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ንክርስቶስ ዘማእከለ ኣገልግሎት 

ትማሊ ሰንበት ካብ ዝተፈላለያ ማሕበራት ዝመጹ 

ኣገልገልቲ ምሕጽንታ ተመሓላሊፉ።  እቲ  ምሕጽናታ “እቲ 

ኣብዚ ምድሪ ዝግለጽ ክብሪ ንክርስቶስ ዘማእከለ እምበር ንውልቀ 

ሰባት ዘጠምት ከይከውን” ዝብል ነይሩ። ሓደ ካብቶም ኣገልገልቲ 

ድማ ህዝቢ ኣምላኽ ኣተኩርኦም መጀመርታ ኣብ ትንቢት፥ 

ምንጋፍ፥ ተኣምራት ዘይኮነ ኣብቲ ሰራቲ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ 

ክገብሩ ተላብዩ። ንሱ ብምቕጻል ጎይታ ንቓሉ እዩ ብዝስዕብ 

ተኣምራት ዘጽንዖ (ማር16፥20) ዝነብረ። ናይ ሎሚ ኣገልገልቲ 

ድማ ናብቲ ሰራቲ ህይወት ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ከነቅልብ ኣለና። 

ንኣብነት “ፊሊጶስ ሰማርያ ከይዱ ክርስቶስ እዩ ሰቢኹ” ድሕሪኡ 

ከኣ እቲ ትእምርትን ተኣምራትን ስዒቡ (ግብ 8፥5) ። እዚ 

ዘርእየካ  ጎይታ ንቓሉ ከም ዝተግሃሉን ከምዝፍጽሞን እዩ 

(ኤር1፥12ርአ)። ምናልባት እንተ ደኣ መጀመርታ ትእምርትን 

ተኣምራትን ምንጋፍን ቀዲሙ ግና መወዳእትኡ ሲኦል 

ከይኸውን የሰክፍ እዩ (ማቴ7፥21-23 ርኤ)።  

 ነዚ ምርኩስ ብምግባር ጋዜጣ ዶክሳ፥ ሃዋርያት ኣብኦም 

ክብሪ ምስ ተገልጸ ኣተኩርኦም ኣብ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝነበረ እዩ 

እቲ ኣብኦም ዝነበረ ሓዊ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ዝኸይድ ዝነበረ 

(ግብ6፥4) ። እቲ ቃል ድማ ከምዚ ይብለና “ቃል ጎይታውን 

ከምዚ ኢሉ ብሓይሊ ዓበየን በርትዔን” ግብ19:20 ። ስለዚ ፍሬና 

ብዙሕ ክኸውን ትእምርትን ተኣምራትን ድማ ክስዕበና ልዕሊ 

ኹሉ ከኣ ወረስቲ መንግስቲ ኣምላኽ ክንኸውን ኣብቲ ዝጸንዐ 

ቃል ትንቢት ነቅልብ (2ጴጥ1፤19 ርኤ)፥። ሃዋርያ ጳውሎስ ነዚ 

ስለ ዘስተውዓለ እዩ፥ “ብድሕረይ ነቲ መጎስ ዘይንሕፋ እኩያት 

ተዃሉ ከም ዝኣትው ይፈልጥ ኣለኹ፥ ንስኻትኩም  ግና 

ንኣምላኽን ነቲ ኪሃንጸኩምን ምስ ኩላቶም ቅዱሳን ከረስትዮምን 

ዚኽእል ቃል ጸግኡ ኤማህጽነኩም ኣለኹ (ግብ20፥29-32 ርኤ)። 

ብምባል ንሽማግለታት ኤፌሶን ዝተላበወ።  እዚ ድማ ንዓና 

መሰረትና ኣብ ቃሉ ከነጽንዕ ንመለበሚና ዝተጻሕፈ እዩ። 

 

 

 

 

 

ብሓዊ ዝግለጽ ክብሪ                

እዚ ዘለናዮ እዋን፡ ክብሪ ኣምላኽ ብሓዊ ዝግለጸሉ ግዜ ኢና 

ዘለና። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ዘመናት ኩሉ ክብሩ ብሓዊ 

እዩ ዝገልጽ ነይሩ። ነዚ ስለ ዝተረድአ እዩ ድማ ሙሴ 

“ትርኢት ክብሪ እግዚኣብሄር ድማ ነዒንቲ ደቂ እስራኤል ከም 

ዝባላዕ ሓዊ ኮይኑ፥ ኣብ ርእሲ ኸረን ተራእየ” ዘጻ 24፥17 

ብምባል ዝተዛረበ። እዚ ዝበለሉ ምኽንያት ድማ ንዕኡ ብሓዊ 

ይግለጸሉ ስለ ዝነበረ እዩ “እግዚኣብሄር  ብሓዊ ናብኡ ስለ 

ዝወረደ ኩሉ ኸረን ሲና ይተክኽ ነበረ። ትኪ ኸኣ ከም ትኪ 

እቶን ካብኡ ዓረገ። ኲሉ እቲ ከረን ኣዝዩ ኣንቀጥቀጠ” 

ዘጻ19፥18 ይብለና። እዚ ዘርእየካ ነቲ ብኽብሪ ዝግለጽ ሓዊ 

ማዕረ ክንደይ ግሩም ከም ዝኾነ እዩ። እዚ ድማ ሎሚ ህያው 

እዩ፥ ከምቲ መጠን  ምስ መንፈስ ቅዱስ ጥቡቕ ሕብረት 

ዝሃለወና እቲ ክብሪ ብሓዊ ክግለጽ ናይ ግድን እዩ። ነዚ እዩ 

ድማ ዮኤል ብዛዕባ እቶም ብሓዊ ዝግለጹ ሰራዊት 

ዝተነበየ“ኣብ ቅድሚኡ ሓዊ ይበልዕ፥ ኣብ ድሕሪኡ ሃልሃልታ 

ሞኽ የብል,,ዮኤ2፥3 ብምባል ብዛዕባ እቶም ኣብ ሓድሽ ኪዳን 

ዝግለጹ ደቀመዛሙርቲ ትንቢታዊ ቃል ዝተዘርበ። እቲ 

ትንቢት ከኣ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ተፈጺሙ። እቲ ቃል 

’እተማቃቀለ  ልሳን ሓዊ ዚመስል ድማ ተራእዮም፥ ኣብ ልዕሊ 

ነፍሲ ወከፎም ከኣ ተቐመጠ። ኩሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ 

መልኦም፥ መንፈስ ቅዱስ ኪዛረቡ ኸአ ዝሀቦምውን ብኻልእ 

ቋንቋታት ኪዛረቡ ጀመሩ”ግብ2፥3-4  ይብለና። እዚ ሓዊ እዚ 

ሕጅ'ውን ከምቲ ዝጸማእናዮ መጠን ብሓይሊ እዩ ካብ 

ውሽጥና ዝቃጸል (ዮው7፥37-38 ርአ)። ምኽንያቱ መንፈስ 

ቅዱስ ኣባና ሓዲሩ ስለ ዘሎ ንሱ ነቲ መዋቲ ስጋና ህያው 

ገይሩ ነቲ ሓዊ ብክብሪ ይገልጾ። ሓንትስ ንሕና ብጽምኣትን 

ብትግሃትን ኴንና ደው ንበል። ንሱ ድማ ነቲ ውሽጥና 

ብመንፈስ እናቃጸለ ንኣምላኽ ብሃልሃልታ ሓዊ ከነገልግሎ  

ዶክሳ ነቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ናይ ክብሪ ኣገልግሎት፥ እተዳልወና መንፈሳዊት ጋዜጣ እያ። 
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…..ክብሪ 
እግዚኣብሄር  
ኪግለጽ፥ ኩሉ 

ስጋ ኸኣ 
ሓቢሩ ኺርእዮ 
እዩ። ኢሳ40፥5 

 

ዶክሳ 
ብቋንቋ ግሪክ 
ኮይኑ፥ ክብሪ 

ኣምላኽ  
ማለት እዩ። 

ዶክሳ 
 

ቁ.ጽ 11 ጥቅምቲ   2017 
 

ኣብቲ ፍቕሪ ዝዓዘዞ ሕብረት፥ ክብሪ ኣምላኽ ይግለጽ። 1 



 
 

