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ምስጋና 

   ብመጀመርታ ፡ ነቲ ኽብርናን ዘውድናን ስልማትናን ዝኾነ ጐይታ ፡ ብእኡ ኣቲና 
ዓው ብዝበለ ድምጺ ከነመስግኖ ደጌታት ክፈቱልና ። ኩሉ ካብኡ እዩ እሞ ፡ እልልታ 
ንኽብሪ ስሙ ይኹን ። እምበኣር ፡ እዛ ሒደት ጽሑፋት ሒዛ ተዳልያ ዘላ “ሻሎም” ፡ 
ከምቲ ንእሽቶ ምዃና ዘይኮነ፡ ንብዙሓት ንምጽንናዕ ክትከውን ጸሎትና እዩ ። ነቶም 
ብሒደትን ብብዙሕን ምትብባዕኩም ዘይተፈልየና ድማ ፡ ኣምላኽ ይባርኽኩም ንብል 
ኣሎና ። 

የሱስ መድሓኒ ዓለም እዩ !!! 
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 ሓጐስ ንህይወቶም ፡ 

       ዕረፍቲ ኸኣ ንነፍሶም  

     ንዝደልዩ 
     ብዙሓት ሰባት ክሕጐሱ ኢሎም ፡ ዝተፈላለየ 

ንጥፈታት ይገብሩ እዮም ። ሕጉስ ክኸውን ፡ ኢሎም ከኣ 

ዘይከፍልዎ ነገር የለን ። ክንሕጐስ ኢና እናበሉ ዝጽዕሩ ፡ 

ግና ከይተሓጐሱ ዝሓልፉ ኸኣ ብዙሓት እዮም ። ናይዚ 

ምኽንያት እንታይ እዩ ፧ እቲ ምኽንያት ካልእ ኣይኰነን ፡ 

ዝበዝሑ ሰባት ፡ ሓጐስ እንታይ እንታይ እዩ ፡ ዘይፈልጡ 

ብምዃኖም  እዩ ። እስከ ነፍሲ ወከፍና ፡ ሓጐስ እንታይ 

እዩ ፧ ነዚ ሕቶ ክንምልስ እንተኽኢልና ፡ መገዲ ሓጐስ 

ክንፈልጦ ቀሊል ክኾነልና እዩ ።  

   እምበኣር ቀንዲ ትርጉም ሓጐስ ህይወት ፡ ልብኻ 

ዘዕግብ ምርካብ እዩ ። ንልብና ከዕግብ ዝኽእል እንታይ 

እዩ ፧ ድሌት ልቢ ሰብ ደረት የብሉን ፡ እዩ ። ብሓቂ ፡ 

ልቢ ሰብ ብዘለዎ ኣይዓግብን እዩ ፡ ስለዚ እዩ ኸኣ ካብ ፡ 

ክውስኽ እየ ፡ ዝብል ሓሳብ ኣቋሪጹ ዘይፈልጥ ። ክንድቲ ዘሎካ ሃብቲ ፡ ክንድኡ ኣይኮነን ሓጐስካ ፡ ብዙሓት ናይ 

ዓለምና ሃብታማት ፡ መወዳእታኦም ብዘሕዝን ትራጀዲ ህይወቶም ክትሓልፍ ኢና እንርኢ ። እምበኣር ፡ ልቢ ሰብ 

በዚ ናይዛ ዓለም ሃብቲ ኣይትመልእን እያ ። ንልቢ ሰብ ከዕግብን ከዕርፍን ዝኽእል እቲ ህይወት ዝህብ ሕያዋይ ጓሳ 

የሱስ እዩ ። ንሱ ኣብ ክንዲ ኣባጊዑን ኣብ ክንዲ ሓጢተኛታትን ህይወቱ ዝሃበ ፡ ብሓቂ ሕያዋይን ደንጋጽን 

ኣምላኽ እዩ ። ሎሚ እንተ ተመለስና ክቕበለና ፡ ተዳልዩ ኣሎ ። ንሱ ከም ሰብ ኣይኮነን ፡ ኣይጠልመን እዩ ፡ 

ሓጢኣተኛታት ኢሉ ውን ኣይንዕቀናን እዩ ። ዝሓለፍናዮ ህይወት ዘስካሕክሕ ይኸውን፡ ዝገበርናዮ ክፍኣት ዓቢይ 

ይኸውን ፡ ሎሚ ግና ንኹሉ ሓዲግና ፡ ተማሪኸ ኣለኹ ብፍቕርኻ ፡ ኢልና ካብ መገዲ ርእስና እንተ ተመለስና ፡ 

ንሱ ክቕበለና እዩ ። ሓንትስ ብምሉእ ልብና ንመለስ ፡ ንሱ ካብ ጾርና ከዕርፈና እዩ ፡ ንሱ ኩሉን ብኹሉን ክኾነልና 

እዩ ። እምበኣር ሎሚ’ውን ቃሉ ኣይተለወጠን ፡ ፈጺሙ ኣይኣረገን ፡ የሱስ ከምዚ ይብለና ንነፍሲ ወከፍና ፡ - 

 

“ኣቱም ኩልኹም እትጽዕሩ ጾር ዝኸበደኩምን ፡ ኣነ ኸዕርፈኩም ናባይ ንዑ ። ኣነ ለዋህ 
እየ ፡ ልበይ ውን ትሑት ፡ ኣርዑተይ ፈኲሽ ፡ ጾረይ ውን ቀሊል እዩ እሞ ፡ ኣርዑተይ 
ጹሩ ኻባይውን ተምሃሩ ፡ ንነፍስኹም ከኣ ዕረፍቲ ኽትረኽቡ ኢኹም ።” /ማቴ 11፡28-
30/ 

 
    ንነፍሲ ሰብ ዘዕርፍ ምንም ካልእ የለን ፡ ተኣማሚንና ፡ ናብዚ የሱስ ንምጻእ ፡ ንሱውን ብርግጽ ብኽብሪ 

ክቕበለና እዩ ። እስኪ ኩልና ፍቓደኛታት እንተኾይንና ፡ ነዚ ጸሎት ብልብና ንጸልዮ “ጐይታ የሱስ ፡ ንስኻ ሕያዋይ 

ጓሳ ፡ ካብ ክፉእ መገደይ ምለሰኒ ፡ ንልበይ ደግፎ ፡ ንዘይክኣልነተይ ርአ ፡ ንኹሉ ሓጢኣተይ በቲ ኣብ መስቀል 

ዝፈሰሰ ደምካ ኣጽርየኒ ፡ ኣነ ሓጢኣተኛ እየ ፡ ንስኻ ግና ጾር ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ ኢልካ ኢኻ እሞ ፡ ንኹሉ ናይ 

ሓጢኣት ጾረይ ውሰዶ ። ዎ የሱስ ፡ ከም ቃልካ ህያው ግበረኒ፡ በቲ መገዲ ዘለኣለም ህይወት ምርሓኒ ፡ 

ብመንግስትኻ ክትመጽእ ከሎኻ ዘክረኒ ። ክብሪ ኹሉ ንኣኻ ይኹን ፡ ዝተረፈ ዕድመይ ንስኻ ክበረሉ ፡ ተመስገን ፡ 
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ኣሜን ።” ጐይታ ይባርኽኩም ። ሓጢኣትና ብደሙ ከም ዝጸረየ ንእመን ፡ ሕጂ ኣብ ቤትና ህድእ ኢልና ፡ ጊዜ 

ንባብ መጽሓፍ ቅዱስ ይሃልወና ፡ ነቲ ቃሉ ብጸሎት እናጀመርና ነንምብቦ ፡ መንፈሱ ክምህረና ከኣ ንለምኖ ፡ 

ከመይ ክንገብር ከም ዘሎና ብቓሉ ክምህረና እዩ ፡ እንታይ ክንገብር ከምዘሎና ብቓሉ ንልብና ክዛረቦ እዩ ። 

መጀመሪ ክኾነና ከኣ ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ ሓደ ጀሚርና ነንብቦ ። ስለ ኹሉ ምእዛዝኩም ጐይታ 

ይባርኽኩም ። 

--ሻሎም-- 

 

 

 

 

ናብ ናይ ጸሎት ህይወትና ንመለስ 
 

   

 

  “ኤፍሬም ምስ ዚዛረብ ፡ ስምባድ ይኸውን ነበረ ። ንሱ ኣብ እስራኤል ልዕል 

በለ ፡ ንበዓል ብምግልጋሉ ምስ በደለ ግና ሞተ ።” /ሆሴ. 13፡1/ 

   ብዙሕ ሳዕ ንሕና ፡ ነቐፌታ ኣይንፈቱን ኢና ። ተግሳጽ ወይ ዘለፋ ዝፈቱ የብልናን ፡ ነቲ ዝንእደና እምበር 

ንዝነቕፈና ኣይንፈቱን ኢና ። እቲ ናይ ጸሎት ሰብ ፡ ምስ እግዚኣብር ድማ ጽቡቕ ጊዜ ዘለዎ ግና ንሱ ጥራይ እዩ 

ነቐፌታን ተግሳጽን ክቕበል ዝኽእል ፡ ምኽንያቱ ንሱ ንስጋኡ 

ኣይኮነን ዝነብር ፡ ንጐይታ ኢሉ እዩ ዝነብር ። ንስጋኡ ዝነብር ግን 

ክግሰጽ ኣይፈቱን እዩ ። እምበኣር ነዚ ዝስዕብ ቃል ብመንፈስ 

ጸሎት ኮይንና ፡ ንዝብሃለና ተግሳጽ ሓቂ እንተኾይኑ ልቢ ኢልና 

ነስተውዕሎ ። ኣሕዋተይ ፡ ኣበይ ኣሎ ንጽህናና ፧ ኣበይ ኣሎ 

ሕውነታዊ ፍቕርና ፡ ናበይ ጠፊኡ ፧ እዚ ኹሉ እንታይ ስለዝኾነ 

እዩ ጠፊኡ ፧ 

    ቀደም ብዙሓት ሰባት ፡ ብዝነበረና ንጽህና ፡ ተስሒቦም ናብ 

ወንጌል ክርስቶስ ይመጹ ነይሮም ። ብዝነበረና ሓድሕዳዊ ፍቕሪ 

ተመሲጦም ፡ ነታ መገዲ ሓቂ ክርእይዋ ይኽእሉ ነይሮም ። 

ብዝነበረና ብርሃን ፡ ሰባት ካብ ርሑቕ ከለልዩና ይኽእሉ ነይሮም። 

ብዝነበረና ስርዓት ዘለዎ ኣዘማምራ ፡ ብዙሓት ነፍሳት ብመዝሙር 

ወንጌል ይቕበላ ነይረን ። ብሓቂ ኣሕዋተይ ፡ ብዝነበረና ብጨው እተቓመመ ጸጋ ዝመልኦ ቃልት ከናፍርና ፡ ሰባት 

ብኡብኡ ኣለልዮም ፡ መንነትና ይንጽረሎም ነይሩ ። ብዝነበረና ቅዱስ ህይወት ፡ ንክርስቶስ ዘንጸባርቕ ህይወት ፡ 

ብዙሓት ነፍሳት ጐይታ ይቕበላ ነይረን ። ብዝነበረና ስርዓት-ዲስፕሊን ንብዙሓት ሰባት ኣብነታውያን ኔርና። 

እንታይነትና ኣብ ኩሉ ሰብ ብሩህ ነበረ ፡ ብዙሕ መጐስ’ውን ነበረና ።  

ዓምዲ - ጸሎት 
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   ሎሚ እዚ ኹሉ ኣበይ ከይዱ ፡ ብርግጽ ኣምላኽ ኣይተለወጠን ፡ ኣብ ዙፋኑ ኣሎ ፡ ዝደለዮ ድማ ይገብር ኣሎ ። 

ተለዊጡ ዘሎስ ንሕና ኢና ። “ኤፍሬም ምስ ዚዛረብ ፡ ስምባድ ይኸውን ነበረ” ከም ዝበለ ነቢይ ሆሴእ ፡ ማሕበር 

ኣምላኽ ምስ እትዛረብ ፡ ርዝነት ነይርዋ ፡ ኩሉ ኸኣ የድህብ ነበረ ። ሎሚ ግና ፡ መቐሬትና ጠፊኡ ፡ ፍቕርና 

ዝሒሉ ፡ ቅድስናና እሞ ፍጹም ሃሲሱ ካብ ዓለማውያን መፍለይ ዘይብልና ኮይንና ፡ ኣወዳትና “ራስታ” ዝዓይነቱ 

ጥውይዋይ ጸጉሪ ፡ ኣተሓሳስባኦም ውን ከምኡ ጥውይዋይ ፡ ኣዋልድና ዘይከድን ክዳን ተኸዲነን ፡ ካብ ዓለም 

መፍለይ ተሳኢኑና ኣሎ ። ቀደም ናይ ጾምን ጸሎትን ልማድ ነይሩና ፡ ሎሚ ፍጹም ነዚ ዝኸውን ጊዜ ስኢንና ፡ 

ክሳውድና ረጒዱ ንርከብ ኣለና ። ከምዚ ኢልና ከሎና ኸኣ ለውጢ ንጽበይ ኣሎና ፡ ቀዳማይ ክልወጥ ዘለዎ ግና 

ንሕና ኢና ። ብሓቂ ንሕና ካብ በሪኽ ቦታና ዝወረድና ሰባት ምዃንና ነስተውዕል ፡ ሎሚ ናብ ስፍራ ጸሎትና 

ንመለስ ኣሕዋተይ ፡ ንነሳሕ ። ሎሚ ዘሎ ክርስትና ፡ ምግላጹ ኣሸጋሪ እዩ ፡  ኣመንቲ ተባሂሎም ኣብ ለይታዊ 

ትልሂት - ናይት ክለብ - ዝሓድሩ መጺኦምና ኣለዉ ፡ ኣመንቲ ተባሂሎም ዘስክር መስተ ከም ንቡር ዝሰትዩ 

ኣትዮምና ኣለዉ ፡ ቫለንታይን-ዳይ ብዝብል ዘይመጽሓፍ ቅዱሳዊ መደብ ዘካይዱ ፡ ካብ ህድእ ኢሎም ምስ ጐይታ 

ጊዜ ምሕላፍ - ኣብ ላግጽን-ጆክ- ብዙሕ መዛናጋዕቲ ዝበሃሉ ግናኸ ሓቀኛ ውሽጣዊ ሰላም ዘይህቡ ናይ ቲቪ መደብ 

ዝውዕሉ ፡ ኣገልገልቲ ተባሂሎም ኣብ ሲነማ ቤት ኮይኖም ኩዕሶ እግሪ ብምርኣይ ቀዳመ-ሰምበት ዘሕልፍዎ - ምስ 

መን ኢና ክንሰርዖም ፡   ትንቢት እምበር ነቲ ንሓሳብካ ኣሓዲሱ ድሮ ንጹህ ዝገብር ትኹል ቃል ዕሽሽ ዝብሉ ፡ 

ከምዚ ዓይነት ክርስትና እዩ መጺኡ ዘሎ ። ኣፋዊ ክርስትና ጥራይ ኮይንና ምህላውና ነስተውዕል ። ሎሚ ናብ 

ስፍራ ጸሎትና ተመሊስና ናይ ንስሓ ጸሎት ክንጽሊ ይግብኣና ። እንተ ብጸሎት ዋጋ ኸፊልና እቲ ዝነበረና 

ዘጥፋእናዮ ጸጋ ክምለስ እዩ ፡ ዝነበረና ብርሃን ክምለሰና እዩ ፡ ዝነበረና ትሕትናን ምሕረት ምግባርን ፡ ንሓውና 

ዘይምንዓቕን ፡ ኣብ መንጐና ዝነበረ ፍቕሪ ክነቓቓሕ እዩ ፡ ምንቕቓሕ ውን ኪኾነልና እዩ ። ኣምላኽ ውን 

ብህይወትና ክኸብር እዩ ፡ ሓደስቲ ነፍሳትውን ክውሰኻ እየን ። ነዚ ኹሉ ምርኮና ክምለስ ግና ፡ ጸሎት የድሊ ። 

ብሓቂ ዝነበረና ከየጥፋእና ነዛ ጊዜ ክንሓልፋ ምስ እግዚኣብሄር ብጸሎት ምርኻብን ጊዜ ምውሳድን ንሕተት 

ኣሎና። ክብሪ ኹሉ ንእግዚኣብሄር ይኹን ፡ ጐይታ ኣብ ህይወትና ይኽበር ፡ ኣምላኽ ይባርኽኩም ! - ሻሎም -  

 

 

ጥቕስታት   
                        ካብ ጋዜጣ ሄራልድ (Herald of His Coming) 

 
1.- ክንድ’ቲ እተገልግሎ መጠን ፡ ክንድኡ ክትጽሊ ይግብኣካ ።  
2.-ካብ ብቓላት ወይ ስብከታትና ፡ ብጸሎትና እነስልጦ ይበዝሕ ።  
3.-ንስሓን ጸሎትን ናይ ምንቕቓሕ መፍትሕ እዩ ፡ ምንቕቓሕ ከኣ መፍትሕ ናይ ቤት መዝገብ  
   በረኸት ኣምላኽ እዩ ። 
4.-ኣብ ህይወትና ትሕትና ዝፈሪ ፡ ንሓጢኣትና ብምዝካርን ፡ ንዕቤት ምሕረት ኣምላኽ ብምዝካርን  
   እዩ ።  
5.-መሰረት መንፈሳዊ ምንቕቓሕ ንእግዚኣብሄር ቅድስና እዩ ። 
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ተራ ኣደ ኣብ . . . 

