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ምግባር ፍቓድካ ምሃረኒ 

   “ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ እሞ ፡ ምግባር ፍቓድካ ምሃረኒ ፡ ሰናይ 

መንፈስካ ብቕኑዕ መገዲ ይምርሓኒ ።”/መዜ 143፡10/ ። 

   ዳዊት ናይ ኣምላኽ ሰብ ፡ ዜኸም ልበይ ፡ ተባሂሉ ክጽዋዕ ኽኣሎ ፡ ሓደ ነገር እዩ ፡ ንሱ ኸኣ 

ንፍቓድ ኣምላኽ ዜነብር ሰብ ብምዃኑ እዩ ። ናይ ዳዊትን ሳኦልን ፍልልይ ቀንዲ ፡ ዳዊት ንፍቓድ 

ኣምላኽ ዜነብር ክኸውን ከሎ ፡ ሳኦል ግና ንፍቓድ ርእሱ ዜነብር ሰብ እዩ ነይሩ ። ኣብ ግብ13፡22 

“ዳዊት ወዲ እሴይ ኩሉ ፍቓደይ ዙገብር ሰብኣይ ዜኸም ልበይ ረኸብኩ” ይብለና ። ብሓቂ ከም 

ልቢ ኣምላኽ ተባሂልካ ክምስከረልካ እንተኾይኑ ፡ ከም ፍቓዱ እትነብርን እትገብርን ሰብ ክትከውን 

ግዲ እዩ ። ሎሚ ናብራና ከመይ እዩ ፧ ንፍቓድ ርእስና ከነሐጉስ እንነብር ዶ ኢና ወይስ ንፍቓድ 

ጐይታ ፧ ኣገልግሎት ና ንመን ንምሕጓስ እዩ ፡ ንርእስና ፧ ንሰባት ፧ ወይስ ንፍቓድ ኣምላኽ 

ንምፍጻም ፧ እግዙኣብሄር በብመኑ ፡ ንእኡ ሓራይ ኢሎም ዜእዘ ሰብ እዩ ዜደሊ ፡ ሎሚ’ውን 

ንፍቓድ ኣምላኽ ፤ ሓራይ ፡ ኢሉ ዜእዜ ክረክብ ይደሊ ፡ እዙ ማለት ብኹሉ ናብራኡ ከም ፍቓድ 

ኣምላኽ ዜነብር ሰብ ይደሊ ኣሎ ።  ኢሰ1፡19 ፡- 

   “ሕራይ እንተ በልኩምን እንተ ተኣዜኩምንሲ ፡ ጣዕሚ እታ 

ምድሪ ኽትበልዑ ኢኹም ።” 

   እግዙኣብሄር ሎሚ ዜደልዮ ሎ ፡ ፍቓደኛ ልቢ ፡ እዩ ። ንርእሱ ሞይቱ ፡ ነቲ ፍቓድ ኣምላኽ 

ህያው ዜኸውን ሰብ መን’ዩ ፧ ኣብ ወጻኢ ዓዲ ሓደ ካብ ሃገር ተሰዲዱ ዜኸደ ፡ ኣብቲ ምልኸሉ 

ቤት ጸሎት ፡ ብዘሕ ሰዓታት ብጸሎት ገጽ እግዙኣብሄር ይደሊ ፡ ጾምን ጸሎትን የውትር ነበረ ፡ ነዙ 

ዜርኣዩ ኣመንቲ ፤ ብራር ስራሕ የብልካን’ዶ እዩ ፧ ክብሉ ሓተትዎ ። ኣዜዩ ሕዜን እዩ ፡ ንርእሶም 

ዜነብሩ ፡ግን ኣመንቲ ኢና በሃልቲ ፡ በዙሕና ኣለና ። ብሓቂ ሎሚ ድልየና ሎ ኣርእስቲ ጸሎት ፤ 

ምግባር ፍቓድካ ምሃረኒ ፡ ዜብል እዩ ። ፍቓድ ኣምላኽ ምግባር ክንምሃር እንተ ደሊና ፡ ገጽ 

እግዙኣብሄር ብጸሎት ሃረር ኢልና እናተጸቤና ፡ ምግባር ፍቓድካ ክኸእል ዎ መንፈስ ቅዱስ ምሃረኒ 

፡ ኢልና ክንጽሊ የድሊ ።  
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   እምበኣር ፡ ንፍቓድ ኣምላኽ ከይንነብር ዕንቅፋት ካብ ዜኾኑና ንጥቀስ ፦ 

1. ንርእስኻ ከተሐጉስ ምድላይ ።  

  “ንስኻ በጽሒ ከሎኻ ፡ ባዕልኻ ተዓጢቕካ ናብ ዜደሌኻዮ ትኸይድ ኔርካ ። ምስ ኣረግካ ግና 

ኣእዳውካ ኸም እተልዕል እሞ ካልእ ከም ዛዕጥቐካ ናብ ይደሌኻዮውን ከም ዙወስደካ ፡ ብሓቂ 

፡ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ ።” /ዮሃ 21፡18/ ። 

  ፍቓድ ኣምላኽ ክትገብር መጀመርታ ፡ ድሌት ርእስኻ ክትገድፍ የድልየካ ። ድሌትካ 

ክትገብር እናደሌኻ ንፍቓድ ኣምላኽ ድማ ክግበር ኣይክኣልን እዩ ። ዜበዜሐ ሰብ ንክልቲኡ 

እናኣማልአ ክነብር እዩ ዜደሊ ፡ ንርእሱን ንኣምላኽን ከሐጉስ ይደሊ ። ናይ ሓቂ ሓጐስ ዜመጽእ 

ግና ንኣምላኽ ጥራይ ኢልካ ክትነብር ከሎኻ እዩ ፡ ህይወት ሰብ እትዓግብ ከኣ በዚ ነገር እያ ፡ 

እንተይኮነስ ድሌት ወዲ ሰብ ደረት ኣልቦ እዩ እሞ ፡ ፈጺምካ ከይዓገብካ ኢኻ እትነብር ። 

ዳዊት ኣብዚ ጥቕሲ 143፡10 ‘ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ እሞ’ ኢሉ ጀሚሩ ፡ ብሓቂ መጀመርያ ንሱ 

ኣምላኽካ ማለት ገዚኢኻን መራሒኻን ክኸውን ንፍቓድካ ክትህቦ ከድልየካ እዩ ። ስዒቡ ፡ 

ንሱውን ክመርሓካ ክፈቅድ እዩ ።  

2. መምርሒና ቃሉ ይምግባር ።  

“ስለዙ ምእንቲ ኸይንጠፍእ ፡ ናብቲ ዜሰማዕናዮ ኣዙና ኸነቕልብ 

ይግብኣና እዩ ።” /እብ 2፡1/ 

   ኣብዚ ዓለም ዜእመን ሰብ ዜብሃል የለን ፡ እንተ ተባህለ ምግናን ኣይኮነን ። ንሕና ከኣ ንሰባት 

ከነፍቅሮም እምበር ክንኣምኖም ኣይተጸዋዕናን ። ቃል ኣምላኽ ጥራይ እዩ እሙን ፡ ካልእ 

እሙን ዜብሃል የለን ። ሎሚ ፡ ትንቢት ሰሚዖም ናብ የድሊ ውሳኔታት ዜኣትዉ ኣመንቲ 

ሒደት ኣይኮኑን ። ክንደይ ዜተሓጽዩ ሰባት ፡ እዙኣ ናትካ ኣይኮነትን ናትካ ካልእ እያ ፡ ኢሎም 

ተነብዮምሎም ፡ በዙ ምኽንያት ንሕጼኦም ዜሓደጉ ሰባት ኣለዉ ። ኣምላኽ ኣብ ጊዛ ተጋግዩ 

ማለት ድዩ ፧ ይቕሬታ ፡ ኣብ ኣምላኽ ፍጹም ናይ ጊዛ ሕጽረት ወይ ናይ ጊዛ ስሕተት 

(timing error) ዜብሃል ከምየለ ሰረት እምነት መጽሓፍ ቅዱስ እዩ እሞ ፡ ኣይንታለል 

። ብርግጽ ፡ ትንቢት ኣይትንዓቑ እዩ ዜብል እሞ ፡ ክንምርምሮ ይግብኣና እዩ ፡ ግናኸ 

መመርመሪ ብይካ እቲ ትኹል ቃል ኣምላኽ እንተይኮይኑ ካልእ ምንም የለን ። ብተወሳኺ ፡ 

ቤተ ክርስትያን ብቃል ኣምላኽ እምበር ብትንቢት ኣይኮነትን እትምራሕ ። ከምኡውን ኩሎም 

ኣመንቲ ብቃል ኣምላኽ እምበር ፡ ብትንቢት ክምርሑ ሓደገኛ እዩ ። ንዜመጸ ትንቢት ከምለዎ 
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ምቕባል ፡ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ። ትንቢት ከኣ መፈራርሒ ይኮነ ንፍቓድ ኣምላኽ 

ክትፍጽም ዜድግፍ ሓሳባት ኣምላኽ እዩ ። ሎሚ ለዉ ኣመንቲ ግና ፡ ትንቢት ሰሚዕካ 

ይፍቓድ ኣምላኽ ክትገብር ምፍታን ብኣንበሳ (ሰይጣን) ክትብላዕ ከም ዜከኣል ዜንግዑ 

እዮም ዜመስሉ ፡ -  

   ‘ምስ ከደ ኸኣ ፡ ኣብ መገዲ ኣንበሳ ረኸቦ እሞ ቐተሎ ። ሬሳኡ 

ድማ ኣብ መገዲ ተደርብዩ ነበረ’ 1ነገ 13፡24 ። 

   በጃኹም ፡ እቶም ተነበይቲ ፡ ኣምላኽ ይበለና ኣይንዚረብ ፡ እቶም ሰማዕቲ ኸኣ ንዜኾነ ብስም 

ነቢይ ኢልና ኣይንቀበል ፡ ንሰብ ኣይትእመን ።  

3. ብጸሎት ገጽ እግዙኣብሄር ይምድላይ ።  

“ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ እሞ ፡ ምግባር ፍቓድካ ምሃረኒ ፡ ሰናይ መንፈስካ ብቕኑዕ መገዲ 