የብቅዓና። ነዚ ጽቡቕ ገይሩ ዝተረድአ ሃዋርያ ጳውሎስ 

ንጢሞቴዎስ  (fan flame And keep burning the inner fire 

(Amb)። “ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሓዊ ኣቀጻጽሎ ”2ጢሞ1፥6 

ብምባል እቲ ኣብኡ ሓዲሩ ዘሎ ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ነቲ 

ውሽጡ ከቃጽሎ ነጊርዎ። እዚ ዝበሎ ከኣ ሓዊ እንተተገሊጹ 

እቲ ሕሱር ሓሳብ ይቃጸል፥ እቲ ኣምላኻዊ ሓሳብ ግና ብኽብሪ 

ስለ ዝኹላዕ እዩ። ብተመሳሳሊ ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ሮሜ 

“ንምትጋህ ኣይትተሃከዩ፥ ብመንፈስ ተቓጸሉ፥ ንእግዚኣብሄር 

ኣገልግሉ” ሮሜ12፥11 ብምባል እቲ ዘገልግልዎ ብዝተገልጸ 

ሓዊ ኽኸውን ክተግሁ እሞ ብክብሪ ከገልግሉ ዝመዓዶም።  

“,,,,ነገልገልቱ  ሃልሃልታ ሓዊ ይገብሮም “ እብ1፥7 ። 

ካልእ ነዚ ብሓዊ ዝግለጽ ክብሪ፥ ጽቡቕ ኣብነት ዝኾነና ነብዪ 

ኤልያስ እዩ። ኤልያስ ኣብቲ መጀመርታ ኣገልግሎቱ ኣብ ሩባ 

ከሪት ኮይኑ እናተሓብአ እዩ ነዚ ብኽብሪ ዝግለጽ ሓዊ ረኺብዎ 

(1ነገ17፥3)። ኣብዚ ናይ ክብሪ ሓዊ ስለ ዝመላለስስ ዝነበረ ከኣ 

ነቶም ብኹነታት ገይሮም ካብቲ ርእሲ ከረን ከውርድዎ 

ዝተላእኩ፥ ሓዊ ካብ ሰማይ እናውረደ ብሓዊ ከም ዝብልዑ 

ይገብሮም ነይሩ (2ነገ1፥10 ርኤ)።  ነቶም ካብ ኣምላኽ ዓልዮም 

ዝነበሩ ደቂ እስራኤል ከኣ  ክሳዕ መኣዝ ኢኹም ናብ ክልትኡ 

ወገን እትሕንክሱ ፥ እግዚኣብሄር ጎይታ እንተ ኮይኑ ኣምላኽ 

ደድሕሪኡ ሰዓቡ፥ በዓል እንተ ድኣ ኾይኑ ኸኣ ንዕኡ ሰዓቡ፥ 

በለ። እቶም ህዝቢ  ግና ሓንቲ ቃል ኣይመለስሉን። ሽዑ 

ኤልያስ  ነቶም ህዝቢ ካብ ነብያት እግዚኣብሄር  ኣነ በይነይ 

ተሪፈ ኣሎኹ፥ ነብያት በዓል ግና ኣርባዕተ ሚእትን ሓምሳን ሰብ 

እዮም። እምበኣር ክልተ ዝራብዕ ይሃቡና እሞ፥ ሓደ ዝራብዕ 

ንኣታቶም ዚኸውን ይሕረዩ፥ ቆራሪጾም ከኣ ኣብ ልዕሊ ዕጨይቲ 

የንብርዎ፥ ሓዊ ከኣ ኣይእጎዱሉን። ንስኻትኩም ብስም 

ኣምላኽኩም ተማህለሉ፥ ኣነ ከኣ ብስም እግዚኣብሄር ክምህለል 

እየ። እቲ ብሓዊ ምላሽ ዝህብ ኣምላኽ ከኣ ንሱ  ኣምላኽ 

ይኹን፥ በሎም። ብዘለዉ እቶም ህዝቢ ኸኣ እዚእስ ጽብቕቲ 

ዘረባ እያ፥ ኢሎም መለስሉ” 1ነገ18፥21-24 ብምባል ኣምላኹ 

ብሓዊ ዝምለስ ከም ዝኾነ ስለ ዝተረድአ ነቶም ኣገልገልቲ  

በዓል መጀመርታ ዕድል ሂብዎም። በዚ መገዲ ከኣ ነቶም 

ኣገልገልቲ በዓል ነቲ በዓሎም ብሓዊ ምላሽ ክህቦም ክጽውዕዎ 

ጀመሩ። ክሳዕ ፍርቂ መዓልቲ ድማ ነቲ ኣካላቶም በስያፍን 

ብኲናውትን ተፍተፍዎ። ግናኸ መልሲ ኣይረኸቡን። 

ብድሕርዚ ኤልያስ ነቲ ብሓዊ ምላሽ ዝህብ ኣምላኹ ብኸምዚ 

ኣገባብ ቀሪቡ። 

1. ዝፈረሰ መሰውኢ የሐዲሱ 

2. ከም ቀጽሪ ነገዳት ደቂ ያእቆብ፥ ዓሰርተ ክልተ እምኒ ወሲዱ 

3. ብስም እግዚኣብሄር መሰውኢ ሰሪሑ 

4. ነቲ ዕንጨይቲ ጸፍጺፉ 

5. ኣርባዕተ ዕትሮ ማይ መልኡ 

6. ንስኻ ኣብ እስራኤል ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ ኪዳን ዘኪሩ 

7. ነዚ ኹሉ ብትእዛዝካ ገበርክዎ ብምባል ቀሪቡ 

ሕጂ ድማ ነዚ ኩሉ ብዝርዝር ክንርእዮ ኢና፥ 

1. ዝፈረሰ መሰውኢ የሐዲሱ፥ ኤልያስ ነቲ ብሓዊ 

ዝምልሽ ኣምላኽ ክቐርብ ከሎ እቲ ቀዳማይ ዝገበሮ ዝፈረሰ 

መሰውኢ ምሕዳስ እዩ ነይሩ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን መሰውኢ 

ነእምሮና እዩ ዝውክል። ብዛዕባ እዚ ሃዋርያ ጳውሎስ “እምበኣርሲ 

ኣሕዋተይ ንስጋኹም ህያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብልን 

መስዋእቲ ጌርኩም ከተቕርብዎ፥ ብምሕረት ኣምላኽ እምዕደኩም 

ኣሎኹ፥ እዚ ማለት እቲ ናይ ኣእምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም 

እዩ። እቲ ሰናይን ባህ ዘብል ምሉእ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ 

ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳብኹም ተለውጡ 

እምበር፥ ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰሉዋ”ሮሜ12፥1-2 ብምባል 

ኣእምሮና መንፈሳዊ መስዋእትና ነቅርበሉ ስለዝኾነ ከነሐድሶ ከም 

ዘሎና ተዛሪቡ። ብሓቂ ኣእምሮና እቲ ቀልጢፉ ክረስሕ ዝኽእል 

ክፋል ኣካልና እዩ።  ግናኸ እዚ ከይከውን ንሕና ኩሉ ግዜ ቃሉ 

እናስተንተንና ብመንፈስ እናተመላለስና ከነሐድሶ ኣለና። ልዕሊ 

ኩሉ ድማ ከምቲ እቲ ናይ እብራውያን ጸሓፊ “ስለዚ ኣሕዋተይ 

በቲ መጋረጃ፥ ማለት ብስግኡ ዝቐደሰልና ሓድሽ ኪዳን ህያውን 

መገዲ ብደም የሱስ ናብ መቕደስ ንምእታው ትብዓት ካብ 

ዝህልወና። ኣብ ቤት ኣምላኽውን ዓብይ ኻህን ካብ ዝህልወና፥ 

ልብና ካብ ክፉእ ሕልና ተነጺጉ፤ ስጋናውን ብጹሩይ ማይ 

ተሓጺቡ ምሉእ ብተረዳእናያ እምነት ብቅኑዕ ልቢ ንቕረብ” 

እብ10፥20-22 ብምባል ደም ክርስቶስ ንኹልንትናና ዘሐድስ ስለ 

ዝኾነ ብእኡ እናነጻህናን  እናነጻህናን እናተሓደስናን ናብኡ 

ክንቀረብ ክብል ዝመዓደና። ደጊሙ'ውን “ደም ክርስቶስ ብናይ 

ዘልኣለም መንፈስ ገይሩ ርእሱ ብዘይ ጽያፍ ንኣምላኽ  ዘቕረበ 

ግዳ፥ ንስኻትኩም ንህያው ኣምላኽ ከተገልግሉ ክንደይ ኣዝዩ 

ንሕሊናኹም ካብ ምዉት ግብሪ ዘየንጽሆ” እብ9፥14 ብምባል 

ንሕልናና ዘንጽሆ ደም የሱስ ጥራይ ከም ዝኾነ፥ ብእኡ መገዲ 

ድማ እቲ ነቕርቦ መንፈሳዊ መስዋእቲ ቅቡል ከም ዝኸውን 

ተዛሪቡ። ስለዚ እቲ ነቅርቦ መንፈሳዊ መስዋእትና ቅቡል 

ክኸውን ኣእምሮና ብእምነት ደሙ እናጸዋዕና ነሐድሶ።  

ናብ ገጽ 8 ይቅጽል,,,,, 

 

ጸሎት ንልቢ ብዘይ ሓልዮት ክኸውን ይገብሮ።    ቲ. ዲ. ጀክስ 



 
 

 

ቻርለስ ፌኒ (1792-1875) 

