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ትጽሉ  ዶ  ኣልኻ  ፧ 

‚ጸልት ጻድቕ ብግብራ ብዘሕ  ተስሌጥ እያ።‛ /ያእ 5፡16/ 

   ክርስትና ፡ ብጸልት ምስ እግዙኣብሄር እናተራኸብካ ፡ ሓይሉ 

እናተቐበሌካ ፡ እናነቓሕካ ክትነብሮ ሇካ ህይወት እዩ ። የሱስ ኩለ 

ተግባሩን ኣገሌግልቱን ብጸልት እናነቐሐ እዩ ካይዶ ዜነበረ ። ማር 

1፡35 ‚ኣንጊሁ ተንሲኡ ፡ ገና ሇይቲ ኸል ፡ ወጸ ። ናብ ጽምዊ ቦታ 

ኸይደ ድማ ኣብኡ ጸሇየ ።‛ ብሇይቲ ይጽሉ ፡ ብቐትሪ ድማ የገሌግሌ 

ነበረ ። ኣብዙ ዒሇም ከም ናይ ክርስቶስ ኮንካ ክትመሊሇስ ሓዯ ካብ 

ቀንዱ ድሌየካ ጸልት እዩ ። ልሚ ናይ ጸልት ጊዛና ከመይ ኣል ፧ 

ንጽሉዶ ኣሇና ፧ ካብ ሰዒት ክንዯይ ክሳብ ሰዒት ክንዯይ ፧ ልሚ 

ንጸልት ሸሇሌ ኢሌናዮ ከይንህለ ንጠንቀቕ ። ዜረሳዕናዮ ተግባር 

ኮይኑና ከይህለ ። ዜበዜሑ ጸሇይቲ ሰባት ፡ ወጋሕታ ተንሲኦም 

እዮም ዜጽሌዩ ፡ ምኽንያቱ ወጋሕታ ሓይሌኻ ሓድሽ እዩ ፡ ኣእምሮኻ 

ነጻ እዩ ። ስሇዙ እቲ ዜሓሸ ናይ ጸልት ጊዛ ወጋሕታ እዩ ፡ ዯንጉኻ 

ተባሂሌካ  ሰዒት ሓሙሽተ ክትነቅሕ ኣሇካ ። 

 

   እቶም ምስ ጎይታ ጽቡቕ ጊዛ ሇዎም ፡ ወጋሕታ ጥራይ ይኮኑ ፡ 

ዲርጋ ምለእ ሇይቲ እዮም ዜነቕሑ ፡ ከም መጠን ምስ መንፈስ ቅደስ 

ሕሇፍዎ ጊዛ ኸኣ ፡ ብእኡ መጠን ጸጋ ኣብ ሌዕሉ ጸጋ ይኾኑ ፡ 

ሓይልም ይሕዯስ ፡ ካብ ሓይሉ ናብ ሓይሉ ይኸደ ፡ መዜ 84፡7 

‚ካብ ሓይሉ ናብ ሓይሉ ኣብ ጽዮን ኣብ ቅድሚ ኣምሊኽ ይቖሙ‛ ። 

ምስ እዝም ሰባት ክትከውን ከልኻ ፡ ከም ስርዒት እዩ ካብኣቶም ጸጋ 

ዜሓሌፈካ ፡ ትጸናናዕ ፡ ኣተሓሳስባኻ ይፍወስ ፡ ናብ እግዙኣብሄር 

ክትጥምት ይድግፉኻ ። (ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽሌ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሻልም 

ልሚ ሕረዩ 

‚ልሚ ሕረዩ ። ኣነን ቤተይን ግና ንእግዙኣብሄር ኢና 

እነገሌግሌ ።‛ /እያ 24፡15/ ። 

  ኣብ ህይወትና ፡ እንዯሌዮ እንታዩ ፧ እቲ ዜሓሸ 

ምርጫ እንታይ እዩ ፧ እንታይ እንተመረጽና እዩ 

ዜሕሸና ፧ 

    ነፍሲ ወከፍና ናትና እንብል ስራሕ ኣልና ። ኣብ 

ስራሕና ገሇ ኣበር ከይርከበና ኸኣ ንጥንቀቕ ኢና ፡ 

ንስራሕና ነጽፍፎ ኢና ፡ ንጽዕር ድማ ። እዙ ምግባርና 

ጽቡቕ እዩ፡ ግናኸ ኩለ ንክብሪ ኣምሊኽ ክንገብሮ 

ይግብኣና ። ንክሌተ ጎይቶት ክንግዚእ ኣይንኽእሌን ኢና 

፡  እቲ ስራሕና ካብ ንጎይታ ምግሌጋሌ ክዒግተና 

የብለን ። ብዘሕ ዕዮን ዋኒንን እዩ ልና እናበሌና ካብ 

ንእግዙኣብሄር ምግሌጋሌ ንድሕሪት ኣይንመሇስ ፡ 

ንኹለ ጊዛን መዯብን እንተ ጌርናለ ከነርክበለ ኢና ። 

ብጎይታ የሱስ ኣሚንና መሰሌ ውሌድነት ዜረኸብና ፡ 

ልሚ ንሕረይ ፡ ዕዮ ጎይታ ኣይንግዯፍ ፡ ኣብ ዜኸድናዮ 

ቦታ ኣገሌገሌቲ ጎይታ ፡ ናቱ ምዃንና ክንዜክር 

ይግብኣና ። ንእግዙኣብሄር ብኸመይ ኢና እነገሌግል ፧ 

‚ሕጂ ኸኣ ንእግዙኣብሄር ፍርህዎ ፡ ብፍጽምናን 

ብእምነትን ኣገሌግሌዎ ፡ ንእግዙኣብሄር ድማ 

ኣገሌግሌዎ ።‛ /እያ 24፡14/ ። እምበኣርሲ ልሚ ፡ 

ንስኻን ቤትካን ኣገሌገሌቲ እግዙኣብሄርዶ ኢኹም ፧ 

ንእግዙኣብሄር ትፈርሆ ፡ ብፍጽምናን ብእምነትን 

እትመሊሇስ እንተኾንካ ንሱ እዩ ኣገሌግልት ዜብሃሌ ። 

ካሌእ ዒይነት ኣገሌግልታት ብድሕሪኡ እዩ ዜስዕብ ፡ 

እሞ ዜበሇጸ ምርጫናን ሕሬትናን እንታይ እዩ ፧ 

ንምረጽ ንጎይታ ንበይኑ ከነምሌኾን ከነገሌግልን 

ምርጫና ይኹን ፡  ዜነበረና ኣገሌግልት ቋረጽና ሰባት 

ልሚ ንመሇስ ፥ እቲ ቃሌ ‚ልሚ‛ እዩ ዜብሇና ፡ 

ብዜነበረና ኣገሌግልት ብዘሓት ሰባት ይባረኹ ነይሮም 

ይኾኑ፡ስሇዙ ልሚ ዯጊምና ንጎይታ ከነገሌግል ንሕረ ። 

ነህ 2፡20 ‚ኣምሊኽ ሰማይ ኬቕንዒሌና እዩ እሞ ፡ ንሕና 

ባሮቱ ተንሲእና ኽንዒዩ ኢና ።‛ ጎይታ ይባርኽኩም ።  
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ዒምዱ ጸልት 

ስሇዙ ፤ እትጽሌይዎን እትሌምንዎን 

በሇ ኸም ዜረኸብኩምዎ እመኑ እሞ 

ኪኾነሌኩም እዩ ፡ እብሇኩም ኣሇኹ። 

ማር 11፡24 
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 ትጽሉዶ ኣሇኻ . . 

