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ቁጽሪ 18 ሻሎም 

ምስጋና 

   ብመጀመርታ ነቲ ደገ ከፊቱ ከምዙ ዜበለ ጽሑፍ 

ከነዳሉ ጸጋኡ ካባና የርሓቐ እግዙኣብሄር ኣምላኽ 

ምስጋና ይኹኖ። ብሓቂ ብይ ብእኡስ ሓንቲ እኳ 

ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና። ኩሉ ምግባርና ካባና 

ይኮነ ካብኡ ብእኡ ንእኡ እዩ። ስለዜኾነ 

ከይተሓለልና ክሳብ መዄዳእታ ክንጽዕት ኣኽኢሉና 

ኣሎ። ንዜመጽእ እዉን ንሱ ከኽእለና እዩ። 

  ነቶም ብጸሎት እትድግፉና ኣሕት፡ ጸሎትኩም 

ንኣገልግሎትና ኣዜዩ ዄሳኒ ብምኑ፡ ጸሎትኩም 

ቀጽልዊ እናበልና፡ ኣምላኽ ይባርኽኩም ጸጋኡ 

የብዜሓልኩም።  

  እቶም ርእይቶታትኩም ብምስዳድ ሃናጺ ሓሳባት 

ዜሃብኩምና ብሓቂ እግዙኣብሄር ንምስትዉዓልኩም 

መመሊሱ ይባርኽ።  

  እቶም ቃል ኣምላኻ ጽሑፋት ዜሰደድኩምልና 

ኣሕት፡ እግዙኣብሄር ይባርኽኩም፡ መሊሱ ጸጋኡ 

የብዜሓልኩም፡ ዶባትኩም የስፍሓዮ። ናይ 

ገሌኻትኩም ድሮ ኣብዙ መጽሄት ጽሒፍናዮ ኣሎና። 

ናይቶም ይጽሓፍናዮ ከኣ ኣብ ዜመጽእ ጊዛ 

ከነዉጽኦ ምንና ንሕብር።  

  እቶም ኣንቢብኩም፡ ናብ ካልኦት ሰባት ፎርርድ፡ 

ሼር-ኢት፡ ከምኡዉን ፕሪንት እናገብርኩም፡ 

ብምዜርጋሕ እትሕግዘና ኣሕት ኣምላኽ 

ይባርኹም፡ ቀጽልዊ። ጐይታ ንትሕዜቶታትኩም 

ይባርኽ። 

  ንኹልኹም ነዚ መጽሄት ተቐቢልኩም እተንብብ 

ኣሕት ኣምላኽ ይባርኽኩም፡ ኣብ ኩሉ 

መንፈሳዉነትኩም ኣምላኽ ጸጋኡን መንፈሱን 

የብዜሓልኩም ። 
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ቁጽሪ 18 ሻሎም 

መልእኽቲ ሻሎም

“ፍቕሪ ኣይተስተሓፍርን እያ” 1ቈረ13፡5። 

   ፍቕሪ ኣምላኽን ጸጋ ጐይታናን መድሓኒና የሱስ 

ክርስቶስን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳኻትኩም ይኹን፡ 

ፍቱት ኣንበብቲ መጽሄት ሻሎም።  

   ቅድሚ ኹሉ ክህልዄና ለዊ ፍቕርን ትሕትናን እዩ። 

ኣምላኽ ንኣና ምግልጋልና ዄይ ምጽላይና ዄይ ሞባእና 

ኣይኮነን ዜደሊይ። ንሱ ካባና ዜደልዮ ነገር እንተሎ፡ 

ቅድሚ ኹሉ ፍቕሪ እዩ። ፍቕሪ እንተይብልና ኩሉ 

እንገብሮ ጋ የብሉን። ፍቕሪ እንተሎና ግና ኩሉ 

ንጐይታ ኢልና እንገብሮ በለ ጋኡ ክቡር እዩ 

ዜኾነልና።  

   ስለዙ ሓንቲ ካብ ባህርያት ፍቕሪ፡ “ይምስትሕፋር” 

እዩ። ሓቀኛ ፍቕሪ ለዊ ሰብ ኣየስተሓፍርን እዩ!! 

ፍቱት ኣሕት፡ ነሕትና ከነስተሓፍሮም ኣይግብኣናን 

እዩ። “ኣነ ብሉጽ እየ” ምባል ትሕትና ኣይኮነን፡ ፍቕሪ 

ዉን ኣይኮነን፡ እዜስ ምስትሕፋር እዩ።  ንነፍስና ካብ 

ካልኦት ኣብሊጽና ክንርኢ ከሎና፡ ንርእስና “ልዕል” ነብላ 

ኣሎና፡ በዙ ናይ መንና ኣራርባ ከኣ “ንትርጀግ” 

ኣሎና።  እዙ “Over-act” ማለት እዩ። ጐይታ ግና 

ከምኡ ባህሪ የብሉን። ከምኡ ስለ ዜኾነ ነቶም ደቀ 

መዚሙርቱ፡ ሽሕኳ ካብኦም ዜበልጽ ክነሱ፡ ትሕት ኢሉ 

ግና ኣእጋሮም ሓጸበ፡ ንሓድሕድኩም ከምኡ ግበሩ ኢሉ 

ከኣ ትሕትና ኣስተምሃሮም፡ (ዮሃ13)። ኣሕተይ፡ 

ንኸምዙ ኢና እኮ ተጸዕና፡ ከመይ ኢልና ደኣ ኣብ ልዕሊ 

ኣሕትና በሊጽና ክንርአ ኢልና እንጽዕር፧ እንታይ 

ክንረክብ፧ 

   ማዕረ-ማዕረ እዙ ድማ፡ ቃል ኣምላኽ “ንብጻይካ ኸም 

ነፍስኻ ጌርካ ኣፍቅሮ፡ ዙብል ነቲ ንጉሳ ሕጊ ብሓቂ 

እንተፈጸምኩምዊ፡ ሰናይ ትገብሩ ኣሎኹም።” 

(ያእ2፡8)። እዙ ቃል እዙ ብሉጽ ብምኑ ንጉሳ ሕጊ 

 

 

ተባሂሉ ኣሎ። ስለዙ ፍቁራት ኣሕተይ፡ ሰብ ካብ ሰብ 

ኣይንፈላልይ፡ ነቲ ሓደ ሃብታም በዓል መኪና ብምኑ 

ዄይ ምሁር በዓል ዲግርን ማስተርስን ስለዜኾነ፡ ዄይዉን 

እታ ሓንቲ ቀያሕን መልክዐኛን ዄይ ብሉጽ ክዳዉንትን 

ዄርቅን ብምግባራ፡ ነዙኣቶም ኣብሊጽና ንርእዮምን 

ብፍሉይ ሰላምታን ብምሕቋፍን ንስዕሞም፡ “ኣየ 

ክባርኹኻ” ዄይ “እዚ ሓፍቲሲ ብርኽ ተብለካ” ንብሎም 

እንተኾይንና፡ ነቶም ኣብ ቅድሚ ሰባት ምንም ይብሎም 

ድኻታት ተባሂሎም ዜጽዉዑ ኣብ ቅድሚ ጐይታ ግና 

ሃብታማት ንእኦም ከነስተሓፍሮም ከይንርከብ ኣዙና 

ክንጥንቀቕ ይግብኣና!! ስለዙ ፍቕሪ ኣይተስተሓፍርን 

እያ እሞ ንኹሎም ኣሕት ብኽብሪ ብምርኣይ 

ከነፍቅሮም እዩ ዜግብኣና።  

መጽሄት ሻሎም 
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ቁጽሪ 18 ሻሎም 

 

 

 

 

ምጽላይና ንቐጽል! 

“እታ ንበይና እትነብር፡ ተስፋኣ ኣብ እግዙኣብሄር 

እትገብር፡ ብሓቂ መበለት ዜነት ግና፡ ለይትን 

መዓልትን ብልማኖን ጸሎትን እያ እትጸንዕ” 

(1ጢሞ5፡5)። 

   ኣብ ክርስትያና ህይዄት ክልተ ዓይነት ሰባት 

ኣለዅ፡ ገሊኦም ጽኑዓት ክኾኑ ከለዅ ገሊኦም ግና 

ይጽኑዓት እዮም። እቶም ጽኑዓት ተስፋኦም ኣብ 

እግዙኣብሄር ጥራይ እዮም 

ዜገብሩ፡ ብኹነታት ዘርያኦም 

ከይተጸልዅ፡ ኩሉ ሳዕ ኣብ መንፈስ 

እዮም። ዘርያኦም ይኽፋእ - 

ይጸብቕ፡ ምጽላይ ኣየቋሩጹን 

እዮም፡ ስለዙ ኸኣ ጽኑዓት እዮም። 

እዝም  ጽኑዓት ክርስትያናት 

ፈጺሞም ፈተና ይፍተኑ ዄይ 

ይደኽሙ ዄይ ዉን ፈጺሞም 

ዉድቀት የጋጥሞም ማለት 

ይኰነስ፡ ግናኸ እንተ ተፈተኑ 

ትዉክልቶም ኣብ ኣምላኽ 

ዜገብሩ፡ እንተ ደኸሙ ይሕለሉ፡ 

እንተ ዄደቑ ተንሲኦም ዜንስሑን ዜምለሱን ማለት 

እዩ። “ጽኑዓት” ማለት ‘ዜቕጽሉ” ማለት እዩ።  

ቀጻልነት ለዊም ማለት እዩ። ምናልባሽ እዚ ጥቕሲ 

ነቶም ይተመርዓዅ ዄይ ዉን ንመበለታት (ሰብኣያ 

ዜሞታ) እያ ኢልና ሽለል ንብላ ንኸዉን፡ ግናኸ 

ነቶም ዜተመርዓዅ ዉን ተመሳሳሊ ጥቕሲ 

ተሂብዊም እዩ፡ “ንጸሎት (ጾምን) ጊዛ 

ምእንቲ ኽትረኽቡ፡ ንጊዛኡ ብምስምማዕ ክልቴኹም 

እምበር፡ እቲ ሓደ ኻብቲ ሓደ ኣይፈለ። ብምኽንያት 

እቲ ንነፍስኹም ይምምላኽኩም ሰይጣን ምእንቲ 

ኸይፍትነኩም ከኣ፡ ከም ብሓድሽ ተራኸቡ” 1ቈረ 

7፡5። ስለዙ እዙ መልእኽቲ ንኹሉ ኣማኒ እዩ። ዊ 

ክርስትያናት ኣሕተይ ብጐይታ ክንጸንዕን 

ክንቅጽልን ምስኡ ክንጠብቕን ሓይሊ ዜህበና ለይትን 

መዓልትን ልማኖን ጸሎትን እዩ። ጸሎት  ባዕሉ ቅድስና 

ኣይኮነካን እዩ ግናኸ ብቕድስና 

ንኽትመላለስ ሓይሊ እዩ ዜህበካ። 

ብኸምዙ ዜመላለሱ ኣመንቲ ኣዜዮም 

ጽኑዓት እዮም፡ እግዙኣብሄር ዉን 

ይርከበሎም እዩ። ሎሚ ሓቂ 

ክንዚረብ፡ ክንናጋዕ ብዜብል ሓሳብ 

ጊዛና ኣብ ምዜንጋዕ እነሕልፎ፡ 

ንጸሎትን ልማኖን ግና ሒደት ጊዛ 

ይብልና፡ ዜንጉዓት ክርስትያናት 

ሓያሎ ኢና። ሎሚ ንመለስ፡ ነዙ 

ጊዛና ንፍለጦ፡ ኣዜዩ መዐሸ ዜኾነ 

ጊዛ እዩ፡ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዜብሎ፡ 

ቅንያቱ ክፉእ እዩ እሞ፡ ጊዛ ዓዲግና፡ 

ንጸሎትን ልማኖን ንተኣዜ።    ሃና ጓል ፋኑኤል፡ ንሳ 

ሰማንያን ኣርባዕተን ዜዕድሜኣ መበለት ነበረት፡ ካብ 

ቤት መቕደስ ከይዄጸት፡ ብጾምን ጸሎትን ለይትን 

መዓልትን ንኣምላኽ ተገለግል ነበረት። (ሉቃ2፡37)። 

ብሓቂ፡ ጸሎት ኣገልግሎት ምኑ ነስተዉዕሎ። እቶም 

ንጐይታ ለይትን መዓልትን ዜደልይዊ ሕንቁቓት 

ኣይኮኑን፡ “እታ ሕንቅቕቲ ግና፡ ብህይዄታ ኾላስ 
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ምዉቲ እያ” (1ጢሞ5፡6)። ሕንቁቓት ማለት 

ፍትዄት ናይዚ ዓለም ዐሸዊም፡ ጽኑዓት ይኮኑ 

ማለት እዩ። ኣብ ማቴ 13፡22 “እቲ ኣብ እሾኽ 

እተርኤ ኸኣ ነዙ ቓል ዙሰምዖ እዩ፡ ጓሂ እዚ ዓለም 

እዙኣን ምዕሻዉ ሃብትን ግና ነቲ ቓል ይሓንቆ፡ 

ከይፈረየዉን ይተርፍ” ይብለና። “ጓሂ እዚ ዓለም፡ 

ማለት ሓልዮት (worries or cares) ናይ ናብራ 

ማለት እዩ። ልብና ብሓልዮት ናይ ናብራ ክትሓዜ 

ከሎ እዙ እዩ ጓሂ እዚ ዓለም። 

እቶም ናብ ድራር እተዓደሙ 

መኽንይዊ ንክሮ፡ እቲ 

ቐዳማይ “ግራት ዓዲገ ኣሎኹ፡ 

ናብኣ ዄፊረ ኽርእያ ብግዲ 

ድልየኒ ይኑስ፡ 

ከተማኽንየለይ” በለ። እቲ 

ኻልኣይ ከኣ “ሓሙሽተ ጽምዲ 

ብዕራይ ዓዲገ ኣሎኹ፡ 

ክፍትኖም ክኸይድ እየ 

ከተማኽንየለይ በለ” በለ። እቲ 

ሳልሳይ ድማ “ሰበይቲ ኣእትየ ኣሎኹ ስለዙ ክመጽእ 

ኣይኮነለይን እዩ” በለ። (ሉቃ14፡15-24)። እዙ ኹሉ 

ምኽንያታት ሓልዮት ናይዚ ዓለም እዩ፡ ካብ ንጐይታ 

ሎና ጉያ ሓንቲ እኳ ክሕና ኣይንሕደጐ። 

  ኣብ 1ጢሞ6፡11 “ኣታ ናይ ኣምላኽ ሰብ፡ ንስኻ 

ግና ካብዙ ህደም እሞ ደድሕሪ ጽድቂ፡ ኣምልኾ፡ 

እምነት፡ ፍቕሪ፡ ትዕግስቲ፡ ህድኣት ስዓብ። ጽቡቕ 

ገድሊ እምነት ተጋደል፡ ነታ እተጸዕካላ ኣብ ቅድሚ 

ብዘሓት ምስክርዉን ጽቡቕ ምእማን እተኣመንካላ 

ህይዄት ለኣለም ሓዚ” ይብል። ኣብ እምነት 

ክርስትና ገድሊ ኣሎ፡ እዙ ገድሊ ‘ማእሰርቲ’ ‘ጸርፊ’ 

ዄይ ‘ሞት’ ማለት ጥራይ ይኮነ፡ ብመሰረት እዚ 

ጥቕሲ እዙ ገድሊ እምነት ተባሂሉ ሎ ካብ ሕንቅቐ 

(ፍትዄት) ናይዚ ዓለም ሃዲምካ ደድሕሪ ጽድቂ፡ 

ኣምልኾ፡ ፍቕሪ፡ ትዕግስቲ፡ ህድኣት ምስዓብ፡ ነታ 

እተጸዕካላ ህይዄት ለኣለም ከኣ ምሓዜ (ምጽናዕ) 

እዩ፡ ብኸምዙ ኸኣ ብጸሎትን ልማኖን እንተቐጸልና፡ 

ጽኑዓት ክንከዉን ኢና። ሎሚ ብኸምዙ እንተ 

ተመላለስና፡ ኣምላኽ የሕፍር ስለ ዜኾነ፡ 

ኣይከሕፍረናን እዩ። ዜተሓተ ንዉሓት ናይ ጸሎት 

ጊዛ፡ ሓደ ሰዓት እዩ (ማቴ26፡40)። ግናኸ ኣምላኽ 

ብንእሽቶይ ነገር ዓቢ ነገር ዜገብር 

ኣምላኽ እዩ፡ ንመዓልቲ ንእሽቶይ 

ነገር ዜንዕቕ መንዩ ከም ዜብለና፡ 

ንእሽቶይ ነገር ዉን ትኹን ብእኣ 

ገለ ነገር ክሰልጥ ይኽእል እዩ እሞ፡ 

ኣሕተይ ሎሚ ንመዓልቲ ሓጺር 

ጊዛ ጥራይ ንጽሊ ንኸዉን፡ ገሌና 

ነሕ ንጽሊ ክንከዉን ከሎና ገሌና 

ከኣ ሓጺር ጊዛ ንጽሊ። ርብዒ 

ሰዓት ዉን ትኹን ሎሚ ንእኣ 

ከነቋርጻ ይኮነ ኣጆና ንቐጽላ፡ 

ሎሚ ርብዒ ሰዓት ትኸዉን ንእኣ ግን እንተቐጸልናያ 

ድሕሪ ነሕ ክትብርክት እያ። ስለዙ ተስፋ 

ከይቈረጽና ነታ ሓጻር ናይ ጸሎት ጊዛና ሸለል 

ከይበልና ብእኣ ንጽናዕ። ገሌና ከምቶም ንመዓልታት 

ዜኣክል ከይበልዑ ብጾምን ጸሎትን ንኣምላኽ ገልግሉ 

እኳ እንተይጾምና፡ ኣሕተይ እታ ናይ ጾም ጊዛና 

ላ ዉን ክሳብ ሰዓት ትሽዓተ ናይ ንግሆ ትኹን ንእኣ 

ዉን ኣይነቋርጻ ብእኣ ንጽናዕ። እግዙኣብሄር ከኣ ናብ 

ዓቢ ነገር ከሰጋግረና ከሎ ክንርኢ ኢና። ንእሽቶይ 

ኢልና ኣይንንዓቕ። ኣብ መዄዳእታ ገለ ናይ ጆን 

ወስሊ ህይዄት ጠቒሰ ክዉድእ፡ ጆን ወስሊ ጽቡቕ 

ሓዳር ዜነበሮ ሰብ 
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 ኣይነበረን። ሰበይቱ ኣብ ህይዄቱ ብዘሕ ተሸግሮ 

ነበረት። ንእኡ ትሕት ንምባልን ከተነኣእሶን ኢላ 

ይትገብሮ ኣይነበረን። ስለዙ ጆን ወስሊ ብዜዄረዶ 

ናይ ናብራ ዉረድ ደይብ፡ ኮፍ ኢሉ ብሓን 

ከይተሸገረ፡ ንርእሱ ብኣገልግሎት ጸሎት ክጽመድ 

ዄሰነ። በዙ ምኽንያት ጆን ወስሊ ንህዜቢ ኢንግላንድ 

ልቡ ናብ እግዙኣብሄር ክምለስን ገበረ። ጆን ኣብ 54 

ዓመተ ኣገልግሎት መኑ፡ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ 

እናዝረ ዄንጌል ኣብጸሐ። ንጆን ወስሊ፡ ክርስትያናት 

ይኰኑ ናይ ታሪኽ ጸሓፍቲ ከይተረፉ ጆን ወስሊ 

ስኮትላንድ ካብ ደም ምፍሳስ ነጻ ክትከዉን ዜገበረ 

ምኑ ከይጠቐስዊ ኣይሓለፉን። ብሓቂ ናይ ልማኖን 

ጸሎትን ዓስቡ ብዘሕ እዩ። ጆን “እግዙኣብሄር 

ንናትና ጸሎት ምምላስ እንተይኰይኑ ካብኡ ዜዓቢ 

ስራሕ የብሉን” ክብል ተዚሪቡ። ጆን፡ ቅድሚ ኩሉ 

ኣገልግሎቱ ንናይ ጸሎት ኣገልግሎት የቐድም ነበረ። 

ጆን፡ ኣብ ጸሎት ጸኒሑ ክዄጽእ ከሎ፡ ገጹ የንጸባርቕ 

ነበረ።  

   ብሓቂ ጸሎት ዜዓበየ ኣገልግሎት ምኑ ተረዲእና፡ 

ብኹነታት ዘርያና ከይተጸለና፡ ምጽላይና ክንቅጽል 

ይግብኣና። ጸሎት፡ ምስ ጐይታ ክትጸንዕ ይገብር፡ 

ጸሎት ጸጋኻ ይዉስኽ፡ ጸሎት፡ ተስፋኻ የሐድስ። 

ጸሎት ነዙ ሽዓ ዜሓልፍ ፈተና ክትሰግሮ የኽእል። 

ጸሎት ካብዙ ናይዚ ዓለም ፍትዄትን ሕንቃቐን ሰጊርካ 

ለኣለማ ሓሳብ ክትሓስብ የኽእል። ስለዜኾነ፡ 

ንጸሎት ሸለል ክንብል የብልናን። ዊች ማንኒ “ንጸሎት 

ዕሽሽ ምባል ንናይ ዉሽጢ ሰብካ የድክሞ” ኢሉ ገለጾ። 

ይምጽላይ በብቑሩብ ሸተት እናበልካ ካብ ኣምላኽ የርሕቕ። 

ስለዙ ድማ ቃል ኣምላኽ “ደጊ ሰብ በለ ብእትርከበላ ጊዛ 

ይልምነካ፡ ብሓቂ ብርቱዕ ዉሒዜ እንተ ደፍኤዉን፡ 

ኣይኪበጽሖን እዩ” ይብለና መዜ 32፡6። ነዚ ጥቕሲ 

ነስተንትና። ጐይታ ይባርኽኩም። --ሻሎም-- 

መንፈስ ህያዉ ኣምላኽ ንደልየካ ኣሎና! 
(Charles H. Spergeon) 

