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/መዜ68፡19-20 / 

 

    ሓድሓደ ጊዛ ናይ እግዙኣብሄር ሓልዮትን ረድኤትን ንኣና ምጻሩን ኣይርድኣናን እዩ ። 

ብሓይልና ንነብር ሎና ኮይኑ ኸኣ ይስምዓና ፡ ይረድኣና - ኣይረድኣና ፡ እግዙኣብሄር 

ንኹልና ብናይ ምሕረት ኢዱን ፡ በታ ጽንዕቲ ኢዱን ንጾርና ነንመዓልቲ ይጸውር ኣሎ ። 

ካብ ከነመስግን ፡ ከነማርር እንውዕል ንበዜሕ ፡ ብክልተ እግርና ደው ኢልና ምኻድና ከም 

ንእሽቶይ ነገር ኮይኑ እዩ ዜርኣየና ፡ ግናኸ ብጥዕና ምምልላስና ክንደይ ብዘሕ ከነመስግን 

ይግብኣና ። ሓደ ጊዛ ሓደ መማረሪ ዜኾነ ሰብ ነይሩ ፡ ብባቡር ተሰቒሉ ድማ ናብ ርሑቕ 

ሃገር ይኸይድ  ነይሩ ። እታ ባቡር ግና ሓደጋ ኣጋጢምዋ ፡ ኩላቶም እቶም ኣብኣ 

ተሳፊሮም ዜነበሩ ተጓዓዜቲ በቲ ሓደጋ ዜኣክል ሞቱ ። ሓደ ሰብ ግና ድሒኑ ፡ ንሱ ኸኣ እቲ 

መማረሪ ሰብ እዩ ። ድሓር ንሱ ፡ ሕቖኡ ተሰይሩ ፡ ኣብ ሕክምና ተዓቑቡ ነይሩ ።  ነቲ 

ዜሕክሞ ዜነበረ ሓኪም ከኣ ከምዙ ክብል ተዚረቦ ፤ በጃኻ ሓኪም ከምገለ ጌርካ ኮፍ ክብል 

ከምዜኽእልን ባዕለይ ከኣ ናብ ሽንቲ ቤት ክኸይድ ክኽእልን ርድኣኒ ፡ በሎ ። ነቲ ናይ 

ቀደም ህይወቱ ኪሩ ኸኣ ብጥዕናኡ ከሎ ፡ ማርሮ ዜነበረ ህይወት ምልስ ኢሉ ክሪኦ   

ከሎ ፡ ክንደይ ጽቡቕ ምንባሩ ከስተብህል ከኣለ ። ኣሕዋተይ ፡ ክንደይ ሰባት ብሰሪ ጥዕና 

ምጉዳል ነዚ ምሻን ይክእሉ ከምለዉ ፡ እስኪ ንሕሰቦ ፡ ክንደይ ከ እዮም ብይ ከኒና - 
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መድሃኒት - ክዚወሩ ይክእሉ ። ነዙ ይነስተውዕል ብምዃንና ግና ኣብ የድሊ ምምራር 

ኢና እንኣቱ ። ንሎካ ሽግር ምኽኣልካ እኳ ንኣምላኽ ከተመስግኖ ይግባእ ። ብሓቂ ፡ 

እግዙኣብሄር ነንመዓልቲ ይጸረና ምህላዉ ከነስተውዕሎ እንተጀሚርና ፡ ምሕረቱ ክንደይ 

ዓቢይ ምዃኑ ነስተብህል እሞ ፡ ምስጋና ንጅምር ። እስከ ኣብዚ ዜሓለፈት ዓመት 2015 ፡ 

ማረርናለን መዓልታት ክንደይ እየን ፧ ንግሆ ተንሲእና ቅድሚ ካብ መደቀሲና ምውጻእና ፡ 

እግዙኣብሄር ነንመዓልቲ ይጸረና ምዃኑ ነስተንትኖ’ዶ ኔርና ፧ ንዕድልና ንነቅፍ’ዶ ኢና ፡ 

ወይስ ነቲ ጸዋር ኣምላኽ ፡ ምሕረቱ ኪርና ፡ ብምስጋና ኢና ንመዓልትና ንጅምሮ ። 

እግዙኣብሄር ነንመዓልቲ ይጸረና ምህላዉ እንተ ኣስተውዒልና ፡ “እግዙኣብሄር ይባረኽ” 

ኢልና ንስም ኣምላኽ ከነምልኽ ኢና እንጅምር ።  

/ግብ17፡26/ 

     ኣሕዋተይ ፡ እዙ ሎናዮ ህይወት ብጐይታ እዩ ፡ እንነብርን እንዋሳወስን ሎና ስለ 

ዜጸረና እዩ ። ብህይወት ምንባርና ሳላ ምሕረቱ እዩ እሞ ፡ ነዙ ተረዲእና ነዚ ሓዳስ ዓመት 

ድማ በዙ ምርዳእ ፡ ብምስጋናን ብውዳሴን ብኣምልኾን ንጀምሮ ። እግዙኣብሄር 

ንኹለንትናና ይባርኽ ፡ ብመንፈሳውን ብምድራውን በረኸት  ይባርኸና  ። “ካብ ሞት 
ምውጻእ ድማ ናይ እግዙኣብሄር ኣምላኽ እዩ” እሞ ፡ ነቶም ብእተፈላለየ ስጋዊ ሕማም 

ዜሳቐዩ ፡ እግዙኣብሄር ይፈውስኩም ። ብናይ ኣእምሮ ሕማም ንዜሳቐዩ ወገናትና ፡ ኣብ 

ዓራት ንተደነሱ ፡ ኩለንትናኦም ንይቋጻጸሩ ፡ እታ ፈዋሲት ኢድ የሱስ ትዳህስሶም ። ኣብ 

ጸልማት ንለዉ ናብ ብርሃን ፡ ኣብ ጸበባ ንለዉ ናብ ገፊሕ ፡ ኣብ ሓን ንለዉ ናብ   

ሓጐስ ፡ እግዙኣብሄር ይውጽኣዮም ፡ ዜያዳ ኹሉ ምድሓን የሱስ ንይጠዓሙ ፡ ብርሃንኑ 

ሓቁን ይልኣኸሎም ። “እግዙኣብሄር ይባረኽ” !!! እምበኣር ኣብዚ ሓዳሽ ዓመት ሓንቲ 

ጥቕሲ ክንህበኩም እሞ ፡ ኩልና ብእኣ ንጸሊ ኢና ፡ “ሓንትስ ንብረትኩም ንወንጌል 

ክርስቶስ ዜበቅዕ ጥራይ ይኹን” ፊሊ 1፡28 ። ነዚ ጥቕሲ ተዋሂባትና ላ ኩሉ ንብረትና 

ንወንጌል ዜበቅዕ ክኸውን ጎይታ ጸጋኡ ከብዜሓልና እናጸለና ፡ ነስተንትና ፡ እንታይ ማለት 

ምዃና ኸኣ ንራረበላ ። ጐይታ ይባርኽኩም ። -ሻሎም- 
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ሰይጣን ዳልዎ ፍሕሶታት-ምጽናት 
     “ኣብቲ ልዑል ከኣ ናይ ትዕቢት ቃል ኪዚረብ ፡ ነቶም ናይ ልዑል ቅዱሳን ድማ 

ኬጽንቶም ፡ መናትን ሕጋጋትን ኪልውጥ ከኣ ኪሕልን እዩ” /ዳን 7፡25 / ። 

 

   ሰይጣን ዕዮ ኣለዎ ፡ ንሱ ኸኣ ንደቂ ኣምላኽ ምጥቃዕ እዩ ። ናቱ መጥቃዕቲ ሃንደበት 

ዜመጽእ ኣይኮነን ፡ መብዚሕትኡ ጊዛታት ፡ ገም እናበለን ቀስ እናበለን እዩ ዜመጽእ ። ኣብ 

ዳን 7:25 ፡ ሰይጣን ከመይ ጌሩ ነቶም ናይ ልዑል ቅዱሳን ኬጽንቶም - ከጥፍኦም - ከም 

ዜደሊ ፡ ተጠቒሱ ኣሎ ። ብሓቂ ኣንጻር ነቶም ናይ ልዑል ቅዱሳን ውጥን ኣለዎ ፡ እዙ 

ውጥን ንእኦም ንምጽናት ወይ ንምጥፋእ እዩ ። በዙ ምኽንያት ፡ እቲ ዕዮ ሰይጣን ንምጽናት 

ቅዱሳን ብምርኣይ ይኮነስ ቀስ ብዜበለ ምዃኑ ፡ ብንጹር ከለልይዎ ይግባእ ።  

   እዚ “ምጽናት” እትብል ቃል ፡ እንታዩ ትርጉማ ፧ ሓሳብ ናይዚ ቃል ፡ ሒደት ኣብዚ ደቒቕ 

የጉድለካ ፡ ድሕሪኡ ወሲኹ ሒደት ኣብ ትቕጽል ደቒቕ የጉድለካ ። ሎሚ ሒደት  

የጉድል ፡ ጽባሕ ከኣ ሒደት የጉድል ። በዙ ኸምዙ ፡ እቲ ምጽናት ወይ ምጥፋእ ዳርጋ 

ይርአ’ዩ ፡ እንተኾነ ግን ምጉዳል እዩ ። እዙ ምጉዳል ሽዑንሽዑ ይፍለጠካ ንጥፈት እዩ ፡ 

ግናኸ መወዳእታኡስ ጠሪሹ ዜተርፈካ ይብልካ ክሳብ ትኸውን የጽንተካ ፡ ስለዙ እዙ 

ኣገባብ ዕዮ ሰይጣን ኣብ ህይወት እቶም ደቂ ኣምላኽ ክሳብ ዓቕሞም ዜጽንቅቑ ክሳብ 

ፈጺሞም ዜጸንቱ ምግባር እዩ ። ሎሚ ሒደትዩ ጽንተልካ ፡ ኣብ ዜቕጽል መዓልቲ ኸኣ 

ሒደት ፡ ሕጂ ብመጠኑ ንእሽቶይ ከም ትሳቐ ይገብር ፡ ደሓር ድማ ንእሽቶይ ይውስኽ ። 
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ገለ ከም ይገብር ከም ብላሽ ዜኾነ ትሓስቦ ትኸውን ፡ እንተኾነ ሰይጣን ናይዙ ምጉዳል 

ውጽኢቱ ነቶም ቅዱሳን ፈጺሙ ከጥፍኦም ከም ዜኽእል ይፈልጥ እዩ ። 

    በዙ ምኽንያት’ዙ ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዙሉ የመልክተልና “ዓመጻ ስለ  ዜበዜሔ ድማ ፡ 

ናይ ብዘሓት ፍቕሪ ክትዜሕል እያ ።” (ማቴ24፡12) ፡ እዙ ማለት ገም ወይ ቀስ እናበለ 

እናዜሓለ - እናዜሓለ ዜኸይድ እዩ ። ልክዕ ከምታ መንፈስ ጥንቆላ ዜነበራ ግዜእቲ ደድሕሪ 

በዓል ሃዋርያ ጳውሎስ እናኸደት ፡ ንብዘሕ መዓልታት  ትጭድር ዜነበረት እዩ ፡ 

(ግብ16፡17-18 ) ። ብተወሳኺ ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዜነግብረና ፡ ፌሊክስ ካብ ጳውሎስ 

ገንብ ክረክብ ተስፋ ይገብር ነበረ ፡ ስለዙ ብዘሕ ጊዛ  ለልኢኹ እናምጽኤ ይዚረቦ ነበረ። 

(ግብ24፡26)። ብሉይ ኪዳንውን ከም ዜገልጾ ፡ ደሊላ “መዓልታዊ” ንሳምሶን ብቓላታ ላሕ 

ምስ ኣበለቶን ኣሳቐየቶን ፡ ነፍሱ ኽሳዕ ሞት ተጨነቐት ይብለና ፡ መሳ 16፡16 ። ከምኡ እዩ 

ሰይጣን ንደቂ ኣምላኽ ፡ ቀስ ብቐስ ፡ ንሓያለ መዓልታት ፡ እናደጋገመ ፡ ክሳብ ዜጸንቱ 

ይጽዕር ። ኣብ ኤፌ 6፡13 “እክይቲ መዓልቲ” ታባሂሉ ሎ ፡ ነቲ ናይ ሰይጣን ፍሕሶታት-

ምጽናት እዩ መልክት ። ሰይጣን ከመይ ገይሩ ከጽንተና ከም ዜመጽእ ነቲ ፍሕሶታት 

ምጽናት ድማ ከመይ ጌርና ከም ንቃለሶ ከነለሊ ፡ ብሓቂ እግዙኣብሄር ኣዒንትና ክኸፍት 

ንለምኖ ። ሰይጣን ነየን ነየን እዩ ጽንት ወይ ጥፍእ ቀጺልና ንርአ ፦ 

1. ምጽናት ኣካላት ሰብነት 

   ንኣካላት ወዲ ሰብ ኣመልኪቱ ፡ ሰይጣን ንደቂ 

ኣምላኽ ክንደይ ከም ዳኽም ብቐሊሉ ክንርኢ 

ንኽእል ኢና ። ክልተ ኣብነታት ክንዜክር ፡ 

መውቃዕቲ ሰብነት እዮብ (እዮ2፡7-8)። ኣብ ስጋ 
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ጳውሎስ ዜነበረ እሾኽ   (2ቆረ 12፡7)።  እዙኣተን እተን ፍሉጣት ሰይጣን ዜገበረን ምጽናት 

ኣካላት ሰብ እየን ። ኣዜዮም ሒደት ዜኾኑ ክርስትያናት ቀደም ምሉእ ጥዕና ዜነበሮም ፡ 

ድሕሪ ምድሓኖም ግን ፡ ሕማምን ድኻም ኣካላቶምን የጋጥሞም ። ጎይታ ኣዒንትና 

እንተዜኸፍት እሞ ሓደ ንኣካላት ውሉድ ኣምላኽ ክወቅዕ ክፍሕስ ዜውዕል ከም ሎ 

ከነስተውዕል ፡ ንሱ ኸኣ ሰይጣን እዩ ። ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ፡ ክንነቕሓሉ ሎና ፡ ብዘሓት 