ኣብ ጸልት ዱሲፕሉን የድሉ እዩ ። ወጋሕታ ክንትንስእ ከልና ነፍስና 

ተዕሇብጥ እያ ፡ ቀሌጢፋ ኣይትተግህን እያ ። ትህኪት ውን የሸግራ 

እዩ ፡ እዙ ኹለ ስንፍና እዩ ። ነፍስና ምትንሳእ ክትኣቢ ከሊ ፡ 

ክንግስጻ ኣሇና ፡ ንስንፍና በሇ ኣይንቀበል ። ከይጸሇና ናብ ዋኒንና 

ክንገብር ህርድግ እንተ በሌና ፡ ሌክዕ ከም ንግሆ ተንሲእካ ናብ ባሕሪ 

ምጥሊቕ እዩ ፡ ዕሊማኻን ተሌእኾኻን your vision and mission  

ኢኻ እተጥፍእ ። ልሚ ሓቂ ክንዚረብ ፡ ብስታትስቲክስ እንተ 

እንቑጸር ፡ ሬሾ ratio ናይቶም መዒሌታዊ ምስ ጎይታ ጊዛ ጸልት 

ሇዎምን ይብልምን ፡ ሓዯ ኣብ ሽደሽተ 1፡6    ማሇት ካብ 

ሽደሽተ ኣመንቲ ሓዯ እዩ ስሩዕ regularly ዜኾነ ናይ ጸልት ጊዛ 

ሇዎ ። ልሚ ሇና ኣመንቲ ፡ ነቲ ከቢደና ል ኩነታት ካብ 

እንጽሌየለ ፡ እግዙኣብሄር ስሇምንታይ ከምዙ ይገብር ኣል 

ኣይርድኣንን እዩ ፡ እናበሌና ከነማርር እንውዕሌ ውሑዲት ኣይኮናን ። 

እቶም ጥቡቕ ዜምድና ምስ እግዙኣብሄር ሇዎም ሰባት ግና ፡ ዋሊ 

ኣምሊኽ ይዯንጉይ ፤ ትጽቢተይ ካብኡ እዩ እሞ ፡ ነፍሰየ ብኣምሊኽ 

ጥራይ ሃዱእኪ ተጸበይ ፡ እናበለ ፡ ጊዛ ጸልቶም ይውስኹን 

ይነቕሑን እምበር ኣየጉድለን እዮም ። ስሇዙ ናይ ግሌና ልና ጊዛ 

ጸልት እስከ ግዲ ንገምግሞን ንመርምሮን ። ወረቐትን ፒሮን ሒዜና ፡ 

ኣብዚ ሰሙን ፡ ካብ ሶኒ ክሳብ ሰንበት ዜነበረና ናይ መዒሌታዊ ጊዛ 

ጸልትና ንገምግሞ ፡ ካብን ሸውዒተ መዒሌታት ክንዯይ መዒሌቲ 

ጸሉና ፡ ክንዯይ ከ ከይጸሇና ሰጊርናየን ፧ እንተ ይትጽሉ ሃሉኻ 

ነገርካ ኣይሰሌጥን እዩ ፡ ዋሊ እንተ ሰሇጠ ኸኣ ኣምሊኽ ግን 

ኣይተሓወሶን ። ነገርካ ጎይታ ክሓሌፎ ጸልት የድሉ ። ኣረኣእያና our 

attitude ከም ናይ ጎይታ ክኸውን ጸልት የድሉ ። ንኣናን ንብዘሓት 

ንበረኸት ዜኸውን ቃሌ ክንቅበሌ ጸልት የድሉ ። ብመንፈስ 

ተመሪሕካ ፡ ንዕርዱ ድያብልስ ከተፍርስን ፡ ፍቓድ ኣምሊኽ ከኣ 

ከተሇሉ ጊዛ ንጸልት የድሉ ። ልሚ ስንፍና ኣእቲዩሌና ፡ ሕጂ ዯኣ 

ዯኺምካ እንዱኻ ፡ ስራሕ ኣልካ ፡ ቢዙ ኢኻ ፡ እናበሇ ሰይጣን ንናይ 

ጸልት ጊዛና ከይሰርቀና ነቲ ልና ጽቡቕ ናይ ጽሞናን ጸልትን ምስ 

ጎይታ ፡ ነዙ ኣጽኒዕና ንሓዜ ። ‚ሓዯ እኳ ኣኽሉሌካ ኸይዜርፈካስ ፡ 

ነቲ ልካ ኣጽኒዕካ ሓዝ‛ /ራእ3፡11/ ። ብስም የሱስ ናይ ጸልት ጊዛና 

ጸጋ ይምሊእ ፡ ብስም የሱስ ሰሊም ኣምሊኽ ኣብ ናይ ጸልት ጊዛና 

ይውሓዜ ፡ ብስም የሱስ ስንፍና በሇ ይሰበር ፡ እግዙኣብሄር 

ብምትጋህን ምንቃሕን ይባርኸና ። ኣሜን ። (-ሻልም-)  

               

 

 

 

 

 

 

ንድምጺ እግዙኣብሄር ምስማዕ ንሇማመድ 

‚ከምቲ ብመን ኖህ ዜኾነ ፡ ብመን ወዱ ሰብውን ከምኡ 

ኪኸውን እዩ ። ክሳዕ እታ ኖህ ናብ መርከብ ዜኣተወሊ መዒሌቲ 

ይበሌዐን ይሰትዩን የእትዉን የተኣታትዉን ነበሩ ። ማይ ኣይሂ ድማ 

መጸ ንኹልምውን ኣጥፍኤ ። ብመን ልጥ ድማ ከምኡ ኾነ ፤ 

ይበሌዐን ይሰትዩን ይሸጡን ይሻየጡን ይተኽለን ይሃንጹን ነበሩ ። 

በታ ልጥ ካብ ሶዶም ዜወጸሊ መዒሌቲ ድማ ካብ ሰማይ ሓውን 

ዱንን ወረዯ ፡ ንኹለ ኸኣ ኣጥፍኤ ። በታ ወዱ ሰብ ዙግሇጸሊ 

መዒሌቲ ድማ ከምኡ ኪኸውን እዩ ። ‚ /ለቃ 17፡26-30/ ። 

    ኣብዙ ቃሌ ፡ የሱስ ኣብቲ መወዲእታ መን ከም ናይ ኖህን 

ልጥን ከምዜኾነ ፡ ማሇት ሰባት ክበሌዐን ክሰትዩን ፡ ክሸጡን 

ክዕድጉን ፡ ክተኽለን ክሃንጹን ፡ ወተ ፡ ከም ዜኾነ ይነግረና ። 

ኣስተውዑሌናዮዶ ኣልና ፡ እን ተግባራት ብገዚእርእሰን ሓጢኣት 

ከምይኮና ፧ ንሳተን ግቡእ ንጥፈታት ወዱ ሰብ እኳ እየን ። 

ስሇምንታይ ዯኣ ክርስቶስ ምስቲ መወዲእታ መን ኣተሓሒዘ 

ብፍለይ ጠቒስወን ፧ እቲ ምኽንያት ፡ ሰባት በዝም ንጥፈታት 

ትሑዚት ክኾኑ ስሇዜኾነ እዩ - ማሇት ንኣምሊኽ ፈጺሙ ጊዛ 

ይብልም ክኾኑ እዮም ። ድያብልስ በዝም ንጥፈታት ጌሩ ንሰባት 

ካብ ሕብረት እግዙኣብሄር ፈጺሙ ከውጽኦም እዩ ፡ እዙ ብዒይንና 

ክንሪኦ ኢና ፡ ሕጂውን ኣል ፡ ፍርሃት እግዙኣብሄር ክጠፍእ እዩ ፡ 

ዒመጻ ክበዜሕ እዩ ፡ ፍቕሪ ብዘሓት ውን ክትዜሕሌ እያ ።  

   እስኪ ነዙ ንበብናዮ ጥቕሲ ምስዚ ሇናያ ዒሇም ነረእእዮ ፡ ዋሊ 

ሓንቲ ፍሌሌይ ከኣ ኣይክንረኽበለን ኢና ። ሰብኡትን ኣንስትን 

ኣዜዮም ትሑዚት እዮም ፡ ንእግዙኣብሄር ዜሰምዐለ ምንም ጊዛ 

የብልምን ።ናብ ህይወትኩም ተመሌከቱ እሞ እዙ ሓቂዶ ኣይኮነን ፧ 

መንፈስ ዒሇም ንሌቢ ኣማኒ ሒዜዎ ኣል ። ሳይንስ ፡ ብዘሕ ጊዛ 

ክቑጥበሌና ዜኽእሌ ኣቦታትና ይነበሮም መሳርሒታት ምሂዘሌና 

እኳ እንተኾነ ፡ ግናኸ ሰብ ምስ ሕጽረት ጊዛ ክጎይ ይውዕሌ ኣል ። 

ልሚ ብመኪና ፡ ባቡር ወይ ኣውሮፕሊን ክንጉዒዜ ንኽእሌ ፡ 

ንሳቶም ግና ብእንስሳታት መጽዒኛታት ወይ በእጋሮም እዮም 

ዜጉዒዘ ነይሮም ። ኣቦታትና ንናይ ዕሇት ስራሕ ቤቶም ከካይደ 

ብብዘሕ ጻዕሪ ጌሮም ነዊሕ ጊዛ የጥፍኡ ነበሩ ። ልሚ ግን ንሕና 

ብማሺናትን ኮምፒተራትን ብቐሉለ ንፍጽሞ ኣልና ። ግናኸ ምስዙ 

ኩለ ጻዕሮም ፡ ንኣምሊኽ ዜኸውን ጊዛ ካብዙ ናይ ልሚ ልና ጊዛ 

ዜበዜሕ ነበሮም ። ከመይለ ፧ እቲ ምኽንያት ካሌእ ኣይኮነን ፡ ነቲ 

ቀዲማይ - ቐዲማይ ክኸውን ስሇ ዜሰርዕዎ እዩ ። ነቲ ፋሌማይ 

ክኸውን ሇዎ ኣስተውዑልም ቀዲማይ ኣምበርዎ ። 

ዒምዱ   ቃሌ - ኣምሊኽ 
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   ብለጻት መሰኻክር ጎይታና ክንከውን እንተኾይንና ፡ ብርግጽ 

መዒሌታዊ ኣብ ትሕቲ እግሪ የሱስ ኮይንና ንድምጹ እንሰምዕ ክንከውን 

ኣልና ። ልሚ ብዘሓትዮም ክሰብኩ ዜዯሌዩ ፡ መዒሌታዊ ንድምጹ 

ምስማዕ ግን ኣይተሇማመደን ። ከምቲ ቃሌ-ጎይታ ገይሮም ከኣ 

ኣይዚረቡን ። ልሚ ክንዯይ ሒዯት ኣገሌገሌቲ እዮም ከምቲ ንኤሌሳእ 

እተመስከረለ ዜኾኑ ፡ ንጉስ ዮሳፋጥ ብዚዕባኡ ክምስክር ከል ‚ቃሌ 

እግዙኣብሄር ምስኡ ኣል‛ /2ነገ3፡12/ ። ግናኸ በዙ ኢና ነቶም 

ሓቀኛታት ኣገሌገሌቲ ክንፈሌጦም እንኽእሌ ። ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ፡ 