  ቻርለስ ፌኒ The greatest revivalist ተባሂሉ ዝጽዋዕ 
ጀነራል ኣምላኽ ኮይኑ፥ ኣብ ህይወቱ ንመንፈስ ቅዱስ ኣዝዩ 
ይጸምኦ ብምንባሩ፥ ብቑዕ ኣገልጋሊ ክኸውን ኣኽኢልዎ እዩ። 
ዋላ እኳ ስርሑ ጠበቓ እንተ ነበረ፥ ነዚ ሓዲጉ ኣገልጋሊ 
ወንጌል ኮነ። ፊኒ ዝመስከረሉ ሰብ፥ ብቕጽበት ናብ ንስሓ 
ይመጽእ ነበረ። ዝበዝሕ ግዜኡ ኣብ ጾምን ጸሎትን የሕልፎ 
ስለ ዝነበረ፥ ሓደ ግዜ እናኣገልገለ ከሎ ብርሃን ካብ ሰማይ ኣብ 
ልዕሊኡ ወረደ። ብድሕሪ’ዚ ኣጋጣሚ፥ ዝነበሮ ጸጋ ኣዝዩ 
እናወሰኸ ከደ። ብፍላይ ሓደ ግዜ ድሕሪ ኣገልግሎቱ፥ ናብ 
ሓደ ዓቢ ፋብሪካ ኪበጽሕ ምስ ከደ፥ መንፈስ ቅዱስ ኣቐዲሙ 
ስለ ዝሓለፈ ዓቢ ህድኣት ሰፈነ። እቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ 
ብህልውና ናይ መንፈስ ቅዱስ ኩሎም ወደቑ። ፊኒ ነዚ ዕድል 
ተጠቒሙ ወንጌል ነገረ፥ ኩሎም ድማ ናብ ድሕነት መጹ። 
ኣብ’ቲ እዋን እቲ፥ ነቶም ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ግዜ 
ሃዋርያት ኣብቂዑ እዩ ዝብሉ ዝነበሩ፥ ኣብ ኣገልግሎቱ ሓይሊ 
መንፈስ ቅዱስ ብሓይሊ ይግለጽ ብምንባሩ ዓቢ ምስክርነት 
ኮነ። ሰባት ንፊኒ ብምጥማት ጥራይ ሓጢኣቶም ተረቲዖም 
ይበኽዩ ነበሩ። ህልውና መንፈስ ቅዱስ ክሳዕ ክንድ’ዚ ኣብ 
ልዕሊ ፊኒ ነበረ። እቲ ዘገርም ድማ፥ እዚ ናይ ፊኒ ኣገልግሎት 
ክሳዕ ዕለተ ሞቱ ክልተ ሰሙን ዝተርፎ ምቕጻሉ እዩ። 
   ኣብ ዘመኑ ዝተገብረ መጽናዕቲ ልዕሊ ሚእቲ ሽሕ ዝኾና 
ነፍሳት ናብ ጐይታ ደሓና። እቲ ካልእ ብመጽናዕቲ ዝተረኽበ 
ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓቂ ድማ፥ 85% ካብተን ኣብ ኣገልግሎት 
ቻርለስ ፊኒ ዝደሓና ነፍሳት ኣብ ጐይታ ምጽንዐን እዩ። 
ቻርለስ ፊኒ ኣብ ዕዮኡ ፍርያም ኪኸውን ዝገበሮ ምኽንያት፥ 
ቅድስና ብዝመልኦ ህይወት፣ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ ናይ 
ምምላኽ ሓይሊ ስለ ዝነበሮ እዩ። ሰነድ ታሪኽ ፊኒ ከም 
ዝሕብሮ፥ ድሕሪ ሃዋርያት እቲ ዝዓበየ ምግላጽ ሓይሊ መንፈስ 
ቅዱስ ዝተመዝገበሉ ምዃኑ የረድእ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዛብሎን ሓደ ካብ ነገድ ደቂ እስራኤል እዩ። ንሱ መበል 
ሻዱሻይ ወለዶ ያእቆብ እዩ። ኣዲኡ ንዕኡ ክትወልድ 
ከላ “ኣምላኽ ጽቡቕ ህያብ  ሂቡኒ” ሕጂ ሽዱሽተ ወዲ 
ወሊደሉ እየ እሞ ደጊም ሰብኣየይ ምሳይ ኪነብር እዩ 
ብምባል ዛብሎን ኣውጸአትሉ ዘፍ30፥20። ዛብሎን ቃል 
ብቃሉ ክትርጎም ከሎ ምስ ኣምላኽ ዝነበር ወይ 
ዝጠብቕ ማለት እዩ። ካብዚ እንርድኦ ዛብሎን ምስ 
ኣምላኽ ዝነብር ልቡ ዘይምቁል ስርዓት ኣምላኽ 
ዝፈልጥ፥ ብኩነታት ዘይጽሎ ከም ዝነበረ እዩ። እዚ 
ጥራይ ዘይኾነ ድማ ጽልውኡ ኣብ ደቁ ተራእዩ እዩ። 
ብዛዕባ እዚ ኣብ ዜና መዋእል “ካብ ዛብሎን ብኹሉ 
ዓይነት ኣጽዋር ውግእ ተሰለፉ፥ ናብ ሰራዊት ዝወጹ፥ 
ፈልጥቲ ስርዓት ውግእ፥ ልቦም ዘይምቑል ሰብ ስርዓት 
ሓምሳ ሽሕ” 1ዜና12፥33 ብምባል ይዛረብ። ኣብ (AMB) 
English bible “not double propose but stable 
and trust worth. እዚ ማለት ዛብሎን ክልተ ዕላማ 
ዘየብሉ ጽኑዕ፥ ሓቐኛ፥ ብቑዕ፥ እሙን ወትሃደር ከም 
ዝነበረ እዩ። እዚ ዘርእየካ ድማ  ሎሚ ዘሎና 
ክርስትያናት ስርዓት እንፈልጥ፥ እዚ ማለት ምስ 
መንፈስ  ቅዱስ ጥቡቕ ሕብረት ዘሎና (ናቱ ድምጺ 
እንሰምዕ)፥ ልብና ዘይምቑል ማለት ንክልተ ዕላማ 
ንኣምላኽን ንገንዘብን ዘይነብር፥ ምስ እዚ ድማ “ክልተ 
ዝልቡ ጸላእኹ” ዝብል ቃል ክንዝክር ኣለና። ብኹሉ 
ዓይነት ኣጽዋር ዝተዓጠቅና እዚ ድማ ነተን ኣብ 
ኤፌሶን ሽዱሽተ ዘለዋ ዕጥቂ  (ሓቂ)፥ ድርዒ (ጽድቒ)፥ 
ናይ ምድሓን ቁራዕ ርእሲ (ተስፋ ምድሓን)፥ ዋልታ 
(እምነት)፥ ሳእኒ (ወንጌል)፥ ናይ መንፈስ ሰይፊ (ቃል 
ኣምላኽ) ክንለብስ ከም ዘሎና ይነግረና። እታ ራብዐይቲ 
ደቂ ዛብሎን ዝነበሮም ኣካይዳ  “ንሰራዊቱ ዚመጹ” 
ይብለና። እዚ ድማ ነቲ ጳውሎስ ንጢሞጢዎስ 
“ዓቀይታይ ናብ ኲናት ኬይዱስ፥ ነቲ ዘዓቀዮ ምእንቲ 
ከስምሮ ኢሉ፥ ብናይ መነባብርኡ ዝጠላለፍ የልቦን።  
2ጢሞ2፥4  ዝበሎ ቃል የዘክረካ። ስለዚ እምበኣር ነዚ 
ጽቡቕ ኣቃዉማ ዝነብር ዛብሎን ምስቲ ሎሚ ዘሎ 
መንፈሳዊ ህይወትና እናዛመድና ኣብ ኩሉ መንፈሳዊ 
ህይወትና  ንጥፈታትና  ንጠቐመሉ። ብሓቂ ድማ  
ህይወትና ብመንፈስ ቅዱስ  ተደጊፋ ካብ ክብሪ ናብ 
ክብሪ ክትልወጥ ከላ ክንሪኣ ኢና። ክብሪ ንኣምላኽ 
ይኹን። 

“በታ ሰራዊትካ እተኽትተላ መዓልቲ ህዝብኻ ፈትዩ ይመጽእ፥ 
ከምቲ ካብ ከርሲ ወጋሕታ ዝመጽእ  ኣውሊ ከምኡ 
መንእሰያካ ብልብሲ ቕድሳና ይመጹኻ|” መዝ 110:3 

ዓምዲ ሌላ 
 

ዛብሎን መን እዩ 
 

ቻርለስ ፊኒ ኣብ ዕዮኡ ፍርያም ኪኸውን ዝገበሮ 
ምኽንያት፥ ቅድስና ብዝመልኦ ህይወት፣ 

ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ ናይ ምምላኽ ሓይሊ 
ስለ ዝነበሮ እዩ። 

ብመንፈስ ቅዱስ እትምራሕ እምበር፥ ብኹነታት እትምራሕ ማሕበር ኣይንደልን ኢና። 



 
 

ዓምዲ መልእኽቲ 
 ኣብ መሐለዊኻ ደው በል 

ዘለናዮ እዋን ተስፋ ኣምላኽ ኣብዚ ምድሪ ብክብሪ ክግለጽ 

እንጸባበየሉ  ግዜ ኢና ዘለና። ግናኸ እቲ ንጽበዮ ኣብ ምንታይ ኴንና 

ኢና እንጸብዮ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት ኣውቶቡስ 

ክትመጽእ ከላ ኣብታ  ፊርማታኣ ኢኻ እትጽበያ፥ ምስ መጸት ከኣ 

ተሰቒልካ ናብቲ ዝደለኻዮ ቦታ ትበጽሕ። 

 ልክዕ እቲ ሎሚ ኣብዚ ምድሪ ክግለጽ ንጽበዮ ዘለና ክብሪ ድማ 

ጽቡቕ ገይርና ምእንቲ ከነስተማቅሮ፥ ኣብቲ መሐለዊና ደው ክንብል   

ኣለና።  መሐለዊ ክትርጎም ከሎ ህላውነት ኣምላኽ ዘለዎ ቦታ ኮይኑ 

(መንፈስ ቅዱስ) ካብኡ መሪሕነት ወሲድካ ነቲ ዝተዋህበካ ተስፋ 

ብእምነት እትጸባበየሉ እዩ። ንኣብነት  ኣንባቆም “ብዛዕባ ክትዐይ ንሱ 

እንታይ ከም ዝዛረበንን ኣነ እንታይ ከም ዝምልሰሉን  ተጠንቒቐ 

ኽርእስ ኣብቲ መሐለውየይ ደው ክብል፥ ኣብ ልዕሊ ግምቢውን 

ክቐውም እየ” ኣንባ2፥1 ብምባል እቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ተስፋ ብህድኣት 

