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ምስጋና 
 
 እቲ ካብ ንእስነተይ ንዔዮኡ ፈሌዩ እሙን ክኴውን ዖብቅዒኒ፥ ንህዛቡ ከገሌግሌ ጸጋን 

ምሕረትን ዖብዛሓሇይን ከምቲ ወትሩ ዖሌመዯኒ ኣብ ምዴሊው እዙ መጽሓፍ ብኵለ 
መንፈሳዊ ምግሊጽ ዛዯገፈኒ ኣምሊኹ ክብሪ ኳለ ንእኡ ይቀዯስ።  

 
 ነቶም ኳለሳዔ ኣብ ጏነይ ዯው ብምባሌ ፍቕሮምን ዯገፎምን ንዖርኣዩኒ ኳልም ቅደሳን 

ብፍሊይ ዴማ ንኣዔሩኴይ ኣዛየ እባርኺም። እንሆ እዙ መጽሓፍ ብኵለ መዲያዊ ዯገፍኩም 
ኣብ ፍጻሜ በጺሓ እያ እሞ ባህ ይበሌኩም ክብሌ ዴማ እፈቱ።  

 
 ነታ ከም ወትሩ ብለጽ ዯገፋ ዛመጠወትሇይ ክብርቲ በዒሌቲ ቤተይ ምስ ብሩት ዯቀይ 

ስሇቲ ኣብ ሌዔሇይን ኣገሌግልተይን ዖሇዋ ብለጽ ፍቕርን ኣኹብሮትን ኣብ ምዴሊው እዙ 
መጽሓፍ ዴማ ዛሃቡኒ ናይ ጽምዋ ጊዚ ኣምሊኹ ይባርኹኩም ኣዛየ እየ ዖፍቅረኩምን 
ስላኵም ንኣምሊኹ ዖመስግንን እብሌ።  

 
 ኣብ መወዲእታ ዴማ ኣብ ምእራምን ውደእ ቅርጻ ኣብ ምትሓዛ እዙ መጽሓፍ ሌዐሌ 

ኣበርክቶ ንዛገበሩ ቅደሳን ዯገፍኩምን ጻዔርኩምን ካብ ኣምሊኹ ዒስቢ የብዛሓሌኩም 
እብሌ። 

ወፈያ 
፠ ነቶም ምንቕቓሕን ተሓዴሶን እዙ ምዴሪ ንምቅሌጣፍ ብብርኺም ዋጋ ዛኴፍለ ናይ ጸልት 

ሓርበኛታት 

፠ ነቶም ንህዛቢ ኣምሊኹ ነዘ ጽንኩር ዖመን ከሳግርዎ ብኵለ ዒይነት ኣገሌግልት ዛተግሁ 

ኣገሌገሌቲ እዙ ሃገር 
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II |  
 

መእተዊ 
 
ሓዯ እዋን ዯቀመዙሙርቲ የሱስ ንጏይታ የሱስ ጸልት መሃረና ከምዛበሇዎ ቅደስ ቃሌ 
ይነግረና (ለቃ11፡1)። እዘ ከኣ ጸልት ሃንዯበት ዛመጽእ ዖይኯነስ ግቡእ ዛኻነ 
ምዴሊዋትን ዔምቇት ዖሇዎ ምርዲእን ከምዖዴሌዮ እዩ ዖርእየና። ስሇዛኻነ ዴማ ብዙዔባ 
ጸልት ክንመሃር ኣዴሊዩ ይኴውን። 

 
ጸልት ኣብ ማሕበር ክርስቶስ ከም ኣማራጺ ዛውሰዴ ተራ ነገር ዖይኯነስ፡ ኣብ ቀዲማይ 
ዯረጃ ዛስራዔ ዒብዪ ነገር እዩ። ኣብ ማሕበር ንጸልት ክትክእ ዛኹእሌ ምንም ዒይነት 
ካሌእ ንጥፈት የሌቦን። ስሇዘ ዴማ እያ ማሕበር ኣምሊኹ ነዘ ተረዱኣ ንጸልት ብጸልት 
ክትነቅሕ ዖዴሌያ ዖል። 

 
እታ ሞዳሌ እተን ኣብዘ ዖመን ዖሇዋ ማሕበራት ዛኻነት ቀዲመይቲ ሃዋርያዊት ማሕበር 
ሓይሉ ጸልት እተረዴኤት ብምንባራ፡ ንኣገሌግልት ጸልት ከም ቀዲማይ ነገር ትሕዜ 
ነበረት (ግ.ሃ2፡42 6፡4)። ብርግጽ ጸልት ኣብ ሃዋርያዊ ኣገሌግልት እቲ ብሕ ጊዚ 
ዛወሃቦን ዒብዪ ኣቃሌቦ ዛግበረለን ኣገሌግልት እዩ። ንሕናውን ኣሰር እታ ቀዲመይቲ 
ሃዋርያዊት ማሕበር ክንስዔብ ከም እተጸዋዔና ሰባት ከም ምዃንና መጠን፡ ኣብ ጸልት 
ዖልና ተወፋይነት ከነዔብዮ ይግባእ። እቲ ኣብታ ቀዲመይቲ ማሕበር እተራእየ ሓይሌን 
ምሌኣት ብጽሕናን፡ ካብቲ ንጸልትን ኣገሌግልት ቃሌ ኣምሊኹን ዛሃበቶ ተወፋይነት እዩ 
ዛብገስ። ንጸልት ዛግብኦ ቦታ ከይሃብካ፡ ነቲ ካብ ኣምሊኹ ክመጽእ ዛኹእሌ ኳለ 
መዲያዊ በረኴት ክትቅበሌ ዛከኣሌ ኣይኯነን። 
 
ኣምሊኹ፡ ኣብዙ ሃገር ኣብ ክንዱ ካሌኦት ህይወቶምን ክቡር ግዚኦምን ዛወፈዩ፡ ናይ 
ጸልት ሓርበኛታት ብብዛሒ ከተንስእ ይዯሉ ከምዖል ብተዯጋጋሚ ብመንፈሱ ዛዙረበና 
ሓቂ እዩ። ኣምሊኹ ሓይሌን ረብሓን ጸልት ተረዱኡ ዛወፍር (ዛዒዪ) ወሇድ ከተንስእ 
ይዯሉ ኣል። ኣምሊኹ ምስኡ ክነቅሑ ወይ ክሰርሑ ዛኹእለ ሰባት የናዱ ኣል 
(ማቴ26፡41)። ጸልት ምስ ኣምሊኹ ምንቃሕ ወይ ዴማ ምስኡ ምዔያዪ እዩ። 
 
ዔሊማ ናይዙ ከም መወከሲ ከተገሌግሌ ተዲሌያ ዖሊ መጽሓፍ፡ ኣብ ናይ ጸልት 
ኣገሌግልታትና ነቲ ብኣምሊኹ ክንሕዜ እንጥሇቦ ኩለ፡ ኣማሉእና ዯው ክንብሌ እዩ። 
ከምኡውን ምስጢር ዔውት ጸልት ብምብራህ ኣብ ናይ ጸልት ህይወቶም ዔውታት 
ዛኻኑ ቅደሳን ምፍራይ እዩ። 
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ገጽ 1 
 

ምዔራፍ ፩  

ብዙዔባ ጸልት ክንፈሌጦም ዛግብኡና መሰረታውያን ነገራት  
 
ብዙዔባ ጸልት ክንፈሌጦም ዛግብኡና ብሓት መሰረታውያን ነገራት ኣሇው። ሒዯት 
ካብቶም ብሓት ዴማ እዜም ዛስዔቡ እዮም። 
 
፩. ትርጉም ጸልት 
 
እቲ ቅዴሚ ኩለ ብዙዔባ ጸልት ክንፈሌጦ ዖልና መሰረታዊ ነገር ትርጉም ጸልት እዩ። 
ኣብ ቤተክርስትያን ትርጉም ንምሃብ ኣዛዮም ከበዴቲ ካብ ዛኻኑ ቃሊት ሓዯ ‚ጸልት‛ 
ዛብሌ ቃሌ እዩ። እዘ ከኣ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዛፈሊሇ ብምዃኑ እዩ። እቲ ብሓት ናይ 
መጽሓፍ ቅደስ መምህራን ዛሰማምዐለ ትርጉም ጸልት ግና እዘ ዛስዔብ እዩ። 

 

 ናይ ነፍስ ዴምጺ ንኣምሊኹ ምንጋር 

ቃሌ ኣምሊኹ፡ ንጸልት ሌብ ወይ ዴማ ነፍስ ምፍሳስ ከምዛኻነ እዩ ዛገሌጾ 
(1ሳሙ1፡15 ኢሳ26፡16 መዛ62፡8)። ሓዯ መንነቱ ዖይተፈሌጠ ሰብ ሓዯ እዋን 
‘ጸልት ነፍስ ናብ ኣምሊኹ ምሌዒሌ እዩ’ ክብሌ ተዙሪቡ። እዘ ኣበሃህሊ ምስቲ 
ኣብ መዛ25፡1 እተጻሕፈ ‚ዎ እግዘኣብሄር፡ ነፍሰይ ናባ ኤሌዔሌ ኣልኵ።‛  
ዛብሌ ቃሌ ዛሰማማዔ እዩ። ጸልት ናይ ነፍስና ቅኑዔ ዴላት ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ 
ምቕራብ እዩ። ጸልት ነቲ ምስ ፍቓዴ ኣምሊኹ ዛሰማማዔ ናይ ነፍስና ዴላት 
ንኣምሊኹ ምሕታት እዩ። 
 

 ምስ ኣምሊኹ ምዛርራብ 

ጸልት፡ ኣብ መንጏ ኣምሊኹን ሰብን ዛግበር ካብ ሌቢ ዛወጸ ሓሳብን ዴላትን 

ምትሕሌሊፍ እዩ (ኤር33፡3 ዖፍ18፡33)። እቲ ኳለ ዛኹእሌ ኣምሊኹ ምስቲ 

ብኵለ መዲይ ዴሩት ዛኻነ ወዱ ሰብ ቀጥታዊ ርክብ ንምክያዴ ዖዲሇዎ ጥበብ 

እንተዴኣ ሃሌዩ ጸልት እዩ። ጸልት ምስ ኣምሊኹ ርክብ ክንገብር ብኣምሊኹ 

እተኴፍተሌና ብለጽ ዔዴሌ እዩ።  

 



መጽሓፍ ቅዱሳዊ መርሖ ንዕውት ጸሎት 

 

 
ገጽ 2 
 

 ብመንፈሳዊ ምግሊጽ (መሪሕነት መንፈስ ቅደስ) ፍቓዴ ኣምሊኹ ኣሇሉ 

ብኴናፍርካ ምዛራብ 

 

ጸልት፡ ካብ ፋን ኣምሊኹ ንዛወጹ ቃሊት ብዯገፍ መንፈስ ቅደስ ብምሌሊይ ናብ 

ፋን ኣምሊኹ ምዴያብ እዩ። ጸልት ናይ መንፈስ ኣዋጅ እዩ። ናይ መንፈስ ኣዋጅ 

ክንብሌ እንከልና፡ ካብ መንፈስ ቅደስ እናተቐበሌካ እትእውጆ ሰማያዊ ዴምጺ 

ማሇትና እዩ። ብሌእ ኣበሃህሊ፡ ጸልት ነቲ መንፈስ ቅደስ ዖስምዒካ ብምስማዔ 

ንእኡ ምዛራብ እዩ። 

 ዯገ ሌብና ንየሱስ ብምኹፋት ንሱ ብሓይሉ ክዒየለ ፍቓዴ ምሃብ 

ፕሮፌሰር ሃሇስቢ ኣብታ ‚ጸልት‛ እትብሌ መጽሓፉ ብዙዔባ ትርጉም ጸልት 

‚ጸልት፡ ዯገ ሌብና ንየሱስ ብምኹፋት ንሱ ብሓይሉ ክዒየለ ፍቓዴ ምሃብ እዩ‛ 

ክብሌ ኣስፊሩ ኣል። ኣምሊኹ ነቲ ክገብሮ ዛዯሇዮ ነገር ምሳና ብምዃን እዩ 

ክሰርሖ ዛዯሉ። ነዘ ኣብ ግምት ብምእታው ዴማ፡ ዯገ ሌብና ኣምሊኹ ብሓሳቡ 

ክመሊሇሰለ ምስ እንከፍት ትርጉም ጸልት ብዛግባእ ተረዱኡና ኣል ክንብሌ 

ንኹእሌ።  

 ምስ ኣምሊኹ ምስምማዔ ወይ ምዔያይ 

ጸልት ኣብቲ መንፈሳዊ ዒሇም ብኣምሊኹ ክግበር ምስ እተዯሇየ ነገር ምስምማዔ 
እዩ። መጽሓፍ ቅደሳዊ ትርጉም ጸልት ምስቲ ጏይታ ብእምነት ምስምማዔን 
ምግባርን (ምስምን) እዩ። 
 

 መንፈሳዊ መሳሌሌ 
ጸልት ካብን ናብን መንፈሳዊ ዒሇም እተዖርግሐ መሳሌሌ’ዩ። ካባና ናብ ኣምሊኹ፡ 

ካብ ኣምሊኹ ናባና እተዖርግሐ እሞ፡ ካብ ኣምሊኹ ናባና እነውርዯለን ካባና ዴማ 

ናብ ኣምሊኹ እነዯይበለን መሳሌሌ እዩ። 

 ሰማያዊ ቋንቋ 

ጸልት ኣብ መንፈሳዊ ዒሇም ምስ ኣምሊኹ እትረዲዴኣለ ቋንቋ እዩ። ጸልት 

ኣምሊኹ ምስኡ ክንረዲዴእን ተሳታፍነትና ኣብቲ ሰማያዊ ዒሇም ክዒዛዛን ዖዲሇዎ 

ዛበሇጸ መገዱ ብምዃኑ፡ ብዖይ እዘ ቋንቋ፡ ሓሳባትካ ብምግሊጽ ካብ ኣምሊኹ 

እትሰምዒለን እትቕበሇለን ካሌእ መገዱ የሌቦን።  

 



መጽሓፍ ቅዱሳዊ መርሖ ንዕውት ጸሎት 

 

 
ገጽ 3 
 

 ምዴራዊ ፍቓዴ ንሰማያዊ ምትእትታው 

ድ/ር ማይሇስ ሙንሮ ብዙዔባ ጸልት ኣብ ዛዙረበለ እዋን ንትርጉም ጸልት 

ምዴራዊ ፍቓዴ ንሰማያዊ ምትእትታው ክብሌ እዩ ዛገሌጾ። እዘ ግሩም ትርጉም 

ጸልት እዩ። እቲ ዋና እዙ ምዴሪ ዛኻነ ኣምሊኹ፡ ንምዴሪ ኣብ ትሕቲ ምሕዯራ 

ዯቂ ሰባት ስሇዖእተዋ ነቲ ኣብኣ ክገብሮ ዛዯሌዮ ኳለ ነገር፡ ምስቶም ኣብ ምዴሪ 

ስሌጣን እተዋህቦም ብምውህሃዴ እዩ ዛገብሮ። እቲ ንኣምሊኹ ኣብ ምዴሪ 

ሓሳባቱ ከግህዴ መገዱ ዖጣጥሓለ ነገር ዴማ ጸልት እዩ።  

 

፪. ጸልት ከቢዴ ዔዮ ምዃኑ 

እቲ ካሌእ ብዙዔባ ጸልት ክንፈሌጦ ዖልና ነገር ከቢዴ ዔዮ ከምዛኻነ እዩ። ብጸጋ 

ኣምሊኹ ተዯጊፍና ክንጽሉ ስሇዛኴኣሌና፡ ከምኡውን ብቐሉለ ብቋንቋታት ስሇዛጸሇና 

ጥራይ ንጸልት ከም ሓዯ ማንም ሰብ ክገብሮ ዛኹእሌ ቀሉሌ ነገር ጌርና ክንወስድ 

ኣይግባእን። ጸልት መንፈሳዊ ገዴሉ እንጋዯሇለ መሳርሒ እ እንተኻነ፡ ብርእሱ ዴማ 

ገዴሉ እዩ። ነዘ ሓሳብ ከነጽረሌና ዛኹእሌ ሓዯ ቃሌ ካብ መሌእኹቲ ጳውልስ ክንወስዴ፡ 

‚..ኳለ ሳዔ ብጸልቱ ዘጋዯሇሌኩም ዖል..‛ ቇላ4፡12 እዘ ኣብዘ ቦታ ምግዲሌ ተባሂለ 

ተገሉጹ ዖል ቃሌ ‚ኣጎኒዜምያ‛ (agonizomai) ትርጉሙ ‚ምስ ጸሊኢ ምቅሊስ፡ ምጿር 
(ምስካም)፡ ብዖይ ምቍራጽ ሇውጢ ክሳዔ እትርኢ ምቕጻሌ…‛  ዛብሌ እዩ። ገዴሉ 

ዛብሌ ቃሌ ከምዘ ትርጉም እንተዴኣ ሃሌይዎ፡ ንጸልት ኣቃሉሌካ ምርኣይ ግቡእ 

ኣይኯነን። 

ንምጽሊይ ጊዚ ካብ ምምዲብ ጀሚርካ ቅሌስ እዩ። ኣብ ትዔዛበተይ ከም ዛርኤኵዎ 

ጸልት ምስ ገዙእ ርእስ ዛግበር ቅሌስ እዩ። ክጽሉ እናዯሇኩን ግቡአይ ምዃኑ ተረዱኤን 

ክነሰይ፡ ኣብ ስጋይን ነፍሰይን ግን ንዖይምጽሊይ ዛቃወመኒ ነገር ይረክብ እየ። እዘ ዴማ 

እዩ ንጸልት ከቢዴ ዔዮ ዛገብሮ። ንገዙእ ርእስ ስዑርካ፡ ንጸልት ንበይን ፍሌይ ምስ 

እትብሌ ዴማ፡ ካሌእ ምስ ጽምዋ ዛገበር ቅሌስ ኣብ ቅዴሜ ይግተር። ንጽምዋ ዴማ 

ህሌውና ኣምሊኹ ብዛርዲእ ኣእምሮ ምስ ሰዒርካዮ፡ ሰይጣን ንብዖል ጭፍራኡ ኣቡ 

ኣንጻርካ ክገጥም ይነፈካ። ኯታ ጸልት ካብ መጀመርታ ክሳዔ መወዲእታ ብቑዔ 

ምዴሊው ዛሓትት ከቢዴ ዔዮ እዩ።  

 



መጽሓፍ ቅዱሳዊ መርሖ ንዕውት ጸሎት 

 

 
ገጽ 4 
 

፫. ጸልት ቅዴሚ ውዴቀት ሰብ ካብ መጀመርታ ኣብ ሌቢ ኣምሊኹ ዛነበረ ምኹሪ 

ከምዛኻነ 

ብሓት ዴሕሪ ውዴቐት ሰብ ዛመጹ እሞ ኣዛዮም ጠቐምቲ ዛኻኑ ነገራት ኣሇው። 

ንኣብነት፡ ናይ ፈውሲ ኣገሌግልት፡ ካብ መጀመርታ ኣብ ሌቢ ኣምሊኹ ሕማም 

ስሇዖይነበረ ፈውሲ ቀዲማይ ሓሳብ ኣምሊኹ ኣይኯነን። ሓይሉ መርገም ዛሰብር ቅብኣት 

ኣምሊኹ ኣብ ህይወትና ክመጽእ ካብ መጀመርታ ኣብ ሌቢ ኣምሊኹ ዖይነበረ እ 

እንተኻነ ኣብዘ ሕጂ እዋን ኣዛዩ ረብሓ ዖሇዎ እዩ። ኣጋንንቲ ካብ ህይወት ሰባት 

ምውጻእ ብኵለ መዲይ ኣዛዩ ብለጽ እ እንተኻነ፡ ካብ መሰረቱ ሰባት ብኣጋንንቲ 

ክተሓ ሓሳብ ኣምሊኹ ስሇዖይነበረ ናይ መጀመርታ ምኹሪ ኣይኯነን። ጸልት ግና 

ቅዴሚ ውዴቀት ኣብ ሌቡ ዛነበረ ብምዃኑ ኣዛዩ ፍለይ ይገብሮ። 

ኣዲም ምስ ኣምሊኹ ዖካይድ ዛነበረ ሕብረት ጸልት እዩ። ብርግጽ ብዙዔባ ጸልት ቃሌ 

ብቓለ ንመጀመርታ ጊዚ ኣብ ዖፍ4፡26 እዩ ተገሉጹ እንረኹቦ። ይኵን ዯኣ እምበር ኣብ 

ዖፍ3 ምዴሪ ምስ ወሌወሇ ኣምሊኹ ምስ ኣዲም ክዖራረብ ይመጽእ ከምዛነበረ ይነግረና 

እዩ። ስሇዘ ጸልት ኣብ ኣምሊኹ ካብ ዛነበረ በዅሪ ሓሳብ ብምዃኑ ዛግብኦ ክብሪ ክንህቦ 

ይግባእ። 

፬. ጸልት ምዴሊዋት ከም ዛሓትት  
ከምቲ ኩለ ዒይነት መንፈሳዊ ኣገሌግልት ምዴሊዋት ዛሓትት፡ ጸልትውን ገዙእ ርእሱ 
ዛኴኣሇ ኣገሌግልት ብምዃኑ እኵሌ ኣፍሌጦን ምዴሊዋትን ይሓትት። ከምቲ ኳሊትና 
እንፈሌጦ፡ ጸልት ብርእሱ ኣገሌግልት እዩ። ‚..ካብ ቤት መቕዯስ ከይወጸት፡ ብጾምን 
ብጸልትን ሇይትን መዒሌትን ንኣምሊኹ ተገሌግሌ ነበረት።‛ (ለቃ2፡37)። ሃና፡ ከምቲ 
ኣብዘ ቦታ ተገሉጹ እንርእዮ ብጸልትን ጾምን ንኣምሊኹ ተገሌግሌ ነይራ። እዘ ከኣ ጾምን 
ጸልትን ገዙእ ርእሱ ዛኴኣሇ ሓዯ ክፋሌ ኣገሌግልት ከምዛኻነ እዩ ዖርእየና። ኣገሌግልት 
ካብ ኯነ ዴማ ብቑዔ ምዴሊው ብምግባር ክዔየ ከምዖሇዎ ክነስተውዔሌ ይግባእ። እቲ 
ንጸልት ዛግበር ምዴሊው ኣፍሌጦካ ካብ ምዔባይ ዛጅምር ኯይኑ ብሌብ ቁሩብ 
ንምዃንን ካሌእ ነገራትን የጠቃሌሌ። 

 
፭. ጸልት መተካእታ ኩለ ግብሪ ወይ ጻዔሪ ከምዖይኯነ 
ሰባት ክገብርዎ ንዖሇዎም ነገር ብጸልት ክትክእዎ ኣይክእለን እዮም። ንኣብነት ወሲንና 
ክንፍሇዮ ንዛግብኣና ነገር ብጸልት ክንትክኦ ኣይንኹእሌን ኢና። ነቲ ስጉምቲ ክንወስዯለ 
ዖልና ነገር ክንስጉመለ ጥራይ እዩ ዖልና። ካሌእ ኣብነት እንተዴኣ ወሲዴና፡ 
ብምስክርነት ከነዴሕኖም ንዖልና ስሇዛጸሇናልም ጥራይ ይዴሕኑ ማሇት ኣይኯነን። 
መጽሓፍ ቅደስ መገዱ ብሌጽግናን በረኴት ኣምሊኹን ብተግባር ኣእዲውካ ምጽዒርን 
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ገንዖብካ ንዔዮ መንግስቲ ኣምሊኹ ምዛራእን ምዃኑ ብንጹር እናተዙረበ፡ ብጸልት ጥራይ 
ክብሌጽጉ ዛዯሌዩ ገሇ ገሇ ኣመንት’ውን ኣሇው። ክትብሌጽግ ግና ብተግባር ኣእዲውካ 
ክትጽዔርን (ክትሰርሕ) ብገንዖብካ ንዔዮ ኣምሊኹ ክትተግህን ጥራይ እዩ ዖልካ። ስሇዘ 
ጸልት ኣብ ርእሲቲ ክንገብሮ ዛግብኣና ነገር፡ ኣዴሊይ ከምዛኻነ ዯኣ እምበር መተካእታ 
ኩለ ግብሪ ክኴውን ከምዖይኹእሌ ነስተውዔሌ።  
 
፮. ጸልት ቃሊት ምዴግጋም ከምዖይኯነ 

ጸልት ከምቲ ንብሓት ዛመስልም፡ ሓንቲ ቃሌ ሒዛካ ምዴግጋም ኣይኯነን። ብሓት 

ዯጋጊምካ ምዛራብ ሇውጢ ከምዖምጽእ ጌሮም ይወስዴዎ እዮም። ናይ ቃሊት ምዴግጋም 

ግና ንሓሳብ ኣምሊኹ ናይ ምቕያር ዒቕሚ የብለን። ኣምሊኹ ክሰምዕ ዛዯሌን ዛሰምዕን 

ጸልት ካብ ውሽጢ ሌብና ዛወጸ ዯኣ እምበር ብብሕ ጽቡቕ ቃሊት እተነዴቀን 

ዛዯጋገምን ኣይኯነን። ‚ክትጽሌዩ ኴልኵም ከኣ፡ ኣህዙብ ብምብዙሕ ዖረባኦም ዘስምዐ 
ይመስልም እዩ እሞ፡ ከማታቶም ዖረባ ኣይተብዛሑ።‛ (ማቴ6፡7)። እዘ ኣብዘ ቦታ 

ምብዙሕ ዖረባ ዛብሌ ቃሌ ኣብ ግሪኹ ‚ባቶሌጅዮ‛ (battologeo) ይብል፡ ትርጉሙ 

ዴማ ብሕ ጊዚ ወይ ነዊሕ ሰዒታት ምጽሊይ ዖይኯነስ ‚ሓንቲ ቃሌ ምዴግጋም‛ ዛብሌ 

እዩ። ስሇዘ ዖረባ ኣይተብዛሑ ማሇት ቃሌ ኣይትዯጋግሙ ማሇት እዩ። 

፯. ከየቛረጽካ ምጽሊይ ይከኣሌ ምዃኑ 

ካብቶም ብዙዔባ ጸልት እተገሌጹ ሓሳባት እቲ ዛኴበዯ ሓሳብ ከየባተክኵም፡ ኳለሳዔ 
ጸሌዩ ዛብሌ ቃሌ ኯይኑ ይርዴኣኒ። ‚ብዅለ ጸልትን ሌማኖን ኳለ ሳዔ ብመንፈስ 
እናጸላኵም እሞ፡ ምስናይ እዘውን ብዅለ እናተጸመምኩም ስሇ ዅልም ቅደሳን 
ብጸልት ንቕሑ‛ (ኤፌ6፡18)። ‚ከየባተኹኩም ጸሌዩ‛ (1ተሰ5፡17)። ሰብ ከመይ ኢለ 

ከየቛረጸ ክጽሌይ ይኹእሌ፧ ዛብሌ ሕቶ ናይ ኳለ ሰብ ሕቶ እዩ። ምጽሊይ ካብ 

ምንብርካኹ ዛሓሇፈ ትርጉም እዩ ዖሇዎ። ንቃሌ ኣምሊኹ ምስሌሳሌ፡ ዔቤት ኣምሊኹ 

ምሕሳብ፡ ብሕሌና ምዛራብ፡ ውሽጣዊ እህህታ … እዘ ኩለ ጸልት እዩ። ጸልት ብዖይ 

ምቍራጽ ዛግበር ናይ ኩለ ጊዚ ዔማም እዩ። ስሇዘ ጸልት ኣብ ህይወትና ከም ሓዯ 

ክፋሌ ናይ ናብራና ክኴውን ከምዖሇዎ ክንርዲእ ኣልና። 

፰. ጌጋ ጸልት ንሰይጣን ዯገ ከምዛኴፍተለ 

ዖይቅኑዔ ጸልት ምጽሊይ፡ ንሰይጣን ናብ ህይወትካን ነገርካን ምዔዲም ወይ ዛነግሰለ 

ባይታ ምጥጣሕ እዩ። ገሇ ገሇ ቅደሳን ኣብ ኣምሊኹ ምውካሌ እናመሰልም ብጸልቶም 
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ሕማም፡ ኣጋንንቲ፡ ዴኹነት… ክጽውዐ ይርኣዩ እዮም። ንኣብነት ምንም ዒይነት ዴኹነት 

ወይ ሕማም ኣብ ህይወቶም ዖየሌቦ ክነሱ፡ ‚ዋሊ ዴ ይኵን ሕማምውን ንኩሇንተናይ 

ይውቅዒዮ ኣምሊኹ ኣይገዴፈካን እየ‛ ይብለ። እዘ ንሓይሌታት ጸሌማት መናገሻ 

ዛኴውን ቦታ ምዴሊው ብምዃኑ ካብዘ ከምዘ ዒይነት ጸልት ምለእ ብምለእ ክንርሕቕ 

እዩ ዖልና። ብርግጽ ካብ ዖይቅኑዔ ጸልት ምቑጣብ ምስትውዒሌ እዩ። ኣብ መንፈስና 

ዖይተጠነሰ ምስ ቃሌ ኣምሊኹ ዖይሰማማዔ፡ መንፈስ ቅደስ ዖይነፈሶ፡ ስጋን ስምዑትን 

ዴማ ዛዒብሇል ጸልት ከይንጽሉ ሓያሌ ዛኻነ ጥንቃቐ ምውሳዴ የዴሌየና። ጸልት 

መንፈሳዊ ሓይሌታት ናይ ምፍታሕ ክእሇት ስሇዖሇዎ፡ ብጸልትና ነየናይ መንፈሳዊ ሓይሉ 

ከም እንትፈትሕ ከነስተብህሌ ይግባእ። 
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ምዔራፍ ፪   

እንጽሌየለ መጽሓፍ ቅደሳዊ ምኹንያት 
 
1. ዯቂ ኣምሊኹ ስሇዛኻንና  

ቅዴሚ ዲግም ምውሊዴና ብመንፈስ ምውታት ብምንባርና ካብ ህይወት ኣምሊኹ 

ርሑቓት ኢና ዛነበርና። ብጸልት ኣቢሌና ዴማ ምስ ኣምሊኹ ክንራኴብ ንኹእሌ 

ኣይነበርናን። ንጏይታ የሱስ ኣብ እተቀበሌናለ እዋን ግና ናይ ዖሇኣሇም ህይወት ማሇት 

ህይወት ኣምሊኹ ተቐበሌና። እዙ ህይወት ዴማ ብመንፈስናን ነፍስናን ኣባ ኣቦ ክንብሌን 

ናብ ኣቦ ምእታውን ሂባትና።  

እቶም ካብ ህይወት ኣምሊኹ ርሑቓት ዛኻኑ ኣህዙብ (ዖይኣመንቲ) ናብ ኣምሊኹ 

ጸሌዮም መሌሲ ናይ ምቕባሌ መሰሌ የብልምን። ‚እቲ ሕጊ ኴይሰምዔ ኢለ እዛኑ 
ዘመሌስ፡ ጸልቱ እ ፍንፉን እዩ።‛ (ምሳ28፡9)። ‚ንኣምሊኹ ዘፈርህ ፍቓደውን ዘገብር 
እንተል፡ ንእኡ ይሰምዕ እምበር፡ ኣምሊኹ ንሓጥኣን ከም ዖይሰምዕም ንፈሌጥ ኢና።‛ 
(ዮሃ9፡31)። ንሕና ግና በቲ ዛረኴብናዮ ሓዴሽ ምውሊዴ፡ ናብ ኣምሊኹ ናይ ምእታው 

መሰሌ ረብና ኢና። እዘ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ዛረኴብናዮ ናይ ምጽሊይ መሰሌ ዴማ 

ካብቲ ኣብ ህይወት ዛረኴብናዮ ዛበሇጸ መሰሌ ብምዃኑ ክንከናኴኖ ይግባእ። 

ከም ዯቂ ኣምሊኹ፡ ብኣምሊኹ ካብ እተመዯብናለ ሓዯ ዔሊማ፡ ብስም የሱስ ሇሚንና 

ምሊሽ ምርካብ እዩ። ‚..ክትከደን ፍረ ኹትፈርዩን ፍሬኵምውን ነባሪ ኪኴውን ነቦ 
ብስመይ ዛሇመንኩምዎ ዖበሇ ምእንቲ ህበኩም ነዘ መዯብኩኵም።‛ (ዮሃ15፡16)። 

ከምቲ ውለዴ ምስ ወሊዱኡ ናይ ምዛርራብ መሰሌ ዖሇዎ፡ ንሕና ዴማ ንኣምሊኹ ስዴራኡ 

ወይ ዯቁ ስሇዛኻንና ምስኡ ሕብረት ንምግባር ኢና እንጽሉ (ዮሃ1፡12 ገሊ3፡26 

ማቴ7፡7-11)። 

2. ዖይምጽሊይ ሓጢኣት ስሇዛኻነ 

ኳሊትና ሰዒብቲ ክርስቶስ ከየባተኹና ክንጽሉ ብኣምሊኹ ተኣዘዛና ኢና (1ተሰ5፡17 

ለቃ18፡1-8 ሮሜ12፡12 ኤፌ6፡18 1ዚና16፡11)። ኣምሊኹ ገሇ ጾር ምስ ተሰምዒና ወይውን 
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ካብኡ ገሇ ነገር ክንቅበሌ ኣብ እንዯሌየለ እዋን ጥራይ ዖይኯነስ ኩለሳዔ ከየባተኹና 

ክንጽሉ እዩ ኣዘና። ከም ክርስትያናት ጸልት መሰሌና ጥራይ ዖይኯነስ ክንትግብሮ 

ዛግብኣና ግዳታዊ ሓሊፍነትና (ግቡእና) እዩ። ጸልት ከም ኣማራጺ እንወስድ ዖይኯነስ 

ክንእዖዜ ዖልና ኣምሊዊ ትእዙዛ እዩ። እቲ ሰማያዊ ኣቦና ስሇዖፍቅረና ኣዘና እዩ።  

‚ኣነስ እታ ጽብቕትን ቅንዔትን መገዱ እባ ዯኣ ኹምህረኩም እየ እምበር፡ ምእንታኵም 
ምሌማን ብምሕዲገይ ንእግዘኣብሄር ምብዲሌሲ ባይ ይርሐቕ።‛ (1ሳሙ12፡23)። ኣብዘ 

ቦታ ነብዪ ሳሙኤሌ ብጸልት ንኣምሊኹ ስሇ ዯቂ እስራኤሌ ዖይምሌማን በዯሌ ከምዛኻነ 

እዩ ዛገሌጽ ዖል። ስሇዘ ዖይምጽሊይ ንትእዙዛ ኣምሊኹ ምፍራስ ወይ ዴማ ሓጢኣት 

ምዃኑ ተገንዘብና ብጸልት ክንተግህ ይግባእ።  

3. ንኣምሊኹ ስሇ እነፍቕሮ 

ካብቲ እንጽሌየለ ምኹንያት ሓዯ ንኣምሊኹ ስሇነፍቕሮ እዩ። ንኣምሊኹ ብሌቡ ዖፍቅር 

ኣማኒ ምስ ኣምሊኹ ምዛርራብ ዒሚቕ ዔግበት እዩ ዛፈጥረለ። ፍቕሪ ኣምሊኹ ብመንፈስ 

ቅደስ ኣብ ሌብና ፈሲሳ እያ። እቲ ንፍቕሪ ኣምሊኹ ኣብ ሌብና ዖፍሰሶ መንፈስ ዴማ ናይ 

ጸልት መንፈስ እዩ። ስሇዘ ኣብ ውሽጥና ዖል ፍቕሪ ኣምሊኹ ምስ ኣምሊኹ ክንራኴብ 

ዛዴርኴና ብምዃኑ ኢና ንጽሉ። ከምቲ ክሌተ ፍቑራት ወይ የዔሩኹ ካብቲ ዖሇዎም 

ሓዴሕዲዊ ፍቕሪ እተሊዔሇ ብተዯጋጋሚን ንንውሕ ዛበሇ ጊዚን እናተራኴቡ ዖዔሌለ፡ 

ንሕና ዴማ ንኣምሊኹና ስሇነፍቕሮ ኢና ምስኡ ብጸልት ጊዚ ነሕሌፍ። 

4. ኣገዲስነት ጸልት ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ስሇእተገሌጸ 

ቃሌ ኣምሊኹ ንኣገዲስነትን ብለጽነትን ጸልት ብዖየሻሙ መገዱ ከምዛገሇጾ ምግንዙብ 

ኣዛዩ ኣገዲሲ እዩ። ጸልት ኣብ ህይወት ክርስትያናት ኣዛዩ ኣገዲሲ ምዃኑ፡ ኣምሊኹ 

ብቃለ ካብ ገሇጸሌና ዴማ ክንጽሉ ጥራይ እዩ ዖልና። ጸልት ከምቲ ብተዯጋጋሚ ኣብ 

ቃሌ ኣምሊኹ እተገሌጸ፡ ካብ ወተሃዯራዊ ሓይሉ ዛበሌጽን ሌዔሉ መግብን ዴቃስን እዩ። 

እቶም ቀዲሞት ክርስትያናት፡ ናይ ጸልት ኣገዲስነት ካብ ኣምሊኹ ተማሂሮም ስሇዛነበሩ 

እዮም፡ ቅዴሚ ኩለን ሓሇፋ ኩለን ንጸልትን ኣገሌግልት ቃሌ ኣምሊኹን ዒብዪ ክብሪ 

ዛሃቡ። ‚ንሕና ግና ጸልትን ኣገሌግልት እዘ ቓሌ እዛን ከየብኯርና ንሐዛ በሌዎም።‛ 
(ግ.ሃ6፡4)። ንሕናውን ኣሰር እቶም ቀዲሞት ክንስዔብ ከም እተጸዋዔና መጠን፡ ብዖይ 

ጸልት ብግቡእ ክንዒዪ ከምዖይንኹእሌ ተገንዘብና ንጸልት ዒብዪ ክብርን ተወፋይነትን 

ክህሌወና ይግባእ።  
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5. ጸልት ኣብ ኣምሊኹ ንዖልና ትውክሌቲ እነርእየለ ብምዃኑ 

ጏይታ ባዔለ ብዖይ ብእኡ ምንም ክንገብር ከምዖይንኹእሌ ነጊሩና ኣል። ‚እቲ ጕንዱ 
ወይኒ ኣነ እየ፡ ጨናፍር ከኣ ንስትኩም ኢኵም፡ ብጀካይ ሓንቲ እ ኹትገብሩ 
ኣይትኹእለን ኢኵም..‛ (ዮሃ15፡5)። ምስናይዘ ግና ብእኡ ኩለ ነገር ክንገብር ከም 

እንኹእሌ ሃዋርያ ጳውልስ ጽሒፉሌና ኣል። ‚በቲ ሓይሉ ዘህበኒ ንዅለ እኹእል እየ።‛ 
(ፊሉ4፡13)። ሓይሉ ኣምሊኹ ዴማ ነቶም ዴሞም ተረዱኦም፡ ንገዙእ ርእሶም ኣብ 

ቅዴሚ ኣምሊኹ ዖምጽኡን ረዴኤት ካብ ኣምሊኹ ዛዯሌዩን እዩ። ነዘ ከኣ ብጸልት ጥራይ 

ኢና ክንገብሮ እንኹእሌ። ንኣምሊኹ ኳልም ዯቁ ንኵለ ነገሮም ኣብኡ ክውከለ ካብ 

ምርኣይ ዛዒቢ ሓጏስ የብለን። ሓዯን ዛዒበየን ካብቲ ኣብኡ ንዖልና ትውክሌቲ 

እነርእየለ መገዱ ዴማ ጸልት እዩ። 

6. እቲ ዛበሇጸ ምስ ኣምሊኹ እንራኴበለ መገዱ ስሇዛኻነ 

ጸልት ምስ ኣምሊኹ ንምርካብ ዛበሇጸ ምናሌባትውን እቲ እንኮ መገዱ ብምዃኑ ኢና 

እንጽሉ። ኣምሊኹ ንህዛቡ ብብሕ መገዱ (ብቃለ፡ ራእይ፡ ሕሌሚ፡ መሊእኹቲ፡ 

ኩነታት፡ ነገራት..) ከምኡውን ብጸልት መንፈስ ኣብ ዛኻኑለ እዋን ይዙረቦም እዩ። 

ንሕና ዯቁ ግና ንእኡ ንምርካብ ክንገብሮ ዖልና ጸልት ጥራይ እዩ። ጸልት፡ ምስ ኣምሊኹ 

ሕብረት ንምጅማርን፡ ነቲ ዛጀመርካዮ ሕብረት ንምዴሌዲሌን ኣዛዩ ወሳኒ እዩ (ዖጸ33፡11 

ዮሃ17፡20-23 ምሳ15፡8)። 

ገሇ ኣመንቲ ካብ ኣምሊኹ ዛዯሌይዎ ገሇ መንፈሳዊ ወይ ስጋዊ ነገር እንተዴኣ ዖይብልም፡ 

ምጽሊይ ዖዴሌዮም ኯይኑ ኣይስምዕምን እዩ። እዘ ግና ካብ ዖይምብሳሌ ወይውን 

ንጸልት ከም ሓዯ ዖዴሌየካ ነገር እትዔዴገለ ዔዲጋ ጥራይ ጌርካ ካብ ምሕሳብ ዛነቅሌ ዯኣ 

እምበር ቅኑዔ ምርዲእ ኣይኯነን። ጸልት ካብ ኣምሊኹ ዖዴሌየካ ነገር ንክትቅበሌ ጥራይ፡ 

ኣእዲውካ ምዛርጋሕ ጌርካ ክውሰዴ ኣይግባእን። ንጸልት ከምኡ ጌርካ ምሕሳብ ብዙዔባኡ 

ዖልካ ምርዲእ ጌጋ ወይ ዴማ ዴኵም ከምዖል እዩ ዖረዴእ። ጸልት ዴላትና ንኣምሊኹ 

እነፍሌጠለ ጥራይ ዖይኯነስ ምስ ኣምሊኹ ንዖልና ርክብ እነዯሌዴሇለ መንፈሳዊ መሳሌሌ 

ምዃኑ ምግንዙብ’ውን ብስሇት እዩ። 

 



መጽሓፍ ቅዱሳዊ መርሖ ንዕውት ጸሎት 
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7. ኣሰር ክርስቶስ ንምስዒብ 

ቃሌ ኣምሊኹ ኣሰሩ ክንስዔብ ክርስቶስ ኣርኣያ ከምዛሓዯገሌና ይነግረና እዩ። ከምኡውን 

ከምቲ ንሱ እተመሊሇሶ ክንመሊሇስ ተኣዘዛና ኣልና። ‚እቲ፡ ኣብኡ እነብር ኣልኵ፡ ዘብሌ 
ከምቲ ንሱ እተመሊሇሶ፡ ንሱውን ከምኡ ኻይኑ መሊሇስ ይግብኦ እዩ።‛ (1ዮሃ2፡6)። 

ከም ክርስትያናት ንክርስቶስ ብኵለ ናይ ምምሳሌ መንፈሳዊ ሓሊፍነት ኣልና። ሓዯ 

ካብቲ ክንመስል ዖልና ዴማ ናይ ጸልት ህይወቱ እዩ። ክርስቶስ የሱስ፡ ጸልት የዖውትር 

ከምዛነበረ ቅደስ መጽሓፍ ብተዯጋጋሚ ይነግረና እዩ። 

‚ኣንጊሁ ተንሲኡ፡ ገና ሇይቲ ኴል ወጸ። ናብ ጽምዊ ቦታ ኴይደ ዴማ ኣብኡ 
ጸሇየ።’‛ ማር1፡35  

‚መዒሌተ መዒሌቲ ኣብ ቤተ መቕዯስ ይምህር፡ ሇይተ ሇይቲ ኴኣ ኣብ ዯብረ 
ዖይቲ ዘብሀሌ ከረን ዯዪቡ ይሐዴር ነበረ።‛ ለቃ21፡37  

‚ንሱ ብዖመን ስጋኡ ኴል፡ ብብርቱዔ ኣውያትን ንብዒትን ናብቲ ብ ሞት 
ኬዴሕኖ ዘከኣል ጸልትን ምህሌሊን ምስ ኣቕረበን፡ ብዙዔባ ንኣምሊኹ ምፍርሁ 
ምስ ተሰምዓን..‛ እብ5፡7  

ስሇዘ እቲ ክርስቶስ ንምምሳሌ እተጸውዓ ኣማኒ፡ ብምጽሊይ ኣብ ኣሰር የሱስ ንህይወቱ 

ከእትዋ ክጋዯሌ ኣሇዎ።  

8. ንኣምሊኹ ንምኹባር 

ንኣምሊኹ ከነኹብር ንዯሉ ክሳዔ ዛሃሇና፡ ንኵለ እቲ ኣምሊኹ ዛኴብረለ መገዱ 

ተጠቒምና ንእኡ ዛበቅዔ ክብሪ ከነምጽእ ኣልና። ኣምሊኹ ዛኴብረልም መገዴታት 

ኣዛዮም ብሓት ክኻኑ እንከሇው፡ ጸልት ዴማ ምስቶም ቀዲሞት እዩ ዛስራዔ። 

ብሓት ኣመንቲ ንኣምሊኹ ናይ ምኹባር ባህጊ እ እንተሇዎም ከመይ ጌሮም 

ከምዖኹብርዎ ግና ብዛግባእ ኣይፈሌጥዎን እዮም። ሓዯ ካብቲ ንኣምሊኹ እነኹብረለ 

መገዱ ብጸልት ናብ ፋኑ ምቕራብ እዩ። 

ጏይታ የሱስ ቅዴሚ ሞቱ ንዯቀመዙሙርቱ ካብ እተዙረቦም ዖረባታት ሓዯ ‚ኣቦ ኣብ ወዱ 
ምእንቲ ኪኴብርሲ ብስመይ ዛሇመንኩምዎ ዖበሇ ዅለ ኹገብረሌኩም እየ።‛  ዛብሌ እዩ 

(ዮሃ14፡13)። ከምቲ ኣብ ካሌእ ቦታ ተጻሒፉ ዖል ዴማ እቲ ንኣምሊኹ ዖመስግኖ 



መጽሓፍ ቅዱሳዊ መርሖ ንዕውት ጸሎት 
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ንኣምሊኹ የኹብሮ እዩ። ‚መስዋእቲ ምስጋና ዘስውኣሇይ የኹብረኒ…‛ (መዛ50፡23)። 

ምስጋና ከምቲ ዴሒርና እንርእዮ ሓዯ ክፋሌ ናይ ጸልት እዩ። ስሇዘ ምጽሊይ፡ ንኣምሊኹ 

ንምኹባር ካብ እንገብሮም ነገራት ምስቶም ቀዲሞት ዛስራዔ ምዃኑ ብምስትውዒሌ 

ክንጽሉ ኣልና። ንውዲሴ ክብሩ እተመዯብና ሰባት ብምዃንና ንእኡ ዛበቅዔ ክብሪ 

ብጸልት ነምጽእ። 

9. ብመንፈስ ክንዒቢ ሓጋዘ ስሇዛኻነ 

‚ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሉ ምእንቲ ኹትብርትዐ፡ ከምቲ ሃብቲ ኹብሩ 

ህበኩም እጽሉ ኣልኵ።‛ (ኤፌ3፡16)። ከምቲ ኣብዘ ቦታ ተገሉጹ ዖል፡ ሃዋርያ 

ጳውልስ ቅደሳን ብመንፈስ ክዒብዩ ካብቲ ዛገበሮ ነገር ስሉኦም ምጽሊይ እዩ። እዘ ከኣ 

ጸልት ብመንፈሳዊ ህይወትካ ንምዔባይ መሪሕ ተራ ከምዖሇዎ እዩ ዖርእይ። ሓዯ ኣማኒ 

ብዖይ ጸልት ኣብ ናይ ውሽጢ ሰቡ ክዒቢ ይኵን ክብርትዔ ኣይክእሌን እዩ። 

ጸጋ፡ ዛኻነ ኣማኒ ብመንፈሳዊ ህይወቱ ክዒቢ ካብቲ ብቀዲምነት ዖዴሌዮ ነገር ሓዯ እዩ። 
ጸጋ ዴማ ብጸልት ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ኣብ እንቐርበለ እዋን እንቕበል መሇኯታዊ 
ክእሇት እዩ። እምበኣርሲ ዔውት ናብራ ንምንባር እንኹእሇለ ጸጋ ንምርካብ ምጽሊይ 
የዴሉ። ‚..ምስ እተእዊ ብርግጽ ጸጋ ኪህበካ እዩ።‛ (ኢሳ30፡19)። ‚..ንኣምሊኹ ክሌምኖ 
እሞ ጸጋ ኪህበካ እዩ።‛ (እዮ33፡26)። 

 

10. ንመንፈሳዊ ሌምምዴ ዯገ ከፋቲ ስሇዛኻነ 
 
ጸልት፡ ሓሳብ ወይ ፍቓዴ ኣምሊኹ ንምፍሊጥ፡ ሓይለን ተኣምራቱን ዴማ ኣብ 
ህይወትካን ኣገሌግልትካን ንምምር ከፋቲ መገዱ እዩ። ጸልት ነቲ ካብ ኣምሊኹ 
ዛረኴብናዮ መሇኯታዊ ስሌጣን እንሊመዯለ ብለጽ መገዱ ዴማ እዩ። ነፍስ ወከፍ ኣማኒ 
ካብ ኣምሊኹ እተቐበል ናይ ምእሳርን ምፍታሕን ስሌጣን ኣሇዎ። ነዘ ስሌጣን እዘ ዴማ 
ብዖይ ብጸልት ብካሌእ ክሙከሮ ኣይክእሌን እዩ። ጸልት፡ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዖል 
መንፈሳዊ ዒቕሚ፡ ቅብኣት.. ንቕስቅሰለን ንስራሕ ዴለው እንገብረለን ብለጽ መሇኯታዊ 
መገዱ እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ንሕና ክርስትያናት ንመንፈሳዊ ሌምምዴ ኣዘና ቀረባ 
ንምዃን ብጸልት ክንሕይሌ ዖልና። 

 

11. ኣብ ፈተና ንዖይምእታው 

‚ከመይሲ እትዴቅሱ ናብ ፈተና ከይትኣትውስ ተንሲእኩም ጸሌዩ…‛ (ለቃ22፡46)። 

ጏይታ የሱስ እቶም ሰዒብቱ ናብ ፈተና ከይኣትው እተዲሇወልም እንኮ መውጽኢ ጸልት 



መጽሓፍ ቅዱሳዊ መርሖ ንዕውት ጸሎት 
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ምዃኑ እዩ ብንጹር ተዙሪቡ። ናብ ፈተና ምእታው፡ ነቲ ብጸሊኢ እተጻወዯሌካ መጻወዴያ 

ሴርካ ክትወጽእ ዖይምኹኣሌ ወይ ከኣ በቲ ዛመጸካ ፈተና ምንብርካኹ እዩ። 

ዖይምጽሊይና ኣብ ህይወትና ብኣጋንንቲ ንእተጻወዯ መጻወዴያ ብዒወት ኣጋንንቲ ክዙዖም 

ዯገ ይኴፍተለ። ብኣንጻሩ ብጸልት ምሕያሌ ግና፡ ኣጋንንቲ ክሳዔ ክንዯይ መጻወዴያ 

ኣዲሌዮም ብዖየገዴስ ጥሒስካ ክትወጽእ ብቕዒት እዩ ዛኻነካ።  

መጽሓፍ ቅደስ ንክርስትያናት ኣብዙ ዒሇም ጸበባ ከምዖልናን ንኣምሊኹ ብምፍራህ 

ብክርስቶስ እናነበርና ኣብ እንመሊሇሰለ እዋን ብሕ ስዯት ከጋጥመና ምዃኑን ብንጹር 

ነጊርና እዩ። በዘ ምኹንያት ዴማ ጸልትና ብፈተና ከይንሓሌፍ ኣይገብረናን። ይዅን ዯኣ 

እምበር ኣብ ፈተና ከይንኣቱ ዴሌደሌ መንፈሳዊ ሓጹር እዩ ዛኻነና እዩ። ስሇዘ ብጸልት 

ምሕያሌና ሃረርታ ጸሊእትና ኣባና ተፈጻምነት ከይረክብ የጏናዴብ ስሇዛኻነ ኣበርቲዔና 

ክንጽሉ ይግባእ። 

12. ኣምሊኹ ባህ ክብል 

ከምቲ ኣብ ቅደስ ቃሌ ተገሉጹ ዖል ኣምሊኹ ብብሕ ነገራት ይሕጏስ እዩ። ንኣብነት 

ንምጥቃስ ዛኣኹሌ፡ ብእምነት ሰባት፡ ብፍርሃት ኣምሊኹ፡ ብግቡእ ብእተሰርሐ ህይወት፡ 

ብምዴሓን ነፍሳትን ካሌእን ይሕጏስ። እቲ ካሌእን ሕጂ ክንዙረበለ ተዯሌዩ ዖልን ዴማ 

ኣምሊኹ ብጸልት ቅደሳኑ ዛሕጏስ ምዃኑ እዩ።‚ጸልት ቅኑዒት ግና ባህ የብል።‛ 
(ምሳ15፡8)። ቅደሳን ብጸልት ኣብ ቅዴሚኡ ክቐርቡ እንከሇው ኣምሊኹ ኣዛዩ እዩ 

ዛሕጏስ። ነቶም ንእኡ ባህ ዖብሌዎ ዴማ በይኖም ክኻኑ ኣይሓዴጏምን እዩ። ኣብ 

ህይወቶም፡ ኣገሌግልቶምን ብዖል ዖመኖምን ብህሌውናኡ እዩ ዛኴቦም። ‚እቲ ዛሇኣኴኒ 
ኴኣ ምሳይ ኣል። ኳለ ሳዔ ባህ ዚብል እገብር እየ እሞ በይነይ ኣይሐዴገንን እዩ..‛ 
(ዮሃ8፡29)። 

13. ዴላትና ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ንምቕራብ  

ሓዯ ካብቲ ብኣምሊኹ እተኣትወሌና ኪዲን፡ ካብኡ ሇሚንና ክንቅበሌ እዩ። ዴላትና ኣብ 

ቅዴሚኡ ብምቕራብ ካብኡ ክንረኹቦ ኣምሊኹ ዒብዪ ዯገ ንሱ ከኣ ጸልት ከፊቱሌና 

እዩ።‚ዛሇመነ ዅለ ይቕበሌ እዩ፡ ዛዯሇየ ዴማ ይረክብ፡ ማዔጾ ዃሕሕ ንዖበሇውን 
ይኹፈተለ እዩ እሞ ሇምኑ፡ ይወሀበኩም እዩ። ዴሇዩ ትረኹቡ። ማዔጾ ዃሕሕ ኣብለ 
ይኹፈተሌኩም እዩ።‛ (ማቴ7፡7-8)። ኣምሊኹ ዴላቱ ክንርዴኣለን ዴላትና ኣብ 

ቅዴሚኡ ከነቅርብን ይዯሉ። እምበኣር ጸልት ንኵለ እቲ መንፈሳዊ፡ ነፍሳውን ስጋውን 
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ዴላታትና ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ከነቕርብ እተኴፍተሌና ዒብዪ ዔዴሌ ምዃኑ ስሇ 

እንግንዖብ ኢና እንጽሉ።  

14. ምስ ኣምሊኹ ንምዔያዪ 

 

ከምቲ ቅደስ ቃሌ ዛብል ንሕና መዒይይቲ ኣምሊኹ ኢና (1ቇሮ3፡9 2ቇሮ6፡1)። ምስ 

ኣምሊኹ ብብሕ መገዱ እንዒዩ ምዃንና ዴማ ብሩህ ነገር እዩ። ሓዯ ካብቲ ምስኡ 

እንዒየለ መገዱ ዴማ ጸልት እዩ። ኣብርሃም ምስ ኣምሊኹ ብዙዔባ ሶድምን ጏሞራን ምስ 

ኣምሊኹ ዛዒየየ ብጸልት እዩ (ዖፍ18፡17-32)። ብጸልት ምስ ኣምሊኹ ንዒዪ ካብ ኯንና 

ዖይምጽሊይ ኣምሊኹ ንኴይዒዪ ምዔጋት ምዃኑ ንጹር ኯይኑ ኣል ማሇት እዩ። 

ጸልት፡ ሌቢ ኣመንቲ ንዔዮ ኣምሊኹ ዖሇዒዔሌ ሓይሉ ኣመንቲ ብምዃኑ፡ እቲ ብዛግባእ 

ዛጽሉ ኣማኒ ምስ ኣምሊኹ ይዒዪ እዩ። ብፍሊይ ከኣ እቲ ዛጽሇ ጸልት ኣብ ፍቓዴ 

ኣምሊኹ እተመርኯሰ ትንቢታዊ ጸልት ምስ ዛኴውን፡ ኣብ ምስፋሕ መንግስቲ ኣምሊኹ 

ኣወንታዊ ተራ ዖሇዎ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ንምግሊጽ ክብሪ ኣምሊኹን ምብራህ ስውር 

ፍሌጠት ኣምሊኹን መሪሕ ተራ እዩ ዛጻወት። 

15. ኣንጻር ሰይጣን ዛቐንዏ ኣጽዋር ስሇዛኻነ 
 
መንፈሳዊ ውግእ ኣብ መንጏ ኣምሊኹን ሰይጣንን ወይ ከኣ ኣብ መንጏ መንግስቲ 
ብርሃንን መንግስቲ ጸሌማትን ዛካየዴ ቀጻሌነት ዖሇዎ ረጽሚ እዩ። ክሌቲኦም 
መንግስታት ነናቶም ኣብ ውግእ ዖሳትፍዎም ሰራዊት ኣሇዎም። ብወገን ኣምሊኹ 
ብቀዲማይ ዯረጃ ንውግእ እተሰሇፈት ቤተክርስትያን እያ። ስሇዘ ንሕና ኣብ ክንዱ 
ኣምሊኹ ናይ ውክሌና ውግእ እንዋጋእ ሰራዊት ኣምሊኹ ምዃንና ክንርዲእ የዴሉ። ነፍስ 
ወከፍና ካብታ ንክርስቶስ የሱስ ከም ናይ ብሕቲ ኣምሊኹ እተቐበሌናሊ ሰዒት ጀሚሩ ኣብ 
መንፈሳዊ ውግእ ኣቲና ኢና። ከም መጠን ተዋጋእቲ ዴማ ንኵለ ኣጽዋር ኣምሊኹ 
ብምሌዒሌ ክንዋጋእ ይግባእ። 
 
ሓዯ ካብቲ ኣንጻር ሰይጣን እነቕንዕ ኣጽዋር ዴማ ጸልት እዩ። ሃዋርያ ጳውልስ ንሰብ 
ኤፌሶን ኣብ ዛጽሓፎ መሌእኹቲ ብመንፈስ ኳለ ሳዔ ምጽሊይ ምስቶም ኣጽዋር ኣመንቲ 
ኣሌጊቡ ምግሊጹ ዴማ መርኣያ ናይዘ እዩ (ኤፌ6፡11-18)። ጸልት ነቲ ካብ ኣምሊኹ 
እተቐበሌናዮ ስሌጣን እንጥቐመለ ብለጽ መገዱ ብምዃኑ ብትግሃት ከነተግብሮ ኣልና። 
ጸልትና፡ ንምፍራስ ጽኑዔ ዔርዱ ጸሊእን ምምንጣሌ ዛጠፍኣ ነፍሳትን መዲርግቲ ዖይብለ 
ሓይሉ ኣሇዎ። 
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16. ውጽኢት ወይ ዴማ ፍረ ስሇዖሇዎ 

ኣምሊኹ ኣብ ቅደስ ቃለ ምስ ጸልት ብዛተኣሳሰረ ብሕ ጭቡጥ ተስፋ ስሇዛሀበና 

ንሕና ዴማ ነቲ ተስፋ ስሇእንኣምኖ ኢና እንጽሉ። ንእምነትና ብቃለ እናተሊመዴና ምስ 

እንጽሉ ናብ ህይወትና ዛመጹ ብሕ በረኴታት ከምዖሇው ኣምሊኹ ተዙሪቡና እዩ። 

እንጽሉ ውጽኢት ንዖይብለ ነገር ኣይኯነን። ብጸልት እዘ እዩ ኢሌካ ብቐሉለ ክትገሌጾ 

ዖይከኣሌ በረኴታት ከም እንዒጽዴ ስሇንፈሌጥ ንጸልት ውፉያት ኢና። ገሇ ቍሩብ 

ካብቶም ብሓት ብጸልት እንረኹቦም በረኴታት ብምርኣይ ነዙ ምዔራፍ ክንዙዛማ፦ 

 ኣምሊኹ ይኴብር 

ኣቐዱምና ከምዛርኤናዮ ኣብ እንጽሌየለ እዋን ኣምሊኹ ይሕጏስን ይኴብርን 

እዩ። ጸልት እቲ ፍጡር ኣብ ፈጣሪኡ ንዖሇዎ ምለእ ትውክሌቲ ዖንጸባርቐለ 

ቅደስ ተግባር ስሇዛኻነ ኣምሊኹ ብጸልት ኣዛዩ እዩ ዛኴብር። ባህጊ ሌብና 

ንኣምሊኹ ኣኹቢርካ ምሕሊፍ እዩ። ጸልት ዴማ ነዘ ባህግና ተፈጻምነት ክረክብ 

ዛገብር ብለጽ ዔዴሌ እዩ። 

 ኣብ ሌዔሉ ሂ ንዔወት 

‚ዴላትኩም ዖበሇስ ብጸልትን ሌማኖን ምስናይ ምስጋና ኣብ ኣምሊኹ ይፈሇጥ 
እምበር፡ ብገሇ እ ኣይትጨነቑ።‛ (ፊሉ4፡6-7)። ጸልት ነቲ ሂ ዛመሌኦ 

ሌቢ፡ ዔረፍቲ ኣምሊኹ ዖምጽኣለ መሇኯታዊ መገዱ እዩ። እቲ ብተወፋይነት 

ዛጽሉ ሰብ ናብ ሌቡ ሰሊም ኣምሊኹ ብምምጻእ ኣብ ሌዔሉ ኳለ ሂ፡ 

ጭንቀትን ተስፋ ምቝራጽን ይገዛእ።  

 

 ምሌኣት መንፈስ ቅደስ ንረክብ 

‚ምስ ሇመኑ ኴኣ እታ ተኣኪቦምሊ ዖሇው ስፍራ ተናወጸት ኳሊቶም ከኣ መንፈስ 
ቅደስ መሌኡ..።‛ (ግ.ሃ4፡31)። ከምቲ ብተዯጋጋሚ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ተገሉጹ 

ዖል ብጸልት ኣብ እንተግሃለ እዋን ናይ መንፈስ ቅደስ ምሌኣት ምቁጽጻር 

ይመጽእ እዩ። ብመንፈስ ቅደስ ምምሊእ ማሇት ኣብ ትሕቲ ምሌኣት ቍጽጽር 

ወይ ምሌኪ መንፈስ ቅደስ ምእታው እዩ። ነንዔሇት ብመንፈስ ቅደስ 

እናተመሊእና ንኣምሊኹ ዖስምር ህይወት ክንመርሕ ብጸልት ምትጋህ የዴሉ። 

ምሌኣት መንፈስ ቅደስ ነቶም ብጸልት ምስ ኣምሊኹ ዛራኴቡ ዛወሃብ በረኴት 

ምዃኑ ብምግንዙብ ናይ ጸልት ህይወትና ከነበርኺ ኣልና። 
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 ሓጏስ ንምሊእ 

‚ክሳዔ ሕጂ ሓንቲ እ ብስመይ ኣይሇመንኩምዎን። ሓጏስኩም ምለእ ምእንቲ 
ኪኴውን ሇምኑ ኹትረኹቡ ዴማ ኢኵም።‛ (ዮሃ16፡24)። ባህጊ ኣምሊኹ 

ኳልም ዯቍ ብሓጏስ እተመሌኤ ህይወት ሒዜም ክመሊሇሱ እዩ። ናብዘ 

ሓጏስ ዛመሌኦ ናይ ህይወት በረኴት ክንበጽሕ ዴማ ብሕ መገዴታት እዩ 

ኣዲሌዩሌና። ጸልት ዴማ ካብቶም ዒበይቲ መገዴታት ሓዯ እዩ። ሓጏስ ነቶም 

ብጸልት ዛተግሁ ሰባት ብኣምሊኹ እተዲሇወ ፍለይ ሓሇፋ እዩ። 

 እኩሌ ጸጋ ንቕበሌ 

ህይወት ክርስትና ብጸጋ ኣምሊኹ ጥራይ ኢ ክትነብሮ እትኹእሌ። ማንም 

ብናይ ገዙእ ርእሱ ዒቕምን ብቕዒትን ነቲ ኣምሊኹ ዛዯሇዮ ነገር ክፍጽም 

ኣይክእሌን እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ጸጋ ኣምሊኹ ክንቅበሌን ክንጥቀመለን ግዱ 

ዛኻነና። ነቲ ዔውት ህይወት ንምምራሕ፡ ብቕዒትና ዛኴውን ጸጋ ኣምሊኹ 

ዴማ ብጸልት ኢና ካብ ኣምሊኹ እንቅበል። ሃዋርያ ጳውልስ ነቲ እኵሌ ተረፍ 

ዛኻነ ጸጋ ኣምሊኹ እተቐበሇ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ብተዯጋጋሚ ብጸልት ዴሕሪ 

ምቕራቡ እዩ (2ቇሮ12፡8-9)። 

 ጥበብ ንምቀሌ 

‚ሓዯ ባትኩም ጥበብ እንተ ጏዯሇቶ ግና ነቲ ኴየስተሐፈረ ንዅለ ብሌግሲ 
ዘህብ ኣምሊኹ ይሇምኖ ኪወሀቦውን እዩ።‛ (ያእ1፡5)። ሃዋርያ ያእቆብ እታ 

ኣውራ ነገር ዛኻነት ጥበብ ነቶም ብጸልት ዛተግሁ ብኣምሊኹ እትውሃብ 

ምዃና እዩ ዛሕብረና። ኣብ ህይወት ክርስትና ካብቶም ብቀዲምነት ከነጥርዮም 

ዛግብኡና ነገራት ጥበብ ኣብ ቅዴሚት ትስራዔ። ኣምሊኹ ብጸልት ዔዴሌ ካብ 

ከፈተሌና ዴማ ተማቐሌቲ እዙ ናይ ኣምሊኹ በረኴት ዛኻነት ጥበብ ክንከውን 

ምጽሊይ የዴሌየና።  

 ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ዯው እንብሇለ ሓይሉ ንረክብ 

‚…ኣብ ቅዴሚ ወዱ ሰብ ዯው ንምባሌን ሓይሉ ምእንቲ ኹትረኹቡስ ኩለ ሳዔ 
እናጸላኵም ንቕሑ።‛ ለቃ21፡36 ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ዯው ምባሌ ማሇት ኣብ 

ህሌውናኡ ብትብዒትን ብብቕዒትን ምቕራብ እዩ። ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ዯው 

ክትብሌ ምኹኣሌ፡ ከምቲ ንመብዙሕትና ዛመስሇና ተራ ወይ ዴማ ቀሉሌ 

ኣይኯነን። ናቱ ዛኻነ ስርዒትን ቅዴመ ኳነትን ኣሇዎ። ሓዯ ካብኡ ዴማ 

ብጸልት ሓይሉ ምርካብ እዩ። ብጸልት ህይወቱ ኣዛዩ ዴኵም ዛኻነ ኣማኒ 
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ኣብዘ ሕጂ እዋን ይዅን ኣብቲ ዛመጽእ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ዯው ዛብሇለ 

ትብዒትን ዒቕምን የብለን። ስሇዘ ዴማ እዩ ኣብ ህሌውና ኣምሊኹ ዯው 

ንምባሌ ንጸልት ብትግሃት ምጥቃም ዖዴሌየና ዖል። 

 ንስጋዊ ህይወትና ዖዴሌየና ኳለ ንቕበሌ 

ኣምሊኹ፡ ኣብዙ ዒሇም እናነበርና ብናታ ነገር ከይተወስዴና ወይ ከይተዒብሇሌና 

ክንነብር እዩ ባህጉ። ኣብዙ ዒሇም ክንነብር ፍቓደ ካብ ኯነ ዴማ ነቲ ንምንባር 

ዖዴሌየና ኳለ ዴማ ክህበና ክንሓቶ ነጊሩና ኣል። ስሇዘ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ 

ብምቕራብ ነቲ ዖዴሌየና ክንቅበሌ ሓይሉ ጸልት ክንርዲእን ክንጥቀመለን 

ኣልና (ማቴ6፡11)። 
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ምዔራፍ ፫   

ሸሞንተ ክፋሊት ጸልት 
 
መጽሓፍ ቅደስና ብግቡእ ኣብ እነጽንዒለ እዋን ብሕ ዒይነት ክፋሊት ጸልት ከምዖሇው 
ኢና እንርዲእ። ኣነ ክሳዔ ዛበጻሕኩዎ ዴማ ሸሞንተ ክፋሊት ጸልት ኣሇው። ሚዙኑ 
ዛሓሇወ ጸልት ንምጽሊይ ዴማ ነዜም ክፋሊት ጸልት ብዛግባእ ምፍሊጥ የዴሉ። ኣብተን 
ዛስዔባ ምዔራፋት ብዛርዛር እንርእዮም እ እንተኯንና፡ ንሕጂ ግና እቶም ሸሞንተ 
ክፋሊት ጸልት እንታይ እንታይ ከምዛኻኑ ክንርኢ። 
 
1. ሌማኖ 
 
እቲ ቀዲማይ ክፋሌ ጸልት ሌማኖ እዩ። ሌማኖ ቃሌ ብቓለ ምስ ዛትርጏም ምሕታት፡ 
ምጥራዔ (ጥርዒን ምቕራብ) እዩ። ሌመና ካብ ኣምሊኹ ነቲ ዛዯሇዮ ነገር ንምቕባሌ 
ሓንሳእ ክኴውን ይኹእሌ ወይውን ዯጋጊምካ ምሕታት ከምኡውን ጠሇባትካ (ዴላትካ) 
ንኣምሊኹ ምፍሊጥ እዩ። ኣምሊኹ ዴላትና ዖበሇ ኣብኡ ክፍሇጥ ወይ ክንገር ከምዖሇዎን 
ንዛሓተትናዮ ከምዛህበናን ብቃለ ሓቢሩና እዩ (ፊሉ4፡6-7 1ሳሙ1፡10 ኤፌ1፡18-19 
ቇላ1፡9-10 ለቃ22፡31 ማቴ7፡7-9)። 

 
2. ውዲሰ  
 
ውዲሴ ንኣምሊኹ ስሇቲ ዖሇዎ መንነት፡ ክብሪ፡ ዔብየት፡ ሓይሌን ግርማን ምዴናቕ፡ ሌዔሌ 
ምባሌ እዩ። ከምኡውን ንኣምሊኹ ስሇ መንነቱ ዛግብኦ ክብሪ፡ ተፈራህነትን ዔቤትን 
ምሃብ እዩ። ውዲሴ ንኣምሊኹ ስሇ መንነቱ ዯኣ እምበር ስሇቲ ዛገበሮ ተግባር ኣይኯነን። 
ስሇዛገበሮ ሌዔሌ ምባሌ ምስጋና እዩ (መዛ45፡1-8 ኢሳ6፡1-4 ማቴ14፡33 15፡25 28፡9 
ራእ4፡11 ነህ1፡5 መዛ95፡6)። 

 
3. ምስጋና 
 
ምስጋና ብኣምሊኹ እተገበረሌካ ኳለ ነገር ብምቑጻር ምሕረቱ፡ ሕያውነቱ፡ ጸጋኡ፡ 
ሓይለ… ብምግንዙብ ብቃሊት ውሬታ ምምሊስ እዩ። ምስጋና ስሇቲ እተገብረሌና ነገር 
ኣምሊኹ ዒብዪ ምዃኑ እነርእየለን ውሬታ እንመሌሰለን ሓዯ ክፋሌ ጸልት እዩ 
(ግ.ሃ2፡47 ፊሉ4፡6-7)። ስሇቲ ካብ ኣምሊኹ ዴሮ ዛኻነሌና ነገር፡ ብሕጂ ከም 
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ዛኻነሌና ብኣምሊኹ ንእተተስፈናዮ ነገርን ስሇቲ ነንዔሇት ኣብ ህይወትና ዛገብረሌና 
ሰናይ ነገርን በረኴትን ከነመስግኖ ግቡእና እዩ (1ተሰ5፡18 1፡3-5 ለቃ10፡21)።  

 
4. ኑዙዚ 
እዘ ክፋሌ ጸልት ዴማ ስሇቲ ብፍሊጥ ይኵን ብዖይፍሊጥ ዛበዯሌካዮ ሓጢኣት ንኣምሊኹ 
ይቕረ ክብሇሌካ ንሓጢኣትካ ቀሉዔካ ንኣምሊኹ ምርኣይ (ምንጋር) እዩ (1ዮሃ1፡9 
መዛ32፡5 51፡1-11 ነህ1፡4-6 9፡1-2 ዲን9፡3-4)። ናብ ኣምሊኹ ኣብ እንቐርበለ እዋን በቲ 
ዛበዯሌናዮ ምሕረት ክንረክብ ገዙእ ርእስና ባድ ብምግባር ብሓጢኣትና ክንናዖዛ 
ክንክእሌ ኣልና። እዘ ዒይነት ጸልት ነቲ ዛበዯሌናዮ በዯሌ፡ መንፈስ ቅደስ ከመሊኹተና 
ብምዴሊይን ነቲ ዖመሊኴተና ዴማ ብምንዙዛን እንጽሌዮ ጸልት እዩ (መዛ66፡18 
ኢሳ59፡1-2 መዛ139፡23-24)። ኑዙዚ ካብ ኣምሊኹ ምሕረት ንምርካብ ብግዱ ክግበር 
ዖሇዎ ግቡእ ነፍስ ወከፍ ሰብ እዩ። ‚ገበኑ ዘኹውሌ ኣይሰሌጦን፡ እቲ ዘናዖዖለ እሞ 
ዘሓዴጎ ግና ምሕረት ይረክብ።‛ (ምሳ28፡13)። 

 
5. ምምሊዴ  
 
ምምሊዴ ዛብሌ ቃሌ ካብ ‚ፓጋ‛ (paga) ዛብሌ ናይ እብራይስጥ ቃሌ እተረኹበ ኯይኑ 
ትርጉሙ ዴማ ‚ኣንጻር ምግጣም፡ ምምሕጻን፡ ኣጥቢቕካ ምሌማን፡ ኣብ መንጏ ምዃን፡ 
ህይወት ካሌኦት ምትንካፍ‛  ዛብሌ’ዩ። ኣብ ግሪኹ ዴማ ነዘ ቃሌ እዘ ‚ኢንቴክሲስ‛ 
(enteuxis) ይብል፡ ናብ ትግርኛ ምስ እነምጽኦ ዴማ ‚ምእሊይ ውግእ፡ ኣብ ቅዴሚ 
ንጉስ ተሰማዑ ምዃን፡ ጻዔሪ፡ ምሌማን..‛ ይትርጏም። ብሕጽር ዛበሇ ምምሊዴ ንስሇ 
ካሌኦት ዛግበር ብርቱዔ ምህሇሊ እዩ (ዖፍ18፡22-23 ህዛ22፡30-31 ሮሜ10፡1 እዮ42፡7-9 
ዖሁ14፡14-19 1ሳሙ12፡23 ዮሃ17፡9-24)። 
 
6. መንፈሳዊ ውግእ ምክያዴ 
ጸልት፡ ነቲ ካብ ክርስቶስ እተቐበሌናዮ ስሌጣን እንሊመዯለ መንፈሳዊ መሳርሒ እዩ። 
መንፈሳዊ ውግእ ምክያዴ ማሇት ዴማ በቲ እተዋህበካ ስሌጣን ንኵለ ኣሰራርሓ ጸሌማት 
ምእሳር፡ ምፍራስ፡ ምብንቋስን ንኳልም እቶም ኣብ ትሕቲ ምርኮ ጸሌማት ዖሇው ሓራ 
ምውጻእን እዩ። መንፈሳዊ ውግእ ነቲ ዖልካ ጾር ተሰኪምካ ብናይ ጸሊኢ መስመር 
ምሕሊፍ፡ ከምኡውን ብትብዒት ቃሌ ኣምሊኹ ብምእዋጅ፥ ንምእሳርን ምእዙዛን ዛካየዴ 
ቅሌስ እዩ። እዘ ክፋሌ ጸልት ንኣጋንንቲ ካብ ሰባት ንምውጻእ ንዛካየዴ ናይ ምንጋፍ 
ጸልት’ውን ይጥቕሌሌ እዩ (ግ.ሃ16፡18)። 
 
7. ናይ ምእማን ወይ ከኣ ናይ ምእዋጅ ጸልት 
 
እዘ ዒይነት ጸልት ብዙዔባ ወይ ብዙዔባ እቲ እትጽሌየለ ነገር መጽሓፍ ቅደሳዊ ሓቂ 
ሒዛካ ርስት እትእውጀለ ጸልት እዩ። ነቲ ኣብ ሰማያዊ ስፍራ እተመዯበሌካ ነገር በቲ 
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ኣብ ምዴሪ ኯይንካ እትእውጆ ኣዋጅ ኢ ክትወርሶ እትኹእሌ። በቲ ካሌእ ዴማ ናይ 
እምነት ኣዋጅ ማሇት ትእዙዙዊ ጸልት ምጽሊይ እዩ። ንኣብነት ከረን ክግዔዛ ክንእዛዛ 
ከምንእኹሌ ቅደስ ቃሌ ይነግረና። ነዘ ዴማ ኢና ናይ እምነት ኣዋጅ ዛኻነ ጸልት ኢሌና 
እንገሌጾ። 
 
ናይ ምእማን ጸልት ወይ ትእዙዙዊ ጸልት ኣብ መብዙሕትኡ እዋን ምስ ውግእ ዛተኣሳሰር 
እ እንተኻነ፡ ኳለሳዔ ግና ናይ ውግእ ጸልት ከምዖይኯነ ክንግንዖብ ይግባእ። ንኣብነት 
እያሱ ጸሓይ ዯው ክትብሌ ኣዘ እዩ። ከምዛፍሇጥ ጸሓይ ኣብ ትሕቲ ቀጥታዊ ምሕዯራ 
ኣምሊኹ ዯኣ እምበር ኣብ ትሕቲ ሰይጣን ስሇዖይኯነት እዘ ሰብ እዘ ምስ ኣጋንንቲ 
ተዋጊኡ ክንብሌ ኣይንኹእሌን ኢና። ኤሌያስ’ውን ሰማያት ክዔጾ ኣዘ’ዩ። እዘውን 
እንተኻነ ምስ ኣጋንንቲ ቀጥታዊ ርክብ የብለን። ስሇዘ ናይ ምእዋጅ ጸልት ክንሓስብ 
እንከልና መንፈሳዊ ውግእ ጥራይ ክንሓስብ ኣይግባእን። 

 
8. ናይ ምምቓሌ (ምትሕሌሊፍ) ጸልት 
 
እዘ ዒይነት ጸልት ከኣ በረኴት፡ ቅብኣት፡ ሓይሉ… ናብ ካሌኦት ንምምቓሌ ዛጽሇ ጸልት 
እዩ። ሃዋርያ ጳውልስ ብኢዴ ኣንብሮ መንፈሳዊ ውህበት ኣብ ጢሞቴዎስ ከምዖንበረ 
ቃሌ ኣምሊኹ ይነግረና (1ጢሞ4፡14)። ኳለ እቲ ካብ ኣምሊኹ እንቕበል መንፈሳዊ ነገር፡ 
ህይወት ካሌኦት መታን ክንበጽሓለ እዩ እተቐበሌናዮ። ስሇዛኻነ ዴማ ናብ ካሌኦት 
ምትሕሌሊፍ ክንመሃር ክንክእሌ ኣልና። ነቲ ዖልካ ናብ ካሌኦት ክትመቅሌ ምኹኣሌ 
ምሌክት ዔቤት እዩ። ሓዯ ካብቲ ንምምቓሌ ክንገብሮ እንኹእሌ ዴማ ጸልት እዩ። 
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ምዔራፍ ፬   

ኣመንቲ ንምንታይ እዮም ዖይጽሌዩ፧ 
 

መጽሓፍ ቅደስ ተዯጋጋሚን ብግለጽ መገዴን ብተዯጋጋሚን ክንጽሉ ከምዖልና 
ዛሕብረና ክነሱ፡ ብሓት ኣመንቲ ግና ኣብ ናይ ጸልት ህይወቶም ዴኵማት ምዃኖም 
ይፍሇጥ። እቲ ምኹንያት ካብ ናብ ዛፈሊሇ እ እንተኻነ፡ ናይ መብዙሕትኦም ግና እዘ 
ዛስዔብ እዩ ኢሇ ይኣምን። 
 
1. ዋሕዱ ፍሌጠት 
 
ረብሓን ሓይሌን ጸልት ዖይምፍሊጥ፡ ከምኡውን ከመይ ጌርካ ክትጽሌይ ከምዖልካ 
ጽቡቕ ምርዲእ ዖይምጥራይ ብሓት ኣመንቲ ንከይጽሌዩ ዔንቅፋት ኯይንዎም ኣል። 
ካብ መጽሓፍ ቅደስን ብኣምሊኹ እተዋህቡና ቅደሳንን ብዙዔባ ጸልት ክንመሃር እንተዴኣ 
ዖይክኢሌና፡ ብተወሳ ዴማ ነቲ መንፈስ ቅደስ ዛህቦ መንፈሳዊ ምግሊጽን ናይ ህይወት 
ተሞኩሮን ተጠቂምና ቅኑዔ መጽሓፍ ቅደሳዊ ምርዲእ ከነማዔብሌ እንተዴኣ ዖይክኢሌና 
ንጸልት ክንተግህ ዛከኣሌ ኣይኯነን። ትግሃትና ኣብቲ ዖልና መጠን ፍሌጠት እዩ 
ዛምርኯስ። ክንዱ ዛኻነ ዴማ እቲ ብፍሌጠት ዛዯኴመ ንተግባር ይዯክም እዩ’ሞ፡ 
ብዙዔባ ጸልት ዔምቇት ዖሇዎ ምርዲእ ይሃሌወና። 

 
2. ዋሕዱ ጊዚ 
 
ብሓት ኣመንቲ ኣዴሊይነት ወይ ረብሓ ጸልት ዒብይ ከምዛኻነ ዛእመኑ እ 
እንተኻኑ፡ ንምትግባሩ ግና እኵሌ ጊዚ የብሌናን ይብለ። ንሳቶም ምዴራዊ ነገራት 
ንምምእራርን ንምዛንጋዔን ብሕ ጊዚ ዖጥፍኡ እ እንተኻኑ፡ ብጸልት ንእተወሰነ 
ሰዒታት ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ንምጽናሕ ግና ዒቕሉ የብልምን። ቅደስ ቃሌ ብንጹር ‚ጊዚ 
ዒዴጉ‛ ኢለና እዩ (ኤፌ5፡16)። ስሇዘ ጊዚ ብምዔዲግ ከመይ ንመሊሇስ ክንሓስብ 
ይግባእ። ንነፍስ ወከፍ እተዋህበ ጊዚ ማዔረን ኣብ መወዲእታ ጸብጻብ ዛሕተተለን እዩ። 
እዘ ካብ ኯነ እቲ ሓቂ ዴማ ንጊዚና ከመይ ንውዴብን ኣብ ግቡእ መዒሊ ነውዔልን 
ክነስተብህሌ ኣልና።  
 
እቲ ብናይ ተሓዴሶ ኣገሌግልቱ ኣብ ሌቢ ብሓት ዛሰፈረ ማርቲን ለተር ሓዯ እዋን 
‚ዛኻነ ዔዮ ዋሊ ይሃሌወኒ ንመዒሌቲ ሰሇስተ ሳዔ ከይጸሇኩ ምንም ኣይገብርን‛ ብምባሌ 
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እቲ ዖሇዎ ዔዮ ካብ ናይ ጸልት ህይወቱ ከሰናኹል ከምዖይሓዴጏ ተዙሪቡ። ንሕናውን 
ብዋሕዱ ጊዚ ከየመነናን ሓሊፍነትና ካብ ምግባር ከይተዒንቀፍናን ክንመሊሇስ ይግባእ። 
ኣብ ምዴሪ ንነብር ክሳዔ ዖልና ነቲ ምዴራዊ ነገር ጊዚ ክንህቦ ናይ ግዴን እዩ። ከምኡ 
ምግባርና ብርእሱ ጌጋ ወይ ሓጢኣት ኣይኯነን። ብእኡ ተዒብሉሌካ ምስ ኣምሊኹ 
ሕብረት ካብ ምግባር ምብር ግና ዖየሕትት ኣይኯነን እሞ ሃየ ዯኣ ጊዚ ንወዴብ። 
ጊዚ ብግቡእ ወዱብካ ምዔያይ እዅሌ ጊዚ ክትረክብ ዛገብር ጥበብ ስሇዛኻነ ኣብ 
ኣወዲዴባ ጊዚ ብሱሌ ኩን። 

 
3. ዖይምእማን 
 
ኣምሊኹ ብጸልት ከምዛራኴበካ፡ ንጸልትካ ዴማ ምሊሽ ከምዛህቦን ኣብ ጸልት ማእሇያ 
ዖይብለ መሇኯታዊ ሓይሉ ከምዖልን ክትኣምን ወይ ክትቅበሌ ዖይምኹኣሌ ንጸልት 
ውፉይ ዛኻነ ሌቢ ሒዛካ ከይትመሊሇስ ዒንቃጺ እዩ። መንፈሳዊ ነገር ብእምነት 
እትሰምሮን እትነብሮን ብምዃኑ ካብ እምነት ምጉዲሌ ካብ መንፈሳዊ ነገር ክትርሕቕ እዩ 
ዖገዴዯካ። ንጸልት ወሲኹካ ንዛኻነ ዒይነት መንፈሳዊ ነገር ክትግዯሰለን ዋጋ 
ክትከፍሇለን ኣይትኹእሌን ኢ። እዘ ከኣ እዩ ናይ ብሓት ኣመንቲ ጸገም። ሌቦም ነቲ 
ቅደስ ቃሌ ብዙዔባ ጸልት ዖስተምህሮ ሓቂ ምቕባሌ ስሇዛሰኣነ ካብ ጸልት ርሑቓት 
ኯይኖም ይመሊሇሱ ኣሇው። ንስ ግና ንቃሌ ኣምሊኹ መሰረት ዛገበረ እምነት 
ብምህናጽ ናይ ጸልት ህይወትካ ኣበርኮ። 

 
4. ውጽኢት ዖይምርካብ 
 
ገሇ ገሇ ኣመንቲ ብገሇ ምኹንያት ጸሌዮም መሌሲ እንተ ዖይረቦም ተስፋ ይቖርጹን 
ንሓዋሩ ንዖይምጽሊይ ይውስኑን እዮም። እዘ ክውገዴ ዖሇዎ ዖይቅኑዔ ምርዲእ እዩ። ናይ 
ትማሉ ዖይምዔዋትካ ናይ ምለእ ዖመንካ መሰረት ክኴውን ከተፍቅዴ የብሌካን። ትማሉ 
ውጽኢት እንተዴኣ ዖይረብካ እቲ ምኹንያት እንታይ ምዃኑ ከተሇሌን ግቡእ መጽሓፍ 
ቅደሳዊ ፍታሕ ክተረኹበለን ጥራይ እዩ ዖልካ። ንጌጋ ፍታሕ ኣናዴየለ ዯኣ እምበር 
ዴሕሪ ጊዚ ከይምሇሰካ (ከይዯግሰካ) ኣይትፍርሃዮ። ህይወት ናይ ሇውጢ መዴረኹ እያ፡ 
ስሇዛኻነ ዴማ ካብ ትማሉ ልሚ ተሇወጥ ዯኣ እምበር ኣብ ትማሉ ዯው ኣይትበሌ። 
ኣምሊኹ ናይ ካሌኣይ ዔዴሌ ኣምሊኹ ብምዃኑን ኣቦ ስሇዛኻነን፡ ንጸልትካ ውጽኢታዊ 
ከይከውን ዛዒግት ዖል እንታይ ምዃኑ ሕተቶ፡ ከብርሃሌካ እዩ። ነቲ ዖብርሃሌካ ሓቂ 
ብምእዙዛ ዴማ ተሇወጥ። 

 
5. ጌጋ ምርዲእ 
 
ከምቲ ኣብ ብሓት ክርስትያናት ዛርአ ጌጋ ምርዲእ ካብ ጸልት ዛኹሌክሌ ክፉእ ጸሊኢ 
እዩ። ሰይጣን ብጸልት ዔርደ ከምዛፈርስን ቤቱ ከምዛብዛበዛን ስሇዛርዲእ ኣእምሮ 
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ቅደሳን ብዙዔባ ጸልት ጌጋ ምርዲእ ክሕዛ ብምግባር ካብ ዯምበ ጸልት ከርሕቖም 
ዛከኣል እዩ ዛጽዔር። እዘ ውዱቱ ኣብ ህይወት ገሇ ቅደሳን ተዒዊቱለ እዩ። ‘ጏይታ 
እንታይ ከምዖዴሌየና ስሇዛፈሌጥ ናትና ምጽሊይ ትርጉም የብለን’ ዛብሌ ቅኑዔ ዛመስሌ 
ሓሳብ ብምሓዛ ካብ ጸልት ዛረሓቍ፡ ‘ኩለ ነገር ኣብ መስቀሌ ስሇእተፈጸመ ናትና 
ምጽሊይ ትርጉም የብለን’ ብምባሌ ዴማ ንጸልት ከም ሓዯ ተራን ረብሓ ኣሌቦን 
ዛገሌጽዎ ሰባት ኣይተሳእኑን።  
 
ብተወሳ፡ ‘ኩለ ነገር ቅዴሚ ምስራት ዒሇም ብኣምሊኹ እንታይ ከምዛኴውንን መዒስ 
ከምኡ ከምዛኴውንን ስሇእተመዯበ ናትና ምጽሊይ ንመዯብ ኣምሊኹ ኣይቅይሮን እዩ። 
ኣብ ርእሲኡ ዴማ ኣምሊኹ ጸልት ከምዖይምሌስ ኣነ ኣብ ተመኩሮይ ተረዱአዮ ኣልኵ’ 
ዛብሌ ካብቲ ብጸልት ሕብረት ምስ ዯቍ ዛገብር ኣምሊኹ ዖርሕቕ ርዴኢት ብምሓዛ 
ዛመሊሇሱ ሒዯት ኣይኯኑን። ሰብ ካብ ግዛኣት ወይ ቀጥታዊ ምሌኪ ኣምሊኹ ሓራ 
ወጺኡ፡ ንገዙእ ርእሱ ብርእሱ ከመሓዴር ኣብ ዛፈተነለ እዋን እዩ ናብ ውዴቐት 
ዛበጽሐ። ነዘ ዛርዲእን ምንጩ ዛኻነን ሰይጣን ነዘ ነገር ኣብዘ ዖል ወሇድ’ውን 
ክዯግሞ፡ ብእኡ ኣቢለ ካብቲ ብጸልት ዛርከብ ኣምሊኹ ሕብረትን ሓይሌን ክፈሉ 
ዖይምህዜ ነገር ከምዖየል ክንግንዖብን ክንነቕሓለን ይግባእ። 

 
6. ብምኹንያት ሓጢኣት ዛመጸ ትብዒት ምስኣን 
 
ሓጢኣት፡ ካብቲ ዛኴፍኤ ተግባራቱ ንትብዒትካ ዛወቅዔ ምዃኑ እዩ። ትብዒቱ እተወቕዓ 
ሰብ ነቲ ኣቐዱሙ ክገብሮ ዛጸንሐ ነገር ብናጽነት ክገብር ብቕዒት የብለን። ከምቲ እቲ 
ጽሑፍ ዛብል ትብዒት ብሕ ዒስቢ እዩ ዖሇዎ፡ ሓዯ ካብኡ ዴማ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ 
ብሓርነት ክትመሊሇስ ምግባር እዩ። እዘ ዖየቕስኖ ሰይጣን ብሓጢኣት ኣቢለ ትብዒትና 
ንምውቃዔ ብሕ እዩ ዛጽዔር። ኣብ ገሉኣቶም ብምዔዋቱ ዴማ ካብ ጸልት ተጏናዱቦም 
ዛርኣዩ ኣመንቲ ብቍጽሪ ብርክት ዛበለ ኯይኖም ኣሇው። ንስ ግና ሓጢኣት 
ንዖይምግባር ገዙእ ርእስ ሓለ። ሓጢኣት እንተገበርካ ግና፡ ህይወትካ ኣብቂዒ ማሇት 
ከምዖይኯነ ተረዲእ። ነቲ ኣምሊኹ ዛኴፈተሌካ ዯገ ንስሓ ተጠቀመለ። ነቲ ዛገበርካዮ 
ሓጢኣት ብኑዙዚ ብሓይሉ ዯም የሱስ ኣንጽሃዮ ዯኣ እምበር ኣባ መንበሪ ረቡ ንኵለ 
ነገርካ ናብ ዖይተዯሇየ ማእዛን ከማእዛኖ ኣይተፍቅዴ።  

 
7. ሰይጣናዊ መጥቃዔቲ 
 
ሰይጣን ሌዔሉ እቶም ዖይጽሌዩ ኣመንቲ ሓይሉ ጸልት ይርዲእ እዩ። ብጸልት መንግስቱ 
ክሳዔ ክንዯይ ከምእትዒኑ፡ ብኣንጻሩ ዴማ ኣምሊኹ ክሳዔ ክንዯይ ከምዛኴብርን ህዛቢ 
ኣምሊኹ ካብ ኣምሊኹ ክቕበል ንዖሇዎ ነገር ከምዛቕበሌን ይርዲእ እዩ። ይርዲእ እዩ 
ክንብሌ እንከልና ግና ነዘ ይዴግፎ ወይ ዴማ ብዖይ ተጻብኦ ክፍጸም ስቕ ኢለ ይርእዮ 
ማሇት ኣይኯነን። እንታይ ዴኣ ንብዖል ሓይለን ጥበቡን ጸልት ንምዔንቃጽ የኹትቶ 
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እምበር። ንሕና ክርስትያናት ንኵለ ውዱታት ኣጋንንቲ ዛሓሌፍ ጸብሇሌ ዛበሇ ህይወት 
ክንውንን እንተዴኣ ዖይክኢሌና ዴማ ግዲይ መጥቃዔቱ ብምዃን ካብ ጸልት ክንእሇ ኢና 
እንግዯዴ። ብምለእ ንቕሓት እናተመሊሇስና ስሌጣንና ምስ እንጥቀም ግና ንውዱታቱ 
ኣበርዑንና ብጸልት ህይወትና ክንሕንበብ ዛእግመና ነገር ኣይክህለን እዩ። 

  



መጽሓፍ ቅዱሳዊ መርሖ ንዕውት ጸሎት 

 

 
ገጽ 24 

 

 

ምዔራፍ ፭   

ምስ ጸልት ተኣሳሲሮም ክውገደ ዛግብኦም ነገራት 
 
ጏይታ የሱስ ብዙዔባ ጸልት ኣብ ዛመሃሮ ምህሮ ከነወግድም ዛግብኡና ኣገዯስቲ ሓሳባት 

ኣቐሚጡ ኣል። ነዘ ሓሳብ እዘ ዴማ ኣብ ማቴ6፡5-8 ኢና እንረኹቦ።  

‚ንስትኩም ክትጽሌዩ ከልኵም፡ እቶም ግቡዙት ብሰብ ምእንቲ 
ርኣዩ፡ ኣብ ኣባይቲ ጸልትን ኣብ ቃራናታት መገዴን ዯው ኢልም 
ኪጽሌዩ ይፈትው እዮም እሞ፡ ከማታቶም ኣይትኵኑ። ዒስቦም ከም 
ዛወሰደ፡ ብሓቂ እብሇኩም ኣልኵ። ንስስ ክትጽሉ ከል፡ ናብ 
ቤትካ እቶ፡ ማዔጾ ዔጾ፡ ነቲ ብሕቡእ ዖል ኣቦ ሇምኖ። እቲ 
ብሕቡእ ዛርኢ ኣቦ ዴማ ብግህድ ኪኹሕሰካ እዩ። ክትጽሌዩ 
ከልኵም ከኣ፡ ኣህዙብ ብምብዙሕ ዖረባኦም ዘሰምዐ ይመስልም እዩ 
እሞ፡ ከማታቶም ዖረባ ኣይተብዛሑ። እምብኣርከስ ኣቦኵም 
ከይሇመንኩምዎ፡ ዚዴሌየኩም ይፈሌጥ እዩ እሞ፡ ኣይትምሰሌዎም።‛  

ነዖን ጥቅስታት ከም መበገሲ ወሲዴና ብዙዔባ እቶም ከነወግድም ዛግብኡና ነገራት 

ክንርኢ ኢና። 

1. ግብዛና 

ጸልት ብመሰረታዊ ሓሳቡ እንተዴኣ ርኢናዮ፣ ምስ ኣምሊኹ ሕብረት ምግባር ክኴውን 

እንከል፡ ንምግሊጽ ክብሪ ኣምሊኹ ከገሌግሌ ዴማ’ዩ ብኣምሊኹ እተማህዖ። እዜም ኣብዘ 

ቦታ እተገሌጹ ግቡዙት ግና ንገዙእ ርእሶም ከርእዩ ወይ ንኹብሪ ገዙእ ርእሶም ክጽሌዩ 

እዮም ዛርኣዩ። እቲ ግቡዛ ዛብሌ ቃሌ ኣብ ግሪኹ ‚ሁፖክራይትስ‛ (hupokrites)ክብል 

እንከል፡ ቀጥታዊ ትርጉሙ ዴማ ‚መሲለ ዛዋሳእ፡ ምስለይ፡ ትያትረኛ ወይ ናይ 
መዴረኹ ተዋሳኣይ‛ ዛብሌ እዩ። ንሕና ግና ከም ሰዒብቲ ክርስቶስ ነቲ ክንኯኖ 
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ብኣምሊኹ እተመዯብናለ ኯይንና ክንርከብ ዯኣ እምበር መሲሌና ክንመሊሇስ 

ኣይግባእን። ብካሌእ ኣበሃህሊ ስማውያን ጥራይ ክንከውን ፍቓዴ ኣምሊኹ ኣይኯነን። 

ኣብ እንጽሌየለ እዋን ጌጋ ሃቐናታት ከነወግዴ ክንክእሌ ኣልና። እቲ ዛዒበየ ዔሊማና 

ንኣምሊኹ ምኹባር ክኴውን ይግባእ። ብሰባት ‘..ንሱ እኮ ናይ ጸልት ሰብ እዩ፡ ኣዛያ 
ውፍይቲ ሰብ እያ…’ ክንበሃሌ እናተጸበና ኣይንጸሉ። ገሇ ገሇ ኣመንቲ ኣብ ቤት ጸልት 

እተፈሊሇየ ስማውን ዯጋውን ነገር ብምግባር፡ ኣብ ቃራናታት መገዱ ዴማ ከም ብመንፈስ 

እተውሓጡ ክመስለ ዖርእይዎ ተዋስኦ ኣል። እዘ ከምዘ ዒይነት ተዋስኦ ግና ምናሌባት 

ንገዙእ ርእስ ከተዔግብ ይሕግዖካ ይኴውን እምበር ካብ ኣምሊኹሲ ሞገስ ኣይርከቦን 

እዩ። 

ምስለይ ግን ከኣ ብሌቡ ባድ ዛኻነ ጸሊዪ፡ ካብ ኣምሊኹ ምንም ነገር ክቕበሌ 

ኣይኯነለን። እቲ ብምስለይነት ዛጽሉ፡ ኣብ መወዲእታ ዒስቡ እዩ ዛወስዴ። እቲ ዒስቢ 

ዴማ ካብ ሰባት ዛርከብ ናእዲ ዯኣ እምበር ካብ ኣምሊኹ ዛነቅሌ ሰማያዊ ሞገስ ወይ 

ዒስቢ ኣይኯነን። ብሕጽር ዛበሇ እቲ ምስለይ ጸሊይ ንእተመነዮ ብሰባት ‘ንፉዔ፡ ውፉይ 
ኢ፡ ዋው ብኣ ኣዛየ እየ ዛግረም’ ዛብሌ ከንቱ ውዲሴ ክሰምዔ ይኹእሌ እዩ። እንተ 

ካብ ኣምሊኹ ግና ብዖይካ መግናሕቲ ንግቡዙት ዛኴውን ዒስቢ ስሇዖየሌቦ ዛመጾ ነገር 

ኣይህለን። ስሇዘ ዴማ እዩ ነፍስ ወከፍና ጸልት ናይ ሌቢ ምርካብ ምስ ኣምሊኹ ምዃኑ 

ብምግንዙብ ብምስጢር፡ ብምለእ ምርዲእን ካብ ሌቢ ብዛነቐሇ ተወፋይነትን ክንገብሮ 

ዖልና። 

2. ከም ኣህዙብ ዖረባ ምብዙሕ  

ከም ኣማኒ ሓቐኛ ዴላት ሌብ ዛገሌጽ፡ ቃንዙ ቀሉዐ ዖርኢ ጸልት ክትጽሉ ዯኣ 

እምበር ዖዛመጸካን ዖዛዖከርካዮምን ቃሊት ከተህተፍትፍ ኣየዴሌን፡ ግቡእ’ውን 

ኣይኯነን። ጸልትና ካብ ናይ ውሽጢ ሰብና ዛውሕዛ እንተዴኣ ዖይኯይኑ ኣብ ቅዴሚ 

ኣምሊኹ ሞገስ የብለን። እዘ ኣብዘ ቦታ (ማቴ6፡5-8) ምብዙሕ ዖረባ ዛብሌ ቃሌ ኣብ 

ግሪኹ ‚ባቶሌጅዮ‛ (battologeo) ይብል፡ መሰረታዊ ትርጉሙ ዴማ ብሕ ጊዚ ወይ 

ነዊሕ ሰዒታት ምጽሊይ ዖይኯነስ ‚ሓንቲ ቃሌ ምዴግጋም‛ ዛብሌ እዩ። እቶም የሱስ 

ኣብዘ ቦታ ዛጠቅሶም ኣህዙብ፡ ንኣማሌኹቶም ብብሕን ተዯጋጋምን ኣውያት ከበራብሩ 

ዛህቅኑ እዮም። እዘኣቶም ከምቲ ንኤሌያስ ዖጋጠምዎ ነብያት በዒሌ ማሇት እዩ። ንሳቶም 

ኣካሊቶም ብስያፍን ብኵናውትን እናተፍተፉ ካብ ኣምሊኺም ምሊሽ ክረኹቡ እ 

ፈቲኖም እንተኻኑ ጸልቶም ግና ዖምጽኦ ነገር ኣይነበሮን (1ነገ18:26-29)። 
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ሓዯ ቃሌ ጥራይ ምዴግጋም ናይ ርሑቕ ምብራቕ እምነታት ሌማዴ እዩ። እዘ ከምዘ 

