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ሏእተዊ 
   ሰሊም ካብ እግዙኣብሄር ኣቦናን ካብ ጏይታና የሱስ ክርስቶስን ምስኻትኩም ይኹን ። ጸጋ ጏይታና የሱስ 

ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምሊኽን ሕብረት መንፈስ ቅደስን ምስ ኰሊትኩም ይኹን ።  

   ብትዕግስትን ብምጽንናዕ ጽሑፋትን ተስፋ ምእንቲ ኪኾነሌና ፡ ነዚ ሻልም እትብሌ ጽሕፍቶ ንኣኹም 

ንበረኸት ብስም ጏይታና የሱስ ንህበኩም ኣልና ።  

   እምበኣር ሻልማውያን ፡ ልሚ ውን ከም ወትሩ ንኹሊትና ዜኸውን ከምቲ ጏይታ ዜሃበና ጸጋ ፡ 

ዜተፈሊሇዩ ትሕዜቶ ብሇዎም ዒምዴታት ተቐሪቡሌና ኣል እሞ ፡ ኣንቢብኩም ክትባረኹ ጸልትና እዩ ።  

   ኣብ ፈሇማ ፡ እዙ እነምሌኾ ክርስቶስ መን ምኑ ዜገሌጽ ብጥቕስታት ተሰንዩ ተቐሪቡሌና ኣል ። ኣብ  

ዜመጽእ ውን ነዙ ሓሳብ እዙ ብምስፋሕ ፡ ክርስቶስ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምዴሪ ንሱ ኣምሊኽ ምኑ ዜገሌጽ 

ክቐርብ ምኑ ንሕብር ።  

     ነቢይ ዲንኤሌ ፍለይ ምግሊጽ ዜነበሮ ሰብ እዩ ፡ ብኹለ ህይወቱ ዜተመስከረለ ፡ ብቕዴስናኡ ጸብሇሌ  

ዜበሇ ሰብ ነበረ ። ንሕሌሚ ነቡካዴነጻር ከኣ ብተኣምራት ክፈሌጦን ክፈትሖን ዜኸኣሇ እዩ ። ነዙ ኹለ 

ክበጽሖ ዜኸኣሇ፡ ፍለይ ናይ ጸልት ጊዛ ስሇ ዜነበሮ እዩ። ሓይሉ ጸልት ክሳብ ክንዯይ ምኑ ስሇ እተረዴአ 

፡ ንጸልት ይነቅሕ ነበረ። እምበኣር ነዙ ኣመሌኪቱ ኣገሌጋሉ ዚክ ፑነን  ካብ ትንቢት ዲንኤሌ ጽሒፉሌና ኣል 

እሞ ፡ ከየንበብናዮ ኣይንስገር ።  

   ጉሂኻ ከልኻ ዒቢ ነገር ምውሳን ሳዕቤኑ ቀሉሌ ኣይኮነን ። ነዙ ዜምሌከት ሓዯ ሓውና ብመገዱ 

ኢመይሌና ሓቲቱና ኣል ፡ ናቱ መሌሲ ውን ቀሪቡ ኣል ።  

   ናይ ክርስትያን ጉዕዝ ብፍርሃት ኣምሊኽ ዜተዯረኸ ክኸውን ኣሇዎ፡ በዙመገዱ ውን ውጺኢታዊ ይኸውን። 

ዲዊት ውን ከምዙ ኢለ ኣል ‚ነቲ ናብ ፍርሃትካ ዙመርሕ ቃሌካ ኣብ ባርያኻ ኣጽንዒዮ።‛ መዜ. 1 19፡38። 

ኣብ ዒምዱ ቃሌ ኣምሊኽ ኣዜዩ ኣገዲሲ ዜኾነ ትምህርቲ ተቐሪቡሌና ኣል ፡ ከምኡ ኮይንና ክንመሊሇስ ጏይታ 

ይዯግፈና።  

   ንፍቕሪ ኣዙና ክንገሌጻ ልና ንሕና ክርስትያናት ኢና ። ዒሇም ንኣና ብዚዕባ ፍቕሪ  ብዯራፎኣ  ገይራ 

ክትምህረና ይኮነ ንሕና ንእኣ ብሓይሉ መንፈስ ቅደስ ተዯሪኽና ብግብሪ ገይርና ክንምህራ እዩ ልና። 

ስሇዙ ዒባይ ፍቕሪ ብዜብሌ ኣርእስቲ ንሰብ ሓዲርን ንኹሌናን ዜምሌከት ውን ኣብ ዒምዱ ኣነን ቤተይን  

ተቐሪቡሌና ኣል።  

   ኣብ መወዲእታ ከኣ ብማእር ሰማይ ቲቪ ዜተኻየዯ ቃሌ መሕተት ምስ ኣገሌጋሉት ሕርይቲ 

ገብረመዴህን ፡ ከምኡውን ምስክርነት ሄሇን ኢዋን ቀሪቡ ኣል እሞ ፡ ኣንቢብኩም ክትባረኹ ጸልትና እዩ ። 

ናብ ካሌኦት ዴማ ብኢመይሌ ፎርዋርዴ ወይ ፕሪንት ኣውት እናገበርኩም ከተመሓሊሌፍዎ ንምሕጸነኩም ።  

ጏይታ ይባርኽኩም። 

                                                                                         

 ሻልም 
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ሏልእኽቲ - ሻሎም 
‚ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽን ኣቦን ንጹህን ርኽሰት ዛብለን ኣምሌኾ እዙ እዩ ፡ ርእስኻ  

ኻብ ርኽሰት ዒሇም እናሓልኾ ፡ ንኽታማትን መበሇታትን ኣብ መከራኦምን 

ጸባቦኦምን ምብጻሕ እዩ ።‛ 

                                                                   (ያእ . 1፡27) 

 

   ኣምሌኾ ክብሃሌ ከል ምዜማርን ምስባኽን ምምስካርን ክመስሇና የብለን ። ኣምሌኾ  

ናብራ እዩ ፡ እትነብሮ ናብራ ህይወት ዯኣ እምበር ንሕና ከምዙ ኢና እናበሌካ እትምክሓለ 

እምነት ኣይኮነን ። ብዘሕ ሳዕ ምግሌጋሌ ክብሃሌ ከል ኣብ ቅዴሚ ሰባት ዯው ኢሌካ 

ዜግበር ነገር ኮይኑ እዩ ዜስምዒና ፡ ግናኸ ሓቀኛ ኣገሌግልት ኣብ ቅዴሚ ሰባት ይኮነ ኣብ 

ቅዴሚ ኣምሊኽ ዜግበር ነገር እዩ ። ስሇዙ እዩ ኣብዙ ቃሌ ‚ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽን ኣቦን  

ንጹህን ርኽሰት ይብለን ኣምሌኾ እዙ እዩ‛ እናበሇ ዜዚረብ ። እንገብሮ ኩለ ነገር ንሰባት 

እናጠመትና ይኮነ ፡ ናብ ኣምሊኽ እናጠመትና ክኸውን ይግብኦ ። እንገብሮ በሇ ብስም 

የሱስ ኮይኑ ፡ ንኣምሊኽ ኢሌና ክንገብሮ ይግብኣና ። ልሚ ፡ ስዉር ዜኾነ ኣገሌግልት ፡ 

ርኣዩሇይ ይብለ ፡ ምውዕዋዕ ይብለ ፡ ሓቀኛ ፡ ንጹህ ፡ ካብ ርኽሰት ዒሇም ዜተሓሇወ 

ኣገሌግልት ፡ የዴሌየና ኣል ። ጸሓፊ እብራውያን ብመንፈስ ቅደስ ተመሉኡ ብዘሕ 

ትምህርትታት ብዚዕባ መንነት ክርስቶስ ዜምሌከት ፡ ብዚዕባ እምነት ፡ ብዚዕባ ዯም የሱስ ፡  

ብዚዕባ ሉቀ ኽህነት ፡ ብዚዕባ መሌከ ጸዳቅ ፡ ብዚዕባ ፈተናን መከራን ፡ ብዚዕባ ካሌእን 

ብዘሕ ምስ መሃረ ኣብ መወዲእታ ዴማ ክርሳዕ ይብለ ነገር ክምህረና ከል ኢና እንርኢ 

ኣብኡ ኸኣ ከምዙ ይብሇና ፡ ‚ኣምሊኽ ነዙ ኸምዙ ዜመሰሇ መስዋእቲ ይሰምሮ እዩ እሞ ፡ 

ሰናይ ምግባርን ምምቓሌን ኣይትረስዐ ።‛ እብ.13፡16 ። ምሃብን ምምቓሌን ይፈሊሇ እዩ ፡  

ምሃብ ካብ ትርፍኻ ክኸውን ይኽእሌ እዩ፡ ምምቓሌ ግና ካብታ ሊትካ ዋሊ ውሕዴቲ  

ትኹን ክትህብ ከልኻ ማሇት እዩ ። ናይ ፍታው ህያብና ክንሌግሰልም እንኽእሌ ብዘሓት 

ኣሇዉ ፡ ግናኸ ምዜካሮም የዴሉ ። ስሇዜኾነ እዩ ኸኣ እብራውያን ፡ ሰናይ ምግባርን 

ምምቓሌን ኣይትረስዐ እናበሇ ኻኽረና ል ። ኣብ ግብ.20፡35 ከኣ ‚ነቲ ጏይታና የሱስ  

ባዕለ ፤ ካብ ምቕባሌሲ ምሃብ ኣዜዩ ይባርኽ ፡ ዜበል ቓሌ እናከርካ ፡ ከምዙ ጌርካ ፡ 

ምዕያይን ንዴኹማት ምእሊይን ከም ዙግባእ ፡ ብኹለ ኣርኤኹኹም።‛ ይብሇና። 

 

   ስሇዙ ክንህብ ከልና ዜጏዴሇና ል ይመስሇና ከይህለ ፡ ምሃብ ኣዜዩ ዜባርኽ 

ኣገሌግልት እዩ ። ‚እቲ ርሕሩሕ ቇሊሕታ ሇዎ ፡ ንዴኻ ኻብ እንጌራኡ ይህቦ እሞ ፡ 

ይባረኽ ።‛ ምሳ 22፡9 ። ኣሕዋተይ ልሚ ርሕሩሕ ቇሊሕታ ይሃሌወና ፡ ንዴኻታት 

ውገናትና ከኣ ካብ ልና ምሃብ ንክር ኢና ።  

-- ሻልም --  
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 የሱስ ክርስቶስ ኲሉን ብኹሉን እዩ  

   ልሚ እንምሃሮ ብዚዕባ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ነዙ  

ትምህርቲ ብዜበሇጸ ከኣ ጏይታ ክገሌጸሌና ክንጽሉ 

ይግብኣና እዩ። ምግሊጽ ምስ እትረኽቡ ከኣ ባዕሌኹም  

ከትስፍሕዎ እሞ፡ ንኻሌኦት ውን ከተካፍሌዎም 

ትኽእለ።  

   ናይዚ እንነብራ ልና ህይወት፡ ትርጉማ እንታይ እዩ፧ 

ትርጉም ምንባርና የሱስ ክርስቶስ እንተይኮይኑ፡ 

ምንባርና ከንቱ እዩ። ነዚ ህይወት መቐረት እንረኽበሊ 

እንኽእሇለ ንየሱስ ምስ እንፈሌጥ እዩ። የሱስ ይብለ 

ሰብ ኣብ ህይወት ብዘሕ ረብሓ እ እንተረኸበ፡ ናይ  

ዒወቱ ትርጉም እዩ ዜስእነለ። ክርስትያናት ኮይንና ውን፡  

ንክርስቶስ እንተይነቢርና፡ ምምሌሊስና ከንቱ እዩ። 

ስሇዙ ዴምር ኩለ ህይወት መን እዩ እንተ በሌና፡ የሱስ  

እዩ። እምበኣር ነዙ የሱስ ዜያዲ ክንፈሌጦ ዜሕግናን 

ክረናን ክንርኢ ኢና። ብሓቂ፡ ነዙ እንስዕቦ ልና የሱስ 

ኣጸቢቕና ክንፈሌጦ ይግብኣና። ነዙ ጽሑፍ ኣንቢብና ከኣ 

ክንሓሌፎ ይኮነ፡ ኩለሳዕ ኣብ ህይወትና ክንመሊሇሰለ 

ይግብኣና።   

ክርስቶስ ብዚዕባ ገዚእ ርእሱ እንታይ ኢለ ይምስክር፧  

- ንሱ ካብ ሰማይ እዩ መጺኡ ኣብ ሰማይ ውን እዩ ል። 

‚ብጀካ እቲ ኻብ ሰማይ ዜወረዯ ኣብ ሰማይውን ል 

ወዱ ሰብ፡ ናብ ሰማይ ዜዯየበ ሓዯ እ 

የሌቦን።‛(ዮሃ .3፡13)። 

   ጏይታ የሱስ ካብ ሰብ ኣይኮነን መጺኡ፡ ወይ ካብ ሓዯ 

ናይ ምዴሪ ሃገር ኣይኮነን መጺኡ። ንሱ ካብ ሰማይ ከም  

ዜወረዯ ክንኣምን ይግብኣና። ኣብ ሰማይ ውን እዩ ል። 

ስሙ ይባረኽ፡ እዙ የሱስና፡ ካብ ሰማይ ዜመጽአ የሱስ  

ኢና እነምሌኽን እንሰግዴን።  

 

- ንሱ ትንሳኤን ህይወትን እዩ። 

‚ትንሳኤን ህይወትን ኣነ እየ። እቲ ብኣይ ዜኣምን እንተ 

ሞተ እ፡ ብህይወት ኪነብር እዩ።(ዮሃ . 1 1፡25)።         

ትርጉም ናይዚ ህይወትና፡ የሱስ እዩ። ብህይወት እንተልና 

ወይስ እንተሞትና፡ ንሱ ህይወትና እዩ። ኣብዙ  የሱስ ‘ኣነ 

ህይወት ዜህብ እየ’ ይኮነ ዜብሌ ል፡ ኣነ ባዕሇይ 

ህይወት እየ፡ ትንሳኤውን ኣነ እየ፡ እዩ ዜብሇና ል።  

 

የሱስ ህይወት ጥራይ ኣይኮነን ሂቡና፡ ንሱ ባዕለ ህይወት 

እዩ። ስሇዙ ምንባርና ንእኡ እዩ እምበር ንኻሌእ 

ኣይኮነን። ስሇዙ ዯጊም እንተተጸሇሌና እንተስ ምስ 

ቀሌብና እንተሃሇና፡ ፍቕሪ ክርስቶስ ኣባና ስሇል፡ ኩለ  

ምህሊውና ንእኡ እዩ። 

  

