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ጎይታይ  ርድኣና 

   “ንስኻ ዎ እግዚኣብሄር ፡ ንዘለኣለም ትነብር 

፡ ዝፋንካ ንውሉድ ወለዶ እዩ ። ስለምንታይ 

ንሓዋሩ እትርስዓና ፧ ንነዊሕ ዘመንስ እትሓድገና 

፧ ጎይታይ ፡ ናባኻ ምለሰና ንሕናውን ንምለስ ። 

ንመዓልትታትና ኸምቲ ናይ ቀደም ሓድሶ ። 

ጠሪስካዶ ደርቢኻና ኢኻ ፧ ኣዚኻዶ ኾሪኻልና 

ኣሎኻ ፧”            /ደጉ.ኤር 5.19-22/ ። 

   ንሕና ዘሎናዮ ዘመን ከመይ ዝበለ ዘመን ወይ ጊዜ 

እዩ ፧ ማለት ፡ እዚ ዘሎናዮ ኩነታት ከመይ ዝበለ 

ምዃኑ ነስተውዕሎዶ ኢና ፧ መንፈሳዊ ኩነታትና 

ከመይ ኣሎ ፧ ዝጎድለና ነገር የለን ፡ ዘድልየና ነገር 

የለን ፡ ንሕና ብኹሉ ምሉኣትን ፈሰስትን ኢናዶ 

ንብል ኣሎና፧ ብሓቂ ንእግዚኣብሄር ዘሎና ጽምኣት 

ከመይ ኣሎ ፧ 

   ዘለናዮ ጊዜ ናይ ጸልማት ጊዜ ምዃኑ ዘካትዕ 

ኣይኮነን ። ሓይልና ደኺሙ ፡ ፍቕርና ዝሒሉ ፡ 

ጽምኣትና ጎዲሉ ፡ ኣንድነትና ሃሲሱ ፡ ኣብ ገንዘብ 

ዘሎና ኣረኣእያ ማዕሪጉ ፡ ኣኼባና ከም ዘይነበረ 

ኮይኑ ፡ ኣጓብዝናን ጎራዙትናን ፋሕ ኢሎም ፡ 

ኣገልገልቲ ጠፊኦም ተሳኢኖም ። ኣየ ፡ እዛ 

ብመንእሰያት ጃርጃር እትብል ዝነበረት ማሕበር 

ኸመይ ኢላ እያ ጸምያ እትቕመጥ ዘላ ፡ እዛ ብርሃን 

ዝነበረት ከመይ ኢላ እያ ጸልሚታ ፡ ኣየ ለይቲ 

ብኽያት ትበኪ ኣላ ፡ ንብዓታ ኣብ ምዕጉርታ  

 

 

 

 

ይውሕዝ ኣሎ ፡ ካብ ኩሎም እቶም 

ፈተውታ ሓደ የልቦን ዘጸናንዓ ። ኩነታትና 

ብሓቂ ከቢድዩ ፧ ፍረ  መንፈስ ዘይብልና 

ኮይንና ተሪፍና ፡ ኩሉ ሓዲግካ ንጎይታ 

ምግልጋል ከም ዕሽነት ክንቆጽሮ ጀሚርና 

ኣለና ። መምዘኒ መንፈሳውነት ፡ ሃብትን 

ትሕዝቶን እምበር ፡ “ምእዛዝ” Obedience 

ምዃኑ ረሲዕናዮ ። ሎሚ ክንሪኦን 

ከነስተውዕሎን ተደልዩ ዘሎ ፡ ኣብ ከመይ 

ኩነታት ከም ዘሎና  ርኢና ፡  ናብ ንስሓን 

ምህለላን ከነተኩር እዩ ።  

   ንሕና ቅድሚ ኹሉ ክንፈልጦ ዘድልየና ፡ 

ከም ህዝቢ - ብእግዚኣብሄር እተረሳዕና 

ህዝቢ ኢና ። ኣብዚ ዝረኣናዮ ቃል 

“ስለምንታይ ንሓዋሩ እትርስዓና፧” ብምባል 

ኤርምያስ ክድጉዕ ከሎ ንሪኦ ። እወ ፡   

(ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽል) 
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ዓምዲ  -  ጸሎት 

ዕረፍቲ ንዝደልዩ 

‘ብመዓልቲ ጸበባ ድማ ጸውዓኒ ፡ ኣነ ኸናግፈካ እየ ፡ 

ንስኻውን ከተኽብረኒ ኢኻ ።’ /መዝ 50፡15/ 

   ዘለናዮ ዘመን ጸበባ ዝበዝሖ ዘመን እዩ ፡ ሰብ ከኣ 

ዕረፍቲ እንተረኸብኩ ኢሉ ላዕልን ታሕትን ይብል 

ኣሎ። ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብዙሕ ይጉዓዝ ኣሎ ፡ ግናኸ  

ዕረፍቲ ክረክብ ፍጹም ኣይከኣለን ፡ ድሌት ሰብ ደረት 

ተሳኢንዎ ኣሎ ። ቅንያቱ እንተ ኣስተውዒልናዩ ክፉእ 

ቅንያት እዩ ። ሰይጣን ንሰባት ዕረፍቲ ክትረኽቡ 

ከምዚ ግበሩ እናበለ ፡ ብዙሕ ዘዐሽወሉ ጊዜ እዩ ። 

የግዳስ ፡ እግዚኣብሄር ኣብዚ ክፉእ ጊዜ “ጸውዓኒ” 

ይብለና ኣሎ፡ ብሓቂ ስም እግዚኣብሄር ዝጽውዕ ዘበለ 

ኪድሕን እዩ ። እቲ ምስጢር ዕረፍቲ ኣብ ‘ምጽዋዕ’ 

እዩ ዘሎ  ። ኣብዚ ክፉእ ዘመን ፡ ጎይታ ጸውዑኒ እሞ 

ኣነ ኩሉ ክመልኣልኩም እየ ፡ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ፡ 

ግናኸ ዕጋበት ዕረፍቲ ኣብ ጎይታ የሱስ እዩ ። ጎይታ 

እንተለካ ፡ ካልእ ትርፉ ከንቱ ምዃኑ ኢኻ 

እተስተውዕል ። ‘ጾርካ ናብ እግዚኣብሄር ደርብዮ ፡ 

ንሱ ኺድግፈካ እዩ ።” /መዝ55፡22/ ። ብሓቂ ፡ እቲ 

ዕረፍቲ-ህይወት መንዩ እንተበልና ፡ ጎይታናን 

መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ እዩ ። ቀዳማይ ናይ 

ህይወትና የሱስ እንተኾይኑ ፡ ብኻልእ ዕጉባት 

ክንከውን ኢና ፡ ንህይወትና ዕረፍቲ-ሰላም ዝኾና 

የሱስ እዩ ፡ ‘ኣቱም ኩልኹም እትጽዕሩ ጾር 

ዝኸበደኩምን ፡ ኣነ ኸዕርፈኩም ናባይ ንዑ ። ኣነ 

ለዋህ እየ ፡ ልበይን ትሑት ፡ ኣርዑተይ ፈኩሽ ፡ 

ጾረይውን ቀሊል እዩ እሞ ፡ ኣርዑተይ ጹሩ ኻባይውን 

ተምሃሩ ፡ ንነፍስኹም ከኣ ዕረፍቲ ኽትረኽቡ 

ኢኹም።’/ማቴ11፡28/ ። ስለዚ ሎሚ ፡ ዕረፍቲ 

እትደልዩ፡ ነዚ ጎይታና የሱስ ናብ ልብኹም ጸውዕዎ ፡ 

ንሱ ይግዝኣና ፡ ንሱ ይምለኸና ፡ ንሱ ዝበሎ 

ይኹነላና ። ከምዚ ኢልና ድማ ንጸሊ ፡ “ዎ ጎይታ 

የሱስ ናብ ልበይ ይጽውዓካ ኣለኹ ፡ ርድኣኒ ። የሱስ 

፡ ዕዳ ሓጢኣተይ ኣብ መስቀል ከፊልካለይ ኢኻ እሞ 

፡ ይቕበለካ ኣለኹ ። ተሪፉ ዘሎ ህይወተይ ፡ ዘመነይ 

ኩሉ ንስኻ ምርሓኒ ፡ ከም ፍቓድካ ክመላለስ ፡ 

ደግፈኒ ። ስለ ኹሉ ክብሪ ምስጋና ንኣኻ ይኹን ። 

ኣሜን ።”  --//-- 
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ንሕናውን እተረሳዕና ምዃንና ነስተውዕል ፡ 

