
ልዩ ዕትም
ድል ነሺዎቹ
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ይህ መጽሐፍ ለእናንተ ብቻ ነው። እንቅስቃሴዎችን 

እንድታደርጉና እንድታስቡ

በአስተያየቶች የተሞላ ነው።

እንድትድኑ እና እንድታድጉ ይረዳችኋል።

የኮረና ቫይረስ ወረርሽኝ በልዩ 

ልዩ መንገዶች 

ሁሉንም ሰው ይጐዳል። 

ስለዚህ የእናንተ መጽሐፍ 

ከሁሉም ሰው የተለየ 

ይሆናል።

የእናንተ ነው

ሰላም ድል ነሺዎች!

እኔ ድል ነሺ ነኝ 
የእኔ ስም
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በጥንቃቄ መኖር
የፍርሀትፍርሀት ስሜት ይሰማችሁ ይሆናል።ይህ ምንም አይደለም።

በትልቁና በመላው ዓለም ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ አስደናቂ  

ነገሮች አሉ። ነገር ግን የዚያኑ ያህል አንዳንድ አስፈሪ ነገሮችም  

አሉ። ሁከት፣ ጦርነት፣ ድኽነት እና አሁን ደግሞ ይህ  

ዓለም ዐቀፍ ወረርሽኝ (በመላው ዓለም በፍጥነት እየተዛመተ  

ያለው በሽታ)። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የተከሠተውንና  

ኮቪድኮቪድ-19 የተባለውን ይህን በሽታ እያንዳንዱ መንግሥት  

ሊቈጣጠረው ይፈልጋል።

ለዚያ ነው አስፈላጊ ከሆኑት በቀር

ሁሉም መደበኛ እንቅስቃሴዎች

ዝግ የተደረጉት። መዘጋቱ ለብዙ 

ሰዎች የሽብር፣ የፍርሀትና 

የትርምስ ምክንያት

እየሆነ ነው።

በመዘጋቱ ምክንያት የምትፈሯቸውን
ጥቂት ነገሮች ጻፉ፦
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ይሁን እንጂ ተስፋ አለ!

እናንተ ልትፈሩ አይገባም፤ ምክንያቱም እግዚአብሔር 

ከእናንተ ጋር ነው። 

እርሱ እንዲህ ይልሃል፣ “እኔ ከአንተ ጋር ሳለሁ ለምን 

ትፈራለህ?” 

እግዚአብሔር ልጆችን እጅግ አድርጎ ይወዳል። 

አንዳንድ ሰዎች ልጆች ኢየሱስን እንዳያገኙ 

በከለከሏቸው ጊዜ ኢየሱስ እንዲህ አለ፦

“ሕፃናት ወደ እኔ ይምጡ፤ አትከልክሏቸው፤ መንግሥተ 

ሰማይ እንደ እነርሱ ላሉት ናትና።” 

ማቴዎስ 19፥14

“እኔም እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ 

ጋር ነኝ።”

ማቴዎስ 28፥20
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2 m

ለድል ነሺዎች ምክሮች፦
ራሳችሁን ከቫይረሱ ጠብቁ፦

እጆቻችሁን ዘወትር በውሃና በሳሙና ታጠቡ።

ሌሎች ሰዎችን ተጠግታችሁ 
አትቁሙ።

አፋችሁን፣ አፍንጫችሁንና ዐይኖቻችሁን 
ላለመንካት ሞክሩ።

ትኵሳት፣ ሳል፣ ወይም የመተንፈስ 
ችግር ካጋጠማችሁ፣ ሐኪም 
እንዲያነጋግሩላችሁ ወላጆቻችሁን 
ወይም አሳዳጊዎቻችሁን ጠይቁ።

ጸልዩ፦ በምትፈሩ ጊዜ ዘወትር 
ለእግዚአብሔር መናገር ትችላላችሁ። እርሱ
ለእናንተ የደኅንነት ስፍራ ሊሆን ይችላል።

የቤት ውስጥ ጨዋታዎችን ተጫወቱ፤ 
ለምሳሌ፦

• ጥያቄ እና መልስ
• ቃልን በምልክት መግለጽ
• መሪን መከተልየተስፋ ብልቃጥ 

ለሆነ ነገር ተስፋ አድርጋችሁ ታውቃላችሁ?

ተስፋችሁ ምንድነው?

