እዩም እሞ

ቡጹኣን እዮም” ይብል።

ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትካ(ኪ) እንተ ደኣ

ንድሕሪት ከም ዘይትምለስ(ሲ) ተኣማሚንካ(ኪ) ብዉሑዱ ብዘይ

ስክፍታ ስሚዒትካ(ኪ) ክትገልጸሎም(ለን) ትኽእል(ሊ) ሰባት

ክትደልይ(ዪ) ኣለካ(ኪ)። ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣብ መዓልታዊ

ንጥፈታትካ(ኪ) እንተ ደኣ ንድሕሪት ከም ዘይትምለስ(ሲ)

ተኣማሚንካ(ኪ) ብዉሑዱ ብዘይ ስክፍታ ስሚዒትካ(ኪ)

ክትገልጸሎም(ለን) ትኽእል(ሊ) ሰባት ክትደልይ(ዪ) ኣለካ(ኪ)። ሓዘን ከቢድ ነገር እዩ ግዜ ድማ

የድልዮ። ብዝተኻእለ ዝተወደበ መዓልታዊ ንጥፈታት ነቲ ሓዘን ንከውጽኦ ይሕግዝ። ዋላ እዃ በሰላ

እንተ ሃለወ ግን ይሕግዝ እዩ። ነቲ ሓዘን ከሞኡ ውን ምስኡ ዝተኣሳሰር ሓያል ስሚዒት ክትገድፎ

(ክትገድፍዮ) ግዜ ሃቦ (ሃብዮ)። ነቲ ናይ ሓዘን ስምዒት ንምጽንናዕ ዘድልየካ(ኪ) ነቲ ኣጋጢምካ(ኪ)

ዘሎ ብምድባስ እዩ።

ኣብ ሂወት ብርሃንን ጸልማትን ከምኡ ውን ሓጎስን ሓዘንን ዝተኣሳሰረ እዩ። ዋላ እኳ ንክትጻወሮ

(ክትጻወርዮ) ከቢድ እንተ ኾነ እዚ ሓጋዚ ክኸዉን ይኽእል እዩ። ጽቡቕ ዝኽሪ ንኽህልወካ(ኪ) ን

ድሕሪ'ዚ ድማ ብርእሰ ምትእምናን ሓድሽ ሂወት ንኽህልወካ(ኪ) ዓቢ ቓልሲ እዩ። ግን ከን በሓድሽ

ምብጋስ ተስፋን ናይ ሂወት ሓቦን የማዕብለልካ(ኪ) እዩ።
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ሞትን ዘልኣለማውነትን
እዚ ምስኡ ዝተኣሳሰር እዩ እንድሕር ንዓኻ(ኺ) ሓደ (ሓንቲ) ትፈትዎ

(ትፈትውዮ) ሰብ እንተ ሞይትካ(ኪ) እቲ ዝበለጸ ምጽንባዕ እቲ(ታ)

ሰብ ናብ ዘልኣለማዊ እግዚኣቢሄር ኣምላኽ ከምዝኸደ(ት) ከምኡ ውን

ጽቡቕ ከም ዘሎ(ላ) ምእማንን ምፍላጥን እዩ። እግዚኣቢሄር ኣምላኽ

ተማባጺዕልና እዩ። ነቶም (ተን) ኣብ ሂወቶም(ተን) ሞትን ትንሳኤን

የሱስ ክርስቶስ ዝተቀበልዎ(ኦ) ምስ እግዚኣቢሄር ኣምላኽ ዝተዓርቁ(ቃ)

ኣብ *2 ይ ቆሮንጦስ 5፡15-18* እንድሕር ንስኻ(ኺ) ኣብዚ ዕርቂ

ትነብር(ሪ) ኣለኻ(ኺ) እቲ ሓጎስ ባዕሉ ክመጸካ(ኪ) እዩ። ነቶም (ተን)

ትፈትዎም (ትፈትውዮም) ሰባት ኣብቲ ዘልኣለማዊ ሂወት ክትርእዮም(የን)።

እብድሕር ንስኻ(ኺ) እቲ ምጽንናዕን ዘልኣለማዊ ሂወትን ምስ እግዚኣቢሄር ኣምላኽ ተዘይብልካ(ኪ)