- መገዴን ሓቅን ህይወትን ንሱ እዩ። 

የሱስ ከኣ፥ ‚መገዴን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ። ብይ 

ብኣይ ሓዯ እ ናብ ኣቦ ዙመጽእ የሌቦን።‛ (ዮሃ.14፡6)።  

  የሱስ መገዱ እዩ። ንሱ ናብ ዒወት ብጽሕ መገዱ  

ይኮነ፡ ንሱ ባዕለ ውን መገዱ እዩ። ክትነብረለ ልካ 

መገዱ ንሱ እዩ። ክንከዯለ ልና መገዱ እንተል ንሱ  

የሱስ እዩ። ንሱ ናብ ሓቂ ብጽሕ ይኮነ፡ ንሱ ባዕለ  

ሓቂ እዩ። ከምኡውን ህይወት ንሱ እዩ፡ ስሇዙ ኢና  

ትርጉም ህይወት የሱስ እዩ ዜበሌና። ኣሕዋተይ ብይ 

የሱስ ኣበይኮን ምሃሇና፧  

- ንሱ ብርሃን እዩ።  

‚ኣነ ብርሃን ዒሇም እየ።‛ ዮሃ 8፡12 

   ኣነ ብርሃን ዜህብ እየ፡ ኣይኮነን ዜብሌ ል። ንሱ 

ባዕለ ብርሃን እዩ። ዒሇምን ንሕናን ብይ የሱስ ክርስቶስ  

ኣብ ጸሌማት ምነበርና ነይርና። ‚ናይ ህይወት ፈሌፋሉ  

ኣባኻ እዩ እሞ፡ ብብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ኣልና።‛ 

(መዜ.36፡9)። ናይ ህይወት ፈሌፋሉ ኣብ የሱስ እዩ ል፡ 

እዙ ፈሌፋሉ እዙ ኸኣ ብርሃን ተባሂለ ይጽዋዕ። ብይ  

የሱስ ህይወትና ኣብ ከመይ ዜበሇ ዜርምሰስ ጸሌማት  

ምሃሌወት ኮን፧ ስሇዙ እዙ ብርሃን እዙ ኣብ ህይወትና  

ወርትግ ይብራህ፡ ፈጺሙ ኣይጥፋእ።  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

-  
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-  

-  

- ንሱ ዕጋበትና እዩ።  

‚እንጌራ ህይወት ኣነ እየ። ናባይ ዙመጽእ ኣይጠምን፡ 

ብኣይ ዙኣምን ከቶ ኣይጸምእን እዩ።‛ (ዮሃ .6፡35)። 

    የሱስ፡ ኣብዙ’ውን ‘ኣነ እንጌራ ናይ ህይወት ዜህብ እየ’ 

ኣይኮነን ዜብሌ ል፡ ንሱ ባዕለ እንጌራ ህይወት እዩ፡  

ስሙ ይባረኽ። እንጌራ እንታይ ንማሇት እዩ፡ እንጌራ 

ክብሇና ከል ናይ ህይወት ዕጋበት ማሇት እዩ። ናብ የሱስ  

ዜመጸ ዕጋበት ናይ ህይወት እዩ ዜረክብ፡ ንህይወት ሰብ 

ብይካ የሱስ ዕጋበት ኪኾና ዜኽእሌ የሇን። ዋሊ ናብቲ  

ዜበሌጸ ዜብሃሌ ቦታ እንተኸዴና፡ ዋሊ እንተ ሃብተምና፡ 

ዋሊ እንተ ተዒወትና፡ ግናኸ የሱስ ይብለ ህይወት  

ዕጋበት ክህሌዎ ኣይክእሌን እዩ። ብዘሓት ኣሕዋትና ኣብ  

ዒሇም ብዘሕ ፍትወት ሕሇፉ ኪገሌጹሌና ከሇዉ፡ ናብ 

የሱስ ምስ መጹ፡ እዙ ብየሱስ ዜረኸብዎ ህይወት ካብቲ  

ናይ ዒሇም ፍትወት ኣዜዩ ዜተፈሇየን ጸብሇሌ ዜበሇን 

ምኑ እዮም ዜገሌጽዎ። ልሚ ጏይታ ዕጋበትና ይኹን፡  

እንጌራና ይኹን። ምንጪ ሓጏስና ይኹነና። ስሇዙ እዩ  

‚ብጏይታ ተሓጏሱ፡ ዯጊመ ተሓጏሱ‛ ዜብሇና። 

 

- የሱስ ተስፋ ህይወትና እዩ። 

‚ጳውልስ፡ ብትእዚዜ ኣምሊኽ መዴሓኒናን የሱስ ክርስቶስ 

ተስፋና‛ (1ጢሞ.1፡1)።  የሱስ ናይ ህይወትና ተስፋና ንሱ  

እዩ። ልሚ ተስፋ ዜተሳእኖ ጊዛ እዩ፡ ብዘሕ ሰብ ተስፋ 

ሪጹ ናብ ይተዯሌየ ዜኸዯለ እዋን እዩ። 

 

 

 ህይወት ሰብ ብተስፋ እያ እትሓዴር፡ ኣብዚ ዒሇም ግና  

ሓዯ ተስፋና ጏይታ የሱስ ጥራይ እዩ። ተስፋና ኸኣ  

ኣብዚ ምዴሪ ጥራይ ይኮነስ ክሳብ ሰማያዊት ቤትና  

እዩ። ልሚ ብብዘሕ ነገራት እ እንተሓሇፍና፡ ግናኸ 

ኣብ ሰማያት ተስፋ ብክርስቶስ ኣልና። ‚ኣብዚ ህይወት 

እዙኣ ጥራይ ብክርስቶስ ተስፋ እንተ ገበርናስ፡ ካብ 

ኰለ እነዯንግጽ ምንና ኔርና።(1ቇረ . 15፡19)።  

ንክርስቶስ ኩለ ይስገዯለ 

  ነዙ የሱስ እዙ ንሱ ህይወት ምኑ፡ ንሱ ብርሃን ምኑ፡ 

ንሱ እንጌራ ህይወት ምኑ፡ ንሱ ተስፋ ህይወት ምኑ፡ 

ምስ ተረዴኡ ብዘሓት ክሰግዴለ ጀሚሮም። ኣብ 

ህይወቶም ከኣ ቀዲማይ ስፍራ ክህብዎ ጀሚሮም። ስሇዙ  

እቶም ንየሱስ ዜሰገዴለ እስኪ ንርኣዮም። 

 ሰብ ጥበብ ንየሱስ ሰጊድምለ 
‚ናብ ቤት ኣትዮም፡ ነቲ ሕጻን ምስ ማርያም ኣዱኡ 

ረኣይዎ፡ ፍግም ኢልም ዴማ ሰገዴለ። ሳጽኖም ከፊቶም  

ከኣ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጸ በረኸት ሀብዎ።‛ 

(ማቴ .2፡11)። 

   እዝም ሰብ ጥበብ ካብ ርሑቕ ቦታ መጺኦም። የሱስ  
ኣብቲ ጊዛ ህጻን እዩ ነይሩ፡ ግናኸ ክብሪ ኣምሊኽ ሇዎ  
ስሇዜነበረ፡ ክሰግዴለ መጺኦም። ልሚ የሱስ ኣብ ቅዴሚ 
ዒሇም ንእሽቶ ኮይኑ፡ ወይ ንዐቕ ኮይኑ ይርአ ይኸውን።  
ግናኸ እቶም ሰብ ጥበብ ዜኾኑስ ንእኡ ክሰግዴለ ክቡር 
ገጽ በረኸቶም ኪህብዎ ኣይሓፍሩን እዮም። ንየሱስ  
ምስዒብና ከሕፍረና ኣይግባእን።  
 
ሃዋርያት ሰጊድም 

   ‚እቶም ኣብ ጃሌባ ዜነበሩ ኸኣ፡ ንስኻ ብሓቂ ወዱ 

ኣምሊኽ ኢኻ፡ እናበለ ሰገደለ።‛ (ማቴ . 14፡33)። 

   እቲ ኣምሊኽ ጥራይ ክገብሮ ዜኽእሌ፡ የሱስ ኣብ ምዴሪ  

ይገብሮ ነይሩ፡ ስሇዙ ንሱ ኣምሊኽ እዩ እሞ፡ ኣብ 

ህይወትና ክንሰግዯለ ይግብኣና ።  ሃዋርያት ነዙ ስሇ 

እተረዴኡ እዮም ዜሰገዴለ። ንሕናውን ንስኻ ብሓቂ ወዱ 

ኣምሊኽ ኢኻ ኢሌና ክንሰግዯለ ይግብኣና። ሃዋርያት  

ዴሕሪ ጏይታ ምዕራጉ ውን ሰጊድምለ እዮም ‚ኯነ ዴማ፡ 

ኪባርኾም ከል፡ ካባታቶም ተፈሌየ፡ ናብ ሰማይውን  

ዒረገ።  ንሳቶም ከኣ ሰገዴለ፡ ብብዘሕ ሓጏስውን ናብ 

የሩሳላም ተመሌሱ።‛ (ለቃ.24፡51-52)። 
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 እተፈወሰ ሰብኣይ ሰገዯለ 
‚ንሱ ኸኣ፥ ጏይታይ፡ እኣምን፡ በሇ ሰገዯለውን‛ 
(ዮሃ .9፡38)። 
 

   እቲ ብዐውሩ እተወሌዯ ሰብኣይ ንጏይታ ንሱ ምኑ 
ምስፈሇጠ ሰገዯለ። እቲ ሰናይ ነገር ዜገብረሌና ል ንሱ 
ጏይታ የሱስ ምኑ ምስ ተረዴኣና፡ ክንሰግዯለ 
ይግብኣና። ከንኣናዊት ሰበይቲውን ሰጊዲትለ እያ 
(ማቴ . 15፡25)። 
  

 መሊእኽቲ ሰማይ ንየሱስ ሰጊድምለ 
‚ከም ብሓዴሽ ዴማ ነቲ በዀሪ ናብ ዒሇም ኬእትዎ 
ኸል፤ ኰሊቶም መሊእኽቲ ኣምሊኽ ይስገዴለ፡ ይብሌ።‛ 
(እብ . 1፡6)። 
   የሱስ ፍጹም ኣምሊኽ ብምኑ ሰባት ጥራይ ኣይኮኑን  
ዜሰግደለ፡ ኩልም መሊእኽቲ ንየሱስ ከም ዜሰግደለ  
ክንፈሌጥ ይግብኣና። ንሕናውን ምስኣቶም ኲንና ከመይ  
ይንሰግዯለ፡ ከመይ ይነምሌኾ። 
 

 እቶም ኣርባዕተ ህያዋንን እቶም ዕስራን ኣርባዕተን 
ሽማግሇታት ንየሱስ ይሰግደለ። 
‚ነቲ መጽሓፍ ምስ ወሰድ ኸኣ፡ እቶም ኣርባዕተ 
እንስሳን እቶም ዕስራን ኣርባዕተን ሽማግላታትን፡ ነፍሲ 
ወከፎም መሰንቆን ዕጣን ዜመሌኤ ጽዋእ ወርቅን ሒዝም 
- እዙ ዴማ ጸልት እቶም ቅደሳት እዩ- ኣብ ቅዴሚ እቲ  
ገንሸሌ ተዯፍኡ።‛ (ራእ .5፡8)። 
   እዝም ኣርባዕተ እንስሳን ዕስራን ኣርባዕተን 

ሽማግሇታትን ውን ንየሱስ ነቲ እተሓርዯ ገንሸሌ፡ ፍግም 

ኢልም እዮም ዜሰግደለ።   እምበኣር ኣሕዋተይ፡ ነዙ 

ጏይታ የሱስ ኣብ ህይወትና ናይ ቀዲማይ ቀዲማይ ስፍራ 

ክንህቦ ይግብኣና። ህይወትና፡ ትንሳኤና፡ ብርሃንና፡ 

ተስፋና፡ ዕጋበትና፡ እዩ። ንእኡ ንስገዯለ፡ ንእኡ ነምሌኮ፡  

ንእኡ ንምበር፡ ህይወትና ከኣ ክትጽብቐሌና እያ፡ ሰናይ 

ነገር ውን ኪኾነሌና እዩ። ጏይታ ይባርኹም፡ ኣብ 

ዜመጽእ ኣምሊኽነት የሱስ፡ የሱስ ኣብ ምዴሪ ሰብ ጥራይ  

ይኮነስ ኣምሊኽ ውን ከም ዜነበረ ዜብሌ ክንርኢ ኢና።  

በዙ ዜቐረበ ሓጺር ጽሑፍ ገሇ ዜጠቕመኩም ነገር 

ረኺብኩም ክትኮኑ ጸልትና እዩ። ሻልም።  

  

 
 

ኣቱም ወሰናት ምዴሪ 
ዀሊትኩም ፡ ናባይ ተመሇሱ 

ዴሓኑ’ውን ። 

ኢሰ 45 ፡ 22 
 
 

1. ዀልም ሓጢኦም ክብሪ ኣምሊኽ ስኢኖም ። 
ሮሜ .3፡23 
 

2. ዒስቢ (ዯሞዜ) ሓጢኣት ሞት እዩ ። ሮሜ 6፡22 
 

 
3. ግናኸ ንሕና ገና ሓጥኣን ከልና ክርስቶስ ኣብ ክንዲና 

ሞይቱ እዩ እሞ ፡ ኣምሊኽ እታ ፍቕሩ ንኣና በዙ 
የርኢ ኣል ። ሮሜ 5፡8 
 
 

4. ጽዴቂ ኣምሊኽ ብምእማን ብየሱስ ክርስቶስ ንዜኣምኑ 
ኰሊቶም እዩ ፡ በዙ ላሊን ጐላሊን የሌቦን ። 
ሮሜ .3፡22 

 
5. ውህበት ጸጋ ኣምሊኽ ግና ብክርስቶስ የሱስ ጏይታና 

ናይ ሇኣሇም ህይወት እዩ ። ሮሜ .6፡23  
 
 

 ስሇዙ ተኣመን ፡ ተነሳሕ 
እመን ፡ ተቐበሌ እሞ ዴሓን ። 

 

   ብጏይታና የሱስ እመን እሞ 

ንስኻን ቤትካን ክትዴሕኑ ኢኹም ። 

ግብ.16፡31 
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ሓይሊ ጸሎት 

ዚክ ፑነን  

ሓይሉ ጸልር ኣመሌኪትና ኣርባዕተ ነጥብታት ካብ 

ትንቢት ዲንኤሌ ክንርኢ ኢና ። 

   (1).ኣብ ዲንኤሌ ምዕራፍ ክሌተ ፡ ብዚዕባ’ቲ ንጉስ  

ነቡካዴነጻር ዜሓሇሞ ሕሌሚ ኢና እነንብብ። ነቡካዴነጻር 

ነቶም ጠቢባን ዜበሃለ ጸውዖም እሞ ‚እቲ ዜሓሇምክዎ  

ትርጐሙን ንገሩኒ‛ በልም ። እቶም ጠቢባን ከምዙ በለ፤ 

እቲ ንጉስ ዙዯሌዮ ነገር ዛሸግር እዩ እሞ ኣማሌኽቲ እንተ 

ይኯይኖም ፡ ነዙ ኣብ ቅዴሚ ንጉስ ኬፍሌጦ ዙኽእሌ  

የሌቦን ፡ ማሕዯሮም ዴማ ምስ ስጋ ዜሇበሱ ኣይኯነን ፡ 

ኢልም መሇሱ ። ሕጂ ፡ ንሕና ከም እንፈሌጦ ፡ ሓዯ ሰብ 

ሕሌሙ እንተ ነጊሩና ፡ ንትርጉሙ ክንክሽኖን ካብ 

ኣምሊኽ ከም ዜረኸብናዮን ኲንና ከነምስሌ ንኽእሌ ኢና ! 

