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መሌእኹቲ - ሻልም  

   እግዘኣብሄር ጸጋኡን ምሕረቱ ኣብዘሑሌና ፡ ነንመዒሌቲ ጾርና ጼሩ ፡ ንኣና ዴኵማት ከም ሓጢኣትና ከይከዯ ፡ 

ክሳብ ኣብዙ ሰዒት ረዱኡና ፡ ብህይወት ን2017 ሓሉፍናያ ኣልና ። ብሓቂ ብዖይ ምሕረቱስ ሓንቲ እ ኣይምተረፈናን። 

ብሕ እ ሊዔሌን ታሕትን ዛበዛሓ ዒመት እንተ ነበረት ፡ ጏይታ ግና ፍቓደ ስሇ ዛኺነ ፡ ከምዘ ኢሌና ንሓዴሕዴና 

ብሕብረት ፍቕሪ ኢዴ ንኢዴ ተተሓሒዛና ፡ ክሳብ ኣብዘ ረዱኡና ኣል ። ስሙ ይባረኹ ፡ ስም የሱስ ይኹበር 

ይመስገን። ንሕናስ ክንምካሕ እንተኺይንና ብዴምና ጥራይ ኢና ክንምካሕ ። ብርታዓና ፡ ሓይሌና ፡ ክሌእሇትና፡ 

ምስትውዒሌና፡ ህይወትና ፡ የሱስ እዩ ።  

   እምበኣር በዘ ኣጋጣሚ’ዘ ፡ መጽሄት ሻልም ነዘ ዛስዔብ ሰሇስተ ነጥብታት ብምሕረት ኣምሊኹ ንኵልም ኣሕዋት ፡ 

መሌእኹታ ተመሓሊሌፍ ኣሊ ፡ - 

   ፍቱዋት ኣሕዋት ፡ ምሕረት ዖይገበርናለ ሰብ እንተል ፡ ሕጂ ክንገብረለ ይግብኣና ። ንሕና ውን ብሕ ምሕረት 

ዛተገብረሌና ኢና እሞ ምሕረት ንግበር ። ንሓውና ዛጸሊእናዮ ፡ ልሚ የብቅዔ ፡ ምሕረት ካብ ሌቢ ንግበር ። ክርስትና 

ብምሕረት ኢ እትጅምሮ ፡ ብምሕረት ከኣ ትዒዜ ህይወት እዩ ። ስሇዘ ኣብ ሰማይ ምስ ከዴና ንኣና ውን ምሕረት 

ክግበረሌና ምእንቲ ፡ ንርእስና ክጥዔመና ምእንቲ ፡ ንኵልም ዛበዯለና ምሕረት ንግበር ። እቲ ዛኴበዯ ፡ ብፈተውት 

ክትፍተን ከል እዩ እሞ ፡ ኣሕዋተይ ፡ እቶም ፈተውትና እዮም ዛበሌናዮም ግናኴ ዛበዯለና ፡ ዯጊም ገጹ ኣየርእየኒ ፡ 

ዛበሌናዮም ፡ ምሕረት ካብ ሌቢ ንግበረልም ።  

   ፍቁራት ኣሕዋት ፡ ስሇ መንእሰያት ፡ ስሇ ህጻናት ፡ ስሇ ሽማሇታት ፡ ስሇ እሱራት ፡ ስሇ  ዛጨነቖም ፡ ስሇ 

ዛሓመሙ፡ ስሇ ኣብ ሓጢኣት ዖሇዉ ፡ ስሇ ምዴርና ፡ ስሇ ኩልም ህዛቢ ፡ ንንቃሕ ንጸሉ ፡ ብጸልት ንንቃሕ ። ስሇ 

ኣብ ርያና ዖሇዉ ኩልም ሰብ ፡ ገጽ እግዘኣብሄር እናዯሇና ፡ ንጸሉ ። እግዘኣብሄር ክበጽሖም ። ስሇ ኣገሌገሌቲ ፡ ስሇ 

ቤተ ክርስትያን ፡ ስሇ ሶት ፡ ስሇ ዖመርቲ ፡ ስሇ ብሕቡእ ዖገሌግለ ፡ ገጽ እግዘኣብሄር እናዯሇና ንጸሉ ።   

   ፍቱዋት ኣሕዋት ፡ ሓዯ ነገር ክንርዴኦ ዖልና ኣል ፡ ኣብ ርያና ክሕገ ዖሇዎም ስኡናት ፡ ዴራር እሇቶም ዛሰኣኑ 

ከም ዖሇዉ ክንዛክር ይግብኣና ። ንእኦም ክንገብረልም ከልና ፡ ንጏይታ ከም ዛገበርናዮ ክንስሕቶ የብሌና ። ስሇዘ 

ካብ ዖልና ምምቓሌ ክንዛክር ይግብኣና ። ምሃብ ክንሇማመዴ ይግብኣና እዩ ።  

   እምበኣር ከምዘ ኮይንና ክንመሊሇስ ፡ እግዘኣብሄር ጸጋኡ የብዛሓሌና ። ርሑስ ሓዴሽ ዒመት 2018። 

                                                                                        ሻልም  
ወሓዘ ሰሊም 
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ንቑሑን ጸሌዩን 

ዎች ማን ኒ 
 ‛ብዅለ  ጸልትን  ሌማኖን  ኳለ  ሳዔ  ብመንፈስ  
እናጸላኵም  እሞ፡  ምስናይ  እዘውን  ብኼለ 

እናተጸመምኩም፡ ስሇ ዅልም ቅደሳን ብጸልት ንቕሑ‛ 

   ኣብ ህይወት ክርስትና ፡ ከም ጊዚ ጸልት ንመጥቃዔቲ 

ዛፍተን ካሌእ ጊዚ የሇን ። ንጸልት ጊዚ የብሌናን ኢሌና 

ብኴምኡ ኢና እንቕበል ። ስሇዘ እዩ ከኣ ፡ ንቑሓት 

እንተዖይኲንና ፡ ብኴምኡ ክንጽሉ ኣይንኹእሌን ኢና ።  

   እቲ ዛገርም ፡ ንምብሊዔ ፡ ንምዛንጋዔ ኣጋይሽ ፡ ናብ 

እንዲ ሰብ ክንበጽሕ ፡ ካሌእ ብሕ ነገር ክንገብር ፡ ጊዚ 

ኣልና ። ንጸልት ዛኴውን ጊዚ ግና ክንረክብ ኣይከኣሌናን፡ 

ዖዯንጹ እዩ ። ዛሓሇፈ ምሸት ፡ ንኣብነት እታ መዒሌቲ 

ብሓቂ ከይጸሇ ከም ዛሓሇፈት ፡ ትእመን ኢ ። 

ስሇዛኺነ ፡ ጽባሕ ጊዚ ክረክብ እየ እሞ ገዙእ ርእሰይ 

ንጸልት ክህብ እየ ፡ ኢሌካ ወሰንካ ። እንተ ኺነ ፡ ጽባሕ 

በታ ቆጸራ ጊዚ ጸልት ፡ ገሇ ሰብ ኣብ ቅዴሚ ማዔጾ ቤትካ 

ኮይኑ ይኵሕኩሕ ፡ ካሌእ ሰብ ከኣ ብውሽጢ ቤትካ ኮይኑ 

ይዯሌየካ ። እቲ ዛገርም ፡ ኣብ ካሌእ ጊዚታት ኩለ ነገር 

ህደእ እዩ ። ኣብታ ናይ ጸልት ጊዚ ግና ፡ ብሕ 

ዖይሌሙዴ ነገራት የጋጥም ። ንሌእ ዛኴውን ጊዚ ምስ 

እትዯሉ ፡ ጊዚ ትረክብ ። ንጸልት ዛኴውን ጊዚ ምስ 

እትዯሉ ጥራይ እዩ ፡ ክትረክብ ዖይክኣሇካ ። ብሓት 

እዮም በዘ ዖጋጥም ዛግረሙ ።  

   ስሇዘ ኣሕዋተይ ፡ ንጸልት ምንቃሕ ከምዖዴሌዮ 

ክንዛክር የዴሌየና ። የዑንትና ከፊትና ፡ ክንነቅሕ 

የዴሌየና። ጊዚ የብሇይን ኢሌና ፡ ንጸልት ብኴምኡ ሸሇሌ 

ክንብል የብሌናን ። ክንዴኡ ግና ፡ ስሇምንታይ ከምኡ 

ይኴውን ክንምርምር ይግብኣና ። በጃኵም ፡ እዘ ኵለ 

ናይ ሰይጣን ምኽኑ ርግጽ ንግበር ። ንሱ ካብ ጸልት 

 

 ምእንቲ ከብኩረና  ፡ ብዔሊማ ነዘ ዔንቅፋት ክርብሸና ኢለ 

ከምዛገብሮ ፡ ርግጽ ንግበር ።  

   ብግሌጺ ክንዙረብ ፡ ልሚ ክርትያናት ጽቡቕ ዖይጽሌይለ 

ምኹንያት ፡ ኣዑንቶም ነቒሖም ነዘ ጉዲይ ስሇ ዖይምርምሩን 

ሸሇሌ ስሇዛብለን እዩ ። ስሇዘ ፡ ክርስትያናት ንመጽናዔቲ 

መጽሓፍ ቅደስ ኮነ ንሌእ ኣገሌግልታት ጊዚ ኣሇዎም ፡ 

ንጸልት ዛኴውን ጊዚ ግና የብልምን ። ኣብዘ እዩ ኴኣ 

ሰይጣን ዛዔወተልም ። ንሱ ፡ 

 ኣመንቲ ንጸልት ጊዚ እንተዖይብልም ፡ ክጽሌዩ ኣይክእለን 

እዮም እሞ ንሱ ብዛኺነ ከምዖይዴረት ፡ ይፈሌጥ እዩ ።  

   ኣብ ቅዴሜና ኩለ ጊዚ ገሇ ሓዯገኛ ከምዖል ንፈሌጥ ኢና 

እሞ ፡ ስሇዘ ኢና እንነቅሕ ። ኣብ መሐሇዊና ኣብእንኺነለ 

ጊዚ ፡ ጸሊኢ ኣብ ከባቢ ስሇዖል እዩ ። ሓዯጋ ዖየሇ 

እንተዛኴውን ወይ ጸሊኢ ዖየዴበየ እንተዛኴውን ፡ ምንቃሕ 

ዛብሃሌ ኣይመዴሇየናን ነይሩ ። ብሌእ ቃሊት ፡ ምንቃሕ 

ዖዴሌዮ እንተል ፡ ጸሊኢ ወይ ገሇ ሓዯጋ ኣል ማሇት እዩ ። 

ስሇዘ ኣብ ጊዚ ጸልትን ምህሇሊን ፡ ንቑሓት ክንከውን 

ኣልና። ንጸልት ጊዚ ክንረክብ ኣልና ። ክሳብ ጊዚ ዔረፍቲ 

ረብና ፡ ንጸልት ዛኺነና ጊዚ ክንረክብ  እንተ ተጸበና ፡ 

ክንጽሉ ዔዴሌ ኣይክንረክብን ኢና ። ኣቱም ኩሌኵም ፡ ናይ 

ምምሊዴ ዔዮ ከተካይደ እትዯሌዩ ወይ ውን ኣብ ህይወት 

ጸልት ግስጋሰ ከተርእዩ እትዯሌዩ ፡ ንጸልት ዛኴውን ጊዚ 

ክትፈሌዩ ከዴሌየኩም እዩ ። እምበኣር ነታ ዛወሰንናያ ጊዚ 

ንሓሌዋ ፡ ኣጽኒዔና ከኣ ንሓዙ ። ኣምሊኹ ንጸልት ዛኴውን 

ጊዚ ክህበና ፡ ንሇምኖ ። ናይ ጸልት ጊዚና ክትሕል ክንጽሉ 

ይግብኣና ። ናይ ጸልት ጊዚና ከይትጠፍእ ንጸሉ ። ንሳ 

እንተጠፊኣ ክንጽሉ ኣይንኹእሌን ኢና ።  
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   እቶም ንኣምሊኹ ከገሌግሌዎ ዛዯሌዩ ፡ ናይ ጸልት 

ጊዚኦም ንገዙእ ርእሶም ዛፍሌየለ ጊዚ ምኽኑ ኣብ ሓሳቦም 

ከጽርዎ ይግብኦም ። ሓዯ ጊዚ ኣንዴሪው ሙሬይ ከምዘ 

ኢለ ፡ እቲ ንጸልት ዛኴውን ምደብ ጊዚ ዖይብለ ጸልት 

የብለን ፡ ኢለ። ንጸልት ዛኴውን ፍለይ ጊዚ 

እንተዖይፈሉና ፡ ሓዯ ንጸልት ዛኴውን ጊዚ ክረክብ 

ኣይክእሌን እዩ ። እዘ ጥራይ  ኣይኯነን ፡ ግናኴ ሰብ 

ንጸልት ዛኴውን ጊዚ ምስ ፈሇየ ውን፡ ነታ ጊዚ ንምሕሊው 

ክጽሉ ይግብኦ ። ጸሊኢ ከይምንዛዕ ከኣ ፡ ንዖሇዎ ጊዚ 

ብጸልት ክቐጽሮ ይግብኦ ። እቲ ‚እናተጸመምኩም . . 

ንቕሑ‛ ዛብሌ ቃሌ እዘ እዩ  ትርጉሙ ። ነፍሲ ወከፍ 

ክርስትያን ስሇ ዖሇዎ ናይ ጸልት ጊዚኡ ክነቅሕ ይግብኦ ።  

  ካሌኣይ ክንጥንቀቐለ ዖልና እንተል ፡ ‚ኣብ ጊዚ ጸልት‛ 

እዩ ። ንናይ ጸልት ጊዚና ጥራይ ኣይኯናን ክንጥንቀቐለ 

ዖልና ፡ ግናኴ ነቲ ጊዚ ጸልት ኣብሉጽና ክንጥቀመለ 

ክንነቅሕ ይግብኣና ። ክርስትያን ከም ኣብ ጊዚ ጸልት 

ካብኡ ንሊዔሉ ዛጥቃዒለ ጊዚ የሌቦን ። ኣብቲ ንቡር 

ጊዚታትካ ኣእምሮ ጽሩይ እዩ ፡ ሓሳባትካ ከኣ ጥርኑፍ 

እዩ ዛኻነሌካ ። ግናኴ ኣብ ጊዚ ጸልት ፡ ሓሳባትካ 

ኮብሇሌ ክብሌ ይጅምር እሞ ክዯናገር ይጅምር ። ናበይ 

ከም ትጠሌቕ ከምዖል ውን ኣይትፈሌጥን ። ክትጅምር 

ከል ሓይሌ ምለእ ነይሩ ፡ ክትጽሉ ክትጅምር ከል 

ግና ፡ ኣካሊትካ ብኡብኡ ዴም ይስምዕ እሞ ፡ ክትዴቅስ 

ትዯሉ ። ኣብ ካሌእ ኩነታት ፡ ምስ ሰብ ከም ንቡር ክሳብ 

ሇይቲ ሰዒት ዒሰርተው ሓዯ ወይ ክሳብ ፍርቂ ሇይቲ 

ትዙረብ ፡ ወይ ውን ክሳብ ዛወግሕ ነቒሕካ ትሰርሕ ። 

ግናኴ ጌና ሰዒት ትሽዒተ ከል ፡ ክትጽሉ እንተፈተንካ ከም 

መዴሃኒት ዛወሰዴካሲ ኬዴካ ክትዴቅስ ትዯሉ ። ኣብ 

መጀመርታ ጽቡቕ ከም ዛነበርካ ፡ ክትጽሉ ክትጅምር 

ከል ግና ንምንታይ ዴም ይስምዒካ ኣይርዴኣካን ። 

ካሌእ ነገር ክትገብር ከል ኣብታ ጊዚ መንፈስካ ንቑሕ 

ይመስሌ ፡ ኣብታ እትጽሌየሊ ህሞት ግና እቲ ብርቱዔ 

መንፈስካ ክዯክም ይጅምር ።  

       ናይዘ መግሇጺ ከኣ ፡ ሰይጣን ካብ ጸልት ክዒናቕፈካ 

ኢለ እዩ ። ንሱ ነቲ ምስ ሰማያዊ ዛርርብ  ክበትኮ ስሇዛዯሉ 

እዩ ፡ ምኹንያቱ ንሓይሉ ጸልት ይፈሌጦ እዩ ። ንሱ ጸልት 

ክሳብ ክንዯይ ከምዛዴርቶን ፡ ጸልት ካብ ሰማይ ከመይ 

ዛበሇ ሓይሉ ከምዖውርዴ ይፈሌጥ እዩ ። እዘ ስሇ ዛኺነ ፡ 

ጸሊኢ ንጸልትካ ዛያዲ ኵለ እዩ ከጥቅዔ ዛመጽእ ። ንሱ ነዘ 

መስመር ዛርርብ ንቖርጾ እንተዖይጽዑሩ  ፡ ብሕ መከራ 

ከምዛረክብ ኣርጊጹ ይፈሌጥ እዩ ።  

   እምበኣር ነዘ ከምዘ ዛበሇ ኩነታት ከመይ እንተገበርና 

ኢና እንዔወተለ ፧ ካሌእ መገዱ የሇን ፡ ግናኴ ንቑሕ ምኽን 

እዩ ። ስሇዛኺነ ፡ ቅኑዔ ዛኺነ ኣጠቓቕማ ጊዚ ጸልትን 

ከምኡውን ነታ እዋን ጸልት ንባዔሊ ፡ ክንሕሌዋ  ይግብኣና። 

ስሇዘ ኣዑንትና ይንቅሓ ፡ እንተዖይኯነ ልሚ ጽቡቕ 

ኣይስምዒንን እዩ ዖል እናበሌና ብኣታሓሳስባና ክንታሇሌ 

ኢና። እዘ ግና ናይ ጸሊኢ ፍሕሶ ምኽኑ ክንፈሌጦ 

ይግብኣና። ኣብ ጊዚ ጸልት ፡ ዴም ምስ  ዛስምዒና ወይ 

ሓሳብና ናብ ዖይዯሇናዮ ምስዛኴይዴ ፡ ከም ንቡር 

ኣይንርኣዮ ፡ ናይ ጸሊኢ ምትሊሌ ምኽኑ ኣይንስሓቶ ።  

   እምበኣርሲ ኣሕዋተይ ፡ ንንቃሕ ፡ ናይ ጸልት ጊዚና 

ክሕል ከኣ ጸልት ንጠቐም ። ንናይ ጸልት ጊዚና ብጸልት 

ንቕጸሮ ። ዔዮ ጸልት ቅዴሚ ምክያዴና ፡ ብዖይ ዔንቅፋት 

ክንጽሉ ፡ ንጏይታ ንሇምኖ ። ብመንፈስ ክንጽሉ ፡ ብዯም 

የሱስ ክንሕል ንጸሉ ። ንጏይታ ከምዘ ንበል ‚ጏይታ ፡ 

ንጸልተይ ሓለ ፡ ብሓይሉ ነቒሐ ክጽሉ ፡ ብዖይ ዔንቅፋትን 

ዴምን ክጽሉ ዯግፈኒ።‛ 

   እምበኣር ብሕጽር ዛበሇ ፡ ኣብ ክሌተ ነገራት ክንነቅሕ 

ይግብኣና ። ቀዲማይ ፡ ሰይጣን ናይ ጸልት ጊዚና 

ከይምንዛዒና ክንጥንቀቕ ይግብኣና ። ካሌኣይ ፡ ኣብታ 

ዛመዯብናያ እዋን ከኣ ፡ ብግቡእ ነታ እዋን ንዔዮ ጸልት 

ክንጥቀመሊ ሓይሉ ክህበና ጏይታ ክረዴኣና ክንጽሉ 

ይግብኣና ። ምንጪ ባሊንስዴ ክርስቲያን ሊይፍ ዎች ማን ኒ።  

--ሻልም--ወሓዘ--ሰሊም-- 
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ኩለ ነገር ንሰናይ 

    