ብዛዕብኡ ብዙሕ ክትፈልጥ(ጢ) እንት ደሊኻ(ኺ) ምስቶም(ተን) ንዓኻ(ኺ) ኣብ መርበብ ሓበሬታ

ኢንተርነት www.Deutschland-Begleiter.de ክትውከስ ዝደገፉኻ(ኺ) ሰባት ወይ ድማ ምስ

ሓንቲ ኣብ ከባቢኻ(ኺ) እትርከብ ቤተ ክርስትያን ርክብ ግበር(ሪ) ምስቶም(ተን) ብሓቂ ርክብ ምስቲ

ህያብ እግዚኣቢሄር ኣምላኽ ዘለዎም(ወን) ሰባት ተራኸብ(ቢ)። ነቶም(ተን) ነዚ ዕደል እዚ

ንኽትረክብ(ቢ) ክሕግዙኻ(ኺ) ማዕጾ ዝኸፈቱ(ታ)። ከምኡ ውን ብጸሎትን ምንባብ መጽሓፍ ቅዱስን

ብቀጥታ ኣብኡ ክትውከስ(ሲ) ትኽእል(ሊ) ኢኻ(ኺ)። *ትንቢት ኤርሚያስ 29፡13-14* “ብምሉእ

ልብኹም እንተ ደሊኹምንስ ክትደልይንን ክትረኽቡንን ኢኹም፡ ክርከበልኩም ንምምራኽኩም

ክመልሶ ካብ ኩሎም እቶም ናባታቶም ዝሰጎግኩኹም ህዝብታትን ስፍራታትን ድማ ክእክብኩም እየ

ይብል እግዚኣቢሄር“ ንሱ ምስ ናይ ኩሉ ዋጋ ዝምድና ይደሊ ኣሎ፡ ምሳኻ(ኺ) ይጽበየካ(ኪ) ኣሎ!!!

ንሓዘንተኛታት ምስናይ ኣገዳሲ እዩ
ብዝበለጸ ንሓዘንተኛታት ክትሕግዝ(ዚ) ትኽእል(ሊ) ኢኻ(ኺ)።

ነቶም(ተን) ኣብ ጎኖም(ነን) ጠጠው ክትብል(ሊ)ን ጽን ኢልካ(ኪ)

ክትሰምዖም (ክትሰምዕዮም) ትኽእል(ሊ) ዋላ ዉን ብዘይ ቀጥታዊ ዝኾነ

ምኽሪ። ኣብ ኣሸጋሪ ዝኾነ ሂወት'ቶም(ተን) ኣሰንዮም (ኣሰንኒየን)

ብሓባር ናብ እግዚኣቢሄር ኣምላኽ ብምጽላይ። እቲ ከጻናንዖም ዝኽእል

ንሱ እዩ። ልክዕ ከምቲ ነቲ ዘለዉዎ(ኦ) ሂወት ከም ዘለዎ

ተቐቢልካ(ኪ) ኣጸናንዓዮም (ኣጸናንዕየን) ምናልባት ኩሉ ከም ዝነበሮ

ክህሉ ከም ዘይክእል ንገዛእ ነብስኻ(ኺ) ዉን ኣረጋግጽ(ጺ)። ዋላ ውን

ነቶም(ተን) ዝተረፉ ሂወት ሂወት ብቐሊል ጽቕጽል እንተ ሃለወ እዚ ምፍልላይ ብዝቀልጠፈ

ኩነታት እቶም(ተን) ብከቢድ ዝተሃስዩ(ያ) ሰባት ክሕግዞም(ዘን) ይኽእል እዩ።

እንድሕር እቲ ኩነታት ልዕሊ ዓቕምኻ(ኺ) ኮይኑ ተሰሚዕካ(ኪ) ወይ ዉን ምናልባት ነቲ ቛንቛ

ናይቶም ኣብ ከባቢኻ(ኺ) ዘለዉ(ዋ) ብልክዕ ተዘይ ተረዲእካዮ(ክዮ) ሓጋዚ(ት) ምድላይ ኣገዳሲ

እዩ፡ ንኣብነት ኣብ ናይ ኢንተርነት መርበብ ሓበሬታ www.Deutschland-Begleiter.de

ተወከስ(ሲ)፡ ኣብ ጥቓኻ(ኺ) ንስደተኛታት ወይ ዉን ወጻእተኛታት ክተሓባበሩ(ራ) ንዝድልዩ(ያ)

ኣብ ጥቓኻ ዝርከባ ኣብያተ ቤተ ክርስትያን ድለ(ዪ)።

እግዚኣቢሄር ኣምላኽ ምሳኻ(ኺ) ይኹን!!! ንሱ ይርከበልካ(ኪ) ን ኣብ ናይ ካልኦት ሰባት ሂወት

ዉን ይጠቐመልካ(ኪ)!!!