ይምርሓኒ ።” መዜ 143፡10 ።  

  ናይ ጸሎት ሰብ ንፍቓድ ኣምላኽ ኣለልዩ ፡ ብእኡ ክመላለስ ምንም ሽግር የብሉን ። ንእተፍቅሮ 

ሰብ መመሊስካ ክትረኽቦን ስልኪ ክትድውለሉን ኢኻ እትደልይ ። ንሱ ዜበለካ ክትገብር ድማ 

ባህ እዩ ዜብለካ ፡ ምስ ፍቓዱ ክትሰምር ከኣ ኣየጸግመካን’ዩ ። ብተመሳሳሊ ፡ ንእግዙኣብሄር ከኣ 

ተፍቅሮ እንተኾንካ ምስኡ ጊዛ ክትወስድን ክትጽልን ትብህግ ኢኻ ፡ ክትጽሊ’ውን 

ኣይስልክየካን’ዩ ። ክንድ’ቲ ምስኡ ጊዛ ዜወሰድካ ክንድኡ ድማ ፍቓዱ ይበርሃልካ ። ሎሚ ከም 

ዳዊት ምግባር ፍቓዱ ክንምሃር እንተኾይንና ፡ ገጹ ንድለ ‘እቲ ሰናይ ዜኾነ መንፈስ ቅዱስ ከኣ 

ብቕኑዕ መገዲ ክመርሓና እዩ ።  

   ብሓቂ ሎሚ ኣብ ህይወትና እንብህጎ ነገር እንታይ እዩ ፧ ነዚ ነገር ከነነጽራ ይግብኣና ፡ ፍቓድ 

ኣምላኽ እንተኾይኑ ክንዕወት ኢና ፡ መወዳእታና ክጽብቕ እዩ ። ብሓቂ ቅድሚ ኹሉ ኣብ 

ህይወትና ንፍቓድ ኣምላኽ ከነቐድም ጐይታ ይርድኣና ።-- ሻሎም --  
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ማሕፉዳ -ምሉእ ገንብ 
ሓደ ጊዛ ፡ ሓደ ተስፋይ ዜበሃል ብሓቂ ፍቓዱ ንኣምላኽ ዜሃበ ኣገልጋሊ ነበረ ። ካብ መዓልታት 

ሓደ እዋን ፡ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዜፍተኖ ንሱ ውን ተፈተነ ፡ ማለት ሓደ ኣማኒ ‘ሳንሶናይት’ ምሉእ 

ገንብ ዜመልአ ሒዘ ናብ ቤት ተስፋይ ከደ ። ኳሕኩሑ ፡ ድማ ረኸቦ እሞ ፤ ተስፋየ ፡ ኣምላኽ 

ናባኻ ልኢኹኒ ፡ በሎ ። ተስፋይ ድማ ፤ እንታይ ኢሉ ልኢኹካ ፡ በሎ እሞ ፡ እቲ ኣማኒ ኸኣ ፤ እዙ 

ገንብ ዜመልአ ማሕፉዳ ንኣኻ ክህበካ ልኢኹኒ ፡ በሎ። ተስፋይ ከኣ ፤ ንኣይ ክትህበኒ ልኢኹካ ፧ 

ይቕሬታ ፡ ኣነ ንኣምላኽ ክንድ’ዙ ዜኣክል ገንብ ሃበኒ ኢለ ኣይለመንክዎን ፡ ምናልባት ግና ንገለ 

ነገር ደልዩኒ ከይኸውን ፡ ክጽልየሉ እየ ፡ ስለዙ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ነዙ ገንብ ሒዜካ ተመለሰኒ 

፡ ክብል መለሰሉ ። ድሕሪ ሒደት መዓልትታት እቲ ኣማኒ ተመልሰ ፡ ተስፋይ ደጊሙ ፤ ሓወይ 

ኣምላኽ ብዚዕባ’ዙ ገንብ ከምቲ ንኣኻ ፡ ንኣይ ዜተዚረበኒ ነገር የለን ፡ ንኣይ ተቐበሎ ኢኻ ውን 

ፈጺሙ ኣይበለንን ፡ ስለዙ ተጋጊኻ ኣለኻ ፡  ብምባል መለሶ ።  

   ኣሕዋተየ ፡ ንሕና እንተንኸውን’ከ እንታይ ምበልና ኾን ፧ ኣብ ገንብ ሎና ኣረኣእያ ከመይ እዩ 

፧ ገንብ ኣይንቀበል ኣይኮናን ክንብል ደሊና ሎና ፡ ሰባት ውህበት ክህቡና ከለዉ ኣይንቀበሎም 

ኣይኮናን ክንብል ደሊና ፡ የግዳስ ኣብ ህይወትና ዜለዓለ ነገር እንታይ እዩ ፧ በጃኹም ፡ ገንብ ድዩስ 

ወይስ ፍቓድ ኣምላኽ ዜቕድም ፧ ስለዙ ንፍቓድ ኣምላኽ እምበር ንገንብ ኣይንንበር ።  

 

 

ሽጋራ ክሰቲ’ዶ 

   ሓደ ጊዛ ፡ ሓደ ዚክ ፑነን ዜብሃል ኣገልጋሊ ብቃል ኣምላኽ የገልግል ነበረ እሞ ፡ ድሕሪ እቲ 

ዜነበረ መደብ ፡ ሓደ መንእሰይ ብናይ ሽጋራ ወልፊ እተሸገርአ ፡ ከምዙ ክብል ሓተቶ ፤ ዚክ ኣብ 

መጽሓፍ ቅዱስ ሽጋራ ኣይትስተ ዜብል ኣሎዶ እዩ ፧ ሽጋራ እንተ ሰተኹ - ኣትከኽኩ - እንታይ 

ሽግር ኣለዎ ፧ ዚክ ፑነን በዚ ሕቶ ብዘሕ ከይተዋጠረ ፤ ብርግጽ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሽጋራ 

ኣይትስተ ዜብል የለን ፡ ግዳ ኣነ ድማ ሓንቲ ሕቶ ክሓተካ ፡ የሱስ ብስጋ ኣብዙ መን እንተ ዜህሉስ 

ሽጋራ ምሰተየ’ዶ ኢልካ ትኣምን ፧’ በሎ። እቲ ጐበዜ ከኣ ፤ የሱስ ደኣ’ሞ እንታይ ኮይነ ኢሉ ሽጋራ 

ክሰቲ ፡ ፈጺሙ ኣይምሰተየን ፡ በለ ። ዚክ “ስለዙ ንስኻውን ንየሱስ ምሰል” በሎ ። ኣሕዋተየ ፡ ኩሉ 

ክንገብሮ ድልየና ብቐጥታ ዋላ እኳ እንተ ይተጻሕፈ ፡ ካብ ህይወት የሱስ ግና ኩሉ ክንገብሮ 

ለና ክንርዳእ ንኽእል ኢና ። --ሻሎም-- 
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እንሆ እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ እያ 

   “የሱስ በሎም ፤ እንጌራ ህይወት ኣነ እየ ። ናባይ ዜመጽእ ኣይጠምን ፡ ብኣይ ዙኣምን ከቶ 

ኣይጸምእን እዩ ።” /ዮሃ 6፡35/  

    ኣብዚ ዓለም ፡ ሰብ ብህይወት ክሳብ ሎ ፡ ንህይወቱ ከዕግብ ኢሉ ብዘሕ ላዕልን ታሕትን እዩ 

ዜብል ። ንናብራኡን ንህይወቱን ዜበለጸ ክረክብ ኢሉ ይገብሮ ነገር የለን ፡ ሕጉስን ሰላምን ለዎ 

ናብራ ክነብር ድማ ይከፍሎ ክፍሊት የለን ። ህይወቱ ግና መኣስ እያ ካብዚ ዓለም ከም እትፍለ ፡ 

ዜፈልጥ ሰብ ማንም የለን ። እንታይ ሒዘ ካብዚ ዓለም ክኸይድ ከምለዎ ውን ዜፈልጥ ሓደ ሰብ 

የለን ።  

    የሱስ ግና ‘እንጌራ ህይወት ኣነ እየ’ ይብል ። ካብ ሕቑፊ እግዙኣብሄር ኣምላኽ ዜወጸን 

ዜተላእከን ፡ ንኣምላኽ ግሃዶን ፡ የሱስ ፡ ይጽበየና ኣሎ ። ‘ናባይ ዙመጽእ ኣይጠምን’ ፡ ይብለና ። 

ንህይወትና እንጌራ ዜኾና ፡ ማለት ዕጋበት ዜኾና የሱስ’ዩ ፡ ኩሉ ነገር እኳ እንተ ዜህልወካ ፡ የሱስ 

ይብልካ እንተ ኾንካ ፡ ኩሉ ከንቱነት እዩ ፡ ነቲ ናተይ እዩ እንብሎ ንብረት ሓዲግናዮ ክንከይድ 

ኢና ፡ የሱስ እንተሎና ግና ናይ ለኣለም እንጌራ ረኺብና ኢና ፡ ሎሚ ናብኡ ንምጻእ ፡ 

ኣይክንጠምን ኢና ፡ ብእኡ ንእመን ከቶ ኣይክንጸምእን ኢና ። ዕጋበትና ፡ ሓጐስና ፡ ርዌትና ፡ 

እንጌራና ፡ ኩሉ ህይወትና የሱስ ክኾነልና እዩ ።  

    ኣብ ግብ 16፡30 ፡ ሓደ ይኣምን ዜነበረ ንሃዋርያት ከምዙ ክብል ሓተቶም “ምእንቲ ኽድሕንሲ 

፡ እንታይ ክገብር ይግብኣኒ ፧” በሎም ፡ ንሳቶም ከኣ “ብጐይታና የሱስ እመን እሞ ንስኻን ቤትካን 

ክትድሕኑ ኢኹም” ፡ በልዎ ። ስለዙ እቲ ድሊ በቲ ህይወቱ በጃና ኣብ መስቀል ዜኸፈለ የሱስ 

“ምእማን” እዩ ድሊ ። ብዘሓት ንየሱስ ክስዕብዎ ይደልዩ ነይሮም ፡ ግናኸ ንሰባት ስለዜፈርሁ 

ንድሕሪት ተመሊሶም ። ሎሚ ከምኣቶም ከይንኸውን ፡ ንሰባት ኣይንፍራህ ፡ ምእንቲ ጐይታ የሱስ 

እምበር ምእንቲ ሰባት ኣይንንበር ።  

   ስለዙ ናይ ለኣለም ህይወት ክንረክብ ፡ የሱስ ዕረፍቲ ንህይወትና ክኾነልና ፡ ሎሚ ንእኡ ንእመን 

። ቅድም ህይወተይ ከዕሪ ፡ ካብ ሓጢኣት ቅድም ክጸሪ ኣይንበል ፡ ሎሚ ከምለናዮ ፡ ምስ ረስሓት 

ሓጢኣትና ናብ እግሪ የሱስ ንቕረብ ፡  



ሻሎም ቁ. 9 ሕዳር 2015  

 