   ‚ነቶም ንኣምሊኹ ዚፍቅሩ፡ ከም ምኹሩውን 

እተጸውዐ ግና ኳለ ንሰናዮም ከም ዘዴግፎም፡ ንፈሌጥ 

ኢና።‛ ሮሜ 8፡28። 

   ኣምሊኹ ንህይወትና ሰናይ ነገር እዩ ዛዯሉ ። ሕማቕ 

ነገራት ክገጥመና ከል ፡ ሓዴሓዯ ጊዚ ንገዙእ ርእስና ከምዘ 

ኢሌና ንሓትት ‚ኣምሊኹ ነዘ ክኴውን ንምንታይ ፈቒደ ፧‛ 

ንብሌ ። ኣብዘ ቃሌ ግና ኩለ ነገር እዩ ዛብሇና ፡ ኩለ 

ዴምና ፈተናታትና ፡ ዛገጥመና ፈጻሜታት ፡ ንሰናይና 

እዩ።  

   ህይወት ሰሌፊ ዖምሌአ ኩነታት እያ ፡ ቁጠባዊ 

ቅሌውሊው ፡ መስበርቲ ሌቢ ፡ ስእነት ስራሕ ፡ ካብ 

ተፍቅሮ ምፍሌሊይ ፡ ሕማም ወዖተ ። ከምዘ ነገር 

ከጋጥመና ከል ፡ ነዘ ነገር ንጽቡቕ ፍጻሜ ከም ዛገብሮ 

ንእኡ ክንእመኖ ይግብኣና ። ኣብቲ ጊዚ ምናሌባት 

ኣይመስሌን ይኴውን ፡ ኣይንርዴኦን ውን ንኴውን ፡ ግናኴ 

ብርግጽ ኣምሊኹ ከም ቃለ ንሰናይና ክገብሮ እዩ ።  

   ብሕ ሳዔ ንህይወትና ጽቡቕ ወይ ክፉእ ኣየናይ ምኽኑ 

ቀሌጢፍና ኢና እንውስን ። ዛበዛሐ ጊዚ ገሇ ሕማቕ ነገር 

ከጋጥመና ከል ፡ ኣምሊኹ ንጽቡቕና ሓሲብዎ ከልሲ ፡ 

ነቶም ኣብ ጥቓና ዖሇዉ ከመይ ሕማቕ ነገር ከምዛገጠመና 

ክንነግር ኢና እንጏይይ ። ንርእሰና ክንገትእ ይግብኣና ፡ 

ከምዘ ከኣ ኣይንበሌ ‚እዘ እቲ ዛኴፍአ እዩ‛ ወይ ‚ኩለ 

ነገር ኣብ ህይወተይ ሕማቕ እዩ‛ ምባሌ ነርጽ ምኹንያቱ 

ቃሌ ናይቲ ኵለ ዛኹእሌ ‚ኩለ ነገር‛ ንሰናይና 

ከምዛዴግፈና እዩ ዛነግረና ።  

   ሓዴሓዯ ጊዚ ፡ ሓዯ ዛኻነ ነገር ባዔሌና ኮነ ኢሌና 

ንገብር እሞ ንሰናይና እዩ ፡ ንብሌ ። ንኣብነት ብመገዱ 

እሾኹ ከምዖል እናፈሇጥኩ ንብሽክሇታይ ተሰቒሇ እንተ 

ኴዴኩ ፡ ንሰናየይ ክኴውን ኣይክእሌን እዩ ። ምኹንያቱ ኮነ 

ኢሇ እየ ከምኡ ዛገብር ዖሇኵ ። ከምኡውን ፡ ብመገዱ 

 ሓጢኣት እናፈሇጥኩ እንተኴዴኩ ፡ ንሰናየይ ኪኴውን 

ኣይክእሌን እዩ ።  

   መጽሓፍ ቅደስ ግና ‚ነቶም ንኣምሊኹ ዚፍቅሩ፡ ከም 

ምኹሩውን እተጸውዐ ግና ኳለ ንሰናዮም ከም 

ዘዴግፎም፡ ንፈሌጥ ኢና።‛ ይብሇና ። ኣብ መስርሕ 

መስቀሌ ኣምሊኹ ፡ እቲ ነገራት ብገዙእ ርእሶም ክፉእ እዩ ። 

ኣምሊኹ ግና ከም ሓዯ ስነ ቀመም  (ኬሚስት) ኣሕቢሩ 

የቃምሞ እሞ ንምሕዋይ ይገብሮ ።  

   መብዙሕትና ኣብ መኣዴና ገሇ ጨው ንቕርብ ኢና ። 

ጣውሊ ጨው ፡ ሶዴየምን  ክልራይዴን ዛተብህሇ 

ባእታታት ኣሇዎ ። ብገዙእ ርእሱ ፡ ሶዴየም ዛቐትሌ ስሚ 

እዩ ፡ ከምኡውን ክልራይዴ ዛቐትሌ ባእታ እዩ ። ግና 

ጨው ኣብ መኣዴና ኣል ። ጨው ንምግቢ የመቅሮ እዩ ፡ 

ብመጠኑ ጨው ንጥዔናን ንህይወትናን ዛገዴስ እዩ ። ኣብ 

ስርዒት ኣካሊትና ብዖይ ጨው ክንነብር ኣይንኹእሌን ኢና ።  

   ኣምሊኹ ነቶም ሕማቕ ኩነታት ዛበሃለ ፡ ብጥበቡን 

ብፍቕሩን ንሰናይና ይዴግፈና እዩ ። ንሱ ዛገብሮ ክብርን 

ዖዯንቕ ተስፋን ይህበና ።  

   ኣብ ሌዔሉ ሓጢኣትን ሰይጣንን ዒወት ብክርስቶስ 

ከምዖልና ንፈሌጥ ኢና ። ኣብ መሌእኹቲ ሮሜ ከም 

ዛነግረና ከኣ ኣብ ሌዔሉ ኩነታትና ውን ዒወት ኣልና ። ኳለ 

ንሰናዮም ከም ዘዴግፎም ፡ ይብሇና ።  

   ብዙዔባ እዘ ፡ ሓሙሽተ ነጥበታት ክንጠቅስ ፡ -  

ርግጽነት 

   እቲ ቀዲማይ ርግጽነት ናይቲ ተስፋ እዩ ። እታ ጥቕሲ 

‚ንፈሌጥ ኢና‛ እያ እትብሌ ። እዘ ግምታዊ ነገር ኣይኯነን። 

ምናሌባት ውን ኣይኯነን ። እዘ ጽኑዔ ዛኻነ ርግጽነት 

ዖሇዎ እዩ ። ‚ነቶም ንኣምሊኹ ዚፍቅሩ፡ ከም ምኹሩውን 

እተጸውዐ ግና ኳለ ንሰናዮም ከም ዘዴግፎም፡ ንፈሌጥ 

ኢና።‛ ተስፋ ንገብር ንሰናዮም ክኴውን ፡ ኣይኯነን ዛብሇና 

ዖል ፡ ዖይተረጋገጸ ሓቂ ኣይኯነን ። ምኹሪ ኣምሊኹ ከም 

ዛበንን ኣይኯነን ፡ ኣብ ምደብ ጊዚኡ ዛፍጸም እዩ ።  
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ንሰናይ ከም ዛኻነ ርግጸኛታት ንኵን ። ንሕና ብተስፋ ቃለ 

ኢና እንነብር ።  

   ፍጻሜነት ። እቲ ካሌኣይ ነገር ፍጻሜነት ናይቲ ቃሌ 

እዩ። ኣምሊኹ ብዖሇናዮ ኩነታት ይምህረና እዩ ። ንሱ 

መጀመርታ ነቲ ፈተና ይህበና ፡ ብዴሕሪኡ እዩ ነቲ ምህሮ 

ዛህበና ። ብመከራ ይምህረና እዩ ። ናይ ዮሴፍ ንዖክር ። 

ነቲ ኵለ ዛሓሇፎ ሓሳረ መከራ ንሕሰብ ፡ ንሱ ናብ 

ጉዴዴ ተዯርብዩ ፡ ከም ባርያ ተሸይጡ ፡ ብዒመጽ ሓሶት 

ተኴሲሱ ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከኣ ኣትዩ ።  

   ዮሴፍ ግና ዴሕሪ’ዘ ኵለ ንዴሕሪት ጠሚቱ ከምዘ ናይ 

ሮሜ 8፡28 ክብሌ ከል ንርእዮ ፡ ‚ንስትኩም  ንኹፉኤይ  

ሐሰብኩም፡ እግዘኣብሄር ግና፡ ከምቲ ልሚ ኻይኑ ዖል 

ገብር ብሕ ህዛቢ ምእንቲ ኸዴሕን፡ ንጽቡቕ ሐሰበ።‛ 

ዖፍ 50:20 ።   

   ዒስቢ ናይቲ ተስፋ ። እቲ ሳሌሳይ ከኣ ዒስቢ ናይቲ 

ተስፋ እዩ ። ‚ነቶም ንኣምሊኹ ዚፍቅሩ፡ ከም ምኹሩውን 

እተጸውዐ ግና ኳለ ንሰናዮም ከም ዘዴግፎም‛ 

ይብሇና። ከም ሌማዴ ኣይንርኣዮ ፡ ኩለ ንሰናይ እዩ ፡ እዩ 

ዛብሇና ዖል ። ኣምሊኹ ሕጂ ውን ህያው እዩ ። ነዘ ነገር 

ዛበልን ፡ ዒስቢ ናይዘ ተስፋ ዛህብን ንሱ ባዔለ እዩ ።  

   ኩነታዊ ተስፋ ። እዘ ኵለ ነገር ንሰናዮም እዩ፡ ዛብሌ 

ቃሌ ኩነታዊ -Conditional- እዩ ። እቲ ኩነታዊ ዛገብሮ 

ከኣ ፡ ነቶም ንኣምሊኹ ዖፍቅሩ ጥራይ እዩ እዘ ተስፋ እዘ ።  

   ገሇ ሰብ ካባና ንሊዔሉ ብኣገባብ ቅዱ ኣዖማምራ ዛበሇጸ 

መዛሙር ይዛምር ይኴውን ፡ ካሌእ ከኣ ካብቲ ንሕና 

ክንምህሮ እንኹእሌ ብዛበሇጸ ስነ ምምህርና ክምህር 

ይኹእሌ ይኴውን ፡ ካባና ንሊዔሉ ይሰብኹ ይኴውን ፡ ካባና 

ንሊዔሉ ክመርሕ ይኹእሌ ይኴውን ፡ ካባና ንሊዔሉ ውን 

ክህብ ይኹእሌ ይኴውን ። ግናኴ ንኣምሊኹ ከነፍቅር ከ 

ንኹእሌድ ፧ እዘ እዩ ካብ ኩለ ንሊዔሉ ንኣምሊኹ ዖስምሮን 

ዖኹብሮን ። እታ ቐዲመይትን ዛዒበየትን ትእዙዛ 

 ‚ንእግዘኣብሄር ኣምሊኹካ ብምለእ ሌብን ብኼለ 

ነፍስን ብኵለ ሓሳብካን ኣፍቅሮ‛ ማቴ 22:27 ፡ እያ ።  

   ውጽኢቱ ። እቲ ሓምሻይ ከኣ ፡ ዔሊማ ናይቲ ቃሌ እዩ ። 

እቲ ቃሌ ብዙዔባ እቶም ከም ምኹሩ እተጸውዐ እዩ ። 

ምኹሩ እንታይ እዩ ፧ ኣብ ሮሜ 8:28 – 29 ከምዘ ነንብብ 

‚ነቶም ንኣምሊኹ ዚፍቅሩ፡ ከም ምኹሩውን እተጸውዐ ግና 

ኳለ ንሰናዮም ከም ዘዴግፎም፡ ንፈሌጥ ኢና። ነቶም 

ቀዯም ዛፈሇጦም፡ ንሱ ንብሓት ኣሕዋትሲ በኼሮም 

ምእንቲ ኪኴውን፡ ንምስሉ ወደ መስለ ቐዯም 

መዯቦም።‛ እዘ እዩ እቲ መሌሲ ። እቲ ኩለ ንሰናይ 

ይዴግፎም እዩ ዛተባህሇ እንታይ እዩ ፧ እቲ ሰናይ ፡ 

ንምስሉ ወደ ጏይታ የሱስ ክንመስሌ እዩ ።  

   እቲ ዛሇዒሇ ሰናይ ነገር እንታይ እዩ ፧ ዛያዲ እቲ ብጥዔና 

ዯው ምባሌና ፡ ዛያዲ እቲ ናይ ናብራና ምስሊጥ፡ ዛያዲ 

ኵለ ንምስሉ ወደ ኹንመስሌ እዘ እዩ እቲ ሰናይ ዛበሃሌ ። 

ስሇዘ ኩለ እንሓሌፎ ንጊዚኡ ንሕማቕ እ እንተመሰሇ ፡ 

ሓንትስ ብፍቕሪ ኣምሊኹ ንመሊሇስ እምበር ፡ ንሰናይና እዩ። 

ጏይታ ይባርኹኩም ። --ሻልም--ወሓዘ--ሰሊም--      

 

ኩለ ንሰናየይ እዩ 

    

   ሓዯ ንኵለ ዖጋጠሞ ዖበሇ ‘ንሰናየይ እዩ’ ኢለ ዛኣምን ፡ 

ዒርኪ ንጉስ ነበረ ።  

   እቲ ንጉስ ፡ ናብ በረ ኬዴካ ሃዴን ምህዲን ይፈቱ 

ነበረ። ካብ መዒሌታት ሓዯ ጊዚ ከኣ ፡ ክሌቲኦም ኣዔሩኹ 

ክሃዴኑ ኢልም ናብ በረ ከደ ። ንጉስ ጠበንጃኡ ጌሩ 

ይትኩስ ፡ እቲ ዒርኩ ከኣ ጠያይት የቐብል ነበረ ። እቲ 

ንጉስ ቀቀሌጢፉ ይትኩስ ስሇ ዛነበረ ፡ እቲ ዒርኩ ከኣ 

ቀቀሌጢፉ ክህቦ ከል ፡ ከይፈሇጠ ጏነጾ እሞ ፡ ንጉስ 

ተኩሱ ንገዙእ ኣጻብዔቱ ብጥይት ቆረጻ ። በዘ ኴኣ ኣዛዩ 

ጉህዩ ‚ኣታ ዒርከይ ንስ ምስ ጏነጽካኒ እ እየ ጻብዑተይ 
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 ተቖሪጻ‛ በል ። እቲ ዒርኩ ከኣ ‚ዯሓን ክቡር ንጉስ ፡ 

ንሰናይካ እዩ እኮ‛ በል ።  

   ንጉስ በዘ ተናዱደ ‚ብሰር ጻብዑተይ ተቖሪጻሲ ፡ 

መሉስካ ከኣ ንሰናይካ እዩ ኢሌካ ትሊገጸሇይ ኣሇ‛ ፡ ኢለ 

ናብ ቤት ማእሰርቲ ዲጏኖ ። በዘ ከኣ ንነዊሕ እዋን ተኣስረ።  

   ዴሕሪ ሓያሇ ዒመታት ፡ ንጉስ ክሃዴን ኢለ ናብ ርሑቕ 

ቦታ ተዔዖ ። ከይተረዴኦ ከኣ ፡ ኣዛዩ ኣርሒቑ ስሇ ዛኴዯ፡ 

ናብ ካሌኦት ዒላት ሕብረተሰብ ኣተወ ። እቶም ዒላት ፡ 

ንጣኦቶም መስዋእቲ ሰብ ምቕራብ ሌማዴ ነበሮም እሞ ፡ 

ነቲ ንጉስ ሒዜም መስዋእቲ ክገብርዎ ሌብሱ ኣውጺኦም ፡ 

ጥራዩ ገበርዎ ። ከቃጽሌዎ ኢልም ከኣ ኣብ ዔንጸይቲ 

ኣጋዯምዎ ። ንጣኦቶም ጏዯል ዖይብለ መስዋእቲ እዮም 

ዖቕርቡ ። ግናኴ ንንጉስ እንተኣሰትብሃለ፡ ሓንቲ ካብ 

ጻብዑቱ ጏዯል ብምንባራ ፡ ነዘ ሰብ ኔው በሌዎ ኢልም፡ 

ፈነውዎ ። በዘ ኴኣ ንጉስ ካብ ሞት ዯሓነ ። 

   ንጉስ ናብ ቤቱ ተመሌሰ ፡ ህዴእ ኢለ ክሓስብ ከኣ ጀመረ 

እሞ ፡ ነቲ ዒርኩ ‚ንሰናይካ እዩ‛ ዛበል ዖከረ ። ነቲ ዒርኩ 

ከኣ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከይደ ፡ ‚እቲ ንሰናይካ እዩ 

ዛበሌካኒ ብሓቂ ንሰናየይ ኮነ ፡ ይቕሬታ ግበረሇይ‛ በል።  

    እቲ ዒርኪ ንጉስ ከኣ ‚ ዎ ንጉስ ፡ እዘ ኣነ ተኣሲረዮ 

ዖሇኵ ውን ንሰናየይ እዩ‛ በል ። እቲ ንጉስ ከኣ ‚ማእሰርቲ 

ዯኣ ከመይ ኢለ እዩ ንሰናይካ ዛኺነ ፧‛ ክብሌ ሓተቶ ። 

ዒርኪ ንጉስ ከኣ ‚እወ ፡ ኣነ እንተዖይእሰር ኔረ ፡ እቶም 

ዛሓ ዒላት ፡ ንክሌቴና ምሓና ኔሮም ፡ ንስ ጏዯል 

ስሇዛኻንካ ንኣ ሇቒቖም ፡ ንኣይ ግና ንስ ጏዯል 

ኣይኯንካን ኢልም መስዋእቲ መቕረቡኒ‛ በል ።  

   ኣሕዋተይ ፡ ብሓቂ ብብሕ ኩነታት እ ንሓሌፍ 

እንተኺንና ፡ ማእሰርቲ ውን እንተኺነ ፡ ግናኴ ኣምሊኹ 

ንሰናይና ክቕይሮ ከምዛኹእሌ ንእመን ። ጏይታ ሰናይ እዩ፡ 

ሓንትስ ስፍራና ኣይንሕዯግ፡ ምስኡ ዖልና ሕብረት 

ኣይንሕዯግ ። ክብሪ ኵለ ንእግዘኣብሄር ይኵን ። 

--ሻልም--ወሓዘ--ሰሊም-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ካብ ቅደስ ቃለ 

ብቃሌ እግዘኣብሄር ዖይተዯገፈ 
ሌምምዴ 

           ሓዯገኛ እዩ 
                                  መሌሰ ወጉ 

 

   ኣብ መንፈሳዊ ምንቅስቓስ ዖሇዎ ቦታ ፡ ብሕ ሳዔ ነቲ 

ሓቂ ዛመስለ ናይ ሓሶት ዛኺኑ ሌምምዲት ክርኣዩ ፡ ጋሻ 

ነገር ኣይኯነን ። ኣብ ዖመንና ጥራይ ዖይኯነ ፡ ኣብ ዖመን 

ሃዋርያት ውን ዛነበረ ሽግር እዩ ። ነዘ ብምርዲእ ሃዋርያ 

ጳውልስ ‚ግናኴ ንሕና እ እንተ ኻንና ወይስ መሌኣኹ ካብ 

ሰማይ፡ ብዖይ እዘ ንሕና ዛሰበኹናሌኩም ወንጌሌ ካሌእ 

ወንጌሌ እንተ ሰበኴሌኩም፡ ንሱ ውጉዛ ይኵን።‛ እናበሇ 

ንኣመንቲ የጠንቅቖም ነበረ ፡ (ገሊ 1:8) ። ንትምህርቲ ሓሶት  

ምኹንያት ካብ ዛኺኑ ናይ ሓሶት መምህራን ጥራይ ዖይኯኑ፡ 

ኣመንቲ ውን ንባዔልም እዮም። ነቶም ክምህርዎም 

ዛጽውዔዎም መምህራን ‚ገሇ-ገሇ ዴላታትና ከማሌኡሌና 

እዮም‛ ኢልም ዛኣምኑልም እዮም ። ጳውልስ ብዙዔባኦም 

ክጽሕፍ ከል ‚ኣእዙኖም ኣስሕይዎም ዯኣ፡ ብትምኒት 

ርእሶም መምህራን ኪእክቡ እምበር፡ ነቲ ጥዐይ ትምህርቲ 

ዖይዔገሱለ ዖመን ኪመጽእ እዩ፡  ሽዐ ኣእዙኖም ካብ ሓቂ 

መሌሱ፡ ናብ ጽውጽዋያትውን ኪምሇሱ እዮም  እሞ፡  

ብዅለ  ዒቕሌን  ብምህሮን  እቲ  ቓሌ  ክትሰብኹ፡  

ብጊዚኡን  ብዖይጊዚኡን  ከተስምዔ፡ ክትገንሕ፡ ክትቀጽዔ፡ 

ክትምዔዴ፡ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹን ኣብ ቅዴሚ እቲ 

ንህያዋንን 
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 ምዉታንን ኪፈርዴ ዖሇዎ ክርስቶስ የሱስን በቲ ምግሊጽ 

