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       ጸልትና ከመይ ክኸውን ይግባእ 
እዘ ዖል ሽግር ኣብ ምዴርና መፍትሒኡ 

ሕጂውን ካሌእ ዖይኮነ ካብ ሊዔሉ እዩ 
መፍትሒኡ፣ ኣብ ዒሇም ብሕ ሽግር እ 
እንተል መፍትሒ ግን ኣሇዎ ንሱ ኸኣ ጸልት 
እዩ፣ ካብ ኮፍ ኢሌካ ብዙዔባ እቲ ሽግር 
ምስትንታን። ተሲእካ ጸልት ምግባር ዛዒበየ ነገር 
እዩ። ጸልት ንነገራት ይቕይር። ንፍርዱ ኣምሊኽ 
ይመሌስ። ረዱኤት ኣምሊኽ የቀሊጥፍ። ኮታስ 
መፍትሕ ኩለ ናይ ህይወት  ጸልት እዩ፣ 
ስሇሃገርና (ከምኡውን ስሇ ካሌእ ጉዲይ) ጸልት 
ናብ ኣምሊኽ ብኸመይ ከነቕርብ ይግብኣና 
ቀጺሌና ንርአ። ብእኡ ኸኣ ኣብ ዖሇናዮ ቦታ 
ኾይንና ምስቶም ምሳና ዖሇዉ ተሰማሚዔና ስሇ 
ሃገርና ናይ ጸልትን ጾምጽ ጊዚ ፈሉና ንንቃሕ። 
እግዘኣብሄር ከኣ ከም ዛረዴኣና ንእመን፣ 

(1)ጸልትና ብትሕትና ይኹን 
ዛኾነ ጸልት ብትሕትና ዛቐርብ እንተዖይኮይኑ 
ኣብ ኣምሊኽ ቅቡሌ ኣይኮነን፣ እግዘኣብሄር ነቶም 
ብትሕትና ዛጽሌዩ እምበር ነቶም ብትዔቢት 
ዛጽሌዩ ፈጺሙ ንጸልቶም ክሰምዕ ፍቓዯኛ 
ኣይኮነን፣ ቃሌ ኣምሊኽ ኣብ 2ዚና7።14 ከምዘ 
ይብሌ ። “እዘ ብስመይ እተሰምየ ህዛበይ ከኣ 
ትሕት እንተበሇ። እንተ ሇመነ። ገጸይውን እንተ 
ዯሇየ። ካብ ክፉእ መገደ ዴማ እንተ ተመሌሰ። ሽዐ 
ኣነ ኻብ ሰማይ ክሰምዔ እየ። ሓጢኣቶም ከኣ ይቕረ 
ኽብሇልም። ምዴሮምውን ክፍውሰልም እየ፣” 
ብሓቂ እግዘኣብሄር ንምዴርና ክበጽሓ እንተኾይኑ 
መጀመርታ ክንገብሮ ዖልና ትሕትና እዩ። እዘ እዩ 
ካባና ዛዴሇ። ስርዒት ዖይብልም ኣይንኹን። እዘ 
ነገር ነቲ ንናይ ምዴርና ጉዲይ ጥራይ ዖይኮነ 
ዋሊ’ውን ነቲ ናይ ግሌና ጉዲይ ውን ከምኡ 
እዩ፣እግዘኣብሄር ነቲ ብትሕትና ናብኡ ዛቐርብ 
ሰብ ፈጺሙ ኣይንዔቆን እዩ፣ 
“መስዋእቲ ኣምሊኽ ስቡር መንፈስ እዩ፣ ዎ 
ኣምሊኽ። ንስቡርን ቅጥቁጥን ሌቢ 
ኣይትንዔቆን ኢኻ፣” መዛ51።17፣ 
“ስሇዘ እቲ ንዖሇኣሇም ዘነብር ሌዐሌን 
ዔዛን ቅደስ ዛስሙን ከምዘ ይብሌ ኣል፥ 
ኣብቲ ሌዐሌን ቅደስን ስፍራ እነብር 
ኣልኹ። ግናኸ ንመንፈስ ትሑታት ህያው 
ክገብሮ። ንሌቢ ዴቑሳት ከኣ ህያው ክገብሮስ። 
ምስቲ ዴቑስን ትሑትን መንፈስ ዖሇዎ ሰብ 
ዴማ። እነብር ኣልኹ፣” ኢሰ57።15፣ 

 

ኣብ ሊዔሉ ዖል ጥቕስታት። “ዴቑስ” 
ዛብሌ ቃሌ ተዯጋጊሙ ኣል። እንታይ 
ማሇት እዩ “ዴቑስ”፨ ዴቑስ ማሇት 
ጥዐስ ወይ ንሱሕ ማሇት እዩ፣ 
እግዘኣብሄር ነቶም ጥዐስ ወይ 
ንሱሕን ትሑትን መንፈስ ዖሇዎም 
ሰባት ልሚ እዯሉ ኣል።። እዘ ዴቑስ 
ወይ ቅጥቁጥ ወይ ንሱሕ መንፈስ 
ክንሓጥእ ከልና ጥራይ ኣይኮነን 
ዖዴሌየና። ኩለ ጊዚ ናብ እግዘኣብሄር 
ክንቀርብ ከልና ብንስሓ ክንቀርብ እዩ 
ፍቓዴ ኣምሊኽ ። ኣብቲ ቃሌ እንተ 
ኣስተውዒሌና “ዎ ኣምሊኽ። ንስቡርን 
ቅጥቁጥን ሌቢ ኣይትንዔቆን ኢኻ” 
ይብሌ ። እዘ ምኣስ እዩ። ኩለሳዔ።። 
ኣብዘ ጊዚ ሰባት ካብዘ ከምዘ ዛብሌ 
ትምህርቲ ክርሕቁ እዮም ዛዯሌዩ። 
ክሰምዔዎውን ኣይዯሌዩን እዮም። 
ኣዛዮም እዮም ዛቃወምዎ። ግናኸ ቃሌ 
ኣምሊኽሲ ከምኡ እዩ ዛዯሌየና፣ 
ንእግዘኣብሄር ስሇ እነፍቅሮ ኢና 
ብዴቑስን ትሑትን መንፈስ እንቐርቦ። 
ኣብዘ ዖሇናዮ ጊዚ ግን ካብ ንኣምሊኽ 
ምፍቃርሲ ኣዔዘዜም ተዴሊ(pleasure) 
ዘፈትዉ እዮም፣ ኣሕዋተይ። ንኣምሊኽ 
ዴቑስን ትሑትን መንፈስ ክህበና። ገሇ 
ትዔቢት ኣብ ሌብና እንተልውን 
ክሰብረሌና ክንሌምን ይግባእ፣ በዘ 
ኸኣ ጸጋ ካብ እግዘኣብሄር ክንቅበሌ 
ኢና፣ ያቆ4።6-10፣ 
 ልሚ። ኣብዙ ምዴሪ። ኣብ መንጐና 
ሓዴነት የሇን። ስምረት የብሌናን። 
ምፍሌሊይ በዘሑ። ናይዘ ቀንዱ እቲ 
ቐንዱ ምኽንያት ኣብ ቅዴሚ 
እግዘኣብሄር ብዴቑስን ትሑትን 
መንፈስ ስሇዖይንቐርብ ኢና፣  
  ልሚ። ኣብ መንጐና ሓዴነት የሇን። 
ምፍሌሊይ በዘሑ። ናይዘ እቲ ቀንዱ 
ምኽንያት ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ 
ብዴቑስን ትሑትን መንፈስ ስሇ 
ዖይንቐርብ እዩ፣ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ 
ኩልም ኣገሌገሌቲ ኣምሊኽ ኣዛዮም 
(ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽሌ)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ትሕዛቶ 
1.ጸልትና ከመይ ክኸውን ይግባእ…………..1 
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ቁ3.1         “የሱስ ክርስቶስ ትማሌን ልምን ንዖሇኣሇም ንሱ እዩ”      እብ13።8  

ዒምዱ - ጸልት 

ምእንቲ ኺዴሕን ። እንታይ ክገብር 
ይግብኣኒ ፨ 

ናይ ዖሇኣሇም ህይወት ክትረክብ 
እንታይ ክትገብር -ክትገብሪ- 
ከምዛግብኣካ ትፈሌጥድ ፨  

ክቡር ሓወይ ። ክብርቲ ሓፍተይ ። ዴሕሪ ሞት 
ህይወት ኣል ፣ ሞይትካ ብእኡ ጌርካ ትጠፍእ 
ማሇት ኣይኮነን ። ኣምሊኽሲ ንሰብ ክፈጥሮ ከል 
ከጥፍኦ ኢለ ኣይፈጠሮን እሞ ። ዴሕሪ ሞት 
ህይወት ብርግጽ ኣል ፣ እቲ ህይወት ግን ናይ 
ዖሇኣሇም ጥፍኣት ኣብ ሓዊ ወይ ናይ ዖሇኣሇም 
ህይወት ምስ ኣምሊኽ እዩ፣ እምበኣርሲ ነዘ 
ዛስዔብ ሓጺር መሌእኽቲ ብምንባብ ናይ 
ዖሇኣሇም ህይወት ክትረኽቡ ክሕግዖኩም እዩ።-- 

የሱስ የፍቅረካ እዩ !! የሱስ የፍቅረኪ እዩ !! 

እግዘኣብሄር ፍቕሪ እዩ ። ስሇዛኾነ ኸኣ ንኣኻ 
ንኣኺ የፍቅረካ እዩ፣ የፍቅረካ ስሇዛኾነ 
ዖሇኣሇማዊ ህይወት ክህበካ ይዯሉ፣ እዘ 
ዖሇኣሇማዊ ህይወት ክትቅበሌ ግን ካባኻ ዛዴሇ 
ነገር ኣል ። ንሱኸኣ ።-- 

 

*‘ኩልም ሓጢኦም ክብሪ ኣምሊኽ ውን 
ስኢኖም’ ይብሇና እዩ እሞ። ሓጢኣተኛ 
ምንካ እመን ። ተነሳሕ ከኣ፣ ንእሽቶይ 
ሓጢኣት ዛብሃሌ የሇን ። ኩለ ሓጢኣት እዩ ። 
ሓሶት። ሕሜት። ምንዛር። ስርቂ። ዖይናትካ 
ምትምናይ። ኩለ ሓጢኣት እዩ፣ መጽሓፍ 
ቅደስ “ዒስቢ ሓጢኣት ሞትዩ” ይብሇና እዘ 
ማሇት ከኣ ካብ እግዘኣብሄር ተፈሉኻ   

ገጽ 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ትሑታት እዮም ኔሮም። ንስሞም 
ጽዑሮም ኣይፈሌጡን። ንስም ክርስቶስ 
እምበር ንስሞም’ሲ ከፍሌጡ 
ኣይሰበኹን። ኣነ ከምዘ እየ ኢልም 
ኣይምክሑን እዮም ኔሮም። ኣብ ጸልት 
ከኣ ትሕትና ኣዛዩ ኣገዲሲ እዩ። ኣብነት 
ክኾነና ገሇ ካብኣቶም ንርአ። ዒሰርተ 
ኣብነታት ትሕትና።-- 
(1)ኣብርሃም “እንሆ። ኣነ መሬትን 
ሓመኹስትን ክነሰይ ምስ ጐይታይ 
ክዙረብ ዯፈርኩ፣” ዖፍ18።27፣ 
(2)ያእቆብ። “እዘ ንባርያኻ ጌርካዮ 
ዖልኻ ኹለ ሇውሃትን ኩለ እምነትን 
ዖይግብኣኒ እዩ፣” (ዖፍ32።10)፣ 
(3)ሙሴ። “ኣየ ጐይታይ። ኣነ ኣፈይ 
ወታእ። ሌሳነይ ኯርታዔ እየ እሞ። 
ትማሉ ነ። ቅዴሚ ትማሉ ነ። ሕጂ 
ንባርያኻ ምስ ተዙረብካኒውን። ኣነ 
ተዙረቢ ሰብ ኣይኯነኩን፣” (ዖጸ4።10)፣ 
(4)ዲዊት። “ዎ እግዘኣብሄር ኣምሊኽ። 
ክሳዔ ክንዴዘ ዖብጻሕካንስ። ኣነ መን እየ። 
ቤትይከ እንታይ እያ፨” 
(5)እዮብ። “ክዙረበካስ ስምዒኒ ታ። ኣነ 
ኽጥይቐካ። ንስኻውን ምሃረኒ። ስሇዘ 
ንርእሰይ እፍንፍን ኣሇኹ። ኣብ ሓመዴን 
ሓመኹስትን ኯይነ እንሳሕ ኣሇኹ፣” 
(እዮ42።4,6)፣ 
(6)ኢሰይያስ። “ከናፍረይ ዛርኹስ ሰብ 
እየ። ኣብ ማእከሌ እቲ ኸናፍሩ ዛርኹስ 
ህዛቢ ኸኣ እነብር ኣልኹ። ወይሇይ። 
ኣዑንተይ ንንጉስ። ንእግዘኣብሄር ጐይታ 
ሰራዊት። ርእየን እየን እሞ። ጠፋእኩ። 
በሌኩ፣” (ኢሰ6።5)፣ 
(7)ዮሃንስ መጥምቕ። “ንሱ ኺዒቢ። ኣነ 
ግና ክንእስ ይግባእ፣” (ዮሃ3።30)፣  
(8)እቲ ሓሇቓ ምእቲ። “ጐይታይ። ኣነ። 
ንስኻ ናብ ቤተይ ክትኣቱ። ኣይበቅዔን እየ 
እሞ። ሓንቲ ቓሌ ጥራይ ዯኣ በሌ። 
ቇሌዒይ ዴማ ይሓዊ፣” (ማቴ8።8) 
(9)ጳውልስ። “ክርስቶስ የሱስ ነቶም ኣነ 
ዛቐዲማዮም ሓጥኣን ኬዴሕን ከም ዛመጸ። 
እዘ ቓሌ እዘ እሙን እዩ። ምቕባለ ውን 
ብኹለ ግቡእ እዩ፣” (1ጢሞ1።15)፣ 
(10)የሱስ። “ማይ ኣብ ገበራ ኣዔሪቑ። 
ኣእጋር ዯቀ መዙሙርቱ ኺሓጽብን በቲ 
እተዒጥቆ ዒሇባ ገይሩ ኺዯርዛን 
ጀመረ፣”(ዮሃ13።5, 1ጢሞ1።15)፣ 

 
(2) ጸልትና ብንብዒት ይኹን 

“ብንብዒት ዘዖርኡ ብእሌሌታ ይዒጽደ፣ 
ዖርኢ ተሰኪሙ ብብኽያት ይወፍር። 
እንዲእቱ ተሰኪሙ ብእሌሌታ ይምሇስ፣” 
(መዛ126።5-6)፣ ኣሕዋተይ ካብ 
 ሌቢ ዛመንጨወ ንብዒት እንተኾይኑ 
ኣብ ቅዴሚ እግዘኣብሄር ዋጋ ዖሇዎ 
ንብዒት እዩ፣ 
 ያዔቤጽ ጸልቱ ናብ ኣምሊኽ ከቕርብ 
ከል “እንተ” ዛብሌ ቃሌ ተጠቒሙ ኣል። 

 እዘ ኸኣ ካብቲ ዛነበሮ ህይወት ንምንጋፍ ኮይኑ  
ብብሕ ትሕትናን ንብዒትን ከምዛነበረ እቲ ጸልት 
ንምግማቱ ኣየጸግምን እዩ። ስሇዘ እዩ ኸኣ መሌሲ 
ንጸልቱ ዛረኸበ፣ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ ሌብና ንምፍሳስ 
እንበኽዮ ብኽያት ከምኡውን ብብዛሒ ሓጐስ እነፍስሶ 
ንብዒት ኣብ እግዘኣብሄር ዋጋ ዖሇዎ እዩ፣ ጐይታና 
መዴሓኒናን የሱስ ክርስቶስ እ በኽዩ እዩ። ኣብ 
መጽሓፍ ቅደስ። ወንጌሌ ዮሃንስ11።35 “ የሱስ ነብዏ፣” 
ይብሌ፣ እዘ ዴማ ዖርእየና። ምሳና ኮይኑ ዛበክይ ካብ 
ኮነ ስላና  ይሓስብዩ ስላና ይተግህ እዩ። ንናይ 
ጸሌማት ሓይሉ ብዒወት የፍርሰሌና፣ ሃላለያ ክብሪ 
ንስሙ፣ 
  ብኽያት ወይ ንብዒት ክንብሌ ከልና ስሇ ርእስና 
እናሓዖንና እነፍስሶ ንብዒት ኣይኮነን፣ ከምኡ 
እንተኾይኑ ስጋዊ እዩ። ናይ ውሽጥና ጭንቅና 
 ክነፍሰሌና ጥራይ ኢሌና ንጥቀመለ እንተኾይኑ 
መንፈሳውነት ዖይብለ መሌቀስ እዩ፣ ግናኸ ካብ 
ሌብና። ካብ ውሽጥና ገጽ እግዘኣብሄር ንምዴሊይ 
ዛፈስስ ንብዒት እንተኾይኑ ግን ንጐይታ ዖኽብር 
እዩ፣ ብሓቀኛ ብኽያት ወይውን ንብዒት ክንሓፍር 
የብሌናን። ምስ እግዘኣብሄር ቅርበት ዖሇዎ ሕብረት 
ንምፍጣር ከምኡውን ስሇ ካሌኦት ከም ተኻፈሌቲ 
መከራኦም ኮይንና ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ እነፍስሶ 
ንብዒት ብዖይ ዋጋ ኣይተርፍን እዩ።። ብኽያትና 
ዯጋዊ ንብዒት ምፍሳስ ጥራይ ዖይኮነ። ንሌብና 
ዛተንከፈ ሇውሃት እዩ ዛገሌጽ። ስሇዛኾነ ኸኣ። ኣብ 
ጊዚ ጸልት ሌክዔ ከምቲ ብቃሊት እንዙረቦ ከምኡ 
ዴማ ንብዒትና ነቲ ኣብ ቅዴሚ እግዘኣብሄር 
ከነቕርቦ እንዯሌዮ ሓሳብ እዩ ዛገሌጽ፣ 
  ሓንትስ ነዘ እንብል ዖልና ከም ስርዒት ወይ ከም 
ግዳታ እነስምዕ ብኽያት ወይ ንብዒት ከይከውን 
ጥራይ ንጠንቀቕ፣ ንምኑ ክንበኽየለ ዛግብኣና 
እንታይ እዩ፨ 
  ቀዲማይ። ኣብ ዒሇም ኩለኹለ ሸውዒተ ቢሌዮን 
ህዛቢ ኣል። ካብ እዘኣቶም ካብ ፍርቂ ንሊዔሉ ህዛቢ 
ዒሇም ጌና ቃሌ ወንጌሌ ኣይሰምዐን። ህዛቢ ዒሇም 
ናብ ጥፍኣት ይቕሌጥፍ ኣል። ብሓት ይጠፍኡ 
ኣሇዉ። ብኤይዴስ ዛጠፍኡ ሰባት ማእሇያ የብልምን። 
ኣታ ክርስትያን ኣስተውዔሌ። ናይ ርእስኻ ጥራይ 
ምሕሳብ ሕዯግ። መወዲእታኦም ናብ ሲኦሌ ዛኾኑ 
ሰባት ሒዯት ኣይኮኑን፣ ስሇዛኾነ። ከም ናይ ኣምሊኽ 
ሰባት ስሇዙ እትጠፍእ ዖሊ ዒሇም ብናይ ንብዒት 
ጸልት ክንጽሉ ይግባእ፣ በዘ ኸኣ እግዘኣብሄር ናይ 
ምሕረት ኢደ ክዛርግሓሌና ክክኣሌ እዩ፣ 
  ካሌኣይ። ኣብ ዒሇም ሓጢኣት እናሰፍሐ ብምኻደ 
ክንበክይ ይግብኣና እዩ፣ ካብ ዛኾነ ጊዚ ልሚ 
ብሓት ኣብ ሓጢኣት ይነብሩ ብምህሊዎም ክንርእን 
ክንፈሌጥን ከልና ስላኦም ካብ ሌቢ ክንበክይ 
ይግብኣና እዩ፣ በብጊዚኡ ዛፍጸሙ ገበናት። ፍርሃት 
እግዘኣብሄር ዖይብለ ናብራ ክስፋሕፋሕ ከል። ሌቢ 
ሰባት ካብ እግዘኣብሄር እናረሓቐ ክኸይዴ ክንሪኦ 
ከልና። ኣብ ቅዴሚ 
 እግዘኣብሄር ንብዒትና እናፍሰስና ካብ ሌቢ ክንጽሉ 
ይግብኣና ክነሱ ኣእዲውና ኣጣሚርና ኮፍ ኢሌና 
ተዒዖብቲ ጥራይ እንተኾይንና ኣብ ቅዴሚ ጐይታ 
የሕትተና እዩ፣ 
  ሳሌሳይ። ስሇ ቤተክርስትያን ክንበኪ ኣልና፣ ኣብዘ 
ጊዚ ቤተ ክርስትያን ስርዒት ጥራይ ዛካየዯለ ቦታ 
ኮይኑ ኣል፣ ኣብ ቤተክርስትያን ዖል ሓጢኣት ካብቲ 

ምእንቲ ኽዴሕን እንታይ . . . 

ኣብ ገሃንም እሳት ንዖሇኣሇም ክትዴርበ 
ማሇት እዩ፣ 

*ዴሕሪ ካብ ሓጢኣትካ ምንሳሕካ። 
ንጐይታና የሱስ እመን እሞ። ንስኻን 
ቤትካን ክትዴሕን ኢኻ፣ ጐይታና የሱስ 
ኣብ ቃለ ከምዘ ኢለ “ትንሳኤን ህይወትን 
ኣነ እየ፣ እቲ ብኣይ ዛኣመነስ እንተ ሞተ 
እ።ብህይወት ኪነብር እዩ፣”(ዮሃ11።25)፣ 
እምበኣርሲ ዴሕሪ ሞት ትንሳኤን ህይወትን 
ክኾነሌካ ነዘ ቃሌ የሱስ ክትኣምኖ 
ይግብኣካ፣ ኣሚንካ ኸኣ ክትስዔቦ 
ይግብኣካ፣ እታ ዛበሇጸት መዒሌቲ ኣብ 
ህይወትካ። ንጐይታ የሱስ ዛረኸብካሊ 
መዒሌቲ ምና ኣስተውዔሌ፣ ሕጂ 
ብሌብኻ ንየሱስ ብጸልት ተቐበል ። ንሱ 
ኣብ መስቀሌ ዔዲ ሓጢኣትካ ከም 
ዛኸፈሇሌካ እመን፣ ዯጊም ከም ቃለ 
ተመሊሇስ ። ከም ቀዯምካ ብእተራእየካ 
ኣይትመሊሇስ፣  

*መጽሓፍ ቅደስ ምንባብ ካብ ልሚ 
ጀምር፣ ክሕግኻ ዛኽእለ ሰባት 
እንተሇዉ። ምስኣቶም ተዖራረብ፣ 

*የሱስ ከምዘ ይብሌ ። “ኣነ ብርሃን ዒሇም 
እየ። እቲ ዘስዔበኒ ብርሃን ህይወት ኪረክብ 
እምበር ። ብጸሌማት ኣይኪኸይዴን እዩ፣” 
(ዮሃ8።12) ፣ 

* “መንገዴን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ። 
ብዖይ ብኣይ ሓዯ እ ናብ ኣቦ ዘመጽእ 
የሌቦን፣”(ዮሃ14።6)፣ 

* “እቲ ዯገ ኣነ እየ ፣ ብኣይ ዘኣቱ 
ኺዴሕን ። ኪኣቱን ኪወጽእን መጓሰዩውን 
ኪረክብ እዩ፣”(ዮሃ10።9)፣ 

* “ብእኡ ኽንዴሕነለ ዘግባእ ካሌእ ስም ኣብ 
ትሕቲ ሰማይ ንሰብ ኣይተዋህበን እሞ። ምዴሓን 
ብሓዯ ኻሌእ ከቶ የሌቦን፣” (ግብ4።12)፣ 
* የሱስ ክርስቶስ ከዴሕነካ እዩ። ናይ ዖሇኣሇም 
ህይወት ክህበካ እዩ፣ ንሱ ሓቀኛ ሰሊምን ዯስታን 
ኣብ ውሽጥኻ ከውሕዛ እዩ፣ ንየሱስ ስዒብ። 
ሓጢኣት ምግባር ዯው ኣብሌ፣ 
ሕጂ ከምዘ ኢሌካ ጸሌይ።-- 
“ጐይታ የሱሰይ። ልሚ ናባኻ መጺአ ኣሇኹ። 
ንስኻ መዴሓንየይ ከምዛኾንካ ይኣምን ኣሇኹ። 
ኩለ ሓጢኣተይ ይቕረ በሇሇይ። ካብ ሕጂ 
ንዴሓር ሓጢኣት ከይሰርሕ ሓሌወኒ፣ 
ንህይወተይ ብቓሌካ ኣዔብያ። ንዖሇኣሇማዊ 
መንግስትኻ ብቑዔ ግበረኒ፣ኣሜን፣” 
እምበኣርሲ። ዴሕርዘ ክትገብሮ ዖልካ። ምስ ናይ 
እግዘኣብሄር ሰባት ተራኸብ። መጽሓፍ ቅደስ 
ባዔሌኻ ኣንብብ። በብዔሇት ጸሌይ፣ ንተወሳኺ 
ትምህርቲ ምዴሓን ብኢመይሌካ ክትረክብ 
ብኣዴራሻና ጽሓፈሌና ክንሰዯሌካ/ኪ ኢና፣ 

-----//----- 
 

 ገጽ 2 



 ኣብ ዒሇም ዖል ይገዴዴ፣ ቤተ ክርስትያን 
ተሌእኾኣ ረሲዒትለ ዖሊ ዖመን እዩ፣ ስሇዘ 
ቤተክርስትያን ናብ እግዘኣብሄር ክትቀርብ 
ምብካይ የዴሉ፣ ኣብ ቤተ ክርስትያን መንፈሳዊ 
ምንቕቓሕ ክህለ። ነፍሳት ብንስሓ እናበኸያ 
ጐይታ ክቕበሊ። ቤተክርስትያን ብርሃን ዒሇም 
ክትከውን። ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ ብጾምን ጸልትን 
ብብኽያትን ክንቀርብ የዴሉ ኣል፣ 
  ራብዒይ። ስሇ ምዴርና ጐይታ ክበጽሓና ሕጂ 
ውን ብብኽያትን ብቑዖማን ብምለእ ሌብና ናብ 
ጐይታ ክንቀርብ ይግብኣና። ኣምሊኽ ንኸምዘ 
ዛበሇ ጸልት ፈጺሙ ኣይንዔቆን እዩ። ከምዘ ጌርና 
ገጽ እግዘኣብሄር እንተ ዯሉና። ብርግጽ ኣምሊኽ 
ክረዴእናን ክበጽሓናን እዩ፣ 
   ኣብ መወዲእታ ክብል ዛዯሉ። ምስጢር ጸልት 

“ጾር” እዩ። ዛኾነ ጸልት ጾር ትሰሚዐና ኢና 

ክንጽሉ ዖልና። ጾር እንተ ዖይስምዒና ኣል ኮይኑ 
ኣምሊኽ ጾር ክህበና ንጸሉ።። ጾር ተሰሚዐካ 
እትጽሌዮ ጸልት እዩ ከስሌጥ ዛኽእሌ እሞ። ስሇ 
እቲ ኣብ ሊዔሉ ዛጠቐስናዮ ጉዲያት ጾር ተሰሚዐና 
ንጸሉ። ክብሪ ኹለ ንእግዘኣብሄር ይኹን። ጐይታ 
ኣዔዘ ይባርኽኩም።። --//-- 

 

“እምበኣርሲ ሕጂውን ብጾምን 
ብብኽያትን ብቑዖማን ብምለእ 
ሌብኹም ናባይ ተመሇሱ። ይብሌ 
እግዘኣብሄር፣” (ዮኤ2።12) ፣ 

 
“እቶም ካህናት ኣገሌገሌቲ እግዘኣብሄር 
ኣብ መንጐ ኣዲራሽን መሰውእን 
ይብከዩ ይበለውን። ዎ እግዘኣብሄር። 
ንህዛብኻ ንሓፎ። ነቲ ርስትኻ። ኣህዙብ 
ኪገዛእዎ ኢሌካ። ንመሊገጺ ኣሕሉፍካ 
ኣይትሃቦ፣ ስሇምንታይ ኣብ ኣህዙብ። 
ኣምሊኾም ኣበይ ኣል። ዘብሃሌ፨” 
(ዮኤ2።17)፣ 
 

 
 