ኣገልገልቲ ጎይታ ፡ ቅድሚ ወንጌል ክሰብኩ ምውጻኦም ኣብ ጽቡቕ ጥዕና ዜነበሩ ፡ ንጎይታ 

ክዓዩ ምስ ወጹ ግን ኣብ ሓጺር ጊዛ ኣብ ሰለስተ - ሓሙሽተ ዓመታት ጥዕናኦም ይሓምቕ ። 

እዙ ምጽናት ቅዱሳን እዩ ። ንሱ ንውሉድ ኣምላኽ ፡ ሎሚ ፡ ንእሽቶይ የድክሞ ፡ ጽባሕ ከኣ 

ቅሩብ ወሲኹ የድክሞ ። በዙ ኸምዙ ፡ ካብ ጊዛ ናብ ጊዛ ነንእሽቶይ እናጉደለ ፡ ኣብ 

መጨረሻ ጥዕና ኣማኒ ፈጺሙ ክንዜነዜ ይገብር ። ከምዙ ኣመሰለ እዩ ዕዮ ሰይጣን ። ነዙ 

ኸኣ ሸለል ከይበልና ፡ ጸኒዕና ፡ ጥዕናይ እትሰርቕ ክፉእ መንፈስ ብየሱስ ስም እቃወመካ   

ኣለኹ ፡ እናበልና ክንቃወሞ ይግብኣና ። ብሎ ስጋና ካብቲ ክፉእ ተሓልዩ ምሉእ ጥዕና 

ይርከብ ፡ ብስም የሱስ ጥዕናና ዜሰርቕ ሎሚ ይወቓዕ ፡ ኣብ ኩሉ መገድና ብቕድሚትን 

ብድሕሪትን ሓለዋ ኣምላኽ ኣብ ዘርያና ይኹን ።  

2. ምጽናት ልቢ ሰብ  

    ሰይጣን ኣብ ኣካላት ሰብነት ጥራይ ኣይኮነን ዕዮታቱ ፡ ኣብ ልቢ ወዲ ሰብውን ይዓዩ   

እዩ ። ንጎይታ ፈለማ ኣብ ዜኣመንካሉ ጊዛ ኣዜዩ ሓጎስን ደስታን ሰላምን እዩ ዜስምዓካ ። 

ግናኸ ትጉህ እንተይኮይንካ ፡ ሰይጣን እንታይ ክገብር ከም ዜኽእል ይትፈልጥ 

እንተኾንካ - ሓደ መዓልቲ ከየስተውዓልካዮ ንገዚእ ርእስኻ ኣብ ይምቹእ ክትረኽባ    

ኢኻ ። ሎሚ ገለ ይቅሱን ትኸውን ፡ ጽባሕ ገለይሕጉስ ትኸውን ፡ ድሕሪ ጽባሕ ጉሁይ 
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ትኸውን ፡ በብንእሽቶይ ሰላምካ ምሉእ ብምሉእ ይጠፍእ ፡ ሓጎስካ ፈጺሙ ይርሕቕ ። 

ሰይጣን ከምዙ ገይሩ እዩ ብርሰካ ፡ ክሳብ ረሸሽ ኢሉ ዜደኽመካን ኣብ ኩነተ ሕልናኻ 

ምዕራብ የብጽሓካ ። ነቲ እተዋህበና ተስፋ ከጽንትን ክሰርቕን ዜመጽእ ክፉእ ናይ ሓሳባት 

ፍላጻታት ሰይጣን ፡ ተጊህና ክንቃወሞ ከመይ ይግብኣና ፧ 

3. ምጽናት መንፈሳዊ ህይወትና 

    ሰይጣን ንመንፈሳዊ ህይወትካ ውን የጽንት እዩ ። በብንእሽቶይ ህይወት ጸሎትካ 

ይወስድ ፡ ንእግዙኣብሄር ሎካ እምንቶ እናነከየ ኣብ ገዚእ ርእስኻ ምእማን ግን እናወሰኸ 

ክኸይድ ይገብር ፡ ኣብ ሓደ ጊዛ ንእሽተይ እዩ ዜገብር ። ንሱ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ 

ዜነፋዕካ ኮይኑ ክስምዓካ ይገብር ። በብደረጃ ኣብ ህያባት ገዚእ ርእስኻ ክትውከል    

የጋግየካ ። በብቕሩብ ንልብኻ ካብ ጎይታ ክርሕቕ የስድዖ። ሰይጣን ንውሉድ ኣምላኽ 

ብሓደ ጊዛ ብዓቢ ሓይሊ ይወቕዖ ነይሩ እንተ  ዜኸውን ፡ ብኡንብኡ ንዕዮታቱ መለለይዎ 

እሞ ከመይ ይቃወምዎ ምፈለጡ  ነይሮም ። ሰይጣን እቲ ተንኮሉ ብእተራቐቐ እምበር ፡ 

መውቃዕቱ ብሓደ ጊዛ ኣይኮነን ዜወቅዕ ። ንሱ ንምጽናት ቅዱሳን ንፍሕሶታቱ እናጸዓረ 

ኣብ እተናወሐ ክፍለ ጊዛ ፡ ንውሉድ ኣምላኽ ኣብ ሓደ ጊዛ ሒደት እናጥፍአ ፡ ሒደት 

ድማ ንድሕሪት እናመለሰ ዕዮኡ ይገብር ። ንሱ ንህዜቢ ኣምላኽ ንምጽናት ዜጥቀመሉ 

ኣገባብ ከምዙ በብሒደት እዩ ። ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ፡ ትዕቢት ክስምዓና ፡ ኩርዓት 

ክስምዓና ፡ ኣብ ገዜእ ርእስና ክንውከል ዜገብር ናይቲ ሰይጣን ፍሕሶ ፡ ብስም የሱስ ሎሚ 

ይወቓዕ ። ናይ ጸሎት ጊዛናን ናይ ቃል ኣምላኽ ጊዛናን ክሰርቕ ዜመጽእ ክፉእ መንፈስ ፡ 

ብስም ጐይታናን መድሓኒናን ሕጂ ይወቓዕ ። 
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4.ምጽናት ጊዛና 

    ሰይጣን ንጊዛና ከይተረፈ እዩ ጽንት ። ፌሊክስ ንጳውሎስ “ብዘሕ ጊዛ ለልኢኹ” 

ምስኡ ጊዛ ይወስድ ነበረ ። ምስቲ ምልኣት ሓይልን ውህበትን ለዎ ሃዋርያ ፡ ድሕሪ ናይ 

ክልተ ዓመት ዜርርብ ፡ ፌሊክስ ጌና ኣይደሓነን ። እዙ ፍሕሶ ሰይጣን ንምጽናት ሰብ እዩ ። 

ጳውሎስ ሎሚ ንዓስቢ ይብሉ ክዚረብ ብግዲ  ይጽዋዕ ፡ ጽባሕ ከኣ ደጊሙ ክዚረብ ይጽዋዕ ፡ 

ሕጂ ውን ብይ ገለ ዓስቢ ፡ ብድሕሪኡ ሎ መዓልቲ መሊሱ ሓንሳብ ክዚረብ ይዕደም ፡ 

መሊሱ ይደግም ፡ ብይ ገለ ውጽኢት ። ጳውሎስ ንክልተ ዓመት ዜኣክል ተዓሻሽዩ “ንዕዮ 

ውጽኢት ኣልቦ” ተጸምደ ። ሰይጣን ንጊዛን ሓይል ሰብን ክንደይ እዩ ጽንት ! 

   ውሉድ ኣምላኽ ንፍሕሶ ሰይጣን እንተ ይኣለልይዎ ፡ ኣብ መጻወድያኡ ብቐሊሉ 

ክወድቕ ይኽእል እዩ ። ብሓቂ ጊዛና ከይጠፍኣና ንኹለን ቁጽሪ ሰዓታትና ክነድሕነን 

ከምኡ ውን ውጽኢት ኣብ ይብሉ ዕዮ ሰይጣን ከይጸምደና ፡ ኣይንጸመሞ ። 

5.ምጽናት ቅድስናና 

    ሳምሶን ድኽመታት ነይርዎ እዩ ፡ ግናኸ ንቕድስናኡን ንምስክርነቱን ምፍላዩን ክሕልዎ 

ነይርዎ ። ምኽንያቱ ንቕድስናኻ ምጥፋእ ማለት ሓይልኻን ምስክርነትካን ምጥፋእ ማለት 

እዩ ፡ እዙ ኸኣ ንህልውና መንፈስ ቅዱስ ካብ ህይወትና ምጥፋእ ማለት እዩ ። ሳምሶን 

ንኣምላኽ እተፈልየ ናዜራዊ እዩ ዜነበረ ። ሰይጣን ምንጪ ሓይሊ ናይዙ ሰብ’ዙ ኣብ 

ቅድስና ምዃኑ ይፈልጥ ነበረ ። በዙ ኸኣ ፡ ምንጪ ህይወት ሳምሶን ክትንክፍ እንተኾይኑ ፡ 

ንቕድስናኡ ከሕድጎ ኣለዎ ። ነዙ ከመይ ገይሩ ይገብሮ ፧ ደሊላ እትብሃል ሰበይቲ ተጠቕመ፡ 

ንሳ ኩሉ መዓልቲ ብረባኣ ንሳምሶን ላሕ ከምተብሎን ከም እተሳቕዮን ፡ ነፍሱ ኽሳዕ ሞት 

ክትጭነቕ ፡ ገበረ ። መሳፍንቲ 16፡16-17 ። ስለዙ ድማ ፡ ሳምሶን ምስጢር ሓይሉ ገለጸ ። 
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መወዳእታ ውጽኢቱ ኸኣ ፡ ኣብ መፈንጠራ ሰይጣን ወደቐ ፡ ቅድስናኡ ፡ ሓይሉ ፡ 

ምስክርነቱ፡ ምፍላዩ ፡ ህልውና ኣምላኽ ኣብ ህይወቱ ኣጥፍአ ። እወ ሰይጣን “ኩሉ 

መዓልቲ” ዜገብር ሰይጣን እዩ - ዕዮኡ ብሓንቲ መዓልቲ ኣይኮነን ዜፍጽሞ ።  

   ኣሕዋተይ እግዙኣብሄር ኣዒንትና እንተኸፊቱልና ፡ ሰይጣን ኩሉ ዓይነት መገድታት 

እናተጠቕመ ንሰብ ከጽንት ከሎ ክንሪኦ ክከኣለና እዩ ። ንሱ ንሰብነት ኣካላት ፡ ንልቢ ፡ 

ከምኡ ውን ንመንፈሳዊ ህይወት ሰብ የጽንት ወይ የጥፍእ ። ንሱ ከጽንት ከሎ ብጎነጽ 

ይኮነ ቀስ ብዜበለ ኣገባብ ገይሩ እዩ ጥቅዕ ። እምበኣርሲ ኣሕዋት ፡ ካብዙ ፍሕሶታት - 

ምጽናት ሰይጣን ኣዙና ክንጥንቀቕ ይግብኣና ። ከብርሰና ኣይነፍቅደሉ ፡ ኣብ ኩሉ ስጉምቱ 

ደኣ ጸኒዕና ንቃወሞ ። 

   ነዙ ሰይጣን ዳልዎ ዕዮ ምጽናት ፡ ንፈንፍኖ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ መቄዶንያ ኣብ 

ዜሰብከሉ ዜነበረ ጊዛ ሓንቲ መንፈስ ጥንቆላ ለዋ ግዜእቲ ሰበይቲ ኣጋጠመቶ። ንሳ ንእኡ 

ደድሕሪኡ እናሰዓበት “እዝም ሰባት እዙኣቶም ባሮት ልዑል ኣምላኽ እዮም ፡ መገዲ 

ምድሓን ከኣ ይምህርኹም ኣለዉ” ፡ ኢላ እናጨደረት ኣስኣሰር ጳውሎስ ሰዓበት ። 

(ግብ16፡17) ። ኣብ ፍቕዲ  18 “ከምዙ እናበለት ከኣ ብዘሕ መዓልታት ገበረት” ይብል ፡ 

በዙ ነገር ጳውሎስ ክሳብ ዜጉህይ ኮነ ፡ ግልጽ ኢሉ ድማ ነቲ መንፈስ “ካብኣ ኽትወጽእ 

ብስም የሱስ እእዜካ ኣሎኹ”  በሎ። በታ ጊዛ እቲኣ ውን ወጸ ። ኣብ መንፈሳዊ ዓለም 

ከምዙ ናይ ጳውሎስ ዜበለ ጽልኣት ኣብ ሰይጣን ክህልወና ኣለዎ ፡ ንሰባት ይኮንና 

ክንጸልኦም ፡ ግናኸ ነቲ መናፍስቲ እከይ ንጽልኣዮ ። ርግጸኛ’የ ፡ ጳውሎስ ነታ ግዜእቲ 

ይኮነ ነቲ እኩይ መንፈስ እዩ ፈንፊንዎ ። ካብኣ ንክወጽእ ውን ነቲ መንፈስ ኣዝ ። ኣብቲ 
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ንባብ ፡ እታ ግዜእቲ ከም ሳልሳይ - ኣካል እያ ተጠቒሳ ላ ። ድያብሎስ ንሰባት ከጥፍእ ኢሉ 

ክፍሕስ ከሎ ከም ናይ ጳውሎስ ዜበለ ጽልኣት ክህልወና ኣለዎ ።  

   ብሓቂ ፡ ሰይጣን ንኣና ከጽንተና ኢሉ ከመይ ይፍትነና እንተ ፈሊጥና ፡ ንእግዙኣብሄር 

ከምዙ ዜበለት ጽልኣት ክህበና ንልምኖ ኢና ፡ እወ ንሰይጣን ምፍንፋንን ብቑጥዓ ምግሳጽን! 