~ 8 ~ 
 

“እንሆ ፡ ኣብታ ዓዲ ሓንቲ ሓጢኣተኛ ሰበይቲ ነበረት ። ኣብ ቤት እቲ ፈሪሳዊ 

ምቕማጡ ምስ ፈለጠት ፡ ቅዱይ ቅብኢ ዜመልኤ ቢልቃጥ ኣምጽኤት ። ብድሕሪኡ 

ኣብ ጥቓ እግሩ ደው ኢላ እናበኸየት ፡ በቲ ንብዓታ እግሩ ትስዕም ፡ ቅዱይ ቅብኢውን 

ትለኽዮ ነበረት ።” /ሉቃ 7፡37-38/ 

    የሱስ ነዚ ሰበይቲ ሓጢኣተኛ ኢኺ ኢሉ ፡ ከይትትንክይኒ ፡ ኣይበላን ። እታ ሰበይቲ ከም ላቶ ስለ 

ዜመጸቶ ‘ሓጢኣትኪ ተሓዲጉልኪ ፡ እምነትኪ ኣድሓነትኪ ፡ ብሰላም ኪዲ’ በላ ። እምበኣር ሎሚ 

ከምለናዮ ናብቲ መድሓኒ ንቕረብ ፡ ብእኡ ንእመን ፡ ካብ ኩሉ ናይ ሓጢኣት ባህሪ ከድሕነና እዩ ፡ 

ህይወትና ብእኡ ክትምላእ እያ ። “እንሆ ፡ እታ ቕብልቲ ጊዛ ሕጂ እያ ፡ እንሆ ፡ እታ መዓልቲ 

ምድሓን ሕጂ እያ ።” /2ቈረ 6፡2/ ። ሕጂ ንየሱስ ናብ ልብና ንጸውዓዮ ፡ ይደልየካ ኣለኹ ፡ ናይ 

ህይወተይ እንጌራ ክትከውን ፡ ንጽምኣት ህይወተይ ከተርዊ እደሊ ኣለኹ ፡ ጐይታ የሱስ ንዓ ኣብ 

ህይወተይ ፡ ካብ ሰላምካ ሃበኒ ፡ ጽሩይ ማይ ህይወትካ ኣስትየኒ ፡ ንበሎ ። ከምዙ ኢልና ከኣ ንጸሊ ፤ 

ጐይታ የሱስ ኣመስግነካ ኣለኹ ፡ ስለ ሓጢኣተይ ሞይትካለይ ኢኻ ፡ ዕዳ ሓጢኣተይ ከፊልካለይ 

ኢኻ ፡ አመስግነካ ኣለኹ ፡ ሎሚ እቕበለካ ኣለኹ ፡ ክስዕበካ መዲበ ኣለኹ ፡ ብጸጋኻ ከም ቃልካ 

ህያው ግበረኒ ፡ ብመንፈስ ቅዱስካ ደግፈኒ ፡ ብእኡ ኣመላልሰኒ ።” እምበኣር ፡ ንየሱስ ከምቶም ደቀ 

መዚሙርቱ ክንከውን ምእንቲ ፡ ቃሉ ምንባብ ንጀምር ፡ ብመንፈሱ ክምህረና እዩ ፡ መጽሓፍ ቅዱስ 

ካብ ሎሚ ጀሚርና  ወንጌል ዮሃንስ ክነንብብ ንጀምር ። ጎይታ ይባርኽኩም ። --ሻሎም-- 
የሱስ ንመን ይመስል ፧ 

ሓደ እዋን ኣብ ሃገረ ሩስያ ፡ ሓደ ኣማኒ ብእምነቱ ዜኣክል ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣተወ ። ኣብታ ንሱ ተኣሲሩላ 

ዜነበረ ክፍሊ ከኣ ሓደ ካልኣዩ እሱር ነበረ ። ጊዛ ማእሰርቶም ምስ ነውሐ ፡ እቲ ኣማኒ ነቲ ካልኣዩ ብዚዕባ የሱስ 

ክርስቶስ ብዘሕ ክምህሮ ጀመረ ፡ ግናኸ ክቕበሎሲ ኣይከኣለን ። ንኽልቲኦም ንግሆ ሓንቲ ባኒ ፈፍርቂኦም ፡ 

ፍርቂ መዓልቲ ምስ ኮነ ድማ ምሳሕ ሓንቲ ባኒ ፈፍርቂኦም ሒደት ከኣ ጸብሒ ምስኡ ይውሃቦም ፡ ምሸት ውን 

ከምቲ ናይ ምሳሕ ። ክበልዑ ከለዉ እቲ ካልኣዩ ኣዜዩ ሃነፍነፍ እናበለ እዩ ዜበልዕ ፡ እቲ ኣምኒ ግና ሓያለ ጊዛ ነታ 

ምልእቲ ባኒ ይሓድገሉ ነበረ ። እቲ ኣማኒ ሓደ ጊዛ ብዚዕባ ዚንታ ናይ የሱስ ይነግሮ ነበረ ፤ “ሽዑ ንየሱስ ኣሲሮም 

ገረፍዎ ካብኡ . . . ንየሱስ ሽዑ ኣብ መስቀል ሰቐልዎ ሞተ ኸኣ ብድሕሪኡ . . . ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ተንስአ 

. . .” እናበለ ይነግሮ ነበረ ። ንሱ ኸኣ ፤ እዙ የሱስ እትብሎ ሎኻሲ ንመን ይመስል ፧ በሎ ፡ እቲ ኣማኒ ኸኣ ፤ 

የሱስ ደኣ ንኣይ ይመስል” ኢሉ መለሰሉ ። ንሱ ኸኣ “ብሓቂ ንኣኻ ይመስል እንተኾይኑስ ኣነ ሕጂ ይቕበሎ 

ኣለኹ” ብምባል ብምሉእ ልቡ ጐይታ ተቐበለ ። እምበኣር ፡ ህይወትና ብሓቂ ንየሱስ ዜመስል እንተኾይኑ ፡ 

ማለት መሓርቲ እንተ ኾይንና ፡ ፈቃር ልቢ እንተሎና ፡ ተስፋና ኣብ ጐይታ ምሉእ እንተኾይኑ ፡ ምስክርነትና 

ከንቱ ኣይክኸውንን እዩ እሞ ፡ ንየሱስ ንጸባርቕ ህይወት ይሃልወና ። -- ሻሎም --  
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ንመለስ (ካልኣይ ክፋል) 

   “ንኣፉ ተጻሪረ ነይረ እየ እሞ ፡ እግዙኣብሄር ጻድቕ እዩ ። ” /ደጉ ኤር 1፡8/ 

    ኣሓዋተይ ድጉዓ ኤርምያስ ብምሉኡ ምዕራፋት ከንንብቦ ከለና ፡ ብብዘሕ ፡ መለኪዕታት ነዙ 

ሕጂ ለናዮ ጊዛ እዩ ዜመስል ። ነገር ግን ንሳቶም ነቲ ዜወረዶም መከራ ካበይ ምዃኑ ኣብ 

መጨረሻ ዜተረድኡ ይመስሉ ። ስለዙ ድማ እዮም ንእግዙኣብሄር ምሕረት ክገብረሎም ብምሉእ 

ልቦም ዜተማህለሉ ።  

 በደልካ እንተይተፈለጥካ ፡ ምንጪ መርገምካ እንታይ ምዃኑ እንተይፈለጥካ ፡ ክትንሳሕን 

ክትምለስን ፡ ኣይትኽእልን ኢኻ ። እንታይ ድኣ ፡ ነቲ መከራኻ ብዓልኻ ክትፈትሖ ትፍትን እሞ 

መመሊሱ ይገድድ ፡ እዙ ለናዮ ኩነታት ኣዜዩ ከቢድ እዩ ሎ ፡ ኩሉ ሰብ በብዜመሰሎ ነገራቱ -

ሽግራቱ- ንክፈትሕ ይፍትን ኣሎ ። ለናዮ ኩነታት ክመሓየሽ ወይ ድማ ደሓን ክኸውን ኣይረአናን 

፡ እዙ ነገር ካብ እግዙኣብሄር ድዩ ፧ ወይስ ካብ ሰይጣን ፧ ንዜብል ሕቶ እንታይ ምመለስና ።  

   ንኩነታትና እንተደኣ ርኢናዮ ፡ ብቃል ኣምላኽ መሰረት ፡ ብዜተፈላለየ ፡ መገዲ ንቃል ኣፉ 

ዜተጻረርና  ህዜቢ ኢና  ። መከራና መልክዑ እናተቐየረ ክነውሕን ክገድድን ንርእዮ ኣለና ። ቃል 

ጥበራ ብዘሕ ሰሚዕና ኢና ፡ ኣጆና እግዙኣብሄር ወዲእዎ እዩ ቀሪብና ኢና ፡ ዜብል ኣብ ይግዙኡ 

ከጸናንዑና ዜደለዩ ነይሮም እዮም ፡ ኣለዉ ድማ ።  

“ነብያትኪ ኸንቱን ጥበራን ረኣዩልኪ ፡ ንግራት ከንቱነትን ምርኮን 

ረኣዩልኪ እምበር ፡ ካብ ምርኮ ምእንቲ ኽትድሕንስ ፡ ኣበሳኺ 

ኣይቀልዑልክን ።” /ደጉ.ኤር 2፡14/  

   ንኣፉ ምጽራር ማለት ንቃል ኣምላኽ ምጽራር ኮይኑ ፡ ብኸመይ መገዲ ኢና ተጻሪርናዮ፧ ንንውሕ 

ዜበለ ጊዛ ፡ ንሰባት ኣምላኽና ክሳብ ሕጂውን ትውክልትና ፡ ኣብ ሰባትን ኣብ ኣኽራናትን ፡ ካብ 

ካልኦት ነገራት ምድሓንን ፡ ምንጋፍን ተጸቢና ፡ ሕጂውን ፡ ንጽበ ኣለና ። ስለዙ ድማ እዩ ፋሕ 

ኢልናንስደድ ሎን ። ኣብዙ ጊዛ ዓቢ ይኹን መንእሰይ ፡ ወዲ ይኹን ጓል እቲ ጐዲሉኒ ዜብሎ ነገር 

 



ሻሎም ቁ. 9 ሕዳር 2015  

 