ማእከሌ ዯበና 
“ሙሴ ኸኣ ናብ ማእከሌ እቲ 
ዯበና ኣተወ ናብቲ ኸረንውን 
ዯየበ ፣ ሙሴ ኣብቲ ኸረን 
ኣርብዒ መዒሌትን ኣርብዒ 
ሇይትን ገበረ፣” (ዖጸ24።18)፣ 
   ሙሴ ናይ ኣምሊኽ ሰብ ። 
መጀመርታ ናብቲ ኸረን ዯየበ ፣ 
ኸረን ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ናይ 
ብሕቲ ጊዚ ምስ እግዘኣብሄር ማሇት 
እዩ ፣ ልሚ ምስ እግዘኣብሄር ናይ 
ብሕቲ ጊዚ ኣልናድ ፨ ምስኡ ጊዚ 
ንወስዴድ፨ ናይ ኸረን ቦታ ኣልናድ፨ 
እዘ ናይ ኸረን ቦታ እቲ ካብ ኩለ 
ሰብ ተገሉሌና ብጸልት ንመንፈስ 
ቅደስ እንዯሌየለ እዩ፣ ኣብዘ ናይ 
ኸረን ቦታ ብመንፈስ ቅደስ 
እንብርትዒለ። ጸጋን ምሕረትን 
እንቕበሇለ እዩ፣ ሙሴ ናብቲ ማእከሌ 
ዯበና ኣትዩ፣ ኣብ ጸልት ናብ ህሌውና 
መንፈስ ቅደስ ክንኣቱ ኣሇና። እዘ 
ማሇት ንመንፈስ ቅደስ ከበርትዒና 
ከሐይሇናን ክዴግፈናን ናብቲ ናይ 
ክርስቶስ ሓቂ ክመርሓናን ንሇምኖ፣ 
ንኹለ ቤትና ዯመና ኣምሊኽ ክመሌኦ 
ክንጽሉ ይግብኣና። ከምኡውን ኩለ 
ህይወትና ዯመና መንፈስ ቅደስ 
ክህሌዎ ክንጽሉ ክንነቅሕ ኣልና። 
ናብቲ ማእከሌ ዯበና ዛኣትው ጥራይ 
እዮም ህሊውነት መንፈስ ቅደስ 
ዛህሌዎም፣ ኣጆና ፣ ጐይታ 
ይባርኽኩም፣--//-- 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

እትናኸስ ሳሬት 
   ሱዙና ቅጭውጭው ኢሌዋ ። ተጽዊጋ ። ኣብ 
ወምበር ዖፍ ኢሊ ኮፍ በሇት ። “ስሇምንታይ እየ 
ምስ ሄሇን ማሓዙይ ኮይነ ፊሌም ዖይርኢ፨” በሇት 
። ንስ ወሲኻ “ኩሇን መሓተይ ነታ ፊሌም 
ርኤናኣ እየን። ንእኣ ሪአ ኣይጉዲእን እየ፣ ብዙዔባ 
እንታይ ምና ግን ክፈሌጥ ዯሌየ ። ኩለ ሰብ 
ከኣ ብዙዔባኣ ይዙረብ ኣል፣” በሇት ፣ ሱዙና ወሇዲ 
ብዙዔባ ሕሱምነት ዖርኢ ፊሌም ከመይ ክፉእ 
ምኑ ይነግርዋ እዮም። ግናኸ ነቲ ዒቢ ምስጢሩ 
ክርዴኣስ ኣይክኣሇን፣ 
   ሱዙና ኣብ ሰዴያ ኮፍ ኢሊ እናሓሰበት ። ኣቦኣ 
ካምቻኡ ኣውጺኡ ዯቂሱ ዴሕሪ ምጽናሕ ። 
ካምቻኡ ኣብ ኢደ ሒ ብራቴሇ ካናቴራ ጥራይ 
ወዴዩ ናብኣ መጸ፣ ሱዙና ኸኣ ነቲ ኣብ ኩርናዔ 
ኢዴ ኣቦኣ ዛነበረ ዒቢ ዖሰክሕ በሰሊ ረኣየቶ፣ 
ኣቦኣ ኸኣ ናብቲ በሰሊ ኢደ እናመሌከተ ። “እዘ 
ብምንታይ ከምዘ ኾይነ ትፈሌጥድ። ሱዙና ጓሇይ፣” 
በሊ፣ ሱዙና ነቲ ዙንታ ናይ ኣቦኣ ትፈሌጦ እያ 
ግን ኣሰሌቸዋ፣ ኣቦኣ “ቅዴሚ ሓያሇ ዒመታት 
እዩ ሓንቲ መርዙም ሳሬት ነኸሰትኒ። እቲ 
መንከስቲ ሳሬት ኣዛዩ ንእሽቶይ ነገር እዩ። 
ክትነኽሰኒ ከሊ ኣዛዩ ንእሽቶይ ስሇዛነበረ 
ኣየዴሃብኩለን፣ ዴሕሪ ክሌተ መዒሌቲ ግን። 
ክሓብጥ ጀመረ። እቲ ስጋይ ከኣ ክምሽምሽን 
ክወዴቕን ጀመረ፣ ሕጂ እዘ ዒቢ በሰሊ ትርእዮ 
ኣሇኺ። ትፈሌጥድ ኢኺ፨ መጀመርታ ኣብ 
ዛተነኸስኩለ ኣይተፈሇጠንን። እቲ መርዘ 
ንመትሚ ስምዑተይ ቀተል፣” 
   ሱዙና ብኹራ ዛኣክሌ ሻንፎታ ጀሉዒ “እሞ 
እዘ ምስ’ዙ ፊሌም እንታይ ምትሕሓዛ ኣሇዎ፨” 
በሇቶ ነቦኣ፣ 
   ኣቦኣ ኸኣ “ሱዙና ጓሇይ። እቲ ኣብታ ፊሌም 
ዖል ንእግዘኣብሄር ከም ዖየሐጉሶ ትፈሌጢ ኢኺ። 
ሓጢኣት እዩ። ሓጢኣት ከኣ ከምቲ መርዘ ናይታ 
ሳሬት እዩ፣ መጀመርታኡ ብሕ ጉዴኣት ዖሇዎ 
ኣይመስሌን እዩ። ኣብ መወዲእታ ግን ኣብ 
ህይወትካ ዖሰክሕ በሰሊታት እዩ ዛገዴፈሌካ። 
ብተወሳኺ ነቲ ናብ ናይ እግዘኣብሄር ነገራት ዖልካ 
ምስትውዒሌ የጥፍኦ እዩ፣ ብመጠን ገዙእርእስኻ 
ንበሰሊ ሓጢኣት ዛሃብካ። ክንዴኡ መጠን ንዴምጺ 
እግዘኣብሄር ዖይትሰምዔ ትኸውን፣ እዘ’ድ ኢኺ 
ዯሉኺ፨”  
   ህዴእ ኢሊ ። ሱዙና ኣጻብዔታ እናሰበረት ። 
“ኣይፋሇይን። ኣይመስሇንን፣” በሇት፣ እፎይ እናበሇት 
ከኣ “ንሄሇን መሓዙይ ጸዊዏ ናብ ሲነማ ከም ዖይከይዴ። 
ናይ ጐይታ ሰብ ከም ዛንኩ ክነግራ እየ፣” በሇት ፣ 

ንስኻ ። ንስኺ ‘ኸ ፨ ሓጢኣት ዖበሇ ነገር ካብ ህይወትካ 
ተወግዴ’ድ፨ ወይስ ምንም ዖምጽኦ ሳዔቤን የብለን 
ትብሌ፨ ምስ ሓጢኣት ትጻወት እንተኾንካ። ልሚ 
ንጐይታ የሱስ ምሕረት ክገብረሌካ ሇምኖ። ብዯምካ 
ኣጽርየኒ በል። ሓጢኣትካ ክዴምሰሰሌካ እዩ። ጐይታ 
ከንጽሃካ’ዩ። ቀጺሌካ ብኹለ ተግባርካ ንፍቓደ ዴሇይ፣ 
“ስሇዘ ። ካብ ማእከልም ውጹን ተፈሇዩን ርኹስ 
ኣይትተንክዩን። ኣነውን ክቕበሇኩም እየ። ይብሌ 
እግዘኣብሄር።” (2ቆረ6።17)፣--//-- 

 

ትርጉም ኣስማት 
-ኤሌም=ብሓት ኣምሊኻት 
-ሰሉሆም=ሌኡኽ 
-ሚሌካ=መኻሪት።ጠበቓ 
-ሻልም=ሰሊም 
-ሲድን=እተዒርዯት ወይ ዛጸንዏት 
-ሰልሜ=ፍጽምቲ 
-ሰልሞን=ሰሇማዊ 
-ሳላም=ከተማ ሰሊም 
-ሴም=ሽም 
-ስምኦን=ይሰምዔ ኣሇኹ 
-ኤስሮም=ቀጽሪ(ከሇይ።ዯጎሇይ) 
-ቤትሌሄም=ቤት እንጌራ 
-ናሆም=ምጽንናዔ 
-ናዛራዊ=እተቐዯሰ 
-ንፍታላም=ዛቃሇስ 
-ኣሌኣዙር=እግ/ር ረዱእዎ 
-ካላብ=ተባዔ 
-ማና=እዘ እንታይ እዩ 
-ማርታ=ወረጃ ወይ ወይዖሮ ወይ ካብ 
ዴሓን ዛኾኑ ቤተሰብ ዛመጸት፣ 
-ሌያ=ዔንዛ።ዴኹም።ጐሳስ፣ 
-ሃና=ጸጋ 
-ራሄሌ= ጽብቕቲ ወይ ተነስተይቲ- 
ጽብቕቲ በጊዔ፣ 
-ዱና=ፈረዯ 
-ዮኤሌ=እግዘኣብሄር ኣምሊኽ’ዩ 
-ፌበን=ወርሒ 
 

ገጽ 3 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ምዴባሰይ ትፈቱ 
 
ጀማር እምነተይ ዯምዲሚኣን  
ኣዑንተይ ናባኻ ይጥምታ 
ከይሕሇሊ መታን መገዯይ ከይወዲእኩ 
ኣፈጽመኒ ጐይታ 
እብሌ ኣሇኹ።እብሌ ኣሇኹ፣  
    
   እጥሕስ ምሳኻ ጠሓኢ 
   ኣብዘ ኸረን እተቐመጥክዎ ይኣኽሇኒ 
   ክኸይዴ ክሰግር ናብ ማዔድ 
   ናብቲ ኽብሪ ቦታ ዖዲሇኻዮ 
ዯዴሕሬኻ ክጐይ ሰሓበኒ 
ብገመዴ ፍቕርኻ ሰሓበኒ 
       ነቲ ዴኹም ብቓሌካ ጌርካ ኣበርቲዔካዮ 
       ንዴኹም ሓይሉ ሂብካ ዯው ኣቢሌካዮ 
       ከመይ ዛበሇ ሓገዛ ሓጊዛካዮ 
 
ኣእዲወይ ናባኻ የሌዔሇን 
ብዖይ ብኣኻ ሓንቲ ኣይገብርን 
ናብ ዛኸድ ዖበሇ ክትወስዯኒ 
ፈትየ’ሇኹ ጐይታ ክትመርሓኒ 
       ረዲኢ። ረዲኢ ኢኻ 
       ሓጋዘ። ሓጋዘ ኢኻ 
 
ምዛናነይ ትፈቱ። ምዴባሰይ ትፈቱ 
ምጽንናዏይ ትፈቱ። ምፍዋሰይ ትፈቱ 
ንሌቦም ‘ተሰብረ። ምዛናን ሰሪሕካ 
ንሕናት ዴማ የሱስ። ምጽንናዔና ጌርካ 
        መንሞ ከማኻ። ንዛዯሇዩኻ 
        መንሞ ከማኻ። ንዛዯሇዩኻ 
        መንሞ ከማኻ። ንዛሓተቱኻ 
        መንሞ ከማኻ። ንዛቐረቡኻ 
        መንሞ ከማኻ። ንዛጽውዐኻ 

እንታይድ ኣሇዎ እዩ 
ሓዯ እዋን ክሌተ ጋንታ ኩዔሾ ተጋጢመን። እተን 
ጋንታታት ከኣ ጋንታ መንግስቲ ኣምሊኽን ጋንታ 
መንግስቲ ጸሌማትን እየን፣ እተን ጋንታታት 
ሒዖንኦም ዛነበራ ተጻወትቲ። ብወገን ጋንታ መንግስቲ 
ኣምሊኽ 1.እምነት  2.ተስፋ  3.ፍቕሪ ካሌኦት 
ተጻወትቲውን ዛሓዖት እያ ነይራ፣ ብወገን ጋንታ 
መንግስቲ ጸሌማት ከኣ 1.ጽሌኢ  2.ርኽሰት  3.ስስዏን 
ካሌኦት ተጻወትቲን ዛሓዖት እያ ነይራ፣ ኣብ ቅዴሚ 
ዔረፍቲ ዛነበረ ጸወታ ዴማ ወሊ ጋንታ መንግስቲ 
ኣምሊኽ ጽቡቕ እንተ ተጻወቱ። ጋንታ መንግስቲ 
ጸሌማት ግና ሰሇስተ ጎሊት ኣእተዉልም፣ ኣብቲ 
እተዋህቦም ናይ ዔረፍቲ ጊዚ ከኣ ጋንታ መንግስቲ 
ኣምሊኽ ምስ ኣሰሌጣኒኦም ብዛገበርዎ ዛርርብ። እቲ 
ጠንቂ ናይተን ጎሊት ቁጽሪ 6 ሇቢሱ ዛነበረ ናይ ጋንታ 
መንግስቲ ጸሌማት “እንታይድ ኣሇዎ እዩ” ዛተባህሇ 
ተጻዋታይ ሸሇሌ ኢልም ስሇ ዛረኣይዎ እዩ፣ ዴሕሪ 
ዔረፍቲ ኣብ ዛቐጸሇ ጸወታ ግና ጋንታ መንግስቲ 
ኣምሊኽ ንቑጽሪ 7 ዛሇበሰ ተጻዋታይ “ቅዴስና” ቀይራ 
ኣእትያ ኣብ ቅዴሚት ብምስሊፍ 7 ጎሊት ኣመዛገበት 
እቲ ጸወታ ዴማ ብዒወት መንግስቲ ኣምሊኽ ተፈጸመ፣ 

ኣሓዋት ። ልሚ እንታይድ ኣሇዎ እዩ ኢሌና እንገብሮ 
ኩለ ናብ ስዔረት ከም ዛወስዯና ፈሉጥና። ብቕዴስና 
ኣብ ቅዴሚ ኣቦና ንመሊሇስ፣ ዒወት ዴማ ናትና 
ክኸውን እዩ፣ “ኣነ ኩለ ዛኽእሌ ኣምሊኽ እየ። ኣብ 
ቅዴመይ ተመሊሇስ ፍጹም ከኣ ኩን፣” ዖፍ17።1፣ 

ኣገሌጋሉ ክገብሮ ዖሇዎ። 40 ነጥብታት 

1.ንኸተገሌግሌ ዛዴርኸካ ስምዑት ክትጽበ የብሌካን። (2ጢሞ4።2)፣ 
2.ተኸራኻሪ ኣይትኹን። (ማቴ7።6)፣ 
3.ኩለ ሳዔ ንሓቂ ወይ ንመንፈሳዊ ነገራት ከተረጋግጸልም ኢሌካ ህርዴግ ኣይትበሌ። 
ሓንሳእ ነቲ ሓቂ ንገሮም ብዴሕሪኡ ኣይትጽዒር። (ኢሰ55።10-11)፣ 
4.ኩለ ሳዔ መንፈሳዊ ነገራት ጥራይ ክትገሌጽ ክትፍትን የብሌካን። (1ቆረ2።14)፣ 
5.ብዙዔባ ተሞኩሮኻ ምንጋር ኣይተብዛሕ። ኣብቲ ቃሌ ኣምሊኽ ጥራይ ኣተኩር ። 
(2ጢሞ2።15)፣ 
6.ንርእስኻ ሌዔሉ ሰማዔትኻ ጸብሇሌ ኣይተብሌ ።  (1ቆረ9።19-23)፣ 
7.”ኣነ” “ኣነ” ዛብሌ ቃሌ ኣይተብዛሕ። ንክርስቶስ ጥራይ ክብ ኣብሌ። (ዮሃ16።13-16)፣ 
8.ጥቕስታት ክትጠቅስ ከልኻ። “ከምዘ ይብሌ። ከምዘ ይብሌ” ኣይትበሌ። ዴለው 
መጽሓፍ ቅደስ ገንጺሌካ ኣንብብ። (ሮሜ3።4) ፣ 
9.ሓንቲ ጥቕሲ ምስጠቐስካ ተሃዊኽካ ኣይትሕሇፋ። ነቲ ዖዴሉ ሃዱእካ ጽቐጠለ፣ 
(ቆል3።1)፣ 
10.ዖየዴሉ ቅርሕንቲ ኣይተርኢ። እዛስ ሓጢኣተኛታት እዮም ዛገብርዎ፣ 
(2ጢሞ2።15)፣ 
11.ነቶም ዴሮ እተኾነኑ ሓጢኣተኛታት ኣይትኾኑኖም። (ዮሃ3።16-20)፣ 
12.ኣዴሊይ እንተዖይኮይኑ መንፈሳዊ ዒወታትካ ኣይትንገሮም። (2ቆረ12።1)፣ 
13.ዴኻሞም ተረዴኣልም። ዯንግጸልም (እብ4።14-15) 
14.ብሕ ነጥብታት ኣይትሃቦም።(ማቴ10።16)፣ 
15.ዔዴሌ ንኽዙረብ ዛሃብካዮ ሰብ ካብ ሓዯ ኣርእስቲ ናብ ካሌእ ኣርእስቲ ከስግረካ 
ንሓዯ ኣይተፍቅዴ፣ (2ጢሞ2።25)፣ 
16.’ከም ዛመስሇኒ’ ኣይትበሌ። እቲ ቓሌ ዛብል ብትብዒት በል። (ዮሃ16።7-11)፣ 
17.ጽቡቕ ነጥቢ ክትዙረብ ከልኻ። ትዔቢተኛ ኣይትምሰሌ።(ገሊ2።13)፣ 
18.ዖየዴሉ ጉዲያት ኣይትጥቀስ።(ዮሃ3።3-5)፣ 
19.ዖሕዛን ዙንታታት ኣይትንገር።ናብ ክርስቶስ ጥራይ ኣዴህብ።(ዮሃ3።16)፣ 
20.ኩለ ጊዚ ምዛራብ ጥራይ ኣይትኹን። ንሕቶታቶም ብጥበብ መሌስ።(1ጴጥ3።15)፣ 
21.ንሰማዔትኻ ናብ ዖየዴሉ ነገራት ኣርእስቲ ኣይተስግሮም። ምስ ተሰማማዔካ ። ዖረባ 
ኣቋርጽ፣ (ምሳ11።30)፣ 
22.ሓንቲ ሓሳብ ከይወዲእካ ናብ ካሌእ ኣይትስገር (ማቴ1።16-20)፣ 
23.ብሕ ብቕንኣት ንሰማዔትኻ ኣይትዯፋፍኣዮም። (ማቴ7።6 , ማቴ 10።16)፣ 
24.ብሕ ዒው እናበሌካ ወይ ብሕ ተመሲጥካ ኣይትዙረብ። ህዴኣትን ጸልትን 
ይሃለኻ።(ዮሃ3።1-13)፣ 
25.ክግበር ኣሇዎ እትብል ነገር። ሰብ ክነግረካ ከይተጸበኻ ግበሮ። (1ጢሞ3።15)፣ 
26.መንፈስ ቅደስ ይመርሓኒ ኣል እናበሌካ። ንሰማዔትኻ ጊዚ ኣይተሕሌፈልም። ጊዚ 
እንተኣኺለ ወዴእ፣ (1ቆረ14።33)፣ 
27.ንኻሌኦት ኣገሌገሌቲ ኣይትጽረፍ ። ኣይተናሹ (ሮሜ13።10) ፣ 
28.ንሰማዑኻ ወትፍ ኢሌካ ኣይትዙረብ። (1ቆረ14።40)፣ 
29.ንሰማዔትኻ ናብ ውሳነ ኣብጽሓዮም።(ማቴ13።19)፣ 
30.ኣፍካ ዛጨኑ ኣይኹን ወይ ሰብነትካ ዛጨኑ ኣይኹን። ተሓጻጸብ ። (1ቆረ6።19-20)፣ 
31.ዖይኮንካዮ ኣይትምሰሌ። (ሮሜ2።21-24)፣ 
32.ሰማዔትኻ ክጽሌዩ ዯሌዮም ከሇዉ። ኣይትሃውኮም።። 
33.’ከምዘ ኢኹም።ከምዘ ኢኹም’ እናበሌካ ኣይትንገሮም ። እቲ መንፈስ ባዔለ 
ክምስክረልም እዩ፣ ሮሜ8።16፣ 
34.ምስቶም ሰማዔቲ ኮይንካ ተነሳሕ። ምንሳሕ ኣሊምድም።(1ዮሃ1።9)፣ 
35.ኣብ ቃሌ ኣምሊኽ ክኣምኑ። ሓግዜም።(ኤፌ2።8-9)፣ 
36.ምስኣቶም ጊዚ እንተወሲዯ ጸጋይ ክግፈፍ እዩ ኣይትበሌ። ሃዋርያ ጳውልስ ዯኣ 
ጸጋኡ ዖይግፈፍ ። (ሮሜ1።9-12)፣ 
37.ብምኽንያት ምብጻሕ ኣመኽኒኻ። መዯብና ተሰጋጊሩ ኣል ። ኣይትበሌ። (ግብ2።46) ፣ 
38.ሓንሳእ መጠንቀቕታ ዛሃብካለ ጉዲይ። ኣይትዯጋግሞ። (ለቃ13።5) ፣ 
39.ጊዚ ኣኺለ መዯብ ምስተዒጽወ። ሓዴሽ ኣርእስቲ ኣይተሌዔሌ። (ማቴ7።28) ፣ 
40.ኣብ ጊዚኻ እሙን። ጊዚ ምስኣኸሇ ኸኣ ። ጊዚ ኣኺለ ኣብ ዛመጽእ ክንቕጸሌ 
ምንካ ። ነጊርካ ፈጽሞ ፣ (ዮሃ19።30) ፣ 
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ብጐይታ ምጽንናዔ 
   ልሚ እንምሃሮ ቃሌ ኣምሊኽ ካብ መዛሙር 
ዲዊት ምዔራፍ 13 ዖል ኩለ ቃሌ እዩ ፣ መዛ 13 
ናይ ዲዊት መዛሙር እያ ፣ ዲዊት ኣብቲ ፈሇማ 
ጽሑፉ ንኩነታቱ ከይሓብአ ብግሌጺ ከምዘ ይብሌ 
“ዎ እግዘኣብሄር ። ክሳዔ መኣዛ ኢኻ ፈጺምካ 
እትርስዒኒ  ክሳዔ መኣዛ ኢኻ ገጽካ ትኽውሇሇይ፨ 
(መዛ13።1)።። ዲዊት ኣብዘ ጽሑፍ ። ብዙዔባ ገዙእ 
ርእሱ ግሌጺ ኾይኑ ። ሌቡ ተስፋ ከም ዛቖረጸ 
ይነግረና ፣ ኣብዙ ህይወት ተስፋ ምቑራጽ ንቡርዩ፣ 
ኣብ ህይወትና ተስፋ ቆሪጽናለ እንፈሌጥ ጊዚ 
ኣልና ። ተስፋ ቆሪጸ ኣይፈሌጥን እየ ክብሌ 
ዛኽእሌ ሰብ የሇን ፣ ብገሇ ነገር ተስፋ ምቑራጽ 
ዖልን ዛነበረን እዩ ፣ ዲዊት ከኣ ። ብሓቂ ተስፋ 
ስሇ ዛቖረጸ “ክሳዔ መኣዛ” ዛብሌ ቃሌ ተጠቂሙ 
ንረኽቦ ፣ ኣብ ህይወትና ። “ኣነስ ክሳዔ መኣዛ” ። 
ዛበሌናለ ጊዚ ሒዯት ኣይኮነን ፣ ኣነ ብወገነይ 
ከምዘ ዛንኩለ ጊዚ ብሕ ሳዔ ኣል ፣ ዲዊት 
ኣብዘ መዛ13 ። ኣርባዔተ ሳዔ “ክሳዔ መኣስ” ዛብሌ 
ቃሌ ዯጋጊሙ ኣል ፣ እወ ። ሓንሳእ ጥራይ ዖይኮነ 
ብሕ ሳዔ ኣብ ህይወትና “ክሳዔ መኣስ” ኢሌና 
ኣልና ፣ “ክሳዔ መኣዛ ብነፍሰይ ክጭነቕ ። ዔሇተ 
ዔሇትሲ ብሌበይ ክሓዛን እየ ፨ ጸሊእየይከ ኽሳዔ 
መኣዛ እዩ ዛዔብሌሇኒ፨ 
   ዲዊት ኣብዘ ምዔራፍ ኣብ ፍቕዱ 3። ስሇቲ 
ተስፋ ዖቑረጾ ነገር ከእዊ እዩ ጀሚሩ ፣ በሇ ዴማ 
“ዎ እግዘኣብሄር ኣምሊኸይ ። ጠምት እሞ ምሇሰሇይ 
፣ ኣነ ዴቃስ ሞት ከይዴቅስ ። ጸሊእየይ ። ስዑረዮ ። 
ከይብሌ ። እንተ ተናወጽኩ ። ተጻረርተይ 
ከይፍስሁስ ። ነዑንተይ ኣብርሃየን፣” እወ ። ዲዊት 
ብኩነታቱ ተስፋ ኣብ ዛቖረጸለ ምጥማቱ ናብ 
እግዘኣብሄር እዩ ነይሩ ፣ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ 
ተስፋ ዛቖረጹ ሰባት ኣሇዉ ገሇ ካብኣቶም።-- 

1) ኣብራም። “ዎ እግዘኣብሄር ጐይታይ ። ኣነ 
ውለዴ ዖይብሇይ እኸይዴ ኣሇኹ ። ወራስ 
ቤተይ ዘኸውን ዴማ ንሱ ኣሌኣዙር ። በዒሌ 
ዯማስቆ ። እዩ ። እንታይሞ ኽትህበኒ ኢኻ ፨” 
በሇ፣ (ዖፍ15።2) ፣ 
2) ያእቆብ ። “ኣቦኦም ያእቆብ ዴማ ። ውለዴ 
ዚሌቦ ገበርኩምኒ ።። ዮሴፍ የልን ። ስምኦን 
ከኣ የልን ። ንብንያምድ ዴማ ኽትወስዴዎ 
ኢኹም ፨ እዘ ኹለ ኣባይ ኮይኑ ኣል ። 
በልም ።።” (ዖፍ42።36) ፣ 
3) ዯቂ እስራኤሌ ። “ንሕና እሞ ናበይ 
ክንከይዴ። እቲ ህዛቢ ኻባና ዘበዛሕን 
ዘነውሕን እዩ ፣ እተን ከተማታት ዴማ 
ዒበይቲ ኽሳዔ ሰማይ ዘበጽሓ እተዒርዲ እየን ። 
ዯቂ ዒናቕውን ኣብኡ ርኢና ። ኢልም 
ኣሕዋትና ንሌብና ኣምከኽዎ፣” (ዖዲ1።28)፣ 
4) እዮብ። “ውዮ ። ትካዖይ እንተ ዘምዖን ። 
መከራይ ውን ምስኡ ኣብ ሚዙን እንተ ዘኣቱ 
። ካብ ሑጻ ባሕር ምኸበዯ ነይሩ ። ስሇዘ 
ምግታእ ዖረባይ እስእን ኣልኹ ፣”   
(እዮ6።2-3) ፣ 
 

 
 
