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መሌእኹቲ - ሻልም 
“ኯነ ዴማ፡ እዘ ዖረባ እዘ ምስ ሰማዔኩ፡ ሓያል መዒሌቲ ሓዘነ እናበኸኵ ተቐመጥኩ። ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ሰማይ 

ዴማ እጸውምን እጽሌን ነበርኩ” ነህ 1፡4። 

    ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምሊኹን ሕብረት መንፈስ ቅደስን ምስ ኩሊትኩም ይኵን።  እግዘኣብሄር 
ረዱኡና ብምሕረቱን ብረዱኤቱን ብጸጋኡን ብኵለ ሓሌዮቱን ክሳብ እዙ ጊዚ እዘኣ ምስኡ ኣሇና። ብዖይ ብእኡ 
ሓንቲ የብሌናን፡ ንእኡ ሒዛና ከኣ ኩለ ኣሇና። ምናሌባት እዘ ጐዱለና፡ እዘ ከኣ እንተ ዛውሰኴኒ፡ ንብሌ ንኴውን 

ግናኴ ንእኡ ዛሓዖ ዛጐዴሇኒ የብሇይን እዩ ንኡ፡ ስሇዛኺነ ኴኣ መን ሒዛና ከምዖሇና ፈሉጥና፡ ነገራት ከናውጸና 
ባይታ -ground- ክንህቦ ኣይግብኣናን እዩ።  

   ፍቁራት ኣንበብቲ መጽሄት ሻልም፡ ሕጂ ውን መሌእኹቲ እንተልና ኮይኑ ካሌእ ኣይኮነን፡ ጸልት፡ እወ ጸልት እዩ 

መሌእኹትና። ነህምያ ባዒሌ ራእይ፡ ሓዯ ክፉእ ዚና ምስ ሰምዏ ሓዯ ካብቲ ዛገበሮ ነገር እንተል “ጸልት” እዩ። ልሚ 

ኣሕዋተይ እንሰምዕ ነገር እንታይ እዩ፧ ጽቡቕ ድ እዩ ወይስ ክፉእ፧ ብሓቂ ነስተውዔሌ፡ ኩለ ዒንዩ መካበብያ  
የሩሳላም ፈሪሱ’ ድ ኢና ንሰምዔ ዖልና፧ ወይስ ኣብታ ሃገር ኣሕዋት “ብብሕ መከራን ጸርፍን እዮም ዘነብሩ ዖሇዉ” 
ዛብሌ እዩ፧ ብሓቂ ነስተውዔሌ እንተኺይንና ነቲ ክፉእ ጽቡቕ ከይንብል ንጠንቀቕ። ስሇዘ እንሰምዕ ዖረባ (ዚና 
News) ሰሚዔና ወረ ከነመሓሊሌፍ ዖይኮነ፡ መጀመርታ ከም ነህምያ ፦  

 1. ሓዖን ክስምዒና ይግባእ። ኩለ ሳዔ ገሇ ሕማቕ ወረ ክንሰምዔ ከልና፡ ከነውሪ ኣይንቀዲዯም። መጀመርታ በቲ 
ዛሰማዔናዮ ወረ ክንሓዛን ይግብኣና። ነህምያ “ሓያል መዒሌቲ ሓዘነ” ብምባሌ ይምስክር። ስሇ እቲ እንሰምዕ ከም 
ናይ ኣምሊኹ ሰባት፡ ከጉህየና ይግብኦ። ስሇዘ ቀዲማይ መሌእኹትና፡ በዘ ኩነታትና ክንሓዛን ይግብኣና። ቤተ 
ክርስትያን ክትሓዛን ይግብኣ። ጾር ክስምዒና እንተ ኺይኑ ክንሓዛን ይግብኣና።  

 2. ክንበክይ ይግብኣና። ነህምያ “እናበኸኵ ተቐመጥኩ” ይብሌ።  ዛጐሃየ ሰብ እዩ ክበክይ ዛኹእሌ። ብሓቂ ስሇ እዘ 
እንሰምዕ ሓጐስ ዖይኯነ ሓጐስ፡ እናበኸና ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ክንቀርብ ይግብኣና። ልሚ ኣብ ቤተ ክርስትያን 

ኣብ ቅዴሚ ገጽ እግዘኣብሄር ብብኹያት ዛቐርቡ ሒዯት እዮም። ስሇዘ ካሌኣይ መሌእኹትና፡ ኣብ ቅዴሚ 
እግዘኣብሄር ክንበክይ ይግብኣና ዛብሌ እዩ። 

 3. ንጸሌይን ንጹምን። ዛሓዛንን ዛበክይን ዖል ሰብ ንብሌዑ ኮነ ንዛስተ ብሕ ኣዴህቦ የብለን። ስሇ ዛሓዖነ 
ከይበሌዏ እንተ ወዒሇ ውን ጥሜት ኣይስምዕን እዩ። ነህምያ ከምኡ ስሇ ዛኺነ እዩ ኣብዘ ቃሌ “ኣብ ቅዴሚ 
ኣምሊኴይ ዴማ እጸውምን እጽሌን ነበርኩ” ዛበሇ። ሳሌሳይ መሌእኹትና፡ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ብጾምን ብጸልትን 
ንቕረብ። 

   ፍቁራት ኣሕዋት እቲ መፍትሒ ገጽ እግዘኣብሄር ብምዴሊይ ስሇ ዛኺነ፡ ሕጂ ውን እንተኺነ ብሓዖን ብምብካይ 

ብጸልትን ብጾምን ስሇ ኩነታትናን ማሕበርናን ህዛብናን ምዴርናን፡ ገጽ እግዘኣብሄር ንዴሇ። ኣምሊኹ ይባርኹኩም። 
ርሑስ ሓዴሽ ዒመት 2019 ንኵሌና።  

ሻልም    
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  ጾምን ጸልትን 
መፍትሒ  የምጽእ 
 

   ናብ ብለይ ኪዲን ምሌስ ኢሌና ምስ እንርኢ፡ ብሕ 
ሳዔ ናይ ሓባር ጾምን ጸልትን ዖዯንቕ ፍትሒ 
ከምጽኣልም ከል ኢና እንምሌከት። እስከ ገሇ ካብኡ 
ክንጠቅስ፦ 

  ንጉስ ዮሳፋጥ ብዖይ ቃሌሲ ተዒወተ(2ዚና 20፡1-30) 

   ንዮሳፋጥ ከጥቅዔ ዛወጸ ዒቢ ሰራዊት ሞኣብን ዒሞንን 
ተበገሰ። ዮሳፋጥ ውን ከም ሰብ ፈርሀ። መፍትሒ ዯሌዩ 
ግና ናብ ካሌእ ኣይከዯን። ግናኴ ንሱ ኣብ ብዖሊ ይሁዲ 
ጾም ኣወጀ። ፍቕዱ 3። ይሁዲ ኴኣ ረዴኤት ካብ 
እግዘኣብሄር ክዯሉ ተኣከበ። እወ ካብ ኩሇን ከተማታት 
ይሁዲ ንእግዘኣብሄር ኪዯሌይዎ መጹ።  

“ኯነ ኴኣ፡ ዴሕሪ እዘ ዯቂ ሞኣብን ዯቂ 

ዒሞንን፡ ምሳታቶም ዴማ ካብቶም 
ዒሞናውያንን ንዮሳፋጥ ኪወግእዎ መጹ።  
ዮሳፋጥ ከምዘ ኢልም ዘነግርዎ ሰብ ከኣ 
መጹ፡ ካብ ማዔድ ባሕሪ ብ ሶርያ 

ብሕ ሰራዊት ይመጸካ ኣል፡ እነዉ 

ዴማ፡ ኣብ ሓጸጾን  ታማር ኣሇዉ፡  
ንሳዓን  ገዱ እያ። ሽዐ ዮሳፋጥ ፈርሄ 
እሞ ንእግዘኣብሄር ኪዯሌዮ ገጹ መሇሰ፡ 
ኣብ ብዖል ይሁዲውን ጾም አወጀ። 
ይሁዲ ኴኣ ረዱኤት ካብ እግዘኣብሄር 
ኪዯሉ ተኣከበ፡ እወ፡ ካብ ኰሇን 

 
 
 
 
 
 
 
 

ከተማታት ይሁዲ ንእግዘኣብሄር ኪዯሌይዎ መጹ።” 
2ዚና 20፡1-4። 
       “ብዖሇዉ ይሁዲ ኴኣ ምስ ሕጻናቶምን 
ኣንስቶምን ዯቆምን ኣብ ቅዴሚ እግዘኣብሄር ዯው 
ኢልም ነበሩ” ፍቕዱ 13። 
   ኣሕዋተይ፡ ልሚ በዘ ወሪደና ዖል ኩነታት ብጾምን 
ጸልትን ወሲንና ገጽ እግዘኣብሄር ዯው ክንዯሉ 
ይግብኣና። እቲ መፍትሒ ብሌእ ዖይኮነ፡ ብጸልትን 

ጾምን ድ ኣይኮነን፧ ምንም ዛተረፈና ነገር የሇን፡ ጸኒትና፡ 

ቤተ ክርስትያን ኣገሌገሌታ፡ ዖመርታ፡ ጸሌይቲ ሰባት፡ 

ጓሶት፡ ወንጌሊውያን፡ ልሚ ጸኒቶም እዮም። ቤተ 
ክርስትያን መኣዙ ክርስቶስ ኮይና ንዒሇም መብራህታ 
ከተብርህ ብዖይ ምኹኣሊ። ልሙ እቶም ተሪፍና ዖልና 
ኩሌና ህዛቢ ኣምሊኹ፡ ናብ ኣምሊኹ ብጾምን ብጸልትንድ 
ክንቀርብ ኣይግብኣናን።   
 
  እዛራ ብጾምን ጸልት ገይሩ ምርሒት ረኴበ 
   “ኣነ ዴማ ኣብ ቅዴሚ እግዘኣብሄር ኣምሊኹና 
ርስእስና ከነዋርዴ፡ ንኣናን ንሕጻናትናን ንኵለ ጥሪትናን 
ቅንዔቲ መገዱ ብኡ ኹንሌምን ኢሇ። ኣብ ርባ 
ኣሃዋ ጾም ኣወጅኩ።” እዛራ 8፡21። 

    “ንንጉስ፡ ኢዴ እግዘኣብሄር ኣምሊኹና፡ ንዘዯሌይዎ 

ኵሊቶም ንጽቡቕ፡ ስሌጣኑን ኩራኡን ግን ኣብ ሌዔሉ 
እቶም ዘሓዴግዎ ኵሊቶም ከም ዛኺነት ኢሌናዮ ነበርና 
እሞ፡ ስሇዘ ኣብ መገዱ ብ ጸሊእቲ ኸዴሕነና፡ ጭፍራን 



Shalom Megazine # 19                                         [መጽሄት] ሻልም# 19 

 

 
4 

ፈረሰኛታትን ምሌማን ሓነኹኩ። ብዙዔባ እዘ ኴኣ ጾምናን 
ኣብ ኣምሊኹና ጸላናን፡ ንሱ ዴማ ሰምዒና።” እዛ 8፡22። 
   እዛራ ከምዘ ንሕና ሓዴሓዯ ጊዚ እንገብሮ እዩ 
ገይሩ። ኣቐዱሙ ንንጉስ እግዘኣብሄ ነቶም ዖገሌግሌዎ 
ይሕሌዎም እዩ ኢሌዎ ነበረ፡ ጸኒሑ ከኣ ጭፍራን 

ፈረሰኛታትን ምሌማን ኣሕፊርዎ፡ ስሇዛኺነ ጾመን 
ጸሇየን። በዘ ኴኣ ምርሒት  ረኴበ። ነቲ ዛኴብዯና 
ብጾምን ጸልትን መፍትሒን ምርሒትን ካብ ኣምሊኹ 
ንረኹበለ።  
   ኣሕዋት፡ ከምዘ ናይ እዛራ ልሚ ከም ቤተ 

ክርስትያን ምርሒት ዖዴሌየና እዋን እዩ፡ ስሇዘ ከም 
እዛራ ብሓባር ናይ ጾምን ጸልትን ጊዚ ጌርና ገጽ 
እግዘኣብሄር ክንዯሉ ይግብኣና። እዛራን ሰቡን ሓዯ 
ከይጐዯሇ ኩሊቶም ህዛቢ፡ ብሰሊም ካብ ባቢልን ናብ 

የሩሳላም ከምዛኣተዉ፡ ንሕናውን ኣምሊኹ ክሳብ ክንዴዘ 

ዛረዴእ ምኽኑ ፈሉጥና፡ ንህዛቢ ኣምሊኹ ብጾምን 
ብጸልትን ገጽ እግዘኣብሄር ክዯሉ ከነተባብዕን 
ክንምህሮን ይግብኣና። 

 
  ኣስቴር ንጥፍኣት ናብ ዒወት ብጸምን ብጸልትን 
ቀየረቶ 

   ሳሌሳይ ኣብነት ናይ ሓባር ጾምን ጸልትን እትኺነና፡ 
ኣስቴር እያ። ኣብ ራብዒይ ምዔራፍ መጽሓፍ ኣስቴር፡ 
ንኣይሁዴ እቲ ዛዒበየ ቅሌውሊው ጊዚ ኣጋጠሞም። እዘ 
ናይ ሓዯጋ ጊዚ ቅዴሚኡ ኺነ ዴሕሪኡ ከምኡ ዛበሇ 
ኣየጋጠሞምን። እዘ ጥፍኣት እዘ ካብቲ ከጥፍኦም 
ተበጊሱ ዛነበር ኣድሌፍ ሂትሇር ንሊዔሉ እዩ። ኣድሌፍ 
ሂትሇር ሓዯ ሲሶ ካብ ህዛቢ እስራኤሌ እዩ ሒ ነይሩ፡ 
ንግስነት ፋርስ ግና ንብምለኦም ህዛቢ እስራኤሌ ሒ 
ነበረ። ግናኴ ኣስቴርን ህዛባን ጾምን ጸልትን ብምእዋጅ 
ነቲ ኣብኦም ዖንጸሊሇወ ናይ ሞት ፍርዱ፡ ሰዒርዎ።  

