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                     ሻሎም    9 

       <<እግዚኣብሄር - ንልቦም እተሰብሩ ይፍውስ ፡ ነቑሳሎም ይዝንን ፡፡>> መዝ 147።3 

 

  

ንእግዚኣብሄር ምጽባይ 

እብ 6፡11 << ነቶም ብእምነትን ብትዕግስትን ነታ ተስፋ 
ዚወርስዋ ምእንቲ ኽትመስልዎም እምበር ፡ ድንዙዛት 
ከይትኾኑስ ፡ ነፍሲ ወከፍኩም ክሳዕ መወዲእታ ንምምላእ 
ተስፋኡን ንምጽንዓን እዚ ትግሃት እዚ ኼርኢ ፡ ንዯሊ 
ኣሎና ፡፡ >> 

   እዛ ጥቕሲ ነቶም ሰብ እብራውያን እተጻሕፈት እያ ። 
እዞም ሰብ እብራውያን ተብሂሎም ዘለዉ ኣመንቲ ፡ 
ንቕደሳን ብዙሕ ዘገልገሉ ጽቡቕ ግብሪ ዝነበሮም ሰባት ፡ 
ምስ ጎይታ ንሓያለ ዓመታት እተመላለሱ ፡ ንስሙ 
ዝገበርኩምዎ ፍቕሪ ዝርስዕ ገፋዒ ኣምላኽ ኣይኮነን ተባሂሉ 
እተመስከረሎም ፡ ብዘይካ እዚ ድማ ካልእ ብብዙሕ ጽቡቕ 
ነገር እተመስከረሎም ሰባት እዮም ፡፡ እምበኣርሲ ነዞም ሰባት 
እዩ እቲ መልእኽቲ ፡ ነቶም ብእምነትን ብትዕግስትን ነታ 
ተስፋ ዚወርስዋ ምእንቲ ኽትመስልዎም እምበር ድንዙዛት 
ከይትኾኑስ ፡ እናበለ ዝዛረቦም ዘሎ ፡ ነዞም ብዙሕ ብጽቡቕ 
እተመስከረሎም ሰባት እዩ ድንዙዛት ከይትኾኑ ዝብሎም 
ዘሎ ፡፡ ንኣና ናይዚ ጊዜ ኣመንቲ ዯኣ እንታይ እዩ ኾነ እቲ 
መልእኽቲ ፧ ንሱ ኾይኑ እቲ መልእኽቲ ብዚበልጸ እዩ ንኣና 
ዝምልከት ::  

   ኣብቲ መልእኽቲ ፡ ድንዙዛት ከይትኾኑስ ብእምነትን 
ብትዕግስትን ነታ ተስፋ ክትወርስዋ ይብል ፡፡ ክልተ ነገራት 
እዩ ጠቒሱ ዘሎ ፡ እምነትን ትዕግስትን ፡፡ መጽሓፍ ቅደስ 
ብዙሕ ጊዜ እዩ ክልተ ነገራት ብሓንሳብ ዚጠቅስ ፡ ንኣብነት 
ሰብኣይን ሰበይትን ፡ ጸጋን ሓቅን ፡ ፍቕርን ለውሃትን ፡፡ 
ብዘይካ እዚ እውን ክልተ ብሓንሳብ እተፈጥሩ ኣለዉ ፡ 
ንኣብነት ክልተ ኣእጋር ፡ ክልተ መንፈርፈር ኣዕዋፍ ፡ እወ 
እዚ ክልተ ብሓንሳብ እተጠቕሰ ክፈላለ ኣይክእልን እዩ ። 
ሓዯ ካብቲ ሓዯ እንተፈለኻዮ ሳዕቤኑ ቀሊል ኣይኮነን ፡፡ 
ስለዚ እዩ ኸኣ ጎይታ ብዛዕባ ሰብኣይን ሰበይትን ክዛረብ ከሎ 
ዯጊም ሓዯ ስጋ እዮም እምበር ክልተ ኣይኮኑን ነቲ ሰብ 
ዘጋጠሞ ሰብ ኣይፍለዮ ኢሉ እተዛረበ ፣ማቴ19፡6 ፡፡ እወ 
እዚ  

 

 

ክልተ ሓዯ እምበር ክፈላለ ዘይክኣል እዩ ፡፡ ናብቲ 
መልእኽትና እንተ ተመልሰና እውን ፡ እምነትን ትዕግስትን 
ክፈላለ ኣይክእልን እዩ ፡፡ እንተ ኣሚንካ እኹል እዩ ዝብሉ 
ኣይተሳእኑን ፡ ግናኸ ክርስትና ምእማን ጥራይ ከም ዘይኮነ 
ኣብዚ ጥቕሲ ተገሊጹ ኣሎ ፡፡ ኣብ ክርስትና ምእማን ጥራይ 
ኣይኮነን ዘድሊ ኣብቲ ምእማን ውን ትዕግስቲ ክህልዎ  
ኣለዎ ፡ እንተዘይኮነስ ድንዙዛት ክንከውን ኢና ፡፡ ከምቶም 
ነታ ተስፋ ዚወርስዋ ምእንቲ ክንመስሎም እምበር ድንዙዛት 
ከይንኸውንሲ እምነትን ትዕግስትን እዩ ዘድልየና ፡፡ ኣብ 
ምሳ27፡18 ከምዚ ይብል <<ንበለስ ዚከናኸን ፡ ፍሬኡ ይበልዕ 
፡ ንጎይታኡ ዚከናኸን ከኣ ይኸብር >> ፣ ንጎይታኡ ዚከንኸን 
ማለት ንጎይታኡ ዚጽበ ማለት እዩ ። ንጎይታ ዚጽበ 
ይኸብር እዩ ፡፡ ኣብርሃም ነቲ ጎይታ ዚሃቦ ተስፋ ምስ 
ተቐበለ ንዕስራን ሓሙሽተን ዓመት ብእምነትን ብትዕግስትን 
ምስ ተጸበየ ንተስፋኡ ጨቢጡ ፡ ዮሴፍ እውን ነቲ ዝርኣዮ 
ራእይ ምስ ርኣየ ንዓሰርተ ሸውዓተ ዓመት ብእምነትን 
ብትዕግስትን ምስ ተጸበየ እዩ ናብ ንግስነት መጺኡ ፡፡ ሎሚ 
ግና ዝኾነ ሰብ ነቲ ዝዯለዮ ቀልጢፉ ክረኽቦ እዩ ዚዯሊ ፡ 
ትዕግስቲ ጌሩ ክጽበ ኣይዯልን እዩ ፡ ንዝኾነ ነገር ብሃወኽ 
እዩ   ዝዯልዮ ፡፡ አረግ ቁሩብ መጽናዕቲ ኣይወስድን እዩ ፡፡ 
ተሃዊኽካ ዝገበርካዮ ከጣዕሰካ ከሎ ብኻ ቁሩብ ጸኒሐ ኢልካ 
ኢኻ ትሓዝን ፡፡  

   ኣብ 1ጴጥ5፡6 ቃል ኣምላኽ ከምዚ ኢሉ ይምዕዯና 
<<ዯጊም ብጊዜኡ ንሱ ልዕል ምእንቲ ኼብለኩም ፡ ኣብ 
ትሕቲ እታ ጽንዕቲ ኢድ ኣምላኽ ትሕት በሉ ፡፡ >> ኣብ 
ኣምባቆም 2፡1,2 ከምዚ ይብለና << ኣብቲ መሓለውየይ ዯው 
ክብል  ብርግጽ.. ክመጽእ ኣይኪድንጉን ድማ እዩ እሞ ፡ 
እንተ ዯንጎየ እኳ ተጸበዮ ፡፡ >> እግዚኣብሄር ኣብቲ ምደብ 
ጊዜኡ እዩ ዝህበና ፣ የሱስ ናብዚ ዓለም ኣብ ምደብ ጊዜኡ 
እዩ መጺኡ ሓንቲ ዯቒቕ ኣይዯንጎየ ኣይቀልጠፈ ፡፡ ጎይታ 
ኣብ ምደብ ጊዜኡ ክረድኣና እዩ ፡ እቶም ምንቕቓሕ ናይዛ 
ምድሪ እንጽበ ኣብ ምደብ ጊዜኡ ጎይታ ክገብሮ እዩ እሞ 
ዯጊም ብጸሎት ተጊህና ብእምነትን ብትዕግስትን ንጎይታ 
ንጸባበዮ ፡ በዚ ውን ብኹሉ ንቑሓት እምበር ድንዙዛት 

   ዓምዱ ጸሎት 
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ኣይክንኸውንን ኢና ። ክብሪ ኹሉ ንእግዚኣብሄር ይኹን ፣ 
ጏይታ ኣዕዚዙ ይባርኽኩም ። <> <> <>      

 

 

እግዚኣብሄር ዕጽፍን ካዕበትን ዝህብ ኣምላኽ እዩ ፣ 

   ሓዯ በዓል ዋኒን ንሰራሕተኝኡ ብዝሰርሖ ስራሕ 
ብገምጋም ክንድዚ እዩ ዝግብኦ ኢሉ እዩ ነቲ ሰራሕተኝኡ 
ዓስቡ ዝህቦ ፣ ካብኡ ንላዕሊ ግና ኣይህቦን እዩ ። 
እግዚኣብሄር ግና ዓስኻ ጥራይ ዘይኮነስ ዕጽፍን ድርብን ጌሩ 
ዝኸፍል ኣምላኽ እዩ ፣ ኣብ ምሳ 23፣17-18 ከምዚ ይብል 
<<ብርግጽ ዓስቢ ኣሎ ትጽቢትካ ከኣ ከንቱ ኣይክኸውንን እዩ 
እሞ ልብኻ ኹሉ መዓልቲ ፍርሃት እግዚኣብሄር ይሃልዎ 
ዯኣ እምበር ብሓጥኣተኛታት ኣይትቕናእ ፣>> 

   እቲ ንእግዚኣብሄር ዝጥምት ሰብ ዓስቢ ኣለዎ ። ብሓቂ 
እምነትና ከምዚ እንተኾይኑ ዯኣ ኣዒንትና ናበይ ይጥምታ 
ኣለዋ ፧ ብሓቂ ናብ ከምቲ ዲዊት ኣብ መዝ 121፣1 
ኣዒንተይ ናብ ኣኽራን ኤልዕል ኣለኹ ረዱኤተይ ካበይ እዩ 
ዚመጸኒ ፧ ዝበለ ናብ ኣኽራንዶ ንጥምት ኣሎና ፧ ዲዊት 
እንታይ ስለዝዯለየ እዩ ከምዚ ኢሉ ፧ ረዱኤት ዝዯሊ ሰብ 
መብዛሕትኡ ጊዜ ናብ ላዕሊ እዩ ዝጥምት ሙሴ ኣብ 
ዝጓዓዘሉ ዝነበረ ኣብ ውግእ ከይተረፈ ኣእዲዉ ንላዕሊ 
ይገብር ነይሩ ኩሉ ጊዜ ኣእዲዉ ንላዕሊ ዝገብር ሰብ 
ኣይክእልን ስለዚ ኣባኻ ይወድቕ ኣለኹ እዩ ዝብል ፣ እቲ 
ውግእ ድማ ጠጠው ይብል ጸላኢኻ ኢደ እንተዘይ ኣልዒሉ 
ክትማርኾ ኣይትኽእልን ኣይትኽእልን ኢኻ ፣ ኢደ ንላዕሊ 
እንተኣልዒሉ ግና ተሳዒረ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኢድካ 
ንላዕሊ ምልዓል ከምዚ ትርጉሙ ካብ ሃለዎ ፣ ሙሴ ድማ 
ኣእዲዉ ንላዕሊ ከልዕል ከሎ ሓይሊ ወይ ረዱኤት ካብ ላዕሊ 
ከምዝቕበል ዘሎ እዩ ዘርእየና ። 