ምሣሌ፣ በዚህ ዓመት ልደቴን ከጓደኞቼ ጋር ማክበር እንደምችል ተስፋ አደርጋለሁ።

የእናንተን ተስፋ እዚህ ጻፉ ወይም ሣሉ፦

እኛ ራሳችን ከእግዚአብሔር 

በተቀበልነው መጽናናት፣ በመከራ 

ያሉትን ማጽናናት

እንድንችል፣ እርሱ በመከራችን 

ሁሉ ያጽናናናል።

2ቆሮንቶስ 1፥4



10 11

ስለ ተስፋ መዝሙር ወይም ግጥም አዘጋጁ። በምትፈሩበት ጊዜ 
ድምፃችሁን ከፍ አድርጋችሁ ዘምሩ ወይም አንብቡ።
የእግዚአብሔር ቃል ከሆነው ከመጽሐፍ ቅዱስ እነሆ
ጥቂት መዝሙሮች፦

እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኅኔ ነው፤
የሚያስፈራኝ ማን ነው?
እግዚአብሔር ለሕይወቴ ዐምባዋ ነው፤
ማንን እፈራለሁ?
መዝሙር 27፥1

እግዚአብሔር ዐለቴ፣ መጠጊያዬና ታዳጊዬ ነው፤
አምላኬ የምሸሸግበት ዐለቴ፤
እርሱ ጋሻዬ፣ የድነቴ ቀንድና ዐምባዬ ነው።
መዝሙር 18፥2

አንተ መሸሸጊያዬ ነህ፤
ከመከራ ትጠብቀኛለህ፤
በድል ዝማሬም ትከብበኛለህ።
መዝሙር 32፥7

ርዳታ መጠየቅ
ለእግዚአብሔርም መናገር ትችላላችሁ። እንደ አንድ ወንድ ወይም ሴት ልጁ ለእርሱ
መናገር ትችላላችሁ።

የእግዚአብሔር ልጆች ለመሆን ከወላጆች ምንም ማድረግ አይጠበቅም፤ የእግዚአብሔር
ልጆች ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ፣ ከደም ወይም ከሥጋ ፈቃድ ወይም ከወንድ
ፈቃድ አልተወለዱም።

ዮሐንስ 1፥13

ረዳት አልባረዳት አልባ እንደ ሆናችሁ ሊሰማችሁ ይችላል።
ያ ምንም አይደለም። 

ርዳታ እንደምትፈልጉ ለአንድ ሰው መንገር አስቸጋሪ ሆኖ ልታገኙት ትችላላችሁ።
አስታወሱ፣ በሕይወታችሁ ውስጥ ያሉ ሰዎች እናንተን መርዳት ይፈልጋሉ። 

ይሁን እንጂ ምን እንደምትፈልጉ ካልነገራችኋቸው በቀር እናንተን እንዴት እንደሚረዱ
ሊያውቁ አይችሉም። ስለዚህ … ንገሯቸው! ንገሯቸው! 

ተግባራዊ አድርጉ!
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ለርዳታ እግዚአብሔርን ሁልጊዜ 
መጠየቅ እንችላለን።

የኤሊ የድንጋይ ልብስ እርሷን በደንብ 
እንደሚጠብቃት፣ እግዚአብሔር እናንተን
በደንብ መጠበቅ የሚችል ጋሻ መሆን ይችላል።

በራሳችሁ ቃላት በመሙላት ይህን ጸሎት 
የግላችሁ አድርጉት።

እግዚአብሔር ብርታቴና ጋሻዬ ነው፤ ልቤ በእርሱ 
ይታመናል፤ እርሱም ዐግዞኛል፤
ልቤ ሐሤት አደረገ፤ በዝማሬም አመሰግነዋለሁ።
መዝሙር 28፥7

ኢየሱስ እንዴት መጸለይ እንዳለብን አስተማረን። 
እኛም የእግዚአብሔርን ርዳታ

እንዴት መጠይቅ እንደምንችል እንመልከት፤ 
እኛም እንደዚህ መጸለይ አለብን።

በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ፤
ስምህ ይቀደስ፤

መንግሥትህ ትምጣ፤
ፈቃድህ በሰማይ እንደ ሆነች፣

እንዲሁ በምድር ትሁን።
የዕለት እንጀራችንን ዛሬ ስጠን።

እኛም ደግሞ የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣
በደላችንን ይቅር በለን።
ወደ ፈተናም አታግባን
ከክፉው አድነን እንጂ፤

መንግሥት፣ ኀይል፣ ክብርም
ለዘለዓለሙ ያንተ ነውና፤ አሜን።

ማቴዎስ 6፥9–13

ስለምትፈልጉት ነገር እግዚአብሔርን ጠይቁ!
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ለድል ነሺዎች ምክሮች፦
ማሰታወሻ ጻፉ

ውድ ኢየሱስ፣ እጅግ ስለ ወደድኸኝ አመሰግንሃለሁ።

ዛሬ                                         ተሰማኝ። 

ምክንያቱም  

ቤተሰቦቼ የአንተን ርዳታ ይሻሉ። እባክህ

ስላደረግህልኝ አመሰግንሃለሁ።

ለድል ነሺዎች ምክሮች፦
ለድል ነሺዎች ጠቃሚምክር

ሰኞ

ማክሰኞ

 ዕሮብ

ሐሙስ

አርብ

ቅዳሜ

እሁድ

የጊዜ ሰሌዳ አዘጋጁ።
• ለመጸለይና መጽሐፍ ቅዱስ ለማንበብ
• ለትምህርት ቤት ሥራዎቻችሁ
• ለዘወትር ሥራችሁ ጊዜ መድቡ

በሙዚቃ አሸብሽቡ ወይም መዝሙሮችን ዘምሩ!