ልሚ ፡ ብዘሓት ሰባት ከምኡ እዮም ዜገብሩ ። 

ነቡካዴነጻር ግና ብሌሂ ሰብኣይ እዩ ዜነበረ ። ንሱ ከምዙ  

እዩ ዜበልም ፡ እንተ ምስ ኣምሊኽ ርክብ ኣሇኩም ፡ ነቲ 

ሕሌሚ ውን ክትነግሩኒ  ክከኣሇኩም እዩ ።  

   ዲንኤሌ ፡ መሌሲ ነቲ ነቡካዴነጻር ዜሓሇሞ ከመይ 

ገይሩ ረኺብዎ ፧ ቅዴሚ ኹለ ኣምሊኽ ክገሌጸለ 

ከምዜኽእሌ እምነት ነበሮ ። ንሱ ንመሓዘቱ ጸውዖም 

(2፡17) ። ኣብ ጸልት ፡ዜኾነ ንኣና ዜኸብዯና ግዴሊት ምስ 

ዜገጥመና ፡ ሕብረት ኣሕዋት ኣዜዩ ኣገዲስነት ኣሇዎ ። 

ዲንኤሌ ነቲ ጥምረት ኣሕዋት ኣብ ጸልት ልዎ ርዜነት 

እተረዴአ ሰብ እዩ ። ንሱ ፡ ናይ ሓዴሽ ኪዲን ሰብ ኣብ  

ብለይ ኪዲን ዜነብር ዜነበረ ሰብ እዩ ። ናቱ ሓሳብ ፤  

ብዚዕባ’ዙ ኩለ ባዕሇይ ክጽሉ የብሇይን ፡ ነቶም ሰሇስተ 

መሓዘተይ ክጽውዖም እሞ ፡ ሓቢርና ክንጽሉ ፡ ዜብሌ 

ነበረ ። ንሳቶም ሓቢሮም ጸሇዩ እሞ ንሱ በሇ ፤ ብዚዕባ 

እዙ ምስጢር እዙ ኻብ ኣምሊኽ ሰማይ ምሕረት 

ኪሌምኑስ ፡ ንሃናንያን ንሚሻኤሌን ንኣሌኣዚርን ፡ 

መሓዘቱ ፡ እቲ ነገር ኣፍሌጦም ። ንሳቶም ጸልቶም  

ብምስጋና ጀመሩ ። ኩለ ጊዛ ከምዙ ሌማዴ ጽቡቕ እዩ ፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ንሳቶም በለ ፤ ጥበብን ስሌጣንን ናቱ እዩ እሞ ፡ ስም 

ኣምሊኽ ካብ ሇኣሇም ንሇኣሇም ይባረኽ ። ንሱ 

መናትን ወርሓትን ይሇዋውጥ ፡ ነገስታት ይስዕር 

ነገስታት ከኣ ይሰይም ፡ ነቶም ጠቢባን ነቶም 

ኣስተውዒሌቲ ኸኣ ምስትውዒሌ ይህቦም ፡ 

(ዲን.2፡20,21)። ኣብ ዜኾነ ጊዛ ፡ ናብ ውሽጢ ጸልት 

ክንኣቱ እንተይክኢሌና ፡ ንጸልትና ብምስጋና ንጀምሮ ። 

ዕቤት ኣምሊኽ ሕስብ እናበሌና ነምስግኖ - ነቲ ኣየራትና  

ብኡብኡ ከጽርዮ እዩ ። ብዴሕሪኡ ፡ ኣምሊኽ ንዲንኤሌ  

ነቲ ሕሌምን ትርጉሙን ገሇጸለ ። ንሱ ኸኣ ከይደ 

እናመስገነ ፡ ነቲ ንጉስ መሇሰለ ፤ ንኣይ እዙ ምስጢር  

እተገሇጸሇይሲ ፡ እቲ ትርሜኡ ንንጉስ ምእንቲ ኺንገር 

እምበር ፡ ካብ ኩሊቶም ኣብዚ ዒሇም ሇዉ ብጥበቡ ስሇ  

ዜበሇጽኩ ኣይኯነን ፡ (2፡30) ። ዲንኤሌ ትሕትና ዜነበሮ 

መንእሰይ ፡ ኩለ ክብሪ ንኣምሊኽ ክህብ ፍቓዯኛ  ነበረ ። 

ኣምሊኽ ንኸምዙኦም ዜበለ ሰባት እዩ ንሓቅታቱ 

ዜገሌጸልም ።  

   (2).ኣብ ዲንኤሌ ምዕራፍ 6 ፡ ዲርዮስ ንሜድንን  

ፋርስን ክገዜእ ጀመረ ። ዲንኤሌ ሓዯ ካብ ኣማሓዯርቲ  

ኮይኑ ተመርጸ ። (6፡2) ። ዲንኤሌ ፡ ኣብታ ዜሓሇፈት 

መንግስቲ ሳሌሳይ ገዚኢ እ እንተነበረ ፡ ኣብዚ ናይ  

ዲርዮስ መንግስቲ ውን ገዚኢ ኾነ ። ዲንኤሌ ከመይ ዜበሇ 

ምስክርነት ስሇዜነበሮ እዩ ኣብ ዜተፈሊሇየ መንግስታት  

ከምዙ ሞጏስ ዜረኸበ ። ኣብዙ ፡ ዲንኤሌ ወዱ 80 

ዒመት ኣቢለ ነበረ - ግናኸ ከምቀዯሙ ጽኑዕ ሰብኣይ 

ነበረ - ኣምሊኽ ውን ኣኽበሮ ። የግዲስ ፡ ኣብታ ዜነበረት 

መንግስቲ ክፉኣት ሰባት ነበሩ ፡ ንዲንኤሌ ከኣ ከጥፍእዎ 

ይዯሌዩ ነበሩ ። ናብ ንጉስ ከይድም ፡ ኣንጻር ዲንኤሌ 

ዜኾነ ሕጊ ከውጽእ ዯፋፍእዎ ። ኣንጻር ክርስትያን 

ዜወጽእ ትእዚዚት ብዘሕ እዩ ግናኸ ወንጌሌሲ ጠፊኡ 

ኣይፈሌጥን ። እቲ ኣብ ጊዛ ዲንኤሌ ዜነበረ ሓዯጋ 

‚ንንጉስ እንተ ይኯይኑ ፡ ንዜነ ይኹን ኣምሊኽ ወይስ 

ንሰብ ዜሇመነ ኣብ ጉዴዴ ኣናብስ ከም ዙዴርበ ፡ 
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 ትእዚዜ ንጉስ ኪጸንዕ ፡ ብርቱዕ ክሌክሌ ከኣ ኪእወጅ 

ሓቢሮም መኸሩ ።‛ (6፡7) ። ኣንጻር ክርስትናኻ 

ዜትንስኡ ብዘሕ ፈተናታት ክህለ ዜኽእሌ እዩ ። ግናኸ 

ዲንኤሌ ነዙ ሕጊ ምስ ሰምዏ ዜገበሮ ነገር እንተነይሩ ፡ 

ተምበርኪኹ ምጽሊይ እዩ ። ንሕና ውን ከምኡ ዜበሇ 

ፈተና ክንሰምዕ ከልና ተምብርኪኽና ክንጽሉ እዩ 

ዜግብኣና ። ንሱ ሌዕሉ ማንም ንጉስ ወይ ካሌእ ፡ 

ንእግዙኣብሄር ዜፈርህ ሰብ ነበር ። ሃዋርያት ውን ከምኡ  

እዮም ዜበለ - ካብ ንሰብሲ ንኣምሊኽ ምእዚዜ እዩ 

ዙግባእ ፡ ግብ.5፡29 ። ስሇዙ ዲንኤሌ ነቲ ንጉስ ዜበል 

ነገር ፡ ከምይገብሮ ፡ ወሰነ ። ካብ ንኣምሊኹ ምጽሊይ  

ዜኾነ ሕጊ ዯው ኣየበልን ። ንሱ ከምቲ ቐዯም ዜገብሮ 

ዜነበረ ፡ መሳኹቱ ናብ የሩሳላም ኣቢሇን ተኸፊተን 

ከሇዋ፡ ሰሇስተ ሳዕ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ብብርኩ 

እናተምበርከኸ ፡ ጸሇየን ኣመስገነን ፡ (6፡10) ። ነቲ 

መሳኹቱ ዒጽዩ ክጽሉ ኣይዯሇየን ። ናብቲ ሓቀኛ ኣምሊኽ 

ብምጽሊዩ ፡ ኣይሓፈረን ፡ ስሇዙ ከም ቀዯሙ መሳኹቱ 

ከፈቶ ። ንሕና ውን ብክፉት ዯቀመዚሙርቲ የሱስ 

ክርስቶስ ምንና ክንፍሇጥ ፡ ሕፍረት ኣይሰምዒና።ንሱ ፡ 

ከም ቀዯም ሓንሳእ ጥራይ ይኯነ ፡ ሰሇስተ ሳዕ ጸሇየ ።  

እቶም እኩያት ፊተውራቲታት ነዚ ጊዛ እዮም ዜጽበዩ 

ዜነበሩ - ዲንኤሌ ክጽሉ ምስ ረኣይዎ ኸኣ - ነቲ ንጉስ  

ሓበርዎ ። እቲ ንጉስ ግን ንዲንኤሌ ይፈትዎ ነበረ።  

ከዴሕኖ ውን ተጋዯሇ ። እቶም ፊተውራሪ ሜድንን 

ፋርስን ከኣ ንዲንኤሌ ኣምጽእዎ፡ ናብ ጉዴዴ ኣናብስ 

ውን ተዯርበየ ። ከም እንፈሌጦ ግን፡ ኣምሊኽ ንዲንኤሌ  

ካብ ኣፍ ኣናብስ ኣናገፎ ።  

   (3).ኣብ ዲንኤሌ ምዕራፍ 9፡ ዲንኤሌ ስሇህዜቡ ክጽሉ 

ከል ኢና እንርእዮ ። ጸልት ዲንኤሌ እዩ ንህዜቢ ኣምሊኽ 

ካብ ባቢልን ናብ ዮሩሳላም ንቀሳቕሶ ። ዲንኤሌ ኣብዙ  

ወዱ 87 ዒመት ኣቢለ እዩ ነይሩ ፡ ግናኸ ከምቲ ብንኡሱ 

ኸል ዜገብሮ ዜነበረ ንሱ ጌና ንቃሌ ኣምሊኽ የጽንዖ  

ከምኡውን ይጽሌን ይጸውምን ነበረ ። ‚ብማቕን 

ብሓመኹስትን እናጾምኩ ኸኣ ብሌማኖን ብምህሇሊን  

ገጸይ ናብ እግዙኣብሄር ኣምሊኸይ መሇስኩ ።‛ (9፡3)። 

ብሓቂ ፡ ወዱ 87 ዒመት ናይ ኣምሊኽ ሰብ ፡ ጌና ሌክዕ  

ከምቲ ዒመታት ንእስነቱ ሓዊ ክነዴዴ ክትሪኦ ፡ ጌና 

ንቃሌ ኣምሊኽ ከጽንዖ ክትሪኦ ከሇኻ ፡ ካብቲ ናይ 

 

 

 ንእስነቱ ብይ ምጉዲሌ ክጽሌን ክጸውምን ፡ ጌና 

ንህዜቡ ከገሌግሌ ክትሪኦ ከልኻ ኣዜዩ ገርም እዩ። ነዝም 

ሕጂ ልና ዲንኤሌ ኣዜዩ ግሩም ዜኾነ ኣብነት እዩ ! 