   ኣብ ዮሃንስ 14፣1 ጎይታ የሱስ <<ልብኹም ኣይሸበር 
ብኣምላኽ እመኑ ብኣይ እውን እመኑ>> ይብል ፣ ተስፍኡ 
ኣብ ዓለም ኣብ ሰባት ኣብ ገንዘብ ዝገብር ሰብ ብዝኾነ 
ዓይነት ስዒሩ ወይ ተዓዊቱ ኣይፈልጥን ስለምንታይ 
ይመስለኩም ፣ ናይ ሰባት ነገር ምናልባት ሓንሳብ ክልተ 
ሳብ ይገብር ይኽእል ካብኡ ወጻኢ ግን ክጸርፈካ እዩ 
ዝርከብ ። ስለዚ ከምዚ ኣብ ቃሉ ልብኹም ኣይሸበር ኢሉና 
ዘሎ ካብዚ ፍትወት ዓለምን ካልእን ተኣሊና ናብ 
እግዚኣብሄር እናጠመትና በቲ መገዱ እናተጓዓዝና ብሓቂ 
ዓስቢ ኣሎና ፣ የሱስ ጎይታ እዩ ። ኢሰ 43፣1 ሕጂ ግና 
ኣታ ያእቆብ እቲ ዝፈጠረካ ኣታ እስራኤል ድማ እቲ 
ዝዯኮነካ እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ተበጅየካ እየ እሞ 
ኣይትፍራሕ ፣ ስለዚ ተበጃዊና እግዚኣብሄር ስለ ዘሎና 
ክንፈርሕን ክንጠራጠርን ልብና ክንሽበርን ናብ ዘየድሊ 
መገዱ ክንኸይድ ኣይግባእን ፣ ኢሰ44፣1-2 ። ጥራሕ 
ብምሉእ ልብናን ሓሳብናን ናብ እግዚኣብሄር ክንትምት 

ኣለና ፣ ኣብ ምሳ4፣23 ህይወት ካብኡ እያ እትፍልፍል 
እሞ ልዕሊ ኹሉ ንልብኻ ሓልዎ፣ ይብለና ፣ ስለዚ ካብቲ 
ዘየድሊ መገዱ ህይወት ዘይህብ ጉዕዞ ካብቲ ዘይሃንጽ ዘበለ 
ክንእለ ኣሎና ።  ብምሉእ ልብና ናብ እግዚኣብሄር 
ክንትምት ኣሎና ። 

   ሰብ ብዙሕ ይሓስብ ብዙሕ ይዛረብ ብዙሕ ይትምነ ፣ 
እቲ ዝፍጽም ግና እግዚኣብሄር እዩ ። ከምቲ ንስኻ 
ትሓስቦን ትዯልዮን ዘይኮነ ዕጽፍን ድርብን ዝገብር እዩ ። 
ኢሰ55፣6 እምበኣርስ ከምቲ ቃሉ ንእግዚኣብሄር በቲ 
ዝርከበሉ ጊዜ ንድለዮ ዲሕራይ መገድና ምስ ስሓትና ከምቲ 
ኮይኑ ኢልና ካብ ነጉረምርም ። ኣብ ኢሰ 55፣12 ዘሎ 
ብሓጎስ ክትወጹ ብሰላም ድማ ክትስነዩ ኢኹም ኢሉና 
ኣሎ። እሞ እዚ ኩሉ ተስፋታት እንተሎና ዯኣ ንምንታይ 
ንጭነቕ ፧ መጀመርታ መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ 
እዚ ኩሉ ድማ ይውሰኸልኩም ኣሉና ኣሎ ማቴ 6፣33  ። 
እዚ ኩሉ ብእኡ እዩ ዝከውን ፣ ስለዚ ህይወትና 
እናተጠንቀቕና ንጎይታ እናጠመትና በዚ ክንጉዓዝ    
ይግባእ ። <<ብርግጽ ዓስቢ ኣሎ ትጽቢትካ ከኣ ከንቱ 
ኣይክኸውንን እዩ እሞ ልብኻ ኹሉ መዓልቲ ፍርሃት 
እግዚኣብሄር ይሃልዎ ዯኣ እምበር ብሓጥኣተኛታት 
ኣይትቕናእ ። >>       <> <> <> 

 

- ናይ ጸሎት ዋጋ ከይከፈልካ ካብ እግዚኣብሄር 
ምንቕቓሕ ኣይትጸበ ። (መጽሄት ተዲሎ ) 

- ጸላያይ ክርስትያን ሓያልዩ ፣ ብነገራት ዙርያኡ 
ኣይነቓነቕን እዩ ።  (ቤንሂን) 

- ኣብ ቅድሚ ገጽ ኣምላኽ ምዃን ክንዯይ ሰናይ እዩ 
- ዝወሓዯ ቓላት ኣብ ዘለዎ ዝበለጸ ጸሎት እዩ 

(ማርቲን ሉተር) 
- እቲ ኣዝዩ ዝምብርከኽ ኣብሊጹ ይቐውም ። 

(ድ.ኤል.ሙዱይ) 
- ናይ ገለ ሰባት ጸሎት ብኽልቲኡ ወገን ክቑረጽ 

የድልዮ ኣብ መጀመርታኡን ኣብ መወዲእታኡን ፣
ኣብ ማእከሉ ድማ ሓዊ ክእጏዯሉ ኣለዎ ፣ 
(ድ.ኤል.ሙዱይ) 

-  ጽሎት ውርጹጽነት ቃላት ዘይኮነ ናይ ልቢ እዩ ። 
-   ኩሉ ሓይልና ኣብ ጸሎት እዩ ዘሎ ። (ስፕርጀን) 

                    

               

      ሰላምን ፍቕርን ምስ እምነት ካብ እግዚኣብሄር ኣቦናን 
ካብ ጏይታና የሱስ ክርስቶስን ነሕዋት ይኹን ። ምስቶም 
ንጏይታና የሱስ ክርስቶስ ብዘይሓልፍ ዜፍቅርዎ ኹሎም 
ጸጋ ይኹን ። 

 hibret_christians@yahoo.com ,      South Africa 

ዓምዱ- ቃል ኣምላኽ 
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ጸልት ምንቕቓሕ 

  ኣሕዋተይ : ቅድሚ ጸልት ንምንቕቓሕ ምቕጻሌና 

: ፈሇማ ንርእስና ቅደሳት ናይ ኣምሊኽ ክንከውን 

ዋጋ ክንከፍሌ ፍቓዯኛታት ምዃንና ነረጋግጽ ።  

   ብተዯጋጋሚ ኣብ እንጽሌየለ : እግዙኣብሄር ፤ 

ምጽሊይ ዯው ኣብለ ጸልትኩም ኣይስማዕንዩ ፤ 

ከይብሇና ፍርሃኒ እዩ ። ብሓቂ : ኣምሊኽ 

ጸልትኩም ዯው ኣብለ ዜብሇለ ጊዛ ኣሇዎ ። ሓዯ 

ጊዛ ንእያሱ ወዱ ነዌ ኣገሌጋሉ ኣምሊኽ ከምዙ 

ኢሌዎ : ‚ተንስእ : ስሇምንታይ ከምዙ ብገጽካ 

ትድፋእ ፧ እስራኤሌ ሓጢኣት ገበረ : እቲ 

ዜኣዜዜክዎም ኪዲነይ ከኣ ኣፍረሱ : ካብቲ ሕሩም 

ወሰደ ሰረቑ ኸኣ : ሓሰዉ ድማ : ኣብ ማእከሌ 

እቕሓኦምውን ኣንበርዎ ።‛ እያ 7:10-13 ርኣዩ ። 

እግዙኣብሄር ንእያሱ ጊዛኻ ኣይተጥፍእ:እዩ ኢሌዎ። 

እዙ እዩ ኸኣ እቲ ፍርሃኒ ። እያሱ ክሳብ ነቲ 

ይቅደስ ነገር ካብ ቤት ኣካን ዜረኽቦ : እግዙኣብሄር 

ንጸልት እያሱ ኣይሰምዖን ። 

 እምበኣርሲ ልሚ ምጽሊይሲ ንጽሌይ ንህለ ኢና : 

ግናኸ ብምለእ ሌብናዶ ናብ እግዙኣብሄር ንምሇስ 

ኣልና ፧ እዙ ከምቲ ኣብ 1ሳሙ 7:1-4 ል እዩ : 

‘ብሇዉ ቤት እስራኤሌ ናብ እግዙኣብሄር ትምሇሱ 

እንተ ዄንኩም : ጓኖት ኣማሌኽትን ኣስታሮታትን 

ካብ ማእከሌኩም ኣርሕቑ : ሌብኹም ከኣ ናብ 

እግዙኣብሄር ኣቕንዐ : ንእኡ ጥራይውን    

ኣምሌኹ :’  ። ይብሇና ። 

   ስሇዙ ናብ ዜፋን ጸጋ ክንቀርብ ከልና : ኣምሊኽ 

ይሰምዒና እንተል ነረጋግጽ ። ምናሌባት ጏይታ 

ይሰምዒና ከይህለ ንፍራህ ። ምስቲ ሓውና 

ዜተፈሊሇናለ ነገር ይዒረፈ ከይኸውን ። ነቶም 

ሃብታማትን ጽሌዋ ሇዎም ሰባትን ኣብ ማሕበር 

ኣብሉጽና ምርኣይና ከይንቃወሞም ኣቤና ። ክሳብ 

ሕጂ ገዚእ ርእስና ኣየትሓትናን : ኣብ ህይወትና ል 

ኣምሰለነት ጃህራን ኣይተነሳሕናለን ። ብዜኾነ ዋጋ : 

ሌብና ቅደሳት ናይ ኣምሊኽ ሰባት ከይንኸውን 

ኣይተመሌሰን ። እሞኸ ዯኣ : ዒስቢ ጸልትና እንታይ 

እዩ ፧ ኣብ መወዲእታ : ጸልት ካብ ጻድቕ ዜኾነ ሰብ 

ጥራይ እያ ኣብ ቅድሚ ኣምሊኽ ብዘሕ እተስሌጥ ። 

ያቆ 5:16 ። ልሚ ጊዛና ኣስተውዑሌና ብቕድስና 

እናተመሊሇስና : ኩለ ተንኮሌ : ይስርዒታዊ በሇ : 

ትሕት ይምባሌ ንሓድሕድና : ዒሇማዊ ተግባር በሇ 

ኹለ ካብ ህይወትና ኣርሒቕና : ናብ ጸልት 

ንምንቕቓሕ ሌብና ንምሇስ ። ቃሌ ኣምሊኽ ከምዙ 

ይብሌ :  ‚ንሱ ኽሳዕ ዙመጽእ : ጽድቂ ኸኣ ክሳዕ 

ዛዜንመሌኩምሲ : ንእግዙኣብሄር እትዯሌዩለ ጊዛ 

እዩ እሞ : ንኣኻትኩም ብጽድቂ ዜርኡ : ከም 

መጠን ምሕረቱ ኸኣ ዕጸደ : ሓድሽ ጽግኢ    

ጽግኡ ። ‛ ሆሴ 10:12 ።  

   እምበኣርሲ እዙ ልሚ እንርእዮ ልና ክሓሌፍ 

እዩ : ጽባሕ ሰናይ ኪኸውን እዩ : ተስፋ ከይቆረጽና 

ተጸናኒዕና  : ንእግዙኣብሄር እንዯሌየለ ጊዛ ምዃኑ 

ፈሉጥና ብምለእ ሌብና ንድሇዮ ። ክብሪ ኹለ 

ንእግዙኣብሄር ይኹን: ጏይታ ኣዕዙዘ ይባርኽኩም።                            

<>  <>  <> 

 

 

 