መጽሐፍ ወይም መጽሔት አንብቡ።

የምትወዱትን ሙዚቃ ተለማመዱ።
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ተግባራዊ አድርጉ! መጽናናት ይሰማችሁ
የተለመዱ የዘወትር ሥራዎቻችሁን በመሥራት በቤት ውስጥ ወላጆቻችሁን ወይም
ሞግዚቶቻችሁን ዐግዙ።

ልብስ ማጠብ፣ ምግብ ማብሰልና ማጽዳት የመሳሰሉትን ትልልቅ የተለመዱ ሥራዎች
በመሥራት ለመርዳት ሞክሩ።
በቤት ውስጥ ዕገዛ የሚፈልግ ሰው እንዳለና እንደሌለ እዩ። ምናልባት ሁሉም ፈገግታ
ይፈልጉ ይሆናል!

ሌሎች እንዲያዩት ሥዕል ሣሉና ከቤታችሁ ውጪ ለጥፉት።
የአትክልት ቦታ ካላችሁ ጥቂት አትክልት ወይም የፍራፍሬ ዘሮችን ትከሉና
ተንከባከቧቸው።

በሌሎች መንገዶች እንዴት መርዳት 
እንደምትችሉ ወላጆቻችሁን ወይም
አሳዳጊዎቻችሁን ጠይቁ። መርዳት 
እጅግ ደስ ያሰኛል።

ሌሎች እንዲያደርጉላችሁ 
የምትፈልጉትን ነገር እናንተም 
አድርጉላቸው፤ ኦሪትም፣
ነቢያትም በዚህ ይጠቃለላሉና።
ማቴዎስ 7፥12

ዐዝናችሁዐዝናችሁ ይሆናል።
ይህም ምንም አይደለም።
በዓለም ውስጥ ሕመምና ሥቃይ በሚሰማን እና 
በምናይበት ጊዜ እናዝናለን። እንደ
ኮቪድኮቪድ-19 ያሉ በሽታዎች ከእግዚአብሔር 
የተላኩ ቅጣቶች አይደሉ ይሆናል።
በሽታዎች የሚከሠቱት በኀጢአት በተበላሸና 
በተሰበረ ዓለም ውስጥ ስለምንኖር ነው።

ኀጢአት ለእግዚአብሔር አለመታዘዝ ሲሆን፣
እኛና ሌሎች ሰዎች የተሳሳቱ ነገሮችን 
እንድንፈጽም ያደርገናል። መልካም ያልሆኑ
ነገሮችን በምናይበትና በሚሠራበት ዓለም 
ውስጥ መገኘት ሐዘን እንዲሰማን ያደርጋል።
ያ መጥፎ ስሜት ሀፍረት ይባላል። ኀጢአት 
እግዚአብሔርን ያሳዝናል። የእኛ ሥቃይም 
እግዚአብሔርን ያሳዝናል።

እግዚአብሔር፣ አንተ በአስቸጋሪ ሁኔታ  
ውስጥ ያሉ ሰዎችን ችግር ትመለከታለህ።
ሥቃያቸውን ታስተውላለህ። በዚያ ላይ  
አንድ ነገር ታደርጋለህ።
መዝሙር 10፥14

እርሱ የተጨነቀውን ሰው ጭንቀት፣
አልናቀም፤ ቸልም አላለምና፤
ፊቱንም ከእርሱ አልሰወረም፤
ነገር ግን ድረስልኝ ብሎ ሲጮኽ ሰማው።
መዝሙር 22፥24
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ትንሹን ልጅ ወደ እየሱስ ምሩት

የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው፤
መጽናናትን ያገኛሉና።
የዋሆች ብፁዓን ናቸው፤
ምድርን ይወርሳሉና።

ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው፤
ይጠግባሉና።

ምሕረት የሚያደርጉ ብፁዓን ናቸው፤
ምሕረትን ያገኛሉና።

ልባቸው ንጹሕ የሆነ ብፁዓን ናቸው፤
እግዚአብሔርን ያዩታልና።

ሰላምን የሚያወርዱ ብፁዓን ናቸው፤
የእግዚአብሔር ልጆች ተብለው ይጠራሉና።
ስለ ጽድቅ ብለው የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው፤