ብዘሓት ምስ ሰባት ከመይ ይቑጥዑ ይፈልጡ እዮም ፡ ግናኸ ቁጥዕኦም ንሰይጣን ከመይ 

ይውርውርሉ ይምፍላጦም ግን ዛገርምዩ ። ብሰባት ክሓርቁ ከለዉ ብኡብኡ ናብ ብርቱዕ 

ቁጥዓ ይስንደዉ ፡ ግናኸ ሰይጣን ከመይ የጽንቶም ኣሎስ ኣየስተብህሉን እዮም ። ጳውሎስ 

ብሰይጣን ፡ ክሳብ ዜሓርቕ ኮነ ፡ ኣፉ ከፊቱ ነቲ እኩይ መንፈስ ከኣ ተቓወሞ ፡ በዙ ኸኣ እቲ 

መንፈስ ነታ ግዜእቲ ለቐቓ ። ስለዙ ድማ ፡ ጸጥ ኢልና ትም ኣይንበል ፡ እስከ ንእኡ ዜጻረር 

ድምጺ ካባና ይፈኖ ። ውሉድ  ኣምላኽ ብኸምዙ ቁጥዐ እንተ ዓብዩ ፡ ንሰይጣን ንምቅዋም 

ኣፉ ዜኸፍት እንተኾይኑ ፡ ኩሉ ነገር ሰናይ ክኸውን’ዩ ፡ ሰባት ምስ ድያብሎስ እንተ 

ተቖጡዑ ፡ ክንደይ ግሩም እዩ እሞ ፤ ሃሌሉያ ፡ ኢልና ክንጭድር ኢና ። ገሊኣቶም ፡ ኣመና 

ድኹማት ፡ ሰይጣን ኩሉ ሳዕ ከጽንቶም ፍቅዱሉ ፡ ክንደይ ኣዜዮም ሕዜኑ እዮም ። 

ውሉድ ኣምላኽ ንሰይጣን ክቑጣዕን ክፍንፍኖን እዩ ለዎ ። ቁጡዕ ብምዃንን ምጽያንካ 

ብምርኣይን ንሰይጣን ዕዮ ምጽናቱ ከቋርጽ ኢኻ ትገብሮ።  

   ክንደይ ሳዕ ኢኻ ሰይጣን ዕዮ ምጽናቱ እናገበረ ኣባኻ ፡ ጸጥ ኢልካ ፡ ብምጽማም  

ተዓጊስካ ፡ እናኣሸገረካ ከሎ ረጊእካ ፡ ክሳብ ኣብ መወዳእታ ኣባኻ ጽልኣት ሕድረልካ እሞ 

ተቖጢዕካ “ነዙ ነገር’ዙ ይቃወሞ’ለኹ ፡ ብስም የሱስ ካባይ ርሓቕ” ኢልካ እትእውጅ ፡ 

ትኸውን ። በቃ ልክዕ ከምዙ ብምባል ፡ ብዚዕብኡ እናተናደድካ - እንተ ተቓወምካዮ - 

ክትናገፍ ኢኻ ፡ እቲ መስርሕ ምጽናት ውን ከብቅዕ እዩ ። ስለዙ ውሉድ ኣምላኽ ተንሲኡ 
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ንሰይጣን ክገንሖን ክግስጾን ኣለዎ ። ገሊኦም ሰባት ንሰይጣን ጌና ክጽመምዎ “ሓይሊ” 

ይህልዎም እሞ ፡ ዕረፍቲ ከይረኸቡ ይቕጽሉ ። ሰብ ንዕዮ ምብራስን ንዕዮ ምንቃልን 

ዜጽመሞ እንተኾይኑ ፡ ድያብሎስ ንሓይሉ ኸማስኖ ፡ ንሓጎሱን ንመንፈሳዊ ህይወቱን 

ከጥፍእ ፡ ኣብ መፈንጠራ ጸላኢ ኣሕሊፉ እዩ ዜህብ ሎ ። ኣሕዋተይ እስከ ርዱኣት ንኹን ፡ 

ብርግጽ ነቶም ሰይጣን እተጠቕመሎም ሰባት ኣይኮናን ክንቁጥዖም ሎና ፡ ብኣንጻሩ 

ንኣታቶምሲ ክንዕገሶም’ዩ ዜግብኣና ፡ ከነፍቅሮም እዩ ኸማን ዜግብኣና ። ግናኸ ነቲ ሕቡእ 

ውዲት ሰይጣን ክንቃወሞን ክንጻረሮን ይግብኣና ። ነቲ ዕዮታቱ ጸኒዕና እንተ ተቓወምናዮ ፡ 

ቀልጢፍና ሓራ ክንከውን ኢና ። 

    ነቲ እኩይ እንጻረረሉ ሓይሊ ፡ ንጸቕጢ ናቱ ብምልላይ እዩ ዜመጽእ ፡ ውዲቱ ነለልዩ 

ኣይንስሓቶ ። ብዘሓት ኣመንቲ ፡ ከጥቅዖምን ክድርኾምን ከሎ ፡ ጸኒዖም ክጻረርዎ ይደልዩ 

እዮም ፡ ግናኸ ሓይሊ ይስእኑ ። ናይዙ ምኽንያት ሰይጣን ንዜገብሮ ጸቕጢ ክሪኡ ብይ 

ምኽኣሎም እዩ ። ንሳቶም ዋላኳ እንተ ተቓወምዎ ፡ ድምጾም ልዕሉሉ ሓይሊ ይብሎም 

ይኾኑ ። ክትቃወም እትኽእለሉ ሓይሊ ፡ ኣብቲ ክሳብ ክንደይ ንእኡ ትጸልኦን ትፍንፍኖን ፡ 

ኣብኡ እዩ ዜምርኮስ ። ንእኡ ፈጺምካ ይተቖጣዕካዮ እንተኾንካ ፡ ንእኡ ክትቃወም 

ውጻእካዮ ቃላት ናብ ኣየራት በኒኑ እዩ ዜተርፍ ። እዙ ንደትካ ሓይልኻ እዩ ዜኾነካ ። 

ኣፍካ ክትከፍት ከሎኻ ንእኡ ክሃድም ክትገብሮ ኢኻ ። 

   እዙ ኸምዙ ዜበለ ጽልኣት ካብ ምግላጽ እዩ ዜመጽእ ። ምኽንያቱ ነቲ ድያብሎስ 

ከጽንተካ ኢሉ ዜገብሮ ተስተውዕሎ ኢኻ ። በታ ስተውዓልካላ ደቒቕ ፡ ሰይጣን ፍሕሶኡ 

ከም ተረኽበ ይፈልጥ እሞ ተስፋኡ ይጠፍእ ። ንኹሉ ሰይጣን ዜገብሮ ዕዮ-ምጽናት 

ከነለልዮ ምእንቲ ብሓቂ ምሕረት እግዙኣብሄር ኣባና ይኹን ። እስከ ግዳ ነዙ ሓቂ ንረዳእ ፡ 
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ተዓጊስና እንተ ተጸመምናዮ ፡ ሰይጣን ግብርታቱ ብርግጽ ክቕጽልዩ ፡ ግናኸ ጸኒዕና እንተ 

ነደርናሉ ፡ ብኡንብኡ ሓዲጉና ክሃድምዩ ። ኣሕዋተይ ፡ ሓንሳብ’ስከ እዙ ይረድኣና ፡ ማለት 

ኩሉ እንቃወሞ የድምዕ ኣይኮነን፡ የድምዕ እዩ ፡ ብይካ ንስነ ምቅዋም እንተይጌርናዮ ፡ 

ሰይጣን ውን ተገዲዱ ሽርብ ኢሉ ክሃድም ክንሪኦ ኢና ። ሓንቲ መዓልቲ ሰይጣን እንታይ 

ይገብር ከም ሎ እንተ ኣስተውዒልናዮ - ኩሉ ዜውጥኖ በለ - ተንሲእና ብትብዓት        

“ብስም የሱስ ፡ ይነጽገካ ኣለኹ ፡ ይቃወመካ ኣለኹ!” ኢልና ክንእውጀሉ ኢና ። ኣምላኽ 

ከምዙ ዜበለ ምቅዋም ምስ ሃበና ፡ ብቕጽበት እቲ ምቅዋምና ኣድማዒ እዩ ዜኸውን ። 

   ኣብ መደምደምታ ፡ ኤፌ 6፡13 ነንብባ እሞ ፡ ኣብኡ ጳውሎስ ከም ዜጸሓፎ ፡ “ኩሉ ምስ 

ኣስለጥኩም” ምእንቲ “ደው ክትብሉስ” ፡ ደው ክንብል ክንክእል ኣሎና፡ ሰይጣን ከኣ 

ከጽንተና ክንፈቕደሉ የብልናን ። እግዙኣብሄር ኣዒንትና ክኸፍት እሞ ሰይጣን ኣብ ልዕሊ 

ውሉድ ኣምላኽ ዜገብሮ ዕዮ ምጽናት ክንርኢ ክክኣለና ፡ ክንጽሊ ይግብኣና ። ንሰይጣን 

ንምቅዋምን ኣንጻሩ ንምእዋጅን ደው ኢልና ክንቀውም ይግብኣና ። እወ “ብስም የሱስ 

ይቃወመካ ኣለኹ ፡ ነዙ ምጽናት ይቃወሞ’ለኹ” እናበልና ንኣውጀሉ ። ሰይጣን ኣባና 

ንዜገብሮ በለ ምጽናት እናነጸግናዮ እንተ ተቓወምናዮ ፡ ምድሓን ጎይታን ምንጋፍ ካብ 

ናይ ሰይጣን ስልቲ ምጽናትን ክንምስክር ኢና ።  

   እዙ ኸምዙ ዜበለ ቃል ብደም የሱስ ክሽፈን የድሊ ። እግዙኣብሄር ብደም የሱስ   

ይሸፍነና ። ኣሜን ። ምንጪ ካብ መጽሓፍ “እስከ ግዳ ንጸሊ” - ለት ኣዜ ፕረይ ብዎች ማን 

ኒ እተጻሕፈ - እተወስደ ። --ሻሎም-- 

 

 

 

 

ሰይጣን ዜፈርሖ ሰብ 

1. ናይ ጾምን ጸሎትን ጊዛ ንለዎ ሰብ ፡ ይፈርሆ ። 

2. ምስጢር ደም የሱስ ተረዲኡ ፡ ደም የሱስ ብለይትን ብቐትርን ዜጽውዕ ሰብ ። 

3. ናይ መንፈስ ሰይፊ ማለት ቃል ኣምላኽ ኣብ ኢዱ ንለዎ ሰብ ይፈርሆ ። 

4. ይጠቅም ዓላልን ሕሜትን ንይፈቱ ሰብ ይፈርሆ ።  

5. ሓቂ እምበር ሓሶት ንይፈቱ ሰብ ፡ ሰይጣን ይፈርሆ እዩ ።  

--ሻሎም-- 
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 ናተይ ሕቶ ብዚዕባ ኣገልገልቲ እዩ ። ዓበይቲ ኣገልገልቲ ተባሂሎም ዜጽውዑ ፡ ከመይ 

ዜበሉ እዮም ፧ ከምኣቶም ክንከውን’ከ እንታይ የድልየና ፧ 

  ሻሎም = ሕቶ’ኻ ኣዜዩ ኣገዳሲ እዩ ። ቅድሚ ንሕቶኻ ክንምልሽ ንፍትን፡ ክንፈልጦ 

ሎና ፡ ቀዳማይ እግዙኣብሄር ካባና ዜደልዮ ኣገልግሎትና ኣይኮነን ፡ ንሱ ካባና ዜደልዮ 

ልብና እዩ ፡ ልብና ንሃቦ ። ልብና ወይ ህይወትና ይሃብና ምስ እንኸውን ምግልጋልና ከንቱ 

እዩ ። ኣብ ሚክ 6 እንተ ኣንበብና ፡ ሚክያስ ንኣምላኽ ብከመይ ዜበለ ኣገልግሎት ከገልግሎ 

ይግብኣኒ ኢሉ ክሓስብን ከስተንትንን ከሎ ፡ እግዙኣብሄር ግን ከምዙ ኢሉ መለሰሉ “ኣታ 

ሰብ ፡ ንሱ ሰናይ በለ ኣፍለጠካ ፡ እግዙኣብሄርሲ ፡ ቅንዕና ኽትገር ፡ ምሕረት ከኣ ክትፈቱ ፡ 

ምስ ኣምላኽካውን ብትሕትና ኽትመላለስ እንተ ይኰይኑስ ፡ ካባኻ ዙደልዮ እንታይ    

እዩ ፧”/ሚክ 6፡8/ ። ስለዙ ፡ ኣምላኽ ካባና ዜደልዮ ዜዓበየ ነገር ምእዚዜ እዩ - ማለት ቅንዕና 

ክንገብር ፡ ምሕረት ክንፈቱ ፡ ብትሕትና ክንመላለስ እዩ ።  

   ካልኣይ ፡ ኣገልጋሊ እንታይ ማለት ምዃኑ ክንፈልጥ ጽቡቕ እዩ ። ኣገልጋሊ ማለት 

ተሓጋጋዙ ወይ ተለኣኣኺ ማለት እዩ ። ገለ ሰባት ኣገልጋሊ ምዃን ከም ማዕረግ ዜመስሎም 

ኣይተሳእኑን ፡ ግናኸ ኣገልጋሊ ማለት ትሕት ምባልን ተሓጋጋዙን ባርያን ምዃን እዩ ። 

ንኣብነት እያሱ ኣገልጋሊ ሙሴ ነበረ ይብለና ፡ (እያ 1፡1) ። ካህናት ኣብ ድንኳን የገልግሉ 

ነይሮም ፡ ጸ 28-43 ። ሰበስልጣናት’ውን ኣገልገልቲ ኣምላኽ እዮም ፡ ሮሜ13፡4 ። 

ሃዋርያት ኣገልገልቲ ማሕበር ነበሩ ፡ ቈሎ1፡25 ። እቶም ሃዋርያት ፡ ሃዋርያት ኢና ክብሉ 

ከለዉ ፡ ብሉጻት ኢና ኣይኮኑን ዜብሉ ነይሮም ፡ ንሳቶም ዜበሉ ንሕና ንሞት ውን እንተ ኾነ 
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ንቕበሎ ኢና ፡ ባሮት ኢና ማለቶም ደኣ እምበር ንሕና ካብ ኩሉ ሰብ ንበለጽ - ጐይቶት ኢና 

ማለቶም ከም ይኮኑ ከነስተውዕሎ ይግብኣና ።  

   ስለዙ ፡ ናብ ሕቶኻ ክንምለስ ፡ ዓበይቲ ኣገልገልቲ ዜበሃሉ ፡ ኣዜዮም ትሕት ዜብሉ ፡ ክሳብ 

ኣእጋር ምሕጻብ ክትሕቱ ፍቓደኛታት ዜኾኑ ፡ ክሳብ ስራኽ ኣሳእን የሱስ ንምፍታሕ 

ብቑዓት ይምዃኖም ዜእመኑ ፡ ማለት ብይካ ንየሱስ ንርእሶም የዋዓውዑ ፡ ክሳብ ሞት 

እሙናት ዜኾኑ ፡ ብፍቕሮም ዜልለዩ ፡ ኣብ ዕዮ ጐይታ ብዘሕ ዙጽዕሩ ። እዝም ከምዙ ዜበሉ 

ኣገልገልቲ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዕጽፊ ክብሪ ዜግብኦም ፡ ናይቲ ዓቢ ኣምላኽ ፡ 

ትሑታት ኣገልገልቲ እዮም ። 

    ኣብ መወዳእታ ፡ ከምኣቶም ክንከውን ከኣ ፡ ካባና ዜድለ ከምቲ ዜበልናዮ ፡ ሕራይ 

ክንብልን ፡ ኣዙና ትሕት ክንብልን ፡ ምሕረት ክንፈቱን ፡ እዩ ። ንሕቶኻ ዜኸውን መልሲ 

ረኺብካ ክትከውን እናተተስፎኹ ፡ ሓንቲ ጥቕሲ ንኣኻን ንኣንበብትን ንኹልናን ክህብ  ፦  

 

“ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣቦን ንጹህን ርኽሰት ዛብሉን ኣምልኾ እዙ 

እዩ ፡ ርእስኻ ካብ ርኽሰት ዓለም እንሓሎኻ ፡ ንኽታማትን 

መበለታትን ኣብ መከራኦምን ጸበባኦምን ምብጻሕ እዩ ።” 

 /ያእ 1፡27/ ። 

 

