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20 ካብ ዘንበብናዮ
   

23 ዓምዲ ሓዲሽ ተኽሊ

26 ዓምዲ ትምህርቲ

27 ጾምን ጸሎትን ኣገባብ ኣወሳስድኡን

31 ሕብራዊት ብርዒ

33 ናይ የሱስ ህጻናት

ኣብ ማእከል ቤት ዚተስወሩ ኩቡራት ኣዕናቑ ንድለዮም

ጋግ ክልተ ወለዶታት ነጽብብ!

ንሰበይትኻ ሓብትኻ፡ መሓዛኻ፡ ዓርክኻ፡ መጻልይትኻ፡ መገላግልትኻ፡ መጻውርቲ ጾርካስ… ግበራ።

መንፈስ ቅዱስ ብምስሊ ጻዕዳ ርግቢት ኣብ ልዕሊ የሱስ ምውራዱ፣ ሰላም ብመገዲ የሱስ ክርስቶስ 
ጥራይ ምዃኑ ንኽገልጽ’ዩ።

እቲ ብክርስቶስ ዝተሳዕረ ንሰይጣን ይስዕሮ እዩ።

መከራ ንጸላኢ (ሰይጣን) መጥፍኢ ንዓና ግና ምሳገሪ እዩ።

ነፍሰየ፡ ብብርሃን ናይ ቃል ኣምላኽ ተመርሒ!

“ናይቲ ገንሸል ቁጥዐ ካብ ናይ ቄሳር ቁጥዐ ይብርትዕ እዩ!”   

ዝምቀል ጸጋ ዘለዎ እዩ ኢዱ ዘንብር።  

ካብ ማይ ብሑቝ ፈሪሳውያን፡ ሰዱቃውያንን ሄሮዶሳውያንን ተጠንቀቑን ተኣርነቡን…

ኣብ እግሪ የሱስ ናይ ብሕቲ ናይ ምስሓል ግዜ ንውሰድ።

ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም።



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

ጎይታ፡ “ኣብ ዓለም ጸበባ ኣለኩም። ግናኸ ኣጆኹም ኣነ ንዓለም 
ስዒረያ እየ።” ምስ በለና፡ “ንዓለም ብምንታይ ኢኻ ስዒርካያ?” 
ኢልና እንተንሓቶ፡ “ብፍቕሪ ብምምልላስ፡ ብቕድስና ብምንባር፡ 
ምሕረት ብምግባር፡ ብእምነት…” ኢሉ ምመለሰልና (ሮሜ5፡
6-10, ግብ 4፡27-30, ሉቃ23፡34, እብ11፡6)። 

ንሕና ክርስትያናት ውን ድሕሪ ጎይታ ከምቲ ንሱ ዝበለና 
ኣብ ጸበባ ኢና ዘሎና። እዚ ዘለናዮ ግዜ ድማ ጸቢብ እዩ። ኣብ 
ጸቢብ ቦታታትን ጎደናታትን ውን ኣሎና። ዝተፈላለየ ነገራት 
ውን ይጸበና ይህሉ። ገለ ካብኡ ልቢ ጎረባብትና፡ መሳርሕትና፡ 
ኣዝማድና ወዘተ። 

እቲ ጽበት ኣብ ልቦም እምበር ኣብ ልብና ተዘይኮይኑ ግዳ 
ጽቡቕ እዩ። እናጻበቡልናን ካብ ጸቢብ ናብ ጸቢብ ከሳግሩና 
እናዓየዩን ከለዉ፣ ብፍቕርን ምሕረትን ስለ ርእስናን ስለቶም 
ዘሳድዱናን ነቒሕና ተጸለና፣ ካብዚ ዝዓቢ ጸጋ የልቦን። ብመሰረቱ 
ክርስትና ማለት ከኣ እዚ እዩ። ስለቶም ዘሳድዱኻን ዝሰቕሉኻን 
ብፍቕሪን ምሕረትን ምጽላይ (ማቴ5፡44-48)።

ዓለም በቲ እኩይ ስለ ዝተታሕዘት፣ ነቶም ኣምላኻዊ ባህርን ናይ 
ውሉድ መንነትን ዘሎና፣ ብርግጽ ትጸበና እያ። ምድሪ ጸቢባትና 
ኢልና ግና ዓቕልና ኣይነጽብብን ኢና። ምኽንያቱ ንሕና ካብዛ 

ምድሪ ኣይኮንናን። ንሕና ኣብ ምድሪ መጻእተኛታትን ኣጋይሽን 
ኢና። ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ። ካብኣ ውን መድሓኒ፣ ንሱ 
ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ንጽበ አሎና (ፊል3፡20-21)። 

ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ገፊሕ ቦታ ከዳልወልና ቅድሚ ምኻዱ፣ 
ኣብ ምድሪ ከም ዝጸበና ስለ ዝፈልጥ፡ “ልብኹም ኣይሸበር፣ 
ብኣምላኽ እመኑ ብኣይውን እመኑ። ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ 
ማሕደር አሎ፣ እቲ እንተ ዘይህሉስ፡ ምበልኩኹም ነይረ። 

“ስፍራ ኸዳልወልኩም እኸይድ አሎኹ። ከይደ ስፍራ 
ምስኣዳለኹልኩም፣ ኣብቲ ኣነ ዘሎኽዎ ንስኻትኩምውን 
ኣብኡ ምእንቲ ኽትኰኑስ፣ ተመሊሰ ክመጽእ እየ እሞ ናባይ 
ክወስደኩም እየ።” ኢሉና እዩ ከይዱ (ዮሃ14፡1-3)።

ጎይታ ከምቲ ዝበሎ ንሱ ክሳዕ ዝመጽእ ኪጸበና እዩ። ንሱ ምስ 
መጸ ካብ ግፍዕን ሓጢኣትን ርሒቕና፣ ብፍቕርን ምሕረትን 
ክንመላለስ እንተጸኒሕና ግና፣ ረሓቦት ክኾነልና እዩ። ንሱ ምስ 
መጸ እሙናት ኴንና እንተጸኒሕና ግና፣ ብግዚኡ ናብ ገፊሕ 
ክንወጽእ ኢና (ዳዊ119፡45,18፡19)። 

ተስፋና ኣብ ምጽኣቱ እዩ። ንምጽኣቱ ነቒሕና ንጸጻበ! ኣሜን! 
ጎይታ የሱስ ንዓ! ማራንኣታ!

ብግዚኡ ናብ ገፊሕ ክንወጽእ ኢና!
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ኣብ ሉቃ15፡8 ከምዚ ዝብል ሓሳብ ነንብብ፡ “ወይስ ኣየነይቲ ሰበይቲ 
ኢያ፡ ዓሰርተ ድሪም ዘለዋ፡ ሓንቲ ድሪም እንተጠፍኣታ፣ መብራህቲ 
ዘይተብርህ ቤታውን ዘይትኹስትር ክሳዕ እትረኽባ ኸኣ ኣጸቢቓ 
ዘይትደሊ?” 

ኣብ ዘመንና እግዚኣብሄር ኣብ ቃሉ ካብ ዘቐመጠልና፣ ቤት ኣምላኽ 
ለቢሳ ኪትግለጸሎምን ኣብዛ ምድሪ ድማ ኪትገዝኣሎምን ካብ 
ዚግባኣ፣ ዚተረስዑን ማእለያ ዘይብሎምን ብሉጻት ድሪማት ኣለዉ። 
እዞም ኣኽራን ዘግዕዙ ሃገርን ህዝብን ንኽብሪ ኣምላኽን ምስጋንኡን 
ዘዳልዉ ብሉጻት ጸጋታት፣ ሎሚ ኣብ ማእከል ቤት ሃሲሶም ይርከቡ። 
ነዚ ቀንዲ ምኽንያታት ድማ ኣብታ ቤት ዘሎ ሚዛኑ ዘይሓለወ 
ትምህርትታ፡ ድሌታትን ጸሎትን ኢዩ። 

ሎሚ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ መንእስያትና ዝዛሪ ዘሎ ትምህርትታትን 
ስብከታትን፣ ነዚ ወለዶ ናብ ሓደ ሸነኻዊ ዕቤት ማለት ነብዪ፡ 
ሃዋርያ… ናብ ምዃን ዚድርኽን፣ ተኣምራታዊ ናብራ ማለት ናይ 
ተኣምራት ገንዘብ፡ ናይ ተኣምራት ፈውሲ፡ ብተኣምራት ዝተለወጠት 
ምድሪ እምበር፣ እቲ ዘኽፍሎ ዋጋን እቲ ኪግበር ዘለዎ ምድላውን 
ብግቡእ ዘይተገንዘበ ወለዶ ሒዝና ንጽበ ከም ዘለና ይረአ ኢዩ። 

ብሩኻት ናይ እግዚኣብሄር ህዝብን ኣገልገልትን፣ ሎሚ ሃገርና 
ኤልያሳት፡ ጳውሎሳት፡ ኣጵሎሳትን መሊኦማ፣ ከም በዓል ዮሴፍ፡ 
ዳንኤል፡ ሃናንያ፡ ሚሻኤልን ኣዛርያን ዘይብላ ምድሪ እንተኾነት፣ 
ናበይ ኢዩ ከብል እቲ ሚዛን?

እግዚኣብሄር ተኣምራትን ትእምርትን ብምውራድ ጥራይ ዘይከብር 
ኣምላኽ ምዃኑ፣ ህዝቢ እግዚኣብሄር ብኹሉ ብሉጽን ጸላውን 
ምዃኑ ከፍልጥ ምስ ደለየ፣ ንዳንኤልን ብጾቱን ብዛዕባ እቲ ስዉር 
መንፈሳዊ ዓለም ጥራይ ዘይኮነስ፣ ብዛዕባ እታ ብስደት ዚነብሩላ 
ዝነበሩ ሃገር ባቢሎን እውን፣ እኹል ኣፍልጦ ብኹሉ መጻሕፍት፡ 
ጥበብን ምስትውዓል ሃቦም (ዳን1፡17-20)።

ድሕርዚ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ምስቀረቡ ካብ ኩሎም መወዳድርቶም 
በሊጾም ስለዝተረኽቡ፣ ኣብታ ሃገር ብሉጻት ኣመሓደርትን ኣማኸርትን 
ንጉስ ኮይኖም ከም ዝተረኽቡ መጽሓፍ ቅዱስ የዘንትወልና። ኣብ 
ዘመንና ውን፣ ኣእምሮ ክርስቶስ ብምግላጽ፣ ካብ ከባቢኦምን ሃገሮምን 
ሓሊፎም ኣህጉራት ዘቋረጹ፣ ብኹሉ መጻሕፍቲ ዓለም ብሉጻት 
ኮይኖም፣ ንመንግስታትን ንዓበይቲ ናይ ንግዲ ትካላትን ምኽሪ 
ዚልግሱ፣ ጸለውቲ ኣመንቲ ብዙሓት ኢዮም።

እግዚኣብሄር ኣይጋገን ኢዩ። ነቲ ኣብ መቓድስ ኣትዩ ኪምህር ዚነበሮ 
ጳውሎስ፡ ኣብ እግሪ ገማልኤል፡ ነቲ ንህዝቡ ካብ ባርነት ግብጺ 
ከውጽእ ዝነበሮ ሙሴ ኣብ ቤት ፈርኦን፡… ዘምሃረ፣ ሕጂውን እታ 
ብክርስቶስ ኣሚና ጥፉኣትን ዝተባረራን ኣባጊዕ ኣብ ምምላስን ኣብ 
ምምጋብን እትርከብ ዘላ ቤት ኣምላኽ፣ መብራህታ ኣብሪሃ፣ ነዞም 
ኣብ ማእከል ቤት ዚተስወሩ ኩቡራት ኣዕናቑ ኣብ ምድላይን ንዕዖም 
ዚግባእ ትምህርቲ፡ ጸሎትን ምንቕቓሕን ብምግባር፣ ሓላፍነታውያን 
መንእሰያትን ወለዶን ንምድላው ዘለውዋ ጸጋታት (ምሁራት፡ 
ኣገልገልትን ኣማኸርትን) ከተዋፍር እላቦ።

ብዙሓት ክርስትያናት ኣብ ኤርትራ ዓቢ 
ምንቕቓሕ ከምዝኸውን በብእዋኑ ተነብዮም 
እዩም። እዚ ዓቢ ናይ መንፈስ ቅዱስ 
ምንቕስቓስ ኣብ ድርኹኺት ከም ዘሎ ውን 
ተገሊጹ ኣሎ። 

እንተኾነ ግን ቅድሚ እዚ ነገር እዚ ሙዃኑ፣ 
እቶም ንጽበ ዘለና ሰባት በየናይ ሓሳብን 
መንፈስን ኮይንና ኢና ንጽበ ዘለና? ዝብል 
ሕቶ ክምለስ ኣለዎ።

ንምንቕቓሕ ዝምልከት ኣብ ብዙሓት 
ኣመንቲ ዘሎ ትጽቢት ምስ እንርኢ ዝተፈላለየ 
ርድኢታትን ትጽቢታትን እዩ ዘሎ። 

ገለ ምንቕቓሕ ምስ ምልዓል ብደረጃ መንግስቲ 
ዘሎ መንፈሳዊ ኣርዑት እናተሓሓዙ እዮም 
ዝገልጽዎ። ሽዑ ኣብ ፍቖዶ ስታድዩማት፡ 

ኣደባባያት፡ ኣዳራሻትን ቦታታትን ብሓርነት 
ከምልኹ ይርኣዮም። 

ገለ ኸኣ ናይ ድኽነት፡ ሕማም፡ ማእሰርቲ 
ወዘተ ዝኣመሰለ መንፈሳዊ ኣርዑታት 
ተሰይሩ፣ ብብልጽግና ክነብሩ ይርኣዮም። 

ገለ ውን በቲ ዝረኽብዎ መንፈሳዊ ሓይልን 
ትብዓትን፣ ነቲ ኪዱ ዝብል ቃል ክርስቶስ 
ክፍጽሙ፣ ሓይሊ ዓጢቖም ክወጹ ይርኣዮም። 

ወንጌል ኣብ ሃገርና ሰላም ኣምጺኡ፡ ብሓርነት 
ከም እነምልኽ እንተገበረና ሰናይ እዩ። 
ወንጌል መርገምና ሰይሩ፡ ምድርና ፈዊሱ፡ 
ጸጋታትና ክንበልዕ እንተኽኣለና ውን ጽቡቕ 
እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ከም ቅድመ ኩነት 
ዝቕመጥ ኣይኮነን። ክርስትና ሓይሊ ኣምላኽ 
ዓጢቕካ ኣብ ዝኾነ እዋንን ግዜን ክብሰር 

ዘለዎ ብርሃን እዩ። ወንጌል ከም ሃዋርያት 
ትብዓት እናለመንካ ከይቦኸርካ ክስበኽ ዘለዎ 
ቃል ሓቂ እዩ (ግሃ4፡29-30)።

ክሳዕ ምዓስ ኢና ስደት ፈሪህና ከምቲ ክንኮኖ 
ዝግብኣና ብዘይ ሙዃን ክንቦክር? ክርስትና 
ብብዙሕ ጸበባን መከራን ዝሕለፍ ጎደና እዩ! 
ምናልባት ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም ኣብ 
ሓደ እዋን ብደረጃ መንግስታት ዝልዓል 
ስደት ዘይክህሉ ይኽእል እዩ። 
ግናኸ ብምኽንያት እምነትና ካብ ወለዲ፡ 
ኣሕዋት፡ ደቂ ዓድን መሳርሕትን ስደት 
ክልዓለና፣ ብምኽንያት እምነትና ውን 
ንጹላትን ጽሉኣትን ክንከውን ንኽእል ኢና። 
ብምኽንያት እምነትና ሓዳርና ፈሪሱ ደቅና 
ውን ክበታተኑ ይኽእሉ እዮም። ብምኽንያት 
እምነትና ሬሳ ወገናትና ንቐብረሉ ጭራም 
መሬት ክንስእን ንኽእል ኢና።

ንገዛእ ርእስናን ንመጓሰናን እናቓነና ኣምላኽ ክበጽሓና ንጸባበ
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ምኽንያቱ ኩሉ ግዜ ክርስትና ጎደና መስቀል 
እዩ። ክርስትና ከም ሕቖ ማንጉስ ለሚጹ 
ኣይፈልጥን እዩ። ዓይነታቱ ደኣሉ ዝፈላለን 
ዝቀያየርን እምበር፣ ኣብ ክርስትናስ ኩሉ ግዜ 
ስደት ኣሎ። ስለዚ ድማ እዩ ጎይታና፡ “ኣብ 
ዓለም ጸበባ ኣለኩም! ግናኸ ኣጆኹም ኣነ 
ንዓለም ስዒረያ እየ!” ዝበለና (ዮሃ16፡33)። 

ስለዚ ብዝተፈላለየ መልክዑ ስደት ኣብ ልዕሊ 
ህዝቢ ኣምላኽ ዘይተርፍ ካብ ኮነ፣ ስደት 
ዘይኮንና ክንጸልእ ዘለናስ፣ ኣብ ስደት ከንብረና 
ዘኽእል ጸጋን ወንጌል ክንምስክር ዘኽእለና 
ትብዓትን ሓይልን እናለመንና ክንቅበል 
ዘድልየና። ኣብዛ ናይ ስደት ዘመንና ሓሳብ 
ክርስቶስ ፈጺምና ክንሓልፍ እንተኾይንና፣ 
ግድን  ምስ መንፈሳውን መጽሓፍ ቅዱሳውን 
ሓቅታት ተሰማሚዕና ክንነብር ኣሎና። 
 
እምብኣርከስ፣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከም 
ዕዉታት ክንቁጸር እንተዄንና፣ ካብዚ ብሃረርታ 
ንጽበዮ ዘለና ምንቕቃሕ፣ ብውልቂ ይኹን 
ብደረጃ ህዝቢ እንታይ ክንጽበ ይግብኣና፣ 
ክንፈልጥ ግድን ይኸውን! 

ኣነ ብወገነይ እዚ ዝመጽእ ዘሎ ምንቕቓሕ ኣብ 
ህይወተይ ከምጽኦ ዘለዎ መንፈሳዊ በረኸታት 
ብኸምዚ ዝስዕብ ዘርዚረዮ ኣለኹ!

1-ግደ ሓቂ፣ እዚ ዝመጽእ ዘሎ ምንቕቓሕ፣ 
ብዙሓት ከም ዝጽበይዎ ካብ መከራ ከዕርፈና 
ዘይኮነስ፣ ናብ ሓሳብ ኣምላኽ ኣብ ገጽ ምድሪ 
ዝኾነ፣ ካልእ ናይ መስቀል ህይወት እዩ 
ክመርሓና ዘለዎ። ኣብዚ ክነስተውዕሎ ዘሎና፣ 
ግድን እዚ ከቢድ ዋጋ ክኸፍል ዝጸንሐ ወለዶ 
ነቲ ዝስዕብ ዋጋ ውን ዘይክኸፍሎ ይኽእል 

እዩ። ግናኸ ነዚ ዝበቅዕ ወለዶ ከተንስእ ኣለዎ። 
ኣብ ራኢ ዮሃንስ ከም ዝተገለጸ፣ ናይ ሰማእትነት 
ቁጽሪ ገና ኣይመልአን ዘሎ (ራኢ6፡9-11)። ገና 
ብድሕሪ ሕጂ ውን ምእንቲ ወንጌል መስዋእቲ 
ዘይተርፍ እዩ።

ብመስዋእቲ ዝእቶን ዝውረስን ቦታታት ክህሉ 
ውን ግድን እዩ። “ነዚ ቁጽሪ እዚ መን እዩ 
ክመልኦ?” እንተድኣ ኢልና፣ እቶም ኣብ ገጽ 
ምድሪ ዘለና ክርስትያናት ኢና! ነዚ ጎዶሎ 
ቁጽሪ ክንመልእ እንተኾይንና ግን፣ እዚ 
ዝመጽእ ዘሎ መንፈሳዊ ምንቅስቓስ ወንጌል 
ናይ ምምስካር ቅንኣትና ከበርኾ ሓይሊ ኸኣ 
ከዕጥቐና ኣለዎ። 

እዚ ብሃረርታ ንጽበዮ ዘለና ምንቕቃሕ፣ ኣባና 
ጥራይ ዝተደረተ፣ ሃገርናን ህዝብናን ባሪኹ፣ 
ቁጽርጻራትና ፈቲሑ ብዝተደላደለ ህይወት 
ከም ንነብርን ኣብ ኣደባባያት ብሓርነት 
እናዘለልና ከም ነምልኽ ካብ ምግባር ሓሊፉ፣ 
ብዝኾነ ዋጋ ወንጌል ንምንጋር መንፈሳዊ 
ጽምኣት እንተዘየሕዲሩልና፣ ካብ ሓሳብ 
ኣምላኽ ርሑቓት ኢና። 
ምንቕቃሕ ካብ ሓሳብናን ፍቓድናን ኣውጺኡ፡ 
ናብ ሓሳብን ፍቓድን ኣምላኽ ኣምጺኡ፣ 
ነቲ “ኺድ” ዝብል ቃል ከም እንፍጽም 
እንተዘይገይሩናስ፣ ምልኣት የብሉን (ማቴ28፡
19-20)። ስለዚ ምንቕቓሕ ፍቕሪ ኣምላኽ 
ኣባና ኣዕዚዙ፣ ናይ መስዋትን ዋጋ ምኽፋልን 
ድሌት ኣብ ውሽጥና ኣነቓቒሑ ዋጋ ንምኽፋል 
ብቑዓት ክገብረና ኢና ብጽምኣት ክንጻባበዮ 
ዘሎና። 

2- ሙሴ ንግብጺ ንዒቑ ምስ ኣሕዋቱ መከራ 
ክጸግብ ከም ዝመረጸ፣ እቲ ዝመጽእ ምንቕቓሕ 

ንዓለምን ተድልኣን ከም እንንዕቕ 
ገይሩ፣ ካብ ዓለም ብምልኣት 
ዝፈልየናን፣ ምስ ኣምላኽናን 
ዘልኣለማዊ ኣጀንድኡን ከኣ 
ፍጹም ዘጣብቐናን ክኸውን 
ኣለዎ (እብ11፡24-27)። 

3- እዚ ዝመጽእ ምንቕቓሕ 
ነቲ ተባዕን ብብርቱዕ ሓይሊ 
ዝደፍእን ክርስቶስ ኣብ 
ህይወትና ብምልኣት ክገልጾ 
ኣለዎ። ፈሪሳውያን ትብዓት 
ናይ ሃዋርያት ምስ ርኣዩ፣ 
ንሃዋርያት ምስ ክርስቶስ ከም 
ዝነበሩ ኣለልዮሞም እዮም እሞ 
(ግሃ4፡13)፣ ንዓና ውን ምስ 
ክርስቶስ ከም ዝተሰቐልናን 
ከም ዝተንሳእናን ክርእዩና 
እንተኾይኖም፣ በዚ ናይ 
ምንቕቓሕ መንፈስ ከምቲ 
ክንኮኖ ዘለና ክንከውን ኣሎና። 

4- እዚ ዝመጽእ ምንቕቃሕ፣ ንእግዚኣብሄር 
ናይ ምቕዳስ ድሌትና ከነቓቕሖ ኣለዎ 
(1ጴጥ1፡15-16)።

5- እዚ ዝመጽእ ምንቕቃሕ፣ እቲ ኣምላኽ 
ኣብ ገጽ ምድሪ ክርእዮ ዝደሊ፣ ብመንፈስ 
ዝደልደለን ብፍረ መንፈስ ዝተገልጸን፣ 
ሓሳብ ኣምላኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ንምትግባር 
ንሓድሕዱ ከይተዳፍአ፣ ኣብ መመስመሩ ዝጎዪ 
ናይ መወዳእታ ዘመን ናይ ወንጌል ሰራዊት 
ከተንስኦ ኣለዎ (ዩኤ2፡1-8)! በዚ መንፈስ እዚ 
ክንትንስእ ዘለና ኸኣ ዘይ ንሕና እዞም ኣብ 
መወዳእታ ዘመን ዘሎና ህዝቢ ኣምላኽ እምበር 
መን ክኸውን ኢሉ!

እምብኣርከስ እዚ ዝመጽእ ምንቕቃሕ፣ ኣብ 
ሃገርና ሰላምን በረኸትን እኳ እንተምጽአ፣ 
ግናኸ ነቲ ምስ ኣምላኽ ሰላም ዘይብሉ 
ቦታታት፣ ንሰላም ምኽንያት ክንከውን፣ ካብ 
ድላይ ገዛእ ርእስና ኣውጺኡ ክልእኸና ኣለዎ! 
ኣቱም ሰባት ብርሃን ዝበርሃልካ እኳ ነቶም ኣብ 
ጸልማት ዘለዉ ንበረኸት ምእንቲ ክትከውን 
እዩ (ኢሳ49፡6)። እቶም ወንጌል ዘብጽሑልናን 
ኣብ ሃገርና ምእንቲ ወንጌል ዝተሰውኡ ናይ 
ወንጌል ሰማእታት፣ እግዚኣብሄር ብመንፈሱ 
ተንክዩ ካብ ዓለም ስለዘውጽኦም እዮም 
ንኤውራጳን ካልኦት ክፍለ ዓለማትን ሓዲጎም 
ንበረኸት ዝኾኑና። 

ከምቲ ንሶም ንዓና ዝተወሃቡ፣ ንሕና ውን 
ንዕኦምን ንኻልኦትን ክንከውን፣ ፍቓድ ኣምላኽ 
ምዃኑ ተረዲእና፣ ስፍራና ከይሓደግና በዚ 
ቅኒት ርእስናን መጓሰናን እናቓነና ክንጸባበ እዚ 
እዋናዊ ቃል ይምዕደና! ጎይታ ይባርኽኩም! 

መጽሄት ዲቦራዓምዲ  እዋናዊ ቃል
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ጋሻ ዲቦራ
ኣብ ጎሮቤት ሃገር ኣብ መንጎ መራሕቲ 
ሕብረት ወንጌላውያንን ነብያትን ተላዒሉ ዘሎ 
ግርጭት ንዝምልከት ሕቶታት ክትምልሰልና 
ፍቓደኛ ብምዃንካ ብስም ነበብቲ ናይ 
መጽሄትና ነመስግነካ። 

ሕቶ- ቅድሚ ናብቲ ቀንዲ ሕቶና ምሕላፍና፣ 
ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ፣ “ኣቦ” ን 
“ዉሉድ” ን ዝብሉ ክልተ ቃላት፣ ከመይ 
ክንገልጾም ንኽእል? ኣብዚ ጊዜናኸ ኣቦታት 
ኣለውና ክንብል ንኽእልዶ? 

መልሲ- ኣብ  መጽሓፍ ቅዱስና “ኣቦ” ዝብል 
ቃል ንእግዝኣብሄር ኣቦ፡ ቀጺሉ ነቲ ናይ ስጋ 
ኣቦን ነቲ ብወንጌል ዝወለደካ መንፈሳዊ 
ኣቦን የመልክት። እዚ ኮይኑ ግን እቲ ሓቀኛ 
ኣቦ ምውላድ ጥራይ ዘይኮነ፣ ብግቡእ ነቲ 

ዝወለዶ ዉሉድ ዘዕቢ፡ ደሃይ ደቁ ዝገብር፡ 
ኩነታቶም ተረዲኡ ዝከኣሎ ዘበለ ኩሉ 
መፍትሒ ዝገብር፡ ሂወቱ ስለደቁ ክሳብ ምሃብ 
ዝበጽሕ ኢዩ። ጳውሎስ ኣብ 2ይቆረ12፡14-
15 ነዚ እዩ ዘብርሆ።
ብወገን ዉሉድ ክንርኢ ከለና ድማ፣ ብወንጌል 
ኣሚኑ ናብ ቤት እግዝኣብሄር ምጽንባር 
ጥራይ ዘይኮነ፣ ዘረባ ወለዱ ዝሰምዕን ነቦታት 
ዝእዘዝን ኪኸውን ይግባእ።

“ኣብዚ እዋን ኣቦታት ኣለዉና’ዶ?” ንዝብል 
ሕቶ፣ እወ ኣለዉና ዝብል መልሲ እዩ ዘለኒ። 
ምኽንያቱ ብዘይ ኣቦ ዉሉድ ክህሉ ስለ 
ዘይክእል። እዚ ኮይኑ ግን ልቢ ኣቦታት ናብ 

ዉሉድ፣ ልቢ ዉሉድ ድማ ናብ ኣቦታት 
ኣሎ ክንብል ግና ዘሰክፍ እዩ። ምኽንያቱ 
ዉሉድ ብዘይ ፍቓድ ወለዲ ኪጎዪ፣ ወለዲ 
ድማ ደድሕሪ ደቆም ኣብ ምስዓብ፡ ሓሳቦምን 
ጸገሞምን ተረዲኦም ኣብ ምፍታሕን ኣብ 
ምጽውዋርን፣ (ዝጎደሉ) ዝደኸሙ ይመስለኒ።

ሕቶ- እዚ ኣብ ቻነላት ኣብ መንጎ መራሕቲ 
ሕብረት ወንጌላውያንን ነብያትን ካልኦት 
ቅቡኣትን ዝርአ ዘሎ ፍልልያ ጠንቁ እንታይ 
ኢዩ ትብል?
መልሲ- እቲ ዝዓበየ ጠንቂ ናይ ኣረኣእያን 
ናይ ተመኩሮን ፍልልይ ናይቲ ሓድሽን 
ዝጸንሐን ወለዶ ይመስለኒ። ኣብ መጽሓፍ 
ቅዱስና ዘሎ ሓደ ታሪኽ ምስ እንርኢ፣ 
ህዝቢ እስራኤል (ፈሪሳውያን) ብዛዕባ 
ኣመጻጽኣ የሱስ ዝነበሮም ትጽቢት ዝንቡዕ 
ብምንባሩ ክደናገሩን ንምቕባሉ ከሽግሮም 
ከሎ ነስተውዕል። ንመድሓኒኦም ድማ ከም 
ዝሰቐልዎ ነንብብ። 

ንዮሃንስ መጥምቕ እንተኾነ ውን እቲ 
ክመጽእ ዝነበሮ ኤልያስ ምንባሩ ፈሪሳውያን 
ከምዘየልልይዎ፣ እቶም ህዝቢ ከም ነብይ 
ክርእይዎ ከለዉ ፈሪሳውያን ግና ከምሓደ 
ጋኔን ዘለዎ ሰብ ብምርኣይ ነቲ ምኽሪ 
እግዚኣብሄር ከይተቐበሉ ከምዝሓለፉ፣ ኣብ 
መወዳእታ ውን ከምዝደለይዎ ከም ዝገበርዎ 
ጎይታ የሱስ ባዕሉ ይምስክረልና (ማቴ17፡
10-12)።

ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ናይዞም ተንሲኦም 
ዘለዉን ቅቡኣትን ዝጸንሑ ኣቦታትን ናይ 
ዘይምቅርራብ ሃጓፍ ይመስለኒ። እዚ ማለት 
ምስ ብቐረባ ክትጓስዮ ዝጸናሕካ መጓሰ 
ይኹን ውልቀ ሰብ ናይ ክንድዚ ዝኣክል ናይ 
ዘይምርድዳእ ጋግ ክፍጠር ይኽእል ኢለ 
ኣይሓስብን።

ሕቶ - ጋግ ከይፍጠር ኣቕዲምካ ክግበር 
ዝነበሮ እንታይ ነይሩ?
መልሲ - ኣቦታት ዘመን ካብ ዘመን ከም 
ዝፈላለን፣ ብኡ መጠን ድማ እቲ ልምምዳትን 
መንፈሳዊ ምንቅስቓስን ከምቲ ዝፈልጥዎን 
ቅኑዕ ዝብልዎን ከይኸውን ከም ዝኽእል 
ብምርዳእ፣ ነዚ ወለዶ በቲ ጎዲልዎ ዝብልዎ 

ሸነኽ ጽልዋ ምእንቲ ኸሕድሩሉ፣ ቀሪቦም 
ዝዘራረብሉ መድረኻት ኺኸፍቱ ነይዎም 
እብል።
ሕቶ- እዞም ተንሲኦም ዘለዉ ነብያት ካብ 
ዝንቀፉሉ ጉድለታት ገለ ክትጠቕሰልና? 
መልሲ- መራሕቲ ሕብረት ወንጌላውያን 
ዘቕረብዎ ነጥብታትን ሓደ ሓደ ኣሕዋት ኣብ 
መራኸቢ ብዙሓን ብዝግልጽዎ ነቐፊታታት 
መሰረት፣ እዚ ኹሉ ነጥብታት ኣብ ኩሎም 
ዝተረኣየ እኳ እንተዘይኮነ፣ እዞም ተንሲኦም 
ዘለዉ ነብያት፣ ገንዘብ ንምእካብ ብዝወሰድዎ 
ስጉምትታት፡ ንመእመን ብትምህርቲ 
ቃል ኣብ ክንዲ ምህናጽ ኣብ ትንቢት 
ምትኳር፡ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ወጻኢ ዝኾኑ 
ትኣምራታት ምግባር፡ ግጉይ ትንቢት ምሃብ 
ወዘተ ዝኣመሰሉ ጌጋታት ከም ዘርኣዩ እዮም 
ዝንቀፉ።

ሕቶ- ገለ ዘይተፈጸመ ዝተነበይዎም ትንቢታት 
ከም ዘሎ ይዝርብ ተሎ፣ ንዘይምፍጻም ናይዞም 
ትንቢታት መን’ዩ ሓላፍነት ዝወስደሎም?

መልሲ- እቶም ትንቢታት ቅድመኩነት 
ዘለዎም ምስ ዝኾኑ፣ ኪፈጸሙን ከይተፈጸሙ 
ኪተርፉ ይኽእሉ ኢዮም። ኣብ ቅድመኹነት 
ዘለዎ ትንቢታት ንተፈጻምነት ናይቲ ትንቢት 
ተሓታትነት ዝወስዱ እቶም ትንቢት ዝቕበሉ 
ዘለዉ ኣካላት እዮም። ካልእ ብዘይ ቅድመ 
ኩነት ኪፍጸሙ ዝተነግሩ እሞ ኣብ ግዚኡ 
ዘይተፈጸሙ ትንቢታት እንተለዉ ድማ፣ 
ምናልባት ብጌጋ ዝተነግሩ እንተኾይኖም እቲ 
ነብይ ሓላፍነት ይወስደሎም። 

ሕቶ - ንብዙሓት ኣሕዋት ነብያት 
እግዚኣብሄር ፍጹም ኪጋገዩ ኣይኽእሉን 
እዮም ዝብል ምርዳእ እዩ ዘለዎ። ብርግጽ 
ኣብ ህይወት ይኹን ኣብ ትንቢቶም ጌጋ 
ክርከብ ኣይክእልን ድዩ? 

መልሲ- ነብያት ከም ኩሉ ሰብ ክጋገዩ 
ይኽእሉ እዮም። እቲ ዘይጋገ ሓደ ኣምላኽ 
ጥራይ እዩ። እቲ ቃላቱ ኣብ መሬት 
ዘይወድቕ ሳሙኤል፣ ቃል እግዚኣብሄር ክሳዕ 
ዝግለጸሉ ድምጺ ኣምላኽ ምስ ድምጺ ሰብ 
ይተሓዋወሶ ነይሩ። ብተወሳኺ’ውን ንዳዊት 
ኪቐብእ ኪኸይድ ከሎ፣ ንኤልያብ ምስ ርኣዮ፡ 

ጋግ ክልተ ወለዶታት ነጽብብ!

6



ነብይ ኢሳይያስ’ውን ሓሙሽተ ምዕራፍ 
ድሕሪ ምንባዩ ኣብ ከናፍሩ ኣበሳ ምንባሩ 
ከምዝተገንዘበ፣ ኣምላኽ ድማ ኣበሳኡ ኣንጺሁ 
ደጊሙ ኪለኣኽ ዕድል ከም ዝሃቦ ኣብ ኢሳ6፡
1-5 ነንብብ። ስለዚ ነብይ ኪጋገ ይኽእል 
ኢዩ። እናጸረየ እዩ ዝኸይድ። ኩሉ ሰብ ነዚ 
እንተተረድኦ ጽቡቕ እዩ። እቲ ነብዩ ውን 
ብወገኑ ጌጋ ስለ ዝገበረ ነቲ ናይ ትንቢት 
ኣገልግሎቱ ከቛርጽ ዘይኮነ ዘለዎ፣ ጌግኡ 
ተኣሪሙ (ብጌጋ ንዝተነበየሉ ኣካል ይቕሬታ 
ሓቲቱ) ብምስትውዓል ኪቕጽል ኢዩ ዘለዎ።

ሕቶ-ሓንቲ ካብተን ፍልልይ ዘስዓባ ነጥብታት፡ 
“ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘየለ ሓደስቲ ልምምዳት 
ወይ ተኣምራት ምግባር” ትብል እያ። 
ቅድምሕጂ ዘይተገብሩ ግብሪ ሓይልታትን 
ዘይተረኣዩ ትኣምራታትን ኪረኣዩ ኣይክእሉን 
ድዮም?

መልሲ- ይኽእሉባ! የሱስ ክርስቶስ ባዕሉ፣ 
ሃዋርያት ኣብቲ እዋን እንተ ተዛረቦም 
ኪጾርዎ ዘይክእሉ ሓቅታት ከም ዝነበረ፣ እቲ 
መንፈስ ሓቂ ምስመጸ ግና ብዙሕ ሓዲሽ 
ነገር ከም ዝገልጸሎም፣ ናብ ኩሉ ሓቂ ድማ 
ከም ዝመርሖም ንሃዋርያት ገሊጹሎም ነይሩ 
(ዮሃ16፡13-14)። ብተወሳኺ ድማ የሱስ፣ 
ካብቲ ኣብቲ እዋን ዝገብሮ ዝነበረ ተኣምራት 
ንላዕሊ ኪገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣተንቢሁሎም 
ነይሩ። ስለዚ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ትእምርትን 
ተኣምራትን ኪረኣዩ ይኽእሉ ኢዮም።

ሕቶ-ነቲ ዝረአ ዘሎ እወታዊ ስራሕ መንፈስ 
ቅዱስ ዓቂብካ፡ ነቲ ዘሎ ጠንቂ ናይ ፍልልያት 
ብኸመይ ክፍታሕ ይግበኦ ትብል?

