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ምስጋና 

 ቅዴሚ ኩለን ሓሇፋ ኩለን ነቲ ካብ ንእስነተይ ብምኹሩ ዖዔበየኒ፥ ነዙ መጽሓፍ 

ዴማ ንክጽሕፍ ነቲ ሓሳብ ኣብ ሌበይ ብምንባርን ጀሚረ ክሳዔ ዛውዴእ 

ብምግሊጽ ቃለን መንፈሱን ዛዯገፈኒ ቅደስ ኣምሊኹ የመስግኖ። 

 

 እዙ መጽሓፍ ብዖይ እቶም ናይ ወትሩ ዯገፍተይን መገሊግሌተይን ዛኯኑ 

ኣሕዋት፥ ነዘ ሒዙቶ ዖሊ ውደእ ቅርጺ ኣምበይምሓዖቶን። ስሇዘ ነቶም 

ብሞራሌ፥ ንዋት፥ ገንዖብ፥ ምእራም ቃሊትን ካሌእን ኣብ ጏነይ ዯው ዛበለ 

ኩልም ኣዛየ ከመስግኖም እፈቱ። 

 

 ነታ ኣዛየ ዖፍቅራን ዖኹብራን ሰበይተይ ምስ ክሌተ ዯቀይ ስሇቲ ናይ ጸልትን 

ሞራሌ ዯገፍ ከምኡውን ኣብ እዋን ምዴሊው እዙ መጽሓፍ እዘኣ ንዖርኣየትኒ 

ዒቅሉ፥ ሓሌዮትን ምክንንን ብስም ጏይታ ክባርን ከመስግናን እፈቱ። 
 

 

 

እዙ መጽሓፍ እዘኣ 

 
ንኩልም እቶም ብዙዔባ እዙ መጽሓፍ፥ ኣምሊኹ ንእተዙረቦም ትንቢታዊ 

ቃሌ ብምዛራብ ትብዒት ንዛኯኑኒ፥ ነቲ ኣዛዩ ኣዴካሚ ዛኯነ ናይ 

ምእራም ስራሕ ጊዚኡም ሰዊዕም ንዛሰርሑ ብለጻት የዔሩኹተይን ጀሚረ 

ክሳዔ ዛውዴእ ኣብ ጏነይ ብጸልት ዯው ንዛበለ ኩልም ቅደሳን እውፍያ 

ኣልኵ። 
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መእተዊ 

ዒወት ኣብ ሓዲር 

‚እዘ ምስጢር እዘ ዒብዪ እዩ…።‛ ኤፌ5፥31-32 

ግዘኣብሄር ኣምሊኹ ዯቁ ዔውት ሓዲር ክምስርቱ ባህጉ እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ኣብ 

ቃለ፥ ናብ ዒወት ዖብጽሑና መገዴታት ብተዯጋጋሚ ዖቐመጠሌና። ከምቲ ንብሓት 

ዛመስልም ዒወት ኣብ ሓዲር ዖይከኣሌ ኣይኯነን። ዒወት ብርግጽ ይከኣሌ እዩ። ብሓት 

ኣብ ሓዲሮም ስሇዖይተዒወቱ ጥራይ ኣብ ሓዲር ዒወት ከምዖየሌቦ ጌርካ ምሕሳብ ጌጋ ምርዲእ 

እዩ። እቲ መሰረት እምነትና ክኴውን ዖሇዎ፥ ምስክርነት ናይቶም እተዒወቱን ዖይተዒወቱን 

ዖይኯነስ ቃሌ ኣምሊኹ እዩ ክኴውን ዖሇዎ።   

እቲ ኣብ ሓዲር ክመጽእ ዖሇዎ ዒወት ብክርስቶስ የሱስ ዋጋ ተኴፊለለ እዩ። ክርስቶስ የሱስ 

ንሕና ህዛቡ ክንዔወት ንዅለ ነገርና  ዋጋ ከፊለለ እዩ። ስሇዘ በቲ እተኴፍሇ ዋጋ ብምእታው፥ 

ኣብ ሓዲር ክመጽእ ንዖሇዎ ዒወት ከነምጽኦ ይግብኣና እዩ። እቲ ብክርስቶስ የሱስ ንዒወትና 

እተኴፍሇ ኳሇንተናዊ ዋጋ፥ ንዒወት ኣብ እንገብሮ ቅሌስ ትብዒትና እዩ። ምስናይዘ ግና እቲ ኣብ 

ሓዲር ክመጽእ ዛዴሇ ዒወት ዴንገት ወይ ዴማ ብከምኡ ዛመጽእ ከምዖይኯነ ክንግንዖብ የዴሉ።  

መጽሓፍ ቅደሳዊ ፍሌጠት ዖይብልም ገሇ ገሇ ኣመንቲ፥ ንዒወት ከም ሓዯ ካብ ሰማይ ዛወርዴ 

ተኣምራቲ ዛናብ ጌሮም ይሓስብዎ እዮም። እዘ ዒይነት ኣተሓሳስባ ግና ናይቲ ክንዔወት 

ዖይዯሌየና ሰይጣን ሓሳብ እዩ። ሰይጣን ከምዘ ዒይነት ሓሳባት ኣብ ብሓት ብምስራጽ 

ንዒወቶም ከይተግሁ ገይርዎም እዩ። ብርግጽ ካብ ቃሌ ኣምሊኹ ክንመሃር እንተዴኣ መሪጽና፥ 

ዴንገታዊ  ዛበሃሌ ዒወት የሌቦን። ዅለ ዒወት ዴምር እቲ ሕጂ እትገብሮ ዖል ነገር እዩ።  

መጽሓፍ ቅደስ ነቲ ኣብ ሓዲር ክመጽእ ዖሇዎ ዒወት ተጸበይቱ ዖይኯንናስ ኣምጻእቱ ክንከውን 

ከምዖልና እዩ ዛነግረና። ስሇዘ ነቲ ኣብ ሓዲር ክመጽእ ዖሇዎ ዒወት፥ ንሕና ባዔሌና እንሰርሖ 

ምዃንና ምስትውዒሌ የዴሉ። ኣብ ዒወት ናይ ሓዲርና ሌዐሌ ግዯ ከምዖልና ክንርስዔ 

ኣይግባእን። ብኴመይ ኣቢሌና ኢና እሞ ኣብ ሓዲርና ዒወት ከነምጽእ ዛብሌ ሕቶ ንኣእምሮና 

ክመጾ ይኹእሌ እዩ። እግዘኣብሄር ንሓዲርና እንሰርሓለ ኣእማንን ንዴፍን ሂቡና እዩ። ኣምሊኹ 

ተዒወቱ ጥራይ ኢለ ትእዙዛ ኣይሃበናን። ብቃለ ክንዔወተለ እንኹእሌ መገዴታት ሓቢሩና እዩ። 

ግዯና ዴማ ብመሰረት እቲ እተዋህበና ንዴፊ ነቲ ዖልና ቃሌ ኣምሊዊ ኣእማን ተጠቂምና ቤትና 

ምህናጽ እዩ።  

እ 
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እቲ ኣብ ሓዲርና ክመጽእ ዖሇዎ ዒወት ካብ ካሌኦት ክመጸና ምብሃግን ንጊዚ ምሕዲግን ካብቲ 

