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ሰይጣን ዲሌዎ ፍሕሶታት-ምጽናት 

  ‚ኣብቲ ሌዐሌ ከኣ ናይ ትዕቢት ቃሌ ኪዚረብ ፡ ነቶም ናይ ሌዐሌ 

ቅደሳን ዴማ ኬጽንቶም ፡ መናትን ሕጋጋትን ኪሌውጥ ከኣ ኪሕሌን 

እዩ‛ /ዲን 7፡25 / ። 

   ሰይጣን ዕዮ ኣሇዎ ፡ ንሱ ኸኣ ንዯቂ ኣምሊኽ ምጥቃዕ እዩ ። ናቱ 

መጥቃዕቲ ሃንዯበት ዜመጽእ ኣይኮነን ፡ መብዚሕትኡ ጊዛታት ፡ ገም 

እናበሇን ቀስ እናበሇን እዩ ዜመጽእ ። ኣብ ዲን 7:25 ፡ ሰይጣን ከመይ 

ጌሩ ነቶም ናይ ሌዐሌ ቅደሳን ኬጽንቶም /ከጥፍኦም/ ከም ዜዯሉ ፡ 

ተጠቒሱ ኣል ። ብሓቂ ኣንጻር ነቶም ናይ ሌዐሌን ቅደሳን ውጥን ኣሇዎ ፡ 

እዙ ውጥን ንእኦም ንምጽናት ወይ ንምጥፋእ እዩ ። በዙ ምኽንያት ፡ እቲ 

ዕዮ ሰይጣን ንምጽናት ቅደሳን ብምርኣይ ይኮነስ ቀስ ብዜበሇ ምዃኑ ፡ 

ብንጹር ከሇሌይዎ ይግባእ ። 

   እዚ ‚ምጽናት‛ እትብሌ ቃሌ ፡ እንታዩ ትርጉማ ፧ ሓሳብ ናይዚ ቃሌ ፡ 

ሒዯት ኣብዚ ዯቒቕ የጉዴሇካ ፡ ዴሕሪኡ ወሲኹ ሒዯት ኣብ ትቕጽሌ 

ዯቒቕ የጉዴሇሌካ ። ልሚ ሒዯት የጉዴሌ ፡ ጽባሕ ከኣ ሒዯት የጉዴሌ ። 

በዙ ኸምዙ ፡ እቲ ምጽናት ወይ ምጥፋእ ዲርጋ ይርአዩ ፡ እንተኾነ ግን 

ምጉዲሌ እዩ ። እዙ ምጉዲሌ ሽዐንሽዐ ይፍሇጠካ ንጥፈት እዩ ፡ ግናኸ 

መወዲእታኡስ ጠሪሹ ዜተርፈካ ይብሌካ ክሳብ ትኸውን የጽንተካ ፡ 

ስሇዙ እዙ ኣገባብ ዕዮ ሰይጣን ኣብ ህይወት እቶም ዯቂ ኣምሊኽ ክሳብ 

ዒቕሞም ዜጽንቅቑ ክሳብ ፈጺሞም ዜጸንቱ ምግባር እዩ ። ልሚ ሒዯትዩ 

ጽንተሌካ ፡ ኣብ ዜቕጽሌ መዒሌቲ ኸኣ ሒዯት ፡ ሕጂ ብመጠኑ 

ንእሽቶይ ከም ትሳቐ ይገብር ፡ ዯሓር ዴማ ንእሽቶይ ይውስኽ ። ገሇ ከም 

ይገብር ከም ብሊሽ ዜኾነ ትሓስቦ ትኸውን ፡ እንተኾነ ሰይጣን ናይዙ 

ምጉዲሌ ውጽኢቱ ነቶም ቅደሳን ፈጺሙ ከጥፍኦም ከም ዜኽእሌ 

ይፈሌጥ እዩ ። 

    በዙ ምኽንያት’ዙ ፡ መጽሓፍቅደስ ከምዙለ የመሌክተሌና ‚ዒመጻ ስሇ  

ዜበዜሔ ዴማ ፡ ናይ ብዘሓት ፍቕሪ ክትዜሕሌ እያ ።‛ (ማቴ24፡12) ፡ 

እዙ ማሇት ገም (ወይ ቀስ) 

እናበሇ እናሓሇ - እናሓሇ 

ዜኸይዴ እዩ ። ሌክዕ ከምታ 

መንፈስ ጥንቆሊ ዜነበራ ግዜእቲ 

ዯዴሕሪ በዒሌ ሃዋርያ ጳውልስ 

እናኸዯት ፡ ንብዘሕ መዒሌታት  

ትጭዴር ዜነበረት እዩ ፡ 

(ግብ16፡17-18 ንርአ) ። 

ብተወሳኺ ፡ መጽሓፍ ቅደስ 

ከም ዜነግብረና ፡ ፌሉክስ ካብ ጳውልስ ገንብ ክረክብ ተስፋ ይገብር 

ነበረ ፡ (ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽሌ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሻ  ል  ም 

“ሽዐ ጊዳዎን ኣብኡ ንእግዙኣብሄር መሰውኢ ሰርሔ ፡ እግዙኣብሄር - ሰሊም (ያህዌ - ሻልም) ኢለ ኸኣ ሰመዮ ።‛ (መሳ 6፡24) ። 
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ዒምዱ - ጸልት 
ሇኣሇማዊ ህይወት ንዜዯሌዩ  

     መጽሓፍ ቅደስ ከም ዜነግረና ዴሕሪ ሞት ትንሳኤ ኣል ፡ ጎይታናን 

መዴሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ከምዙ ይብሇና ‚ትንሳኤን ህይወትን ኣነ እየ ፡ 

እቲ ብኣይ ዜኣመነስ እንተ ሞተ እኳ ፡ ብህይወት ኪነብር እዩ‛  (ወንጌሌ 

ዮሃንስ 11፡25) ። ልሚ ህዜቢ ዒሇም ብብዘሕ ነገር ትሑዜ /busy/ እዩ ፡ 

ብይካ ዋኒን ገዚእ ርእሱ ዲርጋ ካሌእ ገዴሶ ኣይመስሌ። ብዚዕባ ሓዉ 

ኣየገዴሶን እዩ ፡ ዒመጻ በዙሑ ፡ ናይ ብዘሓት ፍቕሪ ዴማ ዜሒለ ። እዙ 

ኸኣ ምሌክት ምምሊስ የሱስ ክርስቶስ እዩ ፡ የሱስ ክምሇስ እዩ ፡ ንኹለ 

ዴማ ከከም ግብሩ ክፈዴዮ እዩ ፡ እዙ ቓሌ’ዙ ክፍጸም ግዴንዩ ፡ ስሇዙ የሱስ 

በየነይቲ ሰዒት ከም ዜመጽእ ኣኣይንፈሌጥን ኢና ፡ ከምዙ ኸኣ ይብሌ ‚ስሇዙ 

ወዱሰብ ብይሓሰብኩምዋ ጊዛ ኺመጽእ እዩ እሞ ፡ ንስኻትኩም ዴማ 

እተዲልኹም ኩኑ ።‛ (ወንጌሌ ማቴዎስ 24፡44)። እምበኣኣርሲ ምስ የሱስ 

ህይወት ሇኣሇም ክህሌወና ፡ ንየሱስ ከም መዴሓኒ ህይወትና ንቀበል ፡ 

ብትንሳኤ ምውታት ዴማ ከተንስኣና እዩ ። እወ ቃለ ከምዙ ይብሌ 

‚ብጎይታና የሱስ እመን እሞ ንስኻን ቤትካን ክትዴሕኑ ኢኹም‛ (ግብሪ 

ሃዋርያት 16፡31) ። እምበኣርሲ ክንዴሕን እንተኾይንና ፡ ሇኣኣሇማዊ 

ህይወት ክንረክብ ፡ ልሚ ብጎይታና የሱስ ንእመን ፡ ንየሱስ ናብ ህይወትና 

ንዒ ንበል ፡ ንሱ ኸኣ ኣብ ሌብና ምሳና ክኸውን እዩ ። ‚ልሚ ዴሓን ፡ 
ጽባሕ ግን ንጎይታ ክስዕቦ እየ‛ ኣይንበሌ ፡ ምኽንያቱ እታ መዒሌቲ ምዴሓን 

ልሚ እያ ። እምበኣርስ ከምዙ ኢሌና ንጸሉ ‚ ዎ ጎይታ የሱስ ህይወተይ 

ከተዴሕና እሌምነካ ኣሇኹ ፡ ናይ ህይወተይ ንጉስ ንስኻ ኩን ፡ ንስኻ 

በይንኻ ግዜኣኒ ፡ ምርሓኒ ፡፡ ጎይታ የሱስ ይኣምነካ ኣሇኹ ፡ ህይወተይ 

ተረከባ ፡ ኣብቲ ናይ ሇኣኣሇም መገዴኻ ምርሓኒ ፡ ዯግፈኒ ፡ ካብ 

ሓጢኣተይ ብዯምካ ሕጸበኒ ። ናብ ህይወተይ ንዒ ፡ ናብ ቤተይ እቶ ። 

ክብሪ እህበካ ኣሇኹ ፡ ተመስገን ፡ ክብሪ ንስምካ ፡ ብሌበይ ይኣምነካ ኣሇኹ 

። ኣሜን‛ ። እምበኣርሲ ጎይታ ነዙ ዜጸሇናዮ ሰሚዕዎ ኣል ፡ ካብዚ ሰዒት 

እዙኣ ናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኢና ፡ ካብ ልሚ ጀሚርና ፡ ንቓለ 

ነንብብ ፡ ንመጀመሪ ክኾነና ወንጌሌ ዮሃንስ ነንብብ ። ምስቶም ንየሱስ 

ዜስዕቡ ንሕበር ኢና ፡ ምስኣቶም ንራረብ ፡ የዕሩኽትና ንግበሮም ፡ 

ብኹለ ንጠንቀቕ ። ጎይታናን መዴሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ይባርኽኩም ።  
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ሰይጣን ዲሇዎ ፍሕሶታት  . . . 

