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EግዚAብሔር Aለ!

መግቢያመግቢያ

- አማንያን ሁሉ እግዚአብሔር እንዳለ ያምናሉ፡፡ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ የምንመለከተው እግዚአብሔር
በሕይወታችን ስለ መኖሩና ስለሚሠራውም ነው፡፡

- እግዚአብሔር አለ ማለት ያየናል፣ ይሰማናል፣ የሚሆነውንም ያውቃል … ማለት ነው፡፡ እግዚአብሔር ሁሉን
ነገር ይቆጣጠራል ነገሮችንም ባሉበት ሳይተዋቸው መፍትሔ ይሰጣቸዋል፡፡

- እግዚአብሔር በሁሉምሥፍራ፣ በየትኛውም ሁኔታና አጋጣሚ ከእያንዳንዳችን ጋር አለ፡፡ በገጠመን ሁሉም ሁለም ሆነ
በሕይወታችን የእግዚአብሔርን እጅ በግልጽ ስናይ ኖረናል፡፡

- እግዚአብሔር በሕይወታችን ጉዳይ ሁሉ ጣልቃ እንደገባልን እንደሚገባልንም እናምናለን፡፡

- አብዝተን ከሰዎች ጋር አንመክርም ነገር ግን ከርሱ ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ጋር ግን በጸሎት
እንነጋገራለን፡፡

““ት ልስልኛለ ና በ ከ ዬ ቀን ደ አንተ እ ለ ”” ዝዝ 8585 77-- ““ትመልስልኛለህና በመከራዬ ቀን ወደ አንተ እጠራለሁ።” ” መዝመዝ 8585፡፡7 7 ፡፡፡፡

-- ““አቤቱ፥ አንተን ጠርቻለሁና አልፈር ክፉዎች ይፈሩ በሲኦልም ዝም ይበሉ።” ” መዝመዝ 3131፡፡1717፡፡፡፡

““አቤቱ አንተን ከ ልቅ ”” ዝዝ 129129 11-- ““አቤቱ፥ አንተን ከጥልቅ ጠራሁህ።” ” መዝመዝ 129129፡፡11፡፡፡፡



EግዚAብሔር Aለ!
እግዚአብሔርእግዚአብሔር ሁሉንሁሉን ቻይቻይ ሆኖሆኖ አለአለ ይኖራልምይኖራልም

- ሁሉን ቻይ ነው ማለት ሁሉ ከእጁ በታች ነው፣ ሁሉ በአገዛዙ ሥር ነው ማለት ነው፡፡ ሰዎች ሁሉ
በእግዚአብሔር እጅ ውስጥ ናቸው፡፡

- ዲያቢሎስና የክፋት ኃይል ሁሉ እንኳ ሳይቀር ገደብ በሚያደርግባቸው በእርሱ በእግዚአብሔር ቁጥጥር ሥር
ናቸው፡፡

- እግዚአብሔር ጣልቃ የማይገባ ቢሆን ኖሮ ብርቱው ደካማውን እየበላ ሰዎች በምድር ላይ ለመኖር ባልቻሉ ነበር፡፡
- ዓለሙን የፈጠረው እርሱ ነው፡፡ ፈጥሮም አልተወውም ዓለሙን በውስጡ ያሉትን ሁሉ ይቆጣጠራል እንጂ፡፡
- አሁንም ለሁሉም የምንለው ብቻችሁን አይደላችሁም ነው፡፡ ሕይወትን እየኖራችሁ ነው እግዚአብሔርም ከእናንተ ጋር ነው፡፡ እርሱም
ለአንዲት አፍታ ለዓይን ጥቅሻም ቢሆን አይተወንም፡፡
-- ““እነርሱም እጁን አላሰቡም፥ ከጠላቶቻቸው እጅ ያዳነበትን ቀን ።” ” መዝመዝ 7777፡፡4242፡፡፡፡
-- ““እግዚአብሔር ሕዝቡን አይጥላቸውም የምድር ዳርቻዎችም በእጁ ውስጥ ናቸው፥ የተራሮች ከፍታዎች
የእርሱ ናቸው።” ” መዝመዝ 9494፡፡44፡፡፡፡

