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ኣገባብ ስለሳወ ጸልት 
“ሓዱግዎም ከዯ ፡ ሳሌሳይ ከኣ ከም ብሓዴሽ እቲ ኢሌዎ 

ዜነበረ ጸልት  ጸሇየ።‛ (ማቴ 26፡44) ። 

‚እዙ ኻባይ ኺርሕቕ ፡ ብዚዕባኡ ንጎይታ ሰሇስተ ሳዕ 

ሇመንክዎ፡‛ (2ቆረ 12፡8) ። 

   ኣብ ጸልት ሓዯ ፍለይ ምስጢር ኣል ፡ ንሱ ኸኣ ሰሇስተ ሳዕ ናብ 

ጎይታ ምጽሊይ ዜብሌ እዩ ። እዙ ‚ስለስ‛ ኣብ ሰሇስተ ሳዕ ጥራይ 

እተዯረተ ኣይኮነን ፡ ብዘሕ ሳዕ ክኸውን ይኽእሌዩ ። ጎይታ የሱስ ኣብ 

ገነት ጌተሰማኔ ክሳብ ጸልቱ ዜስማዕ ሰሇስተ ሳዕ ናብ እግዙኣብሄር ጸሌዩ 

- ኣብኡ ኸኣ ዯው ኣቢለ ። ሃዉርያ ጳውልስ’ውን ሰሇስተ ሳዕ ናብ 

እግዙኣብሄር ሇሚኑ (2ቆረ 12) ፡ ካብ ኣምሊኽ ቃሌ ምስተዉህቦ ዴማ 

ዯው ኣቢለ ። እምበኣርሲ ፡ ኩለ ጸልት ስለሳወ ኣገባብ ክኽተሌ ኣሇዎ ። 

እዙ ‘ስለስ’ ኣገባብ ኣብ ሓንቲ ኣርእስቲ ጸልት ሰሇስተ ሳዕ ንጸሉ 

ብዴሕሪኡ ዯው ነብሌ ማሇት ይኮነስ ፡ እዙ መሌክተሌና ብቕሌሌ 

ዜበሇ ፡ ቅዴሚ ጸልትና ዯው ምባሌና፡ ክሳብ እግዙኣብሄር ዜሰምዒና 

ከይቀበጽና ክንጽሉ ከም ልና መሌክተሌና ኣገባብ እዩ ።  

   ስለሳወ ኣገባብ ኣዜዩ ኣገዲሲ ነገር እዩ ኣብ ጸልት ። ነዙ ኣገባብ 

ኣብቲ ናይ ግሌና ጸልት ጥራይ ይኮነ ፡ ኣብቲ ጸልት ኣኼባ ውን 

ክንክተል ኣልና ። ጸልት ኣኼባ ነቲ እግዙኣብሄር ክፍጸም ዜዯሌዮ 

ኣገሌግልት ቤተክርስትያን ንኽፍጸም ትጽቢት እንተልና ፡ ነዙ ኣገዲሲ 

ዜኾነ ኣገባብ ስለሳወ ጸልት ጽቡቕ ጌርና ክንዜክሮ ኣሇና ።  

 
 

    ኣገባብ ስለሳወ ጸልት ብኩሌኣወ ንምጽሊይ እዩ ዜጠቅም ፡ ክሳብ 

ፍቓዴ ኣምሊኽ ዜበርሃሌና ምጽሊይ ፡ ክሳብ ምሊሹ እንረክብ ምጽሊይ 

ከም ዴሌየና እዩ ዜጠቕመና ። ብዚዕባ ሓዯ ነገር ሓዯ ሓው ስሇ ዜጸሇየ 

ዯጊም ናተይ ምጽሊይ ኣየዴሌንዩ ዜብሌ ሓሳብ ኣብ ኣኼባ ጸልት 

ኣይነንጸባርቕ ። ክሳብ ዜምሇሰሌና ኩሊትና ዯጋጊምና ከይቀበጽና ክንጽሉ 

ከመይ ይግብኣና ። ሓንትስ ጾር ተሰሚዐና ክንጽሉ እዩ ልና ። 

ሓዯሓዯ ጊዛ ሓሙሽተ ይ ዒሰርተ ጊዛ ክንጽሉ የዴሉ ይኸውን ፡ እቲ 

ገዴስ እቲ ጾር ክሳብ ዜራገፍ ፡ ጸልት የዴሉ።(ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽሌ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሻልም  
hibretchristians@gmail.com ጥሪ  2015.    ቁ. 4 

Every two month articles on God’s word .            SHALOM         Sharing the word of God in Tigrinya  

ዒምዱ ጸልት 

ርሑስ ሓዴሽ  ዒመት 2015  

‚ንኹለ መኑ ኣሇዎ ፡ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንል ኹለ ነገር ከኣ 

ገጊዛኡ ኣሇዎ ።‛ /መክ 3፡1/ ። 

   መን ይሓሌፍ መን ይትካእ ፡ ዒመት ይሓሌፍ ዒመት ይትካእ ፡ 

ሇድ ይሓሌፍ ሇድ ይትካእ ፡ ኩለ ይሓሌፍ እግዙኣብሄር ኣምሊኽ 

ግና ንሇኣሇም ጸኒዐ ከይተሇጠ ይነብር። ኣብ ቅዴሚኡ ሓንቲ 

መዒሌቲ ኸም ሽሕ ዒመት ፡ ሽሕ ዒመት ውን ከም ሓንቲ መዒሌቲ እያ። 

 ኣብዚ መክ3፡1 ከም ንበብናያ ፡ ንኹለ ነገር ገጊዛኡ ኣሇዎ ፡ ከምኡ 

ስሇ ዜኾነ ኣዙና ብጊዛ ክንናጽ የብሌናን ፡ ንኹለ በብጊዛኡ ጽቡቕ 

ዜገብር ኣምሊኽ ምዃኑ ከነስትውዕሌ የዴሉ ። ብምስትውዒሌ ንመሊሇስ 

እንተ ኾይንና ኣዙና ኣይክንናጽን ኢና ። ልናዮ ጊዛ ቐሉሌ እኳ 

እንተ ይኮነ ፡ ኣብታ  ይትጠሌቕ መርከብ የሱስ ከምሇና ርግጽ 

ንግበር ። ኣብዚ ሓዴሽ ዒመት 2015 ካብና ዜዴሇ እንታዩ ፧ ይኣመንቲ 

እተፈሊሇየ ሌፊ ከቋርጹ ምዃኖም እዮም መብጽዒ ዜኣት ፡ ካባና 

ዜዴሇ ኸኣ ቀዲማይ ፡ ኣስትውዒሉ ሌቢ ፡ ‚ጥበበኛ ሌቢ ምእንቲ 

ክንረክብሲ መዒሌታትና ኽንቆጽር ምሃረና ።‛ /መዜ90፡12/ ። ስሇዙ 

ኣብዚ ሓዲሽ ዒመት ፡ ስተውዕሌ ሌቢ ክበና ንሇምን ። ካሌኣይ ፡ 

ካባና ዜዴሇ ዒቃሌ መንፈስ እዩ ፡ ‚ካብ ዕቡይ መንፈስ ዒቃሌ መንፈስ 

ይሓይሽ ፡ ኩራ ኣብ ውሽጢ ዒያሱ እዩ መሕዯሪኡ እሞ ፡ ብመንፈስካ 

ንኹራ ኣይትተሃኽ ።‛ /መክ7፡8-9/ ። ሳሌሳይ ካባና ዜዴሇ ፡ ኣብዚ 

ሓዲሽ ዒመት ንኹራን ምንጽርጻርን ንዕዴሌካ ምንቃፍን ካብ ህይትና 

ንየው ክንብል ይዴሇ ። ብዘሓት ክርስትያናት ናይ ጎይታ ክነሶም ምስ 

ስዴራኦምን ምስ በዒሌቲ ቤቶምን ምስ ካሌኦትን ኣዜዮም መንጸርጸርቲ 

እዮም ፡ ጉሁር ቁጥዒ የርእዩ ፡ ቃሌ ኣምሊኽ ግና ‘ብመንፈስኩም ንኹራ 

ኣይትተሃኹ‛ ይብሇና ። ኣነኳ ንሽዐ እየ ዜኹሪ እምበር ቀሌጢፈ እየ 

ዜገዴፎ ፡ ዜብለ ኣሇ ፡ ግናኸ ጠሪሽካ ንኹራ ክትገዴፎ እዩ ዴሉ ፡ 

ቃሌ ኣምሊኽ ከምኡ እዩ ዜምህረና ።  

   እምበኣር ኣብዚ ሓዲሽ ዒመት ፡ ጊዛ ጸልትና ይተሓዯስ ፡ ጊዛ ቃሌ 

ኣምሊኽና ይተሓዯስ፡ ብምሕዲስ ሓሳብና ንሇጥ ፡ ጽኑዕ መንፈስ ኣባና 

ይተሓዯስ ፡ ሓይሌና ይተሓዯስ ፡ ምስ ኣሕዉት ልና ፍቕሪ ይተሓዯስ ፡ 

ዜበዯለና ይቕረ ንበሇልም ፡ በዙ ኸኣ ብለጽን ዕትን ህይት 

ክህሌና እዩ ። የሱስ ጎይታ እዩ ። 
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(ኣገባብ ስለሳወ .  .  .)  