“ኪዴ እሞ፡ ኣብ ሱሳን እተረኹቡ ኵልም 
ኣይሁዴ ኣኪብካ ኹሳዔ ሰሇስተ መዒሌቲ፡ ሇይትን 

 መዒሌትን ከይበሊዔኩም ከይሰቴኵም ንኣይ ጹመሇይ፡ ኣነ 
ዴማ ምስ እግራዯይ ከምኡ ኹጸውም እየ። ሽዐ፡ ከም 
ሕጊ እ ዖይኯነ ኹነሱ፡ ናብ ንጉስ ክኣቱ እየ፡ እንተ 
ጠፋእኩ እጥፋእ።” ኣስ 4፡16።   
    ኣስቴር፡ በዘ ዛገበረቶ ኣዋጅ ጾምን ጸልትን፡ ካብ 
ኣምሊኹ ፍትሒ ረኴበት። ሃማን ንኣይሁዴ ዖጥፍኣሊ ዔሇት 
ክውስን ኢለ  ዔጫ ኣውዯቐ እሞ፡ ኣብ ወርሒ ኣዲር 
መበሌ 14 መዒሌቲ በጽሐት።  በታ ወርሕን መዒሌትን 
ከኣ ከጥፍኦም ኢለ ነበረ። ግናኴ ንሱ ኣብ ክንዲኦም 

 ሞተ። ንህዛቢ ኣምሊኹ፡ እታ ኹጠፍኡሊ እተባሀሇት 
ወርሒ ኣዲር ከኣ ናይ ሓጐስን መዛሙርን ጊዚ 
ኺነትልም፡  እቲ በዒሌ ከኣ “ጱሪም” እዩ ዛበሃሌ። እዘ 
ኴኣ ዔጫ ማሇት እዩ።  
   ኣሕዋተይ፡ ንሕና ከኣ ከም ህዛቢ ኣምሊኹ፡ ኣብ 
ሌዔላና ንዛመጽእ ጥፍኣት ሱቕ ኢሌና ክንሪኦ 
ዖይኯንና፡ ከም ኣስቴርን ማርድካይን ህዛቦምን፡ ከመይ 
ክንጸውምን ክንጽሌን ዖይግብኣና፧  
 

  ነነዌ ካብ ጥፍኣት ዯሓነት 
   እዘ ኣብ ሊዔሉ ዖረኣናዮ ኣብነታት ካብ ታሪኹ ህዛቢ 
እስራኤሌ እዩ ነይሩ። እዘ ሕጂ እንርእዮ ግና ካብኡ 
ውጻኢ ዛኺነ ህዛቢ ነነዊ - ከተማ ኣሶራውያን። ነነዌ 
ካብተን ሓያሊት ጥንታውያን ከተማታት ነበረት። 
መጽሓፍ ቅደስ ከም ዛነግረና፡ ከተማ ነነዌ፡ ጭካነ 
ዖሇዋን፡ እከይ ነገር ዛበዛሓ፡ ኣመንዛራነት፡ ፍትሒ 
ዖይብሊ ከተማ ከምዛነበርት እዩ። ነቢዪ ዮናስ ግና 
ናብኦም ከይደ ከይነግሮም ኣብ ፈሇማ ኣበየ። ነነዌ 
ጸሊኢት እስራኤሌ ስሇ ዛነበረት ነቢ ዮናስ ናብኣ ከይደ 
እተባህል ትንቢት ከይነግር ኣበየ። ምኹንያቱ ንሳ ጽቡቕ 
እንተረባ ንእስራኤሌ ስግኣት እዩ። ኣብ ካሌኣይ 
ጻውዑት እግዘኣብሄር፡ ዴሕሪ መቕጻዔቲ እግዘኣብሄር 
ምስወረድ፡ መሌእኹቱ ኣብጽሐ። 
   መሌእኹቱ ኣዛዩ ግለጽን ሓጺርን እዩ ነይሩ ፦ 
“ዮናስ ናብታ ኴተማ ኣቱ መገዱ ሓንቲ መዒሌቲ 
ጀመረ እሞ፡ ነነዌ ኣርባዒ መዒሌቲ ጸኒሓ ኹትግምጠሌ 
እያ፡ ኢለ ኣወጀ።’ (ዮና3፡4) ። ምሊሽ ናይ ህዛቢ ነነዌ 
ኴኣ ብኡብኡን ዖዯንቕን ነበረ።  

“ሰብ ነነዌ ኴኣ ንኣምሊኹ ኣመኑ፡ ጾም ዴማ ኣወጁ፡ 
ካብ ዒበይቶም ክሳዔ ንኣሽትኦምውን ኹሻ 
ተኴዴኑ። እዘ ወረ እዘ ናብ ንጉስ ነነዌ በጽሔ፡ 
ካብ ዛፋኑ ተንሳኤ፡ ባርኖሱ ቐንጠጠ፡ ክሳ ተኴዴነ፡ 
ኣብ ሓሙኼስቲ ዴማ ተቐመጠ። ኣብ ነነዌ 
ብትእዙዛ ንጉስን መንንቱን ከምዘ ዘብሌ ኣዋጅ 
ተኣወጀ፡ ሰብ ወይስ እንስሳ፡ መጓሰ ኴብቲ ወይስ 
መጓሰ ኣባጊዔ ሓንቲ እ ኣይጥዒማ፡ ኣይውፈራ፡ 
ማይ ውን ኣይስተያ፡ ሰብን እንስሳን ክስሳ ይከዯኑ፡ 
ዒው ኢልም ዴማ ናብ ኣምሊኹ የእውዩ። ነፍሲ 
ወከፍ ከኣ ካብ እኩይ መገደን ካብቲ ኣብ ኢደ 
ዖል ዒመጽን ይመሇስ። ኣምሊኹ እንተ ተጣዔሰን፡ 
ንሕና ኴይንጠፍእ ከኣ ካብ ጒሁር ቈጥዒኡ እንተ 
ተመሌሰ፡ መን ይፈሌጥ፡ ኣምሊኹ ከኣ ካብ እኩይ 
መገድም ከም እተመሌሱ፡ ግብሮም ረኣየ፡ ኣምሊኹ 
ውን ነቲ ኸውርዯልም ኢለ እተዙረቦ መዒት 
ተጣዔሰለ፡ ኣይገበሮን ከኣ።” ዮና 3፡5-10። 
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   ከምዘ ዛበሇ ሃገራዊ ናይ ንስሓ መዒሌቲ ኣብ መሊእ 
ዒሇም ተራእዩ ኣይፈሌጥን። እቶም ነገስታት ጾምን 
ጸልትን ምስ ኣወጁ ቀዲሞት ነቲ ህዛቢ ኣብነት 
ዛኺንዎም ባዔሊቶም እዮም። ታሪኹ ዒሇም -World 
History- ከም ዖዖንትወሌና፡ ነነዌ እታ ኣብ ናይ 
መወዲእታ ስዒት እተነስሐት ከተማ፡ እንተ ብብሕ 
እንተ ብሒዯት ንዛቐጸሇ 150 ዒመታት ሰሊምን 
ብሌጽግናን ረኣየት። ብዴሕሪኡ ግና ብነቢይ ናሆምን 
ጸፎንያስን ከም እተነበዩሊ ኣብ 612 ቅ.ሌ.ክ ጥፍኣት 
ረኣየት።  
   ኣሕዋተይ፡ እዘ ኣብኣቶም ዛሰርሔ ኣዋጅ ጾምን 
ጸልትን ኣባና ዴማ ከም ቤተ ክርስትያን ይሰርሕ እዩ። 
እስከ ነዘ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ዖል ቃሌ ንርአ፡ - 

   “ሓዯ ጊዚ ብናይ ህዛብን ብናይ መንግስትን 
ክምንቈስን ከፍርስን ከጥፍእን እዙረብ 
ኣልኵ። እቲ እተዙረብኩለ ህዛቢ ብ እከዩ 
እንተ ተመሌሰ ግና፡ ኣነ ኴኣ ነቲ ንእኡ 
ኹገብሮ ኢሇ ዛሓሰብክዎ እኩይ እጥዔሰለ እየ። 
ሓዯ ጊዚ ኴኣ ብናይ ህዛብን ብናይ 
መንግስትን ክሃንጽን ክተክሌን እዙረብ 
ኣልኵ። ቃሇይ ምስማዔ ኣብዩ፡ ኣብ ቅዴሚ 
ዒይነይ እከይ እንተ ገበረ ግና፡ ኣነውን ነቲ 
ኹገብረለ እየ ኢሇ እተዙረብክዎ ሰናይ 
እጥዒሰለ።” (ኤር 18፡7-10)። 

   እግዘኣብሄር ኣብ ሌዔሉ ህዛቢ ወይ ሃገር ዖሇዎ 
ፍርዱ፡  ኣብ ናይ መወዲእታ ሰዒት ናብ ምሕረት ክቕየር 
ይከኣሌ እዩ። ልሚ ውን እንተ ብጾምን ጸልትን ገጽ 
እግዘኣብሄ እናዯሇና እንተ ተነሲሕና እግዘኣብሄር ይቕረ 
ኢለ፡ እቲ ኩለ መከራናን ጭንቀትናን ፋሕፋሕ ምባሌና፡ 
ክቕይሮ ይኹእሌ እዩ። ኣምሊኹ ይባርኹኩም።--ሻልም-- 

 
ኣብ ጊዚ ኣምሊኹ 

   ሓዯ ጊዚ፡ ሓዯ ሰብኣይ ንኣምሊኹ ክዙረቦ ኢለ 
ናብ በሪኹ ጎቦ ዯየበ። 
   እቲ ሰብኣይ “ዎ ኣምሊኹ፡ ሚሌዮን ዒመታት 
ንኣ እንታይ እዩ፧” ክብሌ ሓተቶ። ኣምሊኹ ከኣ 
“ሓንቲ ዯቒቕ” በል። 
   ዯጊሙ እቲ ሰብኣይ “ጽቡቕ፡ ሚሌዮን ድሊራት 
ከ ንኣ እንታይ እዩ፧” ኢለ ሓተቶ። ኣምሊኹ ከኣ 
“ሓንቲ ሳንቲም” በል።  
   ዴሓር እቲ ሰብኣይ “ኣምሊኹ እሞ ሓንቲ 
ሳንቲም ሃበኒ፧” ክብሌ ሓተቶ፡ ኣምሊኹ ከኣ “ብርግጽ 
ኣብ ሓንቲ ዯቒቕ (ሚሌዮን ዒመታት)” ክብሌ 
መሇሰለ። ኣሕዋተይ፡ ንኣምሊኹ ክንዯሌዮ ከልና 

ከምዖሇዎ ንእኡ ዯሉና ዯኣ እምበር፡ ከምዘ ልሚ 
እንሰምዕ ከሀብትመና ወይስ ገሇ ረብሓ ዯሉና 
ኪኴውን የብለን። ልሚ ነዙ ናይ ኣጉር ጸልት 
ክጽሌያ ዛኹእሌ መን ኣል ኺን፧  
    “ጸጊበስ ከይክሕዯካ እሞ፤ እግዘኣብሄር መን 
እዩ፧ ከይብሌ፡ ወይ ዯኹየስ ከይሰርቕ እሞ ስም 
ኣምሊኴይ ከየቃሌሌሲ፡ ዴኹነትን ሃብትን ኣይትሃበኒ፡ 
ግናኴ በቲ ዚዴሌየኒ እንጌራ መግበኒ፡ ከንቱነትን 
ሓሶትን ኣርሕቐሇይ” ምሳ 30፡8-9። --ሻልም--  
 

 

ብምሕረቱ 
   ሓንቲ ኣማኒት ብምሕረት ኣምሊኹ ኣዛያ 
እትዴነቕን እተስተንትንን ሰብ ነበረት። ንሳ 
ንምሕረት ኣምሊኹ እናሓሰበትን እናስተንተነትን 
ኩሌሳዔ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ብንብዒት ትቐርብ 
ነበረት። ዛኺነ ሰብ ንእኣ፤ ከመይ ኣሇ፧ ኢለ ምስ 
ዛሓታ፡ ንሳ ከኣ፤ ብምሕረቱ ኣሇኵ፡ እናበሇት እያ 
እትምሌሰልም። ሓዯ ኣገሌጋሉ ነዘ ናታ ህይወት 
ዛተመሌከተ፤ እዘኣስ ገሇ ሓጢኣት ተሇማሚዲ  
ክትከውን ኣሇዋ፡ ኢለ ንኵለ ሰብ ክነግረሊ ጀመረ። 
ካብ መዒሌታት ሓዯ ጊዚ እቲ ኣገሌጋሉ ኣብ ዱቕ 
ዛበሇ ሓጢኣት ወዯቐ። ንሱ፡ ነታ ኣማኒት 
ብምዛካር፡ ምሕረት ኣምሊኹ ክሳብ ክንዯይ ዒቢ 
ምኽኑ፡ ብምሕረት ኣምሊኹ እምበር፡ ብናትና 
ብርታዏ ከምዖይኮነ ዛነብር ከስተውዔሌ ከኣሇ።  

