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 የእውነት ምስክር

የሚቀጥለውን ዓመት እንዴት እንቀበል?
ቢሾፕ ኢሳያስ አሻ | የኢ.ሐ.ቤክ ምክትል ዋና አስተዳዳሪ 

አንድ ዓመት አልፎ ሌላ ሲመጣ ዋዜማው 
ላይ ከአዲሱ ዓመት ጋር አዲስ ነገር መጠበቅ፣ 
ስለ አዲስ ነገር ማሰብና ለአዳዲስ የተግባር 
እንቅስቃሴዎች ማቀድ በብዙዎች ዘንድ 
የተለመደ ነው፤ ተገቢም ነው። እያንዳንዱ ሰው 
ቀጣዩን ዓመት የሚቀበለው እንደየአቀባበሉ 
ነው። እኛ የሚቀጥለውን ዓመት መቀበል 
የሚገባን ስለ ተከናወኑልን መልካም ነገሮች 
ሁሉ እግዚአብሔርን እያመሰገንን፣ ስለ 
ድክመቶቻችንና ስለውድቀቶቻችን ሁሉ ንስሐ 
እየገባንና ምህረቱን እየለመንን፣ ካለፉት ጊዜያት 
መልካም የሆኑ መንፈሳዊ ተሞክሮዎቻችንን 
ይዘን፣ ለመጪው ጊዜ ከማንነታችንና 
ከህይወታችን ዓላማ አንጻር እንደ እግዚአብሔር 
ፈቃድ እያቀድን ነው።

የሚቀጥለውን ዓመት እንዴት እንቀበል?

1. በኋላችን ያለውን እየረሳን በፊታችን 
ያለውን ለመያዝ በመዘርጋት (ፊል.3÷12-
14)

የቀደሙት ዓመታትና እያለፈ ያለውም 
ዓመት በጥቅሉ ሁለት ዋና ዋና ሁኔታዎችን 
ያስተናገድንባቸው ናቸው። በአንድ በኩል 
የእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት እየበዛልንና 
ጸጋውም እየደገፈን፣ በርካታ ድሎችና ስኬቶች 
እያገኘን፣ ብዙ መልካም ነገሮች እየሆኑልን 
ያሳለፍናቸው ሲሆኑ በሌላ በኩል ደግሞ ስለ 
ድካማችንና ስለ ጥፋታችን በእግዚአብሔር 
እየተገሠጽንና በጠላታችን እየተከሰስን፣ የገዛ 
ሕሊናችን እየወቀሰን፣ በጸጋ ጉድለት ምክንያት 
አቅም እያጣን፣ በልዩ ልዩ ጉዳቶችና ፈተናዎች 
እየተሰቃየን፣ እየወደቅንና እየተነሳን ግን ሳንጠፋ 
ያለፍንባቸው ናቸው።

ከፊታችን ያለው ቀጣዩ ዓመት ደግሞ 
ከፈተናዎቹ ጋር ብቻ ሳይሆን ለዘመኑ 
እግዚአብሔር ካሰበውና ተስፋ ቃል ከገባለት 
ከብዙ መልካም ነገሮች ጋር ይመጣል።

እኛ የሚቀጥለውን ዓመት መቀበል ያለብን 
በኋላችን ያለውን ወይም ያለፈውን ስኬትም 
ሆነ ኪሳራ እየረሳን ከፊታችን ያለውን ለመያዝ 
በመዘርጋት ነው። ወደፊት መዘርጋትን 
ብንቀጥል ልንይዘው ያለ ገና ብዙ የመጠራታችን 
ዋጋ አለ።

2. በልብና በመንፈስ መታደስ

ልባችንና መንፈሳችን ሳይታደስ አካሄዳችንና 
ተግባራችን ሊታደስ አይችልም፤ ልባችን፣ 
አስተሳሰባችን፣ መንፈሳችን፣ አካሄዳችንና 
ተግባራችን ሳይታደስ ነባሩ ዓመት አልፎ 
አዲስ ዓመት መምጣቱ በራሱ የሚረባን ነገር 
አይኖረውም።