 
5) ጳውልስ ። “ናብ መቄድንያ ምስ 
በጻሕና ዴማ ። ካብ ወጻኢ ውግእ ። 
ኣብ ውሽጢውን ፍርሃት ነበረና እሞ ። 
ብኹለ ጨነቐና እምበር ። ስጋና እ 
ዔረፍቲ ኣይረኸበን ፣” (2ቆረ7።5)።።  
  ስሇዘ ። ተስፋ ኣብ እንቖርጸለ ። ሌብና 
ኣብ ዛሽበረለ ጊዚ ። እንታይ ክኸውንየ 
ኣብ እንብሇለ ። ክሳዔ ምኣስ እየ ከምዘሇ 
ዛነብር ኣብ እንብሇለ ። ኣብ ከምዘ 
እዋን እንታይ ክንገብር ይግብኣና ፨ 
1) መጀመርታ ክንፈሌጦ ዖልና ። ተስፋ 
ምቑራጽ ንቡር ምኑ ክንፈሌጥ 
ይግብኣና ፣ ንሕና ጥራይ ኣይኮናን 
ተስፋ እንቖርጽ ኩለ ሰብ እዩ ፣ ስሇዘ 
ምፍራህ ኮነ ምሽባር ንቡር እዩ ፣ 
ነህምያ ዛበል ቃሌ ንርአ “እቲ ንጉስ 
ከኣ፥ ዖይሓመምካ ኽነስኻ ገጽካ ጉህዩ ። 
እንታይ ኲንካ ኢኻ ፨ እዘ ኻሌእ ነገር 
ኣይኯነን ። ጓሂ ሌቢ ዯኣ እዩ ። በሇኒ ፣ 
ሽዐ ኣዛየ ፈራህኩ ፣” (ነህ2።2) ፣ 
ነህምያ ብዙዔባ ገዙእ ርእሱ ከይሓሰወ 
ኣዛየ ፈራህኩ በሇ ፣ 
2)ኣብ ተስፋ ንቖርጸለ ጊዚ ። ብእምነት 
ናብ እግዘኣብሄር ንጠምት ፣ ዲዊት 
ኣብቲ መዛ13 ተስፋ ቖሪጹ ፥ ክሳዔ 
መኣስ ። እናበሇ ክትክዛ ከል ። ኣብ 
ፍቕዱ 5 ግና ‘ኣነ ግና ብምሕረትካ 
እውከሌ ኣልኹ ። ሌበይ ብምዴሓንካ 
ይሕጐስ ኣል ፣’ ኢለ ፣ እዘ ኣገባብ 
ኣገዲሲ እዩ ። ኣብ ተስፋ ዛውዴኣለ ጊዚ 
። ብእምነት ። ብምሕረቱ እናተወከሇና ። 
ሌብና ብምዴሓኑ እናተሓጐሰ ። ገጽ 
እግዘኣብሄር ንዴሇ ፣ 
   ኣብ እብ12።3 ዴማ “ምእንቲ 
ኸይትዯኽሙ ነፍሳትኩም ከይሕሇሊን ። 
ነቲ ኻብ ሓጥኣን ኣብ ርእሱ ኽንዴዘ 
ዛኣክሌ ምጽራር እተዒገሰ ዖክርዎ ።።” 
ይብሇና ፣ እወ ። ናብቲ ጀማሪ 
እምነትናን ዯምዲሚኣን የሱስ ክንጥምት 
ይግብኣና ፣ 
   ኣታ ክርስትያን ሓወይ ንገዙእ 
ርእስኻ ከተጸናንዔ ትዯሌይድ ኢኻ ። 
ብምሕረት ኣምሊኽ ተወከሌ ። ብምዴሓኑ 
ኸኣ ተሓጐስ ፣  
3) ብቓለ ንገዙእርእስና ከነጽናንዔ 
ይግብኣና ፣ ሰይጣን ኣዛዩ ዛፈርሆ ነገር 
እንተል ናይ መንፈስ ሰይፊ ማሇት ቃሌ 
ኣምሊኽ እዩ ፣ ቃለ ንሓዛ ፣ ንምሳላ 
ነዖን ዛስዔባ ቃሌ ኣምሊኽ ንሓዛ ።-- 
ሀ) ዲዊት። “ንስኻ ዎ እግዘኣብሄር ። 
መብራህተይ ኢኻ እሞ ። ንጸሌማተይ 
እግዘኣብሄር የብርሆ ፣” (2ሳሙ22።29)፣ 
ሇ) እዮብ ። “ነቲ ሓይሉ ዚብለ ኸመይ 
ዛበሇ ሓገዛ ሓገዛካዮ ። ነቲ ጽንዒት 

  
 
 
ዛሰኣነ ቕሌጽምውን ኣዴሓንካዮ፣” (እዮ26።2) ፣ 
ሐ) ሚክያስ ።“ኣነ ግና ናብ እግዘኣብሄር እጥምት ። 
ንኣምሊኽ ውን ዴሓነይ ዴማ ተስፋ እገብር ኣልኹ ። 
ኣምሊኸይውን ኪሰምዒኒ እዩ ፣ ኣቲ ጸሊኢተይ ። 
እንተወዯቕኩ ውን እግዘኣብሄር ብርሃነይ እዩ እሞ ። 
ብኣይ ኣይትተሓጐሲ ፣” (ሚክ7።7) ፣  
መ)የሱስ ። “ሌብኹም ኣይሸበር፣ ብኣምሊኽ እመኑ 
ብኣይውን እመኑ፣”(ዮሃ14።1) ፣ 
ሰ)እብራውያን ። “እቲ ተስፋ ዛሃበና እሙን እዩ እሞ። 
ነታ እሙንቶ ተስፋና ብዖይ ምንቕናቕ ነጽናዒያ፣” 
(እብ10።23) ፣ 
4) ኣብ ተስፋ እትቖርጸለ ጊዚ ። ንእግዘኣብሄር ስሇ 
ሰናይነቱ ኣመስግኖ ። መዛምርውን ዖምር ፣ ናይ 
መዛሙር እቲ ቀንዱ ጥቕሙ ። ንምጽንናዔ እዩ ፣ 
ከምኡ ስሇዛኾነ ዲዊት ኣብዘ መዛ13። መወዲእታ 
ዛገበሮ ። ናብ ምስጋናን መዛሙርን እዩ ኣትዩ ። 
“እግዘኣብሄር ሰናይ ገይሩሇይ እዩ እሞ ። ምስጋናኡ 
ክዛምር እየ ፣” (መዛ13።6) ፣  
“ዲዊት ግና ብእግዘኣብሄር ኣምሊኹ ጸንዓ፣”  
መዯምዯምታ ።-- 
1. ናይ ሰይጣን ሓዯ ካብ ዒበይቲ ኣጽዋሩ 

ዛጥቀመለ ። ተስፋ ምቑራጽ እዩ ፣ ኩሊትና 
ብኸምዘ ሓሉፍና ኣሇና ። ንቡር እዩ ኸኣ ፣ 
ተስፋ ቖሪጸ ወይ ፈሪሀ ኢሌካ ግን ንዴሕሪት 
ዖይምምሊስ ፣ 

2. እቲ ሕቶ ግን ። “ንስኻ ኣብ ከምዘ እዋን 
እንታይ ኢኻ ትገብር ፨” እቲ ተስፋ ምቑራጽ 
ክውሕጠካ ትፈቕዯለ ዱኻ ፨ ወይስ ትስዔሮ፨ 

3. ተስፋ ይገብር ። እዙ ሓጻር መሌእኽቲ ። 
ንኽንስዔሮ ገሇ ጠቒማትና ክትከውን ፣ ክብሪ 
ኹለ ንእግዘኣብሄር ይኹን ፣ ጐይታ ኣዔዘ 
ይባርኽኩም ፣ ሓውኩም ኦኔሲሞስ ፣--//-- 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ዒምዱ ቃሌ ኣምሊኽ 

ገጽ 5 

“ነቲ ሓይሉ  
ዚብለ ኸመይ 
ዛበሇ ሓገዛ 
ሓገዛካዮ ።  

ነቲ ጽንዒት ዛሰኣነ 
ቕሌጽምውን 

ኣዴሓንካዮ፣” 
(እዮ26።2) ፣ 

 
 



 
 

 
 

ናይ ሰናይ ምሳላ ዛነት ብዒሌቲ  ቤት 

(ዖፍ11።27 -- ዖፍ23።20) 

ካብ ናይ ሳራ ህይወት ብሕ ኢና እንምሃር፣ 
ካብቲ ህይወት ናይ ሳራ መሰረት ብምግባር 
ኣለታውን ኣዎንታውን ገጻት ህይወት ኣቃኒን 
ንትምህርትና ክንወስድም ዛግብኣና መምርሕታት 
ክንምሌከት ኢና ፣ 
   ካብ ገጻት ኣዎንታዊ ህይወት ሳራ ክንጅምር፣ 
ሳራ ነቲ ኣገሌጋሉ ኣምሊኽ ዛነ ኣብራሃም 
በዒሌቲ ቤቱ ኮይና ። ኣብራሃም ሰብኣያ ካብ 
እግዘኣብሄር ከምዘ ዛብሌ ተስፋ ዛረኸበ እዩ “ካብ 
ምዴርኻን ካብ ኣዛማዴካን ካብ እንዲ ኣቦኻን ኣነ 
ናብ ዖርእየካ ምዴሪ ኣቢሌካ ውጻእ” (ዖፍ12።1-3)፣ 
እዘ ተስፋ ንሰብኣያ እተዋህበ ቃሌ እ እንተኾነ ። 
ሳራ ብሰብኣያ ኣቢለ እተገሌጸሊ ናይ እግዘኣብሄር 
ትእዙዛን ቃሌ ተስፋን ተቐበሇት።። ሳራ ነዘ ቃሌ 
እተኣዖዖትን ካብ ኩለ ተፈሌያ ምስ ኣብራሃም 
ናብቲ እግዘኣብሄር ዛኣዖዜ ምዴሪ ዛወጸት ዒባይ 
ናይ ኣምሊኽ ኣገሌጋሉት እያ ፣ 
   ኣብራሃምን ሳራን ኣብ ጉዔዜ ከሇዉ ብሕ 
ሽግርን ፈተናታትን ይበጽሖም ነበረ ፣ ንኣብነት 
ኣብ ኩለ ገጽ ምዴሪ ጥሜት ምስ ኮነ ካብ ጥሜት 
ንምምሊጥ ናብ ግብጺ ወረደ ፣ ኣብርሃም ሳራ 
ሰበይቱ ካብ ጽባቔኣ እተሊዔሇ ንሰበይቱ ክወስደ 
ኢልም ክቐትሌዎ ከም ዛኽእለ ብምሕሳብ  
ኪጭነቕ ከል ምስኡ ሓቢራ ትጭነቕ ነበረት ፣ 
ካብ ዴርቂ ንምምሊጥ ዋጋ ከፈለ ፣ ግናኸ 
ተፈጥርኣዊ ጽባቔኣ ዖኸተል ሽግር ኣብ 
ቅዴሚኦም ኣጓነፎም ፣ ኣብቲ ጊዚ ኣብራሃም 
ንኣኺ ንምውሳዴ ኢልም ክቐትለኒ እዮም ሓወይ 
እዩ በሉ በሊ ፣ ሳራ ከኣ ንኣብርሃም ንምዴሓን 
ኢሊ ሓወይ እዩ ክትብሌ ከሊ ኢና እንምሌከት ። 
ሳራ ንሰብኣያ ኣብ ሽግሩ ጊዚ ሓቢራ እትሽገርን 
እትጭነቕን ሰበይቲ ነበረት ፣  
   ሓዴሽ ኪዲን ነዘ ናይ ሳራ ኣዎንታዊ ህይወት 
ኣመሌኪቱ ። “ከምቲ ሳራ ንኣብራሃም ጐይታይ 
እናበሇት እተኣዖዖቶ ። ንስኻትክን ከኣ ሰናይ እንተ 
ገበርክን ። ብሓዯ ዚሰምብዴ ነገርውን እንተ 
ዖይፈራህክንሲ ። ኣዋሌዲ ኢኽን ፣” (1ጴጥ3።6) ፣ 
ሳራ ነቲ ኣብ ሓዲር ዖል ምትእዛዙዛን ሰናይ 
ምግባርን ፍሌይቲ ኣብነት ምና ካብዘ ንርዲእ ፣ 
  ናይ መሌእኽቲ እብራውያን ጸሓፊ ። በቶም ናይ 
እምነት ኣቦታትን ኣዳታትን ታሪኽ ክትርኽ ከል ። 
ንሳራ ፍለይ ስፍራ ሂብዋ ንምሌከት ፣ “ሳራ እ 
ጊዚኣ ምስ ሓሇፈ ። ነቲ ተስፋ ዛሃቦ እሙን ገይራ 
ስሇ ዛርኣየቶ ። ዖርኢ ንምትካሌ ብእምነት ሓይሉ 
ረኸበት” (እብ11።11) ፣ ሳራ ብእርግንኣ ምኽንያት 
ዔዴሜኣ ብዴሕሪ ምሕሊፉ ሌዔሉ ናይ ተፈጥሮ ሕጊ 
ወጺኣ ሓይሉ  ዛረኸበት ። ማሇት ዖርኢ ንምቕባሌ 
ዖኽእሌ መሇኮታዊ ሓይሉ ብእምነት ዛረኸበት 
ሰበይቲ እያ ፣ ሳራ ነቲ ኣብ ርያኣ ከቢብዋ 
ዛነበረ ናይ መኻንነት ኩነታት ብእምነት ዒወት 
ዛረኸበት።  

ብቃሌ ኣምሊኽ እተመስከረሊ ናይ 
እምነት ጓሇንስተይቲ እያ ፣ 

    
 
ናብ ኣለታዊ ህይወት ሳራ ምስ 
እንምሌከት ክሌተ ነገራት ክንጠቅስ 
ግዱ እዩ ዛኾነና ፣ ኣብርሃምን ሳራን 
ውለዴ ከም ዛወሃቦም ካብ እግዘኣሄር 
ተስፋ ተቐቢልም እዮም ። በቲ ተስፋ 
እተቐበለለ ዔዴመ ሳራ ኣዛዩ ሓሉፉ 
እቲ ናይ ኣዳታት ዖቋርጸለ ጊዚ በጺሑ 
ነበረ ፣ ኣብ ሌዔሉ’ዘ ዴማ ሳራ መኻን 
ሰበይቲ ነበረት ፣ (ዖፍ18።11-13) ፣ 
ነዘ ቃሌ ተስፋ ንነዊሕ ጊዚ ክጽበዩ 
ዴሕሪ ምጽናሕ ሳራ መፍትሒ ይኸውን 
እዩ ንሽግርና ኢሊ ብዴንገት ሓዯ 
ሓሳብ ኣምጽአት ፣ እቲ ሓሳብ ከኣ 
“እንሆ ኣነ ኸይወሌዴ እግዘኣብሄር 
ዒጽዩኒ እዩ ። ምናሌባሽ ብእኣ እንተ 
ተፋሬኹ ። በጃኻ ናብዙ ግዛእተይ እቶ” 
በሇቶ (ዖፍ16።2) ። ኣብራሃም ቃሌ 
ሰበይቱ ተቐቢለ ካብ ኣጋር ወሇዯ ። 
እቲ ዛወሇድ ዉለዴ ስሙ እስማኤሌ 
ተባህሇ ‘ በዘ ኩነታት ሳራ ንኣብራሃም 
ብዖይተዯሌየ ኣንፈት ክትመርሖን 
ከተተሓሳስቦን ከሊ ኢና እንምሌክት ፣ 
ኣትን ዯቂ ኣንስትዮ ኣሓተይ ። ካብዘ 
ናይ ሳራ ህይወት እንምሃሮ ኣሇና እዩ፣ 
   ሳራ ብገዙእርእሳ ተሊዒዑሊ 
ንኣብርሃም ካብ ኣጋር እተባህሇት 
ሞግዘታ ክወሌዴ ዯረኸቶ ፣ እንተኾነ 
ኣጋራ ምጥናሳ ምስ ተረዴአት 
ንእመቤታ ሳራ ። ከተቃሌሊ ጀመረት ፣ 
ሳራ ግን ክትምዔዲን ክትግስጻን 
ከምኡውን ክትመኽራን ኣይፈተነትን ። 
ብኣንጻሩ ግን ንኣብራሃም ክትቁጥዕ 
“ኣባይን ኣባኻን እግዘኣብሄር ይፍረዴ” 
ክትብል ከሊ ኢና እንምሌከት ፣  
   ኣብራሃም ከኣ ንሳራ ሰበይቱ “ኣብ 
ሌዔሉ ባርያኺ ጽቡቕ ኯይኑ እተራእየኪ 
ግበሪ” ምስ በሊ ። ሳራ ንኣጋር ሃገራ 
ሓዱጋ ክሳብ ትሃዴም ኣወረዯታ ፣ 
   ጊዚ እግዘኣብሄር ኣኺለ ሳራን 
ኣብርሃምን ንይስሃቅ ምስ ወሇደ ።በቲ 
ጡብ ዛሓዯገለ መዒሌቲ ዒቢይ ምሳሕ 
ገበሩ ። ሳራ ዴማ እቲ ኣጋር 
ንኣብርሃም ዛወሇዯትለ እስማኤሌ 
ኼሊግጽ ረኣየት ። “ወዱ እዙ ባርያ እዘኣ 
ምስ ወዯይ ። ምስ ይስሃቅ ። 
ኣይኪወርስን እዩ እሞ ነዙ ባርያ እዘኣን 
ንወዲን ኣውጽኣዮም” እናበሇት 
ንኣብርሃም ኣዛያ ኣጨነቐቶ ፣ እቲ 
ነገር ፍቓዴ ኣምሊኽ ስሇ ዛነበረ ። 
እግዘኣብሄር ስሇ እስማኤሌ ንኣብርሃም 
ቃሌ ተስፋ ኣትዩ ኣጸናንዕ ። እቲ ሳራ 
ዛኣዖዖቶ ክገብር ነገሮ ፣ ልሚ 
  

 
 
እስማኤሌ ኣቦ ናይ ሃገራት ዒረብ ከምዛነ እዩ 
ዛንገር ፣ ይስሃቅ ከኣ ናይ እስራኤሊውያን ኣቦ እዩ፣ 
ክሳብ ልሚ ኣብ መንጎ እዜም ክሌተ ህዛቢ ብናይ 
ውርሲ ዛኣክሌ ግጭት ኣል ፣ ጠንቂ ናይ ሳራ 
ሓሳብ ክሳብ ልሚ ንዖሇዉ ትውሌዱ ሽግር 
ኣትሪፍልም  ኣል ፣ 
   ካብ ህይወት ሳራ እንታይ ንምሃር ፨ 
 
1. እግዘኣብሄር ንኣብርሃም ክጽውዕ ከል ሳራ 

ኣይሰምዏትን ኔራ። ግናኸ ጻውዑት 
ኣብርሃም ነቲ እተዋህቦ ትእዙዛ ምስ ተስፋ 
ቃሌን ተቐቢሊ ምስኡ ዋጋ ብምኽፋሊ 
በረኸት ኣምሊኽ ተቐበሇት ። ከምኡ ኣንስቲ 
ናይ ሰብኡተን ራእይን ጻውዑትን 
ብምቕባሌ ኩለ ዋጋ ብምኽፋሌ ናብቲ 
በረኸት ክመጻ ከም ዛግብአን ክፈሌጣ 
ኣሇወን ፣ 
 

2. ከምቲ ሳራ ኣብ ፈተና ኮነ ኣብ ሽግር 
ከምኡውን ኣብ ጊዚ መከራ ካብ ኣብርሃም 
ከይተፈሌየት ናይ ኩለ ሽግሩን ሓዖኑን 
ተኻፋሉት ከም ዛነበረት ። ኩሊትክን ኣሓት 
ምስ ሰብኡትክን ብሓጐስ ኮነ ብሓዖን ጊዚ 
ክተፍቅራኦምን ክትከናኸናኦምን 
ክትሽፍናልምን ይግብኣክን ። ምስ 
ሰብኡትክን ተሰማሚዔክን ቃሌ ኪዲንክን 
እናሓሇኽን ከም ዛግብኣክን ክትኮና ። ካብ 
ህይወት ሳራ ተምሃራ ፣ 
 

3. ኣትን ክቡራት ኣሓተይ ። ንሰብኡትክን 
ንዖይሓሰብዎ ። ግን ከኣ ጽቡቕ ናብ 
ዛመስሌ ። ፍሬኡ ግን ክፉእን ንኹለ 
ወሇድ ክጐዴእ ዛኽእሌ ሓሳብን ምኽርን 
ከተምጽኣ ኣይግባእን ። ዒቕሉ ብምጽባብ 
ከይትገብራ ኣሓት ክትሕሇዋ ይግብኣክን፣ 

4. ተስፋ እግዘኣብሄር ብናይ ሰብ ዒቕሚ 
ኽእሇት ዖይኮነ ዛፍጸም ። ብናይ 
እግዘኣብሄር ተኣምራትን ሓይሌን 
ኣሰራርሓን ከም ዛፍጸም ምእማን 
የዴሌየና፣ (2ቆረ12።9 , ዮሃ15።5 , 
ዖፍ18።14) ፣ 

5. ኣብ እንኸድ መገዱ ሽግር ክፍጠር ከል ። 
ነቲ ሽግር ንኽፍጠር ካብ ዛገብሩ ሰባት 
ሓዯ ንሕና ክነስና ነቲ ንኻሌእ ሰብ ከሰስቱ 
ኮይንና ክንቀርብ ዖይኮነ ። ነቲ ሽግር 
ብዛርርብ መፍትሒ ክትረኽበለ ምፍታን 
ከምዛሓይሽ ክንግንዖብ ይግብኣና ፣ 
ጐይታ ኣዔዘ ይባርኽኩም ፣ --//-- 

ዒምዱ ኣነን ቤተይን 
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ቤተክርስትያን ዖቃጸሇ ተጋዲሊይ 
ጣሉባን 

“ክርስቶስ ማሪኹኒ” 
(ዮሱፍ ሑሴን ተጋዲሊይ ጣሉባን) 

 
-ካሌኣይን ናይ መወዲእታን ክፋሌ- 

 

ዴሕሪ’ዘ ብግምት ሓዯ ክሌተ ሰዒት ኣቢሇ ኣብቲ 

እተሓባእኩለ ዴሕሪ ምጽናሕ ካብ መሕብእየይ 
ወጺኤ። ስሇቲ ዛገበሩሇይ ኩለ ባሪኸዮምን። 
ብእምነቶም ክዴሌዴለን ብጐይታ ክብርትዐን 
ከምዖሇዎም ነጊረ። ንጐይታ ኣረኪበዮም ከዴኩ፣ 
ዴሕሪ’ዘ ቀጥታ ናብ ገዙ ናይ ስዴራቤተይ እየ 
ከይዯ፣ ነዯይን ነተን ክሌተ ኣሓተይን ዴማ 
ረኸብክወን ። ከሇሌያኒ  ኣይክኣሊን፣ ኣዯይ ግና 
ብዴምጸይን ብኩነታተይን ኣሇሇየትኒ፣ ወዯይ! 
እናበሇት ከኣ ሓቑፋ ሰዒመትኒ፣ ኣዯይ ብዙዔባይ 
ንብሕ ዒመታት ክትበኪ ስሇዖሕሇፈቶ። ዒይና 
ተኸሉለ ኣይትርእን ነበረት፣ እታ ንእሽቶ ሓብተይ 
ጸልታ ኩለ እዋን ናይ ሕነምፍዲይ እዩ ኔሩ። ኣብ 
ሌዔሉ ጣሉባን ብርቱዔ ጽሌኢ ነበራ፣ ምኽንያቱ 
ክቐትሌዎ እዮም ኢሇን ስሇዛሓሰባ ብሓዖን 
ተመሉአን እየን፣ መንፈስ ኣምሊኽ ረዱኡኒ ኸኣ 
ነዯይ ኣዑንታ በሪሁ። ንሓብተይ ኸኣ ናይ ሕነ-
ምፍዲይ ባህጋ ኣጥፊኡ ፈወሰሇይ፣ ስሙ ይባረኽ፣ 
ሓዯ ወዱ ሸሞንተ ዒመት ቆሌዒ ጐረቤትና 
ብህጻንነቱ መኪና ሃሪማቶ ሇሚሱ ነበረ፣ 
እግዘኣብሄር ነዘ ቆሌዒዘ ፈዊሱ ናብ ገዘኡ ክሰድ 
እንከል። ስዴራኡ ሰምቢድም እዛስ ወዴና ይመስሌ 
እምበር ንሱስ ኣይኮነን በለ፣ እቲ ቆሌዒ ዯጋጊሙ 
እ እንተነገሮም። ኣዱኡ ግና ንወዯይ ቀቲልም ነዘ 
ዴማ ኽዲን ወዯይ ከዱንኩም ኢኹም ኣምጺእኩሞ 
እናበሇት ኣምሪራ በኸየት፣ እቲ ዛኾነ ኩለን። 
ጐይታ ከምዛፈወሶን ኣዯይ’ውን ዒይና 
ከምዛተፈወሰትን ምርኣይ ከምዛጀመረትን እ 
እንተነገርክዋ ዛሇመሰ ሰብ ከመይ ገይሩ ብጸልት 
ይፍወስ። እዘ ዖይእመን ነገር እዩ ትብሌ ነበረት፣ 
ኣብ መወዲእታ ዛገብሮ ምስተፍኣኒ። ዎ ጐይታ 
ንሌባ ፈውስ ዒመጸኛነትን ዖይምእማንን ካብ 
ውሽጣ ኣውጽእ ኢሇ ክጽሉ ጀመርኩ፣ 
   ብሕ ኣይጸንሐትን ከም ካብ ዴቃስ ትትንስእ 
ዖሊ ዒይነት ኮይና ብር ኢሊ ብምትንሳእ በኸየት፣ 
ኣብታ ህሞት እቲኣ ከኣ ጐይታ ተቐበሇት፣ 
ሰብኣያ ግን ኣዛዩ ተቓዋሚ ሰብ ኮነና፣ ዴህሪ’ዘ 
ኩለ ከምቲ ዛነበሮን ዛሓዯግክዎን ጸንሓኒ፣ ሓዯ 
ዛኾነ ነገር ተሰሚዐኒ ኸኣ እበኪ ነበርኩ፣ እቲ 
ሕብረት ጀሚሩ ስሇዛጸንሓና እቲ ኣምሌኾ 
ይቕጽሌ ነበረ ጸጸኒሑ ኸኣ ካብቲ ግዲም ረሳሕ 
ማይ ይዴፋእ። ኣብ ሌዔሉ ዘንጐ ኣእማን ይዴርበ፣ 
ኣብ ማእከሌ እቲ ጉባኤ ዛኣተዉ ሰባት። እናስሓቑን 
ዛጸይፍ ጸርፊ እናተጻረፉን ይርብሹ ነበሩ፣ 
እንተኾነ ግና እቲ ሕብረት ነቲ ዛኣመነለ ዔሊማ 
ንኣምሊኹ ምንብዐን ምምሊኹን ይቕጽሌ ነበረ፣ 
ዴሕሪ’ዘ መዖምራን ቦታኦም ሒዜም መሳርያ 

  
 
 
 
ሙዘኮም ከስተኻኽለ ከሇዉ። ነቲ 
ኣዲራሽ ብፋጻን። ብናይ ኣራንሽን ባናናን 
ቅራፍ ብምዴርባይ በጽበጹና፣ ካብ ወገን 
ዴሕሪት ሓዯ መንእሰይ እናጐየየ ኮብራ 
ዛብሃሌ ዒቢ ተመን ሒ መጺኡ ኣብ 
ሌዔሉ እቶም ዛዛምሩ ዛነበሩ የር 
ዯርበዮ መንእሰይ ሰምቢደ ካብቲ 
ኣዲራሽ እናጐየየ ወጸ። ነቶም ዛተረፉ 
ዴማ በብቕሩብ ቀስ እናበለ ካብቲ 
ኣዲራሽ ወጹ እሞ ኣብ መንጐና ናይ 
ሰሊም ንፋስ ክነፍስ ጀመረ፣ 
  ምጽራር ኩለ ጊዚ ኣል በዘ ኩለ 
ምጽራር ዴማ ንርእሰይ ንርእሰይ እርእያ 
ነበርኩ ንዴሕሪት ተመሉሰ እቲ 
ዛገበርክዎ ክዛክር እንከሇኹ በቶም 
ሰባት ኣይተገረምኩን እቲ ምንታይሲ 
ናይ ቀዯም ስርሐይ እዩ ነይሩ፣ 
   በዘ ኹለ ኸኣ እቶም መዖምራን። ነቲ 
ሰማያዊ ሕብሪ ዖሇዎ ክዲኖም ተኸዱኖም 
ነቲ ተፈታዊ መዙሙራቶም ኣስምዐና፣ 
“ሞት ይኹን ስዯት መከራ ይኹን 
ጥሜት ካብ የሱስ ኣይፈሌየናን እዩ” 
ዛብሌ መዛሙሮምን “ከም የሱስ ዛበሇ 
ምንም የሇን” “በቶም ዛሞቱ ኣሕዋትና 
ጃካርታ ክንወርሳ ኢና” ዛብለ ፍትዋት 
መዛሙራቶም ኣስሚዕም ቃሌ ኣምሊኽ 
ምስ ሰማዔና። እቲ መዴረኽ ንኣይ 
ተዋህበኒ፣ ከምቲ ትማሉ ሇይቲ ክጽሉ 
እንከሇኹ ዛበሇኒ ኩለ እቲ ጉባኤ ብዒቢ 
ናይ መንፈስ ቅደስ ህሊዌ ተመሉኡ 
ነበረ። “ንስኻ ኣብኡ ዯው ክትብሌ ከሇኻ 
ኣነ ምሳኻ ዯው ክብሌ እየ። ንስኻ 
ንኽትዙረብ ኣፍካ ክከፍት ከሇኻ። 
ብዴሕሪ ቓሇይ ክብሪ ኣብ መንጎኹም 
ክርከብ የ ክብረይ ክትርኢ ኢኻ ምሳካ 
እየ ከምቲ ዛበሌኩኻ ክኸውን እየ ኣብቲ 
እዋን’ቲ ብዛኸውንን ብትርእዮን ኩለ 
ክብረይ ከይትትንክፍ ተተንቀቕ። 
ክብረይ እንተወሲዴካ ሰናይ 
ኣይኮነሌካን’ዩ፣ ክብረይ ንማንም 
ኣይህብን እየ” በሇኒ፣ ከምቲ 
እግዘኣብሄር ዛበሇኒ ዴማ እቲ ጉባኤ 
ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ብክብሪ ኣምሊኽ 
ተመሉኡ ነበረ፣ 
  ኣብ ገጽ እቲ ህዛቢ ፍለይ ይርአ 
ነበረ፣ ካብቲ ኣብቲመዴረኽ ዛነበረ 
ክብሪ እግዘኣብሄር እተሊዔሇ ዯው ምባሌ 
ስኢነ ንዴሕረይ ወዯቕኩ። እቶም 
መዖምራን ተንሲኦም ከምዛሰከረ ሰብ 
ኮኑ። እቲ መዴረኽ ክኣኽልም 
ኣይክኣሇን። ይዖለ ይወዴቁ ይጎይ ገሉኡ 
ወዱቑ ገሉኡ ፈዘ ገሉኡ ኣዑንቱ 
ንሊዔሉ እናጠመተ ይበኪ እቲ ኣዲራሽ 