ሓዯኳ ንድምጺ መንፈስ ቅደስ ክሰምዕ ጊዛ ይወሰዯ ፡ ንኻሌኦት 

ብዚዕባ እግዙኣብሄር እተዚረበ የሇን ። ብዚዕባ ሙሴ እንተረኣና ፡ ናብ 

ቅድሚ እግዙኣብሄር ከዯ ብድሕሪኡ ‚ሙሴ ምስኡ ኺዚረብ ኣብ 

ቅድሚ እግዙኣብሄር ምስ ዙኣቱ ፡ ክሳዕ ዙወጽእ ነቲ ጉሌባብ የሌዕል 

ነበረ።ወጺኡ ኸኣ እቲ እተኣዝ ነገር ንዯቂ እስራኤሌ ይነግሮም ነበረ።‛ 

/ጽ34፡34/ ። እያሱ ውን ፡ ኩለ ዜገብሮ ክሰሌጦ ንቃሌ ኣምሊኽ 

ከስተንትን ተነግሮ ። /እያ1፡8/ ። ሳሙኤሌ ውን ተወሳኺ ኣብነት ፡ 

ንድምጺ ኣምሊኽ ክሰምዕ ብትዕግስቲ ተጸባበየ፡ነቲ ህዜቢውን መሃሮ ። 

ውጽኢቱ ኸኣ ‚ሳሙኤሌ ከኣ ዒበየ ፡ እግዙኣብሄር ድማ ምስኡ ነበረ 

እሞ ፡ ካብቲ ኹለ ረባኡ ገሇ እኳ ናብ ምድሪ ኣየውዯቐን ።‛   

/1ሳሙ 3፡19/ ።  

   ኢሰይያስ  ብዚዕባ የሱስ ኣብ ምዕራፍ 50፡4 እተነበዮ ፡ ኣእዚኑ 

ንምስማዕ ድምጺ ኣቦ እተሇማመዲ ብምንባረን ፡ ንግሆ-ንግሆ 

እግዙኣብሄር ከም ዜዚረቦ ፡ ተነበየ ፡ ‚ንድኹም ብቓሌ ገይረ ምጽንናዕ 

ምእንቲ ኽፈሌጥሲ፡እግዙኣብሄር ኣምሊኽ ናይ ምሁራት ሌሳን ሃበኒ ። 

ኣብ ጸጽባሕ የንቅሕ ፡ ከም ተመሃሮ ኽሰምዕስ ፡ ንእዜነይ የንቅሖ ።‛ 

ውጽኢቱ ኸኣ ፡ ጎይታ የሱስ ንነፍሲ ወከፍ ዜኸውን ቃሌ ፡ ከከም 

ድሌዮ ይህቦ ነበረ ። ንሱ ብሓቂ ኣፍ ኣቦ ነበረ ። እምበኣርሲ ፡ 

መዒሌታዊ ምስማዕ ድምጺ ኣምሊኽ ንየሱስ እኳ ኣገዲሲ ካብ ኮነ ፡ 

ክንዯይ ዯኣ ንኣና የድሌየና፧ በዙ ነገር እንተይተዒወትና ፡ ነቶም 

ድሌዮም ከምቲ ዜግባእ ከነገሌግልም ኣይክኣሇናን እዩ ። ‘ከም ወዯ 

መዜሙር ምስማዕ’ ምስ እንሇማመድ ጥራይ ኢና ‚ሌሳን ወዯ 

መዜሙር‛ ክህሌወና ዜከኣሇና ። ግናኸ ልሚ ሇዉ ብዘሓት 

መምህራን ፡ ጌና መንፈሳውያን ቆሌዐ እዮም ፡ ምኽንያቱ ነዚ ‚ሓንቲ 

ነገር‛ ሸሇሌ ወይ ዕሽሽ ኢልማ እዮም ።  

    ንጎይታ ምስማዕ ማሇት መጽሓፍ ቅደስ ምንባብ ማሇት ጥራይ 

ኣይኮነን። ብይ ምቁራጽ ብንጽህና ከም ሌማድ መጽሓፍ ቅደስ 

ንብቡ ብዘሓት እዮም ። ኣዜዩ ጽቡቕ ነገር እዩ ። ንጎይታ ምስማዕ 

ማሇት ግን ብመንፈስ እናጸሇኻን ፡ ንቃለ እናስተንተንካን ንጎይታ 

ምጽብባይ እዩ ። በዙ ኸኣ ሓሳብና ይሕዯስ ፡ ናብ ሓሳባት ክርስቶስ 

ይዒብን ይሌወጥን ። ብዘሓት ግን ነዙ ምስትንታን ዜብሌ 

ኣይተሇማመድዎን ።  

   ካብቲ ማርያም ኣብ እግሪ የሱስ ኮፍ ብምባሌ ሕሇፈቶ ጊዛ ገሇ 

ሰሇስተ መንፈሳዊ ሓቅታት ክንመሃር ንኽእሌ  ፡ -- (ማቴ 10:38-42) 

 

 

‘ኪኸደ ኸሇዉ ድማ ኾነ ፡ ንሱ ናብ ሓንቲ ዒዱ ኣተወ ። ማርታ ዜስማ 

ሓንቲ ሰበይቲ ኸኣ ኣብ ቤታ ተቐበሇቶ ። ማርያም እትብሃሌ ሓብቲ 

ድማ ነበረታ ። ንሳ ኸኣ ረባኡ ኽትሰምዕ ኣብ ጥቓ እግሪ የሱስ 

ተቐሚጣ ነበረት ። ማርታ ግና ብብዘሕ ምግሌጋሌ ትጽዕር ፡ ነበረት ፡ 

ዯው ኢሊ ኸኣ ፤ ጎይታይ ፡ ሓብተይ ሓዱጋትኒ በይነይ ከገሌግሌዶ ግዱ 

የብሌካን ኢኻ ፧ እምበኣርከ ኽትድግፈኒ ንገራ ፡ በሇቶ ። የሱስ ድማ ፤ 

ማርታ ፡ ማርታ ፡ ብብዘሕ ነገር ትጭነቕን ትጉህይን ኣልኺ ። እቲ 

ዛድሉ ግና ሓዯ ጥራይ እዩ ። ማርያምሲ ኻብኣ ይውሰድ ጽቡቕ ግዯ 

ሓርያ ኣሊ ፡ ኢለ መሇሰሊ ።’ 

- ኮፍ ምባሌ ። ኮፍ ምባሌ ይከም ምኻድን ምጉያይን ወይውን 

ዯው ምባሌን ይኮነ ፡ ዕርፍ ምባሌ እዩ መሌክተሌና ። እዙ 

ዜምህረና ኸኣ ቅድሚ ድምጺ ኣምሊኽ ምስማዕ እንኽእሌ፡ሌብና 

ከዕርፍ ኣሇዎ ፡ ሓሳባትና ከኣ ክሃድእ ኣሇዎ ። ይተነሳሕናለ 

ሓጢኣት ከይህለ ፡ ወዱቕና ብቕጥቁጥ ሌቢ ንብከይ፡እንተይኮነ 

ሌብና ኣይዒርፍን እዩ ። ሓሌዮት ሓዲር (ህይወት) ወይ ጣዕሚ 

ንብረት እዚ ዒሇም ከኣ ንሓሳባትና እዩ ዜሕዝ እሞ ንጠንቀቐለ ። 

እን ክሌተ እንተስዑርናየን ፡ ኮፍ ምባሌ ፡ ሌብና ዕርፍ ምባሌ ፡ 

ሓሳባትና ድማ ህድእ ምባሌ ክከኣሇና እዩ ። 

 

-  ትሕት ምባሌ ። ኣብ እግሪ ሓዯ ሰብ ኮፍ ኢሌካ ነቲ 

ዜዚረበካ ል ከተቕሌብ ከልኻ ፡ ትሕት ምባሌካ እዩ መሌክት ። 

ማርያም ኣብ ወንበር ምስ የሱስ ተማዒራርያ ኣይኮነትን ኮፍ ዜበሇት ፡ 

ኣብ ታሕቲ እያ ኮፍ ዜበሇት ። እግዙኣብሄር ንዕቡይ ሰብ ኣይዚረቦን 

እዩ ፡ ብይካ ኣብ ጊዛ ፍርዱ ። ነቲ ብነፍሱ ትሑት ፡ ኣብ ቅድሚኡ 

ከም ቆሌዒ ዜኾነ ግና ኩለሳዕ ይዚረቦን ጸጋኡ የብዜሓለን እዩ ፡ 

/ማቴ11፡25/ ፡ ‘ዎ ፡ ኣቦየ ጎይታ ሰማይን ምድርን ፡ እዙ ኻብ 

ብሌህታትን ኣስተውዒሌትን ስሇ ዜሓባእካዮ ፡ ንሕጻናት ግና ስሇ 

ዜገሇጽካዮ ፡ ኤመስግነካ ኣልኹ ።’ 

 

-   ምጽብባይ ። እዙ መሌክተሌና ኸኣ ጽን ምባሌ እዩ ። እዙ  ሓዯ 

ወዯ መዜሙር ዜኾነ ሰብ ኣብ ቅድሚ ጎይታኡ ዜኽተል ባህሪኡ እዩ ። 

እዙ ምጽብባይና ኸኣ ‘ብምእዚዜና’ እዩ ዜግሇጽ ። እግዙኣብሄር 

ንድላታትና ወይ ሓበሬታታት -for the sake of information- 

ክህበና ኢለ ኣይኮነን ዜእዜና ፡ ቃለ ንድላት ሌቡ እዩ ዜገሌጽ ፡ 

ማሇት ንሱ ዜዚረበና ክንእዝ ኢለ እዩ ፡ -to command us- ። ነዙ 

ዜገሌጸሌና ዮሃ7፡17 ንፍቓድ ኣምሊኽ ክንገብር ፍቓዯኛታት 

እንተኾይንና ጥራዩ ፡ ምግሊጽ ፍቓደ እንቕበሌ ፡ ‚ ፍቓደ ኺገብር 

ዜዯሉ እንተል ፡ ንሱ ብዚዕባ ትምህርተይ ካብ ኣምሊኽ እንተ ኾይኑ ፡ 

ወይስ ካብ ገዚእ ርእሰይ እንተ ኾይኑ ዜዚረቦ ሇኹ ፡ ኪፈሌጥ እዩ ።‛  

 

    ብዘሓት ክርስትያናት ነዋርሕን ዒመታትን መጽሓፍ ቅደስ 

እናንበብና ንቕጽሌ ኢና ፡ እግዙኣብሄር ብእኡ ክዚረበና ግን ክንጽበይ 

ኣሇና ። በቲ ምንባብና ጥራይ ክንዒግብ የብሌናን ። ድምጺ ጎይታ ኣብ 

ጸጽባሕ ክንሰምዕ ኣሇና ፡ ንሱ ነቶም ዜሰምዐ ይዚረቦም እዩ ። 

መንፈስና ከይሰምዕ ዯኣ እንታይ እዩ ሒዜዎ ፡ ህድእ ይምባሌዶ  
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እዩ ፡ ትሑት መንፈስ ይምህሊውናዶ እዩ ፧ ወይስ ነቲ ድሮ ዜበሇና 

ይምእዚዜና እዩ ፧ ወይ ድላትዶ እዩ ይብሌና ኮይኑ ፧ ዜኾነ ይኹን 

እቲ ምኽንያት ፡ እግዙኣብሄር ሓንሳብን ንሓዋሩን ኣእዚንና ይፈውስ ፡ 

ዜሰምዒ ኣእዚን ይሃበና ። እምበኣርሲ ጸልት ነቢይ ሳሙኤሌ ንጸሉ 

‚ባርያኻ ይሰምዕ ኣል እሞ ፡ ተዚረብ‛ /1ሳሙ 3፡10/ ። ቃለ ንኽፈት ፡ 

ገጽ እግዙኣብሄር ኣውቲርና ንድሇ ፡ ንድምጺ ኣምሊኽ ድማ ክንሰምዕ 

ኢና ፡ ሓውኹም ዚክ-ፑነን እየ። ጎይታ ይባርኽኩም ። --//--  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዒሇም ናበይ ገጻ 
ጎነጻዊ ድራኸ -Aggressive motivation- ኣዜዩ ሓዯገኛ ስምዑት እዩ። 

