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መሌእኽቲ ሻልም 
 

“ሃብቲ ንሓዉሩ ዔዋዱዋን ንለዴ ሇድ ኣይነብርን እዩ እሞ፡ ሃሇዉት ኣባጊዒካ ኣጸቢቕካ ፍሇጥ፡ 

ንሌብ ኣብ መጓሴ ኣንብሮ።” ምሳ 27፡23-24። 

   ሰሊም ጐይታናን መዴሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኵን። ነቲ ብኴምዖ ከነገሌግሌ 

ጸጋኡን ሓሇዉኡን ኣባና ዙገበረ ጐይታ ምስጋና ይኵኖ። መጽሄት ሻልም ልሚ ዋን ከም ትሩ 

ብቓሌ ኣምሊኽ ምጽንናዒን ምኽርን ምዒድን ምብርታዒን ኪኾነሌና ትሕዙቶኣ ኣዲሌያ፡ ቀሪባ ኣሊ። ብሓቂ 

ነቲ ጽሑፋት ኣንቢብና ከም ንቡር ክንሓሌፎ ዔይኮነስ፡ ከነስተንትኖን ኣብ ህይትና ከምኡ ዄንና 

ክንመሊሇስ ክንጽሉ ይግብኣና።   

   ቅዴሚ ናብቲ ትሕዙቶታት ምሕሊፍና ነ ምሳ 27፡23 – 24 ክንህበኩም ባህ ይበሌና። እንስሳታት 

ናይ ዙተፈሊሇየ መሌእኽትታት ንምምሕሌሊፍ ንጥቀመልም ኢና። ኣባጊዒ ከኣ ምሳላ ናይ ሰባት ኮይነን 

ይቐርባ እየን። ንኣብነት ኣብ መዙ 79፡13 “ንሕና ግና፡ ህዙብን ኣባጊዒ መጓሴን ዙንና፡ ንዔሇኣሇም 

ከነመስግነካ፡ ንለዴ ሇድ ምስጋና ኴነዋሪ ኢና” ይብሌ። ጐይታ የሱስ ከኣ “ብዕሓት ህዙቢ ምስ 

ረኣየ፡ ሓሊወ ኴም ዔይብሇን ኣባጊዒ፡ ግፉዐትን ፋሕ ዙበለን ነበሩ እሞ፡ ዯንገጸልም” ይብሇና፡ ማቴ9፡36።  

   ኣባጊዒ ምክትታሌ ዔዴሌየን ዴኵማት ፍጥረት እየን። ጽቡቕን ክፉእን ዔይፈሌጣ ብምዃነን ብዕሕ 

ምክትታሌ የዴሌየን። ልሚ ንህዙቢ ኣምሊኽ ከም ኣባጊዒ ምዃኑ ተረዱእና እናዯንገጽና ክንጓስዮ ጐይታ 

ይርዴኣና። ጐይታ የሱስ ነታ ሓንቲ በጊዒ ምስ ጠፍኣቶ ንእኣ ከናዱ ኣኽራናት ይዴይብን ይርዴን፡ 

ምስ ረኴባ ከኣ ኣብ መንኩቡ ይሕንግራ። “ምስ ረኴባ ኴኣ፡ እናተሓጐሰ ኣብ መንኩቡ ይሕንግራ። ናብ 

ቤቱ ምስ ከዯ ዴማ፡ ነዒሩኵን ንጐረባብቱን ብሓዯ ጸወዎ፡ ነታ ዙጠፍኣትኒ በጊዑይ ረበያ እሞ፡ 

ተሓጐሱ፡ ይብልም” ይብሇና ለቃ 15፡5።   

   ኣባጊዒ ከም ጐይታ ዙበሇ ሕያዉይ ጓሳ ክረኽባ ኣሇን። ሌቢ ሓቀኛ ጓሳ ናብ ኣባጊዎ እዩ። ንሱ 

ግዯን ኣሇዌ። ስሇዖ እዩ ጥበበኛ ሰልሞን ‘ሃሇዉት ኣባጊዒካ ኣጸቢቕካ ፍሇጥ ንሌብ ኣብ መጓሴ 

ኣንብሮ’ ዙብሇና። እምበኣር ልሚ ሃሇዉት መጓሴና ክንፈሌጥ ጐይታ ይርዴኣና።  

 መጽሄት ሻልም hibretchristians@gmail.com
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ናይ ጋሕታ ጸልት 
   “ኣንጊሁ ተንሲኡ፡ ገና ሇይቲ ኴል፡ ጸ። ናብ 

ጽምወ ቦታ ኴይደ ዴማ ኣብኡ ጸሇየ” ማር 1፡35። 

   ክርስትና ዉጋ የኽፍሌ እዩ፡ እቲ ዉጋ ዔኽፍሇካ 

ከኣ ብዕሕ ዐይነት ኪኴዋን ይኽእሌ እዩ። ሓዯ 

ካብኡ ከኣ ኣንጊህካ ምትንሳእ እዩ። ምለእ ሇይቲ 

ኣሚዩቕካዮ ዙሓዯርካ መዯቀሲ ገዱፍካ ክትጽእ 

ንሰብ ካብ ዙኴብድ ነገራት እዩ። ብሓቂ ዯሊዪ ዙኾነ 

ሰብ ግና ነቲ ዙዯሇዮ ኣንጊሁ እዩ ዙገብሮ። ኣንጊህካ 

ዙዯሇዮ ነገር ከኣ ከም እትዒተለ ርግጽ እዩ።  

   ሓዯ ካብቲ ኣንጊህና ክንገብሮ ዔልና ነገር ከኣ 

ምጽሊይ እዩ። ብርግጽ ሓይሉ ጸልት ኣብ ኩለ 

ሰዐት ይሰርሕ እዩ። ግናኴ ኣንጊህካ ምጽሊይ ብዕሕ 

ረብሓ እዩ ዔሇዌ። የሱስ ዋን ኣንጊሁ ተንሲኡ፡ ገና 

ሇይቲ ኴል፡ ይብሇና እቲ ቃሌ፡ ክጽሉ ይትንስእ 

ነበረ። ጸልት ኣብ ዙተፈሊሇየ ሰዐታት ተካይድ 

ኢ፡ ኣብ ምዋጻእካ፡ ኣብ ምእታዋካ፡ ኣብ ኮፍ 

ምባሌካ፡ ኣብ እትበሌዐለ ጊዘ፡ ኣብ ጉዒዚ፡ ኣብ 

ሓዔን፡ ኣብ ሓጐስ፡ ዔተ። እዖ ኣገባብ ኣጸሊሌያ፡ 

ብዕሕ ጊዘ ዔይሓተካ እዩ። ግናኴ ከነስተዋዒል 

 

 

 

 

 

 

ዔልና፡ ብዔይካ እዖ ነፍሲ ከፍና፡ ምስ ኣምሊኽ 

ብጸልት ጊዘ እንስዯለ ጊዘ ክህሌና ኣሇዌ። 

ኣብዖ ቃሌ ክንሪኦ ከልና፡ የሱስ ፡ - 

1. “ኣንጊሁ ተንሲኡ” ይብሇና። ብሓቂ የሱስ 

ቅዴሚ ኵለ ምስ ኣምሊኽ ሕብረት ይገብር 

ነበረ። ቅዴሚ ኵለ ቀዱሙ ክመጽእ ዔሇዌ 

ጸልት እዩ። የሱስ ንዴቃስ ጸሉኡ ኣይኮነን 

ኣንጊሁ ዙተንስአ፡ ግናኴ ምስ ኣምሊኽ ሕብረት 

ንኽገብር ቅዴሚ ኵለ ነዖ ተግባር ሰሪዎ፡ 

ኣንጊሁ ተንስአ። ኣሕዉተይ ልሚ ንሕና ናይ 

ጋሕታ ጸልት ክንሇማመዴ ይግብኣና። ብእኡ 

ብዕሕ ነገር ነስሌጥ ኢና። 

2. “ገና ሇይቲ ኴል” ይብሌ። ገና ብርሃን ከይኮነ 

ኴል ኪኴዋን ኣሇዌ እቲ ምትንሳእና። ንኣምሊኽ 

ምዴሊይና ገና ጸሌማት ከል ከይግሐ፡ ናብ 

መቕዯሱ ክንግስግስ ኣልና። 

3. “ናብ ጽምወ ቦታ ኴይደ” ይብሌ። እንጽሌየለ 

ስፍራ ጽምዉ ሰብ ዔይረኽበና፡ ጸጥታ ዔሇዌ 

እንተኾነ እቲ ዙበሇጸ ይኾነሌና። ምኽንያቱ ምስ 

ሰብ ኣይኮንናን ክንራኴብ፡ ምስ ኣምሊኽ ኢና 

ሕብረት ክንገብር ዯሉና ዔልና። ስሇዙኾነ ኴኣ 
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ጽምወ ቦታ እንተረብና፡ ከይተረበሽና፡ ሓሳብና 

ከይተሰርቀ፡ መስመርና ናብ ሊዒሉ ክንዙርግሕ 

ንኽእሌ። መጸሇይና ጽሙዉ ዔሇዌ ቦታ እንተ 

ኾይኑ ዙያዲ ጊዘ ክንስዴ ንኽእሌ ኢና። ምስ 

ሰብ ዔራኽበና ማዒጾና ኮነ ስሌክና (ሞባይሌና) 

ጸጥ ኣቢሌና (ሳይሇንት) ጌርና፡ ሌብና ዋን ጸጥ 

ኣቢሌና፡ ካሌእ ከይሓሰብና፡ ክንጽሌን 

ክንምህሇሌን ይግብኣና።  

4. “ኣብኡ ጸሇየ” ይብሇና። ኣብቲ መጸሇዪ ስፍራና 

ኬዴና ኮፍ ኢሌና ካሌእ ክንሓስብ ዔይኮነ፡ 

ኣብኡ ኲንና ክንጽሉ ምስ ኣምሊኽ ክንዔራረብ፡ 

ምስኡ ጊዘ ክንስዴ፡ ይግብኣና።  

   እምበኣር እዖ ናይ የሱስ ህይት ልሚ 

ኣብዖ ዔመን ንእንርከብ ሰባት ንኵሌና ዐቢ 

ትምህርቲ እዩ። እስከ ናይ ጋሕታ ጸልት 

ንኽንገብር፡ ኣንጊህና ንተንስእ፡ ንእኡ ክንረክብ፡ 

ነዖ ዒረፍቲ ህይትና ዙኾነ ጐይታ ምስኡ 

ሕብረት ክህሌና፡ ገና ሇይቲ ኴል፡ ንተንስእ፡ 

ጽምወ ቦታ ኴኣ ይሃሌና፡ ኣብኡ ኴኣ 

ጽልትናን ምህሇሊናን ነካይዴ፡ ብእኡ ኴኣ ብዕሕ 

ነገር ከነስሌጥ ኢና። ኣብኡ ናይ መዐሌታወ 

መስዉእትና ነዒርግ እስከ። ልሚ ሰብ ኣንጊሁ 

ክጽሉ ዔይኮነ ነናብ ዉኒኑ -ቢዙነሱ- እዩ ተብተብ 

ኢለ ዙጽእ። ዔሕዙን ከኣ፡ ዉሊ ዴሕሪ ዉኒኑ 

ምክያደ ናብ ጸልት ዙምሇስ የሇን። ንኣምሊኽ 

ብሓቂ ዙዯሌዮ ሰብ ኣንጊሁ ቅዴሚ ኵለ ዉኒኑ 

እዩ ዙዯሌዮ። ጐይታ ኴኣ ይርከብለ። ዔማሪ 

ዲወት ንኣምሊኽ ኣንጊሁ ብጸልት ዙዯሌዮ ሰብ 

ነበረ፦  

“ሓሇፋ እቶም ጋሕታ ዖጽበዩ ሐሇዋቲ፣ እ፣ 

ሓሇፋ እቶም ጋሕታ ዖጽበዩ ሓሇዋቲ ነፍሰይ 

ንእግዖኣብሄር ትጽበዮ ኣሊ።” ይበሌና ፡ መዙ 

130፡6።  

  ሓሇዋቲ ጋሕታ ክግሓልም እዮም ዙጽበዩ፡ 

ዲወት ግና ንእግዖኣብሄር ክዯሉ ንእኦም ይቕዴሞም 

ነበረ። ከምኡ ስሇ ዙኾነ እዩ ኴኣ ብዕሕ ምግሊጽ 

ይረክብ ነበረ። ዌች ማን ኒ ናይ ኣምሊኽ ሰብ 

“ኣንጊህካ ምጽሊይ ምግሊጽ ኣሇዌ፡ ሰዐት ዐሰርተ 

ተንሲእካ ዋን ክትጽሉ ትኽእሌ ኢ ግና ምግሊጽ 

የብለን” ክብሌ ገሇጾ። ብሓቂ ኣብቲ ኣንጊህካ 

ንኣምሊኽ እትዯሌየለ ጊዘ ንዙተሇማመድ ምግሊጽ 

ኣሇዌ።                               

   እምበኣር ጥቕሚ ኣንጊህካ ምጽሊይ ገሇ 

ክንጠቅስ፦ 

1. ምለእ ሓይሉ ይህሌካ። 

   ኣንጊህካ ክትንስእ ከል፡ ኣእምሮን ስጋን 

ኣብ ዒረፍቲ ብምጽናሑ ኣካሊወ ሓይሉ ይህሌካ። 

ስሇዙኾነ፡ ከይሰሌኬ ብምለእ ሓይሉ ጊዘ 

ክትስዴ ትኽእሌ።  

2. ጽምኣትካ ይዋስኽ።  

   ኣንጊህካ ብምትንሳእ ንኣምሊኽ ዔልካ ጽምኣት 

ዙያዲ እዩ ዙኴዋን። እቲ ኣንጊህካ ምዴሊይካ 

ንዔልካ ቅንኣትን ጽምኣትን ዙዋስኽ እዩ።  
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3. ንፍሕሶ ሰይጣን ከል ጌና ተዒንዌ።  