 

(ካብ 1ይ ገጽ ዜቕጽሌ) 

ስሇዙ ብዘሕ ጊዛ  ሇሌኢኹ እናምጽኤ ይዚረቦ ነበረ ። (ግብ24፡26) ። 

ብለይ ኪዲንውን ከም ዜገሌጾ ፡ ዯሉሊ ‚መዒሌታዊ‛ ንሳምሶን ብቓሊታ 

ሊሕ ምስ ኣበሇቶን ኣሳቐየቶን ፡ ነፍሱ ኽሳዕ ሞት ተጨነቐት ይብሇና ፡ 

መሳ 16፡16። ከምኡ እዩ ሰይጣን ንዯቂ ኣምሊኽ ፡ ቀስ ብቐስ ፡ ንሓያሇ 

መዒሌታት ፡ እናዯጋገመ ፡ ክሳብ ዜጸንቱ ይጽዕር ። ኣብ ኤፌ 6፡13 

‚እክይቲ መዒሌቲ‛ ታባሂለ ል ፡ ነቲ ናይ ሰይጣን ፍሕሶታት-ምጽናት 

እዩ መሌክት ። ሰይጣን ከመይ ገይሩ ከጽንተና ከም ዜመጽእ ነቲ 

ፍሕሶታት ምጽናት ዴማ ከመይ ጌርና ከም ንቃሇሶ ከነሇሉ ፡ ብሓቂ 

እግዙኣብሄር ኣዑንትና ክኸፍት ንሇምኖ ። ሰይጣን ነየን ነየን እዩ ጽንት 

ወይ ጥፍእ ቀጺሌና ንርአ ፦ 

1. ምጽናት ኣካሊት ሰብነት 

   ብፍሊይ - ብፍሊይ ንኣካሊት ወዱ ሰብ ኣመሌኪቱ ፡ ሰይጣን ንዯቂ 

ኣምሊኽ ክንዯይ ከም ዲኽም ብቐሉለ ክንርኢ ንኽእሌ ኢና ። 

ክሌተ ኣብነታት ክንዜክር ፡ መውቃዕቲ ሰብነት እዮብ (እዮ2፡7-8)። 

ኣብ ስጋ ጳውልስ ዜነበረ እሾኽ  (2ቆረ 12፡7) ። እዙኣተን እተን 

ፍለጣት ሰይጣን ዜገበረን ምጽናት ኣካሊት ሰብ እየን ። ኣዜዮም 

ሒዯት ዜኾኑ ክርስትያናት ቀዯም ምለእ ጥዕና ዜነበሮም ፡ ዴሕሪ 

ምዴሓኖም ግን ፡ ሕማምን ዴኻም ኣካሊቶምን የጋጥሞም ። ጎይታ 

ኣዑንትና እንተዜኸፍት እሞ ሓዯ ንኣካሊት ውለዴ ኣምሊኽ ክወቅዕ 

ክፍህስ ዜውዕሌ ከም ል ከነስተውዕሌ ፡ ንሱ ኸኣ ሰይጣን እዩ ። 

ማዕረ ማዕሪኡ ዴማ ፡ ክንነቕሓለ ልና ፡ ብዘሓት ኣገሌገሌቲ 

ጎይታ ፡ ቅዴሚ ወንጌሌ ክሰብኩ ምውጻኦም ኣብ ጽቡቕ ጥዕና 

ዜነበሩ ፡ ንጎይታ ክዒዩ ምስ ወጹ ግን ኣብ ሓጺር ጊዛ ኣብ ሰሇስተ - 

ሓሙሽተ ዒመታት ጥዕናኦም ይሓምቕ ። እዙ ምጽናት ቅደሳን እዩ። 

ንሱ ንውለዴ ኣምሊኽ ፡ ልሚ ንእሽቶይ ክበሌዕ ይገብሮ ፡ ጽባሕ 

ንእሽቶይ ክዴቅስ ይገብሮ ። ልሚ ፡ ንእሽቶይ የዴክሞ ፡ ጽባሕ ከኣ 

ቅሩብ ወሲኹ የዴክሞ ። በዙ ኸምዙ ፡ ካብ ጊዛ ናብ ጊዛ 

ነንእሽቶይ እናጉዯሇ ፡ ኣብ መጨረሻ ጥዕና ኣማኒ ፈጺሙ ክንዜነዜ 

ይገብር ። ከምዙ ኣኣመሰሇ እዩ ዕዮ ሰይጣን ።  

2. ምጽናት ሌ ቢ ሰብ  

    ሰይጣን ኣብ ኣካሊት ሰብነት ጥራይ ኣይኮነን ዕዮታቱ ፡ ኣብ ሌቢ 

ወዱ ሰብውን ይዒዩ እዩ ። ንጎይታ ፈሇማ ኣብ ዜኣመንካለ ጊዛ 

ኣዜዩ ሓጎስን ዯስታን ሰሊምን እዩ ዜስምዒካ ። ግናኸ ንቑሕ 

እንተይኮንካ ፡ ሰይጣን እንታይ ክገብር ከም ዜኽእሌ ይትፈሌጥ 

እንተኾንካ - ሓዯ መዒሌቲ ከየስተውዒሌካዮ ንገዚእ ርእስኻ ኣብ 

ይምቹእ ክትረኽባ ኢኻ ። ልሚ ገሇ ይቅሱን ትኸውን ፡ ጽባሕ 

ገሇይሕጉስ ትኸውን ፡ ዴህሪ ጽባሕ ጉሁይ ትኸውን ፡ 

በብንእሽቶይ ሰሊምካ ምለእ ብምለእ ይጠፍእ ፡ ሓጎስካ ፈጺሙ 

ይርሕቕ ። ሰይጣን ከምዙ ገይሩ እዩ ብርሰካ ፡ ክሳብ ረሸሽ ኢለ 

ዜዯኽመካን ኣብ ኩነተ ሕሌናኻ ምዕራብ የብጽሓካ ።  

3. ምጽናት መንፈሳዊ ህይወትና 

    ሰይጣን ንመንፈሳዊ ህይወትካ ውን የጽንት እዩ ። በብንእሽቶይ 

ህይወት ጸልትካ ይወስዴ ፡ ንእግዙኣብሄር ልካ እምንቶ እናነከየ 

ኣብ ገዚእ ርእስኻ ምእማን ግን እናወሰኸ ክኸይዴ ይገብር ፡ ኣብ 

ሓዯ ጊዛ ንእሽቶዩ ዜገብር ። ንሱ ካብቲ ናይ ቅዴሚ ሕጂ ዜነፋዕካ 

ኮይኑ ክስምዒካ ይገብር ። በብዯረጃ ኣብ ህያባት ገዚእ ርእስኻ 

ክትውከሌ የጋግየካ ። በብቕሩብ ንሌብኻ ካብ ጎይታ ክርሕቕ 

የስዴዖ። ሰይጣን ንውለዴ ኣምሊኽ ብሓዯ ጊዛ ብዒቢ ሓይሉ  

 

 

 

 

ይወቕዖ ነይሩ እንተ ዜኸውን ፡ ብኡንብኡ ንዕዮታቱ መሇሇይዎ እሞ 

ከመይ ይቃወምዎ ምፈሇጡ ነይሮም ። ሰይጣን እቲ ተንኮለ ብእተራቐቐ 

እምበር ፡ መውቃዕቱ ብሓዯ ጊዛ ኣይኮነን ዜወቅዕ ። ንሱ ንምጽናት 

ቅደሳን ንፍሕሶታቱ እናጸዒረ ኣብ እተናወሐ ክፍሇ ጊዛ ፡ ንውለዴ 

ኣምሊኽ ኣብ ሓዯ ጊዛ ሒዯት እናጥፍአ ፡ ሒዯት ዴማ ንዴሕሪት 

እናመሇሰ ዕዮኡ ይገብር ። ንሱ ንህዜቢ ኣምሊኽ ንምጽናት ዜጥቀመለ 

ኣገባብ ከምዙ በብሒዯት እዩ ። 

4.ምጽናት ጊዛና 

    ሰይጣን ንጊዛና ከይተረፈ እዩ ጽንት ። ፌሉክስ ንጳውልስ ‚ብዘሕ 

ጊዛ ሇሌኢኹ‛ ምስኡ ጊዛ ይወስዴ ነበረ ። ምስቲ ምሌኣት ሓይሌን 

ውሕበትን ሇዎ ሃዋርያ ፡ ዴሕሪ ናይ ክሌተ ዒመት ዜርርብ ፡ ፌሉክስ ጌና 

ኣይዯሓነን ። እዙ ፍሕሶ ሰይጣን ንምጽናት ሰብ እዩ። ጳውልስ ልሚ 

ንዒስቢ ይብለ ክዚረብ ይጽዋዕ ፡ ጽባሕ ከኣ ዯጊሙ ክዚረብ ይጽዋዕ ፡ 

ሕጂ ውን ብይ ገሇ ዒስቢ ፡ ብዴሕሪኡ ል መዒሌቲ መሉሱ ሓንሳብ 

ክዚረብ ይዕዯም ፡ መሉሱ ይዯግም ፡ ብይ ገሇ ውጽኢት ። ጳውልስ 

ንክሌተ ዒመት ዜኣክሌ ተዒሻሽዩ ‚ንዕዮ ውጽኢት ኣሌቦ‛ ተጸምዯ ። 

ሰይጣን ንጊዛን ሓይሌ ሰብን ክንዯይ እዩ ጽንት ! 

   ውለዴ ኣምሊኽ ንፍሕሶ ሰይጣን እንተ ይኣሇሌይዎ ፡ ኣብ መጻወዴያኡ 

ብቐሉለ ክወዴቕ ይኽእሌ እዩ ። ብሓቂ ጊዛና ከይጠፍኣና ንኹሇን ቁጽሪ 

ሰዒታትና ክነዴሕነን ከምኡ ውን ውጽኢት ኣብ ይብለ ዕዮ ሰይጣን 

ከይጸምዯና ፡ ኣይንጸመሞ ። 

5.ምጽናት ቅዴስና ሳምሶን 

    ሳምሶን ዴኽመታት ነይርዎ እዩ ፡ ግናኸ ንቕዴስናኡን ንምስክርነቱን 

ምፍሊዩን ክሕሌዎ ነይርዎ ። ምኽንያቱ ንቕዴስናኻ ምጥፋእ ማሇት 

ሓይሌኻ ፡ ምስክርነትካ ምጥፋእ ማሇት እዩ ፡ እዙ ኸኣ ንህሌውና መንፈስ 

ቅደስ ካብ ህይወትና ምጥፋእ ማሇት እዩ ። ሳምሶን ናዜራዊ ንኣምሊኽ 

እተፈሌየ ናዜራዊ እዩ ዜነበረ ። ሰይጣን ምንጪ ሓይሉ ናይዙ ሰብ’ዙ ኣብ 

ቅዴስና ምዃኑ ይፈሌጥ ነበረ ። በዙ ኸኣ ፡ ምንጪ ህይወት ሳምሶን 

ክትንክፍ እንተኾይኑ ፡ ንቕዴስናኡ ከሕዴጎ ኣሇዎ ። ነዙ ከመይ ገይሩ 

ገብሮ ፧ ዯሉሊ እትብሃሌ ሰበይቲ ተጠቕመ ፡ ንሳ ኩለ መዒሌቲ ብረባኣ 

ንሳምሶን ሊሕ ከምተብልን ከም እተሳቕዮን ፡ ነፍሱ ኽሳዕ ሞት ክትጭነቕ 

፡ ገበረ ። ምሳ 16፡16-17 ። ስሇዙ ዴማ ፡ ሳምሶን ምስጢር ሓይለ ገሇጸ ። 

መወዲእታ ውጽኢቱ ኸኣ ፡ ኣብ መፈንጠራ ሰይጣን ወዯቐ ፡ ቅዴስናኡ ፡ 

ሓይለ ፡ ምስክርነቱ ፡ ምፍሊዩ ፡ ህሌውና ኣምሊኽ ኣብ ህይወቱ ኣጥፍአ ። 

እወ ሰይጣን ‚ኩለ መዒሌቲ‛ ዜገብር ሰይጣን እዩ - ዕዮኡ ብሓንቲ 

መዒሌቲ ኣይኮነን ዜፍጽሞ ።  

   ኣሕዋተይ እግዙኣብሄር ኣዑንትና እንተኸፊቱሌና ፡ ሰይጣን ኩለ ዒይነት 

መገዴታት እናተጠቕመ ንሰብ ከጽንት ከል ክንሪኦ ክከኣሇና እዩ ። ንሱ 

ንሰብነት ኣካሊት ፡ ንሌቢ ፡ ከምኡ ውን ንመንፈሳዊ ህይወት ሰብ የጽንት 

ወይ የጥፍእ ። ንሱ ከጽንት ከል ብጎነጽ ይኮነ ቀስ ብዜበሇ ኣገባብ ገይሩ 

እዩ ጥቅዕ ። እምበኣርሲ ኣሕዋት ፡ ካብዙ ፍሕሶታት - ምጽናት ሰይጣን 

ኣዙና ክንጥንቀቕ ይግብኣና ። ከብርሰና ኣኣይነፍቅዯለ ፡ ኣብ ኩለ ስጉምቱ 

ዯኣ ጸኒዕና ንቃወሞ ። 

   ነዙ ሰይጣን ዲሌዎ ዕዮ ምጽናት ፡ ንፈንፍኖ  

ሃዋርያ ጳውልስ ኣብ መቄድንያ ኣብ ዜሰብከለ ዜነበረ ጊዛ ሓንቲ መንፈስ 

ጥንቆሊ ሇዋ ግዜእቲ ሰበይቲ ኣጋጠመቶ ። ንሳ ንእኡ ዯዴሕሪኡ 

እናሰዒበት ‚እዝም ሰባት እዙኣቶም ባሮት ሌዐሌ ኣምሊኽ እዮም ፡ 

መገዱ 



[3] 
 