ምኽንያት መረስዒና ድማ ሓጢኣትናን 

ዘይምእዛዝናን እዩ ። እንታይ ሓጢኣት ጌርናዶ 

ንብል ኣሎና ፧ ኣየ ንሕናዶ ኣይኮንናን ፡ ክፉእ ናይ 

ኣሕዋትና ባህ ዘብለና ፡ ጽቡቕ ናይ ኣሕዋትና ኸኣ 

ዘሻቕለና ። ሰባት እናጠፍኡስ ፡ ጽቡቕ ክመጽእዩ 

እንብል ንሕናዶ ኣይኮንናን ፧ ኣብ ዙርያና  ብዙሓት 

ናይ ብልዒ ጥሜትን ፡ ናይ ቃል ኣምላኽ ጥሜትን ፡ 

ዕርቃንን ከለዎም ፡ ዕሽሽ እንብል ህዝቢ ንሕናዶ 

ኣይኮናን ። ንኽፉእ እናረኣና                    

እነጽቅጥ ፡ ከምቲ ኣብ ራእ 2፡20 “ግናኸ ነታ ፡ 

ነብዩት እየ ፡ እናበልትሲ ነቶም ኣገልገልተይ 

ኪምንዝሩን ንጣኦታት እተሰውኤ ኺበልዑን 

እትምህሮምን እተስሕቶምን ዘላ ኢዛቤል ፡ ነታ 

ሰበይቲ እቲኣ ስቕ ኢልካ ምርኣይካ ረኺበልካ ኣለኹ 

።” እወ ፡  ነቲ እኩይ ስቕ ኢልካ ምርኣይውን ኣብ 

ቅድሚ ኣምላኽ የንቅፈካ እዩ ። ንሃብታም ኣማኒ 

ኣብሊጽና እንርኢ ፡ ንድኻ ግና ኣትሒትና እንርኢ ፡ 

ከመይ ዓይነት ኣመንቲ ኢና ፧ ጌና ድንዙዛት ኢና ፡ 

ሃዋርያ ጳውሎስ እንተዝርእየና ፡ ንኣኻትኩም ከም 

ንስጋውያን እምበር ከም ንመንፈሳውያን ክዛረበኩም 

ኣይኮነለይን እዩ” ምበለና ነይሩ ፡ ሃዋርያ ዮሃንስ 

እንተዝርእየና ኸኣ ‘ግብርኹም እፈልጦ ኣለኹ ፡ 

ዝሑላት ወይ ምውቓት ዘይምዃንኩም ፡ ከምዚ 

ልብጥ ዝበለ ብምዃንኩም እግዚኣብሄር ካብ ኣፉ 

ጡፍ ከይበለኩም ከሎ ፡ ደጊም ቅንኡ እሞ ተነስሑ” 

ምበለና ነይሩ ። ኣብ ገሊኡ ዝስማዕ ትምህርቲ 

ዘስካሕክሕ እዩ ፡ ‘ንስሓ ኣየድልን እዩ’ ይብሉ ፡ 

ካብዚ ዝኸፍእ ናይ ስሕተት ትምህርቲ የለን ። 

ሓጢኣት - ሓጢኣት  ምዃኑ ዘረስዕ ትምህርቲ 

ብስም የሱስ ይርሓቕ ። 

   መጽሓፍ ቅዱስ ደጋጊሙ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ 

እንተሎ “ተጠንቀቑ” ዝብል እዩ ። ንምሳሌ ክኾነና 

“ህይወት ሰብ ብብዝሒ ገንዘብ ኣይኮነትን እሞ ፡ 

ተጠንቀቑ ፡ ካብ ኩሉ ስስዔ ኸኣ ርእስኹም ሓልዉ” ሉቃ 

12፡15 ። “እምበኣርሲ ቕንያቱ ኽፉእ እዩ እሞ ፡ ጊዜ 

 ዓዲግኩም ፡ ከም ለባማት እምበር ፡ ከም 

ዓያሱ ዘይኮነ ኸመይ ብጥንቃቐ ኸም 

እትመላለሱ ፡ ተመልከቱ” /ኤፌ5፡15/ ። “ኣብ 

ቅድሚ ኣምላኽን ኣቦን ንጹህን ርኽሰት 

ዘይብሉ ኣምልኾ እዚ እዩ ፡ ርእስኻ ኻብ 

ርኽሰት ዓለም እናሓሎኻ ፡ ንዘኽታማትን 

መበለታትን ኣብ መከራኦምን ጸበባኦምን 

ምብጻህ እዩ” /ያእ3፡27/ ። “ግፍዕን ዓለማዊ 

ትምኒትን ክሒድና ፡ ኣብዛ ዓለም እዚኣ 

ብጥንቃቐን ብጽድቅን በምልኾን ክንነብር 

ይምህረና ኣሎ’ /ቲቶ 2፡12/ ። የሱስ ውን 

ቀዳማይ ስብከቱ ‘መንግስቲ ኣምላኽ ቀረበት 

ተነስሑ” ዝብል ነበረ ። /ማር1፡14/ ። 

 እሞኸ ደኣ ፡ ሎሚ ዘሎ ስብከት ግና ካብ 

ሓጢኣት ዘርሕቕ ዘይኮነስ ፡ ክትብልጽጉ 

ኢኹም ክትዕወቱ ኢኹም ፡ ብምባል ዘዐሹ ፡ 

ኣብ ሰማይ ዘይኮነስ ኣብዛ ምድሪ ድላይኩም 

ክመልኣልኩም እዩ ዝብል ፡ ናብታ ቀጣን 

መገዲ ዘምርሕ ዘይኮነስ ናብታ ገፋሕ መገዲ 

ዘምርሕዶ ኣይኮነን ፧  

   ነቢይ ኤርምያስ ስለ ህዝቡ ክድጉዕ ከሎ ፡ 

“ንነዊሕ ዘመንስ እትሓድገና ፧ ጎይታየ ፡ ናባኻ 

ምለሰና ንሕናውን ንምለስ ” ይብል ። 

ኤርምያስ ስለ ህዝቡ ኣበርቲዑ እዩ ደጉዑ ። 

ንሕና ፡ ንነዊሕ ዘመን እተሓደግና ኢና ። 

ሓያለ ዓመታት ኮይኑ ኣሎ ። ናይ ኣሕዋትና 

ጸበባ ዘይስቆረና ኮይንና ኣሎና ፡ ንእሽቶ ነገር 

ኮይኑ ኣይረኣየና ። ሎሚ ፡ ብሓቂ ከም 

ኤርምያስ ‘ናባኻ ምለሰና ንሕናውን ንምለስ” 

እናበልና ብንስሓን ብምህለላን ንቕረብ ። 

ንርእስና ክንነብር ኣይኮናን ተጸዊዕና ፡ ምስ 

ዳዊት ኮይንና “የሩሳሌመየ ፡ እንተረሲዔክስ ፡ 

የማነይቲ ኢደይ ትረስዓኒ” ንበል ፡ /መዝ 

137፡5/ ። ጓሂ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ንንስሓ 

ንጉሀይ ፡ እግዚኣብሄር ድማ ከጸናንዓና እዩ ፡ 

 ‘ጓሂ ልበይ ኣብ ውሽጠይ ምስ በዝሔ ፡ ምጽንናዕካ 

ንነፍሰይ ኣሓጎሳ’ /መዝ 94፡19/ ። 

   ኤርምያስ ኣብቲ ናይ ንስሓ ጸሎቱ ፡ 

“ንመዓልትታትና ኸምቲ ናይ ቀደም ሓድሶ” ኢሉ ጸለየ 

። ደጊሙ ነቲ ናይ ቀደም ዝነበሮ ህይወት ክመልሰሎም 

እዩ ጸልዩ ። ዝነበረካ ህይወት ደጊሙ ክምለሰካ ማለት 

፡ ምንቕቓሕ ማለት እዩ ። ምንቕቓሕ ማለት ምሕዳስ 

ማለትዩ ። ምንቕቓሕ ማለት ምንሳሕን ፡ በዲለ 

ምባልን ፡ ይቕረ ምባልን ፡ ንበደል ሕድገት ምግባርን ፡ 

ናይ ጸሎት ጊዜኻ ክሕደሰልካ ከሎን ፡ ጽምኣትካ 

ኵስኽ ከሎን ፡ ካብ ሓጢኣት ክትምለስን ክትናገፍን 

ከሎኻ ፡ እዝን ነዚ ዝመስልን ፡ ምንቕቓሕ ይብሃል ። 

 ምንቕቓሕ ዓው ኢልካ ምዝማርን ምጭዳርን 

ዘይኮነስ ፡ ህድእ ኢልካ ምስትንታንን ምስትውዓልን 

ምጥንቃቕን እዩ ። ስለዚ ብንስሓ “ንመዓልትታትና 

ኸምቲ ናይ ቀደም ሓድሶ” ንበል ። 

   ነቢይ ኤርምያስ ፡ ንኹሉ ድጉዓኡ ክድምድሞ 

ኸሎ “ጠሪስካዶ ደርቢኻና ኢኻ ፧ ኣዚኻዶ ኾሪኻልና 

ኣሎኻ ፧” ብምባል ጎይታ ክምልሰሉ ጸለየ ። 

እምበኣርሲ እቲ መፍትሒ ምስ ጎይታ እዩ ዘሎ እሞ ፡ 

“ንሕና ኸኣ ኣብ ዓብዩ ጸበባ ኢና ዘሎና” /ነህ9፡37/ 

እናበልና ፡ ኣበይ ጊዜ ከም ዘሎና ብምስትውዓል ፡ 

“ኽሳዕ ሎሚ ዝረኸበና መከራ ንእሽቶ ኾይኑ 

ኣይርኤኻ” /ነህ9:32/ ፡ እናበልና ፡ ንነሳህ ንደጉዕ ፡ 

እግዚኣብሄር ውን ክመልሰናን ክምሕረናን እዩ ። 

ክብሪ ኹሉ ንእግዚኣብሄር ይኹን ፡ ጎይታ ኣዕዚዙ 

ይባርኽኩምን ። -----ሻሎም-----  

 

 



ሻሎም ቁ.6 

 3 

 

