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4
ዘመን ምሕረታ እዩ፡  እቲ 

ምዱብ ግዜ በጺሑ!  

አዋናዊ ቃልገጽ

 ሒደት ብዛዕባ

ገጽ8ሒደት ብዛዕባ ደም 
የሱስ

ደም የሱስ ንእግዝኣብሄር ዘዕገበ ደም 
እዩ፡፡

ገጽ9እዋናዊ ሕቶ ?

13ኣምኒን ሕብረት 
መንፈስ ቅዱስን

ኣእምሮ፡ መንፈስ ቅዱስ ዝጥቀሙሉ 
ክቡር ሃብቲ እዩ፡፡

ገጽ 15 ቤተሰብ
እዘን መግቢ ምስ በላዕና፡ ወላ ሓንቲ! 
ንበልዖ ከም ዘይብልና ስለ ትፈልጥ! 
ነመስግነካ ኣሎና።

ገጽ 20 ጋሻ ዲቦራ

ብሓቅን ብመንፈስን ዝግበር ኣምልኾ 
ኣበር የብሉን።

ናይ ነብያት ኦፊስ ኣብ ጸጽባሕ 
ትመላለሶ ክሊኒክ ኣይኮነን።

ገጽ24 ሓዲሽ ተኽሊ

ገጽ

ብመጠን እቲ ብርሃን ዝረኸብናዮ ኢና ካብ 
ምዉት ግብሪ ንላቐቕ።

26ውዲት ሰይጣን ኣለሊና 
ንንቅሓሉ።

ገጽ27  ዓምዲ ትምህርቲ

ገጽ

ኣባጊዕ ጎይታ ዝገብረና ድምጹ ምስማዕና 
ዘይኮነ ሰሚዕና ብምስዓብና እዩ።

30 መንፈሳዊ ሕደማ

ጽቡቕ መዓልታት እዮ ዘሎ ኣብ ቕድመይ  ንዕኡ
እናራእኹ የብዝሖ ምስጋናይ

ገጽ31 ምኽሪን ማዕዳን

እስኻ ግና ማዕርግኻ ሓሉ! ስፍራኻ 
ኣይትሕደግ።

ገጽ32 ሕብራዊት ዓምዲ

ገጽ 34
መልኣኽ ቀይረለይ

ናይ የሱስ ህጻናት

ስም የሱስ መፍትሕ ምንግስተ ሰማያት እዮ!

መንፈስና እንተዘይነቒሑ ነቲ ውዲት 
ከነለልዮ ከሸግረና እዩ።

ገጽ 6ካብ ዘንበብናዮ

ዋላኳ ቀጽሪ ባቢሎን ዘይስገር ዝመስል 
እንተነበረ፡ እቲ ገፊሕ ቀጽርታታ ዓንዩ 
ልዳውታ ውን ብሓዊ ነዱዱ እዩ።



 ክቡራት ኣንበብቲ ርሑስ ሓዲሽ ዓመት ይግበረልና እናበልና ምስ 
ትርጉምን ዕላማን መጽሄትና ነላልየኩም 

ዲቦራ" ትብል እብራዊት ስም፡ "ንህቢ" ዝብል ቀጥታዊ ትርጉም 
ክህልዋ እንከሎ፡ ነታ ምርሒት ወሲዳ ተንሲኣ ብሓይሊ 
ንቕድሚት ትግስግስን፡ ንጸላእታ ረጊጻ እትዝምርን 
ቤተኽርስትያን ዝውክል፡ ካብ መንፈስ ነብዪት ዲቦራ ዝርዓመ 
ተወሳኺ ምሳሌያዊ ምግላጽ ድማ ኣለዋ (መሳ4*1-24 ፡ መሳ
5*1-31)፡፡

መጽሄት ዲቦራ፡ እግዝኣብሄር ነዚ ዕዮ እዚ ኢሉ ብዘንቅሖም፡ 
ኣብ ዝተፈላለያ ሕብረታት ዘገልግሉን ዝግልገሉን ኣሕዋት 
እትዳሎ፡ ሰለስተ ወርሓዊት መጽሄት ኮይና፡ ከምተን ኩለን 
ኣሓት መጽሄታት፡ ስጋ ክርስቶስ ንምህናጽን ንህዝቢ ኣምላኽ 
ንምጽኣት ንምድላውን ዝዓለመት እያ (ኤፌ4*11-13)። ነዛ 
መጽሄት (ከም ልሳን መንግስቲ ኣምላኽ መጠን)፡ ብጸሎት፡ 
ብምኽሪ፡ ጽሑፋት ብምብርካት፡ ስእልታት ብምስዳድን ብኻልእ 
መገድን ክትድግፉ እግዝኣብሄር ዘነቓቕሓኩም ኣመንቲ፡ 
ሃንጎፋይ ኢልና ከም ንቕበለኩም እናገለጽና፡ በዚ ዝስዕብ 
ኣድራሻና ክትረኽቡና ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ።

መልእኽቲ ዲቦራ
ገጽ ኣምላኽና ርኢና ልቡ ንሓሉ!

ክቡራት ኣንበብቲ በዚ ዝስዕብ ናይ ፌስቡክ 
ኣድራሻና ክትረኽቡና ንዕድመኩም

www.facebook.com/deborahwordoftruthmagazine

ዘሐጉስ ብስራት 
ማእዘር ሰማይ ዝስማ ሓዳሽ ናይ ትግርኛ ቻነል(MAEZER 
Nile Sat ) ጀሚራ ስለዘላ በዚ ዝስዕብ ፍሪኴንሲ ክትረኽብዋ 

ከምትኽእሉ ብሓጎስ ንሕብር።
10812/H/27500

ዳዊት፡ እቲ ንኣስታት ክልተ ናይ ዓሰርተ ዓመታት ዘሳደዶ ሳኦል 
ከም ዝሞተ ምስ ሰምዐ፡ "እቲ ንነፍሰይ ክሳዕ ሞት ዘጽበበላ ጸላእየይ 
ሞይቱ እዩ እሞ፡ ዓቢ ፌስታ ክገብር፡ ክበልዕ ክሰቲ ምስ ፈተውተይ 
ከኣ ክሕጎስ!" ኣይበለን፡፡ ሳኦል ሓጢኣተኛ ከምዝነበረ፡ ካብቲ ጻድቕ 
ፈራዲ እግዝኣብሄር ኣምላኽ፡ እቲ ዝግብኦ ብይን ከም ዝረኸበ 
ኣዳዕዲዑ ይፈልጥ እናሃለወ፡ ከቓልሎ ወይ ክኹንኖ ኣይመረጸን። 
ግዳ ንሳኦልን ንደቑን ካብ ኽቱር ድንቃጸን ጓሂን ደጉዓሎም፡፡ ነገድ 
ይሁዳ ውን ከምኡ ክገብሩ ኣዚዙ። ነቲ ትንፋስ ናይቲ ቕቡእ ናይ 
እግዝኣብሄር ዝነበረ ሳኦል ዘሕለፈ ሰብ፡ ሕነ ፈደዮ (2ሳም2*1-27)፡፡ 
ነቶም ንሳኦል ዝቐበርዎ ከኣ ብእግዝኣብሄር ከም ዝባረኾምን ጽቡቕ 
ክገብረሎም ከም ዝተማባጽዐ ጽሑፍ እዩ (2ሳሙ2*5-7)፡፡ 
ካብዚ እንመሃሮ እንተሎ፡ ብጥፍኣት ናይቶም ድያብሎስ 
ዝተጠቕመሎም፡ ግና የሱስ ክርስቶስ ደሙ ዝኸፈለሎም ነፍሳት 
ክንሕጎስ ከም ዘይብልና እዩ፡፡ ቃል ኣምላኽ፡ "ንገሊኦም ድማ፡ ነቲ 
ብስጋ ዝረኸሰ ክዳን እኳ እናጸላእኩም፡ ብፍርሃት ደንግጹሎም" እዩ 
ዝብል (ያቆ1*23)። ብድፍኢት ናይ ሰይጣን እቲ ኽዳኖም ንዓና 
ከሳድዱ ረሲሑ ክኸውን ይኽእል እዩ፡፡ ህይወቶም ግና ብበደሎም 
ዘይኮነ በቲ ዝተኸፍለሎም ዋጋ እዩ ዝዕቀን። ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም 
ሕጂ ውን እንተኾነ ስሊኦም ዝስቀ ኣካል ኣሎ፡ ዝቕንዞ ኣካል ኣሎ፡ 
ዝነብዕ ኣካል ኣሎ። እዞም ነፍሳት ብሓጥያቶም ናብ ሲኦል ኣብ 
ዝወርዱሉ ግዜ ውን ልቡ ዝስበር ጎይታ ኣሎ፡፡ 

ዳዊት፡ ነቶም ኣንጻር እቶም ብኣቤሰሎም ወዲ ዝምርሑ 
ክዓልውዎ ዝተልዓዓሉ ህዝቢ፡ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ከም 
ዝተዓወተ ከበስርዎ ንዝመጹ መልእኽተኛታት፡ ብስራቶም ድሕሪ 
ምስማዕ ዝሓተቶም እንኮ ሕቶ፡ "እቲ ጎበዝ ኣበሰሎም ከ ድሓን'ዶ 
ኣሎ?" ትብል እያ ነይራ። እዚ ዝገበረሉ ምኽንያት ዓወቱ ምሉእ 
ዝኸውን ህላውነት ወዱ እንተድኣ ተረጋጊጹ ጥራይ ነይሩ፡፡ ብዘይ 
ህላውነት ወዱ ዓወት በይኑ እኹል ኣይነበረን፡፡ ሞት ወዱ ምስ 
ተረድአ ከኣ ኣብ ሓዘን ክኣቱ ግድን ነይሩ (2ሳሙ18*27-33)፡፡ 
ኩነታት ዳዊት ድማ ብኡ ንብኡ ኣብ ህዝቡ ተገሊጹ። ንሱ 
እናጉሃየ ከኣ ዝሕጎስን ዝጭድርን ሰብ ኣይነበረን። እቶም ኣንጻር 
እቲ ዕልዋ መኪቶም ዝሰዓሩ ጀጋንኡ ውን፡ ኣብ ውግእ ከም 
ዝተሳዕረ ሰራዊት፡ ርእሶም ቀቢሮም ናብ ቤቶም ኣተዉ፡፡ 
እዚ መልእኽቲ ርእስና ንቕበር ኣየስምዕን እዩ። እንታይ ደኣ ገጽ 
ጎይታና ንርአ፡ ኩነታት ልቡ ኸኣ ንፍለጥ፡ ገጽና ካብ ስጋ 
ኣልዒልና፡ ከም ሃና ንእግዝኣብሄር ኣምልኾ ብምሃብ፡ ኣፍና 
ናብቶም ስጋ ተጠቒሞም ዘሳድዱና ናይ ጸልማት ሓይልታት ሃህ 
ነብል፡፡ ብጎይታ እምበር ብሕማቕ ናይ ሰቐልትና ኣይንትሓጎስ! 
ፍርዲ ናይ እግዝኣብሄር እዩ! ምስ ጸላኢ ዝተጠቕመሎም ነፍሳት 
ብፍረመንፈስ (ድንጋጸ፡ ምሕረት፡ ፍቕሪ) ምንባር ግና ናትና ግደ 
እዩ። ስለዚ ብህይወት ይሃልዉ ኣይሃልዉ ብዘየገድስ፡ ጽቡቕ ናይ 
ሰቐልትና ብምድላይን ሰናይ ግብሪ ብምግባርን ልቢ ኣምላኽ 
ንሓሉ። 



ዓምዲ እዋናዊ ቃል

መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ መክ 3*1-8፡ ንኹሉ ዘዘመኑን 
ገግዚኡን ከም ዘለዎን፡ ደቂ ሰባት ድማ ነዚ ብምስትውዓል፡ 
ነዚ ዘመንን ግዜን ዝበቕዕ መልሲ ክንህብን ንእኡ ዝበቅዕ 
ህይወት ድማ ክንነብር ትጽቢት ከም ዝግበረልናን 
ይገልጸልና፡፡
ንሎሚ ካብ መዝ 102*13-14 ብምብጋስ፡ ንጽዮን ስለ 
ዝተዋህባ ዘመንን ዝሃበቶ ምላሽን ብምርኣይ፡ ንዓና ውን ስለ 
ዝውሃበና ዘመንን፡ ከም ፍቓድ እግዝኣብሄር ክንህቦ ዘለና 
ግብረ መልስ ክንርኢ ኢና።
ኣብ መዝ102*13-15፡ "ጊዜ ምሕረታ እዩ፡ እቲ ምዱብ ጊዜ 
በጺሑ፡ ባሮትካ ነእማና ኣፍቂሮም፡ ብሓመዳ ኸኣ ጒህዮም 
እዮም እሞ፡ ክትትንስእ ንጽዮንውን ክትርሕርሓላ ኢኻ። " 
ዝብል ቃል ኣሎ። እዚ ትንቢታዊ ቃል (መዝሙር) ብዛዕባ 
ጽዮን ዝተባህለ እዩ።  ናይ ጸልማት እዋን (400 ዓመታት) 
ድሕሪ ምሕላፉ፡ ዮሃንስ ወዲ ዘካርያስ  ብርሃን (ፍልጠት) 
ረኺቡ ምስ ተንስአ፡ ክፍጸም ከም ዝጀመረ ውን፡ ብዙሓት 
ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምሁራት ይሰማምዑ፡፡ 
እግዝኣብሄር ካብቲ እዋን ጀሚሩ፡ እቲ ንጽዮን ዝመደቦ 
ዘመን ስለ ዝኣኸለ፡ ከምቲ ንጥፍኣታ ንምህናጻ ውን ከም 
ዝተግሀ ነስተውዕል፡፡ ብዙሓት ካብ ህዝቢ ኣምላኽ ድማ፡ ናብ 
ዮሃንስ እናመጹን ብሓጥያቶም እናተኣመኑን ናይ ንስሓ 
ጥምቀት ይጥመቑ ከም ዝነበሩ ቃል ኣምላኽ ይገልጸልና፡፡ 
እንተኾን ግን ዮሃንስ ናይቲ ብድሕሪኡ ዝመጽእ ጸራጊ 
መገዲ እምበር ባዕሉ እቲ ቅቡእ ኣይነበረን፡፡ እቲ ትንቢት 
ብምልኣት ዝፍጸም ብ ኣገልግሎት ናይቲ ቅቡእ ጎይታ የሱስ 
ጥራይ እዩ።
ስለዚ ድማ እዩ፡ ኣብ ማቴ21*4-6፡ "እቲ ብነብዪ፡ ንጓል 
ጽዮን፡ 'እንሆ ንጉስኪ፡ ለዋህ፡ ኣብ ኣድግን ኣብ ዒሉ ኣድጊ 
ጽዕነትን ተወጢሑ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ' በልዋ።" ብዝብል 
ቃል ምስ ምእታው  የሱስ ናብ የሩሳሌም ኣተሓሒዙ 
ዘቕረቦ።

እንተኾነ ግን እቲ ንምሕረትን ንምህናጻን ዝመጸ ጎይታ፡ ኣብ 
ሉቃ19*41-44 ንየሩሳሌም፡ "ኣየ ንስኺ በዛ መዓልቲኺ 
ንሰላምኪ ዝኸውን ነገር እንተ ትፈልጢ..... ዘመን ምሕረትኪ 
ስኣን ምፍላጥኪ፡ ጸላእትኺ ቀጽሪ ቀጺሮም፡ ንኣኽን ንደቕኽን 
ክግምጥሉኺ፡ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይክሓድጉልክን እዮም።" 
ኢሉ ክበኽየላ ንርእዮ።

እቲ ጠንቂ፡ ዘመን ምሕረታ ዘይምፍላጣን፡ ምስ ኣምላኽ ብሰላም 
ከንብራ ዝኽእል ምኽሪ እግዝኣብሄር ምስሓታን እዩ። እቲ 
እግዝኣብሄር ዝመኸረላ ምኽሪ  ከምቲ ኣብ ኢሳ 40*3-5 
ዝተጻሕፈ ኮይኑ፡ ነዚ ዝስዕብ ይመስል። 

   ምኽሪ ኣምላኽ ኣብ ዘመን ምሕረት (ኢሳ40*3-5)

ስንጭሮ ዘበለ ልዕል ይበል (valley)

ከምቲ መኪና መቺእዋ፡ ብስንጭሮ ክትሓልፍ ዘይትኽእል፡ ከምኡ 
ድማ ክብሪ እግዝኣብሄር  ኣብቶም ኣብ ስንጭሮ ዝኾነ ህይወት 
(ኣብ ከቢድ ነፍሰ ምትሓታዊ ስምዒት) ዘለዉ ቅዱሳን፡ ክሓልፍ 
ኣሸጋሪ እዩ። ስለዚ እዩ ድማ እግዝኣብሄር ኣብ፡ ኢሳ43*1-4፡ 
"ኣብ ኣዒንተይ፡ ብሉጽን ክቡርን ኢኻ።" ኣብ መሳ6*12፡ "ኣታ 
ሓያል ጅግና፡ እግዝኣብሄር ምሳኻ ኢዩ እሞ ኣይትፍራህ።" ኣብ 
ዩኤ3*10 ድማ፡ "እቲ ድኹም 'ኣነ ሓያል እየ' ይበል።" እናበለ 
ንመንፈስ ህዝቡ ካብቲ ዝኣተዎ ናይ ተስፋ ምቑራጽ ሽንጭሮ 
ዘውጽኦ። 
ስለዚ ግዜ ምሕረትና በጺሑ እዪ እሞ፡ ከምቲ ኣብ መዝ24*7፡ 
"ኣቱም ደጌታት ርእስኻትኩ ኣልዕሉ፡፡ ዎ! ናይ ዘልኣለም 
ድጌታት፡ ልዕል በሉ። እቲ ንጉስ ክብሪ እውን ክኣቱ ኢዩ።" 
ዝብለና፡ ብእምነት ንልብና ካብ ተስፋ ምቑራጽ ኣውጺእና፡ 
ደጌታትና ነቲ ናይ ንጉስ ክብሪ  ንኽፈት።

መልስና ነቲ ምዱብ ግዜ

"እዚ እቲ ንዘሩባቤል ዝኸውን ቃል እግዝኣብሄር እዩ!" - ዘካ4*6

1



መልስና ነቲ ምዱብ ግዜዓምዲ -እዋናዊ ቃል

እዚ ድማ ናይቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ሂወት ኣንጻር ኮይኑ፡ ነቲ 
ናይ ምሕረት ዘመን ምስ ፍልጠት እግዝኣብሄር  ዝጻላእ ናይ 
ገዛእ ርእሱ  ሓሳባትን ኣጀንዳን ሒዙ ዝጽበን፡ ብኡ ክነብር 
መዲቡ ዝመላለስን እዩ። ነዚ እዮም ፈሪሳውያን የሱስ እቲ እንኮ 
መድሓኒ ምዃኑ እናፈለጡን፡ ንሄሮዶስ የሱስ ኣበይ ከም 
ዝውለድ ብግቡእ ክሕብሩ እናኸኣሉን፡ ሓሳብ ርእሶምን 
ክብረቶምን ከይሓድጉ ክብሉ፡ ንርእሶም፡ ንጽዮንን ንዘመን 
ምሕረቶምን፡ ንጸላኢ ኣሕሊፎም ዘረከቡ፡፡ 

በዚ ምኽንያት ድማ እዩ እግዝኣብሄር ካብ ዝፍንፍኖን፡ ደው 
ኢሉ ካብ ዝቃወሞን ልዕል ዝበለ ሓሳባትን ህይወትን ለጠቕ 
ኢልና፡ ኣብ ምኽሩን ሓሳባቱን ክንኣቱ ዝምዕደና፡፡ ምኽንያቱ 
ውዒሉ ሓዲሩ ምኽሪ እግዝኣብሄር እምበር ሃቐና ሰብ ጸኒዑ 
ኣይነብርን እዩ (ምሳ19*21)፡፡ ከምቲ ኣብ ኢሳ2*2 ተባሂሉ ዘሎ፡ 
ኣኽራናት ኩሎም ለጠቕ ክብሉ ከረን እግዝኣብሄር ግና ኣብ 
ልዕሊ ኣኽራናት ክውጣሕ እዩ። 

ጳውሎስ ውን ብግዲኡ፡ እቶም ናይ ብሓቂ ናይ እግዝኣብሄር 
ሰባት፡ ነቲ ምስ ፍልጠት እግዝኣብሄር ዝጻላእ ልዕል ዝበለ ሓሳባት 
እናፍረሱ፡ ኩሉ ኣእምሮ ንምእዛዝ ክርስቶስ ከም ዝማርኹ፡ ኣብ 
2ቆሮ10*4-5 ገሊጹልና ኣሎ። ስለዚ ንሕና ውን ብምትሓት 
ንእግዝኣብሄር መገዲ ነዳሉ (ምሳ3*5-7 ኣንብብ)።

        ቄናን ይቕናዕ (crooked)
እዚ ትርጉም ምስ ዘይቅንዕና፡ ጉርሕን ተንኮልን ዝተተሓሓዘ 
ስለዝኾነ፡ እዚ ድማ ምሕረት ዘንፍግ ባህርይ ስለ ዝኾነ፡ ምስ 
ውልቂ ይኹን ምስ ሕብረት ዘለና ርክብ ክንምርምር፡ ካብ ከምዚ 
ህይወት ወጺእና ርእስና ናብ ሓሳብ እግዝኣብሄር ናብ ቅንዕናን 
ግርህነትን ብምምጻእ፡ ክብሪ እግዝኣብሄር ብኣና ክሓልፍ ርእስና 
ነዳሉ። ቃል እግዝኣብሄር ውን፡ "እግዝኣብሄር ንጎርሓት 
ብጉርሖም ይሕዞም፡፡" ይብለና። ብተወሳኺ ውን ንቕንዕና 
ክንበራበር ከም ዘለና ክምዕደና፡ "ገሊኣቶም ፍልጠት ኣምላኽ 
የብሎምን እሞ ንቕንዕና ተበራበሩ ሓጢኣትውን ኣይትግበሩ።" 
ይብለና - (1ቆረ15፡34፡ ኢሳ61*8 ኣንብብ)።

        ድንጉር ሰጥ ዝበለ ይኹን (rough)

እዚ ድማ ንዘይዕጉስን ነውጺ ዝመልኦ ቁጡዕ ባህርያት 
ዘመልክት ኮይኑ፡ በዚ ባህርያት እዚ ምስ እግዝኣብሄር ይኹን

 

ምስ ሰብ ብቐሊል ክንነብር ስለ ዘይንኽእል፡ ናብ ካልእ ዝኸፍአ 
ኣሉታዊ ምዕባለታት እውን ስለ ዝኸይድ፡ ካብ ከምዚ ዓይነት 
ባህርያት ወጺእና፡ ክብሪ እግዝኣብሄር መሕለፊ ክንከውንን 
ዘመን ምሕረትና ከነስተማቕርን ቃል እግዝኣብሄር ይመኽረና። 

ስለዚ ከምቲ ኣብ ሮሜ 12*18፡ "ዝክኣል እንተኾይኑስ 
ብኣኻትኩም ዝመጸ  ምስ ኩሉ ሰብ ብሰላም ንበሩ።" ዝብለና፡ 
ንፍቕርን ንሰላም ምስ ኩሉ ሰብ ንስዓብ። ንብርሃንና ኣብ 
ቅድሚ ሰብ ነብርህ፡ ገበርቲ ሰላም ብሙኳን ውሉድነትና ነርኢ 
(ማቴ5*9)፡፡

እቲ ምኽሪ እግዝኣብሄር እዚ ኮይኑ፡ ጎይታ ነቶም ምኽሪ 
እግዝኣብሄር ዘይተቐበሉ፡ ግናኸ፡ "ናይ ኣምላኽ ኢና" ፡ "ደቂ 
ኣብርሃም ኢና፡፡" ዝብሉ፡ ኣብ ሉቃ7*29-30፡ ከምዚ ብማለት 
ነቒፍዎም፡ "ኩሎም ህዝብን ተገውትን ሰሚዖም ብጥምቀት 
ዮሃንስ ተጠሚቖም ንኣምላኽ ኣጽደቕዎ። ፈሪሳውያንን 
ፈለጥቲ ሕግን ግና ብእኡ ኣይተጠምቁን እሞ ነቲ ኣምላኽ 
ዝመኸረሎም ምኽሪ ንዓቕዎ።"

ንሕና ውን ኣብ ድርኩኺት ናይ ምሕረት ዘመን ኮይንና፡ ደገ 
ጸላእትና ዓጺና ምእንቲ ንዘመንና ናብ ረብሓና ከነውዕሎ፡ ነቲ 
እግዝኣብሄር ብኣና ክገብሮ ዝደሊ፡ ብምስትውዓልን ንእኡ 
ዝበቅዕ ህይወት ሒዝና ብምጽላይን ንእግዝኣብሄር 
ብምጽዳቕን፡ ደው ክንብል እግዝኣብሄር ይሓግዘና! ጎይታ 
ይባርኽኩም። 
 ዘመን ምሕረታ ኢዩ፡  እቲ ምዱብ ግዜ በጺሑ!  ኣሜን!!!  

ኣኽራንን በረኽትን ድማ ለጠቕ ይበል (mauntain or hill)2

3

4

                        
 ዘመን 

ምሕረታ ኢዩ፡  
እቲ ምዱብ 
ግዜ በጺሑ!  
ኣሜን!!!



" ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ኬስምርዎ ኣይከኣልን እዩ። እቲ ናብ 
ኣምላኽ ኪመጽእ ዚደሊ፡ ንሱ ኸም ዘሎን ነቶም ዚደልይዎ ዓስቢ ኸም 

ዚህቦምን፡ ኪኣምን ይግብኦ እዩ።  "፡እብ11*6
እታ ቀዳመይቲ ክፋል ናይዛ ጥቅሲ እንተ ኣስተዊዒልናላ፡ "ብዘይ 
እምነት ን ኣምላኸ ከስምርዎ ኣይከአልን እዩ፡፡" እያ ትብል። ንኣምላኽ 
ከነስምሮ ወይ ባህ ከነብሎ እምነት ካብ ኣድለየና፡ ነዛ ንኣምላኽ 
እተስምሮ እምነት ካበይ ከም እትመጽእ? ምፍላጥ ከድልየና እዩ። ቃል 
ኣምላኽ ኣብ ሮሜ 10፡17፡ "እምነት ካብ ምስማዕ፡ ምስማዕ ከኣ ብቃል 
ክርስቶስ እዩ፡፡" ይብል፡፡ ስለዚ እታ ንኣምላኽ ተስምሮ እምነት፡ ቃል 
ክርስቶስ ብምስማዕ፡ ብምርዳእ፡ ብምስትንታን፡ ከም ትመጽእ ካብዛ 
ጥቕሲ ንርዳእ። 

 እምነ ንምድሓን
ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ሮሜ ኣብ መልእኽቱ ክጽሒፈሎም ከሎ፡ 
እምነትን ምስማዕን ብኸምዚ ኣተሓሒዝወን ነይሩ (ሮሜ10*14-17)፡፡ 
"ግናኸ ነቲ ብእኡ ዘይኣመኑ ከመይ ኢሎም ክጽውዕዎ እዮም፡፡ 
ብዛዕብኡ ከይሰምዑኸ ከመይ ገይሮም ብእኡ ክኣምኑ፡፡ ብዘይ ሰባኺ 
ከመይ ገዪሮም ክሰምዑ?..... እምብኣር እምነት ካብ ምስማዕ እያ 
ምስማዕ ካብ ቃል ክርስቶስ እዩ፡፡" ስለዚ እተድሕን እምነት ብምስማዕ 
እያ ትመጽእ።
ግሃ 10*1-48 ዘሎ ጽሑፍ ንቆርኔዎሎስ ዘማእከለ ጽሑፍ እዩ። 
ቆርኔዎሎስ ርሕሩሕ ሰብ እዩ ነይሩ፡፡ ካብ ስጋዊ ሓይሉ ዝገብሮ ገለ 
ሰናይ ነገራት ውን ነይርዎ፡፡ ንህዝቢ ምጽዋት ይህብን ኩሉ ሳዕ 
ንኣምላኽ ይልምንን ነይሩ። እዚ ካብ ክርስቶሳዊ እምነትን ጸጋን 
ወጻኢ ዝኾነ ግብርታት ግን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብቁዕ ኣይነበረን፡፡ 
ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እቲ ብቕዓት ዘለዎ ግብሪ ናይ የሱስ ክርስቶስ 
ጥራይ እዩ፡፡ ቀርኔዎሎስ ነዚ ቃል ሓቒ እንተሰምዖ ጥራይ እዩ ድማ 
ብእምነት ክጸድቕን ክድሕንን ዝኽእል ነይሩ፡፡ ክሳብ ሽዑ ነቲ ሓቀኛ 
ወንጌል ስለ ዘይሰምዐ ኣይድሓነን ነይሩ፡፡ ኣምላኽ ንቆርኔሌዎስ፡ 
"ንጴጥሮስ ልኢኽካ ጸውዓዮ?" ዝበሎ፡ ነቲ ናይ ድሕነት መገዲ ክሰምዕ 
ስለ ዝደለዮ እዩ፡፡ 
ሰብ ቃል ክርስቶስ እንተሰሚዑ ጥራይ እዩ ዝድሕን። እዚ ቃል እዚ 
እንተዘይሰሚዕካ ናብ እምነት ክትመጽእ ኣይትኽእልን ኢኻ፡፡ 
ቆርኔሌዎስ ናይ ድሕነት ወንጌል ምስ ሰምዐ እዩ ድሒኑ፡፡ ምኽንያቱ 
ኣብ ህይወቱ እምነት ብምስማዕ ቃል ክርስቶስ ቦታ ስለ ዝረኸበት።

እምነት ን ፈውሲ
 እምነት ንፈውሲ ውን ከምቲ እምነት ንምድሓን ብሓደ መገዲ ንሱ 
ኸኣ ቃል ክርስቶስ ብምስማዕ እዩ ዝመጽእ፡፡ ነዚ ኣብነት ዝኾነና ኣብ 
ግሃ14*7-10 ዘሎ፡ ዛንታ ናይ ሓደ ኣእጋሩ ዝሞተ፡ ካብ ማህጸን ኣዲኡ

ቃል ኣምላኻዊት እምነት ካብ ምንታይ ትመጽእ?