 

 

 ምዴሓን ከኣ ይምህርኹም ኣሇዉ‛ ፡ ኢሊ እናጨዯረት ኣስኣሰር 

ጳውልስ ሰዒበት ። (ግብ16፡17) ። ኣብ ፍቕዱ  18 ‚ከምዙ እናበሇት ከኣ 

ብዘሕ መዒሌታት ገበረት‛ ይብሌ ፡ በዙ ነገር ጳውልስ ክሳብ ዜጉህይ 

ኮነ ፡ ግሌጽ ኢለ ዴማ ነቲ መንፈስ ‚ካብኣ ኽትወጽእ ብስም የሱስ 

እእዜካ ኣልኹ‛  በል። በታ ጊዛ እቲኣ ውን ወጸ ። ኣብ መንፈሳዊ 

ዒሇም ከምዙ ናይ ጳውልስ ዜበሇ ጽሌኣት ኣብ ሰይጣን ክህሌወና ኣሇዎ 

፡ ንሰባት ይኮንና ክንጸሌኦም ፡ ግናኸ ነቶም መናፍስቲ እከይ 

ንጽሌኣዮም ። ርግጸኛየ ጳውልስ ነታ ግዜእቲ ይኮነ ነቲ እኩይ መንፈስ 

እዩ ፈንፊንዎ ። ካብኣ ንክወጽእ ውን ነቲ መንፈስ ኣዝ ። ኣብቲ ንባብ፡ 

እታ ግዜእቲ ከም ሳሌሳይ-ኣካሌ እያ ተጠቒሳ ሊ ። ዴያብልስ ንሰባት 

ከጥፍእ ኢለ ክፍሕስ ከል ከም ናይ ጳውልስ ዜበሇ ጽሌኣት ክህሌወና 

ኣሇዎ ።  

   ብሓቂ ፡ ሰይጣን ንኣና ከጽንተና ኢለ ከመይ ይፍትነና እንተ ፈሉጥና 

፡ ንእግዙኣብሄር ከምዙ ዜበሇት ጽሌኣት ክህበና ንሌምኖ ኢና ፡ እወ 

ንሰይጣን ምፍንፋንን ብቑጥዒ ምግሳጽን ! ብዘሓት ምስ ሰባት ከመይ 

ይቑጥዐ ይፈሌጡ እዮም ፡ ግናኸ ቁጥዕኦም ንሰይጣን ከመይ 

ይውርውርለ ይምፍሊጦም ግን ዛገርምዩ ። ብሰባት ክሓርቁ ከሇዉ 

ብኡብኡ ናብ ብርቱዕ ቁጥዒ ይስንዯዉ ፡ ግናኸ ሰይጣን ከመይ 

ይጽንቶም ኣልስ ኣየስተብህለን እዮም ። ጳውልስ ብሰይጣን ብዘሕ 

መዒሌቲ ፍ በሇ ፡ ክሳብ ዜሓርቕ ኮነ ፡ ኣፉ ከፊቱ ነቲ እኩይ መንፈስ 

ተቓወሞ ፡ በዙ ኸኣ እቲ መንፈስ ነታ ግዜእቲ ሇቐቓ ። ስሇዙ ዴማ ፡ 

ጸጥ ኢሌና ትም ኣይንበሌ ፡ እስከ ንእኡ ዜጻረር ዴምጺ ካባና ይፈኖ ። 

ውለዴ  ኣምሊኽ ብኸምዙ ቁጥዏ እንተ ዒብዩ ፡ ንሰይጣን ንምቅዋም 

ኣፉ ዜኸፍት እንተኾይኑ ፡ ኩለ ነገር ሰናይ ክኸውንዩ ፡ ሰባት ምስ 

ዴያብልስ እንተ ተቖጡዐ ፡ ክንዯይ ግሩም እዩ እሞ ፤ ሃላለያ ፡ ኢሌና 

ክንጭዴር ኢና ። ገሉኣቶም ፡ ኣመና ዴኹማት ፡ ሰይጣን ኩለ ሳዕ 

ከጽንቶም ፍቅደለ ፡ ክንዯይ ኣዜዮም ሕዜኑ እዮም ። ውለዴ 

ኣምሊኽ ንሰይጣን ክቑጣዕን ክፍንፍኖን እዩ ሇዎ ። ቁጡዕ ብምዃንን 

ምጽያንካ ብምርኣይን ንሰይጣን ዕዮ ምጽናቱ ከቋርጽ ኢኻ ትገብሮ።  

   ክንዯይ ሳዕ ኢኻ ሰይጣን ዕዮ ምጽናቱ እናገበረ ኣባኻ ፡ ጸጥ ኢሌካ ፡ 

ብምጽማም ተዒጊስካ ፡ እናኣሸገረካ ከል ረጊእካ ፡ ክሳብ ኣብ መወዲእታ 

ኣባኻ ጽሌኣት ሕዴረሌካ እሞ ተቖጢዕካ ‚ነዙ ነገር’ዙ ይቃወሞ’ሇኹ ፡ 

ብስም የሱስ ካባይ ርሓቕ‛ ኢሌካ እትእውጅ ፡ ትኸውን ። በቃ ሌክዕ 

ከምዙ ብምባሌ ፡ ብዚዕብኡ እናተናዯዴካ - እንተ ተቓወምካዮ - 

ክትናገፍ ኢኻ ፡ እቲ መስርሕ ምጽናት ውን ከብቅዕ እዩ ። ስሇዙ 

ውለዴ ኣምሊኽ ተንሲኡ ንሰይጣን ክገንሖን ክግስጾን ኣሇዎ ። ገሉኦም 

ሰባት ንሰይጣን ጌና ክጽመምዎ ‚ሓይሉ‛ ይህሌዎም እሞ ፡ ዕረፍቲ 

ከይረኸቡ ይቕጽለ ። ሰብ ንዕዮ ምብራስን ንዕዮ ምንቃሌን ዜጽመሞ 

እንተኾይኑ ፡ ዴያብልስ ንሓይለ ኸማስኖ ፡ ንሓጎሱን ንመንፈሳዊ 

ህይወቱን ከጥፍእ ፡ ኣብ መፈንጠራ ጸሊኢ ኣሕሉፉ እዩ ዜህብ ል ። 

ኣሕዋተይ እስከ ርደኣት ንኹን ፡ ብርግጽ ነቶም ሰይጣን 

እተጠቕመልም ሰባት ኣይኮናን ክንቁጥዖም ልና ፡ ብኣንጻሩ 

ንኣታቶምሲ ክንዕገሶም’ዩ ዜግብኣና ፡ ከነፍቅሮም እዩ ኸማን     

ዜግብኣና ። ግናኸ ነቲ ሕቡእ ውዱት ሰይጣን ክንቃወሞን ክንጻረሮን 

ይግብኣና ። ነቲ ዕዮታቱ ጸኒዕና እንተ ተቓወምናዮ ፡ ቀሌጢፍና ሓራ 

ክንከውን ኢና ። 

    ነቲ እኩይ እንጻረረለ ሓይሉ ፡ ንጸቕጢ ናቱ ብምሌሊይ እዩ ዜመጽእ 

፡ ውዱቱ ነሇሌዩ ኣይንስሓቶ ። ብዘሓት ኣመንቲ ፡ ከጥቅዖምን 

ክዴርኾምን ከል ፡ ጸኒዖም ይጻረርዎ እዮም ፡ ግናኸ ሓይሉ ይስእኑ ። 

ናይዙ ምኽንያት ሰይጣን ንዜገብሮ ጸቕጢ ክሪኡ ብይ ምኽኣልም  

 

 