   ምሕረት ኣምሊኹ ንኵለ ሰብ እዩ፡ ንሓጢኣተኛ 
ጥራይ ዖይኯነስ፡ ንኵሌና ብምሕረቱ ኢና ካብ 
ዴቕዴቕ ጸሌማት ናብ ዖገርም ብርሃን መጺእና 
እሞ፡ ምሕረቱ ዖኪርና ልሚ ኣብ ቅዴሚኡ ንቕረብ 
ነስተንትን ነመስግን።    

    “ገበኑ ዘኹውሌ ኣይሰሌጦን፡ 
እቲ ዘናዖዖለ እሞ ዘሐዴጎ ግና 
ምሕረት ይረክብ” ምሳ 28፡13። 

ሻልም  
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መንፈሳዊ ምንቕቓሕ 
     
    “ንሱ ዴማ ናብ ዯገ እታ ቤት መሇሰኒ። ገጽ እታ ቤት 
ናብ ምብራቕ ኣቢለ እዩ ዘርኢ እሞ፣ እንሆ፣ ማያት ካብ 
ትሕቲ መዴረኹ እታ ቤት ናብ ምብራቕ ኣቢለ ወጸ። እቲ 
ማያት ከኣ ካብ ትሕቲ፣ ካብ የማናይ ወገን እታ ቤት፣ ነታ 
መሰውእስ ብዯቡባ ይወርዴ ነበረ። ዴሕርዘ ብመገዱ እታ 
ሰሜናዊት ዯገ ኣውጽኣኒ፣ ብመገዱ እታ ናብ ምብራቕ 
እትርኢ ዯገ፣ ናብታ ኣብ ወጻኢ ዖሊ ዯገ ብወጻኢ ኣዜረኒ። 
እንሆ ኴኣ፣ ማያት ካብቲ የማናይ ወገን ይፍሌፍሌ ነበረ። እቲ 
ሰብኣይ ናብ ምብራቕ ኣቢለ ወጽእ ከል፣ ዘእምተለ ገመዴ 
ኣብ ኢደ ነበሮ፣ ብእኡ ኴኣ ሽሕ እመት ኣመተ። በቲ ማያት 
ኣሳገረኒ፣ ክሳዔ እግረይ በጽሔ። ከም ብሓዴሽ ሽሕ እመት 
ኣመተ፣ በቲ ማያት ከኣ ኣሳገረኒ፣ እቲ ማያት ዴማ ክሳዔ 
ኣብራኴይ  በጽሔ። ከም ብሓዴሽ ሽሕ እመት ኣመተ፣ በቲ 
ማያት ከኣ ኣሳገረኒ፣ እቲ ማያትውን ክሳዔ ሕይ በጽሔ። 
ዴሕርዘ ሽሕ እመት ኣመተ፣ እቲ ማያት ብዖይ ሓመሳ 
ዖይስገር ዒሚቝ ውሒዛ ኯይኑ እዩ እሞ፣ ኣነ ኹሳገሮ 
ዖይክኣሇኒ ውሒዛ ኯነ። ንሱ ኴኣ፣ ኣታ ወዱ ሰብ፣ ትርኢድ 
ኣል በሇኒ። ሽዐ ወሰዴኒ፣ ናብ ወሰን እቲ ውሒዛ ዴማ 
መሇሰኒ። ምስ ተመሇስኩ፣ እንሆ፣ ወሰን ወሰን እቲ ውሒዛ 
በዛን በትን ብሕ ኣእዋም ኣል። በሇኒ ዴማ፣ እዘ ማያት እዘ 
ናብ ምብራቕ ኣቢለ ይውሕዛ ኣል፣ ናብ ጐሌጐሌ ኪወርዴ 
ናብ ባሕሪ ኴኣ ኪበጽሕ እዩ። ናብ ባሕሪ ምስ ኣተወ ዴማ፣ 
እቲ ማያት ኪጥዑ እዩ። ኪኴውን ዴማ እዩ፣ ኣብቲ እዘ 
ውሒዛ እዘ ዛበጽሖ ዖበሇስ ኳለ ዘዋሳወስ ህያው ነፍሲ 
ብህይወት ኪነብር እዩ፣ ዒሳ ኴኣ ኣዛዮም ኪበዛሑ እዮም። እዘ 
ማያት እዘ ኣትዎ እዩ እሞ፣ እቲ ማያት ባሕሪ ጥዑ እዩ። 
እቲ ውሒዛ ኣብ ዛኣተዎ ዖበሇ ዴማ ኳለ ብህይወት ኪነብር 
እዩ። ኪኴውን ከኣ እዩ፣ ገፈፍቲ ዒሳ ኣብኡ ኪሙ፣ ካብ 
ዓንገዱ ኹሳዔ ዓንኤግሊይም መዖርግሒ መርበብ ኪኴውን እዩ። 
ዒሳታት፣ ከምቲ ዒሳ ናይ ዒብዪ ባሕሪ፣ በብዒይነቶም ኣዛዮም 
ብሓት ኣብኡ ህሌዉ እዮም። ዒዖቕቱን ዔሩን ግና ጨው 
ኯይኑ ነብር እዩ እምበር፣ ኣይኪጥዔን እዩ። ወሰነ ወሰን እዘ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ርባ በዛን በትን ኳለ ዒይነት ፈራዪ ኣእዋም ኪበቍሌ እዩ። 
ኣቍጽሌቱ ኣይኪጽምለን፣ ፍሬኡውን ኣይኪውዲእን እዩ። 
ማያቱ ካብቲ መቕዯስ እዩ ዘፍሌፍሌ እሞ፣ ኣብ ወወርሒ 
ሓዴሽ ፍረ ፈሪ፣ ፍሬታቱ ንምግቢ፣ ኣቍጽሌቱ ዴማ 

ንመዴሓኒት ኪኴውን እዩ።ህዛ 47፡1-12 
 

   መንፈሳዊ ምንቕቓሕ ነባሪን ዛቕጽሌን ክኴውን 

እንተኺይኑ፡ ብዯገ ዖይኮነስ ብውሽጢ ክጅምር ከል እዩ። 

ብዯገ ዛመጽእ ምንቕቓሕ ንጊዚኡ ጥራይ እዩ፡ 
የተባብዒካን ይትንክፈካን። ኣብኡ ጥራይ እንተተወኪሌካ 
ግና የታሌሇካ እዩ።  

   ኣብዘ ናይ ህዛ. 47 ከም እንርእዮ ናይ እግዘኣብሄር 
ወሓዘ ህይወት እዩ፡ እቲ ማይ ዛውሕዖለ ምንጪ ቦታ 
ዴማ ካብ ናይ ኣምሊኹ ቤተ መቕዯስ እዩ። ከምቲ ኣብ 
ዮሃ 7፡37-39 ዖል ሓሳብ ዴማ ተመሳሳሉ እዩ። እዘ ናይ 
ህዛቅኤሌ ወሓዘ ማይ ነቲ ናይ ዮሃ 7 ሩባታት ማይ 
ህይወት እዩ ዖመሌክት። እቲ ምንጪ ብቐጥታ ካብ 
ኣምሊኹ እዩ፡ ብሌክዔ ዴማ ካብ የማናይ ወገን ናይቲ 

መቕዯስ፡ እዘ ዖመሌክቶ ዴማ መንፈስ ቅደስ እቲ ኣብ 
የማን ኣምሊኹ ዖል የሱስ ኣብ ዛኴብረለ እዩ ዛወርዴ። 
ንመንፈስ ቅደስ ናብ ቤተክርስትያን ዛሇኣኺ ባዔለ የሱስ 
እዩ፡ እቲ ኣነ ካብ ኣቦ ዛሰዯሌኩም መጸናንዑ (ዮሃ15፡26) 

ብምባሌ ይገሌጾ። ኣብ ዮሃ7፡39 ዴማ የሱስ ገና 
ስሇዖይከበረ መንፈስ ቅደስ ኣይወረዯን ነበረ ይብሌ 
ቅደስ ቃለ። የሱስ ኣብ ሌቢ ሰባት ከይኣተወ እምበኣር 
መንፈስ ቅደስ ኣይወርዴን እዩ። እምበኣር መንፈስ 
ቅደስ ንኣመንቲ ጥራይ እዩ ዛወሃብ።  
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   እዘ ናይ ትንቢት ህዛቅኤሌ፡ እቲ ካብ መቕዯስ 
ዛወርዴ ዛነበረ ወሓዘ ማይ ኣብ ኣርባዔተ ነናይ ሽሕ 
እመት ዯረጃታት ዛተኴፋፈሇ እዩ።  

 1) ክሳብ ክሳዴ እግሪ 
 2) ክሳብ ኣብራኹ 
 3) ክሳብ ሕቖ 
 4) ብዖይ ምሕምባስ ክውጻእ ክሳብ 
ዖይክኣሌ 

   እዘኣቶም ዯረጃታት መንፈሳዊ ምሌምማዲት ወይ 
ዯረጃታት መንፈሳዊ ብጽሕና እዮም፡ ነቲ ኣብ ኤፌ4፡11-
13 ዖል ዯረጃታት መንፈሳዊ ብጽሕና  ዛገሌጽ ውን 
እዩ፡ ንሳቶም፡ - 

 1) ናብ ሕብረት እምነት 
 2) ናብ ፍሌጠት ወዱ ኣምሊኹ 
 3) ናብ እኵሌ ሰብኣይ 
 4) ናብ ሌክዔ ምሌኣት ብጽሕና ክርስቶስ፡ እዮም።  

 
   እስከ ነዖን ነጥብታት ንሓዴሕዯን እናኣነጻጸርና 
በብሓዯ ንርኣየን፦ 

 
1ይ ዯረጃ፡ ኣብ ክሳዴ እግሪ ወይ ናብ ሕብረት እምነት፥ 
መጀመርያ ጣዔሚ ናይ ክርስትና ህይወት ወይ ናይ 
መንፈስ ቅደስ ሌምምዴ እዩ ዖመሌክት። ኣብዘ ዯረጃዘ 
ብሕ ንህይወት ዛፈታትን ሓዯገኛ ኩነታት የሇን። 
ጥዐም ነገር ጥራይ እዩ ዖሇዎ፡ ሌክዔ ከም ኣብ ናይ ነዊሕ 
ጉዔዜ እግር ኣብ ዛሑሌ ማይ ኣእቲ ሓይሌ 
ምሕዲስ እዩ። ከም ዴሊይካን ፍቓዴካን ናይ ምዴ 
ተኹእል’ውን ኣል። 

 
2ይ ዯረጃ፡ ኣብ ብርኪ ወይ ናብ ፍሌጠት ወዱ ኣምሊኹ፥ 
እዘ ዯረጃ ካብቲ ናይ መጀመርያ ጣዔሚ ወጺእካ ገሇ 
ካሌእ መንፈሳዊ ምሌምማዲት ትጅምረለ እዩ። ናይ 
ጸልት ህይወት ገሇ ካብቲ እትሇማመድ ሌምምዲት እዩ። 
ኣብዘ መዴረኹ እምበኣር ገሇ ዛፈታትነካ ኩነታት ይርአ 
እዩ። እቲ ናይ ጸልት ህይወት’ውን ካብቲ ናይ ገዙእ 
ርእስ ሌማኖ ዛሓሌፍ ዒይነት ጸልት ኣይኯነን። እዘ 
ዴማ ገና ናይ ህጻን ዒይነት ናብ ዔብየት ዖይበጽሐ ሚሚ 

(bless me, give me, hear me) ጸልት እዩ። እቲ 
ጽቡቕ ነገር ናይዘ መዴረኹ ግን ጸልት ምሌምማዴ 
እትጅምረለ እዩ። 

  
3ይ ዯረጃ፡ ክሳብ ሕቖ ወይ እኵሌ ሰብኣይ እዩ፥ ኣብዘ 
ዯረጃ እዘ ብናይ ጽዴቂ ነገር እትፍተነለ ነገር እዩ። 
እዘ መዴረኹ እዘ ናብቲ ናይ መወዲእታ ዯረጃ 
መንፈሳዊ ምሌምማዴ ወይ ብጽሕና ንእሽቶ ነገር ጥራይ 
እዩ ዛተርፍ። ጾር ናይ ካሌኦት ኣሕዋት እናጾረ ክጉዒዛ 
ናይ ዛጀመረ ክርስትያን ዯረጃ ህይወት እዩ። 

 
4ይ ዯረጃ፡ ብዖይ ምሕምባስ ክውጻእ ዖይከኣሌ ወይ 
ሌክዔ ምሌኣት ብጽሕና ክርስቶስ፥ ኣብዘ መዴረኹ እዘ 
ኩለ ነገርካ፡ ፍቓዴካን ዴላትካን ንኣምሊኹ ሂብካ ንሱ 
ብዛመርሓካ ጎዯና ምጉዒዛ እዩ። ‘ኣእዲውካ ከም 
እተሌዔሌ እሞ፡ ካሌእ ከም ዖዔጥቐካ ናብ ዖይዯላዮ’ውን 