መልሲ- ዮሃንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ 
ንየሱስ፡ “እቲ ዚመጽእሲ ንስኻ ዲኻ ወይስ 
ካልእ ክንጽበ ኢና፧” ኢሉ ሰብ ልኢኹ ምስ 
ሓተቶ፣ ሽዑ (ጎይታ የሱስ) በታ ሰዓት እቲኣ 
ኻብ ሕማምን ቃንዛን ካብ ርኹሳት መናፍስትን 
ንብዙሓት ኣሕወየ፡ ንዙሓት ዕዉራትውን 
ምርኣይ ሃቦም። ነቶም ልኡኻት ከኣ፡ “ዕዉራት 
ይርእዩ፡ ሓንካሳት ይኸዱ፡ ለምጻማት ይነጽሑ፡ 
ጸማማት ይሰምዑ፡ ምዉታት ይትንስኡ ኣለዉ፡ 
ንድኻታትውን ወንጌል ይስበኽ አሎ እሞ፣ 
ኪዱ እዚ ዝርኤኹምዎን ዝሰማዕኩምዎን 
ንዮሃንስ ንገርዎ።” ኢሉ ንኣገልግሎቱ ምስ 
ትንቢት ኢሳይያስ 61፡1-3 ብምንጽጻር 
መሊሱሎም ነይሩ (ሉቃ7፡20-22)።

እምብኣርከስ፣ (ኣነ ብወገነይ፣ እዞም ዘለዉ 
ቅቡኣት ኣብ ኩሉ ኣጠቓቕመኦም ጽቡቕ 
ኣለው ኪብል እኳ እንተዘይደፈርኩ)፣ ሰባት 
ብስም የሱስ ካብ ደሓኑ፡ ብስም የሱስ ካብ 
ኣጋንንቲ ካብ ተፈወሱ፡ ሕቶኦም ካብ 
ተፈትሓሎም፡ እዚ ዝገብር መንፈስ ናይ መን 

ኢዩ? ብርግጽ ናይ ክርስቶስ የሱስ መንፈስ 
እዩ። ስለዚ ነቲ ዝረአ ዘሎ እወታዊ ስራሕ 
መንፈስ ቅዱስ ዓቂብካ፣ ነቲ ዘሎ ፍልልያት 
ክትፈትሕ እንተዄንካ ተቐራሪብካ ምዝርራብ 
የድሊ። ሽዑ ነቲ ሰብን ነቲ ዝዓዪ ዘሎ 
መንፈስን (ነቲ ዝጥቀመሉ ኣገባብን) ፈላሊኻ 
ብምርኣይ፣ ንነፍስወከፍ ጉዳይ ነናቱ መግለጽን 
መኣረምታን ኪግበረሉ ይግባእ። 

ሕቶ-ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ተነቀፍቲ ዛዕባታት 
ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ብታህዋኽ ምዝርጋሕ 
ከመይ ትርእዮ? 
መልሲ- እቲ ዝተዋህበ መግለጺ ብመራኸቢ 
ብዙሓን ኪዝርጋሕ ኣይነበሮን። ንመእመን 
ቃል እግዚኣብሄር ብምስትምሃር፣ (ባዕሉ) ነቲ 
ዘሎ ጌጋን ቅኑዕን ነገር ብፍሪኡ ከለሊ ንግዜ 
ክግደፍ ነይርዎ እብል።

ሕቶ- ብወገንኩም ኣብ ቤተክርስትያንኩም ኣብ 
መጻኢ ጋግ ዝፈጠሮ ጸጋማት ከይኽሰት፣ ነዞም 
ክልተ ወሎዶታት ንምርኻብ ዝወሰድኩሞ 
ስጉምትታት ኣሎ’ዶ?
 መልሲ- እወ ገለ ተበጉሶታት ተውሲዱ ኣሎ። 
ነዞም ሓደስቲ ወለዶታት ምስ ገለ ኣቦታት 
ናይ ምዝርራብ መድረኽ ፈጢርናሎም 
ኣሎና። ነቦታት በብግዚኡ ዝተፈላለየ ሕቶታት 
ይሓትዎም ኣለዉ። እኳ ደኣ ንብስለቶም 
ዝገልጹ ዘገርሙ ሕቶታት ይሓትዎም ኣለዉ። 
ኣቦታት ውን እግዚኣብሄር ከም ዝረድኦም 
ይምልሱሎም ኣለዉ። ብዙሓት ካብ ደቅና 
ሓያላት መንእሰያት ከም ዝኾኑ ንርኢ ኣሎና። 
እዚ ርክባት ከኣ ቀጻሊ ክኸውን እዩ።

ሕቶ- ከምዚ ኣብ ጎረቤት ቤተክርስትያን 
ዝጋጠም ተመሳሳሊ ፍጻመ ኣብ ቤት 
ክርስትያን ሃገርና ከየጋጥም እንታይ ኪግበር 
ኣለዎ ትብል?

መልሲ- ኣነ ቤተ ክርስትያን ሃገርና ካብዚ 
ተማሂራ ሽግር ክሳብ ዝቕልቀል ክትጽበ 
ዘይኮነት፣ ነቲ ተረካቢ ወለዶ ከሎ ገና ከተቕርቦ፡ 
ጸጋታቱ ብምርዳእ ባይታ ከተጣጥሕ፡ ዘድልዩ 
መኣረምታትን ትምህርትታት ኣብ ምሃብ 
ኣባትነታዊ ሓላፍነታ ሕጂ ክትዋጻእ ኣለዋ 

እብል።

ሕቶ- ነቶም ሓደስቲ ማሕበራት መስሪቶም 
ዝነጥፉ ዘለዉ ሰብ ራኢ ኸ እንታይ ትብሎም?
መልሲ- ቤተክርስትያን ብሓንቲ ኦፊስ ጥራይ 
ደው ክትብል ኣይትኽእልን እያ እሞ፣ 
በቃውማኣ ሚዛና ዝሓለወትን ንኹሉ ኦፊሳት 
ዘጠቓለለትን ክትኸውን ኣለዎ ደኣ እምበር፣ 
ናብ ናይ ሓደ ኦፊስ (ናብ ናይ ነብያት ኦፊስ) 

ጥራይ ዝዛዘወ ክትኸውን የብላን!

ሕቶ- ኣብ መወዳእታ ምእመን ብዉልቂ 
መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ከኣ ብፍላይ እንታይ 
ኪገብሩ ኣለዎም?
መልሲ- ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ እዋን ውልቀ 
ኣመንቲ፣ ቃል እግዝኣብሄር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ 
እንታይ ይብል ብምባል፣ ርእሶም ካብ ዘየድሊ    
ስምዒታዊ ፍርዲ ብምሕላው፣ ንኹሉ ብፍሪኡ 
ንምልላይ ጊዜ ክህቡን ኣብ ጸሎት ከተኩሩን 
ኣለዎም።

ብወገን መራሕቲ ድማ፣ ሎሚ እቲ ዝጓስይዎ 
መጓሰ ካብ ብዙሕ መራኸቢ ምንጭታት ከም 
ዝምሃርን ብብዙሕ እወታውን ኣሉታውን 
ጽልዋታት ከም ዝጽሎን ብምስትውዓል፣ 
መጓሲኦም ብትምህርትን ብጸሎትን 
ብምሕላውን እዋናዊ መልሲ ኣብ ግዚኡ 
ብምምላስን፣ ንመጓሲኦም ካብ ጌጋን ነውጽን 
ኪሕልዉ ኣለዎም እብል። 

መጽሄት ዲቦራጋሻ ዲቦራ

7



ምስ ብዓልቲ ቤትካ ኣብ ዘለካ ሕብረት ተዓወት

ዓምዲ - ቤተሰብ
ሕብረት ብኽልተ ወይ ካብ ክልተ ንላዕሊ 
ኣካላት ዝፍጠር ሓድነት እዩ። ሓደ ኣማኒ 
ብመጅመርታ ሕብረት ምስ እግዚኣብሄር እዩ 
ዝገብር። እዚ ሕብረት መጀመርታ ዘይገበረ 
ሕብረት፣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ተቐባልነት 
የብሉን። ምኽንያቱ  እቲ ኣብ ፍርሃት 
እግዚኣብሄር ዝተሰረተ ሕብረት መሰረት 
ናይ ካልእ ኩሉ ሕብረታት ስለ ዝኾነ።
 
ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ምስ እግዚኣብሄር ኣብ 
ዘለዎ ሕብረት ዝተዓወተ ሰብ ከኣ ምስ ገዛእ 
ርእሱ ኣብ ዘለዎ ሕብረት ክዕወት የድልዮ። 
ንገዛእ ርእሱን ንጸግኡን ተቐቢሉ ምስ ገዛእ ርእሱ 
ተዓሪቑ ብሰላም ዝነብር ሰብ፣ ድማ እዩ ኣብ ቤቱ 
ምስ ብዓልቲ ቤቱ ጥዕና ዘለዎ ሕብረት ክምስርት 
ዝኽእል። ምስ ብዓልቲ ቤቱ ዕውት ሕብረት ዘለዎ 
ሰብ ድማ ኣብ ኣገልግሎቱ ኣድማዒ ይኸውን።

ኣብዛ ላዕለወይቲ ሕጥበ ጽሑፍ 4 ዓይነታት 
ሕብረት ተዘርዚሩ ኣሎ። 
1.ሕብረት ምስ እግዚኣብሄር
2.ሕብረት ምስ ገዛእ ርእሲ
3.ሕብረት ምስ ብዓልትቤትን ደቅን
4.ሕብረት ምስ ኣሕዋት

ንሎሚ ሓደ ኣገልጋሊ ምስ ብዓልቲ ቤቱ ክህልዎ 
ብዛዕባ ዘለዎ ሕብረት ገለ ክንብል ኢና። እተን 
ዝተረፋ ሰለስተ ሕብረታት ከኣ ኣዝየን ኣገደስቲ 
ስለ ዝኾና ኣብ ካልእ ዓምዲ ኣብ ዝቕጽል 
ሕታማት ክነቕርበን ክንፍትን ኢና።

ሓደ ኣገልጋሊ ኣብ ኣገልግሎቱ ክዕወት 
እንተኾይኑ፣ ምስ ብዓልቲ ቤቱ ኣብ ዘለዎ 
ሕብረት ክዕወት ኣለዎ። ኣብ ቤቱ ዕዉት ዘይኮነ 
ኣገልጋሊ፣ ኣብ ኣገልግሎቱ ክዕወት ከምዘይክእል 
ስለ ዝፈልጡ፣ ኣጋንንቲ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ 
ሰብ ይስሕቕዎ እዮም። ምኽንያቱ ሰብ ኣብ 
እግሪ ጎይታ ኮፍ ብምባል ንርእሱ ምስ ተገልገለ፣ 
ኣገልግሎቱ ብቤቱ እዩ ክጅምር ዘለዎ። 

ምኽንያቱ ኩሉ ግብርታቱ (ኣገልግሎቱ) ብፍቕሪ 
እዩ ክገብሮ ዘለዎ። ናይ ፍቕሩ መምዘኒ ኸኣ 
ብዓልቲ ቤቱን ደቁን እዮም።

ፍረ ናይቲ ኣብኡ ዘሎ መንፈስ መጀመርታ 
ኣብ ቤቱ እዩ ክግለጽ ዘለዎ። ናይቲ ኣብኡ ዘሎ 
ፍቕሪ፡ ለውሃት፡ ዓቕሊ፡ ምሕረት… መምዘኒት 
ብዓልቲ ቤቱ እያ። እቲ ኣብ ሕብረት ክኾኖ 
ዝደሊ ፈለማ ኣብ ብዓልቲ ቤቱን ደቁን 
ብምዃን እዩ ክጅምሮ ዘለዎ። 

ሓደ ኣገልጋሊ ኣብ ሓዳሩ ከይትዓወተ፣ ዝበለ 
እንተበለ ዝገበረ እንተገበረ፣ ኣብ ቤቱ ተሳዒሩ 
ስለ ዘሎ ኣብ ካልእ ክዕወት ኣይክእልን እዩ። 
ናይ ወንጌል ባህሪ ውን እዚ እዩ። ካብ የሩሳሌም 
ይጅምር ብድሕሪኡ ናብ ይሁዳ፡ ካብ ይሁዳ 
ናብ ሰማርያ፡ ካብ ሰማርያ ናብ ወሰን ምድሪ 
ይበጽሕ። 

ስለዚ ሓደ ኣገልጋሊ ፈላማ ኣብ ብዓልቲ ቤቱን 
ደቁን እዩ ኣተኩሮ ክገብር ዘለዎ። ኣብኡ 
ምስ ተዓወተ እዩ ኣብ ዝኸዶ ዝበለ ዝዕወት። 
ምኽንያቱ ኣብ ዝኸዶ ኣገልግሎት ዋላ እኳ 
ብዓልቲ ቤቱ ምስኡ እንተዘየላ መሪቓ ስለ 
እተፋንዎ ብመንፈስ ምስኡ ኣላ ማለት እዩ።

ንምስክርነት ክኸውን ምስ ብዓልቲ ቤተይ 
ዘሎኒ ሕብረት ክምስክረልኩም ኣፍቅዱለይ።

ካብ ዝምርዖ 9 ዓመት ገይረ ኣለኹ። 
ኣብ ትሽዓተ ዓመት ምሉእ ካብ ቤተይ 
ንኣገልግሎት ክወጽእ ከለኹ ከይጸለየትለይ፡ 
ከይባረኸትንን ወጺአ ኣይፈልጥን። ብዘይካ 
ሰለስተ ምዓልቲ ተዘይኮይኑ ጸልያ፡ ባሪኻ፡ 
የማናይ ኢዳ ሂባ ምስ ኣፋነወትኒ እየ ወጺኤ 
ከይደ ዘስልጥ።

ብዓልቲ ቤተይ ክትምርቐኒ እንተ ኾይና 
ግና ምስኣ ብዘለኒ ሕብረት ግድን ዕጋበት 
ክህልዎ ኣለዎ። ኣብ ውሽጣ ፍቕሪ፡ 
ምሕረት… በዚሑለይ ኣሎ ማለት እዩ። 
ብዛዕባይ ሕጉስቲ ኣላ ማለት እዩ።

ሓደ ሓደ ግዜ ኣጋንንቲ ኣብቲ መንፈሳዊ 
ዓለም ዓቕሎም ምስ ኣጽበብካሎም፣ ብወረ 
ወይ ብኻልእ መገዲ ገይሮም ኣየራትካ 
ከጸልምትዎ፡ ጸቕጥን ተጽዕኖን ገይሮም ኣብ 
ቤትካ መስመር ምእንቲ ክረኽቡ ዝሰርሕዎ 
ስርሓት ኣሎ።    

ኣብ ከምዚ ግዜ ነቓዕ ፈጢሩ ገመድ 
ክዝርግሕ ብዝፍትን ጋኒን ኣብ ገዛይ 
እንተድኣ ተባለሽዩኒ ኣሎ፣ ዋላ ኣብ ግዳም
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ኣገልግሎት ይሃልወኒ፣ ዋላ ኣጋንንቲ 
ይወጭጩ! ነቲ ኣገልግሎት ሰሪዘ ቤተይ 
ከዕሪ እየ ዝመርጽ። ኣብ ካልእ ቦታ ኣጋንንቲ 
ወጪጮም ኢለ ኣይጎይይን እየ። መጀመርታ 
ኣብ ቤተይ ስፍራ ክረክብ ንዝፍትን ጋኒን 
ከወጭጭ እየ ዝመርጽ።
 
ምኽንያቱ ጸላኢ ኣብ ሞንጎይን ኣብ ሞንጎ 
ብዓልቲ ቤተይ ነቓዕ ክረክብ እናሰርሐ፣ ንዕኡ 
ኣወንዚፈ ኣብ ግዳም ከገልግል ኣይክእልን 
እየ። እንተ ኣገልገልኩ ውን ኣገልግሎተይ 
ሓይልን ዕድመን ክህልዎ ኣይክእልን እዩ። 
እዚ ንኣምላኽ ዘጉሂ ንኣጋንንቲ ኸኣ ዘስሕቕ 
እዩ ክኸውን። ካብዚ ርድኢት ብምብጋስ፣ 
ኣብ ቤተይ ክዕወት ኣሎኒ ዝብል መረገጺ እዩ 
ዘለኒ። ንሱ ድማ እዩ እቲ ትኽክል። 

ነቶም ኣጋንንቲ ኣብ ቤተይ ኣጥቂዐዮም ምስ 
ከድኩ፣ ኣብቲ ናይ ኣገልግሎት ቦታይ ምስ 
ተራኸብና ኣይስሕቑንን እዮም። ራዕ! ራዕ! 
እዮም ዝብሉ። 

ነዚ ሓሳብ ዘሀብትም ሓደ መጽሓፍ ቅዱሳዊ 
ኣብነት ክህበኩም። ጎይታ ኣብቲ ምስ 
እግዚኣብሄር ኣቦ ዝነበሮ ሕብረት ዕዉት፡ ምስ 
ማርያምን ንዮሴፍን ዝነበሮ ሕብረት ውን 
ዕዉት ከም ዝነበረ ቃል ኣምላኽ የብርሃልና 
(ማቴ3፡17, ሉቃ2፡51)። እዚ ከምዚ ኢሉ 
እናሃለወ፣ ኣብቲ 40 ናይ ጾምን ጸሎትን 
ምዓልታቱ፣ ኣብ ምድረ በዳ ውን ብዝግባእ 
ተፋሊጦም ኔሮም እዮም። ኣብኡ ብህይወቱ፡ 
ብፍልጠቱ ስዒርዎም እዩ። ኣብቲ ምድረበዳ 
ዛዕ! ዛዕ! ዛዕ! ኣቢልዎም እዩ። 

ስለዚ ድማ እዩ ጎይታ ንሓደ ርኹስ መንፈስ 
ዝሓደሮ ሰብኣይ እናናገፈ፣ ሓደ ጋኒን፡ “ኣየ 
የሱስ ናዝራዊ፣ ምሳኻ እንታይ ኣሎና? 
ከተጥፍኣና ‘ዶ መጺእካ? ኣታ ናይ ኣምላኽ 
ቅዱስ፣ መን ምዃንካ ፈሊጠካ ኣሎኹ።” 
ዝበሎ እናጨደረ (ሉቃ4፡34)።

ሓደ ኣገልጋሊ ኣብ ብዓልቲቤቱ ብፍቕሪ 
እንተዘይተዓዊቱ ከመይ ገይሩ እዩ ኣብ 
መድረኽ ፍቕሪ ክሰብኽ። ኣብ ቤቱ 
ብምሕረት እንተዘይተዓዊቱስ ካበይ ኣምጺኡ 
እዩ ምሕረት ክሰብኽ? ከመይ ኣቢሉ እዩ 
ንሰባት፡ “ምሓሩ!” ክብል? ኣብቲ እናቑሰለስ 
ከመይ ገይሩ እዩ ኣብዚ ንዝቖሰለ ክዝንን? 
ንብዓልቲ ቤቱ ዘየጸናንዐ ከመይ ገይሩ ንኻልእ 
ከጸናንዕ ይኽእል? (ቕድሚኹሉ ኣገልግሎት 
ንእግዚኣብሄር እዩ። እግዚኣብሄር ከኣ 
ብሓቅን ብመንፈስን እምበር ብምስሉይነት 
ኣይግልገልን እዩ።)
እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣገልጋሊ፣ መጀመርታ 
ምስ ርእሱ ይተዓረቕ። ንጸግኡ ይቀበሎ።

ንርእሱ ዘፍቅር እዩ ንኻልእ ከፍቅር ዝኽእል። 
ቃል ኣምላኽ፡ “ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ”  
እዩ ዝብል (ሮሜ13፡9)። ኩሉ ንርእስና ካብ 
ዘሎና ፍቕሪ እዩ ዝብገስ። ንርእሱ ዘፍቅር 
ንብጻዩ ውን ከፍቅር ይኽእል እዩ። 

ርእስኻ መርምር
ኣብ ኣገልግሎትካ ሰባት ይቕበሉኻ’ዶ? ሰባት 
ምቕባል ተኣብዮምኻ፣ ንስኻ ንርእስኻ ወይ 
ንጸጋኻ ዘለካ ምቕባል ከመይ እዩ መርምር። 
“እዚኣ ትማሊ ከምዚ ትገብር ኔራስ ኣብዚ 
መጺኣ ኸኣ ‘ሃሌሊያ’ ትብል” ኢልካ ትዛረብ 
(ትኹንን) እንተዄንካ፣ እዚ መግለጺ ናይቲ 
ንርእስኻ ዘለካ ምኹናን እዩ። ንርእስኻ ኩሉ 
ግዜ እናኾነንካ ኢኻ ትነብር ማለት እዩ። 
ንርእስኻ ካብ ምኹናን እንተዘይኣቋሪጽካ 
ንኻልኦት ካብ ምኹናን ኣይትቑጠብን ኢኻ። 
ሰብ ከም ርእሱ እዩ ዝነብር። ካብ ንርእስኻ 
ትገብሮ ወጻኢ ንኻልእ ክትገብር ኣይትኽእልን 
ኢኻ።

ምስ ኣምላኽ ኴንካ፣ ንርእስኻ በቲ ዝሃበካ 
ምሕረት እናጽደቕካ፣ ንኽርስትናኻ ንግዳም 
ከም ዝወጽእ ጌርካ እናዓንበብካ ትነብር 
እንተዄንካ ግና፣ ክርስትናኻ ከምቲ ኣብ 
ውሽጥኻ እዩ ኣብ ግዳም (ኣብ ሰባት) ዝገሃድ። 
ሰባት ከኣ ይቕበሉኻ እዮም።

1. ንብዓልቲ ቤትካ ኣፍቅራን ኣኽብራን፣ 
ንጸጋኣ ውን ተቐበሎን ኣኽብሮን 
ንብዓልቲ ቤትካ ተፍቅራ’ዶ? ንብዓልቲ 
ቤትካ እናጸላእካ ኣብዚ ከም ዘፍቀርካ ኴንካ 
ክትዋሳእ ኣይትኽእልን ኢኻ። ንብዓልቲ ቤትካ 
ዘለካ ምቕባል ከ ከመይ እዩ? ንዕኣ ዘለካ 
ምኽባር ከመይ እዩ? ብዓልቲ ቤትካኸ ንጸጋኻ 
ትቕበሎ’ዶ? ንኣገልግሎትካ ትቕበሎ’ዶ?

እቲ ኣባኻ ዝሰርሕ ዘሎ ጸጋ ኣብ ቤተክርስትያን 
ክዓዪ ኸሎ ከም ኩሎም ኣብታ ቤት ዘለዉ 
ኣሕዋት ትቕበሎ ‘ዶ? “ሃሌሉ!ያ” ክትብል 
እንከለኻ ምስኻ ኣጥቢቓ፡ “ሃሌሉያ!” 
ትብል’ዶ? ወይስ፡ “ሃሌሉያ ኸኣ ይብል 
ኣሎ!” እያ ትብለካ?
ምሳኻ ጠቢቓ፡ “ሃሌሉያ” ዘይትብል 
እንተኾይና፣ ንስኻ እናገልገልካ ንሳ ትኸስስ 
እንተድኣ ኣላ፣ ከምቲ ኣብኣ ከተስልጥ 
ዘይከኣልካ ኣብቶም ካልኦት ውን ከተስልጥ 
ኣይትኽእልን ኢኻ። መምዘኒት ናይ ኣሳልጦኻ 
ንሳ እያ። 
ኣብኣ ከተስልጥ እንተዄንካ ግን ንጸጋኣ 
ዘለካ ምቕባል መርምሮ። ንጸግኣ ተነኣእሶ 
ዲኻ? ትንዕቆ ዲኻ? ወይስ ዋጋ ትህቦ ኢኻ? 
ጸጋኻ ክትቅበሎ እንተኾይና ጸግኣ ክትቅበሎ 
ይግብኣካ እዩ። ከምኡ እንተዘይ ጌርካ ኣብኣ 
ከተስልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ።

ኣብኣ ከተስልጥ እንተዄንካ ግን ስርሓያ። 
ንብዓልቲ ቤትካ ትንዕቓ እንተድኣ ዄንካ መን 
ከኽብረካ ትጽበ? ንስኻ ኣብ ቤትካ ንብዓልቲ 
ቤትካ ተኽብር እንተዄንካ፣ ኣብ ግዳም ከኣ 
ሰባት የኽብሩኻ። 

ሰብ ዘዝዘርኦ እዩ ዝዓጽድ። ከሉ ውጽኢት 
ናይቲ ኣብ ቤትካ ትነብሮ ናብራን ንብዓልቲ 
ቤትካ ትገብሮ ነገርን እዩ።

2.ንብዓልቲ ቤትካ ናባኻ ኣቕርባ (ኣጥብቃ)
ንስኻ ወይ ብዓልቲ ቤትካ ናይ ቤትኩም ነገር 
ኣውጺእኩም ናብ ግዳም ትቐልዑ ዲኹም? እዚ 
ናብ ቤትካ መርገም ዘምጽእ እዩ። ንብዓልቲ 
ቤትካ ካባኻ ዝቐረበ ካልእ ቀራቢ’ዶ ኣለዋ እዩ? 
ካባኻ ትቐርብ ካልእ ምሓዛኸ ኣላታ’ዶ? ሓዊ፡ 
ሓብቲ፡ ኣደ፡ ዋላ ኣቦን ኣደን ውን እንተኾኑ! 
ምኽንያቱ ቃል ኣምላኽ፡ “ሰብኣይ ንኣብኡን 
ኣዲኡን ይሓድግ፣ ምስ ሰበይቱ ኸኣ ይጣበቕ። 
ክልቲኦም ከኣ ሓደ ኣካል ይኾኑ፣” ስለ ዝብል 
(ማቴ19፡5)። 

ንብዓልቲ ቤትካ ካባኻ ንላዕሊ ቀራቢ ወይ 
ፈታዊ ወይ ምሓዛ ክህልዋ የብሉን። ሰበይትኻ 
ሓብትኻ፡ መሓዛኻ፡ ዓርክኻ፡ መጻልይትኻ፡ 
መገላግልትኻ፡ መጻውርቲ ጾርካስ… ኮታስ 
ኩሉ ነገርካ ክትገብራ ኣሎካ። ካልእ ኩሉ ኸኣ 
ብድሕሪኣ። ከምኡ ምስ እትገብር ንሳ ጸግዒ 
ናትካ ክትከውን እያ። ሽዑ ጉድለትካ ብምሽፋን 
ዕርቃንካ ኸኣ ብምኽዳን ንበረኸት ትኾነካ ደኣ 
እምበር፣ ከምዚ ካም ወዲ ኖህ ዝገበሮ ዕርቃንካ 
ቀሊዓ ንመርገም ምኽንያት ኣይትኾነካን እያ። 

እግዚኣብሄር ድኻም ሓድሕድኩም ክትሽፍኑ 
እዩ ኣጋጢምኩም። ተደጋጊፍኩም ምሉኣት 
ክትኮኑ እዩ ዝደሊ። ብዓልቲ ቤትካ ከምቲ ንስኻ 
ዝኾንካዮ እያ ትኸውን። ተኽብራ እንተዄንካ 
ከተኽብረካ ትድረኽ እያ። ትቕበላ እንተዄንካ 
ክትቕበለካ እያ። ንሳ ከምቲ ዝሰራሕካያ እያ 
ትኸውን። ኣካልካ እያ። እግዚኣብሄር ክትሰርሓ 
እዩ ሂቡካ። ስለዚ ንብዓልቲ ቤትካ ብናይ 
ህይወትካ ግብራዊ መርኣያ ስርሓያ። 

እምብኣርከስ ሓወይ ምስ ብዓልቲ ቤትካ (ደቅኻ) 
ዘሎካ ሕብረት ከመይ ኣሎ? ተዓዊትካ ዲኻ? 

ወይስ ኣይግድን? ኣብ ቤትካ ፈሪስካ ከለኻ ኣብ 
ቤት ካልእ ክትሃንጽ (ክትነድቕ) ኣይትኻልን 
ኢኻ። መጀመርታ ኣብ ቤትካ ኣዕሪ፣ ከም ቃል 
ኣምላኽ መሰረት ቤትካ ኣስተናብር። (ንገዛእ 
ርእስኻ ብምሕረት ተዓሪቕካያ እንተዄንካ)
ንብዓልቲ ቤትካ ኣፍቅራ፣ ኣኽብራ፡ ኣቕርባ፡ 
ንጸግኣ ውን ተቐበሎ እሞ ሽዑ ኣብ ብዓልቲ 
ቤትካን ኣብ ትኸዶ ካልእ ኩሉን ከተስልጥ 
ኢኻ።

መጽሄት ዲቦራዓምዲ ቤተሰብ
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ዓምዲ- ኣማኒን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን
“ጸጋ ጎይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት
መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትኩም ይኹን። ኣሜን!”  

2ቆሮ13፡13

መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ እዩ። ናይ ገዛእ ርእሱ ህይወት ኣለዎ። ናይ ገዛእ ርእሱ ሰብኣውነት 
ኣለዎ። ሰብኣውነቱ ኸኣ ብዝተፈላለየ መገዲ እዩ ዝግለጽ። 

ንኣብነት ይዛረብ (እብ3፡7)፡ ይጉሂ (ኤፌ4፡30, ኢሳ63፡10)፡ የጸናንዕ (ዮሃ14፡24) መሪሕነት 
ይህብ (ግብ8፡29)፡ ፍቓዱ ይገልጽ (ግብ16፡6)… 

ጎይታና እየሱስ ክርስቶስ ብ ዮሃንስ 
መጥመቕ ክጥመቕ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ 
ድው ኢሉ ከሎ፣ መንፈስ ቅዱስ ብምስሊ 
ጻዕዳ ርግቢት ኣብ ርእሱ ከም ዝዓለበ፣ ኣብ 
ኣርባዕቲኡ ወንጌላት ተገሊጹ ኣሎ (ማቴ3፡
16, ማር 1፡10, ሉቃ3፡22, ዮሃ1፡32)። 

ንምንታይ እዩ ግን ኣብቲ እዋን መንፈስ 
ቅዱስ ከም ጻዕዳ ርግቢት ክግለጽ ደልዩ?

ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ጻዕዳ ርግቢት ከም 
ምልክት ሰላም፡ ምልክት ዕርቂ፡ ምልክት 
ደሓን ኮይና ተገሊጻ ኣላ። ዋላ ውን 
ዓለምና ካብዚ ተበጊሳ ከም ምልክት ሰላም 
ትጥቀመላ እያ። 

ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 8፡8-11 ምስ እንርኢ፣ 
ማይ ኣይሂ ምስ ነጸፈ፣ ኖህ ነታ ጻዕዳ ርግቢት 
ድሃይ ምድሪ ከተምጽኣሉ ምስ ሰደዳ፣ እታ 
ርግቢት ኣብ ኣፋ ቆጽሊ ኣውሊዕ ሒዛ እያ 
ተመሊሳቶ። እታ ርግቢት ቆጽሊ ኣውሊዕ 
ሒዛ ምምላሳ፣ መሬት ከም ዝነቐጸት፡ 
እግዚኣብሄር ከኣ ምስ ኖህን ዘርኡን ሰላም 
ከም ዝገበረ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ እዩ። 

ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምስ እንምለስ ከኣ፣ 
መንፈስ ቅዱስ ብምስሊ ጻዕዳ ርግቢት 
ኣብ ልዕሊ የሱስ ምውራዱ፣ ውዲ ሰብ 
ምስ እግዚኣብሄር ዝዕረቐሉን ሰላም 
ዝገብረሉን መገዲ የሱስ ክርስቶስ ጥራይ 
ምዃኑ ክሕብረና ስለ ዝደለየ እዩ። ብየሱስ 
ክርስቶስ ዝመጽእ ሰላም ምስ እግዚኣብሄር፣ 
ከም ናይ ግዜ ኖህ ግዝያዊ ዘይኮነስ ፍጹምን 
ዘልኣለማውን እዩ።        

መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ስለ ዝኾነ ብስጋዊ 
ኣዒንትና ክንርእዮ ኣይንኽእልን ኢና። 
ብስጋዊ ዓይንና ክንርዮ ስለ ዘይንኽእል 
ድማ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ኣብ 
መጽሓፍ ቅዱስ፣ ነቲ እዋን እቲ ከሕልፎ 
ዝደሊ መልእኽቲ (ወይ ክዓዮ ብዝደሊ ዕዮ) 
ዘንጸባርቕ ምስሊ ሒዙ ተገሊጹ ዘሎ።  

ኣብ ቃል ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ብዝተፈላለየ 
ምስልታት ተገሊጹ ኣሎ። ገለ ካብኡ ከም ማይ 
ኮይኑ ተገሊጹ ኣሎ (ህዝ47፡1-9)፡ ብ ንፋስ 
ተገሊጹ ኣሎ (ግብ2፡2)፡ ብ ሓዊ ተገሊጹ ኣሎ 
(ግብ2፡3)፡ ብ ርግቢ ተገሊጹ ኣሎ (ማቴ3፡
16)…  

መንፈስ ቅዱስ ብ ማይ ተገሊጹ ኣሎ ክንብል 
ከለና፡ መንፈስ ቅዱስ ማይ እዩ ኣይኮንናን 
ንብል ዘሎና። ብመልክዕ ርግቢት ተጋሂዱ 

ክንብል ከለና ውን ርግቢት እዩ ንምባል 
ኣይኮንናን። እንታይ ደኣ፣ ከምቲ ኣብ ላዕሊ 
ዝረኣናዮ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ እዩ። ናቱ 
ባህርያት ከኣ ኣለዎ። እንታይ ደኣ ነቲ እዋን 
ዝኸውን መልእኽቲ ሒዙ ክግለጽ ስለ ዝደለየ 
እዩ። 

ኣብ ግብ 2፡3 መንፈስ ቅዱስ እተመቓቐለ 
ልሳን ሓዊ ተገሊጹ። ኣብቶም ተኣኪቦም 
ዝነበሩ ሃዋርያት ከኣ ኣብ ልዕሊ ነፍስወከፎም 
ተቐሚጡ። እዚ ኸኣ ነቲ ስዒቡ ብኣፍ ሃዋርያት 
ዝስበኽ ዝነበረን ስብከት፡ ብኣእዳዎም ዝግበር 
ዝነበረ ፈውሲ፡ ምንጋፍ፡ ግብሪ ሓይሊ ወዘተ 
ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ከምዝነበረ ዝገልጽ 
እዩ።

ሕጂ ድማ መንፈስ ቅዱስ ከም ርግቢት ክግለጽ 
ዝተደለየሉ ምኽንያት ክንርኢ ኢና።

መንፈስ ቅዱስ ብተምሳል 
ርግቢት
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ዓምዲ-እዋናዊ ሕቶ
ሕቶ - ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብዛዕባ ማእሰርቲ፡ 
ብዛዕባ ምንጋፍ፡ ብዛዕባ ግዳያትን ኣብ ምንጋፍ 
ዘገልግሉ ኣሕዋትን ተዘራሪብና ኔርና። ብዛዕባ 
እቲ ኣሳሪ ግን ትንክፍ ኣቢልናዮ ሓሊፍና 
እኳ እንተነበርና ብግሉጽን ዝርዝርን ግን 
ኣይተዘራረብናሉን። እቲ ኣሳሪ መን እዩ?

