


 4   ዓምዲ - እዋናዊ ቃል 
  ንእግዚኣብሄር ብግብራዊ ተመኩሮ ንፍለጦ!

 8  ዓምዲ - ቤተሰብ
  መርዓ ቅዱስ መንፈሳዊ ሓድነትን ናይ ዕላማ 

 ዓምዲ - ሓድሽ ተኽሊ 
   ኣብ ኢድ እግዚኣብሄር ምውዳቕ ዘሰክሕ እዩ።

22  ዓምዲ - ካብ ዘንበብናዮ 
ኣብ ማዕበልን ነውጽን ዝበዝሓካ ግዜ፣ ሽዑ ህድእ ክትብል ከም 
ዘለካ ዘክር።

24   ዓምዲ - ትምህርቲ 
ጥቕስታት ቆንጪልካ ብምውሳድ ካብ ዝመጽእ ጥፍኣት 
ንምሎቕ!

26  ዓምዲ - ተወርወርቲ ፍላጻታት
ካብ ትምኒት ጉብዝና ንህደም!

10   ኣማንን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን
  ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምሳና ክህሉ ካብ ተነቃፊ ባህሪ 

 6  ዓምዲ - እዋናዊ ሕቶ

ስልጣንካ  ፈሊጥካ ተጠቐመሉ! 

17   ዓምዲ - ነፍሰየ
 ነፍሰየ ነቲ ካብ እግዚኣብሄር ዝሰማዕክዮ ቃል እመንዮ፡ 
ግበርዮ ውን። 

18  ዓምዲ - ኣነቓቓሕቲ ስብከታት 
  ካብ ብርሃን ዝተወለድና ምእንቲ ብጸልማት 
ከይንትሓዝን ኣብ ጸልማት ክነብርህን እዩ።

29
 ኩርናዕ - ጥቕስን ሒደት ብዛዕባን 

  ኣነ ተማቓሊ ክብሪ ኣምላኽ እየ (1ዮሃ3፡2)

31  ሕብራዊት ዓምዲ
  “ንእምነትካ መግቦ ሽዑ ንምጥርጣር ብጥሜት ክመውት ከሎ 
ትርእዮ።” 

33  ዓምዲ - ህጻናት 
እዙዝ፡ ቅኑዕ፡ ፍትሓውን እሩምን ክኸውን እየ።

28
 ኩርናዕ - ምኽርን ማዕዳን

ወንጌል ስለ ሰብ እናተረኸ ንፍኑው ባህግታቱ ዘሳሊ ኣሰላፊ 
ኣይኮነን። 

14 

ትሕዝቶ መጽሄት ዲቦራ



ዲቦራ” ትብል እብራዊት ስም፡ “ንህቢ” 
ዝብል ቀጥታዊ ትርጉም ክህልዋ እንከሎ፡ 
ነታ ምርሒት ወሲዳ ተንሲኣ ብሓይሊ 
ንቕድሚት ትግስግስን፡ ንጸላእታ ረጊጻ 
እትዝምርን ቤተክርስትያን ዝውክል፡ ካብ 
መንፈስ ነብዪት ዲቦራ ዝርዓመ ተወሳኺ 
ምሳሌያዊ ምግላጽ ድማ ኣለዋ (መሳ4፡1-24 
፡ መሳ5፡ 1-31)፡፡

መጽሄት ዲቦራ፡ እግዝኣብሄር ነዚ ዕዮ እዚ 
ኢሉ ብዘንቅሖም፡ ኣብ ዝተፈላለያ ሕብረታት 
ዘገልግሉን ዝግልገሉን ኣሕዋት እትዳሎ፡ 

ሰለስተ ወርሓዊት መጽሄት ኮይና፡ ከምተን 
ኩለን ኣሓት መጽሄታት፡ ስጋ ክርስቶስ 
ንምህናጽን ንህዝቢ ኣምላኽ ንምጽኣት 
ንምድላውን ዝዓለመት እያ (ኤፌ4፡11-
13)። ነዛ መጽሄት (ከም ልሳን መንግስቲ 
ኣምላኽ መጠን)፡ ብጸሎት፡ ብምኽሪ፡ 
ጽሑፋት ብምብርካት፡ ስእልታት ብምስዳድን 
ብኻልእ መገድን ክትድግፉ እግዝኣብሄር 
ዘነቓቕሓኩም ኣመንቲ፡ ሓንጎፋይ ኢልና 
ከም ንቕበለኩም እናገለጽና፡ በዚ ዝስዕብ 
ኣድራሻና ክትረኽቡና ከም እትኽእሉ 
ክንሕብረኩም ንፈቱ።

ክቡራት ኣንበብቲ በዚ ዝስዕብ 
ኣድራሻ ክትረኽቡና ንዕድመኩም

ዳውንሎድ ክትገብሩ
www.shalom7.org/debora

ር ኢቶታትኩም ክትገድፉልና ድማ
www.facebook.com/debo-
rahwordoftruthmagazine

መልእኽቲ ዲቦራ

ናይ ኣምላኽ ሰባትን ምኒስትሪታትን ኣብ ጥራይ 
ጎልጎል ኣይትንስኡን እዮም። ብተልእኾ (ገለ 
ንምፍታሕ) እዮም ዝትንስኡ። ንኣብነት ናይ 
ዮሴፍ ምኒስትሪ እንተድኣ ርኢና፣ ብምኽንያት 
ደርቂ ሓደጋ ሞት ዘንጸላለዎ፣ ኣብ ግብጽን 
ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ዝነበረ ብሚልዮናት 
ዝቑጸር ህዝቢ ካብ ሞት ተሪፉ። ደቂ እስራኤል 
ከኣ ክንዮ ብህይወት ምትራፍ፣ ኣብ ዘይዓዶም 
ኣብ ዝበለጸ ምድሪ ክቕመጡ በቒዖም። 

ናይ ጎይታ ምኒስትሪ እንተረኣናያ ውን፣ 
ኣዝያ ውጽኢታዊት ምኒስትሪ ከም ዝነበረት 
ነስተውዕል ኢና። ቃል ኣምላኽ፡ ኣብ ሉቃስ 6፡
19 “እቶም ህዝቢ ኸኣ ኵላቶም ኪትንክይዎ 
ይደልዩ ነበሩ። ካብኡ ሓይሊ ይወጽእ ነበረ እሞ፣ 
ንብዘለዉ ኣሕወዮም።” ይብል። 

ሓወየ፣ መንግስቲ ኣምላኽ ብሓይሊ ትደፍእ 
ናይ ሓይሊ መንግስቲ እያ። ከምኡ ስለዝኾነ 
ድማ እዩ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ፣ ብዛዕባ 
እቶም ኣብ ማእከሎም ዝነበሩ ናይ ዘረባ ሰባት 
(ኣፈ ጨለታት)፡ “መንግስቲ ኣምላኽ ብሓይሊ 
እምበር፣ ብዘረባ ኣይኰነትን ዘላ እሞ፣ ጐይታ 
እንተ ፈቐዶስ፣ ቀልጢፈ ናባኻትኩም ክመጽእ 
እየ። ሽዑ ሓይሊ እቶም ንፉሓት ክፈልጥ እየ 

እምበር ቃሎም ኣይኰነን።” ዝበለ (1ይ ቆረ4፡
19-20)። 

ሓወየ፣ ሕጂ ንህይወትና፡ ንቤተክርስትያን፡ 
ንህዝብናን ንምድርናን (ከም ቤተክርስትያን፡ 
ህዝብን ምድርን ቆረንጦስ)፣ ዘረባ ዘይኮነስ 
ሓይሊ እዩ ዘድሊ ዘሎ። 

ምኽንያቱ፡ “መን’ዩ ዘዕርፈና፧ መን’ዩ 
ዝፍወሰና፧ መን’ዩ ዘናግፈና፧ መን’ዩ ብቃልን 
ብዝስዕብ ተኣምራትን ናብ ሓቂ ዝመርሓና፧ 
ክሳብ ምዓስ ኢና ምስ ሕማምና፡ ማእሰርትና፡ 
ድኻምና... ክንዘልል፧” ዝብል ሰብ ብዙሕ እዩ። 
ናብ ናይጀርያ፡ ደቡብ ኣፍሪቃን ኢትዮጵያን 
ዝኸይድ ዘሎ ህዝብና ውን ውሑድ ኣይኮነን።

እሞኸድኣ፣ ኣታ ናይ ኣምላኽ ሰብ፣ ነዚ እዋናዊ 
ሕቶ ዝምልስ ፍታሕ ኣለካ ‘ዶ፧ ካባኻ ሓይሊ 
ይወጽእ ‘ዶ ኣሎ፧ ኣገልግሎትካ (ምኒስትሪኻ) ኸ 
ንበረኸትን ምኽንያት ንምፍታሕ ቁጽርጻራትን 
‘ዶ ይኸውን ኣሎ፧ ከምቲ ኣምላኽ ዘተስፈወካ 
መጠን ‘ዶ ኸ ተገሊጽካ  ኣለኻ፧ 
ጎይታ ብዛዕባ ተልእኾኡ (መንነቱ) ምስ 
ተሓተተ፣ “ዕዉራት ይርእዩ፡ ሓንካሳት ይኸዱ፡ 
ለምጻማት ይነጽሁ፡ ጸማማት ይሰምዑ፡ ምውታት 
ይትንስኡ፡ ንድኻታት ወንጌል ይስበኽ ኣሎ።” 

ኢሉ ከም ዝመለሰ (ማቴ11፡5)፡ ንስኻ ኸ 
እንታይ ትምልስ፧

እምብኣርከስ ሓወየ፣ ዕላማ ናይዚ ቃል፣ 
ምልኣት ናይቲ ጎይታ የሱስ ኣብ መስቀል 
“ተፈጸመ” ዝበሎ፣ ናይ መስቀል ዓወትን 
በረኸትን፣ ኣብ ህይወትና፡ ኣብ ህዝብናን ኣብ 
ምድርናን ምእንቲ ክግለጽ፣  ሓቢርና (ብሓደ 
ኣፍ፡ ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ኴንና)፣ ናብቲ 
ንምድርና ዝመደቦ ዘመነ ምሕረትን ምግላጽን 
ምእንቲ ከእትወና፣ ናብ እግዚኣብሄር ኣምላኽና 
ንምእዋይ እዩ።

ዕላማ ናይዚ ቃል፡ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ንሃረርታ 
ፍጥረት ምላሽ ክህብ ዝኽእል ክቡር ነገር (ማእለያ 
ዘይብሉ ሓይሊ ኣምላኽ)፣ ምእንቲ ክግለጽ ብርቱዕ 
ጽማኣት ንምእታው፡ ካብቲ ጽምኣት ተበጊስና 
ድማ እግዚኣብሄር ክረድኣና እናኳሕኳሕና፣ 
ልብና ንእግዚኣብሄር ንምድላውን እዩ። 

ስለዚ ሓወየ! ዘሕዊ፡ ዘናግፍ፡ መርገም ዝሰብር፡ 
በረኸት ዝለቅቕ፡ ሰማያት ዝኸፍት፡ ዓይኒ ዝኸፍት፡ 
ዘጽሪ፡ ነፍሳት ዝገፍፍ... ሓይሊ (ብርሃንን ክብርን) 
የድልየና ኣሎ እሞ፣ ብሓደ ሓቢርና ንኣምላኽና 
ንጸውዖዮ፣ ክሳዕ ዝበጽሓናን መመስገኒ ክሳብ 
ዝገብረናን ከኣ ኣይነዕርፎ። ሻሎም!

 ብኣገልግሎትካ እንታይ ትፈትሕ ኣለኻ፧

3



 Yada(ንኣምላኽ ብተመኩሮ ምፍላጥ)

 ዓምዲ-እዋናዊ ቃል
                “እዚ እቲ ንዘሩባቤል ዝኸውን ቃል እግዚኣብሄር እዩ” - ዘካ4’6-7

4

ሰብ ንኣምላኽ ንኽፈልጦ እንታይ ዘይገብር! 
ኣበይከ ዘይኣቱ! ኣብ በረኻታት፡ ኣብ ጎዳጉዲ፡ 
ኣብ ብዓትታት… ኮታ ኣብዘይእቶ እናኣተወ 
ንእግዚኣብሄር ክፈልጦ ኮለል ይብል። ግናኸ 
(ቅኑዕ መገዲ ስለ ዘይክተል) ከይፈለጦ ድማ 
ዕድሚኡ ይውዳእ! 

ንሕና ውን “መንፈሳውያን” ተባሂልና፡ “ዳግም 
ተወሊድና” ኢልና እናተዛረብና፡ ንርእስና ከም 
ውሉድ ኣምላኽ ብክርስቶስ እናቖጸርና፣ ግናኸ 
ንእግዚኣብሄር ከይፈለጥናዮ ንነብር ውሑዳት 
ኣይኮንናን። 

ካብቶም ዓለማውያን ሰባት ደኣ እሞ እንታይ 
ይፈልየና፧ እግዚኣብሄር ምሳና ከም ዘሎ ብምፍላጥ 
(Yada) ጥራይ’ዶ ኣይኮነን፧ 

ከምቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ሰብ ምጉርምራም ዝበዝሖ 
ህይወት፡ ንኣምላኽ ባህ ዘየብል ኣካይዳ፡ ብጨው 
ዘይተቓመመ ጸጋ ዘይብሉ ዘረባ፡… እንተድኣ 
ኮይኑ ውጽኢትና፣ ንጎይታ ምፍላጥና ደኣ ኣብ 
ምንታይ ኣሎ፧ ገና ኣይፈለጥናዮን እሞ ንፍለጦ። 

ብትኽክል ንእግዚኣብሄር ዝፈለጦ ሰብ፣ ኣገልግሎቱ 
እናተለወጠ፡ (ህይወቱ) ናብ ምምሳል ክርስቶስ 
እናዓበየ እዩ ዝኸይድ።

እምበኣር ትኽክል ዝኾነ ምፍላጥ እግዚኣብሄር 
(yada)፣ ንናብራናን ኣገልግሎትናን ይልውጦ 
እዩ። ንእግዚኣብሄር ንፈልጠሉ መገዲ ኸኣ ቃሉ 
እዩ። “እቲ ቃል ኣብ ኣፍካን፡ ልብኻን ጥቓኻ 
እዩ።” (ሮሜ10፡8)፣ ነቲ ኣብ ኣፍናን ልብናን ቀረባ 
ዝኾነ ቃል፣ ክርስቶስ ምስ ኣብርሃልና፣ ንጎይታ 
ንፈልጦ። 

“ንኣምላኽ ንፍለጦ” ዝበለስ፣ እንታይ ንምባል  
እዩ፧ 

ኣብ ሆሴ6፡3 “ንእግዚኣብሄር ንፍለጦ፡ ክንፈልጦ 
ድማ ንስዓቦ...” ይብል ቃል እግዚኣብሄር። ኣብዛ 
ጥቕሲ ክልተ ኣገደስቲ ቃላት ኣለዋ። ንሳተን ከኣ 
“ንፍለጦ” ን “ንስዓቦ” ን ዝብላ እየን። እዘን ክልተ 
ቃላት ኣብቲ ቦኽሪ ጽሑፋት እንታይ ይብላ፧

1. ንፍለጦ፡- እዛ ቃል ኣብ Hebrew “Yada” 
ኣብ ግሪክ ድማ “ginosko” ትብል። ኣብ 
ክልቲኡ ድማ ተመሳሳሊ ትርጉም ኣለዋ። ትርጉሙ 
“Learn to know absolutely, to know by 
experience...” ዝብል እዩ። ብምልኣት ንምፍላጥ 
ተመሃር፡ ብተመኩሮ ምፍላጥ ይትርጎም። 
እዚ ፍልጠት ዝዓበየ ደረጃ ፍልጠት ‘ዩ። ኣብዚ 
ደረጃ ፍልጠት ዝኣተወ ሰብ ኣብ እምነት ኣዝዩ 
ሓያል እዩ ዝኸውን። ንሕና ክንበጽሖ ዘድልየና 
ፍልጠት እዚ‘ዩ። 
ከምቲ ኩሉ ሰብ ንኣምላኽ ዝፈልጠሉ ደረጃ 
ፍልጠት እንተድኣ ኣሎና፣ ጉዕዞና ክንውድእ 
ከቢድ ክኸውን እዩ። እግዚኣብሄር ግን ሓለፍ ዝበለ 
ፍልጠት ክህልወና ይደሊ። እዚ ዝልዓለ ፍልጠት 

(Yada) ክንሳገርን ከነሳግርን እዩ ዝገብረና።
ንኣብነት ኣብ ዘመን ንግስነት ሳኦል ኩሎም 
እስራኤላውያን ንእግዚኣብሄር ይፈልጥዎ ነይሮም 
እዮም። ግና ኸ እቲ ፍልጠቶም “Yada” ዝኾነ 
ፍልጠት ኣይነበረን። 

ዳዊት ግን ዘይከምቶም ኣብ ዙርይኡ ዝነበሩ ደቂ 
እስራኤል፣ “Yada” ናብ ዝብል ደረጃ ፍልጠት 
ኣትዩ ነይሩ። 

ዳዊት፣ በቲ Yada (ንእግዚኣብሄር ብተመኩሮ 
ዝፈልጦ ምፍላጥ)፣ ብጎይታ ተኣማሚኑ ንርእሲ 
ጎልያድ ክቆርጽን ንእስራኤል ምድሓን ከምጽእን 
ኣብቂዕዎ’ዩ (1ሳም17፡19-45)። 

ዳዊት፣ ካብ ኩሎም ብኣምላኽ ክተኣማመን 
ዝገበሮ፣ ንኣምላኽ ኣብ ውሻጠ ብተመኩሮ ስለ 
ዝፈልጦ (Yada) 
ጥራይ እዩ። 

ኣብዚ እዋን፣ 
እምነትና ዝትንክፍ 
ማዕበል እንተ 
ተ ላ ዒ ሉ ና ፣ 
ብ ኣ ም ላ ኽ 
ተ ኣ ማ ሚ ን ና 
ንዝመጸና ማዕበል 
እንሰግር ክንደይ 
ኮን ንኸውን፧ በቲ 
ዝመጸና ብድሆታት 
ተ ታ ሒ ዝ ና 
ንድሕሪት ንምለስ 
ከ ክንደይ ኮን 
ንኸውን፧ 

እስከ ንርእስና 
ንፈትሽ፣ ብኸመይ 
ፍልጠት ኢና 
ን እ ግ ዚ ኣ ብ ሄ ር 
ን ፈ ል ጦ ፧ 
ኣብቶም ብዙሓት 
እስራኤላውያን ‘ዶ ወይስ ኣብ ዳዊት ዝነበረ 
ፍልጠት ‘ዩ ዘለና፧ 
ሂወትናን ኣገልግሎትናን ክንድቲ ብተመኩሮ 
ንኣምላኽ ዝፈለጥናዮ ምፍላጥ‘ዩ ዝዕቀንን 
ዝውሰኽን። ንርእስናን ንብዙሓትን ንፈውሲ፡ 
ንምድሓን፡ ንምስጋር... ክንከውን፣ ኣብዚ ዘመን‘ዚ 
ልዑል ደረጃ ፍልጠት (Yada) ክንውንን ብትሑት 
ልቢ ምስ ቃል ኣምላኽ ግዜ ንውሰድ!

2. ንስዓቦ፡- “ክንፈልጦ ንስዓቦ።” ንስዓቦ ትብል 
ቃል፣ ኣብ Gr. Dioko- to pursue. ኣብ 
Hb. Radaph - to be behind፡ to pursue, 
ምኽታል፡ ንምብጻሕ ምህቃን፣ ዝብል ትርጉም 
ኣለዋ። 

ሆሴ 6፡3 “ንእግዚኣብሄር ብተመኩሮ ንፍለጦ፣ 
(ብተመኩሮ ናብ ምፍላጥ ንምብጻሕ ንሃቅን)።” 

ዝብል መንፈስ ትርጉም ሒዛ ኣላ። ንኣምላኽ 
ብተመኩሮ ክንፈልጦ (Yada)፣ ንስዓቦ ደኣ 
እምበር ኣይንቐድሞ፣ ናብ ዝልዓለ ደረጃ ፍልጠት 
(Yada) ንምብጻሕ ንሃቅን።  ንኣምላኽ ብተመኩሮ 
ንኽንፈልጦ ብህንጡይነትን ብጽሩይ ልብን፣ ኣብ 
ቃልን ኣብ ጸሎትን ገጽ ኣምላኽ ንድለ። 

ሽዑ ምእንቲ ንእግዚኣብሄር ብተመኩሮ ክንፈልጦ 
(Yada)፣ መንፈስ ቅዱስ ክሕግዘና እዩ። 

ሎሚ ኣብ እንበዝሕ ኣመንቲ ውድቀት ዘጋጥመና 
ኣብዚ “Yada” ዝብል ልዑል ደረጃ ፍልጠት ስለ 
ዘይበጻሕና እዩ። ቡዙሓት ካባና ንጎይታ ዝኸውን 
ግዜ ስለ ዘይብልና፣ ናብዚ ፍልጠት ክንበጽሕ 
ጸጊሙና ኣሎ። 

ንጎይታ ዝኸውን ግዜ ተዘይብልና ደኣ ‘ሞ 
ብኸመይ መገዲ ኢና ንኣምላኽ ክንፈልጦ ንደሊ 

ዘሎና፧ ኣይንዓሹ ‘ባ! ሕጂስ ንመለስ ደኣ። 

ንጎይታ ግዜ ንሃቦ። ብቓሉን ብጽሩይ ልብን ንስዓቦ። 
ናብዚ ዝዓበየ ደረጃ ፍልጠት (Yada) ድማ ከሳግረና 
እዩ። ከም ዳዊት ድማ ንርእስናን ንብዙሓትን 
ንምድሓን ክንኸውን ኢና። 

እዚ ልዑል ደረጃ ፍልጠት (Yada) ድማ፡-

1. ኣተሓሳስባና ክልውጦ እዩ (ሮሜ12፡2)።
2. ብእግዚኣብሄር እንተኣማመን ክንከውን ክገብረና 
እዩ (1ሳም17፡45)።
3. ኣብቲ እንዛረቦ ቃል ናይ እግዚኣብሄር ሓይሊ 
ክገልጸልና እዩ (ኢሳ44፡26)።
4. ጎይታ ምሳና ኾይኑ ንምዕያይ ርእሱ ክገልጸልና እዩ 
(ማሪ16፡20)። ኣሜን!



  ዓቢ ክብሪ ኣምላኽ ኣብ ርእሴና ኣሎ!

ሓንቲ ህይወታ ምስክርነት ዘለዎ ናይ ጸሎት 
ሰብ ዝኾነት ሓብቲ፡ ኣብዚ ቀረባ ግዜ 
ብዝርኣየቶ ሕልሚ መሰረት፡ ህዝቢ ኣምላኽ 
ምእንቲ ክነቃቃሕ ነዚ ዝስዕብ መልእኽቲ 
(እዋናዊ ቃል) ከነመሓላልፈላ ብዝሓተትና 
መሰረት፡ ነዚ መልእኽቲ ነመሓላልፎ ኣሎና።

ኣብቲ ሕልሚ፡ ምስ ሓንቲ ሓብቲ ኣብ መሬት 
ኣንጺፍና ኢና ደቂስና ኔርና። ሽዑ ነታ ሓብቲ፡ 
እውይ ነዚ ደበና ርኣይዮ ክብላ ከለኹ፡ ናብቲ 
ደበና እናርኣኹ ከለኹ ኣብ ሰማያት ዝነበሩ 
ገበልን ጎብየን ብኡንብኡ ተኣለዩ። 

ንሶም ምስ ተኣለዩ ምሉእ ምዓልቲ ልዕለ 
ተፈጥሮ ዝኾነ ነገራት ካብ ሰማያትና ናብ 
ምድርና ክወርድ ውዒሉ። ነቲ ዝወርድ 
ዝነበረ ብሪቕሪቕ ዝብል ጨርቂ፡ ነታ ሓብቲ 
አትሕዛ እሞ፡ “በጃኺ ደው ንበል! ጠጠው 
እንተ ኢልና ነቲ ደበና ከነርክቦ ንኽእል 
ኢና” ይብላ።  ምኽንያቱ ብድቁስና ከለና 
ብኣእዳውና ዝሓዝናዮ ደው እንተድኣ ኢልና 
ከነርክቦ ንኽእል ኔርና። 

ካብቲ ሕልሚ ምስ ነቓሕኩ፡ ብዛዕባ እቲ ሕልሚ 
ንጎይታ ምስ ሓተትክዎ፡ “ነገራትኩም ቀረባ እዩ። 
ደው በሉ። እቲ ምስጢር (መልእኽቲ ናይቲ 
ሕልሚ) እዚ እዩ።” ይብለኒ። ካብቲ ሕልምን 
ካብቲ ጎይታ ዝገለጾ ምስጢሩን ከኣ፡ እቲ ደበና 
ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ግዜ ኣዝዩ ናባና ቀሪቡ ከም 

ዘሎ፡ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ድማ ደው ክንብል 
ይደልየና ከም ዘሎ ኣስተውዒለ። 

ሽዑ ምሉእ ምዓልቲ እዩ ፍሉይ ሓጎስ ዓሲሉኒ 
ውዒሉ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን! ካብ 2005 
ዓ/ም ኣትሒዘ ብርሑቕ ዝርእዮ ዝነበርኩ 
ሕጂ ግን ኣብ ቀረባ ርእየዮ። እግዚኣብሄር 
ኣብ ቀረባ እዩ ዘሎ። ኣነ እግዚኣብሄር ቀረባ 
ምዃኑ ከምቲ ኣብ ናይ ህዝቅኤል ዘሎ ቃል፡ 
ብመዕቀንየይ ገይረ ዓቂነዮ እየ። ብርግጽ 
ጎይታ ይሰርሕ ኣሎ። ካብ ስራሕ ደው 
ኣይበለን። 

እቲ ክሓልፍ ዘለዎ (ናይ ገበልን ጎብየን 
ነገር) ክሓልፍ፡ እቲ ክወርድ ዘለዎ ክወርድ 
እንተድኣ ኮይኑ ግን፣ ሕጂ ልዕሊ ዝኾነ ግዜ 
ደው ክንብል ኣሎና።

ከመይሲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ደው 
እንተድኣ ኢልካ ከዕይየና ዝኽእል ሓይሊ 
ናይቲ ደበና (ክብሪ ኣምላኽ) ክግለጽ 
(ክወርድ) እዩ። ብድቁስና ብኢድና ዝሓዝናዮ 
ደው እንተድኣ ኢልናስ ከመይ ዘይነርክቦ? 

መራጎዲ ነዚ ሓሳብ ክኸውን ገለ ምስክርነት 
ክካፍለኩም እደሊ። ነዚ ሕልሚ ኣርእስቲ 
ገይርና ምስ ሓንቲ ሓብቲ እናጸለና ኸለና፡ 
እታ ሓብቲ ኣበርቲዓ እናጸለየት እንከላ፡ ነቲ 
ሽዑ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ዝኸውን ዝነበረ 

ነገር ከነስተውዕሎ ምእንቲ፡ ጎይታ ብቕጽበት 
ሓደ ራእይ ኣርእዩኒ። 

ኣብቲ ራእይ፡  መልኣኽቲ ቅልጥፍ ቅልጥፍ 
እናበሉ ብዓቢ ድስቲ ገይሮም ንሰባት በረኸት 
ይዕድሉ ነይሮም። ሽዑ በቲ ዝርኣኽዎ ራእይ 
ኣዝየ ተገሪመ፡ “ናትና ጸሎት እባ እዩ ነዞም 
መልኣኽቲ ከስርሖም ዝኽእል” ኢለ። 

እግዚኣብሄር ንኣና ኣዳልይዎ ዘሎ ብሉጽ ዝኾነ 
ነገር ኣሎ። ደው ምባል ግና ናትና ግደ እዩ፡፡ ነዞም 
መልኣኽቲ ነስርሖም ንሕና ኢና። ስለዚ ደው 
ክንብል ይግብኣና እዩ። ኩላትና እንተነቓሕና 
ጽቡቕ እዩ። 

[መወዳእታ ዅሉ ነገር ቀሪቡ፡ ስለዚ ርእስኹም 
ግትኡ ንጸሎት ውን ንቕሑ። ነቲ ናይ ወንጌል 
ሰላም ምድላዉ ኣብ ኣእጋርኩም ከም ኣሳእን 
ኣእቲኹም ደው በሉ። ብዅሉ ጸሎትን ልማኖን 
ኵሉ ሳዕ ብመንፈስ እናጸሌኹም እሞ፡ ምስናይ 
እዚውን ብዅሉ እናተጸመምኩምን፡ ስለ ዅሎም 
ቅዱሳን ብጸሎት ንቕሑ። 

ሽዑ ዝተኣስረ ነገራትና ክፍታሕ እዩ። ከምቲ 
ዝግብኣና ኣፍና ምስ ከፈትና ምስጢር ወንጌል 
ብትብዓት ክንነግር ቃል ክወሃበና እዩ። (1ጴጥ4፡
7, ኤፌ4፡10-20)] በዚ ቃል እዚ ንሓድሕድና 
ንጸናናዕ። ንሓድሕድና ንነቓቓሕ። ጎይታ 
ይባርኽኩም!

ዓምዲ እዋናዊ ቃል መጽሄት ዲቦራ

5



ካብ እግዚኣብሄር ኣቦናን ካብ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን 
ምሳኻትኩም ይኹን! (ፊሊ1፡2)።

ክቡራት ናይ እምነት ኣቦታትና! ሳላ ንስኹም ዝኸፈልኩሞ ዋጋ 
ወንጌል ናባና በጺሑ ኣሎ። ወንጌል ናባና ክበጽሕ ዝተጉዓዝኩሞ ጉዕዞ 
ቀሊል ኣይነበረን። ከቢድ ዋጋ ሓቲቱኩም እዩ። ዋጋ ንምኽፋል ውን 
ድሕር ኣይበልኩምን። ብሓቂ ንስኻትኩም ናይ ወንጌል ሓርበኛታት 
ኢኹም! ብሓቂ ንስኻትኩም ናይ ወንጌል ጀጋኑ ኢኹም! ከመይሲ 
ወንጌል ከም ሳእኒ ኣብ ኣእጋርኩም ጎይዩ እዩ። ጎዩስ ናባና ኸማን 
በጺሑ።
በዚ ኣጋጣሚ ኸኣ ነቲ እንፈልጦ ውዕለትኩም ክንገልጾ ደስ ይብለና። 

ወንጌል ናባና ክበጽሕ፡ ዝተሰቀኹሞ፡ ዝተገፋዕኩሞ፡ ዝጠመኹሞ፡ 
ዝተጸረፍኩሞ፡ ዝተኣሰርኩሞ፡ ካብ ቤተሰብ ዝተፈለኹሞ፡ ገዛኹምን 
ንብረትኩምን ዝተቓጸለ፡ ካብ ማህሰይቲ ክሳብ ሞት ዝበጽሕ ኣካላዊ 
መጉዳእቲ ዝበጽሓኩም፡  ምውታትኩም መቕበሪ ሲኢንኩም ክሳዕ 
ኣብ ውሽጢ ዛሬባኹም ዝቐቡርኩም፡… ኮታስ ስለቲ ኩሉ ስደት 
ዝጸርኩሞ፡ ስለቲ ኩሉ መስቀል ዝተሸከምኩሞ፡  በረኸት እግዚኣብሄር 
ኣብ ልዕሌኹም ይኹን! ንስኹም ናይ ብሓቂ ናይ ወንጌል ጀጋኑ 
ኢኹም፡ ንስኹም ናይ እግዚኣብሄር ብሩኻት ኢኹም። ንስኻትኩም 
ናይ ብሓቂ ናይ ወንጌል ኣቦታት ኢኹም።

ስለዚ ድማ ንሕና፡ ናይ ወንጌል ውሉድኩም፡ እዚ ክንገብር ኣምላኽና 
ምሕረት ስለ ዘብዝሓልና፡ ኣብ ኣፍናን ልብናን ውን ጸዓት ስለ ዘቐመጠ፡ 
ንኣኹም ዘሎና ልባዊ ፍቕርን ኣኽብሮቱን በዚ ድኹም ቃልን 
ኣባሃህላን ክንገልጸልኩም 
ንፈቱ!
ከመይሲ፡ “…
ነቶም ኣባኻትኩም 
ዚጽዕሩን ብጐይታ 
‘ውን ዚመርሑኹምን 
ዚ ም ዕ ዱ ኹ ም ን 
ክ ት ፈ ል ጥ ዎ ም ፡ 
ንልምነኩም አሎና። ስለቲ 
ዕዮኦም ብብዙሕ ብሉጽ 
ፍቕሪ ኣኽብርዎም።” 
እዩ ዝብል ቃል ኣምላኽ 
(1ተሰ 5፡12-13)። 

ግቡእና እዩ እሞ፡ 
ወንጌል ናባና ክበጽሕ 
እቲ ዝኸፈልኩሞ ከቢድ 
ዋጋ ብኽብሪ ንዝክሮ 
ኣሎና። ንስኻትኩም 
ንኣንና ሓበንና ኢኹም። 
ብኣኻትኩም ንኾርዕ 

እምበር ኣይንሓፍርን ኢና። 
ቃል ኣምላኽ፡ “ሳላ ደም እቲ ገንሸልን ሳላ እቲ ቃል ምስክሮምን 
ድማ ሰዐርዎ፡ ንህይወቶምውን ክሳዕ ሞት ኣየፍቀርዋን።” ከም ዝብል 
(ራእ12፡11)፡ ሳላ ቃል ምስክርኩም ኣብ ህይወትና ሰይጣን ተሳዒሩ 
እዩ። ሳላ ቃል ምስክርኩም ኣብ ህይወትና ጸልማት ተቐንጢጡ ናይ 
ጽድቂ ብርሃን በሪሁ እዩ። ሳላ እቲ ኣባኹም ዘሎ ቃል ዕርቂ ምስ 
ኣምላኽ ብክርስቶስ የሱስ ሰላም ኮይኑልና ኣሎ። ሳላ እቲ ናይ ሓቂ 
ምስክርኩም ወንጌል ኣብ ሃገርና ኣስፋሕፊሑን የስፋሕፍሕን ኣሎ  
እሞ፡ ኣዚና ነመስግነኩም፡ ማለትና ኾይኑ “ይቐንየልና!” ንብለኩም። 
“Thank you so much!”

ኣብ ዘመናት ኩሉ እግዚኣብሄር ክበጽሓካ ምስ ዝደሊ ሰብ እዩ 
ዝህብ እሞ፡ ንስኹም ንኣና እግዚኣብሄር ዝሃበና ውህበትና ኢኹም። 
ብኣኹም ገይሩ ወንጌል ሓይሊ ኣምላኽ ንምድሓን ናባና በጺሑ እዩ 
እሞ፡ ስለዚ ስለኹም ንእግዚኣብሄር ኣምላኽና ነመስግንን ንውድስ 
ኣሎና።
በዚ ኣጋጣሚ ድማ ፍቓድኩም እንተኾይኑ፡ ብርግጽ ድማ ክኸውን 
እዩ እሞ፡ ናይ ወንጌል ሽግ ናብቲ ዝቕጽል ወለዶ ብዕጽፊ ክብሪ 
ምእንቲ ክሓልፍ፡ ባህ እናበለኩም ነዚ ወለዶ እዚ ክትምርቑ 
ንሓተኩም ኣሎና። 

ከመይሲ፡ መንፈሳዊ ሕጊ ካብ ብርሃን ናብ ብርሃን፡ ካብ ሓይሊ  ናብ 
ሓይሊ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ስለ ዝኾነ፡ ደቕኹም ብዕጽፊ (ብሸውዓተ 
ዕጽፊ) ክንትንስእ እንተኾይንና፡ ግድን ምርቓኹም ስለ ዘድልየና፡ 
ብፍታው ልቢ ክትምርቑና ንሓተኩም። ምኽንያቱ ናትኩም ምርቓ 
ደፋኢ መለኮታዊ ሓይሊ ኣለዎ። መንፈሳውን ስጋውን በረኸት 

ከኣ ካብ ኣቦታት ናብ ውሉድ 
ብመገዲ ምርቓ ይሓልፍ እዩ።

ሕጂ ብስጋ ኣብ ውሽጢ 
ሃገርን ካብ ሃገር ወጻእን ኮታስ 
ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታትን 
ኩነታትን ክትህልዉ ትኽእሉ። 
ግናኻ ፍቕራዊ ሰላምታና 
ኣብ ዘዘለኹሞ ይብጻሕኩም፡ 
እቲ ሰላም ዝህብ ወንጌልኩም 
ልብኹም የዕርፎ። 

“ጸጋ ጐይታና የሱስ 
ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን 
ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ 
ኵላትኩም ይኹን። ኣሜን! 

  ናይ ምስጋና ደብዳበ!

ካብ ብክርስቶስ የሱስ 
ብወንጌል ዝወለድኩሞም 
ናይ እምንት ደቅኹም!