ዒይነት ሌምዱ ኣብ ማሕበር ክርስቶስ ቀስ ብቐስ ኣብዘ ዖመን እናሰረጸ ክመጽእ ይርአ 

ኣል። ብፍሊይ ከኣ ኣብቶም እምነት ንእትብሌ ቃሌ ዖይትርጉማ ብምሃብ ኣብ ዛመሊሇሱ 

ኣመንቲ። ‘ንሓዯ ዖየሌቦ ነገር ብሌብ ኣሚንካ ጸውዒዮ ክመጸካ እዩ’ ዛብሌ ፍሌስፍና 

ዛሓ ኣመንቲ ብእምነት ዛመሊሇሱ እናመሰልም ግዲይ እዘ ናይ ርሑቕ ምብራቕ 

እምነት ክኻኑ ተገዱድም እዮም። እዘ ከምዘ ዒይነት ጸልት ኣብ ክንዱ ኣብ ኣምሊኹ ኣብ 

ናይ ገዙእ ርእስ ቃሊት ክትውከሌ ዛገብር ብምዃኑ ክነርሕቖ ጥራይ እዩ ዖልና። ጏይታ 

የሱስ ነዜም ሓንቲ ቃሌ ዛዯጋግሙ ኣህዙብ ‘ኣይትመሰሌዎም’ ክብሇና እንከል ዴማ፡ ንሱ 

ካብ ኣማሌኹቲ ኣህዙብ ዛፍሇ ስሇዛኻነ እዩ። ኣምሊኹና ጌና ከይተዙረብና፡ ነቲ ኣብ 

ሌብና ዖል ዛርእን ንኳለ ዛፈሌጥን ብሩኹ ኣምሊኹ እዩ። ንጸልትና ብናቱ ግዚን ኣገባብን 

ዴማ እዩ ዛምሌሶ። ሓቲትናዮ ብኡንብኡ ስሇዖይመሇሰሌና ጥራይ ከም ናይ ኣህዙብ 

ኣማሌኹቲ ጌርና ክንወስድ ኣይግባእን።  

3. ንኣምሊኹ ክገብሮ ብዙዔባ ዖሇዎ ነገር ክትሕብር ምፍታን 

እቲ‚…ኣቦኵም ከይሇመንኩምዎ፡ ዚዴሌየኩም ይፈሌጥ እዩ እሞ፡ ኣይትምሰሌዎም።‛ 
ዛብሌ ቃሌ ጏይታ፡ በቲ ሓዯ ሸነኹ ኣምሊኹ ብዙዔባ ዛኻነ ነገር ሓበሬታ ዖየዴሌዮ ኳለ 

ዛፈሌጥ ምዃኑ ዖረዴእ ክኴውን እንከል፡ በቲ ካሌእ ሸነኹ ዴማ ክንጽሉ ዖልና ንኣምሊኹ 

ሓበሬታ ንምሃብ ከምዖይኯነ እዩ ዖዖኹረና። ጸልት ነቲ እተገሌጸሌካ ፍቓዴ ኣምሊኹ፡ 

መሉስካ ንኣምሊኹ ምዛራብ ዯኣ እምበር፡ ኣምሊኹ ንዖይፈሌጦ ነገር ከተፍሌጦ ሓበሬታ 

እትምጥወለ መገዱ ኣይኯነን።  

ከምቲ ቅደስ ቃሌ ዛብል ኣምሊኹ ወዲጄ መዒሙቕ እዩ። እዘ ግበር ኢለ ዖማኹሮ፡ ነቲ 

ዴማ ኣይገበርካን ኢለ ክኴሶ ዛኹእሌ ማንም የሌቦን። ስሇዘ ኣብ እንጽሌየለ እዋን 

ብክእሇትን ኳለ ፈሊጥነትን ኣምሊኹ ክንኣምንን ክንእመንን ኣልና። ኣምሊኹ፡ ንጉዲይና 

ወይ ህሌው ኳነትና ካብቲ ንሕና ዋናታቱ ዛኻንና ዯቂ ሰባት ንሊዔሉ ብዔምት ይግንዖቦ 

ምዃኑ ክንፈሌጥ የዴሉ። ንሱ ይትረፍ ንሓዯ ግሁዴ ነገር ንዖየሌቦን ብሕጂ ንዛመጽእን 

ዛፈሌጥ ብምዃኑ ኣብቲ ዒሚቕ ፍሌጠቱ ክንእመን ኣልና። 

4. ኣብ ስጋ ምውካሌ 

እቲ ካሌእ ጏይታ ንኣህዙብ ኣይትምሰሌዎም ዛበሇለ ምኹንያት፡ ንሳቶም ኣብ ገዙእ 
ስጋኦም ተወኪልም ስሇዛጽሌዩ እዩ። ኣህዙብ ኣብ ቃሊቶም ዛውከለ ምዃኖም ነቲ ኣብ 
ስጋኦም ዖሇዎም ትውክሌቲ እዩ ዖርእየና። ብሓት ንጸልት ብናቶም ኣረዲዴኣ 
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ስሇዛዔቅንዎ ከምቲ ኣምሊኹ ዛሓስቦ ጌሮም ዖይኯነስ ብስጋዊ ስምዑታቶም ተዯፊኦም 
እዮም ዛገብርዎ። ዔውት ጸልት ክንጽሉ እናዯሇና፡ ኣብ ስጋና ንውከሌ እንተዴኣ ሃሉና 
እቲ ዛዯሇናዮ ዒወት ክንረኹቦ ክንጽገም ኢና።  
 
እቲ ኣብ መብዙሕትና ዛርኤ፡ ባህታ ክስምዒካ እንከል ናይ ጸልት ሰዒታትካ ምንዋሕ፡ 
ብኣንጻሩ ዴማ ገሇ ክብዴብዴ እንክብሇካ ዖይምጽሊይ ወይ ጸልት ምቍራጽ፡ ብመንፈስ 
ከምዖይዒበን ኣብ ስጋ ትውከሌ ሰብ ከምዛኻንካን ዛዒበየ መርትዕ እዩ። እዘ ዒይነት 
ኣካይዲ፡ ህይወት ብሓት ቅደሳን ዖበሇሻወ ሕማቕ ሌማዴ ብምዃኑ ከነወግድ ክንክእሌ 
ኣልና። ጸልት ናይ መንፈስ ቋንቋ ስሇዛኻነ፡ እቲ ዖይሌውጥ ስጋዊ ኣእምሮና ክርዴኦ 
ኣይክእሌን እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ኣብ ምጽሊይ ንስጋናን ስምዑትናን ንዖይምስማዔ ገዙእ 
ርእስና ክንሕለ ወይ ክነሌምዴ ዛግብኣና። ብሓት ንስምዑቶም ስሇዛስዔቡ፡ መንፈሶም 
ጌና ብንቑሑን ናይ ምጽሊይ ሓይልም ኣብ ቦታኡ እንከልን ንምጽሊይ ትጉሃት ኣይኯኑን። 
ንምጽሊይ ትጉሃት ክንከውን እንኹእሌ ገዙእ ርእስና ምስ እንኹሕዴን ጸልት መንፈሳዊ 
ምዃኑ ተገንዘብና ኣብ ስጋና ምውካሌ ምስ እነቋርጽን ጥራይ እዩ። 

 

5. ንህሌውና ኣምሊኹ ኣብ መሌሲ ጸልትካ ምዴራት 

ገሇ ገሇ ኣመንቲ ኣብ ዛጽሌዩለ እዋን ‘ዎ ኣምሊኹ ከምዘ እንተገበርካሇይ ንስ ኣምሊኴይ 
ምዃንካ በዘ ክፈሌጥን ክኣምንን እየ’ ኢልም ይጽሌዩ። እዘ ሓያሌ ናይ እምነት ጸልት 

ክመስሇና ይኹእሌ ይኴውን፡ ይኵን ዯኣ እምበር ንኣምሊኹ ኣብ መሌሲ ጸልትካ 

ክትዴርት ምፍታን ብምዃኑ ክውገዴ ዖሇዎ ጌጋ ጸልት እዩ። ኣምሊኹ ይግበር ኣይግበር፡ 

ንጸልትና ምሊሽ ይሃቦ ኣይሃቦ ኣምሊኹ እዩ። ህይወትና ኣብ መሌሲ ጸልትና ወይ ኣብቲ 

ብጸልትና ዛርኤናዮ ግብርታት ኣምሊኹ ዖይኯነስ ኣብ ኣምሊኹ ኣብ ገዙእ ርእሱ እዩ 

ክስረት ዖሇዎ። ምናሌባት እቲ እንጽሌዮ ጸልት ካብ ሓሳብ ኣምሊኹ ወጻኢ ወይ ምስ 

ሓሳብ ኣምሊኹ ዖይሰማማዔ እንተዴኣ ኯይኑ ኣምሊኹ ምእንታና ክብሌ ቃለ ኣየፍርስን 

እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ ኣይምሌሰሌናን እዩ። እዘ ምስ ዛኴውን ዴማ እምነትና ኣብ መሌሲ 

ጸልትና ሰሪትና ብምጽናሕና ክንዯክም ንኹእሌ ኢና። ንስ ግና  ብጸልቶም ኣብ 

መጻወዴያ ኣጋንንትን ተስፋ ምቝራጽን ዛኣተው ብሓት እዮም እሞ ኣይትምሰልም። 
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ምዔራፍ ፮  

ብመዯብን ፍኑው ብዛኻነ ኣገባብን ምጽሊይ 
 
ብዙዔባ ጸልት ክንዙረብ እንከልና፡ መዒስ ኢና እንጽሉ፧ ዛብሌ ሕቶ ክሇዒሌ ናይ ግዴን 
እዩ። እዘ ሕቶ ግቡእ ምሊሽ ክረክብ ዖሇዎ ቅኑዔ ሕቶ ብምዃኑ ዴማ ቀጺሌና ክንርእዮ 
ኢና። ነዘ ሓሳብ ኣብ ክሌተ ክንመቕል ንኹእሌ ኢና ኢሇ ዴማ እሓስብ። ንሳቶም ከኣ 
ብመዯብ ምጽሊይን ፍኑው ብዛኻነ ኣገባብ ምጽሊይን እዮም። ነዜም ክሌተ እስከ 
በብተራ ንርኣዮም፦ 
 
ብመዯብ ምጽሊይ 
 
መዒስ ክንጽሉ ከምዖልና ክንሓስብ እንከልና መዯብ ኣውጺእካ ምጽሊይ ከምዖል 
ምፍሊጥ የዴሌየና። መዯብ ኣውጺእካ ምጽሊይ ማሇት ካብ ሰዒት ክንዴዘ ክሳዔ ክንዴዘ 
ኢሌካ ብምምዲብ ማሇት እዩ። ነዘ ኣብነት ዛኻኑና ካብ መጽሓፍ ቅደስ ክሌተ ሰባት 
ክንወስዴ ንኹእሌ ኢና። ዲዊትን ዲንኤሌን። እቲ ዛኴም ሌበይ እተባህሇለ ዲዊት፡ 
ብምሸትን ብጊሓትን ቀትርን ይጽሉ ከምዛነበረ ቅደስ ቃሌ ይነግረና። ‚ምሸትን 
ብጊሐትን ቀትርን እቝዛም እህህውን እብሌ ኣልኵ፡ ንሱ ኴኣ ዴምጸይ ይሰምዔ እዩ።‛ 
(መዛ55፡17)። እቲ ብኣምሊኹ ኣዘ እተፈቶ እተባህሇለ ዲንኤሌ ዴማ ንመዒሌቲ 
ሰሇስተ ሳዔ ይጽሉ ከምዛነበረ ተጻሒፉ ኣል። ‚…ከምቲ ቐዯም ዘገብሮ ዛነበረ ሰሇስተ 
ሳዔ ኣብ መዒሌቲ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኵ ብብርኩ እናተምበርከኴ ጸሇየን ኣመስገነን።‛ 
(ዲን6፡10)። 
 
መዯብ ኣውጺእካ ምጽሊይ ናይ ጸልት ሌምዱ ከተማዔብሌ ኣዛዩ ሓጋዘ እዩ። ጊዚ 
ክትውዴብን ነንዔሇት ንኣምሊኹ እሙንነትካ ከተርእይ’ውን መገዱ ይኴፍተሌካ እዩ። 
ኣምሊኹ ብዛሃበና ብሩኹ ኣእምሮ ተጠቂምና ምስ ህሌው ጊዚናን ካሌእ መዯባትናን 
ብምንጽጻር ንጸልት ዛኴውን ጊዚ ክንፈሉ ክንክእሌ ኣልና። ነቲ ዖውጽኣናዮ ጊዚ ዴማ 
ብተወፋይነትን እሙንነትን ክንጥቀመለ ኣልና። ብዛኻነ ተራን ዖዛጋጥመና ቀሉሌ 
ነገርን ዴማ ነቲ ዛመዯብናዮ ጊዚ ንዖይምስራዛ ዔቱባት ክንከውን ኣልና። ዴሓን የርክበለ 
እየ ኣይንበሌ። ኣብ ኣጠቓቕማኡ ብሱሊት እንተዴኣ ዖይኯይንና ጊዚ  ዯው ኢለ 
ኣይጽበየናን። ስሇዛኻነ ዴማ ነቲ ንጸልት ዛመዯብናዮ ጊዚ ንጸልት ክንጥቀመለ ጥራይ 
እዩ ዖልና። እዘ ምግባርና ንነፍስና መንፈሳዊ ስርዒት ከነትሕዙን ምግታእ ርእሲ 
ክህሌወናን ሓጋዘ እዩ። 
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ፍኑው ብዛኻነ ኣገባብ ምጽሊይ 
 
ከምቲ ክንርእዮ ዛጸናሕና ጸልት ጊዚ መዱብካ ወይ መዯባትካ ሰሪዔካ ይግበር እ 
እንተኻነ፡ ናይ ግዴን ኣይኯነን ጊዚ መዱብካ ጥራይ ክትግበር። ብፍኑው ኣገባብውን 
ክትጽሉ ይከኣሌ እዩ። ፍኑው ኣገባብ ክንብሌ እንከልና፡ መንፈስካ ንጸልት ንቍሕ 
ይኵን እምበር ኣብ ዛኻነ ጊዚን ቦታን ማሇትና እዩ። ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ብፍኑው 
ኣገባብ ዛጽሌዩ ዛነበሩ ብሓት ናይ ጸልት ሰባት ነይሮም እዮም። ንኣብነት ንሃዋርያ 
ጳውልስን ሲሊስን እንተዴኣ ወሲዴና ኣብ ቤት ማእሰርትን ከቢዴ ናይ ስጋ ስቓይን ኣብ 
ዛነበሩለ እዋን ክጽሌዩ ኢና እንርእዮም (ግ.ሃ16፡25)። ነቲ ንሳቶም ዛነበሩለ ኩነታት 
ኣብ ግምት ብምእታው ጊዚ መዱቦም ክጽሌዩ ኣጸጋሚ ምዃኑ ርደእ እዩ። ይኵን ዯኣ 
እምበር በዘ ከይተዒግቱ ተጊሆም እዮም ጸሌዮም። 
 
ነህምያውን እንተኻነ ኣብ ቅዴሚ ንጉስ ዯው ኢለ ይዙረብ ኣብ ዛነበረለ እዋን ንክንዯይ 
ጊዚ ናብ የሩሳላም ከምዛኴይዴ ብንጉስ ተሓቲቱ ምሊሽ ንምሃብ ንጸልት ፍለይ ጊዚ 
ምምዲብ ከየዴሇዮ ኣብኡ ኣብታ ዖሇዋ ቦታ ብምጽሊይ ምኹሪ ኣምሊኹ ተቐቢለ ንንጉስ 
ከምዛሓበሮ ኢና እንርኢ (ነህ2፡4-5)። እቲ ብለጽ ሞዳሌና ዛኻነ ጏይታ የሱስ’ውን 
ንዯቀመዙሙርቱ ቅዴሚ ምሕራዩ ምለእ ሇይቲ እዩ ክጽሉ ዛሓዯረ (ለቃ6፡12-13)። ንሱ 
ኣብዘ ቦታ ብሰዒታት እተዯረተ ናይ ጸልት ጊዚ ከምዖይተጠቐመ ኢና እንርኢ። ፍኑው 
ዛኻነ ኣገባብ ምጥቃም ንጊዚ ኣብ ትሕቲ ቀጥታዊ ምሕዯራ ኣምሊኹ ከተግዛእን 
መንፈስካ ብምንቃሕ ንዔዮ ኣምሊኹ ወርትግ ዴለው ክትከውንን ዒብዪ ዯገ እዩ 
ዛኴፍተሌካ። ስሇዛኻነ ዴማ ኣብ ስራሕ ንሃለ ኣብ መገዱ ወይውን ኣብ ካሌእ 
ብዖየገዴስ መንፈስና ምስ ኣምሊኹ ክራኴብ ክንገብር ኣልና። 
 
 
እምበኣርሲ ንሕና ክርስትያናት ብዙዔባ እንጽሌየለ ጊዚ ክንሓስብ እንከልና ብክሌቲኡ 
መገዱ  ማሇት ጊዚ መዱብካን ፍኑው ብዛኻነ ኣገባብን ክንጽሉ ከምእንኹእሌ ክንርዲእ 
ይግባእ። ንብሓት እቲ ‚ከየባተኹኩም ጸሌዩ‛ ዛብሌ ቃሌ ከቢዴን ተግባራዊ ክኴውን 
ዖይክእሌን ኯይኑ እዩ ዛስምዕም። ይኵን ዯኣ እምበር ኳሊትና ኣመንቲ ክንበጽሖ 
እንኹእሌ ትእዙዛ ኣምሊኹ ምዃኑ ምስትውዒሌ የዴሉ። ፍኑው ኣገባብ ጸልት ምሌምማዴ 
ኣብ ዛኻነ ኳነት ንክትጽሌይ ብቕዒት ክህሌወካ ዛሕግዛ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ከየቛረጽካ 
ናብ እትጽሌየለ ዯረጃ ዛዯፍእ እዩ። ብመዯብ ምጽሊይ ዴማ ነቲ ሓፈሻዊ ናይ ጸልት 
ህይወትካ ከተጠናኹር ኣዛዩ ሓጋዘ እዩ።  
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ገጽ 30 

 

ምዔራፍ ፯   

ናይ ብሕትን ሕብረትን ጸልት 
 
ብዙዔባ ጸልት ኣብ እንሓስበለ  እዋን ክንርዴኦም ካብ ዛግብኡና ነጥብታት ምስ መን 
ኢ ትጽሉ ዛብሌ ይርከቦ። ቃሌ ኣምሊኹ ነዘ ብክሌተ መገዱ እዩ ዛገሌጾ። ብውሌቅን 
(በይን) ብሕብረት ምስ ካሌኦትን። ነዜም ክሌተ በብሓዯ እስከ ንርኣዮም፦ 

 
1. ብብሕቲ ምጽሊይ 
 
የሱስ ኣብቲ ብሌምዱ ናይ ከረን ስብከት ዛብሃሌ ስብከቱ ብምስጢር ክንጽሉ ከምዖልና 
ተዙሪቡ ኣል። ‚ንስስ ክትጽሉ ከል ናብ ቤትካ እቶ፣ ማዔጾ ዔጾ፣ ነቲ ብሕቡእ ዖል 
ኣቦ ሇምኖ። እቲ ብሕቡእ ዘርኢ ኣቦ ዴማ ብግህድ ኪኹሕሰካ እዩ።‛ (ማቴ6፡5-6)። 
ናይ ብሕቲ ጸልት ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ክህሌዎን ነንዔሇት ክተግሃለን ዖሇዎ ትእዙዛ ጏይታ 
የሱስ እዩ። የሱስ ኣብቲ ቦታ ‘ምናሌባት እንተጸሇ’ ዖይኯነስ ‘ክትጽሉ ከል’ እዩ 
ዛብሌ ዖል። እዘ ከኣ ናይ ብሕቲ ጸልት ኳሊትና ከነተግብሮ ዖልና ትእዙዛ ኣምሊኹ 
ከምዛኻነ እዩ ዖረዴኣና።  
 
ናይ ብሕቲ ጸልት ነቲ ዖልና መንፈሳዊ ባህርይ ብቐጻሉ ከነማዔብል ዛኵስኩስ ሓይሉ 
እዩ። ኣብ ሓዯ ኣጋጣሚ ቪ.ኤሌ. ክሮውፎርዴ እተባህሇ ኣገሌጋሉ ‚ጸልት ኣምሊውነት 
እንሊመዯለ መንፈሳዊ ጂምናዛዮም እዩ።‛ ዛብሌ ግሩም ሓሳብ ተዙሪቡ ኣል። ብርግጽ 
ናይ ብሕቲ ጸልት መንፈሳዊ ጭዋዲታትና እንፈትሓለን ንፍቓዴ ኣምሊኹ በርቲዔና ዯው 
ክንብሌ ዖጠንክረናን እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ነቲ ናይ ብሕቲ ጸልት ወርትግ ክንተግሃለ 
ዖዴሉ። ከምቲ ኣብቲ ቃሌ ተጠቒሱ ዖል ብውሌቅ ምጽሊይ ምስ ሰማያዊ ኣቦ 
ዛጠበቐ ርክብ ወይ ሕብረት ክትሃንጽ እዩ ዛገብረካ። ብሕቡእ ትዙረቦ፡ ንሱ ዴማ 
ብግሁዴ ይኹሕሰካ። እዘ ከኣ ብጸልት ንዛመጽእ ዴሌደሌ ሕብረት እዩ ዖርእየና። 
ምጽሊይ ምስ ኣምሊኹ ጊዚ ምሕሊፍ እዩ። ምስ ኣምሊኹ ጊዚ ምሕሊፍ ዴማ ሓይሉ 
ሕብረትካ እዩ ዖጠንክር። 

 
ናይ ብሕቲ ጸልት እቲ ንኣምሊኹ ዖልካ ቅንዔናን ተወፋይነትን ዛምዖነለ ሓቐኛ መሇክዑ 
እዩ። ናይ ብሕቲ ጸልት ኣብ መንጏን ኣብ መንጏ ኣምሊኹን ጥራይ ዛካየዴ ብምዃኑ 
ንሰባት ከተሕጉስ ኢሌካ ኣይግበርን። ከመይሲ ሰባት ክትጽሉ እንከል ስሇዖይርእዩ። 
ገዙይ ብምዔጻው ይጽሉ ዴየ ዖልኵ ዋሊስ ይዴቅስ ወይ ካሌእ ነገረይ ይገብር ኣምሊኹ 
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ጥራይ እዩ ዛርእየኒ። ንሰባት ምናሌባት ይጽሉ ኣልኵ ክብልም ይኹእሌ ይኴውን፡ 
ንኣምሊኹ ብሓሶት ክትጥብሮ ግና ዛከኣሌ ኣይኯነን። ኣምሊኹ ብቐጥታ ይርእየካ ከምዖል 
ስሇ እትርዲእ ዖይትጽሉ ክነስ ከምእትጽሉ ዖል ኯይንካ ብምቕራብ ክትጥብሮ 
ኣይትፍትንን ኢ። ስሇዘ ዴማ እየ ናይ ብሕቲ ጸልት ንኣምሊኹ ዖልካ ቅንዔናን 
ተወፋይነትን ዛርኣየለ እዩ ዛበሌኩ። 

 
ከምቲ ጏይታ የሱስ ብቃለ ዛበል፡ ናይ ብሕቲ ጸልት ኣብ ትሕቲ ዔጽው ማዔጾ ወይ 
ዴማ በይን ዛግበር ነገር እ እንተኻነ ብግሌጺ ክትከሓስ እዩ ዛገብረካ (ማቴ6፡6)። 
ብውሌቅና ዛጸሇናዮ ጸልት መሌሱ ካሌኦት ክርእይዎ ብዛኹእለ ኣገባብ ብግለጽ እዩ 
ዛመጽእ። ዒስቡ ኣብዘ ሕጂ ዖል ህይወት ከይተሓጽረ ኣብቲ ዛቕጽሌ ህይወት ምእንቲ 
ክንረኹቦ ኣብ መዛገብ ኣምሊኹ ይስነዴ እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ነቲ ብውሌቅ ኣብ ትሕቲ 
ዔጽው ማዔጾ ንዛካየዴ ናይ ብሕቲ ጸልት ሌዔሉ ብሕብረት ምጽሊይ ክትተግሃለ 
ዛግብኣካ።  

 
እቶም ኣብ ሕለፍ ዖመናት ይኵን ኣብዘ ሕጂ ዖልናዮ 21 ክፍሇ ዖመን፡ ዒበይቲ 
ምንቕቓሓትን ተሓዴሶን ዖምጽኡ ኣገሌግሌቲ፡ ምስጢር ዒወቶም እንታይ ምዃኑ ኣብ 
እነጽንዒለ እዋን፡ ምስ ኣምሊኹ ዛነበሮም ናይ ብሕቲ ጊዚ ኯይኑ እዩ ዛጸንሓና። 
ንቻርሇስ ፊኒ ከም ኣብነት እንተወሲዴና፡  እዘ ብኣገሌግልቱ ኣስታት ፍርቂ ሚሌዮን 
ነፍሳት ናብ ጏይታ ዖምጽኤ ሰብ ብጾምን ጸልትን ገዙእ ርእሱ እናፈሇየ ዛጋዯሌ ሰብ 
ከምዛነበረ ታሪኵ ይምስክር። ልሚ’ውን፡ ካባይ ጀሚርካ ብሓት እዋናዊ ሓሳብ 
ኣምሊኹ ንምግሃዴን ኣብዙ ምዴሪ ማዔበሌ መንፈስ ቅደስ ክንቀሳቀስን ንጸምእ ኢና። 
ምዴርና ብተሓዴሶን ምንቕቓሕን ክትብጻሕ ሕሌምና እዩ። እዘ ባህግና ክውን ምእንቲ 
ክኴውን እምበኣር ምስ ኣምሊኹ ብውሌቅና ብጸልት እንራኴብ ሰባት ንኵን። 

 
እቲ ዒብዪ መምህርናን ሳ ህይወትናን ዛኻነ የሱስ ክርስቶስ ገዙእ ርእሱ እናፈሇየ ናብ 
በረታት ብብሕቱ ምስ ኣምሊኹ ክራኴብ የግሌስ ነይሩ። ኣገሌግልቱ ብዔሉ ቅዴሚ 
ምጅማሩ ን40 መዒሌታት ብጾምን ጸልትን ናይ ብሕቲ ጊዚ የሕሉፉ። ዴሕሪ ኣገሌግልት 
ምጅማሩውን እንተኻነ ብተዯጋጋሚ ንጸልት በይኑ ይወጽእ ከምዛነበረ ኢና እንርኢ 
(ለቃ6፡12 21፡37 ማር11፡19)። እቲ ዒብዪ ስራሕ ኣምሊኹ ብምስርሑ ኣብ ሌቢ ኳለ 
ኣመንቲ ዒብዪ ቦታ ዖሇዎ ነብዪ ኤሌያስ’ውን እንተኻነ ምስ ኣምሊኹ ናይ ብሕቲ ጊዚ 
ዖሕሌፍ ከምዛነበረ ቃሌ ኣምሊኹ ይነግረና እዩ (1ነገ17፡1-7)። እዘ ኳለ ዖረዴኣና ዴማ 
ኣብ ክርስትያናዊ ምምሌሊሳትና ምስ ኣምሊኹ ናይ ውሌቂ ጊዚ ከነሕሌፍ ከምዖልና እዩ። 

 
2. ምስ ካሌኦት ብሕብረት ምጽሊይ 
 
ጏይታ የሱስ ከምቲ ብውሌቅና ከምኡ ዴማ ምስ ካሌኦት ክንጽሉ ነጊሩና እዩ። ‚…ክሌተ 
ባካትኩም ኣብ ምዴሪ ብዘሌምንዎ ነገር ኳለ እንተ ተሳማምዐ ካብቲ ኣብ ሰማያት 
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ዖል ኣቦይ ኪውሀቦም እዩ ኢሇ ኴም ብሓዴሽ እብሇኩም ኣልኵ።‛ (ማቴ18፡19-20)። 
ክሌተ ወይ ሰሇስተ ተሳማሚዕም ዛጽሌይዎ ናይ ሕብረት ጸልት ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ 
ምሊሽ ኣሇዎ። ንሕና ኣብ ምዴሪ ብሕብረት ምስ እንጽሉ የሱስ ዴማ ኣብ ሰማያት ስላና 
የማሌዴ (ሮሜ8፡34)። እቶም ቀዲሞት ክርስትያናት ሓይሉ ናይ ሕብረት ጸልት 
ኣጸቢቖም ዛርዴኡ ስሇዛነበሩ ብሕብረት እዮም ዛጽሌዩ ዛነበሩ። ንሳቶም ኣብ እዋን 
መከራ (ግ.ሃ4፡23-24 12፡5 16፡25) ይኵን ኣብ ዛኻነ ኣጋጣሚ ብሓባር ይጽሌዩ 
ኔሮም። ካሌእ ይትረፍ ኣብቲ ብሓንሳእ ጸኒሖም ኣብ ዛፈሊሇዩለ እዋን ብሓባር 
ብምጽሊይ ዴማ እምበር ‚ቻው‛ ተበሃሂልም ጥራይ ኣይኯኑን ዛፈሊሇዩ ዛነበሩ 
(ግ.ሃ20፡36 21፡5)። 
 
ህዛቢ ኣምሊኹ ብሕብረት ኣብ ዛጽሌየለ እዋን ኣምሊዊ መሌሲ ይቕሌጥፍ እዩ። ናይ 
ሕብረት ጸልት ክበሃሌ እንከል ግና ኳለ ሳዔ ብሕ ህዛብን ዒበይቲ ናይ ጸልት 
ጉባኤታትን ክንሓስብ ኣይግባእን። ክሌተ ወይ ሰሇስተ ኯይንካ ብሕብረት ምጽሊይ ኣል። 
የሱስ ኣብ ቃለ ‚…ክሌተ ባካትኩም ኣብ ምዴሪ ብዘሌምንዎ ነገር ኳለ እንተ 
ተሳማምዐ…‛ ምባለ ብሕብረት ንምጽሊይ ናይ ግዴን ብቍጽሪ ኣዘ ብሕ ክትከውን 
ከምዖየዴሉ እዩ ዖመሌክት። 
 
ምስ ካሌኣይካ እትጽሌዮ ጸልት ብክርስቶስ ቅቡሌ ካብ ኯነ ኪዲናዊ ናይ ጸልት 
መሻርኹቲ ክትረክብ ዴሇ። ካሌእ ይትረፍ ሓዯ ወይ ክሌተ መጻሌይቲ ክትረክብ ኣልካ። 
ከመይሲ ኪዲናዊ ናይ ጸልት መሻርኹቲ ምርካብ ኣብ ናይ ጸልት ህይወትና ጸብሇሌ 
ኢሌና ክንወጽእ ዛጻወቶ ተራ ኣዛዩ ዒብዪ እዩ። እቲ ናይ ጸልት መሻርኹቲ ዖሇዎ ሰብ 
ሓሇፋ እቶም በይኖም ዛጽሌዩ ኣመንቲ ኣብ ናይ ጸልት ህይወቱ ሓያሌ እዩ። ስሇዘ 
ኣምሊኹ ብጸልት ምሳና ክሰርሑ ንዛዯሌዮም ሰባት ከመሊኹተና ክንጽሌን ምስ 
ረኴብናዮም ዴማ ተጊህና ክንግሌገሇልምን ይግባእ።  
 
 
ናይ ጸልት መሻርኹትና ካብ እንረኹበለ መገዴታት ገሇ ሒዯት ብምሕባር ነዙ ምዔራፍ 
ክንዙዛማ።  

¤ እቲ ቀዲማይ ተመሳሳሌነት እዩ። ምስቲ ዖልና ጾር፡ ራእይ፡ ሓሳብ፡ ርዴኢት… 
ተመሳሳሌነት ንዖሇዎም ኣመንቲ ከም ናይ ጸልት መሻርኹትና ክንሕዜም ንኹእሌ።  

¤ እቲ ካሌኣይ ብቐረባ እትረኹቦ መቅርብካ እዩ። ነቶም ኣብ ከባቢና ብቐሉለ 
እንረኹቦም ኣመንቲ ከም መጻሌይትና ምሓዛ፡ ብቀረባ እናተራኴብካ ክትጽሉ ሓጋዘ 
እዩ።  

¤ እቲ ሳሌሳይ ብመሇኯታዊ ምግሊጽ ወይ ዴማ ብመሪሕነት መንፈስ ቅደስ እዩ። 
ኣምሊኹ ንክሌተ ብሓባር ብጸልት ዖዴምዐ ቅደሳን ክራኴቡ ምሌክት ይህብ እዩ። 
ስሇዘ ኣምሊኹ ንዛገሌጸሌካ መጻሌይቲ ብዛግባእ ክትጥቀመልም ኣልካ። 
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¤ እቲ ራብዒይ መገዱ ዴማ ብማሕበር ወይ ኣገሌገሌቲ ዛካየዴ ምምዲብ እዩ። ማሕበር 
ንኣካይዲ ወይ ጉስነት ክጥዔም ወይውን በብነኣሽቱ ጉጅሇታት ኣመንቲ ዛዒዩለ 
መዴረኹ ንምፍጣር ምስ ገሇ ቅደሳን ናይ ጸልት ጊዚ ክህሌወካ ትምዴበካ እያ። ነዘ 
ብለጽ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ዴማ ናይ ጸልት መሻርኹቲ ክትረክብ ይከኣሌ እዩ።   
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ምዔራፍ ፰   

ጸልትና ከይምሇስ ዛዔንቅፉ ነገራት 
 

ብሓት ቅደሳን ‚ክሳዔ መዒስ እየ ዛበኪ፡ ክሳዔ መዒስ ከ ኢ ዖይትሰምዒኒ፧‛ እናበለ 
ኣብ ሌዔሉ ኣምሊኹ ከጉረምርሙ ይስምዐ እዮም። እዘ ዛኴውን ዴማ ኣምሊኹ ሰሚዐ 
ዖይምሌስ ስሇዛኻነ ዖይኯነስ ከመይ ጌሮም ክጽሌዩ ከምዖሇዎም ስሇዖይግንዖቡን፡ ነቲ 
ዔንቅፋት ዛኴውን ነገር ኣሇሌዮም ከወግዴዎ ስሇዖይከኣለን እዩ። ካብዘ ብምቕጻሌ ካብቲ 
ጸልት ዛዒግት ብብሓት እተገብረ ጌጋታት ብኣናውን መታን ከይዴገም ገሇ ክንርኢ 
ኢና፦ 
 
1. ዖይምእማን ወይ ምውሌዋሌ 
 

 ‚እቲ ዘጣራጠርሲ ኴምቲ ንፋስ ዘዯፍኦን ዘመሌሶን ማዔበሌ ባሕሪ 
እዩ ዘመስሌ እሞ፡ ከይተጣረጠረ ዯኣ ብእምነት ይሇምን። ክሌተ ዛሌቡ 
ሰብኣይ ብዅለ መገደ ጽኑዔ ኣይኯነን እሞ እቲ ኴምዘ ዖመሰሇ ሰብ 
ካብ ጏይታ ገሇ ዘቕበሌ ኣይምሰል።‛ (ያእ1፡6-8)። 

 
‚ብዖይ እምነት ግና ንኣምሊኹ ኬስምርዎ ኣይከአሌን እዩ። እቲ ናብ 
ኣምሊኹ ኪመጽእ ዘዯሉ፡ ንሱ ከም ዖልን ነቶም ዘዯሌይዎ ዒስቢ ኴም 
ዘህቦምን ኪኣምን ይግብኦ እዩ።‛ (እብ11፡6)። 

 
ክሌተ ሌቢ ወይ ማንታ ሓሳብ ሒዛካ ምጽሊይ ንጸልትና ምሊሽ ከይረክብ ካብ ዛዒግቱ 
ነገራት እቲ ቀንዱ እዩ። ዖይምእማን ነቲ ካብ ኣምሊኹ ክንረኹቦ ዖልና ኩለ በረኴታት 
ዛኹሌክሌ ክፉእ ጸሊኢ ዯቂ ሰባት እዩ። ኣምሊኹ ብእምነት ጥራይ ዛሰምር ስሇዛኻነ 
ዖይምእማን ኣብ ሌቡ ዛነገሶ ሰብ ንኣምሊኹ ከስምሮ ፈጺሙ ኣይክእሌን እዩ። ጏይታ 
ባዔለ ብኣምሊኹ እመኑ ኢለና ስሇዖል፡ ዖይምእማን ወይ ዴማ ምውሌዋሌ ንኣምሊኹ 
ዖይምእዙዛ (ሓጢኣት) እዩ። ዖይምእማን ከምቲ ኣብ ዖሁ14፡9 እተጻሕፈ ኣብ ሌዔሉ 
ኣምሊኹ ምዔማጽ እዩ። ከምኡ ብምዃኑ ዴማ እቲ ዖስዔቦ ነገር ንህይወት ዛጏዴእን ኣዛዩ 
ሓዯገኛን እዩ። ሓዯ ካብቲ ሓዯገኛ ሳዔቤኑ ዴማ ካብ ኣምሊኹ ዖርሕቐካ ምዃኑ እዩ። 
‚…ሓዯ እ ባትኩም ሓጢኣት እናዏሸዎ ኴይተርር እሞ፡ ምናሌባሽ ኣብ ሓዯ 
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ባትኩም ካብ ህያው ኣምሊኹ ዚርሕቕ እኩይ ዖይኣምን ሌቢ ኴይህለ ተጠንቀቑ።‛ 
(እብ3፡13) 
 
ኣብተን ዛስዔባ ምዔራፋት ከምእንርእዮ ጸልትና ምሊሽ ክረክብ ቃሌ ኣምሊኹ ብምሌኣት 
ክሓዴረና ኣሇዎ (ዮሃ15:7)። ዖይምእማን ግና ነዘ መርሖ ዔውት ጸልት ዛኻነ ቃሌ ኣብ 
ውሽጥ ከይሓዴር እዩ ዛኹሌክሌ። ‚በቲ ንሱ ዛሇኣኺ ኣይኣመንኩምን እሞ ቃለውን 
ኣይሐዯረኩምን።‛ (ዮሃ5፡38)። ከምቲ ኣብዙ ፍቕዱ ተገሉጹ እንረኹቦ ብሰሪ 
ዖይምእማኖም ቃሌ ኣምሊኹ ክሓዴሮም ኣይከኣሇን። ኣምሊኹ ብጸልት ክንኣትዎ 
ዖዲሇወሌና ብሕ ነገራት ኣል። ከምቲ ኣብ እብራውያን እተጻሕፈ ግና ዖይምእማን 
ናብቲ ብኣምሊኹ እተዲሇወሌካ ከይትኣቱ እዩ ዛኹሌክሌ። ‚ብሰሪ ዖይምእማን ኪኣትው 
ኴም ዖይከኣለውን ንርኢ ኣልና።‛ (እብ3፡19)።  
 
2. ይቕረ ዖይምባሌ ወይ ምሕረት ዖይገብር ሌቢ ምውናን 

 
‚ዯው ኢሌኩም ክትጽሌዩ ከልኵም ዴማ፡ እቲ ኣብ 
ሰማይ ዖል ኣቦኵም በዯሌኩም ምእንቲ ሐዴገሌኩም 
ኣብ ብጻይኩም ገሇ እንተ ኣልኩም ሕዯጉለ። 
ንስትኩም እንተ ዖይሐዯግኩም ግና እቲ ኣብ ሰማይ 
ዖል ኣቦኵም ዴማ በዯሌኩም ኣይሐዴገሌኩምን እዩ።‛ 
(ማር11፡25-26)። 
 
‚..እምበኣርከ መባእካ ናብ መሰውኢ እንተ ኣምጻእካ 
ሓውካ ሐዘኑሌካ ምህሊው ኴኣ ኣብኡ እንተ ሐሰብካ፡ 
ነቲ መባእካ ኣብኡ ኣብ ቅዴሚ መሰውኢ ሕዯጎ፡ ኪዴ፡ 
ቅዴም ምስቲ ሓውካ ተዏረቕ፡ ዯሓር ዴማ ተመሉስካ 
መባእካ ኣቕርብ።‛ (ማቴ5፡22-24 6፡12-15)። 
 

ብጸልት ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ቀሪብና ሞገስ ዖሇዎ ጸልት ንምጽሊይ ኣቐዱምና ምስ 
ካሌኦት ንዖልና ርክብ ከነጥዑ ክንክእሌ ኣልና። ምስ ካሌኦት ንዖልካ ርክብ ከየጥዒ 
እትገብሮ ዛኻነ ዒይነት ነገር ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ሞገስ ከምዖይህሌወካ እዩ ዛገብር። 
ስሇዘ ዴማ ኢና ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ንጸልት ቅዴሚ ምቕራብና ኩለ እቲ ኣብ ሌብና 
ዛነገሰ ኣበሳ ካሌኦት ምሕረት ክንገብረለ ዛግባእ። ንካሌኦት ይቕረ ክንብሌ ዖልና ግና 
ንገዙእ ርእስና ክሕሸና ምዃኑ እናሓሰብና እዩ ክኴውን ዖሇዎ። ንዒና ክጥዔመናን ኣብ 
ቅዴሚ ኣምሊኹ ተቐባሌነት ክንረክብን ይቕረ ክንብሌ ክንክእሌ ኣልና። 
 
በዯሌ እቲ ሰብ ክሳዔ ክንዯይ ዒብዪን ተዯጋጋሚን ይኵን ብዖየገዴስ ምሕረት ግበር። ካብ 
ኣምሊኹ ሞገስ ክወጸሌካ ነቶም ዛበዯለ ይቕረ ምባሌ ክትመሃር ኣልካ። ብተፈጥሮኣዊ 
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መንነትካ ጥራይ ትመሊሇስ ሰብ እንተዴኣ ኯይንካ ይቕረ ምባሌ ክኴብዯካ እዩ። ስሇዘ 
ዴማ እዩ ከም መጠን ክርስትያን ብመጽሓፍ ቅደሳዊ መምርሕን ብመንፈስ ቅደስን 
ክትመሊሇስ ዖዴሌየካ። በዯሌ ካሌኦት እናተጸባጸብካ ኣምሊኹ ምሕረት ክገብረሌካን ኣብ 
ጉዲይካ ጣሌቃ ክኣቱን ክትጽበ የብሌካን። ምኹንያቱ ኣምሊኹ ነቶም በዯሌ ዛሕ 
በዯልም ስሇዛሕዖልም። ባህግ ዔውት ጸልት ምጽሊይ ካብ ኯነ ሌብ ንይቕሬታ 
ክፉት ግበሮ። 

 
3. ዖይጥዐይ ሕብረት ምስ ካሌኦት 

 
‚ትምነዩ እሞ የብሌኩምን፡ ትቐትለን ትቐንኡን እሞ ሓንቲ እ 
ክትረኹቡ ኣይከኣሇኩምን እዩ፡ ትበኣሱን ትዋግኡን ኢኵም 
ስሇዖይሇመንኩም የብሌኩምን።‛ ያእ4፡2 

 
ሰማይ፡ ሞገሱ ክህበናን ካብ ኣምሊኹ ክፍትሓሌናን ዖሇዎ ነገር ብዖይምኹሌካሌ 
ክውሕዖሌናን  ምስቶም ኣብ ርያና ዖሇው ሰባት ብምሕረት ክንመሊሇስ ክንክእሌ 
ኣልና። ‚ዯው ኢሌኩም ክትጽሌዩ ኴልኵም ዴማ እቲ ኣብ ሰማይ ዖል ኣቦኵም 
በዯሌኩም፡ ምእንቲ ሐዴገሌኩም ኣብ ብጻይኩም ገሇ እንተ ኣልኩም ሕዯጉለ። 
ንስትኩም እንተ ዖይሐዴግኩም ግና እቲ ኣብ ሰማይ ዖል ኣቦኵም ዴማ በዯሌኩም 
ኣይሐዴገሌኩምን እዩ።‛ (ማር11፡24-26)። ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ በዯሌ ካሌኦት 
ኣብ ሌብ ምዔቃብ ንጸልትካ ዛኹሌክሌ ዔንቅፋት ምዛርጋሕ እዩ። ምስ ኣምሊኹ ዖልና 
ሕብረት ብጸልት መታን ክጥዑ፡ ኣቐዱምና ምስ ካሌኦት ንዖልና ሕብረት ክንፍውሶ 
ኣልና። 

 
ጸልትና ከይዔገት ንቅደሳን ምቅዋም ክንሓዴግ ኣልና። ንኣሕዋት ብዛኻነን ዖይኯነን 
ክንቃወሞም ምስእንጅምር ጸልትና ብግዱ እዩ ክዔገት። ነዘ ኣብነት ዛኻኑና፡ እቶም 
ብምኹንያት ንዲዊት ብምቅዋሞም ብኣምሊኹ ዖይተሰምዐ ሰባት እዮም። ‚ኣእውዮምሲ 
ዚዴሕኖም ኣይነበረን፡ ናብ እግዘኣብሄር ኣእውዮም ኣይመሇሰልምን።‛ (መዛ18፡40-
41)። ከምቲ ኣብ ሚክ3፡2-4 እተጻሕፈውን ጏነጽ ዛመሌኦ ህይወት ዛነብሩ ኳልም 
ኣብቲ ዛጽሌዩለ እዋን ኣምሊኹ ኣይምሌሰልምን። ስሇዘ ዴማ እዩ ምስ ቅደሳን ንዖልና 
ርክብ ሸሇሌ ክንብል ዖይግባእ። ንፍቕርን ምሕረትን እተጸዋዔና ሰባት ክነስና ምስ 
ጻውዑትናን መንነትናን ዖይከይዴ፡ ሓሓሉፍና እናተናኴስና መሳርሕቲ ሰይጣን 
ከይንኴውን ገዙእ ርእስና ንሓለ።  

 
4. ዖይተነሳሕካለ ወይ ዴማ ኣባ ዛሓዯረ ሓጢኣት 

‚…ንኣትኩምን ንኣምሊኹኩምን ኣብ መንጎኵም ኯይኑ 
ዛፈሊሌየኩምሲ ኣበሳኵም እዩ፡ ከይሰምዒኩም ከኣ ኣብ 
ቅዴሜኵም ገጹ ዚሕብኣሌኩም ሓጢኣትኩም እዩ።‛ ኢሳ59፡1-3  
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ሓዯ ካብ እከይ ሳዔቤናት ሓጢኣት ጸልት ዛኹሌክሌ ምዃኑ እዩ። ሓጢኣት ነቲ ኣብ 
መንጏናን ኣብ መንጏ እቲ ምንጪ ኳለ በረኴትን ጸጋን ዛኻነ ኣምሊኹ ክህለ ንዛግባእ 
ሕብረት ይበተኹ እዩ። ኣብ ሌብና እኩይ ዛኻነ ተግባርን ሃቐናን ነጊሱ ነዊሕ ሰዒታት 
ክንጽሉ ንኹእሌ ኢና፡ ኣምሊኹ ግና ይምሌሰሌና ማሇት ኣይኯነን። እቲ ቅደስ ኣምሊኹ 
ብቅደስ ህይወት ንእተጸሇየ ጸልት እዩ ምሊሽ ዛህበለ። ‚ኣብ ሌበይ እኩይ ሀቂነ እንተ 
ዛኴውን፡ እግዘኣብሄር ኣይምሰምዒንን ነይሩ።‛ (መዛ66፡18)። ነቲ ኣብ ህይወትና ዖል 
ሓጢኣት ኣሇሉና ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ብምንዙዛ ይቕሬታ ክሳዔ ዖይረኴብና ዔውት ጸልት 
ክንጽሉ ኣይንኹእሌን ኢና።  
 
ዖይተነሳሕናለ ሓጢኣት ንጸልትና ሓይሉ ይኴሌኦ እዩ። ሓጢኣት እናገበርካን 
እናተሊመዴካን ምጽሊይ ንጸልትካ ዖምክኖ ሓዯገኛ መጻወዴያ እዩ (ኢሳ1፡15 ሚክ3፡4)። 
ገሇ ገሇ ክርስትያናት ዯጋጊሞም ዴሕሪ ምጽሊዮም መሌሲ ካብ ኣምሊኹ ምስ ዖይቅበለ 
ኣምሊኹ ፍቓደ ኣይኯነን ማሇት እዩ ናብ ዛብሌ ጌጋ መዯምዯምታ ይበጽሑ እዮም። 
ገሇውን ሰይጣን ንመሌሲ ጸልተይ ዒጊቱ ብምባሌ ክዋግኡ ከሇው ይርኣዩ። ግናኴ ከምቲ 
ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ብተዯጋጋሚ ተገሉጹ ዖል ጸልቶም ዛዔገት ዖል በቲ ኣብኦም ሓዱሩ 
ዖል ሓጢኣት ብምዃኑ እቲ እንኮ ፍታሕ ብንስሓ ናብ ኣምሊኹ ምምሊስ ጥራይ እዩ። 

 
ጸልትና ከይዔገት ብቐጻሉ ሌብና ክንምርምርን ሃቐናና ከነጽርይን ኣልና (መዛ139፡23-
24)። ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ብትሑት ሌቢ ቀሪብና፡ ብመንፈሱ ነቲ ኣባና እተሰወረ በዯሌ 
ከመሊኹተና ምሕታት የዴሉ። ኣምሊኹ ንሌብና ብመንፈሱ ክሳዔ ዖየመሊኴተና 
ከይተሃወኹና ኣብ ቅዴሚኡ ብህዴኣት ኢና ክንጸንሕ ዖልና። ኣብ እንጽሌየለ እዋን ምስ 
ኣምሊኹ ዖይተሰማማዔናለ ነገር እንተዴኣ ሃሌዩ ኯይኑ ኣቐዱምና ካብቲ ዛተኣሰርናዮ 
ሓጢኣት ብዯም የሱስ ሓራ ክንወጽእ ኣልና። 

 
5. ብግጉይ ዔሊማ ንፍትወት ስጋ ምጽሊይ 

 
‚ትሌምኑ ኢኵም እሞ ብፍትወት ስጋኵም ምእንቲ ኹትዖርውዎ 
ብኹፉእ ስሇ ዛሇመንኩም ኣይትቕበለን ኢኵም።‛ ያእ4፡3  

 
ዔውት ጸልት ክንጽሉ ምብሃግና በይኑ ዔውት ጸልት ክንጽሉ ኣይገብረናን። ሃቐናና ግናይ 
ክነሱ ቃሊት ስሇዖብዙሕናን ንዖረባና ስሇዖወቀብናዮን ብኣምሊኹ ንስማዔ ማሇት 
ኣይኯነን። ሌቢ ሰብ ሕሱምን ጏራሕን እዩ። ኣምሊኹ ዴማ ናይቶም ቅኑዒት ዛኻኑ 
ሰባት ጸልት እዩ ዛሰምዔ። ዖይምጥዒይ ሃቐና ዴማ ሓዯ ካብቶም ንጸልት ዖሌምሱ እዩ። 
ብዙዔባ ምጥዒይ ሃቐና ግዱ ዖይብሌና ክነስና ንነዊሕ ሰዒታት ስሇዛጸሇና ጥራይ 
ኣይንስማዔን ኢና። ቅዴሚ ኳለ ሃቐናና ክጥዑ ክኹእሌ ኣሇዎ።  
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ነዘ ዛብል ዖልኵ ብገሇ ኣብነታት ከሰንዮ ባህ ይብሇኒ። ሓንቲ ኣማኒት ሰበይቲ ነቲ 
ዒሇማዊ ሰብኣያ ናብ ጏይታ ክመጽእ እትጽሌየለ ምኹንያት ምስ ፍትወት ርእሲ 
እተኣሳሰረ ምስ ዛኴውን ፍረ ኣይርከቦን እዩ። ገሉኣተን ሰብኣየን ናብ ጏይታ ክመጽእ 
ዛዯሌያለ ምኹንያት ንኣምሊኹ ከኹብር ዖይኯነስ ምስ ናይ ገዙእ ርእሰን ውሌቃዊ 
ባህግታት ብምትእስሳር እዩ። እዘ ከኣ እዩ ውጽኢታውያን ከይኻና ዛዒግተን። ገሇ 
ኣመንቲ ዴማ ብቁጠባ ኣምሊኹ ክረዴኦም ይጽሌዩ እ እንተኻኑ እቲ ዛጸሇዩለ መንፈስ 
ግና ካብ ፍትወት ርእሲ እተናገፈ ብዖይ ምዃኑ ኣምሊኹ ምሊሽ ኣይህቦምን እዩ። 
‚ንስትኩም ክትጽሌዩ ኴልኵም እቶም ግቡዙት ብሰብ ምእንቲ ርኣዩ ኣብ ኣባይቲ 
ጸልትን ኣብ ቃራናታት መገዴን ዯው ኢልም ኪጽሌዩ ይፈትው እዮም እሞ ከማታቶም 
ኣይትኵኑ።‛ (ማቴ6፡5-6 ለቃ18፡9-14)። 

 
ኣብዘ ሓሳብ ካሌእ ኣብነት ንርኤ፡ ኣምሊኹ መጻምዴቲ ክህቦም ዛጽሌዩ ሰባት መጻምዴቲ 
ዛዯሇዩለ ምኹንያት ኣብ ቅዴሚ ሰብ ምርኡያት ኯይኖም  ክረኣዩን ንቡር ክፍትኑን 
እንተዴኣ ኯይኑ ኣምሊኹ ነዘ ከምዘ ዒይነት ጸልት ምሊሽ ኣይህበለን እዩ። ገሇውን ናይ 
ተኣምራትን ፈውስን ኣገሌግልት ከገሌግለ ዛዯሌዩ እ እንተኻኑ እቲ ምኹንያቶም 
ብሰብ ምርኡያት ኯይኖም ክረኣዩ ምዴሊይ ስሇዛኻነ ኣምሊኹ ምሊሽ ኣይህቦምን። ስሇዘ 
ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ንጸልት ኣብ እንቐርበለ እዋን ሃቐናና ሕማቕ እንተዴኣ ሃሌዩ፡ ክንዮ 
ጊዚና ምጥፋእ ካብ ኣምሊኹ እንቕበል ምንም ዒይነት ነገር ከምዖይህለ ተረዱእና ሃቐናና 
ብምጥዒይ ካብቲ ንጸልትና ዛዒግት ነገር ሓራ ክንወጽእ ኣልና።  

 
6. ካብ ፍቓዴ ኣምሊኹ ወጻኢ ምጽሊይ 
 
ነቲ እትጽሌዮ ኣርእስቲ ብመጽሓፍ ቅደሳዊ ትሕዛቶኡ ከይፈሇጥካ ምጽሊይ ሓዯ 
ካብቶም ምሊሽ ከይንረክብ ዛዒግቱ እዩ። ዖይጥዐይ ወይ ዴማ ምስ ሓሳብ ኣምሊኹ 
ዖይሳነ ጸልት ብምጽሊይ ካብ ኣምሊኹ መሌሲ ክንረክብ ክንጽበ የብሌናን። ጸልትና ኣብ 
ቅዴሚ ኣምሊኹ ሞገስ ረቡ ክምሇሰሌና ባህጊ እንተዴኣ ሃሌዩና እቲ እንጽሌዮ ናይ 
ግዴን ምስ ፍቓዴ ኣምሊኹ ክሰማማዔ ከምዖሇዎ ከነስተውዔሌ የዴሉ። ዖይጽሇ ጸልት 
መታን ከይንጽሉ ብዙዔባ እቲ እንጽሌዮ መጽሓፍ ቅደሳዊ ኣፍሌጦ ክህሌወና ኣሇዎ። 
‚..መጻሕፍቲ ወይስ ሓይሉ ኣምሊኹ ሰኣን ምፍሊጥኩም ትጋገዩ ኣልኵም።‛ 
(ማቴ22፡29)። 
 
ኣዯ ዯቂ ዖብዳዎስ ስሇ ክሌተ ዯቃ ንምሌማን ናብ የሱስ ብምምጻእ፡ ኣብ መንግስቱ እቲ 
ሓዯ ወዲ ብየማን እቲ ካሌእ ዴማ ብጸጋም ኪቕመጡ ሇሚና። ምሊሽ የሱስ ዴማ 
‚…እትሌምንዎ ኣይትፈሌጡን…‛ ዛብሌ ነበረ (ማቴ20፡21-22)። እዘ ንኵለ ዯሊይ ሓቂ፡ 
ዒብዪ ዛኻነ መሌእኹቲ ዖሇዎ ኣብነት እዩ። እዙ ሰበይቲ ብመንግስቱ (ብካሌኣይ 
ምጽኣቱ) ሓዯ ወዲ ብየማን ሓዯ ብጸጋም ክኻኑ ምሌማና ንእኣ ክቡር ነገር ዛሓተተት 
ኯይኑ ተሰሚዔዋ ክኴውን ይኹእሌ እዩ። ይዅን ዯኣ እምበር ነቲ ብጸጋም ኪቕመጥ 
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ዛዯሇየቶ ወዲ ከምቲ ኣብ ማቴ25፡41 ተጻሒፉ ዖል ንገሃነም ሓዊ ከምዛወፈየቶ 
ኣይተረዴኣን። ምሊሽ የሱስ ግና ተግሳጽ እዩ ዛነበረ።  
 
ካብ ፍቓደ ወጻኢ ዛጽሌዩ ክነሶም ብብሕ ንብዒት ስሇዖሰነይዎ ጥራይ ኣምሊኹ ምሊሽ 
ዛህቦም ኯይኑ ዛስምዕም ሒዯት ኣይኯኑን። ብተዯጋጋሚ፡ ብዒውታ፡ ንንውሕ ዛበሇ 
ሰዒት ብጾም ኣሰኒ ስሇዛጸሇ ጥራይ ኣምሊኹ ይምሌሰሌካ ማሇት ኣይኯነን። ጸልትና 
መሌስን በረኴትን ካብ ኣምሊኹ ከምጽኣሌና እንተዴኣ ኯይኑ ፍለጥን ንጹርን ክኴውን 
ዖዴሉ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ ፍቓዴ ኣምሊኹ እተሰረተ ክኴውን ኣሇዎ። ስሇዛኻነ ዴማ 
እዩ ካብ ፍቓደ ወጻኢ ብምጽሊይ ጸልትና ከይዔገት ካብዘ ነገር ክንሕል ዖልና።  

 
7. ጥርዒን ዴ ዖይምስማዔ 

 
‚እቲ ንጥርዒን ዴ ከይሰምዔ ኢለ እዛኑ ዘዏጹ፡ ንሱውን ይጠርዔ 
እሞ ምሊሽ ኣይረክብን።‛ ምሳ21፡13 
 

ከምቲ ኣብዙ ጥቅሲ ተጻሒፉ ዖል ነቶም ኣብ ርያና ዖሇው ዴታት ክንሰምዕም ኢሌና 
ኣእዙንና ዖይንኴፍት እንተዴኣ ኯይንና ኣምሊኹ ዴማ ንኣና ክሰምዒና ክንጽበ የብሌናን። 
ብሓት ብምዴራዊ ነገራት ምለኣት ክነሶም፡ መማቕሌቲ ክኻኑ ብዖይምኹኣልም ጥራይ 
ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ምሊሽ ዖይረክብ ጸልት ክጽሌዩ ተገዱድም እዮም። ስሇዘ ዴማ እዩ 
ጸልቱ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ምሊሽ ክረክብ ዛዯሉ ኣማኒ ንዴታት ክሰምዔን ክዴግፍን 
ዖዴሌዮ። ብዴንጋጽን ምግሊጽን፡ ብስሩዔን ዖይስሩዔን፡ ብውሌቅን ምስ ካሌኦት 
ብምዴግጋፍን ንዴታት ኣእዲውና ክንዛርግሓልም ይግባእ። እዘ እንተዖይገበርና ግና 
ክንጽሉ ንኹእሌ ንኴውን ምሊሽ ግና ክንረክብ ፍጹም ዛከኣሌ ኣይኯነን። 

 
8. ኣብ ሌብ ንኣምሊኹ ዘጻረር ጣኦት ምሓዛ 

 
‚ኣታ ወዱ ሰብ እዜም ሰባት እዘኣቶም ንጣኦታቶም ኣብ ሌቦም 
ኣሕዱሮምዎም ኣሇው፡ ነቲ መዒንቀፊ ኣበሳኦም ከኣ ኣብ ቅዴሚ ገጾም 
ኣቝሞምዎ ኣሇው። ከመይ ኢሇ ዯኣ በዘኣቶም ክሕተት እየ።‛ 
(ህዛ14፡1-3)። 
 

ጣኦት፡ ስፍራ ኣምሊኹ ኣብ ህይወትና ዛሕዛ ኩለ ነገር እዩ። ካብ ኣምሊኹ ንሊዔሉ 
ኣብሉጽና እንርእዮን እንግዛኦን ኩለ ነገር ጣኦት ኯይኑ ጸልትና ምሊሽ ከይረክብ ዒጋቲ 
እዩ። ሃዋርያ ዮሃንስ ኣብ መሌእኹቱ ኳሊትና ክርስትያናት ካብ ጣኦት ክንርሕቕ ነጊሩና 
ኣል (1ዮሃ5፡21)። እዘ ከኣ ዋሊውን ክርስትያናት ኯይንና ምስ ጣኦታት እተኣሳሰረ 
ህይወት ክህሌወና ከምዛኹእሌ እዩ ዖረዴኣና። ንገላና መሌክዔና፡ ገንዖብና፡ ፍሌጠትና፡ 
ዯረጃ መንፈሳውነትና፡ ስዴራቤትና፡ ኣገሌግልትና…. ጣኦትሌብና ስሇዛገበርና ንሱ ካብ 
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ገጽ 40 

 

ኣምሊኹ ይፈሌየናን ጸልትና ብኣምሊኹ ከይምሇስ ይዔንቀጸናን። ኣምሊኹ ምስ ጣኦት 
ምንም ሕብረት ስሇዖይብለ ሌብና ብብሕ እተፈሊሇየ ጣኦት ምለእ ክነሱ ናብኡ 
እንተጠራዔና ገጹ ክሓብኣሌና እዩ ዛግዯዴ።  

 
9. ንትእዙዛ ኣምሊኹ ዖይግዙእ ሌቢ  

 
‚እቲ ሕጊ ኴይሰምዔ ኢለ እዛኑ ዘመሌስ፡ ጸልቱ እ ፍንፉን እዩ።‛ 
(ምሳ28፡9)። 

 
ነቲ ኣምሊኹ ዴሮ ብቃለ ዛሃበና ሓቂ ይኵን ነንዔሇት ብመንፈሱን ባሮቱን ዛህበና 
ምግሊጽ ዖይንእዖዛ ሰባት እንተዴኣ ኯይንና ጸልትና ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ሞገስ 
ኣይክህሌዎን እዩ። ካብ ምእዙዛ ቃለ ሓንጊዴና ምስ ኣምሊኹ ንዖልና ርክብ ከነዯሌዴሌ 
ዛከኣሌ ኣይኯነን። እቲ ምርጫ ሓዯ ጥራይ እዩ፡ ንቃለ ብምእዙዛ ዔውት ጸልት እንዲ 
ጸሇ ዛምዴና ምስ ኣምሊኹ ምዴሌዲሌ ወይ ዴማ ካብ ምእዙዛ ቃለ ርሒቅካ ዔውት 
ጸልት እተሓረሞ ህይወት ምምራሕ። ‚ኯነ ዴማ ከምቲ ንሱ ዛጸውዓ፡ ንሳቶም ከኣ 
ዖይሰምዐ፡ ከምኡውን ንሳቶም ጸውዐ ኣነ ኴኣ ኣይሰማዔኩን፡ ይብሌ እግዘኣብሄር 
ጏይታ ሰራዊት።‛  (ዖካ7፡13)። 
 
10. ዖይጥዐይ ሓዲር ወይ ስዴራቤታዊ ሕብረት 

 
‚ኣቱም ሰብኡት፡ ጸልትኩም ምእንቲ ኴይዔገት፡ ከም ምስ 
ዴኹምቲ ፍጥረት፡ ከም መዋርስትኵም ንጸጋ ህይወት ጌርኩም 
እናኹበርኩምወን ከምኡ ምስ ኣንስትኵም በእምሮ ንበሩ።‛ 
1ጴጥ3፡7  
 

ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ፡ ወሊዱ ምስ ውለዴ፡ ውለዴ ምስ ወሇደ፡ ሕጹያት ኣብ 
ንሓዴሕድም… ዖይጥዐይ ሕብረት እንተዴኣ ሃሌይዎም ንጸልቶም ምሊሽ ክረኹቡለ 
ኣይክእለን እዮም። ሰብኣይን ሰበይትን ንሓዴሕድም ጸጋ ኣምሊኹ ክወራረሱ ጽውዒት 
እዮም። ነዘ ብምርሳዔ ሕማቕ ኣካይዲ ኣብ መንጏ ክሌቲኦም እንተዴኣ ተሃኒጹ ግና 
ጸልቶም ይዔገት። ስሇዘ ዴማ እዩ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ምስ መጻምዴቱ ንዖሇዎ ርክብ 
ከስተብህሇለን ንምጥዒዩ ግብራዊ ስጉምቲ ክውሰዴን ዖሇዎ። 

 
11. ብጥበራ ምጽሊይ 
 

‚ዎ እግዘኣብሄር ንጽዴቂ ስምዒዮ፡ ናብ ጥርዒነይ ኣቕሌብ፡ ናብቲ 
ብ ከንፈር ጥበራ ዖይመጸ ጸልተይ እዛን ምሇስ። መዛ17፡1 
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ብሓቂ ተመሉእካ ክትጽሉ እንተዴኣ ዖይክኢሌካ ወይ ዴማ ብጥበራ ተከቢብካ ትጽሉ 
እንተዴኣ ሃሉ ጸልትካ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ቅቡሌ ኣይከውንን። ኣምሊኹ ነቶም 
ብምለእ ሌቦም ብሓቂ ዛጽውዔዎ ዛርከብ ኣምሊኹ እዩ። ‚እግዘኣብሄር ንዘጽውዔዎ 
ዅልም፡ ብሓቂ ንዘጽውዔዎ ዅልም ቀረባኦም እዩ።‛ (መዛ145፡18)። እቶም ቀዲሞት 
ናይ ጥበራ ጸልት ኣምሊኹ ከምዖይሰምዕ ኣጸቢቖም ይርዴኡ ስሇዛነበሩ እዮም ካብ ጥበራ 
ሓራ ዛወጸ ጸልት ክጽሌዩ ዋጋ ዛኴፍለ ዛነበሩ። ቅኑዔ ጸልት ኳሇንተና ክሳተፍ እዩ 
ዛጠሌብ። ጸልትና ከይዔገት ብምለእ ሌብና ኢና ክንጽሉ ዖልና። ብካሌኦት ክንርኤን 
ክንንኣዴን ክንጽሉ የብሌናን። ሓዯን እንኮን ዔሊማና ምስ ኣምሊኹ ምርካብ ክኴውን 
ኣሇዎ። 
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ምዔራፍ ፱   

ዔውት ጸልት ንምጽሊይ ክግበር ዖሇዎ 
 
ብሓት ቅደሳን ከመይ ጌሮም ክጽሌዩ ከምዖሇዎም ሰኣን ምፍሊጦም ነቲ ክቡር ጊዚኦም 

ፍረ ብዖይብለ ጸልት ከጥፍእዎ እንከሇው ይርኣዩ። ናይ ሰይጣን ዛዒበየ ዔሊማን 

ተግባርን ምለእ ብምለእ ከይንጽሉ ምቅዋም እዩ፡ እንተዴኣ ጸሉና ዴማ ውጽኢታዊ 

ብዖይኯነ ኣገባብ ክንጽሉ ምግዲሌ እዩ። ጸልት እንተሰሇጠ ጽቡቕ እንተ ዖይሰሇጠ ዴማ 

ካሌእ ጊዚ እፍትን እትብል ተራ ነገር ኣይኯነን።  

ዯቀመዙሙርቲ የሱስ ከመይ ጌሮም ክጽሌዩ ከምዖሇዎም ከምዖይፈሌጡ ብምርዲእ፡ 

ጸልት መሃረና ኢልም ንየሱስ ከምዛሇመንዎ ልሚውን ንሕና ካብ ክርስቶስ ከመይ ጌርና 

ክንጽሉ ከምዛግብኣና ክንመሃር ክንክእሌ ኣልና (ለቃ11፡1)። መጽሓፍ ቅደስ ክርስትያን 

ካብታ ብክርስቶስ ዛዯሓነሊ እዋን ጀሚሩ ‘ኣባ ኣቦ’ ዛብሌ መንፈስ ስሇእተቐበሇ ናይ 

ምጽሊይ ብቕዒት ወይ መሰሌ ከምእተዋህቦ እዩ ዛነግረና። 

ጸልት ተሰማዒይ ክኴውን ናቱ ዛኻነ ክስዒብ ዛግብኦ ሕጊ ኣሇዎ። ከምቲ ቅደስ ቃሌ 

ዛምህሮ ኣብ ጉዔዜ ህይወት ዔውት ናይ ጸልት ሰብ ንምዃን ሕጊ ጸልት ኣጸቢቕና 

ክንርዲእ ክንክእሌ ኣልና። ብኴመይ ከም እንጽሉ፡ ንምንታይ ከም እንጽሉ፡ ዔንቅፋት 

ጸልት ብዙዔባ ዛኻኑ ነገራት… ዒሚቕ ፍሌጠት ከነጥሪ ይግባእ። ውጽኢታዊ ብዛኻነ 

ኣገባብ ምጽሊይ ንሓዯ ኣማኒ ብመንፈሳውነቱ ሓያሌ ክኴውንን ኣንጻር ክፉኣት መናፍስቲ 

ጽኑዔ ዔርዱ ክህሌዎን ኣዛዩ ኣገዲሲ እዩ። ዔውት ጸልት ብሕ እተፈሊሇዩ ነገራት 

ብምምሊእ እዩ ዛእቶ። ገሇ ካብኦም ዴማ እዜም ዛስዔቡ እዮም። 

1. ከም ፍቓዴ ኣምሊኹ ምጽሊይ 

 
‚ከምቲ ፍቓደ ጌርና ሓዯ ነገር እንተ ሇመንናዮ፡ ይሰምዒና እዩ፡ እቲ 
ኣብኡ ዖልና ትብዒት ዴማ እዘ እዩ‛ 1ዮሃ5፡14 

እቲ ኩለ ዛኹእሌን ዛፈሌጥን ኣምሊኹ ንኵለ ነገር ዛገዛኣለን ዖመሓዴረለን ናቱ ዛኻነ 

መዯብ ወይ ፍቓዴ ኣሇዎ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ካብ ኣምሊኹ ገሇ ክቕበሌን ምስኡ ዛሇገበ 



መጽሓፍ ቅዱሳዊ መርሖ ንዕውት ጸሎት 
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ህይወት ክሃንጽን ዛዯሉ ኣማኒ ከመይ ጌሩ ምስ ፍቓዴ ኣምሊኹ እተኣሳሰረ ህይወት 

ክመርሕ ከምዖሇዎ ክግንዖብ ዖዴሌዮ። ኣምሊኹ ካብ ፍቓደ ወጻኢ ምንም ክገብር 

ኣይዯሌን ኣይገብርን ዴማ። ኣምሊኹ ንፍቓደ ሓሇፋ ዛኻነ ነገር ዖቐዴም ካብ ኯነ 

ንሕናውን ከም ሰዒብቱ ንሓሳቡ ዖቐዴም ህይወት ሒዛና ክንመሊሇስ የዴሉ።  

እቲ ዔውት ዛበሃሌ ጸልት ንፍቓዴ ኣምሊኹ ዖሇሌን ዛግዙእን እዩ። ብሕ ጸልት ኣብ 

ቅዴሚ ኣምሊኹ ተሰማዑ ከይከውን ዔንቅፋት ካብ ዛፈጠሩለ ነገራት ሓዯ ከም ፍቓዴ 

ኣምሊኹ ዖይምቕራቡ እዩ። ኣመሇኹታና ብፍቓዴ ኣምሊኹ ቃኒና ንሓሳብ ሰማይ 

ተረዱእና ክንጽሉ ኣልና። ግለጽ ናይ ኣምሊኹ ፍቓዴ ዴማ ቃሌ ኣምሊኹ እዩ። ስሇዘ 

ንፍቓዴ ኣምሊኹ ከሇሉ ዛዯሉ ኣማኒ ምስ ቃሌ ኣምሊኹ ዛጠበቐ ርክብ ክሃንጽ ኣሇዎ። 

ነቲ ሓፈሻውን እዋናውን ፍቓዴ ኣምሊኹ ምሌሊይ ከምቲ ክንርእዮ ዛጸናሕና ኣብ ጸልትካ 

ንምዔዋት ብለጽ መገዱ እዩ። እቲ ብለጽ መምህርና ጏይታ የሱስውን ኣብ ጸልቱ 

ንፍቓዴ ኣምሊኹ ብምቕዲም ኣብኡ ምርኳስ ገይሩ ይጽሉ ከምዛነበረ ክንዛክር ኣልና 

(ማቴ26፡42)። ነቲ ሓፈሻዊ ናይ ኣምሊኹ ፍቓዴ መጽሓፍ ቅደስና ብምምርማር 

ክንበጽሖ ንኹእሌ ኢና። ነቲ እዋናዊ ፍቓዴ ኣምሊኹ ዴማ ምስ መንፈስ ቅደስ 

ብምሌጋብን ንኵለ እቲ ኣምሊኹ ዛመርሓለ መገዴታት ብምስዒብን ኢና እነሇሌዮ። ነቲ 

ብክሌቲኡ መገዱ እተገሌጸሌና ፍቓዴ ኣምሊኹ ዴማ ቅሌጡፍ ግብረ መሌሲ ምሃብ 

ክንመሃር ክንክእሌ ኣልና። 

-  

2. ኣብ ክርስቶስ ምጽናዔ 

 
‚ኣባይ እንተ ጸናዔኩም ቃሇይውን ኣባትኩም እንተ ሐዯረ ትዯሌይዎ 
ዖበሇ ትሌምኑ እሞ ይኻነሌኩም።‛ ዮሃ15፡7  

ከምቲ ኣብዙ ፍቕዱ ተገሉጹ ዖል ዔውት ጸልት ንምጽሊይ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ምጽናዔ 

ግዴን እዩ። ኣብ ክርስቶስ ከይጸናዔካ ኣብ ኩለ ነገርካ ዔውት ንምዃን ካሌእ ብሕ 

መገዱ ፈቲንካ ክትከውን ትኹእሌ ኢ። ብከምኡ ኣገባብ ግና ዒወት ዛበሃሌ 

ኣይርከብን። እዘ ከኣ እቲ ምስጢር ዔወት ጸልት ኣብ ክርስቶስ ብምጽናዔ ዛጅምር 

ብምዃኑ እዩ። እቲ ኣብ ክርስቶስ ምጽናዔ ዛብሌ ሓሳብ ኣብ ውሽጡ ብሕ ሓሳባት እዩ 

ዛሓቍፍ። ኣስኣሰር ክርስቶስ ምስዒብ፡ ኳለሳዔ ኣብ ህሌውና የሱስ ምህሊው፡ ምስ 

ክርስቶስ ዛሇገበ ህይወት ምውናን… ዛብለ ዴማ ሒዯት ካብኦም እዮም። 



መጽሓፍ ቅዱሳዊ መርሖ ንዕውት ጸሎት 
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ዴላትካ ዔውት ጸልት ምጽሊይ ካብ ኯነ ከመይ ጌርካ ኣሰኣሰር ክርስቶስ ክትስዔብ 

ከምዖልካ ክትሓስብ ኣልካ። ኣስኣሰሩ ምስዒብ ማሇት ነቲ ንሱ ዛኴዯለ ናይ ህይወት 

ጏዯና ጏዯና ምግባር እዩ። ኳለሳዔ ኣብ ህሌውና የሱስ ምህሊው ማሇት ዴማ ኣብ ኳለ 

ምንቅስቓሳትካ ንእኡ እናሓሰብካ ብእኡ ዛቕሇስ ህይወት ምጥራይ እዩ። እቲ ምስ 

ክርስቶስ ዛሇገበ ህይወት ምህናጽ ዛብሌ’ውን ተመሳሳሉ ሓሳብ እዩ ዖሇዎ፡ ንኵልም 

ሕብረት ምስ ኣምሊኹ ንምግባር ዖዴሌዩ መገዴታት ብምጥቃም ምስ ክርስቶስ ዛሇገበ 

ህይወት ምምራሕ እዩ። ነዜም ክንርእዮም ዛጸናሕና ብግቡእ ሃኒጽካ (ኣብ ክርስቶስ 

ጸኒዔካ) እትገብሮ መስዋእቲ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ፍጹም  ዛኻነ ተቐባሌነት ኣሇዎ።  

3. ምሕዲር ቃሌ ክርስቶስ  

 
‚ኣባይ እንተ ጸናዔኩም ቃሇይውን ኣባትኩም እንተ ሐዯረ እትዯሌይዎ 
ዖበሇ ትሌምኑ እሞ ይኻነሌኩም።‛ ዮሃ15፡7  

ብሓት ክጽሌዩ ይዯሌዩ እዮም፡ ብሌክዔ ግና ሓሳብ ኣምሊኹ እንታይ ከምዛኻነ 

ስሇዖይርዴኡ ዔውት ጸልት ኣይጽሌዩን። ንሓሳብ ኣምሊኹ ስሇ ዖይርዴእዎ ምስ ቃሌ 

ኣምሊኹ ዴማ ጊዚ ስሇዖየሕሌፉ እዩ። ቃሌ ኣምሊኹ ዛሓዯሮ ኣማኒ ግና ዔውት ጸልት 

ብምጽሊይ ንኣምሊኹ የኹብር፡ ህይወቱ ይሃንጽ፡ ሌማኖኡ ቅቡሌ ይኴውን፡ ንሰይጣን 

የዋርዴን ንካሌኦት ይሃንጽን። ስሇዘ ዴማ ኢና ቃሌ ኣምሊኹ ብምሌኣት ክሓዴረና 

ክንጋዯሌ ዖልና። 

እቲ ‚ምሕዲር‛ ዛብሌ ቃሌ ኣብቲ ናይ ግሪኹ መጽሓፍ ‚መኖ‛ (meno) ይብል፡ እቲ ነዘ 

ቃሌ እተዋህበ ትርጉም ዴማ ‚ብቐጻሌነት ኣባ ምጽናሕ‛ ዛብሌ እዩ። ነዘ ምሕዲር ቃሌ 

ኣምሊኹ  ዛብሌ ሓሳብ ቃሌ ኣምሊኹ ሒዛካ ምጽሊይ ብዛብሌ ካሌእ ኣበሃህሊ’ውን 

ክንገሌጾ ንኹእሌ ኢና። ንቃሌ ኣምሊኹ ሒዛካ ምጽሊይ ውጽኢታዊ ጸልት ንክትጽሉ 

ኣዛዩ ሓጋዘ እዩ። ‚ምሳትኩም ቃሊት ውሰደ፡ ናብ እግዘኣብሄር ዴማ ተመሇሱ እሞ፡ 
ኳለ ኣበሳና ይቕረ በሇሌና፡ ሰናይ ከኣ ተቐበሌ ንሕናውን ኣብ ክንዱ ኣሩሕ መስዋእቲ 
ኴናፍርና ኴነቕርብ ኢና በሌዎ።‛ (ሆሴ14፡2)። 

እቲ ኣባና ዛሓዯረ ቃሌ፡ ጸልትና ሓይሉ ክሇብስን ብኣምሊኹ ተቐባሌነት ክህሌዎን ናይ 

ምግባር ዒቕሚ ኣሇዎ። እቲ ዔውት ወይ ዴማ ብኣምሊኹ ቅኑዔ ዛበሃሌ ጸልት ኣብ 

ተስፋታት ኣምሊኹ ተመርኩስካ እትጽሌዮ ጸልት እዩ። ኣብቲ ብኣምሊኹ እተነግረና ቃሌ-

ተስፋ ዔምቇት ዖሇዎ ምርዲእ ብምሓዛ እንጽሌዮ ጸልት ፍረ ዛርከቦ ብለጽ ጸልት እዩ። 



መጽሓፍ ቅዱሳዊ መርሖ ንዕውት ጸሎት 
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ኣምሊኹ’ውን ከም ቃለ ንእተጸሇየ ጸልት መጉሓፊ ስፍራ የብለን። ኣብ ሓዯ ጽሑፍ ሓዯ 

ዖይተፈሌጠ ሰብ ‚ኣንፈት ናይ ጸልትና በቲ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ዖል ተስፋታት ክቕሇስ 
ክኹእሌ ኣሇዎ‛ ኢለ ኣል። እዘ ኣዛዩ ረዘን መሌእኹቲ ዖሇዎ ኣበሃህሊ እዩ። ስሇዘ እቲ 

ዔውት ጸልት ንምጽሊይ ባህጊ ዖሇዎ ኣማኒ ብቃሌ ኣምሊኹ ብሱሌ ኯይኑ ክርከብ 

ንመጽሓፍ ቅደሱ ብዛግባእ ከጽንዕ ይግባእ። 

4. ንኣምሊኹ ዛእዖዛ ህይወት 

 
‚ንትእዙዙቱ እንሕለን ኣብ ቅዴሚኡ ባህ ዚብል እንገብርን ስሇ ዛኻንና 
ነቲ እንሌምኖ ዖበሇ ካብኡ ንቕበሌ ኢና።‛ 1ዮሃ3፡22 

እቲ ንቃሌ ኣምሊኹ ዛእዖዛ ኣማኒ ኣብ ናይ ጸልት ህይወቱ በረኴት ኣምሊኹ ክምቐሌ ናይ 

ግዴን እዩ። መሌሲ ጸልትና ኣብቲ ንፍቓዴ ኣምሊኹ ዛህሌወና ተኣዙዛነት እዩ 

ዛምርኯስ። እቲ ቅደስ ኣምሊኹ ብቅዴስና ንእተሰነየ ጸልት የኹብሮ፡ ግቡእን ቅሌጡፍን 

ምሊሽ ዴማ እዩ ዛህቦ። ኣዴማዔነት ጸልትና ኣብ ምንዋሕ ሰዒታት፡ ውቁባት ቃሊትን 

መዙሙራትን ዖይኯነስ ኣብቲ ብቃለን መንፈሱን ዛበርሃሌና ሓቂ ንምእዙዛ ኣብ እንገብሮ 

ሓቐኛ ተወፋይነት እዩ ዛምርኯስ። ስሇዘ ምእዙዛ ካብ ኳለ ዒይነት መስዋእቲ 

ከምዛበሌጽ (1ሳሙ15፡22) ተረዱእና፡ ንኣምሊኹ ብምለእ ሌብና ክንግዛኦን ንኵለ 

ምንቅስቓሳትና ብትእዙዛ ጏይታ ክንቅሌሶን ኣልና (ዖዲ26፡16 ሮሜ6፡17-18 

መዛ100፡2)። 

5. እምነት 

 
‚..እቲ ዘጣራጠርሲ ኴምቲ ንፋስ ዘዯፍኦን ዘመሌሶን ማዔበሌ ባሕሪ እዩ 
ዘመስሌ እሞ፡ ከይተጠራጠረ ዯኣ ብእምነት ይሇምን። ክሌተ ዛሌቡ 
ሰብኣይ ብዅለ መገደ ጽኑዔ ኣይኯነን እሞ፡ እቲ ኴምዘ ዖመሰሇ ሰብ ካብ 
ጏይታ ገሇ ዘቕበሌ ኣይምሰል።‛ ያእ1፡6-8  

እምነት ኣብ ክርስትያናዊ ህይወት እታ መሰረታዊትን ብግዱ እተዴሌን እያ። ብዖይ 
እምነት፡ ክርስትና ክህለ ኣይክእሌን እዩ። እቲ ጸሌዩ ካብ ኣምሊኹ መሌሲ ክቕበሌ ዛዯሉ 
ኣማኒ ብኣምሊኹን ከኣሌነቱን ወይ ዴማ ኣምሊኹ ንጸልት ምሊሽ ከምዛህብ ክኣምን 
ክኹእሌ ኣሇዎ። ብእምነት ምጽሊይ ውጽኢታዊ ከምዛኻነ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ብግሌጺ 
ተጻሒፉ ኣል። ስሇዘ ዴማ እዩ ኣምሊኹ ጸልትካ ከምዛምሌስ ብምለእ ትብዒት ምጽሊይ 
የዴሉ (መዛ56፡9 86፡7 116፡1-2 1ዮሃ5፡14)። 



መጽሓፍ ቅዱሳዊ መርሖ ንዕውት ጸሎት 

 

 
ገጽ 46 

 

 
ትርጉም እምነት ብመንጽር ጸልት እንክርኤ ኣብ ናይ ኣምሊኹ እሙንነትን ከኣሌነትን 

ምውካሌ እዩ። ነቲ ኣብ እብ11፡6 እተጻሕፈ‚ብዖይ እምነት ግና ንኣምሊኹ ኬስምርዎ 
ኣይከኣሌን እዩ። እቲ ናብ ኣምሊኹ ኪመጽእ ዘዯሉ ንሱ ኴም ዖልን ነቶም ዘዯሌይዎ 
ዒስቢ ኴም ዘህቦምን ኪኣምን ይግብኦ እዩ።‛ ዛብሌ ቃሌ መሰረት ብምግባር ኣብ ርያ 

እምነት ሰሇስተ ሓሳባት ንመሌከት፦ 

¤ ኣምሊኹ ብእምነት እዩ ዛሰምር  

ንኣምሊኹ ከስምር ወይ ባህ ከብሌ ዛዯሉ ሰብ ንኵለ ነገራቱ ብእምነት ክገብሮ 

ክኹእሌ ኣሇዎ። ካብ እምነት ወጻኢ ንኣምሊኹ ከተስምር ዛከኣሌ ኣይኯነን። 

ብርግጽ ኣምሊኹ ክርስትያናት ብዛገብርዎ ካሌኦት ግብርታት ባህ ይብል እዩ። 

ይኵን ዯኣ እምበር እቶም ግብርታት ፍረ እምነት ክኻኑ ክኹእለ ኣሇዎም። 

እምነት ኣብ ሌዔሉ ኣምሊኹ ዛህሌወና ምለእ ትውክሌቲ እዩ። 

¤ ኣምሊኹ ከምዖል ምእማን የዴሉ 

እምነት ንህሌውናን ሓይሉ ኣምሊኹን ብምሌኣት ኣፍሌጦ ምሃብ እዩ። ኣብ እዋን 

ጸልት ኣምሊኹ ከም ተስፋ ቃለ ምሳና ከምዖል ምእማን የዴሉ። ብህሌዋናኡ 

ምንም ዒይነት ምጥርጣር ክስምዒና ኣይግባእን። 

¤ ኣምሊኹ ዒስቢ ከምዛህብ ምእማን 

ኣምሊኹ ነቶም ዛዯሌይዎ ዛርከብ፡ ዒስቢ ዴማ ዛህብ ምዃኑ ምእማን የዴሉ። 

ከምቲ ኣምሊኹ ኣል ኢሌና እንኣምን፡ ነቶም ዛዯሌይዎ ዒስቢ ዛህብ ምዃኑ ዴማ 

ምግንዙብ የዴሉ። እምበኣር ኣብ እዋን ጸልት ኣብ ኣምሊኹ ምለእ እምነት 

ብምሕዲር ክንጽሉ ክንክእሌ ኣልና። 

ብዙዔባ ናይ እምነት ጸልት ስፍሕ ዛበሇ ሓሳብ ኣብ ምዔራፍ 15 ናይዙ መጽሓፍ ክንርኢ 

ኢና። 

6. ብመሪሕነትን ሓገዛን መንፈስ ቅደስ ምጽሊይ 

 
‚ብዅለ ጸልትን ሌማኖን ኳለ ሳዔ ብመንፈስ እናጸላኵም እሞ፡ 
ምስናይ እዘውን ብዅለ እናተጸመምኩም ስሇ ዅልም ቅደሳን ብጸልት 
ንቕሑ።‛ ኤፌ6፡18  
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ዔውት ጸልት ንምጽሊይ ኣብ መንፈስ ቅደስ ምውካሌን ብእኡ ክትምራሕን ናይ ግዴን 
የዴሉ። ብዖይ መንፈስ ቅደስ ነቲ ኣምሊኹ ዛዯሌዮ ጸልት ክትጽሉ ዛሕሰብ ኣይኯነን። 
ከምቲ ቅደስ ቃሌ ዛብል መንፈስ ቅደስ መንፈስ ጸልት እዩ (ዖካ12፡10)። ብእኡ ምስ 
እንምራሕ ዴማ ከምቲ ኣብ ሌቢ ኣምሊኹ ዖል ጌርና ክንጽሉ ብቕዒት ንረክብ። ኣብ 
ጸጽባሕ ብሓገዛ መንፈስ ቅደስ ንጽሉ እንተዴኣ ሃሉና ጸልት ንኣና እስትንፋስና እዩ 
ዛኴውን። ብዙዔባ ብመንፈስ ቅደስ ምጽሊይ ዛብሌ ኣርእስቲ ርእሱ ዛኴኣሇ ዛርዛራዊ 
ሓሳብ ኣብ ምዔራፍ 14 ናይዙ መጽሓፍ ክንርኢ ኢና። 

 
7. ብምለእ ሌብን ቅንዔናን ምጽሊይ 

 
‚…ብምለእ ፍቓድም ዴማ ዯሇይዎ፡ ንሱውን ተረኹበልም።‛ 
2ዚና15፡15 

 
ነፍስ ወከፍ ብጸልቱ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ሞገስ ክረክብ ዛዯሉ ጸሊዪ፡ ሌቡ ኣንጺሁ 
ክጽሉ ኣሇዎ (መዛ66፡17-18)። ሌብና ካብ ቅንዔና ርሒቑ እንጽሌዮ ጸልት ሓቀኛ ጸልት 
ብዖይምዃኑ፡ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ሞገስ የብለን። እቲ ቅኑዔን ካብ ኣምሊኹ ምሊሽ 
ዖውህብን ጸልት ብንጹህን ቅኑዔን ሌቢ እተጸሇየ ጸልት እዩ። ኣምሊኹ ብምለእ ሌብና 
ምስ እንዯሌዮ ከምዛርከበሌና ኣብ ቃለ ብተዯጋጋሚ ነጊሩና እዩ (ኤር29፡13 ዖዲ4፡29)። 
ስሇዘ ዴማ እዩ ሌብና ብምሌኣት ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ክቐርብ ዖሇዎ። 
 
እቲ ናብ ኣምሊኹ እትሰድ ዯሃይ ካብ ሌብ ዛነቐሇ እንተዴኣ ዖይኯይኑ ጸልትካ ሓይሉ 
ኣይረክብን። ብሓት ጸልቶም ብኣምሊኹ እተነጽገ፡ ምስለይ ጸልት ስሇዛጸሇዩ ወይ 
ዴማ ካብ ሌቦም ስሇዖየዴሃዩ እዩ። ‚ኣብ ምዴቃሶም ኯይኖም ይበኹዩ ኣሇው እምበር፡ 
ብሌቦም ናባይ ኣየዴሀዩን።‛ (ሆሴ7፡14)። ኣብ ዴቃስካ ኯይንካ ምብካይ ምስለይ ጸልት 
እዩ። ንሰብ ንምሕስ ወይ ዴማ ብሰብ ክትርአ ምጽሊይ ምስለይ ጸልት ስሇዛኻነ 
ብኣምሊኹ ኣይቅቡሌን እዩ። ብምለእ ሌብ ምጽሊይ እንታይ ማሇት’ዩ፧ ገሇ ካብ 
ትርጉማቱ እስከ ንርአ፦ 

 ሃቐና ብምጥዒይ ምጽሊይ 
 ጠመተ ናብ ኣምሊኹ ብምግባር ምጽሊይ 

o ኣብ እዋን ጸልት ዔሊማ ንኣምሊኹ ንምርካብ ዯኣ እምበር ስርዒት 
ንምፍጻምን ብሰባት ክትራኣይን ከምዖይኯነ ተረዱእካ፡ ምለእ 
ኣዴህቦ ናብ ኣምሊኹን ሓሳቡን ጌርካ ጸሉ።  

 ካብ ምስለይነት ሓራ ወጺ ምጽሊይ 
 ካብ ሌብ ዛነቀሇ ዯሃይ ምውጻእ 
 ኳሇንተና ብምስታፍ ምጽሊይ 
 ብምለእ ምርዲእ ምጽሊይ 
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 ብጽምኣት ምጽሊይ 
o ብምለእ ሌብ ምጽሊይ፡ ክንጽሉ ስሇዖልና ጥራይ ዖይኯነስ ምስ 

ኣምሊኹ ፍለይ ናይ ምርካብ ጽምኣት ሃሌዩና ምጽሊይ’ዩ። ጸልትና 
ኣዴማዑ ክኴውን ካብ ውሽጢ ሌብና ብዛነቐሇ ዒሚቕ ጽምኣት 
ክንጽሉ ክንክእሌ ኣልና (መዛ42፡1 119፡140,17,20 84፡2)። ሌባዊ 
ጽምኣት ንኣምሊኹ ሌብ ምኹፋት እዩ። እተኴፍተ ሌቢ ዴማ 
ብኣምሊኹ ይምሊእ እዩ። ከምቲ ዲዊት ኣብ መዛሙሩ ዛበል ‚ኳለ 
ሃረርታና ናብ ኣምሊኹ‛ ጌርና ክንጽሉ ኣልና (መዛ38፡9)። 

 ተስፋ ኣብ ኣምሊኹ ጌርካ ምጽሊይ 
o ኣምሊኹ ተስፋ ምዃኑ እናርኤ ምጽሊይ ማሇት ብዖይካ ኣምሊኹ 

ካሌእ ጽቡቕ ከምዖይብሌካ፡ ካብኡ ዛዒቢ ይኵን ዛበሌጽ ዛኻነ ነገር 
ከምዖይብሌካ ብምርዲእ ክትጽሉ ምኹኣሌ እዩ። ኣብ ኣምሊኹ ተስፋ 
ጌርካ ምጽሊይ ንኵለ እቲ እትዯሌዮ ኣምሊኹ ክህበካ ብቑዔን እሙንን 
ምዃኑ ተረዱእካን ተኣሚንካን ምጽሊይ እዩ። 

 
ከምቲ ኣብ ሊዔሉ ዛርኤናዮ፡ ኣምሊኹ ነቲ ብምለእ ሌቢ እተጸሇየ ጸልት የቕሌበለን 
ይምሌሰለን እዩ። ቅንዔና ወይ ንጽህና ዴማ ጸጋ ኣምሊኹ ንህይወትና ብምሌኣት ኣብ 
ዛቆጻጸረለ እዋን ዛገሃዴ ኣምሊዊ ባህርይ እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ነዘ ባህርይ ብምጥራይ 
ዔውት ጸልት ክንጽሉ ኣምሊኹ ንህይወትና ክቆጻጸር ክንውፍየለ ዖልና።  

 
8. ብትሕትና ምጽሊይ 

 
‚እግዘኣብሄር ነቶም ስቡር ሌቢ ዖሇዎም ቀረባኦም እዩ፡ ነቶም ቅጥቁጥ 
መንፈስ ዖሇዎም ዴማ የዴሕኖም።‛ መዛ34፡18 

 
ሓዯ ካብቲ ኣምሊኹ ህዛቡ ክህሌዎም ዛዯሌዮ ዛዒበየ ባህርይ ትሕትና እዩ። ኣምሊኹ 
ንትሕትና ዛሇዒሇ ቦታ እዩ ዛህቦ (ኢሳ57፡15 66፡1-2)። ኣምሊኹ ነቶም ትሑት መንፈስ 
ዖሇዎም ቀረባኦም እዩ። ቀረባኦም እዩ ማሇት ብኵለ ዖዴሌዮም ዖበሇ ይርከበልም፡ 
ዯሃዮም ይሰምዕ፡ ሕቶኦም ይምሌሶ ማሇት እዩ። ኣብ ካሌእ ጽሑፍውን ኣምሊኹ ሃረርታ 
ትሑታት ዛሰምዔ ኣምሊኹ ምዃኑ ተገሉጹ ኣል (መዛ10፡17)። ስሇዘ ክንጽሉ እንከልና 
ብትሕትና፡ ንኣምሊኹ ብምፍራህን ምኹባርን ክኴውን ይግባእ። 
 
ጏይታ የሱስ ብዙዔባ እቲ ፈሪሳውን ተጋውን ኣብ ዛሃቦ ምስሊ ኣገዲስነት ትሕትና ብንጹር 
ኣርእዩና ኣል። እቲ ምኩሕ ፈሪሳዊ ንጸልቱ ምሊሽ ከይረኴበለ ክምሇስ እንከል፡ እቲ 
ብትሕትና እተቓነየ ጸልት ዛጸሇየ ተጋዊ ግና ካብ ኣምሊኹ ሞገስ እዩ ረቡ። እዘ 
ዖርእየና ትሕትና ብኣምሊኹ ቅቡሌ ክትከውን ከምዛገብር እዩ (ለቃ18፡9-14 ተወከስ)። 
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ትሕትና ብዖይ ምስለይነት ከምዖልያ ናብ ኣምሊኹ ምቕራብ፡ ኩለ ነገርካ ብኣምሊኹን 
ካብ ኣምሊኹን ከምዛኻነ ምግንዙብ እዩ። ትሕትና ብዙዔባ ርእስ ብሌክዔ ምሕሳብ ወይ 
ዴማ ክንዮ እቲ እተመዯበሌካ ዖይምሕሳብ እዩ። ትሕትና ንገዙእ ርእስ ከም ፍለይ 
ከይርኤን ንካሌኦት ዴማ ከይንዒቕካን ምምሌሊስ እዩ። 
 
ኣምሊኹ ብትሕትና ተመሉእና ንእንጽሌዮ ጸልት ይሰምዕን ምሊሽ ይህበለን ምዃኑ 
ብምግንዙብ ንትሕትና ዛሇዒሇ ቦታ ሂብና ክንመሊሇስ ኣልና (2ዚና7፡14-15 33፡12-13)። 
ገሇ ገሇ ኣመንቲ ንምጽሊይ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ኣብ ዛቐርቡለ እዋን ንኣምሊኹ ክሌምንዎ 
ወይ ክሓትዎ ዖይኯነስ ክእዛዛዎ እዮም ዛቐርቡ። ኣምሊኹ ንእኦም ግእ ናይቲ ንሶም 
ኣብ ኣእምሮኦም ዛፈጠርዎ እምነት ጌሮም ስሇዛሓስብዎ፡ ‘እዘኣ ግዴን ትገብራ ፡ ኣነ 
ይኣምን እየ ናይ ግዴን ናይ ግዴን ግበራ..’ ይብለ። እዘ ከምዘ ዒይነት ጸልት በቲ ሓዯ 
ንኣምሊኹ ፈጺምካ ከምዖይትፈሌጦ፡ በቲ ካሌእ ዴማ ትሕትና ከምዛዖይብሌካ እዩ 
ዖርኢ። ውጽኢቱ ዴማ ጸልትካ ይንጸግ። ስሇዘ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ከመይ ብትሕትና 
ክጽሉ ከምዖሇዎ ብግዱ ክመሃር ኣሇዎ። 

 
9. ብፍርሃት ኣምሊኹ ተመሉእካ ምጽሊይ 

 
‚ፍቓዴ እቶም ዘፈርህዎ ይፍጽም፡ ኣውያቶም ይሰምዔ የዴሕኖም 
ከኣ።‛ መዛ145፡19 

 
ኣምሊኹ ፍቓዴ እቶም ዛፈርህዎ ዛፍጽም ጸልቶም ዴማ ዛሰምዔ ኣምሊኹ እዩ። ጸልትና 
ኣብ ቅዴሚኡ ቅቡሌ ክኴውን ብፍርሃት ኣምሊኹ እተወርሰ ህይወት ክንውንን ቅንዔና 
ክንገብርን ኣልና። ‚..ኣብ ኳለ ህዛቢ ንኣምሊኹ ዘፈርሆን ቅንዔና ዘገብርን እንተል፡ 
ኣብኡ ቕቡሌ እዩ እምበር፡ ኣብ ኣምሊኹ ኣዴሌዎ ኴም ዚሌቦ ብሓቂ ኣስተብሀሌኩ።‛ 
(ግ.ሃ10፡34-35)። ንኣምሊኹ ምፍራህ ማሇት ንኣምሊኹ ምኹባር ስሇዛኻነ፡ ኣብ 
እንጽሌየለ እዋን ብኣዴናቆት ተመሉእና ግርማኡ እናሓሰብና ክንጽሉ ክንክእሌ ኣልና 
(ራእ4፡10-14 7፡9-12)። 

 
ብፍርሃት ኣምሊኹ ብምጽሊይ ኣብ ኣምሊኹ ቅቡሌ ዛኻነ ጸልት ክንጽሉ ከም እንኹእሌ 
ካብ ርኤና፡ ፍርሃት ኣምሊኹ እንታይ ከምዛኻነ ብምዛራብ ነዙ ነጥቢ ክንዙዛማ። 
ንኣምሊኹ ምፍራህ  ብኳሇንተና ንኣምሊኹ ከይተጉህዮ ብኵለ መገዴ ኣብ 
እትጥንቀቐለ እዋን ኣብ ውሽጥ ዛፍጠር ቅደስ ኣኹብሮታዊ ራዔዱ፡ ዒሚቕ ውሽጣዊ 
ኣኹብሮት (ኣዴናቆት) ኣብ ሌዔሉ ኣምሊኹን ቅደስ ቃለን እዩ። ከምኡውን ኣብ ዛኻነ 
ግዚን ቦታን ንእግዘእብሄር ብምእዙዛ እናተገዙእካ ምምሌሊስን ኣብ ህይወትካን 
ኣገሌግልትካን ኯታስ ኣብ ኩለ ነገርካ ንዛርከብ ዛበሇጸ ቦታን ነገርን ብዖይ ቅዴመ ኩነት 
ንኣምሊኹ ምሃብ እዩ። 
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10. ብስም ጏይታ የሱስ ምጽሊይ 
 
ብስም የሱስ ብምጽሊይ ንጸልትና ኣብ ኣምሊኹ ቅቡሌ ክኴውን ንገብሮ ኢና። እዘ ከኣ 
ኣምሊኹ ኳልም ጸሇይቲ በዘ ስም እዘ ጥራይ ክመጽዎ ስሇዛወሰነ እዩ። እቲ ብስሙ 
እተዋህበና ብለጽ መሰሌ ምስ ኣምሊኹ ዛጠበቐን ዔውትን ዛምዴና ክንሃንጽ መገዱ እዩ 
ዛኻነና። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ሓይሌን ክብርን ስም የሱስ ብዛግባእ ብምግንዙብ ኣብ 
ቅዴሚ ኣምሊኹ በዘ ስም እዘ ምቕራብ ክንመሃር ዖልና። ብዙዔባ ብስም የሱስ ምጽሊይ 
ዴሕር ኢሌና ኣብ ምዔራፍ 16 ዛርዛራዊ ሓሳብ ክንርኢ ኢና። 
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ምዔራፍ ፲   