ውግእ ፡ ቅትሇት ፡ ምግሳስ ፡ ኣብ ቆሌዒ ምዕማጽ ፡ ምፍታሕ ስድራቤት 

- እዙ ኣብ መንና ንቡር እናኾነ ይኸይድ ኣል ። መዒሌታዊ ጋዛጣታት 

ብሰምብድ ጸብጻባት ዒመጽ መሉኦም ኣሇዉ። እስከ ግዲ ነዙ ዜስዕብ 

ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ንርአ ፦  

1)ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ፡ ኣብ ዒመት ሌዕሉ ሓዯ ሚሌዮን 

ዒመጻዊ ገበናት ይፍጸም ፡ ካብዙ እቲ ሌዕሉ ዕስራ ሽሕ ቅትሇት 

murder እዩ ። (Bureau of census , 1988) ። 

2)ኣስታት ሓዯ ሲሶ ፡ ኣካሊዊ ዒመጽ ኣብ ሰብ ሓዲር ይፍጸም ፡(Russel 

, 1988) ። 

3)ዒመታዊ ፡ ብሰሪ ምግሳስ child rape ብዘሓት ኣሻሓት ቆሌዐ 

ይሞቱ - ናይዙ ኸኣ ዜበዜሐ ካብ ገዚእ ወሇዶም እዩ ዜወርዶም ። 

4)ፕረሲዯንት ኣሜሪካ ባራክ ኦባማ ፡ ኣብ የካቲት 2011 ፡ ንክፍሉ 

ፍትሒ ኣንጻር ግብረ ሶዶም ከይዚረቡ ከሌከልም ። ኣብ ነሓሰ 2011፡ 

ከኣ ንሰራዊት ኣሜሪካ ግብረሰዶም ብግሌጺ ኣፍቀዯልም ። ነዙ 

ዜተመሌከተት መጺሄት-ኒውስዊክ Newsweek magazine ‚ቀዲማይ 

ግብረሶዶማዊ ፕረሲዯንት‛ ‚The first Gay President‛ ብምባሌ 

ገሇጸቶ ፡ (May 21, 2012) ። ብይካዙ ድማ ፡ ምንጻሌ ጥንሲ ማሇት 

abortion ከም ይቃወም ኣብ ዜተፈሊሇየ መዯረታቱ ኣስሚዐ እዩ ፡ 

(Reuters , Jan 23, 2009) ። 

ነዙ መንፈስ ከነሇሌዮ እዩ ዜግብኣና ፡ ‚ሰይጣን እኳ ንርእሱ ንመሌኣኽ 

ብርሃን የምስሌ እዩ እሞ ፡ እዙ ኣየግርምን እዩ። ስሇዙ ኸኣ እቶም 

ኣገሌገሌቱ ንርእሶም ነገሌገሌቲ ጽድቂ እንተ ኣምሰለ ፡ ዒብዩ ነገር 

ኣይኮነን ፡ መወዲእታኦም ግና ከም ግብሮም ኪኸውን እዩ።‛ /2ቆረ 11፡

15/ ። ካብዙ እነስተውዕል ፡ መወዲእታ ኹለ ከም ዜቐረበ እዩ ፡ ቃሌ 

ኣምሊኽ ከምዙ ይብሇና ፡ ‚ኣብተን ዲሕሮት መዒሌትታት ግና ክፉእ 

መን ከም ዙመጽእ ፡ እዙ ፍሇጥ ። ሽዐ ሰባት ፈተውቲ ርእሶም ኪኾኑ 

እዮም እሞ ፡ ፈተውቲ ገንብ ፡ ተጃሃርቲ ፡ ዕቡያት ፡ ተጻረፍቲ ፡ 

ንወሇዶም ይእዘ ፡ የማስዉ ፡ ርኹሳት ፡ ፍቕሪ ንስድራቤቶም እኳ 

ዛብልም ፡ ተቐየምቲ ፡ ሓመይቲ ፡ ጨካናት ፡ ሰናይ ይፈትዉ ፡ 

ኣሕሉፎም ዙህቡ ፡ ህዉኻት ፡ ተፈኽነንቲ ፡ ካብ ንኣምሊኽ ምፍቃርሲ 

ኣዕዙዝም ተድሊ ዙፈትዉ ፡‛ /2ጢሞ3፡1-4/  ። እምበኣርሲ ብሊ ዒሇም 

በቲ እኩይ ተታሒዚ ከም ሊ ንፍሇጥ ፡ ካብ የሱስ ወጻኢ ኩለ ከንቱ 

እዩ ፡ ጻዕሪ ጥራይ እዩ ፡ ኣሕዋተይ ዒሇም ጻዕሪ ጥራይ መሉኣ ከም ሊ 

ንፍሇጥ ። ኩለ ሃብቲ ፡ ኩለ ሳይንስ ፡ ኩለ ምዕባሇ ፡ ናይ ከንቱነት 

ከንቱ ምዃኑ ነስተውዕሌ ፡ ዕረፍቲ ግና ብሓዯ ብየሱስ ጥራይ’ዩ ል ፡ 

ነዙ ዕረፍቲ ዜኾነ የሱስ ክትረክብ ብዘሕ ጻዕሪ ፡ ብዘሕ ግብሪ ፡ ብዘሕ 

ገንብ ፡ ብዘሕ ፍሌጠት ፡ ወይ ካሌእ ኣየድሌየካን እዩ ፡ እምነት እዩ 

ድሌየካ ፡ ሕጂ ብሌብና ከምዙ ኢሌና እንተ ጸሇና ህይወት ሇኣሇም 

ክንረክብ ኢና ፡ ሰሊሙ ከኣ ኣባና ክውሕዜ እዩ ፡ ንጸሉ ‚ዎ ኣምሊኽ ፡ 

ከም ሇኽዎ ናባኻ መጺኤ ኣሇኹ ። ጎይታ የሱስ ፡ ከም እተድሕነኒ 

ይኣምነካ ኣሇኹ ። ርድኣኒ ፡ ካብ ኩለ ሓጢኣተይ በቲ ኣብ መስቀሌ 

ዜፈሰሰ ዯምካ ካብ ኣበሳይን በዯሇይን ኣጽርየኒ ። ህይወተይ ሇውጥ ፡ 

ብጽድቂ ኣመሊሌሰኒ ። ካብ ሕጂ ንድሓር ንኣኻ ክስዕብ ርድኣኒ ። ስምካ 

ይባረኽ ። ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅደስን ፡ ኣሜን ።‛ 

ሰሊም ዜህብ ጸናንዕ ጥቕስታት መጽሓፍ ቅደስ 

 

‚ኣባይ ሰሊም ምእንቲ ኽትረኽቡ ፡ እዙ 

ነገርኩኹም። ኣብ ዒሇም ጸበባ ኣልኩም ። ግናኸ 

ኣጆኹም ፡ ኣነ ንዒሇም ስዑረያ እየ‛ /ዮሃ16፡33/ 

 

‚እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምሊኽ ጽሌኢ ብምዃኑ ነቲ ሕጊ ኣምሊኽ 

ኣይግዜኦን ኣይኮነለን ድማ እዩ እሞ ፡ ስሇዙ እቲ ሓሳብ ስጋ ሞት 

እዩ ፡ እቲ ሓሳብ መንፈስ ግና ህይወትን ሰሊምን እዩ ።‛/ሮሜ8፡6/ 

 

‚ሰሊም ክርስቶስ ከኣ ኣብ ሌብኹም ይግዚእ ፡ ነዙ 

ብሓዯ ስጋ ተጸዊዕኩም ኢኹም እሞ መማሰውቲ 

ኹኑ ።‛ /ቆል 3፡15/ 

 

‚ኣምሊኽ  ነኣና መዕቆብን ሓይሌን ፡ ብጸበባ ፍጡን 

ረድኤትን እዩ ። ስሇዙ ምድሪ እንተ ተገሌበጠት ፡ 

ኣኽራን ኣብ መዒሙቕ ባሕሪ እንተ ተናወጹ ፡ ማያቱ 

እንተ ሃመመን እንተ ዒረፈን ፡ ኣኽራን ብነድሮም 

እንተ ኣንቀጥቀጡ ፡ ንሕናስ ኣይንፈርህን ኢና ።‛ 

/መዜ46፡1-3/ 

 

‚ስሇዙ ኣኽራን እኳ እንተ በለ ፡ ኮረቢትውን ነነይ 

እንተ በለ ፡ ምሕረተይሲ ኻባኺ ኣይኪብሌን ፡ 

ኪዲን ሰሊመይ ድማ ነነይ ኣይኪብሌን እዩ ፡ ይብሌ 

እቲ ዙርሕርሓሌኪ እግዙኣብሄር ።‛ /ኢሰ54፡10/ 

 

‚ብሓጎስ ክትወጹ ፡ ብሰሊም ድማ ክትስነዩ ኢኹም 

እሞ ፡ ኣኽራንን ኮረቢትን ቀቅድሜኹም እሌሌ 

ኪብለሌኩም እዮም ።‛ /ኢሰ55፡12/ 

 

‚እግዙኣብሄር ንህዜቡ ሓይሉ ይህቦ ፡ እግዙኣብሄር 

ንህዜቡ ብሰሊም ይባርኾ ።‛ /መዜ29፡11/ 

 

‚ንፍጹም ሰብሲ ጠምቶ ፡ እዙ ሰብ እዙ ዲሕራዩ 

ሰሊም እዩ እሞ ፡ ነዙ ቕኑዕ ርኣዮ ።‛ /መዜ37፡37/ 

 

------------- / / ------------- 

ሻልም 
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ሓቀኛ ፍቕሪ 
ብኣተዒባብያ ኮነ ብጠባይ ፡ ብዯረጃ ትምህርቲ ኮነ ብኣተሓሳስባ ፡ 