<<   ፍቕሪ ከቶ ኣይተቋርጽን እያ ። >>  1ቆረ 13፣8 ። 

ዒምዱ ጸልት 
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   ቃሌ ኣምሊኽ ኣብ ማቴ 6:8 : እምበኣርከስ ኣቦኹም 
ከይሇምንኩምዎ : ዛድሌየኩም ይፈሌጥ እዩ : ይብሌ ።  
   ኣምሊኽ ንኹለ ድሌየና በሇ ጌና ከይሇምንናዮ 
ይፈሌጦ እዩ ። እዙ ማሇት ግን ምጽሊይን ምሌማንን 
እየድሌየናን እዩ ማሇት ኣይኮነን ። ግናኸ ክንጽሌይን 
ክንሌምንን ከልና ነዙ ሓሳብ ሒዜና ክንጽሌይ እዩ ልና ። 
ጏይታና የሱስ ክርስቶስ ነቲ ዕዉር በርጢሜዎስ ወዱ 
ጤሜዎስ ኣብ ጥቓ መገዱ ኮይኑ ይሌምን ምስ ነበረ : 
እንታይ ክገብረሌካ ትዯሉ ኣልኻ ፧ ኢለ እዩ ሓቲትዎ ። 
(ማር10:46-52 ) ። በርጢሜዎስ ከኣ : ረቡኒ : ክርኢ : 
በል ። እምበኣርሲ ጏይታ ነቲ እንዯሌዮ በሇ ፈሉና 
ክንነግሮ እዩ ዙዯሉ ። ስሇዙ እዩ ኸኣ : ዙሌምን በሇ 
ይቕበሌ : ዙዯሉ ይረክብ : ማዕጾ ዃሕኳሕ ንበሇ ውን 
ይኽፈተለ እዩ እሞ : ሇምኑ ኺውሃበኩም : ድሇዩ 
ኽትረኽቡ ኢኹም : ማዕጾ ውን ኳሕኳሕ ኣብለ : 
ኪኽፈተሌኩም እዩ : እብሇኩም ኣሇኹ : ይብሌ ። 
(ለቃ11:9-10) ። 
   ናይዚ ወርሒ ኣርእስቲ ጸልትና እዙ እዩ :- 

1. ኣምሊኽ መንፈሱ ኣብ ህዜቡ ከፍስስ : 
ገጽ እግዙኣብሄር ንድሇ ።  
ኢሰ 44:3-5 : ማይ ኣብቲ ጽሙእ : ወሓይዜ ከኣ 
ኣብቲ ንቑጽ ኸፍስስ እየ : ,መንፈሰይ ኣብ 
ርእኻ : በረኸተይ ከኣ ኣብ ሓድግኻ ኸፍስሶ እየ 
እሞ : ከም ዕቦሌ ኣብ ጥቓ ወሓዙ ርባ : ኣብ 
ማእከሌ ሳዕሪ ኺበቑለ እዮም ። እቲ ሓዯ : ናይ 
እግዙኣብሄር እየ : ኪብሌ እዩ : እቲ ሓዯ ኻሌእ 
ብስም ያእቆብ ኪስመ እዩ : እቲ ሓዯ ድማ : 
ናይ እግዙኣብሄር : ኢለ ኣብ ኢደ ኺጽሕፍ እዩ 
: ንስም እስራኤሌ ድማ መጸውዑ ኽብረት 
ኪገብሮ እዩ ። 
 

2. ስሇ መንግስቲ ኣምሊኽ ገጽ እግዙኣብሄር 
ንድሇ ። ኣብ ኩለ ኺስበኽ ።  
ማቴ 24:14 : እዙ ወንጌሌ መንግስቲ ኸኣ 
ንምስክር ኩልም ኣህዚብ ኣብ ብሊ ዒሇም ኪስበኽ 
እዩ : ሽዐ መወዲእታ ይመጽእ ። 
 

3. ስሇ ቃለ : ብሓይሉ ስሌጣኑ ኪንገር : 
ገጽ እግዙኣብሄር ንድሇ ። 
መዜ 145:11-45 : ግብርታት ሓይሌኻ ክቡር 
ግርማ መንግስትኻን ንዯቂ ሰብ ምእንቲ 
ኼፍሌጡ : ክብሪ መንግስትኻ ኺዚረቡ 
ስሌጣንካውን ኪንገሩ እዮም ። 
  

4. ንኽብሩ ዙገሌጽ ፈውሲ ኪኸውን ኣብ 
ምድርና : ገጽ እግዙኣብሄር ንድሇ ። 
ማቴ 4:23 : የሱስ ድማ ኣብ ኩሊ ገሉሊ : ኣብ 
ቤት ጸልቶም እናመሃረ : ወንጌሌ መንግስቲውን 
እናሰበኸ : ኩለ ሕማምን ኣብ ህዜቢ ል ኹለ 
ድናሰን እናሕወየ ይውር ነበረ ። 

5. ሰሊም ካብ እግዙኣብሄር እዩ : መን 
ሓጎስን ምስጋናን ክሰዯሌና : ገጽ 
እግዙኣብሄር ንድሇ ።  
2ጢሞ2:1-2 ‘እምበኣርሲ ስሇ ኹለ ሰብ : ብኹለ 
ኣምሌኾን ምርዚንን ሃዱእና ብይ ህውከት 
ምእንቲ ክንነብርሲ : ስሇ ነገስታትን ስሇ ኩልም 
መኳንንትን ሌማኖን ጸልትን ምህሌሊን ምስጋናን 
ኪግበር : ቅድሚ ኹለ እምዕድ ኣልኹ ። 
 

6. ስሇ እቶም ዜጸርፉናን ዜሰጉናን : ገጽ 
እግዙኣብሄር ንድሇ ። ማቴ5:44-45 ። 

 

7. ኣብዙ ጊዛ እዙ ብፍቕሪ ንሓድሕድና 
ክንዯጋገፍን ክንድንግጽን ክንነቓቓሕን : 
ገጽ እግዙኣብሄር ንድሇ ። 

     ‘ፍቕሪ ከቶ ኣይተቋርጽን እያ ።’1ቆረ 13:8። 
 

8. መርገም በሇ ካባና ክብተኽ : ብንስሓ 
ካብ ትሕቲ መርገም ንምውጻእ ንኹለ 
ዜቃወመና እናኣሰርና : ገጽ 
እግዙኣብሄር ንድሇ ። 

‘  ኣብ ዕጸይቲ ዙስቀሌ በሇ ርጉም እዩ : ተጽሒፉ   
ኣል እሞ : ክርስቶስ ምእንታና መርገም ኮይኑ : ካብ 
መርገም ሕጊ ተሻየጠና ።’ ገሊ 3:13 ። 
 

9. ስሇ ልናዮ ኩለ ኩነታት ንጏይታ የሱስ 
ክርስቶስ ብምስጋና : ገጽ እግዙኣብሄር 
ንድሇ ።  
‘እዙ ምእንታኹም ብክርስቶስ የሱስ 
ፍቓድ ኣምሊኽ እዩ እሞ : ብኹሉ 
ኣመስግኑ ።’ 1ተሰ 5:18 ። 

 
  

10. ጏይታ ክሳብ ሕጂ ፈጺሙ ስሇ 
ይሓዯገና ክሳብ መወዲእታውን ስሇ 
ይሓድገና : ብምስጋና ገጽ 
እግዙኣብሄር ንድሇ ። 
‘ምሕረቱ ኣይተወድኤን እዩ እሞ : ጥራስ 
ይጠፋእናስ ጸጋ እግዙኣብሄር እዩ ። ‘ ድጉ.3:22 

 

 

 

  

 

ኣርእስቲ ጸልት 

        ሓዲሽ መጽሓፍ ትግርኛ  
<< ምሌሊይን ምብታኽን መርገም>>      
<<Identifying and Breaking Curses >> 
እትብሌ ብጆን ኤካርድ እተጻሕፈት: 
ከተንብቡ እትዯሌዩ : ብኢመይሌ ሓብሩና 
ናብ ኢመይሌኩም ክንሰዯሌኩም ኢና ።  
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ኣጋይሽን ስዯተኛታትን 
<< ኣቱም ፍቁራተይ : ከም ኣጋይሽን ከም ስዯተኛታትን 

እመኽረኩም ኣሇኹ : ካብቲ ምስ ነፍሲ ዙዋጋእ ስጋዊ 

ትምኒት ርሓቑ ። >> 1ጴጥ 2:11 ። 

   ሓዯ ጊዛ ፈርኦን ንያእቆብ ወዱ ይስሃቅ ከምዙ 

ክብሌ ሓተቶ << በን ህይወትካ ኽንዯይ ዒመታት  

እዩ ፧ >> ያእቆብ ድማ << ዒመታት በን ስዯተይ 

ሚእትን ሰሊሳን ዒመት እዩ ። ዒመታት በን 

ህይወተይ ሒዯትን ክፉኣትን እየን ። ክንዱ እቲ 

ዒመታት በን ህይወት ኣቦታተይ ብበን ስዯቶም 

ኣይኣኽሊን :>> በል ። ተመሌከቱ ያእቆብ ነዙ ናይ 

ምድሪ ህይወቱ ከም ናይ ስዯት ናብራ እዩ ቆጺርዎ ። 

ነዙ ናይ ግሽነት ናብራኡ ርእዩ ከም ተጓዒዚይ ናብ 

ካሌእ ቦታ ተረዱኡዎ ነይሩ ። ናብ ግብጺ ስሇ ዜመጸ 

ይኮነ ከም ስዯተኛ ንርእሱ ዜቖጽራ ል ንሱስ 

ንኹለ ህይወቱ ርእዩ እዩ ከምኡ ዜቖጸራ ። ያእቆብ 

ወሊኳ 130 ዕድመ ጌሩ ነይሩ እንተኾነ ምስቲ ናይ 

ሰማይ ናብራ ኣወዲዱሩ ሒዯትን ክፉኣትን እየን    

በሇ ። ምኽንያቱ ኣብ ሰማይ ሽሕ መዒሌቲ ከም 

ሓንቲ መዒሌቲ እዩ ። ሃላለያ ። ኣዜየን ናይ መከራ 

ጊዛ ስሇ ሕሇፈ እዩ ኸኣ ክፉኣት ኢለ ዜጸውዏን ። 

ዲዊት ወዱ እሴይ ከኣ ነዙ ኣመሌኪቱ ከምዙ በሇ :   
<< ንሕና ኣብ ቅድሜኻ ኸም ኩልም ኣቦታትና 

መጻእተኛታትን ኣጋይሽን ኢና : ዕሇታትና ኣብ 

ምድሪ ከም ጽሊልት እየን : ዙነብር ውን የሌቦን ። >>  

1ዛና29:15 ። ከምቲ ቀዲሞት ኣቦታት ስዯተኛታት 

ዜነበሩ ካብኦም ስሇይበሌጹ ዲዊት ስዯተኛታትን 

ኣጋይሽን ኢና ኣብዚ ምድሪ ኢለ ። ዲዊት ነዙ ናይ 

ምድሪ ህይወት ዕሇታት ኢለ ጸዊዕዎ ምኽንያቱ ምስቲ 

ናይ ሇኣሇም ህይወት እዩ ኣወዲዱርዎ ። ዲዊት ኣብዚ 

ምድሪ ንጉስ እዩ ነይሩ ግናኸ ስዯተኛታትን ኣጋይሽን 

ኢና ኢለ ። እወ ናይ ምድሪ ህይወትና ከመይ እዩ 

ብየገድስ ዕሇታትና ኣብ ምድሪ ከም ጽሊልት እየን ። 

ኣብዚ ጥቕሲ : ዲዊት ‘ዙነብር ውን የሌቦን’ ኢለ : 