ሓዯ ንከይንዔወት ዒትዑቱ ዛሓዖና ክፉእ መጻወዴያ ሰይጣን ምዃኑ ምግንዙብ ሌቦና እዩ። እዘ 

ከምዘ ዒይነት ኣተሓሳስባ፥ ዔሽነትን ናብ ጥፍኣት ዛመርሕ ሕማቕ ባህርይን እዩ። ሰይጣን 

ንብሓት መጻምዴቲ እቲ ከምጽእዎ ዛግብኦም ሇውጥን ዒወትን መታን ከይኣትውዎ፥ ኣብ 

ኣእምሮኦም ዴ ዛኻነ ሓሳባት ብምስራጽ ዒንቂፍዎም እዩ። እቲ ዴ ሓሳብ እንብል ዴማ፥ 

ምስ ምንዋሕ ጊዚ ሇውጢ፥ ምስግጋር ከምዛመጽእ ጌርካ ምሕሳብ እዩ። ገሉኦም ካብዘ ዛሰረጾም 

ሓሳብ እተሊዔሇ፥ ካብ ዔሇተ መርዒኦም ዴሕሪ 5 ወይ 10 ዒመት እቲ ክመጽእ ዖሇዎ ዒወት 

ከምዛመጽእ ጌሮም ይቇጽርዎ እዮም። ገሉኣቶምውን ምስ ወሇደ ብሕ ነገሮም ዛዔረ ኻይኑ 

ይስምዕም እዩ። እቲ እተጸበይዎ እዋን ምስ ሓሇፈ ግና፥ ግምቶም ጌጋ ምንባሩ ይግንዖቡ። እዘ 

ከምዘ ዒይነት ኣመሇኹታ ኣዛዩ ክፉእ መጻወዴያ ዯኣ እምበር መጽሓፍ ቅደሳዊ መዋጽኦ 

ኣይኯነን። 

መጽሓፍ ቅደስና ዒወት ኣብ ሓዲር ክሌተኣዊ ከምዛኻነ እዩ ዛነግረና። እቲ ኣብ ሓዲር ክመጽእ 

ዖሇዎ ዒወት ክሌቲኦም መጻምዴቲ ብሓባርን ብማዔረን ዛሰርሕዎ ዯኣ እምበር፥ እቲ ሓዯ በይኑ 

ምስ ኣምጽኦ ክሌቲኦም ብሓባር ዛጽንብሌዎ ኣይኯነን። ወይውን እቲ ሓዯ ዖምጽኦ እሞ እቲ 

ካሌኣይ ከኣ ዛቅበል ኣይኯነን። እቲ ኣብ ሓዲር ክመጽእ ዖሇዎ ዒወት ክሌተኣዊ እዩ። ኣብ ሃገርና 

ኣብ መብዙሕትኡ ሓዲር ከምዛርኤ፥ ዒወት እቲ ሰብኣይ ዖምጽኦ እሞ እታ ሰበይቲ እትቕበል 

ተጌሩ እዩ ዛቍጸር። እዘ ከምዘ ዒይነት ኣተሓሳስባ ግና ውጽኢት እቲ ክውገዴ ዖሇዎ ሰብኡት 

ኣብ ሌዔሉ ኣንስቲ ዖሇዎም ናይ ሌዔሌና ኣተሓሳስባ እዩ። ገሇ ገሇ ማሕበራትውን ነዘ ዴዅም ዖይ 

ቃሌ ኣምሊዊ ሓሳብ ከም ዖሇዎ ብምርዒም፥ ኣብቲ መጓሰ ስሇዖስረጽዎ፥ ዒወት ብመገዱ 

ሰብኡት ጥራይ ክመጽእ ዛጽበዩ መጻምዴቲ ሰሲኖም ኣሇው። ዒወት ግና ክሌቲኦም መጻምዴቲ 

ተዯጋጊፎምን ተመሊሉኦምን ዖምጽእዎ እዩ። ክሌቲኦም መጻምዴቲ ኣብ ሌዔሉ መጻምዴቶም 

ንዒወቶም ዒብዪ ግዯ ከምዖሇዎም ምርዲእ ሰናይ እዩ። ኣብ ርእሲ እዘውን ሇባማት መጻምዴቲ 

ንዒወቶም ብማዔረ ከምዛግዯሱለን ዛጏዩለን ብምግንዙብ ሇባማት ንምዃን ገዙእ ርእስና 

ከነሌምዴ ኣልና።  
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ምዔራፍ ሓዯ 

ሓዲር እንታይ እዩ? 

ትምህርትና ትርጉም መውስቦ ብምርኣይ ኢና ክንጅምሮ። እቲ መውስቦ ዛብሌ 

ቃሌ ኣብ ግሪኹ ‚ጋሚኦ‛ (gameo)ክብል እንከል ቃሌ ብቃለ ምስዛትርጏም 

ዴማ ‚ብሓባር ምጥባቕ ወይ ዴማ ሓዴነት‛ ዛብሌ ትርጉም ኣሇዎ። ካብዘ ናይ 

ግሪኹ ቃሌ ብምብጋስን ነቲ ብዙዔባ ሓዲር ዛዙረብ ምለእ ትሕዛቶ መጽሓፍ ቅደስን ኣብ 

ግምት ብምእታው ንሓዲር ከምዘ ዛስዔብ ኢሌና ክንትርጉሞ ንኹእሌ ኢና። 

- ኣብ መንጏ ክሌተ ኣንጻር ጾታ ዛካየዴ ናይ ምለእ ዔዴመ ናይ ብጻይነት 

ወይ ምሕዛነት ኪዲን። 

- ክሌተ ኣንጻር ጾታ ብፍቕሪ፥ እሙንነት፥ ተወፋይነት፥ ግለጽነትን 

ምዴግጋፍን ክነብሩ ዛውስንዎ ናይ ምለእ ዔዴመ ናይ ሓቢርካ ምንባር 

ውሳኔ። 

- ብመንፈስ ሓሳብን ስጋን ሓዯ ንምዃንን ሓቢርካ ንምንባርን ዛግበር ናይ 

ምለእ ዔዴመ ውሳኔ ወይ ከኣ ውዔሌ እዩ። 

 

ሓዲር ናይ ምለእ ዔዴመ ውሳኔ ወይ ኪዲን ብምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነዘ ተረዱኡ 

ብጥንቃቐን ምርዲእን ክኣትዎ ይግባእ። ኣምሊኹ ንሓዲራዊ ጉዔዜና ንቅኑዔ ትርጉም ሓዲር 

ተረዱእና ክንጅምሮ እዩ ዛዯሌየና። ኣብ ጉዔዜ ህይወት ከም እንርእዮ እቶም ንትርጉም 

ሓዲር ብዛግባእ ዛግንዖቡ ሰባት እዮም ንሓዲር ዛግብኦ ክብሪ ክህብዎ ዛጋዯለ። 

ብሓት መንእሰያት ንትርጉም ሓዲር ከምቲ ዛግብኦም ከየስተውዒለ ብምእታዎም፥ 

ታሪኹ ኣያታቶም ክዯግሙ ተራእዮም እዮም። ንሕና ግና ካብዘ ከምዘ ዒይነት ኣምሊኹ 

ዖይዯሌዮ ናብራ ንምውጻእ ንትርጉም ሓዲር ብዛግባእ ብምግንዙብ ክንመሊሇስ ኣልና። 

ሰብ ኣብ ህይወቱ ካብ ዛውስኖም ዒበይቲ ነገራት፥ ሓዲር እቲ ኣብ መበሌ ካሌኣይ 

ዛስራዔ እዩ። እቲ ቀዲማይ ንጏይታ የሱስ ናይ ምቕባሌ ውሳኔ ክኴውን እንከል እቲ 

ካሌኣይን ዛኴበረን ውሳኔን ዴማ ሓዲር እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ ብዒብዪ ጥንቃቐ ክጅመር 