እረኛችንእረኛችን ነውናነውና እግዚአብሔርእግዚአብሔር አለአለ
- ልበ አምላክ ዳዊት በመዝሙሩ “እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፥ የሚያሳጣኝም የለም። በለመለመ መስክ ያሳድረኛል
በዕረፍት ውኃ ዘንድ ይመራኛል። ነፍሴን መለሳት፥ ስለ ስሙም በጽድቅ መንገድ መራኝ። በሞት ጥላ መካከል እንኳ

ት ኛ ” 22 1 3 ሏልብሄድ አንተ ከእኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም በትርህና ምርኵዝህ እነርሱ ያጸናኑኛል።” መዝ 22፡1-3፡፡ ብሏል፡፡
- EግዚAብሔር በተጨማሪ “እኔ ራሴ በጎቼን አሰማራለሁ አስመስጋቸውማለሁ፥ ይላል ጌታ እግዚአብሔር፦
የጠፋውንም እፈልጋለሁ የባዘነውንም እመልሳለሁ የተሰበረውንም እጠግናለሁ የደከመውንም አጸናለሁ
የወፈረውንና የበረታውንም አጠፋለሁ በፍርድም እጠብቃቸዋለሁ።” ሕዝ 34፡15-16፡፡ ብሏል፡፡
EግዚAብሔር ለEኛ በሚያደርግልን ጥበቃ Eንታ ናለን በነ ርም ሉ Eንታ ንበታለን ን ንም- EግዚAብሔር ለEኛ በሚያደርግልን ጥበቃ Eንታመናለን፡፡ በነገርም ሁሉ Eንታመንበታለን፡፡ መንጋውንም
“እኔም የዘላለም ሕይወትን እሰጣቸዋለሁ፥ ለዘላለምም አይጠፉም፥ ከእጄም ማንም አይነጥቃቸውም። የሰጠኝ
አባቴ ከሁሉ ይበልጣል፥ ከአባቴም እጅ ሊነጥቃቸው ማንም አይችልም።” ዮሐ 10፡28-29፡፡ ባለ Eንታመናለን፡፡



ጠባቂያችንና ረዳታችን እግዚአብሔር አለ!
በመዝሙረ ዳዊት ““ዓይኖቼ ወደ ተራሮች አነሣሁ ረዳቴ ከወዴት ይምጣ? ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሠራ ከእግዚአብሔርበመዝሙረ ዳዊት ዓይኖቼ ወደ ተራሮች አነሣሁ ረዳቴ ከወዴት ይምጣ? ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሠራ ከእግዚአብሔር
ዘንድ ነው። እግርህን ለመናወጥ አይሰጠውም የሚጠብቅህም አይተኛም። እነሆ፥ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም
አያንቀላፋምም። እግዚአብሔር ይጠብቅሃል፥ እግዚአብሔርም በቀኝ እጅህ በኩል ይጋርድሃል። ፀሐይ በቀን አያቃጥልህም
ጨረቃም በሌሊት። እግዚአብሔር ከክፉ ሁሉ ይጠብቅሃል፥ ነፍስህንም ይጠብቃታል። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም
እግዚአብሔር መውጣትህና መግባትህን ይጠብቃል።” ” በማለትበማለት ጠባቂጠባቂ መላEክቶቻችንመላEክቶቻችን ሲጸልዩልንሲጸልዩልን የሚናገሩትንየሚናገሩትን በመውሰድበመውሰድ
EኛEኛ ችች ትት ትት ችች EEEኛምEኛም ስንጸልይስንጸልይ ራሳችንንራሳችንን ለማጽናናትናለማጽናናትና ለማረጋጋትለማረጋጋት ስንልስንል ይህንኑይህንኑ ደግመንደግመን በየጸሎታችንበየጸሎታችን EናነሳዋለንEናነሳዋለን፡፡ ፡፡ መዝመዝ 120120፡፡11--88፡፡፡፡