 ኣትሒዙ ዝማህመነ፡ ተዛዊሩ እኳ ዘይፈልጥ ኣብ ልስጥራ ዝቕመጥ 
ዝነበረ ሰብኣይ እዩ፡፡ ንሱ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ምስ ሰምዐ እዩ ንፈውሲ 
ዝኸውን እምነት ሓዲርዎ፡፡ እዚ ዝርኣየ ጳውሎስ ከኣ፡ ነቲ እምነቱ 
ብምልኣት ናብ ፈውሲ ክቕየር ኣዚዝዎ። ብድድ ኢሉ ከም ዝተዛወረ 
ኸኣ ቃል ኣምላኽ ይነግረና፡፡
ኣብዚ ገሌና ብእምነቱ ዘይኮነስ ብደገፍ (ብእምነት) ናይ ጳውሎስ እዩ 
ተንሲኡ ንብል ንኸውን። እቲ ሓቂ ግን ንሱ ኣይኮነን። ጳውሎስ 
ዝገበሮ ሰለስተ ነገራት ጥራይ እዩ።
1.ወንጌል ሰቢኹ  
2.ነቲ ሰብኣይ ንኽፍወስ እምነት ከም ዘለዎ ተረዲኡ 
3.ነቲ ሰብኣይ ደው ክብል ኣዚዝዎ   
እቲ ሰብኣይ ከኣ ብወገኑ ሰለስተ ነገራት እዩ ገይሩ፡፡ 
1.ጳውሎስ ወንጌል ክሰብኽ ከሎ ሰሚዑ
2.ንፈውሲ ዝኸውን እምነት ኣሕዲሩ 
3.ሓፍ አሉ ብኣእጋሩ ከይዱ
ካልኣይ ነጥቢ፡ እቲ ሰብኣይ በቲ ኣብ ጳውሎስ ዝነብር ሓይሊ ኣይኮነን 
ተፈዊሱ፡፡ በቲ ወንጌል ምስ ሰምዐ ዝሓደሮ እምነት እዩ ተፈዊሱ (ሮሜ
1*16)። ብሓይሊ ናይቲ ወንጌል እዩ ተፈዊሱ። እቲ ዝሰምዖ ከኣ 
ምሉእ ወንጌል እዩ ነይሩ።
ቃል ኣምላኽ"ወንጌል ቅድም ንኣይሁዳዊ ኸምኡውን ንጽርኣዊ፡ 
ንዚኣምን ዘበለ ዂሉ ሓይሊ ኣምላኽ ንምድሓን እዩ እሞ፡ ብወንጌል 
ኣይሐፍርን እየ።"  ይብል (ሮሜ1*16፡)፡፡
እቲ ምድሓን (salivation) ዝብል ቃል ኣብ ግሪኽ ወይ እብራዊ 
መጽሓፍ ቅዱስ እንተድኣ ኣንቢብናዮ፡ ንዘልኣለማዊ ህይወት ምርካብ 
ጥራይ ኣይኮነን ዘስምዕ፡፡ ብፈውሲ፡ ምንጋፍ፡ በረኸት፡ ሓለዋ 
እግዝኣብሄር ብኹሉ ምሉእ ሙኳን እዩ ዝገልጽ።
ስለዚ ጳውሎስ ኣብ ሊስጥራ ምሉእ ወንጌል እዩ ሰቢኹ። እቲ ኣእጋሩ 
ዝለመሰ ሰብኣይ ከኣ፡ ነቲ ምሉእ ወንጌል ምስ ሰምዐ እምነት ኣሕዲሩ። 
በታ እምነቱ ኸአ ተፈዊሱ።

ብእምነት ምምልላስ 
ብእምነት ተጸዲቕና፡ ብእምነት ውን እንተተፈዊስና፡ ብእምነት 
ክንመላለስ ድማ እዩ ዘሎና፡፡ ኣብ እብ10፡38-39፡ "ጻድቕ ግና 
ብእምነት እዩ ዝነብር። ንድሕሪት እንተ ተመልሰ ግና ነፍሰይ ብእኡ 
ባህ ኣይብላን እዩ። ንሒና ግና ምስቶም ምድሓን ነፍሶም ክረኽቡ 
ዝኣምኑ አምበር፡ ምቶም ናብ ጥፍኣት ንድሕሪት ዚምለሱ ኣይኮናነ።"
ናይ ሓደ ክርስትያን ኩሉ ናብርኡ ብእምነት እዩ፡፡ ካብ እምነት ወጻኢ 
ናብራ ክርስትና የለን። ብእምነት ክንነብር እንተኾይንና፡ ቃል ኣምላኽ 
ናይ ምስማዕ ህይወት ክህልወና ኣለዎ፡፡ ሰይጣን ንሓደ ክርስትያን 
ከውድቖ ምስ ዝደሊ እምነቱ እዩ ክወቕዖ ዝፍትን፡፡ ሓደ ግዜ ጎይታ 
ንስምኦን፡ " ስምኦን፡ ስምኦን፡ እንሆ፡ ሰይጣን ከም ስርናይ ኪሐሕየኩም 
ተመነየ። ኣነ ግና፡ እምነትካ ኸይትጠፍእ፡ ምእንታኻ ለመንኩ።" 
ኢልዎ ነይሩ (ሉቃ22* 31-32)። ሰይጣን እምነት እዩ ዝወቅዕ። 
ክርስቶስ ከኣ እምነት ከይውቓዕ ይከላኸል።
እምነት ካብ ምስማዕ ክንዲ ዝኾነ፡ ሰይጣን እምነትና ከጥቕዕ 
እንተኾይኑ፡ ናብቲ ምስ ቃል ኣምላኽ ዘለና ሕብረት እዩ ዘተኩር፡፡ 
ቃል ኣምላኽ ናይ ምንባብ፡ ናይ ምስማዕ፡ ናይ ምስትንታንን ምዝራብን 
ህይወትካ ካባና ብምውሳድ እዩ እምነትና ከድክም ዝፍትን፡፡ 
ስለዚ ኣብ እምነት ደው ክንብል እንተኾይንና፡ ግድን ቃል ኣምላኽ 
ናይ ምንባብ፡ ናይ ምስትንታንን ናይ ምእዋጅን ህይወትና ክነጽንዕ 
ኣሎና፡፡



ቂሮስን ዕርዲ ባቢሎንን ካብ ዘንባብናዮ

ቂሮስን ዕርዲ ባቢሎንን
 ባቢሎን ዝኾነ ሰራዊት ብቐሊሉ ክቆጻጸራ ዝኽእል ከተማ 
ኣይነበረትን። ቀጽራ 28 ሜትሮ ብራኸን 7 ሜትሮ ርጉድን 
ዝነበሮ መንደቕ እዩ ኔሩ። ዓምዩቕ ማያትን ኣብ ውሽጢ እቲ 
ማያት ዝተሰርሐ ውሽጣዊ ቀጽሪ (መንደቕ)ን ከኣ ነታ ከተማ 
ከቢብዋ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ እቲ ረጒድ መንደቕ ከኣ፡ 2 ሜትሮ 
ብራኸ ዝነበሮም ሰፈር ናይ ሓለዋ ነይሩ። ኣብ ርእሲ እዚ፡ እቲ 
ኣብ ውሽጢ ማያት ዝነበረ መዓጹ፡ ካብ ኣስራዚ ዝተሰርሐን 
ብድልዳሊኡ ኸኣ ንባቢሎናውያን ዘቕሰነን እዩ ነይሩ። 

ነገር ቀጽሪ ባቢሎን ከምዚ ክነሱ፡ ሰራዊት ሜዶንን ፋርስን ኣብ 
ከባቢ ባቢሎን ንዝነበረ ቦታታት ተቖጻጺሩ፡ ናብ ቀጽሪ ባቢሎን 
ተጸጊዑ ነይሩ፡፡ ኣብቲ ግዜ፡ እቲ ቀዳማይ ገዛኢ መንግስቲ 
ባቢሎን (ንጉስ ናቦናዲስ)፡ ንወዱ ንጉስ ቤልሻጥር ኣብ ባቢሎን 
ሓዲጉ፡ ወትሃደራቱ ሒዙ ኣርሒቑ ወፊሩ ከም ዝነበረ ጽሑፋት 
ይሕብሩ፡፡ 
ንጉስ ቤልሻጥር (ካልኣይ ገዛኢ መንግስቲ ባቢሎን) ግን፡ ሰራዊት 
ሜዶንን ፋርስን ኣብ ቀጽሪ ባቢሎን ተጸጊዑ ከም ዘሎ እናፈለጠ፡ 
ብጽንዓት ዕርዲ ባቢሎን ተኣማሚኑ፡ 'ጸላኢ ገለ ክገብር 
ኣይክእልን' ካብ ዝብል ሓሳብ፡ ንሽሕ መኳንንቱ ምሳሕ 
ገበረሎም፡፡ ኣቐዲሞም ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብዝተጓናጸፍዎ፡ 
ሕሉፍ ዓወት ኣዘኻኺሩ፡ ናይ መኳንንቱ ሞራል ሓፍ ከብል 
ኢሉ ኸኣ፡ ነቲ ነቡካድነጻር ካብ ባቢሎን ዝወሰዶ፡ ኣቕሑ ቤት 
መቕደስ እስራኤል ከምጽኡዎ ኣዘዘ። ንሱ፡ መኳንንቱ፡ ኣንስቱን 
ዕቁባቱን ድማ ንኣማልኽቶም እናወደሱ በቲ ኣቑሑ ሰተዩ፡፡ 

ቤልሻጥር፡ ኣብኡ ንጉስ ነቡካድነጻር ምስ ተዓበየ እግዝኣብሄር 
ክሳዕ ክንደይ ከም ዘዋረዶ እናፈለጠ፡ ምስ ሰኸረ ብትዕቢት 
ኣቕሑ ቤትመቕደስ ኣርከሰ (ዳኒ5*18-22)። እዚ ሓጢኣት 
እዚ ኸኣ፡ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምላኽ ብዝገበርዎ ግፍዒ 
(ዓመጻ) ክመልእ ተቃሪቡ ዝነበረ ጽዋእ ባቢሎናውያን 
ብቕጽበት መልኦ (ኤር51*6,24፡ ኢሳ44*28,45*1-2 )። 
ፍርዲ እግዝኣብሄር ድማ ከም ቅጽበት ብቁጥዐ ተገልጸ (ዳን
5*30-31)፡፡ 
እግዝኣብሄር ድማ ነቲ ኣቐዲሙ ብነቢ ኢሳይያስ ዝተነበዮ 
ትንቢት ንቒሮስ ብምድጋፍ ተግሃሉ(ኢሳ45*1-5)፡፡ ነዚ ቃል 
ስጋ ከልብስ፡ መጀመርታ ን ቂሮስ (ዳርዮስ) ኣንፈት ናይ ርባ 
ኤፍራጥስ ክቕይር ሓሳብ ሃቦ (ኢሳ44*27-28)። ንሱ ኸኣ 
ብሰራዊቱ ኣንፈት ናይ ርባ ብምቕያር፡ ነቲ ዓምዩቕ ጎዳጉዲ 
ቀጽሪ ባቢሎን ጥርሑ ገይርዎ፡፡ "ንባሕርን ንሩባታቱን 
ብቓለይ ኣዚዘ አንጽፎ" ዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ (ኢሳ
44*27)፡ እቲ ማይ በታ ለይቲ ነጸፈ። ሰራዊት ሜዶንን 
ፋርስን ድማ፡ ናብ ቀጽሪ ባቢሎን ክጽጋዕ ዕድል ረኸበ፡፡ እቲ 
ቀዳማይ ብድሆ ኸኣ ብኸምዚ ተሰግረ።
ነቲ ምዓጹ ኣስራዚ ሴርካ መሸጎሩ ምኽፋት ከኣ ካልኣይ 
ዝዓበየ ብድሆ ነበረ፡፡ እንተኾነ ግን፡ እግዝኣብሄር ከምቲ 
"ደጌታት ከይዕጸዎ፡ መዓጹ ኣብ ቅድሚኡ ምእንቲ 
ከርሕወሉ.... ኣነ ቀቅድሜኻ ክኸይድ፡ ንድንጉር ከኣ ሰጥ 
ከብሎ፡ ንመዓጹ ኣስራዚ ሓሸምሸም ከብሎ፡ ንመሸጐሪ ሓጺን 
ድማ ክሰባብሮ እየ።" ዝበለ፡ ከም ቃሉ ቀቅድሚኡ ስለ 
ዝሓለፈ፡ እቲ ማዕጾ ኣስራዚ ውን ተኸፊቱ ከም ዝጸንሖ 
መዛግብቲ ታሪኽ ይገልጹ፡፡ 
እዚ ከይኣክል እግዝኣብሄር፡ ንመሳፍንቲ፡ ጠቢባን፡ 
ምስሌነታት፡ መኳንንትን ጀጓኑ ባቢሎንንን ምእንቲ ንሓዋሩ 
ድቃስ ክድቅሱ፡ ከቶ ውን ከይነቕሑ ስለ ዘስከሮም፡ እቲ 
ሳልሳይ ብድሆ ድማ ብቐሊሉ ከም ዝተወገደ፡ ንጉስ ድማ 
በታ ለይቲ ከም ዝተቐተለ፡ ቃል ኣምላኽ ብንጹር ይገልጸልና 
(ኤር51*57፡ ዳን5*30)። ብመሰረት እዚ እግዝኣብሄር 
ዝገበሮ ሰለስተ ፍጻሜታት (ርባ ምንጻፍ፡ ምዓጹ ኣስራዚ 
ምኽፋት፡ ንመኳንንትን ጀጓኑ ባቢሎን ኣስኪርካ ምድቓስ) 
ከምቲ የሩሳሌም ንነቡካድነጻር፡ ንቂሮስ ውን ብኸምኡ 
ባቢሎን ከም ዝተዋህበቶ ንጹር እዩ።
ኣብዚ ከስተውዕሎ ዘለና፡ ዋላኳ ባቢሎን ዓባይን ሓያልን 
መንግስቲ እንተነበረት ወዲቓ እያ፡፡ ዋላኳ እቲ ቀጽራ 
ዘይስገር ዝመስል እንተነበረ፡ እቲ ገፊሕ ቀጽርታታ ዓንዩ 
ልዳውታ ውን ብሓዊ ነዱዱ እዩ (ኤር51*58)፡፡ ኣብዚ ዘመን 
ዘለዋ መንግስታት ውን ሽሕ እኳ ዓርሞሽሽ፡ ሓያላትን 
ዘይወድቃን እንተመሰላ፡ ኣብ ቅድሚ እግዝኣብሄር 
ምምልላስን እንተዘይጥዕዩ፡ ፍርዲ ኣብ ርእሰን እዩ፡፡



*ህያው ደም እዩ (1ዮሃ1*9)
*ጻድቕ ደም እዩ (1ጴጥ1*18-19)፡፡ 

*ሓጥያት ዘይፈለጠ ድም እዩ (2ቆሮ*20-21)።
*ክቡር ደም እዩ (1ጴጥ1*18-19)፡፡ 

*ምሕረት ዝጽውዕ ደም እዩ (ሉቃ23*34)፡፡ 
*ሕልና ዘንጽህ ደም እዩ (እብ9*14)፡፡ 

*ንኸሳሲ ዝድርቢ ደም እዩ (ራኢ12*10-12)፡፡ 

*ዝሽፍን ደም እዩ (ዘፍ12*13)፡፡ 
*ኣርዑት ዝሰብር ደም እዩ (ማቴ16*19)፡ 

*ዝዓርቕ ደም እዩ (እብ9*15,22)፡፡ 
*ዘጽድቕ ደም እዩ (ሮሜ5*9)፡፡

*ሓይሊ ዘለዎ ደም እዩ (ራኢ12*11)፡፡ 
*ዝፍውስ ደም እዩ (ዘለ14*17,28,51-52)፡፡ 

*ናይ ሰላም ደም እዩ (ቆሎ1*20)፡፡
*ህይወት ዝህብ ደም እዩ (ዮሃ3*16)፡፡ 
*ንኣምላኽ ንምግልጋል ቅድስናዊ 

ብቕዓት ዝህብ ደም እዩ (እብ9*14)፡፡ 

*ናይ ኪዳን ደም እዩ (1ቆሮ11*25)።
*ማሕተም ክፈትሕ ዝበቕዐ ደም እዩ (ራኢ5*6)፡
*ንእግዝኣብሄር ዘዕገበ ደም እዩ (እብ9*14)፡፡

*ካብ ኩሉ ሓጥያት ዘንጽህ ደም እዩ (1ዮሃ1*7)፡፡
*ካብ ቁጥዓ ኣምላኽ ዘድሕን ደም እዩ (ሮሜ 5*9)፡፡ 

*ብትብዓት ናብ መቕደስ ዘእቱ ደም እዩ (እብ10*19-20)፡፡ 

                         ሒደት ብዛዕባ



ናይ ነብያት ኦፊስ ብኸመይ ንጠቐመሉ?
ዲቦራ- ብመጀመርታ ነቲ ዝሃብካና ዕድል ነመስግን፡፡ ከም መእተዊ ክኾነና ነቢ እንታይ 
ማለት እዩ? ዕይኡኸ እንታይ እዩ?

መልሲ- ነቢ ናይ እግዝኣብሄር ቃል ወሃቢ እዩ። ናይ ገዛእ ርእሱ ሓሳብን ኣጀንዳን 
የብሉን። ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበሎ ከይወሰኸ ከየጉደለ፡ ከምታ ዝተቐበላ ብስም 
ኣምላኽ ዘመሓላልፍ ናይ ኣምላኽ ባርያ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ውን ስለ ህዝቡ ዝጽልን 
ዝማልድን፡ ንህዝቡ ካብ ግጉይ መገዲ ዝመልስ፡ ምስ እግዝኣብሄር ከኣ ዘተዓርቕ እዩ። 
ግፍዕን ዓመጽን ክርኢ ኸሎ ኸኣ፡ ይምዕድን ይግስጽን፡ ናብ እግዝኣብሄር ውን የእዊ፡፡ 
ብቐንዱ ኸኣ ዕዮኡ እዋናውን ንዎሎዶታት ዝኸይድ ርጉጽን ዝፍጸምን ቃል 
እግዝኣብሄር ምእዋጅ፡ ከም ወኪል ናይ ኣምላኽ ወይ ኣፍ እግዝኣብሄር (spokes men) 
መጠን፡ ኣብ ሞንጎ ኣምላኽን ሰባትን ድልድል ሙኳን፡ ንመራሕቲ ቤተኽርስትያንን 
ንመራሕቲ ሃገራትን እዋናውን ንዘመናት ዝኸይድን ፍቓድ ኣምላኽ ምግላጽን 
መምርሒታት ምሃብን እዩ፡፡

ዲቦራ - እዚ ኦፊስ ኣብ ቤተኽርስትያን ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ኣለዎ?

መልሲ- ብሓጺሩ እዚ ኦፊስ ዓይንን ኣፍን ስጋ ክርስቶስ እዩ። ነብያት እንተዘየለዉ ከም 
ግዜ ሳምኤል ቃል ኣምላኽ ይውሕድ፡፡ ሽዑ ከም ዘመነ መሳፍንቲ በብዝመሰለካ ምኻድ 
ይኸውን። እዚ ኸኣ ንሰይጣን ኣብ ቤተኽርስትያን ከም ድላዩ ክዕንድር ዕድል 
ይኸፍተሉ፡፡ ኣብ ቤተኽርስትያን ጥራይ ከይትሓጽረ እንተላይ  ኣብ ሃገር ምልእቲ ውን 
ጥፍኣት  የኸትል፡፡ ስለዚ እዩ ምግላጽ ናይ ነብያት ብሓፈሽኡ ኸኣ ናይ ደቂ ኣምላኽ 
ንብዘሎ ፍጥረት ሃረር ዘብል (ሮሜ8*18-25)፡፡

ዲቦራ- "ራኢ ዮሃንስ ስለ ዝተጻሕፈት፡ እቲ ንሓደ ኣማንን ንሓንቲ ቤተኽርስትያንን 
ዘድሊ ጽሑፋት ተፈጺሙ እዩ። ስለዚ ኣገዳስነት ናይ ነብያት ኦፊስ ኣብቂዑ እዩ።" 
ዝብሉ ኣለዉ። መልስኻ እንታይ እዩ?

መልሲ- ቃል ትንቢት ትርጉሙ ካብ ርእሱ ኣይኮነን። ነዚ ትንቢታዊ  ጽሑፍ ዝትርጉም 
እዚ ናይ ነብያት ኦፊስ እዩ። ግዜን ፍጻሜን ትንቢት ዘለልዩን ስጉምቲ ዝወስዱን ነብያት 
እዮም። ሕልምን ራኢን ዝፈትሑ ንሶም እዮም። ኣብ ቅድሚ ቤተኽርስትያን ዘሎ 
ሓደጋታት ብሞሎኮታዊ ውህበት ዘለልዩ ነብያት እዮም። ውዲታት ድያብሎስ ዝቐልዑን 
ቤተኽርስትያን ትዋግኣሉ ትንቢታዊ ቃል ውን ዝህቡ ንሶም እዮም። ካብ ሕብረት ናይ 
ድያብሎስ ኣገልገልቲ ፈልዮም ዘውጽኡ ነብያት እዮም። 

እዚ ኦፊስ ኣብ ውልቂ ምእመን ውን እንተኾነ ዓቢ 
ተራ እዩ ዝጻወት። ጠንቂ ናይ ሓደ ነገር (ሕማም፡ 
ማእሰርቲ) የለሊ፡ ፈውሲ ከም ዝጸንዕ ከኣ ይገብር። 
ኮታስ ንኹሉ ዝተሰወረ ነገር ዝገልጽ መንፈስ 
ነብያት እዩ። ቤተኽርስትያን ክሳዕ ዘላ እዚ ኦፊስ 
ኣሎ። ከመይ ከምቲ ካልእ ኦፊሳት ኣካል ክርስቶስ 
ንምህናጽ ዝተዋህበ ስለ ዝኾነ (ኤፌ4*11፡ 1ቆሮ
12*28)። ብዘይ ናይ ነብያት ኦፊስ ቤተኽርስትያን 
ጎደሎ እያ። ብኻልእ መገዲ ውን፡ ኣገልግሎት ናይ 
ነብያት ኦፊስ ኣብቂዑ እዩ እንተኢልና፡ ሕልሚ 
የለን፡ ራኢ የለን፡ ትንቢታዊ ቃል የለን ንብል 
ኣሎና ማለት እዩ። እዚ ማለት ጎይታ ንኣባጊዑ 
ምዝራብ ሓዲግዎ እዩ፡ መንፈስ ውን ንማሕበራት 
ዝብሎ የለን ኢና ንብል ዘለና። እዚ ርድኢት 
ብመሰረቱ ግጉይን ክቀንዕ ዘለዎን እዩ።

ዲቦራ- ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ሓደ ኣገልገልቲ ሓሶት 
ተንሲኦም ከም ዘለዉ ኣብ ፍቖድኡ ንሰምዖ ኣሎና። 
ነዞም ናይ ሓሶት ኣገልገልቲ ነለልየሉ ምልክታት 
ክትገልጸልና።

መልሲ- ናይ ሓሶት ኣገልገልቲ፡ ንዓስቢ ዘገልግሉ፡ 
ብፍቕሪ ገንዘብ ዝልለዩ፡ ስም የሱስ ዘይኮነስ ንስሞም 
ከዕብዩ ዝሰርሑ፡ ብናይ ፍርሒ መንፈስ ዝገዝኡ፡ 
ነባጊዕ ክጥቀሙለን እምበር ክጠቕምወን ዘይመጹ 
እዮም። እዚ ህይወት ዝሓዙ ኣገልገልቲ፡ 
ግብሪ-ሓይሊ ስለዝገበሩ፡ ወይ ትንቢት ስለዝተነበዩ፡ 
"ኣገልገልቲ እግዝኣብሄር ኣምላኽ እዮም።" ክንብል 
ኣይንኽእልን ኢና። ምኽንያቱ ኣገልግሎት 
ብትንቢትን ራእን ዘይኮነስ ብፍረ መንፈስ እዩ 
ዝዕቀን።

ብሓጺሩ ናይ ነብያት ኦፊስ ዓይንን
 ኣፍን ስጋ ክርስቶስ እዩ።

ሕቶ- ናይ እግዝኣብሄር ነብያት ክጋገዩ ተኽእሎ 
ኣሎዶ?

መልሲ- ነብያት ብዝተፈላለየ ምኽንያታት 
ይደኽሙን ካብ ጸጋ ይጎድሉን እዮም። ኣብዚ 
ግዜ እዚ ድማ ክጋገዩ ተክእሎ ኣሎ። ኣብ ጸጋ 
እናሃለዉ ውን፡ ግዜ ሂብካ ነቲ ነገር ካብ 
ዘይምስልሳል ዝነቐለ፡ ኣብ ኣተራጓጉማ ናይቲ 
መልእኽትን ኣብ ፍጻሜ ናይቲ ግዜን ክጋገዩ 
ይኽእሉ እዮም። ብተወሳኺ ውን እቲ ኣምላኽ 
ዝሃቦም መልእኽቲ ተቐቢሎም ከምሓላልፉ 
ዝግብኦም፡ ንእዋናዊ ኩነታትን ንዘይተገለጸ ናይ 
ሰባት ምስጢራትን ክገልጹ ካብ ዝሓድሮም ክቱር 
ህንጡይነት፡ ጌጋ መልእኽቲ ከመሓላልፉ ይኽእሉ 
እዮም። ኣብዚ ከነስተውዕሎ ዘሎና፡ እቲ ኩሉ 
ዝፈልጥ እግዝኣብሄር ጥራይ ሙኳኑ፡ ሰብ 
ድሩትን ምቓል ናይ ሓደ ነገር ጥራይ ዝፈልጥን 
ሙኳኑ ክንዝንግዖ የብልናን (1ቆሮ13*12)።



ናይ ነብያት ኦፊስ ኣብ ጸጽባሕ 
ትመላለሶ ክሊኒክ ኣይኮነን። 

ዲቦራ- ኣብናይ ነብያት ኦፊስን ናይ ነብያት መንፈስን ዘሎ 
ፍልልይ ክትገልጸልና?
 
መልሲ- ብመሰረቱ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ትንቢት እዩ። እዚ 
መንፈስ ትንቢት ኣብ ኩሉ ኦፊሳት ኣሎ፡፡ ንዕዮ ወንጌል ኣገዳሲ 
ስለዝኾነ፡፡ እዚ ማለት ግን ወንጌላዊ ወይ መምህር ክነስኻ ኣብ 
ገለ ኣጋጣሚ ስለዝተነበኻ ነብያት ኢኻ ማለት ኣይኮነን፡፡ ናይ 
ትንቢት መንፈስ ድኣ እዩ ዝጥቀመልካ ዘሎ እምበር ንስኻስ 
ብጻውዒትካ ነብያት ኣይኮንካን። እቲ ናይ ነብያት መንፈስ 
ምስተገለጸልካ ኢኻ ትርኢእምበር ውህበትካ ከምናይ'ቲ ናይ 
ነብያት ኦፊስ ዘለዎኣይኮነን። ሓደ ዝተገልጸ ናይ ነብያት ኦፊስ 
ዘለዎ ኣማኒ፡ነገራት ኣብ ቅድሚኡ ግሉጻት እዮም (እግዝኣብሄር 
ብመደብ ክስውሮም እንተዘይደለየ)፡፡ ሰባት ከኣ ኣብ ቅድሚኡ 
ቅሉዓት ደብዳቤ እዮምእሞ(ሉቃስ 7*36-47)።

ዲቦራ- መራሕቲ ቤተኽርስትያን ጉዳይ ናይዞም ናይ ስሕተት 
ኣገልገልቲ ብኸመይ ክሕዝዎ ኣለዎም ትብል?