ቦትኡ ከይሓደገ ብእምነት ከም ዝቆመ ተዛሪቡ። እቲ ዝተዋህቦ ተስፋ 

ድማ ‘እንተ ነገሩኹም እኳ ዘይትኣምንዎ ግብሪ ብመዓልታትኩም 

እገብር ኣሎኹ እሞ፥ ኣብ ማእከል ኣህዛብ ርአዩን ጠምቱን ተገረምን 

ተደነቑውን” ኣን1፥5 ዝብል ነይሩ። ሽዑ ዋላ'ዃ እቲ ዝተባህሎ ተስፋ 

እንተ ደንጎየ፥ ንሱ ግና እቲ ራእይ ንምዱብ ግዜ እዩ፥ ብርግጽ 

ኪመጽእ ኣይኪዱንግን  ድማ እዩ ብምባል ኣብ ልዕሊ ግምቢ ቆይሙ 

(ኣን2፥3)። ንሱ ነቲ ዝርአ ዘይኮነ ነቲ ዘይረአ ስለ ዝጠመተ ድማ 

ብእምነት ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ “ኦም በለስ ኣይክትዕንብብን ኣብ 

ኣታኽልቲ ወይኒ ፍረ ኣይክህብን ፍረ ኣውሊዕ ኪጠልም ግርሁ ምግቢ 

ኣይክህብን እዩ፥ ኣባጊዕ ካብ ደምበ ኺጠፍኣ፥ ኣሓውን ኣብ 

ደምቤታተን ኪሰኣና እየን። ኣነ ግና ብእግዚኣብሄር ባህ ክብል፥ 

ብኣምላኽ ምድሓነይ እልል ክብል እየ። እግዚኣብሄር እቲ ጎይታ 

ሓይለይ እዩ፥ ንሱ ነአጋረይ ከም ናይ እራብ ይገብረን፥ ኣብቲ በሪኽ 

ቦታይውን ኬመላልሰኒ እዩ” ኣን3፥17-19 ብምባል ብእምነት ኣብ 

መሐለዊኡ ደው ኢሉ። እግዚኣብሄር ድማ ነቲ እምነቱ ርእዩ  

ንዕዩኡ ኣብ ማእከል ዓመታት ህያው ገይሩዎ።  

 ብተመሳሳሊ ዳኒኤል'ውን እንተ ርኢናዮ ነቲ ብነብዪ ኤርምያስ 

ዝተዋህበ ተስፋ ኣብቲ መሐለዊኡ ኮይኑ ተጸባቢዎ (ዳኒ9፥2 ርኤ)። 

ወላ እዃ ነቲ ተስፋ ከጸልምት ጸላኢ ካብቲ ቦትኡ ከዝብሎ እንተ 

ፈተነ፥ ንሱ ግና ነቲ ኣዋጅ ንጉስ ከይፈርሀ ኣብቲ መሐለዊኡ ደው 

ኢሉ። እቲ ቃል ’’ ዳኒኤል ድማ እዚ ሕጊ ኸም እተጻሕፈ ምስ 

ፈለጠ፥ ናብ ቤቱ ከደ፥ እተን መስኹቲ እታ ኣብ ደርቢ ዝነበረት ቤቱ 

ናብ የሩሳሌም ኣቢለን ተኸፊተን ነበራ እሞ ከምቲ ቀደም ዝገብሮ 

ዝነበረ  ሰለስተ ሳዕ ኣብ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኹ ብብርኩ 

እናኣተመበርኸኸ ጸለየን ኣመስገነን ዳኒ6:10 ። በዚ ናይ ዳኒኤል 

ኣብቲ መሐለዊኡ ደው ምባሉ  ዘይተሓጎሱ ሹማምትን መሳፍንትን 

ናብ ንጉስ ከምዚ ኢሎም ከሰስዎ “ሽዑ ቐሪቦም ኣብ ቅድሚ ንጉስ  

ብዛዕባ ኽልክል ንጉስ ፥ ዎ ንጉስ በዘን ሰላሳ መዓልቲ እዜን፥ ንዓኻ 

እንተ ዘይኮይኑስ ንዝኾነ ኣምላኽ ወይስ ንሰብ ገለ ዝለመነ ናብ 

ጉድጓድ ኣናብስ ኪድርበ፥ ኢልካዶ ኽልክል ኣይኣወጅካን ኢሎም 

ተዛረብዎ። እቲ ንጉስ ድማ እዚ ነገር እዚ ኸምቲ ኺልወጥ ዘይከኣል 

ሕጊ ሜዶንን ፋርስን ኾይኑ ጸኒዑ እዩ ኢሉ መለሰ። ሽዑ ንሳቶም ኣብ 

ቕድሚ ንጉስ እዚ ኻብ ደቂ ይሁዳ ዝኾነ ዳኒኤል ኣብ መዓልቲ 

ሰለስተ ሳዕ  ልማንኡ ይልምን ኣሎ እምበር ዎ ንጉስ ንኣኻ ወይስ ነቲ 

ዝኣወጅካዮ ኽልክል ግዲ የብሉን፥ ኢሎም መለስሉ። እቲ ንጉስ እዚ 

ነገር እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ጎሃየ፥ ምእንቲ ከናግፎ ኸኣ ልቡ ናብ 

ዳኒኤል ኣድሃበ፥ ጸሓይ ክሳብ እትዓርብውን ኬድሕኖ ተጋደለ” 

ዳኒ6፥12-14 ። ግናኸ ንጉስ ፍጹም ከድሕኖ ኣይከኣለን  እቲ ዘሐጉስ 

ግና ንጉስ ሓደ ትንቢታዊ ቃል ተዛሪቡዎ “እቲ ኹሉ ግዜ እተገልግሎ 

ኣምላኽካ ንሱ የናግፈካ በሎ” ዳኒ6፥16። ከምቲ ንጉስ ዝበሎ ድማ 

እግዚኣብሄር መልኣኹ ልኢኹ ኣፍ ኣናብስ ዓጸወ፥ ከቶ'ውን 

ኣይጎድእዎን። እቶም ከምዚ ዝመኸሩ ሹማምቲ ግና ናብቲ ከብዲ 

ጉድጓድ ተደርበዩ። ዳኒኤል ድማ ኣብ መንግስቲ ዳርዮስን ኣብ 

መንግስቲ ቂሮስ በዓል ፋርስን ሰልጠነ (ዳኒ6፥28 ርኤ)። 

ካብዚ እንርድኦ ዝኾነ ነገር ኣብ ልዕሌና እንተ ተላዕለ፥ ንሕና ቦታና 

ክንሓድግ ከም ዘይብልና “መንፈስ ገዛኢ ኣብ ልዕሌኻ እንተ ተላዕለ 

ትዕግስቲ ንዓብዪ ኣበሳ ተሀድእ እያ እሞ፥ ስፍራኻ ኣይትሕደግ” 

መክ10፥4። ብሓቂ ብእምነት ኣብቲ መሐልዊና ብትዕግስቲ  ደው 

እንተ ኢልና፥ እግዚኣብሄር ንሰናይና ክድግፈናን ከኽብረናን እዩ።  

ነቶም ብእምነትን ብትዕግስትን ነታ ተስፋ ዚወርስዋ ምእንቲ 

ኽትመስልዎም እምበር፥ ድንዙዛት ኸይትኾኑስ፥ ነፍሲ ወከፍኩም 

ክሳዕ መወዳእታ ንምምላእ ተስፍኡን ንምጽናዕን እዚ ትግሃት እዚ 

ኼርኢ፥ ንደሊ ኣሎና።እብ6፤11-12   

እምበኣር ሎሚ ነቲ ብጎይታ ተዳሊልና ዘሎ ረዚን ክብሪ ወረስቲ 

ደኣ'ምበር ተዓዘብቲ ምእንቲ ከይንኸውን  ብእምነት ኣብቲ 

መሐለዊና ደው ንበል። እግዚኣቢሄር ከኣ ኣዕዚዙ ነቲ ክብሪ ኣብ 

ልዕሌና ከውሕዞ እዩ። እዚ ጋህዲ ክኸውን ከኣ ፥ ንምኽሪ መንፈስ 

ቅዱስ ጥራይ እንዳሰማዕና፡ ኩነታት ካብ ዝብለና ኩሉ ክንወጽእ 

ይግብኣና። ብርግጽ ድማ በዚ ሓሳብ'ዚ ተዓጢቕና ኣብ መሐለዊና 

ኴንና ደው እንተ ኢልና ኩሉ ምኽሪ ጸላኢ ክብተን፥ ክብሪ 

እግዚኣብሄር ከኣ ደጀንና ክኸውን እዩ።  

ፈራሓት ቅድሚ ዓወት፥ ብርቱዓት ግና ድሕሪ ዓወት ይንቕጥቐጡ። 



 
 

ማህደር ታሪኽ 
 ወንጌል ናብ ብሄረ ትግረ 

 
ወንጌል ናብ ብሄረ ትግረ ክኣቱ ደገ ዝኾኑ 

ኣቦታት። 

ኣብ ዝሓልፈ ሕታምና ወንጌል ብኸመይ ናብ ኩናማ ከም 
ዝኣተወ ርኢና ኔርና። ንሎሚ ድማ ወንጌል ናብ ብሄረ 
ትግረ ብኸመይ ከም ዝኣተወ ክንርኢ ኢና።  

ኣብ 1883 ሚሶንያዊ ዶ/ር ካርቪንክሽስትን መተዓይይቱን 
ናብ እምኩሉ ኣተዉ። እዞም ሚሶናውያን መጀመርታ 
ክኣትዉ ከለው ከም ሓካይም ኮይኖም ኣብ ከባቢ እምኩሉ 
ይሰርሑ ነበሩ። ድሕሪኡ ግና ምስቶም ኣብኡ ዝነበሩ 
ደቀባት ቀሺ ተወልደመድህን ገብረመድህን፥ ቀሺ ዳዊት 
ኣማኒኤል ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ወንጌል ናብ ብሄረ ትግረ 
ከም ዝበጽሑ ተዘራረቡ። እቲ ቀንዲ መፍትሒ ከኣ 
ምትሩጓም መጽሓፍ ቅዱስ ናብ ቛንቋ ትግረ ከም ዝኾነ 
ተሰማምዑ። ፒተር ሉንዳል ሚሶናዊ'ውን ነዚ ክገብሩ 
ብዙሕ ኣተባብዖም። በዚ መሰረት ድማ ቀሺ 
ተወልደመድህን ምስ ቀሺ ዳዊት ኣማኒኤል ኮይኖም 
ወንጌል ማርቆስ ናብ ቋንቋ ትግረ ክትርጉምዎ ጀመሩ። 
ብቃላት ቀሺ ዶርቬንክቭስት “ቀሺ ተወልደመድህን ንቛንቛ 
ትግረ ትኩር ምስትብሃል ረቂቕ ስሚዒት ነበሮም፥ ናይ 
ቋንቋታት ግእዝ፥ ኣምሓረኛን ሽወደንን መጽሓፍ ቅዱስ 
ተጠቒሞም ምስ ቀሺ ዳዊት ኣርባዕተ ወንጌላት ናብ ቋንቋ 
ትግረ ተርጎሙ”። ብምባል ነቲ ኣብዞም ክልተ ኣቕሽሽቲ 
ኣብ ምቱርጓም ቋንቋ ትግረ ዝገበርዎ ተወፋይነት ኣድነቑ። 
ንሶም ከኣ ነቲ ከበድቲ ሓሳባት ኣብቲ ቋንቋ ቦኹሪ ጽሑፍ 
እናተወከሱ የብርሁሎም ነበሩ። ደሓር ግና ቀሺ 
ተወልደመድህን ንመንፈሳዊ ትምህርቲ ናብ ሽወደን  
ብመገሻ ስለ ዝኸዱ፥ ቀሺ ዳዊት ኣማኒኤል በይኖም ነቲ 
ናይ ምሉእ ሓድሽ ኪዳን ትርጉም ቋንቋ ትግረ ብ1890 
ዛዘምዎ። በዚ ኸኣ ቀሺ ዳዊት ኣቦ ቋንቋ ትግረ ተባህለ። 