 

   ከምቲ ኣብ ሃርያት ዜነበረ ሎሚ ዉን ነቲ ቃል 

ኣብ ህይዄትና ህያዉ ዜገብሮ መንፈስ ቅዱስ እዩ። 

ንሱ ኣብ ኣማኢት ኣሽሓት ነፍሳት ከምምጽእ ኣብ 

ሓደን ክልተን ዉን የምጽእ እዩ። ብልጹጋት 

ይኰንናሉ ምኽንያት ከምቲ ናይ ጥንቲ መንፈስ 

ቅዱስ ብኹሉ ክኣልነቱን ሓይሉን ስለ ይብልና 

ኢና።  

   ኣገልግሎትና ብሓይሊ ማሕተም መንፈስ ቅዱስ 

እንተዜህልዊ ናትና ፈጠራ ክኣልነትና ኣይምሃለዄን 

ነይሩ። ሰብ ድኻታትን ይተማህሩን ክኾኑ ይኽእሉ 

ይኾኑ፡ ቃላቶም ከኣ ኮርታዕን ሰሱ ይሓለዄን 

ክኸዉን ይኽእል፡ ግናኸ ህላዉነት እቲ ኩሉ ዜኽእል  

መንፈስ ቅዱስ እንተለዊም፡ እዝም ትሑታት 

ዄንጌላዉያን ካብቶም ኣዜዮም ምሁራት ዜበለጹ 

ኮይኖም እዮም ዜርከቡ።  

   ፍሉይ ሓይሊ ኣምላኽ እዩ እምበር ፈጠራ 

ክኣልነት ኣይኮነን ምስኦም ኮይኑ ኣብታ መዓልቲ 

ዜዓይይ። ፍሉይ መንፈሳ ቅብኣት እዩ ድልየና ሎ 

እምበር ፍሉይ ኣእምሮኣ ሓይሊ ኣይኮነን ድልየና 

ሎ። ኣእምሮኣ ሓይሊ ንኣዳራሻትና ይመልኦ፡ 

መንፈሳ ሓይሊ ግና ንቤተ ክርስትያን ብእናነብዓ 

ዜቕበላ ነፍሳት እዩ ዜመልኦ። ኣእምሮኣ ሓይሊ ዓቢ 

ጉባኤ ይእክብ ይኸዉን፡ መንፈሳ ሓይሊ ጥራይ እዩ 

ግን ንነፍሳት ድሕን። ስለዙ ሎሚ ድልየና ሎ 

መንፈሳ ሓይሊ እዩ። ዊ መንፈስ ህያዉ ኣምላኽ፡ 

ንደልየካ ኣሎና! ብይ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ሓንቲኳ 

ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና፡ ብእኡ ግና ኩሉ ነገር 

ክንገብር ንኽእል ኢና። Source: Herald of His Coming. 

--ሻሎም-- 
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ኻብ እህህታና እተላዕለ እግዙኣብሄር 

ክዜክረና እዩ 
 

(ኤርምያስ ሑሴን) 
    

   ሓድሓደ ሰብ፡ ኣብ ህይዄቱ እንታይ ይበጽሕ 

ከምሎ፡ እንታይ ይኸዉን ከምሎ፡ ክፈልጦ ክሳብ 

ይክእል ክጽልን እህህ ክብል ክሳብ ይክእልን ኣብ 

ሕዉስዉስ ዜበለ ህይዄት እዩ ሎ። 

 ቃል ኣምላኽ ግና ኣብ ኤር 

33፡3 “ጸዉዓኒ እሞ 

ክመልሰልካ፡ ይትፈልጦ ዓብይን 

ስዅርን ነገር ከኣ ክነግረካ እየ” ይብለና። 

ኣብዙ ቃል “ጸዉዓኒ” ይብለና ኣሎ፡ 

ጻዉዒት መገዲ መልሲ ንጸሎትና እዩ። 

ኣብ ማንም ሰብ ብዘሕ ሽግር ክበጽሕ 

ይኽእል እዩ፡ ሕማም፡ ጭንቀት፡ ምምላሱ 

ከቢድ ዜኾነ ነገር፡ ዜተፈላለዩ ዓይነት 

ሽግራት ክበጽሕ፡ ይኽእል እዩ። ግናኸ 

እዝም ሽግራት ካብ ህይዄትና ዜርሕቁሉ 

ቀንዲ መገዲ ናብ እግዙኣብሄር እህህ 

ኢልካ ብምጽዕ እዩ። ኣብ ህይዄትና 

ሓደ ነገር ኪኸዉን ዄይዉን 

ሽግርና ክርሕቕ ንደሊ ኢና፡ 

ካብ ህይዄትና ክርሕቁ 

እንተኾይኖም፡ ድሌትና በለ ናብ እግዙኣብሄር እህህ 

ብምባል እንተይኮይኑ ካልእ ኣማራጺ የለን። እህህታ 

ጸሎት፡ ካብ ዉሽጥና ዜዄጽእ እዩ። ብዚዕባ ሎናዮ 

ኩነታት ህይዄት፡ ስለቲ ዜበጽሓና ግፍዒ፡ ጭንቀት፡ 

ስለ ዜበጽሓና ሕማም፡ ስለ ኩሉ ዜበጽሓና ነገር በለ 

ናብ ጐይታ የሱስ እነቕርበሉ መገዲ ብእህህታ እዩ። 

ኣዜዩ ብዘሕ ሰብ 

 

 

 

 ዄረ ከዉሪ ይኽእል እዩ፡ እህህ ክብል ግና ኣይክእልን 

እዩ። እህህታን ዄረ ምዉራይን በበይኖም እዮም። 

ሓድሓደ ሽግር ኣብ ህይዄትና ኪፍጠር ይኽእል እዩ፡ 

ነዙ ዜተፈጥረ ሽግር ሒዜናዮ ምሳና ክንጸንሕ ንኽእል 

ኢና፡ ናብ እግዙኣብሄር እህህ ብምባል ከኣ ካባና 

ከነርሕቖ ንኽእል ኢና። 

እህህታ ናይ ሓይሊ ምስጢር 

እዩ። ሓድሓደ ሰባት ኣብ 

ህይዄቶም ከቢድ ሽግርን ከቢድ 

ጭንቀትን ክኸዉን ከሎ፡ ካብ እህህ 

ምባል ምጉርምራም እዮም ዜመርጹ። 

ኣብ ቃል ኣምላኽ ብዘሓት ናብ 

እግዙኣብሄር እህህ ብምባል መፍትሒ 

ዜረኸቡ ሰባት ኣለዅ። ሳምሶን፡ 

ሳሙኤል፡ ነቢዩ ኤርምያስ፡ ሃርያ 

ጳዉሎስ፡ እዙኣቶም ናብ እግዙኣብሄር 

እህህ ብምባል መልሲ ረኸቡ።    ኣብዙ 

መን ንሎ ሽግር ኣብ ቅድሚ 

እግዙኣብሄር ምን ክንዲ ምጽዓር፡ 

ናብ ዜሓሸ ዜተባህለ መገዲ፡ 

ናብ ተጻራሪ መገዲ፡ 

ብምድራ ጥበብ ክትፈትሖ 

ምምራጽ፡ ኣብ ክርስትና ክኸዉን ይግብኦ ነገር 

እዩ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓንቲ ፍትሒ ዜሰኣነት 

ምሳሌያት ሰበይቲ ብልመናኣ ግና ፍትሒ ዜረኸበት 

ኣብ ሉቃ 18፡1-8 ተጠቒሳ ንረኽባ። ኣብዙ ቃል፡ 

ብዚዕባ ተጊህካ ኣብ ቅድሚኡ ምብካይ እዩ 

ስተምህረና። ማንነት ናይቲ ዳኛ እንተረኣናዮ፡ 
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ክፉእ፡ ጨካንን ኣጨናቕን ሰብ እኳ እንተነበረ ነዚ 

ለይትን መዓልትን ይትስልኪ ሰበይቲ፡ ካብ እህህታኣ 

እተላዕለ ብኽያታ መልሲ ረኸበ። ካብ ዓቕምኹም 

ንላዕሊ ፈተና፡ ጭንቀት፡ ዉጥረት፡ ለኩም ሰባት 

እግዙኣብሄር ካብ እህህታኹም እተላዕለ ፍትሒ 

ከዉጽኣልኩምን ፈጢኑ ካብ ለኹሞ ኩነታት ሽግር 

ከዉጽኣኩም እዩ። 

   ኣብ ጸ 2:23-24 “ኰነ ድማ፡ ድሕሪ ብዘሕ 

መዓልቲ ንጉስ ግብጺ ሞተ። ደቂ እስራኤል ከኣ ካብ 

ባርነቶም እተላዕለ እህህ በሉ፡ ጨርሑ ድማ። እቲ 

ኣዉያቶም ብዚዕባ ባርነቶም ከኣ ናብ ኣምላኽ ደየበ። 

ኣምላኽ ድማ ቊዜማኦም ሰምዔ፡ ኣምላኽ ከኣ ነቲ 

ምስ ኣብርሃምን ምስ ይስሃቅን ያእቆብን ዜኣተዊ 

ኺዳን ከረ” ይብለና። እስራኤላዉያን ካብ ዜነበሮም 

ግፍዒ፡ መከራ፡ ጭንቀት፡ ሓን፡ ኣናግፈና! ኣድሕነና 

ኮታ! ብምባል ናብ ቅድሚ እግዙኣብሄር ዜበኸይዊ 

ብኽያት ተሰምዔ። እቲ ንብዘሕ ዓመት ዜነበሮም 

ግፍዒ ከሰናብቶ፡ ዜነበሮም ኣርዑት ክሰብሮ፡ ታሪኾም 

ክልዉጥ፡ ጉድለታቶም ከልዕሎ፡ እግዙኣብሄር 

ኤሎሂም ካብ ማሕደሩ ኮይኑ ናታቶም ጉዳይ ክሰምዕ 

ጀመረ። ኣብ ጸ 3፡7-9 “እግዙኣብሄር ድማ፡ ጸበባ 

እቲ ኣብ ግብጺ ሎ ህዜበይ ፈሊጠ እየ እሞ፡ ስቓዮም 

ኣጸቢቐ ርኤኹ፡ እቲ ብሰሪ መጨነቕቶም ዛአዄይዊ 

ኸኣ ሰሚዔ ኣሎኹ። ስለዙ ኻብ ኢድ ግብጻዉያን 

ከድሕኖም ዄሪደ ኣሎኹ፡ ካብታ ምድሪ እቲኣ ናብታ 

ጽብቕትን ርሕብትን ጸባን መዓርን እተዉሕዜ 

ምድሪ፡ ናብታ ቦታ ኸነኣናዉያንን ሄታዉያንን 

ኣሞራዉያንን ፈሪዚዉያንን ሃዉያንን 

ይቡሳዉያንን ከደይቦም እየ። ሕጂ ድማ እንሆ፡ 

ኣዉያት ደቂ እስራኤል ናባይ መጸ፡ እቲ ግብጻዉያን 

ጥቅዕዊም ጥቕዓት ራኤኹ።” በለ።  

   ኣዜዮም ብዘሓት ሰባት፡ ብኽያቶም ናብ 

እግብዙኣብሄር ከቕርቡ ከለዅ፡ ብብስጭትን 

ብምጥርጣርን እዮም ቕርቡ። -ግናኸ እህህታ ዄይ 

ብኽያት ክንብል ከሎና ከምኡ ማለትና ኣይኮነን። ነቲ 

ኣብ ህይዄትና ዜረኽበና ሽግርን ሕቶን ናብ ቅድሚ 

ጐይታ ብኸመይ ኢና ከነቕርቦ ሎና፧ ብኸመይከ እዩ 

ሕቶና ዜምለስ፧ ብኸመይ እዩ ንሽግርና ዜሰምዖ፧ 

እናበሉ ኣብ ፍርሕን ጭንቀትን ንለዅ ቃል ኣምላኽ 

ከምዙ ይብል፡- 

   “ንሱ ብመን ስጋኡ ኸሎ፡ ብብርቱዕ ኣዉያትን 

ንብዓትን ናብቲ ኻብ ሞት ኬድሕኖ ዙከኣሎ፡ ጸሎትን 

ምህለላን ምስ ኣቕረበን ፡ ብዚዕባ ንኣምላኽ ምፍራሁ 

ምስ ተሰምዔን፡ ዄዲ እኳ ኽነሱ፡ በቲ እተሰቀዮ ስቅያት 

ምእዚዜ ተማህረ” ይብለና። እዙ ክብለና ከሎ፡ የሱስ 

ፍጹም ትሑት ኮይኑ ብምእዚዜ፡ ነቲ ኣብ ምድሪ 

ሕለፎ መከራ ጥራይ ይኮነ ናብ ኣምላኽ ዉን 

ኣዉያቱን ንብዓቱን ከቕርብ ከሎ፡ ንዜነበሮ ስቅያት 

ኩሉ ክበጽሓሉን ክምለሰሉን ኽእል መገዲ ኣብ ናይ 

ትሕትና መስመር ኮይኑ እህህ በለ። ናይ ገሌና ኣገባብ 

ብኽያትናን ጸሎትናን ትኽክል ኣይኮነን። ምኽንያቱ 

ከይኣመንኩም እናተጠራጠርኩም ኢኹም ትጽልዩ። 

ኣሕተይ ስለዙ፡ - 

- ኣምላኽ ነቲ ኣብ ህይዄትኩም ሎ ሕማም ድዩ 

ዄይስ ኩሉ ክፉእ ነገር ፍቓዱ ከምይኮነ እመኑ። 

 

- ሕቶታትኩም ናብ ኣምላኽ ምስ ኣቕረብኩም፡ 

ዜኾነ ሽግርን መከራን ኣባኹም ስልጣን 

ከምይብሉ እመኑ። 

 

- በታ ሰዓት ሓድሽ ነገር ከምእትቕበሉ፡ ፍትሒ 

ከምዜኾነልኩም እመኑ። 
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   ብርግጽ እግዙኣብሄር ብሕማምኩም 

ብመከራኹም ብዜበጽሓኩም ክፉእ ነገር ባህ ዜብሎ 

ኣምላኽ ኣይኮነን። ገሌኹም ንእግዙኣብሄር ከም 

ጨካን ጌርኩም ኢኹም እትርእይዊ። ገሌና 

ክንጽልን ክንበክይን ከሎና እግዙኣብሄር ከም 

ዜሰምዓናን ከም ትሑታት ክርስትያናት ኮይንና 

ኣይኰናን። ናብ ቅድሚ እግዙኣብሄር ዜቐርብ ጸሎት 

ኮነ ልማኖ ብመንፈስ ትሕትና፡ ንሱ ጸሎት ሰሚዑ 

ዜምልስ ኣምላኽ ከምዜኾነ ብምእማን፡ ብእምነት 

ዜተመልአ እህህታ ክኸዉን ኣለዊ። ክጽሊ እየ፡ 

ጸሎተይ ከኣ እግዙኣብሄር ክሰምዖ እዩ፡ ብምባል 

ክንኣምን ኣሎና።           

  --ሻሎም-- 

 

ዓምዲ ቃል ኣምላኽ 

 

ዄሓዙ ህይዄት ብመንፈስ ቅዱስ 

     (Rich Carmicheal) 

 

   “ብኣይ ዙኣምን፡ እቲ ጽሑፍ ከም ዜበለ፡ ካብ ከብዱ 

ርባታት ማይ ህይዄት ኪዉሕዜ እዩ። . .እዙ ብዚዕባ’ቲ 

እቶም ብእኡ ዙኣመኑ ኪቕበልዊ ለዊም መንፈስ እዩ 

እተዚረበ።” ዮሃ 7:38 ።  

   ምስ ኣመንና እዙ ቃል ኣባና ከምኡዶ እዩ፧ ዕዘዜ 

ህይዄት ካብ ህይዄትና ይዉሕዜዶ ኣሎ፧ ካልኦት 

ብዚዕባና ክምስክሩ ከለዊ “ምልኣት መንፈስ ኣለዊ” 

ይብሉዶ (ግብ6፡3)፧ ህይዄትና ብናይ ጐይታ ሓጐስ፡ 

ተስፋ፡ ፍቕሪ፡ ሓይሊ፡ ከምኡዉን ብኽብሪ ጐይታ 

ዜመልአዶ እዩ፧ ኣገልግሎትና ንኽብሪ ኣቦ ዜኸዉን 

ፍረ ምጽእ ክኸዉን፡ ቅብኣት መንፈስ ቅዱስዶ ኣብ 

ህይዄትና ኣሎ፧  

   ነን ሕቶታት ከመይ ከም እንምልሰን ብየገድስ፡ 

ጐይታ ንህይዄትና ካብዙ ምዕራፍ ጀሚሩ ብመንፈሱ 

ክመልኣና ብርግጽ ይደሊ እዩ። ንሱ ኣብ ህይዄትና 

ብይ ህላዉነትን ስራሕ መንፈስ ቅዱስን፡ ንእኡ 

ስምር ህይዄት ክንነብር ሓይሊ ከምይህልዄና 

ይፈልጥ እዩ። ንሱ ኣብ ብሉይ ኪዳን ህዜቡ ኣብቲ 

ዄዲቑሉ ዜነበረ ጊዛ፡ መንፈሱ ከምምብረሎም እሞ፡ 

ብመገድታቱ ኪኸዱን ሓይሊ ኪህቦምን ምኑ 

ተተስፈዊም (ህዜ 36፡27)። ብመዓልቲ በዓል ሓምሳ፡ 

ከምቲ ተፍሰዊም፡ መንፈሱ ኣፍሰሰሎም (ግብ 2፡17-

18)። 

   ጐይታና የሱስ፡ ሰማያ ኣቦና መንፈሱ ክህበና ኣዜዩ 

ከምዜደሊ ብምንጽጻር ተዚረበ “እምበኣርሲ 
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ንስኻትኩም እኳ ኽፋኣት ክነስኹም፡ ንደቅኹም 