ከም ዛወስዯካ’ ዮሃ 21፡18 ከም ዛተጻሕፈ ናትካ ምኽን 
ገዱፍካ ናይ ኣምሊኹ ኲንካ ናይ ምንባር ዯረጃ እዩ። 

   መብዙሕትኡ ሰብ ኣብ 1ይ ን 2ይ ን ዯረጃታት 
እዮም ዛመሊሇሱ፡ ገሇ ዴማ ኣብ 3ይ መዴረኹ ይርከቡ 

እዮም፡ ኣዛዮም ውሑዲት ዴማ ኣብ 4ይ ዯረጃ 
ይመሊሇሱ። እቲ ዖገርም ዴማ መንፈስ ቅደስ ኣብ 
ኩልም እዜም ዯረጃታት ይሰርሕ እዩ፡ እቲ ፍሌሌይ ኣብ 
ዔምቆት ናይ ቅርበትና እዩ።  

   ኣብ ወሰነ - ወሰን እቲ ዛውሕዛ ዛነበረ ማይ ህይወት 
ብሕ ዛዒይነቱ ኣእዋም ነይሩ፡ ምንቕቓሕ ክጅምር ከል 
ዴማ ብሕ ትንሳኤ ናይ ህይወት እዩ ዛኴውን። ዯርቂ 
ክኴውን ከል ዋሊ ነቲ ኩነታት እንተበዴሁዎ ኣብቶም 
ኣእዋም ዛነበሩ ኣቑጽሌትን ፍረታትን ግና ከም ዖይነበሩ 
እዮም ዛኺኑ፡ አረ ገሉኦም ኣእዋምስ ኣጉናድምን 
ሱራቶምን ኣብ ናይ ምንቃጽ መዴረኹ ይበጽሑ እዮም። 
እዘ ናይ ዯርቂ ጊዚ፡ ነቲ ኣብ ጊዚ ካህን ኤሉ ራእይ 
ዖይነበሮን ቃሌ ኣምሊኹ ውሒደዎን ዛነበረ ጊዚ 
የዖኹረካ። ምንቕቓሕ ዖይብለ እዋን እምበኣር ናይ 
ዯርቂ ጊዚ እዩ። ምንቕቓሕ ብቤት ኣምሊኹ ክጅምር 
ከል ብሕ ትንሳኤታት ይኴውን፥ ቤተሰባት ክጥዔዩ 
ይጅምሩ፡ ኣብ ሕብረተ ሰብ ናይ ሞራሌ ሇውጢ ክርአ 
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ይጅምር፡ ቁጠባ ናይ ሃገር ብርኡይ ክመሓየሽ ይጅምር፡ 

ኣብ ፖሇቲካ ሇውጢ ይርአ፡ ፍትሕን ፍርዴን ይነግስ፡ 
ኣከባቢ ከይተረፈ ክሌወጥ ይጅምር። መንፈሳዊ 
ምንቕቓሕ እምበኣር ነዜም ኩልም ኣእዋም ከሇምሌሞም 
ይጅምር።  

   እቲ ዯስ ዖብሌ ናይዘ ካብ መቕዯስ ኣምሊኹ ዛውሕዛ 
ማይ ዛኣተዎ ዖበሇ ኩለ ይጥዑ ምኽኑ እዩ። ሃላለያ። 
መንፈስ ቅደስ ዛኣተዎ ዖበሇ ኩለ ህይወት፡ 

ቤተክርስትያን፡ ቤተሰብ፡ ሃገር፡ ቁጠባ፡ ፖሇቲካ፡ 

ሕብረተሰብ፡ ባህሉ፡ ዛተበሊሸወን ተስፍኡ ዛማህመነን 
ህይወት ክዖርእ ይጅምር።  

   እቲ ማይ ዴማ ናብ ባሕሪ ኣቢለ እዩ ዛኣቱ፡ እቲ 
ባሕሪ ዛዛርግሖ ካብ ዓን-ገዱ ክሳብ ዓን- ዓግሊይም 
ማሇት ምዉት ባሕሪ እዩ። እዘ ባሕሪ እዘ ካብቲ ብዛሒ 
ጨዋምነቱ ዛተሊዔሇ እንስሳታት ኮነ ኣትክሌታት ባሕሪ 
ክነብሩለ ክሳብ ዖይከኣሌ እዩ። በዘ ምኹንያት እዩ ዴማ 
ምዉት ባሕሪ ተባሂለ። ናብዘ ህይወት ዖይብለ ባሕሪ 
እምበኣር እዩ እቲ ካብ መቕዯስ ዛውሕዛ ማይ 
ዛኣትዎ። ናይ ሓዯ ሰብ ህይወት ሽሕ ምዉት፡ 

ዛተበሊሸወን ተስፋ ዖይብለን እንተኺነ፡ እዘ መንፈሳዊ 
ምንቕቓሕ ክመጻለ ከል ግን ዖይጥዑ ህይወት የሇን። 
እዘ ባሕሪ እዘ እቲ ማይ ምስ ኣተዎ ሌክዔ ከምቲ 
ብሓት ህይወታውያን ክነብሩለ ምቹእ ዛኺነ  ዒቢ 
ባሕሪ ማሇት ማእከሊይ ባሕሪ ይኴውን።  

   ኣብቲ ዛጠዒየ ናይ ቀዯም ምዉት ሕጂ ግና ህያው 
ባሕሪ ስሇ ዛኺነ ብሓት ገፈፍቲ ዒሳ ክንቀሳቐሱ 
ይጅምሩ። እቲ መንፈሳዊ ምንቕቓሕ ምስ ጀመረ 
ገፈፍቲ ሰብ ማሇት ወንጌሊውያን ኣዛዮም ይበዛሑ 
ምኹንያቱ ብሕ ዛግፈፍ ሰብ ስሇ ዖል እዩ። መንግስቲ 
ኣምሊኹ ብሓይሉ ክትዯፍእ ትጅምር፡ ዯጌታት ሲኦሌ 
ዴማ ዛተዒጽዉ ይኺኑ።  

   ንሓንቲ ሃገር ብመንፈሳዊ ምንቕቓሕ ዛመጸ 
ወንጌሌን ሇውጥን ክዔብሌሌ ምስ ጀመረ፡ ብሕ 
ዛዒይነቱ ሇውጥታት ክርአ ይጅምር። እግዘኣብሄር ነታ 
ፍረ ምሃብ ኣብያ ዛነበረት  ምዴሪ ይእዛዙ እሞ ትፍወስ 
ፍርያታ ዴማ ክትህብ ትጅምር። ኣብ ዒመት ሓዯ ጊዚ 
እ ንጋዲ ዛነበረ ከምቲ ኣብ መዛ 1፡3 ዖሊ ፍሬኣ 

ዖየርጽ ይኴውን። በዘ ዴማ ናይ ህዛቢ ማሕበረ ቁጠባዊ 
ኩነታት ይመሓየሽ። ፈውሲ ዴማ ይመጽእ፡ ኩሇንትናዊ 

ፈውሲ፡ ሰባት ካብ ሕማሞም ይፍወሱ፡ ምዴሪ ትፍወስ፡ 

ቁጠባ ይፍወስ፡ ሰሊም ይሰፍን፡ መሇኮታዊ ዛኺነ ጥዔና ዴማ 
ነታ ሃገር ክገዛኣ ይጅምር። 

   ሓዯ ዖገርም ነገር ግን ኣል ኣብዘ ናይ ህዛ 47፡ ኩለ 
ቦታታት ክጥዑ ዒዖቕቱን ዔሩን ግና ጨው ኮይኑ 
ይነብር እምበር ኣይክጥዔን እዩ። እዘ ማሇት ንወንጌሌ 
ጐይታናን መዴሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ክሰምዔ ኣእዙኑን 
ሌቡን ዛዒጹን ንወንጌሌ መንግስቲ ኣምሊኹ ብዛግባእ 
ጥዑሞም ናይ ዛኴሓደዎን እዩ ዖመሌክተና። እቲ 
ዖዯንቕ ከኣ እቲ ዖይምጥዒይ ብወገን ሰባት እምበር 
ብወገን ናይ ኣምሊኹ ኣይኮነን ዖል። እግዘኣብሄር ንኵለ 
ናብኡ ክመጽእ ኢለ ሌቡ ዖንቀዯ ሰብ የጥዔዮ እዩ። 
ስሙ ንዖሇኣሇም ዛተባረኴ ይኵን፡ እዘ ከምዘ ዛበሇ ሓዊ 

መንፈስ ቅደስ ዛመሌኦ ቃሌ፡ ኣብ ሌቢ ኩሌና 

ክስትንተን ይግብኦ፡ ብዯም የሱስ ከኣ ክሽፈን ይግብኦ። 

ክብሪ ኵለ ንእግዘኣብሄ ይኵን፡ ኣምሊኹ ይባርኵኩም።  

ሻልም 
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  ሓዴነት ኣብ ሓዲር 
    “እግዘኣብሄር ኣምሊኹ ከኣ፡ ሰብኣይ በይኑ ኪኴውን 

ጽቡቕ ኣይኯነን፡ ንእኡ እትበቅዔ ዯጋፊት ክገብረለ እየ፡ 
በሇ። እግዘኣብሄር ኣምሊኹ ዴማ ንዅለ ኣራዊት 
መሮርን ንዅሇን ኣዔዋፍ ሰማይን ካብ ምዴሪ ገበረ። 
እንታይ ከም ዘሰምየን ምእንቲ ርኢ ኴኣ ናብ ሰብ 
ኣምጽኤን። ነቲ ህያው ነፍሲ ዖሇዎ ዅለ፡ እቲ ሰብ ከም 

ዖውጽኣለ፡ ስሙ ንሱ ኻነ። ሰብ ዴማ ንኵለ እንስሳን 
ነዔዋፍ ሰማይን ንኣራዊት መሮርን ሰስሙ ሀቦ። ንሰብ 
ግና ንእኡ እትበቅዔ ዯጋፊት ኣይተረኴበትን። 
እግዘኣብሄር ኣምሊኹ ከኣ ነቲ ሰብኣይ ከቢዴ ዴቃስ 
ኣውዯቐለ፡ ዯቀሰ ዴማ። ካብ መሰንገሉኡ ኴኣ ሓንቲ 

ወሰዯ፡ ኣብ ስፍራኣ ዴማ ስጋ መሌኣ። እግዘኣብሄር 

ኣምሊኹ ዴማ ነታ ብ ሰብኣይ ዛወሰዲ መሰንገሇ፡ 

ሰበይቲ ገይሩ፡ ሰርሓ እሞ ናብቲ ሰብኣይ ኣምጽኣ። እቲ 

ሰብኣይ ከኣ፥ እዘኣ ዒጽሚ ብ ኣዔጽምተይ፡ ስጋ ኴኣ 

ካብ ስጋይ እያ፡ ካብ ሰብኣይ ተወሲዲ እያ እሞ፡ ሰበይቲ 

ትብሀሌ፡ በሇ። ስሇዘ ሰብኣይ ኣቦኡን ኣዱኡን ይሓዴግ፡ 
ምስ ሰበይቱ ኴኣ ይጠብቕ። ሓዯ ስጋ ዴማ ይኻኑ። 
እቲ ሰብኣይን ሰበይቱን ዴማ ኹሌቲኦም ጥራዮም ነበሩ፡ 
ኣይሓንኩን ከኣ ነበሩ።” ዖፍ 2:18-24።  

   ዔሊማ መርዒ እንታይ እዩ፧ ቅዴሚ ካሌእ መርኣይና 
ዔሊማኡ እንታይ ምኽን እንተ ረኣናዮ ሓጋዘ እዩ። 

 1. መርዒ ንኹብሪ ኣምሊኹ እዩ። 
   ኩለ ፍጥረት ብምኹሪ ኣምሊኹ እዩ ተፈጢሩ። ምኹሪ 
ኣምሊኹ ከኣ ንኹብሩ ኢለ እዩ ፈጢርዎ። ሰማይን 
ምዴርን፡ ወርሕን ከዋኹብትን፡ ብዖል ፍጥረታት ዒሇም 
ኣትክሌትን እንስሳታትን ንምንታይ እዮም ተፈጢሮም፧ 
ኩሊቶም ንኹብሪ ኣምሊኹ እትፈጥሩ እዮም። ኣብ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

መዛ 145፡3 “እግዘኣብሄር ዒብዪ እዩ እሞ፡ ምስጋና 

ይግብኦ፡ ዔብየቱ ዖይተመርማሪ እዩ።” ንሱ ዒብዪ እዩ፡ 
ዒቢ ስሇ ዛኺነ ኴኣ ንኹብሩ ኩለ የዖንቱን የንጸባርቕን። 
“ኩለ ብኡ እዩ ብእኡን ንእኡን ዴማ እዩ እሞ፡ ንእኡ 

ንዖሇኣሇም ክብሪ ይኼኖ። ኣሜን።” ሮሜ 11፡36። ኣብ 

ቇል 1፡16 ዖል ቃሌ ከኣ ዛያዲ እዩ ዖብርሆ “ኣብ 

ሰማያትን ኣብ ምዴርን ዖል፤ ዘርኤን ዖይርኤን፡ ዛፋናት 

ኯኑ ወይስ ጒይትነት፡ ሕሌቅነት ወይስ ስሌጣናት፡ ኩለ 

ብእኡ ተፈጢሩ ኣል እሞ፡ ኰለ ብእኡን ንእኡን እዩ 
እተፈጥረ።” ስሇዘ እምበኣር ኩለ እተፈጥረ ብእኡን 
ንእኡን እዩ። መርዒ ውን ንኹብሪ ኣምሊኹ እተፈጥረ ወይ 
እተሰርዏ ስርዒት ምኽኑ እዩ ዖብርሃሌና። እቲ እንኣትዎ 
መርዒ ንኹብሩ ዛኴውን መርዒ ኪኴውን ዯኣ እምበር 
ኣምሊኹ ኣይኯነን ንኹብሪ መርዒና ዯው ክብሌ። ንኹብሩ 
ዯው ምስ በሌና ንሱ ውን ከኹብረና እዩ። ሓዯ ካብ ዔሊማ 
ምምርዒውና ንኹብሪ ኣምሊኹ ምኽኑ ከነስተውዔሌ ጽቡቕ 
እዩ። ከምኡ እንተኺይኑ፡ ኩሌ ሳዔ ኣብቲ ሓዲርና 
ክንነብር ከልና እንገብሮ ዖበሇ ኵለ ንኹብሩ ኢሌና 
ኢና።  