-ሻሎም- 
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ወንጌል ህይወትና ይቕይር 

“ወንጌል ቅድም ንኣይሁዳዊ ኸምኡውን ንጽርኣዊ ንዙኣምን በለ ኹሉ ሓይሊ 

ኣምላኽ ንምድሓን እዩ እሞ ፡ ብወንጌል ኣይሓፍርን እየ ።” /ሮሜ 1፡16/ 

    ሎሚ ሰብ ኣብ ህይወቱ ለውጢ ከምጽእ ኢሉ ብዘሕ ላዕልን ታሕትን ይብል ኣሎ ። ኣብ 

ሓደ ነገር ምስ በጽሐ ድማ ፡ ብዘሕ ሰብ ናይ እንቋዕ ሓጐሰካ መልእኽቲ ይሰድሉ ። ኣብ 

ህይወት ወዲ ሰብ ፡ ብዘሕ ነገራት ለውጢ የምጽኣሉ እዩ ። ግናኸ እቲ ዜዓበየ ለውጢ 

ምጽእ እንታይ እዩ ፧ ብዘሓት ሰባት ይህብትሙ ወይ ናብ ሓደ ደረጃ ትምህርቲ ይውስኹ 

እሞ ፡ ኣብ ህይወቶም ከኣ ገለ ለውጢ የምጽኡ እዮም ። ብፍላይ ብሃብቲ ኾነ ትምህርቲ 

ወይ ውን ካልእ  ኣብ ህይወት ሰብ ለውጢ ይመጽእ እዩ ፡ ግናኸ ንመንፈስ ሰብ ለውጢ 

ምጽእ ኣይኮነን ። ሽሕ ጊዛ ንምሃር ፡ ሽሕ ጊዛ ውን ንሃብትም ፡ መንፈስና በዙ ለውጢ 

ኣይረክብን’ዩ ። ኣይንምሃር ፡ ኣይነንጽዓር ፡ ኣይኮናን ክንብል ደሊና ። ግናኸ ንህይወት ሰብ 

ወይ ንመንፈስ ሰብ ዜቕይር ግና ወንጌል እዩ ። ንሰብ ዜቕይሮ ፡ ወንጌል እዩ ። ከምቲ 

ዜበልናዮ ፡ ምሁራት ወይ ሃብታማት ክንከውን ንኽእል ኢና ፡ ግናኸ ወንጌል ይብልና ወይ 

ይተቐበልና ምስ እንኸውን ግና ኩሉ ናይ ከንቱነት ከንቱ እዩ ።  

    ወንጌል እንታይ ማለት እዩ ፧ ወንጌል ዜብል ቃል ካብ ‘ዩኣንገሊዮን’ ዜብል ናይ ግሪኽ 

ቃል እዩ መጺኡ ፡ ትርጓሜኡ ‘ቃል ብስራት’ ማለት እዩ ። ኣብ ሮሜ 1፡1 ሎ ንርአ ፦ 
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   “ጳውሎስ ባርያ የሱስ ክርስቶስ ፡ ሃዋርያ ኪኸውን እተጸውዔ ንወንጌል ኣምላኽ 

እተፈልየ ፡ ኣቐዲሙ ብነብያቱ ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋት ተስፈዎ ፡ ብዚዕባ ወዱ ፡ ብስጋ ኻብ 

ርኢ ዳዊት እተወልደ ፡ ንሱ የሱስ ክርስቶስ ፡ ጐይታና ፡ ካብ ምዉታት ብምትንሳኡ ፡ 

ብመንፈስ ቅድስና ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ብሓይሊ እተጋህደ’ ።  

    እምበኣር ትሕዜቶ ወንጌል እንታይ እዩ ፧ ትሕዜቶ ወንጌል ብዚዕባ የሱስ ክርስቶስ 

ጐይታና ፡ ኮይኑ ፡ ካብ ምውታት ከምዜተንስአ ፡ ብመንፈስ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ 

ብሓይሊ ግህድ ጥዑም ብስራት እዩ ። ኣብ ማር 1፡1 “መጀመርታ ወንጌል ናይ ጐይታና 

የሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ።” ይብለና ። ስለዙ ወንጌል ናይ የሱስ እዩ ። እዙ ወንጌል  

እዙ ፡ ጥዑም ቃል ብስራት እዩ ።  

    ሰብ ኣብ ምድሪ ፡ በቲ ኣዳም ዜሓጥኦ ሓጢኣት ፡ ንጥፍኣት ተወፊዩ ነበረ ፡ ግናኸ ብእኡ 

ጠፊኡ ክነብር ኣምላኽ ኣይፈተወን ። ኣብ ኢሰ 9፡2 ፦ 

    “እቲ ኣብ ጸልማት ዙመላለስ ህዜቢ ዓብዩ ብርሃን ረኣየ ፡ ነቶም ኣብ ምድሪ ድነ ሞት 

ዙነብሩ ውን ብርሃን ወጸሎም” ። ብሰሪ ሓጢኣትና ፡ ኣብ ዓቢ ዜኾነ ጸልማት ነበርና ፡ ግናኸ 

ንጐይታና የሱስ ክርስቶስ ምስ ረኸብና ፡ ብርሃን ረኸብና ፡ ጽድቂ ረኸብና ። ንሰብ ካብ 

ጸልማት ኣውጺኡ ህይወቱ ዜቕይሮ ፡ የሱስ ክርስቶስ ጐይታና ጥራይ እዩ ።  

   ‘ንስኻትኩም ቀደም ከም ንብረት እዚ ዓለም እዙኣ ፡ ከምቲ መንፈሱ ሕጂ ኣብቶም ደቂ 

ይምእዚዜ ዙገብር ሎ ሓለቓ ስልጣን ኣየር እተመላለስኩም ፡ ብበደልኩምን ብኣበሳኹምን 

ምውታት ዜነበርኩም ፡ ንኣኻትኩም ህያዋን ገበረኩም ። ንሕና ኹላትና ኸኣ ነቲ ናይ ስጋን 

ናይ ሓሳባትን ድሌት እናገበርና ፡ ቀደም ብትምኒት ስጋና ምሳታቶም ንነብር ነበርና ፡ 
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ከምቶም ካልኦት ውን ብባህርይና ደቂ ቑጥዓ ነበርና ። ግናኸ እቲ ብምሕረት ሃብታም 

ዜነ ኣምላኽ ምእንቲ እታ ብእኣ ፍቀረና ዓባይ ፍቕሩ ፡ ንኣና ፡ ብበደልና ምውታት 

ዜነበርና ህያዋን ገበረና ፡ ብጸጋ ኢኹም ዜደሓንኩም ።’ /ኤፌ 2፡1-5/ ። 

    ሰብ ፡ ወንጌል ምስ ተቐበለ እዩ ኣብ ህይወቱ ለውጢ መጺኡ ዜበሃል ። ንሰብ ካብ 

ሓጢኣቱ ድሓኖ የሱስ፡ ንእኡ ምስ ተቐበለ ፡ ህያው ተባሂሉ ይጽዋዕ ። ወንጌል ለውጢ 

ምጽኣልና ቃል - ብስራት እዩ ። ብየገድስ ሕሉፍ ታሪኽና ፡ ወንጌል ምስ ተቐበልና ፡ 

ክርስቶስ የሱስ ንህይወትና ይቕይሮ እዩ ። እስከ ፡ ወንጌል ምስ ሰምዑ ፡ ህይወቶም እተቐየረ 

ሰባት ንርአ ፡ - 

      ሳውል  ፡ እተባህለ ቀታል ነፍሲ ዜነበረ ፡ ሰጓጊ ክርስትያናት ዜነበረ ፡ ወንጌል ምስ 

ተቐበለ ህይወቱ ተለወጠት ፡ ኣገልጋሊ ድማ ኮነ ፡ ስሙ ከኣ ጳውሎስ ተባህለ ። ንእስጢፋኖስ 

ብዳርባ እምኒ ክቐትልዎ ኸለዉ ፡ ሳውል ድማ ንምቕታሉ ሰሚሩ ነበረ ። ግብ 7፡59 ፣ 8፡1 ። 

   ሳውል ንምቕታል እስጢፋኖስ ዜሰመረ ሰብ እዩ ነይሩ ። ሎሚ ንሕና ብዘሕ ሓጢኣት 

ዜገበርና ክንከውን ንኽእል ኢና ፡ ጐይታ የሱስ ግና ከም ለናዮ ክንመጽእ ፡ ምስ   

ሓጢኣትና ፡ ምስ ጾርና ክንመጽእ ይጽውዓና ኣሎ ። ንሳውል ግና ብድንገት ጐይታ የሱስ 

ተገልጸሉ ፡ ብድሕሪኡ ካልእ ሰብ ኮነ ።  

   ኬዎስ እተባህለ ድማ ፡ ሓለቓ ተገውቲ ዜነበረ ፡ ሃብታም ዜነበረ ፡ ብወንጌል ህይወቱ 

ተለወጠ ። እስከ ኣብ ሉቃ 19፡1-10 ሎ ነንብቦ ። ኬዎስ እቲ ዜነበሮ ሃብቱ ሰላም ክህቦ 

ኣይከኣለን ፡ ንየሱስ ምስ ረኸበ ግና ፡ ነታ ቤቱ ምድሓን ኰነላ ። በዙ ለውጢ እዙ ፡ ኬዎስ 

ፍርቂ ሃብቱ ንድኻታት ሃበ ፡ ንዜዓመጾ ኸኣ ኣርባዕተ ዕጽፊ መለሰ ። ናይ ሓቂ ለውጢ እዙ 
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እዩ ፡ ብኣፍካ ጥራይ ኣይኮነን ኣማኒ ኮይነ ምባል ፡ ኩሉ ህይወትና በቲ ቓሉ ክልወጥ ኣለዎ ፡ 

የሱስ ንኹሉ ኣካይዳና ዜቕይር ጐይታ እዩ ።  

   ስምኦን ዜተባህለ ውን ፡ ጠንቋሊ ዜነበረ ፡ ወንጌል ምስ ሰምዐ ፡ ህይወቱ ብየሱስ ተለወጠ ። 

ግብ 8፡9-13 ። እምበኣር ፡ ንህይወት ሰብ ዜቕይሮ ብይካ ወንጌል ናይ ጐይታና የሱስ 

ክርስቶስ ካልእ የለን ። ወንጌል ፡ ንኹሉ ህይወትካ ዜኸውን ቃል ብስራት እዩ ፡ ሓንሳብ ምስ 

ተቐበለካዮ ክሳብ ሰማይ ብጽሓካ ጥዑም ብስራት እዩ ።  

(1) ወንጌል ንስም የሱስ ምስባኽ እዩ ።  

“ፊሊጶስ ከኣ ናብ ሓንቲ ኸተማ ሰማርያ ወሪዱ ክርስቶስ ሰበኸሎም ። 

ካብቶም ርኹሳት መናፍስቲ ዜሓደርዎም ብዘሓት ሰብ ድማ እቶም 

መናፍስቲ ብዓብዩ ድምጺ እናጨደሩ ወጹ ። ብዘሓት ድኑሳትን ሓንካሳትን 

ከኣ ሓወዩ” /ግብ 8፡5/ 

   ስም የሱስ ሓይሊ ኣለዎ ፡ ንህይወትና ድልየና ድማ እዩ ። ኣጋንንቲ ኮነ ካልእ 

ኣሰራርሓ ጥንቁልናን ድግምትን ንስም የሱስ ክጸሩዎ ኣይክእሉን እዮም ። ደጋጊምና 

ክንጽውዖ ውን ኣይደልዩናን እዮም ። /ግብ 4፡12/ ። 

(2) ወንጌል ፡ ምድሓን ብየሱስ ዜነግረና ቃል እዩ ።   

“ቃል መስቀል ነቶም ዙጠፍኡ ዕሽነት እዩ ፡ ንኣና ንንድሕን 

ግና ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ።” /ግብ 8፡5/ 
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    ሰብ በቲ ካብ ኣዳም ዜወረሶ ሓጢኣት ፡ ንሞት ተፈሪድዎ ነበረ ። ብኸምኡ ክጠፍእ ግና 

እግዙኣብሄር ኣይፈተወን ፡ ብሓይሉ ድማ ከድሕኖ ወሰነ ፡ ንወዱ ልኢኹ ከኣ ኣብ ክንዲ 

ሰብ ብሙማት ከድሕኖ ፈተወ ። ወን.ዮሃ 3፡16  

   “ኣምላኽ ፡ በቲ ሓደ ወዱ ዜኣመነ ኹሉ ናይ ለኣለም ህይወት ምእንቲ 

ኺረክብ እምበር ፡ ከይጠፍእሲ ፡ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዜህብ ፡  ክንድዙ ንዓለም 

ኣፍቀራ ።”  

   ሎሚ ንሕና’ኸ ህይወትና ወንጌል ረኺባ ተቐቢላን’ዶ እያ ፡ ነዙ ጥዑም ብስራት’ዙ 

ይረኸብና እንተኾይንና ፡ ሎሚ ጐይታ ይጽውዓና ኣሎ ፡ ነዙ ወንጌል ልብና ንሃብ ፡ 

ሎና ኩሉ ከም ከንቱ ምዃኑ ፈሊጥና ፡ እንምክሓሉ ሓዲግና ፡ ብወንጌል ጥራይ 

ክንምካሕ ፍቓደኛታት ንኹን ። ብርእስና ይኮነስ ፡ ሳላ ወንጌል መድሓኒና የሱስ 

ህያዋን ኮይንና ኣሎና ።  

  እምበኣር ተሪፉ ሎ መን ህይወትና ነዙ ሓቀኛ ወንጌል ጥራይ ክንእዜ ልብና 

ንጐይታ ንሃብ ። ጐይታ ድማ ንህይወትና ክቕይርን ክባርኽን እዩ ። --ሻሎም--  
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 ብመጀመርታ ከምዙ ጊዛ ዓዲኩም ከተገልግሉ ክቡር ሓሳብ ዜሃበኩም ኣምላኽ 

ስሙ ይኽበር ። ውዱእን ጽፉፍን ኣገልግሎት እዩ ፡ እዚ  ሻሎም ፡ ኣናቓቓሒት 

ጽሕፍቲ እያ ። ቀጽልዎ ኢኹም ። 

 

  ብጣዕሚ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ፡ ጽብቕቲ ኮይና ረኺበያ ኣለኹ ፡ ዓምዲ 

ምስክርነት ቁሩብ ሓጺራ ኣላ እሞ ፡ ኣስፍሕ ኣብልዋ ኢኹም ።  ምስክርነት 

ናይ “ሰዊት” ኣብ ቁጽሪ 7 ኣንቢበያ ፡ ካልኣይ ክፋል ኣለዋ  ድዩ ፧   

 

 

 ሻሎም = ኩሉ ካብኡ ብእኡ ናብኡ እዩ እሞ ስሙ ይባረኽ ። ስለቲ ሃናጺ ርእይቶኹም 

ጐይታ ይባርኽኩም ።  

      ናይ ሰዊት ምስክርነት ካልኣይ ክፋል የብላን በቃ ተወዲኣ እያ ፡ ግን ናይ “ሰዊት” 

ዜመስል ታሪኽ ኣብ መወዳእታ ክፍሊ ናይዙ ሻሎም ቁጽሪ 10 ቀሪቡ ኣሎ ፡ ከም 

ካልኣይ ክፋል ክንወስዶ ይከኣል እዩ ። ኩላትኩም ኣንበብቲ ሻሎም ፡ ብጸሎትኩም 

ድማ ክትድግፉና ንልቦ ። ጐይታ ይባርኽኩም ።   

- ሻሎም -  

 

 

 



 
 

~ 21 ~ 
 
 

ሻሎም 10 ጥሪ 2016 , ቁ. 10   

 

 