 
 
 
 
 ተናወጸ። እቲ ምእመን ይዛምር ይበኪ የጣቕዔ። ነፍሲ 
ወከፍ ምእመን ብግለ ብውስጡ ብዛተመሌኦን 
ብዛርኣዮን ኩነታት ኮይኑ ነቲ እተገሌጸለ ንጐይታ 
ክብሪ ይህብ ነበረ፣ ኣብቲ ዛዯቀስኩለ ስፍራ 
ኮይኑክጥምት ከሇኹ። ጐይታ የሱስ ኣዛዩ ጽቡቕን 
ቃሊት ሰብ ክገሌጽዎ ዖይክእለ። ጻዔዲ ካብ 
በረዴዛጻዔዯወ ክዲን ተኸዱኑ። ጸጉሩ ካብ መንኩቡ 
ሓሉፉ ናብ ሕቖኡ ወሪደ እዩ። ምጽዔዲው ካብ ጸባ 
ይጽዔደ፣ ካብ ኢደ ናይ ብርሃን ጮራ ይወጽእ። 
ኣዑንቱ ከም ከዋኽብቲ ከም ዒቢ ናይ ብርሃን ጮራ 
የንጸባርቑ፣ በዘ ከምዘ 
 ዛበሇ ጽባቐን ክብርን ኮይኑ ብማእከሌ እቲ ጉባኤ 
ሓሇፈ፣ ብየማነይን ጸጋመይን ኢደ ነቲ ህዛቢ 
ክትንክዮ ከል። ገሉኡ የእዊ ገሉኡ ብዒቢ ሓጐስ 
ይምሊእ ነበረ፣ ካብ ዛውሇዴ ዔዉር ዛነበረ ሰብ 
ተፈወሰ። ጸማም ሰምዏ ኣብ መወዲእታ ኸኣ ካብ 
ኣዑንተይ ተሰወረ፣ ኣነ’ውን ካብቲ ዛወዯቕኩለ 
ተንሲኤ ከምብሓዴሽ ዯው በሌኩ፣ ነቲ ህዛቢ ዴሕሪ 
ምርግጋእ ዴማ ምስክርነተይ ምክፋሌ ጀመርኩ፣ 
  ኣብቲ ዯሴት ተኣሲረ ከሇኹ ዖጋጠመንን። ጐይታ 
ሰብ መሲለ እናመጸ የዖራርበኒ ዲርሚሽ(ቅጫ) 
ይህበኒ ከምዛነበረ ዴማ እምስክር ነበርኩ፣ እቲ 
ምስክርነተይ ሓጺር ኣይነበረን እሞ ዴሓር ከኣ በቲ 
ጉባኤ ነቲ ዛርኣኽዎን ዖጋጠመንን ኩለ ሓንቲ እ 
ከየትረፍኩ ክነግር ተነጊሩኒ ስሇዛነበረ ምስክርነተይ 
ኣንዋህኩ፣ ዴሕሪኡ ነቲ ዛተረፈ ምስክርነተይ 
ንጽባሒቱ ክንቅጽል ተቛጺርና በቲ ናይ መዖምራን 
ግሩም ምዙሙር ማሇት “ስሇ ክርስቶስ ክንመውት 
ተዲሉና ኣሇና” “ጃካርታ ንወንጌሌ ርእሳ ክሳብ ትህብ 
ናይ ዯም ዋጋ ክንከፍሌ ኢና” ዛብለን እታ ናይ 
ሶል(ናይ ብሕቲ) ዖማሪት ሓብትና “የሱስ ኣብ 
ኣኽራናት ጃካርታ ኣብ ኣእጋር ኣሳእን ሓዊ ወዴዩ 
ርእየዮ” እትብሌ መዛሙርን ሰሚዔና ተባሪኽና 
ተፈሊሇና፣ 
  ንጽብሒቱ እቲ ጉባኤ ሌዔሉ ዛኾነ ይኹን 
መዒሌቲ ኣፍ ንኣፍ መሉኡ ነበረ፣ እቲ ትማሉ 
ዖካፈሌክዎ ምስክርነት ካብ ቤት ጸልት መጺኡስ 
ኣብ ሓዴሓዯ ስፍራ ናይታ ከተማ እቲ ወረ 
ስሇዛተሰምዏ ክርእዩ ናይ ዛመጹ ስባት ቁጽሪ 
ውሑዴ ኣኣይነበረን እቲ መናብር ናይታ 
ቤተክርስትያን መሉኡስ ኣብ ግዲም’ውን ሰብ በዘሑ 
ተጸቓቒጡ ይርአ ነበረ፣ ኣነ’ውን ኣብ ማእከሌ’ዘ 
አንፈስ እግዘኣብሄር መሉእዎ ኣብ ዖል ጉባኤ ዯው 
ኢሇ። ነታ ናይ ትማሉ ናይ ሓብትና ሶል “የሱስ ኣብ 
ኣኽራናት ጃካርታ ኣብ ኣእጋሩ ኣሳእን ሓዊ ወዴዩ 
ርእየዮ” እትብሌ መዛሙራ ክትዛምረሌና 
ዒዯምክዋ፣ ንሳ ክትዛምር ከሊ ኸኣ እቲ ጉባኤ ምስኣ 
ብምዛማር ይቕበሊ ነበረ፣ ኣነ’ውን ነቲ ክሌተ ሰዒት 
ዛወሰዯ ምስክርነተይ ወዱኤ ንጐይታን ነቲ ብጸትታ 
ዛሰምዒኒ ህዛብን ባረኽኩ፣ 
  ኣብዘ እዋን እዘ እየ ዖሰንብዴ ነገር ዛሰማዔኩ። 
ሌበይ ኣብ ስፍርኣ ሰኣንክዋ ክሌቲኦም ኣእጋረይ 
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 ተንቀጥቀጡ። ብርከይ ጠሇመኒ፣ ኣፈይ ተሇጉሙ። 
ከናፍረይ ማይ ዛሰኣነ ምዴሪ እንክመስሌ ነቐጸ፣ 
  ካብ ማእከሌ እቲ ጉባኤ ክሌተ መንእሰያት 
ኣዋሌዴ። ብፍዮሪ ዛወቀበ ኣዛዩ ግሩም ናይ 
ጃካርታ ባህሊዊ ክዲን ተኸዱነን። ቅሌጥፍ ቅሌጥፍ 
ኢሇን እናሰጎማ ናብቲ መዴረክ ዯየባ’ሞ ሰሊምታ 
ሂበን ሓቑፈን ዴሕሪ ምስዒም “ልሚ’ውን ነፍቅረካ 
ኢና” ኢሇን ዯጊመን ክሌቲኤን ሰዒማኒ፣ እቲ 
ዛከውን ዖል እ እንተዖይተረዴኣኒ። ኣነውን 
ከምዖፍቅረን ገሇጽኩሇን፣ ዴሕሪ’ዘ ገጸን ናብቲ 
ህዛቢ ጌረን። ቅሩብ እንዙረቦ ነገር ስሇ ዖልና ነቲ 
ጉባኤ ይቕረታ ንሓትት በሊ’ሞ። ተፈቕዯሇን፣ 
ከም’ዘ ኸኣ በሊ ።- 
   “በቲ ሓውና ትማሉ ዛሃቦ ምስክርነት ሌብና 
ተተንኪፉ ኣል፣ወንጌሌ የሱስ እዩ የሱስ ፍቕሪ 
እዩ፣ ትማሉ ምሸት ምስ ቤተሰብ ተመኻኺርና 
ናብ ሓዯ ውሳኔ በጺሕና ኣሇና፣ ነዘ ክንነግረኩም 
ከልና 
 ንመብዙሕትኹም ከሰንብዯኩምን ከገርመኩምን 
ይኽእሌ ይኸውን፣ ንሕና ግና ምስ ስዴራናን ምስ 
ኣምሊኽናን ተሰማሚዔና ኣሇና። ጽሌኢ ከብቅዔ 
ኣሇዎ። ቂም። ሕነ ምፍዲይ ሓዖን ከብቅዔ ኣሇዎ፣ 
ነቶም ዛሓሇፉ ጌጋታት ብይቕረ ምባሌ ክሕሇፉን። 
ካብ ሌቢ ወኢኦም ክዴርበዩን ክርስዐን ኣሇዎም። 
ሕነ ኣብ ሓዯ ቦታ እንዴሕር ዖየብቂዐ ንዒመታት’ዩ 
ዛቕጽሌ፣ 
  ስሇዘ ሓውና ቅዴም ኣብ ጐይታ ከይመጸ ከል 
ብዖይፍሌጠት ኣብ ኣፍዯገ ቤተክርስትያን ነቲ 
መተዒብይቱ ዛነበረ ሓውና ሓሪደ ከምዛቐተል 
ኩለኹም ትፈሌጡ ኢኹም፣ ይኹን እምበር ነቲ 
ነፍቅሮ ሓውና እ ብሞት እንተስኣንናዮ ነዘ ናይ 
ኣምሊኽ ሰብ ረኺብና ኣልና፣ ልሚ ኣብ’ዘ ቦታ 
ስሇቲ ዛሞተ ሓውና ሕነ ክንፈዱ ወይ ንኸስስ 
ኣይኮናን ዖልና፣ ግናኸ ክርስትያናት ኢና እሞ 
እቲ እንኣምኖ ቃሌ እግዘኣብሄር መንጐና ክፍጸም 
ኣሇዎ፣ ሌክዔ’ዩ በቲ ዛኮነ። ነቲ ዒቢ ሓውና ተሃንስን 
ስኢንና ተጐዱእና ኢና፣ ንሕና ጥራይ ዖይኮንና 
ቤተክርስትያንና’ውን ሓዯ ዒብን እግዘኣብሄር 
ብእተፈሊሇየ መገዱ ዛትቀመለ ዛነበረ ሰብ ስኢና 
እያ፣ እንተኾነ ከም ክርስትያናት መጠን ንቂም 
እንተዖይዯርቢናዮ ሞትን ሕነ ምፍዲይን እዩ 
ዛወሌዴ፣ ካብዘ ብምብጋስ ዴማ ልሚ ሓዯ ሓዴሽ 
ናይ ህይወት ምዔራፍ ክንከፍትን ክንጅምርን 
መዱብና ኣልና፣ ስሇዘ ካብ ክሌቴና ንሓዳና 
መሪጽካ ክትምርዒወና እቲ ምምራጽ ንኣኻ 
ገዱፍናሌካ ኣሇና፣ በታ ትመርጻ ጓሌ ዴማ ቅር 
ኣይበሌካ። ነታ ዯስ ዛበሇትካ ውሰዴ’ሞ ተመርዒዋ 
እታ ዛተረፍት ዴማ ዖማኻ ክትኮነካ እያ፣ 
ንሕናውን ቅር ኣይብሇናን’ዩ፣ ፈቲናን ፈቒዴናን 
ርእስና ንኣኻ ሂብና ኣልና፣” ስሇዘ ምረጽ በሊኒ፣ 
ብዯም እቲ ዛሞተ ሓውናን በቲ ስላና ዛፈሰሰ ዯም 
ክርስቶስን ናይ መርዒና ቃሌ ኪዲን ልሚ 
ክንምስርት ኢናበሊኒ፣ ኣብ ማእከሌ ክሌተ 
ምሌኩዒት ጽቡቓት መንእሰያት ከም ኩናት 
ዛውርዖራ ኣዑንትን ግሩም ቁመናን ኣካሊትን 
እተዒዯሊ ኣዋሌዴ ኮይኑ በቲ ዛሰማዔክዎ ሰንቢዯ 
ተዒነዴኩ፣ 
   እቲ ጉባኤ በቲ ዛሰምዕ ሰንቢደ። ካብ ኮፍ 
መበሉኡ ተንሲኡ ብእሌሌታን ብንብዒትን 

 ጣቒዔትን ሓጐሱ ገሇጸ። ኣብቲ ኣዲራሽ 
ዛነበረ ምእመን ብሓዯ ሌቢ ከም ሓዯ 
ሰብ ብምን ነቲ መርዒ ዛግበር ወጻኢ 
ክሽፍን መታን 4000 ናይ ጃካርታ 
ባጤራ ብምውጻእ ሓጐስ ገሇጸ፣ 
ኣነ’ውን ነታ ዒባይ ጓሌ 24 ዒመት 
ጽብቕቲ ጓሌ መሪጸ ክምርዒዋ 
ወሰንኩ፣ ንሳ ግና ከምዘ ኢሊ መሇሰት 
“ንሕና ነዘ እግዘኣብሄር ዖዲሇወሌና 
ንቂምን ሕነ-ምፍዲይን ብመርዒ ጌራ 
ናይ ምዴምሳስ ዒሊማ ዛኣክሌ ምዴሊው 
ስሇዛገበርና እቲ ዛተዋጽአ 4000 ንናይ 
ቤተክርስትያን ዔዮ ወንጌሌ ይኹን 
እዜም ኣብዘ ዖሇኹም ዴማ ኣብቲ 
ዖዲሇናዮ ናይ ምሳህ ዔዴመ 
ክትርከቡሌና ዒዱምናኩም ኣሇና፣ ሕጂ 
ቀጥታ ናብኡ ክንከይዴ ኢና” በሇት፣ 
  ከምዘ ኢለ ኸኣ እቲ ህዛቢ 
እናተዯነቐን እናበኸየን ንጐይታ 
እናኣመስገነን ጉዔዜናቀጸሌና፣ ሰበይተይ 
ከኣ ሓንቲ ቃሌ ነገረትኒ፣ ስምዒኒ 
በሇትኒ ካብቲ ንበሌዕ ዛነበርና ምሳሕ 
እናኣኾሇሰትኒ። መዖከርታ ናይ መርዒና 
ዛኾነኒ ቀሇበት የብሇይን 
 ኣይትበሌ፣ ናይ ወርቂ ቀሇበት ኣብ 
ኣጻብዔትና እንተገበርና ጽባሕ ይወዴቕ 
ኢዩ፣ ይጠፍእ ኢዩ፣ ኣነ ግና በቲ 
ንስኻ ቀቲሌካ ዖፍሰስካዮ ዯም ሓወይን 
በቲ በጃ ሓጢኣት ዒሇም ኣብ መስቀሌ 
ቀራንዮ ዛፈሰሰ ቅደስ ዯም ክርስቶስን 
መዖከርታ ቀሇቤት ዯም ጌረ እምርዒወካ 
ኣሇኹ በሇትኒ፣ 
  በታ ምሸት እቲኣ ካብ ቤተ 
ክርስትያንና ወጺእና ናብ ገዙ ስዴራ 
ናይ በዒሌቲ ቤተይ ከዴና። ኣብቲ 
እተዲሇወሌና ስፍራ ኣቲና ኸኣ ምስ 
በዒሌቲ ቤተይ ብእግዘኣብሄር 
እናባረኽና። ስሇዛገበረሇይን። 
ስሇሰናይነቱን። ስሇቲ ብሕ ሇውሃቱ። 
ስሇቲ ኣባይ ዖርኣዮ ተወዲዲሪ ዖይርከቦ 
ምሕረቱ። ብሕ እናነባዔና እናዖሇሌና 
እናባረኽናን ፍለይ ናይ ኣምሌኾ እዋን 
ኮነሌና፣ 
  እሞ ኸኣ ልምስ ኣነው በዒሌ ዔዴሌ 
ኮይነ ኣብ በረኻን ጸሓይን ካብ ጸዴፊ 
ካብ ጎቦ ናብ ጎቦ መዒሌቲ ብጸሓይ 
ሃሩር። ሇይቲ ብኣሳሓይታ ቑሪ ካብ 
ምን ሓሉፈስ ከም ንቡር ኮይንሇይ። 
ብጸጋ ኣምሊኽ ብቕዒት ኮይኑሇይ በዒሌ 
ሓዲር ኮይነ ምርኣየይ እናገረመኒ 
ከይሓሰብክዎ ሇካስ እግዘኣብሄርውን 
የዲሌወሌካ እዩ በሌኩ፣ እወ ብብሕ 
ምሕረቱን ፍቕሩን ንኣይ ከዲሌወሇይ 
ርእየ እሞ ቃሊት ይሓጽረኒ እዩ፣ 
  ነታ ኣብ ጃካርታ ዖሊ ቤተ ክርስትያን 
ብጃካርታውያን ዛኾኑ ናይ እምነት 
ተቓወምቲ ዛበጽሓ ስዯትን መከራን 
ዛግሇጽ ኣይኮነን። ብኡ’መጠን ከኣ 
ንእምነቶም ዛስየፉ። ንሞት ገጽ ንገጽ 

 ዛገጠምው ሰባት ከኣኣ ኣሇዉና፣ ሌዔሉ’ዘ ኩለ 
ኸኣ እታ ዔሇት-ዔሇት ዔግርግርን ራብሳን ዖይፍሇያ። 
ሰሊማዊ ሰሌፍን ናዔብን ኣብ ዖይፍሇያ ከተማና 
ዛርከቡ ተምሃሮ ዮኒቨርስትን። መንእሰያት እታ 
ሃገርን ሰሊማዊ ሰሌፊ ንምግባር ክዯሌዩ ከሇዉ ናብ 
ቤተ ክርስትያን ብምምጻእ በቲ የር ዛዛመር 
መዛሙር ብቴፕ ብምቕዲሕ ዴሕሪ ምውሳዴ። ነቲ 
ግጥሚ ቀይሮም በቲ ሙዘቃ ሰሌፊ የካይደለ፣ ኩለ 
ሳዔ እንተዴኣ መጺኦም ነቲ መዙሙር ብቴፕ 
ቀዱሖም ከይድም ኣብቲ ሰሙን እቲ ሰሊማዊ ሰሌፊ 
ረበሳን ዔግርግርን ከምዖል ንርዲእ፣ ምኽንያቱ ነቲ 
ሙዘቃ ንሰሊማዊ ሰሌፊ ስሇዛጥቀሙለ፣ 
  ንኣብነት ነታ ናይ ሓፍትና ሶል ዖማሪት “ኣእጋር 
የሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣኽራናት ጃካርታ ሃሌሃሌታ 
ናይ ሓዊ ወዴየን ርእየየን” እትብሌ መዛሙር። ኣብ 
ቤተ ክርስትያንና ኣዛያ ዛተወፈትወት መዛሙር 
ክትከውን ከሊ። ካብ ቤተ ክርስትያን ሓሉፉ’ስ ኣብ 
ህዛቢ ከተማ ጃካርታ’ውን  ኣዛያ ፍሌጥትን 
ፍትውትን መዛሙር እያ። ነዙ መዛሙር እዘኣ 
ዖይፈሌጥ ሰብ የሇን ክብሃሌ ይከኣሌ 
  እዩ፣ እዜም ሰባት እዘኣቶም ነቶም ክርስትያናት 
ኣብ መገዱ እናተጸበዩ ዯው ኣቢልም። ብምፍርራህ 
ከይንሃርመኩም እንተዯሉኹም “ኣብ ኣኽራናት 
ጃካርታ” እትብሌ መዛሙር ዖምሩሌና ይብሌዎም፣ 
ገሇ ገሉኦም ከኣ ነቲ ናይ መዛሙር ዲዊት ጥቕሲ 
እናሓሰቡ። መዙሙራትና ኣብ መሬት (ሃገር) ባዔዱ 
ኣይንዛምርን ብምባልም ዛተሃርሙን ዛተጐዴኡን 
ኣሇዉና፣ ሓዯ እዋን። ሓንቲ 72 ዒመት ዛገበረት 
ኣረጊት ሰበይቲ ምስ ክሌተ ኣዋሌዴ ዯቃካብ ቤተ 
ክርስትያን ወጺኤን ንገዛአን እናኸዲ ከሇዋ ረኺቦም 
ክዛምራልም ሓትቶመን ስሇዛኣበያኦም ጥራይ 
ነብሰን ጌሮም ኣብ መገዱ ክኽብኩብወን ከሇዉ 
ፖሉስ መጺኦም ሰጉጎሞዎም፣ ሓሓሉፉ ዴማ እቶም 
ናይ ዩኒቨርስቲ ተምሃሮ ነቲ ኣብ “ኣኽራናት 
ጃካርታ” ዛብሌ መዛሙር ነብዩና መሓመዴ ኣብ 
ኣክራናት ጃካርታ ርኢናዮ ክብለ ከሇዉ። ገሇ 
ገሉኦም ከኣ ተጋዯሌቲ ጣሉባን ኣብ ኣክራናት 
ኣፍጋኒስታን ጃካርታን ክጎዩ ርኢናዮም እናበለ 
ክዛምርዎ ይስምዐ፣ 
  ሓሓሉፉ ኣብ ሰሙን ክሌተ ጊዚ ብሕቡእ 
እናተራኸቡና እንጽሌየለ (ኣንዯር ግራውንዴ ቤት 
ጸልት) ገዙ ናይ ሓዯ ሓውና ኣሇና ።። እዘ ካብቶም 
ኣብ ከተማ ጀካርታ ተሰሪሖም ካብ ዖሇዉ ነዋሕቲ 
ርሻናት (ፓሊሶ) ሓዯ ክኸውን ከል ። እቲ እንእከበለ 
ዴማ ኣብቲ ናይቲ ርሻን ናይ መወዲእታ ዯርቢ እዩ 
፣ ኣብ ነምሌከለ እዋን ዴምጽና ናብ ግዲም 
መእታን ከይወጽእ ። ነቲ ገዙ ንብርያኡ ብሰፍነግ 
(ስፖንጅ) ንዛተፈሊሇየ ካሌእ ንዴምጺ ውሒጡ 
ዖትርፍ ነገራት ጌርና ንሽፍኖ ፣ ናብ’ዘ ገዙዘ 
ክንኣትው እንተዯሉና ። ኣቐዱምና ኣብቲ ናይቲ 
ህንጻ ታሕተዋይ ዯርቢዛርከብ ፋርማሲ ወይ ግሮሰሪ 
ወይ እተፈሊሇዩ ዴንናት ንኣቱ’ሞ በብሓሙሽተ ። 
በብክሌተ ። በብኣርባዔተ ኰንና ስለኽ ኢሌና ናብ 
ሉፍት ንኣቱ ኣብ ጉዔዜ ሰሊምታ ምሌውዋጥ የሇን ፣ 
ብጸጥታ ንኣቱ በሃዯ ተኣኪብና ምእታው ስሇዖንክእሌ 
። እቲ መዯብ ፋደስ ዛጅምር ንሕና ሰዒት 8።00 
ምእታው ንጅምር ክንወጽእ ከሇና ኸኣ ከምኡ ፣ 
እቲ ኩለ እንገብሮ ኸኣ ነቲ ዖል ስዯትን መከራን 
ስሇዛፈራህና እዩ ፣ 
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   ሓዯ መዒሌቲ ኸኣ ኣብ ገዙ እንዲ ሓንቲ ካሌእ 
ሓብትና ዔስራ ንኸውን ቅደሳን ተኣኻኺብና 
እናጸሇና ከሇና ። ጐይታ ብሓዯ ሓውና ጌሩ ቃሌ 
ትንቢት   ሃበና ፣ “ … ዎ ዯቀይ ካባይ ዛኾነ ሰብ 
እሌእከሌኩም ኣሇኹ’ሞ ተቐበሌዎ ኣይትፍርሁ…” 
በሇና ካሌእ’ውን ብሕ ቃሌ ነገርና ፣ በቲ ዛመጸና 
ቃሌ እናተሓጐስና ግን ። እቲ ዛመጽእ ሰብ መን 
ከምዛኾነ ። እንታይ ከምዛነግረና ። ስሇዖይፈሇጥና 
ናይቲ መሌእኽቲ ፍረ ሓሳብ ንምፍሊጥ ጸቒጥና 
ክንጽሉ ጀመርና ፣ እዘ ከምዘ ኢለ ከል ። 
ምናሌባት’ውን ዴሕሪሓዯ ሰዒት ኣቢለ ይኸውን ። 
እቲ ዖሇናዮ ገዙ ብሓይሉ ተሕኰሑ ። ኩሊትና 
ሰምቢዴና ኸኣ ቅዴሚ ማዔጾ ምኽፋትና ። ክንጽሉ 
ከሇና ስሇዛሰምዐና ፖሉስ ሒዜም መጺኦምና ኣሇዉ 
። ወይ ከኣ ንዔግርግር መጺኦምና ኣሇዉ ኢሌና 
ተንሲእና እቲ ሓዯ ኣብ ትሕቲ ዒራት ካሌእ ከኣ 
ኣብ ሽቓቕ ክንሕባእ ጀመርና ክሌተ ኣሓት ዴማ 
ኣብ ኣርማዴዮ ኣትየን ኣብ ማእከሌ እቲ ክዲውንቲ 
ተሓብኣ ፣ እቶም ዛተረፉ ኸኣ ንሓንቲ ሓብቲ 
ኣብ ዒራት ኣዯቂሶም ። ጨርቂ ኣብ ማይ ኣሉኾም 
። ነቲ ብማይ ዛጠሌቀየ ጨርቂ ኣብ ግንባራን 
ኣፍሌባን ብምግባር ። ዛሓመመት ሰብ ክንበጽሕ 
ከምዛመኣእና መሲሌና ንርአ ነበርና ፣ ዴሕሪዘ 
ኮፍ ኢሌና እቲ ማዔጾ 
 ምስተኸፍተ እታ ዛመጸት’ሲ እታ ንእሽቶ 
ሓብተይ እያ ነይራ ፣ ኩሊትና በቲ ዛገበርናዮ 
እናሰሓቕና ዎ’ጐይታ ካብ ጨካናት ስሇዖዴሓንካና 
ነመስግነካ ኣሇና ። እናበሌና ከነመስግን ከሇና 
ሓብተይ ኣብ ኩሌፍ ኣቢሊ ሕጂ ግዚ የሇን ። ግዚ 
የሇን የሱፍ እቲ ዖምጽኣኒ ክነግረካ ዒብደሌራሒም 
ጎፋር ይዯሌየካ ኣል ፣ ከይተዲናጎኻ ቀሌጢፍካ 
ምጻእ ኢለካ ኣል እናበሇት ። በቲ ቁርጽ ዛብሌ 
እስትንፋሳ እናተዙረበት ንኽቕሌጥፍ ዯረኸትኒ ፣ 
ዒብደሌራሒም ጎፋር ። እቲ ነታ ኣብ ገተር 
ጃካርታ ንዛነበረት ቤተ ክርስትያን ቅዴሚ 20 
ዒመት ዖንዯዲ ። ጐይታ በታ ምሰት እቲኣ 
ዛፈወሶን ። ጣሉባን ካብ ገዛእ ዛወሰዴዎ ሰብ   
እዩ ፣ እዘ ሓው’ዘ ብሕቡእ ንጐይታ የምሌኽን ። 
ንኣና’ውን ብብሕ ይዴግፈና እዩ ፣  
   ኣነ’ውን ንሓብተይ ብምስዒብ ወጻእኩ ። ገዙ 
ምስበጻሕኩ ዴማ ዒብደራሒም ብረት ሒ ። ናይ 
ጣሉባን ሙለእ ቡናዊ ጀሇብያ ተኸዱኑ ። ጸጉሪ 
ራሱ ብመዏመምያ ተዒሚሙ ረኸብክዎ ፣ ፈሇማ 
ክርእዮ ከሇኹ ዴማ ጣሉባን ኣብ ገዙይ ኣትዮም 
ክቐትለኒ መጺኦም ኢሇ ፈራህኩ ። ንሱ ካብቲ ኮፍ 
ዛበልተንሲኡ ሰሊምታ ዴሕሪ ምሃቡ ከምዘ በሇኒ ፣ 
መሓመዴ የሱፍ ኣነ ነቲ ኣኣብ ከተማ ጃካርታ 
ዛካየዴ ናይ ጣሉባን ንጥፈታት ከካይዴ ብዯቒቕ 
እከታተሌን ። ምስ ተማሃሮ በብግዚኡ 
እናተራኸብኩ’ውን ኩነታት የመቻችእ ፣ እዘ 
ሓሊፍነት ኢልም ሂቦምኒ ኣሇዉ ፣ ኣነ’ውን እዘ 
ምስ ሰማዔኩ ብጣዔሚ ሓዘነ ። ዒብደሌራሒም ነዘ 
ክፉእ ወረ ክትነግረኒ ስሇምንታይ ጸዋዔካኒ ። ቅዴሚ 
ሕጂ ኣብ ከተማ ኣንቦን ዛወዲእካዮም ቅደሳን 
ውሒድም’ሲ ልሚ’ኸ እንታይ ክትውስክ ዯሉኻ ፨  
ጐይታ’ኸ ዴህሪ ናይ 23 ዒመታት ሕማም ከመይ 
ከምዛፈወሰካ ረሲዔካ ባዔሌኻ ምስክር ኢኻ ፣ 
እሞ’ኸ ዯኣ ልሚ ኣብቶም ቅደሳኑን ዯቁን ጸሊኢ 