በረእእያ ኮነ ብመሌክዕ ፡ ብትሕዜቶ ኮነ ብሃብቲ ፡ ኮታስ ፍጹም 

ይመሳሰለ ክሌተ ሰባት ፡ ኣጽኒዐ ክሕዝም ዜኽእሌ ድሌደሌ 

ሰንሰሇት እንተል ‚ፍቕሪ‛ ጥራይ እዩ ። ኮይኑ ግና ፡ ብዘሓት ሰባት 

ነዙ ከይተረድኡ ፤ ምስይግብኣኒ ሰብ እየ ተመርዕየ‛ እናበለ ፡ 

ብሰይጣን ይፍተኑን ይዚረቡን እዮም ፡ እዙኣቶም ድማ ‚ፍቕሪ‛ 

ዜብሃሌ ቋንቋ ኣይተረድኦምን ል ። ናይ ፍቕሪ ባህሪን ጠባይን 

ይተረድኡ ሰባት ፡ ንፍቕሪ ምስ ዯረጃ ትምህርትን ኣተሓሳስባን 

ኣረኣእያን መሌክዕን ፡ ምስ ‘ፍትወትን’ ‘ስጋዊ ድላትን’ የመሳስሌዎ 

እዮም ። 

   ‚ፍቕሪ‛ ብባህሪኣ ንእተፈሊሇዩ ክሌተ ሰባት ቀራርብ ጥራይ 

ይኮነ ፡ ኣብ ሰባት ንዜፍጠር ዒቢ ግርጭትን ይምርድዲእን 

ዜፈትሕ ከቢድ መሳርያ እዩ ። ‚ፍቕሪ‛ ‘ ሰብ ብቓሊት ጥራይ 

ዜዚረበለ ይኮነስ ብግብርን ብሓቅን ክገሌጾ ሇዎ እዩ ።  

   ትሕዜቶን ዯረጃን ናይ ሰብ ብግሌጺ ዜኾነ መገዱ ንፍሇጦ 

ኣይንፍሇጦ ፡ ኣብቲ ሰብ ልና ሰናይ ድላት እንገሌጸለ መሳርሒ 

እንተሌ ‚ፍቕሪ‛ እዩ ። እወ ፡ ንኻሌእ ሰብ ልና ፍቕሪ ፡ ይሰማዒና - 

ኣይሰማዒና ፡ ዋሊ እናጸበበና - ርእስና መስዋእቲ ጌርና ሰናይ ተግባርና 

እንገሌጸለ መገዱ ፡ ፍቕሪ ይብሃሌ ።  

ን‛ፍቕሪ‛ ብዘሓት ፍሊስፋታት ክገሌጽዎ ፈቲኖም እዮም ፡ ግናኸ ካብ 

ቃሌ - እግዙኣብሄር ንሊዕሉ ንሓቀኛ ፍቕሪ ክገሌጾ ዜኽእሌ ሰብ ኣል 

ኢሌናስ ኣይንግምትን ኢና ። እቲ ምኽንያት ፡ ኣምሊኽ ፍቕሪ ፡ ስሇ 

ዜኾነ እዩ ። ፍቕሪ እንታይ እዩ ፧ እወ ሓቀኛ ፍቕሪ = ‚ፍቕሪ ዒቃሌ 

እያ ፡ ፍቕሪ ኣይትቐንእን ፡ ፍቕሪ ኣይትጀሃርን ኣይትንፍሓን ፡ 

 

 

 

 

 ኣይተስተሓፍርን ፡ ናታ ኣይትዯሌን ፡ ኣይትምረርን ፡ ኣይትቕየምን 

እያ ፡ ብሓቂ ትሕጎስ እምበር ፡ ብዒመጽ ባህ ኣይብሊን ። ኩለ 

ትጸውር ፡ ኩለ ትኣምን ፡ ኩለ ተስፋ ትገብር ፡ ኩለ ትዕገስ።‛ /1ቆረ 

13፡4-7/  

   ‚ፍቕሪ‛ ምስ ሓዯ ጠባይ ይብለ ሰብ ፡ በቲ ሰናይ ዜኾነ ፍቓዲ 

ጌራ ነቲ ሰብ ክትድግፎ እያ እትፍትን ። ፍቕሪ ፡ ንሓዯ 

ብኣተሓሳስባኡን ኩሌ ጊዛ ይሰማማዕ ሰብ ፡ ከምሇዎ ተቐቢሊ ፡ 

ተዒጊሳ ክትሕግዝን ክትመሌሶን እያ ትጽዕር ክሳብ መወዲእታ ። 

‚ፍቕሪ‛ ፡ ናይ ካሌኦት ምንዮትን ሓሳባትን ብቕኑዕ እያ እትትርጉሞ ። 

ሓቀኛ ‚ፍቕሪ‛ ፡ ንገዚእ ርእሳ ኣሚና ፡ ንኻሌኦትውን ትኣምንያ ። 

ካሌኦት ንሇዎም ድኻምን ጉድሇትን ፡ ምስቲ ናታ ብርተዏ 

ኣይተወዲድርን እያ ። ብዘሓት ሰብኡት ነንስቶም ‚ኣነ ከምዙ ዜበሇ 

ብርተዏን ጽቡቕ ጎንታትን ኣልኒ - ንስኺ ግን ይትረብሒ ኢኺ 

ሓንቲ ጽብቕቲ ነገር የብሌክን‛ ይብሌወን ። እዙኣቶም ሓቀኛ ‚ፍቕሪ‛ 

ይብልም እዮም ፡ እታ ሓቀኛ ‚ፍቕሪ‛ ግና ኣይተስተሓፍርን እያ ። 

ኣየ ሓቀኛ ፍቕሪ ፡ ዋሊ ተበዱሊ እንከሊ ፡ ብሓዯ ክትነብር ኢሊ ነቲ 

እተጎድኣቶ መጉዲእቲ ትርስዕ ፡ ይቕረ ብምባሌ ከኣ ሓጎስ ትፈጥር ።  

    ኣብዙ ምንና እዚ ‚ፍቕሪ‛  እትብሌ ቋንቋ መሌክዒን ሕብራን 

እናሇወጠት እያ ። ንምሳላ ክኾነና ፡ ሓዯ ኣራንሺ ዜፈቱ ሰብ ፡ ነታ 

ኣራንሺ ኣሇምሉሙ ፡ ብሓዯ ወገና የንኩሊ እሞ ፡ መጺዩ-መጺዩ 

ወዱኡ ፡ ነቲ ኣብ ውሽጣ ዜርከብ በሉዐ ፡ ነቲ ቕራፍ እንዲ ጎሓፍ 

ይድርብዮ ። ልሚ ናይ ብዘሓት ሰባት ፍቕሮም ከምዙ ዒይነት 

መሌክዕ ዜሓ እዩ ። ‚እፈትወኪየ ፡ እፈትወካየ‛ ተባሃሂልም ምስ 

ተመርዒዉ ፡ ዜዯሌይዎ ምስ ረኸቡ  ፡ ፍቕሮም ረሲዖም ፡ ግቡኦም 

የጉድለ ። እምበኣርሲ ፡ ንሰብኡትና ፡ ነንስትና ፡ ልና ፍቕሪ 

ሓቀኛዶ እዩ ፧ ሓቀኛ ፍቕሪ ከመይ ዜበሇት እያ ፧ እስከ ግዲ በዙ 

ዜስዕብ ቃሌ ኣምሊኽ ንልና ፍቕሪ ንመርምር ፡ ጉድሇታትና ከኣ 

ንኣርም ።  

(1) ሓቀኛ ፍቕሪ ፡ ዒቃሌ እያ ። 

    ኣብ ህይወት-ሓዲር ብዘሕ ግጭት እዩ ል ። ኣብ መንጎኦም 

ፍቕሪ እንተል ግን ፡ እቲ ሓዯ ጉሁር ቁጥዏኡ ገንፊለ ‚ኣይትሓዘኒ 

ግዯፉኒ‛ ብምባሌ ክንህር ከል ፡ እቲ ኻሌኣይ ዒቕሉ እዩ ዜገብር ። 

ከም ኣመጻጽኣኡ ፡ነቲ እከይ ፡ ክፉእ ይኮነ ሰናይ እዩ ዜምሌሰለ ። 

ሓቀኛ ፍቕሪ ፡ ካብቲ እትፈትዎ ሰብ ፡ ግፍዕን ምርሳዕን ፡ ከጋጥማ 

ኸል ፡ብዒቕሉ ናይቲ ትፈትዎ ሰብ ምምሊስን ምምሕያሽን ትጽበ ። 

ኣብ ሓዲር ፡ እዚ ዒቕሉ ትብሌ ፡ ኣዜያ ኣገዲሲት እያ ። ዒቕሉ 

ማሇት ፡ ይምህዋኽ ማሇትዩ ፡ ዒቕሉ ህውኽቲ ኣይኮነትን ፡ ሓቀኛ 

ፍቕሪ ክፉእ ከጋጥማ ከል ተሃዊኻ ስጉምቲ ኣይትወስድን እያ ፡ 

ተዒጊሳ ግና ትጽበ ። ሰብኣይኪ ተቖጢዐ ክመጸኪ ከል ፡ ዒቕሉ 

የድሌየኪ ። 

ዒምዱ  ኣነን ቤተይን 
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(2)  ፍቕሪ ሇዋህ እያ ። 

ክፉእ እኳ ክዚረቡሊ እንተወዒለ ፡ ሓቀኛ ፍቕሪ ሰናይ እያ 

እትምሌሽ እምበር ፤ ኣነ ከምዙ ኣይኮንኩን ፡ ብምባሌ ንመንነታ 

ኣይትጠራጠርን እያ ። ንዜገጥማ ኩለ ዕድሌ ፡ እናተጠቐመት 

ርህራሄኣን ሰናያታን ትገሌጽ ። ሇውሃት ክግበረሊ ከል ጥራይ 

ይኮነ ፡ ኩለ ጊዛ እያ ሇውሃታ እትገሌጾ ። ሰብ ሓዲር 

ንሓድሕድኩም ሇውሃትኩም ኣርእዩ ፡ በይንኹም ኮነ ኣብ ቅድሚ 

ሰባት ሇውሃትኩም ይገሇጽ ።  

(3)  ፍቕሪ ኣይትቐንእንያ እያ ። 

    ናይ ካሌኦት ድሓንን ዕቤትን ዯስ ይብሊ እምበር ፡ ቅር 

ኣይብሊንዩ ። ቅንኢ ፡ ኣብቶም ዜፈኻኸሩን ዜወዲዯሩን እዩ ል 

እምበር ፡ ኣብቶም  ፍቕሪ ሇዎም ሰባትሲ ፈጺሙ የሇን ። ብፍሊይ 

ሰብ ሓዲር ፡ በዙ ሓቀኛ ፍቕሪ እተኣስሩ ብምዃኖም ፡ ክንዱ ፍረ 

ኣድሪ እትኸውን ቅንኢ ክርአ የብለን ።  

(4)  ፍቕሪ ኣይትጀሃርን እያ ። 

    ሓቀኛ ፍቕሪ ትዕቢትን ጃህራን ትጸሌእ እያ ። ብሓቀኛ ፍቕሪ 

እተመሌአ ሰብኣይ ፡ ድኻም ሰበይቱ ከጋንን ኢለ ብርተዏ ገዚእርእሱ 

ኣይዚረብን እዩ ። ጌጋ ናይ ሰበይቱ ርእዩ ‚ከምዙ ዒይነት ጌጋ ክሰርሕ 

ንኣይ ርኢኽኒ ትፈሌጢ‛ ብምባሌ ፡ ንሰበይቱ ኣትሒቱ ክርኢ 

ዜፍትን ሰብኣይ ሓቀኛ ፍቕሪ ይብለ ሰብ እዩ ። ፍቕሪ ማሇት 

ንኻሌእ ሰብ ኣነኣኢስካ ይምርኣይ ማሇት እዩ ።

 
 