(ካብ 6ይ ገጽ ዝቐጸለ) 

ዓምዲ - ኣነን ቤተይን 

ንህጻናት ቃሉ ንገራ 

   ንህጻናት ብዝምልከት ፡ ቫይታሚን ፡ ከምኡ ውን 

እተፈላለየ ክታበት እዩ ዝውሃቦም ። ንህጻናት ዘድልዮም 

ምክንኻኖምን ፡ ገለነገር ከይጎድሎምን ፡ ከይስበሩን 

ከይጠምዩን ኢልና ብዙሕ ጥንቃቐ ኢና እንገብረሎም ።  

    እዚ ኹሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ፡ ካብዚ ዝጠቐስናዮን ካልእ 

ንእኡ ዝመስልን ፡ ሓንቲ እንተ ኣጉዲልናሎም ዘምጽኣሎም 

ጉድኣት ንዘመኖም ምሉእ እዩ ዘኽስሮም ። ሓንቲ ኣገዳሲት 

ምኽሪ ንኣዴታት እየ ክህብ ደልየ ፡ ኣትን ነፍሰጾራት 

ንውሉድክን ጌና ኣብ ከብድኽን ከሎ ፡ መዝሙር ዘምራሎም፡ 

ቃል ኣምላኽ ውን ዓው ብዝበለ ድምጺ ኣንብባሎም ። ኣትን 

እተጥብዋ ኣዴታት ድማ ፡ ንደቅኽን መዝሙር ናይ ጐይታ 

ዘምራሎም ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ከኣ ዓው ብዝበለ ድምጺ 

ኣንብባሎም ። ማለት ቃል ኣምላኽ ህይወት እዩ ፡ መንፈስ 

ውን ኣለዎ እሞ ፡ ከምቲ ቫይታሚንን ክታበትን ንህጻናትክን 

ተገዲስክን እትህባኦም ፡ ነዛ ቀላል ነገር ፡ ግን ከኣ ኣብ 

ህይወቶም ዓቢ ዝኾነ ነገር እትህቦም ሸለል ከይበልክን ፡ 

ተገዲስክን ፡ ግበራሎም ። ኣምላኽ ከኣ ብውላድክን 

ከዕርፈክንን ክረድኣክንን እዩ ። ምስ ዓበዩ ፡ ነዚ ዝገበርክናኦ፡ 

ዓስቡ ክትሪኣኦ ኢኽን ። ጐይታ ይባርኽክን ። የሱስ ጐይታ 

እዩ ። --ሻሎም--  

----------------------------------- 

 

ተራ ኣደ ኣብ ሓዳርን ቤትን 

(Daniel H. Smith) 

-From the book: God’s Blue Print for your 
marriage – 

1ቈረ 11 ፡ 3 “ግናኸ ርእሲ ሰብኣይ ዘበለ ክርስቶስ ፡ ርእሲ 
ሰበይቲ ኸኣ ሰብኣይ ፡ ርእሲ ክርስቶስውን ኣምላኽ ከም 
ዝዀነ ፡ ክትፈልጡ እፈቱ ኣለኹ ።”  

   እዛ “ምግዛእ” እትብል ቃል ፡ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣዝያ 
ኣገዳሲት ዝኾነት ቃል እያ ። ኣብቲ ቦኽሪ ቋንቋ ግሪኽ 
“ሁፖታሶ” (Hupotasso) ዝብል ቃል ኣለዋ ። እዛ ቃል ናይ 
ወተሃደራዊ ሓሳብ ዝሓዘት ንማዕረግን ንማዕረጋዊ ትእዛዝን 
እያ እተስምዕ ። ‘ሁፖታሶ’ ማለት ብምርሒት ካልእ ሰብ 
ክትእዘዝ ከሎኻ ማለት’ዩ ። ንኣብነት ኣብ ወተሃደራዊ 
ህይወት ፡ እቶም ተራ ወተሃደራት በቶም ሓለቕቶት ፡ 
መስርዖም ክሕልዉ ይግዝኡ እዮም ። እዛ ‘ምግዛእ’ እትብል 
ቃል ፡ እቲ ዝግዛእ ዘሎ ሰብ ትሑት ወይ እተዋረደ ማለት 
ኣይኰነትን እተስምዕ ። መልእኽቲ ናይዛ ቃል ፡ ሰባት 
ንሓድሕዶም ሓደ ፍሉይ ዕዮ ንምፍጻም ፡ እትገልጽ ቃል 
እያ። እስከ ነዚ ሓሳብ ዘብርሃልና ጥቕስታት ንርአ ፡ - 
“ከምቲ ክርስቶስ ርእሲ ማሕበሩ ዝዀነ ፡ ንሱ ምድሓን 
ስጋኡ ኸኣ እዩ ፡ ሰብኣይ ከኣ ርእሲ ሰበይቱ እዩ እሞ ፡ ኣትን 
ኣንስቲ ፡ ከም ንጐይታ ጌርክን ንሰብኡትክን ተኣዘዛኦም ።” 
“ኣትን ኣንስቲ ፡ ከምቲ ንጐይታ ዚግባእ ጌርክን 
ንሰብኡትክን ተኣዘዛኦም ።” (ቈሎ 3፡18) ። “ኣትን ኣንስቲ ፡ 
ገለ ነቲ ቓል ዘይእዘዙ እንተ ኣለዉ ፡ ነቲ ፍርሃት ዘለዎ 
ንጹህ ኣኻይዳኽን ምስ ረኣዩ ፡ በኻይዳ ኣንስቶም ብዘይ ቃል 
ከም ረብሓ ዀይኖም ምእንቲ ኺርከቡስ ፡ ከምኡ 
ንሰብኡትክን ተኣዘዛኦም ።” (1ጴጥ 3፡1) ።  

   ሓድሽ ኪዳን ፡ ብዛዕባ ምግዝዛእ -submission- 
ብዝምልከት ብዙሕ እዩ ዝምህረና ። ‘ምግዝዛእ’ ክንዮ ናይ 
ሓዳር ነገር ኣብ ብዙሕ እያ እትዓይይ ። ንኣብነት ያእቆብ ፡ 
ኩሎም ኣመንቲ ንጐይታ ክግዝኡ ይነግረና ፡ “ኣምበኣርሲ 
ንኣምላኽ ተገዝእዎ ።” (ያእ 4፡7) ። ጴጥሮስ ውን ፡ 
ኣመንቲ ንሕጊ መንግስቲ ክግዝኡ ይነግር ፡ “ፍቓድ ኣምላኽ 

እዩ እሞ ፡ ነቲ ኸም ኣብ ልዕሊ ኹሉ ዘሎ ንጉስ ፡ ወይስ ነቶም ፡ 
ንገበርቲ እከይ ኪቐጽዑ ፡ ንገበርቲ ሰናይ ኪንእዱ ፡ ካብኡ እተላኩ 
መኳንንቲ ፡ ስለ እግዚኣብሄር ኢልኩም ንስርዓት ሰብ ዘበለ ተገዝኡ።” 

(1ጴጥሮስ 2፡13) ። ጳውሎስውን ኩሎም ኣመንቲ ንሓድሕዶም 

ክገዛዝኡ (  ናብ 7ይ ገጽ ይቕጽል)    
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ይነግረና ። “ንሓድሕድኩም ብፍርሃት ክርስቶስ እዙዛት ኩኑ ።” /ኤፌ 

5፡21/ ። ስለዚ “ምግዝዛእ” ሓደ ካብ ባህሪ ኣመንቲ ክኸውን ዘለዎ እዩ ። 

ናይ ምግዝዛእ ባህሪ ምስቲ ዓለም እትብሎ ፡ ገዛእ ርእስኻ ግለጽ ፡ 

ንድሌታትካ ግለጽ ፡ መሰላትካ ድለ ፡ ዝብል ኣተሓሳስባ ምስኡ ከነነጻጽሮ 

የድሊ እዩ ።  

   ኣብ ሓዳር ድማ ፡ ሰበይቲ ንሰብኣያ ክትግዛኦ ከም ዘለዋ ፡ ሓደ ፍሉይ 

መዳይ ዘለዎ ሓላፍነታ እዩ ። እዚ ናይ ሰበይቲ ንሰብኣያ ‘ክትግዝኦ’ ዝብል 

መሰረታዊ መርገጺኣ ኮይኑ ፡ ኣዝዩ ልዑልን ቅዱስን እዩ ። እስከ ነዛ 

ጥቕሲ ብስም የሱስ ነንብባ ፡ “ ከምቲ እታ ማሕበር ንክርስቶስ እትእዘዞ ፡ 

ከምኡ ድማ ኣንስቲ ንሰብኡተን ብኹሉ ይተኣዘዛኦም ።” (ኤፌ 5፡22) ። 

   እቲ ዝገርም ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ንሰብኡት ኣንስቶም ክእዘዝኦም 

ክግድድወን ኣይነግርን እዩ ። ንሰብ “ምጋዳድ” ዕላማ ኣምላኽ ኣይኰነን ። 

-ብምግዳድ ኣይኰንካን ንሰበይትኻ ከም ኣትእዘዘካ እትገብራ - ብፍታዋ 

ክትእዘዘካ ኣለዋ ። ጽሑፍ ከም ዝምስክሮ ፡ ኣንስቲ ንሰብኡተን “ከም 

ንክርስቶስ” ክእዘዛኦም ይነግረና ።  

   እዛ ምእዛዝ እትብል ሓሳብ - ኣብ ትሕቲ ርእሲ ካልእ ምንባር እያ 

እተመልክት ፡ ልክዕ ከምቲ ናይ ክርስቶስን ኣቦን ዘሎ ዝምድና ምዃኑ 

ምርዳእ የድሊ ። “ግናኸ ርእሲ ሰብኣይ ዘበለ ክርስቶስ ፡ ርእሲ ሰበይቲ 

ኸኣ ሰብኣይ ፡ ርእሲ ክርስቶስውን ኣምላኽ ከም ዝዀነ ፡ ክትፈልጡ 

እፈቱ ኣሎኹ ።” (1ቈረ 11፡3) ። የሱስ ምስ ኣቦ ሓደ እዩ ፡ ማዕረ’ውን 

እዩ፡ (ዮሃ 5፡23 , 11፡30 , 14:9,10 ) ። ግናኸ ፡ ንሱ ንዕላማ ኣምላኽ ናብ 

ዓለም ብምምጻእ ስለ ሓጢኣትና’ውን ብሙማት ፡ ክእዘዝ ፈተወ ። 

ብፍታው ፍቓድካ ንስልጣን ካልእ ምእዛዝ ፡ ካብ ተገዲድካ ብሓይሊ 

ምእዛዝ ኣዝዩ እተፈልየ እዩ ።  

ኣንስቲ ‘ ውን ከፍቅራ ሓላፍነትነ እዩ ! 

   ብዙሕ ሳዕ ከም እንሰምዖ ፡ መጽሓፍ ቅዱስ - ኣንስቲ ንሰብኡተን 

ከፍቅራ ኣይነግርን’ዩ ፡ ዝብል እዩ ። -ግናኸ ጌጋ እዩ- ። ንኣብነት        

ቲቶ 2፡3-5 ፡ ነንስትን ኣዴታትን ምኽሪ ይህበና ፡ “እተን ኣረገውቲ 

ኣንስቲውን ከምኡ ንንብረት ቅድስና ኸም ዚግባእ ፡ ዘይሓመይቲ ፡ 

ብዙሕ ወይኒ ንምስታይ ባሮት ዘይኰንና፡ መሃርቲ ሰናይ ኪዀና ፡ ነተን 

ናእሽቱ ኣንስቲ ኸኣ ፡ እቲ ቃል ኣምላኽ ምእንቲ ኸይጽረፍሲ ፡ 

ንሰብኡተንን ውሉደንን ኬፍቅራ ፡ ነፍሰን ዚቐጽዓ ንጹሃት ፡ ቤተን 

ዚኣልያ ፡ ሕያዎት ፡ ንሰብኡተን ዚእዘዛ ኪዀና ኼለብማኤን ምዓደን ።”  

ኣብዚ ቃል ‘ኣንስቲ ንሰብኡተንን ደቀንን ከፍቅራ ከምዘለወን ይእዝዝን 

ይምዕድን ። ብርግጽ እዚ ትእዛዝ ከምቲ ሰብኡት ነንስቶም ክፍቅሩ 

እተነግሮም ፡ ክንድኡ ጽኑዕ ኣይኰነን ። ግናኸ ኣንስቲ ንስብኡተን ከፍቅራ 

ሓላፍነተን ምዃኑ ብንጹር ተመልኪቱ ስለዘሎ ክንምሃሮ ግድን’ዩ ።  

   እግዚኣብሄር ንሓዳር ንነጸብራቕ ክርስቶስን ቤተ ክርስትያኑን ካብ 

ኣምላኽ እንተባሪኹ 

 

“ህይወት ሰብ ብብዝሒ ገንዘብ ኣይኰነትን 
እሞ ፡ ተጠንቁቑ ፡ ካብ ኩሉ ስስዔ ኸኣ 

ርእስኹም ሓልዉ” /ሉቃ 12፡15/ 

 

  ሰብ ፡ ብዙሕ ገንዘብ እንተረኺቡ ፡ 
ብዙሕ ዝሕጐስ ይመስሎ ። ከምኡ ነይሩ 
እንተዝኸውን ፡ እቶም ናይ ዓለም 
ሃብታማት ፡ ካብ ኩሉ ሰብ ብዙሕ ሓጐስ 
ምተሓጐሱ ነይሮም ። ገንዘብ እናወሰኽካ 
ክትከይድ ከሎኻ ፡ ሓጐስካ ይውስኽ ማለት 
ኣይኰነን ። ሓደ ጊዜ ፡ ሓደ ኣማኒ ናብ ሓደ 
ኦዴፖ ዝበሃል ቀሺ ከይዱ ፡ ከምዚ ክብል 
ሓተቶ ፤ ኣነ ንጐይታ ክባርኸኒ ብዙሕ 
ጸሌኹ ፡ ግና ኣይባረኸንን ፡ ገንዘበይ ከኣ 
ኣይወሰኸን’ ኢሉ ሓተቶ ። እቲ ቀሺ ፤ እሞ 
ቅድም ክንጽሊ ኢና ፡ በሎ እሞ ጸለዩ ። 
ቀሺ “ጐይታ ንኣኻ ‘ባሪኸዮ’ እየ ኢሉኒ” ፡ 
በሎ ። ቀሺ ወሲኹ “ንስኻ ገንዘብካ 
ክውስኽ ኢኻ ትጽበ ዘሎኻ ፡ ደቅኻ 
ብጥዕናኦም ምሉኣት ምዃኖም ፡ ናብ 
ሕክምና ኬድኩም እተጥፍእዎ ገንዘብ 
ዘይምህላዉ ፡ ዓመት ምሉእ ምንም ክስራን 
ዘይብልኩም ምዃንኩም ፡ 
ኣይተስተውዕልዎን ኣለኹም”፡ በሎ ።  

   ብሓቂ ፡ በረኸት እግዚኣብሄር የሀብትም፡ 
ሽጋር ውን ገለ ኣይውስኸሉን። ምሳ10፡22 ። 
እምበኣር ኣብ ሓዳርና እትዋትና ስለ 
ዘይወሰኸ ኣምላኽ ኣይባረኸናን ማለት 
ኣይኰነን ፡ ኣምላኽ ብሒደት ብዙሕ ነገር 
ዝገብር ምዃኑ ኣይንዘንግዕ ። ስለዚ ፡ 
ደሞዝና ማለት እትዋትና መጀመርታ 
ምስተቐበልና ፡ ስሊኡ ንኣምላኽ ንጸሊ ፡ 
ኣምላኽ ክባርኾ ንጸልየሉ ። እግዚኣብሄር 
ንትሕዝቶኾም ፡ ብበረኸቱ ይባርኮ ። 