  
ኮንካ ተንሲእካ ፨ ስሇምንታይ’ሲ 
ካብኦም ሃዱምካ ናባና ዖይተሓወስካ ፨ 
ኢሇ ብቑጥዒ ተዙረብክዎ ፣ 
   ንሱ’ኸኣ ንመንኩበይ ብክሌተ 
ኣእዲዉ ሒ ። ከምኡ ኣይኮነን ። ነቲ 
ትእዙዛ ዛሃበኒ ሙሊ ዐመር እዩ /እዘ 
ሕጂ ኣብ ስሌጣን ዖል ናይ ጣሉባን 
መራሒ/ ንእኡ ምቅዋም ከምዖይክእሌ 
ከኣ ትፈሌት ኢኻ ። ግናከ ነዘ 
ትእዙዛ’ዘ ምስ ሰማዔኩ ኣይፋሌ ኢሇ 
ብሇይቲ ክሃዴም ዯሇኹ ፣ እንተኾነ 
ግና እቲ ብሇይቲ ብሕሌመይ ዛርኣክዎ 
ኣፍርሃኒ ፣ ሓዯ ዒቢ ስማግሇ ዛመስለ 
ሰብኣይ ክሌቲኡ  መዒጉርቶም ጭሕሚ 
ዛመሌአ ዒይኖም ፍለይ ናይ ብርሃን 
ነጸብራቕ ዖብርህ እቲ እተኸዯንዎ ክዲን 
ረቂቕን ጻዔዲን ክኸውን ከል ። 
ነጸብራቕ ዖብርህ እቲ እተኸዯንዎ ክዲን 
ረቂቅን ጻዔዲን ክኸውን ከል ። ነጸሌኦም 
ብስርዒት ብመንኩቦም ኣቢለ ብዴህሪት 
ናብ ሕቖኦም ወሪደ እዩ ፣ ክዙረቡ 
ከሇዉ ዴምጾም ካብ ማእከሌ እቶም 
ዒበይቲ ኣኽራናት ኣፍጋኒስታን 
እተወንጨፈ ካብ ዛመጽእ መቓሌህ 
ይብርትዔ ። ጸባቔኦም ካብ ናይ ሰብ 
ጽባቐ እተፈሌየ እዩ ። ከምዘ ዒይነት 
ጽባቐ መሌክዔ ርእየ ኣይፈሌጥን   እየ 
፣ ነዘ ዛርእዮ ዖሇኹ ዴማ ካብ 
ኣፍጋኒስታን 33 ኪ.ሜ ርሒቑ ኣብ 
ዛርከብ ናይ ውግእ መሰሌተኒ ማእከሌ 
ቁ.6 ኣብ ዖል ቦታ ዖሇኹ ይመስሇኒ ። 
ናባይ ብምቕራብ ከኣ ከምዘ በለኒ ፣   
“…ነቲ ኣብ ሌብኻ ዖል ሓሳብ ከይትገሮ 
ተጠንቀቕ 
 ።እተኣዖዛካዮ ፈጽም ኣብ ሌዔሉ ዯቀይ 
ዛግበር ውዱት ሓንቲ እ ከተትርፍ 
ተተንቀቕ” ኢልምኒ እናርኣክዎም ካብ 
ኣዑንተይ ተሰወሩኒ ፣ ብሓቂ’ቅን ኣነ 
ኣብ’ዘ መዯብ’ዘ ምህሊወይ ዛጠቅም   
ኢዩ ፣ ምኽንያቱ ኣብ ከተማ ጃካርታ 
ዛግበር ዛኾነ ነገር ኣነ ከይፈሇጥኩ 
ኣይፍጸምን እዩ ። በሇኒ ቀጺለ ኸኣ 
ጽባሕ ዒርቢ ንቤተ ክርስትያንኩም ምስ 
ናይ ምእመን ። ንመወዲእታ ጊዚ 
ብተፈንጃሪ ነታጒ ንኽቃጸሌ ትእዙዛ 
ካብ ጣሉባን ከም ዛወጸን ነዘ ዛፍጽሙ 
ሓሙሽተ ሰባት’ውን ስሇእተመዯቡ ። 
ናርቢ ማንም ሰብ ከይመጽእ 
ኣተንቅቆም ፣ ነዘ ኸኣ ብዒቢ ምስጢር 
ክሕዛዎ ከምዖሇዎም ነጊሩኒ ከዯ ፣ 
በብእዋኑ ዴማ እቲ ዛኸውን ከም 
ዛነግረኒ ሓቢሩን ተፈሊሇና፣ 
   ዴሕሪ’ዘ ንጐይታ እናመስገንኩ ። 
ብሌበይከኣ “ኣብ ኣኽራናት ጃካርታ 
…¶” ንእትብሌ መዛሙር እናዖመርኩ ። 
ናብታ መጀመርታ ተኣኪብናሊ ዛነበርና 
። ናይ ሓብትና ገዙ ከይዯ ነቲ 
ዛሰማዔክዎ ክነግሮም ምስኣተኹ ። 

 
 ኣሕዋት ብዒቢ ሓዖን ክበኽዩ ከሇዉ ረኸብክዎም ፣ 
እቲ ጉዲይ እንታይ ምኑ እንተሓተትኩ ኸኣ። እቲ 
ቅዴም ማዔጾ ክኹሕሕ ከል ። ክሕባኣ ኢሇን ኣብ 
ኣርማዴዮ ዛኣተዋ ክሌተ ኣሕዋትና ዛተንፍስኦ ኣየር 
ስኢነን ብሕጽረት ንፋስ ከምዛሞታን ። ነቲ 
ኣርማዴዮ (ከብሒ) ክኸፍትዎ ከሇዉ ተንከባሉሇን 
ኣብ ትሕቲ እግሮም ከምዛወዯቓን ነገሩኒ ፣ በቲ 
ዛሰማዔክዎ ሰንቢዯ ። ዎ ጐይታ ኢሇ ኣእወኹ ። ነዘ 
ኸኣ ኣብቲ ናይ ታሪኽ መጽሓፍና ክምዛገብ 
ነጊረዮም ። ነዘ ኣጋጣሚ’ዘ ካሌእ ሰብ ከይሰምዕ 
ብሃንዯበት ሓሚመን ሞይተን ተባሂለ ተቐብራ ፣ 
ኣብ ጃካርታ እቲ ንጐይታ እንኸፍል መስዋእትነት 
ካብ’ቲ ብሕ ብውሑደ ነዘ ይመስሌ ፣ 
   ዴሕሪ’ዘ ኩሊትና ኣብ ኣባይቲ ቅደሳን ብምኻዴ 
ዒርቢ ናብ ቤት ጸልት ክንከይዴ ከምዖይብሌና 
ተዖራሪብና ተፈሊሇና ፣ ዴሕሪ ክሌተ መዒሌቲ ናይ 
ጣሉባን ተጋዯሌቲ ። ነቶም ናይ ዩኒቨርስቲ ተማሃሮን 
ነቲ ናይታ ከተማ ህዛብን ኣሇዒዑልም ሰሌፊ 
ተጀመረ ። መንእሰያት ኣብ ርእሶም ጨርቂ ኣሲሮም 
በእዲዎም ኣባትርን ኣእማንን ሒዜም ። ብዒቢ ዴምጺ 
ሆ’ እናበለ “…ተጋዯሌቲ ጣሉባን ኣብ ኣኽራን 
ጃካታ ናይ ዒወት ሓዊ ተኸዱኖም ርኢናዮም” 
ብዛብሌ መዛሙር እናዖመሩ ብምምጻእ ኣብ ቤተ 
ክርስትያን በጽሑ ነቲ ኣከባቢ ብኣውያት ኣናወጽዎ 
፣ እቲ ህዛቢ ከም ሓዯ ሰብ ብምን እናዖሇለን 
እናጎየዩን ነቲ ከባቢ ሕውስውስ ኣበሌዎ ፣ ሌክዔ’ዩ 
መሌክዐ እናሇዋወጠ ኩለሳዔ ሁከት ኣል ፣ እንተኾነ 
ግና ህውከትን ህሌኸኝነትን ዛሓናፈጾ ረበሻ ሓያሌ 
ናይ ነታጒ ዴምጺ ሰማዔና ቤተ ክርስትያንና በቲ 
ዛተባርዏ ነታጒ ፈጺሞ ኣንዯዴዎ ። ሓይሉ ናይ 
ቃጸል ካብ ርሑቕ ክርአ ከል። ካብ ማእከሌ እቲ 
ናብ ሰማይ ገጹ ዛዯየበ ጸሉም ትኪ ። እቲ ጫፈ 
ጫፍ ዛንብሌበሌ ናይ ዛነበረ ሓይሉ ሓዊ ። ትርኢቱ 
ወርቂ ቀሇም እተሇኸየ ግሩም ስእሉ ይመስሌ ነበረ ፣ 
እቲ በብካሌኢቱ ብየማነ ጸጋም ዛነፍስ ዛነበረ ንፋስ 
ዴማ ምስቶም ጣሉባንን ተማሃሮን ዛተሓባበር 
እንክመስሌ ነቲ ትኪ ቦልኽልኽ እናበሇ ናብ ሊዔሉ 
የውጽኦ ነበረ ፣ 
   እዘ ፋጻመ’ዘ ንእኦም ሓጐስ ። ንኣና ኸኣ 
ስብራት ሌቢ ነበረ ፣ ኣብ መንጐ’ቲ ናብዛን ናብትን 
እናበሇ ሕውስውስ ዛብሌ ዛነበረ ህዛቢ እክብ እክብ 
ኢሌና ማይ ክመስሌ ንብዒትና ማንታ-ማንታ 
ይወርዴ ነበረ ፣ ንብሕ እዋን ዖምሇኽናለ ። ሌቢ 
ብሓት ወገናት ሰማያዊ መሌእኽትን መዛሙርን 
ብምስማዔ እተጸናናዔናለ ። እቲ ዛዖመርናለ ። 
ዖምሇኽናለ ። መአከቢናን ቤት ጸልትናን ብርሑቕ 
ዯው ኢሌና ተመሌከትናዮ ። ንሕና ተሓቢእና ንበኪ 
። ንሳቶም ዴማ እናዖሇለ ሓጐሶም ይገሌጹ ነበሩ ፣ 
ዴሒርና ከምዛሰማዔናዮ ኸኣ ካብቲ ነታጒ ዖምሇጠ 
ኣማኒ እንተዴኣል ኸኣ ተተቐቢልም ብጥይት 
ዛቐትለ ብረት ዛሓ ሰባት ከምዛነበሩ ሰማዔና ፣ 
ኣብ’ዘ ኩለ ዋሊ ሓንቲ ክንገብር ስሇዖይክኣሇና ። 
ፍቓዴ ኣምሊኽ ይኹን ኢሌና ነናብ ገዙና ከዴና ፣ 
ንጽብሒቱ ገሇ ውሑዲት ናይ ቤተ-ክርስትያን ሰባት 
ናብ መንግስቲ ከይድም እ እንተጠርዐ ። ሰማዑ 
ከይረኸቡ ተመሌሱ ፣  
   እዘ ሕጂ ኣብ ስሌጣን ዖል ናይ ጣሉባን መራሒ 
ሙሊ ዐመርን እቶም ምስኡ ዖሇዉ ሓሇፍቲ 
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 ግንባራትን ውግእን ንብሕ እዋን ብሓዯ ኔርና 
ኢና ፣ ብሓዯ ብሕ ምግባርና ኸኣ ብሕ 
ክንቀራረብ ጌሩና እዩ ፣ ሙሊ ዐመር ። ሂወቱ 
ብዒቢ ቁጥዒን ሕነ-ምፍዲይን ዛመሌአ ሰብ እዩ ፣ 
ይኹን’ምበር ንኣይ ዛተፈሌየ ፍቕርን ኣኽብሮት 
ነበሮ ፣ ጐይታ ንኣይ ብዒቢ ተኣምራት ናብኡ 
ክጽውዒኒ ከል ነቲ ገዴሉ ገዱፈ ምኻዯይን ምስ 
ሰምዏ ክኣምን ኣይክኣሇን ። ኣብ ሌዔሉ ክርስትያናት 
ዖሇዎ ጽሌኢ’ውን ካብ’ዘ እተሊዔሇ እዩ ፣ ሌዔሉ 
ዛኾነ ንኣመንቲ እዩ ዛጸሌእ ፣ ንእኦም ዛርሕርሕ 
ሌቢ የብለን ፣ ልሚ ጣሉባን ኣብ ዛንቀሳቐሰሇን 
63 ሃገራት ዛኾነ ኣስሊማይ ናብ ክርስትና ክመጽእ 
ኣይፍቀዴን እዩ ፣ ኣብዜም ቦታታት እዘኦም 
እዘኦም ብፍሊይ ከኣ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዯቂ 
ኣንስትዮ ገጸን ክሽፈናን ። ኣብ ገዛአን ጣይ ኮይነን 
ንሰብኡት ብተፈጥሮአን ከገሌግሌኦምን ቆሌዒ 
ብምውሊዴ ክሕግዛኦምን እምበር ስራሕ ከይሰርሓ 
ይእዛዛ ፣ ብተወሳኺ’ውን ሰበይቲ ዖበሇት (ምሌእቲ 
ሰበይቲ ዖበሇት) ዴማ ኣብ ጽርግያ ክትዙወር 
ከይትርከብ ይእዛዛ ፣ ዯቂ ተባዔትዮ’ውን 
ጭሕሞም ከንውሑን ብቐጻሉ ነዊህ ጀሇብያ 
ክኽዯኑን ። እኹሌ ዛኾነ ትምህርቲ ቁርኣን 
ክህሌዎም ትእዙዛ ሂቡ ኣል ፣ ሓዯ እዋን ንሙሊ 
ዐመር (መራሒ ጣሉባን) ዯብዲቤ ሌኢኸለ ነይረ 
፣ ዛጽሓፍኩለ ዴማ ቤተ ክርስትያንና ተቓጺለ 
ቅዴሚ ፋሕ ምባሌና ገሇ ቅሩብ ሌቡ እንተራሕርሐ 
ኢሇ እየ ፣ 
   “ኣዛየ ዖፍቅረካ መጋዴሌተይ ሙሊ ዐመር ። 
ሰሊም ንኣኻ ይኹን ። ንኣኻ ነቲ ዒመታት ኣቑጺሩ 
ዖል ጉዔዜ ገዴሉ የኽብሮ እየ ፣ ነተን ንሓዯ ዔሊማ 
እተሰሇፍናሇን ዒመታት ኣኣይርስዏንን እየ ፣ ካሊሽን 
ብሬን ሞርታራትን ተሰኪምና ኣብ ጎቦታት 
ኣፍጋኒስታን 

 ንዴይቦ ዛነበርና እዋናትን ። ኣብ ገጠራት ካቡሌ ። 
ኣብ ኮረቢት ጃካርታን ኣፍጋኒስታን ። ኣብ 
በረኻታት ጀሊሊታ ዖሕሇፍናዮም ገዴሉ-ጣሉባን ። 
ንናይ ዔሊማና ጽንዒት ኢሌና ። ንሓይሉ 
ጸሊኢንምምሊስ ኢሌና ። ድብ ሩስያ ጥሒስና 
ብምእታው ። ምስ ታንክታትን መዲፍዒን 
ሄሉኮፕተራትን ገቲምና ። ክሳዴ ንኽሳዴ ተሓናኒቕና 
ዖካየዴናዮ ቃሌሲ ። ነቲ ናይ ቬንዛዌሊ ካርልስን ። 
ነቲ ናይ ጓቲማሊ ዲንኤሌን ንምሓዛ ዛኸፈሌናዮ ዋጋ 
። እቲ ናይ ምዴረ-በዲ ሃሩር ። እቲ ናይ ገዴሌና 
መሇሇዩ ዛኾነ ቡናዊ ነዊሕ ጀሇብያን ። ጸሉም 
መዏመምያን ጌርና ። ኣብ’ቲ ሑጻ ናይ ሰሌሚ ። 
ብቁሪ ሇይቲ እናተዋቓዔና ዖሕሇፍናዮ ከመይ ኢሇ 
ክርስዕ ፣ ኣብ ማእከሌ እቲ ብጻዔዲ ሓመዴ እተሸፈነ 
ኣኽራናት ። ንፋስ ንሊዔሉ እናሌዒሇ ዛዖርዎ ሓመዴ 
ተመሉሱ ንገጽና ክኸዴኖን ሰብከሌከሌ ከብሇና   
ከልን ። ብስሓቕን ሓጐስን እተጓዒዛናዮ መገዴታት 
። ብፍሊይ ከኣ ናይ ክሌቴና ፍቕሪ ንምግሊጽ 
ዛሰተናዮን። ፍቕርና ብዯምና ናብ ኣካሊትና ይሕበር 
ኢሌና ዛሰተናዮ ። ንስኻ እንተረሳዔካዮ እ ኣነ ግና 
ከመይ ኢሇ እርስዕ ፨ ልሚ ግና ካብ’ቲ ናይ ክሌቴና 
ፍቕሪ ዛበሌጽ ፍቕሩ ። ኣብ ጎቦታት ፓኪስታን 
ዖይኮነ ። ኣብ መስቀሌ ቀራንዮ እተፈተነ ። 
ከየፍቀርክዎ ዖፍቀረኒ ። ከይመረጽኩዎ ዛመረጸኒ 
ከይፈሌጥኮ ዛፈሇተኒ ። ንየሱስ በዒሌ ናዛሬት ረኺበ 
ኣሇኹ ፣ ንርእሱ ንምዴራዊ ዔሊማ ካብ ዖዲሇወ 

 ገዴሉ ንሊዔሉ ። ነቲ ንዖሇኣሇማውን 
ሰማያውን ህይወት ብዔጽፊ ሓጐስን 
ሰሊምን ዛህብ ። ዋና ኩለ ህይወት 
ዛኾነ ንዔዮኡን ዔሊማኡን ዛጸውዒኒ 
መሪጸ ፣ ነዘ ዛመጸኒ ጽውዒ ሰሇሌ 
ኢሇ ክሓሌፎ ከምዖይክኣሌኩ እቲ ኣዋን 
እቲ ነጊረካ ነይረ ፣ ስሇዘ ኸኣ ልሚ 
ማንም ክገሌጾ ኣብ ዖይክእሌ ሰሊምን 
ምርዲእን ኣሇኹ ፣ ንስኻ’ውን ካብዘ 
ዖሇኻዮ ወጺእካ ። በዙ ሓጻር ዯብዲቤ 
ኣእሚነ ክርስትያን ኩን ኢሇ 
ኣየገዴዯካን እየ ፣ ግና ተረዴኣሇይ ። 
ኣብ ሌዔሉ ክርስትያናት ዛፍጸም ዖል 
ሁከትን ቅሇትን ዯው እንተበሌካሌና’ስ 
ክሌምነካ ኢሇ እየ ፣ ሰብ ኩለ 
ብፍትረቱ ክቡር ስሇዛኾነ ። ዔሊማ 
ንዖይብለ ነገር ህይወቱ እንተዖይቀዖፈ 
ይሓይሽ ኢሇ እሌምነካ ኣሇኹ ፣ እቲ 
ኣነ ዖምሌኾ ጐይታ የሱስ ይባርኽካ ፣ 
ሰሊም ብየሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ 
ዛርከብ ፣  
-ካብ ሓውካ ተጋዲሊይ ጣሉባን ። እቲ 
ናይ ቀዯም ናይ በረኻ ጸሉም ኣንበሳ  
-ናይ ልሚ ናይ ክርስቶስ ወንጌሊዊ 
መሓመዴ የሱ ሑሴን ፣ ጃካርታ ፣  

 
   እዘ ዯብዲቤ’ዘ ምስ ጽሓፍኩለ 
ዴሕሪ ውርሒ ። ሙሊ ዐመር 
ዛጸሓፈሇይ ዲብዲቤ ከምዘ ዛብሌ ነበረ።-- 
“…እቲ ሰሊም ዛህብሲ እቲ ናትካ 
ኣምሊኽ ዖይኮነስ ። በቲ ንስኻ ዛገሇጽካዮ 
ኣብ ጎቦታት ፓኪስታንን ኣፍጋኒስታን ። 
ነዊሕ ቡናዊ ጀሇቢያ ተኸዱንካ ። ገጽካ 
ሸፊንካ ምቅሊስን ። ኣብ መዒሌቲ 
ሓሙሽተ ሳዔ ንኣሊህ ምስጋዴን ። ናይ 
ኣቦታትና ሃይማኖት ኣኽቢርና ምንባርን 
ንቀጻሉ ወሇድ ምትሕሌሊፍን እዩ ፣ 
ሌዔሉ ኩለ ኸኣ ኣብ ዔሊማኻ ጸኒዔካ 
ምውጋእን ። ንሃይማኖት ምስሌምና 
ንዛተረኽበ ኣጋጣሚታት ኩለ 
እናተጠቐምካ ። ኣብ ምሌእቲ ዒሇም 
ምዛርጋሕን ። ኣብ ኣኽራንን ስንጭሮን 
ኮረቢትን ኣፍጋኒስታን ሰንዯቕ ዔሊማ 
ምንብሌባሌ እዩ ፣ ንኣኻ ናይ ክብሪ- 
 መዖከርታ ክኾነሌካ ኸኣ ። ነዘ ዯብዲቤ 
ኣተሓሒዛካ ዛሌኣኽካዮ ሰብ ። ብተራ 
ጥይት ዖይኮነስ ። ብቦምባ መዴፍዔ 
ንርእሱ ካብ ክሳደ ከሌዔሇሌካ እየ ። 
ካሌእ ዴማ ነቲ መኻዘኖ እኽሉ ዛመስሌ 
መአከቢኹም ። ኣብ’ዘ ሰሙን’ዘ ብነታጒ 
ክዴምስሰሌካን ከጸብቐሌካን እየ ፣” 
   እታ ካብ ጃካርታ ርሕቕ ኢሊ 
ትርከብ ። ብሓት ቅደሳን ዖሇዉዋ 
(ኣንቦን) ኣብ እትብሃሌ ንእሽቶ ከተማ 
ዛነበረት ቤት ጸልት ምስ ብሕ ቁጽርን 
ዖሇዎ ምእመና ብሓባር ተቓጺሊ ብዖይ 
መዖከርታ ተሪፋ ኣሊ ፣ ኣብ ጃካርታ 
ርእሰ ከተማ ኢንድነዥያ ። ብእተፈሊሇየ 
ኣስማት ዛጽውዒ ። ብሕቡኣን ኣባይቲ 

 ጸልት ይሃሌዋ እምበር ። እቲ መከራን ስዯትን ግን 
ክግሇጽ ኣይክኣሌን እዩ ፣ ኣብ ኢንድነዥያ ካብ 
ዖሇዋ ኣብያተ ክርስትያናት ። ናይ መነናይት (ናይ 
ኣመንቲ ሕብረት) ካብ ካሌኦት ንሊዔሉ ብግሌጺ 
እትንቀሳቐስ ትመስሌ ፣ ርግጸኛ ዛኾነ ራእይ ካብ 
እግዘኣብሄር ተቐቢሌካ ወንጌሌ ንእስሊም ምንጋር 
ካብ ኣምሊኽ ዛኾነ ጾር ኣሇኒ ። ዛብሌ ሰብ ። ስሇ 
ወንጌሌ መከራ ተጻዊሩ ንነፍሳት መንዘዏ ንክርስቶስ 
እማርከለ እየ ዛብሌ ሰብ እንተል ። ኢንድነዥያ ናይ 
መጀመርታ -ቀዲመይቲ- ኣብነት ትኸውን ፣ 
   ኣብ ኢንድነዥያ ኣብ ከተማ ጃካርታ ኣብ ዖል 
በሪኽ ። በግራብ እተሸፈነ ጽቡቕ ቦታ ኣብ ዖል ገዙና 
ኰንና ። ኣነን በዒሌቲ ቤተይን ኮፍ ኢሌና ። ብዙዔባቲ 
ናይ ሃዋርያ ጳውልስ ናይ መንጌሌ ጉዔዜ እናሓሰብና 
ክንዖራረብ ከሇና ገዙና ብዒቢ ብርሃን መሌአ ፣ እቲ 
ብርሃን ካብቲ እተሇማመዴናዮን እንፈሌጦን ። ካብቲ 
ብመዒሌቲ እንርእዮ ናይ ጸሓይ ብርሃን ።እተፈሇየን 
ኣዛዩ ዛበርሀን ነበረ ፣ ማይ ውሕጅ ነቲ ባሕሪ 
እናተገሇባበተ ከምዛመሌኦ። እቲ ብርሃን ቀስ እናበሇ 
እናዯመቐ ንገዙና መሌኦ ፣ ካብ ኩለ ዛገረመኒ ኸኣ 
ኣብ ማእከሌ’ቲ ብርሃን ። ጩራ ዛመስሌ ። 
ዛወናጨፍ ጸዲሌ ነበሮ ፣ በቲ ዛርኣናዮ ተዯኒቕናን 
ተገሪምናን ። ኣዑንትና ብኣእዲውና ክንሽፍን 
እንፈተንና ። ካብ’ቲ ኮፍ ዛበሌናለ ተንሲእና ። 
ንዴሕሪት ዴሕርሕር ክንብሌ ከሇና ኣብ መሬት 
ወዯቕና ፣  
   ብፋሌይ ከኣ በዒሌቲ ቤተይ ። ከምዘ ዒይነት ነገር 
ርእያ ስሇዖይትፈሌጥ ። ሰንቢዲ ብሓይሉ ኣእወየት ፣ 
ኣነ ውን በቲ ዛርኣክዎ ሰንቢዯ ስሇዛነበርኩ 
ንምጽንናዔ ዒቕሚ ኣይነበረንን ፣ ኣብዘ ጊዚ እዘ 
ፍርሀይን ምስንባዯይን ብዛፈተረሇይ ነገር ዛተሊዔሇ 
“ብስም የሱስ ብስም የሱስ” ኢሇ ምግሳጽ ጀመርኩ ፣ 
ኣብዘ ጊዚ እዘ ካብቲ ዛርእዮ ዛነበርኩ ከም በረዴ 
ዛጻዔዯወ 
 ብርሃን ። ሌስለስን ዯስ ዖብሌን ። ንውሽጥኻ ብዒቢ 
ሓጐስ ዛመሌእ ዴምጺ ሰማዔኩ ፣ “ዯቀይ ኣጆኹም 
ኣነ እየ ። ንኣይ ብስመይ ኣይትገስጹ ። ልሚ ኣብ 
ማእከሌኩም ክብረይ ክገሌጽ መጺአ ኣሇኹ፣” በሇና 
ነዘ ዛዙረበና ዴምጺ ንክንሰምዔ የማነ ጸጋም 
ክንተዋወ ከሇና ። ብቕዴሜና ካብ ማእከሌ እቲ 
ብርሃን ካሌእ ብጽባቐ ብርሃን እተመሌአ ። ብዖገርም 
ነጸብራቕ እተዒጀበ ናይ ኣዑንትና ብርሃን ። ብላን 
ዒንና ከፊትና ክንርእዮ እንኽእሌ ። ሰብ መሰሌ ። 
ከም ሰብ ሙለእ ኣካሊት ዖሇዎ ። ካብ ማእከሌ እቲ 
ብርሃን ቅሌቅሌ በሇ ፣ 
   እቲ እተኸዯኖ ክዲን ጻዔዲን ረቂቕን ነበረ ፣ እቲ 
ኣብ ሕቖኡ ተዒጢቕዎ ዛነበረ ቅናት ከኣ ። ናይ 
ወርቅን ዔንቁን ንጥርጣር ዖሇዎ ኮይኑ ብዖንጸባርቑ 
ክቡራት ነገራት እተመሌአ ነበረ ። እቲ ጽሕፈት ናይ 
ኢንድነዥያ ወይ ናይ ኣፍጋኒስታን ወይ ናይ 
እንግሉዛኛ ፊዯሊት ኣይነበረን ግና ኣብ ውሽተይ 
ናይቲ ጽሑፍ መፍትሑን ትርጉሙን ተገሇጸሇይእሞ 
ምንባቡ ከኣሌኩ ። እቲ ጽሑፍ ከኣ ከምዘ ይብሌ 
ነበረ ፣ “እግዘኣብሄር ጽዴቅና እዩ” ንሊዔሉ ገጸይ 
ኣኦኢንተይ ኣሌዑሇ እንተርኣኹ ። ካብ መዒንጥኡ 
ንሊዔሉ ሓዊ ሇቢሱ ነበረ ፣ ሌዔሉ ኣፍሌቡ ዖል 
ኣካሊቱን ገጹን ከም ዒቢ ናይ ሓዊ ብርሃን ዖንጸባርቕ 
ናይ ወርቂ ጻዲሌ ነበረ ፣ ካብ ኣዑንቱ ዛውርወሩ 
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 ከም ቀስቲ ጉሁር ሓዊ ጩራ ጸሓይ ዛመስለ ካሌእ 
ጸዲሌ ነበሮ ፣ 
   ርእሱ ዴማ ጨጉሩ ከም በረዴ ጻዔዲ ኮይኑ ። ከም 
ጸጉሪ ርእሱ ናይ ቆንጆ ሰበይቲ ንታሕቲ ወሪደስ ኣ 
መንኩቡ ። ዯቂሱ ነበረ ፣ እቲ ኣብ መዒጓጉርቱ 
ዛቦቐሇ ጭሕሙ ብክሌቲኡ የማነ ጸጋም መዒጓጉርቱ 
ነቲ ጨጉሪ ርእሱ ስዑቡ ብምሌኣት ዛወረዯ ነበረ  
እተን ኣተኰረን ዛጥምታ ኣዑንቱ ፍቕርን 
ርሕራሔን ሇውሃን የመንጭዋ ፣ ክሌቲኤን ኣእዲው 
ናባና ገጹ ምስ ዖርሐ ዴማ ክሪ እግዘኣብሄር ንቤትና 
መሌኦ ፣ ኣብዘ ዒቢ ናይ እግዘኣብሄር ክብሪ ኣብ 
ዛመሌኦ ገዙ ከሇና ኢዴ ጐይታይ ኣብ ርእሰይ 
ክትንፈንን ካብቲ ወዱቐለ ዛነበርኩ ስፍራ ዴንን 
ከይበሇ ከተንስኣንን ርኣክዎ ፣ ኣነ ይኹን በዒሌቲ 
ቤተይ ፈጺምና ከምዛሞተ ሰብ ከም ሬሳ ኰንና ኣብ 
ዛነበርናለ ሰዒት ። ኢደ ክትትንክፈኒ ከሊ ሓይሌን 
መንፈስን ናብ ውሽተይ ኣተወ ፣ ከምዘ ኸኣ በሇኒ 
፥ ዎ ውዯይ ። ኣብዘ ከተማ እዘ ኣብ ሌዔሉ ህዛበይ 
ዛግበር ዖል ግፍዔን በዯሌን ርእየዮ ኣሇኹ ። ካብቲ 
ማሕዯረይ መቕዯሰይ ዛኾነ ህዛበይ ከርሕቑኒ ዖል 
ሓሳቦምን ሌቢ እዘ ህብን ርኣኹ ፣ ኣነ ውን ኣብ 
ሌዔሉኦም ዛገቦ ግብረይ ኣብ ቅዴመይ እዩ ፣ ንስኻ 
ውን ክትርእዮ ኢኻ ። ሕነይ ክሌእከልም እየ በሇኒ ፣ 
ሓንቲ ኢዴ ዒይነይ ግንባረይን ክትንክየኒ ከሊ 
ተሰምዒኒ ። ራእይ ከኣ ክርኢ ጀመርኩ ፣ ሽዐ ንሽዐ 
ኸኣ ዒይነይ ካብ ገዙ ወጺአ ሓሉፉ ካሌእ ዛርእዮ ነገር 
ርኣኹ ፣ ሰባት ክቕተለ ከሇዉ ክሳውድም ክቑረጹ 
።ሬሳታት ክጉተት ዯም ኣብ ጎሌጎሌ ክፈስስ ከል 
ኣርኣየኒ ፣ ኣብ ብዒትን ጎዲጉዴን ብሕ ሰብ 
ብካቴና ተኣሲሮም ክሳቐዩን ክግረፉን ክቕጥቀጡን 
ከሇዉ እርኢ ነበርኩ ፣”  
   ሌበይ ብዒቢ ሓዖን ተወቕዏ ዒይነይ ንብዒቱ 
ኣፍሰሶ ። እቲ ዛርእዮ ዛነበርኩ ስሇዖስካሕክሓኒ ። 
ዒው ኢሇ ብምጭራሕ ዎ ጐይታ ስሇዜም ሰባትድ 
 ኣይትጉህን ኢኻ ፨ ብምባሌ ኣምሪረ ተዙረብኩ ፣ 
ኣብቲ እዋንቲ እቲ ራእይ ካብ ኣዑንተይ ተወስዯ ። 
እቲ ክሪ እግዘኣብሄር ግና ሕጂውን ንገዙና 
መሉእዎ ነበረ ፣ ሽዐ ንጐይታይ ከምዘ በሇኒ ፣ 
“ነቲ ዛራኣኻዮ ኣቐዱመ ርእየዮ ። ዯም ንጹሃት 
ናባይ ከእዊ ከልውን ሰሚዓ ። ከናግፎምን 
ከዴሕኖምን ዴማ ወሪዯ ኣሇኹ ፣ ነዘ ምስጢር እዘ 
ልሚ ኣርኣኹኻ እንሆ ንህዛበይ ከዴሕኖ እየ ፣ 
ኣብ ርያኻን ከባቢኻን ከኣ ዒቢ መቕዖፍትን 
ሓዯጋን ከምጽእ እየ ፣ ቅዴሚ ሕጂ ርኢኻዮን 
ሰሚዔካዮን ብዖይትፈሌጥ ሓያሌ ነገር ክወቕዕም እየ 
፣ ኣብ በዒትታትን ጎዲጉዴን ኣብ በረኻ ተኣሲሮም 
ዖሇዉ ህዛቢ ነጻ ከውጽኦም እየ ፣ ኩለ ሰብ ከኣ 
ካብቲ ዛኸውን ነገር እተሊዔሇ ገዛኡን ንብረቱን 
ሓዱጉ ክስዯዴ እዩ ፣ እቲ ኣብ ጸሌማት እተገብረ 
ኣብ ብርሃን ከውጽኦ እየ ፣ ነቶም ዔቡያት ከዋሮም 
እየ ነቲ ዛተመክሑለ ከህዴጎም እየ ነቲ ዛተዋረዯ 
ስመይ ኣብ ማከልም ከኽብሮ እየ ፣ 
   ነቶም ሕቖኦም ናብ መቕዯስ እግዘኣብሄር ። 
ገጾም ናብ ምብራቕ ጌሮም ። ንጸሓይ ዛሰግደ 
ርኢኻዮም ኣሇኻሞ ነታ ምዴሪ ብግፍዑ መሉኦማ 
ኣሇዉ ፣ ከኾርዩኒ ዴማ ተሊዑልም ኣሇዉ ፣ ስሇዘ 
ዴማ ኣነ ብቑጥዒይን መቕዖፍተይን ክመጾም እየ ፣ 
ዒይነይ ውን ኣይርሕርሕን ኣይሓዛነልምን እየ ፣ 
ንኣኹም ግና ካብቲ ዛመጽእ ዖል ከዴሕነኩም እየ ። 