እወ ኣብዚ ምድሪ ንሇኣሇም ዙነብር የሌቦን ኩሊትና 

ሓሇፍቲ ኢና ። ኣብ መዜ 119:19 ከኣ <<ኣነ ኣብዚ 

ምድሪ ጋሻ እየ : ትእዚዚትካ ኣይትሕብኣሇይ ።>> 

ይብሌ ። ዲዊት ኣብዚ ምድሪ ከም ጋሻ ናብ ቤቱ 

ዜነቐሇ ስዯተኛ ዯኣ እምበር ከም ኣብ ቤቱ ስሇ 

ይነበረ ነተን ክመርሓኦ ዜኽእሊ ቃሌ ኣምሊኽ 

ኣይትሕብኣሇይ ኢለ ።  

   እምበኣርሲ ቃሌ ኣምሊኽ ኣብ 1ጴጥ 2:11 : ንመን 

እዩ ኣጋይሽን ስዯተኛታትን ኢለ ዜጽውዖም ል ፧ 

ንኣገሌገሌቲ ድዩ ፧ ወይስ ነቶም ኣዜዮም ቅደሳት 

ሰባት እንበልም ፧ እዙ ቃሌ ንኹልም ብጏይታ 

ዜኣምኑ ክርስትያናት ኣሕዋት እዩ ። እምበኣርሲ 

ኣብዚ ምድሪ ኣጋይሽን ስዯተኛታትን ምዃንና እስኪ 

ነስተውዕሌ ። ማሇት : ኣብ ይቦታኦም ዜሓድሩ 

ኣጋይሽ እዮም ዜብሃለ ። ኣጋይሽ ንነዊሕ ጊዛ 

ኣይጸንሑን እዮም ። ኣጋይሽ ናብ ቦታኦም ኪኸደ 

ኣዜዮም እዮም ዜብህጉ ። ናይቲ ዙሓድርለ ቦታ 

ጽባቐ ወይ ኽፋእ ብዘሕ ከየገዯሶምን እዩ : ነበርቲ 

ኣይኮንናን ኢልም ኣብ ዜኾነ ብቕሌሌ ዜበሇ ጌሮም 

እዮም ዜሓድሩን ዜሓሌፍዎን ። ስዯተኛታት ከኣ ኣብ 

ሓዯ ይቦታኦምን ይመበቆልምን ዜኾነ ቦታ ምስ 

ንኣታቶም ይመስሌ ህዜቢ ንነዊሕ እዋን ዜጸንሑ 

ኮይኖም ኩለ ጊዛ ግና ብዚዕባ እታ መበቆሊዊት 

ቦታኦም ዙኾነት ሃገሮም እዮም ዙሓስቡ ። 

ስዯተኛታት ካብ ከባቢኦም ኣዜዮም ፍለያት ሰባት 

ኮይኖም ኩለ ጊዛ ሓዯ ነገር ዜርድኦም ኣል : ንሱ 

ኸኣ ካብ ከባቢኦም ፍለያት ምዃኖም እዩ ። 

ስዯተኛታት በቲ ኣብ ከባቢኦም ል ጽቡቕ ዜመስሌ 

ነገራት ፈጺሞም ኣይማረኹን እዮም : ንሳቶምሲ እታ 

ሃገሮም እያ እትርኣዮም ። እምበኣርሲ ክርስትያናት 

ኣብዚ ምድሪ ከምኡ እዮም : ከም ኣጋይሽን 

ስዯተኛታትን እዮም ። ቃሌ ኣምሊኽ ከምኡ እዩ 

ዜብሇና ል ። ንክርስትያናት ናይ መወዲእታ 

ቦታኦም ምድሪ ኣይኮነትን : ሃገሮም ኣብ ሰማያት እዩ 

ካብኣ ከኣ መድሓኒ ክመጾም እዩ ። ኣብዚ ጥቕሲ 

ትሕት ኢሌና እንተ ኣንበብና << ኣብ ማእከሌ ኣህዚብ 

ኣኻይዲኹም ኣጸብቑ >> ይብሇና ። እወ ሇናዮ ቦታ 

ዒምዱ ቃሌ ኣምሊኽ 
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ምድሪ ስዯትና እዩ : ኣብ ማእከሌ ከማና ይኮነ ህዜቢ 

ኢና ልና ስሇዙ ኣካይዲና ብዘሕ ጥንቃቐ ሇዎ 

ክኸውን ይግባእ ። እሞኸ ዯኣ : ልሚ ኣብዙ ምድሪ 

ከምዜኾነ ቦታና እንተ ወሰድናዮ መወዲእታና 

ኣይጽብቕን እዩ ። ንሳቶም ኣብዙ እዩ ዕጋበቶም : 

ክርስትያናት ግና ካብ ኩለ ምስ ነፍሲ ዙዋጋእ ስጋዊ 

ትምኒት ክርሕቁ ይግብእ ። ኣብዙ ናይ ስዯት ህይወት 

መንነትና ክነጥፍእ የብሌናን ። እዙ ማሇት : ቅደስ 

ናብራ ክንነብር ኣልና ። ምግሊጽ ናይ ጏይታናን 

መድሓኒናን የሱስ እናተጸበና ቅደስ ናብራ : ካብ ኩለ 

ክፉእ በሇ እናረሓቕና : ምስቶም ከማና 

ስዯተኛታትን ኣጋይሽን ዜኾኑ ብፍቕሪ ኣሓውት 

ንመሊሇስ ። ልሚ ብዘሓት ኣመንቲ ናይ ሇኣሇም 

ቦታኦም ኣብዙ ምድሪ እዩ ዜመስሌ ። ኩለ ሓሳቦም 

ናይ ምድሪ እዩ ። ሰማያዊ ራእይ የብልምን ። ኣብ 

ሓሊፊ ዜኾነ ቦታ ከም ሇዉ ፈጺሙ ኣይርድኦምን ። 

ቃሌ ኣምሊኽ ግና <<ኩለ ስጋ ኸም ሳዕሪ : ኩለ 

ኽብሩውን ከም ዕምባባ ሳዕሪ እዩ ። ቃሌ እግዙኣብሄር 

ግና ንሇኣሇም ይነብር ። እቲ እተነግረኩም ቃሌ 

ብስራት እዙ እዩ ። >> 1ጴጥ 1:24 ።  እቶም ናይ 

እምነት ኣቦታትና ኩልም ግና ኣብ ምድሪ ኣጋይሽን 

ስዯተኛታትን ምዃኖም እናተኣመኑ እዮም ብእምነት 

ዜሓሇፉ ። ልሚ ንጊዕናዮ ልና ኮይኑ ዜርድኣኒ 

ኣጋይሽን ስዯተኛታትን ምዃንና እዩ ። እምበኣርሲ 

ኣብዙ ዙነብር የሌቦን : ንሕና ከም ኩልም ናይ 

እምነት ኣቦታትና ኣጋይሽን ስዯተኛታትን ዕሇታትና 

ኣብ ምድሪ ከም ጽሊልት እየን እሞ : ኩለ ጊዛ ኣብዙ 

ምድሪ ከም ኣጋይሽን ስዯተኛታትን ምዃንና ፈሉጥና 

ካብቲ ምስ ነፍሲ ዙዋጋእ ስጋዊ ትምኒት በሇ ኹለ 

ክንርሕቕ ቃሌ ኣምሊኽ ይነግረና ኣል ። ካብ ኩለ 

እትዕድመና ዕድመ ናይዚ ክፍእቲ ዜኾነት ዒሇም 

ርሒቕና ናብ የሱስ ሇጊብና ብለጽ ዜኾነ ህይወት ምስ 

ተረፉ ንርከብ ። ናይ ዒሇም ግዙያዊ እዩ : ናይ የሱስ 

ግና ንሇኣሇም እዩ ። የሱስ ዜህበና ሰሊም ከምቲ ናይ 

ዒሇም ሰሊም ኣይኮነን ። ከምዙ እንተ ኾይንና ኸኣ 

ህይወትና ብጏይታ ዕግብቲ ክትከውን እያ ። ክብሪ 

ኹለ ንእግዙኣብሄር ይኹን ። ጏይታ ኣዕዙዘ 

ይባርክኹም ።        

    

                                                           

 

    

 

 

 

 

 

ምሕረትካ ዯገ ካብ ከፈተሇይ 

1.ንስኻ ኣብቲ ቅደስ ከረን 
  ኣዙኻ ዒብየን ምስጉንን 
  ከምቲ ስምካ ከምኡ ምስጋናኻ 
  ክሳዕ ወሰን ምድሪ ይወጽእ 
   ሳህሌኻ ክሳዕ ሰማያት ዕብይ’ዩ 
   ሓቅኻውን ክሳዕ ዯበናታት ይበጽሕ’ዩ 
           
        ተድ.ምሕረትካ ዯገ ካብ ከፈተሇይ 
            ክኣቱ ናብ መቕዯስካ 
            ኩለ ጊዛ መስዋእቲ 
            ምስጋና ሒ እመጽእ ናባኻ 
            ነፍሰይ’ውን ክብሪ ትህብ’ሊ ንኣኻ 
2.ንስኻ ኣብ ሌዕሉ ኩልም 
  ኣማሌክቲ ዒቢ ንጉስ ኢኻ 
  መዒሙቕ ምድሪ ኣብ ኢድካ 
  በረኽቲ ኣክራን ከኣ ናትካ  
  ባሕሪ ናትካ ንስኻ ፈጢርካዮ 
  ነፍሰይሲ ንኣኻ ፍግም ኢሊ ትሰግድ 
       
    3.ንስኻ ኣብ ሌዕሉ ኩለ 
      በረከትን ምስጋናን ክብ ዜበሌካ 
      እወ ንስካ በይንኻ ኣምሊኽ 
      ንጉስ ኩሊ ምድሪ ኢኻ 
        ኣይውዲእንዩ እቲ ዒመታትካ 
        ትነብር’ውን ኣሇካ ንስኻ ከም ቀዯምካ         
4.ንስኻ ኣብ ሌዕሉ ሰማያት 
  ሌዕሌ ዜበሌካ ኣምሊኽ ኢኻ 
  ሰማያት ኩለ ብኽብርኻ 
  ቀጽሩ መሉኡ ብምስጋናኻ 
     ጽድቅካውን ከም ኣኽራን ኣምሊኽዩ 
     ፍርታትካ ኩለ ሰፊሕ መዒሙቕ ምድሪ’ዩ  
           

ርሑስ ሓድሽ ዒመት 2010 

hibret_christians@yahoo.com 
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ጸልት ምንቕቓሕ 

  ኣሕዋተይ : ቅድሚ ጸልት ንምንቕቓሕ ምቕጻሌና 

: ፈሇማ ንርእስና ቅደሳት ናይ ኣምሊኽ ክንከውን 

ዋጋ ክንከፍሌ ፍቓዯኛታት ምዃንና ነረጋግጽ ።  

   ብተዯጋጋሚ ኣብ እንጽሌየለ : እግዙኣብሄር ፤ 

ምጽሊይ ዯው ኣብለ ጸልትኩም ኣይስማዕንዩ ፤ 

ከይብሇና ፍርሃኒ እዩ ። ብሓቂ : ኣምሊኽ 

ጸልትኩም ዯው ኣብለ ዜብሇለ ጊዛ ኣሇዎ ። ሓዯ 

ጊዛ ንእያሱ ወዱ ነዌ ኣገሌጋሉ ኣምሊኽ ከምዙ 

ኢሌዎ : ‚ተንስእ : ስሇምንታይ ከምዙ ብገጽካ 

ትድፋእ ፧ እስራኤሌ ሓጢኣት ገበረ : እቲ 

ዜኣዜዜክዎም ኪዲነይ ከኣ ኣፍረሱ : ካብቲ ሕሩም 

ወሰደ ሰረቑ ኸኣ : ሓሰዉ ድማ : ኣብ ማእከሌ 

እቕሓኦምውን ኣንበርዎ ።‛ እያ 7:10-13 ርኣዩ ። 

እግዙኣብሄር ንእያሱ ጊዛኻ ኣይተጥፍእ:እዩ ኢሌዎ። 

እዙ እዩ ኸኣ እቲ ፍርሃኒ ። እያሱ ክሳብ ነቲ 

ይቅደስ ነገር ካብ ቤት ኣካን ዜረኽቦ : እግዙኣብሄር 

ንጸልት እያሱ ኣይሰምዖን ። 

 እምበኣርሲ ልሚ ምጽሊይሲ ንጽሌይ ንህለ ኢና : 

ግናኸ ብምለእ ሌብናዶ ናብ እግዙኣብሄር ንምሇስ 

ኣልና ፧ እዙ ከምቲ ኣብ 1ሳሙ 7:1-4 ል እዩ : 