--ሻሎም-- 
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ገለጾ፡ ኣንስቲ ንሰብኡተን ከፍቅራ ኣለወን ። ኣገዳስነት ፍቕሪ ኣመንቲ ንኣምላኽ ፡ ጽሑፍ የተኩሮሉ እዩ ። እዚ ኸኣ ምላሽ ናይታ 

ዓባይ ፍቕሪ ኣምላኽ ንኣና እዩ ። ርክብ ኣመንትን እግዚኣብሄርን ፍቕሪ እዩ ክኸውን ዘለዎ ። ብተመሳሳሊ ፡ ፍቕሪ ድማ ኣብ 

ህይወት ሓዳር ኣገዳሲ እዩ ። ኣብ ሓዳር ፡ ብናይ ሸነኽ ሓደ ፍቕሪ እተሰረተ እንተኾይኑ ፡ ፍጻሜኡ ዘሕዝን እዩ ። - ብናይ ሸነኽ 

ክልተ ዝመጸ ፍቕሪ ክኸውን ኣለዎ ። 

   ኣንስቲ ክመሃርኦ ዘለወን ዓይነት ፍቕሪ ፡ ኣብ ምሳ 31 ተጠቒሱ ኣሎ ። ኣብዚ ክፍሊ ፡ እታ ሰበይቲ ንሰብኣያ እተፍቅረሉ 
መገዲ ብኸምዚ ተገሊጹ ኣሎ ፤ “ንሳ ምሉእ ዕድሜኡ ሰናይ እምበር ፡ ክፉእ ኣይትገብሮን ።” ምሳ 31፡12 ። እዛ ከምዚ ዝበለት 
ፍቕሪ ፡ ዘይትሓልፍ ፍቕሪ እያ ። ኣብ ውሽጥና እትፍጠር ምውቕቲ ፍቕሪ እያ ። እዛ ፍቕሪ ምስቲ ካልኣይ ፡ ብጽቡቕ ኣረኣእያ 
ክትገብር ፡ እሙን ውሳነ እያ እተንጸባርቕ ።  
   እስከ ንሒደት ደቓይቕ ብዛዕባ ሓዳር ንሕሰብ ፡ ብፍላይ ብዛዕባ ናትና ሓዳር - እቶም ዝተመርዓና ማለተዩ ። ክልቲኦም 

ሰብኣይን ሰበይትን ፡ ብሓቂ ንገዛእ ርእሶምን ንሰናይ ናይቲ ሓደ እንተዝህቡ ፡ ከመይ ፍሉይ ምኾነ ርክቦም ፧  

ሰበይቲ ንሰብኣያ ከተኽብሮ ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ይእዝዝ   ። እዘን ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበለን ቃላት ኣብ ኤፌ 5፡33 

“ንስኻትኩምውን ከምኡ ነፍሲ ወከፍኩም ነታ ሰበይቲ ኸም ነፍሱ ገይሩ የፍቅራ ፡ እታ ሰበይቲውን ንሰብኣያ ትፍርሃዮ ።” 

ንኣድህቦና ኣዝዩ እዩ ዝሕዞ ። ሓቂ’ዩ ፡ ነፍሲ ወከፍ ክርስትያን ንሓድሕዶም ክከባበሩ ኣለዎም ። እዛ ጥቕሲ ግና ሰበይቲ 

ንሰብኣያ ግድን ተኽብሮ ፡ እያ ትብለና ዘላ ። -ትእዛዝ እዩ- ።  

   ብዙሓት ሰባት ከም ዝኣምንሉ ፤ ንሰብ ከተኽብሮ እንተኾንካ ቅድም ንሱ ከኽብረካ ኣለዎ ፡ ይብሉ ። ስለዚ እዮም ከምዚ 

ኢሎም ዝሓቱ ፤ ሰብኣያ ዝይግብኦ ክነሱ ፡ ሰበይቲ ከተኽብሮ’ዶ ኣለዋ ፧ ይብሉ ። መወዳእታ መልእኽቲ ኤፌሶን ከም ዝረኣናዮ፡ 

እተን ቃላት ትእዛዝ እየን ። ጳውሎስ ከምዝገልጾ ፡ ኣንስቲ ንሰብኡተን እንተዝእዘዝኦም ፡ ኢሉ ኣይኰነን ዝግምት ዘሎ ። ንሱ 

ጸቒጡ ዘመልክቶ ዘሎ ፡ ንሳተን ንሰብኡተን ክእዘዛ እዩ ዝነግር ዘሎ ። እዚ ናይ “ምኽባር” ትእዛዝ ፡ ኣብ ህሉው ባህሪ ሰብኣይ 

ኣይምርኮስን እዩ። ነዛ “ምኽባር” እትብል ቃል ንዝያዳ ክርድኣና ፡ ብዛዕባ ናይ ሳራ ንሰብኣያ ኣብርሃም ምኽባር ንሕሰብ ። 

ሰበይቲ ንሰብኣያ ፡ ብፍጹም ኣኽብሮት ከተኽብሮ ከምዘለዋ ፡ ኣርእያትና እያ ። “ከምቲ ሳራ ንኣብርሃም ጐይታይ እናበለት 

እተኣዘዘቶ ፡ ንስኻትክን ከኣ ሰናይ እንተ ገበርክን ፡ ብሓደ ዜሰምብድ ነገርውን እንተ ዘይፈራህክንሲ ፡ ኣዋልዳ ኢኽን።” (1ጴጥ 

3፡6) ። ዋላኳ ሳራ ንኣብርሃም ‘ጐይታይ’ እንተበለቶ ፡ ንሳ ንእኡ ከም ጣኦት ኣይኰነትን ርእያቶ ። ንሳ ሓደ ናይ ኣኽብሮታ 

መግለጺ እያ ክንዲ-ስም ተጠቂማ ። እዚ ኸኣ ከምቲ ኣዴታትና “ኣቱም” ኢለን ንሰብኡተን ዘኽብራኦም እዩ ። ክብሪ ኹሉ 

ንእግዚኣብሄር ይኹን ፡ ጐይታ ይባርኽኩም ፡ ኣብ ዝመጽእ ሕታምና እዚ ትምህርቲ ክቕጽል እዩ ። --ሻሎም--  

ሓቀኛ ፍቕሪ 

   ሓደ ኣዝየ ዝፈትዎ መንፈሳዊ መምህር ነበረኒ፡፡ ክምህር ከሎ ብዙሕ ዝምስጠካ ምሳሌታትን ልብኻ ዝስሕብ ምስክርነት 
ህይወት ናይ ፍሉጣት ሰባትን እናምጸአ እዩ ዝምህረካ ፡፡ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ዝስዕብ እናበለ ክዛረበና ጀመረ፡፡ 

   ሓደ መንእሰይ ንሓንቲ ጓል ኣዝዩ ኣፍቀረ እሞ ኩሉ ግዜ ንገዝኣ እናኸደ ምስኣ ግዜ የሕልፍ ነበረ፡፡ ቤተሰብ እታ ጓል ድማ 
ነቲ መንእሰይ ምስ ጓሎም ይረኽብዎ ነበሩ። ቤተሰብ እታ ጓል ግና ጓሎም ዓይነ ስውርቲ  ስለ ዝነበረት በዚ ምኽንያት ኣብ 
ጓሎም ጽቡቕ ዝኾነ ኣመለኻኽታ ኣይነበሮምን፡ ጓሎም ዓይነ ስዉርቲ ኮይና ስለ ዝተዋህበቶም በዚ ሕጉሳት ኣይነበሩን ፡፡ በቲ 
ኩሉ ግዜ ንኽሕግዝዋ እትገብሮ ጻውዒታ ከኣ ስልችዋትን ዓቕሎም ዝተጸንቀቐን ነበረ ፡፡ ይኹን እምበር ካብ ኣምላኽ ኮይንላ 
ምስዚ መንእሰይ ምስ ተላለዩ ፡ ልዕሊ ማንም ሰብ ኣብ ጎድና ብምዃን ክድግፋን ከገልግላን ጀመረ ፡፡ እዚ መንእሰይ ኣዝዩ ስለ 
ዘፍቅራ ካብኣ ከይተፈለየ የጸናንዓን ካብ ቤተሰባ ንላዕሊ ይገብረላን ኣብ ጽቡቕ መናፈሻታት ድማ የዛውራን ነበረ፡፡ ልዕሊ ኩሉ 
ድማ ሓንቲ መዓልቲ ዓይና ክኽፈታ ምዃነንን ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን’ውን ክምርዓዋ በዓልቲ ቤቱ ክትኮኖ ድላዩ ከም ዝኾነን 
ይነግራ ነበረ፡፡ 

   እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፡ ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ንሱ ዝነብረሉ ኣከባቢ ዝርከብ ናይ ዓይኒ ሕክምና ካብ ደገ ዝመጹ ሓካይም 
ንብዙሓት ክሕክሙ ኢሎም ንውሱን ግዜ ዝመጹ ገበርቲ ሰናይ ናይ ዓይኒ ሓካይም ከም ዝኾኑ ምስ ፈለጠ ፡ ነታ ኣዝዩ ዘፍቅራ 
ዓይነ ስዉርቲ ኣፍቃሪቱ ሒዝዋ ናብኡ ይኸይድ እሞ ምስቲ ዝምልከቶ ኣካል ተራኺቡ ሓደ ውሳኔ ይውሰን ፡፡ እቲ ዝተወሰነ 
ውሳኔ ድማ እታ ዓይነ ስዉርቲ መንእሰይ ኦፐረሽን ዓይኒ ክግበረላ ዝብል እዩ ነይሩ፡ ከምኡውን ተግበረ፡፡ 
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   እታ ዓይነ ስዉርቲ መንእሰይ ቅድሚ ኦፐረሽን ምግባራ ፡ ሓደ ሕቶ በቶም ናይ ዓይኒ ሰብ ሞያ ቀረበላ ፡ ከምዚ ዝብል ፤ 
“ዓይንኺ ምስ ተኸፈተልኪ መጀመርታ እትገብርዮን እትኾንዮን ነገር እንታይ እዩ ፧ እስኪ ንገርና” ፡ ዝብል ነበረ ፡፡ 

 እታ ዓይነ ስዉርቲ  መንእሰይ ድማ ንሕትኦም ከምዚ ኢላ መለሰት : --- 

 
   “ቀዳመይቲ ዝገብራ ነገር ምስሊ ገጽ እቲ ሓለፋ ማንም ሰብ ዘፍቀረንን ብዙሕ ስለይ ዋጋ ዝኸፈለለይን ፡  ዓይነ ስዉርቲ 
ከለኹ ብዙሕ ዘጸናንዓንን ዝደገፈንን ብዓል ቃል ኪዳነይ ክኸውን ድማ ቃል ዝኣተወለይ መንእሰይ ክርእዮን ክረኽቦን ሙሉእ 
ዕድመይ ውን ናቱ ክኸውን እዩ” ፡ በለት ፡፡ 

  እታ መንእሰይ ዓይነ ስዉርቲ ኦፐረሽን ምስ ተገብረላ ክትርኢ ጀመረት እሞ ፡ ከምቲ ዝበለቶ “እቲ ዘፍቅረኒ ፍትወይ ኣበይ 
ኣሎ ኣምጹለይ ኣምጹለይ”  በለት ፡፡ 

   ንዕናይ ከነራኽበኪ ኢና ብምባል ፡ ኣብ ሓንቲ ጸባብ ቤት ብሓደ ሸነኻ ኣብ ንእሽቶ ወንበር ተኾርምዩ ንሓደ መንእሰይ 
ኣርኣይዋ እሞ ፡ እቲ መንእሰይ ክልተ ኣዒንቲ ዘይብሉ ዓይነ ስዉር ስለ ዝነበረ ንምእማኑን ንምቕባሉን ኣሸገራ ፡፡ 

   እዚ መንእሰይ ጭራሽ ኣዒንቲ ዘይብሉ ዓይነ ስዉር ከመይ ኢሉ ኣፍቃርየይ ክኸውን ፧  ኢላ ተዛረበት፡፡ 

   ወለዳ ግና መጺኦም ኩሉ እቲ ታሪኽ ኣዘንተውላ፡ መርዓ ክግበር'ውን ተቖጽረ፡፡ 

  እታ መንእሰይ ግና ምስዚ ዓይኒ ዘይብሉ መንእሰይ ብሓዳር ክእሰር ኣይደልን እየ ብምባል ሓዲጋቶም ከደት ። እቲ ዝገርም 
ነገር ተሰኪማቶ ዘላ ኣዒንቲ ናይቲ መንእሰይ ዓይነ ስዉር እዩ ፡ ሓዲጋቶም ትኸይድ ዘላ ድማ ኩሉ እቲ ታሪኽ ምስ ተሓበራ 
እዩ ፡፡ 

   እቲ መምህር እስኪ ሕጂ ንስኻትኩም ነዛ ሰብ እዚኣ ፍረዱ እንተትበሃሉ እንታይ ዓይነት ፍርዲ ምሃብኩም ፡፡ ሰብ ስለ 
ዝኾንኩ ብህልኽን ብጣዕሳን ሕርቃንን ተመሊአ እዚኣ ደኣሞ ሞት ምተገብኣ ክትቅተል ምበልኩ ፡ ኢለ መለስኩ ብልበይ፡፡ 
ካልኦትውን ከምቲ ናተይ ዓይነት ተመሳሳሊ ዝመስሎም ተዛረቡ ። ግርፋት፡ ስቕለት፡ ሞትን ቅትለትን ደርደርዎ፡ ይኹን እምበር 
እቶም ከምኡ ዝተመነናላ ሰባት ኣብ ህይወትናውን ከምኡ ከም ዝኾነ ከብርሃልናን ከረድኣናን ጀመረ ። 

   እቲ መንእሰይ ዓይኑ ጥራይ እዩ ኣሕሊፉ ዝሃበ፡ እታ ጓል ድማ ዓይኑ ጥራይ ሒዛ ብምኻዳ እዚ ኩሉ ካብ ፈረድናያ፡ ንሕና 
ህይወት ጎይታ የሱስ ሒዝና ዝጠፋእና ኸ ከመይ ዓይነት ፍርዲ ክጽበየና እዩ ፧ ሱቕ፡ ጸጥ መልሲ ዝብሃል ኣይነበረን : --- 
ብዕርቃኑ ጸጋ ረኸብና 
ብድኻሙ ዕረፍቲ ረኸብና 
ብውርደቱ ኣኽበረና 
ብጥሜቱ ኣጽገበና 
ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ መስቀል ሞይትልና 
ካብ ዓይንስ ህይወት ይበልጽ ኢሉ የሱስ፡፡ 

መልሲ ዝብሃል ኣይመልስኩን ክሳብ ሕጂ ሱቕ ፡ ጸጥ ኢለ እኔኹ ፡፡ የሱስ መድሓኒ ዓለም እዩ !!!  