መልሲ- ንሓሶት ብሓቒ ኢኻ እትቃለሶ። ንመጓስኦም ከምቲ ቃል 
ኣምላኽ ዝእዝዞ፡ ኣብቲ ከም ከውሒ ዝምሰል ቃል ሓቒ 
ክስርትዎም ኣለዎም፡፡ ብተወሳኺ ውን ንሓሰውቲ ነብያት 
ዘቃልዕዎም እቶም ቅኑዓት ነብያት ስለ ዝኾኑ፡ መራሕቲ ምስ 
ናይ እግዝኣብሄር ነብያት ኢድን ጓንትን ኮይኖም ክሰርሑ 
ኣለዎም፡፡ ዘየቋርጽ ናይ ጸሎት ዓንዲ ውን ክተኽሉ ኣለዎም፡፡ 
ምስቶም ጎይታ ዘይጻወሮም ክደናገጹን ክጻወርዎምን የብሎምን፡፡
መልኣኽ(ጓሳ) ማሕበር ትያትራ፡ ነታ ነብዪት እየ ኣናበለት 
ተስሕቶም ዝነበረት ኤዛቤል፡ ስቕ ኢሉ ብምርኣዩ   ብጎይታ ከም   
ዝተነቐፈ (ራኢ2*20)፡ መልኣኽ ማሕበር ኤፌሶን ከኣ ነቶም 
እኩያት ክጸሮም ብዘይምኽኣሉ ከም ጽቡቕ ጎድኒ ከም 
ዝተጸብጸበሉ፡ ኣንቢብና ኣሎና(ራኢ2*2)።

ዲቦራ- ኣብ ሃገርና ንናይ ነብያት ኦፊስ ኣጠቓሊልካ ብዙሕ 
ጸጋታት ይቀላቐል ኣሎ። በቲ ሓደ ወገን ከኣ ናይ ስሕተት 
ኣገልገልቲ ተንሲኦም ኣለዉ። ኣብ ኣጠቓቕማ ናይዚ ጸጋ 
መራሕቲ (ጓሶት) ክገብርዎ ኣለዎም ትብሎ?

ዓምዲ እዋናዊ ሕቶናይ ነብያት ኦፊስ ብኸመይ ንጠቐመሉ?

ዲቦራ- ንውልቀ ኣመንቲ ኸ እንታይ ትመኽሮም?

መልሲ- ናይ ነብያት ኦፊስ ኣብ ጸጽባሕ ትመላለሶ ክሊኒክ 
ኣይኮነን። ምእመን ከኣ ብነብያት ዘይኮነስ ብመንፈስ ቅዱስ 
ክምራሕ እዩ ተጻሒፉሉ። ስለዚ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎም 
ሕብረት ከማዕብሉ፡ ብመንፈስ ምምራሕን ምምልላስን 
ክለማመዱ፡ እምበር ጽግዕተኛ ናይ ሓደ ነቢ ክኾኑ ቃል 
ኣምላኻዊ ኣይኮነን። እምብኣርከስ ሓደ ምእመን ንንገዛእ 
ርእሱ  ኣብቲ ዝጸንዐ ቃል ትንቢት፡ ንሱ ከኣ ቃል ኣምላኽ፡ 
ክስርት ኣለዎ፡ እምበር ነብያት ኣለዉ ናብ ዝተባህለሉ 
ቦታታት ዘብዘብ ክብል ጽቡቕ ኣይኮነን። ግድን ነብያት 
ዘድልዮ ጉዳይ እንተለዎ ከኣ፡ ድምጺ ኣምላኽ ኣብ መንፈሱ 
ሰሚዑ፡ ብምርሒት መንፈስ ቅዱስ ክገብሮ ይግባእ። ብዛዕባ 
እቲ ነቢ ካብ መንፈስ ኣምላኽን ኣሕዋትን (ንኣገልገልቱ 
ተወኪሱ እንተኸደ ይምረጽ)፡ ምስክርነት ድሕሪ ምቕባሉ 
ተኸደ ዝሓሸ እዩ ይብል፡፡
 

መራሕቲ ቤተኽርስትያን ምስቶም ጎይታ 
ዘይጻወሮም ክደናገጹን ክጾርዎምን 
የብሎምን፡፡

ሓሶት ብሓቒ ኢኻ እትቃለሶ። ንሓሰውቲ ነብያት ከኣ 
በቶም ቅኑዓት ነብያት እዮም ዘቃልዕዎም፡፡

መልሲ- ኣገልገልቲ እዚ ጸጋ ንቤተኽርስትያን እምበር ንውልቂ 
ሕብረት ከም ዘይተዋህበ ተረዲኦም፡ (ከምዚ ኣብ ሓደሓደ 
ሕብረታት ዝግበር ዘሎ) ነቲ ዝተገልጸ ጸጋ ናብተን ዝኣልይወን 
ዘለዉ ሕብረታት ብምዕዳም ክጥቀሙሉ ኣለዎም። እዚ 
ብቀዳማይ ደረጃ እቶም መራሕቲ፡ ብዛዕባ ህይወቶምን 
ኣገልግሎቶምን ተወሳኺ ብርሃን ክረኽቡ ከኽእሎም እዩ። ነቲ 
ብ ኣገልግሎቶም ክምለስ ዘይከኣለ፡ ሕቶታትን ቁጽርጻርን ናይ 
መጓስኦም ውን መሊሱ፡ ናብ ዕረፍቲ ዘእቱ ደገ ክኸውን 
ይኽእል እዩ። እቲ መጓስኦም ድማ፡ ነቲ ጸጋ ኣብ ሕብረቱ 
ይጥቀመሉ ስለ ዘሎ፡ ናብትን ናብትን ካብ ምባልን፡ ግዳይ ናይ 
ዘይተደለየ ናይ ስሕተት መናፍስቲ ካብ ሙኳንን ይድሕን እዩ።



ናይ ነብያት ኦፊስ ብኸመይ ንጠቐመሉ? ዓምዲ እዋናዊ ሕቶ

ዲቦራ- ብዙሓት ካብቶም ዝትንስኡ ዘለዉ ነብያት ብዕድመን 
ብመንፈሳዊ ብጽሕናን ንኣሽቱ እዮም። እዚ ሓድሽ 
ምልምማድ ክየጋግዮም ኣካይድኦም ከመይ ክኸውን ኣለዎ 
ትብል?

መልሲ- ነብያት ብዙሕ ግዜ ምስ ኣምላኽ ሒደት ግዜ ጥራይ 
ኸኣ ምስ ሰብ ዝሕልፉ ኣዕሩኽ ኣምላኽ እዮም። ቋንቁኦም 
ቃል ኣምላኽ ክንዲ ዝኾነ ኸኣ፡ ቃል ኣምላኽ ከጽንዑን 
ከሰላስሉን፡ ናይ ጾምን ጸሎትን ህይወት ከማዕብሉን፡ ንገዛኣ 
ርእሶም  ከኣ ኣምልኾ ከለማምዱ ይግባእ። ህይወቶም ነቲ 
ውህበታቶም ዝበቅዕን ብፍረ መንፈስ ዝተመልአን ክኸውን 
ኣለዎ። ህይወቶም ቅቡል እንተኾይኑ ጥራይ እዩ 
ኣገልግሎቶም ብኣምላክን ብመንፈስ ኣምላክ ዘለዎም ሰባትን 
ቅቡል ዝኸውን። ስለዚ ህይወቶም ምእንቲ ክስራሕ፡ ምስ 
መንፈስ ቅዱስ ግዜ ክወስዱ ኣለዎም። 
ብተወሳኺ ውን ርእሶም ነቶም ምስጢር መንፈሳዊ ዕብየት 
ዝኮኑ ከም ምእዛዝን ንፍቓድ ኣምላኽ ምንባርን ዝኣመሰሉ 
መትከላት መንግስቲ ኣምላኽ ከግዝኡ ኣለዎም። ኩሉ 
ውህበታት ከም ዘይብሎምን ብገዛእ ርእሶም ውን ደው ክብሉ 
ከም ዘይክእሉን፡ ክኣምኑ ይግብኦም። መምሃራን፡ ጓሶት ከም 
ዘድልይዎም ክፈልጡ ኣለዎም። ጉድለታት ናይ ቅድሚኦም 
ዝነበሩ ኣገልገልቲ ምእንቲ ከይደግሙ፡ ካብ ኣገልገልቶም 
ምልውዋጥ ተመኩሮታት ንኽህሉ ሃዋሁ እንተፈጠሩ ጽቡቕ 
እዩ። ስለዚ ኣብቶም ዝኣልይዎም ዘለዉ ጓሶት ትሕት ክብሉን 
ዝተማእከለ ኣገልግሎት ከገልግሉ ይግብኦም። ብምኽርታት 
ናይ ምእመንን (ኣገልገልቲ) ሰኺሮም ራኢ ከምዘይብሉ ህዝቢ 
ስዲ ክኸዱ ኣይግብኣን፡፡ ኣምላክና ናይ ስርዓት ኣምላኽ እዩ 
እሞ፡ ኣብ ትሕቲ ስልጣናት ክግዝኡን ብስርዓት ክመላለሱን 
ኣለዎም። ኣምላክ ከኣ ብግዚኡ ናብቲ ዘዳለወሎም ቦታ ልዕል 
ከብሎም እዩ። 

ዲቦራ- ነዞም ቅቡኣት ከገጥሞም ካብ ዝኽእል ብድሆታት 
ገለ ክትጠቕሰልና እሞ ንኣተሓሕዝኡ ዝምልከት ከኣ  
ምኽሪ ክትህበና?

መልሲ- ሓደሓደ ግዜ ንሶምን ሒደት ናይ ኣምላኽ ሰባትን 
ጥራይ ዝርድእዎ ተልእኾ ክወሃቦም ይኽእል እዩ። በዚ 
ምኽንያት ድማ ካብቲ ዘይተገለጸሉ ህዝቢ ኣምላኽ ዓቢ  
ብድሆ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ፡፡እዚመድረኽ ኣብ ሓሳብ 
ኣምላኽ ብትብዓት ደው ብምባል ዝሕለፍ እዩ፡፡ ስለዚ 
ብዛዕባ ሓሳብ ኣምላኽ ኣብ ህይወቶም ርዱኣት፡ 
ብዝተሓንጸጸሎም መገዲ ዝመላለሱ እዙዛት ክኾኑ 
ኣለዎም፡፡ብባህሪኡ ቅብኣት ዕላማ ሰይጣንን መናፍስቱን ከም 
ዝስሕብን፡ ዝተፈላለየ ውሽጣውን ግዳማውን ተጻብኦታት 
ከም ዝዕድምን፡ ዘይምዝንጋዕ ከኣ ጽቡቕ እዩ፡፡

ነብያት ብዙሕ ግዜ ምስ ኣምላኽ ሒደት ግዜ 
ጥራይ ኸኣ ምስ ሰብ ዝሕልፉ ኣዕሩኽ ኣምላኽ 
እዮም።



ናይ ነብያት ኦፊስ ብኸመይ ንጠቐመሉ? ዓምዲ እዋናዊ ሕቶ

ሕቶ- ጓሶት ወይ መራሕቲ ቤተኽርስትያን ኣብ ኣተሓሕዛ 
እዞም ዝትንስኡ ዘለዉ ነብያት ክኽተልዎ ኣለዎም ትብሎ?

መልሲ- ነዞም ዝትንስኡ ዘለዉ ነብያት ናይ ኣገልጉሎት 
ደገ ክኽፈተሎም ጽቡቕ እዩ። ከከም ጸግኦም መድረኽ 
ክወሃቦም ይግባእ። ኣብ ካልኦት ሕብረታት ናይ 
ኣገልግሎት ዕድመ ምስ ዝኽፈተሎም ውን ክፍቀደሎም 
ጽቡቕ እዩ። ኣብ ካልእ ሕብረት ስለ ዘገልገሉ ክውገዙን 
ኣባልነቶም ክድስክልን ኣይግባእን። ብፍቅርን ብሓልዮትን 
እምበር ብግበር ኣይትግበር ክምርሑ ቅኑዕ ኣይኮነን። እዚ 
ኣገልጉሎቶም ግን ብዋጋ ህይወቶም ክኸውን የብሉን። 
ንኻልኦት ከገልግሉ ክብሉ ንገዛኣ ርእሶም ድርቡያት 
ኮይኖም ነኸይተርፉ፡ እቲ ዝጓስዮም ዘሎ ኣካል፡ መንፈስ 
ቅዱስ ብዝህቦ ጥበብ ምዕቃቦም ሰናይ እዩ።

ሕቶ-ዝዓበኻሉን ክተገልግለሉ ንዝጸናሕካ ሕብረት ገዲፍካ 
ናብ ሓድሽ ዝተገልጸ ጸጋ ዘለዎም ኣገልገልቲ ምጽንባር 
ከመይ ትርእዮ? እቶም ሓደስቲ ዝተገለጹ ኣገልገልቲኸ 
ብኸመይ ክሕዝዎ ኣለዎም ትብል?

መልሲ-ዓቢ ምንቅስቃስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኢና ንጽበ 
ዘሎና።መንፈስ ቅዱስ ንዕዮ ዝጥዕሞ ለውጥታትን 
ቅርጽታትን ክገብር ይኽእል እዩ፡፡ብደረጃ መንግስቲ  
ኣምላኽ ጥራይ ዝሕሰበሉ ግዜ ክኸውን ይኽእል እዩ፡፡እዚ 
ዝሓለፍናዮ ኩነታት ብውሑዱ ካብ፡"ናተይ" ፡"ናትካ" 
ዝብል ነገር ኣውጺኡና ክኸውን ኣለዎ።ነዚ ነገር 
ኣገልገልቲ ልቦም ከግፍሑ ኣለዎም። ሎሚ እግዝኣብሄር 
ዘተንስኦም ቅቡኣት ናይ ኩላህና እምበር ናይ ሕብረት 
ኩስቶ ኣይኮኑን፡፡ እዚ ግዜ ንምእመን ከምቲ ንኣገልገልቲ  
ከምቲ ዘይንብለሉ ስዓት ክኸውን ይኽእል እዩ፡፡ ብመንፈስ 
ተመሪሕካ ዝውሰን እዩ፡፡ እቲ ዝተንስአ መን ከም ዝተዋህቦ 
ክፈልጥ ኣለዎ፡፡ እቶም ኣገልገልቲ እግዝኣብሄር ምስ መን 
ተደጋጊፎም ክዓዩ ከም ዝደልዮም ክፈልጡ ኣለዎም፡፡ 
እቶም ምእመን ከኣ ንመን ከም ዝተዋህቡ ክፈልጡ 
ኣለዎም፡፡ከምኡ ውን እቶም ዝትንስኡ ኣሕዋት፡ ኣብቶም 
ኣብ ጸጽባሕ ዝድሕኑ ነፍሳት ኣተኩሮ ብምግባር፡ ንዕኦም 
ዝኸውን ትሕቲ ቅርጺ ምንጻፍ ከድልዮም እዩ።

ሎሚ እግዝኣብሄር ዘተንስኦም ቅቡኣት 
ናይ ኩላህና እምበር ናይ ሕብረት ኩስቶ 
ኣይኮኑን

ሕቶ- ኣብ መወዳእታ ተመሓላልፎ መልእኽቲእንተሎ?

መልሲ-ናይ መጠረሽታ ዘመን ቤተኽርስትያን ናይ ናብያት 
(prophetic) ቤተኽርስትያን እያ ክትከውን ዝብል ርድኢት 
ኣሎኒ፡፡ስለዚ፡ ነብያት ክወሃቡና ክንጽሊ ይግባእ። ህይወቶም 
ድማ ንውህበቶም ክበቅዕ ክንጽዕርን ክንጽልን ኣሎና።

ዲቦራ - ስለዝሃብካና ዕድል ኣዚና ኢና ነመስግነካ፡ ጎይታ 
ኣዕዚዙ ይባርኽካ!

መልሲ - ንዓኹም ከኣ ጎይታ ይባርኽኩም!



ዓምዲ ኣማንን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን

መንፈስ ቅዱስን ኣእምሮን
ምስጢር ዓወት ኣካይዳን ኣገልግሎትን እታ ፈላሚት ናይ እምነት 
ክርስትና ዝኾነት ሃዋርያዊት ቤተክርስትያን ከመይ ነበረ? 
ብምርሒት መንፈስ ቅዱስ’ዶ ወይስ ብኣእምሮ ወይስ ብኽልቲኡ? 
እዛ ኣብ ዘመንና ዘላ ማሕበር ኣምላኽ’ከ ብኸመይ ትኸይድ ኣላ? 
ብምንታይ እንተተመርሐትን እንተዓየትን እዩ ዕውት ኣገልግሎት 
ዝህልዋ? ነዚ ሕቶ ንምምላስ ካብ ቃል ኣምላኽ ገለ ሓሳብ ክንርኢ 
ኢና።

መንፈስ ቅዱስ ኣብ ምድሪ ከገልግል (ክሰርሕ) እንተኾይኑ ሰብ 
የድልዮ እዩ። ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ብ እግዚኣብሄር ወይ ብ 
ሰይጣን ዝተወጠነ  ዕላማ ኣብ ምድሪ ንኽትግበር መሰል (ባይታ) 
ዝረክብ ብሰብ ጥራይ ስለ ዝኾነ (መዝ115*16)። እዚ ነገር 
ክትግብሩ  ዝጥቐሙሉ ኣካል ወዲ ሰብ ከኣ ኣእምሮ እዩ፡፡ ካብዚ 
ቀጺልና ኣእምሮ ምስ መንፈሳዊ ዓለም ዘለዎ ምትሕሓዝ ክንርኢ 
ኢና፡-

1.ናይ ኣአምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎት
ኣብ ናይ ትግርኛ መጽሓፍ ቅዱስና፡ “...እዚ ማለት እቲ ናይ 
ኣእምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም’ዩ።’’ (ሮሜ12:1) ዝበሎ፡ ኣብ 
Amp “which is your reasonable (rational) service and 
spiritual worship.”(Rom12*1 Amp) ኢሉ ኣቐሚጥዎ ኣሎ፡፡ 
ብቐጥታ ናብ ትግርኛ እንተተርጎምናዮ ኸኣ፡ "እዚ ናይ ምሕሳብካን 
ምምማይካን፡ ጽቡቕን ክፉእን ናይ ምፍላይካ፡ ናይ ምስትውዓልካ 
ኣገልግሎትን መንፈሳዊ ኣምልኾን እዩ።’’ ዝብል ትርጉም ኣለዎ።
እዚ መንፈስ ቅዱስ ካብ ውሽጢ ሰብካ (መንፈስካ) ናብ ኣእምሮኻ 
ዘምጽኦ ሓሳብ፡ ካብቲ ደጋዊ ሓሳብ (ሰጋዊ ወይ ሰይጣናዊ) ፈሊኻ 
ክትርድኦ ምኽኣልን፡ ንእኡ ምሓዝን ምግልጋልን፡ ናይ ኣእምሮ 
መንፈሳዊ ኣገልግሎት’ዩ፡፡ እዚ ኸኣ መሪሕነት ናይ መንፈስ 
ቅዱስ’ዩ። ጥንታዊት ቤተ ክርስትያን፡ ኣእምሮ መንፈስ ቅዱስ 
ዝጥቀመሉ መሳርሒ ከምዝኾነ ስለ ዝተረድኦም፡ ንኣእምርኦም 
ብቕድስና እናሓለው፡ ኩሉ ሳዕ ንመንፈስ ቅዱስን ቃሉን 
ክውፍይዎ ከም ዘለዎም፡ ትምህርቲ ይሰንቁ ከም ዝነበሩ ካብዚ 
ንርዳእ። ምስጥራዊ ዓወቶም ድማ፡ እግዚኣብሄር ብመንፈስ ቅዱስን 
ኣእምሮን ተጠቂሙ ከምዝሰርሕ ብምርዳኦም ኢዩ። ምኽንያቱ 
መንፈስ ቅዱስ ብዘይ ኣእምሮ ኣይሰርሕን፡ ኣእምሮ’ውን ብዘይ 
መንፈስ ቅዱስ ጽቡቕ ፍረ ኣይፈርን’ዩ። 

ኣምልኾ ብዝተሓደሰ ኣእምሮ፡ ንመንፈስ ቅዱስ ኣብ 
ማእከልና ብሓይሊ ክግለጽ’ዩ ዝገብሮ። ነዚ ሓሳብ ከራጉዶ 
ኣብ ዮሃ4*24፡ “…..ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግዱሉ 
ይግብኦም።” ይብል። ክርስቶስ ዘቖሞ ናይ ኣምላኽ መገዲ 
ኣእምሮኣዊ ምኳኑ፡ ኣብ commentary MHWBC bible፡ 
"…the way of worship which Christ has institu-
ted is rational and intellectual." ይብል፡፡ ኣብ 
መንፈስና ናይ ኣምልኾ ሓይሊ ኣሎ፡፡ ነዚ ኣብ ስጋና ከነግህዶ 
ዝተሓደሰ ኣእምሮ የድልየና። እንተዘይኮነ እቲ ናይ ኣምላኽ 
ሓይሊ፡ ዝተሓደሰ ኣእምሮ ስለ ዘይረኸበ ከይተገልጸ ይነብር። 
ናይ ኣምልኾን ናይ ፍልጠት ቃሉን ሓይሊ ኣብ ህይወትና  
ክግለጽ፡ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተሓደሰ ኣእምሮ የድሊ።

2.ኣእምሮ ብምንታይን ብኸመይን ይሕደስ 
ኣብ ሮሜ12*2 ዘላ “…..ብምሕዳስ ሓሳብኩም 
ተለወጡ……” ትብል ሓረግ፡ ኣብ Amp፡ "…..be trans-
formed by the renewal of your mind [by its new 
ideals and its new attitude] …..” ትብል። እዛ ጥቕሲ 
ብትግርኛ፡”….በቲ ኣብ ኣእምሮኹም ዘሎ ሓድሽ መርኣያ 
(ሞዴል)ን ኣመለኻኽታን፡ ኣእምሮኹም የሐዲስኩም 
ለውጥዎ….’’ ዝብል ትርጉም ኣለዋ። እዚ ኣብ ኣእምሮ ናይ 
ሓድሽ ሰብና ዘሎ ሓድሽ መርኣያን ኣመለኻኽታን፡ ሓሳብ 
(ኣእምሮ) ክርስቶስ እዩ። ቃል ኣምላኽ፡ "ሓሳብ (ኣእምሮ) 
ክርስቶስ ኣሎና፡፡" ይብል (2ቆረ2*15)። 

ኣእምሮ ክርስቶስ ናይ ኣመንቲ ኣምላኽ ሓድሽ ናይ ናብራ 
ሞዴልን ኣተሓሳስባን ሒዙ ዩ ተዋሂቡና። እዚ ኣእምሮ ናይ 
ክርስቶስ ምስ ተቐበልና፡ ብመንገዲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ 
ኣእምሮና ይጸዓን። በቲ ምስ ቃል ኣምላኽን መንፈሱን 
እንገብሮ፡ ሓቀኛ ዝኾነ ልባዊ ሕብረት፡ እዚ ናይ ክርስቶስ 
ኣእምሮ ኣብ ኣእምሮና ንጡፍ (active) ይኸውን፡፡ 
ንኣእምሮና ኸኣ ይቆጻጸሮ፡፡ ኣብ ኣእምሮና ዝነበረ ካልእ 
ሓሳብ ድማ፡ ብናይ ኣምላኻዊ ሓሳብ ይትካእ። ሽዑ 
ዝተለወጠ ኣእምሮ ንሙሉእ ህይወትና፡ ኣካይዳና፡ ናብራና 
ይልውጦ። ምኽንያቱ፡ ኣእምሮ ንምሉእ ኣካይዳ ወዲ ሰብ 
ንጽቡቕ ይኹን ንሕማቕ ዝውስን ኣካል እዩ፡፡

"ጸጋ ጎይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት 
መምፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትኩም ይኹን። ኣሜን!" - 2ቆሮ13*13



መንፈስ ቅዱስን ኣእምሮን ዓምዲ  ኣማንን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን

ግናኸ ምስ መንፈስ ቅዱስን ቃሉን ዘለና ሕብረት ዝሕቱል ምስ 
ዝኸውን፡ እቲ ንኣእምሮና ክልውጥ ዝተዋህበ ናይ ክርስቶስ 
ኣእምሮ ከምቲ ዝግባእ ስለ ዘይበራበር፡ ስጋዊ (ዘይተለወጠ) ኣእምሮ 
ክህልወና ዝከኣል‘ዩ፡፡ ከም ሳዕቤኑ ናብርኡ ዝተበላሸወ ይኸውን። 
መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝተሓደሰ ኣእምሮ እዩ ዝግለጽ። ኣእምሮ፡ 
መንፈስ ቅዱስ ዝጥቀሙሉ ክቡር ሃብቲ እዩ፡፡ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ 
ምሕዳስ ክርከብ ይግብኦ፡፡ ኣእምሮ እንተተሓዲሱ ኣምላኽ 
ይጥቀመሉ፡፡ እንተዘይተሓዲሱ ከኣ ሰይጣን ይጥቀመሉ። እምበኣር 
ንኣእምሮ እግዝኣብሄር ይደልዮ፡ ሰይጣን ከኣ ይደልዮ፡፡ ምኽንያቱ 
ኣእምሮ እቲ እንኮ ምቹእ መተሐላለፊ ናይ  ሓሳብ ስለዝኾነ። 
ብዘይትሓደሰ ስጋዊ ኣእምሮ (ሓሳብ) ንኣምላኽ ከነስምሮ 
ኣይንኽእልን ኢና። እቲ ካብኡ ዝምንጩ ቅዲ ኣካይዳን 
ኣተሐሳስባን፡ ፈጺሙ ናብ ኣምላኽ ከቕርበና ኣይክእልን እዩ። ኩሉ 
ግዜ ተጻራሪ ኣምላኽ’ዩ (ኢሳ 55:8-9)፡፡ ብዘይተለወጠ ኣእምሮ 
ከተገልግል ምሕሳብ ምስ ኣምላኽ ምጽራር እዩ። ምኽንያቱ ሓሳብ 
ስጋ ምስ ኣምላኽ ጽልኢ ስለዝኾነ (ሮሜ8*6-7)። 
ሃዋርያዊት ቤተክርስትያን 
ብዝተሓደሰ ኣእምሮ ትነብር ስለ 
ዝነበረት፡ መንፈስ ቅዱስ ብሓይሊ 
ይጥቀመላ ነይሩ። ብዝተሓደሰ 
ኣእምሮ ምግልጋል፡ ብምርሒት 
መንፈስ ቅዱስ ምግልጋል 
ማለት’ዩ። ብዝተለወጠ ኣእምሮ 
ምግልጋል ዘረባኻን ስብከትካን 
ብጨው እተቓመመ ኩሉ ሳዕ 
ብጸጋ ይገብሮ።ኣሜን!
3.ክልተ ዓይነት ሰባት
መጽሓፍ ቕዱስ ኣብ ማሕበር 
ኣምላኽ ክልተ ዓይነት ሰባት ከም 
ዘለው ይነግረና እዩ፡፡ ስጋውን 
መንፈሳውን ከኣ ይበሃሉ። 
ቃል ኣምላኽ ‘’ስጋውያን ዘበሉ ነቲ ናይ ስጋ’ዮም ዝሓስቡ፡ 
መንፈሳውያን ግና ነቲ ናይ መንፈስ’ዮም ዝሓስቡ” ይብል 
(ሮሜ 8*5-8)። ጠንቂ ናይቲ ፍልልይ ድማ ኣብ ሓሳብ ሙኳኑ 
የነጽር፡፡
3.1 ስጋውያን፡- ስጋውያን ሰባት፡ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ስጋዊ 
ስምዒትን ድሌታትን ክነብሩ ኣእምሮኦም ዝቓነዩ፡ ጽቡቕን 
ክፉእን ንዝኾነ ነገር ናይ ምፍላይ ዓቕሞም ዝተዳኸመ፡ 
መንፈሳዊ ተገድሶ ዝጎደሎም’ዮም። ኣእምሮ ክርስቶስ 
ንኣእምሮኦም ብቐሊሉ ንኽሕድሶ ኣሸጋሪ እዩ። እዞም ሰባት 
ዘገልግልዎ ኣገልግሎት፡ ጥበብ ሰብ ብዝምህረሉ ቃል እምበር 
ብምርሒት መንፈስ ቅዱስ ኣይኮነን። ኣምላኻውን ንቕድስና 
ዝኸውን ፍረን ኣየፍርዩን’ዮም። ኩሉ ዕዮኦም ድሌታቶም 
ከዕግቡ እዮም ዘገልግሉ (1ቆረ 2:14)። ከምዚኦም ዓይነት 
ኣገልገልቲ ኣብ ቤት ኣምላኽ ጸየቕቲ’ዮም። ማሕበር 
ኣምላኽ’ውን ድው ከተብሎም ሓላፍነታ’ዩ።

3.2 መንፈሳውያን፡- መንፈሳውያን ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ናይ 
መንፈስ ቅዱስ ዝነብሩ፡ ናብ ናይ መንፈስ ቅዱስ ነገርን ሓሳብን 
ዝወድቁ እዮም። ንኣእምሮኦም ኩሉ ሳዕ መንፈስ ቅዱስ’ዩ 
ዝመርሖ። እቲ ዝተቐበሉዎ ናይ ክርስቶስ ኣእምሮ፡ ንጡፍ 
(active) ስለዝኾነ፡ ብቐሊሉ ኣብ ጸጽባሕ ኣብ ዝተሓደሰ ህይወት 
ክመላለሱ ኣየሸግሮምን’ዩ። መንፈሳውያን ሰባት ብዝተሓደሰ 
ኣእምሮ ስለዝነብሩ፡ ቅዱስ ናብራ’ዮም ዝመርሑ።

ቅዱስ ናብራ ኣብ ኣእምሮ’ዩ ዝጅምር። መንፈስ ቅዱስ ኣእምሮ’ዞም 
ሰባት ተጠቒሙ ከይተኸልከለ ሓይሉ ይገልጽ እሞ ብዙሓት 
ይፍወሱ፡ ይልወጡ፡ ይባረኹ….። ኣእምሮ’ዞም መንፈሳውያን 
ብሓድሽ ናብራን ኣተሓሳስባን ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ብናይ 
ክርስቶስ ኣእምሮ ስለዝተቓነየ፡ ናብርኦምን ኣዘራርብኦምን… 
ንኣምላኽ ዘሐጉስ’ዩ። ምኽንያቱ ሚስጢር ቅዱስ ናብርኦም 
ኣካይድኦምን ምሕዳስ ናይ ኣእምርኦምን ስለዝኾነ። ኣብ ዝተሓደሰ 
ኣእምሮ ዝመላለሱ፡ ንፍቓድን ሓሳብን ። 