እዙ እዩ ኣገባብ ስለሳወ ጸልት ። ኣብ ኣኼባ ጸልት ውን ምስጢር ዒት 

እዙ እዩ ።  

   ኣሕዉተይ ፡ ጸልትና ከም ኣንበጣ ኣይኹን ፡ ቅዴሚ ብዚዕባ ቀዲማይ 

ጉዲይ ብኹሌኣዎ thoroughly ምጽሊይና ናብ ካሌእ ጉዲይ ንሌሌ ፡ 

ከምኡ ውን ቅዴሚ ብዚዕባ ካሌኣይ ጉዲይ ብኹሌኣወ ምጽሊይና ዴማ 

ናብቲ ቀዲማይ ጉዲይ ተመሉስና ክንነጥር ንርከብ ። ከምዙ ኣብ ጸልት 

ዜሌ-ዜሌ ምባሌ ንጾራትካ ኣየውርድን እዩ ፡ ስሇዙ ኸኣ ምሊሽ ኣምሊኽ 

ክትረክብ ኣሸጋሪ እዩ ። ከምዙ ዜበሇ ጸልት ረብሓኡ ንእሽቶይ እዩ ። ነቲ 

ኣገሌግልት ጸልት ውን ኣይፍጽምን እዩ ። 

   ኣገሌግልት ጸልት ክንፍጽም እንተኾይንና ፡ ኣብ ቅዴሚ እግዙኣብሄር  

ጾር ጸልት ክህሌና ኣሇዎ ። ምስጢር ጸልት ‚ጾር‛ እዩ ። ሓዯ ሰብ 

ብዚዕባ ሓዯ ፍለይ ጉዲይ ክጽሉ ጾር እንተይብለ ኣብ ጸልት ክዕት 

ከቢዴዩ ። ኣብ ኣኼባ ጸልት ፡ ገሇ ኣሕዉትን ኣሓትን ጸልት ክመርሑ 

ከሇ ብዘሕ ክጽሇየልም ሇዎም ዒበይቲ ኣርእስትታት ይጠቕሱ ፡ 

ግናኸ ብውሽጥኻ እንተ ተይተተተንከፍካ ፡  ክትጽሉ ኣይትኽእሌን 

ኢኻ ። ስሇዙ ነፍሲ ከፍ ሓው ኮነ ሓፍቲ ናብ ኣኼባ ጸልት ዜመጽእ 

ንኽጽሉ ‚ጾር - ጸልት‛ ክህሌዎ ይግባእ ። 

   በተመሳሳሉ ፡ ንልካ ጾር ኣገዱሱካ ምለእብምለእ ብናትካ ጥራይ 

ኣይትመሰጥ ፡ ኣብ ኣኼባ ናይ ኣሕዉትካ’ውን ጾሮም ክስምዒካ ኣሇዎ ። 

ንኣብነት ፡ ሓንቲ ሓፍቲ ንሰብኣያ ተሸግር ትኸውን ፡ ሓዯ ሓው ኸኣ 

ሓሚሙ ይኸውን ፡ ኣብ ኣኼባ ጸልት ሓዯ ሰብ ብዚዕባ ሰብኣይ እታ 

ሓፍቲ እግዙኣብሄር ምዴሓኑ ክህቦ ይጽሉ ፡ ኣስዑቡ ካሌእ ሰብ ከኣ 

ብዚዕባ እቲ ዜሓመመ ሓው ክፍስ ይጽሉ ፡ ሲኹ ኸኣ ካሌእ ሰብ ገሇ 

ጉዲይ ኪሩ ንኣምሊኽ ይሌምን ፡ በዙ ኸኣ ነፍሲ ከፍ ሰብ ብዚዕባ 

ጉዲዩ ጥራይ እዩ ዜጽሉ ል ። እዙ ከምዙ ጸልት ፡ ከም ኣገባብ ስለሳወ 

ጸልት ኣይኮነን ። ኣብዙ ዜረኣናዮ ኣብነት ፡ ቅዴሚ ሓዯ ጉዲይ 

ብኹሌኣወ thoroughly ምጽሊዮም ብዚዕባ እቲ ካሌኣይ ጉዲይ ጸሌዮም ። 

ኣብ ኣኼባ ጸልት ፡ እቶም እተኣከቡ ኣሕዉት ጾር ናይቲ ቀዲማይ ጉዲይ 

ከም እተራገፈ ክምሌከቱ ኣሇዎም ። ኩለ ጸልት ስሇ እታ ሓፍቲ 

ምስረዯ ፡ ብዴሕሪኡ እቶም ኣሕዉት ስሇቲ ዜሓመመ ሓው ክጽሌዩ 

ይኽእለ ። ቅዴሚ ናይቲ ቀዲማይ ኣርእስቲ ጾር ጸልት ምርጋፉ ፡ እቶም 

ንጸልት ዜተኣከቡ ናብቲ ካሌኣይን ሳሌሳይን ኣርእስትታት ጸልት ክሓሌፉ 

የብልምን ። እቶም ኩልም ንጸልት ዜሓበሩ ብሓዯ ፍለይ ጉዲይ እንተ 

ተጸምደ ፡ ኣብኡ ማንም ሰብ ካሌእ ኣርእስቲ ጸልት ከምጽእ የብለን ።  

    መንፈስ ናይቲ ሕብረት ምሓዜ ክንምሃር (ክንሇማመዴ) ኣሇና ። 

ናብቲ ሕብረት ጸልት ኣሕዉት ምእታው ክንምሃር ኣሇና ። ገሇ ጉዲያት 

ኣሇ ሓንሳእ ጥራይ ምጽሊይ ዴሌዮም ፡ ብዴሕሪኡ ጾር ናይቲ ጉዲይ 

ይራገፍን ይፍጸምን ። ካሌእ ጉዲያት ግን ክሌተ ሳዕ ምጽሊይ ዴሌዮም 

ከኣ ኣል ፡ ሕጂውን ካሌእ ጉዲያት ቅዴሚ ጾር ብዚዕብኦም ምርጋፉ 

ሰሇስተ ይ ሓሙሽተ ሳዕ ምጽሊይ ዴሌዮም ክኾኑ ይኽእለ እዮም ። 

እቲ ቅዴመተኸተሌ ቁጽርታት ብየገዴስ ፡ ቅዴሚ ጸልት ብዚዕባ ሓዯ 

ጉዲይ ምፍጻምና ፡ እቲ ጾር ክሳብ ዜራገፍ ክንጽሉ ኣልና ። 

    ብርግጽ ፡ ኣመንቲ  በዙ ኹለ ፡ ፍሌሌይ ኣብ መንጎ ናይ ብሕቲ 

ጸልትን ናይ ኣኼባ ጸልትን ክርዴኦም ኣሇዎ ፡ ሓዯ ሰብ ብብሕቱ ክጽሉ 

ከል ናይ ውሌቁ ጾር እዩ ዜሓስብ ፡ ግናኸ ኣብ ናይ ኣኼባ ጸልት ናይቲ 

ሕብረት ጾር ከዴህበለ ኣሇዎ ። በዙ ምኽንያት ፡ ኣብ ኣኼባ ጸልት 

ኣሕዉት ፡ ጾር እቲ ሕብረት ክስምዖም ክሇማመደ ኣሇዎም ። ንገሇ 

ጉዲያት ፡ ሓንሳእ ምስ ጸሇኻለ ዜኣኽል ኣል ኢሌና ኣልና ፡ ምኽንያቱ 

ጾር  

እቲ ጉዲይ ቀሉሌ ስሇ ዜኾነ ። ካሌእ ጉዲይ ግን እቲ ጾሩ ከቢዴ 

ይኸውን እሞ ዯጋጊምካ ምጽሊይ የዴሌዮ ።  