ኣምሊኹ ንጸልትና ዛምሌሰለ ኣርባዔተ ኣገባባት 
 
1. ቅጽበታዊ ኣመሊሌሳ 

መጽሓፍ ቅደስና ኣብ እነጽንዒለ እዋን፡ ብሕ ጊዚ ኣምሊኹ ንጸልት ቅደሳኑ ብኡብኡ 

ክምሌስ ኢና እንረኹቦ። ‚በታ ዛጸዋዔኩሊ መዒሌቲ መሇስካሇይ..‛ (መዛ138፡3)። ንሱ 

ከም ፍቓደ ንእተጸሇየን ንኵለ እቲ መጽሓፍ ቅደሳዊ መምርሒ ዖማሌአ ጸልት ግቡእ 

ምሊሽ ይህበለ እዩ። ንእኡን ሓሳቡን ኣቐዱምና ንጽሉ ክሳዔ ዛሃልና መሌሲ ጸልትና 

ናባና ክቕሌጥፍ ኣምሊኹ ይሰምሮ እዩ። (መዛ118፡5)። እምበኣር እቲ ቀዲማይ ኣገባብ 

ኣመሊሌሳ ጸልት ቅጽበታዊ ምዃኑ ክንግንዖብ የዴሉ። 

2. ብምደብ ጊዚኡ ዛግበር ኣመሊሌሳ 

ኣምሊኹ፡ ንጸልትና ይቕበል እ እንተኻነ ብጊዚኡን ከም መዯቡን እዩ ዛምሌሰሌና። 

ንሱ ንዅለ ገጊዚኡ ዛሰርዒለ ኣምሊኹ ብምዃኑ ብናትና ጊዚ ዖይኯነስ ብናቱ ጊዚ እዩ 

ንዅለ ነገር ዛገብሮ (መክ3፡1,11)። ጸልትና ከም ፍቓደ እተጸሇየ ክነሱ ቅጽበታዊ 

ብዛኻነ ኣገባብ ኣይተመሇሰሌናን ማሇት ኣምሊኹ ነጺጉና ኣል ማሇት ኣይኯነን። ብርግጽ 

ኣብ ገሇ እዋናት ኣምሊኹ ንጸልትና ዛነጽገለ እዋን ስሇዖል ንእምቢታኡ ከም ‘ሕራይ ግን 

ተጸበ’ ዛበሇና ጌርና ክንወስድ የብሌናን። ከምኡውን ሕራይ ግን ከኣ ተጸበ ንዛብሌ ምሊሽ 

ከም ‚ኣይፋሌ‛ ዛብሌ ኣይንውሰድ (ለቃ18፡7)። 

ኣምሊኹ ብብሕ ርደእ ምኹንያት’ዩ ዯንጉዩ ንጸልት ቅደሳኑ ምሊሽ ዛህብ። ገሇ ካብቲ 

ምኹንያታቱ ዴማ እዜም ዛስዔቡ እዮም። 

፩. ንመሌሲ ጸልትና እተዲሇወ ህይወት ስሇዖይብሌናን ንህይወትና ኣቐዱሙ ክሃንጾ 
ስሇዛዯሌን። ንኣብነት ኣምሊኹ ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ክህበካ ትሌምኖ ትህለ፡ 
ህይወትካ ግና ብመንጽር ሓዲር እንክምዖን ብቑዔ ኣይኯንካን። ኣምሊኹ ቅዴሚ 
መጻምዴቲ ምሃቡ ህይወትካ ክሃንጻ ስሇዛዯሉ ዴማ ንጸልትካ ሰሚርዎ ክነሱ 
ብናትካ ጊዚ ግና ኣይምሌሰሌካን። 
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፪. ቅዴሚ መሌሲ ጸልትና ክመጸና ዖሇዎ ካሌእ ኣምሊዊ ነገር ክቕዴም ስሇዖሇዎ። 
እቲ ዛሓተትካዮ ሕቶ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ቅቡሌ ክነሱ፡ ንእኡ ቀዱሙ ክመጽእ 
ዖሇዎ ካሌእ ኣምሊዊ ነገር ምስዛህለ እቲ ንኵለ ብስርዒት ወይ ብምኹሩ 
ዛፍጽም ኣምሊኹ ነቲ ክቅዴም ዖሇዎ ንምቕዲም ዯንጉዩ ይምሌሰሌካ። 

 
፫. ዒቕሉ ክምህረና። ኣምሊኹ ኳሊትና ዯቍ ብትዔግስቲ ክንመሊሇስ ይዯሉ ካብ 

ምዃኑ እተሊዔሇ ዒቃሌ ሌቢ ከነጥሪ ብብሕ መገዱ እዩ ዖሕሌፈና። ሓዯ ካብኡ 
ዴማ ንጸልትና ብናቱ ጊዚ ምምሊስ እዩ። ብናትና ጊዚ መሌሲ ጸልትና ዯንጉዩ 
ኢሌና ናብ ቅዴሚኡ ኣብ እንቐርበለ እዋን ካብ ሓይለ ሓይሉ፡ ካብ ባህርያቱ 
ዴማ ባህርያት እናመቐሇ ዒቃሊት ኯይንና ክንርከብ ይቀርጸና እዩ።  

 
፬. ተዋጊእካ ምውራስ ክምህረና። ኣምሊኹ ጏይታ ሰራዊት እተባህሇ ኣብ ትሕቲኡ 

ሰራዊት ስሇዖል እዩ። ሓዯ ካብቲ ሰራዊቱ ዴማ እቲ ብክርስቶስ የሱስ ዛዯሓነ 
ክርስትያን ወሇድ እዩ። ነዘ ሰራዊት ውግእ ክምህሮን ካብ መንጋጋ ጸሊእቲ 
መንዘዔካ ምምጋብ ከሌምድን ክዯሉ እንከል ዴማ ብሕ ሜሊ እዩ ዛጥቀም። 
ሓዯ ካብ ሜሊታቱ ዴማ ተዋጊኦም ክወርሱ ምግባር እዩ። ነዘ ኴኣ ጸልቶም 
ቅቡሌ ክነሱ ኣብ መንፈሳዊ ውግእ ስሇ መሌሲ ጸልቶም ብምጽማዴ ብናቱ ጊዚ 
ምምሊስ እዩ። እዘ ሜሊ ንብሓት ቅደሳን ሓያሊን ተዋጋእቲ ኯይኖም ንክወጹ 
ዒብዪ ዔዴሌ ኯይንዎም እዩ።  

 
፭. ምስኡ ዛጠበቐ ርክብ ክንሃንጽ። ኣብ መብዙሕትኦም ቅደሳን እናገነነ ዛመጽእ ዖል 

ሓዯ ዴኵም ባህርይ ኣል። ንሱ ከኣ ንኣምሊኹ ስሇ መሌሲ ጸልትካ ጥራይ 
ምዴሊይ’ዩ። ኣምሊኹ እቲ ምስኡ ክህሌወና ዛዯሌዮ ሕብረት ምስ ምህሊውን 
ዖይምህሊውን ነገራት ክጽል ኣይዯሌዮን እዩ። ብከምኡ ካብቲ ንእኡ ዖልና ዒብዪ 
ፍቕሪ እተሊዔሇ ምስኡ ሇጊብና ክንመሊሇስ እዩ ዛዯሌየና። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ 
መሌሲ ጸልትና ብምዴንይ ምስኡ ዛጠበቐ ርክብ ክህሌወና ኣቐዱሙ ዛቀርጸና። 
እንሓንሳእ ንመሌሲ ጸልትና ክንቅበሌ ዴርት ብምቕማጥ ምስኡ ንንውሕ ዛበሇ 
ጊዚ ክነዔሌሌ ይገብር እዩ። ክንዯይ ካባና ኢና መሌሲ ጸልትና ከነቀሊጥፍ ኢሌና 
ብዛወሰዴናዮ ጾምን ጸልትን ምስ ኣምሊኹ ዛጠበቐ ርክብ ብምህናጽ ነቲ 
ኣሌዑሌናዮ ዛነበርና ኣርእስቲ ጸልት ክሳዔ እንርስዔ ዛኻንና፧ እዘ ብገዙእ ርእሱ 
ጥበብ ኣምሊኹ እዩ።  

 
፮. ክንርዴኦ ብዖይንኹእሌ ናቱ ምኹንያት። ኣምሊኹ ንሕና ክንርዴኦ ብዖይንኹእሌ 

ካሌእ ናቱ መገዱ ንጸልትና የዯናጉዮ እዩ። ንኵለ እቲ ኣምሊኹ ዛገብሮ ናይ 
ምፍሊጥ ግዳታ ዴማ የብሌናን። ንሱ ገሊጺ ጥራይ ዖይኯነስ ንነገራት ካባና 
ዛስውር ኣምሊኹ’ውን እዩ። ስሇዘ ብገሇ ንኣና ክገሌጸሌና ዖይፈተዎ ምኹንያት 
ንመሌሲ ጸልትና ኣዯንጉዩ ዛምሇሰለ ጊዚ ከምዖል ምግንዙብ የዴሉ።   
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ገጽ 53 

 

 

እምበርኣሲ ኣምሊኹ በዘ ካሌኣይ ኣገባብ ምሊሽ እንኪህበና ክንገብሮ ዖልና ብምግባር ነቲ 

ምስኡ ዖልና ሕብረት መሉስና ከነዯሌዴል ኣልና። ገሇ ካብቲ ክንገብሮ ዖልና ዴማ፦ 

o ናይ ትዔግስቲ ሌቢ ምሓዛ፡  

o ናብ ዯጌታቱ ብምምጻእ ምኩሕሕና ዖይምቁራጽ (ለቃ11፡8-10)፡  

o ንተስፋ ኣምሊኹ ብምዛካር ምምሌሊስ 

o ብእምነት ምጽባይ… እዮም።  

 

3. ጸልትካ ብምቕባሌ ብናቱ መገዱ ምሊሽ ምሃብ 

ከምቲ ኣብ ህይወት መብዙሕትና ዛርኤን ኣብ መጽሓፍ ቅደስውን ተጠቒሱ ዖልን 
ኣምሊኹ ንጸልትካ ተቐቢሌዎ ክነሱ ምሊሽ ንምሃብ ዛጥቀመለ መገዱ ግና ካብቲ ንሕና 
እንጽበዮ ወጻኢ ከምዖልን እዩ። ንሱ ንጸልትና ምሊሽ ዛህቦ ንሕና ብእተጸበናዮ መገዱ 
ዖይኯነስ ብካሌእ ኣገባብ እዩ። ከምቲ ኣብ ኢሳ55፡8-9 ተጻሒፉ ዖል፡ መገዴታቱ ካብ 
መገዴታትና፡ ሓሳባቱ ካብ ሓሳብና ኣዛዩ እተፈሇየ እዩ። ‚ሓሳባተይ ሓሳባትኩም 
ኣይኯነን፡ መገዴታትኩም ከኣ መገዴታተይ ኣይኯነን፡ ይብሌ እግዘኣብሄር። ከምቲ 
ሰማይ ካብ ምዴሪ ሌዔሌ ዘብሌ፡ መገዴታተይ ካብ መገዴታትኩም፡ ሓሳባተይ ከኣ ካብ 
ሓሳባትኩም ሌዔሌ ዛበሇ እዩ።‛ ስሇዛኻነ ዴማ እዩ በቲ ንሕና እንሓስቦን እንጽበዮን 
መገዱ ክምሌሰሌና ናይ ግዴን ዖይኯነ። 
 

እቲ ካብ ኣምሊኹ ስሇ መንፈሳዊ ብርታዓን ጽንዒትን ዛሇመነ ኣማኒ ካብ ሰማይ ገሇ 

ዒይነት ኣብ ምዴሪ ዛሰጥሕ፡ ኣስናን ዖሕርቅምን መንኳብካ ፈጥፈጥ ዖብሌን ሓይሉ 

እናተጸበየ እንከል፡ እቲ ብናቱ መገዱ ምሊሽ ዛህብ ኣምሊኹ ግና ብገሇ ጸበባ ከምዛሓሌፍ 

ብምግባር ብርታዓን ጽንዒትን ይህቦ። ‚ግናኴ ብጸበባ ዴማ ንመካሕ እምበር እቲ ጸበባስ 
ትዔግስቲ ኴም ዚምጽእ ስሇ ዛፈሇጥና በዘ ጥራይ ኣይኯነን። ትዔግስቲ ዴማ ምፍታን 
እቲ ምፍታንውን ተስፋ‛ (ሮሜ5፡3-4)። ካሌእ ኣብነት ንውሰዴ፡ ንሓዯ ሕሙም 

ንፈውሲ ንጽሌየለ ንህለ፡ ኣምሊኹ ዴማ ናብ ሓሳብና ነቲ ሰብ ናብ ምዴራውያን 

ሓካይም ክንወስድ ሓሳብ ብምስዲዴ ንኣታቶም ተጠቒሙ ነቲ ሰብ ይፍውሶ። እዘ ንሕና 

ዖይተጸበናዮ ወይ ዖይሇመዴናዮ ነገር ስሇዛኻነ ግን እግዘኣብሄር ኣይመሇሰን ማሇት 

ከምዖይኻነ ንረዲእ።  

ስሇዘ ንኣምሊኹ ክንዴርቶ ኣይንፈትን። ንሱ ካብቲ እንሓስቦን እንሌምኖን እምብዙ 

ኣዔዘ ዛህብን ዛገብርን ኣምሊኹ ምዃኑ ንፍሇጥን ንእመንን። ‚..ካብቲ ንሕና እንሌምኖን 
እንሓስቦን ዖበሇ እምብዙ ኣዔዘ ገብር ዘከኣል…‛ (ኤፌ3፡20)። ንጸልትና ብኴመይን 
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ክሳዔ ክንዯይን ከምዛምሌሰና ክንዴርቶ ኣይግባእን። ግዯና ምጽሊይ ጥራይ እዩ ክኴውን 

ዖሇዎ። ንኣመሊሌሳኡ ዛምሌከት ንኣምሊኹ ክንሓዴግ ኣልና። 

4. ጸልትና ብምንጻግ ምሊሽ ምሃብ 

ኣምሊኹ ንጸልትና ምሊሽ ዛህበለ እቲ ራብዒይን ናይ መወዲእታን መገዱ ንጸልትና 

ብምንጻግ እዩ። ኣምሊኹ ንጸልትና ዛነጽገለ እዋናት ከምዖል ከነስተውዔሌ ኣልና። ንኣይ 

ዛርዴኣኒ ከም ጸልትና ከምዖይምሌሶ ምሊሽ ምርካብ ንባዔለ መሌሲ ጸልት እዩ። 

ንምንታይ እዩ ተነጺጉ ምፍሊጥ ሰናይ እ እንተኻነ ኣብ ገሇ ግና ኣምሊኹ ዛሓይሽ 

ይሓስበሇይ እዩ ኢሌካ ብምእማን ምምሌሊስ ኣገዲስን ዛበሇጸን መገዱ ህይወት እዩ 

(እብ12፡5-11)። 

ኣምሊኹ ዛበሇጸ ነገር ብምርኣይን ነቲ ኣብ ህይወትና ዛመዯቦ ዖሇኣሇማዊ ኣጀንዲ 
ቀዲምነት ብምሃብን ንጸልትና ዛነጽገለ እዋን ከምዖል ዴማ ኣይንስሓቶ። ነዘ ኣብነት 
ክኻነና ዛኹእሌ ናይ ጏይታ የሱስን ሃዋርያ ጳውልስን ጸልት ኣል። ጏይታ የሱስ እታ 
ንሞት ዛሰተያ ጽዋእ፡ ፍቓዴ ኣምሊኹ እተዴኣ ኯይና ክትሓሌፈለ ኣብ ዛጸሇየለ እዋን፡ 
ኣምሊኹ ንጸልቱ ምሊሽ ኣይሃቦን። እዘ ከኣ ናይ የሱስ ሞት (ነታ ጽዋእ ምስታይ) 
ንዴሕነት ዯቂ ሰባትን ንምፍጻም ዔሊማ ኣምሊኹን እቲ እንኮ መገዱ ስሇዛነበረ እዩ 
(ማቴ26፡39)። ሃዋርያ ጳውልስ’ውን ስሇቲ ኣብ ህይወቱ ዛነበረ ግራጭ ናብ ኣምሊኹ 
ሰሇስተ ሳዔ እ እንተሇመነ፡ እቲ ግራጭ ስሇቲ እተዋህቦ ብለጽ ራእይ እምብዙ ከይዔበ 
እሞ ኣብ ውዴቐት ከይበጽሕ ከም ቀይዱ እተዋህቦ ብምንባሩ ኣምሊኹ ዴላት ሌቡ 
ኣይፈጸመለን (2ቇሮ12፡8-9)። 
 

ምሊሽ ኣምሊኹ ኣይፋሌ ኣብ ዛኻነለ እዋን ክንገብሮ ንዛግብኣና ቅኑዔ ነገር ብምግባር 

ክንመሊሇስ ኣልና። እቲ ምኹንያት እንታይ’ዩ ዋሊ ኣይንረዴኣዮ ብእኡ ምእማንናን ኣብ 

ቀሊጽሙ ምውካሌናን  ንቐጽሌ። ከምቲ ሃዋርያ ጳውልስ ጸልቱ ዋሊ እንተተነጽገ ነቲ 

ዖሇዎ ኩነታት ግና ክሳገረለ ዛኹእሌ ጸጋ ካብ ኣምሊኹ እተቐበሇ፡ ንሕና’ውን ካብ 

ኣምሊኹ መሇኯታዊ ክእሇት ክንረክብ ንሕተት። ከምኡውን ጸልትና ብኣምሊኹ 

ብምንጻጉ፡ ንሰይጣናዊ ፈተና ወይ ናይ ክሲ ሓሳብ ዔዴሌ ከይሃብና ከም ንቡር 

ክንመሊሇስ ይግባእ። 



መጽሓፍ ቅዱሳዊ መርሖ ንዕውት ጸሎት 

 

 
ገጽ 55 

 

 

ምዔራፍ ፲፩   

ብምስጋናን ውዲሴን ምጽሊይ 
 
ብዙዔባ ምስጋናን ውዲሴን ዔምቕ ዛበሇ ሓሳብ ንምርካብ ንትርጉም እዜም ክሌተ ቃሊት 

(ውዲሴን ምስጋናን) ኣቐዱምካ ምርኣይ ኣገዲሲ ስሇዛኻነ፡ ናብኡ ከነብሌ። እቲ ውዲሴ 

(praise) ዛብሌ ቃሌ ካብ ‚pretium‛ ዛብሌ ናይ ሊቲን ቃሌ ዛመጸ ኯይኑ ‚ዒብዪ ቦታ 

ወይ ግምት ምሃብ፡ ምዴናቕ፡ ምብራኹ..‛ (‚to set a great price on‛) ዛብሌ ትርጉም 

ኣሇዎ። ስሇዘ ንኣምሊኹ ስብሓት ምሃብ ማሇት ነቲ ዖልካ ኣዴናቖት ምግሊጽ ማሇት እዩ። 

ብካሌእ ኣበሃህሊ ውዲሴ ማሇት ንባህርያት፡ ሓይሌን ተግባርን ኣምሊኹ ብኴናፍርካ 

ምእማን ወይ ኣፍሌጦ ምሃብ እዩ። 

ምስጋና ዴማ ስሇቲ እተገብረሌካ ግብሪ ሞሳ ወይ ውሬታ ምምሊስ እዩ። እቲ ናይ ግሪኹ 

መጽሓፍ ነቲ ምስጋና ዛብሌ ቃሌ ንምግሊጽ ካብ እተጠቐመልም ቃሊት እቲ ሓዯ 

‚ኤክሶሞልጂዮ‛ (‚exomologeo‛) ዛብሌ ክኴውን እንከል፡ ካብቲ ዖሇዎ መሰረታዊ 

ትርጉም ሓዯ ‚ኣፍሌጦ ምሃብ‛ ዛብሌ  እዩ (ሮሜ14፡11 15፡9 ማቴ11፡25)። ነዘ ቃሌ እዘ 

ዛያዲ ንጹር ዛገብረሌና እቲ ኣብ ራእ3፡5 እተጻሕፈ እዩ። ኣብዘ ቦታ እዘ ነቲ ዛስዔር 

የሱስ ኣብ ቅዴሚ ኣቦን መሊእኹትን ንስሙ ክእመኖ (ኤክሶሞልጂ) ምዃኑ ይዙረብ። 

ክእመኖ እየ ማሇት ኣፍሌጦ ክህቦ እየ፡ ነቲ ኣብ ምዴሪ ዛገበሮ ኳለ ከምዛገበሮ ክዛክረለ 

እየ ማሇት እዩ። ስሇዘ ምስጋና ነቲ ኣምሊኹ ዛገበሮ ግብሪ ብኴናፍርካ ምእማን፡ 

ምምስካር፡ ኣፍሌጦ ምሃብ ምዃኑ ኣብ ግምት ምእታው የዴሉ። 

ኣብ መጽሓፍ ቅደስ እተገሌጹ ብሓት እተፈሊሇዩ ዒይነታት ውዲሴን ምስጋናን 

እቲ በዅሪ ናይ እብራይስጥ መጽሓፍ ቅደስ ንምስጋናን ውዲሴን ንምግሊጽ 
እተጠቐመልም ቃሊት እተፈሊሇየ ዒይነት ምስጋናን ውዲሴን ከምዖሇው እዩ ዖርእየና። 
ነዜም ቃሊት ቀጺሌና ክንርእዮም ኢና፡ 
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1. ‚ሃሊሌ‛ (Halal)  
እዘ ዒይነት ውዲሴ ብኣምሊኹ ብምሕባን ንእኡ ንምኹባር ንጹር ብዛኻነ ዴምጺ 
ምዛራብ እዩ (መዛ96፡4)። እቲ እትዙረቦ ዴምጺ ብዛኻነ ሰብ ብቐሉለ ክሌሇ 
ዛኹእሌ ኯይኑ ንኣምሊኹ እዩ ዖኹብር። 
 

2. ‚ያዲህ‛ (Yadah)  
እዘ ዒይነት ኣምሌኺ ዴማ ኣእዲውካ ናብ ኣምሊኹ ብምሌዒሌ ዛግበር ኣምሌኺን 
ንኣምሊኹ ምብራኹን እዩ (መዛ67፡3)። ከምቲ ኣብ ቅደስ ቃሌ ብተዯጋጋሚ 
ተገሉጹ እንረኹቦ ኣእዲውካ ምሌዒሌ ሓዯ ክፋሌ ኣምሌኺ እዩ። 
  

3.  ‚ሻባክ‛ (Shabach)  
‚ሇውሃትካ ብ ህይወት ይበሌጽ እዩ እሞ፡ ከናፍረይ ኪውዴሳ እየን።‛ 
(መዛ63፡3)። እቲ ኣብዙ ፍቕዱ ኪውዴሳ ተባሂለ ዖል ቃሌ ኣብ እብራይስጥ 
ሸባክ ክብል እንከል ብዒብዪ ዴምጺ ብምጭዲር ንኣምሊኹ ክብሪ ምሃብ ዛብሌ 
ትርጉም ዴማ ኣሇዎ። ነዘ ምጭዲር እዘ እሌሌታ ኢሌና ክንገሌጾ’ውን ንኹእሌ ኢና። 
 

4. ‚ዙማር‛ (Zamar)  
‚ሌበይ ኣንቂደ፡ ዎ ኣምሊኹ ሌበይ ኣንቂደ ክዛምርን ከመስግንን እየ።‛ 
(መዛ57፡7)። ዲዊት ኣብዘ ቦታ ንኣምሊኹ ከመስግን ሌቡ ከምዖንቀዯ እዩ ዛዙረብ፡ 
እቲ ከመስግን እየ ንምባሌ እተጠቕመለ ቃሌ ዴማ ‚ዙማር‛ ዛብሌ ኯይኑ መሰረታዊ 
ትርጉሙ መሳርሒ ሙዘቃ ብምጽዋት ምምሊኹ እዩ። ስሇዘ ‚ዙማር‛ ንኣምሊኹ 
ብመሳርሒ ሙዘቃ ኣቢሌካ ዛግበር ምምስጋን ወይ ምውዲስ እዩ ዖመሌክት።  

 
5. ‚ባራክ‛ (Barak)  

‚..ኳለ ጊዚውን ናብኡ ጽሌዩ ምለእ መዒሌቲ ባርኹዎ እዮም።‛ (መዛ72፡15)። 
እቲ ኣብዙ ፍቕዱ ‚ባርኹዎ‛ ዛብሌ ቃሌ ኣብ እብራይስጥ ‚ባራክ‛ እዩ ዛብል፡ 
ትርጉሙ ዴማ ካብ ፍቕርን ኣኹብሮትን እተሊዔሇ ምንብርካኹ፡ ክብሪ ምሃብ ዛብሌ 
እዩ። ብፍቕርን ኣኹብሮትን ምንብርካኹ። እዘ ዒይነት ምስጋናን ውዲሴን ኳለ 
ኣካሊትና ንኣምሊኹ ንምምሊኹ ክንብርከኹ እንከል እዩ። 
 

6. ‚ተሂሊ‛ (Tehillah)፡  
‚ንኣምሊኹና ብመዛሙር ምውዲስ ሰናይ እዩ፡ ጥዐም እዩ እሞ ምስጋና ይግብኦ።‛ 
(መዛ147፡1)። እቲ ኣብዘ ስፍራ ተገሉጹ ዖል ምስጋና ዛብሌ ቃሌ ኣብቲ በዅሪ 
ጽሑፍ ‚ተሂሊ‛ ክብል እንከል ‚ብዛሇዒሇ ኣገባብ ምንኣዴ፡ ብዒውታ ምውዲስ‛ 
መሰረታዊ ትርጉም ዴማ ኣሇዎ። ‚ተሂሊ‛ ንኣምሊኹ ብዒብዪ ዴምጺ ክንውዴሶን 
ብዛሇዒሇ ኣገባብ ከነመስግኖን እንከልና’ዩ።  
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7. ‚ሂለሉም‛ (Hillulim)  
እዘ ቃሌ ኣብ ብለይ ኪዲን ክሌተ ሳዔ ተጻሒፉ ኣል (ዖላ19:24 መሳ9:27)። ኣብ 
በዒሌ ንዛግበር ሓጏስ ዴማ የመሌክት። ኣብ ታሪኹ ዯቂ እስራኤሌ ኣብ እዋን 
ቀውዑ (እኹሉ ምእካብ) ብዒብዪ ጭዴርታ ንኣምሊኹ ንዛስውእዎ መስዋእቲ 
ምስጋና ዛውክሌ ቃሌ እዩ። እዘ ዒይነት ውዲሴ ብዛሊን ሳዔስዑትን ምስ ዒብዪ 
ሓጏስ ዛብሊዔ ብሕ ነገር ብምስራዔ ዛግሇጽ እዩ። ልሚውን ንፍለይ ኣጋጣሚ 
ምኹንያት ብምግባር ብዒብዪ ሓጏስን ፈንጠዛያን ንኣምሊኹ ከነመስግን ክንውዴስ 
ንኹእሌ ኢና። ንኣብነት ሰባት ኣብቲ ንውሌቂ ዛኴውን ምንጋፍ ወይ ፈውሲ 
ዛረኹቡለ እዋን ዛገብርዎ ምዛሊሌን ምስሳዔን ስጋውነት ዖይኯነስ ‚ሂለሉም‛ እዩ። 

 
ንኣምሊኹ እንውዴሰለን እነመስግነለን ዔስራ መጽሓፍ ቅደሳዊ 

ምኹንያታት 
 
ንመጽሓፍ ቅደስና ብምስትውዒሌን ብዯገፍ መንፈስ ቅደስን ኣብ እንምርምረለ እዋን 
ንኣምሊኹ እንውዴሰለን እነመስግነለን ብሕ ምኹንያታት ኢና እንረክብ። እዜም 
ስዑቦም ቀሪቦም ዖሇው ዴማ ሒዯት ካብቶም ምኹንያታት እዮም፦ 
 
1. ስሇ ኣምሊኹነቱ 
 
ከምቲ ብተዯጋጋሚ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ተገሉጹ ዖል ኣምሊኹ ክውዯስ፡ ክምስገን ዛግብኦ 
ኣምሊኹ እዩ። ‚ናብቲ ሞሳ ዘግብኦ እግዘኣብሄር….‛ (መዛ18፡3)። ‚ነቲ ውዯስ ዘግብኦ 
እግዘኣብሄር….‛  (2ሳሙ22፡4)። ‚ንእግዘኣብሄር እቲ ንስሙ ዘግብኦ ክብሪ ሀብዎ…‛ 
(መዛ29፡2)። ‚…እግዘኣብሄር ዒብዪን ኣዛዩ ምስጉንን እዩ።‛ (መዛ48፡1)። ኣምሊኹ 
ብባህሪኡ ምስጋና፡ ውዲሴ፡ ስብሓት.. ክወስዴ ዛግብኦ ኣምሊኹ ስሇዛኻነ ኢና ዛግብኦ 
ክብሪ እንህቦ። ንኣምሊኹ ክብሪ ንምሃብ ናይ ግዴን ኣይኯነን ክንጸግብ፡ ጁባና ብገንዖብ 
ክዛቕብብን ጥዐም ዴቃስ ክንዴቅስን። ኣምሊኹ ንሱ ኣምሊኹ ስሇዛኻነ ኢና ነመስግኖን 
ክብሪ ንህቦን። 
 
ንሱ ካብ ኣማሌኹቲ ኣህዙብ ፍለይ ምዃኑ በይኑ ከነመስግኖ ብቑዔ ምኹንያት እዩ። 
ኣማሌኹቲ ኣህዙብ ኣይርእዩን ኣይሰምዐን። ኣምሊኹና ግና ይርኢ ይሰምዔ፡ ይዙረብ 
ይገብር ዴማ። ስሇዘ ዴማ ኢና ነመስግን። እቶም ኣልና ዛብለ ዛነበሩ ኣማሌኹቲ ልሚ 
ኔሮም ይበሃሇልም ኣል። ኣምሊኹ ግና ዛነበረን ዖልን ንዖሇኣሇም ዴማ ከምኡ ኢለ 
ዛቕጽሌን ብምዃኑ ፍለይን ክውዯስ ዛግብኦን ይገብሮ። እምበኣርሲ እቲ ኣውራ 
ምኹንያትና ኣምሊኹነቱ ምዃኑ ብምግንዙብ ክንውዴሶን ከነመስግኖን ይግባእ።  
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2. ምስጋና ንኣምሊኹ ስሇዖኹብሮ  
 
ከምቲ ኣብ ቅደስ ቃለ ተገሉጹ ዖል ኣምሊኹ ብምስጋናን ውዲሴን ዛኴብር ኣምሊኹ 
እዩ። ‚መስዋእቲ ምስጋና ዘስውኣሇይ የኹብረኒ…።‛ (መዛ50፡23)። ባህግናን 
እተፈጠርናለ ዔሊማናን ንኣምሊኹ ምኹባር ክሳዔ ዛኻነ፡ ኣምሊኹ ዴማ ብምስጋናን 
ውዲሴን ዛኴብር ካብ ኯነ ብምስጋናን ውዲሴን ከንምሊእ እዩ ዖልና። ንኣምሊኹ 
ንምኹባር ብሕ ሊዔሌን ታሕትን ዛብለ፡ ካብ ምስጋናን ውዲሴን ግና ዛረሓቐ ህይወት 
ዖሇዎም ቅደሳን ብቑጽሪ ሒዯት ኣይኯኑን። ምስጢር ምስጋናን ውዲሴን እተረዴኦ ግና 
ንኣምሊኹ ከኹብር ብምስጋና እዩ ዛቃነ። 
 
3. ትእዙዛ ስሇዛኻነ  
 
ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ብተዯጋጋሚ ‚ዖምሩለ‛፡ ‚ኣመስግንዎ‛፡ ‚ባርኹዎ‛.. ዛብለ ቃሊት 
ትእዙዙውያን ከምዛኻኑ ንኳሊትና ብሩሃት እዮም። ሰዒብቲ ኣምሊኹ ከም ምዃንና 
መጠን ብምስጋናን ውዲሴን ምለኣት ክንከውን ትእዙዛ ኣምሊኹ እዩ። ‚..መማሰውቲ 
ኵኑ።‛  (ቇላ3፡15)። ‚ኣብ ዯጌታቱ ብምስጋና ኣብ ኣጸደውን ብውዲሴ እተው፡ 
ኣመስግንዎ ንስሙ ኴኣ ባርኵ።‛ (መዛ100፡4)። ስሇዘ ምምስጋን፡ ምውዲስ… ትእዙዛ 
ዯኣ እምበር ኣማራጺ ኣይኯነን። ትእዙ ክንሕለ ብእኡ ዴማ ከነኹብሮ ክርስትያናዊ 
ሓሊፍነትና’ዩ። ንኣምሊኹ ዖልና ፍቕሪ እንገሌጾ ንቃሌ ኣምሊኹ ብምእዙዛ እዩ 
(ዮሃ14:15,21,23)። ንኣምሊኹ ዖይንእዖዛ ክነስና ንኣምሊኹ ከምእነፍቕሮ እንተተዙረብና 
እታ ሓቂ ኣባና የሊን። ዖይምእዙዛ ኣብ ሌዔሉ ኣምሊኹ ኣኹብሮት ከምዖይብሌካን ዒሇወኛ 
ከምዛኻንካን ምስክር እዩ። እዘ ካብ ኯነ እቲ ሓቂ፡ ንምእዙዛ ትጉሃት ክንከውን ኣልና። 
ትእዙዙቱ ዴማ መገዱ በረኴት እየን። ንኣምሊኹ ምምስጋንን ምውዲስን ዴማ ሓዯ ካብቲ 
ትእዙዙት ኣምሊኹ እዩ። ስሇዘ ንኣምሊኹ እነመስግኖ ካብቲ ንኣምሊኹ ዖልና ፍቕሪ 
እተሊዔሇ ኯይኑ ንኣምሊኹ ንምእዙዛ ዴማ እዩ። 
  
4. ግቡእና ስሇዛኻነ  
 
‚ኣቱም ጻዴቃን ብእግዘኣብሄር እሌሌ በለ፡ ንቕኑዒትሲ ምስጋና ይግብኦም እዩ።‛ 
(መዛ33፡1)። ኣብዘ ቦታ ‚ንቕኑዒትሲ ምስጋና ይግብኦም‛ ዛብሌ ቃሌ ንሶም ክምስገኑ 
ኣሇዎም ዖይኯነስ፡ ንሳቶም ከመስግኑ ግቡኦም ከምዛኻነ እዩ ዖረዴእ። እቲ ካብዘ 
ጠዋይ ወሇድ ብጸጋ ክርስቶስ ዴሒኑ ቕኑዔ ዛኻነ ኳለ፡ ንኣምሊኹ ከመስግን ግዳታዊ 
ሓሊፍነቱ እዩ። ኣምሊኹ ክፈጥረና እንከል፡ ንውዲሴ ክብሩ ክንከውን መዱቡ እዩ 
ፈጢሩና (ኤፌ1፡11-12)። ስሇዘ ዴማ እዩ ንእኡ ምውዲስ ንኣና ግቡእና ዛኴውን። 
ምምስጋንን ምውዲስን ንኣምሊኹ እንገብረለ ገሇ ሓሇፋ ዖይኯነስ ግቡእና ምዃኑ ፈሉጥና 
ንኣምሊኹ ነንዔሇት ነመስግኖን ንውዴሶን።  
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5. ንኣምሊኹ ምምስጋን ሰናይ ስሇዛኻነ  
 
‚ኣታ ሌዐሌ ንግሆ ሳህሌ፡ ሇይቲውን እምነትካ ምውራይ፡ ዒሰርተ ኣውታር ብዖሇዎ 
በገናን ብጭራን ብምውቃዔ መሰንቆን ንእግዘኣብሄር ምምስጋንን ንስምካ ምዛማር ሰናይ 
እዩ።‛ (መዛ92፡1-2)። ‚ሃላለያ፡ ንኣምሊኹና ብመዛሙር ምውዲስ ሰናይ እዩ፡ ጥዐም 
እዩ እሞ ምስጋና ይግባእ።‛ (መዛ147፡1)። ከምቲ ኣብዖን ጥቕስታት ተገሉጹ ዖል 
ንኣምሊኹ ምምስጋን ሰናይን ጥዐምን እዩ። ብምስጋና እንኴስቦ ዯኣ እምበር ዛመጸና 
ክሳራ የሌቦን። ውዲሴ፡ ዖምጽኣሌና በረኴት ዯኣ እምበር ዛእውጀሌና መርገም የብለን። 
ስሇዘ ዴማ ኢና ነፍስ ወከፍና ሰናይነት ምስጋናን ውዲሴን ተረዱእና ንኣምሊኹ 
ከነመስግኖ ዖልና። 
 
6. ስሇቲ ዛገበረሌና 
 
ኣምሊኹ ስሇ ግብርታቱ ካባና ዛጽበዮ ነገር ምስጋናን ውዲሴን እዩ። ብሕን ምሒር 
ኣገራሚ ዛኻነ ግብርታትን ጌሩሌና እዩ’ሞ ሞሳ ክንህቦ ይግብኣና እዩ። ከምቲ ዖማራይ 
ዛበል ስሇቲ ዛገበረሌና ግብሪ ንኣምሊኹ ውሬታ ምምሊስ ግቡእ እዩ። ተገይሩለ እናኻነ 
ከምዖይተገብረለ ካብ ምስጋናን ውዲሴን እተሓረመ ኣማኒ፡ ኣንጻር ፍቓዴ ኣምሊኹ ዯው 
ዛበሇ ውሬታኡ ዖይዛክር ረሳዑ እዩ። ንሕና ግና ከምቲ ጽሑፋት ዛብሌዎ ስሇ ሰናይነቱ 
ከነመስግን፡ ግብርታቱ እናዖከርና ክብሪ ክንህብ ይግብኣና። ‚ነፍሰይ ንእግዘኣብሄር 
ባር፡ ነቲ እተገብረሌኪ ሰናይ ኳለ ኴኣ ኣይትረስዑ‛ (መዛ103፡2)። ‚ንእግዘኣብሄር 
ስሇ ሳህለን ስሇቲ ንዯቂ ሰብ ዛገበሮ ተኣምራቱን የመስግንዎ።‛ (መዛ107፡21)። 
 
7. ስሇቲ ዒብዪ ግብርታቱ  
 

‚ስሇቲ ግብርታት ሓይለ ኣመስግንዎ፡ ከም ብዛሒ ዔቤቱ ኣመስግንዎ።‛ (መዛ150፡2)። 
ስሇቲ ንኣና ዛገበሮ ጥራይ ዖይኯነስ ስሇ ኳለ ዒበይቲ ግብርታቱን ናይ ምፍጣር ሓይለን 
ንኣምሊኹ ከነመስግን ኣልና። ከምቲ ብሓት ዛገብርዎ ገባሪ ሰናይና ዛኻነ ኣምሊኹ፡ ገሇ 
ክሳዔ ዛገብረሌና ብስቕታ እንጸንሓለ ምንም ምኹንያት የብሌናን። ንኵለ እቲ ኣብ 
ርያና ዖል ግብርታቱ ብኣንክሮ ብምዔዙብ ክንውዴሶን ከነመስግኖን ይግባእ። ሌብና 
ብተግባራት ኣምሊኹ ዛምሰጥ ኯይኑ እንተዴኣ ተቓንዩ ንምስጋናኡ ምኹንያት ዛኻኑና 
ነገራት ኣብ ኳለ ጉዔዜና ክንረክብ ኢና። ናብ ሊዔሉ ናብ ሰማይ እንተጠመትና ኣብኡ ናይ 
ኣምሊኹ ግብሪ ክርኣየና፡ ናብቶም ኣብ ርያና ዖሇው ሰባት እንተ ኣስተብሃሌና’ውን 
ኣመስጊንና ዖይንውዴኦ ተግባር ኣምሊኹ ክቅጀሇና እዩ። ብርግጽ ጥዐይ ዛርዲእ ኣእምሮ 
ዖሇው ኣማኒ ግብርታት ኣምሊኹ ክርእይን ከመስግንን እዩ።  
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8. ህሊዌ ኣምሊኹ ኣብ ምስጋና ስሇዛገሌጽ  
 

ምስጋና ክብሪ ኣምሊኹ ክንቀሳቀስ፡ ሓይሉ ኣምሊኹ ዴማ ክግሃዴ ዛገብር ብምዃኑ ነፍስ 

ወከፍ ህሌውና ኣምሊኹ ከስተማቕር፡ ሓይሉ ኣምሊኹ ዴማ ክሙከር ዛዯሉ ኣማኒ 

ከዖውትሮ ይግባእ። ነዙ ትስዔብ ጥቕሲ ብህዴኣት ብምምርማር ጥራይ፡ ምስጋና ህሌውና 

ኣምሊኹ ክግሇጽ ክሳዔ ክንዯይ ዒብዪ ኣበርክቶ ከምዖሇዎ ክንርዲእ ንኹእሌ ኢና። 

‚ኯነ ኴኣ፡ እቶም ነፋሕቲ መሇኴትን መዖምራንን ንእግዘኣብሄር 
ብሓንሳእ ኬመስግኑን ኪውዴሱን ዴምጾም ከም ናይ ሓዯ ምስ ኣስምዐ፡ 
ብመሇኴትን ብጸናጽሌን ብሌእ ዒይነት መሳርያ ሙዘክን 
ንእግዘኣብሄር ኬመስግኑ ኢልም፡ ንሱ ሰናይ እዩ እሞ፡ ምሕረቱ 
ንዖሇኣሇም ይነብር፡ እናበለ ዴምጾም ምስ ኣሌዏለ፡ ሽዐ ነቲ ቤት፡ እወ 
ነቲ ቤት እግዘኣብሄር ዯበና መሌኦ። ክብሪ እግዘኣብሄር ነቲ ቤት 
ኣምሊኹ መሉእዎ ስሇ ዛነበረ፡ እቶም ካህናት ብምኹንያት እቲ ዯበና 
ዯው ኢልም ኬገሌግለ ኣይከኣለን።‛ (2ዚና5፡13)። 

 

እቲ ዒብዪ፡ ዖፍርህን ዛባርኹን ህሌውና ኣምሊኹ እተጋህዯ እቶም ካህናት ከመስግኑ 

ዴምጾም ምስ ኣሌዏለ እዩ። ኣምሊኹ ገዙእ ርእሱ (ህሊዌኡ) ኣብ ምስጋና’ዩ ዛገሌጽ። 

ዲዊት‚ኣታ ብማህላት እስራኤሌ እትነብር ንስ ቅደስ ኢ።‛ ኢለ (መዛ22፡3)። 

ኣምሊኹ ብማህላት (ምስጋና፡ ውዲሴ) ህዛቡ ይነብር ማሇት ህሌውናኡ የግህዴ፡ ርእሱ 

ይገሌጽ ማሇት እዩ። ምስጋናን ውዲሴን ንህሌውና ኣምሊኹ ስሒቡ የምጽኦ እዩ። ኣብ 

ህይወተይ ከም እተሞከርኩዎ ምስጋናን ውዲሴን ናብ ዛዒሞቐ ህሌውና ኣምሊኹን ዛሓሸ 

መንፈሳዊ ሌምምዴን ካብ እንሳገረልም ብለጻት መገዴታት እቲ ዛበሇጸ እዩ። 

ብምስጋናን ውዲሴን ናብ ውሽጢ ህሌውና ኣምሊኹ ብምእታው ንኣምሊኹ ክትትንክዮ 

ትኹእሌ ኢ። ከምቲ እታ ዯም ዙሕዙሕ ዛብሊ ዛነበረት ሰበይቲ ንየሱስ ብምትንካይ 

ፈውሳ እተቐበሇት፡ እቲ መመስገኒ ዴማ ኣብ ማእከሌ እቶም ዛዲፍኡ ግን ከኣ ንኣምሊኹ 

ዖይትንክዩ ሰባት ንሱ ግና ንኣምሊኹ ብምትንካይ ታሪኵ ይሌውጥ’ዩ። ክርስቶስ የሱስ 

‚ሆሳእና ንወዱ ዲዊት፡ ብስም እግዘኣብሄር ዘመጽእ ብሩኹ እዩ ሆሳእና ኣብ ኣርያም‛  
እናተባህሇለ ናብ ውሽጢ መቕዯስ ብምእታው ነቲ ክዴንከሌ ዖሇዎ ዛዯንከሇ፡ ንሕናውን 

ምስጋናን ውዲሴን ኣብ እነቕርበለ እዋን ኣምሊኹ ናብ ነገርና ጣሌቃ ክኣቱን ክዴንከሌ 

ንዖሇዎ ነገር ክዴንክሌ ዯገ ምኹፋትን ምዃኑ ክንፈሌጥ ይግባእ። እዘ ፍሌጠት ሓቂ ዴማ 

እዩ ንኣምሊኹ ከነመስግን ብቑዔ ምኹንያት ዛህበና።  
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9. ዖይምምስጋን ኣለታዊ ሳዔቤን ስሇዖሇዎ 

ከምቲ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ እተጻሕፈ እቶም ካብ ምስጋና ዛረሓቝ መዔዖምዖምቲ ኣብ 

ምዴረ በዲ ጠፊኦም እዮም። ‚ከምቲ ገሉኣቶም ዖዔዖምዖሙ እሞ እቲ መጥፍኢ 
ዖጥፍኦም ኣይነዔዖምዛም።‛ (1ቇሮ10፡10)። ካብ ምስጋና ምስ እንርሕቅ ኣብ ኳለ ሸነኹ 

ናይ ህይወትና ዛፍታሕ ኣለታዊ ነገር ኣል። ምስጋና ነቶም ኣመስገንቲ ጽኑዔ ዔርዱ 

ክኴውን እንከል፡ ካብኡ ምጉዲሌ ግና ንብሕ ዔንወት ዯገ ከፋቲ እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ 

ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ንኣምሊኹ ምምስጋን ክሇምዴ ዖሇዎ። 

ካብ ምስጋና ምጉዲሌ ሰይጣን ኣብ ህይወትካ ዛዒየለ ባይታ ምጥጣሕ እዩ። ካብ 

ትዔዛብተይ ብሓት ኣመንቲ ኣፍና ኣብ ሌዔሉ ኣምሊኹ ንምኹፋት ህውት ኢና። 

ብዙዔባ እቲ እነውጽኦ ቃሌ ብሕ ዖይግዴሰና ሰባት ምዃንና ከምጽኣሌና ዛኹእሌ ሳዔቤን 

ኣቃሉሌካ ዛርኤ ኣይኯነን። ኣምሊኹ ስሇ ነፍስ ወከፍ ተግባሩ ምስጋና ዛጽበ ኣምሊኹ 

ምዃኑ ርደእ ክነሱ እቶም ሞሳ ክህብዎ ዖይከኣለ ዛገጠሞም ሽግር ክንርስዕ ኣይግባእን። 

ንጉስ ሄሮዴስ ሓዯ እዋን ኣብ ዖስምዕ መዯረ ካብ ሰባት ናእዲ ምስ ረኴበ፡ ኣብ ክንዱ 

ንዋና እቲ ዴምጺ (ጏረሮ) ዛኻነ ኣምሊኹ ክብሪ ዛህብ ስሇእተዒበየ ሓሲዅ ክመውት 

እዩ እተፈርድ። ልሚውን ኣምሊኹ ዛግብኦ ክብሪ ንዖይህብዎ ሰባት ዖውርዯልም መዒት 

ብሕ ምዃኑ ክንርስዔ ኣይግባእን።  

ነቲ ኣብ ህይወትና ክግሇጽ ዛዯሌን ዛግሇጽ ዖልን ምጉርምራም ብምስጋና ክንትክኦ 

ይግባእ። ባህጊ ኣምሊኹ፡ ንምጉርምራም ብምስጋና ክንስዔሮ’ዩ። ምጉርምራም ሓዯ 

ካብቶም ንህይወት ክርስትያናት ዛፍንጥሩ ኣብ ባህርያት ዛሰርጽ ኣጋንንታዊ ጽሌዋ እዩ። 

ሓጏስ ካብ ህይወት ሰባት ክርሕቕ ዛገብር መጻወዴያ ዴማ’ዩ። ከምኡውን ከምቲ ሃዋርያ 

ጳውልስ ዛጸሓፎ፡ እቶም ዒመጽትን ካብ ሓሳብ ኣምሊኹ ርሑቓት ዛኻኑን ናይዘ 

መወዲእታ ዖመን ሰባት ካብ ዛሌሇዩለ ባህርያት ሓዯ ዖይምምሳው እዩ (2ጢሞ3፡2)። 

ዖይምምስጋን ኣብ ትሕቲ ጽሌዋ እቲ ነዘ ክፉእ ዖመን ዛገዛእ ዖል ክፉእ መንፈስ ምንባር 

ካብ ኯነ፡ ንኣምሊኹ ብምምስጋን ካብ መጻወዴያ ኣጋንንቲ ንዴሓን። ከም ክርስትያናት 

ንምምስጋን ይኵን ምውዲስ ብቑዔን ብሕን ምኹንያት ከምዖልና ተረዱእና ካብ 

ምጉርምራምን ብእኡ ዛመጽእ ሳዔቤንን ሓራ ንውጻእ። 
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10. ቃሌ ክርስቶስ ብኵለ ጥበብ መሉኡ ኣባና ክሓዴር  

ከምቲ ቅደስ ቃሌ ብተዯጋጋሚ ገሉጽዎ ዖል ህይወትና ክሌውጥ፡ ክሃንጽን ከወቅብን 

ዛኹእሌ እቲ ኣባና ዛሓዯረ ወይ ምሳና እተወሃሃዯ ቃሌ እዩ። ቃሌ ኣምሊኹ 

ስሇዛሰማዔካዮ ጥራይ ይሰርሓሌካ ማሇት ኣይኯነን። ክሰርሓሌና ኣባና ክሓዴር ኣሇዎ። 

ምሕዲር ማሇት ነቲ ክሕዜ ዛግብኦ ግቡእ ስፍራ ምሓዛን ብቀጻሌነት ኣባ ምንባርን 

እዩ። ቃሌ ኣምሊኹ ምስዛሓዴረና ጸልትና ምሊሽ ይረክብ (ዮሃ15፡7)፡ ኣብ ሌዔሉ 

መንግስቲ ጸሌማት ብዒወት ንመሊሇስ (1ዮሃ2፡14)፡ ስጉምትና ሰንከሌከሌ ኣይብሌን 

(መዛ37፡31)። ቃሌ ኣምሊኹ ግና ብኴመይ እዩ ዛሓዴረና፧ ሃዋርያ ጳውልስ ቃሌ ኣምሊኹ 

ክሓዴረና ዛኹእሇለ መገዱ ክገሌጽ እንከል ከምዘ ይብሌ፡ ‚ብመዛሙርን ውዲሴን 
መንፈሳዊ ቕኔን ንሓዴሕዴኩም ኣስተምህሩን ምዏደን፡ ብሌብኵምውን ብጸጋ ንኣምሊኹ 
እናዖመርኩም ቃሌ ክርስቶስ ብዅለ ጥበብ መሉኡ ይሕዯርኩም።‛ (ቇላ3፡16)። 

ብመጠን እቲ ብምስጋናን ውዲሴን ዛተጋህናዮ ቃሌ ኣምሊኹ ኣባና ብምሌኣት ይሓዴር 

እዩ።  

11. ዒወት ኣብ ሌዔሉ ጸሊእትና ንምርካብ  
 

ምስጋና ንመጻወዴያ ሰይጣን ናይ ምፍራስ ዒቕሚ ዖሇዎ ኣጽዋር እዩ። ሰይጣንን 

ውዱታቱን ብምስጋና ይጥሓሱ እዮም። ዯቂ እስራኤሌ ብኣውያቶምን እሌሌታኦምን ነቲ 

ብቐሉለ ዛፈርስ ዖይመስሌ ቀጽሪ ያሪኮ ኣፍሪሶሞ እዮም። ንሕናውን ልሚ ብእምነትን 

መንፈስን ኯይንና ምስጋናና ምስ እንስውእ ኳለ እቲ ከይንሓሌፍ ኣብ ቅዴሜና ቀጽሪ 

ዛኻነ ናይ ሰይጣን ስራሕ ካብ ሱሩ እዩ ዛምሖ። ሓይሉ ምስጋና እተሞከረ ህይወት 

ዖሇዎ ኣማኒ ኳለሳዔ ኣብ ሌዔሉ ተጻረርቱ ብዒወት እዩ ዛመሊሇስ።  

ዩሳፋጥ ንጉስ ይሁዲ፡ ንጸሊእቱ ዛገጥመለ ምንም ዒቕሚ ኣብ ዖይነበሮ እዋን ናብ 
ኣምሊኹ ብጸልት ቀሪቡ መሪሕነት እዩ ሓቲቱ። ኣምሊኹ ብነብያቱ ዛሃቦ ስትራቴጂ ዴማ 
ሌብሲ መዖምራን ዛገበሩ ዖመርቲ ዯው ከብሌን ንኣምሊኹ ክውዴስን እዩ። ንሱውን 
ከምቲ እተባህል ምስ ገበረ ኣምሊኹ ሕቡእ ሰራዊት ኣውጺኡ ንጸሊእቱ ብዒብዪ ውርዯት 
ካብ ቅዴሚኡ ሰጏጏም። ‚…ኪዛምሩን ኪውዴሱን ምስ ጀመሩ ኴኣ፡ ነቶም ናብ ይሁዲ 
ኢልም ዛመጹ ዯቂ ዒሞንን ሞኣብን ነቶም ናይ ከረን ሰዑርን እግዘኣብሄር ዴቡቓት 
ኣምጽኣልም እሞ ተሳዔሩ።‛ (2ዚና20፡21-22)። ምስጋና ናይ ኣምሊኹ ናይ ውግእ ሓይሉ 
ክግሇጽ፡ እታ እትቀጽዔ ኢደ ዴማ ክትዛርጋሕ ናይ ምግባር ምለእ ብቕዒት ስሇዖሇዎ እዩ 
ኳልም ቅደሳን ኣብ እዋን ውግእ ናብ ኣምሊኹ ብምስጋናን ውዲሴን ዛቐርቡ።   
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ነቶም ጥፍኣትካ ተመንዮም ዛወፈሩ ጸሊእት ምሊሽካ ንኣምሊኹ ምስጋና ጥራይ እዩ 

ክኴውን ዖሇዎ። እቲ ብምስጋና ሓይለ ዖግህዴ ኣምሊኹ ስራሕካ ሰሪሑ፡ ጸሊእት 

ኣዋሪደ ክትርእዮ ኢ እሞ ካብ ምስጋናን ውዲሴን ኣይትርሓቕ። ኣብ ርያ ንዛዛም 

ጸሊኢ ኣይተቕሌበለ። ነቲ ዒብዪ ኣምሊኹ ብምለእ ሌብ ኣመስግኖ፡ ንሱ ዴማ ብምለእ 

ሓይለ ንሰይጣን ከዋርዯሌካ እዩ። ዌስሉ ኤሌ ደዌሌ ኣብታ ‚ብጸልትካ ንዒሇም ብጻሕ‛ 

እትብሌ መጽሓፎም ከምዘ ኢልም ኣሇው፡ ‚ንሰይጣን ካብ ካሌእ ነገር ንሊዔሉ ብምስጋና 
ከተህዴሞ ከም እትኹእሌ ከ ትፈሌጥ ድ፧‛ ፡ ‚ምስጋና ንግዛኣት ጸሌማት በንጢሱ 
ብምሕሊፍ ነቲ ንነዊሕ እዋናት ተገቲሩ ዛጸንሐ መሰናኹሌ ካብ ሱሩ ቦንቂሱ ንኣጋንንቲ 
የባርሮም እዩ።‛ ዖረባ እዜም ብሩኹ ኣቦ ክንዯይ ግሩም ሓቂ እዩ። 

ብርግጽ ምስጋናና ኣብ ኢዴ ኣምሊኹ፡ ጸሊእትና ንምውራዴ ከም በሉሕ ፍሊጻ የገሌግሌ 

እዩ። ንሕና ብምስጋና ናብ ህሌውናኡ ምስ እንቐርብ ኣምሊኹ ዴማ ዯምበ ጸሊእትና 

ይዴምስስ። ንሕና ምምስጋን ክንጅምር እንከልና፡ ጸሊእትና ካብቲ ብኣምሊኹ ዛወርድም 

ከቢዴ መቅጻዔቲ እተሊዔሇ ኣባና ንዛጀመርዎ ውዱት የቛርጹ፡ ናይ ሕፍረት ካባ ዴማ 

ይኹዯኑ።  

‚ንሳቶም ኣብ ኣህዙብ ሕነ ንምፍዲይ፡ ህዛብታት ከኣ ንምቕጻዔ፡ 
ንነገስታቶም ብሰንሰሇት፡ ንኹቡራቶም በመቝሕ ሓጺን ንምእሳር፡ 
ምስጋና እግዘኣብሄር ኣብ ጏረሮኦም፡ ክሌተ ዛኣፉ ሰይፊውን ኣብ ኢድም 
ይኵን። እዘ ንዅልም ቅደሳኑ ኹብሪ እዩ። ሃላለያ።‛ (መዛ149፡6-9)። 

12. ንጸልትና ሓይሉ ንምሌባስ 

ቅደስ ቃሌ ሌማኖና ብምስጋናን ውዲሴን ክስነ ብግሌጺ ነጊሩና እዩ። ‚ዴላትኩም ዖበሇስ 
ብጸልትን ሌማኖን ምስናይ ምስጋና ኣብ ኣምሊኹ ይፈሇጥ እምበር፡ ብገሇ እ 
ኣይትጨነቑ።‛ (ፊሉ4፡6-7)። ንሕቶ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ብሌማኖ ዴሕሪ ምቕራብካ 
ብምስጋና ዯው ምባሌ፡ መሌሲ ጸልትካ ካብ ጏይታ ክሳዔ እትቕበሌ ብተስፋን ሓጏስን 
ክትጸንዔ ናይ ምግባር ብቕዒት ኣሇዎ። ሓይሉ ምስጋና ዖይተሞከረ ጸሊዪ ኣብ ናይ ጸልት 
ህይወቱ ሇውጢ ክጽበ ኣይክእሌን እዩ። ምስጋና ንመሌሲ ጸልትና ዖቀሊጥፍ ካብ ኯነ 
ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ብምስጋና ክንተግህ ጥራይ እዩ ዖልና። ብምስጋና ንሇምን ብውዲሴ 
ዴማ ንመሌሲ ጸልትና ንጸበ። እቶም ንህይወት ኣማኢት ኣሽሓት ምሌዋጥ ምኹንያት 
ዛኻኑ ዌስሉ ኤሌ ደዌሌ ሓዯ እዋን ከምዘ ኢልም ኔሮም፡ ‘ኣብ ገሇ እዋናት ብጸልትካ 
ካብ ኣምሊኹ ቅሌጡፍ መሌሲ ክትረክብ ዖይከኣሌካለ ምኹንያት ስሇዖይተመስግን እዩ።’ 
ብርግጽ ዖይምምስጋን ንጸልትና ዖዴክም ክፉእ ሌማዴ እዩ’ሞ ነወግድ። 
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13. ንተስፋ ብምስጋናን ውዲሴን ምጽባይ ውጽኢቱ ሓጏስን ዒወትን ስሇዛኻነ 

እቶም ተስፋ መንፈስ ቅደስ ካብ ክርስቶስ እተቐበለ 120 ቅደሳን ነቲ እተዋህቦም ተስፋ 

ንኣምሊኹ እናወዯሱን እናኣመስገኑን ብምጽባይ እዮም ወሪሶሞ። ‚ንኣምሊኹ እናወዯሱን 
እናኣመስገኑን ከኣ ኳለ ሳዔ ኣብ ቤት መቕዯስ ይነብሩ ነበሩ።‛ (ለቃ24፡53)። ኳልም 

ብምስጋና ንተስፋኦም እተጸበዩ ኣብ መወዲእታ ምስ ተስፋኦም ተራቦም ብሓጏስ 

ንኣምሊኹ ወዱሶም እዮም። ኣምሊኹ ንዛሃበካ ቃሌ ተስፋ ኣብ ሌብ ዒብዪ ስፍራ 

ብምሃብ ብውዲሴን ምስጋናን ምጽባይ ንእምነትካ ዖዔብይን ጽንዒት ኣብ ሌዔሉ 

ትዔግስት ዛውስኹን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣንጻር ተስፋታትካ ንዛቀንዐ ኳልም ናይ 

ጸሌማት ሓይሌታትን ስጋዊ ስምዑታትን ኣብ ምንብርካኺም ዒብዪ ግዯ እዩ ዖሇዎ። 

ከምቲ እቲ ጽሑፍ ዛብል እቲ ብኣምሊኹ እተራእየሌና ራእይ ንምደብ ጊዚ እዩ። 

ተፈጻምነት ዛረክብ ዴማ ብጊዚ ኣምሊኹ እዩ። ንጊዚ ኣምሊኹ ምጽባይ ዒብዪ ምስጢር 

ዒወት እዩ። እዘ ግና ነቲ ጸሊእ ኳለ ዒወት ዛኻነ ሰይጣንን ንስጋናን ዛምችእ ኣይኯነን። 

እዘ ከኣ ስጋናን ነፍስናን ኳለ ኣብ ሓጺር ጊዚ ክግበረልም ስሇዛምነዩ እዩ። ንዴምጺ 

ስጋኡን ነፍሱን ዛሰምዔ ኣማኒ ዴማ ናይ ግዴን እዩ ክርበጽን ኣምሊኹ ከምዛጠሇሞ 

እናተሰምዕ ብምምሌሊስ፡ ተሓሉለ ካብ ፍርቂ መገዱ ክበኩርን። ንስ ግና ዴምጺ 

ርእስን ጸሊኢን ምስማዔ ኣቋርጽ እሞ ወርትግ ብምስጋና ኣምሊኹ ምለእ ኳን። 

ተስፋ ብምደብ ጊዚኡ ክፍጸም እዩ’ሞ ኣሚንካ ኣመስግን። እዘ እንተገበርካ ንኣምሊኹን 

ተስፋኡን ንምጽባይ ዒብዪ ዛኻነ ትዔግስትን ጽንዒትን ክትረክብን ንኵለ እቲ ኣንጻር 

ተስፋ ዛብገስ ናይ ጸሌማት ስራሕ ገጢምካ እትስዔረለ ሓይሌን ክበዛሓሌካን እዩ። 

14. ሰባት ሓርነት ክረኹቡ 

ሃዋርያ ጳውልስን ሲሊስን ስሇቲ ዛገበርዎ ውጽኢታዊ ምዛርጋሕ ወንጌሌ ከም ገበነኛታት 

ተቖጺሮም ምስ ብሕ መግረፍቲ፡ ኣእዲዎም ብመቓውሕ ተኣሲሩ ናብ ማእሰርቲ ምስ 

ተዯርበዩ፡ ዖይከም ትጽቢት ተጻረርቶም ኣየማረሩን። ንሳቶም ብኣምሊኺም ተኣሚኖም 

ምስጋናኦምን ውዲሴኦም እዮም ኣበሪኺም። እቲ ንምስጋናን ውዲሴን ዒብዪ ምሊሽ ዛህብ 

ኣምሊኹ ዴማ መሰረት ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ክናወጽ ዒብዪ ምዴንቕዲቕ ምዴሪ ገበረ። 

ከም ውጽኢቱ ዴማ መቝሖምን መቝሕ እቶም ካሌኦት እሱራትን ተፍትሐ። የሱስ 
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ስሇዛኴበረ ዴማ ሓሊው እሱራት ዛርከቦም ብሓት ሰባት ናብ የሱስ ተመሌሱ 

(ግ.ሃ16፡25-34)።  

ብክርስቶስ ሓራ ክንወጽእ ጥራይ ዖይኯነስ ንካሌኦት ናብዘ መውጽኢ ሓራ ዛኻነ 

ጏይታ ክንመርሕ ኣምሊኹ ጸዊዐና እዩ። ጻውዑትና ንብሓት ናብ ሓርነት ክንምሇስ 

ካብ ኯነ ንኵለ እቲ ሰባት ሓራ ክወጹለ ዛኹእለ መገዴታት ክንፍጽሞ ኣልና። ሓዯ 

ካብኡ ዴማ ንኣምሊኹ ምምስጋንን ምውዲስን እዩ። ንሕና ብእምነት፡ ብመንፈስን ምለእ 

ሌብናን ንኣምሊኹ ክብሪ ምስ እንህብ ቍጻር ብሓት ይፍታሕ፡ ኣርዐት ይስበር፡ ኣጀንዲ 

ይግሌበጥ፡ ሕማም ይፍወስ፡ ኣጋንንቲ ካብ ሰባት ብዒብዪ ዴምጺ እናጨዯሩ ይወጹ።  

ምስጋናን ውዲሴን እተረዴኦ መሰ ኣምሊኹ ዖሇዋ ሃገር ካብ ብሕ ናይ ሰይጣን ናይ 

ጥፍኣት ኣጀንዲ እያ እትሕል። ህዛብና ተፈዊሱ፡ ተባሪኵ፡ ተናጊፉ.. ናይ ምርኣይ ባህጊ 

ክሳዔ ዛሃሇወና፡ እዘ ባህግና ተግባራዊ ምእንቲ ክኴውን ነቲ ምንጪ ኳለ ሰናይ ዛኻነ 

ኣምሊኹ ብምስጋናን ውዲሴን ከነኹብሮ፡ ከነንቀሳቕሶ ኣልና። መጠን እቲ ንእኡ ዛሃብናዮ 

ክብሪ መጠኑ ናይ ክብሪ ዯበና ንምዴርና ክወርዲ፡ በረኴቱ ዴማ ክዒስሊ እዩ። እዘ እዩ 

እምበኣር ንኣምሊኹ ነንዔሇት ከነመስግኖን ክንውዴሶን ዛገብረና። 

15. ንመሌሓስና ዱስፕሉን ንምትሓዛ 

ምስጋና፡ ብግቡእ ንእተረዴኦ ሰብ ንመሌሓስ ስርዒት ክህሌዋ ዛገብር ግሩም ሓይሉ እዩ። 
ብምስጋና ኣምሊኹ ምሌእቲ ዛኻነት ሌሳን ንመንፈሳዊ ነገር ትሕዛቲ ብምዃና ነፍሰ 

ቅጽዒት ዖሇዋን ሓይሉ ኣምሊኹ እተስተማቅርን እያ እትኴውን። ሌሳንና ናይ ምሕሊውን 

ስርዒት ናይ ምሌማዴን መንፈሳዊ ሓሊፍነት ከምዖልና ክንስሕቶ ኣይግባእን። ምስናይዘ 

ዴማ ኣምሊኹ ዛቐረበሌና ብሕ መገዴታት ከምዖል ክንፈሌጥን ብግቡእ ክንጥቀመለን 

ኣልና። ሓዯ ካብኡ ዴማ ብከናፍርና ምስጋና ኣምሊኹ ምዛራብ እዩ። ስሇዘ ዴማ ኢና 

ነታ ንህይወትን ሞትን ስሌጣን ዖሇዋ፡ ንእሽቶ ክነሳ ዒስባን ሳዔቤናን ብሕ ዛኻነት 

ሌሳንና ብምስጋና ክንሕሌዋ ዖልና። 

16. ንቑሕ ህይወት ንምውናን 

ሃዋርያ ጳውልስ ብዴርት መንፈስ ቅደስ ብምስጋና ክንነቅሕ ኣዘና እዩ። ‚ጸልት 
ኣዖውትሩ፡ ብእኡውን ብምስጋና ንቕሑ።‛ (ቇላ4፡2)። እዘ ቃሌ ብምስጋና ክንነቅሕ 
ማዔዲ ዖይኯነስ ትእዙዛ እዩ ዖሕሌፈሌና ዖል። እቲ ኣብዙ ፍቕዱ ‚ምንቃሕ‛ ንዛብሌ ቃሌ 
ንምግሊጽ ዖገሌገሇ ናይ ግሪኹ ቃሌ ‚ግራጏሪዮ‛(Graygoreo) ዛብሌ ክኴውን እንከል 



መጽሓፍ ቅዱሳዊ መርሖ ንዕውት ጸሎት 

 

 
ገጽ 66 

 

ትርጉሙ ዴማ ‚ምጥንቃቕ፡ ምትር፡ ምቁማት..‛ ዛብሌ እዩ። ስሇዘ ብምስጋና 
ጥንቍቓት፡ እነቋምትን እነተኩርን ክንከውን ከምእተኣዖዛና ክንርዲእ የዴሉ። 

 
ብምስጋና ንዔዮ ኣምሊኹ፡ ንጸልት፡ ንእተነግረሌና ቃሌ፡ ኣጋንንታዊ ውዱትን ካሌእን 

ንነቅሕ ኢና። ኣብቲ ንኣምሊኹ ንውዴሰለን ነመስግነለን እዋን ንነቅሕ ኢና ዖልና። የሱስ 

ንዯቀመዙሙርቱ ብተዯጋጋሚ ብጸልት ክነቅሑ ነጊሪዎም እዩ (ማር13፡32-33 

ማቴ26፡41)። ሃዋርያትውን ኣብ መሌእኹቶም ኳልም ቅደሳን ንቑሓት ክኻኑ ተዙሪቦም 

ኣሇው (ኤፌ6፡18 1ጴጥ4፡17)። ብምስጋና ምንቃሕ ነቲ ተመሉሱ ዛመጽእ እሞ ናብቲ 

ንሱ ዖሇዎ ክወስዯና (ዮሃ14፡1-3) ተስፋ ዛሀበና ጏይታ ነቒሕና ክንጽበዮ ዛገብረና 

ሓይሌናን ክብርናን’ዩ። 

እቲ ንገዙእ ርእሱ ውዲሴ ዖሌመዯ ኣማኒ፡ ካብቲ ዖሇዎ መንፈሳዊ ንቕሓት እተሊዔሇ ምስቲ 

ኣምሊኹ ኣብ ህይወቱ ዖቐመጦ ትንቢታዊ ቃሌ ይራኴብ እዩ። ከምኡውን ነቲ ብረቂቕ 

እተጻወዯለ መጻወዴያ ኣጋንንቲ ኢደ ኣይህብን። እቲ ብምስጋና ህይወቱ ዖርዖነ ኣማኒ 

ዖርከበ ኳነታት ኣይዯፍኦን። ብርግጽ’ቲ መሰውኢኡ ብምስጋናን ውዲሴን ወርትግ 

ዖንዴዴ ኣማኒ ኣብ መንፈሱ ካብ ዛእጏዴ መንፈሳዊ ሓዊ ዛብገስ ንዔዮ ኣምሊኹ ዛጽዔት 

ህይወት ሒ እዩ ዛመሊሇስ። ስሇዘ ዴማ’ዩ ብምስጋናን ውዲሴን ብምንቃሕ ንትእዙዛ 

ኣምሊኹ ክነኹብርን ኣምሊኹ ዛብህጏ ህይወት ሒዛና ክንመሊሇስን ዖዴሌየና።  

17. ኣብ ኣምሊኹ ጥራይ ንምትር  

ምስጋናን ውዲሴን ነቶም ተጊሆም ዖተግብርዎ ኣብ ኣምሊኹ ምለእ ኣዴህቦ ክትገብር 

ዖኹእሌ ሓያሌ መሳርሒ እዩ። ኣብ ኣምሊኹ ምትር ማሇት ኣብ ስርሑን ዔቤቱን፡ ኣብ 

ሓይለን ባህርያቱን፡ ኣብ ሓሳቡን ትእዙን ሌብ ኣውዱቕካ ምምሌሊስ እዩ። ብምስጋና 

ተመሉእና ብውዲሴ ኣብ ቅዴሚ ህሌውና ኣምሊኹ ኣብ እንመሊሇሰለ እዋን ንኣምሊኹን 

ናይ ኣምሊኹ ነገራትን ዖቐዴም ኣእምሮን ንእኡ ዛግዙእ ፍቓዴን ክንሕዛ እዩ ዯገ 

ዛኹፈተሌና። እዘ ሓቂ ስሇዛኻነ እዩ እቶም ናይ ምስጋና ሰባት ሓሇፋ እቶም ካሌኦት 

ኣብ ኣምሊኹ ዛተኣማመንን ዖቕሌብን ህይወት ሒዜም ብዒወት ክስጉሙ ዛርኣዩ። መጠን 

እቲ ኣተኩሮና ኣብኡ ዛገበርና ዴማ ንኣምሊኹ ብምሌኣት ንፈሌጦን ምስኡ ንዖልና 

ሕብረት ነዯሌዴልን። እዘ እዩ እምበኣር ንምስጋና ኣዛዩ ወሳኒ ዛገብሮን ነንዔሇት 

ከነመስግን ዛገብረናን። 
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18. መንፈስና ንምሕዲስን ንስራሕ ዴለው ንምግባርን 
ምስጋና ንመንፈስና ናይ ምሕዲስን ንስራሕ ዴለው ናይ ምግባርን ብቕዒት ስሇዖሇዎ ኢና 
ንኣምሊኹ ክብሪ እንህብ። መንፈስና ከም ኳልም ዯቂ ሰባት ካብቲ ብኣዲም ዛኣተዎ 
ሓጢኣት እተሊዔሇ ሞይቱ ወይ ዴማ ካብ ኣምሊኹ ተፈሌዩ ክነብር እዩ ጸኒሑ። ኣብቲ 
ዲግም እተወሇዴናለ ጊዚ ግና እቲ እተሰብረ ሕብረት ስሇእተጸገነ፡ ከሌካሉ ቀጽሪውን 
ብዯም የሱስ ስሇዛፈረሰ ምስ ኣምሊኹ ብምሌኣትን ሓርነትን ሕብረት ክገብር ጀሚሩ 
እዩ። እቲ ካብ ኳሇንተናና ኣዛዩ ኣገዲሲ ክፍሉ ዛኻነ መንፈስና ካብታ ዛዯሓነሊ እዋን 
ጀሚሩ መኹዖን መንፈሳዊ ሓይሌን ጸጋን ኯይኑ እዩ። በቲ ነንዔሇት እነካይድ መንፈሳዊ 
ተግባር ዴማ ነቲ ካብ ኣምሊኹ ኣብ መንፈስና እተኴዖነ መሇኯታዊ ነገር ንምፍታሕ ወይ 
ንምንቅስቃስ ሓይሌን ብቕዒትን ንረክብ። ምስጋናን ውዲሴን ዴማ ካብቶም ነንዔሇት 
ክነተግብሮም ዛግብኡና መንፈሳዊ ተግባራት ምስቶም ቀዲሞት ዛስርዐ እዮም።  
 
ሓዯ ኣማኒ ብመጠን እቲ ንምስጋናን ውዲሴን ዛተግሆ መንፈሱ ይኵሊዔ፡ ንመሇኯታዊ 
ስራሕ ዴለው ይኴውን፡ ነቲ ዖሇዎ መንፈሳዊ ነገር ንምፍታሕ ዴማ ምለእ ሓይሉ 
ይህሌዎ። ኣካሌ ክርስቶስ ክትህነጽ፡ ምዴርና ክትፍወስ፡ እተፈጠርናለ ዔሊማ ብምሌኣት 
ክንፍጽሞ… መንፈስና ክነቅሕን ኣብኡ ዖል ውህበት ክፍታሕን የዴሌዮ። ብሓት 
ቅደሳን ካብ ምስጋናን ውዲሴን ርሑቓት ክነሶም ብሌማኖ ጥራይ መንፈሳዊ ብቕዒቶም 
ኣብ ባይታ ከግህዴዎ ይፍትኑ እዮም። እዘ ግና ዖይከም ጻዔሮም ብከምኡ ዛብጻሕ 
ኣይኯነን። ብሕ ሓይሉ፡ ቅብኣት፡ መንፈሳዊ ህያባት፡ ራእይን ጻውዑትን ኣብ መንፈስና 
ተኴዘኑ ክነሱ ከም ተራ ሰብ ክንመሊሇስ ምኹንያት ዛኻነና ዖል ዖይምንቃሕ መንፈስና 
ምዃኑ ተረዱእና መንፈስና ንምንቃሕ ብምስጋናን ውዲሴን ዯኣ ንተንስእ።  

 
19. ምስጋና መሰጋገሪ ዴሌዴሌ ስሇዛኻነ 

ምስጋናን ውዲሴን ካብ ጸቢብ ናብ ገፊሕ፡ ካብ ውዴቐት ናብ ዒወት፡ ካብ ሕማም ናብ 

ጥዔና፡ ካብ ሂ ናብ ሓጏስ፡ ካብ ማእሰርትን ጸቕጥን ናብ ሓርነት፡ ካብ በዒቲ ናብ 

በረኹቲ፡ ካብ ሰሊም ምስኣንን ምቕብዛባዛን ናብ ዔረፍቲ… ኯታስ ናብ ኳለ ዛበረኴ 

ነገር፡ መሰጋገሪ ዴሌዴሌ እዩ። እቶም ኣብ ምስጋና ዛነብሩ ስፍራኦም ኳለሳዔ ምስቶም 

ብለጻትን ዔውታትን እዩ። ነቶም ኣመስገንቲ ኣብ እተሳዔረ ህይወት ክትረኹቦም ዛሕሰብ 

ኣይኯነን። ምኹንያቱ ምስጋና ናብ ዛሓሸን ዛበረኴን ህይወት ዖሳግር ስሇዛኻነ። 

በረኹቲ እናተመነን ኣምሊኹ ናብኡ ከምዖብጽሓኒ ቃሌ ኣትዩሇይ ኣል እናበሌካን 

ብተግባር ግና ናብኡ ዖብጽሓካ ህይወት ዖይምምራሕ ዖይብሱሌነት እዩ። ንምምናይ 

ዛምነዩ ሰባት ዖይኯነስ ንምውራስ፡ ምዴያብ፡ ምዔዋት.. ዛሕሌኑን ናብኡ ዛግስግሱን 

ሰባት ክንከውን እዩ ዖልና። እዘ ንምግባር ዴማ ካብ ምስጋና ክንርሕቕ ኣይግባእን። 

ምስጋና ንፍጻሜና ዖጸብቕ ጏዯና ዒወት ስሇዛኻነ። ኣብ ምስጋናን ውዲሴን ተወጢሑ 
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ዛኴስር፡ ዛዋረዴ ሰብ የሌቦን። ስዔረት (ውርዯት)ን ምስጋናን ብሓንሳእ ክነብሩ 

ኣይክእለን እዮም። ኣብቲ ሓይሉ ምስጋና ዖሇዎ ኣብኡ ውዴቐት ዛበሃሌ የሌቦን። ኣብቲ 

ውዴቐት ዛነገሶ ስፍራ ዴማ ዴምጺ ምስጋና ኣይስማዔን። ምስጋና ምዴራዊ ቛንቛ ብዖይ 

ምዃኑ እቲ ምዴራዊ ሰብ ንሓይሉ ምስጋና ክርዴኦ ምጽባይ ዔሽነት እዩ። እቶም 

ምስጢርን ሓይሌን ምስጋና ተረዱኦም ከተግብርዎ ዛኹእለ፥ እቶም ናይ ሰማይ ነገር 

ኣጸቢቖም ዖስተውዔለን ንዒወት ዒብዪ ዛኻነ ምሕሊን ኣብ ሌቦም ዛሰረጸን ጀጋኑ ጥራይ 

እዮም። ስሇዘ ነቲ ብኣምሊኹ እተመዯበሌና በሪኹ ዯይብና ክንወርሶ ብምስጋናን ውዲሴን 

እተቓነየ ህይወት ንምምራሕ ገዙእ ርእስና ንወፊ። 

20. ካብ ነፍሰ ኣተኩሮ ህይወት (self-centered life) ሓራ ንምውጻእ 

ሓዯ ኣማኒ ኣብ ሓይሌን ዔቤትን ኣምሊኹ ኣተኩሩ የመስግን ክሳዔ ዛሃሇወ በቲ ናብ 

ጥፍኣት ዛወስዴ መጻወዴያ ዖዲለ ነፍሰ ኣተኩሮ ክጥሇፍ ኣይክእሌን እዩ። ኣብ ገዙእ 

ርእስ ጥራይ ዖዴሃበ ኣካይዲ ክፉእን ክውገዴ ዖሇዎን ባህርይ ጥራይ ዖይኯነስ 

ንምትእትታው ኣጋንንቲ ዯገ ዖርሕብ መጻወዴያ እዩ። ንርእስ ዖማእከሇ ኣካይዲ ሓሇፋ 

እቶም ግዲማውያን ተጻረርትና ኣባና ኯይኑ ንኣና ዛዋጋእ ውሽጣዊ ጸሊኢ እዩ። ክውገዴ 

እንተዴኣ ኯይኑ ዴማ ካብቲ ክንገብሮ ዖልና ብዔቤት ኣምሊኹ ዛዴነቕ መነንት 

ብምጥራይ ብምስጋናን ውዲሴን እተወርሰ ህይወት ምምራሕ’ዩ። ብምለእ ምስትውዒሌን 

እምነትን ኣብ እንውዴሰለ እዋን ብህሌውናን ዔቤትን ኣምሊኹ ስሇ እንወሓጥ ብዙዔባ 

ሓዯን እንኮን ኢና እንግዯስ፡ ንሱ ከኣ ኣምሊኹ’ዩ።  

 

ንኣምሊኹ ኣበይ ኢና ነመስግኖ (ንባርኺ) 

፩. ኣብ ማእከሌ ጉባኤ ቅደሳን  

ምስቶም ብኹቡር ዯም እተዏዯጉ ብሩት ኣሕዋትና ሰሚርና ንኣምሊኹ ዛበቅዔ ክብሪ 

ካብ ምሃብ ዛዒቢ ትዔዴሌቲ የሌቦን። ከምቲ ጽሑፋት ዛብሌዎ እቶም ኣብ ቤት ኣምሊኹ 

ዛነብሩ ብጹኣን እዮም። ‚ኣብ ቤትካ ዘነብሩ ብጹኣን እዮም፡ ኳለ ጊዚ ይውዴሱ።‛ 
(መዛ84፡4) ምስዜም ብጹኣን ዛኻኑ ቅደሳን ንኣምሊኹ ምውዲስ ሰናይ እዩ። ስሇዛኻነ 

ዴማ’ዩ ዖማራይ ‚…ኣብ ማእከሌ ማሕበር ከመስግነካ እየ።‛ ዛበሇ (መዛ22፡22)። ኣብ 

ካሌእ ጽሑፍውን ‚..ንእግዘኣብሄር ብኣፈይ ኣዛየ ኴመስግኖ፡ ኣብ ማእከሌ ብሓትውን 
ክውዴሶ እየ።‛ ይውስኹ (መዛ109፡30)። እምበኣርሲ ነቲ ኣብ መዛ149፡1 
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‚ንእግዘኣብሄር ሓዴሽ መዛሙር ምስጋናኡ ኴኣ ኣብ ማሕበር ቅደሳን ዖምሩ‛ ዛብሌ 

ትእዙዛ ተግባራዊ ክንገብሮ ኣብ ማእከሌ ጉባኤ ህያዋን ምስጋና ኣምሊኹ ከነዖንትው 

ይግባእ።  

፪. ኣብ መንጏ ኣህዙብ 

ንኣምሊኹ ከነመስግን ናይ ግዴን ኣብ ርያና ክርስትያናት ክህሌው ኣሇዎም ማሇት 

ኣይኯነን። ኣብ ማእከሌ እቶም ዖይኣምኑ’ውን ንኣምሊኹ ብምምስጋን ከነምሌኺ ይግባኣና 

እዩ። እንሓንሳእ እቶም ንኣምሊኹ ዖይፈሌጡ ሰባት ንዛገጥሞም ኳነታት ንኣማሌኹቶም 

ብምምስጋን ክሓሌፍዎ ክፍትኑ እናክርኢ ኣዛየ እየ ዛዴነቕ። እቲ ብኹቡር ዋጋ እተዏዯገ 

ህዛቢ ኣምሊኹ ክንዯይ ካብኦም ዛበሌጽ ንኣምሊኵ ከመስግንን ክውዴስን ዖይግብኦ ዴማ 

እብሌ። ኣብ ማእከሌ እቲ እንነብረለ ከባቢ ንኣምሊኹ ምሌክቱ  ብምዃንና ንኣምሊኹ 

ብምምስጋንን ምውዲስን ክንሌሇ እዩ ዖልና። ከምቲ ዖማራይ ‚ጏይታየ ኣብ ማእከሌ 
ኣህዙብ ከመስግነካ፡ ኣብ ማእከሌ ህዛብታት ክዛምረሌካ እየ።‛ ዛበሇ፡ ንኣምሊኹ ኣብ 

ቅዴሚ ኳለ ሰብ፡ ስሇ ኳለ ነገር ኩለጊዚ ከነመስግኖን ክንውዴሶን ይግባእ (መዛ57:9)። 

፫. ኣብ ምዴቃስና  

‚ኣብ ምዴቃሰይ ክዛክረካ፡ ብሇይቲ እናነቓሕኩ ኹሐስበካ ኴልኵ፡ ነፍሰይ ከም 
ብስቡሕን ኣንጕዔን ትጸግብ፡ ኣፈይውን ብኴናፍር እሌሌታ ኸመስግነካ እዩ።‛ 
(መዛ63፡3-7)። ዲዊት ኣብ ምዴቃሱ ንኣምሊኹ ይሓስብን ብእሌሌታ የመስግንን 

ከምዛነበረ ኢና ንርኢ። ኣብ ምዴቃስና ንኣምሊኹ ከነመስግኖ ኣልና። ኣብ ምዴቃስና 

ክብሃሌ እንከል ኣብ ዒራትናን ስጋና ብዴቁሱ ብመንፈስናን እዩ። ኣብ ዒራቶም ምስዯየቡ 

ዖይሕሰብ ክሓስቡ ክሳዔ ዴቃስ ዛወስድም ዛሽገሩ ሒዯት ኣይኯኑን። ንሕና ግና ከም 

ዲዊት ኣብ ዒራትና ምስጋና ኣምሊኹ ንዖክርን ነሰውእን። 

ስጋና ዯቂሱ ኣል ማሇት ክሳዔ ንነቅሕ ምስ ኣምሊኹ ምንም ዒይነት ርክብ ኣይህሌዎናን 

ማሇት ኣይኯነን። ኣብ ዔሇታዊ ጉዔዜና መንፈስና ንቍሕን ንኣምሊኹ ቀረባን ጌርና 

እንተዴኣ ቃኒናዮ ብስጋና ዯቂስና ክነስና ብመንፈስና ንኣምሊኹ ዛበቅዔ ቕኔ ነምጽእ፡ 

ምስጋና ንስውእ፡ ውዲሴ ነዯይብ ኢና። ኣብ ተመኩሮይን ተሞኩሮ ካሌኦትን 

ከምዛርኤኹዎ፡ ብዴቍስካ ፋን ኣምሊኹ ክትትንክይ ይከኣሌ እዩ። ስሇዘ ንኣምሊኹ ኣብ 

ምዴቃስና ክብሪ ክንህቦ ከም እንኹእሌ ተገንዘብና ነቲ ናይ ሇይቲ ጊዚና ንኣምሊኹ 

ንቀዴሰለ። 
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፬. ኣብ ኣጸደ  

ቅደስ ቃሌ ብንጹርን ተዯጋጋሚን ንኣምሊኹ ኣብ ኣጸደ፡ ኣብ መቅዯሱ ከነመስግኖ ነጊሩና 

እዩ። ‚ኣብ ዯጌታቱ ብምስጋና ኣብ ኣጸደውን ብውዲሴ እተው፡ ኣመስግንዎ ንስሙ ኴኣ 
ባርኵ።‛ (መዛ100፡4)። ‚...ንኣምሊኹ ኣብ መቕዯሱ ኣመስግንዎ..።‛ (መዛ150፡1)። ኣጸደ 

ክብሪ ህሊዌኡ ዛርከበለ ሓዯ ክፋሌ ናይ መቕዯስ’ዩ። ንኣምሊኹ ንምምስጋን ኳለ ሳዔ ናብ 

ህሌውናኡ እንግስግስ ሰባት ክንከውን ኣልና። ኣብ ህሌውናኡ ኯይንና እነቅርቦ ምስጋና 

ንኣምሊኹ ዖኹብር፡ ንኣና ዛሃንጽ፡ ንሰይጣን ዖዋርዴ ዴማ እዩ ዛኴውን።  

ንኣብነት ሓዯ ኣማኒ ኣዯናጊሩ ብዖምጽኦ ገንዖብ (ብኣገሊሌጻ ብሓት ቢዛነስ ኣጋጭዩ)፡ 

ጏረሮኡ ክሳዔ ዛጭዯዴ ብምጭዲር፡ ኣእዙን ሰብ ክሳዔ ዛሌኺት ብእሌሌታ ንኣምሊኹ 

እንተ ኣመስገነ ካብ ኣጸደን መቅዯሱን ርሒቝ ዖምጽኦ ብምዃኑ ኣብ ኣእዙን ኣምሊኹ 

ኣይበጽሕን። ስሇዘ ብቑዔ ምስጋና ንምምጻእ ናብ ኣጸዴ ኣምሊኹ ምቅራብ ናይ ግዴን 

እዩ። ህሌውናኡ እናስተማቀርካ፡ ብሓሳባቱ ተወሪስካ እትስውኦ ምስጋና፡ ዯገ ሰማይ 

ኣኹፊቱ በረኴት ኣምሊኹ የውርዯሌካ እዩ እሞ ናብ ኣጸደ ብቅዴስናን እምነትን 

ብምቅራብ ምውዲስ ተምሃር። 

 

ንኣምሊኹ ብኴመይ ኢና ነመስግኖን ንውዴሶን፧ 

፩. ብመዛሙር  

ኣብ ብሕ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ ተገሉጹ ከምዖል ብሓት ንኣምሊኹ ብመዛሙር 

ክብሪ ሂቦሞ እዮም። (ዖጸ15፡21 መሳ5፡3 2ሳሙ22፡50 1ዚና16፡9 2ዚና29፡30)። 

ብፍሊይ ከኣ ኣብታ ናይ መዛሙር መጽሓፍ እትስመ መዛሙር ዲዊት ምስ እንርኢ 

ንኣምሊኹ ብመዛሙር ምውዲስ ክሳዔ ክንዯይ ሰናይን ዒስቢ ዖሇዎን ከምዛኻነ እዩ 

ዛበርሃሌና። (መዛ7፡17 9፡2,11 13፡6 21፡13 27፡6 30፡4 33፡3 40፡3 47፡6-7 59፡16-17 

61፡8 69፡30 81፡2 95፡2 96፡1 98፡1 137፡3-4 144፡9 147፡1 149፡1)። ጏይታ 

የሱስ’ውን ምስ ዯቀመዙሙርቱ ብመዛሙር ንኣምሊኹ ከመዖመስገነ ኣብ ማር14፡26 ን 

ማቴ26፡30 ተጻሒፉ ኣል። 

ንኣምሊኹ ብመዛሙር ምውዲስ ብብሕ መገዱ ክፍጸም ይኹእሌ እዩ። ገሇ ካብኡ ዴማ 

እዜም ዛስዔቡ ይርከብዎም፦ 
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፠ መዛሙር ብናይ መንፈስ ቅኒት፡ ከምቲ ኣብ 1ቇሮ14፡15 ተጻሒፉ ዖል ብናይ 

መንፈስና ቅኒት ንኣምሊኹ ክንዛምረለ ንኹእሌ ኢና። ብመንፈስካ ምዛማር 

ብዚማ ጌርካ ዖይንገር እህህታ ወይ ዴማ ዚማ ጌርካ ብቋንቋታት ክኴውን 

ይኹእሌ እዩ።  

 

፠ መዛሙር በእምሮ፡ ጳውልስ ከምቲ ብመንፈስ ዛዛምር ከምኡ ዴማ በእምሮ 

ከምዛዛምር ተዙሪቡ ኣል። ‚..ግናኴ በእምሮይውን ክዛምር እየ።‛ 
(1ቇሮ14፡15)። በእምሮ ምዛማር ማሇት በቲ እትፈሌጦን እትመሌኮን ቋንቋ 

(ትግርኛ፡ ትግረ...)  ንኣምሊኹ ዚማ ጌርካ ክብሪ ምሃብ እዩ። 

 
፠ ብመሳርሒ ሙዘቃ ተሓጊዛካ፡ ከምቲ ኣብ መዛ92፡1 ተጻሒፉ ዖል ንኣምሊኹ 

ብመሳርሒ ሙዘቃ ተሓጊዛካ ብመዛሙር ክትውዴሶ ሰናይ እዩ። ‚ኣታ ሌዐሌ 
ንግሆ ሳህሌ፡ ሇይትውን እምነትካ ምውራይ፡ ዒሰርተ ኣውታር ብዖሇዎ በገናን 
ብጭራን ብምውቃዔ መሰንቆን ንእግዘኣብሄር ምምስጋን ንስምካ ምዛምር 
ሰናይ እዩ።‛ ዔሊማ ሓንትስ ንኣምሊኹ ክብሪ ንምሃብ ይዅን ዯኣ እምበር ኳለ 

ዒይነት መሳርሒ ሙዘቃን ዛዯሇዮ ዒይነት ህርመትን ክትጥቀም ፍጹም ሓራ 

ኢ።  

 
፠ ንመሪሕነት ካሌኦት ዖመርቲ ብተመስጦን ኣሜንን ብምሕባር፡ ኣምሊኹ ኣብ 

ቤቱ ካብ ዖቐመጦም ወይ ዛሰርዕም ኣገሌገሌቲ ዖመርቲ ይርከብዎም። ሓዯ ናይ 

መዛሙር ውህበት ካብ ኣምሊኹ እተቀበሇ ዖማሪ እናመርሓካ ንስ ዴማ 

ብውሌቂ ኵን ብጉባኤ ተመሲጥካ ብኣሜን እናሓበርካ ንኣምሊኹ ብመዛሙር 

ትውዴሶ ኢ።  

፪. ብከናፍርና  

ንኣምሊኹ ብከናፍርና ነመስግኖን ንውዴሶን ኢና ክንብሌ እንከልና ብዛስማዔ ዴምጺ 

ንኣምሊኹ ንኹብሩ ዛበቅዔ ቃሌ ነውጽእ ኢና ማሇትና እዩ። (መዛ26፡7 34፡1)። 

ከምኡውን ብእሌሌታን ጭዴርታን ንኣምሊኹ ክብሪ ምሃብ ብከናፍርካ ምውዲስን 

ምምስጋን እዩ (መዛ71፡23-24 5፡11 32፡11 35፡27)። ስሇዘ ኣብ ኳለ ስፍራ ስሇ ኳለ 

ነገር ንኣምሊኹ ዴምጽና ክብ ኣቢሌና ከነመስግኖን ክንውዴሶን ይግባእ። ከናፍርና ምስጋና 

ኣምሊኹ ጥራይ ከውጽኣ ክንቃንየን ወይ ከነሌምዯን ኣልና። መሌክዔናን ግርማናን 

ከነመስግን እንከልና ምዃኑ ተረዱእና ኣፍና ንምስጋና ንክፈት። 
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፫.  ብምሌዒሌን ምጥቃዔን ኣእዲው  

ቅደስ ቃሌ ኣእዲውና ብምሌዒሌን ምጥቃዔን ንኣምሊኹ ክብሪ ክንህቦ ከምዛልና ይእዛዖና 

እዩ። ‚ኣእዲውኩም ናብ መቕዯሱ ኣሌዔለ፡ ንእግዘኣብሄር ከኣ ባርኹዎ።‛ (መዛ134፡2)። 

‚…ኣእዲውኵም ኣጣቕዐ፡ ንኣምሊኹ ብዴምጺ ሓጏስ እሌሌ በለለ።‛ (መዛ47፡1)። 

ኣእዲውካ ምስናይ ሌብ ብተመስጦን ምለእ ምርዲእን ምሌዒሌ ንኣምሊኹ ክብሪ 

እንህበለን ሓዯ መገዱ ንእኡ ከምእተማረኹና እንገሌጸለን እዩ። ምጥቃዔ’ውን ከምቲ 

ገሉኣቶም ዛሓስብዎ ምርባሽ ጉባኤን ስምዑታውነትን ኣይኯነን። ይዛክር ቅዴሚ ገሇ 

ዒመታት ኣብ ሓዯ ጉባኤ ብሓዯ ኣገሌጋሉ፡ ኣብ ሓዴሽ ኪዲን ኣጣቕዐ ዛብሌ ትእዙዛ 

ስሇዖየሌቦ ኣብ ጉባኤ ኣይተጣቅዐ ተባሂለ ተነጊሩና እዩ። ኣምሊኹ ካባና ዛጽበዮ ኣምሌኺ 

ኳሇንተናና ዖሳተፈ ካብ ኯነ ምጥቃዔ ንምንታይ ከም ገበን ተወሲደ ግን ክሳዔ ሕጂ 

ምሊሽ ክረኹበለ ዖይከኣሌኩ ነገር እዩ። እንተ ቅደስ ቃሌ ግን ብምሌዒሌን ምጥቃዔን 

ኣእዲው ንኣምሊኹ ከም እነኹብሮ ነጊሩና እዩ እሞ ንምፍጻሙ ክንተግህ ኢና። 

፬. ብምስጋዴ ወይ ምንብርካኹ  

ካብቲ ንኣምሊኹ ክብሪ እንህበለ ገሇ መገዱ ምስጋዴን ምንብርካኹን ይርከቦ። ኣብ 

ቅዴሚ ህሊዌኡ ክንንብርከኹን ብምለእ ሓይሌና ክንሰግዴን ኣልና። ‚ንዐ ፍግም ኢሌና 
ንስገዴ፡ ኣብ ቅዴሚ እግዘኣብሄር ፈጣሪና ንንበርከኹ።‛ (መዛ95፡6)። እቶም ቀዲሞት 

ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ዯው ምባሌ ክሳዔ ዛስእኑ ዛኻኑለ እዋናት ኔሩ እዩ። ክብሪ 

እንክግሇጽ ብገጾም እናተዯፍኡን ብብርኺም እናተበርከኵን እዮም ንኣምሊኹ ክብሪ 

ኣምጺኦም። ልሚውን ንሕና ኣሰሮም ብምስዒብ ብምስጋዴን ምንብርካኹን ንኣምሊኹ 

ክብሪ ክንህብ ይግባእ። 

ኣምሊኹ ንየሱስ ኣብ ሌዔሉ ኳለ ዛስመ ሌዔሌ ዛበሇ ስም ዖርኣሶ ኳለ ብርኪ ንእኡ 

ክንብርከኹ እዩ እሞ ኣብ ቅዴሚኡ ንምስጋዴ ክብረትና ጌርና ንውሰድ (ፊሉ2፡10)። 

ከምቲ ኣብ ዒበይቲ ጉባኤታት ብገሇ ቅደሳን ዛርኤ ግትር ኣይንበሌ። ክዲንና ከይረስሕ፡ 

ቃንዙ ሕቆ… ዛብለ ከንቱ ምክኒታት ንየው ንበልም። ክብርና ኣብ ቅዴሚኡ ብስግዯት 

ነዋርዴ፡ ንንበርከኹ። ንኣምሊኹ ብምኹባሩ ኢና እሞ ንኴብር ተንበርኪኹና ነክብሮ። 
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ብኣምሌኺ መንፈስ ምንብርካኹና ዯው ኢሌና ክንገዛእ ሓይሉ ክኯነና ዴማ ክንርእዮ 

ኢና።  

 

፭. ብሳዔስዑት  

‚እስራኤሌ ብፈጣሪኡ ይተሓጏስ፡ ዯቂ ጽዮን ብንጉሶም እሌሌ ይበለ። ንስሙ ብሳዔሳዑት 
የመስግንዎ፡ ብኴበሮን በገናን ይዖምሩለ።‛ (መዛ149፡3)። ብፈጣሪኡ እተሓጏሰን 

ብንጉሱ ዛተኣማመንን ንብዖል ኣካሊቱ ኣሳቲፉ ንኣምሊኹ ብሳዔስዑት የኹብር እዩ። 

‚ብኴበሮን ብሳዔሳዑትን የመስግንዎ።‛ (መዛ150፡4)። ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ብሓት 

ካብቲ ዛረኴብዎ በረኴት ኣምሊኹ ዛብገስ ሳዔሳዑትን ምዛሊሌን ከም መስዋእቲ ምስጋና 

ናብ ኣምሊኹ ኣዔሪጎም እዮም። ገሇ ኣብነት ንምርኣይ፡  

- ዯቂ እስራኤሌ ብተኣምራት ኣምሊኹ ባሕሪ ምስተሳገሩ ብሓጏስ ሳዔሲዕም 

(ዖጸ15፡20)።  

- ዲዊት ታቦት ኣምሊኹ ካብ ቤት ዕቤዴ-ኤድም ናብ ከተማ ዲዊት ምስ 

ዯየበ፡ ብምለእ ሓይለ ኣብ ቅዴሚ እግዘኣብሄር ሳዔሲዐ (2ሳሙ6፡14,16 

1ዚና15፡29)።  

- እቲ ካብ ከርሲ ኣዱኡ ጀሚሩ ኣእጋሩ ዛሞተ መጻጉዔ ብሃዋርያ ጴጥሮስን 

ዮሃንስን ፈውሱ ምስ ረከበ ተሰራሲሩን ዖሉለን (ግ.ሃ3፡8)።  

ኣገባብ ኣሰዒስዒ ክንሓስብ እንከልና ግና ካብ ህዛቢ ናብ ህዛቢ ምስቲ ዖሇዎ ባህሉ 

ከምዛፈሊሇ ኣብ ግምት ምእታው የዴሉ። ብተወሳ ሳዔስዑት ብውሌቅን ብሓባርን 

ክግበር ከምዛኹእሌ ነስተውዔሌ። ዲዊት በይኑ፡ ሚርያም ግና ምስ ኣንስቲ እያ ሳዔሲዒ 

(ዖጸ15:20)። ኣብ ኤር31፡3 ዴማ ኣጉባዛን ኣረግቶትን ሓቢሮም ክሕጏስ ምዃኖም 

ይዙረብ። እዘ ኴኣ ኣብ ኳለ ክሉ ዔዴመ ዖሇው ክገብርዎ ከምዛኹእለ እዩ ዖረዴኣና። 

ስሇዘ ንኣምሊኹ ብሳዔስዑት ምምስጋን ከምዛክኣሇን መጽሓፍ ቅደሳዊን ከምዛኻነን 

ክንግንዖብ ይግባእ። 

፮. ብስቕታ 

ኣብ ገሇ እዋናት መንፈስ ቅደስ ናባና ዖምጽኦ ሓሳባት ንኳሇንተናና ስሇዛገዛኦ ስቕ 

ብምባሌ ንኣምሊኹ ቃሊት ከየውጽኣና ብውሽጥና ጥራይ ክብሪ ንህቦ ኢና። እቲ ዛመጸ 
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ሓሳብ ናብ ስቕታ የእትዩ ከነስተንትን ዛገብር እንተዴኣ ኯይኑ ክንሰምሮ ዯኣ እምበር 