ብስራሕ ቀሺ ዳዊትን ቀሺ ተወልደመድህንን ዝዓገበ 
ቪንክቪስት ንተወሳኺ ስራሕ ምትርጓም ከተባብዕ ከሎ፡ 
ነታ ተወዲኣ ንሕትመት ትዳሎ ዝነበረት ናይ ሓድሽ 
ኪዳን ትርጉም ንዝበለጸ ጽፈት ቀሺ ዳዊት፡ ቀሺ 

ተወልደመድህን፡ ልኡኽ ወንጌል ቪንክቪስት ልኡኽ 
ወንጌል ሮደንን ዝርከብዋ ሓንቲ ጉጅለ ናይ መወዳእታ 
ናይ ምእራምን ምጽፋፍን ስርሓት ኣካየዱላ። መምህር 
ይስሓቅ ሓመድን መምህር ሙሳ ኣሮንን ድማ ኣብቲ ናይ 
መወዳእታ ናይ ምእራም ስርሓት ተሳተፉ (1988)። እታ 
ጉጅለ ዝያዳ ብሮደን እንዳ ተመርሐት ድማ ንኹሉ 
ጽሑፋት ብመንጽር ቦኽሪ ጽሑፋት ግሪኽ ግእዝን 
እንግሊዘኛን ኣረመቶ። ኣብ መወዳእታ ድማ ድሕሪ ነዊሕ 
ናይ ክትዕን ሓሳባትካ ናይ ምግላጽን ግዜ ሓድሽ ኪዳን 
መጽሓፍ ቅዱስ ትግረ ብ1902 ኣብ ኣስመራ ተሓትመ። 
ድሕሪኡ ሳንድስትሮም ዝተባህለ ልኡኽ ወንጌል ንስርሓት 
ሮደን ብምቕጻል ንክፋላት ብሉይ ኪዳን መዝሙር ዳዊትን 
ትንቢት ኢሳይያስን ብሓገዝ ቀሺ ዮሃንስ ኢሚላዮስን 
መምህር ዑቕባዝጊ ማንደልን ዝተባህሉ ደቂ ብሄረ ብሌን 
ተርጎሞ።  

 ምትርጓም መጽሓፍ ቅዱስ ናብ ቋንቋ ትግረ 
ንልዕሊ 110 ዓመታት ዝወሰደ (1878-1890) ኣብ 
ኣርባዕተ ዓበይቲ መድረኻት ክንከፍሎ ንኽእል  

 ቀዳማይ መድረኽ ካብ 1883 ክሳብ 1902 ዘሎ ግዜ 
ኮይኑ፡ ምትርጓም ሓድሽ ኪዳን ናብ ቋንቋ ትግረ 
ንዝተገብረ ስርሓት የጠቓልል። 

 ካልኣይ መድረኽ ካብ 1902 ክሳብ 1931 ዘሎ ግዜ 
ኮይኑ ካልኣይ ሕታም ሓድሽ ኪዳን መጽሓፍ ቅዱስ 
ቋንቋ ትግረ ዝፈረየሉ ግዜ’ዩ። 

 ሳልሳይ መድረኽ ካብ ምዝዛም 1920ታት ዝጀመረን 
ክሳብ 1943 ዝቐጸለን ኮይኑ ምትርጓም ናይ ብሉይ 
ኪዳን ዝተኻየደሉ ግዜ የጠቓልል። 

 ራብዓይን ናይ መወዳእታ መድረኽን ኢልና ንሰምዮ 
ድማ እቲ ንልዕሊ 35 ዓመታት ዝጸንሐ ምቁራጽ ዕዮ 
ምትርጓም ድሕሪ ምሕላፍ ካብ 1978 ክሳብ 1988 
ዝተኻየደ ምዝዛም ምሉእ ስራሕ መጽሓፍ ቅዱስ 
ቋንቋ ትግረ ምዃኑ’ዩ። 

በዚ ናብ ቋንቋ ትግረ ንምቱርጓም ዝተገብረ ሰፊሕ ስራሕ 
ንብዙሕ ህዝቢ ትግረ ብርሃን ወንጌል ክረክብ ንመጽሓፍ 
ቅዱስ ንኽርድኦን ኣዝዩ ዓብይ ኣስተዋጽኦ ገይሩ’ዩ። 
ስለቲ ልዕል ኹሉ ዝኾነ ናይ ወንጌል ስርሓትን 
ኣገልግሎትን ድማ ነቶም ነዚ ዘበርከቱ ኣቦታት ክብሪ 
ይግብኦም እዩ። እዚ ተሪፉ ዘሎ ወንጌል ዘይበጽሖ ህዝቢ 
ትግረን ካልኦት ብሄራት ግና ናተይን ናትኩምን ምትንሳእ 
የድልዮ ኣሎ። መን ኮን ይኸውን ሎሚ ነታ ሽግ ወንጌል 
ኣቦታት ዘብርሁዋ ተሸኪሙ ናብ ኩለን ብሄራትና 
ዘብጽሓ᎒ 

 

ኣነስ ብጻይ እቶም ዝፈርሁኻ፥ ኲሎምን ትእዛዛትካ ዝሕልዉን እየ። ንጉስ ዳዊት 



 
 

ካብ ህይወት ዮሴፍ እንታይ ንመሃር፧ 

ንሎሚ ብሩኻት ኣገልገልቲ እቲ ንዮሴፍ ኣብ ህይወቱ ዘጋጠመ 
ፈተናታት ኣብነት ገይርና ክንመሃር ኢና። 

ዮሴፍ ሓላሚ እዩ፥ ልዕሊ ዓቕሙ ዝሓልሞ እንተኾነ ባዕሉ ኣይኮነን 
ኣምጺኡዎ፥ ሕልሙ ዋና ነይሩዎ። ኣሕዋት የሴፍ ስለምንታይ 
እዮም ንሓዎም ጸሊኦሞ? ስለ ዝሓለመ?  ኣይኮኑን ሕልሙ ስለ 
ዝነገሮም ኣይኮነን? “እሞ ብሓቂ’ዶ ኣብ ልዕሌና ክትነግስ? 
ብሓቂዶኸ ክትገዝኣና ኢኻ፥ ኢሎም እዮም ጸሊኦሞ። ሓዎም 
ክነግሶም ኣይደለዩን፥ ከይነግሶም እዮም ጸሊኦሞ። 

እስኪ ንሕሰብ ጓና ክገዝኣካዶ ይሓይሽ ወይስ ሓውኻ፥ ሓዎም 
ብምዃኑ ተሓጒሶም ክግዝኡዎ እዩ ዝግብኦም። “እቶም ኣመንቲ 
ጎይቶት ዘለዎም ድማ ኣሕዋቶም ብምዃኖም ኣይነዓቑዎም እቶም 
በቲ ጽቡቕ ዕዩኦም ዚጥቀሙ ዘለዉ ኣመንትን ፍቑራትን 
ብሙዃኖም እባ ድኣ ኣብዚሖም ይግዝእዎም። እዚ ነገር እዚ 
ምሃርን ምዓድን” (1ጢሞ 6:፥2.)። ሓዎም ኣብ ልዕሊኦሞ 
ብምንጋሱ ስለምንታይ  ቅሬታ ተሰሚዑዎም፥ ስለምንታይ 
ጸሊኦሞ፥ ስለምንታይ ቀኒኦሙሉ፥ ኣንቱም ሰባት ንሕናኸ፥ ሓውና 
ካባና ልዕል ኢሉ ክወጽእ ከሎ እንታይ ስምዒት ይፍጠር ኣባና? 
ብዓል ራእይ ሓውኻ ክነግሰካ ከሎ በዓል ዕላማ ኣብ ልዕሊኻ 
ክትስእ ከሎ፥ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ትህብ? ኣብ ውሽጥኻ 
ኣብቲ ልብኻ እንታይ ዓይነት ስምዒት ይግንፍል፥ ቅንኢ ሓጎስ 
ወይስ ጽልኢ። ከም ሃዋርያ ጳውሎስ ድሮ ,,,,, ነገስኩም። ንሕናውን 
ምሳኻትኩም ምእንቲ ክንነግስ፥ ወሸለ ምነገስኩም”። 1ቆረ4፥8 ዲና 
ንብል ወይስ ከምቲ ማርያም ዝበለቶ “ እግዚኣብሄርሲ ብሙሴ 
ጥራይ’ዶ እዩ ዚዛረብ፥ ብኣናስ ኣይዛረብን ዲዩ” ንብል።  እዚ ኸኣ 
እግዚኣብሄር ሰምዖ”። ዘሁ12፥2. ሙሴ እኮ ናይ እግዚኣብሄር ነብዪ 
እዩ። ደቂ እስራኤል ዝበሉ ይበልዎ ራእዩኡ ኣይክመውትን እዩ። 
ንሱ ጻዊዒቱ ይፍጽም ኣሎ፥ ምርያም ግን ትሓሚ እያ ዘላ። ኣብ 
ገዛእ  ርእሳ ለምጺ ከተስዕብ እምበር  ሙሴ ነብዪ ኮይኑ ክቕጽል 
እዩ፥  ዝበልናን  የሴፍ ኣይመውትን እዩ። ብህይወት ክህሉ 
ብግዲዩ። ምኽንያቱ ቃል ኣለዎ፥ ራእይ ኣለዎ፥ ዕላማ ኣለዎ። እዚ  
ንዓና ንጥቕሚ እምበር ንዓና ሕማቕ ኣይኮነን። ዮሴፍ ስሌኻ 
ብህይወት ክነብር እዩ። ብሰንክኻ ሞይቱ ግን ኣይክተርፍን እዩ። 