‘ብሇዉ ቤት እስራኤሌ ናብ እግዙኣብሄር ትምሇሱ 

እንተ ዄንኩም : ጓኖት ኣማሌኽትን ኣስታሮታትን 

ካብ ማእከሌኩም ኣርሕቑ : ሌብኹም ከኣ ናብ 

እግዙኣብሄር ኣቕንዐ : ንእኡ ጥራይውን    

ኣምሌኹ :’  ። ይብሇና ። 

   ስሇዙ ናብ ዜፋን ጸጋ ክንቀርብ ከልና : ኣምሊኽ 

ይሰምዒና እንተል ነረጋግጽ ። ምናሌባት ጏይታ 

ይሰምዒና ከይህለ ንፍራህ ። ምስቲ ሓውና 

ዜተፈሊሇናለ ነገር ይዒረፈ ከይኸውን ። ነቶም 

ሃብታማትን ጽሌዋ ሇዎም ሰባትን ኣብ ማሕበር 

ኣብሉጽና ምርኣይና ከይንቃወሞም ኣቤና ። ክሳብ 

ሕጂ ገዚእ ርእስና ኣየትሓትናን : ኣብ ህይወትና ል 

ኣምሰለነት ጃህራን ኣይተነሳሕናለን ። ብዜኾነ ዋጋ : 

ሌብና ቅደሳት ናይ ኣምሊኽ ሰባት ከይንኸውን 

ኣይተመሌሰን ። እሞኸ ዯኣ : ዒስቢ ጸልትና እንታይ 

እዩ ፧ ኣብ መወዲእታ : ጸልት ካብ ጻድቕ ዜኾነ ሰብ 

ጥራይ እያ ኣብ ቅድሚ ኣምሊኽ ብዘሕ እተስሌጥ ። 

ያቆ 5:16 ። ልሚ ጊዛና ኣስተውዑሌና ብቕድስና 

እናተመሊሇስና : ኩለ ተንኮሌ : ይስርዒታዊ በሇ : 

ትሕት ይምባሌ ንሓድሕድና : ዒሇማዊ ተግባር በሇ 

ኹለ ካብ ህይወትና ኣርሒቕና : ናብ ጸልት 

ንምንቕቓሕ ሌብና ንምሇስ ። ቃሌ ኣምሊኽ ከምዙ 

ይብሌ :  ‚ንሱ ኽሳዕ ዙመጽእ : ጽድቂ ኸኣ ክሳዕ 

ዛዜንመሌኩምሲ : ንእግዙኣብሄር እትዯሌዩለ ጊዛ 

እዩ እሞ : ንኣኻትኩም ብጽድቂ ዜርኡ : ከም 

መጠን ምሕረቱ ኸኣ ዕጸደ : ሓድሽ ጽግኢ    

ጽግኡ ። ‛ ሆሴ 10:12 ።  

   እምበኣርሲ እዙ ልሚ እንርእዮ ልና ክሓሌፍ 

እዩ : ጽባሕ ሰናይ ኪኸውን እዩ : ተስፋ ከይቆረጽና 

ተጸናኒዕና  : ንእግዙኣብሄር እንዯሌየለ ጊዛ ምዃኑ 

ፈሉጥና ብምለእ ሌብና ንድሇዮ ። ክብሪ ኹለ 

ንእግዙኣብሄር ይኹን: ጏይታ ኣዕዙዘ ይባርኽኩም።                            

<>  <>  <> 
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   ቃሌ ኣምሊኽ ኣብ ማቴ 6:8 : እምበኣርከስ ኣቦኹም 
ከይሇምንኩምዎ : ዛድሌየኩም ይፈሌጥ እዩ : ይብሌ ።  
   ኣምሊኽ ንኹለ ድሌየና በሇ ጌና ከይሇምንናዮ 
ይፈሌጦ እዩ ። እዙ ማሇት ግን ምጽሊይን ምሌማንን 
እየድሌየናን እዩ ማሇት ኣይኮነን ። ግናኸ ክንጽሌይን 
ክንሌምንን ከልና ነዙ ሓሳብ ሒዜና ክንጽሌይ እዩ ልና ። 
ጏይታና የሱስ ክርስቶስ ነቲ ዕዉር በርጢሜዎስ ወዱ 
ጤሜዎስ ኣብ ጥቓ መገዱ ኮይኑ ይሌምን ምስ ነበረ : 
እንታይ ክገብረሌካ ትዯሉ ኣልኻ ፧ ኢለ እዩ ሓቲትዎ ። 
(ማር10:46-52 ) ። በርጢሜዎስ ከኣ : ረቡኒ : ክርኢ : 
በል ። እምበኣርሲ ጏይታ ነቲ እንዯሌዮ በሇ ፈሉና 
ክንነግሮ እዩ ዙዯሉ ። ስሇዙ እዩ ኸኣ : ዙሌምን በሇ 
ይቕበሌ : ዙዯሉ ይረክብ : ማዕጾ ዃሕኳሕ ንበሇ ውን 
ይኽፈተለ እዩ እሞ : ሇምኑ ኺውሃበኩም : ድሇዩ 
ኽትረኽቡ ኢኹም : ማዕጾ ውን ኳሕኳሕ ኣብለ : 
ኪኽፈተሌኩም እዩ : እብሇኩም ኣሇኹ : ይብሌ ። 
(ለቃ11:9-10) ። 
   ናይዚ ወርሒ ኣርእስቲ ጸልትና እዙ እዩ :- 

1. ኣምሊኽ መንፈሱ ኣብ ህዜቡ ከፍስስ : 
ገጽ እግዙኣብሄር ንድሇ ።  
ኢሰ 44:3-5 : ማይ ኣብቲ ጽሙእ : ወሓይዜ ከኣ 
ኣብቲ ንቑጽ ኸፍስስ እየ : ,መንፈሰይ ኣብ 
ርእኻ : በረኸተይ ከኣ ኣብ ሓድግኻ ኸፍስሶ እየ 
እሞ : ከም ዕቦሌ ኣብ ጥቓ ወሓዙ ርባ : ኣብ 
ማእከሌ ሳዕሪ ኺበቑለ እዮም ። እቲ ሓዯ : ናይ 
እግዙኣብሄር እየ : ኪብሌ እዩ : እቲ ሓዯ ኻሌእ 
ብስም ያእቆብ ኪስመ እዩ : እቲ ሓዯ ድማ : 
ናይ እግዙኣብሄር : ኢለ ኣብ ኢደ ኺጽሕፍ እዩ 
: ንስም እስራኤሌ ድማ መጸውዑ ኽብረት 
ኪገብሮ እዩ ። 
 

2. ስሇ መንግስቲ ኣምሊኽ ገጽ እግዙኣብሄር 
ንድሇ ። ኣብ ኩለ ኺስበኽ ።  
ማቴ 24:14 : እዙ ወንጌሌ መንግስቲ ኸኣ 
ንምስክር ኩልም ኣህዚብ ኣብ ብሊ ዒሇም ኪስበኽ 
እዩ : ሽዐ መወዲእታ ይመጽእ ። 
 

3. ስሇ ቃለ : ብሓይሉ ስሌጣኑ ኪንገር : 
ገጽ እግዙኣብሄር ንድሇ ። 
መዜ 145:11-45 : ግብርታት ሓይሌኻ ክቡር 
ግርማ መንግስትኻን ንዯቂ ሰብ ምእንቲ 
ኼፍሌጡ : ክብሪ መንግስትኻ ኺዚረቡ 
ስሌጣንካውን ኪንገሩ እዮም ። 
  

4. ንኽብሩ ዙገሌጽ ፈውሲ ኪኸውን ኣብ 
ምድርና : ገጽ እግዙኣብሄር ንድሇ ። 
ማቴ 4:23 : የሱስ ድማ ኣብ ኩሊ ገሉሊ : ኣብ 
ቤት ጸልቶም እናመሃረ : ወንጌሌ መንግስቲውን 
እናሰበኸ : ኩለ ሕማምን ኣብ ህዜቢ ል ኹለ 
ድናሰን እናሕወየ ይውር ነበረ ። 

5. ሰሊም ካብ እግዙኣብሄር እዩ : መን 
ሓጎስን ምስጋናን ክሰዯሌና : ገጽ 
እግዙኣብሄር ንድሇ ።  
2ጢሞ2:1-2 ‘እምበኣርሲ ስሇ ኹለ ሰብ : ብኹለ 
ኣምሌኾን ምርዚንን ሃዱእና ብይ ህውከት 
ምእንቲ ክንነብርሲ : ስሇ ነገስታትን ስሇ ኩልም 
መኳንንትን ሌማኖን ጸልትን ምህሌሊን ምስጋናን 
ኪግበር : ቅድሚ ኹለ እምዕድ ኣልኹ ። 
 

6. ስሇ እቶም ዜጸርፉናን ዜሰጉናን : ገጽ 
እግዙኣብሄር ንድሇ ። ማቴ5:44-45 ። 

 

7. ኣብዙ ጊዛ እዙ ብፍቕሪ ንሓድሕድና 
ክንዯጋገፍን ክንድንግጽን ክንነቓቓሕን : 
ገጽ እግዙኣብሄር ንድሇ ። 

     ‘ፍቕሪ ከቶ ኣይተቋርጽን እያ ።’1ቆረ 13:8። 
 

8. መርገም በሇ ካባና ክብተኽ : ብንስሓ 
ካብ ትሕቲ መርገም ንምውጻእ ንኹለ 
ዜቃወመና እናኣሰርና : ገጽ 
እግዙኣብሄር ንድሇ ። 

‘  ኣብ ዕጸይቲ ዙስቀሌ በሇ ርጉም እዩ : ተጽሒፉ   
ኣል እሞ : ክርስቶስ ምእንታና መርገም ኮይኑ : ካብ 
መርገም ሕጊ ተሻየጠና ።’ ገሊ 3:13 ። 
 

9. ስሇ ልናዮ ኩለ ኩነታት ንጏይታ የሱስ 
ክርስቶስ ብምስጋና : ገጽ እግዙኣብሄር 
ንድሇ ።  
‘እዙ ምእንታኹም ብክርስቶስ የሱስ 
ፍቓድ ኣምሊኽ እዩ እሞ : ብኹሉ 
ኣመስግኑ ።’ 1ተሰ 5:18 ። 

 
  

10. ጏይታ ክሳብ ሕጂ ፈጺሙ ስሇ 
ይሓዯገና ክሳብ መወዲእታውን ስሇ 
ይሓድገና : ብምስጋና ገጽ 
እግዙኣብሄር ንድሇ ። 
‘ምሕረቱ ኣይተወድኤን እዩ እሞ : ጥራስ 
ይጠፋእናስ ጸጋ እግዙኣብሄር እዩ ። ‘ ድጉ.3:22 

 

 

 

  

 

ኣርእስቲ ጸልት 

        ሓዲሽ መጽሓፍ ትግርኛ  
<< ምሌሊይን ምብታኽን መርገም>>      
<<Identifying and Breaking Curses >> 
እትብሌ ብጆን ኤካርድ እተጻሕፈት: 
ከተንብቡ እትዯሌዩ : ብኢመይሌ ሓብሩና 
ናብ ኢመይሌኩም ክንሰዯሌኩም ኢና ።  
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ኣጋይሽን ስዯተኛታትን 
<< ኣቱም ፍቁራተይ : ከም ኣጋይሽን ከም ስዯተኛታትን 