ከምዖሇዎ ምግንዙብ የዴሉ። እቲ ንምጥንቃቕ እንወስድ ስጉምቲ ዴማ ንትርጉም ሓዲር 

ብምፍሊጥ እዩ ክፍሌም ዖሇዎ። 

 

ን 
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ምዔራፍ ክሌተ 

ሓዲር ምስጢር እዩ 

‚ስሇዘ ሰብኣይ ኣቦኡን ኣዱኡን ሐዱጉ ምስ ሰበይቱ ይሇግብ፥ ክሌቲኦምውን ሓዯ ስጋ እዮም 
ዘኻኑ። እዘ ምስጢር እዘ ዒብዪ እዩ፥ ኣነ ግና ብናይ ክርስቶስን ማሕበሩን እብል ኣልኵ።‛ 
ኤፌ5፥31-32 

ዋርያ ጳውልስ ኣብዘ ቦታ እዘ ንሰብ ኤፌሶን ንሓዲር ወይ ዴማ እቲ ኣብ መንጏ 

ሰብኣይን ሰበይትን ዖል ኪዲናዊ ሕብረት ከም ምስጢር ገይሩ እዩ ዛገሌጸልም ዖል። 

ሓዲር ምስጢር እዩ። እዘ ብለጽ ሃዋርያ ኣብቲ ንሰብ ሮሜ ዛጸሓፎ መሌእኹቱ ዴማ፥ 

ንዅለ መንፈሳዊ ምስጢራት ክንፈሌጥ ከምዛግብኣና ይሕብር። ‚..እዘ ምስጢር እዘ 
ዖይትፈሌጡ ክትኯኑ ኣይፈቱን እየ።‛ (ሮሜ11፥25)። ከም ሰዒብቲ ጏይታ መጠን ንዅለ 

መንፈሳዊ ምስጢራት እንፈሌጥ ክንከውን ኣልና። ሓዯ ኣማኒ መንፈሳዊ ምስጢር ዖይርዴኦ 

እንተዴኣ ኻይኑ ኣሰራርሓ መንፈሳዊ ዒሇም ክርዴኦ ኣይክእሌን እዩ። መንፈሳዊ ዒሇም ዖይርዴኦ 

ኣማኒ ዴማ ኣብዘ ዛርኤ ስጋዊ ዒሇም መግሇጺ እቲ ዖይርኤ ሰማያዊ ዒሇም ኻይኑ ክነብር 

ኣይክእሌን እዩ። 

ከም መጠን ሰዒብቲ ጏይታ፥ ንዅለ መንፈሳዊ ምስጢር እንርዲእ ሰባት ክንከውን ኣልና። 

ብሕ ጊዚ ከምዛርኤኹዎ እዘ መንእሰይ ወሇድ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ እተገሌጹ ምስጢራት 

ንምፍሊጥ ብሕ እዩ ዛጽዔር። ነቲ ምስጢር እዩ እተባሀሇ ሓዲር ግና ንምፍሊጡ ዛተግሁ 

ኣዛዮም ሒዯት እዮም። ግናኴ ከምቲ ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ዖል ዅለ ምስጢራት ክንፈሌጦ 

ዖዴሌየና ነቲ ኣብ ሓዲር ዖል ምስጢራትውን ክንፈሌጦ ከምዖዴሌየና ምስትውዒሌ የዴሉ። 

መጽሓፍ ቅደስና ኣብ እነጽንዒለ እዋን ብሓት ነገራት ከም ምስጢር ተጠቂሶም ኢና እንረክብ። 

ገሇ ካብቶም ከም ምስጢር እተገሌጹ ዴማ እዜም ዛስዔቡ ይርከብዎም። 

- ክርስቶስ፥ ቇላ1፥26 2፥2 

- ምንጣቕ ኣመንቲ፥ 1ቇሮ15፥51 

- ወንጌሌ መንግስቲ ኣምሊኹ፥ ማር4፥11 13፥11 ቇል4፥3 

- ናይ ዯቂ እስራኤሌ ትሪ ሌቢ ክሳዔ ምሌኣት ኣህዙብ፥ ሮሜ11፥25 

ንኳልም እዜም ዛርኤናዮም ምስጢራት  ብዔምቇት እንተዴኣ ፈቲሽናዮም ሓባራዊ ባህርያት 

ከምዖሇዎም ኢና እንርዲእ። እቶም ሓባራዊ ባህርይ ዴማ ኣብ ሰሇስተ ክንመቕልም ንኹእሌ ኢና።  

- ብመሇኯታዊ ምግሊጽ ጥራይ ከምዛብጻሕ 

- ምዔቃብ ከም ዛዯሉ 

- ንምርካቡ እኵሌ ጊዚን ዒብዪ ዋጋን ከም ዛጠሌብ 

ሃ 
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ስሇዘ ብዙዔባ ምስጢር ክንሓስብ እንከልና ነዜም ዛርኤናዮም ሰሇስተ ሓሳባት ምዛካር የዴሉ። 

ምስጢርነት ናይ ሓዲር ኣጸቢቝ ክርዴኣና ቐጺሌና ብዙዔባ እዜም ሰሇስተ ናይ ምስጢር ባህርያት 

ገሇ ዛርዛራዊ ሓሳብ ክንርኢ ኢና። 

1. ሓዲር ምግሊጽ ዛዯሉ ምስጢር 
 

ሓዲር ብስጋዊ ኣእምሮ ጥራይ ክብጻሕ ዖይክእሌ ምስጢር እዩ። ሓዲር ከም ኳልም መንፈሳዊ 

ምስጢራት ብመሇኯታዊ ምግሊጽ ጥራይ እዩ ዛብጻሕ። ሓዲር ብመሇኯታዊ ምግሊጽ ዛርከብ 

ምስጢር እዩ ክንብሌ እንከልና ብቐሉለ ክብጻሕ ዖይክእሌ ዒሚቕ ትሕዛቶ ዖሇዎ ምስጢር እዩ 

ማሇትና እዩ። ሓዯ ሰብ በቲ ዖሇዎ ተፈጥሮኣዊ ኣእምሮ ንዔምቇት ትሕዛቶ፥ በዅሪ ዔሊማ፥ 

ኣጀማምራን ኣተሃንንጻን ሓዲር ክርዴኦ ኣይክእሌን እዩ።  

 

መስራቲ ሓዲር ኣምሊኹ ባዔለ እዩ። እቲ ከንቱነት ኣብኡ ዖየሌቦ ኣምሊኹ ከምቲ ንዅለ ዛፈጠሮ፥ 

ናቱ ዛኻነ ዔሊማ ዛገበረለ፥ ንሓዲርውን ናቱ ዛኻነ ዔሊማ ሰሪዐለ እዩ። ክንዱ ዛኻነ ዴማ 

ብዙዔባ ሓዲር ክትርዲእ ኣእምሮ ኣምሊኹ ምንባብ የዴሉ። ኣእምሮ ኣምሊኹ ንምንባብ ዴማ 

መሇኯታዊ ምግሊጽ የዴሉ። መውስቦ ኣእምሮ ዯቂ ሰባት ዛመሃዜ ክሳዔ ዖይኯነ ኣእምሮ ዯቂ 

ሰባት ብርእሱ ብዙዔባ መውስቦ ከረዴኣና ብቕዒት የብለን። ከምቲ ገሉኣቶም ዛመስልም ምስ 

ምንዋሕ ጊዚ እውን እንተኻነ ነቲ ኣብ ሓዲር ዖል ምስጢር ክትርዴኦ ኣይከኣሌን እዩ። እቲ ኣብ 

ሓዲር ዖል ምስጢር ብሓዯ መገዱ ጥራይ እዩ ዛብጻሕ። ብመሇኯታዊ ምግሊጽ። 

 