እዩ ። ንሳቶም ዋሊኳ እንተ ተቓወምዎ ፡ ዴምጾም ሌዕለለ ሓይሉ 

ይብልም ይኾኑ ። ክትቃወም እትኽእሇለ ሓይሉ ፡ ኣብቲ ክሳብ ክንዯይ 

ንእኡ ትጸሌኦን ትፍንፍኖን ፡ ኣብኡ እዩ ዜምርኮስ ። ንእኡ ፈጺምካ 

ይተቖጣዕካዮ እንተኾንካ ፡ ንእኡ ክትቃወም ውጻእካዮ ቃሊት ናብ 

ኣየራት በኒኑ እዩ ዜተርፍ ። እዙ ንዯትካ ሓይሌኻ እዩ ዜኾነካ ። ኣፍካ 

ክትከፍት ከልኻ ንእኡ ክሃዴም ክትገብሮ ኢኻ ። 

   እዙ ኸምዙ ዜበሇ ጽሌኣት ካብ ምግሊጽ እዩ ዜመጽእ ። ምኽንያቱ ነቲ 

ዴያብልስ ከጽንተካ ኢለ ዜገብሮ ተስተውዕል ኢኻ ። በታ 

ስተውዒሌካሊ ዯቒቕ ፡ ሰይጣን ፍሕሶኡ ከም ተረኽበ ይፈሌጥ እሞ 

ተስፋኡ ይጠፍእ ። ንኹለ ሰይጣን ዜገብሮ ዕዮ-ምጽናት ከነሇሌዮ ምእንቲ 

ብሓቂ ምሕረት እግዙኣብሄር ኣባና ይኹን ። እስከ ግዲ ነዙ ሓቂ ንረዲእ ፡ 

ተዒጊስና እንተ ተጸመምናዮ ፡ ሰይጣን ግብርታቱ ብርግጽ ክቕጽሌዩ ፡ 

ግናኸ ጸኒዕና እንተ ነዯርናለ ፡ ብኡንብኡ ሓዱጉና ክሃዴምዩ ። ኣሕዋተይ 

፡ ሓንሳብ’ስከ እዙ ይረዴኣና ፡ ማሇት ኩለ እንቃወሞ የዴምዕ ኣይኮነን ፡ 

የዴምዕ እዩ ፡ ብይካ ንስነ ምቅዋም እንተይጌርናዮ ፡ ሰይጣን ውን 

ተገዱደ ሽርብ ኢለ ክሃዴም ክንሪኦ ኢና ። ሓንቲ መዒሌቲ ሰይጣን 

እንታይ ይገብር ከም ል እንተ ኣስተውዑሌናዮ - ኩለ ዜውጥኖ በሇ - 

ተንሲእና ብትብዒት ‚ ብስም የሱስ ፡ ይነጽገካ ኣሇኹ ፡ ይቃወመካ ኣሇኹ!‛ 

ኢሌን ክንእውጀለ ኢና ። ኣምሊኽ ከምዙ ዜበሇ ምቅዋም ምስ ሃበና ፡ 

ብቕጽበት እቲ ምቅዋምና  ኣዴማዑ እዩ ዜኸውን ። 

   ኣብ መዯምዯምታ ፡ ኤፌ 6፡13 ነንብባ እሞ ፡ ኣብኡ ጳውልስ ከም 

ዜጸሓፎ ፡ ‚ኩለ ምስ ኣስሇጥኩም‛ ምእንቲ ‚ዯው ክትብለስ‛ ፡ ዯው 

ክንብሌ ክንክእሌ ኣልና ፡ ሰይጣን ከኣ ከጽንተና ክንፈቕዯለ የብሌናን ። 

እግዙኣብሄር ኣዑንትና ክኸፍት እሞ ሰይጣን ኣብ ሌዕሉ ውለዴ ኣምሊኽ 

ዜገብሮ ዕዮ ምጽናት ክንርኢ ክክኣሇና ፡ ክንጽሉ ይግብኣና ። ንሰይጣን 

ንምቅዋምን ኣንጻሩ ንምእዋጅን ዯው ኢሌና ክንቀውም ይግብኣና ። እወ 

‘ብስም የሱስ ይቃወመካ ኣሇኹ ፡ ነዙ ምጽናት ይቃወሞ’ሇኹ’ እናበሌና 

ንኣውጀለ ። ሰይጣን ኣባና ንዜገብሮ በሇ ምጽናት እናነጸግናዮ እንተ 

ተቓወምናዮ ፡ ምዴሓን ጎይታን ምንጋፍ ካብ ናይ ሰይጣን ስሌቲ ምጽናትን 

ክንምስክር ኢና ።  

   እዙ ኸምዙ ዜበሇ ቃሌ ብዯም የሱስ ክሽፈን የዴሉ ። እግዙኣብሄር 

ብዯም የሱስ ይሸፍነና ። ኣሜን ። ብራር ዎች ማን ኒ ።  --//--

 
 



[4] 
 

 

 

 

ተራ ወሇዱ ኣብ ምምሃርን ስነስርዒት 

ምትሓዜን ውለዴ 
     ‚ንውለዴካ ቕጽዒዮ እሞ ኬዕርፈካ ፡ ንነፍስኻውን ተዴሊ ኪኾነካ 

እዩ ።‛ /ምሳ 29፡17/ ። 

     እዙ ኣርእስቲ’ዙ ኣዜዩ ኣገዲሲዩ ፡ ሓዯ ኻብ ዒቢ ምኽሪ ኣምሊኽ ፡ 

ሰባት ክቕየሩ እዩ ። እግዙኣብሄር ንኣና ፡ ካብ ምስሉ ኣዲም ናብ ምስሉ 

ክርስቶስ ክቕይረና እዩ ዜዯሉ ። ነዙ ዕዮ ክገብሩ ኸኣ ንሰባት ሓርዩ እዩ ። 

ሓንቲ ስጡም ሕብረት ሇዋ ስዴራ ፡ ሓንቲ ካብተን እግዙኣብሄር ንኣና 

ንምቕያር ዜጥቀመሇን መሳርሒ እያ ። ስሇዙ ስምረት ስዴራ ቤት ሓዯ 

ቅደስ ዜኾነ ዕሊማ ኣሇዎ ። ኣገዲስነት ስዴራ -ፋሚሉ- ብምሌኣት 

ክርዴኣና ምእንቲ ነዙ ቅደስ ዕሊማ ክንሕዜ ግዴን እዩ ።  

 

ስነ ስርዒት ስዴራቤትን መንፈሳዊ ህይወትን ፦ 

   ቅዴሚ ስነ ስርዒት ስዴራ ቤትን መንፈሳዊ ህይወትን ምምሃርና ፡ 

ክሌተ መሰረታውያን ሓሳባት ክንርኢ ። ቀዲማይ ፡ ስነ ስርዒት ስዴራ 

ቤትን መንፈሳዊ ህይወትን ሕዯ-ነገር ኣይኮነን ። ካሌኣይ ፡ እን 

‚ስነስርዒት-ዱስፕሉን‛ ከምኡውን ‚መቕጻዕቲ-ዱሲፕሌ‛ ዜብሊ ቓሊት ኣብ 

ሓዴሽ ኪዴን ከመይ ተጠቒሙሇን ኣል ፡ ክርዴኣና የዴሉ ። እቲ 

መሰረታዊ ትርጉም ናይን ቃሊት ፡ ንውለዴ ከተሇማምድ ወይ ተመሃሪ 

ክትገብሮ ከልኻ ወይ ስዒቢ ካሌእ ሰብ ክትገብሮ ከልኻ ማሇት እዩ ። 

    መጽሓፍ ቅደስ ነዚ ‚ስነስርዒት‛ (ቕጽዒት ተባሂሊ ተጠቒሳ ኣሊ) 

እትብሌ ሓሳብ ብብዘሕ መገዱ ይጥቀመሊ እዩ እሞ ፡ እንታይ ማሇት 

ምዃና ክንምሃራ ኣሇና ። ስነ ስርዒት ዜብሌ ሓሳብ ካብ ምዜማዴ 

ምምሃርን- ምስትምሃርን እዩ መጺኡ ። ሌክዕ ከምቲ ‘ምቕጻዕ’ ዜብሌ ነገር 

እዩ ፡ ስሇዙ ስነ ስርዒት ከተትሕዜ ማሇት ‘ኣሇማመዯ’ ማሇትዩ ፡ ክትቀጽዕ 

ማሇት ዴማ ስነስርዒት ከተትሕዜ ማሇትዩ ። ንዯቅና 

ስነስርዒት ነትሕዝምድ ኢና ፧ ንቐጽዖምድ ኢና ፧ 

ነሇማምድምድ ኢና ፧  

   ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ከም እተጠቕሰ ፡ ምቕጻዕ 

ሓሊፍነት ወሇዱ እዩ (ኤፌ6፡1-4 ፥ ምሳ1፡8 ፥ 

ምሳ6:20 ንርአ) ። ወሇዱ ፡ ብፍሊይ ኣቦታት ፡ 

ንውለድም ስነ ስርዒት ከትሕዘን ክምህሩን 

ሓሊፍነቶም እዩ ። ውለዲት ከኣ ፡ ክእዘን ካብ ወሇድም ክምሃሩን 

ኣሇዎም ። 

   ስነ ስርዒት ሓዯ ኣውንታዊ ነገር እዩ ። እዙ ስነስርዒት እንብል ልና 

ምግራፍ ማሇት ኣይኮነን ። ስነስርዒት ዜብሃሌ መስርሕ ምምሃርን-

ምስትምሃርን እዩ ። ብጽሕናን ርእሰ-ስነስርዒት ወሇዱ ከኣ መሰረቱ እዩ ። 

እምበኣር እን ዜስዕባ ሰሇስተ ነጥብታት ጽሟቕ መጽሓፍ ቅደሳዊ 

ኣረኣእያ ስነስርዒት (ቕጽዒት ፡ ዱስፕሉን) ንርአ ፦ 

1. ስነስዒት ከተትሕዜ ንውለዴ ክትገርፎ ማሇት ኣይኮነን ፦ 

 ስነስርዒት ምትሓዜ ማሇት ጽቡቕ ዜኾነ መስርሕ ምምሃርን-

ምስትምሃርን ምምዕባሌ ማሇት እዩ ። እዙ ማሇት ፡ ንሓዯ ሰብ 

በጽሒ (mature) ክኸውን ፡ ኣብነት ካሌእ ሰብ ብምጥቃስ ፡ 

ክትሕግዝ ከልኻ እዩ ። 

2. ስነስርዒት ከተትሕዜ ማሇት ፡ ንባዕሌኻ ስነስርዒት ክትሕዜ ማሇት 

እዩ ። ብለጽ ስነ ስርዒት ኣትሓዚይ ክትከውን ቀሉሌ ኣይኮነን ። 

ማሇት ሓዯ ሰብ መንነቱ ብየገዴስ  

 

 

 

 

 

 ‘ክገርፍ’ (punish) ይኽእሌዩ ፡ ግናኸ ሓዯ ስነስርዒት ሇዎ ሰብ 

ጥራይ እዩ ስነስርዒት ከትሕዜ ዜኽእሌ ፡ ስነስርዒት ይብልም 

ወሇዱ ፡ ንውለድም ስነስርዒት ከትሕዘ ኣዜዮም እዮም ዜሽገሩ ። 

 