~ 10 ~ 
 

መታን ክመልኣሉ ፡ ክስደድ ጥራይ እዩ ዜደሊ ። ሓደኳ ገጽ እግዙኣብሄር ዜደሊ የለን ፡ ይኹን 

እምበር ዋላ ኣብቲ ዜኸዶ ውን ፡ ኣይጠዓሞን ። ንምንታይ ኮን ይኸውን ፧  

ምስ እግዙኣብሄር እንተይተዓሪቕካ ፡ ኣብ ዜኸድካ ኬድካ ኣይጥዕመካን እዩ ። ይኹን እምበር ኣብ 

ለና ንሃሉ ምሕረት እግዙኣብሄር የንጸላልወና ኣሎ ፡ ነዙ ምሕረት እንተድኣ ተጠቂምናሉ ፡ ገጽ 

እግዙኣብሄር እንተድኣ ደሊና ፡ ናብ ቃሉ እንተድኣ ተመሊስና ፡ እግዙኣብሄር ይኽሕስ እዩ ።  

   የሕዋተይ ፡ ሕጽር ብዜበለ ምድርና ክትባረኸልና ፡ ስርዓትን ፍርድና ፍትሕን ክወጸልና ፡ ካብ 

ኣኽራናት ንጽበ ኣለና ፡ ካብኡ ንጽበ ስለለና ድማ ነቶም ኣኽራናትና ክንጸርፍን ክንረግሞምን 

ንውዕል ኣለና ። ንሳቶም እሞ እግዙኣብሄር ቐመጦም ሰባት እዮም ። እግዙኣብሄር እዩ ዜሸይም ፡ 

እግዙኣብሄር ከኣ የውርድ ፡ ንሱ ክሳብ ይፈቐደ እቲ ንጻረፎን ንረግሞን ንፈርዶን ንውዕል 

ኣይሰልጥን እዩ ። ኣምላኽ ንእኡ ስልጣን ሂቡ ይቐጽዓና እንተሎ መን ይፈልጥ ። ክንምርቕ እምበር 

ክንረግም ኣይተጸዋዕናን ፡ ነገር ግን በቲ ዜወርደና ሎ ኩሉ ነገር ፡ ኣብ ቅድሚ እግዙኣብሄር ብልቢ 

በደልና ክንንሳሕ ፡ ይቕረ ክንበሃሃል እዩ ለና ። እግዙኣብሄር ክሳብ ዜርሕርሓልና ገጹ ክንደሊ 

ይግብኣና እዩ ። ነገራት ኩሉ ብንስሓ እምበር ፡ ኣብዙ ሎናዩ ኩነታት ርእይቶታት ምሃብን ደገፍ 

ካብ ካልእ ምጽባይን ይኣኽለና ።  

    “ንኸንቱ ደገፍ እናተመትና ፡ ገና ኣዒንትና ደኺመን ኣለዋ ። ምጽባይናስ 

ነቲ ምድሓን ይከኣሎ ህዜቢ ተጸቤና ።” /ደጉ.ኤር 4፡17/ 

   እዙ ቃል’ዙ ፡ ነዙ ለናዮ ጊዛ ኣይመስልንዶ ፧ መገድና ንተዓብን ንመርምርን እሞ ፡ ናብ 

እግዙኣብሄር ንመለስ ፡ ልብና ምስናይ የእዳውና ናብ እግዙኣብሄር ናብ ሰማይ ነልዕል። ደጉ.ኤር 

3፡40-41።  

   ኣብ የዒንቲ እግዙኣብሄር ክቡራት ዜኾንኩም ፡ ኣቦታት ኣዴታት ፡ ኣሕዋት ፡ ኣሓት ፡ እስከ 

መገድና ንተዓብን ንመርምርን ፡ በጺሑና ሎ ኩሉ ነገር እሞ ንርኣዮ ፡ ኣብዙ ክንዜርዜሮ ጊዛ የለን 

፡ ርዱእ እዩ ግና ። ዜተሸገረን ገንብ ምልኽ ሎ ፡ እዙ ኩሉ ውጽኢት ናይ በደልናን ሓጢኣትናን 

እዩ ። እዙ ሕጂ ወሪዱና ሎ እምበኣር ካብ እግዙኣብሄር ምዃኑ ፡ ማንም ክኽሕዶ ዜኽእል የለን ። 

ሓጢኣትና በደልናን እንተይተረድኣና ሞትን ጥፍኣትን መከራን ሽግርን እዩ ኣብ ቅድሜና ሎ ።  
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   ዎ እግዙኣብሄር ፡ ኣዒንትኻዶ ሓቂ ኣይኰናን ዙደልያ ፧ ወቓዕካዮም ፡ ግናኸ ኣይተቐጽዑን ። 

ገጾም ካብ ከውሒ ዙተርር ገበሩ እሞ ምምላስ ኣበዩ ። ትን.ኤር 5፡3 ።  

   እምበኣር የሕዋተይ ፡ እግዙኣብሄር ናይ ንስሓ መንፈስ የውርደልና ፡ ገጹ ክሳብ ዜመልሰልና ፡ 

ንነሳሕ ፡ ንመለስ ፡ ገጹ ንድለ ፡ ካብ የድሊ ነገራት ኣፍና ንዕጾ ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ የዒንትና ሎ በሰር 

ነውጽእ ፡ ስለ ገዚእ ርእስና ክንንሳሕ እግዙኣብሄር ምስትውዕል ፡ ይሃበና ።  

    እግዙኣብሄር ይኣዝስ ፡ እተዚረበ እሞ ዜነሉ መን እዩ ፧ ክፉእን ጽቡቕን ካብ ኣፍ እቲ 

ልዑልዶ ኣይወጽእን እዩ ፧ ስለምንታይ እቲ ህያው ሰብ የጉረምርም ፧ ነፍሲ ወከፍ ብሓጢኣቱ ደኣ 

የጉረምርም ። ደጉ.ኤር 3፡37-39 ። 

   ልቢ ንበል ፡ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዚዕባ እዙ መከራን ፡ ሽግርን ተሓታቲ እዩ ፡ ኣብ ቅድሚ 

እግዙኣብሄር ዋላ ሓደ ዜሞልቕ የለን ። ኢድና እናወጣወጥና ፡ እቲ ምኽንያት ንኻልእ ኣይንሃብ ። 

ካብ ጥበራ ንውጻእ ፡ ብምሉእ ልብና ንነሳሕ ።  

ኣሕዋተይ ቀጺልና ሓቢርና በዙ ጸሎት ንጸሊ “ጐይታየ ፡ እቲ ዜወረደና ክር ፡ እቲ ነውርና ጠምትን 

ርኤን ። ርስትና ኣብ መጻእተኛታት ፡ ኣባይትና ኣብ ጓኖት ሓለፈ ። ኣቦ ይብልና ኽታማት ኰንና 

፡ ኣዴታትና ኸም መበላሉ ና ። ማይና ብዋጋ ንሰቲ ፡ ዕጨይትና ብመሸጣ ይመጸና ። ሰጐግትና 

ኣብ ክሳድና እዮም ፡ ተሓለልና ፡ ዕረፍቲ ሰኣንና ። እንጌራ ምእንቲ ክንጸግብሲ ፡ ኢድና ንግብጽን 

ኣሶርን ወፌና ። ኣቦታትና ሓጢኣት ገበሩ ፡ የለዉን ከኣ ፡ ንሕና ድማ ኣበሳኦም ጾርና ። ባሮት 

ይገዜኡና ኣለዉ ። ካብ ኢዶም ዛናግፈና ኸኣ የልቦን ። ኣብ ቅድሚ ሰይፊ በረኻ ፡ ህይወትና 

እናተዋልኤት ፡ እንጌራና ነምጽእ ኣሎና ። ካብቲ ረስኒ ጥሜት እተላዕለ ቈርበትና ኸም እቶን ጸለመ 

። ኣንስቲ ኣብ ጽዮን ፡ ደናግልና ኣብ ከተማታት ይሁዳ ኣተሓረቑ ። መሳፍንቲ በእዳዎም ተሓንቁ ፡ 

ገጽ ኣረገውቲ ኣየኽበሩን ። ኣጉባዜሲ መጥሓን ተሰከሙ ፡ ናእሽቱ ኸኣ ኣብ ትሕቲ ዕጨይቲ 

ሰንከልከል በሉ ። እቶም ኣረገውቲ ኣፍ ደገ ፡ እቶም ኣጉባዜ ከኣ ደሃይ በገናኦም ሓደጉ ፡ ታሕጓስ 

ልብና ኣቋረጸ ፡ ጓይላና ናብ ሓን ተለወጠ ። ኣኽሊል ካብ ርእስና ወደቐ ፡ ሓጢኣት ጌርና ኢና እሞ 

፡ ወይለና ። ስለ እታ ወኻሩ ዜሓምበጣላ ዜባደመት ከረን ጽዮን ፡ ስለዙ ልብና ተሓለለ ፡ ስለዙ 

ኣዒንትና ጸልመታ ። ንስኻ ዎ እግዙኣብሄር ፡ ንለኣለም ትነብር ፡ ዜፋንካ ንውሉድ ወለዶ እዩ ። 

ስለምንታይ ንሓዋሩ እትርስዓና ፧ ንነዊሕ መንስ እትሓድገና ፧ ጐይታየ ፡ ናባኻ ምለሰና ንሕናውን 

ንምለስ ። ንመዓልትታትና ኸምቲ ናይ ቀደም ሓድሶ ። ጠሪስካ ደርቢኻና ኢኻ ፧ ኣዙኻዶ 

ሪኻልና ኣሎኻ ፧” ደጉ. ኤር 5 ። --ሻሎም-- 
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ኣርእስታት ጸሎት ንጉጅለ ኤጳፍራስ 

    ከከም ዜጥዕመና ናይ ጸሎት ጊዛ ወሲንና ፡ ኣኣብ ቤትና ኮይንና በዙ ዜስዕብ ክንጽሊ ፡ ገጽ 

እግዙኣብሄር ክንደሊ ፡ ብፍላይ ወጋሕታ ክንነቅሕ ፡ እግዙኣብሄር ይርድኣና  ። 

1- ጾርና በለ ኩሉ ናብ እግዙኣብሄር እናደርቤና ፡ ገጽ እግዙኣብሄር ንድለ።/መዜ55፡22/ 

2- ብምስጋና ስለ ምሕረቱ ንእግዙኣብሄር እናኣመስገንና ፡ ገጽ እግዙኣብሄር ንድለ ። /ራእ 5፡9/  

3- ኣእዳውና ኣልዒልና ነቶም ዜበደሉና ፡ ቂም ዜሓዜናሎም ፡ ሕጂ ገጽ እግዙኣብሄር እናደሌና ፡ 

ምሕረት ንግበረሎም ፡ ብልብና ምሕረት ንግበረሎም ፡ በዙ ኸኣ ጸሎትና ብሁግ ክኾነልና እዩ 

። /ማቴ 18፡35/ 

4- ንመንፈስ ኣምላኽ ጉሃናዮ ፡ ይጠቅም ረባ እተዚረብናዮ ፡ ጸርጸር ዜበልናዮ ፡ ማረርናዮ ፡ 

ምሕረት ክንሓትት እናሓተትና ገጽ እግዙኣብሄር ንድለ። /ኤፌ 4፡30/  

5- ብኹሉ መገዲ ክርስትና ‘ምሉኣት’ ክንከውን ፡ ብኹሉ ፍቓድ ኣምላኽ ርዱኣት ክንከውን ፡ 

ገጽ እግዙኣሄር ፡ ንድለ ። /ቈሎ 4፡12/  

6- ሓደ ካብ ‘ምሉኣት’ ዜገብረና ፡ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ እዩ እሞ ፡ መንፈስ ቅዱስ ክመልኣና ፡ 