መንግስቱን ኤማሕጽነካ አልኵ።‛ (2ጢሞ 4: 3-4)። 

ሀ. ነቲ ስሕተት ዛኺነ ክንሕብርን  
ክንእርምን ሓሊፍነት ኩሊትና  

እዩ 
    ኣብ ሓዴሓዯ ኣብያተ ክርስትያናትን ከምኡውን ኣብ 

ናይ ብሕቲ ኣገሌግልት ጸልትን ሓዴሓዯ ካብ መስመር ዛወ 

ጸ ሌምምዴ ብግሌጺ እ እንተ ተራእዩ ፡ ‚ዛቃወሙና 

ክትንስኡና እዮም ፡ ንስራሕ መንፈስ ቅደስ ይቃወሙ 

ኣሇዉ፡ ብዒሌ እከሌ ኣብዘ ጉዲይ ኣዛዮም ስሇ ዛግዯሱ 

ክትንስኡና እዮም ፡ ዯገ ኣገሌግልትና ከዔጽዉሌና እዮም‛ 

ኢሌና ብምፍራሕ ፡ ኣብ ጊዚኡ ክእረምን ክስተኴሌን 

ዛግብኦ ነገራት ፡ ከየተኣረሙ ይተርፉ ። ሓዴሓዯ መራሕቲ 

ቤተ ክርስትያን ካሌእሲ ይትረፍ ፡ ኣብ ቤተ ክርስትያኖም 

ዛርኣዩ ዖይጥዐያት ዛኺኑ ሌምምዲት እ እንተሃሇዉ 

‚ዛቃወሙና ክትንስኡና እዮም‛ ኢልም ብምፋራሕ ፡ ካሌእ 

ካብ ቤተ ክርስትያኖም ወጻኢ ዛኺነ ሰብ መጺኡ 

ክምህረልም ዛጽበዩለ ጊዚ ኣል ። ብሌእ ወገን ከኣ ፡ 

ሓዴሓዯ ሰብ ‚ኣከራሪ ወይ ዴማ ዖተሓታትት ዛኺኑ 

ትምህርታት ኣይትተንክፉ ፡ ኣይትምሃሩ ፡ ሕንፍሽፍሽ 

ይፈጥር እዩ ፡ ንበዒሌ እከሇ ትነቅፍ ዖል እዩ ዖምስሌ ፡ 

ትም ኢሌኩም  ብዙዔባ ፍቕሪ ክርስቶስ ጥራይ ስበኵ‛ ዛብለ 

ውን ኣሇዉ ።  

   ርግጽ እዩ ፡ ብዖይሃሲ መገዱ ፡ ንማንም ሰብ ዔንቅፋት 

ክኴውን ብዖይክእሌ ነገራት ክንዙረብ ኣዴሊይነቱ 

ኣይርኣየናን እዩ ። ይኵን እምበር ፡ መሰረታዊ ዛኺኑ 

ትምህርቲ እምነት ተጠውዮም ክውሰደ ከሇዉን ፡ ካብ 

መስመር ዛወጹ ሌምምዲት ክትግበሩ ከሇዉ ፡ ትም 

ኢሌና ክንርኢ ከልና ፡ ኣብ እግዘኣብሄር ተሓተትቲ ስሇ 

እንኴውን ፡ ‚ሰብ ክቕየሙኒ እዮም‛ ኢሌና ብምፍራሕ 

ትም ኢሌናሲ ክንሓሌፍ ኣይግብኣናን። መጽሓፍ ቅደስ 

‚ኣቱም ኣሕዋተየ፡ ሓዯ ባትኩም ካብ ሓቂ እንተ 

 ዖምበሇ፡ ሓዯ ኴኣ እንተ መሇሶ፡ እቲ ንሓጥእ ካብ መገዱ 

ጌጋኡ ዘመሌሶ፡ ንነፍሱ ብ ሞት ከም ዚዴሕን፡ ብዛሒ 

ሓጢኣትውን ከም ዛኴዴን፡ ይፍሇጥ።‛ ይብሇና ያእ 5፡19-

20።  ስሇዘ ‚እዘ ጉዲይ ብኴምኡ ዖይምርዴዲእ ዛፈጥር 

እዩ‛ ኢሌና ኩሊትና ፈሪሕና ምስ እንስሕት መን እዩ 

ክእርመና ፧   

 

ሇ. ናይ ጥንቲ ክርስትያናት 
ስሕተት ንዛኻነ ይሕብሩን  

ይእርሙን ነበሩ ። 
 

  መንፈስ ቅደስ በቲ ኣባና ዛሰርሖ መስተንክር ዔዮ ባህ 

ክብሇና ከል ፡ በቲ ሓዯ ሸነኹ ግና ብምኹንያት  ዴም ሰብ 

ዛፍጠሩ ሓዴሓዯ ዖይሃንጹ ሌምምዲት ፡ ከስፋሕፍሑ 

ክንርኢ ከልና ፡ ኣዛዩ ቅር ይበሌና ። እዜም ስሕተታት ሱር 

ከይሰዯደ ከሇዉ ብጊዚኦም ምስዛስተኴለ ብሓት 

ኣይክሰናኴለን እዮም ።  እቲ ሽግር ግና ፡ ተቢዐ እዘ ከምዘ 

ስሕተት እዩ ዛብሌ ፡ ምስ ቃሌ ኣምሊኹ ይገራጮ እዩ ኢለ 

ዛምህር መን እዩ ፧ መን ይምዒዴ ፧ ሓዴሓዯ መምህራን ፡ 

ተቐባሌነት ክረኹቡ ክብለ ጥራይ ሓዴሓዯ ቅኑዔ ዖይኯነ 

ሌምምዲት ኣብ ኣገግሌግልቶም ክቀሊቐሌ ይርአ እዩ ። 

ንምኽኑ እቶም ናይ ጥንቲ ቀዲሞት  ክርስትያናት ነቲ 

ዛኣመንለ ክዙረብለ - ነቲ ቅኑዔ ዖይመሰልም ነገር ‚ቅኑዔ 

ኣይኯነን‛ ንኹብለ ይፈርሑድ ኺን ነይሮም እዮም ፧  

ኣብነታት ንውሰዴ ፡ - 

1. እስከ ካብ ጏይታ የሱስ ንጀምር ። ክርስቶስ ሰናይ ፡ 

ሇዋህ ፡ ትሑትን ነበረ ። ይኵን እምበር ሓጢኣት ክርእይ 

ከል ግና ‚ሓቢረ ክነብር‛ ብምባሌ ዯባቢሱ ዛሓሌፎ 

ኣይነበረን ። ንፈሪሳውያን ብትብዒት ከምዘ በልም 

‚ኣቱም ግቡዙት ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን፡  ወጻኢኡ ጽቡቕ 

ኯይኑ ዘርኤ፡  ውሽጡ ግና  ኣዔጽምቲ ምዉታትን 
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 ርኹሰትን ዛመሌኤ ሌቕለቕ መቓብር ትመስለ አልኵም 

እሞ፡ ወይሇኵም። ከምኡ ዴማ ንስትኩም ብሊዔሉ ንሰብ 

ጻዴቃን መሲሌኩም ትረኣይዎ፡ እቲ ውሽጥኵም ግና 

ግብዛናን ዒምጻን ምለእ እዩ። ኣቱም  ግቡዙት  ጸሓትን  

ፈሪሳውያንን፡  መቓብር  ነብያት  ትሰርሑ፡  መቓብር  

ጻዴቃንውን  ትስሌሙ አልኵም  እሞ፡  ወይሇኵም።‛ ማቴ 

. 24፡ 27።  

   ካብ ታሪኹ መጽሓፍ ቅደስ ወጻኢ ፡ ካብ ታሪኹ 

ቀዲማይ ክፍሇ ዖመን ጀሚሩ ዛነበሩ ፡ ታሪኹ ቤት 

ክርስትያን ምስ እንምርምር ፡ መራሕቲ ነቲ ዛኣመንዎ ነገር 

ገዙእ ርእሶም ምለእ ብምለእ ዛሃቡ ከምዛነበሩ ኢና 

እንርኢ ።  

2. ኣብ ካሌኣይ ክፍሇ ዖመን ዛነበረ ጳጳስ ኯይኑ ዖገሌግሌ 

ዛነበረ ኢራኒየስ የሉዮንስ ዛብሃሌ ሰብ ነበረ ። ቅዴሚኡ 

ዛነበረ ፖቲነስ ዛብሃሇ ነበረ ፡ ብኢዴ ማርክስ ኣውሪሇስ 

ክመውት ከል ፡ ኢራንየስ ኣብ ስፍራኡ ነበረ  ነዘ ኴኣ  

ብዒይኑ ረኣየ ። ይኵን እምበር ፡ እዘ ከየሰምበድን 

ከየፍርሆን መሌእኹቱ ከይተበረዖ ከየሇስሇሰን ብሓይሌን 

ብስሌጣንን ተመሉኡ ብምምሃሩ ፡ ቁጽሪ ዖይብለ ሰብ 

ሌቡ ናብ ክርስቶስ ከቕንዔ ገበረ ።  

3. ሓዯ ኦሪጅን ዛብሃሌ ሰብ ፡ ኣቦኡ ሉዮኒዲስ ኣብ እምነቱ 

ጸኒዐ ዯው ብምባለ ክመውት ከል እ እንተረኣዮ ፡ እቲ 

ኩነታት ከየሰንበድን ከየፍርሆን ፡ በርቲዐ ዯው ብምባለ፡ 

ትብዒቱን ጽንዒቱን ዖቖጥዕም ቀተሌዎ ።  

4. ኣብ ሳሌሳይ ክፍሇ ዖመን ዛነበረ ፡ ክሪሶስተም ዛብሃሌ፡ 

ነቲ ኣብ ጊዚኡ ዛነበረ ሓጢኣት ፡ ነቲ ኣብ ሕብረትሰቡ 

ዛግበር ዛነበረ ግፍዔን በዯሌን ርእዩ ትም ከይበሇ ፡ 

ብትብዒት ተቓውሞኡ ብምስማዔ ካብ ሃገሩ ተሰጐ፡ 

ስዯተኛ ኯይኑ ከኣ ፡ ኣብ ስዯት ሞተ ።  

5. ኣብ መበሌ 11 ክፍሇ ዖመን ዛነበረ በርናርዴ ክላርቫክስ 

ዛብሃሌ ፡ ዛሰበኺ ስብከት ፡ ብፍሊይ ‚ተሰማሚዔካ 

ምንምባር ፡ ርግእ ኢሌካ ብጥበብ ምምሌሊስ እዩ‛ 

 ይብሌ ነበረ ። ሓዯ ጸሓፊ ታሪኹ ብዙዔባ በርናርዴ ከምዘ 

ኢለ መስከረ ‚በርናርዴ ብትሕትና ዛተመሌአ ሰብ ነበረ ። 

ግናኴ ኣብቲ ዛኣመነለ ነገር ክዙረብ ከል ፡ ብምለእ ሌቢን 

ብጽኑዔ መንፈስን እዩ ዛዙረብ ። ከምዘ ብምዛራቡ ከኣ 

ዖይወሊወሌን ይቕሬታ ክሓትት ኣሇኒ ዖይብሌ ጽኑዔ ነበረ‛ 

በሇ ።  

6. ማርቲን ለተር ውን ፡ ካብቶም ዛዴግፍዎ እቶም 

ዛቃወምዎ ቁጽሮም ኣዛዩ ምስ በዛሐ ፡ መሌእኹቱ 

‚ኣይንጻሊእ ! ተሰማሚዔና ንንበር‛ ዛብሌ ኣይነበረን። ንሱ 

ግና ‚ኣብ ቅዴሚ ህዛቢ መቖምየይ ይቕይር ኣሇኵ፡ 

እምነተይ ክሒዯ ኣሇኵ !‛ እንተዖይኢለ ካብ ቤተ 

ክርስትያን ከምዛግሇሌ ምስተነግሮ ፡ ‚እንሆ ዯው ኢሇ 

ኣሇኵ ፡ ዎ እግዘኣብሄር ብሌበይ ካብ ዛኣመንኩለን 

ዛተቐበሌክዎን ሓዱገ ካሌእ ከይዙረብ ዯግፈኒ‛ ብምባሌ 

ጸሌዩ ፡ ክሳብ መጨረሻ ጸኒዐ ዯው ከምዛበሇ ታሪኹ 

ይምስክረሌና እዩ ። 

 

7. ጆን ኖክስ ዛተባህሇ ኣገሌጋሉ ፡ ኣብ ቅዴሚ ንግስቲ ሜሪ 

ብትብዒት ዯው ኢለ ብምዛራቡ ፡ ንግስቲ ሜሪ 

እናበኴየት "ካብ ዒሰርተ ሽሕ ወተሃዯራት ዖሇዎ ሰራዊት ፡ 

ናይ ጆን ኖክስ ጸልት እዩ ዖፍርሃኒ‛ በሇት ። እዙ ኣብ 

ዖመኑ ካብ ዛነበሩ ነገስታት ኩልም ሓይሌን ስሌጣንን 

ዛነበራ ንግስቲ ሜሪ ንጆን ኖክስ ከምዘ በሇቶ 

‚ብዛተእሇኒ መጠን ክትፈትወንን ክትቅበሇንን ኢሇ 

ዖይገብርክዎ ጻዔሪ የሇን ። ኣብ ዖዴሌየካ ጊዚ ገጸ በረከት 

እ እንተሃብኩ ፡ ነቶም ዛሰምዐ ሰብ ክእከቡ እንተ 

ገበርኩ ፡ ኣየመስገንካንን ። በዘ ኵለ ዛበዯሌካኒ ፡ ካብ 

ሕጂ ንዴሓር ተዒጊሰካ ክሓሌፍ ስሇዖይክእሌን ክቕየመካ 

እየ ።‛ በሇቶ ። ጆን ኖክስ ውን ክምሌሰሊ ከል ‚ክብርቲ 

እመቤት ፡ ኣነ ጏይታ ናይ ርእሰይ ኣይኯንኩን ፡ ፊት 

ንፊት ብቐጥታ ፡ ብዖይ ገሇ ምትሕብባሌ ቃሌ ፡ ስጋ 

ሇባሲ 
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 ንዛኻነ ሰብ እቲ ዛበሇኒ ክዙረብ ፡ ነቲ ዛኣዖዖኒ ጏይታ 

ጥራይ እየ ዛእዖዛ ።‛ በሊ ።  

8. ናይ ቀዯም ኣሜሪካዊ ሰባ ፡ ፒተር ካርትራይት ዴማ፡ 

ወንጌሌ ክሰብኹ ኢለ ናብ ሓንቲ ከተማ ምስ በጽሐ ፡ 

ኣብ በሪኹ ዯው ኢለ ብትብዒት ተመሉኡ በሇ ‚ኣብዘ 

ከተማ ሲኦሌ - ሲኦሌ ይሽትተኒ ኣል‛ ። ከምዘ ዛበሇ 

ትብዒት ኣብ ኣዯባባይ ኣይኯነን ፡ ኣብ መዴረኹ ቤት 

ክርስትያን ውሽጢ እ ኣይትዯፍርን ኢ ። 

እዜም ኣብ ሊዔሉ ዛጠቐስናዮም ሰብ ምለእ ትብዒት 

እንተዖይህሌዎም ዔዮኦም ኣይምፈጸሙን ። ነቲ ኣብ 

ሌብና ዖንብሮ ቃሌ ብዖይፍርሃት ከነመሓሊሌፍ ንርእስና 

ከነሇማምዴ ይግብኣና ።  

‚እምነትኩም  ብስሌጣን  ኣምሊኹ  እምበር፡  ብጥበብ  

ሰብ  ምእንቲ ኴይትስረትሲ፡ ዖረባይን ስብከተይን ዴማ 

ብምርዲእ መንፈስን ስሌጣንን እምበር፡ ብዚስዴዔ ዖረባ 

ጥበብኣይነበረን።‛ (1ቇረ. 2:4) ። 

--ሻልም -- ወሓዘ -- ሰሊም 

ቶማስ ኤዱሰን 

   ቶማስ ኤዱሰን ነዙ ልሚ ኣብ ጸሌማት እተብርሃሌና ዖሊ 

መብራህቲ ኣምፑሌ ዛመሃዖ ሰብ እዩ ። ቶማስ ንእሽቶይ 

ተምሃራይ ከል ፡ ኣብ ቤት ትምህርቱ መምህሩ ንቶማስ ስሇ 

ዖይተረዴኦ ፡ ሓንቲ ዯብዲቤ ጽሒፉ ነዳ ሃባ ኢለ ዒጽዩ 

ሃቦ ። ቶማስ ነታ ዯብዲቤ ከይከፈተ ነዱኡ ሃባ ። ኣዱኡ ነታ 

ዯብዲቤ ከፊታ ኣንበበታ ፡ ከምዘ ከኣ እያ ትብሌ ፡ እዘ 

ወዴኵም ናይ ኣእምሮ ጸገም ስሇ ዛገበረ ንእኡ ክንሕግዜ ከኣ 

ስሇ ዖይንኹእሌ ኣብዘ ቤት ትምህርትና ካብ ጽባሕ ኣይምጻእ 

ኣብ ቤትኩም ምሃርዎ ፡ ዛብሌ ነበረ ። ኣዱኡ ነዘ 

መሌእኹቲ ምስ ኣንበበት ፡ ከይተዲህሇት ንቶማስ ወዲ ከምዘ 

ክትብሌ ነገረቶ ፤ ‚እዘ መምህርካ ዛብሇካ ዖል ፡ እዘ 

ወዴኵም ኣዛዩ በሉሕ ስሇ ዛኺነ ንእኡ ዛበቅዔ ትምህርቲ 

ስሇዖይብሌና ኣብ ቤትኩም ኮይኑ በይኑ እንተ ኣጽንዏ 

 ይሓይሽ‛ ኢሊ ነገረቶ ። ቶማስ በዘ ኣዱኡ ዛበሇቶ ፡ 

ተተባቢዐ ፡ ብሕ ምርምራት ከካይዴ ጀመረ ። ኣብ 

መጨረሻ ከኣ ኣብቲ ጊዚ መብራህቲ ኤላክትሪክ ስሇዖይነበረ፡ 

መብራህቲ ክምህዛ ወሰነ ። 9999 ጊዚ ከኣ ፈተነ ኣካየዯ ፡ 

ኣብ መበሌ 10000 ከኣ ፈተንኡ ዔዉት ኮይኑ ኣምፑሌ 

መብራህቲ ኤላክትሪክ ኣብርሀ ። ብዴሕሪኡ ኣዱኡ ዒረፈት። 

ቶማስ ብሞት ኣዱኡ ኣዘዩ ጎሃየ ። ንመጻሕፍቲ ኣዱኡ 

እናገናጸሇ ከል ከኣ ነታ መምህሩ ዛጸሓፋ ዯብዲቤ ረኴባ 

እሞ፡ ኣንበባ ። ኣዱኡ ክሳብ ክንዯይ ከም እተፍቅሮ 

ከምዛነበረት ዛያዲ ተረዴኦ እሞ ብፍቕራ በኴየ ።   

   ካብዘ እንምሃሮ ፡ ሓዯ ፡ ንሰብ ኣይትኹእሌን ኢ ኢሌና፡ 

ተስፋ ዖቑርጽ ቃሊት ካብ ኣፍና ኣይነውጽእ ። ካሌኣይ ፡ 

ንሰናይና ምኽኑ ፈሉጥና ፡ ተስፋ ከይቆረጽና ክንመሊሇስ 

ይግብኣና ። ሰይጣን ንስ ብቑዔ ኣይኯንካን ክብሇና ይኹእሌ 

እዩ ። ግናኴ እግዘኣብሄር ምሳና እዩ እሞ ፡ ካብቲ 

ዛተባህሇሌና ጉዔዜ ንዴሕሪት ኣይንመሇስ ።  

ሻልም -- ወሓዘ -- ሰሊም -- 

ዒምዱ- ትምህርቲ  

ሕግን ጸጋን  

     መጽሓፍ ቅደስ ‚ሕጊ‛ ክበሌና ከል ፡ ነቲ ኵለ ኣምሊኹ 

ንሙሴ ዛሃቦ ትእዙዙት ዖመሌክት እዩ ። እዘ ትእዙዙት 

ኣምሊኹ ፡ ሰሇስተ ክፋሊት ኣሇዎ ፡ ሲቪሊዊ ፡ ስርዒታዊ ፡ 

ሞራሊዊ ሕግታት ። እዘ ሕግታት ንህዛቢ ኣምሊኹ ካብቶም 

ኣብ ርያኦም ዛነበሩ  ካሌኦት ኣህዙብ ንምፍሊይ ፡ 

ከምኡውን ንሓጢኣት ንምግሊጽ እዩ ፡  

‚ሕጂ ኴአ ናብ እግዘኣብሄር ኣምሊኹ ኣቦታትኩ ተናዖ፡ 

ፍቓደውን ግበሩ፡ ካብ ህዛብታት እዙ ሃገርን ካብተን ኖት 

ኣንስትን ተፈሇዩ በልም።‛ እዛ 10፡11 ። ‚ሕጊ ኹሳዔ 

ዘመጽእ፡ ሓጢኣት ኣብ ዒሇም ነበረ እሞ፡ ኣብቲ ሕጊ ዚብለ 

ግና ኣብኡ ሓጢኣት ኣይቈጸርን እዩ።‛  ሮሜ 5፡13 ። 
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‚7 እንታይ ዯኣ ኹንብሌ ኢና፧ እቲ ሕጊድ ሓጢኣት እዩ፧ ያእ 