ክንከስሮ የብሌናን።  ብስቕታ ውሽጥና ጥራይ እናፈሰሰ ንኣምሊኹ ከነኹብሮ ከም 

እንኹእሌ ብምግንዙብ ኣብ ተፈጻምነቱ ትጉሃት ክንከውን ኣልና። ስቕ ኢሌካ ብውሽጥካ 

ጥራይ ምምስጋን ጊዚ ምኹሳር ኣይኯነን። ኣምሊኹ ሓሇፋ ቃሊትና ንሌብና ዖንብብ 

ብምዃኑ፡ ሓንትስ ሌብና ምስኡ ይራአብ ዯኣ እምበር ብስቅታ ከነኹብሮ ንኹእሌ ኢና። 

፯. ብተመስጦ 

ተመስጦ ካብ ስቅታ ዛፍሇ እዩ። ስቕታ ዴምጺ ዖይምውጻእ’ዩ፡ ተመስጦ ግና ገሇ 

እንርእዮ ወይ ዴማ ብፍለይ እንርዴኦ ነገር ናብ ኣእምሮና ምስ ዛመጽእ ዛፍጸም እዩ። 

ተመስጦ ሓዯ ሰማያዊ ሓሳብ ኣብ መንፈስካ ይመጽእ እሞ ብእኡ ጥራይ ክትሓስብ፡ 

ብእኡ ክትውረስ እንከል እዩ። ሃዋርያ ጳውልስ ሓዯ እዋን ክጽሉ እንከል ናብ 

ተመስጦ ብምእታው፡ ካብ ኣምሊኹ ዴምጺ ሰሚዐን ንጏይታ ሪኢዎን እዩ (ግሃ፡22፡17)። 

ኣብዘ ንብል ዖልና ተመስጦ ኮይና ንኣምሊኹ ነመስግኖ ኢና። ብተመስጦ ንኣምሊኹ 

ዖሚሮም ዛዖመሩሌና መዖምራን ኣብ ዖመንና ህይወት ብሓት ሰባት ክትንክዩ እንከሇው 

ንዔዖቦ ዖልና እዩ። ስሇዘ ብተመስጦ ምለእን ኣብ ፋን ኣምሊኹ ዛበጽሕን ኣምሌኺ 

ከምእንህብ ተገንዘብና ናብ ከምኡ ዒይነት ሌምምዴ ንምእታው ርእስና ነሌምዴ። 

፰. ብሰሓቕ  

ብቅደስ ሰሓቕ ንኣምሊኹ ንባርኺ ኢና። ኣፍና ብሰሓቕ እንክመሌእ መሌሓስና ንኣምሊኹ 

ዛኴውን ምስጋና የምጽእ። ‚ሽዐ ኣፍና ብሰሓቕ መሌሓስናውን ብእሌሌታ መሌኤ።‛ 
(መዛ126፡2)።  ኣምሊኹ ምእንቲ ከነኹብሮ ንኣፍና ብሰሓቕ ይመሌኦ’ዩ (እዮ8፡20-21)። 

ኣብ ጉባኤ ወይ ኣብ ኣምሌኺ ምስሓቕ ከምቲ ገሉኣቶም ክነግሩና ዛፈተኑ ስዴነት ወይ 

ዖይውርይነት ኣይኯነን። ንሕና እቶም ብኣምሊኹ እተበጻሕና ዖይሰሓቅና እሞ መን እዩ 

ክስሕቕ? ሻንፎትና ናይ ምጅሊዔ ግዳታ ይኵን ጸጋ ኣይተዋህበናን። ስሇዘ ብሰሓቕ 

ውሽጥና እናፍሰስና ንኣምሊኹ ንወዴሶን ነመስግኖን።  

ኣብዘ ግና ከነስተውዔል ዖልና፡ ክንስሕቕ ናይ ግዴን መንፈስ ሰሓቕ ክንጽበ ኣየዴሉን። 

ሰሓቕ ካብ ሕጉስ ሌቢ ነቂለ ዔዴመ ሰብ ዖንውሕ፡ ስጋዊ ጥዔና ዴማ ዛሕለ ሰናይ ነገር 

እዩ። ስሇዘ ሌብና ብኣምሊኹ ክሕጏስ ምግባርና በይኑ ክንስሕቕ ሓይሉ ክኻነና እዩ። 

ክንስሕቕ እዩ ዖምሕረሌና’ሞ ነቲ ሰሓቕና ሂ ዛፈጥረለ ሰይጣንን መቃሌሑ ዛኻኑ 

ሰባትን ሓዱግና ብሰሓቕ ንስከር። 
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፱. መስዋእቲ ምስጋና ብምቕራብ 

መጽሓፍ ቅደስ መስዋእቲ ምስጋና ንኣምሊኹ ከነቅርብ ከምዖልና ይዙረብ እዩ። መስዋእቲ 

ምስጋና ከምቲ ኣብ እብ13፡15 ብከናፍርካ ንኣምሊኹ ምውዲስ እ እንተኻነ፡ ኣብኡ 

እተሓጽረ ትርጉም ግና የብለን። መስዋእቲ ምስጋና ምስዋእ ኳለ ነገርና ናይ ኣምሊኹ 

ምዃኑ ብምግንዙብ ንገሇ ካብ ትሕዛቶና ንኣምሊኹ ከም መስዋእቲ ምቅራብ እዩ። 

‚…ብዖል ፍሬኡ ንምስጋና እግዘኣብሄር ይቀዯስ።‛ (ዖላ19፡24 7፡12)። መስዋእቲ 

ምስጋና ስሇቲ እተገብረሌካ ሰናይ ነገርን መርኣያ ሓጏስካን ነገራዊ ነገር ንኣምሊኹ 

ምስዋእ፡ ናብ ቤቱን ኣገሌገሌቱን ምምጻእን ንካሌኦት ምምቓሌን ማሇት እዩ።  

ናይዘ ህያው ኣብነት ሰብ ፊሉጲ እዮም። ንሳቶም ብኢዴ ኤጳፍሮዱጦስ ኣቢልም ናብ 

ጳውልስ ዛሰዯዴዎ ገንዖባዊ ትሕዛቶ ንኣምሊኹ ዛበቅዔ መስዋእቲ እዩ ኯይኑልም። 

‚ሕጂ ግና ኳለ ኣልኒ፡ ምስ ትርፉውን ኣልኒ። እቲ ባትኩም ብኢዴ ኤጳፍሮዱጦስ 
ዛመጸ ምዐዛ ሽታ ስሙር ንኣምሊኹ ዚሐጕስ መስዋእቲ ምስ ተቐበሌኩ ዴማ መሉኤ 
ኣልኵ።‛ (ፊሉ4፡18)። እቲ ንካሌኦት ዛግበር ሰናይ ነገር ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ከም 

መስዋእቲ ምስጋና የገሌግሌ እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ’ዩ ሃዋርያ ጳውልስ ‚ኣምሊኹ ነዘ 
ኴምዘ ዖመሰሇ መስዋእቲ ይሰምሮ እዩ እሞ ሰናይ ምግባርን ምምቓሌን ኣይትረስዐ።‛ 
ዛብሇና (እብ13፡16)። 

 

ስሇስተ ዯረጃታት ምስጋና 
 

ብዙዔባ እዘ ሰሇስተ ዯረጃታት ምስጋና ዛብሌ ሓሳብ መበገሲኡ ካብ መጽሓፍ ዌስሉ ኤሌ 

ደዌሌ (ብጸልትካ ንዒሇም ብጻሕ) እተረኹበ እዩ። እዜም ሰሇስተ ዯረጃታት ምስጋና 

ዛብሃለ ንኣምሊኹ ስሇ ኣምሊኹነቱ ምምስጋን፡ ስሇቲ ዴሮ እተገብረሌካ ነገር ምውዲስን 

ብሕጂ ክግበረሌካ እትጽበዮ ነገር ክብሪ ምሃብን እዩ። ብዛርዛር እስከ ንርኣዮ፦ 

 ንኣምሊኹ ስሇ ኣምሊኹነቱ 

ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ ንኣምሊኹ እነመስግነለ ምኹንያት ሓዯ ኣምሊኹ ስሇዛኻነ 

እዩ። ኣምሊኹ ክብሪ ክወስዴ ካብዘ ዛዒቢ ምንም ብቑዔ ዛኻነ ምኹንያት ክህሌዎ 



መጽሓፍ ቅዱሳዊ መርሖ ንዕውት ጸሎት 

 

 
ገጽ 76 

 

ኣየዴሉን እዩ። ካባና ዴምጺ ምስጋና ንምስማዔ ናይ ግዴን ከብሌዒናን ከስትየናን ኣሇዎ 

ማሇት ኣይኯነን። 

 ዴሮ ስሇ እተገብረሌካ ነገር 

ኣምሊኹ ስሇቲ ዴሮ ዛገበረሌና ነገር ከነመስግኖ ይዯሌየና እዩ። ኣብ ህይወት ዖመነይ 
ከምዖስተውዒሌኩዎ ስሇቲ ዛረኴቦ ነገር ምምስጋን ዖይክእሌ ኣማኒ ብዙዔባ እቲ ብሕጂ 
ዛረክቦ ነገር ከመስግን ኣይኯነለን። ጏይታ የሱስ ሓዯ እዋን ንዒሰርተ ሇምጻማት ፈውሲ 
ሂቡ ክነሱ እንትርፎ ሓዯ ካሌኦት ካባታቶም ንምስጋና ናብኡ እተመሌሰ ኣይነበረን 
(ለቃ17:12-19)። ልሚውን ብሓት ኣመንቲ ከምዘ ዒይነት ህይወት ክመርሑ እንከሇው 
እዮም ዛርኣዩ። ኣምሊኹ ብሕን ዖገርምን ነገር ዛገብረልም እ እንተኻነ፡ ንሳቶም ግና 
ንምስጋና ኣይነቅሑን። ኣምሊኹ ግና ከምቶም ትሽዒተ እተፈወሱ ሇምጻማት ዖይኯነስ 
ከምቲ ውሬታ ክመሌስ ናብቲ ዛፈወሶ ጏይታ እተመሌሰ ክንከውን እዩ ባህጉ።  
 
ስሇቲ ኣምሊኹ ዛገብረሌና ንኡስ ይዅን ዒብዪ ነገር ከነመስግን እንተዴኣ ክኢሌና ብዙዔባ 
እቲ ብሕጂ ዛግበረሌና ወይ ዛመጸና ነገር ክንውዴስ ኣይክንጽገምን። ነቲ ትማሉ 
እተገብረሌና ተግባራት ኣምሊኹ ምምስጋንን ምውዲስን ኣብ ልሚ ብዒወት ክንስጉምን 
ንጽባሕ ዛበቅዔ ህይወት ዴማ ምእንቲ ክነጥርን ይሕግዖና። ስሇዘ ዴማ ኢና ነንዔሇት ነቲ 
እተገብረሌና እናዖከርና ንኣምሊኹ ክብሪ ክንህቦ ዖልና። 
 
 ብሕጂ ክግበረሇይ እዩ ኢሌካ ብዙዔባ እትጽበዮ ነገር 

ስሇቲ ብሕጂ እንቅበል መሌሲ ጸልትናን ብኣምሊኹ እተነግረና ተስፋ ቃሌን ንኣምሊኹ 
ከነመስግኖ ይግባእ። ከምቲ ኣብ ማር11፡24 እተጻሕፈ ኣሚንና ከም ፍቓደ ዛጸሇናዮ ኩለ 
ከምዛረኴብናዮ ክንኣምን ኣልና። ‚…እትጽሌይዎን እትሌምንዎን ዖበሇ ኴም 
ዛረኴብኩምዎ እመኑ እሞ ኪኻነሌኩም እዩ፡ እብሇኩም ኣልኵ።‛ ኣብ እንጽሌየለ 
እዋን፡ ነቲ እንጽሌዮ ዴሮ ከምዛረኴብናዮ ምእማን የዴሉ። ኣብ ሰማያዊ ስፍራ ዴሮ 
‚እወን ኣሜንን‛ ንእተባህሇሌና ንሕና’ውን ብእምነት ሰሚርና ከነመስግን እዩ ዖልና። 
ምስተቀበሌና ክንኣምን ዖይኯነስ ንምቕባሌ ንእመን። መሌሲ ጸልትና ምናሌባት ብኡብኡ 
ንጭብጦ ማሇት ኣይኯነን። ይኵን ዯኣ እምበር ዋሊ’ውን ነቲ ዲሕራይ እነስተማቅሮ ሕጂ 
ክንኣምኖን ከነመስግነለን ኣልና። ነቲ ኣምሊኹ ከምዛገብረሌና ዖተስፈወና ቃሌ’ውን 
ብምእማን ንኣምሊኹ ክንውዴስ ኣልና።  
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ምንጪ ምስጋና 
 
1. መንነት ጏይታ ምፍሊጥ 
 

ናይ ጏይታ መንነት ብምሌኣት ምስ ዛርዴኣና ብምስጋና ኣምሊኹ ምለኣት ኢና ንኴውን። 
ኣብ መብዙሕትኡ እዋን እቲ ሌክዔ መንነት ናይ ኣምሊኹ ስሇዖይንርዴኦ ምምስጋንን 
ምውዲስን ኣመና እዩ ዛኴብዯና ወይ ሸሇሌ ንብል። ኣምሊኹና መን ምዃኑን ክሳዔ 
ክንዯይ ዒብዪን ክቡርን ከምዛኻነ ምስ እንርዲእ ግና ኳለ ነገርና ገዱፍና ውራይና 
ንኣምሊኹ ክብሪ ምሃብ እዩ ዛኴውን። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ብመሇኯታዊ ምግሊጽን 
ተሞኩሮን ንኣምሊኹ ክንፈሌጦ ዖዴሌየና። 
  
2. ንዛተገብረሌካ ብዛግባእ ምፍሊጥ 
 
ውሬታኡ ዖይፈሌጥ ኣማኒ ብምስጋና ንኣምሊኹ ከኹብር ትጽቢት ኣይግበረለን። 
ንእተገብረለ ኳለ ዛዛክር ብሩኹ ኣእምሮ ዖጥረየ ኣማኒ ግና ናይ ኣምሌኺ ህይወቱ 
ዒሚቕን ቐጻሌነት ዖሇዎን እዩ። ኣምሊኹ ብከምኡ ንዛገበረሌና ኳለ ግብርታት ብምስጋና 
ውሬታ ክንመሌሰለ ይጽበየና እዩ። እቲ ብእኡ እተገብረሌና ግብሪ እተከፍል ዋጋ፡ ዋጋ 
ዯም ሓዯ ወደ ምዃኑ ዴማ ክስወጠና የዴሉ። እዘ ክንርዲእ ክሳዔ ዖይከኣሌና ብምስጋና 
ምለኣት ክንከውን ኣይንኹእሌን ኢና። ስሇዘ ዴማ እዩ ንኵለ እቲ እተገብረሌና ዯው 
ኢሌና ክንሓስቦ ዖዴሌየና። ሕስብ ነብሌ እሞ ብምስጋና ንቃነ። 

 
3. ዔሊማ ምፍሊጥ 
 
ሓዯ ኣማኒ ንውዲሴ ክብሪ ኣምሊኹ ከም እተመዯበ ምስዛፈሌጥ ምስጋና ኣምሊኹ 
ብዛግባእ ከፈሌፍሌ ይኹእሌ እዩ። ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ ኣምሊኹ ክፈጥረና እንከል 
ብኣና ክምስገንን ክኴብርን እዩ። ነዘ ምፍሊጥ ዴማ ንሓዯ ካብ ምንጭታት ምስጋና 
ምፍሊጥ እዩ። ብርግጽ ምስጋና እተመዯብናለ ወይ እተጸዋዔናለ ጻውዑት ዯኣ እምበር 
ንኣምሊኹ እንህቦ ሓሇፋ ኣይኯነን። ንእተፈጠርካለ ዔሊማ ካብ ምፍጻም ዛዒቢ ዒወት 
ዴማ ክህለ ስሇዖይክእሌ ንኣምሊኹ ብምምስጋንን ምውዲስን ዔሊማና ንፈጽም።   
 

4. እተፈትሐ መንፈስ ምውናን  
 

ምስጋና፡ ቋንቋ እቲ ሓዴሽ ሰብ (መንፈስ ሰብ) እዩ። እቲ ኣረጊት ሰብና (ስጋ) ኳነታት 

ከይረኣየን ከምቲ ኣምሊኹ ዛዯሌዮን ጌሩ ከመስግን ኣይክእሌን። ብርግጽ እቲ ብዒሇማዊ 

ኣተሓሳስባን ኣለታዊ ጽሌዋን እተጸቕጠ ስጋ ሰብ ሓይሉ ምስጋና ከምቲ ዛዴሇ ናይ 

ምሙር ዒቕሚ የብለን። ሓዴሽ ሰብና (ዲግም እተወሌዯ መንፈስና) ግና፡ ቋንቋ ሰማይ 

ስሇዛርዲእ ንኣምሊኹ ንምምስጋን ፈጺሙ ኣይሽገርን እዩ። ስሇዘ ዴማ’ዩ ሓዯ ኣማኒ 



መጽሓፍ ቅዱሳዊ መርሖ ንዕውት ጸሎት 

 

 
ገጽ 78 

 

ሓይሉ ምስጋናን ብእኡ ንዛርከብ ኳለ ዒይነት በረኴትን ሓይሌን ከስተማቕር እንተዴኣ 

ዯሌዩ ነቲ ውሽጣዊ ሰቡ ምፍታሕን ንመንፈሳዊ ሌምምዴ ምጽማዴን ክመሃር ዖዴሌዮ።   

5. እምነት 
 

ኣብ ኣምሊኹን ቃለን ዛህሌወና እምነት ብዛግባእ ንምምስጋን ኣዛዩ ወሳኒ እዩ። መጽሓፍ 
ቅደስና ኣብ እነጽንዒለ እዋን ምስጋናን ውዲሴን ዴምጺ (ቋንቋ) እምነት ምዃኖም 
ክርዴኣና እዩ። ምስጋናን ውዲሴን ዴምጺ እምነት እዮም ክንብሌ እንከልና፡ እምነት 
ካብቲ ዴምጻ እተስምዒለ ብለጻት መገዴታት እቶም ቀዲሞት ምስጋናን ውዲሴን እዮም 
ማሇትና እዩ። ኣብ እነመስግነለን ንውዴሰለን እዋን እምነትና ንፈትሕ ወይ ንጥቐመለ 
ከምዖልና ምስትውዒሌ የዴሉ። ብእምነት እየ ዛነብር ዛብሌ ግን ከኣ ከመስግን ይኵን 
ክውዴስ ዖይክእሌ ኣማኒ እምነቱ ምሌእቲ ወይ ዴማ ዒባይ ኣይኯነትን። እምነትና መጠን 
ዛዒበዮ መጠኑ ምስጋና ነንዔሇት እነተግብሮ ንጥፈትና እዩ ዛኴውን። ስሇዘ እምነትና 
ብምዔባይ ንምስጋና ዔሇታዊ ተግባርና ንግበሮ። 

 
6. ሓጏስ 
 
ከምቲ ኣብ መሌእኹቲ ያእቆብ እተጻሕፈ እተሓጏሰ ክዛምር እዩ ዖሇዎ። ‚..ሕጉስድ ኣል፧ 
ይዖምር።‛ (ያእ5፡13)። እዘ ቃሌ’ዘ ምሕስ ንኣምሊኹ ክብሪ ንምሃብ ብቝዔ ምኹንያት 
እዩ። ክርስቶስ ሂ ኣብ ሌብና ከይነግሰና ክሳዔ ሞት ነፍሱ ተመሪራ ሓዘኑን ጉህዩን እዩ። 
ስሇዘ ዋጋ ከምእተከፍሇሌና ሰባት ብሓጏስ ክንመሊሇስ ይግባእ። ንምሕስ እዛን እትን 
ብምግባር ዖይኯነስ ምንጭና ባዔለ ኣምሊኹ ብምግባር ክንመሊሇስ ኣልና። ንኵለ ናብ 
ሂ ዛመርሕ ጏዯና ንተሓረሞ እሞ ናብ ሓጏስ ንገስግስ። እዘ እንተገበርና ናይ ኣምሌኺ 
ህይወትና ሱር ዛሰዯዯን ብቑዔን ክኻነሌና እዩ። 

 
7. ብመንፈስ ክትምሊእ ምኹኣሌ 
 

ብመንፈስ እተመሌኤ ሰብ፡ ኳለ ሳዔ ብምስጋና ምለእ እዩ። ‚…ግናኴ ብመዛሙርን 
ምስጋናን ብመንፈሳዊ ቕኔን ብሌብኵም ንጏይታ እናተቐኔኵሙለን እናዯረስኩምለን 
ንሓዴሕዴኩም እናተዙራረብኩምን መንፈስ ይምሊእኩም።‛ (ኤፌ5፡18-19)። እዙ ጥቅሲ 

ኣብቲ ናይ ኣምሕርኛ  ይኵን ኪንግ ጀምስ (kjv) ትርጉም ምስ እንርእያ፡ እቲ ብመንፈስ 

ምምሊእ ዛብሌ ሓሳብ ንምምስጋንን ምውዲስን ቀዱምዎ ኢና ንዔዖብ።  

‚መንፈስ ይሙሊባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ ይህ ማባከን 
ነውና፤ በመዛሙርና በዛማሬ በመንፈሳዊም ቅኔ እርስ በርሳችሁ 
ተነጋገሩ፤ ሇጌታ በሌባችሁ ተቀኙና ዖምሩ፤‛   
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‚And do not be drunk with wine, in which is excess, but 
be filled with the Spirit, speaking to yourselves in 
psalms and hymns and spiritual songs, singing and 
making melody in your heart to the Lord;‛ 
 

እዘ ከኣ ምስጋና፡ ውዲሴ፡ ንኣምሊኹ ብሌብ ምቅናይ.. ፍረ ብመንፈስ ምምሊእ 

ከምዛኻነ እዩ ዖነጽረሌና። ስሇዘ ብምሌኣት ንምምስጋን ብመንፈስ ምለእ ምዃን 

ከምዖዴሉ ኢ እትርዲእ። እቶም ብመንፈስ ነንዔሇት ዛምሌኡ ቅደሳን ሓይሉ ምስጋና 

ዛርዴኡን ብቐጻሉ ብእኡ ምለኣትን እዮም። ብርግጽ ነንዔሇት ብመንፈስ ትምሊእ 

እንተዴኣ ሃሉ ምስጋና እስትንፋስካ እዩ ዛኴውን። 
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ምዔራፍ ፲፪  

ብጽንዒትን ትግሃትን ምጽሊይ 
 
ጸልትን ምጽባይን ክሌተ ብሓባር ከይተነጻጸለ ዛኴደ ብምዃኖም ዔውት ጸልት 
ንምጽሊይ ናይ ግዴን ናይ ትዔግስቲ ሌቢ ከነጥሪ የዴሉ። ንምጽሊይ ይኵን መሌሲ 
ጸልትካ ንምቕባሌ ብትዔግስቲ ምጽናዔ ይግባእ። ከምቲ ንብሓት ዛመስልም ንሓዯ 
ሕቶ ዯጋጊምካ ምሌማን እምነት ምጉዲሌ ዖይኯነስ ነቲ ‚ከይቀበጽኩም ጸሌዩ‛ ዛብሌ 
ንጉሳዊ ትእዙዛ ምፍጻም እዩ (ለቃ18፡1)። ብጽንዒትን ትግሃትን ምጽሊይ ዴማ ንጸልትካ 
ምሊሽ ክሳዔ እትረኹበለ ዯጋጊምካ ምሌማን እዩ። ገሇ ገሇ ኣመንቲ ናይ እምነት ጸልት 
ማሇት ሓንሳእ ጥራይ ተዙሪብካ ዖይትዯግሞ ኯይኑ ዛስምዕም እ እንተኻነ፡ ቃሌ 
ኣምሊኹ ግና ከይቀበጽና ክንጽሉ ከምዖልና ነጊሩና እዩ። 
 
ኣብ ገሇ እዋናት፡ ብዙዔባ ሓዯ ኣርእስቲ ሓንሳእን ክሌተ ሳዔን ዴሕሪ ምጽሊይና መሌሲ 
እንተዴኣ ዖይረብና ካብ ምጽሊይ ንኹሌከሌ ኢና። ኣምሊኹ ፍቓደ ከምዖይኯነ ጌርና 
ዴማ ንሓስብ። እዘ ግና ዖይቅኑዔ ምርዲእ እዩ። ቃሌ ኣምሊኹ ብንጹር ከይቀበጽኩም 
ጸሌዩ ከምዛበሇና ክንርዲእ የዴሉ። ነቲ ዛርብጸና ስጋዊ ሓሳባትና ዔዴሌ ከይሃብና 
ብጽንዒትን ትግሃትን ክንጽሉ ክንክእሌ ኣልና። ኣብቲ ብዖይ ተሓሇሇ ሌቢ ዛቐረበ 
ጸልትና ኣምሊኹ ክብሩ ከምዖግህዴ እምነት የሕዱርና ክሳዔ መወዲእታ ብጸልት ክንጸንዔ 
ኣልና።  
 
ከም ሰዒብቲ መጽሓፍ ቅደስ መጠን ስሇ መሌሲ ጸልትና ንኣምሊኹ ክንጽበዮ ክንክእሌ 

ኣልና። ጸሉ ምህዲም ወይ ዴማ እንታይ ጸሉ ከምዛነበርካ ዖይምዛካር ክርስትያናዊ 

ተግባር ኣይኯነን። ነቲ ዖበግስናዮ ቅኑዔ ኣርእስቲ ክንጅምሮ እንከልና ንዛነበረና ባህግን 

ተወፋይነትን ሒዛና ብዛሇዒሇ መገደ ክንዯፍኣለ ዯኣ እምበር ተሓሉሌና ካብ ጏዯና 

ጽንዒት ክንእሇ ኣይጽቡቕን። ሰይጣን ብጽንዒት ይምከት፡ ብትግሃት ዴማ ይውቃዔ 

ምዃኑ ተገንዘብና ንምጽሊይን ንመሌሲ ጸልትን ጽኑዒትን ትጉሃትን ንዅን። ብትዔግስቲ 

ምጽሊይ ብዖይ ምሕሊሌ ምጽሊይ እዩ’ሞ መሌሲ ዋሊ ይዯንጉየና ተስፋ ኣይንቑረጽ።  

ብዙዔባ ኣብ ጸልት ጽኑዔ ምዃን ክሓስብ እንከልኵ ካብቶም ኣብ መጽሓፍ ቅደስ 

ዛዛከሩኒ ኣጋጣሚታት ሓዯ ናይ ኤሌያስ ጽንዒት እዩ። ነቲ ታሪኹ ኣብ 1ነገ18 ተጻሒፉ 

ንረኹቦ ኢና። ሓዯ እዋን ኣብ ብዖል እስራኤሌ ማይ ጠፊኡ ነበረ። ኣምሊኹ ኣብዘ ከምዘ 
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እዋን ንኤሌያስ ዛናብ ከምዛኴውን ተዙረቦ (1ነገ18፡1-2)። ኤሌያስ’ውን ነቲ ተስፋ ቃሌ 

ሒ ገጹ ኣብ መንጎ ኣብራኵ ብምግባር ናብ ኣምሊኹ ክጽሉ ጀመረ (1ነገ18፡42)። ንሱ 

ብጸልት ናብ ኣምሊኹ ካብ ምቕራብ ከይረሓቐ ዴማ ንጊሌያኡ ሸውዒተ ሳዔ እናተመሊሇሰ 

ምምጻእ ዯበና ክዔዖብ ሇኣኺ (18፡43)። እቲ ጊሌያ እናተመሊሇሰ ንኤሌያስ ምንም ሓዴሽ 

ነገር ከምዖየሌቦ እ እንተነገሮ፡ ንሱ ግና ኣብቲ እተነግሮ ቃሌ ተስፋ ዯው ኢሌካ ካብ 

ምጽሊይ  ኣይበኻረን። ኣብ መወዲእታ ዴማ ክንዱ ኢዴ ዛምንኣሳ ዯበና ተራእያስ፡ 

ኤሌያስ ዴማ ንኣክኣብ ውሕጅ ከምዛኴውን ከምሇኣኴለ ንርኢ (18፡44-46)። 

ኤሌያስ ንኵለ እቲ ብኣምሊኹ እተነግሮን ዛጸሇዮን ዛጽበ ሰብ እዩ ነይሩ። ብርግጽ 

ኣዴካምን ብስጋዊ ኣእምሮ ምስ ዛምዖን ተስፋ ዖቁርጽን ኳነት እ እንተነበረ፡ ፍረ 

ትዔግስቲ ግና ክብርን ዒወትን ምዃኑ ካብ ፈሇማ ተማሂሩ እዩ’ሞ ብቐሉለ ኢደ 

ኣይሀበን። እዘ ተሞኩሮ ኤሌያስ ብኳሊትና ክውረስ ዛግብኦ ብለጽ ተሞኩሮ እዩ። ልሚ 

ዛኻነ ነገር ኣይርኤናን ማሇት ንሓዋሩ ከምዖይንርኢ መረጋገጺ ረብና ኣልና ማሇት 

ኣይኯነን። ጽባሕ ካሌእ መዒሌቲ ምዃኑ ኣይንረስዔ። ሓንትስ ብጽንዒትን ትግሃትን ኣብ 

ቅዴሚ ኣምሊኹ ምቕራብና ንቐጽሌ እምበር፡ እቲ ልሚ ዛሰኣንናዮ ነገር ጽባሕ ናባና 

ምግስጋሱ ዖይተርፍ እዩ። ስሇዘ ንመሌሲ ጸልትና ብህደእ ሌቢ ንጸበ።  

ጏይታ የሱስ ኣብ ጸልት ክህለ ብዙዔባ ዛግብኦ ጽንዒትን ትግሃትን ብግለጽን ምስሊን 

ኣብ ቃለ ምሂሩና እዩ። ኣብ ለቃ11፡1-9 ተጻሒፉ ከምዖል ዯቀመዙሙርቱ ክጽሉ ምስ 

ረኣይዎ ጸልት መሃረና ኢልሞ፡ ንሱ ዴማ እንታይ ክጽሌዩ ከምዖሇዎም መምርሒ 

ብምሃብ ብጽንዒት ከየባተኵ ክጽሌዩ ከምዛግብኦም፡ ከምኡ እንተዴኣ ጌሮም ዴማ 

መሌሲ ጸልቶም ከምዛጭብጥዎ ኣርእይዎም። ኣብ ለቃ18፡1-8 እውን ከይቀበጽካ 

ብጽንዒት ምጽሊይ መሌሲ ከምዖውህብ ብምስሊ ኣረዱኡና ኣል። ኣምሊኹ ነቶም ሇይትን 

መዒሌትን ኣብ ቅዴሚኡ ዛቐርቡ ከምዖይጽመሞም ብቃለ ነጊሩና ኣል። እቲ ኣብዙ 

ጥቅሲ ‚ዖይምቕባጽ‛ ተባሂለ ተገሉጹ ዖል ቃሌ ኣብቲ በኵሪ ናይ ግሪኹ መጽሓፍ 

‚ኢካክዮ‛ (ekkakeo) ክብል እንከል፡ ትርጉሙ ዴማ ‚ዖይምስሌካይ፡ ዖይምዴካም፡ ኣብ 

መንጏ ተስፋ ዖይምቑራጽ‛ ዛብሌ እዩ። ስሇዘ ኣብ ጸልት ኣይንሰሌኪ፡ ኣይንዴከም፡ ኣብ 

መንጏ ዴማ ተስፋ ኣይንቑረጽ። 

ሃዋርያ ጳውልስውን ኣብ ጸልት ክህለ ብዙዔባ ዛግብኦ ጽንዒትን ትግሃትን ብቐጥታን 

ብተዖዋዋሪን ኣብ መሌእኹቱ ኣስፊርዎ ኣል። ገሇ ክንጠቅስ እንተዴኣ ኣዴሌዩ፦ ‚..ጸልት 
ኣዖውትሩ።‛ (ሮሜ12፡12)። ‚ብዅለ ጸልትን ሌማኖን ኳለ ሳዔ ብመንፈስ እናጸላኵም 
እሞ፡ ምስናይ እዘውን ብዅለ እናተጸመምኩም ስሇ ዅልም ቅደሳን ብጸልት ንቕሑ።‛ 
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(ኤፌ6፡18)። ‚ጸልት ኣዖውትሩ ብኡውን ብምስጋና ንቕሑ።‛ (ቇላ4፡2)። 

‚ከየባተኹኩም ጸሌዩ‛ (1ተሰ5፡17)። በዘ ኳለ ዯበና ምስክር ከየባተኹካን ከይቀበጽካን 

ምጽሊይ መጽሓፍ ቅደሳዊ ምዃኑ ካብ ተረዲእና ንምትግባሩ ኣይንዛሓሌ።  

 

መጽሓፍ ቅደሳዊ ኣብነታት ብጽንዒትን ትግሃትን ምጽሊይ 
 

ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ ዯጋጊምካ ንኣምሊኹ ምሕታት መኛካ ምዃን፡ ዖይምእማን 

ወይ ከኣ ምውሌዋሌ ኣይኯነን። ብሓት ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ዯጋጊሞም ብምጽሊይ 

ምሊሽ ረቦም እዮም። እዜም ዛስዔቡ ሒዯት ካብኦም እዮም፡  

1. ጏይታ የሱስ  

ጏይታ የሱስ ኣብ ኣጋ ሞቱ ናብ ጌቴሴማኒ ብምዴ ነታ ናይ ሞት ጽዋእ ካብኡ 

ክትርሕቕ ዯጋጊሙ ጸሌዩ። ንሱ ሰሇስተ ሳዔ ነዘ ጉዲይ ኣሌዑለ ከምዛጸሇየ ንርኢ 

(ማቴ26፡36-47)። የሱስ እቲ ዒብዪ መምህርናን ሳናን  ሰሇስተ ሳዔ ምጽሊዩ ብጽንዒትን 

ተወፋይነትን ዯጋጊምካ ምጽሊይ ምሌክት ዴኵም እምነት ምውናን ከምዖይኯነ እዩ 

ዖረዴኣና። የሱስ ምንም እ እቲ ዛጸሇዮ ጸልት ነቲ ጽዋእ ሞት እንተዖየርሓቐለ ዖበርትዕ 

መሌኣኹ ግና ክመጾ ጌሩ እዩ (ለቃ24፡41-44)። ንሕናውን ኣብ ኣምሊኹ እምነት ጌርና 

ከም ፍቓደ ክምሌሰሌና ብምጽባይ ዯጋጊምና ክንሓትት ኣልና።  

2. ጳውልስ  

ጳውልስ ብስጋኡ ብሕ መከራ ዛጸገብ ዛነበረ ብለጽ ሃዋርያ እዩ ነይሩ (2ቇሮ11፡30-

33)። ሓዯ ካብቲ ዛገጠሞ ፈተና ዴማ ኣብ ስጋኡ ዛነበረ ግራጭ እዩ (2ቇሮ12፡7)። እዘ 

ግራጭ ሕማም ክኴውን ይኹእሌ ከምኡውን ብመሰረት መሳ2፡3 ብተዯጋጋሚ ኣብ ስጋኡ 

ብሕ ስቃይ ዖውርደ ሰባት ክኻኑ ይኹእለ እዮም። ንሱ እዘ ግራጭ ክርሕቐለ ሰሇስተ 

ጊዚ ዯጋጊሙ እዩ ጸሌዩ (2ቇሮ12፡8)። ምሊሽ ኣምሊኹ ንጸልቱ መሇኯታዊ ክእሇት ወይ 

ጸጋ ከምዛነበረ ዴማ ንርኢ (2ቇሮ12፡9-10)። ሃዋርያ ጳውልስ፡ ሰሇስተ ሳዔ ዯጋጊሙ 

ብዙዔባ ሓዯ ነገር ዛሇመነ፡ ብጽንዒትን ተወፋይነት ዛሌምንን ምስጢር ጸልት እተረዴኤን 

ጸሊያይ ብምንባሩ ዯኣ እምበር፡ ብኣምሊኹ ስሇእተጠራጠረ ኣይኯነን። 

3. ሙሴ 

ሙሴ፡ ዯቂ እስራኤሌ ንኣምሊኹ ብምኵራዮም መታን ከይጠፍኡ ከምቲ ቅዴሚ ሕጂ 

ዛገበሮ ዯጊሙ ከይበሌዏን ከይሰተየን ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ተዯፊኡ ከምዛሇመነ መጽሓፍ 

ቅደስ ይነግረና (ዖዲ9፡18)። ኣምሊኹውን ንሙሴ ሰሚዔዎ ዯኣ እምበር ‘ንምንታይ 
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ዯጊምካ ትሓተኒ ኣል ኣይትጠራጠር ሓንሳእ ካብ ሓተትካ ኢዴካን እግር ኣጣሚርካ 
ኯፍ በሌ’ ኣይበልን። ጸልት ሙሴ ብኣምሊኹ ግቡእ ምሊሽ ምርካቡ ኣምሊኹ ዯጋጊምካ 

ንምጽሊይ ከምዛሰምሮ እዩ ዖረዴኣና። 

4. ኣብርሃም  

ኣብርሃም፡ ካብቶም ኣብተን ከተማ ዖሇው ቅደሳን እተሊዔሇ ናይ ኣምሊኹ ምሕረት ኣብ 

ሌዔሉ ሰድምን ጏመራን ክበዛሕ ብተዯጋጋሚ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ከምዛቐረበ ተጻሒፉ 

ኣል (ዖፍ18፡23-32)። ኣምሊኹ ክሳዔ መወዲእታ ንጸልት ኣብርሃም ከምዛሰምዕን ምሊሽ 

ይህቦ ከምዛነበረን ካብ ተጻሕፈ፡ ዯጋጊምካ ምሕታት መጽሓፍ ቅደስ ዛዴግፎ ክቡር 

ተግባር ምዃኑ ንኣምን። 

5. ያእቆብ  

ያእቆብ፡ ነቲ ብሇይቲ እተነፎ ሰብኣይ ክሳዔ ዛባርኺ ኣይሓዴገካን እየ ብምባሌ ክቃሇሶ 

ብምሕዲሩ፡ ስሙ ተቐይሩለን በረኴት ኣምሊኹ ናብ ሌዔሉኡ መጺኡን (ዖፍ32፡26)። 

ከም ውጽኢት ናይቲ ብጽኑዔ ጸልት ዛኣተዎ መሇኯታዊ ምጉናፍ ዴማ ካብታ መዒሌቲ 

እቲኣ ጀሚሩ ተራ ናብራ ክነብር ኣይንርእዮን ኢና። እዘ ከኣ ኣምሊኹ ነቶም ብጽንዒትን 

ተወፋይነትን ኣብ ቅዴሚኡ ንዛቐርቡ ሰባት ከምዛባርኺምን ከምዛሌውጦምን ዒብዪ 

ኣብነት እዩ። 

6. ከነኣናዊት ሰበይቲ 

እታ ንሊ ፈውሲ ክትረክብ ናብ የሱስ ዛመጸት ከንኣናዊት ሰበይቲ፡ ዯጋጊማን ተስፋ 

ከይቆረጸትን ብምሌማና ብእምነታ ክምስከረሊን ሳሊ እምነታ ዴማ ጸልታ ብክርስቶስ 

ተሰሚዐ መሇኯታዊ ፈውሲ ናብ ሌዔሉ ሊ ክመጽእን ኢና እንርኢ (ማቴ15፡21-28)። 

ንሳ እንጌራ ውለዴ ኣሌዑሌካ ንኣኹሊባት ከምዖይወሃብ ምስ ተነግራ ሕቶኣ ኣቋሪጻ 

ዴሕሪት ኣይተመሌሰትን። ክሳዔ መወዲእታ ብጽንዒት እያ ሇሚና፡ ተዒዊታ ከኣ። ኣብ 

መጀመርታ ናይ ጸልትና ንዛገጥሙና መሰናኹሊት ክንሰግሮም እንተዴኣ ዖይክኢሌና ነቲ 

ኣብ መወዲእታ ናይ ጸልትና ዛመጸና በረኴት ኣምሊኹ ክንስእኖ ኢና እንግዯዴ። ስሇዘ 

ካብዙ ጽንዔቲ ከነኣናዊት ሰበይቲ ዛመሃር ሌቢ ይሃሌወና። 

7. እታ ቀዲመይቲ ማሕበር 

እታ ቀዲመይቲ ናይ የሩሳላም ማሕበር ህሊዌኣን ጽንዒታን ኣብቲ ዛነበራ ኣርባዔተ ኣዔኑዴ 

እተሰረተ ነይሩ። ካብቶም ኣርባዔተ ኣዔኑዴ ዴማ እቲ ሓዯ ጸልት እዩ (ግ.ሃ2፡42)። እዙ 

ማሕበር ሓዯ እዋን ብርቱዔ ስዯት ኣጋጢምዋ ያእቆብ ተሰይፉ ጴጥሮስ ዴማ ንሞት ኣብ 
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ቤት ማእሰርቲ ይሕል ኣብ ዛነበረለ እዋን ብዖይ ምቍራጽ ስሉኡ ሇሚና፡ ኣማሉዲን 

ተዋጊኣን እያ። ‚ጴጥሮስ ከምዘ ኻይኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይሕል ነበረ፡ እታ ማሕበር 
ግና ምእንትኡ ዅለ ሳዔ ናብ ኣምሊኹ ትጽሉ ነበረት።‛ (ግ.ሃ12፡5)። ከም ውጽኢቱ ዴማ 

ብዖዯንቕ ተኣምራትን ናይ መሌኣኹ ኣገሌግልትን ጴጥሮስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወጺኡ።  

እዙ ማሕበር ሓንሳእ ‚ጴጥሮስ ክፍታሕ ብስም የሱስ እእዛዛ ኣልኵ‛ ኢልም ብዴሕሪኡ 

ክሳዔ ዛፍታሕ ክንጽበ ኢና ኢልም ኯፍ ዛብለ ርእሶም ዛጥብሩ ጸሇይቲ ዖይኯነስ ኩለ 

ሳዔ ናብ ኣምሊኹ ስሉኡ ብዛጽሌዩ ሰባት እያ ተመሉኣ። እቲ እንጽሌየለ ኣርእስቲ ካብ 

ኣምሊኹ ግቡእ ምሊሽ ክሳዔ ዛረክብ ዯጋጊምና ክንጽሉ ኣልና። ከምቲ ኣቐዱመ ዛበሌኩዎ 

ዯጋጊምካ ምጽሊይ ኣሰር እቶም ቀዲሞት ምስዒብን መገዱ ዒወትን ዯኣ እምበር 

ምጥርጣር ወይ ብእምነት ዖይምዔባይ ኣይኯነን።  

8. ጳውልስ 

‚ስሇዘ ንሕና ካብታ ዛሰማዔናሊ መዒሌቲ ጀሚርና፡ በቲ ፍሌጠት ፍቓደ ብዅለ 
መንፈሳዊ ጥበብን ኣእምሮን ኪመሌኣኩም፡ ምእንታኵም ጸልትን ሌማኖን 
ኣየብኯርናን።‛ (ቇልሴ1፡9)። ነዙ ጥቕሲ ጽቡቕ ጌርና እንተዴኣ ኣስተብሂሌናሊ፡ ሃዋርያ 

ጳውልስ ስሇ ሰብ ቇልሴ ካብታ ብዙዔባኦም ዛሰማዒሊ ጊዚ ጀሚሩ ስሉኦም ጸልትን 

ሌማኖን ከምዖይብኯረ ኢና እንርዲእ። ንሱ ከምቲ እምነቶም ዒብዪ እናመሰልም ነቲ 

ዖገሌግሌዎ መሰ ሓንሳእን ንሓዋሩን እባርኺም ኣልኵ እናበለ ሕርንኹ ዛሓዴሩ 

ዖይኯነስ ዯጋጊሙ እዩ ዛጽሌየልም ዛነበረ። እሞ ከኣ ዯኣ ንሕና ልሚ ዯጋጊምና 

እንተሇመንና እንታይ እዩ እቲ ገበን? ኣበይ እዩ ኴ ዖል እቲ ብእምነት ዴኵም ምዃን?   

9. ኤጳፍራስ 

‚እቲ ሓዯ ባትኩም ባርያ ክርስቶስ የሱስ፡ ምለኣትን ብዅለ ፍቓዴ ኣምሊኹ 
ርደኣትን ኲንኩም ዯው ክትብለ፡ ኰለ ሳዔ ብጸልቱ ዘጋዯሇሌኩም ዖል ኤጳፍራስ ሰሊም 
ይብሇኩም ኣል።‛ (ቇላ4፡12)። ኤጳፍራስ ሓዯ ካብቶም ኣብ ቇልሴ ዛነበሩ (1፡7-8) 

ኯይኑ፡ ስሇ  ሰብ ቇልሴን ስሇቶም ኣብ ልድቅያን ሂራጶሉስን ዖሇው ቅደሳን ብሕ 

ጻዔሪ ዛነበሮ (4፡13) ናይ ጸልት ሰብ እዩ። ስሇ ኣሕዋት ንምጽሊይ ጾር እተሰከመ ኯይኑ፡ 

ኩለ ሳዔ ከየቋረጸ፡ ብትግሃት ዛጋዯሌን ንዛጽሌየልም ሰባት ፈሌዩ ብምሓዛ ዛጽሉ 

ኣገሌጋሉ ወንጌሌ እዩ ነይሩ። ኣምሊኹ ነዜም ከም ኤጳፍራስ ዯጋጊሞም ኣብ ቅዴሚኡ 

ዛቐርቡ ሰባት ዛኹሕስ ኣምሊኹ እዩ እሞ ብጽንዒትን ተወፋይነትን ንጸሉ። 

 



መጽሓፍ ቅዱሳዊ መርሖ ንዕውት ጸሎት 

 

 
ገጽ 85 

 

10. ሃና  

ሃና ሌ ፋኑኤሌ፡ ብዙዔባ ምምጻእ እቲ መሲሕ ኣምሊዊ ራእይን ምለእ እምነትን 

ዛነበራ መበሇት ነብዪት፡ ካብ መቅዯስ ከይወጸት ብዙዔባ እቲ ዛሰምዒቶ ተስፋ ብጾምን 

ጸልትን ዋጋ እትከፍሌን እትጽበን ኣብ ርእሲ ምንባራ ንካሌኦት ብዙዔባ እቲ መሲሕን 

ምጽንናዔ እስራኤሌን እትምስክር ኣብነታዊ ኣዯ እያ ዛነበረት (ለቃ2፡36-37)። ንሳ 

ንብርክት ዛበሇ ዒመታት ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ነቲ እተዋህባ ተስፋ ሒዙ ብምቕራብ 

ፍጻሜኣ ምስቲ መሲሕ ምጉናፍ ዯኣ እምበር፡ ዯጋጊምኪ ብምሌማን ኣሰሌኪኹኒ ሓንሳእ 
ሇሚንኪ ስቕ ዖይትብሉ ዛብሌ መግናሕቲ ጏይታ ኣይነበረን። እቲ እተዋህበና ቃሌ ተስፋ 

ፍጻሜ ክሳዔ ዛረክብ ዯጋጊምና ክንሓትት ክንክእሌ ኣልና። 

 

በዘ ኳለ ክንርእዮ ዛጸናሕና ዯበና ምስክር ካብ ተኴበብና፡ ዯጋጊምና ንምጽሊይ ክንተብዔ 

እዩ ዖልና። ነቶም ህኩያት ግን ከኣ ብእምነት ከምዛዒበዩ ከርእዩና ዛዯሌዩ ምስለያት 

ኣይንስዒቦም። ሓሳቦም ቀሊሲ ናይ ጸልት ህይወትና ክኴውን ኣይንሕዯጏ። ዯጋጊምካ 

ምሌማን ይኵን ምምሊዴ መጽሓፍ ቅደሳዊ ሰረት ዖሇዎ ተግባር ዯኣ እምበር ምሌክት 

ናይቶም ብእምነት ዛዯኴሙ ኣይኯነን። 
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ምዔራፍ ፲፫  

ብቋንቋታት ምጽሊይ 
 
ትርጉም ቃሌ 
 
መጽሓፍ ቅደስ ብዙዔባ ቋንቋታት ኣብ ዛዙረበለ እዋን ኣብ 1ቇሮ12፡10 ‚በብዒይነቱ 
ቋንቋታት‛ ብምባሌ እዩ ዛገሌጾ። እቲ በብዒይነቱ ዛብሌ ንእተፈሊሇየ ከባቢታት፡ ዒላታት 
ዖመሌክት ኯይኑ እቲ ቋንቋ ዛብሌ ዴማ ክሌተ ሓሳባት ኣብ ውሽጡ ዛሓቖፈ እዩ። እቲ 
ሓዯ ብካሌኦት ዒላታት ዛዛረብ ክነሱ በቲ እዘ ህያብ ዖሇዎ ሰብ ግና ፈጺሙ ዖይፍሇጥ 
ቋንቋ ክኴውን እንከል፡ እቲ ካሌኣይ ዴማ እቲ ተዙራባይ ይኵን ዛኻነ ካሌእ ሰብ 
ክርዴኦ ዖይክእሌ ሰማያዊ ቋንቋ ዛብሌ’ዩ። ስሇዘ ናይ ቋንቋታት ውህበት በቲ ቅዴሚ 
ሕጂ ፈጺምካ ተዙሪብካዮ ይኵን ተማሂርካዮ ዖይትፈሌጥ ናይ እተፈሊሇዩ ዒላታት 
ቋንቋታት ክትዙርብ ዖኹእሇካ ሰማያዊ ክእሇት ክኴውን እንከል፡ በቲ ካሌእ ዴማ ብኣ 
ይኵን ብዛኻነ ኣብ ገጽ ምዴሪ ዖል ሰብ ክብጻሕ ዖይክእሌ ሰማያዊ ቋንቋታት ክትዙረብ 
ዖኹእሇካ መሇኯታዊ ቅብኣት እዩ። 
 
ሰሇስተ ዒይነት ቋንቋታት፡ 
 
1. ዖይትርጏም ናይ ምሌክት ቋንቋ 
 
እዘ ዒይነት ቋንቋታት ንነፍስ ወከፍ ኣማኒ እተዋህበ ህያብ እዩ (ማር16፡17 1ቇሮ14፡5 
37-39)። ነቲ ጸሊዪ ጥራይ ዴማ እዩ ዛሃንጽ። እቲ ዛጽሉ ዖል ሰብ ነዘ ቋንቋታት 
ሰሚዐ ክርዴኦ ኣይክእሌን። ነዘ ዒይነት ቋንቋታት ዛርዴኦ ኣምሊኹ ጥራይ እዩ። እዘ 
ስሇዛኻነ ከኣ እዩ ኣብ ጉባኤ ቅደሳን ንካሌኦት ክርብሽ ብዛኹእሌ ኣጸሊሌያ ምጽሊይ 
ዖይግባእ (1ቇሮ14፡2,28,33)። 

 
2. ዛትርጏም ቋንቋ 
 
እዘ ቋንቋ በቲ ተዙራባይ ወይውን ብካሌእ ሰብ ክትርጏም እንከል ንማሕበር ዛሃንጽ 
ብምዃኑ ረብሓኡ ዒብዪ እዩ። እዘ ህያብ ዖይከምቲ ዖይትርጏም ቋንቋ ንኵለ ኣማኒ 
ዛወሃብ ዖይኯነስ ንፍለያት ንሳቶም ከኣ መንፈስ ቅደስ ዛዯሇዮም እዩ ዛወሃብ።  ኣብ 
ዛዯሇዮ እዋን እትጽሌዮ ዖይኯነስ ምስ ዛወሃበካ ጥራይ ዴማ ኢ እትጥቀመለ። 
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3. ተዙራቢኡ ዖይፈሌጦ ካሌኦት ሰባት ግን ቋንቋኦም ስሇዛኻነ ዛሰምዔዎ 
 
ነዘ ሳሌሳይ ዒይነት ቋንቋታት ምስቲ ዖልዮ ቦታ ንኣገሌግልት ወንጌሌ ዛወሃብ ኢሌና 
ክንገሌጾ ንኹእሌ ኢና። እዘ ሌክዔ ከምቲ ኣብ ግ.ሃ2 እንርእዮ እቶም ዛዙረቡዎ 
(ዛጽሌይዎ) ሰባት ቅዴሚ ሕጂ ተዙሪቦምለ ብዖይፈሌጡ ናይ ካሌኦት ዒላታት ቋንቋ፡ 
ሰባት ክሰምዔዎ ብዛኹእለለ መገዱ ምዛራብ እዩ። እዘ ብሕ ጊዚ ናይ የሱስ ለኣሊዊ 
ግዛኣት ብምምስካር ሌቢ ሰባት ንምርታዔ እሞ ናብ ወንጌሌ ሓቂ ንምምጻእ ንፍለያት 
ናይ ወንጌሌ ኣገሌገሌቲ ዛወሃብ እዩ። እዘ ዒይነት ቋንቋታት ኣብ 1ቇሮ12፡28-30 ምስ 
ሃዋርያነትን ነብዪነትን ተሰሪዐ ኣል። እዘ ከኣ ከምቲ ኣብኡ ተጻሒፉ ዖል ኩለ ሰብ 
ሃዋርያ ወይ ነብዪ ክኴውን ከምዖይኹእሌ ኩለ ሰብ በዘ ከምዘ ዒይነት ቋንቋታት 
ክዙረብ ከምዖይኹእሌ እዩ ዖርእየና።   
  

ብዙዔባ ብቋንቋታት ምዛራብ ክውገደ ዖሇዎም ጌጋ ርዴኢታት  
  
1. ናይ ዖረባ ወይ ቋንቋ ክእሇት ኣይኯነን  
 
ብቋንቋታት ምዛራብ ብመንፈስ ቅደስ ምስ እትምሊእ ንሱ ብዛህበካ ብቕዒት እትጽሌዮ 
ዯኣ እምበር ከም ዛኻነ ቋንቋ ሸምዱዴካ እትጽሌዮ ወይ እትዙረቦ ኣይኯነን (ግ.ሃ2፡2-4 
21፡34,40 1ቇሮ14፡2,14)። እቶም ቀዲሞት ሃዋርያት በቲ ዖሇዎም ክእሇት ብቋንቋታት 
ክጽሌዩ ከምዖይከኣለ እንርዲእ ዖይተማሃሩ ዯናቍር ሰባት ምንባሮም ምስ እንግንዖብ 
እዩ። ስሇዘ ቋንቋታት መሇኯታዊ ውህበት ዯኣ እምበር ናይ ትምህርቲ ወይ ስሌጠና 
ውጽኢት ከምዖይኯነ ከነስተውዔሌ ይግባእ።  

 
2. በቲ እትፈሌጦ ቋንቋ ብመንፈስ ቅደስ ተመሪሕካ ምጽሊይ ወይ ምዛራብ ኣይኯነን 
 
ገሇ ገሇ ሰባትን ማሕበራትን ብመንፈስ ቅደስ ተመሪሕካ እንተዴኣ ጸሉ ንሱ ቋንቋታት 
እዩ ዛብሌ ዖይመጽሓፍ ቅደሳዊ ትርጉም ብዙዔባ ቋንቋታት ክህቡ ይስምዐ እዮም። እዘ 
ግና መጽሓፍ ቅደሳዊ ምርዲእ ስሇዖይኯነ ጌጋ እዩ። መንፈስ ቅደስ በቲ እንፈሌጦ ቋንቋ 
ክንጽሉ ዛመርሓና ምዃኑ ርደእ እ እንተኻነ፡ ነዘ ሓቂ ግና ምስቲ ብሌሳን ምጽሊይ 
ዛብሌ ሓሳብ ክንሓዋውሶ ኣይግባእን። 

 
3. ስምዑት ኣይኯነን 
 
ቋንቋታት ብመንፈስ ቅደስ ተዯሪክና ብመንፈስና እንዙረቦ ዯኣ እምበር ብናይ ነፍስናን 
ስጋናን ስምዑት ተዋሒጥና እንዙረቦ ኣይኯነን። ብሕ ጊዚ ሰባት ኣብ ጉባኤ ብቋንቋታት 
ኣብ ዛጽሌዩለ እዋን ከም ምጭዲር፡ ኣእዲውካ ዖርጊሕካ ምንፍጥፋጥ፡ ምዛሊሌ… 
ዛኣመሰለ ነገራትን ምንቅስቓሳትን የርእዩ እዮም። እዘ ብርእሱ ጌጋ ኣይኯነን፡ 
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ብቋንቋታት ኣብ እትጽሌየለ ዴማ ናይ ግዴን ከምኡ ትገብር ወይ ትኴውን ማሇት 
ኣይኯነን። እዜም ምንቅስቓሳትን ዴምጽታትን ዴማ ብቋንቋታት ምጽሊይ ስምዑታዊ 
ከምዛኻነ ኣየንጸባርቑን።  

 
4. ብቋንቋታት ምጽሊይ ንሒዯት ሰባት ጥራይ ዛወሃብ ኣይኯነን 
 
ቅደስ ቃሌ ኣብ 1ቇሮ12፡30 ኩሊቶም ድ ብቋንቋታት ይጽሌዩ እዮም ንዛብሌ ሓሳብ 
ብምጥቃስ ብዖይካ ሒዯት እቲ ህያብ ዖሇዎም ኳለ ኣማኒ ኣይጽሌን እዩ ዛብለ ኣሇው። 
እቲ ኣብኡ እተጻሕፈ ቋንቋ ግና ሃዱእና እንተርኢናዮ ምስቲ ኳሊቶም ድ ሃዋርያት እዮም? 
ኳሊቶምድ ነብያት እዮም ዛብሌ ጽሑፍ ሇጊቡ ቀሪቡ ምህሊው፡ ነቲ ኳለ ኣማኒ ክጽሌዮ 
ምዃኑ እተነግረ ናይ ምሌክት ሌሳን ዖይኯነስ ነቲ ንፍለያት ሰብ ዛወሃብ ናይ ኣገሌግልት 
ቋንቋታት ከም ዖመሌክት ኢና እንርዲእ። ብቋንቋታት ናይ ምጽሊይ ህያብ ንኵለ ኣማኒ 
ዛውሃብ ስሇዛኻነ ነፍስ ወከፍ ዲግም ተወሉደ ብመንፈስ ቅደስ እተሓትመ ዖበሇ 
ብቋንቋታት ክጽሌይ ይኹእሌ እዩ።   
 
ነዘ እንብል ዖልና ሓሳብ ቃሌ ኣምሊኹ ብንጹርን ተዯጋጋምን ገሉጽዎ እዩ። ገሇ ኣብነታት 
ክንጠቅስ፦ 

o ኣብ ግ.ሃ2፡4 ብቋንቋታት ዛጸሇዩ ኳልም እቶም ብሓባር ዛነበሩ ዯኣ 
እምበር ፍለያትን ሒዯትን ሰባት ኣይኯኑን።  

o ኣብቶም ዴሒሮም እተየደ ናይ ምምሊእ መንፈስ ቅደስ መስርሓትውን 
ኳልም ሰባት ምጽሊዮም ነዘ ሓቂ መሉሱ እዩ ዛዴርዒሌና (ግ.ሃ8፡17-18 
10፡46 19፡6)።  

o ኳልም ኣመንቲ ርእሶም ንምህናጽ ስሇተኣዖ። ኳለ ኣማኒ ርእሱ ክሃንጽ 
ተኣዘ ጥራይ ዖይኯነስ  ዛሃንጸለ እተዋህቦ ህያብ ኣሇዎ። ህያብ 
ቋንቋታት ዴማ ቅደሳን ንገዙእ ርእሶም ክሃንጹ ካብ እተዋህብዎም ህያባት 
ሓዯ ምዃኑ ንነፍስ ወከፍ ኣማኒ ዖዴሉ ህያብ ምዃኑ እዩ ዖነጽር 
(1ቇሮ14፡4)። ብሓት ንቅደሳን እተዋህቡ ህያባት ንምህናጽ እቲ ኣካሌ 
እተዋህቡ ክኻኑ እንከሇው፡ እዘ ህያብ ግና ገዙእ ርእስ ንምህናጽ 
ዛወሃብ ብምዃኑ ካብ ካሌኦት ይፍሇ። 

o ባህጊ እቶም ቀዲሞት ኣገሌገሌቲ ኳለ ሰብ ብቋንቋታት ክጽሉ እዩ። 
ንሃዋርያ ጳውልስ ከም ኣብነት ብምውሳዴ ሌቢ እቶም ቀዲሞት ሃዋርያትን 
ነብያትን እንተዴኣ መዘንናዮ ኳልም ኣመንቲ ብቋንቋታት ክጽሌዩ እዩ 
ሃረር ዛብሌ ዛነበረ (1ቇሮ14፡5)። ከምኡ ምዃኑ ከኣ ቋንቋታት ንኵለ 
ኣማኒ ዛምሌከት ከምዛኻነ ካሌእ መረጋገጺ እዩ። 

o እቲ ኣብ ማር16፡17 እተጻሕፈ ብሓዴሽ ሌሳን ምዛራብ ዛብሌ ቃሌ 
ንኵልም እቶም ዛኣመኑ ዛስዔቦም ተኣምራት ምዃኑ ስሇዛዙረብ። 
 



መጽሓፍ ቅዱሳዊ መርሖ ንዕውት ጸሎት 

 

 
ገጽ 89 

 

እዜም ክንርእዮም ዛጸናሕናን ካሌኦት መጽሓፍ ቅደሳዊ ሓቅታትን መሰረት 
ብምግባር ብቋንቋታት ምጽሊይ ንኵለ ኣማኒ ዛምሌከት ከምዛኻነ ንርዲእ። 

 
5. ብቋንቋታት ዖይጽሉ መንፈስ ቅደስ የብለን ማሇት ኣይኯነን 
 
ቋንቃታት ሓዯ ህያብ ካብ መንፈስ ቅደስ ዯኣ እምበር፡ ብርእሱ መንፈስ ቅደስ 
ኣይኯነን። ዛኻነ ሰብ በታ ዛዯሓነሊ መዒሌቲ ብመንፈስ ቅደስ ስሇተሓትመ መንፈስ 
ቅደስ ኣሇዎ። ብእምነት ነቲ እተቐበል ክገሌጾ ምስዛኹእሌ ዴማ ብቋንቋታት ክጽሉ 
ይኹእሌ። ብእተፈሊሇየ ምኹንያት (ዖይምእማን፡ ጌጋ ርዴኢት ምሓዛን ዖይምጽማእን…) 
ብቋንቋታት ምስዖይጽሉ ግና መንፈስ ቅደስ የብለን ማሇት ኣይኯነን። መንፈስ ቅደስ 
ዖይብለ ሰብ ናይ ክርስቶስ ክኴውን ከምዖይክእሌ ብንጹር ተጻሒፉ ስሇዖል (ሮሜ8፡9) 
ኳለ ዲግም እተወሌዯ ብቋንቋታት ዋሊ ኣይጸሉ መንፈስ ቅደስ ከምዖሇዎ ክንርዲእ 
ኣልና።  

 
ረብሓ ብቋንቋታት ምጽሊይ 

 
1. ምስ ኣምሊኹ ምስጢራት ንዙረብ 
‚እቲ ብቛንቋ ዘዙረብ ምስጢራት ብመንፈስ ይዙረብ ኣል፡ ሓዯ እ ኣየስተውዔልን እዩ 
እሞ፡ ንኣምሊኹ እምበር፡ ንሰብ ኣይኯነን ዘዙረብ ዖል።‛ (1ቇሮ14፡2)። ብመንፈስ 
ምጽሊይ ምስ ኣምሊኹ ክህሌወና ንዛዴሇ ዖል ዛምዴና ዒብዪ ዯገ ዛኴፍትን ዔምቇት 
ክህሌዎ ዛገብርን እዩ። ብቋንቋታት ምጽሊይ ሌቢ ኣምሊኹ ንኣ ጥራይ ዖይኯነስ 
ሌብውን ንኣምሊኹ ክትከፍት ሓጋዘ እዩ። እዘ ምግባር ዴማ ንኣምሊኹ ቀረባ ሰብ እዩ 
ዛገብረካ። ከም ዛፍሇጥ ምስጢር ምዛርራብ ናይ ክሌተ ኣዔሩኹ መሇሇይ እዩ። ብካሌእ 
ኣበሃህሊ ክሌተ ኣዛዮም ዛቀራረቡን ሌቢ ንሌቢ እተዋህቡን ሰባት እዮም ምስጢር 
ዖዔሌለ። ስሇዛኻነ ዴማ ብቋንቋታት ኣብ እንጽሌየለ እዋን ምስጢራት ንኣምሊኹ ኢና 
እንነግሮ። እዘ ከኣ ዒርኪ ኣምሊኹ ወይ ቀረባ ሌቡ ክትከውን ሓጋዘ እዩ።  

 
2. ኣምሊኹ ዴምጹ የስምዒና 
‚እምበኣርሲ ብወታእ ከናፍርን ብሌሳን ናን ነዘ ህዛቢ እዘ ኹዙረቦ እዩ። ንሱውን፡ 
ዔረፍቲ እዘኣ እያ፡ ነቲ ዴኵም ኣዔርፍዎ፡ እታ መቕሰኒት እዘኣ እያ፡ ኢሌዎም 
ነይሩ፡ንሳቶም ግና ምስማዔ ኣበዩ።‛ (ኢሳ28:11-12)። ከምቲ ኣብዙ ፍቕዱ ተገሉጹ ዖል 
ኣምሊኹ ንህዛቡ ብወታእ ከናፍርን ብሌሳን ናን ይዙረቦ ወይ ዴምጹ የስምዕ እዩ። እቲ 
ወታእ ከናፍርን ሌሳን ናን ተባሂለ ተገሉጹ ዖል እቲ ንዙረበለ ዖልና ናይ ቋንቋታት 
ህያብ እዩ። ብቋንቋታት ኣብ እንጽሌየለ እዋን ዴምጺ ኣምሊኹ ንሰምዔ ኢና። ከምቲ 
መብዙሕትና ኣብ ህይወትና እተመኮርናዮ፡ ብቋንቋታት ኣብ እንጽሌየለ እዋን ብሕ 
መሇኯታዊ ሓሳብ ናብ መንፈስና ይመጽእ እዩ። እዘ ከኣ ኣምሊኹ ኣቐዱሙ ብኣፍ 
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ነብያት እትዙረቦ ምእንቲ ክፍጸም እዩ። እቲ ብኣፍ ነብያቱ እተነግረ ቃሌ ዴማ ኣምሊኹ 
ብቋንቋታት ዴምጹ ከምዖስምዒና እዩ። ስሇዘ እቶም ዴምጺ ኣምሊኹ ናይ ምስማዔ ፍለይ 
ህንጡይነት ዖልና ቅደሳን ብቋንቋታት ኣበርቲዔና ክንጽሉ ኣልና። ኣብቲ እንጽሌየለ 
እዋን ዴማ ነቲ ኣብ መንፈስና ዛመጸና ዴምጺ ሸሇሌ ኣይንበል። 
 
3. ብዙዔባ ግብሪ ኣምሊኹ ንዙረብ  
መንፈስ ቅደስ ናብቶም ቀዲሞት 120 ምስ ወረዯ እሞ ከኣ ብቋንቋታት ክጽሌዩ ምስ 
ጀመሩ፡ እቶም ካብ እተፈሊሇየ ቦታ ኣብኡ እተረኹቡ ከም ዛሰምዔዎም እሞ ‚በብቛንቋና 
ብዙዔባ እቲ ዒብዪ ግብሪ ኣምሊኹ ኪዙረቡ ንሰምዕም ኣልና።‛ ከምዛበለ ንርኢ 
(ግ.ሃ2፡11)። ኣምሊኹ እቲ ዒብዪን መስተንክራውን ዛኻነ ግብርታቱ ብሓፈሻ ብዅልም 
ዯቂ ሰባት ብፍሊይ ግና በታ ማሕበሩ ክንገር ይዯሉ። ነዘ ንምግባር ዴማ እዩ ንቅደሳኑ 
ብሓዴሽ ሌሳን ክዙረቡ ዖኹእልም ህያብ ዛሃቦም። ስሇዘ ብቋንቋታት ኣበርቲዔና 
ብምጽሊይ ኳለ ፍጥረት ብዙዔባ ግብሪ ኣምሊኹ ክሰምዔ ንግበር። ኣብ ተሞኩሮይ ከም 
ዛርኤኵዎ ብቋንቋታት ኣብ ዛጽሌየለ እዋን ሰማያተይ ብናይ ኣምሊኹ ሓሳብ እዩ 
ዛምሊእ። እዘ ከኣ እቲ ዘዙረቦ ቋንቋ ናይ ኣምሊኹ ግብርታት ዖዛንቱ ስሇዛኻነ እዩ። 
ሰማያተይ ብሓሳብ ኣምሊኹ ምስ ዛምሊእ ዴማ ማእሇያ ዖይብለ ንህይወተይን 
ንኣገሌግልተይ ዛኴውን ምግሊጽ ይቕበሌ። ስሇዘ ብቋንቋታት ብምጽሊይ ግብሪ ኣምሊኹ 
ነዖንትው። 

 
4. ርእስና ንሃንጽ 
‚ቋንቋታት ዘዙረብ ንርእሱ ይሀንጽ…‛ (1ቇሮ14፡4)። ገዙእ ርእስና ብምህናጽ ናብቲ 
ብኣምሊኹ እተመዯበሌና መንፈሳዊ ምሌኣት ክንበጽሕን ብኣምሊኹ ካብ እተኴፍቱሌና 
ዯጌታት ሓዯ ብቋንቋታት ምጽሊይ እዩ። ከም ኣመንቲ ዲግም ብምውሊዴ ብሕ 
መንፈሳዊ ህያባት ተቐቢሌና ኢና፡ ዲርጋ ኳልም ህያባት ዴማ ንምህናጽ እቲ ኣካሌ 
እተዋህቡና ክኻኑ እንከሇው፡ ናይ ቋንቋታት ህያብ ግና ንገዙእ ርእስና ንምህናጽ ኢና 
ተቐቢሌናዮ። በዘ ከኣ ርእስ ንምህናጽ ካብ ካሌኦት ህያባት ንሊዔሉ ቋንቋታት ሕሌፊ 
ኣሇዎ። እቲ ኣብዘ ቦታ ተጠቒሱ ዖል ‚ምህናጽ‛ ዛብሌ ቃሌ ኣብቲ በዅሪ ናይ ግሪኹ 
መጽሓፍ ‚ኦክድሚዮ‛ (oikodomeo) ክብል እንከል ትርጉሙ ዴማ፡ ‚ኣብ መሰረትካ 
ምውሳኹ፡ ምውቃብ፡ ግቡእ ቅርጺ ምትሓዛ፡ ናብ ብጽሕና ምዴፋእ፡ ምዔባይ፡ 
ምዴሌዲሌ፡ ምትብባዔ፡ ምብርታዔ፡ ምሕዲስ‛ ዛብሌ እዩ።  

 
5. ንኣምሊኹ ዛግብኦ ክብሪ ብመንፈስ ምሃብ 
 
ካብቲ ዖልና ሰብኣዊ ባህርይ እተሊዔሇ ብመሇኯታዊ ሓይሉ እንተዖይተሓጊዛና ነቲ 
ኣምሊኹ ካባና ክረኹቦ ዛብህጏ ነገር ክንህቦ ብቕዒት የብሌናን። ብመንፈሳዊ ሓይሉ ወይ 
ህያብ ምስ እንዴገፍ ግና ብቑዔን ምለእን ዛኻነ መስዋእቲ ንኣምሊኹ ነቕርብ። እቲ 
ዴምና ዛፈሌጥ ኣምሊኹ ብመንፈስ ከነምሌኺን ዛግብኦ ክብሪ ክንህቦን ህያብ መንፈስ 
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ቅደስ ሂቡና እዩ። ሓዯ ካብቲ ህያብ ዴማ እዘ እንዙረበለ ዖልና ብቋንቋታት ምጽሊይ 
እዩ። መጠን እቲ ብቋንቋታት ዛጸሇናዮ መጠኑ ኢና ንኣምሊኹ ዛግብኦ ክብሪ ብመንፈስ 
እንህቦ (1ቇሮ14፡8,16 ግ.ሃ2፡11 10፡44-48)። ስሇዘ ንኣምሊኹ ብምሌኣት ናይ ምምሊኹ 
ጥሙሕ ዖልና ዯቍ ነቲ እተዋህበና ህያብ ቋንቋታት ብዛግባእ ክንጥቀመለ ኣልና። 

 
6. እምነትና ንሃንጽ  
ነታ ካብ ኳለ እተቐዯሰት እምነትና ብቋንቋታት ኣብ እንጽሌየለ እዋን ንሃንጻ ኢና። 
ንሃንጻ ማሇት ክትውንኖ ንዛግብኣ መንፈሳዊ ብቕዒት ክትውንኖ ንሕግዙን ንስራሕ 
ዴለው ንገብራን ማሇት እዩ። ጸልት ምስ ኣምሊኹ ሕብረት ምግባር ስሇዛኻነ ብመጠን 
እቲ ብቋንቋታት ኣብዘሕና ዛጸሇናዮ ኣብ ሌዔሉ ኣምሊኹ ዖልና እምነት እናዏበየ እዩ 
ዛመጽእ። እምነትና ኣብ ግቡእ መዒሊ ክንጥቀመሊ ንምግባር ብቋንቋታት ምጽሊይ እቲ 
ዛበሇጸ መገዱ እዩ። ነታ ማዔረ እቶም ቀዲሞት ሃዋርያት ዛኹብረታ እሞ ካብ ኣምሊኹ 
እተመቐሌናያ እምነት ብሌሳን ብምጽሊይ ኣብ እንሃንጸለ እዋን ናብ ዒብዪን ምለእን 
ዛኻነ መንፈሳዊ ሌምምዴ ኢና እንሳገር። እቲ ኣብ ቅዴሚ ሓንቲ ገረዴ ዯው ምባሌን 
ብዙዔባ ጏይታ ምምስካርን ዛፈርህ ዛነበረ ጴጥሮስ፡ ኣብ ግ.ሃ2 መንፈስ ቅደስ ኣብ 
እተቐበሇለ እዋን ብእምነትን ትብዒትን ወንጌሌ ብምስባኹ ንብሓት ናብ ጏይታ ናይ 
ምምሊስ ብቕዒት እዩ ረቡ። እምነት ብመንፈስ ቅደስ ኣብ ውሽጥና ተዖሪኡ እዩ፡ 
ብመንፈስ ቅደስ ዴማ ይዒብን ይግሇጽን። ስሇዘ ዴማ እዩ ነፍስ ወከፍ እምነቱ ብምዔባይ 
ህይወቱን ኣገሌግልቱን ክሌውጥ ዛዯሉ ኣማኒ ኣበርቲዐ ብቋንቋታት ክጽሉ ዖሇዎ።  
 
7. ብዖይንገር እህህታ ነማሌዴ  

እቲ ንሓሳብ ኣምሊኹ ዛፈሌጦ መንፈስ ቅደስ ስላናን ስሇ ካሌኦትን ብዖይንገር እህህታ 
የማሌዴ እዩ። ‚መንፈስ ዴማ ከምኡ ንዴምና ይዴግፎ እዩ። ከመይ ጌርና ኹንጽሉ ኴም 
ዘግብኣና፡ ኣይንፈሌጥን ኢና፡ ስሇዘ እቲ መንፈስ ባዔለ እዩ ብዖይንገር እህህታ 
ዘሌምነሌና።‛ (ሮሜ8፡26-27)። እቲ ኣብዙ ጥቕሲ ‚ዖይንገር እህህታ‛ ተባሂለ ተጠቒሱ 
ዖል ቃሌ በቲ መሰረታዊ ትርጉሙ ምስ እንርእዮ ‚ካብ ኣእምሮ ሰብ ወጻኢ ብዛኻነ 
ቋንቋ፡ ናይ መንፈስና ዴምጺ‛ ዛብሌ ትርጉም እዩ ዖሇዎ። ብሌሳን ኣብ እንጽሌየለ እዋን 
ኣውያት ምምሊዴና ካብ ውሽጢ መንፈስና እዩ ዛነቅሌ። ካብ ውሽጢ መንፈስና ዛነቕሌ 
ጸልት ዴማ ብኣምሊኹ ቅቡሌ ክኴውን ናይ ግዴን እዩ። ስሇዘ ዔውት ዛበሃሌ ናይ 
ምምሊዴ ኣገሌግልት ንምግሌጋሌ ኣበርቲዔና ብቋንቋታት ንጸሉ። እዘ እዋናውን 
ብኣምሊኹ ቅቡሌን ዛኻነ ኣርእስቲ ክንጽሉ ክሕግዖና እዩ። 

 
8. መንፈሳዊ ዔረፍቲ ነስተማቅር  

‚እምበኣርሲ ብወታእ ከናፍርን ብሌሳን ናን ነዘ ህዛቢ እዘ ኹዙረቦ እዩ።ንሱውን፡ 
ዔረፍቲ እዘኣ እያ፡ ነቲ ዴኵም ኣዔርፍዎ፡ እታ መቕሰኒት እዘኣ እያ፡ ኢሌዎም ነይሩ…‛ 
(ኢሳ28፡11-12)። እዙ ጥቕሲ ብዙዔባ ቋንቋታት ኣቐዱማ እተነግረት ትንቢት ኯይና፡ 
ብሌሳን ና ወይ ዴማ ብቋንቋታት ምጽሊይ መገዱ ዔረፍቲ ከምዛኻነ እዩ መሌእኹታ። 
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ኣምሊኹ ብወደ ብክርስቶስ የሱስ ወሓዘ ሰሊም ሂቡና እዩ። ካብቲ ክሳዴና ዖዴፍአና ሂ 
ዴማ ፈቲሑና እዩ። እቲ ብናይ መስቀሌ ጻዔሪ እተረኹበ ሓርነት ክዔቀብ ዴማ ሓዯ ብለጽ 
መገዱ ኣዲሌዩሌና ኣል፡ ብቋንቋታት ምጽሊይ።  
 
ኣብ ዔሇታዊ ናብራና ነቲ ዛረኴብናዮ ሰሊም ዛሰርቕ ዔረፍትና ከይነስተማቅር ዛጋዯሌ 
ማእሇያ ዖይብለ ሽርሕታት ብኣጋንንቲ ይዲሇወሌና እዩ። ኣብዙ እተሳዔረት ዒሇም ንነብር 
ክሳዔ ዛሃልና ብሕ ሽግራትውን የጋጥመና እዩ። እዘ ይኵን ዯኣ እምበር ሰሊምና 
ብቐጻሉ ክውሕዛ፡ እቲ ብጏይታ ዛረኴብናዮ ዔረፍቲ ዴማ ክስስን ፍቓዴ ኣምሊኹን 
ክርስትያናዊ ሓሊፍነትናን እዩ። ሰሊምና ዛወቅዔ ኳነት ምስዛገጥመና ተስፋ ክንቇርጽን 
ንኣጋንንቲ ዯገ ከነርሕብን ዖይኯነስ ተጊህና ክንቃወሞ እዩ ዖልና። እዘ ንምግባር እቲ 
ወሳኒ ዴማ ብቋንቋታት ምጽሊይ እዩ። ኣብ ጉዔዜ ህይወተይ ምንጩ ካበይ ምዃኑ 
ዖይፈሌጦ ሂ ዴንገት ኣብ ሌበይ ተተለ ካብ ብሕ ነገራት ክዒግተኒ ክፍትን ርእየ 
እየ። ኣብዘ ከምዘ ጊዚ ዛገብሮ ነገር ብቋንቋታት ኣበርቲዓ ምጽሊይ እዩ። እቲ ክገዛኣኒ 
እተሃንዯዯ ሂ ዴማ ክሃዴም ብኣንጻሩ ሰሊም ኣምሊኹ ንኳሇንተናይ ክወርሶ እዔዖብ። 
ሰሊም ኣምሊኹ ከነስተማቅር ብቋንቋታት ኣበርቲዔና ንጸሉ። 

 
9. ነቲ ኣባና ዖል ፍቕሪ ኣምሊኹ የቀጻጽል  

ፍቕሪ ኣምሊኹ ብመንፈስ ቅደስ ኣብ ሌብና ፈሲሱ እዩ (ሮሜ5፡5)። እዘ ዛፈሰሰ ፍቕሪ 
ግና ከም ፈሌፋሉ ዒይኒ ማይ ነንዔሇት ክውሕዛ ኣሇዎ። እዘ ክኴውን ዴማ ነዘ 
ዖቀጻጽልን ዖንቀሳቕሶን ብቋንቋታት ምጽሊይ እዩ። ብቋንቋታት ኣብ እንጽሌየለ እዋን 
እቲ ንኣምሊኹ ዖልና ፍቕሪ ይሇዒዏሌ እዩ። እቶም ቀዲሞት እተቐበሌዎ ህያብ ቋንቋታት፡ 
እተመቓቐሇ ሌሳን ሓዊ ተባሂለ ተገሉጹ ኣል (ግ.ሃ2:3)። ስሇዘ ቋንቋታት መንፈሳዊ ሓዊ 
እዩ ማሇት እዩ። መንፈሳዊ ነገራት ዖሇዒዔሌ፡ ነታ እተዖርኣትሌና ፍቕሪ ኣምሊኹ ዖቀጻጽሌ 
ሓዊ። እቲ ንኣምሊኹ ዖልና ፍቕሪ ነንዔሇት ዖይቀጻጸሌ እንተዴኣ ኯይኑ፡ ምስ ኣምሊኹ 
ዖልና ሕብረት ዒሚቕን ቀጻሌነት ዖሇዎን ክኴውን ኣይክእሌን እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ 
ፍቕርና ብምዔባይ ምስ ኣምሊኹ ዛጠበቐ ርክብ ንምህናጽ ኣበርቲዔና ብቋንቋታት ምጽሊይ 
ዖዴሌየና።  
 
10. ነቶም ዖይኣምኑ ንምርታዔ ሓዯ መገዱ እዩ 

‚ስሇዘ ቛንቋታት ነቶም ዖይኣምኑ ምሌክት እዩ እምበር፡ ነቶም ዘኣምኑ ኣይኯነን። 
ትንቢት ግና ነቶም ዘኣምኑ ምሌክት እዩ እምበር፡ ነቶም ዖይኣምኑ ኣይኯነን።‛ 
(1ቇሮ14፡22)። ሃዋርያ ጳውልስ ብቋንቋታት ንምዛራብ ምስቶም ዖይኣምኑ ብምንጽጻር 
ክገሌጾ እንከል፡ ምሌክት ከምዛኻኖም እዩ ዛገሌጽ። ምሌክት እዩ ማሇት፡ እቶም 
ዖይኣምኑ ብህያብ ቋንቋታት ናብ ምዴሓን ክሰሓቡ ይኹእለ እዮም ማሇት እዩ። እዘ ኣብ 
ግ.ሃ2፡4-12 ብግብሪ ተንጸባሪቑ ኣል። እቶም 120 ብቋንቋታት ኣብ ዛጸሇዩለ እዋን እቶም 
ዖይኣምኑ በበቲ እተወሇደለ ቋንቋ ክጽሌዩ ምስ ሰምዔዎም ከምእተገረሙን ንምስማዔ 
ወንጌሌ ኣእዙኖም ከምዛኴፈቱን ንርኢ።  
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ልሚውን ሓዯ ኣማኒ ብዖይተማሃሮ ቋንቋ ኣብ ዛጽሌየለ እዋን፡ ካብ ወገን እቲ ቋንቋ 
ዛኻኑ ሰባት ናብቲ ንሱ ዛኣመነለ ክሰሓቡ ይኹእለ። ንኣብነት ሓዯ ቋንቋ ኮርያ 
ዖይፈሌጥ ኤርትራዊ፡ እቲ እተዋህቦ ቋንቋ ናይ ኮርያ ምስ ዛኴውን እቲ ነዘ ዛሰምዔ 
ኮርያዊ ኣብ ሌቡ ሓዯ ባህጊ ይፍጠሮ። ብዙዔባ’ቲ ዛሰምዕ ቋንቋ ንምጽራይ ኢለ ኣእዙኑ 
ኣብ ዛኴፍተለ እዋን እቲ እዘ ዔዴሌ እተኴፍተለ ኤርትራዊ ናይ ምዴሓን ወንጌሌ 
ብምንጋር ናብ ምዴሓን ከምጽኦ ይኹእሌ። ምሌክት ነቶም ዖይኣምኑ ዛኴውን ቋንቋ ግና 
ናይ ግዴን ብሰባት ዛፍሇጥ ቋንቋ ጥራይ ከምዖይኯነ ኣብ ግምት ምእታው የዴሉ። 
እምበኣር እቲ ዋጋ እተኴፍል ወንጌሌ ናብ ብዖሊ ዒሇም ክበጽሕ በቲ ነቶም ዖይኣምኑ 
ምሌክት ዛኻነ ቋንቋታት ኣበርቲዔና ንጸሉ። 

 
11. ንመሌሓስና ንቕዴሶ 

ጸልት ብሓፈሻ ብቋንቋታት ምጽሊይ ዴማ ብፍሊይ ንኹብሪ ኣምሊኹ እተቐዯሰት መሌሓስ 
ክህሌወና ይገብር። እቲ ርዅስ ዛኴናፍሩ ነብዪ ኢሳይያስ ሌሳኑ ክፍወስ ምስ ተዯሇየ፡ 
ካብ መሰውኢ እተወስዯ ዛጏሃረ ጕጤት እዩ ክትንክዮ ተጌሩ (ኢሳ6፡6-7)። ከምቲ 
ኣቐዱምና ዛርኤናዮ ዴማ ቋንቋታት ከም ሓዊ ተገሉጹ ኣል (ግ.ሃ2፡3)። ስሇዘ ብሌሳን 
ክንጽሉ እንከልና ዖጽሪ፡ ዛቕዴስ መንፈሳዊ ህሪ ኢና እነውርዴ። ሌሳንና ዴማ ኣብ 
ቅዴሚ መንፈሳዊ ህሪ ከምቲ ዛነበረቶ ክትቅጽሌ ኣይኯነሊን። ብቋንቋታት ምጽሊይ 
ሌሳንና ዛሃንጽ፡ ንኣምሊኹ ዖኹብር፡ ሓቂ ዛኻነ… ዖረባ ጥራይ ክትዙረብ የብቅዒ’ዩ። 
እቶም ብሕ ዛጽሌዩ ብሕ ይቕዯሱ ምዃኖም ፈሉጥና ብሕ ንጸሉ።  

 
12. ከም ፍቓዴ ኣምሊኹ ዛኻነ ጸልት ንጽሉ  

 
ኣብ ህይወት እቲ ዛኴበረን ብቐሉለ ከተሇሌዮ ዖይትኹእሌን ነገር ናይ ኣምሊኹ እዋናዊ 

ሓሳብ እዩ። እዋናዊ ሓሳብ ከየስተውዒሌካ ዴማ ከም ፍቓዴ ኣምሊኹ ክትጽሉ 

ኣይትኹእሌን ኢ። ፍቓዴ ኣምሊኹ ንምግንዙብ ዴማ ብመንፈስ ቅደስ ምጽሊይ እቲ 

ዛበሇጸን ኣማራጺ ዖይርከቦን እዩ። ብመንፈስ ቅደስ ምጽሊይ ብሕ ትርጉም ዛሓዖ 

ኯይኑ ሓዯ ካብኡ ዴማ ብቋንቋታት ምጽሊይ እዩ። ቋንቋታት ካብ መንፈስ ቅደስ ዛነቅሌ 

ብምዃኑ ነቲ እዋናዊ ሓሳብ ኣምሊኹ ረብካ ብእኡ ክትጽሉ ምለእ ብቕዒት እዩ 

ዛህበካ። ብቋንቋታት ኣብ እንጽሌየለ እዋን ስጋዊ ኣእምሮና ዋሊ ከስተውዔል ኣይኹኣሌ 

መንፈስና ግና ነቲ እዋናዊ ሓሳብ ይርዴኦን ይዙረቦን እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ከም ፍቓዴ 

ኣምሊኹ ንምጽሊይ ብቋንቋታት ኣበርቲዔካ ምጽሊይ ዖዴሉ። 

13. ጸጋ ህያባትካ ንምሌዔዒሌ ዛበሇጸ መገዱ እዩ  
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ብሓት ናይ መጽሓፍ ቅደስ መምህራን ከምዛሰማምዐለ ብቋንቋታት ምጽሊይ ናብ 
ካሌእ ጸጋ ህያባት መእተዊ ዯገ እዩ። ጴጥሮስ ናብ ዛሓሸን ትብዒት ናብ ዛመሌኦ 
ኣገሌግልትን ዛኣተወ ብመንፈስ ተመሉኡ ብሌሳን ዴሕሪ ምጽሊዩ እዩ። ብሕ ካብቲ 
ኣብ ውሽጡ እተቐመጠ መንፈሳዊ ውህበት ካብቲ ብመንፈስ እተመሌኣለ ጊዚ ጀሚሩ 
ክግሇጽ ከምዛጀመረ ክንርኢ ንኹእሌ ኢና። ጸልት ብሓፈሻ ናይ ሌሳን ጸልት ዴማ 
ብፍሊይ ንምግሊጽ (ምግሃዴ፡ ምብርባር፡ ምንቅስቃስ…) መሇኯታዊ ጸጋ ምኹንያት እዩ። 
ከምቲ ሓንቲ መኪና ንምጉያይ ነዲዱ ዖዴሌያ፡ እቲ ኣብ ውሽጥና ዖል ካብ ኣምሊኹ 
እተቐበሌናዮ መንፈሳዊ ህያባት ዴማ ክግሇጽ ሓይሉ የዴሌዮ። ሓዯ ካብቲ ሓይሉ 
ኣምሊኹ እንፈትሓለ መገዱ ዴማ ብቋንቋታት ምጽሊይ እዩ።  
 
ብቋንቋታት ኣብ እንጽሌየለ እዋን እቲ ኣባና ዖል መንፈሳዊ ህያባት ክንቀሳቀስ እዩ 
ዛጅምር። መንፈሳዊ ህያባት ኣብ መስርሕ ናይ ጉዔዜ ህይወትን ኣገሌግልትን እናዏበየ 
ዛኴይዴ ዯኣ እምበር ምለእ ወይ ዴማ ሓንሳእን ንሓዋሩን ዛዏበየ ኯይኑ ዛወሃብ 
ኣይኯነን። ስሇዘ ዴማ እዩ ኣምሊኹ ነቲ ካብኡ እተቐበሌናዮ መንፈሳዊ ህያባት 
ከነሇዒዔል፡ ከነቀጻጽልን እናወሰኴ ክኴይዴ ክንገብሮ ዛዯሌየናን ዛኣዖዖናን። ‚በዘ 
ምኹንያት እዘ፡ ኣምሊኹሲ መንፈስ ሓይሌን ፍቕርን ቅጽዒትን እምበር፡ መንፈስ ፍርሃት 
ኣይሀበናን እሞ፡ ነቲ ብምንባር ኢዯይ ኣባ ዖል ውህበት ኣምሊኹ ክትሕዴሶ ኤዖክረካ 
ኣልኵ።‛ (2ጢሞ1፡6)።  
 
ነዙ ኣብ ሊዔሉ ዛርኤናያ ጥቅሲ እቲ ናይ ኣምሓርኛ ናይ ቀዯም ትርጉም ከምዘ ዛስዔብ 
ገሉጽዋ ኣል ‚…እሳት እንዯሚያቀጣጥሌ ሰው፡ እጆቼን በመጫን በኣንተ ያሇውን 
የእግዘኣብሄር ስጦታ እንዴታነሳሳ ኣሳስብሃሇሁ።‛ እቲ ብኣዱሱ መዯበኛ ትርጉም 
ዛፍሇጥ ዴማ ‚ስሇዘህ በእጆቼ መጫን የተቀበሌኴውን በኣንተ ውስጥ ያሇውን 
የእግዘኣብሄርን ስጦታ እንዴታቀጣጥሌ ኣሳስብሃሇሁ።‛ ኢለ ገሉጽዋ ኣል። ናብ ትግርኛ 
ክትርጏም እንከል ‚ሓዊ ከምዖቀጻጽሌ ሰብ ነቲ ብምንባር ኢዯይ ኣባ ዖል ናይ ኣምሊኹ 
ህያብ ከተሇዒዔል የተሓሳስበካ።‛ ፡ ‚ስሇዘ ብምንባር ኢዯይ ንእተቐበሌካዮ ኣብ ውሽጥ 
ንዖል ናይ ኣምሊኹ ህያብ ከተቀጻጽል ኤዖክረካ ኣልኵ።‛ መንፈሳዊ ህያባትና ናይ 
ምሌዔዒሌን ምቅጽጻሌን ሓሊፍነት ናትና እዩ። ማንም ኣብ ክንዲና ኯይኑ ውህበትና 
ከቀጻጽሇሌና ኣይክእሌን እዩ። ስሇዘ ዴማ’ዩ ንኵለ እቲ ውህበትና ከሇዒዔሌ ዛኹእሌ 
መገዱ ተጠቂምና ውህበትና ንስራሕ ዴለው ክንገብሮ ዖልና። ሓዯ መቀጻጸሉ ወይ 
መሕዯሲ መገዱ ዴማ ብቋንቋታት ምጽሊይ ምዃኑ ኣይንረስዔ።  

 
14. ምስዛትርጏም ንካሌኦት ይረብሕ 
ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ ንገሇ ኣመንቲ ዛወሃብ ዛትርጏም ሌሳን ኣል። እዘ ዛትርጏም 
ቋንቋ ንኵለ ኣማኒ ዛወሃብ ኣይኯነን። ዛትርጏም ቋንቋ ዖሇዎ ኣማኒ ንእተዋህቦ ህያብ 
ንሱ ባዔለ ወይ ዴማ ካሌኦት ናይ ምትርም ህያብ ዖሇዎም ቅደሳን ይትርጉምዎ። 
ዛትርጏም ቋንቋ ተዋሂቡና ክነሱ ምስ ዖይትርጏም ግና ንኣና ካብ ምህናጽ ሓሉፉ 



መጽሓፍ ቅዱሳዊ መርሖ ንዕውት ጸሎት 

 

 
ገጽ 95 

 

ንካሌኦት ዖምጽኦ ረብሓ የብለን። ምስዛትርጏም ግና ንካሌኦት ንረብሕ። እተተርጏመ 
ቋንቋ ትንቢት እዩ። ትንቢት ዴማ ንምህናጽ፡ ምጽንናዔ፡ ምምዒዴ…. ዛመጽእ ስሇዛኻነ 
ኣብ ማሕበር ዖምጽኦ ረብሓ ቀሉሌ ኣይኯነን። ኣምሊኹ ኣብ ህይወት ካሌኦት ሰናይ ዖርኢ 
ክንዖርእ፡ ክንሃንጽ ከምዛጸውዒና ተረዱእና፡ እቶም እዘ ህያብ ዖልና ንምህናጽ ካሌኦት 
ቋንቋታትና ክትርጏመሌና ንኣምሊኹ ክንሓቶ ክንክእሌ ኣልና። ከም ንኣካሌ ክርስቶስ 
ምህናጽ ዖሕጉስን መንፈስካ ዖቕስንን ነገር ከምዖየሌቦ ኣነ ኣብዖን ሒዯት ናይ ክርስትና 
ዒመታተይ ተዒዘበ ኣልኵ። ንምህናጽ ኣካሌ ክርስቶስ በብቲ ዖልና መንፈሳዊ ህያብ 
ክንትንስእ እዋኑ እዩ። 

 
15. ብመንፈስና ክንጽሉ የኹእሇና 

ሓዯ ኣማኒ ብቛንቋታት ኣብ ዛጽሌየለ እዋን ብመንፈሱ እዩ ዛጽሌይ።  ብካሌእ ኣበሃህሊ 
ብሌሳን ኣብ እንጽሌየለ እዋን መንፈስና ምለእ ብምለእ ኣብ ጸልት ይሳተፍ። ዔውት 
ጸልት ብመንፈስና ዛጽሇ ጸልት ካብ ኯነ፡ ብመንፈስና ክንጽሉ ክንገብሮ ካብ ዛግብኣና 
እቲ ኣብ ቀዲማይ ዯረጃ ዛስራዔ ብቋንቋታት ምጽሊይ እዩ እሞ ኣበርቲዔና ብቋንቋታት 
ንጸሉ። ብቋንቋታት ኣብ እንጽሌየለ እዋን ኣእምሮና ብዖይ ፍረ’ዩ ዛኴውን። እዘ ማሇት 
ኣእምሮና ነቲ ብመንፈስና ንጽሌዮ ዖይክርዴኦ ይኹእሌ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ብቋንቋታት 
ክንጽሉ ጥራይ ዖይኯነስ ትርጉም ናይቲ ንጽሌዮ ብመንፈሳዊ ኣእምሮናውን ክንርዴኣለ 
ዖኹእሇና ብቅዒት ክወሃበና ምጽሊይ ዖዴሉ። 
 
ብቋንቋታት ምጽሊይ መንፈስና ኣብ ጸልት ክሳተፍ ዛገብር ክኴውን እንከል፡ ትርጉም 
ሌሳን ዴማ ኣእምሮና ኣብ ጸልት ክሳተፍ ይገብር። ስሇዘ ኣእምሮና ክሳተፍ እንተዴኣ 
ዯሉናዮ ብትርጉም ክንጽሉ ኣልና። ብኵለ መንፈሳዊ ኣእምሮ ክንባረኹ ምጽሊይን 
መንፈስ ጥበብን ምግሊጽን ክንቅበሌ ኣልና (ቇላ1፡9)። ኣብዘ ግና ብኣእምሮ ምጽሊይ 
ማሇት ብስጋዊ ኣእምሮካ ዖዛመጸካ ቃሌ ምዛራብ ከምዖይኯነ ክንርዲእ እዯሉ። በእምሮ 
ምጽሊይ ነቲ እቲ መንፈስ ዛዯሌዮ ብምግንዙብ ብዛስማዔ ወይ ፍለጥ ብዛኻነ ቋንቋ 
(ኣብነት ትግርኛ) ምጽሊይ እዩ። እምበርኣሲ ክንዮ ስጋናን ነፍስናን እቲ ዛወሸጠ ክፋሌ 
ሰብነትና ዛኻነ መንፈስና ኣብ ጸልት ክሳተፍ እሞ ኳሇንተናና ዛሰመሮ ኣምሌኺ 
ንኣምሊኹ ክንቕርብ ብቋንቋታት ኣበርቲዔና ንጸሉ። 

 
16. መንፈስና ንዔዮ ኣምሊኹ ንቑሕን ዴለውን ይኴውን 

ካብ ኣምሊኹ ከም እተማህርኩዎ፡ መንፈሳውነት ማሇት እተቐትሇ ስጋ፡ እተሇወጠ 

ኣእምሮን ዛበርትዓ መንፈስ ብምውናን ኣብ ትሕቲ መሪሕነት መንፈስ ቅደስ እትነብሮ 

ናብራ እዩ። ስጋና ካብ ፍትወትን ትምኒትን እንተሞተ፡ ኣእምሮና ንዒሇም ካብ ምምሳሌ 

ርሒቑ ኣምሊዊ ሓሳብ ንምጥራይ እንተተሇወጠ፡ መንፈስና ነቲ ክሕዜ ዖሇዎ መንፈሳዊ 

ቅርጺ ንምሓዛ እንተበርትዓ ንሱ እዩ መንፈሳውነት። ዛበርትዏ መንፈስ ንመንፈሳዊ 

ዒሇም ቀረባ እዩ፡ ካብ ኣምሊኹ ብሕ ነገር ናይ ምቕባሌን ንእተቐበል ዴማ ኣብ ተግባር 
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ናይ ምውዒሌን ብቕዒት ኣሇዎ። እዘ ንምግባር ዴማ ነንዔሇት ብቋንቋታት ክንጽሉ እዩ 

ዖልና። ብቋንቋታት ኣብ እንጽሌየለ እዋን መሇኯታዊ ሓይሉ ናብ መንፈስና ስሇዛፍታሕ 

መንፈስና ንስራሕ ጏይታ ዴለው ይኴውን። ከምቲ ኣብ 1ቇሮ14፡15 እተጻሕፈ 

ብቋንቋታት ኣብ እንጽሌየለ እዋን መንፈስና እዩ ዛጽሉ። እዘ ከኣ ቋንቋታት ንመንፈስና 

ኣብ ዔዮ ዖእቱ ከምዛኻነ እዩ ዖርእየና። 
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ምዔራፍ ፲፬  

ብመንፈስ ቅደስ ምጽሊይ 
 

‚ብዅለ ጸልትን ሌማኖን ኰለ ሳዔ ብመንፈስ እናጸላኵም እሞ፡ ምስናይ እዘውን 
ብዅለ እናተጸመምኩም፡ ስሇ ዅልም ቅደሳን ብጸልት ንቕሑ፡‛ (ኤፌ6፡18)።   
 
‚ንስትኩም ግና፡ ኣቱም ፍቁራተይ፡ በታ ብ ኰለ እተቐዯሰት እምነትኩም 
ንርእስኵም እናሀነጽኩም፡ ብመንፈስ ቅደስውን እናጸላኵም…።‛ (ይሁ20)።  
 
ከምቲ ኣብዖን ክሌተ ጥቕስታት ተጻሒፉ ዖል ብመንፈስ ቅደስ ክንጽሉ ተኣዘዛና ኢና። 
ብፍሊይ ከኣ እዘ ኣብ ሊዔሉ ተገሉጹ ዖል ናይ ኤፌሶን ቃሌ ኳለሳዔ ብመንፈስ ቅደስ 
ክንጽሉ እዩ ዛእዛዖና።  እዘ ኩለ ሳዔ ብመንፈስ እናጸላኵም ዛብሌ ቃሌ ኩለ ጸልትና 
ብመንፈስ ክኴውን ከምዖሇዎ እዩ ዖረዴእ። ኩለ ሳዔ ማሇት ኣብ ዛኻነ ጊዚ ብዖይ 
ምቍራጽ ማሇት እዩ። በዘ ከኣ ካብ መንፈስ ቅደስ ወጻኢ ዛኻነ ጸልት ክንጽሉ 
ከምዖይብሌና ብግሌጺ ተነጊሩና ኣል ማሇት እዩ። ጸልት ብሓት ኣመንቲ ውጽኢታውን 
ጽሌዋ ዖሇዎን ዖይኯነለ ምኹንያት ኳለ ሳዔ ብመንፈስ ቅደስ ምጽሊይ ከምዖዴሌዮም 
ስሇዖይርዴእዎን ዖየተገብርዎን እዩ።  
 
 

ትርጉም ብመንፈስ ምጽሊይ 
 
1. ነፍስ ወከፍ ስጉምትታካ ኣብ ትሕቲ ጽሊሌ መንፈስ ቅደስ ክቕሇስ እናገበርካ 

እተውጽኦ ዴምጺ 
 
ብመንፈስ ቅደስ ምጽሊይ፡ ኳለ ምንቅስቓሳትካ ንመንፈስ ቅደስ ክግዙእ ወይ ዴማ ኣብ 
ትሕቲ ጽሊሌ መሪሕነቱ ክምእከሌ ብምግባር እትጽሌዮ ጸልት እዩ። መንፈስ ቅደስ 
ንህይወትካ ምስ ዛቆጻጸር ኳለ እቲ እትዙረቦ ቃሌ ካብ ኣምሊኹ ዛነቐሇ ስሇዛኴውን ኣብ 
ቅዴሚ ኣምሊኹ ሞገስ ይህሌዎ’ዩ። 