ባህሪይና ከየሸግረና 

  ሓዳር ወይ ቤተሰብ  ፡ እግዚኣብሄር ዝደኮኖን 

ዝመስረቶን ብምዃኑ ንደቂ ሰብ ሰናይ ዝኾነ 

ውህበት እዩ ። ሰብ ነታ ኣብ ምድሪ ዘላ ህይወቱ 

ምልእትን ጥዕምትን ክትኮነሉ ኢሉ ፡ ካብ ዝገብሮ 

ጻዕርታት ሓደ “ሓዳር” እዩ ። ሰብ ኣብ ህይወቱ ካብ 

ዘድልይዎ ኩሉ ነገር እንተ መልኣሉ  ፡ሓዳር ዘይብሉ 

እንተኾነ ግን ፡ ህይወቱ ምልኣት ዘለዋ ኣይትኾነሉን 

እያ ፡ (ንፍሉይ ዕላማ እንተዘይኮይኑ) ። ከምዚ 

እንተዘይከውን ነይሩ ፡ እግዚኣብሄር ‘ሰብኣይ በይኑ 

ኪኸውን ጽቡቕ ኣይኮነን” ኣይምበለን ፡ ዘፍ2፡18። 

   ንሓዳር ዝበጽሑ መንእሰያት ፡ ንሓዳር ክምነዩን ፡ 

ኣጥቢቖም እንተ ጸለዩን ፡ ድኽመት ኣይኮነን ። 

ኣድላይ ምድላው ጌሮም ፡ ንሓዳር ግን ዝሓትዎን 

ዝሓቶምን ዝስእኑ ሰባት ፡ እንተሓዘኑ ፡ ቅር ውን 

እንተበሎም ፡ ሓቆም እዮም ። ምኽንያቱ 

እግዚኣብሄር ብምስትምቓር ህይወት-ሓዳር ደስ 

ኢሉና ክንነብር ስለዝፈቱ እዩ ። 

   “እግዚኣብሄር ሓዳር ይደሊ ምዃነይ እናፈለጠ ፡ 

ንብዙሓት መሓዙተይ ብዙሓት ኣወዳት 

እንክሓትወን ፡ ኣነ ግን ብቁመናይ ካብአን ዘይትሕት 

ከለኹ ፡ ሃረር እናበልኩ ፡ እግዚኣብሄር ደገ 

ዘይከፈተለይ ፡ ስለምንታዩ ፧” እናበላ ዝሓታ 

ደቀንስትዮ ብዙሓት እየን ።  

   ተባዕትዮ ውን “ሓዳር እደልየ ፡ ትምህርተይ 

ወዲአ ፡ ስራሕ ጀሚረ ፡ ኩሉ ተዳልየ እየ ፡ ግን 

ሓዳር ክሳብ ሕጂ የብለይን ። ንብዙሓት ኣዋልድ 

ሓቲተ “ኣይፋልን” – no - ይብላኒ ፡ ሒደት ከኣ 

“ሓራይ” – okay- ክብላኒ ከለዋ ፡ ኣብቲ ናይ 

መጽናዕቲ ጊዜ ፡ ገንዘበይ ምስ ወዳእኩ ፡ 

ብዝተፈላለየ ምኽንያት ይፈርሰኒ ። ሕጂ 

እግዚኣብሄር ከይተመርዓኹ ክነብርድዩ ዝደልየኒ 

ዘሎ ፧ ከምኡ እንተኾይኑ ነዚ ሓሳብ ሓዳር ፡ ካብ 

 

 

 ኣእምሮይ የጥፍኣልየ ።” ብምባል ፡ 

ንእግዚኣብሄር ዘማርሩ ሒደት ኣይኮኑን ።  

   ሓዳር ኣጥቢቖም ደልዮም ፡ ክረኽቡ 

ዘይከኣሉ ሰባት ፡ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ 

ከማርሩ ከለዉ ፡ ሓዳር ጌሮም ምስ ሓዳሮም 

ዝነብሩ ሰባት ከኣ ፡ ሓዳሮም ከም ሓሬት 

ማይ ዝመረሮም ድማ ፡ ነታ መርዓ ዝገበሩላ 

መዓልቲ የማርሩ ። በቶም ኣስካቡሉ ፡ ሓዳር 

ዘይገበሩ ኣወዳትን ኣዋልድን ይቐንኡ ።  

  ምንያን ቶማስን እተባህሉ ፡ ነዊሕ ዝገበረ 

ሓዳር ኣለዎም ፡ ኣርባዕተ ቖልዑ ውን 

ወሊዶም ። ክልቲኦም ጎይታ ዘፍቅሩ ንፉዓት 

ክርስትያናት እዮም ። ቶማስ ብስራሕ 

ምኽንያት ብዙሕ ጊዜ እዩ ዝገይሽ ። ኣብ 

ስራሑን ኣብ ቤተ ክርስትያንን ጽቡቕ ስም 

ኣለዎ ። ጻዕረኛ ሰራሕተኛ እዩ ፡ ንፉዕ ኣቦ 

መሲሉ እዩ ዝረአ ።  

   ሰበይቱ ምንያ ግን ሰብኣያ ዝርኣያ ፡ ከምቲ 

ንሰብ ብደገ ዘርእዮ ባህሪ ዘይኮነ ፡ እቲ ሓቀኛ 

ዝኾነ ኣነነቱ እዩ ። ቶማስ ኣብ ደጊኡ ውዒሉ 

ናብ ቤቱ ክኣቱ ከሎ ፡ ሰበይቱ ኾነት ደቁ 

ብፍርሃትን ብጭንቀትን እዮም ዝመልኡ ። 

ኣብ ቤቱ እንተሎ ፡ ሰበይቱን ደቁን ይሕጎሱ 

ዘይኮኑ ፍርሂ እዮም ዝመልኡ ። ኣእዳዉ 

ዝርግሕ ኣቢሉ “እዚ እንታዩ” ይብል ። ደቁ 

ዝኾነ ነገር እንተ ኣጉዲሎም ወይ ፈተና 9 

ካብ 10 እንተወሲዶም ፡ ንምንታይ 10 

ዘየምጽኡ ብምባል ነቶም ደቁን ሰበይቱን 

ይጭድረሎም ። ብናይ ገንዘብ ነገር ከኣ 

ጥብቂ  serious እዩ ። ምንያ ንዘውጽኣቶ 

ወጻኢታት ኩሉ መረጋገጺ ረሲት-receipt- 

ከተምጽእ ኣለዋ ። ምኽንያቱ ንእኡ 

ዘይተረድኦ ወጻኢታት እንተሎ ኣዝዩ እዩ 

 

 

 ዝናደድ ። ንደቁን ንሰበይቱን ከም ሓደ ዲክታተር 

ወተሃደር እዩ ዝቖጻጸሮም ። ንዝኾነ ንእኡ ዘይመሰሎ ፡ 

ምንያ እኹል ዝኾነ መልሲ ክትህቦ ይጽበ ።  

   ቶማስ ሓያል ሰራሕተኛ ፡ ጥንቁቕ ፡ ንኹሉ ነገር 

ብስርዓትን ብንጽህናን ክሕዝ እዩ ዝደሊ ። ኮይኑ ግን 

ርህራሄን ፍቕርን ዝጎደሎ ሰብ ብምዃኑ ፡ ንሱ ኣብ ዘለዎ 

ክቐርቦ ዝደሊ የለን ።  

   ምንያ በዚ ዓይነት ኩነታት 14 ዓመት ገበረት ። ሓቢራ 

ኣብ ዝጸንሓትሉ ዓመታት ፡ እናተሓሳሰባ ብምኻዱ 

“ክመሓየሽ’ዩ” ዝብል ተስፋኣ እናጠፍአ ኸደ ። ብሓሳቡ 

ጥራይ ይኸይድን ገታርን ብምዃኑ ፡ ምንያ እትህቦ 

ርእይቶ ኹሉ ፡ ይንዕቆ’ዩ ። “እዚ ናይ ድኽምቲ ሰበይቲ 

ኣተሓሳስባ እዩ”  ይብል ። 

   ምንያ ፡ ንሰብኣያ ጨኪና ሓዲጋቶ ክትከይድ ካብ 

እትሓስብ ነዊሕ ጊዜ ኮነ ።  “ሓዳርና እንተፈሪሱ ደቅና 

ክሳቐዩ እዮም ፡ ስም ክርስቶስ ብምኽንያትና ክጽረፍ እዩ” 

ብምባል ክትዕገስ ጀመረት ።  

   ሓደ ጊዜ ፡ ካብ መዓልታት ፡ ቶማስ ስራሕ ውዒሉ 

ናብ ቤቱ ተመልሰ ፡ ጭውጭው ክብል ድማ ጸንሖ ። 

‘ምንያ ፡ ምንያ’ እናበለ ድማ ጸውዐ ፡ መልሲ ግን ሰኣነ ። 

ናብ ሹቕ እያ ከይዳ እትኸውን ብምባል ፡ ጋርጅ 

ብምኻድ ሓድሓደ ነገራት ክሰርሕ ጀመረ ። ምንያ 

ከይመጸት መሰየ ። ቶማስ ድራሩ ደልዩ ድስቲ ኹስኩስቲ 

ሃሰው በለ ፡ ምንም ኣይረኸብን ። ቶማስ ተጸበየ ፡ ሰዓት 

ትሽዓተ ኾነ ፡ ኩነታቱ ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ተረድአ ። ኣብ 

መገዲ ሓደጋ መኪና ረኺብዋ ከይኸውን ብምባል ፡ 

ፍርሃት ሓደሮ ።  

ዓምዲ - ኣነን ቤተይን 
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ቶማስ ፡ ናብ መሓዛ ምንያ ሞባይሉ ኣልዒሉ ደወለ 