ኣይፋለን። ብዖይ ሕጊ ግና ንሓጢኣት ኣይምፈሇጥክዎን 

ነይረ። እቲ ሕጊ፡ ኣይትመነ፡ እንተ ዖይብሌሲ፡ ንትምኒት 

ኣይምፈሇጥክዎን ነይረ።‛  ሮሜ 7፡7 ።  

   እቲ ሕጊ ከምዖብርሃሌና ፡ ሰብ ንኣምሊኹ ንምስማር ገዙእ 

ርእሱ ከንጽህ ከምዖይክእሌ እዩ -- እዘ ማሇት ፡ እቲ ሕጊ 

ንኣና መዴሓኒ ከምዖዴሌየና እዩ ዛገሌጸሌና ።   

   ኣብ ጊዚ ሓዴሽ ኪዲን ፡ መራሕቲ ሃይማኖት ንሕጊ 

ኣምሊኹ ወሲድም ናታቶም መምርሒታትን ሌምዴን 

ኣእተውለ ፡ ‚ንሱ ኴኣ በልም፡ ኣቱም ግቡዙት፡ ከምቲ 

ጽሑፍ፡ እዘ ህዛቢ እዘ ብኴናፍሩ የኹብረኒ፡ ሌቦም ግና 

ካባይ ርሑቕ እዩ። ግናኴ ምህሮ ስርዒት ሰብ እናመሃሩ፡ 

ብከንቱ እዮም ዚምሌኵኒ ዘብሌ፡ ኢሳይያስ ብዙዔባኵም 

ጽቡቕ ተነበየ።  ትእዙዛ ኣምሊኹ ሐዱግኩም፡ ስርዒት ሰብ 

ትሕሌዉ አልኵም፡ ከም ምሕጻብ  ጣሳን  ዔትሮን ፡  

ብሕ  ካሌእ  ዴማ  ነዘ  ዘመስሌን  ትገብሩ  አልኵም።‛ 

ማር 7:7-9 ። 

   እቲ ሕጊ ሰናይ እ እንተኺነ ፡ ግናኴ ንሓጢኣተኛ ሌቢ 

ሰብ ክቕይር ሓይሉ የብለን ፡ ዴኵም እዩ ። ከምቲ 

ንፈሪሳውያን እተባህሇልም ፡ ሕጊ ምሕሊው ጸቓጥን ንምጻሩ 

ከቢዴን እዩ ። ‚ነሱ ኴኣ በሇ፥ ንስትኩም ፈሇጥቲ ሕጊ 

ዴማ፡ ንሰብ ከቢዴ ጾር ተሰክምዎ፡ ባዔሊትኩም ግና ነቲ ጾር 

ብሓንቲ ኣጻብዔኩም እ ኣይትትንክይዎን ኢኵም እሞ፡  

ወይሇኵም።‛ ለቃ 11፡ 46። 

   እምበኣር ኣብ ከምዘ ኩነታት እዩ - የሱስ መጺኡ ፡ ነቶም 

ግቡዙት ፈራድ ሕጊ ዛተጻረሮም ። እቲ ሕጊ ዛሃበ የሱስ 

ወዱ ኣምሊኹ ግና ከምዘ በሇ ‚ንሕጊ ኻነ ወይስ ንነብያት 

ክፍጽሞም እምበር፡ ክስዔሮም ዛመጻእኩ ኣይምሰሌኩም።‛ 

ማቴ 5:17 ። እቲ ሕጊ ክፉእ ኣይኯነን ፡ ንሌቢ ሰብ ዛፍትሽ 

መስትያት እዩ ፡ ‚እንታይ ዯኣ ኹንብሌ ኢና፧ እቲ ሕጊድ 

ሓጢኣት እዩ፧ ያእ ኣይፋለን። ብዖይ ሕጊ ግና ንሓጢኣት 

ኣይምፈሇጥክዎን ነይረ። እቲ ሕጊ፡ ኣይትመነ፡ እንተ 

 

 ዖይብሌሲ፡ ንትምኒት ኣይምፈሇጥክዎን ነይረ።‛ ሮሜ 7፡7። 

ኣብ ዮሃ 1:17 ከኣ ከምዘ ይብሇና ፡ ‚ሕጊ ብሙሴ ተውሂቡ 

እዩ እሞ፡ ጸጋን ሓቅን ግና ብየሱስ ክርስቶስ መጸ። 

እምብኣርከ ንሕና ዅሊትና ብ ምሌኣቱ ጸጋ ኣብ ሌዔሉ ጸጋ 

ተቐበሌና‛ ዮሃ 1:17 ።  

   ኣምሊኹ ኩለ ሳዔ ብዒሌ ምለእ ምሕረትን ጸጋን  እዩ ፡ 

‚እግዘኣብሄር ርሕሩሕን ጻዴቕን እዩ፣ ኣምሊኹና ኴኣ መሓሪ 

እዩ።‛ መዛ 116:5 ፡ ‚ንሱ ንዅራ ዯንዪ፣ብሳህሉ ኴኣ 

ምለእ፣ ብእከይ ዴማ  ተጣዒሳይ፣  ርሕሩሕን  መሓርን  እዩ  

እሞ፣ክዲንኩም  ኣይኯነን  ሌብኵም  ዯኣ  ቕዯደ፣  ናብ 

እግዘኣብሄር ኣምሊኹኩምውን ተመሇሱ ።‛ ዮኤ 2፡13። ሰብ 

ከኣ ኩሌሳዔ ብኣምሊኹ ብምእማን እዩ ዛዴሕን ፡ 

‚ብእግዘኣብሄር ከኣ ኣመነ፡ ንሱ ዴማ ንጽዴቂ ጸረለ።‛ 

ዖፍ 15:6 ። ኣብ ብለይ ዛነበረ ኣምሊኹ ፡ ኣብ ሓዴሽ ኪዲን 

ኣይተሇወጠን ፡ ‚ኣምሊኹ ከይሕሱ፡ ሰብ ኣይኯነን። 

 

 ከይጠዏስ ከኣ፡ ወዱ ሰብ ኣይኯነን። ንሱ ዛበልስ 

ኣይገብሮንድ፧ እተዙረቦስ ኣይፍጽሞንድ፧‛ ዖሁ 23፡19 ፡ 

ከምኡውን ኣብ መዛ 55፡19 ንርአ ። እቲ ሕጊ ዛሃበ 

ኣምሊኹ፡ የሱስ ውን ሃበና ፡ ዮሃ 3፡16 ። ናቱ ምሕረት ፡ 

ብሕጊ መስዋእቲ ስርዒት ሕዴገት ሓጢኣት ክርአ ከኣሇ ። 

የሱስ ኣብ ትሕቲ ሕጊ እዩ ተወሉደ ፡ ‚ምሌኣት ዖመን ምስ 

መጸ ግና፡ ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዖሇዉ፡ ተሻዪጡ ምእንቲ 

ኸውጽኦም፡ ንሕናውን ውሌዴነት ምእንቲ ኹንረክብሲ፡ 

ኣምሊኹ ነዘ ብ ሰበይቲ እተወሌዯ ትሕቲ ሕጊውን ዛኻነ 

ወደ ሇኣኺ።‛ ገሊ 4፡4 ። በዘ ኴኣ ፡ ንሕጊ ፈጺሙ እቲ ናይ 

መወዲእታ መስዋእቲ ኯነ ፡ ሓዴሽ ኪዲን ከኣ ሰረተ ፡ 

‚ከምኡ ዴማ ዴሕሪ ዴራር ነታ ጽዋእ ኣሌዑለ፥ እዙ ጽዋዔ 

እዘኣ እቲ ምእንታኵም ብዘፈስስ ዖል ዯመይ እተገብረ 

ሓዴሽ  ኪዲን  እያ።‛ ለቃ 22፡20 ። እምበኣር ፡ እቲ ናብ 
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 ኣምሊኹ ብክርስቶስ ዛመጽእ ጽዴቂ ይቑጸረለ እዩ ፡ ‚ንሕና 

ብእኡ ጽዴቂ ኣምሊኹ ምእንቲ ኹንከውን፡ ነቲ  ሓጢኣት 

 ዖይፈሇጠ ኣብ ክንዲና ሓጢኣት ገበሮ። ምስ ኣምሊኹ 

ተዒረቑ፡ እናበሌና ኣብ ክንዱ ክርስቶስ ኲንና ንሌምነኩም 

ኣልና።‛ 2ቇረ 5፡21, 1ጴጥ 3፡18, እብ 9፡15)።  

   እምበኣር ፡ እቲ ናይ ርእሶም ጽዴቂ - ኣሇና ዛብለ ዛነበሩ 

ንየሱስ ብቐጥታ ክቃወምዎ ተንስኡ ። እቶም ንነዊሕ 

ዒመታት ኣብ ትሕቲ እቲ ጸቓጢ ዛኺነ ስርዒት ፈሪሳውያን 

ዛነበሩ ፡ ንምሕረት ክርስቶስን ንሓርነቱን ኣዴነቕዎ ፡ ‚ኯነ  

ዴማ፡  ንሱ  ኣብ  ቤቱ  ኣብ  መኣዱ  ተቐመጠ፡  ዛሰዒብዎ 

ብሓት ነበሩ እሞ፡ ብሓት ተገውትን ሓጥኣንን ዴማ ምስ 

የሱስን ምስ ዯቀ መዙሙርቱን ተቐመጡ። እቶም  ጸሓፍትን  

ፈሪሳውያንን  ምስ  ተገውትን  ምስ  ሓጥኣንን  ኪበሌዔ  

ከል  ምስ  ረኣይዎ፡  ንዯቀ መዙሙርቱ፡ ስሇምንታይከ ምስ 

ተገውትን ምስ ሓጥኣንን ዘበሌዔን ዘሰትን፧ በሌዎም።‛ ማር 

2፡15-16 ። ገሉኣቶም ነዘ ኣርኣያ ከም ሓዯገኛ ርኣይዎ ፡ 

ንሰብ  ካብ ኩለ ሞራሊዊ ነገር ዛኹሌክል እንታይ እዩ ፧ 

ጳውልስ ነዘ  ከብርህ ከል ‚እምብኣርሲ እንታይ ክንብሌ 

ኢና፧ ጸጋ ምእንቲ ዒዛዛሲ፡ ኣብ ሓጢኣትድ ንጽናዔ፡  ያእ 

ኣይፋሌናን። ንሕና  ብ  ሓጢኣት  ዛሞትና፡  ከመይ  

ኢሌና  ሕጂ  ኣብኡ  ኹንነብር፧‛ ሮሜ 6:1-2 ። ሃዋርያ 

ጳውልስ ነቲ የሱስ ዛበል እዩ ዖብርሃሌና ዖል ፡ እቲ ሕጊ 

ኣምሊኹ ካባና እንታይ ከም ዛዯሉ (ቅዴስና) እዩ ዛነግረና ፡ 

ጸጋ ኴኣ ዴላትን ሓይሌን ንቕዴስና ይህበና ። ክንዱ ብሕጊ 

ክንዴሕን እንውከሌ ፡ ንሕና ብክርስቶስ ኢና እምንቶና 

እንገብር ። በቲ ሓንሳብን ንሓዋሩን ዛሞተሌና ፡ ካብ ባርነት 

ሕጊ ሓራ  ኯንና ። ‚ሕጂ ግና ብኣረጊት ንብረት ፊዳሌ 

ዖይኯነስ፡ ብሓዲስ ንብረት መንፈስ ክንግዙእ፡ ካብቲ ሒና 

ዛነበረ ሕጊ ሞይትና ብኡ ተፈታሕና።‛ ሮሜ 7፡6,  1ጴጥ 

3፡18) ።  

   ንሕና ብጸጋ ብእምነት ኢና ዴሒንና ፡ ‚ሓዯ እ 

ኴይምካሕሲ፡ ካብ ግብሪ ኣይኯነን እሞ፡ ብእምነት ብጸጋ 

 ኢኵም ዛዯሓንኩም፡ እዘ ኴኣ ውህበት ኣምሊኹ እዩ 

እምበር፡ ካባትኩም ኣይኯነን።‛ ኤፌ 2:8-9 ። ምሕሊው 

ነቲ ሕጊ ንሓዯ ከዴሕኖ ኣይክእሌን እዩ ፡ ‚ሕግስ ሓጢኣት 

እዩ ዚፍሌጥ እሞ፡ ስሇዘ ስጋ ዛሇበሰ ኼለ ኣብ ቅዴሚኡ 

ብግብሪ ሕጊ ዘጸዴቕ የሌቦን።‛ ሮሜ 3:20, ቲቶ 3:5 ውን 

ንርአ ። ብሓቂ ፡ እቶም ጽዴቂ ብምሕሊው ሕጊ እዩ ዛብለ ፡ 

ንሳቶም ጥራይ ነቲ ሕጊ ዛሕሌውዎ ኯይኑ እዩ ዛስምዕም ፡ 

እዘ እዩ ኴኣ እቲ ቀንዱ ኣተኩሮ ስብከት የሱስ ኣብቲ ከረን። 

ማቴ 5፡20 – 48, ከምኡውን ለቃ 18፡18 – 23 ክንርኢ 

ንኹእሌ ኢና ።  

   ብመሰረቱ ዔሊማ ናይቲ ትእዙዙት ሕጊ ንኣና ናብ ክርስቶስ 

ንኴምጽኣና እዩ ፡ ‚ስሇዘ ኴኣ  ብእምነት  ምእንቲ  ኹንጸዴቕሲ፡  

ናብ ክርስቶስ  ኬብጽሓና እቲ  ሕጊ  ቐጻዑና  ኻነ።‛ ገሊ 3:24። 

ሓንሳብ ምስ ዯሓንና፡ ኣምሊኹ ብሰናይ ግብርና ክኴብር ይዯሉ ፡ 

‚ፍጡራቱ ኢና እሞ፡ ነቲ ኣምሊኹ ክንመሊሇሰለ ኢለ ቐዯም 

ዖዲሇዎ ሰናይ ግብሪ ብክርስቶስ የሱስ  እተፈጠርና ኢና።‛ ኤፌ 

2:10, ከምኡውን ማቴ 5:16 

 ንርአ። ስሇዘ ፡ ሰናይ ግብሪ ንምዴሓን ስዑቡ ዛመጽእ እዩ።  

      እምበኣር ነቲ ጽቡቕ ገይሩ ዛተረዴኦ ፡ ኣብ መንጏ ጸጋን 

ሕግን ግርጭት የሌቦን ። ክርስቶስ ነቲ ሕጊ ኣብ ክንዲና ፈጸሞ ፡ 

ብሓዴሽ ሌቢ  ንእኡ ብምእዙዛ ክንነብር ከኣ ሓይሉ መንፈስ 

ቅደስ ሃበና ። ነዘ ዖብርሃሌና ከኣ ፡ ‚መንፈስ ቅደስ ናባትኩም 

ምስ ዘወርዴ ግና፡ ሓይሉ ኹትቅበለ፡ ኣብ የሩሳላምን ኣብ ኰሊ 

ይሁዲን ኣብ ሰማርያን ክሳዔ ወሰን ምዴሪ ምስክር ክትኯኑኒ 

ኢኵም፡ በልም‛ ግብ 1፡8 ፡ ‚እቲ ወንጌሌና ብሓይሌን ብመንፈስ 

ቅደስን ብብሕ ምርዲእን ከኣ እዩ እምበር፡ ብቓሌ ጥራይ 

ኣይመጸኩምን።‛ 1ተሰ 1፡5 ፡ ‚ነቲ እተቐበሌካዮ ጽቡቕ ሕዴሪ በቲ 

ኣባና ሐዱሩ ዖል መንፈስ ቅደስ ሐሌዎ‛ 2ጢሞ 1፡14 ። ጸጋ 

ከዴሕን ዛኹእሌ ሓይሉ ካብ ሃሇዎ ፡ ንሓጢኣተኛ ሌቢ ዴማ ናብ 

ፍርሃት እግዘኣብሄር ከምጽኦ ሓይሉ ኣሇዎ ።  

   ስሇዘ ፡ መንፈስ ቅደስ ንቓለ ክንከፍት እንተ መርሓና ፡ 

ከምዘ ይብሇና ‚ንርእስ  እቲ  ቓሌ  ሓቂ  ብቕንዔና  ዚማቕሌ፡ 

ዚሕፍር  ዚብለ  ፍቱን  ዒያዪ  ጌርካ ፡ ንኣምሊኹ ከተርእዮ 

ጽዒር።‛ 2ጢሞ 2፡15።  --ሻልም--ወሓዘ--ሰሊም 
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ሰሇስተ ጉሌቻ 

 
 

   ኣብ ሓዲር ምእታው ንብሓት ፡ ብፍሊይ ዴማ 

ንመንእሰያት ዛምርዒዉ ፡ ኣዛዩ ዖሐጉስ ኣጋጣሚ እዩ ። 

ኣብ ውሽጡ ምስ ኣተ ግና ፡ ብሕ ውረዴ ዯይብ 

ዖሇዎ፡ ብርሃንን ጸሌማትን ዖሇዎ ምኽኑ ኢና 

እነስተውዔል። ዋሊ እዘ ውረዴ ዯይብ ግቡእ ከምዖይኮነ 

እንተ ተኣመንና ፡ እቲ ንሓዲር ዛሰረተ እግዘኣብሄር ስሇ 

ዛኺነ ግና በዘ ንጸናናዔ ኢና ። ነቲ ሕብረት ዴማ ከነጽንዕ 

ንጽዔር ኢና ። ሓዲር - መርዒ - ወዴን ሌን ንሕብረት 

ብብሕቶም ዛውስንለ ቅደስ ብመሇኮታዊ ሓሳብ 

ዛተመኹረ ምኽኑ ቃሌ ኣምሊኹ የመሌክተሌና ። 

እግዘኣብሄር ዛሰረቶ ካብ ኮነ ዴማ ፡ ኣብ ዛኺነ ይኵን 

ጽፍሒ ውረዴን ዯይብን ፡ እግዘኣብሄር ምስኦም ምኽኑን 

በረኴቱ ምስኦም ከምዖልን ፡ ሰናይ ፍቓደ ምኽኑ 

ክርዴኦም ይግባእ ።      

   ‚ብሓዲርና ክንሕጏስ ፍቓዴ ኣምሊኹ እንተ ኺይኑ ፡ 

ንምንታይ ዯኣ ኣነ ብኴምዘ ዛበሇ ሂ ዖሇዎ ህይወት 

ሓዲር ይሓሌፍ ኣሇኵ ፧‛ ኢሌና ንሓትት ንኴውን ኢና። 

   እቲ መሌሲ ቀሉሌ እዩ ፡ መብዙሕትና ከምቲ 

እግዘኣብሄር ዛሃበና መምርሒ ስርዒት ሓዲር ስሇ 

ዖይንኹተሌ እዩ ። መጽሓፍ ቅደስ ብዙዔባ ዔዉት ሓዲር 

ኣብ ሓሊፍነት ክሌቲኦም ከምዛተሰረተ እዩ ዛነግረና ። ቃሌ 

ኣምሊኹ ከምዘ ይብሌ ‚ ክርስቶስ ዴማ ንርእሱ ባህ 

  

 

 

 

 

 

 