   እምበኣርሲ ኣብ ኣኼባ ጸልት ኩሊትና እቲ ቀዲማይ ሰብ ኮነ እቲ 

ካሌኣይ ፡ ብዚዕባ ሓዯ ጸልት ክንምሃር ፍቓዯኛታት ንኹን ። ነፍሲ 

ከፍ ናይ ገዚእ ርእሱ ኣርእስቲ ጸልት ይኮነ ፡ ሓቢርና ብሃዯ ኮይንና 

ተሰማሚዕና ክንጽሉ ኣሇና ።  

   ‚ክሌተ ይ ሰሇስተ ኾይኖም ብስመይ ኣብ እተኣኣከብለ ኣነ ኸኣ 

ኣብኡ ኣብ ማእከልም እየ እሞ ፡ ክሌተ ኻባኻትኩም ኣብ ምዴሪ 

ብዙሌምንዎ ነገር ኩለ እንተ ተሰማምዐ ፡  ካብቲ ኣብ ሰማያት ል 

ኣቦይ ኪውሃቦም እዩ ፡ ኢሇ ኸም ብሓዴሽ እብሇኩም ኣልኹ ።‛ 

(ማቴ18፡19) ። እዙ ቃሌ እዙ ኣገዲስነቱ ንእሽቶይ ኣይኮነን ። ጾር ካሌኦት 

ኣሕዉት ከነሇሉ ኣሇና ፡ እንታይ እዩ ጾር ኮይንዎም ል ከነሇሌዮ ኣልና ። 

ነቲ ናይ ማሕበር ጾር ነሇሌዮ እሞ ብእኡ ንጸልት ንትጋህ ፡ ክሳብ እቲ ጾር 

ዜራገፍ ዯጋጊምና ናብ ካሌእ ኣርእስቲ ጸልት ከይሓሇፍና ንጸሉ እሞ እቲ 

ጾር ክራገፍ እዩ ። በዙ ኸኣ ኣገሌግልት ጸልት ኣብ ሕብረት ከመይ 

ንፍጽም ክንፈሌጥ ኢና ። ክብሪ ኹለ ንእግዙኣብሄር ይኹን ፡ ጎይታ 

ኣዕዙዘ ይባርኽኩም ።  --//-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

እምነት ማሇት 
   
‚ኣንስቲ ንምታተን  ብትንሳኤ   ተቐቢሇናኦም ። ካሌኦትውን 
ተሰቀዩ እሞ፡ ዙሐይሽ ትንሳኤ ምእንቲ ኺረኽቡ ኢልም 
ምሕረት ኣይዯሇዩን።‛  እብ 11፡35 
ኣብ ስሚርና ዜነበረት ማሕበር ኤጲስቆጶስ ዜነበረ ፖሉካርፕ 
(69-155 ዒ.ም)፣ ክፍታሕ እንተይኑ ንክርስቶስ ክረግሞ ከም 
ሇዎ ብሰበ-ስሌጣን ሮሜ ምስ ተሓተ፣ ‚86 ዒመታት 
ኣገሌጊሇዮ፣ ሊ ሓንቲ መዒሌቲ ትዅን ክፉእ ገይሩኒ ይፈሌጥ፣ 
ነቲ ዜሞተሇይ ንጉስ ከመይ ኢሇ የናሽዎ፧‛ ኢለ መሇሰልም። 
እቶም ሰበ-ስሌጣን ሮሜ፡ ‚እምበኣር ሓሳብካ ይትቕይር 
እንተዄንካ፣ ዕጭ ሓንፈፍኩ ካብ በሌካ፣ ብሓወ ገይርና 
ክንህሙኸካ ኢና፣‛ ኢልም ኣፈራርህዎ። ኯይኑ ግና፡ 
ፖሉካርፕ ይጸዒዴ እዩ ዜነበረ። ንክርስቶስ ስሇ ይረገሞ፣ ገና 
ምስኦም እናተዚራረበ ከል ኣንዯዴዎ። 
   ቅዴሚ በናት፡ ሲዴራቅ፡ ሚሳቅን ዒብዴኔጎን እተባህለ 
መንእሰያት ነዙ ዜመስሌ ዴህሇሊ ይ ምጕብዕባዕ ምስ 
ኣጓነፎም፣ ከምዙ ኢልም መሇሱ፣ ……..ዎ ነቡክዴነጻር፣ በዙ 
ነገርዙ ምሊሽ ክንህበካ ኣይዴሌየናን። ዎ ንጉስ፣ እቲ 
እነምሌኾ ኣምሊኽ ካብቲ ጕሁር ሓወ ኼናግፈና ይኽእሌ 
እዩ፣ ካብ ኢዴካውን ኬናግፈና እዩ። ዎ ንጉስ፣ ንሱ 
ኼናግፈና እንተ ይፈተ፣ ንሕናስ ንኣማሌኽትኻ ኸም 
ይንምሌኾም፣ ነቲ ምካዮ ምስሉ ርቂውን ከም 
ይንሰግዯለ ፍሇጥ፣………. (ዲን 3፡16-18) ዜመሳሰለ 
ተመኵሮታት፣ ነገር ግና ክሌተ እተፈሊሇዩ ውጽኢታት። 
ፖሉካርፕ ብህይት ከል ነዱደ (ኣንዱዯሞ)፣ እኒ በዒሌ 
ሲዴራቅ ግና ካብቲ ጕሁር እቶን ሓወ ገሇ ከይኯኑ ጺኦም። 
   ሓዯ ዒይነት እምነት እተንጸባረቐልም፣ ክሌተ እተፈሊሇዩ 
ውጽኢታት። እዝም ሰባት እዙኣቶም፣ እምነት ኣብ ኣምሊኽ 
ማሇት፣ እምነት ኣብ ኣምሊኽ ክገብሮ ዜኽእሌ ጥራይ ከም 
ይኯነ ኣርእዮምና። እምነት ክበሃሌ ከል፣ ኣምሊኽ የዴሕነና 
ኣየዴሕነና ብየገዴስ፣ ክንኣምን ከሇና ማሇት እዩ። ኣምሊኽ እዩ 
እቲ ሳናይ ይ ፈጻማይ። ኣብ ኵለ ክንስዕቦ ኢና ኢሌና 
ምምራጽ ዴማ ውሳነናን ግዯናን ይውን ማሇት’ዩ። --//-- 
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ጽንዒት ጸልት ኣዯ 
  

 ‚እንሆ ዴማ ፡ ከነኣናወት ሰበይቲ ኻብ ሰን እቲ ምዴሪ መጸት ። 

እናጨረሔት ዴማ ፡ ጎይታይ ዱ ዲወት ፡ ንጓሇይ ጋኔን ብኽፉእ 

ሒዜዉ ኣል እሞ ፡ ምሓረኒ ፡ በሇት ። ንሱ ግና ሓንቲ እኳ 

ኣይመሇሰሊን ። ዯቀ መዚሙርቱ ኸኣ ሇመንዎ ።  

.  .  . ሽዐ የሱስ ፡ ኣቲ ሰበይቲ ፡ እምነትኪ ዒባይ እያ ፡ ከም 

ዜዯሇኽዮ ይኹነሌኪ ፡ ኢለ መሇሰሊ ። ካብታ ሰዒት እቲኣ ጓሊ 

ሓይት ።‛ (ማቴ 15፡22 ,  28) ። 

 