 ናብ ናይ እምነት ኣቦታትና

በዚ ናይ Thanks Giving ኣጋጣሚ፣ ፍቑራት ኣሕዋት (ኣብ ዝኾነ ጽፍሕን ደረጃን ናይ ኣገልግሎት 
ወይ መንፈሳዊ ብጽሕና ንሃሉ ብዘየገድስ)፣ ነቶም ኣብዚ ክንብጽሕ ዝጽዕሩልና ኣቦታት (ኣገልገልቲ)፣ 
ማለትና ኮይኑ፡ “ንስኻ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኢኻ! ስለ እቲ ኩሉ ጻዕርኻ ከመስግነካ ይግብኣኒ እዩ። ኣነ 
ኣዝየ የፍቅረካ እየ።…” ክንብሎም ይግብኣና እዩ። ብኣካል እንተዘይክኣልና ከኣ ጽሑፍ (message) 
ክንሰዱሎም ንኽእል ኢና። ኣምላኽ ምሳና እዩ! ጎይታ ይባርኽኩም! 
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ዝተፈተኹም ኣንበብቲ መጽሄት ዲቦራ፣ እቲ ንምንጋፍን ምስኡ ዝተሓሓዙ ነገራትን ማእከል ገይሩ፣ ካብ 3ይ ሕታም ክሳብ 6ይ ሕታም ቀጺሉ ዘሎ ቃለ 
ምሕተት፣  ብድምጽን ብጽሑፍን ዝተዘርግሐ ኾይኑ፣ በቲ ዛጊት ተሰሪሑን ተዘርጊሑን ዘሎ ክፋላት፣ ብዙሓት ናይ ኣምላኽ ሰባት ብፍልጠት ከምዝኾኑ፡ 
ከምዝተናገፉን ከም ከምዝተባረኹን ብዙሕ ናይ ቀዳማይ ኣካል ምስክርነት ረኺብና ኣሎና። ካብዚ ዝሓለፈ ውን ሓንቲ ሓብቲ፣ ብጋዝ ተቓጺላ ነፍሰ 
ቕትለት ክትገብር ኣብ ከቢድ ጸቕጥን ተጽዕኖን ኣብ ዝነበረትሉ እዋን፣ ብተደጋጋሚ ነዚ ቃለ ምሕትት ብድምጺ ብምስማዕ ክትናገፍ ከም ዝኸኣለት ኣብ 
ሓደ ኣጋጣሚ ብኣካል መጺኣ መስኪራ ኣላ።
 
እዚ በረኸት ግን ብኸምኡ ዝተረኽበ ዘይኮነስ፣ ኣብቲ ዝሕተት ዘሎ ሰብን ኣብ ደቁን ከቢድ መንፈሳዊ ውግእ ዘስዓበን ብዝተፈላለየ መገድታት ውን እቲ 
ውግእ ገና ዝቕጽል ዘሎን እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ መቐጸልታ ናይቲ ዝጀመርናዮ ዕዮ ክንሰርሕ ዝገበርናዮ ተደጋጋሚ ፈተነታት፣ መልክዑ ብዝለዋወጥ 
ከቢድ መንፈሳዊ ውግእ ክሳብ ሕጂ ክዕወት ኣይካኣለን ዘሎ። ስለዚ ድማ ኢና ኣብ ሳልሳይን ራብዓይን ክፋላት ውሕድ ዝበለ ሕቶታት ጥራይ ሒዝና 
ቀሪብና። እምብኣርከስ ዝኸበርኩም ኣንበብቲ፣ ነቲ ዝጀመርናዮ ተኸታታሊ ስራሕ ክንውድእ እግዚኣብሄር ምሕረቱ ምእንቲ ከብዝሓልና ኣብ ጸሎትኩም 
ክትዝክሩና ንሓትት።  

           ዓምዲ - እዋናዊ ሕቶ
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ሕቶ- ኣብ ግዜ ምንጋፍ፡ ክወጹ ምስ 
ኣዘዝናዮም ኣጋንንቲ ነቲ ዝሃብናዮም 
ትእዛዝ መሰረት፡ ነቲ ምልክታት ተኸቲሎም 
ከም ዝወጹ ብምንታይ ነረጋግጽ፧

መልሲ-ከም ዝተገለጹ ኸ ብምንታይ ጌርካ 
ኢኻ ኣረጋጊጽካ ግዲ፧ በቲ ንኽግለጹ 
ዘኽኣለካ ናይ መናፍስቲ ምልላይ ውህበት፣ 
ምውጻእ ናይቲ መንፈስ ውን ብእኡ 
ከተረጋግጾ ትኽእል ኢኻ። 

ካልኣይ ውን ቃል ኣምላኽ ልዕሊ 
ኹሉ ስለዝኾነ፣ “ኣጋንንቲ ብስመይ 
ከተውጽኡ” ስለ ዝበለ፣ ኣጋንንቲ 
ብስም የሱስ ክርስቶስ ክወጹ ግዴታ 
እዩ። 

ምስምማዕ ወይ ምውዕዓል ዘድልዮ 
ጉዳይ ኣይኮነን። ናይ ስልጣን 
ጉዳይ እዩ። ኣብ ስልጣን ድማ 
ኣዛዝን ተኣዛዝን ኣሎ። ክትእዝዝ 
እንተዄንካ ስልጣንካ ክርድኣካ 
ኣለዎ። እቲ ዝእዝዝ ይእዝዝ እዩ። 

እቲ እትገብሮ ብእምነት ክትገብሮ 
ኣለካ። መጽሓፍ ቅዱሳዊ መሰረት ክህልወካ 
ኣለዎ፡፡ ትእዝዝ ኢኻ ዘለኻ እቲ ዝእዘዝ ከኣ 
ክእዘዝ ብግዲ እዩ።

ኣብ ማቴ8፡8 ዘሎ ሓለቓ ሚእቲ፣ ንጎይታ 
የሱስ፣ “ኣነ ኣብ ትሕቲ መላኺ ዝግዛእ፣ 
ብትሕተይ ውን ጭፍራ ዘለኒ ሰብ እየ 

እሞ፣ ነዚ ኪድ እብሎ ይኸይድ፣ ንሓደ 
ኻልእ ከኣ ንዓ እብሎ እሞ ይመጽእ” 
ከም ዝበሎ፣ እቲ እቲ ዝእዝዝ ክእዝዝ እቲ 
ዝእዘዝ ውን ክኣዘዝ እዩ ዘለዎ። ክእዘዝ 
ዘለዎ እንተዘይ ተኣዚዙ ግን፣ ኣብ ልዕሊኡ 
ስጉምቲ ክውሰድ እዩ። ትእዛዝ ብምጥሓሱ 
ድማ ክቕጻዕ ኣለዎ።

ሓደ ኣብ ናይ ምንጋፍ ኣገልግሎት ዘገልግል 
ሰብ ከኣ እዚ ዓይነት ኣረዳድኣ ክህልዎ እዩ 

ዝግባእ። 
ክርስቶስ ጎይታ እቶም 4 ደረጃታት 
መናፍስቲ እዩ። ጎይታ ኩሉ ኣብ ሰማይ፡ 
ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ 
ኹሉ እዩ፡፡ ኩሉ ብርኪ ክንብርኸኽ ልሳን 
ዘበለ ውን ንኽብሪ እግዚኣብሄር ኣብ ኢሉ 
ክእመን ኣምላኽ ንየሱስ ክርስቶስ ናብ ልዕሊ 

ኹሉ ልዕል ኣቢልዎ እዩ። ኣብ ኩሉ ልዕል 
ዝበለ ስልጣን ድማ ሂብዎ እዩ፡፡ ጎይታ ኸኣ 
እዚ ስልጣን ንቤተኽርስትያን ሂብዋ እዩ፡፡ 
ማሕበሩ ድማ ንየሱስ ክርስቶስ ወኪላ እያ 
ትእዝዝ ዘላ። ዘይተኣዘዘ ኸኣ ወይልኡ። 
ክእዘዝ ብግዲ እዩ። ስለዚ፡ “ወጪጭካ 
ውጻእ!” ተበልካዮ ወጪጩ ክወጽእ ብግዲ 
እዩ፡፡ 

ምኽንያቱ እቲ ዝገለጾ መንፈስ ኣባኻ ኣሎ። 
ዘውጽኦ ኸኣ ንሱ እዩ። ንስኻ ሕጂ 
ምስቲ ዝገለጾን ዘውጽኦን መንፈስ 
ኢኻ connect ክትገብር ዘሎካ። 
ከምቲ ዝተገለጾ እዩ ዝወጽእ። ምግላጹ 
ኣይተጣራጠርካሉን፡ ምውጽኡ 
ክትጠራጠረሉ የብልካን። 

ስልጣን ከም ዘለካ ክርድኣካ ኣለዎ። 
ስልጣንካ ክትጥቀመሉ ኣሎካ። ኣብ 
ክርስቶስ ክንደይ ዓመት ጌርካ ኣሎኻ 
ብዘየገድስ፣ ናይ ውሉድነት ስልጣን 
ኣሎካ። ብናይ ውሉድነት ስልጣንና 
ተጠቒምና ንኣጋንንቲ በጻብዕ ኣምላኽ 
ክነውጽኦም ተጻሒፉልና እዩ። እቶም 
ብስሙ ንኣምን ብስሙ ኣጋንንቲ 

ከነውጽእ ተጻሒፉልና እዩ።

ሕቶ- ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ናይ ስልጣን 
ደረጃታት ስለ ዘሎ፣ ናይ ምንጋፍ ጸጋ ዘይብሉ 
ሓደ ክርስትያን፣ ንስልጣናት ወይ ሕልቅነታት 
ከውጽእ ምስ ዝፍትን ክውቃዕ ተኽእሎ 
ኣሎ።” ዝብሉ ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ዘለካ ሓሳብ 
እንታይ እዩ፧

                   ምንጋፍን ምስ ምንጋፍ ዝተተሓሓዙ ሕቶታትን (4ይ-ክፋል)

                               ስልጣንካ  ፈሊጥካ ተጠቐመሉ!



መልሲ- ዋላ እኳ ንኹሉ ዝተዋህበ እንተኾነ 
ደረጃታት ግና ኣለዎ። ንኣብነት ናይ ነብያት 
ነገር እንተድኣ ርኢና፣ ዝተፈላለየ ደረጃ እዩ 
ዘለዎም። ከም ኢሳይያስ ዝኣመሰሉ ዘመናት 
ኣመናጺሮም ክሳዕ ናይ የሱስ ክርስቶስ 
ምጽኣትን ንግስነትን ዝተነበዩ ዓበይቲ ነብያት 
ኣለዉ። ገለ ኸኣ ንግዚኡን ንስዓቱን ጥራይ 
ዝኸውን ተነብዮም ዝሓለፉ ንኣሽቱ ነብያት 
ነይሮም እዮም። 

ልክዕ ኸምኡ ኸኣ እዚ ናይ ምንጋፍ ኣገልግሎት 
ዋላኳ ንኹሉ ብክርስቶስ የሱስ ዝኣመነ ኣማኒ 
ዝተዋህበ ጸጋ እንተኾነ፡ ነፍስወከፍ ኣማኒ 
ንኹሎም ደረጃታት ኣጋንንቲ የውጽኦም 
እዩ ማለት ግን ኣይኮነን። ከም ኩሉ ካልእ 
ውህበታት ኣብ ናይ ምንጋፍ ነገር ውን 
ደረጃታት ኣሎ። ናይ ጸጋ ፍልልይ ኣሎ። 

ናይ እግዚኣብሄር ሰብ ነብዪ ጆስዋ ብዛዕባ 
ደረጃታት ናይ ምንጋፍ ክገልጽ ከሎ፣ ዓምዩቕ 
(deep)፡ ዕሙቕ ዝበለ (deeper)፡ ዝዓሞቐ 
(deepest) እናበለ ኣብ ሰለስተ ደረጃታት 
ከፊልዎ ነይሩ። እቶም ሓንሳብ ምስ ጸለኻሎም 
ዝናገፉ ሰባት ኣብ ዓምዩቕ (deep) ደረጃ 
ይምደቡ። 

ብዛዕባ እቶም ካላይ ደረጃ ኣብነት ዝኾነና፣ 
wise men እናተቓባበሉ ኣጋንንቲ ካብ 
ሓደ ሰብ ከውጽኡ ከለዉ ርኢና ኣለና። እዚ 
ምድብ ከኣ ዕሙቕ ዝበለ (deeper) ምድብ 
ንብሎ። እዞም ክልተ ደረጃታት ብዙሕ ግዜ 
ኣብ ናይ ምንጋፍ ኣገልግሎታትና ንርእዮም 
ልሙዳት ደረጃታት ኮይኖም፣ እቲ ዝዓሞቐ 
(deepest) ግን ሳሕቲ ተዘይኮይኑ ብዙሕ ግዜ 
ኣየጋጥምን እዩ። 

እቲ ሳልሳይ ደረጃ እቲ ዝዓሞቐ (deep-
est) ደረጃ እዩ። እዚ ደረጃ ኣዝዩ ዓምዩቕ 
ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ኣብ ህይወትካ ከምጽኦ 
ዝኽእል ጽልዋ ዓቢ እዩ። ግዜ የድልየካ እዩ። 
ተወፋይነት የድልየካ እዩ። ምስ ጎይታ ግዜ 
ምውሳድ የድልየካ እዩ። ሓደ ምዓልቲ ጽልይ 
ኣቢልካ ተፋንዎ ስለዘይኮነ፣ ምስቲ ሰብ ነዊሕ 
ግዜ ክትወስድ ግድን እዩ። 

እቲ ዝዓሞቐ (deepest) ኣብ ናትና ተመኩሮ 
ወርሒ ዝሓዝናዮም ኣለዉ፡ ክሳብ ሰለስተ 
ወርሒ ዝወሰደልና ግዜ ውን ኣሎ። ክሳብ 
ዓመት ውን ክወስድ ዝኽእል እዩ።  
ከምኡ ክንዲ ዝኾነ ኣብዚ ዝዓሞቐ (deepest) 
ደረጃ ማእሰርቲ ዘሎ ሰብ፣ ዝኾነ ኣማኒ መጺኡ 
ከናግፎ ኣይክእልን። እቲ ከናግፍ ዝፍትን ሰብ 
መንፈሳዊ መውቃዕቲ ውን ከጋጥሞ ይኽእል 
እዩ። 
ንኹሉ ደደረጅኡ ስለ ዘለዎ። ንኹሉ ነናቱ 

ጸጋን ምቅሊት ዕዮን ስለ ዘለዎ፣ ነዚ ናይ 
ምንጋፍ ዕዮ ክሕዝዎ ዘለዎም እቶም ጸጋ 
ዘለዎም ኣሕዋት ጥራይ እዮም። እዚ ዓይነት 
ምንጋፍ፣ ምንጋፍ የድሊ እዩ ተባሂሉ ዝል 
ኢልካ ዝእቶ ደረጃ ኣይኮነን። 
ኣብዚ ደረጃ ብዙሕ ኣብ ግምት ክኣቱ ዘለዎ 
ነገር ኣሎ። ቀዳማይ ናይቲ ሰብ ፍቓድ፣ 
ካልኣይ ኣቲ ሰብ ትምህርቲ ክመሃር የድልዮ። 
ኣብዚ ኸኣ ዝሕግዙኻ ሰባት ትደሊ ኢካ። 

ስለዚ ኣብዚ ዝዓሞቐ ደረጃ ማእሰርቲ ዘሎ 
ሰብ ከተናግፍ እንተዳኣ ዄንካ፣ ናይ ሓደ ሰብ 
ጉዳይ ዘይኮነስ ዝተወደበ ስርዓት እዩ ዘድሊ። 
በብጸጋኻ ተደጋጊፍካ ዝዕየ ዕዮ ስለዝኾነ።

ምኽንያቱ ዕሙቕ ብዝበለ ደረጃ ዝተታሕዘ 
ስራሕ እንተድኣ ኾይኑ ዋጋ ምኽፋል የድሊ 
እዩ። ሓደ መንፈስ ንኣኻ ዘሸገረካ ንኻልእ ግን 
ዘይከሸግሮ ይኽእል እዩ። እቲ ንኣኻ ንምውጽኡ 
ዓሰርተ ስዓታት ዝወሰደልካ ንኻልእ ሓው ግን 
ኣብ ፍርቂ ስዓት ገለ ከውጽኦ ይኽእል እዩ። 
እዚ ናይ ጸጋ ጉዳይ እዩ። ምኽንያቱ ከም ናይ 
ኩሉ ዓይነት ጸጋታት ኣብዚ ናይ ምንጋፍ ጸጋ 
ውን ደረጃታት ስለ ዘሎ። 

ሕቶ- ምስዚ ምንጋፍ ዝተኣሳሰር ካብ  ዓሞቕቲ 
ደረጃታት ምንጋፍ ሓደ ዝኾነ መጽሓፍ 
ቅዱሳዊ ሓሳብ ምሃብካና ‘ዶ፧

መልሲ- ንምሳሌ እቲ ሰብዓ ዓመት ናይ 
ምርኮ ዘበን ከም ዝኣኸለ ዳንኤል ብመጽሓፍ 
ኤርምያስ ተሓጊዙ ኣስተውዒልዎ ነይሩ። 

ዳንኤል ንምምላስ ናይ ህዝቡ ዓሊሙ ጾምን 
ጸሎትን እናወሰደ ኸሎ፣ እቲ ካብ እግዚኣብሄር 
ኣምላኽ ናብ ዳንኤል ዝተላኣከ መልእኽቲ 
ኣብ ግዚኡ ናብ ዳንኤል ክበጽሕ ኣይክኣለን። 
ህዝቢ ኣምላኽ ከምቲ ዝተባህለሉ ካብ ምርኮ 
ክምለስ ኣንተድኣ ኾይኑ ግን መጀመርታ እቲ 
ንንጉስ ፋርስ ዝድርኾ ዝነበረ መንፈስ ፋርስ 
ክውቃዕ ነይሮዎ። 

እዚ ኸኣ መንፈስ ፋርስ ንገብርኤል መልኣኽ 
ከይሓልፍ ስለ ዝኸልከሎ እዩ። ሽዑ ንገብርኤል 
መልኣኽ ከሕልፍ ሚካኤል ምስ ጭፍራኡ 
መጺኡ። ንመንፈስ ንጉስ ፋርስ ክሕግዝ ከኣ 
መንፈስ ንጉስ ዮናኒ መጺኡ። 

ድሕሪ ንዕስራን ሓደን ምዓልታት ዝወሰደ 
ውግእ ከኣ፣ ምካኤልን ጭፍርኡን ኣብቲ 
ውግእ ላዕለዋይ ኢድ ስለ ዝሓዙ፣ (ገና እቲ 
ውግእ እናቐጸለ ኸሎ) ገብርኤል መልኣኽ 
ናብ ዳንኤል መልእኽቱ ኣብጺሑ።

እዚ ናይ ዳንኤል ናይ ምንጋፍ ጸሎት፣ 
ንሕልቅነታትን ስልጣናትን ዘነቓንቕ ዓቢ ናይ 
ምንጋፍ ነገር ስለ ዝነበረ፣ ብኸምኡ ዝፍጸም 

ጉዳይ ኣይነበረን። ዳንኤል ከኣ ዋጋ ክኸፍል 
ነይርዎ። ከየባተኸ ክጸውምን ክጽልን ነይርዎ። 
ኣብ መወዳእታ ኸኣ ሚካኤል ምስ ጭፍራኡ 
ንመንፈስ ንጉስ ፋርስን ንመንፈስ ንጉስ 
ዮናኒን ስለ ዝሰዓርዎም፣ ንጉስ ፋርስ ብመንፈስ 
እግዚኣብሄር ክድረኽ ጀሚሩ። 

ከም ውጽኢቱ ድማ እቲ ዳናኤል ዝጸለየሉ 
ብኣፍ ነብዪ ኤርምያስ እተነገረ ቃል ምእንቲ 
ክፍጸም፡ ንጉስ ቂሮስ ከምዚ ኢሉ ኣዊጁ፡

“ቂሮስ ንጉስ ፋርስ ከምዚ ይብል፡ እግዚኣብሄር 
ኣምላኽ ሰማይ ኩለን መንግስትታት ምድሪ 
ሀበኒ፡ ንሱ ኸኣ ኣብታ ኣብ ይሁዳ ዘላ 
የሩሳሌም ቤት ክሰርሓሉ አዘዘኒ። ዝኾነ ይኹን 
ካብ ህዝቡ ኣብ ማእከልኮም ዘሎ ኸኣ ኣምላኹ 
ምስኡ ይኹን። ነቲ ኣብ የሩሳሌም ዚነብር 
ኣምላኽ፡ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽ እስራኤል፡ 
ቤት ኪሰርሓሉ ናብታ ኣብ ይሁዳ ዘላ 
የሩሳሌም ይደይብ። 

“ኣብ ኩለን ቦታ ሰደቱ ንዝተረፈ ዘበለ ሰብ 
ድማ፡ እቶም ሰብ እታ ቦታ፡ ብጀካ እቲ 
ብፍቓዶም ነቲ ኣብ የሩሳሌም ዘሎ ቤት 
ኣምላኽ ዚወሃብሲ፡ ብብሩርን ብወርቅን 
ብገንዘብን ብእንስሳን ይሐግዝዎ። 

“ሽዑ እቶም ዋናታት ማይ ቤት ኣቦታት 
ይሁዳን ብንያምን ካህናትን ሌዋውያንን፡ ነታ 
ኣብ የሩሳሌም ዘላ ቤት እግዚኣብሄር ኪሰርሑ 

ኺድይቡ ኣምላኽ ንመንፈሶም ዝደረኾ ዘበሉ 

ተላዕሉ።” እዝራ1፡1-5

ስለዚ እቲ ዝዓሞቐ ደረጃታት ምንጋፍ 

ምስ ሕልቅነትትን ስልጣናትን ዝተተሓሓዘ 

ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ዘይለቅቕን ከቢድ ዋጋ 

ዝሓትት እዩ። 

----- ይቕጽል -------

ኣብ ዝቕጽል ክፋል ካብ ዝስዕብ ሕቶታት
1- ኣገልገልቲ ብኣጋንንቲ ዝተኣስሩ ሰባት 
እናናገፉ እንከለዉ፣ ክገብርዎም ዘለዎም 
ጥንቃቐታት ከመይ ዚበሉ እዮም፧

2- ሓደ ኣማኒ ኣብ ማእሰርቲ እናሃለወ 
(ከይተናገፈ) ከገልግል ይኽእል ‘ዶ፧ ከገልግል 
ዝኽእል እንተኾይኑ እንታይ ጽልዋ የምጽእ፧

3- ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ብፍላይ 
ንተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ (ንተማሃሮ መባኣታን 
ማእከላይ ውን ብምጥቕላል) ኣብ ተገልግሉሉ 
ግዜ፣ ብዙሓት ካብ ደቂ ኣመንቲ ብኣጋንንቲ 
ተኣሲሮም ይጸንሑ እዮም። እዚ ስለምንታይ 
እዩ ዝኸውን ዘሎ፧ ወለዲ እንታይ ጥንቃቐታት 
እዮም ክገብሩ ዘለዎም፧ 

ዓምዲ-እዋናዊ ሕቶ መጽሄት ዲቦራ
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        መርዓ
መርዓ ዘልኣለማዊ ሓሳብ 
እግዚኣብሄር ኣብ ገጽ ምድሪ 
ንምፍጻም፣ ኣብ ሞንጎ ክልተ 
ኣንጻር ጾታታት ዝግበር ቅዱስ 
መንፈሳዊ ሓድነትን ናይ ዕላማ 
ምውህሃድን እዩ። 

መርዓ (ሓዳር) ካብ መን እዩ፧
መርዓ ካብ እግዚኣብሄር እዩ። 
መርዓ መግለጺ ሓድነት 
ክርስቶስን ቤተክርስትያንን 
እዩ። መርዓ ሰብኣይ ኣብ ቤቱ 
ከም ክርስቶስ ብፍቕሪ ተገሊጹ 
ንደቁን ሰበይቱን ከም ፍቓድ 
ኣምላኽ ዝመርሓሉ፡ ዝኣልየሉ፡ 
ዝምህረሉ፡ ዘማሙቐሉ ባይታ 
እዩ። 

ተራ ደጋፊት፡ ከምቲ ነቶም መንፈሳዊ 
ፍልጠት ዘይብሎም ሰባት ዝመስሎም፡ 
ስድራቤት ምእላይ፡ ኣታዊታት ስድራ 
ንምኽዕባት ገለ ዕዮ ምዕያይ ጥራይ 
ኣይኮነን።

መርዓ ኣደ ኣብ ቤታ ከም ቤተክርስትያን 
ተገሊጻ ነቲ ምሳሌ ክርስቶስ ዝኾነ ሰብኣያ 
ትእዘዘሉ፡ ተኽብረሉ፡ ትድግፈሉ፡ ንደቃን 
ንሰብኣያን ከኣ ብፍቕርን ሓልዮትን 
ትኣልየሉን ተማሙቐሉን ባይታ እዩ።
 
ስድራቤት ንእሽቶ ቤተክርስትያን እያ። 
ምጥዓይ ናይዛ ቤተክርስትያን ከኣ ምጥዓይ 
ናይታ ዞባዊት ቤተክርስትያን (local  
church) እዩ። ጥዕና ናይዘን ዞባውያን 
ኣብያተ ክርስትያናት ምጥዓይ ናይታ  ኣብ 
ገጽ ምድሪ ዘላ ሰብነት ክርስቶስ እዩ። 

ስለዚ ሓንቲ ስድራቤት ከምቲ ክትኮኖ 
ዝግብኣ ምእንቲ ክትከውን ኣብ ስድራቤት 
ኣቓልቦ ሂብካ ምስራሕ ይጽንሓለይ 
ዘይብሃሎ ህጹጽ ሰማያዊ ዕዮ እዩ።

                ዕላማ መርዓ
እግዚኣብሄር ናይ ዕላማ ኣምላኽ እዩ። ኩሉ 
ዝገብሮ ነገር ብዕላማ (ብመደብ) ገለ ሸቶ 
ንኽወቅዕ እዩ ዝገብሮ። መርዓን ሓዳርን 
ከኣ ሓደ ካብዚ እዩ። 
ገለ ካብ ዕላማ ናይዚ ስርዓት ከምዚ ዝስዕብ 
ይኸውን፦

1. ዓሌት ኣምላኽ ንምምጻእን ንምብዛሕ
“ኣምላኽ ከኣ፥ ብመልክዕና ኸም ምስልና 
ሰብ ንግበር፡ ንዓሳ ባሕርን ነዕዋፍ ሰማይን 

ንእንስሳን ንብዘላ ምድርን ኣብ ምድሪ 
ለመም ንዚብል ኵሉ ለመምታን ይግዝኡ፡ 
በለ።” (ዘፍ1፡26)።

2. ምድሪ በዚ ዝተባዝሐ ዓሌት ኣምላኽ 
ክትመልእን ክትግዛእን። 
“ኣምላኽ ከኣ ባረኾም። ኣምላኽ ድማ፡ 
‘ፍረዩን ተባዝሑን ንምድሪ ኸኣ ምልእዋን 
ምለኽዋን፡ ንዓሳ ባሕርን ነዕዋፍ ሰማይን 
ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ኩሉ እንስሳን 
ከኣ ግዝኡ’ በሎም።” ዘፍ1፡28

3. እግዚኣብሄር ዝሕጎሰሉ ህዝቢ ኣብ ገጽ 
ምድሪ ክግለጽ መገዲ ንምዃን። 

“ኣብ ምድሪ ብዚነብር እሕጐስ ነበርኩ፡ 
ተድላይ ከኣ ብደቂ ሰብ ነበረ።” - ምሳ 
8፡31

4.ንሰይጣንን መላእኽቱን ስቕ ንምባልን 
ሕነ ንምፍዳይን።
“ምእንቲ ተቓወምትኻ ነቲ ጸላእን ፈዳዪ 
ሕነን ስቕ ከተብሎ፣ ካብ ኣፍ ዝጠብዉን 
ሓይሊ ኣዳሎኻ።” መዝ8፡2

5. ኣመንቲ ንምድግጋፍ። 
ኣብ ሕብረት ዘሎ ሓይሊ ተገሊጹ 
ተጻመድቲ ኣብ ኩሉ ኩነታት ክደጋገፉ፡ 
ንሓድሕዶም ክማወቑ (መክ4፡9-12)፡ 
ሓደ ንሽሕ ክልተ ንዓሰርተ ሽሕ  ኮይኖም 
ጸላኣቶም ብሕብረት ከባርሩ (ዘዳ 32፡30)፡ 
ሓድሕድ ክጸናንዑ፣ ኮታስ እቲ ሓደ ነቲ 
ሓደ ንበረኸት ክኾኑ።

6. ህላውነት ኣምላኽ ንምዕዛዝ

ክልተ ወይ ሰለስተ ሰባት ብስም 
የሱስ ኣብ ዝተኣከቡሉ፣ ጎይታ 
የሱስ ብህልውናኡ ኣብኦም ስለ 
ዝግለጽ፣ ካብቲ ኣብ ሓደ ሰብ 
ዝግለጽ ህልውና ኣብ ሕብረት 
ዘሎ ህልውና ዝዓዘዘ እዩ (ማቴ18፡
18-20)።

7. ዝዓዘዘ በረኸት ንምቕባል
እግዚኣብሄር ብውልቂ 
ንዝልምንዎ ከም ዝምልስ ርዱእ 
ኮይኑ፣ ተሰማሚዖም ብሕብረት 
ንዝልምንዎ ግና ዝዓዘዘ በረኸት 
ከም ዝለቅቕ መጽሓፍ ቅዱሳዊ 
ሓቂ እዩ (ማቴ18፡18-20)።

8. ኣብ ምርኮ ዘሎ ነገራት 
ምምላስ።
ግብሪ ድያብሎስ ኣፍሪስካ 

ንሃረርታ ፍጥረት ንምምላስ ዝበቕዑ 
ብጸጋን ብፍረ መንፈስን ዝተገለጹ ውሉድ 
ንኽመጹ መገዲ ምዃን (1ዮሃ3፡8, ሮሜ8፡
18-21)። 

ደጋፊት ምምራጽ ናይ መን ሓላፍነት ዩ፧
ብሓፈሽኡ ኩሎም ኣመንቲ ብፍላይ ከኣ 
ሰብ ራእይ ኣብ ዝወስድዎ ናይ መጻምድቲ 
ምምራጽ ጉዳይ፣ ኣዝዩ ልዑል ጥንቃቐ 
ክገብሩ እዩ ዘለዎም። 
ምኽንያቱ ሓንቲ ጌጋ መዋእልካ ዘቑስል 
ወይ ውን ናብቲ እግዚኣብሄር ዝጸልኦ 
ፍትሕ ተምርሕ፡ ወይ ውን ንምንስትሪኻ 
ብኣሉታ እትጸሉ ክትከውን ስለ ትኽእል። 

ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጌጋ ንምድሓን፡ ቅኑዕ 
ምርጫ ወሲድካ ዘድልየካ ደገፍን ዕረፍትን 
ንምርካብ፡ እቲ መራጺ መን ይኹን፧ ንስኻዶ 
ዋላስ ጎይታ፧
መርዓ ኣጀንዳ እግዚኣብሄር ንምፍጻም 
ዝግበር ሓድነት ናይ ክልተ ኣንጻር 
ጾታታት እዩ እንተድኣ ኢልና፣ ስለዚ ካብ 
መርዓ እጀንዳ እግዚኣብሄር እዩ ዝቕድም 
ማለት እዩ። 

ኣጀንዳ እግዚኣብሄር ዝቕድም እንተኾይኑ 
ኸኣ፣ ምስቲ ኣብ ህይወትካ ዘሎ ምኽሩ 
ዝሰማማዕ ሕርያ ደኣ ኢኻ ክትወስድ ዘለካ 
እምበር ንድሌታትካን ባህግታትካን ኣይኮንካን 
ከተቐድም ዘለካ። 
ኣብቲ እግዚኣብሄር ዝሃበኻ ተልእኾ 
እሙን፡ ኣብቲ ዝሓንጸጸልካ መገዲ ኸኣ 
ብቑዕ ኴንካ ክትወጽእ ምእንቲ፣ ንመርዓ 
ክትመርጽ ከለኻ ቀያሕ፡ ጽብቕቲ፡ ነዋሕ... 
ንዝብሉ ቅጽላት ቦታ ክትህቦም የብልካን።

ዓምዲ    
ቤተሰብ

ኩርናዕ
      ቦኣዝ
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 ምኽንያቱ መልክዕ ብርኪ፡ ደገፍ፡ ምኽሪ፡ 
ምጽንናዕን ክኾነልካ ስለ ዘይክእል። ተራ 
ደገፍቲ ኣብ ዕውታት ኣገልገልቲ ኣዝዩ ወሳኒ 
ከምዝኾነ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣምታት 
ይምስከር እዩ። ስለዚ ዕዉት ህይወት 
ንኽትነብርን ተለቒቕካ ከተገልግልን 
እንተዄንካ፣ ንሓዳር ትኸውን መጻምድቲ 
ክትመርጽ ከለኻ ዓቢ ጥንቃቐ ከድልየካ እዩ።

ደጋፊት ምምራጽ ናትካ ሓላፍነት ኮይኑ 
ግናኸ መርዓ ስራሕ እዩ እንተድኣ ኢልና፣ 
መሳርሕትኻ ክመርጸልካ ነቲ ኣስራሒ ምስ 
እትውክሎ፣ ንሱ ኩሉ ዚፈልጥ ስለ ዝኾነ፣ 
ናብታ ጎደሎኻ እትድግፍ ንኣኻ እትበቅዕ 
ደጋፊት ክመርሓካ ኣይጨንቆን እዩ። 
ይጽብቕልካ ኸኣ። 

[እዚ ምኽሪ ንደጋፊትካ ብነብያት ተሓጊዝካ 
ምረጻ ኣየስምዕን እዩ። ንስኻ ናይ ገዛእ 
ርእስኻ ነብዪ ስለ ዝኾንካ፡ ድምጺ ኣምላኽ 
ሰሚዕካ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ ንምባል 
እየ።]

          ቅድመ ኹነት መርዓ
እቲ ምርጫ ናብ ጎይታ እንተድኣ 
ኣውዲቕካዮ፣ እቲ መስፈሪ ኸኣ ብናቱ 
መለክዒ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ነቲ ናትካ 
መስፈሪ ተማልእ ድያ ኣይተማልእን 
ብዘየገድስ፣ ጎይታ ዝሃበካ ኢኻ ክትቅበል 
ማለት እዩ። 
ደጋፊትካ ትመርጽ ባዕልኻ እንተዄንካ 
ግን (ብፍላይ ብዓል ራእይ እንተዄንካ)፣ 
ከተስተውዕለሎም ዘለካ ብዙሓት ነጥብታት 
ኣለዉ። ገለ ካብቶም ነጥብታት፡-

1) ናይ እምነት ሓድነት (ኣማኒ ምስ ኣማኒት) 
እዚ ነጥቢ መጻምድትኻ ንምምራጽ ካብ 
ትኽተሎም ካልኦት ነጥብታት ግፍሕ ዝበለ 
መምዘኒ እኳ እንተመሰለ፣ ግን ከኣ ሓደ ኣማኒ 
ክርስትናዊ ህይወቱ ክቕጽል፡ እምነቱ ድማ 
እናዕበየ ክኸይድ እንተኾይኑ፣ ምስ ኣማኒት 
ሓብቲ ተመርዕዩ ምስ ጎይታ የሱስ ሓደ 
መንፈስ ምዃን ኣማራጺ ዘይብሉን ግድንን 
እዩ።

ኣብዚ ከነስተዕሎ ዘለና፣ ሓንትስ ብመሪሕነት 
ይኹን ደኣ እምበር ድሕረ ባይታ ናይ 
ደጋፊትካ ኣዝዩ ወሳኒ ኣይኮነን። ኩለን ዳግም 
ዝተወልዳ ኣመንቲ፡ ብክርስቶስ ምስ ኮና 

ሓድሽ ፍጥረት እየን። ኣብአን ኩነኔ የለን።
2) ናይ ራእይ ሓድነት
ደጋፊትካ ክትከውን ንትመርጻ ሓብቲ ኣብ 
ራኢኻ ወይ ኣብ ቅንኣትካ ክትረኽባ ኣለካ። 
ከምቲ የሁ ነቲ እግዚኣብሄር ዝሃቦ ራእይ 
ከተግብር እናጎየየ እንከሎ እቲ ክድግፎ 
ዝተዋህቦ ዮናዳብ ኣብ ቅድሚኡ ዝጸንሖ 
(2ነገ10፡15)፣ እታ ልባ ከምዚ ዝልብኻ 
ቅንኣታ ኸኣ ዝቕንኣትካ ዝኾነት ሓብቲ ኣብ 
መገድኻ ትጸንሓካ እያ። 

ሽዑ ድማ ናብቲ ናይ ቅንኣት ሰረገላኻ 
ተደይባ እሞ ናብ ተልእኾኻ ብፍሉይ ሓይሊ 
ትጎዪ።
3) ናይ ጸጋ ሓድነት
ፍጥረት ኩሉ ኣብ ሕቖ ኣዳም እዩ ተፈጢሩ። 
እግዝኣብሄር ንሄዋን ካብ ኣዳም ከውጽኣ 
ኸሎ ማእለያ ዘይብሉ ኣማራጺ ነይርዎ እዩ። 
ካልእ ከውጽእ እናኽኣለ ግናኸ ምርጭኡ 
ሄዋን ኮይና።
 
“ስለምንታይ ሄዋን፧” ንዝብል ሕቶ፣ ሄዋን 
እታ ንኣዳም እትበቅዕ ደጋፊት ስለ ዝነበረት፣ 
ሄዋን እቲ ንጎደሎ ኣዳም ዝድግፍ ጸጋ ኣብ 
ሄዋን ስለ ዝነበረ እዩ ክኸውን እቲ መልሱ። 

ስለዚ እቲ ንጎዶሎኻ ዝድግፍ ጸጋ ኣብ መን 
ከም ዘሎ ኣስተውዒልካ ነዚ ጉዳይ ክትኣትዎ 
ኣሎካ።

4) መጎስ
መጎስ ሓሳባት ከቐይር ውሳኔታት ከኣ 
ክልውጥ ይኽእል። መጎስ ዘንጊ መንግስቲ 
ዘርጊሑ ኣብ ናይ ሞት ሕቶ ብኸምኡ 
ከስግር ይኽእል። ሞጎስ ኣብ ርእሲ ኣዋጅ 
ኣዋጅ የውጽእ። 

ደጋፊት (ሰበይቲ) ምርካብ ሰናይ ነገር 
እዩ። እግዚኣብሄር መጎስ እንተዘይሃበ ግን 
ዘይክኣል እዩ (ምሳ18፡22)። መጎስ ንመዓጹ 
ልቢ ሓዊስካ ዘየርሕዎ ዕጹው ማዕጾ የለን እሞ 
ብመጎሳ ልብኻ ንዘርሓወቶ ሓብቲ ፍቓድካ 
ብምሃብ ኣካልካ ግበራ።

5) ፍቕሪ
ነዛ ክትመርጻ ደሊኻ ዘለኻ ሓብቲ ኣብ 
ውሽጥኻ ክትረኽባ ጽቡቕ ነገር እዩ። 
ብዛዕብኣ ገለ ዝነድድ ነገር ኣብ ልብኻ 
እንተሎ እዚ ንባዕሉ ምርሒት እዩ። 

ኣድራሽኣ ኣብ ኣዒንትኻ ጥራይ እንተኾይኑ 
ግን ጸገም ክፍጠር ይኽእል እዩ። ከም ሰንደቕ 
ዕላማ ንግሆ ተሰቒላ ምሸት ክትወርድ ስለ 
እትኽእል እያ (2ሳም13፡1-17)። 

6) ውሽጣዊ ሰላም (ዕረፍቲ)
በዛ ትመርጻ ዘለኻ ሓብቲ ዕሩፍ ዲኻ፧ ብእኣ 
ዝመጸ ዕጋበት ኣለካ’ዶ፧ ሰላምካ ምሉእ 
እንተድኣ ኮይኑ ቐጠልያ መብራህቲ ከም 
ዝተወልዓልካ ጌርካ ክትወስዶ ትኽእል 
ኢኻ።

7) ብስለት
ኣእምሮኣዊ ብስለትን መንፈሳዊ ብስለትን 
ዝተፈላለየን ዘይራኸብን ክልተ ዛዕባታት 
እዩ። ቀለም ጸጊባ ማለት ኣእምሮኣ 
ተሓዲሱ ማለት ኣይኮነን። ቀለም ጸጊባ 
ማለት ብእምነት ክንዲኸላእ ኮይና ማለት 
ኣይኮነን።

መንፈሳዊ ብስለት ኣለዋ ንብላ ሓብቲ፣ 
የማና ካብ ጸጋማ ትፈሊ፡ ንጎይታ ኣብ 
ዝተፈላለየ ናይ ህይወት መድረኻት 
ዝፈለጠቶ፡ ነቲ መንፈሳዊ ፍልጠት ናብ 
እምነት ምቕያር ዝተለማመደት፡ ንጎይታ 
ቀረባ ዝኾነ ህይወት ዘለዋ፡ ሕልፍኝኣ 
ትናፍቕ... ሰብ እያ። 

ከምዚ ዝኣመሰለት ሰብ ንምሕረት ኣምላኽ 
ናብ ኩሉ ኩነታታ እናእተወት፣ ብምሕረት 
ኣምላኽ ኣብ ህይወትን ኣብ ናብራን 
ጸብለል ዝበለት ስለ ዝኾነት፣ መጻምድትኻ 
ንኽትከውን ዘየመኒ ኣይኮነን።

8) ፍረ መንፈስ
ኣምላኻዊ ባህሪ (ፍረ መንፈስ) መግለጺ 
መንፈሳዊ ጥዕናን መርኣያ ኣምላኻዊ 
ህይወትን እዩ። ናይ ምሕረት ህይወት 
ዘለዋ ሓብቲ፣ ምስ ትብድላ፣ እቲ ኣብ 
ህይወታ ዘሎ ሓይሊ ምሕረት ኣባኻ ይዓዪ 
እዩ። 

ይኣኽለኒ ብሃሊት እንተኾይና ነቲ ዝቐረብካላ 
ኣመስጊና ኣብ ምዓላ ከተውዕሎ እያ። 
ህድእቲ እንተኾይና ልዝብ ኢላ ሓሳባታ 
ከተካፍለካን ክትረዳድኣካን እያ። 

ስለዚ ፍረ መንፈስ ሓደ ካብቲ ብሉጽ 
መምዘንታት እዩ።

እዘን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ነገራት ኣብ ግምት 
ክኣቱ ዘለዎ ኾይኑ፣ ግናኸ ኩሉ ዝምድናታት 
ግድን በዘን ሸሞንተ መለክዒታት ክሓልፍ 
ኣለዎ ማለት ኣይኮንን።

እምብኣርከስ ሓደ ክምርዖ ዝደሊ ሰብ፣ 
ቅድሚ ደጋፊት ምምራጹ ክፈልጦም ዘለዎ 
መባእታውያን ነጥብታት፣ እዞም ኣብ ላዕሊ 
ተዘርዚሮም ዘለዉ ኾይኖም፣ በዞም ነጥብታት 
ተመሪሑ ናብ ዕረፍቲ እንተኣተወ ጽቡቕ 
እመስለኒ። 

                  ጎይታ ይባርኽኩም!
 