ዚብሌ ኣይዯሇየን እሞ፡ ነፍሲ ወከፍና፡ ንብጻዩ ምእንቲ 

ሃንጾ፡ ብሰናይ ነገር ባህ የብል።‛ ሮሜ 15፡2 ። እዘ 

ማሇት ሰብኣይን ሰበይትን ንርእሰ ፍትወት ፡ ክብረት ርእስ 

ምዴሊይ ፡ ስሰዏ ፡ እዘ ኣወጊድም ንሓዴሕድም ክጠቓቐሙ 

ይተንስኡ ። እዘ ዛጠቐስናዮ ዖይግባእ ባህርያት ዛነገሶ 

ሓዲር፡ ስሙር ሓዲር ክብሃሌ ኣይክእሌን እዩ ።  

   ባህሌና ብዙዔባ ሓዲር ዛተፈሇየ ኣረኣእያ እ እንተሃበና ፡ 

መጽሓፍ ቅደስ ግና ናይ ሰብኣይን ሰበይትን  ቅኑዔ ዛኺነ 

ስእሉ ኣቐሚጡሌና ኣል ። እቲ ስእሉ ፡ ሰብኣይ ርእሲ ፡ 

ሰበይቲ ዴማ ኣካሌ  ከምዛኺነት እዩ ዖመሌክተሌና ። እዘ 

ኴኣ ሓዯ ብዖይ’ቲ ሓዯ ከምዖይከውን እዩ ዖርእየና ። 

ሰብኣይን ሰበይትን እንተዖየዯጋገፉ ጏድል እዮም ። 

እምበኣር ፡ ኣብ ሓዲርናን ኣብ ቤትናን ሕጉሳት ክንከውን 

እምበር ተቐበሌቲ መከራ ከይንኴውን ፡ እግዘኣብሄር ካብ 

ነፍሲ ወከፍና ዛዯሌዮ ነገራት ክንርኢ ኢና ።  

እግዘኣብሄር ካብ ሰብኣይ እንታይ 
ይጽበ ፧ 

  
   1ጴጥ 3:7 ‚ኣቱም ሰብኡት፡ ጸልትኩም ምእንቲ ይዔገት፡ 

ከም ምስ ዴኹምቲ ፍጥረት፡ ከም መዋርስትኵም ንጸጋ 

ህይወት ጌርኩም እናኹበርኩምወን፡ ከምኡ ምስ 

ኣንስትኵም ብእምሮ ንበሩ።‛ ቃሌ ኣምሊኹ ከምዖብርሃሌና፡ 

ሰብኣይ ንሰበይቱ ከፍቅርን ከኹብርን እዩ ጻውዑቱ ። እዘ 

ዴማ ተግባራዊ ዛኺነለ ፡ ሰብኣይ ሰበይቱ ኣካለ ምኽና ፡ 

ዋጋ ዖሇዋን ኣዛያ ሌስሌስቲ ምኽናን ክግንዖብ ኣሇዎ ። 

ስሇዘ ፡ ሰብኣይ ነዜም ዛስዔቡ ባህርያት ከርእይ ይዴሇ ፡ 
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1. ናይ ጸልት ሰብ  ፡ ሰብኣይ ርእሲ ናይ ኣባሊት ቤተሰቡ ፡ 

ኣገሌጋሌን መንፈሳዊ መራሕን ክኴውን ኣሇዎ ። ኣብ 

መንጏ ቤቱን ጏይታን ማእከሊይ መንጏኛ ኮይኑ 

ዛቐውም ንሱ እዩ ። ዖይጽሉ ሰብኣይ ፡ ንቤቱ ንጥቕዒት 

ጸሊኢ እዩ ዖጋሌጽ ። ብጥበብ ንቤትካ ምምራሕ ኣዛዩ 

ከገዴስ ከል ፡ ናይ ጸልት ሰብ ከኣ ንቤቱ ካብ ፍሊጻ 

ጸሊኢ ይብጀወሊ ። ስሇዘ ሰብኣይ ናይ ጸልት ሰብ 

ክኴውን ፡ እግዘኣብሄር ይጽበዮ ።  

   እቲ ዛሕዛን ግና ፡ ልሚ ብሓት ሰብኡት 

ሰብሓዲር፡ ናይ ጸልት ህይወት ዛበሃሌ የብልምን ፡ 

ብዙዔባ ሓዲር ክዙረቡ ወይ ምኹሪ ክህቡ ከሇዉ ከኣ 

‚ሓዲር እኮ ከቢዴ እዩ‛ እናበለ ይዙረቡ ፡ ግናኴ ከቢዴ 

ዛገብሮ ዖልሲ ሓዯ ዖይምጽሊይካ እዩ ። ዖይምጽሊይ 

ንጸሊኢ ናብ ዯገ ቤትካ ምዔዲም እዩ ።     

2. ሌስሌስ ዛበሇ ቃሌ ዛጥቀም ። ተሪር ዖይኯነ ቃሊት 

ምጥቃም ብኣካሌ ዴኵም ምኽን ዖይኯነ ፡ መንፈሳዊ 

ፍሬን ብስሇትካን ዖርኢ እዩ ። ተሪር ቃሌ እትጥቀመለ 

ጊዚታት ኣል ፡ ንሱ ግና ምስ ካሌኦት እዩ እምበር ፡ 

ምስታ ኣካሌካ ዛኻነት ምርዒትካ ግና ፡ ሌስለስ ቃሌ 

ኢ ክትጥቀም ዖልካ ። እግዘኣብሄር ዛፈርህ ሰብኣይ ፡ 

ንርእሰይ ዛብሌን ህሌኴኛን ክኴውን የብለን ። መጽሓፍ 

ቅደስ ሰበይት ‚ዴኹምቲ ፍጥረት‛ ከምዛኻነት 

ቇጺርካ ፡ ክትከናኴና ማሇቱ ዯኣ’ምበር ፡ ብስምዑት 

ብለጽነት ክትገዛእ ከይትዯሉ ከረዴኣና ዯሉዩ እዩ ። 

3. ንሰበይቱ ጊዚ ዛህብ። ማንም ሰበይቲ ሌዔሉ ኵለ ካብ 

ሰብኣያ እትጽበዮ ነገር እንተል ፡ ጊዚ ምስኣ ከሕሌፍ 

እዩ። ብርግጽ ኣህሊ ዛኻነ ስራሕ እንሰርሕ ሰባት ምስ 

ሰበይትና ጊዚ ከነሕሌፍ ይኴብዯና እዩ ። ግናኴ ፡ ዋሊ 

ንሳ ካባና እትዯሌዮ ምለእ መዒሌቲ ክንውዔሌ ዖይኯነ ፡ 

ኣዴህቦ ክንህባ ስሇ እትዯሉ እዩ ። ስሇዘ ዋሊ ኣብቲ 

ምለእ መዒሌቲ ብስራሕ እንሃሌከለ ቦታ ስራሕና 

ኯይንና ፡ ብቴሇፎን ዯዊሌና ፤ እቲ ከምዘ ከምዘ 

 ግበርዮ ፡ ልሚ ኣኸባ ስሇ ዖልና ሰዒት ክንዴዘ እየ 

ክመጽእ ፡ ከምዘ ዒዱግኪ ጽንሕኒ ኢ ፡ መግቢ ሰሪሕኪ 

ሰሉጡኪ ድ ፡ እንታይ ኣል ከምጽኣሌኪ እትዯሌዮ ፡ ጸሉ 

ድ ፡ ኣንቢብኪ ድ ፡ እንታይ ጥቕሲ ኣልኪ ክትህብኒ ትዯሌዮ 

፡ እናበሌና ኣዴህቦ ክንህበን እየን ዛዯሌያ ። እዘ እዩ ጊዚ 

ምሃብ ዛብሃሌ ።    

4. ትሑት ምኽን ። ግቡእ ዛኻነ ትሕትና ንሓዲር ዖርስርስን 

ዖሐይሌን ቅብኣት እዩ ። ንሓዯ ጋሻ ዛኻነ ሰብ ምቕለሌን 

ትሑትን ከምእትኴውን ፡ ንሰበይት ዴማ ከምኡ ኩነሊ ። 

ከም ናትካ ባርያ ክትቆጽራ ከቶ የብሌካን ።  

5. ሕዉስ ምኽን ። ከምቲ ምስ ዯቂ መሳርሕት 

ከምኡውን ኣብ ዛተፈሊሇየ ስፍራታት ንፈተውት  

 እተርእዮ ፍሽኹታን ጸወታን ፡ ኣብ ቤትካ ውን ከምኡ 

ኣርኢ ። ከምቲ ካብ ቤትካ ወጻኢ ዖሇዉ ሰብ ንኣ 

ብምርካብ ዛሐጉሶም ፡ ሰበይት ኮነት ዯቅ ውን ንኣ 

ብምርካብ ክሕጏሱሌካ ይግባእ ። ከም ዛተቖጥዏ ሰብ ኣብ 

ቤትካ ኮርፈፍ ኢሌካ ኣይትመሊሇስ ። ምስ ሰብይት 

ኢህን ምሂን ምባሌ እንተኣረጽካ-ርእሰ ቕትሇት ናይ 

ሓዲር እዩ። ምስ ሰብይት ዖልካ ቃሊት ሌዛብ ጽቡቕ 

ዛርኣየለ ክኴውን ኣሇዎ ።  

6. ኣካሊዊ ገጽ ሰበይት ምርዲእ ። ዛተረጋግአ ሕብረት 

ክህሌወኩም ትዯሉ እንተ ኺንካ ፡ ናይ ባህሪ ሇውጢ  

ሰብይት ክትርዲእ ጻዔሪ ከተካይዴ ኣልካ ። ሓዴሓዯ 

ኣንስቲ ፡ ናይ ባዔሊ ዛኻነ ፍለይ ባህሪ ዖሇወን ኣሇዋ ። 

ኣንስቲ ንሓዯ ዒይነት ሽግር ዛህብኦ ምሊሽ ዛተፈሊሇየ 

ስሇዛኺነ ፡ ናይ ሰበይት ምሌውዋጥ ስምዑት 

ከተአንግዴ ዴለው ኩን ። ሓዴሓዯ ጊዚ ምንም 

ምኹንያት ዖይብሇን ክነሱ ናይ ምስዑት ምሌውዋጥን 

ምርባሽን ከጋጥመን ይኹእሌ እዩ ። ናይ ስምዑት 

ዖይምምችቻእ ወይ ውን ናይ ኣንስቲ ጥራይ ዛኻነ 

ኣካሊዊ ሕማም ክጋጥመን ይኹእሌ እዩ ። ከም ሰብኣይ 



ሻልም - ወሓዘ ሰሊም # 16 

  
16 

መጠን ፡ ካብ ዖሊቶ ኩነታት ንኹትወጽእ ብትዔግስቲ 

ምጽብባይን ምክንንን ፡ ከዴሇየካ እዩ ።  

7. ኣብ ኣተሓሕዙ ገንዖብ ግቡእ ሜሊ ዖሇዎ ። ሓዯ ሓዯ 

ዯቂ ተባዔትዮ ፡ ኣንስቲ ንገንዖብ ናይ ምብዙሕ ክእሇት 

ኣሇወን፡ ኢልም ዛኣምኑ ኣሇዉ ። እዘ ግና ሓቂ 

ኣይኯነን። ንሰበይት ሒዯት ሂብካ ብእአን ብሕ 

ምጽባይ ፡ ኣገባብ ኣይኯነን ። ኣብ ጉዲይ ቤትካ ፡ 

ተጨባጥ ዛኻነ ኣመሇኹታ ይሃሌውካ ። ካብቲ 

ዖዴሌያ ንታሕቲ ትህባ እንተኺንካ ፡ ካብቲ ትጽበዮ 

ንታሕቲ ኢ ትቕበሌ ። ንሰበይት ኮነት ወይ 

ንቤትካ ምስ ካሌኦት ፈጺምካ ኣይተወዲዴር ። ቤትካ 

ካብ ካሌእ ዛተፈሇየት ከምዛኺነት ፡ ሌቢ በሌ ።  

 

8. ኣኹባሪ ። ንሰብየት ኣብ ቅዴሚ ካሌኦት ከቶ 

ኣይትገስጽ ። ኣብ ቅዴሚ ወሇዱ ፡ ፈተውቲ ፡ ዯቅ ፡ 

ክትእርማ ኢሌካ ትትንስእ እንተኺንካ ፡ ዴሓር ንሳቶም 

ንእኣ ኮነ ንኣ ከሽሹ ይኹእለ እዮም ። እርማት 

ክትገብረለ ዖልካ ክሌቴኵም በይንኵም ክትኮኑ 

ከሇኵም ጥራይ እዩ ። ኣዴሊዪ ክኴውን ከል ከኣ 

ኣመስግና ። ሰበይት ካብቲ እትጽበያ ንታሕቲ ወሪዲ 

እ ምስእትረኹባ ፡ እቲ ሰናይ ነገራታ ኣብ ቤትካ ኮነ 

ኣብ ካሌእ ቦታታት ኣርኢ። ንሳ ፡ ነዘ ብዛበሇጸ ምእንቲ 

ከተመሓይሽ ፡ ተስፋ ውን ምእንቲ ክትገብር ፡ ኣኹኢለ 

ካብኡ ንሊዔሉ ኣብ መንጏኵም ዴማ ሰናይ ዛኻነ 

ሕብረት ክህለ ኪፈጥረሌካ እዩ ። ምስ ካሌኦት ሰብ 

ክትከውን ከል ፡ ምለእነት ክስምዒ እዩ ፡ ኣያኣ 

ከምዛኺንካ ስሇእትሓስብ ከተኹብረካ እያ ።  

 

9. እሙን ምኽን ። ሓቀኛን ቅኑዔን ንእግዘኣብሄር ዛፈርህን 

ሰብ ፡ ሓባእን ተሇዋዋጥን ክኴውን የብለን ። ሰብኣይ 

ዖይእመን እንተኺይኑ ፡ ሰበይቱ ከተፍቅሮ ከትሽገር እያ። 

ሰበይቲ ኣብ ሌቢ ሰብኣያ ክትዒርፍ (ክትተኣማመን) እያ 

 

 እትዯሉ ፡ እዘ ከኣ ሰብኣያ እሙንን ግሌጽን ክኴውን ከል 

ዴላታ ምለእ ይኺነሊ ።  

 

 

እግዘኣብሄር ካብ ሰበይቲ እንታይ 
ይጽበ ፧ 

 
   ኣብ 1ጴጥ 3:1 ኣንስቲ ንሰብኡክን ‚ተኣዖዛኦም‛ ክብሌ 

ከል ፡ ኣብ ኤፌ 5:33 ከኣ እታ ሰበይቲ ውን ‚ትፍርሃዮ‛ 

ይብሌ ። ከምቲ ንሰብኣይ ፡ ሰብይቲ ውን ነዘ ዛስዔብ 

ከተማሌእ ትጽቢት ይገበረሊ ፡  

1. ናይ ጸልት ሰብ ። ነፍሲ ወከፍ ሰበይቲ እግዘኣብሄር ዛሃባ 

መንፈሳዊ ብጽሒት ክትፍጽም ኣሇዋ ። ካብ  ምጭቕጫቕ፡ 

ጸልታትክን ንሰብኡትክን ኮነ ንውለዲትክን ህይወቶም 

ከስተኹሌ ጥራይ ዖይኯነ ፡ ንሓሳባትክን ከጥዔዮ ፡ 

ንምንዮታትክን ከኣ ከማሌኣሌክን እዩ ። ዖይጽሌያ ኣንስቲ፡ 

ብጭንቀት ይጸበን ፡ ጸሇይቲ ግና ዔዉት ህይወት ይነብራ።  

2. ተኣዙዘት ። ብሓቂ ሌውጥቲ ሰበይቲ ንሰብኣያ 

ከተኹብርን ክትእዖዜን ትጽቢት ይግበረሊ (ክሳብ ዴላቱ 

ምስ ቃሌ ኣምሊኹ ዖይተጻረረ) ። ሓንቲ ሰበይቲ ካብ 

ማሕበራዊ ፡ ትምህርታዊ ከምኡውን ካብ ንገንዖብ 

ዛትንክፍ ጉዲያት ወጻኢ ፡ ሰብኣያ ናይ ቤታ ርእስን 

ከምኡውን መራሕን ምኽኑ ክትግንዖብ የዴሌያ ። እዘ 

ማሇት ፡ ንቤታ ክትገዛእን ንሰብኣያ ክትመርሖን ክትንስእ 

ከምዖይብሊ እዩ ዛመሇክተሌና ። ሰብኣያ ዴኹም ኢሌዎ 

ክርአ ከል ፡ ንቤቱ ክመርሕ እግዘኣሄር ዛሃቦ ሓሊፍነት 

ክጥቀመለ ፡ ሰበይቲ ከተበራትዕ ይግብኣ ።  

3. ተኴናኒት ። እታ ዯገኛ ሰበይቲ ንሰብኣያ ካብኩለ 

ተብሌጾ ስሇዛኺነት ፡ ብጊዚኡን ብዖይ ጊዚኡን ትከናኴኖ 

እያ ። ንሰብኣይ ምክንን ዖዴሉ ሌዔሉ ምግቢ ብጽቡቕ 

ምስራሕን ምቕራብን ሌዔሉኡ እዩ ። ብርግጽ ፡ መግቢ 

ምስራሕ ንሰራሕተኛ ብምሕዲግ ስሕተት ክትሰርሒ 

የብሌክን ፡ ንኣ እዩ ተምርዔዩ እምበር ንሰራሕተኛ 
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 ስሇዖይኯነ ፡ ንእኡ ምምጋብ ሓሊፍነትኪ እዩ ። 

ንሰብኣይኪ ዯስ ዛብል ክትምሃሪ ባዔሌ እናዲሇ 

ክትፈሌጥዮ ዛኹሌክሇኪ የሇን ። ክዲኑ ጽሩይን ዛተዲሇወን 

ምኽኑ ምርግጋጽ ሓሊፍነት ኣልኪ ። ምውህሃዴ ሕብሪ 

ኣሇባብሳ ክዲውንቱ ውን ክትሪኢለ ጽቡቕ እዩ ። ካብዘ 

ሕሌፍ ብዛበሇ ከኣ ፡ ኣተሓሳስብኡ ብንእሽቶ ነገር 

ከይጭነቕ ፡ ንነገራት ካብ ግቡኦም ንሊዔሉ ከይሪኦም ፡ 

ጏይታ ረዲኢኡ ምኽኑ ኣዖኹርዮ ። ኮታስ ብኵለ ነገር 

ሕጉስ ሰብኣይ ኪኺነሌኪ ፡ ተኴናኴንዮ ። እታ ንሰብኣያ 

ዖይትኴናኴን ሰብይቲ ፡ ሰብኣያ ብሰራ ካብ 

 

   ቤቱ ምስ ወጸ ተመሇስ ኣይመጾን እዩ ፡ ጠፊኡ እዩ 

ዛውዔሌ። ናይታ ንሰብኣያ እትከናኴን ሰብኣያ ግና ፡ ናብ 

ቤቱ ክምሇስ ይህወኹ እዩ ። ስሇዘ ተኴናኒት ሰብኣይኪ 

ኩኒ።  

4. ጽቡቕቲ ኮይና እትቐርብ ። ንሰብኣይኪ ምክንን ጥራይ 

ኣሉ ኣይኯነን ። ሰብኣይኪ ኩሌጊዚ ናባ ምእንቲ 

ክስሓብ ፡ ንርእስ ምሕሊው ከዴሌየኪ እዩ ። ጽሬትክን 

ጽባቔኹን ሓሉ ኣብ ቅዴሚኡ ተመሊሇሲ ። ግናኴ 

ዒሇማውነት ክንጸባረቐኪ የብለን ። ብባህሪ ኮነ 

ብኣቀራርባ እተብርሂ ኩኒ ። ዯገኛ ሰበይቲ ብሌሂ 

ክትከውን ኣሇዋ እምበር ኣባኒት ኯይና ገንዖብ ቤታ ኣብ 

ዖይጠቅም ነገር እተውዔሌ ክትከውን የብሊን ።  

5. ኣዛማዴ ሰብኣያ እተኹብር ።               

ንእግዘኣብሄር እትፈርህ ሰበይቲ ንሰብኣያ ጥራይ ዖይኯነ  

ነዛማደ ውን ተኹብር እያ ። ናባ ከይቀርቡ ኢሌኪ ፡ 

ዛኺነ ነገር ክትገብሪ የብሌክን ። ኣዛማዴ ሰብኣይኪ ፡ 

ሽግር ኣይፈትሩሌክን እዮም ። ምስኣቶም ዖባእስ ነገር 

ምስ ዛፍጠር ውን ፡ ተሃዊኹኪ ውሳኔ ኣይትውሰዱ ።  

6. ዒቃቢት ምስጢር ።  

ዯገኛ ሰበይቲ ፡ ንታዔታዔን ባእስን ቦታ የብሊን ። ብዙዔባ 

ሰብኣያ ንሳሌሳይ ኣካሌ ኣይትሕብርን እያ ፡ ንስሙ 

 ኣይተጸሌምን እያ ። ምስ ካሌኦት ኮፍ ኢሊ ንሰብኣያ ስሙ 

ኣይተጸሌምን እያ ። ምስ ካሌኦት ኮፍ ኢሊ ንሰብኣያ ትሓሚ 

ዖይኮነት ፡ ብጥበብን ብትዔግስትን ጌራ ኣብ መንጏ 

ብዛፍጠር ዖይምርዴዲእ ከተወግዴ ትጽዔር እያ ።  

7. ንቕሕቲ ። ዯገኛ ሰበይቲ ንቕሕትን ብርትዔትን ምኽና 

መጽሓፍ ቅደስ ይገሌጻ ። ዴኹምቲ ሰበይቲ ፍቕሪ ሰብኣያ 

ክመውቕ ኣይትጽዔርን እያ ። ሰበይቲ ፡ ንቤታ ብምዴራዊ 

ነገርን ብመንፈሳዊ ነገርን ምሕሊው ሓሊፍነት ኣሇወን ። 

ብስርዒት ዛተሓሇወት ቤት ነጸብራቕ ናይ ንቕሕትን 

ጻዔረኛን ሰብይቲ እያ ።  

8.  