   እዚ ናብ የሱስ ዜመጸት ሰበይቲ ፡ ከነኣናወት እያ ነይራ ፡ እስራኤሊወት 

ኣይኮነትን ። ዉሊኳ ካብ እስራኤሌ እንተ ይነበረት ፡ እስራኤሊውያን 

ንየሱስ ርእዮም ኣይኣመንዎን ፡ እዚ ከነኣናወት ሰበይቲ ግና ‘ካብ ሰን 

ምዴሪ መጺኣ’ ንየሱስ ከም መዴሓኒኣ ተቐቢሊቶ እያ ነይራ ፡ ስሇ 

ዜኣመነት እያ ኸኣ ናብ የሱስ ክትቀርብ ዜኸኣሇት ። ብመሰረት ብለይ 

ኪዲን ተስፋታት ኣምሊኽ ቅዴም ንዯቂ-እስራኤሌ እዩ ነይሩ ፡ ስሇዙ’ዩ 

ኣብዙ ንበብናዮ ጥቕሲ ፤ እንጌራ ውለዴ ኣሌዑሌካ ነኽሊባት ምሃብ 

ኣይግባእን እዩ ፡ ዜበሊ ። እስከ ቀጺሌና ነዙ መሳጢ ዜኾነ ህይት 

ከነኣናወት ሰበይቲ ንመሌከት ። 

   መጀመርታ ፡ እዚ ሰበይቲ ‚ካብ ሰን ምዴሪ‛ እያ መጺኣ ። ንጌሌ 

ንኹለ እዩ ፡ ነቲ ኣብ ከተማ ልን ነቲ ኣብ ሰን ምዴሪ ልን እዩ ፡ እዚ 

ሰበይቲ ምስ ጓሊ እያ ትነብር ነይራ ። ንሳ ብጎይታ የሱስ ኣሚና እያ ፡ 

ኣማኒት ኮይና እያ ። ንሳ ካብ ኩለ ኣሰራርሓ ኣጋንንቲ ፡ ካብ ዕጣን ፡ 

ካብ ኣምሌኾ ጣኦት ፡ ካብ ጥንቁሌና ፡ ኮታ ካብ ኩለ ዒሇማወ ምምሌሊስ 

ተናጊፋ እያ ፡ ከም ቃሌ ኣምሊኽ እያ እትመሊሇስ ነይራ ። የሱስ ከም 

ዴሕንን ከም ናግፍን ዴማ ተገሉጹሊ እዩ ። ግናኸ ኣብ ቤታ ሓዯ ሽግር 

ኣጋጢምዉ ነበረ ፡ ንጓሊ ኣጋንንቲ ብኽፉእ ኣሸገርዉ ። እዚ ሰበይቲ ፡ ሽግር 

ጓሊ ካሌእ ይኮነ ፡ ኣጋንንታወ ምዃኑ ኣሇሇየቶ ። ልሚ እትን ኣዳታት 

ንዯቅኽን ኣጋንንቲ ከም ሸግርዎም ትፈሌጣድ ፧ ኣጋንንቲ ንቆሌዐ 

ከይተረፈ እዮም ፡ ብሇይትን ብቐትርን ሸግርዎም ። ኣዑንትና እንተ 

ተኸፊቱ ፡ ነዝም ንዯቅና ሸግሩ ክፉኣት ኣጋንንቲ ከነሇሌዮም ኢና ። 

ኣዳታት ፡ ጓሇይ ሓሚማ ኢሌና ክንዯይ ሳዕ ኢና ናብ ሕክምና ንጎይይ ። 

ናብ ሕክምና ምኻዴ ኣዜዩ ጽቡቕ እዩ ። ግናኸ ከነሇሌዮም ልና ኣሇ ፡ 

ንሳቶም ከኣ ኣብ ሊባራቶሪ ክምርመሩ ይክእለ ክፉኣት ኣጋንንቲ እዮም 

። ርግጸኛየ ፡ መብዚሕትና ንዯቂ ኣመንቲ ፡ ኣጋንንቲ ሸግርዎም 

ኣይመስሇናን እዩ ፡ ኣዜዮም እምበር የሸግርዎም ፡ ብፍርሂ ፡ ብስምባዴ ፡ 

ብሃንዯበታወ ሕማም ፡ ብይ ምእዚዜ ፡ ምብህራር ፡ ስዴነት ፡ ክፍኣት ፡ 

ተ ። ስሇ ዯቅና ነጋንንቲ ክንግስጾምን - ብስም የሱስ ክንቃሞም ፡ 

ጾምን ጸልትን ክንስዴን ይግብኣና ። እቲ ክፉእ ከይቀዯመና ከል ፡ ስሇ 

ዯቅና ንንቃሕ ። 

   ሽግር ጓሊ ። ‚ንጓሇይ ጋኔን ብኽፉእ ሒዜዉ ኣል‛ ። እዚ ሰበይቲ 

ርግጸኛ ኮይና እያ ትዚረብ ሊ ። ኣትን ዯቂ ልክን ኣዳታት ፡ ንጓሌኪ 

ጋኔን ሒዜዉ ኣል ፡ እንተ ዜብሇክን ኔረ ፡ ገላኽን ካብ ቤትክን ምሰጎክናኒ 

፡ ገላኽን ፍጹም ጽሌኢ ምጸሊእክናኒ ፡ ገላኽን ‚ብስም የሱስ‛ ኢሌክን 

ምገሰጽክናኒ ፡ ገላኽን ሕሌፍ ዜበሌክን ከኣ ብዜሓዜክናኦ ርወርክን 

ምፈጋእክናኒ ። እዚ መንፈሳወ ኣዑንታ እተኸፍተ ሰበይቲ ግና ጓሊ ጋኔን 

ከም ዜሓዚ ርግጸኛ ኮይና ናብ የሱስ መጸት ። ኣትን ኣዳታት ልሚ ስሇ 

ዯቅኽን ብሓቂ ክንዯይ ክትነቕሓ ይግብኣክን ። ንዯቅኽን ጡብ ከተ 

 

 

 

 

 

ጥቡኦምን ፡ ከተብሌዒኦምን ፡ ክትከዴንኦምን ጥራይ ይኮነ ፡ ስሉኦም ነቲ 

ክፉእ ጸሊኢ ገስጻ ። ዜገርመክን ፡ ክንዯይ ዯቂ ኣመንቲ  ኣሇ ኣጋንንቲ 

ሇዎም ፡ ፍትትን ዒሇማወ ትምኒትን ፍቓዴ ርእሶምን ሓጢኣትን 

ዜመሌኦም እዮም ፡ ምንጋፍ ከኣ የዴሌዮም። ኩነታቶም ኣዜዩ ሰክሕን 

ተስፋ ይብልምን እኳ እንተ መሰሇ ፡ ሓዯ ግን ኣል ኩለ ዜክኣል ፡ ዒርኪ 

ሇዱ ፡ ፈታወ ህጻናት ፡ የሱስ ። ሇዱ ብፍታዎም ናብ የሱስ መጺኦም 

‚ንጓሇይ ጋኔን ብኽፉእ ሒዜዉ ኣል‛ ይበለ ፡ ‚ዯይ ይጠፍእ ኣል ፡ 

ጎይታይ ዱ ዲወት ምሓሮ‛ ይበለ ። ንሓጢኣት ዯቅና ኣይንሸፋፍኖ ፡ 

ንጎይታ ንንገሮ ። ናብ ክርስቶስ መጺና ፡ ስሇቶም ሓይሉ ሰይጣን 

ሸንፎም ል ዯቅና ንጸሉ ። ሰይጣን ናቱ ክገብሮምን  ፡ንሓዉሩ ምስኡ 

ክኾኑን ይዯሉ ኣል ፡ ክዴሕኑን ናብ መንግስተ ሰማይ ክኣትን ጥራይ 

ኣይንሇምን ፡ ፈጺሞም ካብ ሓይሉ ሰይጣን ተናጊፎም ናብ ጎይታ የሱስ 

ክምሇሱ ንሇምን ፡ ካብ ሓይሉ ጸሌማት ተናጊፎም ናብ መንግስቲ’ቲ ብለጽ 

ዱ ኣምሊኽ የሱስ ፡ ክምሇሱ ንሇምን ። ከም ብሓዴሽ ክውሇደ 

ንጸሌየልም ፡ ካብ ዯቂ ዴያብልስ ምዃን ጸሊእቲ ኣምሊኽ ምዃንን 

ኣምሉጦም ፡ ፈተውቲ ኣምሊኽን ፡ ሓጢኣቶም ብምእማን ንእግዙኣብሄር 

ኽብሩን ፡ ጻዴቕ ፈራዱ ምዃኑ ክፈሌቱን ፡ ብፍሊይ ምለእ ምዴሓን 

ክረኽቡ ፡ ስሉኦም ንጸሉ ። 

 

 ጸልታ ተነጽገ ።   ካሌኣይ ካብዚ ከነኣናወት ሰበይቲ እንመሃሮ ፡ ጸልታ 

ሰማዑ ይምርካቡን ምንጻጉን እዩ ። ክርስቶስ ንጸልት ናይዚ ሰበይቲ 

ጸማም እዜኒ ዜሃቦ እዩ ዜመስሌ ፡ ‚ንሱ ግና ሓንቲ ቓሌ እኳ ኣይመሇሰን‛ 

። ኣብ ፈሇማ መሌሲ ኣይሃባን ። ጸኒሑ ምስ መሇሰሊ ፡ እቲ መሌሱ ካብቲ 

ስቕታኡ ገዯዯ ፡ ‚ብይ ናብተን ጥፉኣት ኣባጊዕ ቤት እስራኤሌ 

ኣይተሊኣኽኩን‛ ኢለ መሇሰሊ ። ንሳ ግን ብስቕታኡን ካሌእ መሌሱን ተስፋ 

ከይቆረጸት ፡ ዯጊማ ‚ጎይታይ ርዴኣኒ እናበሇት  

 መጺኣ ሰገዯትለ‛ ፍጹም ተስፋኣ ኣብ የሱስ ኣይተዯአን ። የሱስ ከኣ 

ዯጊሙ ‚እንጌራ ውለዴ ኣሌዑሌካ ነኽሊባት ምሃብ ኣይግባእን እዩ‛ 

ዒምዱ ኣነን ቤተይን 
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 በሊ ። የሱስ ንመን እንታይ ዒይነት ፈተና የቕርበለ ይፈሌጥ እዩ ፡ ነታ 