መልሲ -እቲ ኣሳሪ ሰይጣን እዩ። ግን 
እግዚኣብሄር ንሰይጣን ሰይጣን ክኸውን 
ኣይፈጠሮን። ሉሲፈር ክሳብ ዝወድቕ ሰይጣን 
ኣይነበረን። ሉሲፈር ጥበብ ዝመልኦ፡ ፍጹም 
ዝመልክዑ፡ ዜጽልል ቅቡእ ኪሩብ፡ ብሉጽ 
ማሕተም እዩ ነይሩ። በብዓይነቱ ክቡር እምኒ 
ሰርድዮስ፡ ቶጳዝዮን፡ ከልቄድዮን፡ ክሪሶሊት፡ 
ሰርዶንክስን፡ ያስጲስ፡ ሰፊሮስ፡ ክሪሶጵራስ፡ 
ስመራግዶስን ወርቅን ተኸዲኑ፣ ከበሮን 
ዕንዱርን ሒዙ፣ ኣብቲ ቅዱስ ከረን ኣምላኽ 
(ኣብ ኤደን ገነት እግዚኣብሄር) ሰፊሩ፣ ኣብ 
ማእከል እቲ ኣእማን ሓዊ ይመላለስ ነይሩ 
(ህዝ28፡12-14)።

ሕቶ - ብኸመይ ደኣ እዩ ወዲቑ? ህሉው 
ኩነታቱ ኸ ከመይ ይመስል?
መልሲ - መጀመርታ ኣብ ልቡ እዩ ኣበሳ 
ተረኺቡ። ኣበሳ ኣብ ውሽጢ ዝበኩዕ ግዜ 
ዝወስደ ሓሳብ እዩ። ኣበሳ ክሳብ ዝርከቦ 
ፍጹም እዩ ነይሩ። እቲ ኣበሳ ኸኣ ንልቡ 
ዓመጻ ከም ዝመልእ ገይርዎ። ዓመጻ ጌጋ 
ውሳኔ እዩ። ሽዑ ኣብ ባይታ ስጉምቲ ወሲዱ 
ሓጢኣት ገይሩ። ብድሕሪኡ ከም ርኹስ 
ተደርብዩ። 

ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ 14፡12-17, ህዝ28፡
17-20) ኣብ ዘሎ ጽሑፍ እንተ ኣንቢብና፣ 
ሰይጣን በቲ ፍጹም ዝኾነ መልክዑ ተዓብዩ 
ክብሪ ክወስድ (ልዕል ክብል) ይግብኣኒ እዩ 
ምስ በለ፣ ሓሙሽተ ደረጃታት ንላዕሊ እዩ 
ልዕል ክብል ወሲኑ። 
ብልቡ ውን፡ “ናብ ሰማይ ክድይብ፡ ንዝፋነይ 
ኣብ ልዕሊ ኸዋኽብቲ ኣምላኽ ልዕል ከብሎ፡ 
ኣብ ወሰን ሰሜን ኣብ ልዕሊ ኸረን ማሕበር 
ክቕመጥ፡ ኣብ ልዕሊ ደበናታት ክድይብ፡ 

ነቲ ኣዝዩ ልዑል ክመስል እየ።” ምስ በለ 
ብኽብረቱ ጥበቡ ኣባላሸወ። ብብዝሒ 
ኣበሳኡን ብዘይ ቅንዕና ዝነገዶ ንግዱ 
ንመቓድሱ ኣርኪስዎ። 
ስለዚ እግዚኣብሄር፡ “ኣይፋልካን፡ ናብ 
ሲኦል፡ ናብቲ መዓሙቚ ጒድጓድ ደኣ 
ኽትድርበ ኢኻ።” ኢሉ ናብ ምድሪ ጻሕ 
ኣቢልዎ (ኢሳ14፡15)። ካብ ውሽጥኻ ሓዊ 
ኣውጺኡ ኸኣ ከም ዝብላዕ ገይርዎ። ኣብ 
ቅድሚ ዅላቶም ዚርእዩዎ ድማ ኣብ ምድሪ 
ሓመዅስቲ ገይርዎ። መሰክሒ ድማ ገይርዎ። 
ህሉው ኩነታቱ ኸኣ ከምዚ ይመስል።

ሕቶ- መወዳእታኡ ኸ እንታይ ክኸውን’ዩ? 
መልሲ - ጎይታ የሱስ ንሽሕ ዓመት ኣብ 
ምድሪ ክነግስ ምስ መጸ፣ ጸረ ክርስቶስን እቲ 
ሓሳዊ ነብዪን ተታሒዞም ብኡንብኡ ናብ 
ቀላይ ሓዊ ክድርበዩ ከለዉ፣ እቲ ሚኪኤልን 
መላእኽቱን ኮይኖም ዝዋግእዎ ዝነበሩ 
ሰይጣን ድማ፣ ኣቐዲሙ ስለ ዝተሳዕረን ስለ 
ዝተደርበየን (ራኢ12፡7-9)፣ ብሓደ መርሖ 
መዓሙቕን ሓደ ገዚፍ መቝሕን ኣብ ኢዱ 
ዝሐዘ መልኣኽ ጥራይ ተታሒዙ፣ ንሽሕ 
ዓመት ክእሰር እዩ። ድሕሪ ደጊም ነህዛብ 
ምእንቲ ኸየስሕቶም ድማ፣ እተን ሽሕ ዓመት 
ክሳዕ ዚፍጸማ፣ ናብ መዓሙቝ ኪድርበ እዩ 
(ራኢ20፡1-3)። 

እተን ሽሕ ዓመት ምስ ተፈጸማ ኸኣ፣ 
ሰይጣን ካብ ማእሰርቱ ኺፍታሕ እዩ። ሽዑ 
ነቶም ኣብ ኣርባዕተ መኣዝን ምድሪ ዚነብሩ 
ኣህዛብ፣ ንጎግን ማጎግን ኣስሒቱ ንውግእ ውን 
ምእንቲ ኪእክቦም ኪወጽእ እዩ። ቍጽሮም 
ድማ ከም ሑጻ ባሕሪ እዩ። ኣብ ልዕሊ እቲ 
ግፍሒ ምድሪ ኸኣ ኪወጹ እዮም። ንሰፈር 
እቶም ቅዱሳትን ነታ ፍቕርቲ ከተማን ድማ 
ኪኸቡ እዮም። 

እንተኾነ ግን ካብ ሰማይ ከኣ ሓዊ ወሪዱ 
ኪበልዖም እዩ። እቲ ዘስሐቶም ድያብሎስ 
ውን ናብቲ እቲ ኣራዊትን እቲ ነብዪ ሓሶትን 
እተደርበይዎ ቐላይ ሓውን ዲንን ኪዲርበ 

እዩ። ንዘለኣለመ ኣለም ከኣ ለይትን መዓልትን 
ኪሳቐዩ እዮም (ራኢ20፡7-10)። መወዳእታ 
ሰይጣን ድማ ከምዚ ክኸውን እዩ።

ሕቶ - እቲ ሓቂ ከምዚ እናሃለወ ገለ ሰባት 
ግን ብዝተፈላለየ መገዲ ንህላወ ሰይጣን 
ይኽሕዱ እዮም። ነዞም ሰባት እንታይ ምላሽ 
ትህቦም? 

መልሲ -መጽሓፍ ቅዱስ ንህላዌ ሰይጣን 
ኣዝዩ እዩ ዝገልጾ። ብኣንጻሩ ዓለም ከኣ 
ንህላወኡ ዳርጋ ኣይትቕበሎን እያ። ንኣብነት 
ገለ፡ “ብመሰረቱ ሰይጣን የሎን!” ይብሉ። 
ገለ፡ “ሰይጣን ዝበሃል የሎን። ሰብ እዩ 
ሰይጣን!” ይብሉ። ገለ ኸኣ ንኣምላኽ ኣዝዩ 
ካብ ምፍቃሩ ዝተላዕለ፣ ንህላውነት ሰይጣን 
ዘይቅበሎ ኣሎ።

ብዛዕባ ሰይጣን ምፍላጥ ሓጢኣት ኣይኮነን። 
ብዛዕብኡ ምእንቲ ክንፈልጥ እዩ ኣብ ብሉይ 
ኣብ 7 መጻሕፍቲ፣ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከኣ 
ኣብ 19 መጻሓፍቲ ጽቡቕ ገይሩ ኣብሪሁልና 
ዘሎ። 

“ሰይጣን ምእንቲ ከይብለጸልና ኣሰሩ 
ኣይንስሕቶን ኢና።” ይብል መጽሓፍ ቅዱስ 
(2ቆሮ2፡10-11)። ንሰይጣን ወይ ብዛዕባ 
ሰይጣን ምፍላጥ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ 
ንምብራህ እዩ። ቅድሚ ንሰይጣን ምፍላጥና 
ግና ነቲ ንሰይጣን ዝፈጠሮ ኣምላኽ ምፍላጥ 
እዩ ዘድሊ። 

ክንድቲ ንኣምላኽ ዝፈለጥካዮ ኢኻ ንሰይጣን 
ትፈልጦ። መጀመርታ ንእግዚኣብሄር 
ብድሕሪኡ ድማ ብመንጽር እግዚኣብሄር 
ንርእስኻ (ኣብ ኣምላኽ ዘለካ መንነት) 
ክትፈልጥ ኣለካ። ኣብ መወዳእታ ኸኣ 
ንሰይጣን ትፈልጦ።

ስለዚ ሰይጣን ኣሎ፣ ህላውነቱ ኸኣ 
ብሰብኣውነቱ፡ ብስርሑን ብባህሪኡን ክነነጽሮ 
ንኽእል ኢና።  

ምንጋፍን ምስ ምንጋፍ ዝተሓሓዙ ሕቶታትን 2ይ  ክፋል
ናይ ቅዱሳን ዓወት ኣብ ልዕሊ ሰይጣን ከመይ ይመስል?  
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ሕቶ - ሰብኣውነቱ ብኸመይ ትገልጾ? 
መልሲ - ንሰይጣን ኣእምሮ ኣልዎ ብግቡእ 
ክሓስብን ከገናዝብን ይኽእል እዩ። ፍቓድ 
ኣለዎ (ኩሉ ዝገብሮ ነገራት ድላዩ (ፍታዉ) 
ስለ ዝኾነ እዩ ዝገብሮ። ስምዒት ኣለዎ። 
ንኣብነት ይቑጣዕ፡ ይዕበ እዩ (ራኢ12፡12)። 
ንዓመጽ ይጥቀመሉ ኮይኑ ደኣ እምበር 
ዘስተውዕል በሊሕ ኣእምሮ ኣለዎ። 

ናይ ምዝካር ሓይሉ ዓቢ ክንሱ ግን ብፍላጥ 
ንቃል ኣምላኽ ኣጉዲሉ ወይ ቆንጪሉ 
እዩ ንሰባት ከስሕት ዝፍትን (ማቴ4፡6, 
መዝ91፡11)። በዚ ኣእምሮኣዊ ብልሓቱን 
ምስትውዓሉን ከኣ ንኻልኦት ናብኡ ናይ 
ምሕባር ክእለት ከኣ ኣለዎ (ራኢ2፡9, 12፡
4)።

ሰይጣን መንፈስ ስለዝኾነ ረቂቕ ዝኾነ 
ሜላታት ተጠቒሙ ክተናኾለና ይፍትን እዩ። 
ስለዚ ንሰይጣን ኣይንንዕቆን ኢና። ግን ከኣ 
ኣይንፈርሖን ኢና (2ቆሮ2፡11, 11፡3)።

ሕቶ - ብዛዕባ ስርሑን ንባህሪኡ ገሊጽካ ዶ 
ነዚ ሓሳብ ከተሀብትመልና? 

መልሲ - ብዛዕባ ዕዮታት ናይ ሰይጣን 
ክንዛረብ እንተድኣኴንና ብቐጥታ ምስቲ ኣብ 
ዝተፈላለየ ግዜን ኩነታትን ዝተዋህቦ ኣስማት 
ዝተሓሓዝ እዩ። ሰይጣን ዝግለጸሉ ዝተፈላለየ 
ኣስማት ኣለዎ። ኣስማቱ ድማ ንስርሑ፡ 
ንመንነቱን ንዕላምኡን ዝገልጽ እዩ። ኣባዶን፡ 
ከሳሲ፡ ተቓዋሚ፡ መልኣኽ መዓሙቕ፡ 
ኣፖልዮን (መጥፍኢ)፡ ብኤልዜቡል፡ 
ናይጥንቲ ተመን፡ ገበል፡ ኣቦ ሓሶት፡ ሰይጣን፡ 
ሉሲፈር፡ ድራጎን፡ ሌዋታን፡ ቀታሊ፡ ሓለቓ 
ስልጣን ኣየር፡ ብልያል፡ ኣምላኽ እዛ ዓለም፡  
መስሓቲ፡ ፈታኒ፡ ጸላኢ፡ ናይ ጸልማት ገዛኢ 
ወዘተ።  እዚ ኣስማት ምስቲ ኣብ መጽሓፍ 
ቅዱስ ዝተገለጸ ስርሑ ብኸምዚ ከነነጻጽሮ 
ንኽእል።

1. ኣብ ሞንጎ ስርናይ ክርዳድ ይዘርእ 
(ማቴ13፡24-30, 36-43)።
2. ናይ ሓሶት ሰረተ-እምነት (doctrine) 
የእቱ (1ጥሜ4፡1-3)።
3. ንቃል ኣምላኽ እናጠወየ ጥቕሲ ኣጉዲሉ 
ጌጋ ትርጉም እናሃበ ሰባት ናብ ሓደ ወገን 
ናይ ሰረተ-እምነት ከም ዝዛዝዉ ይገብር 
(ማቴ4፡6, ዘፍ3፡1)።
4. ዕዮ ናይ ኣምላኽ ሰባት የበላሹ ወይ 
ይስውር (1ተሰ2፡18)።
5. ንጸሎት ቅዱሳን ይቃወም (ዳን10፡1-2, 
12-13)።
6. ሰባት ሓቂ ከይፈልጡ የዐውር (2ቆሮ4፡

4, ግሃ13፡8-12)።
7. ካብ ልቢ እቶም ንክፈርዩሉ ልቦም ኣብ 
ቃል ኣምላኽ ዘየውደቑ ሰባት ቃል ኣምላኽ 
ይሰርቕ (ማቴ13፡6)።
8. ንቕዱሳን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይኸስስ 
(ራኢ12፡9-10, እዮ1፡7-12)።
9. ንሰባት መጻወድያ የጻውድ (2ጥሜ2፡26, 
1ጥሜ3፡6)።
10. ምእንቲ ከስሕት ይፍትን (ማቴ4፡1, 
ኤፌ6፡11, ዘፍ22፡1)።
11. ብዝተፈላለየ መገድታት የሳቒ (እዮ2፡7, 
2ቆሮ12፡7, ግብ10፡38)።
12. የታልል (ራኢ12፡9, 20፡8-10)።
13. ነፍሳት ይቐትል (ዮሃ8፡44)።

ሕቶ - ሰይጣን ቀዳሒ እዩ ትብል ኢኻ። 
ገለ ካብቲ ካብ እግዚኣብሄር ዝቐድሖ ነገራት 
ክትገልጸልና? 
መልሲ - ሰይጣን ከምቲ ናይ ኣግዚኣብሄር 
ምእንቲ ክገብር ንእግዚኣብሄር እንታይ 
ኣለዎ እዩ ዝርኢ። ናይ እግዚኣብሄር ዘበለ 
ብምቕዳሕ ከኣ ነቲ ንኣምላኽ ናይ ምምሳል 
ሓሳቡ ከተግብር ይፍትን። ንኣብነት ገለ 
ካብቲ ናይ እግዚኣብሄር ቀዲሑ ዝገበሮ 
ነገራት ክዝርዝር፦
1. ናይ ሓሶት ስላሴ ኣለዎ (ራኢ13፡2, 16፡
13)።
2. ማሕበር ኣለዎ (ራኢ2፡9)።
3. ሰረተ-እምነት ኣለዎ (1ጥሜ4፡1)።
4. ምስጢር ኣለዎ (ራኢ2፡24, 2ተሰ2፡7)።
5. ዙፋን ኣለዎ (ራኢ2፡13, 13፡2)።
6. ንግስነት ኣለዎ (ሉቃ4፡6, ዮሃ14፡30)።
7. ኣምለኽቲ ኣለዉዎ (ራኢ13፡14)።
8. መልኣኽቲ ኣለውዎ (ራኢ12፡7)።
9. ኣገልገልቲ ኣለውዎ (2ቆሮ11፡15)።
10. ተኣምራት ይገብር (2ተሰ2፡9)።
11. መስዋእቲ ይወስድ (1ቆሮ10፡20)።
12. ሰዓብቲ ኣለውዎ (1ቆሮ10፡20)።
13. ሰራዊት ኣለዎ (ራኢ14፡14, 16፡16, 
19፡11-16)። 

ሕቶ - ሰይጣን ርእሱ ልዕል ከብል ብምድላዩ 
ከምዝወደቐ ገሊጽካ ጸኒሕካ እሞ፣ ምስዚ ሓቂ 
ብምንጽጻር ሓደ ኣማኒ ንኸይወድቕ እንታይ 
ክገብር ኣለዎ ትብል? 

መልሲ - ኣብ ቀዳማይ ሕታም ብኻልእ 
መገዲ ገሊጸዮ እኳ እንተኾንኩ፣ ነዛ ሕቶ 
ንምምላስ ግን ንክልተ ነጥብታት ክገልጽ 
እየ። ቀዳማይ ሓሳብ ክርስቶስ ክሕዝ ኣለዎ። 
የሱስ ክርስቶስ ዝወሰዶ ናይ ትሕትና 
መገድታት ኣስተውዒሉ መገዱ ክኽተል 
ኣለዎ። መጽሓፍ ቅዱስና ስም ጎይታ የሱስ 
ከመይ ገይሩ ልዕሊ ኩሉ ዝስመ ዘበለ ስም 
ልዕል ከም ዝበለ ክገልጽ፡ “ንሱ (ጎይታ) 

ብመልክዕ ኣምላኽ ክነሱ፡ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ 
ምዃኑ ከም ምምንዛዕ ኣይረኣዮን። መልክዕ 
ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ፡ ሰብውን መሰለ፡ 
ብንብረቱ ኸም ሰብ ኰይኑ ተረኸበ። ርእሱ 
ኽሳዕ ሞት ኣትሐተ፡ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል 
እኳ ደኣ ተኣዘዘ።” ይብለና (ፊሊ2፡6-8)። 

ሽዑ፡ “ስለዚ ኸኣ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን 
ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ዅሉ ብርኪ ብስም 
የሱስ ምእንቲ ኺምብርከኽ፡ ልሳን ዘበለውን 
ንኽብሪ እግዚኣብሄር ኣቦ ኢሉ የሱስ ክርስቶስ 
ጐይታ ምኻኑ ኺእመን እዩ ኣምላኽ ናብ 
ልዕሊ ዅሉ ልዕል ዘበሎ፡ ካብ ኵሉ ስም 
ልዕል ዝበለ ስምውን ዝሃቦ።” ብምባል ረብሓ 
ሓሳብ ክርስቶስ ምሓዝ የብርሃልና (ፊሊ2፡
9-11)። 

ካልኣይ፣ ካብ ዶብ ናይተን ንብዙሓት ናይ 
ኣምላኽ ሰባት ንምውዳቕ ምኽንያት ዝኾና 
3 ፍላጻታት (ፍትወት ስጋ፡ ፍትወት ኣዒንቲ፡ 
ንብረት ትዕቢትን) ክርሕቕ ኣለዎ። ፍትወት 
ስጋ (ንዝሙትን ፍትወት ዝብላዕን)፡ ፍትወት 
ኣዒንቲ (ፍትወት ገንዘብን ንብረትን)፡ ንብረት 
ትዕቢትን (ኣብ ሞንጎ ኣሕዋትካ ምርኡይ 
ክትከውን ምድላይ ወይ ንኣምላኽ ዝግባእ 
ክብሪ ምስራቕ) ዝኣመሰለ እዩ።

መጽሄት ዲቦራእዋናዊ ሕቶ
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ብፍትወት ስጋ ካብ ዝወደቑ ኣዳም፡ 
ሄዋን፡ ሳምሶንን ዳዊት ክንጠቕስ ንኽእል። 
ብፍትወት ኣዒንቲ ካብ ዝወደቑ ኣካን ወዲ 
ካርሚ፡ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ይርከብዎም። 
ብንብረት ትዕቢት ግዳይ ካብ ዝኾኑ ድማ 
ሉሲፈር፡ ሄሮዶስ ወዘተ ዝኣመሰሉ ኣለዉ።

ስለዚ ልዕልና ርእስኻ ብምትሓት እምበር 
ገዛኣ ርእስኻ ልዕል ብምባል ኣይኮነን ዝርከብ 
እሞ፣ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ንኸይወድቕ ኣብ 
ክርስቶስ የሱስ ዝነበረ ሓሳብ ክሕዝን ካብዞም 
3ፍላጻታት ክርሕቕን ኣለዎ።

ሕቶ - ሓደ ኣማኒ ምስ ሰይጣን ክነጻጸር ከሎ 
እቲ ሚዛን ከመይ ይመስል? ናይ ቅዱሳን 
ዓወት ኣብ ልዕሊ ሰይጣን ክትገልጸልና?  

መልሲ -ገዛእ ርእስና ምስ ሰይጣን ከነነጻጽር 
ከለና፡ ንሱ ኪወድቕ ከሎ ንሕና ብክርስቶስ 
የሱስ ድሒንና ኢና። ንሱ ዝወደቐ እዩ፣ ንሕና 
ግና ብክርስቶስ ምስ ክርስቶስ ዝተቐመጥና 
ኢና። ንሱ ምእንቲ ክርገጽ ሓሙኹሽቲ 
እዩ ኾይኑ፣ ንሕና ግና ምእንቲ ክንረግጾ 
ከቢርና ኢና። ንሱ ካልኣይ ዕድል ዘይተዋህቦ 
ዝወደቐ መልኣኽ እዩ። ንሕና ግና ካልኣይ 
ዕድል ዝተዋህበና ዘርኢ ኣብርሃም ኢና። 
ንሕና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ምሕረት፡ 
ጸጋን መጎስን ዝረኸብና ኢና። ስምና ኣብ 
መጽሓፍ ህይወት ዝተጻሕፈ እሞ ኣብ ላዕሊ 
ዝተቐመጥና ኢና።
 
ኣረኣእያና ወይ ኣመለኻኽታትና ወሳኒ እዩ። 
ኣብ ሰይጣን ከም ናይ ጎይታ የሱስ ኣረኣእያ 
እንተዘይብልና ከም ተመንን ዕንቅርዕቢትን 
ክንረግጾ ኣይንኽእልን ኢና። ስልጣንና 
ክንዝንግዕ ንኽእል ኢና። ስምና ኣብቲ ናይ 
ህይወት መዝገብ ከምዝተጻሕፈ ውን ክንርስዕ 
ንኽእል ኢና(ሉቃ10፡16)። በቲ ዘሎ ግዝያዊ 
ነገራት ልብና ተታሒዙ ክጥምዘዝ ይኽእል 
ኢዩ። 

ስለዚ ሰይጣን ከም መብረቕ ከም ዝተደርበየ 
ብኣረኣእያኻ ምርኣይ ወሳኒ እዩ። እቲ 
ጎይታ ዝረኣዮ ትኽክል ኣረኣእያ ክንርእዮ 
እንተጀሚርና፣ ርእስና ምስ ሰይጣን ወይ 
ኣጋንንቲ ኣይነመዓራርያን ኢና። መንነትና፡ 
ቦታናን ምስጢርናን ስለዝርድኣና ን ጸልእትና 
ከይተጠራጠርና ንገዝእን ንረግጽን ኢና። 
ጎይታ የሱስ ልዕሊ 28 ግዜ ኣብ ሓዲሽ ኪዳን 
ስዓርቲ ምዃንና ዝገልጽ ቃላት ተዛሪቡ እዩ 
(ራኢ 21፡7, ሉቃ10፡18)። በቲ ኣባና ዘሎ 
ካብ ስዓርቲ ንበልጽ ኢና። 
ጎይታ፡ “ሰይጣን ከም መብረቕ ካብ ሰማይ 
ክወድቕ ከሎ ርኣኽዎ።” ኢሉና ኣሎ (ሉቃ 
10፡18)። መልኣኽ እኳ እንተነበረ ንቃል 

ኣምላኽ ስለዝሰዓረ እዩ ዝወደቐ። 
እቲ ብቓል እግዚኣብሄር ዝተሳዕረ ኣይወድቕን 
እዩ። እቲ ብቓል ኣምላኽ ዝተሳዕረ ይስዕር 
እዩ። እቲ ብክርስቶስ ዝተሳዕረ ንሰይጣን 
ይስዕሮ እዩ። እቲ ንቃል እግዚኣብሄር ዝሰዓረ 
ግን ብሰይጣን ይስዓር እዩ። 
ስም የሱስ ኣብቶም ከም ቃል ኣምላኽ 
ንየሱስ ኣሰር ኣሰሩ ኣብ ዝስዕቡ ዘበሉ እዩ 
ዝሰርሕ። ንኣብነት ጳውሎስ ይእዘዝ ይእዝዝ፡ 
ይግዛእ ይገዝእ፡ ይውረስ ይወርስ ነይሩ። ደቂ 
ኣስቄዋ ግን. . .

ክንድቲ ብየሱስ ዝተሰዓርናዮ ኢና ንሰይጣን 
ንስዕሮ። ክንድቲ ንእግዚኣብሄር ዝተገዛእናዮ 
እዩ ሰይጣን ካባና ዝሃድም (ያቆ4፡7)። ስለዚ 
ከመይ ንኣምላኽን ንቓሉን ንግዛእ ጥራይ 
ንሕሰብ። ንፍቓድን ምኽርን ኣምላኽና ምስ 
ተገዛእና፣ ንሰይጣን ክንድኡ እናንበርከኽናዮ 
ክንከይድ ኢና። ምኽንያቱ ሰይጣን ኣብ 
ቅድሚ ደም የሱስን ቃል ምስክር ናይ 
ቅዱሳንን ክቐውም ኣይክእልን እዩ (ራኢ12፡
11)። 

ሕቶ - ኣጋንንቲ መንዮም? ኣብ ገጽ ምድሪኸ 
እንታይ ተልእኾ ኣለዎም? 
መልሲ - ሰይጣን ናይ ኩሉ ነገር መባላሸዊ 
እዩ። ምንጪ ኹሉ ጥፍኣትን ምኽንያት 
ምውዳቕ ናይ ሓደ ሲሶ መልኣኽቲ ንሱ እዩ። 
ሉሲፈር ሰይጣን ምስ ኮነ እዮም  መላእኽቱ 
ኣጋንንቲ (ርኹሳት መናፍስቲ) ዝኾኑ። 

ኣጋንንቲ ናይ ሰይጣን ደገፍቲ ኮይኖም ኣብ 
ኣርባዕተ ደረጃታት ዝተኸፋፈሉ እዮም። 
እቶም ዝለዓሉ ሕልቅነት ኮይኖም ዝዓበየ 
ግዝኣት ዘለዎምን ንነገስታት (መራሕቲ 
ሃገራት) እናደረኹ ወይ እናዓምጸጹ 
ኣጀንድኦም ዘተግብሩ እዮም። ካብኦም 
ዝተሓቱ ስልጣናት እዮም። ናይ ጸልማት 
ገዛእቲ ዓለምን መናፍስቲ እከይ ከኣ ኣብ 
ሳልሳይን ራብዓይን ደረጃታት ዘለዉ እዮም 
(ኤፌ6፡11-12)። 

ሰይጣንን ኣጋንንትን ፍጡራት እዮም። 
ንክሰርሑ ይኹኑ ንኽነብሩ ኸኣ ድሩታት 
እዮም። ዝተገማጠሉ እንተተገማጠሉ 
ከኣ ካብቲ ዝተሓንጸጸሎም ዉሱን ደረት 
ኣይሓልፉን እዮም (እዮ1፡12)። ነፍስወከፎም 
ድማ ንተልእኽኦምን መንነቶምን ዝገልጽ 
ዝተፈላለየ ኣስማት ኣለዎም። ገለ ካብቲ 
ኣስማቶም፦ መንፈስ ስሕተት፡ መንፈስ 
ድግምቲ፡ መንፈስ ዑረት፡ ዝወደቐ መንፈስ፡ 
ዘዳናጒ መንፈስ፡ ዓሌታዊ መንፈስ፡ ዓባስ 
መንፈስ፡ ናይ ድካም መንፈስ፡ ናይ ምረት 
መንፈስ፡ ናይ ተነጽሎ መንፈስ፡ ናይ 
ባሕታውነት መንፈስ፡ ናይ ጸቕጢ መንፈስ፡ 

ናይ ቅንኢ መንፈስ፡ ናይ ትዕቢት መንፈስ፡ 
ናይ ጸረ ክርስቶስ መንፈስ፡ ናይ ሞት መንፈስ 
ወዘተ ዝኣመሰለ እዩ።

እቲ ዘሐጉስ ነገር ግን ብስም የሱስ ነዞም 
ኩሎም ኣጋንንቲ (ርኹሳት መናፍስቲ) 
ክንገዝኦምን ኣብ ትሕቲ እግርና ክንረግጾምን 
ስልጣን ተዋሂቡና ኣሎ (ሉቃ9፡1, ማቴ10፡
1, ሉቃ10፡19)።  መወዳእትኦም ከኣ ቀላይ 
ሓዊ እዩ (ማቴ25፡41)።

ሕቶ - ጠንቆልቲ መንዮም ኣብ ገጽ ምድሪኸ 
እንታይ ተልእኾ ኣለዎም?  

መልሲ-(ኣመንቲ ኣምባሳዳራት ክርስቶስ ኣብ 
ገጽ ምድሪ ከም ዝኾንና) ጠንቖልቲ (ኸኣ) 
ወከልቲ ድያብሎስን ኣተግበርቲ ኣጀንዳታቱን 
እዮም። ገለ ካብቲ ተልእኽኦም፣ መሰውኢ 
ተኺልካ ዝተፈላለየ መስዋእትታት ብምዕራግ፣ 
ምስ ኣጀንዳታት ሰይጣን ተሰማሚዕካ 
ንተፈጻምነቱ ኣብ ገጽ ምድሪ (ኣብ ዝተፈላለየ 
ከባቢ) ምእዋጅን፣ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት 
ምስ ዓሌታዊ መንፈስ ዝተብኣሱ እሞ፣ 
መውቃዕቲ (ሕማም፡ ክሳራ ወዘተ) ምስ 
ወረዶም ፈውሲ ንዝሓትዎም ሰባት፣ ብጥበብ 
ምስ ዓሌታዊ መንፈስ ኣተዓሪቕካ ናብ ናይ 
ኣርባዕተ ወለዶታት መርገም ምምላስ እዩ።

ሕቶ - ጠንቆልቲ ከመይ ጌሮም እዮም ነዞም 
ሰባት ምስቲ ዓሌታዊ መንፈስ ዝዓርቅዎም?  

መልሲ - ነቲ ብሕማም ወይ ብኻልእ 
ምኽንያት ናብ ጠንቆልቲ ዝኸይድ ሰብ፣ 
ተኸቲልዎ ዝኸይድ ዘዕበዮ ናይ ዓሌቱ 
መንፈስ ኣሎ። እዚ ዓሌታዊ መንፈስ ነቲ 
መንፈስ ጥንቆላ (ናይቲ ጠንቋላይ መንፈስ) 
ብዛዕባ እቲ ሰብ ሓበሬታ ይህቦ። ንኣብነት፣ 
ከምዝን ከምዝን ይገብረለይ ነይሩ ሕጂ ግን 
ስለ ዘቋረጾ ኣነ ከኣ ጥዕንኡ ወይ ስርሑ ወይ 
ደቁ ወዘተ ወቒዐሉ፣ ይብሎ። እቲ መንፈስ 
ጥንቆላ ኸኣ ነቲ ጠንቋላይ ይሕብሮ።

እቲ ጠንቋላይ ከኣ፣ ከምዚ ዶ ዄንካ ኣለኻ፣ 
እናበለ ነቲ ግዳይ ብዝርዝር ይነግሮ። ነቲ እቲ 
ዓሌታዊ መንፈስ ዘቕረቦ ጠለባት ንኽገብር 
ምስ ኣዘዞ፣ ዝሕጸብ ወይ ዝልከ ነገር ሂቡ 
ወይ ድማ ማይ ጨሎት ካብ ሓደ ክሳብ 
ሰለስተ ሸውዓተ ክሕጸብ ነጊሩ፣ ካልእ ግዜ 
ክምለስ ቆጸራ ሂቡ ይሰዶ። ኣብ ቆጸርኡ 
ምስ መጸ ኸኣ ብዛዕባ ዘሎ ምዕባለታት ካብቲ 
ዓሌታዊ መንፈስ ሓበሬታ ይቕበል። እቲ 
ዝተባህሎ እንተገይሩ፣ እቲ ዓሌታዊ መንፈስ 
ነቲ ሕማም ወይ ነቲ ክሳራ ከም ዘልዕሎ 
ይገብር። ብኸምኡ ኸኣ ናብቲ ናይ ኣርባዕተ 
ወለዶታት መርገም መሊሱ የተዓርቖም።

መጽሄት ዲቦራምንጋፍን ምስ ምንጋፍ ዝተሓሓዙ ሕቶታትን
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 ሕቶ - ኣገዳስነት ምትካል ናይዚ መሰዋኢታት 
እንታይ እዩ?
መልሲ- ካብቶም ኣርባዕተ ደረጃታት ናይ 
ጸልማት ሓይልታት ዝኾነ ሓደ፣ ሕልቅነት 
ድዩ? ስልጣናት ድዩ? ናይ ጸልማት ገዛእቲ 
ዓለም ይኹን መናፍስቲ እከይ፣ ነቲ ናይ 
ሲኦል ምኽሪ (ኣጀንዳ)፣ ኣብ ሲኦል ምስ 
ተመኽረ (ምስ ተደግመ)፣ ኣብ ባይታ (ኣብ 
ምድሪ) ከተግብሮ እንተኾይኑ፣ መሰውእን 
መስዋእትን የድልዮ። ምኽንያቱ ምድሪ 
ንደቂ ሰብ ስለ ዝተዋህበት፣ ሰይጣን ብገዛእ 
ርእሱ ገለ ክገብር ኣይኽእልን እዩ። በቶም 
ኣብ ገጽ ምድሪ ንኽነብሩ ዕድል ዝተዋህቦም 
ሰባት እዩ ፍቓድ ዝረክብ። 

መሰውኢ ምትካልን ኣብቲ ዝተተኽለ 
መሰውኢ ድማ መስዋእቲ ምዕራግን፣ ምስቲ 
ኣብቲ ኸባቢ ክፍጸም ተደልዩ ዘሎ ኣጀንዳ 
ናይ ምስምማዕካ ምልክት እዩ። እቲ መሰውኢ 
ዝተኸለ ኣገልጋሊ፣ ነቲ ዝተኸለሉ መንፈስ፡ 
“ንተፈጻምነት ናይቲ ምኽሪ ንዓ” እዩ ዝብሎ 
ዘሎ። እቲ ደገ ብኸምኡ እዩ ዝኽፈት። እቶም 
ሰባት ዝፍረዱሉን ንውሉድ ወለዶ ዝኸይድን 
መርገም እኳ የትርፉ እንተኾኑ፣ ብምትላል 
ድዩ ብምፍርራሕሲ ፍቓዶም ይህቡ እዮም።

ሕቶ - እዞም ናይ ጸልማት ኣገልገልቲ፣ ከመይ 
ዝኣመሰሉ መሰውኢታት እዮም ዝተኽሉ?
መልሲ -እቲ ዝትከል መሰውእን ዝውሰድ 
መስዋእትን፣ እቶም ኣርባዕተ ደረጃታት 
መናፍስቲ ኣብ ገግዝኣቶም ክትግበር 
ብዝሓንጸጽዎ መሰረት እዩ ዝውሰን። ከከም 
ግፍሓት (ዕብየት) ናይቲ ዘዝሓዝዎ ኣጀንዳ 
እዮም መሰውኢታት ዝጠልቡ። ንዕብይ ዝበለ 
ተልእኾ ግፍሕ ዝበለ መስዋእቲ ይጠልቡ። 
ንንእስ ዝበለ ኣጀንዳ ኸኣ ንእስ ዝበለ 
መስዋእቲ ይእዝዙ። 
ዝትከል መሰውእን ዝውሰድ መስዋእትን 
ይፈላለ እዩ። ገለ ናይ ድንግልና፡ ገለ ናይ 
ዓመጽ፡ ገለ ድማ ናይ ዝሙት መስዋእቲ 
ይወስዱ። ናይ ስቅያት መስዋእቲ ዝወስዱ 
ኣለዉ፡ ናይ ነፍሰ ቕትለት መስዋእቲ ዝወስዱ 
ኣለዉ። ኮታስ ዝተፈላለየ መስዋእትታት 
እዮም ዝወስዱ።

ብፍላይ ናይ ዮውሃንስ ብዓል ክብዓል ከሎ፣ 
ናይ ዓመት ምሉእ ኣጀንዳ እዩ ዝሕንጸጽ። 
ነቲ ናይ ዓመት ምሉእ ዝወጸ ኣጀንዳ  
ንተፈጻምነቱ ዝውሰድ መስዋእትታትን 
ዝትከል መሰውኢታትን ኣሎ። ሽዑ 
ሕልቅነት፡ ስልጣናት፡ ናይ ጸልማት ገዛእቲ 
ዓለምን መናፍስቲ እከይን ነናቶም ጠለባት 
እዮም ዘቕርቡ።
ንምሳሌ ስልጣናት፡ “ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብዚ 
ኣነ ዘለኽዎ ግዝኣት ክንድዚ ነፍስ ቕትለት 

ክፍጸም ኣለዎ” ኢሉ ናቱ ጠለባት ይጠልብ። 
ወይ ውን፡ “እዚ ተልእኾ እዚ ኣብዚ ቦታ እዚ 
ክፍጸም፣ ናይ ጥንሲ ምንጻል መሰውኢ፡ ወይ 
ናይ ዝሙት መሰውኢ፡ ወይ ናይ ድንግልና 
መሰውኢ ይተኸል!” ይብል። 

ሕቶ - እዚ ጠለብ ብኸመይ ተፈጻምነት 
ይረክብ?
መልሲ -ንተፈጻምነቱ ድማ እቲ ዝኣዘዘ ኣካል 
ነቲ ናቱ ኣውራ ኣገልጋሊ ንስኻ ስርሓዮ ኢሉ 
ይህቦ። ንሱ ኸኣ ኣብ ትሕቲኡ ዘስርሖም 
ጠንቆልቲ ይሕብሮም። እቲ ሕልቅነት ነቲ 
ኣውራ ኣገልጋሊኡ ጸቕጢ ይገብረሉ፣ ንሱ 
ኸኣ ነቶም ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ ኣገልገልቲ 
ጸልማት (ጠንቆልቲ፡ ኣስማተኛታ፡ መውደቕቲ 
ዛዕጎል፡ ደብተራታት፡ ጠበብቲ…) ጸቕጢ 
ይገብረሎም። 

ኣብ ነፍስ ወከፍ ቦታ መሰውኢታት ይተኽሉ። 
በብግዚኡ ድማ መስዋእቲ ይስውኡ። 
መስዋእቶም ብስዓታት እዩ ዝስዋእ። ካብቲ 
ስዓታት ከቐድሙ ወይ ክድንጉዩ የብሎምን። 
ናይ 24 ስዓት ተልእኾኦም ስዓት ክንደይ 
ይቕበልዎ፡ ስዓት ክንደይ ከተግብርዎ 
ክዋፈሩ ኣለዎም ይፈልጡ እዮም። ስለዚ ን4 
ደረጃታት መናፍስቲ ክግዝኡ ርእሶም ዝሃቡ 
እዮም።

ሕቶ - ኣብቲ ዝተሓንጸጸሎም ግዜ ነቲ 
ዝተዋህቦም ተልእኾ እንተ ዘይፈጺሞሞ 
ዝስዕብ እንታይ እዩ?
መልሲ -ኣብቲ ቀዳሞት ኣዋርሕ ክትግበር 
እንተ ዘይተኻኢሉ፣ ኣብቲ ናይ መወዳእታ 
ኣዋርሕ ኣብ ምኪኤል ሕዳርን ታሕሳስን 
ዘሎ ግዝያት ክትግበር ግዜ ይወሃብ እዩ። 
ናይ መወዳእታ ዕድል ኣብዚ ክልተ ሰለስተ 
ኣዋርሕ ይወሃቦም። ኣብኡ ነቲ ጉዳይ 

ተቐላጢፎም ክገብርዎ ኣለዎም።
ነቲ ዕላማ ንምውቃዕ ብዙሕ መስዋእትታትን 
መሰውኢታትን ይጠልቡ። ብዝጠለብዎ 
መሰረት ሓይሊ ይወሃቦም፡ መናፍስቲ 
ይወሃቦም፡ ዘድልዮም ዘበለ ኩሉ መሰውኢታት 
ውን ይትከለሎም እዩ።