ጽቡቕ ህያብ ምሃብ ካብ ፈለጥኩም፡ እቲ ኣብ ሰማይ 

ሎ ኣቦ ግዳ ንዙልምንዊ ኽንደይ ኣብዙሑ መንፈስ 

ቅዱስ ይህቦም፧” ጐይታ መንፈሱ ኣዕዙዘ ብይ 

መጠን እዩ ዜህብ፡ “ኣምላኽ መንፈሱ ሰፊሩ ኣይህን 

እዩ እሞ፡ ኣምላኽ ዜለኣኾ፡ ንሱ ቓል ኣምላኽ እዩ 

ዜነግር።” ዮሃ3፡34። ኣቦ ብክርስቶስ የሱስ ገይሩ 

መንፈሱ ኣባና ኣዕዙዘ የዉሕዝ እዩ “ንሱ 

ብምሕረቱን ብምሕጻብ ሓድሽ ልደትን ብምሕዳስ 

መንፈስ ቅዱስን እዩ ድሓነና እምበር፡ ንሕና 

ብዜገበርናዮ ግብሪ ጽድቂ ኣይኰነን። ብጸጋኡ 

ጸዲቕና፡ ብተስፋ ናይ ለኣለም ህይዄት ዄረስቲ 

ምእንቲ ኽንከዉንሲ፡ ብመድሓኒና የሱስ ክርስቶስ 

ገይሩ ንመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሌና ኣብዙሑ 

ኣፍሰሶ።” ቲቶ 3፡5-7። 

   እምበኣር በዙ ክንደይ ኣድላይነት መንፈስ ቅዱስ 

ኣብ ህይዄትናን ኣገልግሎትናን ረኺብናዮ ሎና 

ብርሃን፡ እምበኣር፡ ነዙ ዜስዕብ ብዚዕባ ሰብኣዉነቱን -

His Person- ከምኡዉን ዕዮኡን ክቡር ሓቅታት 

ክትሪኡ ይዕድመኩም። ነዙ ክትሪኡ ከለኹም 

ንጐይታ ኣብ ህይዄትኩም ብምልኣት መንፈስ ቅዱስ 

ክበጽሓኩም ክትደልይዊ ይትስፎ።  

 ንሱ ናይ ኣምላኽ መንፈስ እዩ 

   መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕስታቱ ክጅምር ከሎ፡ መንፈስ 

ቅዱስ ናይ ኣምላኽ ምኑ ብምግላጽ ይጅምር 

“መንፈስ ኣምላኽ ድማ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዜምቢ 

ነበረ።” ፍ 1፡2። እዙ ሓቂ ኣብ ብሎ መጽሓፍ 

ቅዱስ ተጠቒሱ ንረኽቦ፡- 

 “መንፈሰይ” ህዜ 36፡27  

 “መንፈስ ኣቦኹም” ማቴ 10፡20 

  “ብመንፈስ ኣምላኽ” 2ቈረ 3፡3 

  “መንፈስ ክርስቶስ” ሮሜ 8፡9 

  “መንፈስ የሱስ” ግብ 16፡7 

   ንሱ ኣካል ስላሴ እዩ “እቲ ኣነ ኻብ ኣቦ 

ዜሰደልኩም መጸናንዒ፡ ካብ ኣቦ ዙዄጸ መንፈስ ሓቂ 

ምስ መጸ ግና፡ ንሱ ኺምስክረለይ እዩ።” ዮሃ 

15፡26። ኣብ ህይዄትና ህላዉነቱ ክህሉ ከሎ ምስኡ 

ህላዉነት ኣቦን ዄድን ኣሎ ማለት እዩ፡ “ኣነ ነቦ 

ኽልምኖ እየ፡ ንሱ ድማ ንለኣለም ምስኻትኩም 

ዙነብር ካልእ መጸናንዒ ኺሀኩም እዩ። ነቲ መንፈስ 

ሓቂ፡ ዓለም ይትርእዮን ይትፈልጦን ስለዜነት፡ 

ክትቅበሎ ኣይኰነላን እዩ። ንስኻትኩም ግና፡ 

ምስኻትኩም ይሓድር ኣባኻትኩምዉን ኪነብር እዩ 

እሞ፡ ትፈልጥዊ ኢኹም።” ዮሃ 14፡16-17። 

“ፍቅረኒ እንተሎ፡ ቃለይ ይሕሉ እዩ፡ ኣቦይ ድማ 

የፍቅሮ፡ ናብኡዉን ንመጽእ ኣብኡ ኸኣ ማሕደር 

ክንገብር ኢና።” ፍ.23። ብእኡ ኢና የሱስ ጐይታ 

እዩ እንብል “ስለዙ ሓደ እኳ ብመንፈስ ቅዱስ 

ተመሪሑ እንተይኰነ ኸኣ፡ የሱስ ጐይታ እዩ ኺብል 

ንሓደኳ ከምይኰነሉ፡ ኤፍልጠኩም ኣሎኹ።” 1ቈረ 

12፡3። ብእኡ ኸኣ ነቦ ንጽዉዖ “ዅሉድ ስለ 

ዜንኩም ከኣ፡ ኣምላኽ ነቲ፡ ኣባ፡ ኣቦ፡ ኢሉ ዙጽዉዕ 

መንፈስ ዄዱ ናብ ልብና ለኣኾ።” (ገላ 4፡6, ሮሜ 

8፡15)። ሰብእነት ለዊ ኣካል እግዙኣብሄር ኣምላኽ 

ስለ ዜኾነ፡- 

 ይጉሂ (ኤፌ 4፡30) 

  ተጸርፈ (እብ 10፡29) 

  ተሓሰዄ (ግብ 5፡3) 

  ተፈተነ (ግብ 5፡9) 

  ከምኡዉን ተጻሪሮሞ (ግብ 7፡51)። ንሱ 

“መንፈስ ጸጋ እዩ” እብ 10፡29። ንሱ “ናይ 

ክብሪ መንፈስ እዩ” 1ጴጥ 4፡14። ነዙ ሓ 
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 መንፈስ ቅዱስ ከነጥፍኦ የብልናን 1ተሰ 5፡19። 

ንእኡ ዜጸረፈ ሕድገት የብሉን (ማቴ 12፡31)። 

 

 ንሱ ንእግዙኣብሄርን ቃሉን ይገልጾም 

 

   መንፈስ ቅዱስ ናብ ኩሉ ሓቂ ዜመርሓና “መንፈስ 

ሓቂ” እዩ (ዮሃ 16፡13)። ንሱ ንእግዙእሄርን ቃሉን 

ንፍቓድ ኣምላኽን መገድታቱን ይገልጸልና። ንእኡ 

ኣቦ ብክርስቶስ ገይሩ ክምዕደናን 

ክምህረናን ናባና ሰደዶ (ዮሃ 

14፡26)። ንሱ “ንመዓሙቕ 

ኣምላኽ ንዀሉ ይምርምር” እዩ 

(1ቈረ 2፡10)። ንሱ በይኑ ኸኣ እዩ 

ንሓሳብ ኣምላኽ ዜፈልጥ። ነቲ 

ኣምላኽ ብኸምኡ ዜሃበና 

ከነስተዉዕሎ ዉን ይረድኣና 1ቈረ 

2፡11-12። ንሱ ነቲ ናይ ክርስቶስ 

በለ እናዄሰደ ንኣና እናፍለጠ 

ንክርስቶስ ክብሪ ይህቦ ዮሃ 16፡14-

15። እዜኒ ላቶ እቲ መንፈስ 

ዜብሎ ክሰምዕ እዩ ራእ 2፡7። 

 ብህይዄትን ፍቕርን ኣምላኽ ይመልኣና 

  

   ንሱ “መንፈስ ህይዄት እዩ” ሮሜ 8፡2፡ ንህዜቢ 

ኣምላኽ ከኣ መንፈሳ ህይዄት  ይህቦ (ዮሃ 6፡63, 

2ቈረ 3፡6)። ኣገልግሎቱ ናይ ክብሪ እዩ (2ቈረ 3፡8)። 

ንሱ ኣብ ልብና ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ናብ ምስሊ 

ኣርኣያ ጐይታ ክንልዄጥ ይዓይይ (2ቈረ 3፡3, 17-

18)። ናቱ ህላዉነት ፡ ህይዄት ኣምላኽ ኣባና ክህሉን 

ኣብ ህይዄትና ከኣ ፍሬኡ ክህሉን ይዓይይ። “እቲ 

ፍረ መንፈስ ግና ፍቕሪ፡ ሓጐስ፡ ዕርቂ፡ ዓቕሊ፡ 

ለዉሃት፡ ሕያዉነት፡ 

 እምነት፡ ህድኣት፡ ይኣኽለኒ ምባል፡ እዩ።” ገላ 5፡22። 

ኣምላኽ ብመንፈሱ ኣብ ልብና ንፍቕሩ ኣፍሰሶ 

ሮሜ5፡5። ንህይዄትና ብጽድቁን ሰላሙን ሓጐሱን 

መልኦ (ሮሜ 14፡17, 1ተሰ 1፡6)። ሓሳብ መንፈስ 

ቅዱስ “ህይዄትን ሰላምን” እዩ ሮሜ8፡6። ንመንፈስ 

ቅዱስ ኢልና ምስ እንርእ፡ ካብኡ ናይ ለኣለም ኢና 

እንዓጽድ፡ “እቲ ንስጋኡ ኢሉ ዙርእ ካብቲ ስጋስ 

ጥፍኣት ኪዓጽድ እዩ፡ እቲ ንመንፈሱ ኢሉ ዙርእ ግና 

ካብቲ መንፈስ ናይ ለኣለም 

ህይዄት ኪዓጽድ እዩ።” ገላ 6፡8።  

 ንሱ ብቕድስና 

ክንነብር የኽእለና 

 

    ንሱ መንፈስ ቅድስና እዩ፡ ሮሜ 

1፡4። ንኣና ኸኣ ይቕድሰና። 

ኣምላኽ ንኣና “ንሱ ብምሕረቱን 

ብምሕጻብ ሓድሽ ልደትን 

ብምሕጻብ መንፈስ ቅዱስን” እዩ 

ድሓነና እምበር፡ ንሕና 

ብዜገብርናዮ ግብሪ ጽድቂ 

ኣይኰነን፡ ቲቶ 3፡5። ኣምላኽ ንኣና 

ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ይቕድሰና (1ቈረ 6፡11, 2ተሰ 

2፡13, 1ጴጥ 1፡2)። መንፈስ ቅዱስ ንልብና ይቕድሶ 

እዩ፡ “እታ ግዜረት ከኣ ግዜረት ልቢ ብመንፈስ እያ 

እምበር፡ ብፊዴል ኣይኰነትን” ሮሜ 2፡29። ካብ ሕጊ 

ሓጢኣትን ሞትን ከኣ ሓራ የዉጽኣና፡ ሮሜ 8፡2። 

ስለዙ ብሓድሽ መንፈስ ከነገልግል ኣኽኢሉና (ሮሜ 

7፡6)። እቶም መንፈስ ቅዱስ ይብሎም ሰብ፡ ብመገዲ 

ፍትዄት ገዚእ ርእሶም እዮም ዜኸዱ፡ ይሁ 18-19። 

ብመንፈስ ኣምላኽ ክንነብር ከሎና ግና ነቲ ግብሪ ስጋ 

ንቐትሎ ኢና (ሮሜ 8፡13)። ንናይ ሓጢኣት ባህሪ ከኣ 
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ኣይነላዕሎን ኢና (ገላ 5፡16)። ኣምላኽ ክንቅደስን 

ብቕድስና ክንመላለስን ጥራይ ኣይኰነን ዜጽዉዓና፡ 

ብህላዉነት መንፈስ ቅዱስ ብቕድስና ክንነብር ሓይሊ 

ይህበና እዩ (1ተሰ 4፡3-8)። ማሕደር መንፈስ ቅዱስን 

ቤት መቕደስ ኣምላኽን ስለ ዜኾንና ብቕድስና 

ክንነብር ንኽእል ኢና (1ቈረ 

3፡16, 6፡19)። ‘ጐይታስ መንፈስ 

እዩ፡ ኣብቲ መንፈስ ጐይታ ለዊ 

ድማ፡ ኣብኡ ሓርነት ኣሎ።’ 2ቈረ 

3፡17።  

 ንሱ ንህይዄትን ንኣገልግሎትን 

ዜኸዉን ሓይሊ ይመልኣናን 

የዕጥቐናን 

 

   መንፈስ ቅዱስ ምልኣት ሓይሊ 

ኣምላኽ ኣለዊ። ናባና ክመጽእ ከሎ 

ከኣ ሓይሊ ንቐበል። ክንምስክርን 

ቃሉ ተቢዕና ክንዚረብን የኽእለና። 

“ምስ ለመኑ ኸኣ፡ እታ ተኣኪቦምላ ለዅ ስፍራ 

ተናዄጸት፡ ኲላቶም ከኣ መንፈስ ቅዱስ መልኡ፡ ቃል 

ኣምላኽ ዉን ብትብዓት ተዚረቡ” ግብ 4፡31, 1፡8። 

ንሱ ንትእምርትን ተኣምራትን ሓይሊ ይህብ ሮሜ 

15፡19። ንሰናይ ግብሪ ሓይሊ ይህብ (ግብ 10፡38)። 

ንምንጋፍ ሓይሊ ይህብ (ማቴ 12፡28)። ቃል  

ኣምላኽ ንምንጋር ሓይሊ ይህብ (ሚክ 3፡8, 1ቈረ 

2፡4, 1ተሰ 1፡5)። ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ነቲ ናይ 

ዉሽጢ ሰብና የብርትዖ (ኤፌ 3፡16)። ከምኡ ዉን 

ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ተስፋን ምትብባዕን መሊእና 

ነንጀርብብ (ሮሜ 5፡5)። 

   መንፈስ ቅዱስ ብመንፈሳ ዉህበታት ንምህናጽ 

የዕጥቐና እዩ (1ቈረ 12፡3-11)። ንሱ ፈልዩ ናብ 

ፍሉይ ኣገልግሎት ይጽዉዓና (ግብ 13፡2-3)። ኣብ 

 ቀራና ዉሳኔታት ምርሒት ይህበና፡ ንኣገልግሎት 

ከኣ ደገ ይኸፍትን ይዓጹን (ግብ 15፡28, 16፡7-12, 

20፡22-23)። 

   ንሱ ንናይ ጸሎት ህይዄትና ክንጽሊ ከሎና 

የብርትዖ (ኤፌ 6፡18, ይሁ 20)። 

እንታይ ኢልና ክንጽሊ ከምሎና 

ምስ ይንፈልጥ፡ መንፈስ ኣምላኽ 

እናማለደ ከም ፍቓድ ኣምላኽ 

ይልምነልና (ሮሜ 8፡26-27)። 

 ንሱ ርግጽነት ይህበና 

   ህላዉነት መንፈስ ኣምላኽ ኣባና 

ምስ ጐይታ ሎና ሕብረት ርግጽ 

ይገብረልና። በቲ እተህበና መንፈስ 

ኣምላኽ ኣባና ይነብር ከምሎ ርግጽ 

ንገብር (1ዮሃ 3፡24)። መንፈስ 

ኣምላኽ ንመንፈስና ዉሉድ 

ኣምላኽ ምንና የረጋግጸሉ (ሮሜ 

8፡16)። ዓለም ንመንፈስ ቅዱስ  እንተይተቐበለቶን 

እንተይረኣየቶን ዄይ እንተይፈለጠቶ እኳ ንሕናስ 

ምሳና ስለ ሎ ንፈልጦ ኢና (ዮሃ 14፡17)። ብሕብረቱ 

ንሕጐስ ኢና (ፊሊ 2፡1)። ብእኡ ኸኣ ናብ ኣቦ 

ክንቀርብ ትብዓት ኣሎና። ናይ ክርስቶስ ምንና 

ማሕተም መንፈስ ቅዱስ ኣሎና፡ ኤፌ 1፡13። ኣምላኽ 

ብመንፈሱ የጽንዓና፡ ይቐብኣና፡ ይሓትመናን፡ ኣብ 

ልብና ዉን ዕርቡን መንፈሱ ይህበና፡ (ኤፌ 1፡14, 

2ቈረ 1፡22)። 

 ብኹሉ ጋ፡ መንፈስ ቅዱስ ንምላእ ! 

   ዊ ከመይ ዜበለ ናይ ክብሪ መንፈስ እዩ! ከመይ 

ብሉጽ እዩ ኾን እቲ ዕዮኡ! ህላዉነቱ ህይዄት 

ኣምላኽ የምጽኣልና፡ 
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ምስዙ ሓይሊ ኣምላኽ፡ ቅድስና፡ ፍልጠት፡ ብርሃን፡ 

ፍቕሪ፡ ሓጐስ፡ ተስፋ፡ ክብሪ ኣምላኽን የምጽኣልና። 

ስለዙ ሃርያ ጳዉሎስ “መንፈስ ይምላእኩም” ኢሉ 

ዜምዕደና (ኤፌ 5፡18)።  

   ንህይዄትና ዜበለጸ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ 

ከምድልየናዶ ነስተዉዕሎ ኣሎና፧ ስለዙ ብምሉእ 

ልብና ንመንፈስ ኣምላኽ ክንደልዮ ኣሎና። መንፈሱ 

ክመልኣና፡ ናብኡ ንጸሊ፡ ምጽላይና  ንቐጽል። ኣቦ 

ነቶም ናብኡ ዜጽልዩ  መንፈሱ ይህቦም። ሓጢኣትና 

ንተኣመን፡ ካብ ሓጢኣትና ንመለስ፡ ንጐይታ ብኹሉ 

ነገር ንተኣዝ። እግዙኣብሄር ነቶም ዜንስሑ ዜእዘን 

መንፈስ ቅዱስ ይህቦም (ግብ2፡38, ግብ5፡32)። 

እግዙኣብሄር መንፈሱ ክመልኣና ንተኣመኖ። 

ንመንፈስ ቅዱስ ከነስምሮ ንርአ። ብመንፈስ ቅዱስ 

ንመራሕ፡ ብእኡ ንንበር፡ ብእኡ ንሰጉም። 

   “ዜጸምኤ እንተሎ፡ ናባይ ይምጻእ እሞ ይስተ። 

ብኣይ ዙኣምን፡ እቲ ጽሑፍ ከም ዜበለ፡ ካብ ከብዱ 

ርባታት ማይ ህይዄት ኪዉሕዜ እዩ።” ዮሃ 7፡37-

38። ዊ፡ ህላዉነትን ኣገልግሎትን መንፈስ ኣምላኽ 

ንዓ ናባና ህይዄት ኣምላኽ ኣባን ይዕዜ! ይቲ 

መንፈስ ቅዱስ ይዉሓዜ ኣባና። ፍቁራት ኣሕት 

በዙ ዜቐረበ ትምህርቲ ገለ ታባሪኽኩም ክትኮነ ናይ 

ዄትሩ ጸሎትና እዩ። ክብሪ ኹሉ ንእግዙኣብሄር 

ይኹን፡ ኣምላኽ ይባርኽኩም ።  

Source: Herald of His Coming.  

           -- ሻሎም-- 

 

 

 

ትም ኢልካ ኣይትቀመጥ 

ጆይስ - ሜይር 

   ኵሉ ጊዛ ንዜንግዓ ጥቕሲ ከካፍለኩም 

ኣፍቅዱለይ። ኣብ ፍጥረት 11፡31 እትርከብ ጥቕሲ 

እያ “ታራ ድማ ንኣብራም ዄዱን፡ ንሎጥ ዄዲ ሃራን 

ዄዲ ዄዱን፡ ንሳራይ ከኣ ሰበይቲ ዄዱ፡ ሰበይቲ 

ኣብራም ዄዱ ዄሰደ፡ ካብ ኡር ናይ ከለዳዉያን ናብ 

ምድሪ ከነኣን ኪኸዱ ብሓደ ዄጹ። ናብ ካራን ድማ 

መጹ፡ ኣብኣ ኸኣ ተቐመጡ።” ሽሕ`ኳ ብዚዕባ 

ኣብራም፡ ሳራይን ሎጥን ትፈልጥ እንተንካ/ኪ፣ 

ብዚዕባ እዙ “ታራ” ዜበሃል ሰብኣይ ግና ላህመታ 

ፍልጠት እዩ ክህልዄካ ዜኽእል። 

   ሓደ ነገር እኣምን፡ ታራ-ማለት ኣቦኡ ንኣብራም--

ነቲ ኣምላኽ ዜሃቦ ዕድል ዕሽሽ ዜበለ ይመስል። 

ኣምላኽ፡ ንታራ ክሳብ እታ ምድሪ ተስፋ ዜነት፡ 

ምድረ ከንኣን ክኸይድ እኳ እንተደለዮ፡ እቶም 

ብጕሉሕ ቅዲ ተጽሒፎም ለዅ ቃላት ንበቦም፡ ናብ 

ካራን ድማ መጹ ኣብኣ ኸኣ ተቐመጡ። ብኻልእ 

ኣራርባ፡ ታራ ነሕ ከይከዱ ደዉ በለ። ዄላ`ኳ ካብ 

ኡር ናብ ከንኣን ክኸዱ እንተነበሮም፣ ኣብ ሃራን ምስ 

በጽሐ ብርኩ ሰበረ። ንሱን ስድራኡን ኣሃዱ ኢሎም 

ጕዕዝኦም ካብ ሓደ ቦታ ጀሚሮም፡ ናብቲ ክበጽሕዊ 

ለዊም ቦታ ድማ ኣንፊቶም፣ ኰይኑ ግና ኣብቲ 

ሸቶኦም ቅድሚ ምብጻሖም፡ እቲ ጕዕዝ መስገደል 

ሰዮ ስለ ዜነበረ፣ ኣብ ሓደ ቦታ ክቕመጡ 

ተቐሲቦም። ሰኣን ፈንጢስካ ምዉጻእን ቅሩብ 

ዔማሕታ (ብድሆ) ዄሲድካ ንቅድሚት ምምራሽን፣ 

ካብቲ ኣምላኽ ዄጢንሎም ዜነበረ ኣዜዩ ዜትሕት ቦታ 

(ብዓይነቱ) ክቕመጡ ጀሚሮም። ኣምላኽ ምስ 

ንኣብራም ዄላዲኡ ኪዳን ምተኣታተዄ ኢለ 

እኣምን። እንተነ ግና፡ ኣምላኽ ኪድ ኢናበሎ፡ ኣብ 

ሓደ ቦታ ተሰረተን ተቐመጠን። ኵላትና ከም 

እንፈልጦ፣ ኣብራም ድንቂ ዜነ በረኸት ተቐበለ፡ 

ግዳ ኣምላኽ ንኣቦኡ እዉን በረኸት ከም ዜመጠዊ 

እኣምን። 



 

