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መእተዊ 
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ዒመተ ምንቕቓሕን ወንጌሌን መዜሙርን፡ እፎይ  

እንብሇለ ዒመት ኪኾነሌና፡ ጸልትናን ምንዮትናን  

እዩ። 

   ሕጂ ኸኣ ከም ወትሩ፡ ብቕሌሌ ዜበሇ፡ ንምርዲኡ 

ብየሸግር ኣበሃህሊ እናተጠቐመት፡ መጽሄት ሻልም  

እተፈሊሇየ መንፈሳዊ መኣዱ ሒዚ ቐሪባትሌና ኣሊ።  

   ክንጽሕፍ ስሇ ልና ጥራይ ይኮነስ፡ ኣብዙ ጊዛ 

ቃሌ ኣምሊኽ ኣብ ኩለ ንምብጻሕ፡ ንምጽንናዕ 

ዜኸውን ጽሑፋት፡ ናብ ጸልት ምርሕ ትሕዜቶ፡ 

ንጽቡቕ ሓዲር ክህሌወና ዜሕግዘ ሓሳባት፡ 

ንኣገሌገሌቲ ዜኸውን ኣገዲሲ ምህሮ፡ ምስክርነትን፡ 

እዩ ዒሊማ ሻልም። 

   እምበኣር ኣሕዋትየ፡ ምእንቲ ኸይንጠፍእ፡ ናብቲ 

ዜብሃሇና ኣዙና ኸነቕሌብ፡ ጐይታ ይርዴኣና። ነዙ 

ጽሑፍ ኣንቢብና እንተ ተባሪኽናለ፡ ካሌኦት ውን 

ምእንቲ ክባረኹለ፡ ፍቓዴኩም እንተኾይኑ 

እንተወሓዯ ናብ ሓዯ ሰብ ከነመሓሊሌፎ 

ንምሕጸነኩም።   

  ኣእዲውኩም ኣሌዕለ በረኸት ኣምሊኽ ከኣ ተቐበለ፡  

- እግዙኣብሄር ብመዒሌቲ ጸበባ ይስማዕኩም 

- ካብ መቕዯስ ረዱኤት ይስዯዯሌኩም 

- ነቲ ሌብኹም ዜምነዮ ይሃብኩም 

- ንዀለ ሌማኖኹም ይፈጽሞ 

- ገጹ የብርሃሌኩም፡ ሰሊም ይሃብኩም 

- ንምኽርኹም በሇ ይፈጽሞ። 
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ጸልት እንታይ እዩ፧ 
ተመክሮ ሰሇስተ ሰባት  

   ጸልት እንታይ ማሇት እዩ፧ ጸልት ምስ ኣምሊኽ ምዜርራብ 

እዩ። ‚ብጸልት ገና ኽዚረብ ከልኹ‛ ዲን.9፡21። ኣብ መጽሓፍ 

ቅደስ ኣብ ሰሇስተ ምዕራፋት ማሇት መጽሓፍ እዜራ 9፡ 

ነህምያ 9፡ ዲንኤሌ 9፡ ናይ ንስሓ ምዕራፋት እየን። ኣብዙ  

ሰሇስቲኡ ምዕራፋት እዝም ሰሇስተ ናይ ኣምሊኽ ሰባት ብዚዕባ 

ሓጢኣቶምን ሓጢኣት ህዜቦምን ብጸልት ገጾም ናብ 

እግዙኣብሄር መሉሶም፡ ንሳቶም ይገበርዎ ሓጢኣት ግናኸ  

ንገዚእ ርእሶም ውን ሓጢኣተኛታት ከምዜኑ እናተኣመኑ 

ዜጸሇይዎ ጸልት፡ እዩ ሒዘ ል። ጸልት እንታይ እዩ ንዜብሌ  

ዴማ ኣብዙ ምዕራፋት ብሰፊሑ ብተግባር ተገሉጹ ንርእዮ። 

ንእምነት ዲንኤሌ እንተወሰዴና ዲን.9፡20-21 ‘ክዚረብ፡ ክጽሉ፡ 

ሓጢኣተይን  ሓጢኣት ህዜበይ እስራኤሌን ክናዜ ከልኹ፡ 

ስሇ እታ ቅዴስቲ ዯብሪ ኣምሊኸይ ኣብ ቅዴሚ እግዙኣብሄር 

ኣምሊኸይ ምህሇሊይ ከቕርብ ከልኹ፡ ብጸልት ገና ኽዚረብ  

ከልኹ. . .‛፡  ብእተሰብረ ሌቢ፡ ብትሕትና፡ ሓንሳብውን 

ትኹን ናይ ዴፍረት ቃሌ ከየውጽኤ ክጽሉ፡ ምስ ኣምሊኽ 

ክራረብ፡ ንርእዮ።  

   ‚እግዙኣብሄር ኣምሊኽና ብዜገብሮ በሇ ኹለ ግብሩ ጻዴቓ 

እዩ‛ ዲን .9፡14። ምንም እ እዙ ኣብ ሊዕሉ ዜተጠቕሰ 

ምዕራፋት ናይ ንስሓ ጸልት ዜሓ ‘ተነ ግናኸ ጸልት 

እንታይ ማሇት ምኑን ከመይ ጌርና ኣብ ቅዴሚ እግዙኣብሄር 

ክንቀርብ ከም ልናን ብዜግባእ ይምህረና እዩ።  

   ናይዝም ሰሇስተ ሰባት ታሪኽ ምስ ንርኢ፡ ሰሇስቲኦም  

ብጽዴቂ ዜተመስከረልም እዮም፡ ንኣብነት ዲንኤሌ ብምግቢ  

ናይ ንጉስ ከይረክስ ዜሕሌን - ካብ ጮማ ናይ ንጉስ ምስ 

ሓጢኣት - ጥረምረ ምስ ጽዴቂ ዜመርጽ ጽኑዕ ሰብ እዩ፡ 

ነይሩ።  ኣቦታቶም ብዜገበርዎ ሓጢኣት ግና ናብ ምርኯ ምስ  

መጹ ንገዚእ ርእሶም ካብቲ ሓጢኣት ኣቦታቶም ሓራ ክገብርዎ  

ኣይፈተኑን።  ንሕናን ኣቦታትናን በዯሌና፡ እናበለ እዮም 

ዜጸሇዩ። ብጽዴቂ ዜመሊሇሱ ክነሶም እ ጸልቶምሲ ስሇ 

ምሕረቱ ክሰምዖም እዩ ዙብሌ ‚እቲ ኣብ ቅዴሜኻ እነቕርቦ  

ልና ምህሇሊስ ስሇ ብዜሒ ምሕረትካ ኢና እምበር፡ ስሇ  

ጽዴቅና ኣይኯናን እሞ፡ ዎ ኣምሊኸይ፡ እዜንኻ ኣዴንን ስማዕ 

ከኣ፡ ኣዑንትኻ ቛሕ ኣብሌ እሞ ምዕናውናን ነታ ብስምካ 

እተሰምየት ከተማን ጠምት።‛ ኣቤት ትሕትና! ከመይ ዜበሇ 

 

 

 ስቡርን ቅጥቁጥን ሌቢ’ዩ ሇዎም፧ እምበኣር ጸልት እንታይ 

ምኑ ንርአ፦ 

1. ዒንዱ - ቤተ ክርስትያን እዩ። 

   ከምቲ ቤት ብዒንዱ ዜቐውም ቤተ ክርስትያን ውን 

ብጸልት እያ እትቐውም። ጸልት እስትንፋስ ክርስትያን እዩ፡  

ቤተ ክርስትያን ዴማ ብጸልት እያ እትህነጽ። ብዒሌ እኒ  

እዜራ፡ ነህምያ፡ ዲንኤሌን ዒንዱ ህዜቦምን ሃገሮምን እዮም 

ዜነበሩ። ጸልቶም ሰማያት ጨንዱሑ ኣብ ኣርያም ይበጽሕ። 

2. ዒንዱ - ሕቖ ክርስትያን እዩ 

  ዒንዱ - ሕቖ  ንርእሲ ምስ ኩለ መሓውር ገጣጥም እዩ፡ 

ካብ ርእሲ መሌእኽቲ ተቐቢለ ናብ ኩለ መሓውር 

የመሓሊሌፍ። ጸልት’ውን ንሓዯ ኣማኒ ዒንዱ ሕቖኡ እዩ።  

ናብቲ ርእሲ ማሕበሩ ዜነ ክርስቶስ ክጠብቕን ከስምዕን  

ከምኡ’ውን ኣብዙ ምዴሪ ብርዜነት ክመሊሇስን የኽእል። 

   ስሇዙ ብጸልት ምስ ኣምሊኽ ንራረብ። ኣብ ቤተ 

ክርስትያን ይኹን፡ ኣብ ሃገር ብንርእዮ ይጽቡቕ ነገር ንብከይ 

ንጸሉ። ከምቲ መዜ.126፡5 ‚ብንብዒት ዙርኡ ብእሌሌታ  

ይዒጽደ‛ ዜብሌ፡ ቅደሳን ኣሕዋተይ ንብዒት ሌክዕ ከም ርኢ 

ስርናይ፡ ርኢ መሸሊ፡ ሰማያዊ ርኢ እዩ። ልሚ ብንብዒት  

ንዜራእ ጽባሕ ብእሌሌታ ክንዒጽዴ ኢና። 

  ኣብ ኢሰ .66፡11 ‚ኣቱም ዜሓንኩምሊ ኹሊትኩም፡ 

ተሓጒስኩም ምስኣ እሌሌ በለ።‛ ይብሇና። ልሚ ስሇ 

ምዴርና ዜሓነ መን እዩ፧ ሓነ እንተል፡ ምስኣ ዴማ እሌሌ 

ክብሌ እዩ፡ እቲ ይሓነ ግና ኣብ ናታ ሓጐስ እሌሌ ክብሌ 

ኣይክኽእሌን እዩ። ነዙ ጊዛ እዙ ክንሰግሮ እንተኾይንና፡  

ብትሕትና ተመሉእና ገጽ እግዙኣብሄር ብምዴሊይ፡ ከምቲ  

ኣብ ሰማይ ዜኾነ ፍቓደ ኣብ ምዴርና ዴማ ክኸውን 

እናጸሇና፡ ምስኡ ዴማ እወ ነዙ ጊዛ ክንሰግሮ እንተኾይንና  

ብምስጋና ኢና ክንሰግሮ ዜክኣሌ። በዙ ውን ተመስገን፡ 

እናበሌና ምስጋናና ብቓሊት ከናፍርና ነቕርብ። ብምስጋና 

ይስገር ነገር የሇን እሞ፡ ቃሊት ምምራር ሓዱግና፡ ብምስጋና 

ሌማኖናን ምህሇሊናን ከነቕርብ ካባና ይዴሇ። ክብሪ ኹለ 

ንእግዙኣብሄር ይኹን፡ ጐይታ ጸጋኡ የብዜሓሌና፡ ኣምሊኽ  

ይባርኽኩምን ይሓሌኹምን።  

 

“ክርስትያን፡ 75% ክጽሉ፡ 25% ክዚረብ ይግብኦ።‛ ፓስተር ተወሌዯ ሓየልም . 
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     እግዙብሄር ‚ሓዴሽ‛ ነገር ይገብር 