  እቶም ናይ ኣምሊኽ ሰባት ኣንጊሆም ዙትንስኡ 

ሓዯ ምኽንያት፡ ንኣሰራርሓ ሰይጣን ዔበሇ ጌና 

ኴል፡ ብመንፈስ ከዒንዋዌ እዩ። ሰይጣን ዴቃስ 

ዔይብለ ጸሊኢ ስሇ ዙኾነ፡ ነቲ ዒዮታቱ ኴኣ 

ብሇይትን ብቐትርን እዩ ዔካይድ። ስሇዖ ናይ 

ዴቃስ ጊዘ ጌና ከይተዴአ ከል፡ ንኵለ ዒዮታቱ 

ንኽንጻረሮ፡ ኣንጊህና ንትንስእ እሞ ንፍሕሶታቱ 

ንቃሞ። 

4. ንግሆ ጸጋ እትቕበሇለ እዉን እዩ። 

   ኣንጊህና ተንሲእና ንምለእ መዐሌቲ ዔዴሌየና 

ካብ ጐይታ ጸጋ ክንቅበሌ የዴሌየና። ነቲ 

መንፈሳወ ህይትና ዙጻረር ብዕሕ ነገር ስሇ ዔል፡ 

ንኵለ ዔኽእሌ ካብ ጐይታ ጸጋን መንፈስን 

እንምሌኣለ ጋሕታ እዩ። “ኳሇን መዐሌትታትና 

ኽንሕጐስን ባህ ኪብሇናንሲ፣ ንግሆ ጸጋ 

ኣጽግበና።” መዙ 90፡14። 

5. ሓሇዉ ኣምሊኽ ምሳና ንክኴዋን። 

   ኣብ ምለእ መዐሌቲ እንታይ የጋጥመና 

ኣይንፈሌጥን ኢና፡ ግናኴ ሓሇዉ ኣምሊኽ ምሳና 

ንኪኴዋን ኣንጊህና ንሓሇዉ ኣምሊኽ ክንዯሉ 

ይግብኣና። ኣምሊኽ ከኣ ካብ ኩለ ኽፉእ 

ብመሊእኽቱ ገይሩ ይሕሌና።  ካብ ዔይተዯሌየ 

ይሕሌና፡ ብመገደ የመሊሌሰና። 

6. ንመዐሌትና ብምስጋና ክንጅምሮ።  

   ንኴነማርር ዙገብሩ ብዕሕ ነገራት ስሇ 

ዙገጥሙና፡ ካብ ምምራር ጺእና ምለእ መዐሌቲ 

ብምስጋና ክንመሌእ ምእንቲ፡ ኣንጊህና 

 

ብምስጋናን ኣምሌኾን መዙሙርን ክንጅምሮ 

ይግብኣና። “በገናን መሰንቆን ንቕሑ፣ ንጋሕታ 

ኴንቅሓ እየ።” መዙ 108፡2። 

7. ብቓለ እንታይ ይብሇና ክንቅበሌ ጋሕታ 

ምትንሳእ የዴሌየና። ኣንጊህና ጌና ሇይቲ ኴል 

እንትንስእ ንኽንጽሉ ጥራይ ዔይኮነ፡ ኣምሊኽ ዋን 

ንኣና ብቓለ ኽረበና እሞ ምለእ መዐሌቲ በቲ 

ዙሃበና ቃሌ ከነስተንትን ብጽሞና ኣንጊህና ናብኡ 

 ክንግስግስ የዴሌየና። “ቅዴሚ ጋሕታ መጺኤ 

ኣእዊኵ፣ ንቓሌካ እጽበ እኔኵ።” መዙ 119፡147። 

   እምበኣር ኣሕዉተይ፡ ጸልት ምንቃሕ የዴሌዮ 

እዩ። ሓዯ እትነቕሓለ ከኣ ጋሕታ ጌና ሇይቲ 

ኴል እዩ። ልሚ ኣብዖ ናይ መዲእታ ጊዘ 

ንምጽኣት ጐይታ እንጻበበየለ ብጸልት እናነቓሕና 

እዩ። ጐይታ ይርዴኣና። “ብዅለ ጸልትን 

ሌማኖን ኳለ ሳዒ ብመንፈስ እናጸላኵም እሞ፡ 

ምስናይ እዖዋን ብኳለ እናተጸመምኩም፡ ስሇ 

ዅልም ቅደሳን ብጸልት ንቕሑ” ኤፌ 6፡18።  
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      ኣርእስትታት ጸልት 
   ኣንበብቲ መጽሄት ሻልም፡ ኣብዔን ዙስዒባ 

ጊዘታትና፡ ኣብ ዔዔሇናዮ ጌና ሇይቲ ከል ብጋሕታ 

ተንስእና፡ ብጸልት ንንቃሕ፡ ጐይታ ክረዴኣና እዩ።     

  ኣብዔን ዙስዒባ ኣርእስትታት ኣተኰርና ክንጽሉ 

ኢና፡ - 

1. ስሇ ናይ ነፍሲ ከፍና ሓዴነት።  

   ቃሌ ኣምሊኽ ብኣንዴነት ፍጹማት ክንከዋን 

እዩ ዙነግረና። ንሕና ከኣ ካብቲ ቀንዱ ንዴምና 

ምኽንያት ዙኴዋን ኣብ መንጐና ብኣንዴነት 

ፍጹማት ዔይምዃንና እዩ። ኣብቲ ቀንዱ ነገር ሓዯ 

ክነስና ግናኴ ኣብ ቀሉሌ ነገር ክንፈሊሇ ከልና 

ሰይጣን ጥራይ እዩ ዙብሇጸሌና እሞ፡ ብኣንዴነት 

ፍጹማት ክንከዋን፡ ንሓዴሕዴና ምቅብባሌ 

ክህሌና፡ ገጽ እግዖኣብሄር ንዴሇ። ስሇ ኵሇን  

ማሕበራት ምቅብባሌ ክህሌን፡ ነፍሲ ከፍ 

ብሓሳቡ ርደእ ኪኴዋን፡ ንኵለ ዙፈሊሌየና ዔበሇ፡ 

ከም ስርናይ ክሓሕየና ዙመጽእ፡ ኩለ ኣጋንንታወ 

ኣሰራርሓ እናተቓምና፡ ገጽ እግዖኣብሄር ንዴሇ። 

2. ስሇ ሃገርና። 

- ስሇ እተሰዯደ ኣሕዉት፡ ኣምሊኽ ዔመን 

ምትእኽብ ክገብረሌና። 

- ስሇ ሰሊም ሃገርና፡ እግዖኣብሄር ንሃገርና ሰሊሙ 

ክህባ። 

- ስሇ መራሕቲ፡ ኣምሊኽ ንሌቦም ብፍቓደ 

ከምሌእ፡ ብቕንዒና ክመርሑና። 

 

 

- ስሇ መንንቲ፡ ብትኽክሌ ክፈርደ፡ ዐመጻን 

ምፍርራህን ክሓዴጉ። 

- ስሇ ኵልም ዯቂ ሃገርና፡ እግዖኣብሄር ክበጽሓና። 

- ስሇ ኣዳታት፡ ነዱኡ ዙረግም ሞት ይሙት እዩ 

ዙብሌ እሞ፡ እናመረቕናየን፡ ስሇ እታ ብስጋ ሊዱትና 

ዙኾነት ኣዳና፡ እግዖኣብሄር ብርሃኑን ሓቁን ክሰዯሇን፡ 

ስሇ ኩሇን ኣዳታት ሃገርና ገጽ እግዖኣብሄር ንዴሇ።   

3. ስሇ ዙሓመሙ ገናትና።  

- ብሕማም ንዙሳቐዩ ዔሇ ገናትና፡ እግዖኣብሄር 

ክፍዋሶም፡ ኣነ እግዖኣብሄር ኣምሊኽካ ፈሳ እየ 

ስሇ ዙብሌ፡ ክፍዋሶም፡ ገጽ እግዖኣብሄር ንዴሇ። 

- ብኤይዴስ ንዙሳቐዩ ገናትና፡ ኣምሊኽ ናብ 

ዒረፍቱን ናብ ብርሃን ንጌለን ክስሕቦም፡ ንእኦም 

ንዙኣሌዩ ኴኣ ጸጋኡ ክህቦም እሞ ናብ ጐይታ 

ክመጹን ቃለ ብትብዐት ክነግሩ ክኽእለን ጸጋኡ 

ከብዙሓልም፡ ገጽ እግዖኣብሄር ንዴሇ። 

- ሕደር ሕማም ንዔሇዌም ገናትና ጐይታ 

ብፈዋሱ ክበጽሖም፡ ገጽ እግዖኣብሄር ንዴሇ። 

4. ስሇ ዙዯኴሙ ኣሕዉትና። 

- ኣብ ዴም ንዔሇ ኣሕዋትና፡ ናብ ጐይታ 

ክመጽኡ እናዯሇዩ ግናኴ ሓይሉ ንዙሰኣኑ፡ 

እግዖኣብሄር ብመንፈሱ ሓይለ ክህቦም እሞ 

ክትንስኡ፡ ገጽ እግዖኣብሄር ንዴሇ። ሓዋ 

ሓጢኣት እንተ ገበረ ጸሌየለ እዩ ዙብሌ እሞ ናብ 
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ሞት ዔብጽሕ ሓጢኣት ኣል ናብ ሞት ዔየብጽሕ 