 ካብቲ ኣብ ቅዴሜኹም ካብ ዖል 
ጸሌማት ክሕሌወኩምን ከሳግረኩምን 
እየ ። ክብረይ ውን ክትርእዩ ኢኹም ። 
ንስኻ ኸኣ ኣብ ቅዴመይ ጽኑዔ ኩን ። 
ኩለ ሳዔ ኣብ ቅዴመይ ኩን ። እዘ 
እንተዖይኮይኑ ምሕረተይ ከሌዔሌ እየ ። 
ካብ ቅዴመይ ከም ዛስኣንኩዎም ። 
እምቢ ምስ በለኒ ንትምኒቶም ኣሕሉፈ 
ዛሃብክዎም ብዖይ መዖከርታ ተሪፎም 
ዖሇዉ ከምቶም ቀዲሞት ኣቦታትካ ካብ 
ቅዴመይ ከይስእነካ ተጠንቀቕ ፣ ኣብ 
ፍቕረይ ንበር ። ንመንፈሰይ 
ከይተጉህዮ ። ኩለ ጊዚ ኣብ ቅዴመይ 
ኣይስኣንካ ፣ ዎ ወዯይ እንሆ ኣነ ቃሌ 
ኪዲነይ ምሳኻ ክገብር እየ ፣ እንሆ ኣነ 
ኩለ ሳዔ ምሳኻ ክኸውን እየ ፣ 
ብትርእዮን ብእትሰምዕን ነገራት 
ኣይትፍራህ ። ክፉእ ኣይረክበካን እዩ 
፣”ኢለኒ እንረኣክዎ እቲ ዖዖራርበኒ 
ዛነበረ ክብሪ እግዘኣብሄር ። እቲ ወዱ 
ሰብ ዛመስሌ ኣብ ውሽጢ’ቲ ብርሃን 
ኣኣትዩ ተሰወረኒ ፣ እቲ ኣብ ርያኡ 
ዖብርህ ዛነበረ ናይ ክብሩ ጸዲሌ ። ቀስ 
እናበሇ በቲ ዛመጸለ ካብ ገዙና ወጸ ። 
ኣነን በዒሌቲ ቤተይን ከኣ ኣብታ 
ዛነበርናያ ከም ዛሞተ ሰብ ኰንና 
ሙለእ ኣካሊትና ቁሪ-ቁሪ ከምዖበል 
ሰብ ይንቅጥቀጥ ነበረ ፣ ንንውህ ዛበሇ 
ሰዒታት ሙለእ ኣካሊትና ዴኻም 
መሌኦ ። ምዛርራብ የሇ ። ምዴግጋፍ ። 
ኣብ ዖዖሇናዮ ኰንና በተን ቀባሕባሕ 
ዛብሊ ኣዑንትና ስቕ ኢሌና 
ምጥምማት ጥራይ ኮነ ፣ ከምዘ ዛበሇ 
ኩነታት ብግምት ንሓዯ ኣርባዔተ 
ሰባጣት ኣቢለ ይኸውን ዴሕሪ 
ምጽናሕ ። ብሓይሇ ገዯሌ ተበራቲዔና 
ተንሳእና ፣ 
   መንፈስ ከኣ ንምስትውዒሇይ 
መሇሰሇይ ፣ እቲ ቅዴም ጐይታይ 
ዖርኣየኒ ። ናይ ብሕ ህዛቢ ዯም ። 
ሞትን ስቓይን ። ዯም ክፈስስ ከልን ። 
ነቶም ብመቑሑ ሓጺን ዛተኣስሩ 
ኩልም እናዖከርኩ ። ከይሓሰብክዎ 
ገጸይ ብንብዒት ተሓጽበ ። ሌበይ- 
 ብሓዖን ተሃርም ። ንኽንኽ ኢሇ 
ብብርከይ ናብ እግዘኣብሄር ማሇዴኩ ፣ 
እወ እቲ ዛርኣክዎ ራእይ ጥራይ 
ዖይኮነስ ጋህዱ እዩ ፣ ኣብ ስንጭሮ 
ኣፍጋኒስታን ዛሓባእናዮም ኣብ በዒትን 
ጎዲጉዴን ዖንበርናዮም እተፈሊሇዩ ሰባት 
እሱራት ። ጣሉባን ጅሆ ዛሓዛናዮም 
ካብ እተፈሊሇየ ሃገራት ዛማረኽናዮም 
ሃብታማት ሰብ ንብረት ዖከርኩ ፣ 
ብፍሊይ ኣብ መሰሌጠኒ ማእከሌ   
ቁጽሪ 6ን ቁጽሪ13ን ከኣ ከም እንዯገና 
ኣብ ኣብ ቱጋሃታን ኣብ ሃምቦን ኣብ 
ካቡሌ ኣብ ጃሊሊታ ዛተቐትለ ሰባት 
ዖከርኩ ፣ በዒሌቲ ቤተይ ካብ ተዖክሮይ 
መሉሳ ። ንብዒተይ ብኢዲ 

 እናሓበሰትሇይ ። ግዯፎ ይኣክሌ ኣጆኻ። ዴሓር ከኣ 
እግዘኣብሄር ነዘ ኩለ ዖርኣየካ እኮ ክረዴኦምን 
ከናግፎምን ሓሲቡ እዩ ፣ ስሇዘ ጸልትካን ሓዖንካን 
ሰሚዐ እዩ እሞ ተጸናናዔ ። ጐይታ ዛርሕርሕ 
ዛዴንግጽን ዖዴሕንን ኣምሊኽ እዩ ፣ ነዘ ከርእየካ 
ከል ዔሊማ ኣሇዎ ፣ እቲ ሌዐሌ ካብ ማሕዯሩ 
ክምሌከት ከል ። ናይ ሰብ ፍርዱ ክጉዔጸጽ ከል ስቕ 
ኣይብሌን እዩ ፣ እቲ ቃሌ ከምዛብሌ ። ብምጽናሕና 
ነቲ ክዴሕን ዖይክእሌ ህዛቢ ተጸቢና ። ክዴህን ከል 
ውን ርኢና ኢና ፣ ስሇዘ ተስፋና ይተሓዯስ ኢሊ 
ኣጸናናዒትኒ ፣ 
   ኣነውን ከም ቀዯመይ ነታ ዛፈሰሰት ጸጋመይቲ 
ዒይነይ ሓባቢሰ ። ብማይ ዴሕሪ ምምሕጻበይ ክዲነይ 
ቀይረ ተኸዱነ ኮፍ በሌኩ ፣ መሉሰ ኸኣ ንበዒሌቲ 
ቤተይ ፍትወተይ ኣነ ንእግዘኣብሄር ዛትም ሰብ 
ኣይነበርኩን ። ኢዯይ ብናይ ብሓት ሰባትን 
ቅደሳንን ዯም ብምፍሳስ ዛጨነወ   ነበረ ፣ 
ሌበይውን ንህዛቢ ኣሊክ ብምጽሊእ ዛረከሰ ሰብ ነበርኩ 
፣ ሓሳባተ ኩለ ምዴራዊ ከልስ ኣምሊኽ ስማይ ግና 
ከመይ ኢለ ኣፍቀረኒ ፨ ከመይ ኢለኸ ንኽብሩ 
ፈሌዩኒ ፨ ዴሓር ከኣ እቲ ምዴሓነይ ጥራይ እኹሌ 
ከልስ ። ክብሩ ክርኢኸ ከመይ ኢለ ኾነሇይ ፨ ኢሇ 
ሓተትክዎ ፣ መሉሰ ኸኣ ጐይታይ እግዘኣብሄር 
ክሳብ ክንዴዘ ካብ ረዴኣኒ ። ንክብሩን ስሇ ስሙን 
ክብሌ ወንጌሌ ብምእማነይ ጣሉባን ንዖጥፍእዋ ዒይነይ 
ክፍውሰኒኸ ስሇምናትይ ኢየ ዖይሓተትክዎ ፨ ብምባሌ 
ኣዔሇሌክዋ ፣ በዒሌቲ ቤተይ ከኣ ቅሩብ ዴሕሪ 
ምስሓቕ ። ኣነ ሓንቲ ዒይንኻ ጠፊኣ ኢሇ 
ኣይጸሊእኩኻን ። ኣይትጨነቕ ምዴሓን ናቱ እዩ ። 
ፈውሲ ውን ህያቡ እዩ ፣ ንሱ ከምዛፈትዎ ይኹን 
ኢሊ ዖረብኣ ተዙሪባ ከይወዴአት ከሊ ዴምጺ 
እግዘኣብሄር ናባይ መጸ ፣ “ወዯየ ኣይትፍራህ- 
 ሌመናኻ ። ሰሚዏ ። ሓሳብ ሌብኻ ውን ንብሓት በዘ 
መገዱዘ ተገሉጸልም እየ ፣ ነቶም ኣብ ቅዴሚ ኣቦይ 
ዛኸበሩ ነቶም ንስርሑን ንኽብሩን ዛፈሇዮም ህዛቡ 
ተገሇጽኩልም ፍጥረት ካብ ክፍኣት ክምሇሱ ። ካብ 
ሓጢኣት ርሒቖም ብመገዱ ቅዴስና ክጓዒ 
እግሇጸልም ። ንኹለ ሰብ ብስራት ናይ ወንጌሌ መታን 
ከብጽሑ ምስክር ንክኾኑ ንእተጸውዐ ስሇቶም ሕሩያቱ 
እተን ክፉኣት መዒሌታት ክሓጽራ እየን ዛብሌ ቃሌ 
ትንቢት ንኽፍጸም ካብ ስማየ ሰማያት ናብ ምዴሪ 
ክንወርዴ ኢና ፣ ኣብዘ ዖመን እዘ ብኸምዘ 
ዛግሇጸልም ብሓት ውለዴ ኣሇዉኒ ፣ ዎ ወዯይ ኣብ 
ቅዴሜኹም ክፉኣት መዒሌታት እናመጻ እየን እሞ 
ምሳይ ተጣበቑ ፣ እቲ ብዙዔባ ዒይንኻዛሇመንካኒ ሰኢዏ 
። ወዯየ ግና ከምዘ ዖሇኻዮ ክትከውንየ ፈትየ በዘ ነገር 
ዯጊምካ ኣይትሕተተኒ ። ግና እቲ ካሌእ ሕማምካ ኩለ 
ዴማ ክባርከካ እየ ፣” በሇኒ ፣ እዘ ከምዘ ምስተወዴአ 
በቲ ዛሰማዔናዮ ንጐይታ ምዴናቕ ቀጸሌና ፣ 
   ሓዯ መዒሌቲ እዘ ኣብ ከተማናን ኣብ ምዴርናን 
ኩለ ሳዔ መሌክዐ እናቐያየረ ዛመጽእ ናይ ኣህዋት 
ስዯትን መከራንሲ ። ምኣስ ኮንዩ ዖብቅዔ እናበሌኩ 
ብብርቱዔ ሓሳብ ተዋሒጠ ኣብ መገዱ እኸይዴ 
ነበርኩ ፣ ሓንሳብ ብውሽተይ ጥራይ ። ሓንሳብ ከኣ 
ኣእዲወይ እንሰንዯኹ ። ከም ጽለሌ እናሰጎምኩ ከሇኹ 
። ሃዯ ቅዴሚ ልሚ ሰሚዏዮን ተሇማሚዯዮን 
ዖይፈሌት ቀጢንን ህዉኽ ዛብሌን ዴምጺ ብዴህረይ 
ሰማዔኩ ፥ ሰሚዔካ መሓመዴ የሱፍ ። ሕጂ-ሕጂ 
ናብቲ ቀዯም ዛነበርካለ ናይ ኣፍጋን ጎቦታት ኪዴ ። 

 11 



 ኣብኡ ኸኣ ከምቲ ናይ ቀዯምካ ኩን ፣ ንኣኻ 
እተዲሇወ ዒቢ ነገር ኣልሞ ኣይትዯንጉይ ። ጸልት 
ውን ይኣኽሇካ ሰሚዓካ ኣሇኹ ፣ ኣብቲ ኮረቢት 
ጎቦታትን ዔጥቅኻ ዒጢቕካ ክትዋጋእ እዯሉ ኣሇኹ 
፣ ናብ ዛዯሇኻዮ ሰብ ኬዴካ ተዙረብ ኣይትፍራህ ። 
ግና ሕጂ-ሕጂ ኪዴ ኣይትዯንጉይ እናበሇ ሃወኸኒ ፣ 
   ኣነ ውን በቲ ዛሰማዔክዎ ተሰማሚዏ ። ናብቲ ናይ 
ጣሉባን ሕቡእ ሰፈር ከይዯ ወንጌሌ ክሰብከልምየ ፣ 
ንሙሊ ዐመር ። ንመሓመዴ ሸሪፍ ። ንዒሚንን ነቲ 
ናይ ፖሇቲካ ኣማኻሪ ሙሸሪፍን ረኺበ ብዙዔባ የሱስ 
ክነግሮም እየ ፣ ዘ ፍቓዴ ኣምሊኽ ኮይኑ ኣል ፣ 
ጸልተይ ውን ተሰሚዏ ኣሇኹ ማሇት እዩ ብምባሌ ። 
ሌበይ ምስቲ ዛሰምዕ ዴምጺ ኮብሇሇ ፣ እንተኾነ 
ግና ። ነዘ ነገርዘ ቅዴሚ ምግባረይ ነቲ ዛሰማዔክዎ 
ዴምጺ ንቅደሳን ክነግሮም ኣሇኒ ብምባሌ ናብ ገዙ 
ናይ ሓዯ ሓው ኣምራሕኩ ፣ ኣብታ ገዙ ኸኣ 
ኣርባኦተ ቅደሳን ረኺበ ። ነቲ ጐይታ ኣብ መገዱ 
ዛበሇኒ ቃሌ ነገርክዎም ፣ ንሳቶም ግና በቲ 
ዛሰምዔዎ ቃሌ ተረበሹ ፣ ንሓዴህድም ብምጥምማት 
ከኣ እዘ ከመይ ኢለ ክኸውን ይኽእሌ ። ከምቲ እቲ 
ቃሌ ከሌብስ ናብ ትፍኡ ተመሌሰ ዛሌ ይኸውን 
ኣልሞ ። እስከ ንጸሌይ ኢልም ተምበርኪኾም 
ክጽሌዩ ጀመሩ ፣ ኣነ ግና እንታይ ይገብሩ ኣሇዉ ። 
ነቲ ዴምጺ ዛሰማዔክዎ ኣነ እየ ፣ እግዘኣብሄር 
ንመራሕቲ ጣሉባን ምርኮ ጌሩ ክህበኒ ፈትዩ ከልስ ። 
ስሇምናትይ ይርብሹኒ ኣሇዉ ። ስሇምንታይ ከ ነቲ 
ዛነገርክዎም ቃሌ ዖይቅበለኒ ብምባሌ ብመጠኑ 
ሌበይ ሓዖነ ፣ ኣብ መወዲእታ ከኣ ብመገዱ እቲ 
ኣብ ቤተ ክርስትያንና ዛተፈተወ ። ከምኡውን 
እግዘኣብሄር ብጸጋ ኣዛዩ ይጥቀመለ እዩ ኢሌና 
ንተኣማመነለ ሃው ። ጐይታይ ኣምሊከይን እዘ ናቱ 
ዴምጺ ከምዖይኮነ ። ጸሊኢ 
 ብዛረኸቦ ባድ ኣእምሮ ከምዛተጠቕመለ ነጊሩኒ 
ተረጋጋእኩ ፣ ከምዘ ብዛበሇ መገዱ ። እቲ ክፉእ 
ከጥፍኣኒ መዱቡ ንዖዲሇዎ ዔሊማኡ ። ጐይታ የሱስ 
መጺኡ ከንቱ ገበረሇይን ሰዒረሇይን ፣ ኣነ ውን 
ዴሓንኩ ፣ ሓሓሉፉ ብናይ ርእስና ሓሳብን 
ስሞኢትን ክንምራህ ከልና ዴያብልስ እቲ ጸሊኢ 
ከየጥቅዒና ክንጥንቀቕ የዴሌየና ፣ 
   ካሌእ እዋን ውን ከምኡ ። ኣብ መገዱ እናኸዴኩ 
ከሇኹ ። ኣብ ናይ ከተማ ጃካርታ ከንቲባ ። ብሕ 
ሰብ ተኣኪቡ ረኣኹ ፣ እቲ ነገር እንታይ ከምዛኾነ 
ከይፈሇጥኩ ከኣ ናብቲ እኩብ ህዛቢ ቅርብ ኢሇ 
ናይቲ ነገር እንታይነት ክፈሌጥ ሓተትኩ ። ናይቲ 
ከንቲባ ቦኽሪ ጓለ ከምዛሞተት ምስ ሰማዔኩ ። ኣብ 
ሌበይ ዖይፈሌጦ ሓይሉ ኣትዩ ክገሊበጥ ጀመረ ፣ 
ባዔሇይ ንባዔሇይ ከኣ ። ኣምሊኽ እንተዛፈቅዴኮ ። 
ጐይታ ነዙ ጓሌ ከተንስኣ ንሌቢ ናይዘ ክፉእ ህዛቢ 
ምግራም ይኽእሌ እዩ ኢሇ ። የሰሊስሌ ነበርኩ ፣ 
መሉሰ ኸኣ ካብዘ ጋሻ ዛኮነ ሓሳብ ። ርእሰይ ክፈሉ 
እንተዯሇኹ ። ካብቲ ቀዲማይ ብዖሇጸ ሌበይ 
ብኣውንታ ተመሌአ ፣ ዴሕሪዘ ልሚ ሞት ወይ 
ህይወት ከጋጥመኒ እዩ ኣኢሇ ። ስም ጐይታ ጸዊዏ 
ናብቲ ካንሰል ኣተኹ ፣ ሓዯ ዖይፈሌጦ ብዴህረይ 
እቶ ዛብሇኒ ሓይሉ ነበረ ፣ እቶም ስዴራን ናይ 
ቀረባ ኣዛማድምን ዴማ እናተነኽነኹ የእውዩን 
ይነኽይን ነበሩ ። እቲ ካንሰል ውን ዒቢ ዯበና ሓዖን 
ኣንጸሊሌዩ ነበረ ፣ ኣብ ሓንቲ ንእስቶ ክፍሉ -ናይታ 
መዋቲት መዯቀሲ ክፍሉ- ነቲ ሬሳኣ ገኒዜም ማሇት 

 ከምቲ ናይቲ ሃገር ባህሉ ብቖጽሉ 
በናና ሰፊኖም ክገንዛዋ ረኣኹ ፣ ሾኡ 
ዎ እግዘኣብሄር በጃኻ ንስምካ 
ኣኽብሮን ። ንልሚ ትራይ ንሊኖይ 
ስምዒዮ ኢሇ ኣምሪረ በኸኹ ፣ ኣነ ስሇ 
ምምሊዴ እበኪ ። እቶም ሰባት ከኣ 
ስሇታ ዛሞተት ዛበኪ ዖሇኹ 
መሲሌዎም ይጥምቱኒ ነበሩ ፣ ናብቲ 
ሬሳ ቅርብ ኢሇ ከኣ ኣቱም ሰባት ልሚ 
ኣብ ቅዴሚ ዒይንኹም ተኣምራት 
ክፍጸም እዩ ። እዙ ሰብ እዘኣ ሬሳ ኮይና 
ናብ ሓመዴ ኣይትኣቱን እያ ። ከም 
ቀዯማ ብህይወት ክትነብር እያ ። 
ብሓይሌን ፍቓዴን ጐይታ ። ኣብ 
መንጎኹም ክትመሊሇስ እያ ። እዘ ዴማ 
እግዘኣብሄር ኣብ ጃካርታ ከዖል መታን 
ክትፈሌቱ እዩ ፣ ኣጻቦቲ እግዘኣብሄር 
ነዘ ክትገብር እያ በሌክዎም ፣ ኩልም 
እቶም ኣብ ርያና ከቢቦም ዛነበሩ 
ሓዖንተኛታት ከኣ ሓርቆት ተመሉኦም 
ብቑዒ ይጥምቱኒ ነበሩ ፣ እቲ ጉዲይ 
ናብ ኣቦኣ በጺሑ ኸኣ ነቲ ኣብ 
መንጎይን ኣብ መንጎ እቶም ህዛብን 
እተፈጥረ ዛይምቅዲው ርእዮም ናባይ 
መጹ ፣ ገጾም ብንብዒት ጠሌቅዩ ። 
ሰራውር ዯሞም ትገቲሩ ኸኣ ። እንታይ 
ይገብር ከምዖሇኹ ሓተቱኒ ። ገሉኦም 
ብጽፎኢት ። ገሉኦም ውን በእጋሮም 
ክወቅዐኒ ጀመሩ ፣ ኣነ ውን ርእሰይ 
ኣቕኖ ኣቢሇ ኣቱም ሰብ ስሇምንታይ 
ኢኹም ትወዐኒ ዖሇኹም እዙ ጓሌ እዘ 
ከንቲባ ካብ ሞት ተንሲኣ ብህይወት 
ክትነብር ድ ኣይትዯሌዩን ኢኹም ፨ 
ኣነ እኮ ኣይትሙት ኣይትቀበር 
ብህይወት ትንበር እየ ዛበሌኩ ፣ ኢሇ 
ዴሕሪ ምጭዲር ። ናብቲ ከንቲባ ቅርብ 
ኢሇ ። ሓወይ እዘኦም ኩልም 
ፈተውትኻ ኣይምሰለኻ ፈታዊኻስ ። 
ነታ ሞይታ ዖሊ ጓሌካ ህይወት ሂቡ ። 
ብህይወት ክትነብር ዛዯሉ ግና ። የሱስ 
በዒሌ ናዛሬት ትራይ እዩ ፣ ንስኻ 
ጓሌካ 
 ክትዴሕነሌካድ ኣይትዯሌን ኢኻ ፨ 
ኢሇ ሓተትክዎ ፣ እቲ ከንቲባ ውን 
ብኽሌተ ሓሳብ ዛተቐርቀረ ይመስሌ ፣ 
በቲ ኣብ ክሳደ ኣንጠሌጢሌዎ ዛነበረ 
ሻሌባ ንብዒቱ እናጸረገ ኸኣ ። ነእዲዎም 
ግዯፍዎ ከም ምባሌ ዛምሌክቱ 
ኣወሳወሰን ። ናባይ ቅርብ ኢለ ዴማ ። 
ንኽሌቲአን ኣእዲው ኣብ ኣፍ ሌበይ 
ኣንቢሩ ንስኻ መን ኢኻ ፨ በሇኒ ፣ ኣነ 
ውን ቀዯም ተጋዲሊይ ጣሉባንን መራሒ 
ና ሃዯ ናይ ውግእ ግንባርን ። ልሚ ኸኣ 
ወተሃዯር ክርስቶስ እየ ፣ ቀዯም እቲ 
ቀታሉ ሰብ ዛኾነ ሓይሉ ኣብ ኢዯይ 
ነበረ ። ልሚ ዴማ እቲ ንዛሞተ ህይወት 
ዛህብ ። ጐይታ ጐይቶት ። ናይ 
ድክተራት ድክተር ዛኾነ ጐይታይን 
ኣምሊኸይን የሱስ ክርስቶስ ኣብ ውሽጠይ 