ዲንኤሌ ነቶም ካሌኦት ኣይሁዴ ኣየጸሇሞምን ። ንሱ  

ከምዙ ኣይበሇን ‚ጏይታ እዝም ምሳይ ሇዉ ኩልም  

ንዴሕሪት ተመሉሶም እዮም‛ ። ኣብ ክንዴኡ ግን ፡ ንሱ  

በሇ ‚ጏይታየ ፡ ንኣኻ ጽዴቂ እዩ ፡ ንኣና ግና፡ ነቶም ሰብ 

ይሁዲ ነቶም ኣብ የሩሳላም ዙነብሩን ነቶም ብሰሪ እታ  

ንኣኻ ዜጠሇሙሊ ጥሌመት ኣብተን ዜሰጏጐካዮም ኩሇን 

ሃገራት ኣብ ቀረባን ርሑቕን ሇዉ ኹልም እስራኤሌ ፡ 

ከምዙ ልሚ ይንዎ ል ሕፍረት ገጽ እዩ ።‛ (9፡7) ።  

ኣብዙ ከም እንርእዮ ፡ ዲንኤሌ ንገዚእ ርእሱ ምስቶም 

ዜወዯቑ ህዜቡ ክሰርዒ ከል ኢና ንርኢ ። ንሱ ይብሌ ፤  

ንሳቶም በዱልምኻ፡ እናበሇ ኣይኯነን ዜጸሇየ ፡ ግናኸ  

‚ንሕና‛ በሇ ። ብኸምዙ ኢና ክንጽሉ ልና ፤ ጏይታ ፡ 

ንሕና ክርስትያናት ኣብዚ ምዴሪ ንስምካ ኣየኽበርናዮን ። 

ከምቲ ንስኻ እትዯሌየና ኮይንና ኣይተረኸብናን ። ንሕና 

ወዯቐና ፡ ጏይታ ምንቕቓሕካ ሌኣኸሌና ። ጏይታየ ፡ 

ንስኻ ጻዴቕ ኢኻ ፡ ልሚ ንሕና ገጽና ሕፍረት ተኸዴነ ። 

ምሕረት ግበረሌና ፡ ሓጢትና ሕዯገሌና ። ንሕና ንኣኻ 

በዯሌና ። ዲንኤሌ ኣብ ጸልቱ ብዘሕ ሳዕ ‚ንሕና‛ 

ሓጢኣትና በሇ ፡ ከምኡውን ‚ንስኻ‛ ኢለ ጻዴቕ ኢኻ  

ዜብሌ ቃሌ ተጠቀመ ።  

   (4).ኣብ ዲንኤሌ ምዕራፍ 10፡ ንሰሇስተ ሰሙን 

ዜኣክሌ ዲንኤሌ ክጽሉ ኸል ንርእዮ ። ኣብን ጊዛታት፡ 

ኣብ ሰማያት ዒቢ ውግእ ኮነ። ዲንኤሌ ኣብን ጊዛታት 

ብኸፊሌ ይጽሉ ነበረ ። ንሱ ካብ መግቢ ስጋ ጾይሙ ፡ 

ፈኩስ መግቢ ጥራይ ይወስዴ ነበረ ። ኣብ መጨረሻ  

ናይተን ሰሇስተ ሰሙን ፡ መሌኣኽ መጺኡ፤ ‚ኣታ ኣዙኻ 

ዜተፈቶኻ ሰብ‛ ፡ ክብል ከል ንርኢ ፡ (10:11)። እቲ  

መሌኣኽ ፤ ‚መጺኤ እነኹ ፡ ዴሕሪ ምባሌ፡ ክመጽእ 

ሓሲቡ ግናኸ በቶም ኣብ ፋርስ ሇዉ መናፍስቲ እከይ 

ን21 መዒሌታት ከም እተኸሌከሇ ነገሮ። ‚እቲ መስፍን  

መንግስቲ ፋርስ ግና ዕስራን ሓዯን መዒሌቲ ተቓወመኒ ።  

እንሆ ኸኣ ፡ ሚካኤሌ ፡ ካብቶም ኣውራታት መሳፍንትስ 

ሓዯ ፡ ንምሕጋይ መጸ‛ (10፡13) ፡ በል ። ካብታ ዲንኤሌ 

ክጽሉ ዜጀመረሊ ፡ ጸልቱ ተሰምዏ ። ንኽምሇስ ግና 

ዕስራን ሓዯን መዒሌታት ወሰዯ (10፡12,13) ። እግዙኣብሄር 

ንጸልትና ብኡብኡ ከይምሌስ ይኽእሌ’ዩ ፡ ግናኸ 

ከይቀበጽና እንተጸሉና ፡ ብርግጽ እቲ መሌሲ ክመጽእ 

እዩ።-ሻልም-  
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ሕቶ ፡ ‚ኣብ ህይወተይ ዜኾነ ነውጺ የጋጥመኒ እሞ 

ቀሌጢፈ ውሳኔ ይወስዴ፡ ብዴሕሪኡ ግና ይጥዒስ ፡ እቲ  

ዜውስኖ ውሳኔ ሕማቕ ውሳኔ እዩ። ከም ኣማኒ ከምዙ 

ከይገብር እንታይ ክገብር ይግብኣኒ ፧ ገሇ ምኽሪ ክትህቡኒ 

ዯሌየ ፡ ጏይታ ይባርኽኩም።‛ 

መሌሲ ፡ ዜኸበርካ ብጏይታ ሓውና ፡ ንሕቶኻ 

ብዜምሌከት ከምዙ ዜስዕብ ክንብሇካ ንዯሉ ፡ - 

 ‚ህዴእ በለ እሞ ኣነ ኣምሊኽ ምነይ ኣስተብህለ‛ 

መዜ.46:10 ።   

   ህይወት ማንም ሰብ ፡ ከም ነዋሕን ጸሓይ ዜበዜሓ 

መዒሌቲ ኮይና ኣይትሓሌፍን እያ ። ሓቂ እዩ ፡ ኣብ ገሇ 

እዋን ሓሲብናዮ ዴዩ ወይስ ከይሓሰብናዮ ነውጽታት  

ሕማም ፡ ስራሕ ምስኣን ፡ ቁጠባዊ ቅሌውሊው ፡ ሽግራት 

ሓዲር ፡ ሽግራት ዉለዴ ፡ ወይ ውን ካሌእ ዒብይቲ  

ጸቕጥታት ፡ ጻዕቂ ሇዎ ክኸውን ይኽእሌ ። ኮታስ 

ብዘሕ ነገር እዩ ዜገጥመና ፡ ግናኸ ክንምሃሮ ዜግብኣና  

ነገር እንተል ፡ እቲ ሽግርና ንሓዋሩ ዜነብር ኣይኮነን። 

ብዜተኻእሇ ኸኣ ፡ ኣብቲ እዋን ነውጽኻ ዒብየቲ 

ውሳኔታት ይምውሳዴ ።  

   ነውጽታት - storms - ህይወት ምስ ዜሌዒለ ፡ 

ንሓሳባትንካን ስምዑትካን ምህዲእ ዜበሌጸ እዩ ። ኣብ 

ቅሌውሊው ጊዛ ሓሳባትን ስምዑታትን ይህውኹና 

እዮም። ግናኸ ብሌክዕ ኣብዙ ጊዛ’ዙ ብዚዕባ ውሳኔታትና 

ክንጥንቀቕ ይግብኣና ። ህዴእ ኢሌና ፡ እንታይ ክንገብር 

ከምልና ፡ ንጏይታ ተኣሚንና ዴማ እንታይ ክንገብር  

ከምይብሌና ከነስተውዕሌ ንርእስና ስርዒት ከነትሕዜን 

ይግብኣና።  

   ከምቲ መራሕቲ ኣይሮፕሊን ሕማቕ ኩነታት ኣየር  

ከጋጥም ከል ፡ ሕማቕ ውሳኔ እንተወሲድም እታ 

ኣይሮፕሊን ካብቲ ክትበጽሖ ዜነበራ እትጥምዜ ፡ ከምኡ 

ዴማ ንሕና ሕማቕ ውሳኔ ካብቲ ክንበጽሖ ዜግብኣና 

ይጥምዜዘና ወይ የዯንጉየና ። ኣብ ህይወትካ ዜመጽእ 

 

 

 

 

 ዜኾነ ነውጺ ወይ ቅሌውሊው ምስዜህለ ነን ቃሊት 

ክር፡ ‚ስምዑታትካ ንውሳኔታትካ ኣይዯፋፍኣዮ‛ ። 

ቅዴሚ ዒበይቲ ውሳኔታት ምግባርካ ፡ ንነገራት ከተህዴኦ  

ዜክኣሇካ ጽዒር ። ከምዙ ዜበሇ ምርጫ ቅዴሚ ሕጂ ኾነ 

ዴሕሪ ሕጂ ኣይህሌወካን ይኸውን ፡ ብዜተኻእሇ መጠን  

ክሳብ እቲ ነውጺ ዜሓሌፍ ፡ ዒቢ ዜኾነ ውሳኔታት ካብ 

ምግባር ተቖጠብ ። ከምቲ ህቦብሊ ንፋስ በረኻ ንጊዛኡ 

ፈሪሱ ብዴሕሪኡ ዜሃዴእ ፡ ከምኡ ሓሳባትና ጽምጽም 

ከምዜብሌ በረኻ 

ክሃዴእ እዩ እሞ ፡ 

ሕጂ ዒቢ ውሳኔ 

እትወስዯለ ጊዛ 

ኣይኮነን ። ኣብ 

መወዲእታ 

እንምዕዯካ ምዕድ  

እንተል ፡ ካብ 

ኮፍ ኢሌካ 

ምጭናቕ ፡ 

ተምበርኪኽካ ምጽሊይ ይሓይሽ እዩ እሞ ፡ ብዚዕባ 

ነገራትካ ጸሉይ ፡ ጾርካ ናብ እግዙኣብሄር ዯርብዮ ፡ ንሱ 

ከኣ ክዴግፈካ እዩ ፡ ምስ መንፈስ ቅደስ ጊዛ ኣሕሌፍ። ነቲ 

ንሰብ ዜጨነቖ ንእግዙኣብሄር ከም ይጨንቆ ኣስተንትን። 

ካብ ቃሌ ኣምሊኽን ጸልትን ኣይትርሓቕ ፡ ኣዴህቦኻ ንሱ  

ይኹን ።  

  ቀጺሌና ነን ካብታ ‚Power Thoughts‛ እትብሌ 

ብጆይስ መየር እተጻሕፈት መጽሓፍ ሒዯት ነጥብታት 

ክንህበካ ። ኣብ ጊዛ ነውጽታትካ ፡ -  

1. ቅኑዕ ፡ ሓቂ ፡ ባህ ብሌ፡ተስፋ ሇዎ ቃሊት ተዚረብ። 

2. ሓርፋፍ እዋን ንሓዋሩ ከምይኮነ ፍሇጥ። 

3. ኣብ ነውጽታት እዋን ዒበይቲ ውሳኔታት ኣይትውሰዴ። 

4. ጥቡቕ ሕብረት ምስ እግዙኣብሄር ይሃሌውካ። 

5. ንነገራት ብሌክዕ ርኣዮም ፡ ካብቲ ዜኮንዎ ኣተዒባቢኻ  

ኣይትርኣዮም ።  

 ሻልም --  
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“ነቲ ናብ ፍርሃትካ ዚሏርሕ 

ቃልካ ኣብ ባርያኻ 

ኣጽንዓዮ።” መዜ. 1 19፡38 
 

   ናይ ክርስትያን ጉዕዝ ብፍርሃት ኣምሊኽ ዜተዯረኸ 
ክኸውን ኣሇዎ፡ በዙመገዱ ውን ውጺኢታዊ ይኸውን።  
ኰልም ናይ እምነት ኣቦትታትና ፡ ሃዋርያትን ነብያትን  
ህይወቶም ምለእ ንእግዙኣብሄር ብቕደስ ፍርሃት እዮም 
ኣገሌጊልም ዜሓሇፉ። ንቓለ ይፈርሑ፡ ንዜሇኣኾም 
ትንቢታዊ መሌእኽቲ ይቕበለ፡ ንቕደሳኑ የኽብሩ 
ነይሮም።  

   ብዚዕባ እዙ ብዘሕ ካብ መጽሓፍ ቅደስ ከነንብብ  
ከነስተውዕሌ ንኽእሌ ኢና። እዝም ህያው ምስክርነት 
ሇዎም ባሮት ኣምሊኽ በዒሌ ኣብርሃም፡ ኖህ ፡ ነህምያ ፡ 
እዜራ ፡ ማርድካይ ፡ ዲንኤሌ ፡ ዲዊት . . . ወተ። እዝም 
ኰልም መን ህይወቶም ብቕደስ ፍርሃት ንእግዙኣብሄር 
ኣገሌጊልም ሓሉፎም እዮም።  
ንጉስ ዲዊት ኣብ መዜሙራቱ ከምዙ ኢለ ጽሒፉ ኣል ፡ -  
   ‚ንእግዙኣብሄር ዙፈርሆ ሰብ መን እዩ ፧ ንእኡ እታ  
ዙሓረያ መገዱ ኺምህሮ እዩ። ነፍሱ ብዯሓን ክትነብር ፡ 
ርኡ ውን ንምዴሪ ኺወርሳ እዩ ። ምስጢር 
እግዙኣብሄርሲ ነቶም ዙፈርህዎ እዩ ፡ ንሱውን ኪዲኑ 
ኼፍሌጦም እዩ ።‛ መዜ.25፡12-14። 
   ንእግዙኣብሄር ምፍራሕ እቲ ናይ መጀመርያ ጥበብ 
ምኑ ኣብ መጽሓፍ ምሳላ 1፡7 ተጻሒፉ ንረኽቦ።  
   እስኪ እዙ ሇናዮ ጊዛ መንፈሳዊ ህይወትና ከመይ 
ኣል ፧ ከምቶም ብምለእ ሌቦም ዜዯሌይዎን ንቓለ 
ዜሰምዕዎድ ኢና፧ ንናይ ነፍስወከፍና ህይወት ንርአ። 
ንምንታይሲ ገሇ ምስ ኣህዚብ ተጸናቢርና ከይንኸውን ኣብ 
ክርስትና ህይወትና ውን ብዴፍረት -ብይ ስርዒት-  
ክንጉዒዜ ይክኣሌ እዩ።  
   በዙ ነገርውን ኣብ ነንሓዴሕዴና ናይ ይምቅብባሌን  
ምፍርራዴን ይምክብባርን ይርኤ እዩ። እግዙኣብሄር ኣቦ 
ምሕረት ይግበረሌና ፡ ኣሜን ፡ ምኽንያቱ ኣብ ሌዕሉ  
ነብያትን ፡ ረኣይትን ኣገሌገሌትን ይግቡእ ቃሌ ዴፍረት  
ተዚሪብና ኢና። ስሇዙ እዙውን ካብ እግዙኣብሄር 
ኣይስወርን እዩ።  
   እግዙኣብሄር ኩለ ዜፈሌጥ ኣምሊኽ እዩ፡ -  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

‚እግዙኣብሄር ኩለ ዙፈሌጥ ኣምሊኽ እዩ፡ ግብርታት ከኣ  
ኣብኡ ምዘን እዩ እሞ፡ እምብዚ ረባ ትዕቢት 
ኣይተብዜሑ፡ ቃሌ ዴፍረትውን ካብ ኣፍኩም ኣይውጻእ።‛  
/ 1ሳሙ .  2፡3  / 