ናብ ሓዲር ቅዴሚ ምእታወይ ንብሓት ቅዴመይ ኣብ ሓዲር ዛኣተው ብዙዔባ ሓዲር ዖልኒ 

ምርዲእ ኣብ ምዔባይ ክሕግኒ ተወኪሰዮም ነይረ። ገሉኣቶም ዒሰርተታት ዒመታት ኣብ ሓዲር 

ዛገበሩ ክኻኑ እንከሇው፥ ገሇ ሒዯትውን ሌዔሉ ዔስራ ዒመት ኣብ ሓዲር ዛገበሩ እዮም። እቲ 

ዖገርም ግና ካባታቶም ካብ ዋሊ ሓዯ  ዔምቇት ዖሇዎ ምርዲእ ክረክብ ኣይከኣሌኩን። ሰባት ኣዛዩ 

ነዊሕ ዒመታት ኣብ ሓዲር ዋሊ እ እንተገበሩ፥ ምግሊጽ እንተዖይብልም ግና ነቲ ኣብ ሓዲር ዖል 

ምስጢር ክነግሩና ኣይክእለን እዮም። ሓዯ ሰብ ምውሊደ፥ ዯቂ ዯቍ ክርኢ ምብቅዐ በይኑ 

ምስጢር ሓዲር ክርዲእ ኣይገብሮን እዩ። ምስጢር ብሓዯ መገዱ ጥራይ እዩ ዛብጻሕ፥ መሇኯታዊ 

ምግሊጽ ብምርካብ። ሓዲር ዛኻነ ዖርከበ ሰብ ከምዛን ከምትን ኢለ ክትንትኖ ዖይክእሌ ረዘን 

መንፈሳዊ ስርዒት ምዃኑ ምግንዙብ እምበኣር ካብ ከንቱ ምርዲእ ሓራ ከምዖውጽእ ተረዱእና 

ብምሌኣት ንምፍሊጥ ክንጋዯሌ ኣልና። 

 

2. ሓዲር ምዔቃብ ዛዯሉ ምስጢር 
 

ቃሌ ኣምሊኹ ብዙዔባ ምስጢር ካሌኦት ክንቀሌዔ ከምዖይብሌና ይዙረብ እዩ (ዖላ19፥16 

ምሳ20፥19)። እዘ ከኣ ምስጢር ምዔቃብ ከምዛዯሉ እዩ ዖርኢ። ብሓፈሻ ዅለ ዒይነት ምስጢር  
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ምዔቃብ ከምዛዯሉ ነቲ ብዙዔባ ንዱያቆናት እተዋህበ መምርሒ ኣብ እንርእየለ እዋንውን 

ክንግንዖብ ንኹእሌ ኢና። ‚..ነቲ ምስጢር እምነት ኣብ ንጹህ ሕሉና ሒዜም..‛  (1ጢሞ3፥8-9)። 

ምስጢር ዅለ ክዔቐብ ኣሇዎ። ምስጢር ብባህርይኡ ምዔቃብ ይዯሉ እዩ። ከምቲ ንዱያቆናት ነቲ 

ምስጢር እምነት ኣብ ሰናይ ሕሌና ክዔቅብዎ እተነግሮም ሓዲርውን ምስጢር ስሇዛኻነ  ኣብ 

ሰናይ ሕሌና ክዔቀብ የዴሉ።  

 

ነቲ ብቃሌ ኣምሊኹ እንረኹቦ ምስጢር ክንዖርዎ ዖይኯንናስ ዋጋ ከፊሌና ክንዔቅቦ፥ ክንዒቍሮን 

ኣብ ውሽጥና ከነሕዴሮን ይግባእ። ክንዔቅቦ ኣልና ማሇት ኣብ ውሽጥና ግቡእ ቦታ ክረክብ 

ክንገብሮን ምስ ህይወትና ከነወሃህድን ኣልና ማሇት እዩ። ሓዯ ሰብ ብመሇኯታዊ ምግሊጽ 

ምስጢር ሓዲር በሪሁለ ኣል ማሇት ዒቂብዎ ኣል ማሇት ኣይኯነን። ምግሊጽ ምስ ረኴበ ነቲ 

ዛረኴቦ ምስጢር ናይ ምዔቃብ ግዳታ ወይ ሓሊፍነት ክስከም ክኹእሌ ኣሇዎ። ኣምሊኹ 

ንዛገሌጸሌና ምስጢራት ክንዔቅቦ ምስ ምለእ ሓሊፍነት እዩ ዛህበና። 

 

ብሓት ኣመንቲ ግና ምስጢር ምዔቃብ ከምዛዯሉ ስሇዖይተረዴእዎ ሰሚዕም ከምዖይሰምዐ፥ 

ካብ ኣምሊኹን ብኣምሊኹን ተማዑድም ከምዖይተማዔዯ ሰብ ክመሊሇሱ እዮም ዛርኣዩ። እዘ 

መርገም ዖስዔብ ሓዯገኛ ስጉምቲ ስሇዛኻነ ንሕና ካብዘ ከምዘ ዒይነት ስጉምቲ ክንዔቀብ 

ይግብኣና እዩ። ንምርካብ ዋጋ ንዛከፈሌናለ ምስጢር ሓዲር፥ ዋጋ ከፊሌና ክንዔቅቦ ኣልና። ነዘ 

ከኣ ሰፊሕ ሌብን ተወፋይነትን እዩ ዖዴሌየና። 

 

3. ንክትፈሌጦ እኵሌ ጊዚን ዋጋን ይሓትት 
 

ምስጢር ብሌክዔ ንምፍሊጡ እዅሌ ጊዚን ዋጋን የዴሉ። ነቲ ዒብዪ ምስጢር እተባህሇ ሓዲር 

ንምርዴኡ ካብ ታህዋኹን ስጋውነትን ሓራ ወጺእካ ብጥንቃቐ ዋጋ ምኹፋሌ የዴሉ። ሓንቲ 

ብዙዔባ ሓዲር እትዙረብ መጽሓፍ ኣንቢቦም ወይውን ብናይ ሓዯ መዒሌቲ ስብከትን ምስትንታንን 

ንሰፊሕ ትሕዛቶ ሓዲር እተረዴእዎ ዛመስልም ብሓት እዮም። ይዅን ዯኣ እምበር እቲ ኣብ 

ሓዲር ዖል ምስጢር ብከምዘ ፈኳስ ዛኻነ ኣተሓሕዙ ክብጻሕ ዛኹእሌ ተራ ነገር ከምዖይኯነ 

ምርዲእ የዴሉ። 

 