ኢሳይያስ 53፥5 

ንሱ ግና ብሰሪ ገበንና ቘሰለ፡ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ፡ ንሕና ሰላም ምእንቲ ኽንረክብ፡ መቕጻዕቲ ናብኡ ወረደ፡ 

ንሕናውን ብስምብራቱ ሓዌና። 

--ሻሎም -- 
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             ብኸመይ ከም እነገልግል                                                                                            

ምምሃር  

(ዎች ማን ኒ) 

   “ድሕሪ ብዙሕ ዘመን ከኣ ጐይታ እቶም ባሮት መጸ ፡ ምሳታቶምውን  

ተጸባጸበ ። እቲ ሓሙሽተ መክሊት ዝወሰደ ካልእ ሓሙሽተ መክሊት ኣምጽኤ ፡ 

ጐይታይ ፡ ሓሙሽተ መክሊት    ሂብካኒ ፡ እንሆ ፡ ካልእ ሓሙሸተ መክሊት 

ረባሕኩ ፡ እናበለ  ቐረበ ። እቲ ጐይታኡ ፡ ሕራይ ፡ ኣታ ሕያዋይ ፡ እሙን ባርያ፡ 

ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ፡ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ፡ ናብ ሓጐስ ጐይታኻ 

እቶ ፡ በሎ ። እቲ ኽልተ መክሊት ዝወሰደ ድማ ቀሪቡ ፡ ጐይታይ ፡ ክልተ 

መክሊት ሃብካኒ ፡ እንሆ ፡ ክልተ ኻልእ መክሊት ረባሕኩ ፡ በለ ። ጐይታኡ 

ኸኣ፡ ሕራይ ፡ ኣታ ሕያዋይ ፡ እሙን ባርያ ፡ ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ፡ ኣብ 

ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጐስ ጐይታኻ እቶ ።”   / ማቴ 25፡19-23 / 

  

   ብጊዜ ፡ ንዘለኣለምነት ምግልጋል  

  ኣብ መንፈሳዊ ነገራት ፡ እዚ ናይ ሕጂ “ጊዜ” ነቲ 

ዝመጽእ “ዘለኣለምነት” ምዃኑ ክንግንዘብ ኣለና ። 

ማለት እዚ ኣብዚ “ጊዜ” እነገልግሎ ዘሎና ነቲ ኣብ 

“ዘለኣለምነት” እነገልግሎ ዘዳልወና እዩ ። እግዚኣብሄር 

ኣብዚ ሕጂ ኣምቢሩና ዘሎ ኣብቲ “ዘለኣለምነት” 

ክረድኣና ኢሉ የለማምደና እዩ ዘሎ ። “ጊዜ” ፡ 

መንፈሳዊ ልምምድን ትምህርትን እንረኽበሉ ከም ሓደ 

ቤት ትምህርቲ እዩ ። ኣብዚ ጊዜ ዝኾነ እንቕበሎ ናይ 

ሓቂ መንፈሳዊ ልምምድን ትምህርትን ፡ እግዚኣብሄር 

ኣብ ዘለኣለምነት ክጥቀመልና ምእንቲ እዩ ። ስለዝኾነ፡ 

እዚ ሎሚ እነገልግሎ ዘሎና ፡ ነቲ ዳሕራይ ዝመጽእ 

ኣገልግሎት የዳልወና እዩ ዘሎ ።  

    ማቴ 25 ከምዘንበብናዮ ፡ ጐይታ ክምለስ ከሎ ፡ ነቶም እሙናት ኣገልገልቲ ከምዚ ክብሎም እዩ ፤ “ብሒደት 

ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ፡ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ” ። ሎሚ ጽቡቕ እንተ ተለማመድና ፡ ጐይታ ክምለስ ከሎ ኣብ 

ብዙሕን ዓብይን ነገራት ክሸመና እዩ ፡ ብእኡ ኸኣ ጐይታና ክምለስ ከሎ ብትኽክል ከነገልግል ክንጅምር ኢና ። 

ገለ ኣመንቲ ኣሕዋትና ወይ ኣሓትና ፡ እዚ ኣብዚ ዘመን መንግስቲ ድኣ እምበር ኣብ ዘለኣለምነትሲ ኣገልግሎት 

ዝብሃል የለን ፡ ኢሎም ይሓስቡ ይኾኑ ። ማቴ 25 ከም ዘብርሃልና ግና ፡ ንእግዚኣብሄር ኣብ ዘለኣለምነት ውን 

ከነገልግሎ ኢና ። ሎሚ እግዚኣብሄር ንኣና ምስቶም ደቂ ኣምላኽ ሓቢርና ኣብ ዘለኣለምነት ምግልጋል 

ከለማምደና ኢሉ ፡ ምስኣቶም ሰሪዑ ኣምቢሩና ኣሎ ።  

ዓምዲ - ትምህርቲ 
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   ካብታ ዝደሓንናላ መዓልቲ ፡ ጐይታ ህይወቱ ኣባና ኣምበረ ፡ ብእኡ ኸኣ ቀስ እናበለ ብዘይ ምቁራጽ ፡ 

ብግብራዊ ነገራት የለማምደና ኣሎ ፡ እዚ ኸኣ ደሓር ምስኡ ኣብሊጽና ክንሓብሮ ኢሉ እዩ ። ባህሪኡ ኣባና 

ክምዕብል እሞ ፡ ኣብ ኣእዳዉ እንጠቅም ምእንቲ ክንከውን ፡ ንሱ ምሳና እዩ ። ብመጠን ህይወት እግዚኣብሄር 

ኣባና - እተገልጸ - ፡ ክንድኡ መጠን እዩ ጠቓምነትና ንእኡ ። መጠን ህይወት እግዚኣብሄር ኣባና እንተወሲኹ ፡ 

ክንድኡ ኸኣ ጠቓምነትና ይውስኽ ። መጠን ህይወት እግዚኣብሄር ኣብ ጊዜ ጸሎትን ንባብ መጽሓፍ - ቅዱስን 

ጥራይ ኣይኮነን ዝውስኽ ፡ እግዚኣብሄር በቲ ኣብ ኣእዳውና ዘሎ ምሳና ብምጽንባር ንእኡ ይጥቀም እዩ ። ስለዚ 

ብሓቂ እግዚኣብሄር ኣብዚ ‘ጊዜ’ ብዘይካ ዓቐን ህይወቱ ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ ኣባና ምውሳኽ ካልእ ዓላማ 

የብሉን ። ብሰሪ እቲ ንርእስና-ምንባር ዘሎና ጽኑዕ ዘይስገር መንደቕ ፡ ንሱ ኣብቲ መንደቕና ነዃላት በሲዑ 

ክገብር ኣይከኣለን ። ድሕሪ ሒደት ጊዜ ኣባና ክሰርሕ ምስ ጀመረ ግና ፡ ገለ ሒደት ስፍራ ክረክብ ክኢሉ ፡ 

ቀጺሉ ድሕሪ ሒደት ጊዜ ድማ ፡ ነቲ ጸኒዑ ከቢቡና ዝነበረ ቀጽሪ ክበስዖ ጀመረ ። ኣብ መወዳእታ ፡ ድሕሪ 

ሓያለ ዓመታት ተወሳኺ ዕዮ ፡ ዳርጋ ብምልኣት ኣባና ክበስዕ - penetrate- ይጅምር ።  

    በዚ ኸምዚ ፡ ህይወት እግዚኣብሄር ኣባና ክትቀውም ዚግባእ ጊዜ እዩ ዝወስድ ። እዚ ዕዮ ድማ ፡ ናትና 

ጠቓምነት ከቕውም ይጅምር ። ኩሉ “ጠቓምነትና” ካብቲ ውህደት ህይወት እግዚኣብሄር ኣባና እዩ ዝመጽእ ። 

ትናትና ጠቓመንት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ካብቲ ኣባና እናማዕበለ ዝኸይድ ባህሪኡ እዩ እምበር ካብ ካልእ 

ኣይኮነን ዝመጽእ ። እግዚኣብሄር ህይወቱ ንኣና የማቕለና ፡ እዛ ህይወት ኣባና ምስ እትግለጽ ፡ ኣብኡ 

ጠቓምነትና ክርከብ ይጅምር ። 

      እምበኣር ኣብዚ ጊዜ ‘ክንምሃር’ ከሎና እዩ እምበር ፡ ብምሉእ ከነገልግል ከሎና ኣይኮነን ። ሎሚ 

ንከነገልግል እንምሃረሉን እንለማመደሉን ጊዜ እዩ ። ኣምላኽ ምግልጋል ክንምሃር ኢሉ ኣብ ቅድሜና ዘይኣመና 

ነፍሳት የምጽኣልና እዩ ። ከምኡ ውን ምግልጋል ክንምሃር ኢሉ ብዙሓት ኣሕዋትን ኣሓትን የምጽኣልና እዩ ። 

ኣብዛ ምድሪ ኣብ ቅድሚ ጐይታ ኩሉ ሳዕ ንምሃር ኢና ዘሎና ፡ ስለዝኾነ ከም ፍቓድናን መገድናን ኣይኰናን 

ንነገራት እንፍጽሞም ። እዚ ኾይኑ ፡ ኣገልግሎትና ግና ዓላማ ዘይብሉ ኣይኮነን ፡ ከመይ ንነገራት ንፍጽሞም 

ምስ ኣመንቲ ንምሃር ኢና ። እቲ ሽግር ፡ ገለ ሰባት ንከገልግሉ ኣዝዮም ዝጭነቑ - ከገልግል ኣለኒ ዝብሉ እዮም ፡ 

ክምሃሩ ከምዘለዎም ግን ኣየስተውዕሉን ። ገለ ሰባት ከኣ ፡ ንክምሃሩ ግዱሳት ኮይኖም ንኣገልግሎት ግና ዝሑላት 

እዮም ። ነዚ ክልቲኡ ነሳንዮ ፡ “ንከተገልግል ተምሃር ፡ ክትምሃር ኣገልግል”  ። ቀጺልና ናይ ጴጥሮስ ኣብነት 

ንርአ ። 

 ናይ ጴጥሮስ ኣብነት   

    ሕጂ ብኸመይ ዝበለ ኢና ነቲ ንመንፈሳዊ ምምሃር እነድህበሉ ፧ ኣብ ወንጌል ከም እንረኽቦ ፡ ጴጥሮስ 

ንጐይታ ንልዕሊ ሰለስተ ዓመት ሰዓቦ ። ክስዕቦ ከሎ ፡ የገልግልዶ ወይስ ይምሃር እዩ ነይሩ ፧ ንሱ ንኽምሃር 

ኣገልገለ ። ብልክዕ ንሱ እንታይ ተማህረ ፧ ጐይታ ንእኡ ክመሃሮ ዘለዎ ምህሮ ፡ ከመይ ገይሩ ንባህሪ ኣምላኽ 

ምስ ገዛእ-ርእሱ የወሃህድ ፡ እዩ ነይሩ ። ጴጥሮስ እተማህሮ ፡ ካብ ሓሳባት ገዛእ ርእሱ ወጺኡ ናብ ሓሳባት 

ጐይታ ምእታው ፡ እዩ ነይሩ ። ከምዚ ዝብል ቃላት እኳ ኣብ ወንጌል ተመዝጊቡ እንተዘይረኸብና ፡ ግናኸ እዚ 

ኣብ ቅድሜና ኣብኡ ተሳኢሉ ኢና እንረኽቦ ። እስከ ግዳ ታሪኽ ጴጥሮስ ጥብቕ ኢልና ንርአ ።  

   ኣብ እዋን ማቴ 16 - ጐይታ የሱስ ከምዚ ክብል ምስ ጀመረ “ናብ የሩሳሌም ኪድይብ ፡ ብዓበይትን 

ብሊቃውንቲ ኻህናትን ብጸሓፍትን ብዙሕ ሓሳረ መከራ ኺጸግብ ፡ ኪቕተል ፡ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ውን 

ኪትንስእ ከም ዚግብኦ” ኪገልጸሎም ጀመረ ። ሽዑ ፡ ጴጥሮስ ከኣ ንጐይታ ንበይኑ ገይሩ ፤ ይባልህካ እባ ደኣ ፡ 
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ጐይታይ ፡ እዝስ ኣይብጻሕካ ፡ ኢሉ ኺገንሖ ጀመረ ። ጐይታ’ኸ ብኸመይ መሊስሉ ፧ የሱስ ግልጽ ኢሉ 

ንጴጥሮስ “ካባይ ርሓቕ ፡ ሰይጣን ፡ ናይ ሰብ እምበር ፡ ናይ ኣምላኽ ኣይትሓስብን ኢኻ እሞ ፡ ንኣይ መዓንቀፊ 

ኢኻ” ፡ በሎ ። (ፍቕዲ 23) ። ወሲኹ ከኣ ኣብ ፍቕዲ 24 “ንህይወቱ ኼድሕና ዚደሊ ኼጥፍኣ እዩ ። እቲ 

ንህይወቱ ምእንታይ ዜጥፍኣ ኸኣ ኪረኽባ እዩ እሞ ፡ ኪስዕበኒ ዚፈቱ  እንተሎ ፡ ህይወቱ ቐቢጹ ፡ መስቀሉ 

ኣልዒሉ ይስዓበኒ” ።  

    እዛ ‘ህይወቱ ቐቢጹ” ዝበላ ጐይታ ፡ እንታይ እዩ ትርጉማ ፧ ኣበይ እያ’ኸ እትርከብ ፧ ካብዛ ጥቕሲ ከም 

እንርእዮ ‘ህይወቱ ቐቢጹ’ ማለት ‘ንርእሱ ምንባር ሓዲጉ’ ኮይኑ ትርጉማ ፡ ኣብ ሓሳባት ሰብ እያ ኸኣ እትርከብ። 

ምናልባሽ ገለ ሰብ ፡ እዚ ጴጥሮስ ዘርኣዮ ንርእስኻ ምንባር ብሓቂ ጽቡቕ እዩ ፡ ኢሉ ይምጉት ይኸውን ፡ 

ምኽንያቱ ፡ ንሱ ብሓቂ ንጐይታ ዘለዎ ፍቕሪ’ዶ ኣይኮነን ዝገለጸ ፧ ይብል ይኸውን ። እዚ ኾይኑ ፡ ጐይታ ኸም 

ዝበሎ ፡ እዚ ናይ ጴጥሮስ ንርእስኻ ምንባር - ምፍታው - ብድሕሪኡ ሰይጣን ኣለዎ ፡ ሰይጣን በዚ ከምዚ 

መረድኢ ነቲ ናይ ሰብ ‘ንርእስኻ-ምንባር’ ዝብሃል ሓሳብ ይጥቀመሉ እዩ ፡ እዚ ቀንዲ - ጸላኢ ዝኾነ በዚ 

‘ንርእስኻ’ ዘማእከለ ናብራ ኣዝዩ እዩ ዝጥቀመሉ ። ስለዚ ንጽልዋ ሰይጣን ክዕወተሉ ዝደሊ - ኣገልጋሊ- ፡ 

ንርእሱ ክቐብጽ ኣለዎ ። ጐይታ ንጴጥሮስ ሓደ ምህሮ ክመሃር ኣኽኢልዎ ፡ እወ ፡ ጴጥሮስ ንጐይታ እናኣገልገለ 

ካብ ሓሳባት ሰብ ወጺኡ ፡ ናብ ሓሳባት ኣምላኽ ምእታው ተማህረ ። ሓሳባት ኣምላኽ ፡ ጐይታ የሱስ ናብ 

የሩሳሌም ክኸይድን ክመውትን እዩ ፡ ናይ ጴጥሮስ መግለጺ ፍቕሩ ንጐይታ ግን ካብ ሓሳባት ሰብ እዩ ነይሩ 

ብሓቂ ።  

   ኣሕዋተይ ፡ እስከ ግዳ ፡ ንጐይታ ንምግልጋል ዝኸውን ንእሽቶ ፍቕሪ ከምኡ ውን ንእሽቶ ልቢ ፡ እኹል እዩ 

ኢልና ፡ ፈጺምና ኣይንሕሰብ ። ካብዚ ናይ ጴጥሮስ ከምእንረኽቦ ፡ ናይ ሰብ ፍቕሪ ንጐይታ ብመሰረት ሓሳባት 

ሰብ ክኸውን ዝክኣል እዩ ። ብሓቂ ፡ ንጐይታ ኢልና እንገብሮ ገለ ኣገልግሎታት ፡ ጐይታ ዘይቆጽሮ ኣገልግሎት 

እዩ ። ክግሰጽ ዘለዎ ውን እዩ ። በዚ ምኽንያት ፡ ክንደይ ኮን ነቲ ናይ ሰብ ነገራት ሓዲግና ነቲ ናይ ኣምላኽ 

ነገራት ወርትግ ክንሓስብ ይግብኣና ። ጐይታ ነዚ ምህሮ እዩ ክንምሃሮ ዝደልየና ። ካብ ሓሳብ ሰብ ወጺእና ፡ 

ናብ ሓሳብ ኣምላኽ እንተኣቲና ፡ ንሕና ምስቶም ብሓቂ ንኣምላኽ ምግልጋል እተማህሩ ምስኣቶም ክንቁጸር 

ኢና።  

   ማቴ 17 ፡ ምልዋጥ ጐይታ ኣብቲ ከረን ይነግረና ። ኣብዚ’ውን ፡ ሓሳባት ጴጥሮስ ጣልቃ ክኣቱ ከሎ ኢና 

እንርኢ ። ጴጥሮስ ከምዚ በለ ፤ “ጐይታይ ፡ ንኣና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ ። ትፈቱ እንተ ዄንካስ ፡ ኣብዚ 

ሰለስተ ዳስ ክንሰርሕ ፡ ሓደ ንኣኻ ፡ ሓደ ንሙሴ ሓደውን ንኤልያስ ።” (ፍቕዲ 4) ። መን’ዩ ሰለስተ ዳስ 

ምስራሕ ምሂርዎ ኾን ፧ ብርግጽ ኣምላኽ ኣይኮነን ። ናይ ገዛእ ርእሱ ሓሳባት ምዃኑ ሕቡእ ኣይኮነን ። ሕጂውን 

ጴጥሮስ ነዘን ቃላት ጌና ክብል ከሎ ፡ እግዚኣብሄር ብኡብኡ መለሸ ፤ “ዝፈትዎ ወደይ ፡ ብእኡ ዝሰመርኩ እዚ 

እዩ ፡ ንእኡ ስምዕዎ” በለ ፡ (ፍቕዲ 5) ። እዚ ማለት ፡ ጐይታ የሱስ በይኑ እዩ ፍትዊ ወዲ ኣምላኽ ፡ 

እግዚኣብሄር ንሰባት ከም ንፍትዊ ወዱ ገይሮም ንሙሴን ንኤልያስን ከዕብይዎም ኣይመደበን ። ኣብ ክንድኡ 

ግን፡ ኣምላኽ ከምዚ’ሉ ኣዘዘ “ንእኡ ስምዕዎ” እወ ንእኡ ጥራይ ንበይኑ ። ብሙሴ እተዋህበ ሕጊ ዘይኮነ ፡ ወይ 

ነቲ ብኤልያስ እተጻሕፈ ትንቢታት ዘይኮነ፡ወይ ነቲ ድምር ሕግን ትንቢታትን ዝኾነ ወዲ ኣምላኽ የሱስ ፡ ንእኡ 

ስምዓዮ ! 