እሞ ፡ ኣብኡ ከም ዘላ ፈለጠ ። ተንሲኡ ድማ ከደ ። 

ኩነታቱ ፡ ከምቲ ዝገመቶ ኣይጸንሖን ። ምንያ 

ንቶማስ ምስኡ ክትከይድ ከም ዘይትደልን ፡ ምስኡ 

ሓቢራ ክትነብር ከም ዘይትደሊ ነገረቶ ። ዘይተጸበዮ 

ነገር ብምዃኑ ኣዝዩ ደንጸዎ ። “እንታይ ጌረኪ ፧ 

እንታይሲ በዲለኪ፧” ብምባል ክረዳዳኣ ፈተነ።  

   ቶማስ ኣዝዩ ሓዚኑ ናብ ቤቱ ተመልሰ ። 

ንመጀመርያ ጊዜ ኣብ ህይወቱ ብሕትውና ተሰምዖ ። 

ተንበርኪኹ ፡ ብጸሎት ፡ ኡይ. . . ኡይ ክብል 

ጀመረ። ይኹን እምበር ፡ ዝነበሮ ሰላም ግን ክምለስ 

ኣይተኻእለን ። ኣብታ ለይቲ ብዘይ ድቃስ ሓደረ ። 

ሓዳሩ ምፍራሱ ዘይኮነ ኣጉህይዎ ፡ ቀንዲ ንእኡ 

ዘጨነቖ “ክርስትያናት እንታይ ክብሉኒ እዮም” ዝብል 

ሕቶ እዩ ። 

   ቶማስ ንምንያ ብሽማግለ ኣቢሉ ክልምና ፈተነ ፡ 

ኣይኮነሉን ። ኣብ ብርካ ወዲቑ ፡ ምሕረት ሓተታ፡ 

ግናኸ ንሳ ምስኡ ሓቢራ ክትነብር ፍቓደኛ ዘይምዃና 

ገለጸትሉ ። ደቁ ውን ፡ ኣቦና ፡ ብምባል 

ኣይደለይዎን። ኣብ ቤቱ ዝኣተወሉ መተን ብሕትውና 

ከጥቅዖ ጀመረ ። እዛ ምውቕቲ ዝነበረት ቤቱ ፡ 

ከትከት ዘብል ዛሕሊ ኣተዋ ። ሓጎሱን ሰላሙን 

ተገፈፈ ። ቅድሚ ሕጂ ጌርዎ ዘይፈልጥ ጾምን 

ጸሎትን ክሕዝ ጀመረ ።  

   ኣብ መወዳእታ ፡ ምንያ ብሽማግለ ፍትሕ ሓቲታ 

ንሓዋሩ ተፈለየቶ ። ቶማስ ፡ ዓለም ናብኡ 

እተደፍአት ኮይኑ ተሰምዖ ። ከመይ ዓይነት ጻዕረኛ 

ሰራሕተኛ ምንባሩ ክተቅስ ጀመረ ፡ “ካብ መሰረቱ ኣነ 

ሕማቕ ሰራሕተኛ ኣይኮንኩን ፡ ከምቶም ኮፍ ኢሎም 

ዝበልዑ ኣይኮንኩን ፡ ንቤተይ ፡ ንደቀይ ፡ ክብል 

ለይትን መዓልትን ምስ ጸዓርኩ እየ ። ደቀይ 

ብመነባብሮኦም ፡ ብኣለባብሳኦም ፡ ካብ ማንም 

ቆልዓ ይበልጹ እምበር ኣየጉደልኩሎምን ። ኣብ 

ቤተይውን ንተሰብረ እናዓረኹ እየ ዘሕልፎ ። ንደቀይ 

ብቐረባ እየ ዝከታተሎም ። ሰበይተይ ውን ዝጎደላ 

የለን ፡ ክዳናን ምግባን እንታይ እዩ ጎዲልዋ ።  

ስለምንታይ ደኣ እዩ እግዚኣብሄር ሓዳረይ 

ክፈርስ ደቒዱ ፧ እዚ ኹሉስ ንኣይ !” 

ብምባል ለይትን ቀትርን 

 ክበኪ ኣሕለፎ ። ይብከይን የልቅስን ደኣ 

እምበር ፡ እቲ ጉዳይ ኣይተለወጠን ።  

   ቶማስ ፡ ክሪኦ ዝፍትን ዘሎ ፡ ብርታዐ ገዛእ 

ርእሱ እምበር ፡ ድኽመት ገዛእ ርእሱ ግና 

ክሪኢ ኣይከኣለን ። ንሓዳሩ ርኹብ ዝኾነ 

ገንዘብ ምቕራቡ ፡ ሓያልን ጻዕረኛን ሰራሕተኛ 

ምዃኑ ጥራዩ ዘርኢ ዘሎ ። 

   ቶማስ ንሰበይቱ ምንያ ንደቁን ከም ሓደ 

ኣቕሓ ነገር እምበር ከም ሰብ ክሪኦም 

ኣይከኣለን ።  ንቤቱ ዘማሓድረሉ ዝነበረ 

ኣገባብ ፡ ብሓይሊ እምበር ብፍቕሪ ስለ 

ዘይነበረ ፡ ደቁን ሰበይቱን ይፈርህዎን ነበሩ። 

ምስኦም ኣብ ዙርያኦም ካብ ምህላዉ 

ዘይምህላዉ ይመርጹ  ። ንቤቱ ንምሕጋዝን 

ንምምራሕን ፡ ንርእሱ ከምዝምችኦ እምበር ፡ 

ንሓጎስን ንምድሓንን ቤተሰቡ ብምሕሳብ 

ኣይነበረን ። ቶማስ ደንዳኒ ሰብ ስለ ዝነበረ ፡ 

ድኽመቱ ክርኢ ኣይክኣለን ።  

   ብዙሓት ከም ቶማስ ንሓዳሮም ብገዛ 

ኢዶም ዘፍርሱ ኣለዉ ። ብባህሪኦም ኣሸጋሪ 

ጠባይ ኣለዎም ። ተቖጣዕቲ ፡ ብቀሊሉ ነገር 

ዝበሳጨዉ ፡ ድሌት ገዛእ ርእሶም እንተ 

ተማሊእሎም ፡ ብዛዕባ ካልኦት ግዲ 

ዘይብሎም እዮም ። ከምቲ ንሳቶም ዝደልይዎ 

እንተ ዘይተፈጺሙሎም ንምልእቲ ዓለም 

እዮም ዝብጽብጹ ። ዝደልይዎ እንተ 

ዘይረኺቦም ፡ ንኻልኦት ሰላም ኣይህቡን’ዮም 

። ጣባዮም ነቲ ምስኦም ሓቢሩ ዝነብር ሰብ 

ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ። እታ ብጸይቶም ፡ 

ክእረሙ ኢላ እትገብሮ ጻዕሪ ፡ ምንም 

ኣየቋጽርዎን እዮም ።  

 

   እዞም ከምዚ ዓይነት ሰብ ፡ ብጸይቶም  ትዕግስታ ወዲኣ 

ናይ መወዳእታ ውሳኔ ወሲና ምስ ከደት ፡ ሽዑ ካብ 

ድቃሶም ይትንስኡ ። ሽዑ’ውን እንተኾነ ፡ በደሎምን 

ኣበሳኦምን ዘይኮኑ ዝሪኡ ፡ ሓያል ጎኖም እዮም ዝቖጽሩ ። 

ይሓዝኑን ፡ ይበኽዩን ፡ እግዚኣብሄር ሓዳረይ ክፈርስ 

ንምንታይ ፈቒዱ ፡ ኢሎም ይሓቱ ። ሰብ ብድኻሙ 

ብዘምጽኦ ጉድኣት ፡ ተሓታትነቱ ክቕበል ዘለዎ ፡ ንሱ 

ባዕሉ እምበር እግዚኣብሄር ኣይኮነን። 

   ቶማስ ፡ ሰበይቱ ክትፈርሖ ከላ ፡ ደቁ ኣብ ቅድሚኡ 

ክንቅጥቀጡ ከለዉ ፡ ክሪኦም ከሎ ፡ ነዚ ከም ጅግንነት እምበር 

ከም ድኽመት ኣይረኣዮን ። ርህራሄ ዘይብሉ ከም ጨካን 

ኣንበሳ እምበር ከም ኣቦ ኣይነበረን ። ስለ ዝኾነ ሳዕቤኑ ምቁር 

ኣይኮነሉን ።  

ሓሳብና ነጠቓልሎ ፦ 

(1) ሰይጣን ፡ ኣብ ቤተሰብ ዘሎ ሓድነት እንተ ሓይሉ ፡ 

ሳዕቤኑ እንታይ ምዃኑ ስለዝፈልጥ ፡ ብዘለዎ ሓይሉ ጌሩ 

፡ ንሓዳር ንምውቃዕ ይተግህ እዩ ። ቤተሰብ እንተ 

ተወቒዓ ፡ ቤተክርስትያን ተወቒዓ ኣላ ። ሰይጣን ዓይኑ 

ዘተኩረሉ ፡ ቤተሰብ ንምጥፋእ እዩ ። ነዚ ተረዲእና 

ብኹሉ እናተጠንቀቕና ንንቅሓሉ። 

(2) ሓንቲ ምስላ ኣላ ፡ “ብሓባር እትጽሊ ቤተሰብ ጸኒዓ 

ትነብር” – A family that prays together , stays 

together- ። ናይ ሓባር ጸሎት እንገብረሉ ጊዜ ክህልወና 

ይግባእ ። ሰብኣይን ሰበይትን ናይ ክልቲኦም ጾምን 

ጸሎትን ክሕዙ ኣለዎም ። 

(3) ትዕቢትና ኣወጊድና ፡ ንሕና ከነስተኻኽሎ ዝግብኣና ፡ 

ነዐሪ ። 

(4) ብምብህሃል ፡ ንሓድሕድና ኢህን ምሂን ንበሃሃል ። 

(5) ኩሉ ንጎይታ ሂብና ፡ ብእኡ ተኣማሚንና ብጸጥታን 

ብእምነትን ንጸባበ ። 

(6) ናይ ካልእ ሰብ በደል ኣጉሊሕና ምርኣይ ፡ ንርእስና 

ንጹሃት ምግባር ንሐደግ ። 

(7) ልዕሊ ኹሉ ፡ ምሕረት እተገብረልና ምዃንና ፈሊጥና ፡ 

ንሓድሕድና ምሕረት ንግበር ። ‘ምቕድስናን ንሰላም ምስ 

ኩሉ ሰብን ስዓብወን’ /እብ 12፡14/ ። --ሻሎም-- 
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እቲ ሰናይን ባህ ዜብልን ምሉእ ፍቓድ ኣምላኽ 

እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ኽትምርምሩስ ፡ ብምሕዳስ 

ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ፡ ነዛ ዓለም እዚኣ 

ኣይትምሰልዋ ።” /ሮሜ 12፡2/ ። 

   ኣብዛ ዓለም ከሎና ክንምሃር ፡ ክንሰርሕ ምስ 

ማሕበረ ሰብ ዓለም ክንዋሳእ ግድን እዩ ። ብርግጽ 

ምምባርና እኳ ንጎይታ እንተኾነ ፡ ግናኸ ጎኑጎኑ ኣብ 

ዓለም ብምህላውና ነቲ ማሕበራዊ ነገራት ንጥንጥኖ 

ማለት ኣይኮነን ። ገለገሌና ዳርጋ ምሉእ መዓልቲ ኣብ 

ቤትምህርቲ ኢና እነሕልፎ ፡ ገሌና ሰራሕተኛታት ፡ 

ገሌና ነጋዶ ፡ ገሌና ሓለፍቲ ፡ ገሌና ኣብ ሓዳርናን ምስ 

ቆልዑናን እንውዕል ኢና ። ገሌና ኸኣ ክብድ ዝበለ እዩ 

፡ እታ በዓልቲ ሓዳርና ወይ በዓል ሓዳርና ዘይኣመንቲ 

እዮም ፡ ምስኦም ምሉእ መዓልቲ ኢና እንውዕል ። 

ንፈለይ ክንብል ስለ ዝደለና ኣይክናን ፡ ከምኡውን 

እቶም ተምሃሮ ወይ ሰራሕተኛታት ነዚ ማሕበራዊ 

ዕዮታት ንሕደግ ክንብል ደሊና ኣይኮናን ። ከምኡ 

እንተ ዝኸውን እሞ ካብ ዓለም ምውጻእ መድለየና ። 

ኣብዛ ዓለም ስለ ጎይታ ፡ እቶም ዘይኣምኑ ናብ እምነት 

ንኽመጹ ኢና እንነብር ዘሎና ።  

   ምሉእ መዓልቲ ብምምሃርና ወይ ብምስራሕና ወይ 

ኣብ ሓዳርና ብምውዓልና ምንም ሓጢኣት ኣይገበርናን 

፡ ግናኸ እቲ ዘገርም ምሉእ መዓልቲ ንዓለም 

ክንድህስሳ ብምውዓልና ዝሕድሰና (refresh) ዝገብረና 

“ቃል” ኢና እንደሊ ። ኣብ ከምዚ ምስ ወዓልና ፤ ቃል 

እንተሎካ ኣካፍለና ፡ ምስ ዝብሉና ከነካፍሎም 

ይሽግረና ፡ እቲ ምኽንያት ሓጢኣት ስለ ዝገበርና 

ዘይኮነስ ስለ ዘይተሓደስና እዩ ። 

   ቃል ኣምላኽ ሓንሳእ ፈሊጠዮ ኢልካ ዝሕለፍ 

ኣይኮነን ፡ ግናኸ ኩሉ ሳዕ በቲ ቃል ክትሕደስ ግድን 

እዩ ፡ ምኽንያቱ ኣብ ዓለም ስለ ዘሎና ፡ መንፈሳዊ 

እርጋን ከጋጥመና ይኽእል እዩ ። ኣብ ዓለም ክትነብር 

ከሎኻ ሽሕኳ ሰውነትካ እንተ ተሓጸብካ ገለ ዶሮና 

ክለግበካ ግድን እዩ ፡ ከምኡ ድማ ኣብ ዓለም ክሳዕ 

ዘሎና በቲ ቃሉ ክንሕደስ ከድልየና እዩ ። 

እንተዘይኮነስ ንዓለም እናመሰልና ፡ ኣካይዳና ከም ናይ 

ዓለም ፡ ኣተሓሳስባና ከምቲ ፍቓድ ኣምላኽ ዘይኮነስ 

 ከም ናይዛ ዓለም ፡ እናኾነ ክኸይድ እዩ ። 

ኣእምሮና -ኣተሓሳስባና- ይሐደስ እዩ ፡ እወ 

ኣተሓሳስባና ቀጻሊ ክሕደስ ዘለዎ ነገር እዩ ፡ 

ኣብ ጸጽባሕ ብቃል ኣምላኽ ዝሕደስ ኣእምሮ 

ኣብ መወዳእታኡ እተለወተ እዩ ዝኸውን ። 

ስለዚ እዩ ኸኣ ሃዋርያ ጳውሎስ ‘እቲ ሰናይን 

ባህ ዘብልን ምሉእ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ 

ምዃኑ ምእንቲ ኽትምርምሩስ ፡ ብምሕዳስ 

ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ፡ ነዛ ዓለም 

እዚኣ ኣይትምሰልዋ’ ዝብለና ። ወሲኹ ቃል 

ኣምላኽ ከምዚውን ይብለና ፦ 

“ብምኽሪ ረሲኣን ዘይመላለስ ፡ ኣብ መገዲ 

ሓጥኣን ከኣ ዘይቀውም ፡ ኣብ መንበር 

መላገጽቲ ድማ ዘይቅመጥ ፡ ብሕጊ 

እግዚኣብሄር ደኣ ዚፍሳህ ፡ ነቲ ሕጉውን 

ለይትን መዓልትን ፡ ዚመራምሮ ሰብሲ ብጹእ 

እዩ ።” /መዝ1፡1-2/ ። 

“ንስኻትኩም ፡ ነቲ ኣረጊት ሰብ ምስ ግብሩ 

ቐንጢጥኩም ፡ ከምቲ ምስሊ እቲ ዝፈተሮ 

ጌርኩም ፡ ነቲ ንፍልተት ዝሕደስ ሓድሽ ሰብ 

ዝለበስኩም . .” /ቆሎ 3፡10/ ። 

“ተጠንቂቕኩም ስምዑኒ ፡ ነቲ ዝበለጸ ኸኣ 

ብልዑ ፡ ነፍስኹም ውን ብጣዕሚ ባህ ኪብላ 

እዩ ።” /ኢሰ 55፡2/ ። 

“ነዒንተይ ካብ ምርኣይ ከንቱነት ምለሰን ፡ 

ብመገድኻ ህያው ግበረኒ ። ነቲ ናብ ፍርሃትካ 

ዚመርሓኒ ቃልካ ኣብ ባርያኻ ኣጽንዓዮ ።” 