ብዙዔባ ምስጢር ሓዲር ብናይ ኣፈ ኣርክቡ ስብከት /ክራሽ ኮርስ/ ክትፈሌጥ ዛከኣሌ ኣይኯነን። 

ልሚ ልሚ ኣብ ገሇ ገሇ ማሕበራት ዛግበር ሓዯ ነገር ኣል፥ ሕጹያት ብቍዔ ምዴሊዋት ከይገበሩ 

ዔሇተ መርዒኦም ይፈሌዩ እሞ፥ ናይ ሰሙናት ወይ መዒሌታት ጊዚ ምስ ተረፎም ማሕበር ምስ 

ዖሇዎም ሓጺር ጊዚ ጽሟቕ ዛትሕዛቶኡ ምህሮ ክትህቦም ትፍትን። እዘ ኣብ ብሓት ማሕበራት 

እናነገሰ ዛመጽእ ዖል ግብሪ ክእረም ዯኣ እምበር ክርዒም የብለን። ሰባት ስሇዛነገርናዮም ናብ 

ምርዲእ መጺኦም ማሇት ኣይኯነን። ናብ ምስትውዒሌ ክመጹ ጊዚ ወሲዴና ከነስርጸልም እዩ 

ዖልና።   
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ምዔራፍ ሰሇስተ 

ሓዲር ክቡር እዩ 

‚…መውስቦ ኣብ ዅለ ክቡር፥ እቲ መዯቀስ ኣሚን ከኣ ዖይረኴሰ ይዅን። እብ13፥4 

 
ይ እብራውያን ጸሓፊ ኣብዙ ኣብ ሊዔሉ ዖሊ ፍቕዱ ክቡርነት ሓዲር እዩ ዛገሌጽ ዖል። 

ሓዲር ካብቲ ኣብ ዒሇም ዖል ነገራት እቲ ዛኴበረ ነገር እዩ። ክቡርነት ሓዲር ኣብዘ ቦታ 

ተገሉጹ ዖል ኣብ ዅለ እዩ። ኣብ ዅለ ማሇት ብቦታ ይኵን ብሰብ እዩ። ኣብ ዅለ 

ስፍራን ብዅለ ሰብን ሓዲር ክቡር እዩ። እዘ ኣብዘ ቦታ እዘ ተገሉጹ ዖል ክቡር ዛብሌ ቃሌ 

ኣብ ግሪኹ ‚ቲማኦስ‛ (timios) ክብል እንከል ኣገዲሲ፥ ጠቃሚ /ኣርባሒ/፥ ሌዐሌ ዛዋግኡ፥ 

ተፈታዊ፥ ምለእ.. ዛብሌ ትርጉም ዴማ ኣሇዎ።  

 

ሰይጣን፥ ብሓፈሻ ዅለ ሰብ ብፍሊይ ግና እዘ ዖል መንእሰይ ወሇድ ክቡርነት ሓዲር ከይግንዖብ 

ብዖል ዒቕሙ ሰሪሑን ይሰርሕ ኣልን። ነዘ ክፉእ ሓሳባቱ ንምንዙሕ ዴማ ንመራኴቢ ብሓን፥ 

ፊሌምታት፥ ሌብወሇዲትን እትፈሊሇዩ ንክቡርነት ሓዲር ዖቃሌለ ሰሚናራትን ቶክ ሾውን 

እናዲሇወ ብዯረጃ ዒሇም ዖርጊሑን ኣብ ምዛርጋሕ ይርከብ ኣልን። ንኣብነት ኣብቶም ኣብዙ ሃገር 

እዘኣ ዒብዪ ዛና ዖሇዎም ስነጥበባውያን እንተዴኣ ርእይና ዯጋጊሞም እተመርዒውን እተፋትሑን 

እዮም። ሰይጣን ዴማ ብመራኴቢ ብሓን ኣቢለ ታሪኹ እዜም ስነጥበበኛታት ብምቅሊሕ ኣብቲ 

መንእሰይ ወሇድ ነቲ እኩይ ሓሳባቱ የስርጽ ኣል። ንሕና ግና ከም  ሰዒብቲ የሱስ መጠን እቲ 

እንሰምዕን እንርእዮን ነገር ንክብሩነት ሓዲር ኣብ ኣእምሮና ከህስሶ ከነፍቕዴ የብሌናን። 

 

ኣብ ምዴርና ዛዛውተር ‚ሓዲር ሕዲር‛  ዛብሌ ብሂሌ ኣል። እዘ ብሂሌ እዘ ዋሊ ካብቲ ዖዔበየና 

ሕብረተሰብ እተረኹበ እንተኻነ ነቲ መሰረታዊ ሓሳብ ቃሌ ኣምሊኹ ዛጻረር ስሇዛኻነ ክርስትያን 

ወሇድ ክጥቐመለ ዖይብለ ጽዩፍ ብሂሌ ምዃን ምግንዙብ የዴሉ። ብሓት መንእሰያት ሃገርና 

በዘ ከምዘ ዒይነት ብሂሊትን ካሌእን ስሇተበከለ ብዙዔባ ሓዲር ዖሇዎም ርዴኢት ኣዛዩ ዴዅም 

እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ዛበዛሑ መንእሰያት ኣብ ክንዱ ኣብ ሓዲር ኣብ ረት ጥራይ ዖዴሃበ 

ኣካይዲ ዛኴደ።  

 

ነቲ ኣብቶም ካብ እምነት ወጻኢ ዖሇው ሰባት ጥራይ ዖይኯነስ ኣብ ገሇ ገሇ ማሕበራትውን 

ከይተረፈ ዖስፋፍሕ ንዖል ንሓዲር ዖቃሌሌ ምህሮ ብፍሌጠት ሓቂ ክንምክቶ እዋኑ ዛጠሌቦ 

ክርስትያናዊ ግቡእና እዩ። ገሇ ገሇ ናይ ቃሌ ኣገሌገሌቲ ነቲ ኣብ ትሕቲኦም ዖል መጓሰ ኣምሊኹ 

ና 



ምምሊስ ናብቲ ቀዲማይ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር 

 

14 

 

ንሓዲር ዖቃሌሌ ምህሮ ክምግብዎ ንዔዖብ ኢና። ብሰሪ እቲ ንሳቶም ዛምህርዎ ምህሮ ዴማ 

ብሓት ንክቡርነት ሓዲር ከስተውዔሌዎ ኣይከኣለን። እቲ ዖገርም ዛበዛሑ እቶም ከምኡ ዒይነት 

ምህሮ ዛምህሩ ዖሇው ዴማ  ኣብ ሓዲሮም ዖይተዒወቱ እዮም። ንሳቶም ኣብ ሓዲሮም 

ኣይተዒወቱን ማሇት ግና ሓዲር ክቡርነቱ ሃሲሱ ናብ ውርዯት ተዯርብዩ ማሇት ኣይኯነን። ሓዲር 

ጌና ክብረቱ ሕሌው እዩ ከምኡ ኢለ ዴማ ክቕጽሌ እዩ። 

 

ንሕና ክርስትያናት፥ ወገን ናይ ቃለ ብምዃን ክቡርነት ሓዲር ኣብ ህይወትና ከነዴምቅን ንካሌኦት 

ንምግሊጽ ክንውስንን ኣልና። እቲ ካብ ስዴራቤትና ዛወረስናዮ፥ ካብ ከባቢና እተማሃርናዮን 

ብእተፈሊሇየ መራኴቢ ብሓን ዛመሓሊሇፍ ነገርን ንክቡርነት ሓዲር ከህስስ ኣይነፍቕዴ። ገሇ ገሇ 

ዖይብሱሊት ኣመንቲ ዛዙረብዎ ዖረባውን ንብሓት ኣመንቲ ብዙዔባ ሓዲር ዖሇዎም ምርዲእ 

ዴዅም እንሓንሳእ ከማን ምስ ሰይጣን ዛወገነ ክኴውን ዖገዴዴ እዩ። ነዘ ተረዱእና  ንከምዘ 

ዒይነት ዴዅም ዖረባታት ኣእዙንና ንዔጾ።  

 