ሓጢኣት ዋን ኣል ይብሇና እዩ እሞ፡ እቲ ናብ 

ሞት ዔብጽሕ  ኽሕዯት እዩ፡ ግናኴ ስሇ እቶም 

እናዯሇዩ ሓይለ ዙሰኣኑ ስላኦም ግና ገጽ 

እግዖኣብሄር ንዴሇ።     

5. ስሇ ቤተ ክርስትያን። 

- ኣምሊኽ ብመንፈሱ ንኵልም ፋሕ ኢልም 

ንዔሇ ኣመንቲ ጐይታ ክረዴኦም፡ ገጽ 

እግዖኣብሄር ንዴሇ።  

- ቤተ ክርስትያን ብመንፈሱ ክብ ኢሊ፡ ንጌሌ 

ብሓይሉ ክትነግር፡ ገጽ እግዖኣብሄር ንዴሇ። 

- ስሇ ኵልም ኣብ ኣንዯራትን ኣብ ሼሊታትን ኣብ 

ቤት ማእሰርትን ዔሇ ኣሕዉት ኣምሊኽ ጸጋኡ 

ክህቦም፡ ክረዴኦም፡ መዲእታ ክገብረልም፡ 

ብንብዐት ስሇ እሱራት ገጽ እግዖኣብሄር ንዴሇ።  

ኣምሊኽ ይርዴኣና። 2ዘና 7፡14። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ኣምሊኽ ኣል 
   ሓዯ ናይ ዩኒቨርሲቲ መምህር 
ንተምሃሮኡ ፊልዚፊ ይምህሮም ነበረ። 
ከምዖ ክብሌ ከኣ ሓተቶም፦ 
“እስከ ንኣምሊኽ ክረብ ሰሚዒዌ ዙፈሌጥ፧” 
በልም። ኩልም ተምሃሮ ጸጥ በለ። 
“ጽቡቕ፡ እስከ ንኣምሊኽ ከ ተንኪፍዌ 
ዙፈሌጥ፧” በልም። ኩልም ተምሃሮኡ 
ሕጂዋን ጸጥ በለ። 
“ግርም፡ እስከ ንኣምሊኽ ከ ርእይዌ 
ዙፈሌጥ፧” በልም። ኩልም ተምሃሮኡ 
ሕጂዋን ብዔይ መሌሲ ጸጥ ኢልም 
ሰምዒዌ። 
“ስሇዖ፡ ሰሚዒኩሞ ኾነ፡ ተንኪፍኩሞ ኾነ፡ 
ከምኡዋን ርእይኵሞ ዔይትፈሌጡ ካብ 
ኮነ፡ ኣምሊኽ የሇን” በልም። 
   ኩልም ተምሃሮ ንገሇ ካሌኢታት ጸጥ 
ኢልም ሰምዒዌ፡ ዙብሌዌ ዋን ጠፍኦም። 
ሓዯ ንእሽቶይ ተምሃራይ ኢደ ሓፍ 
ኣቢለ፡ “ሓዯ ሕቶ ንተምሃሮ ከቕርብ ድ፧” 
ክብሌ ንመምህር ፍቓዴ ሓተቶ። መምህር 
ናይ ፊልዚፊ ከኣ ብትዒቢት ርእሱ 
ብምንቕናቕ ኣፍቀዯለ። ቀጺለ እቲ 
ተምሃራይ ንተምሃሮ ሕቶኡ ከምዖ ክብሌ 
ኣቕረበ፦  
“ሓራይ ተምሃሮ፡ ናይ መምህርና ኣእምሮ 
ሰሚዒኩምዌ ትፈሌጡድ፧” በልም። ንሳቶም 
ከኣ “ኣይፋሌናን” በለ። 
“ጽቡቕ፡ ናይ መምህርና ኣእምሮ’ኴ  
ተንኪፍኩሞ ትፈሌጡድ፧” በልም። ንሳቶም 
ከኣ “ኣይፋሌናን” በለ ብሓባር። 
“ግርም፡ እስከ ንናይ መምህርና ኣእምሮ ኴ 
ርእይዌ ዙፈሌጥ፧” በልም። ንሳቶም ከኣ 
“ኣይፋሌናን” በለ ብሓባር። 
“ስሇዖ፡ መምህርና ኣእምሮ የብለን” ክብሌ 
ተረቦም። በዖ ኴኣ ንሓሳብ እቲ መምህር 
ኣፍረሶ።    

“ዐሻስ ብሌቡ፣ ኣምሊኽ የሌቦን፣ ይብሌ” 
መዙ 14፡1። 
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እንታይ ንዯሉ ኣልና፧ 
 “የሱስ ከኣ ግሌጽ ኢለ ስዒብዌ ኴሇ ርእዩ፡ 

እንታይ ትዯሌዩ ኣልኵም፧ በልም።” ዮሃ 
1፡38። 

   “ካብቶም ንዮሃንስ ሰሚዓም ንየሱስ 
ዙሰዐብዌ ኽሌተስ እቲ ሓዯ እንዴርያስ ሓዋ 
ስምኦን ጴጥሮስ እዩ። ንሱ ቕዴም ንሓ 
ስምኦን ረኴቦ እሞ፥ ንመሲሕ፦ ክርስቶስ 
ዙትርጉሙ፦ ረብናዮ፡ በል። ናብ 

የሱስዋን ኣምጽኦ” ዮሃ 1፡40-42።  

    ኣሕዉተይ ንክርስቶስ እተቐበሌና እንታይ 

ዯሉና ኢና፧ ዴላታትና ክማሌኣሌናድ ኢና 

ንክርስቶስ እተቐበሌና፧ ብሓቂ ልሚ እንታይ እዩ 

ሌብና መሉኡ ዔል እስኪ ንፈትሽ፧ 

    ክርስትና ንየሱስ ዯሉ እትስዒቦ ዯኣ እምበር 

ንዴላታትካ ንኽማሊኣሌካ እትስዒቦ እምነት 

ኣይኮነን። የሱስ ነዚም ክሌተ ዯቀ መሙርቲ 

ዮሃንስ ዙነበሩ ሓዯ ሕቶ እዩ ኣቕሪብልም፡ 

“እንታይ ትዯሌዩ ኣሇኵም፧” በልም። ንሳቶም 

ዋን ካሌእ ኢልም ኣይመሇስለን “ንሳቶም ዴማ፥ 

ረቢ፦ ትርጉሙ መምህር፦ ኣበይ ሰፊርካ ኣል፧ 

በሌዌ። ንሱ፥ ንዎ ርኣዩ፡ ሽዎ መዐሌቲዋን 

ምስኡ ዐለ።” እዚም ዯቀ መሙርቲ ካሌእ 

ምንም ኣይዯሇዩን፡ ዙዯሇይዌ እንተል ንየሱስ 

ክርስቶስ ዱ ኣምሊኽ እዩ። ንሕና’ኴ ልሚ 

“እንታይ ንዯሉ ኣሇና፧” ምስዐብና እንታይ እዩ 

 

 

ዒሊማኡ። ንየሱስ እንተ ዯሉና ዄንና ምስኡ 

ክንዋዒሌ ኢና፡ ክሳብ መዲእታ ዋን 

ኣይክንዴቕን ኢና። ንዴላታትና ክማሌኣሌና 

እንተ ኾይኑ ዒሊማና ግና፡ ዴላትና ምስ ረኴብና 

ንዴሕሪት ክንምሇስ ኢና።  

   ገሉኣቶም ንየሱስ ዙስዒብዌ ዙነበሩ ስሇ ዙበሌዎ 

እዮም እምበር ካብ የሱስ ተኣምራት ዯሌዮም ዋን 

ኣይኮኑን። “ኣብ ስግር ባሕሪ ምስ ረኴብዌ ኴኣ፥ 

ረቢ፡ መኣዙ ናብዖ መጻእካ፡ በሌዌ። የሱስ ዴማ፥ 

እትዯሌዩኒ ዔልኵምሲ እንጌራ ስሇ ዙበሊዒኩምን 

ዙጸገብኩምን ኢኵም እምበር፡ ተኣምራት ስሇ 

ዙርኤኵም ከም ዔይኯንኩም፡ ብሓቂ ብሓቂ 

እብሇኩም አልኵ” በልም ዮሃ 6፡25። እዚም ሰባት 

ንየሱስ ዯሌዮም ሃሰዋ ይብሌዌ ነይሮም፡ ረቦሞ 

ከኣ ግናኴ ንእኡ ንየሱስ ዯሌዮም ዔይኮኑስ፡ ስሇ 

ዙበሌዎን ስሇ ዙጸገቡን እዮም። ኣሕዉተይ፡ ልሚ 

ንሕናኴ እንታይ ስሇ  ዙኾንና ኢና ንየሱስ ንዯሌዮ 

ዔልና፧ ስጋወ ነገራት ስሇ ዙተማሌኡሌና ንየሱስ 

ንዯሌዮ እንተልና ዄንና መዲእታና ኣይክጽብቕን 

እዩ። ዴላታትን ምስ ተማሌአ፡ ብዴሕሪኡ 

ምኽንያት መስዐቢና ከይንስእን ንጠንቀቕ።  

   ቃሌ ኣምሊኽ ከምዖ ይብሌ “ኣምሊኴይ ከኣ፡ 

ከምቲ መጠን ሃብቱ ብኽብሪ ብክርስቶስ የሱስ 
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ገይሩ፡ ዴላትኩም ዔበሇ መሌኣሌኩም እዩ” ፊሌ 

4፡19። እ “ዴላትኩም” እትብሌ ቃሌ እንታይ 

እዩ ትርጓሜኣ፧ ኣብቲ ናይ ኢንግሉሽ መጽሓፍ 

ቅደስ “need” ዙብሌ ቃሌ እዩ ተጠቂሙ ዔል። 

እዖ ቃሌ ከኣ “ዔዴሌየካ” ማሇት እዩ። ሰብ ፊሉጲ 

ስሇቲ ንጳዋልስ ዙገብርዌ ጽቡቕ ግብሪ እቲ 

ሃብትም ኣምሊኽ ከኣ ኩለ “ዔዴሌዮም” ከም 

ዙመሌኣልም እዩ መስኪርልም። ኣብ ጥቕሲ 

“ከምቲ መጠን ሃብቱ ብኽብሪ ብክርስቶስ የሱስ” 

ይብሇና። እ “ብኽብሪ” እትብሌ ነስተዋዒሊ። 

ሃዉርያ ጳዋልስ ኣየናይ ክብሪ እዩ ዙረብ ዔል፧ 

እቲ ሰማያወ ክብሪ፡ እቲ ድክሳ ማሇት ህሊዋነት 

ኣምሊኽ ኣብ ህይትካ፡ ጸጋኡ፡ ሓሇዉኡ፡ በረኴቱ፡ 

ነዖ እዩ ዙብልም ዔል። ልሚ ህይትና ነዖ 

ኽብሪ ኣምሊኽ ዙጸምእድ እዩ፡ ይስ ነቲ ሓሊፊ 

መግብን ምጽጋብን እዩ ዙዯሉ ዔል ርእስና 

ንፈትሽ።  

   የሱስ ነቶም ዐሰርተ ሇምጻማት ምስ ፈሶም 

ካብቶም ዐሰርተ ከምስግን ዙተመሌሰ ሓዯ ጥራይ 

እዩ። እቶም ትሽዐተ ፈዋሶም ሒዚም ነናብ 

ዉኒኖም እዮም ከይድም። “ካባታቶም ሓዯ ኴኣ 

ከም ዙሐየ ምስ ረኣየ፡ ዴምጹ ዐዋ ኣቢለ 

ንኣምሊኽ እናኣመስገነ ተመሇሰ። እናኣመስገኖ ኴኣ 

ኣብ እግሩ ብገጹ ተዯፍኤ። ንሱ ኴኣ ሳምራወ 

እዩ። የሱስ ግና፥ ዙነጽሁስ ዐሰርተ ዯይኯኑን፧ 

እቶም ትሽዐተ ዯኣ ኣበይ ኣሇ፧ ለቃ 17፡15። 

እቲ እንዯሌዮ ምስ ረኴብና ካሌእ ዙዐበየ ነገር 

ዔዴሌየና ከም ዔል ከነስተዋዒሌ ይግብኣና። ንሱ 
ኴኣ ንህይትና የሱስ የዴሌየና። ንእኡ ክንስዒብ 
ከልና ዴላትና ካሌእ ዔይኮነስ፡ ንየሱስ ዯሉና 
ንስዐብ።  

   ቀዯም ኣብቲ ንኣሽቱ ከልና፡ ኣብ እንዲ መዴሃኔ 
ኣሇም ጽቡቕ ናይ ህጻናት ትምህርቲ ንምሃር 
ነበርና። ሓዯ ጊዘ እቲ ዙምህረና ከምዖ ክብሌ 
ሓተተና “እስኪ ናብ ቤተ ክርስትያን እንታይ 
ዯሉኵም ኢኵም መጺእኩም፧” ንሕና ከኣ 
መብሕትና “ቃሌ ኣምሊኽ ክምሃር” እናበሌና 
ንምሌሰለ ነበርና። ንሓንቲ ጓሌ ከኣ ንስ’ኴ በሊ። 
ንሳ ኴኣ “ኣነ ዴኣ ጸጉረይ ክነዋሓሇይ” በሇቶ። 
ዔገርም እዩ፡ ሓቂ ምዙራባ ጽቡቕ እዩ። ግናኴ 
ንዴላታ እትነብር እያ ነይራ ማሇትዩ።   

   ብሓቂ ልሚ እምበኣር ንየሱስ ዯሉና ንመሊሇስ። 
ሃዉርያ ጳዋልስ “ብዔይ የሱስ ክርስቶስ፡ ንሱ ኴኣ 
እቲ እተሰቕሇ፡ ሓዯ ነገር እ ኴም ዔይፈሌጥ 
መዯብኩ” ይብሇና። ዴላትና እንታይ ኮን እዩ፧ 