/መዝ119፡37-38/ ። 

   ነፍሲ ወከፍ ክርስትያን ኣማኒ ፡ ኣተሓሳስባ 

ኣእምሮኡ ፡ ብቃል ኣምላኽ ጌሩ ክሕደስ 

ይግብኦ ። እዚ ንኹሉ እዩ ፡ ንኣገልጋሊ ዋላ 

ውን ነቲ ኣየገልግልን እየ በሃሊ ፡ ኩላትና 

ኣመንቲ ብቃል ኣምላኽ ክንሕደስ ይግብኣና 

እዩ ። ኣማኒ ፡ ናይ ባዕሉ ፡ ናይ ስድራኡ 

ዘይኮነ ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ናቱ ክህልዎ ኣለዎ 

። እንተ ደሊዩ ዝሕንጽጸላ ፡ እንተደልዩ 

ዝጽሕፈላ ፡ ናብ ዝደለዮ ቦታ ሒዝዋ 

 ዝኸይድ ናይ ባዕሉ መጽሓፍ ቅዱስ ክህልዎ ይግብኦ 

። ደቀንስትዮ ኣሕዋትና ፡ ኣብዚ ነገር ኣዚየን እየን 

ዝነኣዳ ፡ ዳርጋ ኩለን ደቀንስትዮ ኣሓትና ናይ ባዕለን 

መጽሓፍ ቅዱስ ኣለወን ፡ ኣተሓሕዛአን ውን ኣዝዩ 

ንኡድ እዩ ፡ መጽሓፍ ቅዱሰን ጥሩዝ እዩ ፡ ንእሽቶን 

ዓብይን መጽሓፍ ቅዱስ ኣለወን ፡ እታ ንእሽቶ ናብ 

ቤት ጸሎት ክኸዳ ከለዋ ክትከውን ከላ ፡ እታ ዓባይ 

ድማ ኣብ ቤተን ኮፍ ክብላ ከለዋ እየን ዝጥቀማላ ፡ 

እግዚኣብሄር ይባርኽክን ። ብሓቂ ኣትን ብዕዮ 

ቦአትክንን ክንክን ውላድክንን ትሑዛት-busy- 

ዝኾንክን ኣሓት ፡ ንቑሩብ ጊዜውን ትኹን ምልስ 

ኢልክን ብቃል ኣምላኽ ሕድስ በላ ። ደቀንስትዮ 

ኣሓት ኣብ ጸሎት ጥራይ እዩ ሓይለን ይብሃል እዩ ፡ 

ግናኸ ከምኡ ኣይኮነን ፡ ብዙሕ ዕዮ ዘለውን ክነሰን 

ኣብ ጸሎት ውፉያት እየን ፡ ኣብ ቃል ኣምላኽ ውን 

ብርቱዓት እየን ። ኣብ ናይ ቡን ጊዜአን ከይተረፈ ውን 

ሕሜት ኣወጊደን ኣብ ቤተን ዕርፍ ኢለን ካብአን 

ዘይውሰድ ግደ ዝሓረያ ከም ማርያም ዝበላ ኣዝየን 

ትጉሃት ኣሓት እየን ። እዚአን ግን ደገኛታት ዝበሃላ 

እየን ። እግዚኣብሄር መመሊሱ ይባርከን ። 

   እምበኣርሲ ቃል ኣምላኽ ንሓሳብካ እዩ ዝሕድስ ፡ 

ሓሳብካ ኩሉ ሳዕ ብቃል ኣምላኽ ዝሕደስ እንተኾይኑ 

ክትልወጥ ፡ ከም ቃሉ ድማ ክትከውን ኢኻ ። ብቃል 

ኣምላኽ ዘይሕደሱ ክርስትያናት ነዛ ዓለም ክመስሉ 

ግድን እዩ ፡ ዘረባኦም ኮነ ርእይቶኦም ኩሉ 

ውሳኔታቶም ኩሉ ኣካይዳኦም ልክዕ ከምዛ ናይዛ ዓለም 

እዚኣ ክመስል ግድን እዩ ። እቶም ብቓሉ ዝመላለሱን 

ዝርዕዱን ግና ፡ ዝስምዖም ስምዒት ብዘየገድስ ፡ ኣብ 

ዙርያኦም ዘሎ ብዘየገድስ ፡ ኣብ ቃሉ ዝጸንዑ 

ኣይናወጹን እዮም ።  

“ንእግዚኣብሄር ንፍለጦ ፡ ክንፈልጦ ድማ ንስዓቦ።” 

/ሆሴ6፡3/ 

“ኣነስ ምሕረት እየ ስፈቱ ፡ መስዋእቲ ኣይኮነን ፡ ካብ 

ዚሓርር መስዋእቲ ድማ ፍልጠት ኣምላኽ እፈቱ ።” 

/ሆሴ6፡6/ 

 

 



ሻሎም ቁ.6 

 6 

  ብሓቂ ፡ እቶም ኣብ ቃሉ ዝጸንዑ ኹሎም ኣብ 

ህይወቶም ዘይነቓነቑ እዮም ፡ ኣብዚ ክፉእን ዘማውን 

ናይ መወዳእታ ወለዶ ፡ ቃሉ ኣዝዩ ዘገድሰሉ ጊዜ እዩ፡ 

እምነትካ ሓሊኻ ኽትከይድ ቃል የሱስ የድልየካ። 

“ስለምንታይ ደኣ ፤ ጎይታይ ጎይታይ ፡ እትብሉኒ እሞ 

ኣነ ዝብሎ ኣይትገብሩን ፧ እቲ ናባይ ዚመጽእ ንቓለይ 

ሰሚዑ ዚገብሮን ዘበለ ኹሉ ፡ ንመን ከም ዚመስል 

ከርእየኩም እየ ፧ ቤት ኪሰርሕ ከሎ ፡ ኣዕሚቑ ዝኾዓተ 

መሰረቱ ውን ኣብ ከውሒ ዝሰረተን እዩ ዚመስል ። 

ደምሳሲ ውሂዝ ምስ መጸ ፡ እቲ ውሒዝ ነታ ቤት 

ደፍኣ ፡ ኣብ ከውሒ ስለ እተሰረተ ከኣ ፡ ምንቕናቓ 

ሰኣነ ። እቲ ሰሚዑ ዘይገብሮ ግና ቤቱ ብዘይ መሰረት 

ኣብ ምድሪ ዝሰርሔ ሰብኣይ እዩ ዝመስል ። ውሒዝ 

መጸ ደፍኣ ፡ ብኡብኡ ወደቐት ። ኣዋዳድቓ እታ ቤት 

እቲኣ ኸኣ ዓብዩ ኾነ ።” / 

እቲ ቃል ኣባን ይሕደር 

ቃል እህዚኣብሄር ኣባና ክሓድር ኣለዎ ፡ ቃል ኣምላኽ 

ዝሓድር እዩ ። “ምሕዳር” እንታይ ማለት እዩ ፧ 

‘ምሕዳር’ ማለት ምጽናሕ ማለት ኮይኑ ፡ ቃል ኣምላኽ  

ሰሚዕካ ተረዲኡካ ተቐቢልካ ግና ሰይጣን ወይ 

ምዕሻው ሃብቲ ወይ ሓልዮት ናብራ እዛ ዓለም ክሰርቆ 

ከሎ ቃል ኣምላኽ ኣባና ኣይሓደረን ። ቃል ኣምላኽ 

ኣባና ተዘሪኡ ጽቡቕ ፍረ ክፈሪ ከሎ ፡ ብእኡ ቃል 

ኣባና ክፈሪ ከኣ በቲ ቃል ኣባና ሓዲሩ ከም ዘሎ 

ምልክቱ እዩ ። ኣሕዋተይ ሎሚ ቃል ክንፈሪ ንጽዋዕ 

ኣሎና ፡ እቲ ቃል ኣባና ክፈሪ ከኣ ነቲ ቃል ነስተንትኖን 

ብእኡ ንምላእን ። ኣብ ዘዳ 6፡6 “እዚ ኣነ ሎሚ 

ዝእዝዘካ ዘሎኹ ቃላት ኣብ ልብኻ ይኹን ።” ይብል። 

ንቃል ኣምላኽ ኣብ ልብና ንግበሮ ፡ መጀመርታ 

ክኸውን ዘለዎ ቃል ኣምላኽ ኣብ ልብና ክንሕዝ ኣለና። 

ቃል ኣምላኽ እንሕዞ ንኻልኦት ክንሰብኽ ክንምህር 

ዘይኮነ መጀመርታ ንነፍስና ክኸውን ኣለዎ ። 

ብድሕሪኡ ኢና ንኻልኦት እንኸውን ፡ “ንደቅኻ 

ምሃሮም ፡ ኣብ ቤትካ ኾፍ ምስ በልካን ኣብ መገዲ 

ኽትከይድ ከሎኻን ኣብ በጥ ምባልካን ኣብ 

ምትንሳእካን ብእኡ ተዛረብ  ።” /ዘዳ6፡7/ 

 

ኣሕዋተይ ፡ ሎሚ ቃሉ ኣባና ክሓድር 

እንተ ንደሊ ኮይንና ቃሉ ንብላዕ ነስተንትን 

፡ ነንብብ ፡ ብቓሉ ሓሳብና ይተሓደስ ፡ 

ውሽጥና ብብርሃን ቃሉ ይምላእ ፡ ንቃሉ 

ክገልጸልና ንጸሊ ፡ ንደቅና ንምሃሮም ፡ 

ኣብ ምድቃስናን ኣብ ምትንሳእናን ብእኡ 

ንዛረብን ነስተንትንን ። ጎይታ ኣዕዚዙ 

ይባርኹም ፡ ክብሪ ኹሉ ንእግዚኣብሄር 

ይኹን ። --ሻሎም-- 

 

ናብ ብርሃን ቅረብ 

‘ኣቱም ቤት ያእቆብ ፡ ንዑ ኾታ ብብርሃን 

እግዚኣብሄር ንመላለስ ።’ /ኢሰ 2፡5/። 

   መገዲ እግዚኣብሄር ብርሃን እዩ ፡ ጸልማት 

የብሉን ። እዚ መገዲ ወይ ጎደና ብርሃን 

እግዚኣብሄር ስለ ዝመልኦ ጸልማት ወይ 

ከውሊ የብሉን ። እዚ ብርሃን ንህይወት ሰብ 

ዕረፍትን ሰላምን ይህብ ፡ ብሓቂ ብብርሃን 

እግዚኣብሄር ንመላለስ እንተኾይንና ፡ ነፍስና 

ዕረፍቲ ክትመልእ ግድንዩ ፡ ምኽንያቱ እዚ 

ብርሃን እዚ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ። ዓለም 

ጸልማት እያ ፡ እዚ ብርሃን እንተዘይረኺብና 

ናበይ ከም እንኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና ። 

እግዚኣብሄር ብርሃን እዩ ፡ ኣብኡ ከኣ ሓንቲ 

እኳ ጸልማት ከም ዘየልቦ ፡ ንፍለጥ ። /1ዮሃ1፡

5/ ። ስለዚ ብርሃን ክንረክብ ናብ ጎይታ 

ክንመጽእ ኣሎና ፡ የሱስ ክርስቶስ ‘ኣነ ብርሃን 

ዓለም እየ’ ኢሉ ፡ የሱስ ብርሃን ህይወት እዩ 

፡ ብዘይ ብእኡ ህይወት 

 ጸልማትን ትርጉም ዘይብላን እያ ።  

ዘማሪ ዳዊት ‘ብርሃንካን ሓቅኻን ልኣኸለይ ፡ ንሰን 

ይምርሓኒ’ ኢሉ ። ብርሃን እግዚኣብሄር ብጸሎት 

ይርከብ ፡ ጸላይ ሰብ ገለ ብርሃን እግዚኣብሄር 

ከይረኸበ ኣይምለስን ። ብተወሳኺ ፡ ቃል 

እግዚኣብሄር ንመገድና ብርሃን ብምኳኑ ፡ ብሓቂ 

ብምጽብባይ ንቃል ኣምላኽ ከነንብብ ከሎና 

ንህይወትና ብርሃንን ሓቅን ንረክብ ኢና ፡ “እዘን 

ዝነግረኩም ዘለኹ ቃላት መንፈስ  እየን ህይወትውን 

ኣለወን’ ፡ ናይ ጎይታ ቃል ህይወት እዩ ፡ ብርሃን 

ህይወት እዩ ። እምበኣርሲ ናብዚ መገዲ ብርሃን ኣዚኻ 

ቕረብ ። --//-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ንኣይ ውን ኣውጺኦምኒ እዮም 