ክቡርነት ሓዲር ምቅሊሌ፥ ኣብ ታሪኹ ቤተክርስትያን ከም እንተራእየ ብተዯጋጋሚ ናብ ማሕበር 

ካብ እተፈነው መጥቃዔትታት ሓዯ እዩ። ነታ ኣብ ኤፌሶን ዛነበረት ማሕበር ከም ኣብነት 

እንተዴኣ ወሲዴና ዴማ ካብቲ ዖጋጠማ ዒብዪ ብዴሆ እቲ ሓዯ ንሓዲር ከም ሓጢኣት ዛገሌጽ 

ምህሮ ኣጋንንቲ እዩ። ከምቲ 1ጢሞ4፥3-5 ተገሉጹ ዖል ኣብታ ማሕበር (ጢሞቴዎስ ናይ ኤፌሶን 

ጓሳ እዩ) ንሓዲር ዖቃሌሌ፥ ኣገዲስነቱ ከህስስ ዛፍትን ምህሮ ብብዛሒ ይሌቀቕ ነይሩ እዩ። እቲ 

ምህሮ  ‘ሰብ ቅደስ ናብራ ክነብር እንተዴኣ ኻይኑ ወይ ዴማ ንኣምሊኹ ብምለእ ሌቡ ክግዛኦ 
እንተዴኣ ዯሌዩ ካብ መውስቦ ክርሕቕ ክኹእሌ ኣሇዎ‘ ዛብሌ ዖይመጽሓፍ ቅደሳዊ ፍሌስፍና 

ኣብቲ መጓሰ ኣምሊኹ ከስርጽ ዛፍትን እዩ ነይሩ። ነዘ ምህሮ እዘ ብዖል ሓይልም ተወፍዮም 

ዖስፋፍሕዎ ሓሰውትን ግቡዙትን ዛኻኑ መማህራን ዴማ ኔሮም እዮም። እዘ ከምዘ ዒይነት 

ምህሮ ንስጋ ዛጭቍን ንዛኻነ ነገር ከም ርዅስ ዛቇጽር ምህሮ ኖስቲሳውያን እዩ። 

 

ሓዲር ንክርስቶስ የሱስ ኣብ ገጽ ምዴሪ ክገሌጹን ንመንግስቲ ኣምሊኹ ከስፍሑን ብኣምሊኹ 

እተመዯቡ ተግባራት ኣምሊኹ ሓዯን እቲ ዛዒበየን ብምዃኑ ክቡር እዩ። ሰይጣን ነዘ ስሇዛግንዖብ 

ብብሕን እተፈሊሇየን መገዱ ንክቡርነት ሓዲር ከይንግንዖቦ ይጋዯሌ እዩ። ብሓዲር ኣቢለ 

ንዛግሇጽ ጏይታ ካብ ምግሊጽ ንምዔጋት ዛጥቐመለ ዛዒበየ ሜሊ፥ ንክቡርነት ሓዲር ኣብ ኣእምሮ 

ሰባት ምህሳስ እዩ። ብሓት ግዲይ እዘ መጥቃዔቲ ሰይጣን ብምዃኖም ንክብሪ ሓዲር 

ከስተናዔቅዎ ይፍትኑ እዮም። ካሌኦት ንሓዲር ስሇዖቃሇሌዎ ግና እቶም ኣብ ትሕቲ ጽሊሌ 

ፍሌጠት ቃሌ ክንነብር ዛወሰንና ክርስትያናት ከንቃሌል ኣልና ማሇት ኣይኯነን።  

 

ንክቡርነት ሓዲር ብትምህርቲ ይዅን ብግብሪ ምቅሊሌ ወይ ከተቃሌል ምፍታን ምስ ሰይጣን 

ምውጋን ብምዃኑ፥ እቲ ኣብ ከምኡ ዛወፈረ ውዑለ ሓዱሩ ከይተቀጽዓ ኣይተርፍን እዩ። ስሇዘ 

ዴማ እዩ ንሕና ምስ ብከምኡ ዒይነት መርዙም ምህሮ እተመረ ሰባት ክንሓብር ዖይብሌና። 



ምምሊስ ናብቲ ቀዲማይ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር 

 

15 

 

ሃዋርያ ጳውልስ ነዘ ክቡርነት ሓዲር ከቃሌሌ ዛፍትን ዴን ኣጋንንታውን ምህሮ ንምዔጋት 

ንጢሞቴውስ ብዅለ ሃዋርያዊ ምህሮ የዔጥቆ ከምዛነበረ ንመሌእኹታቱ ብምንባብ ክንርዴኦ 

ንኹእሌ ኢና (1ጢሞ4፥1-3)። ንሕናውን ልሚ ኣሰር እዘ ሃዋርያ ብምስዒብ ህይወትና ብምህሮ 

ሃዋርያትን ነብያትን ክንሃንጽ ይግብኣና እዩ። እዘ ይጽንሓሇይ ዖይብሃል ኣዛዩ ኣገዲሲ ነገር እዩ።  

 

ክቡርነት ሓዲር ኣብ ምንታይ እዩ? 
 

1. ኣምሊኹ ዛመስረቶ ምዃኑ  
ዛኻነ ነገር ብምንጩ እዩ ዛምዖን። እምበኣርሲ ንሓዲር ብምንጩ ክንመዛኖ እንተዴኣ ክኢሌና 

ክቡርነቱ ኣጸቢቍ ክስወጠና እዩ። መስራቲ ሓዲር ሰብ ዖይኯነስ እቲ ብለጽን ዖሇኣሇማውን 

ዛኻነ ኣምሊኹ ባዔለ እዩ። እዘ ዴማ እዩ ንክቡርነት ሓዲር ዖንጸባርቐሌና። ብቃሌ ኣምሊኹ 

እተቃነየ ኣእምሮ እንተዴኣ ሃሌዩና፥ ናይ ኣምሊኹ ፍጽምና ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ንሱ 

ዛምስርቶ ነገር ክሳዔ ክንዯይ ክቡር ምዃኑ ምግንዙብ ኣየጸግመናን እዩ። 

 

2. ቅዴሚ ሓጢኣት ምስራቱ 
ሓጢኣት ናብ ዒሇም ቅዴሚ ምእታው ሓዲር ከምእተመስረተ ቃሌ ኣምሊኹ ብንጹር ይነግረና 

እዩ። ሓጢኣት ከምቲ ኳሊትና እንፈሌጦን ቃሌ ኣምሊኹ ብንጹር ዛነግረናን ኣብ ዖፍጥረት 

ምዔራፍ ሰሇስተ እዩ ናብ ዒሇም ኣትዩ። ሓዲር ግና ቅዴሚኡ ኣብ ዖል ምዔራፍ እዩ ብኣምሊኹ 

ተመስሪቱ። ስሇዛኻነ ዴማ ሓዲር ብቐጥታ ይዅን ብተዖዋዋሪ መገዱ ምስ ሓጢኣት ምንም 

ዛኻነ ምትእስሳር የብለን። እዘ ዴማ እዩ ሓዯ ካብቶም ክቡርነት ሓዲር ዛምስክሩሌና መጽሓፍ 

ቅደሳዊ መርትዕታት። 

 

ናይ እብራውያን ጸሓፊ  ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ ክቡርነት ሓዲር ዴሕሪ ምግሊጹ እቲ መዯቀስ 
ኣሚን ከኣ ዖይረኴሰ ይዅን ዛብሌ ትእዙዙዊ ሓቂ ሂቡ ኣል። መውስቦ ከምቲ ቃሌ ኣምሊኹ 

ዛብል ብርግጽ ቅደስ እዩ። ነቲ ኣብዘ ቦታ (እብ13፥4) እተገሌጸ ቅደስ ዛብሌ ቃሌ ኣብ ግሪኹ 

ሃግኖስ (hagnos) ወይ ዴማ ኣሚኣንቶስ (amiantos) ይብል። እቲ ነዜም ክሌተ ቃሊት እተዋህበ 

ትርጉም ዴማ ‚ካብ ሓሳባዊ ይዅን ግብራዊ ርኹሰት ናጻ ምዃን፥ ብዖይ እንታ ምዃን፥ ብዔለግ 

ዖይኮነ፥ ንጹህ ዛኻነ‛ ዛብሌ እዩ። እዘ ትርጉም ዴማ ሓዲር ካብ ዛኯነ  ዖይኣምሊዊ ነገራት 

ሓራ ክኴውን ከምዖሇዎን ክቡርነቱን እዩ ዖመሌክተሌና።   

 