  ኣብ ኣርባዕቲኡ ወንጌላት ፡ ጴጥሮስ ገለ ቅኑዕ ተዛሪቡ’ዶ ፧ ብርግጽ ተዛሪቡ እዩ ። ቅድሚ እዚ ኣብ ላዕሊ 

ዝጠቐስናዮ ፍጻሜ ፡ ጐይታ የሱስ ብዛዕባ እቲ ዝመጾ ስቅያት ንደቀ መዛሙርቱ ከዳልዎም ከሎ ፡ ጴጥሮስ 

ብትኽክል ንጐይታ ከምዚ በሎ ፡ “ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ” ፡ ኢሉ መለሰሉ ፡ (ማቴ 16፡16) ። 
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ጐይታ ውን መለሰሉ ፤ ስምኦን ወዲ ዮና ፡ እዚ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ እምበር ፡ ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን 

እሞ ፡ ብጹእ ኢኻ” ። (ፍቕዲ 17) ። እንተኾነ ፡ ጴጥሮስ ነዊሕ ከይጸንሐ ፡ ኣቐዲምና ከም ዝረኣናዮ ዘረባ ክኸዶ 

ጀመረ ፡ “ይባልህካ እባ ደኣ ፡ ጐይታይ ፡ እዝስ ኣይብጻሕካ” ፡ በሎ ። (ፍቕዲ 22) ። እዚ ኹሉ ከም ዝሕብሮ ፡ 

ጴጥሮስ ብገዛእ-ርእሱ ምንም ቅኑዕ ቃል ክብል ዘይኽእል እዩ ። ንሱ ትኽክል ዝኾነ ቃል ክዛረብ እንተኾይኑ ፡ 

ካብ ኣምላኽ ዝመጾ ክኸውን ኣለዎ ። ካብዚ ጉዕዞ ታሪኽ ከም እንመሃሮ ፡ ብዘየገድስ መጠን ኣልቦ ዝኾነ 

ሓሳባትን ኣረኣእያን ናይ ሰባት ፡ ኣብ መንፈሳዊ ነገራት ፈጺሙ ጥቕሚ የብሉን ።  

   ኣብ ማቴ. 26 ፡ ጴጥሮስ እንደገና ሓንሳብ ምስ ጐይታ ተዘራረበ ። ጐይታ ኣብታ እተታሕዘላ ምሸት ከምዚ 

በሎም ፡ “ንጓሳ እወቕዖ ፡ እተን ኣባጊዕ መጓሰ ድማ ፋሕ ይብላ ፡ ተጽሒፉ ኣሎ እሞ ፡ በዛ ለይቲ እዚኣ 

ኹላትኩም ብኣይ ክትዕንቀፉ ኢኹም” ። (ፍቕዲ 31) ። ጴጥሮስ ውን ከምዚ ብምባል መለሰ ፡ “ኩሎም እኳ 

ብኣኻ እንተ ተዓንቀፉ ፡ ኣነስ ከቶ ኣይዕንቀፍን እየ” ፡ (ፍቕዲ 33) ። ኣብዚ ውን እዚ ርእስኻ-ምፍታው ዝበሃል፡ 

ብጴጥሮስ ተንጸባረቐ ። ጴጥሮስ ፡ ንገዛእ-ርእሱ ርእዩ ፡ ካብ ካልኦት ዝበርትዐን ፡ ፍሉይ ከምዝኾነን ሓሰበ ። 

እንተኾነ ፡ ሓንቲ ገረድ መጺኣ ሕቶ ምስ ኣቕረበትሉ ፡ ብኡብኡ ወደቐ ። እግዚኣብሄር ኩነታት ተጠቂሙ ፡ ነቲ 

ዝመጽእ ኣገልግሎቱ ከቕንዓሉ ኢሉ ፡ ንርእስኻ-ምፍታው ናይ ጴጥሮስ ኣቃልዖ ።  

   ናብ ግብሪ - ሃዋርያት ምዕራፍ ሓደ ምልስ እንተበልና ፡ እዚ ኣብዚ ዘሎ ጴጥሮስ ካብቲ ኣብ ወንጌል ዘሎ 

ጴጥሮስ ኣዝዩ ፍሉይ እዩ ። ምኽንያቱ ፡ ኣብዚ ንሱ ካብ ሓሳብ ገዛእ-ርእሱ ወጺኡ ፡ ንጽሑፋት ብትኽክል 

ክፈልጥ ክኢሉ ፡ ንትንቢታት ውን ተረድአ ፡ ናብ ሓሳብ ኣምላኽ ውን ኣትዩ ። ብሓቂ ንሱ ንምውዳቕ 

ኣንደልሂጹ እኳ እንተነበረ ፡ ጴጥሮስ እተማህሮ ግና ኣዝዩ ብዙሕ ነበረ ።  

   ስለዚ ንሕና’ውን ንእግዚኣብሄር ከመይ ነገልግሎ ክንምሃር ንደሊ እንተኾይንና ፡ ካብ ሓሳባት ገዛእ-ርእስና 
ክንወጽእ ኣለና ። ገሌና ፡ ኣብ ጸሎት’ውን ካብ ሓሳባት ገዛእ-ርእስና ምውጻእ ክንምሃር የድልየና እዩ ። ብእኡ 
ከኣ ናብ ሓሳባት ኣምላኽ ምእታው ክከኣለና እዩ ። እንተዘይኮነስ ፡ ኣብ ቅድሚ ኣገልግሎት ጐይታ ብዙሕ 
ዘይንጠቅም ክንከውን ኢና ። ኣሕዋተይ ፡ ኩሉ ኣገልግሎታት በቲ ኣምላኽ ናባና ዝመጾ እዩ ፡ ብእኡ ኸኣ 
ከይተሓብአ ካባና ክውሕዝ ይኽእል ። ኣምላኽ ናባና ይመጽእ እሞ ፡ ካባና ኸኣ ይውሕዝ ፡ ብእኡ ውን ሓቀኛ 
ዝኾነ ኣገልግሎት ይህሉ ። ኣምላኽ ናባና ክኣቱ እሞ ፡ ካባና ኸኣ ክውሕዝ ዘይንፈቕደሉ ሰባት እንተኾይንና ግና፡ 
ነቶም ነገልግሎም ሰባት ንሓሳባትና እምበር ንኣምላኽና ክትንክፉ 
ኣይንገብሮምን ኢና ። ኣብ “ኣገልግሎትና” ፡ ኣዚና ብሓሳባትን 
ብፍቓድን ርእስና ፡ ንነብርን ነመላለስን እንተኾይንና ፡ ነቶም 
እነገልግሎም ሰባት ንጐይታ ዝራኸብሉ መገዲ ኣይንህቦምን 
ኢና። ኣባና ፡ ንኣምላኽ ክትንክፉ ፡ ፈለማ ንሕና ካብ ሓሳባት 
ርእስና ምውጻእ ክንመሃር ኣለና ። ካብ ሓሳብ ርእስና 
ብምውጻእ፡ ናብ ሓሳብ ኣምላኽ ንእቶ ። በዚ ኸኣ ፡ ሓቀኛ ዝኾነ 
ምህሮ ብምቕሳም ፡ ህያው ዝኾነ ኣገልግሎት ክህልወና እዩ ። 
ምስ ጐይታ ኣብዚ ‘ጊዜ’ ንመላለስ ጥራይ ዘይኮነ ፡ ኣብታ 
እትመጽእ መንግስቲ ምስኡ ክንገዝእን ብዝበለጸ ኣብ 
‘ዘለኣለምነት’ ከነገልግል ኢና ። ምሕረት እግዚኣብሄር ኣባና 
ይኹን ፡ ዎች ማን ኒ ። ምንጪ - ‘ንመን ክልእኽ እየ’ - ‘ሁም 
ሻል ኣይ ሰንድ’ እትብል መጽሓፍ ። --ሻሎም--  
 
 
 

 ካብ ክርስቶስ ወጻኢ ፡ ኣነ ሓጢኣተኛ እየ፡ 
ብክርስቶስ ግና ድሒነ ። 

 ካብ ክርስቶስ ወጻኢ - ኣነ ባዶ እየ ፡ 
ብክርስቶስ ግና ምሉእ ኮይነ ። 

 ካብ ክርስቶስ ወጻኢ - ኣነ ኣይክእልን እየ ፡ 
ብክርስቶስ ግን ንኹሉ እኽእሎ እየ ።  

 ካብ ክርስቶስ ወጻኢ - ኣነ ስዑር’የ ፡ 
ብክርስቶስ ግን ድሮ ካብ ሰዓርቲ 
ይበልጽ’የ ። 

 እዛ “ብክርስቶስ” እትብል ቃል ክንደይ 
ትርጉም ዘለዋ ቃል ኮን እያ ።  

(ዎችማን ኒ) 
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ክብሪ ክርስቶስ - ምርኣይ  

    ( ቻርለስ ስፐርጀን ) 

 

“እቲ ቓል ስጋ ዀነ ፡ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኸኣ ኣባና ሓደረ ። ክብረቱ ድማ 

ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነቦኡ ርኤና ።” (ዮሃ. 1፡14) 

 

   ዎ ! ክብሪ ክርስቶስ ምርኣይ ! ብሓቂ እዚ ዕዮ ነፍሲ ፡ ዕዮ ምድሓን ፡ ዕዮ በረኸት ፡ ዕዮ ዘለኣለማዊ እዩ ፡ ክብሪ 

ክርስቶስ ምርኣይ ገለ ድሌት ኣለና’ዶ ፧ ግናኸ “ከመይ ገይርና ክብሩ ክንርኢ ንኽእል ፧” ኢልና ንሓትት’ዶ ኣለና ። 

ስለምንታይ ብእምነት ዘይንርኢ ። 

   ኣሕዋተይ ፡ ብእምነት ዝረኣናዮ ክብሪ ክንደይ እዩ ። ብእምነት ፡ ፈለማ ፡ ንምሉእ ሰብኣዊ ክብሩ ረኤና ። ንሱ 

ዘለኣለማዊ ቃል ምዃኑ ፈለጥናን ኣመንናን ፡ ንሱ ሓደ ወዱ ነቦ ምዃኑ ፡ ብእምነት ረኤና ፡ ቅድሚ ምስራት ዓለም 

ኣብ ኣቦ ከምዝነበረ ፡ ፍትዊ ናይ ኣቦኡ ምዃኑ ፡ ንሕና ረኤና ፡ ካብ ጥንቲ ከም ዝነበረ ተመልከትና ፡ እወ ካብ 

ዘለኣለም ፡ ንሱ ኣብ ልዕሊ ደበናታት ተወጢሑ ፡ ንማዓሙቕ ከኣ ክቖሮ ፡ ንሰማያት ክውጥኖ ፡ ንባሕሪ ክሰፍሮ ፡ 

ብጥበቡን ከም ምኽሩን ንኹሉ ፍጥረት ክስምሮን ክስድሮን ፡ ብእምነት ርኤና ። ከመይሲ ቃሉ “ብእኡ ኹሉ ዀነ ፡ 

ካብቲ ዝዀነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብእኡ ዝዀነ የልቦን ።”  ይብል ፡ (ዮሃ. 1፡3) ። ንሱ ኣምላኽ ምዃኑ ፡ ኣብ ዝፋን 

ኣቦኡ ተቐሚጡ ረኤና ፡ ብትእዛዙ ማዕበል ክዓፍር ፡ ምድርን ኣብኣ ዘሎ ኹሉን ንኽብሩ ክእዘዙ ፡ ብእምነት 

ርኤና። እንሆ ፡ ሎሚ መርሖ መንግስተ ሰማይን ሞትን ሲኦልን ኣብ ኣእዳዉ ! ንመሎኮቱ ፡ ጥርጥር የብልናን ፡ ንሱ 

“ብሓቂ ኣምላኽ ፡ እወ ኣምላኽ”  ምዃኑ ርኢናን ፈሊጥናን ኣለና ። “ክርስቶስ . . ንዘለኣለም ብሩኽ ኣምላኽ ፡ ልዕሊ 

ኹሉ እዩ ። ኣሜን ።” ሮሜ. 9፡5 ።  

  ንሱ ሰብ ኮይኑ ውን ፡ ረኤና ። ንሱ ካብ ማርያም ከም እተወልደ ፡ ዓጽሚ ከም ዓጽምና ፡ ስጋ ከም ስጋና ፡ 

ብኹሉ ከም ድኻም ሰብ ፡ ግናኸ ዘይከም ሰብ ብዘይ ኣበሳ ገዛእ ርእሱ ፡ ከም ሰብ ደኸመ ፡ ተገፍዐ ፡ ጠመየ ፡ 

ጸምአ ፡ ሞተ ፡ ኣብዚ ኹሉ ግን ብዘይ  ኣበር ወይ ዕጣር - ንጹህ ፡ እንታ ዘይብሉ ገንሸል ኣምላኽ ኮነ ። ነዚ እዩ ፡ 

ብኽብሩ ምስ ምሉእ ሰብኣውነቱ ረኤናዮ ። ኣምላኽ ዘይኰነ ናብ ሰብ መሲሉ - deteriorate - ፡ ወይ ሰብ ናብ 

ኣምላኽ መሲሉ ዘይኮነ ፡ ግናኸ ባዕሉ ኣምላኽ ፡ ብሓቂ ኣምላኽ ፡ ከምኡውን ብሓቂ ሰብ ። ኣምላኽ ብኹሉ - እወ 

ኣምላኽ ፡ ሰብ ብኹሉ ፡ እወ ሰብ ። ንእኡ ኸምዚ ኾይኑ ብኽብሩ ረኤናዮ ። ንሕና ኣብኡ ነቲ ነጸብራቕ ጽባቔኡ 

ርኤና ፡ ኩሉ ዓለምውን ነቲ ካብኡ ኣባና ዘንጸባረቐ ክትሪኦ ትኽእል እያ ፡ ኩሉ ሰማያትውን ይርእየና ኣሎ ። ኣብዛ 

ምድሪ መን ኣሎና ፡ ብዘይካ የሱስ ፧ ኣብ ሰማይ’ከ ብዘይካኡ ካልእ እንደልዮ መን ኣሎና  ፧  

ፍቕሩን መስዋእቲ ርእሱን 

   ቀጺልና ፡ ንኽብሩ ኣብ ኣካሉ ዘይኮነ ፡ ግናኸ ኣብቲ ሃቐና ዝገበሮ ዓቢ ዕዮኡ ፡ ኣብኡ ርኢናዮ ኣለና ። እቲ ሃቐና 

ናይ ፍቕሪ ነበረ - ፍቕሪ ነቶም ዘይግብኦም ፍጥረታት ፡ ፍቕሪ ነቶም ዓስቢ ናይ ፍቕሩ ክኸፍሉ ዘይክእሉ ፡ ፍቕሪ 

ነቶም ነቲ ናይ ክብሪ ጐይታ ዝሰቐልዎ ሰብ ፡ ከምዚ ዝረኣናዮ ከም ዘሃር ኣብ ጸሊም ኣቕሓ ፡ እዛ ፍቕሪ ከምኡ 

ብርቕርቕ ክትብል ንርኢ ኣሎና ።  

ዓምዲ - ቃል ኣምላኽ 
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   ብድሕርዚ ፡ ንኽብሩ መስዋእቲ ርእሱ ኢና እንርኢ ። ንሱ ንኣና ኩሉ ነገር ክህበና ከሎ ተመልከትና ። ነቲ 