9. ጸጋ ዖሇዋ ። ሰበይቲ ንህይወት ነፍሲ ወከፍ ኣባሌ ቤተሰባ 

ኣብ ሰናይ ኩነታት ይኵን ኣብ ክፉእ ፡ ቅርጺ ናይ ምሓዛን 

ኣንፈት ምትሓዛን ብቕዒት ኣሇወን ። ኩሌጊዚ ካብ ቤታ 

ወጻኢ እትኴውንን ንዯቃ ጊዚ ዖይብሊን እንተኺይና ፡ ዯቃ 

ስርዒት ዖይብልም ኯይኖም እዮም ዛዒብዩ ። ኣብ ቤታ 

ውርዯት እዮም ዖምጽኡ ። ስሇዘ ከምቲ እግዘኣብሄር 

ዛዯሌዮም ኪኺኑ ጸጋ ተጠቐምለ ። 

  ልሚ ብሓት ሰብ ሓዲር ፡ ካብ መጻምድም ብዛመጾም ፡ 

ብመከራ ከምዛሓሌፉ ዖይንኹሕድ ሓቂ እዩ ። ዔዉት ሓዲር 

ዛብሃሌ ግና ፡ ኩለ ነገር ምጥዒሙን ወይ ምምራሩን 

ዖይኯነ፡ ኣብ በሪኹ ኮነ ኣብ ዒሚዪቕ ጊዚ ፡ ተዯጋጊፍካ 

ምሕሊፍ ፡ ከም ዛኺነ ሌቢ በለ ። ብንስሓን ርእስ 

ብምትሓትን ንእግዘኣብሄር ዔዴሌ ትህቡ እንተኺንኩም 

ክረዴኣኩም ዴለው እዩ ። ኩሊ ዒሇም ኣብ ኢደ 

ስሇዛኻነት፡ ንምቁር ወይ ውን ነቲ መሪር ምቁር ክገብሮ 

ይክኣል እዩ ። ጏይታ ይባርኹኩም ፡ ሓዲርኩም ይባርኹ ፡ 

ዯቅኵም ይባርኹ ። ሻልም - ወሓዘ ሰሊም -- 

  ምንጪ ፡ - ‚ክርስትያን ዉመን ማገዘን‛    
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ኣብ ሓዲና ከመይ ኢና 

   ኣብ ዛሓሇፈ ጊዚ ምስ ሓዯ ናይ ቀዯም ዒርከይ ዛነበረ 

ተራብና ነዔሌሌ ነበርና ። እቲ ዔሊሌ ብዙዔባ ሓዲር እዩ 

ነይሩ ። ንሱ ብዙዔባ ሓዲሩ ክምስክረሇይ ከል ‚ኣነን 

ሰበይተይን ክንፈሊሇ ዖይንኹእሌ ሓዯ ኢና‛ ኢለ ጀመረሇይ። 

‚ንሳ ንኣይ ብስመይ ኣይኯነትን እጽውዒኒ ፡ ብናይ 

ቅብጥሮት እያ ትጽውዒኒ ። ኣብ ጊዚ ጥንሳ ፡ ንዒይ 

ዖይርዴኣኒ ፡ ንእኣ ጥራይ ዛሽትታ ነገራት ኣል ። ቤትና 

ጽሩይ ክነሱ ፡ ገሇ ጨና ከም ዛጨነዋ ትነግረኒ ። ኣነ ከኣ 

ማይ ኣብ ሳንኬል መሉአ ፡ ተዯቢረ ፡ ንቤትና ይውሌውል። 

እቲ ጨና ቁሩብ ይሕሻ ። ኣብ ኩለ ዔዮታታ ምስኣ ተጸንቢረ 

እየ ክሕግዙ ዛፍትን ።  ቤትና ምለእ ፍቕሪ እዩ። ከምቲ ኣነ 

ዖኹብራ ፡ ንሳውን ተኹብረኒ እያ። እንተኺነ ልሚ ንሳ ኣብ 

ቤትና የሊን ። ቤትና በረዴ እዩ መሉኡ ዖል ፡ ቆራሪ ከም 

ግሪን ሊንዴ እዩ ። ኣብ ዛሓሇፈ ጊዚ ፡ ናብ ኣሜሪካ ከይዲ ፡ 

ቆሌዐ ምሳይ እዮም ዖሇዉ ። ጏይታ ይርዲእ ፡ ዯጊሙ 

ከራኹበና ይጽበ ።‛ ኢለ ነገረኒ ።  

   ኣሕዋት ካብዘ ናይዘ ሓውና ፡ እንታይ ክትምሃሩ ከም 

እትኹእለ ፡ ሰሇስተ ነገራት ክትጠቕሱ ትኹእለ ድ ፧ 

ንስትኩምከ ኣብ ሓዲርኩም ከመይ ንሰበይትኵም 

ትሕግድ ፧ እስኪ በዙ ጽሕፍቲ ንሓዴሕዴና ንዖራረብ ።   -

-ሻልም--ወሓዘ ሰሊም--።  

_____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

ዒምዱ ሕቶን መሌስን 
ናይ ስሓቕ መንፈስ ፧ 

ሕቶ ፡ ‚ኣብ ገሇገሌ ናይ ጸልት ጊዚ ፡ ናይ ሰሓቕ መንፈስ 

ተባሂለ፡ ብሕ ሰሓቕ ይኴውን ። እዘ ከመይ እዩ ፡ ናይ 

ሰሓቕ መንፈስ ዛበሃሌ ከመይ እዩ ፡ ከተብርሁሇይ‛ 

 ሻልም ፡ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ፡ ሓዴሕዯ ሌምምዴ 

ኣብኡ ከልና ብዖይምኹንያት እንቕበል ኣል ። እዘ ምግባርና 

ግና ቅኑዔ ኣይኯነን ። ከምዘ ንስ እትሓቶ ዖል ክንሓትት 

ይግብኣና። ናብቲ መሌሲ ክንከይዴ ።  

  ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ፡ መንፈስ ቅደስ ኣብ ዛተፈሊሇየ 

ሰባት ክዒይይ ከል ፡ ብዛተፈሊሇየ መገዱ ይግሇጽ እዩ። ከም 

እኒ ጳውልስ ከውዴቖም ከል ፡ ንገሉኦም ከኣ ከም ንበዒሌ 

ናትናኤሌ ከኣ ኣበይ ከምዛጸንሑ ወይ ኣበይ ምኽኑ ቤቶም  

ወይ ከመይ ምኽኑ ጠባዮም ይነግሮም። ኣብ ጊዚ ጸልት 

ውን ከምኡ ፡ ንገሉኦም ኣብ መንፈሶም ጥራይ ይፍሇጦም ፡ 

ንገሉኦም ብብኹያት ይግሇጽ ፡ ንገሉኡ ብፍለይ ሓጏስ 

ይፍሇጦም ፡ ንገሉኦም ከም ኤላክትሪክ ዛመስሌ ይስምዒም፡ 

ኮታስ ናይ መንፈስ ቅደስ ስራሕ ከምቲ ንሱ ዛዯሇዮ እዩ። 

ነዘ ዛበሌናዮ ግና ፡ ናይ ምውዲቕ መንፈስ ፡ ናይ ሓጏስ 

መንፈስ ፡ ወይ ናይ ብኹያት መንፈስ ፡ ወይ ውን ናይ ስሓቕ 

መንፈስ ኢሌና ክንጽውዕ ኣይንኹእሌን ኢና ። ንኵሊትካ ከኣ 

ናይ ሰሓቕ መንፈስ መጺኡ ከስሕቐካ ዛውዔሌ ኣይኯነን ። 

ብርግጽ መጽሓፍ ቅደስ ‚ኣፍና ብስሓቕ መሌአ‛ ይብሌ እዩ፡ 

ወይ ውን ‚ብጏይታ ተሓጏሱ‛ ይብሌ እዩ ፡ እዘ ግና ሱቕ 

ኢሌካ ካርካር እናበሌካ ትስሕቕ ማሇት ኣይኯነን ። ሃዋርያ 

ጳውልስ ‚ብጏይታ ተሓጏሱ ዯጊመ ተሓጏሱ‛ ክብሌ ከል ፡ 

ኣብ ቤት መኣሰርቲ ኯይኑ እዩ ከምኡ ዛበሇ ። ኣብቲ ቤት 

ማእሰርቲ ግና ካርካር ኢለ ይስሕቕ ከምዖይነበረ ርግጸኛ 

ኢና ። ስሇዘ እዘ ልሚ ዛግበር ዖል ናይ ሰሓቕ መንፈስ 
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 እናተባህሇ ዛስመ ዖል ፡ ቅኑዔ ኣይኮነን ። ኣብ ምለእ 

መጽሓፍ ቅደስ ናይ ሰሓቕ መንፈስ ዛበሃሌ ኣይተሰምየን።  

እዘ ክንብሌ ከልና ግና ፡ ንውሌቀ ሰብ ብውሌቁ ፡ መንፈስ 

ቅደስ ከም ዛዯሇዮ ከስሕቖ ዴዩ ከውዴቖ ወይ ውን 

ብሓጏስ ከዛሌል ይኹእሌ እዩ ።  

--ሻልም--ወሓዘ ሰሊም-- 

 

ሃናንያን ሰጲራን ንሞት ፧ 

  ሕቶ ፡ ኣብ ግብ 5፡ 1 ሃናንያን ሰጲራን ዖተባህለ ሰብኣይን 

ሰበይትን ብዛገበርዎ ናይ ገንዖብ ምሕባእ ፡ እግዘኣብሄር 

ብሞት ቀጺዔዎም ። በዘ ዛገበርዎ ሓጢኣት ፡ ስሇምንታይ 

ክሳብ ብሞት ክቕዖፉ ክኢልም ፧ ኣምሊኹ ብሌእ ቀጺዐ 

ዖይሓዴጎም ፧ 

 ሻልም ፡  ሕቶ ኣዛያ ኣገዲሲት እያ ፡ ንመጽሓፍ ቅደስ 

ከኣ ዛቡቕ ጌርካ እተጽዔ ሰብ ኢ እሞ ። ናብቲ መሌሲ 

ንቐጽሌ ፡ እታ ጥቕሲ ከምዘ እያ ትብሌ ፡ - 

   ‚ሃናንያ ዛስሙ ሰብኣይ ምስ ሰጲራ ሰበይቱ ምዴሩ ሸጠ። 2 ካብቲ ዋጋኡ 

ኴኣ ምስ ሰበይቱ ተማሩ መቒለ ኣትረፈ፡ ነቲ ሓዯ ምቃሌ ዴማ ኣብ ጥቓ 

እግሪ ሃዋርያት ኣንበሮ።  ጴጥሮስ ከኣ፡ በሌ ሃናንያ፡ንመንፈስ ቅደስ ክትሕሱ 

ብ ዋጋ እቲ ምዴሪ ኴኣ መቒሌካ ኹትሐብእሲ፡ ስሇምንታይ ሰይጣን 

ንሌብ መሌኦ፧  ከይተሸጠስ ናትካድ ኣይነበረን፧ ምስ ሸጥካዮስ፡ ኣብ 

ኢዴካድ ኣይነበረን፧ ከመይ ጌርካኴ ነዘ ነገርዘ  ብሌብ ሐሰብካዮ፧ 

ንኣምሊኹ እምበር፡  ንሰብ  ኣይሐሶን፡ በል።  ሃናንያ  እዘ  ቓሌዘ ምስ 

ሰምዓ፡ ወዯቐ፡ ነፍሱ ኴኣ ወጸት። እቶም እዘ ዛሰምዐ ዖበለ ኼልም ከኣ 

ኣዛዮም ፈርሁ። ኣጐባዛ ዴማ ተንሲኦም ገነዛዎ፡ ተሰኪሞም ኣውጺኦምውን 

ቀበርዎ። ኯነ ኴኣ፡ ብዴሕሪኡ ኣስታት ሰሇስተ ሰዒት ኣቢለ ሰበይቱ፡ እቲ 

ዛኻነ ኴይፈሇጠት፡ ኣተወት። ጴጥሮስ ከኣ፡ እስኪ ንገርኒ፡ ንመሬትኩምድ 

በዘ ኹንዴዘ ኢኵም ዛሸጥኩምዎ፧ ኢለ መሇሰሊ። ንሳ ኴኣ፡ እወ፡ በዘ 

ኹንዴዘ እዩ፡ በሇት። ጴጥሮስ ዴማ፡ ከመይከ መንፈስ እግዘኣብሄር 

ንምፍታን እተሰማማዔኩም፧ ኣእጋር እቶም ንሰብኣይኪ ዛቐበሩ እንሆ፡ ኣብ 

ዯገ ኣሇዋ፡ ንኣ ዴማ ኬውጽኡ እዮም፡ በሊ።  ብኡብኡ ኣብ ጥቓ እግሩ 

ወዯቐት እሞ ነፍሳ  ወጸት። እቶም ኣጐባዛ ምስ ኣተዉ፡ ሞይታ ጸንሓቶም፡ 

ተሰኪሞም ኣውጺኦም ከኣ  ኣብ  ጥቓ ሰብኣያ ቐበርዋ። 11 ኣብ ብዖሊ እታ 

ማሕበርን ኣብቶም ነዘ ነገርዘ ዛሰምዐ ዖበለ ኼሊቶምን ከኣ ብሕ 

ፍርሃት ኯነ።‛ ግብ 5 ፡ 1 – 12 ።  

   ኣብቲ መጀመርታ ወንጌሌ ዛትከሇለ ዛነበረ ጊዚ ፡ እቶም 

ዯቀ መዙሙርቲ ዖሇዎም ዖበሇ ሸይጦም ኣብ እግሪ ሃዋርያት 

 የንብርዎ ነበሩ ። እዘ ከኣ ንሰናይ ግብሪ ፡ ንሓገዛ 

ኣሕዋት፡ ንኵልም ኣካሌ ክርስቶስ ንዖበለ 

ይተቅም ነበረ ።  

 

   ኣብዘ ጥቕሲ ከም ዛነግረና ከኣ ፡ ኣናንያስን ሲጲራ 

ሰበይቱን ፡ ንሓዯ ዔሊማ  ንዖሇዎም ንብረት ኩለ ንጏይታ 

ቐዯሱ ። ግናኴ ብምትሊሌ ፡ ካብቲ ዋጋ ፍርቂ ክፋለ 

ኣትረፉ። ሃናንያን ሰጲራን ንገዙእ ንብረቶም ሰሪቖም 

ኣትረፉ። ከምቶም ካሌኦት ዯቀ መዙሙርቲ ከምስለ ከኣ ኣብ 

እግሪ ሃዋርያ ቅደስ ጴጥሮስ ኣምጺኦሞ ።    

  እምበኣር ንምንታይ ብሞት ተቐጺዕም ፡ ንዛብሌ 

ሕቶ ፡ ነዘ ዛስዔብ ንመሌከት ፡ -  

1. ሓጢኣት ሃናንያ ፡ ርኹሰት እዩ ። ምትሊሌ ወይ 

ስርቂ ነቲ ብሌቦም ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ 

ዛመሓሌለ ብስስዏን ብከንቱ ንብረት እዙ ዒሇምን 

ሓሶትን ግብዛናን ኣትሪፎም ። ስሇዘ ብሞት 

ተቐጺዕም ። ንሕና ካብዘ እንምሃሮ እንተል ፡ 

እቲ ንእግዘኣብሄር እተቐዯሰ ንሌእ ጥቕሚ 

ከነውዔል ኣይግብኣናን ።  

2. ሓጢኣት ሃናንያን ሰጲራን ፡ ናይ ሌቢ ሓጢኣት 

እዩ ። እዘ ኴኣ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ቅለዔ ነበረ። 

ብምግሊጽ ከኣ ንሃዋርያ ጴጥሮስ ተገሌጸለ። 

ካብዘ እንምሃሮ ከኣ ፡ እቲ ብወጻኢ እንገብሮ 

ጥራይ ኣይኯነን ኣምሊኹ ዛርእዮ ፡ ነቲ ዔሊማን 

ሃቐናን ሌብና ኣብ ቅዴሚኡ ግለጽ ምኽኑ 

ክንፈሌጥ ይግብኣና ።  

3. እዘ ዛገበርዎ ፡ ንጴጥሮስ ከመይ ከም ዖጉሃዮ 

ካብቲ ጽሑፍ ክንርዴኦ ንኹእሌ ኢና ። ‚ንመንፈስ 

ቅደስ ክትሕሱ ብ ዋጋ እቲ ምዴሪ ኴኣ መቒሌካ 

ኹትሐብእሲ፡ ስሇምንታይ ሰይጣን ንሌብ መሌኦ፧‛ 
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  ሃናንያ ንምንታይ እዩ ንመንፈስ ቅደስ ‘ክትሕሱ’ 

ተባሂለ ፧ ምኹንያቱ ሓይሉ መንፈስ ቅደስ እዩ 

ንሌቢ ሰብ ዛምርምር ። ነዘ ኣብ እግሪ ሃዋርያት 

ዖንብርዎ ዛነበሩ ተግባር ከኣ ፡ መንፈስ ቅደስ 

ዖንቀድ ሓሳብ ምኽኑ እዩ ።  

  ካብዘ እንምሃሮ ውን ፡ ኣብ ቅዴሚ መንፈስ ቅደስ 

ዛሕባእ ነገር ከምዖየሇ። ካብ ሃናንያን ሰጲራን 

እንምሃሮ ከኣ ፡ ገንዖብ ንሌብና ክሳብ ክንዯይ ክገዛኦ 

ከምዛኹእሌ ፈሉጥና ፡ ብዙዔባ ገንዖብ ዛመጸ ኣዘና 

ጥንቁቓት ክንከውን ኣልና ። ስስዏ ፡ ርኹሰት ፡ 

ሓሶት ፡ ኣብ ሌብና ከይርከብ ክንጥንቀቕ ይግብኣና ። 

እግዘኣሄር መንፈስ ቅደስ ክንገብሮ ዛነገረና ፡ 

ክንቅዴሶ ዛነገረና ፡ ብሓሶት ከነታሌሌ ከይንርከብ ፡ 

ዒስቢ ሓሶት ፡ ርኹሰት ፡ ምትሊሌ ፡ ስስዏ  ፡ ሞት 

ጥራይ እዩ እሞ ፡ ኣብ ጉዔዜ ህይወት ክርስትና ኣዘና 

ክንጥንቀቕ ይግብኣና እዩ ። ልሚ ኩሊቶም ኣመንቲ ፡ 

ብፍሊይ ከኣ ኣገሌገሌቲ ኣብ ገንዖብ ዖሇዎም ኣረኣእያ 

ኣዛዩ ጥንቁቕ ኪኴውን ይግባእ ። ሃዋርያ ጴጥሮስ 

እንተረኣናዮ ንገንዖብ ዖይኯነ ኣዴሂቡ ነቲ ሌቦም እዩ 

ዖዴሃበ ። ኣገሌገሌቲ ነቶም ዖገሌግሌዎም ንሌቦም ዯኣ 

እምበር ነቲ ዖምጽእዎ ገንዖብ ክርእዩ የብልምን ። 

መንፈስ ቅደስ ነቲ ኣብ ሌቢ ተሓቢኡ ዖል እዩ 

ዛርእይ ። (ዛንበብ ጥቕሲ ዖላ 10፡1-3, እያ 6፡1, 

ማቴ 13፡47-48, ዮሃ 6፡37, 2ጢሞ 2፡20) ።  

--ሻልም--ወሓዘ ሰሊም-- 

 

 

 

 