ኣብቲ ዝተመደበ ኣዋርሕ እቲ ዝተጠለበ 
መደባት ኣብ ባይታ ክግበር እንተዘይክኢሉ 
ግን ይቕጽዑ እዮም። ክብድ ዝበለ መንፈሳዊ 
ዋጋ የኽፍሎም እዩ። ምኽንያቱ እታ 
መንግስቲ እቲኣ ናይ ጸልማት መንግስቲ 
እያ። ናይ ሰይጣን መንግስቲ እያ። ቀዳማይ 
ወይ ኣብ ወዶም ወይ ኣብ ጓሎም ወይ 
ድማ ኣብኦም፡ ወይ ውን ኣብ ቤተሰቦም 
ገለ መቕጻዕቲ ኣሎ። ካልኣይ ከኣ ካብ 
ስልጣኖም ይወርዱ እዮም። ስለዚ ዋጋ 
ብምኽፋል ይነቕሑ፡ ይጾሙ፡ ተደልዩ ዘሎ 
ዘበለ ኹሉ ንምግባር ድማ ምሉእ ርእሶም 
ይውፍዩ። ናይ ህይወት ጉዳይ ስለዝኾኖም፣ 
ብምሉእ ሓይሎም ተወፍዮም ነቲ ተልእኾ 
ከተብርዎ ይጓየዩ። ክደግሙን ክትብትቡን 
ውን ምዓልትን ለይትን ይሓልፎም።

ሕቶ - ኣገልገልቲ ድያብሎስ ከምዚ ይገብሩ 
ካብ ሃለዉ ህዝቢ ኣምላኽከ እንታይ ክንገብር 
ኣሎና?
መልሲ - ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ እዛ 
ምድሪ ንደቂ ሰብ ተዋሂባ እያ። ዝኾነ 
መንፈሳዊ ሓይሊ (እግዚኣብሄር ውን እንተኾነ 
በቲ ዘውጽኦ ቃል ስለ ዝሕጸር) ኣብዛ ምድሪ 
ክዓዪ እንተኾይኑ ግድን ፍቓድ የድልዮ እዩ። 
እዚ መንፈሳዊ ስርዓት (ሕጊ) እዩ። ስለዚ 
ድማ እዩ ጎይታ ሃዋርያት፡ “ጸሎት ምሃረና” 
ምስ በልዎ፡ “…ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ 
ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን…” ኢሎም 
ክጽልዩ ዝመሃሮም (ሉቃ11፡1-4)።

መጽሄት ዲቦራእዋናዊ ሕቶ
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እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚኣብሄር 
ኣምላኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከተግብሮ ዝደሊ 
ናቱ ዝኾነ ምኽሪ ኣለዎ። ኣብ ከባቢና 
ከተግብሮ ዝደሊ ምኽሪ ኣለዎ። ከተግብሮ 
እንተኾይኑ ግን ኣተግበርቲ ኣካላት 
ይደሊ። ናይ እግዚኣብሄር ሰብ ወሳኒ ግደ 
እዩ ዘለዎ። ስለዚ እግዚኣብሄር ኣጀንድኡ 
ከነተግብር ንነፍስወከፍና ይደልየና ኣሎ። 
ኣብቲ ኣቐሚጡና ዘሎ ከባቢ ኣጀንዳ ናይ 
ሰማይ ተፈጻምነት ዝረክብ ንሕና ናይ 
ጸሎት መሰውኢ ተኺልና ምስ ንጽሊ እዩ። 
ምኽንያቱ ንኢዱ ነንቀሳቕሳ ንሕና ኢና። 

ስለዚ (ምኽርን ግብርን ድያብሎስ ምእንቲ 
ክፈርስን እቲ ብኽርስቶስ የሱስ ኣብ ሰማያት 
ዝተባረኽናዮ በረኸት ከኣ ምእንቲ ክግለጽ) 
ናይ ጸሎት መሰውኢ ተኺልና ነቲ ኣብ ሰማይ 
ዘሎ ኣጀንዳ ኣምላኽ ናብ ምድሪ ነውርድ።

ሕቶ - ዋጋ ኣየኽፍለናን’ዶ?
መልሲ - ብርግጽ ከምቲ ንሕና ዘለናዮ 
ብጽሕና ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ኣርእስቲ 
ክንጽልየሉ እንከለና፣ ናብ ህይወትና ድዩ 
ናብቲ ንሕና ዘለናዮ ከባቢ ዝልቀቕ መንፈሳዊ 
ውግእ ኣሎ። ግናኸ ውግእ ፈሪሕና ክነቋርጾ 
የብልናን። እግዚኣብሄር ነዚ ክነተግብር 
ብፍቕሪ እዩ ዝሓተና።

እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ዘመንና ነቲ 
ንሱ ዝሃበና ተልእኾ ክንፍጽም ናይ ጸሎት 
መሰውኢ ተኺልና ዋጋ ክንከፍል እዩ 
ዝደልየና። ልክዕ ከም ናይ ዳንኤል ማለት 
እዩ። ዳንኤል ናይ ጸሎት መሰውኢ ተኺሉ፣ 
ከም ቃል እግዚኣብሄር መሰረት (ብጾምን 
ጸሎትን ነቒሑ) ቦትኡ ከይለቐቐ፣ ን21 
ምዓልታት እዩ ዋጋ እናኸፈለ ኣብ መንፈሳዊ 
ውግእ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ኸኣ ነቲ 
ዘልኣለማዊ ምኽሪ እግዚኣብሄር ኣብ ባይታ 
ተፈጻምነቱ ህያው ገይርዎ። እስራኤል ድማ 
ካብ ባቢሎን ናብ ዮሩሳሌም ዝምለስሉ ግዜ 
መጺኡ። 

ከምቲ ዳንኤል ኣብ ዘመኑ ንፍቓድ ኣምላኽ 
ኣገልጊሉ ዝዓረፈ፣ ንሕና ድማ ኣብ ዘመንና 
ንፍቓድ ኣምላኽ ኣተግቢርና ምእንቲ 
ክንሓልፍ ኢሉ እዩ እግዚኣብሄር ኣምላኽ 
ኣብዚ ወለዶ እዚ፡ ኣብዚ ግዜ እዚ፡ ኣብዚ 
ምድሪ እዚ ተኺሉና ዘሎ።

ውግእ ባህርያዊ እዩ። ድሓር ከኣ ክንድቲ 
ንሕና ሒዝናዮ ዘለና ኣርእስቲ ዝኸውን 
መንፈሳዊ ውግእ እኳ እንተለና፣ ክንድኡ 
ዝኸውን ናይ እግዚኣብሄር ጸጋ ድማ ናብ 
ህይወትና ይልቀቕ እዩ። ብእኡ መጠን ኸኣ 

እዩ እቲ ናትና ስፍሓትን ብቕዓትን እናወሰኸ 
ዝኸይድ። ብእኡ መጠን ከኣ ዓስቢ ኣሎና። 
(እዚ ጸበባ እዚ እዩ ማእለያ ዘይብሉ ብሉጽ 
ናይ ዘልኣለም ምሉእ ረዚን ክብሪ ዘዳልወልና 
- 2ቆሮ4፡16-17)። 
 
ስለዚ ኣብቲ ንሕና ዘለናዮ ቦታ፡ ግዜን 
ወለዶን ንእግዚኣብሄር ኣምላኽ ምኽሪ 
ኣለዎ። ከከምቲ ግፍሓቱን ከከምቲ ንሕና 
ዝጸለናዮ (ዝኸፈልናዮ ዋጋ) ድማ እዩ እቲ 
ምኽሩ ካብቲ ዘይርአ ናብ ዝርአ ዝመጽእን 
ተፈጻምነት ዝረክብን እሞ፣ ናይ ጸሎት 
መሰውኢ ተኺልና ደው ንበል።

ሕቶ - ኣብ ህዝቢ ኣምላኽን ኣጀንዳታት 
እግዚኣብሄርን ዘሎ  ምትንዃላት ከመይ 
ይመስል?

መልሲ - ኣብዚ ሕጂ ኣብቲ ሕልቅነት 
ስልጣናት ዝገዝኣሉ ዘሎ ግዝኣት፣ እግዚኣብሄር 
ናቱ ዝኾነ ኣጀንዳ ኣብ ባይታ ከየፈጽም እዩ 
እቲ ናይ ሕልቅነትን ስልጣናትን ሓይልታት 
ክዓግቶ ዝፍትን። ነፍሳት ከይድሕኑ፡ እቶም 
ዝደሓኑ ድማ ንድሕሪት ክምለሱ ወይ 
ክደኽሙ ወይ ክውቅዑ ምእንቲ ይተግህ። 
እዞም ርኹሳት መናፍስቲ ነናቶም ዝኾነ 
ኣጀንዳታት ሒዞም እዮም ኣብ ዝተፈላለየ 
ኣካባቢታት ዝዋፈሩ።

ንኣብነት፣ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ሓንቲ ኣገልጋሊት 
ጸልማት ቦታ ረኺባ ናብቲ ዘለናዮ ከባቢ 
ምስ ኣተወት፣ ንሓንቲ ሓብቲ ተጥቅዓ 
እሞ እታ ሓብቲ ምስ ሓመመት ክንጽልየላ 
ንኸይድ። ሽዑ፡ “መን ኢኻ?” ምስ ተባህለ፣ 
እታ ሓዳስ ተኻራይት ምዃናን ኣገልጋሊት 
ናይ ሰይጣን ከም ዝኾነትን ፈሊጥና። ሽዑ 
ኣብቲ ኸባቢ ንዘሎ ኣማኒ ንምድንዛዝ፡ 
ንምብዕዛዝ፡ ንዘይምሕባርን ንዝተፈላለየ ካልእ 
ተልእኾታትን ንምትግባር ተመዚዛ፣ ካብ 
መታሕት ከም ዝመጸት ገሊጻትልና።

ነቲ ተልእኾ ከተተግብር ብዝክኣላ ዘበለ 
ገለ ንትሽዓተ ኣዋርሕ ዝኸውን ተቓሊሳ 
ክትገብሮ ግን ኣይክኣለትን። ኣብ መወዳእታ፡ 
“ገዲፍክዮ ውጺ ተባሂላ።” ገዲፋቶ ኸኣ 
ወጺኣ። ድያብሎስ ንዕኣ ብምንቅስቓስ ኣብቲ 
ከባቢ ኣጀንድኡ ክፍጽም እኳ እንተፈተነ፣ 
እግዚኣብሄር ግን በቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ 
ኣገልገልቱ ገይሩ ንምኽሩ ዘርዚርዎ እዩ።

ካብቲ ኣብኦም ዘሎ እቲ ኣባና ዘሎ ይዓቢ። 
እቲ ኣብኦም ዘሎ ፍጡር፡ ድሩት፡ ኩሉ 
ዘይኽእል፡ ኩሉ ዘይፈልጥ፡  እዩ። እቲ ኣባና 
ዘሎ ግን ኩሉ ዝኽእል፡ ኩሉ ዝፈልጥ፡ ውሱን 

ደረት ዘይብሉ ብህልውንኡ ኸኣ ኣብ ሓደ 
ግዜ ኣብ ኩሉ ዝርከብን ንኹሉ ዝመልእን 
እዩ።
ሕቶ - ውህበት ምልላይ መናፍስቲ ዘይብሎም 
ኣሕዋት፣ ኣብ ከባቢኦም ዝዓዩ ዘለዉ 
መናፍስቲ ብኣእምሮ ከለልይሉ ዝኽእሉ 
መገዲ ኣሎ’ዶ?

መልሲ - ውህበት ምልላይ መናፍስቲ ዘይብልና 
ኣሕዋት፣ ከምቲ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ 
ኣብ ማቴ7፡16 “ብፍሪኦም ከተለልይዎም 
ኢኹም።” ዝበለና፣ ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ 
ተርእዮታት ብቓል እግዚኣብሄር ወይ 
ብመንፈስ ኣምላኽ ወይ ውን ብምስክርነት… 
መዚንና፣ ክነለልዮም ንኽእል ኢና።

ንኣብነት ኣብቲ ዘለናዮ ኸባቢ ብተደጋጋሚ 
እንታይ ይፍጸም? ብዙሕ ነፍሰ ቕትለት ድዩ 
ዘጋጥም? ሓዳር ምብትታን ድዩ ዘጋጥም? 
ወይ ምንጻል ጥንሲ ድዩ ዘጋጥም? እንታይ 
የጋጥም ብምስትውዓል ከነለልዮ ንኽእል 
ኢና።  

ወይ ከባቢና ብእንዳ ምንታይ ይፍለጥ? 
ብእንዳ ዝሙት ድዩ ዝፍለጥ? ብእንዳ 
መስተን እንዳባርን ድዩ ዝፍለጥ? ወይ ባእሲ 
ቀጻሊ ኣሎ’ዶ?  መርዓ ዝበሃል ኣብቲ ኸባቢ 
ልሙድ ኣይኮነን ድዩ?… ኮታስ ኣብቲ ኸባቢ 
(ገዛውቲ) ዝዝውተር ናይ ጸልማት ፍረታት 
ርኢና፣ ኣብቲ ኸባቢ (ኣብቲ ግዝኣት) እንታይ 
ዓይነት ኣርማ ዝሓዘ መናፍስቲ እከይ እዩ 
ገዚኡ (ዓብሊሉ) ዘሎ ከነለልዮ ንኽእል ኢና።

ሕቶ - መናፍስቲ ምልላይ ክብሃል ከሎ 
እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ኩሉ መንፈሳዊ 
ንጥፈታት ብሓፈሽኡ፣ ኣብ ምንጋፍ ከኣ 
ብፍላይ እንታይ ተራ ይጻወት?

መልሲ -ብመሰረቱ ምልላይ ማለት ምንቃሕ 
ማለት እዩ። ምንቃሕ እሞ ንምንታይ 
እንተድኣ ኢልና፣ ነቲ ድሕሪ ምርኣይ 
ክግበር ዘለዎ ነገር ንምግባር እዩ። ኣለሊኻ 
ንምውቃዕ ወይ ኣለሊኻ ንምጥንቓቕ ዝወሃብ 
እዩ። እዚ ውህበት ሓደ ካብቲ መንፈስ 
ቅዱስ ንቤተክርስትያን ዝሃባ ውህበታት እዩ 
(1ቆሮ12፡4-12)።

እዚ ውህበት ምልላይ መናፍስቲ ንብዙሓት 
ከም ዝመስሎም፣ ጋኒን ንምልላይ ጥራይ 
ኣይኮነን ዝሕግዘካ። ኣብቲ መንፈሳዊ 
ዓለም ንዘለዉ ናይ ክልትኤን መንግስታት 
መናፍስቲ እዩ ዝገልጾምም። ብመጀመርታ 
ንመንፈስ እግዚኣብሄርን ምንቅስቓሳቱን እዩ 
ከተለሊ ዘለማምደካ። 

መጽሄት ዲቦራምንጋፍን ምስ ምንጋፍ ዝተሓሓዙ ሕቶታትን
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እዚ ማለት ህላወ መንፈስ ኣምላኽ ከተለሊ፡ 
መንፈስ ናይ ቃሉ ከተለሊ፡ እዋናዊ ሓሳብ 
ናይቲ መንፈስ ከተለሊ፡ ዕላማኡ ማለት 
ክምህር ድዩ ደልዩ? ክገንሕ ድዩ ደልዩ? 
ንህዝቡ ከሰጋግሮ ድዩ ደልዩ? ከጠንቅቕ ድዩ 
ደልዩ? ከተባብዕ ድዩ ደልዩ? ኮታስ በየናይ 
ሓሳብ ከም ዝመጸ ከተለሊ ዝድግፈካ እዩ። 

ንኣመጻጽእኡ ዝምልከት ከኣ፣ ብስልጣን ድዩ 
መጺኡ? ብትንቢታዊ ቅብእት ድዩ መጺኡ? 
ብናይ ምንጋፍ ቅብኣት ድዩ መጺኡ? ኮታስ 
መንፈስ እግዚኣብሄር ብየናይ መንፈስ ከም 
ዝመጸ ከም ተለሊ ዝገብር ውህበት እዩ። 

ን መንፈስ ኣምላኽን እዋናዊ ዕላምኡን ምስ 
ኣለለኻ ድማ፣ ንሱ ዝሓቶ ጠለባት ንምምላእ፣ 
መገዲ ንምጥጣሕን ክውቃዕ ዘለዎ ወቒዕካ 
ነቲ ትእዛዝ ወይ መምርሒ ንምፍጻም 
ዝውሃብ እዩ። ብመሰረት ኣብ ሓደ ሕብረት 
ወይ ቤተክርስትያን ዘለዎ ዕዙዝ ተራ፣ 
እንተውሓደ ኣብቲ ኣገልጋሊ እንተዘይኮይኑ 
ኸኣ ኣብ ነፍስወከፍ ኣማኒ ክህሉ ዘለዎ እዩ። 

እዚ ውህበት ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ 
መጀመርታ ንመንፈስ እግዚኣብሄርን 
ምንቅስቓሳቱን ንኸተለሊ እዩ ዝሕግዘካ። 
ንዕኡ ምስ ኣለለኻ ኢኻ ነቲ ተጻራሪ መንፈስ 
ከተለሊ ትኽእል። ኣጋንንቲ ብኣጻብዕ ኣምላኽ 
እዮም ዝወጹ። ንኣጻብዕ ኣምላኽ ኣለሊኻ 
ምሓዝ ምስ ከኣልካ ኢኻ በቲ ኣጻብዕ ጌርካ 
ኣጋንንቲ ከተውጽእ ትኽእል።

ብሓፈሽኡ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ 
ኣብ ብዙሕ መንፈሳዊ ነገራት ዘተኮረ፣ 
ዝተፈላለየ ደረጃታት ዘለዎ፡ ንእዋናዊ ሓሳብ 
ኣምላኽ ክትፍጽም፣ ንዝተፈላለዩ መናፍስቲ 
ዝቐልዓልካን ንምውቅዑ ኣሳጢሑ ዝህበካን 
እዩ።  

ሕቶ - እምነት ምስ ናይ ውህበት ምልላይ 
መናፍስቲ ዘለዎ ምትእስሳር ምስ ሓሙሽተ 
ናይ ስምዒት ህዋሳትና ክነጻጸር ከሎ ከመይ 
ይመስል?

መልሲ -ኩላትና ከም እንፈልጦ ንሓደ 
ዘይድሓነ (ምስ መንፈሳዊ ዓለም ቀጥታዊ 
ዝኾነ ምትእስሳር ዘይብሉ) ሰብ፣ 5 ናይ 
ስምዒት ህዋሳት ጥራይ እዮም ዘለዉዎ። 
ንሓደ ኣማኒ ግን ሓደ ተወሳኺ ሻድሻይ 
ህዋስ (እምነት) ኣለዎ። ነቲ ሻድሻይ ህዋስ 
ከኣ ናይ ገዛእ ርእሱ 5 ናይ ስምዒት ህዋሳት 
ኣለውዎ። በዚ ናይ እምነቱ 5 ናይ ስምዒት 
ህዋሳት ገይሩ እዩ ኸኣ ነቲ መንፈሳዊ ዓለም 
ዝድህስሶ። 
ንኣብነት፡”ብእምነት ምስ ርኣየ” ዝብል 

ጽሑፍ ከም ዘሎ ብእምነት ይርኢ። ከምኡ 
ድማ ብእምነት ይሰምዕ፡ ይሽትት፡ ይጥዕም፡ 
ይድህስስ። እምነት፣ እቲ ሻድሻይ ናይ 
ስምዒት ህዋስ ናይ ሓደ ኣማኒ ኾይኑ፣ 
ምስቶም ዝተረፉ 5 ናይ ሰብ ህዋሳት ናይ 
ሰብ ግና ዝጻረር እዩ። 

እቶም 5 ናይ ሰብ ናይ ስምዒት ህዋሳት 
ንሓድሕዶም ይደጋገፉን ይቀባበሉን እዮም። 
ካብቲ ሻድሻይ ህዋስ ዝመጾም ሓበሬታ ግና 
ኣይቅበልዎን እዮም። ኣእምሮ ውን ካብ 5 
ናይ ስምዒት ህዋሳት ወጻኢ ንዝመጸ ሓሳብ  
ይነጽጎ እዩ። ስለዚ ድማ እዮም እቶም 5 ናይ 
ስምዒት ህዋሳት ንእምነት ዝነጽግዎ።        
                                                       
እቲ ቅልስ ኣብ ነፍሲ (ሓሳብ፡ ስምዒት፡ ፍቓድ) 
እዩ ዘሎ። ኣእምሮ ብእምነት ንምሕዳስ ቃል 
ኣምላኽ የድልየካ። ምኽንያቱ እምነት ካብ 
ምስማዕ ምስማዕ ከኣ ብቃል ክርስቶስ ስለ 
ዝኾነ (ሮሜ10፡17)። 

ካብዚ ሻድሻይ ህዋስ ዝመጸ ሓበሬታ 
ምስቲ ከማኻ ሻድሻይ ህዋስ ዘለዎ ሰብ 
እንተዘይኮይኑ ምስ ካልእ ክትረዳዳእ 
ኣይትኽእልን ኢኻ። በቶም 5 ናይ ስምዒት 
ህዋሳት ናይቲ ሻድሻይ ህዋስ ጌርካ ኢኻ 
ነቲ መንፈሳዊ ዓለም ትድህስሶ። ብእኦም 
ጌርካ ናይ ብርሃን ሓይልታት ካብ ናይ 
ጸልማት ሓይልታት ትፈሊ። ብእኦም ጌርካ 
ኢኻ ነቲ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ምኽርን 
ምንቅስቓሳትን ተቐቢልካ፣ ነቲ ናይ ሲኦል 
ምኽርን ምንቅስቓሳትን ኣለሊኻ ትወቅዕ። 

ሕቶ - ሓደ ሓደ ኣሕዋት ናይ ምልላይ 
መናፍስቲ ውህበት እናሃለዎም፣ ከምዘለዎም 
ግና ዘይክፈልጡ ይኽእሉ እዮም‘ሞ፣ 
ገለ ልሙድ ተመክሮታት ገሊጽካ 
እንተተረጋግጸሎም ጽቡቕ ምኾነ ?

መልሲ -ንኣብነት ንጎይታ ምኡዝ ሽታ 
ኣለዎ። ብኣንጻሩ ንኣጋንንቲ ኸኣ ካብ 
ገዛእ ርእሶም ዝኾነ ሕማቕ ሽታ ኣለዎም። 
ካብዚ ብምብጋስ ገለ ኣሕዋት ኣብቲ ናይ 

ውሽጢ ሰብ ኣፍንጭኦም ሕማቕ ጨና ምስ 
ዝጨንዎም ኣብ ከባቢኦም ኣጋንንቲ ከም 
ዘለዉ ይፈልጡ። ገለ ኣሕዋት ከኣ መንፈሳዊ 
ኣዒንቶም ስለ ዝተኸፈተ ነቶም መናፍስቲ 
ብግልጺ ይርእይዎም። ንገለ ኣሕዋት 
ግንብንብ ምስ ዘብሎም ኣጋንንቲ ዝሓደሮም 
ሰባት ኣብ ጥቕኦም ከም ዘለዉ ይፈልጡ። 

ካብዚ ፍልይ ዝብል ድማ ገለ ናይ ዝሙት 
መንፈስ ዘለዎም ሰባት፣ ነቶም ኣብ ከባቢኦም 
ዘለዉ ሰባት ብዝሙት ከምዝነቃቕሑ ስለ 
ዝገብርዎም፣ እቲ ኣብኦም ዝሓደረ መንፈስ 
ይግለጽ። በዚ ኣጋጣሚ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ 
ሰባት ሳሕቲ ብፍላጥን ብፍታውን ንናይ 
ኣምላኽ ሰባት ንምጥቃዕ ርእሶም ወፍዮም 
ብኣጋንንቲ ተመሊኦም ስለ ዝመጹ፣ እቶም 
ናይ ኣምላኽ ሰባት ክናገፉ ድሌት ከም 
ዘይብሎም ብዝርኣዩ፣ ገዛእ ርእሶም ንኽሕልዉ 
ዝገብርዎ ጥንቃቐታት ኣሎ። 

ሕቶ - ኣብ ምንጋፍ ዘገልግል ሰብ ከዘውትሮ 
ዘለዎ ኣመጋግባ ንዝምልከት እንታይ ሓሳብ 
ትህበና?
መልሲ -ኣብ ምንጋፍ ዘገልግል ኣገልጋሊ  
ብፍላይ ናብ ኣገልግሎት ክኣቱ ኸሎ 
እንተተኻኢሉ ትሕዝቶ ዘለዎ መግቢ ክበልዕ 
ኣለዎ። ምኽንያቱ ምንጋፍ ብ መንፈስ 
ጥራይ ዘይኮን ብስጋ ውን ዝስራሕ ኣህላኺ 
ስራሕ ስለ ዝኾነ። ስለዚ ኸኣ እዩ ሓይሊ 
ዝደሊ። 
ኣብ ምንጋፍ ዘገልግል ኣገልጋሊ ብጣዕሚ 
እዩ ዝጠሚ። ጸሎት ብጣዕሚ እዩ ዘጥሚ። 
ምኽንያቱ ኣብ ምንጋፍ ንኹሉ ነገርካ ኢኻ 
እተስርሖ። ሓንጎልካ ከይተረፈ ካብ ምንፈሳዊ 
ዓለም ተተርጒሙ ዝመጾ ሓብሬታ ነቒሑ 
ስለ ዝጽበ ሓይሊ የድልዮ እዩ። 

ሕቶ - ኣብ ማቴዎስ 17፡21 “እዚ ከምዚ ዝበለ 
ዓሌት ግና ብዘይ ጾምን ጸሎትን ኣይወጽእን 
እዩ።” ዝብል ጽሑፍ ከ ብኸመይ ንሓዞ?
መልሲ - ጾምን ጽሎትን ንኣጋንንቲ ትወቕዓሉ 
ኣጽዋር ኣይኮነን። ርእስኻ ኣዋሪድካ ኣምላኽ 
ኣብ ህይወትካ ክርአ ርእስኻ ተትሕተሉ፡ 
ካብ እግዚኣብሄር ሓበሬታ ትቕበለሉ፡ ርእስኻ 
ከተዳልወሉ ኣምላኽ ዝሃበካ ስርዓት እዩ።

እቲ ቃል ሽዑ ጾምን ጸሎትን ወሲድካ 
ኣውጽኣዮ ኣይኮነን ዘስምዕ። ምስቲ ከተውጽኦ 
ዘለካ ብጾምን ጸሎትን ተጋፈጥ ኣየስሞን 
እዩ። ነቲ ከተናግፎ ዝደለኻ ኣይኮንካን 
ጾምን ጽሎትን ክትወስደሉ ዘለካ፣ ቅድሚኡ 
ክትከፍሎ ዘለካ ዋጋ እዩ። ቅድሚኡ ኢኻ 
ብመንፈስ ተመሪሕካ ርእስኻ ከተዳሉ ዘሎካ። 
ጾምን ጽሎትን ንኣጋንንቲ ትወቕዓሉ ኣጽዋር 
ኣይኮነን። ኣጽዋርካ ስም የሱስ ክርስቶስ እዩ። 

መጽሄት ዲቦራእዋናዊ ሕቶ
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ብቃል ኣምላኽ (ናይ መንፈስ ሰይፊ) ጌርካ 
ኢኻ ንጸላኢኻ እትወቕዖ። ስለዚ ጾምን 
ጸሎትን ንኣኻ እዩ። ቃል ኣምላኽን ስም 
የሱስን ከኣ ንኣጋንንቲ ትወቕዓሉ ኣጽዋር 
እዩ።

ሕቶ - ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ቃለ ምሕተትና፡ 
“ኣብ ምንጋፍ ዘገልግሉ ኣሕዋት፣ ጸግኦም 
እናዓበየ ክኸይድ እንተኾይኑ ነቶም 
ቅድሚኦም ዝነበሩ መንፈሳውያን ኣቦታት 
ከኽብሩ ኣለዎም።” ኢልካ ኔርካ። መን እዮም 
እዞም መንፈሳውያን ኣቦታት? ኣብ ህይወትን 
ኣገልግሎትን ሓደ ኣማኒ ኸ እንታይ ጽልዋ 
ኣለዎም?

መልሲ - ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሃ4፡
35-38 ንሃዋርያት፡ “ኣዒንትኹም ቋሕ ኣብሉ 
እሞ ምድሪ ድሮ ንዓጺድ ከም ዝጻዕደወት 
ርኣዩ። …ሓደ ኸም ዚዘርእ፡ ሓደ ኻልእ ከኣ 
ከም ዚዓጽድ፣… በዚ እዚ ዘረባ እዚ 
ሓቂ እዩ እሞ፣ እቲ ዚዓጽድ ውዕለቱ 
ይቕበል፡ እቲ ዘራእን እቲ ዓጻድን 
ብሓንሳእ ምእንቲ ኺሕጐሱ ኸኣ፡ 
ንዘለኣለም ህይወት ፍረ ይእክብ።… 
ኣነ ንዓኻትኩም ኣብ ዘይጸዓርኩምሉ 
ክትዓጽዱ ለኣኽኩኹም። ካልኦት 
ጸዓሩሉ፡ ንስኻትኩም ኣብቲ ጻዕሮም 
ኣቶኹም።” ከም ዝብሎም፣ ቅድሜና 
ዝሓረሱ፡ ዝጎልጎሉ፡ ዝቐጸሩ፡ ብንብዓት 
ዝዘርኡ፡ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈሉ ኣቦታት 
ኣለዉ። 

እዞም ኣቦታት ብንብዓት ዝወለዱና 
መንፈሳውያን ኣቦታትና እዮም። ከምቲ፡ 
“ዕድሜኻ ምእንቲ ኺነውሕ፡ ምእንቲ 
ኺጽብቐልካ ውን፣… ኣቦኻን ኣዴኻን 
ኣኽብር።” ዝብል ጽሑፍ ዘሎ (ዘዳ5፡
16)፣ እዞም ኣቦታት ዕድመ ጸጋና 
ምእንቲ ክነውሕ ከነኽብሮም ዝግብኣና 
መንፈሳውያን ኣቦታትና እዮም። ነዞም 
ኣቦታት ኣምላኽ ዝሃቦም መንፈሳዊ ስልጣን 
ኣለዎም። መሪቖም ከብጽሑ ይኽእሉ። (ዋላ 
እኳ እንተዘይረገሙ) “እህህ!” እንተ ኢሎም 
ከኣ ኣሉታዊ ጽልዋ ክገብሩ ይኽእሉ። 

ንኣታቶም ዘሎና ልባዊ ኣኽብሮት ኣብ 
መንፈሳዊ ህይወትናን ፍረናን ወሳኒ እዩ። 
ኣብ ምንዋሕ ዕድመ ጸጋና ወሳኒ እዩ። ስለዚ 
ኣቦታት ባህ ኢልዎም ምእንቲ ክምርቑና፣ 
ኣምላኽ ዝርእዮ ልባዊ ክብሪ ክንህቦምን፣ 
ንልቦም ዘሐጉስ ነገር ክንገብርን ይግባእ።   
ሕቶ - ገለ ኣመንቲ ነዞም ኣቦታት ክነቕፉን 
ክውንጅሉን ንርእን ንሰምዕን ኢና? ነዞም 
ኣሕዋት ተመሓላልፎ ምኽሪ ‘ተሎ? 

መልሲ- ኣብ 1ይ ተሰ5፡12-13 “ግናኸ፣ 
ኣቱም ኣሕዋትና፣ ነቶም ኣባኻትኩም 
ዚጽዕሩን ብጐይታውን ዚመርሑኹምን 
ዚምዕዱኹምን ክትፈልጥዎም፣ ንልምነኩም 
አሎና። ስለቲ ዕዮኦም ብብዙሕ ብሉጽ ፍቕሪ 
ኣኽብርዎም። ንሓድሕድኩምውን ብሰላም 
ንበሩ።” ዝብል ቃል ከምዘሎ፣ ነቶም ቅድሜና 
ዘለዉ ኣቦታት እግዝኣብሄር ዝፈልጦ ክቡር 
ነገራት ኣለዎም። ብውሕዱ ህይወት ዘልኣለም 
ናባና ክበጽሕ ዋጋ ከፊሎም እዮም።

ንነብያትን ሃዋርያትን መሰረት ዝገበረት ቤት 
መቕደስ፣ ብቕድሜና ብዝነበሩ ኣገልገልቲ 
እናተሃነጸት እያ ኣባና በጺሓ። ንሶምን 
ቅድሚኦም ዝነበሩ ካልኦትን ብንብዓት ኣብ 
ዝጸዓሩሉ ብእልልታ ክንዓጽድ ኢና መጺእና 
ዘሎና። ንሕና ሕጂ ሓንቲ ቃል ብምውጻእ 
3ሽሕ ነፍሳት፡ 5ሽሕ ነፍሳት ክንገፍፍ 
ተጸዊዕና ኣሎና። “ብስም የሱስ ክርስቶስ 

ናዝሬታዊ ተንስእ!” ክንብል ናይ ዓጺድ ግዜ 
መጺኡልና ኣሎ። 

መን ዝዘርኦ ኢና ንዓጽድ ዘለና? ነቶም ዋጋ 
ዝኸፈሉልና እናነዓቕና ዲና ዕድመ ናይ 
ዓጺድና ክነውሕ ንጽበ ዘለና? ሃዋርያት ነቶም 
ቅድሚኦም ዝነበሩ ነብያት እናተቐበሉ እዮም 
ዕድሚኦም ዘንውሑ። ንሕና ውን ብግዴና 
መንፈሳዊ ዕድመና ከነንውሕ እንተዄንና 
ነቦታትና ክንቅበሎም ግድን ይኸውን።

ኣብ ሃገርና ተርኢና ኣብ ብዙሓት ሰባት 
ክቡር ነገር ይግለጽ እዩ። ቀጻልነት ከይህልዎ 
ግን ሰይጣን ነቶም ዝተንስኡ፡ “ንስኻ 
ካብቶም ቅድሜኻ ዝነበሩ ትበልጽ፣ ንሳቶም 

እንታይ ጌሮም? እንታይ ኣፍርዮም? ንስኻ 
እኮ ከምዚ ትገብር ኣሎኻ። ትእክብ ኣሎኻ፡ 
ትጎዪ ኣሎኻ፡ ኣጋንንቲ ተውጽእ ኣሎኻ፡ 
ሕሙማት ትፍውስ ኣሎኻ፣ ንሰባት ውን 
ቅኑዕ ሰማያዊ ትንቢት ትነግሮም ኣሎኻ። 
እዚ ኹሉ ጸጋታት ኣብ ህይወትካ ተገሊጹ 
ኣሎ። መንዮም ንሶም? ከም ኤሊ…” እናበለ 
ኣብ ልዕሊ ኣቦታቶም ከምዝትንስኡ እናገበረ 
ቆጽይዎም እዩ።

ንሕና ኣብ ላዕሊ ዘለና ብናይ ብዙሓት ዋጋ 
ምኽፋል እዩ። ናይ ብዙሓት ንብዓት እዩ 
ጸይሩና ዘሎ። ኣብቲ ዘለናዮ ጸጋ ዄንና 
ኣይንከበር። እግዚኣብሄር ከየዋርደናስ 
ትሕት ደኣ ንበል። ንኣቦታትና ኣይንንዓቕ። 
ምናልባት ገለ ብዘይምፍላጥ ወይ ብጌጋ 
ዝልዓሉና ኣቦታት ውን እንተለዉ፣ ከም ሃና 
ትሕት ኢልና ደኣ በረኸት ንውሰድ እሞበር 
ኣንጻሮም ኣይንልዓል።

ሕቶ- ንመንፈሳውያን 
ኣቦታት ምኽባር 
ኣብ ህይወትናን ኣብ 
ኣገልግሎትናን ዘምጽኦ 
ረብሓ እንታይ ኣሎ?
መልሲ - ንዕኦም ብምቕባልና 
ምርቓ ነትርፍ፡ ልክዕ ከምቲ 
ናይ ቅብብል ጉያ ካብቲ 
ንሶም ዝበጽሕዎ ተቐቢልና 
ንጅምር፡ ከም ኤልሳእ ጸጋና 
ካብ ናይ ኣቦታትና ዝዓቢ 
ይኸውን፡ ዕድመ ጸጋና 
ይነውሕ፡ ሓደስቲ ነፍሳት 
ይውለዱልና፡ ጸጋና ድማ 
ናብቶም ብስጋን ብመንፈስን 
ዝተወለዱልና ውሉድ 
ይሓልፍ።
ሕቶ - ንመንፈሳውያን 
ኣቦታት ዘይምቕባል ካብ 

ዘስዕቦ ጉድኣትከ?