3. ስነስርዒት እነትሕለ መገዴታት ምስ ዜጥሓስ ፡ መግረፍቲ ክነስዕብ ኣሇና ። 

መጽሓፍ ቅደስ ኣገባባት መግረፍቲ ይነግረና እዩ ። እዙ ኸኣ ኣብ መጽሓፍ 

ምሳላ ይርከብ ። መጽሓፍቅደሳዊ መግረፍቲ  ተሊዚቢ እዩ ፡ ፍትሓዊ እዩ 

፡ ወሇዱ ቅርታ ክስምዖም ከኣ ግዴን እዩ  ። እዙ መግረፊ ፡ ዒገብ ምባሌዩ 

፡ ካብቲ ዜሃስዮ ሰናይ ዜገብሮ ይዒቢ ፡ ኣብቲ ውለዴ ሕማቕ ባህሪ 

ርእይለ ኣይኮነን ዜፍጠር ፡  ብዜያዲ ነዙ ክንፈሌጥ መጽሓፍ ምሳላ 

ነጽንዒዮ ።  

4.    ስነስርዒት-ዱሲሌፒን ወይ ቅጽዒት- ዉለዴ ኣብ ሓዯ ጥዕና ሇዎ 

ስዴራቤት ኣዜዩ ኣገዲሲ እዩ ። ኣብ መንፈሳዊ ህይወት እታ ስዴራ ውን 

ኣዜዩ ኣገዲሲ ክፍሉ እዩ ። ኣብ ጎይታ ፡ ስነስርዒትን ምምሃርን ክፈሊሇያ 

ይክእሊ ሓሳብት እየን ። ኣዜየን እተቐራረባ ሓሳባት እየን ፡ (ኤፌ6፡4) ። 

እቶም ናይ ጎይታ ዜኾኑ ወሇዱ ንዯቆም ቃሌ ኣምሊኽ ዜምህርለ ሓዯ 

መገዱ ብመስርሕ ምምሃርን - ምስትምሃርን እዩ ። 

5.    ዲ6፡5 ከምዙ ዜብሌ ትእዚዜ ይህበና ፡ 

ንስኻ ዴማ ንእግዙኣብሄር ኣምሊኽካ ብኹለ ሌብኻን ብኹለ ነፍስኻን 

ብኹለ ሓይሌኻን ፍተዎ ።‛ ኣብ ፍቕዱ 6 ዴማ ነዙ ዜዴግፍ ትእዚዜ 

ይህበና ‚እዙ ኣነ ልሚ ዜእዜካ ሇኹ ቓሊት ኣብ ሌብኻ ይኹን‛ ይብሌ ። 

ኣብ ፍቕዱ 7 እንተ ረኢና ዴማ ፡ እን ትእዚዚት ንወሇዱ ከም እተጻሕፋ 

‚ንዯቅኻ ምሃሮም‛ እንበሇ ይነግረና ። ስሇዙ መሰረት ዲ6 ኣብ መንፈሳዊ 

ህይወት ወሇዱ እዩ ዜምርኮንስ ፡ ኣብ ናቶም ፍሌተት መጽሓፍ ቅደስን ኣብ 

ንጎይታ ምእዚዝምን ይምርኮስ ።  

6.     ገሉኦም ወሇዱ ‚እቲ ዜብሇካ እምበር ከምቲ 

ዜገብሮ ኣይትግበር‛ ዜብሌ ኣተሓሳስባ ኣሇዎም ። 

ተግባር ወሇዱ ንሃዋሁ ስነስርዒትን መንፈሳዊ 

ምምሃሮምን እዩ ዋዴድ ። እቶም ንዯቆም ናብ 

ቤተክርስትያን ዜሰደ ፡ ምስኣቶም ግን ይከደ 

ወሇዱ ፡ ብተግባራቶም ኣርኣያ ክኾኑ ይክእለ 

ወሇዱ እዮም ። ብተመሳሳሉ ፡ እቶም ንመጽሓፍ ቅደስ ይጽንዐን 

ጥቕስታት ይዜክሩን ፡ ዯቆም ዴማ ከምኡ ክገብሩ ፡ ኣይሕሰቡ ።  

7.    ወሇዱ ፡ ንሳቶም ውን ንባዕልም ስነስርዒት ይስትምሃሩ ከም ሇዉ 

ክበርሃልም ኣሇዎ ። ወሇዱ ብስነስርዒታዊ ዜምዴና (ቕጽዒት) እዮም ምስ 

እግዙኣብሄር ዜመሊሇሱ (እብ12) ። ወሇዱ ነዙ ኣምሊኻዊ ስነስርዒት እንተ 

ተኣዙዝም ፡ ኣብ ሌዕሉ ዉለድም ስሌጣን ሇዎም እዮም ዜኾኑ ። 

ንዜገብርዎ መምኒታት መቕጻዕትን ብኸምኡ ብሃንዯበታዊ ሓሳብ ይኮነስ 

ግናኸ ብመምኒ እግዙኣብሄር ክኸውን ኣሇዎ ። ንሳቶም ንዯቆም ምእዚዜን 

ሕጊ ከትሕዜዎምን ሓሊፍነት ከም እተቐበለ ከርእዩ ይግብኦም ። ንሳቶም 

ንየዴሉ ሓሳባት ብጸልት ጌሮም እናፍረሱ ፡ ንኣብነት ‚እቲ ቀንዱ ዕሊማ 

ህይወት ክትዒቢ እሞ ዜዯሇኻዮ ክትገብር እዩ‛ ንዜብሌ ሓሳብ ከፍርስዎ 

ኣሇዎም ። (ናብ 4ይ ይቕጽሌ)  

 

 

 

 

ዒምዱ ኣነን ቤተይን  



[5] 
 

 

  ኣብ ጽሑፋት ከም እነንብቦ ፡ ንሰብ ኣብ ሌዕሉኡ ዜገዜኦ በዒሌ 

ስሌጣን ኣሇዎ ፡ (ሮሜ13፡1) ። ወሇዱ ሕጊ ኣሌቦ ዜኾነ ኣተሓሳስባ 

እንተሇዎም ፡ ንዯቆም ስነስርዒት ከትሕዘ ኣዜዮም ዜሽገሩ ። እቶም 

ንስሌጣንን ኣብ ሌዕሉ ካሌኦት ንሇዎም ምቁጽጻር ብግቡእ ዜጥቀምለ 

፡ ንርእሶም ግዜኡ ሰባት እዮም ። /ማቴ8፡5-13/ ። ስሇዙ ኩለ 

ዜብሌዎን ዜዯሌይዎ ባህሪ ዯቆም ካብ መጽሓፍ ቅደስ ክኸውን ኣሇዎ ።  

 ሓሊፍነት ወሇዱ ንዯቆም ምምሃር ፦  

  ዲ 6፡2 ‚ንስኻን ወዴኻን ዯቂ ዯቅኻን ምለ እ ዕዴሜኻ ዴማ ምእንቲ 

ኺነውሕ ፡ እዙ ኣነ ዜእዜካ ልኹ ኹለ ትእዚዚቱን ሕጋጋቱን ሓለ ።‛ 

ወሇዱ ንዯቆም ቅዱ ምስትምሃር ክህሌዎም ኣሇዎም ፡ ኣብ ሌዕሉ’ዙ ቅዱ 

ምስትምሃር ወሇዱ ተወሳኺ ውን ሓሊፍነት ኣሇዎም ።  ዲ 6፡7 ‚ንዯቅኻ 

ምሃሮም‛ ፡ ወሇዱ ንዯቆም ተኸታታሉ ምህሮ መጽሓፍ ቅደስ 

ክምህርዎም ሓሊፍነቶም እዩ ። ኣብ ምኽሪ ኣምሊኽ ፡ እቶም ወሇዱ 

መምህራን እዮም ። ‚ኣቱም ኣቦታትውን ፡ ነቶም ዉለዴኩም ብናይ 

ጎይታ ተግሳጽን ምዕድን ዯኣ እዕብይዎም እምበር ፡ ኣይተኾርይዎም።‛ 

(ኤፌ6፡4) ። ስሇዙ ፡ ኣቦታት ንዯቆም መገዱ እግዙኣብሄር ክምህርዎም 

ይግብኦም ። ገሇ ወሇዱ ኣሇዉ ፡ ውህበት ምምሃር ፡ የብሌናን ዜብለ 

ኣሇዉ ። መጽሓፍ ቅደስ ግና ብዚዕባ ወሇዱ ንዯቆም ምምሃር ምርጫ 

ኣይሃበን ። ወሇዱ ነቲ ቃሌ ፡ ክእዘ ኵስኑ እዩ ሇዎም ።  

   ልሚ ፡ ኩለ ሕብረተሰብ ፡ ኣገዲስነት ምምሃር ንውለድም ተስፋ 

እናቖረጹ ይዯሌይዎ ኣሇዉ ። ዜርዴኣልም ይዯሌዩ ኣሇዉ ። 

ቤተክርስትያን ቃሌ ኣምሊኽ ክትምህር ኣዜዩ ጽቡቕ እዩ ፡ ኣዴማዑ 

ዜኾነ ትምህርቲ - ሰምበትን መራሕቲ መንእሰያትን ክህሌዉ ፡ ብሓቂ 

በረኸት እዩ ። ክንርስዖ ይብሌና ግን ፡ ንዉለዴ ምምሃር ፡ ቀንዱ 

ሓሊፍነት እተቐበለ ወሇዱ እዮም ።  

    ወሇዱ ንዯቆም ብዚዕባ መጽሓፍ ቅደስ ምስ ዉለድም ክራረቡ 

ኣሇዎም ፡ (ዲ 6፡7 ንርአ) ። እዙ ምዜርራብ ከኣ ጊዛ ፈሉኻን ፡ ኣብ 

ጊዛ ይፈሇኻለን ፡ ኣብ ቤትካ ኾፍ ኣብ ዜበሌካለን ፡ ኣብ መገዱ 

ክትከይዴ ከልኻን ፡ ኣብ ምዴቃስካን ምትንሳእካን ፡ ኣብ እተፈሊሇየ 

ጊዛን ቦታን ፡ ንዯቅኻ ብእኡ ተዚረቦም ።  

   ኣብ ሓንቲ መጽሓፍ ቅደሳዊት ስዴራ ፡ ዜበዜሐ ትምህርታት ጎይታ 

ኣብ ቤቶም እዩ ዜካየዴ ። ክትምህሮም ከልኻ ፡ ሒዯት ጥቕስታት 

ምንባብ ፡ ሒዯት ጊዛ ኮፍ ምባሌ ፡ ሒዯት ጸልት ፡ ክኸውን የብለን ፡ 

ጽቡቕ ጌርካ ጊዛ ውሰዴ ፡ ቤተሰብ- ክርስትያን ክትሃንጽ እንተኾንካ 

ጊዛ ክሓተካ ምዃኑ ኣስተውዕሌ ። ስሩሕ-ሓዲር የሇን ፡ ሓዲር እትሰርሖ 

ነገር እዩ ። ገሇ ወሇዱ ኣሇዉ ፡ ብፍሊይ ኣቦታት - ምስ ዉለድም ጊዛ 

ኣይወስደን እዮም ፡ ኣይወስደን ጥራይ ይኮኑ - ኵአስደ ውን 

ኣይሓስብዎን እዮም ። ክንፈሌጦ ሇና ግና ፡ ዉለዴ ምዕባይ ማሇት 

ቀሉሌ ሓሊፍነት ይምዃኑ እዩ ፡ ጊዛን ጉሌበትን ክሓተካ እዩ ፡ ብዴሆ 

ይብለ ሓዲር የሇን ። ቆሌዒ ፡ ብፍሊይ ኣብ ንኡስ ዕዴሚኡ ይሕዜ 

ይመስሇና እምበር ፡ ኣብተን ቀዲሞት ዒመታቱ (ካብ 2 – 8 ዕዴመ) 

ቖሌዒ እተማህሮ በሇ ፡ ንመኑ ምለእ ኣይርስዖን እዩ ፡ ‚ሇባም ውለዴ 

ተግሳጽ ኣቦኡ ይሰምዕ ፡ መሊገጺ ግና መግናሕቲ ኣይሰምዕን‛ /ምሳ 13፡1/ 

። ሓንቲ ብሌጽቲ ሓሳብ ክህበኩም ፡ ንዯቅኻ ስነ ስርዒት ከተትሕዜ 

ማሇት ንባዕሌኻ ስነ ስርዒት ዜሓዜካ ኮንካ ምስኣቶም ጊዛ ምውሳዴ 

ማሇትዩ ፡ ሽዐ ዯቅኻ ካባኻ እተማህሩ ክኾኑ እዮም ። ምስ ዯቅኻ ጊዛ 

ምውሳዴ ወሳኒ እዩ ። 

    ኣብ ብዘሕ ስዴራቤታት ፡ እቶም ውለድም መዒሌታዊ ሐሒዯት 

ዯቓይቕ ክመሃሩ ስሇዜግዯጉ ፡ ንመንፈሳዊ ሓቂ ይነጽግዎ ። ምስትምሃር 

ግን ብኣስገዲዴ ይኮነስ ከም ንቡር ቅዱ ናብራ ፋሚሉ እዩ ክኸውን 

ሌዎ ። ንቖሌዐ ክትምህሮም ከልኻ ፡ እቲ እትምህሮም ልኻ ምህሮ  

 