ብእምነት ንፍዕቲ ዜኾነት ሰበይቲ በዙ ክትሓሌፍ ግዴን ነበረ ። እዚ ጅግና 

ኣብነታወት ሰበይቲ ነዙ ምስ ሰምዏት ተስፋ ከይቆረጸት ፡ ‚እ ጎይታይ ፡ 

ኣኽሊባት ዴማ ካብ መኣዱ ጎይተቶም ዜዯቐ ርፍራፍ ይበሌዐ እዮም‛ 

ክትብሌ መሇሰት ። ልሚ ንሕና ‚ኣገሌጋሉ ክስቶ ከምዙ ኢለኒ ፡ 

ከምዙውን ኢለ ኣዉሪደኒ‛ እናበሌና ክንዯይ ኢና ብዘሕን ንዚረብ ። እዚ 

ሰበይቲ ግና የሱስ ዜኣክሌ እዙ ምስ ተዚረበ ፡ ‚እ  ጎይታይ‛ እያ ዜበሇት። 

መንዩ  እናተዉረዯ ‚እ‛ እናበሇ ዜመሊሇስ ፧ እዚ ሰበይቲ ግና ዒሊምኣ እቲ 

ናግፍ ‚የሱስ‛ እዩ ።  ልሚ ዒሇምን ትሕዜቶኣን ብምለኦም ነዙ ‚የሱስ‛ 

ኣይዯሌይዎምን እዮም ። 

     እምነታን ጽንዒታን ። እዚ ከነኣናወት ሰበይቲ ዉሊኳ እንተ ተነጽገት 

ሓቦኣን ተስፋኣን እምነታን ኣይተዴአን ። ኣዳታት ነዙ ብለጽ ኣብነት 

ክስዲ ይግባእ ። እዚ ሰበይቲ ንስቕታ ኮነ ንምንጻግ ብሓዯ ነገር ጥራይ  

እያ ጸኒዒትለ - እንዯገና ጸልትን ብተሳኺ እምንቶን ተዒወታ ። ኣዳታት 

እዙ እዩ ክህሌና ሇዎ እንዯገና ጸልትን እምንቶን ። ንሳ ብዚዕባ ዴንጋጸን 

ፈውስን ሰናይን ነገርን የሱስ ሰሚዒ ነይራ ከምትኸውን ንምግማቱ 

ኣየሸግርን እዩ ። እዙኹለ ናይ የሱስ ጽቡቕ ግብሪ ሰሚዒ ክነሳ ፡    ንእኣ 

ዜገጠማ ግን ካሌእ እዩ ። ግናኸ በቲ ዜሰምዒቶ ብስራት የሱስ 

ኣይተጠራጠረትን ፡ ከይተሓሇሇት ጸንዏት ። ክቡራት ኣዳታት ፡ ስሇ 

ዯቅኽን ከይተሓሇሌና ብጽንዒት ክንጽሉ ይግብኣና ። ጸሌትና ከም ዜምሇስ 

ኣሚንና ንሇምን ። 

      ብለጽ በረኸት ።  ኣብ መዲእታ እቲ ጽንዒትን እምነትን ናይዚ 

ሰበይቲ ፡ ጓሊ ተፈወሳትሊን ተናጊፋትሊን ጥራይ ኣይኮነትን ፡ ካሌእ 

በረኸትውን ረኺባ እያ። ንሱ ኸኣ ፡ ጎይታናን መዴሃኒናን የሱስ ክርስቶስ 

ስሇ እምነታ ከምዙ ክብሌ ንእምነታ ኣበርትዖ ‚ኣቲ ሰበይቲ እምነትኪ 

ዒባይ እያ ፡ ከም ዜዯላኽዮ ይኹነሌኪ ፡ ኢለ መሇሰሊ ፡ ካብታ ሰዒት 

እቲኣ ጓሊ ሓየት ።‛ እ ፡ ስሇ ዯቅና ብሌቢ ዉጋ እንተኸፊሌና ፡ 

ንጎይታ ምእማንን ፡ ሰናይ ፍቓደን ክንፈሌጥን ኢና ። ኣቱም ዯቅኹም 

ጌና ይኣመኑ ሇዱ ፡ ስሇቶም ፍቁራት ዯቅኹም ፡ ናብ ጎይታ ቅረቡ ፡ 

ናብ የሱስ ንዐ ፡ ንሱ ይኽእሌዩ ፡ ከዴሕኖምዩ ። ነዙ ኸኣ እምነት 

የዴሌየኩም ፡ ጽንዒት የዴሌየኩም ። ዎ ሇዴን ኣዳታትን ፡ ዯቅና 

ክተፍኡ ስቕ ኣይንበሌ ፡ ምስ ጎይታ ጊዛ ንውሰዴ ፡ ክሳብ ፍቕሪ ጎይታ 

ንእምነትና ክብ ብል ንቕረብ ። ኣዳታት ፡ ኣይተምሰስዉ ፡ ከይዯንጎኽን 

ብጸልት ምስ የሱስ ጊዛ ንውሰዴ፡ንተኣመኖ፡ዯቅና ክዴሕኑ’ዮም!! --//--  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

‚ዲወት ኣብ ኩለ መገደ ኣስተውዒሉ ነበረ ፡ ኣምሊኽ ከኣ ምስኡ ነበረ።‛ 

                                                    /1ሳሙ18፡14/ 

    ኣብ ህይት ክርስትና ምስትውዒሌ እቲ ቀንዱ ክህለን ክምዕብሌን 

ሇዎ እዩ ። ምኽንያቱ ‘ብህይት ክትነብሩስ ዕሽነት ሕዯጉ ፡ ብመገዱ 

ምስትውዒሌ ከኣ ተመሊሇሱ‛ ምሳ 9፡6 ስሇ ዜብሌ እቲ ጽሑፍ ። 

ንምስትውዒሌ ምምሌሊስ ከኣ ነቲ መንፈሳወ ህይትካ ኮነ ማሕበራወ 

ናብራኻ ዴሌዴሌ ዒት  እዩ ዜኾኖ ። እዙ ስሇ ዜኾነ ከኣ ትርጉምን 

ጥቕምን ምስትውዒሌ ክንርኢ ኢና ። 

 ምስትውዒሌ ማሇት እንታይ ክትገብር ከም ዜግብኣካ 

ፈሉጥካን ተረዱእካን ፡ ካብ ስምዑት ነጻ ክይንካ ክትዒይይ 

ከሇኻ እዩ ። /ዛና12፡32/። 

 ንሓዯ ዜተሰረ ነገር ብመንፈስ ቅደስ ተመሪሕካ ፡ 

ክትፈሌጦን ክትሰርሓለን ከሇኻ ውን ምስትውዒሌ ይብሃሌ ። 

 ምስትውዒሌ ቃሌ ብቓለ ኣብ እንግሉዜ መጽሓፍ ቅደስ 

deeply insight ይብል ፡ እዙ ከኣ ኣዕሚቕካ ምስትብሃሌ ይ 

ከኣ ዴህሪ መጋረጃ ል ሃዉኍ ይ ኩነት ምርኣይ እዩ 

መሌክት ።  

 ንፍቓዴ ኣምሊኽ ኣብ ህይትካን ናብራኻን ተረዱእካ 

ክትመሊሇስ ከሇኻ’ውን ምስትውዒሌ ይብሃሌ ። /ኤፌ 5፡16 

ነንብብ/። 

 

ጥቕሚ ምስትውዒሌ 

   ከምቲ ኣብ ሊዕሉ ትርጉም ምስትውዒሌ ዜረኣናዮ ሕጂ ቀጺሌና ጥቕሙ 

ክንርእይ ኢና ።  

1. ዕቑባ ትረክብ ፦ ብምስትውዒሌ ክትከይዴን ክትጉዒዜን ከሇኻ 

ብሓቂ ኢኻ ‘ትዕቆብ ። ‘ትዕቆብ ማሇት ከኣ ካብ ክፉእ ነገር 

ትሕል ማሇት እዩ ። ንጉስ ሰልሞን ‚ካብ ክፉእ መገዱ ፡ 

ካብቶም ቄናን ዙዚረቡ ሰባት ከተናግፈካስ ፡ ምኽሪ 

ኽትሕሌካ ፡ ምስትውዒሌ ከኣ ከተዕቁበካ እያ ።‛ ምሳ 2፡12 

ብምባሌ ተዚሪቡ ኣል ። 

 

ዒምዱ ቃሌ ኣምሊኽ 
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‚ኣስትዒሉ ሰብሲ እከይ ይርኢ እሞ ይሕባእ ፡ ገርህታት ግና ህሩግ 

ይብለ እሞ ብእኡ ይጉዴኡ ።‛ /ምሳ22፡3/ ። 

 

2. ንኹራ ዯንጓይ ይገብረካ፦ ኩራ ሓዯ ካብቲ ኣብ ክርስትያን 

ኽሓዯር ይብለ ኣለታወ ባህሪ እዩ ። ከምኡ ከይትኸውን ግና 

ብምስትውዒሌ ክትመሊሇስ የዴሉ ። ነዙ  ጽቡቕ ገይሩ ኣብ 

ህይት ዜሰርሓለ ዮሴፍ እዩ ። ንሱ ነቲ ካብ ኣሕዉቱ ዜመጾ 

ዜነበረ ጸሇመታት ኩለ ብህዴኣት ነቲ እከይ ብሰናይ እናሰዒረ 

ንኹራ ቦታ ኣይሃቦን ። በዙ ዴማ ንጉስ ክኸውን በቒዐ ። 

 