 
2. ትንቢታዊ ጸልት 
 
ትንቢታዊ ጸልት ዛብሌ ሓሳብ ብሕ ትርጉም ዛሓቖፈ ኯይኑ እዜም ዛስዔቡ ሒዯት 
ካብኦም እዮም፦  
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 ኣብ ፍቓዴ ኣምሊኹ ተመርኩስካ፡ ኣብ ቅደስ ቃለ ዯው ኢሌካ፡ 
ብመሪሕነት መንፈስ ቅደስ ነቲ ንሱ ዖርእየካ እንርኤ ንዖስምዒካ ዴማ 
እናሰማዔካ እዋናዊ ጸልት ምጽሊይ 

 ነቲ ኣብ ሌቢ ኣምሊኹ ዖል መዯብ ኣብ ምዴሪ ምእዋጅ 
 ኣምሊኹ ባዔለ ብከናፍርካ ክዙረብ ከል 
 ምሌኣት ህሊዌ ኣምሊኹ ዖሇዎ ጸልት 
 ብነብያት ወይ ዴማ ትንቢታዊ ጾር ብዖሇዎም ሰባት ተማእኪለ 

(እናተመርሐ) ዛጽሇ ጸልት 
 ናይቶም ቀዲሞት ኣቦታትን ነብያትን ጾር ብምስካም ምጽሊይ 
 ናይ እምነት ኣዋጅ 

 
3. ካብ ኣምሊኹ ንዛነቐለ ቃሊት ብመንፈስ ቅደስ መሉስካ ናብ ኣምሊኹ ምስዲዴ 
 
ናይ መንፈስ ጸልት ካብ መንፈስ ቅደስ ዯሃይ ሰሚዔና ብእኡ ተወሪስና እንጽሌዮ 
ጸልት’ዩ። ጸልት ባዔሌ ዛሰራዔካዮም ቃሊት ዯጋጊምካ ምሌፍሊፍ ኣይኯነን። ዔውት 
ጸልት ክንጽሉ ንዯሉ ካብ ኯንና መንፈስ ቅደስ ናይ ጸልትና ሊዔሇዋይ ኢዴ ክሕዛ 
ክንሓዴጏ ኣልና። ነዜም ካብ ኣምሊኹ ዛነቕለ ቃሊት ንምርካብ ምስ ክርስቶስ ምሌጋብን 
ብመንፈስ ምምሌሊስን የዴሉ። 

 
4. ብሓይሉ መንፈስ ቅደስ ዛስነ ጸልት 
 
ብመንፈስ ቅደስ ምጽሊይ ማሇት ብናይ መንፈስ ቅደስ ዒቕምን ክእሇትን ምጽሊይ እዩ። 
ኣምሊኹ ዛዯሌዮ ጸልት ንምጽሊይ፡ ገዙእ ርእስ ንመንፈስ ቅደስ ከተግዛእን በቲ ናይ 
ውሽጢ ሰብካ ኣበርቲዔካ ካብ ኣምሊኹ እዋናዊ ሓሳብ ክትቅበሌን ብእኡ ክትጽሌን 
ይግባእ። 

 
5. ኣብ መንፈስ ቅደስ ተወኪሌካ ምጽሊይ 
 
ብሓት ኣመንቲ፡ ጸልት ንእኦም ጥራይ ዛምሌከት ስሇዛመስልም ኣብ እዋን ጸልቶም 
ኣብ መንፈስ ቅደስን መሪሕነቱን ክእመኑ ኢልም ዛገብርዎ ነገር የብልምን። ጸልት ግና 
ምስ መንፈስ ቅደስን ብመንፈስን ቅደስን እዩ። መንፈሳዊ ጸልት ንምጽሊይ ኣብ መንፈስ 
ቅደስ ምውካሌ ወይ ምጽጋዔ የዴሉ። ናዲብን ኣቢሁን ጋሻ ሓዊ ብምምጽኦም ዛሰዒቦም 
ሞት እዩ ዛነበረ (ዖላ10:1-2)። ንሳቶም ንኣምሊኹ ዖየኹብር ብኣረዲዴኦም ግና ቅያር 
ኯይኑ እተሰምዕም ጋሻ ሓዊ ንመስዋእቲ ኣምሊኹ ምስ ኣምጽኡ ብሓዊ ተበሉዕም ክሞቱ 
እዮም ተገዱድም። ስሇዘ ዴማ እዩ ንሕና ክርስትያናት ጋሻ ሓዊ (ካብ መንፈስ ቅደስ 
ዖይኯነ ኳለ መስዋእቲ) ንዖይምስዋእ ኣብ መንፈስ ቅደስ ክንውከሌ ዖዴሌየና። 
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6. ብመሪሕነት መንፈስ ቅደስ ዛጽሇ ጸልት 
 
መንፈሳዊ ጸልት ብመንፈስ ቅደስ ብዛተረኹበ ምግሊጽ ተማእዘዛካ ምጽሊይ’ዩ። መንፈስ 
ቅደስ ከምቲ ኣብ ኳለ ሸነኹ ናይ ህይወትና ዛመርሓና ኣብ ናይ ጸልት ህይወትናውን 
ይመርሓና እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ መንፈስ ምህሇሊ ተባሂለ ተገሉጹ 
ዖል። መንፈስ ጸልት ብምዃኑ ዴማ ቋንቋና ቋንቋ ሰማይ ክኴውንን ብፍቓዴ ኣምሊኹ 
ክቃነይን ይገብር።  

 
7. ብቛንቋታት ምጽሊይ 
 
ቋንቋታት ካብ መንፈስ ቅደስ ዛመጽእ ሰማያዊ ዴምጺ ብምዃኑ ብቋንቋታት ኣብ 
እንጽሌየለ እዋን ብመንፈስ ቅደስ ንጽሉ ከምዖልና ክንርዲእ ይግባእ። ብርግጽ ቋንቋታት 
ናይ ሰብ ወይ ካብ ሰብ ዖይኯነስ ናይ መንፈስ ቅደስ ውህበት ብምዃኑ ብቋንቋታት ኣብ 
እንጽሌየለ እዋን ብመንፈስ ቅደስ ኢና እንጽሌይ። 

 
8. ብመንፈስካ (በቲ ናይ ውሽጢ ሰብካ)  ምጽሊይ 
 
መንፈሳዊ ጸልት፡ ካብ ኣብ ስጋን ነፍስን ኣብ መንፈስካ ብምትር ዛጽሇ ጸልት 
እዩ። ሌቢ ጏይታ ዛትንክይ ዔውት ጸልት ክንጽሉ ካብ መንፈስና ብዛነቅሌ ሓሳብ 
ክንጽሉ ኣልና። ንሕና ክርስትያናት ንጸልትና ወሲኵ ኳለ ምንቅስቃሳትና ካብቲ 
ባህርያት ኣምሊኹ ብምሌኣት እተሊበሰ መንፈስና ክነቅሌ ኣሇዎ። ኣጵልስ ንከገሌግሌ ናይ 
መንፈሱ ምሟቕ ዒብዪ ዴርት ከምዛፈጠረለ ተጻሒፉ ኣል (ግ.ሃ18፡25)። ንሕናውን 
ልሚ ንምጽሊይ መንፈስና ከነሳትፍ ኣልና። ካብ ናይ ኣእምሮን ስጋን ሌምምዴ ክንሓሌፍ 
ወይ ዴማ ኣብኡ ጥራይ ክንሕጸር ኣይግባእን። 
 
 

ግዯ መንፈስ ቅደስ ኣብ ጸልት 
 
1. ንምጽሊይ ባህጊ ምትካሌ 
 
ከምቲ ኣብ ፊሉ2፡12-13 እተጻሕፈ ኣምሊኹና ዴላትን ግብርን ዛገብር ኣምሊኹ እዩ። ‚እቲ 
ምእንቲ ጽቡቕ ፍቓደ ኢለ፡ ኣባትኩም ዴላትን ግብርን ዘገብርሲ ኣምሊኹ እዩ..‛ ነቲ 
ክንገብሮ ዛግብኣና ነገር ንምግባር ኣቐዱሙ ኣምሊኹ ኣባና ዴላት የንብር እዩ። መንፈስ 
ቅደስ ዴማ ኣባ ኣቦ ኢሌና ክንጽውዔ እንኹእሇለ ናይ ውለዴነት መንፈስ ብምዃኑ 
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(ሮሜ8፡15)፡ ናይ ምጽሊይ ባህጊ ኣብ ውሽጥና ብምትካሌ ንጸልት ክንነቅሕ ይቕስቅሰና 
እዩ። 

 
2. ዔምቇትን ሓይሌን ጸልት ክትርዲእ ምግሊጽ  
 
ከምቲ ብተዯጋጋሚ ተገሉጹ ዖል መንፈስ ቅደስ ናብ ኳለ እቲ ክንበጽሖ ዖልና 
ዖብጽሓና መምህርናን ገሊጽ ምስጢራትን እዩ (ዮሃ14፡16;26 16፡14)። ንሱ ክመርሕ 
እንከል ናብ ኳለ እቲ ብኣምሊኹ እተመዯበ ሓቂ እዩ ዛመርሕ። ንኵለ እቲ ክንበጽሖ 
ዛግብኣና መንፈሳዊ ሓቅታት እናገሇጸ ዴማ ምስ ኣምሊኹ ዛጠበቐ ርክብ ክንሃንጽ 
ይገብረና። ብዖይ መንፈስ ቅደስ ብዙዔባ ጸልት ይኵን ካሌእ ኣርእስቲ ዔምቇት ዖሇዎ 
ምርዲእ ክህሌወና ኣይክእሌን። ብዔምት ንዖይተረዲእካዮ ነገር ዴማ ብተወፋይነት 
ከተተግብሮ ዛሕሰብ ኣይኯነን። ዔምቇት ምርዲእ ካብ መንፈስ ቅደስ ምስ እትረክብ ግና 
ኣብ ዔሇታዊ ህይወትካ ባህ ኢለካ ኢ ትጽሉ። ስሇዘ ዴማ እዩ ኣብኡ ምውካሌ 
ዖዴሌየና። 

 
3. ናብ ኣቦ ናይ ምእታው ብቕዒት ምሃብ 
 
መንፈስ ቅደስ ናብ ኣቦ መእተዊና እዩ።‚..ብእኡ ብሓዯ መንፈስ ናብ ኣቦ መእተዊ ስሇ 
ዖልና…።‛ (ኤፌ2፡18)። ሰብ ስሇዛጸሇየ ጥራይ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ናይ ምእታው 
ብቕዒት የብለን። መጽሓፍ ቅደስ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ምእታው ኣልኩም ዛበሇና 
ብመንፈስ ቅደስ እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ናብ ኣቦ ንምእታው ተራ ጸልት ምጽሊይ 
ዖይኯነስ ብመንፈስ ምጽሊይ ከምዖዴሌየና ምስትውዒሌ ዖዴሉ። ንሱ ትብዒትናን 
ብቕዒትናን ምስ ዛኻነሌና ናብ ፋን ጸጋ ኣምሊኹ ብእምነት ንቐርብ። ብእተፈሊሇየ 
ምኹንያት ካብ ገጽ ኣምሊኹ ንርሕቐለ እዋናት እ እንተሃሇወ፡ እዘ ብሩኹ መንፈስ 
ቅደስ ግና ሌብና ረቲዐን ኣዲሌዩን ናብ ህሌውና ኣምሊኹ ይመሌሰናን የቅርበናን። 

  
4. መንፈሳዊ ምግሊጽን ምሌሊይን ምሃብ 
 
መንፈስ ቅደስ መንፈሳዊ ምግሊጽን መናፍስቲ ምሌሊይን ንቕደሳን ብምሃብ ዛመርሕ 
ጏይታ እዩ (1ቇሮ2፡10-12 1ዮሃ2፡20 ሮሜ8፡26-27)። በቲ ንሱ ዛህበና መንፈሳዊ 
ምግሊጽ እዋናዊ ሓሳብ ኣምሊኹ ስሇ እንርዲእ ምስ ኣምሊኹ ዛጠበቐ ርክብ ኢና እንሃንጽ። 
ብሕ ጊዚ ጽቡቕ ነገር ንምግባር ጥራይ ኢና ንየዪ። ኣምሊኹ ግና ክንዮ ጽቡቕ እዋናዊ 
ነገር ክንገብር ይዯሌየና። እዋናዊ ነገር ንምግባር ዴማ እዋናዊ ነገር እንታይ ምዃኑ 
ምስትውዒሌ የዴሉ። ነዘ ከኣ ብዖይ መንፈስ ቅደስ ከተስተውዔል ዛከኣሌ ኣይኯነን። 
በቲ መንፈስ ቅደስ ዛህበና መሪሕነት ተማእዘዛና ምጽሊይ ግና ንህይወትና ኣብቲ 
ምደብ ጊዚ ኣምሊኹ ኣትያ ክትመሊሇስ እዩ ዖኹእሊ። ኣምሊኹ፡ ብሕ ነገራት ብናቱ ጊዚ 
ክፍጸሙ ወሲኑ እዩ። ናብዘ ኣምሊኹ ዛወሰኖ ምደብ ጊዚ ክንበጽሕ ዴማ ካብቲ 
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ክንገብሮ ዖልና ሓዯ ነገር ናብቲ ናብኡ ኣቢለ ዖእትወና መንፈስ ጸልት ርእስ ምግዙእ 
እዩ። 

 
5. ብእምነት ክትጽሉ ምሕጋዛ  
 
መንፈስ ቅደስ ካብቲ ሓዯ ዛጽውዒለ ኣስማት መንፈስ እምነት ዛብሌ እዩ (2ቇሮ4፡13-
14)። መንፈስ ቅደስ ናይ እምነት መንፈስ’ዩ። መንፈስ ቅደስ እምነት ኣብ ቅደሳን 
ምዛራእን ነቲ እተዖርኤ እምነት ክግሇጽ ናይ ምግባርን ክእሇትን ኣሇዎ። እምነት ንስ 
ባዔሌ ጽቡቅ ሓሳብ ብምሕሳብ ወይ ዴማ እዛን እትን ብምግባር ዛምህዜ ምህዜ 
ዖይኯነስ ካብ ኣምሊኹ ካብ ርእሱ እትቕበል ህያብ እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ምስ 
መንፈስ ቅደስ ብምሌጋብ እዘ ምቕባሌ ዖዴሌየና። ብዖይ እምነት ዔውት ጸልት የሌቦን፡ 
ብዖይ መንፈስ ቅደስ ዴማ እምነት የሌቦን። ስሇዘ ብእምነት ንምጽሊይ ኣብ መንፈስ 
ቅደስ ምውካሌ ወይ ብእኡ ምምሌሊስ ናይ ግዴን የዴሌየና። 

 
6. ኣብቲ እንጽሌዮ ጸልት ምለእ ትብዒት ክህሌወና ምሕጋዛ 
 
ብሓፈሻ ዛኻነ ነገር ብፍሊይ ዴማ መንፈሳዊ ነገር ንምግባር ትብዒት ኣዛዩ ወሳኒ እዩ። 
ብዖይ ትብዒት ነቲ ኣብ ውሽጥና ዖል ሓሳብ ናብ ዯገ ከነውጽእ ካብ ዯገ ዴማ ናብ 
ውሽጢ ከነእቱ ዛከኣሌ ኣይኯነን። ሰይጣን እቲ ዛዒበየ ካብ ቅደሳን ክወቅዕ ዛዯሉ ነገር 
ትብዒትና ክኴውን እንከል፡ ብኣንጻሩ መንፈስ ቅደስ ዴማ እቲ ዛዒበየ ኣብ ህይወትና 
ክትከሌ ዛዯሌዮ ነገር ትብዒት እዩ። እዘ ከኣ ክሌቲኦም ረብሓ ትብዒት ኣብ መንፈሳዊ 
ጉዔዜ ስሇዛርዴእዎ እዩ። ንጽሉ ክነስና ብዙዔባ እቲ ንጽሌዮ ጸልት ምለእ ዛኻነ ትብዒት 
ዖይምሓዛ ጽኑዒት ከይንኴውን እዩ ዛገብረና። ትብዒት ዴማ ካብ ኣምሊኹ ካብ ርእሱ 
እንምቀል መንፈሳዊ ባህርይ ብምዃኑ ንምትባዔ ኣብ መንፈስ ቅደስ ምውካሌ የዴሉ። 
መንፈስ ቅደስ መንፈስ ትብዒት ብምዃኑ፡ ንኵለ እቲ ኣብ ጸልት ክወርሰና ዛዯሉ ፍርሂ 
ንስዔረለ ትብዒት ይህበና እዩ። እቲ ካብኡ እንረኹቦ ትብዒት ዴማ ጸልትና ኣብ ቅዴሚ 
ኣምሊኹ ምሊሽ ከምዛረክብ ብጽኑዔ ኣሚንና ክንመሊሇስ እዩ ዛገብረና። 

 
7. ሓይሌን ጽንዒትን ምሃብ  
 
ከምቲ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ተጻሒፉ ዖል መንፈስ ቅደስ ንዴምና ይዴግፎ’ዩ። ‚መንፈስ 
ዴማ ከምኡ ንዴምና ይዴግፎ እዩ። ከመይ ጌርና ኹንጽሉ ኴም ዘግብኣና፡ 
ኣይንፈሌጥን ኢና፡ ስሇዘ እቲ መንፈስ ባዔለ እዩ ብዖይንገር እህህታ ዘሌምነሌና።‛ 
(ሮሜ8፡26)። ሰብኣዊ ባህርይና መንፈሳዊ ነገር ብብቕዒት ናይ ምፍጻም ዒቕሚ የብለን። 
ነዘ ሃፍ ዛምሌእ ብለጽ መንፈስ ካብ ኣምሊኹ ኣልና። መንፈስ ቅደስ ነቲ ክንገብሮ 
እናተገብኣና ንምግባሩ ግና ሓይሉ ዛሰኣናለ ነገር ብብቕዒት ክንፍጽሞ ይዴግፈና እዩ። 
እቲ ካብኡ እንረኹቦ ዯገፍ ኣብቲ ዖልና ናይ ጸልት ህይወት ክብ ሇጠቕ ከይበሌና 
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ብቐጻሉ ብሓይሉ ክንግስግስ ዒቕሚ እዩ ዛኻነና። እቲ ዴኵም ዛበሃሌ ኣማኒ ካብቲ ካብ 
መንፈስ ቅደስ ዛረክቦ ዯገፍ እተሊዔሇ ብርቱዔ ጸሊያይ ኯይኑ ዖይወጸለ ምንም  
ምኹንያት የሌቦን።  

 
8. ብውዔውዔ ሃውሁ (fervently)ክንጽሉ ጸዒት ምሕዲር 
 
መንፈስ ቅደስ ካብ ኳለ ናይ ኣእምሮ ዴምን ምስሌቻዋትን ሓራ ወጺእና መንፈስና 
ሞይቍ ክንጽሉ ይትንክየና እዩ። ኣብ ጉዔዜ ህይወተይ ጸልት ዒቐብ ኯይኑ እተሰምዒኒ 
እዋናት ኔሩ እዩ። ኣብዘ ከምዘ ጊዚ እቲ ነቶም ቀዲሞት ነቲ ዛሑሌ ሌቦም ብመንፈሱ 
ዖሞቐ ኣምሊኹ ክትንክየንን ክዛክረንን እየ ዛጽሉ። ኣምሊኹ’ውን ብመንፈሱ ይትንክየኒ 
እሞ ንሓያል ሰዒታት ኣብ ቅዴሚ ህሌውናኡ ብጸልት እጸንሕ። መንፈሳዊ ዙሕሌታተይ 
ብመንፈሳዊ ረስኒ ተተኪኡ ባህ እናበሇኒ ክጽሉ እሓዴር ወይ እውዔሌ። ኳለ ካብኡ 
እዩ’ሞ ስሙ ብሩኹ ይዅን። ሓዯ ኣማኒ ብመንፈስ ቅደስ ይጽሉ እንተዴኣ ሃሌዩ 
እናተሰሊቸወ ወይ ሕጊ ንምምሊእ ኢለ ኣይጽሌን እዩ። ውሽጡ ብምለእ ምርዲእ 
ስሇዛምሊእ ባህ እናበልን ብመንፈስ ረሲኑን እዩ ዛጽሉ።  

 
9. ኳሇንተናና ኣብ ጸልት ክሳተፍ ምግባር 
ሓዯ ኣማኒ ነፍሳዊ ጸልት ኣብ ዛጽሌየለ እዋን ከናፍሩ ጥራይ እዩ ዛዒዪ። ብመንፈስ 
ቅደስ ተመሪሑ ኣብ ዛጽሌየለ እዋን ግና ኳሇንተናኡ ንኣምሊኹ ስሇዛግዙእ ብዖል 
መንፈሱ፡ ነፍሱ ስጋኡን እዩ ዛጽሉ። እቲ ንሓቂ ኣብ ውሽጢ ዛዯሉ ኣምሊኹ ክንዮ 
ቃሊትና ሌብና ከንብቦ እዩ ዛብህግ። ንሱ ኳሇንተናኡ ንእኡ ዖግዛእ ኣማኒ እዩ ዛዯሉ። 
ስማውያን ወይ ንሰብ ባህ ንምባሌ እንጽሉ ሰብ ክንከውን ኣይግባእን። እዘ ንምግባር 
ዴማ ዯገፍ መንፈስ ቅደስ’ዩ ዖዴሌየና። መንፈስ ቅደስ ናይ ጸልትና ቀሊሲ ንምዃን 
ግቡእ ቦታ ምስዛሕዛ ሌቢ ኣምሊኹ ዖዔርፍ ኣምሌኺ ከነምሌኹ ኣይንጽገምን። ስሇዘ ዴማ 
እዩ ኳሇንተናና እተሳተፎ ናይ ጸልት ህይወት ክህሌወና ምስ መንፈስ ቅደስ ምሌጋብ 
ዖዴሌየና።  

 
10. ብካሌእ ቛንቋታት ክንጽሉ ምሕጋዛ 
ቛንቋታት ናይ መንፈስ ቅደስ ህያብ ምዃኑን ክሳዔ ክንዯይ ረብሓ ዖሇዎ ምዃኑን 
ዛርዛራዊ ትምህርቲ ኣብ ምዔራፍ ፲፫ ናይዙ መጽሓፍ ስሇዖል ተወከስ።  

 
11. ኣብ ውግእ ክንዔወት ብሓይሉ ምቅባእ  
ከምቲ ዌስሉ ኤሌ ደዌሌ ዛበል ‚ሓይሉ ዖሇዎ ጸልት ዛመጽእ ካብ መንፈስ ቅደስ 
ጥራይ እዩ። ምኹንያቱ መንፈስ ቅደስ ኣባና መንፈስ ጸልት ስሇዖተንፍስ።‛ እዘ ግሩም 
ኣበሃህሊ እዩ። መንፈሳዊ ውግእ ንምውጋእ መንፈሳዊ ሓይሉ ብግዱ የዴሉ። ብስጋ ምስ 
መናፍስቲ ክንዋጋእ ዛከኣሌ ኣይኯነን። ስሇዘ ዴማ እዩ ሃዋርያ ጳውልስ ‚ብስጋ 
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እንመሊሇስ ክነስና እ፡ ከም ስጋስ ኣይንዋጋእን ኢና። ኣጽዋር ውግእና ኣብ ቅዴሚ 
ኣምሊኹ ንምፍራስ ጽኑዔ ዔርዴታት ብርቱዔ እዩ እምበር፡ ስጋዊ ኣይኯነን፡ ብእኡ ኴኣ 
ሓሳባትን ምስ ፍሌጠትን ኣምሊኹ ንዘጻሊእ ሌዔሌ ዛበሇ ነገር ኰለን እናፍረስና፡ ኰለ 
ኣእምሮውን ንምእዙዛ ክርስቶስ ንማርኴለ ኢና።‛ ዛበሇ (2ቇሮ10፡3-5)። ኣብቲ 
ዛወፈርናለ መንፈሳዊ ውግእ ዒወት ክንጏናጸፍ መሪሕነትን ቅብኣትን መንፈስ ቅደስ 
ኣገዲሲ ጥራይ ዖይኯነስ ወሳኒ እዩ። ወሳኒ እዩ ማሇት ብዖይ ብእኡ ዒወት ዛበሃሌ 
ክንረክብ ኣይንኹእሌን ኢና ማሇት እዩ። እቲ ካብ ኣርያም ብመንፈስ ቅደስ ኣብ ሌዔላና 
ዛፍታሕ ቅብኣት ኣምሊኹ ግና ንኳልም እቶም ኣንጻርና እተበገሱ ኣጋንንቲ መንጸፍ 
ኣእጋርና ክንገብሮም ብቕዒት ይኻነና። ኣብ ቅዴሚ ቅብኣት ኣምሊኹ ዯው ክብሌ 
ዛኹእሌ ኣርዐት ስሇዖየሌቦ፡ ብቅብኣት ኣምሊኹ ተመሉእና ምስ እንጽሉ ኳልም ጸሊእትና 
ክሃዴሙ ናይ ግዴን እዩ ዛኴውን።  

 
12. ስላናን ብኣናን ምምሊዴ  
 
‚መንፈስ ዴማ ከምኡ ንዴምና ይዴግፎ እዩ። ከመይ ጌርና ኹንጽሉ ኴም ዘግብኣና፡ 
ኣይንፈሌጥን ኢና፡ ስሇዘ እቲ መንፈስ ባዔለ እዩ ብዖይንገር እህህታ ዘሌምነሌና።  እቲ 
ሌቢ ዘምርምር፡ ንሱ ምእንቲ እቶም ቅደሳን ከም ፍቓዴ ኣምሊኹ ገይሩ ይሌምን እዩ 
እሞ፡ ነቲ ሓሳብ መንፈስውን እንታይ ምዃኑ ይፈሌጦ እዩ‛  (ሮሜ8፡26-27)። ከምቲ 
ኣብዙ ጥቕሲ ተገሉጹ ዖል መንፈስ ቅደስ ምእንቲ እቶም ቅደሳን ከም ፍቓዴ ኣምሊኹ 
ብዖይንገር እህህታ የማሌዴ እዩ። የማሌዴ ማሇት ኣብ ክንዲኦም ብእኦም ኣቢለ ኣብ 
ቅዴሚ ኣምሊኹ ይርኤ ማሇት እዩ። እቲ ኣብዘ ቦታ ብዖይንገር እህህታ ዛብሌ ቃሌ ካብ 
ክሌተ ናይ ግሪኹ ቃሌ ዛወጸ እዩ። ካብ ‚ስቴናግሞይዛ ኣሊላቶይዛ‛ (‚stenagmois 
alaletois‛) ‚ብኣእምሮ ክትርዴኦ ዖይትኹእሌ ውሽጣዊ ናይ መንፈስ ዯሃይ‛ ዛብሌ 
ትርጉም ዴማ ኣሇዎ። ነዘ እህህታ ምግሊጽ ክሳዔ ዖይረኴብካለ ብስጋዊ ኣእምሮ 
ክትርዴኦ ተኹእል የሌቦን። 
 
እንሓንሳእ ኣብ መንፈሰይ እህህታ ይመጽእ እሞ፡ ከናፍረይ ቃሊት ዖየውጽእ ክነሱ ኣብ 
ውሽጠይ ግና ይጽሉ ከምዖልኵ እናተሰምዒኒ ነዊሕ ሰዒታት እጸንሕ። ኣብ መንፈሰይ 
መንፈሳዊ ነገር ይካየዴ ከምዖል ይርዲእ እ እንተሇኵ እንታይ ምዃኑ ንምፍሊጥ ግና 
ነዊሕ እዋን እዩ ሓቲቱኒ። ኣብ መወዲእታ ግና መንፈስ ቅደስ ስሇይ ብኣይ የማሌዴ 
ከምዖል ክርዲእ ጀሚረ። እዘ ሌምምዴ ኣብዘ ሕጂ እዋን ኣብ ህይወተይ ዲርጋ ናይ 
መዒሌታዊ ፍጻሜ ኯይኑ እርእዮ ኣልኵ። ብሩት መንፈስ ቅደስ ነቲ መቕዯሱ ዛኻነ 
ኳሇንተናና ከም መሰውኢ ተጠቒሙ ስላና ከምዖማሌዴ ተረዱእና ነቲ ኣብ መንፈስና 
ዛመጽእ መንፈሳዊ ምንቅስቓስ ክብሪ ንሃብ። እዘ እንተገበርና ሌቢ ኣምሊኹ እነዔርፍ 
ጸሇይቲ ኯይንና ክንርከብ ኢና። 
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ብመንፈስ ቅደስ ንምጽሊይ ክንገብሮ ዖልና 
 
1. ብቃሌ ምለእ ምዃን 

 
ቃሌ ኣምሊኹ ሓይሉ ኣምሊኹ ዛስከምን ንባዔለ ሓይሉ ኣምሊኹን ብምዃኑ ብሓይሉ 
መንፈስ ቅደስ ንምጽሊይ ብቃሌ ኣምሊኹ ሃብታም ምዃን የዴሉ። ብዖይ ናይ ቃሌ 
ኣምሊኹ ምሌኣት ነቲ ኣብ ሌቢ ኣምሊኹ ዖል ሓሳብ ክንርዴኦ ይኵን ብዛግባእ 
ክንጥቀመለ ኣይንኹእሌን ኢና። ብቃሌ ምለእ እንተዴኣ ኯይንና ግና እቲ ኣብ ውሽጥና 
ዖል መንፈስ ክዙረብ ዯገ ይረክብ ‚ቃሊት መሉኡኒ እዩ እሞ፡ እቲ ኣብ ውሽጠይ ዖል 
መንፈስ ይዴርኴኒ ኣል።‛ (እዮ32፡18)። 
 
2. ብመንፈስ ምብርታዔ 
 
መንፈስና ምስ ዛብርትዔ ንመንፈሳዊ ምግሊጽ ቀረባ ኢና እንኴውን። እቲ ብምእማን 
የሱስ ዲግም እተወሌዯን ንመንፈሳዊ ዒሇም እተጸንበረን መንፈስና ብብሕ መንፈሳዊ 
ነገራት ናብ ብርታዓ ምስ ዛመጽእ ካብ ኣምሊኹ ምግሊጽ ክቕበሌን ብእኡ ተማእኪለ 
ክጽሌን ይኹእሌ እዩ። ዖይንቑሕ መንፈስ ሒዛካ ግና ብመንፈሳዊ ነገር ምለእ ክትከውን 
ዛከኣሌ ኣይኯነን። ስሇዘ ዴማ ኣብቲ ዔሇታዊ ሌምምዲትና መንፈስና ብኴመይ ከነሕይል 
ከምእንኹሌ ክንመሃርን ክንሙከርን ዛግባእ። እዜም ዛስዔቡ ዴማ ገሇ ካብቶም መንፈስና 
እነበርትዒልም መገዴታት እዮም፦ 

o ብቃሌ ኣምሊኹ ምምሊእ 
o ብቋንቋታት ምጽሊይ 
o ኣምሌኺ 
o ምስትንታን ቃሌ ኣምሊኹ 
o ናይ እምነት ኣዋጅ 
o ምስቶም ብጸጋን ቅብኣትን ዛጸገቡ ቅደሳን ምሕባር 
o ተጠቃሚ እተገሌጹ ጸጋ ህያባት ምዃን 
o ተጠቃሚ እቶም ብቅቡኣት ብመሌክዔ ኦዴዮቪዥዋሌን መጻሕፍትን 

ዛዲሇው ስብከታት፡ ምህሮታትን ምስክርነታት ምዃን 
o ነቲ ኣብ መንፈስካ ዛመጽእ ስምዑት፡ ዴርት… ክብሪ ብምሃብ ምግሊጽ 
 

3. ብምሕዲስ ሓሳብካ ምሌዋጥ 
 
እተሇወጠ ኣእምሮ ምጥራይ መሳርሒ መንፈስ ቅደስ ንምዃን ኣዛዩ ወሳኒ ነገር እዩ። እቲ 
ኣብ ኣእምሮና ዛዒርዴ ዖይ ኣምሊዊ ሓሳብ ነቲ ኣምሊኹ ኣባናን ብኣናን ክገብሮ ዛዯሌዮ 
ነገር ንከይገብር ከሌካሉ ብምዃኑ ክንሌውጦ እዩ ዖልና። ናይ ሓሳብ ሇውጢ ምግባር 
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ናይ ስጉምቲ፡ ኣካይዲ ሇውጢ ምግባር እዩ። ኣእምሮና ናይ መንፈስ ቅደስ ሓሳብ 
ክመሊሇሰለን ናይ ጸልት ህይወትና ክፍወስን ብኣምሊዊ ምኹሪ ከመይ ጌርና ክንመሌኦ 
ከም እንኹእሌ ክንፈሌጥ ኣልና። እቲ ቅደስ መንፈስ ኣብ እተቐዯሰ ኣእምሮ ወይ ሓሳብ 
እዩ ሰፈሩ። ስሇዘ መዔረፊ መንፈስ ቅደስ ብምዃን ብእኡ ዛቕሇስ ናይ ጸልት ህይወት 
ክህሌወና ብቃሌ ኣምሊኹን ነናይ ዔሇት መንፈሳዊ ሌምምዴን ኣእምሮና ንሓዴስን 
ንሇውጥን። 

 
4. ስጋ ምቅታሌ 
 
ከምቲ ኣብ ገሊ5፡17 ተገሉጹ ዖል ስጋ መጻርርቲ መንፈስ ቅደስ ብምዃኑ ንሓሳብ 
መንፈሳዊ ዒሇም ክርዴኦ ወይ ክቕበል ፈጺሙ ኣይክእሌን እዩ። ንመንፈስ ቅደስ ቀረባ 
ንምዃን ነቲ መጻርርቱ ዛኻነ ስጋ ቦታ ብምኹሊእ ክንመሊሇስ ኣልና። ንስጋና ክንቀትል 
ከምዖልና ተጻሒፉ ኣል (ቇል3: ሮሜ8:13)። ንስጋ ምቕታሌ ማሇት ዴማ ዴላታቱ 
ምኹሊእ፡ ግእ ባህግታቱ ዖይምዃን፡ ብእኡ ዛቅሇስ ህይወት ክህሌወካ ዖይምፍቃዴ 
እዩ። ስጋና ምስ እንቐትሌ መንፈስ ቅደስን ሓሳቡን ንኳሇንተናና ዛገዛኡለ ዯገ እዩ 
ዛርሓወልም። ስሇዘ ዴማ እዩ ብመንፈስ ቅደስ ተመሪሑ ንኣምሊኹ ዖስምር ውጽኢታዊ 
ጸልት ንምጽሊይ ስጋና ከይገዛኣና ክንገዛኦ፡ ከይቀትሇና ክንቀተል ዛግብኣና።  

 
5. መንፈሳዊ ጽምኣት 
ምስ መንፈሳዊ ነገራት ንምሌጋብ ወይ ሰሚርካ ንምምሌሊስ ጽምኣት ሓዯ ረቋሒ እዩ። 
ነቲ ኣመና እንዯሌዮ ነገር ኢና ክንረኹቦ ዋጋ እንኴፍሇለ። ስሇዘ ኣብ ሌብና ዴላት ክህለ 
ኣሇዎ። ኣምሊኹ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዖል መንፈሳዊ ባህጊ የኹብሮን ግቡእ ምሊሽ ይህቦን 
እዩ። ንጽምእና መንፈሳዊ ማይ ዛህብ ጽጋብና ዛኻነ ኣምሊኹ ካብ ዛህሌወና ነቲ ናቱ 
ነገር ዛጸምእ ሌቢ ሒዛና ክንመሊሇስ ይግባእ። ብሓት ነቲ ዖይብልም ነገር ከምዖሇዎም 
ብምሕሳቦም፡ ዛሓሸ ነገር ንምርካብ ክህሌዎም ንዛግባእ ባህግታት ስሇዖጥፍእዎ፡ 
ንመንፈሳዊ ነገር ርሑቓት ክኻኑ እዮም ተገዱድም። ንሕና ግና ነቲ እተመዯበሌና 
ክንረኹቦ ንጽምኣዮ፡ ንብሃጏን ኣጸቢቕና ንኻዒትን። ጽምኣትና  ንዴሌውነት ሌብና ካብ 
ዖረጋግጹ ነገራት ሓዯ እዩ። ኣምሊኹ ዴማ ምስቶም እተዲሇው ወይ ዴለው ሌቢ ዖሇዎም 
ሰባት እዩ ዛሰርሕ። ስሇዘ ኣብ ናይ ጸልት ህይወትና መንፈስ ቅደስ ብዛግባእ ክዒዪ 
ብጽምኣት እተመሌኤ ዴለው ሌቢ ይሃሌወና። 

 
6. ናይ እምነት ሌቢ 
ብዖይ እምነት ምስ ዛኻነ መንፈሳዊ ነገር ክንሓብር ዛከኣሌ ስሇዖይኯነ፡ ኳለ ሳዔ ናይ 
እምነት ሌቢ ክህሌወና ኣሇዎ። እምነት ነቲ ክብጻሕ ዖሇዎ እተብጽሕ መንፈሳዊ መሳሌሌ 
እያ። ከምቲ ቅደስ ቃሌ ዛብል፡ ኣምሊኹ ኣብ ህይወት ሰባት ክሰርሕ ክዯሉ እንከል 
ንመበገሲ ካብ ዛጥቀመልም ነገራት እምነት ኣብ ቀዲማይ ዯረጃ ይስራዔ። እምነት፡ ካብ 
መንፈስ ቅደስ ምግሊጽ ተቐቢሌና ሌቢ ኣምሊኹ ዛትንክፍ ውጽኢታዊ ጸልት ንምጽሊይ 
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ከፋቲ ዯገ እዩ። ብዖይ እምነት መንፈሳዊ ነገር ምቕባሌ፡ ምግባርን ምሃብን 
ከምዖይንኹእሌ ተረዱእና ኳለ ህይወትና ብእምነት ክኴውን ክንተግህ ይግባእ። 
 
7. ትዔግስቲ  
 
ካብ ኣምሊኹ ንኵለ እቲ ክንቅበል ዛግብኣና ነገር ንምቕባሌ፡ ካብቲ ከነጥርዮ ዛግብኣና 
ባህርያት ሓዯ ዒቕሉ ወይ ዴማ ትዔግስቲ እዩ። ትዔግስቲ እንተዴኣ ዖይብሌና ነቲ ካብ 
ኣምሊኹ ክንቅበል ዛግብኣና ነገር ክንቅበል ኣይንኹእሌን ኢና። ትዔግስቲ ዛብሌ ቃሌ 
ብሕ ትርጉም ዖሇዎ ሓያሌ ቃሌ እዩ። ንምጽባይን ምህዲእን ጥራይ ዖይኯነስ 
ንምጽማም እውን የመሌክት። ነገራት በቲ ንሕና እንዯሌዮ ወይ ዛመዯብናዮ ጊዚ 
ዖይኯነስ ብናይ ኣምሊኹ ጊዚ እዮም ዛፍጸሙ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ንኣምሊኹ ዛጽበ ሌቢ 
ዖዴሌየና። ብፍሊይ ከኣ ብመንፈስ ቅደስ ዛቕሇስ ናይ ጸልት ህይወት ክህሌወና ዒቃሊት 
ክንከውን የዴሉ። ነቲ መንፈስ ቅደስ ዛገሌጸሌና ሓሳብ ንምርካቡን ምጥቃሙን ህደኣት 
ክንከውን ኣልና። ካብ ታህዋኹን ዖይጽመም ኣካይዲን ሓራ ንውጻእ። እዘ እንተገበርና 
ነቲ ብጊዚኡ ዛግሇጸሌና ናይ ኣምሊኹ ሓሳብ ኣብ ኳለ ናይ ጸልት ህይወትና ብምጥቃም 
ውጽኢታዊ ናይ ጸልት ህይወት ከነጥሪ ኢና።  

 
8. ንመንፈሳዊ ምግሊጻት ዛሊመዴ ሌቢ 
 
ንመንፈሳዊ ምግሊጻት ርሑቕ ዛኻነ ሌቢ ሒዛካ ብምግሊጽ ክትጽሉ ኣይከኣሌን። ገላና 
ካብቲ ብዙዔባ ምግሊጽ ዖልና ጌጋ ምርዲእ እተሊዔሇ ንመንፈሳዊ ነገር ዖልና ተወፋይነት 
ትሑት ወይ ባድ እዩ። ኣብ ናይ ውሌቂ ህይወቱ መንፈሳዊ ምግሊጽ ተቐቢለ ዖይፈሌጥ 
ሓዯ ኣገሌጋሉ ነቶም ኣብ ትሕቲኡ ዖሇው ቅደሳን ምግሊጽ ከምዖየሌቦን ኣዴሊይነት 
ከምዖይብለን ብምምሃሩ ኳልም ተማሃሮኡ ዔጽው ሌቢ ከምዛሓ እፈሌጥ። ንሱ 
ዴሙ ብቕንዔና ተኣሚኑ ኣብ ክንዱ  ሇውጢ ከምጽእ ዛተግህ ንዴሙ ክሽፍን ዖይ 
መጽሓፍ ቅደሳዊ ምርዲእ ከስርጽ እዩ ወሲኑ። ንስ ኣይበጻሕካዮን ማሇት ካሌኦት 
ከይበጽሕዎ መገዱ ክትዒጹ ኣልካ ማሇት ኣይኯነን። ንመንፈሳዊ ነገር ዛሊመዴ ሌቢ 
ክህሌወና መንፈሳዊ ምግሊጽ ከምዖል ዛኣምን ሌቢ ክህሌወና የዴሉ። ገላና ዴማ ንገዙእ 
ርእስና፡ ንምቕባሌ መንፈሳዊ ምግሊጽ ከም ዖይብቍዒት ጌርና ብምሕሳብና ካብ ምግሊጽ 
ክንርሕቕ ተገዱዴና ኣልና። በቲ ክርስቶስ ዛኴፈሇሌና ዋጋ ካብ ኣምሊኹ ኳለ ክንቅበሌ 
ብቕዒት ከምዖልና ግና ክንርዲእ የዴሉ። በቲ ሓይሉ ዛህበና ጏይታ ንኵለ ከም 
እንኹእል ክንኣምን ኣልና። ነቲ ምግሊጽ ከይንሊመዴ ዒትዑቱ ዛሓዖ ናይ ጸሌማት 
ኣሰራርሓ በንጢስና ክንሓሌፎ እዩ ዖልና። እዘ እንተገበርና ነንዔሇት መንፈሳዊ ምግሊጽ 
ስሇ እንቕበሌ ውጽኢታዊ ጸልት ክንጽሉ ክንክእሌ ኢና።  

 
9. ብቋንቋታት ኣበርቲዔካ ምጽሊይ 
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ብቋንቋታት ምጽሊይ ዯገ ሰማያዊ ምግሊጽ እዩ። መጠን እቲ ብቋንቋታት እንጽሌዮ 
መጠኑ ካብ ኣምሊኹ ክንረኹቦ ዛግብኣና መንፈሳዊ ምግሊጻት ይበዛሕ። ብቋንቋታት 
ኣበርቲዔና ምስ እንጽሉ መንፈሳዊ ምግሊጽ ካብ ኣምሊኹ ንምቕባሌ ገዙእ ርእስና ኢና 
ንሃንጽ። ከምኡውን መንፈስና ነንቅሕ። ንቝሕ መንፈስ ዴማ ምስ መንፈስ ቅደስ 
ተኣሳሲሩ ምስራሕ ኣይከብድን እዩ። ብዙዔባ ቋንቋታት ኣቐዱምና ኣብ ምዔራፍ 13 
ንዛርኤናዮ ሓሳባት ተወከስ። 

 
10. ንክመርሓካ ምሕታት 
 
‚ጸውዒኒ ክምሌሰሌካ‛ ዛበሇና ጏይታ ኳለሳዔ ዴላትና ዖበሇ ኣብ ቅዴሚኡ ብጸልትን 
ሌማኖን ከነቅርቦ ፍቓደ እዩ (ኤር33፡3 ማቴ7፡ ፊሉ4፡6-7)። ኣምሊኹ ክመርሓና 
ምዴሊይ ጥራይ ዖይኯነ ምሕታት ወይ ኣበርቲዔካ ምሌማን የዴሉ። ክሳዔ ዛቕበሌ 
ብተወፋይነት ዛሌምን ሓታታይ ወይ ሇማናይ ዴማ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ሞገስ ኣሇዎ። 
ኣምሊኹ፡ ሰማያዊ ኣቦና እዩ፡ ስሇዘ ከም ውለዴ ኳለ እቲ ንህይወትን ዒወትን ዖዴሌየና 
ክንሓቶ ይግባእ። ከምቲ ውለዴ ንወሊዱኡ ዖዴሌዮ ኳለ ንምሕታት ዴሕር ዖይብሌ፡ 
ንሕናውን ንኣቦና ክንሓቶ ኣልና። ሓዯ እዋን ምስ ወዯይ ኣብ ከተማ ይዙወር ኣብ 
ዛነበርኩለ እዋን ነፋሪት ክትሓሌፍ ረኣየ እሞ ‘ባባ ግዛኣሇይ’ በሇኒ፡ ተመራሪሐን 
ዛሓሌፋ ኣውቶቡሳት ምስ ረኣየውን ‘ነዘኤን’ውን ዒዴገሇይ’ በሇኒ። ንሱ ኣነ ኣቦኡ 
ስሇዛኻንኩን ኣብ ሌዔሇይ ሌዐሌ ዛኻነ እምነት ስሇዖሕዯረ ንኵለ ክገብር ከምዛኹእሌ 
ኯይኑ እዩ ዛስምዕ። ስሇዛኻነ ዴማ ዋሊውን ክገብሮ ዖይክእሌ ክነሰይ ብዖይስክፍታ 
ይሓተኒ። ኣምሊኹ ዖይከም ናይ ምዴሪ ኣቦታት ንኵለ ዴላታትና ክምሌእ ዛኹእሌ 
ሰማያዊ ኣቦ እዩ። ንሱ ብርግጽ ኣቦና እዩ፡ ስሇዛኻነ ዴማ ነቲ ካብኡ ክንረኹቦ ዖልና 
ከይተሰከፍናን ከይተጠራጠርናን ክንሓቶ ኣልና። ብመሪሕነት መንፈስ ቅደስ ክንጽሉ 
ንዯሉ ክሳዔ ዛሃልና ኣምሊኹ በዘ ነገር ክረዴኣና ክንሓቶ እዩ ዖልና። ኣምሊኹ ነቶም ኣብ 
ሓይለን ዖሇኣሇማዊ ዯገፉን ተኣሚኖም ንዛሌምንዎ ቅደሳን ይረዴኦም እዩ። ስሇዘ ኳለ 
ሳዔ ክንሓቶ ኣልና። ምርሓኒ፡ ናብ ዛበረኴ መንፈሳዊ ሌምምዴ ኣእትወኒ፡ ኣሳግረኒ 
ክንብል ክንክእሌ ኣልና። ንሱ ብእንጽውዕ ዖበሇ ቀረባና እዩ እሞ ንጸልትና ምሊሽ ሂቡ 
ከዯንቐና እዩ። 

 
11. ናብ ውሽጢ መንፈስካ ምምሌካት 
 
ኣምሊኹ ነቲ ናብ ቅደሳኑ ዛሰድ ሓሳብ ኣብ መንፈሶም እዩ ዛኹዛኖ። ስሇዘ ዴማ እዩ 
ሓሳብ ኣምሊኹ ክቐዴሕ ዛዯሉ ኣማኒ ናብ መንፈሱ ክምሌከት ወይ ከዴህብ ዖዴሌዮ። 
ናብ ውሽጢ መንፈስና ንምምሌካት ካብቲ ሓዯ ክንገብሮ ዖልና ዴማ ንኣእምሮና ካብ 
ዛኻነ ጸቅጢ፡ ነፍሰ ኩነኔን ሂን ብምሕሊው ናብ ውሽጥና ክንርኢ ምሌማዴ እዩ። ነቲ 
ኣብ መንፈስና ዛመጸ ሓሳብ ክብሪ ምሃብን ገዙእ ርእስ ከተግዛእ ምኹኣሌን ናብቲ 
ክንኣትዎ ዛዴሇ ዖል መንፈስ ቅደስ ዛቅሌሶ ናይ ጸልት ህይወት ንምእታው እቶም 



መጽሓፍ ቅዱሳዊ መርሖ ንዕውት ጸሎት 

 

 
ገጽ 108 

 

ዛበሇጹ ዯጌታት እዮም። መንፈስና ንምንባብ ናይ ጽምዋ ጊዚ ምርካብ ወሳኒ ስሇዛኻነ 
ብውሌቅና ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ክንመሊሇስ ኣልና። ብቃሌ ኣምሊኹ እናስተንተንና 
ኣዴህቦና ናብ መንፈስና ምግባር ካብ ኣምሊኹ ንዛነቐለ ሓሳባት ብቐሉለ ክንረኹቦም 
ሓጋዘ እዩ’ሞ ከምኡ ዒይነት ሌምምዴ ይሃሌወና። 

 
12. ምግሃዴ ጸጋ ህያባት 
 
ብመንፈስ ቅደስ ንምጽሊይ ነቶም እተዋህቡና ጸጋ ህያባት ምንቅስቓስ ወይ ምግሃዴ 
የዴሉ። ኣምሊኹ ክመርሓና ካብ ዛጥቀመልም መገዴታት ሓዯ መንፈሳዊ ህያባት እዩ። 
ንምትርም ቋንቋታት ወይ ምሌሊይ መናፍስቲ ከም ኣብነት እንተዴኣ ወሲዴና፡ ኣብ 
ዛግሇጹለ እዋን ሒዜሞ ዛመጹ እዋናዊ ሓሳብን ኣርእስቲ ጸልትን ኣል። ብምሌሊይ 
መናፍስቲ ንሓዯ እተጻወዯ መጻወዴያ ኣጋንንቲ ትፈሌጥ እሞ ኣሇሉ ትሰብሮ። ከምቲ 
ኳሊትና እንፈሌጦ ዴማ እተተርጏመ ቋንቋታት ትንቢት እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ ቋንቋታት 
ኣብ ዛትርጏመለ እዋን ትንቢታዊ መሪሕነት ስሇ እንረክብ ብመንፈስ ቅደስ ክንጽሉ 
ንኹእሌ። ስሇዘ ዴማ ኢና ንመንፈሳዊ ህያባት ክብሪ ክንህብ ዖልና። እተገሌጹ ህያባት 
ዛእዖዜም ሰብ ምስ ዛረኹቡ ናብ ምጥሓስ፡ ሇውጥን ሓዴሽ ሌምምዴን እዮም ዖእትው። 
እቶም ዛግሇጹ ህያባት ብኣና ይገሇጹ ብካሌኦት ብዖየገዴስ ምንጮም ኣምሊኹ ምዃኑ 
ተገንዘብና ከምቲ ዛግባእ ክንምዛምዜም ኣልና። 
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ምዔራፍ ፲፭  

ናይ እምነት ጸልት 
 

‚…ብኣምሊኹ እመኑ። ዛኻነ ይኵን እቲ ዛበል ኴም ዘኴውን ዘኣምን እምበር 
ብሌቡ ዖይዋሊወሌ፡ ነዘ ኴረን ተንሲእካ ናብ ባሕሪ ጥሐሌ እንተ በል ንእኡ ኴም 
ዘኻነለ ብሓቂ እብሇኩም ኣልኵ። ስሇዘ እትጽሌይዎን እትሌምንዎን ዖበሇ ኴም 
ዛረኴብኩምዎ እመኑ እሞ ኪኻነሌኩም እዩ እብሇኩም ኣልኵ።‛  ማር11፡22-24  
 
‚እታ ናይ እምነት ጸልት ዴማ ነቲ ሕሙም ከተዴሕኖ እያ ጏይታውን ከተንስኦ 
እዩ..።‛ ያእ5፡15 
 

ቅዴሚ ናብቲ ዛርዛራዊ ሓሳብ ምእታወይ፡ ዔሊማ እዙ ምዔራፍ ብዙዔባ እምነት ዛርዛራዊ 
ሓሳብ ወይ ዴማ ዔምቇት ምርዲእ ምምቓሌ ከምዖይኯነ ክሕብር እፈቱ። መሌእኹቲ እዙ 
ምዔራፍ ብእምነት ምጽሊይ ኣብ ዛብሌ እተሓጽረ እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ ብዙዔባ እምነት 
ክበሃሌ ዖሇዎ ኣዛዩ ብሕ ክነሱ ምስ ጸልት ብምትእስሳር ጥራይ ክግሇጽ ስሇእተዯሌየ 
ግና ሒዯት ሓሳብ ጥራይ ኢና ክንርእይ። ስሇዘ ነዘ ምህሮ ብምሓዛ ጥራይ ብዙዔባ 
እምነት ምለእ ፍሌጠት ክንሕዛ ስሇዖይንኹእሌ፡ ብዙዔባ እምነት ተወሳ ሓሳብ 
ንምርካብ ንቃሌ ኣምሊኹን ነቶም ብእተፈሊሇዩ ኣገሌገሌቲ ኣብ ርያ እምነት ዛብሌ 
ኣርእስቲ እተጻሕፉ ጽሑፋትን ንመርምር። 
 
 

ብዙዔባ እምነትን ጸልትን ክንርዴኦም ዖልና ነጥብታት 
 
፩. ጸልትን እምነትን ዖይነጻጸለ መካይዱ እዮም 
 
ከምቲ ብዖይ እምነት ጸልት ዖየሌቦ ብዖይ ጸልት ዴማ እምነት ክህለ ኣይክእሌን እዩ። 
ስሇዘ ከምቲ ዔውት ጸልት ንምጽሊይ ክንኣምን ዖልና፡ እምነት ንምጥራይን ምዔባዪን 
እውን ክንጽሉ ይግባእ። ህሊዌ እቲ ሓዯ በቲ ሓዯ ይጽል እዩ። እቲ ሓዯ ኣብ ዖይብለ 
እቲ ካሌእ ክህለ ኣይክእሌን እዩ። ስሇዘ ነቲ ሓዯ ንምሕሊው ነቲ ካሌእ ምክንን ናይ 
ግዴን ይኴውን። 
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፪. ሓቐኛ ጸልት ቃሌ እምነት እዩ 
ከምቲ እቲ ዔዮ ኣምሊኹ ብምዔያይ ኣብ ሌቢ እዘ ወሇድ ዒብዪ ስፍራ ዖሇዎ ወንጌሊዊ 

ሞሪስ ሴሮል ዛበል ቅኑዔ ጸልት ዴምጺ እምነት እዩ። ጸልት ዴምጺ እምነት እዩ ማሇት 

እምነት ርእሳ ብጸልት ኣቢሊ እያ እትገሌጽ ማሇት እዩ። 

 

፫. ኣምሊኹ፡ ንእምነት ግቡእ ምሊሽ ይህቦን የኹብሮን 

 

ኣምሊኹ ካብ ባህሪኡ ናይ እምነት ኣምሊኹ ብምዃኑ ንእምነት ዒብዪ ክብርን ዛሇዒሇ 

ኣቓሌቦን ይህቦ። ስሇዘ ዴማ እዩ ካብኡ ገሇ ክቅበሌ ዛዯሉ ኣማኒ ብእምነት ምጽሊይ 

ከምዖዴሌዮ ክግንዖብ ዖሇዎ። ንሱ ነቶም ንእኡን ቅደስ ቃለን ኣኹቢሮም ዛመሊሇሱ 

የኹብሮምን ናብ ዛበረኴ ህይወት የሳግሮምን እዩ። 

፬. እምነት ኣብ ናይ ጸልት ህይወትና መሪሕ ተራ ክሕዛ ኣሇዎ  
 
ብሕ ጊዚ ሰባት ኣብ እዋን ጸልት ናብ  ኣቃውማን፡ ዖሕሌፍዎ ንውሓት ጊዚን 
መጻሌይቶም ዛኻኑ ሰባት ጥራይ ስሇዛጥምቱ ኣይዔወቱን። ሌዔሉ ዛኻነን ቅዴሚ ኳለን 
ዛሇዒሇ ስፍራ ክሕዛ ክንሓዴጏ ዖልና ግና እምነት እዩ። ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ 
ብዖይ እምነት ጸልት ስሇዖየሌቦን ኣምሊኹ ብእምነት ንእተጸሇየ ጸልት ጥራይ ዛምሌስ 
ብምዃኑን እምነት ኣብ ናይ ጸልት ህይወት ዛሇዒሇ ቦታ ክሕዛ ክንሓዴጏ ኣልና።  
 

 

ሒዯት ካብ ረብሓታት እምነት ኣብ ጸልት 
 

 እምነት ጸልትና ምሊሽ ክረክብ ይገብር 
 
ብሕ ጸልት መሌሲ ዖይረክብ ውሑዴ ሰዒታት ስሇእተጸሇየ ዖይኯነስ፡ ብእምነት 
ስሇዖይተሰነየ እዩ። ዔውት ጸልት ብዖይ እምነት ክመጽእ ዛኹእሌ ስሇዖይኯነ፡ ካብ ተራ 
ወይ ሌሙዴ ጸልት ወጺእና ናይ እምነት ጸልት ምጽሊይ ክንመሃር ክንክእሌ ኣልና።  

 

 ብእምነት እተጸሇየ ጸልት ክብሪ ኣምሊኹ የግህዴ 
 

ብእምነት ምጽሊይ ኣብቲ ናይ ጸልት ህይወትካ ክብሪ ናይ ኣምሊኹ ከምዛንጸባረቕ እዩ 

ዛገብር። ስሇዛኻነ ዴማ እቲ ኣብ ጸልቱ ክብሪ ኣምሊኹ ክርኢ ዛፈቱ ሰብ ብእምነት 

ምንባር ክሙከር ክኹእሌ ኣሇዎ። ጏይታ የሱስ ሓዯ እዋን ንማርታ ሓብቲ ኣሌኣዙር 
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‚…እንተ ትኣምንስ ክብሪ ኣምሊኹ ምርኤድ ኣይበሌኩኹን? በሊ።‛ (ዮሃ11፡40)። ክብሪ 

ኣምሊኹ ንምርኣይን ምሙርን እምነት መሪሕ ተራ እዩ ዖሇዎ። ስሇዘ ዴማ እዩ 

ብእምነት ክንጽሉ ዖዴሌየና። 

 ናይ እምነት ጸልት ምስ እዋናዊ ሓሳብ ኣምሊኹ ክንሰማማዔ ይገብር 

ቅደስ ቃሌ ‚እምነት ካብ ምስማዔ እያ፡ ምስማዔውን ብቓሌ ክርስቶስ እዩ።‛ ይብሌ 

(ሮሜ10፡17)። እምነት ካብ ምስማዔ ካብ ኯነን ነቲ ዛሰማዔናዮ ዴምጺ ኣምሊኹ ምሊሽ 

ምሃብ እንተዴኣ ክኢሌናን ምስ እዋናዊ ሓሳብ ኣምሊኹ ብምስምማዔ ብእኡ ክንሰርሕ ዯገ 

ይኴፍተሌና ኣል ማሇት’ዩ። ኣብ ህይወት እቲ ዛበሇጸ ነገር ምስቲ ኣምሊኹ ዛዯሌዮ ሓሳብ 

ተሰማሚዔካ ምምሌሊስ እዩ። እዘ ንምግባር ዴማ እምነት ኣብ ናይ ጸልት ህይወትና 

ዛጻወቶ ተራ ኣቃሉሌካ ዛርኤ ኣይኯነን።  

 ናይ ኣምሊኹ ተኣምራታዊ ሓይሉ የንቀሳቕስ 

ናይ ኣምሊኹ ተኣምራታዊ ወይ ኳለ ዛኹእሌ ሓይሉ ኣብ ናይ ጸልት ህይወትና ክንቀሳቐስ 

ዛኹእሌ ጸልትና ብእምነት ምስ ዛኴውን ጥራይ እዩ። ዛበዙሕና ኣመንቲ ሓይሉ ዖሇዎ 

ዔውት ጸልት ዖይንጽሉ ዖልና ብእምነት ዴኵማት ስሇዛኻንና እዩ። ስሇዘ እምነትና 

ብምሕያሌ ነቲ ክንርእዮ እንብህጏ ናይ ኣምሊኹ ሓይሉ ነስተማቕሮ።  

 እምነት ናብ ህሌውና ኣምሊኹ የምጽኣና 

ብጸልት ናብ ህሌውና ኣምሊኹ ንምእታው ብእምነት ክንመጽእ ክንክእሌ ኣልና። ኣምሊኹ 

ነቶም ብእምነት ዛመጹ ግቡእ ምሊሽ ይህቦም እዩ። ኣብ ቅዴሚ ህሌውናኡ ናይ ሓጏስ 

ጽጋብን መሌሲ ኳለ ሕቶን ኣል። ናብ ህሌውናኡ ምስ እንግስግስ ብግርማ ጽባቔኡ 

ንዒግብ። ስሇዘ ናብቲ ብሕን ብለጽን ነገር እንረኹበለ ህሌውና ኣምሊኹ ብጸልት 

ንምምጻእ ብእምነት እተቓነየ ህይወት ይሃሌወና። 

 ኣብቲ ዖይርኤ ከነተኩር ይገብረና 

ብእምነት ዛጽሉ ሰብ ካብቲ ዛርኤ ነገር ንሊዔሉ ኣብቲ ዖይርኤ ነገር ኣተኩሩ እዩ ዛጽሉ። 

እዘ ከኣ እምነት ሓሇፋ እቲ ዛርኤ ኣብቲ ዖይርኤ ከተተኩር ዛገብር መንፈሳዊ ባህርይ 

ብምዃኑ እዩ። ነቲ ዛርኤ ጥራይ እናርኤ መንፈሳዊ ጸልት ክትጽሉ ኣይከኣሌን። ብዙዔባ 

እቲ ዖይርኤ ርጉጽነት ዖሇዎ ሌቢ ምስ እትውንን ግና ኳነታትካ ብዖየገዴስ ብትብዒት 
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ምጽሊይ ኣይከብዯካን። ስሇዘ ዴማ እዩ ነቲ ዛርኤ ዖይኯነስ ዖይርኤ ብምርኣይ ዔውት 

ክርስትያናዊ ጸልት ንምጽሊይ ብእምነት ክንብርትዔ ዖዴሌየና።  

 

 ተሳታፍነትና ኣብ መንፈሳዊ ዒሇም ይዒዛዛ  

ከም እንፈሌጦ ምስ ዛኻነ ነገር ዖራኹበካ ማእከሊይ ሓይሉ ወይ ዴማ ነገር ክህለ ብግዱ 

እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ ምስ መንፈሳዊ ዒሇም ዖራኹበና ሓዯ ነገር ክህለ ኣሇዎ። እምነት 

ዴማ ሓዯ ካብቶም መራኴቢ መገዴታት ምስ መንፈሳዊ ዒሇም እዩ። ብርግጽ እምነት 

ምስቲ ብስጋዊ ነገራትና ክንራኴቦ ዖይንኹእሌ መንፈሳዊ ዒሇም እንራኴበለ መንፈሳዊ 

መሳሌሌ እዩ። እምነት ምስ መንፈሳዊ ዒሇም ዖራኹበና መሳሌሌ እዩ። ከም ክርስትያናት 

ተሳታፍነትና ኣብቲ ዖይርኤ ዒሇም ክዒዛዛ ዛኹእሌ ዴማ ብእምነት ጥራይ እዩ። ብዖይ 

ሓይሉ እምነት ማንም ምስ መንፈሳዊ ዒሇም ክራኴብ ኣይክእሌን እዩ። እዘ ናይቲ 

ንዙረበለ ዖልና መንፈሳዊ ዒሇም ዖይሌወጥ ሕጊ እዩ። ስሇዘ እዘ ተረዱእና ብጸልትና 

ምስ መንፈሳዊ ዒሇም እንራኴብ ሰባት ንምዃን ብእምነት እተመሌኤ ሌቢ ንወንን 

 ከረን ብናይ እምነት ጸልት እዩ ዛግዔዛ 

መጽሓፍ ቅደስ፡ ከረን ብናይ እምነት ኣዋጅ ወይ ጸልት ክግዔዛ ከምዛግዯዴ ይዙረብ እዩ 

(ማቴ17፡20 21፡21-22)። ከረን ከምቲ ብተዯጋጋሚ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ተገሉጹ ዖል ናይ 

ብርታዓን ጽንዒትን ተምሳሌ እዩ። ከምኡውን ንከቢዴ መከራ፡ ከሌካሉ ነገርን ዛሌወጥ 

ዖይመስሌ ኩነትን የመሌክት። ስሇዘ ከረን ብናይ እምነት ጸልት (ናይ እምነት ኣዋጅ) 

ከምዛግዔዛ ተረዱእና ብእምነት ምጽሊይን ብስሌጣን ምእዙዛን ክንሙከሮ ክንጋዯሌ 

ኣልና። እዘ ንምግባር ዴማ እምነትና ምዔባይ ወሳኒ ስሇዛኻነ ኣብኡ ኣተኳርና ንስራሕ።  

ትርጉም እምነት 
 

ብዙዔባ ናይ እምነት ጸልት ንምዛርራብ ከምቲ ኣብ ቀዲሞት ትምህርታትና ትርጉም 
ጸልት ብዛግባእ እተረዴኣና፡ ትርጉም እምነት ዴማ ክርዴኣና ኣሇዎ።  ትርጉም እምነት 
ዴሕሪ ምርዲእና ዴማ ናይ እምነት ጸልት እንታይ ማሇት ከምዛኻነ ኣሌጊብና ክንርኢ 
ኢና፡ 

 

1. እምነት ነቲ ዖይርኤ ምርኣይ እዩ 
 

‚እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዛግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ናይቲ ዖይርኤ ነገር ምርዲእ እዩ።‛ 
(እብ11፡1)። እምነት ናይቲ ዖይርኤ ነገር ምርዲእ እዩ። እምነት ምስቲ ዖይርኤ ነገር ጥቡቕ 
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ምትእስሳር እዩ ዖሇዎ። እቲ ዖይርኤ እንብል ንኣምሊኹን መንፈሳዊ ዒሇምን እዩ 
ዖመሌክት። እምነት ነቲ ዖይርኤ ዖሇኣሇማዊ ነገር ናብቲ ዛርኤ ጋህዱ ዒሇም ዖምጽእ 
መሳርሒ እዩ። እምነት ምስቲ ዛርኤ ዒሇም ፍጹም ርክብ የብለን ኢሌና ክንዴምዴም 
ኣይንኹእሌን ኢና። ምስዘ ኳለ ግና መሰረቱ እቲ ዖይርኤ ነገር ምዃኑ ክንግንዖብ የዴሉ። 
ብሕጽር ዛበሇ ኣገሊሌጻ እምነት ኣብቲ ዖይርኤ ነገር ዖል ርጉጽነት፡ ነቲ ዖይርኤ ነገር 
ዛርእን ኣጸቢቑ ዛርዲእን መንፈሳዊ ኣእምሮ ወይ ዒይኒ እዩ። እታ ኣብ ጊዚኣ ንኣምሊኹ 
ኣገሌጊሊ ዛሓሇፈት ኮሪተን ቡም ብዙዔባ’ዘ ከምዘ ኢሊ ኔራ፡‚እምነት ነቲ ብግመ እተሸፈነ 
ጥሒሳ ብምሕሊፍ ክትርኢ እትኹእሌ ራዲር እያ።‛  

 
2. ነቲ ተስፋ ዛግበሮ ርግጽ ምግባር እዩ 
 
ቅደስ ቃሌ ብተዯጋጋሚ፡ ተስፋ ብእምነት ርግጽ ከምዛኴውን ወይ ዴማ ከምዛውረስ 
ይነግረና። ‚ንሳቶም ብእምነት… ነቲ ተስፋ እተገብሮ ረኴቡ።‛ (እብ11፡33)። ‚ነቶም 
ብእምነትን ትዔግስትን ነታ ተስፋ ዛወርስዋ ምእንቲ ክትመስሌዎም…‛ (እብ6፡12)። 
ተስፋን እምነትን መካይዱ እየን። ብካሌእ መጽሓፍ ቅደሳዊ ኣበሃህሊ መናብርቲ እየን። 
‚ሕጂ ግና እምነት፡ ተስፋ፡ ፍቕሪ እዖን ሰሇስተ እዘኣተን ይነብራ።‛ (1ቇሮ13፡13)። 
ንተስፋ ካብ እምነት፡ ንእምነት ዴማ ካብ ተስፋ ፈሉ ክትርዴኣ ኣዛዩ ኣጸጋሚ እዩ። 
እዘ ከኣ ህሊዌ እቲ ሓዯ በቲ ሓዯ ስሇዛውሰን እዩ። ኣብቲ ተስፋ ዖይብለ እምነት፡ ኣብቲ 
እምነት ዖይብለ ዴማ ኣብኡ ርጉጽነት ተስፋ የሌቦን።  
 
እምነት መሰረቱ እቲ እተነግረ ቃሌ ተስፋ ክኴውን እንከል፡ ኣብቲ እምነት ዖይብለ ዴማ 
ኣብኡ ፍጻሜ ተስፋ ዛበሃሌ ክህለ ኣይክእሌን። በዘ ከኣ ክሌቲአን ንሓዴሕዯን 
ዛመሊሌኣን ዛዯሊሇያን እየን። ምስዘ ከኣ ክሌተ ዒይነት ተስፋ ከምዖል ምግንዙብ ሰናይ 
እዩ። እተፈጸመን ዖይተፈጸመን ተስፋ። እቲ እተፈጸመ ተስፋ እንብል፡ ብክርስቶስ የሱስ 
እተፈጸመ እዩ። ነዘ ምሌማን ይኵን ምጽባይ ዖየዴሌዮ ስሇዛኻነ ናይ እምነት ስጉምቲ 
ብምውሳዴ ምስ ህይወትና ከነወሃህድ ንኹእሌ ኢና። እቲ ዖይተፈጸመ ተስፋ ዴማ በቲ 
ኣብ ቅዴሜና ዖል ጊዚያት ክፍጸም ብኣምሊኹ እተነግረና ትንቢታዊ ቃሌ እዩ። ነዘ 
ብትዔግስትን እምነትን ኢና እንጽበዮ። 

 
ስሇዘ እምነት ነቲ ተስፋ ዛግበሮ ርግጽ ምግባር እዩ ክብሃሌ እንከል፡ ነቲ እንምነዮ ወይ 
ዴማ ሌብና ዛሃንዯሶ ህርፋን ናብ ህሊዌ እነምጽኣለ ምዴራዊ ነገር ከምዖይኯነ ክንርዲእ 
የዴሉ። እምነት፡ ነቲ ኣምሊኹ ብቃለ፡ ብመንፈሱን ባሮቱን ዛሃቦ ተስፋ ከምዛፍጸም 
ዛገብር ሓይሉ ኳልም ኣመንቲ እዩ። ስሇዘ እቲ ብእምነት እንጽበዮ ተስፋ ኣብ ቃሌ 
ኣምሊኹ ጥራይ እተመርኯሰ ክኴውን ከምዖሇዎ ክንስሕቶ ኣይግባእን። እምነት ነቲ 
ብስጋዊ ኢዴና ክንጭብጦ ዖይንኹእሌ ነገር፡ ምእንቲ ክንጭብጦ ናብ ሰማያት 
እተዖርግሔ መንፈሳዊ ኢዴ ብምዃኑ ብእምነት ንፍጻሜ ተስፋና ንትጋህ። 
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3. እምነት ንነገራት ካብ ክእሇት ገዙእ ርእስና ሓሉፍና ብክእሇት ኣምሊኹ ክንርዴኦም 

ዖኹእሇና ሓይሉ እዩ 
እዘ ሳሌሳይ ትርጉም ናይ እምነት እቶም ብለጽ መንፈሳዊ ኣቦን ቅኑዔ ናይ መጽሓፍ 
ቅደስ መምህርን ዛነበሩ ዳሪክ ፕሪንስ ኣብታ ‚እንነብረሊ እምነት‛ ትብሌ መጽሓፎም 
ዖስፈርዎ እዩ። ሰብ ንነገራት ብናይ ገዙእ ርእሱ ዒቕምን ክእሇትን ክርዴኦም ኣብ ዛፍትነለ 
እዋን ነቲ ሌክዔ ሓይሌን ኣገዲስነትን እቶም ነገራት ክበጽሖም ኣይክእሌን እዩ። ንነገራት 
ብክእሇት ኣምሊኹ ክትመዖኖም ምኹኣሌ ግና ዒብዪ ረብሓ’ዩ ዖሇዎ። ንነገራት ብክእሇት 
ኣምሊኹ ምምዙን ዴማ እምነት እዩ።  

 
4. እምነት ብኣምሊኹ ማሇት እምነት ብቃለ እዩ 
 
ንኣምሊኹ ምእማን ማሇት ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ምእማን ማሇት እዩ። ኣብቲ እተጻሕፈሌካን 
እተነግረሌካን ቃሌ ኣምሊኹ ምእማን ንሱ እዩ ትርጉምን ምስጢርን እምነት። ብርግጽ 
ንቃሌ ኣምሊኹ ከምዖሇዎ ካብ ምቕባሌ ዛዒቢ ትርጉም እምነት የሌቦን። እምነት 
ብህይወትና እንሇማመድ ነገር ኯይኑ ምስ ስጋዊ ስምዑትና ምንም ርክብ የብለን። እዘ 
ማሇት ሓይሉ ይሰምዒና ኣይሰምዒና፡ ንተሓጏስ ኣይንተሓጏስ፡ እቲ ህያው ቃሌ ብስጋዊ 
ስምዑት ዛዔቀንን ዛዴረትን ስሇዖይኯነ ንእኡ ከምዖሇዎ ምቕባሌ የዴሉ። ንሱ እዩ ሓቐኛ 
እምነት። ‚ኣነ ኴኣ ከምቲ ንሱ ዛነገረኒ ከም ዘኴውን ንኣምሊኹ እኣምኖ እየ እሞ ስሇዘ 
ኣጆኩም።‛ (ግ.ሃ27፡25)። 

 
5. ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ስጉምቲ ምውሳዴ 
 
ራይሞንዴ ቲ. ሪኬይ (Raymond T. Richey) ዛበሃለ ኣብ 16 ክ/ዖ ኣምሊኹ 
እተጠቐመልም ኣገሌጋሉ ሓዯ እዋን ‚እምነት እንታይ እዩ፧‛ ተባሂልም ምስ ተሓተቱ 
‚እምነት ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ስጉምቲ ምውሳዴ እዩ‛ (‘Faith is just acting on God`s 
word’) ዛብሌ ረዘን ምሊሽ ሃቡ። እቶም ብ ‚ናይ እምነት ሃዋርያ‛ ዛፍሇጡ ስሚዛ 
ዊግሌስዎርዛ’ውን ምስዘ ሓሳብ ብምስምማዔ ‚እምነት ምስም፡ ምግባር እዩ‛ (‘faith is 
an act`) ኢልም ኣሇው። መጽሓፍ ቅደስ እተዋህበና ክንእዖዜ ዯኣ እምበር ክነንብቦ 
ኣይኯነን። ምንባብን ምጽናዔን ጌጋ እ እንተዖይኯነ ብርእሱ ግና እቲ እተዋህብናለ 
ዔሊማ ከምዖይኯነ ምፍሊጥ የዴሉ።  
 
ሓቐኛ እምነት፡ ንቃሌ ኣምሊኹ በእምሮ ጥራይ ምፍሊጥ ዖይኯነስ ኣብቲ ዛፈሇጥካዮ 
ቃሌ ሓቂ፡ ምስም እዩ። ንገሇ ዖይብሱሊት ኣመንቲ እቲ ኣብ ሓሳቦም ዖል ስጋዊ 
ትምኒትን ብከናፍሮም ዛዙረብዎ ሓይሉ ዖይብለ ንቃሌ ኣምሊኹ መሰረት ዖይገበረ 
ምህትፍታፍን (ብኣዖራርባኦም ግና ቃሌ እምነት) እምነት ኯይኑ ይስምዕም እ 
እንተኻነ፡ እቲ ሓቐኛ እምነት ግና ንቃሌ ኣምሊኹ ምእዙዛ እዩ። ኣብቲ ንፋስን ዯበናን 
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ዖይርኣየለን ምቹእ ሃዋህው ዖይብለን ኳነት ብዖይ ገሇ ምውሌዋሌ ንኣምሊኹ ትእዖዜ 
እንተዴኣ ሃሉ ናይ እምነት ሌቢ ኣልካ ማሇት እዩ። እምበኣርሲ ዛኻነ ኣማኒ ይእዖዛ 
ድ ኣይእዖዛን እዩ ንዛብሌ ሕቶ ቅኑዔ ምሊሽ ብምሃብ ሓቐኛ እምነት ኣሇዎን የብለን 
ብቐሉለ ክንርዲእ ንኹእሌ። 

 
6. ዖይናወጽ ኳለ ሳዔ ቦታኡ ዖይሓዴግ ተኣማንነት 
 
እቲ ኣብ ዖምንና ምስ ብሕ ተጻብኦን ጸሇመን ንበረኴት እዙ ዒሇም ተንሲኡ ዖል ነብዪ 
ቲ.ቢ.ጆሽዋ ብዙዔባ እምነት ዛሃቦ መግሇጺ ‚ዖይናወጽ ተኣማንነት‛ (unshakeable 
confidence) ዛብሌ እዩ። እምነት፡ ህለው ኩነታት ከይገዯሰካ ኣብቲ እተቐበሌካዮ 
ተስፋ ሱር ሰዱዴካ ብዖይ ምንዋጽ ምቕጻሌ እዩ። ዖሽግር ኳነታት ምስ መጸ፡ ብርሃን ናብ 
ጸሌማት ምስ ዛቕየር፡ ነገራት ኣንጻር ትጽቢትካ ምስ ዛኻኑ… እዘ ኩለ እናርኤ ክነስ 
ስፍራ ከይሓዯግካ ጸኒዔካ ዯው ምባሌ እዩ እምነት። 
 

 

ትርጉም ብእምነት ምጽሊይ 

፩. ነቲ ዛሰማዔካዮ ዴምጺ ምሊሽ ምሃብ ወይ ምእዙዛ 
ኣምሊኹ ንዖስምዒካ ዴምጺ ተኣዘዛካ ግቡእ መሌሲ ምሃብ ናይ እምነት ጸልት እዩ። 
ንኣብነት ኣምሊኹ ስሇ ሓዯ ዛሓመመ ሰብ ንፈውሲ ክትጽሉ ዴምጺ የስምዒካ ይህለ፡ 
ንስ ዴማ ነቲ ዛሰማዔካዮ ዴምጺ ተኣዘዛካ ምስ እትጽሌየለ ጸልትካ ናይ እምነት 
ጸልት እዩ ይበሃሌ። 
 

፪. ኣብ ቃሌ ተስፋ ዯው ኢሌካ ምጽሊይ 
ናይ እምነት ጸልት፡ ኣምሊኹ ብቃለን መንፈሱን ኣቐዱሙ ንዛሃበካ ቃሌ ምርኩስ 
ብምግባር እትጽሌዮ ጸልት እዩ። 
 

፫. መሰሌ ውሌዴነትካ ምሕታት 
ካብቲ ዲግም ብምውሊዴ ዛረኴብናዮ ውሌዴነት ብሕ ነገር ካብ ኣምሊኹ ረብናን 
ከም እንረክብ ዴማ ኪዲን ተኣትዩሌናን እዩ። ውለዴ ኣምሊኹ ብምዃንና ንኣምሊኹ 
ወረስቱ ንክርስቶስ መዋርስቱ ኢና። ነዘ ኣብ ግምት ብምእታው መሰሌና ምሕታት ናይ 
እምነት ጸልት እዩ። 
 

፬. ኣብ መንፈሳዊ ዒሇም ምስ ዛተወዴኡ ነገራት ምስምማዔ 
ኳለ እቲ ዛርኤ ካብቲ ዖይርኤ እዩ። ምዴሪ ኣብ ትሕቲ ጽሌዋ መንፈሳዊ ዒሇም እያ 
እትምሓዯር። ኣምሊኹ ናብዙ ምዴሪ ከእትዎም ንዛዯሌዮም ነገራት ኣቐዱሙ ኣብ 
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መንፈሳዊ ዒሇም እዩ ዛውዴኦም። ናይ እምነት ጸልት ነዜም ኣምሊኹ ኣብ መንፈሳዊ 
ዒሇም ዛወዴኦም ነገራት ብምሌኣት ምስማርን ምስኦም ተሰማሚዔካ ምጽሊይን እዩ። 

 

፭. ነቶም ብኣምሊኹ እተወዴኡ ነገራት ናብዘ ዛርኤ ዒሇም ምጽዋዔ 
ኣምሊኹ ካብቲ ዖሇዎ ዖሇኣሇማዊ ምኹሩ እተሊዔሇ ስላና ወይ ንኣና ዛውዴኦም ነገራት 
ኣሇው። ነዜም እተወዴኡ ነገራት ብመሇኯታዊ ምግሊጽ ተሓጊዛና ኣሇሉና ምሳና 
ከነወሃህድም ምጽዋዔ ዴማ መንፈሳዊ ሓሊፍነትና እዩ። እቲ ንምጽዋዔ እዜም እተወዴኡ 
ነገራት እንጽሌዮ ጸልት ዴማ እዩ ናይ እምነት ጸልት። 

 
እምበኣር ብዙዔባ ትርጉም እምነትን ብእምነት ምጽሊይን ካብ ርኤና፡ ምስ እምነት 
ብምትእስሳር ክእረሙ ዖሇዎም ሒዯት ነጥብታት ክንርኢ እፈቱ። 
 

 እምነት ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ኣይኯነን 
 
መጽሓፍ ቅደሳዊ እምነት ከምቲ እቶም ንገዙእ ርእሶም ብገዙእ ርእሶም መዘኖም ሇባማት 
ምዃኖም ዛዙረቡ ሰባት ከረዴእዎ ዛፍትንዎ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ (positive thinking) 
ኣይኯነን። ብርግጽ’ዩ ኣብ እምነት ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ኣል፡ ይኵን ዯኣ እምበር 
እዎታዊ ኣተሓሳስባ በይኑ እምነት ኣይኯነን። ሓዯ ሰብ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ክህሌዎ 
ኣገዲሲ እዩ፡ እዘ ስሇዛገበረ ግና እምነት ከምዖሇዎ ተጌሩ ክውሰዴ ኣይግባእን። ሽሕ ጊዚ 
ጽቡቕ ኣመሇኹታ ዖል ሰብ ኳን ኣብ ኣምሊኹ እትውከሌ ሰብ ክሳዔ ዖይኯንካ እምነት 
ኣልኒ ኢሌካ ክትሓስብ የብሌካን።  

 

 እምነት ብለጽ ነገር ምትስፋው ኣይኯነን፡  
 
ብለጽ ነገር ምትስፋው ዋሊውን እቲ እትትስፈዎ ዖል መንፈሳዊ ነገር ይኵን እምነት 
እዩ ማሇት ኣይኯነን። እዘ ከኣ እምነት ትስፍውነት ስሇዖይኯነ እዩ። ብቃሌ ኣምሊኹ፡ 
እምነት ንኣምሊኹ ምውካሌ እዩ። ኣብቲ እተነግረ ቃሌ፣ ኣብ ከኣሌነቱ፣ መንነቱን 
ባህርያቱን ምውካሌ። ብዙዔባ ኣብ ቅዴሜ ዖል እዋን ብለጽ ነገር ምትስፋው ክፍኣት 
የብለን። ይኵን ዯኣ እምበር እምነት ካብ ምስማዔ ስሇዛኻነ እቲ ተተስፊዮ ዖል 
ነገር ኣምሊኹ ባዔለ እተዙረበካ እንተዴኣ ዖይኯይኑ ዙጊት እምነት ኣየጥረን ኣልካ። 
 

 ምንጪ ቅኑዔ እምነት ኣምሊኹ ባዔለ እዩ 

ቅኑዔ ዛኻነ እምነት ካብ ኣምሊኹ ብመንፈሱ ተሓጊዛና ብምስማዔ ዯሃዩ እንረኹቦ ህያብ 
ዯኣ እምበር ውጽኢት ስጋዊ ጻዔርና ወይ ብሌሒ ኣእምሮና ኣይኯነን። እወ እምነት ሰብ 
ክሰርሖ ዛኹእሌ ዖይኯነስ ናይ ኣምሊኹ ናይ ገዙእ ርእሱ ህያብ እዩ።  እዘ ህያብ ኣምሊኹ 
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ዛኻነ እምነት ቃለ ብምስማዔ ኣቢለ እዩ ዛወሃብ። ስሇዘ ኣብ ዛዯሇናዮ እዋን 
እነበራብሮ ዖይኯነስ ኣብ እንሰምዒለ እዋን ዛመጽእ ምዃኑ ተረዱእና ንምስማዔ ዯሃይ 
ኣምሊኹ ትጉሃት ወይ ፈጣናት ንዅን።  

 እምነትና ሓዯን እንኮን እዩ፡  ኣምሊኹ ባዔለ  
 
እምነትና እቲ ንሕና ኣብ ኣእምሮና ዛሰኣሌናዮን ክኻነሌና እዩ ኢሌና እተተስፈናዮን ነገር 
ኣይኯነን። ሓዯ ጽቡቕ ነገር ክመጸኒ እኣምን እህለ፡ እዘ ማሇት ግና እምነተይ እቲ ጽቡቕ 
ነገር እዩ ማሇት ኣይኯነን። እንሓንሳእ ሰባት ነቲ ክኻነሌና እዩ ኢልም ዛኣመንዎ ነገር 
ከምሌኹዎን ኳለ ክኻኑለን ተዒዘበ እየ። ንኣብነት ዔጫ (ዱቪ) በጺሕዎም ናብ ኣሜሪካ 
ክኴደ ዛዯሇዩ እሞ ንኣሜሪካ እምነቶም ዛገበሩን ኳለ እቲ ኣሜሪካ ምእታው ዛጠሌቦ 
ዖይ ኣምሊዊ ተግባር (ዋሊውን ናይ ሓሶት ቃሌ ኪዲን ምግባር) ክፍጽሙን እተየዩ 
ቅደሳን ኣጋጢሞምኒ እዮም። እምነትና ወይ እቲ እንኣምኖ ግና ሓዯን እንኮን እዩ 
ክኴውን ዖሇዎ፡ ኣምሊኹ። ስሇዘ ክርስትያናት ንእምነት ክንሓስብ እንከልና ነቲ ዛእመን 
ኣምሊኹ ጥራይ ንሕሰብ። ነቲ ብእኡ ዛመጸና ነገር ዖይኯነስ ነቲ እንዯሌዮ ዖምጽኣሌና 
ጏይታ ኢና ክንኣምንን ክንውከሌን ዖልና።  
 

 ንሓዯ ነገር ዯጋጊምካ ምጽዋዔ እምነት ኣይኯነን 
 
ገሇ ገሇ ኣመንቲ ነቲ ብኣምሊኹ እመኑ ዛብሌ ቃሌ ንጏኒ ብምሕዲግ ንገዙእ ርእሶምን 
እምነቶምን ክኣምኑን ከምሌኵን ይርኣዩ ኣሇው። ቅኑዔ ዖይኯነ ናይ እምነት ኣጠቓቕማ 
ንገዙእ ርእስ እተምሌኹ፡ ስምዑታውን ሓሳባውን ብምግባር ካብቲ ትውክሌት 
ክኴውን ዛግብኦ ኣምሊኹ ዛፈሉ ሓዯገኛ ሌምምዴ እዩ። ብሓት በዘ እምነትካ ምእማን 
(faith in your faith) ዛብሌ ሌምምዴ፡ ግዚ ምስ ወሰደ ኣምሊኹ ኣሌቦ ወይ ዴማ 
ብዖይ ኣምሊኹ ኯይኖም ምስ መናፍስታዊ ዒሇም ተራቦም መወዲእታኦም ኣበሊሽዮም 
እዮም።  

 
እቲ ንሳቶም ዛብሌዎ ቅኑዔ ከምዛኻነ ከረዴኡ ዛጠቕስዋ ጥቕሲ ዴማ ኣብ ማር11፡22-24 
ዖሊ እያ። ነዙ ጥቕሲ ቅኑዔ ትርጉማ ስሇዖይተዋህባ ነቲ ክመጸሌካ እትዯሌዮ ኳለ ነገር 
ኣውጆ ጸውዒዮ ንዛብሌ ናይ ቡዴሂስት ባዔዲዊ ሌምምዴ ናብ ማሕበር ሰሉኵ ክኣቱ ዯገ 
ተኴፊቱ እዩ። ኳለ ዛሇመንናዮ ንቅበሌ ማሇት ኣይኯነን። ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ክንስማዔ 
እንኹእሌ፡ ብቅኑዔ ሃቐና ከም ፍቓደ ምስ እንጽሉ ዯኣ እምበር ሓዯ ነገር ይኵን ኢሌና 
ስሇዛኣወጅናዮ ኣይኯነን (1ዮሃ5፡14-15)። ከም ፍቓደ ንምጽሊይ ዴማ ንፍቓደ ምፍሊጥ 
ናይ ግዴን እዩ። ፍቓደ ንምፍሊጥ ዴማ ንኣምሊኹ ምፍሊጥ የዴሉ። ጏይታ እምበኣር 
ብኣምሊኹ እመኑ ክብሌ እንከል ነዘ እዩ ዖረዴኣና ዖል። ብኣምሊኹ እመኑ ማሇት ኣብ 
ፍቓደ ተወከለ ኣብ ትሕቲ ጽሊለ ኩኑ ማሇት እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ ሓዯ ሰብ 
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ከይተወሊወሇ ሓቲቱ ክረክብ ዛኹእሌ ብጏይታ ኣሚኑ ንፍቓዴ ኣምሊኹ ብሌክዔ ምስ 
ዛግንዖብ እዩ። 
 

 እምነት ንህሌው ኳነታት ምኹሓዴ ኣይኯነን 

እምነት ንህሌው ኳነታት ከምዖየሌቦ ጌርካ ምቑጻር ወይ ምኹሓዴ ዖይኯነስ፡ 

ክንዮ እቲ ህሌው ኳነታት ክትጥምት ምኹኣሌን ኣንጻር እቲ ነገር ክገብር 

ብዛኹእሌ ኣምሊኹ ምትእምማንን እዩ። ገሉኣቶም ብሕማም ተዲሞም 

ክነሶም ‘ኣነ ኣይሓመምኩን ዛሓመምኩ እንተዴኣ መሲለኩም ዒይንኵም እዩ 
ሓሚሙ ወይውን ብእምነት ዴኵማት (ሃይማኖተኛታት) ስሇዛኻንኩም 
ኢኵም’ ክብለ ይስምዐ እዮም። ንእምነት ግና ከምኡ ጌርና ካብ ኣምሊኹ 

ኣይተመሃርናዮን። ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ቅዴሚኦም ተገቲሩ እንከል፡ ሙሴ ክንዮ 

እቲ ከሌካሉ ባሕሪ ምዴሓን ኣምሊኹ ረኣዩ ዯኣ እምበር ባሕሪ ዛበሃሌ የሌቦን፡ 

እዘ እትርእይዎ ባሕሪ ኣይኯነን ኣይበሇን (ዖጸ15:)። ኣምሊኹ ንነገርካ 

ከምዛቕይሮ፡ ንዛኴበበካ ዴማ ከምዛብትኖ እመን ዯኣ እምበር ከምዖየሌቦ 

ጌርካ ኣይትሕሰብ። 

 ሓይሉ እምነት ኣብ ጸልት ምምር፥ ግዯ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ እዩ 

ብሓት ምስ ዒበዩ፡ ኣብ ገሇ ፍለይ መንፈሳዊ ብጽሕና ምስ በጽሑ ሓይሉ እምነት 

ከምዛሙከሩ ጌሮም ይሓስቡ እዮም። እዘ ዖይቅኑዔ ምርዲእ እዩ። ኣብ ናይ ጸልት 

ህይወት ሓይሉ እምነት ክንሙከር ምእማን ዯኣ እምበር ፍለይ ብጽሕና ኣየዴሌየናን። 

ብርግጽ ሓይሉ እምነት ንምሙር፡ ምእማን በይኑ ኣሉ እዩ። እምነትና ንተግባርና 

ተግባርና ዴማ ንፍጻሜና ይውስኖ እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ ከም መጠን ኣመንቲ ጏይታ 

ኳለ ነገርና ብምእማን ክንፍሌሞ ይግባእ። እምነት ብምስማዔ ኣብ ሌብና ዴሕሪ ምዛርኡ 

ብተዯጋጋሚ ምስማዔን ንቃሌ ኣምሊኹ ምእዙዛን ዴማ ከምዛዒቢ ተረዱእና 

ንተግባራውነቱ ንበገስ። ንእምነትና ምስ እንምግቦ ምጥርጣር ዛምገቦ ስኢኑ ብጥሜት 

ህሊዌኡ ኣባና ይሃስስ። በዘ ከኣ እምነትና ወርትግ ይዴሌዴሌ።  

 ብእምነት ምጥንቋሌ ዒስቡ ጥፍኣት እዩ 
 
ገሇ ገሇ ኣመንቲ ብስም የሱስ መንፈስ ጥንቍሌና የፍርሱ ከምዖሇው ዋሊ እንተተዙረቡ፡ 
ንባዔልም  ግና ካብቲ ኣብ ሌዔሉኦም ዛሓዯረ ጌጋ ምርዲእ እተሊዔሇ ናብ ጥንቍሌና 
ይኣትው። ጠንቋሉ ንምዃን ብሕ ዛሕብሩ ክዲን ምኹዲንን መበኯርያ ምስ ዙዔጏሌ 
ምውናንን ናይ ግዴን ኣይኯነን። ብስጋዊ ኣእምሮ ብዙዔባ መጻኢ ክትፈሌጥን 



መጽሓፍ ቅዱሳዊ መርሖ ንዕውት ጸሎት 

 

 
ገጽ 119 

 

ክትእውጅን ምፍታን ብርእሱ ጥንቆሊ እዩ። ናይ እምነት ፎርሙሊ ተባሂለ ብብሓት 
ሰበኹቲ ዛእወጅ ጥንቆሊዊ ምርዲእ ምንጩን መወዲእታኡን ሰይጣን እዩ። ኣምሊኹ ነቲ 
ንሳቶም ዛብሌዎ ናይ እምነት ፎርሙሊ ሂቡ ኣይፈሌጥን። እቶም ናይ እምነት ፎርሙሊ 
የሱስ ምስ ተገሌጸሌና ኢና ረብናዮ ኢልም ዛመሃሩ፡ እቲ እተገሌጸልም እገሇ እዩ 
ኢሌና ክንዙረብ እ እንተዖይከኣሌና የሱስ ከምዖይኯነ ግና ምለእ ብምለእ ብቃሌ 
ኣምሊኹ ተረዱእናዮ ኣልና። 
እዘ ‘ጏይታ ንዛሃበና ዴላት ተጠቂምና ዯጋጊምና ዛጸዋዔናዮ ነገር ናባና ይመጽእ እዩ’ 
ዛብሌ ፍሌስፍና ንምቕባለ ቀሉሌ ብምዃኑ ኣብ ሌቢ ብሓት ሰባት ነጊሱ ንጥፍኣት 
ክስዮም ንዔዖቦ ኢና። ብሓት እዘ ምርዲእ ዖሇዎም ብውሽጦም መሽሚሾም ወይ 
ሓይሉ ኣሌቦ ክነሶም ሌሳኖም ግና ጌና ናይ ዒወት ቃሌ ተውጽእ ስሇዖሊ ምስ ብቕዒቶም 
ዖሇው ኣምሲሌዎም ኣል። ንሕና ግና ከም ሰዒብቲ መጽሓፍ ቅደስ መጠን ብዙዔባ መጻኢ 
እንእውጆ ነቲ እንምነዮ ዖይኯነስ ነቲ ካብ ኣምሊኹ እተቐበሌናዮ መታን ክኻነሌና ገዙእ 
ርእስና ነሌምዴ። 
 

 ኣምሊኹ ናይ እምነትና ግእ ኣይኯነን 
 
ካብ ዖይምስትውዒሌ ይኵን ዴፍረት ብሕ ጊዚ ክዛረብ ዛሰምዕ ክርዴኦ ዖይክእሌ ነገር 
ኣል። ‘ኣምሊኹ ንእምነት ይእዖዛ እዩ። እምነት ኣብ ዖሇዎ ኣምሊኹ ኣብኡ ገሇ ክገብር 
ይግዯዴ እዩ። ሓንትስ እመን እምበር ኣምሊኹ ዋሊውን ክገብር ዖይዯሇዮ ነገር ክገብር 
ክግዯዴ ከል ክትርእዮ ኢ…’ ዛብሌ ዖረባ። እዘ ንባህርያት ኣምሊኹ ብሌክዔ ክግንዖብ 
ካብ ዖይከኣሇ ናይ ቇሌዒ ኣእምሮ ዛወጽእ ብምዃኑ ክንቃወሞ ጥራይ እዩ ዖልና። 
ኣምሊኹ ናይ ማንም ግእ ኯይኑ ኣይፈሌጥን ኣይክኴውንን ዴማ። እዘ ዴፍረት ኣብ 
ሌብና ከይነግስ ርእስና ንሓለ። ኣምሊኹ ብእምነት ዛሰርሕ ምዃኑ ግእ እምነት 
ከምዖይገብሮ ተረዱእና ኣብ ትሕቲ ስሌጣኑ ንገዙእ። 
 
 

ናይ እምነት ጸልት ንምጽሊይ ክግበር ዖሇዎ 
 
1. ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ምስራት  
 
እታ ሓቐኛ እምነት ከምቲ ዯጋጊምና ዛርኤናያ ካብ ኣምሊኹ ካብ ገዙእ ርእሱ እትመጽእ 
እያ። ‚እምነት ካብ ምስማዔ እያ፡ ምስማዔውን ብቓሌ ክርስቶስ እዩ።‛ (ሮሜ10፡17)። 
ንኣምሊኹ ክንኣምኖ ዖልና ነቲ እተዋህበ ተስፋ ብምሓዛ እምበር፡ ብባድ ነገር ኣይኯነን። 
ሓዯ ሓቂ ክኴውን ይኹእሌ እዩ ኢሌካ ክትውከሌ ዖይኯነስ ንሓቅነቱ መረጋገጺ ጽኑዔ 
ቃሌ ብምሓዛ ኢ ክትኣምን ዖልካ። እምነት ካብቲ እተሰረትካለ ቃሌ ኣምሊኹ ኣብ 
ውሽጥ ዛፍጠር ሓይሉ እዩ። ስሇዘ ብእምነት ንምጽሊይ ቅዴሚ ኳለ ኣብ ቃሌ 
ኣምሊኹ ክንስረት ኣልና። ካብቲ ምንጪ እምነት ዛኻነ ቃሌ ርሒቕካ ብእምነት 
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ክትመሊሇስ ይኵን ክትጽሉ ኣይትኹእሌን ኢ። ስሇዘ ንቃሌ ኣምሊኹ ግቡእ ጊዚ ሂብካ 
ኣንብቦ ኣንጽንዒዮን ኣብኡ ተሰረትን። 

 
2. ንፍቓዴ ኣምሊኹ ምሌሊይን ምቕዲምን  
 

ብእምነት ዛጽሇ ጸልት ምስ ፍቓዴ ኣምሊኹ ይሰማማዔ እዩ። ብሕ ሰብ ዛኣመነ 

ይመስል እ እንተኻነ ዒብዪ ሓሳብ እዩ ሓሲቡ ዯኣ እምበር ኣይኣመነን። ምእማን 

ማሇት ኣብ ከኣሌነት ኣምሊኹ ምውካሌን ኣብቲ እተነግረ ቃሌ ተስፋ ሱር ምስዲዴን ዯኣ 

እምበር ዒብዪ ዛኻነ ሓሳብ ምሕሳብ ኣይኯነን። ጸልትና ንሓሳብ ኣምሊኹ እነሇውጠለ 

መሳርሒ ዖይኯነስ ኣብ ፍቓዴ ኣምሊኹ ንዖልና እምነትን ሰናይ ፍቓዴን እነርእየለ እዩ። 

ስሇዘ ዴማ እዩ ክንጽሉ እንከልና ንኣምሊኹ እምነትና እነርእዮ። ብእምነት ኣዘዛና ወይ 

ኣዊጅና ምሊሽ ንምርካብ ናይ ግዴን ምስቲ ዖሇኣሇማውን (ሓፈሻዊን) እዋናውን ፍቓዴ 

ኣምሊኹ ክንሰማማዔ የዴሉ። ነዘ ከኣ ብመሪሕነት መንፈስ ቅደስን ምግሊጽ ቃሌ 

ኣምሊኹን ኢና ክንርዴኦ እንኹእሌ። 

3. ኣብቲ ዖይርኤ ምርኣይ 
 
ዒሇም ምርኣይ ምእማን እዩ እ እንተበሇትና ቅደስ ቃሌ ግና ምእማን ምርኣይ 
ከምዛኻነ እዩ ዖስተምህረና። ከም ክርስትያናት በቲ ናይ ዒሇም ፍሌስፍና ዖይኯነስ 
ብቃሌ ኣምሊዊ መምርሒ ክንመሊሇስ ኣልና። ንሕና ክርስትያናት ብምእማን ንርኢ 
እምበር ብምርኣይ ኣይኯንናን እንኣምን። ምስ እንኣምንን ነቲ ዛኣመንናዮ ምስ እንገብሮን 
እዩ ምርኣይ ዛመጽእ። ስሇዘ ነቲ መስርሕ ከይሓናፈጽናዮ ብምርኣይ ዖይኯነስ ብእምነት 
ክንመሊሇስ ይግባእ። እዘ እንተገበርና ዔውት ናይ እምነት ጸልት ክንጽሉ ክንክእሌ ኢና። 