ገጽ እግዙኣብሄር ፡ ንድለ ። /ማር16፡17/ 

7- ኣብ ቤተ ክርስትያን ንዜሓመሙ ፡ ሎሚ ፈውሲ ኪኸውን ንለምን ፡ ምሕዋይ ሕሙማት 

ኪኸውን ገጽ እግዙኣብሄር ንድለ ። /ጸ15፡26/ 

8- ስለ ማሕበራት ፡ ስለ ኣገልገልቲ ፡ ንጸሊ ። ብእተፈላለየ ንማሕበር ዜቃወምዋ እናተጻረርና ፡ 

ገጽ እግዙኣብሄር ንድለ ። /2ቈረ 10፡4/ 

9- ንቑሓት ይምዃንና ፡ እግዙኣብሄር ምሕረት ኪገብረልና እናለመንና ፡ መንፈስ ቅዱስ 

ከንቅሓና ፡ ገጽ እግዙኣብሄር ንድለ ። /ራእ 3፡2/ 

10- እግዙኣብሄር ክሳብ ኣብዙ ረዲኡናን ይረድኣናን ስለ ሎን ፡ ስለ ኩሎም ኣህዚብን 

ኣሕዋትናን ፡ ብምስጋና ገጽ እግዙኣብሄር ንድለ ። /1ሳሙ7፡12/  

--ሻሎም-- 
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 እግዙኣብሄር ኣምላኽ ፡ ክንህብ ከምሎና ብዘሕ ሳዕ ይነግረና እዩ ። ብዘሕ ሰብ ድማ ክህብ 

ከም ለዎ ፈሊጡ ይህብ -ይምጽውት- እዩ ። ግናኸ ክንህብ ከሎና ከም ቃኤል ሕሱር ነገር 

ይኰነስ ፡ ከም ኣቤል ክቡር ነገር ክንህብ ይግብኣና ። ስለዙ ሎሚ ኩሉ ሰብ ንኣይ-ንኣይ ኣብ 

ዜብለሉ ሎ እዋን ፡ ንሕና ግና ከም ኣመንቲ ጽቡቕ ነገር ምሃብ ክንለማመድ ይግብኣና ፡ 

ማለት ንኣምላኽ ኮነ ንሰባት ህያብ ክንህብ ከሎና የድልየና ይኮነስ ካብቲ ድሊ ብልግሲ 

ክንህብ ፡ ጽቡቕ ነገር እዩ ። ብድሕርዙ እቲ ጽቡቕ ነገር ዜራእናዮ ጽቡቕ ፍረ ከብቁል እዩ 

። ኣምላኽ ይባርኽኩም ።  

 

ሻሎም - ሓውና ስለቲ ግሩም ዜኾነ መልእኽትኻ ጐይታ ይባርኽካ ፡ ቀጽሎ ኢኻ።  

 

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

 

 ጽሑፋት ሻሎም ኣዜዮም ዜባርኹ እዮም ፡ ክትቅጽልዎ ኸኣ ይላበወኩም ። ኣብ ቁጽር 7 

ዜወጸ ፡ብዚዕባ ፓስተር ሪክ ዋረን ከምኡውን ፓስተር ቢሊግርሃም ዜምልከት ውጻእኩምዎ ፡ 

ብዘሕ ጥቕሚ ለዎ ኮይኑ ኣይስምዓንን ፡ ነሕዋትና ኣገልገልቲ ክንድሉ ከለዉ ክንጽልየሎም 

እዩ ዜግብኣና ፡ ክምለሱ እዮም ።  

 

ሻሎም - ሓውና መልእኽትኻ ቅቡል እዩ ፡ ጐይታ ይባርኽካ ፡ ተኣሪምናሉ ኣለና ፡ የቐንየልና !! 
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 “ኣብ ገለ ገለ ጸሎት ፡ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምንቅስቓስ ለዎ ክኸውን ከሎ ፡ ብፍላይ ኣብ ናይ 

ጋድ-ቻነል ቲቪ ከም ናይ በዓል ቤንሂን ኣገልግሎት ክንርኢ ከለና ፡ ሓድሓደ ሰባት ይወድቁ 

። እግዙኣብሄር የውድቕ ድዩ ፧ እንታይ ኮይኖም ይወድቁ ክትገልጹለይዶ ፧”  

 

ሻሎም - ጽቡቕ እዩ ሕቶኻ ፡ ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ ፡ ክትጽልዩ ከለኹም ክትወድቁ 

ኢኹም ዜብል የለን ፡ ግናኸ በቲ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ፡ ኣብ ህይወቶም ምስ ወረደ ዜወድቁ 

ሰባት ተነጊሩሎም ኣሎ ። ንኣብነት ፡ ጳውሎስ በቲ ኣብኡ ዜተገልጸ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ 

ምድሪ ከም ዜወደቐ ግብ9፡3 ይነግረና ፡ “ኪኸይድ ከሎ ኸኣ ፡ ናብ ደማስቆ ምስ ቀረበ ፡ 

ብድንገት ጸዳል ብርሃን ካብ ሰማይ ኣብ ዘርያኡ ኣንጸባረቐ ። ናብ ምድሪውን ወደቐ” 

ይብለና ። ስለዙ በቲ ኣባኻ እተገልጸ ሓይሊ ክትወድቕ ዜከኣል እዩ ፡ ግናኸ ኩላቶም ይወድቁ 

ማለት ኣይኮነን ፡ ከይወድቁ ውን ይከኣል እዩ ፡ ኣሰራርሓ መንፈስ ቅዱስ ከምዙ እዩ ዜበሃል 

ኣይኮነን ፡ ንዜደለዮ የውድቖ ፡ ንዜደለዮ ይቖልቦ ፡ ንዜደለዮ የንብዖ ፡ የስሕቖ ፡ ንዜደለዮ 

የምሮ ። ንጳውሎስ ኣውዲቕዎ ጥራይ ኣይኮነን ፡ ንሰለስተ መዓልቲ ኣዒሩዎ እዩ ። 

ብተወሳኺ ውን ከየብልዐ ከየስተየ ፡ ንሰለስተ መዓልቲ ኣጽንሖ ፡ (ግብ9፡9) ።  ኩላኹሉ ፡ 

መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ገለ ፍሉይ ነገር ምስ ዜደሊ ፡ ሓደ ፍሉይ ነገር ይገብር እዩ ። 

ስለዙ እቲ ገድስ ሰባት ወዲቖምዶ ዜብል ይኮነስ ፡ ድሕሪቲ ፍጻሜ ኣብ ህይወቶም እንታይ 

ለውጢ መጺኡ እዩ ገድስ ። መልስኻ ተመሊሱ ክኸውን ተስፋ ንገብር ፡ ጐይታ ይባርኽካ 

ካልኦት ውን ሕቶ ለኩም ልኣኹልና ኢኹም ። --ሻሎም-- 
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ኪዳን ፡ ክሳብ ሞት’ዶ ወይስ ክሳብ ፍትሕ ፧ 

    ኣብ መንና ዜምስረቱ ለዉ ሓዳር ፡ ክሳብ ሞት ይኮኑስ ክሳብ ፍትሕ ዜጸንሑ ኪዳን እዮም ። 

ናይዙ ምኽንያት እንታይ እዩ ፧ ንዜብል ሕቶ ክንምልስ ይግብኣና ። ኣብ ጊዛ ብሉይ ኪዳን ፡ ሰበይቲ 

ከም ንብረት ናይ ሰብኣይ ነበረት ፡ ማለት ሰብኣይ ነታ ሰበይቱ እንተይተበሪሃቶ ወይ ባህ 

እንተይኢላቶ ፡ ወይ ውን ብይ ብቑዕ ምኽንያት’ውን ክፈትሓ ይኽእል ነበረ ። ካልእ ይትረፍሲ 

ጽቡቕ ጸብሒ ምስ ይትሰርሕ ወይ ምስ እተበላሽዎ እኳ ፡ ወረቐት ጽሕፈት መፍትሒ ሂቡ 

ክፈትሓ ምሉእ መሰል ነበሮ ።  

   ኣቦታትና ክምስሉ ፡ “ልቢ ይቕናዕ ቃል ኪዳን ይጽናዕ” ፡ ይብሉ ። ልቢ እንተቐኒዑ ማለት 

ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ መንጎኦም ቅንዕናን ይምሕባእን እንተሎ ፡ ኪዳን ኪጸንዕ ግድን እዩ ። ናይ 

መንና ኪዳን ፡ ብፍላይ ኣብቲ ስልጡን ዓለም ዜበሃል ፡ ብቐሊል ክፈርስ ኢና እንርኢ ። ምኽንያት 

መፋትሒኦም እንታይ እዩ ፡ ታብሂሎም ተሓቲቶም ክምልሱ ይክእሉ ሒደት ኣይኮኑን ። ኣብዙ 

ቀረባ እዋን ሓንቲ ብቐረባ ዜፈፈልጣ ኣማኒት ፡ ምስ ሰብኣያተባኢሶም ፡ እቲ ሕርቃኖም ምቁጽጻር 

ስለ ዜተሳእኖም ፡ ንኽዓርቅዎም ሽማግለታት ጸውዑ ። ብመሰረት ጻውዒት’ዝም ሰብሓዳር ፡ 

ሽማግለታት ተኣኪቦም ኣብ ቆጸራ ሰዓቶም መጹ ። ሓደ ካብቶም ሽማግለታት ከምዙ በለ ፤ ኣቱም 

ደቅና ንስኻትኩምሲ ፍቑራት እዮም እናበልናሲ ፡ ከምዙ ኣይተጸበናኩምን ፡ እምበኣር ቅድሚ ኻልእ 

፡ መባኣሲኹም ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ክትነግሩና’ዶ ፧ በልዎም ። እቲ ዜገርም ፡ እቶም ሰብ 

ሓዳር ፡ መባኣሲኦም ምኽንያት ጠፍኦም እሞ ፡ እቶም ሽማግለታት ክዓርቁ ዜመጹ ፡ ስሒቖም-

ስሒቖም ናብ መገዶም ተመልሱ ። ድሓር እቶም ሽማግለታት ምስ ከዱ ፡ እቶም ሰብ ኪዳን ፡ 

መበኣሲኦም ከርዎ ፡ ንሱ ኸኣ ‘ነቲ ማይ ፊስቶ ሃመማ ከይኣትዎ ክደንዮ ምስ በልኩኺ ስለምንታይ 

ቅልጥፍ ኢልኪ ይከደንክዮ’ ዜብል ምዃኑ ምስ ከሩ ፡ መሊሶም ሳሓቖም ቀጸሉ ፡ ይብለኩም ።  

   መብዚሕትኡ ጊዛ ፡ ናይ ፍትሕ ምኽንያት እንተ ርኢናዮ ፈኩስ ነገር ኮይኑ ኢና እንረኽቦ ። 

ብቀሊል ኣገባብ ክፍጸም ዜግብኦ ፡ ክሳብ ፍትሕ ዜበጽሕ ጉዳይ ማእለያ የብሉን። ብርግጽ ፡ ሰብ 

ኪዳን ኮንካ ፡ ብዘሕ ምግርጫው እዩ ጋጥም ፡ ክልተ ሰብ ኪዳን ልክዕ ከም ካብ ክልተ ሃገራት 

መጺኦም ዜተጋጨዉ ውሕጅ እዮም ፡ እቲ ሓደ ውሕጅ ካብ ጻዕዳ ዜሕብሩ ሓመድ ስለዜመጸ ጻዕዳ 
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ውሕጅ እዩ ፡ እቲ ካልኣይ ከኣ ካብ ቀይሕ ዜሕብሩ ሓመድ ስለ ዜመጸ ቀይሕ ውሕጅ እዩ ። ኣብ 