               ******************
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   ዓምዲ- ኣማንን 

ሕብረት  መንፈስ  ቅዱስን
መንፈስ ቅዱስ ካብ እግዚኣብሄር ኣቦን 
ወልድን ዝፈልዮ ሓደ ባህሪ ኣሎ። ንሱ ኸኣ 
ተነቃፊ ምዃኑ እዩ። ካብዚ ተበጊሱ ድማ እዩ፡ 
“ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምሳኹም ይኹን” 
ዝብል ጽሑፍ ዘሎ (2ቆረ13፡13)። 

መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ኣባና ኣሎ ማለት ኩሉ 
ግዜ ምሳና ተሰማሚዑ ይኸይድ ኣሎ ማለት 
ኣይኮነን። ብመጠን እቲ ዝተሰማማዕናዮ እዩ 
ምሳና ዝሓብር። ንመንፈስ ቅዱስ ዘይምእምኦ 
ነገር ኣብ ህይወትና እንተድኣ ማዕቢሉ፣ ምስ 
መንፈስ ቅዱስ ክንዓዪ ኣይንኽእልን ኢና። 

ነቲ ዝመጽእ ክብሪ (ዕዮ / ጻውዒት) ክንዳሎ 
እንተዄንና፡  ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ዕዮ ዘስርሓና፡ 
ኣብቲ ዕዮ ፍጻሜ ዝህበና መንፈስ ክንፈልጥ 
ኣለና። ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘለና ሕብረት 
እንተድኣ ዓብዩ፣ ኣብ ህይወትና ዓቢ ረብሓ 
እዩ ዝህሉ፡፡ 
ምስ መንፈስ ቅዱስ ክንሓብር እንተድኣ ኴንና 
ካብቲ ዝጎድኦ ነገር ድማ ክንርሕቕ ግድን 
እዩ። እዚ ክኸውን ከኣ እቲ ተነቃፊ ባህርያቱ 
ክንፈልጦ ኣሎና፡፡ 

 1 መንፈስ ቅዱስ ይጉሂ እዩ
“ነቲ ንመዓልቲ ምድሓን እተሐተምኩምሉ 
ናይ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ኣይተጕህይዎ።” 
ኤፌ4፡30

ጓሂ መግለጺ ሕማቕ ነገራት እዩ። ሰብ ምኣስ 
እዩ ዝጉሂ፧ ዘጉሂ ምስ ረኸበ። መንፈስ ቅዱስ 
ከኣ ከምኡ። ስምዒት ስለ ዘለዎ ዘጉሂ ምስ 
ረኸበ ይጉሂ፣ ዘሐጉስ ምስ ረኸበ ድማ ይሕጎስ። 
ስለዚ ክጉሂ ከም ዝኽእል እንተተረዲእና ምስኡ 
ዘለና ጉዕዞ ብጥንቃቐ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ናይ 
ህይወትና መራሒ፡ ኣላዪ፡ ደጋፊ… መንፈስ 
ቅዱስ እዩ። ምስዚ መንፈስ እናተሰማማዕና 
እንተኼድና እዩ ጉዕዞ ዝቐልልን ህይወት 
ዝጥዕምን። ምስዚ መንፈስ እናተሰማማዕና 
እንተኼድና እዩ ናብራናን ኣገልግሎትናን 
ዝጥዕም። 

መንግስቲ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ እያ። 
ህላውነት መንፈስ ቅዱስ ኣባና እንተድኣ ኣልዩ 
እዩ ንሕና ኣብታ መንግስቲ ክንቅጽል ንኽእል። 
መንኮርኮር ናይዛ መንግስቲ መንፈስ ቅዱስ 
እዩ። ጻውዒትና፡ ዕዮና፡ ንመንግስቲ ኣምላኽ 
እዩ። ኩሉንትናና ንመንፈስ ቅዱስ እዩ። ስለዚ 
ንሕና ኣብዚ መንግስቲ ኣምላኽ እንዓዪ፡ 

እንዓብን እናሰፋሕና እንኸይድን ብመንፈስ 
ቅዱስ ኢዩ። ህላውነት መንፈስ ቅዱስ ምሳና 
ምስ ዝህሉ ኢና ንመንግስቲ ኣምላኽ ክንገልጻ 
እንኽእል። 

ምናልባት ሰባት ብደገ ህይወትናን 
ኣገልግሎትናን ክርእዩና ከለው ይሕጎሱ ይኾኑ፡ 
ግናኸ ናይ ሰባት ሓጎስ ናይ መንፈስ ቅዱስ 
ሓጎስ ኣይኮነን። መንፈስ ቅዱስ እናጉሃየ ሰብ 
ክሕጎስ ይኽእል እዩ። ንኣና ግና ናይ መንፈስ 
ቅዱስ ሓጎስ እምበር ናይ ሰባት ሓጎስ ኣይኮነን 
ክዝውረና ዘለዎ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ 
ውሽጥና ከመይ ኣሎ ንሓልዎ።

1.1 መንፈስ ቅዱስ ብምንታይ ይጉሂ፧
1.1.1 በቲ ናትና ጌጋ ኣመለኻኽታ 
እቲ ኣብ ክርስቶስ ዝነበረ ሓሳብ 
እንተዘይሓዝና፡ ንመንፈስ ቅዱስ ዝጻረር ሓሳብ 
ወይ ኣመለኻኽታ ክህልወና ግድን ይኸውን 
(ፊሊ2፡5)። ኣመለኻኽታና ኣብቲ መንፈሳዊ 
ዓለም ከመይ እዩ፧ ክርስቶስ ኣብቲ ዝርእዮን 
ዝሰምዖን ዘይኮነስ ኣብቲ መንፈሱ ዝብሎ እዩ 
ዝሙርኮስ ነይሩ። ስለዝኾነ ኸኣ፡ “ታሕጓሱ 
ኣብ ፍርሃት እግዚኣብሄር እዩ፡ ዓይኑ ኸም 
እትርእዮ ኣይኪፈርድን፡ እዝኑ ኸም እትሰምዖ 
ኸኣ ኣይኪብይንን እዩ።” ይብል ኢሳ11፡3።

ስለዚ ኣመለኻኽታና ከምቲ ንርእዮን ንሰምዖን 
ዘይኮነስ ከምቲ መንፈስ ቅዱስ ዝብለና ክኸውን 
ኣለዎ።

1.1.2 ምቕያም፡ ምሕራቕ፡ ይቕረ ዘይምባል 
እዚ ከምዚ ዝበለ ልቢ የጉህዮ እዩ፡፡ መንፈሳዊ 
ዓለም ነስተብህለሉ እንተዄንና፡ ኣብ ቂምታ፡ 
ኣብ ጽልኢ፡ ወይ ምሕረት ኣብ ዘይምግባር 
እንተድኣ ኣሎና፡ መንፈስ ቅዱስ ኣይክሕጎስን 
እዩ። መንፈስ ቅዱስ እንተድኣ ዘይተሓጒሱ 
ኸኣ ኣየናይ ኣትሞስፌር ኢና ክንረክብ። 
መሳርሕትና እኮ መንፈስ ቅዱስ እዩ። 

ስለዚ ምቕያም፡ ምሕራቕ፡ ይቕረ ዘይምባል 
ንመንፈስ ቅዱስ ስለ ዘየስርሖ ካብ ህይወትና 
ክእለ ኣለዎ።
1.1.3 ንሰይጣን ቦታ ምሃብ
“ንድያብሎስ ከኣ ስፍራ ኣይትሃብዎ።” ይብል 
ኤፌ4፡27-30። ሰይጣን (ድያብሎስ) ክንብል 
ከለና ነቲ ክፉእ ሓሳብ እዩ። ኣጋንንቲ ኣብቲ 
ዘይተለወጠ ኣእምሮ እዮም ቦታ ዝረኽቡ። 
ድያብሎስ ኣብ ኣተሓሳስባና ቦታ እንተድኣ 

ረኺቡ፡ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝጉሂ ምሳና ኮይኑ 
ክሰርሕ ኣይኽእልን እዩ  (ኤፌ4፡30)።
እምብኣርከስ ከምቲ ቃል ኣምላኽ፡  “ብምሕዳስ 
ሓሳብኩም ተለወጡ” ዝብለና፡ ግድን ሓሳብና 
ብምሕዳስ ክንልወጥ ኣሎና፡፡

ሰይጣን ስፍራ እንተረኺቡ ካብቲ  ብክርስቶስ 
የሱስ ዝኾንናዮ ኣውጺኡ ናብ ትማሊ (ናብቲ 
ዝሓለፍናዮ) እዩ ዝመልሰና። እግዚኣብሄር 
ከኣ ንሂወትና ብትማሊ ክንርእያ ኣይደልየናን 
እዩ። እዚ ንስራሕ ናይ ክርስቶስ ምጽጋዕ እዩ። 
መንፈስ ቅዱስ ንክርስቶስ ክገልጾ ስለ ዝመጸ 
ንድሕሪት ብምምላስና ባህ ኣይብሎን። ስለዚ 
ድማ ይጉሂ።

ብትማሊ ንሓስብ እንተዄንና ብለውጢ 
ኣይንኣምንን ኢና ማለት እዩ፡፡ መጽሓፍ ቅዱስ፡ 
“ንሕና ዅላትና ግና ብቕሉዕ ገጽ ነቲ ኽብሪ 
ጐይታ ኸም ብመስትያት ጌርና እናጠመትናዮ፡ 
ከም ካብ መንፈስ ጐይታ ኻብ ክብሪ ናብ 
ክብሪ ናብቲ ምስሊ ኣርኣያኡ ንልወጥ።” 
ይብል እዩ (2ይ ቆረ 3፡18)፡፡ 

ምስቲ መንፈስ ተሳኒና፡ ተሰማሚዕና፡ ተኣሲርና  
እንተኸድና እዩ እቲ ለውጢ ናይ ኣእምሮ 
እናመጸ ዝመጽእ። ተዘይኮይኑ ኣብ ዘይተለወጠ 
ኣእምሮ መንፈስ ቅዱስ ኣይሰርሕን እዩ። 

ስለዚ ብምሕዳስ ሓሳብና እናተለወጥና፡ በቲ 
ዝተዋህበና ኣእምሮ ናይ ክርስቶስ እንተነበርና 
እዩ ሰይጣን ቦታ ዘይረክብ እሞ፡ ብምሕዳስ 
ሓሳብና ምልዋጥ ኣይነቋርጽ። 

1.1.4 ዘይጠቅም ዘረባ ምዝራብ (ናይ መርገም 
ቃል ምዝራብ)
ምስ ተጎዳእና ነውጽኦ ዘይጠቅም ቃላት 
ንመንፈስ ቅዱስ የጉህዮ እሞ፡ ምሳና ከይዓዪ 
ውን ይኽልክሎ። 

ስለዚ ድማ እዩ ኣብ ኤፌ4፡29 “እቲ ንሰማዕቱ 
ንበረኸት ዚኸውን፡ ንምህናጽውን ዜድሊ ሰናይ 
ዘበለ ዘረባ ደኣ ተዛረቡ እምበር፡ ዘይጠቅም 
ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውጻእ።” ዝበለ።
 
ሰይጣን ከኣ ኣብ ስምዒት ምስ ኣተኻ ሕማቕ 
ክትዛረብ ይድርኸካ እዩ። ንኣብነት፣ ኣብ 
ብሉይ ኪዳን  መንፈስ ኣምላኽ ምስ ሙሴ 
ኮይኑ ይዓዪ ነይሩ። ሙሴ ቃል ዕሽነት ምስ 
ተዛረበ ግን  ናብታ ምዓርን ጠስምን እተፍስስ 
ሃገር ኣይኣተወን፡፡  

11

 ተነቃፊ ባህርያት መንፈስ ቅዱስ

“ጸጋ ጎይታና የሱስ 
ክርስቶስን ፍቕሪ 
ኣምላኽን ሕብረት 

መንፈስ ቅዱስን ምስ 
ኩላትኩም ይኹን። 

ኣሜን!”
2 ቆሮ 13 ፡13



ብናይ ኣሕዋትና ድኻም ምዕላል ውን 
ንእግዚኣብሄር ኣየሐጉሶን እዩ። እንታይ ደኣ 
ንትንሳኤ ዝኾኖ ቃል እንተውጻእናሉ፡ ወይ 
ውን ተጸለናሉ እዩ ዝሕጎስ። 

ካልእ ውን ንሰባት ክነሐጉስ ወይ ከይነጉሂ ኢልና 
ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘይከይድ ተግባር ንገብር 
ወይ ዘረባ ንዛረብ እሞ ይጉሂ። ሽዑ ውሽጥና 
ወቐሳን ባዶነትን ይስምዓና።
ሓድሕድ ናይ ክርስቶስ ዘረባ እንተ ተዘራረብና 
ግና ንህነጽ ኢና።

1.1.5 ዘይናትካ ነገር ምውሳድ 
ሳኦል፣ ሳምኤል ምስ ዶንጎዮ መስዋእቲ ከዕርግ 
ከሎ ንርእዮ፡ ኣምላኽ ከኣ ኣብ ዘይጻውዒቱ 
ስለ ዝኣተወ ኣይትሓጎሰሉን። 
ዕሽርና ምውሳድ ስርቂ እዩ። ምኽንያቱ ዕሽር 
ናይ ኣምላኽ እዩ (ኤፌ4፡28)። ክነባበረሉን 
ከነባብሮን ንሌዊ ዝተዋህበ እዩ። ስለዚ ግድን 
እዩ ዕሽር ናብ ቤት ኣምላኽ ክመጽእ ዘለዎ፡፡ 
እዚ እሙንነት እዩ፡፡ 

ብሓፈሽኡ ዘይናትና ጸጋ፡ ዘይናትና ጉዕዞ፡ 
ዘይናትና መገዲ እንተወሲድና ንመንፈስ 
ቅዱስ የጉህዮ እዩ (1ሳም13፡1-14, 2ዜና6-
20)። ምስ መንፈስ ቅዱስ እናተብኣስና ኢና 
ክንነብር። ፍሪኡ ድማ ክሳራ እዩ፡፡ ስለዚ ኩሉ 
ግዜ ናትና ነገር ክንፈልጥ፣ በቲ ናትና ነገር 
ጥራይ ውን ክንጉዓዝ ኣለና። 

1.1.6 ሓቂ ዘይምዝራብ 
መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ሓቂ እዩ። ምስኡ 
ተሰማሚዕና ክንከይድ እንተዄንና ኽኣ ሓቂ 
ክንዛረብ ኣሎና። ስለዚ ኸኣ ንሓሶት ንየው 
ንበሎ፡ ኣካል ሓድሕድ ኢና እሞ፡ ነፍሲ 
ወከፍና ምስ ብጻዩ ሓቂ ንዛረብ (ኤፌ4፡25)።

1.2 ከመይ ጌርና ንመንፈስ ቅዱስ 
ነሐጉሶ፧
ንመንፈስ ቅዱስ ከነሐጉሶ ይግብኣና እዩ። ስለዚ 
ድማ እዩ ጳውሎስ፡ “ሕጂኸ ንሰብ’ዶ ወይስ 
ንኣምላኽ እየ ባህ ዘብል ዘሎኹ፡ ወይስ ንሰብ 
ከሐጕስ ድየ ዝደሊ ዘሎኹ፡ ገና ንሰብ ከሐጕስ 
እንተ ዝብልሲ፡ ባርያ ክርስቶስ ኣይምዀንኩን 
ነይረ።” ዝብል (ገላ1፡10)። 
ብኻልእ ኣዘራርባ፡ “ነቲ ዝተጸዋዕኩሉ መንፈስ 
እየ ዘሐጉስ” እዩ ዝብል ዘሎ፡፡ 

ንሕና ውን ነቲ መንፈስ ኢና ከነሐጉሶ ዘለና። 
ምኽንያቱ ንሱ እዩ ኣምላኽና፡ ንሱ እዩ ጎይታና። 
ንመንፈስ ቅዱስ ክነሐጉሶ እንተኾይንና ግን ነዞም 
ዝስዕቡ ነገራት ኢና ክንኣልዮም ዘሎና። 

ኤፌሶን 4፡31-32 “ብዘሎ መሪርን ነድርን 
ኵራን ታዕታዕን ጸርፍን ምስ ኵሉ ኽፍኣት ዘበለ 
ካባካትኩም ይርሐቕ። ግናኸ ከምቲ ኣምላኽ 
ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም፡ ንሓድሕድኩም 

ተላዋህትን ተዳናገጽትን ኴንኩም፡ ይቕረ 
ተባሃሃሉ።” ኢሉና ኣሎ።

እግዚኣብሄር ርክቡ ምስ ውሽጥና እዩ። 
ምስ ስራሕና ኣይኮነን። ደቂ ሰባት ከኣ ምስ 
ተግባራትና እዩ ርክቦም፡፡ ጽቡቕ ተግባራት 
እንተድኣ ርእዮምልና፡ “ናይ ኣምላኽ ሰባት 
እዮም” ይብሉና፡ ተዘይኮይኑ ግና ካልእ እዮም 
ዝብሉ። መንፈስ ቅዱስ ግና ምስ ልብና እዩ 
ጉዳዩ። ኣብ ውሽጥና መሪር ነገር ከለና ንሰባት 
ጽቡቕ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና፡፡

መንፈስ ቅዱስ ክሕጎሰልና እንተኾይኑ፡ ምረት 
ካባና ከነርሕቖ ኣሎና። ምናልባት ሰባት ጎዲኦምና 
ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፡፡ ኣብ መገድና ዘነድረና 
ወይ ዘቖጥዓና ወይ ዘጉህየና ነገር ይህሉ ይኸውን፡ 
እንተኾነ ግን ባዕልና ካብዚ ነገር ክንወጽእ 
ኣይንኽእልን ኢና። መንፈስ ንድኻምና ይድግፍ 
እዩ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ክድግፈና፡ “ካብዚ 
ነገር ኣናግፈኒ!” ኢልና ኣብ ነገርና ከነሕልፎ 
ኣለና። ብኸምኡ ጽያፍና ካባና ክርሕቕ ኣለዎ። 

ክንምሕር ዘይንኽእል፡ ኩሉ ግዜ ተጻባጸብቲ፡ 
ኩሉ ግዜ ነደርቲ፡ ነካሳት፡ እንተድኣ ኴይንና 
ግን መንፈስ ቅዱስ ከመይ ገይሩ እዩ ምሳና 
ክሰርሕ፧ ሽዑ ከይሓፈርና ኸኣ፡ “መንፈስ 
ቅዱስ ንዓ ኣብ ህይወተይ ተገለጽ!”  ኢልና 
ንጽውዖ፡፡ 

መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ንጎይታ ከኽብር 
ኢሉ ስለ ዝመጽእ፡ ኣብ ህይወትና ክግለጽ 
እንተኾይኑ፡ ናይ ክርስቶስ ነገር ኣብ ህይወትና 
ምስ ዝህሉ እዩ። ክርስቶስ ክምሕር እዩ መጺኡ፡ 
ብምሕረት ዝተመልአ ልቢ እንተልዩና፡ መንፍስ 
ቅዱስ ምሳና ኮይኑ ክዓዪ ኣየጸግሞን እዩ። 
ናይ ክርስቶስ ነገር እንተድኣ ኣልዩና ድማ 
መንፈስ ቅዱስ ኣባና ብኽብሪ ክግለጽ ዘጸግሞ 
የለን። ምኽንያቱ ንክርስቶስ ከኽብር እምበር 
ንማንም ሰብ ከኽብር ኣይመጸን። 

መንፈስ ቅዱስ ተነቃፊ ከም ምዃኑ መጠን 
ዘሐጉሶ እምበር ዘጉህዮ ኣባና ክህሉ የብሉን። 
ዝጠቅም ዘረባ ክንዛረብ ከለና መንፈስ ቅዱስ 
ይሕጎስ፡፡ ንድያብሎስ ስፍራ ክንከልኦ ከለና፡ 
ይቕረ ክንብል ከለና፡ ካብ ቂምታ ክንወጽእ 
ከለና፡ ናይ በረኸት ቃል ክንዛረብ ከለና፡ ሓቂ 
ክንዛረብ ከለና  መንፈስ ቅዱስ ይሕጎስ፡ ምሳና 
ኮይኑ ክዓዪ ድማ ባህ ይብሎ። 

2. መንፈስ ቅዱስ ይጠፍእ እዩ
መንፈስ ቅዱስ ብሓዊ ይግለጽ እዩ። ሓዊ ኸኣ 
ናይ ምቅጻልን ናይ ምጥፋእን ባህሪ ኣለዎ። 
ማይ ተገበርካሉ ይጠፍእ፡ ከንድዶ ዝኽእል 
እንተኣእቲኻሉ ድማ ይቃጸል። 
ካልኣይ ተነቃፊ ባህሪ መንፈስ ቅዱስ ዝጠፍእ 
ምዃኑ እዩ። ስለዚ ህላውነት  መንፈስ ቅዱስ 
ኣብ ሓደ ኣማኒ ይጠፍእ እዩ ማለት እዩ። 

ምኽንያቱ፡ “መንፈስ ኣይተጥፍኡ” ዝብል 
ጽሑፍ ኣሎ (1ተሰ5፡19)። 

ዓለም ንመንፈስ ቅዱስ ትጻረሮ እያ፡ ንሕና 
ክርስትያናት ግን ነጥፍኦ ኢና። ብሓጺሩ 
መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና፡ ኣብ ስራሕና፡ ኣብ 
ኣገልግሎትና፡  ኮታስ ኣብ ኩሉ ነገራትና ከም 
ዘይሰርሕ ኢና እንገብሮ። 

መንፈስ ቅዱስ ካብ ሓደ ኣማኒ እንተርሒቑ ግን  
ጽቡቕ ኣይኮነን። ልክዕ ከምቲ ካብ ማይ ዝወጸ 
ዓሳ ዘይነብር፡ ከምኡ ኸኣ ካብ ህላውነት መንፈስ 
ቅዱስ ዝወጸ ሰብ ከምኡ እዩ። ኣብ መንፈሳዊ 
ዓለም ክነብር ኣይክእልን እዩ። ቀጨውጨው እዩ 
ዝብሎ። ጸቕጥን ተጽዕኖን ዝበዝሖ ህይወት እዩ 
ዝመርሕ። 

ስለዚ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ዝተፈትሐ ህይወት 
ክንነብር እንተድኣ ኴንና ንመንፈስ ቅዱስ 
ክንሕልዎ ኣለና። ንመንፈስ ቅዱስ ዘጥፍእ ነገር 
ኣባና ክህሉ የብሉን፡፡ 

ከምቲ ዓሳ ካብ ማይ ምስወጸ ንቕሩብ ግዜ 
ፈንጠርጠር ዝብል፡ ከምኡ ኸኣ ሓደ ኣማኒ 
መንፈስ እንተጥፊኡ ንቕሩብ ግዜ ፈንጠርጠር 
ክብል ይኽእል እዩ። እንተዘይተመሊሱ ግን 
ከምቲ ዓሳ ህላውነቱ የብቅዕ። ስለዚ እቲ መንፈስ 
ዘጥፍአ ሰብ፣ ህይወት ለቢሱ ክርስትያናዊ 
ናብርኡ ክቕጽል እንተኾይኑ ናብቲ መንፈስ እዩ 
ክምለስ ዘለዎ። 

ብዙሕ ግዜ ሰብ መንፈስ ዘትፍእ ኣብ ክንዲ 
ንመንፈስ ቅዱስ ንሰባት ክሕሉ (ከየጉሂ) ምስ 
ዝጅምር እዩ። 

ግናኸ ከምቲ፡ “ኪኸዱ ኸልዉ ድማ በርባዕተ 
ወገኖም ይኸዱ፣ ምስ ዚኸዱ ኸኣ ኣይምለሱን 
ነበሩ። እቲ ርእሲ ናብ ዘበሎ ስፍራ ይስዕብዎ 
ነበሩ እምበር፣ ኪኸዱ ኸለዉስ ኣይምለሱን 
ነበሩ።” ዝብል ጽሑፍ ዘሎ (ህዝ10፡11)፡ እቲ 
መንፈስ እንታይ ይብል፧ ኢልና ምስቲ መንፈስ 
ደኣ ክንከይድ ኣሎና እምበር፣ ሰባት እንታይ 
ይብሉ፧ ኩነታት እንታይ ይብል፧ ነፍሰይ እንታይ 
ትብለኒ፧ ክንብል፡ ነቲ መንፈስ እናጥፋእናዮ 
ኢና እንኸይድ። 

ስለዚ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዝኸይድ ህይወት 
ይሃልወና። 

ንመንፈስ ቅዱስ ዘጥፍአት ማሕበር  
ሃይማኖታዊት፡ ወይ ባህላዊት፡ ወይ ሃገራዊት 
እያ እትኸውን። ስርዓታትን ሕግታትን ዘለዋ 
ግናኸ ህላውነት ኣምላኽን ሓይሊ ኣምላኽን 
ዘይብላ ትኸውን። 

መንግስቲ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ እያ 
እምበር ብሃሰሰ ለባም ትብጻሕ ኣይኮነትን። 

ዓምዲ-ኣማንን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን  መጽሄት ዲቦራ
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እምብኣርከስ መንፈስ ቅዱስ ክጠፍእ ከም 
ዘይብሉ እንተድኣ ተረዳዲእና፡ ካብዚ ቀጺልና 
መንፈስ ቅዱስ ከይጠፍእ ክንገብሮ ዘለና 
ነገራት ክንዝርዝር ኢና።

2.1. ንሓድሕድና ብሰላም ንንበር
ኣብ  1ይ ተሰ 5፡13 “ስለቲ ዕዮኦም 
ብብዙሕ ብሉጽ ፍቕሪ ኣኽብርዎም። 
ንሓድሕድኩምውን ብሰላም ንበሩ።” ኢሉና 
ኣሎ። ንሓድሕዳ ዝተፈላለየት መንግስቲ 
ክትነብር ኣይትኽእልን እያ። ስለዚ 
ንሓድሕድና ብሰላም ምንባር ቅድመ ኹነት 
ዘይብሉ ነገር እዩ።

2.2 ነቶም ብዘይ ስርዓት ዚመላለሱ 
ንግንሓዮም
“ኣቱም ኣሕዋትና፡ ነቶም ብዘይ ስርዓት 
ዚመላለሱ ግንሕዎም፡ ነቶም ሕሊናኦም 
ዝዓረቦም ኣፋጥንዎም፡ ነቶም ድኹማት 
ደግፍዎም፡ ንዅላቶም ተዓገስዎም ኢልና 
ንምዕደኩም አሎና።” 1ይ ተሰ 5፡14
ካብ ስርዓት ቃል ኣምላኽ ዝወጸ ህይወት 
ንዝመርሑ ኣሕዋት፡ ከም ጳውሎስ ብግዚኡን 
ብዘይግዚኡን ክንገንሕ ኣሎና። ከምኡ 
ዘይንገብር እንተዄንና እቲ ዝነበረ ፍቕሪ፡ 
ቅንኣት፡ ጉያ ኮታስ ኩሉ ነገራትና እናጠፍአ 
እዩ ዝመጽእ። 

2.3. ነቶም ሕሊናኦም ዝዓረቦም ነፋጥኖም 
“ነቶም ሕሊናኦም ዝዓረቦም ኣፋጥንዎም”1ይ 
ተሰ 5፡14
ነቶም ሕሊናኦም ዝዓረቦም (ነቶም ኣብ 
ሕልንኦም ዝተሳዕሩ፡ ብሕልንኦም ዝደኸሙ፡ 
ብሕልንኦም  ዝወደቑ (ሕልና ኣልቦ ዝኾኑ)፡ 
ተስፋ ዝቖረጹ ሰባት ክነፋጥኖም ይግብኣና 
እዩ። 
እዞም ሰባት ብኹነታት፡ ብናብራ፡ ብሰባት ወይ 
ብናይ ውልቂ ኩነታቶም ዝደኸሙ ሰባት ክኾኑ 

ይኽእሉ እዮም። ብማሕበር ወይ ብኣገልገልቲ 
ዝተጎድኡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ነዞም 
ሰባት ምፍጣን ናትና ግደ እዩ። ናብ ሕብረት 
ኣምላኽ ናብ ሓይሊ ክነምጽኦም ናትና ግደ 
እዩ። ምኽንያቱ መንፈስ ቅዱስ ኣባና ናይ 
ትንሳኤ ቃል ኣቐሚጡ ኣሎ። ዝኾነ ምሳና 
ብዝተራኸበ መጠን ይትንስእ እዩ።
ነዞም ሰባት ክነፋጥን ከለና፡ መንፈስ ቅዱስ 
መመሊሱ እዩ መንፈሱ ኣባና እናለቐቖ 
ዝኸይድ። 

2. 4.ነቶም ድኹማት ንደግፎም 
“እምብኣርሲ ንሕና ብርቱዓት ዝዀንና፡ ድኻም 
እቶም ድኹማት ክንጸውር፡ ንርእስናውን ባህ 
ከይነብል፡ ይግብኣና እዩ።” ሮሜ 15፡1,1ተሰ  
5፡14

ብድኻም ናይ ኣሕዋት ንሕጎስ እንተድኣ ኴንና 
ግን መንፈስ ቅዱስ ምሳና ክሰርሕ ኣይክእልን 
እዩ። ንዝደኸሙ ኣሕዋት ክንድንግጸሎምን 
ክንድግፎምን እንተጀሚርና ግና መሳርሕቲ 
መንፈስ ቅዱስ ኢና እንኸውን። 
ሓደ ካብቲ መጸውዒ መንፈስ ቅዱስ “ደጋፊ” 
ዝብል እዩ። ንሱ ከም ስሙ ደጋፊ ስለዝኾነ 
ክንድግፍ ከለና እዩ ደስ ዝብሎ። ከምኡ ምስ 
እንገብር ኢና መትዓይይቱ ንኸውንን ንሱ 
ኸኣ ምሳና ክዓዪ ዝደልን። 

ስለዚ ብመንፈሳዊ ነገር ዝደኸሙ፡ ብኣተሓሳስባ 
ዝደኸሙ፡ ብስጋ ዝደኸሙ ክንድግፎም ኣለና። 
ነፍሲ ወከፍና ንብጻይና ክንሃንጽ ይግብኣና 
እዩ። በቲ ዘለና ጸጋ ንድኹማት ክንድግፍ 
በዚ ቃል ገይሩ መንፈስ ኣምላኽ የበራትዓና 
ኣሎ፡፡

2.5. ንኹሉ ብትዕግስቲ ንኺዶ
“ንዅላቶም ተዓገስዎም ኢልና ንምዕደኩም 
አሎና።” 1ይ ተሰ 5፡14
ህይወት ኩሉ ግዜ በዳሂ እንድዩ፡ ትዕግስትኻ 
ዘወድእ ኩነታት ከጋጥመካ ይኽእል እዩ። ግናኸ 

መክብብ 10፡4 “መንፈስ ገዛኢ ኣብ ልዕሌኻ 
እንተ ተላዕለ፡ ትዕግስቲ ንዓብዩ ኣበሳ ተህድእ 
እያ እሞ፡ ስፍራኻ ኣይትሕደግ።” ከም ዝበለ፣ 
ስፍራና ክንሓድግ፣ ብኻልእ ኣዘራርባ ኸኣ 
መንፈስ ከነጥፍእ የብልናን። ኮታስ ናይ መንፈስ 
ቅዱስ ስራሕ ኣብ ብህይወትና ደው ከነብል 
የብልናን። 

መንፈስ ገዛኢ ስምና ክወቅዕ፡ ኣገልግሎትና 
ክወቅዕ፡ ናብራና ክወቅዕ፡ ኩነታትና ክወቅዕ፡ 
ብዝተፈላለየ  ኩርንዓት (ብዝተጋገናዮ፡ 
ብዘይተጋገናዮ መገዲ) ክመጽኣና ይኽእል 
እዩ። ግናኸ ምእንቲ መንፈስ ከይነጥፍእ ወይ 
ካብቲ መንፈስ ከይንርሕቕ ንኹሉ ኣብ ልዕሌና 
ዝመጽእ ጸለመ ድዩ ወቐሳ፣ (መንፈስ ቅዱስ 
ብዝሃበና ጸጋ) ብትዕግስቲ ክንጸሮ ክንክእል 
ኣለና። 

እዞም ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ብሓይልን  
ብኽብርን ኣተንሲኡ ዝጥቀመሎም ዘሎ ሰባት፣ 
ንኹሉ ነገር ተዓጊሶም ናብዚ መድረኽ ዝበጽሑ 
እዮም። መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ክግለጽ 
እንተኾይኑ ክንሓልፎ ዘለና መገድታትን ክንዕገሶ 
ዝግብኣና ነገራትን ኣሎ። 

ብርግጽ ከም ሰብ ዓቕምና ድሩት ስለ ዝኾነ 
ብርእስና ኣይንኽእሎን ኢና። ብዓቕሚ ናይ 
የሱስ ክንነብር እንተዄንና ግና ነቲ ዓቕሚ 
ዝለቅቕ መንፈስ ቅዱስ ኢና ክንዕድሞ ዘለና። 
ንሱ እዩ ብኹሉ ነገርና ዕጉሳት ክገብረና 
ዝኽእል። ንሱ እዩ ብኹሉ ነገርና ዕዉታት 
ክገብረና ዝኽእል። ስለዚ መንፈስ ገዛኢ ኣብ 
ልዕሌና እንተ ተላዕለ ትዕግስቲ ንዓብዩ ኣበሳ 
ተህድእ እያ እሞ፡ ስፍራና ኣይንሕደግ።

2.6.ክፉእ ኣብ ክንዲ ክፉእ ከይንፈዲ 
ንጠንቀቕ

“እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክፉእ ከይፈድዮ፡ 
ተጠንቀቑ።” 1ይ ተሰ 5፡15
ሰብ ምስ ተጎድአ ክፉእ ንኽገብር ሓሳባት 
ይመጾ እዩ። ገለ ነቲ ሓሳብ ይግዝኦ ገለ 
ኸኣ ዘይክግዝኦ ይኽእል። ግናኸ ክፉእ ኣብ 
ክንዲ ክፉእ ከይንፈዲ ክንጥንቀቕ ኣሎና።

ከመይሲ ንሕና መንፈሳውያን ስለዝኾንና 
ቅልስና ብመንፈስ እዩ። ጸላኢና ኸኣ 
ድያብሎስ እዩ። እንተስ ብሓውና እንተስ 
ብኻልእ፣ ብዝተፈላለየ መገዲ ይምጻእ 
ብዘየገድስ፣ ጸላኢና ግና መንፈስ እዩ። 
ኣብ ልዕሊ ሰብ እኩይ ክንሓስብን እኩይ 
ክንፈድን እንተጀሚርና ግና መንፈስ ቅዱስ 
ምሳና ኣይክሰርሕን እዩ። መንፈስ ቅዱስ 
ንሰባት ናይ ኣምላኽ ነገር ክምህር፡ ከፍልጥ፡ 
ናብቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ከኣ ክመርሕ እዩ 
መጺኡ።

ዓምዲ-ኣማንን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን  መጽሄት ዲቦራ
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ስለዚ በእዳውና እከይ ኣብ ክንዲ እከይ 
ክንፈዲ የብልናን። ምፍዳይ ሕነ ናቱ ስለዝኾነ 
ንእግዚኣብሄር ክንሓድገሉ ኣሎና። ንሱ ኸኣ 
ክጣበቐልና ከሎ ክንርኢ ኢና። ስለዚ ካብ 
ከምዚ ዝኣመሰለ ነፍስና ክንሕሉ ኣሎና።

2.7. ንኹሉ ሰናይ ንምግባር ንጋደል
“ግናኸ ኵሉ ሳዕ ንሓድሕድኩምን ንዅሉን 
ሰናይ ንምግባር ተጋደሉ።” - 1ይ ተሰ 5፡15
“ሰናይ ግበሩ” ኣይኮነን ኢሉና። “ሰናይ 
ንምግባር ተጋደሉ” እዩ ዝብለና ዘሎ። “ሰናይ 
ግበሩ” ጥራይ እንተትኸውን ጥዑም እዩ። 
ዝዋግኣና የለን፡ ዝቃለሰና የለን፡ ዝደፍኣና 
የለን። ኣብዚ ግን፡ “ሰናይ ንምግባር ተጋደሉ” 
እዩ ዝብል ዘሎ። ዝደፍኣና እናሃለወ፡ ዝቃለሰና 
እናሃለወ፡ ዝጻረረና እናሃለወ፡ ብዙሕ ነገራት 
ኣብ ልዕሌና ዝልዓል እናሃለወ ኢና ሰናይ 
ንምግባር ንጋደል።

መቸስ ገድሊ መግለጺ  ናይ ጽቡቕ ኩነታት 
ኣይኮነን። ገድሊ መግለጺ ዓቕልን ተጻዋርነትን 
እዩ። ነቲ ኣባና ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ዓቂብናዮ 
ክንከይድ እንተዄንና፣ ዋላ ሽሕ ግዜ ንወጋእ 
ሰናይ ንምግባር ክንጋደል ኣለና። እዚ ክንገብር 
እግዚኣብሄር ኩሉ ሳዕ ኣእምሮና ይባርኽ። 

2.8. ኩሉ ግዜ ንተሓጎስ 
“ኵሉ ሳዕ ተሐጐሱ።”  (1ይ ተሰ 5፡16)

ጳውሎስ ንሰብ ፍሊጲ፡ “ብጐይታ ዅሉ ሳዕ 
ተሐጐሱ፡ ደጊመ፤ ተሐጐሱ፡ እብል ኣሎኹ።” 
ኢልዎም ኣሎ (ፊል 4፡4)። ናይ ጎይታ 
ብምዃንና ኩሉ ግዜ ንሕጎስ እንተድኣ ዄንና፡ 
መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ መንፈስ ይመልኣና 
እዩ። 

ዓለም ዝኾነ ነገር ሂባ እያ ተሓጎስ ትብለና፣ ጎይታ 
ግና ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነታት ኩሉ ግዜ ምእንቲ 
ክንሕጎስ መንፈስ ሓጎስ እዩ ሂቡና። 
ብጎይታ ኩሉሳዕ ክንሕጎስ ከለና፡  ሓይሊ ይልቀቕ፡ 
በረኸት ይልቀቕ፡ 

እቲ መንፈስ ምእንቲ ከይጠፍእ ሕማቕ ንርከብ፡ 
ጽቡቕ ንርከብ፡ ንስኣን ንርከብ ብንሓልፎ ኩሉ 
ጎደና ክንሕጎስ ኣለና። ዝብላዕ ኣለና ንትሓጎስ፡ 
ዝብላዕ የብልናን ንትሓጎስ። መዕቆቢ ኣለና 
ንትሓጎስ፣ መዕቆቢ የብልናን ንተሓጎስ። 

ብጎይታ ምሕጓስ እንተድኣ ኣቛሪጽና፣ ነቲ 
ዓቢ ግብሪ የሱስ ክርስቶስ ንኽሕዶ ኣለና 
ማለት እዩ። ምንም ከም ዘይተገበረልና 
ንኸውን ኣሎና። እዚ ኸኣ ንመንፈስ ቅዱስ 
ባህ ኣየብሎን። ስለዚ ውን እቲ ዝነድድ ዝነበረ 
ሓዊ ይጠፍእ። 
2.9. ከየባተኽና ንጸሊ 
“ከየባተኽኩም ጸልዩ።” (1ይ ተሰ 5፡17)
መቸስ ብዙሓት ክርስትያናት ነገራት ክኸብደና 

ኸሎ፡ ጸገማት ክበዝሓና ኸሎ፡ ሕቶ፡ ውግእ 
ክበዝሓና ኸሎ፡ ቃልሲ ክበዝሓና ኸሎ ኢና 
ንጽሊ። እዚ ግና ጌጋ እዩ። ይብዛሕ ይውሓድ 
(ይንዋሕ ይሕጸር) ኩሉ ግዜ ክንጽሊ እዩ ዘለና። 
ጸሎት ምኣስ ዲና ደው ነብል እቲ መንፈስ 
ከነጥፍእ ከለና። መንፈስ ክቃጸል ከሎ 
ግና ክንጽሊ፡ ክንዕጾ፡ ክንጸውም ንደሊ። 
“ከየባተኽኩም ጸልዩ።” ዝብል ትእዛዝ 
ዘይምትግባር፡ ካብ ቃል ኣምላኽ ምውጻእ 
እዩ (1ይ ተሰ 5፡17)። ሓጢኣት እዩ። ጸሎት 
ነባትኽ እንተዄንና መንፈስ ነጥፍእ ኢና።

2.10. ነቶም ዘገልግሉና ንፍለጦም
ኣብዚ ዓዲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሰባት ከይሰርሕ 
ቀንዲ ከልካሊ ቐጽሪ ኮይኑ ዘሎ (እቲ ዝኸፍአ 
ሽግር) እዚ እዩ። ብዙሓት ኣሕዋት ነቶም 
ዘገልግልዎም ኣይፈልጡሎምን እዮም። 
ከም ውጽኢቱ እቲ ዝግብኦም ክብሪ ድማ 
ኣይህብዎምን እዮም። 
ቃል ኣምላክ ግና፡ “ግናኸ፡ ኣቱም ኣሕዋትና፡ 
ነቶም ኣባኻትኩም ዚጽዕሩን ብጐይታውን 
ዚመርሑኹምን ዚምዕዱኹምን ክትፈልጥዎም፡ 
ንልምነኩም አሎና። ስለቲ ዕዮኦም ብብዙሕ 
ብሉጽ ፍቕሪ ኣኽብርዎም። ንሓድሕድኩምውን 
ብሰላም ንበሩ።” እዩ ዝብል (1ይ ተሰ5፡12-13)።