መንግሥተ ሰማይ የእነርሱ ናትና።

ማቴዎስ 5፥4–10

እኛ ሌሎች ሰዎችን የሚጐዳና 
የተሳሳተ ድርጊት በምንፈጽምበት 
ጊዜ፣ እግዚአብሔርን
እናስቈጣለን እርሱንም 
እንጐዳለን። በራሳችን ላይም 
ሀፍረትን እናመጣለን፤
የጥፋተኛነት ስሜትም 
ይሰማናል። እግዚአብሔር 
ኀጢአትን ይቀጣል። ነገር 
ግን እኛን እጅግ በመውደዱ 
ምክንያት፣ ስለ እኛ ኀጢአት 
ይሠቃይና ይሞት ዘንድ ልጁን
ኢየሱስን ላከ።
ኢየሱስ የከበረ ሕይወት ኖሯል። 
መልካም ነገሮችን በማድረግ፣ 
የሰዎችን ኀጢአት
ይቅር በማለትና ከበሽታዎቻቸው 
በመፈወስ ተመላልሷል። ኢየሱስ 
የኀጢአተኞች ወዳጅ
ነበር፤ ነገር ግን የተሳሳቱ 
ነገሮችን በፍጹም አላደረገም። 
እርሱ ፍጹም ነበር!

ከዚያ ስለ እኛ በመስቀል ላይ ሞተ። 
በርግጥ እርሱ ደዌያችንን ወሰደ፤ 
ሕመማችንንም
ተሸከመ፤ እኛ ግን በእግዚአብሔር 
እንደ ተመታ፣ እንደ ተቀሠፈ፣ 
እንደ ተሠቃየም
ቈጠርነው። ኢሳይያስ 53፥4
እርሱ ሐዘናችንን ወስዷል።

በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም 
ሕይወት እንዲኖረው እንጂ 
እንዳይጠፋ እግዚአብሔር
አንድያ ልጁን እስከ መስጠት 
ድረስ ዓለምን እንዲሁ ወድዷልና። 
ዮሐንስ 3፥16



• እናንተ ምን ያህል ሐዘን እንደሚሰማችሁ ለሚወዳችሁ ሰው ተናገሩ።
• ስለ ተሰማችሁ ሐዘን ለእግዚአብሔር ንገሩት። እንዲያጽናናችሁም 

እርሱን ጠይቁት። እርሱ ይህን የሚያደርግበትን መንገድ ተመልከቱ።
• ስፖርት ወይም ሙዚቃን ስለ መሳሰሉና ስለሚያስደስቷቸው ነገሮች 

ለመነጋገር ለጓደኛችሁ ደውሉ ወይም ለቤተሰብ አውሩ።
• የእናንተን የቤት ውስጥ ጨዋታዎች ፍጠሩና ሐሳባችሁን 

ለዘመዶቻችሁና ለጓደኞቻችሁ አካፍሉ።

ለድል ነሺዎች ምክሮች፦
ጠቃሚ ምክሮች ለድል ነሺዎች፦

ያ የታሪኩ መጨረሻ አይደለም! ኢየሱስ 
ከሙታን ተነሥቶ በሰማይ ወዳለው አባቱ
ተመልሷል። እንደ ገና እኛን ከፍ ከፍ 
ያደርጋል። ከእግዚአብሔር ጋር የዘላለም
ሕይወትን እንድንኖር ዕድል ይሰጠናል።
እናንተ በእግዚአብሔር ዐይን ዋጋ ያላችሁ 
ናችሁ። እርሱ ገና በመጀመሪያ እናንተን
በእርሱ መልክ ፈጠራችሁ። እግዚአብሔር 
ስለ እናንተ ያስባል! ኢየሱስ እውነተኛ ወዳጅ 
ነው። እርሱ ይፈልጋችኋል።

ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደ
ሆነ የሚያምን ሁሉ ከእግዚአብሔር ተወልዷል፤ 
አባትንም የሚወድድ ሁሉ ልጁንም
እንደዚሁ ይወድዳል። 1ዮሐንስ 5፥1

ዋጋ እንዳላችሁ እንድታውቁ ይፈልጋል።
ዕፍረታችሁን ወደ ኢየሱስ አምጡት። 
እርሱም በፍቅር ይወስድላችኋል! ያ ማለት
እናንተ ምንም ያህል ብታዝኑ ጥሩ ስሜት 
እንዲሰማችሁ ያደርጋል ማለት ነው!
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የጫማ ማስቀመጫ ሣጥን ወይም 
የፕላስቲክ መያዣ አዘጋጁ።

ተግባራዊ አድርጉ!

ደስ የሚያሰኛችሁን ሣጥን ሥሩ።

በዚያ ሳምንት ስለ ተከሠቱ መልካም ነገሮች ሁሉ
እግዚአብሔርን ለማመስገን ጥቂት ጊዜ ውሰዱ!