ይኹን ዚንታ ከም ጽንጽዋይ ጌርካ ይኮነስ ፡ ሓቂ ምዃኑን ምስ ህይወት 

ኣተሓሒዜካን ፡ ዯጋጊምካ ምሃሮም ።  

   ወሇዱ ፡ ንዯቆም ኣርኣያ ዜኾኑለን ቃሌ ኣምሊኽ ዜምህሩለን ብዘሕ 

ኣጋጣሚታት እዩ ሇዎም ። በዙ ኣጋጣሚታት ኣቢልም እዮም ወሇዱ 

ንዯቆም ዜዚረብዎም ። ንቓሌ ኣምሊኽ ንዯቅና ከም መኸትከቲ ማእከሌ 

ክንጥቀመለ የብሌናን ። ግናኸ መሰረት ቅዱ-ህይወት ናብራ ፋሚሉ 

ክኸውን ይግባእ ።  

መጠንቀቕታ ንወሇዱ ፡- 

   ኤፌ 6፡4 ፡ ኣቦታት ንዉለድም ክገርፉ ከሇዉ ፡ ዒስቡ 

ንምኹራይ ጥራይ ክኸውን ከም ይብለ ይነግረና ። ዴሕሪ ቕጽዒት 

፡ ምሊሽ ዉለዲት ንጥበብ ወሇዱ ዜፍትን እዩ ። ወሇዱ ጥበብ 

ይብልም እንተኾይኖም ፡ ንዉለዲቶም ምስ ዜቐጽዐ ፡ ነቶም 

ዉለዲት የኾርይዎም ጥራይ እዮም እምበር ፡ ስነስርዒት ኣይትሕዘን 

እዮም ። ቕጽዒት በሇ ንጊዛኡ ንጓሂ እምበር ፡ ንዲሕራዩ ንሓጎስ 

ከም ዜኸውን ኣይመስሌን እዩ ፡ (እብ 12፡11 ንርአ) ። ብቕጽዒት 

ንውለዴና ክጉህዩ ጥራይ እንተ ገበርናዮም ፡ ኣይተዒወትናን ። 

ንዯቀን ክፉእ ጸርፍን መርገምን ክጸርፋኦም ዜውዕሊ ኣዳታት ሒዯት 

ኣይኮነናን ። ‚ኣቱም ኣቦታት ፡ ሕሉናኦም ከይዒርብ ፡ ነቶም 

ውለዴኩም ኣይተኾርይዎም ።‛ /ቆል 3፡21/ ። 

ሓሊፍነት ዉለዴ ፦    

ዉለዴ ንወሇድም ክእዘ እዩ ሇዎም /ኤፌ6፡1/ ። ቃሌ ኣምሊኽ 

‘ወሇዴኹም ቅኑዒት ምስዜኾኑ ተኣዜዎም’ ኣይበሇን ። ቃሌ 

ኣምሊኽ ግና ከምዙ ኢለ ‚ኣቱም ዉለዴ ፡ እዙ ቕኑዕ እዩ እሞ ፡ 

ንወሇዴኹም ብጎይታ ተኣዜዎም‛ ። እዙ ኣዜዩ ኣገዲሲ ትእዚዜ 

እዩ፡ ብእኡ ክንመሊሇስ ከኣ ጎይታ ብጸጋኡ ይዯግፈና ።  

   ኣብ ዉለዴን ወሇዴን ጽቡቕ ዜምዴና እንተል ፡ ዉለዲት 

ፈቃራትን መኽበርትን እዮም ዜኾኑ ። ብሓቂ ፡ ሓዯ መዒሌቲ 

ንወሇድም ዜጥንቀቕልምን ሌዕሌዎምን ጊዛ ኣል ። (1ጢሞ 5፡4- 

8 ንርአ) ። ነስተውዕሌ ፡ ንወሇዴኻ ምሕሊይ ምርጫ ኣይኮነን ፡ 

ትእዚዜ ጎይታ እዩ ። መጽሓፍ ቅደስ ፡ ነቶም ንወሇድም ይሓሌዩ 

ካብ ይኣመንቲ ዜገደ ብምዃኖም ፡ ኣሕሚሙ ይኹንኖም ።  

መዯምዯምታ ፦     

  ነዙ ‚ተራ ወሇዱ ኣብ ምምሃርን ስነ ስርዒትን ዉለዴ‛ ዜብሌ 

ዜረኣናዮ ፡ ኣብ ክሌተ ነጥብታት ነጠቓሌል ፦ 

 ወሇዱ ንዉለድም ስነ ስርዒት ከትሕዘን ክምህሩን ሓሊፍነቶም 

እዩ ። (ኤፌ 6፡ 1 – 4 ፣ ዲ 6፡4-9 ንርአ) ።  

ከምኡ ውን ክቕበሌዎምን ከፍቅርዎምን ኣሇዎም ፡ (መዜ127፡

3-5 ፣ ቲቶ 2፡4) ። 

 ዉለዴ ከኣ ንወሇዱ ኣዜዮም ክእዘ ፣ ቃሌ ኣምሊኽ ይነግረና 

እዩ እሞ ፡ ንተኣዜ ፡ (ምሳ 1፡8-9) ። 

ክብሪ ኹለ ንእግዙኣብሄር ይኹን ፡ ጎይታ ኣዕዙዘ 

ይባርኽኩም ።  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[6] 
 

 

ስርዒት - መስዋእቲ   

2ዛና 3፡1 ‚ሰልሞን ዴማ . .  ኣብ ከረን ሞርያ ፡ ቤት እግዙኣብሄር 

ኪሰርሕ ጀመረ ።‛ ከረን ሞርያ ፡ ኣብርሃም ንወደ ይስሃቅ ክስውኣለ 

ዜሓሰበለ ቦታ እዩ ፡ (ፍ 22) ። ኣብርሃም ኣብዙ ቦታ ፡ መገዱ 

እግዙኣብሄር መገዱ መስዋእትን ንእኡ ምሃብን ምዃኑ ስተውዒሇለ 

ቦታ እዩ ። እግዙኣብሄር ቤቱ ኣብዙ ንቑጣ’ዙ ክህነጽ ዴሕሪ 1000 

ዒመታት ነዚ ንቑጣ ቀዯሳ ። ኣብዙ ቦታ እዩ ቤቱ (ማሕበሩ) ዜሃነጸ ፡ 

ልሚ’ውን ከምዙ ዜበሇ  መንፈስን እምነት ከም ናይ ኣብርሃም ሇዎም 

ሰባት-ምኽሪ ኣምሊኽ ኣባታቶም ቤቱ ክሃንጽ እዩ ። ኣብ ከረን ሞርያ ፡ 

ኣብርሃም ፡ ኣምሊኽ ፈታዊየይ ካብቲ ኩለ ብለጽ ጥሪተይ (ይስሃቅ) 

ኣዜዩ ይበሌጸኒ ፡ ዜበሇለ ቦታ እዩ ። ኣብርሃም ነዙ ንምርግጋጽ ንወደ 

ይስሃቅ ክስውኦ ፍቓዯኛ ነበረ ። እግዙኣብሄር ነቶም ብኸምዙ ዜበሇ 

ስርዒት መስዋእቲ ዜመሊሇሱ ፡ ከኽብሮም እዩ ። ልሚ በዝም ነዚ 

መገዱ ኣጽኒዖም ዜሓዘ ሰባት እግዙኣብሄር ነታ ናይ ሓቂ ቤቱ ክሃንጽ 

እዩ ።  

    ኣብ ከረን - ጎሌጎታ ፡ የሱስ ምእንቲ ሓጢኣት ዒሇም ሞተ ፡ እዙ 

ጥራይ ግን ኣይኮነን መሌእኽቱ ፡ የሱስ ነዙ ኣምሊኽ ኩለ ዕዮኡ 

ዜገብረለ ስርዒት-መስዋእቲ ከመይ ምዃኑ ኣርኣያ ኾነ ። ማንም ሰብ 

ንእግዙኣብሄር ብካሌእ መገዱ ከገሌግል ዜኽእሌ የሌቦን ።  

   ክርስቶስ የሱስ ንማሕበሩ ስሇ ፍቅራ ‚ብይ መንቅብ ቅዴስትን 

ክብርትን ማሕበር ገይሩ ንእኡ ምእንቲ ኬቝማ ኢለ ፡ ርእሱ በጃኣ 

ሃበ ።‛ /ኤፌ 5፡25/ ። ንማሕበር ክርስቶስ ክንሃንጽ ፡ ከምቲ የሱስ 

ፍቀራ ብኸምኡ ዜበሇ ነታ ማሕበር ከነፍቅራ ይግብኣና ። ሰሌዴና 

ወይ ጊዛና ጥራይ ኣይኮናን ክንህባ ልና ፡ ገዚእ ርእስና ህይወትና 

ክንህባ ኣሇና ።  

    እግዙኣብሄር ፍቕሩ ንሰባት ክገሌጽ ከል ፡ ንፍቕሩ ምስቲ ምዴራዊ 

ብምንጽጻር - ፍቕሪ ኣዯ ንሓዴሽ እተወሌዯ ውለዲ ምሳላ ብምግባር 

ይዚረብ ፡ (ኢሰ 49፡15 ንርአ) ። ኣሕዋተይ ነዯ እሞ ንተዒባ ፡ 

ንዉለዲ ሇዋ ፍቕሪ ብምለእ መንፈስን-መስዋእቲ እዩ ። ካብ 

ወጋሕታ ንግሆ ክሳብ ጸሊም ሇይቲ ፡ ሇይቲ ውን ብምሌእታ ንውለዲ 

ትስዋእ ። ናይዙ ዜገበረቶ መሌሰ-ዕንጋሇ ትረኽቦ ምንም የብሊን ። 

ንቓንዚን ይምቹእነትን ትጸሮ ። እግዙኣብሄር ብኸምዙ እዩ ፍቅረና ፡ 

እዙ ባህሪ’ዙ ኸኣዩ ከካፍሇና ዜዯሉ ል ።  

    ግናኸ ኣብዚ ዒሇም ካብ ሇዋ ማሕበራት ተኣማሚንካ ‘እዙኣቶምሲ 

ኩልም ንሓዴሕድም ዜፋቐሩ ማሕበር እዮም’ ክትብልም እትኽእሌ 

የሇን ። ዜበዜሑ ኣመንቲ ፥ ነቶም ምስኣቶም ክሰማምዐ ዜኽእለ ን 

ናብ ጋንታኦም ዜሓብሩን ፡ ንኣታቶም ከመይ የፍቅርዎም ጥራይ እዮም 

ዜፈሌጡ ። ፍቕሮም ከም ናይ ማንም ሰብ እዩ ፡ ካብቲ መስዋእታዊ 

ፍቕሪ ኣዯ ኣዜዩ ዜርሓቐ እዩ ። እታ ኣምሊኻዊት ፍቕሪ ግና ሰንዯቕ 

ዕሊማና ክትከውን ይግባእ ። ነዙ ነገር ክንሓስብ ከልና ፡ ፍቕርና 

ከምኡ ኣይኮነን ኢሌና ተኣማሚንና ክንቅበል ጥራይ ይኮነስ ፡ ፍቕርና 

ከምኡ ክኾነሌና ክንትስፈውን ክንናፍቕን ይግብኣና ። 

 ከምቲ ኣቐዱምና ዜበሌናዮ ፡ ኣዯ ንውለዲ ፡ ኣብ ዘርያኣ ካሌኦት 

እንታይ ዒይነት መስዋእቲ ይገብርለድ ፡ ኣየገዴሳን እዩ ። ሌክዕ ከምኡ 

ዴማ ፡ እቲ ንማሕበር-ጎይታ ከም ውለደ ዜርእያ ሰብ ፡ ኣብ ዘርያኡ 

ካሌኦት ንማሕበር-ጎይታ እንታይ ዒይነት መስዋእቲ ይገብሩሊ ኣየገዴሶን 

እዩ ። ንገዚእ ርእሱ ስሉኣ ተሓጉሱ ይስውእ  

 

 

 

 

 

 