ሰብ ተሰሎንቄ ነቶም ዚጽዕሩሎምን ብጐይታ 
ውን ዚመርሑዎምን ዚምዕዱዎምን ነቲ ዕይኦም 
ስለ ዘይፈለጡሎም ብብዙሕ ብሉጽ ፍቕሪ 
ኣየኽብርዎምን ነይሮም። እኳ ድኣ ኣብ ልዕሊ 
ኣገልገልቶም ይትንስኡ፡ ይልዓሉን ዘይጽቡቕ 
ነገራት ይገብሩን ስለ ዝነበሩ በዚ ዝመጸ 
ንሓድሕዶም ብሰላም ክነብሩ ኣይካኣሉን። 
መንፈስ ድማ ኣጥፊኦም። 

ሰብ ተሰሎንቄ ነቲ ዝጠፍአ መንፈሶም ዳግም 
ከቀጻጽልዎ እንተድኣ ኾይኖም፡ ካብቲ ሓደ 
ክገብርዎ ዝነበሮም ነገር፡ ንዕዮ ኣገልገልቶም 
ምፍላጥን ነቶም ብጎይታ ዝጽዕሩሎምን 
ዝመርሕዎምን ብብሉጽ ፍቕሪ ምኽባርን እዩ። 
ጳውሎስ እዚ ክገብሩ ንሰብ ተሰሎንቄ ለሚንዎም 
እዩ። 

ሰባት ጉድለት ክህልዎም ይኽእል እዩ። ግናኸ 
ንሓቂ ብፍቕሪ እናተዘራረብካ ምትእርራም ግና 
መንፈሳዊ ጭውነት እዩ። 

2.11. ንመንፈስ ቅዱስ ዘይምሕሳው
“...ንመንፈስ ቅዱስ ክትሕሱ ኻብ ዋጋ እቲ 
ምድሪ ኸኣ መቒልካ ኽትሐብእሲ፡ ስለምንታይ 
ሰይጣን ንልብኻ መልኦ፧” ግ/ዋ 5፡3
ንመንፈስ ቅዱስ ሓቂ ጥራይ ኢና ክንዛረቦ ዘለና። 
ንመንፈስ ቅዱስ ምሕሳው ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። 

ሓደ ሓደ ሰባት መንፈስ ቅዱስ ዘይበሎም ከሎስ፡ 
“መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ኢሉኒ” ኢሎም ይዛረቡ 
እዮም። ዘይበሎም ክነሱ ሓስዮም ሓሳዊ ዝገብርዎ 
ኣለዉ። ብምሕሳውካ ጥራይ ዝጉሂ እንተድኣ 

ኾይኑ፣ ንእኡ ሓሳዊ ጌርካ ተቕሪብካዮ ደኣ ክሳዕ 
ክንደይ ዘይጉሂ! 
ንመንፈስ ቅዱስ ዘይምፍላጥና ደፋራት ንኸውን 
ኣሎና። መንፈስ ቅዱስ ናይ ሰብ ነገር ኣይኮነን 
መዓሙቕ ኣምላኽ ውን ዝምርምር እዩ። መንፈስ 
ቅዱስ ፈጺምካ ክታለል ዘይኽእል ኩሉ ነገር 
ዝፈልጥን ዝገልጽን ኣምላኽ እዩ። ሕቡእ ነገራት 
ዝገልጽ ገላጺ ምስጢራት እዩ። 

ንመንፈስ ቅዱስ ምሕሳው  ሓሳዊ ምግባርን 
ክልቲኡ ከቢድ ሳዕቤን ዘኸትል ሓደገኛ ነገር 
እዩ። ስለዚ ንብጾትና ምሕሳብ ንመንፈስ ቅዱስ 
ምሕሳው ማለት ክንድዝኾነ፣ ሓሶት ካብ ከናፍርና 
ነርሕቕ።

2.12. ንመንፈስ ቅዱስ ዘይምጽራር
“ኣቱም ልብኹምን ኣእዛንኩምን ዘይተገዝረ 
ተረርቲ ኽሳድ፡ ንስኻትኩም ኲሉ ጊዜ 
ንመንፈስ ቅዱስ ትጻረርዎ ኣሎኹም። ከምቲ 
ኣቦታትኩም ዝገበርዎ፡ ንስኻትኩም ድማ 
ከምኡ ትገብሩ ኣሎኹም።” ግ/ሃ 7፡51

እቲ መንፈስ ከገልግለና እናደለየ ሕራይ 
ኢልና ዘይምእዛዝ ንመንፈስ ቅዱስ ምጽራር 
እዩ። ብኣና ክሰርሕ እናደለየ ኸሎ ምእዛዝ 
ክንኣቢ ከለና ንጻረሮ ኣለና ማለት እዩ። 

ምጽራር ማለት ምትህልላኽ ማለት እዩ። 
ፈሪሳውያን ልብኹም ዘይተገዝረ ዝተበሃሉሉ 
ምኽንያት ኣንጻር  ናይቲ መንፈስ ይኸዱ 
ስለ ዝነበሩ እዩ። ብኣፍ ነብያት ዝተግድብረ 
ነገራት ብዘይምግባሮም (ብዘይምእዛዞም) 
ንመንፈስ ቅዱስ ይጻረርዎ ነይሮም። 

ንሕና ግና፡ “እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ 
ንማሕበራት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ።” ከም 
ዝተባህለ (ራእ2፡7)፣ ዕዉት ህይወት ንኽንነብር 
መንፈስ ዝብለና ንስማዕ። 

መንፈስ ቅዱስ ዘላመደና ነገራት ኣሎ። እቲ 
ዘላመደና ነገራት ኬድና ክንገብሮ ክሓተና ኸሎ 
ንተኣዘዞ ደኣ እምበር ኣይንጻረሮ። እንተታት 
ከየምጻእና ንተኣዘዞ። ብዙሕ መረጋገጺታት 
ኣይንድለ። መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተዛረበና 
እናፈለጥና ናይ ሰብ መረጋገጺ ምድላይ፡ 
ክንእዘዝ ዘይምድላይ እዩ። ብመንፈስ ክትመላለስ 
ዘይምድላይ እዩ። ኣምላኽ ንልቢ ነፍስወከፍና 
ብናይ ምእዛዝ መንፈስ ይምልኣዮ።

እምብኣርከስ ዝተፈቐርኩም ኣሕዋት፣ ጀሚሩ 
ዘቋረጸ ናይ መንፈስ ቅዱስ ነገር ተለና፡ ወይ 
መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ከምቲ ክኾኖ 
ዝግብኦ ዘይሰርሕ እንተሎ፡ ብገለ ካብዞም 
ዝጠቐስናዮም ነገራት ተዓንቂጹ ክኸውን ስለ 
ዝኽእል፣ ካብዞም ንመንፈስ ቅዱስ ዘጉህዩን 
መንፈስ ዘጥፍኡን ነጥብታት ገለ ኣብ ህይወትና 
ከይህልዉ ንፈትሾም። ኣምላኽ ይባርኽኩም!

ዓምዲ-ኣማንን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን  መጽሄት ዲቦራ
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እቲ ሓሙሻይ መስረታዊ ትምህርቲ ክርስትና 
ብዛዕባ ናይ ዘልኣለም ፍርዲ ይምህረና። 
ከምቲ ቃል እግዚኣብሄር ኣብ (እብ9፥27) 
ንሰብ ሓንሳእ ሞት ብድሕሪኡ ድማ ፍርዲ 
ተሰሪዕዎ ኣሎ ዝብለና፡ እዚ ብእግዚኣብሄር 
ዝተሰርዐ ዘይተርፍ ዘላለማዊ ሓሳብ ኢዩ። 

ኣብ (መክ11፡9) “ኣታ ወዲ፡ ብንእስነትካ ባህ 
ይበልካ፡ በዘን መዓልታት ንእስነትካ ልብኻ 
የሐጉስካ፡ ብመገዲ ልብኻን ብምጥማት 
የዒንትኻን ተመላለስ።

ግናኸ ኣምላኽ ብዛዕባዚ ኹሉ ኣብ ፍርዲ 
ኸም ዜቑመካ ፍለጥ። እዚ እንርእዮ ፍርዲ 
ገለ ዘልኣለማዊ ማለት ድሕሪ ሞት ዝወሃብ 
ኪኸውንከሎ ገለ ድማ ሰብ ብሂወት እንከሎ 
ዝኸውን እዩ።
 
ነዚ ሓሳብ እዚ በዚ ዝስዕብ ኣቀራርባ  ክንርእዮ 
ኢና። 

1.ፍርዲ ዓስቢ ኣገልግሎት
እዚ ዓስቢ ኣገልግሎት ሰብ ብሂወት ዘመኑ 
ከሎን፡ ድሕሪ ሞት ኣብ ሰማያት ዝወሃቦ ዓስቢ 
ኪኸውን ከም ዝኽእል ቃል እግዚኣብሄር 
ብንጹር የቐምጠልና (ሉቃ19፡28-29)። 

ጴጥሮስ፡ “ኩሉ ገዲፍና ስዒብናካ”፡ምስ 

በሎ፡ የሱስ ምእንቲ መንግስቲ ኣምላኽ ኢሉ 
ዋጋ ዝኸፈለ ኩሉ ኣብዛ ምድሪ ዝኸፈሎ 
ዋጋ ብሚእቲ ካዕበት ኣብ ሰማይ ድማ ናይ 
ዘልኣለም ህይዎት ዘይረክብ ከም ዘየለ 
የስምረሉ።

እዚ ካብታ ዝነኣሰት ብስም ወደ መዝሙር 
የሱስ እትወሃብ ጣሳ ማይ ጀሚሩ ክሳብ 
እታ ምእንቲ ወንጌል  እትወሃብ ሂወት ኩሉ 
ዝወሃብ ዓስቢ የጠቓልል።

ኣብነት ንምጥቃስ ኣብ ሉቃ19፡12-27 
ነቶም ሓሙሽተ፡ ክልተን ሓደን ምና 
ዝተዋህቡ ባሮት ጎይታ ኪጸባጸቦም ምስ 
መጸ ነቲዓሰርተ ዝረብሐ ኣብ ዓሰርተ ከተማ 
ነቲ ሓሙሽተ ዝረብሐ፡ ኣብ ሓሙሽተ 
ከተማ ክሸሞ ከሎ ነቲ መክሊቱ ዝቐበረ 
ግና ተኣሲሩ ናብ ሓዊ ዘልኣለም ኪፍረድ 
ከሎ ንርኢ።

ኣብ ራእይ ድማ ኣኽሊል ሂወትን ዓወትን 
ከም ዘሎ ብተወሳኺ ኣብ ራእይ ነተን 
ሸውዓተ ማሕበራት ነቲ ዝስዕር፡ ሓድሽ ስም፡ 
ካብ ኦም ሂወት ኪበልዑ፡ ንገለ እውን ኣብታ 
ቤት ኣምላኽ ዓንዲ ኪገብሮ ኢየ ብማለት 
ከተስፍዎም ነንብብ።

ስለዚ ኣብዛ ሂወት እዚኣ እንገብሮ ኩሉ ዋጋ 
ከምዘኽፍል ፈሊጥና ንእግዚኣብሄር ዘሐጉሶ 
እናመርመርና ክንዘርእን ክንዓይን ይግበኣና። 

ነዚ ኢዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ 1ይቆረ3፡10-
15 ”…ሰብ እቲ ኣብ ልዕሊኡ እተሃንጸ ዕዮ 
እንተ ጸንዓሉ ዓስቢ ኺቕበል ኢዩ እቲ ዕዮኡ 
እንተ ነደደ ግና ዓስቡ ኪስእን ኢዩ። 

“ስለዚ ነፍስ ወከፍ ከመይ ገይሩ ከም ዝሃንጽ 
ይጠንቀቕ” ይብለና።

2.ፍርዲ ሕነ ምፍዳይ
እግዚኣብሄር  ፈዳይ ሕነ ኣምላኽ ምዃኑ ቃል 
እግዚኣብሄር ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ መጽሓፍ 
ቅዱስ የመልክተልና ኢዩ። 

ንኣብነት  ኣብ ህዝ25፡11” ኣብ ሞኣብ 

ፍርዲ ኪገብር ኢየ። ኣነ እግዚኣብሄር 
ምዃነይ ከኣ ኪፈልጡ ኢዮም። ”እዚ ፍርዲ 
እዚ ሰባት ብህይዎቶም ከለው  ኣብ ልዕሊ 
ሰብን እግዚኣብሄርን ዝገበርዎ ዓመጽ ኣብዚ 
ምድርን ድሕሪ ሞትን ዝረኽቦም ናይ ሕነ 
ምፍዳይ ፍርዲ የመልክተና።

ንኣብነት፥ 2ይተሰ 1፡5-8 ”…ንኣኻትኩም 
ጸቢብኩም ዘሎን ምሳና ዕረፍቲ፡ ነቶም 
ዜጻብቡልኩም ዘለዉን ጸበባ ኺፈዲ፡ 
ብኣምላኽ ቅኑዕ ኢዩ እሞ፡ ነቶም ንኣምላኽ 
ዘይፈልጥዎን ንወንጌል ጎይታና የሱስ 
ዘይእዘዝዎን ብሃልሃልታ ሓዊ ሕነ ኺፈድዮም 
ኢዩ።”

ኣብ ማቴ7፡21-22 “…ሽዑ ኣነ፡ ኣቱም 
ገበርቲ ዓመጻ ከቶ ኣይፈለጥኩኹምን 
ኪብሎም ኢየ።” ኣብ ማቴ25፡41-46”…
ድሕርዚ ነቶም ኣብ ጽጋሙ ንዘለዉ 
ይብሎም፡ “ኣቱም ርጉማት፡ ካባይ ርሓቑ፡ 
ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን እተዳለወ 
ናይ ዘልኣለም ሓዊ...”

“ንሕናስ ነቲ፡ምፍዳይ ሕነ ናተይ ኢዩ። 
ኣነ ሕነ፡ኺፈዲ ኢየ፡ ዝበለ፡ ደጊሙ ኸኣ 
እግዚኣብሄር ንህዝቡ ኪፈርዶ ኢዩ ዝበለ፡ 
ንፈልጦ ኢና። ኣብ ኢድ እግዚኣብሄር 
ምውዳቕ ዜሰክሕ ኢዩ።” እብ10፥30-31

ስለዚ ከምዚ ጸሓፊ እብራውያን ዝብሎ፡እ/
ሄር ፈራድን ፈዳይ ሕነ ምዃኑ ፈሊጥና ኩሉ 
እንገብሮ ዘበለ ኪንጥንቀቐሉ ይምህረና፡፡

3.ፍርዲ ሞትን ህይወትን (ፍርዲ ጻዕዳ 
ዙፋን)

እዚ ፍርዲ ጻዕዳ ዙፋን እንብሎ፡ ከምቲ ኣብ 
ራእ20፡11-15 ተጻሒፉ እንረኽቦ፡ እቶም 
ምውታት ዓበይትን ነኣሽቱን ኣብ ቅድሚ እቲ 
ዙፋን ደው ኢሎም መጻሕፍቲ ተገንጺሎም፡
ነፍስወከፍ ድማ ኣብቲ መጻሕፍቲ ተጽሒፉ 
ከም ዝጸንሐ ፍርዲ ከም ዝወሃቦም ነንብብ፡፡

ካልእ መጽሓፍ ድማ ከም እተገንጸለ ንሱ 
እውን መጽሓፍ ህይዎት ምዃኑ ይነግረና፡፡

“ስለዚ ናይ ክርስቶስ መጀመርታ ነገሩ ሐዲግና፡ ብንስሓ ኻብ ምዉት ግብሪ፡ ብእምነት ብኣምላኽ፡ ብትምህርቲ ጥምቀት፡ ብምንባር 
ኣእዳው፡ ብትንሳኤ ምዉታት፡ ብናይ ዘለኣለም ፍርዲውን ከም ብሓድሽ መሰረት ኣይንሰርት እሞ ናብ ፍጻሜ ንሕለፍ። “  እብ 6 ፡ 2

6.ብናይ ዘልኣለም ፍርዲ
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ዓምዲ-ሓዲሽ ተኽሊ መጽሄት ዲቦራ

እዚ ፍርዲ እዚ ናይ መወዳእታ ፍርዲ 
ምዃኑ ድሕርዚ ድማ ሰብ ካብዚ ፍርዲ 
እዚ ናይ ምምላጥ ዕድል ከምዘይብሉ 
ሰይጣንን መላእኽቱን ኣብ ቀላይ ሓዊ 
ከም ዝድርበን፡ ድሕርዚ ንሰብ ይኹን 
ንሰይጣን ዝወሃብ ዘመን ይኹን ግዜ 
ከምዘየለ ኣብ (ራእ11፡15-18) ገሊጹ 
የረድኣና፡፡

ስለዚ ነፍስወከፍ ሰብ ነቲ ድሕሪ ሞት 
ክረኽቦ ዘይክእል ናይ ንስሓ ዕድል 

ሎሚ ብህይዎት ከሎ ከምቲ ቃል 
ኣምላኽ ብልብኹም መገድኹም 
ሕሰቡ ዝብለና። 

ብልቡ መገዱ ብምምርማር ስለ 
ርእሱ ሓቂ ኪፈርድን፡ ካብቁጥዓ 
እግዚኣብሄር ከምልጥን፡ብክርስቶስ 
በቲ መድሓኒ ዓለም ኪኣምንን፡ 
ኣብኡ ምህላው ከረጋግጽን ትጽቢት 
ይግበረሉ።

********************

ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባ ድሕሪ ሞት ዘሎ 
ህይወትን መደብ ኣምላኽ ኣብ መጻእን ንጹር 
ዝኸነ ኣፍልጦ ኣይነበረን። ግና ጎይታና የሱስ፡ 
ብዛዕባ ድሕሪ ሞት ዘሎ ህይወትን መደብ 
ኣምላኽ ኣብ መጻእን፡ ብጹር ዝኸነ መገዲ ምሂሩ 
እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ህይወት ድሕሪ ሞትን መጻኢ 
መደብ ኣምላኽን ክንፈልጦ ጽብቕ እዩ።

ድሕሪ ሞት ሰብ እንታይ ይኸውን?
ሞት ንሓደ ናይ የሱስ ወደ መዝሙር ኣይፍርሖን 
እዩ። ምኽንያቱ የሱስ ንሞት ሲዒርዎ እዩ። ሞት 
ዝተሰዓረ ጸላኢ እዩ። የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል 
ብሙሟት ንሰይጣን ሓይሊ ዘይቡሉ ገይርዎ እዩ። 

ሰይጣን ንወደ መዝሙር የሱስ ክትንክፎ 
ኣይክእልን እዩ። 
“እቶም  ውሉድ  ብደምን  ስጋን  ካብ  
ዚሐብሩስ፡ ብሞቱ  ነቲ  ሓይሊ  ሞት  ኣብ  ኢዱ  
ዝሐዘ  ምእንቲ  ኺስዓር፡  ንሱውን  ድያብሎስ  
እዩ፡  ነቶም  ብፍርሃት ሞት  ብዘሎ  ዘመኖም  
ብባርነት  ተታሒዞም  ዝነበሩ  ዅላቶም  ሓራ  
ምእንቲ  ኼውጽኦም  ኢሉ፡  ንሱውን ብእኡ  
ሐበሮም”(እብ 2፡15-16)።

ስለዚ ሕጂ (ብጎይታ የሱስ ኣሚንና ከም ናይ ግሊ 
መድሓኒና ምስ ተቐበልናዮ)፡ ንሞት  ንፈርሃሉ 
ግዜ የብልናን። 

(ሕጂ) ናይ ሞት መፍትሕ ኣብ ኢድ የሱስ እዩ 
ዘሎ። የሱስ ጥራይ እዩ ናይ ሞት ማዕጾ ክኸፍት 
ዝክእል። “ኣነ  እቲ  ቐዳማይን  እቲ  ዳሕራይን  
እቲ  ህያውን  እየ  እሞ፡ ኣይትፍራህ።  ሞይተውን  
ነበርኩ፡  እንሆ ኸኣ፡  ንዘለኣለመ  ኣለም  ህያው  
እየ፡  መርሖ  ሞትን  ሲኦልን  ከኣ  አሎኒ” (ራኢ1፡
18)።

ሰብ ምስ ሞተ እንታይ እዩ ዝኸውን? ብዛዕባ 
ኣልኣዛርን እቲ ሃብታም ሰብኣይን ጎይታና የሱስ 
ብንጹር ዝኾነ መንገዲ መሊስዎ ኣሎ።  
ናብ ካልእ ከይከድና  ኮሎና... ኣብ ሉቃ16፡19-

31) ሕጂ እንተ ድኣ ኣንቢብካ ጽቡቕ እዩ።  እዚ 
ቃል ምሳሌ ኣይኮነን። ጎይታና የሱስ ኣብ ምሳሌ 
ስም ሰብ ኣይተጠቐመን።  ክልቴኦም ኣልኣዛርን 
እቲ ሃብታም ሰብኣይን  ናይ ብሓቂ ሰባት እዮም።
ጎይታና የሱስ ኣብዚ ግልጺ ገይሩ ክልተ ምዉታት 
ዝኸዱሉ ቦታታት ከምዘሎ ምሂሩ  ኣሎ። እቲ ሓደ 
ሰማይ ወይ ክኣ ሕቑፊ ኣብርሃም (ገነት)።  እዚ 
ቦታ ናይ ምጽንናዕን ዕረፍቲን ቦታ እዩ። እቲ 
ካልኣይ ክኣ ሲኦል (ቦታ ስቅያትን ቃንዛን) እዩ። 

እምብኣር ሰብ ምስ ሞተ (ዋላ ሰብነቱ ናብ 
መቓብር ከይኣተወ ከሎ) ብኡ ንብኡ ነፍሱ 
ብቅጽበት ካብዚ ክልተ ቦታታት ናብ ሓዲኡ 
ትኸይድ። ኣብዚ ኸኣ ዋላኳ ሰብነት እንተ 
ዘይቡሉ፡ ኣብ ዙሪኡ ዘሎ ምጽንናዕ ወይ ስቅያት 
ይፈልጦ እዩ።

ሰብ  ብመንፈስ፡ ነፍሲ፡ ስጋ ዝቖመ ስሉሳዊ  
ፍጥረት እዩ። “ኣምላኽ  ሰላም  ባዕሉ  ኸኣ  
ንዅለንትናኹም  ይቐድሶ፡  በቲ  ምጽኣት  የሱስ 
ክርስቶስ  ብዘሎ  መንፈስኩምን  ነፍስኹምን  
ስጋኹምን  ብዘይ  መንቅብ  ኪርከብ  ይተሐሎ” 
(1ተሰ 5፡23) 

ኣብ ግዜ ሞት መንፈስን ነፍስን ካብ ስጋ ተፈልዩ 
ናብ ገነት ወይ ናብ ሲኦል ይኸይድ።
ጎይታና  የሱስ ነቲ ዝተነስሔ ዓመጸኛ (ኣብ 
መስቀል ከሎ) ምሰኡ ሽዑ ኣብ ገነት ከም ዝኸውን 
ነጊርዎ። ክልቲኦም (ጎይታን እቲ ዓመጸኛን) 
ነፍሶም ካብ ስጋ ምስ ወጸት ናብ ገነት እዮም 
ከይዶም። 

ጎይታ ድሕሪ ሞቱ ኣብ ማእከል ምድሪ ሰለስተ 
ምዓልትን ለይትን ከም ዝጸንሕ፡ “ዮናስ  ኣብ  
ከብዲ  ዓብዪ  ዓሳ  ሰለስተ  መዓልትን  ሰለስተ 
ለይትን  ከም  ዝገበረ፡  ከምኡ  ኸኣ  ወዲ  ሰብ  
ኣብ  ውሽጢ  ምድሪ  ሰለስተ  መዓልትን  ሰለስተ  
ለይትን ኪገብር  እዩ” ኢሉ ተዛሪቡ ኣሎ (ማቴ 
12፡40)። 
ካብዚ እምብኣር፡ ገነት ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ 

ሕምብርቲ ምድሪ ከም ዝነበረት ንፈልጥ። እንተ 
ኾነ ግን ጎይታና የሱስ ምስ ተንሰኤ፡ “ካብ ታሕቲ 
ክፍሊ ምድሪ... ናብ ላዕሊ ዓሪጉ።” እዩ። ስለዚ  
ኸኣ፡  ናብ  ላዕሊ  ምስ  ደየበ  ምርኮ  ማረኸ  
ንሰብውን ውህበት  ሃበ  ይብል።  

እዚ፤  ደየበ  ዚብል  ግና፡  ናብቲ  መዓሙቝ  
ክፍሊ ምድሪውን ምውራዱ  እንተ ዘይኰይኑስ   
እንታይ  ማለት  እዩ። እቲ  ዝወረደ ንዅሉ  
ምእንቲ  ኺመልእ  ልዕሊ  ዅሉ  ሰማያት 
ዝደየበ ውን  ንሱ  እዩ” (ኤፌ 4፡8-10)። 

የሱስ (ምስ ተንስአ) ግን ንገነትን ኣብኡ ንዝነበሩ 
ነፍሳትን ናብ ሳልሳይ ሰማይ ወሲድዎም።
ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ሞዕራፍ ዓሰርተ ክልተ 
ጥቕሲ ክልተን ኣርባዕተን ከነነጻጽሮ ከለና፡ 
ክልቲኡ ጥቕሲ ገነት ኣብ ሳልሳይ  ሰማይ ሙኳኑ 
ንርኢ።

“ቅድሚ  ዓሰርተው  ኣርባዕተ  ዓመት፡  ሓደ  
ሰብኣይ  ብክርስቶስ፡ እዚ  ኸምዚ  ዝበለ  ኽሳዕ 
ሳልሳይ  ሰማይ  ከም  እተዘረፈ፡  እፈልጥ  ኣሎኹ፡  
ኣብ  ስጋ  ምንባሩ  ኣይፈልጥን፡  ኣብ  ወጻኢ  
ስጋ  ምንባሩ ኣይፈልጥን፡ ኣምላኽ ይፈልጥ” 
(2ቆሮ12፡2)   “ናብ  ገነት  ከም  እተዘረፈ  እሞ፡  
ሰብ  ኪዛረቦ ዘይተፈቕደሉ፡  ዘይንገር  ዘረባውን  
ከም  ዝሰምዔ፡  እፈልጥ  እየ” (2ቆሮ12፡4)። 

ወደ መዝሙር የሱስ ምስ ሞተ ብኡ ንብኡ ናብዚ 
ቦታ ኣብ ሳልሳይ ሰማይ ዘሎ ገነት  እዩ ዝኸይድ። 
“በዘን  ክልተ  እዚኣተን  እጭነቕ  አሎኹ፡  
ንኣይ  ኣዝዩ ዚሐይሽ  እዩ  እሞ፡  ክፋኖ  ምስ  
ክርስቶስውን  ክነብር  ሃረርታ  አሎኒ” (ፊሊ1፡
23)።

ጽሓፊ - ሓው ዛክ ፑነን (Book Good 
foundation,www.cfcindia.com)፡ 
ትርጉም ዮሴፍ ደስታ 2016 (የቐንየልና! 
ጎይታ ይባርኽኩም!)
                  *************
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ሎሚ ወዲ ኣምላኽ ክርስቶስ የሱስ ምስ ዘክዮስ ኣይኮነን ክውዕል፡ ብሰማርያ 
ክሓልፍ ውን ግድን ኣይኮኖን እዩ። ሎሚ ናትካን ናትክን ግዜ እዩ። ምሳኹም 
ክውዕል ከኣ ተገቢእዎ ኣሎ። ኣብ ቤትኩም ክውዕል ክሓድር ፈትዩ ኣሎ። 
ምሳኻን ምሳኽን ክነብር ናፊቑ ኣሎ። ስለዚ ድማ እዩ ኳሕኳሕ ዘብል ዘሎ! 

ኣቱም ድምጹ ትሰምዑ ዘለኹም ሰብ ቤት፡ መሕደርን መንበርን ጋሻ ‘ዶ 
ኣለኩም? ልብኹም ርሒቡ ነቲ ክቡር ጋሻ ዝኸውን ምሕደር እንተለኩም 
ማሕደር ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ክትኮኑ ኢኹም። ገጽ እቲ ትፈትውዎ 
የሱስ ክትርእዩ ኢኹም። ስለዚ እቲ ንጉስ ክብሪ ክኣቱ ማዕጾኹም (ልብኹም) 
ኣርሕዉ።

ንሱ ናብ ቤትኩም ምስ ኣተወ መጋርያ ዘይኣጎድኩም ክነስኹምሲ ቤትኩም 
ግን ክመውቕ እዩ። ንሱ ናብ ቤትኩም ምስ ኣተወ ልቺ ዘይወላዕኩም 
ክነስኹም ገዛኹምን ግን ክበርህ እዩ። ንሱ ናብ ቤትኩም ምስ ኣተወ ዋላኳ 
ድኻታት እንተኾንኩም ግናኸ ዕጉባት ክትኮኑ ኢኹም። ጽሙኣት ክትኮኑ 
ትኽእሉ ግናኸ ሩባታት ማይ ህይወት ካብ ከብድኹም ክፍልፍል እዩ። 

ንሱ ናብ ቤትኩም ምስ ኣተወ ኣብ ሓዘን እኳ እንተጸናሕኩም ክትጸናንዑ 
ኢኹም። ንሱ ናብ ቤትኩም ምስ ኣተወ ብስጋ እሱራት እኳ እንተኾንኩም 
(ኣብ ማእሰርቲ እኳ እንተጸናሕኩም) ብመንፈሱ ግና ሓራ ክትወጹ ኢኹም። 

ምንም ዘይብልኩም ክትኮኑ ንሱ ናብ ቤትኩም ምስ ኣተወ ብኸቢድ 
ኩነታት ትሓልፉ ትኾኑ ግናኸ ሰላም ክህልወኩም እዩ። ከምቶም ዝሽበሩ 
ኣይክትሽበሩን፡ ምስቶም ዝናወጹ ኸኣ ኣይክትናወጹን ኢኹም። ብእኡ ምስ 
ኣቦ ሰላም ክህልወኩም እዩ፡፡ ብእኡ ምስ ኣምላኽ ዕርቂ ክትረኽቡ ኢኹም፡፡ 

ንሱ ብዛዕባ ተልእኽኡ ክዛረብ ከሎ፡ “ንትሑታት ብስራት ከበስርሲ እግዚኣብሄር 
ቀቢኡኒ እዩ እሞ፡ መንፈስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ልዕለይ እዩ። ንስቡራት 
ልቢ ኽዘንን፡ ንምሩኻት ሓርነት፡ ንእሱራት ከኣ ምፍታሕ ክእውጅ ለኣኸኒ። 

“ዓመት ጸጋ እግዚኣብሄርን መዓልቲ ሕነ ኣምላኽናን ክእውጅ፡ ንዂሎም 
ሕዙናት ከጸናንዕ፡ ኣእዋም ጽድቂ፡ ንኽብሩ ዚኸውን ተኽሊ እግዚኣብሄር፡ 
ተብሂሎም ምእንቲ ኺስመዩ ድማ፡ ንሕዙናት ጽዮን ኣብ ክንዲ 
ሓመዂስቲ ዘውዲ ኽደፍኣሎም፡ ኣብ ክንዲ ሓዘን ከኣ ዘይቲ ሓጐስ፡ ኣብ 
ክንዲ መንፈስ ጓሂውን ክዳን ምስጋና ኽህቦም ለኣኸኒ። ነቲ ናይ ቀደም 

ዑናታት ኪሀንጹ፡ ነቲ ቐደም ዝባደመ ኬቚሙ፡ ነተን ካብ ውሉድ ወለዶ 
ዝዐነዋ ፍሩሳት ከተማታት ኪሕድሱ እዮም።” ኢሉ ኣሎ (ኢሳ61፡1-4)። 

ስብራት ልብኻ ክዝነን ትደሊ ‘ዶ? ዝተማረኸ ነገርካ ሓራ ክወጽእ ትደሊ ‘ዶ? 
ብጎይታ ክትጸናናዕ ከ? ዘይቲ ሓጐስ ክደፍኣልካ? እሞ ናብ የሱስ ንዓ! “ኣእዋም 
ጽድቂ፡ ንኽብሩ ዚኸውን ተኽሊ እግዚኣብሄር” ተባሂልካ ክትስመ ኢኻ። 

ንእኡ ኣብ ቤቱ የእትዩ ዝሓፈረ የለን። ብኣኹም ከኣ ምሕፋር ኣይጅምርን እዩ። 
ስለዚ ከምዚ ዝስዕብ ቃል ብዝስማዕ ድምጺ ኣዊጅካ ናብ ህይወትካ ዓድሞ።

ነዚ ክቡር ጋሻ “መርሓባ” በልዎ!

ኣታ ነዚ ጻውዒት ትነብብ ዘለኻ ሰብ፣ 
ነቲ ኣምላኽ ብወዱ ኣብ መስቀል ዝገለጾ 
ፍቕሪ፣ ንወዱ (ንጎይታ የሱስ) ከም ናይ ግሊ 
መድሓኒኻ ብምቕባል ምላሽ ሂብካሉ’ዶ፧ 
መልስኻ፡ “ኣይፋለይን” እንተድኣ ኾይኑ፣ 
እሞ ኸኣ ንጎይታ የሱስ ከም ናይ ግሊ 
መድሓኒኻ ክትቅበሎ እንተወሲንካ፣ 
ብዝስማዕ ድምጺ ከምዚ ኢልካ ጸሊ።

እቲ ጽሑፍ፡ “ብእኡ ዚኣምን ዘበለ 
ኣይሐፍርን፡ ይብል እዩ እሞ፡ ሰብ ብልቡ 
ኣሚኑ ይጸድቕ፡ ብኣፉ ተኣሚኑውን ይድሕን 
እዩ፡ ስለዚ ብኣፍካ የሱስ ጐይታ ምዃኑ እንተ 

ነገርካ፡ ብልብኻውን ኣምላኽ ካብ ምዉታት 
ከም ዘተንስኦ እንተ ኣመንካ፡ ክትድሕን 
ኢኻ።” እዩ ዝብል እሞ፡ ብልበይ እኣምን 
ብኣፈይ ከኣ እምስክር ኣለኹ እሞ ከም ቃልካ 
ህያው ግበረኒ፡ ስመይ ኣብ መጽሓፍ ህይወት 
ጽሓፎ። ናይ ምድሓነይ ምልክት ዕርቡን መንፈስ 
ቅዱስ ሃበኒ። ኣሜን!! 

ሕጂ ውሉድ ኣምላኽ ኢኻ! ድሒንካ ኢኻ። 
ግናኸ ምእንቲ ሱር ሰዲድካ ደው ክትብል ኣብ 
ቃል ኣምላኽ ክትስረት ስለ ዘለካ፣ ናይ ድሕነት 
ትምህርቲ ንክትመሃር ምስ ትፈልጦም ኣሕዋት 
ሕበር። ናይ ዓወት ናብራኻ ኸኣ ንበር። 
ኣምላኽ ይባርኽካ! 

                               ጎይታ ዝቕበል ሰብ ዝጽልዮ ጸሎት

ወንጌላዊ   ጻውዒት 
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ኣቲ ነፍሰይ፣ ብዝሕ ንዝበለ እዋን ብዛዕባ 
እምነት ኢና ክንዘራረብ ቀኒና። እዚ ማለት 
ከኣ ብዙሕ ሓሳባት ኣኪብና ኣሎና ማለት 
እዩ። ነፍሰየ ጻድቕ ብእምነት እዩ ዚነብር። 
እምነት ዘይብሉ ኣብ ኣምላኽ ክጸንዕ 
ኣይክእልን እዩ። እምበኣር ሎሚ ውን ከም 
ዝሓለፈ ብዛዕባ እምነት ኢና ክንዘራረብ። 

ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ‘ትዝክርዮ ኢለ እየ ዚሓስብ፣ 
ብዙሕ እሙንነት ኣምላኽ ዘስተውዓለ ብዙሕ 
እዩ ዚኣምን ኢልና ነይርና። 

ቀጺልና ውን እምነት ካብ ምስማዕ ከም 
እትምንጩ ተዘራሪብና ነይርና። ብድሕሪኡ 
ኸኣ እምነት ኣብ ተስፋታት ኣምላኽ 
እተሞርከሰ እዩ ዝብል ሓሳባት ኣልዒልና 
ነይርና። 

ብተደጋጋሚ ግዜ ብዛዕባ እምነት ክንዘራረብ 
ዚመደብኩ፣ እቲ ምኽንያት ጉዕዞ ክርስትና 
ቀዳማይ ስጉምቱ ብእምነት ጀሚሩ፡ ብእምነት 
ዝቕጽል፡ ብእምነት ድማ ዝውዳእ ስለ ዚኾነ 
እዩ። 

ነፍሰይ፣ ካብ እምነት እንተ ድኣ ወዲቕኪ፣ 
ካብዚ ጉዕዞ ወጺእኪ ኣሎኺ ማለት እዩ። 
ምኽንያቱ ጻድቕ ብእምነት ስለ ዚነብር።

እምበኣር ነፍሰየ ከምትፈልጥዮ ብዘዕባ 
እምነት መብርሂ ክህቡኒ ንዝተፈላለዩ ናይ 
ኣምላኽ ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ረኺበ 
ኣዘራሪበዮም እየ። 

ሎሚ ውን ብዛዕባ እምነት ሓለፍ ዚበለ 
መልእኽቲ ኪህበናን ከብርሃልናን ኢለ 
ንያእቆብ ሓውና ኣዋጊዐ ነይረ። እሞ ነፍሰየ 
ብምስትውዓል ስምዕዮ። ያእቆብ ከምዚ 

እናበለ እዩ ዕላሉ ዚጀመረ……..

“‘ንሱ ዓቃባዊ እዩ!’ እናበሉ ብዛዕባይ ዚዛረቡ 
ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። እቲ ምኽንያት 
ድማ ክርስትያን ክገብር ኣለዎ ኢለ ስለ 
ዚሰብኽ እየ። 

ሓደ ሓቂ ግና... እቲ ንበዓል ጳውሎስን 
ጴጥሮስን ብምርሒቱ ክጽሕፉ ዚገበሮም 
መንፈስ ቅዱስ፣ ንዓይ ድማ ከም ናቶም 
ብምርሒቱ እዩ ኣጽሒፉኒ። ስለዚ እዚ ቃል 
ናይ ኣምላኽ እምበር ናተይ ኣይኮነን። 

“ነቲ ሕቶኻ ንምምላስ ግና ብዛዕባ እምነት 
ብዘይ ግብሪ ከንቱ እያ ጥራይ ዘኮነስ እምነት 
ብዘይ ግብሪ ምውትቲ ውን እያ። እዚ ማለት 
ከኣ ህይወት የብላን ማለት እዩ። 

ምኽንያቱ ኣጋንንቲ ውን ኣምላኽ ሓደ በይኑ 
ምዃኑ ይኣምኑን ይንቅጥቀጡን እዮም። ነገር 
ግና ፍቓድ ኣምላኽ ኣይገብሩን እዮም። 

ስለዚ ንኣምላኽ ‘እኣምኖ እየ’ እንተበልኩ 
ፍቓዱ ግና እንተ ዘይገበርኩ፣ እዛ እምነት እዚኣ 
ኣይትጠቅምን እያ ኣይተድሕንን ውን እያ።
 
“እስከ ሓደ ሕቶ ኪሓተካ ጽን በለኒ። ብዛዕባ 
ኣብርሃም እቲ ናይ እምነት ኣቦ፡ ‘እግዚኣብሄር 
ንኣብርሃም ካብ ምድርኻን፡ ካብ እንዳ ኣቦኻን፡ 
ካብ ኣዝማድካን ውጻእ….’ ምስ በሎ፣ ‘ሕራይ! 
ኣሜን!’ ስለ ዚበለ ዲኻ ከም ዚኣመነ ፈሊጥካ፧ 
ወይስ ካብ ስድራኡን ካብ መሬቱን ካብ ዓሌቱን 
ስለ ዚወጸ ኢኻ ከም ዚኣመነ እትርዳእ፧ 

እቲ መልሲ እዚ ዳሕረዋይ ነጥቢ ምዃኑ 
ተረዲኡካ ኣሎ ኢለ እየ ዚሓስብ። 
ካብ ስድራኡን ዓሌቱን ስለ ዚወጸ ኢኻ 

ኣብርሃም ኣማኒ ሰብኣይ ምንባሩ እትፈልጥ። 
ስለዚ እምበኣር እምነት ናይ ኣብራሃም 
ግብሪ ስለ ዘስዓበላ ጠቒማቶ እያ። እምነት 
ብዘይ ግብሪ ግና ከንቱ እያ።” በለ ያእቆብ 
ምምዓደይ ምስ ወድአ፣ ንድሕሪት ተመሊሰ 
ንሓደ ካብቶም ናይ እምነት ኣቦታት ክዝክር 
ጀመርኩ።
 
መቸም ከሉ እቲ ቀደም እተጻሕፈ ንምህሮይ 
እንድዩ ተጻሒፉ፣ ስለዚ እየ ናብ ቀደም 
ተመሊሰ ክመሃር መሪጸ። 

ንኖህ ምስ ዘከርኩ፣ ምስቲ ያእቆብ ዚበለኒ 
ከተሓሕዞ ጀመርኩ። ኖህ ኣብ ማእከል እቶም 
ግዲ ኣምላኽ ዘይገብሩ ወለዶ እንከሎ እዩ፡ 
“ካብ ኦም ጎፌር መርከብ ስራሕ” ዚብል 
ድምጺ እግዚኣብሄር ዚሰምዐ።

ኣብዚ ኩነታት እዚ ኖህ ነዚ ቃል እግዚኣብሄር 
ብምስማዑ ኣሚኑ። ብምግባሩ ድማ ድሒኑ። 
እምበር ኖህ ነቲ ቃል ኣሚንዎ ጥራይ 
እንተዝኸይድ እሞ መርከብ ግና እንተዘይሰርሕ፣ 
እታ እምነቱ ‘ዶ ካብቲ ብርቱዕ ማይ ኣይሂ 
ከተናግፎ ምኸኣለት፧ ብፍጹም ኣይትኽእልን 
እያ። 

ናይ ኖህ ምኽንያት ካብቲ መጥፍኢ ዚኾነ 
ማይ ኣይሂ ምድሓኑ ነቲ ዚሰምዖ ቃል 
እግዚኣብሄር ኣሚኑ ስለ ዚተግበሮ እዩ። 

ስለዚ ነፍሰይ እምነት ብዘይ ግብሪ ምውትቲ 
እያ እሞ፣ ነቲ ካብ እግዚኣብሄር ዚሰማዕክዮ 
ቃል እግዚኣብሄር መጀመርታ እመንዮ፣ 
ድሓር ውን ግበርዮ። 

ምኽንያቱ እምነት ብዘይ ግብሪ ምውትቲ እያ 
(ያእ 2፡20)።   

ዓምዲ ነፍሰየ
    …እምነት ብዘይ ግብሪ ምውትቲ እያ! 