ፈለማ እዝም ክልተ ውሕጅ ምስ ተራኸቡ ፡ ብዘሕ ድምጽን ማዕበልን እዮም ዜፈጥሩ ። ተጋጭዮም 

ሓደ ኣንፈት ሒዝም ሓቢሮም ምስ ከዱ ግና ፡ ድሕሪ ገለ ኪሎሜተራት ፡ ሓደ ሕብሪ ሒዝም ፡ ለመም 

እናበሉ ይኸዱ ። ኣብ ሓዳር ሎ ህይወት ድማ ተመሳሳሊ እዩ ፡ ኣብተን ቀዳሞት ሒደት ዓመታት - 

ክሳብ ሸውዓተ ዓመት ኣቢሉ ንሳተን ናይ ምልላይን ምልምማድን ጊዛ እየን ። ገለ ሰብ ኪዳን ፤ 

ንሕና ኣብ ምሉእ በን ሓዳርና ተዃሪና ኣይንፈልጥን ኢና ፡ ይብሉ ። ብሓቂ ከምዙ ዜብሉ እንተ 

ሃልዮም ፡ ነቶም ብዘሕ ሳዕ ተዃሪና እንፈልጥ ይጸልዩልና ፡ ንሕና ውን ከምኣቶም ክንከውን ፡ ግናኸ 

እዙስ ካብ ሓቂ ዜረሓቐ እዩ ። ምግርጫው ይብሉ ሓዳር እንተኾይኑ ፡ እቶም ሰብ ሓዳር ገለ ጸገም 

ናይ ኣእምሮ ወይ ናይ ኣተሓሳስባ ለዎም ክኾኑ ኣለዎም ፡ ምኽንያቱ ሰብ ኮይኑ ይገራጮ የለን ። 

ምግርጫው ጥቕሚ ኣለዎ ፡ ንዜያዳ ንኽትፋለጥን ፡ ሜላን ጥበብን ከተጥሪይሕግካ እዩ ፡ ሓሳብትካ 

ክትገልጽ ውን ይሕግካ እዩ ። ከምቲ ንእሽቶ ከሎኻ ምስ ሓፍትኻ ትበኣስ ዜነበርካ ፡ ኣብ ሓዳር 

ምስ ኣተኻውን ምስ ሰበይትኻ ትበኣስ ኢኻ ፡ ግናኸ ሕጂ ውን ነታ ሰበይትኻ ከምታ ሓፍትኻ ርኣያ 

። ኣብ ከምዙ ደረጃ እንተ በጺሕካ ፡ ናብ ብጽሕና ዜበጻሕካ ሰብ ኢኻ ። ተዃሪና ኢልካ ክትፈትሓ 

ወይ እትገብረላ ዜነበርካ ኣይተጉድለላ ፡ ንሳ ውን ከምኡ  ። ንምዃኑ ጐይታ የሱስ ፡ ብዚዕባ ፈቲሕካ 

ካልእ ምምርዓው(Remarriage) እንታይ ኢሉ ፡ - 

“ንሰበይቱ ዙፈትሓ ፡ ጽሕፈት መፍትሒኣ ይሃባ ፡ ተባህለ ። ኣነ ግና ፡ 

ብይ ምኽንያት ዜሙት ንሰበይቱ ዙፈትሓ በለ ኹሉ ፡ ማዊት ገበራ 

፡ እቲ ፍትሕቲ ዛእቱ ድማ መወ ፡ እብለኩም ኣሎኹ ።” /ማቴ 5፡31-

32/ ። 

“እቲ ኻብ መጀመርታ ዜፈጠረ ፡ ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ፈጠሮም ፡ 

ድማ ፡ ምእንትዙ ሰብኣይ ነቦኡን ነዲኡን ይሓድግ ፡ ምስ ሰበይቱ ኸኣ 

ይጣበቕ ፡ ክልቲኦም ሓደ ስጋ ይኑ ፡ ከም ዜበለዶ ኣየንበብኩምን ፧ 

ደጊም ሓደ ስጋ እዮም እምበር ፡ ክልተ ኣይኰኑን ነቲ ኣምላኽ 

ጋጠሞስ ፡ ሰብ ኣይፍለዮ ።”/ማቴ19፡4/ 

(1) በዙ ቃል መሰረት ፡ እግዙኣብሄር ካብ መጀመርትኡ ንኪዳን ክምስርቶ ከሎ ሓደ ወዲ ምስ 

ሓንቲ ጓል ጥራይ ፡ ክሳብ መጨረሻ ኪዳን ጌሩ ንኽነብር እዩ ፡ መኺሩ ።  
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(2) ‘ክልቲኦም ሓደ ስጋ ይኾኑ’ ክብለና ከሎ ፡ ብኪዳን እተኣሳሰሩ ክልተ መናእሰይ ፡ ብስጋዊ 

ርክብ ጥራይ ይኮኑ ሓደ ዜኾኑ ፡ ብመንፈስን ስምዒትን እተተሓሓዘ እዮም ። እዙ 

ምትሕሓዜ ብይካ ሞት ካልእ ክፈትሖ ዜኽእል ሓይሊ የለን ። 

(3) ክርስቶስ ግልጺ ከም ዜገበሮ ፡ ፈቲሕካ ካልእ ምምርዓው ፡ ቅኑዕ ከምይኮነ ነገረና ። ፈቲሑ 

ዜምርዖ ኩሉ ከምዜመወ ይነግረና ።  

(4) ‘ብይካ ብምኽንያት ዜሙት’ ዜብል ቃል ኣምላኽ ፡ ካብ ክልቲኦም ሓዲኦም ፡ ንቃል ኪዳን 

ዜሙት ምስ ዜሰብሮ ፡ ሓድነት ኪዳኖም ብምፍራሱ ፡ እቲ ሓደ ክፋታሕ ይኽእል እዩ ። ኮይኑ 

ግን ፡ የሱስ መሊሱ ብዚዕባ ካልእ ምምርዓው ዜተዚረቦ ነገር የለን ። ኣብዚ ነጥቢ ፍትሕ 

ብምፍቃዱ ማለት ኪዳን ክወርድ ብምፍቃዱ ፡ ካልእ ክምርዖ ይኽእል ማለት እዩ ። እቲ 

ዜሓሸ ግና ነቲ ዜሓጥአ ሰብ ምሕረት ክትገብር ምኽኣል እዩ ። 

ስለዙ ብመሰረት ቃል ኣምላኽ ፡ ቃል ኪዳን ክሳብ ሞት እምበር ክሳብ ፍትሕ ኣይኮነን 

ንውሓቱ ። ንኪዳን ፡ ሞት እንተይኮይኑ ምንም ከፍርሶ ከምዜይብሉ ተረዲእና ፡ ከመይ 

ክንመላለስ ከምሎና ንፍለጥ ። እምበኣር ኪዳንና ክጸንዕ ፡ ክንገብሮ ሎና ነገር ኣሎ ፦ 

(ሀ)  ግሉጽ ምብህሃል ይሃልወና ። እዙ ማለት ንብዓል ኪዳንካ እቲ ሓሳብካ ብግልጺ ከየትረፍካ 

ክትዚረቦ ኣለካ ። ከይኩርየኒ ፡ ዜብህል ሓሳብ ክህሉ የብሉን ። እንተ ተበዲልካ ፡ ይብደል ኣለኹ 

ኢልካ ክትነግሮ ኣለካ ፡ ተጸቒጥካ ምኻድ ሓንቲ መዓልቲ ንኽትኮስ ምግባር እዩ ። ተበዲልካ ከለኻ 

ሱቕ ምባል ሰበቡ ዓቢ እዩ ። 

(ለ)  ሰብኣይ ንሰበይቱ የፍቅራ ፡ ሰበይቲ ኸኣ ንሰብኣያ ትተኣዝ ። ሰብኣይ ንሰበይቱ ከምፍቅራ 

ብቓላት ኣፉን ብህያባቱን ይግለጸላ ፡ ሰበይቲ ኸኣ ንሰብኣያ ከም እትእዝ ብግብራ ተርእዮ ። 

የፍቅረኪ’የ ፡ ምባል ድኽመት ዜመስሎም ብዘሓት እዮም ። ግናኸ እዙ ኣበሃህላ ካብ ጐይታ 

ዜተማሃርናዮ ብምዃኑ ፡ ነንስትና ጥራይ ይኮነስ ንኹሎም ብስጋን ብጐይታን ኣሕዋትና ፡ 

የፍቅረኩም’የ ፡ ምባል ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ ፡ ፍቕሪ ሓንቲ ካብ ፍረ መንፈስ ቅዱስ እያ ።  

(3)   ናይ ሓባር መደብ ይሃልወና። ሰብኣይን ሰበይትን ሓባራዊ መደባት ከውጽኡ ኣለዎም ፡ ሓደ 

ቀንዲ መደብ ናይ ጸሎት እዩ ፡ ዜበዜሑ ሰብ ኪዳን ንጸሎት ዜኸውን ጊዛ የብሎምን ፡ ኣገዳስነት 

ጸሎት ኣብ ሓዳር ግና ወሳኒ ነገር እዩ ። ብፍላይ ቅድሚ ድቃስ ተንበርኪኾም ምጽላይ ክለማመዱ 

ይግባእ ። ፍሪኡ ከኣ ኣብ ደቆም ክርእይዎ እዮም ። ካልእ ሓባራዊ መደባት ከኣ ፡ ሓቢርካ ቡን ወይ 
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ሻሂ ምስታይ ፡ ሓቢርካ ናብ መርዓ ወይ ሓን ምብጻሕ ፡ ናብ ዜሓመሙ ሓቢርካ ምብጻሕን 

ምጽንናዕን ዓቢ ኣገልግሎት እዩ ። ጐይታ ይባርኽኩም !! 