ንጉሳዊ ዘውዱን በትሪ ስልጣኑን ሓዲጉ ፡ ነቲ ንጉሳዊ ልብሱን ግርማ ዕቤቱን ሓዲጉ ፡ ንቤት ኣቦኡ ሓዲጉ ፡ ሰብ 

ኮነ ፡ ኣይፋሉን ድኻ ሰብ እምበር ፡ ንዑቕን ብሰብ ድርቡይን ኮነ ። እዚ ጥራይ ዘይኰነ ፡ ክሳብ ሞት ተኣዘዘ ። 

ንሕና መዋእልና ብዙሕ ጽሑፋት ታሪኽ ኣንቢብና ኣሎና ፡ ከምዚ ናቱ ዝበለ መስዋእቲ ግን ከቶ ኣየንበብናን ። 

ኣብኡ ንርእስኻ ምፍታው ዝበሃል ኣይነበረን ፡ ንምርምር’ውን ክረጋገጽ ኣየድለዮን ። ንሱ ናይ ገዛእ ርእሱ 

ኣይነበረን ፡ ብዘሎ ታሪኹ ብኸምዚኣ ክጽሓፍ ይክኣል ፡ “ንኻልኦት ኣድሓኖም ፡ ርእሱ ግና ኬድሕን ኣይከኣለን።”  

(ማቴ. 27፡42) ።  

    ክቡር የሱስ ፡ ብኸምዚ ዝበለ ብሰብ ንዑቕ ኮነ ፡ ንሕና ግና ክብረቱ ረኤና ።  

ተጻዋርነቱን ትዕግስቱን 

   ብተወሳኺ ፡ ንሕና ብኽብሪ ጸዋርነቱ ረኤና ። ንሱ ብኹሉ ወገን ተፈተነ ፡ ግናኸ ብዘይ ኣበሳ ። ክብሪ ዓለም 

ኣብ ቅድሚኡ ነበረ ፡ ንሱ ግና ካብ ክብሪ ዓለም ፡ ናትና ምድሓን መረጸ ። ንዓቢ በረኸትና ኢሉ ነቲ ክጸሮ ዘለዎ 

ውርደት ካብ ኩሉ መዝገብ ግብጺ ኣብሊጹ ረኣዮ ። ንሱ መከራ ክጸግብ ረኤናዮ ፡ ኣፉ ክረግም ኢሉ ግን 

ኣይከፈተን ፡ ጡፍ በሉሉ ፡ ንሱ ግን ጡፍ ኣይበለሎምን ፡ ኣይተቐየሞምን ። መልክዕን ውቃበን ዘይብሉ ረኤናዮ ፡ 

ንርእሱ ከመጻሪ ግን ኣይፈተነን ። ከሰስዎ ፡ ንሱ ግን ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ጸጥ በለ ። ንኹሉ ነገራት ክጸሮ 

ከምዝኽእል ንርእሱ ሃበ ። ንፍቕሩ ብዝሒ ማያት ከጥፍኣ ኣይክኣለን ፡ ወሓይዝ ከኣ ኣየስጠማን ። ንፍቕሩ ክሓድግ 

ተባሂሉ ፡ ብዘሎ ንብረት ቤት ዓለም ንእኡ እንተዝውፈየሉ እኳ ፡ ንሱ ግና ምሉእ ብምሉእ ንዓለም ምንዓቓ ። 

ከምዚ ዝበለ ሰማእቲ ኣሎዶ ኾን ፧ ከም ናቱ ገይሩ ዝጸውር ፧ ንኸምዚ ዝበለ ሕልኽላኻት ሓጢኣተኛታት ክጸውር 

ዝኽእል ኣሎዶ ፧  

   ኣታ ዓቢ ኣምላኽ ፡ ዎ የሱስ - ከማኻ ዝበለ - ዓቢ ኣምላኽ ፡ ኩሉ ትፈልጥ ፡ ጸዋሪ ኹሉ ከማኻ ዝበለስ ሓደ 

እኳ የለን ። ንኽብርኻ ርኤና ፡ መቕደስካ ኣብ ሰብ ክትገብር ርኤና ። 

   ካልእ ፡ ንኽብሩ ኣብታ ዓባይን ብርኽትን ዝኾነት ክሳብ መፈጸምታ ትነብር ትዕግስቱ ፡ ርኤና ። ነቶም ኣብ 

ዓለም ዝነብሩ ናቱ ክሳብ መወዳእታ ኣፍቀሮም ፡ በቲ ክሓልፎ ዘለዎ እናኸደ ፡ ክሳብ “ተፈጸመ” ዝብል ትዕግስቱ 

ኣየቋረጸን ። (ዮሃ. 19፡30) ። ብድሕርዚ ርእሱ ኣድነነ ፡ ነፍሱ ውን ወጸት ፡ ሞተ ። ሎሚ ውን ትዕግስቱ ንርኢ 

ኣሎና ። ስለ ጽዮን ኣየዕረፈን ፡ ስለ ሰላም የሩሳሌም ከኣ ፡ እግዚኣብሄር ክብሩ ከም ድሙቕ ብርሃን ጽድቁ ኸኣ 

ከም ዝነድድ ቀንዴል ገይሩ ክሳብ ዝበጽሓ ፡ ክብሪ ትዕግስቱ ንርኢ ኣሎና ።  

ናይ መወዳእታ ዓወቱ 

   ኣብ መወዳእታ ፡ ንኽብሩ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዓወቱ ረኤና ። እወ ኣሕዋተይ ፡ ጸሓይ ክትጽልምት ከላ ፡ 
ምድሪ ከተንቀጥቅጥ ከላ ፡ ኣኻውሕ ክጭንድሑ ከለዉ ፡ ክርስቶስ ንኽብሪ ዓለም ከጸልምቶ ኸሎ ፡ ንዝኸውሔ 
ልቢ ፈደስደሽ ከብሎ ከሎ ፡ ንዝሞቱ ክትንስኡ ክእዝዝ ከሎ ፡ ብእምነት ርኢና ኣሎና ። ንሱ ክመውት ከሎ ፡ 
ብበርቂ ነጐዳ ንንጉስ ሲኦል ክሃድኖ ኸሎ ፡ ናብ ዝጸልመተ ጉድጓድ ኣምሪሑ ኸኣ ፡ ኣብ መወዳእታ ካብ ኢዱ 
ምልኪ መንዚዑ ፡ ኣብ መንኰርኰር ሰረገላኡ ብመቑሕ ኣሰሮ ። ንሱ ኣብቲ ዘለኣለማዊ ኣኽራናት እናዘለለ ፡ 
ንምርኮታት ኣምሪሑ ፡ ደጌታት ብሓጐስ ኣግፊሖም ተኸፊቶም ፡ መላእኽቱ ውን ከምዚ ክብሉ “ኣቱም ደጌታት ፡ 
ርእስኻትኩም ኣልዕሊ ፡ ናይ ዘለኣለም ደጌታት ፡ ልዕል በሉ ፡ እቲ ንጉስ ክብሪውን ኪኣቱ እዩ ።” (መዝ. 24፡7) ። 

   ነዚ ኽብረት ሎሚ ብእምነት ንርኢ ኣሎና ። ኣብዚ ዓወት’ዚ ብእምነት ፡ ንሕና እልል እናበልና ኣብቲ ዓውታ 
ተጸንበርና ፡ ብፍጽምነት ስለ ዝወድኦ ጣቕዒት ኩሎም መላእኽቲ ሰማዕና ። ዝያዳ ኹሎም ንድምጺ ኣምላኽ ፤ 
“ንፍቓድ ኣቦኻ ብፍጽምነት ወዳእካዮ” ክብል ከሎ ሰማዕናዮ ። ብኽብሪ ትርኢት ብርሃኑ ኣብ ስፍራ መዕረፊ ዝፋኑ 
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ተቐሚጡ ፡ ኣብ የማን ኣቦኡ ኮፍ ኢሉ ከሎ ፡ ካብ ሰማይን ምድርን “ሃሌሉያ ፡ ሃሌሉያ ፡ ሃሌሉያ ! ኩሉ ዝኽእል 
እግዚኣብሄር ኣምላኽ ይግዛእ” ዝብል ድምጺ ብሓደ ህርመት ክድሀ ኸሎ ፡ ንእኡ ንርእዮ ኣሎና ። 
   እዚ ጥራይ ኣይኮነን ፡ እምነትና ክንዮዚ ዝሓለፈ ነገራት ዝኸደ እዩ ። ኣባጊዑ ሓደ ብሓደ ክመጻ ከለዋ ፡ ክብረቱ 
ረኤና ፡ ጸሎቱውን ክስማዕ ከሎ ረኤና ፤ “ዎ ኣቦይ ፡ ቅድሚ ምስራት ዓለም ኣፍቂርካኒ ኢኻ እሞ ፡ እዞም ዝሃብካኒ 
ነቲ ዝሃብካኒ ኽብረይ ምእንቲ ኺርእዩስ ፡ ኣብቲ ኣነ ዘሎኽዎ ንሳቶምውን ኣብኡ ምሳይ ኪህልዉ እደሊ ኣሎኹ ።” 
(ዮሃ. 17፡24) ። ኣብ ሰረገላ ምድሓኑ ኰይኑ ፡ ነቶም ድኻታትን - እተወቕዑን ደቂ ሰብ ምሕረቱ ብኽልተ ኢዱ 
ከጽልለሎም ከሎ ረኤና ፡ ንሕና’ውን ዓው ብዝበለ ድምጺ “ኣታ ጅግና ፡ ሰይፍኻ ኣብ ሕቜኻ ዕጠቕ ፡ ክብርኻን 
ግርማኻን ልበስ ።” (መዝ. 45፡3) ፡ በልና ።  
    ናይ ወርትግ ጸሎትና ከምዚ ኰነ ፡ “ዎ የሱስ ፡ ንዓ ፡ ሰማይ ንኣኻ ይእዘዝ ፡ ምድሪ ብህልውናኻ ተንቀጥቅጥ ፡ ሲኦል ከኣ ራዕራዕ 
ትብል ብኣኻ ፡ ኣጋንንቲውን ይስጐጉ ። ንዓ የሱስ ፡ ፍላጻታትካ 
በላሕቲ እዩ ፡ ኣብ ልቢ ጸላእትኻ ይኣትው ። ኣብ ቅድሜኻ መን ደው 
ይብል ፧ ህዝብታት ኣብ ትሕቴኻ ይወድቁ ። ከምቲ ሓሰር ኣብ ቅድሚ 
ንፋስ ፡ ከምቲ ብርዒ ኣብ ቅድሚ ሃልሃልታ ሓዊ ፡ ከምኡ ፈጺሞም 
ይብልዑ ።”  
   ናብቲ ዓቢ ፍጻሜ ኩሉ ነገራት ፡ ክንበጽሕ ተኻእለና ፡ ብእምነት 
ናብ ካልኣይ ምጽኣት ጐይታ በጻሕና ። ንኽብሩ ረኤና ፡ ክብረቱ ድማ 
ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነቦኡ ረኤና ። ንእኡ ክመጽእ ረኤና ፡  ‘ 
ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ብትሕት ዝበለ ዝመጾ ኣይኰነን ፡ ከምታ ኣብ 
ቅድሚ ጸላእታ ኣፋ ዘይትኸፍት ገንሸል ኣይኰነን ፡ ከም ድኹም 
ጸላእቱ ዝኸበብዎ ሰብ ፡ ከምኡ ኢሉ ኣይኰነን ክመጽእ’  
ንሱ ክመጽእ ከሎ  
 ‘ብብዙሕ ዘርዕድ  
 ብቐስተ ደመና ተኸሊሉ ፡ ብህቦብላ ለቢሱ   
  ኣብ ክንፊ ኪሩቤል ተወጢሑ ፡ ኣብ ክንፍታት ኣየር  
  ንኹሉ ክፈርድ ክመጽእ እዩ ።   
   ክፈርድ እውን ረኤና ፡ ንግርማ ክብሩ መለኸቱ ምድሪ ክትጸሮ 
ኣይተኻእላን ። ጸላእቱውን ዋይዋይ ክብሉ ረኤና ፡ ኣብ ቅድሚ 
ሃልሃልታኡ ከም ስምዒ ክመኩ ከለዉ ፡ ረኤና ። ኣብ መጨረሻ ፡ ነቲ 
ፍጻሜ ብእምነት ረኤና ፡ ኩሉ መንግስቲ ናይ እግዚኣብሄር ዝብል 
ሰማዕና ፡ እወ ናይ ኣቦ እዩ ። ናይዚ ኹሉ ታሪኽ ፡ ብዓውታ ከምዚ 
ዝብል ናይ ዓወት ቃል ሰማዕና ፡ - 
“ እንሆ ፡ ሰንደቕ ዓላማ እግዚኣብሄር ተጠቕለለት 
ሰይፉ ኣብ ሰገባኣ ኣተወት  
ንሱ “ተፈጸመ” በለ  
መንግስታት ኩለን ዓለም ኣብቅዓ  
ኩለን መንግስታት ናይ ወዱ ዀና” 

“ኣብ ፍጻሜ - ኣብ ትሕቲ ዘንጉ 
 እቲ ቐንዲ ጸላኢ ሰብ ወደቐ 
 ሃሌሉያ ! ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ 
 ኣምላኽ ኣብ ክርስቶስ ፡ ክሉን ብኹሉን 
      ንሱ ክርስቶስ 
      ከቢሩ ረኤና ።”  
-ኩሉ ክብሪ ንእግዚኣብሄር ይኹን- ኣምላኽ ይባርኽኩም ።  
--ሻሎም-- 
 
 

 

 

 “ሚእቲ ሰባት ሃቡኒ ፡ ምንም ዘይፈርሁ ብጀካ 
ንእግዚኣብሄር ፡ ምንም ዘይጸልኡ ብጀካ 
ንሓጢኣት ፡ ኣነ’ውን ንደጌታት ሲኦል ከነቓንቕ 
እየ ።” 
 (ጆን ዌስሊ)  

 “ንርእሰይ ከም ሚሽነሪ ወይ ከም ሰባኺ 
ኣይቆጽራን እየ ፡ ኣብቲ ዘለኽዎ ፡ ኣብ ቤት 
ትምህርቲ ድዩ ኣብ ቤትጽሕፈት ወይስ ኣብ ክሽነ 
፡ ኣብ ዝኾነ ይኹን - ከም ጥበብ ኣምላኽ ፡ 
ፍቓዱ ንምግባር’የ ንርእሰይ ዝቖጽራ” ።  
(ዎች ማንኒ) 

 “እምነት ማለት ፡ እግዚኣብሄር ክዓይይ ከሎ 
ተምበርኪኽካ ምዕዛብ እያ”  
(ጆን ሳንግ) 

 “መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ታሪኽ መጽሓፍ 
ዝመስሎም ብዙሓት እዮም ፡ ግናኸ መጽሓፍ 
ቅዱስ ህያው ቃል ዝሓዘ መጽሓፍ እዩ ።” 
(መጽሄት ሻሎም) 

 “ገሃንም እሳት ከምዘሎ ብዙሓት ሰባት 
ኣይኣምኑን እዮም ፡ እቶም ኣመንቲ ዝብሃሉ 
ከይተረፉ ንኣምን ኢና ይብሉ እምበር ሓቂ ኮይኑ 
ኣይስምዖምን ፡ ግናኸ መጽሓፍ ቅዱስ 56 ጊዜ 

ገሃንም እሳት እናበለ ይዛረብ።”(ሻሎም) 
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ነታ ኣስካላ ንላዕሊ ኣደይባ 

-Pull The Ladder Up- 

Charles spergeoun 

 ሓደ ጸላይ ኣማኒ ነበረ ። ንሱ ኣብ ቤቱ 
ዝጽልየላ ስፍራ ስለዘይነበሮ ፡ ናብ ልዕሊ 
ናሕሲ ኣብ እንዳሓሰር ክጽሊ ይድይብ 
ነበረ ። ሓደ ሰብ ግና ፡ ክከታተሎ ጀመረ 
እሞ ፡ ኣበይ ደዩቡ ከምዝጽሊ ረኣዮ ። 
እቲ ጸላዩ ኣማኒ ፡ ናብቲ እንዳ ሓሰር 
ብኣስካላ እዩ ዝድይብ ነይሩ ። እዚ ጸላዩ 
ሰብ ናብታ ዝጽልየላ ናሕሲ ብኣስካላ ምስ 
ደየበ ፡ እቲ ዝተኸታተሎ ሰብ ፡ ከይዱ 
ነታ ኣስካላ ኣልዓላ ። እቲ ጸላዩ ሰብ ፡ 
ኣዝዩ ጉህዩ ፡ ብብዙሕ ሽግር ወረደ ። 
በዚ ኸምዚ ብዙሕ ሳዕ ነታ ኣስካላ 
እናልዓለ ፡ ነዚ ጸላዪ ሰብ ኣሸገሮን 
ረበሾን። ኣሕዋተየ ፡ እንጽልየላ ቅድስቲ 
ስፍራ ማንም ሰብ ኮነ ሰይጣን ወይ ዓለም 
ክፈልጣ የብሉን ። ብሓቂ ፡ ካብ ኩሉ 
ነገር ተገሊልና ፡ ምስ ጐይታ ጥራይ 
ክኸውን ኣለዎ ሕብረትና ። ማዕጾና 
ይተዓጾ ፡ ሓሳብና ንቆጻጸር ፡ ሞባይልና 
ድምጺ ኣልቦ ንግበር ፡ ስፍራና ኸኣ 
ማንም ኣይፍለጦ ። “ንስኻስ ክትጽሊ 
ከሎኻ ፡ ናብ ቤትካ እቶ ፡ ማዕጾኻ ዕጾ ፡ 
ነቲ ብሕቡእ ዘሎ ኣቦኻ ለምኖ ። እቲ 
ብሕቡእ ዚርኢ ኣቦኻ ድማ ብግህዶ 
ኪኽሕሰካ እዩ ።” (ማቴ 6፡6) ። ስለዚ 
ጸሎትና ዘይዕገተሉ ብቑዕ ጊዜን ስፍራን 
ንምረጽ !  