ዓምዲ ነፍሰየ፡ ከምቲ ዳዊት ኣብ መዝ42፡11, 43፡5 ምስ 
ነፍሱ ዝተዘራረበ፡ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ብዝተፈላለየ 
ኣርእስትታት (ቃል ኣምላኻዊ ዛዕባታት) ምስ ነፍሱ 
ዝገበሮም ዝርርባት እተቕርበልና ተኸታታሊት ዓምዲ እያ።

ዓምዲ-ነፍሰየ  መጽሄት ዲቦራ
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  ንሕና ወለዶ ብርሃን ኢና! 
We are  the generation of Light!

 ዓምዲ-ኣነቓቓሕቲ  ስብከታት
“ሓጺን ንሓጺን ከም ዝስሕሎ፣ ከምኡ ኸኣ ሰብ ንብጻዩ   ይስሕሎ።” ምሳ22፡7

ንሕና ብሃውሪ ወይ ብዘይ መደብ ዝመጻና 
ወለዶ ኣይኮንናን! ንሕና ሓሳብ ኣምላኽ ዘለዎ 
ብምዱብ ግዜ ዝተንስአ ናይ ብርሃን ወለዶ 
ኢና። 

እቲ፡ ‘ካብ ጸልማትሲ ብርሃን ይብራህ’፡ ዝበለ 
ኣምላኽ እዩ እሞ፡ ንብርሃን ፍልጠት ናይ 
ኣምላኽ ክብሪ ብገጽ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና 
ኣብርሆ (2ቆሮ4፡6)። 

ንሕና ቀደም ኣብ መንግስቲ ጸልማት ዝነበርና 
ጸልማት ኔርና ኢና እሞ ሕጂ ግን (ብጎይታ) 
ብርሃን ኢና (ኤፌ5፡8-10)። ንሱ ኻብ ስልጣን 
ጸልማት ዘውጽኣና፡ ናብታ መንግስቲ ፍቁር 
ወዱ ውን ኣእተወና (ቆሎ1፡13)። 

ብርሃንና ድማ እናወሰኸ (እናደመቐ) እዩ 
ዝኸይድ (ምሳ4፡12, መዝ18፡28)።

ኣምላኽና ኣቦ ብርሃናት እዩ። ንሕና ውሉዱ 
ምእንቲ ክንከውን ብብርሃን ዝኣመንና ደቂ 

ብርሃን፡ ብርሃን፡ ናይ ብርሃን ወለዶ ኢና 
(ዮሃ12፡36)። 

ውሉድ ናይ ወላዲ ባህርን መለለዪ ጠባያትን 
ከም ዝወርስ፡ ንሕና ካብ ብርሃን ስለ ዝተወለድና 
ናይቲ ብርሃን ዝኾነ ኣቦና ባህርን መንነትን 
ወሪስና ኢና።

ሃዋርያ ዮሃንስ እቲ ትኽክል መንነት ናይ 
እግዚኣብሄር ንምግላጽ፡ “እግዚኣብሄር ብርሃን 
ምዃኑን ኣብኡ ኸኣ ሓንቲ እኳ ጸልማት ከም 
ዜብሉን፡ እታ ኻብኡ ዝሰማዕናያ ንኣኻትኩም 
ውን እንነግራ ዘሎና መልእኽቲ እዚኣ እያ።” 
ኢሉ ኣሎ (1ዮሃ1፡5)። 

እዚ ኸኣ ካብ እግዚኣብሄር ስለ ዝተወለድና 
ፍጹም ብርሃን ዝኾነ (ሓንቲ እኳ ጸልማት 
ዘይብሉ) ዳግም ዝተወልደ መንፈስ ከም ዘለና 
ዘነጽር እዩ።

ካብዚ ሓሊፉ ብጸልማት ዘይትሓዝ ናይ ብርሃን 

መንነት ከም ዘለና ንምግላጽ፡ “ብርሃን ኣብ 
ጸልማት የብርህ፡ ጸልማት ግና ኣይሓዞን።” ኢሉ 
ኣሎ (ዮሃ1፡5)። 

ካብቲ ኣብ ዘይቅረብ ብርሃን ዝነብር ኣምላኽ 
ዝተወለድና (1ጥሜ1፡16)፡ ንሕና ውን 
ዘይንቕረብ (ብጸልማት ዘይንትሓዝ) ምእንቲ 
ክንከውን እዩ። ስለዚ ንሕና ብጸልማት 
ዘይንትሓዝ ናይ ብርሃን ወለዶ (ናይ ኣምላኽ 
ዓሌት) ኢና።

ኣቦና ኣብ ዘይቅረብ ብርሃን ዝነብር ሓንቲ እኳ 
ጸልማት ዘይብሉ ስለ ዝኾነ፡ እታ መንግስቱ 
ውን ጸልማት ዘይቀርባን  ዘይሕዛን ናይ ብርሃን 
መንግስቲ እያ። ንሕና ኸኣ ኣባላት እዛ መንግስቲ 
ብርሃን ኢና። 

ናይ ኣምላኽና ነገር ብጸልማት ካብ ዘይተታሕዘ 
ንሕና ውሉዱ ስለ ዝኾንና ንሱ ውን ኣባና ስለ 
ዝነብር (ገላ2፡20)፡ ከም ውጽኢቱ ብጸልማት 
ዘይትሓዝ ናይ ብርሃን መንነት ስለ ዘለና ከምዚ
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ኢልና ንኣውጅ፡-
እምነትና ብጸልማት ዘይትሓዝ ናይ ብርሃን 
እምነት እዩ፡፡ ተስፋና ብጸልማት ዘይትሓዝ ናይ 
ብርሃን ተስፋ እዩ፡፡ 

ህይወትና ብጸልማት ዘይትሓዝ ናይ ብርሃን 
ህይወት እዩ፡፡ ራእይና ብጸልማት ዘይትሓዝ ናይ 
ብርሃን ራእይ እዩ፡፡ 
ሰብነትና ብጸልማት ዘይትሓዝ ናይ ብርሃን ሰብነት 
እዩ፡፡ ሓይልና ብጸልማት ዘይትሓዝ ናይ ብርሃን 
ሓይሊ እዩ። 

ኣእምሮና ብጸልማት ዘይትሓዝ ናይ ብርሃን 
ኣእምሮ (ናይ ክርስቶስ ኣእምሮ) እዩ። ፍልጠትና 
ብጸልማት ዘይትሓዝ ናይ ብርሃን ፍልጠት እዩ። 

ሓሳብና ብጸልማት ዘይትሓዝ ናይ ብርሃን ሓሳብ 
እዩ። ጥበብና ብጸልማት ዘይትሓዝ ናይ ብርሃን 
ጥበብ እዩ። ጥዕናና ብጸልማት ዘይትሓዝ ናይ 
ብርሃን ጥዕና እዩ። ቁጠባና ብጸልማት ዘይትሓዝ 
ናይ ብርሃን ቁጠባ እዩ። 

ስለዚ ንሕና ብፍጹም ብጸልማት ዘይንትሓዝ ናይ 
ብርሃን ወለዶ (ናይ ኣምላኽ ዓሌት) ኢና።
ኣቦና ካብ ናይ ብርሃን መንነቱ ዝወለደና፡ እቲ 
ናይ ብርሃን  መንነትና ብጸልማት ምእንቲ 
ከይትሓዝ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ኣብ ጸልማት ውን 
ምእንቲ ከነብርህ እዩ። 

ጎይታ የሱስ ከምታ ብሓይሊ እተብርህ ጸሓይ 
ብዝብል ናይ ብርሃን ኣገላልጻ ዝተገልጸ (ራኢ1፡
16)፡ ኣብ ህይወትና ኮይኑ ነቶም ኣብ ጸልማት ዘለዉ 
ብሓይሊ ምእንቲ ከብርሃሎም እዩ። 

እቲ ጽሑፍ፡ “እንሆ፡ ጸልማት ንምድሪ፡ ጣቓ 
ድማ ንህዝብታት የጐልብቦም፡ ግናኸ እግዚኣብሄር 
ኣብ ልዕሌኺ ኺወጽእ፡ ክብሩ ውን ኣብ ልዕሌኺ 
ኺርኤ እዩ።” ከም ዝብል (ኢሳ60፡2)፡ ናይ ገለ 
ሰባት (ህዝቢ) ህይወት ወይ ነገር፡ ብጸልማት 
ተታሒዙ ክኸውን ይኽእል እዩ። 
 
“ብርሃንኪ መጺኡ፡ ክብሪ እግዚኣብሄር ከኣ 
ወጺኡልኪ እዩ እሞ፡ ተንስኢ፡ ብርሂ።” 
ዝተባህለልና፡ ተንሲእና ነቶም ኣብ ጸልማት 
ዘለዉ ክነብርሃሎም እሞ ንሶም ውን ምእንቲ 
ናብ ብርሃንና ናብ ጸዳል ምብራቕናን ክመጹ እዩ 
(ኢሳ60፡1-3)። 

ኣብ ካልእ ጽሑፍ ውን፡ መንፈስ ቅዱስ ብመገዲ 
ጴጥሮስ ገይሩ፡ “ንስኻትኩም ግና ደግነት እቲ 
ካብ ጸልማት ናብቲ ዜገርም ብርሃን ዝጸውዓኩም 
ምእንቲ ኽትነግሩ፡ ሕሩይ ወለዶ፡ ናይ መንግስቲ 
ኽህነት፡ ቅዱስ ህዝቢ፡ ጥሪት ኣምላኽ ዝዀኑ 
ህዝቢ ኢኹም።” ኢሉና ኣሎ (1ጴጥ2፡9)።

ንሕና ግና ካብ ናይ ብርሃን ቃል (ኣምላኽ) 
ዝመንጨወ ናይ ብርሃን እምነትን ናይ ብርሃን 
መንነትን ስለ ዘለና፡ ህይወትና፡ ራእይና፡ ነገራትና 
ብጸልማት ኣይትሓዝን እዩ። እኳ ደኣ ራእይኦም 
ብጸልማት ናይ ዝተታሕዘ ሰባት ምርክኦም 
ክምለስ ንድግፎም ኢና። ስለዚ ንሕና ብጸልማት 
ናይ ዝተታሕዘ ነገራት (ምርኮታት) ክንመልስ 
ዝተንሳእና ወለዶ ኢና። 

ደቂ ብርሃን ነቲ ፍረ ዘይብሉ ግብሪ ጸልማት፡ 
“ብርሃን ይኹን!” እናበልና ንገንሖ እምበር 

ኣይንሓብሮን ኢና (ኤፌ5፡11)። 

ኣብ ጸልማት ዝበርህ ናይ ብርሃን መንነት ኣሎና። 
ብርሃንና ኣብ ጸልማት ብርሃን፡ ኣብ ሞት ህይወት፡ 
ኣብ ኩነኔ ሰላም፡ ኣብ መርገም በረኸት፡ ኣብ 
ሕማም ጥዕና፡ ኣብ ድንቁርና ፍልጠት፡ ኣብ 
ሓጢኣት ጽድቂ፡  ኣብ ዕሽነት ጥበብ ከም ዝገዝእ 
ዝገብር እዩ።

ናይ ብርሃን ወለዶን ናይ ብርሃን ዓሌትን ዝኾንና 
ምእንቲ፡- 

1. እግዚኣብሄር ዘልኣለማዊ ብርሃንና ክኸውን 
(ኢሳ60፡19)፡ ደቂ ብርሃን ክንከውን (12፡36, 
ዮሃ12፡46)፡ ኣብ ህይወት ክንህሉ (መዝ36፡9, 
ዮሃ1፡4)

2. መሪሕነት ክንረክብ (መዝ43፡3)፡ ናብ እንኸዶ 
ክንፈልጥ (ዮሃ12፡35) 
3. መገድና ብርሃን ክኸውን (መዝ119፡
105, እዮ22፡28)፡ ሰናይ ክንርኢ (መዝ4፡6)፡ 
ከይንዕንቀፍ (ዮሃ11፡9-10)

4. ንሕና ኣብ ዘለናዮ ብርሃን ስለ ዘሎ (ዘጽ10፡
23, ኢሳ8፡16, ኢሳ60፡3, ምሳ13፡9)፡ ኣብ 
ጸልማት ንዘለዉ ከነብርሃሎም (ማቴ”5፡14-16)፡ 
ንዝተሰወረ ነገር ናብ ብርሃን ከነምጽእ (እዮ30፡
16)

5. ብጸልማት ከይንትሓዝ 
6. ብርሃን ልብስና (ክብረትና) ክኽውን (ሉቃ2፡
29-32)

7. ክብሪ እግዚኣብሄር ክወጻልና (60፡3)፡ ሰማያዊ 
ውህበት ክንጥዕም (እብ6፡4-5)፡ ተማቓሊ መንፈስ 
ቅዱስ ክንከውን (እብ6፡4-5)፡ ሓይሊ ኣምላኽ 
ክንጥዕም  (እብ6፡4-5)፡ ሓይሊ እታ እትመጽእ 
መንግስቲ ክንጥዕም  (እብ6፡4-5)
8. ብደም የሱስ ክንነጽህ እዩ (1ዮሃ1፡7)።

ንሕና ደቂ ብርሃን ብጸልማት ዘይንትሓዝ 
ብምሕረትን ብጸጋን ኣምላኽ፡-  
1.ነቲ ምንጪ ብርሃን ዝኾነ እግዚኣብሄር ክብሪ 
እናሃብና ስለ እንነብር (ኤር3፡16)፡ 
2. ኣብቲ ምንጪ ብርሃን ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ስለ 
እንነብር (መዝ119፡9)፡ 
3. ንየሱስ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነታት ክስዕቦ 
ኣለዎ (ዮሃ8፡12)

4. ኣጽዋር ብርሃን (ቅንዕና፡ ምሕረት፡ ፍቕሪ) ስለ 
እንለብስ (ሮሜ13፡12)፡ ንዝጨነቖ ስለ ነማቕል፡ 
ንዝጠመየ ኸኣ ስለ ነጽግብ እዩ (ኢሳ58፡10, 
ኤፌ5፡8-10)። 
5. ካብ ምጉርምራምን ምውልዋልን ስለ ንርሕቕ 
ወዘተ እዩ  (ፊሊ2፡14-16)።

ብርሃን ማለት ህይወት’ዩ (መዝ36፡9, ዮሃ1፡4)፡ 
ሰናይ’ዩ (ኢሳ5፡20)፡ ጸልማት ዘይብሉ’ዩ (1ዮሃ1፡
5)፡ ጥበብ’ዩ (መክ2፡13)፡ ፍልጠት (ምግላጽ)’ዩ 
(ዳኒ5፡14, 2ቆሮ4፡6)፡ ልብሲ እዩ (መዝ104፡2)፡ 
ፍቕሪ’ዩ (1ዮሃ2፡10)፡ ቃል ኣምላኽ’ዩ (ማቴ5፡
16)፡ ጽድቂ እዩ (2ቆሮ4፡14-16)። 

ኣብ ብርሃን ኣለኹ ክንብል ከለና ኣብ ህይወት፡ 
ኣብ ፍቕሪ፡ ኣብ ሓቒ፡ ኣብ እምነት፡ ኣብ ፍልጠት፡ 
ኣብ ጽድቂ ኣለና ማለት እዩ።           

“ቤተክርስትያን ወዲቓ እያ!” ዝብሉ ሰባት 
እንተለዉ፡ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንገዛእ 
ርእሶም ዝወደቑ ሰባት እዮም። ምኽንያቱ 
ቤተክርስትያን ናይ ክርስቶስ መርዓት ስለ 
ዝኾነት ኣይትወድቕን እያ።

ቤተክርስትያን እናደኸመት እናተንስአት 
ክትከይድ ከላ፡ ናይ እግዚኣብሄር ሓይሊ ኸኣ 
ይመጽእ እሞ፡ እናተንስአት እናነቕሐት ክትከይድ 
እያ። 

“ስለዚ ኸኣ፡ ኣታ ደቂስካ ዘሎኻ፡ ንቓሕ እሞ ካብ 
ምዉታት ተንስእ፡ ክርስቶስ ከኣ ኬብርሃልካ እዩ፡ 
ይብል።” ኤፌ 5፡14

ጳውሎስ፡ “ምድሓን ካብቲ ዝኣመንናሉ ጊዜስ 
ሕጂ ኣዝዩ ናባና ቐሪቡ ኣሎ እሞ፡ ሕጂ ኻብ 
ድቃስ ኣትባራበሩሉ ጊዜ ኸም ዝበጽሔ፡ ነዛ ዘመን 
ፍለጥዋ።” ከም ዝበለ (ሮሜ13፡1)፡ ኣነ ኸኣ፡ “ካብ 
ድቓስ ትበራበሩሉ ዘመን ሕጂ እዩ እሞ ንቕሑ!” 
ኢለ ነዞም ሰባት እነግሮም ኣለኹ። 

ቤተክርስትያን ኣይትወድቕን እያ። ግለ ሰብ ግን  
(ካብ ስጋ ዝተላዕለ ስጋዊ ውን ስለዝኾነ)፡ ክወድቕ 
ይኽእል እዩ። ቤተክርስትያን ግን ክርስቶስ ትጽበ 
መርዓት እያ። 

ስለዚ ኣነ፡ “(ቤተክርስትያን) ክትወድቕ እያ! 
ክትብተን እያ!” ዝብል ነገር ኣይኣምንን እየ። 
(ብኣንጻሩ እኳ ደኣ) ክትሓብር እያ! ሓደ 
ክትከውን እያ! (ንምጽኣት) ክርስቶስ የሱስ ከኣ 
ክትጸባበ እያ።

ምንጪ- መደበር ቲቪ GMM (ብምኽንያት 
በዓል ፋሲካ 2018 ምስ ቄስ በሊና ዝገበርዎ 
ቃለ መሕትት)። 
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ኣድጊ!
ንሓደ ሰብ “ኣንበሳ!” እንተትብሎ ወይ፡ ፍሽኽ ፍሽኽ ምበለ፡ ወይ 
ምስሓቐ፡ ወይ ድማ ገጹ ኣብሪሁ ብሕጉስ መንፈስ ጥዑም ምላሽ 
ክህብ ምፈተነ። ብኣንጻሩ “ኣድጊ” ኢልካ ተትጽውዖ፡ ወይ ምኾረየ፡ 
ወይ ምተጻረፈ፡ ወይ ከኣ ምተባኣሰ ነይሩ። እዚ ግን ብዛዕባ ኣድጊ 
መንፈሳዊ ምግላጽን ርድኢትን ስለ ዘይብሉ ጥራይ እዩ። እምበር፡ 
“ኣሜን!” ክብል ምተገብአ። 

ብዛዕባ ኣድጊ ዘሎ ቅኑዕ ምግላጽ ምስ ተኻፈልና ግና፡ “ኣድጊ” 
ንዝበለና፡ “ኣሜን!’’ ኢልና ክንቅበሎ ኢና። 

ከምዝፍለጥ ን ኣእዱግ ኣብ ክልተ ኢና እንመቕሎም- ኣድጊ 
ዘቤትን ኣድጊ በረኻን። ኣድጊ በረኻ እግዚኣብሄር ሓራ ስለዝገበሮ 
ኣብ ኣገልግሎት ናይ ወዲ ሰብ ኣይውዕልን እዩ። ኣድጊ ዘቤት 
ግን ኣገልጋሊ እዩ። ከም ብዕራይ ምሳሌ ኣገልገልቲ ውን እዩ። 

ፍሉይነቱ ግን ንፍሉይ ጻውዒት ዘለዎም ቕቡኣት ኣገልገልቲ ዝውክል 
ምዃኑ እዩ። እዚ ከኣ ኣድጊ ትሑት ግምት ዝወሃቦ እንስሳ ስለዝኮነን፣ 
ቅብኣት ድማ ናይ ትሕትና ቅድመ ኩነት ስለ ዝጠልብን እዩ። ስለዚ 
ድማ እዩ ናይቶም ርእሶም ከም ዘይጠቅም ባርያ እናትሓቱ፣ ክብሪ 
እግዚኣብሄር ከይሰረቑ ዘገልግሉ ቕቡኣት ኣገልገልቲ ምሳሌ ዝኾነ። 
ንኣብነት ትርጉም “ጳውሎስ” ዝብል ስም “ንእሽቶ” ወይ “ሒደት” 
እዩ። ብመገዲ እዚ ንእሽቶ እዩ፣ እቲ ንህዝቢ ኣምላኽ ንዓቢ በረኸት 
ዝኾነ ፍልጠት ኣምላኽ፣ ናብ ህዝቢ ኣምላኽ ክመሓላለፍ፣ ጎይታ 
ፈቒዱ።

ብተወሳኺ ኣድጊ፣ ብዝገጥሞ ስደት ውን ምሳሌ ናይ ቅቡኣት 
እዩ። ውርደት፡ ጸርፊ፡ ጸለመ፡ ዳርባ እምኒ፡ መግናሕቲ፡ ወዘተ። 
ነዚ ኹሉ ብጸጋ ኣምላኽ ጸይሩ፡ ኣብ ምድሪ ይመላለስ። 
እቲ ዘገርም ከአ ብሂወቱ እንከሎ ጥራይ ዘይኮነስ እንተሞተ 
ውን ስደቱ ኣየቃርጽን እዩ። ክቐብርዎ ከለዉ ጓቲትም እዮም 
ብኽንዮው ደጌታት ዝድርብይዎ (ኤር 22፡19)። ከም ብሂወቱ 
ብሞቱ ከኣ የሕስርዎ (ዮው8፡49)። 

ኣብ ገለ እዋናትን ኣብ ገለ ቦታታት ሃገርና፣ ንዝሞቱ ናይ ወንጌል 
ሓርበኛታት ዝኸውን መሬት ብደረጃ ዓድታት ብምኽልካሉ፣ 
ሬስኦም ካብን ናብን ከምዝተኸላበተን፣ ክሳብ ኣብ ውሽጢ መንበሪ 
ቤቶም ኩዒቶም ዝቐበሩሉ ስዓታት ከም ዝነበረ ኩሉ ወንጌላዊ 
ዝፈልጦ ሓቂ እዩ።

ኣድግን በትርን ዘተሓሕዝዎም ሰባት ውን ብዙሓት እዮም። እዚ ግን 
ጌጋ እዩ። ስለዚ ድማ እዩ ቃል ኣምላኽ፡ “ሓለንጊ ንፈረስ፡ ልጓም 
ንኣድጊ፡ በትሪ ንዝባን ዓሻ እዩ።” ዝበለ (ምሳ26፡3)። ኣድጊ ዓሻ 
ኣይኮነን። ከመይሲ መብልዒ ማል ጎይትኡ ዝፈልጥ እዮ (ኢሳ1፡3)። 
መግቢ ጎይትኡ ምብላዕ (ካብ ኣምላኽ ምምሃር) ዝተለማመደ እዩ። 

ኣድጊ ምሳሌ ናይ ቅቡኣት ኣገልገልቲ ክንዲ ዝኾነ፣ እቲ 
ንዕኡ ዝተመሰለ ዘበለ ነዞም ኣገልገልቲ ዝምልከት እዩ። እዞም 
ቅቡኣት ብፍቓድ፡ ብፍቕሪ፡ ብምሕረትን ብመሪሕነትን ኣምላኽ 
ዝመላለሱን ዘገልግሉን፣ ህላውነት ኣምላኽ ኣሚኖምን ፈሊጦምን 
ዝነብሩ ደኣ እምበር፣ ከም ዓሻ ኣምላኽ የለን ዝብሉ ኣይኮኑን። 
ስለዚ እቲ ንዓሻ ዝግባእ መግናሕቲ እግዚኣብሄር ንእኦም 
ኣይምልከትን። ሓለንጊ ወይ ሸቦጥ ውን ንዕኦም ኣይተጻሕፈን። 

ኣድጊ እዙዝ ምዃኑን፣ ናይ ጎይትኡ ፍቓድ እምበር ናይ ገዛእ 
ርእሱ ኣጀንዳ ዘተግብር ምዃኑ ውን ሓደ ካብቲ ጽቡቕ ጎድኑ እዩ። 
ካልእ ብዛዕባ ኣድጊ ክንፈልጦ ዘለና፣ ኣድጊ ብናይ ይሁዳ ኣንበሳ 
ከምዝውነንን (ዘፍ 49፡11)፡ ኣብ ጉንዲ ወይኒ (የሱስ ክርስቶስ- 
ዮሃ15፡1) ከም ዝእሰርን እዩ። 

ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ንጉስ ነገስታት፡ ጎይታ 
ጎይቶት ኣምላኽ ኣማልኽቲ ክነሱ፣ ኣድጊ ተወጢሑ እዩ መጺኡ 
(ዘካ9፡9)። 

በዚ ከኣ ትሕትንኡን እቲ ክመጽእ ዝነበሮ መድሓኒ ንሱ ምዃኑን 
ገሊጹ። ካብዚ ጽሑፍ ከም እንርድኦ፣ ኣድጊ ንባዕሉ ውን ብ የሱስ 
ክርስቶስ ዝተመረጸሉ ምኽንያት፣ ብደቂ ሰብ ክርአ ከሎ ብዙሕ 
ግምት ዘይውሃቦ ትሑት ፍጥረት ስለ ዝኾነ እዩ።

ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ዝተፈላለየ ብኣድጊ ዝተሳለጠ ዕዮታት 
ኣሎ። ገለ ካብኡ ቆንጪልና ንባህሪኡ፡ ዕዮኡ፡ ኣረኣእያኡ፡ 
ተኣዛዝነቱ፡ ብቅዓቱ... ገለ ክንርኢ ኢና።

ምኽንያቱ፣ ብዛዕባ እቶም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ተጻሒፍሎም 
ዘለዉ ኣእዱግ፣ ተጠንቒቕና ብዛዕባ ባህሪኦም፡ ዕይኦም፡ ኣረኣእይኦም፡ 
ሓይሎም፡ ኮታስ ንሓፈሻዊ  ብልጫታቶም እንተተገንዚብና፣ 
ኣድጊ ጎይታ (ሓደ ቅቡእ ኣገልጋሊ) ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ 
የተንብሁልና እዮም።         



መጽሄት ዲቦራመጽሄት ዲቦራ

   

1. ብፍሉይ ዕላማ ዝተኣሰረ (ጻውዒት ዘለዎ) ክኸውን ኣለዎ 
(ማሪ 11፡4)።
2. ንጎይታ ከገልግል ዝተፈትሐ (ዝኾነ ማእሰርቲ ዘይብሉ) 
ክኸውን ኣለዎ (ማር 11፡4)።
3. ሰብ ዘይተወጥሖ (ካብ ዝኮነ ዓይነት ጣኦት ነጻ ዝኾነ) 
ክኸውን ኣለዎ (ማሪ 11፡2)።
4. የሱስ ዝተወጥሖ (ኣእምሮን ሓሳብን ክርስቶስ ዘለዎ፡ ብቃል 
ኣምላኽ ዝምራሕ) ክኸውን ኣለዎ (ማሪ 11፡7)።
5. እግዚኣብሄር ዘኽበሮ ኣድጊ (ቅብኣት - ሓይሊ ዘለዎ) 
ክኸውን ኣለዎ (ማሪ11፡7-8)።

1. መንፈሳዊ ኣዒንቱ ዝተኸፍተ ክኸውን ኣለዎ (ዘሁ22፡23)።
2. ዋጋ ዘኽፍል እኳ እንተኾነ ኣብቲ ዝተገለጸሉ ራኢ ዝጸንዕ ክኸውን ኣለዎ 
(ዘሁ22፡23,25)።
3. ንጎይትኡ ብዘይግብዝና ዘገልግል ክኸውን ኣለዎ (ዘሁ22፡28)።

4. ኣፍ እግዚኣብሄር ንሙዃን ዝበቅዕ ክኸውን ኣለዎ (ዘሁ22፡28)።
5. ካብ ቅድሚ ሞት (ምዉት ግብሪ) እናተኣለየ ብቕድስና ዝነብርን፣ ነቲ 
ኣብኡ ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ዘየስቅን ክኸውን ኣለዎ (ዘሁ22፡33)።

6- ጽላለ (ከም ቃል ኣምላኽ ዘይኮኑ ተግባራት) ዝዓግት ክኸውን ኣለዎ 
(2ጴጥ2፡16)።

   ለ. ከም ኣድጊ በልዓም (ዘሁ22፡21 -31)

1. ሓያሊ ዘለዎ ኣድጊ ክኸውን ኣለዎ (ዘፍ49፡14)።
2. ስርዓት ኣብ ዘለዎ (ኣብ ማእከል ዝተወደነ ጽዕነት) ዝድቅስ ክኸውን 
ኣለዎ (ዘፍ49፡4)።
3. ርእዩ ዝግዛእ ክኸውን ኣለዎ (ዘፍ 49፡15)።
4. መንኩቡ ንምስካም ዘትሕት (ፍቓደኛ) ክኸውን ኣለዎ (ዘፍ 49፡15)።

5. ጻዕራይ ግዙእ ክኸውን ኣለዎ (ዘፍ 49፡15)።

  ሐ. ከም ይሳኮር (ዘፍ 49፡8-15)                      

 ሀ.ከምታ ጎይታ ዝተወጥሓ  
ኣድጊ (ማሪ11፡1-10፡ ማቴ21፡1-10)

 ሓደ ኣገልጋሊ (ኣድጊ ጎይታ)ክኾኖ ዘለዎ
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ምህዳእ
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“ህድእ በሉ እሞ: ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ 
ኣስተብህሉ።”(መዝ46:9)

መጽሓፍ ቅዱስ ንህይወት ጎይታና የሱስ 
ብህድኣት ዝተመልአን ካብ ታህዋኽ ከኣ ዝረሓቐን 
ከምዝነበረን እዩ ዝገልጸልና። ስለዚ ድማ ኣብ ኩሉ 
ዕዉት ናብራን ኣገልግሎትን ከምዝነበሮ ነንብብ። 
በዚ ኸኣ ኣብቲ ብስጋ ዝተገልጸሉ ዘመን፡ ንፍቓድ 
ኣቦ ብምልኣት ኣስሚርዎ፡ ንሕና ኸኣ ኣስኣሰሩ 
ክንስዕብ ብኹሉ ኣርኣያ ኮይኑናዩ። ብፍላይ ከኣ 

ብህድኣት መርኣያ ሂቡናን ሚሂሩናን እዩ።

መንዩ እቲ ዝሃድእ፧
ተስፋ ዘለዎ ሰብ ወትሩ ይጽበ። እቲ ዝጽበ ከኣ 
ምህዳእ ይድልዮ። ከመይሲ ንትጽቢትካ ፍጹም 
ዝገበሮ ምህዳእካ ስለዝኾነ። ቅድመ ኩነት ግን 
ንመን ከምትጽበ ኣርጊጽካ ምፍላጥ የድሊ። 

ምኽንያቱ እቲ ንክትጽበ ዝገብረካ ነገርሲ፣ መንነት 
ናይቲ ተስፋ ትገብሮን ትጽበዮን ኣነጺርካ ምፍላጥ 
እዩ። እዚ ኸኣ እዩ ኣብ ውሽጥኻ ምሉእ እምነት 
ፍጹም ዝኾነ ህድኣትን ዝፈጥረልካ። 

ስለዚ‘ዩ ኣብ (ደጉ3፡26) “ንምድሓን እግዚኣብሄር 
ተስፋ ምግባርን ብህድኣት ምጽባይን ሰናይ እዩ” 
ዝብለና።

እምበኣርሲ እቲ ንምድሓን እግዚኣብሄር ኣብ 
ህይወቱ ኾነ ኣብ ኩሉ ነገር ክርኢ ተስፋ ዝገብር 
ሰብ፡ ንሱ ብህድኣት ምጽባይ የድልዮ።

ኣበየናይ ኩነታት ኢኻ ትሃድእ፧
ዝኾነ ነገር ቅድሚ ምግባርካ መዓስን ኣበይን 
ከምትገብሮ እንተዘይፈሊጥካ፣ ትገብሮ ነገር ዕዉት 

ኣይከውንን። ምህዳእ ድማ ኣብ ህዱእ ኩነታት 
ዘይኮነስ፣ ኣብ እዋን ማዕበልን ነውጽን ከምዘድሊ 
ርዱእ እዩ። ስለዚ ኣብ ማዕበልን ነውጺን ዝበዝሓካ 
ጊዜ፣ ሽዑ፣ ህድእ ምባል ከም ዘድሊ ዘክር።

*ኣብ ሓያል ማዕበል፡ “ካባኻትኩምሲ ሓንቲ 
ነፍሲ እኳ እይትጠፍእን እያ እሞ፣ ክትሃድኡ 
እልምነኩም ኣለኹ። ኣነ ድማ ከምቲ ንሱ ዝነገረኒ  
ከምዝኸውን ንኣምላኽ እኣምኖ እየ’ሞ፣ ስለዚ 
ኣጆኹም” (ግብ 27፡22)።

*ኣብ ዘፍርሕ ኩነታት፡ “ተጠንቀቕ፡ ህዳእ፡ 
ኣይትፍራህ ውን፣ በዘን ክልተ እያድ.... ልብኻ 

ኣይጥፋእ” (ኢሳ7፡4)።

*ኣብ ነውጺ ናይ ሰባት 
ዝበዝሓካ፡ “ነፍሰይ ኣብ ኣምላኽ 
ጥራይ ሃዲኣ ትጽበ፣ ምድሓነይ 
ካብኡ ይመጽእ ኣሎ፣ ኣዝየ 
ኣይናወጽን” (መዝ40፡1-2)።
*ኣብ እዋን ውግእ፡ 
”እግዚኣብሄር ክዋጋኣልኩም 
እዩ እሞ ህድኡ” (ዘጽ14፥14)።
*ኣብ እዋን ስደት፡ 
“ንእግዚኣብሄር ሃዲእካ 
ተጸበዩ፣....  በቲ ሕሱም ሃቐና 
ዝፍጽም ሰብ ኣይትኾሪ” (መዝ 
37፡7)።

ኣብ መልሲ ምጽባይን 
(ምድንጓይን)፡ “ብርግጽ 
ክመጽእ ኣይክድንጉን ድማ እዩ 
እሞ፣ እንተደንጉዩ እኳ ተጸበዮ 
(ኣን 2፡1-3)።

ኣብ እዋን ጸበባ፡ “ኣምላኽ ንኣና 
መዕቆብን ሓይሊን፡ ብጸበባ ፍጡን ረዲኤተይ 
እዩ። ስለዚ ምድሪ እንንተተገልበጠት፡ ኣኽራን 
ኣብ መዓሙቕ ባሕሪ እንተተናወጹ፡ ማያቱ 
እንተሃመመን እንተዓፈረን፡  ኣኽራን ብነድሮም 
እንተንቀጥቀጡ፣ ንሕናስ ኣይንፈርሕን ኢና 
(መዝ46፡1-3)።

*ኣብ ጊዜ መከራ፡ “ናይ ጻድቕ መከራ ብዙሕ 
እዩ። እግዚኣብሄር ግና ካብ ኩሉ የናግፎ (መዝ34፡
19)።

ኣብ ዘጨንቕ ኩነታት፡ “...ንዳዊት ብዳርባ እምኒ 
ክቐትልዎ ይብሉ ነበሩ እሞ፣ ኣዝዩ ጨነቖ። ዳዊት 
ግና ብእግዚኣብሄር ኣምላኹ ጸንዔ” (1 ሳሙ 30፡
3-8)።

ንሕና ውን ፍቑራተይ፣ ኣብዚ ዘመን እዚ፣ ሓላፋ 
እቲ ዝሓለፈን ዝመጽእን ጊዜ፣ ሎሚ ምህዳእ ከም 
ዘድልየና ኩሉ ዝምስክሮ ሓቂ እዩ’ሞ ንህዳእ።

ስለምንታይ ኢኻ ትሃድእ፧
ንሓደ ነገር ክትገብሮ ዘገድደካ እቲ ድሒሩ ዝግለጽ 
ውጻኢት ከም ዝኾነ፣ ከምኡ ኸኣ ንኽትሃድእ 
ዝገብረካ ነገራት እቲ ዝመጽእ ፍረ እዩ። 

ኣብ ኢሳ 30፡15 “እግዚኣብሄር ኣምላኽ እቲ 
ናይ እስራኣኤል ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ እሞ፡ 
‘ብምምላስኩምን ብምህዳእኩም ክትድሕኑ 
ኢኹም። ሓይልኹም ኣብ  ምህዳእን ኣብ 
ምውካልን ክኸውን እዩ። ግናኸ ኣቤኹም።’” 
ይብል። 

እዚ ቃል እዚ፣ ነቶም ብሓይሊ ፈርኦን ክሕይሉ 
ኣብ ጽላል ግብጺ ክጽግዑ ኢሎም፡ ንኣፍ 
ኣምላኽ ከይሓተቱ፡ ብሓሳብ ርእሶም ናብ 
ግብጺ ዝወርዱ ዝነበሩ ህዝቢ እዩ ተዛሪብዎም 
(ኢሳ30፡1-3)። ከመይሲ ሰብ ናይ ርእሱ 
ሓሳብን መገድን ምስ ሓደገ እዩ ዝሃድእ። በዚ 
ድማ ምድሓን ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ይርኢ።

ናትካ ነገር ሓዲግካ ኣብ ህድኣት ምስኮንካ፣ 
ሽዑ ኢኻ ፍቕሪ ኣምላኽ፡ ምሕረት ኣምላኽ፡
ሓልዮት፡ ዕቤት፡ ሓሳብ፡ ምኽሪ፡ ዕላማ፡....
ኣምላኽ ከተስተብህል እትኽእል። በዚ ኸኣ’ዩ 
ንኹሉ ምርዳእን ምሉእ ምውካልን ኣብ ኣምላኽ 
ዝመጽእ።

ብሓፈሻ፣ ስለምንታይ ኢኻ ትሃድእ፧ ንዝብል 
ሕቶ ክንምልስ።
*ዕቤት ኣምላኽ ከተስተብህል (ኢሳ40፡21-
31)
*ህይወትካ ክትምርምር (ደጉ ኤር3፡39-41)
*ሕሉፍ ነገር ክትዝክር (መዝሙር 103፥2-
5)
*ምድሓን ኣምላኽ ክትርኢ (መዝ 42፡5,11)