 2. ሓዯ ክንከውን ኢለ እዩ ። 
   ኣብ ዖፍ 2፡18-25 ከም ዖንበብናዮ፡ እግዘኣብሄር 
“ሰብኣይ በይኑ ኪኴውን ጽቡቕ ኣይኯነን” በሇ። ሰብኣይ 
ብዖይ ሓዴነት በይኑ ኪኴውን ጽቡቕ ስሇ ዖይኯነ እዘ 
ስርዒት እዘ ብጐይታ ተስርዏ። በይን ምኽን ፍቓዴ 
ኣምሊኹ ኣይኯነን። ሰብኣይ ብዖይ ሰበይቱ በይኑ እዩ፡ 
ስሇዘ ኣብ ሓዴነት ክኣቱ እንተ ኺይኑ በቲ ኣምሊኹ 
ዛሰርዒለ ስርዒት ናብ ሓዯ ምኽን ክኣቱ ኣሇዎ። ዔሊማ 
መርዒ ሓዯ ምኽን እዩ።  
   ኣምሊኹ ንሄዋን ካብ መሰንገሇ ኣዲም ወሲደ እዩ 
ፈጢርዋ። ንሱ ከምቲ ናይ ኣዲም ጌሩ ካብ ሓመዴ 
ክሰርሓ ይኹእሌ ነይሩ እዩ፡ ግናኴ ከምኡ ዖይገበረለ 
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ምኹንያት፡ ነቲ ክውንነት ሓዴነት ብግብሪ ከርኢ ኢለ 
እዩ።  
   ኣብቲ ቃሌ ከምዘ ይብሇና “ስሇዘ ሰብኣይ ኣቦኡን 
ኣዱኡን ይሓዴግ፡ ምስ ሰበይቱ ኴኣ ይጠብቕ። ሓዯ ስጋ 

ዴማ ይኻኑ”። ዯጊም ክሌቲኦም ሓዯ ስጋ እዮም፡ ነቲ 
ሓዯ ካብቲ ሓዯ ፈሉ ምርኣይ ካብ መንፈሳዊ ሓቂ 
ምስሓት እዩ። ኣብ መንፈሳዊ ሓቂ ብሕ ኣል 
ብኣእምሮ ክትሪኦ ከል ከመይ ኢለ እትብል ግናኴ 
ብመንፈሳዊ ሓቂ ክውን ዛኺነ ነገር። ንኣብነት ስርዒት 
ቅደስ ቁርባን ንርአ። እታ እንቖርሳ እንጌራን እንሰትያ 
ጽዋእን - ሕብረት ምስ ስጋ የሱስን ነቲ ምእንታና 
ንሕዴገት ሓጢኣት ዛፈሰሰ ናይ ሓዴሽ ኪዲን ዯም የሱስ 
እዩ እንሰትዮን እንርሶን፡ እዘ መንፈሳዊ ሓቂ እዩ። 

ስርዒት ጥምቀት ከኣ ንውሰዴ፡ ንሕና ብሓዲስ ህይወት 
ምእንቲ ኹንመሊሇስ ናብ ሞት ብጥምቀት ምስኡ 
ተቐበርና እዩ ዛብሇና። ገሉኣቶም ነቲ ስርዒት ቅደስ 
ቁርባን፡ እቲ እንጌራ ክንበሌዔ ከልና እቲ እንጌራን 

ወይንን ናብ ስጋ የሱስን ዯም የሱስን ይሌወጥ ይብለ፡ 
ገሉኦም ከኣ ኣይፋለን ምሌክት እዩ ይብለ። ግናኴ እቲ 
ኣይኯነ እቲ ውን ኣይኯነን፡ ንሱ መንፈሳዊ ሓቂ ዛኺነ 

ስርዒት እዩ። ስርዒት ጥምቀት ውን ከምኡ፡ ገሉኦም 

ከመይ ኢለ እዩ ብማይ እንሓብር ይብለ፡ ግናኴ ነቲ 
መንፈሳዊ ሓቂ ስሇ ዖይተረዴኡ እዮም። ስርዒት ቃሌ 
ኪዲን ውን ከምኡ እዩ፡ እቶም ክሌተ ሓዯ እዮም ዛኺኑ፡ 
እዘ መንፈሳዊ ሓቂ እዩ። ስሇዘ እቶም ክሌተ ሓዯ 
እዮም።  

 
 እቶም ክሌተ ንሓዴነቶም ዛዔቅብለ መገዴታት ኣልድ፧ 
ብርግጽ ኣል ግና ቅዴሚ ንእኡ ምርኣይና፡ ንሓዴነቶም 
ከፍርስ ዛኹእሌ እንተል ንርአ፦  
፩. በበይን ምንባር ንሓዴነት የፍርስ። እቶም ክሌተ 
ዯጊም ሓዯ እዮም ተባሂልም ክነሶም፡ በበይኖም ክነብሩ 

ከሇዉ፡ ሓዴነቶም ንክፈርስ ኣብ ፈተነ ኣትዩ ኣል። 

ብሓት ሰባት ብሰሪ በበይኖም ይነብሩ ብምኽኖም፡ 
ሓዴነቶም ዛፈረሶም ኣሇዉ። እቲ ቃሌ “ስሇዘ ሰብኣይ 
ኣቦኡን ኣዱኡን ይሓዴግ፡ ምስ ሰበይቱ ኴኣ ይጠብቕ። 

ሓዯ ስጋ ዴማ ይኻኑ” እናበሇ፡ ግናኴ ንሳቶም ኣንጻር 

እቲ ቓሌ በበይኖም እንተ ነበሩ፡ ሓዴነቶም ብቐሉለ 
ክፈርስ 

ይኹእሌ እዩ። ስሇዘ ዛኴፈለ ዋጋ ከፊልም ብሓዯ ክነብሩ 
ይግብኦም። 

 
፪. መዯቀሲ ምፍሊይ ሓዴነት ሓዲር ይፈርስ። ገሇ ሰብ 
ሓዲር ከኣ፡ ብሓዯ ይነብሩ ክነሶም መዯቀሲኦም ዒራቶም 
በበይኑ ይገብሩ። እዘ ኴኣ ንሓዴነቶም ከፍርስ ዛኹእሌ 
ተግባር እዩ። በበይኖም ክዴቅሱ ከሇዉ ባህ ይብልም 
እንተኺይኑ፡ ሓዴነቶም ግና ንኹፈርስ ቀሪቡ ምህሊዉ 

ከስተውዔለ ይግብኦም። “ንጸልት ጊዚ ምእንቲ ኹትረኹቡ፡ 

ንጊዚኡ ብምስምማዔ ክሌቴኵም እምበር፡ እቲ ሓዯ 
ብቲ ሓዯ ኣይፈሇ። ብምኹንያት እቲ ንነፍስኵም 
ዖይምምሊኹኩም ሰይጣን ምእንቲ ኴይፍትነኩም ከኣ፡ ከም 

ብሓዴሽ ተራኴቡ” ይብሌ 1ቇረ 7፡5። ስሇዘ መዯቀሲ 
ብሓዯ ክኴውን ከም ዖሇዎ ቃሌ ኣምሊኹ ይምህረና። 
ብሓቂ፡ ኣብ መዯቀሲኦም ጥራይ ዖይኮኑ ብሓዯ ኪኺኑ 

ዖሇዎም፡ ኣብ ኩለ ነገር ብዛተእሇ ብሓዯ ኪኺኑ ውን 

ንሓዴነቶም ዖዯሌዴሌ እዩ። ብሓዯ ናብ ጸልት ኪኴደ፡ 

ብሓዯ ናብ ኣሕዋት ክበጽሑ፡ ናብ ዛኺነ ዒይነት ምብጻሕ 
ብሓዯ ክበጽሑ። ብሓዯ ናይ ዔረፍቲ ጊዚ ክወስደ። 
ብሓዯ ናብ ኣገሌግልት ጐይታ ኪኴደ። ብሓዯ ዖዴሌዮም 
ነገር ኪገዛኡ። እዘ ንሓዴነቶም ዖዯሌዴሌ እዩ።  
  
፫. ሕቡኣት ኣዔሩኹ ምግባር ንሓዲር የፍርስ። 
ብመጻምዴ ዖይፍሇጡ መሓት ክህሌዉ ንሓዴነት 
ንሓዴነት ሓዲርካ ዖፍርስ ተግባር እዩ። ንሳ ወይ ውን ንሱ 
ክፈሌጦም ዖይትዯሌዮም መሓት እንተሇዉ 
ተቐሊጢፍካ ከተፍሌጣ ይግብኣካ። እቲ  “ሓዯ ስጋ ዴማ 
ይኺኑ” ዛብሌ ቃሌ ኣጸቢቑ ክርዴኣና ኣሇዎ።  
 
፬. ካብ መጻምዴ ዛሕባእ ገንዖብ እንተል ንሓዲርካ 
የፍርስ። ዯሞዛካ ንሰበይት ክንዯይ ምኽኑ ክትነግራ 
የበሌካን ዛብለ ኣሇዉ። ግናኴ ብኣንጻሩ እዩ፡ ንሰብይት 

ዯሞዛካ ከይሓባእካ ኢ ክትነግራ ዖልካ፡ ናይዘ 
ምኹንያት ካሌእ ዖይኮነ ሓዯ ስሇ ዛኺንካ እዩ። ክትሓብእ 
ትፍትን እንተኺንካ፡ ሓዴነትካ ባዔሌ ተፍርሶ ኣል። 

ብዖይካ ዯሞዛካ፡ ብሌእ ዛረኴብካዮ ገንዖብ ዴዩ ካሌእ 
ውህበት ንሰበይት ክትነግራ ይግባእ። ሰበይቲ ውን 
ከምኡ ካብ ሰብኣያ ዛሕባእ ገንዖብ ክህሌዋ የብለን። 
ነቶም  
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ክትሓብኡ እትዯሌዩ ክብሇኩም ዛዯሉ፡ ካብ መጻምዴ 

ሲ ትሓብእ ኣል፡ ካብ ኣምሊኹ ከ ትሓብእድ፧ ካብ 
ኣምሊኹ ክትሓብእ ከይትርከብ ክትጥንቀቕ ኣልካ። 
ማዔሬኡ ኴኣ፡ ካብ ሰበይት ውን ዛሕባእ ገንዖብ ኮነ 
ውህበት ክህሌወካ የብለን። ግለጽነት ንሓዴነት ዖዯሌዴሌ 
እዩ።    
 
፭. ዖይምሕሊይ ንሓዴነት ሓዲር የፍርስ።  
   ንመጻምዴ የፍቅረካ እየ ጥራይ ምባሌ ዖይኮነ፡ ገሇ 
ህያብ ክትህብ ግና ኣልካ። ሓዲርኩም ዴሩቕ ምእንቲ 
ከይከውን፡ ክሌስሌስ ምእንቲ፡ ጨው ዖሇዎ፡ ዛተቓመመ 

ምእንቲ ኪኴውን፡ መቐረት ምእንቲ ዖሇዎ ኪኴውን፡ 

ዖየሰሌቹ ምእንቲ ኪኴውን፡ ህያብ ክትወሃሃቡ ኣዛዩ 

ጽቡቕ እዩ። “ሰብኣይ ንሰበይቱ ዘግባኣ ይግበረሊ፡ 

ከምኡውን ሰበይቲ ንሰብኣያ ትግበረለ” 1ቇረ 7፡3። 
ብፍሊይ ሰበይቲ ህያብ ክትቅበሌ ኣዛዩ ዖሐጉሳ እዩ። 
ክትህባ እትኹእሌ ብሕ እ እንተኺነ፡ ብሓ ዒቢ ነገር 

እ እንተዖይሃብካያ፡ ከም ማስቲካ፡ ፌኮ፡ ኣዛማሌቶ፡ 

ጨና፡ ናይ ኣዛኒ ፡ ካቲም፡ በናጅር፡ ሰዒት፡ ክትወሃብ 

ኣዛዩ ባህታ ዛፈጥረሊ፡ ምኹንያቱ ዛኺነት ሰበይቲ ናይ 
ሴትነት ባህሪ feminine ከም ዖሇዋ ክተስተውዔል ኣልካ። 
ከም ሓቂ ዛኺነ ሰብ ህያብ ክወሃብ ዛጸሌእ የሌቦን።   
እምበኣር ቀጺሌና ከኣ ንሓዴነት ሓዲር ዖዯሌዴሌ እንታይ 
ምኽኑ ንርአ፡ - 
 