 

 

ብሓቂ ኣነ ሎሚ ተፈዊሰ 

   ሓደ ጊዛ ፡ ሓደ ኣገልጋሊ ነቶም ምእመናኑ ፡ ብዚዕባ ሓዳር ዜምልከት ንንውሕ ዜበለ 

ጊዛ ይምህሮም ነበረ ። ክምህሮም ከሎ ፡ ኣብ ሓዳሩ ገለ ምግርጫው ከም ይብሉ ኮይኑ 

ይምህሮም ነበረ ፡ ምስ ሰበይቱ ተዃርዩ ከም ይፈልጥ ኮይኑ ፡ ከምዙ ክትገሩ ኣለኩም 

ከምዙ ክትውስኹ ኣለኩም ፡ እናበለ ብዘሕ ምህሮታት ይምህሮም ነበረ ። ሓንቲ በዓልቲ 

ሓዳር በዙ ምህሮ ኣዜያ ትግረም ነበረት ፤ እሞ ኣብ ሓዳረይ ጥራይ እዩ እዙ ምግርጫው 

ሎ እናበለት ድማ ፡ ከተሓሳስባን ፡ ብዘሕ ጸቕጢ -stress- ክገብረላን ጀመረ ። ካብ 

መዓልታት ሓደ መዓልቲ ፡ እቲ መምህሮም ብሓደ ጐደና እናኸደ ምስ ሰበይቱ ተገራጭዩ 

ክቋየቕ ከሎ ፡ እዚ ሓንቲ ካብ ተምሃሮኡ ዜኾነት በዓልቲ ሓዳር ፡ ረኣየቶ ፡ ጸዊዓ ድማ 

ከምዙ ክትብል ተዚረበቶ ፡ “ክስቶ ሓውና ፡ ብሓቂ ኣነ ሎሚ ተፈዊሰ” በለቶ ። በዙ ከኣ 

ካብቲ ብዘሕ ሳዕ ዜመሃሮም ምህሮታት ፡ በዚ ጋጠመት ግብራዊት ትምህርቲ ፡ እዚ 

ሓፍትና ኩሉ ከተስተውዕሎ ከኣለት ። 

 ኣሕዋተይ ፡ ሓቀኛ ምስክርነት ነፍሳት እዩ ዜሃንጽ እሞ ፡ እቲ ሓቂ ዜኾነ ናይ ህይወትና 

እናመስከርና ንዚረብ ። እንነብሮ ናብራ ንምሃር ፡ ዜመሃርናዮ ምህሮ ከኣ ንምበረሉ ። --

ሻሎም--   
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መርቲ ጌታያውቃልን ብርኩታዊትን 

ገለ ሒደት ዓመታት ንድሕሪት ምልስ ብምባል 

ክንጅምሮ ። ክልተ ስድራቤታት ካብ ከተማ “ሃረር” ናብ 

ከተማ “ኣዲስ ኣበባ” በብናተን ምኽንያት ተጓዓዚ ። 

ርእሲ ናይታ ሓንቲ ስድራ ቤት ኣብ ሲቪላዊ ኣገልግሎት 

ይሰርሕ ብምንባሩ ፡ ሓላፍነት ብምውሳኹ በዙ 

ምኽንያት ስድራቤቱ ሒዘ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከደ ። 

ርእሲ ናይታ ካልኣይቲ ስድራቤት ድማ ፡ ኣብ ምፍራይ ሙዙቃ ዓቢ ተራ ስለዜነበሮ ፡ ንሱውን 

ስድራቤቱ ሒዘ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ገዓ ። እን ክልተ ስድራቤታት ኣቐዲመን ኣብ ሓደ 

ከተማ ፡ ደጊመን ከኣ ናብ ሓደ ከተማ እኳ እንተኸዳ ፡ ግናኸ ህልውና ሓድሕደንሲ ኣይፈልጣን 

እየን ነይረን ። ኰነ ድማ ነን ጽምዲ ስድራቤት ፡ ውህበት እግዙኣብሄር ዜኾኑ ሓደስቲ ኣባላት 

ተዋህብወን ፡ ኣብታ ሓንቲ ስድራ ህጻን ጓል ፡ ኣብታ ሓንቲ ከኣ ወዲ ህጻን ካብ ኣምላኽ ተቐበሉ 

። ነታ ጓል ‘ብሩክታዊት’ ክብልዋ ከለዉ ፡ እቶም ሓደ ስድራ ከኣ ‘ጌታያውቃል’ ብምባል ስም 

ኣውጽእሎም ።  እዙ ከምዙ’ሉ ከሎ ፡ እን ክልተ ስድራቤታት ይፋለጣ ክነሰን ፡ ንጐይታ የሱስ 

ከም ናይ ግሊ መድሓኒአን ኣብ እተፈላለየ እዋን በብናተን መገዲ ፡ ተቐበላ እሞ ፡ እቶም ደቆም 

ማለት እታ ጓል ህጻንን እቲ ወዲን ኣብ ሓደ ቤተ ክርስትያን ፡ ኣብ ናይ ትምህርቲ ሰንበት ዓበየዩ።  

   ኣብቲ ጊዛ ሃገረ ኢትዮፒያ ዴሳዊ ስርዓት እዩ ዜነበራ እሞ ፡ ብዘሓት ናይ ፕሮቴስታንት ቤተ 

ክርስትያን ተዓጽዋ ። በዙ ምኽንያት ብዘሓት ኣመንቲ መንፈሳውያን ምልኽሉ ቤት 

ስለይነበሮም ኣብ መካነ የሱስ ቤተ ክርስትያን ክሳተፉ ጀመሩ ። በዙ ኸኣ ፡ እቶም ክልተ ህጻናት 

ማለት ‘ብሩክታዊት’ ከምኡውን ‘ጌታያውቃል’ ኣብ መካነ-የሱስ ቤተ ክርስትያን ብሓደ ዓበዩ ። 

ብሩክታዊት ኣብ ገነት-ወንጌላዊት ቤተ ክርስትያን መምራን ኮነት ፡ ‘ሰይፉ - ልብሳ’ እተባህለ 

ኸኣ መራሒ መምራን ነበረ ። ግናኸ ገነት - ቤተክርስትያን ውን ተዓጽወ ። ኣብ ምዕጻው’ዙ 

ቤተ ክርስትያን ፡ ‘ሰይፉ-ልብሳ’ ንሃገሩ ሓዲጉ ናብ ሃገረ ኣሜሪካ ከደ ። ሰይፉ ኣብ ኣሜሪካ 

ከይዱ ፡ ንብሩክታዊት ኣይረስዓን ፡ እቲ ኣብ ናይ ህጻናት ከላ ትዜምሮ ዜነበረት መዜሙር ኣብ 
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ካሴት ተመሊኣ ክትሰደሉ ፡ ደብዳቤ ጽሒፉ ነገራ ። ሰይፉ ነዙ ዜገበረ ፡ ነቲ ኣብኣ ዜነበረ ናይ 

መዜሙር ውህበት ፡ ከተባብዓ ኢሉ እዩ ። ብሩክታዊት ነዙ ንምግባር 

ኣዜያ ነቕሐት እሞ ፡ ወንጌላዊት “መኣዚ - በቀለ” እተባህለት ነዙ 

ንምግባር ንብሩክታዊት ምስቲ ብጊታር ገልግል ዜነበረ ፡ ተምሃራይ 

ዩኒቨርሲቲ ፡ ምስ ዳንኤል ተስፋይ ኣራኸበታ ። ዳንኤል ፡ ኣብቲ 

እዋን መርመራ ናይ ትምህርቱ ስለዜነበሮ ፡ ጊዛ ሓጺርዎ ብምንባሩ ፡ 

ምስ ካልእ ጊታር ዜሃርም መምራን ከራኽባ ወሰነ ። በዙ ምኽንያት ፡ 

ኣብ ነሓሰ 29, 1984 ፡ ዳንኤል ንብሩክታዊት ምስ ሓደ  ሓያል 

ጊታሪስትዓርኩ ኣራኸባ ፡ እቲ ብሩኽ ሓው “ጌታያውቃል” ነበረ ። 

እዝም ክልተ መምራን ነቲ ዕዮ ንምግባር ሓያል ልምምድ - 

ፕራክቲስ - ኣብ መካነ -የሱስ ቤተ ክርስትያን ኣካየዱ ።  

እዙ ልምምድ ፡ ናይ ገዚእ ርእሶም መዜሙር ክዜምሩ ደረኾም ፡ ኣብ እተፈላለየ ሕብረታትን 

ፕሮግራማትን ፡ ኣብተን ይተዓጽዋ ቤተ ክርስትያን ፡ ከም እኒ ኤንቶቶ ፡ ኡራኤል ፡ ቤቴል ፡ 

ከምኡውን ልደታ መካነ - የሱስ ቤተክርስትያንን ኣብ ሉተራን ቤተ ክርስትያንን ፡ ናይ ወንጌል 

መዜሙር ክዜምሩ ጀመሩ ። ኣብተን ክፉታት ቤተ ክርስትያን ጥራይ ይኰነስ ፡ ኣብተን ‘ትሕቲ 

ምድሪ’ ተባሂለን ዜፍለጣ ቤተ ክርስትያን ውን ብመዜሙር የገልግሉ ነበሩ ። ብይካ’ዙ 

ብሩክታዊትን ጌታያውቃልን ኣብ ቤት ሓን ውን ዕድል ምስ ዜውሃቦም ፡ ይጥቀምሉ ነበሩ ። 

ማለት ምእካብ ስለይፍቀድ ዜነበረ ፡ ኣብ ዳስ ናይ ሓን ንኸጸናንዕ ዜመጸ ሰብ ብመዜሙር 

የገልግሉ ነበሩ ። እቶም ሽዑ ዜነበሩ ኣመንቲ ፡ ነቲ ዳስ- ናይ -ሓን ኣጋጣሚ ብምግባር ፡ 

ንሓድሕዶም ይጸናንዑን ይመዓዓዱን ነበሩ ። ኣብቲ ዳስ ናይ ሓን ፡ ሽማግሌታት ፡ ሰበኽቲ ፡ 

መርቲ ፡ ይዕደሙ እሞ ፡  ነቲ ዕድል ከኣ ይጥቀምሉ ነበሩ ፡ ጌታያውቃልን ብሩክታዊትን ውን 

ብቐጻሊ ይዕደሙ ነበሩ ። 

ዜጀመሩዎ ናይ መዜሙር ኣገልግሎት 1984 ነበረ ፡ በዙ ኣጋጣሚ እቲ ኣገልግሎቶም ቅርጺ 

እናሓ መጸ እሞ ፡ ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ቀዳመይቲ ኣልቡም ብፍቓድ ቤተ ክርስትያንን 

ብሓገዜ ስድራኦምን ፡ ኣሕተሙ ። በዙ ሽያጥ ናይ ቀዳመይቲ ኣልቡም ፡ ድሕሪ ሓደ ዓመት 

ካልኣይቲ ኣልቡም ኣሕተሙ ። ዜረኸብዎ ሽያጥ እን ኣልበም  ንቤተክርስትያን ወፈይዎ ።  
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   ኣብቲ ጊዛ’ቲ ሕጽረት ናይ ብሕቲ -ሶሎ- መርቲ ነበረ ፡ እቶም ሒደት ፍሉጣት መርቲ 