   ኣቦና ዲዊት ብምሌኣት መንግስቲ ኣምሊኽ ንምውራስ 

ይብህግ ስሇ ዜነበረ፡ ብምኽንያት ዴፍረት -ስዱ ጉዕዝ- ካብ  

ኣምሊኽ ክፍሇ ስሇ ይዯሇየ እዩ  ዴማ ከምዙ ኢለ 

ዜጸሇየ፦ 

   ‚ነቲ ናብ ፍርሃትካ ዙመርሕ ቃሌካ ኣብ ባርያኻ 

ኣጽንዒዮ።‛ መዜ. 1 19፡38 

  ኣብ ካሌእ ቦታ እውን ከምዙ ኢለ ጸሉዩ፡ ዎ 

እግዙኣብሄር ፡ ብሓቅኻ ምእንቲ ኽመሊሇስ ፡ መገዴኻ  

ምሃረኒ ፡ ስምካ ኽፈርህሲ ፡ ንሌበይ ኣዲሌዎ ።‛       

 / መዜ.86፡11 /። 

   ዎ ህዜቢ ክርስትያን ምናሌባት እታ ናይ ምሕረት ኢዴ  

የስተውዒሌናያ ከይንኸውን ንጠንቀቕ፡ ብብዘሕ         

( ናብ ገጽ 12 ይቕጽሌ ) 

 

  



~ 12 ~ 
 

 

 

 

 

ዓባይ - ፍቕሪ 

 

 ንፍቕሪ ኣዙና ክንገሌጻ ልና ንሕና ክርስትያናት ኢና ።  

ዒሇም ንኣና ብዚዕባ ፍቕሪ  ብዯራፎኣ  ገይራ ክትምህረና  

ይኮነ ንሕና ንእኣ ብሓይሉ መንፈስ ቅደስ ተዯሪኽና  

ብግብሪ ገይርና ክንምህራ እዩ ልና። ኣሕዋተይ ፡ ንኣና 

መንነትና ዜገሌጸሌና ተግባር እንተል ፍቕሪ እዩ፡ ፍቕሪ  

መግሇጺ መንነትና እዩ።  ብፍቕርና ክንሌሇ ኢና ተጸዊዕና። 

ንሓዴሕና ልና ፍቕሪ ፡ ነንስትና ልና ፍቕሪ ፡ ንኹለ  

ሰብ ልና ፍቕሪ ፡ ስሇቲ ኣባና ል ፍቕሪ ኣምሊኽ ኢሌና 

ንኹለ ፡ እንተሊይ ንጸሊእትና ከነፍቅር ልና ኢና ።  

እምበኣር እታ ኣባና ሊ ፍቕሪ ዕቤታ ክንዯይ ዒቢይ 

ምኑ ንፈሌጥድ ኢና፧ ንፍቕሪ ምስ ምንታይ ከነወዲዴራ 

ንኽእሌ፧ ዕቤት ናይ ፍቕሪ ብምንታይ ክንገሌጾ ወይ 

ክንዕቅኖ ንኽእሌ ፧ ዕቤት ፍቕሪ ወሰን ይብለ   ስሇ ዜኾነ 

‚ሕጂ ግና እምነት ፡ ተስፋ ፡ ፍቕሪ ፡ እን ሰሇስተ 

እዙኣተን ይነብራ ፡ ካብዙኣተን እትዒቢ ግና ፍቕሪ እያ፡ 

 

 

 

 

 

 (1ቇረ.13፡13)፡ ይብሇና። ኣብ ወንጌሌ ዮሃንስ ከኣ ‚ሰብ  

ንህይወቱ ኣብ ክንዱ ኣዕሩኹ በጃ ኼሕሌፍ ፡ ካብዙ 

ዙዒቢ ፍቕሪ  የሌቦን፡ (15፡13)። ዕቤት ፍቕሪ እምበኣር 

በቲ እንኸፍል ዋጋ እዩ ዜምን። ኣሕዋተይ ኣብ ሓዲርና 

ውን ኩለ እንተዜህሌወና ፍቕሪ ካብይትህሌወና ግና 

ሓንቲ እ ኣይጠቕመናን እዩ ። ኣምሊኽ ንዕቤቱ ንኣና 

ዜገሌጸሌና ብመስዋእቲ ፍቕሪ ወደ የሱስ ክርስቶስ እዩ።  

ንሕና ውን ዕቤት ኣምሊኽ ኣባና ክግሇጽ እንተኾይኑ፡  

ብፍቕሪ ክንመሊሇስ እዩ ዜግብኣና። መጽሓፍ ቅደስ ዒባይ  

ወይ ብዘሕ ፍቕሪ እናበሇ ይገሌጸሌና ። እምበኣር ዒባይ 

ፍቕሪ እንታይ ባህሪ ወይ ከመይ ትመስሌ እስከ ንርአ።   

   1 .ዒባይ ፍቕሪ መስዋእቲ ትሓትት። ዜኾነ ዒይነት 

ምግርጫው ይብለ ሓዲር እንተል ጥዕና ሇዎ ሓዲር  

ክብሃሌ ኣይክእሌን እዩ። ቅዴሚ ናብ ሓዲር ምእታወይ ፡ 

ምግርጫው ል ኣይመስሇንን ነበረ፡ በቃ ‘ጏይታ 

ይባርኽካ ፡ ተባረኺ‛ እናበሌካ ትነብር እዩ ዜመስሇኒ 

ዜነበረ። ግናኸ ምግርጫው ምስ ኣገጠመኒ ኣዜየ ሰንቢዯ። 

ዴሓር ክምርምር ጀሚረ ፡ ሇካ ምግርጫው ጥቕሚ ኣሇዎ 

ክብሌ ጀሚረ ፡ ጥቕሙ ኸኣ ምሕረት ክትሓትት ከሇኻ  

ትሕትና ብግብሪ ትሇማመዴ ፡ ዴሕሪ ምትዕራቕ ል 

ምስትምቓር ፍቕሪ ትርኢ ፡ ርእስኻ ምግሊጽ ፡ ምሕዲስ 

ፍቕሪ ፡ ፍቕርኻ ኣሰሌቻዊ ከይከውን ፡ ይጠቅም ምኑ 

ተረዱኤዮ። ክንብኣስ ኣሇና ማሇት ይኮነ ፡ ምስ ጋጥመና 

ግና ፍቕሪ መስዋእቲ ትሓትት ምና ኣዙኻ ትርዲእ እሞ ፡ 

ዕቤት ፍቕሪ ትርዲእ። ኣሕዋተይ ኣብ ሓዲር ዜዒበየ ነገር  

ዴሉ እንተል ፡ ክቡር ዜዋጋኡ ንብረት ይኮነ፡ ፍቕሪ  

እዩ፡ ምኽንያቱ ፍቕሪ ካብ ኩለ ትዒብን ትኸብርን። ልሚ 

ኣብ ሓዲርና ከምቲ ክርስቶስ ብፍቕሪ ንዕቤት ኣምሊኽ  

ዜገሇጸሌና ብፍቕሪ ክንመሊሇስ ይግብኣና ። እስከ ኣብ  

ሓዲረይ መስዋእቲ ፍቕሪ ክገብር ኣሇኒ ፡ እናዯሇኽዎ 

ነገራት ክሓዴግ እየ፡ ንበሌ።  
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2.  ዒባይ ፍቕሪ ዯጋጊምካ ምፍቃር እያ። ፍቕሪ ከቶ  

ኣይተርጽን እያ። ከምዙ እንተጌርካ ፡ ከምዙ ዴማ 

እንተወሲኽካ  ኣብሉጸ ከፍቅረካ እየ፡ እትብሌ ፍቕሪ  

ኩነታዊት ፍቕሪ እያ እትብሃሌ። ይኩነታዊት ፍቕሪ ግና 

ኩነታት ኣይትርእን እያ። ጏይታ የሱስ ንኣና ክቕበሇና ከል  

ከምልናዮ እዩ ተቐቢለና፡ ቅዴም ብጽዴቂ ተመሊሇሱ 

ኣይበሇናን፡ ከምልናዮ ምስ ጭቃ ሓጢኣትና እዩ 

ተቐቢለና። ስሇዙ ንሕና ከኣ ከምቲ ቅዴሚ ናብ ሓዲር 

ምእታውና እንመሊሇሶ ዜነበርና፡ ሕጂውን እንተኾነ ንኹለ 

ሰብ ነፍቅር ፡ ንብዒሌ ሓዲርና ውን ከምኡ ከምታ ሇዋ 

ንቀበል ። እተርጽ ፍቕሪ ከነፍቅር ኣይኮናን ተጸዊዕና ፡ 

ከቶ ይተርጽ ፍቕሪ ኢና ተቐቢሌና ፡ ንሕና ከኣ ኣብ  

ሓዲርና ብይተርጽ ፍቕሪ ክንመሊሇስ ተጸዊዕና ኢና። 

ኣብ ሓዲር ምስ ኣተኻ ንልካ ፍቕሪ ዜፈታተን የጋጥመካ 

እዩ ፡ ፍቕሪ ግና ስሇይተርጽ ኣብ ፍቕሪ ጸኒዕካ ኢኻ  

ክትዒዜ ልካ ።   

3.ዒባይ ፍቕሪ ብፈተና ትሓሌፍ እያ። ንፍቕርስ ብዘሕ 

ማያት እ ኼጥፍኣ ኣይክእሌን ፡ ወሓይዜ ከኣ 

ኣየስጥማን፡ መሃ. 8፡7። ነቲ ኣምሊኽ ጋጠሞ ክፈሊሉ 

ዜኽእሌ መን እዩ ፧ ንስኻ ፡ ንስኺ ፡ ወሇዱ ፡ ኣዕሩኽ ፡ 

መሓዘት ፡ ዯያኑ መጋባእያ ፡ እዙኣቶም ኩልም ንሓዲር 

ክፈሌዩ መሰሌ የብልምን ። እዙኣቶም ገሇ ካብቲ ብዜሒ 

ማያት ዜተባህሇ እዮም ። ካሌእ ዜኾነ ብቦታ ኾነ ብናይ 

ቁጠባ ሽግር ንሓዲር ክፈሊሉ ዜኽእሌ ማንም የሇን ። ሰብ  

ሓዲር ብዜኾነ ምኽንያት ብዜሒ ማያት ፡ ብኣካሌ ኮነ 

ብሌቢ ክፈሊሇዩ የብልምን ። ነታ ዒባይ ፍቕሮም ክፈሊሉ 

ኢለ ዜፍትን እ እንተሃሇወ ፡ ስሌጦ ነገርሲ ፍጹም 

የሇን ።  

4.ዒባይ ፍቕሪ ጸዋር እያ። ባህሪ ዒባይ ፍቕሪ ጸዋር ምና 

እዩ ። ልሚ ንመጻምዴና እንጸወር ሰባትድ ኢና ፧ ጏይታ  

ግና ንኣና ክሳብ እዚ ጊዛ እዙኣ ጼሩና ኣል ። ኣብ ሓዲር  

ብዘሕ ነገር ኢኻ እትሓሌፍ ግና ጸዋር ምን ከዴሉ   

እዩ ፡ ምኽንያቱ ካብ ጏይታ እተቐበሌናያ ክርስቶሳዊት  

ፍቕሪ ንኹለ እትጸውር ፍቕሪ እያ። እዚ ናይ ፍቕሪ ዕዲ 

እንተይኮይና ካሌእ ዕዲ የብሌናን ፡ ስሇዙ እዚ ብዜሒ 

ሓጢኣት እትኸዴን ፍቕሪ  ቅዴሚ ኹለ ኣብ ንሓዴሕዴና 

ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን ሃሌሃሌ እትብሌ ፍቕሪ   

ትሃሌወና ። ነዚ ጽሑፍ ንሰብ ሓዲር ክትህብዎም 

እምሕጸነኩም ። ጏይታ ይባርኽኩም ። --ሻልም --  

 

 

(ካብ ገጽ 9 ዜቐጸሇ) . . .  