እኛ ልባችንና መንፈሳችን ታድሶ ወደ አዲሱ 
ዓመት ለመሻገር ብንፈልግ እግዚአብሔር 
ሊያደርግልን የሰጠን ተስፋ ቃል አለ። 
ይህም በሕዝ.36÷26-28 “አዲስም ልብ 
እሰጣችኋለሁ አዲስም መንፈስ በውስጣችሁ 
አኖራለሁ፤ የድንጋዩንም ልብ ከሥጋችሁ 
አወጣለሁ፤ የሥጋንም ልብ እሰጣችኋለሁ። 
መንፈሴንም በውስጣችሁ አኖራለሁ በትዕዛዜም 
አስሄዳችኋለሁ÷ ፍርዴንም ትጠብቃላችሁ 
ታደርጉትማላችሁ። ለአባቶቻችሁም በሰጠኋት 
ምድር ትኖራላችሁ፤ ሕዝብ ትሆኑኛላችሁ እኔም 
አምላክ እሆናችኋለሁ” ይላል።

አዲሱን ዓመት በአዲስ ልብና በአዲስ 
መንፈስ ለመቀበል እንዲያድሰን ብንፈልግ 
እግዚአብሔር ያድሰናል። በአዲስ ልብና በአዲስ 
መንፈስ ብንቀበለው ዓመቱ ለእግዚአብሔር 
የምንገዛበት፣ ፈቃዱን የምንፈጽምበት፣ እኛ 
ሕዝቡ ሆነን፣ እርሱ አምላካችን ሆኖ በሰላምና 
በበረከት የምንኖርበት ይሆንልናል።

ልባችንና መንፈሳችን ሲታደስ አካሄዳችንም 
ተግባራችንም ይታደሳል። ይህ ካልሆነ አዲሱ 
ዓመት በቀን መቁጠሪያ ከመቀየር ያለፈ በራሱ 

የሚያመጣልን ለውጥ አይኖረውም።

3. መጪውን ዓመት በእግዚአብሔር 
ተስፋ ቃልና በእምነት እንቀበል

ከፊታችን ያለው መጪው ዓመት የእግዚአብሔር 
ዓመት፣ እግዚአብሔር ለዓመቱ ያሰበው ተስፋ 
ቃል የሚፈጸምበትና ከአምላካችን እጅ ብዙ 
መልካም ነገሮች የምንቀበልበት ዓመት ነው። 
ዓመቱን እግዚአብሔርን ተስፋ እያደረግን 
በእምነት እንቀበል።

አዲሱን ዓመት፡-

•	 እግዚአብሔርን ተስፋ እያደረግን፤ 
እየበረታን÷ ልባችንን እያጸናን 
እንቀበል (መዝ.27÷14)።

•	 በተስፋ ደስ እያለን እንቀበል 
(ሮሜ.12÷12)።

•	 የተስፋን ቃል የሰጠው የታመነ 
እንደሆነ እያመንንና የተስፋችንን 
ምስክርነት እየጠበቅን እንቀበል 
(ዕብ.10÷23)።

4. የሚቀጥለውን ዓመት ያለጭንቀት፣ 
ያለስጋትና ያለፍርሃት እንቀበል።

እያንዳንዱ ዓመት የየዓመቱ ቀናት የየራሳቸው 
ክፋት አላቸው። የእኛ ጭንቀት፣ ስጋትና ፍርሃት 
ግድ ሊሆኑ ያሉትን ክፋቶች ሊያስቀሩአቸው 
አይችሉም።

ማቴ.6÷34 ላይ “ነገ ለራሱ ይጨነቃልና ለነገ 
አትጨነቁ፤ ለቀኑ ክፋቱ ይበቃዋል” ይላል።

ዓመቱን ስንቀበል በነገር ሁሉ በጸሎትና 
በምልጃ ከምስጋና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ 
ልመናችንን እናስታውቅ÷ አንጂ በአንዳች 
አንጨነቅ (ፊል.4÷6)። የሚያስጨንቀንን ሁሉ 
በእግዚአብሔር ላይ እንጣል (1ኛጴጥ.5÷7)። 
እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሁን እንጂ ምንም 

የጊዜው ቃል
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አያስፈራን (ኢሳ.41÷8-16፣ ኢሳ.45÷1-2፣ 
ዕብ.13÷6)።