መልሲ- ንመንፈሳውያን ኣቦታት ብዘይምቕባል 
ኣብ ህይወትና ውድቀት ከጋጥመና ይኽእል 
እዩ። ክርስትናና እንተቐጸለ እኳ ህይወት 
ዘልኣለም ግን ናብ ደቅናን ደቂ ደቅናን 
ዘይክሰግር ይኽእል። ንንዕቕ እንተዄንና 
ዝንዕቑና ንወልድ። ንዓሉ እንተኾይንና 
ዝዓልዉና ንወልድ። ኣብ ኣቦታት ንትንስእ 
እንተኾይንና ዝትንስኡና ንወልድ። ንዕኦም 
ብዘይ ምቕባልና በቲ ንሶም ዝሓለፍዎ ጎደና 
ክንሓልፍን እቲ ንሶም ዝኸፈልዎ ዋጋ 
ክንከፍልን ንግደድ። 
  -------------ይቕጽል -----------------

መጽሄት ዲቦራምንጋፍን ምስ ምንጋፍ ዝተሓሓዙ ሕቶታትን
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“መከራ” ትብል ቃል ከተውጽእ ከለኻ 
ገለ ኣመንቲ ብቐጥታ እዮም ዝቃወሙኻ። 
“መከራና ጎይታ ወሲድዎ’ዩ!”፡ “መከራ 
ኣይምልከተናን እዩ!” ይብሉ። ገለ ኣመንቲ 
ኸኣ፡ “መከራ መሳገሪ ባይታ እዩ።” ኢሎም 
ስለ ዝኣምኑ፣ ይቕበሉካ። 
መከራ እንታይ’ዩ? መከራ ካብቲ ኣሚንካሉ 
ዘለኻ መገዲ ዝኣሊ (ዘጥፍእ) ማዕበል እዩ። 
መከራ ኣብቲ ናይ ግሪኽ ቋንቋ ብ ኽልተ 
ስምዒት ይገልጾ። Gr. Pascho - to feel 
in a good sense or in a bad sense. 
ጽቡቕ ወይ ሕማቕ ስምዒት ክስምዓካ 
ብምግባር ካብቲ ሒዝካዮ ዘለኻ መገዲ 
ንምእላይ ዝዓለመ እዩ። እዛ ናይ ግሪኽ 
ቃል መከራ ብኽልተ መገዲ ክመጽእ ከም 
ዝኽእል ትምህር። 
1.ብጽቡቕ ነገር ዝለዓል መከራ፡-
እዚ ዓይነት መከራ ብማህረምትን ጸርፍን 
ዘይኮነ ብዘቀባጥር ብልኡም ቃላትን 
ብሰይጣናዊት ጥበብን ዝተሰነየ፣ ካብ 
እምነትካ ንኽትወድቕ ዝደፍእ ማዕበል እዩ። 
“እምነትካ ጥራይ ግደፍ እምበር እዚ ገዛ 
ከውርሰካ እየ! መኪናይ ክህበካ እየ! ትካል 
ክገብረልካ እየ! መጠን ዘይብሉ ገንዘብ 
ክሰደልካ እየ! ከምዝን ከምትን ክገብረልካ 
እየ!” ይብሉኻ። እዚ ዓይነት መከራ ንነፍሲ 
ዝማርኽ ስለ ዝኾነ፣ ኣዝዩ ኣሸጋሪ መከራ 
እዩ። ኣብ2ቆሮ11፡3 “ግናኸ ከምቲ ተመን 
ብጉርሑ ንሄዋን ዘስሓታ፣ ከምኡ ውን 
ሓሳብኩም ካብቲ ናብ ክርስቶስ ዝኸውን 
ግርህነትን ንጽህናን ምናልባሽ ከይጠፍእ 
እፈርህ ኣለኹ።” ይብል። መውቃዕቲ ወይ 
ማእሰርቲ ዘይብሉ ግናኸ ብጉርሒ ክሳድካ 
ዝሓንቕ መከራ ኣሎ’ሞ ተጠንቀቕ። 

ሰይጣን ንየሱስ ብኸመይ መገዲ ከም ዝፈተኖ 
ብፍላይ ኣብ ማቴ4፡8-9 ነንብብ። ኣብ ማቴ 
13፡22 “ጓሂ እዛ ዓለም እዚኣን ምዕሻው 
ሃብትን ግና ነቲ ቓል ይሐንቆ! ከይፈረየ 
ውን ይተርፍ።” ኸኣ ይብል። ከምዚ ዓይነት 
መከራ ብፍላይ ኣብ መርዓ፡ ትምህርቲ ወዘተ 
ጎሊሑ ይርአ።

2.ብሕማቕ ነገር ዝለዓል መከራ፡- 
እዚ ዓይነት መከራ ብማህረምቲ፡ ብጸርፊ፡ 
ብመስጎግቲ፡ ብማእሰርትን ብሞትን ዝተሰነየ 
ካብ እምነትካ ንኽትወድቕ ዝመጽእ ማዕበል 
እዩ። ኣብ ማቴ24፡9፡ “ሽዑ ንመከራ 
ኣሕሊፎም ክህብኹምን ኪቐትሉኹምን 
እዮም። ብዛዕባ ስመይ ከኣ ኣብ ኵሎም 
ኣህዛብ ጽሉኣት ክትኰኑ ኢኹም።” ይብል።
ኣብ ራእይ 2፡10 ድማ፡ “እንሆ ምእንቲ 

ኽትፍተኑስ፡ ድያብሎስ ንገሌኻትኩም ናብ 
ቤት ማእሰርቲ ኺድርብዮም እዩ። ዓሰርተ 
መዓልቲውን ጸበባ ኺረኽበኩም እዩ እሞ፣ 
ነቲ ዚመጸካ መከራ ኣይትፍርሀዮ። ክሳዕ 
ሞት እሙን ኩን። ኣነውን ኣኽሊል ህይወት 
ክህበካ እየ።” ይብል። ካብዚ መልእኽቲ 
ጎይታ ንማሕበር ሰሚርና ኣብ ቅድሚኣ 
ዝነበረ ነገር ገሊጹ ምእንቲ ክትጥንቀቕ 
ከንቅሓ ከሎ ንርኢ።

እምበኣርከስ ብጽቡቕ ነገር ይምጻእ ወይ 
ብሕማቕ ብዘየገድስ፣ ዓይነቱ ድኣሉ ዝፈላለ 
እምበር፣ መከራ ዘይትንክዮ ክርስትያን 
ከምዘየለ ተረዳእ። ይውሓድ ይብዛሕ መከራ 
ዘይመጾ የለን። 
ኣብ ማር 13፡13 ውን፡ “ምእንቲ ስመይ ከኣ 
ኵሉ ኺጸልኣኩም እዩ። እቲ ኽሳዕ መወዳእታ 
ዚዕገስ ግና፣ ንሱ ኺድሕን እዩ።” ብምባል 
ንስሙ ንዝኣምኑ እንተኣንቂሕዎም፣ ንዓና 
ኣብዚ ወለዶ ንነብር ኣመንቲኸ ከንቅሓና’ዶ 
ኣይግባእን? ብቕድስና እናተመላለስና ስለ 
ስሙ ንዝመጻና መከራ የሳግረና እዩ። ጥራይ 
ብሸለልትነት ወይ ብርኹስ ኣካይዳ መከራ 
ከይመጽኣካ ተጠንቀቕ። ይውሓድ ይብዛሕ፡ 
ብጽቡቕ ወይ ብሕማቕ ስምዒት መከራ 
ክትንስኣካ (ብመከራ ክትሓልፍ) ናይ ግድን 
እዩ። ንዕኡ ሰጊርካ ተኾሊዕካ ክትሓልፍ ግን 
ናትካ ምንቃሕ ይሓትት። 

ኣብቲ ትሓልፎ መከራ እሙን ምስ ትኸውን፡

ሀ. ናይ ጎይታ ጣልቃ ትርኢ፡- 
ኣብ ዳን3፡14-27፡ ኣብዚ ምዕራፍ ታሪኽ 
ናይ ሲድራቕ፡ ሚሳቕ፡ ዓብድኔጎን ኣሎ። 
ሓዊ እናርኣዩ ክሳዕ ሞት ንምእማን ጸኒዖም 
እምበር ኣይፈርሁን። በቲ ምእማኖም ድማ 
ናይ ጎይታ ጣልቃ ክርእዩ ኽኢሎም። ካብኡ 
ወጺኦም ድማ ብኽብሪ ኣብ ኣውራጃታት 
ባቢሎን ተሸይሞም። ብትሓልፎ ዘበለ ኹሉ 
ንኣምላኽ ተኣመኖ። ጣልቃ ጎይታ ክትርኢ 
ክትከብር ድማ ኢኻ። ኣብ ግ.ሓ12፡1-10 
ጴጥሮስ ‘ውን ኣብ ማእሰርቲ እናሃለወ ኣብ 
ነገሩ ጎይታ ጣልቃ ክኣቱ ርእዩ እዩ። 

ለ. ገጽ ጎይታ ክትደሊ ይደፋፍኣካ፡- 
ንዝኾነ ሰብ መከራ ክመጾ ኸሎ፣ መከርኡ 
ንስም እቲ ዝውከሎ ኣምላኹ ክጽውዕ እዩ 
ዝገብሮ። ኣብ ኢሳ 26፡16 “ዎ እግዚኣብሄር! 
ብጸበባ ደለዩኻ፣ ቅጽዓትካ ምስ ረኸቦም ሰላሕ 
ኢሎም ጸሎት ኣፍሰሱ።” ይብል። እምበኣር 
ንሓደ ኣማኒ ስለ ስም የሱስ መከራ ክልዓሎ 
ኸሎ፣ ንኣምላኽ ክደሊ ኣዝዩ እዩ ዝጎዪ። 

ብምኽንያት መከራ ውን ምስ ጎይታ ዘሕልፎ 
ግዜ ይበዝሓሉ።
ሐ. ናብቲ ዝተጸዋዕካሉ ዕላማ ኣምላኽ 
የቀላጥፈካ፡-
ኣብ ዘፍ37-41 ተገሊጹ ከም ዘሎ፣ ዮሴፍ 
ኣብ ህይወቱ ዘሕልፎ መከራ ብዙሕ’ዩ። 
ን13 ዓመታት ዝኣክል ካብ ስድርኡ ተፈልዩ 
ብብዙሕ መከራታት ከርተት ኢሉ እዩ። እዚ 
ኹሉ ናይ መከራ መገድታት ግን ናብቲ 
ዝርኣዮ ሕልምታት ዘስግር መሳልል’ዩ ነይሩ። 
ስለዚ ብዝመጻካ መከራ ኣይተጉረምርም።  
እንታይ ትፈልጥ! ናብቲ ሓሳብ ኣምላኽ ኣብ 
ህይወትካ ዘሳግር መሳልል ክኸውን ይኽእል 
እዩ። እምበኣር መከራ ናብቲ ዝተጸዋዕካሉ 
ዕላማ ከሳግረካ ተኽእሎ ኣሎ።
መ. ተማቓሊ ክብሪ ትኸውን፡- 
ኣብ ሮሜ 8፡17 “… ምስኡ ሓሳረ መከራ 
እንተ ጸገብናስ፡ ምስኡውን ክንከብር ኢና።” 
ዝብል ሓሳብ ኣብ NIV, AMP፡ “ካብ ክብሩ 
ክንማቐል ኢና” እዩ ዘስምዕ። ስለዚ ኣብዚ 
ምድሪ ስለ ክርስቶስ መከራ ምጽጋብ፣ ካብ 
ክብሩ ክብሪ ክትማቐል እዩ ዝገብረካ።
ረ. ኣኽሊል ህይወት የውህበካ፡- 
ኣብ ያቆ1፡12 “ተፈቲኑ ምስ ወጸ፣ ነቲ 
እግዚኣብሄር ነቶም ዜፍቅርዎ ዘተስፈዎም 
ኣኽሊል ህይወት ኪቕበል እዩ እሞ፣ እቲ 
ብፈተና ዚዕገስ ሰብኣይ ብጹእ እዩ።” 
ይብል። ኣኽሊል ማለት ክብሪ እዩ። ህይወት 
ማለት ከኣ ምሉእ ምልኣት ህይወት፡ ናይ 
ሓቂ ህይወት ምህላው፡ ኣብ መንግስቲ 
ኣምላኽ ንጡፍ ምዃን፡ ናይ ሓቂ ህይወት 
ምስትምቓር፡… የስምዕ። 

እዚ ህይወት ኣብ ምድሪ ከለኻ ይወሃበካ። 
ድሓር ኣብ ሰማይ ድማ ምሳኻ ይቕጽል። 
ምኽንያቱ እተስተማቕሮ ሓቀኛ ህይወት 
ስለዝኾነ። እዚ ህይወት ኣኽሊል ኮይኑ ኣብቲ 
መንፈሳዊ ዓለም እናተጋህደ እዩ ዝውስኽ። 
እዚ ህይወት’ዚ ሰላም፡ ዕረፍቲ፡ ፍቕሪ፡ 
ሓይሊ… ዝመልአ ስለ ዝኾነ፡ ንኹሉ ናይ 
ጸልማት ውዲት ናይ ምስዓር ዓቕሚ ኣለዎ። 
ምኽንያቱ እዚ ህይወት፣ ህይወት ኣምላኽ 
እዩ።

እምብኣር ብሩኻት ናይ ኣምላኽ ቤተሰብ፣ 
ስለ ስም የሱስ መከራ እንተተላዕለኩም 
ንኹሉ ከም ሓጎስ ቁጸርዎ (ያቆ1፡2)። 
ምኽንያቱ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰን 
ካልእን ክንረኽቦ መገዲ ስለዝኾነና። ስለዚ 
ብመከራ ኣይትፍርሁን ኣይትሸበሩን። ንጸላኢ 
(ሰይጣን) መጥፍኢኡ እዩ፣ ንዓና ግና መሳገሪ 
እዩ።

ዓምዲ - ኣነቓቓሕቲ ስብከታት
“ሓጺን ንሓጺን ከም ዝስሕሎ ከምኡ ኸኣ ሰብ ንብጻዩ ይስሕሎ” - ምሳ22፡17

መከራ
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መብራህቲ ወይ ብርሃንካ እንተድኣ ጠፊኡ እቲ ኣባኻ ዚኸውን 
ጸልማት ንምግማቱ ጸገም ኣይኮነን። ምኽንያት እቲ ብርሃን 
ብምጥፍኡ ኣንፈት መገድኻ ኣይትፈልጥን፣ እትገብሮ ዕዮ ድማ 
ኣይሰልጥን። ብርሃን እንተዘይብልካ ኣብ ቅድሜኻ ንዘሎ እሾኽ 
ይኹን እምኒ፡ ጉድጓድ ውን እንተኾነ፣ ብልክዕ ክትርእዮ ስለ 
ዘይትኽእል፣ ኣብ ጸገም ክትኣቱ ይከኣል እዩ። 

ኣቲ ነፍሰይ! ኣብ ርእሲ እዚ 
እውን ብርሃን ኣብ ዘይብሉ 
ኣሽንኳይዶ ክትጉዓዝ፣ ነዛ ብዘይ 
ምንቅስቓስ ኮፍ ንኽትብል ውን 
እንተኾነ ኣዝዩ ዘፍርህ እዩ። 
እምበኣርከስ ነፍሰይ፣ ብሓፈሽኡ 
ብርሃን ዘይብሉ ናብራ ዕረፍቲ 
ዘይብሉ ናብራ እዩ። 

ምኽንያቱ ናበይ ትኸይድ 
ከምዘሎኻ? እንታይ ትገብር 
ከምዘሎኻን? ብንጹር ከተለልዮ 
ስለዘትኽእል እዩ። 

ብፍላይ ግና ኣብ ናይ ጸላም 
ጉዕዞ ብርሃን እንተዘይብልካ፣ 
ሓንቲ ስጉምቲ ውን ትኹን 
ክትስጉም ኣዝዩ ከቢድን 
ዘየተኣማምንን እዩ። እዚ ብፍላይ 
ኣብ ንእሽቶ ውን ትኹን፣ ጩራ 
ብርሃን ዘይትርእየሉ ድቕድቕ 
ጸላም ዝኾነ ቦታ ከጋጥም ዝዓበየ ተኽእሎ ኣለዎ።

ነታ ኣብምድሪ ምንጪ ኩሉ ብርሃናት ዝኾነት ጸሓይ ዝሃበና 
እግዚኣብሄር ይመስገን! ኣቲ ነፍሰይ! ሕስብ እሞ ኣብልዮ፣ ጸሓይ 
እዛ ጸሓይ እንተዘይ ትህሉስ ብሓቂ ‘ዶ ኩሉ ጉዳያት ህይወትኪ 
ብፍጥነት ምተገብረ? ብዘይ ዝኾነ ሽግር ‘ዶ ኸ ናብዝን ናብትን 
ምበልኪ? ብፍጹም ኣይምተኻእለን ነይሩ።
 
ምኽንያቱ ነፍሰየ ኣስተውዕሊ እሞ፣ ንሰብ ኣብ ዙርያኡ እንታይ 
ይበሃል ከም ዘሎ? ንኽፈልጥ ሰማዒት እዝኒ ተድልዮ። ንሰብ ኣብ 
ዙርያኡ እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ንኽርእይ ግና ኣዒንቲ ጥራይ 
ኣይኮነን ዘድልዮ። እንታይ ድኣ የድልዮ እንተኢልኪ ግና፣ ሰብ 
ኣብ ዙርያኡ እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ንኽርኢ ኣዒንቲ ጥራይ 
ዘይኮነስ እንኮላይ ብርሃን ክህልዎ ኣለዎ። 

እዚ ማለት ከኣ ነፍሰየ፣ ኣብ ግዜ ምሸት ኣብ ቅድሜኺ ሓደ ዓቢ 

መጽሓፍ እሞ ኣቐምጢ፣ ሽዑ መብራህቲ ገዛኺ ኣጥፍእዮ። ፍጹም 
ብርሃን ከምዘይኣቱ ድማ ግበሪ። ብድሕሪኡ ኣዒንትኺ ቛሕ ኣቢልኪ 
እሞ ጠምቲ፣ ፍጹም ነታ መጽሓፍ ክትርእይያ ኣይትኽእልን ኢኺ። 
ምኽንያቱ ሰብ ንኽርእይ ኣዒንቲ ጥራይ ዘይኮነ ዘድልዮ ብርሃን 
ድማ እዩ ዘድልዮ። ስለዚ እዩ እምበኣር እግዚኣብሄር ንጸሓይ፡ 
ንወርሕን ንከዋኽብትን በብግዚኡ ንኸብርሁልና ዘሰልጠኖም። 

እምበኣር ቃል ኣምላኽ 
ድማ ንነፍስወከፍ ሰብ (ነባሪ 
እዛ ምድሪ) ናይ ህይወት 
መብራህቲ እዩ። ይኹን 
እምበር ነዚ ቃል እዚ ናይ 
ሓቂ ናይ ህይወት መብራህቲ 
ምዃኑ ተረዲኡ ዚነብረሉ 
ኣዝዩ ውሑድ እዩ። 

ነፍሰየ! ንስኺ ንገዛእ ርእስኺ 
እኮ ውጽኢት ቃል ኣምላኽ 
ኢኺ። ኩሉ ብእኡ ኮነ ዚብል 
ቃል ዘክርዮ። በዚ መሰረት 
ንስኺ ውን ብቃል ኣምላኽ 
ዝተፈጠርኪ ኢኺ። ስለዚ 
ነቲ ቃል ብርሃን ህይወትኪ 
ምዃኑ እናተረዳእኪ፣ ኣብ 
እትኸድዮ ኩሉ ብእኡ 
ክትምርሒ ምእንቲ፡ እቲ ቃል 
ዚበለኪ ምእንቲ ክትዛረቢ፡ 
እቲ ቃል ዘሕሰበኪ ምእንቲ 

ክትሓስቢ፣ ነቲ ቃል ኩሉ ሳዕ ኣብ ልብኺ ክትሕዝዮ ይግብኣኪ።

ኣቲ ነፍሰየ! ብዙሕ እዋን ኣብ ክርስትያናዊ ጉዕዞኺ እሞ ተዓዘቢ፣ 
ጸገማት ዚመጽእ፡ ድኻም ዚመጽእ፡ ውድቀት ዚመጽእ ብምኽንያት 
ናይ ቃል ኣምላኽ መምርሒ ዘይምኽታል እዩ። ናብ ናይ መሳፍንቲ 
ዘመን እሞ ተኸተሊ፣ ኩላቶም እስራኤላውያን እዮም ዚነበሩ፣ ነገር 
ግና እስራኤላውያን እኳ እንተነበሩ ብሕጊ እግዚኣብሄር ዚምርሑ 
ሰባት ግና ኣይነበሩን። 
እቲ ቃል ድማ፡ “ነፍሲ ወከፍ ሰብ ቅኑዕ ኮይኑ ንእተራእዮ ይገብር 
ነበረ።’’ ይብል (መሳ17፡6)። ስለዚ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ መግዛእትን 
ኣብ ጉስቁልናን ይነብሩ ነበሩ። 

ስለዚ እምበኣር ነፍሰይ ከምቲ ዳዊት ባርያ እግዚኣብሄር ድማ 
ዚበሎ፡ “ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመገደይ ድማ ብርሃን እዩ።” 
እናበልኪ ንቃል ኣምላኽ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉምትኺ መራሒኺ 
ክኸውን ኣንብብዮን ኣስተንትንዮን። 

ዓምዲ ነፍሰየ

ብብርሃን ናይ ቃል ኣምላኽ ተመርሒ

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፡፡
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“ናይቲ ገንሸል ቁጥዐ ካብ ናይ ቄሳር 
ቁጥዐ ይብርትዕ እዩ!” 

  
ኣብ ውሽጢቲ ጥቓ ቤተ-መንግስቲ ኣብ ዝርከብ 
ዓቢ ህንጻ፡ ሓደ ሰፊሕ ኣዳራሽ ነበረ። ናይቲ 
ኣዳራሽ ምድሪ-ቤት ብእምነበረድ ዝተለበጠ 
ኮይኑ፣ እቲ ናሕሱ ድማ ንዓይኒ ብዝማርኹ 
ቅርጽታትን ምልኩዓት ዓንድታትን ዝተደገፈ 
ነበረ። ብሓደ ሸነኽ ናይቲ ኣዳራሽ ሓደ ጣኦት 
ዝቖመሉ መሰውኢ ይርአ። ብመንጽር ናቱ 
ድማ ናይ ክብሪ ኣልባሳቶም ዝለበሱ ደያኑ 
ተሰይሞም ይርኣዩ። ኣብ ቅድሚ እቶም 
ደያኑ ከኣ ወትሃደራት ንሓደ እሱር ሒዞም 
ደው ኢሎም ነበሩ። እቲ እሱር ከኣ ፖሊዮ 
ነበረ። ፖሊዮ፣ ብሰንኪ ዝወረዶ ገልታዕታዕ 
ገጹ ቀምሲሉ ነበረ። ኣቃውሟኡን ኩሉ 
ኩነታቱን ግና ከምቲ ናይ ቀደም ጽንዓቱን 
ዘይተጸዓድነቱን ይገልጽ ነበረ። ዝርኣዮ ዘበለ 
ኩሉ ሰብ፣ በሊሕን መስተውዓልን ምዃኑ 
ብቐሊሉ ክርዳእ ይኽእል።

ፖሊዮ፣ ናይ ንእስነት ዕድሚኡ ኣብ 
ዘይእዋኑ ዝቖጺ ፍርዲ ተዳልይሉ ከም ዘሎ 
እንተተረድኦ’ኳ፣ ፍርሃት ይኹን ራዕራዕ 
ናይ ምባል ምልክት ፈጺሙ ኣይተረኣዮን። 
ናይ ክብርቲ ወላዲቱ ካብዛ ዓለም ምፍላይ 
‘ውን ብንግህኡ ሰሚዑ ስለዝነበረ፣ ምስዛ 
ዓለም ኣተኣሳሲርዎ ዝነበረ፣ ጽኑዕ ዝኾነ ናይ 
ወላዲቱ ናይ ፍቕሪ ሰንሰለት ከምዝተበትከ 
ተረዲእዎ ነበረ። ብዛዕባ ሞት ናይ ኣዲኡ 
ዝነገሮ ማርሴሎስ ኮይኑ፣ ከምዚ ዝገበረሉ 
ምኽንያት ድማ ፖሊዮ ስለ ኣዲኡ ክብል 
ጽንዓቱ ከይልሕልሕ ብምባል ነበረ። 
ማርሴሉስን ፖሊዮን ብምስጢር ተራኺቦም 
ንኽዘራረቡ ዘኽኣሎም ከኣ ሉኩሉስ (ዓርኪ 
ማርሴሉስ ዝነበረ ሮማዊ መኮነን) እዩ ነይሩ።

ፖሊዮ፣ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝነበረሉ 
ግዜ፣ ብዛዕባ ኣዲኡ ብጣዕሚ ይሓስብ ነይሩ። 
ከም ዝሞተት ምስ ሰምዐ ግና ካብዛ ዓለም 
ንኽፍለ ዝነበሮ ድልየት ብጣዕሚ እናሓየለ 
ከደ። ሞት ማለት ካልእ ዘይኮነስ፣ ካብዛ ዓለም 
ናብታ ኣዲኡ ዘላቶ ዓለም ዘሳጋግሮ ድንድል 
መሲሉ ተራእዮ። ብኸምዚ ዓይነት ተስፋን 
ምጽንናዕን ተመሊኡ ከኣ ነቲ ዝቐርበሉ 
ሕቶ ንኽምልስን፡ ዝወሃቦ ፍርዲ ንኽቕበልን 
ተዳልዩ ክጻባበ ጀመረ።
“ምሉእ ስምካ?”

“ማርቆስ ሰርቪሉስ ፖሊዮ”
“ዕድሜኻ ክንደይ እዩ?”
“ዓሰርተ ሰለስተ ዓመት”
ናይቲ ቆልዓ ስም ኣብቲ ኣዳራሽ ምስ 
ተሰምዐ፣ ኣብ ማእከል እቶም ሰባት ናይ 
ድንጋጸ ስምዒት ፈጠረ። ምኽንያቱ ዓሌት 
ናይ ፖሊዮ፣ ኣብ ከተማ ሮማ ኣዝዮም 
ፍሉጣትን ክቡራትን እዮም ነይሮም። 

“ክርስትያን ብምዃንካ በዚ ገበን ተኸሲስካ 
ኣለኻ። እንታይ መከላኸሊ ኣለካ?”

“ፖሊዮ ኸኣ፡ “ኣነ ዋላ ሓንቲ ዝገበርክዎ 
ገበን የለን። ክርስትያን ብዛዕባ ምዃነይ ግና 
ሓቂ እዩ። ክርስትያን ብምዃነይ ኣብ ቅድሚ 
ሰባት ንኽእውጅ ዕድል ብምርካበይ ከኣ 
ብጣዕሚ ሕጉስ እየ።”

“ካብቶም ደያኑ ሓደ፡ “ክርስትያን ዘበሉ 
ኩሎም ከምዚ እዮም። ኩሉ ዝገብርዎ ቃል 
ልክዕ ከምዛ ኣብ ኣፎም ተነቢሩ ዝጸንሖም 
እዮም ዝመስሉ” በለ።

“ገበንካ እንታይ ከምዘስዕብ ትፈልጥ”ዶ?
“ኣነ ዋላ ሓንቲ ገበን ኣይገበርኩን። 
እምነተይ ንእግዚኣብሄር ምፍራህን፡ ንንጉስ 
ከኣ ምኽባርን ይምህረኒ። ቅኑዕ ዝኾነ ሕጊ 
ኩሉ አኽብር እየ። ስለዚ ከዳዕ ወይ ገበነኛ 
ኣይኮንኩን።”

‘”ክርስትያን ምዃን ሃገርካ ከም ምኽዳዕ 
ዘቑጽር ገበን እዩ።”
“ክርስትያን ምዃነይ ሓቂ እዩ። ከዳዕ ግና 
ኣይኮንኩን።”
“ናይ መንግስቲ ሕጊ፣ ክርስትያን ዝኾኑ 
ኩሎም ብሞት ክቕጽዑ ከምዘለዎም ይእዝዝ። 
ስለዚ፣ ክርስትያን እየ ኢልካ ትእመን እንተ 
ኣሎኻ ክትመውት ኢኻ።”
ፖሊዮ ኸኣ ከይተወላወለ፡ “እወ ክርስትያን 
እየ” በለ።
“እሞ ክትመውት ኢኻ።”
“ሕራይ ከም ዝበልኩሞ ይኹን።”
“እታ ቆልዓ፣ እምበር’ዶ ሞት እንታይ ምዃኑ 
ትፈልጥ ኢኻ?”
“እወ፣ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ብዙሓት ናይ 
እምነት ኣሕዋተይ ክቕተሉ ከለዉ፣ ናይ 
ዓይኒ ምስክር ክኸውን በቒዐ ነይረ እየ። 
ኣነ ኸኣ ተራይ ምስ በጽሐ ህይወተይ 
ስለ ጎይታይ መስዋእቲ ክገብር ከም ዘለኒ 
ተረዲኡኒ እዩ።”

“ንስኻ ግና ቆልዓ ኢኻ፣ ዘእትወካን 
ዘውጽኣካን ንኽተመዛዝን ‘ውን ዕድሜኻ 
ኣይፈቕደልካን እዩ። ናብዚ ስሕተት ድማ 
ብገዛእ ፍቓድካ ከምዘይኣተኻ ኣስተውዒልና 
ኣሎና። ስለዚ ነዚ ኩሉ ሸለል ኢልና 
ንኽንሓልፎ ድልዋት ኢና።
ከምዚ ገይሩ ዘናቕጸካ ዘሎ እዚ ከንቱ ዝኾነ 
ሃይማኖትካ እዩ። ቅድሚ ክልተ ሚእቲ 
ዓመታት ተሰቒሉ ዝሞተ ሓደ ኣይሁዳዊ ከም 
ኣምላኽ ተቐቢልካ ብእኡ ምእማንካ ብጣዕሚ 
ዝገርም እዩ። ካብዚ ዝገደደ እንታይ ዓይነት 
ኣሎ? ናትና ሃይማኖት ግና ናይ መንግስቲ 
ሃይማኖት እዩ። እዚ ሃይማኖት እዚ ከኣ 
ንህጻናት ይኹን ንኣረገውቲ፡ ንምሁራት 
ይኹን ንመሃይማን ከዕግብ ዝኽእል 
ሃይማኖት እዩ። እዚ ናይ ኣኽራርነትን ናይ 
ዕሽነትን ሃይማኖት ገዲፍካ ናብቲ ናይ ቀደም 
እምነትካ ተመለስ።”
“ክምለስ ኣይክእልን እየ።”
“ካብቶም ዓሌት መኳንንቲ ዝኾኑ ዘርእኻ 
ተሪፍካ ዘለኻ ንስኻ ጥራይ ኢኻ። መንግስቲ 
‘ውን ናይ ዓሌትካ ናይ ሰርቪል ዕብየት 
ኣይረስዖን። ቀዳሞት ኣብሓጎታትካ ብሓጎስን 
ተድላን ብምንባር ዕድሚኦም ዘሕለፉ እዮም። 
ንስኻ ግና ድኻን ሕሱርን ኴንካ ትርከብ 
ኣሎኻ። ኣስተውዕል ፖሊዮ፣ ነዚ ካብ ናይ 
ኣብሓጎታትካ ዝናን ክብርን ኣተራሪፉ፣ 
ካብቲ ደረጃኦም ውን ኣውሪዱ ኣብ 
ሓደጋ ከውድቐካ ተዳልዩ ዘሎ መሰናኽል፣ 
ቀልጢፍካ እለዮ።”
“ኣይክእልን እየ።”

“ካብ ሕጊ ወጻኢ ኮብላሊ ኴንካ ክሳዕ ሕጂ 
ዘሕለፍካዮ ዘሕፍር ህይወት ኣይትረስዓዮ። 
ካባኻ ሓደ ኣብ ሮማ ዝርከብ ለማኒ ይሓይሽ። 
ብዘይ ገለ ድኻምን ውርደትን ናይ ዕለት 
እንጌራኡ ክረክብ ይኽእል። ብተወሳኺ 
ውን ብሓርነት ጸሓይ ክመውቕ፡ ብሰላምን 
ብዘይስግኣትን ንኽነብር ከኣ መሰል ኣለዎ። 
ናይ ሮማ ሕግን ፍርድን ፈሪሑ ቀባሕባሕ 
እናበለ ኣይሳቐይን እዩ። ናትካ ናብራ ግና 
ኣብ ጸልማት ኮይኑ ብሽግርን ስእነትን 
ዝተኸበ እዩ። እዚ ክሳዕ ክንድዚ ኣጽኒዕካ 
ሒዝካዮ ዘለኻ ሃይማኖትካ እንታይ ፋይዳ 
ገይሩልካ? ወይ ከኣ እዚ ኣምላኽ ጌርኩሞ 
ዘለኹም ኣይሁዳዊ እንታይ ገይሩልካ? ስለዚ 
ካብዚ ናይ ስሕተት መገድኻ ተመለስ። 
ከምዚ እንተጌርካ ከኣ ሃብቲ፡ ተድላ፡ ክብሪ 
ከምኡ’ውን ናይ ቄሳር መጎስ ናትካ ክኸውን 
እዩ።”

ፖሊዮ (ሓቀኛ ዛንታ)
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“ኣቦኻ ጅግናን ምእዙዝን ወትሃደር እዩ 
ነይሩ። ህይወቱ’ውን ስለ ሃገሩ ክብል ኣብ 
ዓውዲ ኲናት እዩ ሰዊእዋ። ንዓኻ ድማ 
ስሙ ከተጸውዓሉ ምእንቲ፣ ናይ ሃብቱን 
ክብሩን ወራሲ ገይሩካ። እዚ ሕጂ ሒዙካ 
ዘሎ ኣጉል መንፈስ፣ ናብ ከምዚ ዝኣመሰለ 
ናይ ስሕተት ጎደና ከውድቐካ እዩ ኢሉ 
ውን ኣይሓሰበን። እቲ ብሓዘን ዝተጎድአ 
ናይ ኣዴኻ ኣእምሮ፣ ነዚ ናይ ጥፍኣት 
ትምህርቲ ክሳዕ ምቕባል ኣብጺሑዋ። ንስኻ 
ድማ ናታ ኣብነት ተኸቲልካ። መቸም ኣቦኻ 
ብህይወት እንተዝህሉ ነይሩ እዚ ኹሉ 
ኣይመጋጠመን ነይሩ። ንስኻን ኣዴካን ውን 
ናይቲ ውሩይ ዝኾነ ዘርእኹም ስም ካብ 
ምጽዋዕ ዝዓግተኩም ኣይምተረኽበን ነይሩ።

“ናይ ኣቦኻ ዝክር ተብዕል’ዶ? ናይ 
ውሉድነት ግቡእካ ንኽትፍጽም እቲ 
ኣብ ማእከልና ዘሎ መንፈሱ ዘይደልየካዶ 
ይመስለካ? ነዚ ተሰኪምካዮ ዘለኻ ክቡር ስም 
ክተርክስን ክተነውርን ዝግባእዶ ይመስለካ? 
ስለዚ ካብዚ ንኣዒንትኻ ኣዕዊሩወን ዘሎ 
ስሕተት ተመለስ። ንዝኽሪ ኣቦኻን ንኽብሪ 
ዓሌትካን ክትብል ካብዚ ከንቱ መንገድኻ 
ተመለስ።”

“ንዓሌተይ ዘዋርድ ዋላ ሓንቲ ነገር 
ኣይገበርኩን። ብዘይካዚ’ውን እምነተይ 
ቅዱስን ንጹህን እዩ። እመውት ደኣ’ምበር 
ንመድሓንየይሲ ክኽሕዶ ኣይክእልን እየ።”

“እዚ ነርእየካ ዘለና ምሕረትን ርህራሔን 
ኣይትንዓቆ። ከምዚ ክንገብር ዝገበረና 
ዕድሜኻን ስምካን እዩ። ከም ካልኦት 
ተራ እሱር እንተትኸውን ነይርካ፣ ካብ 
ሞንጎ ሞትን እምነትካ ምግዳፍን፣ ሓዲኡ 
ክትመርጽ ሓንቲ ዕድል ጥራይ ምሃብናካ 
ነይርና። ምሳኻ ኣብ ከምዚ ዝበለ ክርክር 
ዝኣተናሉ ምኽንያት ከኣ፣ ከማኻ ዝኣመሰለ 
ጭዋ ቆልዓ ብጌጋ ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ 
ኢልና ኢና።”

“ስለ ርህራሄኹም ካብ ልቢ እየ ዘመስግን። 
እንተኾነ ግና ክርክርኩም ዋላ ሓንቲ ከዕግበኒ 
ኣይከኣለን። እቲ ጎይታይ ክፍጽሞ ዝደልየኒ 
ግቡእ፣ ካብቲ ናትኩም ክርክር ንላዕሊ ኮይኑ 
ረኺበዮ ኣለኹ።”

“ከመይ ዝኣመሰልካ ህውከተኛ ቆልዓ ኢኻ! 
እዚ ንሕና ንዓኻ ንምድሓን ንገብሮ ዘለና 
ጻዕሪ ኮንቱ ኮይኑ እንተተራእዩካ፣ እቲ መሪር 
ዝኾነ ናይ ቄሳር ቁጥዐ ክትጥዕሞ ኢኻ።”
“ናይቲ ገንሸል ቁጥዐ ካብ ናይ ቄሳር ቁጥዐ 
ይብርትዕ እዩ!”   

“መብዛሕትኡ ግዜ ዘረባኻ ኩሉ መትሓዚ 
የብሉን። ናይቲ ገንሸል ቁጥዐ እትብሎ ዘለኻ 
እንታይ እዩ? እቲ ኣብ ቅድሜኻ ዝጽበየካ 
ዘሎ’ዶ ኣይትፈልጦን ኢኻ?”
“እቶም ቅድመይ ዝሓለፉ ኣሕዋተይ 
ብዘሰቅቕ ኣገባብ ሞት ተቐቢሎም እዮም። 
እነ’ውን ከምናቶም ሓይሊ ከም ዝረክብ 
እኣምን እየ።”

“ኣብ ቅድሚ ብዙሕ ህዝቢ ንዝበጽሓካ 
ስቓይ ክትዕገስ ትክእል’ዶ?”
“ካብ ክእለት ሰባት ንላዕሊ ዝኾነ ሓይሊ 
ከምዝወሃበኒ ኣይጠራጠርን እየ።”
“ምስ ኣናብስን ነብርታትን ክትገጥም 
ትኽእል’ዶ?”

“እቲ ዝኣምኖ መድሓንየይ ኣብ ግዜ 
መከራይ ከም ዘይሓድገኒ እኣምን እየ።”
“እሞ ርግጸኛ ኢኻ ማለት‘ዩ?”
“ርግጸኛ ክገብረኒ ዝኸኣለ፣ ኣብቲ ዘፍቀረንን 
ህይወቱ’ውን ብጃይ ዘሕለፈን ምውካለይ 
እዩ።”

“ብሓዊ ከም እትነድድ እንተተገብረኸ፣ 
ናይቲ ሓዊ ሃልሃልታ ትጻወሮ’ዶ? ብዛዕብኡኸ 
ሓሲብካ’ዶ ኣለኻ?”

“ዝበጽሐ እንተበጽሓኒ ንድሕሪት ገጸይ 
ኣይምለስን እየ። እቲ ስቓይ ቀልጢፉ 
ክሓልፍ እዩ። ብድሕሪኡ ድማ ምስ ጎይታ 
ንዘልኣለም ብሓጎስ ክነብር እየ።”

“ከምዚ ጌሩ ኣዒንትኻ ኣዕዊሩካ ዘሎ እዚ 
ኣጉል እምነትካ እዩ። እቲ ተዳልዩልካ ዘሎ 
መከራ ዝተረዳኣካ ኣይትመስልን ኢኻ። 
ብኣፍካ ጅግና ኴንካ ምቕራብ ቀሊል እዩ። 
ምስ መከራ ገጽ ንገጽ ምስ ገጠምካ ግና 
ኣበይ ክትኣቱ ኢኻ?”