3. ዛበሇጸ ስሇዛኻነ  
መጽሓፍ ቅደስና እቲ ናይ ፍጥረት ዅለ ፈጣሪ ዛኻነ ኣምሊኹ ንዅለ ዛፈጠሮ ጽቡቕ 

ከምዛኻነ ርኣየ እናበሇ እዩ ዛገሌጾ። ኣብ ዖፍ1 ‚ኣምሊኹ ዴማ ጽቡቕ ከምዛኻነ ረኣየ‛ ዛብሌ 

ቃሌ ተዯጋጋሚ ተጠቒሱ ኢና እንረኹቦ።  



ምምሊስ ናብቲ ቀዲማይ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር 

 

16 

 

o ኣብ ዖፍ1፥10 ንቍጽ ምዴርን ባሕርን ምስገበረ ‚ኣምሊኹ ዴማ ጽቡቕ ከም ዛኻነ 
ረኣየ።‛ ነንብብ።  

o ኣብ ዖፍ1፥12 ምዴሪ ሳዔሪ፥ ዖርኢ ዛህብ ብቝሌን ከከም ዒይነቱ ፍረታት 
ምስገበረ ‚ኣምሊኹ ዴማ ጽቡቕ ከም ዛኻነ ረኣየ።‛ ዛብሌ ቃሌ ንረክብ። 

o ኣብ ዖፍ1፥18 ዴማ መዒሌትን ሇይትን ወይ ዴማ ብርሃንን ጸሌማትን ዛፈሌዩ 
ክሌተ ዒበይቲ ብርሃናት ምስገበረ ሕጂውን ‚ኣምሊኹ ዴማ ጽቡቕ ከም ዛኻነ 
ረኣየ።‛ ነንብብ። 

o ኣብ ዖፍ1፥21 ከኣ እንስሳ ባሕርን ኣእዋፍ ሰማይን ምስ ፈጠረ ሕጂውን ‚ኣምሊኹ 
ዴማ ጽቡቕ ከም ዛኻነ ረኣየ።‛ ነንብብ። 

o ኣብ ዖፍ1፥25 እውን እንተኻነ ኣራዊት ምዴሪ፥ በብዒይነቱ እንስሳን በብዒይነቱ 
ሇመምታ ምዴሪ ምስገበረ ተመሳሳሉ ቃሌ ‚ኣምሊኹ ዴማ ጽቡቕ ከም ዛኻነ 
ረኣየ።‛ ኢና ነንብብ። 

እቲ ገባር ጽቡቕ ኣምሊኹ ብሕ ጽቡቕ ነገር ፈጢሩ እዩ። ነንዛፈጠሮ ዴማ ይርእዮ ወይ ዴማ 
ይዔዖቦ ከምዛነበረን ጽቡቕ ኻይኑ ከምዛረኴቦን ብተዯጋጋሚ ኣብዙ ምዔራፍ ተገሉጹ ኣል። 
ይዅን ዯኣ እምበር ኣብ ዖፍ1፥31 ግና ካብዜም ክንርእዮም ዛጸናሕና ፍሌይ ዛበሇ ቃሌ ኢና 
እንረክብ ኢና። ኣብታ ፍቕዱ‚ኣምሊኹ ከኣ ዛገበሮ ዖበሇ ዅለ ረኣየ፥ እንሆ ብሕ ጽቡቕ ኯነ።‛ 
ዛብሌ ቃሌ ኢና እነንብብ። ከምቲ ክንርእዮ ዛጸናሕና ኣምሊኹ ነንዛገበሮ ምስረኣየ ጽቡቕ 
ከምዛኻነ እዩ ተገሉጹ። ኣብዘ ቦታ ግና ኣምሊኹ ዛረኣዮ ካብ ጽቡቕ ምዃን ዛሓሇፈ ብሕ 
ጽቡቕ ዛኻነ ነገር እዩ ርእዩ። ኣብ መንጏ ጽቡቕን ብሕ ጽቡቕን ዒብዪ ፍሌሌይ ከምዖል 
ንኳሊትና ርደእ ነገር እዩ። ኣምሊኹ ኣብ መወዲእታ እንታይ ስሇዛፈጠረ እዩ ብሕ ጽቡቕ 
ዛኻነ። ነታ ምዔራፍ ካብ ፍቕዱ 26 ጀሚርና እንተዴኣ ኣንቢብናያ ብመሌክዐ ሰብኣይን 
ሰበይትን ወይ ዴማ ዔሊምኡ ዖፈጽም ሓዲር እዩ ፈጢሩ። ነዘ ዴማ እዩ ብሕ ጽቡቕ እናበሇ 
መጽሓፍ ቅደስ ዛገሌጾ። ስሇዘ ሓዲር ካብቶም ብኣምሊኹ እተፈጥሩ ንሰማይን ምዴርን ወሲኹካ 
ኣዛዮም ዖገርሙ ፍጥረታት ኣዛዩ ዛበሇጸን ዛጸበቐን እዩ። እዘ ከኣ እዩ ንክቡርነት ሓዲር ኣሜን 
ኢሌና ክንቕበሌ ዛገብረና። ሓዲር እቲ ፍለይ ጥበብ ኣምሊኹ ብምሌኣት እተንጸባረቐለ ረዘን 
ስርዒት እዩ። 

4. መሇኯታዊ ዔሊማ ዖሇዎ ምዃኑ 
 

ሓዲር ክብረቱ ኣብ ዔሊምኡ እዩ። እቲ ናቱ ዔሊማ ምዴራውን ተራን ዖይኯነስ መሇኯታዊ እዩ። 

እዘ ከኣ እቲ መስራቲ ሓዲር ካብዙ ዒሇም እዘኣ ስሇዖይኯነ እዩ። መስራቲ ሓዲር እቲ ሰማያዊ 

ኣምሊኹ እዩ። ኣምሊኹ ናይ ዅለ ነገር ፈጣሪ እዩ። ከምቲ ቅደስ ቃሌ ኣብ ምሳ16፥4 ተገሉጹ ዖል 

ዴማ ንዅለ ነገር ንምደብ ዔሊማ እዩ ፈጢርዎ። ‚እግዘኣብሄርሲ ዅለ ንምደብ ነገር… ፈጠሮ።‛ 
ከምቲ ብተዯጋጋሚ ክንገሌጾ ዛጸናሕና ሓዲር ብሰብ ዖይኯነስ ብኣምሊኹ ንምደብ ዔሊማ ካብ 

እትፈጥሩ ኣዛዮም ረዖንቲ ነገራት ሓዯ እዩ። በቲ ሓዯ ብኣምሊኹ በቲ ካሌእ ዴማ ብዔሊማ 

ምፍጣሩ ዴማ ንክቡርነቱ ዖጉሌሕ መረጋገጺ እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ከም መጠን ክርስትያናት 

ክቡርነት ሓዲር ክርዴኣና ዖሇዎ። 
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5. መሰረት ህሊዌ ዯቂ ሰባት ምዃኑ 
 

