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መእተዊ 
   ፍትዋት ተኸታተልቲ መጽሄት-ሻሎም! እቲ ብፍልጠት ክብሩን 
ደግነቱን ዝጸውዓና ኣምላኻዊ ሓይሉ ንህይወትን ንፍርሃት እግዚኣብሄርን 
ዚኸውን ኲሉ ስለ ዝሃበና፡ ብፍልጠት ኣምላኽናን ጐይታና የሱስ 
ኣባኻትኩም ጸጋን ሰላምን ይብዛሓልኩም። ሎሚ’ውን በዚ ኣጋጣሚ 
ክንራኸብ ዝረድኣና ጐይታ ስሙ ይባረኽ! 

   ፍትዋት ኣንበብቲ! ኣብዚ ዘለናዮ ጊዜ፡ ንዕላልን ካልእ ምዝንጋዕን 
ሰዊእና፡ ቅድሚ ኩሉ ብርክኽ ኢልና ክንጽሊ ይግብኣና። ስለዝኾነ 
ከምወትሩ መጺሄት ሻሎም፡ ንዓምዲ ጸሎት ብምቕዳም ቀሪባትልና ኣላ 
እሞ፡ ብጽሞና ከነንብብ ንዕደም ኣሎና።   

   ቃል ኣምላኽ ኣብ 1ቈረ.6፡18 “ካብ ምንዝርና ህደሙ” ይብለና። ስለዚ 
ካብዚ ሓጢኣት እዚ ኣዚና ክንጥንቀቕ ይግብኣና።  “ብዙሓት ሰባት 
ዝወድቁሉ ሓጢኣት” ብዝብል ኣብ ዓምዲ ቃል ኣምላኽ፡ ንመንፈሳዊ 
ህይወትና ዝፍትሽን ዝሃንጽን ኣዝዩ ኣገዳሲ ቃል፡ ተቐሪቡልና ኣሎ እሞ፡ 
ነዚ ቃል ኣንቢብና ገበርቲ ቃል ኮይንና ብእኡ ክንመላለስ ጐይታ 
ይርድኣና።  

   ጐይታ ከምቲ ዝሃበና ተስፋ፡ ዓቢ ዝኾነ ዕዮ መንፈስ ቅዱስ ክስራሕ፡ 
መንፈሳዊ ምንቕቓሕ ክህልወና፡ ጸሎትና እዩ። ስለዚ፡ ናይዚ መንፈሳዊ 
ምንቕቓሕ ኣካል ክንከውን፡ ምድላውና ከመይ ይመስል ኮን ይኸውን፧ 
ነዚ ብዝምልከት፡ ዓምዲ-ቤተ ክርስትያን፡ ኣብ ዝብል ሓድሽ ዓምዲ 
“ንመንፈሳዊ ምንቕቓሕ ቅድመ ምድላው” ዝብል ኣርእስቲ፡ ብዴቪድ 
ያንጊቾ ዝተጻሕፈ ተቐሪቡልና ኣሎ። ኣብዚ ዓምዲ፡ ተወሳኺ ትሕዝቶ 
ኣሎና፡ መራሕቲ ማሕበርን ኣገልገልትን ራእዮም ተግባራዊ ንምግባር 
ስልቲ ክጥቀሙ “ተመክሮ ነህምያ” ቀሪቡ ኣሎ፡ ስለዝኾነ ጊዜ ዓዲግና 
ብጸሎት ተሰኒና ነዚ መጽናዕቲ ከነንብብ ንዕደም ኣሎና።  

   ምብህሃል ማለት communication ኣብ ስድራቤት ወሳኒ ነገር እዩ። 
እታ ጽቡቕ ምብህሃል ዘይብላ ስድራቤት እናደኸመት ክትከይድ ግድን 
እዩ። ልክዕ ከምቲ ምስ ጐይታ ብጸሎት ናይ ምብህሃል ጊዜ ዘሎና፡ 
ምጻምድቲ ውን ጽቡቕ ናይ ምብህሃል ጊዜ ክህልዎም ይግባእ። ስለዝኾነ 
ነዚ ዝምልከት ስቡሕ መኣዲ  ኣብ ዓምዲ ኣነን ቤተይን ተቐሪቡልና ኣሎ 
እሞ፡ ብፍላይ እቶም ሕጹያትን ሰብ ሓዳርን ዝኾንና ሓቢርና ምስ 
መጻምድትና ብጸሎት ተሰኒናን ኣብዚ መኣዲ ክንቀርብ መጽሄት ሻሎም 
ትዕድመኩም ኣላ።   

   ሓቀኛ ምስክር ነፍሳት የድሕን፡(ምሳ.14፡25) ይብለና ቃል ኣምላኽ። 
ንነፍስና ዝኾነና ብዙሕ ትምህርቲ እንረኽበሉ ምስክርነት ናይ እምነት 
ኣቦታት፡ ኣዝዩ እዩ ዘድልየና። ስለዝኾነ ካብ ምስክርነት ጆን-ቡንያን 
ማለት ነታ ፍልጥቲ መጽሓፍ “መገዲ ክርስትያን” እትብል ብሕልሙ 
ድሕሪ ምርኣዩ ዝጸሓፈ ሰብ እዩ። ካብ ታሪኽ ህይወቱ ገለ ዝጠቕመና 
ክንምሃር ንኽእል ኢና እሞ፡ ተቐሪቡልና ኣሎ። ብነገር ኩሉ ክብሪ 
ንጐይታ ይኹን!! ጸጋኡ የብዝሓልና ! ! ኣብ ጸሎት ንዘኻኸር። ሻሎም ።  

 

መጽሄት ሻሎም - ቁ. 12 
  

መእተዊ 
 

ዓምዲ-ጸሎት 

 ምእንቲ ቅዱሳን ኣሕዋትናን 
ገዛእርእስናን ንጸሊ  (ገጽ 3)  
 
 

ዓምዲ-ቃል ኣምላኽ 
 ብዙሓት ሰባት ዝወድቁሉ ሓጢኣት 

 
 

ዓምዲ - ቤተ ክርስትያን 
 ቅድመ ምድላው ንመንፈሳዊ ምን- 

ቕቓሕ (David Yangicho) 

 ተመክሮ ነህምያ 
 
 

ዓምዲ - ኣነን ቤተይን 
 ጽቡቕ ምብህሃል ስድራቤት 

           Daniel H.Smith 

 

ዓምዲ - ምስክርነት 

 ጆን - ቡንያን 
   John Bunyan 
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ዓምዲ - ጸሎት                    

ምእንቲ ቅዱሳን ኣሕዋትናን ገዛእ ርእስናን ንጸሊ 

   ጸሎት ምስ ኣምላኽ ምዝርራብ እዩ፡ ብምባል ብዙሓት መማህራን 

መጽሓፍ ቅዱስ ዝሰማምዕሉ ነጥቢ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ምስ እነንብብ 

ድማ ብዛዕባ ገዛእ ርእስና፡ ሃገር፡ መራሕቲ፡ ቤተክርስትያን፡ 

ፈተውትና፡ ስድራቤትና . . . . ኮታስ ስለ ኹሉ ነገር ክንጽሊ ከምዝግባእ 

ይምህረና። እምበኣር ንሕጂ ስለ ኣመንቲ ኣሕዋት እንታይ ኢልና 

ክንጽሊ ከምዝግባእ ካብ ቃል ኣምላኽ ንርአ። 

   ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ መልእኽታቱ ስለ እቶም ኣመንቲ ማሕበራት 

ይጽሊ ከም ዝነበረ ይገልጽ እዩ። ኣብ መልእኽታቱ ንሰብ ኤፌሶን፡ 

ፊልጲን ቆሎሴን ድማ እንታይ ኢሉ ይጽሊ ከም ዝነበረ ይሕብር። እተን 

ዝጽልየን ዝነበረ ድማ ኣብ ኤፌ 1: 17 -21 , ኤፌ 3: 14-19 , ፊሊ1:9-11, 

ቈሎ 1: 9-12 ተጠቒሰን ኣለዋ። እተን ቀንዲ ነጥብታት ድማ ኣብዘን 

ዝስዕባ የተኩር።  

1. ክወሃቦም ዝግባእ  

2. ክፈልጥዎ ዝግባእ  

3. ከስተውዕልዎ ዝግባእ  

4. ክመልእዎ ዝግባእ 

5. ክኾንዎ ዝግባእ 

   ሃዋርያ ጳውሎስ ናብዘን ነጥብታት ኣተኲሩ ዝጸለየሉ ምኽንያት 

ኣገዳስነተን ስለ ዝፈለጠ እዩ። ንሕና’ውን ኣሰር ሃዋርያት ስዒብና 

ምእንቲ ኣመንቲ ኣሕዋትና፡ ስለ ማሕበራት ኣምላኽን በዘን ነጥብታት 

ክንጽሊ ይግባእ።  

   መሰረት መንፈሳዊ ዕቤት እቲ ኣምላኽ ዝህበና ነገራት እዩ። ሃዋርያ 

ጳውሎስ’ውን ኣብ ጸሎቱ ንኣምላኽ “ምእንቲ ክህበኩም” እናበለ ዝጽሊ 

ዝነበረ ምንጪ መንፈሳዊ ዕቤት ብኣምላኽ እምበር ብሰብ ከምዘይኮነ 

ስለ ዝፈለጠ እዩ። እቲ ምእንቲ ክወሃቦም ዝጽልዮ ዝነበረ ጸሎት ድማ 

እዚ ዝስዕብ እዩ። 

 

 

1. ኣምላኽ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣቦ ኽብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን 

መንፈስ ምግላጽን ምእንቲ ኺህበኩም።     ኤፌ 1:17 

2. ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ ክትብርትዑ፡ ከምቲ 

ሃብቲ ኽብሩ ኺህበኩም። ኤፌ 3:16 

3. በቲ ፍልጠት ፍቓዱ ብዂሉ መንፈሳዊ ጥበብን ኣእምሮን ኪመልኣኩም።      

ቈሎ 1:9 ። 

   ሃዋርያ ጳውሎስ ነዘን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሳ ነጥብታት ካብ ኣምላኽ 

ክወሃቦም ዝጸለየሉ ምኽንያት ንሱ’ውን ባዕሉ ክህቦም ዘይክእል ብምዃኑ፡ 

እንተኾነ ግና ካብ ኣምላኽ ክወሃቦም ከምዝኽእል ብምእማን እዩ። ልክዕ 

ከምኡ ድማ ሎሚ ንሕና ስለ ቅዱሳን ኣሕዋትናን ገዛእ ርእስናን ካብ ኣምላኽ 

እዘን ነጥብታት ክወሃባኦም ንጸሊ። በዚ ድማ ክርስቶስ ኣብ ልብናን ኣብ 

ልቢ ቅዱሳን ኣሕዋትናን ክሓድር እዩ።  

  ኣብ መንፈሳዊ ዕቤት፡  እቲ ቀዳማይ ኣገዳሲ ካባና ዝድለ፡ ፍልጠት እዩ። 

ስለዚ እዩ ድማ ሃዋርያ ጳውሎስ “ክትፈልጡ እጽልየልኩም ኣለኹ” እናበለ 

ዝጸሓፈ። ገለ ካብቲ ክፈልጥዎ ዝድለ ድማ፦  

1. ኣዒንቲ ልብኹም በሪሁ፡ ተስፋ ጽዋዓኡ እንታይ ምዃኑ። ኤፌ 1:18 

2. ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳንውን እንታይ ምዃኑ። ኤፌ 1:18 

3. ነቲ ሕልፊ ዘለዎ ዓብዪ ሓይሊ ኣባና እንኣምን ዘሎና ኸም ስልጣን 

ሓይሉ ኣብ ክርስቶስ ዝገበሮ ግብሪ እንታይ ምዃኑ።ኤፌ 1: 19- 21 

4. ነታ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ። ኤፌ 3:19 

   ስለዚ፡ ንሕና እዘን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሳ ኣርባዕተ ነጥብታት 

ንፈልጠን’ዶ፧ እንተዘይፈሊጥናየን ስለገዛእ ርእስና’ውን ኣምላኽ ፍልጠት 

ምእንቲ ክህበና ክንጽሊ ይግባእ። ከምቲ ንኣና ፍልጠት ዘድልየና   

ከምኡ’ውን ንቅዱሳን ኣሕዋትና ኣምላኽ ከፍልጦም ክንጽሊ ይግብኣና። 

እቲ ዝበለጸ መምህር መንፈስ ቅዱስ እዩ’ሞ መንፈስ ቅዱስ ከፍልጠና 

እዩ።  



 

 

3 

   እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝጸለያ ነጥቢ ድማ፡ “ምእንቲ 

ከስተውዕሉ” እትብል እያ። ኩልና ሰባት ዋላ’ውን ብዝተፈላለየ መገዲ 

ዝረኸብናዮ ሓበሬታ፡ ሰኣን ምስትውዓል ክንጥቀመሉ ኣይንኽእልን። 

ስለዚ ነቲ ንፈልጦ ከነስተውዕለሉ ይግባእ። እቲ ምስትውዓል ዘድልዮ 

ነጥቢ ድማ “ኣብ ፍቕሪ ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪትኩምን፡ ምስ ኩሎም 

ቅዱሳን ምግፋሑን ምንዋሑን ምዕማቑን ቊመቱን እንታይ ምዃኑ”   

ኤፌ 3: 17-18 ብምባል ገሊጹዎ ኣሎ። ስለዚ ብዛዕባ ፍቕሪ ክርስቶስ 

ዝሰረቱ ፍቕሪ ኣሕዋት ምስትውዓል ኣምላኽ ክህበና ስለ ገዛእ ርእስናን 

ስለ ቅዱሳን ኣሕዋትናን ክንጽሊ ይግባእ። 

   ድሕሪ ፍልጠትን ምስትውዓልን ድማ ምምላእ ይመጽእ። ውሽጥና 

እንታይ መሊኡ ኣሎ፧ ሰባት ብዝተፈላለዩ ነገራት ዝተመልኡ እዮም። 

ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ጸሎቱ ግና ብዛዕባ ምልኣት ከምዚ ኢሉ ጸለየ፥ 

-“ንኽብሪ ኣምላኽን ምስጋናኡን እቲ ብየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ 

ፍረ ጽድቂ ክመልኡ”  ፊሊ 1: 9- 11 

-“ክሳዕ ኩሉ ምልኣት ኣምላኽ ምእንቲ ኽመልኡ”  ኤፌ 3:19 

  ኣሕዋተይ፡ ንሕና’ኸ እንታይ መሊእና ኣሎና፧ ፍረ ጽድቂ’ዶ ወይስ 

ካልእ፧ እምበኣር ስለገዛእ ርእስናን ስለ ቅዱሳን ኣሕዋትናን ብየሱስ 

ክርስቶስ ፍረ ጽድቂ ክሳዕ ኩሉ ምልኣት ኣምላኽ ምእንቲ ክንመልእ 

ክንጽሊ ይግባእ። 

   ኣብ መወዳእታ፡ ግን ከኣ ኣዚዩ ኣገዳሲ፡ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝጸለዮ 

ብዛዕባ እቲ ክኾንዎ ዝግባእ እዩ። ኣምላኽ ብዝሃበና ጸጋን ሓይልን፡ ኣባና 

መሊኡ ብዘሎ ፍልጠትን ምስትውዓልን ተደጊፍና ከምቲ ኣምላኽ 

ክንኮኖ ዝደሊ እንተዘይኮይንና ከንቱ እዩ። ስለዚ ድማ ሃዋርያ  ጳውሎስ 

ብዛዕባ እቲ ክኾንዎ ዝግብኦም ከምዚ ኢሉ ዝጸለየ፥ 

1. “ክሳዕ እታ መዓልቲ ክርስቶስ መዓንቀፊ ዜብሎምን ንጹሃትን 

ምእንቲ ኽትኮኑ”  ፊሊ 1: 9 -11። 

2. “እቲ ዝሓይሽ ክትምርምሩ”  ፊሊ 1: 9-11። 

3. “እቲ ፍቕርኹም’ውን ብፍልጠትን ብምስትውዓል ዘበለ ዂሉን 

ኣዚዩ እናበዝሐ ክኸይድ”  ፊሊ 1: 9 -11። 

4. “ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ዂሉ፡ ፍረ እናፈሬኹምን ብፍልጠት 

ኣምላኽ እናዐቤኹምን ብዂሉ ንእግዚኣብሄር ባህ ከተብሉ” ቈሎ 

1:10። 

5. “ንእኡ ብቑዓት ኴንኩም ክትመላለሱ”  ቈሎ 1:10። 

6. “ብሓጐስ ብጽንዓት ዘበለ ዂሉ፡ ንብዘሎ ትዕግስትን ዓቕልን 

ብሓይሊ ክብሩ ክትብርትዑ”  ቈሎ 1:11። 

7. “ነቲ ናብ ግደ ርስቲ ቅዱሳን ናብ ብርሃን ዘብቅዓና ኣቦ ከተመስግኑ 

ቈሎ 1:12። 

  ንሕና’ኸ ነዘን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሳ ነጥብታት ኣብ ህይወትና ኣለዋ’ዶ፧ 

ስለ ገዛእ ርእስና ጥራይ ዘይኮነስ ስለ ቅዱሳን ኣሕዋትና’ውን ኣብ 

ህይወቶም ምእንቲ ክህልዋ ክንጽሊ ይግባእ።  

   ኣብ መደምደምታ ክብሎ ዝደሊ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ነቶም ኣብቲ 

ጊዜ’ቲ ዝነበሩ ማሕበራት ዝጸለዮ ጸሎት፡ ንሕናውን ከምኡ ክንጽሊ 

ይግባእ። ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዩ ኣብ ሓሙሽተ ነጥብታት ዘተኮረ 

ጸሎት ጸለየ። ንሕና’ውን ከየባተኽና ምእንቲ ቅዱሳን ኣሕዋት ንጸሊ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ኣርእስትታት ጸሎት 

1. ስለ ዕቤት መንፈሳዊ ህይወትና፡ ህይወትና ከም ቃል 
ኣምላኽ ክትዓብን ክትልወጥን፡ ገጽ እግዚኣብሄር ንድለ። 
(2ጴጥ.3፡18) 

2. ስለ ሓድሕድና ንጸሊ፡ ሎሚ ቅንያቱ ሕማቕ ስለ ዝኾነ፡ 
እቲ ዝሓይሽ ምምርማርን ምምራጽን ክከኣለና፡ ገጽ 
እግዚኣብሄር ንድለ። ብሓቂ ኣብ መንጐና ብጭንቀት ድዩ፡ 
ብፍርሂ፡ ብስእነት፡ ወይ ብኻልእ፡ ኣዝዩ ዝተሸገረ ሰብ 
ከይህሉ ነስተብህል፡ ንሓድሕና ብፍቕሪ ንደጋገፍ። 
ፊሊ.1:9-11, እብ.10፡24)። 