መወዳእታ ኩሉ ነገር ክትርኢ
*ህሉው ነገር ከተመዛዝን(ሃጌ1፡5-6)
*ናብ ዓብዪ ኣበሳ ከይትበጽሕ(መክ5፡3)
*ንዕዩኻ ጎይታ ክዓዮ (መዝ37፡7 ሓ/ ት)
*ጎይታ ን ውግእኻ ክዋግኦ (ዘጽ14፡14)
*ተስፋኻ ክፍጽሞ (እብ6፥15)
*ነገርካ ጎይታ ክውድኦ (ሩት 3፥18)
*እግርኻ ከይዕንቀፍ (ምሳ 3፡23)

*ኣብ ጣዕሳ ከይትወድቕ
*ፍረ መንፈስ ቅዱስ ስለዝኾነ (ገላ5፡22)
*ንኣምላኽ ከተስምሮ (ሮሜ8፡5-8)
*መወዳእታ ክጽብቕ (መክ7፡8)
*ንኣምላኽ ምፍራሕካ፡ ምእማንካ፡ ምጽባይካ 
ከተርኢ። ስለዚ ህዳእ።

ንኸይትሃድእ ዝገብሩኻ ነገራት ፍለጦ
ሰብ ብባህሪኡ ንዝርኤ ነገር ክርእን ምስ ዝርኤ 
ክሰማማዕን ስለ ዝመርጽ እዩ ንርእሱ ኣብ 
ነውጹን ኣብ ዘይተደለየ ስጉምትን ዝረኽቦ። 
ኣብ (1ሳሙ 13፡8-11) ሳኦል ከምዘይሃድአን/
ከምዝተሃወኸን ክዛረብ ከሎ፣ ንሳሙኤል ናይ 
ዝርኤ ጸብጻብ እዩ ኣቕሪቡሉ።

“እቲ ህዝቢ ካባይ ፋሕ ከም ዝበለ፣ ንስኻ ድማ 
በተን ዝተመደባ መዓልታት ከም ዘይመጻእካ፣ 
ፍልስጤማውያን ውን ኣብ ሚኽማሽ ከም 
ዝተኣከቡ ርኤኹ....” ኢሉዎ።



እምበኣር ዝኾነ ሰብ ከም ሳኦል ናይ ዝርአ ነገር 
ጸብጻባት ናብ ልቡ ከምጽእ እንተጀሚሩ፣ ሽዑ 
እዩ ዘይተደልየ ስጉምቲ ብምውሳድ ካብ ኣምላኽ 
ዝዓሉ። 
ንሕናውን ፍቑራተይ ከም ሳኣል፡ “ኣሕዋትና 
ፋሕ ኢሎም፡ ኣሕዋትና ከይዶም፡ ኣሕዋትና 
ወዲቖም...” ኢልና፣ ናትና ስጉምቲ ኣይንውሰድ።

“እግዚኣብሄር ደንጉዩ! ንምንታይ ለውጢ 
ዘይመጽእ....” ብምባል ቦታና ኣይንሕደግ። 
ከመይ’ሲ፡ “ናብ መወዳእታ ይቕልጥፍ ኣሎ፣ 
ኣይሕሱን ከኣ እዩ። ብርግጽ ክመጽእ ኣይድንጉይን 
ድማ እዩ እሞ፣ እንተደንግየ እዃ ተጸበዮ።”
*ናይ ጸላኢ  ነገርን፡ ምልውዋጥ ናይ ኩነታትን 
ርኢኻ ኣይትፍራሕ። ህዳእ፣ ንኣምላኽ እመን።

ብተወሳኺ ንኸይትሃድእ ዝገብሩኻ ነገራት ገለ 
ንምጥቃስ፡-
*ረብሓ ርእስኻ (ስጋኻ) ምድላይ (ምሳ15፡27)
*ንቓሉ ዘይምስማዕን ዘይምቕዳምን (ነህ8፡9-10)
*ዘይምእማንን ምጥርጣርን (ኢሳ 7፡9)
*ንስም ኣምላኽ ዘይምጽዋዕ (መዝ 107፡28-30)
*ንምላኽ ዘይምእዛዝ (ዮና1፡8-15)።
*ንኣምላኽ ክትጽበ ዘይምድላይ
*ድምጺ ሰይጣን፡ ሰባት.. ምስማዕ (ዘፍ16፡2)
*ንዝርአ፡ ኩነታት... ምርኣይ (2ቆረ4፡16-18)
*ብጊዜ ፈተና ዘይምዕጋስ (መክ10፡4, 
ምሳ24;10)
*ማንታ ነገር ኣብ ውሽጥኻ ምሓዝ (ምድላይ)
(ዘፍ25፡22-23)

ዘይምህዳእ ዘምጸኦ ሳዕቤን
እግዚኣብሄር ንህዝቡ ብተደጋጋሚ፡ “ህድእ 
በሉ” ዝብልሲ፣ ብመጀመርያ ጎይታ ባዕሉ 
ንነገርና ኩሉ ክሓልፎን ክዓዮን ስለ ዝደሊ፡ 
ካልኣይ ድማ ብሰሪ ዘይምህዳእና ኣብ ህይወትና 
ኮነ ኣብ ኩሉ ነገርና፣ ዝመጽእ ሳዕቤን ኣማዕድዩ 
ስለ ዝርኢ‘ዩ። ንኣብነት ንምጥቃስ፥
*ኣብርሃም ህድእ ኢሉ ንኣምላኽ ካብ ምጽባይ፣ 
ድምጺ ሳራ ብምስማዕ ናብ ኣጋር ኣትዩ 
ንእስማዔል ወሊዱ። ኣብ ቤቱ ኽኣ ህውከትን 
ነውጺን ኣምጺኡ (ዘፍ 16፡1-6, 21፡9-13)።

*ሎጥ ህድእ ኢሉ ኩቡር ቦታ ሰኣን ምምራጽ፣ 
ንዝርአ ብምርኣይ ንሶዶምን ጎሞራን መሪጹ፣ ኣብ 
መወዳእታ ኣብ ሓጥያት ደቁ ብምእታው መርገም 
ኣምጺኡ (ዘፍ19፡26-38, ዘፍ13፡10-13)።
*እስራኤላውያን ህድእ ኢሎም ንሙሴ ሰኣን 
ምጽባይ፣ ናይ ርእሶም ምራኽ ብምስራሕ ተቐጺዖም 
(ዘጸ 32፡1-35, ዘሁ14፡38)።
*ሳኣል ህድእ ኢሉ ንሳምኤል ምጽባይ ብምስኣኑ 
መንግስቱ ተመንጢሉ (1ሳሙ13፡8-11)።

*ጴጥሮስ ብሰሪ ታህዋኽ ናይ ቃላቱ መሳርሒ 
ሰይጣን ኮይኑ፣ ንጎይታ ከኣ ኣጉህይዎ (ማቴ 
16፥21-23)።

ስለዚ ዘይምህዳእ ዘምጽኦ ሳዕቤን ተረዲእካ፣ 
ኣብኩሉ ሓሳብካን ብኹሉ ቓላትካን ዘረባኻን፡ኣብ 
ዝኾነ ስጉምቲኻን ኣይትተሃወኽ፣ ህዳእ።

ከመይ ኢልካ ኢኻ ትሃድእ፧
“ተስፋ ኣሎ እሞ ክትሃድእ፣ ናብ ዙርያኻ ኣማዕዲኻ 
ብህዳኣት ክትግምሰስ ኢኻ።”(እዮ 11፡18)።
ሰብ ብባህሪኡ ዝኾነ ነገር ቀልጢፉ ክኾነሉ 
ስለዝደልን፣ ንዝርአ ኸኣ ስለ ዝርእን እዩ ዝህወኽ። 

ጎይታና የሱስ ግን፡ “ግዜይ ገና ኣይበጽሓን” 
እናበለ ብህድኣት እዩ ንኹሉ ብግዜኡ ጽቡቕ 
ዝገብሮ ዝነበረ። ከመይ’ሲ ኣምላኽና ሰብ ከም 
ዝርእዮኣይርእይን። ስለዚ በቲ በቲ ንኹሉ 
ኣማዕድዩ ዝርኢ ኣምላኽ ሓሊፍና፡ ንኹሉ ነገር 
እንተዘይርኢናዮ ክንሃድእ ኣይንኽእልን ኢና። 

እምበኣርሲ ኣዒንትና ካብቲ ዝርአ ኣልዒልና፡
ብእምነት ነቲ ዘይርአ፣ ኩሉ ሳዕ ቦታኡ ዘሎ 
ጎይታ ክንጥምት ይግበኣና።

ስለዚ‘ዩ   ዳዊት፡ “ንሱ ንነብሰይ የህድኣ” (መዝ23፡
3) ዝበለ። ጎይታ ንህዝቡ ብቓሉን ብመንፈሱን እዩ 
ዘህደኦ። 
ኣብ (ምሳ1፡33)፡ “እቲ ዝሰምዓኒ ግን ብደሓን 
ክነብር፡ ንኽፉእ ከይፈርሀ ድማ ክሃድእ 
እዩ።”ዝበለ። ደጊሙ፡ “ወደየ፡ ነዚኣተን ካብ ዓይንኻ 
ኣይትፍለየን፣ ንጥበብን ንምኽርን ተጠንቂቕካ 
ሓዘን።.....ሽዑ ሃዲእካ ብመገድኻ ክትከይድ፡ 
እግርኻውን  ኣይክትዕንቀፍን ኢኻ።”ይብል 
(ምሳ3፡21-23)። ስለዚ እምበኣር ንቓሉ (ንድምጹ) 
ምስማዕን ምእማንን።

ብእኡ ምእማንን ናትና ግደ ከምዝኾነ ተረዲእና 
ንህዳእ። ከመይሲ፡ንሱ ንትዕቢት ባሕሪ ይገዝኦ፡ 
ማዕበላቱ እንተ ተንስኤ ኸኣ የህድኦ እዩ’ሞ 
ንህዳእ (መዝ89፡9)።

ብዘይ ቅድመ ኩነት ንኣምላኽ ብህድኣት ንስዓቦ
ንሕና ኣመንቲ ንጎይታ የሱስ ብመሰረቱ ክንስዕቦ 
ዝገብረና ነገር፣ ህይወት ዘልኣለም እምበር 
ምጥዕዓም ኩነታት ኣይኮነን። ንኣምላኽ ብዘይ 
ቅድመ ኩነት ስለ ንስዕቦ ኢና ኽኣ ንሃድእ። 
ስለዚ’ዩ ኸኣ ኣብ ኩሉ ምህዳእ ዘድልየና። 
ምኽንያቱ ናትና ነገር ኩሉ፣ ምስ ህይወት 
ዘለኣለም ዝተታሓሓዘ እዩ። 

እምበኣርሲ ክመልኣልና ክንሃድእ፡ ክንስእን ከኣ 
ክንናወጽ ኣይተጸዋዕናን። ስለዚ ነገር ኩሉ ይጸብቕ 
ይኽፋእ፡ ጸሎትና ይመለስ ኣይመለስ፡ ድሌትና 
ንርከብ ኣይንርከብ....

ብዘየገድስ፣ ንህይወትና እናተጠንቀቕና ክሳዕ 
መወዳእታ  ብህድኣት ንኣምላኣኽና ንስዓቦ።
*ነቶም ዝሓለፉ ናይ እምነት ኣቦታት እንተርኢና 
ኣብ ጸልማት ኮነ ኣብ ብርሃን፡ ኣብ ምርካብ ኮነ ኣብ 
ምስኣን፡ ኣብ ራህዋ ኮነ ኣብ ጸበባ.... ንኣምላኽ 
ክሳዕ መወዳእታ  ብእምነት ኣስሚሮሞ እዮም።

*ንምንታይ ደኣ ንሕና ምስ መልሲ ጸሎትና 
ኮነ፡ ምስ ስጋዊ ድሌታትና ወይ ውን ምስ ናይ 
ምድርና ኩነታት... ንምስዓብን ንምጽባይን ጎይታ 
ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣይነእትዎ።እዚ ከምዚ ክኸውን 
ኣይግባእን።እቲ ቅዱስ ጽሑፍ እኮ፡ “ነቲ ዝመጸካ 
መከራ ኣይትፍርሃዮ። ክሳዕ ሞት እሙን ኩን። 
ኣነውን ኣኽሊል ሂወት ክህበካ’የ።”እዩ ዝብል 
(ራኢ2፡10)። ስለዚ ነዛ ብኹቡር ደም የሱስ 
ክርስቶስ ዝተዓደገት ህይወት ብጥንቃቐ ንሓዛ።

ስለዚ‘ዩ፡ “ደድሕረይ ክስዕብ ዝደሊ፣ ነፍሱ ይቕበጽ፡ 
መስቀሉ ኣብ ጸጽባሕ የልዕል እሞ ይስዓበኒ” ዝበለ 
(ሉቃ9፡22-26, 14፡25-33 ንበቦ)።

እምበኣርሲ ንጎይታ ክሳዕ ሞት ኣብ ኩሉ ንተኣመኖ። 
ብዘይ ቅድመ ኩነት ከኣ ንስዓቦ።
ንሕና እንታይ ንግበር፧
ንሕናውን ኣሕዋተይ ኣዒንትና ካብዚ ንርእዩ 

ዘለና ህልዊ ኩነታት ኣልዒልና ናብቲ ተስፋና 
ዝኾነ ጎይታ ንጠምት። እግዚኣብሄር ኣብ ዘመናት 
ኩሉ ካብ ስራሕ ደው ኢሉ ኣይፈልጥን። ንሱ 
ስለ ደቁ ግዲ ኣለዎ። 

ኣብዛ ንጥፍኣት እትዳሎ ዘላ ዓለም ከጸናንዓናን 
ንነፍስና ከህድኣ ዝኽእል፣ እቲ ትኹል፡ ግሉጽ፡ ኣብ 
ሰማይ ጸኒዑ ዘሎ ቃል ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሄር 
ኣብ ቃሉ ብዛዕባና ብዙሕ ኢሉ ኣሎ። ንኣብነት፡- 
ንሱ ክሳዕ መወዳእታ ምስ ህዝቡ ከምዝኾነ፡ ስሌና 
ግዲ ከምዘለዎን፡ ብዛዕባና ኣዝዩ ከምዝግደስን፡ 
ንሱ ንጸሎትና ከምዝሰምዕ፡ ንድምጺ ምህለላና 
ከምዘቕልበሉን... ተጻሒፉ ንረኽቦ። 

ልዕሊ ኩሉ ድማ ብሩኽ ተስፋ ናይ ጎይታና 
የሱስ ምግላጽ ብኽብርን ከምዘሎን ከም 
ዝወስደናን ንሓዋሩ ኸኣ ምስኡ ከም እንነብርን 
ይዛረብ። ስለዚ’ዩ፡ “ደጊም በዘን ቃላት እዚአን 
ንሕድሕድኩም ተዐናንዑ።” ዝበለና (1ተሰ4፡18)።

ካልኣይ ድማ፣ እግዚኣብሄር ነዚ ህልዊ ኩነታት 
ናይ ምድርና፣ ምስ ኮነ ምእንቲ ክንኣምን 
ከይኮነ ከሎ ኣተንቢሁ’ዩ። ገለ ካብኡ ንምጥቃስ፡
- “ጸልማት ከም ዝመጽእ ግናኸ ብድሕሪኡ 
ዓቢ ብርሃን ከም ዝኸውንን፡ ክብሩ ከኣ ኣብ 
ህይወትና ኮነ ማሕበር ኣምላኽ፡ ኣብ ህዝብናን 
ምድርናን ከምዝገልጽ  ተዛሪቡ። 

እንሆ ኸኣ ሕጂ እቲ ጸልማት ንርእዩ ኣለና። ካብ 
ህይወትና ጀሚርና ማሕበር ኣምላኽ፡ ህዝብናን፡ 
ምድርናን... ኩሉ ብምንታይ ይሓልፍ ከም ዘሎ 
ኩልና ንፈልጦ ሓቂ እዩ።

ብድሕሪዚ ንሓልፎ ዘለና ግን፡ ጎይታ ዓቢ ክብሩ  
ከምዝገልጽ ካብ ውሽጥን ወጻኢን ብብዙሓት 
ናይ ኣምላኽ ሰባት ካብ ቅድሚ ነዊሕ ዐመታት 
ክሳብ ሕጂ ይዛረቡ ኣለዉ።

ጎይታስ ኣብ ህይወትናን ቤተክርስትያንን 
ኣብዛ ምድርን ክቡር ነገር ምእንቲ 
ከምጽእን ከውጽእን ንኹሉ ከምዘነቓንቕ 
ቀዲሙ ኣይተዛረበን ድዩ፧ ዋላውን ደጊሙ 
እንተኣነቓነቐ ኣይትገረም። እዚ ክኸውን 
ብግዲ እዩ።

ሓንትስ ንስኻ ስፍራኻ ከይትሓድግ 
ተጠንቀቕ። ኣብ ኩሉ ድማ ታህዋኽን ናይ 
ርእስኻ ስጉምትን ኣወጊድካ። ህዳእ።

“እንተነገርክኹም እኳ ዘይትኣምንዎ ግብሪ 
ብመዓልታትኩም እገብር ኣለኹ እሞ፡ ኣብ 
ማእከል ኣህዛብ ርኣዩን ጠምቱን፡ ተገረሙ 
ተደነቑ ውን”ይብል። ደጊሙ፡ “ህድእ በሉ 
እሞ ኣነ ኣምላኽ ምኻነይ ኣስተብህሉ። ኣብ 
ማእከል ኣህዛብ ልዕል ክብል፣ ኣብ ምድሪ 
ልዕል ክብል እየ” ይብል (ኣን1፡1-5/መዝ46፡
9)።

“ኣብ ዘመናትካ ህድኣትን ብዝሒ ምድሓንን፡
ጥበብን፡ ፍልጠትን ክኸውን እዩ። ምፍራሕ 
እግዚኣብሄር ከኣ መዝገቡ እዩ” (ኢሳ 33፡6)።

“ጸጋ ጎይታና የሱስ ምስ መንፈስኩም ይኹን። 
ኣሜን!      
        ምንጪ- ትራክት ጸጋ  
        ****************        
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ኣብ ዝሓለፈ 4 ክፋላት ባህርያት ናይ ሓሶት 
ትምህርትን ኣገልገልቱን ኣብ ትሕቲ ዝብል ዓቢ 
ኣርእስቲ፣ ብዛዕባ ባህርያት ናይ ሓሶት ትምህርቲ፡ 
ዓይነታት ናይ ሓሶት ትምህርቲ (ማይ ብሑቕ 
ፈሪሳውያን፡ ሰዱቓውያን፡ ሄሮዶሳውያን፣ ምህሮ 
በልዓም፡ ኒቆላውያንን ኢዛቤልን)፡ ኣገልገልቲ 
ጸልማት ንሰብ ንምስሓት ዝጥቀሙሉ ሜላታት፡ 
ዝኣመሰሉ ንኡሳን ኣርእስታትን ዛዕባታትን 
ክንርኢ ፈቲንና ኔርና።

ኣብዚ ናይ ሎሚ ክፋልና ኸኣ፣ ህዝቢ ኣምላኽ 
ካብዚ ውዲት ጸላኢ ክሕሎ፣ እሞ ኸኣ እናዓበየ 
ክኸይድ፣ ብእኡ መጠን ከኣ ፍረ ዘለዎ ምእንቲ 
ክኸውን፣ ብቐዳምነት ብደረጃ መራሕቲ 
ቤተክርስትያንን ውልቀ መእመንን ክግበሩ 
ዘለዎም ነጥብታት ክንርኢ ኢና። 
ካብኡ ቀጺልና ድማ ናብቲ ካልኣይ ዝዓበየ 
ኣርእስቲ ናይዚ ምህሮ፣ “ባህርያት ቅኑዕ ምህሮን 
ኣገልገልቱን” ዝብል ኣርእስቲ ክንሰግር ኢና። 

ሀ. መራሕቲ ቤተክርስትያን ክገብርዎ ዘለዎም
መራሕቲ ቤተክርስትያን ከም ቃል ኣምላኽ 
መሰረት ንርእሶምን ንትምህርታቶምን ክጥንቀቑ 
ኣለዎም። እዚ እንተገበሩ እዮም ንርእሶምን 
ንመጓስኦምን ከድሕኑ ዚኽእሉ(1ጥሜ4፡16)። 

ነቲ ሓቂ ወንጌል ክጣበቑ እንተኾይኖም ፍልጠት 
ናይ ብሉይን ሓድሽን ኪዳናት ክህልዎም ኣለዎ። እዚ 
እንተዘይገይሮም በቲ ብ መጽሓፍ ቅዱስ ገይሩ ቅኑዕ 
ዝምህር ግጉይ ዝኾነ ነገር ከኣ ፈልዩ ዘውጽእ መንፈስ 
ቅዱስ ተሓጊዞም፣ ሚዛናዊ ዝኾነ ፍልጠት መጽሓፍ 
ቅዱስ ክሕዙን ክምህሩን ኣይክኽእሉን እዮም።
ነዚ በብዓይነቱ ዝኾነ ጋሻ  ትምህርቲ ንምቅላስ 
ክገብርዎ ካብ ዘለዎም ገለ ንምጥቃስ፦ 

1- መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ነቲ ጥዑይ ትምህርቲ 
ከም ዚግባኣ ጌሮም ክነግሩ ኣለዎም (ቲቶ2፡1)። 
ኣመንቲ ብፍልጠት ክወጹ፡ ብጸጋ ክድልድሉ፡ 
ኣብ ህይወት ድማ ክዕወቱ እንተድኣ ኮይኖም 
ጥዑይ ትምህርቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።
ሓደ ሓዉ ሓቂ ከም ዝግባእ ገይረ ዝፈለጠ ሰብ ን 
ሓሶት (ናይ ስሕተት ነገር) ብቐሊሉ ከም ዘለልዮ 
ንምግላጽ ሓደ ኣብነት ሂቡ። 

ንሱ፣ መንግስቲ ኣሜሪካ እቲ ቅኑዕ ዶላር ከመይ ከም 
ዝኾነ እዩ ዝምህርን ዘርእን። ከምቲ ዝመሃሮ ዘይኮነ 
ዘበለ ድማ ናይ ሓሶት ከምዝኾነ የነጽር። እቲ ቅኑዕ 
ገንዘብ ከመይ ከም ዝኾነ ዝፈለጠ ተጠቃማይ ከኣ ነቲ 
ናይ ሓሶት ገንዘብ ከለሊ ኣይጽግምን ይብል። 
ስለዚ መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ንመጓሲኦም 
እቲ ንቃል ኣምላኽ ከም ዝግባእ ገይሮም 
እንተምሂሮሞ፣ እቲ መጓሰ የማኑ ካብ ጸጋሙ 
ዝፈሊ፡ በብዝመጸ ንፋስ ዘይድፋእ፣ ኣብቲ ትኹል 
ቃል ዝተሰረተ መጓሰ እዩ ዝኸውን።

2-መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ደኺሞም ብሓጥያት 
ምእንቲ ከይወድቁ ብዘይ ምቁራጽ መንፈሳዊ 
ህይወቶም ከደልድሉ ኣለዎም። ስለዚ ብውልቆም 
ብጾም፡ ብጸሎት፡ ጥቕስታት ብምጽናዕ፡ መደባት 

መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብምስራዕ መንፈሳዊ 
ህይወቶም ከበርኹ ኣለዎም። 
ሃዋርያ ጳውሎስ፣ እቲ ዝዕወት እቲ ቀጻሊ 
ልምምድ ዝገብርን ከም ስርዓት እቲ ውድድር 
ዝቀዳደምን ጥራይ ከምዝኾነ፣ ምስ ስፖርት 
ብምትሕሓዝ ገሊጽዎ ኣሎ (1ቆረ9፡24-27)።
3-መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ድያብሎስ ብናይ ሓሶት 
ትምህርቲ፡ ብዝሙት፡ ብትዕቢት... ክወቕዖም ስለ 
ዝደሊ ኩሉ ግዜ ንቑሓትን ጥንቁቃትን ብምዃን 
ዕድል ክኸልእዎ ይግባእ።

4- መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ብቃል ጥራይ 
ዘይኮነ ብግብሪ ውን ክምህሩ ኣለዎም። 
ብኣዘራርብኦም፡ ብህይወቶም፡ ብፍቕሮም፡ 
ብእምነቶም፡ ብንጽህንኦም ኣብነት ክኾኑ 
ኣለዎም። ኣብ ዕሽሮምን ናይ ፍትወት ህያብን 
እሙናት፡ ጽጉማት ኣብ ምሕጋዝ ኣብነታውያን 
ክኾኑ ኣለዎም። 

ከምኡ ውን ብሕብረት ኣብ ዝውሰድ ናይ ጾምን 
ጸሎትን ግዜ፡ ድራር ጎይታ ወዘተ ተሳተፍቲ 
ክኾኑ ኣለዎም። እዚ ነገር ምስ ዝገብሩ ነቶም 
ጉድለት ሃሰው ክብሉ ዝውዕሉ ተጻረርቲ ዕድል 
ይኸልእዎም እዮም። ነቶም ኣብነቶም ዝኽተሉ 
መጓስኦም ከኣ ቅኑዕ ኣርኣያ ይኾንዎም እዮም።

5-እቲ ጉባኤ ካብ መንፈስ ቅዱስ ነንግዚኡ ዝኸውን 
ቃል ምእንቲ ክህልዎ፣ መራሕቲ ቤተ ክርስትያን 
ደስ ዝብሎም ኣርእስታት ካብ ምስባኽን ምምሃርን 
ተቆጢቦም፣ ብመንፈስ እናተመርሑ ንመጓስኦም 
ህያው ቃል  ክምግቡን ከነቓቕሑን ኣለዎም።
6.መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ነቶም ኣብ 
ጽውጽዋያት ዘድህቡ ኣመንቲ ክግስጽዎም 
ኣለዎም (ቲቶ1፡13-14)።

7- መራሕቲ ቤተ ክርስትያን እቲ ናይ 
ዕሽነት ክርክር፡ ቁጽሪ ወለዶታትን ብናይ ሕጊ 
ጫውጫውን  ባእስን ዘይጠቅምን ከንቱን ስለ 
ዝኾነ ከልግሱሉ ኣለዎም (ቲቶ3፡9)።
8-መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ብዛዕባ ጸጋን መንፈስ 
ቅዱስን ኣናምሃሩ፣ መጓስኦም ሰናይ ግብሪ 
ንምግባር ምእንቲ ክቐንኡ ኣጸቢቖም ከረድእዎም 
ኣለዎም (ቲቶ3፡1-8)።

9-መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ካብ መሪሕነት 
መንፈስ ቅዱስ ወጻኢ ብሰባዊ ምኽሪ ወይ 
ንጥፈት ርእዮም፣ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣገልገልቲ 
ክሾሙ የብሎምን (ቲቶ1፡9)።

10-መራሕቲ ቤተ ክርስትያን። ነቲ ሕብረት 
መንፈስ ብማእሰር ሰላም (ወንጌል ሓቂ) 
ክሕልዉዎ ክጋደሉ ኣለዎም (ኤፌ4፡3)።
11-መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ነቶም ዝጻረርዎም 
ሰባት ምኽንያት ክኸልኡ ኣለዎ (2ቆሮ11፡12)።
12-ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት ነቲ 
እግዚኣብሄር ዝሃቦም ቦታ ክለቁ የብሎምን 
(መክ10፡4)።
13- ትምህርቲ ትእዛዝ ሰብ ካብ ምምሃር ክቑጠቡ 
ኣለዎም (ማቴ15፡9)።

14-መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ኣብ ቤተክርስትያን 
ዝወሃብ ትምህርትታት ዝከታተል ክፍሊ ትምህርቲ 
ኣቚሞም ናይ ስሕተት ትምህርትታት ከይኣቱን 
ከየስፋሕፍሕን ክቃለስዎ ኣለዎም። ነቶም ብፍላጥ 
ዝጽይቑ ድማ ግቡእ ስጉምቲ ክወስዱሎም ኣለዎ 
(ራኢ2፡20)።
16-መራሕቲ ቤተ ክርስትያን መንነቱ ብዝግባእ 
ንዘየጽንዕዎ ኣገልጋሊ መድረኽ እንተዘይሃቡ ዝሓሸ 
እዩ።

17-መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ንድኹማት ምእንቲ 
ክረብሑ ምስቶም ድኹማት ሰለይ ክብሉ ኣለዎም 
(1ቆረ9፡22-23)።
ኣብ መራሕቲ ክህሉ ዝድለ እወታዊ  ሮቋሒታት 
ዝምልከት ኣብ ዝስዕብ ክፋላት ተወሳኺ ዝርዝራት 
ክህልወና እዩ።

  ለ. ውልቀ መእመን ክገብሮ ዘለዎ
1- ነፍስወከፍ ኣማኒ ፍልጠት ከኻዕብት ኣለዎ። 
ህዝቢ ኣምላኽ ስኣን ፍልጠት ከም ዝጠፍእ ቃል 
ኣምላኽ ይነግረና (ሆሴ4፡6)። ስለዚ ድማ እዩ ቃል 
ኣምላኽ ደው ክንብል ናይ መንፈስ ሰይፊ (ቃል 
ኣምላኽ) ክንሕዝ ዚነግረና (ኤፌ6፡17)። ምኽንያቱ 
ነቲ ዘይንፈልጦ ክንኣምኖ ኣይንኽእልን ኢና። 
እቲ ንፈልጦ እዩ ናብ እምነት ተለዊጡ ብህይወት 
ዘንብረና።  
2-ነፍስወከፍ ኣማኒ ጥቕሳዊ ዘይኮነስ ሕጡበ 
ጽሑፋዊ ኣረዳድኣ ብምሓዝ፣ ካብ ጥቕስታት 
ቆንጪልካ ብምውሳድ ዝመጽእ ጥፍኣት ክመሉቕ 
ኣለዎ። 
3-ነፍስወከፍ ኣማኒ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ 
ሕብረት ብምድልዳል፣ መንፈስ ቅዱስ (ቅብኣቱ) 
ዝነጸጎ ክነጽግ መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበሎ ኸኣ 
ክቕበል ኣለዎ (1ዮሃ2፡20, 27)።

4-ነፍስወከፍ ኣማኒ ቃል ኣምላኽ ካብቲ ህደሙ 
ዝበለና ነገራት (ገንዘብ፡ ዕላል ኣንስቲ፡ ትምኒት 
ጉብዝና፡ ክትዕ፡ ፍረ ዘይብሉ ዘረባ) ክሃድም 
ኣለዎ (1ጥሜ6፡11, 2ጥሜ2፡22)።
5-ነፍስወከፍ ኣማኒ ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነገሩዎ 
መራሕቱ ክዝክሮም፣ ኣሰኣሰር እምነቶም ውን 
ክስዕብ ኣለዎ (እብ13፡7-9)።

6-ነፍስወከፍ ኣማኒ ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ንዝቐርብ 
ክሲ (እቲ እኩይ ዝሃንደሶ ክኸውን ስለ ዝክእል)፣ 
ክምርምሮ ደኣ እምበር ተገሪሁ ክቕበሎ የብሉን። 
7-ነፍስወከፍ ኣማኒ ኣብ ዝኾነ መሳልል ናይ 
መንፈሳዊ ብጽሕና ይሃሉ ብዘየገድስ፣ ናይ 
ተመሃራይ ልቢ ክህልዎ ኣለዎ። ምኽንያቱ ንሕና 
ንኽርስቶስ ኢና እንምሃሮ (ኤፌ4፡20)። ክርስቶስ 
ከኣ እቲ ወዳጀ መዓሙቕ ምስጢር ኣምላኽ 
ስለ ዝኾነ፣ ተማሂርካን ተማራሚርካን ዝውዳእ 
ኣይኮነን።

8-ነፍስወከፍ ኣማኒ ባህርያትን ትሕዝቶን 
ቃል ኣምላኽ ብዕምቆት ንኽርዳእ፣ ነቶም 
ንቃል ኣምላኽ ወኪሎሞ ዘለዉ ምሳሌታትን 
መግለጺታትን ብዝግባኣ  ከጽንዖም (ክፈልጦም) 
ኣለዎ።

ቅኑዕን ግጉይን ምህሮን ኣገልገልቱን  (5ይ - ክፋል)

25



2. ባህርያት ቅኑዕ ምህሮን ኣገልገልቱን              

ሀ. ባህርያት ቅኑዕ ትምህርቲ
ቃል ኣምላኽ ብምሳሌኣዊ ኣገላልጻ እዩ ተገሊጹ 
ዘሎ። ቁምነገሩ ክንርድኦ እንተኾይንና ኸኣ 
ነቶም ንእኡ ንምግላጽ ዝተዋሃቡ ምሳሌታት 
ኣዕሚቚና ክንፈልጦም ከድልየና እዩ።

ንኣብነት ቃል ኣምላኽ ብመግቢ ይምሰል እዩ። 
መግቢ ከኣ ንሓደ ወዲ ሰብ ዝሃንጹ ዝተፈላለየ 
ትሕዝቶ ዘለዎም ምኣዛታት ዝሓዘ እዩ። ሓደ 
ወዲ ሰብ ድማ ብመጠን እቲ ትሕዝቶ ናይቲ 
ዝተመገቦ መግቢ እዩ ጥዕንኡን ብቕዓቱን 
ዝውሰን። 
ቃል ኣምላኽ ብመዓር ከም ዝተመሰለ እንተርኢና፣ 
እዚ ነገራዊ መዓር ንኣካላት ሰብ ዝህቦ ጥቕሚ 
ክንምርምር ንድረኽ ኢና።
            
         ጥቕምታት መዓር
** መዓር ልዑል መጠን ፕሮቲን ሙቐትን 
ይህብ።
** መዓር ንሓንጎልን ንመትንታቱን የሐድስ።
** መዓር ንቖርበት ኣካላት የለስልስ
** መዓር ጅማውቲ የትርር
** መዓር ከብድን ኮላሊትን የጽሪ
** መዓር ምሕቃቕ መግቢ የቀላጥፍ

** መዓር ንጭዋዳታታ ልቢ ኣትሪሩ ደም ኣብ 
መትንታት ብግቡእ ከም ዝዘዋወር ይገብር
** መዓር ዓይኒ ይኸፍት (1ሳም 14፡29)።
** ኣዝማ፡ ሰዓል ወይ ጉንፋዕ ዝሓመመ ሰብ፡ 
ወይ ድማ ናይ ከስዐ ሽግር ዘለዎ ሰብ መዓር ምስ 
ዝምገብ ቀልጢፉ ናይ ምሕዋይ ተኽእሎ ኣለዎ።

ጥቕምታት ጸባ
ቃል ኣምላኽ ብጸባ ውን ተመሲሉ ኣሎ። ብጸባ 
ዝተመሰለሉ ምኽንያት ሓደ ጸባን ዕቤት ዝጠቅም 
ካዚን ዝተባህለ ፕሮቲን ስለ ዘለዎ እዩ። እዚ 
ፕሮቲን ቆልዓ ንኽዓቢ እቲ ኣውራ ዘድሊ ነገር 
እዩ። ኣካላት ወዲ ሰብ ፕሮቲን እንተዘይረኺቡ 
ግን ዝግባእ ዕብየት ዘይዓበየን ዝማህመነን ኣካላት 
ኢዩ ዝኸውን። 

ብተወሳኺ ጸባን ውጽኢቱን ምልክት ናይ መሰረት 
እምነትን (1ጴጥ2፡2)፣ ተምሳላዊ መግለጺ ናይ 
ዝተትረፈረፈ ነገር እዩ (ዮኤ3፡18)።

መንፈሳዊ ጥዕንኡ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ዘሎ ሓደ 
ኣማኒ፣ ናይ ቃል ኣምላኽ ብርቱዕ ጽምኣት ኣለዎ። 
እዚ ጽምኣቱ ከኣ ከም እራብ ናብ ዓይኒ ማያት እዩ 
ዝመርሖ (መዝ42፡1-2)። ካብ ዓይኒ ማያት ርሒቑ 
ክነብር ኣይክእልን እዩ። ካብ ዓይኒ ማያት ብዝኾነ 

ምኽንያት እንተድኣ ርሒቑ ሃሙን ቀልቡን ናብኡ 
እዩ ዝኸውን።
ሓደ ሓው ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኢራብ ካብ ዓይኒ 
ማይ ርሒቓ ዘይትነብረሉ ምኽንያት ክገልጽ 
ከሎ፣ ካብ ማይ ኣብ እትርሕቀሉ ግዜ ኣካላታ 
ብርቱዕ ጨና ከም ዝገብር፣ በቲ ጨና ተመሪሖም 
ከኣ ጸላእታ ግዳይ ከም ዝገብርዋ፣ ካብ ሃደንታ 
ክትድሕን እንተኾይና ድማ ጽሬት ኣካላታ ወሳኒ 
ከም ዝኾነ፣ ስለዚ ድማ እምብዛ ዓይኒ ማያት ከም 
እትናፍቕ፡ ህይወታ ድማ ምስኡ ዘተኣሳሰረ ከም 
ዝኾነ፣ ክገልጽ ሰሚዐ ነይረ።

እቲ ኣውራ ነገር ንዓይኒ ማያት ምንፋቓ፣ ዓይኒ 
ማይ (ዘይከም ዑቋር ማይ)፣ ጽሩይ (ዘይተበከለ)፡ 
ሓድሽ፡ መመሊሱ ዝፍልፍል (ህያው) ስለ ዝኾነ 
እዩ።
እዚ ኸኣ ሓደ መንፈሳዊ ጥዕና ዘለዎ ኣማኒ፣ 
ኩሉ ግዜ ሓድሽ ነገር፡ ህያው ነገር፡ ጽሩይ ነገር 
ከም ዝጸምእ ዝእምተልና እዩ።
ንመንፈስ ኣምላኽን ንቃል ኣምላኽን ዘጸምእ 
ኣማኒ ግና ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ።

ኣብ ዝሓለፈ ክፋላት ምህሮታትና፣ ብዛዕባ ናይ 
ስሕተትት ምህሮታትን ባህርታቱን ኣናረኣና 
እንከለና፣ ናይ ስሕተት ትምህርቲ ናይ ቃል 
ኣምላኽ ሸውሃት (ጽምኣት) ከም ዝወቅዕ ርኢና 
ኔርና። 

ሓደ ኣማኒ ሸውሃቱ ምስ ዝውቃዕ እምነት ካብ 
ምስማዕ ስለ ዝኾነት፣ እምነቱ ውን ከም ዝውቃዕ 
ርዱእ እዩ። ከመይሲ ብመጠን እቲ ሸውሃትካ ኢኻ 
እትዓግብ። ብዓል ንእሽተይ ሸውሃት ንእሽተይ 
ጠለብ እዩ ዘለዎ። ንእሽተይ ነገር ጥራይ ከኣ ስለ 
ዝቕበል እቲ ዕብየቱን ውጽኢታውነቱን ድሩት 
ይኸውን። ብቐደሙስ፡ “ዘይበልዐ፣ ነይመንዐ” 
ዝብል ምስላ ‘ዶ የለን።

ምሳሌኣዊ መግለጽታት ቃል ኣምላኽ ከምዚ 
ክንርእዮ ዝጸናሕና ኮይኑ፣ ካብዚ ቀጺልና ድማ 
ሒደት ካብ ጥቕምታት ቃል ኣምላኽ ክንዝርዝር 
ኢና።
1-ቃል ኣምላኽ ንዝሞታ ነፍሳት ብእምነት ካብ 
መንፈስ ኣምላኽ ወሊዱ፣ ህይወት ዚህብ ህያው 
እዩ። ኣብ ጸጽባሕ ውን ህያው ይገብር (መዝ119፡
50 ,25, 107, 154, 1ጴጥ1፡22-23)።

2-ቃል ኣምላኽ ነቲ ሓድሽ ሰብና ብህይወት 
ዘንብር ጣዕሚ ዘለዎ መግቢ እዩ (ማቴ4፡4, 
ኤር15፡16፡ ህዝ3*3፡ ራኢ10፡10)።
መንፈስን ሂወትን ስለ ዝኾነ ውን መንፈስ 
ይመልእ፡ ነቲ ኣምላኻዊ ህይወት ድማ ዘልኣለማዊ 
ይገብር (ኢሳ40፡8, 1ጴጥ1፡22-23)።
3-ቃል ኣምላኽ ጽሩይ ማይ ይነጽግ የጽሪ 
(ኤፌ5፡25-27)።