ዜነበሩ ፡ ማለት ደረጀ ከበደ ናብ ስደት ከይዱ ፡ ተስፋየ ጋቢሶ ከኣ ብእምነቱ ተኣሲሩ ነበረ ፡ እቲ 

ሓደ ተሪፉ ዜነበረ ታምራት ሃይለ እዩ ። እዙ ኩነታት’ዙ ፡ ንብሩክታዊትን ጌታያውቃልን ከም 

ኣብ ጸልማት ሃልሃል ዜብል ነዳዲ ፡ መብራህቲ ኮይኖም ብድርሳናቶም ክዜምሩ ደረኾም ። በዙ 

ኸምዙ ፡ ኣብ እተፈላለየ ዝባታት እናዝሩ ኣገልግሎቶም እናቐጸሉ ፡ ምስ መጽናዕቶም 

እናተጠንቀቑ ቀጸሉ ።  

   ንጐይታ ምግልጋሎም ከምዙ’ሉ ከሎ ኸኣ ፡ 

ንኣገልግሎት ዜኸውን ክልተ ራእያት ካብ ጐይታ 

ተቐበሉ ፡ ንሱ ኸኣ መቕረጺ ዜኸውን ስቱድዮ ፡ 

ከምኡውን ቤት ትምህርቲ ሙዙቃ መዜሙር ክገብሩ 

ዜብል ነበረ ።  

   ኣብዙ ሓድሽ ስቱድዮ ብመምራን ድሬዳዋ 

እተመረት ‘ኣንተ ምስጋናየ ነህ’ እትብል ካሴት ተቐርጸት ። እዚ ኣልቡም ኣብ ህይወት ኣመንቲ 

ብዘሕ ጽልዋ ሕደረት እያ ። ብድሕሪኣ ኸኣ ብዘሓት ኣልበም ንበረኸት ህዜቢ ዜኾና ከም እኒ 

‘ባማረ ቅኔ’ ብተስፋየ ጫላ ፡ ‘ጌታ እኮ ነው’ ብኣገኘሁ ይደግ ፡ ከምኡውን ‘እግዙኣብሄር ሰንደቕ 

ዕላማይ እዩ’ ብኣለማየሁ ተስፋሚካኤል ፡ ‘ተስፋይ ንስኻ ኢኻ’ ብዮናታንን ሶሱናን ፡ ‘ቅዱስ 

ቅዱስ ቅዱስ ነው እግዙኣብሄር’ ብጐይትኦም ገ/ዮናስ ፡ ‘ኣቤቱ ጉልበቴ ሆይ’ ብሊሊ-ቃልኪዳን 

ጥላሁን ፡ ወተ ተቐርጻ ። እዙ ኣገልግሎት እናዓበየን እናሰፈሐን ከደ ። ኣብቲ ዜኸፈትዎ ቤት 

ትምህርቲ ፡ ብዘሓት መርቲ ከሰልጥኑ ጀመሩ ።  

   እዝም ክልተ መናእሰይ ፡ ንጐይታ ነዊሕ ዓመታት ድሕሪ ምግልጋሎም ፡ እግዙኣብሄር ናብ 

ቅዱስን ሰናይን ዜኾነ ንጽቡቕ ምኽሩ ኢሉ ናብ መርዓ ከም ምርሖም ሎ ከስተብህሉ ጀመሩ 

። ኣብ 1988 ከኣ ተመርዓዉ ፡ እዙ ኸኣ ነቶም ነዙ ኣገልግሎቶም ብዘሕ ዜድግፍዎም ዜነበሩ 

ጥዑም ዛና ኮነሎም ። ምውጻእ ናይታ ‘ኣድርገህልኛል እና ለላለም ኣመሰግናለሁ’ -ጌርካለይ 

ኢኻ እሞ ንለኣለም ከመስግነካየ - እትብል ናቶም ኣልበም ፡ ምስ መዓልቲ መርዓኦም 

ተሳነየትሎም ፡ ከም ናይ’ቲ ኣጋጣሚ መከርታ ከኣ ኮነት ። ኣብ መርዓኦም መዓልቲ ፡ ንጐይታ 

ብመዜሙር ንምኽባር ፡ ብዘሓት መርቲ መጺኦም ነበሩ ።  
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   እዝም መርቲ ፡  እግዙኣብሄር ብመርዓ ምስ 

ኣሕበሮም ፡ ኣገልግሎቶም መሊሱ ተነቓቕሐን 

ተሰጋገረን ። ብይካ’ቲ ኣብ ስቴጅ ኮይኖም 

ዜዜምርዎ ኸኣ ፡ ተወሳኺ ፍሉይ ናይ ስቱድዮ 

ሕታምን ፡ ምስ መገዲ ህይወት ክርስትና ዜኸይድን 

ክቐርጹ ጀመሩ ። እዝም መርቲ ፡ ንመጀመርታ ጊዛ 

ኣብ ታሪኽ ፡ ብመገዲ ቪድዮ ካሴት (VHS) 

መዜሙር ኣውጽኡ ።  

   ጌታያውቃልን ብሩክታዊትን ፡ ብተወሳኺ ፍሉይ መልእኽታዊ መዜሙር ውን ከሕትሙ 

ጀመሩ ። ንህጻናት ዜምልከት ፡ ንመንእሰያት ፡ ንሓደስቲ መርዑት ፡ ንጸሎትን ምህለላን 

ዜምልከት ፡ ንንስሓ ውን ዜምልከት ካሴት መዜሙር ኣውጽኡ ። ኣብ እተፈላለየ ሃገራት ውን 

ኮንሰርት-ኣገልግሎት መዜሙር- ብፍላይ ንምጽኣት ክርስቶስ የሱስ ኣመልኪቶም ‘ማራናታ’ 

ብዜብል ኮንሰርት ኣካየዱ ።  

   ድሕሪ መርዓኦም ፡ ንኣገልግሎቶም ብምስፋሕ ፡ ንማሕበራዊ ህይወት ንዜምልከት 

ኣገልግሎታት ኣብ ምክያድ ይርከቡ ። ሓደ ካብኡ ንሕጹያት ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት ፡ ከምቲ 

ጐይታ ኣብ ልቦም ጾር ዜሃቦም ንህጻናት ውን ፍሉይ ኣገልግሎት ይህቡ ፡ ምስ ዎርልድ ቪዥን 

ከምኡውን ምስ -ግረይት ኮሚሽን ኢንተርናሽናል ብምትሕብባር ንህጻናት ብድልዮም 

የገልግሉ ኣለዉ ። ነዝም ህጻናት ብመንፈሳዊ ኣገልግሎት ጥራይ ይኮነ በቲ ካብ ማሕበረሰብ 

ዜኣከብዎ ክዳውንቲ ካልእን የገልግሉ ። በዓል ጌታያውቃል ፡ ብይካ’ዙ ፡ ንሓያለ መርቲ 

እናዓደሙ ተመክሮ ይለዋወጡን ሓሳብ ይወሃሃቡን ይደጋገፉን እዮም ። እዝም መርቲ 

ንህዜቦምን ንህዜቢ ኤርትራን ፍሉይ ፍቕሪ ከም ለዎም ኣብ እተፈላለየ ስቴጅ ገሊጾምን 

ጸሊዮምን እዮም ።  

   እዝም ሰብ ሓዳር መርቲ ፡ ኣብ ብዘሕ ገጠራት እናተጓዕዘ ንሓያለ ዓመታት የገልግሉ ኣለዉ 

፡ ካብኡ ሕልፍ ኢሎም ውን ኣብ ህንዲ ንሽዱሽተ ወርሒ ኣገልጊሎም ኔሮም ፡ ኣብኡ ከኣ ‘ሁሉ በ 

ጌታ ነው’ እትብል ካሴት ኣሕተሙ ። ብድሕርኡ ውን ኣገልግሎቶም መሊሱ ሰፍሐ ፡ ናብ 
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ዙምባብወ ፡ ናይሮቢ ፡ ደቡብ ኣፍሪቃ ፡ ኢንግላንድ ፡ ሃገራት ስካንደነቪያ ፡ ኣብ ዓሰርተ ኣርባዕተ 

ሃገራት ኣሜሪካ ፡ ከምኡ ውን ኣብ ኣውስትራልያ ኣገልገሉ ።  

   ኣብዙ ቀረባ እዋን ሓንቲ ፍልይቲ ኣልበም ንኣምልኾ ሰንበትን ንማሕበር እትኸውንን ኣዜያ 

ትባርኽ ሲዲ ኣሕቲሞም ኣለዉ ። ኣብዙ እዋን እዝም መርቲ ኣብ ኤልሻዳይ ቲቪ ሓንቲ 

ሰሙናዊት መደብ ኣለዎም ፡ ብይካ’ዙ ፡ እዝም መርቲ ፡ ኣብ ምስልጣን መራሕቲ ኣምልኾን 

ኣብ ምምዕባል መዜሙርን ይርከቡ ። እዙ ኣገልግሎት ኣብኦም ተወሲኑ ከይተርፍ ፡ ናብ 

ዜመጽእ ወለዶ ንምስጋር ፡ ሓድሽ መሰልጠኒ ማእከል ንህጻናት ፡ ኣጺፊፎም ኣዳልዮም ይርከቡ 

ኣለዉ ። እዙ መሰልጠኒ ማእከል ንህጻናት ስነምግባራዊ ትምህርቲ ፡ ምምሃር ሙዙቃን ድምጽን ፡ 

ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስን ዜህብ ማእከል እዩ። ምንጪ = file:///H:/getayawkal.htm 

 

--ሻሎም-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ነዙ ጽሓፍ ካልኦት ውን ኣንቢቦም ክባረኹ ምእንቲ ፡ ፍታውኩም እንተኾይኑ ፡ 

እንተወሓደ ንሓደ ሰብ ኮፒ ጌርኩም ክትህቡ ንምሕጸነኩም ። ጎይታ ይባርኽኩም!!  

ዝኾነ ርእይቶ ፡ ነቐፌታ ፡ መንፈሳዊ መልእኽቲ ፡ ሕቶ ወይ ውን 
ምስክርነት ከተበርክቱ ምስ እትደልዩ ብናይ ኢመይል ኣድራሻና 
ጽሓፉልና ። 

Email : hibretchristians@gmail.com 

www.shalom7.org 

file:///H:/getayawkal.htm
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ሓደስቲ መጽሓፍቲ 

ንሓድሽ ዓመት 2016 

1. “ጥንቁቕ ኩን”እትብል 12 ምዕራፋት ዜሓት መጽሓፍ 

፡ ንኣኻትኩምን ነሕዋትኩምን ፡ ብሻሎም ተዳልያትልኩም ኣላ ።  

 

2. “ህይወት ብመንፈስ ቅዱስ”እትብል ውን 4 ምዕራፋት 

ዜሓት ንእሽቶይ መጽሓፍ ፡ ብሻሎም ተዳልያትልኩም ኣላ ።  

 

ክትገዜኡ እትደልዩ ፡ ብመገዲ ኢመይልና ወይ ዌብሳይትና ወይ ድማ ብቴሌፎን 

ውን ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ። ብPDF እትደልዩውን ብonline ክትእዜዘና 

ትኽእሉ ኢኹም ።  

E-mail hibretchristians@gmail.com 

Website www.shalom7.org 

Tele  0016127074562 

 

 

 

 

mailto:hibretchristians@gmail.com
http://www.shalom7.org/