 
4. ነቲ እትዯሌዮ ብንጹር ምፍሊጥ  
 
ጏይታ የሱስ ነቲ እምነቱ ከምዖሕወየቶ ዛመስከረለ ዒይነ ስውር (በርጢሜዎስ) እንታይ 
ከምዛዯሉ ከምዛሓተቶ እሞ ግቡእ ምሊሽ ምስረኴበ ከምዛፈወሶ ተጻሒፉ ኣል። እዘ 
ብእምነቱ እተመስከረለ ሰብ ካብቲ ሓዯ ዛገበሮ ነገር ነቲ ዖዴሌዮ ነገር ብሌክዔ ምፍሊጥን 
ምግሊጽን (ምዛራብን) እዩ (ማር10፡51)። ብእምነት ንምጽሊይ ነቲ እንዯሌዮ ብሌክዔ 
ምፍሊጥ የዴሉ። ንኣምሊኹ ኣብ ባድ ንእመኖ ክብሃሌ እንከል ኣብ ዖይጭበጥ ወይ ክውን 
ኣብ ዖይኯነ ነገር ማሇትና ኣይኯነን። ዛእመን ኣብ ዖይብለ እምነት ኣልና ክንብሌ 
ኣይከኣሌን። እምነት ተጨባጢ ነገር እዩ። ንዖል ግን ከኣ ዖይረኣናዮ ነገር እንርዴኣለ ዯኣ 
እምበር ዖየሌቦ ነገር እነውርዯለ ኣይኯነን። ብስጋዊ የዑንትና ዖይንርእዮ ነገር ዋሊ 
ኣይንእመን ኣብቲ መንፈሳዊ ዒሇም ርጉጽ ነገር እዩ። ስሇዘ ንምእማን ኣቐዱሙ እተነግረ 
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ቃሌን እተወዴኤ ምኹርን የዴሉ። እምበኣር እታ ሓቐኛ ናይ እምነት ጸልት ካብ ኣምሊኹ 
ነቲ ክመጽእ ተዯሌዩ ዖል ብመሪሕነት መንፈስ ቅደስ ኣቐዱማ ዛፈሇጠት ምዃና 
ክንስሕቶ ኣይግባእን። 

 
5. ኣብ ኣምሊኹ ምለእ ምውካሌ 
 
እምነት ብመሰረታዊ ትርጉሙ ኣብ ኣምሊኹን ሓይለን ምውካሌ እዩ። ሰብ ብርእሱ 
ምንም ክገብር ዒቕሚ ይኵን ብቕዒት የብለን። ኳለ እቲ ዛገበርናዮ ኣምሊኹ ዒቕምናን 
ብቕዒትናን ስሇዛኻነሌና ኢና ጌርናዮ። ስሇዘ ንዛኻነ ነገር ኣብ ኣምሊኹ ምውካሌ ናይ 
ግዴን እዩ። ንሱ ነቶም ዛውከሌዎ ሰባት ዛባርኹን ብምኹሩ ዛመርሕን ኣምሊኹ እዩ እሞ 
ንወከል። ብእምነት ክንጽሉ ንዯሉ ክነስና ኣብቲ ምንጪ እምነትና ዛኻነ ኣምሊኹ 
ክንውከሌ እንተዴኣ ዖይክኢሌና ባህግና ክሰምረሌና ኣይክእሌን እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ናይ 
እምነት ጸልት ብምጽሊይ ንኣምሊኹ ከነስምሮ ብምለእ ሌብና፡ ሓይሌናን ሓሳብናን ኣብ 
ኣምሊኹ ክንውከሌ ዖዴሌየና።  

 
6. መሌሲ ከምትረክብ ርግጸኛ ምዃን 
 
ምጥርጣር ህይወት ቅደሳን ዛፍንጥርን ንሓይሉ እምነት ዖዲኹምን ሓዯገኛ ባህርይን 
መጻወዴያን እዩ። ምጥርጣር፡ ዱያብልስ እምነትና ንምዔናው ዛዖርኦ ዖርኢ እዩ። ኣብቲ 
ምጥርጣር ዛነገሶ ኣብኡ እምነት ሓይለ ናይ ምግሊጽ ብቕዒቱ ይዲኴም እዩ። እምነት 
እንተዴኣ ተዲሙ ዴማ እቲ ኣብ ናይ ጸልት ህይወትና ክመጽእ እንብህጏ ነገር ክመጽእ 
ኣይክእሌን። ንእምነትካ ምክንን ንዒወትካ ምሕሊው ወይ ምጽናዔ እዩ። ስሇዘ ዴማ 
ኢና ንእምነትና ካብ ምጥርጣር ክንሕሌዎ ዖልና። ብመሪሕነት መንፈስ ቅደስን ኣብ 
ፍቓዴ ኣምሊኹን ተመርኳርስና ንጽሉ ክሳዔ ዖልና መሌሲ ከም እንረክብ ርግጸኛታት 
ክንከውን ኣልና። ምንም ዒይነት ናይ ምጥርጣር ሓሳብ ክነግሰና ከነፍቅዴ ኣይግባእን። 
ነቲ ኣምሊኹ ብቃለ ዖተስፈዎ ኩለ ነገር ከምእትረኹቦ ምትእማማን ናይ እምነት ጸልት 
ንምጽሊይ ብቕዒት እዩ ዛኻነና። ስሇዘ ዴማ እዩ ጏይታ ባዔለ፡ ‚…ብኣምሊኹ እመኑ። 
ዛኻነ ይኵን እቲ ዛበል ኴም ዘኴውን ዘኣምን እምበር፡ ብሌቡ ዖይዋሊወሌ፡ ነዘ 
ኴረን፡ ተንሲእካ ናብ ባሕሪ ጥሐሌ፡ እንተ በል፡ ንእኡ ኴም ዘኻነለ፡ ብሓቂ እብሇኩም 
ኣልኵ። ስሇዘ፡ እትጽሌይዎን እትሌምንዎን ዖበሇ ኴም ዛረኴብኩምዎ እመኑ እሞ 
ኪኻነሌኩም እዩ፡ እብሇኩም ኣልኵ።‛ ዛበሇና (ማር11:23-24)።  

 
7. ቅኑዔ ሃቐና ምውናን  
 
ሃቐናና ከየጥዒና ወይ ዴማ ምስ ሓሳብ ኣምሊኹ ዛሰማማዔ ምሕሊን ከየጥረና ናይ እምነት 
ጸልት ክንጽሉ ኣይንኹእሌን ኢና። ሃቐናና ምጥዒይ ቅዴሚ ዛኻነ ነገር ክንገብሮ ዖልና 
ነገር እዩ። ‚ትሌምኑ ኢኵም እሞ፡ ብፍትወት ስጋኵም ምእንቲ ኹትዖርውዎ፡ ብኹፉእ 
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ስሇ ዛሇመንኩም፡ ኣይትቕበለን ኢኵም።‛ (ያእ4፡2-3)። እቲ ንሓቂ ኣብ ውሽጢ ዛዯሉ 
ኣምሊኹ ጥዐይ ሃቐና ኣብ ዖይብለ ሌቢ ሓሳቡ ኣይገሌጽን። እምነት’ውን ካብቲ ጠዋይ 
ሃቐና ዖሇዎ ጸልት ርሑቕ እዩ ዒዲ። ስሇዘ ብእምነት ንምጽሊይ ብቃሌ ኣምሊኹ ሃቐናና 
ከነጥዔዮ ኣልና። 

 
8. ብትብዒት ምሕታት 
 
ትብዒት ኣብ ዛኻነ መንፈሳዊ ነገር ኣገዲሲ እዩ። ብዖይ ትብዒት ነቲ ኣብ ውሽጥና 
ዛኴዖንናዮ ናብ ዯገ ናይ ምውጻእ ብቕዒት የብሌናን። ብዖይ ትብዒት ንኣምሊኹ ኳለ እቲ 
ካብኡ እንዯሌዮ ክንሓቶ ኣይንኹእሌን ኢና። ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ዛህሌወና ትብዒት 
ዴማ ካብቲ ኣምሊኹ ኣብ ህይወትና ዛገበሮ ሰናይ ግብርን ዛሃበና ሞገስን እዩ ዛነቅሌ። 
ስሇዘ ሓዯ ኣማኒ ብትብዒት ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ክመሊሇስን ዴላታቱ ክሓትትን 
እንተዴኣ ኯይኑ፡ ነቲ ኣብ ኣምሊኹ ዖሇዎ መንነትን ፍለይ ሓሇፋን ከስተውዔል ኣሇዎ። 
ክርስቶስ የሱስ ነቲ ብሓጢኣት ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ እተበሊሸወ ኣረጊት መንነትና 
ኣወጊደ ብዯሙ ንዛሀበና ብለጽ መሰሌ ክንጥቀመለ ይግባእ። እዘ እንተገበርና ብእምነት 
ንምጽሊይ ኣይክንጽገምን። ከመይሲ ናይ እምነት ጸልት ንምጽሊይ ትብዒት ኣዛዩ ወሳኒ 
ስሇዛኻነ።  
 
9. ኣብ እተነግረካ ቃሌ ምስም 
 
ኣምሊኹ ሓሳቡ ዖብርሃሌና ምኹሩ ዛገሌጸሌና መታን ክንእዖዜ እዩ። ስሇዘ ንኵለ እቲ 
ካብ ኣምሊኹ ዛረኴብናዮ ሓቂ ክንስጉመለ ኣልና። ኣብ እንጽሌየለ እዋን ነቲ ዛመጸና 
ቃሌ ብእምነት ክንሰምሮን ጠሇባቱ ከነማሌኣለን ክንእዖዜን ኣልና። እዘ ምግባርና 
ብእምነት ንጽሉ ከምዖልና መርኣያ እዩ። ካብ ኣምሊኹ ዛመጸና ግለጽ ቃሌ ብርእሱ 
መሇኯታዊ መሪሕነት ስሇዛኻነ ክንስጉመለ እዩ ዖልና። ናይ እምነት ጸልት ካብ 
ኣምሊኹ ክንረኹቦ ዖልና ክንረክብ መገዱ ክኴውን እንከል፡ ንዛመጸካ ቃሌ ምስም ዴማ 
እምነት እዩ። ስሇዘ ብእምነት ንምጽሊይ ኣብቲ እተገሌጸሌና ቃሌ ስጉምቲ ክንወስዴ እዩ 
ዖልና። 

 
10. ንእተዋህበካ ሓይሌን ስሌጣንን ብግቡእ ምጥቃም 
 
ኣምሊኹ ስሌጣን ዛሃበና ከምኡውን ሓይሉ ዛመሌኣና ክንጥቀመለ እዩ። ነዘ እተዋህበና 
ሓይሌን ስሌጣንን ዴማ ብግቡእ ከመይ ጌርና ከም እንጥቀመለ ክንግንዖብ የዴሉ። 
ሓንሳእ ሓንሳእ ኣምሊኹ ውግእና ባዔለ ዛዋጋእ እ እንተኻነ ኣብ መብዙሕትኡ እዋን 
ግና ብኣና እዩ ንጸሊእትና ክቐጽዕም ዛዯሉ። ስሇዛኻነ ዴማ ክንስጉም ይዯሌየና። 
ኣምሊኹ ክፈርስ ንዖሇዎ ክፈርስ ክንእዛዜ፡ ክወዴቕ ዖሇዎ ዴማ ካብ ሱሩ ክምሖ 
ክንእውጀለ እዩ ዛዯሌየና። ንእተዋህበካ ስሌጣንን ሓይሌን ብግቡእ ክትጥቀም ክሳዔ 
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ዖይኹኣሌካ ክመጽእ ዛኹእሌ ቅኑዔ ናይ እምነት ጸልት የሌቦን። ስሇዛኻነ ዴማ ስሌጣንና 
ብምጥቃም ክንእዛዛ ሓይሌና ተጠቒምና ዴማ ከነፍርስ ኣልና።   

 
11. መሌሲ ጸልትካ ምቕባሌ 
 
ኣምሊኹ ክንሌምኖ ጥራይ ዖይኯነስ ንዛሇመንናዮ እንቕበሌ ሰባት ክንከውን እዩ ዛዯሉ። 
ንምሌማን ነዊሕ ጊዚ ዖጥፍኡ ኣብ ምቕባሌ ግን ብሱሊት ዖይኯኑ ብሓት ኣመንቲ 
ኣሇው። ንመሌሲ ጸልት ብኵለ ኣምሊዊ ጥበብ ተመሉእና፡ ብመንፈስ ተመሪሕና፡ 
ገዙእ ርእስና ብምዴሊውን ክንቅበል ኣልና። ንመሌሲ ጸልትና ክንቅበሌ ዖይንኹእሌ 
ክነስና፡ ሱቕ ኢሌካ ምጽሊይ መኹሰቡ ዴም ጥራይ እዩ። ብእምነት ንዛጸሇናዮ ጸልት 
ብእምነት ክንቅበል ኣልና። ኣምሊኹ ኣብ ሰማያት ንዛሰመሮ ጸልትና ንሕና ኣብ ምዴሪ 
ብእምነትን መንፈስን ክንሰምሮ ይግባእ። ነቲ ብኣምሊኹ ኣሜንን እወን ዛኻነ ጸልትና 
ብእምነት ክንቅበል፡ ክንሊመድን ክንእውጆን ናትና ሓሊፍነት እዩ። ንመሌሲ ጸልትና 
ርሑቓት ክንከውን ኣይግባእን። ጸልትና ናይ እምነት ከምዛኻነ ዛዒበየ ምሌክቱ ምቕባሌ 
እዩ እሞ ኣብኡ ዖዴሃበ ኣካይዲ ንህነጽ። 
 
12. ብትብዒት ምዛራብ 
 
ዴምጺ ኣሌቦ ወይ ዖይዙረብ እምነት ሓቐኛ እምነት ክኴውን ኣይክእሌን እዩ። ቅደስ ቃሌ 
ብዙዔባ ብሌብ ምእማን ጥራይ ዖይኯነስ ብከናፍርካ ምእማን (ምዛራብ) ብተዯጋጋሚ 
ምሂሩና እዩ (2ቇሮ4፡13 ሮሜ10፡10 ማር11፡23)። ዴሕሪ ኣብ ኣምሊኹ ምውካሌን ኣብ 
ቃለ ምስምን ዛዒበየ ምሌክት ሓቐኛ እምነት ብትብዒት ምዛራብ እዩ። ነቲ ኣብ ተስፋ 
ኣምሊኹ ተሰሪትና ዛሓዛናዮ እምነት ብከናፍርና ምስ እንዙረቦ ንገዙእ ርእስና ንሃንጽ፡ 
ንኣምሊኹ ነኹብር፡ ንኵለ ናይ ጸሌማት ሓሳብ ዴማ ንብትኖ። ኣብ ናይ እምነት 
ሌምምዴና ብዔቱብ ክንሕዜ ካብ ዛግብኣና ዛዒበየ ኣርእስቲ ናይ እምነት ኣዋጅ ወይ ዴማ 
ብትብዒት ምዛራብ እዩ። ንገዙእ ርእስና፡ ንካሌኦት ወይ ንተጻረርትና (ኣጋንንቲ) 
ብትብዒት ክንዙረብ ኣልና። ካብ ፍርሂ ብምውጻእን ኣብ ዖሇኣሇማዊ ቀሊጽም ኣምሊኹ 
ብምውካሌን ምስ እንመሊሇስ ናይ እምነት ኣዋጅ ንምእዋጅ ኣይክንጸግምን።  ስሇዘ ናይ 
እምነት ጸልት ብምጽሊይ ዔውት ክርስትያናዊ ህይወት ንምንባር እሙንቶ ተስፋና (ናይ 
ኣፍና ምስክር ንተስፋና) ኣጽኒዔና ንሓዛ። ‚እቲ ተስፋ ዛሀበና እሙን እዩ እሞ፡ ነታ 
እሙንቶ ተስፋና ብዖይ ምንቕናቕ ነጽንዒያ።‛ እብ10፡23 
 
13. ምዔጋስ  
 
እምነት ንተስፋ እትርዴኣለን እትወርሰለን ሓዯ መንፈሳዊ ባህርይ ወይ ሓይሉ እዩ። 
ተስፋ ዴማ ብትዔግስቲ እዩ ዛውረስ። ‚…ነታ ተስፋ ምእንቲ ኹትረኹብዋስ፡ ትዔግስቲ 
የዴሌየኩም እዩ።‛ (እብ10፡36)። ስሇዘ እምነትን ትዔግስትን መካይዱ እዮም ማሇት እዩ። 
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እቲ ብእምነቱ እተመስከረለን ብእምነቱ እተባረኴን ኣብርሃም ካብቲ ሓዯ ዖንጸባረቆ 
ባህርይ ብትዔግስቲ ንኣምሊኹን ንእተነግሮ ቃሌን ምጽባዪ እዩ (ሮሜ4፡18-21)። ጏይታ 
የሱስ ኣብ ለቃ18፡1-18 ብምስሊ ኣብ እተዙረበለ እዋን’ውን ንሱ ኣብ ዛመጸለ እዋን 
እምነት ከይስእን ስግኣት ከምዖሇዎ ገሉጹ ኔሩ። ነቲ የሱስ ዛሃቦ ምስሊን ናይ እምነት 
ምጥፋእን ብኴመይ እዩ ተዙሚደ ዖል? እቲ ምስሊ ብዙዔባ ከይተሓሇሌካ ሇይትን 
መዒሌትን ምሌማን፡ ካብ ኣምሊኹ ምሊሽ ክሳዔ እትረክብ ኣበርቲዔካ ምጽሊይ እዩ 
ዛዙረብ። ኣብዘ ብዙዔባ ብጽንዒት ምጽሊይ ዘዙረብ ምስሊ ብዙዔባ እምነት ክርከብ 
ከምዛኹእሌን ዖይክእሌን ተኣሳሲሩ ምግሊጹ ዴማ እምነትን ተጸሚምካ (ብጽንዒት) 
ምጽሊይን ዖተኣሳስር ከምዖሇዎም እዩ ዖረዴእ። ስሇዘ ጏይታ ክመጽእ እንከል ከይስእኖ 
ዖስግኦ እምነት ምስ ኣምሊኹ ጸኒዔካ ብጸልት ምርካብ እዩ ኢሌና እንተዯምዯምና ምስ 
ሓቂ ኢና ወጊንና ዖልና።  
 
ናይ እምነት ጸልት ንምጽሊይ ጽንዒት፡ ምጽማም፡ ኣትኪሌካ ምውጋእ… ወሳኒ ነገር እዩ። 
ብዖይ ትዔግስቲ ናብቲ ብእምነት ክንበጽሖ እንዯሌዮ ፍጻሜ ክንበጽሕ ስሇዖይንኹእሌ 
ዛዔገስ ሌቢ ክህሌወና የዴሉ። እቲ ትዔግስቲ ዛብሌ ቃሌ ብሕ መሰረታዊ ትርጉም 
ዖሇዎ ኯይኑ እዜም ዛስዔቡ ዴማ ሒዯት ካብኦም እዮም፣ ‚ምጽባይ፡ ንዛገጥመካ ተጻብኦ 
ብጽንዒትን ብዛግባእን ምምካት፡ ንውሳኔ ምህዲእ፡ ምጽማምን‛። ብመንጽር ጊዚ 
ክንጽበ፡ ብመንጽር ፈተና ብጽንዒት ክንምክት፡ ብውሳኔ ዯረጃ ክንሃዴእ፡ ንዛገጥመና 
ዖይምቹእ ሃዋህው ክንጽመም እንተዴኣ ክኢሌና ብትዔግስቲ ንመሊሇስ ኣልና ይበሃሌ። 
ስሇዘ ናይ እምነት ፍጻሜ ብትዔግስት’ውን ከምዛጽል ተገንዘብና፡ ብእምነት ንምጽሊይ 
ብትዔግስቲ ንመሊሇስን ንጸሌን። 

 
14. ክብሪ ንኣምሊኹ ምሃብ  
 
ሓቐኛን ዛዒበየትን እምነት ሓይሊ በቲ ንኣምሊኹ እትህቦ ክብርን ምስጋናን ትገሌጾ እያ። 
ብእምነት ጸሉና ንእንጽበዮ ይኵን ካብ ኣምሊኹ ንዛረኴብናዮ ነገር ንኣምሊኹ ክብሪ 
ክንህበለ ይግባእ። ሓይሉ ምስጋናን ውዲሴን ብምስትውዒሌ ነንዔሇት ቅዴምን ዴሕርን 
ምጽሊይና ንኣምሊኹ ክብሪ ክንህብ ኣልና። እዘ እንተገበርና ናይ እምነት ጸልት ኢና 
ንጽሉ። ናይ እምነት ጸልት ካብቲ ዖማሌኦ ነገራት ሓዯ ንኣምሊኹ ምምስጋንን ምውዲስን 
ብምዃኑ፡ ብምስጋና ምለኣት ብምዃን ንመሊሇስ። ካብ ምስጋና ርሒቕካ ካብ ውዲሴ 
ዴማ ተሓሪምካ እምነት ኣልኒ እንተበሌካ ትጋገ ከምዖል ክትርዲእ የዴሉ። ስሇዘ ናይ 
እምነት ጸልት ብምጽሊይ ንመሌሲ ጸልትካ ከተቀሊጥፍ ኳለሳዔ ብምስጋና ተቓነ። 
ንጸልትካ ምስናይ ምስጋና ናብ ኣምሊኹ ኣብል። ሽዐ ብብሕ በረኴት ተባሪኹካ፡ ሞገስ 
ኣምሊኹ ዴማ ወጺኡሌካ ክትርኢ ኢ። 
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ምዔራፍ ፲፮  

ብስም የሱስ ምጽሊይ 
 
ከምቲ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ተጻሒፉ ዖል፡ ኳልም ኣመንቲ ብስም የሱስ ክጽሌዩ ብጏይታ 
ተኣዘዜም እዮም (ዮሃ16፡23-26 14፡13-14 15፡16 አፌ5፡20)። ኳሊትና ብክርስቶስ የሱስ 
ዛዯሓንና ቅደሳን ብስም የሱስ ጸሉና ክንቅበሌ እተመዯብና ከምዛኻንና ክንፈሌጥ 
ኣልና። ‚…ነቦ ብስመይ ዛሇመንኩምዎ ዖበሇ ምእንቲ ህበኩም ነዘ መዯብኩኵም።‛ 
(ዮሃ15፡16)። ኳለ እቲ ኣብ ህይወት እንገብሮ’ውን ብስም የሱስ ክንገብሮ ተነጊሩና እዩ። 
‚ብቓሌ ኯነ ወይስ ብግብሪ እትገብርዎ ዖበሇ ዅለ ብስም ጏይታና የሱስ ግበርዎ፡ ብእኡ 
ኴኣ ንእግዘኣብሄር ኣቦ ኣመስግንዎ።‛ (ቇላ3፡17)። እዘ ከኣ ስም የሱስ ንኵለ 
ምንቅስቓሳትና ክቕሌሶ ከምዛግባእ እዩ ዖረዴኣና። ንእትገብሮ ነገር ብስም የሱስ ምግባር 
ማሇት ምስ የሱስ ኯይንካ ምስራሕ ማሇት እዩ።  
 
ብዙዔባ ብስም የሱስ ምጽሊይ ገሇ መሰረታዊ ሓሳብ ቅዴሚ ምርኣይና፡ ብዙዔባ ሓይሉ እዘ 
ስም ንዖርእየና ገሇ ሓሳባት ካብ መጽሓፍ ቅደስ ክንርኢ፡ 

 
 ስም የሱስ ምንጪ ምዴሓንና እዩ 

- ብዖይ እዘ ስም ምዴሓን የሌቦን፡ ግ.ሃ4፡12 
- ካብ ፍርዴን ኳነኔን በዘ ስም ኢና ዴሒንና፡  
- ሕዴገት ሓጢኣት ብምእማን ስም የሱስ ረብና፡ ግ.ሃ10፡43  
- ብስሙ ምእማንና ናይ ዖሇኣሇም ህይወት ሂቡና፡ ዮሃ20፡31 
- ይሓጽብ፡ ይቕዴስ፡ የጽዴቕ፡ 1ቇሮ6፡11 

 
 ብእምነት ምስ ዛጽዋዔ ፈውስን ምንጋፍን የምጽእ፡ 

ነቲ ካብ ከርሲ ኣዱኡ ጀሚሩ ኣእጋሩ ዛሞተ ሰብ ምለእ ጥዔና ዛሃቦ እቲ ብእምነት 
እተጸውዏ ስም የሱስ በዒሌ ናዛሬት እዩ (ግ.ሃ3፡6,16 4፡10)። 

 
 ኣብ ሌዔሉ ኣጋንንቲ ዖልና ሓይሌን ስሌጣንን እዘ ስም እዘ እዩ  

እቲ ኣብ ሌዔሉ ኣጋንንቲ ክንገዛእ፡ ክንመሌኹን ብዒወት ክንመሊሇስን ብቕዒትን 
ሓይሌን ዛኻነና መንፈሳዊ ዒቕሚ ስም የሱስ እዩ። በዘ ስም ንኣጋንንቲ ካብቲ ኣብ 
ሌዔላና ዖጻውዴዎ መጻወዴያ ክቑጠቡ፡ ስሇቲ ዛገበርዎ ግብሪ ክፍዯዩ፡ ክእሰሩን 
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ክብተኑን ሓይሌን ስሌጣንን ኣልና (ማር16፡17 ለቃ10፡17-20 ግ.ሃ16፡18 
መዛ44፡6)። 

 
 ኣብዘ ስም ቅብኣት ኣምሊኹ ኣል 

ከምቲ ኣብ መሃ1፡3 ተጻሒፉ ዖል ስም የሱስ ዘፈሰሰ ቅብኢ እዩ። ዛፈስስ ቅብኢ 
ማሇት እቲ ስም ብዛግባእ ኣብ እተጸውዒለ ንሇውጥን ንስራሕን ዛኴውን ናይ 
ኣምሊኹ ህሌውና ወይ ዴማ መንፈስ ቅደስ ይንቀሳቐስ ማሇት እዩ። እዘ ስሇዛኻነ 
እዩ ነዘ ስም ብእምነትን ምሌኣትን ምስ ጸዋዔናዮ ማእሇያ ዖይብለ ሓይሉ ኣምሊኹ 
ክግሇጽ እንርኢ። ኣብ ህይወተይን ኣገሌግልተይ ናይዘ ስም ቅብኣት ተገሉጹ ብሕ 
መሇኯታዊ ስራሕ ክሰርሕ ተዒዘበን ንኣምሊኹ ክብሪ ሂበለን እየ። 

 
 መንፈሳዊ ጸግዔን ሌዔሌናን ካብዘ ስም እዩ ዛርከብ 

ከምቲ ቅደስ ቃሌ ዛብል ‚ስም እግዘኣብሄር ጽኑዔ ግምቢ እዩ፡ ጻዴቕ ናብኡ ጏይዩ 
የዔቍብ።‛ (ምሳ18፡10 መዛ9፡10)። ኣብ ካሌእ ጽሑፍ’ውን ንስም ኣምሊኹ ብሌክዔ 
ምፍሊጥ መገዱ ሌዔሌና ወይ መሰጋገሪ ናብ ዛሓሸ መዴረኹ ምዃኑ ተጻሒፉ ኣል። 
‚...ንስመይ ስሇ ዛፈሇጦ፡ ከሌዔል እየ።‛ (መዛ91፡14)። ስም የሱስ መንፈሳዊ ጸግዑ 
ስሇዛኻነ ንዛኻነ ናብኡ ዛመጸ ጽኑዔ ግምቢ እዩ ዛኻኖ። ከምኡውን ብዛግባእ 
ፈሉጡ ንዛተወከል ናብ ዛሓሸ ህይወትን ሌምምዴን  የእትዎ። 

 
ብዙዔባ ሓይሉ እዘ ስም ሒዯት ሓሳብ ካብ ርኤና ሕጂ ንስም የሱስ ምስ ጸልት 
ብምትእስሳር ትምህርትና ክንቅጽሌ ኢና፦ 
 

 ብስም የሱስ ንምጽሊይ ክብርን ሓይሌን እዘ ስም ብዛግባእ እተረዲኣና ምዃን የዴሉ  
የሱስ ዛብሌ ስም ሓዯ ተራ መጸውዑ ስም ከምዖይኯነ ክበርሃሌና የዴሉ። የሱስ 
ብሞቱን ትንሳኤኡን ካብ ስም ኩለ ሌዔሌ ዛበሇ ስም ተቐቢለ እዩ (ፊሉ2፡9-11)። 
የሱስ ነዘ ሌዔሉ ኳለ ኣስማት ዛኻነ ስም ዛረኴቦ ካብ ኣቦኡ ብህያብ እዩ። ስሇዘ 
ቅዴሚ ዛኻነ እዘ ስም ኣዛዩ ረዘን ክቡርን ሓያሌን ከምዛኻነ ክርዴኣና ኣሇዎ። 
እዘ ከይበርሃሌና ነዘ ስም ብዛግባእ ክንጥቀመለን ዛጠሌቦ ክብሪ ክንህቦን 
ኣይንኹእሌን ኢና። ክብርን ሓይሌን እዘ ስም ክንርዲእ ዴማ ብመንፈስ ቅደስ 
ተሓጊዛና ንመጽሓፍ ቅደስና ከነጽንዕ ይግባእ።  

 

 ብስም የሱስ ምጽሊይ ኣብ መወዲእታ ነፍስ ወከፍ ጸልትካ ስም የሱስ ካብ ምውሳኹ 
ዛሓሇፈ ትርጉም እዩ ዖሇዎ 
ብስም የሱስ ምጽሊይ ከምቲ ንብሓት ዛመስልም ኣብ ነፍስ ወከፍ መወዲእታ 
ጸልትካ ‘ብስም የሱስ እጽሉ ኣልኵ’ ምባሌ ኣይኯነን። ብርግጽ ኣብ ነፍስ ወከፍ 
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ናይ ጸልትና ከምኡ ኢሌና ክንጽሉ ግቡእን መጽሓፍ ቅደሳውን እ እንተኻነ፡ 
ብስም የሱስ ምጽሊይ ግን ሓሇፋ እዘ ትርጉም ዖሇዎ ምዃኑ ክንርዴኦ የዴሉ። 

 

 ስም የሱስ ንስሌጣን ወይ ሓይሉ የሱስ እዩ ዛውክሌ 
ከምቲ ኣብ ፊሉ2 ተጻሒፉ ዖል ብርኪ ኩለ ንኣምሊኹ በዘ ስም እዘ ይንብርከኹ 
ሌሳንውን ንክብሪ ኣምሊኹ እሌሌ ይብሌ’ዩ። እዘ ከኣ እቲ ስም ንስሌጣንን ሓይሌን 
የሱስ ዖመሌክት ከምዛኻነ እዩ ዖርእየና። ስም የሱስ ንናይ ክርስቶስ ስሌጣንን 
ሓይሌን ዛውክሌ ብምዃኑ ነቶም ነዘ ስም ዛጥቀሙ፡ ኣጋንንቲ ክግዛእዎም ናይ 
ግዴን እዩ። ነዘ ጽቡቕ ኣብነት ዛኻነና እቶም ብክርስቶስ ተሊኢኺም ዛኴደ እሞ 
ኣጋንንቲ ብስሙ እተመሌኩልም ዯቀመዙሙርቲ እተዙረብዎ ዖረባ እዩ። ‚እቶም 
ሰብዒ ሌኡት ከኣ፡ ጏይታይ፡ ኣጋንንቲ ዴማ ብስምካ ይግዛኡና ኣሇዉ፡ እናበለ 
ብሓጏስ ተመሌሱ።‛ (ለቃ10፡27)። እቲ የሱስ ሂበኩም ዛበሇና ስሌጣን ስሙ 
ምዃኑ ክንግንዖብ ኣልና (ለቃ10፡19)።  
 
መራሕቲ ኣይሁዴ ስም ንስሌጣን ከም ዛውክሌ ይርዴኡ ስሇዛነበሩ እዩ፡ ሃዋርያት 
ነቲ ካብ ከርሲ ኣዱኡ ጀሚሩ ኣእጋሩ ዛሞተ ሰብ ምስ ፈወስዎ፡ ‚..በየናይ ሓይሉ 
ወይስ በየናይ ስም ኢኵም ነዘ ዛገበርኩምዎ..‛ ክብለ ዛሓተትዎም (ግ.ሃ4፡7)። 
ስሇዘ ብስም የሱስ ክንጽሉ እንከልና ብሓይሌን ስሌጣንን የሱስ ንጽሉ ከምዖልና 
ክርዴኣና ይግባእ።  

 

 ስም ኳለ ሳዔ ንዋና እቲ ስም ይውክሌ  
ከምቲ ኳሊትና እንፈሌጦ ስም ንዋና እቲ ስም እዩ ዛውክሌ። ብስምካ እተጻሕፈ 
ጽሑፍ ንኣ እዩ ዛውክሌ። ብስምካ እተገብረ ኳለ ግብሪ ዴማ ንኣ እዩ ዛገሌጽ። 
ስሇዘ ብስም የሱስ ክርስቶስ ምጽሊይ ማሇት ንክርስቶስ ወኪሌካ ምጽሊይ ማሇት 
እዩ። ብስም ጏይታ ምጽሊይ ማሇት ወኪሌ ጏይታ ምዃንን ስሌጣን ናቱ ምጥቃምን 
ከምዛኻነ ክርዴኣና ኣሇዎ። እቲ ኣብ ዮሃ16፡26 እተጻሕፈ ጽሑፍ ብዙዔባ እዘ 
ንብል ዖልና መሰረታዊ ሓሳብ ክንጭብጥ ይሕግዖና እዩ። ‚በታ መዒሌቲ እቲኣ 
ብስመይ ክትሌምኑ ኢኵም፡ ንስትኩም ኣነ ብ ኣምሊኹ ከም ዛወጻእኩ ስሇ 
ዛኣመንኩምን ዖፍቀርኩምንን ኣቦ ባዔለ የፍቅረኩም ኣል እሞ፡ ነቦ ምእንታኵም ኣነ 
ኴም ዛሌምኖ ኣይብሇኩምን እየ።‛ የሱስ፡ ኣብዘ ቦታ ንሕና ብስሙ ምስ እንጽሉ፡ 
ንሱ ስላና ምጽሊይ ከምዖየዴሌዮ እዩ ዛነግረና ዖል። እዘ ማሇት ከኣ ኣብ ቅዴሚ 
ኣምሊኹ ተቐባሌነት ንክህሌወና የሱስ ስላና ነንዔሇት ምሌማን ኣየዴሌዮን እዩ። በቲ 
ዛሃበና ስም ምስ እንጽሉ እቲ ስም ኣብ ክንዱ የሱስ ብምዃን ኣብ ቅዴሚ ኣቦ 
ምእታው ክንረክብ ይሕግዖና’ዩ። 
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 ስም የሱስ ነቲ የሱስ ካብ ኣቦ ዛረኴቦ ኩለ የመሌክት 
ኣብ ኩለ ስፍራ ናይ ሓዴሽ ኪዲን ‚ስም የሱስ፡ ብስመይ፡ ብስም የሱስ‛ ዛብለ 
ቃሊት ተጻሒፎም ኣሇው። ነዘ ስም ኣቦ እዩ ንወዱ (ንየሱስ) ዛሃቦ። የሱስ ከኣ 
ንማሕበሩ ሃባ። ስሇዘ ማሕበር ብስም የሱስ ኣብ እትጽሌየለ እዋን፡ ነቲ የሱስ 
ክርስቶስ ካብ ኣቦኡ ዛውንኖ ኩለ ትማቐሌ ኣሊ ማሇት እዩ። ብካሌእ ኣበሃህሊ 
ብስም የሱስ ምጽሊይ ማሇት፡ ኣብቲ ንየሱስ እተዋህበ ነገር ብኣምሊኹ ምውካሌ እዩ። 
ከምቲ ሓዯ ሰብ ፈሪሙ ንዛሀበና ቸክ ብምሓዛ ናብ ባንክ ኬዴና ገንዖብ ክንወስዴ 
እንኹእሌ፡ ብስም የሱስ ምጽሊይ ነቲ ናይ ክርስቶስ ዖበሇ ንምውሳዴ ዛሕግዖና 
ሰማያዊ መሰሌ እዩ። 

 

 ብስም የሱስ ምጽሊይ፡ የሱስ ጥራይ ናብ ኣቦ መእተዊ ከምዛኻነ ምፍሊጥን 
ምእዋጅን እዩ 
ብስም የሱስ ምጽሊይ፡ ነቲ ክርስቶስ የሱስ ይኵን ኢለ ዛኣወጆ ምእዋጅ እዩ። 
ከምኡውን ነቲ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ‚መገዴን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ። ብዖይ ብኣይ 
ሓዯ እ ናብ ኣቦ ዘመጽእ የሌቦን።‛ ዛብሌ ሓቂ ብግብሪ ምምስካር እዩ። ናብ 
እግዘኣብሄር ኣቦ እንኣትወለ ሓዯን እንኮን መገዱ የሱስ እዩ። ብዖይ የሱስ ኣብቲ 
ናይ ኣምሊኹ ዖበሇ ምንም ዒይነት ተሳታፍነት ይኵን ውርሻ የብሌናን። ብየሱስ ግና 
ናብ እግዘኣብሄር ኣቦን ናብቲ ብእኡ እተዲሇወሌና ኳለ ብለጽ ነገርን ናይ ምእታው 
ብቕዒት ኣልና። ስሇዘ ብስም የሱስ ኣብ እንጽሌየለ እዋን የሱስ እንኮ መገዱ 
ከምዛኻነ ንእውጅ ከምዖልና ክንርዲእ የዴሉ።  

 

 ብስም የሱስ ምጽሊይ ኣቦ ንወዱ ከኹብሮ ምግባር እዩ 
‚ኣቦ ኣብ ወዱ ምእንቲ ኪኴብርሲ፡ ብስመይ ዛሇመንኩምዎ ዖበሇ ዅለ 
ኹገብረሌኩም እየ።‛ (ዮሃ14፡13)። ብስም የሱስ ኣብ እንጽሌየለ እዋን ኣቦ ኣብ ወደ 
ይኴብር እዩ። ባህግናን ኣብ ምዴሪ እንነብረለ ዔሊማን ዴማ ንክርስቶስ የሱስ 
ምኹባር ክሳዔ ዛኻነ፡ ንኵለ እቲ የሱስ ዛኴብረለ መገዱ ብምጥቃም ንክብሪ 
ክርስቶስ ክንተግህ ኣልና። ሓዯ ካብቲ መገዴታት ዴማ ብስሙ ብምጽሊይ ኣቦ 
ኣብኡ ክኴብር ምግባር እዩ። 

 

 ብስም የሱስ ምጽሊይ ንህሌውና የሱስ ብምሌኣት የግህድ 
ኣብ ማቴ18፡20 ተጻሒፉ ከምዖል ብስም የሱስ ኣብ እንእከበለ እዋን የሱስ ኣብኡ 
ኣል። ‚ክሌተ ወይ ሰሇስተ ኻይኖም ብስመይ ኣብ እተአከቡለ ኣነ ኴኣ ኣብኡ ኣብ 
ማእከልም እየ…።‛ ከምኡ ምዃኑ ስሙ ንህሌውናኡ ከምዖምጽኦ እዩ ዖርእየና። 
ብስሙ ምእካብን ምጽሊይን ምሌኣት ህሊዌኡ ክነግስ ከምዛገብር ተገንዘብና ወርትግ 
ብስም የሱስ ንጸሉ። ኣብቲ ምሌኣት ህሊዌኡ እተጋህዯለ ዴማ ኳለ እቲ ንህይወት 
ዖዴሌየና ስሇ እንረኹቦ ብስሙ ንጸሉ። 
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 ተጠቃሚት ስም የሱስ ቤተክርስትያን ጥራይ እያ 
ስም የሱስ ንማሕበር ክርስቶስ እተዋህበ ብምዃኑ ንእኣን ብእኣን ጥራይ እዩ 
ዛሰርሕ። ናብቲ ዋና ስም ዛኻነ ጏይታ ዖይመጸ ሰብ በዘ ስም ናይ ምጥቃም 
መሰሌ የብለን። ነዘ ህያው ኣብነት ዛኻኑና እቶም ዲግም ዖይተወሌደ ክነሶም 
ብስም የሱስ ኣጋንንቲ ከውጽኡ ብምፍታኖም ብኣጋንንቲ እተዋረደ ዯቂ ኣስቄዋ 
እዮም (ግ.ሃ19:13-16)። ስም የሱስ ናይ ምጥቓም ዒቕምን መሰሌን ዖሇዎ እቲ ናብ 
እምነት ዛመጸን ብእምነት ዛነብርን ህዛቢ ጥራይ እዩ። ኣህዙብ ብስሙ ናብ ኣቦ 
ጸሌዮም ይኵን ንሰይጣን ኣዘዜም ምንም ዛረኹብዎ ነገር የብልምን። እቶም 
ብእምነት ዖልና ግና ተጠቀምቲ ሓይሉ እዘ ስም ክንከውን ካብ ኣምሊኹ ምለእ 
መሰሌ ረብና ኢና እሞ በቲ ዛረኴብናዮ ሓሇፋ ባህ ክብሇና ይግባእ።  

 

 ብስም የሱስ ብምጽሊይ ዛርከብ ረብሓ ስለሳዊ ኣንፈት ኣሇዎ 
ኣብ ጸልትና ስም የሱስ ኣብ እንጥቀመለ እዋን ናብ ሰሇስተ ኣካሊት ዛቐንዔ ረብሓ 
ከምዖል ክንግንዖብ የዴሉ። ንሳቶም ከኣ ናብ ኣምሊኹ፡ ናብ ሰባትን ናብ ሰይጣንን 
እዮም። ናብ ሰባት ክንብሌ እንከልና ናብ ገዙእ ርእስናን ናብ ካሌኦትን እዩ። ብስም 
የሱስ ኣብ እንጽሌየለ እዋን ሓይሉ ትንሳኤ በቲ ስም ናባና ስሇዛመጽእ ብሕ 
በረኴታት እዩ ዛሌቀቀሌና። ከምኡውን ብስሙ ምሌማን ካብ ሓጏስ ጏይታ 
ተማቐሌቲ ንኹንከውን ይሕግዖና (ዮሃ16፡23-24)። ብስም የሱስ ኣብ ሌዔሉ ግዛኣት 
ጸሌማት፡ ስሌጣን ስሇዖልና፡ በዘ ህያው ስም ኣብ እንጽሌየለ እዋን ኣጋንንቲ ነቲ 
ከም ግዛኣቶም እተቖጻጸርዎ ህይወት ሰብ ሓዱጏም ክሃዴሙ እዮም ዛግዯደ 
(ማር16፡17 ግ.ሃ16፡18)። እቲ ዛዒበየን ባህ ዖብሌን ዴማ ብስም የሱስ ኣብ 
እንጽሌየለ እዋን ኣምሊኹ’ውን ይረብሕ እዩ። ጸልትና በዘ ስም ምስ ዛስነ ቅቡሌ 
ስሇዛኴውን ንኣና ሰናይ ክገብር ዯገ ይረክብ፡ ኣብ ወዱ ዴማ ይኴብር። እቲ ኣቦ 
ዛረክቦ ረብሓ ኣብዘ ከይተሓጽረ ንሕና ነዘ ስም ብዛግባእ ኣብ እንጥቀመለ እዋን 
ኳለ ብርኪ ንእኡ ይሰግዴ።  

 

 ብስሙ ዛሇመንናዮ ዖበሇ ንቕበሌ ኢና 
‚ኣቦ ኣብ ወዱ ምእንቲ ኪኴብርሲ፡ ብስመይ ዛሇመንኩምዎ ዖበሇ ዅለ 
ኹገብረሌኩም እየ። ብስመይ ገሇ እንተ ሇመንኩም፡ ክገብረሌኩም እየ።‛ (ዮሃ14፡13-
14)። ‚ነቦ ብስመይ ዛሇመንኩምዎ ዖበሇ ምእንቲ ህበኩም፡ ነዘ መዯብኩኵም።‛ 
(ዮሃ15፡16)። ካብተን ብዙዔባ ብስም የሱስ ምጽሊይ እተገሌጹ ሓሳባት እቲ ብስሙ 
ዛሇመንናዮ ኳለ ከም እንቕበሌ ዘዙረብ ሓሳብ ብዛግባእ ክንርዴኦ ዖልና ሓሳብ 
እዩ። ቅደስ ቃሌ ብስሙ ዛሇመንናዮ ዖበሇ ንቕበሌ ኢና ክብሌ እንከል እንታይ 
ማሇት እዩ፧ ኣብዘ መዲይ ዛኻነ ዒይነት ምዴንጋር ክፍጠር ኣይግባእን። ሓዯ 
ብመንግስቲ እተወከሇ ፖሉስ ናብ ዛዯሇዮ ሬስቶራንት ብምእታው ብስም እቲ 
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ዛወከል መንግስቲ ዛዯሇዮ ዒይነት መግቢ ኣዘ ክበሌዔ ኣይክእሌን እዩ። እዘ ከኣ 
እቲ ሰብ ስሌጣኑ ዴሩት ስሇዛኻነ እዩ። ሌክዔ ከምኡ ዴማ ንሕናውን ኣብ 
ዖይተዯሇየ ምዴንጋራት ከይንኣቱ ነቲ ብስሙ ዖልና ዯረት ስሌጣን ክንርዴኦ 
ይግባእ። ነዘ ብስም የሱስ ዖልና ዯረት ከነጽረሌና ዛኹእሌ ዴማ ምስ ቃሌ ኣምሊኹ 
ዖልና ጥቡቕ ርክብን መሪሕነት መንፈስ ቅደስን እዩ።  
 
ስሇዘ ብስም የሱስ ዛሇመንናዮ ኳለ ንቅበሌ ኢና ክበሃሌ እንከል ዛኻነ ይኵን ነገር 
ሓንትስ ስም የሱስ ጥራይ ንበሌ ማሇት ኣይኯነን። ኣምሊኹ ካብ ፍቓደ ወጻኢ 
ብስሙ ስሇዛሇመንና ጥራይ ኣይህበናን እዩ። ንፍቓደ ጥራይ ዛነብር ኣምሊኹ ካብ 
ኯነ ኳለ እቲ ንሌምኖ ኣብ ፍቓዴ ኣምሊኹ እተሰረተ ክኴውን ኣሇዎ። እንሓንሳእ 
ሰባት ንዛጸሌእዎ ሰብ ‚ዎ ኣምሊኹ ሕጂ ብስም የሱስ ካብ ሰማይ ሓዊ ይውረዴ እሞ 
ይብሌዒዮ‛ ክብለ ይስምዐ እዮም። እዘ ከኣ ነቲ ብስም የሱስ ዖሇዎም ዯረት 
ስሌጣን ዖይምርዴኦምን ንፍቓዴ ኣምሊኹ ዖይምፍሊጦምን እዩ ዖርኢ። ምስናይዘ 
ግና ኣብ ፍቓዴ ኣምሊኹ ተሰሪትና ብስም የሱስ ዛጸሇናዮ ዖበሇ ኩለ ካብ ኣምሊኹ 
ከም እንቕበሌ ክንርዲእ ኣልና።  
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ምዔራፍ ፲፯  

ጏይታ ዛመሃሮ ጸልት ዖሕሌፈና መሌእኹቲ 
 
ጏይታ የሱስ ንዯቀመዙሙርቱ ሓዯ እዋን ከምዘ ዛስዔብ ክጽሌዩ ተዙሪብዎም። 
 

‚ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና፡ ስምካ ይቀዯስ። 
መንግስት ትምጻእ። 
ፍቓዴካ ኴምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ዴማ ኣብ ምዴሪ ይኵን። 
ናይ ዔሇት እንጌራና ልሚ ሀበና። 
ንሕና ንዛበዯለና ኴም ዛሐዯግናልም በዯሌና ሕዯገሌና። 
ካብ ክፉእ ኣዴሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና።  
መንግስትን ሓይሌን ክብርን ንዖሇኣሇም ናትካ እዩ እሞ፡ ኣሜን። 

ማቴ6፡9-13 
 
ንሕናውን ከም መጠን ዯቀመዙሙርቲ የሱስ፡ ነዘ ጸልት እዘ ክንጽሌዮ ይግባእ። 
ክንጽሌዮ ይግባእ ማሇት ግና ዯጋጊምና ነዘ ቃሌ ክንዙረቦ ማሇት ጥራይ ከምዖይኯነ 
ክንጽረሌና ኣሇዎ። ብዙዔባ እዘ የሱስ ዛመሃሮ ጸልትን ክርስትያንን ከጽንዔ እንከልኵ 
ካብ ኣምሊኹ ዛረኴብኩዎ ሓቂ እንተዴኣ ሃሌዩ፡ ነቲ ውሽጣዊ ትሕዛቶኡ ብምግንዙብ 
ምምሌሊስን ንጸልትና ብእኡ ምቕሊስን ከምዛግባእ እዩ። ነፍስ ወከፍ ቃሊት ዖሕሌፈሌና 
ናይ ገዙእ ርእሱ መሌእኹቲ ስሇዖሇዎ ብዛርዛር ቀጺሌና ንርኣዮ፦  
 
1. ኣብ ሰማይ እትነብር ኣቦና 

እዘ ናይ ምእማን ወይ ኣፍሌጦ ናይ ምሃብ ጸልት እዩ። ከም መጠን ክርስትያናት 

ንመንፈሳዊ ነገራት ኣፍሌጦ እንህብን እንሊመዴን ክንከውን ይግባእ። ኣብ ጸልትና 

ንመንፈሳዊ ነገር ብፍሊይ ግና ነቲ ምንጪ ኳለ ህይወትና ዛኻነ ጏይታ ብቃሌ ኣምሊኹ 

ኣፍሌጦ እንህብ ክንከውን ኣልና። ከምቲ ኣብቲ ጽሑፍ እንርእዮ ዴማ ኣምሊኹና ዛነብር 

ኣቦ ዯኣ እምበር ዛነበረ እሞ ኣብ ታሪኹ ዖብቅዓ ኣምሊኹ ኣይኯነን። ንሱ ልሚ’ውን ከም 

ትማሉ ህያው እዩ። ትነብር ማሇት ትሰርሕ ማሇት እዩ። ኣቦና ዛሰርሕ ኣቦ እዩ።  
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ንሕና ክርስትያናት ኣብ ዔሇታዊ ጸልትና ኣቦነት ኣምሊኹ ምእዋጅ ክንመሃር ኣልና። 

ንኵለ እቲ ዛኴበና ነገራት ህያውነት ኣቦና ክንእውጀለ ይግባእ። ብጸልት ናይ ኣምሊኹ 

ኣቦነት ካብ ምእማን ዛርከብ ሓይሉ ብቐሉለ እዘ እዩ ኢሌካ ብቃሊት ክትገሌጾ ዛከኣሌ 

ኣይኯነን። መንፈስ ውሌዴነት ስሇዖልና ኣባ ኣቦ ክንብል ንኹእሌ ኢና። እዘ ኣብ ሓዴሽ 

ኪዲን ካብ ዛረኴብናዮ ሓዯ ሓሇፋ እዩ። ንሕና ንኣምሊኹ ብክርስቶስ ዯቁ ኢና። እቲ ምስ 

ኣምሊኹ ዖልና ርክብ ናይ ውለዴን ወሊዱን ምዃኑ ብምግንዙብ ንኣምሊኹ ከም ኣቦና 

ክንቀርቦ ክንክእሌ ኣልና። 

2. ስምካ ይቀዯስ 

ስምካ ይቀዯስ ማሇት ቃሌ ብቃለ ስምካ ክብሪ ይርከብ፡ ይግነን ማሇት እዩ። እቲ ቅደስ 

ዛኻነ ኣምሊኹ ካባና ክብርን ተፈራህነትን ይዯሉ ምዃኑ ብምግንዙብ ከነኹብሮ ይዯሌየና 

እዩ። ስም እግዘኣብሄር ቅደስን መፍርህን (ለቃ1፡49 መዛ111፡9)፡ ዒብዪ (እያ7፡9)፡ ካብ 

ኳለ ስም ሌዔሌ ዛበሇ (ፊሉ2፡9-11)፡ ግሩም (መዛ8፡1,9)፡ ሰናይ (መዛ52፡9) እዩ። ዋና 

እዘ ቅደስ ስም እቲ ቅደስ ኣምሊኹ ካብ ኯነ ክርስትያናት ቅደሳን ምዃን የዴሌየና፡ እቲ 

ሓዯ ንስሙ ንቕዴሰለ መገዱ ዴማ ቅደሳን ምዃን እዩ (1ጴጥ1፡16)። ኣብዙ ዒሇም እዘኣ 

ከም ብርሃናት ብምዴማቕ ንስሙ ዛኴውን ቅዴስና ከነምጽእ ንኹእሌ ኢና። ከምኡውን 

ብኣምሌኺ ንስሙ ዛኴውን ቅዴስና ከነምጽእ ንኹእሌ ኢና። ናይቶም ናይ ጸልት ሰባት 

ቀንዱ ባህግን ቃንዙን ስም ኣምሊኹ ምኹባር እዩ። ክብረት ክርከብ ዛከኣሌ’ውን ንስም 

የሱስ ብምኹባር ስሇዛኻነ ንእኡ ብምኹባር ንኹበር (2ተሰ1፡12)። 

3. መንግስትካ ትምጻእ 

ኣብዘ ክርስቶስ ክምህረና ዛዯሇዮ መንግስቲ ኣምሊኹ ዖማእከሇ ጸልት ክንጽሉ እዩ። እዘ 

መንግስት ትምጻእ ዛብሌ ቃሌ ንምስፋሕ፡ ምውራስ፡ ምብጻሕ… መንግስቲ ኣምሊኹ 

ዖመሌክት ቃሌ እዩ። ከምኡውን ምንጋስን ምግዙእን ክርስቶስ ብኣካለ የመሌክት። 

ብተወሳ ብዙዔባ መንግስቲ ኣምሊኹ ኣብ እነጽንዒለ እዋን፡ መንግስቲ ኣምሊኹ ንስርዒት 

ኣምሊኹ ኣብ ገጽ ምዴሪ ምትካሌ (ኣምሊኹን ሓይሉ ምሕዯራኡን)፡ ዒወት ክርስቶስ ኣብ 

ሌዔሉ ጸሊእቱ፡ ምግሃዴ ምሌኣት ህሊዌ መንፈስ ቅደስ፡ ምትንሳእ ማሕበር ኣብ ዅለ 

ሸነኹን ንካሌኣይ ምጽኣት ክርስቶስ ምጽባይን ምዴሊውን ከምዛኻነ ኢና እንርኢ። 

እቲ ምምጻእ መንግስቲ ኣምሊኹ ዛብሌ ሓሳብ፡ ተፈጻምነት ዛረክብ፡ ማሕበር ስሌጣና 

ክትጥቀም እንከሊ እዩ። እዙ መንግስቲ እዘኣ ኣብ ምዴሪ ክትገዛእ ናትና ናይ ክርስትያናት 
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ግዯ ዒብዪ እዩ። ብናብራናን ጸልትናን ነዙ መንግስቲ ኣምሊኹ ከነምጽኣ ዋጋ ምኹፋሌ 

የዴሉ። ብመጠን እቲ ብጸልትን ቅደስ ኣነባብራን ዛነቓሕናዮ መጠኑ መንግስቲ ጸሌማት 

ኣብዙ ምዴሪ እዘኣ ስሇእትዒኑ ኣምሳያኡ መንግስቲ ኣምሊኹ ብሓይሉ ተስፋሕፍሕ። ነቲ 

ኣምሊኹ ነዙ ምዴሪ እዘኣ ዛሓስቦ ሓሳብ ብጸልትን ብግብርን ብምሌቃቕ ወይ 

ብምፍታሕ ንምግሃዴ እዙ መንግስቲ ከነቀሊጥፎ ንኹእሌ ኢና። 

ዖርኢ እዙ መንግስቲ እዘኣ ኣብ ማሕበሩ ኣል። ክርስቶስ እቲ ዛመጸን ክመጽእ ዖሇዎን 

መንግስቲ ኣምሊኹ እዩ። ንሱ ሓዯ እዋን ‘እንሃ መንግስቲ ኣምሊኹ ኣብ ውሽጥኵም (ኣብ 
ማእከሌኩም) ኣሊ’ ኢለ። የሱስ፡ እዘ ክብሌ እንከል ንገዙእ ርእሱ እናሓሰበ ወይ ዴማ 

ናቱ ህሊዌ ኣብ ማእከልም ኣብ ግምት ብምእታው እዩ። ሕጂ እዘ የሱስ ኣብ ማሕበሩ 

ይነብር ኣል። ማሕበር ብክርስቶስ እተመሌአት እያ። ስሇዘ ዴማ እዩ ማሕበር ክርስቶስ 

ንመንግስቲ ኣምሊኹ ክትዖርእ ብኵለ እቲ ዖሇዋ ክትትንስእ ዖሇዋ። ወንጌሌ መንግስቲ 

ኣምሊኹ ብምሌኣት ኣብ ገጽ ምዴሪ ክስበኹ እንተዴኣ ክኢለ ብርግጽ እታ እንናፍቓ 

መዒሌቲ ክርስቶስ ክትመጽእ ክርስቶስ’ውን ኣብዙ ምዴሪ እዘኣ ንዖሇኣሇም ክነግስ እዩ። 

4. ፍቓዴካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ዴማ ኣብ ምዴሪ ይኵን 

ክርስቶስ ፍቓዴ ኣምሊኹ ኣብ ምዴሪ ክኴውን ክንጽሉ ክምህረና እንከልና ብሕ ነገር 

ኣብ ግምት ብምእታው እዩ። ገሇ ካብኡ ዴማ ንፍቓዴ ኣምሊኹ ዛሇዒሇ ቦታ ዛህብ፡ 

ምዴሪ ብናይ ሰማይ ሓሳብ ክትግዙእ ዛናፍቕ፡ ናብራ ሰማይ ኣብ ምዴሪ ክዴገም ዛጸምእ 

ጸልት ክንጽሉ እዩ። እቲ ኣብ ሰማይ ዖል ኳለ ነገር ብምሌኣት ኣብ ምዴሪ ክግሃዴ ናይ 

ኣምሊኹ ሓሳብ እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ክርስትያን ንፍቓዴ ኣምሊኹ ኣብ ገጽ ምዴሪ 

ክፍጽም ክጽሉ ዖዴሌዮ። ነዘ ከምዘ ዒይነት ጸልት ኣብ ዔሇታዊ ናብራና ብምጽሊይ 

ሓሳብ ኣምሊኹ ዛነገሳ ምዴሪ ክንሃንጽ ንኹእሌ ኢና። 

5. ናይ ዔሇት እንጌራና ልሚ ሃበና 

እዘ ቃሌ ንክሌተ ነገራት እዩ ዖመሌክት። ኣምሊኹ ዖዴሌየና ኳለ ከምዖዲለን ኣብ ጸጽባሕ 

ምቕባሌ ግለጽ ቃሌ ኣምሊኹ ከምዖዴሌን። ካብቲ ስውር መዛገብ ኣምሊኹ ንሇውጥን 

ምህናጽን ቅደሳን ዛኴውን ግለጽ ቃሌ ክበዛሕ ክንጽሉ ኣልና። ማሕበር ብዖይ ግለጽ 

ቃሌ ክትዔወት ኣይትኹእሌን እያ። ሬማ ቃሌ ግና ኣብ ሌዔሉ ኳለ ገዙኢት ክትከውን እዩ 

ዛገብራ (ዮሃ10፡35)። ነቶም ኣብ ትሕቲ ኣርዐት ሰይጣን ዖሇው ሰባት ሓራ ንምውጻእ 

እተገሌጸ ቃሌ ካብ ኣምሊኹ ምቕባሌ የዴሉ። ግለጽ ቃሌ ክንብሌ እንከልና ካብ ኣፍ 
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ኣምሊኹ ሕጊ ምቕባሌን ንውሌቅ ዛኴውን ትንቢታዊ ቃሌ ምርካብን እዩ። ንኣምሊኹ 

እተስምርን ብህይወት እተንብርን እምነት ካብ ምስማዔ እዘ ግለጽ ቃሌ ኣምሊኹ እያ 

እትርከብ (ሮሜ10፡17)። ስሇዘ ዴማ እዩ ናይ ዔሇት መንፈሳዊ እንጌራና ክንቅበሌ ብጸልት 

ክንተግህ ዖዴሌየና። 

እቲ ናይ ዔሇት እንጌራ ዛብሌ ሓሳብ ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ ንመንፈሳዊ እንጌራ 

ጥራይ ዖይኯነስ ነቲ ካብ ኣምሊኹ ክንረኹቦ ዖልና ምዴራዊ ነገር’ውን የመሌክት እዩ። 

ንናብራ ዖዴሉ ካብ ኣምሊኹ ንምቕባሌ ተጊህና ክንጽሉ ኣልና። ኣምሊኹ እቲ ዔሇታዊ 

ናብራና’ውን ዖገዴሶ ኣምሊኹ ስሇዛኻነ ክንሓቶ ይዯሌየና እዩ። ዖዴሌየና ንምርካብ ዯኣ 

እምበር ናይ ረኣዩሇይን ሸንዲሕዲሕን ናብራ ንምንባር ግና ሕተቱኒ ኣይበሇናን። ስሇዘ እቲ 

ብክርስቶስ የሱስ እተማሃርናዮ ጸልት፡ ኣምሊኹ ንናብራ ዖዴሌየካ ዖበሇ ክህበካ 

ከምዛኹእሌ ዛኣምን ምዃኑ ክንርዲእ የዴሉ።  

6. ንዛበዯለና ኴም ዛሐዯግናልም በዯሌና ሕዯገሌና 

እዘ ጸልት ንዲግም ምውሊዴ ዛጽሇ ዖይኯነስ ንቕዴስና ዛጽሇ ጸልት እዩ። ነንዔሇት 

ብዯም የሱስ ክርስቶስ ምንጻህ የዴሌየና እዩ። ንካሌኦት ይቕረ ካብ ምባሌ ዛዒቢ ሓጏስ 

የሌቦን። መጠን እቲ ንካሌኦት እንህቦ ይቕሬታ ዴማ ካብ ኣምሊኹ ይቕሬታ ከም እንረክብ 

ተረዱእና ንካሌኦት ይቕረ ንምባሌ ክንተግህ ኣልና። ንካሌኦት ይቕረ ክንብሌ እንተዴኣ 

ዖይክኢሌና ኣምሊኹ ዴማ ብይቕሬታን ንህይወት ዖዴሌየና ኩለ ነገርን ክባርኴና 

ኣይክእሌን እዩ። ብርግጽ ሓቐኛ ክርስትያን ኯይንካ ንምንባር ምስ ካሌኦት ዛህሌወካ 

ጥዐይ ዛምዴና ኣዛዩ ወሳኒ እዩ። እምበኣርሲ ክርስቶስ በዘ ጸልት ኣቢለ ከሕሌፈሌና 

ዛዯሌዮ ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና ኣዘና ዔውታት ክንከውን ከምዖልናን ነዘ ከኣ ካብ 

ኣምሊኹ ከም እንረኹቦ ተረዱእና ክንጽሉ ከምዛግብኣናን እዩ። 

7. ካብ ክፉእ ኣዴሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና 

እዘ ንመሇኯታዊ ሓሇዋ ኣምሊኹ ዛጽሇ ጸልት እዩ። እቲ ኣብዘ ቦታ ተገሉጹ ዖል 

‚ክፉእ‛ ዛብሌ ቃሌ ኣብቲ ናይ ግሪኹ መጽሓፍ ምስ እንርእዮ ‚ፖኔሮስ‛ (‚poneros‛) 

ይብል፡ ብሕ ትርጉም ዴማ ኣሇዎ። ገሇ ካብቶም ትርጉማት ዴማ ‚መጉዲእቲ፡ ስቓይ፡ 

ሓዯጋ፡ ሕማም፡ መቕጻዔቲ፡ ህውከት፡ ተንኯሌ…‛ ዛብሌ እዩ። እቲ ዖገርም ዴማ እዘ 

ቃሌ ንሰይጣን ብቐጥታ ዖመሌክት ትርጉም ዖሇዎ ምዃኑ እዩ። ስሇዘ ‚ካብ ክፉእ 
ኣዴሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና‛ ዛብሌ ጸልት፡ ካብ ሰይጣንን ካብቲ ብእኡ 
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ዛቕሇስ ክፍኣትን ንምዴሓን ዛጽሇ ጸልት እዩ። ከምኡውን እዘ ጸልት በትሪ ስሌጣን 

ኣምሊኹ ኣብ ሌዔሉ ሰይጣን ክግሃዴ ዛጽሇ ጸልት እዩ። ከም መጠን ክርስትያናት ምስ 

ዒሇም፡ ስጋን ዱያብልስን ኣብ ቀጻሉ ቅሌስ ኢና ዖልና። ህይወትና ንምጥፋእ ብቐጻሉ 

ፈተና ይጻወዯሌና’ዩ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ኣመንቲ ጏይታ ናብ ኣምሊኹ ንመሇኯታዊ 

ሓሇዋ ክንጽሉ ዖዴሌየና። 

ከም ዯቂ ሰባት መጠን ንዒበይቲ ናይ ሓጢኣት ፈተናታት እተቓሊዔና ብምዃንና፡ ብቐጻሉ 

ናይ ኣምሊኹ ቅደስ ፍቓዴ ጥራይ ኣብ ህይወትና ክፍጸም ብጸልት ክንተግህ ክንክእሌ 

ኣልና። ከምኡውን ሓይሉ ሓጢኣት ተረዱእና ኣምሊኹ ካብኡ ክሕሌወና ክንጽሉ 

ክንክእሌ ኣልና። ካብ ሓጢኣትን ንሱ ዖስዔቦ ውዴቐትን ብኣምሊኹ እተሓልና ምዃን ነቲ 

ምስ ኣምሊኹ ዛህሌወና ዛምዴና ኣዛዩ ወሳኒ እዩ። ምኹንያቱ፡ ሓጢኣት ነቲ ምስ ኣምሊኹ 

ክህሌወና ዛግብኦ ዛምዴና ዖጥቅዔ ወይ ዴማ ዖጥፍእ ስሇዛኻነ። ምስ ኣምሊኹ ዛጠበቐ 

ርክብ ክህሌወና እናዯሇና ግን ከኣ ንመሇኯታዊ ሓሇዋ ኣምሊኹ ካብ ፈተና ሸሇሌ ኢሌና 

ክንመሊሇስ ኣይግባእን እዩ። እምበኣርሲ እዘ ብክርስቶስ የሱስ ክንጽሌዮ እተኣዖዛናዮ 

ናብ ፈተና ከይንኣቱ ምጽሊይ፡ ብቅዴስና ንምንባርን ጽሌዋ ንምምጻእን ዖመሌክት ቃሌ 

ምዃኑ ክንግንዖብ የዴሉ።   

8. መንግስትን ሓይሌን ክብርን ናትካ እዩ 

እዘ ጸልት ብሓፈሻ ምስጋና፡ ውዲሴ.. ኢሌና ክንገሌጾ ንኹእሌ ኢና (ፊሉ4፡6-7 

ቇላ3፡15)። ንምስጋና እተዯንኯንና ብምዃንና ሓይሉ ምስጋና ተረዱእና ንኣምሊኹ 

ከነመስግን ኣልና። እቲ ኣብ ሌዔላና ዖል ናይ ኣምሊኹ ፍቓዴ ብኵለ ንኣምሊኹ 

ከነመስግን ምዃኑ ተረዱእና ኣብ ዔሇታዊ ጸልትና ንእኡ ክብሪ ክንህብ ከምዖልና እዩ 

ቅደስ ቃሌ ዛነግረና። ስሇዘ ክርስቶስ የሱስ ዖሕሌፈሌና መሌእኹቲ ብምስጋና እተቃነየ 

ህይወት ሒዛና ክንመሊሇስ ምዃኑ ተረዱእና ነዘ ትጉሃት ንዅን። 
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ምዔራፍ ፲፰  

ብጾም ምጽሊይ 
 

ጾም ከምቲ ብሓት ናይ መጽሓፍ ቅደስ መምህራን ዛብሌዎ ‚ኣብ እምነት ክርስትና 
ሓዯ ካብቶም ኣዔኑዴ ዛኻኑ ኣገዯስቲ ነገራት እዩ‛። ጾም ንምሕዲስን በረኴት ኣምሊኹ 
ንምቕባሌን ዒብዪ ዯገ ዛኴፍትን ርእሱ ዛኴኣሇ ኣገሌግልትን እዩ። ብምኹንያት እዘ ዴማ 
እያ ነብዪት ኤሌሳቤጥ ካብ መቕዯስ ከይወጸት ብጾምን ጸልትን ንኣምሊኹ ተገሌግሌ 
ዛነበረት (ለቃ2፡37)። ጾም ኣብታ ኣሰራ ክንስዔባ ዖልና ቀዲመይቲ ሃዋርያዊት ማሕበር 
ዒብዪ ቦታ ከምዛነበሮ ካብ ቃሌ ኣምሊኹ ንመሃር ኢና (ግ.ሃ13)። ስሇዘ እቲ ካብቶም 
ቀዲሞት ተማሂሩ ርእሱ ንሃዋርያዊ ሓቂ ከግዛእ ዛዯሉ ኣማኒ ሓይሉ ጾም ተረዱኡ 
ክጥቀመለ ኣሇዎ። ጾም እንታይ እዩ?  
 

ትርጉም ጾም 
 

ጾም ዛብሌ ቃሌ ኣብ እብራይስጥ ‚ጹም‛ (‘tsum’) ክብል እንከል ‚መግቢ ናብ ኣፍካ 
ከይኣቱ ምዔቃብ፡ ምኹሌካሌ‛ ዛብሌ ትርጉም ዴማ ኣሇዎ። እቲ ናይ ግሪኹ ቃሌ ዴማ 
‚ነስቲው‛ (‘nesteuo’) ይብል። እቲ ነዘ ቃሌ እተዋህበ ትርጉም ዴማ ‚ምሕራም 
መግቢ‛ ዛብሌ እዩ። እምበኣር ጾም ማሇት ንመንፈሳዊ ዔሊማ ኯነ ኢሌካ ካብ ገሇ 
እተወሰነ ወይ ዴማ ካብ ኳለ ዒይነት መግቢ ርእስ ገቲእካ ንእተወስነ ጊዚ ምጽናሕ 
እዩ።  
 
ገሇ ገሇ ሰባት ክበሌዐ እናዯሇዩ ግናኴ ብእተፈሊሇየ ምኹንያት ክበሌዐ ስሇዖይከኣለ 
ዛጾሙ ኯይኑ ይስምዕም እዩ። እዘ ግና ጥሜት ዯኣ እምበር ጾም ኣይኯነን። ብርግጽ 
ጾም ካብ ጥሜት ዛፍሇ ምዃኑ ክንርዲእ የዴሉ። ፍሌሌይ ጾምን ጥሜትን ዴማ፡ ጥሜት 
ክትበሌዔ እናዯላ ትምገቦ መግቢ ስሇዖይረኴብካ ወይ ዴማ መግቢ ረብካ ክነስ 
ብእተፈሊሇየ መገዱ ትምገበለ ምቹእ ሃውህውን ጊዚን ስሇዛሰኣንካ ካብ መግቢ ምርሓቕ 
ክኴውን እንከል፡ ጾም ግና ትበሌዕ ኣብ ኢዴካ እናሃሇወ ብዔሊማ ካብ መግቢ ገዙእ 
ርእስ ገቲእካ ንእተወሰነ ጊዚ ብዖይ መግቢ ምጽናሕ እዩ። 
 

ጾም ኣብ ብለይ ኪዲን 
 
ኣምሊኹ፡ ኣብ ብለይ ኪዲን ኣብ መጽሓፍ ሙሴ ኣብ መዒሌቲ ዔርቂ፡ ነፍሶም ኣዋሪድም 
ኣብ ቅዴሚኡ ክቐርቡ ኣዘዛዎም እዩ (ዖላ16፡29-31)። እቲ ነፍስ ምውራዴ ዛብሌ 
ሓሳብ ምስቲ መዛ69፡10 ዖል ቃሌ ምስ እነነጻጽሮ ዴማ ነፍሲ ብጾም ከም እትዋረዴ 
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ንርኢ። ስሇዘ ኣምሊኹ ነፍስኵም ኣዋርደ ክብልም እንከል ብጾም ቅረቡኒ ይብልም ኔሩ 
ማሇት እዩ።  ኣምሊኹ፡ ንዯቂ እስራኤሌ በታ ዒስረይቲ መዒሌቲ ናይታ ሳብዒይቲ ወርሒ 
ክጾሙ ኣዘዛዎም እ እንተነበረ፡ እቶም ናይ ብለይ ኪዲን ቅደሳን ወይ ኣቦታት ግና 
ኣብ መዒሌቲ ዔርቂ ጥራይ ዖይኯነስ ኣብ ብሕ እተፈሊሇየ እዋናት ንብሕ ምኹንያት 
ይጾሙ ከምዛነበሩ ቅደስ ቃሌ ይነግረና። ገሇ ካብቶም ዛውትራት ዛነበሩ ምኹንያታት 
ዴማ እዜም ዛስዔቡ ይርከብዎም፦ 

o ካብ ዖፍቅርዎ ሰብ ምስ ዛሓምም፡  
 ዲዊት ወደ ኣብ ዛሓመመለ እዋን ብጾምን ጸልትን ኣብ ቅዴሚ 

ኣምሊኹ ንሰሙን መመሊእታ ቀሪቡ (2ሳሙ12፡16-23)። 
o ኣብ እዋን ውግእ፡ መሳ20፡26 1ሳሙ7፡6 
o ዖፍቅርዎ ሰብ ምስ ዛመውት፡ 1ሳሙ31፡12 1ዚና10፡12 
o ካብ ኣምሊኹ ይቕሬታ ንምርካብ፡  

 ሙሴ ብበዯሌ ዯቂ እስራኤሌ ካብ ኣምሊኹ ይቕሬታ ክረክብ ን40 
መዒሌቲ ጾይሙ፡ ዖዲ9፡15-18 

 ሰብ ነነዌ ነቲ ዛመጾም ትንቢት ብምቕባሌ ካብ ኣምሊኹ ምሕረት 
ክረኹቡ ጸይሞም፡ ዮና3፡4-10 

 ንጉስ ኣክኣብ ብበዯለ ኣምሊኹ ከይቀጽዕ ጾይሙ፡ 1ነገ21፡17-29 
 ዲንኤሌ ብሓጢኣት ዯቂ እስራኤሌ ምሕረት ንምርካብ፡ ዲን9፡3-

5 
o ካብ ኣምሊኹ መሪሕነት ንምርካብ፡ እዛ8፡21 
o ዖጉሂ ነገር ምስ ዛሰምዐ፡ ነህ1፡4 
o መከራ ኣብ ሌዔሉኦም ምስ ዖንጸሊለ፡ ኣስ4፡3,16 2ዚና20፡3 

 
ኣብ ብለይ ኪዲን ኣብ ኩለ ጽፍሒ ናይ ኣገሌግልትን ዯረጃ መንፈሳውነትን ዛነበሩ 
ቅደሳን ከምዛጾሙ ዴማ ተገሉጹ ኣል። ንገሇ ካብኦም እንተዴኣ ርኢና፦ 

 ዲዊት እቲ ንጉስ፡ 

 ኣስቴር እታ ንግስቲ፡ 

 ሙሴ ተቐባሌ ሕግን ዒርኪ ኣምሊኹ ምዃኑ እተመስከረለን 

 ኤሌያስ እቲ ብለጽ ነብዪ፡ 

 ሃና እታ ነብዪት፡ 

 ዲንኤሌ እቲ ርሑቕ ዖመናት ዛርኢ፡ 
 
ስሇዘ ማንም ሰብ ኣብ ዛበጽሖ መንፈሳዊ ዯረጃን ናይ ኣገሌግልት ጽፍሒን ይብጻሕ 
ብዖየገዴስ ብጾም ዋጋ ክኴፍሌ ከምዖሇዎ ካብዜም ቅደሳን ክመሃር ኣሇዎ። ጾም ናይቶም 
ዛዯኴሙን ሃይማኖተኛታትን ሰባት ኣይኯነን። ናይ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ግዯ እምበር። 
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ዛሇዒሇ ምዴራዊ ፍሌጠት፡ ሃብትን ስሌጣንን ዋሊ ይሃለ ክትጸውም ኣልካ። ሓዯ 
ሃብታም ኣማኒ ሓዯ እዋን ኣነ ግዚ ስሇዖይብሇይ ነቶም ብጾምን ጸልትን ዛተግሁ ዛኴውን 
ኣስቤዙ ክሕግዛ፡ ክጸውም ግና ስሇዖይኹእሌ ኣይትሓሇይ ከምዛበሇ ሰሚዓ ኣልኵ። 
ዲዊት ይኵን ኣስቴር ግና ኣብ ዛሇዒሇ ናይ ስሌጣን ፋን እተቐመጡን ብብሕ ስራሕ 
እተጸምደን ክነሶም ብጾም ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ዋጋ ይኴፍለ ከምዛነበሩ ንዖክር። ኣብ 
ዛሇዒሇ ዯረጃ መንፈሳውነት ዋሊ ንብጻሕ ክንጸውም ኣልና። ‘ቀዯም ከምዘ ሕጂ ኣምሊኹ 
ከየዔረፈኒ ብብሕ ጾምን ጸልትን ዋጋ ይኴፍሌ ኔረ’ እናበለ ዛምስክሩ ኣገሌገሌቲ ሒዯት 
ኣይኯኑን። እቶም ቀዲሞት ቅደሳን ግና ኣብ ዛበጽሕዎ መንፈሳዊ ዯረጃ ይብጽሑ 
ብዖየገዴስ፡ ምስ ኣምሊኹ ብጾምን ጸልትን ዖካይዴዎ ርክብ ቀጻሌነት ከምዛነበሮ ኢና 
እንርኢ። ነዘ ህያው ኣብነት ዛኻኑና ዴማ ነብዪ ኤሌያስን ዲንኤሌን እዮም።  
 

ጾም ኣብ ሓዴሽ ኪዲን 
 
ጾም ናይ ብለይ ኪዲን ምህሮ ጥራይ ኯይኑ ዛስምዕም ሰባት ኣሇው። ይኵን ዯኣ እምበር 
ጾም ኣብ ሓዴሽ ኪዲንውን ብዖየሻሙ መገዱ ተገሉጹ እዩ ዛጸንሓና። ነዘ ሓሳብ እዘ ኣብ 
ሰሇስተ መቒሌና ክንርእዮ ኢና። ንሳቶም ከኣ የሱስ፡ ቀዲሞት ማሕበራት፡ ሃዋርያ 
ጳውልስ እዮም። 
 
፩. የሱስ 
 
ሓዴሽ ኪዲን ክንሓስብ እንከልና ነቶም ክርስቶስ ኣብ ናይ ምዴሪ ኣገሌግልቱ ዛመሃሮም 
ምህሮታት ኣብ ግምት ምእታው የዴሉ። ምኹንያቱ መሰረት ሓዴሽ ኪዲን እተን ናይ 
የሱስ ምህሮታት ስሇዛኻና። ኣብ ምህሮ የሱስ ብዙዔባ ጾም ምስ እንርኢ ዴማ ብሕ 
ነገር ኢና እንርዲእ። የሱስ ንጾም ብቃሌ ጥራይ ዖይኯነስ ብግብሪ ኣርብዒ መዒሌቲ 
ብምጿም ኣሰሩ ክንስዔብ ጸዊዐና እዩ (ማቴ4፡1-9 ለቃ4፡1-2)። ኣብቲ ብሌምዱ ናይ 
ከረን ስብከት ኢሌና እንጽውዕ ስብከቱ ዴማ ንጾም ከም ትእዙዛ ኣቐሚጥዎ ኣል። የሱስ 
ብዙዔባ ኣብ እዋን ጾም ክግበር ዖሇዎ ነገር ክምህር እንከል፡ ‚..ምናሌባት እንተ 
ጾምኩም…‛ ዖይኯነስ ‚ክትጾሙ ከልኵም…‛ ብምባሌ እዩ ምሂሩ። እዘ ከኣ ንጾም ኣብ 
ምህሮ የሱስ ከም ትእዙዛ ተቐሚጡ ከምዖል እዩ ዖረዴኣና (ማቴ6፡16)። 
 
ብሓት ነቲ የሱስ ኣብ ማቴ9፡14-17 ብዙዔባ ጾም ተሓቲቱ ዛሃቦ ምሊሽ እናጠቐሱ ንሕና 
ምጿም ኣየዴሌየናን ክብለ ይስምዐ እዮም። ነቲ የሱስ እተሓተቶ ሕቶ ምስቲ ዛሃቦ 
ምሊሽ ኣብ ግምት ብምእታው ምስ እንርእዮ ግና ክንጸውም ከምዖልና ኢና እንርዲእ። 
ንሱ ምጿም ከም ሓዯ ስርዒታዊ ነገር ዖይኯነስ ብብቑዔ መሇኯታዊ ምኹንያት ክትግበር 
ዖሇዎ ምዃኑ እዩ እተዙረበ። ከምኡውን ንዯቀመዙሙርቱ ከም የዔሩኹ መርዒዊ፡ ንርእሱ 
ዴማ ከም መርዒዊ ብምግሊጽ ካብታ ካብኦም እተወሰዯሊ ጊዚ ክጾሙ ምዃኖም የረዴእ። 
የሱስ ቅዴሚ ክሌተ ሽሕ ዒመት ኣቢለ ይኴውን፡ ሞት ስዑሩ ብምትንሳእ ካብ 
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ዯቀመዙሙርቱ ተወሲደ ኣብ የማን ኣቦ ተቐሚጡ እዩ። ስሇዘ ብመሰረት ትእዙ ክሳዔ 
ካሌኣይ ናብዙ ምዴሪ ዛመጽእ ክንጸውም ይግባእ። እቲ ካሌእ የሱስ ብዙዔባ ጾም ዛመሃሮ 
ምህሮ እምነትና ብምሕያሌ ኣብቲ ዛህሌወና መንፈሳዊ ውግእ ጸብሇሌ ኢሌና ክንወጽእ 
ብጾምን ጸልትን ክንብርትዔ ከምዖልና እዩ (ማቴ17፡14-21 ማር9፡14-29)። 
 
፪. እተን ቀዲሞት ማሕበራት 
 
መጽሓፍ ቅደስና ኣብ እነጽንዒለ እዋን እተን ቀዲሞት ማሕበራት ተወፍየን ካብ 
ዖተግብራኦ ነገራት ሓዯ ጾምን ጸልት ምዃኑ ንርኢ። ንማሕበር ኣንጾክያ ከም ኣብነት 
እንተዴኣ ወሲዴና፡ እዙ ማሕበር ብጾምን ጸልትን ንኣምሊኹ ምግሌጋሌ ዛሇመዯት 
ከምዛነበረት፡ ከም ውጽኢቱ ዴማ መንፈስ ቅደስ ኣብኣ ከም እተንቀሳቐሰ እሞ ነቶም 
ኣብ ማእከሊ ዖሇው ቅቡኣት ከተሇሉ ከምዛኴኣሇት ንርኢ (ግ.ሃ13፡1-3)። ማሕበራት 
ገሊትያ’ውን እንተኻና ብሓባር ብጾም እተሰነየ ጸልት ከምዛነበረንን ኣብ ኣገዲሲ ናይ 
መራሕቲ ሹመት’ውን ብጾምን ጸልትን ዋጋ ከምዛኴፍሇን ተጻሒፉ ኣል (ግ.ሃ14፡21-
23)። ልሚውን እተን ኣብዘ መወዲእታ ዖመን ዖሇዋ ማሕበራት ነቶም ኣብ ማእከሇን 
ዖሇው ቅቡኣት ኣሇሌየን ንዔዮ ከበግሳ ብጾምን ጸልትን ምንቃሕ የዴሌየን። ሹመት 
ኣገሌገሌቲ ብሃውሪ ወይ ዴማ ብዴምጺ ብሌጫን ሰበይ ሰብካን ዖይኯነስ ብጾምን 
ጸልትን ሰማያዊ መሪሕነት ብምርካብ ክፍጸም ኣሇዎ። እዘ እንተገበርና ኣብቲ ምህሮን 
ኣካይዲን ናይ ሓዴሽ ኪዲን ጸኒዔና ብምህሊውና ዒስብና ክበዛሕ እዩ። 
 
፫. ሃዋርያ ጳውልስ 
 
እቲ ብሓያሌ መሌእኹቱን ተባዔ ስጉምታቱን ዛሌሇ ብለጽ ሃዋርያ ጳውልስ፡ ካብቶም 
ኣብ ህይወቱ ዯሚቖም እተንጸባረቑ ነገራት ሓዯ ብጾምን ጸልትን ዋጋ ምኹፋሌ እዩ። ንሱ 
ዛምክሓለን ዛሓሇፎን ነገር ክዛርዛር እንከል ብተዯጋጋሚ ይጸውም ከምዛነበረ ይጠቅስ 
(2ቇሮ4፡5 11፡27)። ሃዋርያ ጳውልስ ዛበጽሖ መንፈሳዊ ብራኴ ዙጊት ብዖይካ ሒዯት 
ሰባት ክበጽሖ ዛኴኣሇ የሌቦን። ካብቲ ምስጢር ዒወታቱ ዴማ፡ ጾም ዛሇዒሇ ግዯ 
ከምዛነበሮ ዛሰሓት ኣይኯነን። ህይወቱን ኣገሌግልቱን ዖቅንኣና ሰባት ሒዯት 
ኣይኯንናን። ኣብ ክንዱ ነቲ ንሱ ዛበጽሖ ዯረጃ መንፈሳውነት ከምዖይብጻሕ ጌርና 
ምሕሳብ ግን ነቲ ናብኡ ዖብጽሖ መንፈሳዊ ምስጢር ክንምቀል ይግባእ። ሓዯ ካብኡ 
ዴማ ናይ ጾምን ጸልትን ህይወቱ እዩ እሞ ኣብዘ መዲይ ኣዘና ንትጋህ።  
 
እምበኣር በዘ ክንርእዮ ዛጸናሕና ጾም ናይ ሓዴሽ ኪዲን ምህሮ፡ ትእዙዛ ኣምሊኹን እቶም 
ቀዲሞት ብውሌቂ ይኵን ብማሕበር ክዔወቱ እተጠቐሙለ ብለጽ መገዴን ምዃኑ ካብ 
ተረዴኣና ንምፍጻሙ ትጉሃት ንኵን።  
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ሰሇስተ ዒይነት ጾም 

 
 ብዖይ መግቢ ብማይ ጥራይ  

ጏይታ የሱስ ንኣርብዒ መዒሌታት ከምዛጾመ እሞ ዴሕሪኡ ከምዛጠመየ ቅደስ ቃሌ 

ይነግረና (ማቴ4፡2)። እቲ ብዙዔባ የሱስ ምጥማይ ጥራይ እተጻሕፈ ጽሑፍ ዴማ 

የሱስ ኣይጸምኤን ከብሇና ከምዛኹእሌ ብሓት ናይ መጽሓፍ ቅደስ መምህራን 

ይሰማምዐ። ኣነውን ነዘ ይሰምሮ እየ። ብዖይ መግቢ እተወሰነ ማይ እናሰተ 

ብጾም ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ምቕራብ ኣል። 

 

 ካብ ገሇ ሒዯት ዒይነት መግብታት ምሕራም 

ነቲ ዲንኤሌ ዛጾሞ ጾም እንተዴኣ ኣስተብሂሌናለ ነዘ ካሌኣይ ዒይነት ጾም ክንረኹቦ 

ኢና። ዲንኤሌ ካብ ገሇ ሒዯት ዒይነት መግብታት ብምሕራም ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ 

ብጾምን ጸልትን ከምዛጸንሐ ተጽሒፉ ኣል። ‚በቲ ጊዚ እቲ ኣነ ዲንኤሌ ሰሇስተ 
ሰሙን ምለእ ሐዘነ ነበርኩ። እተን ሰሇስተ ሰሙን ክሳዔ ዘፍጸማ፡ ጥዐም መባሌዔ 
ኣይበሊዔኩን፡ ስጋን ወይንን ናብ ኣፈይ ኣየእቶኵን፡ ዖይቲውን ኣይተሇኸኵን።‛ 
(ዲን10፡2-3)። 

 

 ምለእ ብምለእ ካብ ዛኻነ መግብታትን ንጥፈታትን ምዔቃብ  

ምንም ዒይነት ዛብሊዔ ይኵን ፈሳሲ ከይሇኴፍካ ንእተወሰነ እዋን ምጽናሕ ሓዯ 

ካብቶም ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ተገሉጾም ዖሇው ዒይነት ጾም እዩ። እዘ ሳሌሳይ 

ዒይነት ጾም ኣብ ከም በዒሌ ነነዌ እተራእየ ጾም እዩ። ኣምሊኹ ንሰብ ነነዌ 

ከምዖጥፍኦም ብነብዪ ዮናስ ምስ ተዙረቦም፡ ንኵለ ንጥፈታቶም ዯው ብምባሌ 

ብዖይ መግብን ማይን ከምዛጸንሑ ንርኢ (ዮና3፡5-10)። እዘ ዒይነት ጾም ከም እኒ 

ኤሌያስን ሙሴን’ውን ጾይሞሞ ኣሇው (ዖዲ9፡9)። 

 

ግጉይ ኣጠቓቕማ (ዔሊማ) ጾም 
 
እዘ ዖይቅኑዔ ኣጠቓቕማ እንብል ብሓት ዛጥቀሙለ ኯይኑ መጽሓፍ ቅደሳዊ 
ትሕዛቶ ግን ዖይብለ እዩ። ገሇ ሒዯት ንምጥቃስ፦ 
 
 ንምዴሓን  
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ጾም መተካእታ እቲ ኣብ መስቀሌ ዛተገብረ ናይ ምዴሓን ተግባር ክኴውን 
ኣይክእሌን። ገሇ ገሇ ቤተ-እምነታት ነዘ ሓቂ ጏስዮም ንጾም ከም ምዴሓን 
ዖምጽኣልም ሓዯ መገዱ ክጥቀሙለ ትርኢ። ንሕና ግና ንጾም ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ 
ከምኡ ጌርና ኣይተማህርናዮን። እቲ ኣብ ሰሙን ክሌተ ሳዔ ዛጸውም ዛነበረ ፈሪሳዊ 
ሰብኣይ፡ ሓሇፋ እቲ ዖይጸውም ክነሱ ሌቡ ኣትሒቱ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ 
ብሓጢኣቱ እተነስሐ ተጋዊ ክጸዴቕ ከምዖይከኣሇ ክንዛክር ኣልና (ለቃ18፡9-14)። 
 

 ብሰብ ክትርኤ  
 
ክርስቶስ የሱስ ብዙዔባ ጾም ካብ ዛመሃሮ ምህሮታት ‘ብሰብ ክትርኣዩ ኣይትጹሙ’ 
ዛብሌ ይርከቦ። ‚ክትጾሙ ኴልኵም፡ እቶም ግቡዙት፡ ጽዋሞት ምዃኖም ብሰብ 
ምእንቲ ርኣዩ፡ ገጾም የጸምሌዉ እዮም እሞ፡ ከማታቶም ጽምሌዋት ኣይትኵኑ። 
ዒስቦም ከም ዛወሰደ፡ ብሓቂ እብሇኩም ኣልኵ።‛ (ማቴ6፡16-18)። ጾም ክሳዔ 
ክንዯይ ንፉዔ ምዃንካ እተመስክረለ፡ ኣብ ቅዴሚ ሰብ ብጽሕናካ እተርእየለን ወይ 
ዴማ ስሇዛገበርካዮ ካብ ሰብ ናእዲ እትረኹበለን ተራ ስጋዊ ነገር ኣይኯነን። ስሇዘ 
ዴማ’ዩ ከም ክርስትያናት ኣብ ምህሮ የሱስ ብምጽናዔ ብሰብ ክንርአ ኢሌና 
ክንጸውም ዖይብሌና። 
 

 ሃይማኖታዊ ስርዒት ንምፍጻም  
 
ጾም ከምቲ ነቲ ፈሪሳዊ ዛመሰል ሃይማኖታዊ ስርዒት ኣይኯነን። እቶም ዛጾሙ’ውን 
ክጾሙ ዖሇዎም ነቲ ካብ ኣእምሮ ሰባት ዛነቀሇ ሓሳብ ወይ ኣብ መሪሕነት ዖሇው 
ኣገሌገሌቲ ንዖውጽእዎ ሕግታት ንምፍጻም ከምዖይኯነ ክግንዖቡ ኣሇዎም 
(ለቃ18፡12 ኢሳ58፡3-9)። ገሇ ገሇ ዖመናውያን ፈሪሳውያን ዛኻኑ ኣመንቲ ምንም 
ዒይነት መንፈሳዊ ምርዲእ ዖይብልም ክነሶም ሕጊ ሃይማኖት ክፍጽሙ እንክብለ 
ይጾሙ ብምህሊዎም እንትርፎ ስጋኦም ከሕስሙ ካብ ኣምሊኹ ብዖይካ መግናሕቲ 
ዛረኴብዎ ዒስቢ የብልምን (ቇላ2፡20-23)። ቃሌ ኣምሊኹ፡ ብሕጊ ክርስቶስ 
ፍጹማትን እሱራትን ክንከውን ኣዘና እ እንተኻነ፡ ንጾም ከም ሓዯ ተራ 
ሃይማኖታዊ ስርዒት ተረዱእና እንተገብርናዮ ነቲ ብመገዱ ጾም ኣቢሌና ክንረኹቦ 
እንኹእሌ ሰማያዊ በረኴት ከም እንከስሮ ኣይንረስዔ። 

 
 ንስጋዊ ጥዔናን ክብዯት ንምቕናስን  

 
መግቢ ብምቕናስ ወይ ዴማ ብምውሳኹ ነቲ ስጋዊ ጥዔና ክትከናኴን ከምዛከኣሌ 
ኳለ ሰብ ዛፈሌጦን ክስዔቦ ዖሇዎን ሓቂ እዩ። ስጋዊ ጥዔናን ቅርጺ ኣካሊትካን 
ምክንን ዴማ ግቡእ ብምዃኑ ክርስትያናትውን ከነዖውትሮ ኣልና ዛብሌ እምነት 
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ኣልኒ። ምስናይዘ ግና ንጾም ብከምዘ መገዱ እንተተጠቂምናለ ነቲ መንፈሳዊ 
ርዛነቱ ኣጥፊእና ግቡእ መሌክዐ ንዴውኖ ስሇዖልና ኣይክንረብሓለን። ብጸልት 
ዛስነ ጾም ዔሊማኡ ምዴራዊ ኣይኯነን። ስሇዘ ምሕሳም፡ ምቕናስ.. መግቢ ካብቲ 
ቃሌ ኣምሊዊ ጾም ነጻጺሌና ክንርእዮን ክንጥቀመለን ይግባእ። 
 

 
መጽሓፍ ቅደሳዊ ዔሊማ ጾም 

 
ጾም ንብሕ መሇኯታዊ ዔሊማ ብኣምሊኹ እተሰርዏ ቅደስ ስርዒት እዩ። ኣምሊኹ 
ብመገዱ ጾምን ጸልትን ብሕ ካብ ዔዮታቱ ክሳሇጡ መዱቡ እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ ነፍስ 
ወከፍ ሓሳብ ኣምሊኹ ተፈጺሙ ክርኢ ዛብህግ ኣማኒ ብጾም ክተግህ ክኹእሌ ኣሇዎ። ገሇ 
ካብቶም መጽሓፍ ቅደሳዊ ዔሊማ ናይ ጾም ዴማ እዜም ዛስዔቡ ይርከብዎም፦ 
 
1. ብሕቡእ ምስ ኣምሊኹ ንምዛርራብ  
 
ኣምሊኹ ምስ ዯቍ ናይ ብሕቲ ጊዚ ከሕሌፍ ይዯሉ እዩ። እዘ ንምግባር ዴማ ካብቲ 
ዛሰርዕ ጾም እቲ ዛዒበየ እዩ። ጾም ምስ እንእውጅ ምስ ኣምሊኹ እንገብሮ ሕቡእ ጊዚ 
ምቹእ እዩ ዛኴውን። ብሓት ኣብ ስርሖም፡ ኣብ መገዱ ዛጽሌዩ ሰባት ከምዖሇውን ከም 
እተዒወቱን ይፈሌጥ እየ። ጸልት ብጾም ምስ ዛስነ ግና ሓሇፋ ዛኻነ ምስ ኣምሊኹ 
ንዛህሌወካ ሕብረት ብኣውንታ እዩ ዛጸሌዎ። ጾም ንጸልት ምቹእ ሃዋህው ንምፍጣር 
ዛበሇጸ መሇኯታዊ መገዱ ምዃኑ እቶም ዛጠዒምናዮ ክንምስክር ከም እንኹእሌ ርግጸኛ 
እየ። ‚ንስስ ክትጸውም ከል፡ ጽዋማይ ምዃንካ በቲ ኣብ ሕቡእ ዖል ኣቦ ዯኣ 
እምበር፡ ብሰብ ምእንቲ ኴይትርኤ፡ ርእስ ተሇኴ፡ ገጽካውን ተሐጸብ። እቲ ብሕቡእ 
ዘርኢ ኣቦ ዴማ ብግህድ ኪኹሕሰካ እዩ።‛ (ማቴ6፡18)። 

 
2. ገጽ ኣምሊኹ ንምዴሊይ  
 
ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ብሓት ቅደሳን ገጽ ኣምሊኹ ንምዴሊይ ከምዛጾሙ ተጻሒፉ ኣል። 
ገጽ ኣምሊኹ ምዴሊይ ካብ ኣምሊኹ ሞገስ ክወጸሌካ፡ መሪሕነት ክትረክብ ምጽማእን ዋጋ 
ምኹፋሌን እዩ። ነዘ ዔሊማ ዴማ ብምጿሞም እተዒወቱ ቅደሳን ብሓት እዮም 
(እዛ8፡21-23 2ዚና20፡3)። ንኣምሊኹ ምስ እንዯሌዮ፡ ኳለ እቲ ናይ ኣምሊኹ ዖበሇ ነገር 
ንኣና ይዯሌየናን ይረኹበናን። ስሇዛኻነ ዴማ ገጹ ብምዴሊይ ዴላት ሌብና ክንረክብ 
ብጾም ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ንቕረብ። 

 
3. ሓቀኛ ንስሓን ምንቕቓሕን ኣብ ህዛቢ ኣምሊኹ ክህለ  
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ከምቲ ሌቢ ኳሊትና ዛእመኖን ህለው ኳነታትና ዴማ ዛምስክሮን ካብ ዛኻነ ጊዚ 
ንሊዔሉ ኣብዘ ሕጂ እዋን ምንቕቓሕ የዴሌየና ኣል። ብርግጽ ናይ መንፈስ ቅደስ 
ምንቅስቓስ፡ ምዴሓን ነፍሳት፡ ኳለ ሸነዊ ተሓዴሶ፡ ትንሳኤ ኣገሌገሌቲ፡ ሌዔሌና 
ቤተክርስትያንን ምስፋሕ መንግስቲ ኣምሊኹን የዴሌየና ኣል። እቲ እንዯሌዮ ምንቕቓሕ 
ዴማ ብብሕ ነገር እዩ ዛጽል። ሓዯ ካብኡ ዴማ ብጾምን ጸልት ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ 
ዋጋ ምኹፋሌ እዩ። ነቶም ኣብ እተፈሊሇየ እዋናትን ሃገራትን ዛመጹ ምንቅቃሓት ምስ 
እነጽንዕም ብጾምን ጸልትን ብሕ ዋጋ እተኴፍሇልም ኯይኖም እዮም ዛጸንሑና። 
ምንቕቓሕ ክህለ ቅደሳን ምስ ኣምሊኹ ዖሇዎም ሕብረት ክጽገን ኣሇዎ። እዘ ንምግባር 
ዴማ ጾምን ጸልትን ተራኡ ዒብዪ እዩ።  
 
ምንቕቓሕ፡ ኣምሊኹ ቀዲማይ ዛኻነለ ኳለ ዒይነት ኣካይዲን ምሕዯራን እዩ። ስሇዘ 
ምንቕቓሕ ብውሌቂ ይኵን ብማሕበርን ብሃገርን ዯረጃ ክመጽእ ንኣምሊኹ ምቕዲም 
የዴሉ። ንኣምሊኹ ንምቕዲም ዴማ መሇኯታዊ ነገራት ዛሓስብ ኣእምሮ፡ ኣብ ትሕቲ 
ስሌጣንን መሪሕነትን ኣምሊኹ ዛግዙእን ምሕረት ንምቕባሌ ዛንሳሕን ትሑት ሌቢ 
ምውናን የዴሉ። ጾም ዴማ ገዙእ ርእስ ኣዋሪዴካ ካብ ኣምሊኹ ምሕረት ወይ ሞገስ 
ክትረክብን ኣእምሮ ኣንጺህካ ብመሇኯታዊ ነገር እተጸምዯ ኣእምሮ ከተጥሪ ጸራጊ 
መገዱ እዩ (ዩኤ1፡14 2፡12-15 ነህ9፡1-2)። ስሇዘ ዴማ እዩ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ እቲ ኣብዙ 
ምዴሪ ክመጽእ እንብህጏ ምንቕቓሕ ክነፈና ብጾምን ጸልትን ዋጋ ምኹፋሌ ዖዴሌዮ። 
ቤተክርስትያን ምስ እትነቓቓሕ እቲ ናይ መንፈስ ሓዊ ናብ ብዖሊ እዙ ሃገር ስሇዛሌሕም 
ብሓት ብሓጢኣቶም እናተረትዐ ናብ ምዴሓን ክመጹ፡ መርገም እዙ ምዴሪ ክስበር፡ 
ሓይሉ ኣምሊኹ ኣብ ኳልም ዒላታት እዙ ሃገር ክግሃዴ፡ ኳለ ሸነዊ (ማሕበራዊ፡ 
ቍጠባዊ፡ ፖሇቲካዊ…) ሇውጢ ክመጽእ እዩ። ስሇዘ ብጾም ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ 
ብምቕራብ ምንቕቓሕ እዙ ምዴሪ ነቀሊጥፍ። 

 
4. ዖይፍትሑ ዛመስለ ነገራት ምእንቲ ክፍትሑ  

 
ከምቲ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ተጻሒፉ ዖል ህይወት ኣብ ምዴሪ ሰሌፊ ወይ ዴማ ውግእ እዩ 
(እዮ7፡1)። ኣብዙ ምዴሪ ብሕ ዛገጥሙና ብዴሆታት ከምዖሇው ክርስቶስ’ውን 
ኣቐዱሙ ነጊሩና እዩ (ዮሃ16፡33)። ገሇ ካብቶም ዛገጥሙና ብዴሆታት ዴማ በቲ ዖልና 
ስጋዊ ናይ ኣእምሮ ሚዙን እንክምዖኑ መውጽኢ ዖይብልም እዮም ዛመስለ። እቶም 
ብናትና ሚዙን ክፍትሑ ኣይክእለን እዮም ኢሌና ዛዯምዯምናዮም ነገራት ግና ንኣምሊኹ 
ኣይከኣልን ማሇት ኣይኯነን። ንኵለ እቲ ኣብ ምዴሪ ዛገጥመና ሽግር መሇኯታዊ ፍታሕ 
ኣሇዎ። ነዘ መፍትሕ ንምምጻእ ዴማ ከምቲ እቶም ቀዲሞት ዛገበርዎ ብጾምን ጸልትን 
ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ምቕራብ የዴሉ። 