-- EግዚAብሔርEግዚAብሔር ለAባታችንለAባታችን ለያEቆብለያEቆብ ““እነሆም እኔ ከአንተ ጋር ነኝ፥ በምትሄድባትም መንገድ ሁሉ እጠብቅሃለሁ፥ ወደዚችም
ምድር እመልስሃለሁ የነገርሁህን ሁሉ እስካደርግልህ ድረስ አልተውህም” ” ዘፍጥዘፍጥ 2828፡፡1515፡፡ ፡፡ ብሎታልብሎታል፡፡፡፡

-- ዮናስንዮናስን በዓሳበዓሳ AንበሪውAንበሪው ሆድሆድ ውስጥውስጥ ሳለውሳለው የጠበቀውየጠበቀው፣ ፣ ሦስቱንሦስቱን ወጣቶችወጣቶች ጠጉራቸውናጠጉራቸውና EንEንኳኳ ሳይቃጠልሳይቃጠል ከነበልባሉከነበልባሉ
የEቶንየEቶን EሳትEሳት የጠበቃቸውየጠበቃቸው EርሱEርሱ EግዚAብሐየየርEግዚAብሐየየር ነውነው፡፡ ፡፡ ዳንኤልንምዳንኤልንም ከAንበሶችከAንበሶች መንጋጋመንጋጋ ጠብቆታልጠብቆታል፡፡ ፡፡ ““በፊቱ ቅንነት
ተገኝቶብኛልና፥ በአንተም ፊት ደግሞ፥ ንጉሥ ሆይ፥ አልበደልሁምና አምላኬ መልአኩን ልኮ የአንበሶችን አፍ ዘጋ፥ እነርሱም
አልጐዱኝም አለው።” ” ዳንዳን 66፡፡2222፡፡፡፡

-- ዮሴፍንዮሴፍን ወንድሞቹወንድሞቹ በጉድበጉድጓጓድ ድ ሲጥሉትሲጥሉት፣ ፣ በጵጥፋራበጵጥፋራ ቤትቤት በባርነትበባርነት ተሸጦተሸጦ ሲያገለግልሲያገለግል የጠበቀውየጠበቀው፤ ፤ በEስርበEስር ቤትቤት ሲጣልሲጣል
ክብሩንክብሩን AብዝቶAብዝቶ መልሶመልሶ የሰጠውየሰጠው በመጨረሻምመበመጨረሻምመ ለወንድሞቹለወንድሞቹ ““እናንተ ክፉ ነገርን አሰባችሁብኝ እግዚአብሔር ግን ዛሬ
እንደ ሆነው ብዙ ሕዝብ እንዲድን ለማድረግ ለመልካም አሰበው።” ” ለማለትለማለት ያበቃውያበቃው AምላካችንAምላካችን EግዚAብሔርEግዚAብሔር ነውነው፡፡፡፡

-- EግዚAብሔርEግዚAብሔር ከዲያቢሎስከዲያቢሎስ፣ ፣ ከኃጢAትከኃጢAት፣ ፣ ከፈተኛከፈተኛ ሁሉሁሉ ጠብቆናልጠብቆናል ብለንብለን EናምመናለንEናምመናለን፡፡ ፡፡ ቅዱስቅዱስ AትናቴዎስንAትናቴዎስን AራትAራት
ጊዜጊዜ፣ ፣ ቅዱስቅዱስ ዮሐንስንዮሐንስን በፍጥሞበፍጥሞ ደሴትደሴት ሲጋዙሲጋዙ የጠበቃቸውየጠበቃቸው EርሱEርሱ ነውነው፡፡፡፡ሕጻናትንምሕጻናትንም ይጠብቃቸዋልይጠብቃቸዋል፡፡ ፡፡ ““እግዚአብሔር
ሕፃናትን ይጠብቃል ተቸገርሁ እርሱም አዳነኝ።” ” መዝመዝ 115115፡፡66፡፡፡፡