‚ምስትውዒሌ ንሰብ ንኹራ ዯንጓይ ይገብሮ ፡ ንበዯሌ ምሕሊፍ ከኣ 

ክብረቱ እዩ ።‛ /ምሳ 19፡11/ ። 

 

3.ጽኑዕ ቤት ትሃንጽ ፦ እቲ ሳሌሳይን ኣገዲስን ብምስትውዒሌ ምምሌሊስ 

ከኣ ጽኑዕ ቤት ምህናጽ እዩ ። እ ዜኾነ ቤት ክትሃንጽ ቀሉሌ እዩ ፡ 

ጽኑዕ ቤት ክትሃንጽ ግና ምስትውዒሌ ይሓትት እዩ ። /ማቴ 7፡24-27/። 

‚ቤት ሳሊ ጥበብ ትህነጽ ፡ ሳሊ ምስትውዒሌ ግና ትጸንዕ‛ ምሳ24፡3 

 

4.ሞገስ ትረክብ፦ ብሓቂ ኣብ ኩለ መገዴታትካ ብምስትውዒሌ ትኣቱን 

ትጽእን እንተ ኮይንካ ሞገስን ዒትን ክትረክብ ግዴን እዩ ። ነዙ ጽቡቕ 

ኣብነት ዜኾነና ንጉስ ዲወት እዩ ፡ ንሱ ኣብቲ ሳኦሌ ዜሌእኮ ዜነበረ ኩለ 

ኣስተውዒሉ ነበረ ። ዉሊ ኣኳ ኣብ ገሇ ተሌእኾታት ሳኦሌ ኣብ ኢዴ 

ፍሌስጤኤማውያን ምእንቲ ክዴቕ ብተንኮሌ ይሌእኮ እንተ ነበረ ፡ እቲ 

ካብ በሊዑ ውጽእ ኣምሊኽ ግና ዱሌ /ዒት/ ይህቦ ነይሩ ።  /1ሳሙ18፡

14 ነንብብ/ 

 

5. ጸልትካ ቀሌጢፉ ይምሇስ፦ ነዙ ጽቡቕ ኣብነት ዜኾነና ዲኒኤሌ እዩ ። 

ንሱ ሌቡ ናብ ምስትውዒሌ ኣቕኒዐ ክጽሉ ከል ካብ እግዙኣብሄር 

ቅሌጡፍ መሌሲ ይረክብ ነይሩ ። 

‚ዲኔኤሇየ ፡ ካብታ ሌብኻ ናብ ምስትውዒሌ ቕናዕካሊ  ፡ ርእስካውን 

ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽካ ትሓትካሊ ቐዲመይቲ መዒሌቲ ጀሚረን ቃሊትካ 

ተሰሚዏን እየን እሞ ፡ ኣይትሸበር ፡ ምእንቲ እን ቃሊት ኸኣ መጺኤ 

እኔኹ ።‛ ዲኒ 10፡12 ።  

እምበኣርሲ ከምቲ ኣብ ሊዕሉ ዜረኣናዮ ትርጉምን ጥቕምን ምስትውዒሌ 

ቀጺሌና ዴማ ብምስትውዒልም ጽቡቕ ኣብነት ዜኾኑና ናይ ኣምሊኽ 

ሰባት ክንርኢ ኢና ። 

 ዲኒኤሌ ፦ ዲኒኤሌ ኣብ መኑ ኣስተውዒሉ ሌቢ ዜነበሮ ባርያ 

እግዙኣብሄር ከም ዜነበረ መጽሓፍ ቅደስ ይነግረና ። ዲኔኤሌ 

ምስትውዒሌ ዜረኸበለ መገዱ ከኣ ንቓሌ እግዙኣብሄር የንብብን 

የስተንትንን ስሇ ዜነበረ እዩ ። ንሱ ነቲ ኣብ መጽሓፍ ኤርምያስ ዜነበረ 

ሰብዒ ዒመታት መርኮ ኣንቢቡ ኣስተንቲኑ ምስትውዒሌ ረኺቡ ፡ ናብ 

ኣምሊኽ ከኣ ብእኡ ቀሪቡ ፡ ነታ ምዴሪ ንፍታሕ ምኽንያት ዴማ ኮይኑ 

(ዲኒ 9፡2) ። 

 ንጉስ ሰልሞን ፦ ንጉስ ሰልሞን ውን መጀመርታ ናብ ንግስነት 

ዜፋን ምስ ዯየበ ንኣምሊኽ ምስትውዒሌ ከም ዜሇመነ ፡ እግዙኣብሄር 

ውን በቲ ሌመናኡ ባህ ኢሌዎ ዴላቱ ከም ዜሃቦ ንርኢ (1ነገ 3፡11-12 , 

1ነገ4፡29) ። በዙ ዴማ ኣብ መኑ ይኹን ብዴሕሪኡ ከምኡ ዜበሇ 

ሃብትን ክብረትን ዜረኸበ ከም ይነበረ መጽሓፍ ቅደስ ይነግረና (1ነገ3፡

13) ። 

 

 

   ልሚ ንሕና ዴማ ፡ ካብዝም ሌዑሌና ዜረኣናዮም ናይ ኣምሊኽ ሰባት 

ተማሂርና ነቲ ተዉሂቡና ል መጽሓፍ ቅደስ ኣንቢብና ኣስተንቲንና 

ንመንፈስ ቅደስ ከኣ ክገሌጸሌና እናጸሇና ንመሊሇስ (ኤር 33፡3 ነንብብ) ፡ 

ሌብና ከኣ ምስትውዒሌ ክረክብ እዩ ። በዙ ኸኣ ንምዴርና ፍታሕ 

ክንከውን ኢና ።  

 