5. መወገድ ያለበትን ሸክም እና የሚከበንን 
ኃጢአት አስወግደን (ዕብ. 12÷1-2)

ዓመቱ ወደ እኛ ሲመጣ እኛም ወደ ዓመቱ 
ስንሻገር ከጫንቃችን መወገድ ያለበት ሸክም፣ 
ከአካባቢያችን መወገድ ያለበት ኃጢአት እና 
በፊታችን ያለ የምንሮጠው የእምነት ሩጫ አለ።

ሸክም ሁለት ዓይነት ነው። አንደኛው ዓይነት 
አድካሚ የሆነ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ 
ክርስቶስ እየቀረብን እርሱ የሚያስወግድልን 
ሲሆን ሌላይኛው ዓይነት ጌታ ኢየሱስ ራሱ 
የሚያሸክመን ቀሊል የሆነ የልዩ ልዩ አገልግሎት 
ሸክም ወይም ኃላፊነት ነው።

የምንኖረው በደካማ ሰውነትና ኃጢአት 
በነገሠበት ዓለም ስለሆነ ዘወትር በኃጢአት 
እንከበባለን። በፊታችን ደግሞ ልንሮጠው 
ያለ የእምነት ሩጫ አለ። ሩጫውን ጀምረነው 
የሆነ ያህል ርቀት መጠን ተጓዝን እንጂ 
አልጨረስነውም። ባለፉት ዓመታትና 
እያለፈ ባለው ዓመት በልዩ ልዩ አድካሚ 
ሸከም እየታከትን፣ እየወደቅንና እየተነሳን 
እስካለንበት ደርሰናል። ጌታ ኢየሱስ ያሸከመን 
ሸክም ቀሊል ስለሆነ አያደክመንም፤ 
ከሩጫችንም አይጎትተንም። የራሳችን ሸክም 
ግን ያደክመናል÷ ያንገታግተናል፤ ወደ 
ኋላ ይጎትተናል። የሚከበን ኃጢአትንም 
አሽቀንጥረን ካልጣልነውና ካላስወገድነው 
ለሩጫችን እንቅፋት ይሆንብናል።

የሚቀጥለውን ዓመት የእምነት ሩጫችንን 
ሳንታክትና ያለ እንቅፋት፣ የእምነታችንን 
ጀማሪውንና ፈጻሚውን ጌታ ኢየሱስን 
እየተመለከትን በትዕግስት መሮጥ እንድንችል 
መወገድ ያለበትን ሸክምና የሚከበንን ኃጢአት 
አስወግደን እንቀበል።

6. እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እያቀድን

አንድ ዓመት አልፎ ሌላ ሲተካ ዓመታትን 
ሁሉ በደመነፍስ፣ በዘፈቀደ ወይም በጭፍን 
እየተሻገሩ መኖርና ዓላማ የሌለው ፍሬ ቢስ 
ተግባር ማከናወን ትክክል እንደማይሆን 
እንዲሁ በሥጋዊ ምኞትና መጎምጀት ላይ 
የተመሰረተ እቅድ ይዞ መሻገርም ትክክል 
አይሆንም።

የእግዚአብሔር ልጆች የሆንን ሁላችን 
የሚቀጥለውን ዓመት መቀበል ያለብን ባለዓላማ 
ሆነን፣ በእግዚአብሔር መንፈስ እየተመራንና 
እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እያቀድን ነው።

ኤፌ.4÷1 “…በተጠራችሁበት 
መጠራታችሁ እንደሚገባ ትመላለሱ 
ዘንድ….” ይላል።

ፊል.1÷27 “…ለክርስቶስ ወንጌል 

እንደሚገባ ኑሩ…..” ይላል።

ቆላ.1÷12 “…በነገር ሁሉ ደስ ልታሰኙ 
ለጌታ እንደሚገባ ትመላለሱ ዘንድ” 
ይላል።

ኤፌ.2÷10 “እኛ ፍጥረቱ ነንና፣ 
እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር 
አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን 
ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ 
ተፈጠርን” ይላል።

ዓላማችን በሚቀጥለው ዓመትም እንደ 
እግዚአብሔር ፈቃድ እየተመላለስን መኖር 
ሊሆን ይገባዋል።

ሮሜ 8÷14 “በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ 
ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና” 
ይላል። 