   ሓንቲ ናይ መዲእታ ጥቕሲ ክህበኩም፡ ኣሳፍ 
መጀመርታ ንዴላቱ እዩ ዙነብር ነይሩ፡ ስሇ ዙኾነ 
ኴኣ ራህዉ ረሲኣን ምስ ረኣየ ንዯፋራት ቀኒእልም። 
ረሲኣን ኩሌ ጊዘ ሃዱኦም ይነብሩ ኢለ ኴኣ ሃብቲ 
ይዋስኵ ኣሇ በሇ። ነቲ ናቶም ዴላቶም 
ምግባሮም ብሂግዌ። ከም ሕሌሚ ዴሕሪ ምንቃሕ 
ግን ሓንቲ ዐባይ ምግሊጽ ረኴበ “ኣብ ሰማይ 
ብጀካ መን ኣልኒ፧ ንኣ ብ ረኴብኩስ፡ ኣብ 
ምዴሪ ዙዯሌዮ የብሇይን።” መዙ 73፡25፡ ብምባሌ 
ካብ ዴላቱ ጸ፡ ናብ ዴላት ኣምሊኽ ዋን ኣተ። 
ክብሪ ኣምሊኽ ከኣ ረኴቦ “ንኣይ ግና ናብ ኣምሊኽ 
ምቕራብ ይሔሸኒ፡ ኰለ ተግባራትካ ምእንቲ 
ኴዔንቱስ፡ እሙንቶይ ናብ እግዖኣብሄር ገበርኩ” በሇ፡ 
መዙ 73፡28። እምበኣር ኣሕዉተይ ልሚ ናብዖ 
ክብሪ ኣምሊኽ ክንኣቱ ናብኡ ንቕረብ። ናብ ፍጹም 
ፍቓደ ከእትና ንዴላታትና ሓዱግና ጐይታ 
ካብ ናበይ እሞ ክንከይዴ ኢና፡ ስጋናን ሌብናን 
ኣ እንተ ማህመነ ኣምሊኽ ንዔሇኣሇም ከዋሒ 
ሌበይን ክፍሇይን እዩ፡ ንበሌ። --ሻልም--  
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ክርስትናን ቲቪን 
“ግናኴ ንነገር ቅሇትን ንዒሊሌ ኣንስትን ካባ ኣርሕቆ። 
ንርእስ ግና ኣምሌኾ ኣሌምዲ” 1ጢሞ 4፡7።  

   ኣብዖ ቃሌ፡ ንርእስና ሓዯ ነገር ከነሇማምዲ 

“Exercise” እዩ ዙምህረና። ንሱ ኴኣ ኣምሊኾ 

“godliness” ኢሌዌ ኣል።  ኣብ ክርስትና 

እዋን እንተኾነ ኩለ ይዋሃበካ ማሇት ኣይኮነን። 

ገሉኡ ብምሌምማዴ “exercise” እተምጽኦ ይ 

እትረኽቦ ነገር ኣል። ብዕሓት ሰብ ኩለ ዋሁብ 

ኮይኑ እዩ ዙመስልም፡ ምኽንያቱ ንሕና ሰባት 

ጻዒሪ ዙበሃሌ ኣይንፈቱን ኢና። ኣብዖ ቃሌ 

ዙነግረና ዔል ግና፡ ንርእስ ኣምሌኾ ኣሇማምዲ 

ይብሇና። ስሇዖ ነፍስ ከም ዔሌመዴካያ ምዃና 

ኣይንዔንግዒ። ንነገር ቅሇትን ሓሶት ዙኾነ ዒሊሌ 

ኣንስቲ ሓዱግና ዙበሇጸ ነገር ክንሇማመዴ 

ይነግረና።  

   ልሚ ኣብዖ ጊዘና ንሰብ ከም ዒሊሌ ኣንስቲ 

-ዔሀዋትቶ- ዔል ነገር እንታይ ኮን እዩ፧ ቀዯም 

ዱሲፕሉን -ዐቕሉ- ዔልና ሰባት ነበርና፡ ምስ 

ጐይታ ናይ ጽሞና ጊዘ ነበረና። ቃሌ ኣምሊኽ 

ከነንብብ ከይሰሌከየና ኮፍ ኢሌና ብዱሲፕሉን 

ነንብብ ነበርና። ነሕዉት ክንበጽሕ ጊዘ ነበረና። 

ንኽንጽሉ ጊዘ ነበረና። ልሚ ግና እዖ ኵለ 

 

 

 

 

ጽቡቕ ሌማዴና ጠፊኡ ናብ ነገር ቅሇት ኣቢሌና 

ኣልና። ብፍሊይ ዴማ ሰብ ሓዲር ኣብ ቅሇት ኣቲና 

ዔልና ንመስሌ። ነዖ ቀንዱ ምኽንያት ይ ጠንቂ 

ኮይና ዔሊ ሓንቲ ነገር እያ። ንሳ ኴኣ ቴላቪዥን 

እያ። ብሰሪ ቴላዥን ብዕሓት ክርስትያናት ንናይ 

ንባብ ጊዘና ሓዱግና ኣልና። ናይ ጸልት ጊዘና እሞ 

ኴኣ ረሲዒናዮ ኣልና። ንምንቕቓሕ ኮነ ንሓዴሕዴና 

ንፍቕሪ ዙኴዋን ምብህሃሌ ከኣ ጠሪሹ ጠፊኡ ካባና፡ 

ዒሊሌና ምስ ቴላቪዥን ኮይኑ ይርከብ። 

  ቀዯም ካብ ኢዴና መጽሓፍ ኣይንፈሌን ነበርና፡ 

ብፍሊይ መጽሓፍ ቅደስ። ልሚ ኴኣ ዔገርም እዩ፡ 

ካብ ኢዴና ሓንቲ ነገር ኣይንፈሌን ኢና፡ ንሳ ኴኣ 

ሪሞት -Remote Control- እያ። ካሌአይታ ኴኣ፡ 

ሞባይሌ እያ። እዔን መሳርሒ ኴኣ ንኵለ ጊዘና 

ሒዔንኦ ይርከባ። ሓዯ ድክተር ፍጹም ዙበሃሌ ናይ 

ኣምሊኽ ሰብ ቀዯም ኣብ ቤተ ክርስትያን ከምዖ 

ክብሌ ሰሚውዮ “ኣነ ኣብ ቤተይ ቴላቪዥን 

ኣይገዙእን እየ” ይብሌ ነበረ። እቲ ምኽንያት ንኵለ 

ጽቡቕ ነገርካ ሲዲ ጥራሕካ ከም እተትርፍ ስሇ 

እተረዴአ እዩ።  ኣብ ዙሓሇፈ እዉን ናብ ሓዯ ቤት 

ክበጽሕ ከዴኩ። እቶም ቤት ኣመንቲ 

ክርስትያናት 
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እዮም። ኩዒሶ ሉዓም እዮም ዙርእዩ ነይሮም። 

እቲ ኣቦ ምስ ደ ብዒባ ኩዒሶ ቸሌሲ፡ ኣርሴናሌ፡ 

ማን ዩናይትዴ፡ ቶተንሃም ይብሌ ነበረ። እቲ ደ 

ንኵልም ተጻትቲ ብቓለ እዩ ዙፈሌጦም። ነዚም 

ገ ከዉርድም ስሇ ዙዯሇኵ ዔይኮነስ ገሇ ነገር 

ክንምሃር ስሇ ዙዯሇኵ እየ። ኣብቲ ገ ቲቪ 

ዙርእይለ ቦታን ሰፊሕ ሳልንን ኣሇዌም፡ ናይ 

መንበቢ ኮነ ናይ መጸሇይ ቦታ ግና ንእሽቶይ 

ትኵን ዋን የብልምን። ሓዯ ነገር ተማሃርኩ፡ ኣነ 

ጽባሕ ንግሆ ዯይ ምስ ዐበየ ከምዖ ኢሇ ጥራይ 

ብዒባ ኩዒሶ ከየዒሌሌ በጃ ጐይታ ሓሌኒ፡ 

በሌኩ። ምኽንያቱ እታ ቴላቪዥን ካሌእ ብለጽ 

ነገር ከይንረብ ዐጊታ ብዒባ ኣብ ዙመጽእ ጊዘ 

መን ምስ መን ከምትገጥምን መን ከም እትስዒርን 

ክንዔራረብ ጌራ ነቲ ብለጽ ነገር እትምንጥሌ 

ሓዯገኛ መሳርሒት ምዃና ተረዲእኩ። 

  ሓንቲ ዋን ክዋስኽ ፍቐደሇይ፡ ኣብ ዙሓሇፈ 

ጊዘ ሓዯ ኣገሌጋሉ ጐይታ ኩዒሶ ጸታ ምርኣይ 

ከይሓሌፎ ቦታ ከይመሌእ እናተቐሊጠፈ ናብ 

ሲነማ ክስጉም  ረኴብክዌ፡ ኣዙዩ ገሪሙኒ። 

ኣብዖ ዋን ሓዯ ሓሳብ መጺኡኒ፡ እዉይ ከምዖ 

ኢሌና ተኒና ከልና ምጽኣት ጐይታ 

እንተኾይኑሲ፡ ጐይታ ካብ ኩዒሶ ምርኣይ ዴዩ 

ክስዯና ማሇት፧ ኣሕዉተይ ንርእስና እንታይ 

ኮን ኢና ኣሇማሚዴናያ ዔልና፧ 

   ሓንቲ ሕቶ እንተዙሓትት ምስሓቕኩኒ ኔርኩም፧ 

እስከ ኣብ ቤትኩም ቲቪ ዔይብሌኩም፧ 

ዔስሕቕ እዩ ምኽንያቱ ኣብዖ ጊዘ ቲቪ ኣሇኩምድ 

ምባሌ ከም ዴሑር ዙዋስዯካ ብምዃኑ። ናይ ንባብ 

ጊዘ ዔሇኩም ከ፧ እንተ ዙብሌ ግና ማንም 

ኣይምሰሓቐንን። እስኪ ንሰሙን ክንዯይ ሰዐት 

ቴላቪዥን ከም እንዒዔብ ነስተዋዒል። እንታይ 

ክንብሌ ንዋዒሌ ኣልና፧ EBS, MBC2, Fana TV, 

Kana, J TV, etc. ክንብሌ ንዋዒሌ ኣልና። 

ኣቤት እንዴዏ፡ ሃዉርያ ጳዋልስ ኮነ ሃዉርያ 

ጴጥሮስ ይስ ሃዉርያ ዮሃንስ፡ ኣብዖ ጊዘና 

እንተዙህሌ፡ ካብ ነገር ቅሇትን ዒሊሌ ኣንስትን 

ጥራይ ኢልም ሱቕ ኣይምበለን፡ ካብ ዙተፈሊሇየ 

ዔይረብሕ ቻነሊት ዋን ምበለ ይኾኑ።  

   እዔን ቻነሊት ጥራይ ኣይኮነን፡ ኩሇን ናይ 

መንፈሳወ ቻነሊት ዋን እንተኾነ፡ እዖ እንብል ዔልና 

ይምሌከተን እዩ። መን እዩ ብርዒን ጥራዙን ሒዕ 

ነቲ ኣብ ቻነሊት ዙዋሃብ ምህሮ ዙጽሕፎ ይ ዋን 

ብፍለይ ዙከታተል። ክንፈሌጦ ዔልና እቲ ናይ 

መንፈሳወ ቻነሊት ዋን ንናይ ንባብ መጽሓፍ 

ቅደስና ይ ንናይ ጸልት ጊዘና ዙሻሞ ክኴዋን 

ይብለን። ንሱ ዋን እንተኾነ ብመዯብ ዯኣ እምበር 

ኣብ ዙመጻእካለ ከም መዔናግዏ ኪኴዋን የብለን። 

ምኽንያቱ ኣምሊኽ ዐቢ እዩ፡ እናተዔናጋዒካ 

ኣይኮንካን ብዒባ ኣምሊኽ እትርኢ። ብፍርሃት 

ኪኴዋን ይግብኦ። ኣየ’ ቀዯም መጽሓፍ ቅደስ 

ከነንብብ ከልና ብንብዐት ነንብቦ ነበርና፡ ልሚ ግና 

ሓይለ ካባና  ርሒቑ፡ ናይ ምዙንጋዒ ክርስትያናት 

ኮይንና ተሪፍና። እረግ ንመሇስ፡ ዯቅና ከማና 
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ከይኾኑ። ንርእስና ንፍረዴ፡ ንርእስና ንገስጽ፡ 