 1. ጸልት። ሓቢሮም ብምጽሊይ ሓዴነቶም ክዔቅቡ 
ይኹእለ እዮም። “ንጸልት ጊዚ ምእንቲ ኹረኹቡ፡ 

ንጊዚኡ ብምስምማዔ ክሌቴኵም እምበር፡ እቲ ሓዯ 

ብቲ ሓዯ ኣይፈሇ።” 1ቇረ 7፡5። ሓቢራ እትጽሉ 

ስዴራ ቤት ጸኒዒ ትነብር ከም ዛብሃሌ፡ ትሕጸር 
ወይስ ትንዋሕ ሓቢርካ ገጽ እግዘኣብሄር ምዴሊይ 
ኣገዲሲ እዩ። እንተ ተኢለ ኴኣ ጾምን ጸልትን 
ክወስደ ኣዛዩ ሓጋዘ እዩ። ከም ሇባማት ንጸልት 
ዛኴውን ጊዚ ብምፍሊይ ክጽሌዩ የዴሉ። ሓቢርካ 
ክትጽሌን ከተምሌኹን ከምኡውን ናይ ቃሌ ጊዚ 
ክትገብርን ከል፡ ንዯቅ ዒቢ ትምህርቲ እዩ፡ 
ህሊውነት ኣምሊኹ ብግብሪ ኢ እተርእዮ። 

ስሇዘ እዘ ነገር ኣዛዩ ወሳኒ ነገር እዩ። ኣብ 
ንሓዴሕዴካ ዛሕባእ ምስጢር ክህሌወካ የብለን፡ ናይ 
ክሌቴኵም ምስጢር ግና ንሌኦት ኣይትንገሩ።  
 2. ምስጢር ዖይምሓዛ። ከምቲ ኣቐዱምና ዛበሌናዮ፡ 
ሰብኣይን ሰበይትን ዛሕባእ ምስጢር ክህሌዎም 
የብልምን፡ ምኹንያቱ ሓዯ እዮም፡ ኣብ ሓዴነት 
ዛሕባእ ምስጢር የሇን። ብዖይ ፍሊጥ ናይ 
ክሌቴኵም ከኣ ክግበር ዖሇዎ ነገር የሇን። 
 

 3. ምሕረት ምግባር። ሓንቲ ነገር ኣበሃህሊ ኣሊ ዯስ 
እተብሌ፡ ምሕረት ዖይትገብር እንተኺንካ ናብ ሓዲር 

ኣይትእቶ፡ ይብለ ። ጸሊእትኵም ኣፍቅሩ 

ከምዛብሇና ቃሌ ኣምሊኹ፡ ንበዒሌ ሓዲርና 
ብምሕረት ኣምሊኹ ክንርኢ የዴሌየና። “እምበኣርሲ 
ኴም ሑርያት ኣምሊኹን ቅደሳንን ፍቁራትን 
ኲንኩም፡ ምሕረት ሌቢ፡ ሇውሃት፡ ትሕትና፡ ዒቕሉ፡ 
ትዔግስቲ ሌበሱ። ንሓዴሕዴኩም እናተጻወርኩም . 
. . ይቕረ ተባሃሃለ። ከምቲ ክርስቶስ ይቕረ 
ዛበሇሌኩም፡ ንስትኩም ውን ከምኡ ይቕረ በለ።” 

ቇል.3፡12።  
 4.  ንሓዴሕዴካ ጊዚ ብምሃብ። ናይ ክቴኵም 
ሓቢርኩም እተሕሌፍለ ጊዚ ክትፈሌዩ ኣዛዩ 
ኣገዲሲ እዩ። ብፍሊይ ኣብ ጊዚ ዔረፍቲ መዒሌቲ 
ሰንበት ኪኴውን ጽቡቕ እዩ። ጊዚ ዖይትወሃሃብ 
እንተኺንካ ምስ ካሌእ ኢ እትሕሌፎ ንጊዚ 
ማሇት እዩ። ግናኴ ብመጠን ሓቢርካ ጊዚ 
ዖሕሇፍካለ ክንዴኡ ከኣ ቅርበትካ እናሰጠመ እዩ 
ዛኴይዴ። ናይ ሻሂ ወይ ቡን ጊዚ፡ ናይ ሓቢርካ 

ምዴ - ዎክ፡ ናይ ምብጻሕ ጊዚ፡ ዛተፈሊሇየ 
ብምስራዔ ሓቢርካ እተሕሌፈለ ጊዚ ክትፈጥር 
ትኹእሌ ኢ።  

 5. ናይ ምብህሃሌ ጊዚ ብምህሊው። ጽቡቕ ምብህሃሌ 
ንሓዴነትካ ኣዛዩ ዖሐይሌ እዩ። ኣብ ዯገ ጸኒሕካ 
ክትመጽእ ከል፡ ከመይ ውዑሌኪ / ካ 

ክትብሃሃሌ ኣልካ፡ ትም ኢሌካ ክትኣቱ የብሌካን። 
ከመይ ሓዱርኪ/ካ ክትብሃሃሌ ኣልካ። ጽቡቕ 
ምብህሃሌ ክትሃንጽ ኣልካ። ፍሌሌያትካ እናጸበበ 
ክመጽእ ጽቡቕ ምብህሃሌ ክህሌወካ ኣዛዩ እዩ 
ዛዴግፈካ።--ሻልም-- 
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ፍቕሪ የሱስ 
   ካብ መዒሌታት ሓዯ ጊዚ፡ ሓዯ ኣቦ ንእሽቶይ ጓለ 
ብዙዔባ ዙንታ ክርስቶስ የሱስ እናኣዖንተወ ይምህራ ነበረ። 
ኩለ እቲ ዙንታ ነጊሩ ምስ ወዴአ፡ ምእንታና ከም ዛሞተ 

ገሇጸሊ። ብዴሕርዘ ጽን ኢሊ ክሰምዔ ዛጸንሐት ቇሌዒ፡ 

ነቦኣ ሓዯ ሕቶ ሓተተቶ፡ እሞ ንየሱስ ብኴመይ ክቕበል 

ይኹእሌ፧ በሇቶ። እቲ ኣቦኣ ከኣ፡ እወ ኣብ ሌብ ኢ 

ክትቅበሌዮ ዖልኪ፡ ንሱ ዴማ ናብ ሌብ ክኣቱ እዩ፡ 

ጐይታ ናይ ህይወትኪ ዴማ ኪኴውን እዩ፡ ብምባሌ 
ኣስፊሑ ዴሕሪ ምግሊጽ፤ እሞ ሕጂ ንየሱስ ኣብ ሌብ 
ክትቅበሌዮ ትዯሌዪ ድ ኢ፧ ክብሌ ሓተታ። እታ 
ሌዒ ግና፡ ኣይዯሌን እየ በሇቶ። ኣቦኣ ኣዛዩ ገሪምዎ 
ስሇምንታይ ክብሌ ሓተታ። “ጽናሕ እሞ ባባ” ብምባሌ 
ናብ ካሌእ ክፍሉ ከይዲ፡ ካራ ሒዙ መጸት። “ባባ፡ ሕጂ 
ንሌበይ በዘ ካራ ክፈቶ እሞ ንየሱስ የእትወሇይ” በሇቶ። 
ኣቦኣ ንየሱስ ዖሇዋ ፍቕሪ ብምርዲእ፡ ንሱ ከም እተሓረዯ 

ገንሸሌ ኮይኑ ሞይትሌኪ እዩ፡ ብምባሌ ጸሌዩ ንጐይታ 

ኣቐበሊ፡ ይብሃሌ።-- ሻልም--    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ኣይንፍረዴ 
   ሓዯ ወዱ 24 ዒመት ምስ ኣቦኡ ኮይኑ ብባቡር ይጉዒዛ 
ምስ ነበረ፡ ዒው ኢለ ብምጭዲር “ኣቦይ፡ ርኣዮም እዜም 
ኣግራብ ንዴሕሪት ይኴደ ኣሇዉ!” በል።    ኣቦኡ ኴኣ 
ፍሽኹ በሇ።  
   ክሌተ ንኣሽቱ መርዐት ከኣ ኣብኡ ኮፍ ኢልም ዛነበሩ፡ 
ነቲ ወዱ 24 ዒመት ናይ ቆሌዒ ኣተሓሳስባ ኣሇዎ ኢልም 
ብዴንጋጸ ርኣይዎ። ንሱ ጸኒሑ ሃንዯበት፡ ብኣዴናቖት “ኣቦየ፡ 
ርኣዮ እዘ ዯበና ምስና ይጎይይ ኣል!” በሇ።  
   እቶም ዛሰምዐ ዛነበሩ መርዐት ክጽመሙ ስሇ ዖይከኣለ 
“ነዘ ወዴኵም ናብ ሓዯ ጥዐይ ሓኪም ዖይትወስዴዎ፧” 
በሌዎ። እቲ ሽማግሇ ኣቦኡ ፍሽኹ እናበሇ “እወ ወሲዯዮ እየ፡ 
ሕጂ ካብ ሕክምና ኢና መጺእና፡ ወዯይ ካብ ዛውሇዴ ዒይነ 
ስዉር ነበረ፡ እንሆ ልሚ ንሱ ብርሃን ዒይኒ ረቡ” በልም።  
   ነፍሲ ወከፍ ኣብዙ ምዴሪ ነናቱ ዛኺነ ታሪኹ ኣሇዎ። 
ንሰባት ቅዴሚ ነቲ ሓቂ ምፍሊጥና ኣይንፍረድም፡ እቲ ሓቂ 
ምስፈሇጥናዮ ከዯንቐና ይኹእሌ እዩ።   
   “ዒሻስ ዖረባ ቃሊት የብዛሕ፡ ሰብ ግና ነቲ ዘኴውን 
ኣይፈሌጦን፡ ነቲ ብዴሕሪኡ ዘኴውን ዯኣ መን ይነግሮ፧” 
መክ 10፡14። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ኣገሌጋሌን ሰበይቱን 

   ሓዯ ብሓት ሰባት ዛንእዴዎን ብእኡ ተባሪኹና ኢና 
ዛብሌዎ ኣገሌጋሉ ነበረ። ንሱ ኣብ ማሕበር ምለእ ጊዚኡ ሂቡ 
እዩ ዖገሌግሌ። ብሕ ትምህርትታት እናኣዲሇወ፡ ብሕ 
የገሌግሌ ነበረ። በዘ ናቱ ኣገሌግልት ከኣ ብሓት ሰባት ከም 
እተጠቀሙ ብናእዲ “ንሱ ናይ ኣምሊኹ ሰብ እዩ፡ ፈቃር እዩ፡ 
ሓቀኛ እዩ፡ ወዖተ” እናበለ ከኣ ይዙረብለ።  

   ሓዯ መዒሌቲ ነዘ ኵለ ዛሰምዏት ሰበይቱ፡ “ኣቱም ሰባት 
ነዘ ዒራትና፡ ነዘ ከብሕና፡  ኮታስ ነዘ ኵለ ሓዲርና ናብቲ 
መዴርኹ ቤተ ክርስትያን ዖይትወስደሌና” ክትብሌ ንሱ ኣብ 
ቤቱ ጨካን፡ ዖይሓሉ፡ ጊዚ ዖይህብ ምኽኑ ብጥበብ ጌራ 
ተዙረበት።  

   ኣሕዋተይ፡ መምዖኒ ኣገሌግልትና እቲ ኣብ መዴረኹ 
እንገብሮ ከምዖይኮነ ከነስተውዔሌ ይግብኣና። መምዖኒ 
ኣገሌግልትና ወይ መምዖኒ ህይወትና፡ ቤትና እያ። ኣብ ቤትና 
እሙናትድ ኢና፧ ንበዒሌቲ ቤትና ጊዚ ንህብድ፧ ንዯቅና 
መጽሓፍ ቅደስ ነንብበልምድ፧ ንቤተ ሰብና ነፍቅሮምድ፧ 
ከምዘ እንተ ኺይንና፡ ብሓቂ እቲ እነገሌግል ኣገሌግልት 
ሓቀኛ ኣገሌግልት ኪኺነሌና እዩ። “ንጥበብ ኣጥርያ፡ 
ንምስትውዒሌ ኣጥርያ፡ ንቓሌ ኣፈይ ኣይትረስዒዮ፡ ካብኡውን 
ኣይትዖምብሌ” ምሳ 4፡5።-Shalom- 
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ምስክርነት ቶዖር  
    ቶዖር ኣይዯን ዊሌሰን- 
Aiden Wilson Tozer - 
ብ1897 ዒ.ም ኣብ 
ፔንስሌይቫኒያ ተወሌዯ።  
   ቶዖር ቅዴሚ 17 
ዔዴሜኡ ምእለ፡ ኣብ 
ስራሕ ውዑለ ናብ ቤቱ 
እናተመሌሰ ከል፡ ኣብ ሓዯ 
ኩርናዔ ጐዯና ኮይኑ 
“ከመይ ጌርኩም ክትዴሕኑ 
ዖይትፈሌጡ እንተኺንኩም፡ 

ንእግዘኣብሄር ጸውዔዎ፡ 
ጐይታ ንኣይ ንሓጥእ 
ምሓረኒ በሌዎ፡ ኣብ 

ቤትኩም ኮንኩም ጸውዔዎ ክርከበሌኩም እዩ” እናበሇ ቅሌሌ 
ዛበሇ ቃሌ ዖስምዔ ንዛነበረ ወንጌሊዊ፡ ምስ ሰምዕ ናብ ናይ 
ብሕቲ ክፍሉ ቤቱ ከይደ ጐይታ ረኴበ። ሓንቲ ኣዯ 
ንቶዖር ቃሌ ኣምሊኹ ክትምህሮ ፍቓዯኛ ኮይና 
ኣስተምሃረቶ። ቶዖር ብናይ ኣምሊኹ ነገራት ቅሌጡፍ ዔቤት 
ኣርኣየ። እታ ኣዯ ንቶዖር ጽቡቕ መጻሕፍቲ ከንብብ፡ 