ንሰይት ምህራም 

ሕቶ ፡ ‚ንሰበይት ክተሕርቐካ ከሊ እንታይ ክትገብር 

ኣልካ፡ ብምህራም ክትቀጽዒ ኣዴሊዪ ድ ትብለ ፧‛ 

ሻልም ፡ ሰበይት ዖሸገረትካ ሰብ ኢ ትመስሌ ። 

መጽሓፍ ቅደስ ንዉለዴካ ቅጽዒዮ ይብሌ ፡ ‚ንሌቢ ቖሌዒ 

ዔሽነት ተቖራንይዎ ኣል ፡ ሸቦጥ መቕጻዔቲ ግና ካብኡ 

የርሕቖ‛ ምሳ 22፡15 ። ግናኴ ንሰበይት ብመግረፍቲ 

ክትቀጽዒ መጽሓፍ ቅደስ ኣይነግረናን እዩ ። ቃሌ ኣምሊኹ 

ንሰበይት ከተፍቅራ እዩ ዛነግረካ ፡ ‚ንስትኩምውን 

ከምኡ ነፍሲ ወከፍኩም ነታ ሰበይቱ ኴም ነፍሱ የፍቅራ ፡ 

እታ ሰበይቲ ውን ንሰብኣያ ትፍርሃዮ ።‛ ኤፌ 5፡33። 

ንሌዒ ክንቀጽዕ ከልና ፡ ንሱ ዛፈሌጦ ነገር ስሇዖይብለ 

ብመግረፍቲ ጌርና ካብቲ ክፉእ መገዱ ንኣሌዮ ኢና ። 

ንሰበይት ግና ብማህረምቲ ኣይኯንካን ትመሌሳ ፡ በቃ 

ብፍቕሪ እዩ ። ካብኡ ሓሉፍካ ትገብሮ ነገር የሇን ።  

   ገሇ ሰብኡት (ኣመንቲ) ፡ ነንስቶም ዛሃርሙ ከምዖሇዉ 

ሓዴሓዯ ጊዚ ንሰምዔ ኢና ። ወይ ውን ‘ሰበይቲ ክትህረም 

ኣሇዋ’ ዛብለ ኣሇዉ ። ግና መጽሓፍ ቅደስ ከምዘ ይብሌ 

‚ባርያ እግዘኣብሄር ንኵለ ሇዋህ ፡ መሃሪ ፡ ዔጉስ ኪኴውን 

እምበር ፡ ኪብኣስ ኣይግብኦን እዩ ።‛ 2ጢሞ 2፡24 ። እቲ 

ኤጲስቆጶስ ኪኴውን ዛዯሉ መንቅብ ዚብለ ፡ ሰብኣይ ሓንቲ 

ሰበይቲ ፡ ጥንቁቕ ፡ ቀጻዔ ነፍሱ ፡ ኣገባብ ዘፈሌጥ ፡ ተቐባሉ 

ጋሻ ፡ ንምስትምሃር ብቑዔ ኪኴውን ይግብኦ ። ዖይሰክር ፡ 

ዖይዋቓዔ ፡ ግናኴ ሌኡም ፡ ዖይብኣስ ፡ ፈታው ገንዖብ 

ዖይኯነ ፡ ይብሇና 1ጢሞ 3፡2-3። እምበኣር ሓሳብና 

ክንጥቕሌል ፡ ምስ ሰበይት ብጥበብን በእምሮን ብፍቕርን 

ምንባር እዩ ዖዴሉ እምበር ፡ ብፍጹም ክትሃርም መሰሌ 

ከምዖይብሌካ ክትፈሌጥ ግቡእ እዩ ። --ሻልም--ወሓዘ--

ሰሊም።  
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ፓስተር ፓርክ - ያንግ ግዩ 

 

   

ዯቡብ ኮርያዊ ፓስተር ፓርክ ያንግ ግዩ ፡ ብህሊውነት 

መንግስተ ሰማይ ኮነ ገሃንም ኣይኣምንን ነበረ ። ንሱ ናይ 

ሓንቲ 5000 ኣባሊት ዖሇዉዋ ቤተ ክርስትያን ሳ ማሕበር 

ኮይኑ ንዔስራ ዒመታት ዖገሌገሇ እዩ ። ፓስተር ፓርክ 

ኣስታት 150 ድሊር ዛግመት ንብረት ከምኡውን ኣዛየን 

ዖግየጻ ሓሙሽተ መካይን ዛውንን ነበረ።  

   ኣብ 19 ታሕሳስ 1987 ፡ ፓስተር ፓርክ ኣስታት 50 

ዔዴመ ኣቢለ ነበረ ፡ ዴሕሪ ምሳሕ ፡ ከቢዴ ዖሸግር ጾር 

ክስምዕ ጀመረ ። ንሱ ክመውት ከም ዛዯሇየ ክፍሇጦ 

ጀመረ ፡ ብሌዐሌ ጸቕጢ ዯም ውን ሞተ ። ሃሇዋቱ ምስ 

ኣጥፍአ ፡ ክሌተ ዖንጸባርቑ መሊእኹቲ ከኣ ናብቲ ንሱ ዖሇዎ 

ክፍሉ ክኣትዉ ከሇዉ ተራኣይዎ ። ሞይቱ ምኽኑ ከኣ 

ነገርዎ ፡ ኣምሊኹ ከኣ ንመንግስተ ሰማይን ገሃንም እሳትን 

ከርእይዎ ሇኣኺም ።  

   ፓስተር ፓርክ ነቶም መሊእኹቲ ንጏይታ ክረኹቦ ዴለው 

ከም ዖይኯነ ነገሮም። ንሱ ፡ ስሇቲ ትዔቢተኛን ጨካንን 

ዛኺነ ዛነብሮ ህይወት ፡ ጏይታ ዛግስጾ ኮይኑ ተሰምዕ ። 

ራዔራዔ እናበሇ ከኣ ነቶም መሊእኹቲ ቅዴም ጏይታ 

ክመሌሶን ክፍውሶን ሇመኖም ። እቶም መሊእኹቲ 

ኣይተቐበሌዎን ፡ ነቲ ረሳሕ ክዲኑ ከኣ ኣውጺኦም ፡ ጻዔዲ 

ሌብሲ ከዯንዎ ።  

 

   ንፓስተር ፓርክ በእዲዉ መንዜዔም ወሲድም ፡ ብህዋ 

ተወንጨፉ ። ምዴሪ እናነኣሰት ፡ ክሳብ ክትርአ ዖይትኹእሌ 

እትኴውን ኮነት ። ናብ ሰማይ ገጾም ክነፍሩ ከሇዉ ፡ 

ፓስተር ፓርክ - ጻዔዲ ሌብሲ እተኴዴኑ ካሌኦት ሰባት ውን 

ናብ ሰማይ ክኴደ ከሇዉ ረኣየ ። 

   ፓስተር ፓርክ ፡ እዘኦም እንታዎት እዮም ፡ ኢለ ነቶም 

መሊእኹቲ ሓተቶም ። እቶም መሊእኹቲ ከኣ ፤ ‚እዘኣቶም 

ኣብ ጏይታ የሱስ እተኣመኑን ንኣምሊኹ ብእሙንነትን 

ብምለእ ሌቦምን ዖገሌገለ ነፍሳት እዮም ። ሞይቶም እዮም 

ነፍሶም ከኣ ናብ መንግስተ ሰማይ ትኴይዴ ኣሊ‛ በሌዎ ።     

      ፓስተር ፓርክን እቶም መሊእኹትን ሰማይ በጽሑ 

እሞ ኣብ ቅዴሚ ዔጹው ዯገ ዯው በለ ። ከምዘ ክብሌ ከኣ 

ነቶም መሊእኹቲ ሓተቶም ፤ ‚ስሇምንታይ እዘ ዯገ 

ዖይክፈተሌኩም‛ በልም ። ንሳቶም ከኣ ንሱ ሰማያዊ ናይ 

ኣምሌኺ መዛሙር ስሇ ዖይዖመረ ምኽኑ ሓበርዎ ። ንሱ 

ከኣ ፡ ቅዴሚ ሕጂ ሰሚዏ ስሇ ዖይፈሌጥ ሰማያዊ ናይ 

ኣምሊኺ መዛሙር ክዛምር ከምዖይክእሌ ነገሮም ።  

   እቶም መሌእኹቲ መዛሙር ክዛምሩ ጀመሩ እሞ ፡ 

ፓስተር ፓርክ ከኣ ምስኦም ኮይኑ ክዛምር ጀመረ ። እቲ 

ዯገ ከኣ ባዔለ ተኹፍተ ፡ ንሳቶም ከኣ ናብ መንግስተ ሰማይ 

ብእኡ ኣቢልም ኣተዉ ።  

   ፓስተር ፓርክ ንመንግስተ ሰማይ ብቓሊት ምዴሪ ክገሌጾ 

ኣይከኣሇን ፡ ዖይግሇጽ እዩ ። ንሱ ንጏይታ እንተዖይረኣዮ 

እ ፡ ከምዘ ክብሌ ከል ግና ሰምዕ ፤ ‚ኣታ ፍቱወይ 

ፓስተር ፓርክ ያንግ ግዩ ፡ ይቕበሇካ ኣሇኵ ። ነዊሕ ጉዔዜ 

ኢ መጺእካ።‛ ዴምጺ ጏይታ ብፍቕርን ብዴንጋጸን 

ዛውሕዛ ነበረ ። ጏይታ ንፓስተር ፓርክ ሓሙሽተ 

ሕቶታት ሓተቶ ፡ ንሳተን ከኣ ፡ -  

 ንኹንዯይ ጊዚ ኣብ ንባብ መጽሓፍ ቅደስ ተሕሌፍ 

ነበርካ ፧ 

 ክንዯይ ዛኣክሌ ሞባእ ትህብ ኔርካ ፧ 

 ክንዯይ ሳዔ ንሰባት ወንጌሌ ትነግር ኔርካ ፧ 

 ዔሽርካ ብግቡእ ትህብ ኔርካ ድ ፧ 

  ፓስተር ፓርክ ፡ ነታ ሓሙሸይቲ ሕቶ ክምሌስ ኣይከኣሇን። 

ጏይታ ብተግሳጽ ተዙረቦ እሞ ፡ ዴሕሪ ናይታ ዒባይ ቤተ 

ክርስትያን ፓስተር ምስ ኮንካ ፡ ኣዘ ሰነፍ ኮንካ ጸልት ከኣ 
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 ምለእብምለእ ሓዯግካዮ ። ኣዘ ትሑዛ -busy-  

ምኽንካ ምኹንያት ክኴውን ኣይክእሌን እዩ፡ በል ጏይታ ። 

እምበኣር ፡ እቶም መሊእኹቲ ናብ መንግስተ ሰማይን ገሃንም 

እሳትን ከዛርዎ ምኽኖም ፡ ጏይታ ነገሮ ።  

    እቶም መሊእኹቲ ፈሇማ ፡ ንፓስተር ፓርክ ናብ ገሇ ኣብ 

ናቱ ሕብረተሰብ ዛነብሩ ዛነበሩ ነኣሽቱ ቆሌዐ ወሰዴዎ ። 

ነፍሲ ወከፍ ቆሌዒ ሓሊዊ መሌኣኹ ኣሇዎ። እቶም ቇሌዐ 

ናይ ብሕቶም ቤት ኣይነበሮምን እሞ ፡ ስሇምንታይ ከምኡ 

ከም ዛኻነ ፓስተር ፓርክ ክፈሌጥ ሓተተ ። ሓዯ ካብቶም 

መሊእኹቲ ከኣ ከምቲ ኣብ ምዴሪ ሰብ ቤት ንኹሰርሕ 

መሳርሒ ዖዴሌዮ ፡ መሊእኹቲ ውን ንሰብ ሰማያዊ ቤት 

ክሰርሕለ መሳርሒ ከም ዖዴሌዮም ፡ ሓበሮ ።  

   እቲ መሌኣኹ ምግሊጹ ከጸሇ ፡ እዜም ቇሌዐ ጌና ዔዴመ 

ከየቑጸሩ ስሇ ዛሞቱ ፡ ንሰማይዊ ቤት መስርሒ ዛኺኖም 

ሰናይ ግብሪ ዛገብሩለ ጊዚ ኣይረኴቡን ። ስሇዘ እዩ ኣብ 

ሰማይ - ናይ ገዙእ ርእሶም - ቤት ዖይብልም ። 

   ፓስተር ፓርክ ንኹፈሌጥ ዛሓቶ ሕቶታት ቐጸሇ ፡ እኵሌ 

ዛኻነ መስርሒ ሰማያዊ ቤት ንኴተዯሊኡ እንታይ ክትገብር 

ከምዖልካ ፡ ሓተተ ። - ነዘ ነገር ዖዴሉ- ሸውዒተ ነገራት 

ከም ዖል ምሊሽ ረኴበ ፡ ንሳቶም ከኣ  

- ጊዚ ኣብ ምስጋናን ኣምሌኺ ንጏይታን ምውሳዴ ።  

- ጊዚ ኣብ ጸልት ምውሳዴ ። 

- ጊዚ ኣብ ምንባብ መጽሓፍ ቅደስ ምውሳዴ ።  

- ጊዚ ኣብ ወንጌሌ ምንጋር ምውሳዴ ።        

- ሞባእ ምሃብ ።  

- ዔሽር ንጏይታ ምሃብ ።  

- ንቤተ ክርስትያን ኣብ ምግሌጋሌ ጊዚ ምውሳዴ ። 

   ፓስተር ፓርክ ካብ ብሒ ህንጥዩነቱ እተሊዔሇ ፡ እቶም 

ቇሌዐ ናይ ገዙእ ርእሶም ቤት ካብ ዖይሃሇዎም ኣበይ 

ከምዛነብሩ ፡ ክፈሌጥ ሓተተ ። ኣብቲ ዛነበርዎ ገነት 

ዔማባባታት ከምዛነብሩ ፡ ተነግሮ ። እቲ ገነት ኣዛዩ 

ጽቡቕን መኣዙ ዖሇዎን ፡ እቲ ኩነታት ፓስተር ፓርክ 

ብቓሊት ሰብ ክገሌጾ ኣይከኣሇን ።  

   ቀጺለ ፡ ንሱ ናብቲ እቶም እሙናት ንጏይታ ብምለእ 

ሌቦም ዖገሌገለ እኵሊት ሰባት ናብኦም በጽሐ ። ቤት 

ናይዜም ሰብ ከኣ ብጽቡቕን ዖንጸባርቕን ኣእማን እተሃንጸ 

እዩ ። እቲ ቦታ ማእከሌ ከተማ መንግስተ ሰማይ እዩ 

 ዛመስሌ ። ናይ ገሉኦም ቤት ከምቲ ክሳብ ነዋሕቲ ርሻናት 

ምዴሪ እዩ ዛንውሑ ። 

   እቶም ኣብኡ ዛነበሩ ሰብ ንኣሽቱ እዮም ዛመስለ ፡ 

ጾታኦም ዴማ ኣይሌሇን እዩ፡ ኣብ ሰማይ ጾታ የሌቦን ። 

ማንም ዛሓምም ወይ ስንኩሌ የሇን ።  

   ፓስተር ፓርክ ንሓዯ ዛፈሌጦ ዛነበረ ፡ ወዱ 65 

ሓሙሽተን ዔዴመ ዛሞተ እዩ። ንሱ ሓጺር ሰብኣይ 

ብሕማም ርኬትስ ዛሳቐ ዛነበረ ሰብ እዩ ። ብሕ ናይ 

መጽሓፍ ቅደስ ኮመንታሪ ዛጽሓፈ ሰብ እዩ ። ኣብ ሰማይ፡ 

ንሱ ሓጺር ወይ ሕሙም ኣይነበረን ፡ ንሱ ነዊሕ ጽቡቕን 

ጥዔናኡ ምለእን ነበረ ።  

   እቶም ቅደሳን ኣብ ጽቡቕ ቤት ይነብሩ ነበሩ ። እቶም 

ዛዒበየን ኣዛዩ ዛጸበቀ ቤት ዛነበሮም ኣብ ሰማይ ፡ ዱዋይት 

ሙዱይ ፡ ጆን ዌስሉ ፡ ሓዯ ኢታሌያዊ ወንጌሊውን ፡ ሓዯ 

ኮርያዊ ፓስተር ቾ ጋን ናንግ ዛተባህሇን ። እቶም 

መሊእኹቲ ንፓስተር ፓርክ ከምዘ በሌዎ ፡ እዜም ኣርባዔተ 

ንኵለ ህይወቶም ንወንጌሌ ዛወፈዩ እዮም ፡ ንጏይታ ከኣ 

ንብሕ ፍረ ዛፈረዩ ሰባት እዮም ።  

   ሓዯ ኮርያዊ ኣማኒ ኣዛዩ ዒቢ ቤት ዛነበሮ ሰብ ዴማ ፡ 

ረኣየ ። ንሱ ኣብ ምዴሪ ብሕ ቤተ ክርስትያን ዛሰርሔ ፡ 

ንዴታትን ንዛጠመዩ ዛመገበ ፡ ንብሓት ሶትን 

ሽማግሇታት ቤተ ክርስትያን ብገንዖቡ ዛረዴአ ፡ ንብሓት 

ተምሃሮ ከኣ ንኣገሌግልት ዛኴውን ገንዖብ ዛኴፈሇልም 

እዩ። ንሱ ንሓዯ ሽማገሇ ፓስተር ናብ ቤቱ ወሲደ ብሕ 

ዛኣሇዮ ፡ እዩ ። ነዘ ኵለ ዛገበረ እንተኺነ ፡ እታ ናቱ 

ቤተ ክርስትያን ሰጐጋቶ እያ ።  

    ኣብዙ ፍሌይቲ ጊዚ ፡ እቶም መሊእኹቲ ንፓስተር 

ፓርክ፡ ናብ ሰማይ ዛመጸ ገሇ መስርሒ ቤት ኣርኣይዎ ። 

እቲ መሳርሒ ናይ ሓንቲ ዴ ዴያቆን ካብ ሓንቲ ንእሽቶ 

ቤተ ክርስትያን ዴቡብ ኮርያ ዛመጸ ምኽኑ ፡ ሓበርዎ ። 

እቶም መሊእኹቲ ከምዘ በሌዎ ፡ እዙ ዴያቆን ናብቲ ናይ 

ወጋሕታ ጸልት እናኴዯት ን87 ኣባሊት ቤተ ክርስትያን 

መዒሌታዊ እያ እትጽሌየልም ፡ ንሳ ጸልታ ምስ ወዴአት ፡ 

ነቲ ቤተ ክርስትያን ተጽርዮ ። በዙ መዒሌቲ ሊ 

ሒዯትገንዖብ ሃበታ ፡ ንሳ ግና ንገዙእ ርእሳ ዖይኯነት 

ኣጥፊኣቶ ፡ ሓሙሽተ እንቃቕሖን ክሌተ ጽምዱ ካሌስታትን 

ንፓስተር ገዛኣትለ ።  
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    ፓስተር ፓርክ ነቲ ኮርያዊ ሽማግሇ ማሕበር ዛነበረ 