 

13 

ቁጽሪ 18 ሻሎም 

   ሎሚ፡ ካብቲ ኣምላኽ ንዓኻ ኢሉ ዳለዊ ብሉጽ 

ነገር ንታሕቲ ከይትነብር(ከይትቕመጥ) እምሕጸነካ 

ኣለኹ። ንገዚእ ርእስኻ ካብ ካልእ ሰብ/ኵሉ ሰብ ኣብ 

ገለ ጽፍሒ ህይዄት ይበጽሕ ኣሎ እናበልካ ካብ 

ምግራም ኣዉጽኣያ። ምናልባሽ ንዓኻ እዉን እቲ 

ዕድል ተጓኒፉካ ነይሩ ክዉን ይኽእል እዩ፣ 

ምናልባሽ ግና ኣሕሊፍካዮ ክትከዉን ትኽእል ኢኻ። 

ጥቕሲ 32 እንተነቢብና፡ ዕድመ ታራ ድማ ክልተ 

ሚእትን ሓሙሽተን ዓመት ኰነ። ታራ ኸኣ ኣብ ካራን 

ሞተ። ኣብቲ እተቐመጦ ሞተ። ገለ 

ሰባት፡ ኣብ ገለ ቦታ ይቕመጡ 

እሞ፡ ይሞቱ። ብስጋ ይክሞቱ 

ይኽእሉ እዮም፡ ኰይኑ ግና 

ሕልሞም ይመዅት፡ ራእይኦም 

ይመዅት፡ ተሃኖም ይመዅት፡ 

ተዄፋይነቶምን ዉዕዅዕ 

ስሚዕቶምን ይሞቱ። ስለምንታይ፧ 

ምኽንያቱ ተስፋ ይርጹን፡ ኣብቲ 

ኣምላኽ ንዓኣቶም ዜበሎ ቦታ 

ቅድሚ ምብጻሖም ይኽርሁን። 

ኣብ መገዲ፡ እቲ ዜገጥሞም ቃንዚ 

ኣይደልይዊን እዮም ዄይ 

ኣይጻዄርዊን እዮም። እንተነ፡ 

ካብኡ ዜኸፍእ ቃንዚ ድማ 

የጋጥሞም። ንሱ ከኣ ቃንዚ ይምስላጥ/ጣዕሳ፡ 

መዓንጣ ከብዲ ምቝራጽን እተነፍገ ዕጫን`ዩ። 

   ኣብ ህይዄት፡ እተፈላለዩ ቃንዚታትን 

ማሕለኻታትን ክጓንፉኻ ይኽእሉ እዮም። ኣየናይ 

ዓይነት ቃንዚ ክትዄስድ ከም ለካ ግና ክትመርጽ 

ኣለካ። ቃንዚ ጥሒስካ ምዉጻእዶ ዄይስ ቃንዚ 

ሕልናኻ ምዕራብ፧ ከም ኣብ መዓልቦኡ ይበጽሐን 

ይዕጕብን ህይዄት ዜኸፍእ ቃንዚ የልቦን። ሕሰብዊ 

እስከ ሰኣን ምግስጋስና፡ ነቲ ኣምላኽ ክህበና ዜሓሰበ 

በረኸት ክንስሕቶ ከለናሲ..ቃንዚዶ ኣይኰነን፧ 

ሓዄይ/ሓብተይ ንስኻ ግና ከምኡ ኣይትዃን። ኣብ 

ኵሉ እቲ ጕዕዝ ምስኡ (ጐይታ) ከም እትጐዓዜን 

 ነቶም በዳህቲ እናት ጨዲድካዮም ከም እትሓልፍን 

ቃል እቶ። ኣብ ፍጥረት 12፡ እግዙኣብሄር ድማ 

ንኣብራም በሎ፤ ካብ ምድርኻን ካብ ኣዜማድካን ካብ 

እንዳ ኣቦኻን ኣነ ናብ ርእየካ ምድሪ ኣቢልካ ዉጻእ። 

ኣብዙኣ ኣምላኽ ንኣብራም ሓደ ኣሸጋሪ ነገር ይሓቶ 

ኣሎ። ዜነ ኰይኑ፡ ዓስቢ ከም ለዊ ግና ብሂላ 

ሓቢርዊ እዩ። 

   በራርባ እዙ መን`ዙ እንተዜነብር፣ ኣምላኽ ከምዙ 

ዜስዕብ ምበለ ይመስለኒ፡ “ኣሸጋሪ ነገር እሓተካ ከም 

ለኹ እፈልጥ። ንስድራኻ ኣመና ከም 

እተፍቅር ኣጥዕየ እፈልጥ። ካብ 

ዜለመድካዮ ኵሉ ነገር ንብረትካ 

ጠርኒፍካ ክትዕር ከቢድ ምኑ 

እፈልጥ። ከዉታ ለይትታት ከም 

ጓነፉኻ እፈልጥ። ሰባት 

ኣይክርድኡኻን እዮም። ብዚዕባኻ 

ክዚረቡ እዮም (ኢሂ እንታይ ኰይኑ 

ከይዱ፧) ክፈርዱኻን ክዄቕሱኻን 

እዮም። ኣነ ንዓኻ ዜገብረልካ ግና 

ክዜርዜረልካ፦ ዓብዪ ህዜቢ (ሃገራት) 

ክገብረካ እየ፡ ብንጀርብብ፡ መመሊሱ 

ጕላዕልዕን ይነጽፍን በረኸት ክባርኸካ 

እየ። ስምካ ዉሩይ ክገብሮ እየ። 

ንኻልኦት ከኣ ንበረኸት ክትከዉን ኢኻ። ብምቕጻል፡ 

ኣምላኽ ንእኡ (ንኣብራም) ዜባረኸ ከም ዜባረኽ 

ሓቢርዊ። ኣብ ብዘሕ ቦታታት መጽሓፍ ቅዱስ፡ 

ኣምላኽ ተሪር ትእዚዜ ከም ዜሃበ ንነብብ። ምስኡ ግና፡ 

ዓስቢ ከም ዜጓራበት እዉን ንነብብ ኢና። ኣምላኽ፡ 

ዉዒሉ ሓዲሩ ንበረኸትና ይኰዉን ነገር ክንገብር 

ኣይሓተናን እዩ። ኣብ ትልሙ ንዓኻ ዜዉን 

በረኸት ስለ ለዊ እዩ ከቢድ ነገር ዜመስል ክትገብር 

ዜሓተካ። የግዳስ፡ በቲ ይሕለፍ ዜመስል ክትሓልፍ 

ግድን እዩ። ድሕሪ እቲ ጕርጓሕ በረኸት ከም ሎ ግና 

አፍእመልካ ኣለኹ።  

ምንጪ፦ መጽሓፍ Never Give Up by Joyce Meyer 

ትርጕም ጐይትኦም ተስፋይ 
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ዓምዲ ሓዳር 

ኣብ መርዓኹም ሰለስተ ምርጫ 

ግበሩ  

(Zac Poonen) 
  ቀጺሉ ተዳልዩ ሎ ኣብ ሕጽኖት ንዜርከቡን ንሓደስትን 

መርዓዉትን ዜምልከት ኰይኑ፡ ሓዉ ዚክ ፑነን ኣብ መርዓ 

ናይ ዄዱ ካፈሎ ቃል እዩ።  

1. ኣብ ኣምላኽ እተማእከልኩም ኩኑ - ኣብ ገዚእ ርእስኩም 

ኣይትኹኑ 

   ቅድሚ ኹሉ፡ ኣብ ኩሉ ቦታ ህይዄትኩም ኣብ ኣምላኽ 

እትማእከልኩም ክትኮኑ ምረጹ። 

   ኣብ ገነት ኤደን ክልተ ኦም እየን ነይረን - ንሳተን ክልተ 

መገድታት ህይዄት እየን ዜዉክላ። እታ ኦም ህይዄት 

ምልክት ኣብ ኣምላኽ እተማእከለ ህይዄት እያ። ኣብኣ 

ንኹሉ እቲ ሰብ ዜገብሮ ምርጫታት ኣምላኽ እዩ ማእከሉ። 

ብኻልእ ሸነኽ እታ ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጥ ኦም ከኣ 

ምልክት  ገዚእ ርእሲ -Self- ዜማእከሉ ህይዄት እያ። ኣብኣ 

ሰብ ንኣምላኽ ከይሓተተ ጽቡቕን ክፉእን ባዕሉ ዜዉስነላ 

ህይዄት እያ። ኣምላኽ ንኣዳምን ሄንን ናብቲ ገነት ልኢኹ 

“ሕጂ ካብን ክልተ መገድታት ክትነብሩለን እትደልዩ 

ምረጹ” በሎም። ኣዳም እንታይ ከም ዜመረጸ ኩልና ንፈልጦ 

ኢና። ንሱ ኣብ ገዚእ ርእሱ እተማእከለት ህይዄት ክነብር 

መረጸ። 

   ኩሉ እቲ መከራ፡ ጓሂ፡ ቅትለትን ከምኡዉን ኩሉ ካልእ 

ኣብ ዓለም ሎ ኣብ ዘርያና እንርእዮ ሓሳረ መከራ፡ ብሰሪ 

እቲ ሰብ ጽቡቕን ክፉእን ንገዚእ ርእሱ ዜመረጾ እዩ። ንሱ 

ኣምላኽ ክነግሮ ኣየድለዮን። ምኽንያት ናይ ኩሉ ይሕጉስ 

ሓዳር እዙ እዩ - ላ ዉን ኣብቶም ክርስትያናት። ብዘሓት 

ክርስትያናት ማእከል ናይ ህይዄቶም ገዚእ ርእሶም - Self -  

እዩ፡ ዜርእዊ ከኣ ይዓጽድዊ። 

 

 

 

 

 

   ኣምላኽ ንኣዳም ምስ ፈጠሮ ኣብ ምድሪ ክገዜእ ደለዮ። 

ኣዳም ንጉስ ኪኸዉን ደኣ እምበር ባርያ ኪኸዉን 

ኣይተፈጥረን። ኣምላኽ ንሄን ከኣ ኣብ ጐኒ ኣዳም ንግስቲ 

ክትከዉን ደለየ። ግናኸ ሎሚ እንታይ ንርኢ ኣሎና፧ 

ሰብኡትን ኣንስትን ኣብ ኩሉ ስፍራ ባሮት ኮኑ - ንስምዒቶምን 

ንጠፋኢ ነገራት ናይ ዓለም ባሮቱ ኾኑ።  

   ኣምላኽ ነዚ ምድሪ ምስፈጠራ ንሱ ንኹሉ ጽቡቕ ገበሮ። 

እታ እተኸልከለት ኦም ዉን ጽብቕቲ ነበረት። ኣዳምን 

ሄንን ኣብ ቅድሚ እታ ኦም ደዉ ክብሉ ከለዅ ምርጫኦም 

ክገብሩ ነበሮም፡ ነቲ ኣምላኽ ጽቡቕ ገይሩ ዜፈጠሮ ነገራት 

ዄይስ ንኣምላኽ፧ 

   ኩልና ነዙ ምርጫ’ዙ ኩሉ ሳዕ ክንገብሮ ሎና እዩ። 

ህይዄትና ኣብ ገዚእ ርእስና እተማእከለት እንተኾይና፡ 

ደድሕሪ እቲ ኣምላኽ ዜፈጠሮ ዉህበታት ክንጎይይ ኢና። 

ዜበዜሐ ባእሲ ናይ ሓዳር ብዚዕባ ምድራ ነገራት እዩ። 

ምኽንያት ናይዙ ባእሲ፡ እቶም ሰብኡት ኮኑ እተን ኣንስቲ 

ክንዲ ንእግዙኣብሄር፡ ነቲ እተፈጥረ ነገራት ብምምራጾም 

እዩ። ሰብ ኣብ ልዕሊ ፈጣሪኡ ነቲ እተፈጥረ ነገራት ክመርጽ 

ከሎ ባርያ እዩ ዜኸዉን።  

   የሱስ ካብዙ ባርነት ከናግፈና መጸ። ሎሚ ሰብ ንሓይሊ 

ገንብ፡ ንይግቡእ ጾታ ፍትዄት፡ ንሓሳብ ሰብ፡ ንኻልእ 

ብዘሕ ነገራትን ባሮቱ እዮም።  ሰብ ሓራ ኣይኰነን። ኣምላኽ 

ንሰብ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ሰማይ ዜነፍር ንስሪ ገይሩ ፈጠሮ። 

እንተኾነ፡ ሰብ ኣብ ኩሉ ስፍራ ብመቘሕ ተኣሲሩ ንረኽቦ፡ 

ንለዊ ቁጥዐ ክስዕር ይክእል፡ ንልሳኑ ክገዜእ ይክእል፡ 

ንፍትዄት ኣዒንቱ ክቆጻጸር ይክእል፡ ኮይኑ ንረኽቦ።  የሱስ 

ዜመጸ፡ ስለ ሓጢኣትና ክመዉት ጥራይ ይኮነ ግናኸ ካብዙ 

ባርነትና ከናግፈና ከላይ እዩ።  
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   ኣቱም መርዑት ክብለኩም ዜደሊ፡ ነቲ ኣዳም ዜመረጾ 

እንተነጸግኩሞ፡ ከምኡዉን ንኣምላኽ “ርእሰ ፍትዄት 

ማእከል ናይ ህይዄተይ ኣይኹን፡ ንስኻ ጥራይ ጐይታ 

ማእከል ህይዄተይ ኩን፡ ኩሉ ነገር ኣብ ህይዄትና ኣባኻ 

እተማእከለ ይኹን” ኢልኩም እንተጸለኹም፡ ዜበለጸ ሕጉስ 

ሓዳር ክህልዄኩም እዩ።  

   መጽሓፍ ቅዱስ ኣምላኽ ብርሃን እዩ ፡ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ 

ይብል። ኣብ ጸልማት ክፍሊ፡ ሓይሊ ብርሃን ንጸልማት 

የህድሞ። ሓይሊ ኣምላኽ ድማ ከምኡ እዩ። ህይዄት ብይ 

ሓይሊ ኣምላኽ፡ ብይ ፍቕሪ ኣምላኽ፡ ጸልማት ጥራይ እያ 

እትኸዉን።  

   ኣብ ምድሪ ብሎ ህይዄትና ነታ ንኹሉ ነገራ ብሕጊ 

ፍቕሪ እትገዜእ ለኣለምት  መንግስቲ ዳልዄና፡ ፈተናን  

ሙከራን ዜመልአት እዩ። ኩሉ ኣምላኽ ሕለፈና በለ 

ኩነታትን ኣጋጣሚታትን - ብሕጊ ፍቕሪ ዶ ኢና እንነብር 

ክፍትነና እተድልዄ እዩ። ስለዙ እዩ ኣምላኽ ኣብ ህይዄትና 

ብዘሕ ፈተናታትን ሽግራትን ክረኽበና ዜፈቅድ። ግናኸ 

ኣምላኽ በቲ ዓቢ ጥበቡ፡ ፈተናታት መገዲ ፍቕሪ እንምሃረሉ 

ክኸዉን ኣዳለዊ። ንርእሰ ፍትዄትና - selfishness- 

ስዒርና፡ ፍቕሪ ጥራይ መሪሕ ህይዄትና ክኸዉን 

እንተፈቐድና፡ ኣምላኽ ኣብታ እትመጽእ መንግስቱ ክሸመና 

እዩ። ሎሚ ብዚዕባኡ ክንሓስብ ይግብኣና፡ እንተይኰነ ነቲ 

ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ዜሃበና ዕድል ክንስሕቶ ኢና - ነቲ 

ክንምሃረሉ ዜግብኣና ከኣ ኣይንምሃሮን ኢና።  

   ስለዙ ኣብ ሓዳርኩም ክትግበርዊ ለኩም ምርጫ እዙ እዩ፡ 

ብሕጊ ፍቕሪዶ ኢኹም ክትነብሩ ዄይስ ብሕጊ ርእሰ 

ፍትዄት፧ ኣምላኽ ማእከል ናይ ህይዄትኩም እንተኾይኑ፡ 

ፍቕሩ ንኹሉ እንደልዮን እንገብሮን ነገራትና መሪሕነት 

ክህበና እዩ።  

2. ንሓድሕድኩም ተቐባበሉ -  ሽፋን (ማስኬራ) ኣይንግበር። 

   እቲ ካልኣይ ክብሎ ዜደሊ፡ ንሓድሕድኩም ተቐባበሉ ፡ 

ሽፋን ማስኬራ ኣይትግበሩ።  

   ቅድሚ ሓጢኣት ምምጻኡ ኣዳምን ሄንን “ኽልቲኦም 

ጥራዮም ነበሩ፡ ኣይሓንኩን ከኣ ነበሩ።’ ፍ 2፡25። ንሳቶም 

ንሓድሕዶም ግሉጻትን እሙናትን፡ ዜሕባእ ነገር ምንም 

ኣይነበሮምን። ግናኸ ምስሓጥኡ፡ ነገራት ተቐየሩ። ንሳቶም 

ብኡብኡ ንገዚእ ርእሶም ብቖጽሊ በለስ ሸፈኑ። ስለምንታይ 

ከምኡ ገይሮም፧  ኣብቲ ገነት ተሓቢኡ ጥርሖም ዜርእዮም 

ኣይነበረን። ብርግጽ እንስሳታት ከይርእዮም ዉን ኣይኮኑን 

መሸፈኒ ገይሮም። ንምንታይ ደኣ ብቖጽሊ በለስ ንገዚእ 

ርእሶም ክሽፍኑ ኣድልይዊም፧ ንሳቶም ካብ ነሓድሕዶም 

እዮም ንገዚእ ርእሶም ሸፊኖም። 

   ሓደ ካብ ዉጽኢት ሓጢኣት፡ ካብ ንሓድሕድካ ይሓብኣካ 

ምኑ እዩ። ኩል ሰብ ነቲ ክፉእ ዜስምዖ ክፍሊ ኣካላቱ 

ይሽፍኖ እዩ። ካልኦት ብዚዕባኦም ኩሉ እንተፈሊጦሞም፡ 

ሕማቕ ይስምዖም። ስለዙ ሽፋን ማስኬራ ይገብሩ። ንሳቶም 

ኣዜዮም እተሳቐዩን እተሳዕሩን ክነሶም፡ ኣብ ቅድሚኦም ሽፋን 

ብምግባር ፍቱሓትን፡ ርጉኣትን ሕጉሳትን መሲሎም 

ርእዮም ሽፋን ይገብሩ።  

   ኣብ ሓዳርኩም ንሓድሕድኩም ገዚእ ርእስኹም 

መሲልኩም ክትቀርቡ ምረጹ - ዜኾነ ማስኬራ ኣይትግበሩ። 

ኣምሰሉ ኾነ ቖጽሊ በለስ ኣይሃልኹም። 

   ኣብ ዉሽጢ ነፍሲ ዄከፍ ሰብ ሓደ ብምልኣት ዜፈልጦ 

እኳ እንተኾነ ግን  ፍቅሮ ክረክብ ይደሊ እዩ። ሽፋን 

እንገብር ምኽንያቱ ብዚዕባ ካልኦት ሰብ ሕማቕ ተመክሮ 

ኣሎና። ሰብ ኩሉ ብዚዕባና እንተፈሊጦም ከምይቅበሉና 

ንፈልጥ ኢና። ስለዙ ሰብ ምእንቲ ክቕበሉና፡ ኣብ ቅድሚ ሰብ 

ሽፋን ንገብር። እዙ ኣብቶም ክርስትያናት ዉን ሓቂ እዩ። 

የሱስ ኣብ ምድሪ ከሎ፡ ብዘሓት ሽፋን ዜገበሩ 

ሃይማኖተኛታት ሰብ ይረክብ ነበረ - ስለዙ እዩ ከኣ ክረድኦም 

ይደለየ። 

   ስለዙ ክቡራት መርዓዉቲ ሎሚ ክልቴኹም ሓደ ዉሳኔ 

ክትገብሩ ይደልየኩም - ሽፋን ማስኬራ ኣይትግበሩ፡ 

ንሓድሕድኩም ግና ኩል ሳዕ ከም ለኹማ ክትቀባበሉ፡ 

ዄስኑ። መርዓ ንመርዓት ዜኾነ ኣበራት ክትረኽበላ ከሎኻ 

ትቕበላዶ፧ መርዓትከ ንመርዕ ዜኾነ ኣበራት ክትረኽብሉ 

ከሎኺ ትቕበልዮዶ፧ 
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ቁጽሪ 18 ሻሎም 

   እቲ ግሩም ነገር ብዚዕባ ኣምላኽ፡ ንሱ ንኹልና ከምልናዮ 

እዩ ዜቕበለና። ቅድሚ ኣምላኽ ንኣኻ ምቕባሉ ከተማሓይሽ 

ኣሎካ ኢሉ ዜምህር እምነት፡ ናይ ስሕተት እምነት እዩ። የሱስ 

ከምዙ ብዜብል እምነት ኣይኰነን መጺኡ። ንሱ፡ ኣምላኽ 

ከምለኹማ እዩ ዜቕበለኩም፡ ብዜብል መልእኽቲ መጸ። 

ኣምላኽ ንኣና ገዚእ ርእስና ክንልዉጥ ከምይንኽእል 

ይፈልጥ እዩ። ስለዙ ንሱ ከምሎናዮ እዩ ዜቕበለና፡ 

ይቕይረና ኸኣ። መጽሕፍ ቅዱስ ንኽልቴኹም ክቡራት 

መርዓዉቲ፡ “ከምቲ ክርስቶስ ዜተቕበለኩም ንሓድሕድኩም 

ክትቀባበሉ” ይጽዉዓኩም።         

   ቅድሚ ገለ ዓመታት ንበብኩ ሓጻር ጽሑፍ ክህበኩም፡ 

ጸሓፊኣ እኳ ኣይዜክሮን እየ። እታ ጽሕፍቲ ከምዙ ትብል፡ -  

  “ንሕና ኩልና ብዜተሓብአ ጸዄታ ህይዄት “ኣተሓባባእ” 