 ኣል ብምባሌ መሇስኩለ ፣ ናይ ጣሉባን ተጋዲሊይ 
ምነይ ሰሚዐ ። ነቲ ናይ ክርስቶስ ወተሃዯር እየ 
ዛበሌክዎ ግና ኣኣይተረዴኦምን መስሇኒ ። ብዖይካ 
ኣቦኣ -ከንቲባ- ኩልም ናብ ዴሕሪኦም ኣዴሃርሃሩ ፣ 
ኣነ ውን ነታ ኣብ ዒራት ። ነቲ ጸሉምን ነዊሕን ጸጉሪ 
ራሳ ተተርኢሳ ጥራያ ኮይና ዛነበረት ሬሳ ። ነቲ ኣብ 
ሌዔሉኣ ዛነበረ ቆጽሉ በናና ኣሌጊሰ ፣ ዒው ኢሇ ። 
ከምቲ ናይ ኣምሊኽ ሰብ ኤሌያስ ዛበል ይኹን ፣ ዎ 
ኣምሊኽ ኤሌያስ ። ንስኻ ኣምሊኽ ከምዛኾንካ እዜም 
ሰባት እዘኦም ሰባት እዘኦም ምእንቲ ክፈሌጡን ። 
ኣብ ከተማ ጃካርታ ውን እግዘኣብሄር ከምዖል 
ምእንቲ ክፈሌጥ ። ልሚ እዙ ጓሌ እዘኣ ብስም የሱ 
ትተንስእሞ ብህይወት ትንበር ። እዘ ዴማ ንስምካ 
ክብሪ ። ንህዛብኻ ኸኣ ምስክር መታን ክኸውን 
ይፈጸም ፣ ኢሇ ጸሇኹ እታ ጓሌ ግና ኣይተንስአትን 
፣ መሉሰ ጸሇኹ ህይወታ ግን ኣይተመሌሰን ፣ 
ሌበይ ፈርሀ ካብ ርእሰይ ክሳብ እግረይ ብገፊሕ 
ካናሇ ዛፈስስ ዖል ማይ ከስሌ ብህቖይ ክፈስስ ከል 
ተሰምዒኒ ፣ ስንባዴ ንብርከይ ከንቀጥቅጦጀመረ ፣ 
መሉሰ ኸኣ ብስም የሱስ ተንስኢ ። ዎ ኣምሊኽ 
ኤሌያስ ንስምካ ክብሪ ሃብ ። ንባርያኻ ኸኣ ኣዴሕኖ 
። ብምባሌ ጨዯርኩ ። ኣብዘ ጊዚ ኣቦኣ ካብ መንጎና 
በተግ ኢለ   ወጸ ፣ ኣነ ውን ብዒቢ ፍርሃትን 
ስምባዴን ኮይነ ተስፋ ቆሪጸ ። ዴሊዮም ይግበሩኒ ኢሇ 
። ስሇቲ ሬሳ ዖይኮነስ ስሇ ርእሰይ ተንበርኪኸ ክጽሉ 
ጀመርኩ ፣ ጎይየ እንተ ኣምሇጥኩ ክሕኒ እዮም ፣ 
ስቕ ኢሇ ኣብዘ ኮ እንተበሌኩ ክቐትለኒ እዮም ፣ 
ስሇዘ ከምዛዯሇዩ ይግበሩኒ ኢሇ ። ብብርኩኸይ ከሇኹ 
ነቲ ዛሰንዯኽዎ ቆጽሉ በናና መሉሰ ነቲ ሬሳ 
ክኸዴኖ ምስ ጀመርኩ ። ኣቦኣ ዒብን ዖፍርህን መስ-
መስ ዛብሌ ሰይፊ ብኽሌተ ኢደ ሒ ። ካብ ሰፈሩ 
እናውጽአ ናባይ 
 ቀረበ ፣ ናትካ የሱ ዖዴህን እንተዛከውን ። ነታ 
ናትካ ሓንቲ ዒይኒ ዴኣ ዖየዴሕን ፨ ልሚ ግና ። 
ንስኻውን ምስ ጓሇይ ብሓባር ናብ መቓብር 
ምውታት ክትወርዴ ኣኢኻ ኢለ ክሳዯይ ክቖርጽ 
ኢደ ክዛርግህ ከል ። እታ ጓሌ ካብቲ ዛዯቀሰትለ 
ክትንቀሳቐስ ጀመረት ፣ ክሌተ ኣዑንታ ከፊታ ኸኣ 
ሓፍ ኢሊ ኮፍ በሇት ፣ የማነ ጸጋም እናጠመተት 
ከኣ ምዴናቕን ፍርህን እናተሰምዒ ። ንኽሌቲአን 
ኣትባታ ብኢዲ እናሸፈነት እንታይ ኮይነ እየ ኢሊ 
ናብ ኣቦኣ ምስተመተት ። ኣቦይ ኢሊ ጨዯረት ። 
ኣቦኣ ነቲ መሉህዎ ዛነበረ ሰይፊ ሒከል ኣነውን 
ኣብታ እተንበርከኽኩሊ ምዴሪ ከሇኹ እቶም 
ኣዛማዲን ካሌኦት በጻሕቲ ሓዖንን ዯው እብዛበሌዎ 
ኩሊትና ፈዘዛና ተረፍና ፣ እቲ ሬሳ ህይወት 
ክሰኩዔን ክትትንስእን ዛጸሇኽዎ ጸልት ረሲዓ። በቲ 
ዛርኣኽዎ ተዯኒቐን ፍርሃት ሒንን ነበረ፣ ኣቦ ኣዯ 

 ዖመዴ ነታ ዛተንስአት ጓልም ክዲን ምምጻእ 
ረሲዕም። ኣብ ሌዔሉኣ እናተዯራረቡ ክስዔምዋን 
ክሓቕፉዋን ከሇዉ። ጥራያ ነበረት ፣ 

   እዘ ከምዘ ኢለ ከል ዴህሪ ዛተወሰነ ጊዚ እታ 
መዋቲት ካብ ኢድም ወጺኣ ጥራይ ነብሳ ኮይና ቀስ 
እናበሇት ናባይ መጺኣ። መንኩበይ ሒዙ ክሳዯይ 
ሓኚቓ።ከምዘ ቀዯም ትፈሌተኒ ትመስሌ ክትስዔመኒ 
ጀመረት፣ ኣነውን ነቲ ኣቦኣ ዛተኸዴኖ ዔጣቐት 
(ክሹፍ) ተቐቢሇ ካብ ሕቖኣ ንታሕቲ ከዯንክዋ፣ 
ቀጺሇ ኸኣ። እቲ እዘ ዛገበረ ። መሓመዴ ዮሱፍ 
ዖይኮነ የሱስ ክርስቶስ እዩ ኢሇ ኣብ ኣፍ ሌበይ 
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 ኣጸጊዏ ኣብ እዛና ዯጋጊመ ነገርክዋ ፣ ንሳ ውን 
ሕጂ ነዘ ነገርዘ ዛኸፍሇካ ወይ ከኣ ዛገብረሌካ ነገር 
እንተል ንገረኒ በሇትን ፣ ኣብዘ ጊዚ’ዘ ሓብታ 
እትኽዯኖ ክዲን ኣምጺኣ ሃበታ ፣ ኣነ ውን ኣነስ 
ሓንቲ ነገር እ ኣይዯሌን ። ግናኸ ነቲ ንእኡ 
ውሬታ ክትመሌስለ ዛግብኣኪ። ንየሱስ ክርስቶስ ከም 
ናይ ብሕቲ መዴሓኒኺ ተቐበሌዮ ። ብህይወት ውን 
ክትነብሪ ኢኺ በሌክዋ ፣ 
   ንሳ ኸኣ ንስኺ ኩኒ ዛበሌካኒ እኸውን ። ግበሪ 
ዛበሌካኒ ውን እገብር ። ኢሊ ዴንን በሇት ፣ እቲ 
ስዴራቤትን ዛተኣከበ ህዛብን ዴማ በቲ ዛኾነ 
እናተገረመ ። ሓንሳእ ንኣይ ። ገጹ ምሌስ ኣቢለ ኸኣ 
ንኣቦኣን ንኣዱኣን ይጥት ነበረ ፣ ኣቦኣ ውን ነቲ 
ካብ ሰፈሩ ዛመሸቶ ሰይፉ ናብ ሰፈሩ እናመሇሰ 
ብሕፍረት ተዋሒጡ ነበረ ፣ ኣብ ትሕቲ እግረይ 
ወዱቑ ኸኣ በቲ ተግባሩ ከምዛሓዖነ ብዖይፍሊጥ 
ከምዛገበሮን ክነግረኒ ጀመረ ፣ ኣነ ውን ነቲ 
ፍርሃትን ስንባዴን ረሲዓ ። በቲ ጐይታይ ዛኾነሇይ 
ተሓጉሰ ከመስግኖን ከምሌኾን ጀመርኩ ፣ እታ ካብ 
ሞት ዛተንስአት’ውን ንበይና ከተዖራርበኒ 
ከምእትዯሉ ንኣቦኣ ፍቓዴ ሓተተት ንሱ ግና 
ፍቓዯኛ ኣይነበረን ፣ ኣብዘ እዋንዘ ጐይታ 
ቀሌጢፍካ ውጻእ በሇኒ ፣ ኣነ ግና ዎ ጐይታይ 
ክምስክረልም እባ ኢሇ ካብ ምውጻእ ዯንጐኹ ፣ 
ዴሓር ብዴህረይ ገሇ ነገር ክጎተኒ ከል ተሰምዒኒ ፣ 
ካብ ገዙ እቲ ከንቲባ ወጺአ መገዯይ ቀጸሌኩ ፣ እቲ 
ወረ ዴማ ኣብ ኩለ እቲ ከተማ ተወርየ ፣ እዘ 
ፍጻመዘ እቲ ናይታ ሃገር ሓሊፊ ፖሉስን ። 
ሰራሕተኛታት ክፍሉ ጸጥታን ። ናይ ክርስትያናት 
ተቓወምቲ ሰባትን ርእዮምዎም ይፈሌጥዎን እዮም፣ 
ነዘ ጽሑፍዘ ከተንብቡ ከሇኹም ገሇ ዛተወሰከ ነገር 
የሇን ፣ ኣምሊኽና ናይ ጐይቶት ጐይታ ። ናይ 
ነገስታት ንጉስ ። ሓቀኛ ኣምሊኽ እዩሞ ። ንሱ 
ብሓሶት ኣይከብርንዩ ። ናይ እግዘኣብሄር ሓቂ ኣብ 
ርያ ፍጥረት ብግሌጺ ይርአ ኣል ፣ ሰማይን 
ምዴርን ። ባህርን ንቑጽን ። ዔምቆትን ብራኸን ። 
ኣዴማስ ብምሌኣት ። ክብሩን ዔብየቱን ይምስክሩለ 
ኣሇዉ ፣ እዘ ሓቀኛ ታሪኽ እዩ ፣ እግዘኣብሄር 
ይመስገን ፣ 
   እታ ጐይታ ካብ ሞት ዖተንስኣ ጓሌ ብብሕ 
ነገር ትዴግፈና ነይራ ፣ ኣቦኣ ግን ኣዛዩ ተቓዋሚ 
ኮነ ፣ ኣብዘ ጊዚዘ ጐይታ ንኢንድነዥያ ሓዱግካ 
ውጻእ በሇኒ ፣ 
   ቀጽሪ ናይቲ ገዙ ከንቲባ ሓዱገ ክወጽእ ከሇኹ 
ውሽጠይ ብዖይፈሌጦ ነገር መሌአ ጓሂ ኣይብሃሌ 
ሓጐስ ኣይብሃሌ ። ቅንቁንኡ ዖይተፈሌተ ነገር 
ኮይኑኒ ናብቲ እግረይ ዛመርሓኒ ቦታ ክጉዒዛ 
 ጀመርኩ ፣ ንብዒተይ ፈሰሰ ። ብርከይ ጠሇመኒ ። 
የዑንተይ ኣትኰሩ ዛርእዮ ነቲ ኣብ ቅዴመይ ዛነበረ 
ጥራይ ነበረ ፣ ካብ 30-40 ዯቓይቕ ኣቢለ ዛኸውን 
ምስተጓዒዛኩ ። ሓንቲ ሓብቲ ዯው ኣቢሊ 
ሓተተትኒ፣ ሓውና ዮሱፍ እንታይ ኢኻ ዀንካ ፨ 
ስሇምንታይ ከ ትበክይ ኣሇኻ፨ በሇትኒ ፣ ኣዱኡ 
ዛረኸበ ህጻን ክመስሌ ኣብ ኣፍ ሌባ ተጸጊዏ ምንባዔ 
ቀጸሌኩ ፣ ንሳ’ውን ትብል ጠፊእዋ ብጃኻ ናብ 
እንዲ ኣህዋትንኺዴ ምኽንያቱ ኩነታትና ጽቡቕ 
ኣይኮነን ። እዘ ህዛቢ እንተርእዩና ኣእማን 
ክስንዴወሌና እዩ ። ኢሊትኒ ታክሲ ተሰቒሌና ናብ 
ገዙ እንዲ ሓዯ ሓው ከዴና ፣ ኣብኡ ዴማ ካሌኦት 

 ሓሙሽተ ኣሕዋት ረኸብና ፣ ኣብ 
ቅዴሚ’ቲ ዛተቐመጥኩለ መንበር ኣብ 
ዖል መንዯቕ እናተመትኩ ምብካይ 
ጥራይ ኮነ ፣ 
   ኩልም ዴማ ምርዲእ ስኢኖም ። ኣብ 
መወዲእታ’ውን ነቲ ኣብ ገዙ’ቲ ከንቲባ 
እተገብረ ነገር ተር ኣቢሇ ነገርክዎም ፣ 
ኣዛዮም ተሓጐሱ ዖሇለ ። እሞ እቲ 
ከንቲባ ። ጐይታ ንጓለ ስሇዖህወየለ’ስ ። 
ንመንግስቲ ነጊሩስ ንመከራና ከህዴኦ እዩ 
ከኣ በለ ፣ እዘ ከምዘ ኢለ ከል ። ዴህሪ 
ሓዯ ሰሙን ። እታ ካብ ሞት ዛተንስአት 
ጓሌ ካሌኦት ክሌተ ሰባት ሒዙ ናብ ገዙና 
መጸት ፣ ብእተፈሊሇየ ዔንባባታት ዛወቀበ 
ነዊሕ ክዲን ተኸዱና ። መንነታ ዴሕሪ 
ምንጋር ዴማ ። ኮፍ ክትብሌ ዒዯምክዋ ፣ 
ንሳ ውን ኣብ ጎኒ በዒሌቲ ቤተይ ኮፍ 
ብምባሌ ብዙዔባ ስዴርኣ ከተዔሌሇና 
ጀመረት ፣ ኣቦኣ ዴማ ካብ ስዴራ-ቤት 
እናተወራረሰ ንዛመጸ ዛወረሰቶን 
ሃይማኖት ምስሌምና ሓዱጋ ናብ’ዘ 
ሓዴሽ ሃይማኖት እሞ ኸኣ ህዛብን 
መንግስትን ዖይተቐበል ሓዴሽ ሃይማኖት 
ካብ ትኣቱ ። ከምቲ ሞይታቶ ዛነበረት 
ብኡ ኣቢሊ ናብ መቓብር ወሪዲ 
እንተትተርፍ’ሞ ሓንቲ ዛፈትዋ ቦኽሪ ጓሌ 
ነይራትኒ ። ኣሊህ ከኣ ወሲዴዋ ኢሇ ። 
ዴህሪ ሓዯ ዒመት እንተዛርስዒኪ ሓሸኒ 
አምዛበሊ’ሞ ሕጂ’ውን ካብ ገዙ ክትወጽእ 
ወይ ከኣ ክትሓስበለ ናይ ሰሇስተ መዒሌቲ 
ጊዚ ጥራይ ከምዛሃባ ብብሕ ንብዒት 
ኮይና ንገረትኒ ፣ ኣነን በዒሌቲ ቤተይን 
በቲ ዛሰማዔናዮ ሰንቢዴና ። እዋእ ! 
ንጐይታ ኣብ ክንዱ ምቕባሌ’ሲ ሞትኪ 
ተመዩ ኢሌና ። ኣዘና ሰንበዴና ። እዘ 
ኣብ ጃካርታ ክሌተ ታሪኽ ኣሇዎ ፣ እቲ 
ቀዲማይ ። የሱስ ኣብ ምዴርና ከምዖል 
መታን ክፍሇት ክብሩ ዛገሌጸለ ክኸውን 
ከል ፣ እቲ ካሌኣይ ዴማ ። ነታ ካብ 
ሞት ዖምሇጠት ጓለ ምቕባሌ ጸሉኡ ካብ 
ገዛኡ ዛሰጎጋ ኣቦ ተባሂለ ይውረየለ ፣ 
እዘ ኣምሊኽ ንምዴርና ሰሊምን ዔርፍትን 
ምስሃበና ። ነቲ ዛትክኣና ወሇድ 
 ከነዖንትወለ ኢና ። ዴማ በሌናያ ፣ 
ቀጺሊ ኸኣ ካሌእ ነገር ነገረትና፣ ንሱ 
ዴማ ። ኣብዘ ሰሙን’ዘ ኣኦይ ምስ 
ካሌኦት ሰበ ስሌጣን መንግስቲ 
ብምትሕብባር ። ኣብ ሌዔላኹም ክፉእ 
ኣዋጅ ከምዛእወጅ ክገብር’ዩ ፣ ኣብ 
እተረኽቡለ ክርሸኑ ። ሃብትን ንብረትን 
ገንዖብን ዖሇዎም ከኣ ኩልም ክውረሱ ። 
ምስ ክርስትያናት ኣብ መገዱ ይኹን 
ኣብ ስራህ እተረኽበ ። ወይ ከኣ ገዛኡ 
ዖካረየ ። ዛኾነ ተቐማጢ ከተማ ጃካርታ 
። ማዔሪኦም መቕጻዔቲ ከምዛወሃቦም 
መጠንቀቕታክወሃብ እዩ በሇትና ፣ 
ኣብዘ እዋንዘ ኸኣ እቲ እግዘኣብሄር “ነዙ 
ከተማ ሓዱግካ ውጻእ ነቲ ኣብ ቅዴሜኻ 
ዖል መከራ ኣይትኽእልን ኢኻ” ዛበሇኒ 

 ቃሌ ዖኪረ ዒው ኢሇ በኸኹ ፣ ቀጺሇ ኸኣ ንስኺ’ኸ 
እንታይ ሓሲብኪ ፨ ውሳኔኺ’ኸ እንታይ እዩ ፨ 
በሌክዋ ፣ ንሳ ዴማ ካብቲ ኮፍ ዛበሇትለ ብዴዴ 
ኢሊ መን ፨ ኣነ … ኣነ … ኣነ ካብ ዛውስን ወንየ 
እየ ፣ ነጊረዮም ውን እየ ፣ ሕጂ ውን ካብቶም 
እተዋህቡኒ መዒሌታት ክሌተ መዒሌቲ ስሇዛተረፋኒ 
ክውዴአን ኢሇ እየ እምበር ወሲነ’የ ፣ ነቲ ዖዴሓነኒ 
ካብ ሞት ውን ዖተንስኣኒ ወዱ ሌዐሌ ኣምሊኽ 
ንየሱስ ክርስቶስ ክስዔብ ወሲነ’የ ፣ ነቲ ካብ ሞት 
ናብ ህይወት ዖምጽኣኒ ጐይታይ ። ነቶም ብሰንሰሇት 
ሓጢኣት ተኣሲሮም ኣብ ኣፍ ዯገ ሲኦሌ ንዖሇዉ 
ናብ ህይወት ከምጽኣለ ። ነቲ ሓቀኛ ወንጌሌ 
ብናተይ ህይወት እናመስከርኩ ካብ ጥፍኣት 
ክመሌሰለ ወሲነ እየ ፣ በዖን ተሪፈናኒ ዖሇዋ 
ዒመታት ዖመን ህይወተይ ። የሱስ ካብ ሞት የዴሕን 
። እናበሌኩ ንእኡ ክነብረለ ቆጺረ እየ ፣ ኣብ ናይ 
ሇይታዊ ትሌሂታዊ ቦታታትን ። ኣብ ቦታ ሳዔስዑትን 
። ቤት መስተታትን ምስ ኣወዲት ምዔባዴን ምዛሊሌን 
ዯጊመ ንኸይምሇስ ። እንተተኻኢለንስ ንኹልም 
ሰባት ናብ ጐይታ ከምጽኦም ምስ ገዙእ-ርእሰይን 
ቃሌ ኪዲን ተኣታትየ ኣሇኹ ኢሊ እናዖሇሇት በቲ 
ንሌባ ዛመሌአ ሓጐስ ትምስክረሌና ነበረት ፣ ኣብ 
መወዲእታ ንጽብሒቱ ከምትምሇሰና ። ሕጂ ግና 
ከይዲ ነቲ ኣብ ባንክ ዖሇዋ ገንዖብን ። ኣብ ገዛኣ 
ዖቐመተቶ ንብረትን ሒዙ ከምትመጸና ሓበረትና ። 
ንሕና ውን ጸሇይናሊ ። ዖሚርና ባሪኽናያ ። ጽባሕ 
ኩለ እትብል ብመተንን ብጥበብን ንስዴርኣ 
ከይተረፈት ብትሕትና ኣመስጊናቶም ክትወጽእ 
ከምዛግብኣ መኺርና ኣፋነናያ ፣  
   ዴሕሪኡ በዒሌቲ ቤተይ ቅሩብ ኣሰንበዯትኒ ። 
“ዎ ሓወይ ስማዔ ። እዙ ሰብ’ዘኣ ንዛበሇትና ኩለ 
ንምቕባሌ ክንህውኻ የብሌናን ። ከም ርግቢ 
ሇውሃት ከም ተመን ጠቢባን(ብሌህታት) ክንከውን 
ኣሇና ። እስከ ሕሰብ ነቲ ከመይ ዛበሇ ናይ ምቾት 
ናብራኣ ። ብሓንሳእ ጥንጥን ኣቢሊ ምስ ክርስቶስ 
ክትመውት ዖወሰና ነገር ክርዴኣኒ ኣይከኣሇን ። 
ክንዴምንታይ ተረዱእዋ’ዩ መንከ መስኪሩሊ እዩ ፨ 
ስሇዘ ቅሩብ ምጥንቃቕ ከምዛግብኣና ይስምዒኒ 
ኣል ፣ ክትስሌየና መጺኣ እንተኮነትሲ መን 
ይፈሌጥ ፨” ምስ ብሇትኒ ሰንበዴኩ’ሞ በቃ ዴሓን 
ንጸሌ ኢሌና ክንጽሉ ጀመርና ፣ 
   በቲ ምሰት እቲ ። ወቕቲ ዛናብ ስሇ ዛነበረ ኣብ 
ከተማና ። ዛናብ ይዖንብ ነበረ ፣ ነቶም ካብ ሌብና 
እነፍቅሮም ቅደሳን ። ገሇ ካብኦም ብተላፎን ጸዊዔና 
። ጐይታ ነዙ ከተማና ሓዱገ ክወጽእ ስሇዛነገረኒ ። 
ጽባህ ከምዛወጽእ ነገርክዎም ፣ ኩልም ዴማ ። 
 ፍቓዴ ኣምሊኽ ይኹን ኢልም ብብሕ ንብዒት 
ሓዖንን ተፋነዉኒ ፣ ንሕና’ውን ሇይቲ ብምሌእታ 
ብጸልት ብምሕሊፍ ክወግሕ ከል ንምኻዴ ሩዔና 
ጠቕሇሌና ፣  
   እዘ ክኸውን ከል ። ሇይቲ ሰዒት ሓዯ ። ማዔጾ 
ናይ ካንሸልና ተሕኩሐ ። ኣነ ውን እናገሰጽኩን 
እናጸሇኹን ነቲ ማዔጾ ምስከፈትኩ ። እታ ሓብቲ እያ 
ዛነበረት ፣ ገጻ ሓባቢጡ ጸጋማይ ኢዲ ተሰይሩ ። 
ኣዛያ ብሕ ንብዒት እናነብዏት ። ክሌተ ሳንጣ ሒዙ 
ኣተወት ፣ ተቐቢሇያ ። ነቲ ማዔጾ ዴህሪ ምዔጻው 
ዯጊፈ ናብ ገዙና ኣእተኹዋ ፣ እቲ ዖጋተማ 
ክትነግረና ዴማ ሓተትናያ ፣ ንሳ ኸኣ ዛተጸበይዋ 
መዒሌታት ስሇዛኣከሇ ። መሉሳ ክትነግሮም 
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 ምስሓተትዋ ። ንየሱስ ከምተምሌኾ ስሇዛገሇጸትልም ። ኣሕዋታ 
ከምዛቐጥቀጥዋ ነገረትኒ ፣  
   ክትረጋጋእ ዴህሪ ምግባር ዴማ ። ኣካሊታ 
ክትሕጸብ ነጊርናያ ፣ ትሓጽበት ዴማ ። ርግጽ ተሃስያ 
እያ ፣ ገጻ ሓቢጡ ። ስቕ ኢሊ ትበኪ ነበረት ፣ እቲ 
ሇይቲ እቲ ዴማ ሕቖኣን እግራን ክንዯርዙ ኣምሰና 
እሞ ። ናይ ሩዛን ሾርባን መግቢ ምስ ዲርሚሽን 
ጌርና ክትበሌዔ ሃብናያ ፣  
   እኒ በዒሌ ጳውልስ-ሲሊስ-ዲንኤሌ-ሲዴራቕ-ሚሳቕ-
ዒብዴኔጐ ስሇ እምነቶም ዋጋ ከምዛኸፈለ ዛነግር 
ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ ኣንበብናሊ ፣ ብሓቂ ዴማ 
ተጸናንዏት ፣ ናይ እግዘኣብሄር ኣሰራርሓ ኣዛዩ እዩ 
ዛገርም ። ንገሇ ብብሕ መከራ ። ንገሇ ብሓጐስ ። 
ንገሇ ኸኣ ብብሕ ዔረፍቲ ጸዊዐ ኣብ ቤቱ የንብሮ፣ 
እንሓንሳእ ክብሩ ዴሕሪ ብሕ መዒሌታትን 
ዒመታትን ይገሌጸለ ፣ እናሓንሳእ ከኣ ኣብ ውሽጢ 
ሰሙን ንመከራ ይህቦ ፣ ወዲጀ ኣሰራርሓ ጐይታ ፣ 
ዛኮነ ኾይኑ ። እዙ ሓብቲ እዘኣ ገና ናብ ጐይታ ኣብ 
ምምጽኣ ብመተን እቲ ጐይታ ዛኸፈሇሊ ። ዋጋ ከፊሊ 
ናብ ሕብረት ቅደሳን ተጸንበረት ፣ 
   ኣብ መወዲእታ ። ጽባሕ ብዙዔባ ክንገብሮ 
ዛመዯብና ጉዔዜ ኣማኸርናያ እሞ ። ንሳ ግና ምስቶም 
ካኦት ኣሕዋት እንተተረፈት ከምዛሓይሽ ነገርናያ ፣ 
ንሳ ግና ፈጺማ ከምዖይትፍሇየና ናብቲ ንሕና እንከድ 
ንምኻዴ ወሲና ኣርጊጻ ነገረትና ፣ 
   ዴሕሪ’ዘ ከምቲ ጐይታ ዛኣዖዖኒ ። ነታ 
ዛተወሇዴኩሊን ዛዒበኹሊን መሬት ዒዯይ ሓመዴ 
እናጥሓንና ማይ እናተገጫጨብና ዛዒበኹሊ ገዙውተይ 
። ንመወዲእታ እዋን ሓዱገ ቅዴሚ ምውጽአይ ። 
ተንበርኪኽና ስሇህዛብና በኸናን ኣምሪርና ጸሇናን ፣ 
ዎ እግዘኣብሄር ነዘ ህዛቢ እዘ ዖክሮ በሌና ፣ እዘ 
ኩለ ክኸውን ከል ። ብርቱዔ ዛናብ ይዖንብ 
ስሇዛነበረ፣ በረዴ-ንፋስ-ህቦብሊን ዛተሓወሶ ስሇዛነበረ 
ኣግራብ መሬት ተሳሉሞም ዛምሇሱ ክሳብ ዛመስለ 
ይጉብጡ ነበሩ ፣ እቲ ከባቢ ኩለ ብጸሌማት ግብ 
ኢለ እዩ ፣ እቲ ህቦብሊ’ውን ዒይንኻ ከፊትካ 
ንምርኣይ ዖሰግር ነበረ ፣ ካብዘ እተሊዔሇ ዴማ 
ብክሌተ ኣእዲወይ ተጠቒመ ርእስሰይ ከም ጽሊሌ 
ክጥቀም እ እንተፈተንኩ ኣይኮነሇይን ፣ እቲ ንፋስ 
ንዴሕሪት ይዲፋእ ነበረ ፣ ሰሇስተ ስጉምቲ 
ንቕዴሚት እንተኸዴካ ። ሓዯ ስጉምቲ ንዴሕሪት 
ይመሌሰና ነበረ ፣ ኣካሊትና ጠሌቅዩ እዩ ፣ እቲ 
ሰማይ ብሓያሌ ነጉዴን ነታጒ ብዛመስሌ ዴምጽን 
ነታ ምዴሪ የናውጻ ። ምስቲ ማሕ-ማህ በረቕ-ረቕ 
ዛብሌ ሓያሌ መባርቕ ተዯሚሩ ናይ ዒሇም ፍጻሜ 
ኣምሲሌዎ ነበረ ፣ 
   እምበኣር ነዘ ብዛመስሌ ኩነት ኢና ጉዔዜና 
ዛጀመርና ፣ ካብ ገዙ መጺእና ጎቦታት ሰጊርና 
ምኻዴ ምስጀመርና ። ነቲ ናይ ቤተክርስትያንና 
መዛምሩ “የሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣኽራናት ጃካርታ 
ሃፈጽታ ናይ ሓዊ ወዴዩ ርእየዮ” ዛብሌ መዛሙር 
ዖኪረ ። ብውሽጠይ ተመሲተ ክዛምር ጀመርኩ ፣ 
ብሓሳበይ ። ጐይታ የሱስ ብግርማ ሞጐስ ተኸቢቡ 
ብብሓት መሊእኽቲ ተዒጂቡን ኣብ ሌዔሉ ኣኽራናት 
ክስጉም ከል ርኣኽዎ ፣ ንርእሰይ ውን ከምቲ ናይ 
የሱስ ብምሕሳብ ኣሳጉማይ ከመዒራርዮ ጀመርኩ ፣ 
ቀስ ኢለን ብርጉእን ብዖይህወክን ኣካይዲ ዛኸይዴ 
ኣምሊኽ ከምዛኾነ ጌረ ሓሲበ ። ኣካይዲይን 
ምህዋኸይን ተቖጻጸኽዎ ። ነቶም ምሳይ ዖሇዉ 