ኣምላኽ ይፈልጡ፡ 
ይርድኡ፡ ናይ ገዛእ 
ርእሶም’ውን ይገብርዎ 
(1ቆረ 2:10-16 
ኣንብብ)
ጥንታዊት ቤት 
ኣምላኽ ኣብ 
ዝተሓድሰ ኣእምሮ 
ትመላለስ ብምንባራን፡ 
ንፍቓድ ኣምላኽ 
ተረዲኣ ናታ ትገብሮ 
ስ ለ ዝ ነ በ ረ ት ን ፡  
ኣገልግሎታ ዕዉት 
ነይሩ።

ምንጪ ዕውት ኣገልግሎት ኣብ ዝተሓደሰ ኣእምሮ ምምልላስ’ዩ። 
ከምኡ’ውን ዝተለወጠ ኣእምሮ ካብ መንፈስ ቅዱስ ናብ ሰባት ሓሳብ 
ኣምላኽ ዘሰጋግር ኣካል’ዩ። ስለዚ ንሓልዎ!!
“..ምእንቲ፡ እቲ ጽቡቕን ቅቡልን ምሉእ ፍቓድ ኣምላኽ ንኣኻትኩም 
ኮይኑ ክርከብ፡ በቲ ኣብ ኣእምሮኹም ዘሎ ሓድሽ ጽቡቕ ኣራኣእያን 
ኣመለኻኽታን፡ ንኣእምሮኹም ለውጥዎ።…’’ ሮሜ12:1-2 Amp። 
ሓሳብ ኣምላኽ ናትና ዝኸውንን ንብዙሓት’ውን ዝጠቕሞምን 
ኣእምሮና ምስ ዝሕደስ ጥራይ’ዩ። 
እምበኣር ብዘመን ሃዋርያ ጳውሎስ ዝነበረ መንፈሳዊ ኣካይዳ፡ ኣእምሮ 
ብምሕዳስ ንስራሕ መንፈስ ቅዱስ ባይታ ምፍጣር’ዩ ኔሩ። ጳውሎስ 
ብዘይ ኣእምሮ ኣገልግሎት ከምዘየለ ስለዝተረድኦ’ዩ፡ "ናይ ኣእምሮ 
መንፈሳዊ ኣገልግሎት" ዝበለ። ብሩኻት ኣሕዋተይ ኣገልግሎት ናይ 
መንፈስ ቅዱስ ብዘይ ኣእምሮ ኣይስራሕን ኢዩ። ከም መንፈሳዊ ሰብ 
መንፈስ ቅዱስ ካብ ኣእምሮኻ ዘምጽኦ ሓሳብ፡ ንሱ ፈውሲ፡ ህይወት፡ 
በረኸት ኣለዎ። ምኽንያቱ ምንጪ እቲ ኣብ ኣእምሮኻ ዝመጽእ 
ድምጺ ሓሳብ መንፈስ ቅዱስ’ዩ።



ዓምዲ - ቤተሰብ
መጀመርታ ዓመታት ሓዳረይ

ካብ ወርሓዊ ደሞዘይ ተቆራሪጹ ኣብ ኢደይ ዝበጽሕ 980 ናቕፋ 
ጥራይ እዩ ነይሩ። 100 ናቕፋ ዕሽር፡ 700 ን ኽራይ ገዛ፡ 110 ናይ 
ሞባይል ምስ ከፈልኩሉ፡ 70 ናቕፋ ጥራይ ሒዘ ይተርፍ። ኣብዚ ኹነት 
ዝኣተኹ ንውልቀይ ኣይኮንኩን፡ ምሳይ ነፍሰ-ጾር ጓል ሰብ ነይራ። ክሳብ 
ሽዑ ኣቐዲመ ዘዋህለልክዎን፡ ደሞዝ ብዓልቲ ቤተይ፡ ጎይታ ብኣሕዋት 
ገይሩ ብዝሃበኒ ገንዘብ እየ ክካየድ ጸኒሐ። እተን ገንዘብ ግን ንመሐጸኒ፡ 
ንኣቑሑት፡ ንኽራይ ገዛ፡ ንቐለብ ወዘተ እናበልኩ ወዲአየን። ኣብ 
ማእከል ወርሒ ድማ 15 ናቕፋ ጥራይ ሒዘ ደው ኢለ። 

ገንዘብ ዝረኽበሉ ኣጋጣሚታት ክፈጥር ሃሰው በልኩ። በቲ ዝነበረኒ 
ሞያ ክሰርሕ ብዙሕ ተበግሶታት ወሰድኩ፡፡ ኩሉ ኣፍደገታት ናይ ስራሕ 
ግና ተዓጸወኒ። እቶም ቀደም ብስራሕ ዝፈልጦም ዝነበርኩ ሰባት 
እንተኸድክዎም ውን ስራሕ ክህቡኒ ኣይክኣሉን። ገዛይ ጥርሑ ነይሩ።  
ኣታውየይ ዘሰስነሉ ተወሳኺ ስራሕ ከኣ ኣይነበረን። 

ኣነ፡ ካብ ርኹብ ስድራ ቤት ዝተወልድኩ፡  ኣብ ሓደ ኣብቲ ሰብ ጸጋ 
ጥራይ ዝቕመጡሉ ዝነበሩ ከባቢታት ዝዓበኹ፡ ወልሓደ ናይ ስእነት 
ይኩን ናይ ድኽነት ተመኩሮ ዘይሓለፍኩ ሰብ ብምንባረይ፡ ኣዝየ 
ተሸገርኩ። ካብ ብንኡሰይ ጀሚረ ምስ ኣቦይ ዝሰርሕን ሞያ ዘጥረኹን 
ሰብ ስለ ዝኾንኩ ውን፡ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ንመናበርየይ 
ዝኸውን ገንዘብ ክስእንየ ዝብል ፍርሒ ኣይነበረንን። ኩነት ኣእምሮይ 
በዚ ስለ ዝተቃነየ ድማ፡ ኣብ ህይወት ክሳዕ ፈጺመ ዝጥፍሽ ኣብ ድክነት 
ክኣቱ ከም ዝኽእል ሓሲበ ኣይፈልጥን። ንህይወተይ ግን ኣብ ከምኡ 
ረኺበያ።

ኣብቲ ግዜ እቲ ከምቲ ዘለማመደኒ ክባርኸኒ ብተደጋጋሚ ምስ ኣምላኽ 
ይማጎት ነይረ። "ምሽ ኣጆካ ኢልካ የእቲኻኒ! ስለምንታይ ከምኡ 
ትገብር?" ኢለ ውን ብዛዕባ ኩነታተይ ይሓቶ ነይረ። ንሱ ኸኣ ምእንቲ 
ንዳሕራይ ክጽብቐልካ እዩ።" ይብለኒ ነይሩ "ነገር ሁሉ ለበጎ ነው! (ነገር 
ኩሉ ንሰናይ እዩ)" ትብል መዝሙር ከኣ ኣብ ውሽጠይ ትመላለስ 
ነይራ። 

ኣምላኽ ብኸምኡ ክሓልፍ ስለ ዝፈተወ ድማ፡ ክድግፈኒ 
ዝኽእል ወገን ኣይነበረንን። ካብ ቤተሰብ ደገፍ ከይሓትት፡ 
ቤተሰበይ ደገ ከይደ ክምሃር እናደለዩ፡ ኣነ ግን ኣንጻር ድሌቶም 
ክምርዖ ስለ ዝወሰንኩ፡ እዚ ኸኣ ምስኦም ምትህልላኽን ካብ 
ፍቓዶም ከም ምውጻእን ስለዝቖጸርዎ፡ ካብኦም ዋላ ሓደ ሰብ 
ኣብ ጎድነይ ደው ዝበለ ኣይነበረን። ኣብ መርዓይ ውን እንተኾነ 
ኣቦይ ዝርከቦም ቤተሰበይ ኣይተኻፈሉን። ዘበርከትዎ ደገፍ ውን 
ኣይነበረን፡፡ መርዓይን ሕጽኖተይን ጎይታ እዩ ኣሕሊፍዎ፡፡ " ኣነ 
ኣምላኽ ኩሉ ስጋ ዝለበሰ ፍጡር እየ፡፡"- ኤር32*6-7፡ "ንሰሜን 
ኣምጽእ፡ ንደቡብ ከኣ ኣይትኽላእ.... እብል ኣለኹ" ዝብላ ክልተ 
ጥቕሲ ምስ ሃበኒ (ኢሳ43*6-7)፡ ብደገን ብውሽጥን ዝነበሩ 
ብዙሓት ኣሕዋት ኣነቓኒቑ ኩሉ መሊኡለይ፡፡ ብሕምባሻን ሻህን 
ክሕልፎ ዝሓሰብኩ ኸኣ፡ ኣስታት 250 ሰባት ዝተኻፈልዎ 
ዘገርም ውራይ ኮይኑ፡፡

እምበር ቤተሰበይ ሲ፡ "ኣበይ ከይበጽሕ! ዘይ ጽባሕ ንግሆ 'ቆልዓ 
ጠምዩኒ!' ወይ 'ከምዚ ስኢነ!' ኢሉ ክመጽእ እዩ" ኢሎም እዮም 
ምስ ኣቦይ መኺሮም። ኣብ ክንዲ ናባይ ገጾም ዝገብሩ፡ 
"ከነንበርክኾ ኢና! ኣበይ ከይበጽሕ ኢሉ! ኩሉ ነገር ጥራይ 
ንኸልክሎ!" እናተብሃሃሉ  ኣንጻረይ ዓጢቖም፡፡ 

በቲ ኩነታት ክሓልፍ ከለኹ፡ ሓደ ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ 
ኣሕዋተይ ብቐረባ ዝፈልጦም፡ ዓርከይን መትዓብይተይ ይዕዘበኒ 
ነይሩ። ኣብ ገዛና ዝኣቱ ምሳና ውን ዝበልዕ ዝሰቲ ሓው እዩ 
ነይሩ። ሽዑ፡ "ክስቶን ክስቶን ሲ እንታይ ጸገም ኣለዎም? ዋላ 
ሓሓምሳ ዶላር ንወርሒ ክሰዱልካ ይክእሉ እዮም። ወይ ባዕለይ 
ክጽሕፈሎም እየ፡ ወይ ከኣ ንስኻ ጽሓፈሎም።" ኢሉ ኣዋጠረኒ። 
ብውሽጠይ እኳ እንተዘይኣመንኩሉ ግን ጨቕጪቑ ጨቕጪቑ 
ነቲ ሓሳቡ ከም ዝፍጽሞ ገበረ። ነቲ ደብዳቤ ምስ ጽሓፍክዎ፡ 
ዘይከምቲ ሓሳቡ፡ ገንዘብ ዘይኮነ ሓደ ዓቢ ውርደት እዩ 
መጺኡኒ። እታ ምንኣስ ሓውተይ፡ "ልቓሕ ስለ ዘለኒ ክሕግዘካ 
ኣይክእልን እየ፡፡" ኢላ ብትሕትና መሊሳትለይ። እታ ሞዕባይ 
ሓውተይ ግን፡ "ንዓይ ክትብል'ዶ ተመርዒኻ ኢኻ?" ኢላ 
ክተዋርደኒ፡ ናይ ሓምሳ ዶላር ዝኸውን ካርድ ናይ ቴሌፎን 
ወዲኣ። 



ዓምዲ - ቤተሰብ መጀመርታ ዓመታት ሓዳረይ

ብድሕሪኡ እቲ ጌጋ ናተይ ከም ዝኾነ ተረዲኡኒ። ኣቐዲሙ ጎይታ 
ዝሃበኒ፡ "ነቶም ፈጺሞም ልቡ ናብኡ ዝጽጋዕ ምእንቲ ከጽንዕ፡ ኣዒንቲ 
እግዝኣብሄር ናብ ብዘላ ምድሪ እየን ዝዞራ።" ትብል ጥቕሲ ትዝ 
በለትኒ (2ዜና16*9)። ሽዑ፡ "ጎይታ ተጋግየ! ፈጺመ ልበይ ናባካ 
ከጸግዕ ከም ትደሊ ነጊርካኒ ኔርካ እንዲኻ። ካብዚ ምጽጋዕ እዚ 
ተወጺአ፡ ከም ዝዋረድ ይፈልጥ እየ!" ኢለ ተነሲሐ። ናብ ቦታይ ከኣ 
ተመሊሰ።

እዚ ኹሉ ውርደትን ስእነትን ተደማሚሩ ክጻወሮ ዘይክእል ዓቢ 
ብድሆ ኮነኒ። ክቱር ሕርቃን ዘንቀሎ ናይ ጸርጸር ምባል ባህሪ ውን 
ኣጥረኹ። ንብዓልቲ ቤተይ ከኣ ግዳይ ይገብራ ነይረ። ንሳ ግና ከምዚ 
ኸማይ ኣብ ነውጺ ኣይነበረትን። ኣብ ናይ ዕረፍትን ምስጋናን ህይወት 
እያ ነይራ። 

በታ ገንዘበይ ካብ ዓሰርተታት ኣሽሓት ናብ ትሕቲ 50 ናቕፋ 
ዘንቀልቆለላ ምዓልቲ፡ ብዓልቲ ቤተይ፡ "ዳዊት ሓወይ! ክንደይ ገንዘብ 
ኣሎካ?" ኢላ ሓተተትኒ። (ዳዊት ንግዚኡ ዝጥቐመሉ ዘለኹ ናይ 
ብርዒ ስመይ እዩ።) ኣነ ኸኣ ብናይ ተስፋ ቁርጸት መንፈስ፡ "15 
ናቕፋ!" በልክዋ። ንሳ ግና፡ "15 ናቕፋ! ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዘለካ። 
በል ምሳሕ ክገብር ሃበኒ" በለትኒ። ሽዑ ነተን ዝነበራኒ ገንዘብ ሃብክዋ። 

ኣብቲ ግዜ ባኒ ብሰናቲም፡ እንቛቑሖ ከኣ ሕሱር እዩ ነይሩ። ገዛውትና 
ኣብ ከባቢ ኣባሻውል ስለ ዝነበረ ውን ናቱ ብልጫ ነይርዎ። ብዓልቲ 
ቤተይ ሰላጣ፡ ባንን እንቋቑሖን ገዚኣ፡ ድንሽ ኣብሲላ ምሳሕ ገበረት። 
ኣብታ ምዓልቲ ሓደ ሓዊ ምሳና ኣብ ገዛና ነይሩ። ተመሲሐ ናብ 
ስራሕ ክኸይድ ስለ ዝነበረኒ፡ ንብዓልቲ ቤተይ፡ "በሊ ምሳሕ 
ቀርብልና!" በልክዋ። ንሳን እቲ ሓውን ከኣ፡ "መጀመርታ ንኣምላኽና 
ኣመስጊንና ኢና ንበልዐ። ወረ ጽቡቕ! ጌርና ምስ ኣመስገንናዮ ኢና 
ንበልዕ!" በሉኒ። 
ኣነ ግና፡ "እንታይ ስለዝተቐረበልና ኢና እነመስግን? ስቕ ኢልና 
ንብላዕ!" ኢለ ሓንገድኩ። ሽዑ፡ ብዓልቲ ቤተይ፡ " ንእምላኽና፡ 'እዘን 
መግቢ ምስ በላዕና፡ ወላ ሓንቲ! ንበልዖ ከም ዘይብልና ስለ ትፈልጥ! 
ነመስግነካ ኣሎና።' ኢልና ከነመስግኖ ኢና፡፡" በለትኒ። 

እቲ ብኸምቲ ሽዑ ንሓልፎ ዝነበርና ኩነታት ዝሓልፍ ዝነበረ ሓዊ 
ድማ፡ ነቲ መሊስዎ ዝነበረ ሳእኒ ኣርኣየኒ። ታኩኡ ስለ ዝተቕደደ 
ብውሽጢ ባኮ ኣእትዩ እዩ መሊስዎ ዝነበረ። ኣስዒቡ ውን፡ " 
'እግዝኣብሄር ኣምላኽና፡ ህሉው ኩነታትና ስለ ትፈልጦ ነመስግነካ 
ኣሎና።' ንብሎ" በለኒ። 
ሓቂ ይሓይሽ ቋንቋኦም ክርድኣኒ ኣይክኣለን፡፡ ምስኦም ክሰማማዕ ውን 
ኣይደለኹን፡፡ ሽዑ ኣነ ናብታ መደቐሲተይ ክፍሊ ኣትየ ደቀስኩ። 
ብዓልቲ ቤተይን እቲ ሓዉን ግና ብሓደ ኮይኖም፡ ናይ መስፍን ጉቱ 
መዝሙር እናዘመሩ ከመስግኑ ጀመሩ። እታ መዝሙር፡ "ጎይታ ኣብ 
ሂወተይ ከማኻ ጽቡቕ ኣይራኣኹን!" እያ ትብል ነይራ። ንፍርቒ 
ስዓት ዝኣክል ምስ ዘመሩን ምስ ኣመስገኑን፡ ክምሳሕ ጸውዑኒ። 
እናተመሳሕና ከለና ኸኣ ሃንደበት ናይ ብዓልቲ ቤተይ ሞባይል 
ክትድውል ጀመረት። ሓንቲ ጓል ድማ "ንዳዊት ደልየ ነይረ" በለታ። 

እታ እንኮ ዝነበረትና ሞባይል ብዓልቲ ቤተይ እያ ትሕዛ ነይራ። 
ንዓይ ናይ ስራሕ ቴሌፎን ስለ ዝነበረትኒ፡ ንዕኣ እየ ገዲፈላ ነይረ። 
ሞባይል ተቐቢለ፡ ነታ ጓል ኩነታታ መደወሊኣ ምስ ሓተትኩዋ፡ 
ሓደ ንደገ ዝኸደ ሰብ ግድን ሃብለይ ዝበላ ነገር ከም ዘሎን፡ መኪና 
ስለ ዝሓዘት ውን ናብቲ ኣነ ዘለኹዎ ቦታ መጺኣ ክትህበኒ ከም 
እትኽእልን ነገረትኒ። ኣብቲ ጥቃ ገዛውትና ዝነበረ መሸጢ ናይ 
ሎተሪ ክትረኽበኒ ድማ ሓበርክዋ፡፡ እቲ እትህበኒ ነገር ህያብ ከም 
ዝኾነ ኣይተጠራጠርኩን፡፡ ካምቻ ወይ ገለ ንእስ ዝበለ ነገር እዩ 
ዝኸውን፡ ዝብል ግምት ነይሩኒ። ንሳ ግና ዕሽግቲ ጶስጣ እያ 
ሂባትኒ። እቲ ሰብ ሽዑ ናይ ምሸት እዩ ዝገይሽ ነይሩ። ነታ ጓል 
ኣብ ኤርፖርት ኮይኑ እዩ ሂብዋ። ንሳ ኸኣ ብቐጥታ ናብ ገዛና 
ኣምጺኣቶ።  

ነታ ጓል ኣመስጊነ ናብ ገዛይ ምስ ኣተኹ፡ እቲ ሓውን ብዓልቲ 
ቤተይን፡ ነታ ጶስጣ፡ "ሕጂ ኣብ ቅድሜና ክፈታ!" ኢሎም 
ሃወኹኒ። ምስ ከፈትክዋ ኸኣ "thank you!" ዝብል ጽሑፍን 
900 ናቕፋን ጸንሓኒ። ሽዑ ኣነ ብሕፍረት ኣብ ዝኣትዎ ጠፍኣኒ። 
ገጸይ መሊአ ክጥምቶም ውን ኣይክኣልኩን። 

እቲ ፍጻሜ ሓይሊ ምስጋና ክሳዕ ክንደይ ዓብን ቅልጡፍን ሙኳኑ 
እኳ እንተ ተገለጸለይ፡ ኣብ ውሽጠይ ዝነበረ ሕንቕል ሕንቅሊተይ 
ግን ከም ዝብእስ ገበሮ። ጎይታ ስለምንታይ ከምኡ ይገብር ከም 
ዝነበረ መሊሱ ጋን ኮነኒ። ጎይታ ኮነ ኢሉ ዝሕስረንን ዘዋርደን ዘሎ 
ኮይኑ ተሰምዓኒ።

ክሳብ ሽዑ፡ በቲ ዝሓለፍክዎ ሂወትን ተመኩሮን፡ ብዕድመ፡ 
ብመንፈሳዊ ይኹን ብኣእምሮኣዊ ብጽሕና፡ ወዲ ተብዓታይ ውን 
ብሙኳነይ፡ ብናይ ገዛእ ርእሰይ መፍስፈሪ፡ ንብዓልቲ ቤተይ ይበልጻ 
እየ ዝብል ርድኢት ነይሩኒ፡፡ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት 
ክመርሓ ዝኽእል ይመስለኒ ነይሩ። እዚ ነገር እዚ ምስ ኮነ ግን 
መሊሰ ኣብ ሕልኽልኽ ዝበለ ነገር (complexity) ኣተኹ። 
ንጽባሒቱ  ውን ምስ ብዓልቲ ቤተይ ኣልዕል ኣቢለ ጸርጸር በልኩ። 
እተን ሰልዲ ስለ ዝነበራ፡ ክምሳሕ ኢለ ናብ ሓንቲ ላተርያ ኣተኹ።  
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ኣብኡ ውን ኣይቀንዓንን። እቲ ሽዑ ዝተቐረበለይ ፋታ ኣዝዩ 
ሕማቕ ስለ ዝነበረ፡ ተወሳኺ ሕርቃን ኣኸተለለይ። ካብኡ ወጺአ 
ድማ ጸሓይ ምድሪ ብእግረይ ናብ ገዛ ኸኒሻ ገጸይ ኣንፊተ ዘገም 
በልኩ፡፡ ብዛዕባ ኩነታተይ ውን ንኣምላኽ እሓቶ ነበርኩ። 
ወንጌላዊት ቤተኽርስትያን በጺሐ ክምለስ ከለኹ ግና፡ ሃንደበት፡ 
"ኣነ ነዚ ሓዳር ከካይዶ ኣይክእልን እየ በል!" ዝብል ሓደ 
ድምጺ ካብ ውሽጠይ መጻኒ። ኣነ ኸኣ "እንታይ ኢኻ ትብል 
ዘለኻ?" በልክዎ። ንሱ ኸኣ፡ " 'ኣነ ነዛ ሓዳር ከካይዳ ኣይክእልን 
እየ' በል!" ይብለኒ። ኣነ ከኣ፡ "ነዚኣ ክትገብር ደሊኻ ኢኻ በዚ 
ኩሉ ተሕልፈኒ ዘለኻ?" ኢለ ሓተትክዎ። ምኽንያቱ እቲ 
ገንዘብ ትኽ ኢሉ ኣይኮነን ካብ ከባቢ 80 ሽሕ ናብ 15 ናቕፋ 
ወሪዱ። እናተወድአ ክኸይድ ከሎ ብዙሕ ድራማታት ሓሊፉ 
እዩ፡፡ ክጠፍእ ከሎ ዝሕልፎ ዝነበርኩ ስቅቕታ ነይሩ፡፡ ድሕሪኡ 
ተኸቲሉ ዝስዕብ ጭቕጭቕ ነይሩ፡፡ ብውልቀይ ውን፡ "ሕጂ ኸኣ 
ከምዚ ተወዲኡ! ሎሚ ኸኣ ከምዚ ኮይኑ!" እናበልኩ ኣዝየ 
ይጭነቕ ነይረ፡፡   

ጎይታ ደጊሙ፡ "ኣነ ነዚ ቤተሰብ ክኣልዮ ኣይክእልን እየ በል!" 
ይብለኒ። ብድሕሪኡ ኣነ፡ "እዚኣ ድኣ ቀላል ነገር እንድያ!" 
ኢለ ከምቲ ፍቓዱ፡ "ኣነ ነዚ ሓዳር እዚ ክኣልዮ ኣይክእልን እየ! 
ኣነ ነዚ ቤት እዚ ክኣልዮ ኣይክእልን እየ። ንስኻ እንተዘይ 
ኣሊኻዮ፡ ኣነ ነዚ ነገር ክገብሮ ኣይክእልን እየ።" ክብል ምስ 
ጀመርኩ፡ ሽዑ ገንዘብ ኣይመጸን ግን ነንመዓልቲ 100 ወይ 50 
ናቕፋ ክህበኒ ጀሚሩ። 

እዚ ንዓይ ዓቢ ነገር እዩ ነይሩ። እቲ ፍጻሜ ድሕሪ እቲ፡ ኣዕዋፍ 
ሰማይ ከም ዘይዘርኣ፡ ከም ዘይዓጽዳን ኣብ ማዕከን ውን 
ከምዘይእክባን፡ እቲ ናይ ሰማይ ኣቦ ከኣ ነንመዓልቲ መግበን 
ከምዝህበን፡ ኣነ ኸኣ ካብ ኣዕዋፍ ሰማይ ኣጸቢቀ ከምዝበልጽ፡ 
እግዝኣብሄር ከኣ ከም ዝሓልየለይ ዝተረዳእኩሉ ግዜ እዩ ነይሩ 
(ሉቓ12*22-24)።
 
በቲ ግዜ እቲ እቲ ክንሽምት ዓቕሚ ስለ ዘይነበረና፡ ከም ኣዕዋፍ 
ነንመዓልቱ ኢና ንነብር ኔርና። ነታ ምዓልቲ ንበልዕ፡ ንሰቲ፡ 
ዝቕመጥ ግን ኣይነበረናን፡፡ ምሳሕ ኣለና ድዩ የብልናን 
ብንግህኡ ዝፍለጥ ኣይነበረን፡፡ ስራሕ ምስ ከድኩ እዩ 
ትኣምራታት ዝፍጸም ነይሩ። ሓምሳ ወይ ሚእቲ እንተረኸብኩ፡ 
በቲ ከበስራ በቲ ኸኣ ዝኣዘዘትኒ ሒዘ ክመጽእ ናብ ብዓልቲ 
ቤተይ ተሌፎን ደዊለ፡ "ተረኺቡ ኣሎ። እንታይ ክገብር?" 
ይብላ። ንሳ ድማ ንሓንሳኣ፡ "ስጋ ተማላእ!"፡ ንሓንሳእ፡ "ዓሳ 
ተማላእ!" ንሓንሳእ፡ "እንቋቁሖ ተማላእ" ትብለኒ'ሞ ከምኡ 
ይገብር ነይረ። 

እቲ ኣብቲ ንበልዖ ዝነበርና መግቢ፡ ካብቲ እቶም ኣብ ከባቢና 
ዝነበሩ ሰባት ዝበልዕዎ ዝነበሩ መግቢ፡ ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ 
ነይሩ። እቲ መግቢ ከኣ ነናቱ ጨና ነይርዎ። ካብ ገዛና 
ሓሊፉ ናብ ጎረባብቲ እዩ ዝበጽሕ ነይሩ። ብጨና ናይቲ 
ምግብና ዝግረሙ ዝነበሩ ጎረባብቲ፡ "ምዓስ እዮም እዞም 
ሰባት ከም ሰብ ሓዳር ስሩዕ ናብራ ዝገብሩ? ምዓስ እዮም 
ምሕንሻሽ ዝገድፍዎ?" ኢሎም ይዛረቡ ነይሮም። ንሕና ብ 
ስእነት ገንዘብ ብኸምኡ እናሓለፍና፡ ንሶም ከም ኣዝዮም 
ሃብታማትን ሓሸሽትን ገይሮም ይቐርጹና ነይሮም፡፡

ወረ ገለ ጎረባብቲ ኣንስቲ ናብ ገዛና መጺአን፡ "ሓዳር ከምዚ 
ገይርካ ኣይእለን እዩ ዛጓለይ። ስለምንታይ ኢኺ መጎጎ 
ዘይትስንክቲ? ክሳዕ መዓስ ኢኹም ከ ቁልዋ፡ ጥብሲ 
ክትበልዑ! ጸብሕካ ማይ ሓዊስካ እዩ ዝብላዕ ዛጓለይ!" እናበላ 
ንብዓልቲ ቤተይ ይመኽርኣ ነበራ። ብዓልቲ ቤተይ ከኣ፡ 
"ብዓል ቤተይ ባኒ እዩ ዝፈቱ!" ትብለን እሞ፡ ንሳተን ከኣ፡ 
"ሓደ ሓደ ግዜስ... እንጀራ ትዕድጉ እንዲኹም።" ኢለን 
የዋጥርኣ'ሞ፡ ንሳ ኸኣ፡ "እወ! ብዓል ቤተይ ሓደ ሓደ ግዜ 
እንጀራ ደስ እንተ ኢልዎ ይዕድግ እዩ።" እናበለት 
ተመኻንየለን ነበረት።

ናይ ጎይታ ነገር መቸስ ዘገርም እዩ። ብከምኡ ድማ ነተን 
ዕለታት ንሓልፈን ኔርና። እቲ ኣብቲ ግዜ  ጸጽባሕ 
ዝጥቐመሉ ዝነበርኩ ናይ ጸሎት ፎርሙላይ፡ "ሎሚ ኣነ ነዛ 
ቤት ዝኸውን መግቢ ክቕርበላ ኣይክእልን እየ። ንስኻ ግን 
ነዛ ቤት እዚኣ ኣቕርበላ።" ዝብል እዩ ነይሩ። እዚ ህይወት 
ምስ ሓዝኩ ነገራት ክመጽእ ኩነታተና ከኣ ብተዛማዲ 
ክልወጥ ጀሚሩ። 

ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ግን ካልእ ብድሆ መጺኡ። ንሱ ከኣ 
ብዓልቲ ቤተይ ነታ ቦኽሪ ጓልና ነፍሰጾር ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ 
እዩ። ብዓልቲ ቤተይ መርመራ ቅድመ ሕርሲ ክትገብር ምስ 
ከደት፡ ዘይተጸበናዮ ኣብ ማህጸን ዝነበረት ዕሸል ኣንፈታ 
ተገልቢጡ ከም ዘሎ ይነግሩና፡፡ "ክምለስ ይኽእል እዩ፡" ስለ 
ዝበሉና ውን ዘይበጻሕናዮ ሓኪም ኣይነበረን። ኣብ ኢድና 
ዝነበረ ገንዘብ ከኣ እናተወድአ ከይዱ፡፡

ኣብ መጠረሽታ እቲ ብዓልቲ ቤተይ ትሓርሰሉ ግዜ ስለ 
ዝኣኸለ ሓኻይም መጥባሕቲ ክገብሩላ ወሰኑ። መደቀሲ 
ክፍሊ ክሕዝ ከኣ ኣዘዙኒ፡፡ ኣብ ኦሮታ ኣብቲ ትሕት ዝበለ 
ደረጃ ዝነበሮ ክፍልታት ከኣ ቦታ ተሳእነ፡፡ ኣብቲ ብቀዳማይ 
ደረጃ ዝስራዕ ዝበለጸን ዝኸበረን ክፍልታት ግን ቦታ ነይሩ።  



ዓምዲ - ቤተሰብ መጀመርታ ዓመታት ሓዳረይ

ሽዑ ንብዓልቲ ቤተይ፡ "ኣቲ እንታይ ኢና ንገብሮ?" ይብላ እሞ 
ንሳ ኸኣ፡ "ኣጆኻ! ጸገም የለን! ጎይታ ክኸፍሎ እዩ! ኣእትወኒ 
ጥራይ! ምውጻእ 'ዶ ከይኣብዩኒ ኮይኖም!" በለትኒ። ኣብኡ ድማ 
ኣእተኹዋ።

ንዕኡ ዝኸውን መኽፈሊ ገንዘብ ግን ኣይነበረንን። ኣብ ኢደይ 
ዝነበረ ገንዘብ ሒደት ጥራይ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ሕርሲ የድሊ 
ዝበልክዎ ከም ሸውዓተ ሊትሮ ጠስሚ፡ ስገምን ካልእን 
ብዓቕመይ ምድላዋት ክገብር እቲ ኣጠራቒመዮ ዝነበርኩ ገንዘብ 
ኣጓዲለዮ ነይረ፡፡ ነቲ ንምሐለውታ ኢለ ዝዓቖርክዎ ገንዘብ ውን፡ 
ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ፡ ብምኽንያት ምግልባጥ ናይ ጓለይ 
ኣብ ማህጸን ብዓልቲ ቤተይ ንሓኻይም ከፊለ ወዲአዮ ነይረ። 
ኣብ ኢደይ፡ ን መሕረሲ ብዓልቲ ቤተይ ዝኸውን ናይ 
ሆስፒታል መኽፈሊ ኢለ ዝፈለኽዎ 800 ናቕፋ ጥራይ ነይሩኒ፡፡ 
ካብአን ውን 500 ናቕፋ ትሕጃ ናይ ሆስፒታል ከፊለለን፡፡ 300 
ናቕፋ ጥራይ ሒዘ ኸኣ ተረፍኩ፡፡ እቲ መጥባሕቲ ድሕሪ 
ሰለስተ ምዓልቲ ከም ዝግበር ምስ ፈለጥኩ፡ ንብዓልቲ ቤተይ 
ዝከውን ገለ ነገራት ክገዝእ እተን ኣብ ኢደይ ዝነበራ 300 
ናቕፋ ውን ወዲአየን። ሽዑ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ኣተኹ። ብዓልቲ 
ቤተይ ድማ ኩነታተይ ትፈልጥ ስለ ዝነበረት፡ "ኣጆኻ! ጎይታ 
ክኸፍሎ እዩ። ከምታ ኣመልካ ጥራይ ጸሊ!" ትብለኒ ነይራ። 

ኣነ ዝገርመኒ ናይ ብዓልቲ ቤተይ ነገር እዩ። ንነገራት ኣቕልል 
ኣቢልካ ናይ ምርኣይን ናይ ምቕላልን ባህሪ እዩ ዘለዋ። ከምተን 
ጠለባተን ዘይውዳእ፡ "ከምዚ ግበረለይ! ከምቲ ወስኸኒ!" ዝብላ 
ደቂ ኣንስትዮ ውን ኣይኮነትን። ከምአን ነይራ እንተትኸውን 
ነቲ ዝሓልፎ ዝነበርኩ ኩሉ ኩነታት ብዓወት ክሰግሮ 
ኣይምኽኣልኩን ነይረ። ቀጻልነት ሓዳርና ውን ኣብ ምልክት 
ሕቶ ክኣቱ ተኽእሎ ዝነበሮ ይመስለኒ። ገዲፈናኒ ምኸዳ ኢለ 
ይሓስብ፡፡ ስለታ ኣብቲ ዝሓንጸጸለይ ጎደና፡ ክሳዕ መወዳእታ 
ምሳይ እትከይድ ደጋፊት፡ ንኣምላኽ የመስግኖ!

ብዓልቲ ቤተይ ብሰላም ሓሪሳ ምዓልቲ ምውጻእ ኣኸለ፡፡ "ጎይታ 
ክኸፍሎ እዩ።" ዝተባህለ፡ ዘይተኸፍለ ልዕሊ ሽሕን ሸሞንተ 
ሚእትን ናቕፋ ግን ተሪፉ ነይሩ። "እንታይ እየ ዝገብሮ?" ኢለ 
እናተጨነቕኩ ከለኹ፡ ሓንቲ ሓውትና መጽአት። ንብዓልቲ 
ቤተይ ከኣ፡ " ምስ ወጻኺ በጊዕ ክሓርደልኪ እየ ሓሲበ ነይረ፡፡ 
ግን ኣብ ውሽጠይ ከኣስ ገለ ነገር ሕርኽርኽ ይብለኒ ኣሎ። 
ካልእ ክገብረልኪ ትደልይዮ ቀዳምነት ዝስራዕ ነገር ኣለኪ ድዩ?" 
በለታ። እታ ሓውትና ብጎይታ ኮይና ጓል ሓትንኣ ንብዓልቲ 
ቤተይ እያ ትኸውን ዘላ። ብዓልቲ ቤተይ ድማ፡ "ንዳዊት፡ ነዚ 
ክፍሊት ናይዚ ሆስፒታል ዝኸውን ገንዘብ የብሉን" በለታ። ሽዑ 
እታ ሓውቲ ሰንበደት። "ባዕለይ ክኸፍሎ እየ!" ኢላ ነቲ ገንዘብ 
ትኸፍሎ፡፡ "በጊዕ ከኣ ኣይተርፍን እዩ!" ኢላ ገዚኣ መጺኣ።

እዚ ካብቲ ድሕሪ ሕርሲ ጎይታ ዝገበሮ ትኣምራታት ናይ 
ፈለማ እዩ። ገዛና ምስ ኣተና ውን ትኣምራታት ቀጺሉ እዩ። 
ንሕና ከም እንፈልጦ ንሓራስ ክበጽሕ ዝመጽእ ሰብ ኣራንሺ 
ወይ ጸባ እዩ ተማሊኡ ዝመጽእ። ኣብ ናይ ብዓልቲ ቤተይ 
ግን ፍሉይ እዩ ነይሩ። ሓንቲ ሓውቲ ሓሙሽተ ሊትሮ ጠስሚ 
ሒዛ መጺኣ። ንዕኣ ኣዲኣ ውን ክልተ ካሴታ ርግኦ ናይ 
የመን ሒዛ መጺኣ። ሓንቲ ናብ ዓዲ ጥልያን ትኸይድ 
ዝነበረት ምሓዛ ብዓልቲ ቤተይ ንኽዳን ቆልዓ ኢላ 800 
ናቕፋ ገዲፋትልና ከይዳ። ሓደ ብስራሕ ዝፈልጠኒ ሰብ፡ "ናይ 
ፊኖ" ኢሉ 1000 ናቕፋ ኣብ ስራሕ ገዲፉለይ፡፡ ብኸምኡ 
ኸኣ ነቲ እዋን ሓሊፍናዮ።

እዚ ኩሉ ከዕልለካ ዝጸናሕኩ ምስክርነታት ካብ 2005 ክሳብ 
2006 ኣብ ዝነበረ ግዜ ዝተፈጸመ እዩ፡፡ ኣብ ከባቢ 
መጀመርታ ናይ 2007 ግን፡ ጎይታ ክጽሊ ከለኹ ምሉእ 
ወርሒ፡ "ክባርኸካ እየ፡ ክባርኸካ እየ" ክብለኒ ጀሚሩ። ኣነ 
ኸኣ፡ "እንታይ እዩ እዚ በረኸት?" ኢለ ይግረም ነይረ። 

ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለኹ፡ ኣብ ስራሕና ሓደ ካብ ኣሜሪካ 
ዝመጸ ሰብ፡ ከባቢ 2800 ዶላር፡ 1500 ዩሮ፡ ክረዲት ካርድ፡ 
ፓስፖርት ዝሓዘት ቦርሳ ኣብቲ ኮፍ መበሊ ረሲዕዎ ኸደ፡፡ ኣነ 
ኸኣ ረኺበ ሓዝክዎ። ነታ ዝነበረት ሓላፊተይ ከኣ ነታ ቦርሳ 
የርእያ፡፡ ንዋንኣ ምእንቲ ከነረክቦ፡ ብሓባር ኮይንና ገለ 
ኣድራሻ ተረኸብና ነታ ቦርሳ ፈተሽናያ። ንጹር ኣድራሻ 
ኣይጸንሓናን ግን ብስም ሓንቲ ሰበይቲ ዝተመዝገበ ቁጽሪ 
ቴሌፎን ዝሓዘት ኖት ቡክ ረኸብና፡፡ በታ ቁጽሪ ቴሊፎን ምስ  
ደዊልና ድማ እታ ሰበይቲ ባዕላ ተቐበላትና፡፡ እቲ ነገር 
ከይገለጽና፡ ነቲ ብዓል ቦርሳ ከም ዝደለናዮ ነጊርና ናብ ቤት 
ጽሕፈትና ክትሰደልና ተላቦናያ፡፡ ንሳ ኸኣ፡ " እዚ ጥሙይ 
መጺኡ ድዩ?" በሉ ክነግረልኩም እየ በለትና። 

ሳልስቲ ተጸቢና ኣይመጸን። ሽዑ ነታ ዝነበረት ሓላፊተይ፡ 
"ናይዚ ሰብ ቦርሳ ሒዝናዮ፡ ፓስፖርት! ገንዘቡ ኩሉ ነገሩ 
ተታሒዝዎ ኣሎ! ንሱ ኸኣ ጠፊኡኒ ኢሉ ጸለለል እዩ ዝብል 
ዝህሉ። እስከ ነዛ ዘመዱ ደጊምና ንደውለላ" በልክዋ እሞ፡ 
ብሓደ ኾይንና ደወልናላ፡፡ 

ንሳ ኸኣ፡ "እንታይ ኢና ጌርናኩም? ክድውለሉ እየ ኢለኩም 
እንድየ!" ጸርጸር ኢላ መለሰትልና። ሽዑ ንመጀመርታ ግዜ 
ብዛዕባ እታ ዝተረስዐት ቦርሳን ትሕዝቶኣን ነገርናያ። ንሳ ከኣ፡ 
"እዋእ! ከምኡ ድዩ? በሉ ክነግረልኩም እየ።" ኢላ 
መለሰትልና። ናብቲ ሰብ ደዊላ ድማ ነገረትልና። ሽዑ ንሱ 
ይመጽእ። ምስታ ሓላፊተይ ኮይንና ድማ ንረኽቦ። "ገንዘብካ 
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ፍቐድ! ዝጎደለካ እንተሎ ኸኣ ተዛረብ" በልናዮ። ንሱ ኸኣ፡ 
"ዋልሓደ ዝጎደለ ነገር የለን! ኣብ ኤርትራ ከምዚ ምህላዉ 
ገሪሙኒ እዩ ዘሎ!" ኢሉ ብዙሕ ኣመስጊኑና ከደ። 

ብድሕሪኡ ከም እንደገና ናይ ምሸት መጺኡ ነታ ሓላፊተይ፡ 
ገለ ናቕፋ ኣውጺኡ፡ "ኣነ ነዚ ሰብ እዚ ገንዘብ ክህቦ ደልየ 
ኣለኹ!" በላ። ንሳ ኸኣ፡ "ክትህቦ ደሊኻ? ሃቦ!" በለቶ። 
ኣስተብህል! እዚ ሰብ እዚ፡ "እዚ ጥሙይ መጺኡ ድዩ?" እዩ 
ተባሂሉ ዘሎ። ሓቂ እዩ ኣነ ካብቲ ሰብ ገንዘብ ክረክብ 
ትጽቢት ኣይነበረንን። ንሱ ግን ንዓይ ዓሰርተ ሽሕ ነቶም 
ዝተረፉ ስታፍ ከኣ ከክልተ ሽሕ ናቕፋ ሂቡ ብዙሕ 
ኣመስጊኑና ከደ። 

እቲ ግዜ እቲ፡ ድሕሪ ሓዳር 
ንመጀመርታ ግዜ፡ ኣብ 
ህይወተይ ብዝሕ ዝበለ 
ገንዘብ ዝርኣኹሉ ግዜ እዩ 
ነይሩ። ጎይታ፡ "ክባርኸካ 
እየ!" ክብለኒ ኸሎስ፡ 
"ብምንታይ እዩ ክባርኸኒ? 
እንታይ እዩ ከምጽእ? እተን 
ደሞዘይ እዚአን እየን!" እየ 
ዝብል ነይረ።ካብታ ሽዓ 
ምዓልቲ ንንየው ከኣ እቲ 
ኮርስ ስለ ዝተወድአ ኩሉ 
ምዓጹ ተኸፊቱ። ጎይታ 
ከም ቃሉ ክባርኸኒ ጀሚሩ።
እቲ ነናይ ሓሙሳን ሚእትን 
ተሪፉ። ህያባት ብዓሰርተ 
ሽሕ፡ ብዕስራ ሽሕ ክመጽእ 
ጀሚሩ።

ጎይታ ኣብ ቑጠባይ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ኣብቲ ምስ ቤተሰበይ 
ዝነበረ ዘይምርድዳእ ውን ጣልቃ ኣትዩ ክዕርዮ ጀሚሩ። 
ብደገን ብውሽጥን ዘለዉ ቤተሰብ ተጣዒሶም፡፡ ምሳና ግዜ 
ከሕልፉ ውን ንገዛይ ክመላለሱ ጀሚሮም። ንሕና ውን 
ነገርና ምስ ጎይታ እምበር ምስኦም ከምዘይነበረ ስለ 
ዝተረዳእና፡ ልብና ኣርሒብና ተቐበልናዮም። እቲ ርክብ 
ድማ ክልተ ሸናኻዊ ኮነ። ሓድሕድ ክንበጻጻሕን ካልእ 
ዝብጻሕ እንተሎ ኸኣ ብሓደ ክንከይድ  ጀሚርና። ኣብ 
ሞንጎና ከኣ ወልሓደ ቅርሕንቲ ከምዘየለ ኩሉ ሰብ ፈለጠ።

ኣብዚ ግን ጎይታ እንታይ ኣትሪፉ እንተድኣ ኢልና? እቲ 
ቐንዲ ክንምሃሮ ዝነበረና፡ ጎይታ ኩሉ ነገር ዝኽእል ክነሱ ኣባና 
ግን ከስርጾ ዝደለየ መንፈሳዊ ነገር ነይሩ። ገለ ካብኡ ብገዛእ 
ርእስና ወልሓንቲ ነገር ክንገብር ከም ዘይንኽእል ከፍልጠና 
ይደሊ ነይሩ። ብግብራዊ ኸኣ ኣፍሊጡና። እቲ፡ "ብዘይ ብኣይ 
ሓንቲ ነገር ክትገብሩ ኣይትክእሉን ኢኹም" ዝበሎ ቃል፡ 
ብግብራዊ ኣብ ህይወትና ርኢናዮ። ሰባት፡ ጉልበት፡ ሞያ፡ 
መገዲ (means) እምበር ምንጪ (source) ክኾኑ 
ከምዘይክእሉ ተረዲኡና። ምንጪ እቲ ኹሉ ዝኽእል 
እግዝኣብሄር ኣምላኽ ጥራይ ሙኳኑ በሪሁልና። ብምልኣት 
ናብኡ ክንጽጋዕ፡ ኣብኡ ዝተወከለ ህይወትን ናብራን ድማ 
ክንመርሕ ድማ ኣብቂዑና፡፡ 

እግዝኣብሄር ናይ ዕላማ ኣምላኽ እዩ፡፡ ከም ውጥኑ እቲ ካባና 
ክቖርጾ ዘለዎ ቆሪጹ፡ ከም ፍቓዱ ክሳብ ዝቐርጸና፡ ጸግኡ 
እናሃበ ብኽብድ ዝበለ ኩነታት ከሕልፈና ይኽእል እዩ፡፡ ጉዳዩ 
ምስ ገበረ ግን ናብ ርሓቦት እዩ ዘእትወና፡፡ 

ኣብዚ እዋን ሓዳረይ ጎደሎ ዘይብሉ ምሉእ እዩ፡፡ እዚ ዝርኣዩ 
ቤተሰበይ ''ምንጪ ቁጠብኡ እንታይ እዩ?'' ኢሎም 
ይመራመሩ እዮም፡፡ ኣነ ግን ምሉእ ብምሉእ ኣብ ኣምላኽ 
ዝተጸግዐ፡ ኣምላኽ ባዕሉ ውን ዝመርሖ ሓዳር ሙኳኑ ይእመን 
እየ። ኣምላኽ ጥንቲ መንበርየይ እዩ።



እግዝኣብሄር መዝሙር እዩ!

ዲቦራ-ብመጀመርታ ዕድመና ተቐቢልካ ሕቶታትና ክትምልስ 
ፍቓደኛ ስለ ዝኾንካ፡ ብስም መጽሄት ዲቦራን ኣንበብታን 
ነመስግነካ።ኣብዚ ናይ መዝሙርን ሙዚቃን ንነዊሕ ዓመተት 
ኣብ ኣገልግሎትከምዘለኻመጠን፡ መዝሙር እንታይ እዩ?  
ኣሕጽር ኣቢልካ ክትገልጸልና፡፡

መልሲ-መዝሙር ኣዝዩ ዓምዩቕ ካብ ሙኳኑ ዝተላዕለ ክትገልጾ 
ከቢድ እዩ። ብሓፈሽኡ ግን መዝሙር ዜማ ብጸሎት እዩ። 
መዝሙር ኣምልኾ እዩ። መዝሙር ወንጌል እዩ፡፡ መዝሙር 
ስብከት እዩ። መዝሙር መግለጺ ሕጎስ እዩ፡፡ መዝሙር ትንቢት 
እዩ። መዝሙር ከም ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ኣብ ኢድካ (ኣብ 
ጎሮሮኻ) ሒዝካ ንጸላእትኻ ትወግኣሉን፡ ትቀጽዓሉን ሓያል 
ኣጽዋር እዩ፡፡ ኣጠቓልል ኣቢልና ክንገልጾ እንተደሊና ውን 
እግዝኣብሄር መዝሙር እዩ (ዘጽ15*2፡ መዝ118*14፡ ኢሳ
12*2)፡፡ ምኽንያቱ ናይ ኣምልኾና ማእከል ንሱ ስለ ዝኾነ፡፡

ዲቦራ- መዝሙር ኣብ ምህናጽ ሓደ ኣማኒ እንታይ ተራ 
ይጻወት ትብል?

መልሲ - ቃል ኣምላኽ፡ "ብመዝሙርን ምስጋናን መንፈሳዊ 
ቅኔን፡ ንሓድሕድኩም ኣስተምህሩን ምዓዱን፡ ብልብኹም ውን 
ብጸጋ ኣምላኽ እናዘመርኩም ቃል ክርስቶስ ብኹሉ ጥበብ 
መሊኡ ይሕደርኩም፡፡" ከም ዝብል (ቆሎ3*16)፡ መዝሙር ኣብ 
ምህናጽ ሓደ ኣማኒ ዝጻወቶ ተራኣዝዩ ዓቢ እዩ። ብመዝሙር 
ኣቢልካ ተተኣታትዎ ደጌታት ናይ በረኸት ኣሎ። ብፍላይ እቲ 
መዝሙር ኣብቲ ውዱእ ናይ መስቀል ስራሕ ጸቒጡ እንተድኣ 
ቀሪቡ፡ ኣብ ምንጋፍ ዘለዎ ተራ ዓቢ እዩ፡፡ ብተደጋጋሚ 
ኪትሰምዖን ክትዝምሮን (ክትእውጆን) ከለኻ፡ ካብ ዝተፈላለየ 
ሓሳባዊ መጥቃዕትታት ናይ ሰይጣን ኣናጊፉ ብ ብሓይሊ 
ንቕድሚት ከም ትደፍእ እዩ ዝገብረካ፡፡

ዲቦራ- ሓደ ዘማራይ ዘማራይ ብሙኳኑ ኣብ ህይወት 
ካብ ዝረብሖ መንፈሳዊ ረብሓታት ገለ ክትገልጸልና፡፡

መልሲ - ኩሉ ግዜ እግዝኣብሄር ውህበታት ክህባ ከሎ 
ነታ ኣካሉ እናሓሰባ እዩ ዝህብ። ንኣካሉ ናብ ምልኣት 
ብጽሕና ክርስቶስ ከብጽሓ መታን፡፡ኣነ እንታይ እዩ 
ዝርድኣኒ፡ ሓደ ዘማራይ ብምኽንያት እቲ ኣብኡ ዘሎ 
ናይ መዝሙር ጸጋ፡ ሓለፋ ካልኦት ፍልይ ዝበለ 
መንፈሳዊ ረብሓ ዝረክብ ኣይመስለንን፡፡ ምኽንያቱ 
መንፈሳዊ ረብሓታት (ጸጋታት) ኩሉ ግዜ ንቓል 
ኣምላኽ ኣብ ምእዛዝን ብእኡ ብምንባርን ስለ ዝግለጽ፡፡ 
እዚ ማለት ግን እቲ ብዓል ውህበት ኣይረብሕን ማለት 
ኣይኮነን፡፡ እዚ ብምንታይ ኢኻ ትርእዮ፡ ገለ ካብ 
ኣምላኽ ዝተቐበልካዮም መዛሙር ኣባኻ ፍሉይ ጽልዋ 
ዝሕድሩ ኣለዉ፡ገለ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልካዮም 
መዛሙር ከኣ ኣባኻ ብዙሕ ጽልዋ ዘይነበሮም ንኻልኦት 
ሰባት ግን ብፍሉይ ከሳግርዎም ትርኢ።

ዲቦራ-እግዝኣብሄር ብመዝሙር ይዛረብ'ዶ? ካብ 
ልምምዳትካ ኣብነት ሂብካ ከተብርሃልና።

መልሲ-እወ እግዝኣብሄር ብመዝሙር ይዛረብእዩ። 
ብወገነይ ዘሎ ልምምድ ክገልጸልካ እንተኾይነ፡ ገለ 
ውሳኔታት ክወስድ ኣብ ዝብለሉ ግዜ ክሃድእ እንተድኣ 
ኣሎኒ ብመዝሙር ይዛረበኒ፡ ተስፋ ኣብ ዝቖረጽኩሉ ግዜ 
ተስፋ ከምዘሎ ከረድኣኒ ብመዝሙር የጸናንዓኒ፡ ሓደ 
ነገር ቕድሚ ምግጣሙ ኣቐዲሙ ብመዝሙር ዘዳልወኒ 
ግዜውን ኣሎ። ኮታስ መብዛሕቲኡ ግዜ ጎይታ ብመዝሙ 
ር እዩ ዝዛረበኒ። ስለዝስ መዝሙር ኣብ ሞንጎይን ኣብ 
ሞንጎ ኣምላኸይን ከም ማእከል(medium) ናይ ርክብና 
እዩ፡፡

 ዓምዲ -ጋሻ ዲቦራ



እግዝኣብሄር መዝሙር እዩ!ዓምዲ - ጋሻ ዲቦራ

ዲቦራ -ናይ መዝሙር ኣገልግሎትን ናይ መዝሙር ሂወትን 
ፍልልይ ኣለዎ 'ዶ? ኣሕጽር ኣቢልካ ክተረድኣና።

መልሲ - ብርግጽ ፍልልይ ኣለዎ። ናይ መዝሙር ኣገልግሎት 
ምስ ሕብረት ኣሕዋት ኮንካ ኣተገልግሎ፡ ኣብ ውሑዳት ኣመንቲ 
ጥራይ ዝተሓጽረ እዩ። ናይ መዝሙር ህይወት ግን ናይ 
ውልቅኻ ናይ ሕልፍኚ ህይወት እዩ፡፡ እዚ ዓይነት ህይወት 
ንኹሉ ኣማኒ ዝጠቓልልን ዝምልከትን ህይወት እዩ። ኣዝዩ 
ኣገዳሲ ኸኣ እዩ፡፡

ዲቦራ - ኣምልኾ (worship) ክሳዕ ክንደይ ህላውነት ኣምላኽ 
የምጽእ ትብል? ኣብ ህዝቢ ኣምላኽ እንታይ ጽልዋ ኸ ኣለዎ?

መልሲ - ኣብ ሰማይ ለይትን ቀትርን ብዘይምቑራጽ፡ "ቅዱስ! 
ቅዱስ!" እናበሉ መልኣኽቲ ንእግዝኣብሄር ከም ዝውድስዎን 
ዝሰግድሉን፡ ቃል ኣምላኽ ይነግረና፡፡ ጎይታ ውን፡ "ፍቓድካ 
ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን፡፡" ኢልና 
ክንጽሊ ምሂሩና እዩ። ሓደ ካብቲ ምኽንያታቱ እቲ ኣብ ሰማይ 
ዘሎ ናይ ኣምልኾ ህይወት ኣብ ምድሪ ውን ክህሉ ስለ ዝደሊ 
እዩ፡፡ ብሓቕን ብመንፈስን ዝዝመር መዛሙር፡ ንእግዝኣብሄር 
ኣምላኽና ህላውነቱ ክገልጽ ብጣዕሚ እዩ ዝድርኾ፡፡ "ኣብቲ 
መንፈስ እግዝኣብሄር ዘለዎ ሓርነት ኣሎ፡፡" ዝብል ቃል ከም ዘሎ፡ 
ህላውነት ኣምላኽ ኣብ ዝግለጸሉ፡ ሕማማት ይፍወስ፡ ዝተፈላለየ 
ኣርዑት ካብ ህዝቢ ኣምላኽ ይስበር፡ ማእሰሪታት ይበታተኽ 
ምንጋፍ ከኣ ይኸውን፡፡ሰባትን ጸጋታት ውን ክግለጹን ክኹልዑን 
ይኽእሉ፡፡

ዲቦራ - ግደ ዘመርቲ ኣብ ቤተክርስትያን ክሳዕ ክንደይ ዕዙዝ 
እዩ? ኣብነታት ሂብካ ክትገልጸልና።

መልሲ -ዘመርቲ ኣብ ሓደ ቤተኽርስትያን ዓቢ ግደ እዩ 
ዘለዎም። ገለ ካብቲ ኣገዳስነቶም ንምጥቃስ፡ ኣብ ሕብረት 
መዝሙር ብቐዳምነት እንተድኣ ተሰሪዑ፡ ሰማያት ከፊቱ ንልቢ 
ምእመን ንቃል ኣምላኽ ድሉው ከም ዝኸውን እዩ ዝገብሮ፡፡ እዚ 
ኸኣ ሓመድ ኣዝዩ ውጽኢታዊ ምእንቲ ክኸውን ድኹዒ ከም 
ምግባር ዝዓይነቱ እዩ። ብተወሳኺ ውን መዝሙር መንፈስ ህዝቢ 
ኣምላኽ ኣብ ምንቕቓሕ፡ ኣመንቲ ብሓይሊ ንቕድሚት ከም 
ዝግስግሱ (ዝደፍኡ) ኣብ ምግባር፡ ዘይተደለየ ባህርታት ኣብ 
ምውጋድ (ምቑራጽ)፡ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ንዘለዉ ህዝቢ 
ኣምላኽ ከኣ ኣጸናኒዕካ ስደት (መከራ) ጸይሮም ደው ከም ዝብሉ 
ኣብ ምግባር፡ ብዝተፈለየ ጥበብ ምስ ቓል ኣምላኽ ብ እምነት 
ኣብ ምሕባርን ኣእሚንካ ኣብ ምእዋጁን ዓቢ ተራ እዩ ዝጻወት፡፡ 

ብዓቢኡ ኸኣ እግዝኣብሄር ንመዝሙር ክምለኸሉ ኢሉ ዝፈጠሮ 
ጥበብ እዩ። ሓደ ካብ ተልእኾታት ቤተኽርስትያን ከኣ እዚ እዩ፡፡ 
ነዚ ዕዮ ኢሉ ብፍሉይ ንሰባት ይኹን ንመልእኽቲ ይቐብእ 
እዩ፡፡ ሰይጣን ቅድሚ ምውዳቑ ሓደ ካብቶም ብመዝሙር 
ዝተቐብኡ ሰማያውያን ኣገልገልቲ ከም ዝነበረ ቃል ኣምላኽ 
ይገልጸልና፡፡ ከም ዳዊት፡ ኣሳፍ ዝኣመሰሉ ፍሉይ ናይ መዝሙር 
ቅብኣት ዝነበሮም ናይ ኣምላኽ ሰባት ውን ነይሮም፡፡ ዳዊት ውን 
ኣብ ዘመኑ ኣብ ቤት መቕደስ ዘገልግሉ ዘመርቲ ሰሪዑ እዩ፡፡ 

ዲቦራ-ገለ ካብ ብ መዝሙር ዝተረኽበ ወይ ዝተደረኸ 
መንፈሳውን መጽሓፍ ቅዱሳውን ዓወታት ክትጠቕሰልና?