 
ሃማን ብዖሳወሮ መጻወዴያ፡ ሞትን ውርዯትን ኣንጸሊሌይዎ ዛነበረ ህዛቢ ኣይሁዴ 
ብመሪሕነት ማርድካይን ኣስቴርን ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ብጾምን ጸልትን ዋጋ ምስ ከፈሇ 
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እቲ መፍትሕ ዖይብለ ዛመስሌ ጉዲይ ሃማን ተዖርዘሩ እዩ (ኣስ4፡10-17 9፡31)። ነህምያ 
የሩሳላም መካከብያታ ፈሪሱ ዯጌታታ ዴማ ብሓዊ ነዱደ፡ እቲ ኣብኣ ዛነብር ህዛቢ ዴማ 
ብብሕ ሓሳረ መከራ ከምዛሓሌፍ ምስ ተነግሮ፡ ብዒብዪ ሂ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ 
ብጾምን ጸልትን ከምዛቐረበ እሞ ንምሕዲስ የሩሳላም ዛኴውን መሇኯታዊ ራእይ ከም 
እተቐበሇ ቅደስ ቃሌ ይነግረና (ነህ1፡4)። ንሱ እቲ ተስፋ ዖሇዎ ዖይመስሌ ናይ የሩሳላም 
ጉዲይ ብእኡ ናብ ንቡር ክምሇስ ካብ ኣምሊኹ ሞገስ ረቡ እዩ። ኣብቲ ነቲ ጉዲይ 
ንምፍታሕ ዛገብሮ ዛነበረ መንፈሳዊ ገዴሌን ስራሕን ብሕ ተቓወሞ እ እንተገጠሞ 
ካብ ፈሇማኡ ብጾምን ጸልትን እዩ እሞ ተበጊሱ ካብቲ ዛሓሰቦ ኣይበኻረን። ሃና’ውን 
እንተኻነት ብመንነታ ምብጫው ጰኒና ምስ ጸገበት ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ብጾምን 
ጸልትን ዋጋ ብምኹፋሌ ማሕጸና ተኴፊቱ፡ ንሇውጢ ዛኴውን ነብይ ክትወሌዴ በቂዒ 
እያ (1ሳሙ1፡6-7)። 

 
ስሇዘ ቅደሳን እቲ ንኣናን ንካሌኦትን ከምዖይፍታሕ ኯይኑ ዛስምዒና ነገር ኣብ ቅዴሚ 
ኣምሊኹ ብጾምን ጸልትን ኣብ እንቐርበለ እዋን ካብ ሰማይ ከም እንዛከር ብምስትውዒሌ 
ንመሊሇስ። ኣምሊኹ ነቶም ሇይትን መዒሌትን ዖዖክርዎን ዛሌምንዎን ከምዖይጽመሞምን 
ፍትሒ ከምዖውጽኣልምን ቅደስ ቃሌ ብንጹር ነጊሩና’ዩ (ለቃ18፡1-8)። ስሇዘ ዖይፍትሑ 
ንዛመስለና ነገራት ተስፋ ክንቆርጸልም ዖይኯነስ ብጾምን ጸልትን ዋጋ ክንከፍሇልም 
ኣልና።  
 
5. እምነትና ንምሕያሌ  

 
ጏይታ የሱስ ነቶም ኣጋንንቲ ምውጻእ እተሳእኖኦም ዯቀመዙሙርቲ ዖይእሙናት ወይ 
ጉደሊት እምነት ብምባሌ ከምዛገንሖምን እቲ ንሳቶም ምውጻእ ዛሰኣንዎ ጋኔን ዴማ 
ብጾምን ጸልትን ዛወጽእ ዒላት ከምዛኻነን ሓቢርዎም (ማቴ17፡14-21)። እዘ 
ዖሕሌፈሌና መሌእኹቲ ኣብ ሌዔሉ ኣጋንንቲ ንምዔዋት እሙን ምዃንን ብእምነት 
ምሕያሌን ከምዖዴሉ እዩ። እምነትና ምስ ዛሕይሌ ኣብ ሌዔሉ ኣጋንንቲ ንዔወት፡ ንስራሕ 
ኣምሊኹ ዴማ ኣዘና ምቹኣት ንኴውን። ከምኡውን ንምቕባሌን ምግሃዴን ሓይሉ ኣምሊኹ 
ቀረባ ብምዃን ክንመሊሇስ ንኹእሌ። ኣብዘ ከነስተውዔል ዛግባእ ዒብዪ ነገር እንተዴኣ 
ሃሌዩ ግና፡ እምነት ንኵለ ኣማኒ ከም ዖርኢ ኣብታ ዲግም እተወሌዯሊ እዋን ተዖሪእዎ 
እዩ። እዘ እተዖርኤ እምነት ዴማ ብብሕ መንፈሳዊ መስርሓት ሓሉፉ ይዒቢ ወይ 
ይሕይሌ። ሓዯ ካብቲ መስርሓት ዴማ ብጾምን ጸልትን ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ዋጋ 
ምኹፋሌ እዩ። 
 
6. ንመንፈሳዊ ብርታዓ  

 
ብመንፈሳዊ ህይወቶም ዴኵማት ዛኻኑ ቅደሳን ናይ ሓባር መሇሇይ ኣሇዎም፡ ብጾምን 
ጸልትን ዋጋ ኣይከፍለን። እቲ ኣብ ህይወት ክርስትና ዛህሌወና መንፈሳዊ ብርታዓ ኣብቲ 
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ምስ ኣምሊኹ ዛህሌወና ናይ ጾምን ጸልት ህይወት’ዩ ዛውሰን። ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ 
ተጻሒፉ ከምዖል እቶም ሓይሉ ክረኹቡ ብግቡእ ጊዚ ዛበሌዐ ብጹኣን እዮም 
(መክ10፡17)። ብግቡእ ጊዚ ምብሊዔ ዛብሌ ሓሳብ ካብቲ ዖሇዎ ብሕ ትርጉማት ሓዯ 
ብጾም ዴሕሪ ምጽናሕ ምምጋብ እዩ። ሓይሉ ክንረክብ ብጾምን ጸልትን ዋጋ ክንከፍሌ 
ኣልና። እታ ዛኣተናያን ክንገሌጻ ብኣምሊኹ ሓሊፍነት እተዋህበትናን መንግስቲ ኣምሊኹ 
ብሓይሉ እያ። እዘ ማሇት ሓያሊን ጥራይ እዮም እቲ ዛግባእ ነገር ክገብሩ ዛኹእለ። 
ስሇዘ እቲ ብውሌቂ እንነብሮ ናብራ ይኵን ኣገሌግልት ሓይሉ ከምዛጠሌብ ተረዱእና 
ንምምሊእ ሓይሉ ብጾምን ጸልትን ዋጋ ንኹፈሌ።  

 
7. ስጋና ኣብ ትሕቲ መንፈስና ክግዙእ  

 
ሰብ ካብ ኣምሊኹ ካብ እተፍሇየለ እዋን ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ስጋኡ እዩ ክነብር 
ጀሚሩ። ስጋ ዴማ ከምቲ ቅደስ ቃሌ ብተዯጋጋሚ ገሉጽዎ ዖል ምስ መንፈሳዊ ነገር 
ተጻራሪ እዩ። ኣብ ርእሲኡ ዴማ ብስጋ ኯይንካ ንኣምሊኹ ከተስምሮ ዛከኣሌ ኣይኯነን። 
ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ካብ ጸቕጢ ስጋ ሓራ ዛወጸ ህይወት ምውናን ዖዴሌየና። ሓዯ ካብቲ 
መውጽኢ መገዱ ዴማ ንስጋና ብጾምን ጸልትን ኣብ ትሕቲ መንፈስና ክግዙእ ምግባር’ዩ። 
ብጾምን ጸልትን ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ኣብ እንቐርበለ እዋን ስጋና እቲ ዛብህጏ (መግቢ፡ 
መስተ፡ ምዛንጋዔ..) ስሇዛስእኖ ክመውት ወይ ዴላቱ ካብ ምፍጻም ክኹሌከሌ እዩ 
ዛግዯዴ። እዘ ከኣ መንፈስና ኣብ ሌዔሉ ስጋ ክስሌጥን ዯገ ይኴፍተለ። ንስጋና ዴላቱ 
ብምኹሊእ ኣብ ትሕቲ መንፈስና ምስ እነግዛኦ እታ ኣብ ውሽጥና እተዖርአት ህይወት 
ወዱ ኣምሊኹ ብምሌኣት ክትግሃዴ ስሇእትጅምር ንኹብሪ ኣምሊኹ ዛበቅዔ ህይወት 
ንሃንጽ (1ቇሮ9፡24-29)። 

 
8. ኣብ ስራሕ ኣጋንንቲ ዒብዪ ዛኻነ ዒወት ከነምጽእ  

 
ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ የሱስ ሓዯ እዋን ዯቀመዙሙርቱ ኣጋንንቲ ምውጻእ 
ምስተሳእኖም ከምዛገንሖምን እቲ ዒላት ኣጋንንቲ ዴማ ብጾምን ጸልትን እንተዖይኯይኑ 
ብካሌእ ከምዖይወጽእን ተዙሪቡ (ማቴ17፡14-21)። ብመሰረቱ ጾምን ጸልትን ዖውጽኦ 
ጋኔን እንተዴኣ ሃሌዩ ኯይኑ ክርስቶስ ንምንታይ እዩ ብጾምን ጸልትን ዖየውጽኦ? ንሱ፡ 
ብዙዔባ እቲ ጋኔን ምስ ሰምዓ ንዯቀመዙሙርቱ ገኒሑ ብቐጥታ እቲ ጋኔን ክወጽእ ጥራይ 
እዩ ዛኣዖዜ እምበር ከምቲ መብዙሕትና እንገብሮ ንጾምን ጸልትን ዛኴውን ጊዚ 
ኣይፈሇየን። ብርግጽ የሱስ ብጾምን ጸልትን ነቲ ኣብ ሌዔሉ ኣቦኡ ዛነበሮ እምነት 
ስሇዖዔበዮ ብተወሳ ጾምን ጸልትን ብምውሳዴ እምነቱ ከሕይሌ ኣየዴሇዮን። ስሇዛኻነ 
ዴማ እዩ ነቶም ዖይጾሙ ዯቀመዙሙርቱ ኣብቲ ዛህለ መንፈሳዊ ውግእ ዔውታት 
ኯይኖም ንክወጹ ክጾሙ ዴሕሪ ምግንሑ ነቲ ጋኔን ክወጽእ ዛኣዖዜ። ብጾምን ጸልትን 
ኣብ እንሕይሇለ እዋን ኣብቲ ዛህሌወና መንፈሳዊ ውግእ ጸብሇሌ ኢሌና ክንወጽእ 
ብመሇኯታዊ ሓይሉ ኣምሊኹ ምለኣት ኢና ንኴውን።  
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ብመንፈሳዊ ሓይሉ ዴኵም ክነስ ዒብዪ ዛኻነ ዒወት ኣብ ሌዔሉ መጻርርት 
ከተምጽእ ዛከኣሌ ኣይኯነን። ስሇዘ ቅዴሚ ኣብ ውግእ ምእታውካ ክትሕይሌ ዛከኣሇካ 
ክትገብር እዩ ዖልካ። ኣጋንንትን ስርሖምን ኣብ ቅዴሚ እቶም ብጾምን ጸልትን ኣብ 
ቅዴሚ ኣምሊኹ ዋጋ ዛኴፍለ ቅደሳን ዯው ናይ ምባሌ ዒቕሚ የብልምን። ስሇዛኻነ 
ዴማ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ኣብቲ ዖሇዎ መንፈሳዊ ግጥም ዒወት ብምጉንጻፍ ንክብሪ 
ኣምሊኹ ዛኴውን ሓወሌቲ ከቕውም ብጾምን ጸልትን ክሕይሌ ኣሇዎ።  

 
9. ነፍስና ንምውራዴ 

 
ኣምሊኹ ዯቂ እስራኤሌ ክጾሙ ክእዛዜም እንከል ነፍስኵም ኣዋሪዴኩም ኣብ ቅዴመይ 
ቅረቡ ብዛብሌ ቃሌ እዩ ተዙሪብዎም (ዖላ23፡26-32)። እዘ ከኣ ጾም ካብቶም ነፍስና 
ነዋርዯልም መገዴታት ሓዯ መገዱ ከምዛኻነ እዩ ዖረዴኣና። ንጉስ ዲዊት’ውን ብጾም 
ንነፍሱ ከምዖዋረዲ ዖሚሩ ኣል (መዛ69፡10 35፡13)። ነፍስ ምውራዴ ማሇት ትሕት 
ምባሌ፡ መንፈሳዊ ዱስፕሉን ክህሌዋ ምግባርን ብበዯሊ ክትቅጻዔ ዯገ ምኹፋትን እዩ። 
እዘ ምግባር ዴማ ናይ ነፍስ ወከፍና መንፈሳዊ ሓሊፍነትናን መገዱ ዒወትን ስሇዛኻነ፡ 
ነፍስና ንምትሓት ክንጸውምን ክንጽሌን ይግባእ። ነፍሲ ኣብ ትሕቲ ሓሳብ ኣምሊኹ 
ክትንብርከኹ ዯኣ እምበር ዋና ከምዖይብሊ ፋለሌ ክትከይዴ ክትሕዯግ ኣይግባእን። ነፍሱ 
ክሕለ ዖይክእሌ ኣማኒ ንኳሇንተናኡ ዖጥፍእ መጻወዴያ ኣጋንንቲ ናብ ህይወቱ ሰሉኵ 
ክኣቱ ዯገ ይኴፍተለ ከምዖል ዴማ ክዛክር ይግብኦ።  

 
ብሓት ብክርስቶስ ሓራ እየ፡ ንኣይ እዛን እትን ኣይምሌከተንን ብዛብሌ ከንቱ ምኹኒት 
ንነፍሶም ካብ ምቕጻዔ ስሇዛበኺሩ፡ ናይቲ ዛዖርእዎ ክፉእ ኣካይዲ መሪር ህይወት ክዒጽደ 
ተገዱድም እዮም። እቲ ዖስተውዔሌ ግና ብጾምን ጸልትን ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ 
ብምቕራብ ነፍሱ የዋርዴ እዩ። ነፍስ ኣብ ቅዴሚኡ ምውራዴ ብገዙእ ርእሱ ሌዔሌና 
ወይ ክብረት እዩ። ኣምሊኹ ነቶም ስቡር ሌቢ ዖሇዎም ቀረባኦም ስሇዛኻነ ኣብታ ሌብና 
ዖትሓትናሊ መዒሌቲ መንፈሳዊ ክብሪ ከጏናጽፈና እዩ። እዘ ካብ ኯነ እቲ ሓቂ ነፍስና 
ብጾምን ጸልትን ነዋርዴ ዯኣ እምበር ኣይንተዏበ። 

 
10. ገዙእ ርእሱ ዛኴኣሇ ኣገሌግልት ስሇዛኻነ 
 
‚…ካብ ቤት መቕዯስ ከይወጸት፡ ብጾምን ብጸልትን ሇይትን መዒሌትን ንኣምሊኹ 
ተገሌግሌ ነበረት።‛ (ለቃ2፡37)። እዘ ቃሌ ብዙዔባ ሃና ሌ ፋኑኤሌ እታ ምጽንናዔ 
እስራኤሌ ትጽበ ዛነበረት ነብዪት እተጻሕፈ እዩ። እዙ ነብዪት፡ ንኣምሊኹ ብጾምን 
ጸልትን እያ ተገሌግል ዛነበረት። ካብዘ እንርዴኦ ዴማ ብጾምን ጸልትን ኣብ ቅዴሚ 
ኣምሊኹ ምቕራብ ብገዙእ ርእሱ ኣገሌግልት ከምዛኻነ እዩ። ነፍስ ወከፍ ኣማኒ 
ንምግሌጋሌ ኣምሊኹ ካብ ሊዔሉ ጻውዑትን ጸጋን ተቐቢለ እዩ። ኣገሌግልት እተፈጠርናለ 
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ዔሊማ ክሳዔ ዛኻነ ዴማ ብኵለ እቲ ኣምሊኹ ዛኴብረለ መገዴታት ንኣምሊኹ ከነገሌግል 
ኣልና። ሓዯ ካብቲ ንኣምሊኹ ነገሌግሇለ መገዱ ዴማ  ጾምን ጸልትን እዩ። ኣብ 
እንጾመለን ንጽሌየለን እዋን ኣምሊኹ ንጸልትና ከም መሳርሒ ተጠቒሙ ህይወት 
ብሓት ንምሌዋጥ ይጥቀመለ እዩ። 
 
መብዙሕትና ኳለ ሰብ ዛፈሌጦን ዛርእዮን ዯገ ኣግሌግልት ክኹፈተሌና እዩ ባህግና። እዘ 
ባህጊ በይኑ ዋሊ እ ዖይምለእ እንተኻነ ጌጋ እዩ ማሇት ግና ኣይኯነን። ሓዯ እዋን ሓዯ 
ሓው ኣገሌግልት ከመይ ኣል? ኢሇ ይሓቶ እሞ ‘ዙጊት ዯገ ኣገሌግልት ኣይተኴፍተሇይን’ 
ዛብሌ ምሊሽ ሃበኒ። ኣገሌግልት ዛኹፈተሌና ጥራይ ዖይኯነስ እንኴፍቶ’ውን ምዃኑ ግን 
ክዛንጋዔ የብለን። ንገሇ ኣብ ኢዴና ዖል ነገር ኣብ ዔዮ ኣምሊኹ ከነውዔል ብምውሳን 
ኣገሌግልት ክንከፍት ንኹእሌ ኢና። ከምኡውን ብጾምን ጸልትን ስሇ ካሌኦት ምጽሊይ 
ብምጅማር ዯገ ኣገሌግልት ባዔሊትና ንኴፍት። ሓንቲ ሓብቲውን ‘ከይነገሌግሌ በዒሌ 
እገሇ ዒጊቶምና’  ክትብሌ ሰሚዓያ ኣልኵ። ብጾምን ጸልትን ዖገሌግለ ሰባት ግና ርክቦም 
ብሕቡእ ምስ ኣምሊኹ ስሇዛኻነ ንምግሌጋሌ ዛኹሌክልም የሌቦን። ጾምን ጸልትን 
ከይተዒገትካ እተገሌግሇለ ዯገ ስሇዛኻነ ክንጸውምን ክንጽሌን ኣልና። ነቶም ንዔዮ 
ወንጌሌ ናብ ብዖሊ ዒሇም ዛወፈሩ ዒየይቲ ብብርክና ብምዴጋፍ ዒሇምሇዊ ጽሌዋ ዖሇዎ 
ኣገሌግልት ከነገሌግሌ ንኹእሌ ኢና። 
 
11. ምንቅስቓስ መንፈስ ቅደስ ክህለ  

 
እታ ኣብ ኣንጾክያ ዛነበረት ሃዋርያዊት ማሕበር ብጾምን ጸልትን ንኣምሊኹ ከተምሌኹ 
ወይ ከተገሌግሌ እንከሊ ንሳውሌን ባርናባስን ንዔዮ ሃዋርያነት ዛጽውዔ ዴምጺ ኣብ 
ማእከልም መጺኡ (ግ.ሃ13፡1-2)። ከምቲ ኳሊትና እንሰማምዒለ ናይ ኣምሊኹ ዯሃይ ኣብ 
ማሕበሩ ዛስማዔ መንፈስ ቅደስ ምስዛንቀሳቐስ ጥራይ እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ’ዩ መንፈስ 
ቅደስ ዛንቀሳቐሰለ ምቹእ ሃዋህው ዖየሌቦ ክነሱ ምግሃዴ መንፈሳዊ ህያባት ክመጽእ 
ምጽባይ ጊዚ ብከንቱ ከም ምቕታሌ ዛቍጸር። ነዘ ኣጸቢቃ እትርዲእ ዛነበረት ማሕበር 
ኣንጾክያ ብጾምን ጸልትን ዋጋ ብምኹፋሌ ንኵለ ኣካይዲኣ ንኣምሊውነት ዛጸለ ናይ 
መንፈስ ቅደስ ምንቅስቓስ ኣምጺኣ እያ።  

 
ካሌእ ኣብነት እንተዴኣ ወሲዴናውን፡ ኣብ ዖመን ዩሳፋጥ፡ ዯቂ ሞኣብን ዒሞናውያንን 
ንህዛቢ ኣምሊኹ ክወግእዎም ምስተንስኡ፡ ንጉስ ዩሳፋጥ ከምዛፈርሄ እሞ ንእግዘኣብሄር 
ንምዴሊይ ገጹ ከምዛመሇሰን ኣብ ብዖል ይሁዲ ጾም ከምዛኣወጀን ቅደስ ቃሌ ይነግረና። 
ብዖል ይሁዲ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ብጾምን ጸልትን ምስ ቀረበ ናብ ሌዔሉ ያሓዘኤሌ 
ወዱ ዖካርያስ መንፈስ እግዘኣብሄር ከምዛመጸ እሞ ከመይ ጌሮም ክዋግኡ ከምዖሇዎም 
ሰማያዊ ጥበብ ወይ ስትራቴጂ ከምዛመቐልም ንርኢ (2ዚና20፡3,14)። ነቲ ናይ መንፈስ 
ቅደስ ምንቅስቓስ ዖምጽኦ እቲ ብጾምን ጸልት ንኣምሊኹ ምቹእ ወይ ቀረባ ንምዃን 
እተቐርጸ ሌቢ እቲ ህዛቢ እዩ። ብጾምን ጸልትን ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ኣብ እንቐርበለ 
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እዋን ሌብና ንመንፈሳዊ ነገር ቀረባ ስሇዛኴውን መንፈስ ቅደስ ንኣናን ብኣናን ክሰርሕ 
ይንቀሳቐስ እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ስሩዔ ናይ ጾምን ጸልትን ህይወት ክህሌወና ክንሃንጽ 
ዛግባእ። 
 

ንክንዯይ ጊዚ ኢና እንጸውም፧ 
 
መጽሓፍ ቅደስ፡ ንክንዴ’ዘ ግዚ ጹሙ ኢለ ቀጥታዊ ትእዙዛ ኣይሃበናን። ይኵን ዯኣ 
እምበር ካብቶም ናይ እምነት ኣቦታትና እንመሃሮ ብሕ ነገር ኣል። ገሇ ካብቶም በቶም 
ናይ እምነት ኣቦታትና እተገብሩ እሞ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ እተገሌጹ ኣብነታት 
ንምውሳዴ፦ 
 

 ናይ ሓዯ መዒሌቲ ጾም  
 
ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ካብ እተጠቕሱ ጾማት እቲ ዛሓጸረ ጾም ናይ ሓዯ መዒሌቲ 
ጾም እዩ (መሳ20፡26 2ሳሙ1፡12 3፡35)። መጽሓፍ ቅደስ ነዘ ጾም ካብ 
ምብራቕ ጸሓይ ክሳዔ ምዔራብ ይብል። እዘ ከኣ ን 12 ሰዒታት ዛኴይዴ ምዃኑ 
እዩ ዖርእየና። እዘ ዒይነት ጾም መብዙሕትና ኣመንቲ እነዖውትሮ ዒይነት ጾም 
እዩ።   

  
 ናይ ሰሇስተ መዒሌቲ ጾም  

 
ኣስቴር ኣብ ቅዴሚ ንጉስ ሞገስ ምእንቲ ክትረክብ እቶም ወገና ዛኻኑ ኳልም 
ኣይሁዴ ሰሇስተ መዒሌቲ ከይበሌዐን ከይሰተዩን ምእንታኣ ክጾሙ ንሳውን 
ከምኡ ብዖይ መግብን ማይን ክትጸውም ምዃና ተዙሪባ (ኣስ4፡15-17)። ስሇዘ 
ናይ ሰሇስተ መዒሌቲ ጾም ክወስዴ ዛዯሉ ኣማኒ ሌክዔ ከም ኣስቴር ካብ ኳለ 
ዒይነት መግብን መስተን ንሰሇስተ መዒሌቲ ተቖጢቡ፡ ኣይኯነን ዴማ ሒዯት 
ማይ እናሰተየ ብዖይ መግቢ ክፍጽሞ ይኹእሌ። 

 
 ናይ ሰሙን ጾም  

 
ዲዊት፡ ኣምሊኹ ክፍውሶ ስሇ ወደ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ብጾምን ጸልትን 
ንሰሙን መመሊእታ ከምዛቐረበ ተጻሒፉ ኣል (2ሳሙ12፡16-18)። ኣብ ያቤሽ-
ጊሌዒዴ ዛነብሩ ዴማ ሳኦሌን ዯቁን ምስ ሞቱ ከምዛቐበርዎምን ሸውዒተ 
መዒሌቲ  ከምዛጾሙልም ንርኢ (1ሳሙ31፡13)። ሸውዒተ መዒሌቲ ብዖይ 
መግብን ማይን ወይ ዴማ ሒዯት ማይ ብምውሳዴ ብዖይ መግቢ ክንጸውም 
ንኹእሌ ኢና።   
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 ናይ 21 መዒሌቲ ጾም  
 
‚እተን ሰሇስተ ሰሙን ክሳዔ ዘፍጸማ፡ ጥዐም መባሌዔ ኣይበሊዔኩን፡ ስጋን 
ወይንን ናብ ኣፈይ ኣየእቶኵን፡ ዖይቲውን ኣይተሇኸኵን።‛ (ዲን10፡3)። 
ዲንኤሌ ካብ ኣምሊኹ መሌሲ ጸልቱ ክሳዔ ዛቕበሌ ንሰሇስተ ሰሙን መመሊእታ 
ከምዛጾመ ንርኢ። ናይ ዲንኤሌ ጾም ካብ ካሌኦት ጾሟት ዛፍሇየለ ምኹንያት 
ዴማ ካብ ዛኻነ ዒይነት መባሌዔ ተዒቂቡ ዛጾሞ ብዖይምንባሩ እዩ። ንሱ ካብ 
ጥዐም መባሌዔ ተዒቂቡ፡ ስጋን ወይንን ዴማ ናብ ኣፉ ከየእተወ ዖይቲውን 
ከይተሇኹየ እዩ ጸይሙ። ንሕናውን ልሚ ንክንዴዘ ዛኣኹሌ እዋን ክንጸውም 
ክንዯሉ እንከልና ከምቲ ዲንአሌ ዛገበሮ፡ ፈኩስ መባሌዔ እናተመገብና 
ክንጸውም ከም እንኹእሌ ክንርዲእ የዴሉ።   

 
 ናይ ኣርብዒ መዒሌቲ ጾም  

 
ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ካብ እተጻሕፉ ጾሟት እቲ ዛነውሐ ጊዚ ኣርብዒ መዒሌቲ 
ምዃኑ ይፍሇጥ። ጏይታ የሱስ፡ ሙሴን ኤሌያስን ዴማ ነዘ ዛነውሐ ጾም 
ከምዛወሰዴዎ ንርኢ (ማቴ4፡1-10 ዖዲ9፡14 1ነገ19፡8)። ክርስቶስ ብመንፈስ 
ተመሪሑ ናብ በረ ብምውጻእ፡ ሙሴ ነቲ ካብ ሰማይ ዛመጾ ዴምጺ ምሊሽ 
ንምሃብ ናብ ከረን ብምዴያብ፡ ኤሌያስ ዴማ ነቲ በቲ መሌኣኹ እተቐረበለ 
ሰማያዊ መኣዱ ዴሕሪ ምምጋቡ ንኣርብዒ መዒሌቲ ከምዛጾሙ ተጻሒፉ ኣል። 
እዘ ከኣ ዛኻነ ኣማኒ ብሃውሪ ነዘ ከምዘ ዒይነት ነዊሕ ጊዚ ዛወስዴ ጾም 
ክፍትኖ ከምዖይብለ’ዩ ዖረዴኣና። ንክንዴዘ ዛኣክሌ ነዊሕ ጊዚ ክትጸውም 
ብመንፈስ ቅደስ ክትምራሕ ክትኹእሌ ኣልካ። እዘ ዒይነት ሌምምዴ ዴማ ኣብ 
ዖመን ህይወት ከም ሓንሳእ ጥራይ ዛፍጸም ፍጻሜ ክውሰዴ ኣይግባእን። ሙሴ 
ክሌተ ሳዔ እዩ አኣርብዒ መዒሌቲ ዛጾመ (ዖጸ24፡18 34፡28 ዖዲ9፡9,18)። 
ሓንትስ ብመንፈስ ንመራሕን ካብ ናይ ታህዋኹ ስጉምቲ ንርሓቕን እምበር 
ዯጋጊምና ክንገብሮ ንኹእሌ ኢና። 
 

ሕጂ ኣብ ኣእምሮ መብዙሕትና ዛመጽእ ሓዯ ሕቶ ኣል። ካብዜም ተጠቒሶም ዖሇው 
ነየናይ መዒሌቲ ክስዔብ ዛብሌ ሕቶ። ዯጊመ ከዖኹሮ ዛዯሉ መጽሓፍ ቅደስ ንክንዴዘ 
መዒሌቲ ጹሙ ኢለ ኣይኣዖዖናን። ስሇዛኻነ ዴማ ምንም ዒይነት ምንዋጽ ወይ ምዴንጋር 
ክፍጠር የብለን። ኣብ ናይ ውሌቀይ ተመኩሮ ብዙዔባ ንክንዯይ መዒሌቲ ክጸውም 
ከምዖልኒ ንምውሳን ዛጥቀመለ ኣርባዔተ መገዴታት ኣል። እዘ ምናሌባት ንገላና 
ክጠቅም ስሇዛኹእሌ ከምዘ ዛስዔብ ኣቕሪበዮ ኣልኵ። 
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 ብሓሳብካ ርደእ ምዃኑ፡ ካብ ክርስቶስ ኣእምሮ እተመቀሌና ሰባት ከም ምዃንና 

መጠን ነቲ ቅኑዔ ዖበሇ ናይ ምውሳን መንፈሳዊ ብቕዒት ኣልና። ስሇዘ ንክንዴዘ 
መዒሌቲ እየ ክጸምው ኢሌና ባዔሌና ክንውስን ንኹእሌ ኢና። 

 
 መሪሕነት መንፈስ ቅደስ ምርካብ፡ መንፈስ ቅደስ ናብ ኳለ ሓቂ ክመርሓና ኣባና 

ይነብር ኣል። እዘ ብሩኹ መንፈስ ነቲ ክንገብሮ ዖልና ብንጹር ዴምጺ ይኵን 
ብካሌእ መገዱ ይገሌጸሌና እዩ። እንሓንሳእ ናይ መንፈስ ቅደስ ዴርት ኣብ 
መንፈሰይ ንክንዯይ ጊዚ ክጸውም ከምዖልኒ ይረክብ እሞ ምስ ዛእዖዜ ብሕ ብለጽ 
ነገራት እረኹበለ። 

 
 ዔሊማና ነነጽሮ፡ ክንዯይ ጊዚ ክትቀርብ ትዯሉ እቲ ንምጿም ወሲዴዮ ዖል ዔሊማ 

ይውስኖ እዩ ዛብሌ እምነት ኣልኒ። ኣብ ገሇ እዋናት ንምጿም ከም ዔሊማ ሒዖዮ 
ዖልኵ ነገር ንነዊሕ እዋን ንክጸውም ዛጠሌብ ክኴውን እንከል ኣብ ገሉኡ ዴማ 
ኣብ ሓጺር እዋን ዛዙዖም ኯይኑ ይረኹቦ። እቲ ክመጽእ እተዯሇየ ነገር ክሳዔ 
ዛመጽውን ብጾም ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ምቕራብ ከምዖል ክንስሕቶ ኣይግባእን። 

 
 ማሕበር ንዖውጽኣቶ ናይ ጾም ኣዋጅ ምቕባሌ፡ እታ እንግሌገሇሊን ነገሌግሇሊን 

ማሕበር ከምኡውን እተን ኣብ ከባቢና ዖሇዋ ኣብያተ ክርስትያናት (ከምቲ 
ብተዯጋጋሚ ኣብ ሃገርና ዛግበር) ንብሕ መሇኯታዊ ምኹንያት ካብ ዔሇት ክንዴዘ 
ክሳዔ ዔሇት ክንዴዘ ናይ ጾምን ጸልትን ጊዚ ክህለ እዩ ኢሇን ይእውጃ እየን። ነዘ 
ከምዖሇዎ ብምርዒም ምጽሊይን ምጿምን ዴማ ሓዯ ካብቲ ክንዯይ ዛኣክሌ ጊዚ 
ክጸውም ከምዖልኒ ዛውስነለ መገዱ እዩ። 

 
ኣብ መዯምዯምታ ሓዯ ሓሳብ ክውስኹ ባህ ይብሇኒ። እቲ ጉዲይ ክንዯይ መዒሌቲ ጼምካ 
ዖይኯነስ ጾምካ ኣብ ኣምሊኹ ከም ዛስማዔ ጌርካዮ ዱ ዋሊስ ኣይኯነን? ዛብሌ እዩ። 
ስሇዘ ኣብ ምንዋሕን ምሕጻርን ናይቲ ጾም ብሕ ከየዴሃብና ቀጻሌነት ዖሇዎ ናይ ጾምን 
ጸልትን ጊዚ ክህሌወና ንትጋህ።  
 
 

ኣብ እዋን ጾም ክንገብሮ ዖልና እንታይ እዩ፧ 
 

1. ብጸልት ይሰነ  
 
ብዖይ ጸልት ጾም ክህለ ኣይክእሌን እዩ። እቲ ጸልት ዖይብለ ጾም ጥሜት ወይ ዴማ 
ምሕሳም መግቢ ጥራይ እዩ ክኴውን ዛኹእሌ። ፈቐድ ገዙ እናተናጠሩ ክኻለ ዛውዔለ፡ 
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ዛኻነ መግቢ  ክቕረበልም እንከል ኣብ ሱባኤ (ጾም ጸልትን) እየ ዖልኵ ዛብለ 
ክርስትያናት ኣጋጢሞምኒ እዮም። ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተንቀሳቐስካ ምጽሊይ ኣነውን 
ዛገብሮ ብምዃኑ ይቃወሞ የልኵን። እቲ ክብል ዛዯሇኵዎ ነገር ዖይንጽሉ እንተዴኣ 
ሃሉና ኣይንጹም እንተዴኣ ጼምና ዴማ ናይ ግዴን ንጸሉ ዛብሌ እዩ።  ኣብ ጊዚ ጾም 
ዛጽሇ ቅኑዔ ጸልት ብሕ ሓይሉ ከምዖሇወ ሰማያት ኣኹፊቱ ናይ መሊእኹቲ ኣገሌግልት 
ክትረክብ ናይ ምግባር ብቕዒት ዖሇዎ ብምዃኑን ንትግሃለ (ማቴ4፡)።   

 
2. ቅኑዔ ጸልት ምጽሊይ 
 
ምጿም በይኑ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ተሰማዑ ኣይገብረካን። ከምኡውን ሓዯ ጸልት ብጾም 
ስሇዛተሰነየ ጥራይ ኣምሊኹ ይሰምዕ ማሇት ኣይኯነን። ብኣምሊኹ ቅቡሌ ዛኻነ ጸልት 
ብጾም ክንጽሉ ክንክእሌ ኣልና። ብሓት ንጸልቶም ብጾም ስሇዖሰነይዎ ጥራይ ኣምሊኹ 
ናይ ግዴን ዛሰምዕም ኯይኑ ስሇዛስምዕም ኣብ ብሕ ዖይተዯሇየ ነገር በጺሖም እዮም። 
ብጾም ግና ንኣምሊኹ ከነስገዴድ ወይ ናብ ሓሳብና ክንጥምዛዜ ከምዖይንኹእሌ ክንርዲእ 
ክንክእሌ ኣልና።  

 
ኣምሊኹ፡ ንፍቓደ ዖኹብር ኣምሊኹ እዩ። ንሕና ስሇዛጸሇና ጥራይ ፍቓደ ይስረዛ ማሇት 
ኣይኯነን። ዲዊት ወደ ምስ ሓመመ ብጾምን ጸልትን ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ዋጋ ከፊለ 
እዩ። ይኵን ዯኣ እምበር እቲ ዛኴፈል ዋጋ ነቲ ሕጻን ካብ ሞት ከዴሕኖ ኣይከኣሇን። 
እቲ ሕጻን ፍቓዴ ኣምሊኹ ስሇዛነበረ ሞይቱ። ዲዊት፡ ኣብዘ ከምዘ እዋን ‘ጸይመን 
ጸሌየን ክነሰይ ንምንታይ ክመውት ሓዯግካዮ’ ብምባሌ ኣብ ሌዔሉ ኣምሊኹ ኣፉ 
ንምኹፋት ኣይዯፈረን። ብኣንጻሩ እ ዯኣ ተንሲኡ ክበሌዔ፡ ክሰቲ፡ ክሰግዴን ክቕባእን 
ኢና እንርኢ። ንሕናውን ልሚ ብጾምን ጸልትን ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ቀሪብና ክነስና 
ኣምሊኹ ብኣንጻር ጸልትና ፍቓደ እንተገበረ ኣብ ሌዔሉ ኣምሊኹ ኣፍና ክንከፍት 
ኣይግባእን። ገዙእ ርእስና ክንሕለን ቃሊትና ኣብ ቅዴሚኡ ሒዯት ክኴውንን ይግባእ። 

 
3. ንመንፈሳዊ ውግእ ምዴሊው 
 
ክርስቶስ የሱስ ብጾምን ጸልትን ገዙእ ርእሱ ምስ ፈሇየ ቅዴሚ ኳለ ዛገጠሞ እቲ 
መጻርርቲ ኳልም ቅደሳን ዛኻነ ሰይጣን እዩ። የሱስ ኣብተን 40 ናይ ጾም መዒሌታት 
ኣራዊትን መሊእኹትን ከምዖገሌገሌዎ ዛፍሇጥ እ እንተኻነ፡ ቅዴሚኡ ግና ሰይጣን እዩ 
ተኒፍዎ። እቲ ሓይሉ ጾምን ጸልት ናይ ምጽዋር ዒቕሚ ዖይብለ ሰይጣን ነቲ 
ዛጀምርናዮ ጾምን ጸልትን ዯው ንምባለ ብሕ ስሇዛፍትን፡ ንጾም ርእስ ኣብ 
እትፈሌየለ እዋን ንመንፈሳዊ ውግእ ክትዲለ ኣልካ። ክሌተ ሰሇስተ መዒሌቲ ዛብሊዔ 
ስኢኖም ርእሶም ዖይሓመሙ ሰባት ኣብታ ክጾሙ ዛጀመሩሊ መዒሌቲ ኣብ ሒዯት 
ሰዒታት ርእሰይ ክጭዯዴ ዯሌዩ ክብለ ይስምዐ። ምለእ ዖመኖም ተቐንዛዩ ዖይፈሌጥ 
ክፍሉ ኣካሊቶም ኣብ ሽዐ በጺሑ ቃንዙ ይገብረልም። እዘ ብርግጽ ፍሊጻ ኣጋንንቲ 
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እንተዖይኯይኑ ካሌእ ክኴውን ኣይክእሌን እዩ። ክንዮዘ’ውን ሰማያት ብምኹባዴ፡ 
ተዯራራቢ ሓሳባት ብምስዲዴ፡ ብሕ መሌፍ ብምዴሊው ካብቲ ጀሚርናዮ ዖልና 
ጾምን ጸልትን ዯው ንምባሌና ዛህቐን ብሕ ውዱት ናይ ኣጋንንቲ ከምዖል ተረዱእና 
ንቑሓት ወይ ዴለዋት ክንከውን ኣልና። ብሓት ነዘ ሰኣን ምፍሊጦም ነቲ ዛጀመርዎ 
ጾም ከቛርጹ ተገዱድም እዮም። ንስ ግና ብኵለ ዖዴሉ ርእስ ብምዴሊውን 
ብጏይታን ጽንዒት ሓይለን ብምብርታዔን ክሳዔ ፍጻሜ ኪዴ። 
 
4. ጽሬት ኣካሊትና ንሓለ  
 
ኣብ ጊዚ ጾም ኣካሊትና ናይ ውሽጢ ርስሓቱ ናብ ዯገ ናይ ምትፋእ ባህርይ ኣሇዎ። ነዘ 
ተገንዘብና ከኣ ጽሬትና ብምሕሊው ካብ ዖየዴሉ ጨና ክንርሕቕ ኣልና። ጨጉሮም 
ተወንጪሩ፡ ክዲውንቶም ተበጃጂለን ረሲሑን፡ ዒይኖም ቇሉዐ ክርኣዩ እንከሇው ዛያዲ 
መንፈሳውያን ዛኻኑን ብነገር እዙ ዒሇም ዖይትሓን ምዃኖም ዖመስከሩ ዛመስልም 
ሰባት ኣጋጢሞምኒ እዮም። እዜም ሰባት፡ ካሌኦት ኣመንቲ ብፍሊይ ከኣ ዯቀንስትዮን 
ኣገሌገሌትን ክዲውንቶም ክቐያይሩን ዛኻነ ተፈጥሮኣዊ ጽባቔኦም ንምሕሊው 
መመሊኹዑ ምስ ዛጥቀሙ ካብ ጏይታ ዛረሓቑ ኯይኑ ስሇዛስምዕም ብሕ መግናሕትን 
ሕቶን የቕርቡ። ሕለፍ ሓሉፍ’ውን ናብ ኣምሊኹ ተመሇስ ዛብሌ ሌቦም ዛሃንዯሶ ትንቢት 
ክዙረቡ ይረኣዩ። ብሩት ጽሬት ኣካሊትካ ምሕሊው፡ ግቡእን ጽፉፍን ኣከዲዴና 
ምዛውታር፡ መጠኑ ዛሓሇወ መመሊኹዑ ምጥቃም ብነገር እዙ ዒሇም እሱር ከምዛኻንካ 
ዖርኢ ኣይኯነን። ኣብዙ ዒሇም ዖልና ብነገራ እናተጠቐምና ንኹብሪ ኣምሊኹ ክንነብር 
እዩ። ስሇዘ ብሱሊት ንኵን። ጽሬትና ንሓለ። በዘ መዲይ ነቶም ኣብ ወጻኢ ዖሇው 
ዔንቅፋት ኣይንሕዯግ። ብፍሊይ ከኣ ኣብ እዋን ጾም ነቲ ካብ ኣካሊትና ዛወጽእ ርስሓት 
ነወግዴ። 

 
 

ጾም ብኣምሊኹ ተቐባሌነት ከይህሌዎ ዛገብሩ ነገራት 
 
ብዙዔባ ጾም ካብ ዛዙረቡ ናይ መጽሓፍ ቅደስ ክፍሌታት ኢሳ58 ከምኡውን ዖካ7 እቶም 
ሰፊሕ ሸፈነ ዛሃቡ ክፍሌታት እዮም። ኣብዜም ክሌተ ምዔራፋት ጾም ብኣምሊኹ 
ተቐባሌነት ንከይህሌዎ ምኹንያት ዛኻኑ ነገራት ተዖርዘሮም ይርከቡ። ቀጺሌና 
ንርኣዮም፦ 
 
≈ ንኣምሊኹ ኢሌካ ዖይምጿም  

‚ንዅለ ህዛቢ እታ ሃገርን ንህናትን ከምዘ ኢሌካ ተዙረቦም፡ በተን ሰብዒ ዒመት 
ኣብ ሓምሳይን ሳብዒይን ወርሒ እትጾሙን እትበኹዩን ዛነበርኩምሲ፡ ብሓቂድ 
ንኣይ ኢኵም ዛጾምኩምሇይ? ምስ እትበሌዐን ምስ እትሰትዩንከ ንርእስኵምድ 
ኣይኯንኩምን እትበሌዐን እትሰትዩን?‛ (ዖካ7፡4-6)። ኣምሊኹ ኣብዘ ቦታ ክጾሙ 
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እንከሇው ንእኡ ኢልም ዖይኯነስ ንገዙእ ርእሶም ኢልም ስሇዛጾሙ ንጾሞም 
ከምዖይሰመሮ ንርኢ። ክንጸውም እንከልና ምእንቲ ኣምሊኹ ኢሌና ምስ ዖይንጸውም 
ኣምሊኹ ኣይሰምዒናን። ኳለ እቲ ዛግበር ካብ ኣምሊኹ ስሇዛኻነ ንኣምሊኹ ኢሌና 
ክንገብሮ ኣልና። እቲ ሓቂ እዘ ክነሱ ዔሊማና ኣምሊኹ ምስዖይከውን ኣብ ቅዴሚ 
ኣምሊኹ ተቐባሌነት ኣይክህሌወናን’ዩ። 

 
≈ ኣብ ሊዔሉ ከም እትስማዔ ጌርካ ዖይምጿም 

‚… ዴምጽኵም ኣብ ሊዔሉ ኴም ዘስማዔ ጌርኩም ልሚ ኣይትጾሙን ኢኵም 
ዖልኵም።‛ (ኢሳ58፡4)። ኣብዘ ቦታ ተገሉጹ ከምዖል፡ ክጾሙ እንከሇው ኣብ 
ቅዴሚኡ ከምዛስምዐ ጌሮም ብዖይምጿሞም ኣምሊኹ ይገንሖም ኣል። ዔሊማ’ቲ 
ጾሞም ብመሰረቱ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ሞገስ ንምርካብ ዖይኯነስ ብግብዛና፡ 
ሌማዲውን ካሌእ ዖይቅኑዔ ዔሊማን ስሇዛነበረ ኣምሊኹ ኣይሰምዕምን። ልሚውን 
ጾምና ኣብ ሊዔሉ ከምዛስማዔ ጌርና እንተዴኣ ዖይቃኒናዮ ብኣምሊኹ ክንንጸግ ናይ 
ግዴን ይኴውን። ኣምሊኹ ንጸልትና ከም ዛሰምሮ ንምግባር ክማሌኡ ንዖሇዎም 
ነገራት ብዛግባእ ምምሊእ የዴሉ። ጼምና ኣልና ማሇት ኣምሊኹ ይሰምሮ ማሇት 
ስሇዖይኯነ ኣብ ርያ ጾም ክማሌኡ ዛግብኦም ኳልም ነገራት ንምምሊእ ብዔቱብ 
ምስራሕ የዴሉ። 

  
≈ ንጻውዑት ኣምሊኹ ምሊሽ ዖይምሃብ  

‚ኯነ ዴማ፡ ከምቲ ንሱ ዛጸውዓ፡ ንሳቶም ከኣ ዖይሰምዐ፡ ከምኡውን ንሳቶም 
ጸውዐ፡ ኣነ ኴኣ ኣይሰማዔኩን፡ ይብሌ እግዘኣብሄር ጏይታ ሰራዊት።‛ (ዖካ7፡13-
14)። ኣምሊኹ ብቐጥታ ይኵን ብመገዱ ካሌኦት ንዛህበካ ጻውዑት ግቡእ ምሊሽ 
ዖይትህብ ክነስ ጾምካ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ተቐባሌነት ክረክብ ምሕሳብ ከንቱ 
ዴም እዩ። እቲ ብጾም እተሰነየ ጻውዑትና ወይ ጸልትና ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ 
ተቐባሌነት ክረክብ ነቲ ዛመጸና ጻውዑት ኣምሊኹ ቅሌጡፍ ዛኻነ ግብረ መሌሲ 
ክንህብ ኣልና። ንቃለ ኣብ እንምርምረለ እዋን ብውሌቂ ንዛግሇጸሌና፡ 
ብኣገሌገሌትና ንዛንገረና ኣምሊዊ ምኹርን ብቅደሳን ንዛመጸና ትንቢታዊ ቃሌን 
ሌዐሌ ኣዴህቦ ብምሃብ ክንመሊሇስ እንተዴኣ ክኢሌና ጥራይ ኢና ጾምና ኣብ ቅዴሚ 
ኣምሊኹ ሞገስ ዛረክብ።  

 
≈ ግብዛና ዖይምውጋዴ 

‚ከም ሰሌሰሊ ርእስ ምዴናንን፡ ክሻን ሓመዅስትን መንጸፍካ ምግባርን፡ ነዘ ዱ 
ጾምን እግዘኣብሄር ዘቕበል መዒሌትን እትብል ዖል?‛ (ኢሳ58፡5)። ግብዛና፡ 
ዖይኯንካዮ ክትከውን ምፍታን፡ ብሰብ ክትርኤ ኢሌካ ምግባር፡ ብዛገበርካዮ ግብሪ 
ፍለይ ኣኹብሮት ካብ ሰብ ክምጠወሌካ ምዴሊይ… እዩ። እዘ ባህርይ እዘ ካብቶም 
ኣምሊኹ ኣዛዩ ዛጽየኖም ባህርያት ሓዯ እዩ። ንሱ ብግብዛና ንዛግበሩ ነገራት 
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ኣይሰምሮምን። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ኣብዘ ቦታ ንግብዛናኦም ብምጥቃስ ጾሞም 
ቅቡሌ ከምዖይኯነ እተዙረቦም። 
 

≈ ተግባርካ ብምግባር ምጿም 
‚…ብመዒሌቲ ጾምኩምሲ ተግባርኩም ኢኵም እትገብሩ ንግኣትኩም ዴማ 
ትገፍዔዎም ኣልኵም።‛ (ኢሳ58:3)። ከምቲ ኣብዙ ጥቅሲ ተጻሒፉ ዖል ተግባርካ 
እናገበርካ ምጿም ንጾምካ ዖምክን ሓዯገኛ ሌምምዴ እዩ። ተግባርካ እናገበርካ 
ምጿም ማሇት ነቲ ዛወፈርናለ ዒውዯ ስራሕ እናቐጸሌና ምጿም ማሇት ኣይኯነን። 
ንኣብነት ገላና ኣብ ቤት ጽሕፈት ንሰርሕ፡ ገላና ዴማ ኣብ ንግዱ እተዋፈርና ኢና። 
ንክንጸውም ነዘ ስራሕ ክንሓዴጏ ኣልና ማሇት ኣይኯነን። እቲ ኣብዘ ቦታ ተግባርካ 
ምግባር ተባሂለ ተገሉጹ ዖል፡ እቲ ግሁዴ ምዃኑ እተነግረለ እሞ ኣምሊኹ 
ዖይከብረለ ግብሪ ስጋ እዩ (ገሊ5፡19-21)። እቲ መጻርርቲ መንፈስ ቅደስ ዛኻነ 
ስጋና ዛዒብሇል ተግባር እናገበርና እንተጾምና ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ተሰማዔነት 
ኣይክህሌወናን። ስሇዘ ተግባርና ዖይኯነስ ተግባር ኣምሊኹ እናገበርና ብምጿም 
ንኣምሊኹ ነስምሮ። 
 

≈ ምስ ካሌኦት ንዖልካ ርክብ ከየጥዒ ምጿም 
ጾምና ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ተሰማዔነት ከይህሌዎ ካብ ዛገብሩ ተግባራት ሓዯ ምስ 
ካሌኦት ንዖልና ርክብ ዖይምጥዒይ ወይ ዴማ ነቲ ካሌኦት ካባና ዛጽበይዎን 
ክንገብረልም ዛግብኣና ሰናይ ግብሪ ዖይምግባር እዩ። ‚... እንሆ፡ ብመዒሌቲ 
ጾምኩምሲ ተግባርኩም ኢኵም እትገብሩ፡ ንግኣትኩም ዴማ ትገፍዔዎም 
ኣልኵም። እንሆ፡ ብባእስን ብምክርርን ብሕሱም ምውቃዔ ጐስጢትን ኢኵም 
እትጾሙ። ዴምጽኵም ኣብ ሊዔሉ ኴም ዘስማዔ ጌርኩም ልሚ ኣይትጾሙን ኢኵም 
ዖልኵም።‛ (ኢሳ58፡3-4)። ንሳቶም ነቲ ምስ ካሌኦት ዖሇዎም ርክብ ከየጥዒዩ 
ስሇዛጾሙ ኣምሊኹ ዴማ ንጾሞም ነጺግዎ። እስከ ካብቲ ዛገበርዎ ክሌተ ብዛርዛር 
ንርአ፦ 

 
o ንግኣትካ እናገፋዔካ ምጿም 

ንሳቶም ነቶም ኣብ ትሕቲኦም ዛሰርሑ ግኣት ስሇዛገፍዔዎም ኣምሊኹ 
ዴማ ንጾሞም ተጸይንዎ። ብዛኻነ ኣጋጣሚ ኣብ ትሕቴና ንዛሰርሑ 
ሰራሕተኛታት ዛግባእ ክብርን ሓሌዮትን ከነርእዮም ኣልና። ኣብ ትሕቴና 
ይሰርሑ ስሇዖሇው ጥራይ ከም ኣቕሑትና ክንርእዮምን ክንጥቀመልምን 
ኣይግባእን። ልሚ ኣብ ብሕ ናይ ኣመንቲ ስዴራቤት ከምዛርኤ 
ሰራሕተኛ ገዙ ክጽሌያ ወይ ናብ ጉባኤ ክከዲ እንተዴኣ ሓቲተን ከም 
ሕለፋትን ንስራሕ ሸሇሌ ዛብሊን ስሇዛቁጸራ ብሕ ናይ ጸርፍን 
መግናሕትን መዒት እዩ ዛወርዯን። ከምኡውን ገላና እቲ እንከፍልም 
ወርሓዊ መሓያ ዖይርትዒውን ዒመጽ እተመሌኤን እዩ። ከምኡ እናገበርና 
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ዴማ ንጸውም እሞ ኣምሊኹ ክሰምዒና ንጽበ። ኣብ ክሽነ ንግኣትና ሌቦም 
እናቑሰሌናን እናብከናን ኣብ ሳልን ንኣምሊኹ ብጾም ክንውዴሶ 
ኣይንፈትን። እዘ እንተገበርና ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ተቐባሌነት ስሇዖይብለ 
ንዴም ጥራይ እዩ ዛኴውን።  
 

o ብባእስን ሓዴሕዲዊ ምፍሌሊይን ምጿም 
ከምቲ ኣብቲ ጽሑፍ ተገሉጹ ዖል ብባእሲ፡ ብምክርርን ብሕሱም 
ምውቃዔ ጉስጥን ምጿም ንጾምካ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ተቐባሌነት 
ከይረክብ ይኹሌክሌ። ከምቲ ኣብዙ ሃገር ንርእዮ ካብ ኣምሊኹ ምንቕቓሕ 
ክመጽእ ኳሇን ኣብያተ ክርስትያናት ብጾምን ጸልትን ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ 
ንምቕራብ ናይ ጾም ኣዋጅ የውጽኣን የተግብራን እየን። እዘ ንዒሰርተታት 
ዒመታት ተገይሩ እ እንተኻነ ዙጊት ተጨባጢ ሇውጢ ግና ከምጽእ 
ኣይከኣሌን። እቲ ምኹንያት ዴማ ጌና ንሓዴሕዴና ብምንቛት ንጸውም 
ስሇዖልና እዩ። ንሓዴሕዴና ምፍሌሊይ ዯው ከየበሌና ዛጾምና እንተጾምና 
ዛጸሇና እንተጸሇና እንትርፎ ንስጋና ምዔጋብ እንረኹቦ መሇኯታዊ ነገር 
ኣይህለን። ስሇዘ ዴማ እዩ ሓዴነት ንምምጻእ ቅዴሚ ኳለ ክስራሕ ዖሇዎ። 

 
≈ ከተማሌኦ ንእትጥሇቦ ከየማሌኣ ምጿም 

ከምቲ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ብተዯጋጋሚ ተገሉጹ ዖል ኣምሊኹ ዛፈትዎ ጾም ንካሌኦት 
ሰናይ ብምግባር ዛካየዴ ጾም እዩ። ‚እቲ ኣነ ዛፈትዎ ጾምሲ ንመኣሰር እከይ 
ምፍታሕ፡ ንማእሰርቲ ኣርዐት ምዛሊቕ፡ ንጥቑዒት ምውጻእ ሓራ፡ ኣርዐት ዖበሇ 
ዅለውን ምስባርድ ኣይኯነን? እንጌራ ንጥሙይ ክትመቅሌ፡ ነቶም እተሰደ 
ዴታት ናብ ቤትካ ከተእቱ፡ ዔሩቕ እንተ ርኤ ክትከዴኖ፡ ካብ ስጋውን 
ከይትሕባእድ ኣይኯነን?‛  (ኢሳ58፡6-7)። እቲ ኣምሊኹ ጾምኩም ክስማዔ 
ከተማሌእዎ ኣልኩም ኢለ ዛጠቐሶ ኳለ ዛርዛር ምስ እንርእዮ ንካሌኦት ዛግብኣካ 
ጽቡቕ ምግባር ብዛብሌ ሓሳብ ዛጥቕሇሌ ኯይኑ እዘ ዛስዔብ ዴማ እዩ፡ 

 መኣስር እከይ ምፍታሕ 
 ማእሰርቲ ኣርዐት ምዛሊቕ 
 ንጥቝዒት ሓራ ምውጻእ 
 ኣርዐት ዖበሇ ኳለ ምስባር 
 እንጌራ ንጥሙይ ምምቓሌ 
 ንእተሰደ ዴታት ናብ ቤትካ ክኣትው ምግባር (ምቕባሌ 

ኣጋይሽ) 
 ዔሩቕ ምኹዲን 
 ንስጋ (ዖመዴ) ምሕብሓብ 
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ነቲ ኣምሊኹ ከነማሌኦ ዛጠሌቦ ነገር ንምምሊእ ኣዘና ትጉሃት ምስ እንኴውን 
ኣምሊኹ ዴማ ነቲ ብጾም እተሰነየ ጸልትና ንምምሊሽ ቅሌጡፍ ይኴውን። ስሇዘ 
ጾምና ተቐባሌነት ክረክብን ዖይክረክብን እቲ መፍትሕ ኣብ ኢዴና ከምዖል 
ክንስሕቶ ኣይግባእን። ነቲ ኣምሊኹ ግበርዎ ዛበሇና ብዖይ ዛኻነ ቅዴመ ኳነት 
ምግባር ንሌመዴ። 

 
ሓይሉ ጾምን ጸልትን ዖርእዩና መጽሓፍ ቅደሳዊ ኣብነታት 

 
እዜም ቀጺሌና እንርእዮም ሓይሉ ጾም ንምግንዙብ ዛሕግ ገሇ ሒዯት መጽሓፍ ቅደሳዊ 
ኣብነታት እዮም። 
 
1. ጽሊት ምቕባሌ 
 
ሙሴ ነቲ ዒሰርተ ሕጋጋት ዛሓዖ ጽሊት ካብ ኣምሊኹ እተቀበሇ ብጾም እዩ (ዖዲ9፡18 
ዖጸ34፡28)። እቲ ንወሇድታት ከም መመርሕን መዔቀኒ ብጽሕናን ኯይኑ ክገሌግሌ 
እተዯሇየ ሕጊ ኣምሊኹ፡ ነቲ ብጾምን ጸልትን ገዙእ ርእሱ ንኣምሊኹ ዛፈሇየ ሙሴ እዩ 
ተዋሂቡ። ካብ ኣምሊኹ እዋናዊ ሓሳባት ንምቕባሌ ጾምን ጸልትን ናቱ ዒብዪ ኣበርክቶ 
ከምዖሇዎ ዴማ ካብኡ ንመሃር። ህይወት ይኵን ኣገሌግልት ነንዔሇት ካብ ኣምሊኹ ቃሌ 
ምስ እትቕበሌ እዩ መቐረት ዖሇዎ። ስሇዛኻነ ዴማ ከም ሙሴ ናብቲ ናይ ኣምሊኹ ክብሪ 
ዖሇዎ ከረን ብምዴያብ ቃሌ ክንቅበሌ ብጾምን ጸልትን ንትጋህ። 

 
2. መንፈሳዊ ምግሊጽ ምቕባሌ 
 
ዲንኤሌ ነቲ ዛረኣዮ ራእይ ውሽጣዊ ትሕዛቶኡ ብዔምቆት ክርዴኦ ከምዛጾመ ቅደስ ቃሌ 
ይነግረና (ዲን10፡3)። ንሱ በቲ ዖሇዎ ሰብኣዊ ኣእምሮ ነቲ ኣምሊዊ ራእይ ክርዴኦ 
ዒቕሚ ከምዖይብለ ስሇዛርዲእ እታ እንኮ ክገብራ ዛኹእሌ ነገር ንመሇኯታዊ ጣሌቃ 
ምእታው ኣምሊኹ ብጾምን ጸልትን ምትጋህ እዩ። ዛኻነ ኣማኒ መንፈሳዊ ምስጢራት 
ክኹፈተለ ዛዯሉ እንተዴኣ ኯይኑ፡ ከም ዲንኤሌ ብጾም ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ዋጋ 
ምኹፋሌ ክመሃር ክኹእሌ ኣሇዎ። ብጾም ገዙእ ርእስ ንኣምሊኹ ምፍሊይ፡ ነቲ ኣብ 
ውሽጥና ብገሇ ሸነኵ ዛቀሊቕሌ ወይ ገሇ ብውሑዴ ዒቐን ክርዴኣና ጀሚሩ ንዖል 
መንፈሳዊ ምስጢር ኣጸቢቕና ከነስተውዔል ዛሕግዛ ሓዯ መሳሌሌ እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ 
እዩ ከነዖውትሮ ዖልና። 

 
3. ናብ ከረን ኣምሊኹ ምዴያብ 
 



መጽሓፍ ቅዱሳዊ መርሖ ንዕውት ጸሎት 

 

 
ገጽ 157 

 

ኤሌያስ ነቲ መሌኣኹ ኣምሊኹ ዛቐረበለ መኣዱ ዴሕሪ ምምጋቡ ብሓይሉ እቲ ዛበሌዕ 
ብሌዑ ናብ ሆሬብ፡ ከረን ኣምሊኹ ክሳዔ ዛበጽሕ 40 መዒሌትን ሇይትን ከምዛዯየበ 
ተጻሒፉ ኣል (1ነገ19፡8)። ብሓይሉ እቲ ብሌዑ እዩ ዛዯየበ ማሇት ካሌእ መግቢ 
ኣይወሰዯን ማሇት እዩ። ስሇዘ ብጾም እዩ ናብ ከረን ኣምሊኹ ዯይቡ ክንብሌ ንኹእሌ 
ኢና። ኤሌያስ በቲ ዛመጾ ናይ ኢዙቤሌ ታህዱዴ ብፍርሂ ስሇእተመሌኤ ካብ ኣገሌግልት 
ኣምሊኹ ክሕባእ እ እንተፈተነ፡ ብጾም ናብ ከረን ኣምሊኹ ስሇዛዯየበ ተንሲኡ ከም 
ብሓዴሽ ንክዒይ ሓይሉ ዛኻኖ ዴምጺ ኣምሊኹ ክሰምዔ በቂዐ’ዩ። ካብቲ ዖልናዮ ወይ 
በጺሕናዮ ዖልና ናብ ካሌእ ዛበረኴ መንፈሳዊ ህይወት ምዴያብ ዛከኣሇና ብሓይሉ ጾምን 
ጸልትን ተሓጊዛና እዩ። እቲ ናብ ከረን ምዴያብ ዛብሌ ሓሳብ ንዛበረኴ ህይወት፡ ሓዴሽ 
ሌምምዴ፡ ጸብሇሌ ምባሌ ወይ ጽሌዋ ዖሇዎ ኣካይዲ ምምራሕ እዩ ዖመሌክት። እዘ ነገር 
ኣብ ህይወትና ተግባራዊ ክኴውን ዴማ ክንዮ ባህጊ ዛኴዯ ብጾምን ጸልትን ዋጋ ምኹፋሌ 
የዴሉ።  

 
4. ኣገሌግልት መሊእኹቲ ምርካብ 

 
የሱስ ኣብ ጊዚ ጾሙ መሊእኹቲ ከምዖገሌገሌዎን ብሓይሉ መንፈስ ቅደስ ተመሉኡ 
ንሰይጣን ከምዛሰዒሮን ቅደስ ቃሌ ይነግረና። ‚ኣብቲ በረ ዴማ፡ ሰይጣን እናፈተኖ፡ 
ኣርብዒ መዒሌቲ ጸንሔ። ምስ ኣራዊት ከኣ ነበረ፡ መሊእኹቲውን ኣገሌገሌዎ።‛ (ማር1፡12 
ለቃ4፡1-2)። ኣገሌግልት መሊእኹትን ዒወት ኣብ ሌዔሉ ናይ ጸሌማት ሓይሌታትን 
ክትረክብ ብሓይሉ ጾምን ጸልት ነንዔሇት እትተግህ ሰብ ክትከውን ኣልካ። እቶም ነዜም 
ዛዯሓንና ቅደሳን ከገሌግለ ብኣምሊኹ እተመዯቡ መሊእኹቲ ንሓሇዋ፡ ካብ ኣምሊኹ 
መሌእኹቲ ንምምጻእ፡ ውግእና ንምውጋእን ካሌእን ከገሌግለና፡ ከምቲ ክርስቶስ ብጾም 
ዛተግህ ዛነበረ ንሕናውን ኣሰሩ ክንስዔብ ኣልና። 

 
5. ሓርነት 
 
ዯቂ እስራኤሌ ካብቲ ብተዯጋጋሚ ኣብ ኣርዐቱ ኣእትዩ ከሰቅዮም ዛወፍር ዛነበረ ጸሊኢ 
ንምዴሓን ብጾምን ጸልትን ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ብምቕራብ ሓርነት ይረኹቡ ከምዛነበሩ 
ተጻሒፉ ኣል። ነዘ ህያው ኣብነት ዛኻኑና ክሌተ ፍጻሜታት ካብ መጽሓፍ ቅደስ 
ክንወስዴ ንኹእሌ ኢና። ፍሌስጤማውያን ንዯቂ እስራኤሌ ክወግኡ ኢልም ከም ዛነቀለ 
እሞ ዯቂ እስራኤሌ ኣዛዮም ስሇዛፈርሁ ናብ ኣምሊኹ ክማህሇለ ብጾምን ጸልትን ኣብ 
ሚስጳ ከም ዛቕረቡ፥ ኣምሊኹ ዴማ ንነብዪ ሳሙኤሌ ምሊሽ ብምሃብ ዯቂ እስራኤሌ 
ንፍሌስጤማውያን ከምዖዋረዴዎም ንርኢ (1ሳሙ7፡6-14)። ኣብ ካሌእ ኣጋጣሚውን ዯቂ 
ሞኣብ፡ ዯቂ ኣሞንን ዒሞናውያንን ንህዛቢ ኣምሊኹ ክዋግእዎ ምስ ወፈሩ ብመሪሕነት 
ንጉስ ዩሳፋጥ ብጾምን ጸልትን ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ከምዛቀረቡ፡ ኣምሊኹ ዴማ ነቶም 
ናብ ይሁዲ ኢልም ዛወፈሩ ዯቂ ዒሞንን ሞኣብን ነቶም ናይ ከረን ሲዑር ዴቡቓት 
ስሇዖምጸኣልም ኣብ ቅዴሚ ህዛቢ ይሁዲ ክስዒሩ ከም እተገዯደ ንርኢ (2ዚና20፡3,22-
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23)። ሓርነት ንኣና ንክርስትያናት ብክርስቶስ ናይ ዯም ዋጋ እተኴፍሇለ ስሇዛኻነ 
መሰሌና እዩ። ንሓርነትና ምስ ህይወትና ከነወሃህድ እንተዴኣ ኯይኑ ዴማ ክንገብሮም 
ካብ ዛግብኡና ብሕ ነገራት ሓዯ ሓይሉ ጾም ክንሙከር እዩ። 

 
6. ህይወትናን ነገርናን ንኣምሊኹ ምምዔቋብ 
 
ጳውልስ ነቶም ኣበየ ከተማኡን ዒዴታቱን ብመሪሕነት መንፈስ ቅደስ ዛሾሞም ዛነበረ 
መራሕቲ ናብ ኣምሊኹ ብጾም የማዔቁቦም ከምዛነበረ ንርኢ (ግ.ሃ14፡23)። ንሱ ኣብ 
ትሕቲ ጽሊሌ ኢዴ ኣምሊኹ ምእታው ብርእሱ ዒወት ምዃኑ ይርዲእ ስሇዛነበረ ኣብቲ 
ኣምሊኹ ዖቐመጦም ስፍራ እሙናትን ውፉያትን ኯይኖም ክርከቡ ብጾም ናብ ኣምሊኹ 
የሕሉፉ ይህቦም ኔሩ። ካብዘ እተሊዔሇ ዴማ’ዩ እተን ብሃዋርያዊ ተሌእኺኡ ተመስሪተን 
ብጾምን ጸልትን መራሕቲ እተሾሙሇን ማሕበራት ጽኑዒትን ንዔዮ ወንጌሌ ውፉያትን 
ክኻና ዛኴኣሊ። ልሚውን ንሕና ንህይወትና ይኵን ዛኻነ ጉዲይና ናብቲ ጽኑዔ 
ዖይጠሌም ኣምሊኹ ከነማዔቁብ ብጾም እተሰነየ ጸልት ኣብ ቅዴሚኡ ምቕራብ የዴሌየና። 
ከም ዋና ወይ መራሒ ዖይብለ ሰብ ብዴዴ ኢሌና ኣይንውፈርን ዛኻነ ነገር ዴማ 
ኣይንጀምርን። ቅዴሚ ኳለ ብጾምን ጸልትን ገጽ ኣምሊኹ ንዴሇን ኣብ ኣምሊኹ 
ንማዔቆብን። 

 
7. ሞገስ ምርካብ 
 
ጾም ኣስቴር ምስ ኣግራዲን ዯገፍታን ኣብ ቅዴሚ ንጉስ ሞገስ ንምርካብ ዛዒሇመ 
ከምዛነበረ እሞ ኣብ ህዛቢ ኣይሁዴ ነጥበ መቐይሮ ዖምጽኤ ሇውጢ ከምእተረኹቦ ቅደስ 
ቃሌ ይነግረና። (ኣስ4፡16)። እቶም ኣብ ምዴሪ ስዯት ዛነበሩ ህዛቢ ኣይሁዴ ብጾምን 
ጸልትን ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ብምቕራቦም፡ እታ ንጥፍኣቶም ንዛወጸ ኣጀንዲ ከተሇውጥ 
ኣብ ቅዴሚ ንጉስ ዛቐረበት ኣስቴር ሞገስ ረባ። ካብቲ ዛረኴበቶ ሞገስ እተሊዔሇ ዴማ፡ 
እቲ ንጥፍኣቶም እተኣወጀ ኣዋጅ ናብቲ ሞቶም እተመነየ ጸሊኢኦም (ሃማን) ከምዛቀንዏ 
ንርኢ። ብዙዔባ ኳለ ነገራትና ወይ ዴማ ኣብ ኳለ ምዔራፍ ናይ ህይወትና ሞገስ ኣምሊኹ 
ዖሇዎ ህይወት ሒዛና ክንመሊሇስ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ብጾም ምቅራብ ከምዖዴሉ 
ክንርስዔ የብሌናን። 

 
8. ብንስሓ ናብ ኣምሊኹ ምምሊስን ቍጥዒ ምርሓቕን 
 
ሰብ ነነዌ፡ ካብቲ ዛጸንሖም ዖይቅደስ ኣካይዲ እተሊዔሇ ቍጥዒ ኣምሊኹ ናብ ሌዔሉኦም 
ይመጽእ ከምዖል ብነብዪ ዮናስ ምስተነግሮም ገዙእ ርእሶምን ማልምን ኣዋሪድም፡ ካብ 
ንጉስ ክሳዔ ንኡስ ቆሌዒ ብጾም ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ምስቀረቡ ኣምሊኹ ገጹ 
ከምዛመሇሰልም እሞ ቍጥዒኡ ከምዛዙረየ ተጻሒፉ ኣል (ዮና3፡6-10)። ልሚውን 
ንሕና ኣይንብዴሌን ማሇት ኣይኯነን። ከምኡ እንተዴኣ ኢሌና እታ ሓቂ ኣባና የሊን። 
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ስሇዘ ዴማ እዩ ኣብ እንብዴሇለ እዋን ሌብና ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ብምስባር ብጾምን 
ጸልትን ክንቀርብ ዛግባእ። ብርግጽ እቲ ይቕሬታ ኣብ ጾም ኣይኯነን ዖል፡ ይኵን ዯኣ 
እምበር ብጾም ናብቲ ምሕረት ዛህብ ኣምሊኹ ከምእንቀርብን ሌብና ከምእነርእዮን 
ክንዛንግዔ የብሌናን። ነቲ ኣብ ሌዔላና ይኵን ኣብ ሌዔሉ ሃገርና ብሰሪ ሓጢኣት ዛመጽእ 
ቍጥዒ ኣምሊኹ እነዛሕሌ ናይ ጸልት ሰባት ክንከውን ኣልና። እዘ እንተገበርና ንሕሌናና 
ዔግበት፡ ንሰይጣን ውርዯት፡ ንህዛብናን ሃገርናን በረኴት፡ ንኣምሊኹ ዴማ ንኹብሩ 
ዛኴውን ተግባር ክንሰርሕ ኢና። 
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ምዔራፍ ፲፱  

ምምሊዴ 
 

† ትርጉም ምምሊዴ 
 
ምምሊዴ ዛብሌ ቃሌ፡ ከምቲ ኣብ ምዔራፍ ሰሇስተ ናይዙ መጽሓፍ ዛርኤናዮ፡ ኣብቲ 
በኵሪ ናይ እብራይስጥ መጽሓፍ ‚ፓጋ‛ (paga) ክብል እንከል ትርጉሙ ዴማ ‚ኣንጻር 
ምግጣም፡ ምምሕጻን፡ ኣጥቢቕካ ምሌማን፡ ኣብ መንጏ ምዃን፡ ህይወት ካሌኦት 
ምትንካፍ‛ ዛብሌ እዩ። እቲ ናይ ግሪኹ መጽሓፍ ዴማ ‚ኢንቴክሲስ‛ (enteuxis) ይብል 
ትርጉሙ ዴማ ‚ምእሊይ ውግእ፡ ኣብ ቅዴሚ ንጉስ ተሰማዑ ምዃን፡ ጻዔሪ፡ ምሌማን..‛ 
ዛብሌ እዩ። ብሕጽር ዛበሇ ኣገሊሌጻ ምምሊዴ ኣብ ክንዱ ካሌኦት ምንቃሕ እዩ።  

 
† ክርስቶስ የሱስ ኣማሊዱ እዩ  

 
ቅደስ ቃሌ ብተዯጋጋሚ ገሉጽዎ ከምዖል ክርስቶስ የሱስ ማእከሊይ ወይ ዴማ ኣማሊዱ 
እዩ (ሮሜ8፡34 1ጢሞ2፡5 ኢሳ53፡3-12 እብ7፡25)። ንሱ ሇይትን መዒሌትን ኣብ ቅዴሚ 
ኣምሊኹ ዛርኣየሌና ብምዃኑ ናብ ኣምሊኹ ብእኡ ናይ ምእታው ምለእ ብቕዒት እዩ 
ዖልና። ነቲ ኣብ ሮሜ8፡34 እተጻሕፈ ናይ ክርስቶስ ኣማሊዴነት ዛገሌጽ ሓሳብ ምስ 
እንርኢ ዴማ፡ ንሕና ክርስትያናት ዛኵንነና ዖይተረኹበ ክርስቶስ ስላና ስሇዛሞተ፡ ህያው 
ኯይኑ ንዖሇኣሇም ስሇዛነብርን ኣብ የማን ኣቦ የማሌዯሌና ስሇዖልን እዩ። ናይ ክርስቶስ 
ስላና ምምሊዴ ንኵለ ኳነኔ ካባና ኣርሒቕዎ እዩ። ካብ ምምሊዴ ክርስቶስ እተሊዔሇ 
ሰይጣን ኣብዛዯሇዮ እዋን ዛዯሇዮ ነገር ኣብ ሌዔላና ናይ ምግባር ዒቕሚ ይኵን መሰሌ 
የብለን። ስሇዘ ዴማ ኢና ኣብ ኣምሊኹ ተኣማሚንናን ሃዱእናን ክንነብርን እንኹእሌ። 
‚እቲ ዘዅንንከ መን እዩ? ክርስቶስ የሱስ፡ እቲ ዛሞተ፡ ኤረ ብ ምዉታት እ 
ዛተንስኤ፡ ኣብ የማን ኣምሊኹ ኯይኑውን ምእንታና ዘሌምን ዖል እዩ።‛ ኣብዘ ግና 
ከነስተውዔል ዛግብኣና ነገር ኣል፡ እቲ ኣማሊዱና ዛኻነ ክርስቶስ የሱስ ጾሩ ክንጸውር 
ከምዛጸውዒና (ማቴ11፡28-29)። ሓዯ ካብቲ ክርስቶስ ዖሇዎ ጾር ዴማ ስሇ ካሌኦት 
ምምሊዴ እዩ። ስሇዘ ዖማሌዴ ዖበሇ ስራሕ ክርስቶስ የሱስ ንምስራሕ ጾር ወይ ዔሊማ 
ክርስቶስ ጸይሩ ኣል ማሇት እዩ።   

 
† መንፈስ ቅደስ ስሇ ኳልም ቅደሳን ዛሌምን መንፈስ ምህሇሊ እዩ 

 
‚መንፈስ ዴማ ከምኡ ንዴምና ይዴግፎ እዩ። ከመይ ጌርና ኹንጽሉ ኴም ዘግብኣና፡ 
ኣይንፈሌጥን ኢና፡ ስሇዘ እቲ መንፈስ ባዔለ እዩ ብዖይንገር እህህታ ዘሌምነሌና። እቲ 
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ሌቢ ዘምርምር፡ ንሱ ምእንቲ እቶም ቅደሳን ከም ፍቓዴ ኣምሊኹ ገይሩ ይሌምን እዩ 
እሞ፡ ነቲ ሓሳብ መንፈስውን እንታይ ምዃኑ ይፈሌጦ እዩ።‛ (ሮሜ8፡26-27)። ከምቲ 
ኣብዖን ጥቅስታት ተገሉጹ ዖል መንፈስ ቅደስ ስላና ብዖይንገር እህህታ ከም ፍቓዴ 
ኣምሊኹ ይሌምን እዩ። ስሇዘ መንፈስ ቅደስውን ከም ክርስቶስ ኣማሊዱ ምዃኑ 
ክንግንዖብ የዴሉ። ኣብ ካሌእ ጽሑፍውን መንፈስ ቅደስ መንፈስ ምህሇሊ (ሌማኖ) 
ተባሂለ ተገሉጹ ኣል (ዖካ12፡10)።  
 
ንሱ፡ ነቲ ሓፈሻውን እዋናውን ናይ ኣምሊኹ ሓሳብ ዛፈሌጥ ስሇዛኻነ ኣባና ኯይኑ 
ስላናን ስሇ ካሌኦትን ይሌምን። እዘ ስሇ ቅደሳን ዖማሌዴ ቅደስ ናይ ኣምሊኹ መንፈስ 
ኣባና ይነብር ብምህሊው ዴማ መተዒይቱ ክንከውን ምለእ ብቕዒት ኣልና። ስሇዘ እዘ 
መንፈስ ዖሇዎ ዖበሇ ከማሌዴ ይኹእሌን ይግብኦን። መንፈስ ቅደስ ስሇ ቅደሳን ከም 
ፍቓዴ ኣምሊኹ ዖማሌዴ ኣማሊዱ ካብ ኯነ፡ ቀሊሲ ናይቲ ዖልና ናይ ምምሊዴ ጸልት 
ክኴውን ክንሓዴጏ ወይ ፋን ንግስነት ክንህቦ ኣልና። እቶም ዔውታትን ብሱሊትን 
ዛበሃለ ኣማሇዴቲ ዴማ ንኵለ ጸልቶም ኣብ መንፈስ ቅደስ ብምውካሌ እዮም 
ዛጽሌይዎ። ስሇዛኻነ ዴማ ኣዴማዔቲ እዮም። ንሕናውን ኣሰር እቶም ቀዲሞት 
ብምስዒብ ውጽኢታዊ ዛኻነ ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት ክህሌወና ብዯገፍ መንፈስ ቅደስ 
ነማሌዴ። 

 
† ኳለ ኣማኒ ስሇ ካሌኦት ክጽሉ ተጸዊዐ ኣል 

 
እታ ብክርስቶስ የሱስ እተቐበሌናያ ኣምሊዊት ህይወት ካብቲ እተሰክመና ሓሊፍነት 
ሓዯ ስሇ ካሌኦት ብጸልት ምትጋህ እዩ። ሃዋርያ ጳውልስ’ውን ኣብ መሌእኹቱ ስሇ 
ካሌኦት ክንጽሉ ነጊሩና ኣል (1ጢሞ2፡1-4)። ስሇቲ ኣብ ማእከለ ንነብር ዖልና 
ሕብረተሰብ፡ ስሇቶም ዖይዯሓኑ ነፍሳት፡ ስሇ ኣገሌገሌቲ ኣምሊኹ፡ ስሇቶም ኣብ ጸበባ 
ዖሇው ቅደሳን፡ ስሇ ሃገርናን ዒሇምን…. ኯታስ ስሇ ኳለ ሰብ ክንጽሉ መንፈሳዊ ሓሊፍነት 
ኣልና። እዮብ ስሇቶም ዛጻረርዎ ዛነበሩ የዔሩኹቱ ምስ ጸሇየ ኣምሊኹ ምርኮኡ ብዔጽፊ 
ከምዛመሇሶ ቅደስ ቃሌ ነጊሩና እዩ (እዮ42፡)። ንሕናውን ልሚ ኣብ ቤትናን ዖርእናን 
በረኴት ኣምሊኹ ክዒስሌ፡ ነቲ ሓሊፍነትና ዛኻነ ናይ ምምሊዴ ዔዮ ብተወፋይነት 
ከነተግብሮ ኣልና። 

 
† ፍለይ ናይ ምምሊዴ ህያብ ዖሇዎም ቅደሳን ኣሇው 

 
ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ ኳለ ኣማኒ ከማሌዴ ዛኹእሌ እ እንተኻነ ንፍለያት ሰባት 
ዛወሃብ ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት ዴማ ኣል። እቲ ብመንፈሳዊ ህያብ ዛግበር ናይ 
ምምሊዴ ኣገሌግልት ካብቲ ክርስትያናዊ ግቡእካ ስሇዛኻነ፡ ዛግበር ናይ ምምሊዴ 
ኣገሌግልት ኣዛዩ እተፈሇየ እዩ። ዛኻነት ማሕበር ኣብ እትምስርቶም ናይ ጸልት 
ጉጅሇታት ዴማ እቶም እዘ መንፈሳዊ ህያብ ዖሇዎም ሰባት እንተተሳትፍ ዛበሇጸ 
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ውጽኢትን ቀጻሌነት ዖሇዎ ኣገሌግልትን ምተረኹበ። እቲ እዘ ኣገሌግልት ዖሇዎም ሰባት 
ዛንጸባረቐልም ባህርይ ካብቶም ክርስትያናዊ ግቡኦም ስሇዛኻነ ዖማሌደ ኳልም 
ቅደሳን ፍሌይ ዛበሇ እዩ። ኣብ ምሌሊይ እዜም ሰባት ክሕግዖና ስሇዛኹእሌ ገሇ ኣብነታት 
ናይቶም ፍለይ ናይ ምምሊዴ ህያብ ዖሇዎም ቅደሳን ክጠቅስ፦ 

 እተወሰነ ኣርእስቲ ሒዜም መሌሲ ክሳዔ ዛረኹቡ ኣየቋርጹን። ብካሌእ 
ኣበሃህሊ ጾሮም ምሊሽ ረቡ ክሳዔ ዖይረኣዩ ዖየዔርፉ እዮም 

 ነዊሕ ናይ ጸልት ሰዒታት ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ከሕሌፉ ውሽጣዊ ብቕዒት 
ኣሇዎም  

 ምስኦም ዛሇገበ ዖበሇ ስሇ ካሌኦት ናይ ምምሊዴ ጾር ይምቀሌ 
 ኳለ ዖረባኦም ንጸልት ዖሇዒዔሌ እዩ 
 መንፈስ ቅደስ ንዖዖክሮም ጥራይ ዖይኯኑስ፡ ንመንፈስ ቅደስ ወይ 

ንኣምሊኹ ንምዛካር ዛጽሌዩ እዮም 
 ናይ ጾር ወይ ሸኴም ሰባት እዮም 
 ኣብ ውሽጦም ብርቱዔ ስቓይ ብቐጻሉ ይስምዕም 
 ንነገራት ብዒይኒ ኣምሊኹ ንምርኣይ ዛጋዯሌ ውሽጣዊ ዴፍኢት ኣሇዎም 
 ናይ ኳለ ነገር መፍትሕ ጸልት ኯይኑ ይስምዕም 
 ካብ ብዙዔባ ሓዯ ነገር ክዙረቡ ብዙዔባ’ቲ ነገር ክጽሌዩ ይፈኹሶም ወይ ባህ 

ይብልም 
 ዛኻነ ሃፍ ወይ ውዴቀት ምስ ዛርእዩ መፍትሕ ንምንዲይ ብርኮም 

ይዒጽፉ 
 ናይ ዛኻነ ዖጋጠመ ሽግር ምኹንያት ናቶም ከምቲ ዛግባእ ዖይምጽሊይ 

ኯይኑ ይስምዕም  
 
እዜም ክንርእዮም ዛጸናሕና ሒዯት ካብቲ ብሕ እቶም ፍለይ ናይ ምምሊዴ ህያብ ካብ 
ኣምሊኹ እተቐበለ ቅደሳን ዖንጸባርቕዎ እዩ። ምናሌባት ኣንባቢ ከምዘ ዒይነት ባህርይን 
ተግባርን ብተዯጋጋሚ ኣብ ህይወቱ ዖጋጥሞ እንተዴኣ ኯይኑ፡ ኣምሊኹ ብእኡ ህይወት 
ካሌኦት ክትንክፍ ወይ ክበጽሕ ፍለይ ናይ ምምሊዴ ህያብ ከምዖንበረለ ክግንዖብ 
ክኹእሌ ኣሇዎ። ንምምሊዴ ዛኴውን ፍለይ ህያብ ካብ ተነብረሌካ ዴማ ተመሳሳሉ ህያብ 
ምስ ዖሇዎም ቅደሳን ብምሌጋብ ንምግሌጋሌ ትጉህ ሰብ ኳን። እታ ዖልያ ዜባዊት 
ማሕበር ኣብ ዛሰርዒቶ ናይ ጸልት ጉጅሇ ተጸንቢርካ ንምዔያይ ዴማ ንሳ ኣዖራርብ። 

 
ጾር፡ ሓይሉ ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት 

 
ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት ክንዮ ባህጊ ዛኴዯ ዒብዪ ጾር ዛጠሌብ ኣገሌግልት እዩ። እዘ 
ማሇት ዛኻነ ኣማኒ ብዛግባእን ተወፋይነትን ከማሌዴ እንተዴኣ ኯይኑ ኣብ ሌቡ ንዔኡ 
ዛኴውን ጾር የዴሌዮ። እዘ ከኣ ኣብ ጊዚ ምምሊዴ ጾር ዒብዪ ግዯ ስሇዖሇዎ’ዩ። ሰብ ኣብ 
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ሌቡ ጸዒት ክሳዔ ዖይብለ ምንም ክገብር ኣይክእሌን እዩ። እቲ ጾር ዖሇዎ እሞ ርዛነት ናይ 
ምምሊዴ ኣገሌግልት ዛርዴኦ ኣማኒ ግና ብውሌቁ ኣብ ምግሌጋሌ ከይተሓጽረ ኣብቲ 
ብማሕበር ኣምሊኹ እተሰርዓ ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት ብፍቓደ ብምጽንባር ብሕ ዔዮ 
ምስ ኣሕዋቱ ይዒዪ። እዘ ንዙረበለ ዖልና ንምምሊዴ ናብ ሌቢ ቅደሳን ዛመጽእ ጾር ኣብ 
ክሌተ ከምዛምቀሌ ክንፈሌጥ ዴማ ምዛካር የዴሉ። ንሳቶም ከኣ ሃንዯበታዊ ጾርን ንነዊሕ 
እዋን ዛጸንሕ ጾርን ይበሃለ። ብዛርዛር ንርኣዮም፦ 
 
፩. ሃንዯበታዊ ጾር 
 
እዘ ዒይነት ጾር ብዴንገት ዛመጽእ ኯይኑ ቅሌጡፍ ኣቓሌቦ ዴማ ይሓትት። እዘ 
ሃንዯበታዊ ጾር ካብ መንፈስ ቅደስ ዛመጽእ ህጹጽ ጻውዑት ብምዃኑ ቅሌጡፍ ምሊሽ 
ኣብ ምሃብ ክንጋዯሌ ክርስትያናዊ ሓሊፍነትና እዩ። ምናሌባት እዘ ከምዘ ዒይነት ጾር፡ 
ንኣና ዖይምቹእ ኣብ ዛመስሌ ጊዚን ቦታን ክመጸና ይኹእሌ እዩ። ግናኴ ካብ ኣምሊኹ 
ክሳዔ ዛኻነ ግብራዊ ምሊሽ ክንህበለ ጥራይ እዩ ዖልና። ንኣብነት ሓዯ መርዒዊ ምስ 
መርዒቱ ኣብ ዔሇተ መርዒኡ እናተዖናግዏ ስሇ ካሌኦት ክጽሉ ከምዘ ዒይነት ጾር ክመጾ 
ይኹእሌ’ዩ። ንሱ ኣብ ዔሇተ መርዒይ ንምንታይ መጸ ኢለ ሸሇሌ ክብል ዖይኯነስ እንታይ 
ዒይነት ኣገባብ ይጥቀም ብዖየገዴስ ነቲ ሃንዯበታዊ ጾር ቅሌጡፍ ምሊሽ ንምሃብ ክጽዔር 
ኣሇዎ። 
 
ንኣይ ብተዯጋጋሚ ኣጋጢሙኒ ከምተዒዖብኩዎ፡ ኣብ ገሇ እዋናት ንሓዯ ሰብ ምስ ርኤናዮ 
ወይ ምስ ዖከርናዮ ብዙዔባኡ ክንጽሉ ኣብ ሌብና ዴርት ክመጽእ ይኹእሌ እዩ። ኣብዘ 
ከምዘ ጊዚ ቅሌጡፍ ምሊሽ ምስ እንህብ ዔውታት ኮይንና ንወጽእ። ኣብቲ ብዙዔባ እቲ 
ሰብ ኣብ እንጽሌየለ እዋን ምናሌባት ንኣእምሮና ዛርዴኦ ነገር ዖይክህሌወና ይኹእሌ እዩ። 
ብዙዔባ እንታይ ንጽሉ ኣልና ስሇዖይተረዴኣና ግና ካብ ምጽሊይ ክንቍጠብ የብሌናን። 
ብቋንቋታት ብምጽሊይ ነቲ ናይቲ ግዚ ሓሳብ ኣምሊኹ ክንረኹቦ ንኹእሌ ኢና። ብዙዔባ 
እንታይ ከምዛጸሇና ንምፍሊጥ ዴሕሪ ምጽሊይና ኣምሊኹ ክገሌጸሌና እንተፈተወ 
ክገሌጸሌና እዩ። እንተዖይፈተወ ዴማ ሓሳቡ ተኣዘዛና ብምጽሊይና ጥራይ ዔግበት 
ክስምዒና ኣሇዎ።  
 
ሓዯ እዋን ሓዯ ሰብ ናብ መንፈሱ ስሇ ሓንቲ ኣዯ ክጽሉ ሃንዯበታዊ ጾር መጾ። ንሱ ነቲ 
ጾር ቅሌጡፍ ምሊሽ ብምሃብ ክጽሉ ምስጀመረ መንፈስ ቅደስ ናይ ሓዯጋ መጻወዴያ 
ክሰብር ከመሊኹቶ ብምጅማሩ እቲ ጾር ካብ መንፈሱ ክሳዔ ዛውሰዴ ምጽሊዩ ቀጸሇ። 
ዴሕሪ ሰሙን ነታ ኣዯ ረቡ ምስ ሓበራ፡ ኣብቲ ንሱ ዛጽሌየለ ዛነበረ ዔሇትን ሰዒትን 
እታ ኣዯ ኣብ መገሻ ከምዛነበረት እሞ እታ ንሳ ዛነበረትሊ መኪና ናይ ምግምጣሌ ሓዯጋ 
ኣጋጢምዋ ክነሱ ብዖይካ ኣብ ኢዲን እግራን ዖጋጠመ ፈኩስ ምሌሕጻጽ ምንም ዒይነት 
ዛስመ መጉዲእቲ ከይበጽሓ ብተኣምራት ከምዛወጸት ሓበረቶ። እዘ ኣብነታዊ ሓው ነቲ 
ዛመጾ ሃንዯበታዊ ጾር ተኣዘ እንተዖይጽሉ እቲ ክመጽእ ዛኹእሌ መጉዲእቲ ንምግማቱ 
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ዖጸግም ኣይኯነን። ስሇዘ እንሓንሳእ ክንጽሉ ዛህውኴና ጾር፡ ህይወት ሰብ ካብ ሞት 
ዛምንጥሌ ብምዃኑ ሸሇሌ ክንብል ኣይግባእን። 
 
ሃንዯበታዊ ጾር ኣብ ዛመጸለ እዋን ናይ ግዴን ብሕት ኢሌና ንጽሌየለ ስፍራ ክሳዔ 
እንረክብ ክንጸንሕ ኣይግባእን። ከምኡውን ኣብ ስራሕ ወይ እተፈሊሇየ ማሕበራዊ 
ንጥፈት ስሇዖልና ስራሕና ዙዘምና ነዊሕ ሰዒት ንምጽሊይ ገዙእ ርእስና ከየእመንና 
ብኡብኡ ዋሊውን ንዯቃይቅ ክንጽሉ ኣልና። ካብ ተመኩሮይ ዛርኤኹዎ ኣብ 
መብዙሕትኡ እዋን እዘ ሃንዯበታዊ ጾር ነዊሕ ሰዒታት ዖይጸንሕ ንእተወሰነ ዯቓይቕ 
ጥራይ ዛቕጽሌ እዩ። ነቲ ክንጽሌየለ ኣብ ውሽጥና ዛረኴብናዮ ሰብ ንዯቓይቕ 
ብምዛካርና ምናሌባት እታ ሓጻር ጸልትና ህይወት ክትብጆ ስሇእትኹእሌ ሸሇሌ 
ኣይንበል።  
 
፪. ንነዊሕ እዋን ዛጸንሕ ጾር 
 
እዘ ዒይነት ጾር ዴማ ካብ መንፈስ ቅደስ ኯይኑ መመሉሱ ዛመሊሇስ፡ ምሊሽ ወይ ከኣ 
ፍታሕ ክሳዔ ትረክብ ዖየቋርጽ ጾር እዩ። ኣብ ገሉኡ እዋናት ጾር ኣብ ሌብና ኣብ ጸጽባሕ 
ዛዯምቕ ክነሱ ኣብ ባይታ ግና ንርእዮ ሇውጢ ዖይክህሌወና ይኹእሌ እዩ። ኣብዘ ከምዘ 
ጊዚ ኣምሊኹ ንኵለ በብግዚኡ  ጽቡቕ ዛገብር ምዃኑ ዖኪርና መሉስና ንበርትዔ ዯኣ 
እምበር ኣይንተሓሇሌ። ሓዯ ጆርጅ ዊሇር ዛበሃሌ ሰብ ንኣስታት 63 ዒመታት ምእንቲ 
ሓዯ ዒርኩ ምዴሓን ብክርስቶስ የሱስ ክረክብ ከምዛጸሇየ ታሪኵ ይሕብር። እቲ ጆርጅ 
ዊሇር ዛጽሌየለ ዛነበረ ዒርኩ ዴማ በዖን ኳሇን ዒመታት ናብ ክርስቶስ ክመጽእ ዛጋዯል 
ዴርት ከምዛነበሮ፡ ዴሕሪ ሞት ጆርጅ ናብ ምዴሓን ምስመጸ ምስክርነቱ ሂቡ ኣል። 
ብርግጽ እቲ ንእኡ ብቀጻሉ ንምዴሓን ዛቕስቅሶ ዛነበረ ጸልት ጆርጅ ዊሇር ከምዛነበረ 
ዖማትእ ኣይኯነን። እዘ ነቶም ሰዒታት፡ መዒሌታት ወይ ሰሙናት ስሇ ሰባት ጸሉና 
ንሕሇሌ ኣመንቲ ዒብዪ ትምህርቲ እዩ። 
 
ኣምሊኹ ንስዴራና፡ ኣገሌገሌትና ወይውን ሃገርና ኣብ ሌብና ብምእታው ነንዔሇት ስሉኦም 
ከነማሌዴ ጾር እንተዴኣ ኣንቢሩሌና ዯበና ከይርኤና ንፋስውን ከይተመሌከትና ብኣምሊኹ 
ተኣሚንና ክንጽሉ ጥራይ እዩ ዖልና። ብርግጽ ንሱ ነቶም ሇይትን መዒሌትን ዖዖክርዎ 
ቅደሳን ዛጽመም ሌቢ የብለን፡ ኣይዔገሶምን ፍትሒ ከየውጽኤ ዴማ ዖመኖም ክውዴኡ 
ኣይሓዴጏምን እዩ እሞ፡ ነቲ ንሱ ዖንበረሌና ጾር ክሳዔ ንሱ ባዔለ ካባና ዛወስድ 
ከነማሌዴ ክንክእሌ ኣልና። ንነዊሕ እዋን ዛጸንሕ ጾር ኣብ ሌቡ ዖሇዎ ሰብ፡ እቲ ጾር 
ካብኡ ክሳዔ ዛውሰዴ፡ ሰሊም ዔረፍቲ ወይ ከኣ ምጥሓስ ኣብ መንፈሱ ክሳዔ ዛስምዕ 
ብዖይምቁራጽ ምጽሊይ የዴሌዮ። 
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ናይ ምምሊዴ ጾር ብኴመይ ንምቀሌ? 