©Katarzyna Blasiewicz, 123rf.de
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ልደት ኣብ ጀርመን
በዓል ልደት ኣብጀርመን ኣዝዩ ኣገዳሲ በዓል እዩ። ሓደ ካብቲ ኣዝዩ

ዝዓበየ በዓል እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ብዙሕ ጽምብል ይግበር።

ልደት ክቐርብ ከሎ በብዓይነቱ ሕብስታትን ኬካክትን ብሽኮትታትን

በብዓይነቱ ልችታትን ብብዓይነቱ ክዳዉንትን ይግበር። ግዛዉቲ

ብዘንጸባርቕ ብርሃን ዘልዎ ልችታት ይስለም፣ ጨንፈር ናይ ጽሕዲ ድማ

ብብዙሕ ብልጭልጭ ዝብል ስልማት ተሰሊሙ ፈቐዱኡ ንርኢ። ሰባት

ኣብ ብዙሕ ቦታታት ጽምብል ክገብሩ ምስ ኣዕሩኽቶም ክራኸቡ ንርኢ።

በዓል ልደት ኣምላኽ ንወዱ የሱስ ካብ ድንግል ማርያም ብተኣምራት

ክዉለድ ስለ ዝገበረ ኢና ምዉላድ ናይ የሱስ እነብዕሎ። የሱስ ንዓለም እቲ ዝዓበየ ህያብ ካብ

ኣምላኽ እዩ፣ ስለዚ ድማ እዩ ህያብ ምሃብ ሓደ ካብቲ ናይ ልደት ኣዝዩ ኣግዳሲ ክፋል። ኣምላኽ

ኣብ የሱስ ሰላምን ፍቕርን ሂቡና ንሕና ድማ ምስ ቤተ ሰብናን ኣፍቀርትናን ኮንና ከነንጸባርቖ ዘላና።

ህያባትን ጽቡቕ ሃዋህውን
በዓል ልደት ኣምላኽ ንወዱ የሱስ ካብ ድንግል ማርያም ብተኣምራት ክዉለድ ስለ ዝገበረ ኢና

ምዉላድ ናይ የሱስ እነብዕሎ። የሱስ ንዓለም እቲ ዝዓበየ ህያብ ካብ ኣምላኽ እዩ፣ ስለዚ ድማ እዩ

ህያብ ምሃብ ሓደ ካብቲ ናይ ልደት ኣዝዩ ኣግዳሲ ክፋል። ኣምላኽ ኣብ የሱስ ሰላምን ፍቕርን

ሂቡና ንሕና ድማ ምስ ቤተ ሰብናን ኣፍቀርትናን ኮንና ከነንጸባርቖ ዘላና።

ናይ ቤተክርስትያን መደብን ናይ ልደት ታሪኽን
ኣብ ድሮ ልደት ወይ ድማ ዕለት 24 ዳርጋ ኩሉ ሰብ ናብ

ቤተክርስትያን ይኸይድ፣ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ባህልታት ናይ

ጀርመናዉያን እዩ። እቲ ናይ ቤተክርስትያን ኣገልግሎት ድማ ንኹሉ

ሰብ ክፉት እዩ ዝኾነ ሰብ ድማ ክመጽእ ዕዱም እዩ፣ ወላ ክርስትያን

ኣይኹን። ቆልዑት ድማ ኣብቲ ቀጽሪ ናይቲ ቤተክርስታያን ክጻወቱ

ትርእዮም ድሕሪ ዛንታ ናይ ልደት ምስምዖም። እቲ ዛንታ ከምዚ

ይመስል። ዮሴፍን ማርያምን ንየሱስ ሒዞም ናብ ርሑቕ ዓዲ ናብ

ቤትልሄም ገሹ ምኽንያቱ እቲ ህዝቢ ይቑጸር ኔሩ። ማርያም ኣብ

ቤትልሄም ኣብ መብልዒ ማል ንየሱስ ወለደቶ። ጓሶት እቶም ናይ መጀመርታ መድሓኒ ከም

ዝተወልደ ዝገለጡ እዮም ምኽንያቱ መላእኽቲ ኣምላኽ ንዕኦም ነጊሮሞም ቅድም። ብድሕርዚ ሰብ

ጥበብ ብኮኾብ ተመሪሖም ናብቲ ተወሊዱሉ ዝነበረ ቦታ መጹ። እዚ ታሪኽ ብባምቡላታት ዝመስሉ

ቅርስታት ኣብ ዉሽጢ ቤትክርስትያን ይንገር። ኣብ ግዜ በዓል ልደት ፌስታን በብዓይነቱ ዜማታትን

ግጥምን ብዛዕባ ምዉላድ ናይ’ቲ መድሓኒ ፈቐዱኡ እዩ ዝርአን ዝስማዕን። ከምኡ ድማ ኣዝዩ