መልሲ-ብዓቢኡ እቲ ዓቢ ዓወት ናይ ለሰ ባራካ ብናይ 
መዝሙርን ምስጋናን ስልቲ ውግእ እዩ  ክዉን ኮይኑ(2ዜና
20*21-25)።  ሽዑ ዮሳፋጥ ምስ ህዝቡ ምርኮኡ ክገፍፍ ሰለስተ 
ምዓልቲ ምሉእ ውሱዱሉ።ናይ ጳውሎስን ሲላስን ውን ተወሳኺ 
ኣብነት ኣሎ። ብመቑሕ ተኣሲሮም ክንሶም ግን ብዜማ 
ከመስግኑ ምስጀመሩ፡ መሰረት እታ ቤት ማእሰርቲ ክሳዕ 
ዝናወጽ ብርቱዕ ምንድቕዳቕ ምድሪ ከምዝኾነን፡ ስጋዊ 
መቓውሖም ጥራይ ዘይኮስ መንፈሳዊ መቓውሕ ናይቲ ሓለቓ 
ቤት ማእሰርትን ስድራቤቱን ውን ከምዝተፈትሐ፡ ኩላትና 
ዘይንዝንግዖ ፍጻሜእዩ(ግሃ16*25-34)፡፡

ዲቦራ-ገለ ካብ ልሙድ ውዲታት ሰይጣን ኣብዚ ኣገልግሎት 
ንዘለዉ  ኣሕዋት ክትጠቕሰልና?

መልሲ-ሰይጣን ሓይሊ ናይ መዝሙር ዓቢ ሙዃኑ ስለ 
ዝርዳእ፡ንዘመርቲ ብዝሙትን ብኻልእ ፍላጻታትን ንምውቃዕ 
ብዙሕ እዩ ዝፍትን፡፡ ንብዙሓት ናይ መዝሙር ቅብኣት 
ዝነበሮም ውን ብገንዘብን ብዝተፈላለየ ነገራት ኣታሊሉ፡ 
ውህበቶም ናብ ደርፊ ጠምዚዙ ናብ ሲኦል ገጹ ይመርሖም  
እዩ፡፡

ዲቦራ -ዘመርቲ ኣብ ሕብረታቶም ዝገጥሞም ብድሆታት 
ኣሎዶ? ገለ ክትገልጸልና?

መልሲ - ንኹሉ ዘጋጥም ወይ ውን ኣብ ኩሉ ሕብረታት ዘሎ 
ዘይክኸውን ይኽእል እንድዩ፡ግን ገለ ካብኡ ተቐባልነት ምስኣን፡ 
ከምቲ ዝድለ ደገ ኣገልግሎት ዘይምርካብ፡ ኣብ ካልእ ሕብረታት 
ከተገልግል ናጽነት ዘይምርካብ፡ ነቐፊታ ኣብ ግጥምን ዜማን፡ 
ወዘተ ክኸውን ይኽእል፡፡ እዚ ኸኣ ብትሕትና፡ ብፍቕርን 
ብምስትውዓልን ተዘራሪብካ ዝእረምን ዝፍታሕን እዩ፡፡



እግዝኣብሄር መዝሙር እዩ!ዓምዲ - ጋሻ ዲቦራ

ዲቦራ - ዘመርቲ ኣብ ቤተክርስትያን ብኸመይ ክትሓዙ ኣለዎም 
ትብል?

መልሲ - እዚ ናይ መዝሙር ኣገልግሎት ብመንእሰያት ስለ 
ዝካየድ፡ እዞም መንእሰያት ከኣ ምስ ኣገልግሎቶም ዝኸይድ 
ዝተፈላለየ ሕቶታትን ጠለባትን ክህልዎም ስለ ዝኽእል፡ 
ቤተኽርስትያን  ዘድልዮም ነገራት ኣጽኒዓ፡ ዓቕማ ብዝፈቐዶ 
ክትቅርበሎም ኣለዋ፡፡ ነቲ ዘቕርብዎ ሕቶታት ሓሳባቶም ውን 
ክትሰምዖን ብቃል ኣምላኽ መሰረት ንጹር ዝኾነ መረዳእታ 
ክትህቦም ጽቡቕ እዩ። እቶም መንእሰያት ብኹሉ ርዱኣት 
ምእንቲ ክኾኑ ድማ ብመምህራን ናይቲ ቤተክርስትያን እኹል 
ዝኾነ ናይ ቃል ኣምላኽ ኣስተምህሮ ክወሃቦም ይግባእ፡፡ 

ዲቦራ -ቃል ኣምላኽ ብጥሪኡ ክትዝምሮን ብናትካ ቃላት ቀይርካ 
ክትዝምሮን ኣብ ሓይሊ (ቅብኣት) ናይቲ  መዝሙር ፍልልይ 
ኣለዎ ዶ? 

መልሲ - ዋልሓንቲ ፍልልይ ዘለዎ ኣይመስለንን፡፡ ምኽንያቱቃል 
ኣምላኽ፡ "ካብ ከብዱ ሩባታት ማይ ህይወት ክውሕዝ እዩ።" ከም 
ዝብል (ዮሃ7*38)፡ቅብኣት ናይ ሓደ መዝሙር ኣብቲ ዘማራይ 
ዘሎ ጸጋ ዝምርኮስእዩ።ሓደ ዘማራይ ቃል ኣምላኽመ ሊኡ፡ 
ብሓቕን ብመንፈስን ሞይቁ፡ እንተስ ቃል ኣምላኽ ከምቲ ዘለዎ 
እንተስ ብናቱ ኣበሃህላ ዝዝምሮም መዛሙር ዓቢ ሓይሊ ኣለዎም።

ዲቦራ - ኣብ ብዙሓት ዘመርቲ፡ ብሓፈሽኡ ኸኣ ኣብ ህዝቢ 
ኣምላኽ ብዛዕባ ትግርኛ ህርመት ዝተፈላለየ መርገጺ ኣሎ፡፡ ገለ 
ይዝምሮን ይቆጻጸየሉን ገለ ኸኣ ይኹንኖ። ብወገንካ እንታይ 
ትብል?

መልሲ - እቲ ዝገርመኒ ነገር ሓደ ሓደ ግዜ ንኣምላኽ ከምዚ 
ኸማና ጌርና ንሓስቦን ብመጠን እቲ ርድኢትና ኸኣ ንድርቶን 
ምዃንና እዩ፡፡ እግዝኣብሄር ልብን ኮላሊትን ዝምርምር፡ ኩሎም 
ግብርታት ከኣ በየናይ ሃቐና ከም ዝግበሩ ዝፈልጥ ኣምላኽ 
እዩ፡፡ንሱ ዘተኩረሉ ነቲ ቅዲ (ትግርኛ ህርመት፡ ሬገ፡ ቻቻ...) 
ዘይኮነስ፡ እቲ ዝዝመርን ዝስዕሳዕን መዛሙርን ሳዕስዒትን ብሓቕን 
ብመንፈስን ድዩ ኣይኮነን ጥራይ እዩ። ምኽንያቱ ብሓቅን 
ብመንፈስን ዝግበር ኣምልኾ ኣበር ስለ ዘይብሉ።

ዲቦራ -ገለ ውን ንትግርኛ ባህሊ ከተተንስእ ከም ምድላይ ጌሩ 
ዝርእዮ ኣሎ።

 
መልሲ - እወ!"ብቕዲ ኣዘማምራናን ኣሰዓስዓናን ካብ ዓለም 
ክንፍለ ኣሎና።" ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ  እንድዩ፡ እዚ ኣበሃህላ 
ግን ንዓይ ብዙሕ ኣይርድኣንን እዩ።ምኽንያቱ ንዓና 
ዝፈልየና ፍቕሪ እዩ። ካብ ናይ ትግርኛ ሕብረተሰብ ዲኻ 
ተጸዊዕካ ብባህልኻን ብልምድኻን ኣምልኽ፡ ካብ ትግረ ዲኻ 
ተጸዊዕካ ብመንፈስን ብሓቅን ተደሪኽካ ብባህልኻ ኣምልኽ። 
ምናልባት ክተምልኽ ከለኻ ንገለ ኣሕዋት ትቐልል ዘለኻ 
ክመስሎም ይኽእል እዩ፡፡ ዳዊት ንታቦት እግዝኣብሄር ናብ 
ከተምኡ ከእትዎ ከሎ፡ክሳዕ ብዓይኒ ብዓልቲ ቤቱ ሚካል 
ቀሊሉ ዝርአ፡ ክዳውንቱ (ክብረቱ፡ መንነቱ፡ ሃብቱ፡ መልክዑ፡ 
ንግስነቱ፡ ኣኽሊሉ)ኣውጺኡ ብትሑትን ብድቑስን መንፈስ 
ዘሊሉ እዩ፡፡እዚ ናይ ዳዊት ግብሪ ኣብ ዘመንና እንተዝኸውን 
ውን ኣሰር ሚካል ብምስዓብ ብዙሓት ምኽዓብናዮ ኔርና 
ንኸውን።እዚ ግን ቅኑዕ ኣይመስለንን።ድሓር ከኣ ንሕና 
ስዓብቲ ናይቲ ዝሞተን ዝተንስአን ጎይታ የሱስ እምበር 
ስዓብቲ ናይ ሓደ ዝመውትን ዝትንስእን ባህሊ ኣይኮንናን።

ዲቦራ -ኣብ ሓድሕድ ዘመርቲ ዘሎ ምድግጋፍን ምቅብባልን 
ከመይ ይመስል? ዛጊት ገለ ናይ ሓባር መደባት 
ዝሓንጸጽኩሞ ወይ ውን ኣብ ተግባር ዘውዓልኩሞ ኣሎ'ዶ?
 
መልሲ - ኣብ ምቅብባል ድሓን ዘሎ ይመስል፡፡ እንተ ኣብ 
ሓድሕድ ምድግጋፍ ግን ክሳዕ ክንድኡ ዝሰደረ ኣይኮነን፡፡ 
ተበግሶ ወሲዱ ዘወሃህድ ዓቢ ሰብ የድሊ።ብዕድመን ብጸጋን 
ዓቢ ተኾነ ኸኣ ይምረጽ። ተመኩሮ ኣገዳሲ ስከ ዝኾነ።

ዲቦራ -ዘመርቲ ኣብ ዓይኒ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝኣትዉ 
መዕንቀፊ ከይኮኑ ክገብርዎ ካብ ዘለዎም ጥንቃቐታት ገለ 
ክትገልጸልና?

መልሲ - ጳውሎስ፡"ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን እንታ 
ዘይብሉ ሕልና ክህልወኒ ኩሉ ግዜ እጽዕር ኣሎኹ፡፡"ከም 
ዝበለ (ሮሜ24*16)፡ሓደ ዘማራይ ንርእሱ ጥራይ ዝነብር 
ክኸውን የብሉን። ምኽንያቱ ኣሕዋት ህይወቱ 
እንተዘይተቐበልዎ ኣገልግሎቱ ዋላውን ዓብይን ብሉጽን 
ይኹን ኣይቅበልዎን እዩም፡፡ ስለዚ ሓደ ዘማራይ ነቲ ሞዴሉ 
ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ ክመስል ኣለዎ፡፡እዚ ማለት ናይ ፍቕሪ 
ሰብ ክኸውን፡ ትሕትና ክለብስ፡ ካብ ዘይግቡእ ዝምድና 
ንዘየድሊ ግዜ ምሕላፍ ምስ ተጻይ ጾታ ክርሕቕን፡ካብ ፍቕሪ 
ገንዘብ ክሃድምን ኣለዎ፡፡ ኣብ ጽሬትን ኣለባብሳ ክዳውንቱን 
ውን ጥንቁቕ ክኸውን ኣለዎ፡፡ 



ዲቦራ - ምትብባዕ ህዝቢ ኣምላኽ ኣብ ኣገልግሎት መዝሙር 
ንዘለዉ ኣሕዋት ኸመይ ኣሎ?

መልሲ - ኣብዚ ሕጂ ግዜ ድሓን ኣሎ። መብዛሕትኡ ኣማኒ 
ናይመዝሙር ግደ እናተሰወጦ ይመጽእ ስለ ዘሎ፡ ብተደጋጋሚ 
ንዘመርቲ ብጸሎት ክድግፍ ብቃል ውን ከተባብዕ ትርኢ ኢኻ። 

ዲቦራ - ብዙሓት ኣሕዋት ብፍላይ ኣዋልድ ብመዝሙር ከገልግሉ 
ይደልዩ። ዘማራይ ንምዃን ድሌት ጥራይ እኹል ድዩ ወይስ 
ክማላእ ዘለዎ  ካልእ ሮቛሒታት ኣሎ?

መልሲ - ካብቲ ጸዋዒ እዩ እምበር ካብ ደላዪ ኣይኮነን(ሮሜ
9*11-13)። ኣብ ርእሲ እቲ ጻውዒት ግን እቲ ዘማራይ ብሓፈሽኡ 
ናይ ትምህርቲ ሙዚቃ ብፍላይ ድማ ናይ ድምጺ ስልጠና 
(course)ተወሰደ ኣብ ኣገልግሎቱ ይሕግዞ እዩ፡፡ 

ዲቦራ - ንሓደስቲ ዘመርቲ ተመሓላልፎ ምኽሪ?

መልሲ - ናይ ቃል ኣምላኽን ጸሎትን ግዚኦም ክዓቢ ኣለዎ። ምስ 
ከምኦም ዝዓብዩ ዘመርቲ ርክብ ክፈጥሩ ኣለዎም፡፡

ንዝያዳ ኣድማዕነት ከምዚ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ናይ ድምጺ 
ስልጠና (vocal trainning) ክወስዱ፡ ንኣገልግሎት 
ዘይዳፍኡን ንግዜ ኣምላኽ ከኣ ዝጽበዩን ክኾኑ፡ ርእይቶታትን 
ነቐፌታትን ሰባት(እንተስ ክቕበልዎ እንተስ ክነጽግዎ ንዕኦም 
ዝምልከት እኳ እንተኾነ)ብትሕትና ክሰምዑ ይግባእ፡፡

ዲቦራ - ኣብ መወዳእታ ክጥቀስ ኣለዎ ትብሎ ወይ 
ከተስምረሉ ትደሊ ዛዕባ ተሎ?

መልሲ - ህዝቢ ኣምላኽ ናይ መዝሙርን ናይ ኣምልኾን 
ህይወቱ ከማዕብል የዘኻኽር። ንዘመርትን ሙዚቀኛታትን 
ብጸሎትን ብሞራልን ክድግፎም ይጽውዕ፡፡ ምኽንያቱ ናቶም 
ደው ምባልን ብቕብኣት ምውጻእን ንቤተኽርስትያን ስለ 
ዝኾነ።
 
ዲቦራ - ንዝገበርካልና ምትሕብባር ኣዚና ነመስግን። ጎይታ 
ይባርኽካ! ምስ ኩሎም ስድራቤትካ ከኣ ርሑስ ሓድሽ ዓመት 
ንምነየልካ።

መልሲ - ኣምላኽ ይባርኽኩም!

እግዝኣብሄር መዝሙር እዩ!ዓምዲ - ጋሻ ዲቦራ



ዓምዲ ሓዲሽ ተኽሊ

ንስሓ ካብ ምውት ግብሪ
"ስለዚ ናይ ክርስቶስ መጀመርታ ነገሩ ሐዲግና፡ ብንስሓ ኻብ 

ምዉት ግብሪ፡ ብእምነት ብኣምላኽ፡ ብትምህርቲ ጥምቀት፡ ብምንባር 
ኣእዳው፡ብትንሳኤ ምዉታት፡ ብናይ ዘለኣለም ፍርዲውን ከም 

ብሓድሽ መሰረት ኣይንሰርት እሞ ናብ ፍጻሜ ንሕለፍ። "  እብ6*2

ንስሓ ማለት ብቋንቋ ግሪኽ-ሜታኖያ ካብ ዝብል ቃል ዝመጸ ኮይኑ፡ 
ትርጉሙ ድማ ናይ ኣእምሮ ለውጢ ወይ ናይ ኣነባብራ ለውጢ 
ምግባር (ብውሳኔ ሓሳብካን መገድኻን ምልዋጥ፡ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ 
ዝነበረካ ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ተመሊስካ ብሓድሽ ህይወት 
ምምልላስ) ማለት ኢዩ ( ኢሳ55* 6-9፡ ሉቃ 15*11-32፡ ኤፌ2*1፡ 
1ጴጥ2*9)። 
ትምህርቲ ንስሓ ንሓደ ሓጢኣት ዝገበረ ሰብ ጥራይ ዝምልከት 
ኣይኮነን፡፡ ንነፍሲ ወከፍ ናይ እግዝኣብሄር ህዝቢ ዝምልክት ኢዩ። 
"ስለምንታይ?" እንተ ኢልና፡ ኣብቲ ዋሕዲ ብርሃን ዘለዎ፡ ኣብኡ 
ምዉት ግብሪ ክህሉ ናይ ግድን ስለ ዝኾነ፡፡ ስለዚ ድማ እዩ ቃል 
እግዚኣብሄር ኣብ ምሳ4*18፡ "መገዲ ጻድቃን ከም ብርሃን ወገግታ 
ኢያ፡፡ ፍጹም መዓልቲ ኽሳዕ ዚኸውን ከኣ እናወሰኸት ትበርህ።" 
ዝብል። ነዚ ኸኣ እዩ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ብርሃን ዓለም ኮይኑ 
ናብዛ ዓለም ዝመጸ።

ምውት ግብሪ እንታይ ማለት እዩ?
ምዉት ግብሪ፡ ኣብ ቅድሚ እግዝኣብሄር ዘይህያውን፡ ዘይቅዱስን ባህ 
ዘየብልን ግብሪ፡ ናብራ፡ ህይወት፡ ብሓጺሩ (ህይወት ወይ ኩሉ 
መንፈሳዊ ንጥፈት ማለት እዩ። ስለዚ እዩ ኣብ (ሮሜ12*12)፡ 
"ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም ኣይትምሰልዋ፡፡" 
ዝብለና።
"ምዉት ግብሪ ካበይ እዩ ዝብገስ?" ኢልና ንሓትት ንኸውን፡ መበገሲ 
ምዉት ግብሪ፡ ካብቲ ውዱቕ ባህሪ ናይቲ ኣረጊት ሰብ እዩ። ስለዚ 
እዩ ድማ ኣብ ኤፌ4*22-24፡ "ነቲ ቐደም እተመለስኩምሉ፡ 
ብትምኒት ስሕተት ዚጠፍእ ኣረጊት ሰብ ቀንጢጥኩም፡ በቲ ናይ 
ኣእምሮኹም መንፈስ ክትሕደሱ እሞ፡ እቲ ብናይ ሓቂ ጽድቅን 
ቅድስናን  ብመልክዕ ኣምላኽ እተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ልበሱ። " 
ዝብል።

        

እዚ ምውት ግብሪ ኣብ ህይወት ሰብ ዝገዝእ
-እቲ ሰብ ብናይ ኣእምሮኡ መንፈስ ምስ ዘይሕደስ 
-ንነገራት ብእምነት ምስ ዘይገብሮም
-ንጽድቂ ብሕጊ ከማልእ ምስ ዝደሊ (ብጸጋ ምስ ዘይዓዪ)
-ብመንፈስ ምስ ዘይመላለስ - ኣብዚ ብመንፈስ 
ዘይምምልላስ ክንብል ከሎና ፡ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝኾኑ 
ፍረታት ዘየሰነዮ ግብሪ ማለት እዩ። ንኣብነት፡- ካብ ፍቕሪ፡ 
ትሕትና፡ ድንጋጸ፡ ለውሃት፡ እምነት፡ ዓቕሊ፡ ዘይግበሩ 
መንፈሳዊ ዕዮታት (ግብርታት) ምውት ግብሪ ንብሎም። 
እዚ ኸኣ ከምቲ ጳውሎስ ብዘይ ፍቕሪ ዝግበር ግብሪ ከንቱ 
ሙኳኑ ዝገለጾ እዩ (1ቆሮ 13*1-4)። 
ጎይታና የሱስ፡ ኣብ ማቴ 5,6,7 ኣብ ዘሎ ሰለስተ ምዕራፋት፡ 
ብዛዕባ ጸሎት፡ ሰናይ ግብሪ፡ ጾም፡ ገንዘብን ካልእ መንፈሳዊ 
ንጥፈጥፈታትን ገለ ሓሳባት ኣቐሚጡልና ኣሎ። ንኣብነት 
ንፈሪሳውያን፡ ኣብ ሰባት ቅቡላት ክኾኑ ዝገብርዎ ግጉይ 
ስርዓት ኣምልኮን ጸሎትን... ክነቕፎም ከሎ ንርኢ። ቀጺሉ ድማ 
ንደቂ መዛሙርቱ፡ "ጽድቕኩም ካብ ጽድቂ ፈሪሳውያንን 
ጽሓፍትን፡ እንተዘይበዝሐ፡ መንግስቲ ኣምላክ ኣይትኣትዉን 
ኢኹም፡፡" ኢሉ ከጠንቅቖም ንርኢ። እምብኣርከስ ካብ ፍቕሪ 
(ጸጋ) ዘይኮነ ግብሪ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል ኣይኮነን። 
ንኣብነት እግዝኣብሄር ኣቦ፡ ብየሱስ  ዝተሓጎሰሉ ምኽንያት ምስ 
እንርኢ፡ ካብታ ብስጋ ዝተጋህደላ ግዜ ኣትሒዙ፡ ኩሉ እቲ 
ዝገበሮ ግብርታት፡ ብፍቕሪ፡ ብድንጋጸን፡ ብለውሃት፡ ወዘተ 
ብምግባሩን፡ በዚ መንፈስ ህይወቱ ውን ብምሃቡን እዩ። 



ንሽሓ ካብ  ምውት ግብሪዓምዲ ሓዲሽ ተኽሊ

ንስሓ ካብ ምዉት ግብሪ ኣብ ክልተ እዩ ዝምቀል። ንሳቶም ከኣ፡- 
1-ንስሓ ካብ ምዉት ግብሪ ንዘይኣማኒ - ብጎይታ ብምእማን ካብ 
ሞት ናብ ህይወት፡ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ምምጻእ ማለት 
እዩ። (ማቴ3*1-2፡ ሉቃ1*76-79፡ ማቴ4*12-17)

2-ንስሓ ካብ ምዉት ግብሪ ንኣማኒ (ንውሉድ)
ብዙሕ ግዜ ንንስሓ ምስ ምንዛዝ (በደልካ ምስ ምእማን) ጥራይ 
ኢና ነተሓሕዞ፡፡ ሓደ ብርሃን ምስ ረኸብካ፡ ኣቐዲሙ ዝነበረካ 
ምልምማድ  ሓዲግካ ንዕኡ ምስዓብ ውን ንስሓ እዩ፡፡ ስለዚ ንስሓ 
ጎይታ ክንቅበል ከለና ወይ መንፈስ ቅዱስ ብሓጥያት ምስ 
ረትዓና ንገብሮ መንፈሳዊ ስርዓት ጥራይ ዘይኮነስ፡ ብመጠን እቲ 
ዝረኸብናዮ ብርሃን (ፍልጠት ሓቒ) ምሉእ ህይወትና ንምለሶ 
ምምላስ እዩ፡፡ ናይ ንስሓ (ምምላስ) ህይወት ምሓዝ ማለት፡-

ሀ - ብጸጋ ምዕባይ  (ሉቃ 2*52)
*ዝተገብረልካ  ኩሉ ብጸጋ ኣምላኽ ምኳኑ ብምርዳእ ምዕባይ (2
ቆሮ6*1፡ ኤፌ2*3-4)
*ዘኽእል ሓይልኻ ጸጋ እግዝኣብሄር እምበር ብገዛእ ርእስኻ፡ 
እተምጽኦ ነገር ከም ዘየሎ ምስትውዓል፡፡ 

ለ - ብእምነት ምዕባይ (1ተሰ1*2-3፡ 2ተሰ1*2-3)
 *ካብ እምነት ዘይኮነ ዘበለ ኩሉ ግብሪ ሓጢኣት እዩ። ብመጠን 
እቲ ብእምነት ዝዓበኻዮ ድማ፡ ግብሪ እምነት ስለ እትገብር ካብ 
ሓጢኣት ትርሕቕ ኢኻ(ብርሃንካ ይደምቕ) ማለት እዩ። (ሮሜ
14*23፡ ሮሜ9*32)። 

ሐ - ብፍቕሪ ምዕባይ (1ተሰ1*2-3፡ 2ተሰ1*2-3)
*ብዓቕሊ፡ ብፍሕሽውነት፡ ብምጽዋር፡ ብለውሃት፡ ናትካ 
ብምሕዳግ፡ (መሰልካ ከይተረፈ ብምሃብ)፡ ብጽቡቕ ሓውኻ 
ምሕጓስ (ዘይምቕናእ)፡ ብሓቂ ብምሑጓስ፡ ብዘይምጅሃር፡ ብዘይ 
ምምራር፡ ብዘይምንፋሕ፡ ምሕረት ብምግባር፡ ብዘይምቕያም፡ 
ሸለል ብዘይምባል፡ ብእምነት፡ ብተስፋ፡ ብትዕግስቲ ምዕባይን 
ወዘተ ማለት እዩ (1ቆሮ13*4-13)።

መ - ብመንፈስ ምድልዳል (ሉቃ1*40)
*መንፈስ ቅዱስ ሓንሳብ ጥራይ ትቕበሎ ዘይኮነ፡ እናመላእካን 
እናወረደካን ዝኸይድ ሙኳኑ ምግንዛብ የድሊ። ምክንያቱ ኣብ 
ቃል እግዚኣብሄር፦
*መንፈስ ይምላእኩም -ኤፌ5*18-19
*መንፈስ ኣይተጥፍኡ - ሮሜ12*11

*ብመንፈስ ተቓጸሉ - ሮሜ12*11
*መንፈስ እግዝኣብሄር ወረዶ - መሳ6*34፡ 14*6
*መንፈስ ኣተወኒ - ህዝ2*1-2፡ ወዘተ ዝብሉ ቃላት 
ኣለዉ። ስለዚ እዚ ብመንፈስ ምድልዳል ዝብል ዛዕባ፡ 
ኣቓልቦ ዘድልዮ ኣገዳሲ ትምህርቲ እዩ።

ብመንፈስ ክንድልድል እንተኾይንና ገለ ካብቲ ከነማልኦ 
ዘለና ቅድመ ኹነታት ነዚ ዝስዕብ ይመስል፡-
1 - ብመንፈስ ድኻ ሙኳን - ማቴ5*2-6፡ 
2 - ብኹሉ ጥበብ ብቃል ክርስቶስ ምምላእ - ቆሎ
3*16-17፡ 
3 - ናይ ጸሎት ህይወት - ማሪ1*35፡ 
4 - ምቹእ ሃዋህው ንመንፈሳዊ ህይወትካ ምፍጣር
5 - ምሉእ ርእስኻ ምውፋይ - 1ጢሞ4*15-16

እምብኣርከስ፡ ካብቲ ዝንኣሰ ክሳብ እቲ ዝዓበየ ኣብ ቤት 
እግዚኣብሄር ንርከብ ኣመንቲ፡ ብ መጠን እቲ ህይወና 
ንመንፈሳዊ ዕቤት ዝወፈና፡ መንፍሳዊ ብርሃንናን መንፍሳዊ 
ፍረናን እናዓበየ ስለዝኸይድ፡ ከምቲ ቃል ኣምላኽ፡ "ብርሃን 
ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ኣይሓዞን፡" ዝብል (ዮሃ
1*5)፡ ብኡ መጠን ኢና ካብ ምውት ግብሪ ንላቐቕ። ኩሉ 
ህይወትናን ዕዮናን ውን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ቅቡልን 
ብሁግን ዝኸውን፡፡



ውዲት ሰይጣን ኣለሊና ንንቅሓሉ
ኣብዚ መወዳእታ ዘበን፡ ሰይጣን እቲ ግዜ ናብ መወዳእታ ገጹ 
ይምርሽ ከም ዘሎ ፈሊጡ፡ ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ፡ ብዘሎ ናይ 
ክፍኣት ኣጽዋር፡ ንህዝቢ ኣምላኽ ንምጥቃዕ ወሪዱ ኣሎ፡፡ ንሕና 
ውን፡ በቲ ናይ ጥፍኣት ውዲታቱ ግዳይ ከይንኸውን፡ ንፍሕሶ 
ሰይጣን ኣለሊና፡ ምእንቲ ምቅዋም ክንክእልን ደው ክንብልን፡ 
ነቒሕና ብዘሎ ኣጽዋር ኣምላኽ ንልበስ (2ቆሮ2*11፡ ኤፌ
6*11-12)፡፡