አዲሱን ዓመት በእግዚአብሔር መንፈስ 
ከመመራት ፍላጎት ጋር ልንቀበለው ይገባል።

ያዕ.4÷13-15 “አሁንም፡- ዛሬ ወይም 
ነገ ወደዚህ ከተማ እንሄዳለን በዚያም 
ዓመት እንኖራለን እንነግድማለን 
እናተርፍማለን የምትሉ እናንተ÷ 
ተመልከቱ÷ ነገ የሚሆነውን 
አታውቁምና። በዚህ ፈንታ፡- ጌታ 
ቢፈቅድ ብንኖርም ይህን ወይም ያን 
እናደርጋለን ማለት ይገባችኋል” ይላል።

ንጉስ ዳዊት በመዝሙሩ፡- “አንተ አምላኬ 
ነህና ፈቃድህን ለማድረግ አስተምረኝ፤ 
ቅዱስ መንፈስህም በጽድቅ ምድር ይምራኝ” 
(መዝ.143÷10) ብሎ እንደ ጸለየ እየጸለይን 
መጪውን ዓመት እንቀበል።

ለሁላችንም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ 
ይብዛልን። 

 ×መንፈስ ቅዱስ በሕይወትህ ይሙላ! በመንፈስ 
ቅዱስ ሙላት የሚመራ ሕይወት ይኑርህ።

 × የዘወትር ጸሎት ይኑርህ! የጸሎት ሕይወት 
ያለው ሰው በቅድስና ይመራል። የተቀደሰም 
ሕይወት አለው፤ የጸሎት መንፈስ አለውና።

 ×መጽሐፍ ቅዱስን ያለመሰልቸት በቀንና 
በሌሊት አንብብ! የመጽሐፍ ቅዱስ 
ትምህርቶችን ተከታተል። እንዲህ ስትራመድ 
ቃሉ ሕይወትህን የመቀደስ ተግባሩን 
ያከናውናል።

 × የእግዚአብሔር ፈቃድ በቃሉ ተገልጦአልና 
ለቃሉ መታዘዝን ችላ አትበል፤ አታወላውልም!

 × ለአገልግሎቱና ለፈቃዱ ተገዛ ራስህን ስጥ!

 × በቅድስና መኖር እንደሚቻል አትርሳ! 
በቅድስና መኖር የሚቻል ነውና።

 × አንድ ቀን ድልን የምታውጅበት እለት እንዳለ 
አትርሳ!

 × የሰውን ስህተት ሳትመለከት አይኖችህ 
ኢየሱስን ብቻ እንዲመለከቱ አድርግ።

 × የራስህን ውድቀትና ድክመት ሳትመለከት 
ዘወትር አይኖችህ ኢየሱስን ብቻ እንዲያዩና 
እንዲከተሉ አድርግ።

 ×ሁልጊዜ በጊዜውም አለጊዜውም መስክር!

 × ስለገጠሙህ ችግሮች ከእረኛህ ጋር በነጻነት 
ያለ ይሉኝታ መወያየትን አትርሳ!

 ×ጥርጥርና ፈተና በገጠመህ እለት የሚከተሉትን 
ጥያቄዎች ጠይቅ!

 & መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን ያወግዛል?

 & ጌታ ይህንን እንዲባርክ ልጸልይበት 
ይገባል?

 & ይህንን ተግባር ሳከናውን ጌታን እዚህ ቦታ 
ላስገባ?

 & ይህ ሌሎችን ይባርካል? ያንጻል?

 & ይህ ያደናቅፋል? ያሰናክላል?

 & ይህ ለጌታ ያለኝን አገልግሎት ያስተጓጉላል?

በድል አድራጊነት 
ለመኖር 
የሚያስችሉ ሕጎች!

“በእግዚአብሔር መጽሐፍ ፈልጉ” ከተሰኘው 
የቢሾፕ ተክለማርያም ገዛኸኝ መጽሐፍ የተወሰደ

ዓላማችን በሚቀጥለው 
ዓመትም እንደ 

እግዚአብሔር ፈቃድ 
እየተመላለስን መኖር 

ሊሆን ይገባል።

”
”