መተው

ተናድዳችሁ ተናድዳችሁ ይሆናል።

ይህም ምንም አይደለም።

ሕይወት ሚዛናዊ እንዳይደለች ተሰምቷችሁ ይሆናል።

ማድረግ ስላልተፈቀደላችሁ ነገር ተናድዳችሁ ይሆናል።

ነገሮች የተለዩ ቢሆኑ ኖሮ ብላችሁ ትመኙ ይሆናል።

እንዴት እንደ ተሰማችሁ የሚያሳይ ፊት እዚህ ላይ ሣሉ፦

ስሜታችሁን በደንብ የሚገልጽ ዐይን ወይም አፍ ምረጡ።
መያዣውን በያንዳንዱ ቀን 
የተከሠቱ መልካም ነገሮችን 
በሚያስታውሷችሁ
ማስታዋሻዎች ወይም 
ዕቃዎች ሙሉ።

መያዣውን በቀለም፣ በከለር 
ወይም በማንኛውም የተለየ 
ሊያደርገው በሚችለው
ነገር ሁሉ አሳምሩት።

በያንዳንዱ ሳምንት ደስ የሚያሰኛችሁን ሣጥን አውጡና በውስጡ ስላለው ነገር
ቅርባችሁ ለሆነ ሰው አካፍሉ።

ማስቀመጫችሁን በጭቃ 
ቀለም፣ ልዩ ልዩ ቀለም 
ባላቸው እርሳሶች 
ወይም በሚያደምቅ ነገር 
አሳምሩ።

ጕርሻ፦
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ሰዎችን ይቅር ማለት።

ለድል ነሺዎች ምክሮች፦

መጮኺያ ቱቦ ሥሩ

እግዚአብሔርን በልጁ በኢየሱስ በኩል ይቅርታን መጠየቅ፤ ከዛም ሌሎችን 
ይቅር ለማለት የሚያስችለንን ብርታት ይሰጠናል።ከምታምኑት ትልቅ ሰው ጋር 
ንዴታችሁን እንዴት እንደምትቆጣጠሩት አውሩ።

መመሪያዎችን በቀጣይ ገጽ ላይ ተመልከቱ።

አትፍረዱ፤ አይፈረድባችሁም፤ 
አትኰንኑ፤ አትኰነኑም። ይቅር በሉ፤ 
ይቅር ትባላላችሁ።
ሉቃስ 6፥37

ንዴትን መተው የተሻለ ቢሆንም እንኳ መናደዳችሁ ምንም አይደለም። ብዙ ጊዜ
ሌሎች ስላደረጉትና እኛን ጐድቶናል ስለምንለው ነገር አንዳንዶችን ይቅር ማለት
እንፈልጋለን።
ከዚያ የእኛን ንዴት ማብረድ መጀመር እንችላለን።

አንዳንድ ጊዜ ንዴታችሁን ለማብረድ 
በጣም ጮክ ብላችሁ መጮኽ 

ትፈልጉ ይሆናል።

• ሥዕሉ እንደሚያሳየው ይህን መጽሐፍ ጠቅልሉት።
• አፋችሁን በአንደኛው ጥቅልል ጫፍ ላይ አድርጉ።
• የሌላውን ጥቅልል ጫፍ በእጃችሁ ዐፍኑ።
• ትንፋሽ ወደ ውስጥ በኀይል ሳቡ።
• እንደ ተቻላችሁ መጠን፣ ጮክ ብላችሁ እስከ ቻላችሁት 

ድረስ ጩኹ።
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ተግባራዊ አድርጉ!
ንዴትንና ስልቹነትን ማስወገጃ ቀላል መንገዶች፦

• ማንኛውንም ነገር ከማድረጋችሁ በፊት ሦስት ጊዜ ትንፋሽ ወደ 
ውስጥ በኀይል ሳቡ።

• በቂ እንቅልፍ ተኙ።
• የጐዷችሁን ሰዎች ይቅር እንድትሉ ይረዳችሁ ዘንድ እግዚአብሔርን 

ጠይቁ።
• በቀላሉ የምትሰለቹ ከሆነ፣ ራሳችሁን የምታተጉባቸው ትንንሽ ነገሮች 

አሉ። ገጽ 10፣ 16 እና 22 ተመልከቱ። .
• ወንድሞቻችሁን ወይም እኅቶቻችሁን የጠቅላላለ ዕውቀት ጥያቄ 

በማቅረብ ተፎካከሯቸው።

ተቈጡ፤ ነገር ግን ኀጢአት አትሥሩ፤ በቍጣችሁ ላይ ፀሓይ 
አይግባ፤
ኤፌሶን 4፥26

ሂዱ፤ ጥሩ ምግብ በመብላት፣ ጣፋጩን በመጠጣት ደስ ይበላችሁ፤ 
ምንም የተዘጋጀ ነገር ለሌላቸውም ካላችሁ ላይ ከፍላችሁ 
ላኩላቸው። ይህች ቀን ለጌታችን የተቀደሰች ናት፤ የእግዚአብሔር 
ደስታ ብርታታችሁ ስለሆነ አትዘኑ።
ነህምያ 8፥10

ሰውየው ረዥም ከሆነ፣ ስሙን በጣም ትልቅ  በሆነ ፊደላት ጻፉ። 
ሽክ ብለው መልበስ የሚወዱ ከሆነ፣ ስማቸውን በተብለጨለጨ መንገድ ጻፉ።

                           

ግንኙነት መፍጠር

ብቸኛነት ብቸኛነት ይሰማችሁ ይሆናል።
ያም ምንም አይደለም።
እናንተ እጅግ በጣም ትንሽ፣ ዓለሙ ደግሞ ትልቅትልቅ የሆነ መስሎ ይሰማችሁ ይሆናል።
የሚወዳችሁን አንድ ሰው ትናፍቁት ይሆናል። ከጓደኞቻችሁ ወይም ከቤተሰባችሁ
ርቃችሁ ይሆናል።
ሰውየውን ሊገልጽ በሚችል መንገድ ስሙን ጻፉ።

አንድ የምትናፍቁት ሰው ካለ፣ የዚያን ሰው ስም እዚህ ላይ ጻፉ።

ከፍታም ይሁን ጥልቀት ወይም የትኛውም ፍጥረት፣ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ
ካለው ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን አይችልም።
ሮሜ 8፥39

ከተናደዳችሁ፣
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የእናንተን ቤተሰብ አባላት ስም 
በዘር ሐረጋችሁ ዛፍ ላይ ጻፉ። 
አያቶቻችሁንና
ዘመዶቻችሁን ጭምር 
እንዳትረሱ።

ጓደኛ መሆን

እዚህ ጋር ማስታወሻ ጻፉ።

ገና ከዓለም መጀመሪያ አንሥቶ እግዚአብሔር ለእኛ ብቻችንን መሆን መልካም
እንዳልነበረ ተናግሯል። ጓደኞችና ቤተሰብ ትፈልጉ ይሆናል! እግዚአብሔር ይወዳችኋል
ምን እንደምትፈልጉም ያውቃል። ኢየሱስ እንዲህ አለ፤ “ወላጅ እንደሌላቸው ልጆች
አልተዋችሁም፤ ወደ እናንተ እመጣለሁ።”
ዮሐንስ 14፥18

ኢየሱስ ሕያው ነው፤ የእግዚአብሔር መንፈስም እርሱን በሚወድዱ ውስጥ ይኖራል።
በቀላሉ ከእርሱ ጋር በመነጋገር ከእርሱ ጋር መቀጠል ትችላላችሁ። እናንተን በመስማቱ
ደስተኛ ነው! ይህም መጸለይ ይባላል። የትም ሁኑ ችግር የለውም፤የእናንተን ቃላት
በመጠቀም በማንኛውም ጊዜ ስለ ማንኛውም ነገር ከእርሱ ጋር መነጋገር ትችላላችሁ።

በእርሱ በማመን እርሱን ወደ ልባችሁ ግባ በማለት የኢየሱስ ተከታዮች መሆን
ትችላላችሁ። ኢየሱስ ከእኛ ጋር እንዲሆንና እንዲያጽናናን ቅዱስ መንፈሱን ለመላክ
ተስፋ ሰጥቶናል። መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብና እርሱን ከሚከተሉ ሌሎች ሰዎች ጋር
በመነጋገር ስለ ኢየሱስ ተማሩ።

ወደ ሰዎች እጅን ለመዘርጋት አንዱ ትልቁ መንገድ ስልክ መደወልና 
ለእነርሱ መልእክት መላክ ነው።
ምስጋና፣ የማበረታቻ ቃል፣ የ“እናፍቃችኋለሁ” ማስታወሻ መጻፍ 
ትችላላችሁ።
የፈጠራ ችሎታ ይኑራችሁ! የምትጽፉት ማስታወሻ ከአንድ ሰው ጋር 
ግንኙነት መቀጠል የሚያስችላችሁ መንገድ ነው።

እርስ በርሳችሁ በወንድማማች መዋደድ አጥብቃችሁ ተዋደዱ፤ አንዱ 
ሌላውን ከራሱ በማስበለጥ እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ።
ሮሜ 12፥10



30

ጠቃሚ ምክሮች ለድል ነሺዎች

Get it
 HOT !

ፖሊስ

ዕቃ አመላላሽ

ጽዳት ሠራተኛ

ነርስ

ሻጭ

ሐኪም 

ሙያዎችን ከተሰጡት ሥዕሎች ጋር አዛምዱ 

የገዙፉ ነገሮች በሕይወታችሁ ውስጥ በብዙ መልኩ ሊታዩ ይችላሉ። አሁን 
ኮሮና ቫይረስ የገዘፈ ነገር ነው።
ነገር ግን እኛ ከምንጋፈጣቸው የገዘፉ ነገሮች ሁሉ በላይ እግዚአብሔር ሁልጊዜ 
ታላቅ ነው። እርሱ እነርሱን እንድታሸንፉ ጥንካሬ ይሰጣችኋል።
እስቲ ከድል ነሺው የዳዊት እውነተኛ ታሪክ እንማር። ትንሹ እረኛ ልጅ 
ከማንኛውም የቅርጫት ኳስ ተጫዋች ወይም ትግለኛ የሚረዝመውንና 
የሚተልቀውን ግዙፉን ጎልያድን እንዴት እንዳሳፈረው ታነብባላችሁ።
እንደዚሁም እግዚአብሔር ዳዊትን እንዴት እንደ ረዳውና በወንጭፍ እና 
በዐምስት ድቡልቡል ድንጋዮች ድል እንደ ነሣው ታያላችሁ።

የድል ነሺው ዳዊት ታሪክ!

ፍልስጥኤማውያንና እስራኤላውያን ጦራቸውን በአንድነት ለጦርነት አከማችተው ነበር።
የፍልስጥኤማውያን ሰራዊት በአንደኛው ተራራ የእስራኤል ሰራዊትም በሌላው መሽገው
ነበር።
የዔላ ሸለቆ በመካከላቸው ነበር።

ጎልያድ ኀይለኛ የፍልስጥኤማውያን ጀግና ነበር።
ቁመቱ ሦስት ሜትር ያህል ይረዝም ነበር።

እርሱ ከናስ የተሠራ ቍር፣ ከበድ ያለ ከናስ የተሠራ ጥሩር እና የናስ ገምባሌ ለብሶ
ነበር።
እርሱ ረዥም የጦር ዘንግ ያለው የናስ ጦር ይዞ ነበር።
ጧትና ማታ ጎልያድ በእስራኤል ወታደሮች ላይ ይጮኽ ነበር።

“ከእኔ ጋር የሚዋጋ አንድ ሰው ምረጡ። እርሱ ከገደለኝ እኛ የእናንተ ባሪያዎች
እንሆናለን።
እኔ ከገደልሁት ደግሞ እናንተ የእኛ ባሪያዎች ትሆናላችሁ።

ይህ ለብዙ ጊዜ ቀጥሎ ነበር።
ንጉሥ ሳኦል እና ሁሉም የእስራኤል ሰራዊት ተሸብሮ ነበር።
ግዙፉን ሰው መዋጋት የፈለገ አልነበረም።

አንድ ቀን ዳዊት በእስራኤል ሰራዊት ውስጥ የነበሩ ወንድሞቹን ጐበኘ።
ልክ ጎልያድ እስራኤላውያን እርሱን እንዲገጥሙ ብቅ ብሎ ሲያነሣሣ ዳዊት ወደ ጦር
ሰፈሩ ደረሰ።

ፍቅር ታጋሽ ነው፤ ደግሞም ቸር ነው። ፍቅር አይመቀኝም፤ አይመካም፤ አይታበይም፤
ተገቢ ያልሆነ ነገር አያደርግም፤ ራስ ወዳድ አይደለም፤ አይበሳጭም፤ በደልን
አይቈጥርም። ፍቅር ከእውነት ጋር እንጂ በዐመፅ ደስ አይሰኝም። ፍቅር ሁልጊዜ
ይታገሣል፤ ሁልጊዜ ያምናል፤ ሁልጊዜ ተስፋ ያደርጋል፤ ሁልጊዜ ጸንቶ ይቆማል።
1ቆሮንቶስ 13፥4-7

• ዙሪያችሁን ተመልከቱና ከእናንተ ጋር ስለሚኖሩ አስደናቂ ሰዎች እግዚአብሔርን
• ሌሎችን የሚያግዙ ሰዎችን ዝርዝር አዘጋጁ (ለምሳሌ ዶክተሮችን፣ነርሶችን 

ባለሱቆችን)፤ ጸልዩላቸውም።
• ለራሳቸው ጥንቃቄ ማድረግ ስለማይችሉ ሰዎች ጸልዩ።
• ጓደኛ ሁኑና የሚያስፈልጋቸውን ሰዎች ለመርዳት የተለያዩ መንገዶችን ፈልጉ።
• በዙሪያችሁ ያሉ ሰዎችን መውደድ እንድትማሩ ይረዳችሁ ዘንድ እግዚአብሔርን 

ጠይቁ።
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ዳዊት እንዲህ አለ፤
“የሕያው እግዚአብሔርን ሰራዊት እንደዚህ ይናገር ዘንድ ይህ ሰው እንዴት ቻለ?”
እርሱ ማነኝ ብሎ ያስባል?”

ከዚያ ዳዊት ለንጉሥ ሳኦል እንዲህ አለው፤
“እኔ ጎልያድን እገጥመዋለሁ”

ሳኦልም እንዲህ አለው፤
“ዳዊት አንተ በጣም ብላቴና ነህ።
ስለ ውጊያም ምንም አታውቅም።”

ዳዊት ለሳኦል አለው፤
“እኔ የአባቴን በጎች እጠብቅ ነበር።

የዱር እንስሳ በግ ለመንጠቅ ሲሞክር፣ በኋላው ተከትዬ እሄዳለሁ።
አንበሳ እና ድብ ገድዬአለሁ።

ከእነዚያ አራዊት ያዳነኝ ጌታ ከዚህ ፍልስጥኤማዊም ያድነኛል።”
ቀጥሎ ሳኦል ለዳዊት የጦር ልብስ አለበሰው፥ የራስ ቍርም ሰጠው።
ዳዊት የጦር ልብስ መልበስ አልለመደም ነበር፤ ልብሱም በጣም ከባድ ነበር።
ስለዚህ ዳዊት አወለቀው። ወደ ወንዙ ወረደና ዐምስት ድቡልቡል ድንጋዮችን 
መረጠ።