--ሻሎም-- 

   ይዝክርዩ 

- ምሳና እዩ ኣይሓድገናን  
ጸጋኡን ምሕረቱን ይልእከልና 
ንኣና ዝኸበደና ኣይከብዶን 
ቅልጽም ሰብ ኣይዓግቶን። 
            
ብእምነትካ ኣብ ድቕድቕ ጸልማት ዘለኻ 
ተስፋ ዝቖረጽካ ተረሲዐ ኢልካ 
ዝደኸምካ ተሓሊሉ ሓይልኻ 
እትጽበ ዘለኻ መዓልቲ ፍጻሜኻ። 
  ኣይርስዓካንዩ ይዝክርዩ እግዚኣብሄር 
  ከም ሰብ ኣይኰነን ዝጠልም 
  ክመጽእዩ ረዲኤትካ ብዘይተጸበኻዮ ። 
 

   - እተሓለልኪ ነዊሑኪ ትጽቢት 
    ትገብርዮ ዝጠፍኣኪ ደሊኺ መጸናንዕቲ 
    ሕልኽላኻት ናብራ ከቢዱኪ     
    ተፈልዩኪ ተፍቅርዮ ኪዳንኪ ። 
 
           ኣይክተርፍን’ዩ ትጽቢትኪ ከንቱ  
           ብርግጽ ኣይክድንጉንዩ ተስፋኡ 
           ሓጐስኪ ክመልእዩ ኣብ ምምላሱ 
           ክኽደንዩ ልብሲ መርዓኡ ። 
 

- ኣነ ዓዲ ጸልማትን ሞትን እየ ኢልኪ  
ንርእስኺ ድሕሪ ኩለን ዓድታትዝሰራዕኪ 
ብተስፋ ምቑራጽ ንርእስኺ ዝነዓቕኪ 
ኩሎም ደቅኺ እናፍቀሩኺ ዝሓደጉኺ 
    ኢዱ ዘርጊሑ ብምሕረቱ ዘጽልለኪ 
    ክዝክረኪ’ዩ ልዑል ረዲኤትኪ 
    ብርግጽ ካብኡ ኣለኪ ዓስቢ 
    ቀሪቡ እዩ ክውዳእ መከራኺ  ።  
            --ሻሎም -- 
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ሓይሊ ጸሎት ንኹሉ ይኽእል 

 

ብ ኢ . ኤም . ባዉንድስ 

(E.M. Bounds, from the Possibilities of Prayer) 

 

“ኩሉ ዓቢ ዝኾነ ምንቅስቓስ እግዚኣብሄር ፡ ብምምብርካኽ’ዩ ክርከብ 
ዝክኣል”. D.L. Moody 

 

   ሓይሊ ጸሎት ንኹሉ ዝኽእል ብዓል ኩሉ ክእለት እዩ ። ፍሬኡ ኸኣ ግሩም’ዩ ። ኣሉ ዘይብሃሎ ፡ ርኡይ 

ትኣምራት ፡ በቶም ናይ ጸሎት ሰባት እዩ ዝመጽእ ። ብጸሎት ፡ ኢድ እቲ ሓያል ፡ ብዙሕ መስተንክር እያ 

እትዓይይ ። ብጸሎት ዝዕየይ ፡ መርትዕዖታቱ ኣዝዩ እዩ ዝገርመና ። ንእምነትና ውን ይምኩሮ እዩ ። ክንጽሊ 

ከሎና ውን ፡ ኣዚዩ መሊሱ እዩ ነቲ እንሓስቦ ዘተባብዖ ።  

   ጸሎት እተስልጦ ነገራት ፡ ደረት ኣልቦ እዩ ። ስለዚ ኣድላይነት ጸሎት ፡ ህጹጽ ነገር እዩ ። እግዚኣብሄር ከኣ 

ምስቶም ብሓቂ ዝጽልዩ ፡ ምሳኣቶም’ዩ ዝሓብር ። ኣሕዋተይ ፡ ብሓቂ መስተንክራት ጸሎት ዓቢ እዩ ፡ 

ምኽንያቱ እቲ ንጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ኣምላኽ ዓቢ እዩ ።  መስተንክራት ጸሎት ዓበይቲ እዮም ፡ ከመይ’ሲ 

በቲ ዓቢ ኣምላኽ ንጸሎት እተገብረ ተስፋታት ዓበይቲ እዮም ። 

   ሎሚ ቤተ ክርስትያን ፡ ብዛዕባ ሰፊሕ ኣገዳስነት ጸሎት ፡ ዓቢ ዝኾነ ርትዒ ትደሊ ኣላ ። ነዚ ዕዮ ጸሎት ፡ 

ተልእኾኡ ንምፍጻም ፡ ቤተ ክርስትያን ካብ ማንም ጊዜ ንላዕሊ ኣድህቦኡ ክትህቦ የድሊ ። ቤተ ክርስትያን ፡ 

ነቲ ዝገጥማ ከቢድን ተነቃፍን ብጐይታ ዝተዋህባ ሓላፍነትን ክትዓዮ እንተኾይና ፡ ጸሎት የድልያ ። እታ 

ዘይትጽሊ ቤተ ክርስትያን ፡ ግን ተሳዓሪት እያ ።  

   ኣብ ቤተ ክርስትያን መሎኰታዊ ተኣምራት ዝመጽእ ብጸሎት’ዩ ፡ ብዘይ ብእኡ ቤተ ክርስትያን ክትወድቕ 
ግድን እዩ ። ሎሚ ፡ ኣብዚ ትሑዝ -busy- ዝገብር ጊዜ ፡ ኣብዚ ናብትን ናብትን ኮለል ዘብል ጊዜ ፡ ኣመንቲ 
ንጸሎት ዝበዝሐ ጊዜ ምሃብ የድልዮም ። ኣብዚ ምስትውዓል ዘይብሉን ኣምሰሉ እምነትን ዝበዝሖ ዘበን ፡ 
ንጸሎት ብዙሕ ምስትውዓል ክወሃቦ የድሊ ። ቤተ ክርስትያን ፡ ብሓይሊ ጐይታኣን ፡ በቲ ዝተዋህባ 
መሎኮታዊ ተስፋታትን ክትዓይይ እንተዀይና ፡ ልባን ነፍሳን ንጸሎት ክትህብ የድሊ ።  

“ዎ ፡ ናይቲ ህያው ኣምላኽ መንፈስ ! 

 ብኹሉ ዕዙዝ ምሕረትካ 

 ንኣበሳ ምምላስ መገድና ምለሶ 
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 ኣብ ሓጥእ ህዝብና ውረድ ።  

     ልሳን ሓውን ፡ ፈቃር ልብን ሃበና 

     ቃላት ዕርቂ ክንሰብኽ 

     ካብ ላዕሊ ሓይልን ቅብኣትን ሃበና 

     ድምጺ ሓጐስ ልብና ምለሶ ።” 

 ሎሚ ፡ እንተ ጸሊና እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስ ክምለሰና እዩ ። ከይቀበጽና ደጋጊምና ፡ ከምቲ 
ቅድሚ ጴንጤቈስጤ ዝነበረ ጸሎት ፡ የድልየና ኣሎ ። መስተንክራት ጸሎት ኣይተወድአን !-- ሻሎም -- 

 

 

 

 

 

 

 

ፍልቀት - ኣምልኾ 

 

 

 

 

 

       
     ሓቀኛ ኣምልኾ     ምርኩሱ ጐይታ   ጠባይ ምሕላው    ናጽነት     ጠባይ ዘይምሕላው   ጣኦት 

     ንጹህን ግሉጽነትን    ዘምስግን ልቢ     ኣነ ከገልግል     ውልቃዊ ድሌት    ርእሰ ምግልጋልን    ርእሰ - ኣምልኾ 

       ነይርዎ                 ነይሩ           ምባል ጀሚሩ     ምልዋጥ ራእይ     ርእሰ ዕጋበትን       ዘየመስግን ልብን 

 

 

 

 

 

ክቡራት ኣሕዋት ፡ እዛ እትስዕብ ስእሊ ገለ መልእኽቲ እያ እተመሓላልፈልና ፡ እስከ (1)ካብዛ ስእሊ     

እንታይ ንምሃር ፧ (2)ነየነይተን’ከ ትድግፉ ፧ (3) ኣየናይ እዩ ቅኑዕ ኣምላኺ ትብሉ ፧ መልእኽትኹም 

ብኢመይልና ልኣኹልና ። hibretchristians@gmail.com ።  
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ጆን - ሳንግ 

John Sung 

“ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነገሩኹም መራሕትኹም ዘክርዎም ፡ መወዳእታ 

ንብረቶም እናተቛመትኩም ፡ ኣስኣሰር እምነቶም ስዓቡ ።” /እብ. 13፡7/  

 

 

 

        “ኣገልጋሊ ኣምላኽ ፡ ስለቲ ኹሉ ኣንደበቱ ተሓታቲ 

እዩ ፡ ስለቲ ዝህቦ መልእኽቲ መጀመርታ ክፍተን ኣለዎ ። 

ብዘይ መከራ ፡ ዓቢ ሽልማት የልቦን ።” 

“ዕዮ ሰብ ከምቲ ናይ መንፈስቅዱስ ኣይመሳሰልን እዩ ፡ 

ጥቓኡ’ኳ ኣይቀርቦን ። መንፈስ-ቅዱስ እንተ ዘይዓዩ ፡ ኩሉ 

ጻዕሪ ዕዮ ናይ ሰብ ባዶ እዩ ።”  

--ጆን ሳንግ-- 

 

 

 

   ኣብ ብዘሎ ዘመናትን ወለዶታትን ፡ እግዚኣብሄር ንሱ ዝጥቀመሎም ሰባት የተንስእ እዩ ። ብሓቂ ፡ 

እግዚኣብሄር ፡ እንተ ብሒደት ወይስ ብብዙሕ ምድሓን ኣይስኣኖን እዩ ፡ ንሱ ዕዮኡ ከይገብር ዝኽልክሎ የለን ፡ 

ዝደለዮ ኸኣ ይገብርን ይሰርሕን ኣሎ ። ብዙሓት ኣመንቲ ፡ ብእምነቶምን ኣገልግሎቶምን ንጉዕዞ ታሪኽ ቀየሩ፡ 

መንግስቲ ኣምላኽ ድማ ኣብ ምድሪ ኣስፍሑ ። ሰባት ከም በዓል ሃዋርያትን ወንጌላውያንን ንዓለም ብቃል 

ኣምላኽ ዝበጽሕዋ ፡ ሓይሊ ኣምላኽ ኣባታቶም ስለ እተንብረ እዩ ። ዕዮ መንፈስ ቅዱስ ብብዙሓት ሰባት 

ተራኣዩ እዩ ፡ ከም እኒ ስሚዝ ዊግልስ ወርዝ ፡ ኣጉስቲን ፡ ቶማስ ኣኲናስ ፡ ጆን ኦፍ ኣርክ ፡ ማርቲን ሉተር ፡ 

ጆን ወይክሊፍ ፡ ጆን ካልቪን ፡ ወዘተ ። ገሌና ነቲ ምስክርነቶም ወይ ትምህርቶም ኣይንሰማምዓሉን ንኸውን ፤ 

እዘይ መንፈስ ኣምላኽ ብህይወቶም ስለዝሰርሐ እዩ እምበር ንሳቶም ደኣ እዘይ ከምዚ እዮም ነይሮም ፡ እናበልና 

ኸኣ ንህይወቶም ንነጽጐ ። ግናኸ ነቲ ዕዮ ኣምላኽ ኣብ ህይወቶም ብዘይ ምኽልካል ክዓይይ ምፍቃዶምን ፡ 

ህይወቶም ምሃቦምን ፡ ነዚ ድንቂ ነገር ኣቓልቦ ክንህቦ ይግብኣና ። ስለዚ እዩ ኸኣ “ነቶም ቃል ኣምላኽ 

ዓምዲ - ምስክርነት  
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ዝነገርኹም መራሕትኹም ዘክርዎም ፡ መወዳእታ ንብረቶም እናተቛመትኩም ፡ ኣስኣሰር እምነቶም ስዓቡ ።” 

ዝብለና ። እምበኣር ሎሚ ፡ ብዛዕባ ጆን ሳንግ - John Sung- ዝተባህለ ቻይናዊ ክንርኢ ኢና ፡ መገላግልትን 

መተዓብይትን በዓል ዎችማንኒ ፡ ሊላንድ ዎንግ ፡ ጁ ዚዌን ፡ ጂ ዩሚን ፡ እዩ ።  

   ጆን ሳንግ ብ1901 ኣብ ቻይና ተወልደ ። ምስ ክርስትያን ዝኾኑ ቤተሰብ እዩ ዓብዩ ። ኣቦኡ ናይ ቤተክርስትያን 

ፓስተር ነበረ ። ጆን ከኣ ንኣቦኡ ኣብቲ ዕዮታት ናይ ቤተክርስትያን ይሕግዞ ነበረ ፡ ኣቦኡ ብዝኾነ ምኽንያት 

ትሑዝ ምስዝኸውን ወይ ብሕማም ምስዘይጥዕሞ ፡ ክንዲ ኣቦኡ ኮይኑ ንመደባት ቤተክርስትያን ከም መተካእታ 

ኮይኑ ይመርሕን የገልግልን ነበረ ። በቲ ንእሽቶ ከሎ ኣብ 

ዕዮ ቤተክርስትያን ዘበርክቶ ዝነበረ ፡ ብዙሓት ሰባት 

‘ንእሽቶ ፓስተር’ ክብሉ ይጽውዕዎ ነበሩ ። ናይ መባእታን 

ካልኣይን ደረጃ ትምህርቱ ድሕሪ ምውዳኡ ፡ ብ1920 ናብ 

ኣሜሪካ ከይዱ ትምህርቱ ቀጸለ ፡ ድሕሪ ናይ ሓሙሽተ 

ዓመት ትምህርቱ ፡ ጆን ኣዝዩ ንኡድ ተምሃራይ ብምንባሩ 

ብኬሚስትሪ ዶክትሬት ተቐበለ ። ንሱ ዘጽንዖ መጽናዕቲ 

ወረቐትን ጽሑፋትን ደኩመንትታቱን ክሳብ ሎሚ ኣብ 

ዩኒቨርሲቲ ቤተ ንባብ ኦሃዮ-ኣሜሪካ ተዓቂቡ ኣሎ ።  

   ጆን ተጠባባቒ ፕሮፌሰር ኮይኑ ኣብ ፔኪን ዩኒቨርሲቲ 

ተቖጽረ ። ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ፕሮፌሰራት ፡ ክንስሑን 

ወንጌል ክቕበሉን ነገሮም ፡ እንተዘይኰነ ናይ ዘለኣለም 

ጥፍኣት ከምዝጽበዮም ነገሮም ። እቶም ፕሮፌሰራት ግን 

ንጆን ፡ ተጸሊሉ እዩ ፡ ብምባል ናብ ናይ ስነ ኣእምሮ 

ሓኪም ወሰድዎ ። እቲ ሓኪምውን ፡ ተጸሊሉ ፡ ዝብል 

ወረቐት ጸሓፈሉ ። በዚ ኸኣ ካብ ኩሉ ነገር ተፈልዩ ፡ ንበይኑ ክእለይ ፡ መልእኽቲ ተመሓላለፈ ። ኣብዚ ናይ 

ዕጽዋኡ ጊዜ ፡ ማለት ሾብዓተ ወርሒ ፡ እቲ ዘገርም ንመጽሓፍ ቅዱስ ኣርብዓ ጊዜ ኣንበቦ ። በዚ ዘንበቦ ቃል 

ድማ ፡ ንጥቕስታት መጽሓፍ ቅዱስ ብግቡእ ፈለጦ ፡ ብምህሮ ቃል ኣምላኽ ከኣ ምሉእ ኮነ ። እዚ ናይ ጆን 

ምዕጻው ፡ ኣብ 20 ክፍለ ዘመን መሰረት ዓቢ መንፈሳዊ ሕዳሴ ኣምጽአ ።  

   ጆን ዋላኳ ኣብ ቅድሜኡ ብዙሕ ዕድላት ህይወት እንተነበረ ፡ ንሱ ግና ብእግዚኣሄር ንዕዮ የሱስ ክርስቶስ 

ከምእተወፈየ ይኣምን ነበረ ። በዚ ኸኣ ፡ ብ1926 ናብ ኒው-ዮርክ ብምኻድ ቲኦሎጂ ኣጽንዐ ። ኣብ ኒው ዮርክ ፡ 

ኣብ ጊዜ ጸሎት ፡ ብመንፈስ ቅዱስ ተጠምቀ ፡ ኣብኡ ኸኣ ፤ እዚ መንፈሳዊ ልደተይ እዩ ። ዋላኳ ካብ ንእስነተይ 
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ብየሱስ እንተኣመንኩ ፡ እዚ ግን ህይወተይ እተለወጠትሉ መዓልቲ እዩ” ክብል ገለጾ ። ጆን ሳንግ ነቲ ዝጠዓሞ 