3. ስለ እቶም ኣብ ዙርያና ዘለዉ ቅዱሳን፡ ስለ ኣሕዋትና፡ ስለ 
ዘገልግሉ ኣገልገልቲ፡ ገጽ እግዚኣብሄር ንድለ።  

4. ስለቶም ዝጨነቖም፡ ስለ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት መከራ 
ዝረኽቦም ዘሎ መንእሰያት፡ ስለ እቶም ኣብ ኣፍ ሞት 
ዘለዉ፡ ስሊኦም ንጸሊ ንማህለል፡ ካብ እግዚኣብሄር 
ፍትሒ ክኾነሎም ገጽ እግዚኣብሄር ሎሚ ንድለ። 

5. ስለ ዝጠፍኣ ነፍሳት ንጸሊ፡ ኣብ ዙርያና ጐይታ ዘይረኸቡ 
ስሊኦም ንጸሊ፡ ናብ ብርሃን ወንጌል የሱስ ክመጹ ብርሃን 
ኪኾነሎም፡ ብንብዓት ገጽ እግዚኣብሄር ንድለ።  

6. ስለ ብሕማም ዝሳቐዩ ሰባት፡ ብኤይድስ ዝሳቐዩ ሰባት፡ 
ካልእ ሕዱር ሕማም ዝሳቐዩ ወገናትና፡ ሰይጣን 
ርእሰቕትለት ክገብሩ ዝደፋፍኦም፡ ነዚ ኣጋንንታዊ ሓሳብ 
እናገሰጽና፡ ጐይታ የሱስ ክረድኦም፡ ገጽ እግዚኣብሄር 
ንድለ። 

7. ንጐይታ ስለቲ ዘይንገር ውዕለቱ፡ ነቶም ኣብኡ ዝውከሉ 
ስለ ዘይሕፍሮም፡ ምስጋና፡ ውዳሴ፡ ኣምልኾ ጌርና፡ 
ብምስግና ውን ገጽ እግዚኣብሄር ንድለ። ጐይታ 
ይደግፈና። -ሻሎም- 
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ዓምዲ - ቃል ኣምላኽ 

    

ብዙሓት ሰብ ዝወድቁሉ ሓጢኣት
   “ካብ ትምኒት ጉብዝና ህደም ፡ ምስቶም ብንጹህ ልቢ 
ንእግዚኣብሄር ዚጽውዕዎ ኸኣ ኣስኣሰር ጽድቅን እምነትን 
ፍቕርን ሰላምን ስዓብ።” (2ጢሞ 2፡22)። 
 
  “ካብ ምንዝርና ህደሙ። ሰብ ዚገብሮ ዘበለ ሓጢኣት ካብ 
ስጋኡ ብወጻኢ እዩ፡ ዚምንዝር ግና ኣብ ገዛእ ስጋኡ እዩ 
ሓጢኣት ዚገብር።” (1ቈረ. 6፡18) 

 

1. ካብ ዝሙት ምህዳም። 

   ብዙሕ ጊዜ ክርስትያናት፡ ንርእሶም ከም መላእኽቲ ብምሕሳብ፡ ካብ 

ዝሙት ምህዳም ንድኹማት ጥራይ ምዃኑ ይመስሎም። እናፈለጥዎን 

እናስተውዓልዎን ጥራይ ዘይኰነስ፡ ዋላ እውን “ምስ ኣንጻር ጾታ ብዙሕ 

ምቅርራብ ኣይትግበሩ፡ ብዙሕ ምቅርራብ ብልቢ ምድልላይ የምጽእ 

እዩ እሞ፡ ኣብ ዝግባእ ቦታን ስነስርዓትን ይኹን” እንተ ተባህሉ፡ እምቢ 

ይብሉ። ምኽንያቱ “ከመይ ኢልና በዚ ነገር ክንወድቕ፧” ብዝብል 

ንዕቀት እዩ። ምሳ.6፡27-28 ግና ከምዚ ይብለና “ሰብዶ ሓዊ ሓቚፉስ 

ክዳኑ ኣይነድድን እዩ፧ ኣብ ልዕሊ ጓህሪ ኸይዱኸ፡ ኣእጋሩዶ ኣይሓርርን 

እዩ፧” ስለዚ ቀንድን ቀዳማይ ስጉምትን እንተሎ፡ ካብ ዝሙት 

“ምህዳም” እዩ። እዮብ ኣብ ምዕራፍ 31፡1 ዝበሎ ልቢ ኢልና ነንብቦ 

“ምስ ኣዒንተይ ኪዳን ተኣታተኹ፡ ከመይ ኢለ ደኣ ናብ ቈንጆ ግልጽ 

ክብል፧” ይብለና። ኣድላይ እንተኾይኑውን ምስ ገዛእ ርእስናን 

ኣዕኒትናን “ኪዳን” ምእታው ከድልየና እዩ። ብዙሓት፡ ካብ በረኸት 

ናብ መገዲ መርገም ዝወሰዶም እዚ ናይ ዝሙት ሰበብ፡ ምስ ተቓራኒ 

ጾታ ብዙሕ ጊዜ ምሕላፍ፡ ብዛዕባ ዝሙት ምስኦም ብዙሕ ምዕላል፡ 

እዩ። ስለዚ ካብ ከምዚ ምህዳም የድሊ። እዚ ክንብል ከሎና፡ 

ፈጺምኩም ከይትራኸቡ፡ ከይትዛረቡ፡ ከይተዕልሉ፡ ማለት ዘይኮነ፡ 

ኩሉ ግና ብኣገባብ፡ ውድቀት ብዘየኸትል ኣገባብ፡ ይኹን ማለትና እዩ።  

   መብዛሕትና ኣካይዳና ብኣገባብን ብስርዓትን ኣይኮነን። ንኣብነት 

ንበል፡ ተቓራኒ ጾታ ብሓደ ኣብ ሓደ ክፍሊ ሓቢሮም ምሕዳር፡ 

ንበይኖም ሰብ ኣብ ዘይርእዮም ቦታ ምዕላል-ምጽላይ፡ ብጸልማት 

ጐደና ምኻድ፡ ዝኣመሰሉ ነገራት ናብ ሓጢኣት ጥራይ ዝወስዱ 

ዘይኮኑስ፡ ንሕሊና ተመልከትቲ ጽቡቕ ኣይኮነን። 1ቈረ. 8፡9-13 “ግናኸ 

 እቲ ሓርነትኩምሲ ነቶም ድኹማት መዓንቀፊ ኸይኰኖም፡ ተጠንቀቑ።” 

ገላ.5፡13 ኸኣ ከምዚ እናበለ ይምዕደና “ኣሓዋተየ፡ ንስኻትኩም ንሓርነት 

ጽዉዓት ኢኹም እሞ፡ ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ ተገዛዝኡ እምበር፡ ነቲ 

ሓርነትኩምሲ ንስጋ ምኽንያት ኣይትግበርዎ።” “ፍቓድ ኣምላኽ እዚ እዩ፡ 

ቅድስናኹም። ካብ ምንዝርና ኽትርሕቁ እሞ፡ ከምቶም ንኣምላኽ 

ዘይፈልጡ ኣህዛብ ብፍትወት ትምኒት ዘይኰነስ፡ ነፍሲ ወከፍኩም ንሰበይቲ 

ኺዳኑ ብቅድስናን ክብርን ምሕላይ ኪፈልጥ፡ እዚ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ።” 

1ተሰ.4፡3-5። 

2. ንትምኒት ዘይምግዛእ 

   ያእ.1፡13-15 “ኣምላኽሲ ብእኩይ ኣይፍተንን ባዕሉውን ንሓደ እኳ 

ኣይፍትንን እዩ እሞ፡ ሓደ እኳ ምስ ተፈተነ፡ ኣምላኽ ፈቲኑኒ፡ ኣይበል። 

ነፍሲ ወከፍ ግና ብገዛእ ትምኒቱ ተስሒቡን ተሓቢሉን እዩ ዚፍተን። ደሓር፡ 

ትምኒት ምስ ጠነሰት፡ ንሓጢኣት ትወልዶ፡ ሓጢኣት ምስ ተፈጸመ ድማ፡ 

ንሞት ይወልዶ።” ውላድ ትምኒት፡ ክሳብ ሞት እዩ ዝበጽሕ። ትምኒት 

ሓጢኣት ጥራይ ዘይኰነ፡ ሞት ውን እዩ ዘምጽእ። ነዚ እነስተውዕል፡ እሞ 

እንፈርህ፡ ክንደይ ሰባት ኢና ኮን፧ ኤፌ4፡19 “ድንዙዛት ኰይኖምውን 

ብስስዔ ርኽሰት ዘበለ ንምግባር ናብ ዕብዳን ተለቁ።” ይብለና። ርኽሰት 

ቅድሚ ምግባር፡ ትምኒት እዩ ዝመጽእ፡ ማለት እዩ። “ነቲ ቐደም 

እተመላለስኩምሉ፡ ብትምኒት ስሕተት ዚጠፍእ ኣረጊት ሰብ ቀንጢጥኩም” 

ይብለና ኤፌ 4፡22። ሓደ ኣብነት ክህበኩም ፍቐዱለይ፡ ሓደ ጊዜ ሓንቲ 

ሓፍቲ ዝነበረት ከምዚ በለትኒ፤ “ቀደም ሽጋራ የትክኸ ነይረ፡ ክርስትያን 

ምስኰንኩ ግና ገዲፈዮ። ብድሕሪኡ ሽጋራ ዊን ክብለኒ ከሎ፡ ምስቶም 

ዘትክኹ ኣብ ጐኖም ይኸውን እሞ፡ ነቲ ትኪ የሽትቶ” በለትኒ። እቲ ዘሕዝን 

ሎሚ እዛ ሓፍቲ ምስ ጐይታ የላን። እዛ ሰብ፡ ነቲ ዝመጻ ዝነበረ ትምኒት 

ከይትእዘዝ ተንሲኣ እናተቓወመት ንቕድሚት ክትግስግስ ምተገብኣ። 

ስለዝኾነ፡ መወዳእታኣ ብትምኒታ ተሳዕረት። ስለዚ ንውድቀት ቀንዲ 

ምኽንያት፡ ሓሳብና ንትምኒት ክእዘዝ ምፍቃድና እዩ። ኣብ ሓሳብናን ኣብ 

ድሌትናን፡ ትምኒት ከጥሕለናን ንእኡ ስፍራ ብምሃብና እዩ። 
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3. ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣካል ምቕታል  

   ቈሎ.3፡5-6 “ስለዚ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣካላትኩም ቅተሉ፡ 

ምንዝር፡ ርኽሰት፡ ፍትወት ስጋ፡ ክፉእ ትምኒት፡ ስስዔ፡ እዚ ድማ 

ኣምልኾ ጣኦት እዩ” ።  

   ነዚ ምንዝር፡ ርኽሰት፡ ፍትወት ስጋ፡ ክፉእ ትምኒት፡ ስስዔ፡ ዘምጽእ 

ባህሪ ሓጢኣት (ስጋ) ከመይ ጌርና ኢና እንቐትሎ፧ ኣብ ገላ.5፡16 

ትምኒት ስጋ ከቶ ኣይትፈጽሙ ምስ በለ ብድሕሪኡ ክልተ ነገራት ኣብ 

ሚዛን የቐምጠልና። እዚ ድማ፡ መንፈስን ስጋን እዩ። እዚኣቶም 

ንሓድሕዶም ይቃወሙ እዮም። መንፈስ ልዕል እንተ ኢሉ ስጋ ኸኣ 

ትሕት እዩ ዝብል። ንስጋ ክብደት እንተ ተዋሂብዎ ኸኣ መንፈስ ትሕት 

ይብል ማለት እዩ። ስለዚ፡ መንፈስና ልዕል ኣቢልና፡ ስጋና ኸኣ ትሕት 

ብምባል ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣካላትና ክንቀትል የኽእለና እዩ። እምበኣር 

መንፈስና ብምንታይ ኢና ልዕል እነብሎ፧ ቀጺልና ንርአ፦ 

ሀ. ቃሉ ብምንባብ ። ብብሕትና ኮነ ብቤተክርስትያን ነቲ ቃሉ ዝብሎ 

ብምስትውዓል “መጽሓፍቲ ዀነ ወይስ ሓይሊ ኣምላኽ ሰኣን 

ምፍላጥኩም ደይኰንኩምን እትስሕቱ ዘሎኹም፧” ማር.12፡24። ቃል 

እግዚኣብሄር ኣብ ህይወትና ብምልኣት እንተሎ፡ ክፉእን ጽቡቕን 

ስለእንፈልጥ ካብ መገዲ ሓጢኣት ንጥንቀቕ ኢና።  

ለ. ብዙሕ ብምጽላይ ። ይሁዳ 20’ - 21’ “ንስኻትኩም ግና፡ ኣቱም 

ፍቁራተይ፡ በታ ኻብ ኩሉ እተቐደሰት እምነትኩም ንርእስኹም 

እናሃነጽኩም፡ ብመንፈስ ቅዱስውን እናጸሌኹም፡ ነቲ ናብ ህይወት 

ዘለኣለም ዜብጽሕ ምሕረት ጐይታና የሱስ ክርስቶስ እናተጸቤኹምሲ፡ 

ንርእስኹም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልውዋ።” ይብለና። ብጸሎት ክንነቅሕ 

ከሎና፡ ንርእስና ንሃንጽ ኢና። ጸጋ እግዚኣብሄር ኣብ ህይወትና ስለ 

ዝበዝሕ፡ ህይወትና ብመንፈሳዊ ነገር ዝተመልአ እዩ ዝኸውን። ጸሎት 

ምስ ጐይታ እንዘራረበሉን ምርሒት እንቕበለሉን ረድኤትን መፍትሕን 

ካብኡ እንደልየሉ መገዲ እዩ። 

ሐ.  ጾም  ።  ጾም ድማ ንስጋና ምትሓት ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሕ ዋጋ 

ዘለዎ እዩ። እዝ.8፡21 “ኣነ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኣምላኽና 

ርእስና ኸነዋርድ፡ ንኣናን ንሕጻናትናን ንዂሉ ጥሪትናን ቅንዕቲ መገዲ 

ኻብኡ ኽንልምን ኢለ፡ ኣብ ርባ ሃዋ ጾም ኣወጅኩ።”  

   ጾም ንስጋና እነትሕተሉ መገዲ ስለዝኾነ ብጥብቂ ብጾም ምንቃሕ 

የድልየና እዩ። ስለዚ፡ ክርስትያን ከይተሓለለ፡ ናይ መንፈስ ብርትዐ 

የድልዮ። መንፈስ ልዕል እንተበለ ስጋ ክዋረድ ግድን እዩ። 

4. ወርትግ ንቑሕ ዓቀይታይ -ወተሃደር- ንምዃን ንዳሎ ።      

   2ጢሞ.2፡3-4 “ከም ንፉዕ ናይ ክርስቶስ ዓቀይታይ ምሳይ ኴንካ መከራ 

ጽገብ። ዓቀይታይ ናብ ኲናት ከይዱስ፡ ነቲ ዝዓቀዮ ምእንቲ ኼስምሮ 

ኢሉ፡ ብናይ መነባብሮኡ ዚጠላልፍ የልቦን።” ኣብ ሜዳ ኲናት ዘሎ 

ወተሃደር ወርትግ ድሉው እዩ። ጸላኢ ኣዘንጊዑ ከይኣትዎ፡ ብዘይተጸበዮ 

ጊዜ መጺኡ ርስቱ ከይወስደሉ፡ ወቒዑውን ከይቀትሎ፡ ዕጥቁ ኣጸቢቑ 

ዓጢቑ ለይትን መዓልትን ምሕላው የድልዮ። ከምኡውን ክርስትያን፡ 

ድሉው ዝኾነ ዘይድቅስ ዘይሕለል ጸላኢ ከምዘለዎ ከስተውዕል ኣለዎ። ንሱ 

ክሳብ ዝዝንግዕ፡ ክሕልዎ ዝዘውር ጸላኢ ኣሎ። ኣስተውዓልቲ ዝኾኑ 

ኣመንቲ፡ ንሳቶም ብእኡ ከይስዓሩን ከይንብርከኹን ጸላኢኦም ንምስዓር፡ 

ኣዘውቲሮም ኣብ ናይ ምስዓር ህይወትን ዓወት ብምግባርን፡ ዝመላለሱ 

ኣለዉ። ስለዚ፡ ነፍሲወከፍ መዓልቲ፡ ሰዓት፡ ደቒቕ፡ ብዓወት ምሕላፍ 

የድሊ። ካልኦት ከኣ፡ ኣብ ዝግብኦም ስፍራ-ውግእ ክርከቡ ከለዉ፡ ካልኦት 

ግና ነቲ ውግእ ሸለል ብምባል ትኽስ እናበሉ ክመላለሱ ከለዉ፡ ጸላኢ 

የረኻኽበሎም እዩ። ስለዚ፡ ምምጻእ ክርስቶስ እናተጸባበና ኣብ ስፍራ 

ውግእ ምስእንኸውን ክሳብ ናይ መጨረሻ ውድቀት ጸላኢና እንርኢ 

ውግእና ንቐጽል። 2ቈረ.10፡4 “ኣጽዋር ውግእና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ 

ንምፍራስ ጽኑዕ ዕርድታት ብርቱዕ እዩ እምበር፡ ስጋዊ ኣይኰነን” ። 

5. ንየማን - ንጸጋም ከይበልና ምጽናዕ። 

   ገላ.5፡1 “ሓራ ምእንቲ ኽንከውንሲ፡ ክርስቶስ ሓርነት ኣውጺኡና እዩ። 

ስለዚ ጽንዑ፡ ከም ብሓድሽ ውን በርዑት ባርነት ኣይትቈረኑ።” 