ዮሴፍ ከይሞተ ኣብ ሕልሙን ራእዩኡን ክበጽሕ እንተኾይኑ፥ ካብ 
ኣሕዋቱ ክፍለ ኣለዎ። ስለዚ ብመልክዕ መሸጣ ናብ ግብጺ 
ወሪዱ። ሕልሚ የሴፍ ዝፍጽም ካብ ኣሕዋቱ ምስ ዝፍለ ጥራይ 
እዩ። ሎሚ ብኸምዚ ነሕዋትና ከይንኸስሮም ንጠንቐቕ። 
ሕልሞም ከይገሃድ ዕንቕፋት ትኸውን እንተ ኬንኻ ወይ ንዓኻ 
ክኣልየካዩ ወይ ንሓውኻ ናብ ሕልሙ ከፈጽሙዎ ዝኽእሉ ሰባት 
ክወስዶ እዩ ስለ ምንታይ ግን ንስኻ ብጥሜት እናተሳቐካ ናይ 
ሓውካ በረኸት ካልኦት ተኻፈልቱ ዝኾኑ? ባርያ ሓጋዚታ እንተ 
ረኣየት መጥሓና ሓብአት ከይኾና ነገሩ ንጠንቐቕ። ወሸለ ሓወይ 
ነጊሱ’ ይኹን ርዲእትና፥ ሽዑ ኣምላኽ ካብ ሞንጎና ከተንሰኣልና 
እዩ። እንተ ዘይኮይኑ ኣብቲ ሕልሞም ዘግህድሉ ቦታ እዩ 
ከቐምጦም። ጎይታና የሱስ እቶም ናቱ ስለ ዘይተቐበሉዎ እዩ 
ናብቶም ዝቕበልዎ ዝኸደ። ቀዳሞት ተኻፈልቲ በረኸቱ ኣይሁድ 
እዮም ክኾኑ ዝግባእ ኔሩ። እንተኾነ ግና ኣይሁድ 
ኣይተቀበልዎን። ስለምንታይ ወዲ ዓዶም ስለዝኾነ ጥራይ ። 
ነብዪ ኣብ ዓዱ ኣይከብርን እዩ ኢሉ እኮ’ዩ መሊሱሎም። እንታይ 

ማለቱ እዩ። ኣብ ዓደይ ስለ ዘለኹ ኢኹም ዘየኽበርኩምኒ እዩ 
ዝብሎም ዘሎ። 

የሴፍ ኣሕዋተይ እናበለ ደድሕሪኦም ይኸይድ ነበረ። ደሃይ 
ኣሕዋቱ ክፈልጥ ናብ ሴኬም ከይዱ። ኣብኡ ምስ ሰኣኖም ንሓደ 
ሓላፊ መገዲ ኣሕዋተይ እደሊ ኣሎኹ፥ ኣበይ ከም ዚጓሰዩ ኾታ 
ንገረኒ በለ። እቲ ሰብኣይ ከኣ ናብ ዶታን ክብሉ ሰሚዔዮም 
ነበርኩ እሞ፥ ካብዚ ለቒቆም እዮም በለ። ዮሴፍ ከኣ ደድሕሪ 
ኣሕዋቱ ኸይዱ፥ ኣብ ዶታን ረኸቦም። 

ካብ ርሑቕ ድማ ረኣይዎ፥ ገና ኣባታቶም ከይቀረበ ኸኣ፥ 
ኪቐትልዎ ተተናኾሉ። ንሓድድሕዶም ድማ ተበሃሃሉ፥ እቲ 
ሓላሚ እንሆ ይመጽእ ኣሎ፥ ሕጂ ንዕኡ ንዑ ንቕተሎ፥ ኣብ 
ሓንቲ ኣብዘን ጎዲጉድ ንደርብዮ እሞ፥ ሕሱም ኣራዊት በሊዕዎ 
ንብል። እቲ ሕልምታቱ እንታይ ከም ዝኸውን ድማ ንርኢ። 
ዘፍ37፥16-18. ዮሴፍ ኣሕዋተይ እናበለ ደድሕሪኦም ይኸይድ፥ 
ንሳቶም ከኣ ብኸመይ ከም ዘጥፍእዎ ይላዘቡ። እዚ ዓይነት 
ውዲት  ሰይጣን ብፍላጥ ይኹን በዘይ ፍላጥ ኣብ ማእከልና 
ኣእትዩ ከይህሉ ነስተውዕል። በጃኹም ሰይጣን ከይብለጸልና፥ 
ውዲቱ ኣይንስሓቶ (2ቆረ2፥10)። ሎሚ ዎ ኣምላኽ፥ ሰባት 
ኣተንሰኣልና የሴፍ ይተንስእ ኣናበልና ንጽልየሉ ግዜ እዩ 
ክኸውን ዘለዎ። ኣምላኽ  ሰባት ኣለውዎ፥ ግናኸ ንዕኦም 
ክንቅበሎም ዘይብቑዓት እንተ ኼንና ኣምላኽ ክዋረዱ ኢሉ 
ኣየተንስኦምን እዩ። ክሳራና ኣይነብዝሕ፥ ልብና ነትሕት እሞ 
ገጽ እግዚኣብሄር ንድለ። ካብኡ ከኣ ነሕዋትና ከም ህያብ 
ክንቅበሎም ኢና። ኣምላኽ ስሌና ይግደስ እዩ። 

ነስተውዕል ንስርዓትናን ሕግናን ንባህልናን ልምድናን ክንሕሉ 
ክንብል ዝኸልከልናዮም፥ ብሰንኪ ድርቅናንን ትዕቢት ልብናን 
ኣንነትናን ዝሰጎግናዮም ብዙሓትዮም። ክልተ ግዜ ኣይንዓሹ፥ 
ካብ ሕሉፍ ታሪኽና ንመሃር፥ ሎሚ የድሉዩና እዮም። ኣምላክ 
ብመራሕቲ  እዩ ዝመርሕ፥ እወ ንሱ ብዘቐመጦም መራሕቲ። 
ሎሚ ብሓቂ ካብኡ ክ ወሃበና ንለምን። ዮሴፍ ከኣ ብህይወቱ 
እዩ ዘሎ፥ ንሕና ኣብ ከንኣን ከሎና ብጥሜት ንስቐ ኣሎና፥ 
ዮሴፍ ኣብ ግብጺ ኮይኑ ብናፍቖት ኣሕዋቱ ይሳቐ ኣሎ። 
እዋእ! እቲ ናትና ጎደሎ ብእኡ ክምላእ ካብ ዝኽእል፥ እቲ 
ናትና ጥሜት ብእኡ ካብ ዝዕንገል ደኣ’ሞ ንምንታይ ንሕና 
ናብኡ ንሱ ናባና ዘይቀርብ። ዮሴፍ ብህይወት ኣሎ። ዝሞተ 
ኣይምሰለና። ንድለዮ ካብ ኣምላኽ ክንረኽቦ ኢና። ጎይታ ኸኣ 
ብዮሴፍ ጌሩ፥ ንጥሜትና ናብ ጽጋብ፥ ንድኻምና ብርትዐ፥ 
ንሕቶና መልሲ ክኾነና እዩ፥ ስሙ ብሩኽ ይኹን። 

ስለዚ ኣገልገልቲ ከም የሴፍ ዝበሉ ሎሚ ስለ ዘለውና ልብና 
ኣቲሕትና፥ ንኣሕዋትና ልብና ነግፍሓሎም (2ቆረ6፥12-
13ርአ)። 

 

 

 

 

 

 

ዓምዲ ኣገልገልቲ 
 

ብሉጽ ኣገልግሎት፥ ካብ ሓቐኛ ራእይ ይብገስ። 

ኣገልጋሊ ነቶም ዘገልግሎም፥ 

ንክርስቶስ እምበር ንርእሱ 

ከየጠምቶም፥ ክጥንቐቕ ኣለዎ።   

 



 
 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ለሰ ባራካ 
 

ጀረካን ምድረ በዳ ኣየሳግርን 
ዝሓለፈ ሰሙን እዩ፥ ሓደ ሓው ካብ ወጻኢ ናብ ሓደ 
ሓው ይድውል እሞ፥ ፡“ኣነ ኣሜርካ ካብ ዝኣቱ፤ብፈይስ 
ቡክን ዩትብን ቢዚ ኮይነ፤መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ 
ገዲፈዮ፤ ዳርጋ ክልተ ዓመት ገይረ፤ ሕጂ ግና ገጹ ክደሊ 
ከም ዘለኒ ስለ ዝተረደኣኒ፤ ኹሉ ካብ ሞባይለይ ደምሲሰዮ 
ብግለይ ቃሉ ከንብብ ክጽልን ጀሚረ፡ ንኽገርመካ ኣብዘን 
ክልተ መዓልቲ ጥራይ ዘፍጥረት ወዲአዮ ውሽጠይ ከመይ 
ተሓዲሱ መስለካ”። ብምባል ነቲ ዘለዎ ኩነታቱ ኣዕለሎ፥ 
ካብዚ ዕላል ክብሎ ዝደለኹ ኸኣ ኣቦና ኣብርሃም ንኣጋር 
ከፋንዋ ከሎ ጀረካን (ሓርቢ ማይ) መሊኡ እዩ ኣፋንዩዎ፥ 
እዚ ይኹን እምበር እቲ ሓርቢ ማይ ብዙሕ ከይከደት 
እዩ ተወዲኡ “ንጽባሒቱ ድማ ኣብርሃም ኣንጊሁ ተንሲኡ 
እንጌራን ሓርቢ ማይ ወሲዱ ንኣጋር ሃባ፥ ኣብ ሞንኩባ 
ድማ ኣሰከማ፥ እቲ ቆልዓውን ሂቡ ሰደዳ። ንሳ ከኣ ኸይዳ፥ 
ኣብ በረኻ ብኤር-ሸባዕ ኮብለል ትብል ነበረት። እቲ ማይ 
ኣብ ሓርቢ ተወዲኡ ኸኣ፥ እቲ ቆልዓ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ 
ኦም ወዲቑ ሓደገቶ” ዘፍ21፤14-15 ። እዚ ምስ ኮነ ኣጋር 
ድምጻ ዓው ኣቢላ በኸየት። እግዚኣብሄር ከኣ ድምጺ እቲ 
ቆልዓ ሰሚዑ ዓይና ከፈተላ እሞ ዔላ ማይ ረኣየት፥ በዚ 
ድማ ህይወታን ህይወት ወዳን በቲ ማይ ረውዮም። ኣጋር 
እቲ ዝተማልአቶ ጀሪካን ንቑሩብ እዩ ጠቒምዋ እምበር 
ምድረ በዳ ኣየሳገራን፥ ልክዕ ብዝተፈላለያ ማልቲ ሜድያ 
(channel, Facebook, You Tube) እንረኽቦ ተወሳኺ 
ነገር ከም ዝኾነ፥ እቲ ብግልና ግዜ ዓዲግና ቃል 
እነንብበሉን እንጽልየሉን ግና ፈልፈሊ ዓይኒ ማያትና 
ከም ዝኾነ እዩ ዘረድኣካ (ዮው7፥37-38 ርኣ)። ነዚ ስለ 
ዘስተውዓለ እዩ ድማ ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን 
“እምበኣርሲ ቅንያቱ ክፉእ እዩ እሞ፥ ግዜ ዓዲግኩም፥ ከም 
ለባማት እምበር፥ ከም ዓያሱ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም 
እተምላለሱ ተመልከቱ። ኤፌ5፥15-16 ብምባል ብግሊ 
ግዜ ክዕድጉ ዝመዓዶም። እዛ ቃል ኣብ ናይ እንግሊዘኛ 
መጽሓፍ ቅዱስ “good use every apportionity” 
“እትረኽብዎ ዕድላት ብግቡእ ተጠቀምሉ” እያ ትብል። 
እዚ ዘርእየካ ነቲ ዝረኸብናዮ ዕድላት ብመጀመርታ 
ብግልና ንቓል እግዚኣብሄርን ንጸሎትን ግዜ ክንዕድግ 
እሞ፥ ድሕሪኡ ከኣ ከም ተወሳኺ channel ወይ 
መንፈሳዊ ጽሑፋት ክንጥቀም እዩ። እዚ ብሓቂ እንተ 
ተጠቒምናሉ መንፈሳዊ ህይወትና ክብርትዕ ናይ ግድን 
እዩ። ነዚ ከነዘውትር ጎይታ ምስትውዓልና ይኽፈተልና።  