፡ ንኻሌኦት ከኣ ከምዙ ክገብሩ ይግብኦም ወይ ከምዙ ክውስኹ 

ይግብኦም ፡ ኣይብሌን እዩ ። እቶም ንኻሌኦት ‚ስሇታ ማሕበር-ጎይታ 

ርእሶም ኣይስውኡን’ዮም ሇዉ‛ ዜብለ ኣዳታት -ማር- ኣይኮኑን 

ግናኸ ኣሇይቲ (ነርስ) እዮም ። እዝም ከምዙ ዜበለ ሰራሕተኛታት 

ንውሱን ሰዒታት እዮም ዜዒዩ ፡ እታ እትቕጽሌ እብረ ትቕይሮም 

ሰራሕተኛ ኣብ ሰዒታ እንተይመጺኣ የዕምዜሙ እዮም ። 

    ግናኸ ኣዯሲ መዒሌታዊ ብእብረ ሰዒታት ኣይኮነትን እትዒይይ ። 

ንሳ ንዕስራን ኣርባተን ሰዒታት ብይ እብረ ንዒመታት ብይ መብረ 

ትዒይይ ፡ እትኽፈል መሃያ ዴማ የብሊን ። ዋሊ እቲ ውለዲ ወዱ ዕስራ 

ዒመት ይኹን ፡ ዕዮ ኣዯ ኣይውዲእን እዩ ።  

   ኣዳታት ጥራይ እየን ንውለዯን ኩለ መዒሌቲ ጸባ ክህባ ዜኽእሊ ፡ 

ኣሇይቲ (ነርስ) ነቶም ዜኣሌይኦም ቆሌዐ ጸባ ጡብ ክህባ ኣይክእሊን 

እየን ። ብተመሳሳሉ ዴማ ፡ እቶም ከም ኣዳታት ዜኾኑ ሰባት ፡ 

ንማሕበር ጎይታ ነቶም መንፈሳውያን ዯቂ ዜኸውን ወርትግ ቃሌ 

ኣሇዎም - ኣብ ኩለ ኣኼባ ቃሌ ኣሇዎም ። ብዘሓት ሽማግሇታት 

ማሕበር ፡ ንሳቶም ኣሇይቲ እምበር ከም ኣዳታት ስሇ ይኮኑ 

ንቤተክርስትያን ዜኸውን ቓሌ ኣምሊኽ የብልምን ።   

    ኣዯ ንውለዲ ዴሌዮ ኹለ እኳ እንተቐረበትለ ፡ እትጽበዮ ዯሞዜ 

ግን የብሊን ። ማንም ቆሌዒ ስሇቲ ኣዱኡ ዜገበረትለ ኣገሌግልት ማሃያ 

ዜኸፍሊ የሇን ። ከም ሓቂ ፡ እቲ ኣዯ እትገብሮ ኣገሌግልት ብገንብ 

እንተዜትመን ፡ ሚሌዮናት ገንብ ምተተመነ ። 

   ሕጂ’ምበኣር እቲ ሕቶ ዜመጽኣና ፡ መንዩ ከምቲ ኣገሌግልት ኣዯ 

ገይሩ ንማሕበር-ጎይታ ገሌግሌ ፧ ዜኾነ ክፍሉት ከይተጸበየ ፡ ክሳብ 

የሱስ ዜመጽእ ካብ መዒሌቲ ንመዒሌቲ ፡ ካብ ዒመት ንዒመት 

ዜገሌግሌ መንዩ ፧ ካብ ዒሰርተ ሽሕ ሰብ እሞ ኸኣ ንጎይታ ብእተመቕሇ 

ሌቢ ፡ መንፈስ መስዋእቲ ይብልም ሰባት ፡ እግዙኣብሄር ከምዙ 

ዜበሇ መንፈስ ሇዎም ሓዯ ሰብ እንተረኸበ ንማሕበሩ ብእኡ ክሃንጽ 

ነዙ ሰብ ክጥቀመለ እዩ ። 

   የሱስ ናብ ምዴሪ ክምሇስ ከል ፡ ኣብ ቅዴሚኡ ዯው ክንብሌ ከልና 

፡ በቲ ኣብ ምዴሪ ዜነበርናዮ ህይወት ክንጥዒስ ድኢና ፧ ወይስ  

ንመንግስተ ኣምሊኽ እተጠቐምናለ ጽቡቕ ህይወት ተመሉስና ክንርኢ 

ክክኣሇና እዩ ።  

   ብዘሓት ግና ህይወቶም ብኸንቱነት እዮም ጥፍኡ ። ሓዯ ማሪ 

ከምዙለ ‚መዒሌቲ ከይጸሌመተ ንቐሌትፍ ፡ ንጉየ ኣብ ብጊዛ ፡ ዴሓር 

ከይኸውን ኣውያትን ብኽያትን - ቀኑ ሳይመሽ ተል እንሩጥ በጊዛ ኋሊ 

እንዲይሆንብኝ ዋይታና ትካዛ‛ ። ስሇዙ ጊዛ ከይሓሇፈና ኣቐዱምና 

ንንቃሕ ፡ መገዱ እግዙኣብሄር ከኣ መገዱ መስዋእቲ ምዃኑ ክንርኢ 

ክክኣሇና ኣዑንትና ክኸፍት ንሇምኖ ።ጎይታ ይባርኽኩም። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዒምዱ  ቃሌ - ኣምሊኽ 
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ቆብዕ ጆኒ ኣበይ ኣሊ፧ 

 

 ‚ኣነ ግና ኵለ ጊዛ ተስፋ ኽገብር ፣ ንዅለ ምስጋናኻውን 

ክውስኸለ እየ።‛ መዜ 71፡14 

 

   ኣብ ሓዯ ቀሊይ ንዘረት (ሽርሽር) ዜኸደ ስዴራ ነበሩ። እቲ 

ወዱ ሓሙሽተ ዒመት ዜውን ወድም፣ ከም ገሇ ክብሌ 

ሰንከሌከሌ ኢለ ኣብዚ ቀሊዩ ዴርግም ኢለ፣ ካብዚ ዒይኖም 

ስውር ይብሇሌኩም። ካብቶም ኣባጽሕ ኣባሊት እታ ስዴራ፣ ወሊ 

ሓዯ ውን ይዅን ሕንባሰት ዜኽእሌ ኣይነበሮምን። እቲ ሌዒ ካን 

ዒቕለ ጸቢብዎ፣ ሊዕሌን ታሕትን እናንሳሰየ፣ እቶም ኣባጽሕ ከኣ 

መሬት ሌኵት ኢሊቶም፣ ዜገብርዎ ጠፊእዎም፡ ብርዒዴ 

ተቢሖም፡ኣብቲ ገምገም ኯይኖም ዕግሽግሽ ይብለ ነበሩ። 

ይዋኦም ብሌሃቶም ጠፊእዎም፣ ዒወንወን ይብለ ነበሩ። እዙ 

ከምዙ’ለ ከል፣ ብዕዴሌ ነቲ ኵነታት ክዕብ ዜጸንሐ ሓዯ 

ሰብኣይ መጺኡ፣ ኣብቲ ቀሊይ ስር ኢለ ኣተወ። ነቲ ሌቡ 

መሉቍዎ ዜነበረ፣ ግና ወሊ ሓንቲ ይተጏዴአ ቇሌዒ ሒዜዎ 

ዴማ ኣብቲ ገምገም እቲ ቀሊይ ወጸ። ይሓሰብካዮ ርኸብ 

ኣይመርገም ኣይምረቓ ከም ዜበሃሌ፣ ኣዯ እቲ ቇሌዒ ብነዴሪ፣ 

‚ቆብዕ ጆኒ ኣበይ ኣሊ፧‛ በሇቶ። ክንዱ ሇስኩስ ኢዯይ 

ተነኸስኩ ከም ዜበሃሌ፣ ነዙ ንወዲ ካብ ሞት ክሰርር ዜገበረ ዯጊ 

ሰብኣይ ክንዱ ተመስግኖስ፣ እንድስመንድስ ኣምጺኣ ቆቢዕ ወዯይ 

ክትብሌሲ፣ ኣይግብርን።  

 

መብዚሕትኡ ግዛ፡ ኣብ ክንዱ ኣብቶም ኣምሊኽ ኣብ ህይወትና 

ምጽኦም ግሩማት ነገራት ምትኳር ኣብቶም ንእሽተይ ተስፋ 

ቝርጹ ዕዜምዜምን ዕሪምሪምን ብለና ነተኵር። ኣብ ህይወት 

ብዚዕባ ንኣሽቱን ክንዱ ሚዚን ቀጠፍን ዜኑ ይዕጋበታት 

ምምራር፣ ብግብሪ ክርአ ከል፣ ሌክዕ ከምታ ሰበይቲ ዜበሇቶ፣ 

‚ቆቢዕ ጆን ኣበይ ኣሊ፧‛ ይውን ኣል ማሇት’ዩ። 

 

ጳውልስ ከምዙ ኢለ ጽሒፉ ኣል፣ እዙ ምእንታኹም ብክርስቶስ 

የሱስ ፍቓዴ ኣምሊኽ እዩ እሞ፡ ብዅለ ኣመስግኑ። (1 ተሰ 5፡18) 

ስሇ ኵለ ኣብ መገዴና ዜመጸና ነገራት፣ ይመመስገንቲ ወይ 

ይመማሰውቲ ክንውን ንኽእሌ ንውን፣ ኣብ ኵለ-ነገር 

ግና፣ ምስጋናና ክንህብ ወይ ከነዕርግ ንኽእሌ ኢና። ምናሌባሽ፡ 

ካብ ስራሕ ምስ ተባረርናን ብሽቕሇት-ኣሌቦነት ምስ ተሊተምናን፣ 

ወይ ውን ጥዕናና ምስ ተረመሰን፣ ናብራ ምስ ቀጠነናን 

ይነማስው ክንኯውን ንኽእሌ ንውን። ግዲ፡ ስሇቶም 

ኵሊቶም ኣምሊኽ ኣብ ህይወትና ምጽኦም ሰናያት ነገራትን፣ 

ስሇቶም ብሕጂ ምጽኦምን ሞሳ ክንመሌሰለ ይግባእ። 

 

 

 

 

ዊሌያም ኮሌጌት 

   ዊሌያም ኮሌጌት ኣብ ዒዱ እንግሉዜ ብ1783 ተወሌዯ ። ኣቦኡ 

ኮሌጌት ሮበርት ይብሃሌ ፡ ኣዱኡ ዴማ ሳራ ። 

   ኣቦኡ ኣብ ዒዱ እንግሉዜ ሓረስታይ ነበረ ፡ ብይካዙ ውን 

ፖሇትከኛ ነበረ ፡ ምስቶም ንሓርነት ኣሜሪካ ዜቃሇሱ ዜነበሩ 

ኣዜዩ ይተሓባበር ስሇዜነበረ ኸኣ ኣብ 1798 እቲ መንግስቲ ስሇ 

እተጻብኦ ፡ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ስዴራኡ ሒዘ 

ተሰዯ ፡ ካብ 1804 ኣትሒዘ ኸኣ ኣብ ኒውዮርክ ክቕመጥ ጀመረ 

። ኮሌጌት ሮበርት ምስ ሓዯ ራሌፍ ማሄር እተባህሇ ሰብኣይ 

ተሓባቢሩ ሳሙናን ሽምዒን ክሰርሑ ተሰማምዐ ፡ ወደ ዊሌያም 

ዴማ ነዝም ክሌተ ሰብኡት ይሕግዝም ነበረ ። ስምምዕ እዝም 

ክሌተ ሰብኡት ንክሌተ ዒመት ቀጸሇ ፡ ብዴሕሪኡ ግን ሮበርት 

ኮሌጌት ናብ ማሕረስ ክምሇስ ወሰነ ፡ ወደ ዊሌያም ኮሌጌት ግን 

ነቲ ስራሕ ናይ ሳሙና ከማዕብል እምበር ክሓዴጎ ከም ይብለ 

ወሰነ ። 

   

ዊሌያም ኮሌጌት ፡ ኣዜዩ ንእሽቶ ወዱ እኳ እንተ ነበረ ፡ ነቲ 

ትካሌ 

 

  