   እግዙኣብሄር ኩሌ ጊዛ ሓዴሽ እዩ፡ ሓዴሽ ነገር ከኣ 

ይገብር። ኣብ እግዙኣብሄር ምእራግ ዜበሃሌ ነገር የሇን፡ ኣብ 

ጐይታ ኩለ ነገር ሓዴሽ እዩ። ስሇዙ እዩ ኸኣ ኣብ ጸጽባሕ 

ብምሕዲስ ሓሳብና ክንመሊሇስ ዜዯሌየና። ንብል ህይወትና  

ከኣ ሓዴሽ ጌርዎ፡ ‚ስሇዙ ሓዯ እ ብክርስቶስ እንተ ኣሌዩ፡ 

ንሱ ሓዴሽ ፍጥረት እዩ፡ እቲ ብለይ ሓሉፉ፡ እንሆ፡ ኰለ  

ሓዴሽ ኯይኑ‛ ይብሇና (1ቇረ.5፡17)። ንሕና ብክርስቶስ ልና  

ሰባት፡ ኩለ ሳዕ ብዜተሓዯሰ ሰብን፡ ብዜተሓዯሰ መንፈስን፡ 

ክንመሊሇስ ኢና ተጸዊዕና። ጐይታ፡ ንዴኹም ሓይሉ፡ ንስኑፍ 

ብርታዏ፡ ዜውስኸ እምበር፡ ዴኹማት ክንከውን ኣይዯሌን 

እዩ። ሓይሌና ዜተሓዯሰ ክኸውን እዩ ዜዯሌየና፡ ‚ንዴላትኪ  

ብጽቡቕ ነገር ዛጽግብ እዩ፡ ንእስነትኪውን ከም ንስሪ 

ትሕዯስ።‛ (መዜ.103፡5)። እግዙኣብሄር ኣብ ቃሌ ኣምሊኽ 

ብዘሕ ሓዴሽ ነገር ክገብር ኢና እንርኢ፡ ሓዯ ካብቲ ኣምሊኽ 

ጥራይ ዜገብሮ ነገር እንተል፡ ኩለ ሳዕ ሓዴሽ ነገር ምግባር  

እዩ። እምበኣር ገሇ ካብቲ ኣምሊኽ ዜገብሮ ሓዴሽ ነገራት፦ 

(1) ሓዴሽ መንፈስ። 

    ‚ብትእዚዚተይ ምእንቲ ኺመሊሇሱ፡ ንፍርዯይ ከኣ 

ኪሕሌዉ ኪገብርዎን፡ ሓዯ ሌቢ ኽህቦም፡ ሓዴሽ መንፈስ  

ዴማ ኣብ ውሽጥኹም ከሕዴረሌኩም እየ። ካብ ስጋኦም ናይ 

እምኒ ሌቢ ኸውጽእ፡ ናይ ስጋ ሌቢውን ክህበኩም እየ።  

ንሳቶም ህዜበይ ኪኑ እዮም፡ ኣነውን ኣምሊኾም ክኸውን 

እየ።‛ (ህዜ. 1 1፡19-20)። 

  ህዜቢ እስራኤሌ፡ ነቲ ዜነበሮም መንፈስ ኣጥፊኦም 

ስሇዜነበሩ፡ ሓዴሽ መንፈስ ኣዴሇዮም። እዙ መንፈስ ከኣ  

ካሌእ ሰብ ገይሩ፡ ብፍቓዴ ኣምሊኽ መሊሌስ እዩ። ሓጢኣት 

ክትሇማመዴን፡ ናብ ዒሇም ዜወስዴ መገደ ክትምነ ከልኻ፡ 

  

 

በርትዕን ናብ መገዱ ኣምሊኽ ዜመሌስን ሓዴሽ መንፈስ፡ 

የዴሌየና። ዲዊት ምስ ሓጥአ፤ ‚ዎ ኣምሊኽ፡ ጽሩይ ሌቢ 

ፍጠረሇይ፡ ጽኑዕ መንፈስ ከኣ ኣብ ውሽጠይ ሓዴስ‛ ኢለ 

(መዜ.51፡10)። 

   ሃዋርያ ጳውልስ ንሰብ ኤፌሶን ዜጸሇየልም ጸልት 

‚ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሉ ምእንቲ 

ኽትብርትዐ፡ ከምቲ ሃብቲ ኽብሩ ኺህበኩም እጽሉ ኣልኹ‛። 

(ኤፌ .3፡16)። 

   ልሚ ኣብዙ ዒሇማውነት ዜበዜሖን ክፉእን ጊዛ፡ እዙ 

ዜሕዴስ መንፈስ ኣብ ጸጽባሕ የዴሌየና ኣል እሞ፡ ብመንፈስ  

ቅደስ ክንሕዯስ ክንጽሌን ገጽ እግዙኣብሄር ክንዯሌን የዴሌየና  

ኣል።  

(2) ሓዴሽ ሌቢ። 

   ‚ነቲ ዜገሃስኩምዎ ግህሰት ካባኹም ዯርብዩ፡ ሓዴሽ ሌብን 

ሓዴሽ መንፈስን ዴማ ግበሩ። ኣቱም ቤት እስራኤሌ፡ 

ስሇምንታይ እትሞቱ፡ ኣነስ ሞት ሓዯ እ ኣይፈቱን እየ እሞ፡ 

ተመሇሱ ብህይወት ከኣ ንበሩ፡ ይብሌ እግዙኣብሄር ኣምሊኽ‛። 

(ህዜ. 18፡31)። 

   ሌቢ ምንጪ ህይወት እዩ፡ ይተሓዯሰ ሌቢ ኸኣ ንኣምሊኽ 

ስምር ህይወት ክህሌዎ ኣይክእሌን እዩ። ሌዕሉ ኹለ 

ክንሕሌዎ ልና ከኣ ሌብና እዩ። ብይ ተመቕሇ ሌቢ ናብ 

ኣምሊኽ ክንቀርብ ይግብኣና። ልሚ ጠንቂ እዙ ኹለ 

ምጭኽኻንን ምጥሌሊምን ምቅትታሌን ምፍታሕን፡ ብሰሪ ትሪ  

ሌቢ እዩ። ብፍሊይ ‘ትዕቢት’፡ ምንጩ ሌቢ እዩ። ‚ብሌብኻ፡ 

ሓይሇይን ጽንዒት ኢዯይን እዙ ኹለ ሃብቲ ዯሇበሇይ፡ 

ከይትብሌ‛ (ዲ.8፡17)። እምበኣር ኣብዙ ካብ ኣምሊኽ ዜረሓቐ 

 ብሌቡ፡ ኣምሊኽ ኣየዴሌን’ዩ፡ ዜብሌ ወሇድ፡ ሌቢ ኣምሊኽ  

ክህሌወና፡ እዙ ሓዴሽ ሌቢ ኣባና ክግሇጽ፡ ጸልት የዴሉ። 
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(3) ሓዴሽ ህይወት 

   ‚ነቲ ቐዯም እተመሊሇስኩምለ፡ ብትምኒት ስሕተት 

ዙጠፍእ ኣረጊት ሰብ ቀንጢጥኩም፡ በቲ ናይ ኣእምሮኹም 

መንፈስ  ክትሕዯሱ እሞ፡ እቲ ብናይ ሓቂ ጽዴቅን ቅዴስናን  

ብመሌክዕ ኣምሊኽ እተፈጥረ ሓዴሽ ሰብ ሌበሱ።‛ 

(ኤፌ .4፡23-24)። 

    ኣምሊኽ ብክርስቶስ የሱስ ገይሩ፡ ክንመሊሇሰለ ዜጸናሕና  

ሓዱግና ብመገዱ ክርስቶስ ክንመሊሇስ ብእኡ ሓዴሽ ህይወት  

ሂቡ፡ ሓዯስቲ ገይሩና። ኣምሊኽ ንኣና ዜሓስቦ ኩሌሳዕ ሓዴሽን 

ብለጽን ህይወት እዩ። እዙ ህይወት’ዙ ምስ ትርፉ እዩ፡ ማሇት  

ሓንሳብ ረኺበዮ ብቅዕ ይኯነ፡ ሓሓዴሽ ነገር ሇዎ ህይወት  

እዩ። ሓዯ ሓዴሽ ነገር ምስ ረኸብካ፡ ብእኡ ኣየብቅዕን’ዩ፡ ካሌእ 

ሓዴሽ ነገር ከኣ መሉሱ የሇማምዯካ። ስሇዙ እቲ ህይወት’ቲ፡ 

ኣይምኖን እዩ። ኩለ ክፉእ ካብ ሰይጣን እዩ፡ ኩለ ጽቡቕን  

ምለእን ከኣ ካብ ኣምሊኽ እዩ። ናይ ሰይጣን ክፉእ ኣይወዲእን  

እዩ፡ ናይ እግዙኣብሄር ጽቡቕ ውን ኣይውዲእን እዩ። ስሇዙ 

ንሕና ልሚ፡ ከምቲ ቀዯም እተመሊሇስናዮ ይኯነ፡ ከምቲ  

ክርስቶስ እተመሊሇሶ ናይ ቅዴስና ህይወት ክህሌወና ንዴሇ።  

ብሓዴሽ መንፈስ፡ ብሓዴሽ ሌቢ፡ ብሓዴሽ ህይወት፡ ንመሊሇስ። 

ጐይታ ሓዴሽ ነገር ግበር ኣብ ህይወተይ፡ ኢሌና ምጽሊይ  

የዴሌየና ኣል። ‚ብለጽ ክዲን ኣምጺእኩም ክዯንዎ፡ ቀሇቤት  

ኣብ ኣጻብዐ፡ ኣሳእንውን ኣብ ኣእጋሩ ኣእትዉለ።‛ 

(ለቃ. 15፡22, ገሊ.6፡15, እብ . 10፡20, 1ቇረ5፡7)። 

(4) ሓዴሽ ኪዲን 

   ‚ጽዋእ ኣሌዑለ ኣመስጊኑ ዴማ ከምዙ እናበሇ ሃቦም፡ እዙ 

ምእንቲ ብዘሓት ንሕዴገት ሓጢኣት ዙፈስስ ል ናይ ሓዴሽ  

ኪዲን ዯመይ እዩ እሞ፡ ካብዙ ኩሌኹም ስተዩ።‛ 

(ማቴ .26፡28)። 

   ኣምሊኽ ብለጽን ሓዴሽን ምግባር ባህሪኡ ስሇዜኾነ፡ ብዯም 

የሱስ ገይሩ ሓዴሽ ኪዲን ሃበና። ኪዲኑ ምእንቲ ክህበና ከኣ 

ካብቲ ዯሙ ኩሌና ክንሰቲ ይግብኣና። ነቲ ዯም ክንወስድ  

ከልና፡ ንሱ ብክርስቶስ የሱስ ገይሩ፡ በቲ ንሱ ዜሃበና ጸጋ 

ህይወት፡ ብዯም የሱስ ከም እተቐበሌና፡ ክንኣምን 

 

 ይግብኣና። ኪዲን በሇ ብዯም እዩ ዜጸንዕ፡ እዙ ብክርስቶስ 

ዜተቐበሌናዮ ኪዲን ከኣ ብዯም እዩ ጸኒዐ እሞ፡ እዙ ኪዲን እዙ 

ብለጽ ምኑ ንረዲእ። ነዙ ሓዴሽ ኪዲን ኣገሌገሌቲ ክንከውን 

 ከኣ ኣኽኢለና እዩ። ‚ንሱ ኸኣ ንናይ መንፈስ እምበር፡ ንናይ 

ፍዳሌ ይኯነ ኣገሌገሌቲ ሓዴሽ ኪዲን ክንከውን ከኣሌቲ  

ገበረና።‛ (2ቇረ .3:6)። 

(5) ሓዴሽ ቋንቋ 

  ‚ኩልም ዴማ መንፈስ ቅደስ መሌኦም፡ መንፈስ ቅደስ  

ኪዚረቡ ኸም ዜሃቦምውን ብኻሌእ ቋንቋታት ኪዚረቡ 

ጀመሩ።‛ (ግብ .2፡4)። 

   እግዙኣብሄር ኣብ ጸጽባሕ፡ ከምቲ ምሸት ኯነ ብጊሓትውን 

ኯነ፡ ዜብሌ  ኣብ ህይወትና ውን ሓዴሽ ነገር እዩ ዜገብር። 

ቋንቋናን ኣጸሊሌያናን ሓዴሽ ይገብሮ። ነዙ መንፈስ ቅደስ 

ዜህበና ቋንቋ ከምየዴሉ ክንሪኦ የብሌናን፡ ወይ ዕሽሽ ክንብል 

የብሌናን፡ ምኽንያቱ መንፈስ ቅደስ እዩ ሂቡና። ኣብ ህይወትና 

ከኣ ብዘሕ ምግሊጽ እናምጽአ፡ ዜሃንጸና እዩ እሞ፡ መመሉሱ 

ብሓዴሽ ቋንቋኡ ክመሌኣና ሃረር ክንብሌ ይግብኣና። 

‚ቋንቋታት ዙዚረብ ንርእሱ ይሃንጽ‛ (1ቇረ.14፡4)። ምትርጓም 

ክወሃበና’ውን ክንጽሉ የዴሌየና። 

(6) ሓዴሽ ስም። 

   ‚እዜኒ ሊቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዙብሇን ል 

ይስማዕ። ነቲ ዜስዕር ካብቲ ስዉር ማና ኽህቦ እየ፡ ጻዕዲ 

እምኒ ዴማ፡ ብይ እቲ እተቐበሊስ ሓዯ እ ይፈሌጣ ኣብታ  

እምኒ እቲኣ እተጻሕፈ ሓዴሽ ስም ክህቦ እየ።‛ (ራእ .2፡17)። 

   ማሕበር ጴርጋሞስ ብብዘሕ መከራ ዜተፈተኑ እ 

እንተኾኑ፡ ንስም ክርስቶስ ግና ኣጽኒዖም ሒዝም፡ ክሳብ ብሞት 

ተፈቲኖም፡ ግና ኣይከሓዴዎን። ስሇዙ ኸኣ ሓዴሽ ስም 

ክወሃቦም ተስፋ ተዋህቦም። ልሚ ክሳብ ሞት እሙናት 

እንተዂንና፡ ሓዴሽ ስም ክወሃበና እዩ። ኣብ ሰማይ ኩለ ነገርና 

ሓዴሽ ክኸውን እዩ፡ ስምናውን ብምዴራዊ ስም ይኯነ፡ 

ሓዴሽ ስም ክወሃበና እዩ። እንታይ ዜብሌ ምኑ ግን ሕጂ 

ክንፈሌጦ ኣይንኽእሌን ኢና።  
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(7) ሓዴሽ ስማይን ሓዲስ ምዴርን ሓዲስ የሩሳላምን። 