እመኽረኩም ኣሇኹ : ካብቲ ምስ ነፍሲ ዙዋጋእ ስጋዊ 

ትምኒት ርሓቑ ። >> 1ጴጥ 2:11 ። 

   ሓዯ ጊዛ ፈርኦን ንያእቆብ ወዱ ይስሃቅ ከምዙ 

ክብሌ ሓተቶ << በን ህይወትካ ኽንዯይ ዒመታት  

እዩ ፧ >> ያእቆብ ድማ << ዒመታት በን ስዯተይ 

ሚእትን ሰሊሳን ዒመት እዩ ። ዒመታት በን 

ህይወተይ ሒዯትን ክፉኣትን እየን ። ክንዱ እቲ 

ዒመታት በን ህይወት ኣቦታተይ ብበን ስዯቶም 

ኣይኣኽሊን :>> በል ። ተመሌከቱ ያእቆብ ነዙ ናይ 

ምድሪ ህይወቱ ከም ናይ ስዯት ናብራ እዩ ቆጺርዎ ። 

ነዙ ናይ ግሽነት ናብራኡ ርእዩ ከም ተጓዒዚይ ናብ 

ካሌእ ቦታ ተረዱኡዎ ነይሩ ። ናብ ግብጺ ስሇ ዜመጸ 

ይኮነ ከም ስዯተኛ ንርእሱ ዜቖጽራ ል ንሱስ 

ንኹለ ህይወቱ ርእዩ እዩ ከምኡ ዜቖጸራ ። ያእቆብ 

ወሊኳ 130 ዕድመ ጌሩ ነይሩ እንተኾነ ምስቲ ናይ 

ሰማይ ናብራ ኣወዲዱሩ ሒዯትን ክፉኣትን እየን    

በሇ ። ምኽንያቱ ኣብ ሰማይ ሽሕ መዒሌቲ ከም 

ሓንቲ መዒሌቲ እዩ ። ሃላለያ ። ኣዜየን ናይ መከራ 

ጊዛ ስሇ ሕሇፈ እዩ ኸኣ ክፉኣት ኢለ ዜጸውዏን ። 

ዲዊት ወዱ እሴይ ከኣ ነዙ ኣመሌኪቱ ከምዙ በሇ :   
<< ንሕና ኣብ ቅድሜኻ ኸም ኩልም ኣቦታትና 

መጻእተኛታትን ኣጋይሽን ኢና : ዕሇታትና ኣብ 

ምድሪ ከም ጽሊልት እየን : ዙነብር ውን የሌቦን ። >>  

1ዛና29:15 ። ከምቲ ቀዲሞት ኣቦታት ስዯተኛታት 

ዜነበሩ ካብኦም ስሇይበሌጹ ዲዊት ስዯተኛታትን 

ኣጋይሽን ኢና ኣብዚ ምድሪ ኢለ ። ዲዊት ነዙ ናይ 

ምድሪ ህይወት ዕሇታት ኢለ ጸዊዕዎ ምኽንያቱ ምስቲ 

ናይ ሇኣሇም ህይወት እዩ ኣወዲዱርዎ ። ዲዊት ኣብዚ 

ምድሪ ንጉስ እዩ ነይሩ ግናኸ ስዯተኛታትን ኣጋይሽን 

ኢና ኢለ ። እወ ናይ ምድሪ ህይወትና ከመይ እዩ 

ብየገድስ ዕሇታትና ኣብ ምድሪ ከም ጽሊልት እየን ። 

ኣብዚ ጥቕሲ : ዲዊት ‘ዙነብር ውን የሌቦን’ ኢለ : 

እወ ኣብዚ ምድሪ ንሇኣሇም ዙነብር የሌቦን ኩሊትና 

ሓሇፍቲ ኢና ። ኣብ መዜ 119:19 ከኣ <<ኣነ ኣብዚ 

ምድሪ ጋሻ እየ : ትእዚዚትካ ኣይትሕብኣሇይ ።>> 

ይብሌ ። ዲዊት ኣብዚ ምድሪ ከም ጋሻ ናብ ቤቱ 

ዜነቐሇ ስዯተኛ ዯኣ እምበር ከም ኣብ ቤቱ ስሇ 

ይነበረ ነተን ክመርሓኦ ዜኽእሊ ቃሌ ኣምሊኽ 

ኣይትሕብኣሇይ ኢለ ።  

   እምበኣርሲ ቃሌ ኣምሊኽ ኣብ 1ጴጥ 2:11 : ንመን 

እዩ ኣጋይሽን ስዯተኛታትን ኢለ ዜጽውዖም ል ፧ 

ንኣገሌገሌቲ ድዩ ፧ ወይስ ነቶም ኣዜዮም ቅደሳት 

ሰባት እንበልም ፧ እዙ ቃሌ ንኹልም ብጏይታ 

ዜኣምኑ ክርስትያናት ኣሕዋት እዩ ። እምበኣርሲ 

ኣብዚ ምድሪ ኣጋይሽን ስዯተኛታትን ምዃንና እስኪ 

ነስተውዕሌ ። ማሇት : ኣብ ይቦታኦም ዜሓድሩ 

ኣጋይሽ እዮም ዜብሃለ ። ኣጋይሽ ንነዊሕ ጊዛ 

ኣይጸንሑን እዮም ። ኣጋይሽ ናብ ቦታኦም ኪኸደ 

ኣዜዮም እዮም ዜብህጉ ። ናይቲ ዙሓድርለ ቦታ 

ጽባቐ ወይ ኽፋእ ብዘሕ ከየገዯሶምን እዩ : ነበርቲ 

ኣይኮንናን ኢልም ኣብ ዜኾነ ብቕሌሌ ዜበሇ ጌሮም 

እዮም ዜሓድሩን ዜሓሌፍዎን ። ስዯተኛታት ከኣ ኣብ 

ሓዯ ይቦታኦምን ይመበቆልምን ዜኾነ ቦታ ምስ 

ንኣታቶም ይመስሌ ህዜቢ ንነዊሕ እዋን ዜጸንሑ 

ኮይኖም ኩለ ጊዛ ግና ብዚዕባ እታ መበቆሊዊት 

ቦታኦም ዙኾነት ሃገሮም እዮም ዙሓስቡ ። 

ስዯተኛታት ካብ ከባቢኦም ኣዜዮም ፍለያት ሰባት 

ኮይኖም ኩለ ጊዛ ሓዯ ነገር ዜርድኦም ኣል : ንሱ 

ኸኣ ካብ ከባቢኦም ፍለያት ምዃኖም እዩ ። 

ስዯተኛታት በቲ ኣብ ከባቢኦም ል ጽቡቕ ዜመስሌ 

ነገራት ፈጺሞም ኣይማረኹን እዮም : ንሳቶምሲ እታ 

ሃገሮም እያ እትርኣዮም ። እምበኣርሲ ክርስትያናት 

ኣብዚ ምድሪ ከምኡ እዮም : ከም ኣጋይሽን 

ስዯተኛታትን እዮም ። ቃሌ ኣምሊኽ ከምኡ እዩ 

ዜብሇና ል ። ንክርስትያናት ናይ መወዲእታ 

ቦታኦም ምድሪ ኣይኮነትን : ሃገሮም ኣብ ሰማያት እዩ 

ካብኣ ከኣ መድሓኒ ክመጾም እዩ ። ኣብዚ ጥቕሲ 

ትሕት ኢሌና እንተ ኣንበብና << ኣብ ማእከሌ ኣህዚብ 

ኣኻይዲኹም ኣጸብቑ >> ይብሇና ። እወ ሇናዮ ቦታ 

ዒምዱ ቃሌ ኣምሊኽ 
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ምድሪ ስዯትና እዩ : ኣብ ማእከሌ ከማና ይኮነ ህዜቢ 

ኢና ልና ስሇዙ ኣካይዲና ብዘሕ ጥንቃቐ ሇዎ 

ክኸውን ይግባእ ። እሞኸ ዯኣ : ልሚ ኣብዙ ምድሪ 

ከምዜኾነ ቦታና እንተ ወሰድናዮ መወዲእታና 

ኣይጽብቕን እዩ ። ንሳቶም ኣብዙ እዩ ዕጋበቶም : 

ክርስትያናት ግና ካብ ኩለ ምስ ነፍሲ ዙዋጋእ ስጋዊ 

ትምኒት ክርሕቁ ይግብእ ። ኣብዙ ናይ ስዯት ህይወት 

መንነትና ክነጥፍእ የብሌናን ። እዙ ማሇት : ቅደስ 

ናብራ ክንነብር ኣልና ። ምግሊጽ ናይ ጏይታናን 

መድሓኒናን የሱስ እናተጸበና ቅደስ ናብራ : ካብ ኩለ 

ክፉእ በሇ እናረሓቕና : ምስቶም ከማና 

ስዯተኛታትን ኣጋይሽን ዜኾኑ ብፍቕሪ ኣሓውት 

ንመሊሇስ ። ልሚ ብዘሓት ኣመንቲ ናይ ሇኣሇም 

ቦታኦም ኣብዙ ምድሪ እዩ ዜመስሌ ። ኩለ ሓሳቦም 

ናይ ምድሪ እዩ ። ሰማያዊ ራእይ የብልምን ። ኣብ 

ሓሊፊ ዜኾነ ቦታ ከም ሇዉ ፈጺሙ ኣይርድኦምን ። 

ቃሌ ኣምሊኽ ግና <<ኩለ ስጋ ኸም ሳዕሪ : ኩለ 

ኽብሩውን ከም ዕምባባ ሳዕሪ እዩ ። ቃሌ እግዙኣብሄር 

ግና ንሇኣሇም ይነብር ። እቲ እተነግረኩም ቃሌ 

ብስራት እዙ እዩ ። >> 1ጴጥ 1:24 ።  እቶም ናይ 

እምነት ኣቦታትና ኩልም ግና ኣብ ምድሪ ኣጋይሽን 

ስዯተኛታትን ምዃኖም እናተኣመኑ እዮም ብእምነት 

ዜሓሇፉ ። ልሚ ንጊዕናዮ ልና ኮይኑ ዜርድኣኒ 

ኣጋይሽን ስዯተኛታትን ምዃንና እዩ ። እምበኣርሲ 

ኣብዙ ዙነብር የሌቦን : ንሕና ከም ኩልም ናይ 

እምነት ኣቦታትና ኣጋይሽን ስዯተኛታትን ዕሇታትና 

ኣብ ምድሪ ከም ጽሊልት እየን እሞ : ኩለ ጊዛ ኣብዙ 

ምድሪ ከም ኣጋይሽን ስዯተኛታትን ምዃንና ፈሉጥና 

ካብቲ ምስ ነፍሲ ዙዋጋእ ስጋዊ ትምኒት በሇ ኹለ 

ክንርሕቕ ቃሌ ኣምሊኽ ይነግረና ኣል ። ካብ ኩለ 

እትዕድመና ዕድመ ናይዚ ክፍእቲ ዜኾነት ዒሇም 

ርሒቕና ናብ የሱስ ሇጊብና ብለጽ ዜኾነ ህይወት ምስ 

ተረፉ ንርከብ ። ናይ ዒሇም ግዙያዊ እዩ : ናይ የሱስ 

ግና ንሇኣሇም እዩ ። የሱስ ዜህበና ሰሊም ከምቲ ናይ 

ዒሇም ሰሊም ኣይኮነን ። ከምዙ እንተ ኾይንና ኸኣ 

ህይወትና ብጏይታ ዕግብቲ ክትከውን እያ ። ክብሪ 

ኹለ ንእግዙኣብሄር ይኹን ። ጏይታ ኣዕዙዘ 

ይባርክኹም ።        

    

                                                           

 

    

 

 

 

 

 

ምሕረትካ ዯገ ካብ ከፈተሇይ 

1.ንስኻ ኣብቲ ቅደስ ከረን 
  ኣዙኻ ዒብየን ምስጉንን 
  ከምቲ ስምካ ከምኡ ምስጋናኻ 
  ክሳዕ ወሰን ምድሪ ይወጽእ 
   ሳህሌኻ ክሳዕ ሰማያት ዕብይ’ዩ 
   ሓቅኻውን ክሳዕ ዯበናታት ይበጽሕ’ዩ 
           
        ተድ.ምሕረትካ ዯገ ካብ ከፈተሇይ 
            ክኣቱ ናብ መቕዯስካ 
            ኩለ ጊዛ መስዋእቲ 
            ምስጋና ሒ እመጽእ ናባኻ 
            ነፍሰይ’ውን ክብሪ ትህብ’ሊ ንኣኻ 
2.ንስኻ ኣብ ሌዕሉ ኩልም 
  ኣማሌክቲ ዒቢ ንጉስ ኢኻ 
  መዒሙቕ ምድሪ ኣብ ኢድካ 
  በረኽቲ ኣክራን ከኣ ናትካ  
  ባሕሪ ናትካ ንስኻ ፈጢርካዮ 
  ነፍሰይሲ ንኣኻ ፍግም ኢሊ ትሰግድ 
       