መንፈሳውነት ኣብ ሓዳር  

   “ንሰብ ግና ንእኡ እትበቅዕ ደጋፊት ኣይተረኽበትን ። እግዙኣብሄር ኣምላኽ ከኣ 

ነቲ ሰብኣይ ከቢድ ድቃስ ኣውደቐሉ  ፡ ደቀሰ ድማ ። ካብ መሰንገሊኡ ኸኣ ሓንቲ 

ወሰደ ፡ ኣብ ስፍራኣ ድማ ስጋ መልኣ ። እግዙኣብሄር ኣምላኽ ድማ ነታ ኻብ 

ሰብኣይ ዜወሰዳ መሰንገለ ፡ ሰበይቲ ገይሩ ፡ ሰርሓ እሞ ናብቲ ሰብኣይ ኣምጽኣ ። እቲ 

ሰብኣይ ከኣ ፤ እዙኣ ዓጽሚ ኻብ ኣዕጽምተይ ፡ ስጋ ኸኣ ካብ ስጋይ እያ ፡ ካብ ሰብኣይ 

ተወሲዳ እያ እሞ ፡ ሰበይቲ ትብሃል ፡ በለ ። ስለዙ ሰብኣይ ኣቦኡን ኣዲኡን ይሓድግ ፡ 

ምስ ሰበይቱ ኸኣ ይጠብቕ ። ሓደ ስጋ ድማ ይኑ ።” /ፍ 2፡20-24/  

     “ደጊም ሓደ ስጋ እዮም እምበር ፡ ክልተ ኣይኮኑን ።” /ማቴ 19፡6/ 

   እምበኣር ብዚዕባ ሓዳር - ኪዳን - ክንሓስብ ከሎና ፡ መንፈሳዊ ምዃኑን እግዙኣብሄር 

ከምዜመስረቶን ከምጋጠሞን ንርዳእ ማለት እዩ ። ሓዳር መንፈሳዊ ካብ ኮነ ፡ ኣብዙ ኣዙና 

ክንርዳእ ይግብኣና እዩ ፡ ውሉድ ኣምላኽ ስለ ዜኾንና ብመንፈስ ክንምራሕ ይግብኣና ፡ 

ምኽንያቱ ኣብቲ ንበብናዮ ጥቕሲ ፡ ነቲ ኣምላኽ ጋጠሞ ሰብ ኣይፍለዮ ፡ ይብለና ። 

ኣምላኽ እዩ ጋጥም ፡ ስለዙ ብመንፈስና ክንርድኦ የድሊ ። እዙ ነገር እንተይረኸብናዮ 

ግና ኣብ ሓዳርና ሽግር ክህሉ እዩ ማለትዩ ። ስለዙ እዩ ኸኣ ናይ ብዘሓት ሓዳር ናብ 

ይምስምማዕን ናብ ምግርጫውን ፍትሕን ዜበጽሕ ። ብቐንዱ እግዙኣብሄር ፍትሕ 
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ኣየፈቅድን  ጥራይ ይኮነ ፡ ፍትሕ ኣይፈቱን ውን እዩ ። ኣብ ሚል 2፡16 “ምፍታሕን 

ንኽዳኑ ብዓመጽ ዙኸድኖን እጸልእ ኣሎኹ ፡ ይብል እግዙኣብሄር ኣምላኽ እስራኤል ። 

ስለዙ ኸይትጠልሙ መንፈስኩም ሓልዉ ፡ ይብል እግዙኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ።”  

    መንፈስና ከመይ ጌርና ንሕልዎ ፡ ቅድም ንሕና ብዚዕባ መንፈሳዊ ህይወት፡ከመይ ኣለና ፧ 

እተን ትሽዓተ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ከመይ ኣባና ፈርየን ኣለዋ ፡ ኩልና ነስተውዕለለን ። ገላ 

5፡22 “እቲ ፍረ መንፈስ ግና ፍቕሪ ፡ ሓጐስ ፡ ዕርቂ ፡ ዓቕሊ ፡ ለውሃት ፡ ሕያውነት ፡  

እምነት ፡ ህድኣት ፡ ይኣኽለኒ ምባል እዩ ።”  

    ኣቐዲምና ክንፈልጦ ለና ፡ ኪዳን ማለት ብቃል እትኣትዎ ኮይኑ ፡ ብዜኾነ ምኽንያት 

ይትቕይሮ ማለት እዩ ። ገለ ሰባት ኪዳን ማለት ወርቂ ካቲም ዜመስሎም ይህልዉ ። 

ትርጉም ኪዳን ግና ክንዮ ወርቂ ካቲም እዩ ። እቲ ኣብ ቅድሚ እግዙኣብሄርን ማሕበርን 

ዜኣተኻዮ ኪዳን ንለኣለም ይቅየር ምዃኑ ምስትውዓል ድልዮ ጉዳይ  እዩ ። “ዙጐድኦ 

እኳ እንተ ነ ነቲ ዜመሓለሉ ይልውጦ . . . እቲ ኸምዙ ዜገብርሲ ንለኣለም 

ኣይናወጽን እዩ” ይብለና መዜ 15፡4-5 ። እንተይኮነ ፡ ብምጥላምካ ነውጺ ከምሎ 

ክንፈልጥ ይግብኣና ። ኣብ ምሳ 2፡22 ከኣ “ረሲኣን ግና ካብ ምድሪ ኺጸንቱ ፡ እቶም 

ጠለምቲ ኸኣ ኺምንቆሱ እዮም ።” ይብለና ።  

    እምበኣር ቃል - ኪዳን  ቅድሚ ምእታውና ፡ ነዙ ትርጉም ኪዳን ፈሊጥና ክንኣትዎ ሰናይ 

እዩ ። ማለት መን እዩ ኣብ ገነት እንተ ኣትዩ ክወጽእ ዜኽእል ፡ ወይ ድማ መን እዩ ኣብ  

ገሃንም ኣትዩ ክወጽእ ዜኽእል ፧  ማንም የለን ። ብቃል ኪዳን እንኣትዎ ኪዳን ድማ ከምኡ 

እዩ ፡ ከምቲ ሓደ ኣገልጋሊ ዜበሎ ፤ ብዘሓት ንመርዓ ዜል ኢሎም ይኣትውዎ ግናኸ ዜል 
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ኢሎም ክወጹስ ኣይክኣልን እዩ ፡፡ ግናኸ ‘ህይወት ብመንፈስ እንተ ኣልያትናስ ብመንፈስ 

ንመላለስ’ ገላ 5፡25 ። ከምዙ እንተድኣ ኴንና እተን ፍረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ምሳና ኣለዋ።  

    እን ፍረ መንፈስ ቅዱስ ፡ ማለት  ፍቕሪ ፡ ሓጐስ ፡ ዕርቂ ፡ ዓቕሊ ፡ ለውሃት ፡ ሕያውነት ፡  

እምነት ፡ ህድኣት ፡ ይኣኽለኒ ምባል  ፡ ተባሂለን ተጠቒሰን ለዋ ፡ ኣብ ሓዳርና ኮነ ኣብ 

ናብራና ብደገ ምስ ለዉ ሰባት ከይተረፈ ስምምዕ ክገብራልና እየን ። “ነዙ ኸምዙ 

ዜኣመሰለ ፡ ዙጻረሮ ሕጊ የልቦን” ገላ 5፡23 ።  

    ብስጋዊ ነገር ንምራሕ እንትኾይንና  ግና ፡ ‘እቲ ግብሪ ስጋ ግሁድ እዩ ፡ ንሱ ኸኣ 

ምንዜር ፡ ርኽሰት ፡ ዕብዳን ፡ ኣምልኾ ጣኦት ፡ ጥንቆላ ፡ ጽልኢ ፡ ባእሲ ፡ ቅንኢ ፡ ቁጥዓ ፡ 

ሻራ ፡ ምፍልላይ ፡ ዜርግርግ ፡ ቅናኣት ፡ ቅትለት ፡ ስኽራን ፡ ጓይላ ፡ ከምዙ ዜኣመሰለ 

ካልእውን እዩ’ ይበልና ገላ 5፡19-21 ። 

    መልክዕ ወይ ሃብቲ ወይ ውን ደረጃ ትምህርቲ ይኮነ ድሊ ሎ ፡ ባህሪ እዩ ። ማለት 

እቲ መምኒ ንኪዳን ፡ ባህርይ ነፍሲ ወከፍና ደኣ እምበር ሎና ትሕዜቶ ወይስ ካልእ 

ኣይኮነን ። ብኸምዙ ተስሒብና እንኣትዎ ኪዳን ድማ ኣብ ኩነታት እተመርኮሰ ኩነታዊ 

ኪዳን እዩ ስሙ ። እቲ ብኹነታት ይቕየር -ይኩነታዊ- ኪዳን ግና ፡ ውሽጣዊ ባህሪ እዩ 

ዜደሊ ። ሚል 2፡15 ምልስ ኢልና እንተረኣና ድማ ነዙ ሓሳብ ይድግፈና እዩ ፡ “ሓደዶ 

ኣይኮነን ነዙ  ዜገበረ ፧ ንሱ ውን ዕዘዜ መንፈስ ነበሮ ። እቲ ሓደኸ ስለምንታይ እዩ ነዙ 

ዜገበሮ ፧ ርኢ ኣምላኽ ስለ ዜደለየ እዩ ። እምበኣርሲ መንፈስኩም ሓልዉ ፡ ነታ ሰበይቲ 

ንእስነቱ ኸኣ ሓደ እኳ ኣይጥለም ።” -- ሻሎም -- 
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ሕጉስ ህይወት ክህልወካ ፡ ክትገብሮ ዜግብኣካ 

 ስለታ ለኻያ ጊዛ ኣመስግን ። ኣብ ህልዊ ንበር ፡ ብዜሓለፍካዮ ህይወት ኣይትጥዓስ ፡ 

በቲ እትሓልፎ ለኻ ንኣምላኽ ኣመስግን ። ካብ ንዕድልካ ምንቃፍ ዜርከብ ረብሓ 

ምንም የለን ፡ ለኻያ ህይወት ከኣ ክብርቲ እያ እሞ ፡ ብኹሉ ኣመስግን ።  

 ንጊዛኻ ተቖጻጸሮ ። ሕጉሳት ሰባት ፡ ዓበይቲ ውጥናት ለዎም ሰብ ራእይ እዮም ። 

ስለዙ ንስኻ ውን ዓበይቲ መደባት ሓንጽጽ ፡ ናብ ንኣሽቱ ውን መቓቕሎም ፡ 

መዓልታዊ ከኣ እተኻእለካ ኣበርክት ። 

 እተሓሳስባኻ ይጸብቕ Be optimistic ። ዜመጸካ ሓሳብ ኩሉ ትቕበሎ ማለት 

ኣይኰነን ፡ ተስፋ ቑርጽ ምስ ዜኸውን ፡ ኣይትቀበሎ ። ጽቡቕ በለ ፡ ተፈታዊ በለ ፡ 

ንእዶ ፡ ተስፋ ለዎ ሕሰብ ።  

 ንፍቕሪ ዜኸውን ጊዛ ይሃልውካ ። ምስ ካልኦት ሎካ ፍቕሪ ይወስኽ ፡ ዜበደሉኻ 

እንተለዉ ስለይግብኦም፡ ደሓን ከምይግብኦም እናፈለጥካ ፡  ምሕረት ግበረሎም ። 

ቂመኛ ኣይትኹን ፡ ሸለል ምባል ከኣ ኣይትረስዕ ። ፍቕርኻ እትገልጸሎም ጊዛ ፡ ናይ 

ሻሂ ወይ ድራር ጊዛ ምስቶም ዜበደሉኻ ይሃልወካ ። 

 ግብሪ ሓጐስ ይሃልወካ ። ሕጉሳት ሰባት ርእሰ - ተኣማንነት ኣለዎም ፡ ትስፉዋት 

እዮም ፡ ምስ ሰብ ከኣ ሕዉሳት እዮም ። ከምዙ ክትገብር ዜብርትዓካ እኳ እንተነ ፡ 

ከምኡ ክትገብር ወስን ። 

 ስልኩይ ኣይትኹን ። ንክእለትካ ማዕብለልካ ገለ ነገር ግበር ። ዋላ ንእሽቶይ ነገር 

ይኹን ፡ ገለ ስራሕ ክትሰርሕ ኣሎካ ። ምኽንያቱ ስራሕ ናይ ባዕሉ ዕጋበት ኣለዎ ።  
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 እትንቀሳቐሰሉ ጊዛ ይሃልወካ ። ኣብ ቤትካ ተዓጺኻ ኣይትውዓል ፡ ንፉስ 

እትወስደሉን ፡ እትንቀሳቐሰሉን ጊዛ ይሃልወካ ። ኣብ ስራሕ ጥራይ ውን 

ኣይትውዓል ፡ ዕረፍቲ ውን ይሃልወካ ።  

 መሓዘት ይሃልዉኻ  ። ብቐረባ እትቐርቦም መሓዘት ክህልወካ ዜቡቕ እዩ ። ስራሕ 

ይብልካ ትኸውን ፡ ወይ ገለ ዜኸብደካ ሓሳብ ይህልወካ ፡ ወይ ገለ ሕዱር ሕማም ፡ 

ወይ ውን ስንክልና ምስ ዜህልውካ ፡ ኣዕሩኽቲ ነቲ ሎካ ጸገም ክትርስዕ ይሕግዘኻ 

እዮም እሞ ፡ ንኣዕሩኽትኻ ከይንዓቕካ ቅረቦም ። 

 ዓርኪ ልቢ ይሃልወካ ። እዙ ኹሉ ዜረኣናዮ ነፍሳዊ ዕረፍቲ እዩ ፡ ንመንፈስ ማለት ነቲ 

ናይ ውሽጢ ልብኻ ከዕርፍ ዜኽእል ግና ፡ እቲ ዓርኪ ልቢ ዜነ ፡ ይጠልም ፡ 

ሕያዋይ ጓሳ ፡ ኣብ መንኩቡ ክጸረካ እዩ እሞ ፡ ኣብ ዜለምዐ ሻኻኡ እናወሰደ 

ከዕርፈካስ ፡ ንየሱስ ዓርኪ ልብኻ ክኸውን ተኣመኖ ። ጐይታ ይባርኽኩም ። -ሻሎም- 
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   ኣብዙ ዓምዲ ክልተ ምስክርነት ቀሪብና ኣለና ። ቀዳማይ ሓጺር ምስክርነት ናይ ማሪ ዮናስ 