መዲእታ ቐሪቡ እዩ ርእስኵም ግትኡ፡ 

ንጸልት ንቕሑ እዩ ዙብሌ ቅደስ ቃለ።   

  ክቡራት ኣሕዉት፡ እስከ ኣብ ጀሚርናያ ዔልና 

2019 ካብ ዔንበብናዮ መጽሓፍ ሓንቲ ኣርእስቲ 

ክንጠቅስ ንኽእሌድ፧ ናይ ጸልትን ጾምን ጊዘ 

ዙሰዴናለ ዒሇት ከ ክንጠቅስ ንኽእሌድ፧ ከመይ 

ዯኣ ቻነሊት ክንቀያይር ሰዐታት ዙስዯሌና፧ ኣብዖ 

ቀረባ እዉን ኣቦን ዴን ተባኢሶም፡ ሪሞት remote 

ኣነ እየ ዙሕ ኣነ ዙዯሌዮ ቻነሌ እዩ ዙዋሊዒ፡ 

እናበለ ተባኢሶም ይብሃሌ። ዔሐዙን እዩ። ከምዖ 

እንኴድ ዔልና እንተ ቐጺሌና፡ ጽባሕ ንግሆ ዯቅና 

ንኣና ኣብ ሓዯ ክፍሉ ዐጽዮም፡ ንሳቶም ኣብ ሳልን 

ኮፍ ኢልም ቲቪ ክርእዩ እዮም። ኣምሊኽ 

ይሰዋረና። ስሇዖ ንሇዱ ዙኴዋን ምኽሪ ክንህብ፦ 

1. ሇዱ ንገእ ርእሶም ኣርኣያ ይኵኑ።  

   እቲ ዙዐበየ ንዯቅና ትምህርቲ ኪኾኖም 

ዙኽእሌ፡ ሇዱ ኣርኣያ ኪኾኑ ከሇ እዩ። 

ጐይታ ንዯቀ መሙርቱ ኣርኣያ እናኾኖም 

ንስትኩም ዋን ከምዖ ግበሩ እናበሇ ትሕት 

ኢለ ኣእጋሮም ሓጸቦም፡ ኮታስ ብኵለ ኣርኣያ 

ኾኖም። ስሇዖ ሇዱ ብፍሊይ ኣቦ፡ ቲቪ ዐጽዩ፡ 

ኮፍ ኢለ መጽሓፍቲ ከንብብ፡ መጽሓፍ ቅደስ 

ከንብብ ይግብኦ። እዖ ኴኣ ንዋለዲት ዐቢ 

ትምህርቲ ኪኾኖም እዩ። 

2. ሇዱ ንዯቆም መዯብ ኪገብሩልም ይግባእ።  

 

ቲቪ ኣይትርኣዩ ይ ጸረ ስፖርት ዔይኮንና፡ ግና 
ኩለ ብመዯብ ኪኴዋን ይግባእ። ከም ሓቂ ቲቪ 
ምራኣይ ስፖርት ምርኣይ ሓንቲ ጊዘ ኣብ ሰሙን 
እኵሌ እዩ፡ እዖ ዋን ሰንበት ናይ ምሸት። ኣብ 
ካሌእ ጊዘ ናይ ትምህርቲ እንተ ዔይኮይኑ ቲቪ 
እንተ ዔይተኴፍተት ኣዙዩ ምኽሪ ዔሇዌ ኣገባብ 
እዩ። ነዖ እንብል ዔልና ዋጽኢታወ ምዃኑ 
ንምርግጋጽ፡ ንሓንቲ ሰሙን ንፈትኖ፡ ዋጽኢት 
እንተ ረብናለ ከኣ ንቐጽል። 

3. ሇዱ ምስ ዯቆም ናይ ምብህሃሌ ሃዉሁ ይፍጠሩ። 
   ሰብኣይን ሰበይትን ንሓዴሕድም ናይ ምብህሃሌ 
ጊዘ -communication time- ክህሌዌም ከም 
ዙግብኦም ርደእ ኮይኑ፡ ምስ ዯቆም ከኣ ናይ 
ምብህሃሌ ህዉሁዋ ጊዘ ክምዴቡ ይግብኦም። ነዖ 
ንምግባር ከኣ ቀዲማይ ስጉምቲ ቲቪ ምዒጻዋ እዩ። 
ልሚ ጸረ ምብህሃሌ ኮይና ዔሊ ቲቪ እያ። ቲቪ 
ንናይ ምብህሃሌ ጊዘ እትስዴ መሳርሒት እያ። 
ስሇዖ ነዖ ንምግባር ቲቪ ትትዐጾ። 
4. ሇዱ ኣመት ዯቆም ይግበሩ። 

   ሰብኡት ናብ ቤቶም ኣትዮም ተቐዲዱሞም 
ሪሞት ዙሕዕ ሒዯት ኣይኮኑን። ቅዴም ቀዲዴም 
ግና፡ ጥራዋዙቲ ዯቅ ሓዯ ብሓዯ እናገንጸሌካ፡ 
ንዯቅ እናሓተትካ፡ ኣመቶም ክትገብር ይግብኣካ። 
ነዖ ንምግባር ቀሉሌ እዩ፡ ቲቪ ምዒጻዋ ጥራይ እዩ 
እቲ መገዱ። ቲቪ ተኴፊታ ከሊ ነዖ ኽትገብር 
ኣይክኣሌን እዩ!  

5. ሇዱ፡ ነዖ ንምግባር ሇይትን ቀትርን ጻዒሪ 
የዴሌዮም።  

   ከምቲ ኣቐዱምና ዙበሌናዮ፡ ርእስና ከም 
ዔሇማመዴናያ እያ። ስሇዖ ነዖ ምንግባር ሇይትን 
ቀትርን ጻዒሪ ክሓተና እዩ። ብዕሕ ምስ ጸዐርና 
ኢና ናብዖ እንበጽሕ። እግዖኣብሄር ይሓግዙ። 
ኣምሊኽ ይባርኽኩም።  
ሃናጺ ኾነ ነቐፌታ ርእይቶ  እንተ ኣሇኩም ይ 
ሕቶ እንተሇኩም ብኢመይሌና ክትጽሕፉሌና 
ይክኣሌ እዩ።    

ጐይታ ይባርኽኩም  
ሻልም 

hibretchristians@gmail.com 
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ብሌጽግና ይስ ብጽእና፧ 
   መጽሓፍ ቅደስ ብዒባ ንጌሌ ብሌጽግና 
እንታይ ይብሌ፧ ኢሌና ክንሓትት ቅኑዒ እዩ። 

   እስኪ ቅዴሚ ናብቲ ቀንዱ መግሇጺ ምሕሊፍና 
እዚም ሰዐረን ክብሮምን ዙተባህለ ኣመንቲ ቃሌ 
ኣካፍለና ምስተባህለ ዙበሌዌ ንርአ።     

 ሰዐረ = “ንስ ኩለ ሳዒ ሰዐሪ ኢ፡ ፈተና ይ 

መከራ ዙብሃሌ ኣይክገጥመካን እዩ፡ ኣብ ህይት 

ብዕሕ ክትገዙእ ኢ፡ እዖ  ፋይናንሳወ ብሌጽግና 

ማሇተይ እዩ፡ ምንም ኣይክትስእንን ኢ፡ 

ብገንዔብ ጸብሇሌ ክትብሌ ኢ፡ ምስኣን ዙብሃሌ 

የሇን እናሰኽካ ክትከይዴ ኢ፡ መከራ ይ 

ጸበባ ዙብሃሌ ኣይክገጥመካን እዩ፡ ንኣ ዔይከኣሇካ 

የሇን፡ አረግ ኣይክትመዋትን ኢ”።  

   ክብሮም = “ንኽብሪ ጐይታ ንዴሇይ፡ኣብ ዐሇም 

ጸበባ ኣልና፡ ግናኴ ጐይታ ምሳና እዩ፡ ክሳብ 

መዲእታ ንጽናዒ፡ እቲ ዯጋወ ሰብና እ እንተ 
በስበሰ ዋሽጣወ ሰብና ግና ኣብ ጸጽባሕ ይሕዯስ 
እዩ፡ ምግባት ንብረትኩም እ እንተ ገጠመኩም 
ኣጆኵም ነቲ ብዕሕ ዐስቢ ዔሇዌ ትብዐትኩም 
ኣይትዯርብይዌ፡  ምርካብ ኮነ ምስኣን ኩለ 

ንፈሌጥ ኢና፡ ሕጂ ግና ንኵለ ፈተናና ኣብ 

ጐይታ እናተከሌና፡ ብኵለ ክሳብ መዲእታ 
መስቀሌና ንጹር - አረግ ክሳብ ሞት እሙናት 
ንኵን ኣኽሉሌ ህይት ከኣ ጐይታ ክህበና እዩ”። 

 

 

 

 

 

    ኣየናዮም ኮን እዩ ሓቂ፧ ሰዐረ ይስ 
ክብሮም፧ እዖ ዙረኣናዮ ምሳላ ንመግሇጺ እዩ። 
ብዕሓት ነዖ ከም ናይ ሰዐረ ዙሰብኩ “ናይ 
ብሌጽግና ንጌሌ Prosperity Gospel” 
ይብሌዌ። ነቲ ከም ናይ ክብሮም ዙሰብኩ ኴኣ 
“ንጌሌ መስቀሌ - Cross Gospel” ኢልም 
ይጽዋዒዌ። ሓሳብና መግሇጺ ንኪኾነና ከኣ በዖ 
ኣስማት እዖ ክንጽዋዓ ኢና። 

     ኣብቲ ናይ ንጌሌ ብሌጽግና ዙብሃሌ 
ስብከት፡ እቶም ኣመንቲ ንኣምሊኽ ክጥቀምለ 
እዮም ዙንገሮም። መጽሓፍ ቅደሳወ ሓቂ ግና 
ብኣንጻሩ እዩ - ኣምሊኽ እዩ ንኣመንቲ 
ዙጥቀመልም። ኣብቲ ናይ ብሌጽግና ዙምህሩ - 
መንፈስ ቅደስ ንፍቓዴ ኣማኒ ንኽፍጸም ዙዐዪይ 
ኣካሌ እዩ ኢልም ይምህሩ። ግና ብመሰረት 
መጽሓፍ ቅደስ ፡ መንፈስ ቅደስ ንፍቓዴ ኣምሊኽ 
ክትገብር ዙዐዪይ ኣካሌ እዩ። እዖ ናይ ብሌጽግና 
ንጌሌ ሕጂ ዙመጸ ዔይኮነ ካብ ቀዯም ኣብ ጊዘ 
ሃዉርያት ዋን ከይተረፈ ተመሳሳሉ ምህሮ 
የሸግሮም ኔሩ እዩ። ንኣታቶም ከኣ ኣምሌኾ 
መገባብሮ ረብሓ ዙመስልም እናበለ ገሉጾሞም 
እዮም።  

   ሃዉርያ ጳዋልስ ኣብ 1ጢሞ 6፡5 ዙበል ቃሌ 
“እዖኣቶም ኣምሌኾስ መገባብሮ ረብሓ ኴም 
ዙነ እዩ ዖመስልም።  ግናኴ ኣምሌኾ ምስ 
ይኣኽሇኒ ምባሌ ዐብዪ ረብሓ እዩ” ይብሌ። ኣብ 
ፍቕዱ 9-11 ከኣ “እቶም ኪህብትሙ ዖዯሌዩ ግና 
ኣብ ፈተናን መፈንጠራን፡ ኣብ ብዕሕ ንሰብ ናብ 

ዐምዱ ትምህርቲ 



[ሻልም #20] SHALOM #20 

 

14 
 

ምብራስን ጥፍኣትን ዘስጥሞ ናይ ዒሽነትን 
ጕዴኣትን ትምኒት እዮም ዖዴቁ። እቲ ፍቕሪ 
ገንዔብሲ ሱር ኳለ ኽፍኣት እዩ እሞ፡ ገሉኦም 

ንእኡ እናተመጣጠሩ ብ እምነት ዔምበለ፡ ናብ 
ርእሶምዋን ብዕሕ ስቓይ ኣምጽኡ” ይብሇና 
ቅደስ ቃለ። 

   እዚም  ብፍቕሪ ገንዔብ ኣእምሮኦም ዙተበሊሸ 
ሰባት፡ ናብ ዒሽነትን ጒዴኣትን ትምኒት እዮም 
በጺሖም። እዖ ፍቕሪ ገንዔብ ተብሂለ ዔል ካብ 
እምነትካ ዔዔምብሌ ምዃኑ ሌቢ ንበሌ። ናይ 
ኣምሌኾ ዒሊማ ገንዔብ ነይሩ እንተዙኴዋን የሱስ 
ዋን ምስዐቦ ነይሩ። ከምኡ ግና ኣይኮነን፡ ኣብ 
ምዴሪ የሱስ ንርእሱ ዔንብረሊ ስፍራ ዔይብለ 
ኪኴዋን መረጸ (ማቴ 8፡20)። ንዯቀ መሙርቱ 

ኴኣ ከምኡ ክኾኑ መሃሮም። “የሱስ ዴማ፡ ንሩ 
ጕዴጓዴ ኣሇን ነዒዉፍ ሰማይ ዴማ ዘጽሌሊለ። 
ንዱ ሰብ ግና ርእሱ ዘጸግዐለ እ የብለን፡ 

በል”። ክንዙክሮ ዔልና፡ እቲ ሓዯ ብዒባ 
ብሌጽግና ዙግዯስ ዙነበረ ዯ መዙሙር ይሁዲ 
ኣስቆሮታወ ጥራይ ምዃኑ እዩ።  

   ቃሌ ኣምሊኽ “ስስው ንሱ ዴማ ኣምሌኾ ጣኦት 
እዩ” ይብል፡ ኤፌ 5፡5። ንኣመንዙራ ይ ንስስው 
ኴኣ ከነርሕቖ ከም ዔልና ቃሌ ኣምሊኽ ይነግረና። 
(ኤፌ 5፡6-7)። እቶም ናይ ብሌጽግና ምህሮ 