ኢና እንሓልፍ። በቲ ዜኾንናዮ ስለእንሓንኽ፡ ንሓድሕና 

ንሕባእ ኢና። ማስኬራ ንገብር እሞ ነቲ ሓቀኛ ኣብ ዉሽጥና 

ሎ መንነት ካልኦት ከይርእይዊ ንገብር። ንሓድሕድና 

ብዜገበርናዮ ማስኬራ ኢና እንርእያ፡ ንእኡ ኸኣ ሕብረት 

ኣሎና ንብሎ። ብትሕቲ ዜገበርናዮ ሽፋን ማስኬራ ግና 

ተደናጊርና ኢና ሎና፡ ፍርሂ ኣሎና፡ ብሕትና ዉን ኣሎና። 

ካልኦት ነቲ ናይ ዉሽጥና ከይርእይዊ ንፈርህ ኢና። ነቲ 

ሓቀኛ ሰብና ከርእይዊ እሞ፡ ከይነጽጉና ምናልባት ዉን 

ከይስሕቁና እሞ ስሓቖም ከይቀትለና፡ ፍርሂ ኣሎና። ስለዙ 

ጸዄታ “ኣተሓባባእ” ኢና እንጻዄት - ኣብ ቅድሚኦም 

ትብዓትን ርግጽነትን ሎና መሲልና ንርአ። እዙ ከምዙ ከሎ ፡ 

ኣብ ዉሽጥና ግና ከም ሓደ ዜፈርሀ ቈልዓ ኢና። ብሎ 

ህይዄትና ድፋዕና ይኸዉን። ምስ ካልኦት ንዚረብን 

ንጻዄትን፡ ኩሉ ብዚዕባ ገዚእ ርእስና የድሊ ነገራት ንነግሮም፡ 

ብዚዕባ እቲ ብሓቂ ኣብ ዉሽጥና ኮይኑ ዜጉሂ ሰብና ግና 

ምንም ኣይንብልን ኢና።  

   “ቅቡላት፡ ዜርዱኡና፡ ካልኦት ከፍቁሩና፡ ኢና እንብህግ። 

እንተኾነ ከም እተሞከርናዮ፡ ነቲ ሓቀኛ ርእስና ምስ እንቐልዖ፡ 

ክነጽጉና እዮም። ስለዙ ምንም እኳ ንኹሉ ነገራትና 

እንተፈለጠ ዜቕበለና ኢና እነናዲ። ግናኸ ከምዙ ዜበለ 

ሰብ’ሲ ፈጺሙ የልቦን። ዳግም እተዄልዱ ክርስትያናት 

ብዚዕባ ፍቕሪ ክዚረቡ ንሰምዕ ኢና፡ ኣብ ልብና ኸኣ ምናልባት 

 ይቕበሉና ይኾኑ እዮም ዜብል ሓሳብ ይልዓል። ግናኸ ምስ 

ቀረብናዮም፡ ንሳቶም ዉን ሽፋን ማስኬራ ጌሮም ንረኽቦም። 

ኣባና ኸኣ ኣበር ጥራይ ክረኽቡ እዮም።  

   “ናይዙ መፍትሒ እንታይ እዩ፧” ንሕና ንገዚእ ርእስና 

ከምታ ለናያ፡ ቅቡላትን ፍቁራትን ኮይንና እንረኽባ ኣብ 

ኣምላኽ ምኑ ክንርኢ የድልየና። ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ። ነቲ 

ፍቕሪ ኣምላኽ ምስንጥዕሞ ትብዓት ንገብር። ብድሕሪኡ ከኣ 

ኣምሰሉ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና። ካብኡ ንነየዉ ኣብ 

ቅድሚ ኣምላኽ ኮነ ኣብ ቅድሚ ሰብ - ገዚእ ርእስና 

ኣይንኸዉንን ኢና። ፍቕሪ ኣምላኽ ገለ ነገር ክንገብር 

ኣይግድደናን እዩ። ኣምላኽ ንኹሉ ፍጹማት ይምና 

ኪሩ፡ ብይ ምኹናን ይቕበለና። ብኻልእ ሸነኽ፡ ንሱ ንኣና 

ፍጹማን ክገብረና ይደሊ። ኣምላኽ ብዚዕባ እቲ ኹሉ ኣባና 

ዜርእዮን ዜፈልጦን ብየገድስ፡ ይቕበለና ምኑ ምፍላጥ፡ 

መሰረት ሕጉስ ህይዄት ክርስትና እዩ። የሱስ ክህበና ዜመጸ 

ዕዘዜ ህይዄት እዙ እዩ። 

   “ምፍላጥ ፍቕሪ ኣምላኽ፡ ነቲ ምድላይ ተቐባልነት ካብ 

ሰብ፡ ላቒ ፍጻሜ እዩ ምጽኣሉ። ብትብዓት ከኣ ንምላእ። 

በደልናን ኣበሳናን ይርሕቕ፡ ፍርህና ከኣ ተጸሪጉ ይኸይድ። 

ሓድሓደ ጊዛ ብሕቱት ንኸዉን ኢና፡ ግናኸ እግዙኣብሄር 

ኣይሓድገናን ዕሽሽዉን ስለይብለና፡ በይንና ኣይኮናን።” 

 “ሕያዉነትካን ትሕትናኻን ከምኡዉን ብሓቂ ንስምዒት 

መጻምድኻ ክትርዳእ ምፍታንካ፡ ንመጻምድኻ መንፈሪ 

ኣኽናፍ ክህልዊኦ ኢኻ እትገብር -  መጀመርታ ንእሽቶን 

ድኹማትን ክንፍታት፡ ድሓር ግን እኹላት ኣኽናፍ። 

እንተይተሓሊልካ ኸኣ፡ ሓደ መዓልቲ እተን ኣኽናፍ ከምቲ 

ኣምላኽ ዜደልየን - ክልቴኹም ኣብ ላዕሊ ክትበሩለን ክሳብ 

እትኽእሉ  ክዓብያ እየን።”   

       ናይ ሓዳር መጻምድትኹም ሓደ ነገር ሃረር ይብል 

ኣሎ፡ ብኣኹም ቅቡል ኪኸዉን ይናፍቕ ኣሎ። ስለዜኾነ፡ 

ዜሰምዕ እዜኒ ክትህቡዊም ኣዜዩ ኣገዳሲ እዩ፡ ንረባ 

መጻምድኻ ጥራይ ይኰነ፡ ነቲ ብቓላት ከይተርበ ዜተረፈ 

ዉን - ነቲ ይተርበ - ጸጥ ዜበለ ቃላት ልቢ ዉን ነድህበሉ።  
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   እቲ ሕዜን ፍጻሜ፡ ኣምላኽ ዉን ከምለናዮ ይቕበለና 

ምኑ ይንኣምን ምንና እዩ። ስለዙ ካብኡ ዉን 

ከይተረፈ ንሕባእ። ኣዳምን ሄንን ከምኡ እዮም ገይሮም። 

ካብ ኣምላኽ ሃዲሞም ብድሕሪ ኣእም ተሓብኡ።  

   ብዘሓት ሰብኡትን ኣንስትን ንሓድሕዶም ኣይፋቐሩን 

እዮም፡ ምኽንያቱ ነቲ ብኣምላኽ ቅቡላት ምኖም ሎ 

ሓጐስ ንገዚእ ርእሶም ስለ ይረኸብዊ እዮም። ንሳቶም 

ሃይማኖት ኣለዊም፡ ግናኸ ክርስቶስ የብሎምን። ሓደ ካብቲ 

ልዑል ዕዮ ሰይጣን ንሰባት ጥርሑ ዜኾነ ክርስቶስ ይብሉ 

ድርዒ ሃይማኖት ክርስትና ምሃብ እዩ - እዙ ኸኣ ንሰብ 

ከርተት የብሎም ኣሎ። ብዘሓት ካብዙ ሓቀኛ ክርስትና 

ይኰነ ሃይማኖት ይምለሱ እዮም። ሓቀኛ ክርስትና ክርስቶስ 

ባዕሉ እዩ። 

   ኣብቲ ክርስቶስ የሱስ ዜማእከሉ ቤት፡ ምሉእ ሰላም ኣሎ። 

ኣብኡ ሰብኣይን ሰበይትን ንሓድሕዶም ይረዳድኡ እዮም፡ 

ንሓድሕዶም ይቀባብሉ እዮም፡ ምኽንያቱ ኽልቲኦም ኣብቲ 

ኣብ ኣምላኽ ቅቡላት ምኖም ሎ ሓቂ ተኣማንነትን 

ትብዓትን ኣለዊም። ከምዙ ዜበለ ቤት ኢኹም ክትሃንጹ 

ለኩም። 

   የሱስ ክርስቶስ ንኣና ጌና ክፉኣትን ዉዱቓትን ከሎና፡ ጌና 

ከየስመርናዮ፡ ግናኸ ክፉኣት ከሎና፡ ባህ ከየበልናዮ ከሎና፡ ጌና 

እናቐንናዮ፡ ንሱ ኣፍቀረና። ሕጂ ኣምላኽ ንብጻይና 

ብኸምኡ፡ ንእኡ እንፈቅረሉ ሸነኽ ከይደለና፡ ብኸምዙ ዜበለ 

ነፍቅሮ።  

   ክቡራት መርዓዉቲ፡ ሓቢርኩም ክትነብሩ ከሎኹም፡ ሕጂ 

ይርኣየኩም ድሓር እትረኽብዊ ኣበራት ከጋጥመኩም እዩ። 

ኣብኡ ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ዜሕግኩም ነገር እንተሎ፡ 

ኣምላኽ ንኣኹም ንኹሉ ለኩም ከይርኣየ  ከምታ ለኹማ 

ከምዜተቐበለኩም ርግጽ ብምግባር እዩ። ሎሚ ዉን እንተኾነ 

ኣምላኽ ንስኹም ክትርእይዊ ይትኽእሉ ኣባኹም ሎ 

ይርኢ እዩ - ሕጂዉን እንተኾነ ይቕበለኩም እዩ።  

  ንሓድሕድኩም ብኸምዙ እንተ ተፋቒርኩም፡ ነቲ 

ረሓሕቐኩም ዜነበረ፡ ንኹሉ መናድቕ ማእሰርቲ ምጽላም 

ከተፍርስዊ ኢኹም። ካብቲ ኣብ ሓድሕድኩም ዜነበረ 

ከልካሊ መንደቕ፡ ፍቕሪ ኣምላኽ ይዓቢ። በዙ ኸኣ ክልቴኹም 

ብሓቂ ሓደ ክትኰኑ ኢኹም።  

3. ንነገራትኩም ሓቢርኩም ግበርዊ - ንሰይጣን ከኣ 

ክትስዕርዊ ኢኹም 

   ኣዳምን ሄንን ኣብቲ ገነት ኪኸዱ ከለዅ፡ ኣምላኽ 

ብሓባር እዩ ሰዲድዊም። ሰይጣን ግን ንሄን ንበይና መጻ፡ 

ፈልዩ ከኣ ተዚረባ። ኣዳም ኣብኡ ነይሩ እዩ፡ ንሰበይቱ ብገዚእ 

ርእሳ ሞት ምጽእ ምርጫ ክትገብር ኣፍቀደላ። ንሱ “ኣቲ 

ፍትዉተይ ሓንሳብ ጽንሒ። እቲ ኣምላኽ ዜበለና ክርዮ፡ 

ካብዚ ኦም ክንበልዕ ኣይግባኣናን እዩ” ክብላ ነይርዊ። 

ከምዙኣ ጥራይ ኢሉ ነይሩ እንተዜኸዉን ከመይ ዜበለ ካልእ 

ህይዄት ምሃለዄ ነይሩ።  

   ሰብኣይን ሰበይትን በብዉልቆም ክመላለሱ ከለዅ እዩ 

ብዘሕ ሽግራት ዜመጽእ። በይንኻ ንሰይጣን ክትገጥሞ 

ኣይትኽእልን ኢኻ። ሰይጣን ንህይዄትካን ንቤትካን ከበላሹ 

ዕድል ይደሊ ኣሎ። ቤት ከኣ እታ ቐዳመይቲ ጥቅዓላ ቦታ 

እያ - ሎሚ ዉን እንተኾነ ኣብኣ እዩ ጥቅዕ። ከምቲ 

ጐይታና የሱስ ዜበሎ፡ ሰይጣን ክሰርቕ፡ ክቐትል፡ ከጥፍእ እዩ 

ዜመጽእ። ግናኸ ክልቴኹም ሓቢርኩም እንተቖምኩም፡ 

ንሰይጣን ክትስዕርዊ ክክኣለኩም እዩ።  

   “ብጻዕሮም ጽቡቕ ጻማ ስለ ለዊም፡ እንተ ዄደቑ፡ እቲ 

ሓደ ንብጻዩ የተንስኦ እዩ እሞ፡ ካብ ሓደስ ክልተ ምን 

ይሓይሽ። እቲ በይኑ ሎ ግና እንተ ዄደቐ፡ ዛተንስኦ የብሉን 

እዩ እሞ፡ ዄይለኡ።” መክብብ 4፡9-10። 

   እን ጥቕስታት ምስቲ ደንቕ ተስፋታት ዄንጌል 

ማቴዊስ 18፡18-20 ኣዜየን ምትሕሓዜ ለዄን እየን። ኣብኡ 

“ኣብ ምድሪ ዜኣሰርኩምዊ ዀሉ ኣብ ሰማይ እሱር ኪኸዉን 

እዩ። ኣብ ምድሪ ዜፈታሕኩምዊ ዀሉ ድማ ኣብ ሰማይ 

ፍቱሕ ከም ዙኸዉን፡ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ክልተ ዄይ 

ሰለስተ ይኖም ብስመይ ኣብ እተኣከቡሉ ኣነ ኸኣ ኣብኡ 

ኣብ ማእከሎም እየ እሞ፡ ክልተ ኻባኻትኩም ኣብ ምድሪ 

ብዙልምንዊ ነገር ኩሉ እንተ ተሳማምዑ፡ ካብቲ ኣብ ሰማያት 

ሎ ኣቦይ ኪዉሃቦም እዩ፡ ኢለ ኸም ብሓድሽ እብለኩም 

ኣሎኹ።” ይብለና። ብዘሓት ሰብኡትን ኣንስትን ነዙ ተስፋ 
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 ክእዉጅዊ ኣይክእሉን እዮም፡ ምኽንያቱ ንሓድሕዶም 

ሕቡራት ኪኾኑ ይሓቶም እዩ። ክቡራት መርዓዉቲ፡ 

ንክልቴኹም እዙ ተስፋ እየ ከመሓላልፈልኩም ዜደሊ፡ 

ምኽንያቱ ንኣይን ንበዓልቲ ቤተይን ን38 ዓመታት ገርም 

መልሲ ጸሎት ኣምጺኡልና እዩ። 

   ኣብቲ ቃል እቶም ክልተ ተሰማሚዖም እንተሓበሩ ፡ ዜኾነ 

ዜጽልይዊ ኣቦ ካብ ሰማይ ንዜደልይዊ ክህቦም እዩ። 

ምኽንያቱ ጐይታ ባዕሉ ኣብ ማእከሎም እዩ። መርዓዉቲ፡ 

ክልቴኹም ሳልሳይኩም ኣብ ማእከልኩም የሱስ፡ ንዕዮ 

ሰይጣን ክትኣስርዊ ኢኹም። ሰለስቴኹም ብሰለስተ ዜኸረረ 

ገመድ ክብተኽ ኣይክእልን እዩ።  

   ኣምላኽ ንኹሉ ሽግር ህይዄትኩም ክፈትሖ ይኽእል እዩ። 

ሰብ ክፈትሖ ይክእል ብብዘሕ ሽግራት ትሓልፉ ትኑ። 

ኣምላኽ ግና ክፈትሖ ይክእል ሽግር የልቦን። ግናኸ 

ኣምላኽ ንሽግራትኩም ክፈትሖ እንተ ኾይኑ ክልቴኹም 

ክትሓብሩ ኣለኩም። ስለዙ ንኹሉ ነገር ሓቢርኩም ግበርዊ። 

   ንመጻምድኹም ከምዜበደልኩም ብዜተረድኣኩም 

ብኡብኡ ንሓድሕድኩም ሕድገት ግበሩ። ጽንሕ 

የብልኩምን። ቀልጢፍኩም ምሕረት ሕተቱ። ብዜኾነ ጋ 

ንሓድነትኩም ዓቅብዊ - ኣብዚ ምድሪ እትኸስርዊ 

ብየገድስ። ንሓድነትኩም ሓልዅዊ፡ መልሲ ንጸሎትኩም 

ዉን ብቕልጡፍ ክትረኽቡ ኢኹም። ሰይጣን ዉን ናብ 

ቤትኩም ፈጺሙ መእተ ክስእን እዩ። እቲ ተስፋ ኣምላኽ 

እዙ እዩ። 

   ኣብ መደምደምታ ሓንቲ ተዄሳኺት ነገር ክዚረብ። ኣብ 

ሓዳርኩም ኩሉ ሓሳባት፡ ቃላት ከምኡ ዉን  ተግባር 

ብይፍቕሪ እተፈጸመ በለ ሓደ መዓልቲ ክዓኑ እዩ። 

   ፍቕሪ ኣምላኽ ኣባኹም ንኹሉ ሽግር ክትስዕርዊ 

ኽእለኩም እዩ። ንተዓጽዄ መዓጹ ክኸፍቶ እዩ፡ ንቐጽርታት 

ከኣ ከፍርሶ እዩ። ነዙ ፍቕሪ እንተስዒብኩም፡ ናትኩም ሓዳር 

ኣብ መላእ ዓለም እታ ሕጉስቲ ቤት ክትከዉን እያ።  

   ነቲ ቅኑዕ መጻምዲ ምምራጽ እኹል ኣይኰነን - ንሱ ድሮ 

ጌርኩሞ ኣለኹም። ሕጂ እቲ ቕኑዕ ምርጫ ኢኹም 

ክትገብሩ ለኩም፡ ንኹሉ ብህይዄት ሓዳርኩም ግበርዊ። 

 

  ሎሚ ነዙ ኣገባብ ፍቕሪ እንተ ተላመድኩምዊ፡ ንሓዳርኩም 

እቲ ደሓን ዜኾነ ጅማሬ እዩ። ኣብ ጸጽባሕ ከኣ በዙ 

እንተቐጸልኩም፡ ነዙ ፍርሃት ኣምላኽ ይብሉ ዄለዶ ፍቕሪ 

ኣምላኽ ንኹሉ ነገር ስዒሩ ይዉዳእ ምኑ ክትምስክሩ 

ክትክእሉ ኢኹም። ኣምላኽ ዉን ኣብ ህይዄትኩም ክኸብር 

እዩ። 

   ቤትኩም ዓቢይ ምስክር ጐይታ ክትከዉን ይጽልየሉም 

ኣለኹ። እን ዜሰማዕኩምዄን ቃላት - ቃላት ኰይነን ክተርፋ 

ይኰነስ፡ ንኻልኦት ብርሃን ምእንቲ ኽትኰኑ ኣብ 

ህይዄትኩም ተግባራ ቃላት ክኸዉን ይጽሊየልኩም 

ኣለኹ።  

   ዓለም ብመሳኪን ዜመልአት እያ። ኣምላኽ ኣብ 

ህይዄትኩም ገለ ነገር ክዓይይ ምእንቲ ንፍቕሩ ብኣኹም 

ክገልጽ እዩ፡ ንኣኹም ክጥቀመልኩም እዩ - ነን ቃላት 

ኣመልክቱለን- ንሱ ነቶም ኣብ ዘርያኹም ለዅ ብዘሓት 

ቤት መሳኪን  ክረድእ - ንኣኹም ክጥቀም እዩ ። Source: 

From the book “Heavenly Home” Zac poone. 