    3.ንስኻ ኣብ ሌዕሉ ኩለ 
      በረከትን ምስጋናን ክብ ዜበሌካ 
      እወ ንስካ በይንኻ ኣምሊኽ 
      ንጉስ ኩሊ ምድሪ ኢኻ 
        ኣይውዲእንዩ እቲ ዒመታትካ 
        ትነብር’ውን ኣሇካ ንስኻ ከም ቀዯምካ         
4.ንስኻ ኣብ ሌዕሉ ሰማያት 
  ሌዕሌ ዜበሌካ ኣምሊኽ ኢኻ 
  ሰማያት ኩለ ብኽብርኻ 
  ቀጽሩ መሉኡ ብምስጋናኻ 
     ጽድቅካውን ከም ኣኽራን ኣምሊኽዩ 
     ፍርታትካ ኩለ ሰፊሕ መዒሙቕ ምድሪ’ዩ  
           

ርሑስ ሓድሽ ዒመት 2010 

hibret_christians@yahoo.com 
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ፍለይ ናይ ጸልት ስፍራ ይሃሌወና 

   የሱስ ክርስቶስ ንዯቀ መዚሙርቱ ብዚዕባ ጸልት 

ክምህሮም እንከል : ከምዙ በልም << ንስኻስ ክትጽሉ 

ኸልኻ : ናብ ቤትካ እቶ : ማዕጾኻ ዕጾ : ነቲ ብሕቡእ 

ል ኣቦኻ ሇምኖ ። እቲ ብሕቡእ ዙርኢ ኣቦኻ ድማ 

ብግህዶ ኪኽሕሰካ እዩ ።>> (ማቴ 6:6) ። መጀመርታ 

ከነስተውዕል ልና ክርስትያን ብብሕቱ ክጽሉ ናይ 

ግድን እዩ ። የሱስ ኣብዙ ቃሌ ‘ንስኻስ ክትጽሉ 

ከልኻ’ ኢለ : ስሇዙ ክርስትያን ኮንካ ክትጽሉ ከም 

ልካ ግዱ እዩ ። ይጽሉ ክርስትያን ሓይሉ ይቅበሌ 

ክርስትያን እዩ ። ይጽሉ ክርስትያን ስንቁ ዜረስዏ 

ገያሻይ እዩ ዜመስሌ : ስሇዙ ናብ ናይ ጸልት ስፍራኡ 

ክምሇስ ኣሇዎ ። እምበኣርሲ ሓዯ ሰብ ጽቡቕ ክጽሉ 

እንተዯሌዩ : ሓሳቡ ካብ ዜርብሾ : ጫውጫው ይብለ 

: ኣብ ምለእ ጸጥታን ምቹእን ስፍራ ኮይኑ ክጽሉ 

ተመራጺ እዩ ።  

   ዲንኤሌ ሓዯ ካብቶም ብጽቡቕ ናይ ጸልት 

ህይወቶም ካብ ዜፍሇጡ ሰባት ነበረ ። ዲንኤሌ 

ንእግዙኣብሄር ሓዯሓዯ ጊዛ ጥራይ ይኮነ በብጊዛኡ   

ብጸልት ይራኸቦ ነበረ ። ነዙ ነገር ኢለ ዜወሰኖ 

ሰዒትን ፍለይ ስፍራን ነበሮ ። ከምኡውን ያእቆብ 

ምስ እግዙኣብሄር ንምርኻብ ዜመረጾ ናይ ጸጥታን ጊዛ 

ነበሮ ። ምስ መሌኣኽ እግዙኣብሄር እተቓሇሰለ ምሸት  

 

 

 

 

 

 

: ንእያቆብ እቲ ሰዒት ናይ ጸጥታን ናይ ጸልትን ጊዛ   

ነበረ ።  

   ንእግዙኣሄር ኩለ ጊዛ እምበር ሽግር ክገጥመና 

ከል ጥራይ ኣይኮናን ክንዯሌዮ ልና ። እግዙኣብሄር 

ንሓዯ ሰብ ካብ ካሌእ ሰብ ኣየብሌጽን እዩ : ወይውን 

ንሓዯ ሰብ ካብቲ ሓዯ ኣየኽብርን እዩ ። ንኹለ 

ብማዕረ እዩ ፍቅሮ ። ንዲንኤሌ ንኤሌያስ ከም 

ፍቀሮም ንኣናውን የፍቅረና እዩ ። ጸልትና ብኣገባብ 

እንተ ኣቕረብና : ብትሕትና ሌመናና ሒዜና ኣብ 

ቅድሚ እግዙኣብሄር እንተ ቐረብና : ካብ ሌብና 

ድላትናን ሽግርናን እንተ ኣፍሇጥናዮ : እግዙኣብሄር 

መሌሲ ጸልትና ክህበና እዩ ። በብጊዛኡ እንረኽቦ 

መሌሲ ጸልት ከኣ ንዕቤት እምነትና ክኾነና እዩ ። 

ብተወሳኺ መንፈስ ቅደስውን ከመይ ኣቢሌና ክንጽሉ 

ከም ዜግብኣና ክምህረና እዩ ። እምበኣርሲ ልሚ 

ካብቲ በሪኽ ናይ ጸልት ቦታና ዜወረድና ሰባት ናብኡ 

ንዯይብ ኣብኡውን ንመሊሇስ : እግዙኣብሄር’ውን 

ሓይሌና ክኸውን እዩ : ንሱ ነእጋርና ከም ናይ እራብ 

ክገብረን እዩ ። (ኣንባቆም 3:18) ።  

ክብሪ ኹለ ንእግዙኣብሄር ይኹን ። ጏይታ ኣዕዙዘ 

ይባርኽኩም ።  

             <>  <>  <> 

 

 

                                                                                                                      

ሻልም 

 

ዒምዱ ጸልት 

ቁ.12         ‚እቲ ዛጽንዒኩምን ካብ ክፉእ ዙሕሌወኩምን ጏይታ እሙን እዩ ።‛ 1ተሰ 3፣3 ። 
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እንታይ ክገብረሌካ ትዯሉ ኣልኻ ፧ 

ለቃ 18:41 ‚የሱስ ከኣ ዯው ኢለ ናብኡ ኼምጽእዎ 
ኣ ። ናብኡ ምስ ቀረበ ድማ : የሱስ ፤ እንታይ 
ክገብረሌካ ትዯሉ ኣልኻ ፧ ኢለ ሓተቶ ። ንሱ ኸኣ ፤ 
ጏይታይ : ክርኢ : በል ።‛ 

  ሓዯ ነገር ዯሌየ ኣሇኹ ንሱኸኣ : ስኢነዮ ኣብ ብዘሕ 

ቦታታት ከይዯ : ሕጂውን ኣይረኸብኩን ብገንብ 

ይርከብ እዩ ኢልምኒ : ገንበይ ሂበ : ኣምጺአዮ : 

እዙውን ኣይጠቐመን ። ብሰበሰብ ይርከብ እዩ ሰሚዏ 

ሰብ ስሇ ዜነበረኒ ብሰበሰብ ገይረ ረኺበዮ ግና እዙውን 

ኣይጠቐመን : ኩለ ነገር ፈቲነ ኣይረኸብኩን : ኣብዙ 

ተስፋ ምቑራጽ እዙ ማሇት ተስፋ ትገብረለ ዜነበርካ 

ሰብካ : ገንብካ : ጊዛኻ : ናብራኻ : ድኻምካ : ኩለ 

ነገር ምዃን ምስ ኣበየካን ምስ ከሰርካን ተስፋ ቆሪጽካ 

ነብስኻ ምእሊይ ስኣንካ ርጋሕካሕ ኢሌካ ከልኻ ሓዯ 

ርኢኻዮ ይትፈሌጥ ማሇት ሓሲብካዮ ይትፈሌጥ 

ብሃንዯበት መጺኡ እንታይ ትዯሉ ኣልኻ እንተዜብሇካ 

እንታይ ምበሌካ ኾን ፧ ኣብዙ ብዘሕ ነገር ክንብሌ 

ንኽእሌ ኢና : ማሇት ይምድሊው እውን ክኸውን 

ይኽእሌ : እዙኸ እንታይ እዩ ዜብሇኒ ል : ግዯፈና 

እስከ እዙ ኸኣ ኣርኪቡ ኢሌና ናብ ካሌእ ስራሕና 

መኸድና ኔርና ንኸውን ። እዙ ዒይነስዉር ናብ የሱስ 

ዜቐረበ ግና እዙ ስም እዙ ኣይሓዯሶን : ኣብ ውሽጡ 

ሓዯ ነገር ነይሩ : ማሇት ነዙ ሰብ (የሱስ) እንተረኺበዮ 

ድምጹ ዋሊ እንተ ሰሚዏ ኢለ ተዲሌዩ ዜነበረ ይመስሌ 

ምናሌባት ካሌእ ጊዛ ሰብ ተኣኪቦም ከሇዉ የሱስ 

ክሓሌፍ ኣጋጢምዎም ነይሩ ይኸውን : ናይዙ 

ዒይነስዉር ግና ንበይኑ እዩ : ንሱ እዙ እንታይ እዩ 

ኢለ ሓተተ ። 

 

 

 

   

  ኣሕዋተይ ነስተብህሌ : እስከ ሓሓንሳብ ስኣን 

ምስማዕናን ሰኣን ምስትብሃሌናን ብዘሕ ነገራት 

ይሓሌፈና እዩ : እዙ ግና ምስ ሓሇፈና ኣዙና ኢና 

ክንጥዒስ ንርከብ ። ሓዯ ጊዛ ከምዙ ኣጋጣሚ ንሓንቲ 

ባርያ ኣጋጠማ ። ሳራ ሰበይቲ ኣብራሃም ሓዯ ነገር 

ገበረት : ሳራ ኦሮማይ ኣይኮነሇይ እዩ  ዯጊም ኣሪገ 

እየ እቲ እግዙኣብሄር ዜበሇና በረኸት ከይሓሌፈና ኢሊ 

ሓዯ ነገር መሃት ። ኣብራሃም ናብ ባርያኣ ኣጋር 

ክኣቱ ፣ እዙ ነገር ኣጋር ረኺባቶ ሊ ዕድሌ ኣዜዩ ዒቢ 

እዩ ። ካብ ባርነት ናብ ክብሪ እዩ ። ኣጋር ግና 

ክትሕሌዎ ኣይከኣሇትን : እስማኤሌ ኣብ ሌዕሉ ይስሃቅ 

ከሊግጽ ምስ ጀመረ ሓዯ ይተጸበይቶ ኩነታት  

ተፈጥረ ። ኣጋር ተሰጎት : ኣብ ጸምጸም በረኻ ኮይና 

ኩለ ነገር ጸቢብዋ የማነ ጸጋም ክትብሌ ከሊ ወዲ 

ሰንድያ ንሞት ወዲ ከይትርኢ ኢሊ ገዱፋቶ ኣዜያ 

ረሓቐት ። (ፍ21:16) ። ማዕረ ክንዯይ ሞት ወድኻ 

ከቢድ ምዃኑ እቶም ወሇዱ እዮም ዜፈሌጥዎ ። ኣብ 

ከምዙ ኩነታት ከሊ እዩ እምበኣር ኣምሊኽ ድምጺ እቲ 

ቆሌዒ ዜሰምዏ ። ኣሕዋተይ ኣዱኡ እኮ ሞቱ 

ከይትርኢ ኢሊ እያ ምውርዋር ቀስቲ ኣክሌ 

ዜረሓቐት ። ኣብኡ እምበኣር ካብ ዒቕሉ ምጽባብ 

ዜኣክሌ ዒው ኢሊ በኸየት ይብሌ ። ኣሕዋተይ : 