መጽሓፍ ቅደስ ከጽንዔ፡ ክጽሉ፡ ተተባብዕ ነበረት። ንሳ ኣብ 
ቤታ ሰባት ኣኪባ ንቶዖር ብቃሌ ኣምሊኹ ከገሌግልም 
ተተባብዕ ነበረት። ኣብ ዲሕረዋይ ህይወት ቶዖር፡ እዙ ኣዯ 
ሓማቱ ኮነት። 
   ኣብ 1919፡ ቶዖር ብዖይ ስሩዔ ትምህርቲ ምውሳዴ፡ ኣብ 
ዯቡባዊ ቨርጂንያ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶይ ቤተ ክርስትያን  
ጓሳ ማሕበር ኪኴውን ጻውዑት ቀረብለ። ቶዖር ምስ 
መርዒቱ ኣዲ ሲቺሌያ ፎስት -Ada Cecilia Pfaust- ናብቲ 
ቤተ ክርስትያን ብምዴ ትሕትና ብዛመሌኦ ህይወት 
ከገሌግሌ ጀመረ። ኣብታ ቤተ ክርስትያን ከኣ ንኣርባዒ 
ዒመታት ኣገሌገሇ።  
   ኣብ 1928 ቶዖር ካብ ዯቡባዊ ክፍሉ ቺካጐ ጓሳ ማሕበር 
ኮይኑ ከገሌግሌ ጻውዑት ቀረበለ፡ ንሱ ከኣ ነቲ ጻውዑት 

ኣይተቐበልን፡ ነታ ዛነበራ ቤተ ክርስትያን ውን ክሓዴጋ 
  

 
 
 
 
 
 
ኣይዯሇየን። ግናኴ ዴሕሪ ብሕ ዛርርብ፡ ቶዖር ናብ ቺካጐ 
ከይደ ንሒዯት እዋን ከገሌግልም ተሰማምዏ።  
   ኣብ ቀዲመይቲ ሰንበት ኣብ ቺካጐ ፍለይ ዖይርሳዔ 
ኣገሌግልት ኣካየዯ። ኣብታ ሰንበት መራሒ መዯብ ዛነበረ 
ክምስክር ከል “ንሱ ሒዯት ቃሊት እዩ ተዙሪቡ፡ ጸጉሩ ኮነ 
ሳእኑ ኮነ ኣከዲዴናኡ ንቡር ኣከዲዴና ፋሽን ዖይኮነ እዩ 
ነይሩ። ኣብ ቺካጐ መጺኡ የገሌግሌ ብምህሊዉ ወይ ከም 
መእተዊ ዛኺነ መግሇጺ ሓጐሱ ዛኺኖ ምንም ኣይተዙረበን፡ 
ብቐጥታ ናብ ኣርእስቲ ትምህርቱ ብምሃብ መሌእኹቲ 
እብራውያን ምዔራፍ 11 መሰረት ብምግባር ቃሌ ክህብ 
ጀመረ”።  
   ቶዖር ብዙዔባ እቲ ጻውዑት ኣገሌግልት ክዙረብ ከል 
ከኣ፤ ብዙዔባ እታ ከተማ ክጽሉ ከሇኵ፡ ኣብ መንፈሰይ ሓዯ 

ዯስ ዖብሌ ሰሊም ተፈሇጠኒ፡ ፍቓዴ ኣምሊኹ ምኽኑ ከኣ 
ኣስተውዒሌኩ” ይብሌ። 
   እቲ ኣገሌግልት ምስ ኣካየዯ፡ ብሓት ሰባት በቲ ዛነበረ 

ርትዑ ቃሌ ኣምሊኹ ተዯሪኺም፡ ሰፊሕ ዛኺነ ኣዲራሽ 
ክስራሕ ከም ዖሇዎ ተዖራረቡ። ብዴሕሪኡ ኣብ ዛነበረ 
ኣገሌግልት ሓያል ሰባት፡ ብፍሊይ ከኣ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ 
ብኣማኢት ክውሕ ጀመሩ።  
   ካብ 1951-1959 ምትካሌ ፈነወ ሬዴዮ ሙዱ (Moody 
radio station) ኣገሌግልት ቶዖር ሰፍሐ።  
   ቶዖር፤ ማንም ሰብ ናቱ መነጸር ዒይኒ ኣባይ ክገብረሇይ 
እሞ ንኵለ ነገር ብናቱ ብርሃን ክርኢ ከገዴዯኒ 
ኣይፈቕዯለን እየ፡ ይብሌ ነበረ። ምለእ ሇይቲ ቀንዳሌ 

ወሉዐ መጽሓፍቲ የንብብ፡ ፊልዜፊ የጽንዔ፡ ስነ ጽሑፍ፡ 

ግጥምታት፡ መጽሓፍቲ ኣቦታት ቤተክርስትያን Church 

Fathers፡ መንፈሳውያን መጽሓፍቲ ክርስትያናት፡ ከንብብን 
ከጽንዔን ይሓዴር ነበረ። ንሱ መጽሓፍቲ ከንብብ ከል 
ብጽምኣት የንብብ ነበረ፡ ኣብ ሓዯ ክፍሇ ጊዚ ሒዯት 
የንብብ እሞ ነታ ሓሳብ አስተንትና። ንሱ “ሌዔሉ እቲ 
እተንብቦ ዒሰርተ ዔጽፊ ክትሓስብ (ከተስተንትን) ኣልካ” 
ይብሌ። ንሱ ንመጽሓፍ ዖንብቦ፡ ኣንቢበ ወዱአያ ንኹብሌ 
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ዖይኯነ፡ መጽሓፍ ንእኡ ናብ 
ኣምሊኹ ዖሇዎ ጉዔዜ ህይወት 
ዛመርሕ እዩ። ቶዖር “እታ 
ዛበሇጸት መጽሓፍ እትብሃሌ 
ንኣንባቢ ከም ባቡር እያ፡ እታ 

ባቡር ነቲ ኣንባቢ ትጽዔኖ፡ 

ብዴሕሪኡ እናንሃረት ትወስድ፡ 
ኣብ መወዲእታ ናብ ምዔራፉ 

ተብጽሖ” ይብሌ።  
   ኣብ 1950 ቶዖር ኤዱተር ናይታ ሰሙናዊት ጋዚጣ 
“ሕብረት ህይወት - Alliance Life” ኮነ። ናይታ ጋዚጣ 
ኮሚቴ ዛነበሩ ብዙዔባ ጽሑፋት ቶዖር “እቲ ናቱ ንጹርን 
ሓይሉ ዛመሌኦ ጽሑፋቱን ንመጽሓፍ ቅደስ ዖሇዎ 
ፍቕርን ነቲ ፍለይ ዛኺነ ንክርስቶስ ዖማእከሇ ስብከቱ 
ዖንጸባርቕ እዩ” ይብለ። እታ ጋዚጣ ሰሙናዊት ዛነበረት፡ 
ቶዖር ምስ ሓዙ ክሌተ ሳዔ ኣብ  ሰሙን ትሕተም ኮነት። 
እታ ጋዚጣ ከምዖሊታ ኣብ ዒዱ እንግሉዛ ውን ክትሕተም 
ጀመረት።  
   እዘ ፍለይ ሓይሉ ቶዖር ናይ ጸልት ህይወት ነበረ። ንሱ 
ዯጋጊሙ “ሰብ ከምቲ ዛጽሌዮ እዩ ህይወቱ” ይብሌ ነበረ። 
ንእኡ፡ ኣምሌኺ ንህይወቱን ኣገሌግልቱን ሌዐሌ ገበሮ። 
ንሱ 
ዛኣምነለ፡  ሓቀኛ ኣገሌግልት ካብ ንጹህ ኣምሌኺ እዩ 

ዛውሕዛ፡ ይብሌ። ስብከቱን ጽሑፋቱን መቐጸሌታ ናይ 

ጸልት ህይወቱ፡ ነበረ። እቲ ናይ ጸልት ህይወቱ መገዱ 

ንስብከታቱ፡ ጽሑፋቱ፡ መጽሄታቱ፡ ኣብ መወዲእታ ከኣ 
መገዱ ነቲ ብሕ መጽሓፍቱ ነበረ።  
   ቶዖር፡ ንናይ ሞያ ስራሕን ብለጽነትን -quality- የዴንቕ 
ነበረ። ጽሑፋቱ ንሱ ከመይ ብለጽ ምኽኑ እዩ ዖርእየካ። 
እቲ ብሕ ምንባቡን ዱሲፕሉን ዖሇዎ ኣእምሮኡን ነቲ ካብ 
ሌሳኑን ብርዐን ዛውሕዛ ሓያሌ መሌእኹቱ ዖጉሇሐ እዩ። 
ዯጋጊሙ ውን ንሱ ከምዘ ይብሌ “ሓንቲ ቅንዔቲ ቃሌ ኣሊ 
‘ተጠቀመለ’ ።  
     ቶዖር፡ ብሕ ዖስተንትንን ሓያሌ ገሊጺን ብምኽኑ፡ 
ንስብከታቱ ሓይሌን ጽባቐን - quality- ክህቦ ክኢለ። ንሱ 
ኣገሌግልት ስብከት ክህሌዎ ከል፡ ንነዊሕ ሰዒታት ምዲው 

ይገብር ነበረ። ክሰብኹ ከል ከኣ፡ ዒው ኢለ እናጨዯረ 

ዖይኮነስ፡ ዛሕሌ ዛበሇ ኮይኑ፡ ብትኹክሌ ዛዙረብ፡ ምስ 

ኩነታት ሓሳብት ነበረ። ዴምጹ ህደእ ነበረ፡ ግናኴ ኣብቲ 

ጉባኤ ዛነበራ ነፍሳት እቲ ቃሌ በሲዐ ርትዑ መንፈስ ቅደስ 
ይገብረሇን ነበረ። ብሓት ነፍሳት ከኣ ናብ ሓዯ ክርስዔኦ 
ዖይክእሊ ውሳኔ ይበጽሓ ነበራ።  
  ቀንዱ ዒርኩ ንቶዖር፡ ፋንቺስ ቼስ -Francis Chase- 
ብዙዔባ ቶዖር ክምስክር ከል “ንሱ ዯጋጊሙ ናብ ሓንቲ 
ጽምዋ ክፍሉ ይወስዯኒ እሞ፡ ኣብኡ መጽሓፍ ቅደስ 

ይግንጽሌ፡ ይምብርከኹ ከኣ፡ ብዴሕሪኡ ርሳስ የምጽእ እሞ፡ 

መንፈስ ቅደስ ይመጾ እሞ፡ ነቲ ኣብ መንፈሱ ዛመጾ 
ይጽሕፎ። ክጽሕፍ ከል ኣርባዔተ ወይ ሓሙስተ ጽሑፋት 
ኣብ ሓዯ እዋን ይውዴኦ ነበረ” ይብሌ። 
   እቲ ሓዴሽ ዛኺነ ጽሑፋቱ ንብሓት የዯንቖም ነበረ። 
ኣብ ጽሑፋቱ፡ ብለጽ ዛኺነ መሌእኹቲ ካሌኦት ክምሇሱለ 
ዖሇዎም ነገር ይጽሕፍ ነበረ። እቲ ዱሲፕሉን ዛመሌኦ 
መጽናዔቱን ጸልቱን ብሕ ጽሑፋትን መጽሓፍትን ኣዲሌዪ 
ንሌቢ ብሓት ሰብ ክትክፍ ከኣሇ። ስብከታቱ ክትሰምዕ 
ከሇ፡ ነቲ ሓያሌ መጽሓፍ ቅደሳዊ ቃሌ ዛገሌጽ ኣገባብ 
ነበረ። ንቃሊት ኣጽኒዐ ኣይኮነን። ምዴግጋም ቃሊት 
ዖይብለ ንጹር ስብከት ነበረ። ናቱ ኣገባብ ስብከቱ፡ ዖይዔጸፍ 
ሓቂ ባህርያዊ ከም ዖይዔጸፍ ዔምባባ ሹሻን ኣብ ጸሓይ 
ነበረ። ንሱ ኣብ ስብከታቱ ሊግጺ ዖይፈቱ ነበረ። ቶዖር 
ክሰብኹ ከል ዛርዴኣካ ነገር እንተል፡ ክሳብ ክንዯይ ነቲ 
ስብከቱ ከዲለ ከም ዛዯኴም ጻዔሩ ይርኣየካ።  
   ኣብ መዒሌታዊ ምምሌሊሱን ኣገሌግልቱን፡ ቶዖር 

ህሌውና ኣምሊኹ ነበሮ፡ ምስዘ ኴኣ ምእዙዛን ኣምሌኺን 
ነበሮ። ሓዯ መዒሌታዊ ዛሇማመድ ነገር ዛነበረ ከኣ ኣብ 
ህሌወና ኣምሊኹ ምእታውን ብኵለ ሓይለ ን ብርታዏኡን 
ንጐይታ ምስዒብ ነበረ። ንእኡ ክርስቶስ የሱስ ናይ 
መዒሌታዊ ተኣምራት፡ ኣብ ጸጽባሕ ዖዴንቖ፡ ናይ ቀጻሉ 

ዖስተንክር ፍቕርን ምሕረትን፡ ነበረ። 
   ቶዖር ኣብ ምቅርራብ ፍጻሜ 
ህይወቱ፡ “እግዘኣብሄር ንኣይ 
ሌባውን ሕያዋይን ብኵለ መገዱ 
ምስኡ ምንባር ቀሉሌን ኮይኑ 
ረበዮ” ክብሌ ኣመሌከተ። 
ንኣስታት ሓምሳ ዒመታት ምስ 
ጐይታ ተመሊሇሰ። ንሱ ፍጹም 
ሰብ ዖይኯነ፡ ከም ሰብ ኣበራት 