ኣብዚ ናይ እምነት ቅልስ መንፈስና እንተዘይነቒሑ ግን ነቲ 
ውዲት ከነለልዮ ከሸግረና እዩ። ስለዚ ንንቃሕ! ገዛእ ርእስና 
ውን ንግታእ ደኣ እምበር፡ ከምቶም ካልኦት ደቀስቲ ኣይንኹን፡፡
ከነልልዮምን ክንዕወተሎምን ዘሎና ውዲታት ሰይጣን

1-ዓለማዊ ውድድር
ይኣኽለኒ ምባል ዝሰፈኖ ህይወት ዓቢ ረብሓ ኣለዎ። ምኽንያቱ 
ገሊኦም ክህብትሙ ክብሉ፡ ናይ እምነት መርከቦም ተሰይራቶም፡ 
ኣብ ፈተናን መፈንጠራን፡ ንሰብ ናብ ምብራስን ጥፍኣትን 
ዜስጥም ኣብ ብዙሕ ናይ ዕሽነትን ጉድኣትን ትምኒትን እዮም 
ዝነብሩ፡፡ ስለዚ ብትምኒት ተሳሒብና ካብ ዝደየብናዮ ነዊሕ ናይ 
ዓለም እምባ ንውረድ እሞ፡ ይኣኽለኒ ብሃልትን መማቐልትን 
ንኹን።

2-ንፍርሒ ብጉልባብ ጥበብ ምሽፋን
ጎይታና የሱስ ክጽውዓና ከሎ፡ መስቀሉ ጼርና ደድሕሪኡ 
ክንስዕብ እምበር፡ ኣብ ኣድጊ ተወጢሕና፡ ዓለም ሆሳእና 
ክትብለልና ኣይኮነን። ኣብ ዓለም መከራ ኣሎና። ዓለም ንየሱስ 
ካብ ዘይተቐበለት፡ ንዓና ውን ኣብ ዝኾነ ኩነታት ክትቅበለና 
ዘይሕሰብ እዩ፡፡ ምኽንያቱ ንሳ ጸልማት ግብራ ከኣ ክፉእ 
ስለዝኾነ፡፡ ስለዚ ኣብ ዓለም ክንጸሮ ዝግብኣና ጸበባ ከም ዘሎ 
ንፍለጥ፡፡ 

ድሓር ከኣ ኣምላኽ ዘይፈቐዶ ኣባና ዝበጽሕ ነገር የለን፡፡ ሓንቲ 
ካብ ጸጉሪ ርእስና ውን ትኹን ናብ ምድሪ ኣይትወድቕን እያ፡፡ 
ሓላዊና ኣይታኸስን እዩ፡፡ ፍቃድ ኣምላኽ ተኮይኑ ኸኣ ንቀበሎ፡፡ 
ብጥበብ እናማሳመስና፡ ካብ ተልእኮና ክንሃድም ዘይኮነ፡ 
ብመንፈስ ተደጊፍና ዕዮ ጎይታ እናዓየና፡ ነቲ ወንጌል ዘኽፍለና 
ዋጋ፡ ብጸጋ ኣምላኽ ንኽፈሎ። 

እዚ ሕጂ ክንሓልፎ ንሕተት ዘለና ወይ ውን ንሓልፎ ዘለና፡ 
ምስቲ ዝመጽእ ክብሪ ኣይመዓራረይን እዩ፡፡ እቲ ሽዓ ዚሐልፍን 
ቀሊልን ጸበባና ማእለያ ዜብሉ ብሉጽ ናይ ዘለኣለም ምሉእ ረዚን 
ክብሪ የዳልወልና እዩ እሞ፡ እቲ ናይ ወጻኢ ሰብና እንተ በስበሰ 
እኳ፡ እቲ ውሽጥና ኣብ ጸጽባሕ ይሕደስ እዩ (2ቆሮ4*16-17)።  
ስለዚ ኣይንትሓለል!
እስቲፋኖስ ብእምኒ ተጨፍሊቑ ክመውት ከሎ ክብሪ 
እግዝኣብሄር ይርኢ ከም ዝነበረ፡ ካብቲ ክብሪ እግዝኣብሄር 
ከርእየና ዝተመደበ ጸበባ ኣይንህደም፡፡ ጸጋ እና ለመንና ደኣ 
ኣብኡ ንጽናዕ።

3-ምጉሩምራም
ጸላኢ ብብዝሒ መከራ ምስጋና ካብ ኣፍና ክሰርቆ ይፍትን 
እዩ። ነቲ ዘለና ዘይኮነስ ነቲ ዘይብልና፡ ነቲ ዝኾንናዮ ዘይኮነስ፡ 
ነቲ ክንኮኖ ዝነበረና እናርኣየ፡ ከም ነስቆርቁርን ከም ነማርርን 
ይገብር፡፡ እዚ ምእንታኹም ብኽርስቶስ የሱስ ፍቓድ ኣምላኽ 
እዩ። እሞ ብኹሉ ኣመስግኑ ዝብል ቃል እናሃለወና (1ተሰ
5*18)፡ ከም ናእሚ፡ "እቲ ኹሉ ዝኽእል ንህይወትና 
ኣምሪርዎ እዩ" ንብል። ሽዑ መሰንቆና ንሰቅል፡፡ ጸላኢ 
ብኹነታት ንምስጋናና ጅሆ ይሕዞ፡፡ 
 
መጽሓፍ ቅዱስና ከም ዝገልጸልና፡ ከም እዮብ ብኸቢድ 
መከራ ዝሓለፈ የለን። ንሱ ግና፡ "እግዝኣብሄር ሃበ፡ 
እግዝኣብሄር ወሰደ። ስም እግዛብሄር ይባረኽ።" ኢሉ እዩ ናብ 
ምድሪ ተደፊኡ ዝሰገደ፡፡ እዚ ኸኣ ንመለበሚናን ንተግሳጽናን 
እዩ ዝተጻሕፈ (እዮ1*20-21)። 

ናይ ምስጋና ህይወት እንተሎና፡ እግዝኣብሄር ን እዮብ ከም 
ዝደበሰ ንዓና ውን ብርግጽ ክድብሰና እዩ፡፡ እቲ ዓቢ ምረት 
ንሰላምና ዝልወጥ ብናይ ምስጋና ህይወት እዩ፡፡ ምጉርምራም 
ግን ኣብ ምድረ በዳ እዩ ዘትርፍ፡፡ 

እምበኣርከስ፡ ኣቱም ናይ ኣምላኽ ህዝቢ፡ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ 
ይኹን ኩነታት ንኣምላኽ ክብሪ ምሃብ ንለማመድ፡፡ ህላውነት 
ኣምላኽ ኣብ ናይ ምስጋና ህይወት እዩ ዘሎ፡፡ ኣብ ህላውነት 
ኣምላኽ ከኣ ክብሪ እግዝኣብሄር ኣሎ፡፡ ማእሰርቲ፡ ሕማም፡ 
መርገምን ካልእ ግብርታት ድያብሎስ፡ ኣብ ክብሪ 
እግዝኣብሄር ኣይቀውምን እዩ፡፡ ንቅልጽም እግዝኣብሄር 
ብምስጋና ነንቅሓዮ፡፡
4-ተስፋ ምቁራጽ
እስራኤላውያን ካብ ምረቶም ዝተላዕለ "ኣምላኽ ምሳና የለን" 
ኢሎም ክስቆርቁሩ ምስ ጀመሩ፡ "እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ" 
ዝብል ቃል (ስም) መጺእሎም፡፡ ሕጂ ውን ኣብ ኩነታትና፡ 
እቲ ዘሎ ኣሎ! ሰይጣን፡ ኣብ ነገርና ኣምላኽ ከምዘየለ ገይሩ 
ከርእየና ኣይነፍቅደሉ። ተስፋ ዘይብልና ዕሩቓት፡ 
መደንገጽትን ገይሩ፡ ከእምነካ ዕድል ኣይንሃቦ፡፡ 

መንነትና ብዝግባእ ንፍለጥ፡፡ ንሕና ዓሌት ኣምላኽ እምበር 
ውሉድ ኣትማን ኣይኮንናን፡፡ ንሕና ናብ ንኸዶ ንፈልጥ ራኢ 
ዘለና ህዝቢ ኢና፡፡ ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ፡፡  
ካብኣ ውን መድሓኒ፡ ንሱ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ንጽበ 
ኣሎና (ፊሊ3*20)፡፡ ንሕና ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም 
ኣይኮንናን፡፡ ኣብ ምድሩ ዝጅመር እምበር ዝውዳእ ህይወት 
የብልናን፡፡ ስለዚ ተስፋና ይትሓደስ፡፡ ብመንነትና ንጸናናዕ፡፡

ክቡራት ኣሕዋት! እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ፡ ገለ ካብ 
ውዲታት ሰይጣን እዮም፡፡ ንሱ ምእንቲ ከይብለጸልና ድማ 
ነቒሕና ክንምክቶም ይግባእ፡፡ እዚ ወድሓንኩም፡ ተባረኹ!



"
ንርእስኻን ንትምህርትኻን ተጠንቀቕ፡ በዚ ነገር እዚ ጽናዕ፡፡ እዚ እንተገበርካስ ንርእስኻን ነቶም 

ዝሰምዑኻን ከተድሕን ኢኻ፡፡" 1ጢሞ4*16        

    ቅንዑን ግጉይን ምህሮን ኣገልገልቱን 
(1ይ-ክፋል)

ንሓደ ትምህርቲ ቅኑዕ ወይ ግጉይ ዘብሎ፡ እቲ መንፈሳዊ 
ትሕዝትኡን ንሰማዒኡ ዝሕድረሉ እወታዊ ወይ ኣሉታዊ 
ተጽዕኖን እዩ፡፡ እዚ ተጽዕኖ እዚ፡ ኣብቲ ሰብ ምስ ዝደጋገምን ምስ 
ዝስረትን ከኣ ናብ ባህሪ ይምዕብል፡፡ እዚ ከኣ መንፈሳዊ ባህሪ 
ክንብሎ ንኽእል፡፡ ደቂ ሰባት ናይ ገዛእ ርእሶም ዝኾነ ባህሪ 
የብሎምን። ብ ኣምላኽ ወይ ሰይጣን ተጸልዮም እዮም 
ዘማዕብሉዎ፡፡ ምስ ኣምላኽ ብዝገብርዎ ሕብረት ተማቐልቲ 
ኣምላኻዊ ባህሪ ይኾኑ፡፡ ኣምላኻዊ ባህሪ ከኣ የንጸባርቑ፡፡ ን 
ሰይጣን ብምስማዕ ምስኡ ሕብረት ምስ ዝገብሩ ከኣ ሰይጣናዊ 
ባህሪ ይሕዙ፡፡ ሰይጣናዊ ግብርታት የዘውትሩ፡ ሰይጣናዊ ህይወት 
ከኣ ይነብሩ፡፡ እዚ ክልተ ህይወትን ናብራን ኣብ ትምህርትታት እዩ 
ዘሎ፡፡ ከምዛ መሪሕ ጥቅስና ትገልጾ፡ ንርእስናን ነቶም ዝሰምዑናን 
ክነድሕን፡ ንትምህርትና ክንጥንቀቐሉ ይግብኣና (1ጢሞ4*16 )፡፡ 
ካብዚ ቀጺልና ትርጉም ቅኑዕን ግጉይን ምህሮታትን ኣገልገልቱን 
ክንርኢ ኢና፡፡

ቅኑዕ ትምህርቲ - ካብ ቃል ኣምላኽን ከም ቃል ኣምላኽን ኮይኑ፡ 
ንህዝቢ ኣምላኽ ብመንፈስ ዘዕርፍ፡ ዝመርሕ፡ ዝልውጥ፡ ዝጓሲ ፍረ 
መንፈስ ከም ዝፈርዩ ዝገብርን እዩ።
ግጉይ ትምህርቲ  - ካብ መንፈስ ቃል ኣምላኽ ወጻኢ ኮይኑ፡ ኣብ 
ህዝቢ ኣምላኽ ምፍልላይን ዝተፈላለየ ኣርዑታትን ንምስዓብ 
ብኣጋንንቲ ዝዳሎ ትምህርቲ እዩ። 
ቅኑዓት ኣገልገልቲ - ሓሳብ ክርስቶስ ዘለዎም፡ ብመንፈስ ቅዱስ 
ተመሪሖም ነቲ ትምህርቶም እናገበሩ ዘርእዩ፡ ሓቒ ዝሓዙ፡ 
ዕላምኦም ከኣ ዘይስሓቱ ኣገልገልቲ እዮም።
ሓሰውቲ ኣገልገልቲ- ሓሳብ ክርስቶስ ዘይብሎም ዕላምኦም 
ስሒቶም ካብ ሓቂ ዝርሓቑ ኣገልገልቲ እዮም(ጢሞ4*1)።   

እዞም ኣገልገልቲ 1 - እምነቶም ክሒዶም ብፍላጥ ንምህሮ 
ኣጋንንቲ ዝስዓቡ  (ጢሞ4*1)

 2 - ንገዛእ ርእሶም ዝጓስዩ / ዘገልግሉ (ይሁ1*12፡ ሮሜ
16*17-18)
 3 - ቅኑዕ መሲልዎም ንሓደ ግጉይ ርድኢት ዝስዕቡ ክኾኑ 
ይኽእሉ፡፡ 

1.ባህርያት ቅኑዕን ግጉይን ትምህርትታት (ድምጽታት)

 ዝኮነ መንፈሳዊ ትምህርቲ ብ ባህሪኡ ነቶም ዝኽተልዎ ኣካላት 
ሓደ ዝገብር እዩ። ቃል ኣምላኽ"እቶም ክልተ ሓደ ስጋ ክኾኑ 
እዮም"  (1ቆሮ6 *16) ክብል ከሎ፡ ሓደ ካብቲ ምስጢር 
ሓድነቶም፡ እቲ ተሰማሚዖም ዝእውጅዎ ቃል ከም ዝኾነ ርዱእ 
እዩ። ምኽንያቱ ቃል ሓደ ናይ ምግባር ሓይሊ ስለ ዘለዎ።"እቲ 
ምስ ክርስቶስ ዝለግብ ግና ምስኡ ሓደ መንፈስ እዩ፡፡"  ዝብል ቃል 
ዝፍጸም ውን፡ ሓደ ሰብ ብእምነት ምስ ቃል ክርስቶስ ምስ 
ዝሓብርን፡ ነቲ ናይ ሓድነት ቃል ምስ ዝእውጅን እዩ። 

ቃል ኣምላኽ መንፈስን ህይወትን እዩ። ሓደ ኣካልን ሓደ 
መንፈስን ከኣ ይገብር። "ኣይሁድ ወይስ ጽርኣውያን፡ ባሮት 
ወይስ ጭዋታት እንተ ዀንና፡ ንሕና ዂላትና ሓደ ስጋ ምእንቲ 
ኽንከውንሲ፡ ብሓደ መንፈስ ተጠሚቕና ኢና እሞ፡ ሓደ መንፈስ 
ሰቴና።" 1ቆሮ12*13፡ ክብል ከሎ፡ እቲ ዘጠመቐና መንፈስ፡ ሓደ 
ቃል (ምህሮ ጎይታ) ምስ ኣመንና እዩ ሓደ ኣካል (ኣካል 

ክርስቶስ) ዝገበረና። ነቲ ቃል ሓቒ ክንኣምኖ ዝገበረና 
እቲ ምስማዕና እዩ። እምነት ካብ ምስማዕ ስለዝኾነ።

ንሕና ኣመንቲ፡ ድምጺ (ትምህርትታት) ጎይታ ጥራይ 
ባህ ኢልዎ ዝሰምዕ መንፈሳዊ ኣእዛን ዝተቐበልና ኢና፡፡ 
ኣብ ቃሉ፡ ኣብ ቃላት ኣገልገልቱ (ኤር38*20)፡ ኣብ 
ሕልምን ራኢታትን ድምጹ ንሰምዕ፡፡ ድምጺ ጎይታ 
ድምጺ ጉስነት እዩ፡፡ ድምጺ ፍቕሪ፡ ድምጺ ሓልዮት፡ 
ድምጺ ለውሃት፡ ድምጺ ሕያውነት፡ ድምጺ ምሕረት-  



ዓምዲ- ትምህርቲ ቅንዑን ግጉይን ምህሮን ኣገልገልቱን 

ኮታስ ድምጺ ህይወት ምስ ትርፉ እዩ (ዮሃ10*10)፡፡ ኣባጊዑ ስለ 
ዝኾንና ኢና ድምጹ ንሰምዕ፡፡ ኣባጊዕ ጎይታ ዝገብረና ግን ድምጹ 
ምስማዕና ዘይኮነ፡ ሰሚዕና ብምስዓብና ኢዩ፡፡ ምስዓብ ድማ ካብ 
ካልእ ድምጽታት ምግላብ ሙኳኑ ኣብ ቃሉ ኣስሚሩልና ኣሎ (ማቴ
10*4-5)፡፡ 

ከመይ እቲ ናይ ጎይታ ዘይኮነ ካልእ ድምጺ ውን፡ ደድሕሪኡ 
ምእንቲ ከስዕበና እዩ ዝመጽእ። እዚ ብመልክዕ ሓሳብ፡ ዕላል፡ 
መጽሓፍ፡ ትምህርቲ ክቃላሕ ይኽእል፡፡ እዚ ድምጺ፡ ድምጺ ጥበራ፡ 
ድምጺ ምፍልላይ፡ ድምጺ ስርቂ፡ ድምጺ ማሕረዲ፡ ድምጺ ጥፍኣት 
እዩ፡፡ ካብ ሰረቅትን ጓሓሉትን ካልእ ክንጽበ ኣይንኽእልን ኢና፡፡
 
ካብዚ ድምጺ ክንጋልብ ጥራይ እዩ ዘለና። ልብና እናነቐፈና፡ 
ሰላምና ተዘሪጉ እናሃለወ፡ ንኣገልገልቲ ናይ ስሕተት ትምህርቲ ግዜ 
ሂብና ምስማዕ፡ ምስኦም ከም ምስምማዕ እዩ። እቲ ኣብኦም ዘሎ 
መንፈስ ውን ናባና ክኣቱ ተኽእሎ ኣሎ። ምኽንያቱ እቲ ፍቓድካ 
ምሃብ ሕጋዊ ባይታ ስለዝህቦ። ስለዚ ድማ እዩ ጎይታ፡ ብንሰምዖ 
ዘበለ ጥንቁቓት ክንከውን ዝመኸረና፡፡

 

ነዚ ክልተ ድምጽታት (ትምህርትታት) ብተልእኾ ይኹን ብዘይ 
ፍላጥ ዝሓዙ ክልተ ዓይነት ኣገልገልቲ ኣለዉ - ኣገልገልቲ 
ብርሃንን ኣገልገልቲ ጸልማትን። ከምቲ ኣቀዲምና ዝገለጽናዮ ድማ 
ኣገልግሎቶም ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ፡ ብመልክዕ ዕላል፡ ሓሳብ፡ 
ጽሑፍ፡ ስብከት፡ ትምህርቲ ወዘተ ክመጽእ ይኽእል። ከምቲ ቃል 
ኣምላኽ መንፈስን ህይወትን ዝኾነ፡ እቲ ካልእ ቃል ከኣ መንፈስን 
ጥፍኣትን (ሞትን) እዩ፡፡ ብቃል ኣምላኽ ዝነብር ኩሉ ነገሩ ከም 
ዝብልጽግ፡ ካብ ኣፍ ተመን ብዝወጽእ ቃል ዝነብር ከኣ ኩሉ ነገሩ 
ክሓምምን ክመውትን ግድን ይኸውን። 

ባህርያት ናይዞም ክልተ ዓይነት ምህሮታት ብመጠኑ ንምድህሳስ፡ 
በቲ ሓደገኛ ዝኾነ ባህርያት ናይ ሓሶት ትምህርቲ ጀሚርና፡ ናብቲ 
ሰላምን መጸናንዕን ዝኾነ ቃል ሓቂ ክነብል ኢና፡፡

ሀ. ባህርያት ናይ ሓሶት ትምህርትታት
ድያብሎስ፡ እግዝኣብሄር ንኹሉ በረኸቱ ኣብ ሕብረት ከም 
ዘቐመጦ ይፈልጥ እዩ። ሕብረት ጸጋ ኣምላኽ ዝግለጸሉ ሓይልን 
ምልኣትን ቤተኽርስትያን እዩ። ድያብሎስ ውን፡ ከም ፍቓድ 
ኣምላኽ ዝኾነ ሕብረት ክሳዕ ዘሎ ምንም ክገብር ከም ዘይክእል 
ብዝግባእ የስተውዕል እዩ። ስለዚ ጸረ ሕብረት ረቂቕን ዓምዩቕን 
ኣጀንዳታት ሃንዲሱ፡ ምፍልላይ ኣብ ቤተክርስትያን ከስሉኽ፡ 
እምነት ክገላብጥ፡ ንጓሳ ወቒዑ ኣባጊዕ ፋሕ ከብል እንተ ተንቀሳቐሰ 
ዘገርም ኣይኮነን።
ድያብሎስ ፈለማ ዘተኩረሉ ከኣ ሕብረትን ፍቕሪ ኣሕዋትን እዩ፡፡ 
እዚ ዝገብር ክልቲኡ ዓንዲ ቤተኽርስትያን ስለ ዝኾነ እዩ።   
ድያብሎስ ንዝኾነት ሕብረት ኣይኮነን ዝፈርሕ፡፡ፍቕሪ ኣሕዋት 
ዘለዋ ሕብረት ጥራይ እያ ዕርቃኑ እተውጽኦ። ፍረ መንፈስ ዝዓበየ 
ኣጽዋር ቤተኽርስትያን እዩ። ፍቕሪ ኸኣ ብቐዳማይ ደረጃ ዝስራዕ 
እዩ። እዚ ካብ መንነት ኣምላኽ ዝወጸ እዩ። ኣምላኽና 
(እግዝኣብሄር) ፍቕሪ እዩ። ንሕና ጸላእቱ ዝነበርና ብፍቕሪ ስዒሩ 
እዩ ናቱ ገይሩና። ፍቕሪ መቒሉ ኩሉ ግብርና ብፍቕሪ ክንገብሮ 
ምሂሩና፡፡ እዚ ፍቕሪ ክሳብ ዘሎ፡ እግዝኣብሄር ሓይልና እዩ፡፡ 
ድያብሎስ ብዝተፈላለየ ጥበባት፡ ነዚ ኣብ ህይወትና ዘሎ ፍቕሪ 
ኣምላኽ እንተድኣ ወቒዕዎ ግን፡  ኣጽዋርና ተገፊፉ፡ ከም 
ጪልጪል ዝብል ጸናጽል ድምጺ ጥራይ፡ ፍረ ኣልቦ ኢና 
እንኸውን። 
ድያብሎስ ነዚ ክገብር እቲ ዝዓበየ  ናብ ቤተኽርስትያን ኣቕኒዕዎ 
ዝርከብ  ኣጽዋሩ ትዕቢት እዩ። ቃል ኣምላኽ ፍቕሪ ማእሰር ኩሉ 
ፍጻሜ እያ ከም ዝብል፡ ብኣንጻሩ ትዕቢት ከኣ ማእሰር ኩሉ ክፍኣት 
እዩ። ቃለ እግዝኣብሄር" ካብቲ ትዕቢት ቕንኢ፡ ባእሲ፡ ጸርፊ፡ 
ሕሱም ጥርጥር፡ ናይቶም ሓሳቦም ዝጠፍኤን ሓቂ ዝሰኣኑን ሰባት 
ብርቱዕ ጽልኢ ይመጽእ፡፡"  ይብል-1ጢሞ6*3-5 ሓ/ሕ። በዚ ቃል 
መሰረት ኩሎም ግብርታት ስጋ፡ ንብረት ትዕቢት ኮይኖም፡ ካብ 
ትዕቢት እናተመዝሓቑ ከም ዝወጹ ግሉጽ ይኸውን። ነዚ ኣጽዋሩ 
ኣብ ናይ ስሕተት ትምህርትታቱ እዩ ኣጻዊድዎ ዘሎ። 
እምበኣርከስ፡ ካብዚ ብምቅጻል ናይ ስሕተት ትምህርቲ ብኣግኡ 
እንተ ዘይተኣሪሙ፡ ኣብ ቅዱሳን ከስዕቦ ዝኽእል መዘዝን ጥፍኣትን 
ብዝርዝር ክንርኢ ኢና፡፡ 

1-ብመጀመርታ ናይ ስሕተት ትምህርቲ ንዝሰምዖ ብትዕቢት እዩ 
ዝነፍሕ (1ጢሞ6*3-5 ሓ/ሕ)።

2-ትዕቢት ከኣ ገለ ዘይብልካ ክነስኻ ፈላጥ እየ የብል፡፡ ንስኻ ጥራይ 
ፈላጥ ኩሉ ሰብ ከኣ ዘይፈልጥ ኮይኑ ከም ዝስምዓካ ይገብር፡፡ ስለዚ 
ነዳይን ዕሩቕን ክነስኻ፡ ኣነ ክዛረብ ንስኹም ስምዑ፡ ኣነ ክምህር 
ንስኹም ከኣ ተማሃሩ ትብል (1ጢሞ1*7፡ ራኢ3*17-18)። 

3-ናይ ስሕተት ትምህርቲ ጽምኣትካ የጥፍእ። ፍልጠት ድማ ሃረር 
ከም ዘይትብል ይገብር። ብመንፈስ ድኻ ኮይንካ፡ ከምዘይትፈልጥ 
ኣሚንካ፡ ወግሐ ጸብሐ ካብቶም ጎይታ ዝመሃሮም ኣሕዋትካ፡ ኣብ 
ክንዲ ትመሃር፡ ኩሉ ትፈልጥ ኮይኑ ይስምዓካ። ካብ ፍልጠት ድማ 
ትተርፍ፡፡



ዓምዲ- ትምህርቲ ቅንዑን ግጉይን ምህሮን ኣገልገልቱን 

4-ናይ ስሕተት ትምህርቲ ይሓብል (ገላ5*8)፡፡ ዝሓበለ ነገር ከኣ ከም 
ቀስቲ ዕላምኡ ክሃርም ኣይክእልን እዩ። ብሱሩ ሓጢኣት ማለት ከኣ 
ዕላማ ምስሓት ማለት እዩ፡፡

5-ናይ ስሕተት ትምህርቲ ካብ ፍቕሪ የዝብል። ካብ ፍቕሪ ዝዘበለ ሰብ 
ድማ ካብ ህይወት እዩ ዝዘብል። ስለዚ ድማ እዩ ናብ ዘረባ ሃተውተው 
ዝምለስ (1ጢሜ1*5-6)። 

6-ናይ ስሕተት ትምህርቲ ናይ እምነት መርከብካ ኣስጢሙ ፍቕሪ 
ገንዘብ ከም እተሕድር ይገብረካ(1ጢሜ1*5-6)።

7 - ናይ ስሕተት ትምህርቲ ካብ እሙንነት የዝብል (1ጢሜ1*3-4)። 
ጎይታ ንኣገልጉሎት ክምድበካ ከሎ ሓይሊ ሂቡ እሙን ገይሩ እዩ 
ዝምድበካ (1ጢሜ1*12)፡፡ እቲ ካባኻ ዝድለ ብመሪሕነት መንፈስ 
ቅዱስ ምኻድ እዩ። እዚ ምስ ዘይትገብር ኣብ ሓደጋ ምውዳቕ ኣሎ።
 
8 - ናይ ስሕተት ትምህርቲ ናይ ክትዕን ቆዮቋን ጽምኢ ዘለዎ ሕማም 
ይለክፍ (1ጢሞ1*3-4,6 ፡1ጢሞ6*4ሓ/ሕ)፡፡ ናብ ክትዕ ይመርሕ። 
በዚ ሕማም ዝተለኽፈ ሰብ ድማ ከም ሕሙም ከልቢ ተናኻሲ 
ይኸውን። ነቶም ዝሰምዕዎ ሰባት ውን በዚ ሕማም ይለኽፎም፡፡ 

9-ናይ ስሕተት ትምህርቲ ምስትውዓልካ የጥፍእ። ድሕሪ ክትዕ 
ምስትውዓልካ ጠፊኡ ናብ ሃተውተው (ዘይ ተስተውዕሎ ዘረባ 
ምዝራብ) ተምርሕ (1ጢሞ1*3-4,6)።

10-ናይ ስሕተት ትምህርቲ ንሓድሕድካ የናኽስ፡ የባልዕ፡ የጣፍእ - 
(ገላ5*15)። 

11-ናይ ስሕተት ትምህርቲ ቕንኢ፡ ባእሲ፡ ጸርፊ፡ ሕሱም ጥርጥር፡ 
ናይቶም ሓሳቦም ዝጠፍኤን ሓቂ ዝሰኣኑን ሰባት ብርቱዕ ጽልኢ 
የምጽእ (1ጢሞ6*3-5 ሓ/ሕ) ።

12-ናይ ስሕተት ትምህርቲ ኣምልኾስ መጋበርያ ረብሓ ኸም ዝዀነ 
ክሳዕ ዘምስል ኣእምሮ ኣባላሽዩ ሓቂ የጥፍእ (1ጢሞ6*5 ሓ/ሕ)።

13-ናይ ስሕተት ትምህርቲ ሒደት ማይ ብሑቕ ንብዘሎ እቲ ብሑቕ 
ከም ዘብኩዖ፡ ሒደት ጌጋምህሮ ውን ነቲ ኣብቲ ሰብ ዘሎ ዝተረፈ 
ትምህርቲ የበላሽዎ (ገላ5*9)። ኣብ ርእሲ እዚ ውን ሕማቕ ትምህርቲ፡ 
ነቶም ዝሰምዕዎ ኣካል ክርስቶስ ከም መንሽሮ እናለሓመ ይበልዖም (2
ጢሞ2*16-18) ። 