“ንሕና ግና ጸሎትን ኣገልግሎት እዚ ቓል 
እዝን ከየብኮርና ንሓዝ፥ በልዎም” 

ግብ6፥4 

 

ኣንበብቲ ንኹን 
ዝሓለፈ መዓልታት ምስ ሓደ ኣቦ ንራኸብ እሞ፥ ሓንቲ 
ጽሕፍቲ ይህቦም። ንሶም ድማ ነታ ዝሃብክዎም ጽሕፍቲ 
ርእዩም ተሓጓሱ እሞ ብምቕጻል “ዝወደይ ኣብዚ ሃገር 
ብዙሕ ኣንበብቲ ኣይኮንናን፥ ቅድሚ ገለ እዋን ፥ኣብ ወጻኢ 
ከይደ ነይረ፥ ሽዑ ባቡር ምስ ተሰቐልኩ ኩሎም መጽሓፍቲ 
ከንብቡ ርእየ፥ ድሕሪ ቅሩብ ካብ ሃገርና ዝመጹ ናብታ 
ባቡር ደየቡ እሞ ወዲ ከረን ከመይ ኣሎ ዓዲ እናተባሃሃሉ 
እናዕለሉን ነቲ ኣብ ባቡር ዝነበረ ሰብ ረበሹ። ኣነ ድማ 
ብጣዕሚ ሓፊረ” ብምባል ኣንበብቲ ክንከውን ተላበወኒ። 

እዚ ዕላል ድማ ይጠቅም እዩ ኢለ ብምሕሳብ ኩልና 
ህዝቢ ኣምላኽ ኣንበብቲ ክንከውን ኢለ እየ ዝነገረኩም 
ዘለኹ። ከምቲ ኣቦታት ዘንብብ ይዕንብብ ብምባል 
ዝተዛረቡ፡ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ ጽሑፍ ምንባብ ከኣ 
ንተግሳጽ፥ ንምቅናዕ፥ ንምእዳብ ይጠቕም እዩ እሞ 
ኣንበብቲ ንኹን (2ጢሞ3፥16)። ምንባብ ንኣመላኽታኻ 
ብሉጽ ይገብሮ፥ ንኣእምሮኻ ኸኣ ምስትውዓል ይህቦ 
(መዝ119፥130)። ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ “ኣነ ክሳዕ 
ዝመጽእ፥ ናብ ምንባብን ምምዓድን ምምሃርን ኣቕልብ 
1ጢሞ4:13 ዝበሎ ናብቲ ካብ ኩሉ ከድሕነና ዝኽእል 
ትኹል ቃል ኣምላኽ ነቅልብ።  

“ነቲ ቃል ዘቅልብሉ ሰናይ ይረክብ፥ ብእግዚኣብሄር 
ዚእመን ከኣ ብጹእ እዩ” ምሳ16፥20 

 

ዘገርም እዩ 
ጎይታና የሱስ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝመላለሰሉ ዝነበረ እዋን 
ብዛዕባ ብልጽግና ዝብል ትምህርቲ ፍጹም ኣይመሃረን፥ 
ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ግና ዕዩኡ ካብ ዝጅምር ክሳዕ 
ዝውድእ  ተዛሪቡ። እዚ ዘርእየካ ድማ ኣብ ህይወትካ 
ብልጽግና ቀዳምነት እንተ ሰሪዕካዮ ክሳራ ከም ዝኾነ እዩ። 
ነዚ ኢሉ እዩ ድማ “እቲ ምሳይ ኮይኑ ዘይእክብ ግና ይዘሩ” 
ማቴ 12፥30 ብምባል ምስኡ  ኬንና ልብና ንመንግስቲ 
ኣምላኽ ቀዳምነት  ክህብ እሞ  ኩሉ (ብልጽግና፡ ጥዕና፡ 
ሓጎስ) ከም ዝስዕበና’ዩ ዝተዛረበ። ከምዚ ስለዝኾነ  እዩ 
ድማ ጎይታ “ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ፥ 
እዚ ኹሉ ድማ ይውሰኸልኩም” ማቴ6፥33 ብምባል ግሩም 
ዝኾነ ህይወት ከነስተማቕር ንመንግስቲ ኣምላኽ ቀዳምነት 
ክንህብ ዝነግረና። ስለዚ ሎሚ ብሉጽ ዝኾነ ህይወት 
ምእንቲ ከነስተማቕር፡ ኩሉ ናይዛ ዓለም ፍትወት ንድሕሪት 
ገዲፍና ነቲ ብዙሕ ዓስቢ ንረኽበሉ መንግስቲ ኣምላኽ 
ኣጽኒዕና ብምሓዝ ጽቡቕ ገድሊ እምነት ንጋደል።  

መንግስቲ ኣምላኽሲ ብመንፈስ ቅዱስን ጽድቅን ሰላምን 
ሓጎስን እያ እምበር፥ ብብልዕን መስተን ኣይኮነትን እሞ፥ ነቲ 

ሰናይኩም ኣይተጽርፍዎ። ሮሜ14፥17 

 

ኣብዚ ንሓጥያት ዝጸምእ መለዶ፥ ንጸሎት ዝጸምእ  ወለዶ የድልየና ኣሎ ። 



 
 

ካብ ገጽ 2 ዝቀጸለ 

 