(5)  ፍቕሪ ኣይትንፋሕን እያ ። 

   ኩርዒት ውሽጣዊ ትዕቢት እዩ ። ናይ ትዕቢተኛ ሰብ ትምክሕቱ ፡ 

በቲ ሇዎ ጥራይ ይኮነስ በቲ ይብለ ነገራት ከሊይ እዩ ። ኣብ 

መንጎ ክሌተ ዜፋቐሩ ሰባት ፡ እዙ ኩርዒት እንተል ፡ መቐሬቶም 

ክውሰድ እዩ ። ንእኡ ሐጉሶ ጥራይ ዜዚረብ ሰብ ፡ ንብጻዩ ወይ 

ብጸይቱ ውርዯት ክስምዖ እዩ ዜገብር ። ትኾርዕ እንተኾንካ 

ከተፍቅር ፈጺምካ ይትኽእሌ ሰብ ኢኻ ፡ ፍቅር ሰብ ክሳብ 

መወዲእታ ትሑትን ሇዋህን መንፈስ እምበር ፡ ኣብኡስ ኩርዒት 

ዜብሃሌ የሇን ።  

 

(6)  ፍቕሪ ኣይተስተሓፍርን እያ ። 

    ብሓቀኛ ፍቕሪ ዜመሊሇስ ሰብ ፡ ስጉምቱ ስርዒት ይብለ 

ኣይኮነን ። ብፍሊይ ኣብ ማእከሌ ሰባት ፡ ነንስቶም (ወይ 

 

 

 

 ንሰብኡተን) ቃሌለ ሰባት ፡ ንገዚእርእሶም ኣብ ቅድሚ ሰባት ዜሓሹ 

ምዃኖም ከርእዩ እዮም ዜዯሌዩ ። ንገዚእርእሶም ሌዕሌ የብለ ፡ 

ንኻሌኦት ግና ትሕት ከብለ ዜዯሌዩ ሰባት ፡ ባህሪ ሓቀኛ ፍቕሪ 

የብልምን ። ሓቀኛ ፍቕሪ ጥቕሚ ገዚእርእሳ ጥራይ ኣይኮነትን እትዯሉ 

፡ ፈዲይት ሕነ ኣይኮነትን ። ሓቀኛ ፍቕሪ መራር ኣይኮነትን ፡ ምቅርቲ 

እያ ፡ እወ እታ ካብ መንፈስ ቅደስ ዜኾነት ሓቀኛ ፍቕሪ ብርግጽ 

ምቅርቲ እያ ። 

 

(7)  ፍቕሪ ናታ ኣይትዯሌን እያ  ። 

    ኣብ ህይወት ሓዲር ካብ ዜፍጠሩ ዒበይቲ ሽግር ፡ ነፍሲ ወከፍ 

ዯላት ናቱን ፡ ምቾት ናቱን ስሇ ዜዯሉ እዩ ። ሰብ ንርእሱ ጥራይ 

ተኩር እንተኾይኑ፡ ኣብ ጎኑ ል ክርገጽን ጾር ክኸብዶን ከልን 

ፈጺሙ ኣይፈሌጦንዩ ። ክሌቲኦም ወገን ፡ ጥቕሚ ድላት ናይ 

ርእሶም ንምምሊእ ክጋዯሌ ከል ፡ ብዘሕ ግጭትን ምፍሌሊይን 

ይኸውን ። ግናኸ ሓቀኛ ዜኾነ ፍቕሪ ኣብኣቶም ምስ ዜውሕዜ ፡ 

ጥቕሚ ብጻዮም እምበር ፡ ጥቕሚ ርእሶምሲ ከም ይርኣዮም እዩ 

ዜኸውን ። 

 

(8) ፍቕሪ ኣይትምረርን እያ  ።    
      ሓዲር ካብ ፍርሱ ቀንዱ ሓዯ ፡  ቁጥዒን ነድራዊ ኩራን እዩ ። 

ሰኣን ንእሽቶይ ዒቕሉ ፡ ንንእሽቶይ ጉዲይ ከም ዒቢ ነገር ብምግናን ፡ 

ቤት ብዘሓት ፈሪሱ እዩ ። ክሌተ መጻምዱ ሓቢሮም ክነብሩ ከሇዉ 

፡ ገሇ ምርር ፈጺሙ ኣይክርከብንዩ ኣይንብሌን ። የግዲስ ኣብ 

ሓቀኛ ፍቕሪ እንተነበሩስ ፡ ኣብ ዜርርቦም እኳ እንተይተረዲድኡ ፡ 

ክሳብ ዜማረሩ ግና ኣይኮኑን እዮም ። ነቲ ጉሁር ኩራ ፡ የዜሕሌዎ 

እምበር ክሳብ ዜመርር ኣይገብርዎን’ዮም ።  

(9)  ፍቕሪ ኣይትቕየምን እያ ። 

   ሰብኣይን ሰበይትን ሕሌፍ-ሕሌፍ ኢለ ፡ ኣብ መንጎኦም 

ይምርድዲእ ከጋጥሞም ይኽእሌ እዩ ። ንጋጥሞም ይምስምማዕ 

ብጊዛኡ ተራሪቦም ኩለ ክሓሌፍዎ እምበር ፡ ንድሕሪት 

ተመሉሶም ፡ ክቖጽሩ ወይ ተቐቢሩ ዜነበረ ብምውጻእ ንባእሶም ናብ 

ዜገዯዯ ከጉህርዎ ይኮነስ ፡ ንኹለ ብፍቕሪ ክሓሌፍዎ ይግባኦም ። 

ኣብ ሌብኻ ቂም ኣጠራቒምካ ፡ በዯሊት ምቑጻር ክትቅየም ምፍታን ፡ 

ምሌክት ሓቀኛ ፍቕሪ ኣይኮነን ። 

 

(10)  ፍቕሪ ብሓቂ ትሕጎስ እያ ። 

    ሰብኣይን ሰበይትን ብዘሕ ጊዛ ብጭድርታ ክከራኸሩ ይስምዐ 

እዮም ። ምኽንያት ጭድርታኦም ፡ ሓዯ ሰዒሪ ኮይኑ እቲ ኻሌኣይ 

ተሰዒሪ ንምግባር እዩ ። ናይ ፍቕሪ ሰብ ግና እታ ሓቂ ተሸፋፊና ካብ 

እትኸይድ ፡ ብግሌጺ ምስ እትወጽእ ዯስ እዩ ዜብል ። 

 

 

 

 

 

ዚንታ  ሓቀኛ  ፍቕሪ 
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(11)  ብዒመጽ ባህ ኣይብሊን እዩ ። 

    ብፍቕሪ እተመሌአ ሰብ ፡ ንኻሌእ ሰብ ክፉእ ነገር ክውርዶ ከል ፡ 

ይሓዜን እምበር ባህ ኣይብልን እዩ ። ሰበይቲ ንሰብኣያ ይትድግፎ 

ስጉምቲ ከይወስድ ኢሊ ትሞኽሮ እያ ። ሰብኣያ ፡ እተዋህቦ ምኽሪ 

ብይ ምቕባለ ሓዯጋ ምስ ዜገጥሞ ፡ ብፍቕሪ እተመሌአት ሰበይቲ 

እንተኾይና ፤ ‚ጽቡቕ ኮንካ! ንምኽረይ ስሇ ዜኣበኻ እዙ ረኺቡካ‛ 

ኣይትብሌን እያ ። ምኽንያቱ ብክፉእ ባህ ኣይብሊን እዩ ። 

 

(12)  ፍቕሪ ኩለ ትጸውር እያ ። 

    ካብ ዒርኪ-ህይወትካ ዜኾነ ፡ ዜገጥመካ መጉዲእቲ ንኽትዕገስ 

ተኽእሇካ እዚ ሓቀኛ ፍቕሪ እያ ። እዚ ፍቕሪ ፡ ምረት ከይትዚረብ 

 ተኽእሇካ እያ ፡ ክንዯይ ሰብ ሓዲር እዮም ‚እዙኣ ሰበይቲ 

ይትረብሕ እያ ፡ ክንዯይ ብለጻት ኔረን እንድየን ፡ ኣሕ‛ ዜብለ 

ሒዯት ኣይኮኑን ። እዙኣቶም ሓቀኛ ፍቕሪ ኣይተረዲኣቶምን ሊ ፡ እዚ 

ፍቕሪ ንኹለ እያ እትጸውር ፡ እምበር ኣይተማርርን እያ ። 

(13)  ፍቕሪ ኩለ ትኣምን 

   ምጥርጣር ፡ ኣብ መንጎ ክሌተ ዜፋቐሩ ሰብኣይን ሰበይትን ሽግር 

እዩ ዜፈጥር ። ሓቀኛ ፍቕሪ ብዚዕባ ካሌእ ሰብ ሰናይ ነገር እያ 

እትኣምን እምበር ፡ ክፉእ ብምሕሳብ ኣይትጠራጠርን እያ ። 

ንዒርኪ-ህይወትካ ፡ ውሽጣዊ ምንዮቱን ተግባሩን ከምኡውን ሰናዩን 

ኣሚንካ ምቕባሌ ፡ ኣብ ክሌቴኹም ል ሕብረት የሐይል እዩ ። 

 