EግዚAብሔርEግዚAብሔር EንዳለEንዳለ EንደሚጠብቀንምEንደሚጠብቀንም ከዘነጋንከዘነጋን EንታወካለንEንታወካለን፡፡፡፡ EግዚAብሔርEግዚAብሔር ለEኛለEኛ ያደረገውያደረገው ረጅምረጅም ጥበቃጥበቃ ዘመናትንዘመናትን-- EግዚAብሔርEግዚAብሔር EንዳለEንዳለ EንደሚጠብቀንምEንደሚጠብቀንም ከዘነጋንከዘነጋን EንታወካለንEንታወካለን፡፡ ፡፡ EግዚAብሔርEግዚAብሔር ለEኛለEኛ ያደረገውያደረገው ረጅምረጅም ጥበቃጥበቃ ዘመናትንዘመናትን
ያስቆጠረያስቆጠረ የማይረሳየማይረሳ ታሪክታሪክ ነውነው፡፡ ፡፡ EያንዳንዳችንEያንዳንዳችን በፊቱበፊቱ ሆነንሆነን ምንምን ያህልያህል ጊዜጊዜ EንደጠበቀንEንደጠበቀን በማስታወስበማስታወስ ““ነፍሴ ሆይ፥
እግዚአብሔርን ባርኪ፥ አጥንቶቼም ሁሉ፥ የተቀደሰ ስሙን። ነፍሴ ሆይ፥ እግዚአብሔርን ባርኪ፥ ምስጋናውንም ሁሉ አትርሺ” ” መዝመዝ 102102፡፡11--22፡፡፡፡
ማለትማለት ይኖርብናልይኖርብናል፡፡፡፡



ሁሉን የሚጠብቅ EግዚAብሔር Aለ!

- አምላካችን ““እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ፥ ወደ እኔ ኑ፥ እኔም አሳርፋችኋለሁ።” ” ብሎናልብሎናል፡፡ ፡፡ ማቴማቴ 1111፡፡2828፡፡፡፡

-- በመዝሙረበመዝሙረ ዳዊትምዳዊትም ““ትካዜህን በእግዚአብሔር ላይ ጣል፥ እርሱም ይደግፍሃል ለጻድቁም ለዘላለም ሁከትን አይሰጠውም።””
ዝዝ 5454 2222 ““ ከ ቀ እ አ ስ ያዕቆ አ ክ ስ ያቁ ”” ዝዝ 2020 11መዝመዝ 5454፡፡2222፡፡ ፡፡ ““በመከራ ቀን እግዚአብሔር ይስማህ የያዕቆብ አምላክ ስም ያቁምህ።” ” መዝመዝ 2020፡፡11፡፡ ፡፡ 

-- AዎAዎ የምንታመንበትየምንታመንበት EግዚAብሔርEግዚAብሔር ““የተጨነቁትንየተጨነቁትን የሚያረጋጋየሚያረጋጋ… … AባትAባት EናትEናት የሞቱበትንየሞቱበትን የሚቀበልየሚቀበል… ” … ” ነውናነውና
““እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ በርታ፥ ልብህም ይጽና እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ።” ” መዝመዝ 2727፡፡1414፡፡፡፡