ዙምህሩ ሰባት፡ ንኣምሊኽ ብፍቓደ ከይሰርሕ 

ይኽሌክሌዌ። እዖ ማሇቶም፡ ኣምሊኽ ናይ ኩለ 
ጐይታ ከምዔይኮነ ይስዴዌ። ምኽንያቱ ይብለ 
ንሳቶም፡ ንኣምሊኽ ክሳብ ክሰርሕ ዔይፈቐዴናለ 

ኣይሰርሕን እዩ፡  ይብለ። ንናይ ብሌጽግና 

ንጌሌ ሰበኽቲ፡ እምነት ንኣምሊኽ ተማሪኽካ 

ምዋካሌ ዔይኮነስ፡ እምነት ከም ቀመር -formula- 

እያ ንኵለ ንነገር ብእኣ ኢ ትገዙኦ፡ ይብለ። 

እምነት ካብቲ ኣብ ኣምሊኽ ምዋካሌ ንሊዒሉ፡ 

ብመጠን ብቃሌና እንብል እዩ፡ ይብለ። 

   እቶም ኣሕዉትና ሰበኽቲ ናይ ብሌጽግና ንጌሌ 
ዙፈትዉ ኣበሃህሊ “ኣንታወ ኣዉጅ - positive 
confession” እትብሌ እያ። እዖ ኣበሃህሊኦም ከኣ፡ 

ቃሊት ብገእ ርእሶም ናይ ምፍጣር ሓይሉ ኣሇዌም፡ 
ይብለ። እቲ ብቓሊትካ ከይተሊሌካ እትእዋጆ 
ንኵለ ነገርካ እዩ ዙዋስኖ፡ ይብለ። ነቲ ካብ 

ኣምሊኽ እትዯሌዮ፡ ብቓሊትካ ብምእዉጅካ ክትረኽቦ 

ኢ፡ ይብለ።  ብእኡ ኴኣ ኣምሊኽ ክምሌስ እዩ፡ 

ነቲ ሰብ ዙዯሇዮ ኣምሊኽ ይፍጽሞ፡ ይብለ። በዖ 

ኣበሃህሊኦም፡ ክኣሌነት ኣምሊኽ ንኽባርኴና፡ ኣብ 
እምነትና እዩ ዙዋከሌ ማሇቶም እዩ። ግናኴ ቃሌ 
ኣምሊኽ “እስኪ ሕጂኴ ንስትኩም፡ ልሚ ይስ 
ጽባሕ ናብታ ኴተማ እቲኣ ንዴ እሞ ኣብኣ 
ዐመት ንግበር፡ ክንነግዴን ክንረብሕን ኢና፡ 

እትብለ፡ ንስትኩም ነቲ ጽባሕ ዖኴዋን 
ኣይትፈሌጥዌን ኢኵም። ህይትኩም ዯኣ እንታይ 
እያ፧ ንቕሩብ ጊዘ ተርእያስ፡ ዯሓር ዖበንን ትኪ 

ኢኵም። ጐይታ እንተ ፈቐድ፡ ንሕናዋን እንተ 

አሉና፡ እዖ ይስ እቲ ክንገብር ኢና፡ ኣብ ክንዱ 

ምባሌሲ፡ ሕጂ ግና ብምጅሃርኩም ትምክሑ 
አልኵም። ከምዖ ዙበሇ ዅለ ትምክሕቲ ኽፉእ 
እዩ” ያእ 4፡13-16። እዖ ኴኣ ምስቲ ዙብሌዌ 
ዙጻረር እዩ። ስሇ ብቓሊትካ እተረብካ ይ 
ዙኣጅካ ዔይኮነ ዙኾነሌካስ፡ ጽባሕ ዙኴዋን ዋን 

ኣይንፈሌጥን ኢና፡ ብህይት ክንጸንሕድ ኢና 
ይስ ኣይንጸንሕን ኣይንፈሌጥን ኢና።  

   መጽሓፍ ቅደስ፡ ናብ ኣገዲስነት ሃብቲ ከነተኩር 

ዔይኮነ ዙምህረና፡ ንእኡ ክንረክብ ክንመጣጠር 

ዙረኽበና ጥፍኣት እዩ ዙምህረና። ኣመንቲ፡ ብፍሊይ 
ኣገሌገሌቲ ካብ ፍቕሪ ገንዔብ ክጥንቀቑ ከም 
ዔሇዌም እዩ ዙምህረና ቅደስ ቃለ። “እቲ 
ኤጲስቆጶስ፡ . . .ዔይሰክር፡ ዔይዉቓዒ፡ ግናኴ ሌኡም፡ 

ዔይብኣስ፡ ፈታዋ ገንዔብ ዔይኯነ” ይብሇና 1ጢሞ 

3፡3፡ ከምኡዋን ኣብ እብ 13፡5 ከኣ “ንሱ ባዒለ፡ 
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ኣይክሐዴገካን ዒሽሽዋን ከቶ ኣይብሇካን እዩ፡ 

ኢለ እዩ እሞ፡ ንብረትኩም ብዔይ ፍቕሪ ገንዔብ 

ይኵን፡ በቲ ዔልኵም ዒገቡ” ይብሇና። ፍቕሪ 

ገንዔብ ናብ ብዔል ክፍኣት እዩ ዙስዯና፡ “እቲ 

ፍቕሪ ገንዔብሲ ሱር ኳለ ኽፍኣት እዩ እሞ፡ 
ገሉኦም ንእኡ እናተመጣጠሩ ብ እምነት 
ዔምበለ” እዩ ዙብሌ 1ጢሞ 6፡10። ጐይታናን 
መዴሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ዋን “ህይት ሰብ 
ብብዙሒ ገንዔብ ኣይኯነትን እሞ፡ ተጠንቀቑ፡ ካብ 

ኳለ ስስዑ ኴኣ ርእስኵም ሐሌ” ይበሌና፡ ለቃ 

12፡15።   

  ነዔን ቃሊት  ብትኽክሌ ምስቲ ናይ ብሌጽግና 
ንጌሌ ዙብሃሌ እንተ ኣነጻጺርናዮ፡ ተጻራሪ እዩ። 

ኣብቲ ናይ ብሌጽግና ንጌሌ፡ ንምዴሊብ ገንዔብ 
ብዕሕ ኣዴህቦ ክዋሃቦን ብዒባ እ ምዴራወት 
ህይትን እዮም ዙሰብኩ። ጐይታና የሱስ 
ክርስቶስ ግን “መዙገብካ ኣብ ዔሇዌ፡ ኣብኡ ዴማ 

ሌብ አል። ስሇዖ ብሌዏ ኣብ ዔይበሌዓ፡ ነቐዙ 

ኣብ ዔየንቅዚ፡ ሰረቕቲ ዅዏቶም ኣብ ዔይሰርቅዌ 

ኣብ ሰማይ ዯኣ መዙገብ ግበሩ እምበር፡ ብሌዏ 

ኣብ ዖበሌዓ፡ ነቐዙ ኣብ ዘንቅዚ፡ ሰረቕቲ ዅዏቶም 
ኣብ ዖሰርቅዌ ኣብ ምዴሪ ንኣትኩም መዙገብ 
ኣይትግበሩ” ይበሌና፡ ማቴ 6፡19።   

    እምበኣር እቲ ናይ ብሌጽግና ንጌሌን እቲ 
ናይ ጐይታ ንጌሌን ብዙበሇጸ በ ጥቕሲ 
ክዴምዯም ይክኣሌ=  

  “ንኣምሊኽን ንገንዔብን ክትግዙኡ 
ኣይነሌኩምን እዩ” ማቴ 6፡24።  

   እዖ መብርሂ ኣብዖ ከብቅዒ ዔይኮነ ኣብ 
ዙመጽእ ጊዘ ክንቅጽል ኢና። ኣምሊኽ 
ይባርኽኩም።  

--ሻልም-- 

5 ስሕተት ናይ ብሌጽግና 
ንጌሌ 

   ቻርሇስ ስፐርጀን ዙተባህሇ ናይ ኣምሊኽ ሰብ፡ 
“ዙኾነ ክርስትያን ሃብቲ ክዴሌብ ዒሊማ ጌሩ ዙነብር 
እንተል፡ ጸረ ክርስትናን ዔይቅደስን ምዃኑ ይኣምን። 
ከምዖ ክትብለ ዙከኣሌ እዩ “ብዙክኣሇና ጻዒሪ ክንዱ 
ኵለ ገንዔብ ክንረክብ ክንጽዒር የብሌናን ድ እዩ፧ በዖ 
ጥርጥር የሇን ግና እቲ እቲ እትገብሮ ጻዒሪ ንምኽንያት 
ንኣምሊኽ ንምግሌጋሌ ኪኴዋን ኣሇዌ። ኣነ ዙብሌ 
ዔሇኵ ግና፡ ሃብቲ ክትዴሌብ ኢሌካ ዒሊማ ምግባርሲ 
ጸረ ክርስትና እዩ” ። 

   እምበኣር ናብተን ነጥብታት ንሕሇፍ፦ 

 
1. ኪዲን ኣብርሃም ናይ ነገራወ -material- መሰሌ 

ዙህበና እዩ፡ ይብለ። 
   ኪዲን ኣብርሃም ሓዯ ካብ መሰረት ስብከት ናይ 
ብሌጽግና ንጌሌ እዩ።  ኣምሊኽ ንኣብርሃም 
ክባርኾ ኪዲን ኣትዩለ እዩ፡ ንሕና ኣመንቲ ከኣ ዯቂ 

ኣብርሃም ኢና፡ ስሇዖ ተፈሌቲ በረኴቱ ኢና፡ 

ይብለ። እዖ ግና ሓዯ ዐቢ ስሕተት እዩ፡ ኣምሊኽ 
ንኣብርሃም ዙኣተለ ኪዲን ናይ ማተሪያሊወ 
(ነገራወ) ኪዲን ኣይኮነን። እቲ ኪዲን በረኴት 
ክርስቶስ ዯኣ እምበር ናይ ዐሇም ምዴሊብ ሃብቲ 
ዔእተ ኪዲን ኣይኮነን።  

2. ብየሱስ ዙረኴብናዮ ምዴሓን ንሓጢኣት ማተሪያሊወ 
(ነገራወ) ዴኽነት ዔርሕቕ እዩ። 
   ናይ ብሌጽግና ንጌሌ ሓዯ ካብቲ ቀንዱ 
ስሕተቱ፡ ንህይት የሱስ ኣብ ግምት ዔየእቱ 
ብምዃኑ እዩ። ስም ክንጠቅስ እ ብዕሕ ኣዴሊይነቱ 
እንተ ዔይተራእየና፡ ንኣብነት ጆን ኣቫንዖዖ -John 

Avanzizi- ኣብ TBN ዙተባህሇ መዯብ፡ “የሱስ ብለጽ 

ቤት ነበሮ፡ ዐቢ ቤት፡ ብዕሕ ገንዔብ ነበሮ” ብምባሌ 
“ብለጽ ቅዱ ኽዲን ዋን ይኽዯን ነበረ” ክብሌ 
ተረበ። እዖ ኴኣ ንህይት ክርስቶስ ክሳብ ክንዯይ 
ከም ዙጠዋይዌ ዔርእይ እዩ። ንሞት ክርስቶስ ዋን 
ዔይተገንዔቡ ሰባት እዮም።  
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   ሓዯ ካብ ስሕተቶም፡ ነቲ ኣብ 2ቇረ 8፡9 ዔል ቃሌ 
ብጌጋ ምርኣዮም እዩ። እቲ ቃሌ “ጸጋ ጐይታና የሱስ 
ክርስቶስ ትፈሌጡ ኢኵም እሞ፡ ንስካትኩም በቲ 

ዴኽነቱ ምእንቲ ኽትህብትሙ፡ ሃብታም ክነሱስ፡ 
ምእንታትኩም ዯኴየ” ይብሇና። ነ ጥቕሲ ብዔይ 
ዒምቇት እንተ ኣንበብናያ፡ ጳዋልስ ብዒባ ሃብቲ 
ዙረብ ዔል ክመስሇና ይኽእሌ እዩ። ነቲ ምለእ 
ሓሳብት -contextual- እንተ ረኣናዮ ግና፡ ብኣንጻሩ 
ኮይኑ ኢና እንረኴቦ። ጳዋልስ ንሰብ ቇረንቶስ 
ዙምህሮም ዔል፡ ክርስቶስ የሱስ ንኵለ ስሇ 