4-ቃል ኣምላኽ ንግብሪ-ስጋ ብመንፈስ ቀቲሉ 
ሓይሊ ስጋ የድክም (ሮሜ8፡2)።
5. ቃል ኣምላኽ ናብ ኣምላኽ የጥብቕ (ሉቃ10፡
39-42)።
6-ቃል ኣምላኽ ሓቂ እዩ! ሓቂ ኣፍሊጡ ድማ 
ይፈሊ (ዮሃ17፡17፡ ብርሃን -መዝ119፡105, 
130)።

7-ቃል ኣምላኽ ከም ሰይፊ ናይ ምቑራጽ ባህሪ 
ኣለዎ (ኤፌ6፡17)፡ ከምኡ ውን  ኣብ ምሕላንን 
ሓሳብ ልብን እትዩ  ይፈሊ እዩ (ዮሃ12፡48-50, 
እብ4፡12)።

8-ቃል ኣምላኽ ንከብድኻ የጨክኖ፣ የበርትዖ፡ 
የትብዖን መሪር ይገብሮን (ራኢ10፡9 ህዝ3፡1-9)።
9-ቃል ኣምላኽ ፍረ መንፈስ የስርጽ (1ጢሞ1፡5)፣ 
እናወሰኸ ከም ዝኸይድ ውን ይገብር።
10-እምነት ካብ ምስማዕ ከም ዝኾነት፣ ብመጠን 
እቲ ዝሰማዕካዮ ትዓቢ (ሮሜ10፡17)።

11-ቃል ኣምላኽ ንተግሳጽ፡ ንምቕናዕ፡ ንጽድቂ 
ዝኸውን ምእዳብ ይጠቅም እዩ (2ጢሞ3፡16-
17)
12-ቃል ኣምላኽ ንመንፈስና የብርሆ ብርሃን  
(2ጴጥ1፡19)።

13-ቃል ኣምላኽ ሓቂ ኣፍሊጡ ሓራ የውጽእ 
(ዮሃ8፡32)።
14-ቃል ኣምላኽ ዋልታ ዄይኑ ይቐጽር። 
ኣይስንጠቕን ከኣ (ምሳ30፡5)።
15-ቃል ኣምላኽ ከም ሓዊ ኮሊዑ የጽሪ፡ 
ይህሙኽ (ኢሳ6፡7, ኤር23፡29)።
16-ቃል ኣምላኽ ይፍውስ (መዝ107፡20)። 
17-ቃል ኣምላኽ ከም ዘርኢ ዝዝራእ፡ ዝበቁል፡ ዝዓቢ 
(ዘዕቢ)፡ ዝፈሪ (ዘፍሪ) እዩ (ሉቃስ 8፡11, 1ጴጥ1፡
22-23)።

18-ቃል ኣምላኽ ሰናይ (እከይ ዘይብሉ፡ ዝጎድእ 
ዘይብሉ) ስለ ዝኾነ ነቲ ከም ክቡር ዑንቂ ዝእክቦ 
ሰናይ ይገብር (እብ6፡5)።
19-ቃል ኣምላኽ ብርእሱ ኣምላኽ (መላኺ፡ 
ስልጣን ዘለዎ- ዮሃ1፡1) ስለዝኾነ፣ ተልእኾኡ 
ከየስለጠ ብኸንቱ ኣይምለስን እዩ (ኢሳ55፡10)።
20.ቃል ኣምላኽ ንዘልኣለም ዝነብርን ዘንብርን 
እዩ።
21.ቃል ኣምላኽ ምስ የሱስ ሓደ መንፈስ 
ይገብር (1ይቆሮ6፡17)።
22-ቃል ኣምላኽ ፍረ መንፈስ የሕድር፡ ብፍቕሪ 
የጥብቕ።

23-ቃል ኣምላኽ ብመንፈስ ድኻ ይገብር፡ 
ጽምኣት የሕድር፡ ጥበብ ይህብ (ካብ ክትዕ 
ከም እትሃድም ይገብር፡ ፍርሃት እግዝኣብሄር 
የሕድር)።
24-ቃል ኣምላኽ ተማቓሊ ኣምላኻዊ ባህሪ 
ይገብር፡ ትዕቢት ይሰብር (ትሑት ይገብር)።

25-ቃል ኣምላኽ እሙን ይገብር፡ ምስትውዓል 
ይህብ።
26-ቃል ኣምላኽ የትብዕ (እያ 1፡9-10)።
27-28-ቃል ኣምላኽ ናብ ብጽሕና ክርስቶስ 
የዕቢ (1ጴጥ2፡2-3)። 

28. ቃል ኣምላኽ የበርትዕ (እዮ16፡5)።
29. ቃል ኣምላኽ ልቦና (ኣእምሮ) ይህብ 
(መዝ119፡99)።

30. ቃል ኣምላኽ ምስ ሰብን ምስ ኣምላኽን 
እትመላለሰሉ ስርዓትን ጥበብን ይህብ።
31. ቃል ኣምላኽ ከም መስትያት ምስልኻ የርኢ 
(ያቆ1፡23-26)።
32.ቃል ኣምላኽ መለኮታዊ ሓጎስ ይለቅቕ 
(ኤር15፡16)።

33. ቃል ኣምላኽ የጸናንዕ (መዝ94፡19)።
34. ቃል ኣምላኽ ዝደኸመ ስጋ ክብሪ ኣምላኽ 
ምእንቲ ክጸውር የበርትዖ (ዳን10፡19)።
35-ቃል ኣምላኽ ከም ሞዶሻ ንከውሒ ዝኾነ ነገር 
ሓሸምሸም የብል  (ኤር23፡29)።
       --------/ይቕጽል/--------
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1

1 

ንዓለም ሞይትና ምስ ክርስቶስ ከኣ ተንሲእና 
እንተኾይንና፡ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሓሳብ ንሕሰብ 
እምበር ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣይኮነን ክንሓስብ 
ዘለና (ቆሎ3፡1-3)። 
“ኣነስ፡ ብመንፈስ ተመላለሱ እሞ ትምኒት ስጋ 
ኣይክትፍጽሙን ኢኹም እብለኩም አሎኹ።” 
ገላ5፡16

ሓሳብ ስጋ እንተሒዝና ብሓሳብ ስጋ ኢና 
ክንመላለስ። ሓሳብ መንፈስ እንተዳኣ ሒዝና 
ግን ብመንፈስ ንመላለስ ትምኒት ስጋ ውን 

ኣይንፍጽምን። ህይወት ብመንፈስ እንተድኣ 
ኣለና ብመንፈስ ኣምላኽ ኢና ክንመላለስ 
ዘሎና። እዚ ኸኣ ነቲ ኣብ ነፍስ ወከፍ ዕድመ 
ክንመላለሰሉ ዝተገለጸ ፍቓድ ኣምላኽ 
ኣስተውዒልና፡ ምስኡ ተሰማሚዕና ብእኡ 
ንንበር።
 
ኣምላኽ ብመንፈሱ ይምርሓና፡ በቲ ንነፍስና 
ከድሕና ዝክኣሎ ትኹል ቃሉ ገይሩ ድማ 
ይገስጸና። ክብሪ ንእኡ ይኹን። ኣሜን።  
                          E . T 

ዕርክነት ናይ ምርእኣይ ግዜ 
እዩ። ንኣብነት ያቆብ ንራሄል፡ 
ቦኣዝ ንሩት፡ ዳዊት ንኣቢጋይል፡ 
ሚካል ንዳዊት፡ ኣሓሽዌሮስ 
ንኣስቴር፡ ምስ ርኣዩ እዮም ኣብ 
ፍቕሪ ወዲቖም። 

መወዳእትኡ ኸኣ ንመርዓን 
ሓዳርን ኮይኑ። ካብዚ ኣብነታት 
ብምብጋስ ብፓስተራትና 
ዝተፈልጠ፡ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት 

እናተራኸብካ ተረኣኣየሉ፡ (ዋላ 
እኳ ሕጂ ተመሃሮ እንተኾንና) 
ብዕርክነት እናተጉዓዝና ጸኒሕና 
ድሓር ግና ናብ መርዓን 
ሓዳርን እንበጽሓሉ፡ መጠኑ 
ዘይሓለፈ፡ ኣካላዊ ምትንኻፍ 
(ርኽሰት) ዘይብሉ ንጹህ 
ዕርክነት እንተዝፍቀድ ጽቡቕ 
ይመስለና።
 
            T, D & L

 ካብ ትምኒት ጉብዝና

ንህደም!

     ዕርክነት ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ይፍቀድ ‘ዶ፧ (2ይ ክፋል)

ኣሕዋተየ፡ ኣይትታለሉ፡ ሕማቕ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የጥፍኦ እዩ እሞ ንስጋኹም ህያውን ቅዱስን 
ንኣምላኽ ባህ ዜብልን መስዋእቲ ጌርኩም ከተቕርብዎ እየ ዝምዕደከም (ሮሜ12፡1, 1ይ ቆረ15፡33)። 

ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ከምቲ እቲ ዝጸውዓኩም ቅዱስ ዝዀነ፡ ንስኻትኩምውን ብዅሉ ንብረትኩም ቅዱሳት 
ኩኑ።” ዚብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ (1ይ ጴጥ15-16)፡ ካብ ሓጢኣት ንርሓቕ እምበር ምስ ሓጢኣትሲ ኣይንምሓዞ 
ደኣ።                                              M.B

ዓምዲ - ተወርወርቲ ፍላጻ 

ከምቲ ኣብ ኢድ ጅግና ዘሎ ፍላጻ (ብሓይሊ ተወርዊሩ ዕላምኡ 
ዚወቅዕ)፣ ውሉድ ንእስነት ከምኡ እዮም (መዝ127፡ 4-5)። 

 ርእይቶታት ተወርወርቲ ፍላጻታት

መጀመርታ I would like to thank you 
for this question. 
“ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ዕርክነት ኣንጻር ጾታ 
ይፍቀድ ድዩ፧” ንዝብል ሕቶ፣ “እወ ይፍቀድ 
እዩ” ፡ “ኣይፍቐድን እዩ።” ኢለ direct 
ቅድሚ  ምምላሰይ፣ ትርጉም ዕርክነት (ናይ 
ኣንጻር ጾታ ፍቕራዊ ዝምድና) Define 
ክገብር ከድልየኒ እዩ። 

ዕርክነት ማለት (ብ common sense 
ኣመላልሳ) ምሕዝነት ናይ ክልተ ኣንጻር ጾታ 
ኮይኑ፣ ካብቲ ካልእ ፍቕራዊ ዝምድናታት 
ፍሉይ ዝገብሮ፣ ብኣካላዊ ምትንኻፋት 
ስምዒት ዕጋበት ኣንጻር ጾታ ምርዋይ እዩ። 
እዚ ክንብል ከለና እቲ ዓይነት ፍቕሪ ክንገልጾ 
ዘለና ይመስለኒ።

ብዙሕ ግዜ (ኣብ ዝተፈላለየ ዕድመ ብዝርከቡ 
ሰባት) ፍቕሪ ዝብል ዛዕባ ክጥቀስ ንሰምዕ 
ኢና። ንምዃኑ እዞም ኩሎም ሰባት ፍቕሪ 
ኢሎም ዝጽውዕዎ ዘለዉ ሓደ ዓይነት ፍቕሪ 
ድዩ፧ መልሲ ናይዚ ሕቶ ኣይኮነን ዝብል 
እዩ! ኣብዚ ዓውዲ መጽናዕቲ ዝገበሩ ናይ 
መጽሓፍ ቅዱስ ምሁራት ከም ዝገልጽዎ፣ 

ኣርባዕተ ዓይነታት ፍቕሪ እዩ ዘሎ። ንሳቶም 
ከኣ፡-
1.Philio   2.Eros     3.Strego   
4.Agape እዮም።
ንነፍሲ ወከፎም ከፋፊልና ምስ እንርእዮም 
ከኣ፡- 
1. Philio (Brotherly love)፣ እዚ 
ዓይነት ፍቕሪ ናይ ኣሕዋት ፍቕሪ ኮይኑ፣ 
ንኣሕዋትና እነፍቅሮ ፍቕሪ፡ ወይ ድማ 
ንስድራቤትና ዘለና ፍቕሪ (Family love) 
ዝገልጽ ዓይነት ፍቕሪ እዩ። 

2. Eros፡- እዚ ዓይነት ፍቕሪ ናይ ስጋዊ 
(Fleshly and sexual love) ክበሃል 
ይከኣል። እዚ ኸኣ ኣብ ኣንጻር ክልተ ጾታ 
ዘሎ ፍቕሪ እዩ።

3. Strego፡- እዚ ዓይነት ፍቕሪ ድማ ን 
ኣብ ምሕዝነት (Friend ship) ዘለዉ ሰባት 
ዝምልከት ዓይነት ፍቕሪ ኮይኑ፣ ኣብ ነፍስ 
ወከፍ ከኣ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ፍቕሪ 
ጎረቤት፡ ፍቕሪ ኣዕሩኽ፡ ፍቕሪ መሓዙት፡ 
ፍቕሪ መማህርቲ፡ ፍቕሪ መሳርሕቲ ኣብዚ 
ዓይነት ፍቕሪ ዝጠቓለል እዩ።
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4. Agape፡- እዚ ዓይነት ፍቕሪ ካብቶም ካልኦት 
ዓይነት ፍልይ ዘብሎ መሎኮታዊ ብስለ ዝኾነ እዩ። 
እዚ ፍቕሪ እግዚኣብሄር ወዱ በጃ ብምሃብ ዝገለጾ 
Divine love ፍቕሪ እዩ (ዮሃ3፡16)። 
ስለዚ እቲ ዕርክነት ኣንጻር ጾታ ዝበሃል ዘሎ እቲ 
ኣብ Eros ዝብል ምድብ ተመዲቡ ዘሎ ኮይኑ፣ 
ስምዒታዊ ፍቕሪ ወይ ስጋዊ ፍቕሪ (Flesh 
love) እዩ።  

እዚ ዓይነት ፍቕሪ ብምንታይ እዩ ዝመጽእ፧
እዚ ብ Eros ዝብል ስም ዝጽዋዕ ስጋዊ ፍቕሪ፣ 
(either it is a boy or a girl) ብተመስጦ ወይ 
ገለ ክፋል ናይቲ ሰብ ባህ ይብለካ እሞ then the 
message from the boy or the girl trav-
els to the brain of the other person (girl 
/ boy), 
And in the brain there is an organ called 
pititry gland, which make or produce 
an enzyme. እዚ enzyime ከኣ ናብ ምሉእ 
ኣካላትካ ዘይኮነ ናብ ሓደ ክፍሊ ኣካልካ ጥራይ 
ብምኻድ ኣብኡ ናይ ደስታ ስምዒት ይሰድድ።

So when ever you saw that person, 
you feel that feeling. At this mo-
ment you tell your self, “I am in 
love” which is basically the reaction 
of your basical the reaction of your 
body chemicals. ስለዚ እቲ ፍቕሪ ዘይኮነ 
ምትሕውዋስ ናይ ኣካላትና enzymes እዩ።

ናብቲ፡ “ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ዕርክነት ኣንጻር 
ጾታ ይፍቀድ ድዩ፧” ዝብል ሕቶ ክንምለስ፣ 
ብቃል ኣምላኽ መሰረት ምርኩስ ብምግባር፣ ካብ 
ህይወቶም ዝተዓወቱ ሰባት ክንርኢ፡

1.እቲ ቀዳማይ model (ideal) ዝኾነ Christ 
Jesus እዩ። የሱስ ኣብ ምሉእ ህይወት ስጋ ለቢሱ 
ከም ሰብ ተመላሊሱ እዩ።

እብ4፡15 “ብዘይ ሓጢኣትሲ ብኹሉ ከምዚ ከማና 
ዝተፈተነ እዩ እምበር...” ከም ዝብል፣ ጎይታ ከም 
መንእሰይ ክሓልፎ ዝነበሮ ፈተና ሓሊፉ እዩ። 
መገዱ ግን ብምንታይ እንጺህዋ እንተዳኣ ኢልና፣ 
ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ጎበዝ መገዱ ብምንታይ 
የንጽሃ፧” ንዝብል ሕቶ፡ “ከም ቃልካ ንነፍሱ 
ብምጥንቃቕ” ኢሉ ምላሽ ከም ዝሃበሉ እዩ።

ካብ ህይወት ጎይታ እንምሃሮ ቁምነገር፣ ከም 
መንእሰያት መጠን እቲ ናይ ዕርክነት ፈተነ 
ቅድም ኣብ ህይወትና ከምቲ ቃል ክንነብርን፣ ነቲ 
እተጸዋዕናሉ ዕላማ ከነቐድም ይግብኣና።

2.እቲ ካልኣይ model ከኣ ዮሴፍ ከኣ እዩ። ዮሴፍ 
ኣብ ዘመኑ  (ብፍላይ ኣብ ናይ ጉብዝና ዕድሚኡ) 
ናይ ዕርክነት ፈተና ተፈቲኑ እዩ (ዘፍ39፡7-20)። 
ኣብዚ ዛንታ እዚ፣ ዮሴፍ ክልተ ነገር እዩ 

ኣጋጢምዎ። ዮሴፍ ካብዚ ክልተ ዝተፈላለዩ 
ነገራት ክልተ ዓይነታት መልእኽትታን 
ሓበሬታታትን እዩ ዝቕበል ነይሩ። ማለት፡-
1. ኣምላኻዊ ሓሳብ
ብቕድስና  ዝብጻሕ ናይ ንግስነት ራእይ ኣምላኻዊ  
ሓሳብ ኣብ ዮሴፍ እዩ ነይሩ።
2. ስጋዊ (ሰይጣናዊ) ሓሳብ እዩ።
እቲ ዝመጾ ዝነበረ ስጋዊ (ሰይጣናዊ) ሓሳብ 
ንግዝያዊ ስጋዊዕጋበት ኮይኑ፣ ዕጋበቱ ካብ ሓንቲ 
ምዓልቲ ዘይሓልፍ እዩ። 

ዮሴፍ  ዝወሰኖ ውሳኔ ኸኣ ከምዚ እዩ ነይሩ
** ካብ ግዝያዊ ዕርክነት - ናይ ኣምላኽ ኣጀንዳ 
** ካብ ደጋዊ information፣ ናይ ውሽጢ  
መንፈሰይ information
** ካብ ሓጺር መገዲ - ናይ ኣምላኽ መገዲ
ካብ ስጋዊ ዕጋበት - ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓጢኣት 
ዘይምግባር ይሕሸኒ ብምባል ዝወሰኖ ውሳኔ፡ ከም 
መንእሰያት መጠን ዓቢ ትምህርቲ እዩ። 
ስለዚ ሓደ መንእሰይ ኣብ ህይወቱ እቲ ናይ 
ኣምላኽ  1. Purpose  2. Assigment  3. 
Intent

ከይፈለጠ እሞ ኸኣ ናብ ዝኸዶ ዘሎ መገዲ 
ዘይፈልጦ ኣብ ቦታ ናይ ዕርክነት ምርካብ ከምቲ 
ዮሴፍ ምስ ሰይቲ ጶጢፋር ምስ ዝተዓራረኽ እሞ 
እቲ ሓሳብ ኣምላኽ፡ እቲ ዝመጽእ ሳዕቤን ተሰካሚ 
ከም ዝኸውን፣ ንሕና ኸኣ ከምኡ ክንከውን ኢና።
ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ከም ዝመዓዶ (2ጥሜ2፡22) 
ካብ ኩሉ ናይ ትምኒት ጉብዝና ክንሃድም እምበር፡ 
ግዳያት ክንከውን ኣምላኽ ነዚ ኣይጸውዓናን። 

ስለዚ ብመንፈስ ንመላለስ እሞ ሓሳብ (ትምኒት) 
ስጋ ኣይክንፍጽምን ኢና። 
ኣብ ንኡስ ዕድመኻ ነቲ ሓሳብ ኣምላኽ ንምፍላጥ 
ደኣ ንጽዓር እምበር ፣ ናብ ዘይተደለየ ስጋዊ 
ስምዒታት ኣይንእቶ። ምስ ዓበና (ናብ ሓዳር 
ዘምርሕ ዝምድና ንምስርተሉ ግዜ ምስ በጽሐ) 
ግና ብፍላይ ከኣ spiritually and mental-
ly mature ምስ ኮንና፣ ናይ ናብራ ብጸይቲ 
ትኾነና ሓብቲ ክንላለ ንኽእል ኢና።  ስለዚ ብግዜ 
ንእስነትና ንኣምላኽና ንዘክሮ፣ And He will 
show you the wat to rest

                         S.A
ኩሉ ዝተጀመረ ዕርክነት ናብ ሓዳር ይበጽሕ 
ማለት ኣይኮነን። ንኣብነት ናይ ኣምኖን ፍቕሪ 
ኣብ ትእማር ብግፍዒ እዩ ተደምዲሙ። 
ብድሕሪኡ ድማ ቅትለት ኣምኖን ኣስዒቡ።

እዞም ተጥቒሶም ዘለዉ ኣብነታት (ያቆብ ምስ 
ራሄል፡ ቦኣዝ ምስ ሩት፡ ዳዊት ምስ ኣቢጋይል፡ 
ሚካል ምስ ዳዊት፡ ኣሓሽዌሮስ ምስ ኣስቴር)፡ 
ናይ ርሑቕ ምርእኣያት እምበር ናይ ቀረባ 
ዕርክነት ኣይነበሩን። ዋላኳ ብርሑቕ ተረኣእዮም 
እንተተፋቐሩ፡ ግናኸ ክሳብ ብኺዳን ዝተኣሳሰሩ 
ዝመስረትዎ ዕርክነት (ፍሉይ ርክብ) ኣይነበረን። 
እግዚኣብሄር ናይ ኪዳንን ናይ ስርዓትን ኣምላኽ 

እዩ። ኩሉ ዝምድናታት ከኣ በቲ ንሱ ዝሰርዖ 
ስርዓታትን ኪዳናትን (ናይ ህጻንነት ግዜ፡ ናይ 
ድንግልና ግዜ፡ ናይ ሕጸ ግዜ፡ መርዓ ግዜ) ክኸይድ 
እዩ ሰሪዕዎ። 

ስለዚ በዚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዝኾነ ስርዓት 
ተመላሊስና ቅድስናና ክርስትናናን ክንሕሉ 
ኣሎና።
                                 T. B.

እታ ንስኻ ክሳብ ትምርዓዋ ብዕርክነት ምሳኻ 
ክተጽንሓ መሪጽካያ ዘለኻ ሓብቲ፡ እታ 
እግዚኣብሄር ዝሃበካ ደጋፊት ከም ዝኾነት 
ብምንታይ ተረጋግጽ?

ንሳ እንተዘይኮይና ክልቴኹም ከቢድ ዋጋ 
ክትከፍሉ ኢኹም። እዚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ 
ዘይኮነ ዝምድና፡ ዘይተደለየ ልምምድ ኣማዕቢሉ 
እንተጸኒሑ ኸኣ ሳዕቤኑ ከቢድ ክኸውን እዩ።
እምብኣርሲ ቕንያቱ ኽፉእ እዩ እሞ፡ ጊዜ 
ዓዲግኩም፡ ከም ለባማት እምበር፡ ከም ዓያሱ 
ዘይኰነ ኸመይ ብጥንቃቐ ኸም እትመላለሱ 
ተመልከቱ (ኤፌ5፡15-16)።
                               Y . T

[ኣክለሽያ ማለት ተጸዊዖም ዝወጹ ማለት እዩ።
ካበይ ኢና ተጸዊዕና ወጺእና ንዝብል ሕቶ፡ ካብ 
ዓለምን ዓለማዊ ነገራትን ኢና ተጸዊዕና ዝወጻና። 
ካብኣ ምስ ወጻና፡ ዓለም ናብኣ ክትመልሰና 
ብዝተፈላለየ ስዉር መገድታት ጻውዒት 
ተቕርበልና እያ። 

መፈንጥራታት ውን ተጻውደልና እያ። ሓደ 
ካብቲ ስዉር መፈንጥራታት ከኣ እዚ ዕርክነት 
ኣንጻር ጾታ እዩ። 

ዕርክነት (ንመርዓን ሓዳርን ዓሊሙ፡ ከም 
ፍቕድ ኣምላኽ፡ ብኣፍልጦ ቤተክርስትያን ኣብ 
ግዚኡ ዘይተመስረተ ዕርክነት ምስሊ ዓለምን 
ዓለማውነትን እዩ። 

በዚ መፈንጠራታት ተታሒዝና ኣደዳ ዘይተደለየ 
መንፈሳዊ ተጽዕኖታት ከይኮንና ከለና፡ ብምሕዳስ 
ሓሳብና እናተለወጥና  ካብ ዓለም ንርሓቕ እምበር 
ንዓለም ኣይንምሰላ።
እዚ መፈንጠራታት ዝብተኽ ድማ ከም ፍቓድ 
ኣምላኽ ብምምልላስ እዩ። 

ስለዚ ቤተክርስትያን ምስ ዓለም ክጽንብራ ዓሊሙ 
በብግዚኡ ንዝቀላቐል ስዉር ውዲታት ነቒሓ 
ትቃለሶ እምበር፡ ምስ ዓለም ኣይትተሓዋወስን 
እያ።
                                         M.D

መጽሄት ዲቦራ ነቶም ነዚ ሕቶ ዝመለስኩም ናይ 
የሱስ ክርስቶስ ተወርወርቲ ፍላጻታት፡ ምስጋንኣ 
ተቕርብ። ጎይታ ይባርኽኩም!

            ---- ተፈጸመ ----



 ኩርናዕ መንፈሳዊ ሕደማ

       ኩርናዕ - ምኽርን ማዕዳን                  መጽሄት ዲቦራ                         ኩርናኦ - መንፈሳዊ ሕደማ

ወጋሕታ ኮይኑለይ
ዘይወግሕ መሲልዎም ጸልማት ከብዝሑ ኣብዙርያይ

ጎዳጉደይ ክደፍኑ ርሓቦት ከይኮነለይ 
ተዛሪበ ነይረ እንድየ መንጾረይ ገንጺለ

እቲ ኹሉ ዝኽእል መጸ ኣኽራን እናዘለለ፡ እናዘለለ

[ጸሓይ ዓሪባቶ ኢሎም ጸላእተይ ክድብሉ
ምዕራፈይ ክዓጽውዎ ታሪኸይ ክዛዝሙ
ውግአይ ተዋጊኡ ገልበጦ ትልምታቶም
ብትንፋስ ኣፍንጭኡ በተኖ ደመንኦም፡ 

(ደመንኦም፡ ደመንኦም) × 6] ×2

ኣይትሓዝን ብጸልማት ኣይትሓዝን
ኣይትሓዝን ብሰይጣን ኣይትሓዝን
ኣይትሓዝን ብሲስተም ኣይትሓዝን
ኣይትሓዝን ብሓጢኣት ኣይትሓዝን

(ብርሃነይዩ የሱስ እቲ ጸልማት ዘይሕዞ
ጸልማት ኣይቅመጥን ንሱ ኣብ ዘለዎ) × 2

(እናተጸበዩ ውድቀተይ እናተጸበዩ ጥፍኣተይ 
እናተጸበዩ ዕርበተይ፡

(ጸሓየይ በሪቓ ኮይኑለይ ወጋሕታ ወጋሕታ) × 2) × 2
ወጋሕታ ኮይኑለይ ወጋሕታ  × 8

(እናተጸበዩ ውድቀተይ፡ እናተጸበዩ ጥፍኣተይ 
እናተጸበዩ ዕርበተይ

(ጸሓየይ በሪቓ ኮይኑለይ ወጋሕታ ወጋሕታ) × 2) 
ወጋሕታ ኮይኑለይ ወጋሕታ  × 6

ዘይወግሕ መሲልዎም ጸልማት ከብዝሑ ኣብዙርያይ
ጎዳጉደይ ክደፍኑ ርሓቦት ከይኮነለይ 
ተዛሪበ ነይረ እንድየ መንጾረይ ገንጺለ

እቲ ኹሉ ዝኽእል መጸ ኣኽራን እናዘለለ፡ እናዘለለ
(እናዘለለ እናዘለለ፡ እናዘለለ እናዘለለ)   × 3

ኣይትሓዝን ብዓለም ኣይትሓዝን
ኣይትሓዝን ብሰይጣን ኣይትሓዝን
ኣይትሓዝን ብሲስተም ኣይትሓዝን
ኣይትሓዝን ብሓጢኣት ኣይትሓዝን

ኣይትሓዝን ብሕማም ዝኣይትሓዝን
ኣይትሓዝን ብፍርሓት ኣይትሓዝን
ኣይትሓዝን ብኹነታት ኣይትሓዝን
ኣይትሓዝን ብዓለም ኣይትሓዝን

(ብርሃነይ’ዩ የሱስ እቲ ጸልማት ዘይሕዞ
ጸልማት ኣይቅመጥን ንሱ ኣብ ዘለዎ) × 2

ጸሓይ ዓሪባቶ ኢሎም ጸላእተይ ክድብሉ
ምዕራፈይ ክዓጽውዎ ታሪኸይ ክዛዝሙ
ውግአይ ተዋጊኡ ገልበጦ ትልምታቶም
ብትንፋስ ኣፍንጭኡ በተኖ ደመንኦም፡ 

      (ደመንኦም፡ ደመንኦም) × 4

(እናተጸበዩ ውድቀተይ፡ እናተጸበዩ ጥፍኣተይ 
እናተጸበዩ ዕርበተይ

(ጸሓየይ በሪቓ ኮይኑለይ ወጋሕታ ወጋሕታ) × 4) 
ወጋሕታ ኮይኑለይ ወጋሕታ  × 6

ብዘማራይን ፓስተርን ዮናታንን ዘማሪት ሶሱናን

መጽሄት ዲቦራኩርናዕ - ምኽሪን ማዕዳን ኩርናዕ - መንፈሳዊ ሕደማ

ኩርናዕ  
  ምኽርን 
    ማዕዳን
 
          ቅየጣ ጸባ
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ትውፊት መለለዪ ናይ ሓደ ህዝብን ክብሪ ሃገርን እዩ። ሃገራት ባህለን ክዕቅባ (ነባሪ 
ክገብርኦ) ይጽዕታ። ብናይ ባዕዲ ያታ ከይጉብኣ ክብርታተን ንምዕቃብ ብኣንክሮ 
ይሰርሓ። ርግጽ’ዩ ኣርባሒ ንዘይኮነ ባህሊ ንምቕያሩ ወሰን ወሰን ኣይብላን። ስለዚ 
ድማ እየን ኣብ ምልዋጥን ምዕቃብን ብማዕረ ዝዓማ።

ሓንቲ መዓልቲ ነታ ሓንቲ ምዓልቲ ፍልጠት እናሕለፈትላ፣ ስልጣነ ወዲ ሰብ ሰማይ 
ጠንቁሩ፣ ንናይ ትማሊ እናብለየ፣ በብመዓልቱ ማይ ዘይጥዓመ ርቐት እናዳህሰስና ኣብ 
ዘለናሉ ህሞት፣ ምስዚ ለውጢ ክጓዓዝ ዘይበቅዕ ሰብ ድሑር ተሰምዩ ካብ ጎደና ብቕዓት 
ይግለፍ።

ዘመናት ብዘመናት ክተኻኻእ፣ ፍጻሜታት እናተሰነዱ ኣብ ከብሒ መዝገብ ታሪኽ 
ምስ ተደርደሩ፣ ብነበር ይዝንተወሎም ኣሎ። ምስ ምንዋሕ ኣእላፍ እዋን ክመሓየሽን 
ክምዕብልን ዘየድልዮ ዘይቀያየር ቃል ጽድቂ፣ ቃል ኣምላኽ ጥራይ እዩ። ኣብ ዘመናት 
ኩሉ ንኹሉ ዘአንግድ ትሕዞን ግብረመልስን ዝሓቖፈ ምዃኑ ድማ ፍሉይ ይገብሮ።

ቃል ሓቂ ልክዓ ፍሉጥ፣ ምስ ግዜ ክትግስግስ ምምጣጥ ዘየድልያ፣ ከይተጸልወት 
ተጽዕኖ ትፈጥር ፍጽምቲ እያ። 

ካብ ጥንቲ፣ እቲ ገዚፍ ብድሆ ቤተክርስትያን፣ ብቐጥታ ሰይጣን (ካብ ወጻኢ) ዘይኮነ፣ 
ነቲ ጽሩይ ቃል ክደባልቑ ብዝፍነዉ ኣብ ከርሳ ብዝሓቖፈቶም ምእመን ዝስናዕ 
ፍሕሶ እዩ። ምልኣት ሰማይ ዘይነደፎ ፍብሩኽ (ህንዱስ) ሓቂ፣ ንቤት ህያው ኣምላኽ 
ዝህውኽ፣ ንምስላ ዝድውን ሸርሒ ሓደገኛ ጥራይ ዘይኮነ  ንቕልጡፍ ጥፋኣት ዘቃልዕ 
ስቱር ኣጀንዳ ተጻባኢና እዩ። 

እዘን ሎሚ ብስሉም ኣእማን ተሃኒጸን፡ መናድቕ ህንጻታተን ማዕሪጉ፡ ናይ ዝተበረዘ 
ምህሮ መድረኻት ኮይነን ዘለዋ ኣብያተ ምእመን፣ ናብዚ ተሸሚመናሉ ዘለዋ ዓሚቊ 
ዓዘቕቲ ዘጽደፈን ምኽንያት፣ ንዝተሓናፈጸ ቃል ምህሮ ባበን ስለ ዘርሓዋ እዩ። ወንጌል 
ግና ከም ቅዲ ሰብ ኣይኮነን! ብሰብ ውን ኣይመጸን። ወንጌል ንሰብ እናሓለወ ዊንትኡ 
ክዕንግል ናይ ዝቖመ ሰብ ወገን ኣይኮነን። ወንጌል ስለ ሰብ እናተረኸ ንፍኑው ባህግታቱ 
ዘሳሊ ኣሰላፊ ኣይኮነን። 

እቲ ቃል ሓቂ፣ ስለ ክርስቶስ ብኽርስቶስ ዝኾነ፣ ካብ ላዕሊ ዝመጸን ናይ ላዕሊ ዝነግርን 
እዩ። ንኹሉ ድማ ናብዚ መሳልል እናኣበረኸ፣ ንጥብቅነት ወንጌል ንዝተሃንጸ ቁመና 
መልእኽተኛ ገይሩ ይሸሞ። ኩሉ ግዜ ብኣምላኽ ዝተመርመረ ልኡኽ፣ ነቲ ሃብቲ 
ክርስቶስ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መታን ክሰጋገር፣ ነቲ ናይ ሓቂ ወንጌል ከይሓዋወሰ 
የምሓላልፍ እምበር፣ ንሰብ ባህ ከምዝብሎ ገይሩ ኣይዓይይን። 

ሰባት ነቲ ጥዑይ ትምህርቲ ንምስማዕ ኣእዛኖም ዘሳሕይሉ ሃዋሁ እኳ እንተ ተቐመጠ፣ 
ነቲ ጽሩይ ቃል ሓቂ ከይሸራረፈ ንወለዶታት ከረስትይ መትከሉ ኣብ ውሽጡ ኣሎ። 
ስለዚ በዚ ቃል ሓቂ ኣእምሮ ዝረኸበ ዘበለ ኩሉ፣ ስለ ሓቁ ክምጉትን ንሓቂ ምስትምሃራን 
ምንባራን ልቡ ከድንን ይግብኦ።

ኩሉ ፍጹምነት መወዳእትኡ ርኤኹ፣ ትእዛዛትካ ግና ኣዝዩ ርሒብ እዩ (መዝ119፡96)።     



 ኩርናዕ - ጥቕሲ

“ኣምላኽ  ፍቕሪ  ኢዩ  እሞ፡ እቲ  ዘየፍቅር  
  ንኣምላኽ  ኣይፈልጦን  እዩ።” 1ዮሃ 4፡8

 ኣምላኽ  ፍቕሪ ኢዩ!   ኣነ ብክርስቶስ

መጽሄት ዲቦራኩርናዕ - ጥቕሲ ኩርናዕ - ሒደት ብዛዕባ

ኣምላኽ  ፍቕሪ  ኢዩ! ናቱ  ተፈጥሮ፡ ባህርያቱ  
ኩሉ  ፍቕሪ  ኢዩ። እዚ  ኩሉ  ክርስቲያን  
ክፈልጦ  ዘለዎ  ናይ  ኣምላኽ  ምግላጽ  
ኢዩ። ብዙሓት  ኣምላኽ  ክንድምንታይ  
የፍቅሮም  ኣይፈልጡን  ኢዮም። መንፈስ  
ቅዱስ፡ ኣምላኽ  ንቤተክርስትያን  ዝወፈዮ  
ፍቕሩ፡ ክንድምንታይ   ዕምቆት፡ ንውሓት፡ 
ግፍሕን  ቁመትን  ከምዘለዎ  ንክርድኡ፡ 
ነታ  ንፍልጠት  ሓለፍ  እትብል  ፍቕሪ  
ንክፈልጥዋ  ብሃዋርያ  ጳውሎስ  ጌይሩ  
ኢዩ  ጸልይሎም (ኤፌ 3፡17-19)። ፍቕሪ  
ኣምላኽ  ኣዝዩ  ሰፊሕን  ዘይውሱን  ዕምቖት  
ስለዘለዎ  መለኮታዊ  ምግላጽ  ዘድለዮ።

ክግለጽ  ዘይከኣል  ፍቕሪ  እንተበልካዮ  
ኣይተጋገኻን፡ እትምንታይሲ  ፍቕሪ  
ኣምላኽ  ልዕሊ  ምርዳእ  ደቂሰብ   ኢዩ። 
ገና  ሓጥኣንን  ጸላእቱን  ከለና  ሓደ  
ሰብ  ከመይ  ጌይሩ  ክገልጾ  ይኽእል። 
የሱስ  ግን  ስሌና  ሞተ (ሮሜ 5፡8)። ንኣይ  
ልዕሊ  ፍቕሪ  ኣምላኽ  ንኣና  ገይሩ  
ንልበይ  ዝተንከፈ  የለን። ብዘላ  ዓለም  ነቲ  
ዘይተሰዓርን ዝተገልጸን  ፍቕሪ  ክፈልጥዎ  
ብጣዕሚ  እዪ ዝደሊ።

ብዙሓት  ንኣምላኽ  ስለዘይፈልጥዎ  ካብ 
ኡ  ክሃድሙ  ይረኣዩ። ኣምላኽ  ፍርዲ  
ኣይኮነን፡ ፍቕሪ  ኢዩ።  እግዚኣብሄር  ምእንቲ  
ሓጢኣትካ  ኣይቐጽዓካን  ኢዩ።  ምኽንያቱ  
ኣብ  ክንዳኻ  የሱስ  ተቐጺዑ  ኢዩ።  ስለ  
ሓጢኣትካ  ክትቅጽዖ  ዝግበኣካ  ኣቐዲሙ  
ኣብ  የሱስ  ኣውሪድዎ  ኢዩ። ኣምላኽ  
ሓጢኣት  ኣይፈቱን  ኢዩ፡ ንሓጢያተኛ  ግና  
የፍቅር  ኢዩ። ነዚ  ሓቂ  ኩሉ  ሓጢኣተኛ   
ክሰምዕን  ክርዳእን  እንተዝኽእል!  ክንደይ  
ሰናይ   ምኾነ። 

እዚ  ናይ  ወንጌል  መልእኽቲ  ኢዩ። 
ኣምላኽ  ብእኡ  ኣዝዩ  ሓሪቑ  ዘይኮነ  ወይ  
ንሓጢኣቱ  ንሱ  ዝኸፈሎ  ነገር  ከም  ዘይብሉ  
ጌይሩ  ኢዩ  ዝሓስቦ፡ ምኽንያቱ  የሱስ  ከም  
ዝኸፈሎ  እንተዝፈልጥ። ምናልባሽ  ብሰንኪ  

ሓጢኣትካ  ኩነኔ  ይስመዓካ  ይኸውን  
ግን  ኣምላኽ  የፍቅረካ  ምዃኑ  ፍለጥ። 
ኣምላኽ  ሓጢኣትካ  ኣይጽብጽብን። “ ሽዑ  
ምጹ  እሞ  ንሓድሕድና  ንማጎት፡ ይብል  
እግዚኣብሄር፡ ሓጢኣትኩም  ከም  ጁዂ  
እኳ  እንተ  ቒሔ፡ ከም  በረድ  ኪጽዕዱ፡ 
ከም  ዝዋውዕ  እኳ  እንተ  ቒሔ፡ ከም  
ጻዕዳ  ጸምሪ  ኪኸውን  ኢዩ።” 