ክርስትያናት ሓንሳብ ሓራ ምስወጹ ብድሕሪኡ ብሓርነት ጸኒዖም ክነብሩ 

የድልዮም። እንተኾነ፡ መብዛሕትና ከምኡ ኣይኰናን። ከልቢ ናብ ትፍኡ 

ከምዝምለስ፡ ነቲ ሓደ-ጊዜ ዝሓደግናዮ ሓጢኣት መሊስና መላሊስና 

እናርኣና፡ ሓርነትና ብምሻጥ ኣብ ሓጢኣት ኢና እንወደቕ። ብዛዕባዚ ነጥቢ 

ሰይቲ ሎጥ ጽቡቕ ኣብነት እያ እትኾነና። ዘፍ.19፡23-27 እዛ ሰበይቲ 

ንድሕሪት ብምጥማታ ዓንዲ ጨው ኮይና ተሪፋ። ክርስትያን ውን፡ ካብቲ 

ዝወድቀሉ ምኽንያታት ሓደ ነቲ ዝሓደጐ ሓጢኣት ተመሊሱ ስለ ዝጥምቶ 

እዩ። ምሳሌ 4፡25-27 “ኣዒንትኻ ቀኒዔን ይርኣያ፡ ቈላሕታኻውን 

ንቕድሚት ይጠምታ። ንመገዲ እግርኻ ኣቕንዓያ፡ ኲሉ ጐደናኻ ምዱብ   

ይኹን። ንየማን ወይስ ንጸጋም ኣይተግልስ፡ ንእግርኻ ኻብ እከይ 

ኣርሕቕ።”  

6. ቤተክርስትያን ክትገብሮም ዝግባእ። “ስለዚ ንርእስኹምን ነታ ብገዛእ 

ደሙን ዘጥረያ ማሕበር ጐይታን ክትጓስዩ፡ መንፈስ ቅዱስ 
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 ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብኣ ዝሸመኩም ኲሉ መጓሰ ሓልዉ።” 

ግብ.20፡28።  

   ሽማግሌታት፡ መምህራን፡ ጓሶት ቤተክርስትያን በዚ ነገር ብዙሕ 

ክገብርዎ ዘለዎም ዕዮ ኣለዎም። እዚ ድማ፡ መጀመርታ ትምህርቲ 

ክህቡ፡ ከመይ ክመላለሱን ክነብሩን ከምዝግብኦም ካብ ቃሉ 

ከረድእዎም ይግባእ። ብዙሕ ጊዜ ካብ ዘይምፍላጥን ካብ ዘይምምሃርን 

ዝተላዕለ፡ ሰባት ኣብ ሓጢኣት ይወድቁ እዮም። ብፍላይ ኣብ ዘመንና፡ 

ሓጢኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን በዚሑ፡ ቤት እግዚኣብሄር 

እናረኸሰ ምዃኑ ግልጺ እዩ። እዚ ሓጢኣት ጐሊሑ ዝርአ ኣብዚ ጊዜ፡ 

ኣብ ዙርያ መንእሰያት ኣመንቲ ስለዝኾነ፡ ቤተ ክርስትያን ብምስትምሃር 

ኮነ ምኽሪ ብምምካርን ብምግሳጽን ልዑል ሓልዮት ክትገብር ትጽቢት 

ይግበረላ። ካብዚ ብዝተፈለየ ንምኽሪ ብዘይምስማዕ ልቦም 

ብምትራር፡ ኣብዚ ሓጢኣት እናወደቑ ዝመላለሱ ሰብ እንተኾይኖም፡ 

ነቲ ሓጢኣት ምውጋዝን ነቲ ክፉእውን ካብቲ ጥዑይ ምፍላይ ይግባእ። 

   መጠቓለሊ ሓሳብ። “ናብቲ፡ ሕፍረት ንዒቑ፡ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ 

ዘሎ ሓጐስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰን ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠን 

ጀምር እምነትናን ደምዳሚኣን የሱስ ንጠምት።” እብ.12፡2። 

ክርስትያን ኣብዚ ምድራዊ ጉዕዞ ብዙሕ ሽግርን ውግእን እዩ ዘለዎ፡ 

ብተወሳኺ ናይ ሓጢኣት ፈተና ውን ከምዘለዎ ክስሕቶ የብሉን። 

ከምዚ እኳ እንተኾነ፡ ነዚ ሓጢኣት ጊዜ ከይወሰደ ከሎን ከየሳፍሐ 

ከሎን ከወግዶ ይግብኦ። ንእሽተይ ቀዳድ ዘለዎ ክዳን፡ ጌና ከሎ 

እንተዘይተሰፍዩ፡ እቲ ቕዳድ እናገደደ እዩ ዝኸይድ። ክሳብ መጨረሻ 

ሸለል እንተተባህለ፡ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ እዩ ዝኸውን። ህይወት ኣማኒ፡ 

ብምኽንያት ሓጢኣት ንዝጐደለ ስፍራእ፡ ቀልጢፉ እንተዘይተመልአ፡ 

ባዶነቱ እናዓበየ ናብ ሞት እዩ ዝወስዶ። ስለዚ፡ ንሰናይ ብልህታት፡ 

ንእኩይ ግና ገርህታት ክንከውን የድልየና፡ ሮሜ. 16:19። 

    “እምበኣርሲ ኣሕዋተየ፡ ንስጋኹም ህያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ 

ዜብልን መስዋእቲ ጌርኩም ከተቕርብዎ፡ ብምሕረት ኣምላኽ 

እምዕደኩም ኣሎኹ፡ እዚ ማለት እቲ ናይ ኣእምሮ መንፈሳዊ 

ኣገልግሎትኩም እዩ።” ሮሜ.12፡1። ህይወት ናይ ክርስትያን 

ንእግዚኣብሄር ባህ ዘብል ክኸውን ይግባእ። እዚ ባህ ዘብል ህይወት 

ከም መስዋእቲ ማለት እግዚኣብሄር ዝኸብረሉን ዚምስገነሉን 

ዚምካሓሉን ክኸውን የድልዮ። እዚ ንእግዚኣብሄር ዝቐርብ መስዋእቲ 

ህያው ኪኸውን ኣለዎ፡ ብሓጢኣት ምኽንያት ዘይሞተ፡ ቅዱስ፡ 

 ዘይረኸሰ፡ ብበደልን ብትምኒትን ዘይረኸሰ ኪኸውን ስለዘለዎ፡ ሰብነትና 

ናይ እግዚኣብሄር ኣቕሓ ምዃኑ ተረዲእና፡ ንጠንቀቐሉ። ነዚ፡ ብልብና 

ቆሪጽና እንተወሰንና፡ እግዚኣብሄርውን ኪገብረልና እዩ።  

    “ኣታ ናይ ኣምላኽ ሰብ፡ ንስኻ ግና ካብዚ ህደም እሞ ደድሕሪ ጽድቂ፡ 

ኣምልኾ፡ እምነት፡ ፍቕሪ፡ ትዕግስቲ፡ ህድኣት ስዓብ። ጽቡቕ ገድሊ እምነት 

ተጋደል፡ ነታ እተጸዋዕካላ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክርውን ጽቡቕ ምእማን 

እተኣመንካላ ህይወት ዘለኣለም ሓዛ።” (1ጢሞ.6፡11-12)።  

   ስለዚ ኣብዚ ዘመን ዘሎና ክርስትያናት፡ ብብዙሕ ምትጋህን 

ምስትውዓልን ንመላለስ። ዘመኑ ሓጺር እዩ፡ ጸላእትና ዕድል ጥራይ እዮም 

ዝደልዩ። ግናኸ ብብዙሕ ገድሊ ንቃወሞ። እቲ ኣባና ዘሎ ሓይሊ ናይ 

ክርስቶስ የሱስ፡ ንጸላእትና ዘንበርክኽ እዩ እሞ፡ ብኽብደት ናይቲ ፈተና 

ተስፋ ኣይንቑረጽ፡ ኣብ ሽግርና ዝረድኣና ዝበጽሓና ረዳኢ ኣምላኽ ኢና 

እነምልኽ። ነቲ ናባይ ዚመጽእ ከኣ ከቶ ንወጻኢ ኣይድርብዮን እየ፡ ዚብል 

ጐይታ እዩ ዘሎና። ስለዚ ንዘለኣለም ኣብ ቤቱ ንምንባር ንወስን፡ ንሱውን 

ኣብ ውሳኔና ኪረድኣና እዩ። ምስ ዳዊት ሓቢርና ከምዚ ንበል “ኣብ ቤት 

እግዚኣብሄር ክነብር ደልየ ኣሎኹ”  መዝ27፡4። ጐይታ ይርድኣና ! !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዓወት ብክርስቶስ 

   ሮሜ 6:14 “ትሕቲ ጸጋ እምበር : ትሕቲ ሕጊ ስለ ዘይኮንኩም: 

ሓጢኣት ኣይመልከኩምን እዩ።” ይብል :: ንምንታይ እዩ 
ንክርስትያናት ሓጢኣት ዘይመልኮም፧ ትሕቲ ጸጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ 

ስለይዘኮኑ እዩ :: ትሕቲ ሕጊ እንታይ ማለት እዩ፧ ትሕቲ ሕጊ ማለት 

ሰብ ንገዛእ ርእሱ ባዕሉ ክሰርሕን ክጽዕርን: እግዚኣብሄር ክሓቶ 

ማለት እዩ :: ኣብ ትሕቲ ጸጋ ደኣ እንታይ እዩ እሞ ፧ ኣብ ትሕቲ ጸጋ 

ማለት እግዚኣብሄር ምእንቲ ሰብ ኢሉ ክሰርሕ ማለት እዩ:: ዓስቢ 

ብዙሕ ስራሕና ሓጢኣት ኣብ ልዕሌና ክገዝእ እዩ:: እግዚኣብሄር 

ስሌና እንተ ሰርሐ ግን: ሓጢኣት ኣይመልከናን እዩ::  ኣብ ትሕቲ 

ሕጊ ንሕና ንሰርሕ:: ኣብ ትሕቲ ጸጋ እግዚኣብሄር ይሰርሕ። 

እግዚኣብሄር ስለ ዝሰርሕ ዓወት ኣለዎ: ናትና ጻዕሪ ዝሓተና ዘበለ 

ዓወት ኣይኮነን:: ዓወት ብኸምኡ ብነጻ እዩ ዝወሃበካ። 
The Life That Wins 
ዎች ማን ኒ  
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ዓምዲ - ቤተ ክርስትያን  
   

ቅድመ ምድላው ንመንፈሳዊ ምንቕቓሕ 
ዳቪድ - ያንጊቾ 

 
 

   ቤተ ክርስትያን መንፈሳዊ ተሓድሶ ክህልዋ ድሌት ኩሉ ሰብ እዩ። እዚ 

መንፈሳዊ ምንቕቓሕ ክህሉ፡ ካብ ላዕሊ ካብ ኣርያም መንፈስ ቅዱስ ኣብ 

ቅዱሳን ክወርድ የድሊ። እዚ እዩ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዕብየት እያ ዘላ 

ዘብላ፡ ምልእቲ እያ ዘብላ። እምበኣር ቤተ ክርስትያን  ኣብ ጸጽባሕ 

እናዓበየት ናብ ምልኣት ክትበጽሕ፡ ገለ ሒደት ዘድልያ ነገራት እንሆ ፡-  

1. ቅድሚ ኹሉ ቤተ ክርስትያን፡ ንኹሉ ሕቶን ንሽግራትን ኣመንቲ፡ 

መልሲ ክትህብ ክትክእል ኣለዋ።  

   ቤተ ክርስትያን፡ ንድሌትን ሽግርን ኣመንቲ ከተቕልል 

እንተዘይከኣለት፡ ጻውዒታ ኣየማልአትን። ግቡኣ ኣይገበረትን ዘላ 

ማለት’ዩ፡ ስለዚ ቤተ ክርስትያን በቲ ኣመንቲ ዝእከብሉ መዓልቲ፡ 

ሽግራቶምን ዘይተዓረዩ ነገራትን ከዕርይ ዝኽእል ቃል ኣምላኽ፡ 

ክትምህር ኣለዋ።  

   ሓጢኣተኛ፡ ሓጢኣቱ ብምንሳሕ ካብ ጐይታ ምሕረት ክረክብ ኣለዎ፡ 

ዝጸምኡ ከኣ ብመንፈስ ቅዱስ ክምልኡ ይግባእ፡ ብሕማም ንዝሳቐዩ ናይ 

ፈውሲ መደብ ከተዳሉ ይግባእ፡ ብኣጋንንቲ ዝተኣስሩ ካብ ማእሰርቶም 

ክፍትሑ ክትጽሊ ይግባእ። ብፍርሓትን ጭንቀትን ዝመላለሱ ድማ ሓራ 

ክወጹ ኣለዎም። ተስፋ ዝቘረጹ ከኣ፡ ኣብ ቤተ ክርስትያን ተስፋኦም 

ክሕደስ ይግባእ። ከምዚ ስለ ዝኾነ፡ ናይ ኣመንቲ ሽግርን ሕቶን፡ 

እትፈትሕ ቤተ ክርስትያን፡ ንሳ ዓብያ እያ።   

   ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዓለም እናተዛወርኩ ከምእተመልከትክዎ፡ ባዶ 

ዝኾኑ ቤተ ክርስትያን ርእየ፡ ንሕቶ ኣመንቲ ዘይምልሱ፡ ካብ ቤተ 

ክርስትያንና ለቒቕኩም ኪዱ፡ ዝብሉ ሰበኽቲ ርእየ። እዚ መልሲ፡ ብኣይ 

ወገን ቅኑዕ ኣይኮነን። ንምንታይ ከይዶም፧ ንዝብል ሕቶ መልሲ 

ኣይህቡን እዮም። ሓደ ግልጺ ዝኾነ ሓቂ ኣሎ፡ ንሱ ኸኣ፡ ቤተ ክርስትያን 

ንሕቶን ሽግርን ኣመንቲ እትልስ እንተኾይና፡ ኣመንቲ ኣይኩብልሉን 

እዮም። እምበሺ፡ ካብ ዓለም ብዙሕ ሰብ ናብኣ ሃንጎፋይ ኢሎም ይመጹ 

እምበር። 

 

   ቈልዓ ኣብ ዝነበርኩሉ ጊዜ፡ ኣብቲ ዝተወለድኩሉ ዓዲ፡ ብወርሓት 

ክረምቲ በረድ ይወርድ ነበረ። እቲ በረድ ንዓይንኻ ኣዝዩ ዘፍርህ እዩ። 

 ኣብቲ በረድ፡ ገለ እኽሊ ምስእትንስንስ፡ ኣዕዋፍ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ 

መጺአን ነቲ እኽሊ ካብቲ በረድ ፈልየን፡ ይበልዓኦ። ግናኸ ኣብ ክንዲ 

እኽሊ፡ ሑጻ እንተ ነስነስካለን፡ ሓንቲ ዑፍ እኳ ክትበልዖ ኣይትመጽእን 

እያ። 

   ስለዚ ቅኑዕ ወንጌል ኣብ ቤተ ክርስትያን ምስዝስበኽ፡ ሰባት ናብ ቤተ 

ክርስትያን ከምዝፈልሱ ይርድኣና እዩ፡ ኢለ እየ ዝኣምን።  

   ግናኸ፡ ቤተ ክርስትያን ተኣምራት ዘለዎን ተስፋ ዘሐድስን ወንጌል 

ምስእትሰብኽ፡ ሰብ ናብ ቤተ ክርስትያን ንምምጻእ እንታይ ይዓግቶ፧ ሽግር 

ዘለዎ ሰብ፡ ንሽግሩ መፍትሒ ክረክብ ይደሊ እዩ እሞ፡ ክመጽእ ግዲ እዩ 

ዝኾኖ። ግናኸ፡ ዘሚሩ፡ ኣንጨብጪቡ ጥራይ እንተ ተመልሰ፡ ሽግሩ እንተ 

ዘይተፈትሐ፡ ናብ ካልእ እዩ ዝፈልስ። ቤተ ክርስትያን፤ ክርስቶስ መድሓኒ 

እዩ፡ ፈዋሲ እዩ፡ ድንቅን ተኣምራትን ገባሪ ኣምላኽ እዩ፡ ኢላ ትምስክር 

እንተኾይና፡ ብተግባር ከኣ ከተርኢ ኣለዋ። ቤተ ክርስትያን፡ ነዚ ሽግራት 

ንምፍታሕ፡ ዓቢ ሓላፍነታ እተውድቖ ኣብቲ መራሒ -ፓስተር- እዩ። እቲ 

ናይ ምምሕዳር ብቕዓት ዘልዎ፡ ዝጽሊን፡ ሓቀኛ ወንጌል ዝሰብኽን፡ 

ኣገልጋሊ ቤተ ክርስትያን፡ ድኹም ጐኒ ብምሽፋን ናይ ኣመንቲ መሰረታዊ 

ሽግራት ክፈትሕ ይኽእል እዩ፡ ኢለ ይኣምን።  

   ጐይታ ኣብዚ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ፡ ንሽግሮም ብምፍላጥ፡ ይፈትሖ 

ነበረ። ካብ ሕማሞም ፈወሶም። ስለዚ እዩ ኸኣ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ክርስቶስ 

ኣብ ዝኸዶ ኩሉ ስፍራ፡ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ይስዕብዎ ነበሩ፡ ዝብለና። 

እዚ ህዝቢ ንምንታይ ክስዕቦ ክኢሉ፧ ሽግር ነበሮም፡ መፍትሒ ንሽግሮም 

ስለዝረኸቡን፡ ሽግር ንዝተባህለ ኩሉ ኸኣ ንሱ ክፈትሖ ይኽእል ምዃኑ ስለ 

እተገንዘቡ እዩ። ከምኡድማ፡ ቤተ ክርስትያን ንሽግር መንፈስን ነፍስን ስጋን 

ኩሉ መልሲ ምሃብ ክትክእል ኣለዋ።  
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     ሃዋርያት ካብ ጐይታ ሓይሊ ምስተቐበሉ፡ ምስቲ ናይ ጐይታ 

ኣገልግሎት ዝመሳሰል ኣገልግሎት ነበሮም። ሓውና ፊሊጶስ ዲያቆን 

ናይታ ኣብ ዮሩሳሌም ዝነበረት ቤተ ክርስትያን ነበረ፡ ግናኸ ናብ ሰማርያ 

ከይዱ ወንጌል ጐይታ ኣብ ዝሰበኸሉ ጊዜ፡ ርኹሳት መናፍስቲ ብስም 

ጐይታ እናወጨጩ ይወጹ ነበሩ። ብስም ጐይታ ሰብ ይፍውስ ነበረ፡ 

ሓንካሳት ይዘሉ ነበሩ። ኮታስ ኩሉ ሽግር ሰብ መልሲ ይረክብ ነበረ። 

ልቢ ሰባት ኣዝዩ ብሓጐስ ተመሊኡ ነበረ። ስለዝኾነ፡ ኣብ ከተማ ሰማርያ 

ዝርከቡ ህዝቢ ገጾም ናብ ጐይታ ኣቕንዑ። 

   ሓደ ጊዜ፡ ኣብ ርእሰ ኸተማ ናይ ደቡብ ኮርያ፡ ይሰብኽ ነበርኩ። 

ኣብቲ እዋን፡ ኣብ ክፉት ስታድየም ዝተኣከበ ህዝቢ ብርቱዕ ዝናብ ወረደ 

እሞ፡ ኣነ ኸኣ ብውሽጠይ ኩላቶም፡ ክኸዱ  እዮም እዚ ጉባኤ ጥርሑ 

ክተርፍ እዩ፡ ኢለ ገመትኩ። ኣብቲ ፕሮግራም ድንቂ ዕዮ ጐይታ 

ኣስተውዓልኩ። እታ ኸተማ ተኸተልቲ ቡድሃ ዝርከብዋ እያ። ስለዝኾነ፡ 

እቲ ህዝቢ ብዛዕባ እቲ ጉባኤ ቅኑዕ ኣረኣእያ ኣይነበሮን።  

   ድንቂ ነገር ኮነ፡ እቲ ዝናብ ነቲ ልዕሊ ዓሰርተ ሽሕ ህዝቢ፡ ናብቲ 

ስታድየም ከይመጽእ ኣይዓገቶን። ኩላቶም ጽላሎም ሒዞም ኣብቲ 

ስታድየም ተርኽቡ፧ ንምንታይ፧ ድንቅን ተኣምራትን ክንርኢ ኢና፤ 

ብዝብል ተስፋ ሒዞም እዮም። ከም ዝፍወሱ ርግጸኛታት ስለ ዝነበሩ፡ 

በቲ ዝናብ ኣይተዓግቱን። ኣብ ማር.2፡1-5 ኣብ ቅፍርናሆም፡ ናይቲ 

መጻጉዕ ሰብኣይ፡ ዝተገብረ ተኣምራት፡ ቃል ህይወት ካብ ኣንደበት 

ጐይታ ወጺኡ፡ ንህይወት ሰብ ዝለዝለወጠ፡ ብቃሬዛ ጸይሮም ሕሙማት 

ሒዞም፡ ናይቲ ህዝቢ ምድፍፋእ ከይገደሶም፡ ናብ እግሪ የሱስ 

የምጽኡዎም ነበሩ። ኣብቲ ዝነበርናዮ ስታድየም ድማ፡ እቲ ዝናብ 

ኣይዓገቶምን። መንፈስ ቅዱስ ከምዝመልኦም ኣሚኖም መጹ። ሎሚ 

ንኣና ዓጊቱና ዘሎ ዝናብ እንታይ ኮን እዩ፧ ጐይታ ይፈልጥ፡ ክድምስሶ 

ኸኣ እዩ። ሎሚ ኣብ ዘለናዮ ቤተ ክርስትያን፡ እንታይ ይግበር ኣሎ፧ እቲ 

ዘሕዝን፡ ጐይታ ጡረታ ወጺኡ ከይከውን። ዘመንን ሰባትን እናመረጸ 

ድዩ ዝፍውስ፧ በጃኹም ኣብ ቤተ ክርስትያናትና (ዘለናዮ ናይ ስፍራና 

ማሕበር)፡ ተኣምራት ክኸውን ንንቃሕ ! 

2. ከየቋረጸት እትጽሊ ቤተ ክርስትያን ንሳ እናዓበየት እያ 

እትኸይድ። 

   ጸሎት ክበሃል ከሎ፡ ናይ ሓደ ወይ ክልተ ደቒቅ ጸሎት ኣይኮነን። 

ግናኸ ከም ምዱብ ዕዮ ንነዊሕ ጊዜ ዝግበር ጸሎት ማለተይ እዩ። 

ንጐይታ ብዓቢ ጽምኣት ክንናፍቖን ክንደልዮን ከሎና፡ ጐይታውን 

ብዓቢ ክብሩ 

ናባና ይመጽእ እሞ ሽግርና ዘበለ ካባና በኒኑ ይጠፍእ። ጐይታ ብዓቢ ክብሩ 

ኣብ ማእከልና ምስዚግለጽ ሽግርና ይፍትሑ እዮም። ልብና ምስጋና 

ይመልእ፡ ዝቑዝም ከኣ ኣይህልወናን። ኣጥቢቕና ምስ እንጽሊ፡ መንፈስ 

ቅዱስ ይመጽእ እዩ። ንሱ ናይ ሓጐስ መንፈስ እዩ። ዘይጽልዩ እንተኾይኖም 

ግና ኣጋንንቲ ከመይ ኢሎም ክወጹ፧ እናሰበኽካ ከሎኻ፡ ሓድሓደ ጊዜ 

ኣጋንንቲ ዘይወጽሉ ጊዜ ኣሎ። ግናኸ ኣብ እትጽልየሉ ጊዜ ኣጋንንቲ 

ሃዲሞም እዮም ካብ ጉባኤና ዝወጹ።  

   ሓደ ጊዜ፡ ናብ ሓንቲ ቤተ ክርስትያን ክበጽሕ ኢለ ከድኩ። ኣብቲ ቤተ 

ክርስትያን ዝነበሩ ሰባት ኩሎም መጺኦም ሰላም በሉና። ግናኸ ሓደ ሰብ 

መጺኡ ሰላም ኣይበለንን፡ እዚ ሰብ ምሳና ኮይኑ ዘየምልኽ፡ ክብል 

ሓተትኩዎም። ካብቶም ኣገልገልቲ ሓደ ከምዚ ክብል መለሰለይ፤ “እዚ ሰብ 

ነቲ እነካይዶ ጸሎት ኣይፈትዎን እዩ፡ ስብከት ክህሉ ከሎ ንእኡ ኣይጸልኦን 

እዩ። ዕላላት ክህሉ ከሎ ባህ ይብሎ፡ ግናኸ ኩሉ ሳዕ ኣብ እንጽልየሉ ጊዜ  

ንእኡ ባህ ኣይብሎን እዩ። ሽዑ ይጸልኣና እዩ።” ኢሉ መለሰለይ። ኣነ ኣብ 

ውሽጡ ኣጋንንቲ ከም ዘለዎ ገመትኩ፡ ምኽንያቱ ጸሎት ንሰይጣን 

እነምበርክኸሉ ቀንዲ መገዲ እዩ። ኣነ ቁሩብ ክጸንሕ እሞ ነቲ ሰብ ካብ 

ኣጋንንቲ ክናገፍ ክጽልየሉ ባህ ምበለኒ። 

   ስለዚ ነዊሕ ጊዜ ወሲድና ኣብ እንጽልየሉ ጊዜ እዩ ኣጋንንቲ ክወጽእ 

ዚኽእል። ግናኸ ነዊሕ ጊዜ ወሲዳ ዘይትጽልይ ቤተ ክርስትያን እንተኾይና፡ 

ኣጋንንቲ ኣብቲ ማእከል ጉባኤ ኮይኑ የንጨብጭብን ይዝምርን እዩ። “ኪዱ 

እሞ ተገምሰሱ፡ እወ ኪዱ ደቅሱ” እናበለ ይዝምር። ከምዚ ዓይነት ጉባኤ 

ኣስልካይን ኣድካምን እዩ። እታ ቤተ ክርስትያን ከኣ መንበሪ ናይ ትኽስ 

ምባልን ናይ ዓዚምን ስፍራ እያ እትኸውን። ወንጌል እናተሰብከ፡ ኣብ 

ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ትኽስ ዝብሉ ኣመንቲ፡ ኣይራእኩምንዶ ኢኹም፧ 

ናይ ኣህዛብ ደርፊ ንልቦም ማሪኹ ምሉእ ለይቲ ከየደቀሶ ይሓድር፡ ጉባኤ 

ናይ ጐይታ ግን ብትኽስ ምባልን ብድንዛዜን ክመልኦም ከሎ፡ 

ኣየሕዝንንዶ፧ ስለዚ፡ እታ ድንቅን ተኣምራትን ዘለዋ ቤተ ክርስትያን እኳ 

እንተኾነት፡ ፍሉይ ንጸሎት ጥራይ ዝተዳለወ፡ ተዋጋኢ ሓይሊ የድልያ እዩ።  

   ሓደ ፍሉጥ ነጋዳይ፡ ኣባል ናይ ቤተ ክርስትያንና፡ ዓቢ ዝኾነ ውድቀትን 

ክሳራን ኣጋጠሞ። ግናኸ፡ ቤተ ሰቡ በቲ ጉዳይ ኣይተሸገሩን፡ ናብ ጐይታ 

ውን ኣይነብዑን። እቲ ሰብ ናባይ መጺኡ፡ ሽግር ገንዘብ ከም ዘጋጠሞ፡ 

ነገረኒ። በቲ ጉዳይ ልበይ ተተንኪፉ ስለ እቶም ቤተ ሰብ ንክልተ ሰዓት 

ዝኸውን ጸሌኹ። ብድሕሪ እዚ ጸሎት፡ ጐይታ ናይቶም ቤተሰብ ሽግር 
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 መልሰ፡፡ እታ መፍትሒ እትህብ ኢድ ጐይታ ናባና እትመጸሉ መገዲ 

ጸሎትዶ ኣይኮነን፧ ስለዚ እታ ጊዜ ወሲዳ እትጽልይ ቤተ ክርስትያን እያ 

ኣብ ምንቕቓሕን ዕብየትን እትርከብ። 

3. እታ ቤተ ክርስትያን ትሽዓተ ጸጋ ዝተቕበለትን ዘለዋን 

ክትከውን ኣለዋ። 

   እንዛረበሉ ዘሎና፡ ንመንፈስ ቅዱስ ዝተቐበለት ቤተ ክርስትያን ጥራይ 

ኣይኮነን። ግናኸ ከምቲ ኣብ ዘመን ሃዋርያት ዝነበረት ዓይነት ቤተ 

ክርስትያን እትደልይ፡ ኢና እንዛረበሉ ዘሎና። ውህበት መንፈስ ቅዱስ 

ኣብ ቤተ ክርስትያን ብግልጺ ክርአ ኣለዎ። “ግናኸ ንነፍሲ ወከፍ ምግላጽ 

መንፈስ ንጥቕሚ ይውሃቦ እዩ። ንሓደስ ቃል ጥበብ ብመንፈስ ይውሃቦ 

እዩ፡ ነቲ ሓደ ኸኣ ቃል ፍልጠት በቲ ሓደ መንፈስ፡ ንሓደ ግና እምነት 

በቲ ሓደ መንፈስ፡ ናይ ምፍዋስ ውህበት ይውሃቦ፡ ንሓደ ኸኣ ግብሪ 

ሓይሊ ንምግባር፡ ንሓደ ትንቢት፡ ንሓደ ምልላይ መናፍስቲ፡ ንሓደ 

በብዓይነቱ ዘሎ ቛንቋታት፡ ነቲ ሓደ ኸኣ ምትርጓም ቋንቋታት ይውሃቦ። 

እዚ ዂሉ ኸኣ ንሱ እቲ ሓደ መንፈስ ከም ዚደለዮ ገይሩ ንነፍሲ ወከፍ 

ገግዲኡ እናመቐለ እዩ ዚገብሮ።” 1ቈረ. 12፡7-11። እዞም ጸጋታት ኣብ 

ቤተ ክርስትያን ብግብሪ ክርኣዩ ኣለዎም።  

   ቤተ ክርስትያን፡ ስለ ህያው ጐይታ እትነግርን እትሰምዕን ጥራይ 

ክትከውን የብላን፡ መንነቱን ሓይሉን፡ ድንቂ ተኣምራቱን፡ ኣምላኽ 

ምዃኑን ከተርኢ ኣለዋ። ብሓቀኛ መንፈስ ዘይተመልአ ሰብ፡ ኩሉ 

ህይወቱ ብጭንቀትን ብምጥርጣርን ዝተመልአ እዩ። ኣብ ቤተ 

ክርስትያን ዝመላለስ እኳ እንተኾነ ካብ ጭንቀት ሓራ ኣይኮነን። ብሓቂ 

እግዚኣብሄርሲ ኣሎ፧ ህያው እዩ፧ ዝኣመሰሉ ሕቶታት ወርትግ ኣብ 

ኣእምሮኡ ይመላለሱ። ግናኸ እዚ ሰብ ብመንፈስ ቅዱስ ምስ ዝምላእ፡ 

እዚ ከምዚ ሕቶታት ካብ ኣእምሮኡ ይውገዱ እዮም። ኣብ ክንድኡ፡ 

ንእግዚኣብሄር ከገልግል ዝብል ምንጪ፡ ኣብ ህይወቱ ይውሕዝ። 

   ስለዚ፡ ቤተ ክርስትያን ብዛዕባ ብመንፈስ ቅዱስ ምምላእን ምምራሕን 

እተተኩርን ኣትፈልጥን ክትከውን ኣለዋ። ንመንፈስ ቅዱስ ቀረባ 

ፈታዊኣን መራሒኣን እትገብር ክትከውን ኣለዋ። መንፈስ ቅዱስ ኣካል 

ቤተ ክርስትያን እዩ፡ መራሒኣ እዩ እሞ ቤተ ክርስትያንን ኣባላታን 

ኹሎም ብእኡ ክምርሑ ኣለዎም። እግዚኣብሄር ኣብ ዙፋኑ ኣሎ። ወልድ 

ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ የማን ግርማ ተቐሚጡ ኣሎ። እግዚኣብሄር 

መንፈስ ቅዱስ ግን ኣባና ተቐሚጡ ኣሎ። ብመንፈስ ቅዱስ ኣቢልና 

ንኣቦን ወልድን ነምልኽ ማለት እዩ። ብዘይ እግዚኣሄር መንፈስ 

 ቅዱስ ንኣቦን ወልድን ከኽብርን ከመስግንን ከምልኽን ዝኽእል ማንም 

የለን። ስለዚ፡ ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት እንተዘይሃልዩና፡ ንሱ 

ብዝብለና እንተዘይተመራሕና፡ ንእግዚኣብሄር ከነምልኾ ኣይክኣልን 

እዩ።  

   ስለዚ፡ ካብ ኩሉ ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ምግባር ይበልጽ። 

ብኹሉ ንእኡ ምምስጋንን ምኽባርን የድልየና። ብእኡ ከም ኣንእመንን 

ከም እንድገፍን ንእኡ ክንነግሮ ኣለና። ኣዘውቲርና ንእኡ ከምእነመስግን 

ክንእመን የድልየና። ምግላጽ ክብሪ ኣምላኽን ህልውናኡን ናብ ህይወትና 

ዘምጽኣልና ንሱ እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስ እዩ። ስለዚ ብመንፈስ 

ቅዱስ ዘይትምራሕ ቤተ ክርስትያን ምውትቲ እያ። ብመንፈስ ቅዱስ 

ዘይተመልአ ሰብ ውን ከምኡ ምዉት እዩ። ኣብ ልቡ ናይ እግዚኣብሄር 

ነገር ኣይነብርን እዩ። ንኣምላኽ ብዘይ እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስ 

ክንፈልጦ ፍጹም ኣይክኣልን እዩ። 

4. ቤተ ክርስትያን፡ ኣገልገልቲ ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት ንወንጌል 

እትልእኽ ክትከውን ኣለዋ።  

   ቤተ ክርስትያን ኣገልገልቲ፡ ሽማግሌታት፡ ኣመሓደርቲ ስለዘለዉዋ 

ትዓቢይ ማለት ኣይኮነን። ቤተ ክርስትያን ምልኣት መንፈስ ቅዱስ 

ዝተቐበለት እንተኾይና፡ ወንጌል ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ንምብጻሕ 

ኣገልገልቲ ክትልእኽ ኣለዋ። ዕዮ ጐይታ ዝዓዩ፡ ራእይ ዝተቐበሉ 

ኣገልገልቲ ቤተ ክርስትያን እዮም። ስለዚ ቤተ ክርስትያን ንኣገልገልቲ፡ 

ክትምህርን ከተሰልጥንን ኣለዋ። ቤተ ክርስትያን ዕቤት ከተርኢ፡ ጓሳ 

ማሕበር ውን ብቕዓት ኣመራርሓ ዘለዎን ንመራሕቲ ከሰልጥንን 

ከስተምህርን ኣለዎ። 

5. ቤተ ክርስትያን ዓለምለኻዊ ኣገልግሎት ንምሃብ፡ ራእይ ዘለዋ 

ክትከውን ኣለዋ። 

  ቤተ ክርስትያን ነቶም ስግር ባሕሪ ዘለዉ እተሰዱ ሰባት፡ ንኣብ ርሑቕ 

ዘለዉ ቦታታት፡ ንእተኣስሩ ፡ ንዝሓመሙ ሰባት፡  ንኸተገልግል ራእይ 

ዘለዋ ክትከውን ኣለዋ። ቤተ ክርስትያን ኣብ ውሽጢ ኮነ ካብ ሃገር 

ወጻኢ ንዘለዉ ንምግልጋል ዝለኣኸቶም ኣገልገልቲ ብጾምን ጸሎትን 

ምስኦም ክትከውን ኣለዋ። ጐይታ ብእኦም ሓሊፉ ክሰርሕ፡ 

ንኣገልግሎቶም ብዘድልዮም ንዋት ክትልእኽ ኣለዋ። 

    ቤተ ክርስትያን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዓለም እትንቀሳቐስ ክትከውን 

እዩ ዘለዋ። እንተዘይኮነ እተኣስረ እግሪ እዩ ዘለዋ፡ ማለት’ዩ። ስለዚ 

ንእተኣስረ ኣእጋራ ምፍታሕ የድልያ እዩ።    
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6. ቤተ ክርስትያን ሓያል ናይ ኣመራርሓ ብቕዓት ዘለዎ ፓስተር 

ክህልዋ የድልያ ።  

  ፓስተር-ጓሳ ማሕበር፡ ራእይ ዘለዎ፡ እምነት ዘምልኦ፡ ንነዊሕ ሰዓታት 

ምስ ጐይታ ጊዜ ዝወስድ፡ ዘጸናንዕን ዘበራትዕን፡ ካብ ጎይታ ራእይ 

ብምቕባል ንምእመን ዚመርሕ ክኸውን ኣለዎ። ሽማግሌታት ቤተ 

ክርስትያን ኩሉ ፍሉይ ሓሳባቶም ነቲ ፓስተር ምስ ኣቕረቡ፡ ካብ ፍቓዱ 

ወጻኢ ዝኾነ ነገር ምግባር ዘይፈቕደሎም እንተኾይኑ፡ ቤተ ክርስትያን 

ለውጢ ኣይተርእን እያ። ካብ ጐይታ ወጻኢ ክብረት ሓድሕዶም እንተ 

ደለዩ፡ ዕብየት ዝበሃል የለን። ነቲ መራሒ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሓዲጋ፡ 

ካልእ መራሒ እንተሾመት፡ እታ ቤተ ክርስትያን ኣይትዓብን እያ።  

   ፓስተር ቤተ ክርስትያን ድኹም እንተኾይኑ፡ እታ ቤተ ክርስትያን ከኣ 

ድኽምቲ እያ እትኸውን። ፓስተር፡ ንእተዋህቦ ራእይ ንምግልጋል 

ክተግህ ከሎ፡ ምእመናን ከኣ ክድግፍዎ ከለዉ፡ ቤተ ክርስትያን ብእኡ 

ትዓቢ። ሓድሓደ ሰባት፡  እዚ ናይ መጨረሻ ጊዜ ብምዃኑ፡ ጐይታ 

ኣይሰርሕን እዩ፡ ይብሉ። ጐይታ ቅድሚ ምምጻኡ፡ መንፈስ ቅዱስ ከም 

ብርቱዕ ዝናብ ብመስተንክር ኩነታት ናብ ምድሪ ክመጽእ እዩ፡ ኢለ 

ይኣምን። መንፈስ ቅዱስ ንምንታይ እዩ ክመጽእ፧ ንቤተ ክርስትያን 

ንምህናጻን ንምብርታዓን እዩ ዝመጽእ። ኣካል ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ 

ክርስትያን፡ ክትዓቢ፡ መንፈስ ቅዱስ ናብ ምድሪ ክመጻ እዩ። በብጊዜኡ 

ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ክምልኡ ኣለዎም። ንሕናውን ከነገልግል ኣለና። 

እዚ እንተዘይኮይኑ ግን፡ መንፈሳዊ ሽግር ኣሎ ማለት እዩ። ብብሕተይ፡ 

ብልሳን ምዝራብ፡ ብመንፈስ ቅዱስ ከም እተመላእኻ እቲ በይኑ 

መረጋገጺ እዩ፡ ኢለ ኣይኣምንን እየ። ብመንፈስ ቅዱስ ከም እተመላእካ 

መረጋገጺኡ ብልሳን ጥራይ ምዝራብ ዘይኮነስ፡ ኣብ ህይወትካ ዝመጽእ 

ሓድሽ ባህርያት እዩ። እዚ ባህርያት ከኣ ፍረ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ስም 

ጐይታ የሱስ ዘይንምስክር እንተኾይንና፡ ብመንፈስ ቅዱስ ምምላእ 

እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ፧ መንፈስ ቅዱስ ናይ ‘ምስክርነት’ መንፈስ እዩ። 

መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልካን ተመሊእካን እንተኾንካ፡ ብዛዕባ ጐይታ 

የሱስ ትምስክር ኢኻ። እቲ ብዛዕባ ጐይታ የሱስ ዝምስክር ሰብ፡ ንሱ 

ብርግጽ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ እዩ፡ ኢለ ይኣምን።  

  “ዚጓስይወን ጓሶት ከተንስኣለን እየ፡ ድሕርዚ ኸኣ ኣይኪፈርሃን 

ኣይኪስምብዳን ገለ እኳ ኣይኪስእናን እየን፡ ይብል እግዚኣብሄር።” 

ኤር.23፡4። 

 (ዝነበብ ጥቕሲ ኤር. 12፡10-11, ኤር. 23, ህዝ.34)። ክብሪ ኹሉ 

ንእግዚኣብሄር ይኹን፡ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ይባርኹም!  

 

 

 

 

    ራእይ ክንብል ከሎና፡ ካብ እግዚኣብሄር ንሰብ ዝተገልጸ ፍልጠት 

ወይ ሓቅታት ማለት እዩ። እዚ ዝተገልጸ ሓቂ፡ ክልተ ሸነኻት ከኣ ክህልዎ 

ይኽእል። ሓፈሻዊ ራእይ (ማለት General Revelation) እንብሎ ኣሎ፡ 

ንኣብነት እግዚኣብሄር ብፍጥረት ገይሩ ንርእሱ ዝገልጸሉ ኩነታት ኣሎ። 

“ሰማያት ክብሪ ኣምላኽ የዘንትዉ፡ ጠፈር ከኣ ግብሪ ኣእዳዉ የውሪ።” 

(መዝ.19፡1) ይብለና ። ካልኣይ ከኣ፡ ፍሉይ ራእይ (Special Revelation) 

እንብሎ እዩ። እግዚኣብሄር ንህዝቡ ንምድሓን ኢሉ ንባርያኡ ሙሴ ዝሃቦ 

ራእይ፡ ፍሉይ ራእይ እዩ። “ኣብ ያእቆብ ምስክር ኣጽንዔ፡ ኣብ እስራኤል 

ከኣ ሕጊ ኣቖመ፡ እዚውን ንውሉዶም ኬፍልጥዎስ፡ ነቦታትና ኣዘዞም።” 

(መዝ.78፡8) ይብለና። ዓላማ እዚ ጽሑፍ ብዛዕባ ራእይ ንምዝርራብ 

ዘይኰነስ፡ግናኸ ፡ ቤተ ክርስትያን ፍሉይ ዝኾነ ራእይ ካብ እግዚኣብሄር 

ተቐቢላ፡ ነቲ ዝተዋህባ ራእይ ከመይ ገይራ ንኣመንቲ ተመሓላልፍ፧ 

መራሕትን ኣገልገልትን ቤተ ክርስትያን ራእያቶም እንከተግብሩ፡ 

ዝገጥሞም ሽግር ኣሎ። መራሕቲ ቤተ ክርስትያን፡ ንራእይ ቤተ ክርስትያን 

ንምፍጻም ካብ ተመክሮ ነህምያ ገለ ትምህርቲ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። 

ስለዚ፡ ነህምያ ካብ ጐይታ ንዝተቐበሎ ራእይ ንምትግባር ዝተጠቐመሉ 

ሜላ፡ ትምህርቲ ኪኾነና ስለዝኽእል፡ እንሆ!  

   ሸኽምኻ ምክፋል፡ -  

  ንንጉስ ኣርታሕሻስታ በዓልውዕለቱ ዝነበረ - ነህምያ፡ ናብ የሩሳሌም 

ተልኢኹ፡ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት ተዓዘበ። ነህምያ፡ ነቲ እግዚኣብሄር ኣብ 

ልቡ ዘንበረሉ ነገር ክሳብ ኣብዚ ጊዜ ንማንም ሰብ ኣይነገረን። ንመከራ 

ዮሩሳሌምን ነቲ ዝፈረሰ ቀጽርን እናዞረ ተዓዘበ። ብድሕርዚ፡ ነህምያ 

ንኣይሁድን ንካህናትን ንዓበይትን ሹማምትን ዕዮ ንዝዓዩን “ንሕና ኣብ 

ተመክሮ - ነህምያ 
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 ከመይ ዝበለ ሓሳረ መከራ ኸም ዘሎና ንስኻትኩም ትርእዩ ኣሎኹም፡ 

የሩሳሌም ባዲማ፡ ደጌታታ ኸኣ ብሓዊ ተወዲአን። እምበኣርሲ 

ንድሕርዚ መላገጺ ኸይንኸውን፡ ንዑናይ፡ መካበብያ የሩሳሌም ንስራሕ” 

በሎም። (2፡17)። እታ ሕያወይቲ ኢድ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኡ ኸም 

ዝዀነትን፡ እቲ ንጉስ ዝነገሮ ዘረባን፡ ነገሮም።  ንሳቶም ከኣ “ንለዓል 

እሞ ንስራሕ” ኢሎም ኣእዳዎም ነቲ ጽቡቕ ስራሕ ኣጽንዕወን። (2፡18)። 

ነህምያ ናብዚ ክበጽሕ ዘኽኣሎ፡ ሓደ መሪሕ ዝተጠቐበሉ መምርሒታት 

ምስእንፈልጥ፡ ጠቐምቲ ሓሳባት ክንረክብ ንኽእል ኢና። ካብቲ 

ዝተጠቐመሉ መምርሒታት ሓደ ቀንዲ እንተሎ “ጾርካ ምክፋል” ዝብል 

እዩ። ነዚ ከኣ ካብ ነህምያ ዝተጠቐመሉ ሸውዓተ ቀንዲ ነጥብታት 

ክንርኢ ኢና። እዚኣተን ከኣ ኣብ መጽሓፍ ነህምያ ምዕራፍ 3 ክንረኽበን 

ንኽእል ኢና። 

1. ንዝነበረ ቅርጺ ብሓድሽ ንምትካእ፡ ዘይምድንጓይ 
   ነህምያ ንቐጽሪ የሩሳሌም ንምሕዳስ ክትንስእ ከሎ፡ ነቲ ህዝቢ 

ክትሓባበር፡ ንዕዮ ክልዓል ዘኽኣሎ፡ ነቲ ኣብ ዮሩሳሌምን ይሁዳን ዝነበረ 

ቅርጺ “መሰረት ቤተ ሰብ” ብምጥቓም እዩ። እቶም ህዝቢ ኣብቲ ዕዮ 

ክሳተፉ ዝኸኣሉ፡ ኣብ ትሕቲ ቤተ ሰብ ብምዃን እዩ። ኣብ ምዕ.3 ከም 

እነንብቦ፡ ንደጌታት የሩሳሌም ንምህናጽ፡ ልዕሊ ሓምሳ ዝኾኑ ቤተ ሰብን 

ውልቀሰባትን፡ ተጻሒፎም ንረኽቦም። 

   ነህምያ ንዝተቐበሎ ራእይ ንምትግባር፡ ንዝሓቶ ጊዜ ኣገልግሎት 

ንምምላእ፡ ንዝነበረ ቅርጺ ብምፍራስ ኣብቲ ሕብረተ ሰብ ንዝነበረ 

ተመክሮ ብምጥቃም፡ ሃናጺ ብምህናጽ፡ ነደቕቲ ብምንዳቕ፡ ልዳውቲ 

ዘጋጥሙ ኣብ ምግጣም መዓጹ፡ ካልኦትውን በብተመክሮኦም 

ኣሰለፎም። ነቲ ህዝቢ፡ በበቲ ዝለመዶን እተመኮሮን ክዓይይ ምምራጹ 

ምስላጥ ኮይኑሉ ንርኢ። ነፍሲ ወከፍ ቤተሰብ (ሕብረት) ብኸምዚ 

ዓይነት ክዓይይ ብምግባሩ፡ ሓድነትን ብሕብረት ምዃን ዝብል ስምዒት 

ስለዝፈጥር፡ ብርግጽ ጥበብ ነይርዎ እዩ። ነፍሲ ወከፍ 

ቤተሰብ(ሕብረት)፤ ንሕና ከምዚ ክንገብር፡ ከምዚ ክንውስኽ፡ ዝብል 

ስምዒት ከይፈጠረ ኣይተርፍን።  

  ካብዚ ነህምያ ዝገበሮ፡ ንመራሕቲ ቤተ ክርስትያን ከምኡውን 

ሽማግሌታት፡ ጠቓሚ ዝኾነ ሓሳብ ኣሎ። ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስትያን 

ዘሎ ቅርጺ ዕዮ ክንቅጽሎ ይክኣለናዶ እዩ፧ ዝብል መሰረታዊ ሕቶ 

ክልዓል ግድን እዩ። ንዝነበረ ኩሉ ቅርጺ ካብ ሱሩ ክወጽእ ክሳብ 

ዝኽእል፡ ለውጢ-ለውጢ ጥራይ ምባል ኣየድልን። ኣብ ቤተ ክርስትያን 

ለውጢ-ቅርጺ ክካየድ ይኽእል’ዩ። እዚ ዝኸውን ግና፡ ብጥንቃቐ 

 ተራእዩን፡ ኣዝዩ ኣድላይን ምዃኑ ክረጋገጽ ከሎ ጥራይ እዩ። ኣድላዪ እዩ 

እንተ ተባሂሉ ግን፡ እቲ ለውጢ ክቀላጠፍን ነቲ ራእይ ምስፋሕን 

ምትግባርን ዘይምድንጓይ። 

2. ንዝተረኽበ ሓይሊ ክትጥቀመሉ ምኽኣል     
   ካብ ነህ.2 እንርድኦ፡ ነቲ ሸኽሚ (ጾር) ብምክፍፋል ዝተረኽበ ናይ ዕዮ 

ሓይሊ፡ ንወሳንን ኣሳልጦ ንዘለዎን ጉዳይ ምውዓል፡ ኣድላዪ እዩ። እዚ 

ናይ ሸኽሚ ምክፍፋል ስልቲ፡ ነዚ ዝስዕብ ምትሕብባር ሓይሊ ዕዮ 

ከርእየና ይኽእል።  

 ሊቀ ካህናትን ካህናትን (ነህ.3፡1) 

 ሓለቓ ፍርቂ ግዝኣት የሩሳሌም (ነህ.3፡9) 

 ካልኣይ ሓለቓ ፍርቂ ግዝኣት የሩሳሌም (ነህ.3፡12) 
 

   ነህምያ ንኹሉ ብዘይ ኣፈላላይ፡ ንካህናት፡ ንሓለቕቶት፡ ንነጋዶ፡ 

ንሰራሕቲ ወርቂ፡ ንኣዋልድ፡ ሽማግሌታት፡ ንናይ ከተማን ናይ 

ሃገረሰብን ነበርቲ፡ ንሃብታማትን ድኻታትን፡ ንኹሉ ኣብቲ ዕዮ 

ንምስታፍ ኣይነሓፎምን። ከምዚ ብምዃኑ ኸኣ ውጽኢቱ ሰሚሩ። 

“ኣገልግሎት ብዕምቆት!” ዝብሃል እዚ እዩ። “ኩለን ኣእዳው ኣብ ዕዮ” 

ኮይነን።  

   ቤተ ክርስትያን ከም ነህምያ “ንዝፈረሰ ቀጽሪ” እንደገና ንምዕራይ 

ሰብ እንተዘይኣሰሊፉ፡ ንኹለን ኣእዳው ኣብ ዕዮ ክትጸምድ፡ 

እንተዘይክኢላ፡ ጥርዚ ናይቲ ቀጽሪ ክብጻሕ ኣይክኽእልን’ዩ። ጓሶት 

ወይ ሽማግለታት በይኖም ኩሉ ክኾኑ ስለዘይክኣሎም፡ “ኩለን ኣእዳው 

ንዕዮ ክስለፋ” ቤተ ክርስትያን ዕዮኣ ይኸውን ማለት’ዩ። ንሕና’ውን 

ንዕዮ ጐይታ ኩልና ብሓድነት ንተንስእ! 

3. ቅኑዕ ኣመለኻኽታ 
ብዛዕባ’ዚ “ሸኽምኻ ምክፋል” ካብ ዝብል፡ ተወሳኺ መምርሒ 

እንረኽቦ “እቲ ዕዮ ናይ ጐይታ ምዃኑ ዝርድኦም ሰባት ምምራጽ” 

እዩ። ኣብ ነህ.3፡1 ን 5 ከምዚ ይብል፤ “ነቲ ደገ ኣባጊዕ ነደቕዎ 

ቀደስዎ ኸኣ፡…ናብቲ ዕዮ ጐይታኦም…” ዝብል ቃል ንረክብ። እዚ 

ኸኣ፡ ንርእሶም ንጐይታ ብምሃብ ከምዝዓየዩን ክዓዩ ከምዘለዎምን 

ዘርእየና እዩ። እዚ ምህናጽ ቀጽሪ፡ ናይ ነህምያ ዕዮ ወይ ናይቶም 

ምስኡ ዝነበሩ ሰባት ዘይኮነስ ናይ እግዚኣብሄር ኣምላኾም ዕዮ፡ 

ሰማያዊ እምበር ምድራዊ ኣይነበረን። ኣብ ምህናጽ ቀጽሪ የሩሳሌም 

እተሳተፉ ኩሎም ነቲ መዓጹኡ፡ ግምቢኡ፡ ልዳውቱ፡ መሸጐሪኡን. 

. . ንኹሉ ንኣምላኾም ቀደስዎ፡ ምኽንያቱ እቲ ዕዮ ናይ 

እግዚኣብሄር’ዩ ዝነበረ። ኣብ ቤተ ክርስትያን እንህቦ ኣገልግሎትን 
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 እነበርክቶ ኣስተዋኦን እቲ ዕዮ ናይ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ከምዝኾነ 

ምስትውዓል ክንክእል ጐይታ ይርድኣና። 

4. እተነቓቕሐ መንፈስ (መንፈስ ኣድናቖት) 

   ነህምያ ነቲ ጾር ምህናጽ ቀጽሪ ዘከፋፈሎ፡ ነቲ ዕዮ “ዕዮ-ጐይታ” 

ምዃኑ ንዝቖጸርዎ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ብምሉእ ድሌትን ብእተነቓቕሐ 

መንፈስ ብቕንዕና ንምዕያይ ድሌት ንዘሕደረሎም’ውን እዩ። ነህ.3፡20 

“ብድሕሪኡ ባሩክ ወዲ ዛባይ ካብቲ መኣዝን ጀሚሩ ኽሳዕ ደገ ቤት 

ኤልያሺብ እቲ ሊቀ ኻህናት ተጊሁ ኻልእ ክፍሊ ኣዐረየ” ይብል። ባሮክ 

ብኸመይ ዓይዩ፧ ኢልና እንተሓቲትና፤ “ተጊሁ ዓይዩ” ዝብል መልሲ ኢና 

እንረክብ። ባሮክ ነቲ ዕዮ ብዝነበሮ ልዑል ድርኺት ዝተላዕለ፡ ንኻልኦት 

ኣብነታዊ ዝገብሮ ፍሉይ ናይ ስራሕ መንፈስ ተራእይዎ እዩ። ነታ ምዕ.3 

ምስእነንብባ፡ ኣብቲ ዕዮ እተጸምዱ ኩሎም በቲ ዕዮ ‘ተደኒቖም’ 

(ኣድናቖት) እተዋጽኡ እዮም ኔሮም። 

   “ኣድናቖት” ዝብል ቃል ንባዕሉ ዝስሕብ ቃል እዩ። ብናይ ግሪኽ ቃል 

“ኣብ ኣምላኽ ምዃን” እዩ ዝውክል። ንክርስትያን፡ ሓቀኛ ኣድናቖት 

ብቁጽጽር ህያው መንፈስ-ኣምላኽ ዝርከብ ውጽኢት እዩ። ካብቲ ብልጭ 

ኢሉ ዝጠፍእ ስጋዊ ስምዒት ዝምንጩ ኣድናቖት ክንጥንቀቕ ይግብኣና። 

እቲ ሰማያዊ ምድናቕ ግና ዘይጠፍእ፡ ነባሪ፡ ከምኡውን ፍረ ዘለዎ እዩ። 

ኣብ ልዕሊ’ዚ ዕዮ ጐይታ፡ ክሳዶም ዘየዋረዱ ከምዘለዉ ኣይንዘንግዕ፡ 

(ነህ.3፡5)። 

5. እሙናት ዓየይቲ 
   እዛ ‘እሙናት ዓየይቲ’ እትብል ሓሳብ ናብቲ ካልእ ዝቕጽል መምርሒ 

እትወስደና እያ። ጾር ምህናጽ እቲ ቀጽሪ፡ ክሳብ መጨረሻኡ ዝበጽሕ 

ብተኣማንነት ተቐቢሎም ክሰርሑ ንዝኽእሉ ኣወዳትን ኣዋልድን 

ክወሃቦም ተወሲኑ ነበረ። ነህምያ ኣብ ምዕ.3 ዕዮ እቲ ቀጽሪ ብዝርዝር 

ኣየቕረቦን። ነህምያ፡ ኣብቲ ዕዮ ንዝተሳተፉ ስለ ዝገጠሞም ሽግር ወይ 

ሓደጋ ዝገለጾ ነገር ውን የለን። ኣተኲሮኡ፡ ካብ ጅማሬኡ ክሳብ ፍጻሜኡ፡ 

ንዝብል እዩ ዓሪፉ ዘሎ። እዚ ጽቡቕ ፍጻሜ ናይቲ ጽቡቕ ዕዮ መግለጺ 

እዩ። እቲ ዝተጀመረ ዕዮ፡ ውጽኢት ዘለዎ ፍጻሜ ክበጽሕ እዩ ተደልዩ። 

ጳውሎስ “. . . ጉዕዞይ ፈጺመ…” ከምዝበሎ እዩ። ቤተ ክርስትያን፡ ነቲ 

ጾር ናይቲ ዕዮ (ኣገልግሎት)፡ ናብቶም እሙናት መንእሰያት ኣወዳትን 

ኣዋልድን ከተከፋፍሎ ይግብኣ፡ እንተዘይኮነስ መጨረሻ ናይቲ ዕዮኣ 

ኣይክጽብቕን እዩ። ኣብዛ ምድሪ ዕዮኣ ክሳብ እትውድእ ነቲ ጾር 

ከተመሓላልፎን ክትከታተሎን ግዴኣ እዩ። 

 

 

6. ስልታዊ ኣመዳድባ 
   እዚ መምርሒ ምክፍፋል ዕዮ ነህምያ፡ እቶም ዓየይቲ ኣብ ኩሉ ስፍራ 

ብስልቲ እዮም ተኸፋፊሎም ዝነበሩ። ኣብዚ ምዕ.3 ከነንብብ ከሎና፡ 

ነህምያ ዝገበሮ ውጥን-ስልቲ ኣብሊጽና ክንዕዘቦ ንኽእል ኢና። ስም 

ዓየይቲ ብዝርዝር ሰፊሩ ኣሎ። ነዚ ንምዝርዛር እተጠቐመሉ ቃል 

“ኣልጊቡ” ዝብል ቃል ነበረ። እዚ ቃል ኣብ ምዕ.3፡ ፍቕዲታት 2, 4, 5… 

ምርኣይ ይከኣል። 

   ዓየይቲ በቲ ካብ ጐይታ ዝተዋህቦም ራእይ፡ ብዛዕባ ኣመዳድብኦም 

ብዙሕ ስልትታት ተነዲፍሎምን ተጻሒፉሎምን እዩ። ነህምያ፡ ንኹሎም፡ 

ዓየይቲ ኣብ ሓንቲ ወይ ኣብ ክልተ ቦታ ጥራይ መዲብዎም ወይ 

ኣኪብዎም እንተዝነበር፡ ክፍጠር ዝኽእል ሕንፍሽፍሽ ኣዝዩ ዝኸፍአ 

ምኾነ ነይሩ።  

   እቲ ዕዮ ናይ እግዚኣብሄር እዩ። ንሱ እዩ ወሲንዎ! ዕዮ ነፍሲ ወከፍ 

ድማ፡ ዕዮ ነፍሲወከፍ ቤተሰብ እዩ። ምኽንያቱ ብናቱ ውክልና እተዋህበን 

እተቐርጸን እዩ። እቲ ህዝቢ ኣብቲ ቀጽሪ ከምዝሰመረ “ዕዮ ጐይታ፡ ናተይ 

ዕዮ እዩ” ብምባል፡ ብጽሒቱ ንምፍጻም ይተግህ ከም ዝነበረ፡ ከነንብብ 

ከሎና ምድናቕና ዘይተርፍ እዩ። በዚ መምርሒ መሰረት፡ ዓየይቲ ኣብቲ 

ዝተዋህቦም ኣገልግሎት ንዘለዎም ብጽሒት ግልጽን ዘየሻሙን 

ኮይኑሎም። ካብቲ ተመክሮ ነህምያ ከምእንርድኦ፡ ምክፍፋል ናይቲ ዕዮ 

ከም ሰንሰለታዊ ምትእስሳር እተተሓሓዘን እተደጋገፈን ብምዃኑ፡ እቲ ዕዮ 

ናብ ፍጻሜ ክበጽሕ ክኢሉ። 

7. ቀጥታ ቁጽጽርን ክትትልን ምግባር 

   ትኹረት እተዋህቦ ናይ መጨረሻ መምርሒ፡ እቲ ዕዮ እሰልጥ ምህላው 

ቁጽጽርን ክትትልን ምግባር፡ ኣበይ በጺሑ ጸብጻብ ምቅራብ ነበረ። ኣብ 

ምዕ.3፡ ነህምያ ብቀጥታ ወይ ብግልጺ ከም ሓደ መራሒ ኣብ ልዕሊ’ቲ 

ስራሕ ኮይኑ ክቆጻጸርን ክትትል ክገብርን፡ ኣይነንብብብን ኢና። 

ወይ’ውን፡ ነቲ ዕዮ ኣጀሚሩ ብድሕሪኡ ሓዲግዎም ክኸይድ ኣይንርእን። 

   ነህምያ ድኣ’ሞ ኣበይ ነይሩ፧ ነህምያ ዕለት-ዕለት ኣብቲ ዕዮ ብጽሒቱ 

ይገብር ነይሩ። ካብቲ ዕዮ ተፈልዩ ኣብ ቤት-ጽሕፈት ኮይኑ ኣይኮነን ነቲ 

ዕዮ ዘስልጦ ዝነበረ። ነህምያ ኣብቲ ዕዮ ተሳታፊ ብምዃን፡ ሰሪሑ ዘስርሕ 

ብምዃን፡ ቁጽጽርን ክትትልን ምግባሩ ወሳኒን ውጽኢታውን ብምግባሩ፡ 

ካብ ነህምያ ክንምሃር ንኽእል ኢና። ሎሚ፡ መራሕቲ ቤተ ክርስትያን 

ካብዚ ናይ ነህምያ ኣቆጻጽራን ኣከታትላን ዝመሃርዎ ብዙሕ እዩ። ነህምያ 

ንርእሱ ከም ሓደ ዓያዪ ምቑጻሩ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ነቲ ዕዮ ንምፍጣን 

ኣስተዋጽኦ ንዝገበሩ ኣብ ጽሑፍ ይምዝግቦ ነይሩ።         
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 ኣብቲ ዕዮ ሰሚሮም ዝነበሩ ውልቀሰባት ኮኑ ቤተሰብ ኩሎም፡ ነቲ 

ዝዓየይዎ ዕዮ ኣብ ቃል ኣምላኽ ሰፊሩ፡ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ንትምህርቲ 

ክመሓላለፍ እዩ፡ ዝብል ግምት ፈጺሙ ኣይነበሮምን። ንሕናውን ጸጋና 

ፈሊጥናን ተረዲእናን “እዚ ዕዮ ናይ ጐይታ እዩ” ኢልና ተጊህና ንዕየ። ኣብ 

ጐንና ንዘሎ “ናትና ነህምያ” ንስራሕና ክምዝግቦ እዩ፡ ዋጋና ውን 

ክኽፈለና እዩ። ኣብ መወዳእታ በዛ ጥቕሲ ክንዛዝም፡ “እንሆ ቀልጢፈ 

እመጽእ ኣሎኹ፡ ንነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ኽፈድዮ ኸኣ፡ ዓስበይ ምሳይ 

እዩ።” (ራእ.22፡12)። ሻሎም። 

 

  ዓምዲ ቤተ ሰብ 

 
ጽቡቕ ምብህሃል ስድራቤት 

    Daniel H.Smith 

 
“ልኡም ምላሽ ንቑጥዓ የህድኦ፡ ተሪር ቃል ግና 

ኲራ የልዕል። ልሳን ጠቢባን ፍልጠት 

የንጠብጥብ፡ ኣፍ ዓያሱ ግና ዕሽነት ይፍልፍል።” 

(ምሳ.15፡1-2)። 

 

   ትርጉም ስድራቤት 
   መጀመርታ ትርጉም “ስድራቤት” ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ 

ንርአ። ስድራቤት-ፋሚልይ- ዝብል ቃል ብእራይስጢ ኣብ ብሉይ 

ኪዳን ከምዚ ዝስዕብ ትርጉም ኣለዎ።  

 ሚሽፓክ-Mishpackah - ኣብ ዙርያኻ ምዝርጋሕ፡ ናብ 

ኩሉ ምዝርጋሕ። እዚ ሓሳብ፡ “ዓንኬል” ዝብል መልእኽቲ 

ኣለዎ፡ መሰረት ነቲ “ዓንኬል ስድራቤት” ዝብል ሓሳብ ከኣ 

ይገልጽ። 

 ታፍ - Taph – ካብ ጫፍ ንጫፍ ምጉዓዝ ወይ ምዝላል። 

እዚ ሓስብ ውን፡ ነቲ ሕጉስ ውላድ ናብ ኩሉ ዝዘልል፡ ስእሊ 

ይህበና። እዛ ትርጉም ነቲ ስድራቤት ውላድ ዘሓቖፈ ምዃኑ 

የርእየና። ብተወሳኺ፡ እቶም ቆልዑን ጊዜ ቁልዕነትን ሕጉስ 

ኪኸውን ትጽቢት ክንገብረሎም የኽእለና። 

 ቤት - Bayith - ናይዚ ትርጉሙ ‘ምህናጽ” ዝብል እዩ። 

ብድሕርዚ ቃል ዘሎ ሓሳብ፡ ስድራቤት ብኸምኡ ዝኸውን 

ከምዘይኮነ እዩ ዘርእየና። ቤት ዝህነጽ ምዃኑ እዩ ዘርእየና። ገለ 

እኩባት ሰባት፡ ብሓንሳብ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ግናኸ ምኽሪ 

ኣምላኽ ንስድራቤታዊ ህይወት ልዕሊ ብሓንሳብ ምዃን እዩ። 

ምኽሪ እግዚኣብሄር ንስድራቤት ክፍጸም ዝኽእል ብብሉጽ 

ምኽሪ ኣምላኽ እዩ። 

 ኤለፍ - Eleph - እዚ ማለት ከኣ “ምጽማድ” ወይ “ዘቤታዊ” 

ማለት እዩ። እዚ ኸኣ፡ ወለዲ ከምኡውን ውላዶም ክለማመዱን 

ሓቢሮም ክሰርሑን፡ እዩ ዘንጸባርቕ። እዚ ቃል ዘርእየና፡ ዓላማ 

ኣምላኽ፡ ንወለዶታት ክሓብሩ እሞ፡ እቶም ነኣሽቱ ካብቶም 

ዓበይቲ ክመሃሩ ክኽእሉ እዩ። 

 ፓትሪኣ - Patria . እዚኣ ናይ ሓዲሽ ኪዳን ቃል እያ። 

ትርጉም እዛ ቃል፡ ካብ ኣቦ ዝመጹ፡ ማለት እዩ። እዛ ቃል 

እትሕብረና ከኣ፡ ምኽሪ እግዚኣብሄር ርእሲ ቤት ንሰብኣይ -

ንኣቦ- ምግባር እዩ። እዚ “ኣቦ” ዝብል ሓሳብ፡ ኣምላኽ ንርእሱ 

ውን ዝጥቀመሉ ምዃኑ ከኣ ቃል ኣምላኽ የብርሃልና እዩ።  

 

   እምበኣር እዘን ኣብ ላዕሊ ዝርኣናየን ቃላት፡ ኣብ ጥዑይ 

ስድራቤት “ምብህሃል” ኣገዳሲ ምዃኑ እየን ዘርእያና። ሰብ ተሓጉሱ 

ብሓባር ከም ስድራቤት ክነብር እንተኾይኑ ንሓሳቡ፡ ስምዒታቱ፡ 

ርእይቶኡ፡ ከካፍል ኣለዎ። ጥዕናን ሓይልን ናይ ሓንቲ ስድራቤት 

ዘርእየና እቲ ኣብ መንጐኦም ዘሎ መጠንን ዓይነትን ምብህሃል እዩ። 

ስለዝኾነ ነዚ ዝቕጽል ሓሳብ ንርአ። 

ስለምንታይ ምብህሃል ስድራቤት ሓድሓደ ጊዜ ከቢድ 

ዝኸውን ፧ 

   ስድራቤት ከምቲ እግዚኣብሄር ዝደልዮ ክትከውን እንተኾይና፡ 

ግቡእ መጠንን ዓይነትን ምብህሃል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት ኣብ 

ብሉይ ኪዳን ስድራቤት እብራውያን፡ እቲ ቀንዲ ህይወት ውሉድ 

ኣብ ቤት እዩ ዝካየድ ነይሩ። እዚ ህይወት ንኹሉ ናይቲ ውሉድ 

ማሕበራዊ፡ ምጽዋት፡ መንፈሳውነት፡ ከምኡውን ኩሉ ኣካዳምያዊ 

ትምህርቲ ኣብ ቤት እዩ ዝካየድ ነይሩ። እዚ ንጥፈታት ኣብ ቤት 

ክካየድ ከሎ፡ ኣብ ስድራቤት እብራውያን ሓድነት ይፍጠር ነይሩ። 
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 በዚ ንጥፈታት፡ እቶም ውሉዳት ኣኽብሮት ስድራቤቶም ይምሃሩ 

ነበሩ። 

   ኣብ ዝበዝሐ ምዕራባዊ ዓለም፡ እቲ ቀንዲ ህይወት ውሉድ ካብ 

ቤት ወጻኢ እዩ ዝካየድ። ንኣብነት ውሉድ ንክምሃር ካብ ቤቱ 

ወጺኡ እዩ ዝኸይድ። ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ብዙሓት ወለዲ፡ ብዛዕባ 

ኣካዳምያዊ ትምህርቲ ናይ ውላዶም ኣይግደሱን እዮም። ንሳቶም፡ 

ንውላዶም ነቲ እተዋህቦ ዕዮ ገዛ ኣይሕግዝዎን እዮም፡ ናብ መምህር 

ከይዶም ብዛዕባ ጠባይን መንፍዓትን ውላዶም ኣይሓቱን እዮም። 

ኣብኡ፡ ዝበዝሐ መንፈሳዊ ንጥፈታት ውን ካብ ቤት ወጻኢ እዩ 

ዝካይድ። ብዘይካ ኣብቶም ግዱሳት መምህራን ትምህርቲ ሰንበት፡ 

መንእሰያት ኣገልገልቲ፡ ቤት ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ፡ 

እንተዘይኮይኑ እቶም ካልኦትሲ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዎም 

ኣፍልጦ ውን ሒደት እዩ። እቲ ዝበዝሐ መንፈሳዊ ትምህርትታት 

ካብ ቤት ወጻኢ እዩ ዝካየድ። ከምኡውን ኩሉ ማሕበራውን 

ምዝንጋዓዊ መደባትን ካብ ቤት ወጻኢ እዩ ዝካየድ።  

   ዝበዝሐ ንጥፈታት ውሉድ፡ ካብ ቤት ወጻኢ ኣብ ዝካየደሉ 

ቦታታት፡ ምፍልላይን ፍትሕን ከምኡውን ወለዲ ኣኽብሮት ወለዲ 

ክነጽጉ፡ እዚ እንተ ተራእየ ኣየገርመናን እዩ። ብኣንጻሩ፡ ገለ ውሉዳት፡ 

ቤቶም እታ ኣዝያ ተፈታዊት ስፍራ ምዃና እዮም ዝፈልጡ። ንእኦም 

ቤቶም፡ ከምሓንቲ ንሳቶምን ፈተውቶምን ስድራቤቶምን ዝሕጐሱላ 

ስፍራ እያ። ስለቲ ብሉጽን ብዙሕን ሓቢሮም ዘሕልፍዎ ጊዜ፡ እዞም 

ስድራቤት ጽቡቕ ዝኾነ “ምብህሃል” ኣለዎም።  

   ጥዑይ ምብህሃል ናይ ስድራ ቤት ክልተ ሸነኽ ኣለዎ፡ እቲ ሓደ 

ክቡር ይብሃል፡ እቲ ካልኣይ ከኣ ሕጊ ይብሃል። እቲ ክቡር ምብህሃል 

መሰረታዊ ኮይኑ ብግልጺ እንዛራረበሉ እዩ። እቲ ሕጊ ዝብሃል 

ምብህሃል ከኣ፡ ፍኹስ ኢልና ብግልጺ ዘይንዛራርበሉ ምብህሃል እዩ። 

ምብህሃል ስድራቤት ካብዘን ክቡርን ሕግን ዝበልናየን ከመይ 

ንጥቀመለን ካብኡ እዩ ዝብገስ።  

   ኩለን ስድራቤታት ንዕዮታተን ዝሕግዝ ዘይተጻሕፈ “ሕግታት” 

ምብህሃል ኣለወን። ብዛዕባ ዓወታት ምብህሃል ስድራቤት ክንፈልጥ፡ 

 ብዛዕባ እዘን ሕግታት ክንሓትት ኣለና። ንኣብነት፡ “መን ንመን 

ይዛረቦ፧” “ብዛዕባ እንታይ ይዛራረቡ” “ስድራቤት ብኸመይን ምኣስን 

በይኖም ይኾኑ፡ ምስ ካልኦት ኣባላት ስድራቤት ዘይኮኑ’ኸ ይሓብሩ፧” 

 “ኣባላት ስድራቤት ብኸመይ ዝበለ ይዓብዩን ለውጢ ይገብሩን፧” 

“ኣባላት ስድራቤት ንሓሳባቶም ብኸመይ ይገልጹ፧” “ኣባላት 

ስድራቤት ንድሌት ካልኦት ብኸመይን ምኣስን የካፍሉ፧” ኣብ ገለ 

ስድራቤታት ዋላ ነቲ ዘድልዮም ነገራት፤ ከምዚ ኣድልዩኒ ኣሎ፡ 

ኢሎም ክዛረቡ ኣዝዮም ዝሽገሩ ኣለዉ። ናይዚ ምኽንያት፡ እቶም 

ስድራቤት ጽቡቕ ምብህሃል ስለዘየጥረዩ እዩ። ውሉዳት ኣብ ጊዜ 

ጉብዝና ብዝመጽእ ለውጥታት ናይ ሆርሞን፡ ኣዝዮም ዝሽገሩ 

ኣለዉ። ኣዴታት ንዝመጸን ብዙሕ ናይ ሆርሞን ለውጥታት፡ ንበዓል 

ቤተን ከካፍላ ዝሽገራ ኣዝየን ብዙሓት እየን። እምበኣር፡ ቀጺልና ነዚ 

ናይ ምብህሃል ሽግር ገለ መፍትሕ ዝኾነና ክንርኢ ኢና። 

መፍትሕ ምብህሃል ስድራቤት  

  እስኪ ንስድራቤት ይስሃቅን ርብቃን ከም ኣብነት ካብ መጽሓፍ 

ቅዱስ ንርአ። ይስሃቅን ርብቃን፡ ጽቡቕዶ ወይስ ድኹም 

ምብህሃል ነይርዎም፧ ነዛ ጥቕሲ ነንብብ “ርብቃ ኸኣ ንወዳ 

ያእቆብ ከምዚ ኢላ ተዛረበቶ፡ እንሆ፡ ኣቦኻ ንሓውካ ኤሳው፡ በሊዔ 

ቕድሚ ሞተይ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ክምርቐካስ፡ ሃዲንካ 

ጥዑም ብልዒ ጌርካ ኣምጽኣለይ፡ ኢሉ ኺዛረቦ ሰሚዔዮ ኣሎኹ። 

ሕጂ ድማ ወደየ፡ ከምቲ ኣነ ዝእዝዘካ ቓለይ ስማዕ።” (ዘፍ.27፡6-

8)። ንሳቶም፡ መጀመርታ ክምርዓዉ ከለዉ (ዘፍ.24) ጽቡቕ 

ዝኾነ ምብህሃል ነይርዎም፡ ደሓር ግን ነቲ ዝፈትውዎ ዘበለ 

ውላዶም ክበልጽ ብምድላዮም፡ ንዝነበሮም ምብህሃል ሰበርዎ። 

እዚ መስበርቲ፡ ክሳብ ምቅትታል ኣብጺሑ እዩ! ኩሉ ድሙቕን 

ውዕዉዕን ጅማሬ - ጽቡቕ ክቕጽል እዩ - ማለት ከም ዘይኮነ 

እዩ ዘርእየና! ነፍሲ ወከፍ ኣባላት ስድራቤት ብግልጺ ንሓሳቡ 

ምክፋል ብዘይምቁራጽ ክቕጽል ኣለዎ። እዚ ስእሊ፡ ነቲ ካብ 

ግምታዊት-ስድራቤት፡ ዘይግቡእ ምብህሃል ከምዘምጽእ 

ዘዘኻኽረና እዩ። 

   ሰባት ከም ቀደሞም ከይተቐየሩ ኣይኮኑን ዝነብሩ፡ ኩሉ ጊዜ 

እዮም ዝቕየሩ። ሰባት ሓድሽ ኩነታት የጋጥሞም፡ ዝቕይሮም 

ሓድሽ ነገራት ከኣ ይምሃሩ። 

   ብዕንጨይቲ እተሰርሐ ኣቕሓ፡ ውጽኢት ብፍጹም ዝኾነ 

ጽርበትን ምግጣምን እዩ። ሓንሳብ እቲ ኣቕሓ ምስገጠመን  
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 ብዘልምጽ ምስተለኽየን፡ ካልኣይ ሳዕ ምግጣም ኣየድልዮን እዩ። 

ምኽንያቱ እቲ ዕንጸይቲ ብዙሕ ኣይቅየርን እዩ። ዕቤቱን ቅርጹን 

ኣይቅየርን እዩ።  

   ሰባት ግና ከምኡ ኣይኮኑን፡ ይቀያየሩ እዮም። ከምኡውን ዘሎ 

ዝምድና ይቕየር እዩ። ንስኻ፡ ከምቲ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት 

ዝነበርካዮ ኣይኮንካን። ከምሓቂ፡ ከምቲ ቅድሚ ሓሙሽተ ሰዓት 

ዝነበርካዮ ውን ኣይኮንካን። ኩሉ ሰብ ከምኡ እዩ። ነዚ ኸኣ ኣብቶም 

ጥዕና ዘለዎ ምብህሃል ዝነበሮም ሰብ-ሓዳርን ስድራቤትን፡ ደሓር ግን 

ዝኸፍአ ምብህሃል ዝራኣዮም ሰባት ክንርኢ ንኽእል ኢና። ሰብኣይ 

ኮነ ሰበይቲ ድኹም ዝኾነ ምብህሃል እንተለዎም፡ ሓዳሮም ኣብ 

ብርቱዕ ዝኾነ ሽግር ከምእትወድቕ ርግጽ እዩ። ነዚ ምብህሃል ኩል 

ሳዕ ክሕልውዎ ይግብኦም።  

   ምብህሃል ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ቀንዲ መፍትሕ ጽቡቕ 

ምብህሃል ስድራቤት እዩ። ሰብኣይን ሰበይትን፡ ብዘለዎም ጸቕጢ 

መነባብሮ፡ ንዘለዎም ዝምድና ሸለል ክብልዎ ይርኣዩ እዮም። ብፍላይ 

ብዙሓት ውሉዳት እንተሃልይዎም። ብዙሕ ሳዕ ሰብኣይን ሰበይትን፡ 

ብዛዕባ መዓልታዊ ዘጋጥሞም ይዛራረቡ እዮም። ብርግጽ ከኣ 

ክዘራረቡ ኣለዎም፡ ግናኸ ካብዚ ሕልፍ ኢሎም ብዛዕባ ኣዝዮም 

ኣገደስቲ ነገራት ክዘራረቡ ኣለዎም። 

1. ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ጊዜኦም። ብዛዕባ ስርሖም ዝምልከት፡ ብዛዕባ 

ሓላፍነት ነፍሲ ወከፎም፡ ብፍላይ ብሓንሳብ ዘይሰርሑ እንተ 

ኾይኖም። 

  ብዛዕባ ኣገደስቲ ንጥፈታት ማሕበራውዊን ናይ ዕረፍቲ ጊዜኦምን፡ 

ይዘራረቡ። ብዛዕባ ምስ ሰባት ዝራኸቡሉ ጊዜ፡ ብዛዕባ መጽሓፍ 

ቅዱስ ሓቢሮም ነሓድሕዶም ዝመሃሩሉ ጊዜ ይዛረረቡ። ብዛዕባ፡ 

ምቕባል ኣጋይሽ ይዘራርረቡ። ብዛዕባ ንክልቲኦምን ንውሉዶምን፡ 

ንዕረፍቲ ዝኾኖም ጊዜ ይዘራረቡ።  

  ብዛዕባ ኣብ ማሕበር ዘለዎም ኣበርክቶ ውን ይዘራረቡ። ብዛዕባ 

ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘለዎም ንጥፈታት፡ ሕብረቶምውን ብዝምልከት 

ክዘራረቡ ሰናይ እዩ። ኮታስ፡ ኣብ ነሓድሕዶም ዘለዎም ፍቕርን 

ንሰናይ ግብርን ንምንቕቓሕን ኣብ ነሓድሕዶም ከስተብህሉ፡ 

ክመዓዓዱን ኣኼባኦም ክቕጽሉን፡ ይግብኦም። (እብ.10፡24)።  

 

2. ብዛዕባ ብሕታውን ሓባራውን ሸቶታቶም ይዘራረቡ። ኣብ 

ሓዳር፡ ሰባት ብሕታውነቶም ኣይሓድጉን እዮም። እግዚኣብሄር 

ብዛዕባ ዕቤት ነፍሲ ወከፍ ይሓልይ እዩ። ጽቡቕ ምብህሃል 

ስድራቤት፡ ብዛዕባ ብሕታውን ሓብራውን ዓላማ ዘለዎ እዩ።  

3. ብዛዕባ ውልቃዊን ስድራቤታውን ገንዘብ ይዘራረቡ። ገንዘብ-

ፋይናንስ- ምኽንያት ውድቀት ናይ ብዙሕ ሓዳር እዩ። ኣብ 

ገንዘብ ዝዓብለላ ዓለም ኢና ዘሎና፡ መጻምድቲ ብዛዕባ 

ውልቃውን ስድራቤትን ገንዘብ ክዘራረቡ ይግባእ። ብዛዕባ 

ገንዘብ ብዝምልከት ኣረኣእያ፡ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ 

ክንዘራረብን፡ ስድራቤታዊ ውጥን ምውጻእ፡ ክንዘራረብ የድሊ። 

ብዛዕባ እዚ ውጥን ኣመልኪቶም፡ ኣበርክቶ ነፍሲ ወከፍ 

እንታይ ምዃኑን ብኸመይ ክትግበር ምዃኑን፡ ክዘራረቡ 

ይግባእ። መጻምድቲ ብዛዕባ እዚ ኣስፊሖም ይዘራረቡ። ገንዘብ፡ 

ነቲ ቅዱስን ሰናይን ሓዳር ከበላሽዎ ክትርኢ ኣዝዩ ዘሕዝን 

ፍጻሜ እዩ!  

4. ብዛዕባ ኣብርክቶ ኣዝማድን መሓዙትን፡ ይዘራረቡ ። ኩላትና፡ 

ኣብ ህይወትና ኣገደስቲ ሰባት የድልዩና እዮም። ኣብ ሓዳር 

ውን ምስዞም ኣዝማድናን መሓዙትናን ዘሎና ርክብ ክቕጽል 

ኣለዎ። ግናኸ ኣብዚ ክንጥንቀቐሉ ዘሎና ነገር፡ ንሽግራት 

ሓዳርና ክንፈትሕ ከሎና ነቶም ዝሰማምዑናን ጸግዕና ዝኾኑን፡ 

ጣልቃ ክኣትዉ ክንፈቕደሎም ፈጺምና የብልናን። እቲ ኣብ 

ዘፍ.2፡24 ዘሎ “ሓዲጉ” “ይጠብቕ” ዝብል ሓሳብ 

ከምዘነጽረልና፡ ኣብ ሓዳርና ካልኦት ሰባት ጣልቃ ክኣትዉ 

እንተ ጀሚሮም፡ እታ ሓዳር ኣወዳድቓኣ ዓቢ ክኸውን እዩ። 

መጻምድቲ ኣዝዮም ክጥንቀቑ እዩ ዘለዎም፡ ንዘለዎም ሓልዮት 

ሓዳሮም ንዝኾነ ሰብ ወይ ንደቆም ክሓድጉሉ የብሎምን። 

ንሽግራቶም ሰብ ከይወሰኹ፡ ምስ መንፈስ ቅዱስ ኮይኖም 

ክፈትሕዎ ይግብኦም።  

5. ብዛዕባ ኣመሃህራን ልምምድን ደቆም ብመገዲ እግዚኣብሄር፡ 

ይዘራረቡ። ኣብዚ ጉዳይ፡ ወለዲ ኩሉ ሳዕ ኣይኮነን ሓደ 

 ኣተሓሳስባ ዘለዎም። ስለዝኾነ ብዛዕባኡ ክዘራረቡ ኣለዎም፡ ብእኡ 

ኸኣ ከይፈለጡ ሓደ ኣንጻር እቲ ሓደ ኣይክሰርሕን እዩ፡ ዉሉዳት 

ከኣ ኣይክደናገሩን እዮም። ክልቲኦም ወለዲ መምህራን ስለዝኾኑ፡ 
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ሓቢሮም ብዛዕባ ኣመሃህራን ኣለማምዳን ደቆም ክዘራረቡ ኣለዎም፡ 

በዚ ኸኣ ኢድን ጓንትን ኪኾኑ እዮም። “ወደየ፡ እዚ ንርእስኻ ዘውዲ 

ጸጋ፡ ንኽሳድካ ኸኣ ስልማት ድሪ እዩ እሞ፡ ንተግሳጽ ኣቦኻ ስምዓዮ፡ 

ንትምህርቲ ወላዲትካ ድማ ኣይትሕደጎ።” (ምሳ.1፡8)። 

6. ብዛዕባ ጾታዊ ዝምድናኦም፡ ሰብኣይን ሰበይትን ይዘራረቡ።  

   ጾታዊ ምቅርራብ ብኹሉ ኻልእ ክፍልታት ሓዳር ይጽለው እዩ። 

እዚ ጉዳይ ንኽልቲኦም መጻምድቲ ከዕግብ ክኽእል ኣለዎ። ተስፋ 

ምቑራጽን ባእስን ብቀሊሉ እዩ ንጾታዊ ዝምድና መጻምድቲ 

ዝጸሉው። እዚ ንትርጉም ሓዳርን ቀጻልነቱን መዕነዊ እዩ። ከምኡ 

ስለዝኾነ፡ ብዙሓት ሰብ ሓዳር ጽቡቕ ዕጋበት ስለዘይብለን፡ ሰብኡት 

ውን ናታቶም ስምዒት ጥራይ ይግደሱ ብምዃኖም፡ ፋሕ ዝበለ ሓዳር 

ውሑድ ኣይኮነን።  ስለዝኾነ፡ ቅዱስ ነገር እዩ እሞ፡ ብዛዕባ እዚ 

ጉዳይ ንሓድሕዶም ብግልጺ ምዝርራብ ከድሊዮም እዩ። ብእኡ ኸኣ 

ንቡር ምብህሃል ኣብ መጻምድቲ ክፍጠር እዩ። ሓዳሮም ከኣ ብሓጐስ 

ክመርሑ እዮም። 

መምርሕታት ጽቡቕ ምብህሃል 

   ኣብ መወዳእታ፡ መምርሕታት ንጽቡቕ ምብህሃል ስድራቤት 

ዝሕግዛና ሓሳባት ርኢና ክንውድእ። ከምቲ ምስ ኣምላኽ ብጸሎት 

ምብህሃል ዘለና ንሓድሕድና ውን ከምኡ ዝበለ ምብህሃልን ክህልወና 

ይግባእ።  

1. ጥዑይ ምብህሃል ኩሉ ሳዕ ከየባተኸ ክቕጽል ኣለዎ። 

“ከየባተኽኩም ጸልዩ” (1ተሰ.5፡17)። 

2. ጥዑይ ምብህሃል፡ ምስማዕን ምዝራብን ኣለዎ። 

“ዎ እግዚኣብሄር፡ ንድምጸይ ስምዓዮ፡ ኣባኻ እምህለል 

ኣሎኹ፡ ምሓረኒ እሞ ምለሰለይ።” (መዝ.27፡7)። 

3. ጥዑይ ምብህሃል ትስፉው እዩ።“ኣምላኸይ ከኣ፡ ከምቲ መጠን 

ሃብቱ ብኽብሪ ብክርስቶስ የሱስ ገይሩ፡ ድሌትኩም ዘበል 

ኺመልኣልኩም እዩ።” (ፊሊ.4፡19)። 

4. ጥዑይ ምብህሃል ሓቅነትን ምድግጋፍን ኣለዎ።  

“እምበኣርሲ ምእንቲ ኽትፍወሱ፡ ንሓድሕድኩም ሓጢኣትኩም 

ተኣመኑ፡ ምእንቲ ንሓድሕድኩም ውን ጸልዩ። ጸሎት ጻድቕ 

ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ።” (ያእ.5፡16)። 

 

5. ጥዑይ ምብህሃል፡ እቲ ሓደ ክርድኣሉ ምዃኑን ክምልሰሉ 

ምዃኑን ኣብዚ ትብዓት እትሃንጸ እዩ። “ደጊም ብጊዜኡ ንሱ 

ልዕል ምእንቲ ኼብለኩም፡፡. ኣብ ትሕቲ እታ ጽንዕቲ ኢድ  

ኣምላኽ ትሕት በሉ። ንሱ ይሓልየልኩም እዩ እሞ፡ ንዂሉ 

ሓልዮትኩም ኣብኡ ኣውድቕዎ።” (1ጴጥ.5፡6)። 

6. ምብህሃል ብቕኑዕ ሃቐና ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ምብህሃል እኩይ 

ሃቐና ሽግር እዩ ዘምጽእ። “ትልምኑ ኢኹም እሞ፡ ብፍትወት 

ስጋኹም ምእንቲ ክትዘርውዎ፡ ብኽፉእ ስለ ዝለመንኩም፡ 

ኣይትቕበሉን ኢኹም።” (ያእ.4፡3)። ቅኑዕ ሃቐና ኣወንታዊ እዩ 

ዓስቡ። “ዎ ኣምላኽ፡ መርምረኒ፡ ልበይ ከኣ ፍለጥ፡ ፈትነኒ፡ 

ሓሳበይውን ፍለጥ። መገዲ ዓመጻ እንተ ኣልዩኒ፡ ርኤ ኣብቲ 

ናይ ዘለኣለም መገዲ ምርሓኒ።” (መዝ.139፡23-24)። 

7. ጥዑይ ምብህሃል ብናይ ምስጋና መንፈስ እዩ ዝካየድ። 

“ድሌትኩም ዘበለስ ብጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ኣብ 

ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር፡ ብገለ እኳ ኣይትጨነቑ።” (ፊሊ.4፡6)። 

   ጽቡቕ ዝኾነ ሓዳር ክህልወና፡ ጽቡቕ ናይ ስድራቤት 

ምብህሃል ክህልወና ወሳኒ ምዃኑ ኣይንረስዕ። ብዙሓት 

ኣማኸርቲ ሓዳር፡ ከምዝብልዎ፡ ድኹም ምብህሃል ካብ ቀንዲ 

ሽግራት ሓዳር እዩ፡ ይብሉ። ብተወሳኺ፡ ጐይታ ዝበሎ ሓሳብ 

ንርአ፤ “ሙሴስ ብሰሪ ትሪ ልብኹም ምፍታሕ ኣንስትኹም 

ፈቐደልኩም፡ ካብ መጀመርታ ግና ከምኡ ኣይነበረን”፡ 

ማቴ.19፡8 ይብል። እዚ ትሪ ልቢ ተባሂሉ ዘሎ እዩ ቀንዲ 

ውድቀት ናይ ሓዳር። ብሓቂ፡ እግዚኣብሄር ምስ መጻምድትናን 

ደቅናን ክእለት ግቡእን ቅንዕናን ምብህሃል ክህልወና ይድኣና። 

ኣብ ዝመጽእ ፍልይ ብዝበለ ትሕዝቶ የራኽበና፡ ጐይታ 

ይባርኽኩም። ሻሎም።    
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ዓምዲ ምስክርነት 
 

ጆን ቡንያን 
John Bunyan  

 

    ጆን ቡንያን ብ1628 ኣብ ኤልስቶው-ቤድፎርድሺር- ዓዲ እንግሊዝ 

ተወልደ። ኣቦኡ ንጆን ሰራሒ ምድጃን ዝተፈላለየ ስርሓት ካይላን ይሰርሕ 

ነበረ። ኣቦሓጐኡ ውን ንእሽቶ ንግዲ ነበሮ። ስድራ ጆን ዝውንንዎ መሬት 

ውን ነበሮም። 

   ጆን ኣብ ጊዜ ቁልዕነቱ፡ ካብ ኣቦኡ ምስራሕ ካይላን መባእታዊ 

ትምህርትን ተማህረ። ጆን ኣብ ቁልዕነቱ  ምንባብ ህቡባት መጽሓፍቲ 

ብፍላይ ታሪኻትን ጽንጽዋያትን ይፈቱ ነበረ። ኣብ 1644 ዓ.ም ጆን ኣዲኡን 

ሓፍቱን ብሞት ተፈለያኦ።  በዚ ዘጋጠሞ ሓዘን፡ ጆን ጌና ወዲ ዓሰተው 

ሽዱሽተ ዓመት ከሎ ወተሃደር ክኸውን ተኸትበ። ሓደ ጊዜ ንሱ ወተሃደር 

ከሎ፡ ኣብ ሓደ ቦታ መጥቃዕቲ ከካይዱ ምዃኖም ተነግሮም። ጆን 

ንክኸይድ ድሉው ከሎ፡ ሓደ ሰብ መጺኡ ኣብ ክንዲ ጆን ንሱ ክኸይድ 

ከም ዝደሊ ነገሮ፡ ጆን ውን በዚ ፍቓደኛ ኮይኑ ተረኽበ። ኣብ ክንዲ ጆን 

ውን ንሱ ከደ፡ ኣብቲ ጊዜ መጥቃዕቲ እቲ ወተሃደር ንሓለዋ ወጺኡ ከሎ፡ 

ብጓንዴ ዝዓይነታ ብረት ኣብ ርእሱ ተሃርመ፡ ሞተ ውን። ጆን ኣብቲ ጊዜ፡ 

ብዙሕ ሚሊታርያዊ ዝኾነ ንቕሓትን ቃላትን ክድልብ ክኢሉ እዩ። ነቶም 

ምስኡ ዝነበሩ ኣጉባዝ፡ ዝኾነ ዝግበር ነገር ክፍኣት ኮነ ካልእ፡ መራሒኦም 

ጆን ቡንያን ነበረ። ድሕሪ ናይ ሰለስተ ዓመት ውትህድርና፡ ጆን ናብ ቤቱ 

ተመሊሱ፡ ናብ ምስራሕ ካይላ ተመልሰ። ኣቦኡ ድሕሪ ሞት በዓልቲ 

ቤቶም፡ ካልኣይ ሳዕ ተመርዓዉ፡ ብዙሓት ውላድ ውን ወለዱ። ጆን ከኣ 

ርእሱ ፈልዩ ኣብ ካልእ ቦታ ከይዱ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ክነብር ጀመረ።   

   ውትህድርና ካብ ዝገደፈሉ ድሕሪ ክልተ ዓመት፡ ጆን ምስ ሓንቲ ኣዝያ 

ብቕድስና እትመላለስ መንፈሳዊት ሰብ ተመርዓወ። ንሳ ክትምርዓዎ ከላ 

ካልእ ብዙሕ ነገራት ከይበለት፡ ገዝሚ ዝኾና ክልተ መጻሕፍቲ ሒዛ እያ 

 

 

 ዝመጸቶ። እተን መጻሕፍቲ “ምድሙድ መገዲ ሰብ ናብ ሰማይ - Plain 

Man’s Pathway to Heaven” ከምኡውን “መንፈሳዊ ልምምድ - 

Practice of Piety” ዝብላ እየን። ጆን ከም ዝምስክሮ፡ ብዘይካ እዘን 

ክልተ መጻሕፍቲ፡ ሓዳር ክጅምሩ ከም ሸሓኒ ወይ ማንካ ዝኣመሰሉ 

ነገራት ኣይነበሮምን። ቀዳመይቲ ጓሎም ሜሪ ትብሃል፡ ንሳ ዓይነ ስውርቲ 

ነበረት። ብድሕሪኣ፡ ሰለስተ ቁልዑ ወለዱ። ጆን ኣብ ጊዜ ንእስነቱ 

ዝተፈላለየ ጸወታ ቁማር ምጽዋት ዝፈቱ እዩ ነይሩ። ሓደ ጊዜ ኣብ ሓደ 

ቤተ ክርስትያን፡ መዓልቲ ሰንበት ከነኽብራ ኣለና ዝብል ስብከት ሰምዐ 

እሞ፡ ነቲ ሓሳብ ከሰላስሎ ወዓለ። ኣብታ መዓልቲ፡ ቁማር ክጻወት ኢሉ 

ምስ ከደ፡ እናተጻወተ ከሎ፤  “ንሓጢኣትካ ሕደግ፡ ናብ መንግስተ ሰማይ 

ውን ክትኣቱ ትደሊዶ ኢኻ፧ ወይስ ንሓጢኣትካ ሒዝካ ናብ ሲኦል 

ምእታው ኢኻ እትደሊ፧” ዝብል ድምጺ ሰምዐ። ብድሕሪኡ ዘሎ 

ዓመታት፡ ጆን ብጥርጣሬን ብፍርሕን፡ ነቲ ዝሰምዖ ድምጺ ብዘይ ምእዛዙ 

ገበን እናተሰምዖ፡ ብዙሕ ገድሊ ኣሕለፈ።   

   ኣብቲ ጊዜ፡ ጆን ዝሰርሖ ጻሕልታት ክሸጦ እናኸደ፡ ገለ ደቀንስትዮ 

ተኣኪበን ብዛዕባ መንፈሳዊ ነገር ንሓድሕደን ይዘራረባ ነበራ። ጆን ከኣ 

ደው ኢሉ ይሰምዐን ነበረ። በቲ ዝዛረብኦ ዝነብራ ቃል ኣምላኽ ከኣ 

ተመሰጠ። ናብቲ ንሳተን ዝካፈላሉ ቤተ ክርስትያን ክወስድኦ ድሕሪ 

ምዝራቡ፡ ናብኡ ብምኻድ ከኣ ክካፈል ጀመረ። እቶም ኣብኡ ዝነበሩ 

ኣመንቲ ንጆን ብቃል ኣምላኽ ከገልግሎም ሓተትዎ፡ ንሱ ኸኣ ኣብቲ ቤተ 

ክርስትያን ክሰብኽ ጀመረ። ብዘይካዚ ጆን እቲ ናይ ጐይታ ውዕለት 

ብዙሕ ስለእተረድኦ፡ ካብቲ ከተማ ወጺኡ ናብተን ኣብዙርያኦም ዝነበራ 

ዓድታት እናዘረ ወንጌል ክሰብኽ ጀመረ። ኣብ 1656 ከኣ ቀዳመይቲ 

መጽሓፉ ኣሕተመ፡ “ሓቅታት ወንጌል ተኸፍተ-Gospel Truths 

Opened” እትብል እያ። 

   ኣብ 1658፡ ሰበይቱ ንጆን ኣርባዕተ ቖልዑ ሓንቲ ካብኣቶም ዓይነ 

ስውርቲ፡ ሓዲጋትሉ ሞተት። ስለዝኾነ፡ ድሕሪ ሓደ ዓመት ናይ ሓዘኑ፡ 

ካልእ ጓል ተመርዓወ። ኣብቲ ጊዜ ጆን ኣስታት ወዲ ሰላሳ ዓመት ጥራይ 

እዩ ነይሩ።  

   ጆን እቲ ወንጌላዊ ዕዮኡ፡ ማለት ኣብ ክፉት ኣየር ከይኑ ዝሰብኮ ዝነበረ 

ብስራት ወንጌል ድሕሪ ሞት ሰበይቱ ኣየቋረጾን። ግናኸ ኣብ 1660 እቲ 

ዝነበረ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንጉሳዊ ምሕደራ ነቲ ነጻነት ናይ ስብከት 

ከልከሎ፡ ካብ ሓሙሽተ ሰባት ንላዕሊ ተኣኪብካ ዝግበር ሃይማኖታዊ 

ስብከት ክልክል እዩ፡ ዝብል ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። እታ ዝነበረት ቤተ 

ክርስትያን ተዓጽወት። ኣብቲ ጊዜ ጆን ቡንያን፡ ኣብ ሓንቲ ገጠር ኮይኑ 

ስብከት የካይድ ነበረ። ካብ መንግስቲ ከኣ፡ ንስብከቱ ደው ከብል 

መጠንቀቕታ ወረቐት ተዋህቦ።  ጆን ግና፡ ስብከቱ ቀጸለ፡ ብእኡ 
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 ምኽንያት ከኣ ተታሒዙ ናብ መስፍን ናይቲ ከባቢ ተወስደ። እቲ ገበን 

ዝገበረ፡ ንስለስተ ወርሒ ክእሰር ምዃኑ ተነጊሩ ነበረ እሞ፡ ጆን ቡንያን 

ንሰለስተ ወርሒ ክእሰር ተፈርደ። እቲ ምእካብ ከም ንንጉስ ክግምጥሉ 

ከም ዝደለዩ እዩ ዝውሰድ ነይሩ። ንጆን፡ ዝቐረበሉ ክሲ፡ ዘይፍቀድ 

ስብከት ብምስባኹን፡ ኣንጻር መንግስቲ ዝቃወሙ ምድላው፡ ዕግርግር 

ይገብር እዩ፡ ነቲ ጽቡቕ ግብሪ 

 ንግስነት ዘዕኑ እዩ፡ ዝብል ነበረ። በዚ ኸኣ ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ፡ 

ምስባኽ ከቋርጾን ኣብቲ ናይ ፓሪሽ ቤተ ክርስትያን ምሳተፍ እንተ ኣብዩ 

ጌና ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ክጸንሕ፡ ዝብል ነበረ። 

   ጆን ቡንያን፡ ስብከቱ ከም ዘየቋርጽ ምስ ኣፍለጠ፡ ፍርዱ ናብ 

ዓሰርተው ክልተ ዓመታት ክናዋሕ ተመሓላለፈ። እዚ ከኣ ንስድራቤቱ 

ብዙሕ መከራ ኣስዓበሎም። ሰበይቱ ኤልሳቤጥ፡ ጆን ንኽወጽእ ብዙሕ 

ጻዕሪ ኣካየደት፡ ኣብቲ ጊዜ ንሳ ነፍሰ ጾር ነበረት፡ ምዉት ቆልዓ ከኣ 

ወልደት። ኤልሳቤጥ ነቶም ኣርባዕተ ቆልዑ ሒዛ ኣዝያ ብኸቢድ ናብራ 

ትሓልፍ ነበረት፡ መሓዙት ሰብኣያ ከኣ ብዙሕ ልግሲ ይገብሩላ ነበሩ። 

ጆን ኣብዚ ጸኒዑ ከሎ፤ “ነዛ ቤት ናብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ክትወድቕ 

ዝኽኣለት ብሰንከይ እያ፡ ጾር ቤተይ ኣብ ርእሲ በዓልቲ ቤተይ ክወድቕ 

ዝገበርኩ ኣነ እየ፡ ግናኸ ከምዚ ክግበር ግዲ ኮይኑኒ እየ” በለ። 

   ጆን ዓሰርተ ክልተ ዓመት ተኣስረ። ድሓር ግን፡ ሓድሓደ ጊዜ ካብ ቤት 

ማእሰርቲ ወጺኡ ክምለስ፡ ባዕሎም እቶም ሓለውቱ ይፈቕድሉ ነበሩ። 

ንሱ ኸኣ ወጺኡ ኣብ መንፈሳዊ ጉባኤ ይሳተፍ ነበረ፡ ይሰብኽ ውን ነበረ። 

ኣብዚ ዝወጽኣሉ ዝነበረ ጊዜ ከኣ፡ እግዚኣብሄር፡ ሳራ እትብሃል ውላድ 

ሃቦ።      

      ጆን ኣብ ቤት ማእሰርቲ፡ ሓንቲ መጽሓፍ ቅዱስን ሓንቲ “መጽሓፍ 

ሰማእቲ - John Foxe’s Book of Martyrs” ነበሮ። ብዘይካዚ ናይ 

መጽሓፊ መሳርሒ ውን ነበሮ። ኣብቲ ማእሰርቲ “ዘንጀርብብ ጸጋ - race 

Abounding” እትብል መጽሓፍ ጸሓፈ። ጆን ኣብ ዕዮኡ ቀንዲ 

ዝተፈልጠላ፡ በታ “መገዲ ክርስትያን - Pilgrims progress” እትብል 

መጽሓፍ እዩ። ነታ መጽሓፍ ኣብዚ ናይ ዓሰርተው ክልተ ዓመታት 

ማእሰርቲ ኮይኑ ብዝርኣዮ ሕልሚ እዩ ጽሒፍዋ። እታ መጽሓፍ 

ንመጽሓፍ ቅዱስ ስዒባ ብብዝሒ ቅድሓት ኣብ ኩሉ ስፍራ ተዘርግሐት። 

ኣብ ቀዳማይ ሕታም እታ መጽሓፍ እታ ሕታም ክሳብ 100,000 

ቅድሓት ተሓትመ። እዛ መጽሓፍ፡ 250 ዓመታት ድሕሪ ሞት ጆን፡ 

ን1300 ሕትመታት -Editions- ተኻየደላ። ናብ ቋንቋ ትግርኛ ውን  

ተተርጒማ ናብ ህዝቢ ብብዝሒ ተሸጠት። ክሳብ ሎሚ ድማ ንብዙሕ 

ንለውጢ ኮነት።   

   ብ1672 እቲ ንጉስ፡ ኣዋጅ ምሕረት ኣውጽአ። ነቲ ዝነበረ ፍርዲ ኣብ 

ልዕሊ ኣመንቲ ክርስትያናት ኣወንዘፎ። ኣሽሓት ኣመንቲ ከኣ ካብ ቤት 

ማእሰርቲ ተፈትሑ፡ ካብኣቶም ከኣ ጆን ቡንያን ነበረ። በዚ ኣዋጅ-

ምሕረት ከኣ ከም ድላዩ ክሰብኽ መሰል ተዋህቦ። እግዚኣብሄር 

ከኣ ብድሕሪ ማእሰርቱ ደጊሙ ዮሴፍ ዝበሃል ውላድ ሃቦ።   

 

   ብድሕሪ ማእሰርቱ፡ ጆን ናብ ምስራሕ ካይላ ኣይተመልሰን፡ ኣብ 

ክንድኡ ንሱ ናብ ምጽሓፍን ምስባኽን ተወፈየ። ጌና ኣብ ቤት ማእሰርቲ 

ከሎ ፓስተር ናይ ቤድፎር ክኸውን ተመሪጹ ከም ዝነበረ፡ ፓስተር ናይታ 

ማሕበር ብምዃን ቀጸለ። ብፈረስ እናተጓዕዘ ከኣ ናብ ገጠር እንኸደ 

ወንጌላዊ ዕዮኡ ቀጸለ፡ ብቀሺ ቡንያን ዝብል ስያመ ከኣ ተፈልጠ። ናብ 

ለንደን ከይዱ ውን ወንጌል ኣብ ቅድሚ መሳፍንቲ ኣስምዐ። እታ መጽሓፉ 

“መገዲ ክርስትያን’ ውን መሊሳ ብብዝሒ 

ተዘርግሐት። ጆን ካልእ ሓያለ መጻሕፍቲ ውን ጸሓፈ።  

   ኣብ 1688፡ ጆን ቡንያን ናብ ለንደን እናኸደ፡ ንባእሲ ሓደ ሰብኣይን 

ወዱ ነቲ ሰብኣይን ክፈትሕ ናብ ሓንቲ ዓዲ ኣላገሰ። ካብኡ ናብ ለንደን 

ጉዕዞኡ ቀጸለ፡ ናብ ቤት ዓርኩ ጆን ስትራድዊክ ኣተወ። ኣብኡ ብዝነበረ 

ህቦብላ ንፋስ ወሰደ፡ ብርቱዕ ረስኒ ውን ገበረሉ። ኣብ ቤት ዓርኩ ከኣ 

ንግሆ ዓረፈ፡ 

ኣብኡ ውን 

ተቐብረ። 

   ኣብ 1862፡ 174 

ዓመታት ድሕሪ 

ሞት ጆን ቡንያን፡ 

ኣብ ልዕሊ መቓብሩ 

ሓድሽ ሓወልቲ 

ተነጽፈሉ። ኣብ 

1922 ከኣ መሊሱ 

እቲ ሓወልቲ 

ተሓደሰ።   

   ኣብ መጋቢት 2015፡   327 ዓመታት ድሕሪ ሞት ጆን ቡንያን ዳረን 

ዊልሰን - Darren Wilson እተባህለ ዳይሬክተር ፊልም፡ ነታ “መገዲ 

ክርስትያን” እትብል መጽሓፍ ብምሉእ ትሕዝቶ ፊልም ክትስራሕ ኢሉ 

ሰሚናር ኣካየደ። “ጉዕዞ መንግስተ ሰማይ - Heaven Quest” ብዝብል 

ኣርእስቲ ኸኣ ተሰርሐት።  

  ፍትዋት ኣንበብቲ መጽሄት ሻሎም፡ ካብዚ ዝቐረበ ትምህርትታትን 

ምስክርነትን ተባሪኽኩም ክትኮኑ ጸሎትና እዩ። ጐይታ ኣዕዚዙ 

ይባርኽኩም። ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት 

መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን ። --ሻሎም-- 

   ነዛ መጽሄት ሻሎም- ኣንቢብኩም 
ተባሪኽኩም ክትኮኑ ጸሎትና እዩ። 
ፍታውኩም እንተ ኾይኑ፡ ኮፒ፡ ፕሪንት፡ 
forward ጌርኩም ፡ ናብ ካልኦት ሰባት 
ከተመሓላልፍዋ ንምሕጸነኩም። ጐይታ 

ይባርኽኩም !! 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bunhill_Fields,_London_06.JPG