   ‚እቲ ቐዲማይ ሰማይን እታ ቐዲመይቲ ምዴርን ሓሉፎም፡ 

ባሕሪውን ዯጊምሲ የሌቦን እሞ፡ ሓዴሽ ሰማይን ሓዲስ 

ምዴርን ርኤኹ። እታ ቅዴስቲ ኸተማ፡ እታ ሓዲስ የሩሳላም፡  

ንመርዒዊኣ ኢሊ ኸም እተሰሇመት መርዒት ተዲሌያ፡ ካብ  

ሰማይ ካብ ኣምሊኽ ክትወርዴ ከሊ ርኤኹ።‛ (ራእ .21፡1-2)። 

   ከምዙ ሕጂ እንርእዮ ልና ይኮነ፡ ካሌእ ሓዴሽ ሰማይ  

ክንርኢ ኢና። እቲ ሰማይ በዙ ናይ ዒሇም ቋንቋ ክንገሌጾ 

ኣይንኽእሌን ኢና። እግዙኣብሄር ካሌእ ሓዴሽ ሰማይ ክገብር 

እዩ። እዙ ናይ ሕጂ ሰማይ፡ ኣጋንንቲ ዜርከብዎ እዩ፡ እቲ  

ሓዴሽ ሰማይ ግና ኣጋንንቲ የብለን። ኣብኡ ሰይጣን የሌቦን፡ 

ኣብኡ መናፍስቲ የሌቦን። ኣብኡ ካሌእ ሓዴሽ ሰማይን ሓዴሽ 

ኣየርን እዩ ል።  

   ኣብኡ ሓዲስ ምዴሪ እያ ሊ፡ እዚ ናይ ሕጂ ምዴሪ 

ኣይክትህለን እያ። እታ ሓዲስ ምዴሪ፡ ሞት የብሊን፡ ሓን  

የብሊና፡ ጫውጫው ወይ ጻዕሪ የብሊን። እታ ሓዲስ ምዴሪ 

ምጉዲሌ የብሊን፡ ምስኣን የብሊን፡ ጭንቂ የብሊን፡ ምእሳር 

የብሊን፡ ሕማም የብሊን፡ መርገም የብሊን። እቶም ናይ ጐይታ 

ዜኾንና ንሇኣሇመ ኣሇም ኪንነግስ ኢና። ብኣንጻሩ፡ ኣብቲ  

ናይቲ ገንሸሌ መጽሓፍ ህይወት ስሞም ይተረኽበ፡ ገሇ 

ርኽሰት ወይስ እቲ ዛፈንፍንን ሓሶትን ዙገብሩ ናብኣ ከቶ  

ኣይኪኣትዉን እዮም። ግዱኦም ኣብቲ ብሓውን ዱንን ዙነዴዴ 

ቀሊይ እዩ፡ እዙ እቲ ኻሌኣይ ሞት እዩ። ስሇዙ ካብዙ 

ንሇኣሇም ዜነዴዴ ቀሊይ ንምዴሓን ነፍሳት፡ ልሚ ወንጌሌ 

ክርስቶስ ዕዴሌ ብዜረኸብናለ፡ ዴለዋት ብምጽናሕ፡ ንንገር። 

   ኣብ መወዲእታ ዜኸውን ሓዴሽ ነገር ከኣ፡ ሓዲስ የሩሳላም፡ 

ንመርዒዊኣ ኢሊ ኸም እተሰሇመት መርዒት ተዲሌያ፡ ካብ  

ሰማይ ካብ ኣምሊኽ ክትወርዴ  እያ። እዚ ምዴራዊት 

የሩሳላም፡ ንክርስቶስ የሱስ ነቲ ሕያዋይ ጓሳኣ፡ ስኣን መን 

ምሕረታ ምፍሊጣ፡ ኣብ መስቀሌ ሰቐሇቶ። ልሚ ኣብኣ፡ 

ኣመንቲ ዲርጋ የሇዉን፡ ብይኣምኑ ሰባት ኣዕሇቕሉቓ፡ ቅዴስቲ 

ዜነበረት ርኽስቲ ኮይና ኣሊ። ብይካ ታሪኽ፡ ህያው 

 

 

 ዜኾነ ህይወት የብሊን። እታ ሰማያዊት ግና ክትትክኣ እያ፡  

ኣብኣ ከኣ ዒው  ብዜበሇ ዴምጺ፤ እንሆ ዴንን ኣምሊኽ ምስ  

ሰብ፡ ንሱውን ምሳታቶም ኪነብር እዩ፡ ንሳቶም ከኣ ህዜቡ  

ኪኑ እዮም፡ ኣምሊኽውን ባዕለ ምሳታቶምን ኣምሊኾምን  

ኪኸውን እዩ፡ ክብሃሌ እዩ፡ (ራእ .21፡3)። በዙ ቃሌ እዙ 

ንሓዴሕዴና ንጸናናዕ!! እግዙኣብሄር ኣብዙ ሓዴሽ ዒመት፡ 

ሓዴሽ ነገር ኣብ ህይወትና ይግበር። ጐይታ ይባርኽኩም።  

 

 

          ዒምዱ ሕቶን መሌስን  

ብዘሓት ኣንስቲ 

ሕቶ፡ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ከም በዒሌ ኣብርሃምን ዲዊትን  

ሰልሞንን እንተርኢና፡ ካብ ሓንቲ ንሊዕሉ ኣንስቲ ኔረንኦም።  

ስሇዙ ካብ ሓንቲ ሰበይቲ ንሊዕሉ ምምርዒው ፍቓዴ ኣምሊኽ  

ዴዩ፧ መብርሂ ክትህቡኒ፧ 

መሌሲ፡ እዙ ሕቶ ኣዜዩ ኣገዲሲ ሕቶ እዩ። ብመሰረት መጽሓፍ 

ቅደስ ከኣ ብሕጽር ዜበሇ ክንገሌጸሌኪ። 

  ቀዲማይ፡ ክንፈሌጦ ልና፡ ንኣና ንእግርና መብራህቲ 

ንመገዴና ብርሃን ዜኾነና፡ ቃሌ ኣምሊኽ ዯኣ እምበር፡ ተመክሮ 

ሰባት ኣይኯነን። ብርግጽ ካብቲ ጽቡቕ ተመክሮኦም ክንምሃር 

ንኽእሌ ኢና። ኩለ እቲ ዜገበርዎ ግና ንገብሮ ማሇት ኣይኯነን። 

ስሇዙ ከም ኣብነት ኣምጽኢኽዮም ሇኺ ሰባት፡ ንኣብነት 

ኣብርሃም - ሳራ ሰበይቱ ከሊቶ ናብ ኣጋር ኣትዩ። ንሕና 

ሰበይትና እንተ መኻን ኮይና ንኽንወሌዴ ኢሌና ናብ ካሌእ  

ሰበይቲ ክንኣቱ ኣይንኽእሌን ኢና። ከምኡ ውን ዲዊት ንባትሴባ 

ክወስዲ ኢለ ንኡርያ ቐቲሌዎ፡ ንሕና ግን ንቐትሌ ማሇት 

ኣይኯነን። ብዘሓት ኣንስቲ ስሇዜነበርኦም ከኣ ከምኡ ንገብር 

ማሇት ኣይኮነን። ንተመክሮ ሰባት በቲ ጽቡቕ ጐኑ ዯኣ እምበር  

በቲ ሕማቕ ጐኑ ክንወስድ የብሌናን። 

   ካሌኣይ፡ መጽሓፍ ቅደስ ሓንቲ ሰበይቲ ዴዩ ፍቅዴ  

ወይስ ጥራይ ኪዲን ግበረሇን እምበር፡ ካብ ሓንቲ ንሊዕሉ  

ሰበይቲ የፍቅዴ እዩ፧ ንዜብሌ ሕቶ፡ መሌሲ ናይዙ ኹለ፡ 
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 መጽሓፍ ቅደስ በዙ ዜስዕብ መብርሂ፡ ሓንቲ ሰበይቲ ጥራይ 

እዩ ፍቅዴ፡ ፍትሕ ከኣ ኣየፍቅዴን እዩ። 

  ሓንቲ ሰበይቲ ጥራይ ከም ዜፍቀዴ፡   

  ኣብ ፍ.2፡24 ‚ስሇዙ ሰብኣይ ኣቦኡን ኣዱኡን ይሓዴግ፡ ምስ  

ሰበይቱ ኸኣ ይጠብቕ። ሓዯ ስጋ ዴማ ይኑ።  እቲ  ሰብኣይን 

ሰበይቱን ዴማ ኽሌቲኦም ጥራዮም ነበሩ፡ ኣይሓንኩን ከኣ  

ነበሩ።‛ ኣብዙ ጥቕሲ፡ ‚ምስ ሰበይቱ ይጠብቕ‛ እዩ ዜብሌ ል 

እምበር፡ ‚ምስ ኣንስቱ’ ይጠብቕ ኣይብሇናን እዩ። እታ ሰበይቲ 

 ንጽሌ -Singular- ዯኣ እምበር ዴርብ -Plural- ኣይኮነን። 

ዯጊምና ዴማ ኣብ 1ቇረ .7፡3 ‚ሰብኣይ ንሰበይቱ  ዙግባኣ 

ይግበረሊ፡ ከምኡውን ሰበይቲ ንሰብኣያ ትግበረለ።‛ ኣብዙ ውን 

እንተ ረኣናዮ እቲ ‚ሰብኣይ ንሰበይቱ‛ እዩ ዜብሌ ል፡ እቲ 

‚ሰብኣይ ነንስቱ‛ ፈጺሙ ኣይብሌን እዩ። ሓንቲ ሰበይቲ ጥራይ 

እያ እትፍቀዯካ። ወሲኽና ናይ መወዲእታ ሓንቲ ጥቕሲ 

ክንህብ፡ ኣብ ኤፌ. 5፡32 ‚ነፍሲ ወከፍኩም ነታ ሰበይቱ  ኸም  

ነፍሱ ገይሩ የፍቅራ፡ እታ ሰበይቲውን ንሰብኣያ ትፍርሃዮ።‛ 

ኣብዙ ዴማ ‚ነታ ሰበይቱ’ ዜብሌ ቃሌ ይህብ። እዙ ዴማ 

ብግሌጺ ሓንቲ ሰበይቲ ጥራይ ከም እትፍቀዴ፡ ከምኡውን  

ሓዯ ሰብኣይ ጥራይ ከም ዜፍቀዴ የርእየና። ስሇዙ ናብዙ 

ትኹሌ ቃሌ እናስተውዒሌና፡ ኣብ ኩለ መገዴና መንፈስና 

እናሓሇና፡ ሓሳብና ከኣ እናተቖጻጸርና፡ ከመይ ብጥንቃቐ 

ክንመሊሇስ ከም ልና ነስተውዕሌ። ነቲ ፍትሕ ኣይፍቀዴን እዩ 

ዜብሌ ሓሳብና ዴማ ዜዴግፈና፡ ኣብ 1ቇረ .7፡39 ል ቃሌ  

ንርአ፤ ሰበይቲ  እቲ  ሰብኣይ ብህይወቱ  ኽሳዕ ል መን፡ 

እስርቲ እያ፡ ይብሌ። ስሇዙ ሓንሳብ ኪዲን ምስ ገበርካ ንብል 

መን ህይወትካ  ክሳብ ሞት በቲ ኪዲን እሱር ኢኻ። ፍትሕ 

እንተዯሉኻ ከኣ፡ በኪ ትነብር ማሇት እዩ። በዙ ኸኣ፡ እሞ 

ከምዙ እንተኾነ’ኸ፡ እናበሌና ሌዕሉ ቃሌ ኣምሊኽ ዯንገጽቲ  

ክንከውን ኣይንኽእሌን ኢና። ጐይታ ይባርኽኪ፡ ሕቶኺ 

ተመሉሱ ክኸውን ተስፋ ንገብር።--ሻልም-- 

 

 

 

ኣይትምረርወን . . .  