ሃይለ ። ብድሕሪኡ ድማ “ሰምሃር” እትብል ልቢ ወለድ ቀሪበልኩም ኣለኹ ፡ ሰናይ ንባብ ።  

ማሪ ዮናስ ሃይለ 
        ኣብ ከተማ ኣስመራ - ማይተመናይ 

ተወልደ ። ዮናስ ሃይለ ከኣ ይበሃል ። ጊዛ ህጻንነቱ 

ኣብ ኣስመራ እዩ ኣሕሊፍዎ ። ከም ኩሉ 

መንእሰይ ውን ህጻንነቱ ብጸወታ ጸጊቡ እዩ 

ኣሕሊፍዎ ። ኩዕሶ እግሪ ፡ ቡቻ ፡ ኣናጫጫዕ ፡ 

ሳልባቲ ፡ ፓሊና ፡ እናተጻወተን እናስተማቐረን 

ዓበየ ።  

      ኣብቲ ቁሩብ ክጉብዜ ዜጀመረሉ ፡ ማለት ወዲ ኣስታት 12 ዓመት ምስ ኮነ፡ ልቡ ናብ 

ሙዙቃን ኣርትን ክብል ጀመረ ። ዮናስ ኣዜዩ ፈቃር ነበረ ፡ ኩሉ ሰብ ውን ይፈትዎ እዩ ። 

ዮናስ ኣብ ንእስነቱ ነዲኡ ይእዜ ነበረ ፡ ንሱ ነዲኡ ብፍሉይ ፍቕሪ ፍቅራ ፡ ፈታዊ ኣዲኡ ፡ 

ብቓላት ክግለጽ ብይክኣል ፍቕሪ-ኣደ ነበሮ ። ካልኣይ ፡ ዮናስ ንህዜቡ ዜፈቱ ፡ ምድሓን 

ህዜቡ ዜጽበ መንእሰይ እዩ ። 

   ዮናስ ፡ ኣብ  መፋርቕ1992 ፡ ማለት ቅድሚ 24 ዓመታት ኣቢሉ ፡ ወዲ ኣሞኡ ወንጌላዊ 

ሚኪኤል ካብ ካርቱም ብምምጻእ ወንጌል ሰበኸሉ እሞ ፡ ጐይታ ተቐበለ ። ካብኡ ተበጊሱ 

ዮናስ ሃይለ ፡ ብናይ ወገን ኣቡኡ ይኹን ኣዲኡ ፡ ብቑጽሪ ኣዜዮም ብዘሓት ናብ ክርስቶስ 
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ክመጹ ጐይታ ተጠቐመሉ ። ብፍላይ ዓባዩ ካብ ዜነበራ ናይ ዚር እስራት ፡ ተናገፈት ። እቲ 

ስድራ’ውን ሓራ ወጸ ። 

    ዮናስ ፡ ካብ ጐይታ ዜቕበል ጊዛ ድሕሪ ክልተ ዓመት ኣቢሉ ፡ ብተደጋጋሚ ካብ 

እግዙኣብሄር ራኢይ ተቐበለ ። እቲ ራኢይ ንኤርትራ - ብዜተፈላለየ ሓይሊ ወንጌል 

ምዜርጋሕ ዜብል እዩ ።  

   ዮናስ ፡ ኣብ ፍትሒ ይኣምን ፡ ሰላም ኤርትራ ዜጽበ መንእሰይ ፡ ምጽንናዕ ኤርትራ ዜጽበ ፡ 

ዋጋ ዜኸፍል ብሩኽ ሰብ እዩ ። ዮኒ ፡ ናይ መዜሙር ጸጋ  ኣለዎ ። እቲ መዜሙሩ ነቲ 

ዜሓለፎ ውረድ ደይብ ዜበዜሖ ህይወቱ ዜገልጽ   ኮይኑ ፡ እግዙኣብሄር ከመይ ከምዜረድኦ ፡ 

ረዲኤቱ ካብ ኣምላኽ ምዃኑ  ዜገልጽ ፡ ህይወቱ ብይ የሱስ ከንቱ ምዃናን ረድእ ፡ 

ምስጋናን ፡ ኣምልኾን ፡ ንስሓን ዜገልጽ መዜሙር እዩ ። ዮናስ ክሳብ ሕጂ ሽዱሽተ ሲዲታት 

ኣብ ስቱድዮ ሰሪሑ ኣሎ ። ቁ.1 ረድኤተይ ፡ ቁ.2 እግዙኣብሄር ኣለዎ መገዲ ፡ ቁ.3 ኣዊጀ 

ሓርነተይ ፡ ቁ.4 በቃ በል ፡ ቁ.5 ኣልኣዚርኳ ተንሲኡ ፡ ቁ.6 ትንቢታዊ ዛማ ። ብይካ’ዙ 

ክልተ ዲቪዲ ብምስራሕ ወንጌላዊ ዕዮ ኣበርኪቱ ኣሎ ። ብተወሳኺ “ወንጌልዩ ፈውሳ” 

እትብል ብልጽቲ ፊልም ኣበርኪቱ ። ሓንቲ ቪሲዲ 

ኸኣ “ንኤርትራ ነፍቅራ ኢና” እትብል ሰላም 

ንኤርትራ መዜሙር ኣበርከተ ።  

  ዮኒ ፡ ኣብ 2000 ቃል ኪዳን ምስ ሳባ ኢዮብ 

ብጐይታ ሓፍቱ ኣሲሩ ። ጐይታ ድማ ክልተ 

ውላድ ህያብ ሃቦ ፡ ንፍታሌም ወዲ 14 ዓመት ፡ 

ረሓቦት ጓል 12 ዓመት ፡ ኣለዉዎ ። መዓልቲ 
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መርዓኡ ፡ ገርም  ነበረ ። ኩሎም መርቲ ኣብ ዜተረኽብሉ ፡ ገርም መንፈሳዊ ምንቕቓሕ 

ነበረ።  

  ዮኒ ፡ ኣብዙ እዋን ህይወቱ ንጐይታ ወፍዩ የገልግል ኣሎ ። ጓሳ ማሕበር ኮይኑ ከኣ ኣብ 

ሊቪን ክራይስት ቤተ ክርስትያን የገልግል ኣሎ ። ናይ ኣምልኾን መዜሙርን ኣገልግሎት 

ውን ይቕጽሎ ኣሎ ። ፍልይ ብዜበለ ካብዙ ፡ ኣብ ናይ ልግሲ ኣገልግሎት - ቻሪቲ ሚኒስትሪ 

- ድማ የገልግል ኣሎ ። ሕጂ ውን ቁ.7 ሲዲ ንምስራሕ ፡ ከምኡውን መጽሓፍ ኣምልኾ 

ንቤተክርስትያን ኣብ ምድላው ይርከብ ፡ ብተወሳኺ ውን ሓንቲ ንመዜሙር እትምልከት  

መጽሓፍ ኣብ ምድላው ይርከብ ። ጐይታ ንዮኒ ሓውና ሌዋዊ ገይሩ ንኣና ዜሃበና ክቡር 

ሓውና እዩ እሞ ፡ ዮኒ ሓውና ኣብ ለኻዮ ቦታ ፡ ጐይታ ይባርኽካ ፡ ዜተረፈ ዕድመ 

ህይወትካ ጐይታ መመሊሱ ጸጋኡ የብዜሓልካ ፡ ኣዙና ኢና እነፍቅረካ ።  

 

 

 

 

 

 ብ ዮናስ ሃይለ 
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ምስክርነት ህይወት ሰምሃር 
- ልቢ ወለድ- 

 

      ሰምሃር ዕላላ ትጅምር ፤ ብሃብቲ ተዓሽየ  ነቲ 

ከመይ ኣመሰለ ኣገልጋሊ ናይ ጐይታ ዜኾነ ፡ 

ብቃል ኣምላኽ ውን ዕበየኒ ፡ ብሉጽ ሰብ 

“ኣብራሃም” ፡ ብዘሕ ሳዕ ንመርዓ ንቑም ነገር 

ለሚኑኒ ፡ ኣበደን ኢለ ሓንጊደ ። ንኣብራሃም 

ክሓድጐ ከለኹ ዜበልኩዎ ቃል “እዙ ደኣ እንታይ 

ኣለዎ ፡ ምስኪናይ መምህር እዩ ” ፡ ኢለ ዜገፋዕኩዎ 

ግፍዒ ፡ ክሳብ ሎሚ ኣብ ውሽጠይ ይዜከረኒ ። 

ንኣምሰሉ እምነት  ንለዎ “ያሬድ” ካብ ዜምርዖ 

ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመታት ሓሊፉ ኣሎ ።  

    ያሬድ ፡ ኣዜዩ ብሃብቲ ናይ ወለዱ ዜተሰንጠቐ 

እዩ ። ካብ ኩሉ ኽፉእ ነገር ናቱ ትዕቢት እዩ ፡ ኣዜዩ ትዕቢተኛ እዩ ። ምስ ያሬድ ክቐርብ 

ክጅምር ከለኹ ይዜከረኒ ብዘሓት ሰባት ፡ ምስኡ ኪኸይድ ከም ይብለይ ብጎቦ ጎቦ ገይሮም 

ይነግሩኒ ነይሮም እዮም ። ሓደ መዓልቲ ሓደ ትብዓት ዜመልኦ ንእሽቶይ ወዲ ቸርችና 

ዜነበረ ጆን ዜብሃል ፡ ንቲቲ ሓፍተይ ወዲ ግሩባ እዩ ፡ ድሕሪ ናይ ቸርች ፕሮግራም ኣብ 

ፍዳሴ ረኸበኒ እሞ ፤ ሰምሃር ጽንሒ ክረኽበኪ ደልየ ኣለኹ ኢሉኒ ። ኣነ ኸኣ ምስ ያሬድ 
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ኣብ ሓደ እንዳ ሻሂ ተጺርና ስለ ዜነበርና ጊዛ ከይወስደለይ ፈሪሐ ፤ ቀልጥፍ - በል ፡ 

በልኩዎ ። ጆን ከምዙ በለኒ ፤ ሰምሃር ፡ ኣነ  ብዘሕ ሳዕ ክዚረበኪ ይብል እንድየ ግና እንድዒ 

ይዕገት ሎሚ ግና ግድን ክነግረኪ እየ ፡ ማለት ምስ ያሬድ ኣብ ዜተፈላለየ ቦታ እንድየ 

ዜርእየኪ ፡ ብፍላይ ብኣምሆይ ኣብቲ እትሰርሕሉ ሆቴል ብሓደ ኮፍ ኢልኩም ምስ 

ረኣኹኺ ፡ ልበይ ኣዜዩ ጉህዩ ፡ ማለተይ ምስኡ ክንድዙ ዜኣክል ሰዓታት ብምሕላፍኪ 

ኣዙኺ ኣደንጊጽክኒ ። በጃኺ እዙ ወዲ ኣዜዩ ዳንጀር ዜኾነ ወዲ ምዃኑ ፍለጢ ። ንስኺ 

ኣይትፈልጥዮን ትኾኒ ምናልባት ፡ ኣነ ግና ኣርጊጸ ይነግረኪ ኣለኹ ፡ ኣማኒ ኣይኮነን ፡ ምስ 

ክንደይ ኣዋልድ ዜውርን ክንደይ ዜሙት ዜገብርን ሰብ ምዃኑ ይነግረኪ ኣለኹ ። ኣነ 

ይነግረኪ ኣለኹ ምስ ዲቕ ዜበለ ዓለማዊ ፡ ንዓለም ፈጺሙ ይመነነ ሰብ ኢኺ ለኺ ፡ 

እንተስ ብጽቡቕ እንተስ ብጣዕሳ ጽባሕ ንግሆ ክትዜክርኒ ኢኺ ። ከፈራርሓኪ ኢለ 

ኣይኮንኩን ።” በለኒ ። ኣነ ግና ነቲ ዜበለኒ ክቡር ምኽሪ ሓዲገ ከምዙ ኢለ ክምልሰሉ ሎሚ 

እናበኸኹ ትዜ ይብለኒ ፤ ኣታ ኣነ እኳ ዋጽኣኒ ዜፈልጥ ሰብ እየ ፡ ድሓር ከኣ ኣነ እኳ ኣብ 

ቸርች ብቓል ኣምላኽ ዜዓበኹ ሰብ እየ ፡ ንስኻ ትማሊ - ትማሊ ጐይታ ተቐቢልካ ንዓይ 

ከምዙ ክትብለኒ ፧ ያሬድ ከምዙ ትብሎ ለኻ ነይሩ ይኸውን ሕጂ ግና ብክርስቶስ ተቐይሩ 

እዩ” ኢለ ፡ ናብ ቆጸራይ ናብ ያሬድ ከድኩ ።  

    ያሬድ ኣብ ቆጸራ ሰዓቱ ተረኺቡ ፡ ጋዛጣ ከንብብ ጸንሓኒ ፤ ሰምሃረይ እንታይ ደኣ 

ደንጒኺ ኢሉ ሓቘፉ ሰላም በለኒ ። ኣብ ቸርች እየ ደንጉየ ፡ በልኩዎ እሞ ፡ ንሱ ኸኣ ‘ኣየ 

እዚ ቸርች እዙኣ ፡ መቸም ዜኾነ ምኽንያት ናብ ኣምላኽ ኢኺ እተልግብሉ’ በለኒ ። ያሬድ 

ኣነ ቅድሚ ምምጽአይ ፒዚ እዩ ኣዙዘ ጸኒሑኒ ፡ ኣነ ምስ መጻኹ ከኣ እታ ኣሳሳይት ተዳልያ 

ከም ዜጸንሐት ነቲ ፒዚ ኣምጽኣቶ ። ኣነ ኸኣ ፤ ያሬድ ሓወይ ቅድሚ ምብላዕና ንጸሊ 
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በልኩዎ ፡ ንሱ ከኣ ‘ኦኬ ግን ኣብ እንዳ ሻሂ ጸሎት እንታይ ኣምጽኦ’ በለኒ ። ኣነ ኣመስገንኩ 