    ሓደ ጊዜ ፡ ሓደ ሰብኣይ ካብ ኣፍሪቃ ናብ ሓንቲ 

ከተማ  ኤውሮጳ ስደተኛ ኮይኑ ተሰዲዱ ከደ ። ንሱ 

መንፈሳዊ ክርስትያን እዩ ዝነበረ ። ኣብታ ከተማ ፡ 

ስራሕ ጀሚሩ ፡ ህይወቱ  ክመርሕ ጀመር ። ኣብታ 

ዝነብረላ ከተማ ፡ ደቂ ዓዱ ኮነ ደቂ ኣፍሪቃ ዳርጋ 

ኣነበሩን ፡ ንሱ በይኑ እዩ ስደተኛ ዝነበረ ። የሕዋት 

ካብ ዘይረክብ ነዊሕ ምስ ኮኖ ፡ ገለ ቤተክርስትያን 

ናይ መንፈሳውያን እንተ ረኸብኩ ኢሉ ፡ ኣብ 

መዓልቲ ዕረፍቱ ሰንበት ፡ ኣብታ ከተማ ዘወርወር 

ይብል ነበረ ። ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ብዙሓት ሰባት 

ክኣትዉ ድማ ረኣየ እሞ ፡ ንሱ ውን ኣተወ ። ኣብኡ 

ድማ ሓደ ወዲ መጽሓፍ ቅዱስ እናንበበ 

ኣናመርሖም ይዝምሩ ነበሩ ። ንሱ ድማ ሎሚ ናይ 

ኣምላኽ ሰባት ረኺበ ኢሉ    ኣዝዩ ተሓጉሱ ፡ 

ኣእዳዉ ኣልዒሉ ምስኣቶም ክዝምር ጀመረ ። ሓደ 

ሰብኣይ ናብኡ ቅርብ ኢሉ ኸኣ ፡ ብኢዱ ኣብ 

መንኮቡ ትንክፍ-ትንክፍ ኣበሎ ። ንሱ ድማ ጠመቶ 

፡ እቲ ሰብኣይ ከኣ ፡ “ኣብዚ ንጀካ ንጽዓዱ ንጸለምቲ 

ከምዚ ከማኻ ኣይፍቀድን እዩ” በሎ ። እቲ ጸሊም 

ኣፍሪቃዊ ድማ ኣዝዩ ሓዚኑ ፡ “ኣታ ጎይታ፡ ኣሕዋት 

ሂብካኒ እናበልኩኻስ ፡ እንታይ በዲለካ” ብምባል 

ናብ ጎይታ ኣማረረ ፡ ጎይታ ኸኣ “እወ ዝወደይ ፡ 

ንኣይከማን ካብ ዘውጹኒ ብዙሕ ዓመታት ኮይኑ 

ኣሎ” በሎ ፡ ይብሃል ።  

“እንሆ ፡ ኣብ ደገ ቤት ደው ኢለ ኳሕኳሕ ኤብል 

ኣለኹ ። ሓደ እኳ ድምጸይ ሰሚዑ ማዕጾ እንተ 

ኸፈተለይ ፡ ናብኡ ኽኣቱ ምስኡ ከኣ ክድረር እየ ፡ 

ንሱውን ምሳይ ።” /ራእ3፡20/ ። 
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ዳቪድ ኦዴፖ  
David O.Oyedepo 

 

 

ኣእምሮኻ ደገ ህይወትካ እዩ ! 

    ኦዴፖ ኣብ 1954 ኣብ ናይጀርያ ተወልደ ። ኣቦኡ 

እስላም እዩ ። ኦዴፖ ምስ ዓባዩ ኣብ ‘ኦሶግቦ’ እዩ ዓብዩ 

፡ ዓባዩ ንኦዴፖ ኣማኒትን ቅዱስ ዝኾነ እምነትን 

ስለዝነበራ ንኦዴፖ ክትጸልዎ ከኣለት ። ናብቲ እትኸዶ 

ዝነበረት ናይ ወጋሕታ ጸሎት ከኣ ሒዛቶ ትኸይድ 

ነበረት ። ንሳ ንኦዴፖ ፡ ኣገዳስነት “ዕሽር” ትምህሮ 

ነበረት ። 

   ኦዴፖ ፡ ኣብ 1969 ፡ ወዲ 15 ዓመት ምስ ኮነ ፡ ናይ 

ካልኣይ ደረጃ መምህሩ ዝነበረት መምህር ቤቲ ፡ 

ክትጸልዎ ስለዝጀመረትን ፍሉይ ተገዳስነት ክትገብረሉ 

ስለ ዝጀመረትን ፡ ዳግም ልደት ብክርስቶስ ተወልደ ። 

ንሱ ኣብ “ክዋራ ስተይት ዩኒቨርሲቲ” ዝብሃል ፡ 

ብኣርክቴክት ተመረቐ ፡ ኣብ ሆኖሉሉ ዩኒቨርሲቲ 

ኣሜሪካ -Honolulu University United States - 

ዝብሃል ከኣ ብሁማን ደቨሎፕመንት ፡ ዶክትረይት 

ተቐበለ ። 

   ኦዴፖ ፡ ኣብ 1981 ፡ ንብዙሓት ካብ መኣሰርቲ 

ሰይጣን ንምንጋፍ ፡ ብስብከት ቃል እምነት ክርስቶስ 

ንምንጋፍ ፡ ን18 ሰዓታት ዝኣክል ፡ ራእይ ካብ ኣምላኽ 

ተቐበለ ። ኣብ 1983 ፡ ሓደ ጓሳ ማሕበር ሄኖክ ኣደቦየ 

እተባህለ  

 

 

 

 

 

፡ መጋቢ ናይ “ረዲመር ክርስትያን ቸርች ኦፍ 

ጋድ” ፡ ንኦዴፖ ምስ ሰበይቱ ወ/ሮ ፈይዝ ፡ 

ጓሶት  ማሕበር (ፓስተራት) ክኾኑ ፡ ብወግዒ 

ጻውዒት ኣቕረበሎም ። ኣብ 1988 ፡ ኦዴፖ 

ከም ቀሺ (Bishop) ተፈልጠ ፡ ንህዝቢ ሌጎስ 

ድማ ብፍሉይ ቅብኣት ጎይታ ከገልግሎም 

ጀመረ ።  

   ኦዴፖ ኣገልግሎቱ እናዓበየ ብዝኸደሉ 

መጠን ፡ ጎይታ ብፍሉይ ባረኾ ። ብዘይ 

ጣልቃ መንግስቲ ፡ ኦዴፖ ሰለስተ ዩኒቨርሲቲ 

ከፈተ ፡ - 

- ኮቨናንት ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኦታ 

(ቀዳመይቲ ብሕታዊት ዩኒቨርሲቲ 

ኣብ ናይጀርያ) 

- ላንድ ማርክ ዩኒቨርሲቲ ኣብ 

ኦሙኣራን 

- ከምኡውን ክረውን ዩኒቨርሲቲ ኣብ 

ካላባር ። 

   ኦዴፖ ፡ እቲ ዝሃብተመ ሰባኻይ ወንጌ ል ፡ 

ተባሂሉ እዩ ዝጽዋዕ ኣብ ናይጀርያ ። ሕሳብ 

መዝገቡ ኸኣ ልዕሊ  150 ሚልዮን ዶላር እዩ ። 

ንሱ ዝጓስያ ቤተክርስትያን ፡ ኣርባዕተ ጀት 

ኣይሮፕላን ትውንን ፡ ሓያለ ህንጻታት ኣብ 

ዓለም ፡ እንተላይ ኣብ ኣሜሪካን ለንደንን ፡ 

ኣለዎም ። እታ ቤተ ክርስትያኑ ፡ 50,000 ሰብ 

ክሕዝ ዝኽእል ኣዳራሽ ኣብ ጊዜ ፕረሲደንት 

ኣባሳንጆ ፡ 1998 ፡ ሃኒጾም ። እዚ ማለት 

ዝዓበየ ኣዳራሽ ቤተክርስትያን የባሂሉ ኣብ 

መዝገብ መጽሓፍ ጂንየስ ተመዝጊቡ ኣሎ ። 

እታ ቤተ ክርስትያን ኣብ 300 ከተማታት 

ናይጀርያን ፡ ኣብ 45 ሃገራት ኣፍሪቃን ፡ 

 

 

 