ካብ ገጽ 9 ዜቐጸሇ  

ሰብኣይ ብኸመይ ንሰበይቱ ፍቕሩ ክገሌጸሊ ይኽእሌ፡ ንርአ፦ 

  ቀዲማይ፡ ብዘሓት ኣንስቲ ‚ኣዜየ እየ ዜፈትወኪ‛ ፡ ‚ንስኺ ጽብቕቲ  

ኢኺ‛ ዜብሌ ቃሊት ኣዜዩ ዜምስጠን  እ እንተኾነ፡ መግሇጺ ፍቕሪ 

ሰብኣየን ክርእያ ዴማ ይዯሌያ። ንኣብነት፡ ‚ልሚ ብዚዕባኺ ይሓስብ  

ኔረሲ . . .‛ ፡ ወይ ኣብ ይተጸበየቶ ጊዛ ቴላፎን ምዴዋሌ፡ ወይ ኣብ ዕዮ 

ገዚ ሓቢርካ ምስኣ ምስራሕ፡ ኣብ ፍለይ ኣጋጣሚ  ጥራይ ይኮነ  ኣብ  

ማንም ጊዛ  ህያባት ምሃብ። እዙ ኹለ ቀሉሌ መሲለ ዜርኣይ፡ ንሰበይቲ 

ግና ክቡር ዜኾነ  ትርጉም እዩ ሇዎ።  

    ካሌእ ሰብኣይ ንሰበይቱ ፍቕሩ ዜገሌጸሊ መገዱ፡ መስዋእቲ 

ብምኽፋሌ እዩ። ንፍቕሪ ሰበይትኻ ኢሌካ፡ ቲቪ ምርኣይ ክትሓዴግ 

ከልኻ፡ ምስ ኣዕሩኽትኻ ዜህሌወካ ጊዛ ክትስውእ ከልኻ፡ ንእኣ ኢሌካ  

ዜነበረካ ኣገዲሲ ቇጸራን  መዯብን  ክትስርዝ ከልኻ፡ ንሳ ዴማ  ነዙ 

ኣብነትካ ኣሰሩ ስዑባ፡ ባህ ኢሌዋ ከምቲ ናትካ  ዋጋ ክትከፍሌ  እያ። 

እዙኣ  መስዋእቲ እትኸፍሌ ፍቕሪ እያ፡ እትብሃሌ። ሓዯ ጸሓፊ ከምዙ 

ኢለ፤ ንሰበይትኻ ከም ንግስቲ ተኸናኸና፡ ንሳውን  ከምቲ ንስኻ  

እትዴሇዮ ክትኮነሌካ  እያ።  

  ሳሌሳይ፡ ሰብኣይ ንሰበይቱ ፍቕሩ ክገሌጸሊ ሇዎ መገዱ፡ ንእኣ  ኣብ 

ነገራት  ሇዋ ርእይቶ ኽትህብ፡ ብምትብባዕ እዩ። ኩለ ኣብ ቤትካ  

እትገብሮ፡ ምስኣ ተራሪብካ እዩ ክኸውን  ሇዎ። ሰብኣይ ንነገራት 

ብገፊሕ እዩ ዜርእዮ፡ ሰበይቲ ግና ኣዲቒቓ እያ እትርእዮ እሞ፡ ምሌዚብ 

ከዴሉ እዩ።  

   እምበኣር ፍቁራት ኣሕዋተይ፡ ነዙ ኩለ ሓሳብ ኣብ ሓንቲ 

ክንጥቕሌል፤ ኣብ ፍቕሪ ግዳታ ዜብሃሌ የሇን። ምስ በዒሌቲ  

ቤትና እንገብሮ ነገራት በሇ፡ ኩለ ብፍቕሪ ይኹን እምበር፡  

ግዳታ ኣይሃሌወና። ነታ ሰበይቲ፡ ክንግዴዲ ኣይንፈትን፡  

ትእና ምና ክንፈሌጥ ኢሌና ክንገብሮ ልና ምንም ነገር 

የሇን፡ ምኽንያቱ ፍቕሪ ኣይተስገዴዴን እያ። ከምዙ እንተ 

ኾይንና ነንስትና እንመረን ይኮነስ፡ ኣዙና ምቁራት ክንከውን 

ኢና። ጐይታ ይባርኽኩም ኣብ ዜመጽእ፡ ካብዙ 

ብዜተፈሌየን፡ ዜበሇጸን ሒዜና ክንቀርብ፡ ብጸልት ዯግፉና።        

                 -- ሻልም-- 
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ጓሶት 
Shepherds 

  ‚ስሇዙ እንሆ፣ ስጋ ስቡሓት ዙበሌዕ፣ ሸናኤን ኸኣ ዙምንጭት እምበር፣  

ነተን ዜጠፍኣ ግዱ ይገብረሇን፣ ፋሕ ንዜበሊ ዴማ ይዯሌየን፣  ንዜተሰብራ  

ኸኣ ይፍውስ፣ ንጥዐያትውን ይቅሌብ ጓሳ ኣብታ  ሃገር  ከተንስእ  እየ።‛ 

(ካ . 1 1፡16)።  

   ኣሕዋተይ፡ ካብዙ ቃሌ ገሇ ክንምሃር ስሇ ዜዯሇና ኢና። 

ጉስነት ዜብሃሌ ዕዮ፡ ሌክዕ ከምቲ ካሌእ ዕዮታት ሰብ፡ እዙ 

ውን ጥበብ ዴሌዮ፡ ቀሉሌ ይኮነ ዕዮ እዩ። ጓሳ ናይ 

ይተማህሩ ሞያ ኣይኮነን፡ ጓሳ ዜብሌ ቃሌ መጻረፊ ይኮነ፡ 

ከቢዴ ሓሊፍነት ሰክም ዕዮ እዩ። ስሇዜኾነ፡ ቃሌ ኣምሊኽ  

ነተን ነፍሳት ጐይታ ዜኣሌይወን ሰባት ጓሶት ኢለ እዩ 

ዜጽውዖም።  

   ኣብዙ ትንቢት ካርያስ ተጠቒሱ ል ብፍርዱ ዜተንስአ  

ጓሶ ክኸውን ከል፡ ካብዙ ጓሳ እዙ እንታይ ንምሃር ክንርኢ 

ኢና፡ እግዙኣብሄር ይሕጐሰለ ጓሳ ነፍሳት ከመይ ምኑ  

ንርአ። 

1 . ‚ስጋ ስቡሓት ዙበሌዕ፡ ሸናኤን ኸኣ ዙምንጭት‛።  

   እዙ ጓሳ እዙ ነተን ነፍሳት ከገሌግሇን ይኮነ፡ ንሱ 

ካብኣተን ክረብሕ ኢለ፡ እዩ ናብአን ዜኸይዴ። ስጋ እተን 

ስቡሓት ከኣ ይበሌዕ፡ ኣገሌጋሉ ነተን ስቡሓት - ሃብታማት  

ጥራይ ክግዯሰሇን የብለን፡ ንኹሇን ብማዕረ ክገዯሰሇን  

ኣሇዎ። ነተን ሃብታማት ብኽቡር ሰሊምታን ኣቀባብሊን፡  

ነተን ዴኻታት ግና ብሌቡ ዜነጽገን እንተ ኾይኑ፡ ጐይታ 

ይሕጐሰለ ጓሳ እዩ። እዙ ጓሳ እዙ ነተን ሃብታማት 

ዜግዯሰሇን፡ ክጓስየን ስሇ ዜዯሇይ ኣይኮነን፡ ስጋኤን ክበሌዕ፡  

ክረብሕ ኢለ እዩ። ነተን ዴኻታት ውን ኣይንሕፈንን እዩ ነታ 

ሊተን ሸና፡ ንእኣ ዜምንጭት ጓሳ እዩ። ሓዯ ካብ ባህሪ 

 ጓሳ፡ ሓሌዮት እዩ። ግናኸ እዙ ጓሳ እዙ ጭካነ እዩ ሇዎ። 

ሓቀኛ ጓሳ ግና፡ ነተን ኣባጊዐ ዯኣምበር፡ ንረብሓ ኢለ 

 

 

 

 ኣይኯነን ጓስኤን ክኸውን ሇዎ። ብፍሊይ ከኣ፡ ኣብ 

መንጐኤን ኣፋሊሊይ ክገብር ኣይግብኦን። ንኣብነት፡ ኣብ ናይ 

ጸልት ኣኼባ ኪኸውን ከል፡ እተን ሃብታማትን ሰብ ስራሕን  

ዯንጉየን ክመጻ ከሇዋ፤ ዯሓን ኣብ ስራሕ እየን  ጸኒሐን፡ 

እናበሌካ ባዕሌኻ ተመኽንየሇን። እተን ዴኻታትን ኣብ ገዚ  

ዜውዕሊን ክመጻ ከሇዋ ግና፤ ስሇምንታይ ክሳብ ክንዴዙ 

ዯንጒኽን፡ እናበሌካ ምቁያቕ፡ ነተን ነፍሳት ኣዜዩ ዜሃሲ እዩ። 

ንኹሇን ብማዕረ ክትሪኤንን ክትከናኸነንን እዩ ዜግብኣካ።   

እተን ኣብ ገዜአን ዜውዕሊ፡ ንሳተን ውን ዜኸበዯ ስራሕ ከም 

ሇወን እቲ ኣገሌጋሉ ክርዴኦ ይግባእ።  

2.‛ነተን ዜጠፍኣ ግዱ ይገብረሇን‛። 

   እዙ ጓሳ፡ ነተን ካብ መጓሴኡ ዜጠፍኣ ይግዴሶ፡ ናበይ 

ከይዯን ውን ይሓትት እዩ። ክንዯይ ነፍሳት ኣሇዋኦ ውን፡ 

ቁጽረን ኣይፈሌጥን እዩ። ልሚ ክንጓስየን ዜግብኣና፡ ግናኸ 

ብዘሕ ምኽንያት እናምጻእና፡ ሓንሳብ ቢዙ -busy- ኮይነ፡  

ሓንሳብ መዯብ ኣልኒ፡ ሓንሳብ ዯኺመ፡ ወተ፡ እናበሌና፡  

ግዱ እተን ኣብ ምጥፋእ ሇዋ ነፍሳት ይንገብር፡ 

እግዙኣብሄር ክሓተና እዩ። ኣብ እንዲ ሻሂ ኮፍ ኢሌና 

ከነዕሌሌ ምንም ይከብዯና፡ ነተን ነፍሳት ኬዴና ዯሃየን 

ክንፈሌጥ ግና ዜኸብዯና ኣገሌገሌቲ፡ ጐይታ ክሓተና እዩ፡ 

መኽሉትኩም ኣሽሪፍኩምድ፡ ክብሇና እዩ።  

3.‛ፋሕ ንዜበሊ ዴማ ይዯሌየን‛። 

  እዙ ጓሳ፡ ነተን ፋሕ ኢሇን ዜተበታተና ነፍሳቱ፡ ክእክበን 

ኢለ፡ ኣይሓስብን እዩ። ናብ ሓዴነት ከምጽአን ኣይጽዕርን  

እዩ። ካብ ሕብረት ርሒቐን ናብ ዒሇም ገጸን ዜኸዲ፡ ናብ 

የዴሉ ሃተውተው ዜኣተዋ ነፍሳቱ፡ ክኣሌየን ኢለ ኣይጽዕርን 

እዩ። ፋሕ ኢሇን ዜተርዋ ነፍሳት፡ ካብ ቦታ ናብ ቦታ 
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 እናኸዯ፡ ኣጆኽን እናበሇ፡ ፍቖድ ኣኽራናትን በረኻታትን 