   ኣምላኽ ንኽልቴኹም ይባርኽ። ኣሜን።-ሻሎም  
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ዓምዲ - ምስክርነት 

   ቀጺሉ ህይዄት ታሪኽ ናይ ኣምላኽ ሰባት ልያም 

ቲንዳለ፡ ኤርትራ ዳት ኣማኑኤል፡ ከምኡዉን 

ኣገልጋሊ ብጹእኣምላኽ ገብርኣብ፡ ሓጺር ታሪኾም 

ቀሪብናልኩም ኣሎና፡ ሰናይ ንባብ።  

ልያም - ቲንዳለ 

William Tyndale 

   

 

   ልያም ቲንዳለ ብ1494 ዓ.ም ኣብ ስተንችኮምበ 

- ዓዲ እንግሊዜ ተዄልደ። ልያም ቲንዳለ ናይ 

ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ዄዲኡ ናብ ዩኒቨርሲቲ 

ኦክስፎርድ ኣብ 1506 ኣምረሐ፡ ኣብ 12 ዕድሜኡ 

 

 

 

ኣቢሉ ይኸዉን ኣሎ ማለት እዩ ። ብ 1512 ከኣ 

ባችለር ኦፍ ኣርትስ ብዲግሪ ተመረቐ። ኣብታ ዓመት  

ድያቆን ኮነ። ኣብ 1515 ከኣ በቲ ንጹህ ኣካይዳኡን 

ኣበር ይብሉ ህይዄቱን ተራእዩ ናይ ማስትረይት 

ማዕረግ ተቐበለ። ልያም ንመጽሓፍ ቅዱስ ኣዜዩ 

ከጽንዖ ምስ ጀመረ፡ ብስነ መለኰት -ቲኦሎጂ- 

ማስትረይት ከጽንዕ ተበገሰ፡ ግናኸ ኣብቲ መን 

ትምህርቲ ናይ ቲኦሎጂ ስለይነበረ ክቕጽል 

ኣይከኣለን፡ በዙ ኸኣ ልያም ቅሬትኡ ገለጸ።   

   ኣብቲ መን ሓደ ሕጊ ዄጸ፡ ማንም ሰብ ንሸሞንተ 

ዄይ ትሽዓተ ዓመት ከይተማህረን ምስ ናይ ስሕተት 

ኣገባባት ከይተዓለመ፡ በዙ ከኣ ከይነጽሀ ንመጽሓፍ 

ቅዱስ ክርድኦ ስለይክእል፡ ሰብ ከይነብብ ተኸልከለ።  

   ልያም ቲንዳለ ብስነ ቋንቋ ዉህበት ዜነበሮ ሰብ 

ነበረ እሞ፡ ቋንቋታት ፍሬንች፡ ግሪኽ፡ እብራይስጥ፡ 

ጀርመን፡ ኢታሊያን፡ ላቲን ከምኡዉን ስፓኒሽ 

ብምልከት ይዚረብ ነበረ። ኩልኹሉ ምስ ቋንቋ 

እንግሊዜ ሓስካ ሸሞነት ቋንቋታት ይመልኽ ነበረ።  

ኣብ 1521 ናብ ዩኒቨርሲቲ ካምብሪጅ ኣምርሐ።  

   ልያም ኣብ ቤት ኣቶ ጆን ልሽ ከም ጓሳ ማሕበር 

ኮይኑ ከገልግል ጀመረ፡ ንደቁ ዉን ይምህሮም ነበረ። 

እቶም ዜነበሩ ካህናት ንትምህርቱ ኣይተቐበልዊን። 

ኣብ ዜቐጸለ ዓመት ከኣ እቲ ዜነበረ ሽማግለ ድያቆናት 

ኣቶ ጆን-ቤል ጸዉዖ። እቶ ጆን ቤል ግና ዜኾነ ሕማቕ 

ነገር ብዚዕባኡ ከይተዚረበ ለቐቖ። ድሕሪ እቲ ኣኼባ 

ምዉዳኡ፡ ሓደ ጆን ፎክስ እተባህለ ንሓደ ምሁር ግና 

ተጻራፊ ዜኾነ ካህንን ንኻልኦት ኣገልገልትን 

ንልያም ቲንዳለ ኣመልኪቱ ከምዙ በለ “ንሕና ካብ 

ብይ ጳጳስ እንኸዉን ብይ ሕጊ ኣምላኽ ምን 

ይሕሸና” ክብል ተዚረቦም። ልያም ግና “ኣነ ንጳጳስ 

ኣይቅበሎን እየ፡ ንኹሉ ሕግታት ናይ ጳጳስ ዉን 

ኣይቅበሎን እየ፡ ኣምላኽ ዕድመ እንተሂቡኒ፡ ኣቐዲመ 

ነቲ ማሕረስ ዜሕዜ ንእሽቶ ዄዲ ንእኡ ካብ ብዚዕባ 

ሓመድ ንላዕሊ ብዚዕባ መጽሓፍ ቅዱስ መፍለጥኩዊ 

ነይረ” ክብል መለሰሉ።  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:William_Tyndale.jpg
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   ብድሕርዙ ልያም ናብ ለንደን ብምኻድ፡ 

ንመጽሓፍ ቅዱስ ንመጀመርታ ጊዛ ናብ ቋንቋ 

እንግሊዜ ክትርጉሞ ፍቓድ ክዄሃቦ ሓተተ። ነቲ 

ኣብቲ ጊዛ ፍሉጥ ዜነበረ ምስኡዉን ብዘሕ ገልገለ 

ቀሺ ኩትበርት ቱንሳል ክሕግዝ ሓተቶ። እንተኾነ 

እቲ ቐሺ ንልያም ቲንዳለ ንኣኻ ዜኸዉን ክፍሊ 

የብለይን ብምባል፡ ክሕግዝ ኮነ ምስኡ ክቕጽል 

ከምይክእል ነገሮ። ልያም ኣብ ቤት ሓደ 

ክዳዉንቲ ዜሸይጥ ሰብኣይ ኮይኑ፡ ኣብ ለንደን 

ንቑሩብ ጊዛ ኣገልገለን መጽናዕቲ ገበረን። ኣብዙ 

ጊዛ፡ ሰፊሕ ኣስተምህሮ ሃበ።  

   ልያም ብ1524 ንዓዲ እንግሊዜ ሓዲጉ ናብ 

ማእከላይ ኤዉሮጳ 

ተንበርግ ኣምርሐ። 

ኣብኡ ከኣ፡ ምትርጓም 

ሓድሽ ኪዳን ናብ 

ቋንቋ እንግሊዜ 

ጀመረ። ኣብ 1525 

ከኣ ነቲ ዕዮ ዚሞ። 

ኣብቲ ዕዮ ልያም 

ሮይ ሓጋዙኡ ነበረ። 

   ምሉእ ሕትመት 

ሓድሽ ኪዳን ከኣ 

ብ1526 ብማሕተም 

ፒተር ሹፈር 

ተሓትመ። ኣብ 

ከተማ እንትዄርፕ 

ከኣ ቀልጢፉ 

ብብዜሒ ተሓትመ። እቲ እተሓትመ መጻሕፍቲ ናብ 

ዓዲ እንግሊዜን ስኮትላንድ ተርገሐ። እቲ 

እተተርጎመ መጽሓፍ ቅዱስ ብቀሺ ኩትበርት 

ቱንሳል ብ1526 ተነጽገ እሞ፡ እቲ ቐሺ ነቲ መጽሓፍ 

ቅዱስ ካብ ቤተ መጽሓፍቲን ካብቶም ዜገዜእዊን 

ሰባት ኣኪቡ ኣብ ቅድሚ ሓፋሽ ኣቃጸሎ። ነዙ ዜረኣየ 

ማሪዩስ “እዙ ትርኢት ምንዳድ መጽሓፍ ቅዱስ 

ነቶም እሙናት ኣዜዩ ሕዜን እዩ” ክብል ቅሬታኡ 

ኣስመዐ። እቲ ሃይማኖተኛ ዜነበረ ቀሺ ዊልሰይ 

ንልያም ቲንዳለ ናይ ሓሶት መምህር ክብል ኣጸለሞ። 

   ብድሕርዙ ልያም ቲንዳለ ኣብ ሓደ ሓሳኹ 

ዜመልአ ክፍሊ ንሓደ ዓመት ዓጸዅዊ።  

   ብድሕርዙ ልያም ቲንዳለ፡ ኣብ 1529 ነቲ 

ዜተርጐሞ መጽሓፍ ቅዱስ ደጊሙ ከለሶ። ንመጽሓፍ 

ብሉይ ኪዳን ዉን ክትርጉሞ ጀመረ።  

 

   ኣብ 1530 ከኣ፡ እቲ ዜነበረ ንጉስ ሄንሪ ንሰበይቱ 

ፈቲሑ ካልእ ተመርዓዄ፡ ልያም ቲንዳለ ከኣ 

ብግልጺ ይመጽሓፍ ቅዱሳ ተግባር ክብል ኣጋለጾ። 

ነቲ ናብ ቤት ፍርዲ ቕረቦ ቀሺ ዊልሰይ ከኣ ምስ 

ሄንሪ ከም እተሓባበረ ከይፈርሐ ኣቃለዖ። ሄንሪ ንንጉስ 

ቻርለስ ናብ 

ኢንግላንድ ከይዱ 

ንልያም ቲንዳለ 

ክሕዝ ፍቓድ 

ዉረቐት ክዄሃቦ 

ሓተተ፡ ግናኸ ንጉስ 

ቻርለስ ቅድሚ 

ከምኡ ምግባርካ 

ዄግዓ መርትዖ 

ክህልዄካ ይግባእ 

ኢሉ ኣይፈቐደሉን።  

   እዙ ከምዙ’ሉ ከሎ፡ 

ሂንሪ ፊሊፕስ 

ንልያም ቲንዳለ 

ከም ይሁዳ 

ኣስቆሮታ ኣሕሊፉ 

ንሓለፍቲ መንግስቲ ሃቦ። ኣብ 1535 ከኣ ኣብ 

ኣንትዄርፕ ተተሓ፡ ኣብ ግምቢ ፊልፎርድ ጥቓ 

ከተማ ብራስለስ  ቤልጁም ንፍርዲ ቐረበ። ብናይ 

ስሕተት መምህር ተኸሲሱ ብ1536 ብሓ ተቕጺሉ 

ክመዉት ተፈርደ። ቶማስ ክሮምወል ስለ ልያም 

ቲንዳለ ፍትሒ ክግበረሉ ለመነሉ፡ ግና ኣይሰለጦን። 

ንቶማስ ክሮምወል ምስ ሰምዑዊ፡ መጀመርታ 

ብማሕነቕቲ ክቐትልዊ ዄሰኑ፡ ኣብ ዕንጸይቲ ሰቒሎም 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Foxe's_Book_of_Martyrs_-_Tyndale.jpg
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ከኣ ክሓንቅዊ ኣዳለዅዊ። ልያም ቲንዳለ ቅንኣት 

መሊእዊ ብዓዉታ “ዊ ጐይታ! ንንጉስ ኢንግላንድ 

ኣዒንቱ ክፈት” ኢሉ ጨደረ። ብማሕነቕቲ ከኣ 

ህይዄቱ ኣሕለፉዊ። ንሬሳኡ ከኣ ኣልዒሎም 

ኣቃጸልዊ።  

   ድሕሪ ኣርባዕተ ዓመታት  ዕረፍቲ ልያም 

ቲንዳለ፡ እቲ ንጉስ መጽሓፍ ቅዱስ ናብ ቋንቋ 

እንግሊዜ ክትርጐም ብሕጊ ናጽነት ምጽሓፍ 

ኣፍቀደ። እቲ ናይ 

መዄዳእታ ጸሎት 

ልያም ቲንዳለ ከኣ 

ተመለሰ። ብመሰረት 

ትርጉም ልያም 

ቲንዳለ ከኣ መጽሓፍ 

ቅዱስ ተተርጒሙ 

ተርገሐ። ብስም 

እቲ መጽሓፍ ቅዱስ 

ክትርጐም ፍቀደ 

ንጉስ ጄምስ ከኣ እቲ 

ቀዳማይ መጽሓፍ 

ቅዱስ ኪንግ ጄምስ 

ቨርዥን ተባሂሉ 

ተሰምየ። ሎሚ ብዘሓት ናይ መንና ሊቃዉንቲ ከም 

ዜምስክርዊ፡ ብድሕሪ ናይ ልያም ቲንዳለ ዕዮ ስዒቡ 

ብዘሕ መጽሓፍቲ ናይ ኢንግሊሽ ተጻሕፈ። ከም 

ሪቫይዜድ ስታንዳርድ ቨርዜን 1940፡ ግረይት 

ባይብል 1539, ጀነቫ ባይብል 1560፡ ቢሾፕስ 

ባይብል 1568፡ ዱዄይ ርሄምስ ባይብል 1582፡ 

ኪንግ ጄምስ ቨርዥን 1611 ተጻሕፈ። እን 

መጽሓፍቲ ኣብቲ ናይ ልያም ቲንዳለ ትርጉም 

ምርኩስ ገይረን እየን ተጻሒፈን።  

   ጆን ብሪጅማን - Joan Bridgeman - ከምዙ 

በለ “ልያም ቲንዳለ ነቲ ኣብ ዓለም ሎ ዜበዜሐ 

መጽሓፍቲ ጸሓፊኡ እዩ፡ ግና ንሱ ፍሉጥ ኣይኰነን። 

እቲ ፍሉጥ ዜኾነ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ ላኳ 

በቶም ምሁራት ኮሚተ ቤተ ክርስትያን እተዓየ ዕዮ 

 

እንተኾነ፡ ግናኸ ካብቲ ናይ ልያም ቲንዳለ ትርጉም 

እተዄስደ እዩ” ። 

   ልያም ቲንዳለ ኣብቲ እተሰዉኣሉ ስፍራ ቪልቮርደ 

እትባህለ፡ ሓዄልቲ ቖይምሉ ትርከብ። እቲ ሓዄልቲ ኣብ 

1913 ብትሪኒታሪያን ማሕበር መጽሓፍ ቅዱስ ለንደን 

ከምኡዉን ብበልጁም ማሕበር መጽሓፍ ቅዱስ ተሃንጸ። 

ብይካ’ዙ ኣብታ ከተማ ልያም ቲንዳለ እተባህለ 

ንእሽቶይ ቤተ መክር ተገይርሉ ኣሎ። ብተዄሳኺ፡ ኣብ 

ከተማ ለንደን ብ1884 

ብሓጺን እተሰርሐ ናይ 

ልያም ሓዄልቲ 

ብኣቶ ጆሴፍ ቦይህም 

ተሰርሓሉ። እቲ 

ሓዄልቲ ብየማናይ 

ኢዱ እተኸፍተ 

መጽሓፍ ቅዱስ ዜሓ 

ምስሊ ልያም እዩ።  

   ብዘሓት ኮሌጃት፡ 

ቤት ትምህርትታት፡ ናይ 

መጽናዕቲ ማእከላት፡ 

ንኽብሪ ልያም 

ቲንዳለ ብስሙ 

ተሰየማ። ቲንዳለ ሃዉስ ካምብሪጅ፡ ቲንዳለ ዩኒቨርሲቲ 

ኮሌጅ ኤንድ ሰሚናሪ - ቶሮንቶ፡ ቲንዳለ ግራጁወት 

ስኩል፡ ልያም ቲንዳለ ኮሌጅ ሚሺጋን፡ ልያም ቲንዳለ 

ቲኦሎጂካል ሰሚናሪ ቴክሳስ፡ ባንዶቨዶርፕ 

ኣምስተርዳም፡ ቲንዳለ ክርስትያን ስኩል ኣዉስትራሊያ፡ 

ኒዉ ዙላንድ፡ ዄተ።  ንህይዄት ልያም ቲንዳለ 

ዜትርኽ ክሳብ ዓሰርተ ዜበጽሕ ፊልምታት ተሰርሐ። 

ኣብዙ ቀረባ ዓመታት ከኣ ሞስት ዳንጀሮስ ማን ኢን 

እንግላንድ፡ እትብል ንልያም ቲንዳለ እትምልከት ናይ 

ሰዓት ደኩመንታሪ ፊልም ቢቢሲ ኣቕረበት።   

   ሎሚ ዕዮ ናይ ልያም ቲንዳለ ኣባና ለዊ ጽል 

ኣዜዩ ዓቢይ እዩ። ንሕና ዉን እግዙኣብሄር ዜሃበና ዕዮ 

ናይ ነፍሲ ዄከፍና ኣሎና። ንእኡ ከኣ ክንጽዕተሉ 

ይግብኣና። ብነፍሲ ዄከፍና ዜዓዮ ዕዮ ኣለዊ፡ ካባና ግና 

ዜድለ ትግሃት እዩ።  --ሻሎም-- 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Arduinen_gedenkteken_voor_William_Tyndale,_Mechelsesteenweg,_1800_Vilvoorde.JPG
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ዳት ኣማንኤል መን እዩ ፧ 

ዳት ኣማንኤል (1862 – 1944 ዓ.ም) ኣብ 

ታሪኽ ቤተ ክርስትያን ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ሓደ 

ካብቶም ቀንዲ ተርጐምቲ ሓድሽ ኪዳን ናይ ቋንቋ 

ትግረ ዜነበሩ እዩ። እታ ንሳቶም ዜተርጐም 

መጽሓፍ ቅዱስ ከኣ ብ1902 ተሓትመት። ኣብ 

1877 ኣቦኡ ንዳት፡ ኣቶ ኣማንኤል ካብ እምነት 

ኦርቶዶክስ ናብ እስላም ተቐየረ፡ ዳት ግና በታ 

ዓመት እቲኣ ካብ ህዜቢ መንሳዕ ቀዳማይ ዄንጌላ 

ኣማኒ ኮነ።  

   ዳት ትምህርቱ ኣብ ገለብ ዜተባህለ ዓዲ፡ በቶም 

ሽዄደናዉያን ዄንጌላዉያን ልኡኻት ዜኸፈትዅ 

ቤት ትምህርቲ ኣብኡ ተማህረ። ኣብኡ ኸኣ ምስ 

ተዄልደመድህን ገብረመድህን ኮይኑ ሓቢሩ ንሒደት 

ዓመታት ኣገልገለ።  ዳት ናይ ትግረ መዜገበ 

ቃላትን መዜሙራትን ጥቕስታትን ክጽሕፍ ጀመረ። 

እቲ ጽሑፋቱ ደሓር ብሓደ ኢኖ ሊትማን እተባህለ 

ምሁር ጀርመና ተሓትመ።  

   ኣብ 1925 ዳት ከም ጓሳ ማሕበር ኮይኑ 

ከምኡዉን ዄንጌላ ኮይኑ ከገለግል ጀመረ። ኣቶ 

ዄልደማሪያም (ኣቦኡ ንዄልደኣብ ዄልደማሪያም) 

ብዚዕባ ዳት ኣማንኤል ክዚረቡ ከለዅ፡ ንሱ ከምቲ 

ኣበርክቶኡ ግቡእ ክብሪ ኣይረኸበን ክብሉ ይገልጹ።  

   መዄከሲ እዙ ጽሑፍ ፡ -  

 Arén, Gustav. 1978. Evangelical Pioneers in Ethiopia. 

Stockholm. 

 Littmann, Enno. (1910–15). Publications of the Princeton 

expedition to Abyssinia, 4 vols. in 4, Leyden. 