 ብቀጥታዊ ምጉናፍ ናይ ኣምሊኹ  

 

እዘ ብቀጥታዊ ምጉናፍ ናይ ኣምሊኹ እንብል ኣምሊኹ ባዔለ ከንብረሌካ እንከል’ዩ። 

እቲ ምንጪ ኳለ ነገር ዛኻነ ኣምሊኹ ንዔዮ መንግስቱ ዛኴውን ጾር ኣብ መንፈስ 

እቶም ዛዯሇዮም ቅደሳን የንብር እዩ። ከምቲ ንቲቶስ ጸዒት ዖሕዯረለን፡ ዯዴሕሪ 

ሳኦሌ ንክኴደ ነቶም ጀጋኑ ዖንቅሐን ጸዒት ብምስራጽ ንዔዮ የተንስእ እዩ። ስሇዘ 

ፍለይ ናይ ምምሊዴ ባህጊ ዖልና ክነስና ጾር ምስ ዖይህሌወና ኣምሊኹ ክነፈና 

ክንጸምኦ ይግባእ። 

 

 ከባቢ ብምዔዙብ 

 

ነህምያ ብዙዔባ ውርዯት የሩሳላም ኣብ ዛሰምዒለ እዋን፡ ንጉስ ኣርታሕሻስታ ገጹ 

ርእዩ ብቐሉለ ከንብቦ ዛኹእሌ ኣብ ሌቡ ሂ እዩ ነጊስዎ (ነህ2፡2)። እንሓንሳእ 

እቶም ተራ ኯይኖም ዛስምዐና ነገራት ብኣንክሮ ምስ እንዔዖቦም መሪር ነገሮምን 

ናይ ጥፍኣት ፍጻሜኦምን ስሇዛስወጠና ንምቕያሮም ከቢዴ ጾር ኣብ ሌብና ይኣቱ 

እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ንከባቢና ብዛግባእ ክንዔዖቦ ዖልና። ዒሇምና ኣብ ከመይ 

ኳነት ኣሊ ማዔከናት ዚና ኣብ እንከታተሇለ እዋን ስሇእንዔዖቦ ጾር ክሓዴረና ይኹእሌ 

እዩ። ካብ ገዙእ ርእስና ዖይሓሌፍ ኣተሓሳስባ ብምውጋዴ ንከባቢና ንመሌከቶ። 

ንጠምት እሞ ንምምሊዴ ዛኴውን ጾር ንሰከም።  

 

 ብመገዱ ካሌኦት 

 

ካብ ኣምሊኹ ፍለይ ናይ ምምሊዴ ህያብ እተቐበለ ወይውን ብማዔርግ ዯረጃ 

ኣብቶም ሓሙሽተ ናይ ኣገሌግልት ህያባት (ሃዋርያ፡ ነብዪ፡ ወንጌሊዊ፡ ሳ፡ 

መምህር) ኣትዮም ከገሌግለ ብኣምሊኹ እተሾሙ ቅደሳን መንፈሳዊ ጾር ይመቕለና 

እዮም። እዘ ከኣ ምስኦም ጊዚ ብምሕሊፍ፡ ብኢዴ ኣንብሮ፡ ብስብከት፡ 

መጻሕፍቶም ብምንባብን ብካሌእ ኣገባብን ክፍጸም ይኹእሌ። ነቲ ካብ ካሌኦት 

ክንረኹቦ እንኹእሌ መንፈሳዊ ጾርን ህያብን ንምርካብ ዯገ ከነጣጥሕ ኣልና። እቶም 

ቅቡኣት ናብ ቤትና መጺኦም ክመቕለና ክንጽበ ጥራይ ዖይኯነስ ቤቶም 

ክንኳሕኳሕ ኣልና። 
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ክፋሊት ምምሊዴ 

 

ምምሊዴ ብሕ ክፍሊት ኣሇዎ። እዘ ክብሌ እንከልኵ ብብሕ መገዱ እዩ ዛካየዴ 

ማሇተይ እየ። እቶም ክፋሊት ምምሊዴ ዴማ እዜም ዛስዔቡ እዮም፦ 

፩. ናይ ምብራኹ (በረኴት ናይ ምፍታሕ) ምምሊዴ 

እዘ ዒይነት ምምሊዴ መጽሓፍ ቅደሳዊ በረኴት ኣብ ሌዔሉ ካሌኦት ንምፍታሕ ዛካየዴ 

እዩ። እንሓንሳእ ኣብ መንፈስና ዛመጽእ ዴርት ንውሌቀ ሰባት፡ ማሕበር ወይ 

ማሕበራት ከምኡውን ሃገር ክንባርኹ ዖሇዒዔሌ እዩ። ካብ መጽሓፍ ቅደስ ሓዯ ክፍሉ 

ናብ ሌብና ይመጽእ እሞ ኣብ ሌዔሉ እቲ ክንባርኺ ተዯሌዮ ዖል ኣካሌ ንዙረቦ። ኣብዘ 

ከምዘ እዋን ነቲ ዛመጸና መጽሓፍ ቅደሳዊ በረኴት ኣብ ሌዔሉ ነማሌዯለ ዖልና ኣካሌ 

ምስ እንዙረቦ ንምፍጻሙ እቶም ንቃሌ ኣምሊኹ ዛፍጽሙ መሊእኹቲ ይጏዩ። ናይ 

ብሓት ህይወት በዘ ከምዘ ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት ከም እተቐየረ ኣብ ህይወተይን 

ኣገሌግልተይን ተዒዘበ ኣልኵ። 

፪. ውግእ ኣብ ክንዱ ካሌኦት ብምክያዴ ዛግበር ምምሊዴ 

እቲ ውግእና ዛዋጋእ ኣምሊኹ እንሓንሳእ ኣብ ሌቢ ቅደሳኑ ከም እንሓዴር ብምግባር እዩ 

ውግእና ዛዋግኣሌና። ነቲ ዛኴበበና ነገር ንምብታን ኣብ መንፈስ እቶም ዖማሌደሌና 

ቅደሳን ሓሳብ ወይ ምግሊጽ ብምእታው ኣብ ጏንና ዯው ክብለ ይገብር። ኣብ ብሓት 

ዛሓሇፍኩዎም ጽንኩራት ኳነታት ስሇይ ብሓያሌ ቍጥዒ ምስ ኣጋንንቲ ዛተጠማጠሙ 

ቅደሳን ከምዛነበሩ ካብቲ ኣብ ሌዔሇይ መጺኡ ዛነበረ መጻወዴያ ሓራ ምስ ወጻእኩ 

ክርዲእ ክኢሇ እየ። ገሉኦም ብኣካሌ መጺኦም ዛመስከሩሇይ ኣሇው። ንመብዙሕቶም 

ዴማ ኣምሊኹ ስላ ዯቀይ ኣተንሲኤ ውግእ ተዋጊኤ ስሇዛበሇኒ ክርዲእ በቂዓ 

ኣልኵ።  

ኣነውን ንገሇ ቅደሳን ከማሌዯልም ካብ ኣምሊኹ ብዛረኴብኩዎ ምግሊጽ ኣብ ሓያሌ 

መንፈሳዊ ውግእ ብምእታው ካብ ብሕ ነገራት ክፍትሑን ክናገፉን ርእየ ኣልኵ። 

ስሇዘ ነፍስ ወከፍ ዖማሌዴ ኣማኒ ኣብ መንፈሱ ንዛመጽእ ናይ ውግእ መንፈስ ብዛግባእ 

ብምምዛማዛ ንረዴኤት ካሌኦት ዯው ክብሌ ኣሇዎ። እቲ ዛመጸና ናይ ውግእ ሓሳብ 

ንውሌቀ ሰባት ጥራይ ዖይኯነስ ንብዖሊ ኣካሌ ክርስቶስን ሃገራትን ካብቲ እተጻወዯሇን 
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መጻወዴያ ኣጋንንቲ ሓራ ንምውጻእ’ውን ክኴውን ከምዛኹእሌ ክንርዲእ ኣልና። 

ኣምሊኹ፡ ኣባና ኯይኑ ኣብ ሌዔሉ ጸሊእቱ ብምትንሳእ ሃገር ብምሌእታ ክሕለ፡ ንብዖሇዋ 

ኣብያተ ክርስትያናት ዴማ ከናግፈን ይኹእሌ እዩ። ገዙእ ርእስና ክንንዔቃ የብሌናን። ኣብ 

ቤትና ኯይንና ብምምሊዴ ሃገር ክንሕለ፡ ማሕበር ከነናግፍ ንኹእሌ ኢና። ነዘ ተረዱእና 

ንዛመጸና ናይ መንፈስ ዴርት ብዔቱብ ክንጥቀመለ ኣልና። 

፫. ብምፍራዴ ዛካየዴ ምምሊዴ 

ኣመንቲ ካብ እተዋህበና ስሌጣን ሓዯ ናይ ምእሳር ወይ ምፍራዴ እዩ። ንገሇ ብኣጋንንታዊ 

ሰንሰሇት እተኣስሩ ሰባት ሓራ ንምውጻእ፡ ኣብ ሌዔሉ ኣጋንንትን መሳርሕቶም ዛኻኑ 

እኩያት ሰባትን ክንፈርዴ ኣምሊኹ ንመንፈስና ዖሇዒዔሇለ እዋናት ኣል። ንውሌቀ ሰባት፡ 

ንማሕበር ይኵን ንሃገር ናይ ጥፍኣት ኣጀንዲ ተቐኒቶም ንዛመሊሇሱን ምስ ኣጋንንቲ 

ቀጥታዊ ርክብ ዖሇዎም ኣገሌገሌቲ ሰይጣን ግቡእ ፍርድም ከነጹሮም ብኣምሊኹ ኣብ 

እንምርሓለ እዋን ብዖይ ዛኻነ ንሕስያ ክንእዖዛ እዩ ዖልና። ህይወት ብሓት 

እናበሊሸው ናብ ሲኦሌ ንዖውርደ ዔሱባት ሰይጣን ናብ ሲኦሌ ምስዲዴ ዖይክርስትያናዊ 

ተግባር ወይ ጭካነ ዖይኯነስ እቶም ቀዲሞት ሃዋርያትውን ዛገብርዎ ዛነበሩ ቅደስ 

ተግባር እዩ። ስሇዘ ንምምሊዴ ኣብ እንገብሮ መንፈሳዊ ገዴሉ ከምዘ ዒይነት ዴርት 

ካብ ኣምሊኹ ኣብ ዛመጸለ እዋን ነቲ ካብ ክርስቶስ እተመቐሌናዮ መንፈሳዊ ስሌጣን ወይ 

ሓይሉ ንምፍታሕ ንትባዔ ዯኣ እምበር ኣይንፍራህ።  

፬. ትንቢታዊ ኣዋጅ 

ትንቢታዊ ኣዋጅ ማሇት ነቲ ካብ መንፈስ ቅደስ ዛሰማዔካዮ ከምዖሇዎ ምዛራብ እዩ። 

ከምኡውን ነቲ ክመጽእ ኣሇዎ ኢለ ኣምሊኹ ዛገሇጸሌካ ነገር ምስቲ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ 

እተጻሕፈ ተመሳሳሉ ሓሳባት ብምዛማዴ ንእኡ ምእዋጅ እዩ። ኣብዙ ንነብረሊ ሃገር 

ብሕ ሌሙዴ ዖይኯነ ኣብ ብሓት ሃገራት ግና ተግባራዊ ኯይኑ ኣዴማዔነቱ ጉሉሑ 

እተራእየ ሓዯ መንፈሳዊ ሌምምዴ ኣል። ንሱ ከኣ ነቲ ኣምሊኹ ኣብ ማሕበር ክርስቶስ 

ይኵን ብሃገር ዯረጃ ክመጽእ ብዙዔባ ዖሇዎ ነገር ንባሮቱ ምግሊጽ ምስ ዛህብ ኣብ ሰማያት 

ንምእዋጁ ናይ ኣዋጅ ጊዚ ምስራዔ እዩ። መብዙሕትና ኤርትራውያን ብሓጢኣትና 

ምንባዔን ምሕረት ምሕታት ዯኣ እምበር ትንቢታዊ ኣዋጃት ብምእዋጅ ሃገራዊ ሇውጢ 

ንምምጻእ ኣይንብገስን። እዘ ከኣ ካብቲ እቶም ዒበይቲ ዖጽንሑሌና ሌምዲዊ ኣካይዲ 

ወጺእና መንፈሳዊ ኣካይዲ ክንሃንጽ ስሇዖይከኣሌና እዩ።  
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እቲ ኣብዙ ሃገር ዛጸንሐ ወሇድ ዖይበጽሖ ወይ ንሱ ዖይተሊመድ ሓዴሽ ግን ከኣ መጽሓፍ 

ቅደሳዊ ሌምምዴ ብካሌእ ሰብ ምስ ዛመጽእ፡ ነቲ ዖምጽኦ ሰብ ከም ኣብ ምህሮ ስሕተት 

ዛጠሓሇ እዩ ዛሓስብ። እዘ ስሇዛኻነ ግና ነቲ ኣምሊኹ ብመንፈሱ ዖመሊኹተና ነገር ካብ 

ምግባር ክንቍጠብ ኣልና ማሇት ኣይኯነን። ከምቲ ገሉኣቶም ንምንጻግ እተሇማመዴዎ 

ንሕና ዴማ ኣምሊዊ ነገር ንምትእትታው ክንሊመዴ ኣልና። ከምቲ ንሳቶም ነንዛተንስኤ 

መንፈሳዊ ነገር ምቕባር ክምህሩና ዛዯሌዩ፡ ንሕና ዴማ ሓዴሽ ነገር ከይፈራህካ ምቕባሌ 

ክንምህር ኣልና። ናብቲ ዖሌዒሌኩዎ ሓሳብ ክምሇስ፡ ኣብዘ ብትንቢታዊ ኣዋጅ ዛካየዴ 

ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት እቶም ንመንፈሳዊ ሓሳብ ብዔምት ናይ ምግንዙብን ናብ 

ካሌኦት ናይ ምሌቃቅን ብቕዒት እተዒዯለ ሃዋርያትን ነብያትን ምስ ዛሳተፉ፡ ዒብዪ 

ዛኻነ ምንቕናቕ ይኴውን። ብውሌቂ ኣብ ዛግበር ብትንቢታዊ ኣዋጅ ዛካየዴ ምምሊዴ 

ዴማ እምነትና ከነስርሖን ጠመተና ከነግፍሖን ኣልና።  

፭. ሌመና 

ስሇ ካሌኦት ኣብ ኣምሊኹ ብሌመና ብምቕራብ ዛካየዴ ምምሊዴ መብዙሕትና እነተግብሮ 

ስሇዛኻነ ንምርዴኡ ቀሉሌ እዩ። ውሌቀ ሰባት ይኵኑ ማሕበራት ከምኡውን ሃገር፡ 

ዖዴሌዮም ነገር ካብ ኣምሊኹ ምእንቲ ክረኹብዎ ምሌማን መንፈሳዊ ሓሊፍነትና እዩ። ነቲ 

ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ እተገሌጸ ነገር ክውንኑ ይኵን ነቲ ኣብ ዔሇታዊ ህይወት እንዔዖቦ ነገር 

(ዛጏዯልም ወይ ክረኹብዎ ዖሇዎ) ሒዛና ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ነማሌዴ ኢና። እቲ 

እንሌምኖ ምስቲ ሓፈሻዊ ፍቓዴ ኣምሊኹ ዛሳነን ብመንፈስ ቅደስ ዴማ ንሕሌናና 

እተመስከረለን ምስ ዛኴውን ብእምነት ክንጽሉ ኣልና። እንሓንሳእ ህዴእ ኢሇ ክሓስብ 

እንከልኵ፡ ገሉኣቶም እኮ እቲ ክሕዛዎ ዖሇዎም ነገር ዖይሓዛዎ ንሕና ስሇዖይሇመንናልም 

እዩ ናብ ዛብሌ መዯምዯምታ ይበጽሕ። ብርግጽ ኣምሊኹ ንጸልትና ከም መበገሲ 

እናተጠቀመ ነቲ ክዔዴል ዛዯሇዮ ነገር ክዔዴሌ ካብ ፈቐዯ፡ ብጸልት ኣብ ክንዱ ካሌኦት 

ብምንቃሕ ኣምሊኹ ዛሰርሓለ ምቹእ ሃዋውህ ክንፈጥር ኣልና። 

ብዖየሻሙ መገዱ ኣምሊኹ ሇምኑኒ፡ ሕተቱኒ፡ ኣዛኒ… ስሇዛበሇና፡ ቤተሰብና፡ 

መቕርብና፡ ኣገሌገሌትና፡ ሃገርና… ካብ ኣምሊኹ ክቕበሌዎ ዖሇዎም ነገራት ክቕበለ 

ስሉኦም ከነማሌዴ ክንክእሌ ኣልና። እቲ እነማሌዯለ ዖልና ኣካሌ ነቲ ንሌምነለ ዖልና 

ነገር ካብ ኣምሊኹ ተቐቢሌዎ ክሳዔ እንርኢ ብዖይ ምቍራጽ ንኣምሊኹ ከነዖክሮ ኣልና። 

ንሱ ሂቡ ዖይውዴኦ፡ ባሪኵ ዖይሕሇል እዩ እሞ ዴላት ካሌኦት ኣብ ቅዴሚኡ ብሌማኖ 

ነቕርቦ። እዘ ኣብ እንገብረለ እዋን ኣምሊኹ ንጸልትና ክሰምሮ እዩ። 
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፮. ኑዙዚ 

ብበዯሌን ሓጢኣትን ካሌኦት ካብ ኣምሊኹ ይቕሬታ ንምርካብ ዛግበር ምምሊዴ ኣል። 

እዘ ዒይነት ምምሊዴ ኣብ ኣመንቲ ተግባራዊ ኯይኑ ብሓይሉ ክዴፍኣለ ዖሇዎ እዩ። 

ብፍሊይ ከኣ በቲ ሃገራዊ ተሓዴሶን ምንቕቓሕን ከይህሌው ዒትዑቱ ዛሓዖ በዯሌ ኣቦታት 

ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ምቕራብ። እዘ ሕጂ ዖል ወሇድ ብበዯሌ እቲ ቅዴሚ ሕጂ ዛጸንሐ 

ወሇድ ኣብ ትሕቲ እተዒጽወ ሰማይ ከይነብር ብኑዙዚ ካብ ኣምሊኹ ምሕረት ምርካብ 

የዴሉ። እቲ ዛጸንሐ ወሇድ ብዛገበሮ በዯሌ ብሕ ናይዙ ሃገር መንፈሳዊ በረኴታት 

ከይፍታሕ ተኣሲሩ እዩ። ነዘ ከፍርስ ዛኹእሌ ዴማ ብብርቱዔ ጣዔሳን ንብዒትን እተሰነየ 

ሓቐኛ ኑዙዚ እዩ። 

እቲ ናይ ተሓዴሶ ሰብ ዛኻነ ነህምያ ጉዔዜ ኣገሌግልቱ ንበዯሌ ኣቦታቱ ኣብ ቅዴሚ 

ኣምሊኹ ብምንዙዛ እዩ ፈሉምዎ። ስሇዛኻነ ዴማ፡ ነቲ ኣብ ሌቢ ኣምሊኹ ዖል ክገብር 

ብኣምሊኹ ተኴናዊኑለ። ብዙዔባ እቲ ኣቦታት ይኵን ህዛቢ እዙ ሃገር ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ 

ዛገበሮ በዯሌ ንኣምሊኹ ምሕረት ንምሕታት ርእስ ዖይምትሓት፡ ካብቶም ከይንግሇጽ 

ከሌኪልም ዛሓና መቓውሕ፡ እቲ ዛኴፍአ እዩ። ብዙዔባ ርእስና ጥራይ ንሓስብ 

እንተዴኣ ሃሉና ብበዯሌ ካሌኦት ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ከነማሌዴ ኣይንኹእሌን። እዘ 

ክንገብር እንተዴኣ ዖይክኢሌና ዴማ እቲ ቀንዱ ግዲይ ናይቲ ምሕረት ዖይረኴበ በዯሌ 

ኣቦታት ንሕና ባዔሊትና ኢና ንኴውን። ስሇዘ ካብቶም ቀዲሞት ኣቦታት ከም እኒ 

ዲንኤሌ፡ እኒ ነህምያ፡ እኒ ጳውልስ ተማሂርና ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ብበዯሌ ካሌኦት 

ምሕረት ንምርካብ ነማሌዴ። 

ስሇ መን ኢና እነማሌዴ፧ 
 
መጽሓፍ ቅደስ ስሇ መን ክንጽሉ ወይ ከነማሌዴ ከምዖልና ንጹር መምርሒ ይህበና 
እዩ። ነዘ ምፍሊጥ ኣብቲ ዛህሌወና ናይ ምምሊዴ ህይወት ሚዙናዊ ኣካይዲ ክህሌወና 
ኣዛዩ ሓጋዘ እዩ። ቀጺሌና ብዙዔባ መን ከነማሌዴ ከምዖልና ክንርኢ ኢና፦  

 

1. ስሇ ስዴራቤትና 
ከምቲ ዲዊት ቤቱ ክባርኹ እተመሌሰ፡ ቤትና እንባርኴለን ስሇ ቤትና ነማሌዯለን ጊዚ 
ክህሌወና ይግባእ። ኣብ ሌዔሉ ስዴራቤትና ንዖልና ፍቕርን ኣኹብሮትን ካብ እንገሌጸልም 
መገዴታት እቲ ዛበሇጸ ስሉኦም ምጽሊይ እዩ። እቲ ንስዴራቤትና እንጽሌዮ ጸልት ዴማ፡ 
እቶም ዙጊት ዖይዯሓኑ ክዴሕኑ፡ እቶም ዴሮ ዛዯሓኑ ብምዴሓኖም ክዒብዩ፡ ኣብታ 



መጽሓፍ ቅዱሳዊ መርሖ ንዕውት ጸሎት 

 

 
ገጽ 170 

 

ስዴራ ሓዴሕዲዊ ፍቕርን ምትሕሌሊይን ክነግስን ኳለ እቲ ኣብታ ስዴራ እተጻወዯ 
መጻወዴያ ኣጋንንቲ ክፈርስን እዩ።  

 
2. ስሇቲ ዖልናዮ ሕብረተሰብ (community) 
ሰሊም ብሌጽግና ክኻነለ ስሇቲ ኣብ ማእከለ ንነብረለ ዖልና ዖዔበየና ሕብረተሰብ 
ክንጽሉ ኣልና። ‚ዯሓን እታ ኣነ ናብኣ ዖማረኹኩኵም ከተማ ዴሇዩ። ብዯሓና ዯሓን 
ክትረኹቡ ኢኵም እሞ፡ ስሉኣ ንእግዘኣብሄር ሇምኑ።‛ ኤር29፡7 ነቲ እንነብረለ ዖልና 
ሕብረተሰብ ክንባርኹን ስሉኡ ብጸልት ዋጋ ክንከፍሌን መንፈሳዊ ሓሊፍነትና እዩ። ሰሇቲ 
እንነብረለ ዖልና ሕብረተሰብ ወይ ከባቢ ካብቲ ዒትዑቱ ሒዛዎ ዖል ኳለ ዒይነት 
ማእሰርቲ ሓራ ክወጽእ ኣብ ክንዲኡ ዋጋ ምኹፋሌ ሌዔላና ካሌእ ሰብ ክገብሮ ዖይክእሌ 
ተግባር እዩ። ኣምሊኹ ኣብቲ ዖልናዮ ከባቢ ብዔሊማ ከምዖቀመጠና ብምግንዙብ ነቲ 
ኣብቲ ከባቢ ብኣና ክግበር ብኣምሊኹ እተመዯበ ምኹሪ ንምፍጻሙ ብርክና ንጸልት 
ክንዒጽፍ ኣልና። 

 
3. ስሇ ማሕበር ክርስቶስ 
ብሓፈሻ ስሇታ ኣብ ገጽ ምዴሪ ዖሊ ማሕበር ክርስቶስ ክትጽሉ ዛግብኣካ (ኤፌ6፡18) እ 
እንተኻነ፡ ብፍሊይ ግን ስሇ እታ ዖልዮ ዜባዊት ማሕበር ብምለእ ተወፋይነት ክትጽሉ 
ይግብኣካ እዩ። ኣምሊኹ ነታ ኣብ ምዴሪ ዖቐመጣ ኣካለ መግሇጺ ክብሩ ክገብራ እዩ። 
እዘ ባህጊ ኣምሊኹ ተፈጻምነት ክረክብ ዴማ ናትካ ጸልት መሳርሒ እዩ። ከምቲ ጏይታ 
የሱስ ዛገበሮ ንስውን ኣብ ማሕበር ፍቕሪ ክህለ ሓዴነት ክነግስ ብጸልት ዋጋ 
ክትከፍሌ ኣልካ። ስሇ ዔቤት ነፍስ ወከፍ ኣባሌ እታ ዖልያ ማሕበር ጸሉ። ሃዋርያ 
ጳውልስ እቲ ንማሕበር እተዋህበ ሕዴሪ ወንጌሌ ብናጽነት ክጏዪ ከምዛጸሇየ፡ ንሕናውን 
ማሕበር መፍቶ ጸሊእታ ካብ ምዃን ብኣምሊኹ ተሓሌያ ንወንጌሌ ክሳዔ ወሰን ምዴሪ 
ከተብጽሕ ንመሇኯታዊ ሓሇዋን ጣሌቃ ምእታውን ንጸሌየሊ (2ተሰ3፡1)።  
 
እቲ ብለጽ ሃዋርያ ስሇ ኳልም ቅደሳን ብምጽሊይ ኣርኣያ ኯይኑ እዩ (ሮሜ1፡9 ኤፌ1፡16 
3፡14-19 ፊሉ1፡4 ቇላ1፡3 2ቇሮ13፡7)። ንሕናውን ኣሰር እዘ ሃዋርያ ብምስዒብ ስሇ 
ማሕበር ክርስቶስ ቅደስ ቃሌ ንዛብል መሰረት ብምግባርን ብመሪሕነት መንፈስ ቅደስ 
ተሓጊዛናን ክንጽሉ ይግባእ። ኣብ ገጽ ምዴሪ መመስገኒት ክትከውንን ነቲ ዖሇዋ ኳለ 
መንፈሳዊ ህያባትን ዒቕምን ክትገሌጾ ብጸልት ዋጋ ክንከፍሌ ኣልና (ኢሳ62፡7)። 

 

4. ስሇ ሃገርን መራሕታን   
ከምቲ ቅደስ ቃሌ ብንጹር ኣብ 1ጢሞ2፡1-2 ኣስፊርዎ ዖል ስሇ ኳልም ናይ ምዴሪ 
ነገስታት፡ መንንቲን ሹማምንትን ክንጽሉ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ቅቡሌን ጽቡቕን እዩ። 
እዘ ከኣ ብሰሊምን ህዴኣን ክንነብር እዩ። ኣምሊኹ ኣብ ሌዔሉ መንግስቲ ሰብ ምሌኪ 
ከምዖሇዎ ኣሚንናን ናቱ ጣሌቃ ምእታው ኣብ መራሕቲ ሃገር ክኴውን ምጽሊይ 
ክርስትያናዊ ሓሊፍነትና እዩ። ማሕበር ብጸልት ሃገር ከተመሓዴር ትኹእሌ እያ ዛብሌ 
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እምነት ኣልኒ። ብጸልት ሰማያት እታ ምዴሪ ብምጽሊው ናይ ኣምሊኹ ጣሌቃ ምእታው 
ከተምጽእ ትኹእሌ እያ። እቲ ኣብ ቤት ጸልት ዛጽሇ ጸልት ጽሌዋኡ ኣብ ቤተ መንግስቲ 
ይርአ ምዃኑ ብምግንዙብ ስሇ ሃገርን መራሕታን ክንጽሉ ይግባእ። ከምቲ ዖማራይ ኣብ 
መዛሙሩ ዛበል ንከተማ ዛሕሌዋ ኣምሊኹ እዩ። ‚..እግዘኣብሄር ንኴተማ እንተ 
ዖይሐሇዋ ሓሊዊ ንኴንቱ ይነቅሕ።‛ (መዛ127፡1)። ኣምሊኹ ንኴተማ ከምኡውን ሃገር 
ብብሕ መገዱ እዩ ዛሕሌዋ፡ ሓዯ ካብኡ ዴማ ብጸልት እቶም ዖማሌደ ቅደሳን እዩ። 
ስሇዘ ስሇ ሃገር ኣብ እነማሌዯለ እዋን ንመሇኯታዊ ሓሇዋ ኣምሊኹ ኣብታ ምዴሪ ንፈትሕ 
ከምዖልና ክስወጠና ይግባእ። 
 
ስሇ ሃገር መራሕትን ክንጽሉ ኣልና ክንብሌ እንከልና ብሕ ነገራት እዩ ዛሓቍፍ። 
ብሃገር ዯረጃ ብንስሓ ምምሊስ ክኴውንን ሕሌና ኳልም መራሕቲ ንኣምሊኹ ክነቅሕን 
ምጽሊይ ዴማ እቲ ቀዲማይ ተግባር እዩ። ሓጢኣት ብሃገር ዯረጃ ውርዯት ዖምጽእ 
ብምዃኑ (ምሳ14፡34)፡ ብንስሓ ክውገዴ ምጽሊይ የዴሉ። ስሇ ሃገር ኣብ ምጽሊይ እቲ 
ካሌእ ክንርዴኦ ዖልና ነገር እቶም ኣብ ቦታ ስሌጣን ዖሇው መራሕቲ ብጥበብ ከም ፍቓዴ 
ኣምሊኹ ክመርሑ እዩ። ከምኡውን ከምቲ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ተገሉጹ ዖል ኣምሊኹ ኣብ 
መንግስቲ ሰብ ይመሌኹ እዩ’ሞ፡ ኣምሊኹ ኣብ ሌዔሉኦም ምሌኩ ከርእይ ምጽሊይ የዴሉ 
(ዲን4፡31-32)። ኣብ መወዲእታ ዴማ እቶም ኣምሊኹ ዛዯሌዮም ጥራይ ናብ ቦታ 
መሪሕነት ክመጹ፥ ብኣንጻሩ እቶም ዒመጸኛታት ዴማ ከም ፈርኦንን ሄሮዴስን ክንምቆሱ 
ምጽሊይ መጽሓፍ ቅደሳዊ ምዃኑ ክንዛክር ይግባእ (መዛ75፡7)። 

 
5. ስሇ ኣገሌገሌቲ ኣምሊኹ 
ከምቲ ኣብ መሌእኹቲ ሃዋርያ ጳውልስ ብተዯጋጋሚ ተገሉጹ ዖል ስሇ ኣገሌገሌቲ 
ኣምሊኹ ምጽሊይ ክርስትያናዊ ሓሊፍነት እዩ። (2ተሰ3፡1 2ቇሮ1፡11 ፊሉ1፡19 እብ13፡18 
ቇላ4፡4 ሮሜ15፡30)። ብሓፈሻ ስሇ ኳልም ኣብ ዔዮ ወንጌሌ ዛወፈሩ ኣገሌገሌቲ ክንጽሉ 
ግቡእናን መንፈሳዊ ሓሊፍነትናን እ እንተኻነ፡ ስሇቶም ንኣና ዖገሌግለ ኣገሌገሌቲ ግና 
ሕሌፊ ዖሇዎ ፍቕርናን ኣኹብሮትናን ብጸልትና ከነርእይ ኣልና። ኣምሊኹ ንዛሀበና 
ኣገሌገሌቲ ሰኣን ብጸልት ምኹርዲንና ንብሕ ዖይተዯሇየ ነገር ከነቃሌዕም ስሇእንኹእሌ፡ 
ብጸልት ክንጋዯሇልም ይግባእ። ንኣገሌገሌት ምጽሊይ ሓዯ ካብቲ ንዯገፎም እትገብሮ 
ነገር እዩ። ከምኡውን ነቲ ኣብ ሌዔሉኦም ዖልካ ፍቕርን ኣኹብሮትን እተንጸባርቐለ ኣብ 
ርእሲ ምዃኑ፡ ተማቓሉ እቲ ኣብኦም ዖል ቅብኣት ኣምሊኹ ክትከውን ዯገ ከፋቲ እዩ። 

 
6. ስሇ እቶም ኣብ መከራ ዖሇው ቅደሳን 
እታ ቀዲመይቲ ሃዋርያዊት ማሕበር ጴጥሮስ ስሇቲ ዛሰበኺ ወንጌሌ መንግስቲ ኣምሊኹ፡ 
ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስኣተወ ስሉኡ ኣብ ጸጽባሕ ብጸልት ትተግህ ኔራ። ‚…እታ 
ማሕበር ግና ምእንትኡ ዅለ ሳዔ ናብ ኣምሊኹ ትጽሉ ነበረት።‛ (ግ.ሃ12፡12)። ከም 
ውጽኢቱ ዴማ ኣብ ሌዔሉ’ቲ ብብሕ ሓሳረ መከራ ንሞት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዛሕል 
ዛነበረ ጴጥሮስ ናይ ሰማይ ጣሌቃ ስሇዛመጸ ብመስተንክራዊ ክብሪ ኣምሊኹ ካብ ቤት 
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ማእሰርቲ ወጺኡ። ልሚውን ንሕና ስሇቶም ስሇ ወንጌሌን እምነቶምን ብብሕ 
እተፈሊሇየ ፈተና፡ መከራን ስዯትን ዛሓሌፉ ቅደሳን ክንጽሉ ኣልና። ኣብ ማእሰርቲ፡ 
ሽግር፡ ሕማም… ዛርከቡ ቅደሳን ዋጋ ብምኹፋሌ ንእኦም ዖልና ፍቕሪ ነግህዴ። 
 
ነቶም ኣብ ጸበባ ዖሇው ቅደሳን ብጸልት ካብ ምዴጋፍ ዛዒቢ ሌግሲ የሌቦን። ከም 
መትኣስርቶም ብምዃን ተማቐሌትን ሇወጥትን ጸበባኦም ክንከውን ይግባእ እዩ። ነቲ ኣብ 
እዋን ጸበባ ናብ ህይወት ቅደሳን ዛወፍር፡ መንፈስ ተስፋ ምቝራጽ ብምእሳር እምነቶም 
ዛዒብየለ መገዱ ከነጣጥሕ ሓሊፍነትና እዩ። ብዙዔባ ገዙእ ርእስና ዯኣ እምበር ብዙዔባ 
እቶም ኣብ ጸበባ ዖሇው ዖይንሓስብ እንተዴኣ ኯይንና ክርስትና ዙጊት ዔምቇቱ 
ኣይተረዲኣናን ኣል ማሇት እዩ። ብፍሊይ ኣብዘ ስሇ ወንጌሌ ሓሳረ መከራ ምጽጋብ ከም 
ሓዯ ብእምነት ዴኩም ዛኻነ ሰብ ጥራይ ዛሓሌፎ ተጌሩ ኣብ ዛቍጸረለ እዋን ብጸልትና 
ነቶም ኣብ መከራ ዖሇው ቅደሳን ፍቕርና ከነርኢ ኣልና። 

 
7. ስሇ ጸሊእትና  
ክርስቶስ የሱስ ጌና ጸሊእቱ እንከልና ከምዖፍቐረና ተረዱእና ንሕናውን ነቶም ዛጸሌኡና 
ከነፍቕሮምን ፍቕርና ኣብ ክንዴኦም ብጸልት ዋጋ ብምኹፋሌ ክንገሌጸልምን ይግባእ። 
እዘ ብክርስቶስ የሱስ እተዋህበና ትእዙዛ ብምዃኑ ንምትግባሩ ክንዴሕር ኣይግባእን 
(ማቴ5፡44 ለቃ6፡27-28)። ከም ሰዒብቲ ክርስቶስ መጠን ካብ የሱስ ዛመሃር ሌቢ 
ክህሌወና ኣሇዎ። የሱስ ስሇቶም ዖሳቕይዎ ከይተረፈ ናብ ኣምሊኹ ጸልት ዖብጽሐ ምንባሩ 
ዴማ እንስሕቶ ኣይመስሇኒን። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ኣሰሩ ብምስዒብ ነቶም እከይና 
ዛዯሌዩን ንጠፍኣለ መጻወዴያ ዴማ ዖዲሌውን ሰባት ክንጽሌይ ዛግብኣና። ክርስትና 
ነቶም ዛጸሌኡ ዖይምጽሊይ ዖይኯነስ ምፍቓር እዩ እሞ ንጸሊእትና ብጸልት ንባርኹን 
ካብ ኣምሊኹ ምሕረት ንሕተትን።  

 
8. ስሇ እቶም ብሓጢኣት እተታሕ ቅደሳን  
‚ሓዯ ንሓው ናብ ሞት ዖየብጽሕ ሓጢኣት ኪገብር እንተ ረኣዮ፡ ይሇምን፡ ኣምሊኹውን 
ነቶም ናብ ሞት ዖየብጽሕ ሓጢኣት ዛገበሩስ ህይወት ኪህቦም እዩ።‛ (1ዮሃ5፡16) ሃዋርያ 
ዮሃንስ ሓጢኣት ዛገብሩ ኣሕዋትና ምስ ዛገጥሙ ብብዯልም ክንርሕቆምን 
ከነውርየልምን ዖይኯነስ፡ ሌቦም ብንስሓ ናብ ኣምሊኹ ክምሇስን ካብ ኣምሊኹ ምሕረት 
ክቕበለን ክንጽሌየልም እዩ ዛምዔዯና። ኣማኒ ኢ ማሇት ኣይትብዴሌን ወይ ዴማ 
ምንም ዒይነት ጌጋ ኣይትፍጽምን ማሇት ኣይኯነን። ብብሕ ምኹንያትን ብብሕ 
መገዴን ምብዲሌ ኣል። እቲ ዒብዪ ቁምነገር ዴሕሪ ምብዲሌ ናብ ኣምሊኹ ብንስሓ 
ምምሊስ እዩ። ነዘ ከኣ ንሓዴሕዴና ምጽሌሊይ የዴሉ። 
 
ሰይጣን ነቶም ብበዯሌ እተታሕ ቅደሳን ናብ ጥፍኣት ከምዛስዮም ተረዱእና፡ ኣብ 
ኣበሳኦም ከይጸንዐ ክንጽሌየልም ይግባእ። ሓጢኣት ኣብ ዖሇዎ ኣብኡ ህሊዌ ኣጋንንቲ 
ስሇዖል፡ ነቶም ኣብ በዯሌ ዖሇው ኣሕዋትና ዖይንጽሌየልም እንተዴኣ ኯይንና ንኣጋንንቲ 
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ንውፍዮም ከምዖልና ክንርዲእ ኣልና። ስሇዘ ዴማ እዩ መንፈስ ምርታዔ ክመጾም፡ 
ኣጋንንንቲ ነቲ ኣብ ህይወቶም ዖል ውዴቐት ተጠቂሙ ናብ ጥፍኣት ከይስዮም 
ብምጽሊይ ናብ ኣምሊኹ ክንመርሖም ዖዴሌየና። እቶም ዯው ኢሌና ዖልና ነዘ ዖልናዮ 
ህይወት ብብሓት ቅደሳን ዋጋ ከምእተኴፍሇለ ተገንዘብና ንሕናውን ንካሌኦት ዋጋ 
ክንከፍሇልም ይግባእ። 

 
9. ስሇ ሕሙማት  
መጽሓፍ ቅደስ ንሕና ክርስትያናት ክንጽሌየልም ካብ ዛሓበረና ሓዯ ንሕሙማት እዩ። 
ስሇ ሕሙማት ምጽሊይ ነቶም ናይ ፈውሲ ጸጋ ዖሇዎምን ናይ ቤተክርስትያን 
ሽማግሇታትን ጥራይ ዛሕዯግ ዔዮ ኣይኯነን። ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ስሇቶም ብቃንዙ ሕማም 
ዛስቀዩ ንፈውሲ ክጽሉ ሓሊፍነት ኣሇዎ። እቲ ፈዋሲ ሓዯን እንኮን ንሱ ከኣ ኣምሊኹ እዩ። 
ግዯ ናትና ዴማ ናብዘ ፈዋሲ ዛኻነ ኣምሊኹነቲ ሕሙም ምቕራብን፡ ነቲ ሕማም ኣብቲ 
ሕሙም ዖቐመጠ ሰይጣን ክንወቅዔን እዩ። ሕማም ምንጩን ሳዔቤኑን ብሕ እ 
እንተኻነ ኣምሊኹ ዖይፍውሶ ሕማም ግና የሌቦን። ስሇዘ ብስሌጣን ሓይለ ተኣማሚንና 
ስሇ ሕሙማት ክንጽሉ ኣልና። ጥዔናኦም ናብ ንቡር ክምሇስን መንፈሳዊ ብርታዓ 
ብምርካብ ሰሊም ዛነገሶ ህይወት ክመርሑን ሓገዛና ብጸልት ነበርክተልም። እዘ 
ብምግባርና ዒስቢ ካብ ኣምሊኹ ክበዛሓሌና እዩ (ያእ5፡14-16) 

 
10. ስሇ ዴታትን ጥቑዒትን 
 
ከምቲ ኣብ ምሳ29፡7 ‚ጻዴቕ ንገበን ዴታት የስተውዔል...‛ እተጻሕፈ ነቶም ኣብ ገጽ 
ምዴሪ ዖሇው ዴታትን ጥቑዒትን ሌዐሌ ግዲሰ ክህሌወና ኣሇዎ። ብክርስቶስ ጸዱቀ እየ 
እናበሌካ ንገበን ዴታት ከተስተውዔል ዖይምኹኣሌ ዒብዪ ዛኻነ ገበን እዩ። ስሇቶም 
መጽሇሉ ገዙን  መጸግዑ ሰብን ዖይብልም፡ ስሇቶም ብገዙእ መራሕቶምን ብካሌኦት 
ግዲማዊ ሓይሌታትን እተጸቕጡ ሰባት፡ ስሇቶም ናህሪ ዋጋታት ሃሇኹቲ ነገራት ዒቕልም 
ዖጽበበልምን ንቡር ህይወት ከይመርሑን ዛገበሮም.. ኯታስ ስሇ ኳልም ዴታት 
ክንጽሉ ኣምሊኹ ይጽውዒና ኣል። ኣምሊኹ ኣቦ ዖኹታማትን ዴታት ምዃኑ ክግሇጽ፡ 
እቶም ዴታትን ጥቍዒትን ንቡር ህይወት ክጅምሩን ንናብራ ከስተማቅርዎን ብጸልት 
ክንዛክሮም ኣልና። ኣብ መወዲእታ ዴማ ኣብ ሌቢ እቶም ንእኦም ክዴግፍዎም ዛኹእለ 
ሰባት ሞገስ ክረኹቡ ክንጽሉ ኣልና። ከምዘ ዯሊል ንክሌተ ክራኴቡ ዖሇዎም ኣካሊት 
ማእከሊይ ኯይኖም ዖራኹቡ፡ ጸሇይቲ ዴማ ነቶም ብኵለ ገንዖባውን ቁሳውን ነገራት 
ክዴግፉ ዛዯሌዩ ሰብ ጸጋን ዴታትን ዖራኹቡ ማእከልት እዮም። 

 
11. ስሇ ኳልም ዖይኣመንቲ  
‚…ንሳቶም ኪዴሕኑ ስሉኦም ሃረርታ ሌበይን ናብ ኣምሊኹ ጸልተይን እዩ።‛ ሮሜ10፡1 
ሃዋርያ ጳውልስ ኳልም ሰባት ናብ ህይወት ወዱ ኣምሊኹ ክመጹ ብርቱዔ ባህጊ 
ከምዛነበሮ ይዙረብ። እቲ ባህ ዖብሌ ግና ከምቲ ብሓት ባህጊ ጥራይ ዛኻኑ፡ ዛብህግ 
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ጥራይ ዖይምንባሩ እዩ። ኳልም ክዴሕኑ ክንዮ ምብሃግ ዛኴዯ ናብ ኣምሊኹ ብጸልት 
ይቐርብ ኔሩ። እዘ እዩ ቅኑዔ መሇሇይ መንፈሳዊ ባህርይን ጥዔናን። ብርግጽ መንፈሳዊ 
ባህርይ ዖጥረና ሰባት እንተዴኣ ኯይንና ሰባት ክዴሕኑ ብጸልት ዋጋ ካብ ምኹፋሌ 
ዴሕር ኣይንብሌን። ምዴሓን ነፍሳት ሕምብርቲ ወይ ዴማ ማእከሌ ወንጌሌ እዩ። 
ክርስቶስ የሱስ ንኵለ እቲ ዛኴፈል ዋጋ ምእንቲ ዴሕነት ነፍሳት እዩ። ስሇዘ ነቲ 
ብክርስቶስ የሱስ እተኴፍሇ ዋጋ ከንቱ ንዖይምግባር ብጸልት ምትጋህ የዴሉ።  
 
እቲ ስሇቶም ዖይኣምኑ እንጽሌዮ ጸልት ብሕ ነገራት ዛሓቁፍ እዩ። ገሇ ካብኡ ዴማ 
እዘ ዛስዔብ እዩ፡  

o ኣምሊኹ ንመንፈሳዊ ነገር ዛኴውን ህንጡይነት ከሕዴረልም 
o ርያኦም ወንጌሌ ብዛምስክሩ ሰባት ክምሊእ 
o ክርስቶስን እቲ ብእኡ እተገብረ ናይ ምዴሓን ተግባርን ክበርሃልም 
o ሓጢኣቶምን ዛጽበዮም ዖሇኣሇማዊ መቅጻዔትን ክስወጦም 
o ኣምሊኹ ናብቲ እኹሉ ዒየይቲ ክሌእኹን እቶም ኣብ ምዛርጋሕ ወንጌሌ 

ዛጽዔሩ ኣገሌገሌቲ ውጽኢታውያን ክኻኑን 
o እቲ ንኣእምሮኦም ዖጸሌመተ ህይወቶም ዴማ ዛገዛአ ናይ ጸሌማት ሓይሉ 

ክስበር 
o ኣብ ገሇ ሸነኹ ናይ ናብራኦም ምኹንያት ምዴሓን ዛኻኖም ሓይሉ ወይ 

ረዴኤት ኣምሊኹ ክግሇጽ፡ 
 
እዘ ኣብ ሊዔሉ ዛተጠቅሰ ሒዯት ካብቶም ስሇዖይኣምኑ ክጽሇ ዖሇዎ መሰረታዊ ነገር 
እዩ። እዘ ማሇት ግና ጸልትና ኣብዘ ጥራይ ይተሓጸር ማሇት ኣይኯነን። ከምቲ መንፈስ 
ቅደስ ዛመርሓናን ኣብ ሌብና ዛረኴብናዮን ክንጽሉ ኣልና። 
 
ስሇ መን ኢና ንጽሉ ዛብሌ ሕቶ ግቡእ መጽሓፍ ቅደሳዊ ምሊሽ ረቡ ኣል ዛብሌ 
እምነት ኣልኒ። ናብቲ ካሌእ ነጥብታት ቅዴሚ ምስጋርና ግና ሓዯ ነገር ክውስኹ እፈቱ፣ 
ነዘ ክንርእዮ ዛጸናሕና ተግባራዊ ንምግባር ወይ ዴማ መዒስ ስሇ መን ክንጽሉ ኣልና 
ንዛብሌ ሕቶ ሓሇፋ ዛኻነ ንመንፈስ ቅደስ ብምስዒብ መሇኯታዊ መሪሕነት ንርከብ። 
ብተወሳ ዴማ ስሌቲ ጸልት (ስትራቴጂ) ብምውጻእ ክንጽሉ ከም እንኹእሌ ክንግንዖብ 
ኣልና። ንኣብነት ሰኑይ ስሇ ማሕበር፡ ሰለስ ስሇ ሕሙማን…. ረቡዔ ሰዒት 9 ክሳዔ 10 ስሇ 
ዖይኣመንቲ፡ ካብ 10-11 ዴማ ስሇ… እናበሌና ግዚና ክንመቃቅል ንኹእሌ ኢና። 

 
 

ኣስኣሰር ክርስቶስ ምስዒብ 
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ከምቲ ኣብ መእተዊ እዙ ምዔራፍ ዛርኤናዮ ክርስቶስ የሱስ ኣማሊዱ እዩ። ንሱ፡ ኣብ 
ምዴሪ ኣብ ዛነበሮ ኣገሌግልት ንብሓት ብሕ ጊዚ ኣማሉደ እዩ። ገሇ ኣብነት 
ንምጥቃስ ዛኣክሌ ስሇ ጴጥሮስ (ለቃ22፡32)፡ ከምኡውን ስሇ ኳልም ኣመንቲ 
(ዮሃ17፡6-19) ዖማሇድ ምዛካር ይከኣሌ። ናይ የሱስ ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት ኣብ ምዴሪ 
ከይተሓጽረ፡ ሞይቱ ኣብ ሳሌሳይ መዒሌቲ ብምትንሳእ ናብ ሰማይ ብምዔራግ ኣብ የማን 
ኣቦ ዴሕሪ ምቕማጡውን ቀጺለ ኣል። ‚…ነቶም ብእኡ ኣቢልም ናብ ኣምሊኹ ዘመጹ፡ 
ኳለ ጊዚ ምእንታኦም ኪሌምን ዘነብር ስሇ ዛኻነ ፈጺሙ ኸዴሕኖም ይኹእሌ እዩ።‛ 
(እብ7፡25)። ‚እቲ ዛዅንንከ መን እዩ፧ ክርስቶስ የሱስ እቲ ዛሞተ ኤረ ብ ምውታት 
እ ዛተንስኤ ኣብ የማን ኣምሊኹ ኯይኑውን ምእንታና ዘሌምን ዖል እዩ።‛ 
(ሮሜ8፡34)። 
 
እዘ ብናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት መወዲዴርቲ ዖይብለ ብለጽ ሞዳሌና ጏይታ የሱስ 
ብኵለ ነገራት ኣርኣያ ኯይኑናን ኣሰሩ ክንስዔብ ኣዘናን እዩ (ዮሃ13፡15 1ጴጥ2፡21)። 
ካብቲ ኣርኣያኡ ክንክተል ዖልና ተግባር ሓዯ ዴማ ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልቱ እዩ። ዔውት 
ኣምሊዱ ንምዃን ዴማ ብዙዔባ እቲ ማእከሊይ ወይ ኣማሊዱ ዛኻነ ክርስቶስ የሱስ ብለጽ 
ምግሊጽ ምርካብ የዴሉ። ንምዃኑ እዘ ብለጽ ሞዳሌና ዛኻነ ኣማሊዱ የሱስ፡ ኣብቲ 
ዛነበሮ ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት ጸብሇሌ ኢለ ክወጽእ ዛሓገዜ ብቕዒት እንታይ እዩ? 
እዜም ቀጺሌና እንርእዮም የሱስ ካብ ዖማሌኦም ብለጻት ባህርያትን ተግባራትን ሒዯት 
እዮም።  
 
 ብጾርን ጸዒትን እተመሌኤ ሌቢ 
 
ከምቲ ኣብ ማቴ11፡29 ተጻሒፉ ዖል የሱስ ንዔዮ ብዖሇዒዔሌ ጾርን ጸዒትን እተመሌኤ ሌቢ 
እዩ ዛነበሮ። ‚ኣነ ሇዋህ እየ፡ ሌበይውን ትሑት፡ ኣርዐተይ ፈኰሽ፡ ጾረይውን ቀሉሌ እዩ 
እሞ፡ ኣርዐተይ ጹሩ ባይውን ተምሀሩ፡ ንነፍስኵም ከኣ ዔረፍቲ ክትረኹቡ ኢም።‛ 
እቲ ብለጽ ሞዳሌና የሱስ ካብቲ ዛነበሮ ጾር ወይ ጸዒት እተሊዔሇ ብቐጻሉ ስሇ ካሌኦት 
ከማሌዴን ሰናይ ክዯሌን ኢና እንርእዮ። ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ ብዖይ ጾር ወይ ጸዒት 
ምንም ክትገብር ዛከኣሌ ኣይኯነን። ስሇዘ ቅዴሚ ዛኻነ ሌብና ክጽዔት ክንዯሉ ኣልና። 

 
 ናይ ብሕቲ ህይወት 
 
ክርስቶስ የሱስ ንገዙእ ርእሱ ካብ ሰባት ዋሊውን ካብቶም ኣመና ዛቐርብዎ ዯቀመዙሙርቱ 
እናፈሇየ ናይ ብሕቲ ናይ ጸልት ጊዚ የሕሌፍ ከምዛነበረ ጽሑፋት ይነግሩና (ማቴ14፡23 
ማር1፡35)። ካብ ባድ ተበጊስካ ዔውት ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት ከተገሌግሌ 
ስሇዖይከኣሌ፡ እቲ ኣሰር ክርስቶስ ብምስዒብ ክዔወት ዛዯሉ ኣማኒ ናብራ ከረን ክሊመዴ 
ክኹእሌ ኣሇዎ። ጽኑዔ፡ ዖተኣማምን፡ ቀጻሌነት ዖሇዎ ግሊዊ ናብራ እንተዴኣ ሃሌዩና ጽሌዋ 
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ዖይንፈጥረለ ምኹንያት የሌቦን። ኣብ ጉባኤ (ብእኩብ) ምስ ዛኴውን ረሰንሰን ዛብለን 
ከይሰሌከዩ ምለእ ሇይቲ ዛጽሌዩን፡ ብብሕቶም ግና ዯቓይቕ እ ንምጽሊይ ዒቕሚ 
ዖይብልም ቅደሳን ነዘ ናይ ብሕቲ ህይወት ዛጠሌብ ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት ብቑዒት 
ኣይኯኑን። ብግቡእ እተሰረተን ብቀጻሉ ምስ ኣምሊኹ ዛራኴብን ህይወት ንወንን። 
ህይወትና ብግቡእ ክሳዔ ዖይተሰረተ ኣብ ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት ሇውጢ ከነምጽእ 
ስሇዖይንኹእሌ፡ ነዘ ነገር እዘ ገዙእ ርእስና ክንውፊ ክንክእሌ ኣልና። 
 
 ብቃሌ ኣምሊኹ ምለእ 
ክርስቶስ የሱስ ስብከቱ፡ ምሊሹ፡ ግብሩ.. ኯታስ ኳለ ምንቅስቓሳቱ በቲ ኣቐዱሙ 
እተጻሕፈለ ጽሑፋት ስሇዛነበረ እዩ ብተዯጋጋሚ ከምዛን ከምትን ተጻሒፉ ኣል፡ ከምዘ 
ዛብሌ ኣየንበብኩምን ድ፡ እቲ ከምዘ ዛብሌ ቃሌ ምእንቲ ክፍጸም እዘ ኯነ… ዛብሌ 
ቃሊት ዘዙረብ ዛነበረ። እዘ ከኣ ክሳዔ ክንዯይ ብቃሌ ኣምሊኹ ምለእ ከምዛነበረ እዩ 
ዖረዴኣና። ብቃሌ ኣምሊኹ ምለእ ብምንባሩ ዴማ ዔውት ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት 
ከገሌግሌ በቒዐ። እቲ ኣባና ዖል ቃሌ ኣምሊኹ እዩ፡ ነቲ ዖልና ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት 
ናብ ዒወት ክቕሌሶ ዛኹእሌ። ስሇዘ እቶም ፍለይ ናይ ምምሊዴ ህያብ ከምዖልና 
እንርዲእ ኣመንቲ ንቃሌ ኣምሊኹ ዛግባእ ጊዚ ብምሃብ ከነንብቦ፡ ከነጽንዕ፡ ከነስተንትኖን 
ክንገብሮን ኣልና።  
 
ሓይሉ ቃሌ ኣምሊኹ ንምጥቃም ቀረባ ክንከውን እንተዴኣ ክኢሌና ህይወት ብሓት 
ሰባት ብጸልትና እንሌውጥ ናይ ሇውጢ ኣምሳዯራት ክንከውን ኢና። ሓይሉ ቃሌ 
ኣምሊኹ ክንፈሌጦ ዴማ ምስኡ ጊዚ ከነሕሌፍ ኣልና። ኣብ ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት 
ከምዛን ከምትን ተጻሒፉ ኣል ክንብሌን ኣብቲ ቃሌ ተመርኳስና ክንጽሉ ስሇዖልናን 
ንቃሌ ኣምሊኹ ብዛግባእ ክንርዴኦ ኣልና። ኣምሊኹ ነቲ ብቃለ ዛጽሇ ጸልት ክዔገሶ 
ኣይኯነለን እዩ። ሰይጣንውን እንተኻነ ነቲ ብቃሌ ኣምሊኹ ዛጽሇ ናይ ምምሊዴ ጸልት 
ናይ ምጽዋር ዒቕሚ ስሇዖይብለ ሓይሉ ቃሌ ኣምሊኹ ብዛግባእ ክንጥቀመለ ኣልና። 
ነስተውዔሌ፡ ቃሌ ኣምሊኹ ኣብ እንዙረበለ እዋን ናይ መሊእኹቲ ኣገሌግልት ኣብቲ ናይ 
ምምሊዴ ህይወትና ክንነርኢ ብግዱ እዩ። ከመይሲ መሊእኹቲ ንቃሌ ኣምሊኹ ዛፍጽሙ 
ኣገሌገሌቲ ስሇዛኻኑ (መዛ103፡20)።  
 
 ንመንፈስ ቅደስ ቀረባ ሌቢ 
የሱስ፡ ሓዯ እዋን ጴጥሮስ ከምዛኹሕድ ብመሇኯታዊ ምግሊጽ ከል ጌና ብምርዴኡ 
እምነቱ ከይትጠፍእ ከምዖማሇዯለ ቅደስ ቃሌ ይነግረና (ለቃ22፡32)። ንምምሊዴ 
ኣቐዱሙ ካብ ፈሇጠ ንመንፈስ ቅደስ ቀረባ ዛኻነ ሌቢ ከምዛነበሮ እዩ ዖረዴኣና። 
ንመሇኯታዊ ምግሊጽ ዛግባእ ክብሪ ከይሃብካ ዔውት ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት ክህሌወካ 
ክትጽበ የብሌካን። ከምቲ ክርስቶስ ንምምሊዴ ብመንፈሳዊ ምግሊጽ ርሑቕ ዛርኢ ዛነበረ 
ንምግሊጽ ቀረባ ዛኻነ ሌቢ ክንውንን ኣልና።  
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ካብ መንፈስ ቅደስ ብሕ ምግሊጽ ክትረክብ ምኹኣሌ ኣብ ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት 
ምስቶም ቀዲሞት ክስራዔ ዖሇዎ ኣገዯስቲ ነገራት ሓዯ እዩ። ከመይሲ ብዖይ ምግሊጽ 
ትጽሌዮ ጸልት ሓይሉ ዖይብለ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ መብዙሕትኡ እዋናትውን ጌጋ 
ስሇዛኻነ። ሓዯ ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት ዖገሌግሌ ሰብ ነቲ ዛኻነ ወይ እናኻነ ዖል 
ነገር ጥራይ ዖይኯነ ነቲ ብሕጂ ዛኴውን ነገር ብምርኣይ ከማሌዴ ክኹእሌ ኣሇዎ። 
ብምግሊጽ ምለእ እንተዴኣ ኯይንካ ኳለ ምምሌሊሳትካ ምስ እዋናዊ ሓሳብ ኣምሊኹ 
ዛቃድ ስሇዛኴውን ሌቢ ኣምሊኹ ዖዔርፍ፡ ህይወት ብሓት ዴማ ዛፍውስ ናይ ምምሊዴ 
ኣገሌግልት ይህሌወካ። ኣገሌግልትና ሓሳብ ኣምሊኹ ክፍጽም እንተዴኣ ኯይኑ መንፈስ 
ቅደስ ብምሌኣት ክመርሓና ከነፍቅዴ ኣልና።  
 
ዙጊት ብመንፈስ ቅደስ ዛቕሇስ ናይ ጸልት ጉጅሇታት ክንሃንጽ ብዖይምኹኣሌና ኣዴማዑ 
ጸልት ብምጽሊይ ኣብ ምዴርና ጽሌዋ ክንፈጥርን ነባሪ ሇውጢ ከነምጽእን ኣይከኣሌናን። 
ዲርጋ ኳለ ጉባኤታትና ብሰባት ዯኣ እምበር ብመንፈስ ቅደስ ይምራሕ የሌቦን። መንፈስ 
ቅደስ ነቲ በቲ ኣእምሮና ዖዲሇዎን በብዛመጸ ሓሳብ ብሓት ዛውሰዴ ናይ ጸልት ጉጅሇ 
ክጥቀመለ ኣዛዩ እዩ ዛጽገም። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ንሓሳብ መንፈስ ቅደስን መሪሕነቱን 
ቀዲምነት ምሃብ ዖዴሌየና ዖል። ነዘ ከኣ ዖዴሌየና ንቑሕ፡ ዴሌደሌን ብጸጋ ዛጸገበን 
መንፈስ ምውናን እዩ። ከምኡውን መንፈሳዊ ስምዑትና ምስዒብን ንዛመጸና ሓሳብ 
ኣምሊኹ ቅሌጡፍ ምሊሽ ምሃብን እዩ። መንፈስ ቅደስ ብዙዔባ እቶም ከነማሌዯልም 
ዛዯሌየና ሰባት ንምሕባር ካብ ዛጥቀመልም መገዴታት ሓዯ ኣብ መንፈሳዊ ስምዑትና 
ሓሳብ ምቕማጥ (ምእታው) እዩ። ንኣብነት ሓዯ ሰብ ብብርቱዔ ሕማም ይስቀ እንተዴኣ 
ሃሌዩ እሞ ከኣ ኣምሊኹ ከነማሌዯለ ይዯሌየና እንተዴኣ ሃሌዩ፡ ኣብ ውሽጥና ኣብ ሕማም 
ከምዖል ወይ ኣብ ዖይጽቡቕ ኳነታት ከምዖል ይስምዒና። ስሇዘ ከምዘ ዒይነት ስምዑት 
ክስምዒና እንከል ቅሌጡፍ ምሊሽ እንህብ ሰባት ክንከውን ኣልና። እዘ ክንገብር 
እንተዴኣ ክኢሌና ምስ መንፈስ ቅደስ ንዒዛ ስሇዖልና ኣብቲ ዛወፈርናለ ኣገሌግልት 
ንኣምሊኹ ከነስምሮ ኢና። 
 
 ብዔሊማ ዛቅሇስ ህይወት 
 
ክርስቶስ የሱስ ናይ ዔሊማ ሰብ ብምንባሩ እዩ ነቲ ኣብ ምዴሪ ክገብሮ ብኣምሊኹ 
እተዋህቦ ተግባራት ብምፍጻም ንኣምሊኹ ዖኹበሮ (ዮሃ17፡4)። ንኵለ እቲ ዛገብሮ 
ንምግባር ዛቕሇሶ ነቲ ካብ ኣምሊኹ ኣብኡ እተቐመጠ መሇኯታዊ ዔሊማ ብዛግባእ 
ስሇዛተገንዖበ እዩ። ኣሰር እቲ ብለጽ ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት ዖገሌገሇን ዖገሌግሌ ዖልን 
ጏይታ ክስዔብ ዛዯሉ ኣማኒ፡ ክበጽሖ እየ፡ ክገብር እየ ዛብል እሞ ዋጋ ዛኴፍሇለ ነገር 
ክህሌዎ ኣሇዎ። ብዖይ ዔሊማ ይትረፍ ድ ህይወት ሰባት ዛሌውጥ ናይ ምምሊዴ 
ኣገሌግልት ክህሌወካ፡ ንገዙእ ርእስ ክትመርሕ እ ዛከኣሌ ኣይኯነን። ኳለ 
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ምምሌሊሳትና በቲ ኣምሊኹ ዛረኣየሌና ወይ ዛመዯበሌና ዔሊማ ክቕሇስ ክንሓዴጏ ኣልና። 
ምስጢር ዒወት እቶም ልሚ ብሰናይ ንዛክሮም ቀዲሞት ሃዋርያትን ነብያትን ነቲ ኣብ 
ህይወቶም ዖል ናይ ኣምሊኹ ዔሊማ ዛግባእ ክብርን ቦታን ምሃቦም እዩ። ስሇዘ እቶም 
ኣብ ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት ዛወፈርና ቅደሳን፡ ዒወት ንኣገሌግልትና እናዯሇና 
ከይረኴብናዮ ጊዚና ከይንውዴእ ብዔሊማ ዛቕሇስ ህይወት ሒዛና ክንመሊሇስ ንትጋህ። 
 
 ብፍቕሪ ምለእ 
 
ክርስቶስ የሱስ ብፍቕሪ ኣምሊኹን ፍቕሪ ነፍሳትን እተመሌኤ ሌቢ ነይርዎ። ካብቲ ዖሇዎ 
ፍቕሪ እተሊዔሇ ዴማ እዩ ነቲ ናይ ክብሪ ቦታኡ ሓዱጉ ናብ ምዴሪ ስላና ክመውት 
ዛመጸ። ንሱ ነቶም ዖፍቐሮም ብዖይሓሌፍ ናይ ዖሇኣሇም ፍቕሪ ዖፍቐረ ፈቓር ንጉስ እዩ 
(ዮሃ13፡1)። ካብቲ ዖሇዎ ፍቕሪ እተሊዔሇ ዴማ ስሇ ኳልም ሓጥኣን ናይ ዯም (ሞት) ዋጋ 
ከፊለን ስሇ ቅደሳን ዯቍ ኣማሉደን የማሌዴ ኣልን። መሰረት ኳለ ዒይነት ኣገሌግልት 
ፍቕሪ እዩ። ብዖይ ፍቕሪ ዛግበር ዛኻነ ዒይነት ኣገሌግልት ረብሓ የብለን (1ቇሮ13፡1-
3)። ስሇዘ ዴማ እዩ ሃዋርያ ጳውልስ ኣብ መሌእኹቱ ‚ኰለ ግብርኵም ብፍቕሪ 
ይገበር።‛ ክብሌ ዛመዒዯና (1ቇሮ16፡14)። ካብ ፍቕሪ ኣምሊኹን ፍቕሪ ሰባትን ርሒቕካ 
እንታይ ዒይነት ኣገሌግልት ከተገሌግሌ ትኹእሌ? ነቲ ዖይተፍቅሮ ህዛቢ ኴ ከመይ ኢሌካ 
ብጸልት ዋጋ ክትከፍሇለ ይከኣሌ? ክርስቶስ ስላና ዛሞተ ብፍቕርና ምለእ ስሇዛነበረ 
እዩ። ልሚውን ስሇ ሰባት ከነማሌዴ ብፍቕሮም ምለኣት ክንከውን ክንክእሌ ኣልና። ኣብ 
ሌቦም ጌና ጽሌኢ ሰባት ዖሇዎም ክነሶም ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት ክህሌዎም ዛፍትኑ 
ቅደሳን ሒዯት ኣይኯኑን። እዘ ርእስ ምጥባር’ዩ። ቅዴሚ ኳለ ንኣምሊኹ ቀጺሌና ዴማ 
ነቶም ብኣምሳለ እተፈጥሩ ሰባት ከነፍቅር ክንክእሌ ኣልና።  
 
 ዒበይቲ ነገራት ዛጽበ ሌቢ 
 
የሱስ ከምቲ ኣብ ኳለ ስብከታቱ እተንጸባረቐ፡ ትጽቢታቱ ኣዛዩ ሌዐሌ እዩ ዛነበረ። ካብ 
ኣምሊኹ ዛጽበዮ ይኵን ኣብ ህይወት ሰባት ክመጽእ ዛዯሌዮ ነገር ዒብዪ ከምዛነበረ 
ንርኢ። እቲ ዖማሌዴ ሰብውን እንተኻነ ካብ ኣምሊኹ ዛጽበዮ ይኵን እቲ ክመጽእ 
ዛዯሌዮ ዖል ሇውጢ ኣዛዩ ዒብዪ ክኴውን ይግባእ። ኣምሊኹ ኣብ ምዴርና ክነግስን 
ክግሇጽን ዖማሌደ ኣመንቲ ረበ ኣብ ዖዖራረብኩለ እዋን ትጽቢቶም ክንዮ ሕሙማት 
ተፈዊሶም ምርኣይ ዖይከይዴ ዴሩት ትጽቢት ኯይኑ ጸኒሑኒ። ብሃገር ዯረጃ ኣምሊኹ 
ክሰርሕ እናተጸበ ክንዮ ፈውስን ናይ ኣምሌኺ ኣዲራሻት መሉኦም ምርኣይን ዖይጽበ 
ሌቢ ምውናን ኣሰካፊ ወይ ዖይምለእ ምርዲእ እዩ። ትጽቢትና ንኵለ እቲ ኣምሊኹ 
ዛመዯቦ ምርኣይ ክኴውን ኣሇዎ። ነዘ ከኣ ምስ ኣምሊኹ ዛጠበቐ ርክብ ብምህናጽ ሓሳብ 
ምቕዲሕ የዴሉ። 
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 ነቶም ተማሌዯልም ሰባት ምምሳሌ 
 
ክርስቶስ የሱስ ንኣና ንዯቂ ሰባት ከዴሕን ወዱ ሰብ፡ ካብ ሓጢኣት ንምዴሓንና 
ሓጢኣትና ብምስካም ሓጢኣት፡ ካብ መርገም ንምውጻእና ዴማ መርገም ከምዛኻነሌና 
መጽሓፍ ቅደስ ብዖየሻሙ መገዱ ገሉጽዎ ኣል (2ቇሮ5፡20-21 ገሊ3፡13-14)። ንሱ ኣብቲ 
ናይ ምትዔራቕና መስርሕ ንኵለ ነገርና ኣብ ርእሱ ከምዛጾሮውን ንርኢ። እዘ ኣማሊዱ 
ዛኻነ ጏይታ ነቶም ከማሌዯልም ዛዯሇዮም ሰባት ብዖይካ ብሓጢኣት ብኵለ 
መሲሌዎም እዩ (እብ4፡14-15)። እዘ ነፍስ ወከፍ ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት ዖሇዎ ኣማኒ 
ክውንኖ ዖሇዎ ብቕዒት እዩ። ነቶም ተማሌዯልም ምምሳሌ ማሇት፡ ዋሊ እቲ እትጽሌየለ 
ዖል ኣርእስቲ ንስ ኣይትውዒል ምለእ ብምለእ ኣብቲ መንፈሳዊ ስምዑትካ 
ክስምዒካ እንከል እዩ። ከምኡውን ንኣታቶም ምምሳሌ ንሽግራት እቶም ተማሌዯልም 
ዖል ሰባት ከምቲ ንእኦም ዛርኣዮም ጌርካ ክትርእዮ ምኹኣሌን ምሳታቶም ሌዐሌ 
ምዴንጋጽ ምግባርን እዩ።   
 
ነዘ ህያው ኣብነት ዛኻነና ሙሴ እዩ። ሙሴ በቲ እቲ ህዛቢ ዛበዯል በዯሌ፡ ኣምሊኹ 
ክቐጽዕም ምዃኑ ምስ ተረዴኤ ‚…ሓጢኣቶም ይቕረ በሇልም፡ እንተ ዖይኯነስ ካብቲ 
ዛጸሐፍካዮ መጽሓፍካ ሕኴኴኒ፡‛ ክብሌ ጸሌዩ (ዖጸ32፡31-32)። እዘ ናይ ኣምሊኹ ሰብ 
ብዖይ በዯል በዯሌ ማዔረ ስሙ ካብ መጽሓፍ ኣምሊኹ ክሕኴኹ ምጽሊዩ ክሳዔ ክንዯይ 
ንህዛቡ ኣብ ሌቡ የእትይዎምን መሲሌዎምን ከምዛነበረ እዩ ዖረዴኣና። ስቅያት እቲ 
ህዛቢ ስቅያቱ፡ ሓጏሶም ዴማ ሓጏሱ ክኴውን ስሇዛገበረ ክሳዔ ክንዴዘ ተባዔ ውሳኔ 
ብምውሳዴ ካብ ኣምሊኹ ምሕረት ክቅበለ ኣማሉደልም። ዲንኤሌውን እንተኻነ ብዙዔባ 
እቲ ኣቦታቱ ዛፈጸምዎ በዯሌ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ክንሳሕ እንከል ‚ንሕና ኣበስና‛ ክብሌ 
ምጽሊዩ ነቲ ኣበሳ ኣብ ዛባኑ ከምዛጾሮ እዩ ዖርእየና (ዲን9፡2)። 
 
እቲ ካሌኦት ሰባት ዛገበርዎ ኣበሳ ከምዖይግዴሰካ እናተሰማዔካ ‘እንዔ ከማን ኣብቲ 
ኣበሳ ኣነ ኣይነበርኩ’ ዛብሌ ኣተሓሳስባ ሒዛካ ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት ክህሌወካ 
ምፍታን ብርእሱ ሓጢኣት እዩ። ብዙዔባ ካሌኦት ግዱ ክህሌወና ኣሇዎ። ንኣብነት ካሌኦት 
ማሕበራትን ኣገሌገሌትን ብዛፈጸምዎ በዯሌ ኣምሊኹ ንብዖሊ እታ ሃገር ክቐጽዒ ይኹእሌ 
እዩ። ነዘ ተረዱእና እቶም ኣካሌና ዛኻኑ ሰባት ዛፈጸምዎ ሓጢኣት ሓጢኣትና ምዃኑ 
ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ክንእመን ኣልና። ስቓይ እቶም እነማሌዯልም ሰባት ከሰቅየካ 
ክኹእሌ ኣሇዎ። እዘ ከምዘ ዒይነት ኣማሊዱ ኣብዙ ሃገር ተሳኢኑ ብምህሊው እዩ ብሕ 
ምዔናው እንርኢ ዖልና። ኣታ ናይ ምምሊዴ ጸዒት ኣልኒ ትብሌ ኣንባቢ ንስ እቲ 
ብቑዔን ብኣምሊኹ ዛዴሇን ኣማሊዱ ኯይንካ ክትረክብ ልሚ ርእስ ነዘ ነገር ብምሌኣት 
ወፍዪ። 

 
 ምስ ካሌኦት ምዛርራብ 



መጽሓፍ ቅዱሳዊ መርሖ ንዕውት ጸሎት 

 

 
ገጽ 180 

 

 
ክርስቶስ ብዙዔባ እቲ ኣብ የሩሳላም ዛገብሮ ነገር ምስ ሙሴን ኤሌያስን ኣብ ከረን 
ተራቡ ከምእተዖራረበ፡ ከምኡውን ብተዯጋጋሚ ምስ ዯቀመዙሙርቱ ብዙዔባ ዛገብሮ 
ነገር ብግለጽ የዔሌሌ ከምዛነበረ ተጻሒፉ ኣል (ማቴ17፡3)። ኣነ እቲ ኳለ ዛኹእሌ 
ኣምሊኹ እየ ኢለ ምስ ዛኻነ ኣካሌ ካብ ምዛርራብ ኣይሓንገዯን። ኳለ ከምዛፈሌጡ 
ብርእሶም ንርእሶም ዛሌክዐ ገሇ ኣገሌገሌቲ ሓሳብ ካሌእ ሰብ ንዖይምስማዔ ጸማም እዛኒ 
ሒዜም ክመሊሇሱ ንርኢ ኢና። እዘ ግና ንህይወት እቲ ብለጽ ጏይታ ብዛግባእ 
ከምዖይተረዴእዎ ምሌክት ዯኣ እምበር መርኣያ መንፈሳዊ ብጽሕና ኣይኯነን።  
 
ብናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት ንኣምሊኹ ከኹብር ካብ ኣምሊኹ ጻውዑት ወይ ጸዒት 
እተቐበሇ ኣማኒ፡ ኣሰር ጏይታ የሱስ ብምስዒብ ምስ ካሌኦት ቅደሳን ናይ ምምኹር ግዚ 
ክህሌዎ ኣሇዎ። ብፍሊይ ከኣ እቲ ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት ብሓባር ኯይንካ ዛግበር ምስ 
ዛኴውን እቶም ክጽሌዩ እተኣከቡ ቅደሳን ብዙዔባ እቲ ኣብ ነፍስ ወከፎም ዖል ጾርን 
ሓሳብን ክዖራረቡ ይግባእ። ብሓዯ ሰብ ዛመጸ ጾር ኣብ ጊዚ ዛርርብ ናብ ካሌእ 
ስሇዛምቀሌ ብሕ ረብሓ እዩ ዖሇዎ። ነቲ ሓዯ ዛመጾ ጾር፡ ሓሳብ.. በቲ ካሌእ ሰብ ምስ 
ዛዴገም ዴማ ኣብቲ ዛጽሌይዎ ጸልት፡ ዒሚቕ ሌባዊ ትብዒት ስሇዛህሌው፡ ብዖል እቲ 
ጉባኤ ተጊሁ እዩ ዛጽሉ። 
 
ኣብዘ ነጥቢ ሓዯ ተወሳ ሓሳብ ክህብ እፈቱ፡ እቶም ነቲ ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት 
ብምምራሕ ጉባኤ ዖገሌግለ ቅደሳን፡ ነቶም ካሌኦት ኣሕዋትውን ዔዴሌ ክህቡን 
ከተባብዐን ኣሇዎም። ኣብ ብሕ ናይ ጾምን ጸልትን ናይ ምምሊዴ ጉባኤ ተሳቲፈ 
ኣልኵ፡ ኣብ መብዙሕትኡ ዛርኤኵዎ እሞ ክእረም ዖሇዎ ጉዲይ ዴማ ተዏዘበ ኣልኵ። 
ንሱ ከኣ ሓዯን ኳለ ሳዔ ዖይሌወጥን ሰብ ነቲ ነዊሕ ሰዒታት ዛወስዴ ናይ ምምሊዴ 
ኣገሌግልት ብምምራሕ ዖገሌግሌ ምዃኑ እዩ። ብርግጽ ጉባኤ ብፍለይ ቅዴን ሓይሌን 
ክመርሑ ብኣምሊኹ ዛሽየሙ ሰባት ከምዖሇው ኣይስሕቶን። ይኵን ዯኣ እምበር ናይ 
ምምሊዴ ኣገሌግልት ኣዴማዑ ንክኴውን ነቶም ብሱሊትን ጸጋ ዖሇዎምን ቅደሳን ከሳትፍ 
ኣሇዎ። እቲ መራሕ መዯብ ካሌኦት ክሳተፉ ኣብ ዖፍቅዯለ እዋን ግና ቅርጹ ዛሰሓተ፡ ጊዚ 
ዛቐትሌ፡ ናብ ካሌእ ነገር ዖእቱ፡ ንጉባኤ ዖሀውትት፡ ዖይኣምሊውን ዖይእዋናውን ሓሳብ 
ከይሓሌፍ ምጥንቃቕ የዴሉ። 
 
 ስራሕ ጸሊኢ ንምፍራስ ምኹሩ ዛረጸ ጨካን 
 
እቲ ብናይ ምምሊዴ ኣገሌግልቱ ህይወት ብሓት ዛሇወጠ ጏይታ የሱስ፡ ኣብ ኳለ 
ጉዔዜኡ ንሰይጣን ሕነ ዛፈዱ ጨካን ኣካይዲ ብምዴ ኣብነታዊ ህይወት ኣርእዩና እዩ። 
ነቲ ናብ ቤት መቕዯስ ኣትዩ ንመቕዯስ ኣምሊኹ ዖራኴሰ ኳለ ነገር ከመይ ጌሩ 
ከምዛዯንከል ምዛካር ዴማ ነዘ ንብል ህያው ኣብነት እዩ። ንሱ ኣብ ሌዔሉ ሰይጣን 
ንዖሇዎ ጽሌኢ ኣንጻሩ ዛቃሇሱ ዯቀመዙሙርቲ የዔጢቑ ብምሌኣኹውን ገሉጽዎ እዩ። 
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ሰይጣን ኣንጻር ኣምሊኹን ሓሳቡን ዛተንስአ ጸሊኢ ኣምሊኹ ብምዃኑ ንእኡ ዖናሕሲ ወይ 
ዴማ ምስኡ ዛዯናገጽ ህይወት ክህሌወና ኣይግባእን እዩ። ኣብ ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት 
ዔውት ኲይንካ ንምውጻእ ዛጨከነ ሌቢ ምሓዛ ሓያሌ ተዋጋኢ ዴማ ምን የዴሉ። ነቲ 
ብመሪሕነት መንፈስ ቅደስ ዖሇሇናዮ ኳለ ናይ ጸሌማት ኣሰራርሓ እንሰብርን እንኣስርን 
ሓያሊት ተዋጋእቲ ክንከውን ኣልና። ከምቲ ዲዊት ዛበል ንጸሊእትና ንስጏጏም ክሳዔ 
ዛጸንቱ ዴማ ንዴሕሪት ኣይንመሇስ። ኣብቲ ዖልናዮ ዴማ ዯው ኣይንበሌ። ‚ንጸሊእተይ 
ሰጕጏዮምን ኣርኪበዮምን፡ ከየጥፋእክዎም ከኣ ኣይተመሇስኩን። ወቒዓዮምሲ ኪትንስኡ 
ኣይተካእልምን፡ ኣብ ትሕቲ ኣእጋረይ ወዱቖም።‛ (መዛ18፡37-42)። እዘ እንተገበርና 
ዔውት ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት ክህሌወና እዩ። 

 
 ምስትውዒሌ ዖመናት 
 
ሓዯ እዋን ጏይታ የሱስ፡ ዯቀመዙሙርቱ ነቲ እዋን ክግንዖብዎ እ እንተዖይከኣለ ንሱ 
ግና ምዴሪ ከምዛጻዔዯወት እቲ እዋን ዴማ እዋን ዒጺዴ ምዃኑ ከምዘ ክብሌ 
ገሉጹልም፡ ‚ንስትኩምድ፡ ቀውዑ ኹሳዔ ዘመጽእ ኣርባዔተ ወርሒ ኣል፡ ትብለ 
ኣይኯንኩምን? ኣዑንትኵም ቋሕ ኣብለ እሞ ምዴሪ ዴሮ ንዒጺዴ ከም ዛጸዔዯወት 
ርኣዩ፡ እብሇኩም ኣልኵ።‛ (ዮሃ4፡35)። እዘ ከኣ ክሳዔ ክንዯይ ምስትውዒሌ ዖመን 
ከምዛነበሮ እዩ ዖረዴኣና። ንነፍስ ወከፍ ዛገብሮ ግብሪ ምስቲ ኣቐዱሙ ብኣምሊኹ 
እተወዴኤ ምኹሪ ንምዛማዴ ይሃዴእ ምንባሩውን ዖመኑ ኣሇሌዮ በቲ ናይቲ ዖመን ሓሳብ 
ይመሊሇስ ከምዛነበረ ጭቡጥ መርትዕ እዩ። ካብቲ ዛነበሮ ምስትውዒሌ ዖመናት እተሊዔሇ 
ዴማ  ንነፍስ ወከፍ ጊዚኡ ኣብ ረብሓ የውዔል ኔሩ። 
 
ትርጉምን ሓይሌን ጊዚ ተረዱእካ ኣብ ግቡእ መዒሊ ምውዒሌ ኣሰር ክርስቶስ ምስዒብን 
ክርስቶሳዊ ባህርይን እዩ። ጊዚ ወርቂ እዩ ዛብሃሌ ሌሙዴ ምስሊ ኣል። ብርግጽ ጊዚ 
ወርቂ እ እንተኻነ ክንዮኡ ዛጠሇቐ ትርጉም ከምዖሇዎ ግና ክንስሕት ኣይግባእን። ጊዚ 
ህይወት እዩ። እታ ዖሊትና ህይወት ብጊዚ ተዒቂና እያ ተዋሂባትና ዖሊ። ነፍስ ወከፍ ጊዚ 
(ካሌኢት፡ ዯቃይቅ፡ ሰዒት…) ንህይወትና ዖቖመ ባእታ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ 
ኣጠቓቕማኡ እነርእዮ ብስሇት ኣብ ህይወት ንዖልና ቅኑዔ ኣመሇካኹታ እዩ ዖርእይ። 
ንጊዚ ሸሇሌ ምባሌ ንህይወት ክብሪ ከምዖይብሌና፡ ብኣንጻሩ ንጊዚ ክብሪ ምሃብና ዴማ 
ንህይወት ክሳዔ ክንዯይ ከም እተረዲእናያ እዩ ዖመሌክት።  
 
እምበኣርሲ ኣብ ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት ዛወፈረ ኳለ ኣማኒ፡ ዖመኑ ከሇሉ ብግዱ 
የዴሉ። ብዖይ ምስትውዒሌ ዖመን ነቲ እዋናዊ ምኹሪ ኣምሊኹ ክትሰምሮ ይኵን ኣብ 
ህይወት ካሌኦት ክትፈትሖ ከምዖይትኹእሌ ክትግንዖብ ኣልካ። ንዖመንና’ኴ ብኴመይ 
ኢና ነሇሌዮ? ክሳዔ እቲ ኣነ እተረዲእክዎ ንጊዚና በዜም ዛስዔቡ ኣርባዔተ መገዴታት 
ከነሇሌዮ ንኹእሌ ኢና ኢሇ ይሓስብ፦  
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≈ ከባቢ ብምርኣይ  
ከባቢ ብጥንቃቐ ኣብ እትዔዖበለ እዋን ዛመጽእ ምስትውዒሌ ዖመናት 
ኣል። ብካሌእ ኣበሃህሊ ተፈጻምነት እቲ ኣቐዱሙ እተነገረ ቃሌ ኣብ 
ከባቢ ብምስትውዒሌ ብዙዔባ እቲ ዖልዮ ዖመን መሇኯታዊ ምሌክት 
ክትረክብ ትኹእሌ ኢ። 
 

≈ ብመንፈስ ትንቢት ብዛርከብ ምግሊጽ 
መንፈስ ቅደስ መንፈስ ትንቢት እዩ። እዘ መንፈስ ትንቢት ዴማ ነቲ 
ክንፈሌጦ ብኣምሊኹ እተመዯበሌና ከፍሌጠናን ናብኡ ክመርሓናን ኣባና 
ይነብር ኣል። ሓዯ ካብቲ መንፈስ ቅደስ ክመርሓና ዛዯሌዮ ዴማ እቲ 
ዖልናዮ ዖመን ኣየናይ ዖመን ከምዛኻነ ብሌክዔ ክንግንዖብ ምግባር እዩ። 
እምበኣርሲ ነቲ እተቐበሌናዮ መንፈስ ትንቢት ብዛግባእ ክንምዛምዜ 
እንተዴኣ ክኢሌና ዖመንና ከነሇሉ ከም እንኹእሌ ንረዲእ።  
 

≈ ብምግሊጽ ቃሌ ኣምሊኹ 
ንቃሌ ኣምሊኹ መንፈስና ኣንቂሕና ሌብና ዴማ ኣዲሉና ብዔምት ኣብ 
እንፍትሸለ እዋን ካብ ኣምሊኹ እንቕበል መሇኯታዊ ምግሊጽ ኣል። ኣብ 
ነፍስ ወከፍ ምዔራፍ ይኵን ጥቅሲ ናይ ኣምሊኹ ሓሳብ ክግሇጸሌና እንከል 
ዴማ እቲ ዖልናዮ ዖመን ኣብ ኣጀንዲ ኣምሊኹ ኣየናይ ዖመን ከምዛኻነ 
ብቐሉለ ክንርዴኦ ንኹእሌ። 
 

≈ በቶም ጸጋ ዖሇዎም ሃዋርያት፡ ነብያት፡ ወንጌሊውያን፡ሶትን መምህራን 
ሓዯ ካብቲ እቶም ስላና እተቐበኡ መራሕትና ዛመቕለና መንፈሳዊ ነገር 
ምሌሊይ ዖመን እዩ። ንሳቶም ካብቲ ኣብ ሌዔሉኦም ዖል ናይ ኣምሊኹ 
ረዘን ቅብኣት እተሊዔሇ ኣበየናይ ዖመን ከምዖሇው ይፈሌጥዎ እዮም። 
ንሕና ዴማ ተጠቀምቲ ጸጋኦም ንምዃን እንተዴኣ ተዒዱሌና ዖመንና 
እነሇሉ ሰባት ንኴውን።   

 
 ንካሌኦት ክነብር ገዙእ ርእሱ ዛወፈየ  
 
ክርስቶስ የሱስ ምእንቲ ካሌኦት ክነብር ገዙእ ርእሱ ዛወፈየ ብለጽ ኣማሊዱ ብምንባሩ 
ብኵለ ምምሌሊሳቱ ንካሌኦት ብኵለ ዋጋ ከፊለ እዩ። እታ ክርስቶስ ንኣና ዖፍቀረና 
ፍቕሪ ንረብሓ ርእሳ እትሓስብ ፍቕሪ ስሇዖይኯነት ነታ ዖሊቶ ህይወት እ ኣብ ክንዲና 
ክውፍያ ዴሕር ኣይበሇን። እዘ ንካሌኦት ምንባር እንታይ ምዃኑ ብተግባር ዖርኣየና 
ጏይታ ኣሰሩ ክንስዔብ ከምዛጸውዒና ብምግንዙብ፡ ከምቲ ንሱ እተመሊሇሶ ክንመሊሇስ 
ኣልና። ብፍሊይ ከኣ እቲ ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት እተቐበሇ ኣማኒ ንካሌኦት ክነብር ገዙእ 
ርእሱ ክውፊ የዴሌዮ። ንካሌኦት ገዙእ ርእስ ካብ እትውፍየልም መገዴታት ሓዯ 
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ስሉኦም ከይሰሌከ ብጸልት ዋጋ ምኹፋሌ እዩ። ነቲ ክቡር ጊዚ ኣብ ረብሓ ካሌኦት 
ብጸልት ምውፋይ ንካሌኦት ከም እትነብር መረጋገጺ እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ ኣብቲ ናይ 
ምምሊዴ ኣገሌግልትካ ዔውት ሰብ ኯይንካ ክትርከብ ንካሌኦት ናይ ምንባር ብቕዒት 
ይሃለ። 

 
 ብቅንኣት ኣምሊኹ ዛቃጸሌ ሌቢ 
 
የሱስ ብቅንኣት ቤት ኣምሊኹ ዛቓጸሌ ሌቢ ከምዛነበሮ ቅደስ ቃሌ ብግለጽ ይነግረና። 
ነቲ ኣብ ቤት መቕዯስ ኣምሊኹ ኣትዩ ንግርማ እቲ መቕዯስ ዛቐንጠጠ ናይ ጏሓለት 
ንብረት ንምዴንካሌ ሓይሉ ዴርትን ምኹንያትን ዛኻኖ ስሇ ቤት ኣምሊኹ ዖሇዎ 
ቅንኣት እዩ (ዮሃ2፡17 ለቃ19፡46)። ንሱ ስሇ ቤት ኣምሊኹ ዛነበሮ ቅንኣት 
ብዯቀመዙሙርቱ ክሳዔ ዛርኤ እምብዙ ግለጽ እዩ ዛነበረ። ልሚ’ውን እቶም ካብ 
ኣምሊኹ ናይ ምምሊዴ ጾር ዖሇዎም ዖበለ፡ ሌቦም ብቅንኣት ቤት ኣምሊኹ ክቃጸሌ 
ክኹእሌ ኣሇዎ። ቤት ኣምሊኹ ክትሕዜ ንዛግብኣ መንፈሳዊ ቅርጺ ምስዖይትሕዜ፡ ዒሇም 
ኣብ ቤተክርስትያን ጽሌዋኣ ሓይለ ምስዛርከብ ብቅንኣት ሌቦም ዛነደ ሰባት እዮም 
ንስራሕ ኣምሊኹ ምቹኣት። መንፈስ ቅደስ ኣብቶም ብቅንኣት ቤት ኣምሊኹ ዛቃጸለ 
ቅደሳን ብምሌኣት እዩ ዛዒዪ። ብቅንኣት ቤት ኣምሊኹ ዖይንነዴዴ ክነስና ኣምሊኹ ነቲ 
ኣብ ቤቱ ከምጽኦ ዛዯሉ ጽሬት ወይ ብጽሕና ንምምጻእ ምኹንያት ክጥቀመሌና ክንጽበ 
የብሌናን። ኣምሊኹ ብኣና ሓሉፉ ህይወት ብሓት ክትንክይ ብቅንኣቱ ንደዲት ክንከውን 
ክንጽሉ ኣልና። 

 
 ዛበረኴ ህይወት 
 
ክርስቶስ የሱስ ካብቶም ምስኡ ዖገሌግለ ዯቀመዙሙቱ ይኵን ካብቶም ኣብቲ ጊዚ 
ዛነበሩ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ዛበሇጸ ቅዱ ህይወት ከምዛነበሮ ቅደስ ቃሌ ይነግረና። 
ዛበረኴ ህይወት ሒ ይመሊሇስ ብምንባሩ ዴማ ብኵለ እቲ ኣምሊኹ ዛዯሌዮ 
ኣገሌግልት ብምግሌጋሌ ህይወት ብሓት ሰባት ሇዊጡ። ሓዯ ካብቲ ዖገሌገል 
ኣገሌግልት ዴማ ምምሊዴ እዩ። እቶም ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት ዖሇዎም ናይ ጸልት 
ሰባት ካብቲ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ እተጸውዐለ ኣስማት ሓዯ ሓሇውቲ ዛብሌ እዩ። ናይ 
ምምሊዴ ሰባት ሓሇውቲ ማሕበርን ሃገርን እዮም። ከምቲ ኳሊትና እንፈሌጦ ዴማ፡ 
ሓሇውቲ ንዛመጽእ ኳለ ነገር ንምርኣይ ሌዔሌ ኣብ ዛበሇ ስፍራ እተቐመጡ ክኻኑ ናይ 
ግዴን እዩ። ኣብ ጏሊጉሌ እናተመሊሇሱ ንጥፍኣት እታ ዖሇውዋ ስፍራ ንዛነቅሌ ጸሊኢ 
ክርእይዎ ኣይክእለን እዮም። ናብ ዛበረኴ ወይ ዛሇዒሇ ስፍራ ምስዛዴይቡ ግና ብቐሉለ 
ንተበግሶ ጸሊኢ ክቖጽይዎ ይኹእለ። 
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ብመንፈሳዊ ነገራት ሱር ዛሰዯዴካ፡ ብምርዲእን ቅዱ ኣነባብራን ዴማ ሌዔሌ ዛበሌካ 
ምዃን ኣብቲ ኣምሊኹ ዛሾመካ ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት ዔውት ኯይንካ ክትወጽእ ካብ 
ዛሕግ መገዴታት ሓዯ እዩ። ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት ካብ መንፈሳዊ ቍሌዔነት 
ዖይተናገፉ ሰባት ብሃውሪ ዛጽንበርዎ ኣገሌግልት ኣይኯነን። እቶም ንመንፈሳዊ ነገር 
ምኳራት ዛኻኑ ሰባት ዛዋስኡለ ዯኣ እምበር ዖርከበ ሰብ ከም ዊንታኡ ዛዒየለ 
ኣይኯነን። ኣብ ብሕ ናይ ሃገርና ናይ ጸልት ጉጅሇታት ፍረ ዖሇዎ ኣገሌግልት ክንርኢ 
ዖይከኣሌና ብኣተሓሳስባ፡ ኣዖራርባን ኣካይዲን ዖይተሇወጡ ጸሇይቲ ስሇዛመሌኡ እዩ። 
እቲ ብለጽ ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት ኣገሌጊለ፥ ጾረይ ጹሩ፡ ኣሰረይ ሰዒቡ ዛበሇና ጏይታ 
ዛበረኴ ወይ ጸብሇሌ ዛበሇ ህይወት ከምዛነበሮ ኣይንረስዔ። 
 
 ንዛወሇድ ምዔባይ 
 
የሱስ ኣብ ህይወት ካሌኦት ብጸልት ይኵን ብምህሮ ንዖስረጾ መንፈሳዊ ነገር ተገሌቢጡ 
ተጻራሪኡ ኯይኑ ከምዖይተረኹበ ንፈሌጥ ኢና። ብብሕ ዋጋ ጽዑሩ ንዛዖርኦ ዖርኢ ኣብ 
ምቕምሳሌ ኣይጏዪን። ክኴውን ኣሇዎ ኢለ ዋጋ ንዛኴፈሇለ ነገር ጽንሕ ኢለ 
ኣይፍንጥሖን። ብጸልቱን ምህሮኡን ንዖበገሶ ሰብን ኣካይዲን ኣብ ፍርቂ መገዱ 
ኣይቆጸዮን። ንሱ ነቲ ባዔለ ዖበገሶ ኳለ ነገር ምሌኣት ክሳዔ ዛረክብ፡ ክሳዔ ፍጻሜ ዛግብኦ 
እናሃበ ስይዎ እዩ። እቶም ብኣምሊኹ ዛነኣደ ኣማሇዴቲ፡ ጸሌዮም ንዖምጽእዎ ነገር 
ብሸሇሌትነት፡ ብከናፍሮምን ዛቀትለ ዖይኯኑስ ነቲ ክግበር ዖሇዎ ብምግባር ዖዔብይዎ 
እዮም። ህይወት ኣገሌጋሉኣ ክሌወጥ ጽሌዋኡ ዴማ እናሓየሇ ክኴይዴ ብጾምን ጸልትን 
ዋጋ ከም እትኴፍሌ ንኵለ ዛረኴበቶ እትምስክር፡ ኣብ ባይታ ግና ንጏኑ እሾኹ ዲንዳር 
ብምዃን ሞገሱ ንምውቃዔ ኣፋ እተግፍሕን ብብሕ ከበዴቲ ኳነታት እተሕሌፎን 
ሓብቲ እፈሌጥ። እዙ ሓብቲ ስሉኡ ኣይትጽሌን እያ ኢሇ ክዙረብ ትብዒት የብሇይን፡ 
ይኵን ዯኣ እምበር ንመሌሲ ጸልታ ዛኴውን ህይወት ከምዖይብሊ ክምስክር እኹእሌ። 
ንሳ፡ በቲ ሓዯ ሸነኹ ጽሌዋኡ ክሕይሌ እናጸሇየት በቲ ካሌእ ሸነኹ ጽሌዋኡ ንምህሳስ 
ብሌሳናን ተግባራን ካብ ጏየየት ካብ ክርስቶስ እተማሀረ ሌቢ ከምዖይብሊ ብግብራ ባዔሊ 
ከምዛመስከረት ኢና ንርኢ። ንስ ግና ነቶም ብጸልትካ ዛወሇዴካዮም ኣገሌገሌቲ፡ 
ምንቅስቃሳት፡ ተሓዴሶን ምንቕቓሕን ንምዔባዮምን ናብ ፍጻሜ ንምብጽሖምን ጉየይ። 

 
 ንፍቓዴ ኣምሊኹ ምንባር ወይ ምቕዲም 
 
ክርስቶስ የሱስ ኣብ ኳለ ናይ ምዴሪ ምምሌሊሳቱ ጏሉሑ ከም እተራእየ ንፍቓዴ ኣቦኡ 
ዖቐዴምን ዛነብርን ህይወት እዩ ዛነበሮ። ንሱ ዋሊውን ነፍሱ ክሳዔ ሞት ኣብ 
እተመረረትለ እዋን ነታ ክትሓሌፈለ ዛዯሇያ ጽዋእ ፍቓዴ ኣምሊኹ ብምዃና ክሰትያ እዩ 
ወሲኑ (ማቴ26፡39)። ሓሇፋ ፍቓዴ ኣምሊኹ ንባህግታትካ ኣቐዱምካ እናተመሊሇስካ 
ኣሰር እቲ ብለጽ ኣማሊዱ የሱስ ክትስዔብ ዛከኣሌ ኣይኯነን። ከምቲ ንሱ ንፍቓዴ 
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ኣምሊኹ ዖቐዴም ህይወት ዛነበሮ ንፍቓደ ዖቐዴምን ዛግዙእን ህይወት ክህሌወካ ኣሇዎ። 
ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ብናይ ምምሊዴ ጸልት ኣብ እትቐርበለ እዋን ዴላታትካ ተፈጻምነት 
ክረክብ ብዛሃርፍ ኣገባብ ክትጽሉ የብሌካን። ኣጸሊሌያካ ንፍቓዴ ኣምሊኹ ብምቅዲም እዩ 
ክኴውን ዖሇዎ። ከምቲ ብተዯጋጋሚ ኣብዙ መጽሓፍ እተባህሇ፡ ኣምሊኹ ንፍቓደ 
ዛነብርን ዖኹብርን ኣምሊኹ እዩ። ስሇዘ ብኣምሊኹ ተቐባሌነት ክህሌዎ ዛዯሉ ኣማሊዱ 
ሓሇፋ ዛኻነ ንፍቓዴ ኣምሊኹ ዖቋምትን ዛንብርከኹን ሌቢ ክህሌዎ ኣሇዎ። 
 
 ናይ ንብዒት ህይወት 
 
እታ ኣብ ሓዴሽ ኪዲን ዛሓጸረት ጥቕሲ ‚የሱስ ነብዓ‛ እትብሌ እያ (ዮሃ11፡35)። ኣብ 
ካሌእ ጽሑፍውን የሱስ ከምዛነብዓ ተጻሒፉ ኣል (እብ5፡7 ለቃ19፡41 13፡34 
ማቴ23፡37)። የሱስ ጸልቱ ብብርቱዔ ሌባዊ ንብዒት እተሰነየ እዩ ዛነበረ። ከምቲ ኣብ 
ዮኤ2፡17 ተጻሒፉ ዖል ኣምሊኹ ንኣና ካህናቱ ክንነብዔ ጸዊዐና ኣል። ስሇዘ ነፍስ ወከፍ 
ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት ዖገሌግሌ ሰብ ኣምሊኹ ንሌቡ ብንብዒት ክባርኺ ክጽሉ ክኹእሌ 
ኣሇዎ። ኣብ እዋን ናይ ምምሊዴ ጸልት ሓቐኛ ንብዒት ክትነብዔ ምኹኣሌ ብገዙእ ርእሱ 
በረኴት እዩ። ኣብ መጽሓፍ ቅደስ እቶም ዔውታት ዛበሃለ ናይ ምምሊዴ ኣገሌገሌቲ፡ 
ኳሊቶም ሓባራዊ መሇሌዪ ኔርዎም፡ ናይ ንብዒት ሰባት እዮም። ገሇ ካብኦም ንኣብነት 
ንምጥቃስ፦ ዲዊት (መዛ69፡9-10 35፡14)፡ ኢሳያስ (ኢሳ16፡9,11)፡ እዛራ (እዛ10፡1-2)፡ 
ነህምያ (ነህ1፡4)፡ ኤርሚያስ (ኤር8፡12-9፡1 13፡17 14፡17)፡ ዲንኤሌ (ዲን10፡2-3)፡ 
ጳውልስ (ግ.ሃ20፡18-20,31)። 

 
 ጸሊእትካ ምፍቓር 
 
ክርስቶስ የሱስ ንጸሊእቱ ዖፍቅር ህይወት ስሇዛነበሮ፡ ስሇቶም ኣንጻሩ ዛተንስኡን ናብ 
ሞት ዖብጽሕዎን ሰባት እ ከይተረፈ፡ ብዖይ ዛኻነ ቅዴመ ኩነት ከማሌዯልም ከል 
ኢና ንዔዖብ። ንሱ ነቶም ብዖይ ምኹንያት ዛጸሌእዎ ንምፍቃር ካብኦም ሰናይ ነገር 
ኣይተጸበየን። እታ ንሱ ንዯቂ ሰባት ዖፍቀረሊ ፍቕሪ መስዋእታዊትን ዖይቅዴመ 
ኩነታዊትን ብምዃና ኣብ ክንዲኦም ብጸልት ዋጋ ክኴፍሌ ኣይከበድን። ጸሊእቱ ከፍቅር 
ዖይተዒዯሇ ሌቢ ዖሇዎን ከምቲ ኣብ ሌቢ ክርስቶስ የሱስ ዖል ጌሩ ንሰባት ክጥምት 
ዖይኹእሌ ሰብ፡ መሳርሒ መንፈስ ቅደስ ብምዃኑ ስሇ ካሌኦት ከማሌዴ ኣይኯነለን። 
ንኣብነት ኣምሊኹ ንሓዯ ክፉእ ዛገበረካ፡ ሰናይካ ዖይፈቱ ሰብ ከተማሌዴ ብመንፈሱ ናብ 
ውሽጢ ሰብካ ሓሳብ እንተዴኣ ኣምጺኡ፡ ንስ ዴማ ብምሕዲስ ሓሳብካ ብምሌዋጥ 
ንክርስቶስ የሱስ ዛመስሌ ህይወት እንተዴኣ ዖይጸኒሑካ ከተማሌዯለ ኣዘ ኢ 
ትሽገር። ስሇዘ ዴማ እዩ ጸሊእትና ምፍቓር ዖዴሌየና ዖል። 

 
 ናይ ምስጋና ህይወት 
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ክርስቶስ የሱስ ንኣሌኣዙር ካብ ምውታት ከተንስኦ ናብ ኣምሊኹ ኣብ ዛጸሇየለ እዋን  
‚..ኣዑንቱ ንሊዔሉ ቋሕ ኣቢለ፡ ኣቦ፡ ስሇ ዛሰማዔካኒ ኤመስግነካ ኣልኵ።‛ ከምዛበሇ 
ቅደስ ቃሌ ይነግረና (ዮሃ11፡41)። ኣብ ካሌእ ጽሑፍውን የሱስ ኣምሊኹ ንዯቀመዙሙርቱ 
ምፍሊጥ ምስጢር መንግስቲ ኣምሊኹ ስሇዛሃቦም ከምዖመስገነ ንርኢ (ለቃ10፡21)። እዘ 
ከኣ ሓይሉ ምስጋና ተረዱኡ ክሳዔ ክንዯይ ይጥቐመለ ከምዛነበረ እዩ ዖረዴኣና። ስሇዘ 
ንክርስቶስ ብምምስጋን ክንመስል ኣልና። ዔውት ምምሊዴ ክህሌወና ብምስጋና እተቓነየ 
ህይወት ምውናን ከምዖዴሌየና ኣይንረስዔ። ምስጋና ንእምነትና ሓይሉ ስሇዛኻነ 
ከነማሌዴ እንከልና ከነመስግን ኣልና። ነቲ ኣብቲ ዛሃበና ኣገሌግልት ህሌውናኡ 
ዛገሌጽን ጸልትና ዛሰምዔን ኣምሊኹ ከነመስግኖ ይግባእ። ምምስጋን ንህሌውናን ክብሪ 
ኣምሊኹን ዛገሌጽ ሓይሉ ኣመንቲ ስሇዛኻነ ኣብዘ ነገር እዘ ክንዔወት ኣልና። 
 
 
እምበኣርሲ ካብ ክርስቶስ የሱስ ንዛርኤናዮ ብቕዒት ኣብ ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልትና 
ንምምጻእ ትጉሃት ንኵን። እዘ እንተገበርና ንኹብሪ ኣምሊኹ ዛበቅዔ፡ ንኣና ዒስቢ ዖሇዎ፡ 
ነቶም እነማሌዯልም ሇውጥን ምጥሓስን ነቲ እኩይ ጸሊኢና ሰይጣን ዴማ ዒብዪ ውርዯት 
ዖምጽእ ዔውት ናይ ምምሊዴ ኣገሌግልት ክህሌወና እዩ። 
 
“..እቲ ሓደ ካባኻትኩም ባርያ ክርስቶስ የሱስ፡ ምሉኣትን ቷኹሉ ፍቓድ ኣምላኽ 
ርዱኣትን ኴንኩም ደው ክትቷሉ ኩሉ ሳዕ ቷጸሎቱ ዚጋደለልኩም ዘሎ ኤጳፍራስ 
ሰላም ይቷለኩም ኣሎ።” ቈሌ4፡12 

 
..ተፈጸመ.. 

 
 

1ተሰ5፡25 
 

ኣብ ሌዔሉ እዙ መጽሓፍ ንዛህሌወኩም ርእይቶ፡ ሕቶን ምስክርነትን በዘ ዛስዔብ ናይ 
ኢሜይሌ ኣዴራሻ ክትሌእኵ ትኹእለ።  

ኢሜይል፡    szshiloh@gmail.com 
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ቅዴሚ ሕጂ ብኣዲሊዊ እዙ መጽሓፍ እተዖርግሑ መጻሕፍቲ 
 

- መጽሓፍ ቅደስ ብዙዔባ ስሊሴ እንታይ ይምህር? 

- ሌሳንካ ፈውሲ የዴሌዮ ድ? (ትርጉም ናይ ዳሪኹ ፕሪንስ) 

- ንኢዙቤሌ ስቅ ኣይትበሊ 

- ዯቀመዛሙርነት (ትርጉም ናይ ሃዋርያ ዲንኤሌ መኯንን) 

- ምምሊስ ናብቲ ቀዲማይ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር፡ ቀዲማይ መጽሓፍ 
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