ዙፈጸመሌኩም፡ ንሳቶም ዋን ንዔሇዌም ዔበሇ ኩለ 
ክሓዴጉ ፍቓዯናታት ኪኾኑ እዩ ዙምህሮም ዔል። 
ስሇዖ እዩ ኴኣ ዴሕሪ ሓሙሽተ ፍቕዴታት 
ንብክርስቶስ ኣሕዉቶም ክብለ ንዔሇዌም ሃብቲ ክህቡ 
ዙምዒድም “ከመዮ፤ ብዕሕ ዙኣከበ ኣየትረፈን፡ ሒዯት 

ዙኣከበዋን ኣየጕዯሇን፡ ዖብሌ ጽሑፍ ዔል፡ ኣብዖ 
ዔመን እዖ ሕጂ እቲ ተረፍኩም ነቲ ጐዯልኦም 
ኪምሌእ፡ እቲ ተረፎም ከኣ ነቲ ጐዯልኵም ኪምሌእ፡ 
እሞ ማዒረ ማዒረ ምእንቲ ኪኴዋን እየ እዖ ዙብሌ 
ዔልኵ” 2ቇረ 8፡14።  

3. ክርስትያናት ዙህቡ፡ ካብ ኣምሊኽ ነገራወ -
ማተሪያሊወ- ኣምሳያኡ ክረኽቡ እዩ። 
   ሓዯ ካብቲ ንሳቶም ጸቒጦም ዙረብለ፡ “ምሃብ” 
ዙብሌ እዩ። ነዖ ኴኣ “ሕጊ ካሕሳ” ኢልም 
ይጽዋዒዌ። ሓንቲ ናታቶም ሰባት ከምዖ ክትብሌ 
ገሇጸቶ “ዐሰርተ ቕርሺ ሃቡ፡ ሽሕ ቅርሺ ክምሇሰኩም 
እዩ። ሽሕ ከኣ ሃቡ 100,000 ዋን ክትቅበለ 
ኢኵም። ብሓጺሩ እቲ ኣብ ማር 10፡30 ኣብነት 
እዩ” በሇት። እቲ “ምሃቦም” ዙብሌዌ ዔሇ ኣብ ጌጋ 
ሃቐና ዙተመርኮሰ ምሃብ እዩ። ነቲ ጐይታ ንዯቀ 
መሙርቱ ዙመሃሮም ምህሮ ዙረስዒዌ ይመስለ፡ 
ጐይታ ይብሌ “ክትፍዯዩ ኴይተጸቤኵም ኣሇቅሑ 
ይ ሃቡ” ለቃ 6፡35። ናይ ብሌጽግና ንጌሌ ግን 
ንሰዐብቶም ብዐቢ ክምሇሰኩም ስሇ ዙኾነ “ሃቡ” 
ይብለ። 

4. እምነት ካብ ገኣ ርእስ እትብገስ መንፈሳወ ሓይሉ 
ኮይና ናብ ብሌጽግና እተምርሕ እያ።  
   እቲ ሓቀኛ ክርስትና፡ እምነት ኣብ ጐይታ የሱስ 
ክርስቶስ ምዋካሌ ከም እተመሌክት እዩ ዙርዲእ። 

 ንሳቶም ግና “እምነት መንፈሳወ ሓይሉ እያ፡ እ 

ሓይሉ ንመንፈሳወ ዐሇም ክዐይይ እትገብር እያ፡ 

ይብለ። ብመሰርት ናታቶም ስብከት፡ እምነት ብኣምሊኽ 

እትዋሃበካ ኣይኮነትን፡ ኣብ ፍቓዴ ኣምሊኽ እተሰረተት 
ዋን ኣይኮነትን። እምነት ግን ንማተርያሊወ ነገር 
ንኽትዴሌብ ዔይኮነትስ፡ ኣብ ጐይታ ተኪሌካ ጽዴቁ 
ምቕባሌ እያ። 
5. ጸልት፡ ኣምሊኽ ንከበሌጽገካ እትገብር እያ።  
   ንሳቶም ካብ ዙጠቕሱዉ ጥቅሲ “ስሇ ዔይሇመንኩም 
የብሌኩምን” ያእ 4፡2። እዖኣቶም ነቲ ሃዯ ክፋሌ ናይ 

ጥቕሲ ጥራይ ዙሓዔዌ ይመስለ፡ እቲ ሓዯ ክፋሌ ናይታ 
ጥቕሲ ግና ብጌጋ ስሇ ዙሇመንኩም ኣኢኵም 
ዔይብሌኩም እዩ ዙብሌ፡ “ትሌምኑ ኢኵም እሞ፡ 

ብፍትት ስጋኵም ምእንቲ ኽትዔርዋዌ፡ ብኽፉእ ስሇ 

ዙሇመንኩም፡ ኣይትቕበለን ኢኵም” ይበሌና።  

   ንስዐብቶም፡ ብሕታወ ዐት ንኽዒቱ ክጽሌዩ 
ይምህርዌም። (ሕጂ ዋን ስም ክንጠቅስ ግዱ ኮይኑና 
ኣል)፡  ክሬፍል ድልር እተባህሇ ናታቶም ሰባ ከምዖ 

በልም “ክጽሉ ከልና፡ ነቲ እንጽሌዮ ክንቅበል ዴለዉት 

ኲንና ክንጽሉ ከልና፡ ኣምሊኽ ኣማራጺ የብለን 

ንጸልትና ክፍጽም ጥራይ እዩ ዔሇዌ፡ እዖ እዩ 
መፍትሕ ክርስትያን” በሇ። ኣምሊኽ ንርእሰ ፍትት 
ዔማእከሇ፡ ንኽብሪ ስሙ ዔይኮነ ጸልት ኣይምሌሶን 
እዩ። 
   ስሇ ብሕታወ በረኴት ምጽሊይ ጌጋ ኣይኮነን፡ ግና 
ጸልት ንኣምሊኽ ንዴላታትካ ክፍጽመሌካ እተገዴዯለ 
ኣይኮነን። ኣብ ናይ ብሌጽግና ንጌሌ፡ እቲ ኣዋራ-
focal person- ኣብ ጸልት ሰብ እምበር ኣምሊኽ 
ኣይኮነን፡ ግናኴ ኣብ ጸልት፡ ኣምሊኽ እዩ ኣዋራ።  
   ብርግጽ ኩለ ዴላታትና ኣብ ኣምሊኽ ፍለጥ 
ኪኴዋን ኣሇዌ። (ፊሌ 4፡6)። ናይ ብሌጽግና ንጌሌ 

ግና ኣብ ባህግታት ሰብ ዔተኮረ ኮይኑ፡ ሰባት 
ብፍትትን ብዔይ ዒምቇትን ብዔይ ጥሌቀት ዙኾነ 
ጸልት ከተቕርብ፡ ኣብዖ ዔዴሃበ እዩ። ስብከታቶም፡ 
ንኣምሊኽ ኣብቲ  ከንቱ ዴላታቶም ከዒይዌ ዙዯሇዩ 
እዮም ዙመስለ። --ሻልም--
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ምስክርነት ዔማሪት ዔርፌ ከበዯ 

     ዔማሪት ዔርፌ ከበዯ ኣብ ከተማ ዐሰብ 

ተሌዯት። ኣቦኣ ጌና ንሳ ቇሌዐ ከሊ ብሞት 
ተፈሇያ። ኣብቲ 1998 ዙተሊዒሇ ናይ ኢትዮ-
ኤርትራ ግጭት ምኽንያት ኣብ 2000 ዐ.ም ምስ 
ኣዱኣ ናብ ኣዱስ ኣበባ ተሰዯት። ናብ ኣዱስ ኣበባ 
ክትመጽእ ከሊ ጌና ንእሽቶ ጓሌ ነበረት። ዔርፌ 
ካብ ቁሌዒነታ ኣትሒ፡ ናይ ምቅናይ ዋህበት ስሇ 

ዙነበራ፡ ዙረኴበቶ ዯርፊ ዯጊማ ትዯርፎ ነበረት። 

እኽሌቲ ጐርዚ ምስ ኮነት ከኣ፡ ናብ ደባይ 

ንምዴ ዒዴሌ ረባ ከዯት፡ ኣብኡ ኴኣ ነቲ ናይ 
ቅኒት ተዋህቦኣ ክትጥቀመለ ዒዴሌ ረኴበት። 
ብርክት ዙበለ ሰባት ከኣ ንናይ ዔርፌ ዯርፊ 
ክሰምዎ ናብ ቤት ሳዒስዏት (ናይት ክሇብ) 
ይኣት ነበሩ። ዙናኣ እናዐበየ ምስ ከዯ፡ ዔርፌ 
ኣብ ስነ ጥበብ ዐቢ ተስፋ ተገብረሊ። ጣቕዏት 
ንዔርፌ! ተባህሇ፡ ዯርፊ ዔርፌ ሌቢ ሰብ ማረኴ! 

ምስቲ ዯርፊ ስዏቡ ከኣ ጫት፡ ስኽራን፡ ኩለ 

ዐይነት ሌፍታት መጻ! ዔርፌ እዖ ኵለ ህቡብነታ 
ንህይታ ግና ዒጋበት ክህባ ኣይከኣሇን። ዔርፌ ዯሪፋ 
ሽጋራ ኣትኪ፡ መስተ ሰትያ ግናኴ ትጭነቕ ነበረት። 

ብዯርፋ ንሌኦት ክጭፍሩን ክዔናግዎን ጌራ፡ ንርእሳ 
ግን ባድነት ይስምዐ ነበረ። 

   ካብ መዐሌታት ሓዯ መዐሌቲ፡ ካብዖ ባድነታ 
ዔዒርፋ ቃሌ ብስራት ንጌሌ ናብ ሌባ መጸ። ንናይ 
ሌባ ሕቶታታ ዙምሌስ ንሱ ምዃኑ ካብ ርሑቕ 
ተራእያ። እቲ ኣብ መስቀሌ ምእንትኣ ዙሞተ 
መዴሕን ህይታ ዙኾነ ዱ ኣምሊኽ የሱስ ናዙራወ 
ጥራይ ምዃኑ ተገንዔበት። ኣብ መስቀሌ ቀራንዮ 
ዯሙ ዔፍሰሰ የሱስ በዐሌ ናዙሬት፡ ኩለ ሓጢኣት ከም 
ዔንጽህ ናይ ህይታ መዴሓኒኣ ንሱ ምዃኑ 
ብምፍሊጥ ብእምነት ተቐበሇት። ዔርፌ ቅዴሚ እዖ 
ናይ ህይታ ሇዋጢ ምርካባ፡ ትዯርፍ፡ ትጭፍር፡ 

ትሰቲ፡ ሽጋራ ተትክኽ ክነሳ “እግዖኣብሄር  
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ይፈርህ እየ፡ ሃይማኖተኛ እየ” እትብሌ፡ ትጸዋም  
“ኣምሊኽ ኣቦይን ኣዯይን ንስ ሓሌኒ” ትብሌ 
ነበረት። እቲ ኣብ ባድ ዙኾነ ሃይማኖታወ ስርዐት 
ዙተመሌአ ህይታ ዒረፍቲ ኣይነበሮን። 
ብኣንዯበታ፡ ነቲ መዴሓኒ ዐሇም ዙኾነ ስም 

መዴሃኔ-ኣሇም እ እንተጸዋውት፡ ምስኡ ሓቀኛ 
ሕብረት ምግባር እንታይ ምዃኑ ግን 
ኣይትፈሌጥን ነበረት። 

     መዴሓኒኣ ብትኽክሌ ምስ ፈሇጠት ግና፡ 

ንስሓ ኣትያ ነቲ ዙሓሇፈ ህይታ ንምቕያር፡ 
ንናይ ዯርፊ ዐሇምን ዐሇማዋነታን ኣራግፍ ኣቢሊ 
ብምሕዲግ፡ ኣብ ኦርቶድክሳወት ቤተ ክርስትያን 
ንኣርባዒተ ዐመታት ቃሌ ኣምሊኽ እናተማህረትን 
ብብሕታ ዋን ቃለ እናጽንውትን ብጾምን 
ብጸልትን እናተግሀት፡ ጸንሐት። ዴሕሪኡ፡ ዔርፌ 

ኣቐዱማ ንዐሇም ከምዙዯረፈት፡ ሕጂ ኴኣ ናይ 

ዙማሬ ቅብኣት ተቐቢሊ፡ “ንኣምሊኴይ ክቓንየለ፡ 

ክዙምረለ- ሇኣምሊኬ ሌቀኝሇት፡ ሌዔምርሇት” 
ዙብሌ ጻዋዏትን ጾርን ኣብ ሌባ ተቐበሇት። 
ቤተሰባ፡ ዔርፌ ካብ ዯርፊ ዐሇም ጺኣ ምስ ረኣዩ፡ 