ሕጂ  ንኣምላኽ  ክትጽውዖ  ትኽእል  
ኢኻ።”  “ዎ  ኣምላኸይ፣ ንየሱስ  ምእንቲ  
ሓጢኣተይ  ንክመውት  ከምዝለኣኽካዮ፡ 
ምእንቲ  ጽድቀይ  ከኣ  ካብ  ሞት  ከም  
ዘተንሳእካዮ  እኣምን  ኣለኹ። ስለዚ  ሕጂ  
ጎይታ  ናይ  ህይወተይ  ከም  ዝኾነ፡ ሓዲሽ  
መንነት  ከምዝሃበኒ  ሙሉእ  ብሙሉእ  
ካብ  ሓጢኣተይ  ሓራ  ምዃነይ  እኣምን  
ኣለኹ። 

          ጸሎት
ፈቃር  ኣቦ፡ ምግላጽ  ፍቕርኻ  ኣባይን  ኣብ  
ዓለም  ኩሉ  ንዘለዉ  ደቕኻ  ኪውስኽ  
እጽሊ  ኣለኹ። ንሎምን  ኩልሳዕን  እብል  
ኣለኹ፡ ብሓገዝ  መንፈስካ ንቕሓት እቲ 
ዓቢይ  ፍቕርኻ ኣባና እናወሰኸ ክኸይድ  
እጽሊ  ኣለኹ።  ብስም  የሱስ  ኣሜን።
  

ዝንበብ  ጥቕሲ፥ 

 1 ዮሃ 4፡16-19 

       ኩርናዕ
       ሒደት ብዛዕባ    
      

 ኣነ ጨው ምድሪ እየ (ማቴ5፡13)።
 ኣነ ብርሃን ዓለም እየ (ማቴ5፡14)።

 ኣነ ውሉድ ኣምላኽ እየ (1ዮው3፡1)።
ናይ ሓቂ ጨንፈር ጉንዲ ወይኒ እየ (ዮሃ15፡1)።

 ዓርኪ ክርስቶስ እየ (ዮሃ15፡15)።

ኣነ ብክርስቶስ
ምስክር ክርስቶስ እየ (ግብ1፡8-9)።

ባርያ ጽድቂ እየ (ሮሜ6፡18)።
ቤት መቕደስ ኣምላኽ እየ (1ቆሮ3፡16)።
ማሕደር ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ እየ።

ምስ ጎይታ ሓደ መንፈስ እየ (1ቆሮ6፡17)።
ኣካል ክርስቶስ እየ (1ቆሮ12፡27)።

ኣነ ብክርስቶስ
ሓድሽ ፍጥረት እየ (2ቆሮ5፡17)።

ምስ ኣምላኽ ሰላም ኣሎኒ (ሮሜ5፡1)።
ስድራቤት ኣምላኽ እየ (ኤፌ2፡19)።

ሰማያዊ ዜጋ እየ (ፊሊ3፡20)።
ኣድራሻይ ኣብ ሰማይ እዩ (ቆሎ3፡2-3)።
ኣምባሳደር ክርስቶስ እየ (2ቆሮ5፡20, 

ኤፌ6፡20)።

ኣነ ብክርስቶስ
ህያው እየ (ወን6፡57, 11፡26)።

ጽድቂ ኣምላኽ እየ (2ቆሮ5፡20-21)።
ቅዱስ እየ (ኤፌ1፡1 ፊሊ1፡1 ቆሎ1፡2)
ስራሕ እቲ ልዑል እየ (ኤፌ2፡19)።

ኣነ ብክርስቶስ
ተማቓሊ ኣምላኻዊ ባህሪ እየ (2ቆሮ1፡4)።

ነጸብራቕ ህይወት ክርስቶስ እየ (ገላ2፡20)። 
    ተማቓሊ ክብሪ ኣምላኽ እየ (1ዮሃ3፡2) ።
      ካብ ስዓርቲ ዝበልጽ እየ (ሮሜ8፡37) ።
ኩሉ ግዜ ናብ ዓወት ይምራሕ (2ቆሮ2፡14)።

30
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ሓደ እዋን ኩሎም ስምዒታትን ተመስጦታትን 
ብሓባር ክዘናግዑ ናብ ሓደ ኣብ ቀረብኦም 
ዝርከብ ደንደስ ባሕሪ ከዱ። 

ኣብቲ ደንደስ ባሕሪ እናተዘናግዑ ከለዉ፡ ብርቱዕ 
ማዕበል ይመጽእ ስለዘሎ ካብቲ ከባቢ ክእለዩ 
ህጹጽ ሓበሬታ መጸ። ኩሎም ከኣ ጀጀልብኦም 
ሒዞም ካብቲ ከባቢ ይእለዩ ነበሩ። 

ኣብዚ ኩሉ ናይ ምህዳም መስርሕ ፍቕሪ ጥራይ 
ስቕ ኢሉ ይዕዘብ ነበረ። ጸኒሑ ግና እቲ ማዕበል 
እናበርተዔ ከደ። 

ፍቕሪ በቲ ጥቕኡ ብልጽግና ጽብቕቲ ጀልባ ሒዙ 
ክሓልፍ ከሎ ረኣዮ፡ “ብልጽግና በጃኻ ተማል 
ኣኒ” በለ፡ ፍቕሪ። ብልጽግና ኸኣ፡ “ጀልባይ 
ብዙሕ ወርቅን ገንዘብን መሊኡ ስለዘሎ ቦታ 
የብላን” በሎ። ፍቕሪ በቲ ናይ ብልጽግና መልሲ 
ኣይተሓጎሰን።

ቁሩብ ጽንሕ ኢሉ ትዕቢት በቲ ከባቢ ጃልብኡ ሒዙ 
ክሓልፍ ከሎ ረኣዮ፡ “ትዕቢት በጃኻ ተማልኣኒ 

“በሎ። ትዕቢት ከኣ ኣይማላእን እየ፡ እትምንታይሲ 
እግርኻ ሓመድ ስለዘለዎ ንጀልባይ ከተርስሓለይ 
ኢኻ” በሎ። ፍቕሪ በቲ ናታቶም መልሲ ኣዝዩ ጓሃየ።

በቲ ጥቕኡ ሓጎስ ይሓልፍ ነይሩ፡ ሓጎስ ግና ማራ 
ተሓጒሱ ስለዝነበረ ብዛዕባ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ፍጹም 
ይግድሶ ኣይነበረን።
በዚ እናሓሰበ ከሎ፡ ጓሂ በቲ ጥቕኡ ክሓልፍ ከሎ 
ርእዩ ሓተቶ፡ ጓሂውን” ሓዚነ ስለዘለኹ ክማልኣካ 
ኣይክእልን፡” በሎ።

ፍቕሪ በቲ ናይቲ ማዕበል ምብርታዕ በቲ ናይቶም 
ሰብ ጀልባ መልስን ሸቐልቀል እንዳበለ ከሎ፡ 
“ፍቕሪ ንዓ ናብ ናተይ ጀልባ ኣነ ክማል ኣካ 
እየ።” ዝብል ድምጺ ሰምዔ እንዳ ጎየየ ከኣ ናብታ 
ጀልባ ተሰቕለ። ፍቕሪ ግና መን ከም ዘድሓኖ 
ክፈልጥ ብዙሕ ይጽዕር ነበረ፡፡ ግናኸ ከይተዓወተ 
ናብ ውሑስ ቦታ በጺሑ ወረደ።

ኣብቲ ዝወረደሉ ግና ንፍልጠት ረኸቦ፡ 
ፍልጠትውን ጽቡቕ ጌሩ ሰላም ምስበሎ። ፍቕሪ፡ 
“ፍልጠት ነዚ ዝተማልኣኒ ትፈልጦ ዲኻ ኢሉ 

ሓተቶ። ፍልጠት ከኣ ብጥበብ ኮይኑ፥” እወ! ንሱ 
ግዜ ኢዩ” በሎ።

ፍቕሪ ደንጽይዎ፡ “ንምንታይ ኢዩ ግዜ ክማል ኣኒ 
ፈትዩ፥” ኢሉ ሓተቶ። ፍልጠት ከ ህድኦ ኢሉ፡  “ር 
ኢኻ ፍቕሪ ግዜ እዩ ነቲ ኣባኻ ዘሎ ብሉጽነትካን 
ነቲ ኣብ ዓለም ዝድለ ዝሎ ሓቐኛ ሰላምን ሓጎስን 
ከተምጽእ ከምዝኾንካ ዝፈልጥ፡፡” ኢሉ መለሰሉ።

ስለዚ ቐንዲ፡ መልእኽቲ ናይዛ ሓጻር ጽሕፍቲ፣ 
ሎሚ ንገዛእ ርእስና ኣብ ሰባት ኣገዳሲት ኮይና 
ክንረኽባ ከለና ንፍቕሪ ነነኣእሳ፡ እንተሃብተምና 
ንንዕቃ ከምኡ ውን ኣብ ግዜ ሓጎስን ጓህንውን 
ንፍቕሪ ቦታ ኣይንህባን። ግዜ ግና ቀስ ኢሉ ኣብ 
ልብና ከምጽኣ ኢዩ። 

ሕስብ እሞ ነብል፣ ግዜ ከምጽ ኣልና ካብ 
እንጽበ ንምንታይ ሎሚ ንፍቕሪ ናባና 
ዘይንጽውዓ። እቲ ውሽጥና ዝብህጎ ቀዳማይ 
ነገር ፍቕሪ ኢዩ። ብዘይ ብኡኡ ኩሉ ነገር 
ናብ ህድኣትን ሰላምን ከምጽእ ዝኽእል የለን።

          ኣብ  ኣእዛን  ይሁዳ  ዘቃልሕ  ዝነበረ ክልተ   
ድምጽታትን    መልስታቱን

ድምጺ የሱስ- ንመንግስቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ጸበባ ክትወርሳ 
ይግብኣካ እዩ፡ 
መልሲ ይሁዳ- ዕሽሽ
ድምጺ የሱስ- መጀመርታ መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቅን ድለ ድሓር 
ኩሉ ክውሰኸልካ እዩ
መልሲ ይሁዳ- ዕሽሽ
ድምጺ የሱስ- ንዓለም ረቢሕካ ንገዛእ ርእስኻ እንተኣጥፋእካ 
እንታይ ይዓብሰልካ?
መልሲ ይሁዳ- ዕሽሽ

 ይሁዳ ነቲ ዝመጾ ቃል ኣምላኽ ምእንቲ ክፈርየሉ ስለ ዘየስተውዓሎ 
እቲ ቃል ካብ ልቡ ብሰይጣን ክውሰድ ከሎ

ድምጺ ሰይጣንን - ይሁዳ ብዓል መሬት
መልሲ ይሁዳ - ኣሜን
ድምጺ ሰይጣንን - ይሁዳ ብዓል ጸጋ ብዓል ንዋይ
መልሲ ይሁዳ - ኣሜን
ድምጺ ሰይጣንን - ይሁዳ ዝተኸበረን ዝበልጸገን ጎይታ
መልሲ ይሁዳ - ኣሜን

ድምጺ ሰይጣንን- ነቲ ካብ ማሕፉዳ እናሰረቕካ ከተሳኽዖ ዘይክኣልካ 
ሕልምኻ፡ ንየሱስ ብምትሓዝ ኣቕንዓዮ
መልሲ ይሁዳ - እዚኣባ ግርም 

**ይሁዳ ምስ ድምጺ ሰይጣን ተሰማሚዑ ስጉምቲ ወሲዱ። ንጎይታ 
ብገንዘብ (ብመሬት) ለዊጥዎ። ብዓል ገንዘብ ኮይኑ፣ ግናኸ ሰላሙን 
ናይ ዘልኣለም ህይወቱን ተነጢቑ! ነቲ መዋእሉ ዝተመነዮ ብዓል መሬት 
ሙዃን ትምኒቱ ሓዲጉ ኸኣ ተሓኒቑ ሞይቱ። (ሃዋርያት ግና ን ገንዘብ 
ኣብ ትሕቲ እግሮም ረጊጾሞ እዮም። ካብ ናይ ዘልኣለም ህይወት ከኣ 
ኣይተረፉን።)

  ጥቃ ልብኻን ኣፍካን
  ንሕቶ መልሲ

   ንሕማም ፈውሲ
   ብርሃን ንመገዲ
   ቃላት ንመዓዲ

  ጽድቂ ውን ንሓጥእ
  ካበይ ኮን እዩ ዚመጽእ፧

   ንሕሱር ክብረት
  ንምዉት ህይወት
  ንዘይለባም ዘለብም

  ጥበበኛ ዚገብር
     ኣበይ ኮን ይርከብ

  ከምዚ ዓይነት ፍልጠት፧
  እወ…..

 ከም ዓይኒ ማይ
  ተስፋ ዘፈልፍል

 ብዘይ ጸገም
 ዚበሎ ዚፍጽም
 ነዚ ፍልጠት

ኣበይ ‘የ ዚረኽቦ
 ከይደ ንኸምጽኦ፧

 እምነት እታ ሰዓሪት
       ፍቕሪ ውን ነባሪት

   ክነግረካ
   ዘለዋኦ ቦታ

  ርሑቕ ኣይኮነን
  ኮለል ናይ ዚበልካ

  እወ ቃል ኣምላኽ”ዩ
  ጥቃ ልብኻን ኣፍካን።

____1. ስምኦን           ሀ. ማሪቆስ
____2. ሳውል            ለ. ዲዲሞስ
____3. ዮሴፍ            ሐ. በርናባስ
____4. ቶማስ            መ. ጳውሎስ 
____5. ዮሃንስ            ረ. ጴጥሮስ 

ለ-ምስ ካልኣይ ስሞም ኣዛምድዎም 

1. ብቕኑዕ ቅደመ ተኸተል ተሰሪዐን ዘለዋ መጽሓፍቲ 
ብሉይ ኪዳን ኣየኖት እየን፧
ሀ. ሃጌ፡ ናሆም፡ ኣምባቆም    ለ. ዳንኤል፡ ዩኤል፡ 
ሆሴእ    ሐ. ኣስቴር፡ እዝራ፡ ነህምያ    
መ. ኣሞጽ፡ ኦብድያ፡ ዮናስ
2. ዓሰርተው ሽዱሽተ ምዕራፋት ዘይብላ መጽሓፍ፧   
ሀ. ሮሜ         ለ. ማሪቆስ 
ሐ. 1 ቆረንጦስ                መ. 2 ቆረንጦስ
3. ጽቡቕ ምስክርነት ዘይብሉ፧
ሀ. ድሜጥሮስ                ለ. ኤጳፍራስ  
ሐ. ድዮትሬፌስ             መ. ጢሞቴዎስ
4. ናይ ፍቕሪ ሃዋርያ ብዝብል ቅጽል ዝልለ፧
ሀ. ዮሃንስ                     ለ. ጳውሎስ 
ሐ. ጴጥሮስ                  መ. ያቆብ
5. ምስ ጳውሎስ ተኣሲሩ ዘይነበረ፧
ሀ. ኤጳፍራስ                ለ. ኣርስጠርኮስ 
ሐ. ኦኔስሞስ               መ. መልሲ የለን

  ሀ - ቅኑዕ መልሲ ዝሓዘ ፊደል ምረጹ

  ርእስኹም ፈትሹ ኩርናዕ - ግጥሚ   ብንሰምዖ ዘበለ ንጠንቐቕ!

      ሕብራዊት - ብርዒ



   ኩርናዕ - ስእሊ

         ነዚኣተን ንዘክረን
** ናይ ግልና መደባት ክንሕንጽጽ ከለና - ጸላኢ ይስሕቕ
** ብስራሕ ወይ ብኻልእ ክንጽመድ ከለና - ጸላኢ የባጭው
** ክንጽሊ ክንምብርከኽ ከለና ጸላኢ የንቀጥቅጥ። 
ስለዚ ንለምን፡ ንዃሕኩሕ፡ ንሕተት ኣምላኽ መልሲ ኣለዎ 
(ፊሊ4፡6)።

      ሕብራዊት - ብርዒ
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ሓደ ምዓልቲ፣ ኣብ ግዜ ሶቭየት ሕብረት፣ 
ሓደ ንቖልዑ ክምህር ዝተመደበ መምህር 
ነይሩ። 

እዚ መምህር ጎይታ የሱስ ኣምላኽን ወዲ 
ኣምላኽን ምዃኑ ዝኽሕድ ሰብ እዩ ነይሩ። 
ናቱ ከይኣኽሎ ግና ንብዙሓት ህጻናት፡ “የሱስ 
ኣምላኽ ኣይኮነን!” ኢሉ ይምህር ነበረ።

ነቶም ቖልዑ ምእንቲ ከእምን ድማ፣ ሓደ 
ብመርኣያ ዝቐርብ ኣብነት ከዳሉ ደለየ። 

ዝተፈላለየ ፈሰስትን ድሩቓትን ነገራት 
ሓዋዊሱ ውን ነቲ ማይ ናብ ወይኒ ዝመስል 
ፈሳሲ ቀየሮ። 

ጸኒሑ ውን ካልእ ነገር ምስ ሓወሰሉ፣ እቲ 
ወይኒ ዝመስል ሕብሪ ጠፊኡ፣ ከም ቀደሙ 
ጻዕዳ ኮነ። 

ሽዑ እቲ መምህር ነቶም ህጻናት፡ “የሱስ 
ንማይ ናብ ወይኒ ንምቕያር ዝተጠቐመሉ 
ሜላ (ሽጣራ) ርኢኹም’ዶ፧” ኢሉ ሓተቶም። 

እቶም ህጻናት ድማ ተገረሙ። 
ሓደ ኣምላኽ ዘብርሃሉ ናይ የሱስ ህጻን ግን 
ኢዱ ሓፍ ኣበለ። ዕድል ምስ ተዋህቦ ድማ 
ንመምህሩ፡ “ካብዚ ኣዳሊኻዮ ዘለኻ ወይኒ 
ክንሰቲ ምሃብካና’ዶ፧” ኢሉ ሓተቶ።

እቲ መምህር ድማ ህዉኽን ቁጥዕን ኢሉ፡ 
“ኣይስተን እዩ።” ኢሉ መለሰሉ።
እቲ ናይ የሱስ ህጻን ኸኣ፡ “ናይ የሱስ  ወይኒ 
ግና ተሰትዩ እዩ።” ኢሉ ኮንትነቱ ናብ ርእሱ 
መለሰሉ።

”ናይ የሱስ ወይኒ ግና 

ተሰትዩ እዩ!”

ህዝበይ ስኣን ፍልጠት ይጠፍእ ኣሎ! ወንጌል… ንዚኣምን ዘበለ ዂሉ ሓይሊ 
ኣምላኽ ንምድሓን እዩ እሞ፡ ንገሊኦም፡ ነቶም ዚጣራጠሩ፡ ኣረድእዋም። ንገሊኦም 
ካብ ሓዊ መንጢልኩም ኣናግፍዎም፡ ንገሊኦም ድማ፡ ነቲ ብስጋ ዝረኸሰ ኽዳን 
እኳ እናጸላእኩም፡ ብፍርሃት ደንግጹሎም (ሆሴ4፡6, ሮሜ1፡16, ይሁ1፡22-23)።                                 

                  ንኣፍልጦ
     ብዛዕባ ብሰለስተ ዝግለጹ ነገራት ወይ ጉዳያት
1. ስላሴ - እግዚእብሄር ኣብ፡ እግዚእብሄር ወልድ፡ እግዚእብሄር 
መንፈስ ቅዱስ
2. ኣቦታት እስራኤል - ኣብርሃም፡ ይስሓቕ፡ ያዕቆብ
3. ናይ ሓሶት ስላሴ - ሰይጣን፡ ሓሳዊ ነብዩ፡ ጸረ ክርስቶስ
4. ሰብ - መንፈስ፡ ነፍሲ፡ ስጋ

5. ትሕዝቶ ታቦት - በትሪ ኣሮን፡ ጽላት ሙሴ፡ ማና
6. መስርሕ ውድቀት - ትምኒት፡ ሓጢኣት፡ ሞት
7. ዓንድታት ክርስትና - እምነት፡ ተስፋ፡ ፍቕሪ
8. ሕብሪ ክዳን ካህናት- ሰመያዊ፡ ሓምራይ፡ ውጹእ ቀይሕ

9. ደረጃታት ዕቤት ወድሰብ- ይውለድ፡ ይዓቢ፡ ይመውት
10. ጸላእቲ ሰብ- ዓለም፡ ስጋ፡ ሰይጣን
11. ኣሰረራርዓ ኣመጋግባ ሰብ- ቁርሲ፡ ምሳሕ፡ ድራር
12. ንመንብሮ ወድ ሰብ ዝጸልዋ ነገራት- መሬት፡ ጸሓይ፡ 
ወርሒ
13. ያቆብ ዝተገዝኣሉ ሰለስተ ነገራት- ራሄል፡ ልያ፡ ጥሪት 

ካብ ብሂል ናይ ኣምላኽ ሰባት
** “እምነት ንናይ እግዚኣብሄር ሰናይነት እነስተማቕረላ 
መልሓስና ኢያ።” ጆርጅ ሙለር
** “ተስፋ ነቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ ክረኽቦ እየ እያ ትብል። 
እምነት ግና ረኺበዮ እየ ትብል።” ኢ ዳብሊው ኬኖን
** “እምነት ንሓቅታት ኣይትክሕድን ኢያ። እንታይ ደኣ 
ትልውጦም ደኣ።”   ዘይተፈልጠ፡
** “ንእምነትካ መግቦ ሽዑ ንምጥርጣር ብጥሜት ክመውት 
ከሎ ትርእዮ።” ዘይተፈልጠ
** “እንድዒ እምነት ደዀን ኣብ ምድሪ ኺረክብ እዩ፧” ጎይታ 
የሱስ ክርስቶስ                  

        ብዛዕባ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝተባህለ
እቶም ናይ ታሪኽ ተመራመርቲ ኢና ዝብሉ ንየሱስ ክርስቶስ ብኸምዚ 
ክገልጽዎ ፈቲኖም፦

ኣብ ታሪኽ እቲ ዝዓበየን ህቡብን ሰብ የሱስ እዩ። ንሱ ኢሎም፦
** ናይ ዝለዓለ ትምህርቲ ምሩቕ ዘይኮነ ክነሱ ግናኸ መምህር ይብልዎ።
** መድሃኒት ኣብ ኢዱ ዘየለ ክነሱ ግናኸ ፈዋሲ ይብልዎ።
** ወትሃደራዊ ዕጥቂ ዘይዓጠቐ ክነሱ ግናኸ ነገስታትን መራሕትን ይፈርህዎ።
** ኣብ ዓውደ ኲናት ተዋጊኡ ዘይሰዓረ ክነሱ ግናኸ ንዓለም ዝስዓረ ይብልዎ።

** ባዕሉ ዘገልግል ባሮት ዘይነበርዎ ክነሱ ግናኸ ጎይታ ይብልዎ።
** ኣብ ቅድሚ ሮማውያን በደል ዘይተረኽቦ ክነሱ  ግናኸ ሰቒሎም ዝቐተልዎ።
** ብዓቢ እምኒ ብማሕተም ዝቐበርዎ፡ ግናኸ ክሳብ ሕጂ ዝዓዪ ዘሎ
** ብዙሓት ብጽልኢ ዝጥምትዎ፡ ግናኸ ብፍቕሪ ዝሕዞም ዘደንቕ ወዲ ሰብ እዩ 
ይብልዎ።

** እዚኣቶም ንመንግስቲ ኣምላኽ ቀረባ እዮም። እንተኾነ ግና፡ “ንየሱስ” 
ንሱ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ምዃኑ ይስሕትዎ፣ ምኽንያቱ እቲ ሰማያዊ 
መንነቱ ስጋን ደምን ዘይኮነስ መንፈስ እግዚኣብሄር እዩ ዝገልጾ።
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 ኣዝያ ፍልይቲ ምዓልቲ እያ ነይራ። ንፋስ 
ሃዲኡ፡ ጸሓይ ጠለስ ኢላ፡ ኣዝዩ ጥዑም 
ኩነታት ኣየር ውን ነይሩ። ግዚኡ ግዝያት 
መስከረም ስለ ዝነበረ ድማ፣ ዝተፈላለዩ 
ኣታኽልቲ ቦቒሎም፡ ዕንባባታት ዓንቢቦም፡ 
ኣግራብ ኣቑጸልጺሎም፡ ገለ ፍረታት 
በሲሎም፡ ኩሉ ነገር ሓምላይ ኮይኑ፣ ኮታስ 
መሬት ብላዕሊ ኴንካ ክትርእያ ኣዝያ ባህ 
ተብል ኴይና ነበረት። 

ሒደት ማይ ወቒዑ ስለ ዝነበረ ድማ እቲ ኣብ 
ሰማይ ዝነበረ ቀስተደመና 
ንምድሪ ኣወቂብዋ ነይሩ።
ነዚ ኩሉ እናስተማቐረት፣ 
እታ ንእሽቶ ርግቢት፣ 
ባህ ኢልዋ ኣብ ሰማያት 
ትዝንቢ ነበረት። 

ነዚ ኹሉ ጽባቐ 
ክ ት ም ል ከ ተ ሉ ን 
ከተስተማቕረሉን ዘኽእል 
ኣፈጣጥራ ስለ ዘለዋ ድማ፣ 
ብፍሉይ ዝኾነ ደስታ ባህ 
ኢልዋ፡ “ብርቅን ድንቅን 
ጌርካ ፈጢርካኒ ኢኻ እሞ 
አመስግነካ።” እናበለት 
ማለታ ኾይኑ ትዝምር 
ነበረት።
 
እናዘንበየት ከኣ ነቲ ተፈጥሮ፡ ነቶም 
ፍጥረታትን ንኹሉ ምንቅስቓሳቶምን 
ምዕዛብን ምድናቕን ቀጸለት። ድሕሪ 
ደቓይቕ ውን ኣብ ገማግም ናይ ሓደ 
ዓቢ ቀላይ በጽሐት። ኣብ ትሕቲኣ 
ድማ ዝተፈላለዩ እንስሳታት ዕለታዊ 
ንጥፈታቶም ይገብሩ ነበሩ። 

ኣብታ ህሞት ከኣ ኣብቲ ማእከል ድሃይ 
ስሓቕ፡ ጭድርታን “ጦምቦላሕ” ዝብል 
ድምጽን ሰምዐት። ኣድህቦኣ ናብኡ ምስ 

ገበረት ድማ ብዙሓት ንኣሽቱ ዓሳታት፣ ካብቲ 
ቀላይ ዘዘሊሎም ናብ ኣየር እናተወርወሩ 
ንሓድሕዶም ክቀዳደሙን ክጫረቑን 
ርኣየት። 

እቶም ንኣሽቱ ዓሳታት ኣዝዮም ሕጉሳት 
ኮይኖም ክዘናግዑ ብዝርኣየት፡ ባህ ኢልዋ 
ፍሽኽ በለት። ንሳ ድማ ኣብ ኣየራት 
እናተገላበጠት ቀቅድሚኦም ክትዝንቢ 

ጀመረት። 
ንሳቶም ግን፡ “ርግቢተይ ጭንቑልዒቶ፡ 

ንውሽጢ ባሕሪ ዘይትፈልጦ!” እናበሉ 
ከቃልልዋ ጀመሩ።

ንሳ ድማ ቀቅድሚኦም ምብራር ኣቋሪጻ ዝን 
በለት። ክሳብ ሽዓ ምዓልቲ፡ “ኣብ ገጽ ምድሪ 
ዝበለጸ ነገር ርግቢት ኴንካ ምፍጣር እዩ” 
ኢላ እያ ትሓስብን ምስ ብጾታ ተዕልልን 
ዝነበረት። 

ሽዑ ግና ዘረባ ናይቶም ንኣሽቱ ዓሳታት ነታ 
ንእሽቶ ርግቢት፡ “እታ ሓቂ ንሱ ኣይኮነን!” 
ኢሉ ክብድሃ ጀመረ። “እሞ ንኻልኦት 

እንስሳታት ዘይሓቶም!” ኢላ ናብ ሓደ ኣብ 
ገምገም ናይቲ ቐላይ ኮይኑ ጸሓይ ዝጽሎ 
ዝነበረ ሓርገጽ ከደት።
 
ካብ ጥቕኡ ቅሩብ ርሕቕ ኢላ፣ ኣብ 
መሬት ደው ምስ በለት፡ “ስማዕ እንዶ 
ሓርገጽ፣ እዞም ንኣሽቱ ዓሳታት ዝበሉኒ 
ሰሚዕካዮም ‘ዶ፧” ኢላ ሓተተቶ። 

ንሱ ድማ፡ “እወ ሰሚዐዮ እየ።” እናተፈስሐ 
መለሰላ። እናስሓቐ ኸኣ፡ “እዞም ዓያሹ፡ ካብ 

ማይ እንተወጹ ዝሞቱ! ክንዮ 
ባሕርን ቀላያትን ዘሎ ነገር 
ዘይፈልጡ!” ኢሉ ኣቋናጸቦም። 

እታ ንእሽቶ ርግቢት በቲ ምላሹ 
ደስ ኢልዋ፡ “ኣያ ሓርገጽ፣ ካብ 
ኩሎም እንስሳታት እንታይ 
ኴንካ እንተትፍጠር ደስ 
ምበለካ፧” ኢላ ሓተተቶ።
 
እቲ ሓርገጽ ድማ፡ “ዘገርም እኮ 
እዩ! ‘ገለ ዓሳ ኴንካ ተትፍጠር 
ንባሕሪ ክትፈልጦ’ ይብሉ፡ ገለ 
ኸኣ ‘ኣንበሳ ኴንካ ተትፍጠር 
እሞ ንኹሉ ኣብ ምድሪ ዘሎ 
ፍጡር ክትመልኮ’ ይብሉ። 
ኣነ ግና ነዚ ክልቲኡ ዓለማት 

ከተስተማቕሮ ሓርገጽ ኴንካ ምፍጣር እዩ 
እቲ ዝበለጸ እየ ዝብል።” ኢሉ ብሉጽነቱ 
ጸወየላ።

“ርግቢት ኴንካ ምፍጣር እዩ ደስ 
ዘብለኒ!” ኢሉ ክምልሰላ ዝሓሰበቶ፣ 
ምላሹ ካልእ ኮይኑ ምስ ጸንሐ ስለ 
ዘይተዋሕጠላ፡ “ርግቢት ኴንካ ምፍጣር 
እምበር ይበልጽ!” ብዝበለቶ ፡ “ሓርገጽ 
ኴንካ ምፍጣር እባ ደኣ ይበልጽ!” ኢሉ 
መለሰላ። ኣብ ሰዓርን ተሰዓርን ዘይብሉ 
ክትዕ ተሸመሙ።



ድሕሪ ሓይለ ደቓይቕ፣ እታ ንእሽቶ ርግቢት 
ቅጭ ስለ ዝመጽኣ፣ ነቲ ሓርገጽ ጠንጢናቶ ናብ 
ማእከል እቲ ጫካ ተመርቀፈት። ብኡንብኡ ድማ 
ሓደ ዝጠመየ ዝብኢ ተጓነፋ። 

እቲ ዝጠመየ ዝብኢ፣ ብዛዕባ እቶም ዓሳታት 
ዝበልዋን ምስቲ ሓርገጽ ዝተበሃሃለቶን ማይ 
ክሰትዩ ኣብ ገምገም ቀላይ ወሪዶም ካብ 
ዝነበሩ እንስሳታት ብወረ ሰሚዑ ስለ ዝጸንሐ፣ 
ካብ ወኻርያ ብዝተመሃሮ ጥበብ፡ “ርግቢተይ 
ንእሽቶ፣ ንኖህ ድሓን ምድሪ ዘበሰረቶ! ርግቢተይ 
ጭንቁልዒቶ፣ መዝሙራ ብኹሉ ዝፍቶ” እናበለ 
ክውድሳ ጀመረ። 

እታ ርግቢት ድማ ካብ ጥቕኡ ፍንትት ኢላ 
ተዛንያ ኮፍ በለት። 

ንሱ ኸኣ፡ “እዛ ኣዝያ ጥዕምቲ ምዓልቲ፣ 
እቲ ፍሉይ መዝሙርኪ ተጎዲልዋ ምልኣት 
የብላን። እሞ ነታ ‘የሱስ ህጻናት ይፈቱ፣ 
ንኹሎም ህጻናት ዓለም’ ትብል መዝሙርኪ 
ግዳ ብጃኺ ኣስምዕኒ፧” ኢሉ ለመና። 
ንሳ ድማ ብሕጉስ መንፈስ ዓው ኢላ 

ክትዝምረሉ ጀመረት። ንሱ ግን ብመዝሙራ 
ዝተመሰጠ ከምስል ሰላሕ እናበለ ቐረባ። 
ብሃንደበት ድማ ክጎብጣ ኢሉ ናብኣ ገጹ 
ተወርወረ። ንሳ ግን ብትኣምራት ካብ ኢዱ 
ሞለቐት። 

እቲ ዝብኢ ኸኣ ብሕርቃን፡ “ንእሽቶ ርግቢት 
ሎሚ ተምለጥኪ ጽባሕ ክትርከቢ ኢኺ።” 
በላ። ወሲኹ ውን፡ “ኣብ ገጽ ምድሪ እንታይ 
ኴይንካ ምፍጣር ዘይኮነስ መግቢ ምርካብ 
እዩ ኣገዳሲ። ንዓይ ኣምላኸይ ከብደይ እዩ። 
ብኸብደይ እየ ዝሓስብ፣ ከብደይ ዝበለኒ ካብ 
ምግባር ከኣ ድሕር ኣይብልን እየ።” በላ።

ንሳ ግና ክኖኡ ምስቲ ዝብኢ ክተዕልል ስለ 
ዘይመረጸት፣ ነቲ ናይ ርግቢት ግርህንኣ 
ከየጥፍአት ከም ተመን ጎራሕ ክትከውን ከም 
ዘለዋ ንርእሳ እናዘኻኸረት ካብቲ ከባቢ ርሓቐት። 

ዋላኳ ካብቲ ከባቢ ትርሓቕ ደኣ እምበር፡ ካብቲ 
“መን ይበልጽ፧” ዝብል ሓሳብ ግና ኣይርሓቐትን። 
ናብ ገዝኦም ምስ ቀረበት ድማ ኣብሓጎኣ ኣብ 
ኣፍ ደገ ገዛ ኮይኑ ነቲ ኣብ ሰማይ ዝነበረ ቀስተ 

ደመና ተመሲጡ ክዕዘቦ ርኣየት። 
ሽዑ ንሱ፣ እቶም ነቲ ቀስተደመና ዘቖሙ 
ሕብርታት ዝተፈላለዩ እኳ እንተነበሩ፣ 
ጸጽባቔኦም ሒዞም ምስ ተወሃሃዱ ፍሉይ 
ዝኾነ ትርኢት ከም ዝፈጠሩ ከተስተውዕል 
ሓገዛ። 

ኣብ መወዳእትኡ ድማ ኩሎም እንስሳታት 
ነናቶም ዝኾነ መልክዕን ግርማን ከም 
ዘለዎም፣ እቲ ፍሉይነቶም ከኣ ጽባቔኦም 
ምዃኑ፣ ኩሎም ሓቢሮም ድማ ሓደ ፍሉይ 
ዝኾነ ትርኢት ከምዝፈጥሩ... ካብቲ ቀስተ 
ደመና ተማህረት። 

እግዚኣብሄር በቲ ጽቡቕ ሓሳቡ ምድሪ 
ምእንቲ ጽብቕቲ፡ ምልእትን ሚዛና 
ዝሓለወትን ክትከውን ኢሉ ንኹሎም 
እንስሳታት ከም ዝፈጠሮም ውን ተረድአት።

ሽዑ ድማ እታ ንእሽቶ ርግቢት፣ ስለ ኹሉ 
ፍጥረት ንእግዚኣብሄር ኣምላኻ ብመዝሙር 
ከተመስግኖን ከተምልኾን ጀመረት። 

 ይበሃል ሓደ ንጉስ ክዛወር ኢሉ ናብ ሓንቲ 
መርከብ ኣተወ። ኣብኡ ድማ ብመቑሕ 
እተኣሰሩ ብዙሓት ሰባት ረኣየ እሞ ብዙሕ 
ጎሃየን ደንገጸሎምን።

ምናልባት ብዘይ በደል እተኣስረ ‘ሞ ክፍታሕ 
ዝግብኦ ‘ተረኽበ ብምባል ንኹላቶም በብተራ 
ምኽንያት መእሰሪኦም ክሓቶም ጀመረ።

ብዘይካ ሓደ ጎበዝ ኩሎም እቶም እሱራት፡ 
“ደቀ’ቦ ብዘይከውን ከሲሶም ኣእሲሮሙና 
እምበር በደል ዝብሃል የብልናን” በሉ። 

እቲ ጎበዝ ግና በደሉ እተኣምነ፡ ከምዚ ኢሉ 
ተዛረበ፡ “ምሕረተኛ ንጉስ፡ ኣነ ምኽሪ ወለደይን 
መማህራነይን ስለ ዘይሰማዕኩን ዘይተኣዘዝኩን 
ኢየ ኣብዚ ዘከኹ። በደለይ መወዳእታ የብሉን። 
ኣብ ቅድሜኹም ከማን ጸብጺበ ኣይውድኦን። 
ካብ ገጽ ወለደይ ርሒቐ ርኹስ ናብራ እነብር 
ነበርኩ። ስለዚ እዚ መቕጻዕቲ ዝግብኣኒ እዩ። 
መዓልትታት ማእሰርተይ ምስ ወዳእኩ ግን 
እዙዝ፡ ቅኑዕ፡ ፍትሓዊ፡ እሩምን ብዓል ኣደብን 

ክኸውን እየ።” ኢሉ ምላሽ ሃቦ። 

ድሕሪ’ዚ እቲ ንጉስ፡ ንሓለቓ እቲ ቤት ማእሰርቲ 
ጸዊዑ፡ “ስለምንታይ እዩ እዚ በደለኛ ጎበዝ ኣብ 
ማእከል እዞም ዘይበደሉ ንጹሃት ሰባት እተሓወሰ? 
ክፍኣት ከይምህሮም መታን፡ ፈቲሕካ ንግዳም 
ስጎጎ!” ኢሉ ኣዘዞ። እቲ በደሉ እተኣምነ ጎበዝ 
ድማ ምስ ተፈትሐ እናተሓጎሰ ናብ ገዝኡ ኸደ። 
ቤቱ ምስ ኣተወ ድማ ንወለዱ ይቕረ ክብሉሉ 
ሓተቶም። ኩላቶም ድማ ኣመና ተሓጎሱ።
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ብሩኻት ናይ የሱስ ህጻናት ካብዛ ዛንታ እንታይ 
ተማሂርኩም? 

1. በደልካ ወይ ጉድለትካ ምፍላጥ
2. ብበደልካ ንኣምላኽ ወይ ንሰባት ከም 
ዝበደልካ ፈሊጥካ ሓቀኛ ጓሂ ክትጉሂ 
ከምዝግብኣካ ምርዳእ
3. በደልካ ምእማንን ብምኽንያታት ከይሸፈንካ 
ብግልጺ ምንዛዝን 

4. ሕማቕ ግብሪ ምጽላእ
5. ብመንጽር እቲ በደልካ፡ ናብ ልብኻ 
ዝመልሰካ ምኽሪ ወይ መቕጻዕቲ ክትቅበል 
ከም ዝግብኣካ ምርዳእ
6. ንሓዋሩ ናብ ጉድለታትካ ከይትምለስ 
ምውሳን
7. ንኣምላኽን ነቶም ዝበደልካዮም ሰባትን 
ይቕሬታ ሓቲትካ፡ መገድኻ ብምልዋጥ ምኽሓስ

ኣሰይ! ንፉዓት! ጎይታ ይባርኽኩም! 

“ሓጢኣት የብልናን፡ እንተ በልና፡ ንርእስና 
ንጥብራ አሎና፡ እታ ሓቂውን ኣባና የላን። 
ሓጢኣትና እንተ ተናዘዝና፡ ንሓጢኣትና ይቕረ 
ኪብለልና፡ ካብ ኵሉ ዓመጻውን ኬንጽሃና 
እሙንን ጻድቕን እዩ። ሓጢኣት ኣይገበርናን፡ 
እንተ በልና፡ ሓሳዊ ንገብሮ፡ ቃሉውን ኣባና 
የሎን።” 1ይ ዮሃ 1፡8-10

ምቁራት ናይ የሱስ ህጻናት፣ ንሎሚ ኣብዚ 
ክፍለየኩም  እየ።ድሓን ኩኑ! ጎይታ ኣዕዚዙ 
ይባርኽኩም! ቻው! 
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