ነቲ ናብ ፍርሃትካ ዙመርሕ ቃሌካ . . . 
ሓጢኣት እናተዕዜና ገሇ ዜግስጸና እንተይረኸብና እ ፡  

ቃለ ብሓቂ ንፈሌጥ ኢና፡ በዙ ውን ምኽንያት የብሌናን። 

ፍርሃት ኣምሊኽ ይብለ ክርስትያን ዒሇወኛ እዩ። መገዱ 

እግዙኣብሄር ቅኑዕ እዩ፡ ጻዴቃን ይመሊሇስለ ፡ መፍረስቲ 

ግና ኣብኡ ይወዴቁ እዮም እሞ፡ ነዙ ዛስተውዕልስ ኣየናይ  

ጥበበኛ እዩ፧ ዙፈሌጦኸ ኣየናይ ሇባም እዩ። ሆሴ .14፡9። 

   ጏይታ ውን ክንጠፍእ ስሇ ይዯሇየና ነቶም ብምለእ  

ሌቦም ዜዯሌይዎ መታን ክዴግፎም ከምዙ ኢለ፦ 

  ንዯሓን ርእሶምን ብዴሕሪኦም ከኣ ንዯሓን ዯቆምን 

ኪኸውንሲ፡ ንሓዋሩ ምእንቲ ኺፈርሁኒ ፡ ሓዯ ሌብን ሓዯ 

መገዴን ክህቦም እዩ። ንኣታቶም ሰናይ ካብ ምግባር 

ከይሓጥሲ ፡ ናይ ሇኣሇም ኪዲን ክኣትወልም፡ ካባይ  

ከይብለ ኸኣ ፡ ፍርሃተይ ኣብ ሌቦም ከሕዴር እየ። 

 / ኤር.32፡39-40 /። 

   ዎ ህዜቢ ክርስትያን ብገሇ ሸሇሌትነት ማሇት ንእግዙኣብሄር 

ኣምሊኽ ብይ ምፍራሕ ናይ ዴፍረት ጉዕዝ ከይህሌወና 

ርእስና ንመርምር ፡ እግዙኣብሄር ምሕረተኛ ኣምሊኽ ምኑ 

ንፈሌጥ ኢና፡ ንምሕረቱ ከይንጋዕና (ከይነዒቕና) ናብ 

እግዙኣብሄር ንመሇስ፡ እቲ ኣብ ሃገርና ዜተዚረበ ኣምሊኽ 

ብርግጽ ክፍጽሞ እዩ። ካብ መማዕዯውቲ ጸጋ ንኸውንሲ፡  

ተኻፈሌቲ ጸጋ መታን ክንከውን ክብሪ ናይ እግዙኣብሄር 

ክመጽእ እዩ እሞ፡ በቤትና ነጽሪ።  

   እግዙኣብሄር ንምዴሪ ኣብ ባሕሪ ሰሪትዋ ፡ ኣብ ወሓይዜ 

ውን ኣጽኒዕዋ እዩ እሞ ፡ ንሳን ምሌኣታን ፡ ዒሇምን ዙነብርዋን 

ናቱ እዮም ። ናብ ከረን እግዙኣብሄር ዙዴይብ መን እዩ ፧ ኣብቲ 

ቕደስ ቦታኡ ዙቐውምሲ መን እዩ ፧ እቲ ንጹህ ዜኣእዲዉን 

ንጹህ ዜሌቡን ፡ ነፍሱ ናብ ከንቱ የሌዕሌ፡ ብጥበራ ይምሕሌ  

ሰብ እዩ ። ንሱስ በረኸት ካብ እግዙኣብሄር ፡ ጽዴቂውን ካብ 

ናይ ምዴሓኑ ኣምሊኽ ኪቕበሌ እዩ ። እቶም ዙዯሌይዎ ወሇድ  

እዙኣቶም እዮም ፡ ንገጽካ ዙዯሌዩ ፡ ዎ ኣምሊኽ ያእቆብ ። 

ኣቱም ዯጌታት ፡ ርእስኻትኩም ኣሌዕለ ፡ ዎ ናይ ሇኣሇም  

ዯጌታት ፡ ሌዕሌ በለ ፡ እቲ ንጉስ ክብሪ ውን ኪኣቱ እዩ ። እዙ 

ንጉስ ክብሪኸ መን እዩ ፧ እቲ ብርቱዕን ሓያሌን እግዙኣብሄር 

እዩ ። ኣቱም ዯጌታት ፡ ርእስኻትኩም  ኣሌዕለ ፡ ዎ ናይ 

ሇኣሇም ዯጌታት ፡ ሌዕሌ በለ ፡ እቲ ንጉስ ክብሪውን ኪኣቱ  

እዩ ። እዙ ንጉስ ክብሪ እዙ መን እዩ ፧ ጏይታ ሰራዊት ፡ እቲ 

ንጉስ ክብሪ ንሱ እዩ።  መዜ . 24 ። --ሻልም-- 
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   ክቡራት ኣሕዋት ፡ ኣብዙ ዒምዱ ምስክርነት ክሌተ  

ጽሑፋት ተዲሌዩሌና ኣል ። ፈሇማ ፡ ካብ ናይ ዜሓሌፈ  

ዜቐጸሇ ቃሇ መሐተት ምስ ሓፍትና ሕርይቲ 

ገብረመዴህን ናይ መወዲእታ ክፋሌ ቀሪቡ ኣል ። ካሌኣይ 

ከኣ ታሪኽ ህይወት ሄሇን ኢዋን ተቐሪቡሌና ኣል ። ሰናይ 

ንባብ ።  

ሕርይቲ ገብረሏድህን 

ሕቶ ፡ ከምእንፈሌጦ ፡ ኣብ ዒዱ ዒረብ ኣገሌግልት  

ከቢዴ እዩ ። ኣብቲ ኣብ ዒዱ ዒረብ ኣብ 

ዜነበርክለ ጊዛ ኣሌግልት  ከመይ ይቕጽሌ ነይሩ፧  

ሕርይቲ፡ ሽዐ ሓዲስ ብጏይታ ከሇኹ ማሇትዩ ፡ 

ጥራይ ማይ ጥምቀት እየ ተጠሚቐ ፡ ቀሌጢፈ እየ 

ናብ ዒዱ ዒረብ ከይዯ ። ኣብኡ እየ ኸኣ ብጏይታ  

ዒብየ ። ግን ኣብኡ ማሕበር ወይ ኣገሌገሌቲ ኔሮም 

ይኮኑስ ኣዕብዮምኒ ሲ ፡ ጏይታ እዩ ዜንበብ 

መጽሓፍቲ ኣዲሌዩሇይ ። ኣብኡ ዜንበብ 

መጽሓፍቲ ክረክብ እየ ኢሌካ ይግመት እዩ ፡ 

ግና ኣነ ኣብኡ ብዘሕ መጽሓፍቲ ረኺበ ። ስራሕ 

ኣይስኣንን እዩ ነይሩ ፡ ኣነ ግና ስራሕ ከይጀመርኩ 

ንነዊሕ እዋን ኮፍ ኢሇ ስሇ ዜነበርኩ ፡ ናይ 

እግዙኣብሄር ዕሊማ እዩ እየ ዜብሌ፡ ስሇዙ ምለእ  

መዒሌቲ እየ ከንብብ ዜውዕሌ ነይረ ። በዙ ኸኣ ፡  

ነቲ ኣብ ውሽጠይ ል ከከይተረዴኣኒ ዯጋጊመ 

እዚረበለ ፡ ቃሌ ከኣ ናይ ግዴን እዩ ዜሰርሕ ። ነቲ 

ኣብ ውሽጥኻ ል እንተ ተዚሪብካለ ፡ ሰባት ከኣ 

ይዴሕኑ ። ናብ ገዚና ዜመጸ ሰብ ቃሌ ከይነገርክዎ 

ኣይወጽእን እዩ ነይሩ። ቃሌ ይነግሮም እሞ 

ይዴሕኑ ነይሮም። ኣነ ግን ኣገሌግልት ኪኢሇዮ ፡ 

ወይ ክጅምር ኢሇ ይኮንኩስ ፡ እቲ ኣባይ ል  

ኣምሊኽ እዩ ዜሰርሕ ነይሩ ። በዙ ኸኣ ብዘሓት 

 

 

 

 

 ሰባት ይዴሕኑ ነይሮም፡ እቲ ኣገሌግልት ከኣ 

እናዒበየ ኸይደ ። እቲ ኣገሌግልት ከምዙ ክንገብር  

ኢና ፡ መዯብ ኣውጺእና ይኮነስ ፡ ኢዴ ኣምሊኽ 

እያ እትሰርሕ ነይራ ማሇት እዩ ።  

ሕቶ ፡ ሕብረት ነይርኩምድ ፧ ከመይ ይመስሌ 

ነይሩ እቲ ሕብረት ፧  

ሕርይቲ፡ እወ ነይሩና ። እቶም ዜነብርና እናበዚሕና 

ኬዴና ፡ እቶም ኣብ ሱዲን እንፋሇጥ ዜነበርና ሓዯ 

ንሓዯ እናረኸቦ ፡ እናተኣኻኸብና መጺእና ። ግና 

ብቑጽሪ ውሑዲት ኢና ኔርና ዴሓር ግና እናበዚሕና 

መጺእና ፡ ኣብ ገዚ ገዚ ከኣ ንራኸብ ኔርና ። ወንጌሌ 

ሱቕ ኣይብሌን እዩ ፡ ባዕለ እዩ ቃሌ ኣምሊኽ 

ዜሰርሕ ፡ በዙ ኸኣ እናበዚሕና መጺእና ። ዒርቢ  

ከኣ ዕረፍቲ ስሇዜኾነ ፡ ዒርቢ ዒርቢ ንራኸብ 

ኔርና።  

ሕቶ፡ እንታይ ዒይነት ፈተናታት መከራ 

ይበጽሓኩም ነይሩ ፧ 

ሕርይቲ፡ እወ ፡ ኣብ ጅዲ ቸርች የሇን ፡ መንግስቲ  

ውን ክርስትና ክሰፍሕ ኣይዯሌዮን እዩ ። 

እናበዚሕና ምስ ከዴና ፡ እቲ ወረ ኸኣ እናወጸ ምስ   
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ምስ ከዯ ፡ ገሇ ሰባት ንመንግስቲ ስዐዴያ 

ነጊሮምሌና ። ስሇዙ ሓዯ መዒሌቲ ተኣኪብና 

እናጸሇና ከልና ፡ መጺኦም ኣኪቦም ብኣውቶቡስ 

ሒዝምና ናብ ቤት ማእሰርቲ የእትዮምና ። ካብኡ  

ተጠሪዜና ነናብ ዜመጻእናለ ዒዱ ተመሉስና ። 

ብእኡ ኸኣ ፋሕ ኢሌና ፡ ግን እግዙኣብሄር ኩሌ 

ጊዛ ርኢ ኣሇዎ ።  

ሕቶ፡ መኣስ እዩ እዙ ፡ ክንዯይ ትኾኑ ሰባትከ 

ኔርኩም ፧ ንኽንዯይ ዜኣክሌ ተኣሲርኩም ፧ 

ሕርይቲ፡ ዜተጠረዜናለ 1987 ኣቢለ እዩ ነይሩ ።  

ኣስታት ሰሊሳ እንኸውን ኢና ኔርና ። ብዘሕ 

ኣይተኣሰርናን ፡ ማሇት ቀሌጢፎም ነናብ 

ዜመጻእናለ ዒዱ ሰዱድምና ፡ ኣነ ኸኣ ካብ ሱዲን  

ስሇ ዜተበገስኩ ፡ ናብኡ መሉሶምኒ። 

ሕቶ ፡ ኣብ ሱዲን ከ እቲ ኣገሌግልት ከመይ 

ነይሩ፧ 

ሕርይቲ ፡ ኣብ ሱዲን ዴማ ፡ ምምስካር ስሇ 

ዜነበረ ኣብ ውሽጠይ ፡ ንዜረኸብኩዎ ሰብ 

ምምስካር ይቕጽሌ ነይረ ። ዯሓር ግን ጏይታ ኣብ 

ሌበይ ሓንቲ ቃሌ ሂቡኒ ፡ ኮፍ ኢሇ ብቓሌ 

ኣምሊኽ እናስተንተንኩ ከሇኹ ፡ ጳውልስ ግን 

ብምህሮ ናይቲ ቓሌ ጸኒዐ ነበረ ፡ እትብሌ ቃሌ 

ተዋሂባትኒ ። (ግብ.18፡5) ። እንታይ ማሇት እዩ 

እዙ ኢሇ ከስተንትን ከሇኹ ፡ ቅዴሚኡ ጊዛ 

ብይካ ምምስካር እምበር ምምሃር ኣይርዴኣንን 

እዩ ነይሩ ። ካብኡ ግን ናብ ምምሃር ገጸይ 

እናበሌኩ መጺአ ፡ ነቶም ዜዯሓኑስ ክምህሮም 

ከም ልኒ ጏይታ ኣረዱኡኒ ። ካብኡ ነቲ ዜዯሓነ 

ሰብ ክተኽል ከም ልካ ፡ ቃሌ ኣምሊኽ 

ክትምህሮ ከም ልካ ፡ ናብኡ ገጸይ እናዚኹ 

መጺአ ማሇት እዩ ።  

ሕቶ ፡ ሓራይ ኣብዙ ሕጂ እዋን ፡ ኣብ ዒዱ ዒረብ  

 

ሇዋ ዯቀንስትዮ እተመሓሊሌፍዮ መሌእኽቲ 

እንታይ ኣልኪ ፧  

ሕርይቲ ፡ ንሕና ብህይወት ሃሉና ብሞት ፡ ጏይታ 

ብኣና ክኸብር እዩ ዜግብኦ ፡ ኣብ ዜሃሇና ሃሉና 

ኸኣ ፡ ህይወትና የሱስ እዩ ። ስሇዙ ንኣምሊኽ 

ምንባር ንየሱስ ምንባር እዩ እቲ ዋና ነገር ። ከም  

ማንም ክርስትያን ከኣ ፡ ሕዴሪ ኣልና ፡ ሓሊፍነት 

ኣልና ። ከምቲ ጳውልስ ዜብል ፡ ንሇባማትን 

ንዒይሱን ዕዲ ኣልኒ ኢለ - ሮሜ 1፡14 - ፡ ስሇዙ 

ኣብ ዜሃሇና ዒሇም ንሃለ ዕዲ ኣልና ። ዜኾነ ሌ 

ኣንስተይቲ ትኹን ወዱ ተባዕታይ ንኹለ ሰብ 

ወንጌሌ ክነግር ዕዲ ኣሇዎ ። ስሇዙ ሰኽሚ 

ተሰሚዐና ፡ ሰብ ናብ ሲኦሌ ከይከይዴ ሓሉና ፡ 

ንኹለ ፍጥረት ወንጌሌ ንገሩ ከም እተጻሕፈ ፡ 

ወንጌሌ ንንገር ።  

ሕቶ፡ ተራ ዯቀንስትዮኸ ፧ ኣብ ሓንቲ ቤተ 

ክርስትያን ተራ ዯቀንስትዮ ከመይ ትገሌጽዮ፧ 

ሕራይቲ፡ እግዙኣብሄርሲ ንዯቂተባዕትዮ 

ንዯቀንስትዮ ከይፈሊሇየ ጸጸጋኡ ሂብዎ እዩ። 

ኣምሊኽ ከኣ ብጾታ ኣይኮነን ዜግሌገሌ ፡ ብመንፈስ 

እዩ ዜግሌገሌ ። ስሇዙ ውሽጣዊ ሰብካ የሱስ እንተ 

ገዙእዎ ፡ መንፈስ ቅደስ ብሓይሉ ኣብ ሌብኻ 

እንተልሲ ፡ ከምቲ እግዙኣብሄር ኣብ ውሽጥኻ 

ንበሮ ጸጋ ኢኻ እትሰርሕ እምበር ፡ ከም ሌ 

ኣንስተይቲ ወይ ከም ወዱ ተባታይ ፡ ኣነ ኸምኡ  

ኢሇ ኣገሌጊሇ ኣይፈሌጥን እየ ። ሌ ኣንስተይቲ 

ስሇ ዜኾንኩ እዙ ኽገብር ኣሇኒ ኢሇ ይኮንኩ 

ዜገብርሲ ፡ ከም ኣማኒት ከም መንፈሳዊት ሰብ 

ክገብሮ ልኒ ምስ ሓሰብኩ ፡ እግዙኣብሄር እቲ  

ኣብ ሌበይ ቐመጦ ይገብር ። ስሇዙ እግዙኣብሄር 

ብመንፈስ እዩ ዜግሌገሌ እምበር ብጾታ ኣይኮነን።  

ሕቶ፡ ሕጂ ኣብዙ ሇኽዮ ዲሊስ ቤተ ክርስትያን  

ብምንታይ ተገሌግሉ ኣሇኺ ፧  
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ሕርይቲ፡ ብምምሃር እየ ገሌግሌ ሇኹ። 