ነገራት ከቢቡና መውጽእን መእተውን ጠፊኡና ረሸሽ 

ኢሌና ተስፋ ዜህበና ስኢንናዶ ኣልና : እስከ ከምቲ 

ኣጋር ዒው ኢሊ በኸየት ዜብሇና ል ኩለ ነገርና 

ገዱፍና ናብቲ ኩለ ዜኽእሌ ዒው ኢሌና ንጥራዕ : 

ዒው ኢለ ወዱ ዲዊት መሓረኒ ክብሌ እንከል ጏይታ 

ድማ እንታይ ክገብረሌካ ትዯሉ ኣልኻ ኢሌዎ ። 

ኣጋር ድማ ዒው ኢሊ ምስበኸየት ኣምሊኽ ድማ ድምጺ 

–Mªï dF …ME‹� 
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እቲ ቆሌዒ ሰምዏ ይብሇና ። ኣብቲ ረዱኤት ካብኡ 

ዜዯሇየትለ : ጏይታ ምስ ረኣያ : ኣዑንቲ ኣጋር 

ከፈትሊ እሞ : ብኡብኡ ነቲ ቆሌዒ ማይ ከተስትዮ ከሊ 

ንርኢ ። ኣሕዋተይ : ጏይታ ናባይ ንዐ እዩ ዜብሇና : 

ዲዊት ከምዙ በሇ : ኣዑንተይ ናብ ኣኽራናት ኤሌዕሌ 

ኣሇኹ :መዜ 121:1-2 : ረዱኤት ካብኡ እንተይኮይኑ 

ካሌእ የሇን ። ሰብ ንሓንሳእን ክሌተሳብን ክረድኣካ 

ይኽእሌ ይኸውን : ግናኸ ካብኡ ንሊዕሉ ክሓሌፍ 

ኣይንርእን ኢና ። ስሇዙ ረዱኤት ኣምሊኽ ይሕሸና ። 

ኣሕዋተይ ናብኡ እንተ ጠመትና ኣምሊኽ ድማ ዜርኢ 

ኣዑንቲ ክህበና እዩ ። ኣዲምን ሄዋንን ክሌተ ነገር 

ኮይኖም ፍ3:7 ። 1ይ. ኣብቲ ገጽ እግዙኣብሄር 

ዜዯሌዩለ ጊዛ ባህ ኢሌዎም ተሓጉሶም ይነብሩ 

ነይሮም ። 2ይ. ኣብቲ ሕጊ ኣምሊኽ ዜጠሓስለ ጊዛ 

ግና እቲ ጽቡቕን ክፉእን ርኢ ዒይኖም ክርኢ ከል 

ንርኢ ። ኣስተውዕለ : ኣብቲ ብግርህና እንመሊሇሰለ : 

እቲ ኣምሊኽ ዜብሇና ኣጽኒዕና ብፍቓድና ብመገደ 

ክንመሊሇስ ከልና ድምጽና ናብ እግዙኣብሄር ይስማዕ 

እዩ ። ብፍቓደ እንተይከድና ግና ናብኡ ክንጥምት 

ይሽግረና እዩ ። ካብዙ ሓዯ ነገር ክንርኢ ንኽእሌ ኢና 

: እቲ ጊሌያ ናይ ኤሌሳእ ዜነበረ ኣብቲ ብስጋዊ 

ኣዑንቱ ክጥምት ከል እሌፊ ሰራዊት ኣብዘርያኡ 

ከምሇዉ ረኣየ : በዙ ኸኣ ክሽበር ከል ንርኢ ። 

(2ነገ6:17-18) ። ኤሌሳእ ግና ሓዯ ቓሌ በሇ : ኣዑንቲ 

እዙ ባርያ ክፈት ምስ በሇ ግና ኩለ ፍርሂ ጠፊኡ 

ኣእሊፋት ሰራዊት ሰማይ (መሊእኽቲ) ተኸቢቡ ምስ 

ረኣየ ትብዒት ተሰምዖ። እምበኣርሲ እንታይ ንርኢ 

ኣልና ፧ ክሳብ ሕጂ በየናይ ዒይኒ ኢና ኾን እንርኢ 

ልና ፧ በዙ ምድራዊ ኣዑንትና ስሇ እንርኢ ልና 

ኢና እኮ ከም በዒሌ ካላብን እያሱን ይኮነና ። 

ከምቶም ብዜረኣይዎ ነገር ፈሪሖምን ተዲሂልምን 

ዜተመሌሱ ዒሰርተ ሰባት ዜመጹ ኢና ኮይንና ልና ። 

ካላብን እያሱን ግና በቲ መንፈሳዊ ኣዑንቶም ስሇ 

ዜረኣዩ : ኣብ ቅድሜና ከም እንጀራና እዮም :ዜበለ ። 

ኣምሊኽ ይመስገን ።(ሁ14.9 ,ሁ 13.32-33)። 

ንሕና’ኸ እንታይ ንብሌ ከም  ኣንበጣዶ ንብሌ ወይስ 

ከም እንጀራና እዮም ንብሌ ፧ ሕጂ እምበኣር እቲ ሕቶ 

ናባና እዩ እስከ ንርኣዮ : እንታይ ክገብረሌካ ትዯሉ 

ኣልኻ ፧ ሕቶና በዒሌና ንመሌሶ ። 

   ኩለ ነገር ገዱፍና ናብ ኣምሊኽ ንጠምት : 

2ዛና7.14 ከምዙ ይብሌ : ‚እዙ ብስመይ እተሰምየ 

ህዜበይ ከኣ ትሕት እንተበሇ : እንተሇመነ : ገጸይ 

እውን እንተዯሇየ : ካብ ክፉእ መገደ ድማ እንተ 

ተመሌሰ : ሽዐ ኣነ ኻብ ሰማይ ክሰምዕ እየ : 

ሓጢኣቶም ከኣ ይቕረ ኽብሇልም : ምድሮምውን 

ክፍውሰልም እየ ።‛ ሽዕኡ እዩ ኣብቲ ገጽ ምድሊይ 

እንታይ ክገብረሌካ ትዯሉ ኣልኻ ምስተበሃሌካ 

ትምሌስ ። ክርኢ ድማ ትብሌ ። እቲ ዒይነ-ስዉር 

ወዱ ዲዊት መሓረኒ ምስ በሇ እዩ እቲ ሕቶ ዜቐረበለ 

: ኣብዙ ግና ብምለእ ሌቡ : እምነቱ : ተስፋኡ : ኣብ 

ኣምሊኽ ስሇዜገበረ እዩ ። ንሕና ድማ ብምለእ ሌብና 

እስከ ነዙ ክንገብር ጏይታ ይርድኣና ።  

        <> <> <>  

 

 

  ናይዙ ወርሒ ኣርእስታት ጸልት ክኾነና ዜሕጉዜና : 
መንፈስ ቅደስ ክድግፈና ኣብኡ ተወኪሌና : በዙ ኣብ 
ታሕቲ ል ክንነቅሕ ኢና ። እቲ ጸልት ዜሰምዕ 
ጏይታውን ኣብ ምደብ ጊዛኡ ክምሌሰሌና እዩ : ንሱ 
ጸልት ድኹማት ኣይንዕቕን እዩ ። 

1. ጽኑዕ ፍቕሪ ንኣምሊኽ ክህሌወና : እግዙኣብሄር 
ንሌብና ኪመሌሶ : ገጽ እግዙኣብሄር ንድሇ ።  
ዲ 30.2 , ዲ30.6  

2. እግዙኣብሄር መንፈሱ ከፍስሰሌና : ገጽ 
እግዙኣብሄር ንድሇ ።  

ኣርእስታት ጸልት 
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‚ዎ ኣምሊኽ ብመንፈስ ቅደስካ ንህይወትና ከተበራቶ 
ንሌምን ኣልና ። ካብ ህይወትና ንኻሌኦት ርዊ ርባታት 
ማይ ህይወት ኪውህዜ : ይቲ መንፈስ ቅደስ ኣባና 
ይውሓዜ ።‛ኢሰ 44:3-5  
 

3. ህሊውነት እግዙኣብሄር ኣብ ምድርና ክግሇጽ : 
ገጽ እግዙኣሄር ንድሇ ።  
‚ዎ ኣምሊኽ : ስምካ ኣብዚ ሃገርና ኣኽብሮ ። 
ንትኣምራትካ ኢድካ ርግሕ : ንምፍርራሆም ርኤ ።‛ 
ግብ4.30 ኣንብቡ ። 
 

4. ወንጌሌ መግስቲ ኣምሊኽ ብሓይሌን ብዜስዕብ 
ተኣምራትን ኣብ ምድርና ክስበኽ : ገጽ 
እግዙኣብሄር ንድሇ ። ኢሰ42.6 ። 
 

5. እስከ መምሃራን ክህበና : ገጽ እግዙኣብሄር 
ንድሇ ።  
‚ተምሃሪ ኻብ መምህሩ ኣይበሌጽን : ተምሂሩ ዜወድኤ 
ኹለ ግና ካብ መምህሩ ኣይበሌጽን እዩ ።‛ ለቃ 6.40 ። 
 

6. ከምቲ ናይ ቀዯም ኩለ ሰብ ንእግዙኣብሄር 
ክዯሌን ክምህሇሌን : ገጽ እግዙኣብሄር ንድሇ። 
‚ኣብታ ሓንቲ ዙነብሩ ናብታ ሓንቲ ኻሌእ ኪኸደ እዮም 
እሞ : ኣብ ቅድሚ እግዙኣብሄር ክንምህሇሌ : 
ንእግዙኣብሄር ጏይታ ሰራዊት ከኣ ክንዯሉ ንኺድ : 
ኣነውን ክኸይድ እየ : ኪብለ እዮም ።‛ ካ8.21 ። 
 

7. ከምቲ ናይ ቀዯም ንኣሽቱን ዒበይትን ሰብ 
ዯድሕሪ የሱስ ክጏዩን ክጸምኡን ክድነቑን : 
ገጽ እግዙኣብሄር ንድሇ ።  
ማር 9.15 ‚ሽዐ እቶም ህዜቢ ምስ ረኣይዎ : ሰምበደ : 
ናብኡ ጏይዮም ከኣ ሰሊም በሌዎ ።‛ 
 

8. ስሇ ኣብ ቤቶም ዜሓመሙ ሰብ : ገጽ 
እግዙኣብሄር ንድሇ ። 
‚ንድኻ ዙሓሌየለ ብጹእ እዩ : እግዙኣብሄር ብመዒሌቲ 
መከራ የናግፎ ። እግዙኣብሄር ይሕሌዎ ብህይወትውን 
የንብሮ ። ንሱ ኣብ ምድሪ ብጹእ ይኸውን ። ናብ 
ፍቓድ ጸሊእቱ ኣይተሕሌፎን ኢኻ ።‛ መዜ 41.1-2 ። 

 
9. ጏይታ ካብ ኩለ ክፉእ ከድሕነና : ገጽ 

እግዙኣብሄር ንድሇ ።  
‚ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር : ናብ ፈተና ኣይተእትወና 
።‛ ማቴ 6.13 ። 
 

10. ብኹለ ምስጋናን መዜሙርን : ገጽ 
እግዙኣብሄር ንድሇ ። 

‚መዜሙር ምስጋና ምስ መሩ : ናብ ዯብረ ይቲ ዯየቡ 
።‛ ማቴ 26.30 ። ክብሪ ኹለ ንእግዙኣብሄር ይኹን : 
ጏይታ ኣዕዙዘ ይባርኽኩም ። 
  

ሓዯስቲ መጽሓፍቲ 

                               

 

         ዕዉት 
       ዜኾነ ህይወት 
  
 

 

 

 

           ዎች ማን ኒ 

 

 

ነን መጽሓፍቲ ንምባብ :  
www.good-amharic-books.com ኢሌኩም ኣብ 
Tigrinya ዜብሌ ብምጥዋቕ ነዜን ካሌኦት መጽሓፍትን 
ከተንብቡ ትኽእለ ። 

     

ኣድራሻና hibret_christians@yahoo.com 
            South Africa       
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