ንነፍሳትና ናዴየን ጓሳ፡ የዴሌየና ኣል። ናብ ዜመችኣና 

ሓዱግናየን እንኸይዴ ከይንኸውን፡ እን ነፍሳተይ እሞ ናብ 

 መን ክገዴፈን፡ ሓዱገየን ክኸይዴ ኣይክእሌን እየ፡ ዜብሌ  

መንፈስ ሓቀኛ ጓሳ የዴሌየና ኣል።  

4.‛ንዜተሰብራ ኸኣ ይፍውስ‛ ። 

   ጸሊኢ ነተን ነፍሳት፡ ክሓይየን ብዘሕ እዩ ጻዕሪ ካይዴ። 

ካብታ ንጐይታ የሱስ ከም ናይ ግሉ መዴሓኒአን ጌረን 

ዜተቐበሌኦ መዒሌቲ፡ ካብ ጐይታ ክፈሌየን ብርቱዕ ውግእ  

ከም ሇወን፡ ክርዴኣና ኣሇዎ። ኣብቲ ጉዕዝ ዴማ፡ ብዘሓት  

ይስበራ፡ ብዘሓት ውን ይቖስሊ እየን። ስሇዙ ነን ነፍሳት 

እዙአን፡ ህጹጽ ረዴኤት እዩ ዴሌየን። ብዘሕ ፈተናታት ከም  

ሇወን ፈሉጥና፡ ዯዴሕሪአን እናጓሰናየን፡ ምክትታሇን 

ከዴሌየና እዩ። እተን ነፍሳት፡ ከም ክርስትያናት ይፍተና፡ በዙ 

ል ሽግር መነባብሮ ይሽገራ፡ ብናይ ሓዲር ፈተና ይሓሌፋ፡ 

ብጥሌመት ይጉህያ፡ ብጥዕና ምስኣን ውን ዜሓሌፋ ኣሇዋ።  

ሰይጣን እንተ ኽኢለ ነን ነፍሳት፡ ከጥፍአንን ክሓርዯንን፡ 

ክቐትሇንን እዩ ዜዯሉ። እንተኽኢለ ክሳብ ርእሰ ቕትሇት  

ክገብራ ብዘሕ ጻዕሪ እዩ ካይዴ። በዙ ኹለ ዜገጥመን 

ሕሌኽሊኻት፡ ዴሓር ዜኾነ ምስኮነ ካብ እንጉህየሇን፡ ጌና ከል 

ልሚ ንዜተሰብራ ንፈውስ። በብስመን ጸዊዕና ሃሇዋተን - 

attendance- ንፍሇጥ። ዴሌየን ፈውሲ ንሃበን፡ እዙ ፈውሲ 

እዙ ናይ ቃሌ ኣምሊኽ ፈውሲ እዩ። ዴሌየን ትምህርቲ ቃሌ  

ኣምሊኽ ክንህበን ከዴሌየና እዩ። ልሚ ብዚዕብአን ጾር 

ተሰሚዐና፡ ከከም ዯረጃ ርዴኢተን፡ ንዏአን ዜኸውን 

ትምህርቲ ኣዲሉና፡ ንቑስሇን ንፈውስ። እቲ ቃሌ እቲ ንብል 

ስጋኤን ፈውሲ፡ ንዜተሰብረ ሌበን ዜዜንን፡ እዩ።  

5.‛ንጥዐያት ውን ይቅሌብ ጓሳ‛። 

   እዙ ጓሳ’ዙ፡ ነተን ዜተሰብራ መስበርተን ይፍውስ፡ ነተን  

ጥዐያት ውን ይቅሌብ ጓሳ እዩ። ኣገሌጋሉ፡ ነተን 

 

 ዜተሰብራ ጥራይ ይኮነ፡ ዋሊ እተን ብርቱዒት ዜብሃሊ ነፍሳት፡ 

ንእአን ውን ቃሌ ከም ዴሌየን ክፈሌጥ የዴሌዮ እዩ። ከምቲ 

ኣቐዱምና ዜበሌናዮ፡ ንኹሇን ከከም ዯረጅአንን ብጽሕናአንን 

 ቃሌ ተዲሌዩ ክምግበን ከዴሌዮ እዩ። ሓቀኛ ጓሳ፡ ንኹሇን እዩ 

ዜኸውን። ሓዯ ጊዛ ኣብ ሓዯ ናይ ምዴሓን ትምህርቲ ዜምሃሩ 

 ዜነበሩ ብርክት ዜበለ ነፍሳት ነበሩ። ሓዯ ካብኣቶም ኣብ 

ዩኒቨርሲቲ እዩ ዜሰርሕ ነይሩ። እቲ ዜምህሮም ዜነበረ 

ኣገሌጋሉ፡ ነቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዜሰርሕ ሰራሕተኛ፡ እዙ ወዱ 

ምሁር እዩ፡ ኢለ ሓሲቡ፡ ኣብ ቅዴሚኡ ትብዒት -

Confidence- ይስእን ነበረ። ዴሕሪ ብዘሕ መዒሌታት፡ እቲ  

ናይ ዩኒቨርሲቲ ሰራሕተኛ ነዙ ስሇእተረዴአ፡ ክረኽበካ ዯሌየ 

ኣሇኹ ኢለ፡ ከዕሌል ጀመረ እሞ፡ ንሱ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሓሊዊ 

ዯገ -gate- ዯኣ እምበር፡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መምህር ከም 

ይኮነ፡ ነገሮ። ብዴሕርዙ እቲ ኣገሌጋሉ ሩፍታ ክስምዖ 

ጀመረ። እዙ ኣገሌጋሉ’ዙ፡ ኣብ መንጐ እተን ነፍሳቱ ኣፈሊሊይ 

ክገብር ግና ኣይነበሮን። እቲ ቓሌ ኣምሊኽ፡ ንኹሇን ነፍሳት፡ 

ንምሁራት፡ ንጭዋታት፡ ንዒበይቲ፡ ንንኣሽቱ፡ ንኹሇን ብማዕረ 

ከምዴሌየን፡ ክርዴኣና ግና ይግብኦ።  

  እምበኣር ኩሌና ኣገሌገሌቲ፡ ነተን ነፍሳትና፡ ስጋ ስቡሓተን 

እንበሌዕ ይኮነ፡ ንሕና ንኹሇን ነተን ህጣራታትን ዕባራታትን፡ 

ኣፈሊሊይ ከይገበርና፡ ስቡሕ ማኣዱ ቃሌ ኣምሊኽ ክንቅርበሇን  

ይግብኣና። ነተን ዜጠፍኣ ዴማ፡ ግዱ ልና ክንከውን፡ 

ክንጽሌየሇንን፡ ከነናዴየንን፡ ይግብኣና። ነተን ፋሕ ዜበሊ ከኣ፡ 

ክንዯሌየንን፡ ፍቕርና ክንሌግሰሇንን፡ ይግብኣና። ንዜተሰብራ  

ከኣ፡ ፈውሲ ሒዜና ክንቀረብን፡ ንሓግን። ነተን ጥዐያት ከኣ፡ 

ቀሇበን በብግዙኡ ንሃበን። ኣብ መወዲእታ፡ ንኹሌና ሓዯራ 

ክብሇኩም ዜዯሉ፡ ነፍሳትና ሌዕሉ እቲ ንሕና እንህቦ ትምህርቲ  

ቃሌ ኣምሊኽ፡ ነቲ ህይወትና እየን ዜርእያ እሞ፡ ብኹለ 

ትሕትና፡ ፍቕሪ፡ ሇውሃት፡ ምሕረት ምግባር፡ ህዴእ ምባሌ  

ይምህዋኽ፡ ርዜነት ቃሊትና፡ በዙ ኹለ ኣርኣያ ንኹነን። 

ጐይታ ይባርኽኩም። --ሻልም--  
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ኣይትምረርወን 

  “ኣቱም ሰብኡት፡ ነንስትኹም ኣፍቅርወን እሞ 

ኣይትምረርወን።‛ (ቇል .3:19)። 

 
  ቃሌ ኣምሊኽ ከም ዜምህረና፡ ኣንስቲ ንሰብኡተን ክእዚ 

ኣሇወን፡ ሰብኡት ከኣ ነንስቶም ከፍቅርወን ኣሇዎም። ንሰብኡት 

ግና ከፍቅርወን ጥራይ ኣይኮነን ዜምህረና፡ ሰብኡት 

ነንስትኹም ኣይትምረርወን እዩ ዜብሇና። ክርስቶስ፡ ርእሲ  

ሰብኣይ (1ቇረ 11፡3)፡ ንሰብኣይ ርእሲ ሰበይቲ(ኤፌ .5:23) 

ክኸውን እዩ ዜጽበዮ። እዙ ማሇት፡ ሰብኣይ ርእሲ እየ ኢለ 

ዴሊዩ ክገብር ይኮነ ብሓቀኛ ፍቕሪ ንሰበይቱ ከፍቅራ ማሇት 

እዩ።  

   ክንዯይ ሰብኡት እዮም ነንስቶም ዜመርወን። ኣብዙ ቃሌ 

እንተርኢና ‚ኣይትምረርወን‛ እዩ ዜብሇና፡ ምምራር እንታይ 

ማሇት እዩ፧ ክንዱ ምቁር እትኸውን መሪር ክትከውን ከልኻ 

ማሇት እዩ። ስሇዙ ልሚ ነንስትና መረርቲ ድ ኢና ወይስ  

ምቁራት ኢና፧ ‘መሪር’ ዜብሌ ቃሌ መሌእኽቱ ዒሚዩቕ እዩ።  

እዙ ቃሌ ንሓጺር ጊዛ ይኮነ ንነዊሕ ጊዛ እዩ መሌክተሌና።  

ንነዊሕ እዋን ዜተሽገረ ሰብ እዩ ‘መሪሩኒ’ ዜብሌ።   

   ኣብ ሓዲር ዜኾነ ሽግር እንተ ኮይኑ፡ ንሰበይትኻ ክትነቕፋ 

ቀሉሌ እዩ፡ ነቲ ነሳ ናትካ ክትከውን ኢሊ ዜገበረቶ መስዋእቲ 

ክትርስዖ ቀሉሌ እዩ። ንሳ ናትካ ክትከውን ኢሊ ንቤታን 

ኩሇንትናኣን ስማ ከይተረፈ ዜሓዯገት ሰብ እያ።  

   ነቲ ናታ ጽቡቕ ነገራታ ክትርስዖ፡ ነቲ ሇውሃታ፡ ነቲ ንኣሽቱ  

ዜመስሌ ሓሳባታ፡ ብምርሳዕካ - ንእኣ ጉህይቲ ኢኻ እትገብራ። 

ክንዱ ተሓባባሪት ብጸይቲ እትኾነካ፡ ካሌእ ክትከውን ኢኻ  

እትገብራ ልኻ።  

  ቃሌ ኣምሊኽ ግና ‚ኣይትምረርወን‛ ኢለ እዩ ዜእዜና 

ል። ሰብኡት እዮም ነንስቶም ክመርወን ይብልም፡ 

 

 

 

 ከምኡ እንተኾይኑ እታ ሰበይቲ ውን ምቅርቲ እያ እትኸውን።  

ሰብኣይ ግን ንሰበይቱ እናመረራ፡ ጉህይትን ተስፋ ዜቖረጸት 

ይሕያወይትን፡ ከይትኸውን ኣይምረራ። ሓዯ ብቐረባ ዜፈሌጦ  

ኣማኒ ቅዴሚ ምምርዒዉ ከምዙ ኢለ ተዚሪቡኒ፤ ሰበይቲ 

ክትህረም ኣሇዋ፡ እንተይኮነ ከምቲ እትዯሌዮ ኣይትኾነሌካን  

እያ፡ ኢለኒ። ኣነ ከኣ፡ ኣበይ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ እዩ ሰበይቲ 

ክትህረም ኣሇዋ ዜበሇ፧ ቃሌ ኣምሊኽ ንዉለዴካ እዩ ክጽዒዮ፡ 

ዜብሇና እምበር ንሰበይትኻ ግና ‚ኣፍቅራ፡ ኣይትምረራ‛ እዩ 

ዜብሌ፡ ክብሌ መሇስኩለ። ኣብ ሓዲር ብሓይሉ ዜበሃሌ የሇን፡ 

ኣብ መስመረይ ከእትዋ እየ፡ እናበሌካ ሓይሉ ምጥቃም ዜብሃሌ  

የሇን። ሓዲር ፈቲኻ ኢኻ እትኣትዎ፡ ፈቲኻ ዴማ ትነብሮ።  

ንሰበይትኻ ዴማ ዜኾነ ክትገብረሌካ፡ እዜኪ ኣሇኹ፡ እናበሌካ 

ይኮነስ፡ ብፍታዋ ክኸውን እዩ ሇዎ። ንሳ ክትፈቱው ኣሇዋ።  

ብርግጽ ነቲ እትዯሌዮ ሇኻ ሓይሉ ተጠቂምካ ዜኾነ ነገር  

ክትገብረሌካ ክትግዴዲ ትኽእሌ ትኸውን፡ ንሳ ውን ክትገብረሌካ 

እያ፡ ግናኸ ከምይትሕጐስ ገይራ እያ እትገብሮ፡ ከም ንግበሮ  

እሞ ኣይነጸብቆ፡ ዜበሃሌ ማሇት እዩ። ንሰበይትኻ፡ ምህራም ወይ 

ምጽራፍ እተውትር እንተኾይንካ፡ ልሚ ቃሌ ኣምሊኽ ንኣኻ  

ዜብሇካ እንተሇዎ፡ ንሰበይትኻ ኣይትምረራ፡ መሪር ሰብ 

ኣይትኹን። እግዙኣብሄር ይርዴኣና።  

  ምናሌባት ከምዙ ዜብሇናዮ ንሰበይትኻ እትመራ ሰብ 

እንተኾይንካ፡ ሕጂ ንውዴቀትካ ምሕረት ክትገብረሌካ ሕተታ፡ 

‚ከፍቅረክን ክሓሌየሌክን እየ‛ ክትብሊ ከዴሌየካ እዩ።  

   ኩነታት ሰበይትኻ ብየገዴስ፡ ንሳ ንባዕሊ መራር እያ፡ 

እናበሌካ ይኮነስ፡ ነቲ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽን ማሕበርን 

 ዜኣተኻሊ ቃሌ ‚ከፍቅረክን ክሓሌየሌክን እየ‛ ዜበሌካዮ ቃሌ  

ምሕዲስ ከዴሌየካ እዩ።  
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ነዚ ‚ኣይትምረርወን‛ እትብሌ ቃሌ ኣምሊኽ ምሕሊው ከዴሌየና 