ብጸልት ምምራሕ ውን የገሌግሌ እየ ። ንሓዯስቲ 

ነፍሳት ከኣ እናመሃርኩ የዕብዮም ።  

ሕቶ ፡ እስከ እግዙኣብሄር ኣብ ህይወትኪ ዜገበሮ  

እትዜክርዮ ፡ ፍለይ ነገር ፧ 

ሕርይቲ ፡ ኣብ ህይወተይ እቲ ዜዒበየ ዜገበሮ 

ምዴሓን ነፍሰይ እዩ ። ማሇት ተስፋ ይነበረኒ 

ሰብ ፡ ብሞት ዜጭነቕ ዜነበርኩ ሰብ ፡ ሞይተ ኸኣ 

ናበይ እየ ክኸይዴ ዜብሌ ዜነበርኩ ሰብሲ ፡ 

ብእምነት ከም ዜጸዴቕ ብነጻ ንወደ ኣብ መስቀሌ 

ኣሕሉፉ ከም ዜሃቦ እሞ ፡ ንእኡ ብምእማን 

ጥራይ ክጸዴቕ ከምዜኽእሌ ምፍሊጠይ ምእማነይ፡ 

እዙ ካብ ኩለ ዜዒበየ ጸጋ እዩ ኣብ ህይወተይ ።  

እታ ኻሌኣይቲ ንኣምሊኽ ኣጸቢቐ መስግኖ ዴማ፡  

መንፈስ ቅደስ ምምሌአይ ። ሰብ ብዘሕ ዴኹም  

እንዴዩ ኣብ ዜኾነ ዯኺመ ዜበሌኩለ መንፈስ 

ቅደስ መጺኡ ኣተንስእ ከብሇኒ ከል ፡ ዋሊ ሕጅስ  

ኣይክእሌን እየ ኣብ ዜበሌኩለ ፡ መንፈስ ቅደስ 

መጺኡ ሓይሉ ኪኾነኒ ከል ፡ እዜስ ክገብሮ 

ኣይክእሌን እየ ክብሌ ከሇኹ መንፈስ ቅደስ 

መጺኡ ውርስ ከብሇኒ ከል እሞ ካብ ዒቕመይ 

ንሊዕሉ ንዜኾነኒ እግዙኣብሄር ክሰርሕ ከል ክርኢ 

ከሇኹ ይዴነቕ ። ንኣምሊኽ ስሇ ምዴሓነይን 

መንፈሱ ስሇ ዜሃበንን የመስግኖ ።  

ሕቶ ፡ ኣብ ህይወትኪ ካብ ኩለ ተሐጉሰኪ ዕሇት፧  

ሕርይቲ ፡ ዜዯሓንኩለ መዒሌቲ ። ዜዯሓንኩሊ 
መዒሌቲ እያ ዜዒበየት ። 
ሕቶ፡ ኣብ መወዲእታ ከተመሓሊሌፍዮ እትዯሉ 
መሌእኽቲ እንተልኪ ፧ 
ሕርይቲ፡ ከመሓሊሌፎ ዜዯሉ መሌእኽቲ ፡ ነቶም  

ኣመንቲ ብምምስካርና ብዘሕ ሰብ ናብ ጏይታ 

ይመጽእ እዩ ። ምምስካር ንፈቱ ንህለ ኢና ፡ ኣብ 

 

 

 ቇል .1፡28 ከምዙ ኢለ ኣል ‚ንሕና ዴማ ፡ ንዀለ  

ሰብ ብክርስቶስ ምለእ ጌርና ኸነቘሞ፡ ብጥበብ 

በሇ ንዀለ ሰብ እናመዒዴና ፡ ንኹለ ሰብውን 

እናመሃርና ንነግር ኣልና ።‛ ስሇዙ እግዙኣብሄር 

ናብ ቤት ኣምሊኽ ዜመጹ ሰባት ጥራይ ይኮነ 

ዜዯሌየና ፡ ነቲ ዜመጸ ሰብ ከኣ ኰለ ከነዕብዮ 

ምለእ ጌርና ከነቑሞ ፡ ምኽንያቱ ቃሌ ኣምሊኽ 

ህዜበይ ሰኣን ፍሌጠት ይጠፍእ እዩ ዜብሌ ፡ ስሇዙ 

ጥራይ ምዴሓኑ ተረዱኣቶ ይዒበየ ሰብ ክንዯይ 

እዩ ል ኣብ ቤት እግዙእብሄር እሞ፡ ክንምህር 

ከነዕቢ ሰብ ክንተክሌ ፡ ነዙ ኣተኩሮ ክንገብረለ 

ይሊቦ ። ኣብ መወዲእታ ንጸሉ ፡ - ‚ሃላለያ ፡ 

እግዙኣብሄር ኣምሊኽ ሰማይን ባሕርን  ዜፈጠርካ 

ኣምሊኽ ፡ ብስም የሱስ ነመስግነካ ኣልና ። ንስኻ  

ትርኢይ ትሰምዕ ንኣኻ ዜሕብኣካ ፍጥረት ከኣ 

የሌቦን እሞ ፡ ጏይታ ኣብዚ ሰዒት ሰብ ኣብ ዜሃሇወ 

ይሃለ ፡ ንዒኻ ይፈሌጠካ እንተኾነ መንፈሳዊ 

ኣዑንቱ ክትከፍተለ ፡ ንኣኻ ንዜፈሇጡ ዀልም 

ከኣ ኣብ ቤትካ ኣጽንዒዮም ። ነቶም እንፈሌጠካ ፡  

ንኸነገሌግሇካ እንዯሉ ኸኣ ፡ ንህዜብኻ ቃሊካ 

ክንነግሮም ፡ ክትረዴኣና ፡ እጽሉ ኣሇኹ ። ጏይታ  

ስሇዙ ዕዴሌ የመስግነካ ኣሇኹ። በዚ ሰዒት እዙኣ  

ዴምጽና ንዜሰምዕ ኩለ ይባረኽ፡ መንፈስካ 

ይሕሇፎ ፡ ኣብ ኩለ ኩርናዒት ዒሇም ል ኢዴካ 

ትተንክፎ ፡ ሕቶ በሇ ኹለ ይመሇስ፡ እስራት 

በሇ ኹለ ይፈታሕ ፡ ቁጻራት በሇ ኹለ 

ይፈታሕ፡ ኣብ ጸሌማት ል ኹለ ጸሌማቱ 

ይብራህ ፡ ኣብ ሕማም ል ኹለ ብስም የሱስ 

ይፈወስ ኣብዚ ሰዒት እዙኣ ። እግዙኣብሄር ኣምሊኸይ 

ንስኻ ፡ ርሕቀት ቦታ ኣይክሌክሇካን እዩ እሞ ፡ ንስኻ 

ብጽሓልም ጏይታ ፡ ብመንፈስ ቅደስ ሕሇፍ ። ብስም  

የሱስ ፡ ንኹልም ዜነብዐ በለ ንብዒቶም ዴረዜ ጏይታ  

። ዜጭነቑ ዜሳቐዩ ንኹልም ፡ ኣብቲ ውሻጠኦም እቶ ።  

ብስም ጏይታናን መዴሓኒናን የሱስ እጽሉ ኣሇኹ። 

ኣሜን።(ምንጪ ማእር ሰማይ ቲቪ)። --ሻልም--  
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ሄለን ኢዋን 

ምኡዜ ህይወት - ሄሇን ኢዋን 

  ‚ማሇት ፡ ክርስቶስ የሱስ ከም ጏይታ ፡ ንርእስና ግና  

ምእንቲ የሱስ ከም ግዘኣትኩም ጌርና እምበር ፡ ርእስና 

ኣይኯንናን እንሰብኽ ልና ። እቲ ፡ ካብ ጸሌማትሲ 

ብርሃን ይብራህ ፡ ዜበሇ ኣምሊኽ እዩ እሞ ፡ ንብርሃን 

ፍሌጠት ናይ ኣምሊኽ ክብሪ ብገጽ የሱስ ክርስቶስ ኣብ  

ሌብና ኣብርሆ ።‛ 2ቇረ .4፡5-7 ። 

    ኣብቲ ኣብ ስኮትሊንዴ ዜነበረ ምንቕቓሕ ናይ መንፈስ 

ቅደስ ፡ ኣብ ሓዯ ናይ ጸልትን ቃሌ ኣምሊኽን መዯብ ፡ 

ክሌተ መዚኑ እቲ ሓዯ ወዱ እታ ሓንቲ ኸኣ ሌ ፡ 

ንጏይታ ከም ናይ ብሕቲ መዴሓኒኦም ተቐበለ ። እቲ 

ወዱ ጄምስ ስተዋርት ክኸውን ከል ፡ እታ ሌ ከኣ ሄሇን 

ኢዋን እያ። ነዙ ምስክርነት ቕርበ ከኣ እዙ ጄምስ 

ስተዋርት እዩ ።  

   ሄሇን ኢዋን ብ1910 ኣብ ስኮትሊንዴ ተወሌዯት ። ንሳ 

ሓንቲ ንስዴራኣ እያ ። ንሳ ንጏይታ የሱስ ክትቅበሌ ከሊ ፡ 

ንእሽቶይ ቀጣን ሌ ዒሰርተ ኣርባዕተ ዒመት ነበረት ።  

ንሳ ንጏይታ የሱስ ኣብ ህይወታ ከም ፍጹም ጏይታኣ 

ገይራ ኣንገሰቶ ። ሄሇን ነቲ ኣብቲ ጊዛ ዜስበኽ ዜነበረ 

ቃሌ ‚ፍትዋተየ ፡ ኣብዙሕኩም ስተዩ ።‛ (መሃ.5፡1) ፡ ነዙ 

ቓሌ ውን ተቐበሇቶ እሞ ፡ ብመንፈስ ቅደስ ተመሌአት ፡ 

ካብ ህይወታ ከኣ ርባታት ማይ ህይወት ክውሕዜ 

ጀመረ።  

  ሄሇን ኣብቲ ንኡስ ዕዴሜኣ ንጏይታ ምስ ተቐበሇት ፡ 

ብኡብኡ ኩሇንትንኣ ብክብሪ ኣምሊኽ ከንጸባርቕ ጀመረ። 

ብዯገፍ መንፈስ ቅደስ ንመጽሓፍ ቅደስ ከተጽንዕ ምስ 

ጀመረት ፡ መዜገብ ጏይታ የሱስ ክግሇጸሊ ጀመረ ፡ 

(ዮሃ.16፡13-15)። እዙ ኸኣ ሌባ ብሓጏስ ክመሌእ ከኣሇ ። 

   ብዘሕ ሳዕ ፡ ኣብ ጏዯናታት ክትሓሌፍ ከሊ ገጻ 

የንጸባርቕ እሞ ፡ ብዘሓት ሰባት ከኣ ዯው ይብለ ፡ ንሳ  

ኸኣ ጥቕስታት ካብ መጽሓፍ ቕደስ ብዜረኽበቶ 

እናምጽአት ብዚዕባ እቲ ብሩኽ መዴሓኒኣ ትነግሮም እሞ፡ 

እቶም ክርስትያናት ከኣ እናነብዐ ይሰምዕዋ ነበሩ ። 

 

 

 

 

 ንሳቶም ከኣ ‚ንየሱስ ክንሪኦ ከኣሌና ፡ ናብቲ ክቡር ገጹ 

ክንርኢ ከኣሌና‛ ብምባሌ ይምስክሩ ነበሩ ። ኣብቲ ጊዛ  

እቲ እያ ሄሇን ፡ ካብ ካሌኦት ብፍለይ ክትንስእ 

ዜጀመረት ። ንጏይታ ብዕምቇትን ብቕርበትን ክትፈሌጦ 

ጀመረት ። ብዘሓት ዜጠዒምዎ ከም ዜምስክርዎ ኸኣ ፡ 

ንሳ ከም ንቡር ሓንሳብ ብፍሽኽታ ሰሊም ምስ    

እትብሇካ ፡ ምለእ መዒሌቲ ሰናይ መዒሌቲ ተባሪኽካ ፡ 

ሓይሌኻ ተሓዱሱ ፡ ከም ዜውዕሌ ይምስክሩ ።  

   ሄሇን ኩለሳዕ ንግሆ ሰዒት ሓሙሽተ ተንሲኣ ምስ 

ጏይታ ጊዛ ተሕሌፍ ነበረት ። ንሳ ክትንስእ ከሊ ፡ ንቤታ  

ከተሙቖ ኢሊ ኣይትፍትንን ነበረት ፡ ንነብሳ ብዜኾነ  

ክምችኣ ኢሊ እትገብሮ ነገር ኣይነበረን ። ኣብቲ ይምቹእ 

ጊዛ ውን ትነቅሕ ነበረት ። ከምዙ ኢሊ ነቶም ካሌኦት 

ኣብ ወጻኢ ዜነብሩ ብሽግር ዜሓሌፉ ሰባት ትጽሌየልም 

ነበረት ።  

   ነሳ ጸልታ ብምስጋናን ኣምሌኾን እያ እትጅምሮ ። 

ብዴሕሪኡ ሌባ ብቃሌ ኣምሊኽ ክመውቕ ተንብብ ። ንሳ 

ብዚዕባ ጸልት ትብሌ ‚ምርኣይ ጥራይ የዴሕን ፡ ውሽጢ 

ምእታው ግን ይቕዴስ‛ ፡ በዙ ኸኣ ሄሇን ንጏይታኣ 

ብጸልት ገይራ ርእይ ጥራይ ይኮነ ፡ ክሳብ ውሽጢ 

እትኣቱ ጊዛ ትወስዴ ነበረት ። ኣብ ጸልታ ፡ ስሇ 

ኣገሌግልታ ፡ ስሇ መሓዘታን ፡ ቤተሰባን ፡ ስሇቶም  

ዜረኽብዋ ሰባት ፡ ስሇ ወንጌሊውያን ኣገሌገሌቲ ፡ ስሇ 

ይዯሓኑ ነፍሳት ትጽሉ ነበረት ። ስሇቶም 

ዜመስከረትልም ሰባት ዜርዜር ኣስማቶም ሒዚ ክሳብ 

ዲግም ዜውሇደ ትጽሌየልም ነበረት ። ኣብ ናይ ሄሇን  

ዱያሪ - መዜገብ - ከም ዜተረኽበ ፡ ሄሇን ስሇ ዜኾነ ሰብ  

ጸልት ክትገብረለ ዜጀመርት ዕሇት ይምዜገብ ፡ ዴሓር 

ከኣ እቲ ጸልት ዜተመሇሰሊ ዕሇት ትምዜግብ ነበረት ። 

ብጸልታ ንእግዙኣብሄር ክዒይይን ሰባት ክዴሕኑን 

ገበረት። 

   ሄሇን ፡ ሰሇቶም ናብ ጥፍኣት ምርሑ ነፍሳት ብዘሕ 

ቅንኣት ነበራ ። ስሇቲ ኣብ ውሽጢ መጋረጃ ኮይና 
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 ብጸልት እታጋዯሇልም ንሄሇን ብዘሓት ኣብ መንጏ 