ነይርዎ እዩ፡ እዘ ኴኣ ንእኡ 
የጉህዮን ብሌቡ የሕዛኖን ነበረ። ናቱ ኣበራት ዛተጋነነ እ 
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እንተዖይኯነ፡ ነቶም ብዖይ ፍሊጥ ዖበዯልም ሰብ ይቕረ 
ይሓቶም ነበረ።  
   ኣብ ኣጋ ፍጻሜ ኣገሌግልቱ፡ ቶዖር ንጉባኤኡ “ስሇ እዘ 

ዖል ፈኩስ ጸቕጢ ጸሌዩሇይ፡ ዴኵም ኮይነ ከይመጸኩም 

ጸሌዩሇ፡ ከምቲ ኣርጊት ነቢይ ብዙዔባ ዖይፍቓዴ ኣምሊኹ 

ዛኺነ ብሌዔን ምዴቃስን ዛሓስብ፡ ከምኡ ኮይነ ከይመጽእ 
ጸሌዩሇይ። እዘ ክርስትያናዊ ህይወተይን መርገጽየይን ዋጋ 
ከፊሇ ክመጽእ እሞ ክሳብ መወዲእታ ብሓይሉ ቃሌ 
ከውጽእ ጸሌዩሇይ” በልም።  
   ቶዖር ኣብ ዖመን ህይወቱ ኣብ ‘ዔሚዩቕ ሕብረት ምስ 
እግዘኣብሄር’ ዖተኮረ ሌዔሉ ኣርባዒ መጽሓፍቲ ጸሓፈ። 
ሓንቲ ካብተን ፍለጣት መጽሓፍቱ ከኣ “ንእግዘኣብሄር 
ምስዒብ - The Pursuit of God- እትብሌ እያ”። ቶዖር 
ኣታዊ ናይቲ መጽሓፍቲ ነቶም ዒቢይ ስእነትን ዴኹነትን 
ዖሇዎም ሰባት ሃበ። 
    ንሱ ኣገሌግልቱ ኣብ “ንስሓ”ን ከምኡውን “እምነት”ን 
ዖዴሃበ ነበረ። በዘ ምኹንያት ከኣ ኣብ ዖመኑ “ናይ 20 
ክፍሇ ዖመን ነቢይ” ተባሂለ እጽዋዔ ነበረ።  
   ኣብ 1963 ዒ.ም፡ ናይ ምዴሪ ኣገሌግልት ቶዖር ኣይዯን 

ዊሌሶን ተፈጸመ። ኣብ ስነ ስርዒት ቀብሩ፡ ጓለ ቤኪ -
Becky- ነቲ ቶዖር ዯጋጊሙ ዛብል ዛነበረ ቃሌ ዯጊማ 
ንቀባሮ ኣስምዏት “ሓዖን ክስምዒኒ ኣይክእሌን እዩ፡ ናይ ባባ 

ሓጐስ ይፈሌጦ እየ፡ ባባ ነዘ እዩ ምለእ ህይወቱ ዛነብር 

ነይሩ” በሇት። ቶዖር ብኣካሌ እ ካባና እንተርሓቐ፡ ነቶም 
ንናይ ኣምሊኹ ነገራት ዛጸምኡ ሰብ ብመጽሓፍቱ 
ምግሌጋሌ ይቕጽሌ ኣል። እስከ ገሇ ካብቲ ቶዖር 
ዛተዙረበለ ጥቕስታቱ፡- 

 - “ማእከሊይ ኣይትኵን፡ ሌብ ክሳብ ዛኹእል ኣብ ሊዔሉ 
የንሳፍፍ” 

 - “የሱስ ሓዯ ካብቶም ብሓት መገዴታት ናብ ኣምሊኹ 
እትበጽሓልም ኣይኮነን፡ ንሱ ካብቶም ዛበሇጹ 

መገዴታት ውን ኣይኮነን፡ ንሱ በይኑ እዩ መገዱ” 

 - “ምስትርሓው ጸሊኢ መንፍፈሳዊ ዔቤት እዩ” 
 - “ኣብዘ ዖመን እዘ ንቤተክርስትያን ዖዴሌያ ዖል ከም 

ነብያትን ሰማእታት ኮይኖም ዖሓሇፉ ተባዒት ሰባት፡ 
እዩ” 

 - “ንሕና ዱምፕልማት ኣይኮናን፡ መሌእኹትና ምስምስ 
ዖይብለ ናይ መወዲእታ ሰምዔታ እዩ” 

 

 
 - “ኣእምሮ ሰብ ዛሇዒሇ ሓሳብ ክሓስቦ ዛኹእሌ እንተል፡ 

ብዙዔባ ኣምሊኹ ምሕሳብ እዩ" 
 - “ሓይሉ ሓጺን ትሪ ከም ዛኺነ፡ ሓይሉ ስነ ጥበብ ከኣ 

ጽባቐ ከም ዛኺነ፡ ከምኡ ሓይሉ ሰብ ከኣ ሞራሊዊ 
ባህሪ እዩ” 

 - “ኣነ ከም ኣገሌጋሉ፡ ንዖይጸሇኵልም ከገሌግልም 

መሰሌ የብሇይን፡ ምስ ዛጽሌየልም እየ ሓይሉ 
ዛረክብ”።   

 - “ምስ ቤተ ክርስትያን ኮነ ምስ ካሌኦት ኣመንቲ፡ ዛኺነ 

ቅርሕንቲ የብሇይን፡ ምስኣቶም ብፍቕርን ብትሕትናን 
ብምኡዛ ሽታን እየ”።  

 - “ኣብ ዛኺነ ኣጋጣሚ ብዛተእሇና መጠን ንጸመም፡ 

ኣይኮንኩን ዛብሌ፡ ኣነ ዛብሌ ኣብ ዛኴዴናዮ ቦታ ስሇ 
እቶም ክንጽመሞም ዖይንኹእሌ ፈቃራት ንኵን” ።  

 - “ሓንቲ ፍርሒ እያ ዖሊትኒ፡ ካብ ፍቓዴ ኣምሊኹ ምውጻእ” 
 
 

ፍጹም ትሕትና 
 -   ኣገሌጋሉ ቶዖር ፡ 
ትዔቢት ዖስዔቦ ጠንቂ 
ጽቡቕ ጌሩ ስሇ 
ዖስተውዒሇ፡ ሓዯ መዒሌቲ 
ብቃሌ ኣምሊኹ  ከገሌግሌ 
ናብ መዴረኹ ቅዴሚ 
ምዴያቡ፡ መራሒ መዯብ 

ንእኡ ኣዛዩ እናዴነቐ ምስ ኣሊሇዮ፡ ቶዖር ናብ 
መዴረኹ ወጺኡ “እዘ ሓውና ብዙዔባይ ኣጋኒኑ 
ብምዛራቡ  ዎ ጐይታ ይቕረ በሇለ፡ ንኣይ 
ውን ብዙዔባይ ዛሰማዔክዎ ቃሌ ኣዴናቖት ዯስ 
ስሇ ዖበሇኒ፡ ንኹሌቴና ይቕረ በሇሌና”በሇ።  

 -  
 -  
 -  
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ኣብ መጽሄት ሻልም ቁጽሪ 15 ዛቐረበ ምስክርነት 
መም. ሰልሞን ወሌዯማርያም ዛተሊእከሌና ሌዔሉ 125 
መሌእኹትታት ንመጽሄትና ኣዛዩ ሃናጺ ብምኽኑ፡ 

ንኵሌኵም ኣሕዋት ጐይታ ይባርኹኩም፡ እናበሌና ገሇ 
ካብኡ ብሕጽር ዛበሇ ከነቕርበሌኩም።  

 1. ዮርዲኖስ = መም. ሰሇሙን ብመንፈስ ቅደስ 
ዛምርሑ ኣቦ ኔሮም።  

 2. ኣሌማዛ = ብሓቂ ህይወት መም. ሰልሞን ከምኡ 
ነይሩ፡ ብመንፈስ ቅደስ ዛምርሁ ኣቦ ጅግና ጎይታ 

፡ ናይ ጐይታ ፡ ናይ ሰብ ዖይኯነስ ናይ ጎይታ 

ዛሃስቡ ፡ ንህና ውን ከምኡ ይግበረና ጐይታ። 
 3. ዖምክኤሌ = ብጣዔሚ ዯስ ዖብሌ ትምህርቲሌ ዯስ 
ኢለኒ፡ ብሕ ተማማሂረ። 

 4. መኯነን = መም ሰሇሙን ወ/ማርያም ብመንፈሰ 
ቅደስ ዛምሀረ ብመዛሙር ዖምሀረ አቦ እዩ 
ጻዔዲ ስሇዛኺነ አምሊኹ ኣብ የማናይ ኢደ 
ይቀበል። 

 5. የማነ = አገሌጋሉ ኣምሊኹ ኣቶ መም. ሰሇሞን 
በዘ ናይዘ ዖመን እዘ ኣጸዋውዒ ነቢድ ወይስ 
ሃዋሪያ ምስተሰየመ ኣብ ግዚና በቲ ኣምሊኹ 
ዛሃቦም ጸጋ ብፍሌጠቶም ብጉሌበቶም 
ብገዛኦም ብገንዖቦም ብጊዚኦም ኮታስ 
ብዖየገሌገሌዎ የሇን ፍሬኦም ከኣ ንሪኦ ኣልና 
ግና ፍለይ ሽም ከተዋህቦም ግብሪ ወንጌሊዊ 
ይገብሩ ነይሮም ታሪኹ ምጽሓፍ ግን ሕማቓት 
ኢና ብኩለ ኣራኣያ ዛኮኑና ናይ ሰማይ እምበር 
ናይ ምዴሪ ክብረትን ሽም ክይተጸበዩ ንኣምሊኹ 
ኣኹቢሮም ሓሉፎም ስላኦም ከኣ ንኣምሊኹና 
ነመስግኖ። 

 6. ምክኤሌ = ጥዐምን ሇዋህን ፈቃርን አቦ 
መምህር ሰሇሙን ጎይታ ብየማናይ ኢደ 
የምብሮም። 

 
 
 
 
 
 
 

 7. ፊሌሞን = ብመጀመርታ ክብሪ ነቲ ናይ ነገስታት 
ንጉስ ይኵን። ካብዘ ቀጺሇ ነዘ ዛጸሓፍካ / ኪ 
የሓዋት፡ ነዙ ንእሽቶ ትመስሌ ግናኴ ዒቢ ትሌእኮ 
ዛሓዖት መሌእኹቲ ንክተሕሌፉ ግዚኩም ኩለ 
ሰዊኡም ፖስት ዛገበርኩም ብለጻት ሰማያውያን 
ዚጋ ሓይሌኵም፡ ሂወትኩም፡ ኩለ ዖበንኩም፡ ናይ 
ክብሪ ዖበን ይኵነሌኩም መመሉስኩም ወስኵለ 
ተባረኵ። 

 8. ሰሊማዊት = ናይ ብሓቂ ግሩም ዛኺነ ምስክርነት፡ 
ካብ ብሕጂ ናትኩም ጽሑፋት ከንብቦ እየ፡ 
ቀጽሌዎ።  

 9. ሳምራዊት = ባባ ሰላ እዘ ተጽሒፉ ዖል ሓቂ እዩ፡ 
ካብ ንእስነተይ ኣትሒዖ ይዛክሮም እየ። 
 10. ሙሴ =  ኣዛያ ጽብቕቲ መሃሪትን ታሪዊትን 
ጽሕፍቲ። ኣብ ግንቦት 2014 ኣብ ኣስመራ 
ተራብና ምስ መምህር።  ኣብ ንእስነትና 
ብመንፈሳዊን ኣባታውን ሓሌዮት ዛገበሩሌና 
ኣገሌግልት ኣመስግነዮም፡ ብጣዒሚ ተሓጉሶም :: 
ከምዘኣ ጥራሕ እየ ክሰምዔ ዛዯሉ ኣልምኒ :: 
 11.መኯነን = እግ/ር ይባርኹካ ነዙ ሃናጺት ምስክርነት 
ሒዛካሌና ዛመጻ ሓው/ሓፍቲ። መምህር ናይ 
ኣምሌኹ ተሌእኺ ወዱኦም ብሰሊም ናብ ሑቕፊ 
ጎይታ ከይድም ኣሇዉ ንሕና ኴኣ ነቲ ጎይታ 
ዛሃበና ሓዯራ ኣሰር እዜም ጅግና ኣቦና ሒዛና 
ብፍቕሪን ሓቅን ንክርስቶስ ክንስዔብ ጎይታ ጥበቡ 
ይወስኴና ብሕ ተሃኒጸን ተማሂረን ጎይታ የሱስ 
ኣብዘሑ ይባርኹኩም። 

 12.  ዮሃንስ = መም ሰላ አብ መንዯፈራ ናይ 3 
ማዒሌቲ ናይ ምሌአት መንፈስ ቅደስን መሇኮታዊ 
ውህበታትን ክሙሁርናን ብዴንቅን ተአምራትን 
ከገሌጉለና 1995 መጹ። ኣብቲ ግዚ እቲ ናይ 
ዴንቅን ተአምራትን ኣገሌግልት የገሌግለ 
ኔሮም......ሕጅውን ናይ ስሌጣንን መሇኮታዊ 
ውህበት አግሌግልት ክግሃዴ እዩ የሱስ እሙንን 
ኣብ ነፍሲወከፍ ዖመን ሐደሽ ምግባር ባህሪኡ እዩ። 
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