 Unseth, Peter. 2005. "Dawit Amanu’el," Encyclopaedia 
Aethiopica vol. 2, edited by Siegbert Uhlig, p. 114. Wiesbaden: 

Harrassowitz. online access 

 Senait Wolde Andemariam. 2013. Who should take the credit for 

the Bible translation works carried out in Eritrea? Aethiopica 16: 

102-129. Online access to article 

ሓጺር ምስክርነት ህይዄት ኣገልጋሊ 

ብጹእኣምላኽ ገብረኣብ 

”ካብ ኣህዚብ ዜዄጸት “ኤክሌሽያ እያ’ሞ ብኹሉ 

ክትፍለ ኣለ” (ሓዉ ብጹእኣምላኽ ገብረኣብ) 

   ብጹእኣምላኽ ገብረኣብ ብ1952 ዓ.ም ኣብ 

ዓዲባዕከል ኣብ እተባህለ ዝባደቡብ ተዄልደ። 

መባእታ ትምህርቱ ኣብ ከተማ ዓዲቐይሕ፡ 

ማእከላይን ካልኣይን ደረጃታት ትምህርቱ ከኣ ኣብ 

ከተማ ኣስመራ ድሕሪ ምፍጻም ብናይ ሕሳብ -

Accounting- ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ 

ሳልሳይ ዓመት በጺሑ። ካብ 1976-1995 ን19 

ዓመታት ኣብ ዜተፈላለየ መዜታት ኣብ ሚኒስትሪ 

መጉዓዜያ ሰርሐ። ኣብ 1985 ምስ ዚይድ ነጋሲ 

እተባህለት ተመርዓዄ። ኣርባዕተ ደቂ ከኣ ኣለዊም።   

   ሓዉ ብጹእ፡ ብ1968 ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕብረት 

ናይ ሎሚ ሓድነት ሎ ሻሙናይ ክፍሊ ኣብ ዜነበረሉ 

ጊዛ፡ ሓደ ታፈረ ብርሃነ ዜበሃል መማህርቱ ሎሚ ኣብ 

ሃገረ ኣዉስትራልያ ዶክተር ኮይኑ ሎ፡ ናብታ 

ኣብኡ ዜነበረት ናይ መንእሰያት ተመሃሮ ሕብረት 

ክርስትያናት ዄሰዶ። ምስቶም ኣሕት ከኣ 

ተጸንበረ።  

https://books.google.com/books?id=X38lxaUjm1MC&pg=PA114&lpg=PA114&dq=unseth+Dawit+Amanu%E2%80%99el&source=bl&ots=Qa0FGyljLT&sig=h4O9q17Vbhn8VFpeuCxx6fGtX48&hl=en&sa=X&ved=0CCwQ6AEwA2oVChMIs_mNyc6axwIVC9OACh2dEQxs#v=onepage&q=unseth%20Dawit%20Amanu%E2%80%99el&f=false
http://journals.sub.uni-hamburg.de/aethiopica/article/view/701
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  እቶም  መንእሰያት፡ ናብታ ኣብ ጐላጉል ሰኒታ ላ 

እንዳ ሚኪኤል ቤተ ክርስትያን ቦታ ክዄሃቦም 

ሓተቱ። እቶም ካህናት ከኣ ኣፍቀዱሎም። እቶም 

መንእሰያት ብዘሕ ናይ ቃል ኣምላኽ ፍልጠት እኳ 

እንተይነበሮም፡ ብስነ ምግባር ጸብለል ኢሎም ንሰብ 

ኣዜዮም ዜማርኹ ነበሩ። ኩሉ የጽድቐና እዩ ዜበልዊ 

ግብሪ ሕጊ ከኣ ይግበሩ ነበሩ። ሓዉ ብጹእ ከኣ ኣብቲ 

ቦታ ማሪ ኮይኑ ብይ ብዘሕ ርድኢት ግና 

ብቕንኣት ጥራይ ይመላለስ ነበረ። ሓንቲ ብፍሉይ 

እትዜከር መዜሙሩ ከኣ “ማርያም ተምሳለ ርግበ 

ጸምረ ጻዕዳ . . .” እትብል ነበረቶ። በዙኸምዙ ብጹእ 

ኣምላኽ ሕሉፍ ሓሊፍዊ ክጸድቕ ኢሉ ክሳብ ኩሉ 

ሰዉነቱ ኣብ ሑጻ እናተቐብረ ነፍሰ ምሕሳም ይገብር 

ነበረ። ኣብቲ ሕብረቶም፡ በዓል ኣብርሃም ጻዕዱን 

ዮሃንስን እተባህሉ ብዚዕባ እቲ ብክርስቶስ ዜርከብ 

ምድሓን ርድኢት ስለነበሮም ይገልጹሎም ነበሩ። 

እቶም ኣሕት ንኣምላኽ ዜነበሮም ቅንኣት ኣዜዩ 

ልዑል ስለ ዜነበረ፡ ክሳብ ምፍላስ (ምምንኳስ) ዜፈተኑ 

ነይሮም። ንኣብነት ሓደ ኣብ ተግባረ እድ ዜመሃር 

ዜነበረ ሓዅ ኣብ ገዳም ደብረ ቢን ንክምንኩስ 

ንሓደ ዓመት ዜኣክል ተቐሚጡስ ስለይመችኦ 

ተመልሰ። ካልኦት ክልተ ሰለስተ ዜኑ’ዉን ዜበለጸ 

መንፈሳ ህይዄት ከነጥርየሉ እንኽእል ቦታ ገዳም’ዩ 

ብምባል ካብ ስድራ ቤቶም ተሓቢኦም ዓራቶም 

ሸይጦም ብዜረኸብዊ ገንብ ብሰንዓፈ ኣቢሎም 

ላሊበላ ንኽበጽሑ እናተጓዕዘ ከለዅ ኣብ ደሴ 

ብምክትታል ፖሊስ ተታሕዘ። እዙ ዜእምቶ 

ንኣምላኽ ዜነበሮም ጽምኣት ልዑል ከምዜነበረ እዩ። 

ከምቲ ጳዉሎስ ብዚዕባ እስራኤል “ብፍልጠት ደኣ 

ኣይኰነን እምበር ንኣምላኽ ቅንኣት ከምለዊምሲ 

ኣነ እምስክረሎም ኣሎኹ” ዜበሎ እዩ፡ (ሮሜ 10፡1-

2)። እቲ ናይቲ እን ጽቡቕ ነገር፡ ንሓድሕዶም 

 ዜነበሮም ምትሕቑቓፍን ፍቕርን ምክብባርን ፍርሃት 

እግዙኣብሄርን ካብዙ ናይ ሎሚ ሎ ዜዓዜዜ እዩ 

እንተታባህለ ምግናን ኣይኰነን፡ ብዘሓት ዉን 

ዜምስክርዊ እዩ።  

      ብድሕርዙ፡ እቶም መንእሰያት ኩሉ ሓዲጐም 

ንመጽሓፍ ቅዱስ ጥራይ ክሰብኩ ጀመሩ እሞ፡ በዙ 

ከኣ ካብቲ ተሂብዊም ዜነበረ ቦታ ተሰጒ። ናብ እንዳ 

መድሃኔ ኣለም መካነ ሂዄት ቤተ ክርስትያን ከኣ 

ተሳገሩ። ኣብ እንዳ መድሃኔ ኣለም ሓደ መምህር 

ዄልደማርያም ዜተባህሉ ዄንጌል ጥራይ ዜሰብኩ 

ኣጋጠምዊም፡ ኣዜዮም ከኣ ፈተዅዊም። 

   ድሕሪ ጊዛ፡ ኣብ በበይኑ ስፍራታት ናይ መንፈስ 

ቅዱስ ህያባት -Charismatics- ምስ ጀመረ እቲ 

ብርሃን ፍልጠት ዄንጌል ዉዱእ ዕዮ ትርጉም 

መስቀል ናይ ምድሓን ረብሓታት ፍቕሪ ኣምላኽ 

ብመጠኑ ክስበኹን ክንጽሩን ጀመሩ። እቲ ግብሪ 

መስቀል ማለት ምስ ክርስቶስ ተሰቒልካ ብጸጋ 

ምድሓንን ምንባርን ዜብል እዩ።      

    በዙኸምዙ ቀስ እናበለ፡ ሓዅ ብጹእኣምላኽ እቲ 

ብነጻ ዜዄሃበካ ምድሓን ብክርስቶስ ንኹሉ ዜኣምን፡ 

ተገልጸሉ እሞ፡ ናብ ሙሉእ ዄንጌል ቤተ ክርስትያን 

ተጸንበረ። ንሱ ነቲ ሕሉፍ ታሪኹ ምልስ ኢሉ 

ክዜክሮ ከሎ “ቅድሚ ናብ ጐይታ ምምጽአይ ከምቲ 

ዜነበርክዊ ክኸዉን ዜተፈጠርኩ ይመስለኒ ነይሩ። 

ምድሓን ዙብሃል ድልየኒ ኣይመስለንን ነበረ። 

ክርስቶስ መን ምኑ ከኣ ብይካ በቶም ልሙዳት 

በብዓይነቶም ስልእላ መከርታታት ኣይፈልጦን 

ኢየ ነይረ” ይብል። 

   ብድሕርዙ፡ ሓዉ ብጹእኣምላኽ ንዄንጌል ኣጸቢቑ 

ክርድኦን ከስንተንትኖን ምስ ጀመረ፡ ንሓቂ ደዉ  
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ዜብል ሰብ ኮነ። ንዜረኣዮ 

ሓቂ ብይ ገለ ፍርሂ 

ተቢዑ ጌጋ ምኑ ክዚረብ 

ማንም ይፈርህ ሰብ ኮነ። 

ኣብ ምሉእ ዄንጌል ቤተ 

ክርስትያን ዉን እንተኾነ 

ብትብዓት ነቲ ዜገብርዊ 

ሓቂ ይንእድ ነቲ ጌጋ ከኣ 

ብንጹር ኣበሃህላን ቃላትን 

ጌጋ ምኑ ይገልጽ ነበረ። 

ድሕሪ ገለ እን ከኣ 

ክሰብኽ ዕድል ክዄሃቦ 

ጀመረ እሞ፡ ኣብ 

መድረኽ ደይቡ፡ ነቲ 

ለይትን መዓልትን 

ብንቕሓት ስተንተኖን ዜጸለየሉን ቃል ኣምላኽ 

ብትብዓት ይምህርን ይገንሕን ነበረ። ኣገልግሎቱ፡ 

ብዘሕ መግናሕቲ እኳ እንተለዊ፡ ብዘሓት ኣሕት 

ግና  በቲ ዜዄሃብ ዜነበረ ቃል፡ ይምሃሩን ካብ ጌጋኦም 

ይምለሱን፡ ንኹሉ እን ዜኾኖም ቃል ይዄስዱን 

ነበሩ። ሓዉ ብጽእ ንመጽሓፍ ቅዱስ ብይ ገለ ስጋእ 

ምባል ብዘሕ ጥቕስታት ብቓሉ ይዄጾ ነበረ። በዙ ከኣ 

ብዘሕ ስብከታት ኣዳለዄ። 

    ሓዉ ብጹእ፡ ነቲ ዜብሎ ብሃዉሪ ይኰነ ጥንቁቕ 

መጽናዕቲ ገይሩ የቕርቦ ነበረ። ንኣብነት   ንትርጉም 

ቤተ ክርስትያን ክገልጽ ከሎ ከምዙ ዜስዕብ ግሩም 

ገይሩ ገለጾ፡ - 

  “ብመንጽር መጽሓፍ ቅዱስ ቤተ ክርስትያን ማለት 

ብኢድ ሰብ ዜተሰርሐት ምእመናን ዙእከብሉ ህንጻ 

ይኰነስ እቶም ብኢድ ኣምላኽ እተሃንጹ ኣመንቲ 

ክርስቶስ ብመንፈሳ ኣንድነት ብመንፈስ እናተሃነጹ 

ማሕደር ኣምላኽ ዜኑሉ ኣኼባ ጉባኤ እዩ። ኣብ 

ኤፌ 2፡21-22 “ብሎ እቲ ህንጻ ብጐይታ ቅድስቲ 

ቤተ መቕደስ ምእንቲ ኪኸዉን እናተኣሳሰረ ይዓቢ 

እዩ። ንስኻትኩም ዉን ኣብኡ ማሕደር ኣምላኽ 

ብመንፈስ ክትኰኑ ሓቢርኩም ትህነጹ ኣሎኹም” 

ይብል። ስለዙ ቤተ ክርስትያን ክበሃል ከሎ መጀመርያ 

እቲ ግለሰብ’ዩ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ፡ ስለዜነ ከኣ 

ብሓፈሻ እቶም ብመንፈስ ቅዱስ  ዳግም እተዉለዱ 

ቅዱሳን ተኣኪቦም ንእግዙኣብሄር ማሕደር ኪኾኑ 

ከለዅ ቤተ ክርስትያን ይበሃል። እግዙኣብሄር ህያዉ 

መንፈስ እዩ፡ ኣብ ህያዉ ዜኾነ መንፈስ ከኣ እዩ 

ዜሓድር። እቲ ልዑል ብኢድ ሰብ ኣብ ዜተሰርሐት 

መቕደስ ኣይሓድርን እዩ፡ ግብ7፡48-50, ኢሳ66፡1-

2። መንፈስ ቅዱስ ብደም ክርስቶስ ኣብ ዜነጽሁ ሰብ 

ጥራይ እዩ ዜሓድር። ስለዙ ቤተ ክርስትያን ብግኡዜ 

እምኒ ይኰነ ብህያን ኣእምን ዜተሃንጸት እያ። 

ብተለምዶ ኣብ ባህልና ዜዉቱር  
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ዜነ ይቃልኣምላኻ ትርጉም ቤተ ክርስትያን 

እምበኣር ክእረም ለዊ ዓቢ ጉዳይ እዩ። እን ዜስዕባ 

ጽሑፋት ጽቡቕ መብርሂ ክናና ዙኽእላ እየን፡ 

1ቈረ3፡16, 1ቈረ6፡20, 1ጴጥ2፡5, 2ቈረ6፡16።”     

   ሓዉ ብጹእ ንቕድስና ኣመንቲ ብዜምልከት 

ኣትሪሩ እዩ ዜሰብኽ ዜነበረ። በዙ ናቱ ስብከት ከኣ 

ብዘሓት ካብ ሕዉስዉስ ዜበለ ህይዄት ዓለም 

ዄጺኦም ናብ ቅድስና ክኣትዅ ክኢሎም እዮም። ንሱ 

ንቕድስና ቤተ ክርስትያን ኣመልኪቱ ክሰብኽ ከሎ 

ከምዙ ይብል፦ “ቃል ኣምላኽ ንኹሉ በናት 

ከገልግል እተጻሕፈ በናት የመሓይሾን ይቅይሮን 

ናይቲ ኩሉ ዙኽእል ምስ በናት ይለዄጥ ቃል 

እግዙኣብሄር  እዩ። ‘ንሳቶም ደኣ ይመለሱኻ እምበር 

ንስኻስ ኣይትመለሶም’ እዩ ዜብል። ሰብ ደጋ 

መነባብሮኡ ደኣዩ ዙልዄጥ እምበር ባህርዩ ብስልጣነ 

ዄይስ ፋሽን ኪቕየር ኣይክእልን እዩ። ቤተ ክርስትያን 

ነቶም ኩሉ ሳዕ ለዅ ሓጢኣት፡ ንስሓ፡ እምነት፡ 

ጽድቂ፡ ቅድስና፡ እትሰብኽ ስለዜነት ብበናት 

እትዜዄር ክትከዉን ኣይግባእን። ንኣምላኽ ክብሪ 

ኪኸዉን ካብ ኣህዚብ ዙዄጸት “ኤክሌሽያ” እያሞ 

ብኹሉ ኪትፍለ ኣለ። (ግብ15፡15)። ምስ በናት 

ኪትጐዓዜ ድልያ ንናይ ቋንቋን ባህልን ለዉጥታት -

ኢቮሉሽን- ኣብ ግምት ኣእትያ ነቲ ሎ ዄለዶ 

መጽሓፍ ቅዱስ ብዙርድኦ ኣገባብ ከተቕርበሉ እዩ። 

ንዄንጌል ብነንበይኖም በና ምሳርሒታት ከተብጽሖ 

ምድላይ ግን መሳርሒ እዩ እምበር ንትሕዜቶ ዙቕይር 

ኣይኰነን። ቤተ ክርስትያን ብምሕዳስ ሓሳባ 

እተለዄጠት ምስ ዓለም ይተሰበት ብእምነት 

ብኹሉ ነገራትን ከምታ ቀዳመይቲ ኣብ ግብሪ 

ሃርያት እተጻሐፈት ብንስሓ ብእምነት ብጥምቀት 

መንፈስ ቅዱስ ብትምህርቲ ሃርያት ብሕብረት 

ቅዱሳን ብምቑራስ እንጌራን ብጸሎትን ጸኒዓ እትነብር 

ኰይና ክትርከብ ኪትጋደል ኣለ” ይብል ሓዉ 

ብጹእ።  

  ሓዉ ብጹእ ንብልጽግና ኣመልኪቱ ዉን ብሉጽ 

ዜኾነ ቃል ኣለዊ፡ እስከ ከምለዊ ቀሪብናዮ ኣሎና 

እሞ ምንባብና ንቐጽል፦ “ብመሰረቱ ንጥሜትናን 

ሽግርናን ኪዕንግል ኣይኰነን ዄንጌል እንሰብኽ። ሰብ 

ሓጢኡ ክብሪ ኣምላኽ ስለ ዜሰኣነ እምበር። እዙ 

ዙርከብ ድማ ብየሱስ ክርስቶስ ኣሚንካ ብመንፈስ 

ቅዱስ ዳግም ብምዉላድ እዩ። እተን ድሌት ሰብ 

ከማልኣ ኢለን ንዄንጌል ዜሓደጋኦ ኣብያተ 

ክርስትያን ነቲ ሓይሊ ዄንጌል የድክማኦ ነቲ ሰብ ከኣ 

ናብ ማተርያላ እምነት ከምዙጉዓዜ ይገብርኦ። 

ድሌት ሰብ ከነማልእ ክንብል ብስም መናዉነት ካብ 

ዄንጌል ከይንዄጽእ ፍርህ እዩ። ከምቲ ኣብ 2ጢሞ3 

እንርእዮ ሰባት ፈተዉቲ ርእሶም ስለዙ ኸኣ ፈተዉቲ 

ገንብ ካብ ንኣምላኽ ምፍቃር ኣዕዙዝም ተድላ 

ዙፈትዅ ስለዜኑ ንርእሶም ዙሰማማዕ ዄንጌል 

ክንሰብከሎምዩ ደስ ብሎም። ነገር ግን ሰብ ኣብ 

ህይዄት ተኣምራት ኪርኢ ኣለዊ እምበር እንጌራ 

በሊዑ ዄርቂ  ረኺቡ ንኣምላኽ ኪስዕቦ ኣይክእልን 

እዩ። እቲ ዙለዓለ ተኣምራት ከኣ ምድሓንዩ። ሰብ 

ሓጢኣተኛ ምኑ ኣሚኑ ምስ ክርስቶስ ሕብረት 

ኪህልዊ ከሎ እዩ። ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን  

ጽድቁን ይደሊ፡ ደሓር ከኣ ይዉሰ። ቀዳምነትና 

እምበኣር ነቲ ብሓጢኣት ኣዉራ ሓሚሙ ሎን 

ቅድሚ ብኹሉ ኪፍዄስ ሎዊን ልቢ ሰብ እዩ። እቲ 

ብስምብራት ቁስሉ ኢኹም ዜሓወኹም ዜብል ቃል 

ከኣ መጀመርያ ንመንፈሳ ህይዄትና ቀጺሉ ኸኣ 

ንስጋና እዩ ዙምልከት። ኣብ ሉቃ5፡24 ዉን 

ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ ድሕሪ ምባል ዓራትካ 

ኣልዒልካ ኪድ እዩ ዜብል።”  
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   ሓዉ ብጹእ፡ ብመንፈሳ ርድኢትን ጸጋን ኣዜዩ 