-- AምላካችንAምላካችን ለEንስሳቱናለEንስሳቱና ለAEዋፋቱለAEዋፋቱ፣ ፣ በድንጋገይበድንጋገይ ሥርሥር ለምትለምትጓጓዘውዘው ለትልዋለትልዋ EንEንኳኳ ያስባልያስባል፡፡ ፡፡ ““ለሚጠሩት ለቍራዎች
ጫጩቶች ለእንስሶችም ምግባቸውን ይሰጣል።” ” መዝመዝ 146146፡፡99፡፡ ፡፡ የማይፈትሉትንናየማይፈትሉትንና የማያጭዱትንየማያጭዱትን AEዋፋትምAEዋፋትም የሰማዩየሰማዩ
AባታችንAባታችን ይመግባቸዋልይመግባቸዋል፡፡ ፡፡ ማቴማቴ 66፡፡2626፡፡ ፡፡ ““ሁለት ድንቢጦች በአምስት ሳንቲም ይሸጡ የለምን? ከእነርሱም አንዲቱ ያለ
አባታችሁ ፈቃድ በምድር ላይ አትወድቅም።” ” ማቴማቴ 1010፡፡2929፡፡ ፡፡ በኖኅበኖኅ መርከብመርከብ ውስጥውስጥ የነበሩትንየነበሩትን… … ቢራቢሮዎቹንምቢራቢሮዎቹንም ውብውብ
ቀለምቀለም ሰጥሰጥቷቷቸዋልቸዋል፡፡፡፡ ““ሰሎሞንስ እንኳ በክብሩ ሁሉ ከነዚህ እንደ አንዱ አልለበሰም።”” ማቴማቴ 66፡፡2929፡፡፡፡ ለሚዘምሩትለሚዘምሩት AEዋፋትAEዋፋትቀለምቀለም ሰጥሰጥቷቷቸዋልቸዋል፡፡ ፡፡ ሰሎሞንስ እንኳ በክብሩ ሁሉ ከነዚህ እንደ አንዱ አልለበሰም።   ማቴማቴ 66፡፡2929፡፡ ፡፡ ለሚዘምሩትለሚዘምሩት AEዋፋትAEዋፋት
ሳይጠይቁትሳይጠይቁት ምልካምምልካም ድምጽድምጽ ሰጥሰጥቷቷቸዋልቸዋል፣ ፣ … … ታዲያታዲያ ለሰውስለሰውስ ምንምን ያህልያህል ይጠነቀቅለትይጠነቀቅለት ይሆንይሆን፡፡ ፡፡ 

-- EኛEኛ ለራሳችንለራሳችን ከምናደርገውከምናደርገው በላይበላይ EግዚAብሔርEግዚAብሔር ይጠነቀቅልናልይጠነቀቅልናል፡፡ ፡፡ ““አልጥልህም፥ አልተውህም።” ” መዝመዝ 115115፡፡66፡፡፡፡ ““በውኑ
ሴት ከማኅፀንዋ ለተወለደው ልጅ እስከማትራራ ድረስ ሕፃንዋን ትረሳ ዘንድ ትችላለችን? አዎን፥ እርስዋ ትረሳ ይሆናል፥ እኔ
ግን አልረሳሽም።” ” IሳIሳ 4949፡፡1515፡፡ ፡፡ ባለንባለን ታምነንታምነን EንኖራለንEንኖራለን፤ ፤ በመላEክቱበመላEክቱ AጥሮAጥሮ ይጠብቀናልናይጠብቀናልና፡፡ ፡፡ መዝመዝ 3333፡፡66--88፡፡፡፡

-- መዝሙረመዝሙረ ዳዊትዳዊት ““በመንገድህ ሁሉ ይጠብቁህ ዘንድ መላእክቱን ስለ አንተ ያዝዛቸዋልና እግርህም በድንጋይ እንዳትሰናከል
በእጆቻቸው ያነሡሃል።” ” መዝመዝ 9090፡፡1111--1212፡፡፡፡ EንዳለEንዳለ፡፡ ፡፡ 



EግዚAብሔር Aለ! ስንል ደግነቱንና ርኅራኄውን በማሰብ ነው
- እግዚአብሔር ለእንስሳቱና ለአእዋፋቱ የሚራራላቸው ከሆነ ለሰውስ ያለው ርኅራኄው እንዴት ያለ ይሆን? ሚ ያ ያ ይ