ዳዊት ድንጋዮቹን በእረኛ ኮሮጆው ውስጥ ጨመራቸው።
ከዚያ እርሱ በትሩን እና ወንጭፉን ወስዶ ወደ ጎልያድ ተራመደ።

ጎልያድ ዳዊት ብላቴና እንደ ነበረና የጦር ልብስ እንዳልለበሰ ተመለከተ። 
እርሱም “በትር ይዘህ የምትመጣብኝ እኔ ውሻ ነኝን?” አለው።
ና!
“ሥጋህን ለሰማይ አሞሮችና፣ ለምድር አራዊት እሰጣለሁ” አለው።

ዳዊት ጐልያድን እንዲህ አለው
“አንተ ሰይፍ፣ ጦርና ጭሬ ይዘህ ትመጣብኛለህ፤
እኔ ግን በጌታ ስም እመጣብሃለሁ። እርሱ ይረዳኛል። ከዚያም እያንዳንዱ እርሱ 
የእኛ አምላክ መሆኑን፣ እና ኀይል ሁሉ እንዳለው ያውቃል።”

ዳዊት ወደ ጎልያድ ሮጠ።ከኮሮጆው ድንጋይ ወስዶ በወንጭፉ ላይ አደረገ።
ወደ ጎልያድም ወነጨፈው።

ድንጋዩም ጎልያድን ግንባሩን መታው፤ ግዙፉም ሰው መሬት ላይ በግምባሩ 
ተደፋ።ዳዊት ወጣት እረኛ ልጅ ነው።

ነገር ግን እርሱ ጌታን አምኗል፤ ጌታም ግዙፉን ጎልያድን ገጥሞ እንዲያሸንፈው
ረድቶታል።

(ታሪኩ የተወሰደው ከ1ሳሙኤል 17 ላይ ነው።
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ጥያቄዎች ለድል ነሺዎች

• ጎልያድ ማነው? ምን ማድረግ ፈልጎ ነበር?

• ንጉሥ ሳኦልና ወታደሮቹ ጎልያድን ለምን ፈሩት? 

• እናንተ ዛሬ ምን ተግዳሮቶችን፣ አስቸጋሪ ነገሮችን እና ፍርሀቶችን 

እየተጋፈጣችሁ ነው? 

• ዳዊት ጎልያድን ለመጋፈጥ ለምን አልፈራውም ነበር? 

• ግዙፍ ነሮችን ድል ስለ መንሣት ምን ትምህርት እንማራለን?

የድል ነሺ ሀሁ

ልክ እንደ ዳዊት፣ እናንተም የራሳችሁን ተግዳሮቶች፣ አስቸጋሪ ነገሮችና ፍርሀቶች
እየተጋፈጣችሁ ይሆናል። ዓለም የምትጋፈጠው ትልቁ ግዙፍ ነገር ኀጢአት ኀጢአት 
መሆኑን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። እግዚአብሔር ይወዳችኋል፤ ኀጢአትን ድል
እንድታደርጉም ይረዳችኋል።
የሚከተሉትን ነገሮች ለማድረግ ዐስቡ።

ቀላል ጸሎት በማድረግ ኢየሱስን ተተቀበሉ፦
ውድ ጌታ ኢየሱስ፣ እባክህ ኀጢአቴን ይቅር በልና ዛሬ ወደ ልቤ ና። አንዳንድ 
ጊዜ እፈራለሁ፤ ዐዝናለሁ፤ ብቸኛነትም ይሰማኛል። አንተን እንደምፈልግ 
ዐውቃለሁ።እባክህ ከእኔ ጋር ሁን፤ ሰላምህንም ስጠኝ። አሜን።

በሕይወትህ ላለ ማንኛውም ነገር በኢየሱስ እእመን።

ኀጢአትህን ተተናዘዝ፦ መቼም ቢሆን የፈጸምኸውን ስሕተትና የሠራኸውን ኀጢአት
በተመለከተ ኢየሱስንና የጐዳሃቸውን ሰዎች ይቅርታ ለመጠየቅ ፍጠን። እንደ 
ጸሎት፣ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ፣ ለጋስ መሆን ያሉትን የእግዚአብሔር የሆኑ
ልምዶችን አአሳድግ።

ልባችሁን ክፈቱና ጸሎታችሁን ጻፉ።

ዳዊት ጎልያድን ሲጋፈጥ የሚያሳይ ሥዕል እዚህ ላይ ሣሉ



ይህ መጽሐፍ ከእኛ ለእናንተ 
የተሰጠ ነው። ለእናንተም 
የማይለይ ጓደኛ ነው።
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