“ናብቲ ነቶም ናቱ ዘበሉ ኣብ ግዜ መከርኦም 
ከምዝረድኦም ተስፋ ዝሃበ ክጥምት እየ።”
“ክሳብ ሕጂ ግና ዋላ ሓንቲ ኣይገበረልካን?”
“ንሱ ዘይገበረለይ ዋላሓንቲ ነገር የለን። ኣነ 
ንዘልኣለም ምእንቲ ክነብር ህይወቱ በጃይ 
ሰዊኡለይ እዩ። ካብዚ ሕጂ ክትወስዱለይ 
ተዳሊኹም ዘለኹም ስጋዊ ህይወት ንላዕሊ 
ህይወት ሂቡኒ እዩ።”

 “እዚ ኹሉ ሕልሚ እዩ። እዚ ኩሉ ትብሎ 
ዘለኻ ሓደ ኣይሁዳዊ ከመይ ገይሩ ክገብረልካ 
ይኽእል?”

“ንሱ ናይ መለኮት ምልኣት እዩ። ንሱ ብስጋ 
ዝተገለጸ ኣምላኽ እዩ። ንሱ ንሕና ናይ 

ዘልኣለም ህይወት ምእንቲ ክንረክብ ብስግኡ 
መከራ ተቐቢሉ።”

“በጃኻ ኣታ ቆልዓ! ኣዒንትኻ ካንዶ ዓዊረን 
እየን? እዚ ከንቱ እምነትካ ክሳዕ ሕጂ 
ኣምጺኡልካ ዘሎ መከራ ኣይርድኣካን’ዶ 
እዩ ዘሎ? ንዘይረብሕ እምነት ክትብል ካብ 
ሙማት ምቕናይ እንተመርጽካ ይሓይሽ!”

“ንሞት ዝስዕረሉ ሓይሊ ስለ ዝወሃበኒ ዋላ 
ሓንቲ ኣይፈርህን እየ። ሞት ካብዛ መከራን 
ስቓይን ዝመልኣ ዓለም ናብቲ ዘላኣለማዊ 
ሓጎስ ዘለዎ ዘሰጋግር ድልድል እዩ። 
ኣማውታይ ከኣ ብኣራዊት ተበሊዐ ይኹን 
ብሓዊ ተቓጺለ፣ ንዓይ ዋላሓንቲ ፍልልይ 
ኣየምጽኣለይን እዩ። እቲ ዝኣመንኩዎ 
መድሓንየይ ኣብ እምነተይ ጸኒዐ ከምዝርከብ 
ክገብረኒ እዩ። ምስ ሞትኩ ድማ ናይ ዘልኣለም 
ህይወት ክህበኒ እዩ። እዚ ንስኻትኩም ከም 
መፈራርሂ ትጥቀሙሉ ዘለኹም ሞት፣ ከም 
ዋላ ሓንቲ ኣይቆጽሮን እየ። እዚ ንስኻትኩም 
ክትህቡኒ ኣዳሊኹምለይ ዘለኩም ህይወት 
ግና ንዓይ ናይ ሞት ሞት መሲሉ ይራኣየኒ 
ኣሎ።”

“ፈቲኻ ጸሊእካ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ዕድል 
ክንህበካ ኢና። ንቑሩብ ግዜ ህድእ በል 
እሞ እዚ ናይ ጽላለ  ኣካይዳኻ ከስዕበልካ 
ዝኽእል ሓደጋ ኣስተውዕል። እቶም ናይ 
ስሕተት መምህራንካ ዝመሃሩኻ ንቑሩብ ግዜ 
ረስዓዮ። ህይወት ምስ ሃብትን ክብረትን ኣብ 
ደገ ኮይና፡ “ተቐበለኒ” ትብለካ ኣላ። 

ናይ ወለድኻ ናይ ጭዋነት ማዕርግ ይጽበየካ 
ኣሎ። እዚ ኹሉ ናትካ ክኸውን እንተደሊኻ፣ 
ኣብዛ ጽዋእ ዘሎ መስዋእቲ ወሲድካ ኣብቲ 
መሰውኢ ካብ ምፍሳስ ንላዕሊ ኣይትሕተትን 
ኢኻ። ዝኣዘዝናካ ቀልጢፍካ ብምፍጻም 
ንህይወትካ ካብ ሞት ኣድሕና።”

መጽሄት ዲቦራካብ ዘንበብናዮ
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ሽዑ ኩለን ኣዒንቲ ናይቶም ኣብቲ ኣዳራሽ 
ናይቲ ቤት ፍርዲ ተኣኪቦም ዝነበሩ ህዝቢ 
ናብ ፖሊዮ ክጥምታ ጀመራ። 

ፖሊዮ እቲ ቆልዓ፣ እዚ ኹሉ እናሰምዐ ከሎ፣ 
ድንብርጽ ስለዘይበሎ ኩላቶም ተደነቑ። 
ከምዚ ዓይነት ትብዓት ክህቦ ዝኽኣለ ከኣ፣ 
ሓደ ካብ ናይ ሰባት ክእለት ንላዕሊ ዝኾነ 
ሓይሊ ከምዝኾነ ኣስተውዓሉ።

ፖሊዮ ኸኣ ጽኑዕ ብዝኾነ መንፈስ፡ “ዝኾነ 
እንተኾነ ንመድሓንየይ ኣይክሕድን እየ።” 
ክብል ናይ መወዳእታ ቃሉ ኣስምዐ።

ንቑሩብ ግዜ ኣብቲ ኣዳራሽ ጸጥታ ሰፈነ። 
እቲ ማእከላይ ዳኛ ድማ፡ “ባዕልኻ ኣብ ገዛኣ 
ርእስኻ ፈሪድካ ኣለኻ። ውሰድዎ!” ክብል 
ነቶም ወትሃደራት ኣዘዞም። 

ኣብ ፖሊዮ ዝተበየነ ፍርዲ ጽኑዕ ነበረ። 
እቲ ፍርዲ ምስ ተዋህበ ንጽባሒቱ ሓደ ዓቢ 
ምርኢት ኣብ ኮሎሲዩም ክዳሎ ጀመረ። 

ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ደም ዝጸምኡ ሮማውያን 
ከም ኣመሎም ነቲ ስታድዩም ኣጻቢቦሞ ይርኣዩ 
ነበሩ። በታ ምዓልቲ ብዙሓት ተቓለስቲ 
ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ንሓድሕዶም 
እናተጨፋለቑ ሃለቑ። 

ኣብቲ ሜዳ ዝራኣዩ ምርኢታት ኩሎም 
ተረኣዩ። እቲ ብኣስካሕካሕነቱ ዝኸፍአ 
ምርኢት ድማ ካብቲ ህዝቢ ዝበዝሐ 
ጣቕዒትን ጭድርታን ይውሕዘሉ ነበረ።…

እቲ ቦታ ብተደጋጋሚ ብደም ጨቀወ፣… 
ሰባት ምስ ሰባት ወይ ከኣ ምስ ዝጠመዩ 
ኣናብር እናተቓለሱ ብዙሓት ሃለቑ።… 
እቶም ርማውያን ናይ ደም ጽምኣቶም 
ቅሩብ ዝሕል ስለዝበለ፣ ናይ ብዙሓት ሰባት 
ምጭፍጫፍ ንምርኣይ ዘለዎም ባህጊ ክገልጹ 
ጀመሩ። 

ንኸምዚ ዓይነት ናይ መወዳእታ ምራኢት 
ዝቐርቡ ድማ ክርስትያናት ምዃኖም እቶም 
ህዝቢ ስለዝፈለጡ ነዚ ምርኢት ብዓቢ ተርባጽ 
ክጸባበዩ ጀመሩ።

ብኡብኡ ድማ እቲ ህዝቢ ክጭርሕ ጀመረ። 
ሓደ ዕብር ዝበለ ቆልዓ ከኣ ናብቲ ሜዳ 
ተደፊኡ ክኣቱ ከሎ ተራእየ። እቲ ቆልዓ 
(ፖሊዮ) ኣካላቱ ቀጢን፡ ገጹ ድማ ዕባራን 
ዝቐምሰለን ነበረ። ወግዒ ከይተርፍ ተባሂሉ 
ናይ ተቓላሳይ ክዳን እንተኸደንዎ‘ኳ ኣብ 
ቅድሚ እቲ ደም ዝለበሰ ኣራዊት ቆይሙ 

ክራአ ከሎ ንግና ምስ ዋላ ሓንቲ ዝቑጸር 
ኣይነበረን። 

ዋላዃ ፖሊዮ ዕድሚኡ ንእሽቶይ ኣካላቱ 
ድማ ዕባራ እንተነበረ፣ ናይ ፍርሃት 
ምልክት ዝበሃል ግና ኣይርኣዮን ነበረ። ኩሉ 
ኣጠማምትኡ ኸኣ ብቖራጽነትን ብህድኣትን 
ዝተመልአ ነበረ። ብህድኣት ድማ ጉዕዝኡ 
ናብ ማእከል እቲ ሜዳ ገጹ ቆጸለ። ኣብቲ 
ማእከል ምስ በጽሐ ድማ ኣዒንቱ ናብ ሰማይ 
ኣቕኒዑ ክጽሊ ጀመረ።…

እቲ ነብሪ ናይ ደም ጽምኣቱ ኣዝዩ 
ስለዝተላዕለ፣ ጸጉሩ ገቲሩ ነተን ደም ዝሰረባ 
ኣዒንቱ ፈጠጠጥ እናበለ፡ ጭራኡ’ውን የማነ 
ጸጋም እናዋናጨፈ ገጹ ናብ ፖሊዮ ኣዞረ።

ፖሊዮ ውን ናይ መወዳእታ ግዚኡ 
ከምዛኣኸለት ብምርዳኣ ኣንደገና ተንበርኺኹ 
ጽሎቱ ቀጸለ። 
እቶም ተዓዘብቲ ድማ ነቲ ዝስዕብ ንምርኣይ 
ልቦም ጠልጠል በለት።… 
እቲ ቁጥዐ ክሳብ ዝግንፍል ነቲ ቆልዓ ዝዞሮ 
ዝነበረ ነብሪ ድማ ንኽዘልል ክዳሎ ኸሎ 
ተራእየ። 

ፖሊዮ’ውን ካብቲ ተንበርኪኽዎ ዝነበረ 
ተንስአ። ገጹ ከም ገጽ መልኣኽ ክበርህ 
ጀመረ። 

ኩሉ ሓሳቡ ካብቲ ዓቢ ህንጻ፡ ካብቶም 
ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ተዓዘብትን ካብቲ ጨካን 
ዝኾነ ኣራዊትን ኣዝዩ ርሑቕ ከም ዝነበረ 

ብግልጺ ይርአ ነበረ። ንእኡ ኣብቲ ግዜ’ቲ፣ 
ናይታ ሓዳስ ዮርሳሌም ደገ ክኽፈት ክሎን፣ 
ናይ ክብራ ተኻፋሊ ክኸውን ከሎን እዩ 
ዝራኣዮ ነይሩ።

ሽዑ ፖሊዮ ብዓውታ፡ “ኣደየ ናባኺ እመጽእ 
ኣለኹ! ጎይታ የሱስ ንነፍሰይ ተቐበል።” 
በለ።

እዘን ካብ ልሳን ፖሊዮ ዝወጻ ቃላት ኣብቶም 
ተዓዘብቲ ብግልጺ ተሰምዓ። እቲ ነብሪ ከኣ 
ዘሊሉ ኣብልዕሊ ፖሊዮ ዓረፈ። እቲ ቅልስ 
ንቑሩብ ግዜ ቀጸለ። ኣብ መወዳኣታ ድማ 
ናይ ፖሊዮ ኣካላት ብደምን ሓመድን 
ተለዊሱ ተረፈ።

እቲ ህዝቢ ንቑሩብ ግዜ ጸጥ ምስ በለ፣ ሓደ 
ግልጺ ዝኾነ ድምጺ (ናይ ሓደ ማርሴሉስ 
ዝስሙ ናይ ሮማ ብዓልስልጣን ዝነበረ፣ 
ንክርስትያናት ከትሕዝ ናብ ካታኮምብ ምስ 
ተላእከ ግና፣ ብእምነት ክርስትያናት ተረቲዑ 
ጎይታ ዝተቐበለ ሰብ)፡ “ዎ!…፣  ሞት ኣበይ 
ኣሎ ብልሕኻ? ኣታ ሲኦልከ ኣበይ ኣሎ 
ዓወትካ? ግናኸ ነቲ ብጎይታና የሱስ ክርስቶስ 
ገይሩ ዓወት ዚህበና ኣምላኽ ስብሓት 
ይኹኖ።…” ከምዚ ክብል ነቶም ተዓዘብቲ 
ኣሰንበደ። ሽዑ…
 
(ናይ ፖሊዮ ታሪኽ ኣብዚ ተፈጺሙ ኣሎ። 
ናይ ማርሴሉስ፡ ናይ ሉኩሉስን ናይ ካልኦትን 
ታሪኽ ግና ኣብ መጽሓፍ ሰማእታት ካታኮምብ 
ይቕጽል። እግዚኣብሄር ንኣዳለውቲ ነዛ 
መጽሓፍ ይባርኽ! ኣሜን!)
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4. ብምንባር ኣእዳው                

ዓምዲ-ሓዲሽ ተኽሊ
  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።     1 ቆሮ 6:1

ምንባር ኣእዳው ሓደ ካብቲ መሰረታዊ 
ትምህርቲ ክርስትና ዝገብሮ ኣገዳስነቱ 
ክሳብ ክንደይ ዓቢ ስለ ዝኾነ ኢዩ? (እብ6፡
1-2)
ነዚ ሕቶ’ዚ ንምምላስ ገለ ሓቅታት ብዛዕባ 
ኣእዳውን ምንባር ኣእዳውን ክንርኢ ኢና።

እዚ ኣገልግሎት ኣእዳው ኣብ ብሉይ ኪዳን 
ዝጀመረ ኮይኑ፣ ብትእዛዝ እግዚኣብሄር 
ዝጀመረን፣ ብህዝቢ እግዚኣብሄርን 
ኣገልገልቱን ድማ ቅቡል ኮይኑ ዝቕጽል 
ዘሎን ኢዩ።
ገለ ኣገዳስነት ኣእዳው ንምብራህ፡-
ኣእዳው ከም ኩሎም እግዚኣብሄር 
ዝጥቀመሎም መሳርሒታት ማለት ከም 
በትሪ፡ ዘይቲ፡ ክዳን፡ ወዘተ ሓደ ኮይኑ፣ 
ብፍላይ ኢድ ድማ ሓይሊ እግዚኣብሄር፡ 
ስልጣን እግዚኣብሄር፡ ክእለትን ፈጣሪነትን 
እግዚኣብሄር የመልክት። ስለዚ ኢድ ሓደ 
ካብቶም ናይ እግዚኣብሄር ምኽሪ፡ ሓይሊ፡ 
ምርቓ፡ ፈውሲ፡ ምንጋፍን ምምቓል ጸጋ 
ዝመሓላለፍሉ ማእከላይ መሳርሒ ኢዩ 
(ኢሳ14፡27)።
ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብኢድ ምልዓልን 
ብኢድ ኣንብሮን ዝተዓዩ ስረሓት ብዙሓት 
ኢዮም። ቀጺልና ግና ነዚ ትምህርትና ኣብ 
ሰለስተ ክፋላት መቒልና ክንርእዮ ኢና።

1.ኣገልግሎት ኢድ ኣንብሮ  2.መን’ዩ ኢድ 
ዘንብር?  3.ንመን ኢና ኢድ ነንብር?

ኢድ ሓደ ካብቲ ሓይሊ እግዚኣብሄርን 
ዝተፈላለዩ ጸጋታትን ዝመሓላለፈሉ መገዲ 
ምዃኑ ኣብ ቃል እግዚኣብሄር ኣብነታት 
ክንርኢ ንኽእል ኢና።
ንኣብነት ኣብ ኢሳ63፡12 “እቲ ንኽቡር 
ቅልጽሙ ኣብ የማን ሙሴ ዘሕለፈ፣ እቲ 
ንርእሱ ዘልኣለማዊ ስም ምእንቲ ኺገብር፣ ኣብ 
ቅድሚኦም ማያት ዝኸፈለ” ይብል። 
ኣብዚ ክቡር ሓይሊ እግዚኣብሄር ብየማን ኢድ 
ሙሴ ሓሊፋ ባሕሪ ከም ዝኸፈለት ይገልጽ።

ብተወሳኺ ኣብ ዘዳ34፡9 “ንእያሱ ወዲ ነዌ 
ድማ፣ ሙሴ ኢዱ ስለ ዘንበረሉ መንፈስ ጥበብ 
መልኦ። ደቂ እስራኤል ከኣ፣ ከምቲ እግዚኣብሄር 
ንሙሴ ዝኣዘዞ ገይሮም ተኣዘዝዎ።” ዝብል 
ቃል ኣሎ።

ኣብዚ ሙሴ ከምቲ እግዚኣብሄር ዘመልከቶ 
ወይ ዝመሃሮ ኢዱ ብምልዓል፣ ነቲ ህዝቢ 
ኣምላኽ ከይጎዓዙ ዝኸልከለ ባሕሪ ኣብ ክልተ 
ንኽምቀል ምኽንያት ወይ ማእከል መተሓላለፊ 
ሓይሊ እግዚኣብሄር ክኸውን ከሎ ንርኢ።

ብተወሳኺ ውን እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ 
መንፈስ ጥበብን ሞጎስን፣ ኢዱ ብምንባር ናብ 
ኢያሱ ከመሓላልፎን፣ ንዕዮ እግዚኣብሄር 
ድሉው ኪገብሮን ከሎ ንግንዘብ። 
ኣብ ሓዲሽ ኪዳን ውን (ማቴ28፡19-
29)፣ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት 
ክልእኮም ከሎ፣ ወንጌል ኪሰብኩን ኣእዳዎም 
ኣብ ሕሙማት ከንብሩ እሞ ከሕውዩ ከም 
ዝኣዘዞም ነንብብ።

በዚ ምኽንያት ሃዋርያት ኢዶም ብምንባር 
ሕሙማት ከሕውዩን ብናይ መንፈስ ቅዱስ 
ሓይሊ ከጠምቑን ጸጋታት ከካፍሉን ከለዉ፣ 
ኣብ ብዙሕ ክፍልታት መጽሓፍ ቅዱስ 
ነንብብ (ግሃ8፡16-18 , 1ይጢሞ4፡14, 
ማቴ8፡1-3)።
ስለዚ ምንባር ኣእዳው ንስጋዊ ምጥዓይን 
መንፈሳዊ ዕቤትን ኣዝዩ ኣገዳስን ትእዛዝ 
ጎይታን ብምዃኑ፣ ኣብ ግብሪ ክውዕል 
ይግባእ።
ኢድ ከንብር ዝግብኦ ስልጣን ዘለዎ፡ ኣእዳዉ
ዝንጹህን ዝምቀል ዘለዎን እዩ።

4.2.1 ስልጣን ዝተዋህቦ (ማቴ9፡1)
ሃዋርያት ቅድም’ዚ ትእዛዝ እዚ ንሓደ 
‘ዃ ኣእዳዎም ከንብሩ ኣይንርእን። ስምኦን 
እቲ ጠንቋሊ ዝነበረ’ኳ ኣእዳዉ ዘንበረሎም 
መንፈስ ቅዱስ ኪምልኡ፣ እዚ ስልጣን እዚ 
ኪወሃቦ ኪልምኖም ከሎ ንርኢ (ግሃ8፡16፡
19)። 
ስለዚ ማንም ምእመን ይኹን ኣገልጋሊ 
ስልጣን ከም እተዋህቦ ምፍላጥ ጥራይ ዘይኮነ፣ 
ንእኡ ዝበቅዕ መንፈሳውን ኣእምሮኣውን 
ምድላው ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ።
4.2.2 ኣእዳዉ ዝንጹህ (1ጢሞ2፡8)
ኣብ ቃል እግዚኣብሄር ሰብኡት ንጹሃት 
ኣእዳው ኣልዒሎም ክጽልዩ ከም ዘለዎም 
ክምዕድ ከሎ ነንብብ። ስለዚ ኣእዳው 
ምልዓልን ኣእዳው ምንባርን መተሓላለፊ 
መንፈሳዊ ማእከል ካብ ኮነ፣ ኣብቲ ናይ 
ውሽጢ ሰብና ንጽህና፡ ምስ እግዚኣብሄር 
ምዃን፡ ከም ፍቓዱ ኮይንና ምምልላስ 
የገድሰና። 

4.1 ኣገልግሎት ኢድ ኣንብሮ 

4.2 መን’ዩ ኢድ ዘንብር
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ንጽህና ኣብ ዘይህልወሉ ግዜ ዘይጽቡቕ ነገር 
ናይ ምምቓል ተኽእሎ ስለ ዝህሉ፣ ብፍላይ 
እቶም ኣእዳውና እነንብር ሰባት ብሓላፍነት 
ስለዘሕትተና ጥንቁቓትን ዘይህውኻትን 
ክንከወን ይግባእ።

4.2.3 ዝምቀል ዘለዎ
እግዚኣብሄር ንሙሴ ኣብ (ዘሁ11፡16-25) 
ነቶም ሰብዓ ሽማግለታት ካብቲ ኣብ ልዕሌኻ 
ዘሎ መንፈስ ክመቕሎም እየ ክብሎ ኸሎ 
ነንብብ። ብተወሳኺ ድማ ንእያሱ እስራኤል 
ምእንቲ ኪእዘዝዎ፣ ኢዱ ከንብረሉ እሞ 
ካብቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ሞጎስ ኪመቕሎ 
ይእዝዞ።

ሃዋርያ ጳውሎስ’ውን ኣብሮሜ9፡1 
“ንምጽናዕኩም ገለ መንሳዊ ጸጋ ኪመቕለኩም 
ክርእየኩም እናፍቕ ኣለኹ…” ኪብሎም፣ 
ኣቐዲምና ከም ዝረኣናዮ ድማ ንጢሞቴዎስ፡ 
“ነቲ ብምንባር ኢድ ሽማግለታት ኣባኻ ዘሎ 
ውህበት ጸጋ…” ብምባል ዝተመቕሎ ጸጋ 

ከምዘሎ የርእየና።
ስለዚ ሓደ ኢዱ ዘንብር ብርግጽ ዝምቀል 
ጸጋ ከም ዘለዎ ኪፈልጥን ኪኣምንን ይግባእ።

4.3.1 ፍቓደኛ ንዝኾነ ኢና ኢድ ነንብር
ኣቐዲምና ከም ዝገለጽናዮ ኢድ ኣንብሮ 
ንፈውሲ፡ ንምምቓል ጸጋ፡ ወዘተ ከም 
እንጥቀመሉ መጠን፣ እቲ ሰብ ብፍቓዱ 
ርእሱ ክህብ ይግብኦ። ጎይታ ባዕሉ’ውን 
ነቶም ብፍቓዶም ናብኡ ዝመጹ እምበር 
ንሓደ’ኳ ኣገዲዱ ኢዱ ኣየንበረን። ስለዚ 
ንሕና ኣመንቲ ንኹን ኣገልገልቲ፣ ፍቓድ 
ሰብ ክንሓትትን ከነኽብርን ይግባእ።

4.3.2 ንዝኣምን ኢና ኢድ ነንብር
የሱስ ኣብ ኩሉ ኣገልግሎቱ ሓደ ከም ቅድመ 
ኩነት ዝጥቀመሉ ሕቶ፡ “እዚ ኪገብር ከም 
ዝከኣለኒዶ ትኣምን ኢኻ?” ዚብል ኢዩ። ስለዚ 
እቲ ኢድ ዘንብር ይኹን እቲ ኢድ ዝንበረሉ 
ኣካል ብዛዕባ እቲ ብኢድ ምንባር ኪግበር 
ተሓሲቡ ዘሎ ዕዮ እኹል ዝኾነ እምነት ከም 

ዘለዎ ከረጋግጽን ምስ ቃል እግዚኣብሄርን 
ምስ መንፈስ ቅዱስን ኪሰማማዕን ይግብኦ።

እምብኣርከስ ብምንባር ኣእዳው ጸጋ፡ ስልጣን፡ 
ፈውስን በረኸትን ጥራይ ዘይኮነ፣ ሓጢኣት፡ 
መርገም፡ ሕማምን ካልእ ኣሉታዊ ነገራትን 
ውን ክመሓላለፍ ስለ ዝኽእል፣ ብዛዕባ እቲ 
ኢዱ ዘንብረልና ኣካል (ሰብ)፣ በቲ ኣባና ዘሎ 
ቅብኣት መንፈስ ቅዱስ ከይመርመርና ወይ 
ውን ካብ ኣሕዋት ናይ ህይወቱ ምስክርነት 
ከይሓዝና ርእስና እንተሂብና፣ ኣደዳ 
ዘይተደለየ መንፈስን መርገምን ክንከውን ስለ 
ንኽእል፣ ኣዚና ጥንቁቓት ክንከውን ኣሎና። 

ምክንያቱ ብፍቓድና ርእስና ምሃብ ምስቲ 
ኣካልን እቲ ክመሓላለፍ ተደልዩ ዘሎ ነገርን 
ከም ምስምማዕ ስለ ዝኾነ። 

ስለዚ ምንባር ኣእዳው እወታውን ኣሉታውን 
ጎድንታት ስለዘለዎ ርእስና ንመን ንህብ 
ንፍለጥ።
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ወንጌላዊ ጻውዒት 
ጻውዒት ዕረፍቲ                 

“ኣነ ኸዕርፈኩም ናባይ ንዑ” - ይብል 
ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ

ብ ወንጌል ማቴዎስ11፡28 ገይሩ፡ “ኣቱም 
ኵልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን፡ ኣነ 
ኸዕርፈኩም ናባይ ንዑ።” ይብል ጎይታ የሱስ 
ክርስቶስ!

ጻዕርና ጾርና፡ ድኻምና ኩሉ ጎይታ የሱስ 
ክርስቶስ ይፈልጦ እዩ። ብጽድቅና ንኣምላኽ 
ከነስምር፡ ከነሐጉስ፡ ንገብሮ ኹሉ ይፈልጦ 
እዩ። ጾምና፡ ገድልና ንኹሉ ይርእዮ ኣሎ! 
እዚ ኹሉ እናገበርና ክነስና ኸኣ ኣብ ውሽጥና 
ዕረፍቲ (ሰላም) ከም ዘይብልና ውን ይፈልጥ 
ኣሎ።

እቲ ንኣምላኽን መገድታቱን ምጽማእና 
ጽቡቕ ነገር እዩ። ስለዚ ድማ እዩ፡ “ኣቱም 
ጽሙኣት ኲላትኩም፡ ናብ ማያት ንዑ፡... 
እዝንኹም ናባይ ጽለው እሞ ናባይ ንዑ፡ 
ስምዑ፡ ነፍስኹም ድማ ብህይወት ክትነብር 
እያ፣ ኣነ እቲ ንዳዊት ዘተስፎኽዎ ነባሪ ጸጋ፡ 
ዘለኣለማዊ ኺዳን፣ ምሳኻትኩም ክኣቱ እየ።” 
ዝብለና ዘሎ (ትንቢት ኢሳይያስ55፡1-3)። 

ግናኸ ጽምኣት ጥራይ ንበይኑ እኹል ኣይኮነን። 
ክንከዶ ዘለና መገዲ ውን ኣሎ። 

እቲ መገዲ ግን ጽድቂ ገዛእ ርእስና ክንተክል 
ካብ የሱስ ተፈሊና ብውልቅና እንጉዓዞ ናይ 
ጽድቂ ገዛእ ርእሲ መገዲ ኣይኮነን! ስለዚ 
ድማ እዩ፡ “ክርስቶስ ነቲ ዚኣምን ዘበለ ዂሉ 
መደምደምታ ሕጊ ንጽድቂ እዩ እሞ፡ ጽድቂ 
ኣምላኽ ሰኣን ምፍላጦምን ጽድቂ ርእሶም 
ኪተኽሉ ብምድላዮምንሲ ንርእሶም ኣብ 
ትሕቲ ጽድቂ ኣምላኽ ኣየግዝኡን።” ዝበለና 
ቃል ኣምላኽ (ሮሜ10፡3-4)።

እቲ መገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እዩ። 
ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ጎይታ የሱስ ባዕሉ፡ 
“መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ። ብዘይ 
ብኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዚመጽእ የልቦን።” 
ዝበለ (ወንጌል ዮሃንስ14፡6)። 

ኣብ ካልእ ጽሑፍ ውን፡ “እቲ ደገ ኣነ እየ። 
ብኣይ ዚኣቱ ኪድሕን፡ ኪኣቱን ኪወጽእን፡ 
መጓሰዪውን ኪረክብ እዩ።” ኢሉ ኣሎ (ወንጌል 
ዮሃንስ10፡9)። 

ንሃዋርያት፡ “ብዘይካይ ዋላሓደ ክትገብሩ 
ኣይትኽእሉን ኢኹም!” ከም ዝበሎም፣ ንሕና 
ውን ናብ የሱስ እንተዘይመጺእና ዋላሓደ 
ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና። ነብዩ ኢሳይያስ፡ 

“ኲላትና ኸም ሓደ ርኹስ ኰንና፡ ብዘሎ 
ጽድቅና ኸኣ ከም ጽዩቕ ክዳን እዩ፡ ኲላትና 
ኸም ቈጽሊ ቐምሰልና፡ ኣበሳና ድማ ከም 
ንፋስ ይብቊጸና ኣሎ።” ኢሉ ኣሎ (ትንቢት 
ኢሳይያስ 64፡6)። 

ነስተውዕል እሞ! ጽድቂ ናይዚ ዓብዪ ነብዩ 
ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጽዩቕ ጨርቂ ዝኾነስ 
ጽድቅና’ ዶ ጽሩይ ጨርቂ ክኸውን ኢሉ?

ብዘይ ብእኡ ዋላሓደ ክንገብር ከምዘይንኽእል 
ዝገለጸ ጎይታ የሱስ፣ ቀጺሉ ኣብ ወንጌል 
ማቴዎስ11፡29-30፡ “ኣነ ለዋህ እየ፡ ልበይውን 
ትሑት...” ዝበለስ ከነስተውዕሎ ዘድልየና ነገር 
ስለ ዘሎ እዩ። 

እምበኣርከስ የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መንነትና 
ዘይኮነስ ብዛዕባ መንነቱ እዩ ክንሓስብ ዝደልየና 
ዘሎ። ብዛዕባ ጽድቅና ዘይኮነስ ብዛዕባ ጽድቑ 
እዩ ክነስተውዕል ዝደልየና ዘሎ። 

ኣብ ግብርና ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ ኣብ መስቀሉ፡ 
“ተፈጸመ” ዝበሎ ግብሩ ከነተኩርን፡ ነቲ ናቱ 
(ናይ የሱስ) ጽድቅን ግብርን ከኣ፡ “ኣሜን!” 
ኢልና ብእምነት ክንቅበሎ እዩ ዝደልየና ዘሎ።

ብዛዕባ ዓቕምና ዘይኮነ ብዛዕባ ዓቕሙ፡ ብዛዕባ 
መንነትና ዘይኮነስ ብዛዕባ መንነቱ ሓሲብና፣ 
ናብኡ ምስ መጻእና ኢና ናብ ዕረፍቲ ንኣቱ። 

ሽዑ ኢና ምስኡ ክንኸውንን ክንልኣኽን 
ንኽእል። ሽዑ እዩ ዕረፍትና መመሊሱ 
ዝዓዝዝ።

ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ልብን ኮላሊትን 
ዝምርምር ኣምላኽ እዩ። ኣብ ጽድቂ ገዛእ 
ርእስና ተወኪልና፡ “ዓቕመይ ዝፈቕዶ ጽቡቕ 
ክገብር እፍትን ኣለኹ፡ ግን ምስ ሞትኩ ናበይ 
ከም ዝኣቱ ኣይፈልጥን እየ!” ንብል ከም ዘለና 
ይፈልጥ እዩ። በዚ ነገር ዝመጸ ኣብ ውሽጥና 
ዕረፍቲ (ሰላም) ከም ዘይብልና ይፈልጥ እዩ። 

እቶም ንሱ ብእምነት ዘዕረፎም፣ ማለት 
እግዚኣብሄር ኣቦ ብወዱ ምስ ሰማይን ምድርን 
ከም ዝተዓረቐ ፈሊጦም፣ ብ የሱስ ኣሚኖም 
ንጎይታ የሱስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኦም 
ዝተቐበልዎ ግና፣ ኣብ ኤፌሶን1፡11-14, 
2ይቆሮንጦስ1፡21-22, 2ይቆሮንጦስ5፡5 ዘሎ 
መጽሓፍ ቅዱሳዊ መረጋገጽን መርትዖን 
ምርኩስ ብምግባር፣ ብተኣማንነትን ብልበ 
ምሉእነትን፡ “ኣነ ብእምነት ጽድቂ የሱስ 
ክርስቶስ ስለ ዝተቐበልኩ ውሉድ ኣምላኽ 
እየ! ዕርቡን መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘሎኒ ውን 
ናይ ዘልኣለም ህይወት ክወርስ እየ።” ኢሎም 
እዮም ዝእውጁን ነቲ ውዱእ ናይ መስቀል 
ስራሕ ክብሪ ዝህቡን (ሮሜ5፡18-19)። 

ምኽንያቱ ንኣታቶም፡ “ሓደ እኳ ኸይምካሕሲ፣ 
ካብ ግብሪ ኣይኰነን እሞ፣ ብእምነት ብጸጋ 
ኢኹም ዝደሐንኩም፣ እዚ ኸኣ ውህበት 
ኣምላኽ እዩ እምበር ካባኻትኩም ኣይኰነን።” 
ዝብል ቃል ተገሊጹሎም እዩ (ኤፌሶን 2፡8-9)። 

በቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝጸሓፎ ኣብ ገላትያ5፡4 
ዘሎ፡ “ኣቱም ብሕጊ ኽትጸድቁ እትደልዩ፣ ካብ 
ክርስቶስ ተፈሌኹም፣ ካብ ጸጋ ወደቕኩም።” 
ዝብል ቃል ከኣ ርዱኣት እዮም፡፡

እዚ ኸኣ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ንቲቶስ፡ 
“ንሱ ብምሕረት ብምሕጻብ ሓድሽ ልደትን 
ብምሕዳስ መንፈስ ቅዱስን እዩ ዘድሓነና 
እምበር፣ ንሕና ብዝገበርናዮ ግብሪ ጽድቂ 
ኣይኰነን።” ኢሉ ዝጸሓፈሉ እዩ (ቲቶ3፡5)።

እምብኣርከስ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ 

ክርስቶስ፣ ንሕና እቶም ኣብዚ ዘመን ዘሎና 
ሰባት ውን ከም ሃዋርያትን ምስኦም ዝነበረ 
ቅዱሳንን ምእንቲ ክንከውን ስለ ዝደሊ እዩ፣ 
ኣብ ወንጌል ማቴዎስ11፡28-30 ዘሎ፡ “ኣቱም 
ኵልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን፡ ኣነ 
ኸዕርፈኩም ናባይ ንዑ።” ዝብል ቃሉ ልኢኹ 
ዝጽውዓና ዘሎ።

ስለዚ፡ “ጎይታ የሱስ ናብ ህይወተይ ምጻእ! ኣነ 
ሓጢኣተኛን ድኹምን ሰብ እየ! ብሓይለይን 
ብኽእለተይን ክጸድቕ ንኣምላኽ ውን ከስምሮ 
ኣይክእልን እየ። ኢደይን ልበይን ናባኻ 
አልዕል ኣለኹ። ከም ናይ ግሊ መድሓንየይ 
እቕበለካ ኣለኹ። ንስመይ ኣብ ናይ ህይወት 
መዝገብካ ጽሓፎ። ኣሜን!” ኢልና ብዝስማዕ 
ድምጺ ንጸሊ። 

ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ድማ 
ክቕበለናን ብመንፈሱ ኣባና ክሓድርን እዩ። 
ኣሜን!