እሞ ክንበልዕ  ጀመርና ። ምስ ተደረርና ያሬድ ፡ ብሓንሳብ ክንሓድር ከም ሎና ብዘሕ-

ብዘሕ ለመነኒ ፤ ያሬድ ኣነ መንፈሳዊት እየ እዙ ከምዙ ክገብር ኣይክእልን እየ በልኩዎ ። 

ንሱ ኸኣ ፤ ንሕና ክልቴና ዜወዳእና ሰባት ኢና ፡ እንታይ ተሪፉና ፡ ኣምላኽ ከም ምርዑዋት 

እዩ ዜፈልጠና ፡ ስለዙ ምንም ሽግር የብሉን ኢሉ ፡ ብስምዒት ተዚረበኒ ። ቅድሚኡ ዳርጋ 

መዓልታዊ ተጺርና ንራኸብ ኢና ኔርና ፡ ኣብቲ እንራኸበሉ ዜነበርና ጊዛ ያሬድ ኣብ 

መኪናኡ ይትሓሕንን ፡ ብዘሕ ሳዕ ይስዕመንን ነይሩ  እዩ ፡ ኣነ ግና ኣይግስጾን እየ ነይረ ። 

ያሬድ ቀጺሉ ፤ ኣቲ ሰምሃር ፡ መንከ ብኣምላኽ ይኣምን ፡ ኩልና እኮ ንኣምን ኢና ፡ 

ኣምላኽ ደኣ ኩሉ ከም ዜኽእል ንፈልጥ እወ ፡ ኣባይን ኣባኽን ዜተርፍ ግና ሎሚ ብሓንሳብ 

ንሕደር ፡ ኢሉ ብዘሕ ጨቕጨቐኒ ። ኣነ ከኣ ብባህርየይ ትርር ዜበልኩ ሰብ ስለ ዜነበርኩ ፤ 

ኣነ ከይተመርዓኹ ሓንቲ ኣይገብርን እየ ፡ ከምዙ ትብለኒ እንተኾንካ ክንፈላለ ንኽእል   

ኢና ፡ ኢለ ተሪረ ተዚረብኩዎ ። ያሬድ ተስፋ ምስቆረጸ “ኣይትኾርይ በሊ” ኢሉ 

ብምቅብጣር ፡ ከም ቀደሙ ክትሓሕንን ክስዕመንን ጀመረ ። በዙ ኸኣ ብዘሕ ሰዓታት 

ወሰድና ፡ ለይቲ ሰዓት 11፡30 ኮነ ። ያሬድ መስዩ ስለ ዜኾነ ነዓናይ ኣብጽሓኒ በልኩዎ ። 

መኪናኡ ጌሩ ናብ ገዚና ኣብጺሑኒ “ቻው” ኢሉኒ ከደ ። ኣብ ገዚና ግና ማማን ቲቲ 

ሓፍተይን ኣብ ሳሎን እናተጸበያኒ ኣብኡ ደቀሳ ። ባባን ቦኽሪ ገዚና ዮናታንን ግና ብሕርቃን 

ድቃስ ኣብዩዎም ኣይደቀሱን ኔሮም ። ማዕጾ ዃሕኳሕኩዎ ፡ ባባ ተቐላጢፉ ከፊቱ “በታ 

ምሰኽያ ብእኣ ትጠፍእለይ ኺዲ” በለኒ ፡ ዮናታን ሓወይ ከኣ ብጽፍዒትን በእጋሩን 

ረግሓኒ እሞ ፡ ንባባ “ባባ ደሓን ሃሪመያ እየ ትእቶዶ” በሎ ፡ ኣቦይ ግና “ከይተእትዋ ነቲ 

ማዕጾ ሸግጦ” በሎ ። ኣነ ኸኣ ተመለስኩ ፡ ናብ ያሬድ ሞባይል ደወልኩ ፡ እቲ ኹሉ 
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ዜገጠመኒ ነገርኩዎ ። ያሬድ ሓሳቡ ሰሚሩሉ መኪናኡ ጌሩ ደበኽ በለኒ ። ናብታ ዜነበርናያ 

ሆቴል ከኣ  ኣምርሓኒ ። ናብ መደቀሲ ሩም ከድና ። ኣብኡ ኸኣ እታ ኽብርቲ ህይወተይ 

ብኸምኡ ወፈኹዋ ። 

    ብድሕሪኡ ናብ መርዓ እየ ተጓይየ ። ነቲ ዜሓተኒ ዜነበረ ኣብራሃም ፡ ክንደይ ሳዕ 

ይኣበኹዎ ፡ ማለት ብዘሕ ሳዕ እዩ ንመርዓ ለሚኑኒ ። እንተ ኣነ ግና ነቲ ሃብታም እዩ ፡ 

ምሁር እዩ ዜበልኩዎ ፡ ህይወቱ ግና ይመርመርኩዎ ያሬድ በዓል ብዘሕ ሃብትን 

ትምህርትን ፡ መንፈሳዊ ህይወት ዜበሃል ግና ይብሉ ፡ ናብ ቤተ ክርስትያን ምኻድ ወይ 

ኣብ ጸሎት ጊዛ ምውሳድ ከም መባኸኒ ጊዛ ዜጽሮ ሰብ ፡ ንእኡ መረጽኩ ። ከመይሲ 

ኣብራሃም ይዜከረኒ ፡ እዙ ኹሉ ኣብ ቸርችና ቃል ኣምላኽ ክምህረናን ከጸልየናን ከሎ ፡ 

ካብዙ ኹሉ ዓመታት ኣብ ጅባኡ ገንብ ዜበሃል ርኤሉ ኣይፈልጥን ፡ ካምችኡን ስሪኡን 

ዓሰርተ ጊዛ ብምሕጻብ ዜማሕምሐ እዩ ። ሳእኑ ሽሕኳ ጽሩይ እንተ ነበረ ፡ ግና ዳርጋ ዓመት 

ምሉእ ብይ ቅያር ሳእኒ እዩ ሕልፎ ።  

   ሓደ ጊዛ ይዜከረኒ ፡ ካብ ቸርች ወጺና ነናብ ገዚና እናኸድና ፡ ንኣብርሃም ክልቴና ሻሂ 

ክንሰቲ በልኩዎ ፡ ንሱ ኸኣ “እሺ” በለኒ ፡ ኣብ ኢምፔርያል ሆቴል ምስ በጻሕና “ኣብዙዶ 

ንእቶ” በልኩዎ ፤ ኣቲ ሰምሃር ኣብዙ ደኣ ክንደይ ክብሉና ኣብዙ እኳ ክቡር እዩ ፡ በለኒ እሞ 

ትኽትኽ ኢለ ሰሓቕኩዎ ። ክመዜኖ ኢለ ኸኣ ክንደይ ድዩ ሎካ ፡ በልኩዎ ፡ ንሱ ኸኣ 

“ሸሞንተ ቕርሺ” በለኒ ። ኣነ ግና ኣብ ቦርሳይ ሸሞንተ ሚእቲ ነበረኒ ። ኣብቲ ሆቴል ኣተና 

እሞ ፡ ኣብራሃም ኣዜዩ  ተሰከፈ ። ኣነ ግና ፒዚ-ኣፍሪካና ዜስተ ኸኣ ፋንታ ኣዜኩ እሞ ፡ 

ንእኡ ኸኣ ኣብ ቅድሚ እታ ኣሳሳይት ፡ ንስኻ’ኸ እንታይ ኢኻ ትወስድ በልኩዎ ፡ ንሱ ኸኣ 

“ኣነስ ደሓን - በቃ ደሓን” በለ ። ኢሂ ጼምካ ዲኻ ለኻ በልኩዎ ፡ ኖኖ ሕጂ ጸጊበ እየ 

ለኹ ኢሉ ኣበየ ፡ ኣብኡ ድማ ዋላ ሓንቲ ከይኣ ፡ ነታ ኣሳሳይት “ኣነስ ደሓን - በቃ 

ደሓን” በላ ። ካብቲ ኣነ ዜኣዜኩዎ ፒዚ ፡ ብይ ሻሂ ብይ ለስላሳ ንእሽቶይ ቁርስ ኣቢሉ 

“ብስም የሱስ” ኢሉ በልዐ ። ኣነ ግና ብልበይ ነቲ ብጸጋን ብመንፈስን ዜደልደለ ኣብራሃም 

ኣዜየ ክንዕቆ ከለኹ ፡ ሎሚ ብሓን ይዜክሮ ኣለኹ ።  
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   እዙ ኹሉ ናይ ሎሚ ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት ኮይኑ ኣሎ ። ንኣብርሃም ኣነ ስለ 

ቕበጽኩዎ ኣብ ሽዑ ጊዛ ፡ ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ፡ ምስ ሳራ እትብሃል ኣማኒት 

ተመርዕዩ ። ንሳራ ክምርዓው ከሎ ኣነ ከኣ ድሮ ምስ ያሬድ ተመርዕየ ፡ ኣብ ሽዱሽተ 

ወርሐይ ሓሪሰ ነበርኩ ፡ ምኽንያቱ ቅድሚ መርዓ እየ ጠኒሰ ። ኣብራሃም ክምርዓው ከሎ 

ገዚና መጺኡ ዓደመኒ እሞ ፡ ነቲ ወረቐት ዕድመ ትቕብል ኣቢለ ተቐዳዲመ ስም ናይ 

መርዓት ረኣኹ እሞ ፡ ብልበይ ‘ምስታ ካብኡ ብክልተ ዓመት እትዓቢ እዩ ክምርዓው ኢለ 

ገረመኒ’ ፡ ንኹሉ ብስጋዊ ኣዒንቲ እየ ዜርእዮ ነይረ ። ከምዙ ኸኣ በልኩዎ ፤ ሳራ መን እያ ፡ 

እታ ናይ ጸሎት-ጉጅለ  ድያ ፡ ኣታ እንታይ ደኣ ካልኦት ስኢንካ ዲኻ ፡ በልኩዎ ። ንሱ ግና 

“ኣቲ ሰምሃር ሓፍተይ ፡ ኣነ ነዚ ሰብ ከምላታ እየ ተቐቢለ  ዜመርዓዋ ለኹ ከምቲ ስለ 

ዜኾነት ከምቲ ስለ ለዋ ኣይኮንኩን ፡ ቃል ኣምላኽ ከኣ ነቲ ኣምላኽ ጋጠሞ ሰብ 

ኣይፍለዮ እዩ ዜብል” በለኒ እሞ ልበይ በቲ ሓቂ እቲ መኸኸ ። ሎሚ ድሕሪ ዓሰርተ 

ሓሙሽተ ዓመታት ምልስ ኢለ ክሪኦ ከለኹ ፡ ሳራ ንኣብርሃም ልክዕ ከምቲ ናይ መጽሓፍ 

ቅዱስ “ኣብርሃምን ሳራን” ዜብሎ ፡ ንሳ ንኣብርሃም ብብዘሕ ኣኽብሮት እያ እትከናኸኖ ። 

ኣብራሃም ብሰበይቱ ምሒር ቅሱን እዩ ፡ ማለት በቲ ንሳ እትእዝን እተኽብሮን ቅሳነት 

ዜረኸበ ሰብ እዩ ። ካብኡ እተላዕለ ኣብ ኣገልግሎቱ መሊሱ በርቲዑ ፡ ጸጋኡ ክብ ኢሉ 

ይርከብ ። ብይካዙ ፡ ክልቲኦም ደቁ ብትምህርቶም ኣዜዮም ብሉጻት ኮይኖም ናይ ዩኒት 

ሽልማት ተሸለምቲ ኮይኖም ኣለዉ ። ኣብ ቸርችና ድማ ካብቶም ቀንዲ ኣገልገልቲ ኮይኖም 

ኣብ መደብ ምምራሕን ናይ ድሕነት ምስምትምሃርን ይርከቡ ኣለዉ ።  

  ሎሚ ኣነ ነቲ ኹሉ ናይ ቀደም መንፈሳዊ ልምምድ ኣጥፊአ ይርከብ ። ያሬድ ኣብ ኢዱ 

ምስ ኣእተወኒ ኩሉ እቲ ኹፉእ ባህርያቱ እናተጋህደ ከደ ። ሓንቲ ኣኽብሮት ኣርእዩኒ 

ኣይፈልጥን ። ናብ ቸርች ተሓቢአ እንተይኮይኑ ክኸይድ ኣየፍቅደለይን እዩ ፡ ናብ ዜኾነ 

ውን ክወጽእ ኣየፍቅደለይን እዩ ። ምስ ሰብ ሰላም እንተ ተባሃሂለ ፡ ብሕቶ ልበይ እዩ 

ጥፍኣለይ ። ንሓዳርና ዜኸውን ገንብ ዳርጋ ኣይህበንን እዩ ፡ እንተ ሃበኒ ኸኣ ኣበይ - 

ኣበይ ኣውዒልክዮ እናበለ ብሕቶ ልበይ እዩ ጥፍኣለይ ። ቀደም ወጋሕታ ተንሲአ 

መጀመርታ ደም የሱስ ይጽውዕ   ነበርኩ ፡ ቀጺለ ንፍርቂ ሰዓት ዜኸውን መጽሓፍ ቅዱስ 

የንብብ ፡ ቀጺለ ከኣ ንሓደ ሰዓት ዜኸውን ብጸሎት ምስ መንፈስ ቅዱስ ብሩኽ ጊዛ የሕልፍ 
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ነበርኩ ። ሎሚ ግና እዙ ልማድ ፈጺሙ ኣባይ የለን ። ኣዜየ እየ ዜናፍቖ ግና ሓይሊ ይስእን 

ናብኡ ክምለስ ። ዕበየኒ ቃላት ጥቕስታት መጽሓፍ ቅዱስ ፡ ፈጺሙ ተረሲዑኒ እዩ ። 

ኣብራሃም ከኣ ሳሕቲ መጺኡ የጸናንዓኒ እዩ ፡ ግናኸ ምሉእ ዜኾነ ዕረፍቲ ንህይወተይ 

ኣይረኸብኩን ። 

   ነዙ ኹሉ ኣብ ላዕሊ ዜረኣናዮ ብዕምቆት እናስተንተንኩ ከለኹ ፡ ቲቲ ሓብተይ ሃንደበት 

ብናይ ሞባይል ቴሌፎን ሜሴጅ ሰደደትለይ እሞ ፡ በቲ ሪንግቶን ናይታ ሞባይል ልበይ 

ሰንበደ ። መን ኮን ደኣ’ሉ ሜሴጅ ሰዲዱለይ ኢለ ሞባይለይ ረኣኽዋ፡ እቲ መልእኽቲ ከምዙ 

ይብል ነበረ ፤ “ሰምሃር ሓብተይ ኣነ ሓደ ነገር ተቢዐ ክብለኪ ይደሊ ፡ ነዙ ያሬድ ዜበሃል 

ክፉእ ሰብ ፍትሕዮ እሞ ፍትሒ ክትረኽቢ ፡ ካብ እናተሳቐኺ ህይወትኪ እትውድኢ በቃ 

ፍትሕዮ ኣጆኺ” ዜብል ጸሓፈትለይ ። ኣነ ኸኣ ኣዜዩ ገሪሙኒ ፡ ብሞባይለይ ደወልኩላ ፤ 

ኣቲ ቲቲ ሓፍተይ እንታይ ኢኺ ኣብ ርእሲ ሽግረይ ሽግር እትውስኽለይ ፧ ስለምንታይ 

ክፈትሖ ፧ ፍትሕ ደኣ ሓጢኣት’ዶ ኣይኮነን ፧”ብምባል ሓተትኩዋ ። 

   ቲቲ ሓፍተይ ናይ ኮሌጅ ሃመልማሎ ተምሃሪት እያ ፡ ኢንግሊሽ እናሓወሰት  ከኣ ፤ ኣቲ 

ሰምሃር ሓፍተይ ፡ ፈርስት ኦፍ ኦል እዙ ወዲ የሳቕየኪ ፡ ይሃርመኪ ፡ ኣይሓልየልክን እዩ ፡ 

ቶርቸር እዩ ዜገብረኪ ሎ ፡ ኦቨር ኦል ሕማም ተሰኪሙልኪ ከይመጽእ ፡ ይፈርህ ኣለኹ ፡ 

ር ፎር ፍትሕዮ ፡ ዚት ኢዜ ማይ ኮመንት ፎር ዩ ፡ ተረዲእክኒ ዶ ፧ ኤንይወይ ፡ ጽባሕ ንግሆ 

ምስ ዳናይት መሓዚይ ገዚኹም ክንመጽእ ኢና ፡ በለትኒ ። 

    ሞባይለይ ምስ ዓጸኹዋ ብጽምዋ ተዋሒጠ ከለኹ ብድንገት ፡ ያሬድ ኣምስዩ መጺኡ ፡ 

ሰኺሩ ፡ መስተን ሽጋራን እናሸተተ ፡ ነቲ ማዕጾ ብእግሩ ሸንዲሑ  ረግሖ ። ንኣይውን ምንም 

ይበደልኩዎ ፡ ልክዕ ከም ናይ ገበነኛ እሱር ፡ በእዳዉን ብእተፈላለየ ኩባያን ብኬርን 

ቀጥቂጡ ክጸግብኒ ኣይከኣለን ። ደኺሙ ከኣ ግ ኢሉ ብምውዳቕ ፡ ኣብ ምድሪ ሓደረ ፡ 

ኣነ ከኣ ብመውቃዕቲ ሰብነተይ በሲሉ ፡ መላእ ለይቲ ንናይ ቲቲ ሓፍተይ ቃላት እናከርኩ 

ብንብዓት ቁስለይ ደረዜኩ ።  

   ያሬድ ወጋሕታ ተንሲኡ ስኽራኑ ከይወጸሉ ፤ ኣነ ንኣኺ ክቐትለኪ እየ ፡ ብኢደይ 

ክትጠፍኢ ኢኺ ፡ ካራ ጌይረ ክቐትለኪ እየ ፡ እናበለ ኣጋንንታዊ ዜኾነ ቃላት ኣዜነበለይ ። 

ኣነ ፡ ብክቱር ሓሳብን ሕሰምን ማህሚነ ይምሱል መሲለ ፡ ማዳ ብማዳ ኮይነ ፡ እቲ ናይ 
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ቀደም ባህርየይ ጠፊኡ ፡ ማለት ነብሳ እተልዕል ዜነበርኩ ፡ ፍሽኽታ ይፍለያ ፡ በላሕ ፡ 