 ሓሙሽተ መጻእተኛታት ከም 
መሊእኽቲ ሓሲበ ምስጓመይ ቀጸሌኩ ፣ 
   ከምዘ ዛበሇ ። ሌበይ ንጐይታ 
ብዛናፈቐ ሓሳብ ኮይነ ። ኣብ ማእከሌ 
እቲ ዛዖንብ ዛነበረ ዛናብ ኮይነ ። ኣብ 
ሌዔሇይ ካብ ዴምጺ እቲ ብርቱዔ ዛናብን 
ዖፍርህ ነጐዲን ዛበርተዏ ካሌእ ሌቢ 
ዛምስጥ ዴምጺ ሰማዔኩ ፣ “ወዯይ 
ሆሴእ” በሇኒ ። ኣብ ማእከሌ እቲ 
ምዴርን ሰማይን ዛገሊብጥ ዛመስሌ 
ነጎዲታት ። ከየጸገሞ ዴምጹ ንጽር ኢለ 
ይስማዔ ፣ ነቲ ዛጸውዒኒ ዴምጺ ተኸቲሇ 
ክርኢ የማነ ጸጋም ዖወር ክብሌ ከሇኹ ። 
እቲ ዴምጺ ቀጸሇ ፣ “ወዯይ ንኣኻ እየ 
ዛጽውዒካ ዖሇኹ ። ኣነ ኣምሊኽካ 
ጸዋዔኩኻ ። ካብዙ ዔሇት እዘኣ ጀሚረ 
ስምካ ቀይረዮ ኣሇኹ ፣ ንብሓት 
ምጽንናኦን በረኸትን ጌረ ኣተንሲኤካ 
ኣሇኹ ። ኣነ ውን ብኣኻ ክኸብር እየ ፣ 
ምሳካ ኮይነ ክሰርህ እየ ፣ ምስ ኣፍካ 
ውን ክኸውን እየ ፣ ልሚ ብሓዴሽ ስም 
። በረኸትን ናባኻ መጻእኩ ፣ ብዴሕሪ 
እቲ ኣብ ሓቂ ኮንካ ትዙረቦ ቃሌ ኮይነ 
ምሳኻ ክሰርሕ እየ ፣ ነቶም ካብ ቤተይ 
ጠፊኦም ዖሇዉ ህዛበይ ብኣኻ 
ክመሌሶምን ብኣኻ ክኸብርን እየ ፣ 
እንሆ ዴማ ክብረይ ገሇጽኩሌካ ። 
የዑንትኻ ኣቕኒዔካ ናብ ሊዔሉ ጠምት” 
በሇኒ ፣ ኣነውን ኣኦኢንተይ ጸራሪገ 
ቅንዔ እንተ በሌኩ ። ኣብ Mኣእከሌ እቲ 
ዛጸሌመተ ከቢዴ ዯበናን ዛዖንብ ዛነበረ 
ዛናብን ። ብዖገርም ብርሃን ። ቅዴሚ 
ህጂ ርእየዮ ብዖይፈሌት ። ከም ብቀስተ 
ዯመና ተኸቢቡ ንጐይታይ ርኣኽዎ ፣ 
ብርያኡ ዴማ ኣኽናፍ ብዖሇዎም 
ብዖይብልምን ብሓት ቅደሳት 
መሊእኽቲ ተኸቢቡ ርኣኽዎ ፣ ጸጉሪ 
ናይ ኩልም ሓዯ ኦኣይነት ኮይኑ 
ጸሉምን ኣህጺሩ እተጠቕሇሇን ነበረ ፣ 
ኩልም ዴማ ብዒቢ ክብሪ ዴንን ኢልም 
ዖናውጽ ሓያሌ መሇከትን እንብሌታን 
ዛተፈሊሇየ ናይ መዖምራን መሳርሒ 
 ሙዘክን ተዒጂቦም ይዛምሩን 
ይሰግደን ። ብዖይ ምቁራጽ ዒቢ ክብሪ 
ይህቡን ነበሩ ፣   
   ቋንቋ ናይቲ መዛሙር 
እንተዖይፈሇጥክዎ’ ነፍሰይ በቲ 
ዛሰምዒቶ ትሕጐስ ነበረት ፣ ዛርዴኣኒ 
ይመስሇኒ ነበረ ፣ ኣብ ማእከሌ እቲ 
ዛማረ ጐይታ እናሰጐመ ኣብ 
ማእከልም ክቐውም ከል ከምቲ ናይ 
ሩዛ ወይ ከኣ ናይ ስርናይ ተኽሉ ንፋስ 
ክነፍሶ ከል ከምዛዯንን ዒይነት ። እቶም 
መሊእኽቲ ውን ኩልም ከምኡ ዯኒኖም 
ይሰግደ ነበሩ ፣ 
   ኣነ ውን በቲ ዛርኣኽዎ ተመሲተ ። 
ኣብቲ ጭቃ ዯኒነ ነቲ እተገሇጸሇይን 
ዛርኣክዎን ክብሪ ሃብኩ ፣ እዘ 
ክኸውን ከል ። ካብቲ ዛርኣክዎን 

 ዛሰማዕ ዛነበርኩን ክብሪ ጐይታ እተሊዔሇ ነቲ 
ዖሇክዎ ኩነታት ብቕጽበት ረሲዏ ብዒቢ ምዴናቕ 
ተአሊእኩ ፣ ኣብ መወዲእታ ኸኣ ጐይታ “ዎ ወዯይ 
ኣጆኻ ኣይትፍራህ” ኢለኒ ካብ ኣዑንተይ ተሰወረ ፣ 
ከም ዛሞተ ሰብ ኮይነ ከኣ ነዊሕ ጸናሕኩ ፣ 
   ዴህሪ እዘ ኩለ ኸኣ መጽሇሉ ኣብ ዖይብለ 
ሰታሕ ጐሌጐሌ ከሇና በዒሌቲ ቤተይ ሕርሲ 
ተታሕዖት ፣ ብሕ ተጨነቕና ፣ ባዔሇይ ንባዔሇይ 
ከኣ ተዒዖብክዎ ። ቅዴሚ ቅሩብ ዯቓይቕ በቲ 
ዛርኣክዎ ክሕጐስ ጸኒሐስ ። ሕጂ ኸኣ ብጭንቂ ናይ 
በዒሌቲ ቤተይ ክጭነቕ ጀመርኩ ፣ ብሓቂ ኸኣ እቲ 
ቅደስ ጳውልስ ። ካብዘ ናይ ሞ ስጋስ መን ኮን 
ከዴሕነኒ እይ ። ዛበል ቃሌ ዖከርኩ ፣ ስሇዘ ኸኣ ዎ 
እግዘኣብሄር ቅሌውሊው ዯው እብሇሌና ኢሌና ። 
ክሳብ ጐሮሮና ዛጭዯዴ ከነእዊ ጀመርና ፣ እንተኾነ 
እቲ ዛናብ ዯው ኣይበሇ እቲ ቅሌውሊው ኣይነከየ ። 
እ ዯኣ ዛተማከሩ ክመስለስ በርትዐ ዯኣ ፣ 
በዒሌቲ ቤተይ ውን ኣምሪራ ተእዊ ነበረት ፣ ኣ 
መወዲእታ ውን ሓሙስቴና ክቢ ሰሪሕና ። ንበዒሌቲ 
ቤተይ ኣብ ማእከሌ ጌርና ። ነቲ ብማይ ዛበስበሰ 
ክዲንና ጌርና ኣጽሉሌናያ (ነቲ ዛናብ ንምክሌካሌ) 
ምሕራሳ ክንጸባበ ጀመርና ፣ ንስ ኸይሓረሰት እቲ 
ዛናብ ውን ከይሓዯገ ክሳብ ሰዒት ሓሙሽተ 
ጸናሕና፣ 
   ኣብ መንጎና ። ናይ ምውሊዴ (መህረስቲ) 
ብቕዒትን ክእሇትን ዖሇዎ ሰብ ኣይነበረናን ። 
እንተኾነ ብተኣምራት ኣምሊኽ ወዱ ወሇዯት ፣ 
ከምዘ ብዛመስሌ ኩነታት ኣብቲ በረኻ ሰሙን 
ጸናሕና ፣ 
   እዘ ከምዘ ኢለ ከል ሓዯ ሰብ ። ናባና 
ብምምጻእ ። እግዘኣብሄር ሌኢኹኒ እየ ናባኹም 
መጺኤ በሇና ፣ ገጹ ጽቡቕ ዯስ ዖብሌ ። ቁመናኡ 
መሳጢ ኮይኑ ገጹ ከምዜም ምዔራባውያን ኣዖራርባኡ 
ቀስ ኢለ ዛዙረብ ፍጡር ነበረ ፣ ካብቲ ሒዛዎ 
ዛነበረ ሳንጣ ኣውጺኡ ኸኣ ዛብሊዔ መግቢ ሃበና ፣ 
ከም ሰብ ከኣ ሓተተና ። ካበይ መጺእኩም ፨ ናበይ ከ 
ትኸደ ኣሇኹም ፨ ስሇምንታይ በዘ ኩለ ዛናብ 
ክትመጹ ሓሰብኩም ፨ በሇና ፣ ንሕና ውን ታሪኽና 
ከይሓባእና ነገርናዮ ። ኣብ ቅዴሚኡ የሓብኦ ነገር 
ከምዖይህለ እዩ ዛገብረካ ። ከዖራርበካ ከል 
ብትሕትና እዩ ፣ 
   ኣስዑቡ ውን በሇና ። ሕጂ በታ ዛመጻእኩምሊ 
መገዱ ተመሇሱ ምሳይ ናብ ከተማ ክትምሇሱ 
ኢኹም ። ጽባሕ ከኣ እቲ እትኸደለ የርእየኩም እሞ 
። ብስርዒት ክትወጹ ኢኹም ፣ ኩሊትና ብምግራም 
ከኣ ናብ ከተማ ዴኣ ስሇምንታይ ኢና እንምሇስ ፨ 
ዴሓር ከኣ እግዘኣብሄር ካብዙ ከተማ ክንወጽእ 
 ከምዖሇና ነጊሩና እዩ እሞ በጃኻ ጉዔዜና 
ኣይተዯናጉዮ በሌናዮ ፣  
   ንሱ ግና ዔቱብ ዛኾነ ኣዖራርብኡ ። ርእሰ 
ምትእምማን ብዛተመሌአ ኣዖራርባኡ ። ኣይኮነን 
ኣይኮነን …። ከምኡ ዖይኮነስ በዘ ሕጂ ዛነገርኩኹም 
መገዱ ኢኹም እትኸደ ። ኣነውን ንኣኻትኩም 
ንምሕጋዛ’የ መጺኤ ዖሇኹ ። በሇና ፣ ቀጺለ ውን 
በሇና ። ኣነ ብሕ ብሩርን ወርቅን ኣሇኒ ። ስርሐይን 
ዒሊማይን ከኣ ኣብ ምዴሪ ነቲ ኤሌሻዲይን ሌዐሌን 
ኣምሊኽ ዛኮነ ጐይታ ተስፋ ጌሮም ። ብፍጹም ሌቦም 
ብእኡ ተኣሚኖም ንዛነብሩ ዯቂ-ሰብ ምግሌጋሌን 
ጐዯልኦም ምምሊእን እዩ በሇና ፣ 
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   ኣብዘ ህሞት እዘ ። እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ 
ዖል ናይቲ ብኣንበሳ ክብሊኦ ናይ ዛገበረ ሓሳዊ ነብዩ 
ታሪኽ ተዖከረኒ እሞ ። ኣይከውንን እዩ ኣይንምሇስን 
ኢና በሌክዎ ፣ ንሱ ግና ነቲ ኣብ ሌበይ ዛነበረ 
ሓሳበይ ዛተረዴአ ክመስሌ ። ርኢኻ ሕጂ ኣብ 
ሌብኻ እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ዖል ሃሳብ ክመጸካ 
ይኽእሌ እዩ ። እዘ ከኣ ይርዴኣኒ እዩ ፣ እንተኾነ 
በጃኻ ነቲ ዛብሇካ ዖሇኹ ቃሇይ ስማዔ ። እግዘኣብሄር 
ከምዛሌኣከኒ ምሌክት መታን ክኾነካ ሓዯ ነገር 
ክነግረካ ። እንሆ ስምካ “ሆሴእ”ድ ኣይኮነን ፨ በሇኒ ። 
የማነ ጸጋም እናጠመተ ፣ ነቲ ህጻን ወዴና 
እናጠመተ ከኣ ርእሱ ክንቕንቕ ጀመረ፣ እቲ 
እተዙረቦ ቃሌ ግና ኣይተረዴኣንን ። ሽዐ ሰንቢዯ 
ዒው ኢሇ ። ንስኻ ጐይታይ ዱኻ ፨ እቲ ሽዒ ኣብታ 
ዯሴት ከሇኹ ሽማግሇ ሰብኣይ መሲሇ ኣብ ቤት 
ማእሰርቲ እተገሇጽካሇይ ። ልሚ ከኣ መንእሰይ ሰብ 
ኰንካድ መጺእካ ፨ ኢሇ ክሰግዴ ዴንን ምስበሌኩ ። 
ብኢደ ኣተንስኣኒ እሞ ። ንእኡ ስገዴ ነቲ ሌዐሌ 
ምእዙዛ ሌዔሉ ኩለ እዩ በሇኒ፣ 
   ዴሕሪ እዘ ምጥርጣር ሓዱግና ። በቲ ዛበሇና 
ተሰማሚዔና ሰዒብናዮ ። ነቲ ጎቦ ወሪዴና ቅሩብ 
ምስተጓዒዛና ኣብቲ ጐሌጐሌ በጻህና ። ኣብኡ ኸኣ 
ክሌተ ሕብረን ኣዛዩ ጽቡቕ ዒይነተን ቅዴሚ ሕጂ 
ርእየየን ዖይፈሌት ጽቡቓት መካይን ዯው ኢሇን 
ርኣኹ ፣ እተው ኸኣ በሇና ። ብውሽጥና እናገሰጽና 
ኸኣ ። ሰሊይ ኮይኑ እንተትሓዛና ወይ ከኣ መሌኣክ 
ኮይኑ እንተኣዴሓነና’ኸ እናበሌና እናፈራህና ኣተና 
። ብዖገርም ፍትነት ተጓዒዛና ። ናይታ መኪና 
ውሽታዊ ምቾት ኣስተማቒርና ከይወዲእና ውረደ 
በሇና ፣ ንስኻ ጥራይ ንዒ ኢለ ኸኣ ። ናብታ 
ትኼት ናይ ነኣሪት ዛቑረጸለ ቤት-ጽህፈት መገዱ 
ኣየር ሒኒ ኣተወ ፣  
   ከም በዒሌ ስሌጣን እናዖራረቦም ከኣ ። ናይ 
ነፋሪት ትኬት ኣቑሪጹሇይ ፣ እናርኣኽዎ ነቲ 
ገንዖብ ካብ ጅቡኡ ኣውጺኡ ብምኽፋሌ 
ንሽደሽቴና ትኬት ኣቑሪጹ ። በታ ዖምጽኣትና 
መኪና ኣሳፊሩ ናብ መዒርፎ ነፈርቲ ወሰዯና ፣ 
   ዴህሪ ሕጂ ናብዙ ከተማዘኣ ኣይትምሇሱን 
ኢኹም ። እቲ ዛኸውን ዖበሇ ኣብቲ ትከዴዎ 
ኮንኩም ክትከታተሌዎ ኢኹም ፣ ስሇ ህዛብኹምን 
ስሇምዴርኹምን ኩለሳዔ ማሌደ ። ንብዐ ። 
እግዘኣብሄር ንኣኻትኩም ጥራይ ምዴሓኑ ። 
ንስኻትኩም ካብ ካሌኦት ስሇትሕሹ ኣይኮነን ። 
እንተኾነ ነቲ ክቡር ዔሊምኡ ። ብኣኹም ተጠቒሙ 
ክፍጽሞ ስሇዛፈተወትራይ እዩ ። ምስበሇና 
እናረኣናዮ ተፋንዩና ከዯ ፣ ነቲ ማኦጾ ከፊቱ 
 ክወጽእ ግና ኣርኣናዮን ፣ ንሕና ውን ናብታ 
ነፋሪት ዖሊቶ ዛወስዴ መገዱ ሒዛና ብምኻዴ 
ተሳፈርና ፣ እታ ነፋሪት ውን ኣብ ኣየር ክትነፍር 
ጀመረት ፣ እንሆ ኸኣ ምዴርና ሓዱግና ካብ 
እንወጽእ ሸውዒተ ዒመት ኣቑጺርና ኣሇና ፣ 
   ኣብዘ ሃገር እዘ ምስኣተና እቲ ኣብ ኢዴና 
ዛነበረ ገንዖብ ንቑሩብ ኣዋን ምስ ተተቐምናለ 
ተወዴአ ፣ ኣብዘ ከተማ ምስቲ ጐይታ ዛሃበና 
ውሁዴ ህዛቡ ኰንና በብዔሇቱ ብሕቡእ ብጸልት 
ንተግህ ነበርና ። ይኹን እምበር ናብራ ከበዯና ። 
እቶም ሓቢሮምና ዛመጹ ቅደሳን ። ነቲ ናይ 
እግዛኣብሄር ተኣምራት በዑንቶም እናረኣዩ ። 

 ንጐይታ ,ምጽባይ ስሇዖይክኣለ 
ገዱፎምና ከደ ። ተፈሌዩና ፣ ናይ 
ገዙእ ርእሶም ናብራ ክነብሩ ጀመሩ ፣ 
ኣነን በዒሌቲ ቤተይን ብብህ ጥሜት 
ብብሕ ተስፋ ምቑራጽ ኰንና 
መዒሌታት ኣቑጸርና እሞ ። 
እግዘኣብሄር ካሌኣይ ቆሌዒ ሃበና ፣ 
ኣነውን ከም ያእቆብ ። ኣብ እዋን 
መከራይ ወዱ ወሲኹኒ እዩ ኢሇ 
ስምእን ኢሇ ሰመኽዎ፣  
   ናብ ኣምሊኽ ኣብ ዛጸሇናለ እዋን 
ኩለ ። ክባርኸኩም እየ ይብሇና ። ንሕና 
ግና ኣብ መከራን ጥሜትን ኢና ዖሇና ፣ 
በቲ ጊዚቲ ጥሜት ምስ ኣሸገረና 
እንበሌዕ ምስ ስኣንና ነቲ ወዱ ዒመትን 
ሸሞንተ ወርሕን ዛኾነ ወዯይ ሓቑፈ ። 
ነቲ ሃዯ ከኣ ብኢደ ሒዖ ። ነሕዋት 
ክበጽሖም ዛመጻኩ መሲሇ ናብ ገዛኦም 
እኸይዴ ነበርኩ ፣ ዔሊማይ ግን 
ንክበጽሖም ኣይነበረን ፣ እንታይ ዴኣ 
ዛበጽሖም መሲሇ ብምኻዴ ። ዛብሊዔ 
መግቢ ወይ ከኣ ገሇ ዛስተ እንተሃቡና 
ኢሇ እየ ፣ ክገርመኩም ። ኣሓዋት 
ክጽሌኦም ኩለሳኦ እጽሉ ነበርኩ ፣ 
ምኽንያቱ ከምዘ ዛበሇ ኣጋጣሚ 
እንተዖይተረኺቡ ኣብ ገዛኦም ኬዴና 
ክንረኽቦም ኣይንኽእሌን ስሇዛነበርና 
እዩ፣ እምበኣርሲ በዘ ኣመኽንየ እዜም 
ክሌተ ዯቀይ ዛበሌዔዎ ጐይታ እንታይ 
ይብሇካ ኣል ፨ እስከ ጸሌየሌና ምባሌ 
እንተዖይኮይኑ ። ንበሌዕ ይህቡና 
ስሇዖይነበሩ ብሕ እዋን ብሓዖን እምሇስ 
ነበርኩ ፣ 
   ካብ ኮፍ መበሉኦም ብዛተንስኡ 
ቁጽሪ ዴማ ዛብሊዔ ሒዜም ዛመጹ 
እናመሰሇኒ ። ብዛተመየን ዛጸምአን 
ከብዱ ኮይነ ። የዑንተይ ናብኦ 
እናኮብሇሌኩ እርእዮም ነበርኩ፣ ናብ 
አዙይ ተመሉሰ ኸኣ ምስ ኣምሊኽ እብኣስ 
ነበርኩ ፣ 
   ንስኻ ኢኻ ነዘ ኹለ ዖብቃዔካኒ 
እብሌ ነበርኩ ፣ ሓዯ መዒሌቲ ናብ ገዙ 
ሓንቲ ሓብቲ ከዴኩ ። ንኣይ ሓዱገ 
 ነቶም ክሌተ ዯቀይ ከኾሌስ ዛርኣየትኒ 
ዋናቲ ገዙ ። ኣዯንጊጸያ ። ሆዚእ ሓወይ 
በሇትኒ ብቛንቋ ሃገረይ ፣ ስቕ ኢሌካ 
ንርእስኻ ብሊዔ ። ንእኦም ኣነ ክህቦም እየ 
በሇትኒ ፣ ኣነ ውን ሕራይ ኢሇ ። ሓንቲ 
ኮሉሰ ከሌምጽ ሰዒት ይወስዯሇይ ነበረ ፣ 
ካሌኣይ ምኹሊስ ሰኣንኩ ። ምኽንያቱ ኣነ 
ኣብዘ ክበሌዔ ከሇኹ ። በዒሌቲ ቤተይ 
ከኣ ትሜት መዒናጡኣ ይቕንጥዋን 
ይቐርጻን ኣል ኢሇ እየ ፣ ኣብዘ እዋንዘ 
እታ ሓብቲ ። ብሓዯ ዔሙቕ ዛበሇ ሸሓኒ 
መሳሉ ነገር ። ካብቲ መግቢ ካብ 
በብዒይነቱ ገይራ ። እዘኣ ኸኣ ንበዒሌቲ 
ቤትካ ሒዛካሊ ክትከይዴ ኢኻ’ሞ 
ኣይትጨነቕ በሇትኒ ፣ 

   ነታ ሸሃኒ እናቖተብና ከኣ ሰሇስተ መዒሌቲ 
በሊዔና ፣ መንኩበይ ህዛ ኣቢሊ ከኣ ዴህሪ’ዙ መዔሊቲ 
እዘኣ ከኣ መግብኹም ምሳና ክትምገቡ ኢኹም ፣ 
እዘ ሰርቪስ ገዙ ኸኣ ክትቅመጡለ ። እዘ ክገብር 
ከኣ እግዘኣብሄር ልሚ ሇይቲ ነጊሩኒ ኣል በሇትኒ ፣ 
እቲ ዖገር እዙ ሓብቲ እዘኣ (ጓሌ ዒዯይ) ኣማኒት 
ኣይነበረትን ፣ ግና ሌዔሉ ማንም ንእግዘኣብሄር 
ትፈርህ ሰብ ነበረት ፣ 
   ከምዘ ዴማ በሇትኒ ። ቅዴሚ ብሕ ዒመታት 
ዛሞቱ ኣቦኣ ። ብሕሌሚ መጺኦም ። ኣብ ገዛኣ ዖል 
ሽግር ዛፍታሕ ነታ ናትና ሽግር እንተፈትሓቶ ወይ 
ከኣ ክትፈትሖ እንተፈተነት ጥራይ ከምዛኾነ 
ከምዛነፈርዋ ። ነዘ ውን ምሌክት ዛኾነኪ ። እቲ ዒቢ 
ወዴኺ ኣብ ቀረባ ጊዚ ናብቲ ኣነ ዖሇኽዎ ክመጽእ 
እዩ ኢልም ከምዛበገርዋ መስከረትሇይ ፣ 
   ከምዘ ኢሌና ኸኣ ዴሕሪ ንኣባዔተ ኣዋርሕ ምስኣ 
ምቕማጥና ብዙዔባ ጐይታ መስከርናሊ ። ንጐይታ 
ኸኣ ተቐበሇቶ ። እቲ ዛነበራ ሽግር ከኣ ። ምስ በዒሌ 
ቤታ ዖይምስምምማዔ (ፍትሕ) እዩ ዛነበረ ፣ በቲ 
ወርሃት እቲ ኸኣ ንበዔሊቲ ቤቱ ይቕረ ክትብሇለ 
ሓቲቱ ናብ ቤቱ ተመሌሰ ። ንጐይታ ውን ተቐበሇ፣ 
   እግዘኣብሄር ከኣ ከምዘ በሇኒ ። “እቲ ሽዐ ። እቲ 
ካብ ሃገርካን ህዛብኻን ተፈሉኻ ክትወጽእ ከሇኻ ። 
ኣብ ማእከሌ ህቦብሊን ዛናብን ብዯበናን 
እተገሇጽኩሌካ ኣምሊኽካ እግዘኣብሄር ኣነ እየ ፣ በቲ 
መከራኻን ሽግርካን ከምዖይተፈሇኹኻን ሓቢረካ 
ምስኻ ከምዖይነበርኩ ። ዖዴሌየካውን 
ኣየጉዯሌኩሌካን፣ ካብቲ ዒዴኻ ኣውጺኤ ። ኣብዙ 
ሃገር ከምዖንበርኩኻ ኩለ ። ልሚ ውን ኣብዘ ሃገር 
ክትጠሚ ከሇኻ ጠምየ ። ክትሓዛን ከሇኻ ሓዘነ L 
ንዔሊማይ ክብሌ ጨኪነሌካ ። ዎ ወዯይ ኣኣስትወዔሌ ። 
ንሓንቲ ቋሕ-ሰም እ ። ካብ ኣዑንተይ 
ኣይተፈሇኻንን ልሚ ውን ምሳኻ ኣሇኹ ፣ 
   ሕጂ ግና እቲ ዛነገርኩኻን ዛሃብኩኻን ቃሌ 
ተስፋ ዛፍጸመለ ሰዒት በጽሐ ፣እዘ ኩለ 
ዖዯንጎኹኻ ። ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዖል ብርእስኻ 
ምትእምማንካን ምዴጋፍካን ። ክሳብ እትሓዴጐ እዩ 
ነይሩ ፣ ሕጂ ግና ዎ ባርያይ ። ነቲ ኣብ ሌብኻ 
ዛነበረ ኣንነት ፈጺመ ኣጥፋእክዎ ። ባድኻ ክትኮነሇይ 
ከሇኻ ። ኣነ ብኣኻ ክሰርህ ዛምችወኒ እዩ ፣ ካብ 
ርእስኻ ወጺእካ ። ብኣይ ክሳብ እትዴገፍ ዯንጒየካ ። 
ሕጂ ግና ረኺበካ ። ህዛበይ ዛበሌክዎን ንርእሰይ 
ዛፈሇኽዎን ርስተይ ። ብኣይ ክዴገፍን ። ዛኣዖዛክዎ 
ክፍጽምን ምርኣይ እየ ዛፈቱ ፣ 
   ዎ ወዯይ እቲ ዛስኣንካዮ ኩለ ክመሌሰሌካ    እየ ፣ 
ኣብዘ እዋንዘ ግን ትበበኛ ኩን ። 
 ንምስትውዒሌ ከኣ ሃብትኻ ግበራ ። ምሳኻን ምስ 
ስዴራኻን ክኸውን እየ ፣ ኣብዘ ሃገር እዘ በቲ ንኣብርሃም 
ዛባረኽክዎ በረኸት ክባርኸካ እየ ፣ ሞጐሰይ ቀቅዴሜኻ 
ክትከይዴ እያ ፣ ካብ ዖመን ህይወትካ ኩለ ከይፍሇየካ 
ቃሌ ኪዲን ይኣትወሌካ ኣሇኹ ፣ 
   ኢዯይ ምስቶም ቀዲሞት ከምዛነበረት ኩለ ። ምሳኻ 
ክትከውን እያ በሇኒ ። እግዘኣብሄር ይባረኽ ፣ 
   ተፈጸመ፣ 
ነዘ ናይ ትርጉም ስራሕ ኣጀሚሩ ዖፈጸመኒ 
እግዘኣብሄር ኣምሊኽ ። ኣቦ ጐይታና የሱስ 
ክርስቶስ ዴንን ኢሇ ክብሪ እህብ ፣  
“የሱስ ክርስቶስ ትማሌን ልምን ንዖሇኣሇም 
ንሱ እዩ” እብ13።8 ፣  --//-- 
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