(14)  ፍቕሪ ኩለ ተስፋ ትገብር እያ  ። 

   ሓቀኛ ፍቕሪ ብኣካይዲ ብጻያ ተስፋ ትገብር እምበር ተስፋ 

ኣይትቖርጽን ። ሰብኣይን ሰበይትን ፡ ዘርያኦም ተስፋ ቑርጽ እኳ 

እንተመሌአ ፡ ሓዯ ነቲ ሓዯ የተስፍዎ እምበር ፡ ክጠራጠር 

ኣይገብሮን እዩ ። 

(15)  ፍቕሪ ኩለ ትዕገስ ። 

   ምዕጋስን ምጽናዕን ፡ ንእግዙኣብሄር ልና እምነት እዩ ርእይ ። 

ፍቕሪ ፡ ዜኾነ ዒይነት ፈተናን ሽግርን ክገጥመካ ከል ፡ ብሓጎስን 

ብምለእ ትብዒትን ተመሉእካ ክትሓሌፎ ተኽእሇካ ። እዚ ‚ፍቕሪ 

ኩለ ትዕገስ‛ እትብሌ ሓሳብ ፡ ንሓዲር ከይፈርስ ወይ ፍትሕ 

ከየጋጥም እትሕለ  ጽንዕቲ መሳርሒት እያ ። 

     እምበኣር እታ ሓቀኛ ፍቕሪ ፡ ኩለ ድላትካ ገዱፍካ ርእስኻ 

ንብጻይካ ምሃብ እያ ፡ ሰብ ንህይወቱ ኣብ ክንዱ ኣዕሩኹ በጃ 

ኼሕሌፍ ፡ ካብዙ ዜዒቢ የሌቦን ፡  /ዮሃ15፡13/ ። ኣብ ሓዲር ድማ 

እዚ ፍቕሪ እዙኣ ህያው ክትከውን ጸልት የድሉ ። ጽኑዕ ዜኾነ ሓዲር 

መሰረቱ ሓቀኛ ፍቕሪ እዩ ፡ ጽኑዕ ሓዲር ብኸምኡ ዜርከብ ይኮነ 

ዋጋ የኽፍሇካ ከምዙ ኣብ ሊዕሉ ዜርኣናዮ ዋጋ የኽፍሇካ እዩ ። እዚ 

ፍቕሪ እንተሊትካ ኮይና ንብጻይካ ወይ ንብጸይትኻ ከም ሇዎ ኢኻ 

እትቕበል ። ኩለ እኳ እንተ ሃሇወካ ‚ፍቕሪ እንተ ይትህሌወካ ግና 

ሓንቲ እኳ ኣይጠቐመካን እዩ‛ 1ቆረ13፡3 ። ገሉኡ ሰብ ክሳብ ሞት 

እዩ ቂም ብምሓዜ ዜጸሌእ ፡ ገሉኡ ሰብ ከኣ ክሳብ ሞት ሓቀኛ ፍቕሪ 

ብምሓዜ የፍቅር ፡ ሓቀኛ ‚ፍቕሪ ከቶ ኣይተቋርጽን እያ‛ /1ቆረ13፡8/ 

፡ ካብ ኩለ እትዒቢ እዚ ሓቀኛ ፍቕሪ እያ። ብስም የሱስ ሓዲርኩም 

ይባርኽን ይተሓልን ፡ እግዙኣብሄር ኣብ ሓዲርኩም ገጹ 

 

 

 

 የብርሃሌኩምን ጸጋኡ የብዜሓሌኩምን ፡ እግዙኣብሄር ገጹ 

ይምሇሰሌኩምን ኣብ ሓዲርኩም ሰሊም ይሃብኩምን ። ኣብ ዜመጽእ 

ካሌእ ንቤተ ሰብ ዜምሌከት ጽሑፍ ስሇዜህሌወና ክትከታተለ ብኽብሪ 

ንዕድመኩም ። (--ሻልም--) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

እንታይ እሞ ክብሌ እየ እንታየኸ ቕርቦ 

ውዕሇትካስ ካብ ዒቕመይ ንሊዕሉ ኮይኑኒ  

 
ካብ ሓመድ ኣሌዑሌካ ሰብ እንዱኻ ትገብር  

ንዜተረስዏ ሌብኻ ይዜክር ስምካ ይኽበር 

እግዙኣብሄር 

ስምካ ይኽበር ንሇኣሇም ስምካ ይኽበር 
ባህ ኢለካ ክቡር መስዋእተይ እንካ ተቐበሌ 
ስምካ ይኽበር እግዙኣብሄር 
 
ከናፍረይ ንስምካ ከውርዮ ንስራሕካ 
ዜገበርካሇይ በዙሑ ምስጋና እህበካ  
ሰሊመይ ከም ወሓዙ ረሓቦት ገበርካዮ ዘርያይ  

ጸጋኻ ሇኣሇም ከስፋሕፍሕ ኣብ ዘርያይ  

ቅድሚ ኹለ ንቤተሰቡ ቐድም ኣገሌጋሉ ፡ ዜረኽቦ ጥቕሚ ፦ 

1. ምስ ሰበይቱ ጽቡቕ ሕብረት ይህሌዎ ። 

2. ዯቁ ፡ ብፍርሃት እግዙኣብሄር ይዒብይለ ፡ ኩሌኣዊ ድላታቶም 

ኣማሉኡ ከዕብዮም ዕድሌ ይረክብ ።  

3.  ኣገሌግልቱ ፍረ ሇዎ ይኸውን ። ምኽንያቱ ኣገሌግልቱ 

ብቤተሰቡ ተፈቲኑ ዜሓሇፈ ብምዃኑ ፡ ካሌኦት ንእኡ ክስዕቡ 

ይገብር ።  

1ጢሞ 5፡4 ‚ሓዯ እኳ ነቶም ናቱ ፡ ምናዲ ግና ንስድራ ቤቱ ፡ 

ይሓሉ እንተል ፡ እምነት ዜኸሓዯ ኻብቲ ይኣምን ውን ዜገዯዯ 

እዩ ።‛ 

 ስሇዙ ኣገሌጋሉ ኣብ ህይወቱ ቀዲማይ ክሰርዖ ሇዎ ፡ 

ንእግዙኣብሄር ክኸውን ከል ፡ ካሌኣይ ድማ ሰበይቱ እዩ ፡ ሳሌሳይ 

ድማ ኣገሌግልቱ እዩ ። 

ብኢመይሌ ተኸታታሉ ትምህርቲ እትዯሌዩ 
1.ቃሌ ኣምሊኽ    2. ጸልት    3. ህይወት ብመንፈስ ቅደስ  

ዜብሌ ትምህርቲ ስሇ ልና ፡ ብኢመይሌ ክትምሃሩ እትዯሌዩ ፡ ኣድራሻ 
ኢመይሌኩም ሌኣኹሌና ። 

(hibretchristians@gmail.com) 
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ጆርጅ ሙሇር 
/George   Müller 1805 – 1898/ 

      

   ጆርጅ ሙሇር ኣብ ጀርመን ብ1805 

ዒ.ም ተወሌዯ ። ጆርጅ ሙሇር ኣዜዩ 

ምሁር ነበረ ፡ ሰሇስተ ቋንቋታት ማሇት 

ጀርመኒ ፡ ኢንግሉኛ ፡ ፈረንሳ ፡ 

ምሌከት ነበሮ ። ኣብ 1810 ዒ.ም ፡ 

ስድራቤት ጆርጅ ሙሇር ናብ ካሌእ 

ከተማ (Heimersleben) ተጓዕዘ ። 

ኣቦኡ ንጆርጅ ሙሇር ድማ ከም ኣኽፋሉ 

ግብሪ ኮይኑ ክሰርሕ ጀመረ ።  

   ኣብ ጊዛ ንእስነቱ ፡ ጆርጅ ሙሇር ብጽድቂ ዜመሊሇስ ሰብ 

ኣይነበረን ፡ ብኣንጻሩ ፡ ንሱ ሰራቒ ፡ ሓሳዊ ፡ ቁማረኛ ነበረ ። ወዱ 

ዒሰርተ ዒመት ምስ ኮነ ፡ ካብ ኣቦኡ ናይ መንግስቲ ገንብ ይሰርቕ 

ነበረ ። ኣዱኡ ክትመውት ከሊ ፡ ወዱ 14 ዒመት ከል ፡ ምስ 

ኣዕሩኹቱ ጸወታ ካርታ እንተጣሌዏ መስተ እናሰተየ ዕረፍቲ ሞት 

ኣዱኡ ኣርድእዎ ። 

   ኣቦኡ ንጆርጅ ሙሇር ፡ ወደ ኣዜዩ ስሇ ሸገሮ ናብ ሃይማኖታዊ 

ቤት ትምህርቲ ክወስዶ ይሓስብ ነበረ ፡ በዙ ኸኣ ጆርጅ ሙሇር ፡ 

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃሇ (University of Halle)  ስነ-መሇኮት ኣጽንዏ ። 

ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ሓዯ ‚ቤታ‛ ዜብሃሌ ተምሃራይ ዒርኩ ነበሮ ። 

እቲ ዒርኩ ኸኣ ናብ ‚ማሕበር ጸልት ክርስትያን‛ ዜብሃሌ ወሰዶ ። 

ኣቦኡ ኸኣ ብጽቡቕ ተቐበሌዎ ፡ መዒሌታዊ ንባብ መጽሓፍ ቅደስ 

ከኣ ጀመረ ፡ ምስቶም ኣብቲ ቤት ጸልት ዜእከቡ ዜነበሩ ኸኣ ብዚዕባ 

ክርስትና ይራረብ ነበረ ። ሓዯ ጊዛ ፡ ሓዯ ሰብኣይ ኣብቲ ቤት 

ጸልት ብብርኩ ተምበርኪኹ ናብ እግዙኣብሄር ክጽሉ ከል ፡ ሙሇር 

ረኣዮ እሞ ፡ ንምድሓን ሌቡ ተረትዏ ። ቀሌጢፉ ናብ ቤቱ ከይደ ፡ 

ኣብ ጥቓ ዒራቱ ተምበርኪኹ ጸሇየ ። ሙሇር ፡ ተቐሊጢፉ መስተን 

ስርቅን ከምኡውን ሓሶት ኣቋረጸ ። ሚሽነር ወንጌሊዊ ክኸውን ድማ 

ተተስፈወ ። ኣብ ዜቐርብኦ ቤት ጸልት እናኸዯ ብቐጻሉ ክሰብኽ 

ጀመረ ፡ ምስ ካሌኦት ማሕበራት ድማ ምእካብ ቀጸሇ ። 

 ጆርጅ ሙሇር ፡ ህይወቱ ተቐይሩ ፡ ሓያሌ ናይ ወንጌሌ ሰባኺ ኮነ ። 

ዜበዜሐ ህይወቱ ኣብ ዒዱ እንግሉዜ ኣብ ብሪስቶሌ ኣሕሇፎ ። 

ብይካዙ ንሱ ኣብ ምእሊይ ኽታማት ድማ ይነጥፍ ነበረ ። 

ብውሑዲት ቆሌዐ ድማ መእሇይ ኽታማት ኦርፋን  ጀመረ ። ምስ 

ጊዛ ድማ ፡ ናብ 2000 ቆሌዐ በጽሑ ፡ ሓሙሽተ ኣዲራሻት ሰሪሑ 

ድማ ይናብዮም ነበረ ። ነዝም ቆሌዐ ንምእሊይ ድሉ ፡ ብናይ 

ፍታው ህያብ ዜእከብ ገንብ ጌሩ የካይዶ ነበረ ።  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ጆርጅ ሙሇር ፡ ኣብ ህይወቱ ምለእ 117 ቤት ትምህርታት ተኸሇ። 