ንቕሕቲ ፡ ተባዕ ፡ ዜነበርኩ ፡ እዙ ኹሉ ሎሚ ጠፊኡ ፡ ኣነ ሎሚ ነብሳ ይተልዕል ፡ 

ቀቀልጢፈ ዜርስዕ ፡ ምስትውዓለይ ተደፊኑ ይርከብ ።  

    ብይካ’ዙ ካልእ ተደራቢ ሽግር’ውን ገጢሙኒ እዩ ፡ ማለት እቲ ቅድሚ መርዓ 

ዜጠነስኩዎ ቆልዓ ኣብ ዓመቱ ይመልእ ብሕማም ሞይቱ እዩ ፡ ክሳብ ሎሚ ከኣ ቆልዓ 

ኣይወለድኩን ፡ ዕድመይ ውን ኣርባዓታት እዩ ከይዱ ። በዙ ይምውላደይ ከኣ ከም ኮነ ኢለ 

ዜገበርክዎ ፡ ስድራ ናይ ያሬድ ዜገድፉለይ የለን ፡ ኣዜዮም እዮም ዋርዱኒ ። ኣነን ያሬድን 

ተመርሚርና ኸኣ ፡ እቲ ሽግር ናቱ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ ፡ ሓኪም ሽጋራን ትምባኾን መስተን 

ከጉድል ከም ለዎ ነጊርዎ ግናኸ ንሱ መሊሱ ወሲኹሉ ።   

   ምስ ረፈደ ፡ ቲቲ ሓፍተይ ምስ ዳናይት መሓዚኣ ናብ ገዚና መጻ ። ቲቲ ሓፍተይ ነቲ 

እተጸፋዕኩዎን እተሃረምኩዎን ቁስልን ስምብራትን ምስ ረኣየት ብብኽያት ነቲ ቤት እንዳ 

ሓን ኣምሰለቶ ፤ እዋይ ሓፍተይ ፡ እዋይ ሓፍተይ ፡ እዙ እዩ ህይወትኪ እናበለት ፊቕ ኢላ 

በኸየት ። “ሕጂ-ሕጂ ናብ ገዚና ንኺድ ፡ ፕሊዜ ዱ ዩር ቤስት ኤንድ ሄልፕ ዩር ሰልፍ” 

እናበለት ደፋፍኣትኒ ።  

    ቡንን ዕምባባን ጌርና ከነዕልል ጀመርና ፡ ቲቲ ካብ ቦርሳኣ ንእሽቶይ መጽሓፍ ቅዱስ 

ኣውጺኣ ፡ ሓደ ጥቕሲ ካብ ምሳ 11፡14 “ብምብዚሕ መኸርቲ ግና ደሓን ይርከብ” ኢላ 

ኣንበበትለይ እሞ ቀጺላ ፤ ሰምሃር ሓፍተይ ፡ ዩ ነው ፡ እዙ ሕጂ ዜመኽረኪ ምኽሪ ጽን 

ኢልኪ ስምዕኒ ኦኬ ዶ ፡ ክትግብርዮ ድማ ኣለኪ ፡ እዙ ሰብኣይኪ ሂ ኢዜ ኖት ኤ ብሊቨር ፡ 

ኣማኒ ኣይኮነን ፡ ባይብል ከኣ ኣማኒ ምስ ይኣማኒ እንታይ ርክብ ኣለዎ ፡ ኣብ ሓደ ኣርዑት 

ኣይትቆሮኑ እዩ ዜብል እሞ ፡ ሕጂ ወሲንኪ ክዳንኪ ጠርንፊ ናብ ገዚና ንኺድ ፡ በለትኒ ። 

ድሕሪ ነዊሕ ዕላል ፡ ዳናይት መሓዚኣ ሱቕ ኢላ ድሕሪ ምጽናሕ ከምዙ በለት ፤ ቅድሚ 

ዜኾነ ውሳኔ ምውሳዳ ግና ኣነ ክጽልየላ ከምሎኒ ይርድኣኒ ኣሎ እሞ ሰምሃር ተምበርከኺ 

እሞ ክጽልየልኪ እየ ፡ ኢላ ብቋንቋታት ክትጽሊ ጀመረት ። ሓደ ኢዳ ኣብ ርእሰይ ሓደ 

ኢዳ ከኣ ኣብ ልበይ እምቢራ ክትጽሊ ከላ ፡ ኣብ ልበይ ሓደ ፍሉይ ዜኾነ ሓዊ ክፍለጠኒ 

ጀመረ ፡ ከምዙ ዜብል ቃል ከኣ ቅድሚ ሕጂ ተለማሚደዮ ብይ ፈልጥ ኣብ ልበይ መጸኒ ፤ 
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ጓለይ ኣነ ነቲ ዓቢ ምረትኪ ናብ ሰላም ክቕይሮ እየ ፡ ዓቢ ነገር ውን ክገብረልኪ እየ ፡ ሓንትስ 

ብይ ተመቕለ ልቢ ድለይኒ ስፍራኺ ከኣ ኣይትሕደጊ ፡ ዜብል ድምጺ ሰማዕኩ ።  

   ቅድሚ ጸሎት ምውዳእና ከኣ ንቲቲ ሓፍተይን ንዳናይትን እቲ ዜሰማዕክዎ ቃል 

ነገርክወን ። ዳናይት ኸኣ ፤ እዙ ዜበልክዮ ቃል ኣነ ሎሚ ንግሆ ብዚዕባኺ እናጸለኹ ከለኹ 

ከም ለዎ ጐይታ ኣስሚዑኒ ኔሩ እዩ ፡ የግዳስ ህድእ ክብል ኢለ ግና ኣይነገርኩኽን ፡ ሕጂ 

ግና መንፈስ ኣምላኽ ብምግላጽ ናባኺ ኣምጺኡ ርግጽ ጌርዎ ኣሎ ፡ በለት ። ኣመስጊንና 

ክንውድእ ኢልና ፡ ቲቲ ሓፍተይ ብጸሎት ክትዓጽወልና ኣፋ ክትከፍት ከላ ፡ ሞባይለይ 

ተደወለት ፡ ኣነውን እንተረኣኹዋ ይፈልጣ ቁጽሪ ነበረት ፡ ቲቲ ሓፍተይ ክቕበላ ምስ 

ኣመልከተትለይ ተቐበልክዋ ። ፖሊስ እዩ ዜደወለለይ ፡  

  “ሄሎ ፡ ሰምሃር ዲኺ ፧” 

  “እወ”  

  “ሓፍቱ ንያሬድ ኢኺ ማለት ድዩ ፧”  

  “በዓልቲ ቤቱ እየ” 

   “ያሬድ ፡ ሎሚ ንግሆ መስተ ሰትዩ ፡ ሓደጋ ፈጺሙ ኣሎ ። ብዜገበሮ ዓቢ ሓደጋ ፡ ክልተ 

ሰባት ብመኪና ወቒዑ ቀቲልዎም ኣሎ ። ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እዩ ሎ እሞ ፡ ክንነግረኪ 

ኢልና ኢና” በለኒ ። 

   ኣነ ብፍርሒ ዜኣክል ነታ ሒያ ዜነበርኩ ሞባይል ፡ ደርበኹዋ ፡ ቲቲ ሓፍተይ ከኣ 

ትቕብል ኣቢላ ነቲ ፖሊስ ፡ 

  “ሄሎ ፡ ካን ኣይ ሄልፕ ዩ” ኢላ ሓተተቶ ።  

 

  ቀዳማይ ክፋል ኣብዙ ይውዳእ ፡ ካልኣይ ክፋል ኣብ ዜቕጽል ሕታም   ተኸታተሉ ።  

-ሻሎም- 
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መደብ ንባብ መጽሓፍ ቅዱስ 2016 

 

 

ዕለት ጥሪ  የካቲት መጋቢት  ሚያዜያ ግንቦት ሰነ 

1 ፍ   1-3 ሌ  4-6 ዳ 28-30  10-12 28-29 22-24 

2   4-7 7-9    31-34 13-15 2ዛና  1-3 25-27 

3   8-10 10-12 እያ  1-3 16-18 4-6 28-30 

4   11-13 13-15 4-6 19-21 7-9 31-33 

5   14-16 16-18 7-9 22-24 10-12 34-36 

6   17-19 19-21 10-12 1ነገ  1-3 13-15 37-39 

7   20-22 22-24 13-15 4-6 16-18 40-42 

8   23-24 25-27 16-18 7-8 19-21 መዜ  1-6 

9 25-27 ሁ  1-3 19-21 9-11 22-24 7-12 

10 28-29 4-6 22-24 12-14 25-26 13-18 

11 30-32 7-9 መሳ 1-3 15-17 27-29 19-24 

12   33-35 10-12 4-6 18-20 30-31 25-30 

13 36-38 13-15 7-9 21-22 32-34 31-36 

14 39-41 16-18 10-12 2ነገ   1-3 35-36 37-42 

15 42-44 19-21 13-15 4-6 እዜ  1-3 43-48 

16 45-46 22-24 16-18 7-9 4-6 49-54 

17 47-50 25-27 19-21 10-12 7-10 55-59 

18 ጸ   1-3 28-30 ሩት  1-4 13-15 ነህ   1-3 60-63 

19 4-6 31-33 1ሳሙ 1-3 16-18 4-6 64-69 

20 7-9 34-36 4-6 19-21 7-9 70-75 

21 10-12 ዳ  1-3 7-9 22-25 10-13 76-81 

22 13-15 4-6 10-12 1ዛና  1-3 ኣስ   1-3 82-87 

23 16-18 7-9 13-15 4-6 4-6 88-93 

24 19-21 10-12 16-18 7-9 7-10 94-96 

25 22-24 13-15 19-21 10-12 እዮ  1-3 97-99 

26 25-27 16-18 22-24 13-15 4-6 100-103 

27 28-30 19-21 25-27 16-18 7-9 104-106 

28 31-33 22-24 28-31 19-21 10-12 107-109 

29 34-36 25-27 2ሳሙ 1-3 22-24 13-15 110-112 

30 37-40 - 4-6 25-27 16-18 113-118 

31 ሌ 1-3 - 7-9 - 19-21 - 
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ዕለት ሓምለ ነሓሰ መስከረም ጥቅምቲ ሕዳር  ታሕሳስ 

1 መዜ   119 28-30           4-5 ኦብድያ 13-15         4-6 

2 120-125 31-33 ህዜ    1-3 ዮና    1-4 16-18 ኤፌ  1-3 

3 126-131 34-36 4-6 ሚክ    1-3 19-21          4-6 

4 132-137 37-39 7-9           4-7 22-24 ፊሊ    1-4 

5 138-143 40-42 10-12 ናሆ     1-3 ዮሃ   1-3 ቈሎ    1-4 

6 144-150 43-45 13-15 ኣን      1-3 4-6 1ተሰ   1-3 

7 ምሳ    1-3 46-48 16-18 ጸፎ      1-3 7-9 1ጢሞ  1-3 

8 4-6 49-51 19-21 ሃጌ      1-2  10-12          4-6 

9 7-9 52-54 22-24 ካ      1-3 13-15 2ጢሞ  1-4 

10 10-12 55-57 25-27           4-6 16-18 ቲቶ    1-4 

11 13-15 58-60 28-30         7-10 19-21 ፊልሞን 

12 16-18 61-63 31-33      11-14 ግብ   1-3 እብ     1-3 

13 19-21 64-66 34-36 ሚ ክ   1-4 4-6          4-6 

14 22-27 ኤር    1-3 37-39 ማቴ     1-3 7-9        7-10 

15 28-31 4-6 40-42 4-6 10-12      11-13 

16 መክ   1-3 7-9 43-45 7-9 13-15 ያእ    1-5 

17 4-6 10-12 46-48 10-12 16-18 1ጴጥ  1-5 

18 7-9 13-15 ዳን   1-3 13-15 19-21 2ጴጥ  1-3 

19 10-12 16-18 4-6 16-18 22-24 1ዮሃ 1-5 

20 መሃ  1-3 19-21 7-9 19-21 25-28 2ዮሃ 

21 4-6 22-24 10-12 22-24 ሮሜ    1-3 3ዮሃ 

22 7-8 25-27 ሆሴ    1-3 25-28          4-6 ይሁዳ  

23 ኢሰ  1-3 28-30 4-6 ማር     1-3          7-9 ራእ   1-3 

24 4-6 31-33 7-9 4-6      10-12         4-6 

25 7-9 34-36 10-12 7-9      13-16         7-9 

26 10-12 37-39 13-14 10-12 1ቈረ   1-3       10-12 

27 13-15 40-42 ዮኤ    1-3 13-16          4-6       13-15 

28 16-18 43-45 ኣሞ    1-3 ሉቃ   1-3          7-9      16-18 

29 19-21 46-49          4-6          4-6      10-13      19-22 

30 22-24 50-52           7-9           7-9 ገላ    1-3 ጐይታ 

ይባርኽኩም 31 25-27 ደጉ    1-3 -      10-12 - 
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ንኣናስ ኩሉ ኻብኡ ዙኸውን 

ንሕናውን ንእኡ እንኸውን  

ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ፡ ኣቦ ፡ ኣሎና ፡ 

ኩሉ ብእኡ ዙኸውን  

ንሕና ኸኣ ብእኡ እንኸውን  

ሓደ ጐይታውን ፡  

የሱስ ክርስቶስ ፡ ኣሎና ።  

1ቈረ 8፡ 6 