እናዓበየ ምስከደ፡ ብዘሓት ኣብያተ ክርስትያን ከም 

ቃል ህይዄት ቤተ ክርስትያን፡ ኣብ ሕብረት ተምሃሮ 

ዩኒቨርሲቲ እናተዓደመ ብቃል ኣምላኽ የገልግል 

ነበረ። ድሕሪ ገለ ዓመታት ከኣ ናብ ዄጻኢ ሃገር ምስ 

ሓዉ ጐይትኦም ገብረዮናስ ሓቢሩ፡ ከገልግሎም 

ይዕድምዊ ነበሩ። ንኣብነት ናብ ሽንግተን ዲሲ፡ 

ቴክሳስ፡ ሽንግተን ስያትል፡ ጀርመን፡ ዄተ 

ኣገልገለ። ሓዉ ብጹእ ኣምላኽ ንሓቂ ድሕር ይብል 

ስለዜነበረ፡ ኣብ ኣገልግሎቱ ነቲ ሓቂ ዜኾነ ቃል 

ኣምላኽ ይድሕድሖ ነበረ።  

   ሓዉ ብጹእ ሓይሊ ቃል ጥራይ ይኰነ ነይርዊ 

ግናኸ ለህን ትሑትን ነበረ። ካብቲ ሽዑ ዜገብሮ 

ዜነበረ ኣጋጣሚታት ገለ ንምጥቃስ፡ - ሓደ ጊዛ ሓደ 

ሓዉ ክምርዖ ደለየ፡ ግናኸ ኣዜዩ ድኻ ስለ ዜነበረ 

ዜኽደኖ ባድላ ስኣነ እሞ ንብጹእኣምላኽ ነቲ ሽግሩ 

ኣካፈሎ። ሓዅ ብጹእ ከኣ ኣብቲ ቅነ ይተኸደና 

ሓዳስ ህያብ እተሃባ ባድላ ነበረቶ እሞ፡ ካብ ገዜኡ 

ኣምጺኡ እዙኣ ንዓኻ ህያብ እያ ኢሉ ኣበርከተሉ። - 

ሓደ ጊዛ ኣብ ቃለ ህይዄት ቤተ ክርስትያን ብቃል 

ኣምላኽ እናኣገልገለ ከሎ፡ ብዘሓት ደቀንስትዮ 

“ታይት”  ዜበሃል ቀጥ ኣቢሉ ዜሕዜ ክዳን ተኸዲነን 

ምስ ረኣየ፡ “ኣቱም ቃለ ህይዄት ቤተ ክርስትያንኩም  

ረሲሓ ኣላ ኣጽርይ፡ እንተይኰነ ነን ኣብዙ ኣዳራሽ 

ታይት-ማይት ገይረን ዜመጻ ለ ንቤተ ክርስትያን 

ዜደፍራ ባዕለይ ስልጣን ዄሲደ ክሰጐን እየ” ክብል 

ገንሖም። - በተመሳሳሊ ኣብ ምሉእ ዄንጌል “ኣቱም 

ኣብ ቤተ ክርስትያን ማስቲካ ትሕይኹ ለኹም 

ተጠንቀቑ እዙ ሲነማ ቤት ኣይኰነን ማስቲካኹም 

ተዉጽኡ” በለ። - ሓደ ጊዛ ሓደ ዓቢ ሰብኣይ ኣማኒ፡ 

ደቆም ለይትን መዓልትን ቴሌቪዥን እናረኣዩ ምስ 

ኣሸገርዊም ንሓዉ ብጹእ ከማኽሮም ነገርዊ፡ ሓዉ 

ብጹእ ከኣ “እታ ቀንዲ ተሸግረካ ላ ቲቪ ስለ ዜነት 

ማርቴሎ ኣምጽኣለይ ባዕለይ ክሰብረልካ” ክብል 

መለሰሉ። - ሓደ ጊዛ ኣብ ሓደ ናይ ዉጻኢ ዓዲ 

ከገልግል ዓደምዊ ብቕድስና ጐዲሎም ምስ ረኣዮም 

“እስከ ብይ ኪዳን ብሓባር እትነብሩ ኢድኩም ሓፍ 

ኣብሉ” ክብል ሓተቶም። ኣብ ዄጻኢ ዓዲ ከምዙታት 

ዓይነት ኣብ ገለ ሃገራት ቅቡል ብምኑ ንሳቶም ከኣ 

ኢዶም ሓፍ ኣበሉ ንሱ ኸኣ ስለዙ ኣነ ንኣኹ 

ኣየገልግለኩምን እየ፡ ኢሉ መድረኽ ሓዲጉ ዄረደ።  

በዙ ጋጠመ ንእኦም ካብ ጌጋ መገዶም ንምምላስ 

ኮኖም፡ ስለ እተነስሑ ብድሕሪኡ ደጊሞም ዓደምዊ 

እሞ ቃል ኣካፈሎም። - ኣብ ዄጻእ ዓዲ ብስደት 

ምስከደ፡ ገለ ኣሕት “ኣታ ሓዉና ብጹእ እዙ 

ኣምላኽሲ ኣቤት ከፍቅረካ” በልዊ፡ ንሱ ኸኣ ብኸመይ 

ከምፍቅሮ ሓተቶም። ንሳቶም ከኣ “ምኽንያቱስ 

ኩሎም ምሳኻ ገልግሉ ዜነበሩ ተኣሲሮም ኣለዅ፡ 

ንኣኻ ግን ኣዉጺኡካ” በልዊ፡ ሓዉ ብጹእ ከኣ ብጸጋ 

ኣምላኽ ኰይኑ “ኣምላኽ ንእኦምከ ኣየፍቅሮምን እዩ 

ማለትድዩ፧” ብምባል ኣምላኽ ንኹሎም ከምፍቅሮም 

ብተግሳጽ ኣረድኦም።  

   ሓዉ ብጹእ፡ ኣብ ቤተ ክርስትያን ከገልግል ምስ 

ጸንሐ፡ ከምኣ ኢሉ ናብ ጐደናታት ኣስመራ ይዄጽእ 
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 እሞ ብዚዕባ ክርስቶስ ክምስክር ካብ ጐደና ሓርነት፡ 

ብጐደና ሰማእታት ገይሩ ናብ ዜተፈላለየ ጐደናታት 

ይዉር ነበረ። - ነቶም ዜምህሮም ዜነበረ ትምህርቲ 

ምድሓን ኣዜዩ ፍቕሩ ይገልጸሎም ነበረ። ንእኦም 

ክምህር ኢሉ ምስሑ ይርስዕ፡ ዜጠቕሞ ነገር ሓዲጉ 

ጋ ዜኸፍለሎም ዜነበረ፡ ናይ ፍቕሪ ኣገልጋሊ እዩ። - 

መጽሓፍ ቅዱስ ከንብብ ከሎ ንኹሉ ድቃሱ ኮነ ንኹሉ 

ድራሩ ሓዲጉ ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ብምልኣት ይጠልቕ 

ነበረ እሞ፡ በዓልቲ ቤቱ ‘ብጹእ ሓዄይ በጃኻ ይኣኽለካ፡ 

ሕጂ ተደረር” ኢላ ምግቡ ትህቦ ነበረት። ሓዉ ብጹእ፡ 

ንክርስቶስ ለዊ ፍቕሪ ሃልሃል ዜብል ምኑ በቲ 

ዜኸፍሎ ጋ ክትሪኦ ሸግር ኣይኰነን። ሎሚ ሓዉ 

ብጹእ ኣብ ዄጻኢ ሃገር ኮይኑ ነቲ ዜነበሮ ቅንኣትን 

ፍቕርን ጸጋን ክርስቶስ ከየጉደለ፡ ብኤልሻዳይ ቲቪ፡ 

ብትተር፡ ብፌይስ ቡክ፡ ከምኡዉን ኣብ ዜተፈላለያ 

ሃገራት ዜርከባ ቤተ ክርስትያን ተዓዲሙ ጌና ኣብ 

እርግናኡ የገልግል ኣሎ።  

    ብዚዕባ ሓዉ ብጹእኣምላኽ ገብረኣብ እንብሎ 

ኣብዙ ኣየብቅዐን። ንሱ ዜሰበኾ ስብከታትን 

ትምህርትታን ሰኒድናዮ ሎና ሒደት ኣይኰነን። 

በብጊዛኡ ክንዜርግሖ ምንና ክንሕብር ንፈቱ። ሓደ 

መዓልቲ ብመልክዕ መጽሓፍ ከነቕርቦ ጐይታ 

ይርድኣና።  

   ፍቁራት ኣሕት፡ በዙ ዜቐረበ ምስክርነት ህይዄት 

ልያም ቲንዳለ፡ ዳት ኣማንኤል፡ ከምኡዉን ሓዉ 

ብጹእኣምላኽ ገብርኣብ፡ ከምዜተባረኽኩም ርግጸኛታት 

ኢና።   
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1. ሶማል። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ እትርከብ ሃገረ ሶማል፡ 

ብዉግእ ዉሽጢ ሃገር፡  መንግስቲ ኣልቦ፡ ከምኡዉን 

ብቁጠባ ሽግር፡ ልዕሊ ፍርቂ ህዜባ ትሕቲ መስመር 

ድኽነት ዜነብር፡ በዙ ኸምዙ እተፍለጠት እያ። 

ዄርልድ ሪፖርት ከምዜሕብሮ፡ “ቁጠባ እታ ሃገር፡ 

ማሕበራዉን ኣካላ ጥዕና እቲ ህዜቢ ኣዜዩ ሰቅቕ 

እዩ፡ እዙ ኸኣ ዉጽኢት ናይቲ ዉግእን ተነጽሎን 

እዩ”። እታ ሃገር ልዕሊ 99 ሚእታት ሞስሊም 

እዮም፡ እዙ ኸኣ ንእስላማ ሚሊታሪ ኣዜዩ ምቹእ 

ኰይኑ ኣሎ። ኣብ ዜርዜር ኦፐን ዶርስ ዊርልድ ዉች 

ከምዜሕብርዊ፡ ሶማል ብዕብየት ምስዳድ 

ክርስትያናት ካልኣይ ደረጃ ሒዚ ኣላ። ክርስትያናት 

ኣብቲ ሃገር፡ ኣዜዮም ንዑቓትን ብኸቢድ ዜስደዱ 

እዮም፡ ሰማእትነት ከኣ ኣብቲ ሃገር ንቡር  እዩ።  

  ብየገድስ መስጐግቲ፡ እቲ ህዜቢ ብክርስትና 

ብዄንጌል ኣዜዮም ብዘሓት ሰባት ተስፋ ይገብሩ 

ኣለዅ። እቲ ህዜቢ ንየሱስ ክፈልጦ ጀሚሩ ኣሎ። 

እቲ ህዜቢ በታ ሶላር ኣዉድዮ ባይብል ዜኾነት 

“ትሬዠሪ” እትብሃል መጽሓፍ ቅዱስ፡ ብቋንቋ ሶማል 

እተተርጐመት፡ ብፍሉይ ተመስጦ ይከታተላ ምኑ 

ይፍለጥ።  

    ሓደ ናይ ሞስሊም መራሒ፡ ክርስትና ድሕሪ 

ምቕባሉ፡ በዚ ትሬዠሪ እትብሃል መጽሓፍ ቅዱስ 

ነቶም ሞስሊም እናኣገልገለ፡ ሰለስተ ናይ ኣባይቲ ቤተ 

ክርስትያን ከፊቱ፡ 15 ስድራቤታት ከኣ ንክርስቶስ 

ክፈልጥዊ ገይሩ። እቲ ጋ ልዑል እዩ፡ 



 

 

28 

ቁጽሪ 18 ሻሎም 

ግናኸ ሓደ ካብን ስድራቤታት በቶም መራሕቲ 

ሞስሊም ኣብ ዓይኒ ኣተዄ። ንሱ በዙ ንክርስቶስ 

ምቕባሉ ዜኣክል ብዘሕ መከራ ረኸቦ፡ ክሳብ 

ክኸይድ ከምይክእል ገይሮም ከኣ ገረፍዊ፡ ሰበይቱ 

ከኣ ብማህረምቲ ዜኣክል ገጻ መርኣዪ ይብሉ ኮነት፡ 

ጥንሲ ዉን ከዳ።  

  ስለ እዝም ክርስትያናት ክንጽሊ ይግብኣና። ጐይታ 

ከትብዖም ጸጋ ክህቦም ንጸልየሎም። ስለ እቲ ኣብቲ 

ሃገር ሎ ጽኑዕ ዕርድታት ክንጽሊ ይግብኣና። ስለ 

ህዜቢ ሶማል ንጸሊ። ስለ እቲ ኣብ ሶማል ይተኸልከለ 

ዄንጌል፡ ገጽ እግዙኣብሄር እናደለና ነመስግን።  

  

2. ሰሜን-ኮርያ። ኣብ ዜርዜር ኦፐን ዶርስ 

ዊርልድ ዊች ሃገረ ሰሜን ኮርያ ብስደት ክርስትያናት 

ኣብ ቁጽሪ ሓደ ተሰሪዓ ኣላ። ላኳ ብርቱዕ ስደት 

እንተሃለዄ፡ ቁጽሪ ንጐይታ ዜቕበሉ ክርስትያናት 

ይዉስኽ ኣሎ። ኣብኡ ላ ማሕበር ክርስቶስ፡ 

ተኣምራት ዜረኣየላን፡ ኣዜያ ሓያልን ምና 

ጋዛጠኛታት ኦፐን ዶርስ ይሕብሩ። ኦፐን ዶርስ ከም 

ዜግምትዊ ኣብ ሰሜን ኮርያ ካብ 200,000 ክሳብ 

400,000 ዜኣኽሉ ገሊኦም ብሕቡእ ገሊኦም ከኣ 

ብግልጺ ክርስትያናት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከምለዅ 

ይፍለጥ። ኣብ ሰሜን ኮርያ፡ ደቂ ኣመንቲ ቈልዑ ነቲ 

ሎ ስደት ስለ ይርድእዊ፡ ኣብ ደገ ዄጺኦም 

ብግልጺ ብዚዕባ እምነቶም ይዚረቡ እሞ፡ እቲ 

መንግስቲ ከኣ ብዘሕ መከራ ከምምጽኣሎም 

ይፍለጥ።  

  ኣሕተይ፡ ስለ እቶም ኣብ ሰሜን ኮርያ ለዅ 

ኣመንቲ ገጽ እግዙኣብሄር ንድለ። ንስድራቤታት 

ኣመንቲ፡ እግዙኣብሄር ጥበቡ ክህቦም፡ ገጽ 

እግዙኣብሄር ንድለ።  

 

 

 

 

 

 

3. ኣሜሪካ። ኣብ ደጀን ዄተሃደራት ኣሜሪካ፡ 

ብስተንክር ቁጽሪ፡ ኣብ ዜሓለፈ ሽዱሽተ ኣርሕ 

2018 ኣስታት 2000 ጭፍራ ዄተሃደራት ኣሜሪካ 

ናብ ጐይታ መጺኦም። ኣብ ማሕበር ክርትስቶስ ከኣ 

ተንጸንቢሮም። ነዙ ዜገለጸ ኣገልጋሊ ጆሴ ሮንዶን 

እቲ ቑጽሪ ኣዜዩ ከም ስተንከሮ ገሊጹ። ኣብ ሓደ 

መዓልቲ 380 ዄተሃደራት ናብ ጐይታ ምስ መጹ፡ 

ኣገልጋሊ ጆሴ ኣዜዩ ኣስተንከረ። ካብ ዄርሒ 

መጋቢት 11,2018 ኣትሒዘ ከኣ 1,839 

ዄተሃደራት ጐይታ ተቐቢሎም። ኣምላኽ ኣዜዩ ዕቢ 

ነገር ከም ዜገበረ ከኣ እቲ ኣገልጋሊ ገሊጹ። ኣምላኽ 

ሓያል ርትዒ ሓጢኣትን ፍቕሪ ንእኡን ኣብ ኩለን  

ሃገራት ዓለም ይግበር። ኣሕተይ ስለ ዄተሃደራት 

ሃገርና ዉን ገጽ እግዙኣብሄር ንድለ። ኣብኣቶም ዉን 

ዓቢ ምንቕቓሕ ክገብር፡ ገጽ እግዙኣብሄር ንድለ።  

4.   ህሞንግ-Hmong ። ህሞንግ ኣብ ሰሜና ምዕራብ 

ቬትናም እትርከብ ዓዲ እያ። ኣብታ ምድሪ ዄንጌል 

ኣብ 1980ታት ኣተዄ። በቲ ናይታ ዓዲ ቋንቋ 

እትፍኖ ናይ ዄንጌል ሬድዮ፡ ኣብ ምዜርጋሕ ዄንጌል 

ዓቢ ተራ ተጻዄተት። ህሞንግ 1 ሚልዮን ህዜቢ 

ኣለ፡ ኣስታት 400,000 ክርስትያናት ኣለዅ። 

መንግስቲ ቬትናም ጸረ ክርስትና ፕሮፓጋንዳ 

እናኣካየደ ጽኑዕ መምርሒታት እዩ ዉጽእ።  

  ኣብዙ ቀረባ ጊዛ፡ ሓደ ዄዲ 28 ዓመት ኣቦ ክልተ 

ቈልዑ ዜኾነ፡ ክርስቶስ ተቐበለ። ንሱ ንክርስቶስ 

ብምቕባሉ፡ ብስጋ ሓዅ ብብርቱዕ ማህረምቲ 

ስለዜሃረሞ ጸጋመይቲ ኢዱ ለመሰት። ስዒቡ፡ ናሕሲን 

ማዓጹን መስኮት ቤቱን ሓምሸሽዊ። ንሱ በዙ ዜዄረዶ 

መከራ ካብ ዓዱ ዄጸ።  
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   ስለ ህዜቢ ህሞንግ ገጽ እግዙኣብሄር ንድለ። ስለ 

እቶም ኣብ ቬትናም ዜርከቡ ክርስትያናት፡ 

ንሰጐግቶም ምሕረት ክገብሩ ክኽእሉ፡ ኣብቲ 

ጸልማት ብኣምላኽ ተስፋ ክግብሩ ክኽእሉ፡ 

ንጸልየሎም።  

5. ናይጀርያ። ዜሓለፈ ጥርን ለካቲትን ዜጀመረ፡ ኣብ 

ብዘሕ ማሕበረሰብ ናይጀርያ፡ ሓድሽ ማዕበል 

መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ክርስትያናት ተኸፊቱ። 

ብዘሓት ዓሰረተታት ክርስትያናት ከኣ ይሞቱ  

ኣለዅ። በዙ ተግባር ብዘሕ 

 ገጠራትን ቤትን ግራዉትን ከምኡዉን ቤተ 

ክርስትያናት ይዓኑ ኣሎ። እቲ መንግስቲ በዙ ዜካየድ 

ሎ ጭካነ፡ ኣጽቂጡ ብምርኣዩ ይዉቀስ ኣሎ።  

  ኣሕት፡ ስለ እዙ ሞት ኣንጸላሊዊም ሎ 

ስድራቤታትን ፈተዉትን፡ ገጽ እግዙኣብሄር ክንደሊ 

ይግብኣና። ንብረቶም ንዜጠፍኦም፡ እኽለ ማይን 

ረዲኤትን ክረኽቡ፡ ገጽ እግዙኣብሄር ንድለ። ስለ እቲ 

መንግስቲ ንጸሊ።  

6. ኣሜሪካ። ኣብ ካሊፎርንያ፡ ብማሕበረ ጉስነት 

እትምራሕ ቤተ ክርስትያን፡ ኣብ ሓደ መዓልቲ ቁጽሪ 

ኣመንቲ ተጠመቕቲ ኣስታት 50,000 ብምብጻሑ 

ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ ንመጀመርታ ጊዛ ኮይኑ ኣሎ። 

  እታ ቤተ ክርስትያን ብሪክ ረን እተባህለ ምስ 

ሰበይቱ ኮይኑ ዜጀመራ እሞ፡ ኣብ 1980 ነዚ ሕብረት 

ሓንቲ ስድራቤት ጥራይ ከም እተጸንበረታ፡ ደሓር 

ኣስታት 20,000 ነፍሳት  

ተጸንበራኣ። ፓስተር ሪክ ረን ኣብታ ከተማ 

ንለዅ ሰባት፡ ብፍላይ ንብዄልፊ ዜተኣስሩ ሰባት 

ብፍሉይ ከም ገልግሎም ይፍለጥ። ፓስተር ሪክ 

ረን ብህይዄቱ ንብዘሓት ኣብነታ ክርስትያን፡ 

ብፍላይ ብለዊ ትሕትናን ንቡር ዜኾነ ናይ ናብራ 

ቅዲን፡ ብዘሓት ዜንእድዊ ኣገልጋሊ እዩ። እንሆ 

ከኣ ሎሚ፡ እታ ንሱ ዜጓስያ ቤተ ክርስትያን ኣብ 

ሓደ መዓልቲ ሓምሳ ሽሕ ነፍሳት ብምጥማቕ፡ 

ነፍሳት ናብኣ ይዉሕዚ ኣለ። ፓስተር ሪክ ረን 

ምስጢር ናይዙ ዓዄት “ፍቕሪ” ምኑ ይገልጽ። 

ንሱ ከምዙ በለ “ንሰባት ብሓቂ ነፍቅሮም 

እንተዂንና፡ ምሳና ናብ መንግስተ ሰማይ ኪኸዱ 

ኢና እንደሊይ! ስለዜኾነ፡ ኩልሳዕ ንመሓዘትና፡ 

መሳርሕትና፡ ከምኡዉን ስድራና ናብ የሱስ ኢና 

እነምጽኦም። ብሓቂ ኣብ ዓለም ከማኹም ዜበሉ 

ሰባት ኣይረኤኹን፡ ኣነ ንኣኹም ፓስተርኩም 

ኪኸዉን ኣይዕበይን እየ፡ ኣዜየ ትሕት እብል 

ኣለኹ።” መጽሄት ሻሎም ኣብ ዜሓለፈ ሕታማ 

ቁጽሪ 17፡ ታሪኽ ህይዄት ፓስተር ሪክ ረን 

ኣቕሪባ ነይራ እያ። ጐይታ ስለ እታ ብሓይሊ 

ንቕድሚት እትግስግስ ላ ማሕበሩ ዜተመስገነ 

ይኹን። ስለ እታ ኣብ ምድርና ላ ማሕበር፡ ገጽ 

እግዙኣብሄር ክንደሊ ይግብኣና። ናብ ሓድነት 

ክትመጽእ፡ ገጽ እግዙኣብሄር ክንደሊ ይግብኣና።   

--ሻሎም-- 
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