እዩ። ከምዙ ብምግባርና ጐይታ ኣባና ክኸብር እዪ፡ ጸልትና 

ከኣ ኣይክዕገትን እዩ፡ (1ጴጥ.  3፡7)። 

  እምበኣር ሰብኣይ ብምንታይ እዩ ንሰበይቱ ዜመራ፡ 

እንተበሌና። ገሇ ክንጠቅስ፦ 

1. ብቓሊት ኣፉ። ሰበይቲ ተሪር ቃሌ ይኮነ፡ ሌስለስ ቃሊት  

እያ እትፈቱ። ዋሊ ነቲ ንቡር ዜርርብ ብቋይቋ ዜመስሌ  

ዴምጽን ቃሊትን ገይሮም ዜዚረቡ ሰብኡት ኣሇዉ፡ 

የረደኡኻ ዴዮም ሇዉ ወይስ ይቋየቑኻ ይፍሇጡ  

ሰብኡት ኣሇዉ። ሰብኣይ ከምቲ ምስ ካሌእ ሰብ፡ ምስ 

ሰበይቱ ዴማ ብትሕትናን ብፍቕርን ብሌስለስ ቃሊትን 

ምዜራብ ክሇማመዴ ይግባኦ። ‚ሌኡም ምሊሽ ንቝጥዒ  

የህዴኦ፡ ተሪር ቃሌ  ግና ኵራ የሌዕሌ።‛ (ምሳ. 15፡1)። 

2. ምስጢረኛ ብምን። ንሰበይትኻ ዜሕባእ ነገር 

እንተልካ፡ ንስኻ ምስኣ ሓዯ ኣካሌ ኣይኮንካን ልኻ። 

ክንዯይ ሰብኡት እዮም፡ ዯሞዜካ ወይ ልካ ገንብ  

ሰበይትኻ ክትፈሌጦ የብሊን ዜብለ። እዙ ግና ዒቢ 

ስሕተት እዩ፡ ልካ ገንብ ሰበይትኻ ይትፈሌጦ 

እንተኾይና፡ ንሳ ንኣኻ ኣካሌካ ኣይኮነትን።  ከም 

ክርስትያን ዴማ፡ ኣብ ገንብ ልካ ኣረኣእያኻ ክዕረ 

ይግብኦ፡ ገንብ ስሇ ልካ ትነብር ኣይኮነን፡ 

እግዙኣብሄር ብትኣምራትን ብምሕረትን ከምንብረካ 

ምእማን የዴሉ። ካብ ሰበይትኻን ካብ ኣምሊኽን ዜሕባእ  

ምስጢር ኣይሃሌወካ!! 

3. ኩለ ዜበሌካዮ ክትገብረሌካ ኣይትጸበ። ንሳ ከማኻ 

ኣእምሮ ሇዋ ፍጥረት ኣምሊኽ እያ። ኩለ ምጻኻዮ 

ሓሳብን ድክትሪንን ክትቅበሇካ ኣይትጸበ። ናታ ውሳነ  

ኣሇዋ፡ ናታ ግምት ኣሇዋ፡ ናታ ፍቓዴ ኣሇዋ!!  

4. ዴኻማ ተረዴኣሊ።  

 ብዘሓት ሰብኡት፡  እታ ሰበይቶም ገሇ ጌጋ ምስ 

እትገብር፡ ሸሇሌ ይብለ ብዯቂቕ ሕሇፍያ፡ ዜኾኑ 

ኣሇዉ።  ንሳ ሚእቲ ቅኑዕ ነገራት ክትገብር ትኽእሌ እያ፡ 

 

 

 ሓንቲ ጌጋ ምስእትገብር ግና፡ ተናዱድም መጺኦም ምርሩሇን 

ኣሇዉ። ሓዯ ጊዛ ኣብ  ሓንቲ መጋዙን ንበብኩዋ፡ ገሇ ኣንስቲ 

ከምዙ ዜብሌ ሕቶ ተሓቲተን፤ ሰብኣይክን ክህሌዎ እትዯሌዮኦ 

ባህሪ ጥቐሳ፡ ተባሂሇን። መብዚትአን ዴማ ቀዲማይ፤ ንኣይ ከም 

ሰብ እምበር ከም ኣቕሓ ክሪአኒ ኣይዯሌን፡ ካሌኣይ ዴማ፡ ከም 

ሰብ ጌጋ ክገብር ክፈቕዯሇይ፡ ክብሊ መሉሰን።     

   ስሇዙ እዩ ቃሌ ኣምሊኽ ከም ዴኽምቲ ፍጥረት፡ እናበሇ 

ዜዚረብ። ዴኽምቲ ፍጥረት ማሇት፡ ከም ሓዯ ክቡር ዜዋጋኡ  

ሰራሚክስ ኣብ ክቡር ቦታ ኢና እነቐምጦ። ኣተሓሕዚ እንተይ 

ኣጸቢቕናለ ግና ይወዴቀና እሞ፡ እዙ ኹለ ዜተረሃጸለን 

ዜተኸፍሇለን ስራሕ ብዯቂቕ ስብርብር ኢለ ካብ ጥቕሚ 

ወጻኢ ዜኸውን። ከምኡ ከኣ ሰበይቲ ክብርቲ እያ፡ ብኽብሪ  

ከኣ ክትተሓዜ ኣሇዋ፡ እንተይኮነ ተሰባሪት እያ! ነዙ ተሰባሪነት 

ሰበይቲ ክርዴኣና ኣሇዎ። ንኽትስበር ንኢሽተይ ሸሇሌትነት እዩ  

ዴሌያ። ንኣብነት፡ ሰበይትኻ ብሕጽቦ ክዲውንትን ማይ  

ብሻንኬል ምስካምን፡ ኣዜያ ዯኺማ ትጸንሓካ፡ ንበሌ። ‚ኣቲ  

ክንዯይ ሳዕ ዴየ ከምኡ ጌርኪ ክሳብ ትዯኽሚ ኣይትስርሒ  

ክብሇኪ፧‛ ኣይትበሊ። ከምዙ ክትብሊ ከልኻ፤ እዙ እትሰርሕዮ  

ሇኺ ይረብሕ ስራሕ እዩ፡ እትብሊ ልኻ እዩ ዜመስሊ፡ በዙ 

ኸኣ ቐሌጢፋ ትስበር። ኣብ ክንዲኡ፡ ‚ሓፍተይ፡ ሃቢ ባዕሇይ  

ነዙ ማይ ክስከመሌኪ፡ ነቲ ዴማ ግዯፍዮ ባዕሇይ ክገብረሌኪ 

እየ‛ ንበሊ። በዙ ኸኣ ስሇ ንዴኻማ እተረዲእናሊ፡ እቲ ዴኻማ  

ከምይዯኸመት እዩ ዜኾነሊ፡ ብዴሕሪኡ ከኣ ዯጊማ ክሳብ 

ክንዲኡ እትዯክም ኣይክትሰርሕን እያ። እዙ ከም ኣብነት እየ 

ኣምጺኤዮ። ኣቤት ነንስትና ብኹለ ዴኻመንን ሓጺር 

ኣተሓሳስበአንን እንተ ንርዴኣሇን፡ ክንዯይ ኮን ምመቀርናየን!!          

5.ኣፍቅራ። ሰበይቲ፡ ኩለ ሳዕ ነቲ ዜኣተኻሊ መብጽዒ ፍቕሪ፡  

መመሉስካ ከተረጋግጸሊ እያ እትዯሉ። ከምቲ ተኽሉ 

ንኽትበቁሌ፡ ቀጻሉ ማይን ኣየርን ብርሃን ጸሓይን ዴሌያ - 

 እንተይኮነ ግና እትመውት፡ ከምኡ ዴማ ሰበይቲ ቀጻሉ  

ዜኾነ ፍቕሪ እያ እትዯሉ።  (ናብ 6ይ ገጽ ይቕጽሌ) 
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‚ሓቀኛ ምስክር ነፍሳት የዴሕን፡ ሓሶት ዙዚረብ ግና ምጥባር 

ጥራይ እዩ።‛ ምሳ . 14፡25። 

   እምበኣር ልሚ፡ ኣብዙ ዒምዱ ምስክርነት፡ ናይ ክሌተ 

ምስክርነት ተቐሪቡሌና ኣል። ቀዲማይ፡ ቃሇ መሕተት ምስ  

ሕርየቲ ገብረመዴህን፡ ቀጺለ ከኣ ሓጺር ታሪኽ ሲሌቨስተር  

ስታልን (Rambo)። ሰናይ ንባብ።   

    

            ሕራይቲ ገብረመዴህን 

 

ሕቶ፡ ሓራይ ስምክን  ሓጺር ታሪኽክን  ከተሊሌይና። 

ሕርይቲ፡ ሕርይቲ ገብረመዴህን በራኺ ይበሃሌ፡ ዜተወሇዴኩለ ዒዱ ኣብ 

ቆሊ ሰራየ ዒዱ በሌሶ ይብሃሌ። ክሳብ ካሌኣይ ዯረጃ ኣብ መንዯፈራ 

ተማሂረ፡ ዕግርግር ምስ ኯነ፡ በዙ ምኽንያት ናብ ዒዱ ተመሉሰ ኣብኡ 

ክሌተ ዒመት ተቐሚጠ። ብዴሕሪኡ ናብ ሱዲን ተሰዱዯ፡ ዜበዜሕ ዕዴመይ 

ኣብ ስዯት እየ ኣሕሉፈዮ። ሕጂ  ኸኣ  ጐይታ ኣብዙ ኣምጺኡኒ ኣል፡ 

ኣምሊኽ ይባረኽ። 

ሕቶ፡ ኣብ ሱዲን  ጥራይ ዱኺ ኣገሌጊሌኪ፡ ወይስ ኣብ ካሌእውን፧  

ሕርይቲ፡ ኣብ ሱዲን ኣገሌጊሇ፡ ኣብ ስዐዱ፡ ዴሕሪ ናጽነትውን  ኣብ  

ኤርትራ ተመሉሰ ኣገሌጊሇ ኔረ። ኣብ ኤውሮጳ ዴማ ኣገሌጊሇ፡ ሕጂ  ኸኣ  

ኣብዙ። 

 

ሕቶ፡ ሕጂ  ኸ ኣበይ ኢኺ ትነብሪ ሇኺ፡ ኣበይ ኢኺ 

ተገሌግሉ ሇኺ።  

ሕርይቲ፡ ሕጂ ገሌግል ሇኹ ቦታ፡ ኣብ ዲሊስ ቴክሳስ እዩ። ኣብ ብርሃን  

ወንጌሌ ቤተ ኽርስትያን። 

ሕቶ፡ ክንዯይ ዒመት ጌርኪ  ኣብዙ ዒዱ ካብ እትመጺ፧ 

ሕርይቲ፡ ዒሰርተ ሓዯ ዒመት ጌረ ኣሇኹ። 

ሕቶ፡ ዜበዜሐ ኣገሌግልትኪ  ኣበይ ኔሩ፡ ኣብ ስዐዱያ ክንዯይ ዒመት 

ኣገሌጊሌኪ፧ 

ሕርይቲ፡  ኣብ ስዐዱያ፡ ብጐይታ ሓዲስ ከሇኹ ስሇ ዜኣተኹ፡ ሽዐስ ካብ 

ክንዴዙ ክሳብ ክንዴዙ ኣገሌጊሇ ይኮነስ፡ ከም ኣገሌግልት ተረዱኡኒ 

ይኯንኩስ፡ ከም ማንም ሰብ ኣማኒ፡ ክገብሮ  ዜግብኦ እየ ዜምስክር 

ነይረ። እተን ኣብ ስዐዴያ ዜተቐመጥኩለ፡ ሽውዒተ ዒመት እዩ።  ግን  

ኣገሌግልት  ካብዙ ክሳብ ኣብዙ ዜብል ይኮነስ፡ ካብቲ ጐይታ  

ዜተቐበሌኩለ ጊዛ ኣትሒዘ፡ ክምስክር እየ ዜዯሉ፡ ሰባት ክዴሕኑ ክርኢ  

ይዯሉ። ስሇዙ ካብ ዜወጸሊ መዒሌቲ ይምስክር ነይረ ማሇት እዩ። 

ሕቶ፡ እስኪ፡ መዒስን ብኸምይን ጐይታ ተቐቢሌኪ፧ ብዚዕባ እታ ህሞት  

የዕሌሌና፧ 

ሕርይቲ፡ ኦከይ፡ ኣነ መጀመርያ ካብ ወንጌሊዊት ቤተ ክርስትያን  ዜኾኑ 

ወሇዱ እየ ተወሉዯ። ካብ ኬኒሻ ቤተ ሰብ ማሇት እዩ። ካብ ቇሌዒይ 

ሒ ቃሌ ኣምሊኽ እናሰማዕኩዎ እየ ዒብየ፡ ዋሊ እተማሃርኩለ  እውን  

ኣብ ወንጌሊዊት  ቤተ ክርስትያን ቤት ትምህርቲ እየ ተማሂረ። ካብ 

ቀዲማይ ክፍሉ ሒዝም፡ መጽሓፍ ቅደስ ምሂሮምና፡ ዒሰርተ ትእዚዚት 

ምሂሮምና። ሕጂ፡ ንኣምሊኽ ዜፈርሃለ መገዱ እዩ ነይሩ። ዋሊ ኣብ ገዚ 

ዋሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቃሌ ኣምሊኽ ኢኻ እትሰምዕ ክትዒቢ ከሇኻ። 