“ንስኻትኩምውን ከም ህያው ኣእማን ኬንኩም ነቲ ብየሱስ 

ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ 

መስዋእቲኸተቕርቡ፥ ንቕዱስ ክህነት ዚኸውን መንፈሳዊ ቤት 

ተሃነጹ”1ጴጥ2፥5 

2. 12 ኣእማን፦ እቲ ካልኣይን ኣገዳስን ኤልያስ ዝገበሮ 12 

የእማን ወሲዱ። እዚ ድማ ተምሳል ሓድነት እዩ። ደቂ እስራኤል 

ከም ንፈልጦም ብምኽንያት ናይ ሰለሙን ሓጢኣት  ኣብ መንጎ 

ዮሮብዓምን ሮብዓምን ተመቂላ እያ ነይራ። ኤልያስ ግና 

ብምፍልላይ ዝግበር ወላሓንቲ ስለ ዘየለ   12 የእማን ሒዙ 

ቀሪቡ።   እዚ ድማ ተምሳል ናይ ሓድነት እዩ። ኣዚ ድማ ሓደ 

ካብቲ እግዚኣብሄር ብሓዊ ዝምልሽ ምኽንያት ዝኾኖ እዩ። 

ብተመሳሳሊ ሓደ ግዜ ንሓሽ ዓሞናዊ ነቶም ያቤስ ጊልዓድ 

ዝነበሩ ዓይኖም ብምንቃር ኣብ እስራኤል ነውሪ ኽገብር ምስ 

ደለየ። ሳኦል መንፈስ ኣምላኽ ወረዶ እሞ “ጽምዲ ብዕራይ 

ወሲዱ ድማ ቆራሪጹ፥ እቲ ወጺኡ ደድሕሪ ሳኦልን ደድሕሪ 

ሳሙኤልን ዘይስዕብ ፥ ኣብዑሩ  ኸምዚ ኺግበሩ እዮም፥ ኢሉ 

ብኢድ ልኡኻት  ገይሩ ናብ ብዘሎ ምድሪ እስራኤል ሰደዶ። 

ሽዑ ፍርሃት እግዚኣብሄር ኣብ ልዕሊ እቶም ህዝቢ ወደቐ፥ ከም 

ሓደ ሰብ ኮይኖም ከኣ ወጹ”1ሳሚ11፥7 ይብለና። ከም ሓደ ሰብ 

ኮይኖም ስለ ዝወጹ ንኹሎም እቶም ዘዕገርግሩ ዝነበሩ 

ኣጥፊእዎም። እዚ ድማ  ሓድነት ማዕረ ክንደይ ኣምላኽ ከም 

ዝሕጎሰሉ፥ ጸላኢ ድማ ኣዝዩ ከም ዝሓፍር እዩ ዘረድኣና። ልክዕ 

ከምኡ ድማ ነቲ ኣብ ምድርና ዘዕገርግር ጸላኢ ብሓድነትን 

ብፍቕሪ ኣሕዋትን  ከም ሓደ ሰብ ኴንና እንተወጺና፥  ኩሉ 

ምኽሪ ጸላኢ  ከንቱ ክኸውን እዩ። ከም ውጽኢቱ ድማ ጎይታ  

ብኽብሪ ይግለጽ። 

 ኣብዚ ሓደ ክንፈልጦ ዘሎና ኣብ ጉዕዞ ህይወት ክርስትና 

ብዘይ ፍቕሪ ወይ ሓድነት ዝግበር ኩሉ ጭልጭል ከም ዝብል 

ጸናጽል እዩ (1ቆረ13፥1-2)። እቲ ብፍቕሪ ዝግበር ግና ነቲ ክብሪ  

ብሓዊ  እዩ ዝገልጾ። እዚ ስለ ዝኾነ ከኣ ንሕና ብትሕትና ዘበለ 

ብለውሃት ብህድኣት ንሓድሕድና ብፍቕሪ እናተጻወርና፥ ነቲ 

ሕብረት መንፈስ ብማእሰር ሰላም ክንሕልዎ ክንጋደል ዘለና 

(ኤፌ4፥3 ርኤ)። ብፍላይ ነቲ ብገለ ዝተበደልናዮ ሓዳጋትን 

ረሳዕትን ብምኻን ይቕረ እንበሃሃል እምበር  ንውዳሴ ወይ ክብሪ 

ገዛእ ርእስና ክንገብሮ የብልናን። እዚ ኣብ ህይወትና ምስ 

ዝምዕብል እቲ ክብሪ ብሓዊ ክግለጽ ይጅምር።  

“ፍቕሪ ብዝሒ ሓጢኣት ትኸድን እያ እሞ፥ ቅድሚ ኹሉ ኣብ 

ንሓድሕድኩም ሃልሃል ትብል ፍቕሪ ትሃልኹም”’1ጴጥ4፥8    

ይቕጽል,, 

ጂሆቫ ግሞላ 
እግዚኣብሄር ኣብ ዘመናት ኩሉ ብሽሙ እዩ ዝግለጽ።  ስሙ 
ድማ ጽኑዕ ግምቢ ስለዝኾነ፥  ናብኡ እንተደኣ ጎይና ጎይታ 
የዕቁበናን የናግፈናን እዩ: (ምሳ18፥10)። እዚ ጥራይ ዘይኮነ  
ስሙ እንተጸዊዕና፥ ኣብ ክንዲ ኩሉ ዝተዓመጽናዮን ሕነ 
ይፈድየልናን ይኽሕሰናን። ንኣብነት ንነብዪ ኤርምያስ 
እግዚኣብሄር ብጅሆቫ ግሞላ እዩ ተገሊጹሉ። እዚ ድማ ነቲ 
ኣብ ከባቢኡ ዝተገብረ ዓመጻ ሕነ ክፈዲ ኢሉ እዩ። እቲ 
ቃል ከምዚ ይብለና “ብሰሪ ዓመጻ ኸይትጠፍኡስ ካብ ባቢሎን 
ህደሙ፥ ነፍሲ ወከፍ ነፍሱ የድሕን። እዚ እቲ ግዜ ምፍዳይ 
ሕነ እግዚኣብሄር እዩ እሞ፥ ንሱ ነቲ ዝገበረቶ ኺፈድያ እዩ” 
ኤር51፥6  ጅሆቫ ግሞላ ማለት ከኣ ሕነ ዝፈድን ዝኽሕስን 
ኣምላኽ ማለት እዩ። ነዚ ኤርምያስ ስለ ዝረከቦ ድማ  
“እግዚኣብሄር ንጽድቅና ኣውጺኡልና እዩ፥ ንዑናይ ንግብሪ 
እግዚኣብሄር ኣምላኽና ኣብ ጽዮን ነውርዮ” ኤር 51፥10 
ብምባል ተዛሪቡ። 

 እግዚኣብሄር ብባህርዩ ደቁ ክግፍዑ ከለዉ ስቕ ኢሉ 
ኣይርእን እዩ። ወላ'ኳ ኣብ ገለ ዝደንጎየ እንተ መሰለ 
እግዚኣብሄር ግና ብኹሉ ሕነ ዝፈዲ ኣምላኽ እዩ። ግናኸ እዚ 
ዝኸውን ንሕና ነቲ ዝተበደልናዮ ነገርና ንኣምላኽ ኣሕሊፍና 
ምስ ንህብ እዩ። ባዕልና ሕነ ክንፈዲ እንተ ሓሲብና ግና 
እግዚኣብሄር ብጅሆቫ ግሞላ ኣይግለጽን እዩ። ነዚ ጽቡቕ 
ገይሩ ዝተረድአ ሓዋርያ ጳውሎስ “ፍቁራተይ ምፍዳይ ሕነ 
ናተይ እዩ፥ ኣነ ክፈድዮ እየ ይብል እግዚኣብሄር ጽሑፍ እዩ 
እሞ፥  ነቲ መዓትሲ ስፍራ ሕደጉሉ፥ እምበር ባዕልኻትኩም 
ሕነ ኣይትፍደዩ። ጸላኢካ እንተጠመየ ግና ኣብልዓዮ፥ 
እንተጸምአውን ኣስተዮ። እዚ ብምግባርካ ግሁር ሓዊ ኣብ 
ርእሱ ኽትእክብ ኢኻ። ነቲ እከይ ደኣ ብሰናይ ጌርካ ሰዓሮ 
እምበር በቲ እከይ ኣይትሰዓር” ሮሜ12፥19-21  ብምባል ሕነ 
ምፍዳይ ናይ ኣምላኽ እምበር ናትና ከም ዘይኮነ ገሊጹ። 
“ከምታ ዝገበረኒ ኽገብሮ፥ ንሰብ ከም ግብሩ ኽፈድዮ እየ 
ኣይትበል” ምሳ24፥29 

 ካልእ ነዚ ጽቡቕ ገይሩ ዝተረድአ ኣብ ብሉይ ኪዳን 
ሲምሶን “ዎ እግዚኣብሄር ... ኣታ ኣምላኸይ ንፊልስጤማውያን 
ሓንሳእ ሕነ እዘን ክልቲኤን ኣዒንተይ ክፈድዮምሲ፥ በጃኻ ነዛ 
ግዜ እዚኣ ጥራይ ሓይሊ ሃበኒ፥ ኢሉ ናብ እግዚኣብሄር 
ተማህለለ” መሳ16፥28  በዚ ዝጸለዮ ጸሎት እግዚኣብሄር 
ንሲምሶን ሕነ ፈዲሉ፥ ካብቲ ብህይወቱ ከሎ ዝቀተሎም ድማ 
እቶም ብሞቱ ዝቐተሎም ዝበዝሑ ኮይኖም። ስለዚ  ሎሚ 
ነቲ ሰይጣን ብጠንቆልትን ኣስማተኛታትን ኤዛቤልን 
ዝተገብረ ኩሉ ውዲት ጸላኢ፡ ሕነ እቶም ኣብ ድኻምን 
ምሕላልን ማእሰርቲ ሞት ዝኣተው የሕዋትና፥ ሕነ 
ክፈድየልና ኣበርቲዕና ንጸሊ። እግዚኣብሄር ድማ ኣባና 
የሕዲርዎ ዘሎ መንፈስ ሓደ ካብቲ ስርሑ “ዓመት ጸጋ 
እግዚኣብሄር መዓልቲ ሕነ ኣምላኽናን ክእውጅ፥ ንኹሎም 
ሕዙናት ከጸናንዕ” ኢሳ61፥2 ዝብል እዩ’ሞ ብመንፈስ ቅዱስ 
እናጸለና ጅሆቫ ግሞላ ኣብ ምድርና ብምልኣት ክግለጽ 
ንጸሊ። 

“ንሕናስ ነቲ ምፍዳይ ሕነ ናተይ እዩ፥ ኣነ ኽፈዲ እየ ዝበለ፥ 
ደጊሙ ኸኣ እግዚኣብሄር ንሕዝቡ ክፈርዶ እዩ ዝበለ፥ ንፈልጦ 

ኢና” እብ10፥30 

 

ኣመላኻኽታኻ ብሉጽ ክኸውን፥ ድምጺ ኣምላኽ ምስማዕ ተላመድ። 



 
 

 

ናይ ዓወት ቃል ንዛረብ። 

ቅድሚ 60 ዓመት ኣቢሉ፥ ዋንጫ ዓለም ኩዑሶ እግሪ  ኣብ 
ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን። ብራዚል ምስ ኣርጀንቲና ሓያል 
ግጥም የካይዳ ነበራ። ኣቡኡ ንፔለ ድማ ብስሚዒት ኮይኑ 
ይከታተል ነበረ። ድሓር ኣርጀንቲና ንብራዚል ጎል ብምእታው 
ሰዓረታ እሞ። ኣቡኡ ንፔለ ድማ ሃገሩ ብምስዓራ ብዙሕ 
በኸየ። ኣብቲ እዋን ፔለ ወዲ ዓሰርተ ዓመት እዩ ነይሩ። ንሱ 
ድማ ኣብኡ ሃገሩ ብኣርጀንቲና ከም ተሳዕረት ርእዩ ‘ባባ ሎሚ 
ወላ እዃ እንተተስሳዓርና፥ ኣነ ምስ ዓበኹ ግና ክንዕወት ኢና። 
ብምባል ነብኡ ኣጸናንዖ። ከምቲ ዝበሎ ከኣ ምስ ዓበየ ንብራዚ 
ንምኽንያት ብዙሕ ዓወታት ኮነ። 

ካብዚ ክብሎ ዝደለኹ ሎሚ ከባቢና ኩሉ ዝጸልመተ ወላ እንተ 
መሰለ፥ ክርስቶስ ግና ንኹሉ ኣጽዋር ጸላኢ  ገፊፉ ንምኽንያት 
ዓወት ጌሩና እዩ (ቆሎ2፥15)። ነዚ ዝተረድአ ሃዋርያ ጳውሎስ 
እቲ ብክርስቶስ ገይሩ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