እን ቤት ትምህርታት ብይካ ኣካድያሚያዊ ትምህርቲ ፡ ትምህርቲ 

ክርስትና ውን ይምህራ ነበራ ። ሌዕሉ 120,000 ተምሃሮ ነበርወን ፡ 

መብዚሕቶም ኽታማት ነበሩ ። 

   ኣብ 1829 ጆርጅ ሙሇር ብጽኑዕ ሓመመ ፤ ኣይሓውን እየ ፡ ኢለ 

ድማ ተስፋኡ ወድአ ። ግናኸ ሓውዩ ተንስአ ፡ ኣብ 1830 ፡ ምስ  

ሓንቲ ሜሪ ግሩቭ እተባህሇት ሓፍቲ ተመርዒወ ። ጆርጅ ኣብ 1832 

ናብ ብሪስቶሌ ተጓዕ  ። ኣብ 1834 ፡ ሓዯ ‚ማሕበር መጽሓፍ 

ቅደሳዊ ፍሌጠት‛ ዜብሃሌ ማሕበር ጀመረ ።ዒሊማ ናይዙ ማሕበር ፡ 

ነተን ቤት ትምህርቲ ክርስትና ፡ ሚስዮናውያንን ንምሕጋዜ ፡ 

መጽሓፍ ቅደስ ንምዜርጋሕ ፡ ንቤት ትምህርቲ ሰንበት ፡ ካሌኦት 

ቤት ትምህርታትን ንምሕጋዜ ነበረ ። እዙ ማሕበር ምስ ተጀመረ ፡ 

ብዯረት ኣሌቦ ዜኾነ ህያባት 1,381,171 ፓውንድ ረኸበ - በዙ ናይ 

ልሚ ኣስታት 90 ሚሌዮን ፓውንድ ማሇት እዩ ። ጆርጅ ሙሇር 

ነዙ ክገብር ከል እሙን ኮይኑ ይገብሮ ነበረ ። ካብዙ ህያባት ፡ 

ዯሞዘ 151 ፓውንድ ዜነበረ ናብ 2000 ፓውንድ ክብ በሇ።የግዲስ ፡ 

ንእኡ 300 ፓውንድ  ንእኡን ንቤተሰቡን የትርፍ ነበረ ፡ ነቲ ኻሌእ 

ተረፍ ግና ይውፍዮ ነበረ ።  

    ጆርጅ ሙሇር ኩለ ህይወቱ ጸልት እዩ ዜነበረ ። ዜኾነ ነገር 

እንተኾይኑ ናብ ጸልት ይጎይይ ነበረ ። ሓዯ ጊዛ ኣብቲ ክፍሉ 

መናበይ ኽታማት ፡ መሞቒ ናይቲ ቤት ተሰብረት ። ጆርጅ ከዏርያ 

ዯሇየ ፡ ኣዜዩ ኸኣ ተሸገረ ፡ ምኽንያቱ ብርቱዕ ቁሪ ስሇ ዜነበረ እቶም 

ቆሌዐ ክጉደኡ እዮም ። ስሇዙ ክሌተ ነገር ጸሇየ ፡ ቀዲማይ - እቶም 

ሰራሕተኛታት ምለእ ሇይቲ ክሰርሑ ክነቕሑ ፡ ኻሌኣይ ድማ እቲ 

ቁሪ ክገድፎ ። ንጽብሒቱ ፡ ቁርን ንፋስን ወሰኸ ፡ ጸኒሑ ግና ህደእ 

ንፋስ ነፈሰ እሞ ፡ ምድሪ ሞቐት ፡ እቲ ቤት ውን ሞቐ ። እቶም 

ሰራሕተኛታት ከኣ በቲ ጋጠመ ሽግር ምለእ ሇይቲ ክዒዩ 

ተሰማምዐ ፡ እቲ ዕዮ ኸኣ ኣብ 30 ሰዒታት ተፈጸመ ። ኣብ 1862 ፡ 

ኣብቲ ኦርፋን ሓንቲ ካብተን ትቦታት ማይ ተዒቢሳ ተበሊሸወት ፡ 11 

ሜትር ዕምቆት ትሕቲ ምድሪ ሇዋ እያ ፡ እቶም ሰራሕተኛታት ነቲ 

ማዕበስቲ ክረኽቡ ዯጋጊሞም ፈተነ ኣካየደ ፡ ክረኽብዎ ግን 

ኣይተኻእልምን ። ብዚዕባዙ ጉዲይ ሙሇር ጸሇየ ፡ ብኡብኡ ኸኣ 

እቶም ሰራሕተኛታት ነቲ ጸገም ረኸብዎ ።  

   ሓዯ ጊዛ ፡ ጆርጅ ሙሇር ብመርከብ ብኣትሊንቲካዊ ውቅያኖስ 

እናተጓዕ ፡ ጽዐቕ ግመ ኣጸሌመቶም ። ጆርጅ ነቲ መራሒ መርከብ 

ካፒተን ጆሴፍ ረኺቡ ፤ ጽባሕ ድሕሪ ቐትሪ ናብ ‚ኩበክ‛ ክንበጽሕ 

ኣሇና ፡ በል ። ካፒተን ጆሴፍ ፤ ግመ በርቲዐ ስሇ ል ቀሰይ 
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ኣቢሌናያ ኣሇና ፡ ናይ ጽባሕ ቆጸራኻ ኣይተርክብን ኢኻ ፡ በል ። 

ጆርጅ ሙሇር ነቲ ካፒተን ፤ እሞ እዙ ግመ ከቋርጽ ክጽሉ እታ 

ክፍሉ-ማፕ ፍሇየሇይ ፡ በል ። እቲ ካፒተን ፤ ኣዜስ መጥፍኢ ጊዛ እዩ 

፡ እናበሇ ንሙሇር ሰዒቦ ። ሙሇር ጸሇየ ፡ ብድሕሪኡ ቀጺለ እቲ 

ካፒተን ክጽሉ ጀመረ እሞ ፡ ሙሇር ግን ዯው ኣበል ፡ ምኽንያቱ እቲ 

ካፒተን ምለእ እምነት ስሇይነበሮ ይኮነስ ፡ መሌሲ ናይቲ ዜጸሇዮ 

ጸልት ከም እተፈጸመ ኣሚኑ ብምንባሩ እዩ ። እዝም ክሌተ ሰብኡት 

ተመሉሶም እንተ ረኣዩስ ፡ እቲ ግመ ተኣሌዩ ረኣዩ ። በዙ ድማ ፡ እቲ 

ካፒተን ጆሴፍ ጎይታ ተቐበሇ ክርስትያን ድማ ኮነ ፡ ስሙ ከኣ ቅደስ 

ዮኤሌ ተባህሇ ። 

 

    እምነት ሙሇር ፡ ካብ መዒሌቲ ንመዒሌቲ እናሓየሇት ትኸይድ 

ነበረት ፡ ንሱ መጽሓፍ ቅደስ ከንብብን ክጽሌን ኣብ መዒሌቲ ሰዒታት 

ይወስድ ነበረ ። ኣብ ሓዯ ዒመት ድማ ኣርባዕተ ሳዕ ንምለእ መጽሓፍ 

ቅደስ የንብቦ ነበረ ። እግዙኣብሄር ከኣ እናባረኸ ይባርኾ ነበረ ።  

   እምበኣር ኩቡራት ኣሕዋት ፡ ልሚ  ከምዙ ናይ ሓውና ጆርጅ 

ሙሇር ፡ ብኣና ውን ዒቢ ስራሕ ክሰርሕ ሓርዩና ምዃኑ ንእመን ። 

ንርእስና ኣይነናኣእስ ፡ እቲ ዕዮ ናይ እግዙኣብሄር እዩ ፡ ስሇዙ 

ኣገሌግልቱ ጌሩ ከም ቑመና ንእመን ፡ ምስ ቃለ ጊዛ ንውሰድ ፡ 

ሓይሌና ጸልት ይኹን ። ጅማሬና እኳ ንእሽቶይ እንተኾነ ፍጻሜና ግን 

ዒቢ ክኸውን እዩ ። ጎይታ ይባርኽኩም ። --ሻልም-- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ነዙ ዜስዕብ ስዶኩ ንምሊእ    

 

ንጋድም                                                                                ንትኹሌ 

1.ወዱ ምጽንናዕ (5ፊዯሊት)                                                 1.የሱስ ዜረገማ ኦም 

2.የሱስ ጎይታ                                                              2.ብትዕግስቱ ዜፍሇጥ ሰብ 

4.እታ መዒሌቲ ምድሓን(2ፊዯሊት)                                          3.እኒ ዲንኤሌ እተማረኹሊ ሃገር 

5.ኣንጻር ሓድሽ                                                            6. ኣንጻር ሓቂ 

6.ካብ ሓጢኣትካ ምምሊስ(ብግምጣሌ )                                     7.ድሕሪ ማርቆስ ዜርከብ ወንጌሌ(3ፊዯሊት) 

8.ነቲ ተስፋ ዜግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር (ብግምጣሌ-4ፊዯሊት)              9.ምስሉ ድያብልስ 

9.________፡እምነት፡ ፍቕሪ። 

10.__________እምበር፡ ኣይትፍራህ ።(3ፊዯሊት) 

11.ጥዐም ብስራት ። 
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------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ነዙ ጽሑፍ ካሌኦት ውን ኣንቢቦም ክባረኹለ ፡ ንሓዯ ሰብ ኮፒ 

ጌርኩም ከተመሓሊሌፍዎ ንምሕጸነኩም ኣሇና ። 