ግን  ኣነ መጀመርታ ዜመሰሇኒ፡ ሰብ ብግብሩ ከም ዜጸዴቕ፡ ነቲ ዒሰርተ 

ትእዚዚት ኣዴሂበ እየ ሰሚዏዮ፡ ኣብ ቀዲማይ ክፍሉ ከልና፡ ሙሴ  ነቲ  

ዒሰርተ ትእዚዚት ክቕበል ከል፡ ንእኡ ብምሕሊው መንግስቲ ኣምሊኽ 

ዜጸዴቕ እዩ ዜመስሇኒ ነይሩ። ስሇዙ ንኣምሊኽ ክፈርሆ ከኽብሮ ይዯሉ፡ 

 ግን  ነቲ ሕጊ  ክሕሌዎ ዒቕሚ  ከም ይክእሌ፡ ተረዱአ ኣዜየ 

እናተጨነቕኩ እየ ዒብየ ማሇት እዩ።  

   ኣብ ሱዲን ምስ ከዴኩ ግን ኣብ ሰሙነይ፡ ኣብ -ሱዲን  ኢንተርየር 

ሚሽን- እየ ስራሕ ጀሚረ። ሕጂ ኣብኡ እቶም ኣመንቲ ከዕሌለ ከሇዉ፡  

ከም ዜዯሓኑን ከም ዜጸዯቑን፡ ናብ መንግስቲ ኣምሊኽ ከም ዜኣተዉ 

ብኣወንታ ይዚረቡ ነይሮም። ንዒይ ግን ብግብረይ ክጸዴቕ ተስፋ ስሇ 

ዜቖረጽኩ፡ ሓቆም ኣይመሰሇንን። ዴሓር ግን  ብግሇይ ንጐይታ 
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ተምበርኪኸ እናጸሇኹ ክሓቶ ጀሚረ። ኣነ ክጸዴቕ ይዯሉ እየ፡ ገሃንም 

ክኸይዴ ኣይዯሌን እየ፡ ግን  በዙ ሕጊ  መሰረት ንነብሰይ እንተ ርኤያ 

ፍጽምቲ ኣይኯንኩን፡ ካሌእ መገዱ ጽዴቂ እንተል ኣርእየኒ፡ ኢሇ 

ንእግዙኣብሄር ኩሌ ጊዛ ይሓቶ ነይረ። መጽሓፍ ቅደሰይ ሒ 

ተምበርኪኸ እየ ዜጽሉ ዜነበርኩ፡ እናነባዕኩ ንኣምሊኽ ይሓቶ። ብዴንገት 

ቃለ  ይገሌጸሇይ እግዙኣብሄር፡ ብእምነት ከም ዜጸዴቕ ጥቕስታት ካብ 

መጽሓፍ ቅደስ ረኺበ። ግን  ከምዙ ጌይረ ኣብዙ ይርከብ - ኣርየ 

ይኮነስ፡ ኣይፈሌጥን፡ ሰማያዊ ምግሊጽ እየ ዜብል። 

ሕቶ፡ እንታይ ነይሩ እቲ ሓሳብ ናይቲ ዜተገሌጸሌኪ፧ 

ሕርይቲ፡ እወ፡ ዜተገሌጸሇይ ጥቕሲ፡ ኩሌ ጊዛ ሓጢኣተኛ እየ፡ ክጸዴቕ 

ኣይክእሌን እየ፡ እንታይ እየ ክገብር ኣንታ እግዙኣብሄር ኣምሊኸይ፡ ኢሇ 

ኩሌ ጊዛ ይሓቶ። እታ ዜተዋህበትኒ ጥቕሲ ኣብ ማቴዎስ ሊ፡ መንዯኣ  

ክዴሕን ይከኣል ምስ በሌዎ፡ እዙ ንሰብ ኣይክኣልን  ንኣምሊኽ ግን  

ይክኣል እዩ፡ ኢለ መሉስልም። ስሇዙ እንታይ እየ ተስፋ ገይረ፡ ኣነ  

በተን  ዒሰርተ ትእዚዜ ገይረ ክጸዴቕ ክእሇት ከም ይብሇይ፡ እግዙኣብሄር 

ግን  ከጽዴቐኒ ከም ዜኽእሌ እዩ ተረዱኡኒ፡ ካብታ ጥቕሲ። ከመይ ገይረ 

ከም ዜረኸብኩዋ ግን ኣይርዴኣንን፡ ከፊተ ነቲ መጽሓፍ ቅደስ ግን  

ረኺበያ ነታ ጥቕሲ። ሽዐ፡ እንታይ እየ እሞ ክግብር፡ ኢሇ ንኣምሊኽ 

ሓቲተትዮ። ንሓጢኣትና እንተ ተናዜና ንኹለ ሓጢኣትና 

ከምዜሓዴገሌና ከኣ፡ ካሌእ ጥቕሲ ረኺበ፡ 1ዮሃ 1። ግን  ምሸት- ምሸት፡ 

እየ ዜናዜ ነይረ። ሓጢኣተይ ይቕረ ከም ዜበሌካሇይን  ይበሌካሇይን፡ 

ኣይተረዴኣንን ኢሇ ንኣምሊኽ ሓቲተዮ ንኣምሊኽ። ዴሓር ሓንቲ ቃሌ  

እንዯገና ሂቡኒ፡ ኣብ ማር.11፡24 ሊ እትጽሌይዎን  እትሌምንዎን  ከም 

ዜረኸብኩምዎ እመኑ እሞ ክኾነሌኩም እዩ፡ እትብሌ ጥቕሲ። ስሇዙ 

ሓዯ፡ እግዙኣብሄር ከዴሕነኒ ከም ዜኽእሌ፡ እንተዴኣ  ብንስሓ ናብኡ  

መጺአ፡ ክኣምኖ ከም ዜግብኣንን፡ ተረዱአናኒ ማሇት እዩ።  ሽዐ ካብታ 

መዒሌቲ እቲኣ እግዙኣብሄር ከም እተቐበሇኒ፡ ከም ዜዯሓንኩ ብእምነት 

ተረዱኡኒ።  

ሕቶ፡ እዙ ምስተረዴኣኪ እንታይ ተሰሚዐኪ፧ ኣብ ህይወትኪ’ኸ እንታይ 

ሇውጢ ተራእዩ፧ 

ሕርይቲ፡ እቲ ንህይወተይ  ዜነበረ ክሲ፡ ነቲ ሕጊ  ክፍጽሞ ይክኣሌኩ 

ዜነበረኒ ክሲ፡ እግዙኣብሄር ከም ዴሓነንን ብእምነት ምስ ተረዴኣኒ፡ ነዚ 

ርእሰይ ኣምሊኽ ከም እተቐበሊ ቖጺረ፡ ኣብ ውሽጠይ ከኣ  ሰሊም 

ተሰሚዐኒ። ዴሓር ጐይታ  ክመጽእ እዩ፡ መወዲእታ ዒሇም ክኸውን እዩ 

ክበሃሌ ከል፡ ክሰምዕ ከሇኹ  ብጣዕሚ እየ ዜፈርሕ ኔረ። ዜሞተለ  

መዒሌቲ ክሓስብ ከሇኹ ኣዜየ እየ ዜፈርሕ ኔረ፡ ወይ ሰብ ዴማ  እንተ 

ሞይቱ ብዚዕባ እቲ ሰብ ይኮንኩ  

 

 

ዜሓስብሲ፡ ኣነኸ እንተሞይተ ናበይ እየ ዜኸይዴ፡ እዙ ሰብ ከይደ ኣል፡ 

ኢሇ እየ ዜሓስብ። ሽዐ መዒሌቲ ግን  ኩለ እቲ ፍርሃት ካብ ሌበይ 

ወጺኡ፡  ሰሊም መሉአ፡ መንግስቲ ኣምሊኽ ከም ዜኣቱ ርግጸኛ ኮይነ። 

ሽዐ ካብቲ ዜነበርኩዎ ንዯገ ወጺአ ንሰማይ  እናጠመትኩ፤ ጐይታ ዋሊ  

ልሚ እንተ መጻእካ ኣይፈርህን እየ፡ ከም ዜተቐበሌካኒ ተረዱኡኒ ኣል፡ 

ኢሇ። ብእምነት ከም ዜጸዯቕኩ ተረዱኡኒ ኣል፡ ስሇዙ ዋሊ ልሚ ምጻእ፡  

ኢሇ ሽዐ። ኣብ ውሽጠይ ከምኡ ስሇ እተሰማዒኒ እየ። ኣብ መሌእኽቲ 

ሮሜ ዴማ፡ ውለዴ ኣምሊኽ ምንና  እቲ መንፈስ ምስ መንፈስና ኮይኑ 

እዩ ዜምስክር፡ ዜብሌ ጥቕሲ ኸኣ ረኺበ፡ ሽዐ መንፈስይ ከኣ  ናይ ሓቂ 

እዩ መስኪሩሇይ። ሽዐ ሰሊም ረኺበ ማሇት እዩ፡ ምስ ኣምሊኽ ሰሊም 

ረኺበ።  

ሕቶ፡ ሓራይ፡ ካብ ሽዐ ህይወትኪ ብኸመይ ክዒቢ ጀሚሩ፧ ብኸመይ ከ 

ንእግዙኣብሄር ከተገሌግሌዮ ጀሚርኪ፧ 

ሕርይቲ፡ ሕራይ፡ ኣነ ካብ መጀመርታ ምንባብ ይፈቱ እየ ነይረ። ኣዜየ 

እየ ንብብ፡ ዋሊ ካብ ቇሌዒይ ኣትሒ ምንባብ እየ ዜፈቱ። ሽዐ ኸኣ  

ኣብ ኤስ . ኣይ . ኤም ስሇ ዜሰርሕ ዜነበርኩ ኣብቲ ናቶም ቤተ 

መጽሓፍቲ፡ ወሲዯ የንብብ ነይረ። መጽሓፍ ቅደስ ትግርኛን  

ኢንግሉሽን እናወዲዯርኩ የንብብ። ዜኾነ  መጽሓፍ ረኺበ፡ ስርሐይ 

ወዴአ ኣብታ ዕረፍቲ ጊዛይ፡ የንብብ። ኣምሊኽ ከኣ እናመሃረኒ መጺኡ  

ማሇት እዩ። ንዒይ ዕብየኒ ሰብ፡ ዜምህረኒ ሰብ ብዘሕ ኣይነበረን። ሽዐ 

ናይ ትግርኛ ተጀሚሩ፡ ቁሩብ ሕብረት ኔሩና፡ ግን  እዙ ኢሌካ  ኣብኡ 

ተማሂረ ዜብል ኣይዜከረንን።  ግን  ንኣምሊኽ ብግሇይ ክረኽቦ ካብ 

ምዴሊይ፡ ከምኡውን ካብ ምንባብ ንእግዙኣብሄር ካብ ምዴሊይ እዩ።  

ዴሓር ምዴሓን ምስተረዴኣኒ ዴማ፡ እቲ ዜዒበኹለ ኣተዒባብያ ብግብሪ 

 ክጸዴቕ እናተማሃርኩ ስሇዜዒበኹ፡ ከማይ ተስፋ ዜቖረጸ ሰብ ይህለ 

ኢሇ ስሇ ዜሓሰብኩ፡ ብእምነት እዩ እኮ ዜጽዯቕ እናበሌኩ። ብሕሌፊ  

ከም ዯቂ ኸኒሻ፡ ኩልም ከማይ ርዴኢት  ኣሇዎም ኢሇ ስሇ ዜሓስብ 

ዜነበርኩ፡ ዴሓር ግን  ከም ይኮነ  ርኤዮ ማሇት እዩ። ምዴሓን  

ዜተረዴኦም ውን  ኣሇዉ። ግን  ከምቲ ናተይ ምርዲእ ሇዎ ስሇ 

ዜመስሇኒ ዜነበረ፡ ንኹለ ሰብ ብእምነት እዩ ዜጽዯቕ እናበሌኩ፡ 

መጽሓፍ ቅደስ ከከፊተ እየ ዜርእዮ። ስሇዙ  እቲ ኣገሌግልት፡ ክጅምር 

ኢሇ ይኮንኩስ እቲ ኣብ ውሽጠይ ል ብርሃን ንኻሌኦት ከካፍሌ ኢሇ 

እየ፡ ጀሚረ። ስሇዙ ኸምኡ  ኢሇ እየ ኣገሌግልት  ጀሚረ። 

 