 ዱባይ፡ ፡ ዓዲ እንግሊዝ ፡ ኣብ ኣሜሪካን ጨንፈር 

ኣለዋ ። ኦዴፖ ፡ ከንኣን ዝብሃል ካምፓስ ሃኒጹ ኣሎ ፡ 

ኣብቲ ካምፓስ ቤተክርስትያኑ ፡ እተፈላለየ ትካላት 

በታ ቤተክርስትያን ዝውነን ኣሎ ፡ ኣብኡ ኣርባዕተ 

ባንክታት ፡ ሰለስተ ንግዳዊ ባንክ ፡ ቤት ሕብስቲ ፡ 

ማይ-ጋዝ ዝስርሓሉ ፡ እንዳ ነዳዲ ፣ ቤት መግብታት ፡ 

ድንኳናት ፡ ብዙሕ መንበሪ ኣባይቲ ፡ መዕርፎ ኣጋይሽ 

፡ ኣሎ ። እዛ ክንዲ ሓደ ከተማ እትኸውን ካምቦ 

17,000 ኣባይቲ ኣለዋ ።  

   ኦዴፖ ፡ ኣብ 1982 ምስ ወ/ሮ ፈይዝ ተመርዓወ ። 

ኣርባዕተ ደቂ ከኣ ኣለውዎ ። ኣስማት ደቁ ፡ እቶም 

ኣወዳት ንእሽቶ ዳዊት ፡ ይስሃቅ ፡ እተን ኣዋልድ ከኣ 

ፍቕርን ሓጎሳን ይብሃላ ። ንእሽቶ ዳዊትን ይስሃቅን ኣብ 

2007 ጓሳ ማሕበር ኮኑ ። ንእሽቶ ዳዊት ኣብ ለንደን 

ምስ በዓልቲ ቤቱ ‘ኬሚ’ ፡ ጓሳ ማሕበር እዮም ። 

ይስሃቅ ከኣ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ጓሳ ማሕበር እዩ። 

    ኦዴፖ ኣብ ህይወቱ ዝጸልኦ ነገር ብልሽውና -

corruption- ፡ ከምኡውን ድኹም መሪሕነት ኣብ 

መንግስቲ - poor leadership in government- 

እዩ። ኦዴፖ ዝፈትዎ ነገር ከኣ ፡ ምንባብን ህድእ 

ኢልካ ምሕሳብን ፡ ውጥን ምውጻእን ምጽሓፍን እዩ ። 

ገለ ካብተን ብሉጻት መጻሕፍቲ ኦዴፖ ፡ Pillars of 

Faith , Anointing for exploits , Winning 

invisible battles , Pillars of destiny , Excellency 

of wisdom , The healing balm , Walking in 

dominion , Breaking the curses of life , and 

Manifestations of God ።    

  እምበኣር ኣሕዋት ፡ ካብ ህይወት                                                                  

ሓውና ኦዴፖ ብዙሕ ኢና እንምሃር ። እቲ ዓቢ 

ኣምላኽ ብኣና ዓቢ ስራሕ ወንጌል 

 

 

ዓምዲ - ምስክርነት 
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 ክሰርሕ ከም ዝደሊ እዩ ፡ ሽሕኳ ንሪኦ ነገር ሒደት እንተ 

ኾነ ፡ እምነት እንተሎና ግና ፡ እቲ ዓቢ ጎቦ ኣብ ቅድሜና 

ጎልጎል ከም ዝኸውን ኢና እንመሃር ። እግዚኣብሄር ንኣና 

ከም ክቡራት ኣቕሓ እናርኣየና ፡ ንሕና ግና ‘ኣነ ዘይረብሕ 

እየ’ ‘ኣምላኽ ብኣይ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ’ እናበልና 

ትሕትና ብዝመስል ፡ ንርእስና ክንድርቢ ዝገብር ሓሳብ 

ብምሕሳብ ፡ ክንደክም ዘይኮነ ፡ ‘ኣነ ውሉድ ኣምላኽ እየ’ 

፡ “ብህይወት ክነብር እየ ግብርታት ጎይታ ድማ ከዘንቱ 

እየ’ ፡ ‘ኣምላኽ ብኣይ ብሉጽ ስራሕ ክሰርሕ እዩ’ ፡ 

እናበልና ከም ቃል ኣምላኽ ክንዓብን ፡ ንርእስና ድማ 

ብቃል ኣምላኽ ክንሪኣን እዩ ዘሎና ። ኦዴፖ ፡ ነዚ ነገር 

እተጸውዐ ሰብ እዩ ፡ ነዚ ተልእኾ ድማ ን18 ሰዓታት 

ዝኣክል ራእይ ካብ ጎይታ እተቐበለ ሰብ እዩ ፡ ሎሚ 

ንሕና ከም ኦዴፖ ክንከውን ዘይኮነ ፡ ካብኡ ክንምሃር 

ንኽእል ኢና ፡ ንሕና ግን ኦዴፖ ክንከውን ኣይንኽእልን 

ኢና ። ገለ ዓያሱ ሰባት ፡ ኦዴፖ ክኾኑ ዝደልዩ ኣለዉ ፡ 

የግዳስ ነናትካ ጻውዒት ከም ዘሎካ ፍጹም 

ኣይተረድኦምን ዘሎ ።  

   ጥቕስታት ኦዴፖ 

1. ህይወትካ ከም መጠን ካብ ቃል ኣምላኽ 

ዝረሓቐትሉ ፡ ብእኡ መጠን ትረስሕ እያ ። 

2. ኩሉ ብሉጽ መኽሰብ ፡ ካብ ብሉጽ ሓሳባት’ዩ 

ዝምንጩ ። 

3. ኣብ ውሽጥኻ ለውጢ ክሳብ ዘየሎ ፡ ኣብ 

ዙርያኻውን ለውጢ የለን ። 

4. ኣዘዝቲ ክኾኑ ዝደልዩ ኩሎም’ዮም ፡ ንትእዛዝ እሺ 

ዝብሉ ግን ኩሎም ኣይኮኑን ። 

5. ኣእምሮኻ ደገ ህይወትካ እዩ ። 

6. መጠን እትኸዶ ዝውስኖ ፡ መጠን ዝርኣኻዮ እዩ። 

7. ኣብ ህይወት ክሳብ ክንደይ ዕዉት ትኸውን ፡ 

ውሳኔኻ’ዩ ዝድርቶ ።  

8. ጸሎት ብዘይ ዕዮ ፡ ጸወታ ብዘይ ፍልጠት እዩ። 

9. ዓወትካ ፡ በቲ ዘሎካ ዘይኮነ ፡ ግናኸ በቲ ዘሎካ 

እንታይ ትገብር እዩ ዝምዘን ።  

10. ዝኾነ ሓይሊ ፡ እግዚኣብሄር ዘይሃበካ ፡ ብርግጽ 

ክቐትለካ እዩ ። 

11. ኣብ ቃል ኣምላኽ ምጽናዕ ፡ ኣብ 

ልዕሊ ዓለም ክትስዕር ይገብር ።  

12. ወሃብቲ ዘበሉ ፡ ተዓወትን 

ገዛእትን እዮም ። 

13. ሃብትን ክብረትን ዓስቢ ጥበብ 

እዩ ። 

14. ደገ መሎኮታዊ ጥበብ ፡ መንፈስ 

ቅዱስዩ። 

15. ንህይወትካ እትውስኖ ፡ 

እምነትካ እያ ። 

----ሻሎም---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ኣርእስታት ጸሎት 

1.ኣብ ምድርና ክብሪ እግዚኣብሄር ኪግለጽ ፡ 

ኩሉ ስጋ ኸኣ ሓቢሩ ኺርእዮ ፡ ገጽ 

እግዚኣብሄር ንድለ ። /ኢሰ40፡5/ 

2.እቲ መጸናንዒ ዝኾነ ኣምላኽ ፡ ሎሚ 

ክዘነና ፡ ብስም ክርስቶስ የሱስ ፡ ገጽ 

እግዚኣብሄር ንድለ ። /ኢሰ 66፡13/ ። 

3.መንፈስ ጸሎትን ምህለላን ኵአሃበና ፡ ንገጽ 

እግዚኣብሄር ብትሕትና ንድለ ።  

4.ንሕና ክርስትያናት ዘሕፍር ስም ኣይኮነን 

ተዋሂቡና እሞ ፡ በዚ ከይሓፈርና ንጎይታ 

እሙናት ክንኮነሉ ጎይታ ክረድኣና ፡ ገጽ 

እግዚኣብሄር ንድለ ። 

5.እግዚኣብሄር ንኹሉ ማዕበላትና ጸጥ ኣቢሉ 

ዘምን ህድኣትን ሰላምን ፡ ኣምልኾን ፡ 

ክኾነልና ፡ ገጽ እግዚኣብሄር ብሃረርታ 

ንድለ። 

6.ዝረድእ ኣምላኽ እዩ ዘሎና እሞ 

ከይጉረምረምና ብምስጋና ገጽ እግዚኣብሄር 

ንድለ ። 

7.ምሕረት እግዚኣብሄር ንድለ ፡ 

ምንቕቓሕውን ክኾነልና እዩ ። 

8.ስለ መንእሰያት ገጽ እግዚኣብሄር ንድለ ። 

/መዝ144፡12,15/ 

9.ዘሰጋግር ምንቕቓሕ ክሰደልና ፡ ገጽ 

እግዚኣብሄር ንድለ ። /መዝ85፡7-8/። 

10.ጸረ ክርስትና ንዝኾነ መንፈስ ፡ ማለት 

ISIS ፡ ጸኒዕና ንሉሲፈር እናተቓወምናዮ ፡ 

ገጽ እግዚኣብሄር ንድለ ።/ ያእ4፡7 /። 

11.ስለ ደቀንስትዮ ገጽ እግዚኣብሄር ንድለ ። 

/ማቴ 15፡28/ ። 

12.ስለ ስድራ ቤታት ገጽ እግዚኣብሄር ንድለ። 

/ዘፍ28፡14/ ። 

13.ህዝቢ ኣምላኽ ፍረ ክፈሪ ፡ ገጽ 

እግዚኣብሄር ንድለ ። /መዝ 80፡14-15/። 

14.ስለ ጓሶት ማሕበር ፡ ገጽ እግዚኣብሄር 

ንድለ ። /1ጴጥ5፡2,7/ ። 

15.እቲ ህይወት ዝህብ መንፈስ ኣምላኽ ኣባና 

ክፈስስ ፡ ገጽ እግዚኣብሄር ንድለ ። /ህዝ37፡