‚ነዙ ዜብል ሇኹ ኣስተንትኖ ኣምሊኽ ከኣ ኣእምሮ 

(ምስትውዒሌ) ክህበካ እዩ‛ /2ጢሞ 2፡6/ ። 

ኣብ እብራውያን ዴማ ‚ስሇዙ ምእንቲ ኸይንተፍእ ፡ ናብቲ ዜሰማዕናዮ 

ኣዙና ኸነቕሌብ ይግብኣና።‛ ይብሇና ፡ እብ 2፡1 ።  ልሚ ኣብዚ ንሓወ 

ተዲሌያ ሊ ሓሊፊት ዒሇም ነቲ ዜሰማዕካዮ ከረስዕ ዜዯሉ ብዘሕ ነገራት 

ተዲሌዩ ከም ል ከነስተውዕሌ ይግብኣና ፡ ብሓቂ ካብ ጎይታ ርሕቕ ፡ 

ናብ ካሌእ ዉኒን ጥራይ ክትግዯስ ዜገብር ፡ ንሓጢኣት ከም ንቡር 

ዜውሰዯለ ክፉእ ጊዛ ከም ምዃኑ መጠን ፡ ከም ሇባማት ኣስተውዒሌቲ 

ኮይንና ፡ ክንመሊሇስ ብምስትውዒሌ ፡ ናብቲ ዜሰማዕናዮ ቃሌ ኣዙና 

ኸነቕሌብ ይግብኣና ፡ ኣብዚ ጥቕሲ መሌእኽቲ እብራውያን እንተ ርኢናስ   

‚ ምእንቲ ኸይንጠፍእ ናብቲ ዜሰማዕናዮ ኣዙና ኸነቕሌብ ይግብኣና እዩ‛ 

ይብሇና ። ኣብዙ ጊዛ እዙ ፡ ከነስተውዕሌ እንተይክኢሌና ፡ ናብቲ 

ዜሰማዕናዮ ቃሌ ኸነቕሌብ እንተ ይክኢሌና ኽንጠፍእ ኢና ፡ ግናኸ 

ኣብቲ ቃሌ እንተ ኣስተውዒሌናዮ ፡ ‚ኣዙና ኸነቕሌብ‛ ይብሇና ፡ እቲ 

ኣቓሌቦና ሲ ብዘሕ ክኸውን ከም ሇዎ እዩ ዜነግረና ል ። ብሓቂ 

እግዙኣብሄር ንምስትውዒሌ ኣእምሮናን ኣቓሌቦናን ይባርኽ ። 

 --//-- 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሓጸርቲ  ትርጉም 

1. ህይት = ህያብ ፈጣሪዩ  

2. ፍቕሪ   = መፈጸምታ ሕጊ’ያ 

3. እምነት = ነቲ ይርአ ከምዜርአ ምእማንያ 

4. ተስፋ  = መሳሌሌ እምነት’ያ 

5. ትዕግስቲ = ዉጋ እምነት’ያ 

6. ቅንዕና = ቀዲመይቲ ሌቦና’ያ 

7. መከራ = ዒቢ መምህር ናይ ቤትምህርቲ ክርስትና እዩ  

8. ውለዴ = ውህበት እግዙኣብሄር’ዩ 

9. ሓጢኣት = ካብ ሕጊ እግዙኣብሄር ምርሓቕዩ 

10. ትዕቢት = መን ምዃንካ ምርሳዕዩ 

11. ሓሶት = ዱ ዴያብልስ ምዃን እዩ 

12. ኩርዒት= ሓመዴ ምዃንካ ምርሳዕ እዩ 

13. ሞት = ዒስቢ ሓጢኣት እዩ  

14. የሱስ = መገዴን ሓቅን ህይትን እዩ ። 



ሻልም ቁ4 
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    ኒክ ቩጂሲክ 
 

   ኒክ ቩጂሲክ (ኒኮሊስ) ኣብ 4 ታሕሳስ 1982 ዒ.ም ፡ ብይ መሓውር ፡ 
ማሇት ኣእዲውን ኣእጋርን ይብለ ተሌዯ ። ሓካይም ንሕማም እዙ ቆሌዒ 
ምኽንያት ክህብለ ኣይተኻእልምን ። ከም ቆሌዒ ፡ ኒክ በእምሮን ብተመስጦን 
ብኣካሌን ጻዕራም ቆሌዒ ኮነ ። ዒብዩ ዱ ዒሰርተ ዒመት ምስ ኮነ ፡ ብሇዎ 
ጸገም ኣዜዩ ተጨነቐ ፡ ኣብ ባኞ ባስካ ማይ ኣትዩ ህይቱ ብርእሰ ቕትሇት 
ከሕሌፋ ፈተነ እሞ ኣይተኻእልን ፡ ዯጊሙ ውን ርእሰ ቕትሇት ፈተነ ፡ ግናኸ 
እግዙኣብሄር ብተኣምትራት ኣዴሓኖ ፡ ካብኡ ንነጀው እግዙኣብሄር ንሌቡ 
ክዴርኾ ጀመረ ። ኒክ ፡ ዯጊሙ ኣብ ህይቱ ተስፋ ከይቆርጽ ሰነ ፡ እናዒበየ 
ክኸይዴ ከል ዴማ መስተንክር ዜኮነ መንእሰይ ኮነ ፡ ብምስክርነቱ ዴማ 
ንእግዙኣብሄር ከኽብሮ ጀመረ ። ኒክ ንእግዙኣብሄር ኣብ ህይቱ ፍለይ ኣተክሮ 
ገበረለ ፡ ብእግዙኣብሄር ምለእ ተስፋን ሰሊምን ረኸበ ፡ ዕጉብ ክኸውን ዴማ 
ጀመረ ። ብሓቂ እግዙኣብሄር ንኽስዕብዎ ፍቓዯኛታት ንዜኾኑ ሰባት የኽብሮም 
እዩ ። ኒክ ፡ ዱ ዒሰርተው ሸውዒተ ዒመት ምስ ኮነ ‚ህይት ብይመሓውር - 
life with out limbs‛ ዜብሌ ዴርጅት ኣቖመ ። ኒክ ፡ ኣተባባዑ ፡ ተስፋ ሃቢ 
፡ ትርጉም ህይት ምርካብ ኣብ ዜብሌ ዚዕባ ሓያሌ መዯረ ኣብ ብሊ ዒሇም 
ከስምዕ ጀመረ። ብተሳኺ ፡ ኒክ እግዙኣብሄር ንፍቓዯኛ ዜኾነ ሌቢ ከም 
ዜጥቀመለን ፡ እግዙኣብሄር ንዜኾነ ይከኣሌነቱ ይስዕሮ ምዃኑ ፡ ኣግዙኣብሄር 
ኣዜዩ ዒቢ ምዃኑን ክነግር ጀመረ ። ኒክ ከምዙ በሇ ‚ኣነ ከምዙ ኾይነ 
ብምውሊዯይ ሕጉስ እየ ፡ ህይተይ ቀሉሌ ከምይኮነ ክሓብእ ኣይዯሌን ፡ 
ግናኸ ሳሊ ፍቕሪ ሇዯይን ፈተውተይን ፡ ሳሊ ኣብ እግዙኣብሄር ልኒ እምነትን 
፡ ንኹለ ፈተናይ ይስዕሮ እየ ፡ ልሚ ህይተይ ብሓጎስን ብዕሊማን መሉኡ እዩ 
።  

 
 
 
ዱ 15 ዒመት ምስ ኮንኩ ንጎይታ ክስዕብ ሰንኩ ፡ ብዴሕሪኡ ኣዯናቒ ጉዕዝ 
ጀመርኩ ፡ ዱ 17 ዒመት ምስ ኮንኩ ኣብ ቤት ትምህርትና ብዚዕባ እምነተይን 
ህይተይን ምስ ውሑዲት ጉጅሇ ፡ መዯረ ከስምዕ ጀመርኩ ። ዴሕሪ ክሌተ 
ሰሙን ፡ ኣብ ቅዴሚ 300 ሰባት ተምሃሮ ዒስራይ ክፍሉ መዯረ ኣስማዕኩ ፡ ሽዐ 
ይዜከረኒ ኣዜየ ፈሪሀ ቀጥቀጥ በሌኩ ፡ ሒዯት ቃሊት ኣውጺአ ክዚረብ ምስ 

 
 
 
 

 
 ጀመርኩ ፡ ብዘሓት ኣዉሌዴ ክበኽያን ክነብዒን ጀመራ ፡ እቶም ኣዲት ከኣ 
ንስምዑቶም ሓቢኦም ተጻሩዎ ። ሓንቲ ጓሌ ብፍሊይ ትዜከረኒ ፡ ፊቕፊቕ ኢሊ 
እናነብዏት ኩልም እናረኣይዉ መጺኣ ሓቑፋ ‚ኒክ ይቕሬታ ግበረሇይ ረቢሸካ ፡ 
ግን ክሓቑፈካ ኣፍቅዯሇይ‛ ሓቑፋ ኸኣ ኣብ እዜነይ ‚የቐንየሇይ ፡ የቐንየሇይ ፡ 
የቐንየሇይ‛ በሇትኒ ። በዙ እዚ ጓሌ ርኣየትኒ ፍቕሪ ተዯሪኸ ፡ ኣብ 44  ሃገራት 
ዒሇም እናርኩ 2000 ሳዕ መዯረታት ኣስማዕኩ ። ነፍሲ ከፍ ሰብ ፍቕርን 
ተስፋንዩ ዜዯሉ ፡ ነዙ ኸኣ ብፍለይ ንህዜቢ ዒሇም ክነግር ዕዴሌ ረኸብኩ ።‛   
ኒክ ሇዎ ጸገም ቀሉሌ እኳ እንተይኮነ ፡ ግናኸ ተስፋ ኣይቆረጸን ፡ ኣብ 
ትምህርቱ ዴማ ንፉዕ ተመሃራይ ኮነ ፡ ኣብ ጥሪ 2011 ኣብ መበሌ 21 ዕዴሜኡ 
ካብ ዩኒቨርሲቲ-ግሪፊዜ ብኣካውንቲን ኤንዴ ፋይናንስ ብዱግሪ ተመረቐ ። 
ብይካዙ ኣብ ኣህጉራት እናዝረ ኣተባባዑ መዯረ (motivational speaker) ፡ 
ንሽግራት መንእሰያት ኣተኩሩ ፡ የገሌግሌ ኣል ። ክሳብ ሕጂ ፡ ኣብ ኣስታት 60 
ሃገራት ማሇት ኣብ ሓሙሽተ ኣህጉራት ዒሇም እናዝረ ፡ ንመንእሰያት ተኮረን ፡ 
ኣብ ቤተ ክርስትያንን ፡ ኣብ ቤት ትምህርትን መዯርኡ ኣስምዏ ። ኒክ ፡ ንዕዮኡ 
ብመዯብ ቴላቪዥንን ጽሑፋትን ይዜርግሕ ። ቀዲመይቲ መጽሓፉ ‚ህይት 
ብይዯረት - Life with out limit‛  ትብሌ ኣብ 2010 ኣሕተማ ። ብዘሕ 
ኣተባባዑ ዜኾነ DVD ከም እኒ ‚ዒቢ ዒሊማ ህይት-Life’s Great Purpose‛ ፡ 
ዜብሌ ፡ ብይካዙ እተሰሇመሇን ሓጸርቲ ፊሌምታትን ድኩመንታሪ ፊሌምታት 
ኣዲሇ ።  