መጽሄት ዲቦራዓምዲ ሓዲሽ ተኽሊ
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ኣብ ካልኣይ ሕታም መጽሄትና፣ ኣገልገልቲ 
ናይ ጸልማት መንግስቲ፣ ምህሮታቶም ኣብ 
ቤተክርስትያን ከምቲ ተልእኾኦም ከስልጥ 
ንሕብረትን ፍቕሪ ኣሕዋትን ከኣ ክወቕዑ 
እንተኾይኖም፣ ኣቐዲሞም ክልተ ስጉምታት 
ከም ዝወስዱ፣ ንሳቶም ከኣ ቀዳማይ 
ኣጀንድኦም ብዘይ ጸገም ከሳኽዑሉ ኣብ 
ዝኽእሉ ናይ ሓላፍነት ቦታ (ኣብ ስልጣን) 
ምቕማጥ፡ ካልኣይ ድማ ረቀቕቲ ሜላታት 
ተጠቒሞም ኣጀንዳታ ድይብሎስ ምትግባር። 
ነቲ ዕድል ከኣ ክሳብ ዘጋጥሞም ዝጽበዩ 
ዘይኮኑስ፣ ብዝተፈላለየ ጥበባት ማለት ብሓይሊ 
ገንዘብ፡ ብሰይጣናዊ ጥበብን ካልእን ክፈጥርዎ 
ከም ዝፍትኑ ውን ርኢና ኔርና። 

ቦታ ምስ ረኸቡ ገለ ካብቲ ዝምህርዎ 
ዝተፈላለየ ጣኦታዊ ምህሮታት (ምህሮ 
በልዓም፡ ምህሮ ኤዛቤል፡ ምህሮ ኒቆላውያን፡ 
ካልእ ቄናን ምህሮታትን) ዝኣመሰሉ ከም 
ዝኾኑን፡ ንጣኦታት ዝተሰውአ ምብላዕ ከም 
ዘተባብዑን ማሕበር ከም ዘመንዝሩን ርኢና 
ኔርና።
 
ካብዚ ቀጺልና ኣብ ትምህርትታቶም ዘለዉ 
ዝተፈላለዩ ጣኦታዊ ምህሮታት (ምህሮ 
በልዓም፡ ምህሮ ኤዛቤል፡ ምህሮ ኒቆላውያን፡ 
ካልእ ቄናን ምህሮታትን) ዝተፈላለዩ ማይ 
ብሑቓትን ክንርኢ ኢና። በቶም ሰለስተ ማይ 
ብሑቕ ክንጅምር ኢና። 

ማይ ብሑቝ
ኣብ ወንጌላት የሱስ ክርስቶስ ክንጥንቐቀሎም 
ዝነገረና ሰለስተ ዓይነት ማይ ብሑቝ ነንብብ
1. ማይ ብሑቝ ሄሮዶስ (ማሪ 8:15)
2. ማይ ብሑቝ ሰዱቓውያን (ማቴ 16:6)
3. ማይ ብሑቝ ፈሪሳውያን  (ማቴ 16:6)

እዚኤን ሰለስተ ማይ ብሑቝ ሎሚ ንሰለስተ 
ዓይነት ክርስትያናት ይውክላ፦
1. ማይ ብሑቝ ንጉስ ሄሮድስ ዓለማውነት 
እዩ ነይሩ። ኣብ ማር 6:20፡ ንጉስ ሄሮድስ 
ዘረባ ዮሃንስ መጥምቕ ምስ ሰምዐ ሓጎስ 
ይስምዖ ከም ዝነበረ ነንብብ። እንተኾነ ግን 
ምንባብ ቀጺልና ድሕሪ ክልተ ፍቕዲታት 
እንተሪኢናዮ፣ ንጓል ሄሮድያዳውን ክትስዕስዕ 
ክርእያ ደስ ይብሎ ከም ዝነበረ ንርኢ። 

ሎሚ ውን ከምዚ ዝበሉ ክርስትያናት 
ኣለዉ። ሰንበት ንግሆ ቃል ኣምላኽ ክስበኽ 
ከሎ ምስማዕ ደስ ዝብሎም፣ ኣብ ኣጋምሸት 
ግን ኣጸያፊ ፊልም ምርኣይ ደስ ዝብሎም። 
ሄረዶስ ንዮሃነስ መጥመቕ ክሰምዕ ደስ 
ይብሎ ዝነበረ፣ ዘይከም እቶም ኣብቲ ግዜ 
ዝነበሩ ፈሪሳውያን፣ ልብኻ ዘንድድ ስብከት 
ይሰብኽ ብምንባሩ እዩ። ግን ከምዚ ናይ 
ዮሃንስ መጥመቕ ዓይነት ስብከት ክትሰምዕ 
ደስ ይብለካ እንተኾነ ውን መንፈሳዊ ሰብ 
ኢኻ ማለት ኣይኮነን። ስጋውያን ክርስትያናት 
ከም ፈሪሳውያን ግቡዛት ኣይኮኑን። ዓለማዊ 
ነግራት ደስ ይብሎም እዩ፣ ነዚ ሓቂ ድማ 
ክሓብእዎ ኣይፍትኑን እዮም።

2. ማይ ብሑቝ ሰዱቓውያን ድማ ናይ ሕሶት 
ትምህርቲ እዩ ነይሩ። ማለት ትምህርታቶም 
ዘይመጽሓፍ ቅዱሳዊ ወይ ምስ መጽሓፍ 
ቅዱሳዊ ሓቅታት ዝጻረር  እዩ ነይሩ። ኣብ 
እምነቶም ድማ ነጻ (liberal) ኔሮም። ኣብ 
መላእኽቲ፡ ተኣምራት፡ ኣብ ትንሳኤ ሙታን፡ 
ኮታስ ነቲ መንፈሳዊ ዓለም ኣይኣምኑን እዮም 
ኔሮም። 

ሎሚ ውን ከምዚ ዝበሉ ክርስትያናት 
የጋጥሙና እዮም።  ውህበታት መንፈስ ቅዱስ 
ከም በዓል ቋንቋታት፡ ፈውሲ፡ ትንቢት ኣብታ 
ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን እንበር ሎሚ ከም 
ዘየለ ድማ ይኣምኑ።  ሎሚ እግዚኣብሄር 
ተኣምራት ከም ዝገበር ኣይኣምኑን እዮም።እዚ 
ናይ ሰዱቛውያን መንፈስ እዩ።

3. ማይ ብሑቝ ፈሪሳውያን ድማ ብቐንዱ 
ግብዝና እዩ ነይሩ። ትምህርቲ ፈሪሳውያን 
እንተርኢና ጌጋ ኣይነበሮን። ኣብ ደጋዊ 
ናብራኦም ድማ ቅኑዓት እዮም ኔሮም። የሱስ 
ባዕሉ ኣብዘን ክልተ ነጥብታት መስኪርሎም 
እዩ (ማቴ 23:3,25)። ፈሪሳውያን ቀጻሊ 
ዕሽር ይህቡ፡ ይጸሙ፡ ምጽዋት ይህቡን ንኹሉ 
ደጋዊ ሕግታት ሙሴ ድማ የማልኡ ኔሮም።
 
ሎሚ ውን ከምዚ ዝበሉ ክርስትያናት ንረክብ 
ኢና። ብደጊኦም ኩሉ ዝገብርዎ ጽቡቕ እዩ። 
ኣብ ሰረተ እምነቶም (ዶክትሪኖም) ውን 
ብዙሕ ጌጋ ኣይትረኽበሎምን ኢኻ። 
ካብዚ ኣብ ላዕሊ ዝራእናዮ ሓሳባት፣ የሱስ 

ቀንዲ ግርጭቱ ምስቶም ሰዱቓውያንን 
ሄሮዶሳውያንን ክኸውን ኢኻ ትጽበዮ። ከምኡ 
ግን ኣይነበረን። እቲ ቀንዲ ግርጭቱ ምስቶም 
ቅድስና ዝሰብኩ ኣኽረርቲ ፈሪሳውያን እዩ 
ነይሩ። እቲ ዝገርም ድማ እዞም ፈሪሳውያን 
እዮም ልዕሊ ካልኦት ጉጅለታት ንየሱስ 
ክውንጅልዎን ክሰቕልዎን ዝደልዩ ዝነበሩ። 

ሎሚ ኣብ ክርስትና እቶም ሰዱቓውያንን 
ሄሮዶሳውያንን ዘይኮኑ ፈሪሳውያን እዮም 
ቀንዲ ስግኣት ዘለዎም። ማለት ሓደ ሄሮዶሳዊ 
ወይ ስጋዊ ክርስትያን ንገዛእ ርእሱ ክጠፍእ 
ይኽእል እዩ፣ ግን ንካልኦት ናብ ናይ ጥፍኣት 
መገዲ ክወስድ ዘለዎ ተኽእሎ ጸቢብ እዩ። 
ሓደ ሰዱቓዊ ክርስትያን ውን እንተሪኢና 
ብዙሕ ሰብ መንፈሳዊ እዩ ኢሉ ክደናገር 
ኣይኽእልን እዩ፣ ምኽንያቱ ንሱ ንባዕሉ ነቲ 
መንፈሳዊ ዓለም ይኽሕዶ ስለዝኾነ።

ስለዚ ባህርያት ፈሪሳውያን ክነጽንዕ ኣገዳሲ 
ኮይኑ ንረኽቦ። ብዛዕባ ሰዱቃውያንን 
ሄሮዳውያንን ብዘይካ እዚ ልዕል ኢልና 
ዝራእናዮ ነጥብታት፣  ብዙሕ ኣብ መጽሓፍ 
ቅዱስ ኣይተጻሕፈን። ብዛዕባ ፈሪሳውያን 
ክንርኢ ከሎና ግን ኣብ ወንጌላት ብዙሕ 
ነጥብታት ተጻሒፉ ንረኽቦ። ሰለዚ ኣምላኽ 
ነዚ ባህርያት ክንፈልጦን ክንጥንቀቐሉን 
ይደልየና እዩ።

ሎሚ ኣብ ክርስትና ልክዕ ከምቲ ብግዜ የሱስ 
ዝነበረ፣ እቲ ፈሪሳዊ እዩ እታ ቀንዲ ሓደገኛ 
ሰብ። ኩሉ ኣስተምህርኡ ቅኑዕ እዩ። ዝሰብኮ 
ድማ ቅድስና እዩ። ቅድስንኡ ግን ሕግን 
ስርዓትን ብምሕላው ዝመጽእ ናይ ገዛእ ርእስኻ 
ቅድስና እዩ። ጽድቁ ድማ ናይ ገዛእ ርእሱ 
ጽድቂ እዩ እንበር ጽድቂ ክርስቶስ ኣይኮነን።

ከምዚ ዝበለ ሰብ ሓደገኛ እዩ። ምኽንያቱ 
ንክርስትያናት ናብ ናይ ሓሶት ቅድስና 
ክመርሖም ስለዝኽእል።

ስለዚ ባህርያት ፈሪሳውያን ክነጽንዕ ኣገዳሲ 
ኮይኑ ንረኽቦ። ብዛዕባ ሰዱቃውያንን 
ሄሮዶሳውያንን ብዘይካ እዚ ልዕል ኢልና 
ዝራኣናዮ ነጥብታት፣  ብዙሕ ኣብ መጽሓፍ 
ቅዱስ ኣይተጻሕፈን። ብዛዕባ ፈሪሳውያን 
ክንርኢ ከሎና ግን ኣብ ወንጌላት ብዙሕ 

ቅኑዕን ግጉይን ምህሮን ኣገልገልቱን
3ይ - ክፋል
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ነጥብታት ተጻሒፉ ንረኽቦ። ሰለዚ ኣምላኽ 
ነዚ ባህርያት ክንፈልጦን ክንጥንቀቐሉን 
ይደልየና እዩ።

ካብዚ ቀጺልና ድማ ገለ ባህርያት ናይ 
ፈሪሳውያን ክንርኢ ኢና። እዚ ዝርዝር እዚ 
ንኹሉ ባህርያት ናይ ፈሪሳውያን የጠቓልል 
እኳ እንተዘይበልና ስፍሕ ዝበለ ስእሊ ግን 
ይህበና እዩ። ፈሪሳውያን 

1. ንርእሶም ምስ ካልኦት ናይ ኣምላኽ ሰባት 
የተሓሕዝዋ (ማቴ3:9)።
2. ኣብ ደጋዊ ግብሪ ጽድቂ እዮም ዝምክሑ 
(ማቴ5:20)።
3. ምስ ሓጢኣተኛታት ኣይሕወሱን እዮም 
(ማቴ 9:11)።
4. ባሕታውያን እዮም (ማቴ 9፡14)።
5. ኣብ ኣዝዩ ደቀቕቲ ነገራት ንኻልኦት ሰባት 
ይቆጻጸሩ (ማቴ 12:2)።
6. ብሕጊ እዮም ዝነብሩ (ማቴ 12፡10)።
6.ብቅንእን ጽልእን እዮም ዝድረኹ 
(ማቴ12:14)።
7. ኩሉ ግዜ ኣብ ሰባት ሕማቕ ነገር እዮም 
ዝርእዩ (ማቴ 12፡24)።

8. ኣብ ዘረባኦምን ቃላቶምን ጥንቁቓት 
ኣይኮኑን። ብዛዕባ ሰባት ተሪርን ጽልኢ 
ዝመልኦን ዘረባ ይዛረቡ። ብቐሊሉ ድማ 
ኣብ ሰባት ናይ ፍርዲ ቃል ይዛረቡ። ንወዲ 
ኣምላኽ ሓለቓ ኣጋንንቲ ክትብሎ ከለኻ እሞ 
ንሕሰቦ (ማቴ12፡24)።
9. ብሽም ሃይማኖት ኣመኽንዮም ናይ 
ስድራቤቶም ሓላፍነት ሸለል ይብሉ 
(ማቴ15:1-9)።
10.ብቐሊሉ እዮም ዝሓርቁ (ማቴ15፡12-14)።
11.መንፈሳዊ ኣዒንቶም ዕዉር እዩ (ማቴ 
15:14)።
12. ግቡዛት እዮም (ሉቃ12፡1)።
13. ንሰባት ኣብ ቃላቶም ጌጋ ክረኽቡሎም 

ይጽዕሩ (ማቴ 19፡3)
14. ተረርቲ ልቢ እዮም (ማቴ 15፡8)።
15. ፍልጠት ብዘይ ምእዛዝ ኣለዎም (ማቴ23፡
2-3)።
16. ንዝምህርዎ ባዕላቶም ኣይገብርዎን እዮም 
(ማቴ23፡3)
17. ንኻልኦት ሰባት ከቢድ ጽዕነት ይጽዕንዎም 
(ማቴ23፡4)።
18.ካብ ሰባት እዮም ናእዳ ዝጽበዩ (ማቴ23፡
5)።
19.ንቕድስና ምስ ኣከዳድናኻ የተሓሕዝዎ 
(ማቴ23፡5)።
20. ልዕል ዝበለ ሽመትን ክብረትን ይፈትዉ 
(ማቴ 23፡6-8)።
21. ንኻልኦት የበላሽዉ (ማቴ23፡13)።
22. ንድኻታት ሰባት ይብለጹሎም (ማቴ 
23:14)።
23. ኣብ ቅድሚ እኩብ ህዝቢ ነዊሕን መሳጢን 
ጸሎት ይጽልዩ (ማቴ 23፡14)።
24. ንሰባት ሰቢኾም የምጽኡ እዮም እንተኾነ 
ግን ደቂ ገሃነም ይገብርዎም (ማቴ 23፡15)።
25. ንቃል ኣምላኽ ብዘይ ናይ መንፈስ ቅዱስ 
ምግላጽ ይትርጉምዎ (ማቴ 23:16-22)።
26. ኣብ ፊደላት ናይ ሕጊ ጥብቂ እዮም 
(ማቴ 23፡23)።
27. ፍትሒ፡ ምሕረትን እሙንነትን የብሎምን 
(ማቴ23፡23)

28. ቃርማ የጽርዩ፡ ገመል ከኣ ይውሕጡ። 
ፈሪሳውያን ኣብ ደቀቕቲ ብዙሕ ኣገዳስነትን 
ዘይብሎም ነገራት የተኩሩ (ቃርማ ምጽራይ)፡ 
ኣብ ዓበይትን ኣገደስቲን ነገራት ግና ሸለል 
ይብሉ (ገመል ምውሓጥ/ ማቴ 23፡24)።
29. ዝባን ዋንጫ መሬትን ጻሕልን ሓጺቦም፣  
ነቲ  ውሽጡ ግና ስለ ዘየጽርይዎ  ከትርን 
ስስዔን ምሉእ እዩ(ማቴ 23፡25-26)።
30. ካልኦት ንዝገበርዎ ክፉእ ነገር ንሳቶም 
ፍጹም ከም ዘይውዕልዎ እዮም ዝዛረቡ 
(ማቴ 23፡29,30)።

31.ንነብያት ኣምላኽ የሳድዱ (ማቴ 
23:34,35)።
32. ብናይ ሰባት ርእይቶ እዮም ዝግደሱ 
(ማቴ 21:25-27)።
33.ፈተውቲ ገንዘብ እዮም (ሉቃ 16፡14)
34. ንርእሶም ካብ ካልኦት ከም ዝበልጹ 
ይሓስቡ (ሉቃ 18፡9-11)
35. ኣብ ናይ ገዛእ ርእሶም ጽድቂ ይውከሉ 
(ሉቃ 18፡9)።
36. ንካልኦት ሰባት ብንዕቐት ይርእዩ (ሉቃ 
18፡9)።
37. ንገዛእ ርእሶም ካብ ካልኦት ልዕል የብሉ 
(ሉቃ 18:14)።
38. ብዛዕባ ጽቡቕ ግብርታቶም ይምክሑ 
(ሉቃ18፡11,12)።
39. ንኻልኦት ይኸሱ (ዮሃ8፡3-6)።
40. ኣምላኽ ኣቡኦም ከም ዝኾነ ይሓስቡ፣ 
ኣብ ባይታ ግን ውሉድ ሰይጣን እዮም 
(ዮሃ8:42,44)።

41. ሓሰውትን ቀተልቲ ነፍስን እዮም (ዮሃ8፡
44)።
42. ንዘይሰምዕዎም ወይ ምስ ሓሳባቶም 
ንዘይሰማምዑ ሰባት ኣይቅበሉን እዮም 
(ዮሃ9:34)።
43.ንሶም ክገብርዎ ዘይኽእሉ ተኣምራት 
ንዝገብሩ ሰባት ይቐንኡሎም (ዮሃ11፡47,53)።
44.ንናይ ኣምላኽ ሰባት ልክዕ ከም ንሶም 
ዝገብርዎ ሰለዘይገብሩ ይኸስዎም (ዮሃ9፡16)።
45.ንኣምላኽ ምልክታት እናሓተቱ ይፍትንዎ 
(ማቴ12፡38)።
46.ንዝጠፍኡ ሓጢኣተኛታት ግዲ የብሎምን 
(ዮሃ7፡49)።
47. ልዕሊ ቃል ኣምላኽ ንባህሊ ኣቦታቶም 
የኽብሩ (ማሪ7፡9)።
48. ንገዛእ ርእሶም የጸብቑ (ሉቃ16፡15)። 

.............ይቕጽል...........

መጽሄት ዲቦራዓምዲ ትምህርቲ
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ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ጾም ኣብ 
ሓድሽን ብሉይን ኪዳን ብድምር ልዕሊ 40 
ግዜ ተጠቒሱ ንረኽቦ። ጎይታና የሱስ ኣብ 
ማቴ6፡16 “. . . ክትጾሙ ከለኹም. . .” 
ደእ እምበር “እንተጾምኩም” ኣይኮነን ኢሉ 
ዝጅምር። 

እዚ ማለት ጾም ካብቲ ንመንፈሳዊ ምህናጽን 
ንጥቕምናን ዝተዋህበና መንፈሳዊ ስርዓት 
ስለ ዝኾነ ክንጸውም ኣሎና። እቲ ንጥቕምና 
ዝተዋህበና መንፈሳዊ ስርዓት ግን ስኣን 
ኣጠቓቕማ ንጉድኣትና ክውዕል ተኽእሎ 
ኣሎ። 

ስለዚ ጾም ክንወስድ ከለና ልዑል ጥንቃቐ 
ይሓተና። ልዕሊ ኹሉ ካብ ሰለስተ ምዓልቲ 
ንላዕሊ ደረቕ ጾምን ጸሎትን ክትወስድ 
ከለኻ ግን፣ ልዑል ጥንቃቐ ስለ ዘድሊ፣ 
ብመሪሕነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ጥራይ 
ክኸውን ተመራጺ እዩ።

     ዓይነታት ጾምን ጸሎትን
መጽሓፍ ቅዱስ ክንጸውም ስለ ዝዛረበና 
ክንጸውም ኣሎና። ግናኸ ንኣዋሳስድኡ 
ዝምልከት ገለ ክንዝርዝር፦
1. ንግሆ (ቁርሲ) ጸይምካ ምሳሕ ምብላዕ፣ 
ወይ ቆሪስካ ምሳሕ ምስዋእ፣  ወይ ውን 
ቆሪስካን ተመሲሕካን ንድራር ምስዋእ 
ይክኣል እዩ። 
2. ካብ ንግሆ ክሳብ ጸሓይ ትዓርብ (ክሳብ 
ምሸት) ውን ክትጸውም ትኽእል ኢኻ።

3. እንተተኻኢሉ ኸኣ ን 24 ስዓት ማለት 
ካብ ንግሆ ወይ ምሸት ጀሚርካ ክሳብ 
ትቕጽል ንግሆ ወይ ምሸት ክትጸውም 
ትኽእል ኢኻ።

4. ካብ ሓደ መዓልቲ ክሳብ ሸውዓተ 
መዓልቲ ምሸት ምሸት እናተመገብካ 
ክትጸውም ትኽእል ኢኻ።

5. ካብ ሓደ ክሳብ 21 ምዓልታትን ካብኡ 
ንላዕልን ምሸት ምሸት እናተመገብካ 
ምጽዋም ይከኣል።

ንንውሕ ዝበለ መዓልታት ጾም ጸሎት 
ክትወስድ ኣብ ዝመደብካሉ ግዜ ክትገብሮም 
ዝግብኣካ ነገራት፦

ቅድሚ ጾምን ጸሎትን ምውሳድካ 
1. ጾምን ጸሎትን ብመሪሕነት መንፈስ 
ቅዱስ ጥራይ ኢኻ ክትወስዶ ዘለካ። ንሱ 
ባዕሉ ተሓታትነት ስለ ዝወስደልካ ካብ ዝኾነ 

መንፈሳዊ መውቃዕቲ ሓራ ኢኻ። 

2. ትጾመሉ ዘለኻ ምኽንያት ንጹር ይኹን። 
ንጹር ኣርእስትን ዕላማን ይሃልኻ።

3. ጾምን ጾሎትን ክትወስድ እንከሎኻ 
ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ንኹሎም መናፍስቲ 
ዝተቓላዕካ ስለ ዝኾንካ፣ መውቃዕቲ 
ከየጋጥመካ ብጸሎት ምእንቲ ክድግፉኻ፣ 
ከምኡ ውን ብኣካል ምእንቲ ክከታተሉኻ 
ንኣገልገልትኻን ንመትዓይይትኻን ሓብር። 

4. ኣካላትካ ማለት ስጋኻን ኣእምሮኻን 
ብግቡእ ክዓዪ እንተኾይኑ፣ ግቡእ ዕረፍቲ 
ክረክብ ስለዘለዎ፣ በብግዚኡ ከተዕርፍን 
ክትድቅስን ኣሎካ።

5. ቅድሚ ጾም ምጅማርካ ዘሎ ምዓልታት 
ከም ኣሕምልቲ ዝኣመሰለ ፍኹስ ዝበለ 
መግቢ እናተመገብካ ቀኒ።

     ኣብ ግዜ ጾምን ጸሎትን 
1. ጾም ጸሎት ክትወስድ ከለኻ፣ ምስኡ ቃል 
ኣምላኽ ምውሳድ ግድን እዩ። ካብ መጽሓፍ 
ቅዱስካ ክትፍለ የብልካን። ምኽንያቱ 
ነፍሲ ብዘይ ፍልጠት ስለ ትኸውን ጽቡቕ 
ኣይኮነን። ሰይጣን ነዚ ዕድል ተጠቒሙ 
መልኣኽ ብርሃን መሲሉ ንኣእምሮኻ 
ክጥምዝዞ ይኽእል እዩ። ናብ ቃል ኣምላኽ 
ምስ ኣተኻ ውን ቃል ኣምላኽ ሰይፊ ስለ 
ዝኾነ ኣብቲ ግቡእ ቦትኡ 
ክሕዞን ከምቲ ግቡኡ ስርዓቱ 
ክትዓጥቆን ኣሎካ። 

ንኣብነት እግዚኣብሄር 
ንሙሴ ኣብ ከረን ሞርያ 
ኣባጊዕ እናጓሰየ ክጽውዖ 
ኸሎ፡ “ነቲ በትርኻ ደርብዮ” 
ምስ በሎ’ሞ ሙሴ ኸኣ ምስ 
ደርበዮ፡ “ብዓለሊኡ ሓዞ!” 
እዩ ኢልዎ። ስለምንታይ 
ብርእሱ ዘይበሎ? ዋላ በትሩ 
ይኹን እምበር ተመን ናይ 
ምንካስ ባህሪ ስለ ዘለዎ 
ምነኸሶ። እግዚኣብሄር ሙሴ ምእንቲ 
ከይንከስ ኢሉ እዩ ብዓለሊኡ ክሕዞ ዝኣዘዞ። 
ሙሴ ብዓለልኡ እንተ ሓዞ እዩ እቲ ተመን 
ተገቲሩ ናብ በትሪ ዝምለስ። 

ቃል እግዚኣብሄር ሰይፊ እዩ። ሰይፊ ኸኣ 
ኣብ ልዓቱ እምበር ኣብ ማእከል ወይ ኣብ 
ጫፍ ናይቲ ብልሒ ኣይትሓዝን እዩ። 
በቲ ንኹሉ ነገራት ገቲሩ ዝሕዝ ኣገባብ 

(principle) ኢና ክንሕዞ ዘሎና። ሰይጣን 
ምእንቲ ክትጉዳእ ነቲ ሰይፊ ኣብ ዘይቦትኡ 
ክትሕዞ ክተናኾለካ ይኽእል እዩ። ንስኻ 
ግና ኣተሓሕዛ ሰይፊ ትኽእል እንተዄንካ፣ 
ንሰይጣን ኣተሓሕዝኡ ኣርኢኻ ኢኻ 
እትወግኦ።

ስለዚ ካብ ሞንጎ ወይ ካብ ታሕቲ ሓንቲ 
ጥቕሲ ቁንጭል ኣቢልካ ኣይኮንካን ክትሕዝ 
ዘለካ። ምልኣት ዘለዎ ኣረዳድኣ ምእንቲ 
ክህልወካ ካብ መበገሲ ናይቲ ሓሳብ ክሳዕ 
መፈጸምታ ናይቲ ሓሳብ ብርግኣት ኣንቢብካ 
ምሉእ ኣካል ናይቲ ሓሳብ ክትሕዝ ኣሎካ። 

2. እቲ ትወስዶ ጾምን ጸሎትን ብዘይ መግቢ 
ንንውሕ ዝበለ መዓልቲ እንተኾይኑ፣ ጹማቕ 
ወይ ውን መረቕ (ሾርባ) ውሰድ። 

ደረቕ ጾምን ጸሎትን (Dry fasting) 
እንተኾይኑ ግን፣ (ብፍላይ ልዕሊ ሰለስተ 
ምዓልታት እንተኾይኑ) ንጥዕና ኣዝዩ 
ሃሳዪ ስለ ዝኾነ፣ ካብ ማይ ፍጹም ክትፍለ 
የብልካን። እንተተኻኢሉ ኣብ ኩሉ ዓይነታት 
ጾምን ጸሎትን ማይ ውሰድ። ከመይ’ሲ ማይ 
ዝኾነ ይኹን ናይ መግቢ ትሕዝቶ የብሉን። 

እቲ ጾምን ጸሎትን ልዕሊ ሓደ ምዓልቲ 
እንተኾይኑ፣ መግቢ ንምውሳድ ኣብ 
ዝወሰንካልሉ ግዜ፣ መጀመርታ ኣዝዩ 
ዘይውዓየ ወይ ውን ዘይዝሓለ ልብጥ ዝበለ 

ዝኾነ ዓይነት መረቕ (ሾርባ) ወይ ኣጃ 
ዉሰድ። ሽዑ ቁሩብ ጸኒሕካ ጹማቕ ፓፓዮ 
ወይ ማንጉስን . . . ውሰድ። ዘይትቡን 
ድርቀት ስለዝገብር ኣራንሺ ውን ከም ለሚን 
ስለ ዝኮነ Citric Acid ስለ ዘለዎ ንሰለስቲኡ 
ኣይተዘውትሮ። ድሕሪ ሓደ ስዓት ኣቢልካ፣ 
በርበረ ወይ ጉዕ ዘይብሉ ሚኒስትሮኒ ፓስታ 
ብላዕ። ዝኾነ በርበር ወይ ጉዕ ዘለዎ መግቢ 
ግን ኣይትውሰድ።

ጾምን ጸሎትን ኣገባብ ኣወሳስድኡን

መጽሄት ዲቦራ ጾምን ጸሎትን ኣገባብ ኣወሳስድኡን
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ድሕሪ ጾምን ጸሎትን ክህሉ ዘለዎ ኣመጋግባ 
ግዜ ጾምን ጸሎትን ወዲእካ ናብ ንቡር ኣመጋግባ ቅድሚ 
ምምላስካ፣ ከስዐኻ ክሳብ መግቢ ዝለማመድ፣ እንተተኻኢሉ ካብ 
1-3 ኣብ ዘሎ መዓልታት ኣብ ዘሎ ግዜ፣ በርበረ ወይ ጉዕ 
ዘለዎ መግቢ እንተዘይተመገብካ ተመራጺ እዩ። ምኽንያቱ ኣብ 
ዝተናውሐ ግዜ ሃስያ ስለ ዘለዎ። 

ብተወሳኺ ድሕሪ ጾም ምውዳእካ ዘሎ መዓልታት ፍረታት 
ብጥሪኡ ወይ ውን ጾሚቕካ ምውሳድ ኣዘውትር። ንኣብነት 
ጹሟቕ ፓፓዮ፡ ማንጉስ፡ ኣብዓኸ፡ ተምሪ፡ ዝተፈላለየ ዓይነት 
መረቕን. . . ከምኡ ውን ዝተፈላለየ ጥረታትን (ስገም፡ ባልዶንጋ፡ 
ዓተር) ካልእን ምውሳድ ንጥዕናኻ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ።

ጾምን ጸሎትን (ካብቲ ነገራዊ ዓለም) ናብቲ መንፈሳዊ ዓለም 
ክትልቀቐሉ ኣምላኽ ዝሃበካ መገዲ እዩ። ኣብ ኣጠቓቕምኡ 
(ኣወሳስድኡ) እንተዘይተጠንቂቕካ ግና ንጥቕምኻ ክኸውን 
ዝተዋህበ ጎዳኢኻ ኮይኑ ክርከብ ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ 
ብጾምን ጸሎትን ናብቲ መንፈሳዊ ዓለም ምስ ተለቐቕካ፣ ኣብኡ 
ንኹሉ ንቑሕ ኢኻ እትኸውን። ንኹሉ ኢኻ እትርኢ። ካብ ስጋ 
እናወጻኻ ስለ እትኸይድ፣ ጥንቃቐ እንተዘይሓዊስካሉ ናብ ነፍሳዊ 
ልምምዳት ክትኣቱ ተኽእሎ ኣሎ። ነፍሳዊ ሓይሊ ከተማዕብል 

ዝገብር ነገራት፣ ብዘይ ምርሒት ባዕልኻ ጾም ጸሎት ምውሳድካ፡ 
ብዘይ ቃል ኣምላኽ ጾምን ጸሎትን ምውሳድካ፣ ኣተሓሕዛ ቃል 
ኣምላኽ ዘይምፍላጥካ ወዘተ እዩ።

ስለዚ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮ ጾምን ጸሎትን ክትወስድ 
እንተዄንካ (ብፍላይ ልዕሊ ሰለስተ ምዓልቲ እንተኾይኑ) 
ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ጥራይ ክትወስዶ፡ ካብ ቃል ኣምላኽ 
ከይተፈለኻ ክትወስዶ፡ ብጸሎት ይኹን መግቢ ብምድላው 
ንዝሕጉዝና ኣሕዋት፡ ኣገልገልትን መትዓይይትን ክትሕብር፡ ኣብ 
ኣመጋግባኻ ይኹን ኣብ ማይ ድማ ጥንቑቕ ክትከውን ኣሎካ።

ኣብ መወዳእታ ኣምላኽ ብጾምካ ጥራይ ዘይኮነስ ብምብላዕካን 
ብምዕራፍካን ውን ስለ ዝሕጎስ፣ ከምቲ ንጾም ተኸታቲልካ 
ሰዓትን መዓልቲ ኣናሓሎኻ ትጸውም፣ ከምኡ ኸኣ ብቕድምን 
ብድሕርን ጾም ምውሳድካ፣ ንኣካላት ስጋኻ ተኸታቲልካ 
ብስርዓት ክትምግቦን ከተዕርፎን ይግባእ። 

ከመይሲ እዚ ለቢስካዮ ዘለኻ ስጋ፣ ኣካል ክርስቶስን ቤተመቕደስ 
ኣምላኽን ስለ ዝኾነ፣ ክርስቶስ የሱስ ኣብ መስቀል ዋጋ ከም 
ዝኸፈለሉ ዘክር እሞ ተኸናኸኖ። እግዚኣብሄር ኣምላኽካ ብዛዕባ 
ኣካላት ስጋኻ ጽባሕ ከይሓተካ ተጠንቐቕ።

ጳውሎስ ነዛ ጥቕሲ ክጽሕፋ ኸሎ ኣብ ማእሰርቲ እዩ ነይሩ። 
ካብ ምሕጓስ ግን ኣይተዓግተን። ንሕና ውን ኣብ ማእሰርቲ 
ናይ ሕማም፡ ናይ ድኽነት ወይ ውን ብነጻነት ከነምልኽ ኣብ 
ዘይንኽእለሉ ሃዋሁ ክንህሉ ንኽእል ኢና። እዚ ግን ካብ ምሕጓስ 
ክዓግተና ኣይክእልን እዩ። 

ምኽንያቱ ሓጎስ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ወይ ጽቡቕ ኩነታት 
ብምህላው፡ ብምቕናዕ ወይ ብምስኻዕ፡ ብ ዓወት ወይ ብብዝሒ 
ሃብቲ ዘይኮነስ፡ “መንግስቲ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ጽድቅን 
ሰላምን ሓጎስን” ከም ዝብል ቃል ኣምላኽ (ሮሜ14፡16-17)፣ 
ሓጎስ ብ መንፈስ ቅዱስ እዩ እሞ፣ መንፈስ ቅዱስ ውን ኩሉ ግዜ 
ምሳና ስለዘሎ፣ ሓጎስ ኩሉ ግዜ ኣባና ኣሎ ማለት እዩ። 

እቶም ወይኖምን እኽሎምን ምስ በዝሓሎም ዝሕጎሱ፣ ወይኖም 
ኣኽሎምን ኣብ ዘይበዝሓሉ ግዜ ሓጎሶም ካብኦም ይርሕቕ እዩ። 
እቶም ምርኮ እናተማቐሉ ዝሕጎሱ ድማ ምርኮ ኣብ ዘይሃለወሉ 
ግዜ ሓጎስ ምስኦም የሎን። 

ንሕና ግና መንፈሱ ምሳና ስለዘሎ፣ ኩሉ ግዜ ብነገራት ዘይኮነስ 
ብጎይታ ክንሕጎስ እዩ ተጻሒፉልና ዘሎ። 

ሓጎስ ኣብ ጎይታን ኣብቲ ብመንፈስ ቅዱስ ኴንካ ተሰላስሎ 
መንፈሳዊ ንጥፈታትን እዩ ዘሎ። ዘማራይ፡ “ናብ ቤት 
እግዝኣብሄር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጎስኩ!” ይብል (መዝ122፡
1)። ልብኻ ምስ ጎይታ እንተኾይኑ፡ “ንዘምር” ተብሉኻ ትሕጎስ፡ 
“ንጸሊ” ተበሉኻ ትሕጎስ፡ ቃል ተበላዕካ ትሕጎስ፣ ቃል ተካፈሉኻ 

ትሕጎስ፡ ተካፈልካዮም ውን ትሕጎስ (1ዮሃ1፡4, ኤር15፡16)። 
ልብኻ ምስ ጎይታ እንተኾይኑ፡ ንድኻታት ንሓግዝ ተበሉኻስ 
ትሕጎስ፡ ንሕዙን ነጸናንዕ ተበሉኻስ ትሕጎስ፡ ምስቶም ዝሕጎሱ 
ንትሓጎስ ተበሉኻስ ምስኦም ውን ትሕጎስ ኢኻ። ንስም ጎይታ 
እንተተዋረድካን እንተተቐጥቐጥካን ውን ትሕጎስ (ግሃ5፡41)። 

ስለዚ ድማ እዩ ኣንባቆም፡ “ኦም በለስ ኣይክትዕምብብን፣ ኣብ 
ኣታኽልቲ ወይኒ ፍረ ኣይኪህብን፣ ፍረ ኣውሊዕ ኪጠልም፣ ግርሁ 
ምግቢ ኣይኪህብን እዩ፣ ኣባጊዕ ካብ ደምበ ኺጠፍኣ፣ ኣሓውን 
ኣብ ደምቤታት ኪሰኣና እየን። ኣነ ግና ብእግዚኣብሄር ባህ 
ክብል፣ ብኣምላኽ ምድሓነይ እልል ክብል እየ። እግዚኣብሄር፣ 
እቲ ጐይታ፣ ሓይለይ እዩ፣ ንሱ ነእጋረይ ከም ናይ እራብ 
ይገብረን፣ ኣብቲ በሪኽ ቦታይውን ኬመላልሰኒ እዩ። ንመሪ ጌታ 
ብመሰንቆ።” ዝበለ (ኣን3፡17-19)።

ኮታስ “…የሱስ ብመንፈስ ቅዱስ ተሓጎሰ” ዝብል ቃል ከም 
ዘሎ (ሉቃ10፡21)፣ ኩሉ ግዜ ብመንፈስ ቅዱስ እናተሓጎስካ 
ብምስጋናን ብኣምልኾን ኣብ ቀጻልን ዘየቛርጽን ናይ ሓጎስ 
ህይወት ትነብር። እዚ ኹሉ ሓጎስ ብኸምኡ ብክርስቶስ የሱስ 
ምስ ኣመንና ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ይፈስስ።

  “ብጎይታ ኩሉ ሳዕ ተሓጎሱ!”