14-ናይ ስሕተት ትምህርቲ ምስ ሰይጣንን ኣገልገልቱን ሓደ መንፈስ 
ይገብር፡፡ ኣብ ላዕሊ ከም ዝርኣናዮ፡ ዝኮነ መንፈሳዊ ትምህርቲ ነቶም 
ዝኽተልዎ ሓደ ናይ ምግባር መንፈሳዊ ሓይሊ ኣለዎ።ምስ ጎይታ 
ዝለገበ  ምስኡ ሓደ መንፈስ ዝኸውን እንተድኣ ኮይኑ (1ቆሮ6*16)፡ 
እቲ ትምህርትታቱን ንብረቱን ብምሓዝ ምስ ድያብሎስ ዝለገበ ውን 
ምስኡ ሓደ መንፈስ  ዘይኮነሉ ምኽንያት የለን፡፡ንኣምላኽ ካብ ሓንቲ 

 
እንጌራ ተማቒሎም ዝበልዑ ብዙሓት ሓደ ስጋ ከምዝኾኑ 
መንፈሳዊ ሓቂ እዩ። ጽዋእ ኣጋንንቲ ዝሰተዩን መኣዲ ኣጋንንቲ 
ዝበልዑ ውን ምስ ኣጋንንቲ ሕብረት ክህልዎም ግድን እዩ (1ቆሮ
10*17 -21)። እቲ ለውጢ ዘምጽእ ካብቲ መኣዲ ዘይኮነስ ካብቲ 
ኣብቲ መኣዲ ዝእወጅ ቃልን ዝሓድር መንፈስን እዩ።

15-ናይ ስሕተት ትምህርቲ ድሕሪ ሓጺር ግዜ ነቶም ስዓብቱ 
(ቅዱሳን ዝነበሩ) ፋሕፋሕ ከም ዝብሉ ይገብር (ግሃ5*35-37)። 
እቲ ትምህርቲ ውን ሓቅን እሙንን ስለ ዘይኮነ ንዘልኣለም ክነብር 
ስለዘይክእል ድሕሪ ሓጺር ግዜ እዩ ዝጠፍእ፡፡ ገለ ሰባት ትምኒት 
ገዛእ ርእሶም ከተግብሩ ማሕበራት ክምስርቱ ዝገብርዎ ፈተነታት 
ብዙሕ ግዜ ብዘይ ፍረ ካብ ዝኾነሉ ሓደ ምኽንያት እዚ እዩ፡፡

ካብዚ ቀጺለ ሰለስተ ኣሕዋት፡ ሓደ ናይ ስሕተት ምህሮ ምስ 
ተማህሩ፡ ኣብ ህይወቶም ብዛዕባ ዝኾነ ሕማቕ ነገራት ዝሃብዎ 
ምስክርነት ከቕርበልኩም እየ፡፡ እቲ ዝምህሮም ዝነበረ ሰብ፡ 
ብትዕቢት ዝተወቕዐ፡ መንፈሳዊ ሕማሙ ቀሊዖም ንዝነገርዎ 
ኣሕዋት ዘይቅበል፡ ተነፊሑ መን ከማይ ዝብል ሰብ ነበረ፡፡

1-ካብ ሓደ መንፈስ ስለ ዝሰተዩ፡ ሰለስቲኦም ብትዕቢት ተወቒዖም 
ክንፍሑ ጀመሩ። ብግቡእ ዘይተማህሩን ዘይፈለጡን ሓደስቲ 
ነፍሳት ክንሶም፡ ኣብ ሓጺር ዘመን ክርስትንኦም ብዙሕ ዝፈለጡ 
ይመስሎም ነበረ፡፡ ስለዚ ድማ ነቶም ኣብ ቤት ኣምላኽ ብዙሕ 
ዓመታት ዝገበሩ ግን ከምቲ ዝግባእ ፍልጠት ንዘይብሎም ሰባት 
ይንዕቁ ከም ዝነበሩ ይምስክሩ፡፡
2-ኽልተ ካብኣቶም ናይ ቃል ኣምላኽ ሸውሃተይ ድሕሪ ሓጺር 
ግዜ ተዓጽዩ ኢሎም መስኪሮም፡፡
3-ሓደ ካብኣቶም ኣብ ልቡ ዝነበረ ፍቕሪ ኣሕዋት እናዘሓለ ከም 
ዝኸደ፡ ብዛዕባ እቲ ዝምህሮም ዝነበረ ሰብ ። 

ከኣ ሰላም ኣብ ልቡ ከም ዘይነበረ፡ ምስኡ ክርአ ትብዓት ይስምዖ 
ከም ዘይነበረ ይምስክር። እግዝኣብሄር ክረድኦ ስለ ዝፈተወ ግን ነቲ 
መንፈሳዊ ኩነታቱ ከም ዝገለጸሉን፡ ከም ዘይጠፍአን መስኪሩ።
እቲ ኣውራ ዕላማ ናይ ስሕተት ትምህርትታት ፍቕሪ ኣሕዋትን 
ሕብረትን ንምውቃዕ ስለ ዝኾነ ፡ ንኣሕዋት ክንምህሮም ጥራይ 
እምበር ኣሕዋት ክምህሩና ዘይውሓጠልና፡ ንሕና ጥራይ ንፈልጥ 
ኮይኑ ዝስምዓና፡ ፍቕሪ ኣሕዋት ዘጥፋእና፡ ሕብረት ከኣ ዝጸላእና 
ኣሕዋት እንተሊና ርእስና ንመርምር፡፡ ኣብ እግሪ ኣምላኽና 
ወዲቕና ንነሳሕ፡፡ ንሱ ከኣ ክረድኣና እዩ፡፡ 
 እንተዘይኮይኑ ግን፡ "ነቶም ሓደ ጊዜ ብርሃን ዝበርሃሎም እቲ 
ሰማያዊ ውህበት ከኣ ዝጠዓሙ፡ ተማቐልቲ መንፈስ ቅዱስውን 
ዝዀኑ፡ እቲ ሰናይ ቃል ኣምላኽን ሓይሊ እታ እትመጽእ ዓለምን 
ከኣ ዝጠዓሙ፡ እንተ ወደቑ፡ ንወዲ ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ንርእሶም 
ስለ ዚሰቕልዎ ብግሁዶውን ዜላግጹሉ ስለ ዝዀኑ፡ ከም ብሓድሽ 
ንንስሓ ኺሕደሱ ኣይከአሎምን እዩ" -እብ6*4-6፡፡

 ------------------------/ ይቕጽል /---------------------



ኩርናዕ መንፈሳዊ ሕደማ

"ቃል ኣምላኽ ብመዝሙርን ምስጋናን መንፈሳዊ ቅኔን፡ 
ንሓድሕድኩም ኣስተምህሩን ምዓዱን፡ ብልብኹም ውን 
ብጸጋ ኣምላኽ እናዘመርኩምቃል ክርስቶስ ብኹሉ ጥበብ 

መሊኡ ይሕደርኩም፡፡"
- ቆሎ 3*16 

ዘመን መጺኡለይ
ኣፈይ ክዓብሱ ስቕ ከብሉኒ - ከይዝምረልካ ኣነ ከይቃኒ 

መን’ሞ ይዓግቶ ‘ቲ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ -መመሊሱሲ ይፍልፍል ኣሎ
ዘመን መጺኡለይ ዘመን ዕረፍቲ - ሓሊፉ ኢዩ ናተይ ክረምቲ
ዘመን መጺኡለይ ዘመን ምስጋና - ክባርኾ’የ ስምካ እንደገና
ክብረት’ዩ ንዓይ ምጽዋዕ ስምካ - ኪዳን ኣሎኒ ክዝምረልካ

ከመይ ስቅ ክብል ከየምለኽኩኻ - ሕፍረት ጸላእተይ ዓይነይ ርእያ’ያ
ዘመን መጺኡለይ ዘመን ዕረፍቲ - ሓሊፉ ኢዩ ናተይ ክረምቲ
ዘመን መጺኡለይ ዘመን ምስጋና - ክባርኾ’የ ስምካ እንደገና
ርእሲ ዘድንን ኣርዑት ፎርኦን ሴርካ- ሓራ ጌርካኒ ንከምልኸካ

ኣብ ውሽጠይ ኣሎ ኩሉ ምሕረትካ- ስቅ ኣየብልን ኢዩ እሞ እዝምረልካ
ዘመን መጺኡለይ ዘመን ዕረፍቲ - ሓሊፉ ኢዩ ናተይ ክረምቲ
ዘመን መጺኡለይ ዘመን ምስጋና - ክባርኾ’የ ስምካ እንደገና

{ኣይወሓጥን በዚ ዝሓልፎ ማዕበል -ልዕሊ ኩነታት ኣሎኒ ዘሳግርx 2
በቲ ቃል ተስፋ ኣይጠራጠርን ኢየ-ዝጸውዓኒ ይኣምኖ’የ ኣነ x 2 } x 2

{ጽቡቅ መዓልትታት ኢዩ ዘሎ ኣብ ቅድመይ 
ንዕኡ እናረኤኹ አብዝሖ ምስጋናይ} x 3

{ኣይናወጽን በዚ ዝርእዮ ሎሚ ኣሎኒ’ዶ ጽቡቕ ዘልመደኒ} x 2
{ኣይናወጽን ብዝኸበብ ኣብ ዙርያይ ኣምላኸይ’ዩ ኤልሻዳx3}x2

{ጽቡቅ መዓልትታት ኢዩ ዘሎ ኣብ ቅድመይ 
ንዕኡ እናረኤኹ አብዝሖ ምስጋናይ} x 3

{አብዝሖ ምስጋናይ - አብዝሖ ምስጋናይ} X 2



ጥቕሲ ዲቦራ
 "ግብሩ ክብርን ግርማን እዩ፡ ጽድቁ ከኣ 

ንዘልኣለም ይነብር።" - መዝ111*3

ግብሪ እግዝኣብሄር ክብርን ግርማን ዝኾነሉ 
ምኽንያት፡ ናይ ፍቕሪ፡ ናይ ሓቂ፡ ናይ ሓልዮት፡ 
ናይ ድንጋጸ፡ ናይ ምሕረት፡ ናይ ርሕራሔ፡ ናይ 
በረኸት፡ ናይ ፍርዲ፡ ናይ ቅንዕና፡ ናይ ኪዳን፡ ናይ 
እምነት... ግብሪ ስለ ዝኾነ እዩ። እዚ ኩሉ 
ግብርታት ጽድቂ እዩ። ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም 
ጸኒዑ ንዘልኣለም ክነብር ዝተጻሕፈሉ ድማ እዚ 
ግብርታት እዚ እዩ። ስለዚ ድማ እዩ ንዘልኣለም 
ዝነብር (ሮሜ1*17፡ 2ዜና5*13፡ መዝ118*1፡መዝ
117*2)።

ቃል ኣምላኽ፡ "ናይ ጻድቕ መዘከርታ ንዘልኣለም 
ይነብር" ይብል (መዝ112*6)። እዚ ንዘልኣለም 
ዘንብሮ ዘሎ መዘከርትኡ ጽድቑ እዩ (መዝ112*3)፡፡ 
ንዓና ነቶም ብእምነት ዝድሓንና ውን ጽድቅና 
የሱስ ክርስቶስ እዩ (ሮሜ4*25፡  4*26፡ 8*3፡ኤር
33*16)። በዚ ጽድቒ እዚ ከኣ ኣብ ዘልኣለማውነት 
ኣቲና ኣሎና። ነዚ ጽድቂ ኣምላኽና ብጸጋ ኣምላኽ 
(ግብሪ እምነት ብምግባር) እንተድኣ ኣጽኒዕና 
ሒዝናዮ ጥራይ ድማ እዩ ዘልኣለማዊ ህይወትና 
ውሑስ ዝኸውን። ምኽንያቱ እቲ ንዘልኣለም 
ዝነብርን ዘንብርን ፍረ መንፈስ ጥራይ ስለ ዝኾነ፡፡

ማዓርግካ ሓሉ   

"ነቶም ሰፈሮም ዝሓደጉ እምበር፡ መዓርጎም ዘይሓለዉ 
መልኣኽቲ እኳ፡  ብናይ ዘልኣለም መቓውሕ ደኣ ትሕቲ 
ጸልማት ነቲ ፍርዲ እታ ዓባይ መዓልቲ  ዓቚርዎም ኣሎ። "  - 
ይሁዳ1፡6

ይሁዳ ኣብ ዝጽሓፋ መልእኽቱ፡ ናይዛ ተጠቂሳ ዘላ ኣርእስቲ 
ምሉእ ትሕዝቶ ክርከብ ይከኣልእዩ። መልኣኽቲ ማዕርግ ዘለዎም 
ኣገልግልቲ እቲ ልዑል እግዝኣብሄር እዩም፡፡ ኣብ ሰፈሮም ድማ 
በዚ ማዕርግ ይመላለሱ። ገለ ካብኣቶም ግና፡ ነቲ ቅዱስ ክዳረጉ 
ግጉይ ሃቐና ኣለዓዒሎም ሰፈሮም ብምሕዳግ ማዕርጎም 
ኣበላሸው፡፡ ብናይ ዘልኣለም መቓውሕ ኣብ ትሕቲ ናይ ጸልማት 
ፍርዲ ድማ ተሸመሙ። ኣምላኽ ሰማይ ኣብ ሰማይ ይኹን ኣብ 
ምድሪ ንዝፍጸምጽድቁ ዝጽየፎ በሪኽ በደል፡ ቅኑዕ ፍዳ 
ከምዝህበሉ ኣብዞም መልኣኽቲ ኣግሃዶ፡፡ ሎሚ ነዚ ካብ ኣምላኽ 
ዝተወልደ፡ ማዕርጉ ከም ጸሓይ ዝደመቀመንፈሳዊ ምእመን፡ እዚ 
ሓደ እዋን ዝተፈጸመ ኩነት መለበሚ ትምህርቲ የበርክተሉ ኣሎ፡፡

ኣብዛ ኣቐዲማ ዝተጠቕሰት ጥቅሲ "እኳ" እትብል ቃል ተጠቂሙ 
ኣሎ:: እዚ ድማ ከስምረሉ ዝደለዮ ሓሳብ ኣሎ። ሰማያውያን 
መልኣኽአቲ ግብሮም ብመለክዒ ጽድቂ ኣምላኽ ተመዚኑ፡ 
ስፍራኦም ኣብ ሰማይ ክሳዕ ዝሰኣን ብይን እግዝኣብሄር ካብ ጸንዐ፡ 
ነቲ ኣብ ክርስቶስ ዝተሰረተሉ ሰፈር ሓዲጉ ማዕረጉ ንዘይሕሉ 
ሰብ ዝዕቆበሉ ውሻጠ ኣይተሃንደሰን፡፡ ስለዚ ወትሩ ንርእስኻ 
ብፍቅሪ ኣምላኽ ሓሉ። ካብ ክርስቶስ ድማ ተመሃር። ንፍቅሪ 
ዓቢ እጃም ሃብ፡፡ ንሓቂ እናሰማዕካያ ትኹረትካ ናብቲ ናይ ላዕሊ 
ጽውዓ ግበር እምበር፡ ብፍቅሪ ንዋይንምድራዊ መቐረትን 
ኣይትወሰድ። ነቶም ኣብታ ናይ ሓቂ ዓንድን መሰረትን ዝኾነት 
ቤት ኣምላኽ ዝሰልኩ፡ ንቃል ክርስቶስ በሪዞምምስሎም እናግዘፉ 
ርኽሰት ዘጠጥዑ ኣለሊካ፡ ብጽኑዕ ተቃወሞም እምበር 
ኣይትላዘብ። ንስኻ ግና ማዕርግካ ሓሉ ስፍራኻ ኣይትሕደግ። 
ቤት ኣምላኽ ቤት ጸሎት እምበር ብዓቲ ጎሓሉት ኣይኮነትን 
(ማቴ21፡13)፡፡

ጎይታየ ንቤትካ ንዘልኣለም ቅድስና ይግባእ!



 ሕብራዊት ዓምዲ

ናይ ሃሩር መንፈስ
ሓደ ግዜ ብዙሓት ኣመንቲ ኣሕዋት ኣብ ጸባብ ክፍሊ ብሓባር ይጽልዩ ነበሩ፡፡ ንስዓታት ምስ ጸልዩ፡ ብትንፋስ 
ናይቶም ኣሕዋት እታ ገዛ ድሃረት። ሙቐት ናይታ ክፍሊ እናወሰኸ ይኸይድ ብምንባሩ ድማ ዓቕሎም ክጸቦም 
ጀመረ። እቶም ኣሕዋት ድማ ገበታ ክርህጹ ጀመሩ፡፡ ነዚ ዘስተብሃለ ነቲ መደብ ዝመርሕ ዝነበረ ሓው፡ ፍኒስትራ 
ከፊቱ ነቲ ኩነታት ኣየር ኣብ ክንዲ ዝቆጻጸሮ፡ ነቶም ምስኡ ዝጽልዩ ዝነበሩ፡ " ኣሕዋት! ናይ ሃሩር መንፈስ ኣትዩ 
ስለ ዘሎ፡ ክንገንሕ ኢና፡፡" ኢሉ ኣርእስቲ ጸሎት ሃቦም ንብለኩም፡፡

መልኣኽ ቀይረለይ
ሓደ ፍሬኖ ዘይብላ ብሽክለታ ዝሰርር ሓዉ ነበረ፡፡ ኩሉ ግዜ ድማ ብናህሪ ይዝውር ነበረ፡፡ "ኩሉ መዓልቲ ድሓን 
ሓንቲ ምዓልቲ ዘይድሓን" ከምዝብሃል፡ ሓደ ምዓልቲ ብናህሪ እናተሓንበበ እንከሎ፡ ብሽክለትኡ ካብ ቁጽጽሩ ወጻኢ 
ኮነትሞ ወደቐ፡፡  ሽዑ ድማ ናብ ሰማይ ጠሚቱ፡ "ዎ ኣምላኽ፡ እቲ ብየማነይ ዝመደብካዮ መልኣኽ፡ ይታኸስ ኣሎ 
እሞ ቀይረለይ" ኢሉ ጸለየ፡፡ 
ብኣእምሮ ክገብሮ ዝነበሮ ብምግባር፡ ጥዕና ብሽክለትኡ ተቖጻጺሩ፡ ድሕነቱ ክሕሉ ዝግብኦስ፡ ናይ ገዛእ ርእሱ 
ጉድለቱ ንመልኣኽ እግዝኣብሄር ኣላገበሉ፡፡

ዋዛ ካብ ኣንደበት ቅዱሳን

ትፈልጡዶ?
=> ምስጢራዊ ተልእኾ "ክሪስቲማስ ፋዘር" ወይ ውን "ሳንታ ክሎዝ" ንየሱስ ክርስቶስ ምሽፋን ሙኳኑ 
ትፈልጡዶ? ንኣማጻጽኡ ካልእ ዛንታ ዝዝንቶ እኳ እንተኾነ፡ እቲ መንፈሳዊ ውዲት ግን ንሳንታ ክሎዝ 
ኣጉሊሕካ ነቲ ብዓል ልደትን ኣቦ ልደትን ዝኾነ ኣምላኽ ንምህሳስ እዩ፡፡ ኣተኩሮ ቆልዑ ኣብዚ መንፈስ 
ንምግባር ድማ ከም ውሃቢ፡ ሓላዪ ወዘተ ተቐሪጹ ኣሎ፡፡ ብስም ዘመናውነትን ስልጣነን፡ ነዚ ጣኦት ኣብ ደቖም 
ከሕድሩ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ (ዘይተገልጸሎም) ኣሕዋት ከም ዘለዉ ኸ ትፈልጡ 'ዶ?

=> እዚ ሕጂ ዓለምና ተዘውትሮ ዘላ ናብ ህዋ ተኲስካ ማይ ናይ ምዝናብ ቴክኖሎጂ፡ እዚ ተኽእሎ ኣብ 
መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝተገልጸ ትፈልጡዶ? ብቐጥታ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝርዓመ ክኸውን ውን ይኽእል 
እዩ። ነዚ ንምርግጋጽ ነዛ ትስዕብ ጥቕሲ መርምሩ፡፡ "ብዝሒ ማይ ምእንቲ ኪኸድነካ፡ ንድምጽኻ ኽሳዕ ደበና 
ኸተልዕሎዶ ይከኣለካ እዩ?" (እዮ38*34)፡፡ ብመሰረት እዚ ቃል ኣብ ልዕሊ ደበና ዝፍጠር ብርቱዕ ድምጺ፡ 
ዝናብ ከዝንብ ተኽእሎ ኣለዎ። እግዝኣብሄር ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ስለዝኾነ በዚ ቅመራ (formula) ከም 
ዝሰርሕ ጌርና ክንወስዶ ኣይግብኣን።



 ሕብራዊት ዓምዲ 

ካብ ብሂል ናይ ኣምላኽ ሰባት 

1-"ጎይታ ውሑስ ዕረፍቲ እምበር ዕሩይ በረራ ኣይመባጽዓልካን እዩ!" - ነቢ 
በርናንድ
2-"ቅብኣት ናብ ክብሪ የደይብ ጠባይ ከኣ ካብ ክብሪ የውርድ" - ዘይተፈልጠ
3-"እቲ ዝዓበየ ንእግዝኣብሄርን ንሰብን ክንገብሮ እንኽእል ውሬታ ጸሎት እዩ።" - 
ኤስ. ዲ.ጎርደን
4- "ብጎይታ ተሓጎስ ብሰበይት ተደገፍ" መለስ ወጉ 
* ናይ ኣምላኽ ሰብ መለስ ወጉ፡ ሰበይቱ ከምቲ ዝድለ ትሐጉሶ ከምዘየላ ንኣምላኽ 
ምስ ነገሮ፡ ኣምላኽ ከኣ "ሰበይትኻ  ክትድግፈካ እምበር ክተሐጉሰካ ኣይሃብኹኻን" 
ዝብል መልሲ ሃቦ፡፡ ካብዚ ምላሽ ተበጊሱ ድማ ነዛ ብሂል ከም ዝበላ ይዕለል።

                                    ስእሊ ዲቦራ



"የሱስ ግና፡ 'መንግስተ ሰማያት ንኸምዚኣቶም ዝበሉ እያ እሞ፡ ሕደጉ፡ ቈልዑ ናባይ ንምምጻእ 
ኣይትኸልክልዎም፡፡' በለ። ኢዱ ኣንቢሩሎም ከኣ ካብኡ ከደ።" - ማቴ19*14-15

እምነት ሓደ ህጻን
ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ፡ ኣብ ሓንቲ ካብ ዞባታት ሃገርና ዝቕመጥ፡ ሓደ ብርሃን 
ኣምላኽ ዝበርሃሉ፡ ንኣምላኽ ዝፈቱ ህጻን ነበረ። እዚ ህጻን እዚ ብርቱዕ ፍቕሪ ናይ 
ምንባብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓዱርዎ ነበረ፡፡ መጽሓፍ ቅዱሱ ገንጺሉ ከኣ ከንብብ ጀመረ፡፡ 
ብምኽንያት ዕላል ኣባላት ስድራቤቱ ግና ልቡ ሂቡ ክንብብ ኣይክኣለን፡፡ ነቲ ዘንብቦ 
ዝነበረ ውን ምስትውዓሉ ስኣነ፡፡ ኣብ ግዳም ይሓይሽ ኢሉ እንተወጸ ውን ብርቱዕ ንፋስ 
ኣሸገሮ እሞ ከንብብ ኣይክኣለን፡፡ ሽዑ ናብ ኣምላኽ "መጽሓፍ ቅዱስ ከንብብ ስለ 
ዝደለኹስ፡ ነዚ ንፋስ እባ ደው ኣብሎ" ኢሉ ጸለየ፡፡ ብኡንቡኡ ከኣ እግዝኣብሄር ኣምላኽ 
ከም ጸሎቱ ነቲ ንፋስ ደው ኣበለሉ፡፡ ምንባብ እቲ ዘፍቕሮ መጽሓፍ ቅዱሱ ከኣ ቀጸለ፡፡

እሞ ናይ የሱስ ህጻናት፡ ካብዛ ሓቐኛ ዛንታ እንታይ ተማሂርኩም? ንፉዓት! ምንባብ 
መጽሓፍ ቅዱስ ክንፈቱ ከም ዘለና፡ የሱስ ንጸሎትና ከም ዝሰምዖን ከም ዝምልሶን ምሽ 
ተማሂርና፡፡ በሉ ጎይታ ይባርኽኩም ምንባብን ብስም የሱስ ምጽላይን ኣይንሕመቕ፡፡ 

ጎይታ ይባርኽኩም ናይ የሱስ ህጻናት! 

ሓደ ግዜ ክልተ ህጻናት ነይሮም? እዞም ክልተ ህጻናት ናብ ኣምላኽ ክበጽሑ፡ ምስ የሱስ ክውዕሉን ክባረኹን ኢሎም ናብ ሰማይ 
ክኸዱ ነቐሉ፡፡ ኣምላኽ ከኣ ናብኡ ክመጹ ተበጊሶም ምስ ረኣየ፡ "እታ የሱስ ክርስቶስ ወደይ ዝሃበኩም፡ ነቲ ማዕጾ ትኸፍት ቅንዕቲ 
መፍትሕ ተማልኡዋ" በሎም፡፡ እቲ ሓደ ድማ ዝተፈላለየ ኣስማት መልኣኽትን፡ ኣስማት ቀደም ኣብ ምድሪ ዝነበሩ እሞ ኣምላኽ 
ዝወሰዶም ሰባትን፡ ዝተጻሕፎ ብዙሕ መፋትሕ ሒዙ ተበገሰ፡፡ ኣብ ኣፍደገ መንግስተ ሰማያት ምስ በጽሑ ድማ፡ ነቲ ማዕጾ በብሪጋ 
መፋትሕ እናቐየሩ፡ ክኸፍትዎ ተቓለሱ፡፡ መጀመርታ "ምእንተ ሚካኤል" ዝብል ጽሑፍ ዘለዋ መፍትሕ ፈተኑ፡፡ እቲ ማዕጾ ምኽፋት 
ኣበዮም፡፡ ተመሊሶም "ምእንቲ ድንግል ማርያም" ዝተጻሕፋ መፍትሕ ፈተኑ፡፡ ሽዑ ውን እቲ ማዕጾ ክኽፈተሎም ኣይከኣለን፡፡ "ስለ 
ገብርኤል"፡ "ስለ ሩፍኤል"፡ "ስለ ጋብር"፡ "ስለ ኣቡነ ኣረጋዊ" ብዝብላን መፋትሕን፡ ብካልኦት ንዕአን ዝመስላ ተወሰኽቲ መፋትሕን 
ምስ ፈተኑ፡ ምኽፋቱ ስኢኖም ረብሪቦም ገደፍዎ፡፡ 

 እቲ ማዕጾ ክኽፈቶሎም ብዘይምኽኣሉ ብዝዙሕ ጎሃዩን በኸዩን፡፡ ሽዑ ግን እቲ ካልኣዩ፡ ሓንቲ "ብስም የሱስ" ዝብል ዝተጻሕፋ መፍትሕ 
ከም ዘላ፡ ብዙሓት ቆልዑ ውን ብእኣ ከፊቶም ናብ ውሽጢ መንግስተ ሰማያት ከም ዝኣትዉ፡ ዝሰምዖ ዕላል ዘከረ፡፡ ኣብ ማእከል 
ምጽሓፍ ቅዱስ ከም ዘላ ድማ ዘከረ፡፡ እናጎየየ ናብ ገዝኡ ከይዱ ድማ ነታ መፍትሕ ኣምጽኣ፡፡ ምስ ረኸባ ኣዝዩ ተሓጎሰ፡፡ ኣብታ 
መፍትሕ ድማ  "መንገድን ሓቕን ህይወትን ኣነ እየ፡፡ ብዘይካይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን፡፡" ዝብል ተወሳኺ ጽሑፍ 
ተንጠልጢሉ ጸንሖ፡፡ ናብቲ እናበኸየ ዝገደፎ ብጾዩ ከኣ ብጉያ ተመለሰ፡፡ ነታ መፍትሕ ኣብቲ ማዕጾ ምስ ኣእተዉዋ ድማ እቲ ማዕጾ 
ተኸፈተ፡፡ ምስቶም ኣብቲ ውሽጢ ኮይኖም " ናይ የሱስ ስም መፍትሕ ሰማያት እዩ።" ትብል መዝሙር እናዘመሩ፡ ዝሕጎሱ ዝነበሩ 
ቆልዑ ከዱ፡፡ ንሶም ውን ምስኦም ተሓዊሶም እናተሓጎሱን እናዘመሩን ድማ የሱስ ኢዱ ኣንቢሩ ክጽልየሎም ናብ የሱስ ቀረቡ፡፡

ብሩኻት ናይ የሱስ ህጻናት፡ ክብዛ ዛንታ ኣብ ሰማይ "ስም የሱስ" ጥራይ ከም ዝሰርሕን፡ ብስም የሱስ ጥራይ ክትጽልዩ ከም ዘለኩም 
ተማሂርኩም ኣለኹም፡፡ ምሽ! ጎይታ ብርኽ! የብልኩም ናይ የሱስ ህጻናት፡፡ ቻው!

መፍትሕ መንግስተ ሰማያት
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