   ኒክ ፡ ሓዯ ጊዛ ኣብ ቃሇ መጠየቕ ‚ኣነ ፍጹም ምጥርጣር ኣልኒ ፡ ማሇት 
ዜምርዖ ኮይኑስ ኣይስምዒንን ፡ ምሳይ ክትነብር ኢሊ ተፍቅረኒ ኣይረክብን እየ 
ዜኸውን ።‛ በሇ ። ኒክ ፡ ብተኣምራት ፡ እግዙኣብሄር ንእኡ እትኾኖ ካኔ ሚያራ 
ትብሃሌ መንእሰይ ኣዲሇለ ። ንሳ ንኒክ ሓንሳብ ምስ ረኣየቶ ብፍቕሩ 
ተማረኸት ፡ ‚ኣነ ንኒክ ከምታ ሇዉ እየ ኣፍቂረዮ ሇኹ‛ በሇት ። ቅዴሚኡ ካኔ 
ካሌእ ዒርኪ ነይርዉ እዩ ፡ የግዲስ ንሱ ዒሇማወ ብምዃኑ ትርጉም ስኢናትለ 
ሓዯገቶ ፡ ንኒክ ግን ኣዜያ ኣፍቀረቶ ። ‚በታ ንኒክ ዜረኸብክዎ መዒሌቲ ፡ ኩለ 
ዴማ ኣብኡ ረኸብክዎ ፡ ንሱ ንኣይ ዒርከይ ጥራይ ኣይኮነን ሰብኣየይ ውን ክኾነኒ 
እዩ‛ በሇት ። ኒክን ካኔ ኪያራን መርዒ ምስ ቆጸሩ ፡ ብዘሓት ሰባት ሕቶ ኮኖም ፡ 
‚ከመይ ኢለ ቀሇቤት ክገብረሊ እዩ ንመርዒቱ‛ በለ ። ኣብ መርዒኡ መዒሌቲ ኒክ 
‚ዜኸበርኪ ካኔ ፡ የፍቅረኪየ ፡ ዜተረፈ ህይትኪ ምሳይ ክትነብሪ ፡ 
ትምርዒውኒድ ኢኺ ፧‛ ምስ በሊ ፡ ካኔ በኸየት ። ቀጺለ ፡ ‚ኣጻብዕኪ ኣብ ኣፈይ 
ግበሪ‛ በሊ ፡ ኣብ ኣፉ ኣእተቶ ኣጻብዒ ፡ ብኣፉ ጌሩ ቀሇቤት ኣብ ኣጻብዒ 
ኣእተ ። ንብዘሓት መርዒ ናይ ኒክን ካኔን ሕቶ ኮይኑ ኸበድም ንሱ ግና ‚ጸገም 
የሇን ፡ ምኽንያቱ ንፋቐር ኢና‛ በልም ። ካኔ ውን ሰሓቐት ። ልሚ ኒክን ካኔን 
ምለእ ጥዕና ሇዎ ዱ ሉድም ኣሇ ፡ ኣብ ካሉፎርናያ ይነብሩ ኣሇ ። ኒክ 
ኣብ ጽሑፋትን ፡ ንየሱስ ኣብ ምግሌጋሌን ፡ ኣነቓቓሒ መዯረን እዩ ተኩር ፡ 
ካኔ ሰበይቱ ኸኣ ኣብ ቤታ ምስ ሰብኣያ ንጎይታ እናኣመስገነት ፡ ሃዱኦም ምስ 
ብሩኽ ድም ፡ ይነብሩ ኣሇ ። --//-- 
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መዯብ ንባብ ሙለእ መጽሓፍ ቅደስ 2015 
ክቡራት ክርስትያናት ፡ ኣብዙ ሓዴሽ ዒመት በዙ ዜስዕብ ንመጽሓፍ ቅደስ ምለእ ከነንብብ ብኽብሪ ንዕዴም ኣሇና። 

‚ቃሌካ ንእግረይ መብራህቲ ንመገዯይ ብርሃንዩ‛ /መዜ 119፡105/ 

 

 

 

 

  

ዕ ለት ጥሪ የ ካቲት መጋቢት ሚያዝያ ግንቦት ሰነ  ሓምለ ነ ሓሰ መስከረ
ም 

ጥቅምቲ ሕዳር ታሕሳስ  

1 ዘፍ1-3 4-6 25-27 7-9 25-27 19-21 113-118 16-18 43-45 ዮኤ1-3 ለቃ1-3 4-6  

2 4-7 7-9 28-30 10-12 28-29 22-24 119 19-21 46-49 ኣሞ1-3 4-6 7-9  

3 8-10 10-12 31-34 13-15 2ዜና1-
3 

25-27 120-125 22-24 50-52 4-6 7-9 10-13  

4 11-13 13-15 እያ1-
3 

16-18 4-6 28-30 126-131 25-27 ዴጉ1-3 7-9 10-12 2ቆረ1-5  

5 14-16 16-18 4-6 19-21 7-9 31-33 132-137 28-30 4-5 ኦብዴያ 13-15 6-9  

6 17-19 19-21 7-9 22-24 10-12 34-36 138-143 31-33 ህዜ1-3 ዮና1-4 16-18 10-13  

7 20-22 22-24 10-12 1ነ ገ 1-
3 

13-15 37-39 144-150 34-36 4-6 ሚክ1-3 19-21 1-6  

8 23-24 25-27 13-15 4-6 16-18 40-42 132-134 37-39 7-9 4-7 22-24 ኤፌ1-3  

9 25-27 ዘሁ1-3 16-18 7-8 19-21 መዜ1-6 135-137 40-42 10-12 ናሆ1-3 ዮሃ1-3 4-6  

10 28-29 4-6 19-21 9-11 22-24 7-12 138-140 43-45 13-15 ኣን1-3 4-6 ፊሉ1-4  

11 30-32 7-9 22-24 12-14 25-26 13-18 141-143 46-48 16-18 ጸፎ1-3 7-9 ቆል1-4  

12 33-35 10-12 መሳ1-
3 

15-17 27-29 19-24 144-146 49-51 19-21 ሃጌ1-2 10-12 1ተሰ1-3  

13 36-38 13-15 4-6 18-20 30-31 25-30 147-150 52-54 22-24 ካ1-3 13-15 1ጢሞ1-3  

14 39-41 16-18 7-9 21-22 32-34 31-36 ምሳ1-6 55-57 25-27 4-6 16-18 4-6  

15 42-44 19-21 10-12 2ነ ገ 1-
3 

35-36 37-42 7-9 58-60 28-30 7-10 19-21 1ጢሞ1-4  

16 45-46 22-24 13-15 4-6 እዝ1-
3 

43-48 10-15 61-63 31-33 11-14 ግብ1-3 ቲቶ1-4  

17 47-50 25-27 16-18 7-9 4-6 49-54 16-21 64-66 34-36 ሚክ1-4 4-6 ፊሌሞን  

18 ዘጸ1-3 28-30 19-21 10-12 7-10 55-59 22-27 ኤር1-3 37-39 ማቴ1-3 7-9 እብ1-6  

19 4-6 31-33 ሩት1-
4 

13-15 ነ ህ1-
3 

60-63 28-31 4-6 40-42 4-6 10-12 7-13  

20 7-9 34-36 1ሳሙ1-
3 

16-18 4-6 64-69 መክ1-3 7-9 43-45 7-9 13-15 ያእ1-5  

21 10-12 ዘዳ1-3 4-6 19-21 7-9 70-75 4-6 10-12 46-48 10-12 16-18 1ጴጥ1-5  

22 13-15 4-6 7-9 22-25 10-13 76-81 7-9 13-15 ዲን1-3 13-15 19-21 2ጴጥ1-3  

23 16-18 7-9 10-12 1ዜና1-
3 

ኣስ1-
3 

82-87 10-12 16-18 4-6 16-18 22-24 1ዮሃ1-5  

24 19-21 10-12 13-15 4-6 4-6 88-93 መሃ1-3 19-21 7-9 19-21 25-28 2ዮሃ+3ዮሃ  

25 22-24 13-15 16-18 7-9 7-10 94-96 4-6 22-24 10-12 22-24 ሮ ሜ1-3 ይሁዲ  

26 25-27 16-18 19-21 10-12 እዮ1-
3 

97-99 7-8 25-27 ሆሴ1-3 25-28 4-6 ራእ1-4  

27 28-30 19-21 22-24 13-15 4-6 100-103 ኢሰ1-3 28-30 4-6 ማር1-3 7-9 5-7  

28 31-33 22-24 25-27 16-18 7-9 104-106 4-6 31-33 7-9 4-6 10-12 8-11  

29 34-36 - 28-31 19-21 10-12 107-109 7-9 34-36 10-12 7-9 13-16 12-14  

30 37-40 - 2ሳሙ1-
3 

22-24 13-15 110-112 10-12 37-39 13-14 10-12 1ቆረ1-3 15-17  

31 ዘሌ1-3 - 4-6 - 16-18 - 13-15 40-42 - 13-16 - 18-22  

ነዙ ጽሑፍ ካሌኦት ውን ኣንቢቦም ክባረኽለ 

ኮፒ ጌርኩም ናብ ሓዯ ሰብ  

ከተማሓሊሌፍዎ 

ንምሕጸነኩም ። 

 