እቶም ሃብታማትን ዴኻታትን ፡ መንእሰያትን ኣረግቶትን፡ 

ጭዋታትን ምሁራትን ፡ ብዘሓት ሓዯስቲ ነፍሳት ተዋባ። 

(ኢሳ.66፡8) ። ንሄሇን ቀሉሌ ወይ ሕሌፍ እትብል  

ጸልት ፡ ኣይነበራን ።  

  ሄሇን ፡ ኩሌ ጊዛ ኣብ ንእሽቶይ ነገር ይኹን ኣብ ዒቢ  

ነገር ምርሒት ጏይታ ምለእ መዒሌቲ ትዯሉ ነበረት። ንሳ 

ዜኾነ ክዲን ክትገዜእ እንተ ኾይና ፡ ዋሊ መንዱሌ ርእሲ  

ክትገዜእ እንተኾይና ፡ ኣብቲ እንዲ መሸጣ ክዲን ከይዲ  

ዯው ትብሌ እሞ ፡ ምርሒት ካብ ጏይታ እያ እትጽበ ።  

ንሳ ንጏይታ ብኹለ ነገር ከተሕጉስ እያ እትጽዕር ፡ ንሳ 

ብባህሉ ሰባት ከይከዯት ብኹለ እትገብሮ ንጏይታ የሱስ 

ከተሕጉስ እያ እትዯሉ ። ኩሊቶም መሓዘታ ከም 

ዜምስክሩሊ ዴማ ፡ ሄሇን ኩሌ ሳዕ ኣከዲዴናኣ ግቡእ  

ኣከዲዴና ነበረ ።  

   ሄሇን ክትምስክር ከሊ ፡ ናይ ብሕታ ዜኾነ ኣገባብ 

ኣመሰኻኽራ ኣሇዋ ። ብምምስካር ከኣ ኣዜያ ትሕዜቲ   

እያ ። ሓዯ ጊዛ ጄምስ ስቴዋርት ኣብ ጏዯናታት 

ስኮትሊንዴ - ግሊስጎው እናመስከረ ከል ፡ ኣብቲ ኣዜዩ 

ቈሪ ዜነበሮ ወቕቲ ፡ ንሄሇን ውን እናመስከረት ረኸባ ፡ 

ሄሇን ንሓንቲ ዴኻ ኣመንዜራ ብኢዲ ሓቘፋ ብዚዕባ 

ክርስቶስን ፍቕሩን ክትምስክረሊ ፡ ረኸባ እሞ ፡ ጄምስ 

ኣዜዩ ኣስተንከረ።ጄምስ ንሄሇን ብዘሕ ሳዕ ፡ ንሰኽራማት 

ናብ መዴሕን የሱስ ክትመርሖም ከሊ ረኸባ ።  

   ኣብ ዜኾነ ወንጌሊዊ ኣኼባታት ፡ ንሳ ብዚዕባ ዜጠፍኡ  

ነፍሳት ንቕሕቲ ነበረት ። ሓዯ ጊዛ ኣብ ሓዯ ጉባኤ ፡ 

መዯብ እናተኻየዯ ፡ ሄሇን ንሓንቲ ኣብ ርሑቕ ጸግዑ  

ናይቲ ኣዲራሽ ኮፍ ኢሊ ዜነበረት ሂ ዜንበብ ኣብ ገጻ ፡ 

ኣብ ኣዑንታ ኸኣ ንብዒት ፡ ዜነበራ ሰበይቲ ርኣየታ ።  

ሄሇን ኣብ ትሕቲ ምርሒት መንፈስ ቅደስ ፡ ናብኣ ከይዲ  

ጉዜጉዜ ኢሊ ኣብ ጏና ኮፍ በሇት ። ክሳብ እቲ መዯብ 

ዜውዲእ ከኣ ብሌባ ትጽሌየሊ ነበረት ። እታ ሰበይቲ 

ክትከይዴ ኢሊ ክትንስእ ከሊ ፡ ሄሇን ምስኣ ተንስአት ፡ 

ብዚዕባ እቲ ዜነበረ መሌእኽቲ እናተዚረበት ፡ ነቲ ዜነበራ  

ናይ ሌቢ ጾር ከተራግፈሊን ከተተባብዒን ጀመረት ። በዙ  

ኸምዙ ሄሇን ፡ ነተን ብዚዕባ ናይዚ ዒሇም ህይወት ጾር  

ዜነበረን ፡ ብሰኽሚ ሓጢኣት ዜጏበጣን ተስፋ ዜቖረጻን 

 

ነፍሳት ፡ ናብ መዴሓኒአን ትመሌሰን ነበረት ። ሄሇን ነን 

ነፍሳት ናብቲ ገንሸሌ ኣምሊኽ ተምርሐን ነበረት ፡ ክሳብ  

ንሰብ መኪና ዯው ብምባሌ ኣብ ጏዯናታት ትምስክር 

ነበረት።  

   ሄሇን ናብ ዩኒቨርሲቲ ግሊስጎው ምስ ኣተወት ፡ ናብቲ 

ዩኒቨርሲቲ ብመዒዜያ ክትጥቀም ትኽእሌ ከሊ ፡ ንሳ ግና  

ብእግራ ክትጉዒዜ ትዯሉ ነበረት ፡ ምኽንያቱ ብእግራ 

ክትጉዒዜ ከሊ ንብዘሓት ነፍሳት ትምስክረሇን ፡ ትራክት  

ትዕዴሌ ነበረት ። ንሳ በዙ ኸምዙ ንብዘሓት ተምሃሮ ናብ  

ክርስቶስ መዴሓኒ ክትስሕቦም ከኣሇት ። ሓዯ ፕሮፌሰር 

ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዜምህራ ዜነበረ ብዚዕባኣ ክዚረብ ከል ፤ 

ንሳ ኣብ ዜኸዯቶ ስፍራ ናይዙ ዩኒቨርሲቲ መኣዚ ክርስቶስ 

እዩ ይስዕባ ነበረ ፡ ክብሌ መስከረ ።  

   ኣብቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዜካየዴ ናይ ተምሃሮ ጸልት፡  

እዚ ንእሽቶ ሌ እንተ ሃሌያ ፡ ዒው ትበሌ ወይስ ቀስ ትበሌ ፡ 

ህሌውና መንፈስ ቅደስ ይህለ ነበረ ። ሄሇን ፍሌጥቲ 

መስካሪት ነበረት ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ።  

   ሄሇን ፡ ብይካ እዙ ዒቢ ኣገሌግልት ፡ ብተወሳኺ ኣብ  

ቃሌ ኣምሊኽ ሇዋ ሸውሃት ኣዜዩ ዒሚዩቕ ፡ ናብ 

መሇኮታዊ ሓቅታት ቃሌ መሲዐ ዜኣቱ ነበረ ። ንሳ 

ንመጽሓፍ ቅደስ ከተንብብ ከሊ ፡ ሓንቲ ጥቕሲ ወይ ንእኣ  

ባህ ዜብሊ ጥራይ ይኮነት እተንብብ ፡ ጌና ሌ ዒሰርተ  

ሸውዒተ ከሊ ካብ ፍጥረት ክሳብ ራእይ ዮሃንስ ብጥሌቀት 

ተጽንዖ ነበረት ። በዙ ኸኣ ሱርመሰረታ ዜጽኑዕ ውሌዴቲ 

ኣምሊኽ ክትከውን ኣብቅዒ። ኣእጋራ ጸኒዏን ኣብ ከውሒ 

እቲ ቕደስ ቃሌ ዜተተኽሊ እየን ። ንሳ ንኽብሩ ዜኸውን 

ብለጽ ነጥቢ ከተመዜግብ ብመጽናዕታ ኣዜያ እ ትሕዜቲ  

እንተነበረት፡ ግናኸ ንመጽናዕቲ መጽሓፍ ቅደስ ውን ጊዛ  

ትፈሉ ነበረት ።  

   በዙ ኸምዙ ኸኣ ንሳ ፡ ጽቡቕ ጌሩ ሚዚኑ ዜሓሇወ 

ህይወት ክርስትና ክህሌዋ ከኣሇ ። ንይጠቅም ዕሊሌ ጊዛ 

እ እንተይነበራ ፡ ንጹህ ብዜኾነ ዕሊሌ ግና ኣዜያ 

እተምውቕ ሰብ እያ።ክርስቶስ ንኹለ ዘርያኣ ስሇዜመሌኦ ፡ 

ንሳ ንእኡ ከተኽብር ፡ ቅደስ ህይወት ፡ ህያው ኣገሌግልት 

ከተካይዴ ሌባ ኣንቀዯ ። ኣብቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሪት 

ዜነበረትለ እዋን ፡ ሄሇን ንወንጌሊዊ ተሌእኾ - ሚሽነሪ - 
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ኣብ ሃገረ ራሻ ክትሌኣኽ ንርእሳ ተዲለ ነበረት ፡ ስሇዙ ነቲ  

ኣገሌግልት ንምዴሊው ብውሌቃ  ን ራሻ ተጽንዕ 

ነበረት ። ኣብቲ ናይ ቡዙነስ ማስተርስ ክትቅጽሇለ 

ትሓስብ ዜነበረት ጊዛ፡ ብዕረፍቲ ምስ ሓትንኣ ገሻ ። ንሳ 

ኣብቲ ዜኸዴኦ ዒዱ ሃንዯበት ሓመመት ፡ ብሃንዯበት ናብ  

ቤታ ተጸውዏት ፡ እዙ ኸኣ ንብዘሓት ይተጸበይዎ 

ስንባዴ ኮኖም ።  እግዙኣብሄር ብጥበቡን ፍቕሩን ፡ ናብ  

ናይ ሇኣሇም ቤታ ኣብ መበሌ ዕስራን ክሌተን ዕዴሜኣ  

ጸውዒ። ካብዚ ዒሇም ከኣ ተፈሇየት ። ኣሽሓት ሰባት ኣብ 

ስኮትሊንዴን ዒባይ ብሪተይንን ፡ ስሇ ሄሇን ሓኑ ። እቲ  

ምስኣ ብሓዯ መዒሌቲ ንጏይታ ዜተቐበሇ ጄምስ ስቴዋርት 

ሞት ሄሇን ምስ ሰምዏ ብሂ ዜኣክሌ ክበሌዕን ኮነ ክስተ  

ክሳብ ይክእሌ ሓነ ። ከምዙ ክብሌ ከኣ ጸሇየ ፡ ዎ 

እግዙኣብሄር ከም ሄሇን ዜበለ ኣተንስኣሌና ! ዴሕሪ ሄሇን 

ጄምስ ስቴዋርት ወንጌሊዊ ተሌእኾ ንምግባር ናብ ራሻ 

ብዴሕሪኣ ከዯ ።  

   እምበኣር ክቡራት ኣንበብቲ ፡ መግሇጺ ናይዙ ከምዙ  

ዜበሇ ህይወት እንታይ እዩ ፧ ከመይ ኢሊ እዚ ንእሽቶይ  

ሌ ፡ ተምሃሪት ፡ ኣብ ጉባኤ ይሰበኸት ፡ ወይ ብሓታዊ 

መዜሙር ይብሊ ፡ ካብ ቤታ ብዘሕ ርሑቕ ይከዯት ፡ 

ከመይ ዯኣ ህይወታ ኣብ ብዘሕ ክፋሊት ዒሇም ንሇዉ 

ጸሌዩ ህሊውነት እቲ ኹለ ዜኽእሌ ክፍሇጦም ገይሩ ፧ 

ታሪኽ ሄሇን ናብ ብዘሕ ንታት ዒሇም ተተርጐሙ ፡ 

መጽሓፍ ተጻሒፉ ፡ ክሳብ ሕጂ ኸኣ ንበረኸት ይኸውን  

ኣል ። ከመይ ኢለ ኾይንሊ ፧ ሓዯ መግሇጺ ጥራይ ኢና 

ክንህብ እንኽእሌ ፡ ንሳ ኩሌ ሳዕ ብመንፈስ ቅደስ 

እትምሊእ ሰብ እያ ነይራ ። ንግሆ ሰዒት ሓሙሽተ  

ተንሲኣ ቅዴሚ ኹለ ምስ ጏይታኣ እያ ጊዛ እትወስዴ ።  

ሄሇን ከም ማንም ሌ ኣንስተይቲ ዜነበረት ፡ ግናኸ  

ሕሌፊ ንቡር ክትከውን ዜኽኣሇት በቃ ንሳ ኩሇንትንኣ  

ንክርስቶስ ዜተማረኸት ፡ ኩለ ነገራታ ከኣ ኣብኡ 

ንበረት ፡ ንክርስቶስ እትነብር ሰብ ስሇ ዜነበረት እያ ።  

ኣብ መወዲእታ ሓንቲ ጥቕሲ ክንህበኩም እሞ ብእኣ 

ልሚ ነዙ ታሪኽ ህይወት ሄሇን ኢዋን እናከርና ፡ ኣነኸ 

ንክርስቶስ ድ እነብር ኣሇኹ ኢሌና ብእኡ ጏይታ 

ክዴግፈና ንጸሉ ፧  

‚ሕጂ ዴማ ፡ ዯቀየ ፡ ንሱ ኺግሇጽ ከል ፡ ትብዒት 

ምእንቲ ኽንረክብ ፡ ብምጽኣቱ ውን ኣብ ቅዴሚኡ 

ኸይንሓፍርስ ፡ ብእኡ ንበሩ ።‛ 1ዮሃ2፡28 ።  
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ሓዱጎሞም ዜኸደሊ ዒዱ። 
3.ሰበይቲ ኣብርሃም። 
5.ቤት ኣምሊኽ 
6.ፍርሃት እግዙኣብሄር መጀመርያኣ እዩ። 
7.ሕዴገት ሓጢኣት። 
8.ካሌኣይ ስም። 
10.ጸሉይ፡ተማህሇሌ።  
12.የሱስ ጏይታ እዩ፡ ኩሌ ሰብ ኣሜን 
14.ሓዯ ካብ ነገዴ እስራኤሌ። 
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