- ከደግነቱ የተነሳ ነው ለሰው AEምሮን፣ ነፍስንና ነጻ ፈቃድን የሰጠው፡፡ ኅሊናንም ሰጥቶታል፡፡ ዘላለማዊ ሕይወትንም
Aዘጋጅቶለታል፡፡ በረከትን፣ ሥልጣንን… ሳይጠይቅ ስጦታን ጠይቆም ከጠየቀው በላይ Aብዝቶ ሰጥቶታል፡፡ ቢያለቅስ
Eንባን ሁሉ ከሰው ዓAAን ይጠርጋል፡፡

-- EግዚAብሔርEግዚAብሔር ደግደግ AምላክAምላክ ከሆነነከሆነነ መከራመከራ ይመጣብንይመጣብን ዘንድዘንድ ለምመንለምመን ይፈቅዳልይፈቅዳል? ? የሚፈቅደውየሚፈቅደው ከጥቅማቸውከጥቅማቸው የተነሳየተነሳ
ነውነው፡፡ ፡፡ ቅዱስቅዱስ ያEቆብያEቆብ ““ወንድሞቼ ሆይ፥ የእምነታችሁ መፈተን ትዕግሥትን እንዲያደርግላችሁ አውቃችሁ፥ ልዩ ልዩ ፈተና
ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቍጠሩት፡፡” ” ያEያE 11፡፡22፡፡፡፡ ወደወደ EኛEኛ ከሚመጣውከሚመጣው ከEያንዳንዱከEያንዳንዱ ፈተናፈተና ጀርባጀርባ ያለውንያለውን
ምክንያትናምክንያትና EንዴትምEንዴትም EንደምትወጡትEንደምትወጡት EወቁEወቁ ወይምወይም AስተውሉAስተውሉ፡፡ ፡፡ በፈተናበፈተና ከሚገኙከሚገኙ ጥቅሞችጥቅሞች መካከልመካከል ጥቂቶቹንጥቂቶቹን
ለመግለጽለመግለጽ፡፡ለመግለጽለመግለጽ፡፡--……

1.1. በAንድበAንድ ልብልብ በርኅራኄበርኅራኄ EንድንተሳሰርEንድንተሳሰር EንድንቀራረብEንድንቀራረብ ያደርጋልያደርጋል፡፡፡፡
2.2. ፈተናፈተና ሲመጣሲመጣ ውስጣዊውስጣዊ ማንነታችንንማንነታችንን በመመርመርበመመርመር ራሳችንንራሳችንን EናስተካክላለንEናስተካክላለን፣ ፣ ከሌሎችከሌሎች ጋርጋር ያለንንያለንን

AለመግባባትምAለመግባባትም EናርማለንEናርማለን፣ ፣ ርቀንርቀን ከነበርምከነበርም ከEግዚAብሔርምከEግዚAብሔርም ጋርጋር EንታረቃለንEንታረቃለን፡፡ ፡፡ በፈተናበፈተና ጊዜጊዜ ሰዎችሰዎች
በጾማቸውበጾማቸው, , ቅዱስቅዱስ ቁርባንቁርባን በመቀበልበመቀበል… … ከEግዚAብሔርከEግዚAብሔር ጋርጋር EንደEንደ EንግዶችEንግዶች ሳይሆንሳይሆን EንደEንደ ልጆቹልጆቹ ቀርበውቀርበው
ሲታረቁሲታረቁ ተመልክተናልተመልክተናል፡፡ ፡፡ ““ወደ እኔ ተመለሱ፥ እኔም ወደ እናንተ እመለሳለሁ”” እንዳለ የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር

3.3. ነገሮችንነገሮችን ግልጽግልጽ ያደርግልናልያደርግልናል AጥርተንAጥርተን ማየትምማየትም ያስችለናልያስችለናል፡፡ ፡፡ በፈተናበፈተና ወዳጅናወዳጅና ጠላጣችንንጠላጣችንን EንለያለንEንለያለን፡፡፡፡
4.4. በፈተናበፈተና የEግዚAብሔርየEግዚAብሔር EጅEጅ ከEኛከEኛ ጋርናጋርና ከሌሎችምከሌሎችም ጋርጋር ሲሰራሲሰራ EናይበታለንEናይበታለን፡፡ ፡፡ 
5.5. በፈተናበፈተና መንፈሳዊመንፈሳዊ ልምዶችንልምዶችን ከEግዚAብሔርከEግዚAብሔር የምናገኝየምናገኝ ስንሆንስንሆን ለመልካምመለመልካምመ EድሎችምEድሎችም ጥሩጥሩ AጋጣሚAጋጣሚ ነውነው፡፡ ፡፡ 

ፈተናፈተና ትምህርትትምህርት ቤትቤት ነውነው፡፡፡፡ የሚፈተኑየሚፈተኑ በEውቀትበEውቀት፣፣ በጥበብናነበጥበብናነ በልምድበልምድ ያድጋሉያድጋሉ ችግሮቻቸውምችግሮቻቸውም በርሱበርሱፈተናፈተና ትምህርትትምህርት ቤትቤት ነውነው፡፡ ፡፡ የሚፈተኑየሚፈተኑ በEውቀትበEውቀት፣ ፣ በጥበብናነበጥበብናነ በልምድበልምድ ያድጋሉያድጋሉ ችግሮቻቸውምችግሮቻቸውም በርሱበርሱ
EንዴትEንዴት EንደሚፈቱEንደሚፈቱ ያያሉያያሉ፡፡ ፡፡ ““ይህ በእግዚአብሔር ዘንድ እንጂ በሰው ዘንድ አይቻልም፤ በእግዚአብሔር ዘንድ ሁሉ ይቻላልና አለ።” ” 
ማርማር 1010፡፡2727፡፡፡፡

6.6. ነገርነገር ሁሉሁሉ ለበጎለበጎ EንደሆነEንደሆነ EናውቅበታለንEናውቅበታለን፡፡ ፡፡ ሮሜሮሜ 88፡፡2828፡፡ ፡፡ ““ነገር ግን ከሚቻላችሁ መጠን ይልቅ ትፈተኑ ዘንድ የማይፈቅድ
እግዚአብሔር የታመነ ነው፥ ትታገሡም ዘንድ እንድትችሉ ከፈተናው ጋር መውጫውን ደግሞ ያደርግላችኋል።” ” 11ኛ ኛ ቆሮቆሮ 1010፡፡1313፡፡ ፡፡ 

ትት EE EE EጅEጅ EE7.7. ዘወትርዘወትር ፈተናንፈተናን በረጋበረጋ ልቦናልቦና EንድናይEንድናይ ያደርገናልያደርገናል፡፡ ፡፡ ፈተናነውፈተናነው ሲከብደንሲከብደን በEግዚAብሔርበEግዚAብሔር EጅEጅ EናደርገዋለንEናደርገዋለን፡፡ ፡፡ 
EግዚAብሔርንEግዚAብሔርን በፈተናችንናበፈተናችንና በEኛበEኛ መሐልመሐል AድርገንAድርገን ፈተናውንፈተናውን ማየትማየት EናቆማለንEናቆማለን፡፡ ፡፡ የተቀረውንምየተቀረውንም ሁሉሁሉ EርሱEርሱ
ይፈታልንይፈታልን ዘንድዘንድ በEጁበEጁ EንተወዋለንEንተወዋለን፡፡ ፡፡ EግዚAብሔርEግዚAብሔር AለAለ!!! !!! ይፈታልናልይፈታልናል!!! !!! ዘወትርዘወትር ተግተንተግተን EንጸልይEንጸልይ!!!!!!



ይቆየን፡፡

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡፡


