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ምስጋና 

   ቲ  ነዘ ዯገ ኣገሌግልት ዛኴፈተሌና ፡ ኩለ ካብኡ ንእኡ ዛኺነ እግዘኣብሄር ኣምሊኹ ስብሓት ይኵኖ። 

ኩለ ካብኡ እዩ ፡ ንሕናስ ምንም ከም ዖይኮንና ኢና እንፈሌጥ ፡ ግናኴ ጐይታ ብኣና ክሰርሕ ስሇ ዛዯሇየ እዩ ነዘ 

ኣገሌግልት እዘ ኴፊትዎ ። ቀንዱ ዔሊማ ናይ መጽሄት ሻልም ከኣ ንነፍሳት ብቃሌ ኣምሊኹ ምህናጽ እንተዖይኮይኑ ካሌእ 

ምንም የሇን ።  

    ነቶም ካብ ዛተፈሊሇየ ሃገራት ፡ ኣብዘ ኣገሌግልት ብጸልትን ብምትብባዔን ብኵለ ተሳትፎን ኣበርክቶ ዛገበርኩም 

ኣሕዋት ፡ ጐይታ የሱስ ይባርኹኩም ፡ ጸጋኡ የብዛሓሌኩም ፡ ንብሌ ። 

    ሃናጺ ርእይቶታትኩም ብመገዱ ኢመይሌ ዛሰዯዴኩምሌና ፡ ንኣገሌግልትና ኣዛዩ  ዖፋጥን እዩ እሞ ፡ ቀጽሌዎ  

እናበሌና ፡  ስሇ እቲ ተገዲስነትኩም  እግዘኣብሄር ኣዔዘ ይባርኵም ። 

   እቶም ነዙ መጽሄት ኮፒ ፡ ፕሪንት ፡ ፎርዋርዴ  ብምግባር ብሕ ዋጋ እናኴፈሌኩም ካሌኦት ክባረኹለ ኢሌኩም ናብ 

ዛተፈሊሇየ ቦታታት እትሰዴዋን እትዛርግሕዋን ዖሇኵም ፡ ነቶም ኣብ መርበብ ኢንተርነት እትዛርግሕዋ ዖሇኵም ፡ 

ኣምሊኹ ነቲ ብለጽ ሓሳብኩም መሉሱ ይባርኹ ፡ ንትሕዛቶኵም ዖበሇ ይባርኹ ፡ ነዘ ኣገሌግልት ክትቅጽሌዎ ንሊቦ ። 

   እቶም ነዙ መጽሄት ሻልም ብሃንቀውታ እናተጸበኵም ፡ ብምንባብ እትሳተፉ ዖሇኵም ኩለኵም ኣንበብቲ ፡ 

እግዘኣብሄር ንኵለ ህይወትኩም ይባርኹ ፡ ናይ ቃሌ ጊዚኵም ይባርኹ ፡ ናይ ጸልት ጊዚኵም ይባርኹ ።  

    እዘ ኣገሌግልት እዘ መሉሱ ክሰፍሕን ፡ ብለጽ ኮይኑ ክቐርብን ፡ ብሕ ዖስሌጥ ክኴውንን ፡ ነፍሳት ክህነጻን  

ክጸናንዒን ምእንቲ ፡ ኩሌና ብጸልት ክንነቅሕ እናተማሕጸንና ፡ ሰናይ ናይ ንባብ ጊዚ ፡ ንብሌ ። 

  

ሻልም  
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‚እምብኣርሲ ቕንያቱ ኹፉእ እዩ እሞ፡ ጊዚ ዒዱግኩም፡ ከም ሇባማት እምበር፡ ከም 

ዒያሱ ዖይኯነ ኴመይ ብጥንቃቐ ኴም እትመሊሇሱ፡ ተመሌከቱ።‛ (ኤፌ.5:15) 

‚እምበኣርከ ኣታ ህዛበይ፡ ኪዴ፡ ናብ ሕሌፍኚ እቶ። ማዔጾ ዴማ ብዴሕሬ ዔጾ፡ 

ቈጥዒ ኹሳዔ ዘሐሌፍ ንቕሩብ ጊዚ ተሐባእ።‛ (ኢሳ.26:20) 

      

      ልናዮ ዖመን ኣዛዩ ኹፉእ ምኽኑ ነስተውዔል ኣልና ። እዘ ዖልናዮ ዖመን ክፉእ እዩ ዖብል ቀንዱ ፡ ካብ ኣምሊኹ 

ዖርሕቐካ ብምኽኑ እዩ ። ቀዯም ኣብ ማሕበር ኮነ ኣብ ቤትና ንገጽ ኣምሊኹ ብፍርሃት ተመሉእና ንዯሌዮ ነበርና ፡ ከም 

መጠን ዛዯሇናዮ ከኣ ብሓት ነፍሳት ብፍቕሪ ጐይታ ተመሉአን ፡ ብብሕ ብኹያት ጐይታ ይቕበሊ ነይረን ። ኣብ ቤተ 

ክርስትያን ብሕ ንባረኹ ነበርና ። ኣብቶም ዖይኣመንቲ ብፍቕርና ንሌሇይ ነበርና ። ልሚ ክፍኣት ሰብ ሰማይ ዒሪጉ ፡ 

እሙን ሰብ የሇን እንተተባህሇ ምግናን ኣይኮነን ። ልሚ ክርስትና ናይ ርኣዩሇይ ፡ ህቡብነት ፡ ኮይኑ ኣል ። ህይወትና ኮነ 

ቃሊትና ሌቢ ሰብ ዛትንክፍ ኣይኮነን ፡ ሓቀኛ ክርስትና ዖይኮነስ ምስሊዊ ክርስትና ኮይኑ ኣል ። እዘ ሓቂ እዘ ኩሌና 

እንእመነለ እዩ ።    

  ስሇዘ ኣሕዋተይ ክፉእ ዖመን ምኽኑ ፈሉጥና ፡ ምስ ጐይታ ጊዚ እናወሰዴና ፡ ካብኡ ጸጋን ምሕረትን እናተቐበሌና ፡ 

ክንመሊሇስ ይግብኣና ። ነዘ ክፉእ ዖመን ብጸልት ጥራይ ኢና ክንሰግሮ እንኹእሌ ። ናብዛን ናብትን ምባሌ ኣየዴሌን እዩ ፡ 

ህዴእ ኢሌና ኣብ ሕሌፍኚና ፡ ኣብ ውሻጠ ቤትና ኣቲና ምስ መንፈስ ቅደስ ጊዚ ከነሕሌፍ ይግብኣና። ዛያዲ ኵለ ኣብ  

ቤትና ከነሕሌፍ ይግብኣና ። ኣሕዋተይ ፡ ኣብ ቤትና ዛዔየ ሰማያውን ምዴራውን ዔዮ ብሕ እዩ ፡ ዛያዲ ኵለ ኣብ ቤትና  

እነሕሌፈለ ጊዚ ክህሌወና ጐይታ የተሓሳስበና ኣል ። ዛያዲ ካብ እንዲ ሻሂ ፡ ዛያዲ ካብ ዔሊሊት ሰብ ፡ ዛያዲ ካብ ምስ 

ቴሇቪዥን ዛግበር ምዛንጋዒዊ ጊዚ ፡ ዛያዲኡ ብህዴኣት ብጸልት ምስ ጐይታ ጊዚ  ከነሕሌፍ ጐይታ ይርዴኣና ። ኣምሊኹ 

ይባርኹኩም። 

    ‚ንስትኩም ግና ፡ ኣቱም ፍቁራተይ ፡ በታ ብ ኩለ እተቐዯሰት እምነትኩም ንርእስኵም እናሃናጽኩም ፡ ብመንፈስ 

ቅደስ ውን እናጸላኵምሲ ፡ ንርእስኵም ብፍቕሪ ኣምሊኹ ሓሌዉዋ ። ንገሉኦም ካብ ሓዊ መንጢሌኩም ኣናግፍዎም ፡ 

ንገሉኦም ዴማ ፡ ነቲ ብስጋ ዛረኴሰ ኹዲን እ እናጸሊእኩም ፡ ብፍርሃት ዯንግጹልም ።‛ (ይሁ. ’20 – ’23) 

ሻልም        
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ዒቀይታይ ክርስትያን 

 

Christian Soldier 
 

       ዔዜ ክርስትና ውግእ ዖሇዎ ጉዔዜ እዩ ። ኣብ 

ሓዴሽ ኪዲን ክንምርምር ከልና ንክርስትያን ውግእ 

ከምዖሇዎ እዩ ዛነግረና ። እዘ ውግእ’ዘ ምስቲ ኣብ 

ዒሇም ዖል ውግእ ዛመሳሰሌ እ እንተኺነ ፡ ግናኴ  

መንፈሳዊ ውግእ እምበር ስጋዊ ኣይኮነን ። ኣብዘ 

ውግእ ሓዯ ኣዙዘ ውግእ ኣል ንሱ ኴኣ 

እግዘኣብሄር እዩ። ሓዯ ጸሊኢ ዴማ ኣል ንሱ ኴኣ 

ሰይጣን ፡ ንኣና ክርስትያናት ጸሊኢና ማንም ዖይኮነ 

ሰይጣን ጥራይ እዩ ጸሌኢና ፡ ምስኡ እዩ ኴኣ እቲ 

ቅሌስና ። እዘ ውግእ ንፍለያት ሰባት ዖይኮነ 

ዛምሌከት ፡ ንኵለ ክርስትያን ዛምሌከት ውግእ  

እዩ። እምበኣር ነዘ መንፈሳዊ ውግእ ዛምሌከት ገሇ 

ዛሃንጸና ብጥቕስታት ኣሰኒና ክንርኢ ኢና ።  

   ኣብ 2ቇረ 10፡3-5 ከምዘ ይብሇና ፡ - 

 ‚ብስጋ እንመሊሇስ ክነስና እ፡ ከም ስጋስ  

ኣይንዋጋእን  ኢና ።  ኣጽዋር  ውግእና ኣብ 

ቅዴሚ ኣምሊኹ ንምፍራስ  ጽኑዔ  ዔርዴታት  

ብርቱዔ  እዩ እምበር ፡ ስጋዊ 

ኣይኯነን ፡  ብእኡ  ኴኣ ሓሳባትን ምስ  

ፍሌጠት ኣምሊኹ ንዘጻሊእ ሌዔሌ ዛበሇ  ነገር  

ኳለን እናፍረስና ፡ ኳለ  ኣእምሮውን 

ንምእዙዛ ክርስቶስ  ንማርኴለ  ኢና።‛ 

  

   ኣሕዋተይ ፡ ኣብዘ ሃዋርያ ጳውልስ ዛዙረበለ ዖል 

ቃሌ ንኵለ ክርስትያን እዩ ። ንሱ ይብሌ ‚ኣጽዋር 

ውግእና ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ንምፍራስ ጽኑዔ 

ዔርዴታት ብርቱዔ እዩ እምበር ፡ ስጋዊ ኣይኯነን‛ ። 

ስሇዘ እዘ ውግእ እዘ ንኵሌና ክርስትያናት እዩ 

ዛምሌከተና ። ህሌውና ሰይጣንን ንሱ ዛዖርኦ 

ክርዲዴን ፡ ንሱ ዛገብሮ ዔንወትን ጥፍኣትን ፡ 

ከነስተውዔል ይግብኣና ። ንእኡ ሓንቲ ከምዖይገብር 

ክንወስድ የብሌናን ። ገሇ ሰብ ፡ ንሰይጣን ምግሳጽ 

ኣየዴሌን እዩ ፡ ዛብሌ ይህለ ይኴውን ። ከምኡ ነይሩ 

እንተ ዛኴውን ቃሌ ኣምሊኹ ፤ ‚ንኣምሊኹ ተገዛእዎ ። 

ንዴያብልስ ግና ተጻረርዎ እሞ ፡ ንሱ ባትኩም 

ኪሃዴም እዩ‛ ኣይምበሇናን ነይሩ። (ያእ 4:7) ።  

    ነዘ መንፈሳዊ ውግእ  ዖዴሉ ኣጽዋር ኣልና ፡ 

ንምፍራስ ጽኑዔ ዔርዴታት ከኣ ብርቱዔ እዩ ። 

እምበኣር ኣብዘ ቃሌ ገሇ ሚሉታርያዊ ቃሊት ኢና 

እንረክብ ፦  ‚ውግእ‛ ፡ ‚ኣጽዋር‛ ፡ ‚ምፍራስ ጽኑዔ  

ዔርዴታት‛ ፡ ‚ምምራኹ‛ ። እዘአን ኣብ ህይወት 
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 ክርስትያን መሰረታውያንን ዖይተርፋን ነገራት 

እየን ። ውግእ ከም ዖል ንፍሇጥ ፡ ኣጽዋር 

ክንሇብስ ውን ይግብኣና ፡ ከነፍርሶ ዛግብኣና 

ሰይጣን ዛዒረዯለ ከምዖል ንፍሇጥ ፡ ክንማርኺ 

ምኽንና ንፍሇጥ ።   

   ሓዱሽ ኪዲን ከምዖብርሃሌና ፡ ፈሇማ ክንፍሌጦ 

ዖልና ነገር ፡ ክርስትያን ኣብ ምጥቃዔ ዯኣ’ምበር፡ 

ኣብ ምክሌሌ ኣይኮነን ዖል ። ልሚ ክርስትያን  

ነዘ ሓቂ ክፈሌጦ ይግብኦ ፡ ንርእስና ኣብ 

ምክሌሌ ከምዖልና ኢና እንርእያ ግና ጌጋ እዩ ።  

ንሕና ኢና ኣብ ሌዔሉ ጸሊኢና ውግእ እንኴፍት ። 

ንሕና ጸሊኢና እንታይ ክገብር እዩ እናበሌና 

ክንጽበዮ ኣይኮንናን ። ኩለ ክርስትያን መንፈሳዊ 

ውግእ ክገጥም ዴለው ክኴውን ከምዖሇዎ 

መጽሓፍ ቅደስ ኣብ ኤፌ.6 ይምህረና ። ኣብቲ 

ዖሇናዮ ቦታ ኮይንና ኢና መንፈሳዊ ውግእ 

እንኴፍት። ናብቲ ናይ ዴያብልስ ክሌሌ ምዴ 

ኣየዴሌን እዩ ። ኣብ ስፍራ ጸልትና ኮይንና ኢና 

መንፈሳዊ ውግእ እንኴፍት ፡ ብእኡ ከኣ ኢና 

እነስሌጥ ። ናብ ስፍራ ጠንቆሌቲ ኬዴና ከነጥቅዔ  

ወይ ክንግስጽ ክንብሌ ኣየዴሌን እዩ ። ኣብ 

ክሌልም ክንከይዴ ኣይግብኣናን እዩ ። ንሕና ግና 

ናትና ክሌሌ ከምዖልና ፈሉጥና ኣብ ክሌሌና 

ኮይንና ኢና መጥቃዔትና እነካይዴ ። ገሇ ሰብ ፡ 

ናብ ስፍራ ጠንቆሌትን ናብ ማሕበር ሰይጣን ኣቲና 

ከነጥቅዕም ኢና ዛብለ እንተሇዉ ፡ ዒቢ ስሕተት  

እዩ ። ምኹንያቱ ቃሌ ኣምሊኹ እቲ ውግእ ኣብ 

 ሰማያት ከም ዛኺነ እዩ ዖብርሃሌና እምበር ስጋዊ 

ኣይኮነን እሞ ፡ ኣብኡ ምዴ ኣየዴሌየናን እዩ ፡ 

ዖይተዯሌየ ሓዯጋ ውን ከጋጥም ይኹእሌ እዩ ።   

   ኣብ ማቴ 16፡18 የሱስ ብዙዔባ ማሕበሩ እዘ ተስፋ 

ይህበና ፡ ‚ንማሕበረይ ከኣ ኣብዙ ኴውሒ እዘኣ 

ኹሃንጻ እየ፡ ዯጌታት ሲኦሌ ዴማ ኣይሕይሌዋን‛ ። 

ኣብቲ የሱስ እተዙረበለ ዖመን ፡ ኣብ ዛኺነት ከተማ 

ጸሊኢ ወራር ክገብር እንተዯሌዩ ፡ ነቲ ‚ዯጌታት‛ 

ናይታ ኴተማ እዩ ዖተኩረለ ። ብእኡ እዩ ነታ ከተማ 

ዖዴክማ ። እምበኣር ኣብዘ የሱስ ተስፋ ዛሃበና ፡ 

ንሕና -ማሕበር-  ኣብቲ ጽኑዔ ዔርዴታቱን ዯጌታቱን 

ከነጥቅዕ እሞ ፡ ክንኣቱን  ክንወጽእን  

ኣይክኹሌክሇናን እዩ ። ንሕና ኢና ንጸሊኢ ኣብ 

ውጥረት ከነእትዎ ዛግብኣና ። ሰይጣን  ‚ሕጂኴ 

እዜም ክርስትያናት እንታይ እዮም ክገብሩኒ!‛ ክብሌ  

እዩ ። ‚ዯጌታት ዴያብልስን ፉሕሶታቱን ብስም 

የሱስ ይዐኖ ፡ ንሱ ዛዒየለ ቦታ ብስም የሱስ ሓዊ 

እግዘኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ይብሌዔዮ ፡ ዯጌታቱ 

ይተዒጾ‛።    

    ኣብ 1ጢሞ 2፡3-4 እውን ሃዋርያ ጳውልስ 
ተመሳሳሉ መሌእኹቲ ይህበና ፡ ንጢሞቴዎስ ነቲ 
ዖሇዎ ኣገሌግልት ንምግሊጽ  ‚ናይ ክርስቶስ የሱስ 
ዒቀይታይ‛ ክብል ከል ንርኢ ፡ - 

    ‚ከም ንፉዔ ናይ ክርስቶስ የሱስ ዒቀይታይ ምሳይ ኲንካ 
መከራ ጽገብ። ዒቀይታይ ናብ ኳናት  ከይደስ፡ ነቲ ዖዏቀዮ 
ምእንቲ  ኸስምሮ ኢለ፡ ብናይ መነባብሮኡ  ዘጠሊሇፍ  

የሌቦን።” 
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   ጳውልስ ንጢሞቴዎስ ከም ብክርስቶስ የሱስ ኣብ 

መንፈሳዊ ውግእ ከም ዖል ዒቀይታይ (ወተሃዯር )  

እዩ ዛወስድ ነይሩ ። ስሇዘ ጢሞቴዎስ ንርእሱ ነዘ 

ምዔቃይ ብቑዔ ኮይኑ ክርከብ ክኴእሌ ኣሇዎ ። 

ኣሕዋተይ ነዘ መሌእኹቲ እነንብብ ዖልና ፡ 

መብዙሕትና ካባይ ጀሚርካ ኣብ ምክሌሌ ሃገር ፡  

ኣብ ውትህዴርና ብሕ ዒመታት ስሇ ዛገበርና ፡ 

ንኣና ህይወት ወተሃዯር እንታይ ከም ዛመስሌ ኣዘና 

ንፈሌጦ ኢና። ናብራ ወተሃዯር ካብ ናብራ ሲቪሌ 

ፈጺሙ ፍለይ እዩ ። ወተሃዯር ከም ናብራ ሲቪሌ  

ከምዖይነብር ኣይንዛንግዕን ኢና ። ከምኡ ኴኣ 

ጳውልስ ነዘ ሓሳብ ንጢሞቴዎስ ከም ኣገሌጋሉ 

ይብል ፡ ‚ንስ ከምቶም ካሌኦት ሰባት ክትነብር  

ኣይትኹእሌን ኢ ፡ ፍለይ ጻውዑት እዩ ዖልካ ፡  

ፍለይ ሓሊፍነት ከኣ ኣልና ፡ ከምቲ ዒቀይታይ 

ንፍለይ ህይወት ከም እተፈሇየ ንስ ውን ነዘ 

ኣገሌግልት ወንጌሌ ተፈሉ ኢ‛ እዩ ዛብል 

ዖል። እንዯገና ፡ ህይወት ክርስትያን ውግእ 

ከምዖሇዎ ከኣ ኢና እነስተውዔሌ ።  

   ናብ ኤፌ.6፡12 እንተ ተመሇስና ነዘ ህይወት 

ክርስትያን ኣዛዩ ዛገሌጾ ኣል ፡ - 

‚እቲ ቕሌስና ምስ ሕሌቅነትን ስሌጣናትን  

ምስ  ናይ ጸሌማት  ገዙእቲ  ዒሇምን ምስ  

መናፍስቲ  እከይን ኣብ ሰማያት  እዩ 

እምበር፡ ምስ ስጋን ዯምን ኣይኯነን እሞ፡  

ንፍሕሶ ሰይጣን ምቅዋሙ  ምእንቲ  

ኹትክእለስ፡ ኳለ ኣጽዋር ኣምሊኹ ሌበሱ።‛ 

       

   ኣሕዋተይ ፡ ህይወት ክርስትና ምቁር ጣዔምን በገና 

መዛሙርን ጥራይ ዖሇዎ ህይወት ኣይኮነን ። ኩለ 

ዉፉይ ክርስትያን እዘ መንፈሳዊ ውግእ ክፋሌ 

ህይወቱ ኮይኑ ክረኹቦ እዩ ። መንግስቲ ኣምሊኹ ኣብ 

ሰማያት ውግእ ኣዊጃ እያ እሞ ፡ ንሕና ውን ኣብዙ  

ምዴሪ ንዋጋእ ኢና ። ስሇዘ ኣብ ጸልትና ሌማኖ 

ንኣምሊኹ ጥራይ ዖይኮንና እነቕርብ ፡ ኣንጻር 

ዴያብልስን ፍሑሶታቱን ከኣ ምጥቃዔ ነካይዴ ኢና ። 

ነዘ ነገር እዘ ክንሇማመድ ይግብኣና ። እንተዖይኮነስ 

እቲ መብረሲ ይዴይበካ ኣል ከይንብሃሌ ንጠንቀቕ ።  

   ንሕና ኣብዙ ምዴሪ ዛተፈሊሇየ ሞያ ኣልና ፡ በቲ  

ሞያና ኴኣ ኢና እንሰርሕ ፡ ግናኴ እዙ ምዴራዊት 

ሃገርና ውግእ ምስ እትእውጅ ንዖልና ሞያ ሓዱግና 

ናብ ዒውዱ ውግእ ኢና እንኴይዴ ። ከምኡ ዴማ 

ነፍሲ ወከፍና ዛተፈሊሇየ መንፈሳዊ ኣገሌግልታት 

ኣልና፡ ግናኴ ሰማያዊት መንግስትና ውግእ ኣንጻር  

ዴያብልስ ስሇ ዛኣወጀት ፡ ጐኒ ጐኒ ኣገሌግልትና 

ነዘ ውግእ ነካይዴ ኢና ።  

     እዘ ሓቂ ዛኺነ መንፈሳዊ ውግእ ፡ መጽሓፍ 

ቅደስ ከምዖብርሃሌና ኣብቲ ውግእ ከም ኣዙዘ - 

ኮማንዯር - እግዘኣብሄር ባዔለ እዩ ። እዘ ን እዘ 

ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ኣብ ሓዯ ጥቕሲ ወይ ኣብ ክሌተ  

ጥራይ ዛርከብ ዖይኮነ ኣብ ብዖል መጽሓፍ ቅደስ እዩ  

ዖል ። ንኣብነት ኣብ ዖጽ 15፡3 ሙሴን ዯቂ እስራኤሌ  

ንማያት ቀይሕ ባሕሪ ምስ ሰገሩ ዛዖመርዎ መዛሙር 

ነቲ እግዘኣብሄር ኣብ ሌዔሉ ሰራዊት ግብጺ 
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 ዛተዋግኣልም ምስ ረኣዩ  መግሇጺ ምስጋና 

ዒወቶምን ምስዒሮምን ዖቕረብዎ መዛሙር ነበረ ። 

‚እግዘኣብሄር ተዋጋኢ እዩ ፡ ስሙ እግዘኣብሄር 

እዩ‛ ።    

   ኣብቲ ቦኹሪ ጽሑፍ እብራይስጥ ናይዙ ጥቕሲ ፡  

እዙ እግዘኣብሄር እትብሌ ቃሌ ነቲ ቅደስ ስም 

ኣምሊኹ ዛገሌጽ ‚ያህዌህ‛ ካብዛብሌ ቃሌ 

ዛርዒመት እያ ። ከምዘ ኢሌና ውን ከነንብባ 

ንኹእሌ ኢና ‚እግዘኣብሄር ተዋጋኢ እዩ ፡ ስሙ 

ያህዌህ እዩ‛ ። ቀጺሌና እንተንበብና ‚ንሰረገሊታት 

ፈርኦንን ሰራዊቱን ናብ ባሕሪ ዯርበዮም ፡ እቶም 

ሕሩያት ሓሇቓታቱ ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ጠሓለ ‛  

(ፍቕዱ 4) ።  

   ኣብዘ እንምሌከቶ  እግዘኣብሄር እቲ ኣዙዘ 

ውግእ ኣብ ሌዔሉ ጸሊእቲ ህዛቡ ምለእ ስዔረት 

ከምዖምጽአ እዩ ።  እምበኣር እዘ ዯቂ እስራኤሌ  

ዛዖመርዎ መዛሙር ነቲ ዛረኴብዎ ተጨባጢ 

ዛኺነ ናይ ሓቂ ዒወት ዛገሌጽ እምበር ሓሳባዊ 

ኣይኮነን ነይሩ ። ንሕና ውን እግዘኣብሄር 

ይዋግኣሌና ምኽኑ ፈሉጥና ፡ ብዖል ኣጽዋር 

ኣምሊኹ ሇቢስና ፡ ኣብ ህይወትና ዛሰድ ፍሊጻታት 

ሓሳባት ፡ ኣብ ስዴራ ዛገብሮ ምፍሌሊይን ባእስን 

ቂምን እናስተውዒሌናዮ ፡ ኣብ ምዴርና ዛገብሮ 

ዔንወትን ጥፍኣትን ፡ ኣብ መንእሰያትና ዛገብሮ 

ስጋዊ ምዴፍፋእ ፍትወትን እናተመሌከትና ፡ ዯው 

ኢሌና ንቃወም ።  

    ብዴሕርዘ ፡ ኣብ መጽሓፍ እያሱ 5ይ ምዔራፍ 

ከም እንርእዮ ፡ ጥንታዊት ከተማ ያሪኮ ብሰራዊት  

እስራኤሌ ክትክበብ ከሊ እዩ ። እያሱ ርግጽ ኮይኑ 

ነዙ ብሕ ምክሌሌ ዖሇዋን ብበሪኹ ቀጽሪ 

እተኴበትን ከተማ ንምሓዙ ስትራቴጃዊ ውጥን 

ከውጽእ ክዴሉ ከል ኢና እንርእዮ ። ሓዯ ሰብ ከኣ  

ናብ እያሱ መጽአ ፡ ከም ማንም ሰብ ዖይኮነ ግና ፡  

ብሓቂ ‚እግዘኣብሄር‛ ባዔለ እዩ ዛነበረ ። እዘ ኴኣ  

በዘ ዛስዔብ ጥቕሲ ተገሉጹ ኣል ፡ - 

  
‚ኯነ ኴኣ ፡ እያሱ ኣብ ጥቓ ያሪኮ ኴል ፡ 
ኣዑንቱ ቛሕ ኣቢለ ረኣየ ፡ እንሆ ዴማ ፡ 
እተመሌሔ ሴፍ  ኣብ ኢደ ዖሇዎ ሰብኣይ 
ኣብ መንጹሩ ዯው ኢለ ነበረ ። እያሱ ኴኣ 
ናብኡ ኴይደ ፡ ንስ ናትናድ ወይ ናይ 
ጸሊእትና ኢ ፧ በል ። ንሱ ዴማ ፤ 
ኣይፋሇይ ፡ ኣነስ ሓሇቓ ሰራዊት 
እግዘኣብሄር ኯይነ ዯኣ ፡ ሕጂ መጺኤ 
ኣልኵ ፡ በሇ ። እያሱ ኴኣ ብገጹ ኣብ ምዴሪ 
ተዯፊኡ ሰጊደ ፤ ጐይታይ ንባርያኡ ዘብል 
እንታይ እዩ ፧ በሇ ። እቲ ሓሇቓ ሰራዊት 
እግዘኣብሄር ዴማ ንእያሱ ፤ እዙ ዯው 
ኢሌካያ ዖል ቦታ ቅዴስቲ እያ እሞ ፡ 
ኣስእንካ ብ ኣእጋርካ ኣውጽእ፡ በል። 
እያሱ ኴኣ ከምኡ ገበረ ።‛ 

እያ 5፡ 13-15   
  

       እዘ ዛረአናዮ ጥቕሲ ብለይ ኪዲን ፡ ሓዯ 

ካብቲ ኵለ ንእኒ ኣብርሃም ፡ ያእቆብ ፡ ሙሴ ፡  

ንእያሱ እተገሌጸልም እዩ ። እግዘኣብሄር ንርእሱ  

ሚሉታርያዊ ኣዙዘ ምኽኑ ኣወጀ ፡ ኣብ ኢደ ኴኣ  

እተመሌሔ ሰይፊ ከኣ ኣሇዎ ! እዘ ሓዯ ካብቲ 

ስእሉ ኣምሊኹ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ እዩ ።  
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    ብተመሳሳሉ ኣብ መዛ 24፡8 ውን እግዘኣብሄር 

ተዋጋኢ ምኽኑ ተገሉጹ ኣል ፡ ‚እዘ ንጉስ ክብሪኴ 

መን እዩ ፧ እቲ ብርቱዔን ሓያሌን እግዘኣብሄር ፡  

ኣብ ውግእ ዛብርቱዔ እግዘኣብሄር እዩ‛ ይብሌ ።  

   መጽሓፍ ቅደስ ዯጋጊሙ እግዘኣብሄር ተዋጋኢ 

ኣምሊኹ ምኽኑ ይነግረና ! ምስዘ ብዛሰማማዔ 

ሓሳብ ውን ቃሌ ኣምሊኹ ብሕ ሳዔ ‚እግዘኣብሄር 

ጐይታ ሰራዊት‛ ወይ ዴማ ‚ኣምሊኹ ሰራዊት‛ ኢለ 

ይጠቅስ ።  ንሱ ኣምሊኹ ሰርዊት እዩ ፡ 

‚እግዘኣብሄር ጐይታ ሰራዊት‛ ይብሌ ። 

   እምበኣር ኣብ ጸልትና እዘ መንፈሳዊ ውግእ 

ንዋጋእ ፡ ሰይጣን ዖዔንዎ ኩለ እናስተውዒሌና ፡  

ብዖል መንፈሳዊ ኣጽዋር ውግእና ዒጢቕና ፡ ንእኡ  

ጸኒዔና ንቃወሞ ። በዘ ነገር ዖይተሇማመዴና 

እንተኺይንና ጐይታ መንፈሳዊ ውግእ ከሇማምዯና  

ንጸሉ ። ኣብ ህይወትና ፡ ኣብ ኣገሌግልትና ፡ ኣብ 

ርያ ከባቢና ፡ ኣብ ማሕበር ፡ ኣብ ስዴራቤትና፡  

ሰይጣን ንዛዒዮ ዔዮ እናስተብሃሌና ፡ ጸኒዔና 

ንቃወሞ።   

 

--ሻልም-- 

 

 

 

ሰንሰሇታዊ ጸልት  

   ሰንሰሇታዊ ጸልት ዛብሃሌ ሓባራዊ ጸልት ስሇ 

ሓዯ ኣርእስቲ  ኮይኑ ፡ ምህሇሊ ናብ ኣምሊኹ 

ምቕራብ እዩ። ምህሇሊ ክበሃሌ ከል እግዘኣብሄር  

ክረዴኣካ ኢሌካ ኣትኪሌካ ምጽሊይ እዩ ። ብሌእ  

ኣዖራርባ ምቅታት ተባሂለ ውን ይፍሇጥ ። ሓቢርካ 

ኣብ ሓዯ ቦታ ኣብ ሓዯ ሰዒትን ክትጽሉ ኣዛዩ 

ሰናይ እዩ ፡ ግናኴ እዘ ሓቢርካ ኣብ ሓዯ ቦታን 

ሰዒትን ኮንካ ክትጽሉ ኣዛዩ ኣሸጋሪ ኣብ ዛኺነለ  

ቦታ ፡ እዘ ሰንሰሇታዊ ጸልት ከተካይዴ ትግዯዴ 

ማሇት እዩ ። ስሇዘ ሰንሰሇታዊ ጸልት ፡ እቲ ሓዯ 

ኣብ ዛጥዔሞ ቦታን ሰዒትን ይውስን እሞ ፡ እቲ 

ሓዯ ኴኣ ኣብ ዛጥዔሞ ቦታን ሰዒትን ኮይኑ ይጽሉ  

ማሇት እዩ ።  

   ሰንሰሇታዊ ጸልት ሌክዔ ከም ሓሇዋ ምውጻእ 

ማሇት እዩ ፡ እቲ ሓዯ ሓሇዋ ክቕጽሌ ጸኒሑ ፡ እቲ  

ካሌእ ከኣ ይቕበል ማሇት እዩ ። እዘ ግና ኣብቲ 

ጸልት ኢና ከነተኩር ዖልና እምበር ኣብቲ 

ሰንሰሇታዊ መስርሕ ኣይኮንናን ። ሓሳብና ናብቲ 

ጸልት ሰሚዐ ዛምሌስ ኣምሊኹ እዩ ክኴውን 

ዖሇዎ። እዘ ሰንሰሇታዊ ጸልት ኩሌና ብሓዯ ሓሳብ 

ኮይንና ንኹንጽሉ እዩ ። ነዘ ሓሳብ እዘ ዛሕግዖና 

ካብ ቃሌ ኣምሊኹ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ 62፡6 

ከምዘ ይብሇና ‚ዎ የሩሳላም ፡ ኣብ ሌዔሉ ቀጽር 

ሓሇውቲ ኣቚመ ኣልኵ ፡ ሇይትን መዒሌትን ከቶ  

ስቕ ኣይኪብለን እዮም ። ኣቱም ንእግዘኣብሄር 
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 እተዖክርዎ ፡ ኣይትዔረፉ ። ንየሩሳላም ክሳዔ 

ዚጽንዒ ፡ ኣብ ምዴሪውን መመስገኒ ኹሳዔ ዚገብራ 

ኣይተዔርፍዎ ‛ ።  

       እምበኣር እዙ መጽሄት ዛበጽሓትኩም ሰባት ፡ 

እሞ ኴኣ በዘ ኵነታትን ጾር ዛስምዒኩም ፡ ምሳና 

ሓቢርኩም ሰንሰሇታዊ ጸልት ከተካይደ እትዯሌዩ  

ክትሓብሩና ትኹእለ ኢኵም ። እዘ ሰንሰሇታዊ 

ጸልት ክሳብ ጐይታ ምጽንናዔ ዛሰዯሌና ፡ ዖበን 

ዔረፍትን ሰሊም ክሳብ ዛሰዯሌና ፡ ከየዔረፍና 

ክንቅጽል ኢና ። ሕጂ እምበኣር ዛጥዔመና ሰዒትን 

ቦታን ንወስን ፡ ጐይታ ኴኣ ክዴግፈና እዩ ። 

እንጽሌየለ ንሓዯ ሰዒት እዩ ፡ ስሇዘ ካብ ሰዒት 

ክንዯይ ክሳብ ሰዒት ክንዯይ ከም እንጽሉ ሕጂ 

ንወስን ።  

  ከምቲ ኣቐዱምና ዛጠቐስናዮ ክሳብ ኣብ ዛቕጽሌ 

ሕታምና ፡ ንሕጂ ኣርእስቲ ጸልትና ጐይታ ዖመን  

ህዴኣትን ዔረፍትን ክሰዯሌና ኮይኑ ፡ መሪሕ ጥቕስና 

ከኣ   1 ጢሞ 2፡1 -2 ‚እምበኣርከ ስሇ ኼለ ሰብ ፡ 

ብኵለ ኣምሌኺን ምርዙንን ሃዱእና ብዖይ ህውከት  

ምእንቲ ኹንነብርሲ ፡ ስሇ ነገስታትን ስሇ ኼልም 

መንንትን ሌማኖን ጸልትን ምህሇሊን ምስጋናን 

ኪግበር ፡ ቅዴሚ ኵለ እምዔዴ ኣልኵ ።‛ ዛብሌ 

ክኴውን እዩ ። ብዛያዲ ከኣ ኣብዖን ዛስዔባ ከነተኩር 

ኢና ፡ - 

1. እግዘኣብሄር ብጠሉ ዛናብ ክበጽሓና ። ዛስተ 

ማይ ንዛስኣኑ ወገናትና ፡ እግዘኣብሄር ክረዴኦም 

ክንጽሉ ኢና ። ዖካ10፡1 ። 

2. መዴሃኒት ንዛሰኣኑ ፡ ኣብ ሕክምና ንዛሳቐዩ 

ወገናትና ፡ እግዘኣብሄር ክረዴኦም ፡ እግዘኣብሄር 

ክፍወሶም ፡ ጐይታ ኣብ ምዴርና ብፈውሲ 

ክግሇጽ ገጽ እግዘኣብሄር ንዴሇ ። ዖጸ 15፡26 ። 

‚ኣነ እግዘኣብሄር ፈዋሲ እየ‛ ። 

3. ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዖሇዉ ፡ ብዛተፈሊሇየ መከራ 

ዛጸግቡ ንዖሇዉ ወገናትና ፡ እግዘኣብሄር ፍትሒ  

ክገብረልም ፡ እግዘኣብሄር ምሕረት ክገብረሌና ፡ 

ብጸልትን ብብኹያትን ገጽ እግዘኣብሄር ንዴሇ ።  

እብ 13፡3 ። 

4. እግዘኣብሄር ቃለ ክሌእከሌና ፡ ብሓት ነፍሳትና 

ዛሃንጽ ቃሌ ዛሰኣና ኣሇዋ እሞ ፡ ብሓቂ ዛጠቅም 

ቃሌ ፡ ዛሌውጥ ቃሌ ፡ ክወሃበና ንጸሉ። 

5. ስሇ ኩለ ነገር ፡ ስሇ ኩለ እንሓሌፎ ዖበሇ ፡ 

ጐይታ ንኵለ ይርእዮ ስሇ ዛኺነ ፡ ንጸልትና ስሇ 

ዛሰምዕ ፡ ብምስጋና ናብ እግዘኣብሄር ክንቀርብ 

ኢና ።  

  ብዙዔባ እዘ ሰንሰሇታዊ ጸልት እዘ፡ ዛኺነ 

ርእይቶ፡ ሕቶ ፡ ወይ ዴማ ሃናጺ ሓሳብ 

እንተሇኩም ብመገዱ ኢመሌይና ሌኣኵሌና ።      

--ሻልም--     
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ሓዯስቲ መጽሓፍቲ  

  ንህይወትና  ዛሃንጽ መጽሓፍቲ  ፡ ብመሌክዔ  

ሶፍት ኮፒ ክትቅበለ እትዯሌዩ ፡ ኣዴራሻ 

ኢመይሌኩም ሌኣኵሌና ፡ ክንሰዯሌኩም ኢና። 

ካሌእ ኣገዯስቲ መጽሓፍቲ ውን ስሇዖልና 

ክትውከሱና ይከኣሌ እዩ። እግዘኣብሄር 

ይባርኹኩም።  

           

ኣገሌጋሉ ምኽን 

‚ከምኡኴ ሰብ ንኣና ኴም ኣገሌገሌቲ ክርስቶስን  

ከም መገብቲ  ምስጢር ኣምሊኹን ዯኣ 

ይቝጸሩና።‛ 1ቇረ 4:1 ። 

    እዙ ‚ኣገሌገሌቲ‛ እትብሌ ቃሌ ፡ ኣብ እንግሉዖኛ  

‚Servant or ministers‛ ብዛብሌ ቃሌ ተተርጒማ ኣሊ ። 

ኣብ ን ግሪኹ ከኣ ‚ሁፐረተስ huperetes‛ እትብሌ 

ቃሌ ተጠቒሙ ኣል ። ትርጉማ ኴኣ ‚ኣብ ክሽነ ዛሰርሕ 

ባርያ‛ ማሇት እያ። ጳውልስ ከሕሌፎ ዛዯሇየ ሓሳብ ናይ  

ክብሪ ፡ ምርኡይነት ፡ ዖይኯነ ፡ ኣገሌጋሉ ክርስቶስ 

ብምኽኑ ሰባት ከም ኣብ ክሽነ ዛሰርሕ ባርያ ጌሮም 

ክቖጽርዎ እዩ ዛዙረብ ዖል ። እዘ ኴኣ ንክርስቶስ ክሳዔ  

ክንዯይ ከቢሩ ክርአ ዛነበሮ ዴላት ይገሌጽ ። ስሇዘ እቶም 

‚ኣገሌጋሉ‛ ምኽን ምስ ክብረት ፡ ዛና ፡ ማዔረግ ዛቖጽርዎ 

ሰባት ፡ ኣይፋሌኩምን ተጋጊኵም ኣሇኵም ክንብልም 

ንዯሉ ። ኣገሌጋሉ ክርስቶስ ምኽን’ ዒቢ ክብረት 

እንተኻነ ፡ ኣገሌጋሉ ብምኽንካ ካብ ሰባት ክብረትን  

ማዔረግን ከም ዖሇካ ክቖጽሩ ምጽባይ ግን ስጋውነትን 

ዒሇማውነትን እዩ ። ናብ ውርዯት ከኣ ይመርሕ ። 

ኣገሌጋሉ ብትሕትናኡ እዩ ዛሌሇይ እሞ ፡ ጻውዑትና 

እንታይ ምኽኑ ፡ ተረዱእና ፡ ከም ዮሃንስ ከምዘ ንበሌ  

‚ንሱ ክዒቢ ፡ ኣነ ግና ክንእስ ይግባእ‛ ዮሃ 4:30 ። 

ኣምሊኹ ይባርኹኩም ። --ሻልም-- 
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ህይወት ኣኹራን 

‚ኣብተን ዲሕሮት መዒሌታት ኪኴውን እዩ ፡ ናይ ቤት 

እግዘኣብሄር ከረን ኣብ ርእሲ ኣኹራን ኪቐውም ፡ ኣብ 

ሌዔሉ ኼዴኼድታት ዴማ ሌዔሌ ኪብሌ ፡ ኩልም 

ኣህዙብውን ናብኡ ውሕ እዮም ።‛ 

( ኢሳ 2:2 )  

   ናይ ክርስትና ህይወት ጉዔዜ ናብ ከረን እግዘኣብሄር  

እዩ። እዘ ጉዔዜ እዘ ብእምነት እትመሊሇሶ ህይወት እዩ ።  

ነዘ ጉዔዜ ብሓት እዮም ጀሚሮሞ ፡ ግናኴ ንዴሕሪት  

ተመሉሶም ። ኣብዘ ናይ ከረን ጉዔዜ ፡ ኣብቲ ታሕተዋይ  

ክፋለ ነቲ ከረን ብሓት ሰባት እዮም ዛርከብዎ ፡ ኣብኡ  

ብሕ ጭቕጭቕ እዩ ዖል ። ካብኡ ሕሌፍ ኢሌና ኴኣ ፡ 

ነቲ ከረን ክዴይብዎ ዛጀመሩ ከኣ ኣሇዉ ። እዜም ሰባት 

ካብቶም ኣብ ታሕቲ ዖሇዉ ዛውሕደ እዮም ። ንሳቶም ፡ 

ገሉኦም ተስፋ ቖሪጾም ፡ ገሉኦም ካብዘ ንሊዔሉ’ሲ 

ክንውስኹ ኣይንዯሌን ኢና፡ ኢልም ኣብኡ ዴንኖም 

ዖርጊሖም ዛነብሩ እዮም ። ካብዘኦም ከኣ ሕሌፍ ዛበለ ፡ 

ኣብቲ ዛበረኴ ክፍሉ ናይቲ ከረን ዛነብሩ እዮም ። 

እዘኣቶም ብቑጽሪ ኣዛዮም ውሑዲት እዮም ። ንሳቶም 

ብሕ ዋጋ ዛኴፈለ ፡ ክንዯይ ፈተና ዛሰገሩ እዮም ። 

እዘ እንብል ዖልና ስእሊዊ ምሳላ እዩ ። ኣብ መጽሓፍ  

ቅደስ ብሓት ኣኹራናት ተጠቒሶም ኢና እንረክብ ።  

ኣስታት ኣርባዒ ኣኹራናት ተጠቒሶም ኣሇዉ ። ኴረን፡- 

 

 

 

 

 

 

1. ሴፋር  (ዖፍ 10፡30)    6. ሆር (ዖሁ 20፡22) 
2. ሶዑር  (ዖፍ 14፡6)      7. ሄርሞን (ዖዲ 3፡8)  
3. ጊሌዒዴ  (ዖፍ 31፡21)    8. ጳራን (ዖዲ 33፡2) 
4. ሲና  (ዖጸ 19፡11)       9. ዓፍሮን (እያ 15፡8) 
5. ሆሬብ  (ዖጸ 33፡6)     10. ታቦር (መሳ 4፡7) 
12. ቀርሜልስ (1ነገ 18፡19) 
13. ጽዮን(2ነገ19፡31 , ራእ 14፡1 ) ወዖተ  

 
   እዜም ኩልም ኣኹራናት ብኴምኡ ኣይኮኑን 

ተጻሒፎም፡ ነናቶም መሌእኹትታትን ታሪትን ከኣ 

ኣሇዎም ። እግዘኣብሄር ንህዛቡ ናብቲ ናቱ ከረን ከዯይቦ 

ይዯሉ ። እዘ ኴረን እዘ ናይ ጸልት ከረን እዩ ፡ ናይ  

ቅዴስና ከረን እዩ ፡ ናይ ጸጋ ከረን እዩ ፡ ካብ ናይ ስጋን 

ዒሇምን እትግሇለ ከረን እዩ ፡ ስሙ ከኣ ከረን እግዘኣብሄር 

እዩ ፡ ወይ ከረን ቅዴስና እዩ ።  

‚ዎ እግዘኣብሄር ፡ ኣብ ዴንንካ ዘሓዴር  

መን እዩ ፡ ኣብቲ ኴረን ቅዴስና ዘነብርከ  

መን እዩ፧‛ መዛ 15፡1 

   ኣብ ከረን እግዘኣብሄር ማንም ኣይኯነን ዘነብር ፡ 

ኣብኡ ዛነብሩ ኣሇዉ ፡ የግዲስ እቲ ኣብኡ ዛነብር ፡ - 

‚ብቕንዔና ዘመሊሇስ ጽዴቂ ዘገብርን ብሌቡ ሓቂ 

ዘዙረብን፡ ብሌሳኑ ዖይሓሚ ፡ ንመሓዙኡ ገሇ ኹፉእ 

ዖይገብሮ ፡ ንብጻዩ ዖይጸርፎ ፡ እቲ ጽዩፍ ንዐቕ ኯይኑ  

ዘረኣዮ ፡ ንፈራህቲ እግዘኣብሄር ግና ዚኹብሮም ፡ 

ዘጐዴኦ እ እንተ ኻነ ፡ ነቲ ዛመሓሇለ ዖይሌውጦ ፡ 

ገንዖቡ ብሓረጣ ዖይህብ ፡ ንጉዴኣት ንጹህ ከኣ መማሇጃ 

ዖይቕበሌ ፡ እቲ ኴምዘ ዘገብርሲ ንዖሇኣሇም ኣይናወጽን 

እዩ‛ ። መዛ 15፡ 2 – 5 
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  ብኴምዘ ዛበሇ ቅዴስና ዛመሊሇሱ ጥራይ እዮም ኣብቲ  

ኴረን ኣምሊኹ ዛመሊሇሱ እምበር ማንም ኣይኯነን ኣብኡ 

ዛነብር ። ኣብኡድ ኢና ዖልና ክንፈሌጥ በዘ ኣብ ሊዔሉ 

 ዖንበብናዮ ጥቕሲ ብእኡ ህይወትና ክንፍትሽ የዴሌየና ።  

ልሚ ብሓቂ ምስ ኣምሊኹ እየ ዖሇኵ ዛብሌ እንተል ፡ 

ብቕንዔና ይመሊሇስ ፡ ጽዴቂ ይግበር ። ቅንዔና ኣብ ጉዔዜ 

ክርስትና ኣዛያ ኣገዲሲት እያ ፡ ብሓቂድ ብቕንዔና ኢና 

ንመሊሇስ ፧ ኣምሰለታት ከይንኴውን ፡ ውሽጥና ካሌእ 

 ዯጌና ካሌእ ከይኴውን ፡ ብሌብና ሓቂ ንዙረብ ብኣፍ 

ጥራይ ኣይኯነን ። ልሚ እዘ ኣብዘ ጥቕሲ እተዖርዖረ 

ጽዴቅን ቅዴስናን የዴሌየና ኣል ፡ እንተዖይኯነ ዯው 

ኢሌና እናመሰሇና ወዱቕና ከይንርከብ ።  

   ከረን ኣምሊኹ ናይ ጸልት ከረን እዩ ። ጐይታ ኣብ ከረን 

ኮይኑ ይጽሉ ነይሩ ። ‚ነቶም ሰብ ኣንሰናቢቱ፡ 

ኪጽሉ ናብ ብሕት ዛበሇ ኴረን ዯየበ ። ምዴሪ 

ምስ መሰየ ኴኣ ፡ ኣብኡ በይኑ ነበረ ።‛ 

ማቴ 14፡23። ኣብዘ ኴረን እዘ ዛነብሩ ሰባት  

ናይ ጸልት ሰባት እዮም ። ኣብኡ ካብ ኩለ 

ነገር ርሒቕካ ብሕት ኢሌካ እትጽሌየለ እዩ ።  

ጸልት ዛሓዯጉ ኣብዘ ከረን ክነብሩ ኣይክእለን 

እዮም እሞ ፡ ኣሕዋተይ ጸሌትና ሓዱግና 

ከይንህለ ንጠንቀቕ ። ኣብዘ ክፉእን ዖማውን  

ዖመን ፡ ብዖይ ጸልት ምንባር ማሇት ሞት  

ማሇት’ዩ ። ጸልት ንክርስትያን እስትንፋሱ እዩ 

። ነቢይ ኣንባቆም ግና ብጸልት ኣብ በሪኹ 

ቦታኡ ዛመሊሇስ ስሇዛነበረ ብኵነታት ርያኡ 

ተስፋኡ ኣይተወዯአን ። ‚ኣነ ግና 

ብእግዘኣብሄር ባህ ክብሌ ፡ ብኣምሊኹ 

ምዴሓነይ እሌሌ ክብሌ እየ ። እግዘኣብሄር ፡ 

እቲ ጐይታ ፡ ሓይሇይ እዩ ፡ ንሱ ነእጋረይ 

  

ከም ናይ እራብ ይገብረን ፡ ኣብቲ በሪኹ ቦታይውን 

ኬመሊሌሰኒ እዩ‛ ። (ኣንባቆም 3፡ 18 – 19) ። 

    ኣሕዋተይ ፡ ልሚ ከም ነቢይ ኣንባቆም ኩነታት 

ርያና እ ኣዛዩ ክፉእ እንተኺነ ፡ ጐይታ ግና ኣብዘ 

በሪኹ ቦታና ከመሊሌሰና ጸጋኡ ከብዛሓሌና እዩ ። ንሕና 

ግና ኣብ ስፍራና ፡ ኣብ በሪኹ ቦታና ንጽናሕ ። ካባና 

ዛዴሇ ዖል ፡ ኣብ ስፍራ ጸልትና ፡ ኣብ በሪኹ ቦታና  

ምጽናሕ እዩ ። ብኵነታት ርያና ከይተናወጽና ፡ 

ብእግዘኣብሄር ባህ እናበሌና ፡ ንሱ ሓይሌና ምኽኑ 

እናተኣመንና ፡ ኣብ በሪኹ ቦታና ከም እራብ እናጐየና  

ንመሊሇስ ። ጐይታ ጸጋኡ የብዛሓሌና ፡ ኣምሊኹ 

ይባርኹኩም ። -- ሻልም -- ።  
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ኣገሌጋሌን ሓዲሩን 

(ቀሺ . ዲዊት ኦዳፖ) 

   ዔዉት ዛኺነ ኣገሌግልት ኣብ ዔዉት ዛኺነ ሓዲር እዩ 

ዛምርኮስ ። ኣገሌጋሌን ኣገሌግልቱን ካብ ናቱ ሓዲር  

ክፈሊሇ ኣይክእሌን እዩ ። ሓዯ ሰብ ኣብ ሓዲሩ ግጭትን 

ምፍሌሊይን እንተሇዎ ኣብ ኣገሌግልቱ ውን 

ዖይምስምማዔን ምፍሕፋሕን ክህሌዎ ሌዐሌ ተኹእል እዩ 

ዖል ። ሓዯ ሰብ ከምዘ ኢለ ‚ብዴሕሪ ነፍሲ ወከፍ 

ዔዉት ሰብኣይ ፡ ንፍዔቲ ሰበይቲ ኣሊ‛ ፡ ኣነ ውን 

‚ብዴሕሪ ነፍሲ ወከፍ ዔዉት ኣገሌግልት ፡ ዔዉት 

ህይወት ሓዲር ኣል‛ ። እታ ምስ ኣምሊኹ ሕብረት ዖሇዋ 

ቤተሰብ ፡ ሓንቲ ኣካሌ እያ ። ሓዯ ካብ ቀንዱ ምኹንያት  

ሓዲር - ነቲ ኣምሊኹ ዛፈጠሮ ሰብ ህይወቱ ዛሓሸ ክኺነለ 

እዩ ። እቲ ኣምሊኹ ዛገበሮ ሓዲር ፡ ንነዊሕ ጉዔዜ 

ህይወትን ኣገሌግልትን ዔዉት ዛገብር እዩ ። ናብ ገነት 

ኤዯን ተመሉስና ፡ ኣብኡ ዛኺነ ንርአ። 

   እቲ ቀዲማይ ኣምሊኹ ዛፈጠሮ ሰብ ኣዲም እዩ ። እቲ 

ገነት ነቲ እተፈጥረ ሰብ እዩ ተተለ ። ኣዲም በቲ  

ሌዐሌ እተዋህቦ ሓይሌን ስሌጣንን ናብ ዔዮኡ ከዯ ። ንሱ 

ሕጉስ ነበረ ። ካብኡ ንሊዔሉ ዛኺነ ነገር ኣል ኢለ ሓሲቡ 

ኣይፈሌጥን ነበረ ። ብዴሕርዘ እታ ሰበይቲ ንእኡ ተባሂሊ 

ተፈጥረት ፡ ብኣንጻሩ ኣይኮነን ።  

   ዔማም ናይ ኣዲም ንጹር እዩ ነይሩ ። ንሱ ርእሲ 

ሰበይትን ቤቱን ነበረ ። ናቱን ናይ ሰብይቱን ዔማም 

ብንጹር ተገሉጹ ነበረ ። ሓዱኦም እቲ ኣምሊኹ ዛሃቦም  

 

 

 

 

 

ስርዒት ክገሊብጥዎ የብልምን ። ከምኡ ክገብሩ እንተፈተኑ 

ናቶም ቤተሰብ ብግርጭትን ብምብትታንን ከተብቅዔ እያ 

ማሇት እዩ ። 

   እታ እግዘኣብሄር ኣብ ገነት ኤዯን  ዛመስረታ 

ቀዲመይቲ ቤተሰብ ፡ ኣዲም ናቱ ግዯ ብዖይምጽዋቱ ፡ 

ወዯቐት ። ንሱ ከም ርእሲ ቤቱ ሓሊፍነቱ ጸኒዐ 

ብዖይምግባሩ ፡ ሓሊፍነታቱ ክገብር ብምትራፉ ናብ 

ውዴቀት ኣምርሐ ።  

   ኣዲም ኣብ  ምዴሪ ንኣምሊኹ ዛገሌጽ ነበረ ። ንሱ 

ንፍጥረታት ኣምሊኹ ክሕለ ይግብኦ ። ቅዴሚ ሄዋን 

ካብታ ኦም ምብሌዒ ፡ ካብታ እተከሌከሇት ኦም 

ንኴይበሌዔ ተኣዘ ነበረ ።  

   እግዘኣብሄር ኣምሊኹ ንሰብ ፤ ካብ ኳለ ኦም ገነት  ከም 

ዛዯላ ብሊዔ ፡ ካብታ ጽቡቕን ክፉእን እተፍሌጥ ኦም  

ግና፡ ካብኣ ምስ እትበሌዔ መዒሌትስ ሞት ክትመውት ኢ 

እሞ ፡ ካብኣ ኣይትብሊዔ ፡ ኢለ አዖዜ ። (ዖፍ. 2፡16-17) ። 

   ኣዲም ርእሲ መንግስቲ ነበረ ፡ ኣምሊኹ ከኣ ንሄዋን 

ኣብ ትሕቲ መንግስቱ ክትከውን ኣምጽኣለ ። እንተኺነ 

ንሱ ፡ ከም ርእሲ መጠን ፡ ክብዯት ናይቲ ኣምሊኹ 

ዛሃቦም መምርሒ ኣይነገራን ። ኣብ ክንዴኡ ፡ ንሱ 

ንሄዋን ዛዯሇየቶ ክትገብር ኣፍቀዯሊ ። ንሳ ብናጻን 

ብዖይምጥንቃቕን  ፡ ናብቲ ንእኦም ብኡብኡ ዖወዯቖም ፡  
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ኣብ መጻወዴያ ዛርርብ ምስ ዴያብልስን እንተወዯቐት 

ዖገርም ኣይኮነን ።  

   ልሚ ነቲ ዛግበር ዖል ተግባራት ኣነጻጺርና ክንሪኦ 

ከልና ፡ ንሰብኣይ ከም ርእሲ መጠን ካብ ናይ ኣዲም 

ዛበዛሕ ተሓታትነት ኣሇዎ ። ልሚ ኣብ ቤተሰብ ዖል 

ሽግር ፡ እቲ ዛበዛሐ ብሰሪ ሰብኣይ ኣብ ሰበይቱ ዖሇዎ 

ፍኑው ኣተሓሕዙ እዩ ። ንሳቶም ነንስቶም ዛዯሇይኦ  

ክገዛኣ ፡ ከምዴሊየን ቅዱ ሌብሲ ክወዴያ ፡ ከም ሰብኣይ 

ዖይብሇን ናብ ኩለ ቦታታት ከምዛዯሇይኦ ኮሇሌ ክብሊ ፡ 

የፍቅደ ።  

   ሰብኣይ ንሰበይቱ ኣብ ኩለ መዲይ ህይወት ክቆጻጸር  

ይግብኦ ፡ ዋሊ ውን ዖሇዋኣ ዒይነት መሓት ክቆጻጸር 

ይግብኦ ። እዘ መጽሓፍ ቅደሳዊ እዩ ፡ ካብኡ ዛወጸ 

ስሕተት እዩ ። ሰብኣይ ንቤቱ ኣጽኒዐ እንተ ዛሕዛ 

ኮይኑ፡ ዯሓር ዋሊ ውን ንሱ ኣብ ዖይብለ እዋን ሰበይቱ 

ኣብቲ ገሇ ክትውስነለ ዖሇዋ ብጥበብ እያ እትውስን ። 

ሰበይቲ ፡ ነታ ቤተ ሰብ መከራ ከስዔበሊ ዛኹእሌ ፡ ኣብ 

ሰብኣያ ዖይብለ እዋን ክትውስነለ ዖሇዋ ተግባራት ብሕ 

ኣል ። ንኣዲምን ሄውንን ከምዘ እዩ ገጢምዎም ።  

   ዔማማት ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ኤፌ .5፡22-25  

ብንጹር ተጠቒሱ ኢና እንረኹቦ ፡ - 

   ‚ከምቲ ክርስቶስ ርእሲ ማሕበሩ ዛኻነ ፡ ንሱ ምዴሓን 

ስጋኡ ኴኣ እዩ ፡ ሰብኣይ ከኣ ርእሲ ሰበይቱ  እዩ እሞ፡  

ኣትን ኣንስቲ ፡ ከም ንጐይታ ጌርክን ንሰብኡትክን 

ተኣዖዙኦም ። ከምቲ እታ ማሕበር ንክርስቶስ  እትእዖዜ፡  

ከምኡ ዴማ ኣንስቲ ንሰብኡተን ብዅለ ይተኣዖዙኦም ።  

ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዖፍቀራ ፡ ኣቱም ሰብኡት፡  

ኣንስትኵም ኣፍቅሩ ።  ክርስቶስ ብቓለ ገይሩ ብምሕጻብ 

ማይ ምስ ኣጽረያ ምእንቲ ኪቕዴሳ ፡ ርስሓት ወይስ ዔጣር 

ወይስ ገሇ ነዘ ዘመስሌ ዚብሊ ፡ ብዖይ መንቅብ ቅዴስትን 

 ክብርትን ማሕበር ገይሩ ንእኡ ምእንቲ  ኬቕውማ ኢለ ፡ 

ርእሱ በጃኣ ሃበ ። ‛ 

       ኣብ ቤተሰብ መንግስቲ ኣምሊኹ ፡ እቲ ሰብኣይ ርእሲ 

እዩ ፡ እታ ሰበይቲ ኴኣ ተኣዙዘት እያ ።  ሓዯ ካብ 

መምዖኒታት ብቕዒት ሰብኣይ ፡ ኣብ ስሌጣን ዔዮ ኣምሊኹ ፡ 

ቤቱ ከስተናብር ዛኹእሌ ፡ እዩ ዛብሌ ።  

   ‚ ነታ ቤቱ ኸስተናብራ ብ ዖይክእሌ ግና ፡ ነታ ማሕበር 

ኣምሊኹ ዯኣ ኴመይ ገይሩ ኣሌያ ይኻነለ ፧ ስሇዘ ቤቱ  

ጽቡቕ ገይሩ ዚስተናብርን ፡ ብዅለ ምርዙን እዙት ውለዴ  

ዖሇውዎን ይኵን ።‛ 1ጢሞ 3፡4-5 

   ሰብኣይ ንቤቱ ከስተናብር መሇኯታዊ ጸጋ ተውሂቡ 

እዩ። ንሱ መምርሒ ክህብ ፡ ክእርም ፡ ጸኒዐ ክግስጽ ፡ 

ኣሇዎ ። እቲ ንዔማሙ ብግቡእ ዛጻወት ሰብኣይ ፡ 

ብዖይምቁራጽ ሕብረት ምስ ፋን ጸጋ ክህሌዎ ኣሇዎ ። 

ምስትንባር ሰብኣይ ብፍቕሪ ክኴውን ኣሇዎ ። ሰብኡት ፡ ኣነ 

ዛበሌኩዎ ይኵን ፡ በሃሌቲ ክኺኑ የብልምን ። ንሳቶም 

ኣብነት ፈቃራት መራሕቲ ኪኺኑ ኣሇዎም ። 

   ኩለ መምርሒታት ፡ ተግሳጽ ፡ መኣረምታታት ብፍቕሪ  

እዮም ክትግበሩ ዖሇዎም ። ዔሊማኦም ንኹብሪ 

እግዘኣብሄርን መንግስቱ ኣብ ቤት ንኹትስረትን እዩ ። ከም 

ርእሲ መጠን ፡ መሪሕ ሓይሉ ናይ ኩለ ተግባር ሰብኣይ -  

ፍርሃት እግዘኣብሄር ክኴውን ይግብኦ ። ቤት ብፍርሃት  

እግዘኣብሄር እያ ክትመሓዯር ዖሇዋ ።  

   እቲ ዔዉት ኣገሌግልት ዛዯሉ ኣገሌጋሉ ፡ ኣብ ቤቱ 

ንሓሊፍነቱ ክገብር ክነቅሕ ኣሇዎ ። ከም ፍቁር መራሒ ፡ 

ኣብ ቤትካ ንሓሊፍነትካ ክትገብር ተንስእ ጾርካ ውን ጹር ።  

ንቤትካ ብፍቕሪ ምራሕ ፡ ነቲ ንቤትካ ዖሇዎ ዖሇኣሇማዊ 

ምኹሪ ኣምሊኹ ኣብ ቤትካ ሰርት ።  
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   እታ ሰበይቲ ውን ንሓሊፍነታ ትንቃሕ ። ናታ ዔማም 

ንሰብኣይ ሓጋዘት ንምኽን እዩ ። ንሳ ብዛኺነ መሌክዔ  

ኣብ ሌዔሉኡ ክትጉይተት የብሊን ። ንሳ ንሰብኣያ ነቲ 

ኣምሊኹ ኣብ ምዴሪ ክፍጽሞ ዛሃቦ ዔዮ ንኹፍጽም 

ንኹትሕግዜ እያ ተብሂሊ ።  

   እዘ ንፍሇጥ ፡ ኣምሊኹ ናይ ሕንፍሽፍሽ ኣይኮነን ።  

ንሱ ነቲ ሰብኣይ ናብ ኒውዘሊን  ሌኢኵ ነታ ሰበይቲ ኴኣ  

ናብ ኣሜሪካ ኪዱ ፡ ኣይብሌን እዩ ። እታ ራእይ ኣልኒ  

እትብሌ ሰበይቲ ፡ እሞ ኴኣ እቲ ራእይኣ ካብ ሰብኣያ 

ኣዛዩ ርሑቕ እንተኺነ ፡ ጽቡቕ ገይራ ዖይረኣየት እያ ። 

እስከ ዯጊማ ትርኣይ ፡ እግዘኣብሄር ንህይወታ ዛኴውን 

ፍጹም ራእይ ክህባ እዩ ። ራእይ ሰበይቲ ምስ ራእይ 

ሰብኣያ ዛሳነ ክኴውን ኣሇዎ ፡ እንተዖይኮነ ብቐጥታ ኣብ 

ትሕቲ ናይ ሰብኣያ ትኵን ።  

   ኣምሊኹ ንቤት ንምኹሩን ዔሊማኡን ኣብ ምዴሪ 

ንምቕጻሌ ዛሰረቶ እዩ ፡ ሄዋን ውን ንናይ ኣዲም ተሌእኺ  

ህይወቱ ንኹፍጽም ክትሕግዛ እዩ ተባሂለሊ ። 

   ‚ከምቲ ክርስቶስ ርእሲ ማሕበሩ ዛኻነ ፡ ንሱ ምዴሓን 

ስጋኡ ኴኣ እዩ ፡ ሰብኣይ ከኣ ርእሲ ሰበይቱ  እዩ እሞ፡  

ኣትን ኣንስቲ፡ ከም ንጐይታ ጌርክን ንሰብኡትክን 

ተኣዖዙኦም ። ከምቲ እታ ማሕበር ንክርስቶስ እትእዖዜ ፡  

ከምኡ ዴማ ኣንስቲ ንሰብኡተን ብዅለ ይተኣዖዙኦም ።‛  

(ኤፌ 5፡23-24) ። 

   ሰበይቲ ከምቲ እታ ማሕበር ንክርስቶስ እትእዖዜ ፡ 

ብኵለ ንሰብኣያ ክትእዖዜ እዩ ዖሇዋ ። እቲ ቃሌ ዛብሌ 

ምለእ ዛኺነ ምእዙዛ እዩ ። ነቲ እታ ማሕበር ምስ 

ክርስቶስ ዖሇዋ ሕብረት ንውሰዴ ፡ የሱስ ርእሲ እዩ ፡ 

ዛኺነ ሞገተ ኮነ ጥርጥር የሇን ። ንሱ እዩ ትእዙዛ ዛህብ ፡ 

ንሱ ርእስን ብፍቕሪ ነታ ማሕበር ዛገዛኣ እዩ ። ኩሊ እታ  

ማሕበር ክትእዖዜ እዩ ዖሇዋ ። ንሕና ኩሌና ዒቀይቶት 

 ኢና ፡ ንክርስቶስ ክንእዖዜ ኣሇና ። ከምኡ ከኣ ፡ እታ  

ሰበይቲ ንሰብኣያ ትተኣዖዜ ። እታ እንኮ መገዱ ፍረ ዖሇዎ  

ሓዲር ፡ ምለእ ምእዙዛ ሰበይቲ ንሰብኣያ ፡ ከምኡውን  

ርእሰ ፍትወት ዖይብሊ ፍቕሪ ካብ ሰብኣይ ፡ እያ ።  

  ከም ሰበይቲ ፡ ኣገሌጋሉት ወንጌሌ ኮንኪ ፡ ሰብኣይኪ 

ግና ዖይክኴውን ይኹእሌ እዩ ፡ ግና ቃሌ ኣምሊኹ ይብሌ 

ኣል ፡ ‚ኣንስቲ ንሰብኡተን ብዅለ ይተኣዖዙኦም‛ ። ሌዔሉ  

ናይ ሰብኣይኪ ዛበዛሕ ዯሞዛ ትቕበሉ ትኺኒ ፡ ወይ ውን 

ሌዔሉኡ እተቐመጥኪ ትኺኒ ፡ ግናኴ እዘ ብዛኺነ መገዱ 

ነቲ ቓሌ ኣምሊኹ ትርጉም ዖይብለ ኣይገብሮን እዩ ። ንእኡ 

ብግብሪ ፡ ብቓሌ ፡ በረኣእያን ብሌእን ተኣዖዛዮ ። 

ሃዋርያ ጴጥሮስ ብኴምዘ መገዱ ኣቐሚጥዎ ኣል ፡  - 

    ‚ኣትን ኣንስቲ ፡ ገሇ ነቲ  ቓሌ ዖይእዖ  እንተ  

አሇዉ ፡ ነቲ  ፍርሃት  ዖሇዎ  ንጹህ ኣይዲኹን ምስ  

ረአዩ ፡ በይዲ ኣንስቶም ብዖይ ቃሌ  ከም ረብሓ 

ኻይኖም ምእንቲ ርከቡስ ፡ ከምኡ ንሰብኡትክን  

ተኣዖዙኦም።‛ 1ጴጥ 3፡1 ። 

   ሰበይቲ ንሰብኣያ እትእዖዛ እያ ክትከውን ዖሇዋ ።  

ዔዉት ቤት ዛብሃሌ ኣብቲ መጽሓፍ ቅደሳዊ ትምህርቲ  

ሓዲር ብምምርስ ብሌኣት ዛስዔቦ እዩ ። ቃሌ ኣምሊኹ  

ልሚ ኣይኣረገን ። ኣብ ጊዚ መጽሓፍ ቅደስ ንእኦም 

እንተሰሪሕልም ፡ ሕጂ ውን ይሰርሕ እዩ ።  

   ኣሕዋተይ ነስተውዔሌ ፡ ብዖይ ትሕትና ዛግበር ምእዙዛ 

ኣምሰለ እዩ ። ክትእዖዛ ትሕትና የዴሉ ። ትሑትን 

ህደእን መንፈስ ዒንዱ ሕቖ ምለእ ምእዙዛ እዩ ። ምእዙዛ 

ካብ ሌቢ እዩ ። ስሇዘ ፡ ዔቡይን ብሌብ ከኣ ምለእ  

ትምክሕትን እንተልካ ፡ ብሓቂ እዛ ክትከውን 

ኣይትኹእሌን ኢ ።  
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    ሳራ ኣብነታዊት ሰበይቲ ፡ ንሰብኣያ ብምሌኣት 

እትእዖዜ ዛነበረት እያ ። ኣብ ግብጺ ንዛሓትዎ ሓፍቱ እየ 

ኹትብሌ ተሰማምዏት ። ፈርኦን ንጉስ ግብጺ ከኣ ወሰዲ ። 

ንሳ ኣብ ሓዯጋ ነበረት ፡ ግና ኣብ ትእዙዛ ሰብኣያ ጸንዏት ። 

እግዘኣብሄር ከኣ ተሊዔሇ ፡ ወሪደ ከኣ ጣሌቃ ኣተወ ።  

(ዖፍ . 12፡10-20) ። 

   ኣምሊኹ ኣብ ቤትና ጣሌቃ ዛኣቱ ንትእዙዙቱ ምስ  

እንስዔቦ እዩ ። ሰበይቲ ፡ ሰብኣያ ሰናይ ክኺነሊ ከል  

ጥራይ ዖይኯነ ፡ ኣብ ኩለ ነገራት ክትእዖዜ ኣሇዋ ።  

እዛዛቲ ሰበይቲ ብዒይኒ ሰብኣያ ብሌጽቲ እያ ። ንኣይ 

ሰበይተይ ብኵለ ዛገብሮ ነገራት ተኹብረንን ትኣምነን 

እያ ። ኣብ ዛኺነ ዛወስድ ስጉምቲ ፡ ሸፋሽፍቲ ‘ዑንታ  

ኣይተሌዔሇሇይን እያ ። እዘ እዩ ምኹንያት እቲ ልሚ ንሳ 

እትቕበል ዖሊ ዒስቢ ምእዙዛ ። ንሳ  ካባይ ከይተቐበሇት 

ንማንም ምሕታት ኣየዴሌያን እዩ ። ኣነ ኴኣ ዛግብኣ  

ፍቕርን ክብርን ይህባ እየ ።  

   ቤት ነፍሲ ወከፍና ብመገዱ መጽሓፍ ቅደሳዊ መገዱ  

ኣምሊኹ ክንመሊሇስ ኣሇና ። እዘ እቲ እንኮ ክብሪ 

ኣምሊኹ ኣብ ህይወትናን ኣገሌግልትናን ዖምጽኣሌና እዩ።  

   ሓዴሽ ዖመን እዩ ፡ ዖመን ዴም ሓሉፉ እዩ ።  

ኣምሊኹ ኣብ ምዴሪ ተሌእኺ ሂቡና እዩ ። ነቲ ክንበጽሖ 

ዖልና ፡ ቤትና ብዛምሌከት ትእዙዙቱ ብዖይምእዙዛና ፡ 

ኣይነጥፍኣዮ ። ንኣምሊኹ ንምእዙዛ በሉሕ እንተኺንካ ፡ 

ናብ ኪዲን ርስት ክትኣቱ ውን በሉሕ ኢ ።  

   ስሇዘ ተንሲእና መንግስቲ ኣምሊኹ ኣብ ቤትና ንትከሌ። 

ሰብኣይ ናቱ ዔማም ይፈጽም ፡ ሰበይቲ ውን ናታ እጃም 

ትፈጽም ። ሓቢርና ንተዋህበና ተሌእኺ ንምፍጻም 

ንሓይሉ ኣምሊኹ ብምስዒብ ተንሲእና ብሕብረት ንዔየ ።  

ነታ ክፉእን ጽቡቕን እተፍሌጥ ኦም ሓዯ እ ካብኣ 

ዖይበሌዒሊ ብሓዴሽ ስርዒት ገነት ኤዯን ንትከሌ ። 

    ምስጢር ሕጉስ ሓዲር እዘ እዩ ። ምስጢር ዔዉት 

ኣገሌግልት ውን እዘ እዩ ። ንዔዮኦም ጽቡቕ ዒስቢ ኣሇዎም 

እሞ ፡ እቶም ክሌተ ካብ ሓዯ ይበሌጹ ።  እቲ ጽቡቕ ዒስቢ 

ዛግሇጽ ፡ እቶም ክሌተ ኢዴ ንኢዴ ተተሓሒዜም ሓቢሮም  

እናዒየዩ ብብርሃን ቃሌ ኣምሊኹ ምስ ዛመሊሇሱ እዩ ! 

(ምንጪ ፡ ካብ መጽሓፍ ቀሺ ዳቪዴ ኦዳፖ ፡ ‚ቱ ዎርዴስ 

ኤክሰሇንስ ኢን ሊይፍ ኤንዴ ኢን ሚኒስትሪ‛) ። --ሻልም--                 

                 

       

  

መስሓቕ - ንህጻናት 
   ሓዯ መዒሌቲ ንግሆ ሰንበት ፡ መምህር  
ህጻናት ብዙዔባ የሱስን ናብ ሰማይ 
ምዔራጉን ንህጻናት ትምህሮም ነበረት ። 
እቶም ህጻናት ብዙዔባ እቲ ታሪኹ ኣዛዮም 
ተመሲጦም ነበሩ እሞ እታ መምህሮም 
ሃንዯበት ‚በዘ ኣጋጣሚ ፡ ከምዘ ናይ የሱስ 
ናብ ሰማይ ክትከደ እትዯሌዩ ክንዯይ 
ኢኵም ፧‛ ኢሊ ሓተተቶም ። ብዖይካ 
ሉዴያ እትብሃሌ ህጻን ኩሊቶም ኣእዲዎም 
ኣሌዒለ ። እታ መምህሮም ከኣ ኣዛዩ 
ገሪምዋ ንሉዴያ ከምዘ በሇታ  ፡ - 
መምህር = ‚ሉዴያ ፡ ልሚ ንግሆ ዯሓንድ 
ኢ ፧‛ 
ሉዴያ = ‚እግዘኣብሄር ይመስገን ዯሓንየ‛ 
መምህር = ‚ናብ ሰማይ ክትከዱ ኣይትዯሌን 
ዱ፧‛ 
ሉዴያ = ‚እወ  ይዯሌይ  እየ ግና ማማ 
ዴሕሪ ትምህርቲ ናብ ዛኺነ ቦታ ከይትኴዱ 
ኢሊትኒ እያ‛  በሇታ ። 
  ንህንጻናት ዯቅና ፡ ቆሌዐ እዮም ኢሌና 
ከይንዒቕና እቲ ሓቂ ዛኺነ ክንነግሮም 
ይግብኣና ። ዖዴሌዮም ዖበሇ ኩለ ሓቂ 
ንንገሮም ። ኣብ ቅዴሚኦም ኣይንጻረፍ ፡ 
ኣይንሓሱ ፡  ኣምሊኹ ይባርኹኩም ።       
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ዒምዱ - ምስክርነት 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ምስክርነት ህይወት ሏም.ሯሎሞን 

ወልደማርያም 

  ፍቁራት ኣንበብቲ መጽሄት ሻልም ፡ ቅዴሚ 

ሕጂ ኣብ መጽሄትና ናይዜም ኣብ ሊዔሉ ዖሇዉ 

ምስክርነት ኣብ ዛተፈሊሇየ ጊዚታት ቀሪብናሌኩም 

ኔርና ። ናይዜም ሰባት ምስክርነት ብመሌክዔ 

መጽሓፍ ኣብ ቀረባ እዋን ክቐርብ እዩ ። ንልሚ 

ግና ምስክርነት ህይወት መምህር ሰልሞን 

ወሌዯማርያም ቀሪብናሌኩም ኣልና ፡ ሰናይ 

ንባብ፡ ኣምሊኹ ይባርኹኩም ።  

   መምህር ሰልሞን ወሌዯማርያም ሓዴጉ ኣብ ኣባሻውሌ  

ኣስመራ ተወሉድም ኣብኡ ኴኣ ዒብዮም ። መም.ሰልሞን 

ብመም.ሰላ ተባሂልም እዮም ዛፍሇጡ ።መም.ሰላ  ካብ  

ህጻንነቶም ጀሚሮም  መገዱ ኣምሊኹ ዛፈትዉ  ነበሩ  ። ጌና 

ንእሽቶይ ከሇዉ ካብ ገዛኦም ኣባሻውሌ ናብ ቅዴስት 

ማርያም ቤተ ክርስትያን ኣንጊሆም ይኴደ ነበሩ ። ኣብቲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ጊዚ እቲ ኣዱኦም ፤ ዒዋለ ከይቀትለ ሰረቕቲ 

ከይሃርሙ ፡ ትብልም ነበረት ። ኣቦኦም ግና ፤ ግዯፍዮ 

እግዘኣብሄር ባዔለ ይምርሓዮ ፡ ይብሌዋ ነበሩ ። ሓዴሓዯ  

ጊዚ መም.ሰላ ጌና ማዔጾ ቅዴስት ማርያም  ከይተኴፍተ 

ኣንጊሆም ኣብኡ ይበጽሑ ነበሩ ። መም.ሰላ ብዙዔባ እዘ  

ክምስክሩ ከሇዉ ፤ ኣነ ኣይኮንኩን ንኣምሊኹ መጺኤዮ ፡ 

ንሱ ባዔለ መጺኡ እዩ  

ዛመርሓኒ ነይሩ ፡ 

ይብለ ።  

    ካብ መዒሌታት 

ሓዯ ጊዚ ፡ ኣብ መንጐ  

ጥራውዛቶም ሓንቲ 
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 ቁራጽ ወንጌሌ ዮሃንስ ኣብ መንጐ ጸንሓቶም። ከንብብዋ 

ከኣ ጀመሩ ፡ እታ ወንጌሌ ኣቦ ፡ ወሌዴ ፡ መንፈስ ቅደስን 

ምስጢረ ስሊሴ ዛሓዖት ስሇ ዛነበረት ፡ ከበዯቶም ። 

ንእሽቶይ ስሇ ዛነበሩ ፡ ነቲ ቃሌ ከንብብዎ ከሇዉ ኣዛዩ  

ይገርሞም ነበረ ።  ነታ መገዱ ህይወት ዛሓዖት ቅዴስት 

መጽሓፍ መን ከምዖቐመጠልም ኣይፈሇጡን ፡ ግናኴ 

ባዔሌ መሃረኒ ጐይታይ ፡ እናበለ ፡ ንሱ ኴኣ ኣብ ገዙ ፡ 

ኣብ መገዱ ፡ ይምህሮም ነበረ ። ብእኡ ኴኣ ብመንፈስ 

እናዒበዩ ኴደ ። ኣብቲ ጊዚ እቲ እግዘኣብሄር ንመም.  ሰላ 

ሓዯ ሓዴሽ ነገር ከሇማምድም ጀመረ ፡ ባዔልም 

ከምዛገሌጽዎ ፡ ናይ ህንዱ ብዛጥዔም ብሌእ ን 

ከዛይሙ ጀመሩ ፡ ብዴሕሪኡ ኩሌሳዔ ክጽሌዩ ከሇዉ 

ብዚማ ይጽሌዩ ነበሩ ። ጸልቶም ኩለጊዚ ብዚማ ዛተሰነየ 

ኮይኑ ፡ መንፈስ ቅደስ ራእያትን መጽሓፍ ቅደስ ካብ ገጽ  

ናብ ገጽ ካብ ጥቕሲ ናብ ጥቕሲ እናሓበረ የሱስ ብግሌጺ  

ይምህሮም ነበረ ። መም.ሰላ ኣዛዮም ትሕትና ዖሇዎም ሰብ 

ስሇዛነበሩ ንጐይታ ፤ ኣነ ሓጥእ ሰብ እየ እንታይ ገይረሌካ  

እየ ፡ እዘ ኵለ ትምህረኒ፡ እናበለ ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ  

የዴንቝዎን የመስግንዎን ፡ ካብ ሓጐስ ዛተሊዔሇ ኴኣ 

ይበኹዩ ነበሩ ። መም.ሰላ እግዘኣብሄር ከመይ 

ከምዛመርሖምን ዛጓስዮምን ከምዛነበረ ክገሌጹ ከሇዉ ፤ 

ኣነ ካብ ህጻንነተይ ጀሚረ እግዘኣብሄር ብርሃናዊ ብሩህ  

ገጹ ምስ ክምስታን ናይ ምሕፍ ዛርጉሓት ኣእዲዉን ፡ 

ዖሇዎ ፡ ብዖይ ኣኹናፍ ግናኴ  ኣናነፈረ ብኴምኡ ንክሓቑፈና 

ዛመጽእ ኮይኑ ኩለ ጊዚ ኣብ ሌበይ እዩ ዛርኣየኒ፡ ይብለ ።     

   መም.ሰላ  ብመንፈስ ኣዛዮም እናወሰኵ ኣብዛኴደለ ፡ 

ኣካዲሚያዊ ትምህርቶም ውን ኣየወንዖፍዎን ። 

ብትምህርቶም ጸብሇሌታ ዛነበሮም ጻዔራምን ትዔግስተኛን 

ስሇዛነበሩ ኴኣ ካብ ትምህርቶም ኣይተሰናኴለን።  ዴሕሪ 

 መባእታውን ካሌኣይን ዯረጃ ትምህርቶም ምስ ወዴኡ ፡ 

ኣብ ዩኒቨርሲቲ  ሃይሇስሊሴ ብኣካውንቲን ዱፕልማ  

ተመረቑ ። ቀጺልም ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ብኮመርስ 

ባችሇር ዱግሪ ተመሪቖም ። ብዴሕርዘ  ካብ ጀርመን 

ዱሞክራቲክ ሪፓብሉክ  ፖስት - ግራጅዌት ሰርቲፊኬት 

ተቐቢልም። ኣብ ስራሕ ዒሇም ነዊሕ ተሞክሮ ኣሇዎም ።  

ኣብ መባእታን ካሌኣይን ዯረጃ ቤት ትምህርትታት  

ዲይረክተር ፡ ብናይ ሱፐርቭዥንን ኢንስፐክሽንን ሓሊፊ  

ከምኡውን ናይ ክፍሇ ሃገር ይበሃሌ ናይ ዛነበረ ትምህርቲ 

ምክትሌ ዋና ስራሕ ኣካያዱ ኮይኖም ሰሪሖም ።  

   መም.ሰላ ካብ ስራሖም  

ከይተሰናኴለ ፡ መንፈሳዊ  

ኣገሌግልቶም ቀጸለ ። 

መንፈስ ቅደስ ከኣ ብሓያሌ 

ቅሌጽም የሰንዮም ነበረ ፡ 

ኣብ ዛኺነ ጉባኤ ቅዴሚ 

ኣገሌግልቶም ከካይደ ጌና  

ቅዴሚ ምትንሳኦም 

ርኵሳት መናፍስቲ እከይ  

ዖሇዎም እናወጨጩ 

ይወዴቁ ነበሩ ። ኣብ ናይ ኣገሌግልት ዖመኖም ንሶም 

እናኣገሌገለ ከሇዉ ብሓት ሕሙማት ጐይታ ይፍውሶም  

ነበረ ፡ ብሓት ነፍሳት ውን ንጐይታ እናነብዐ ይቕበለ  

ነበሩ ። ንሶም እናገሌገለ ፡ ብሓት ኣመንቲ ክርስትያናት፡ 

ኣረግቶት ፡ መንእሰያት ፡ ህጻናት ፡ ብፍቕሪ ጐይታ 

ይትንከፉ ነበሩ ፡ ብእሌሌታን ታሕጓስን ከኣ ቤተ 

ክርስትያን ይመሌእ ነበረ ። ኣብ ኣገሌግልት መም.ሰላ 

ንምዛካር ፡ - 

1) ሓዯ መዒሌቲ ሓሙስ ኣብርሃም ዛተባህሇ ብኣጋንንቲ  

ዛሳቐ ዛነበረ ሰብ ሓሚሙ ይወዴቕ እሞ መም.ሰላ 
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 ምስ ሓዉ ነቲ ዛሓመመ ሰብ ኮይኖም ጸሇዩለ ። ሰይጣን 

ከኣ በቲ ዛሓመመ ሰብ ገይሩ ነታ ኣብ ወንጌሌ ማርቆስ  

9:29 ዖሊ ብዖይ ጾምን ጸልትን እዘ ከምዘ ዛበሇ ዒላት 

ኣይወጽእን እዩ እትብሌ ጥቕሲ ተስፋ ምእንቲ ክቖርጹ 

ኣርኣዮም ። ንሳቶም ግና በቲ እግዘኣብሄር ዛገሇጸልም 

ጐይታናን መዴሓኒናን የሱስ ክርስቶስ እዩ ዛቃሇሰካ ዖል 

ንሕና ከኣ ዯቁ ኢና ፡ ብስም ጐይታና የሱስ ውጻእ ምስ  

በሌዎ ብቐጥታ ወጸ ። እቲ ሰብ ውን ተፈወሰ።  

2) ሓዯ ሰንበት ፡ መም.ሰላ እናሰበኵ ከሇዉ ጐይታ 

ይገሌጸልም እሞ ፡ ሓንቲ ሰበይቲ ኣል ካብ ምዔራብ 

ናብ ምብራቕ ንስራሕ እትወፍሪ ንሓበሬታ ኪኺነኪ ፡ 

መጨረሻ ስምኪ ‚ሽ‛ ዛኺነ ጐይታ ይፍውሰኪ ኣል ፡ 

ተቐበሉ ፡ ይብለ ። ሽዐ ንሽዐ እታ ንብሕ ዒመታት  

ብዯም ምፍሳስ ትስታቐ ዛነበረት ‚ጸሃይነሽ‛ እትብሃሌ 

ተፈወሰት ፡ ኣብ መዴረኹ ወጺኣውን ብዔሇት 

01/06/1991 መስከረት። 

3) ሓዯ ሰንበት ከኣ ፡ መም.ሰላ እናሰበኵ ከሇዉ ከምዘ 

ክብለ ተነበዩ ፤ እዜም ኣብ ኣዯባባይ ዖሇዉ ምስሌታት  

ናይ ሇኒን ፡ ማርክስን ፡ ኢንግሌስን ፡ ከምቲ ጐይታና 

የሱስ ዛበሇኒ ኣብዘ ሰሙን እዘ ክንቀለ እዮም ፡ በለ ። 

ንረቡዐ ከኣ ተነቕለ ።  

4) ብዔሇት 12/05/1991 ሰንበት መዒሌቲ ከኣ ንሶም 

እናሰበኵ ከሇዉ ፤ ኣብ ውሽጢ እዘ ክሌተ ሰሙን 

እግዘኣሄር ኣብ ሃገርና ዒቢይ ሇውጢ ክገብር እዩ ፡ 

ኢልም ተነበዩ ። እቲ ህዛቢ ብዔሌሌታ ብጣቕዑት  

ሓጐሱ ገሇጸ ። እግዘኣብሄር ከኣ ነጻነት ኤርትራ ሃበ ። 

ኣብቲ ጊዚ ገሇ ኣኍኣት ዴሕሪ ስብከተይ ፤ ኣንታ 

ክትእሰር ክትመውት ንምንታይ ከምዘ ትብሌ ፡ 

በሌዎም። መም.ሰላ ከኣ ፤ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ 

ይኣስር እምበር ኣይእሰርን ፡ ንሱ ኢለኒ ኣነ ኴኣ ኢሇ 

ኣሇኵ ፡ ዛተንክፈኒ የሇን ፡ በሌዎም ፡ ማንም 

ውን ዛተንከፎም ኣይነበረ ።  

 

5) ሓዯ ሰንበት መም.ሰላ ብኴቢዴ ዯም-ብዛሒ ኣብ መካነ  

ህይወት ሆስፒታሌ ዯቂሶም ከሇዉ ፡ ጐይታ ፤ ስግር 

መስኮት ተመሌከት ፡ ይብልም እሞ ፡ ሓንቲ ዯም በጊዔ 

ዛሕብራ ጽብቕቲ ዔምባባ የርእዮም ፡ ናብ ፍኖቶ ብርሃን  

ዯውሌ ይብልም እሞ ይዴውለ ። ነቶም ኣብኡ ዛነበሩ  

ኣገሌገሌቲ ነቲ መሌእኹቲ ነገርዎም ፤ ሓንቲ ዯም በጊዔ 

ዛሕብሩ ክዲን ዛተኴዴነት ጨጉራ ዛተመሸጠት ካብቲ  

ናይ ማእከሌ ዒቢይ ካብቲ መምህር ዖውዱ ዛቕመጣሊ  

ንዴሕሪት ኣርባዔተ መንበር ንጸጋም ከኣ ካሌኣይቲ ኮፍ 

ኢሊ ዖሊ ፡ እግዘኣብሄር ባሪኵኩ ኣል በሌዋ ፡ ኢልም 

ብቴላፎን ነገርዎም ። እቶም ኣገሌገሌቲ ነቲ መሌእኹቲ 

ከምዖሇዎ ኣመሓሊሇፍዎ እሞ ፡ እቶም ህዛቢ ኴኣ 

ዒሉልምን ኣጣቐዐን ። ዴሕርዘ ሰባት ፤ ኣንታ መምህር  

ሰላ እንታይ እዩ እዘ በሌዎም ። ንሶም ከኣ ጐይታ 

ዛዯሇዮ ባዔለ ይሰርሕ ኣነ እሞ እንታይ እፈሌጥ ዯይ ኣነስ 

ስራሕ ጐይታና የሱስ ዛገርመኒ ዖል ፡ ክብለ 

መሇስልም።  

6) ሓዯ መዒሌቲ ኣብ ጊዚ ዯርግ ፡ ናይ ቀበላ ብዒሌ ተራ  

ሓሊዊ ኮይኖም ኣብ ዛተመዯብለ ፡ ሓንቲ ሰማያዊ ረቂቕ 

ወረቐት ምዴሓን ብጐይታ የሱስ ምኽኑ ዛጽሕፉዋ 

ዛነበሩ ዒሰርተ ሓዯ ገጽ ዖሇዋ ጽሕፍቲ ተሰርቀቶም ። 

እታ ወረቐት ናብ ናይ ጊዚኡ ክፍሇ ሃገር ኢሰፓ ዋና ቤት 

ጽሕፈአት ከምኡ ውን ኣብ ናይ ክፍሇ ሃገር ዴህንነት  

በጽሐት ። መም.ሰላ በዘ ጉዲይ ኣፈርሁን ፡ ዴሓን ንሰብ 

ክትምህር እያ ፡ ኴኣ በለ ። ብዴሕርዘ ሓዯ ሓሇቓ 

ሚእቲ ፡ ክፈርደ ሓሲቦም ኣሇዉ ግና እታ ወረቐት 

እንትርፎ ቃሌ እግዘኣብሄር ምንም ካሌእ ክረኹቡሊ 

ኣይከኣለን ፡ በልም ። መምህር ከኣ ፡ ጽቡቕ ከንብብዋ  
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ከሇዉ ምዴሓን ብጐይታና የሱስ ክርስቶስ ምኽኑ 

ንኹፈሌጡ ጐይታ ባዔለ ከብርሃልም ስሇዛዯሇየ እዩ ፡ 

በሌዎ ።  

   መም.ሰልሞን ነዘ ኵለ ብእኦም ክፍጸም ዛገበሩ ፡ 

ሌዔሉ ኵለ ንዴምጺ እግዘኣብሄር ጽን ኢልም ዛሰምዐን  

ዛእዖን ኰለ ሓንቲ ከየጉዯለ ዛፍጽሙ ነበሩ ። 

ህይወቶም ፡ ስዴራኦም ፡ ንብረቶም ዖሇዎም ኩለ ቀቢጾም 

ንሓዋሩ ንእግዘኣብሄር ዛውፉዩ ዛነበሩ እዮም ። ንሶም 

ብመንፈስ ቅደስ ዛምርሑ ነበሩ ። መምህር ክገሌጹ ከሇዉ 

‚ከተገሌግሌ ዴኣ እምበር ንኹትግሌገሌ ዖይምዴሊይ‛ 

ይብለ ነበሩ ። ከተገሌግሌ ከል ይብለ መም.ሰላ ፤ 

ትሑት ኣእጋር ኣሕዋት ዛሓጽብ ህይወት ክህሌወካ ኣሇዎ‛ 

ይብለ ነበሩ ።  

   መም.ሰላ ኣብ ጊዚ ዯርግ ብሰሪ እምነቶም ብሕ 

ፈተናታት ይገጥሞም ነበረ ። ሓዯ ጊዚ ኣብ ሚኒስትሪ 

ትምህርቲ ኣብ ዛሰርሕለ ዛነበሩ እዋን ፡ ንእምነቶም 

እንተኹሒድም ናይ ኢሰፓ ኣባሌ ክኴውን ክኴውን እሞ 

ስሌጣን ክውሰኵ ምኽኖም ተነግሮም ፡ እንተዖይኮነ ግን 

ንስርሖም ሓዯገኛ ምኽኑ ተነግሮም ። ንሶም ከኣ ፈጺሙ 

ከምዖይከውን ብትብዒት ኣፍሇጥዎም ። ንሳቶም ከኣ  

ንመምህር ንሓዯ ዒመት ተጸበይዎም መሌስኵም እንታይ  

እዩ ክብለ ከኣ ሓተትዎም ፡ መም.ሰላ ከኣ ‚ንጐይታ ገዱፈ 

ንኣኵም ኣየገሌግሌን ካብ ንኣኵም ምእዙዛ ናይ ባንኮ 

ኮሚዯረን ሽጉርትን ሸቃጣይ ምኽን ይሕሸኒ ፡ ኢልም 

ምሊሾም ሃቡ ።  

 ካብ ቃሊት መምህር ሰልሞን ገሇ ሒዯት ንምጥቃስ ፡ - 

1. ‚እግዘኣብሄር ኣዘዩ ከምዖፍቅረካን ከቶውን ከም 

ዖይሓዴገካን ፍሇጥ‛ ። 

2. ‚እቲ ንሰባት ናብ ምዴሓን ንኴተምጽእ ዛጸውዒካ  

ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ምኽኑ ፍሇጥ‛ 

 

3. ‚ተሌእኺ ንምዴሓን ነፍሳት ምኽኑ ፍሇጥ‛ 

4. ‚እግዘኣብሄር ኣባ ንስውን ኣብኡ ማሇት ኣብ 

ውሽጡ ከምዖል ፍሇጥ‛ 

5. ‚እግዘኣብሄር ንእኡ ወኪሌካ ንኹትሰርሕ እዩ ሓይሌን 

ስሌጣንን ሂቡ ከምዛኣዖዖካ ፍሇጥ።‛ 

6. ‚ሰባት ቃሌ ኣምሊኹ ብምስማዔ ንጐይታና የሱስ 

ክርስቶስ ምስ ተቐበለ ስርየት ሓጢኣት ክረኹቡ ፡ ካብ 

ጸሌማት መንግስቲ ሰይጣን ናብ ብርሃን መንግስቲ 

ኣምሊኹ ንኹትመርሕ ከምዛተጸዋዔካ ፍሇጥ።‛ 

7. ‚ህያባቱ ስፍሪ ከምዖይብለ ፍሇጥ።‛ 

8. ‚ቅብኣትካ ካብ ሊዔሉ ምኽኑ ፍሇጥ።‛ 

9. ‚እቲ ኣባ ዖል መንፈስ ፡ ኣብ ኣፍካ ዖል ቃሌ 

እግዘኣብሄር ማንም ከሕዴገካ ከምዖይክእሌ ፍሇጥን 

ተሓጐስን።‛ 

10. ‚ንቓለ ብዛስዔብ ተኣምራት ከምዛፍጽም ፍሇጥ ።‛ 

11. ‚በቲ ኣባ ሓዱሩ ዖል ቅደስ መንፈስ ካብ ሓሊፊ ናብ  

ዖይሓሌፍ ፡ ካብ መዋቲ ናብ ዖይመውት ትሌወጥ ፡ በቲ  

ናይ መጨረሻ ጊዚውን ብዯበና ተሊዑሌካ ምስ ጐይታና 

የሱስ ንሓዋሩ ትነብር‛ ። 

12. ‚ናይ ዒሇም መራሕቲ ብሓሳብ ይሕሌዉን ይግሇገለን 

እግዘኣብሄር ግን ብመሊእኹቱ ይግሌገሌ ። ስሇዘ ንኣካ 

ውን ብመሊእኹቱ ከም ዛሕሌወካ ፍሇጥ ።  

13. ‚ኣጆ ዯረት ዖይብለ ሓይሌን ስሌጣንን ዛህብ እቲ ከቶ 

ዖይፍንፍን ዛሕንግረካ ጐይታ የሱስ ከምዖል ፍሇጥ።‛ 

   መም.ሰልሞን ኣብ ቤቶም ከዔርፉ ኢልም ክዴቅሱ 

ክብለ ፡ ብ 2015 ጐይታ ናብ ሰማያዊት ቤቶም 

ጸውዕም ። ብሓት ኣመንትን ፡ ብኣገሌግልቶም 

 ነፍሳቶም ዛተባረኵን ፡ ኣዛዮም ብኣሽሓት ብዛቑጸሩ 

ሰባት ፡ ኣብ ኣስመራ ተቐብሩ ። ሽዐ ዛሰበኴ ኣገሌጋሉ ፤ 

ሰልሞን ከም ሃዋርያ ጳውልስ ብሕ ይጐዩ ነበሩ ፡ ሕጂ 
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 ከኣ ጉያኦም ፈጺሞም ናብቲ ፈቃር ጐይታ የሱስ እዮም  

ከይድም ዖሇዉ ፡ ብትንሳኤ ከኣ ክንረኹቦም ኢና ፡ ክብለ  

ንህዛቢ ኣጸናንዐ ።  

   ክብሪ ኵለ ንእግዘኣብሄር ይኵን ፡ ጐይታ ይባረኹ ።  

ኣሕዋት ፡ ካብዘ ምስክርነት ገሇ ሃናጺ ነገር  ረብና 

ክንከውን ተስፋ ንገብር ። ጐይታ ዴማ ከም መምህር 

ሰልሞን ዛበለ ኣገሌገሌቲ ሕጂውን ኣብ ምዴርና 

ከተንስኣሌና ኣዘና ክንጽሉ ይግብኣና ። ኣብ ዛመጽእ ጊዚ፡ 

ካሌእ ሃናጺ ዛኺነ ትሕዛቶ ከነቕርብ ብጸልትኩም 

ክትዛክሩና ብምሕረት ኣምሊኹ ንምሕጸነኩም ። ቀጺሌና 

በዙ መም.ሰልሞን ኣብ ኣገሌግልቶም ወርትግ ዛዛምርዋ 

ዛነበሩ መዛሙር ፡ ነቲ ኣብ መንኩቡ ዛሕንግረና ፍቁር  

ጐይታና የሱስ ብመንፈስ ኮይንና ነምሌኮ ፡ ክብሪ ንስሙ  

ይኵን ፡ ሃላለያ ። ሻልም ።  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ከምልኾ’የ 
ከምልኾ’የ ነቲ ዓቢይ  ጐይታ 

   >>       ብፍጨም  ዏይርሳዕ  

   >>       ነደቕቲ ዝነዓቕዎ  

   >>       ነቲ ርእሱ ሏኣዝን ።  

 

1.ሓቀኛ ኣምላኽ ናይ  ጥበብ ጐይታ 
    ዝኾነ ይኹን ፍጨም  ዏርሳዕ  ፡ 

    ብሯብ ኣእምሮ  ኣይግምተን’ዩ 

    ውርዱን ስፍሓቱን ኣይብጻሕን’ዩ ። 

 

2.ንፍቕሠ ርእየ ጥዒሏ ኣሎኹ  

     ንእኡ ክስዕብ ሏዲበ ኣለኹ፡ 

     ኣብቲ ሏከራይ  ባዕሉ እና ሏጧ 

     ይማጐተለይ  ሏታን ከይቁጧ ። 

 

3.ጉድለተይ  ኩሉ እናሟኣየ 

    የሏልክተኒ እናጐሃየ ፡ 

    ብፍቕሠ እዩ ዝማርኸኒ 
    ኣብ ሏስቀል ሞይቱ ህይወት ሂቡኒ ። 

 

4.ብዏይካ ንሰ ዓርኪ የብለይን 

     ከምኡ ዏፍቅሮ  ከቶ ኣይሟክብን፡  

     ናይ  ልበይ  ሽግር ኲሉ ይፈልጦ  

     ዝኸበደኒ ባዕሉ ይቕንጥጦ ።   

 

       --------ሻሎም------- 
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ኣካሌ - ኣምሊኹ 

 

   ብሓት ፍሊስፋታትን ካሌኦትን መጽናዔቲ ኣምሊኹ  

ከካይደ ንዖመናት ዛኣክሌ ተሃንጥዮም እዮም ። 

ገሉኣቶም ኮፍ ኢልም እናስተንተኑ ብዙዔባ ዒውዱ 

ህሌውና ዖሇኣሇምነት ክሓስቡ ፈተኑ ።  

   እቲ ሓቀኛ ፍሌጠት ብዙዔባ ኣምሊኹ ግና ካብ መጽሓፍ 

ቅደስ ጥራይ እዩ ክርከብ ዛኹእሌ ። ኣብ ዮሃ 1፡18 ‚ሓዯ  

እ ንኣምሊኹ ዛረኣዮ የሌቦን፡ እቲ ኣብ ሕቝፊ ኣቦኡ ዖል 

ሓዯ ወዱ፡ ንሱ ኣግሃድ ።‛  ይብሇና ። ኣብ 1ዮሃ 4፡12 ከኣ 

‚ሓዯ እ ንኣምሊኹ ዛረአዮ ከቶ  የሌቦን፡ ንሓዴሕዴና 

እንተ ተፋቐርና ፡ ኣምሊኹ ኣባና ይነብር፡ ፍቕሩውን ኣባና 

ትፍጸም።‛ ይብሇና ። ኣብ ዖጸ 33፡20 ኣምሊኹ ንሙሴ 

ክዙረቦ ከል ‚ሰብ ርእዩኒ ብህይወት ኣይነብርን እዩ እሞ፡  

ገጸይ ክትርኢ ኣይትኹእሌን ኢ ፡ ዴማ በሇ።‛ በል ።  

ሙሴ ምስ ኣምሊኹ ተዙረበ ፡ ክፋለ ዴማ ረኣዮ ንገጽ  

እግዘኣብሄር ግን ኣይርኣዮን ።  

   የሱስ ወዱ ኣምሊኹ ንኣቦ ክገሌጾ ኢለ ካብ ሰማያት  

መጸ ። የሱስ ንፊሉጶስ ክዙረቦ ከል ፡ ንሱ ምግሊጽ ኣቦ 

ምኽኑ ነገሮ ፡ ዮሃ 14፡7-11 ። እቶም ኣምሊኹ ዖይብልም  

ሰባት ይብለ ‚ሰብ ንርእሱ ይፍሇጣ‛ ። የሱስ ግና ይብሌ  

‚ኣምሊኹ ሓቂ ንስ በይን ምኽንካን ነቲ ዛሇኣኹካዮ 

የሱስ ክርስቶስን ኪፈሌጡ፡ ናይ ዖሇኣሇም ህይወት  እዘኣ 

እያ።‛ (ዮሃ 17፡3) ።  

1. መንነት ኣምሊኹ  

   መንነትካ ፡ ብዖልካ ፍሌጠትን ምስትውዒሌን 

ከምኡውን ብዖልካ ሓይሉ ፍቓዴን እዩ ዛግሇጽ ። ሓዯ 

  

 

 

 

 

ጣኦት  ባድ ዛኺነ መንነት እዩ ዖሇዎ ምኹንያቱ ክፈሌጥ  

ኮነ ከስተውዔሌ ወይ ክምሌስ ኣይክእሌን ። ኣምሊኹና ግና  

 ብሕታዊ ኮይኑ ህያውን ፍለጥ ዛኺነ ባህሪ ዖሇዎን እዩ ። 

ኣምሊኹ ኣካሌ ኣሇዎ ። ንሱ ሓዯ ጽሌዋ ወይ ዖይርአ  

ሓይሉ ወይ ውን ከምናይ ኤላክትሪክ ሓይሉ ኣይኮነን ። 

ኣብ ኤር 10፡10 ‚ግናኴ እግዘኣብሄርሲ ኣምሊኹ ሓቂ ፡ 

ህያው ኣምሊኹ ፡ ዖሇኣሇማዊ ንጉስ እዩ ።‛ ይብሇና ። ኣብ 

ግብ 14፡15 ከኣ ‚ኣቱም ሰብ፡ ንምንታይ እዘ ነገርዘ 

እትገብሩ፧ ንሕና ዴማ ከማትኩም ዛፍጥረትና ሰብ ኢና፡ 

ካብዘ ኴንቱ  ነገር ናብቲ  ሰማይን ምዴርን ባሕርን 

ኣባታቶም ዖሇዉ  ኼልምን ዛፈጠረ ህያው  ኣምሊኹ 

ክትምሇሱ ነበስረኩም ኣልና።‛ ይብሇና ።  

   ወሲኹና ጥቕስታት ንርአ ፡ 1ቇረ. 1፡9 ‚ነቲ ህያውን ናይ 

ሓቂ ኣምሊኹን ከተገሌግለ ፡ ነቲ ብ ምዉታት ዖተንስኦ 

እሞ ካብቲ ዘመጽእ ቍጥዒ ዚዴሕነና ወደ የሱስ ከኣ ካብ 

ሰማያት ክትጽበዩ ፡ ካብ ጣኦታት ናብ ኣምሊኹ ከመይ  

ጌርኩም ከም እተመሇስኩምን፡ እቲ  ናባትኩም 

ምእታውና ኴመይ ዛበሇ ኴም ዛነበረን ፡ ብዙዔባና 

ባዔሊቶም ይነግሩ እዮም።” 

   2ዚና 16፡9 ‚ነቶም ፈጺሙ  ሌቦም ናብኡ ዘጽጋዔ  

ምእንቲ ኸጽንዕምሲ፡ ኣዑንቲ  እግዘኣብሄር  ናብ ብዖሊ  

ምዴሪ እየን ዘዜራ ።‛ ነቶም ጣኦታትን ወይ ናይ ስሕተት  

ኣምሊትን ከምዖን ናብ ብዖሊ ምዴሪ ዘዜራ ኣዑንቲ  

እግዘኣብሄር የብልምን ።  

  መዛ 94፡11 ‚እግዘኣብሄር ንሓሳባት ሰብ ከንቱ  ምኽኑ  

ይፈሌጦ  እዩ።” እግዘኣብሄር ፍሌጠት ኣሇዎ ።  

ዒምዱ - ትምህርቲ 
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2. ባህሪ ኣምሊኹ         

   ኣምሊኹ መንፈስ እዩ ። መንፈስ  ረቂቕ እዩ - ስጋ ኺነ  

ዒጽሚ ወይ ዯም የብለን ። ለቃ 24፡39 ‚ኣነ ባዔሇይ 

 ምኽነይ ኣእዲወይን ኣእጋረይን ርኣዩ። ከምዘ ንኣይ ዖልኒ  

እትርእይዎ ዖልኵም ፡ ንመንፈስሲ ስጋን ዒጽምን የብለን 

 እሞ ፡ ኣረምሲስኩም ርኣዩኒ ፡ በልም‛ ።  ዮሃ 4፡24 

‚ኣምሊኹ መንፈስ እዩ ፡ እቶም ዘሰግዴለ ዴማ ብመንፈስን 

ብሓቅን ኪሰግደለ ይግባኦም ። ኣቦ ኴምዘ ዛበለ  ሰገዴቲ  

እዩ ዘዯሉ እሞ ፡ እቶም ናይ ሓቂ ሰገዴቲ  ነቦ  ብመንፈስን 

ብሓቅን ዘሰግደለ ሰዒት ክትመጽእ እያ ፡ ንሳ ኴኣ ሕጂ እያ 

።‛ 1ጢሞ 1፡17 ‚እምብኣርስ ነቲ  ናይ ዖሇኣሇም ንጉስ ፡  

ዖይሐሌፍ፡ ዖይርኤ ሓዯ ኣምሊኹ ንዖሇኣሇም ኣሇም ክብርን 

ስብሓትን ይኵኖ ። ኣሜን ።‛ ኣብ 1ጢሞ 6፡16 ውን  

እግዘኣብሄር ከምዘ ይብሌ ‚ንሱ በይኑ ዖይመውት ፡ ሓዯ  

ሰብ እ  ከቶ  ዖይረኣዮ ርእዮውን ዖይኹእሌ ፡ ኣብ 

ዖይቅረብ ብርሃን ዘነብር ፡ ንእኡ ኹብርን ናይ ዖሇኣሇም 

ስሌጣንን ይኵን ።  ኣሜን።‛ 

 

3.  ኣምሊኹ ሓዯ እዩ 

   እግዘኣብሄር ኣምሊኹና ሓዯ ኣምሊኹ እዩ ፡ ምስቶም  

ብዛሒ ናይ ኣረማውያን ኣምሊት ነነጻጽሮ ። ዖዲ 6፡4 

‚ዎ እስራኤሌ ፡ ስማዔ ፡ እግዘኣብሄር  ኣምሊኹና ሓዯ 

እግዘኣብሄር እዩ ።‛ ኢሳ 44፡6 ‚እግዘኣብሄር ፡ ንጉስ  

እስራኤሌን ተበጃዊኡን ፡ እግዘኣብሄር  ጐይታ ሰራዊት  

ከምዘ ይብሌ ፡ ቀዲማይን ዲሕራይን ኣነ እየ ፡ ብጀካይ  

ኣምሊኹ የሌቦን ።‛ ኣብ ኢሳ 45፡21 ‚እስከ ንገሩ፡ ቅረቡ ፡ 

ብሓዯውን ይምከሩ ፡ ካብ ጥንቲ  እዘ ነገር እዘ መን 

ኣስምዓ ካብ ቀዯም ዛነገረኴ መን እዩ ኣይኣነ  እግዘኣብሄር 

እንድ እየ ዛገበርክዎ  ብጀካይ ካሌእ  ኣምሊኹ የሌቦን ፡ 

ጻዴቕን ዚዴሕንን ኣምሊኹ ብጀካይ ከቶ  የሌቦን ።‛ 

 

4. መሇሇዩ ባህሪ ኣምሊኹ 

   መሇሇዩ ዛብሃሌ ዒይነት ፡ ዛውንኖ ወይ ፍለይ ባህሪ  

ሓዯነገር እዩ ። ንሱ ኣምሊኹ እንተኺይኑ ገሇ መሰረታዊ 

 ባህርይ ክህሌዎ ኣሇዎ ፡ ዛብሌ ምኹንያት ከነቕርብ ኣሇና ። 

እዘ ኴኣ ከምዘ ዛስዔብ ዖሇዎ እይ፦  

ሀ .  ንሱ ዖሇኣሇማዊ እዩ ። ንሱ ሓቀኛ ኣምሊኹ ክኴውን  

መጀመርታ ኺነ መወዲእታ ዖይብለ ክኴውን ኣሇዎ። 

ጣኣት ንእኡ ዛሰርሖ ስሇዖሇዎ መጀመርታ ኣሇዎ ፡ ስሇዘ  

ነዘ ባህሪ ብቑዔ ኣይኮነን ። መዛ 90፡2 ‚ኣኹራን 

ከይተወሌዯ ፡ ምዴርን ዒሇምን ከይፈጠርካ ፡ ኤረ ንስስ  

ካብ ዖሇአሇም ንዖሇአሇም ኣምሊኹ ኢ።‛ 1ጢሞ 1፡17 

‚እምብኣርስ ነቲ  ናይ ዖሇኣሇም ንጉስ ፡ ዖይሐሌፍ ፡ 

ዖይርኤ ሓዯ ኣምሊኹ ንዖሇኣሇም ኣሇም ክብርን ስብሓትን  

ይኵኖ ። ኣሜን ።‛  ኣብ ዖፍ 1፡1 ‚ኣምሊኹ ብመጀመርታ 

ሰማይን ምዴርን ፈጠረ‛ እዩ ዛብሇና ፡ ኣምሊኹ ኩሌ ሳዔ  

ህለው እዩ ። መዛ 102 ፡ 24,27 ,  ኢሳ 57፡15 ። 

ሇ .  ንሱ ኣይሌወጥን እዩ ። ኣምሊኹ ኣዛዩ ዛጸንዏ 

እዩ ፡ ንሱ ኣይሌወጥን እዩ ።  

   1ሳሙ 15፡29 ‚እቲ ጽንዒት እስራኤሌሲ ከይጥዏስ  ሰብ 

ኣይኯነን እሞ ፡ ኣይሕሱን ኣይጥዏስን ከኣ ።‛ ሚሌ 3፡6 

‚ኣነ እግዘኣብሄር  ኣይሌወጥን እየ እሞ ፡ ኣቱም ዯቂ 

ያእቆብ ስሇዘ ኣይጠፋእኩምን ።‛ ያእ 1፡17 ‚ጽቡቕ  

ውህበትን ምለእ ውህበትን ካብ ሊዔሉ እዩ ፡ ካብቲ 

ሇውጢ ወይስ ምምሌሊስ ጽሊልት  ዚብለ ኣቦ  ብርሃናት  

እዩ ዘወርዴ ።‛  

ሐ.  ንሱ በዒሌ ኩለ ሓይሉ እዩ ። እዘ እንተዖይብለ ንሱ 

ኣምሊኹ ክኴውን ኣይክእሌ እዩ ። ዖፍ 1፡1 ‚‚ኣምሊኹ  

ብመጀመርታ ሰማይን ምዴርን ፈጠረ‛ ክብሌ ከል ንሱ 

ፈጣሪ ሓይሉ ከምዖሇዎ እዩ ዛረዴኣና ። ዖፍ 1፡3 ውን 

‚ኣምሊኹ ከኣ ፡ ብርሃን ይኵን ፡ በሇ ።  ብርሃን ዴማ 
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 ኻነ።‛ ይብሌ ። ሓይሉ ቃለ የርእየና ኣል ። ሰብ ዛኺነ 

ነገር ክሰርሕ ካብ ዖል ባእታታት እዩ ዛጥቀም ። ኣምሊኹ  

ግና ካብዖየሌዉ ባእታታት ፡ ጽቡቕን ምለእን ነገር 

ይፈጥር ። ዖፍ 1፡4 ‚ኣምሊኹ ዴማ እቲ  ብርሃን ጽቡቕ 

ከም ዛኻነ ረኣየ ።‛  

   እዮብ ንኣምሊኹ ክዙረብ ከል ‚ኰለ ኴም እትኹእሌ ፡ 

ነቲ  ዛመዯብካዮ ኴኣ ዘኹሌክሇካ ኴም ዚሌቦን ፡ እፈሌጥ  

ኣልኵ ።‛ ይብሌ እዮ 42፡2 ። መዛ 33፡9 ‚ንሱ በሇ ፡  

ኯነ ዴማ ፡ ንሱ ኣዖዖ ፡ ቇመ ኴኣ እሞ ፡ ምዴሪ ብመሌኣ  

ንእግዘኣብሄር ትፍርሃዮ ፡ ኣብ ዒሇም ዘነብሩ ዅልም 

ብእኡ ይሸበሩ‛ ። ኤር 32፡27 ‚ሽዐ፡ እንሆ ፡ ኣነ 

እግዘኣብሄር  ኣምሊኹ ኰለ ስጋ ዛሇበሰ  እየ ፡ ንኣይ 

ዖይከኣሇኒ ነገርድ ኣል እዩ ።‛ ብርግጽ የሇን ፡ ንሱ ዛዯሇዮ 

ኩለ ነገር ክገብር ይኹእሌ እዩ ።  

መ.  ኣብ ሓዯ እዋን ፡ ንሱ ኣብ ኩለ ኣል - ንሱ ኣብ ኩለ  

ይርከብ ። 1ነገ 8፡27 ።  

    ኣብ መዛ 139፡7-9 ‚ካብ መንፈስካ ናበይ ክኴይዴ፣  

ካብ ገጽካስ ናበይ ክሀዴም እየ፧ 8 ንሰማይ እንተ 

ዯይብኩ፣ ንስ ኣብኡ ኣል፣ መንጸፈይ ኣብ ሲኦሌ  

እንተ ኣንጸፍኩ፣ እንሆ፣ ንስ ኣብኡ ኢ። 9 

ኣኹናፍ ወጋሕታ እንተ ወሰዴኩ፣ ኣብ ወሰን ባሕሪ እንተ  

ተቐመጥኩ‛ ይብሇና ።  

   ኤር 23፡23 ከኣ ‚ካንድ ናይ ቀረባ ኣምሊኹ ጥራይ እየ ፡  

ናይ ርሑቕ ኣምሊኹሲ ኣይኯንኩንድ ይብሌ  

እግዘኣብሄር።‛ 

   ኤፌ .  1፡23 ‚ንሳ ኴኣ ስጋኡ ናይቲ  ዅለ ኣብ ኳልም 

ዘመሌእ  ምሌኣቱ  እያ ።‛ 

ሰ .  ንሱ ኩለ ዛፈሌጥ እዩ - ብዒሌ ኩለ ፍሌጠት እዩ ።  

   ካብ ጐይታ ዛሕባእ ምንም የሌቦን ።  

   1ዚና 28፡9 ‚ኣታ ወዯይ ሰልሞን ዴማ፡ ነቲ  ኣምሊኹ 

ኣቦ ፍሇጦ፡ ብፍጹም ሌብን ብፍታው  ነፍስን ከኣ 

 ኣገሌግል። እግዘኣብሄር  ንኼለ ሌብታት  ይመራምሮ፡ 

ንኼለ ምኹሪ ሓሳባት  ዴማ ይፈሌጦ  እዩ እሞ፡ እንተ  

ዯላዮስ፡ ኪርከበሌካ እዩ።  እንተ  ሐዯግካዮ ግና፡ 

ንዖሇኣሇም ኪዴርብየካ እዩ።‛ 

  

   2ዚና 16፡9 ‚ነቶም ፈጺሙ  ሌቦም ናብኡ ዘጽጋዔ  

ምእንቲ ኸጽንዕምሲ፡ ኣዑንቲ  እግዘኣብሄር  ናብ ብዖሊ  

ምዴሪ እየን ዘዜራ።‛   

   መዛ 94፡11 ‚እግዘኣብሄር ንሓሳባት ሰብ ከንቱ  ምኽኑ 

ይፈሌጦ  እዩ።‛ 

   ዲን 2፡20 ‚ ጥበብን ስሌጣንን ናቱ  እዩ እሞ ፡ ስም  

ኣምሊኹ ካብ ዖሇኣሇም ንዖሇኣሇም ይባረኹ።‛ 

   እዮ 42፡2 ‚ኰለ ኴም እትኹእሌ፡ ነቲ ዛመዯብካዮ ኴኣ 

ዘኹሌክሇካ ኴም ዚሌቦን፡ እፈሌጥ ኣልኵ ።‛ 

  ኢሳ 40፡28 ‚እቲ  ንወሰናት  ምዴሪ ዛፈጠረ 

እግዘኣብሄር  ዖሇኣሇማዊ ኣምሊኹ ከም ዛኻነ ፡ ከም 

ዖይዯክምን ከም ዖይሕሇሌን፡ ኣእምሮኡ ኴም 

ዖይምርመርን፡ ኣይትፈሌጥንድ ኣይሰማዔካንድኴ ኢ ።‛ 

 

5. መሇሇዪ ስነ ምግባር ኣምሊኹ 

ሀ .  ኣምሊኹ ቅደስ እዩ - ዖጸ15፡11,  1ሳሙ2፡2, ኢሳ6፡3, 

1ጴጥ1፡16 ። 

ሇ .  ኣምሊኹ ጻዴቕ እዩ - መዛ 116፡5, እዛ9፡15, 

መዛ145፡17, ኤር12፡1 ። 

ሐ.  ኣምሊኹ ምሕረተኛ እዩ - መዛ103፡81, ዖዲ4፡31, 

መዛ86፡15, ሮሜ9፡18 ። 

መ.  ኣምሊኹ ፍቕሪ እዩ - 1ዮሃ4፡8-16, ዮሃ3፡16, 

1ዮሃ3፡16, ዮሃ16፡17 ። 

ሰ .  ኣምሊኹ እሙን እዩ - 1ቇረ1፡9, 2ጢሞ2፡13, ዖዲ7፡9,  

ዖዲ32፡4 ። 
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   ከምኡውን ኣምሊኹ ክብሪ ዛመሌኦ እዩ - ዖጸ 15፡11 ,  

መዛ145፡5። ኣምሊኹ ጸጋዊ እዩ - ዖጸ34፡6, መዛ116፡5 ። 

ኣምሊኹ ንኵራ ዯንጓዪ እዩ - ዖሁ14፡18, ሚክ7፡18 ።  

   ቀናእ እዩ - እያ24፡19, ናሆም1፡2 ።  

   ርህሩህ እዩ - 1ነገ8፡23 ።  

   ዒቢ እዩ - 2ዚና2፡5, መዛ86፡10 ። 

   ኣይምርመርን እዩ - እዮ11፡7, መዛ145፡3 ። 

   ዖይርአ እዩ - እዮ23፡8-9, 1ጢሞ1፡17 ። 

   ሰናይ እዩ - መዛ25፡8 , መዛ119፡68 ። ቅኑዔ እዩ - 

መዛ25፡8, መዛ92፡15 ። 

   ዖይሌወጥ እዩ - መዛ102፡26-27, ኤር1፡17 ። ብርሃን 

እዩ - ኢሳ60፡19, 1ዮሃ1፡5 ። 

   ሓቂ እዩ - ኤር10፡10 ። ፍጹም እዩ - ማቴ5፡48 ።  

   ዖይሓይሌፍ እዩ - ሮሜ1፡23 ። ዖሇኣሇማዊ እዩ -  

1ጢሞ1፡17, 6፡16። 

   ዛባሊዔ ሓዊ - እብ12፡29 ። ከምኡ ዛበሇ ዖየሇ እዩ -  

ዖጸ9፡14, ዖዲ33፡26 ። 

 

መዯምዯምታ  

   ንኣምሊኹ ነፍቅሮ ፡ ነምሌኮ ፡ ነገሌግል ፡ ንተኣዖዜ ፡ 

ንፍርሃዮ ። 

መዖራረቢ ሕቶታት 
1. ብዙዔባ ኣምሊኹ እሙን ሓበሬታ ካበይ ክንረክብ ንኹእሌ፧  
2. ኣምሊኹ ኣካሌ ኣሇዎ ክንብሌ ከልና እንታይ ማሇትና እዩ፧  
3. ባህሪ ኣምሊኹ እንታይ እዩ ፧ 
4. ኣምሊኹ ብሕድ እዩ ወይስ ንጽሌ ኣካሌ እዩ ፧ ሓንቲ 

ጥቕሲ ኣቕርቡ ፧ 
5. ‚መሇሇዪ‛ ዛብሌ ቃሌ ዛተጠቀምናለ ፡ እንታይ ማሇትና  

እዩ ፧ 
6. ሓሙሽተ መሇሇዪ  ባህሪ ኣምሊኹ ጥቐሱ ። 
7. ኣምሊኹ ዖሇኣሇማዊ ምኽኑ ዛገሌጽ ሓንቲ ጥቕሲ ግሇጹ ። 
8. ንምንታይ ኢና ኣምሊኹ በዒሌ ኩለ ሓይሉ እዩ ኢሌና 

እንኣምን  ፧ 
9. ኣምሊኹ ከመይ ኢለ ኣብ ሓዯ እዋን  ኣብ ኩለ ቦታ 

ይርከብ ፧ 
10. ኣምሊኹ ኩለ ከምዛኹእሌ  መረጋገጺ ኣቕርቡ ፧  

 

 

 

ናትካ ፍቕሪ 

1. ብናይ ዖሇኣሇም ፍቕሪ ንኣይ ኣፍቂርካኒ  

           ናትካ ንክኴውን ብዯምካ ዒዱካኒ  

          ሓሇፋ ኣሇዎ እቲ ናትካ ፍቕሪ x4 

 

  ኦ ከመይ’ዩ ፍቕር ኣሃሃ x2 

ፍቕር ሪኤዮ ፡ ኣስተማቒረዮ 

ካብ ወይኒ ይበሌጽ ኮይኑ 

ረበዮ 

ናትካ ፍቕሪ ፡ ናትካ ፍቕሪ ፡ ናትካ ፍቕሪ x2 

 

2. ንስ ትበኒ ኩለ ዴላታተይ  

ሓፊረ ኣይፈሌጥን ናትካ ብምኽነይ 

ሰንዯቕ ዔሊማ ፍቕሪ እዩ ንዒይ 

ሰንዯቕ ዔሊማ ሓሌዮት እዩ ኣባይ  

ሰንዯቕ ዔሊማ ሰናይ እዩ ንኣይ 

ሰንዯቕ ዔሊማ ጽቡቕ እዩ ኣባይ  

 

ኦ ከመይ’ዩ ምሕረትካ ኣሃሃ x2 

ምሕረትካ ሪኤዮ ፡ ኣነስ ጥዑመዮ 

ካብ ጥፍኣት ዖናግፍ ኮይኑ 

ረበዮ 

ናትካ ምሕረት ፡ ናትካ ምሕረት ፡ ናትካ ምሕረት x 2 

 

3. ኩነታተይ ከቢደ ፡ እንተ መረረኒ  

ነገራት ጠሚተ እንተጸበበኒ  

ንስ ግን ጐይታ ኣጸናኒዔካኒ  

ንስ ግን ጐይታ ኣጆኵም ትብሇኒ 

ቃሊትካ የሱሰይ የጸናንዒኒ  

ፍቕር የሱሰይ ኣጆኵም ይበሌኒ  

 

 ኦ ከመይ’ዩ ሰሊምካ ኣሃሃ x2 

ሰሊምካ ሪኤዮ ፡ ኣነስ ጥዑመዮ 

ካብ ኩለ ዛበሌጽ ኮይኑ ረበዮ 

ናትካ ሰሊም ፡ ናትካ ሰሊም ፡ ናትካ ሰሊም x 2 

   

(ካብ መዙግብ መዖምራን  ቃሇ ህይወት) 
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ተስፋ 

   እግዘኣብሄር ተስፋ ዛህብ ኣምሊኹ እዩ ። ዒሇም ተስፋ ዖይብሊ ብምኽና ፡ ብሓት ኰለ ገንዖብ ኮነ ሃብቲ 

ንብረት ከሇዎም ክነሶም ፡ ግናኴ ህይወቶም ብተስፋ ምቑራጽ ዛኣክሌ ፡ ፍጻሜኦም ኣይጽቡቕን እዩ ። ሌቢ ሰብ 

ብገንዖብ ኮነ ብሃብቲ ክመሌእ ኣይክእሌን እዩ ፡ ኣብ ሌቢ ሰብ ሓዯ ሃጓፍ -vacuum- ኣል ፡ እዘ ሃጓፍ ዖእተወ 

እንተ ኣእተወ ክምሌእ ኣይክእሌን እዩ ። ነዘ ክመሌኦ ዛኹእሌ ጐይታ የሱስ ጥራይ እዩ ። ሰብ መጀመርታ ንጐይታ 

ምስ ረኴበ ፡ ሌቡ ብተስፋ እዩ ዛመሌእ ።  

  እምበኣር ልሚ እቲ ተስፋ ከመይ ኣል ፧ ርያና እናረኣና ፡ ኩነታትና እናረኣና ፡ ተስፋና ይውዲእ ዴዩ ዖል፧ 

ሰይጣን ነቲ ዛነበረና ተስፋ ክሰርቕ ብሕ ጻዔሪ እዩ ዖካይዴ ።  

   ሰሇስተ ነጥብታት ብዙዔባ ተስፋ ንርአ ፡ - 

1. ኣብ ዒሇም ዴሕሪ ሞት ተስፋ የሇን ፡ ኣብ ጐይታ ግን ዴሕሪ ሞት ተስፋ ኣል ። (እዮ 27፡8, 1ተሰ 4፡13)። 

2. ክርስትያን ብተስፋ እናኣመነ እዩ ዛመሊሇስ ። ኣብርሃም ንርኣዮ ፡ ኣብቲ ተስፋ ዖይብለ ኩነታት ፡ ብተስፋ 

ይነብር ኔሩ ። (ሮሜ 4፡18)።  

   ካህን ዖካርያስ ውን ምስ ሕቶኡ ክነሱ ፡ ንኣምሊኹ ብተስፋ እናኣመነ ፡ ይመሊሇስን የገሌግሌን  ነበረ። (ለቃ 1፡5-

7) ። ካህን ዖካርያስን ሰበይቱ ኤሌሳቤጥን ፡ እናረኣዩ ዖይኮኑ ፡ ምስ ሕቶኦም ክነሶም ፡ ብቕዴስና መሉኦም ፡ 

ከገሌግለ ዛኴኣለ ፡ ተስፋ ኣምሊኹ ስሇ ዛመሌኡ እዩ ። ልሚ እንርእዮ ነገር ዖይብሌና ክንከውን ንኹእሌ ኢና ፡ 

ግናኴ ተስፋ ኣምሊኹ መሉእና ነገሌግሌ ። (1ቇረ15፡57-58) ። 

3. ከይረኣና ተስፋ ጌርና ንእመን ፡ ዒቢ ተስፋ ከምዖል ፈሉጥና ንመሊሇስ ። ሮሜ8፡24-25, 1ተሰ5፡8, 2ቇረ4፡7-

18 ። 

ተስፋና ብኴመይ ይሕዯስ ፧ 

1. ብቃሌ ኣምሊኹ ተስፋና ይሕዯስ ። ንቃሌ ኣምሊኹ ነንብቦ ፡ ነስተንትኖ ፡ ንዖክሮ ፡ መንፈስ ቅደስ 

 ስሇዖሇዎ ተስፋና ክሕዯስ እዩ ። መዛ119፡81, መዛ 119፡114, 1ቇረ4፡18። 

2.  ተስፋና ብጐይታ ይሕዯስ ። መዛ 131፡3, መዛ 146፡5 ። 

3.  ተስፋና ምሕረቱ ብምጽባይ ይሕዯስ ። ኣምሊኹ ምሕረተኛ ምኽኑ ዛፈሌጥ ሰብ ፡ ንምሕረቱ ዛጽበይ ሰብ ፡ ተስፋኡ  

ብሕ እዩ ። መዛ 33፡18-19 ። 

   እምበኣር ልሚ ውን እንተኺነ ብጐይታ ብሕ ተስፋ ከምዖልና ፈሉጥና ፡ ምስ ዖማርሩ ከነማርር ዖይኯንና ፡ 

ብተስፋ ኣምሊኹ ንእንረኹቦም ኩልም ፡ ኣጆኵም ኣጆኵም እናበሌና ከነጻናንዔ ጐይታ ጸጋኡ የብዛሓሌና ፡ ጐይታ 

ይባርኹኩም ። (ኢሰ 40) ። ጐይታ ይባርኹኩም ።  