ኣዙዮም ጉህዮም፡ “ነ ጌና ብዕሕ ትጽቢት 

ዙግበረሊ ዙነበረ፡ ኣብ ሃገራን ኣብ ዕርያ ዐሇምን 
በዐሌቲ ዙና ኮይና ስማን ስም ቤተ ሰባን ብዯርፋ 
ከተጸዋዒ ትጽቢት ዙገበርናሊሲ” ብምባሌ ጉህዮም፡ 
ናብ ጐዯና እምነት ብምምራሓ ዙፈሌጥዉ ዔበለ 
ኵልም ከም ዙተጸሇሇት ገይሮም ረኣይዉ። 

   ንሳ ግና፡ እግዖኣብሄር ኣብኣ ዔቐመጦ ናይ 

ዙማሬ ጸጋ፡ ነቲ ንሱ ዙሃባ ንእዙኒ ሰማዏ ኣዙዩ 

ዙምቅር ዋህበታ ንኽብሪ እግዖኣብሄር 
ክትጥቀመለ ፍቓዯኛ ኮነት። ክሳብ ሕጂ ከኣ፡ 
ኣርባዒተ ኣሌበም ኣሕቲማ ንህዙቢ ኣቕሪባ ኣሊ። 
ኩለ መሙራ ኣብ ኣስተምህሮታት መጽሓፍ 

ቅደስ ዔተኮረ እዩ ክብሃሌ ይከኣሌ። ብተሳ፡ 
ዔርፌ ነቲ ጥንታወ ስሌቲ ዔሇዌ ያሬዲወ ዘማን  
ቅዱ ኣዔማምራን ብምኽታሌ፡ ብባህሊወ መሳርሒ 
ሙዖቃ ተዐጂባ መዙሙራ ኣቕረበት።  መሙራ 
ካብ ቃሌ ኣምሊኽ ፈጺሙ ፈገግ ዔይበሇ፡ ብፍሌጠት 
ቃሌ ኣምሊኽ ዙበሰሇ ምዃኑ ኣዙዩ ፍለይ እዩ። 

   ዔርፌ “ካብ ቤተ ክርስትያን ኦርቶድክስ 
ኣይፍሇን፡ ክፍሇ ዋን ኣይዯሌን፡ ኣነ ኦርቶድክስ እየ” 
እናበሇት ኣብ ዙተፈሊሇየ መዴረት እ 
እንተገሇጸት ሰማዏ ዙረኴበት ግና ኣይትመስሌን። 
ንእኣ ኾነ ነቶም ዙሓብርዉ ንእኣ ዙመስለ ዔመርቲ፡ 
ኣብ ኦርቶድክስ ዔሇ ሓዴሓዯ ጉጅሇታት “ንስ 
መናፍቓን እምበር ኣማኒት ኦርቶድክስ ኣይኮንክን፡ 
ብሕቡእ እትንቀሳቐሲ ጴንጤ ኢ” ብምባሌ 
ተቓሙዉ፡ ተጸርፈት። ካብዖ ሓሉፎም ከኣ፡ ናይ 
ዔርፌ መዙሙር ኣብ ህዙቢ ከይስማዒ ብዕሕ 
ምንቅስቓስ ገበሩ። ናታ መዙሙር ኣብ ቤት 
መዙሙር  ከይከፋፈሌ ምፍርራሕ ተገብረ። እዖ 
ኵለ በቶም ንሕና ክርስትያናት ኢና ዙብለ 
ብምዃኑ ዔሕዙን እዩ።  

   ከምዖ ይኵን ዯኣምበር፡ ናይ ዔርፌ መዙሙር 

ኣብ ህዙቢ ተፈታወ ካብ ምዃን ኣይተኴሌከሇን፡ 
ብኣንጻሩ ካብቲ ዙግመት ንሊዒሉ ብብዙሒ 
ተዯጋጊሙ እናተሓትመ ተዔርግሐ። ዔርፌ ብዒባ 
ማርያም ኮነ ብዒባ መሊእኽቲ ይ ብዒባ ኣቡናት 
ክፉእ ዙብሃሌ ብመዙሙራ ኣየዋጽአትን። መሙር 
ዔርፌ ግና ንኣመንቲ ኦርቶድክስ ኮነ ንሌኦት 
ኣመንቲ ንኵለ ዙኴዋን መሌእኽቲ ሒዕ እዩ 
መጺኡ። ንሳ ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ሓዱሽ ኪዲን 
ዔል ኣስተምህሮ ንእኡ ኣበርቲዐ ብምሓዙ ዔመረት። 

   “ክርስትያናት ኢና” ዙብለ ካብቲ ናቶም 
ኣመሇኽታ ፍሌይ ንዙበሇ ሓዌም ንምስዲዴን ስሙ 
ንምጥፋእን ዙትንስኡሲ ንምንታይ ኮን እዩ፧ ዒዮ 
ንጌሌ ኣዙዩ ሰፊሕ ክነሱ፡ መከራኡ ዋን ብዕሕ 

ክነሱ፡ ኣገሌገሌቲ ነቲ ኣዙመራ ዙኾነ ዒዮ ንምጥፋእ 
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ካብ ዙነጥፉ፡ ነቲ ኣጥፊአ ኣነ ክነብር፡ ኢልም 
ንምታይ ይሓስቡ፧  

   ንሕና “ብሓዯ ኣምሊኽ ኢና እንኣምን፡ ይ ዋን 

ብስሊሴ ኢና እንኣምን” እንብሌ ኩሌና፡ ንዙመጽእ 
ሇድ ካብ ጥፍኣት ንምዴሓን ክንዐዪ ይግብኣና። 
ንሓዴሕዴና ንናኴስ እንተኾይንና መጥፍኢ ርእስና 
ኢና እነዲለ ዔልና።  

     ዔርፌ ንኣገሌግልት ኢሊ ናብ ኣሜሪካ ኣብ 
ዙኴዯትለ፡ ኣብኡ ናብራኣ ብምምስራት ንሓሙሽተ 

ዐመታት ተቐመጠት። ብዔይካ ምዙማር ብተሳ፡ 
ኣብቲ ናይ ሓጺር ጊዘ ኣገሌግልት መዙሙራ  
ንዔጋጠማ ዋረዴ ዯይብ  ንእኡ ዔርእይ ዯኩመንታሪ 
ፊሌም ሰሪሓ ኣዋጽአት። ኣብታ ፊሌም 
“ኣይማጐትን’የ” እትብሌ መዙሙራ ብፍለይ 
ኩንታት ኣቕረበታ። ዔርፌ ምስ መን እያ 
ዔይትማጐት፧ ኢሌና እንተ ሓተትና፡ መሌሱ 
“ዔይማጐት ምስቲ ነፍሱ ምእንታይ ዙሃበ ተበጃዋየይ 
የሱስ ፡ ንጥቕሚ ክብሌ፡ ንጥቕሚ ሰባት ክብሌ፡ 
ንሃይማኖታወ ስርዐት ክብሌ ንጥቕሚ ሰብ ይ 
ንሌማዴ ሰብ፡ ንኽካታዒ ይ ንምጉት ኢሇ 

ኣየቕርቦን እየ፡ ኣብ ጐይታ ምስ ማንም  ምምጓት 
ኣይፈሌጥን እየ” ዙብሌ መሌሲ ኢና እንርከብ። 

   ዔርፌ፡ ኣብታ ሓዲስ ኣሌበም መዙሙራ ዯጊማ 
“ስሇይ ዔማሌዯሇይ ጐይታ የሱስ እዩ - ስሇ እኔ 
የሚማሌዯዋ ጌታ የሱስ ነዋ!” ብዙብሌ ኣርእስቲ 
ሒ ብምቕራብ ንብዕሓት ኣገረመት። ካብቲ 
እምነትን ትምህርትን ናይ ኦርቶድክስ ቤተ 
ክርስትያን ብዐይነቱ ፍሌይ ዙበሇ ዙማሬ ሒ 
ብምምጻኣ ንብዕሓት ኣጥውት። ግናኴ፡ ዔማሪት 
ዔርፌ ገን እግዖኣብሄር ምዃናን መጽሓፍ  ቅደሳወ 
መሌእኽቲ ሓቂ ንምምሕሌሊፍን እምበር ናይ ማንም 
ገን ዔይምዃና ዙፈሌጥዉ ይምስክሩሊ እዮም።  

   ዔማሪት ዔርፌ ከበዯ፡ ነ ሓዲስ ኣሌበም መዙሙር 
ነቲ ንሳ እትኣምነለ እምነት ግሌጺ ንምግባር ጥራይ 

 ዔይኯነስ፡ ንናይ ማንም ቤተ እምነት ኪሊ 

ዔይኯነትስ ፡ ንመንግስቲ እግዖኣብሄር ኣማእኪሊ 
ብምስርሓ ብብዕሓት ተቐባሌነት ረኴበት። ካሌኦት 
መዔምራን ዋን ከምዖ ዙበሇ መሌእኽቲ መጽሓፍ ቅደስ 
ዙሓዔ መዙሙር ሒዚም ክቐርቡ ከምዔሇዌም 
ኣስተዋዐለ።  

   ኣብ ጊዘ ምረቓ ናይታ ኣሌበም መዙሙር ዙተሰምው 
ቃሌ ከኣ ፡ “ቅዴሚ ብዕሕ ዔመናት ካብ ዙነበሩ 
ሇድታት እናተመሓሊሇፈ ንዙመጸና ንመንግስቲ ኣምሊኽ 
ዙጠቐማ ዔይኯነስ ዙጐዯኣ ሓዱግና፡ ንሕና ክርስትያናት 
ኩሌና ኣብ ትሕቲ ጽሊሌ  ሰማያወት መንግስቲ እንነብር፡ 
ኣብ ሓዯ ኣካሌ ዔልና፡ ዯቂ ሓዯ ኣቦ ኢና፡ ሓዯ መንፈስ 
ከኣ ተዉሂብና ከልና፡ ግናኴ ነቲ ሓዯ ዙገብረና ዐቢ 
ሰማያወ ሓሳብ ሓዱግና፡ ብንኣሽቱን ኣብ ግምት 
ብዔይኣትን ነገራት ተፈሊሉና ክንርአ ከልና ዔሕዙን 
እዩ። ሕጂዋን፡ መራሕቲ ቤተ ክርስትያንን ኩሊትና 
ክርስትያናትን ተባሂሌና እንጽዉዒን ፡ ክንኮኖ ዙግብኣና 
ሓዴነት እዩ። እግዖኣብሄር ካብ ሰማይ ክሪኦ ዙዯሉ ሓዯ 
ሕብረት እዩ፡ ንሱ ከኣ ዲግም ሌዯት ዙተሌደ፡ 
መንፈሱን ባህሪኡን ዙተፈለ ክርስትያናት ኩልም በቲ 
ሉቀ ካህን ዙኾነ ብእኡ ናይ ምስጋና መስዉእቲ ክስዋኡ፡ 
ምርኣይ እዩ ዙዴሇ ዔል። እሞኴ ዯኣ፡ እዖ ምፍሌሊይን 
ፍለይነትን ንሌቢ ኣመንቲ ዙዯፋፍእ፡ ንዋሽጦም 
ብጽሌኢ ዙቐብእ፡ ክንዱ ዔረዲዴእ ክነቛቖሩ ዙገብር ኣብ 
ዋሽጢ ኣትዩ ብምህሊ ገንተኝነት ፈጢሩ ኣል፡ ስሇዖ 
ነቲ ዙተኴሌናዮ ሰባወ -human- ትካሌ ዔይኯነስ 
ንመንግስቲ እግዖኣብሄር ክንከዋን ትጽቢት 
ይግበረሌና።”   
   ዔርፌ ከበዯ ሕጂ ዋን ኣብዖ 2019 ዐ.ም፡ ንጌሊወ 
መዙሙራ ንምቕጻሌ ዙኣክሌ፡ ምስቲ ኣብ ኣዉሳ 
ኢትዮጵያ ተንሲኡ ዔል ዐቢዪ ነብዪ ኢዩ ጩፋ ዙብሃሌ 
ናብኡ ብምምራሕ፡ ነቲ ምሌክት ቅዴስና ዙኾነ ናይ 
ርትግ ጻዒዲ ነጸሊኣ ተኴዱና፡ ናብኡ ብምዴ ነቲ 
ብዔማሪት ኣስቴር ዯበበ ዙተዔመረ ንምሕረትን 
ይቕሬታን ፍቕሪ ኣምሊኽን ዔስተምህር መዙሙር 
እናዔመረት ንሌቢ ብዕሓት ሰብ ናብ ዒቤት ምሕረት 
ኣምሊኽ ክጥምቱ ገበረት። እግዖኣብሄር ንዔርፌን 
ንኣገሌግልት ዙማሬኣን ይባርኽ! ©Shalom Magazine. 
Archives.  ምንጪ፡ መጽሄት ‘የጊዘዋን ዴምጽ’ ቁ.900 
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