ሕቶ፡ ከምእንፈሌጦ፡ እዙ ናይ ዒዱ ዒረብ ኣገሌግልት፡ ንህይወት 

ክትገሌጽ ከቢዴ እዩ። ኣብቲ ኣብ ዒዱ ዒረብ ኣብ ዜነበርክለ ጊዛ እቲ 

ህይወት ከመይ ይቕጽሌ ነይሩ፧  

ይቕጽሌ . . .                   
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ሲሌቨስተር ስታልን -Rambo 
     ራምቦ 

 
 ሲሌቨስተር ስታልን 1946 ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ተወሉደ። ኣሜሪካዊ  

ፊሌም ዒያዪ ዴማ እዩ። ስራሕ ናይ ኣቦኡ ቀምቃማይን   ስነጽባቐን   

ነይሩ። ኣቦኡ ኣብ ኢጣሌያ እዩ ተወሉደ፡ ግናኸ ናብ ኣሜሪካ  ብ 1930  

ተሰዱደ፡ ኣብኡ ከኣ  ቤት ትምህርቲ ስነ  ጽባቐ ከፊቱ። ኣዱኡ  ኸኣ  

ሳዕሳዑትን፡ ኣብ ጉስጢ ዯቀንስትዮ ተዋዕዋዕን  ነይራ። ኣዱኡ ፍርቂ 

ፈረንሳዊት ፍርቂ ከኣ  ኣይሁዲዊት እያ ነይራ። ኣዱኡ ንሲሌቨስተር 

ክትሓርስ ከሊ፡ ይግባእ ዒይነት መሳርሒ መሕረሲ ስሇእተጠቕማ፡ ኣብ 

ገጹ ኣብ ከባቢ ኣፉን መንከሱን ፓራሊይዜ ነይሩ። ወዱ ኣርባዕተ ዒመት 

ምስ ኮነ  ኣዱኡ ናብ ቤት ትምህርቲ  

ሳዕሳዑት ትወስድ ነይራ።  

   ኣብ 1970፡ ንሲሌቨስተር ስዴራኡ 

ኣብ 1954 ተፋቲሖም። በዙ ኸኣ  

ሲሌቨስተር ኣብ ትምህርቱ  ኣዜዩ  

ትሑት ነጥቢ ኣምጽአ። ብዜወረድ 

ሽግር፡ ብስእነት ዜኣክሌ ኣብ ይፈትዎ 

ዒይነት ፊሌም ዴማ ንመጀመርታ ጊዛ 

ዒየየ። ክሌተ ሚእቲ ድሊር ከኣ  

ተኸፍሇ። በዙ ኸኣ ብዘሕ ነቐፌታ መጾ፤ ኣነ  ፈትየ ኣይኮንኩን  ከምዙ 

ፊሌም ሰሪሐ፡ ብሰሪ ተስፋ ምቑራጽን ቤት ምስኣንን እየ ተገዱዯ ሰሪሐዮ፡ 

በሇ።  

   ብዴሕርዙ ሲሌቨስተር፡ በቲ ኣብ ሆሉ ዉዴ ዜዒየዮ ዕዮ ፊሌም 

ኣክሽን፡ ዴርሰት፡ ፊሌም ዲይሪክተር፡ ኣብ ዒሇም ግኑን  ስም ኣሇዎ። 

ኣብተን ተኸታተሌቲ ፊሌምታት ራምቦ ዜዒየየሇን፡ 1982 ክሳብ 2008፡ 

ወተሃዯር ጆን ራምቦ ኮይኑ ተዋሲኡ። ብእአን  ዴማ  ብራምቦ ዜብሌ 

ስያመ ተፈሌጠ። ኣብተን ሮኪ ዜብሃሊ ኣርባዕተ ተኸተታሌቲ ፊሌምታት  

(1976- 2015) ኣብ መሊእ ዒሇም ስሙ  ኣዜዩ  ግኑን  ኮነ። 

  ናይ ሲሌቨስተር ፊሌምታት ሮኪ ኣብ ቤተ መክር ስሚዜሶኒያን፡ ኣብ 

ቤተ መክር ፊሊዯሌፊያ ሚዜየም ኦፍ ኣርት፡ ኣብ ቀንዱ ስፍራ ይርከብ።  

   ሲሌቨስተር ኣብ 1977 ስሇተን ሮኪ ዜብሊ ፊሌምታቱ ኣብ ኣካዲሚ  

ስሌማት ክስየም ክኢለ። ኣብ መናዊ ታሪኽ ዒሇም፡ ክሌተ ሰባት ጥራይ 

እዮም ነዙ ስሌማት ዜበቕዐ፡ ቻርሇስ ቻፕሉን ከምኡ ውን ኦርሶን ዌሌስ፡ 

ሲሌቨስተር ከኣ  ምስዙኣቶም ሳሌሳዮም ኮይኑ ክስራዕ በቒዐ። 

      ብዴሕርዙ ሲሌቨስተር ብዘሕ ንኣሽቱ ፊምታት ሰርሐ። ኣብ 1975፡ 

ሲሌቨስተር ናይ ሙሓመዴ ዒሉ ኣክሽን  ፊሌም ተዒበ። በታ ምሽት 

እቲኣ ናብ ቤቱ ከይደ፡ ሓንቲ ስክሪፕት ክጽሕፍ ጀመረ፡ ዴሕሪ ሰሇስተ 

 

 

 

 

 ተኸታተሌቲ መዒሌቲ ከኣ ወዴአ። ሓዯ ሮበርት ሬዴፎርዴ ዜተባህሇ 

ከኣ  ነታ ዴርሰት ብ350,000 ድሊር ክገዜኣሌካ  በል። ንሱ ግና፤ ኣነ  

 እንተይተዋሲአ ኣብታ ፊሌም፡ ኣይከውንን  እዩ፡ በል። በዙ 

ተሰማሚዖም፡ ሲሌቨስተር ከም ሮኪ ዜብሌ ስያመ ሒዘ ተዋስአ። በዙ 

 ኸኣ  ንዒሰርተ ናይ ኣካዲሚ ኣዋርዴስ ተሰሇመ። ዜበሇጸ ፊሌም ኣክተር፡ 

ዜበሌጸት ንጻረ ስእሉ ሇዋ፡ ተባሂለ  ከኣ፡ ተናእዯ። (1976)። 

   ዴሕሪ ዒወት ናይ ሮኪ፡ ገሇ ፊሌምታትዴሕሪ  ምስራሕ፡ ናብ ቬትናም 

ክበጽሕ ዜኸዯ ሰብ ብምን ከም ጆን ራምቦ ኮይኑ፡ ናይ ውግእ ኣክሽን   

ፊሌም፡ ፈርስት ብሊዴ First Blood (1982) ዒየየ። ኣብ ቦክስ ኦፊስ ከኣ  

ዒቢ ዒሇማዊ ዒወት ኣመዜገበ። ብዴሕርዙ፡ ሰሌስተ ፊሌምታት ራምቦ፡  

First blood partII (1985)፡ ራምቦIII (1988)፡ ራምቦ (2008)፡  

ኣስዒበ። ብተወሳኺ፡ RockyIII (1982)፡ RockyIV (1985)። 

   ኣብ 2010፡ The Expendables ዜብሌ ኣርእስቲ ዜሓት ፊሌም፡  

ሲሌቨስተር ፊሌም ዒያዪን፡ ዲይሬክተርን፡ ዯራስን  ብምን  ኣቕረበ። 

ኣብታ ፊሌም ብዘሓት ፍለጣት ተዋሳእቲ ውን  ተሳተፉ። እታ ፊሌም 

እተወቶ እትዋት፡ ኣብ ጅማሬኣ ጥራይ US $ 34,825, 135። ብዴሕርዙ 

እተወቶ  እትዋት ብዘሕ እዩ። እዚ ፊሌም ካሌኣይ ክፋሊ ዴማ  

ብተመሳሳሉ ሰዒበት። ሳሌሳይ ክፋሊ ውን  ኣብ 2014 ወጸት። ካሌእ  

ሲሌቨስተር ዜሰርሖ ፊሌምታትን ዜዯረፎ ዯርፍን  ዜሓፈሶ ዒወታትን፡ 

ኣብዙ ክንጠቕሶ ግዛን  ቦታን  ክሓጽረና እዩ።  

  ኣብ ህይወት ብዘሒ ገንብ ኮነ  ህቡብነት፡ ኩለ እዙ 
ንህይወት ከዕርፋ ወይ ሰሊም ክኾነሊ ኣይክእሌን እዩ። ኣብዚ 
ዒሇም ህይወት ሰብ ዕረፍቲ እትረክብ፡ ውሽጣዊ ሰሊም 
ዜኾነሊ፡ ነቲ ምእንትኣ ዜሞተ ክርስቶስ የሱስ ምስ እትረክብ 
ጥራይ እዩ። ጐይታ የሱስ ከምዙ ኢለ፤ ዒሇም ትሐሌፍ እያ፡ 

ፍትወታ ኸኣ፡ እቲ ንፍቓዴ ኣምሊኽ ዙገብር  ግና ንሇኣሇም 
ይነብር።‛ 1ዮሃ 2፡17። ንፍቓዴ ኣምሊኽ ምግባርን ምንባርን እዩ 
ህይወት ዜህበካ፡ ፍቓዴ ኣምሊኽ ከኣ ንወደ የሱስ ክርስቶስ ከም  
ናይ ግሉ መዴሓኒኻ ጌርካ ምቕባሌ እዩ። ንእኡ ከኣ ምስዒብ እዩ፡ 
ኣብ ዒሇምን ኣብታ  እትመጽእ  ምዴርን ዕረፍቲ ዜህበና።  
   ስሇዜኾነ፡ ሲሌቨስተር ስታልን - ራምቦ- ከኣ፡ እቲ ኹለ 

ህቡብነቱ፡ ዒወቱ፡ ሃብቱ፡ ምለእ ሰሊምን ዕረፍትን ክኾነለ ኣይክኣሇን።  
ሰሌሰተ ሳዕ ተመርዕዩ፡ ጓለ ሕምምቲ ተወሉዲ፡ ቦኽሩ ወደ  ብሕማም 
ሌቢ ሞይቱ። ዒወታት ሆሉ-ዉዴ ፡ ንናይ ውሽጡ ሕቶ ህይወት፡ 
ክምሌስ ኣይክእሌን  እዩ። ስሇዙ ሲሌቨስተር ስታልን፡ ኣብ 2006 
‚ህይወተይ ጠፊኣ‛ ክብሌ ገሇጸ። ጸኒሑ ከኣ፤ ናብ ኢዴ ኣምሊኽ ምውካሌ 
ይሓይሽ፡ ኢለ ነበረ። ኣብ 2010 ከኣ፤ ኣነ መንፈሳዊ እየ፡ ክብሌ ገሉጹ። 
ሕጂ  ከኣ  ኣብዙ ቀረባ ጊዛ ከኣ  ነታ ሮኪ  እትብሌ ፊሌም ቅዴሚ  
ምውጻኡ፡ ሲሌቨስተር - ራምቦ ኣብ ዜገበሮ  ቃሇ መሕተት፤ ‚ኣነ  
ህይወተይ ንጐይታ የሱስ ተማሪኸ ኣሇኹ፡ ምስቶም ሰዒብቱ ከኣ ክኸውን 
እየ ዜዯሉ፡ ከገሌግል ከኣ ዴለው እየ‛ ክብሌ ገሉጹ። ካብ ኩለ ኣጽዋር  
ውግእ ዒሇም፡ እቲ ዜሓየሇ ኣጽዋር ፍቕሪ መስቀሌ የሱስ እዩ።   
   ኣብዚ ዒሇም እንነበረሊ ጊዛ ሓጻር እያ፡ ኩሌና ከኣ መወትቲ ኢና እሞ፡  

በቲ ምእንታና ዜተሰቀየን ዜሞተን  ክርስቶስ የሱስ ግና ናይ ሇኣሇም 

ህይወት ንረክብ ኢና። ‚ኣቱም ኵሌኹም እትጽዕሩን ጾር  ዜኸበዯኩምን፡  ኣነ 

ኸዕርፈኩም ናባይ ንዐ።  ኣነ ሇዋህ  እየ፡ ሌበይውን ትሑት፡ 

ኣርዐተይ ፈኵሽ፡ ጾረይውን ቀሉሌ እዩ እሞ፡ ኣርዐተይ ጹሩ ኻባይውን ተምሀሩ፡ 
ንነፍስኹም ከኣ ዕረፍቲ ኽትረኽቡ  ኢኹም።‛ ማቴ . 1 1፡28-30።   

--ሻልም-- 
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