ፓስተር ቾ ረኴቦ ፡ ካብቶም ካሌኦት ኮርያውያን 

ሽማግሇታትን ዴያቆናትን ኣዛዩ ዛበሇጸ ቤት ኣብ ሰማይ 

ነበሮ ። ናቱ ቤት ካብቲ ናይ ኮርያ ዛነውሐ ርሻን ካብኡ 

ይነውሕ ። ቾ ኣብ ኮርያ ብሓት ቤተ ክርስትያን ብገንዖቡ 

ዛሃነጸ ፡ ሰብ እዩ ። 

  ቀጺለ ፓስተር ፓርክ ዛበጽሖ ቤት ፡ ናብቶም ዛዯሓኑ 

ሰባት ግና ንምዴሓኖም ምንም ነገር ዖየርኣዩ ሰባት ፡ 

በጽሐ። ፓስተር ፓርክን እቶም መሊእኹትን ናብ ሓዯ 

ፈጣን ዛኺነ ሰረገሊ ዛጋሌብ በጽሑ ። እቲ ቦታ ካብቲ 

ጽቡቕ ስፍራታት ሰማይ ኣዛዩ ርሑቕ ነበረ ። ኣብኡ ጽቡቕ 

ስፍራ ኣይነበረን ። እቶም ሰባት ኣብ ሓዯ ዒቢ ገጠር 

ዛመስሌ ካብቶም ናይቶም እሙናት ነፍሳት ኣዛዩ ዛገፍሕ 

ስፍራ ፡ ኣብኡ ይነብሩ ነበሩ ።  

   እቲ ኣብኡ ዛነበረ ቤት ፡ ናይቶም ንምዴሓኖም ምንም 

ነገር ዖየርኣዩ እዩ ። ንሳቶም ኣብ ኣዛዩ ዛኣረገን ገጅፍን 

ጸፊሕ ቤት ነበሩ ። ፓስተር ፓርክ ንእኡ ክርኢ ከል ፡ 

ገፊሕ ናይ እንዲ ዯርሁ ቤት ወይ ገሇ መዘኖ ፡ ዖከረ ። 

   እቶም መሊእኹቲ ንፓስተር ፓርክ ናብ ክሌተ ዒበይቲ 

ቤት ብፓስተራት ዛመሌአ፡ ንሳቶም ንጏይታ እሙናት 

ዖይነበሩ እዮም ። እቲ ክሌተ ቤት ኣዛዩ መጋህሇሌ ነበረ ። 

ኣሽሓት ፓስተራት ፡ ሽማግሇታት ቤተ ክርስትያን ፡ 

ዴያቆናት ፡ ካሌኦት መራሕቲ ቤተ ክርስትያንን ኣብኡ 

ክነብሩ ፡ ረኣየ ። ክዲውንቶም ዴማ ረሳሕ ነበረ ። እቲ 

ስፍራ ናይ ዯርሁ ዛነብራለ መሲለ ተራእዮ ።  

   ፓስተር ፓርክ ፡ ኣብኡ 

ዛሓሇፉ ኣዛዮም ህቡባት 

ፓስተራት ዖከረ ። ሓዯ ፍለጥ 

ኮርያዊ ፓስተር ንጏይታ ብሕ 

ዔዮ ዛሰርሐ ፡ ረኣየ ። ፓስተር 

ፓርክ ፡ እቲ ፓስተር ስሇምንታይ 

ኣብኡ ከምዖል ፡ ንምንታይ 

ኣብቲ ካሌእ ጽቡቕ ስፍራ 

ዖይኯነ፡ ክርዴኦ ኣይከኣሇን ። 

   ሓዯ ካብቶም መሊእኹቲ ፡ እቲ 

ፓስተር መህነጺ ንሰማይዊ ቤት 

ዛኴውን ምንም ከምዖይቀረበ ፡ ሓበሮ ። ንሱ ክኴብር 

ዛፈቱን ፡ ክግሌገሌን ብህዛቢ ክምስገንን እዩ ዛፈቱ ነይሩ ።  

ንሱ መስዋእቲ ክወስዴ ወይ ባርያ ክኴውን ዖይዯሉ እዩ 

ነይሩ ። ስሇዘ እዩ ኣብዘ ስፍራ ዖል ፡ በል ።  

   ካብ ኣዛዩ ህንጡይነት ፡ ፓስተር ፓርክ ናቱ ቤት ኣብ 

ሰማይ ክርእያ ዯሇየ ። እቶም መሊእኹቲ ቤቱ ኣብ መስርሕ 

ምህናጽ ከምዖሊ ሓበርዎ ። ንሳቶም ናብ ሰረገሊ ኣትዮም 

 ካብቲ ስፍራ ሰማይ ኣርሒቖም ተዔ ። እቲ ስፍራ ጌና 

ኣብ መስርሕ ምምዔባሌ ዖል እዩ ዛመስሌ ። ፓስተር ፓርክ 

ዋሊ እቲ ኵለ ንጏይታ ዛገበሮ እንተሃሇወ ፡ ንምንታይ 

ቤቱ ጌና ኣብ ምህናጽ ከምዖሊ ክርዴኦ ኣይከኣሇን ።  

   ፓስተር ፓርክ ኣብ ምዴሪ ፡ ነታ ሓንቲ ቤቱ ሸይጡ ቤተ 

ክርስትያን ዖስርሐ ሰብ እዩ ፡ እታ ቤተ ክርስትያን ከኣ 

5000 ኣባሊት ዖሇዉዋ እያ ። ንሱ ብሕ ብመንፈስ ቅደስ 

ተዯሪኵ ብሕ መጽሓፍቲ ዛጽሓፈ ሰብ እዩ ። ሓንቲ ካብ 

መጽሓፍቱ ኣዛያ ብብዛሒ እተሸጠት እያ ። በቲ ሽያጥ 

መጽሓፍ ገይሩ ሓዯ ቤት ትምህርታት መጽሓፍ ቅደስ 

ዖስርሐ ፡ ካብተን ንሱ ዖስርሐን ቤት ትምህርትታት ፡ 240 

ፓስተራት ዖፍረየት እያ ። ንሱ ፡ ን400 ዴታት ቇሌዐ 

ናይ ሊዔሇዋይ ማህዯረ ትምህርቲ ስኮሊርሺፕ ዛሃበ እዩ ። 

ንሱ ንዴታት መበሇታት ቤት ሃኒጹሇን እዩ ። እዘ ኵለ 

ጌሩ ከል ፡ ቤቱ ጌና ዖይተወዴአት ብምኽና ኣይተረዴኦን ።  

   እቶም መሊእኹቲ ከምዘ ኢልም ሓበርዎ ፡ ንሱ ንቤቱ 

መፈጸምታ ዛኴውን እኵሌ መስርሒ ከምዖይሌኣኴ 

ሓበርዎ። ምኹንያቱ እቲ ኵለ ዛገበሮ ፡ ካብ ሰብ ክብሪ 

ክረክብን ክምስገንን ብሰባት ከኣ ተቐባሌነት ክረክብን ኢለ 

እዩ ። ስሇቲ ጽቡቕ ግብሩ ፡ ማዔከናት ዚና ከይተረፋ 

ኣኹቢረንኦ እየን ። ስሇዘ እዩ እቲ ኵለ 

ጽቡቕ ግብሩ ከንቱ ዛኻነ ፡ ምኹንያቱ 

ንኹብሪ ኣምሊኹ ዖይኯነስ ፡ ንሱ ንእኡ ከም 

ሰብ ንኹብሩ እዩ ነይሩ ።  

   ፓስተር ፓርክ ናብታ ዖይተወዴአት 

ቤቱ ምስኣተወ ፡ ኣብ ሓዯ መንዯቕ ናይቲ 

ክፍሉ ፡ ክሌተ እተንጠሌጠሊ ምስክር 

ወረቐት ረኣየ ። እታ ቐዲመይቲ ፡ ወዱ 18 

ዒመት ከል ዛገብሮ እትገሌጽ እያ ። ኣብቲ 

ጊዚ ፡ ሓዯ ብቑሪ ዛነቀጥቅጥ ሽማግሇ 

ሰብኣይ ረኣየ እሞ ፡ ጃኬቱ ኣውጺኡ ነቲ 

ሰብኣይ ሃቦ ። በዙ ዛገበራ ግብሪ ኣብ ሰማይ ዒስቢ 

ረኴበ። እታ ካሌኣይቲ ምስክር ወረቀት ከኣ ፡ ንእኡ ነቲ 

ሰብኣይ ብዛነበርኦ ሒዯት ገንዖብ ባኒ ገዘእለ ነበረ ። 
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    ብዴሕርዘ ፡ እቶም መሊእኹቲ ንፓስተር ፓርክ ሒዜም 

ናብቲ ገሃንም እሳት ኣምርሑ ። ብግዛፊ ናይ ገሃንም ኣዛዩ 

ተገረመ ፡ ገሃንም ካብ ምዴሪ ዒሰርተ ዔጽፊ ትገዛፍ ። 

ፍርቂ ናይ ገሃንም ቀይሕ ሕብሪ ኣሇዎ ፡ ዛተረፈ ከኣ ጸሉም 

ሜዲ እዩ ። እቶም መሊእኹቲ ከምዘ ክብለ ሓበርዎ ፡ እቲ 

ቀይሕ ክፋሌ ዛነዴዴ ዴን ሓዊ እዩ፡ እቲ ጸሉም ከኣ 

ፈጺሙ ጸሌማት እዩ ። ሰብ ኣብ ክሌቲኡ ክፋሊት ሲኦሌ 

ይሳቐዩ ነበሩ። 

   ፓስተር ፓርክ ፡ ኣብ ገሃንም ክንዯይ ሰባት ከም ዖሇዉ 

ክፈሌጥ ዯሇየ ። ምሊሽ ናይዘ ፡ ንነፍሲ ወከፍ ናብ 

መንግስተ ሰማይ ዛኴዯት ነፍሲ ፡ ሓዯ ሽሕ ነፍሳት ናብ 

ገሃንም ይኴደ ፡ እቲ መጠን 1 ን 1000 እዩ ። 

   መጀመርታ እቶም መሊእኹቲ ንፓስተር ፓርክ  ናብቲ 

ቀይሕ ክፋሌ ገሃንም ወሰዴዎ ። ንሱ ነቲ ቦታ ክገሌጸለ 

ዛኹእሌ ቃሊት ሰኣነ ። ሓዯ ካብቶም መሊእኹቲ ከምዘ 

ክብሌ ሓበሮ ፡ እዘኣቶም ብየሱስ ክርስቶስ ምእማን ዛኣበዩ 

ወይ ውን ብየሱስ ኣሚኖም እዮም ግን ካብ ሓጢኣቶም 

ኣይተነስሑን ።  

   ፓስተር ፓርክ ብሓት ፓስተራት ፡ ሽማግሇታት ቤተ 

ክርስትያን ፡ ዴያቆናት ፡ ከምኡውን ካሌኦት ኣመንትን ኣብ 

ገሃንም ረኣየ ። ንሳቶም ዴሕሪ ምሟቶም ናብ ሰማይ 

ከምዛኴደ ተረዴአ ። ንሳቶም ንምንታይ ናብ መንግስተ 

ሰማይ ክንዱ ዛኴደ ናብ ሲኦሌ ከም ዛመጹ ፡ ክፈሌጥ 

ዯሇየ ።  

    ሓዯ ካብቶም መሊእኹቲ ከምዘ እናበሇ ኣረዴኦ ፡ ዋሊ 

እዘኣቶም ኣብ ምዴሪ ንኣምሊኹ ብጽቡቕ እንተኣገሌገሌዎ ፡ 

ካብ ሓቲኣቶም ኣይተነስሑን ። ንሳቶም ብዯጊኦም ጽቡቕ 

ዖሇዎምን ሓቀኛታት ክርስትያናትን እዮም ዛመስለ ፡ ግናኴ 

ብሌቦምሲ ምስ ኣምሊኹሲ ቅኑዒት ኣይነበሩን ፡ ንሳቶም 

ሕቡእ ሓጢኣት ነበሮም ። ብሓት ዔሽሮም ብግቡእ 

ኣይህቡን ፡ ኣይጽሌዩን መጽሓፍ ቅደስ ኣየንብቡን ፡ 

ወንጌሌ ውን ኣይነግሩን ። ካሌኦት ከኣ ነቶም ስሌጣን 

እተዋህቦም ፓስተራቶም ኣጸሇሙን ተቓወሙን ።  

   ፓስተር ፓርክ ንሓዯ ንክርስትያናት ዖሳዴዴን ንብሓት 

ካብኦም ዖሰየፈን ኮርያዊ  ንጉስን ንሓንቲ ንግስትን፡ ረኣየ ። 

ንሳቶም ኣብቲ ማእከሌ ኣዛዩ ዛሞቐ ስፍራ ኣብኡ ነበሩ ። 

ንሱ ኣብኡ ንኣድሌፍ ሂትሇር ፡ ጆሴፍ ስታሉን ፡ ማኦ 

ዖድንግ ፡ ንሓዯ ካብ ሰሜን ኮርያ ዛኺነ ህቡብ ፓስተር 

 ካንግ ዛተባህሇ ፡ ንሓዯ ህቡብ ጃፓናዊ ሓርበኛ ፡ ካሌኦት 

ውን ብሓት ሰብ ረኣየ ።  

   ኣብ መጨረሻ ፡ ፓስተር ፓርክን እቶም መሊእኹትን ኣብቲ 

ኣዛዩ ጸሌማት ክፍሉ ገሃንም በጽሑ ። እቲ ስፍራ ኣዛዩ 

ጸሌማት ነበረ እሞ ፡ ንሱ ምንም ክርኢ ኣይከኣሇን ። ካብቶም 

መሊእኹቲ ግና ባና ብርሃን ኣንጸባረቐ ፡ ንሱ ከኣ ኣብኡ 

እንታይ ይኴውን ከም ዖል ክርኢ ከኣሇ ። 

 

    ንሱ ኣብኡ ፡ ብሓት ክዲን ዖይብልም ዔሩቓት ሰብ ፡ 

ብዖል ኣካሊቶም ከኣ ሇመም ብዛብለ ሓሳኵ እተኴዴነ ፡ 

ረኣየ ። ሓዯ ካብቶም መሊእኹቲ ከምዘ እናበሇ ገሇጸለ ፡ 

እዘኣቶም ኣብ ምዴሪ ጽቡቕ ስራሕ ፡ ሃብቲ ፡ ቤት ፡ ጽቡቕ 

ክዲን ፡ ጽቡቕ መግቢ ፡ ከምኡውን ምቾት ዖሇዎ ናብራ 

ነበሮም ። ግና ንሳቶም ርእስሰ ፍትወት ነበሮም ፡ ንኣምሊኹ፡ 

ንዴታት ፡ ወይ ውን ን ቤተ ክርስትያን ኣይህቡን ነበሩ። 

ምንም ጽቡቕ ግብሪ ኣይገበሩን ። ንሳቶም ኣዛዮም በቃቓት፡ 

ስሱዒት ፡ ንርእሶምን ንቤተሰቦምን ጥራይ እዮም ዛግዯሱ 

ዛነበሩ ። ስሇዘ እዩ ፡ ከብድም ብስስዏ ዛመሌአ ስሇዛኺነ 

ሕጂ ዛብሳዔ ዖል ።  

   ፓስተር ፓርክ ፡ ገሉኦም ሰብ ርእሶም ብበሉሕ መጋዛ 

ተመጊ ፡ ናብ ዯቂቕ ክቑረጽ ከል ረኣየ ። ንሱ ፡ ክሳብ 

ክንዴዘ ንሳቶም ዛስቀዩ ዖሇዉ ስሇምንታይ ምኽኑ ፡ ክፈሌጥ 

ዯሇየ ። ሓዯ ካብቶም መሊእኹቲ ከኣ ፡ እዜም ሰብ ዛበዛሐ 

ህይወቶም ክፉእን ዖይንጹህን ነገራት ክሓስቡ ዖመኖም 

ዖሕሇፍዎ እዮም ፡ በል። 

   ቀጺሉ ፡ ፓስተር ፓርክ ፡ ብሕ ሰብ ብዯቂቕ ክኹተፉን 

ክቑረጹን ከሇዉ ፡ ኣዛዩ ዖስካሕክሕ ትርኢት ረኣየ ። ንሱ ፡ 

እዜም ሰብ ክሳብ ክንዴዘ ዛስቀዩ ዖሇዉ ንምንታይ ምኽኑ 

ክፈሌጥ ዯሇየ ። እዜም ሰብ ርእሰ-ፍትወት ዖሇዎም 

ሽማግሇታት ቤተ ክርስትያንን ዴያቆናትን ኣብ ቤተ 

ክርስትያኖም ከገሌግለ ዖይዯሌዩ ፡ ምኽኖም ተነግሮ ።  

   ፓስተር ፓርክ ካሌኦት ሽማግሇታት ቤተክርስትያን ፡ ዴያ

 ቆናትን ዛወዯቑ መራሕትን ኣብኡ ብኣጋንንቲ ክሳቐዩ ረኣየ። 

እቶም ኣጋንንቲ ንእኣቶም ኣብ መሌሓሶም በሲዕም 

ብሬንቲ ንሓዴሕድም ኣቛራንዮም ኣሰርዎም ። ቀጺልም 

እቶም ኣጋንንቲ በቲ ሬንቲ ይጏትዎም ነበሩ ።  

   ፓስተር ፓርክ ነዘ ምሊሽ ክረክብ ዯሇየ ፡ ካብቶም 

መሊእኹቲ ሓዯ ከኣ ፡ እዜም ሰብ ንፓስተራቶም የጸሌምዎም 



ሻልም - ወሓዘ ሰሊም # 16 

  
25 

 ነበሩ ፡ ኣለታዊ ነገራት ከኣ ብዙዔባኦም ይዙረቡ ነበሩ ። 

ካሌኣይ ፡ ነታ ማሕበር ጏይታ የሱስ የዋርደ ነበሩ ። 

ሳሌሳይ ፡ ንካሌኦት ክርስትያናት ውን እናኣጨነቑ ክሳብ 

ናብ ቤተ ክርስትያን ከም ዖይከደ ዛኻኑ  ይገብሩ ነበሩ ። 

ንሳቶም ነቶም እሙናት ክርስትያናት ክሳብ ንጏይታ ከም 

ዖየገሌግለ ይገብሩ ነበሩ። 

   ኣጋንንቲ ንገሇ ሰብኡትን ኣንስትን ፡ ብዒቢ በሉሕ 

መርፍእ ዛመስሌ ንኴብድም ክበስዔዎም ከሇዉ ረኣየ። እቶም 

መሊእኹቲ ከምዘ ሓበርዎ ፡ እዘኣቶም 

 ከይተመርዒዉ ክነሶም ብሓንሳብ ዛነብሩ ዛነበሩ እዮም ፡ 

ንሳቶም ካብ ሓጢኣቶም ኣይተነስሑን ። ብተወሳ እዜም 

ሰብ ፡ ብምንጻሌ ጥንሲ ውን ሓጢኣተኛታት እዮም ።  

  ፓስተር ፓርክ ብተወሳ ፡ ኣጋንንቲ ንከናፍር ካሌኦት 

ሰብ ከም ንስጋ ወይ ንሓምሉ ክኴትፍዎ ከሇዉ ፡ ረኣየ ። 

ናይዘ ምሊሽ ከኣ ፡ ሓዯ ካብቶም መሊእኹቲ ከምዘ በል ፡ 

እዘኣቶም ንወሇድም ዖየኹብሩ ፡ ነዛማድም ዛሓምዩን 

ዛጸርፉን እዮም ። ስሇዘ’ዩ መሌሓሶም ከም ቀጸሊ ዛምተር 

ዛነበረ ።  

   እቶም መሊእኹቲ ንፓስተር ፓርክ ከምዘ በሌዎ ፡ 

ስዴራኡ ናብ ኣምሊኹ ብብሕ ህን ሓዖንን የእውዩ ስሇ 

ዖሇዉ ፡ ኣምሊኹ ንሒዯት ተወሳ ጊዚ ኣብ ምዴሪ ህያው 

ኮይኑ ፈቒዴለ ከምዖል ፡ ሓበርዎ ። ንሱ ኣብ ምጥፋእ 

ህሌያዩ ስሇ ዛነበረ ፡ ሓካይም ቁሩብ ተስፋ ሂቦም ፡ ጸኒሑ 

ግና ከም ዛመውት ፡ ሓበርዎም ። ፓስተር ፓርክ ፡ ስሇቲ 

ዛነበሮ ኩነታት ንዛቕጽሌ ኣርባዔተ ዒመታት ክዙረብ 

 ኣይከኣሇን ።  

   ፓስተር ፓርክ ፡ ዴሕሪ ምሕዋዩ ፡ ዯጊሙ ከምቲ ናይ 

ቀዯሙ ኣይነበረን ። ብዖይካ ንኣምሊኹን ንካሌኦት ሰብን 

ምግሌጋሌ እንተዖይኮይኑ ኩለቲ ናይ ዒሇም ዋጋ ዖይብለ 

ከምዛኻነ ተረዴኦ ። ፓስተር ፓርክ ንዖሇዎ 150 ድሊርን 

ንኵለ ንብረቱን እንተሊይ እተን ሓሙሽተ መጋየጺ መካይኑን 

ክዲውንቱን ወፈዮ ። ንሱ ፡ ምዴራዊ ንብረት ንሌኦት 

ብዖዴሌዮም ንምርዲእን ንኹብሪ ኣምሊኹን እንተዖይኯይኑ 

ረብሓ ከምዖይብለ ፡ ኣረጋገጸ ።  

   ኣብዘ እቲ ዖገዴስ ፡ እዘ ምስክርነት ሓቂ ዴዩ ወይስ ሓሶት 

ዴዩ ፡ ዛብሌ ኣይኯነን ። እቲ ዖገዴስ ፡ ዴሕሪ ሞትካ ናበይ 

ኢ ትኴይዴ ዛብሌ እዩ ። ኣምሊኹ ፍቕሪ እዩ ፡ ስሇዘ እዩ 

ነዘ ጉዲይ ንኣና ከጠንቅቕርና ኢለ ዛገሇጸሌና ፡ ንሱ ንኣና ኣብ 

ገሃንም ወይ ኣብ ሰማይ ክንሓፍር ኣይዯሌን እዩ ። እዘ ታሪኹ 

ነቶም ብጏይታ የሱስ ዖይኣመኑ ፡ መጠንቀቕታ እዩ ። የሱስ 

ንኵለ ዔዲ ሓጢኣትካ ከም 

 ዛኴፈሇሌካ ዖይኣመንካ እንተኺንካ ፡ ዖሇኣሇምነትካ ኣብ 

ገሃንም እዩ ክኴውን ። ካሌኣይ ዴማ ፡ እዘ ታሪኹ ነቶም 

ክርስትያናት ኣብ ቅዴሚ እግዘኣብሄር ብቕንዔና ዖይመሊሇሱ 

፡ ንእኦም መጠንቀቕታ እዩ ። ስሇዘ ፡ ንኣ ውን ይምሇከተካ 

እንተኺይኑ ፡ ከይዯንጏ  ኣብ ቅዴሚ እግዘኣብሄር ናይ 

ቅዴስና ህይወት ምንባር ቅዴሚ ምጅማርካ ፡ ክትንሳሕ 

ከዴሌየካ እዩ ። ምንጪ ፡ Supernaturally Connected 

Ministries International (SCMI), 
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