ዉቁብ ዘብለጭልጭ ልችታት ብዓይንኻ ክትርእዮ ኣዝዩ ሰሓቢ እዩ። ድሕሪ እዚ ናይ ቤተክርስትያን

መደብ ሰባት ቀልጢፎም ናብ ገዝኦም ይኸዱ፣ እተን ተሪፈን ዘለዋ ናይቲ ምሸት ሰዓታት ምስ

ቤተሰቦም ከሕልፍወን መታን።

ዝተፈለየ ጊዜ
ዕለት 25 ከምኡ ድማ ዕለት 26 ኣብ ጀርመን ኩሉ ድኳን ተዓጽዩ ኩሉ

ሰብ ድማ ነናብ ቤተሰቡ ይኸይድ፣ ብዙሕ ጫዉጫዉ ዉን የለን።

ብዙሓት ሰብሓዳር ድማ ናብ እንዳ ሓኡኦም ይኸዱ። በዓል ልደት ናይ

ክርስትና በዓል እዩ ኣብ ናይ ጀርመን ሕብረተ ሰብ ድማ ሱር ዝሰደደ

ጽምብል እዩ። በዓል ልደት ምስ ሓለፈ ከኣ ሓድሽ ዓመት ይስዕብ፣

ብዓበይቲ ርሽታት ድማ ይጽምበል። ርሑስ ብዓል ንምነየልኩም።
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ናጽነትን ስርዓትን
ወዲ ሰብ ኣብዚ ሕጂ በጺሕዎ ዘሎ ደረጃ ንኽበጽሕ ብዙሓት መዋእል

ግዜ እዩ ወሲዱ። ከምኡ ድማ ኣዉሮጳ ከምዚ ሕጂ ኮይንዎ ዘሎ

ክኸዉን ብዙሕ እዩ ወሲዱ። ናይ ኣዉሮጳ ታሪኽ ምስ ክርስትና

ዝተሰረተ እዩ። ዳርጋ መብዛሕትኡ ኣዉሮጳ ኣብ ክርስትና ይኣምን

ብመጽሓፍ ቅዱስ ዉን ይኣምን። ኣገዳሲ ነጥቢ ናይክርስትና ድማ ነጻነት

እዩ። የሱስ ንሰባት ኩሉ ግዜ ብገዛእ ምርጫኦም ክስዕብዎ እምበር

ተገዲዶም ክስዕብዎ ኣይፈቅድን እዩ። እምበኣር ነጻነት ኣምላኽ ንወዲ

ሰብ ዝሃቦ መሰል እዩ ሓደ ሰብ ዝመሰሎ ክመርጽ ሓራ እዩ ግናኸ

ብፍቕሪ ኣምላኽ ተደሪኽካ ንኣምላኽ ክትስዕብ ከለኻ ዓስቢ ኣለዎ። ኣብ ጀርመን ነፍሲ ወከፍ ሰብ

ናይ ገዛእርእሱ ሓርነትን መሰልን ኣለዎ። ሰብ ናይ ሃይማኖት ናጽነት ኣለዎ፡ ማዕከናት ዜና ካብ

ዝኾነ ዓይነት ናይ መንግስቲ ምትእትታዉ ነጻ እየን፣ ቤት ፍርድታት ዉን ብሕጊ ጥራይ እዩ ሰርሕ

እምበር ብናይ ሰብ ኣተሓሳስባ ኣይኮነን።

ስርዓት ዝኽተል ይኸብር
ዉልቃዊ ሓርነት ንጀርመናዉያን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኩሉ ሰብ ብዉልቁ

ክምዕብል ክዋሳእ ክንቀሳቐስ መሰሉ እዩ። እዚ ክበሃል ከሎ ናይ ካልኦት

መሰልን ሰላምን እንዳ ገሃስካ ማለት ኣይኮነን። ንኣብነት ካብ ሰዓት 10

ናይ ምሸት ክሳዕ 7 ናይ ንግሆ ዓዉ ዝበለ ድምጺ ጌርካ ጸጥታ ክትርብሽ

ኣይፍቀድን እዩ ምኽንያቱ ሰብ ዝድቀሰሉ ሰዓት ስለዝኾነ ሰባት ድማ

ብሰላም ይድቅሱ። ከምኡ ድማ ካብ ሰኣዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ክሳዕ ሰዓት

3 ድምጺ ክርብሽ የብሉን። ከምኡ ድማ ሰንበት ክኸዉን ከሎን ካልእ

ናይ ዕረፍቲ መዓልታት ክኸዉን ከሎን። ስለዚ ድማ ከምዚ ዓይነት

ሕግታትን ነዚ ዝመስሉ ካልኦትን ድማ ነቲ ሕጊ ሓርነት ከማቕል ከሎ የርእየና። ሰብ ይርእየኒ የለን

ዒራ ኢልካ ወላ ሕጊ ኣይፈርስን እዩ።
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