     ኩርናዕ - ጥቕሲ

መጽሄት ዲቦራ ጾምን ጸሎትን ኣገባብ ኣወሳስድኡን
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እየሱስ ሰላመይ
ድሌት ሰብ ዘይዓግብ ከይሓዘ ቦታኡ 

 ላዕልን ታሕትን ይብል ከርዊ ዊንታኡ
ይፍትን ይፈታትን ንብረት ናይዛ ዓለም 
ልቡ እንተኣዕረፈሉ እንተረኸበ ሰላም
ካበይ’ያ ‘ሞ ሰላም ንኣምላኽ ገዲፍካ 

ዘዕግቦ’ኮ የልቦን ዊንታ ሃቀናኻ

ዕረፍትን ህድኣትን እንኮ’ዩ ቦታአን 
የሱስ ዘይኣተዎስ ፍጹም ሰላም የለን

ብኣኻን ናባኻን ዘይዓረፈ ልቢ 
ኣብ ካልእ ከይዱ ከምዘይዓርፍ

ብኣኻን ናባኻን ዘይሃደአ ህይወት 
ኣብ ካልእ ከይዱ ከምዘይሃድእ
ተረዲኡኒ’ዩ ሞ እጠብቕ ናባኻ  
{እየሱስ 2x ሰላመይ ኢኻ - 

እየሱስ 2x ዕረፍተይ ኢኻ} 2x

ነፍሰይ ህድእ በሊ ናበይ ጉያ ጉያ 
ረሲዕክዮ ዲኺ ዓለም’ኮ ከንቱ’ያ
ዘይዓግብ ሃቀና ምህንዳድ ንኸንቱ 
ከቶ ኣይጠቐሞምን ነቶም ዝፈተኑ

ኣብ ሞንጎ ድሌታት እተቐርቀረ ልቢ 
ምፍላይ እተሳእኖ መኖም ከምዝዓቢ
ምጽጋዕ’ዩ ኣብ ሓደ የለን ለገላንጋ 

ነፍሰይ ግን ትመርጽ ክትጠብቕ ናባኻ
ብኣኻን ናባኻን ዘይዓረፈ ልቢ 
ኣብ ካልእ ከይዱ ከምዘይዓርፍ

ብኣኻን ናባኻን ዘይሃደአ ህይወት 
ኣብ ካልእ ከይዱ ከምዘይሃድእ
ተረዲኡኒ’ዩ ሞ እጠብቕ ናባኻ  
{እየሱስ 2x ሰላመይ ኢኻ - 

እየሱስ 2x ዕረፍተይ ኢኻ} 2x

ዓለም ትቕርብ’ያ ልቢ ዘታልሉ 
ካብ እምነት ንምትራፍ ኣብዚ ‘ለኹ ዝብሉ

ተፈቲኖም ግና ኩሎም በብሓደ 
ምናምን ምዃኖም ብግዜ ተጋህደ
ጎይታ የሱስ ግን ንዝእመኑኻ 
ኣየድከምካዮምን ንዝመረጹኻ

ሓደ ሓደ ግዜ ሱቕ’ኮ እንተበልካ 
ሓሊፉ ዝተባህለ ተርክበሉ’ኻ
ብኣኻን ናባኻን ዘይዓረፈ ልቢ 
ኣብ ካልእ ከይዱ ከምዘይዓርፍ

ብኣኻን ናባኻን ዘይሃደአ ህይወት 
ኣብ ካልእ ከይዱ ከምዘይሃድእ
ተረዲኡኒ’ዩ ሞ እጠብቕ ናባኻ  
{እየሱስ 2x ሰላመይ ኢኻ - 

እየሱስ 2x ዕረፍተይ ኢኻ} 2x
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            ኩርናዕ - ሒደት ብዛዕባ - ፍቕሪ 

ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ - 1ዮሃ4፡8
ፍቕሪ ካብ ኣምላኽ እያ - 1ዮሃ4፡7

መምህር ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ - 1ተሰ4፡9
ጎይታ ንልብና ናብ ፍቕሪ ኣምላኽ የቕንዖ - 2ተሰ3፡5

ዘፍቅር ዘበለ ካብ ኣምላኽ እዩ - 1ዮሃ4፡7 
እቲ ዘየፍቅር ንኣምላኽ ኣይፈልጦን - 1ዮሃ4፡8

ድንጋጸ ዘይብሉ፡ ፍቕሪ ኣምላኽ የብሉን - 1ዮሃ3፡17
ፍቕሪ ኣምላኽ ኣባና ብምእዛዝና ትፍጸም - 1ዮሃ2፡5

ዝዓበየ ፍቕሪ ኣብ ክንዲ ብጾትካ በጃ ምሕላፍ እዩ - ዮሃ15፡3
ፍቕሪ ካብ እምነትን ተስፋን ትዓቢ-1ይ ቆረ13፡13፣ ኤፌ3፡19

ፍቕሪ 
ሰንደቕ ዕላማ እግዚኣብሄር እያ - መሃ2፡4

ፍቕሪ ፍረ መንፈስ እያ - ገላ5፡22
መደምደምታ ሕጊ እያ። - ሮሜ13፡10
ማእሰር ኩሉ ፍጻሜ እያ - ቆሎ3፡14

ትልበስ ልብሲ እያ- ቆሎ3፡14
(ፍቕሪ)ትሽረፍ መኽሊት እያ - 1ተሰ3፡12-13/ 2ተሰ1፡3/ 2ጴጥ1፡7

ዕዳ ኣመንቲ እያ - ሮሚ13፡8

ፍቕሪ 
ዓቃል፡ ለዋህ፡ ዘይትቐንእ፡ 

ዘይትጀሃር፡ ዘይትንፋሕ እያ - 1ይቆረ13፡4
 ዘይተስተሓፍር፡ ናታ ዘይትደሊ፡ 

ዘይትምረርን ዘይትቕየምን እያ - 1ይቆረ13፡5
 ብሓቂ ትሕጐስ፡ ብዓመጽ ባህ ዘይብላ-1ይቆረ13፡6 

ኲሉ ትጸውር፡ ኲሉ ትኣምን፡ 
ኲሉ ተስፋ ትገብር፡ ኩሉ ትዕገስ -1ይቆረ13፡7

ንዘልኣለም ዘይተቋርጽ እያ - 1ይቆረ13፡8, ኤር31፡3

ፍቕሪ 
ንብመንፈስ ድኻታት ትሃንጽ - 1ቆሮ8፡1
ንብጻያ እከይ ዘይትገብር - ሮሜ13፡10

ብዝሒ ሓጢኣት ትኸድን - 1ጴጥ4፡8, ምሳ10፡12
ኣብ ብርሃን ተመላልስ - 1ዮሃ2፡10

ንፍርሃት ተባርራ - 1ዮሃ4፡18
ንእምነት ተዕይያ - ገላ5፡6

ብምሕረት ትስሕብ - ኤር31፡3
ንኣምላኽ ክትውፈ ትድርኽ እያ- 2ቆሮ5፡13-14

ንሓቂ ብፍቕሪ ኢኻ ትስዕባ - ኤፌ4፡15
ብፍቕሪ ሓድሕድና ንጸዋወር- ኤፊ4፡2

ኩሉ ግብሪ ብፍቕሪ ይገበር - 1ቆሮ16፡14

ብዘይ ፍቕሪ 
ትንቢት፡ እምነትን ፍልጠትን ከንቱ እዩ -1ይ ቆረ13፡2

ልግስን መስዋእትን ከንቱ እዩ -1ይ ቆረ13፡3
ዓመጻ ተበዚሑ ፍቕሪ ኣሕዋት ትዝሕል - ማቴ24፡12

ፍቕሪ ተዝሒሉ ህይወት ትጠፍእ -1ዮሃ3፡14

ኩርናዕ መንፈሳዊ ሕደማ

መጽሄት ዲቦራ
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ኩርናዕ - ስእሊ

 መጽሓፍ ቅዱስ ከይገንጸልና ቅኑዕ መልሲ 
ንምረጽ

1. የሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ትንሳኤኡ ንኽንደይ 
መዓልታት ዝኣክል ንደቀመዛሙርቱ ተራእዮም፧
ሀ. 40   ለ. 3     ሐ. 30    መ. 7
2. ኩሎም ደቂ መዛሙርቱ ተኣሲሮም ካብ ቤት 
ማእሰርቲ ምስ ወጹ እንታይ ጌሮም፧
ሀ. ካብ የሩሳሌም ሃዲሞም  ለ. ወንጌል ሰቢኾም   ሐ. 
ኣብ ከረን ሕሙማት ፈዊሶም  መ. ስለ እቶም ኣብ 
ማእሰርቲ ዘለዉ ጸልዮም
3. ሓደ ካብ ሃዋርያት ንሓጺር ግዜ ዝኣክል ኣዒንቱ 
ዓዊሩ ኔይሩ። ነዚ ሃዋርያ መታን ኪርእይ ዝጸለየሉ መን 
ኢዩ፧
ሀ. ጴጥሮስ   ለ. የሱስ ክርስቶስ   ሐ. ሃናንያ   መ. 
ሳኦል
4. ኣብ በዓለ ሓምሳ መንፈስ ቅዱስ ክወርድ ከሎ፡ 
ድምጹ ከም ናይ ኔይሩ፧
 ሀ. ከም ብርቱዕ ነጉዲ  ለ. ከም ብሩዕ በርቂ  ሐ. ከም 
ብርቱዕ ንፋስ  መ. ከም ብርቱዕ ሓዊ
5. ናይ መን መንዲል እዮም ንፈውሲ ዝጥቀሙሉ 
ዝነበሩ፧
ሀ. ጳውሎስ   ለ. ጴጥሮስ    ሐ. ያዕቆብ   መ. ዮሃንስ
6. የሱስ ክርስቶስ ምስ ዓረገ ደቀመዛሙርቱ ኣብ 
ላዕላይ ደርቢ እንታይ ይገብሩ ኔሮም፧
ሀ. ይጾሙ   ለ. ይጽልዩ   ሐ. ይሰብኩ    መ. የዕልሉ
7. ንኣየናይ ሃዋርያ እዩ ሰባት ብእምኒ ምስ 
ቀጥቀጥዎ ዝሞተ መሲልዎም ካብ ከተማ ኣውጺኦም 
ዝደርበይዎ፧
ሀ. ጴጥሮስ    ለ. የሱስ ክርስቶስ    ሐ. ያዕቆብ   መ. 
ጳውሎስ
8. ናይ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ቦታ ክትካእ ከምዘለዎ 
ዝተነበየ መን ኢዩ፧
ሀ. ህዝቅኤል   ለ. ኢሳይያስ     ሐ. ዳንኤል     መ. 
ዳዊት
9. ንደርቋስ ካብ ሞት ዘተንስአ ሃዋርያ መን ኢዩ፧
ሀ. ኣናንያስ    ለ. ጳውሎስ     ሐ. ጴጥሮስ     መ. 
በርናባስ
10. ኣበየናይ በዓል ኢዩ ሓደ ካብ ሃዋርያት ዝተሰየፈ፡ 
ሓደ ካልእ ከኣ ዝተኣስረ፧
ሀ. በዓል መንፈስ ቅዱስ    ለ. በዓል ቀዳማይ ፍረ 
ዘራእቲ    ሐ. በዓል ቅጫ   መ. በዓል መለኸት
11. ይሁዳን ሲላስን ነብያት ስለ ዝነበሩ ነቶም 
ምእመን እንታይ ጌሮምሎም፧ 
      ሀ. ገሰጽዎምን መሃርዎምን   ለ. መዓድዎምን 
ኣበርትዕዎምን   ሐ. ናብ ንስሓ የእትዮሞምን ጎይታ 
ኣቐቢሎሞምን  
      መ. ተነበይሎምን ኣጸናንዕዎምን 

 ሕጂ ውን መጽሓፍ ቅዱስ ከይገንጸልና ነዞም 
ዝስዕቡ ባዶ ቦታታት ንመልስ

12. “ካብ ምቕባልሲ ምሃብ ይባርኽ” ዝበለ መን 
ኢዩ፧ ______________
13. ዲሜጥሮስ መን ኢዩ፧ ____________
14. ኣጋቦስ መን ኢዩ፧ _________________
15. ሊድያ መን ኢያ፧ _________
16. ቆርኔሌዎስ መን ኢዩ፧ ______________
17. ንጳውሎስ ድንኳን (ቴንዳ) ዘሳፍይዎ ዝነበሩ 
መንን መንን ኢዮም፧________________
18. ኣብ ሌስትራ  ኣማልኽቲ በርኣያ ሰብ መጺኦምና 
ተባሂሉ በርናባስን ጳውሎስን  ዝተሰምዩሉ ናይ ጣኦታት 
ስም መነ መን ኢዩ፧ ______________
19. ብጀካ ንሓድሽ ነገር ምዝራብን ምስማዕን  
እንተዘይኮይኑ ንካልእሲ ጊዜ ዘይነበሮም መን ኢዮም፧ 
_______________
20. ሄሮዶስ እንታይ ስለዝገበረ ሓሲኹ ሞይቱ፧ 
___________________

ሕብራዊት-ብርዒ
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እቲ ፈላጺ ዕንጨይቲ

ኣብ ሓደ ዓዲ ሓደ ንፉዕ ፈላጺ ዕንጸይቲ 
ነይሩ። እዚ ሰብኣይ ስራሕ ደልዩ እንዳ ሓደ 
ሃብታም ምፍላጽ ዕንጸይቲ ተቆጽረ። እቲ 
ኣስራሒ ነዚ ሰብኣይ ስራሕ ክጅምር ሓድሽ 
ፋስ ሂቡ ሰዲድዎ። እዚ ፈላጺ ዕንጸይቲ ኣብ 
ቀዳማይ መዓልቱ ዓሰርተ ክልተ ኩንታል 
ዕንጸይቲ ፈሊጸ። 

እቲ ኣስራሒኡ 
ውን ብጣዕሚ 
ተገሪሙሉ። ኣብታ 
ዝቐጸለ መዓልቲ 
ግን ተመሳሳሊ ጻዕሪ 
ኣካይዱ እንተኾነ 
ግና ዓሰርተ ኩንታል 
ጥራይ፣ ኣብ ሳልሳይ 
መዓልቲ ድማ 
ሸሞንተ ኩንታል 
ጥራይ ፈለጸ። 

እዚ ሰብኣይ ተመሳሳሊ ጻዕሪ እንዳካየደ ከሎ 
እቲ መጠን ዝፍልጾ ዕንጸይቲ ግና ኣዝዩ 
እናጎደለ ከደ።

እዚ ፈላጺ ዕንጸይቲ ናብቲ ኣስራሒኡ ከይዱ 
እቲ ዘጋጥም ዘሎ ኩሉ ነገሮ። እቲ ምኽንያት 
ክርድኦ ከምዘይከኣለ ሓበሮ። እቲ ዋና ጽን ዋና 
ጽን ኢሉ ክሰምዖ ድሕሪ ምጽናሕ፡ “ሃባ እስከ 

እቲ ፋስካ” በሎ። ነቲ ፋስ ምስ ረኣየ ድማ፡ 
“ነዚ ፋስ ካብ ዘይትስሕሎ ክንደይ ጌርካ?” 
ኢሉ ሓተቶ። እቲ ፈላጺ ከኣ፡ “ስሒለዮ 
ኣይፈልጥን” በሎ። “ምኽንያት ናይቲ ጸገም 
እዚ ኢዩ። እዚ ፋስ ኣብ ገግዚኡ እንተደኣ 
ዘይተሳሕለ ከምቲ ዝድለ ዘሎ ኣይከስልጥን 
ኢዩ።” ከኣ በሎ።

ብመንጽር እዛ ዛንታ ህይወትና ምስ እንዕዘባ፣ 
መብዛሕትና ብብዙሕ ዕዮ ኣዚና ጻዕራማት 
ኢና። እቲ ዘሕዝን ግና ፋስና ማለት ህይወትና 
ኣብቲ ሰሓሊኣ ዝኾነ የሱስ ንክትሰሓል ግዜ 
ሂብናያ ኣይንፈልጥን። ስለዚ ከኣ ኣብ ኩሉ 
ዕዮና ዋላውን ኣብቲ መንፈሳዊ ዕዮና ከምቲ 
ከነፍርዮ ዝግበኣና ኣይነፍርን ኢና ዘለና። 

ስለዚ ከም ማርያም ሓብቲ ኣልኣዛር ኣብ እግሪ 
የሱስ ናይ ብሕቲ ናይ ምስሓል ግዜ ንውሰድ። 
ሽዑ ጻዕርና ክውሕድን እቲ ዝዓየናዮውን 
ንፍረ ክኸውን ኢዩ።

…ምላእ
ኣብ ጥውጥዋይ መንገዲ

ኣእላፍ መዕንቀፊ
ኣዒንቲ እንተዘይብልካ
ብኸመይ ትርእይ?
ትምህርቲ እንተ መጸ

ሓቒ ዚጎድሎ
ኣየናይ እዩ ቕኑዕ

ብኸመይ ተስተብህሎ?
እንተዘይ ኣንበብካዮ
ንቓል ኣምላኽ

ቀልጢፍካ ትድፋእ
ብዚነፍስ ንፋስ።

ንእሽቶ እንተፈለጥካ
ካብቲ ብዙሕ

ንሱ ይኣኽለኒ እናበልካ
ሓሳብካ ኣይተህድእ፡

ኣይትንዓቆ
ከይንዕቐካ
ኣቕልበሉ
ከኽብረካ

ምእንቲ ከይትድፋእ
ብዚነፍስ ንፋስ

ረዚንካ ደው ክትብል
ኣብ ቃል ኣምላኽ ድፋእ።

ገለ ካብ ኣብ መቓብራት ሰማእታት ካታካምቦ ዝተወቕረ 
ጽሑፋት

ጳውሎስ፡ ንዘላኣለም ብኽብሪ ንምንባር ካብዛ 
ዓለም ብስቓይ ሓሊፉ!

ፕሪሜቲዮስ ብዙሕ ስቓይ ተቐቢሉ ብሰላም ዝሞተ 
ጽኑዕ ሰማእት። ዕድሚኡ 30 ዓመት ነበረ። ሰበይቱ 
ድማ እዚ ንእኡ ዝግባእ መዘከርታ ኣቊማትሉ።

ክሌሜንትያ ብስቓይ ሞይታ ግን ክትትንስእ እያ።

ማርስ መንእሰይ ሓለቓ ሰራዊት፡ ብዘመነ ንግስነት 
ኣንድርያን ደሙ ስለ ክርስቶስ ኣፍሲሱ ብሰላም 
ሓሊፉ። ፈተውቱ ድማ ብሓዘንን ብፍርሃትን 
እዚኣ መዘከርታ ኣቚሞምሉ።

ናይ ኣልፒስ መዕረፊ ቦታ።

ዘቲኩስ ኣብዚ ዓሪፉ ኣሎ!

ኣሴሉስ ብክርስቶስ ደቂሱ!

እቲ ሕያዋይ ኒሴፎሮስ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ቦታ!

ማክሴሙስ 23 ዓመታት ኣብ ምድሪ ነይሩ፡ ፈታዊ 
ኩሉ!

ቦርጎኒዮስ፡ ዕለት ሓሙሽተ ጥቅምቲ ብክርስቶስ 
ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዩ! ኩሉ ፈታዊኡ!

ዋዛ
12 + Jesus

ጆሲ UN ዘውጽእዎ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ኣብ 
ምልክታ ምስ ኣንበበ፣ ኩሉ ናይ ስራሕ ሰነዳቱ ሓዙ 
ስራሕ ክቑጸር  ኣመልከተ።
ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ድማ እቶም ዘመልከቱ ሰባት 
ተጸዊዖም በብሪጋ ቃለ-ምሕትት ይገብሩ ነበሩ። ጆሲ 
ምስታ ሰነዳት ናይቶም ዘመልክቱ ሰባት ክትቕበል 
ዝተመዘዘት ሓብቲ ክዘራረብ ቀረበ። 

ጽሓፊት - ሶሪ ጆሲ! ማስተርስ ዘለዎም ብዙሓት 
ሰባት CV የእትዮም ስለ ዘለዉ ትዕወት 
ኣይመስለንን። ተዘይደኸምካ ይሓይሽ
ጆሲ - እንታይ ግድኺ እዛ ስራሕ እዚኣ ናተይ 
እያ! ኣነ እየ ዝጅምር፡ ኣነ እያ ዝሰርሓ።

ጽሓፊት- ከመይ ጌርካ ድኣ ኢኻ ንስኻ ክትዕወት? 
ማስተርስ ዘለዎም ሰባት ኣመልኪቶም ኣለዉ እኮ 
እየ ዝብለካ ዘለኹ።
ጆሲ - ድሓን እዛ ስራሕ ናተይ እያ። ኣነ ናተይ 
ከም ዝኾነት ጥራይ እየ ዝፈልጥ።
ጽሓፊት - ሕራይ ጽቡቕ፡ ይቕናዕካ! 

እታ ጽሓፊት ሰነዳት ናይ ጆሲ ናብቶም ፈተና 
ዝገብሩ ኣካላት ኣሕለፈቶ። ጆሲ ኸኣ ተጸዊዑ 
ኣተወ። ዝተሓተቶ ሕቶታት ምስ መለሰ ድማ 
ካብታ ክፍሊ ወጺኡ ከደ። እቲ ብዓል ስልጣን 
ድማ ንጆሲ መረጾ። ዘይከም ዝሓሰበቶ ዘጋጠማ 
ጽሓፊት፣ ጆሲ ከም ዝተዓወተ ምስ ተሓበራ ንጂሲ 
ጸዊዓ ኣምጽኣቶ። ጆሲ፡ ኩሉ ነገራት ኣማሊኡ ምስ 
ወጸ ድማ ነታ ጽሓፊት፡ “ ኣቲ እንታይ ኴንኪ ቲ! 
ንሳቶም እኮ  ማስተርስን ዲግርን እዮም ሒዞም 
መጺኦም። ኣነ ግን 12 + Jesus እየ።” ኢሉ ሞጎስ 
ኣምላኽ ልዕሊ ኩሉ ምዃኑ ገሊጹላ ኸደ።
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ዳንኤል እቲ ዓርኪ እግዚኣብሄር

    መእተዊ ሕቶታት                                                                    
1. ዳንኤል ከመይ ዝኣመሰለ ህጻን ነይሩ?
2. ወዲ ክንደይ ዓመት ከሎ እዩ ናብ ባቢሎን ተወሲዱ?
3. ብኸመይ እዩ ካብ ኩሎም ጠቢባን ባቢሎን ዝበለጸ?
4. ኣብ ጉድጓድ ኣናብስ ዘይሞተሉ ምኽንያት ከ ትፈልጥዎ’ዶ?
5. ምስጢር ዓወት ዳንኤል እንታይ ነይሩ?

እቲ ዓቢ ናይ ኣምላኽ ሰብ ዳንኤል፣ ከም ኩሉ ሰብ ቅድሚ እኹል 
ምዃኑ ህጻን እዩ ነይሩ። ዳንኤል፣ ኣብ ናይ ህጻንነቱ ግዜ ከመይ 
ዝበለ ህይወት ከም ዘሕለፈ ንሎሚ ክንርኢ ኢና። 

ኣብዚ ግዜ ዘለዉ ብዙሓት ህጻናት እንተርኢና፣ ዝበዝሕ ነጻ ግዚኦም 
ኣብ ጸዋታ፡ ዕላልን ቲቪ ምርኣይን እዮም ዘሕልፍዎ ዘለዉ። ከምኡ 
ብምግባር ከኣ እዮም ክሕጎሱ 
ዝፍትኑ ዘለዉ።

ህጻን ዳንኤል ግን ከምኡ 
ኣይነበረን። ልቡ ኣብ ዕላልን 
ጸወታን ኣይኮነን ነይሩ። ኣብ ልቡ 
ዝዓበየ ቦታ ዝሓዘ ንእግዚኣብሄር 
ምሕጓስ ዝብል ሓሳብ እዩ ነይሩ። 
ፍቓድ እግዚኣብሄር እናመርመረ፡ 
ንእግዚኣብሄር ዘሐጉስ ዘበለ 
ንምግባር ልቡን ግዚኡን ዝሃበ 
እዩ ነይሩ። ብዛዕባ እግዚኣብሄር 
ክሓስብ፡ ከንብብ፡ ከጽንዕ፡ ክጽሊ 
ይውዕል ይሓድር ነበረ። ከምኡ 
ብምግባሩ ፍሉይ ሓጎስ ኣብ 
ውሽጡ ይፈስስ ነይሩ። 

ስለዚ ድማ ንእግዚኣብሄር ዘጉሂ 
ካብ ዘበለ መገድታትን ነገራትን 
ይርሕቕ ነበረ። እግዚኣብሄር 
ዝጸልኦ መግቢ ናብ ኣፉ 
ኣየቕርብን። እግዚኣብሄር 
ዘይፈተዎ መገዲ ኸኣ ይጽየፎ 
ነበረ። 

ንእግዚኣብሄር ምሕጓስ ማለት ቃሉ ምሕላው፡ ትእዛዛቱ ኸኣ 
ምግባር ማለት ከም ዝኾነ ፈሊጡ፣ ኣቡኡን ኣዲኡን ምኽባር፡ 
ንዓበይቲ ምእዛዝ፡ ገዛእ ርእሱ ንእግዚኣብሄር ፈልዩ ንብጾቱ 
ምምዓድ የዘውትር ነበረ። 

በዚ ናይ ምእዛዝ ህይወት ተኾስኲሱ ምስ ዓበየ ድማ እዩ ወዲ 17 
ዓመት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እዩ ናብ ባቢሎን ተወሲዱ። ኣብ ዘይዓዱ 
ምስ ጓኖት ከም ምሩኽ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ውን፣ ብህጻንነቱ ዝሓዞ 
መገዲ ኣይሓደጎን።

ዳንኤል ኣብ ባቢሎን ውን እንተኾነ ከም ቀደሙ ዓርኪ እግዚኣብሄር 
እዩ ነይሩ። ኣብ ምዓልቲ ሰለስተ ግዜ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሄር 
ቀሪቡ ይጽልን ይሰግድን ነይሩ። ጸሎት ማለት ምስ እግዚኣብሄር 
ምዝርራብ ክንዲ ዝኾነ፣ ኣብ ልቡ ዝነበረ ንእግዚኣብሄር ይነግሮ፡ 
እግዚኣብሄር ክዛረቦ ከሎ ኸኣ ብጽሞና ይሰምዖ ነበረ። 

ኣብቲ ናይ ምዝርራብ ግዜኦም ይኹን ኣብ ሕልሙ፣ እግዚኣብሄር 
ኣምላኽና ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ፣ ዳንኤል ዝሓተቶ ዘበለ 
ይምልሰሉ፡ ኩሎም ጠቢባን ባቢሎን ክፈልጥዎ ነዘይክኣሉ ምስጢራት 
ድማ ይገልጸሉ ነበረ። ዳንኤል ድማ ዓርኪ እቲ ኹሉ ዝፈልጥ 
ብምንባሩ፣ ሕልሚ ይሓልም ይፈትሕ፡ ራኢ ይርኢ ይትርጉም፡ 
ካብ እግዚኣብሄር ብዝረኸቦ ምስጢራት ድማ ዝተጠላለፈ ነገራት 

ይገልጽ ነበረ።

ዳንኤል በቲ ካብ እግዚኣብሄር 
ዝተቐበሎ ጥበብ፣ ኣብ ባቢሎን 
ካብ ዝነበሩ ጠቢባን ዝበለጸን 
ብቑጽሪ ሓደ ዝስራዕን እዩ 
ነይሩ። ምስ እግዚኣብሄር ዝነበሮ 
ሕብረት ካብ ምሕዳግ ሞት 
ይመርጽ ነይሩ። ስለዚ ድማ እዩ 
ናብ ጉድጓድ ኣናብስ ዝተደርበየ። 

ናብ ጉድጓድ ኣናብስ 
ተደርብዩ ማለት ግን ሞይቱ 
ማለት ኣይነበረን። ምኽንያቱ 
እግዚኣብሄር ዘይፈቐዶ ኣብ 
ህይወት ሓደ ኣማኒ ዝፍጸም 
ዋላ ሓደ ነገር የለን። እቲ ንሕና 
እነምልኾ እግዚኣብሄር ኣምላኽ 
ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ብምዃኑ፣ 
መልኣኹ ልኢኹ ኣፍ ኣናብስ 
ምዕጻው ኣይጨነቖን። እቶም 
ኣናብስ ድማ ንዳንኤል ገለ 
ክገብርዎ ኣይከኣሉን። 

እቲ ንጉስ ከኣ፣ ንዳንኤል ካብቲ ጉድጓድ ኣውጺኡ ነቶም ተጻረርቱ 
ምስ ደቆምን ምስ ኣንስቶምን ናብቲ ጉድጓድ ከምዝደርበዮም 
ኣንቢብና ኣሎና። ገና ናብ ከብዲ ጉድጓድ ከይበጽሑ ድማ እቶም 
ኣናብስ ጎበጥዎም፣ ኩሉ ኣዕጽምቶም ውን ሰባበርዎም ይብል ቃል 
እግዚኣብሄር። 
ምስጢር ዓወት ዳንኤል፣ ወትሩ ንእግዚኣብሄር ምሕጓስን፣ ካብቲ 
ንሱ ዝበሎ ነገራት ምርሓቕን እዩ ነይሩ። ናይ የሱስ ህጻናት 
ንስኹም ከ ከም ዳንኤል ክትኮኑ ትደልዩ ‘ዶ? ኣሰይ! ንፉዓት! በሉ 
ናብ ቤት እግዚኣብሄር ምኻድ፡ ቃል ኣምላኽ ምንባብን ምጽላይን 
ኣይትሕደጉ። 

ህ   ጻ   ና   ትናይ የሱስ 
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   ዘይርአ ግናኸ ልዕልቲ ዝርአ
ኣብ ሓደ ከባቢ ዝቕመጡ ኣብ ተቐራራቢ ናይ ዕድመ ክልል ዝነበሩ ናይ 
የሱስ ህጻናት ነበሩ። ዓመት ሙሉእ ቀዳም ቀዳም ናይ ዝተምሃርዎ ናይ 
ወንጌል ትምህርቶም ወዲኦም ናብ ካልእ ደረጃ ናይ ወንጌል ስለዝሓለፉ 
ኣዝዮም ተሓጒሶም ነበሩ። ከም መግለጺ ሓጎሶም ድማ ግብጃ ክገብሩ 
ሓሰቡ። “መን እንታይ የምጽእ ቅድሚ ምውሳንና ንጸሊ” ተበሃሂሎም 
ክጽልዩ ጀመሩ። ጎይታ ኸኣ ንነፍስወከፎም ኣኣብ ውሽጦም ከምጽእዎ 
ዘለዎም ነገሮም። ናብ ዝርርብ ድማ ኣተዉ። 

እታ ከም ጠርናፊት ናይታ ግብጃ ዝመዘዙዋ ማርታ ከኣ መጀመርታ፡ 
“ጎይታ ንኣይ ኣብ ልበይ ሒደት ጠስሚ ከምጽእ ሓሳብ ሂቡኒ ኣሎ። 
ዓባየይ ካብ ዓዲ፡ ‘ጥዓምዎ’ ኢላ ዝሰደደትልና ሓድሽ ጠስሚ ስለዘሎ 
ድማ ንማማ ክትህበኒ ክልምና እየ።” በለቶም። ሰሎሙን ከኣ፡ “ኣነ ውን 
ስጋ ከምጽእ እየ። ብምኽንያት መመረቕታ ናይቶም ክልተ ኣሕዋተይ 
ላም ክንሓርድ ስለዝኾንና ንማማ ክልምና እየ።” በለ። ኩላቶም ውን 
ዝተፈላለየ ኣስቤዛታት ከምጽኡ ተሰማምዑ። ጎይታ መጎስ ስለዝሃቦም ከኣ 
ካብ ሰስድርኦም ልዕሊ እቲ ዝተጸበይዎ ረኸቡ። መታን ነተን ኣደ ጾር 
ከየኽብዱለን ኢደይ ኢድካ ኢሎም ሓገዝወን። እቲ ዕዮ ድማ ቀልጢፉ 

ሰለጠን። 

እቶም ናይ የሱስ ህጻናት መጀመርታ 
ኣመስጊኖም መግቢ ክበልዑ፡ ቀጺሎም ካብ 
ቃል ኣምላኽ ብዝተዳለወ ሓፈሻዊ ፍልጠት 
እናተዘናግዑ ሓድሕድ ክተሃናነጹ፡ ኣብ 
መወዳእታ ድማ ሒደት ናይ የሱስ ህጻናት 
ጎይታ ኣብ ህይወቶም ብዛዕባ ዝገበረሎም 
ነገራት ምስክርነቶም ምስ ኣካፈሉ፡ ብጸሎት 
መደቦም ዓጽዮም ነናብ ቤቶም ክኸዱ 
መደብ ሒዞም ነይሮም። ከም ውጥኖም ድማ 
ስለዝተዋህቦም መግቢ ኣመስጊኖም ክበልዑ 
ኣእዳዎም ናብቲ መኣዲ ሰደዱ። ሓሓደ ኩላሶ 
ምስ በልዑ ግን ንሓድሕዶም ክጠማመቱ 
ጀመሩ። ነቲ ጸብሒ ብዘይካ ጨው ኩሉ 
ዓይነት ነገራት እኳ እንተተገበረሉ ጣዕሚ 
ግን ኣይነበሮን። ኩላቶም ድማ ናብተን 
ኣደ ጨው ግዳ ሃባና ብዘስምዕ ቆላሕታ 
ክጥምትወን ጀመሩ። 

ንሰን ድማ ፍሽኽ እናበላ፡ “እዚ ጸብሒ ምሉእ ዘይግዱል ኣስቤዛ እኳ 
እንተለዎ ጨው ስለዘይብሉ ግና ጣዕሙ ኣጥፊኡ ኣሎ። ዝተፈላለየ 
ዓይነታት ጽቡቕ ግብርታት ክህልወና ይኽእል እዩ። ኣንደበትና 
እንተዘይተገዚሩ (ልሳንና እንተዘይተኣዲቡ) ግና ንኣምላኽ ክሐጉስ ስለ 
ዘይክእል ትርጉም የብሉን። ምግሩምራም፡ ጸርፍን መርገምን ካብ ኣፍና 
ክወጽእ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን። ስለዚ ድማ እዩ ቃል ኣምላኽ ኩሉ 
ግዜ ዘረባኹም ብጨው ዝተቓመመ ብጸጋ ይኹን ዝብለና። 

“እዚ ምኣዲ ጨው የብሉን ኢልኩም ጨው ክህበኩም ትጽበዩ 
ከምዘለኹም፡ መቐረት ዓለም ንስኹም ኢኹም እሞ ምድሪ ንዓኹም 
ትጽበ ኣላ። ብዘሎ ፍጥረት ውን ምግላጽ ናትኩም ሃረር ይብል ኣሎ።” 
በልኦም። ሽዑ እቶም ናይ የሱስ ህጻናት እግዚኣብሄር ብመገዲ እተን 
ኣደ ስለዝመሃሮም እናመስገኑ ጨው ነስኒሶም ነቲ ጥዑም መግቢ ባህ 
እናበሎም ተመገብዎ።
“ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም። ጨው መቐረቱ እንተ ኸደኸ፡ 
ብምንታይ ይምቅር፧ ብሰብ ኪርገጽ ንግዳም ምድርባዩ እንተ ዘይኰይኑ 
እምበር፡ ዚጠቅም የብሉን።” - ማቴ5፡13

ሓደ ምዓልቲ ሓደ ፍርሃት ኣምላኽ ዝነበሮ ብሩኽ ሓው ነበረ። እዚ 
ሓው ከም ኩሉ ምዓልቲ ናብርኡ ክገብር ካብ ገዝኡ ወጺኡ ምስ ወዓለ፣ 
በዚ መጺኦም ዘይበሎም ወትሃደራት ወረር ወረር ክብሉ ጀመሩ። ብዘይ 
ሕቶ ድማ ንኹሉ ሰብ ኣኪቦም ናብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ኣእተዉዎ። 
እዚ ሓዉ ብዛዕባ መንነቱን ስርሑን ክዛረብ እኳ እንተፈተነ፣ ዝሰምዖ 
ሰብ ግን ኣይረኸበን። ከም ሰቡ ድማ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ተዳጎነ። እታ 
ዝነበራ ክፍሊ ልዕሊ ዓቕማ ሰብ ሒዛ ስለዝነበረት፣ መደቀሲ ክሳዕ 
ዝረክብ ኣብ ጥቓ ማዕጾ ደው ኢሉ፣ ጉዳይ ጸሎቱ ይገብር ነበረ። ምስ 
መሰየ፣ እቲ ናይታ ክፍሊ ካቦ መመደቀሲኦም ከትሕዞም ጀመረ። እቲ 
ሓው ኸኣ ኣብ ስራሕ ደኺሙ ስለዝውዓለ፣ ኣብታ ዝተዋህበቶ ቦታ 
ተገንቦወ። ብኡንብኡ ድማ ድቃስ ወሰዶ። 

ካብ ዝእሰሩ ነዊሕ ስለ ዝገበሩ፣ ጭንቀት ዝነበሮም ክልተ ሰባት ብየማነ-
ጸጋሙ ደቂሶም ነበሩ። ካብቲ ኣብቲ ሓው ዘሎ ሰላም ዝተላዕለ፣ 
ጭንቀቶም ስለዝበረረ፣ በጥ ኢሎም ደቀሱ። እቲ ብየማን ናይቲ ኣምላኽ 
ሰብ ዝደቀሰ እሱር ከኣ፣ ኣብ ሕልሙ፡ “ኣታ ክንደይ ዝጥዕም ሰብ 
መጺኡና! ኣታ እዚ ወዲ ክንደይ ይጥዕም!’ ክብል ሓደረ። ንግሆ ምስ 

ተንስአ ድማ ብዛዕብኡ ክፈልጥ ተሃንጠየ። “ድሓንዶ ሓዲርካ?” ኢሉ 
ድማ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ሰላምታ ጀመረሉ። እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ 
ድማ፡ “ኣምላኽ ይመስገን! ከመይ ሓዲርካ ብሩኽ ሓወይ?” ኢሉ ዓጸፋ 
ሰላምታ ለገሰሉ። እቶም ክልተ ሰባት ካብ መልሱ ክርስትያን ሙዃኑ 
ምስ ተገንዘቡ፡ ብጭንቀት ዝኣክል ክድቅሱ ከም ዘይክእሉ፣ ድሕሪ 
ነዊሕ ግዜ ሽዓ ለይቲ ንፈለማ ከም ዝደቀሱ መስከሩሉ። ኣብ ሞንጎ 
ክርስትያናትን ጎይታ ዘይተቐበሉ ሰባትን ዘሎ ፍልልይ ድማ ተረድኡ።

ንጽባሒቱ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ፣ ሰላማዊ ሰብ ሙዃኑ ምስ ተረጋገጸ 
ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ተለቐቐ። እቲ ሓው፣ ሰላም ኣምላኽ ክሳዕ 
ክንደይ ከምዘዕርፍ፡ ክርስትያናት ኣብ ዘለዉዎ ሰላም ኣምላኽ ከምዘሎ፡ 
ንብዙሓት ውን ምኽንያት ዕረፍቲ ከምዝኸውን ተማህረ። ጎይታ ኣብ 
ጸበባ ንዝነበሩ ሰባት፣ ሰላሙ ክገልጽ መገዲ ክኸውን ስለዝተጠቐመሉ 
እናኣመስገነ ድማ ናብ ቤቱ ኸደ።
“ብሓጐስ ክትወጹ፡ ብሰላም ድማ ክትስነዩ ኢኹም እሞ፡ ኣኽራንን 
ኰረቢትን ቀቅድሜኹም እልል ኪብሉልኩም፡ ኲሎም ኣእዋም 
መሮርውን ኬጣቕዑልኩም እዮም።” - ኢሳ 55፡12

ኣታ እዚ ወዲ ክንደይ ይጥዕም!

መጽሄት ዲቦራናይ የሱስ ህጻናት
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