ክገልጾ ከሎ “መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕለይ ከም ማይ ወሓዘ ፡ ከም ማዕበል ኣብ ርእሲ ማዕበል ኰይኑ ከየቋረጸ 

ወሓዘ” በለ ። ብድሕሪኡ ጆን ዳግም ተወለድኩ ፡ ብምባል ንርእሱ ቆጸራ ። መጀመርታ ካብ ሓጢኣቱ 

ዝሃድመሉ ይስእን ምንባሩ ገለጸ ፡ ደሓር ግን ንዕዮ መስቀል ነቲ ኣብ ሉቃስ 23 ዘሎ ተረድኦ እሞ ፡ ምንጋፍ 

ረኸበ ። ጆን ነዚ ሉቃስ 23 ከንብቦ ከሎ ፡ ልክዕ ኣብቲ ታሪኽ ኣተወ ፡ ንርእሱ ውን ኣብ ትሕቲ መስቀል የሱስ 

ኮይና ረኸባ ፡ ጐይታ የሱስ ንእኡ ክብል ከም እተሰቕለን ፡ እቲ ብሉጽ ደም የሱስ ንኹሉ ሓጢኣቱ ከንጽሆ ከሎ 

ኸኣ ፡ ብብርሃን ተገልጸሉ ። ብድሕሪኡ ከምዚ ዝብል ድምጺ ሰምዐ ፤ ወደይ ፡ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ እዩ ። 

በዚ ኸኣ ምንጋፍ ካብ ሓጢኣት ረኸበ ።  

   ብድሕርዚ ፡ ጆን ናብ መበቆል ዓዱ ቻይና ፡ ድሕሪ ኣስታት ሸሞንተ ዓመት ተመልሰ ። ጆን ናብ ቻይና ምስ 

ተመልሰ ፡ ንዝነበሮ ኩሉ ኣካዳሚያዊ ደኩመንትታት ናብ ባሕሪ ደርበዮ ፡ ሓንቲ እታ ናይ ዶክትሬት ወረቐት 

ንኣቦኡ ኢሉ ኣትረፋ ።  

   ናብ ቻይና ምስተመልሰ ፡ ኣብ ሓንቲ ‘ሚናን’ እትብሃል ኣውራጃ ንሰለስተ ዓመት ወንጌል ሰበኸ ። ኣብቲ ጊዜ 

ቀንዲ ኣርእስቲ ስብከታቱ “መስዋእቲ”ን “ደም የሱስ”ን ዝብል ነበረ ። መልእኽትታቱ ፡ ኣብ መንፈሳዊ ዳግም 

ልደት ፡ ምድሓን ፡ ከምኡውን መስቀልካ ምስካም ፡ ዝብል ነበረ ።  

   ኣብ 1930 ፡ ጆን ኣብ “ቤትኤል ቤትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ” ኣብ ሻንጋይ ኣተወ ። ኣብኡ ቀንዲ መልእኽቲ 

ስብከቱ ፡ ካብ ሓጢኣት ከመይ ንርሕቕ ዝብል ኰይኑ ፡ ሓጢኣትካ ምእማን እኹል ኣይኰነን ይብል ነበረ ፡ 

ምንሳሕውን የድሊ ፡ ድሕሪ ምንሳሕ ከኣ መገድኻ ምዕራይ ፡ ይብል ነበረ ።  

   ጆን ኣብ ስብከቱ ከምዚ ይብል ነበረ “ጐይታ ፡ ኣነ ሓጢኣተኛ እየ ፡ መሓረኒ” ምባል እኹል ኣይኮነን  ይብል 

ነበረ ። ‘ኣብ ጊዜ ኣኼባ ጸሎት ፡ ሰባት ክንስሑ ኣለዎም ፡ ኩሉ ሰብ ተኣኪቡ ከሎ ፡ ተንሲእካ ፡ ‘ስርቂ’ ድዩ 

‘ዝሙት’ ዝኾነ ይኹን ነቲ ሓጢኣትካ እናገለጽካ ፡ ሓጢኣት ገይረ እየ ፡ 

ኢልካ ምንሳሕ የድሊ” ይብል ነበረ ።  

   ጆን - ዝኾነ ክገብር ከሎ ሰብ ከይብለኒ ኣይብልን ነበረ ። ሓድሓደ ጊዜ 

ሃንደበት ዘሊሉ ናብ ስቴጅ ደይቡ ኣብ ሰደቓ ሰበኽቲ ኮይኑ ይሰብኽ ነበረ። 

ኣብ መንጐ ፕሮግራም ፡ ንዕስራ ወይ ሰላሳ ደቓይቕ ዝኸውን ዓው ኢሉ 

መዝሙር ይዝምር ነበረ ። ጆን ኣብ ፕሮግራም ዝድግፎ መቖምያ ይጥቀም 

ነበረ ። ሓደ ጊዜ ፡ መደብ እናተኻየደ ፡ ሃንደበት ሳጹን ናይ ሬሳ ሒዙ መጸ 

እሞ ፡ ሒዝዎ ናብ ሰደቓ ሰበኽቲ ደየበ ፤ ትህብትሙ ፡ ትህብትሙ ፡ ኣብ 
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መወዳእታ ኣብ ሳጹን ትኣትዉ ፡ በሎም እሞ ፡ ከርእዮም ኢሉ ኸኣ ኣብቲ ሳጹን ኣተወ ። ጆን እዚ ዝበለ ፡ ሃብቲ 

ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣይህብን እዩ ፡ ክብል ኢሉ እዩ ።  

   ጆን ፡ ቅንኣትን ርትዕን ዘለዎ ሰባኺ ነበረ ። ስሙ ኣብ መላእ ቻይና ተወርየ ፡ ዕድመ እናተገብረሉ ኸኣ ናብ 

ኩለን ኣውራጃታት ወንጌል ኣብጸሐ ። ኣብ 1936 ፡ ብናይ ጆን ኣገልግሎት ወንጌል ፡ ልዕሊ 100,000 

ቻይናውያን ወንጌል ተቐበሉ ። ኣገልግሎት ናይ ጆን ክንዮ ቻይና ሓሊፉ ፡ ናብቶም ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ እስያ 

ዝነበሩ ቻይናውያን በጽሐ ።  

   ኣብ 1938 ፡ ጆን ናብ ታይላን ብምኻድ ኣብተን ናይ ቻይናውያን ቤተ ክርስትያናት ናይ ምንቕቓሕ ኣገልግሎት 

ኣካየደ ። በዚ ናይ ታይላን ኣገልግሎቱ ፡ እቶም ስማውያን ክርስትያናት ናብ እምነት ተመልሱ ፡ እቶም 

ክርስትያናት ዘይኰኑ ኸኣ ደግም ልደት ኣመኑ ። 

   ጆን ሳንግ ናይ ጸሎት ሰብ ነበረ ። ንሱ ፡ ካብ ሰባት ኣርእስቲ ጸሎት ይቕበል እሞ ይጽሕፎ ፡ ብእኡ ኸኣ 

ንነዊሕ ሰዓታት ይጽሊ ነበረ ። መጽሓፍ ቅዱስ ጥራይ የንብብ ነበረ ፡ ከምኡውን ናይ መዓልታዊ ጋዜጣ ።  

  ድሕሪ ብዙሕ ምድሕርሓር ፡ ኣብ መወዳእታ ምስ “ጂያን” እተባህለት ብወለዱ ተደፋፊኡ ተመርዓወ ፡ ንእኣ 

ውን ባዕሉ እዩ መስኪሩ ናብ ጐይታ ኣምጺእዋ ። ጆን ብኣገልግሎት ዝኣክል ፡ ካብ ሰበይቱን ደቁን ንነዊሕ ጊዜ 

ይፍለ ነበረ ።  

   ብድሕርዚ ንሸሞንተ ዓመት ዝኸውን ብዕዮ ጐይታ ብዘይድኻም ንጽርግያታትን መገዲ ባቡራትን ቻይና ፡ 

ሰናጠቖ ። ኣገልግሎቱ ክሳብ ሲንጋፖር ፡ ማሊዥያ ፡ ክሳብ እተን ብጃፓን ዝማሓደራ ደሴታት ታይዋን ፡ ኣብ 

ዓበይቲን ንኣሽቱን ቤተ ክርስትያናት ፡ ኣብ ዓበይቲ ከተማታትን ፡ ኣብ ርሑቕ ዝርከባ ገጠራት ፡ ብዙሓት ሰባት 

እናኣከበ ፡ ብስብከቱ ኣሽሓት ሰብ ተተንከፈ ። ብንብዓት ከኣ ፡ ሓጢኣቶም ብግልጺ እናተኣመኑ ፡ ህይወቶም 

ንክርስቶስ ይውፍዩ ነበሩ ። ንሱ ፡ ብዙሕ ፈተናታትን ተቓውሞን ይገጥሞ ነበረ ። ክሳብ ሞት ዝበጽሕውን 

ተፈተነ ። በዚ ኹሉ ግን ፡ ብዘለዎ ቅንኣት ንቕድሚት እናደፍአ ፡ ብዙሓት ሰባት ብእምነት ናብ ክርስቶስ ክመጹ 

ረኣየ ።  

  ጆን ፡ ስብከቱ ቀጥታ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ኮይኑ፡ ካብቲ መዓልታዊ 11 ምዕራፋት ዘንብቦ ካብኡ ዝመጸ ነበረ ። 

ሓድሓደ ጊዜ ፡ ነቶም ዝሰብኮም ሰባት ፡ ንፍቓደኛታት ዝኾኑ ፡ ንዝገበርዎ ሓጢኣት ፡ ኣብ ወረቐት ጽሒፎም 

ኣብ ክሳዶም ኣንጠልጢሎም ንቕድሚት ክመጹ ፡ ይብሎም ነበረ። ንሱ ከምዚ ይብል ነበረ፡ “ሰባኻይ፡ ብዛዕባ 

ንስሓ፡ መንግስተ ሰማይን ሲኦልን፡ ብዛዕባ መስቀል፡ ከምኡውን ብዛዕባ ደም የሱስ ፡ . . . ንሓጢኣት እናጸልኦ ፡ 

ብቕድስናን ብመንፈስ ቅዱስን ተመሊኡ ፡ ክሰብኽ ኣለዎ ፡ ብዛዕባ ናይ እምነት ህይወትን ከምኡውን ፍቕሪ ፡ 

ክሰብኽ ኣለዎ ። ብተወሳኺ ፡ ኣማኒ ናይ ተስፋ ናብራ ክነብር ኣለዎ” በለ ። ንሱ ብፍላይ ፡ ኣማኒ ኣሰር ስጉሚ 
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ክርስቶስ ክኽተል ከምዘለዎ ፡ ነቲ ናይ መከራ መስቀል ብሓጐስን እምነትን ክኽተል ከምዘለዎ ፡ ጸቒጡ ይዛረብ 

ነበረ ። ብዛዕባ ምምላስ ክርስቶስ ከኣ ኣስፊሑ ይሰብኽ ነበረ ፡ የሱስ ክምለስ ከሎ ኣብ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ 

ምድርን ኩሉ ድሌታትና ክምላእ እዩ ፡ ይብል ነበረ  ።  

  ጆን ፡ ብዘይ ስብከታት ፡ ፍሉይ ናይ ጸሎትን ፈውስን ኣገልግሎት ውን ነበሮ ። ኣሽሓት ሰባት ካብ ሕማሞም 

ተፈወሱ ፡ ካብ ወልፎም ተናገፉ ። ብዙሓት ብኣገልግሎት ጆን ሳንግ ዝጠራጠሩ ዝነበሩ ፡ ተፈዊሶም ክምስክሩ 

ኸኣሉ ። ብዙሓት ናይ ሓሽሽ ወልፊ ዝነበሮም ፡ ብቕጽበት ተፈወሱ ። ዕዉራት ብርሃን ረኸቡ ፡ ስንኩላን ከዱ፡ 

ሕማም ቈርበት ዝነበሮም ብቕጽበት ተፈወሱ ።፡ እዚ ኾይኑ ፡ ጆን ግን ንፈውሲ ኣየቐድምን ነበረ ። ፈለማ 

ንስሓን ምድሓን ብየሱስን ይሰብኽ ነበረ ። ልዕሊ መንፈሳዊ ውህበታት ፡ ንእምነት ንክርስቶስን ቅድስናን የተኩር 

ነበረ ።  

  ጆን ፡ ኣብ መበል 42 ዕድሜኡ ብሕማም ምኽንያት ፡ ናብ ጐይታ ኸደ ። ጆን ፡ ካብቶም ዓበይቲ ጸለውቲ ናይ 

ወንጌል ኣገልገልቲ ተባሂሉ ተረቑሐ ። ኣገልግሎት ጆን ፡ ኣብ ክርስትና ኣንጸባራቒ ውጽኢት ኣምጽአ ፡ ብፍላይ 

ኣብ ቻይናን ደቡባዊ እስያን ። ንሱ ምስ ዎችማን ኒ ኮይኑ ብዙሕ ቤተ ክርስትያናት ከፊቱ እዩ ። ሓንቲ 

ኢንዶኔዥያዊት ኣደ ከምዝመስከረቶ ፡ ጆን ናብ ቤተ ክርስትያን ጌና ብማዕጾ ክኣቱ ከሎ ብድንገት ብዙሓት 

ሕሙማት ይፍወሱ ነበሩ ፡ ኢላ መስከረት ። ሎሚ ኣብ ምድርና ከምዚ ዝበለ ቅብኣት ክግለጽ ፡ ጸሎት የድሊ 

ካባና ። ጐይታ ይባርኽኩም ፡ ኣብ ዝመጽእ ውን ካልእ መሃሪ ዝኾነ ምስክርነት ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ፡ 

ብጸሎት ዘክሩና ። --ሻሎም--   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ሻሎም 11 

 

25 

 

 

ነዚ ጽሑፍ ካልኦት ውን ኣንቢቦም ክባረኽሉ ምእንቲ ፡ ፍታውኩም እንተኾይኑ 

እንተወሓደ ንሓደ ሰብ ኮፒ ወይ ፎርዋርድ ጌርኩም ከተመሓላልፍዎ ፡ ንምሕጸነኩም ። 

 

 

 

 

 

ነዛ ሻሎም እትብል ሓጻር ጽሕፍቶ ፡ ብኢመይልኩም ክትቅበሉ እትደልዩ ፡  

ናይ ኢመይልኩም ኣድራሻ ልኣኹልና።  

ጐይታ ይባርኽኩም 
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ግናኸ እቲ ማእለያ ዘይብሉ ሓይሊ  

ኻብ ኣምላኽ እምበር ፡  

ካባና ምእንቲ ኸይከውን ፡  

እዚ መዝገብ እዚ ኣብ ኣቕሓ መሬት እዩ ዘሎና ። 

1ቈረ. 4፡7 