ሳሙና ቀጸል ፡ ኣብ ፈሇማ ኣይተዒወተን ፡ ንሱ ግን ተስፋ 

ኣይቆረጸን ።  

  ዒርኩ ንዊሌያም ኮሌጌት ከምዙለ መኸሮ ‚ነቲ ቕኑዕ 

ሒዜካ ከም ሇኻ ርግጸኛ ኹን ፡ ኣይትጠራጠር ፡ ብእኡ 

ኸኣ ክትዕወት ኢኻ‛ በል ። ሓዯ መራሒ መርከብ ዴማ 

‚ኣብ ኒውዮርክ ሓዯ ሰብ ፡ ሰራሒ ብለጽ ሳሙና  

ክኸውንዩ ፡ ንስኻ ክትከውን ትኽእሌ ኢኻ ።‛ በል ። እዙ 

ሰብኣይ ወሲኹ ‚ሰናይ ዜገብር ሰብ ኩን ፡ ሌብኻ ውን 

ንክርስቶስ ሃብ ፡ ንእግዙኣብሄር ኩለቲ ናቱ ሃቦ ፡ ብለጽ 

ሳሙና ስራሕ ፡ ገንብ ብምሌኣት ሃብ‛ በል ።  

 

 ዒምዱ  ምስክርነት 
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 ዊሌያም ካብ ታሪኽ ብለይ ኪዲን ፡ መብጽዒ ያእቆብ ኣንበበ ። 

ያእቆብ ንቤቱ ሓዱጉ ምስ ወጸ ‚እግዙኣብሄር ምሳይ እንተ ኾነ ፡ 

ኣብዚ ዜኸዲ ሇኹ መገዯይ ከኣ እንተ ሓሇወኒ ፡ ዜበሌዖ እንጌራን 

ዜኽዯኖ ኽዲንን ዴማ እንተ ሃበኒ ፡ ናብ ቤት ኣቦይውን 

ብዯሓን እንተ ተመሇስኩ ፡ ሽዐ እግዙኣብሄር 

ኣምሊኸይ ይኸውን ። እዙ ሓወሌቲ ገይረ 

ኣቑመዮ ልኹ እምኒ ኸኣ ቤት ኣምሊኽ 

ኪኸውን እዩ ። ካብ እትህበኒ በሇ 

ኹለ ዴማ ዕሽር ክህበካ እየ ።‛ 

(ፍ 28፡20-22) ። 

ዊሌያም በዙ ዜተዯረኸ ካብ 

ዜረኸቦ በሇ ገንብ ዕሽር ይህብ ነበረ 

፡ ሓንቲ ቕርሺ እንተረኺቡ ዕሽር ካብኣ ይህብ 

ነበረ ። ኣምሊኽ እናባረኾ ምስ ከዯ ፡ ዕሽሩ ናብ ዕስራ 

ሚእታዊት ኣዯየቦ ፡ ቀጺለ ሓምሳ ሚእታዊት ገበሮ ፡ ጎይታ ዴማ 

መሉሱ ባረኾ ። (ሚሌ 3፡10) ። 

  እዙ መብጽዒ ያእቆብ ንዊሌያም ኣዜዩ ረትዖ ። ከምኡ ዜበሇ 

መብጽዒ ዴማ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ ተመጸዏ ። ኣብ ህይወቱ 

ቀዲማይ ንእግዙኣብሄር ክሰርዖ ወሰነ ። ካብ ኣትዋቱ ኹለ ፡ ዕሽር 

ንእግዙኣብሄር ክህብ መብጽዒ ኣተወ ።  

   ዊሌያም ኣብ 21 ዕዴሜኡ ፡ ኣብ ሓዯ ፋብሪካ ሽምዒ ስራሕ 

ጀመረ ። ኣብኡ ኸኣ ብዘሕ ብዚዕባ ትካሌ-ሳሙና ምስራሕ 

ተማህረ ። ኣብቲ ፋብሪካ ንክሌተ ዒመት ሰርሐ ፡ ብዴሕሪኡ ግን 

እታ ፋብሪካ ተዒጽወት ፡ ዊሌያም ግን ዯጊሙ ነታ ፋብሪካ 

ከሐዴሳ ዴለው ኮነ ። 

   ዊሌያም ኮሌጌት ምስታ ፋብሪካ ኮይኑ ዕዉት ዕዮ ክሰርሕ 

ጀመረ ። ኣብ ሽደሽተ ዒመት ነቲ ፍርያት ሓዯ ኬሚካሌ ቀመም 

ብምውሳኽ ነቲ ትካሌ ስሙ ክብ ኣበል ። እታ ፋብሪካ እተፍርዮ 

ዜነበረት ናይ ክዲን ሳሙና ጥራይ ነበረ ፡ ዊሌያም ግን ሳሙና-

ኢዴ ፡ ሳሙና-ሰብነት ፡ ሳሙና-ጭሕሚ ፡ ሳሙና-ስኒ ዜብሃሌ 

ሳሙናታት ኣተኣታተወ ። 

  እዚ ናይ ዊሌያም ኮሌጌት ፋብሪካ እናዒበየት ኸዯት ፡ ቤተሰቡ 

ውን ከምኡ ። ኣብ 1811 ፡ ምስ ሓንቲ ሜሪ ጂሌበርት ትብሃሌ 

ተመርዒወ እሞ ፡ ንሳቶም 11 ዯቂ ወሇደ ። ኣስማቶም ዴማ 

መጽሓፍ ቅደሳዊ ነበረ  ። ኣብ 

 ቤተክርስትያን ዴማ ንጡፋት ተሳተፍቲ ነበሩ ፡ ናይ ቤተሰብ 

ኣምሌኾ ውን ነበሮም ፡ መጽሓፍ ቅደስ ዴማ ሓቢሮም 

ምብብለ ፍለይ ጊዛ ነበሮም ። ኣብ ቤቱ መስተ ኣይፍሇጥን 

ነበረ ፡ ንሱ መስተ ኣይሰትን ነበረ ።  

   ዊሌያም ኮሌጌት ኣብ ቤተክርስትያን ብዴያቆን-ኮሌጌት ይፍሇጥ 

ነበረ ። ንሚስዮናውያንን ንቤተክርስትያንን ንትምህርቲ ክርስትናን 

ብዘሕ ሓገዜ ገንብ ይገብር ነበረ ። ኣዜዩ ብዘሕ ገንብ 

ንእተፈሊሇየ ዴርጅት ትምህርቲ ይውፊ ነበረ ፡ ብይካዙ 

 ንማዱሰን ኮላጅ ፡ ኣብ ኒውዮርክ ንዜርከብ ሃሚሌተን 

ኮላጅ ይሕግን ነበረ ። ልሚ እዚ ሃሚሌተን ኮላጅ 

ንኽብሩ ተባሂለ ‚ኮሌጌት ዩኒቨርሲቲ‛ ተባሂሊ ትጽዋዕ ኣሊ 

። ብተወሳኺ ፡ እቲ ብሑቕ ሳሙና ስኒ ፡ ንኽብሩ ተባሂለ 

ብስሙ ‚ኮሌጌት‛ እናተባህሇ ይጽዋዕ ኣል ። 

   ብይካዙ ፡ ዊሌያም ኮሌጌት ኣብ መጽሓፍ ቅደስ 

ብዘሕ ዜግዯስ ኣማኒ ነበረ ። ብፍሊይ ኣብ 

ምትርጓሙን ምሕታሙን ምዜርጋሑን ብኢ 

ኣስተዋጽኦ ነበሮ ። ኣብ 1816 ፡ ንማሕበር መጽሓፍ 

ቅደስ ኣመሪካ ዒቢ ሓገዘ ኣበርከተ ። ዴሒሩ ፡ 

ምምስራት ማሕበር መጽሓፍ ቅደስ ኣሜሪካን ናይ ካሌኦት 

ሃገራትን ኣብኡ ብርኩት ሓገዘ ኣይተፈሌየን ። 

   እዙ ብለጽ ኣገሌጋሉ ጎይታ ፡ ንጉስ ሳሙና ፡ ኣብ መጋቢት 

1857 ፡ ናብ ጎይታ ከዯ ፡ ጽሌዋኡ ቀጻሉ ምሳና እዩ ። ስሙ ኸኣ 

ኣብ ብል ፍርያት ዒበይቲ ዕዲጋታት ዒሇም ተሇጢፉን ተዋዒዊዐን 

ይነብር ኣል ። ታሪኹ ንንብቡ ፡ ልሚ ውን ንጎይታ ብሓይሉ 

ንምግሌግሌ ዯራኺ ታሪኽ-ዒወት ኣሇዎ ። --//--  

ኣርእስትታት ጸልት 

1.ስሇታ ኣብ ምዴርና ሊ ማሕበር-ቤተክርስትያን ንጸሉ ፡ ምሕረት ክገብረሌና 

ንነሳሕ ፡ ዜነበረና ሰሊም ፡ ፍቕሪ ፡ ሓይሉ ፡ ሓዴነት ፡ እዙ ምርኮ ክምሇሰና ፡ 

ብትሕትና ገጽ እግዙኣብሄር ንዴሇ ። 

2.መን ካሕሳ ፡ መን ሰሊም ፡ መን ወንጌሌ ፡ መን መዜሙር ክመሌሰሌና ፡ 

ብብኽያት ገጽ እግዙኣብሄር ንዴሇ ። 

3.ምሕረተኛ ብምዃኑ ፡ ከም ዜምሕረናን ዜፍውሰናን ኣሚንና ፡ ወዱ ዲዊት 

ምሓረና ፡ እናበሌና ፡ ተምበርኪኽና ገጽ እግዙኣብሄር ንዴሇ ። 

4.ስሇ መንእሰያት ንማህሇሌ ፡ ዜኸሰርናዮም ብለጻት መንእሰያትናን ኣጉባዜናን 

ክምሇሱና ፡ ካሌኦት ዴማ ንኣሽቱ ኣገሌግሌቲ ክወሃቡና ፡ ገጽ እግዙኣብሄር 

ንዴሇ ። 

5.ኣብዙ ጸሌማት ጊዛ እግዙኣብሄር ብርሃኑን ሓቁን ክሰዯሌና ፡ ገጽ እግዙኣብሄር 

ንዴሇ ። 

6.ትዕቢትና ክስበር ፡ ምሕረት ምግባር ኣብዩ ዜተረረ ሌብና ክስበር ፡ ዯንገጽትን 

ሇዋሃትን ክንከውን ፡ ጥርዒን ዴኻ እንሰምዕ ክንከውን ፡ ገጽ እግዙኣብሄር ንዴሇ 

። 

7.ሓዯ ጸሊኢና ሰይጣን እዩ እሞ ፡ ሰይጣን ዜሃነጾ ማሕበር ሰይጣን ኣብ 

ምዴርና ፡ ብስም የሱስ ንቃወሞ ። 

8.እግዙኣብሄር ናይ በረኸት ህዜቢ ክገብረና ፡ መንፈስካ ብብዜሒ ንዯሉ ኣልና 

ንበል ። 

9.እወ ብበረኸት ኢደ ክትንክፈና እሞ ፡ ንብዘሓት እነጸጉ ብሩኻት ክንከውን ፡ 

ባርኸና፡ምዴርና ባርካ፡ንህዜብና ባርኮ፡ንዜሰጉና ባርኮም፡ነበል ። 

10.ስሇ ኹለ ኹነታትና  ንጎይታና የሱስ ምስጋና ነቕርብ ። ብሩኻት ኩኑ ።  

ነዙ ጽሑፍ ካሌኦት ኣንቢቦም ክባረኹለ 

፣ ንሓዯ ሰብ ኮፒ ጌርኩም 

ከተመሓሊሌፍዎ ንምሕጸነኩም ። 