ኣምሊኹ እዙ ምዴሪ ብሰባት ክትምሊእ ምስ ዯሇየ ዛገበሮ ነገር እንተዴኣ ሃሌዩ፥ ከምቲ ነቲ 

ቀዲማይ ሰብ /ኣዲም/ ዛገበሮ ነንመዒሌቲ ጭቃ እናገበርካ ሰብ ምፍጣር ኣይኯነን። ንሱ ንምዴሪ 

ብሰባት ንምምሊእ ዛገበሮ ነገር ሓዲር ምምስራት እዩ። ንክሌተ መጻምዴቲ ብሓዲር ክቁረኑ 

ዴሕሪ ምግባር እቲ ዛቕጽሌ ወሇድ ካብ ኣብራኺም ክወጽእ እዩ ገይሩን ኣዘን። ስሇዘ ዴማ 

ኢና፥ ሓዲር መሰረት ዯቂ ሰባትን ዋሕስ ህሊዌ ዛቕጽሌ ወሇድታትን እዩ፥ ኢሌና እንኣምን። 

መሰረት ህሊዌ ዯቂ ሰባት ምዃኑ ዴማ ንኣና ንቃሌ ኣምሊኹ ክንስዔብ ዖመንና ንኣምሊኹ ዛወፈና 

ክርስትያናት ክብረቱ እዩ ዖርእየና። ሓዲር ክቡር እዩ።  

 

6. ብክርስቶስን ማሕበሩን ምምሳለ 
 

እቲ ምስለ ብማንም ክገሌጽ ወይ ዴማ ንማንም ክህብ ዖይዯሉ ጏይታ ብሓዲር ኣቢለ ገዙእ 

ርእሱን መርዒቱ ዛኻነት ማሕበርን ክገሌጽ መዱቡ። ሓዲር ናይቲ ኣብ መንጏ ኣካሌ ክርስቶስን 

ክርስቶስን ዖል መንፈሳዊ ሕብረት ዖንጸባርቕ ስርዒት እዩ። ክሌተ መጻምዴቲ ብቃሌ ሓቂ 

እተሃንጸ ሓዲር ክሳዔ ዛመርሑ ብእኦም እቲ ኣብ መንጏ እቲ ክቡር ጏይታን እታ ብሌጽቲ 

ማሕበሩን ዖል ዛምዴና ይግሃዴ። ነስተውዔሌ ሓዲር ከምቲ ኣብ ኤፌ5፥31-32 ተገሉጹ ዖል በቲ 

ክቡር ጏይታን በታ ብክቡር ዯሙ ዛዒዯጋ ማሕበሩን እዩ ተመሲለ ዖል። እዘ ከኣ ነቲ ዖሇዎ 

ግኑን ክብሪ እዩ ዖንጸባርቐሌና። 

 

7. ክርስቶስ ቀዲማይ ተኣምራቱ ኣብ መርዒ ምግሊጹ 
 

እቲ ንባዔለ ናይ ዅለ ነገር መጀመርታ ክኴውን እተመስረተ ሓዲር ክርስቶስ የሱስ ቀዲማይ 

ተኣምራቱ ኣብ መርዒ  ቃና ናይ ገሉሊ ብምግባር ንክብሩነቱ መሉሱ እዩ ኣጉሉሕዎ። ‚የሱስ ነዘ 
መጀመርታ ተኣምራቱ እዘ ኣብ ቃና ናይ ገሉሊ ገበሮ። ክብረቱ ኴኣ ገሇጸ…‛  (ዮሃ2፥11)። ኣብ 

ቃና ናይ ገሉሊ መርዒ ከምዛነበረ እሞ ኣብኡ ዴማ የሱስ ማይ ናብ ወይኒ ብምሌዋጥ ናይ 

መጀመርታ ተኣምራቱ ብምግባር ክብረቱ ከምዛገሇጸ ንርኢ። እዘ ብኣጋጣሚ እተገብረ 

ኣይኯነን። ምኹንያቱ የሱስ ክርስቶስ ዛገበሮ ዅለ ብዔሊማን ብምደብ ጊዚኡን ይገብሮ 

ከምዛነበረ ቃሌ ኣምሊኹ ብንጹር ስሇዛነግረና። የሱስ ናይ መጀመርታ ተኣምራቱ ንምግባር፥ 

ስርዒት ቃሌ ኪዲን ናይ ሓዲር ንዛፈጸመለ መርዒ ምምራጹ ክቡርነት ሓዲር ንምግሊጽ እዩ። እቲ 

ንዅለ ናብቲ ቀዲማይ ክብሩ ክመሌስ ዛመጸ ጏይታ ኣብ ቅዴሚ ብሓት ተኣምራቱ ብምግሊጽ 

ንክቡርነት ሓዲር ኣርእይዎ እዩ። 

 



ምምሊስ ናብቲ ቀዲማይ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር 

 

18 

 

በዘ ዅለ ክንርእዮ ዛጸናሕና መጽሓፍ ቅደሳዊ መርትዕታት፥ ሓዲር ካብቶም ኣብ ምዴሪ ኣሇው 

ዛበሃለ ክቡራት ነገራት እቲ ዛኴበረ ስርሓት ኣምሊኹ እዩ። ስሇዘ እቶም ልሚ እነንብቦም 

ጋዚጣታት፥ መጽናዔታዊ ጽሑፋት፥ ዯኩመንታሪ ፊሌምታትን ሰባት ዖቅረቡሌና ናይ ሓዲር 

ጸብጻባት፥ ተስፋ ከቍርጸናን ንክብሩነት ሓዲር ከህስሱሌናን ከነፍቕዴ የብሌናን። ከም ፍሌጠት 

ሓቂ ዖይረኴበ ሰብ በዘ ከምዘ ክቡርነት ሓዲር ኣብ ሌብና ቦታ ክስእን እነፍቅዴ ቀሇሌቲ ሰባት 

ክንከውን ኣይግባእን እዩ። ዋሊውን ሰባት ‘ካብቶም ኣብዘ ዒመት እዘ እተመርዒው 99% 
ተፋቲሖም፥ 90% ኣብ ዛሙት ተረቦም፥ 80% ሓዲር ሕዲር ምዃኑ ብግብሪ ኣረጋጊጾም’ 
ኢልም እንተነገሩና ክቡርነት ሓዲር ከምቲ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ እተጻሕፈ ጌና ክቡር ከምዖልን 

ክቡር ኻይኑ ከምዛነብርን ካብ ምቕባሌ ዴሕር ኣይንበሌ።  

 

ኣብ ሌዔሉ እቲ ቅደስ ዛኻነ ስርዒት ኣምሊኹ በዘ ወዱ ከምዘ እምነትና ኣይነጥፍእ። ሓዲር 

በቶም ካብ በዅሪ ዔሊምኡ ኣስሒቶም  ምስክርነቱ ከበሊሽው ዛፍትኑ መጻምዴቲ ዖይኯነስ በቲ 

መስራቲኡን ሃናጺኡን ዛኻነ ኣምሊኹ እዩ ዛምዖን እሞ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ዯኣ ነዴህብ። ሰባት 

ክብረት ሓዲር ዋሊ ኣይገንዖቡ ንሕና ግና በቲ በዅሪ ዔሊምኡ ክንቅሌሶን በቲ መሰረት ዅለ ነገር 

ዛኻነ ቃሌ ኣምሊኹ ክንሃንጾን ክሳዔ ዛኴኣሌና ኣብዙ ክብረት ሓዲር እተበሊሸወሊ ዒሇም ክቡርነት 

ሓዲር ዖንጸባርቕ ዔውት ሓዲር ክንመርሕ ንኹእሌ ኢና።  
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ምዔራፍ ሓዯ 

 

ዔሊማ  

ምሊኹ ንሓዲር ብዔሊማ እዩ መስሪትዎ። እቲ ዔሊማ እንታይ ምዃኑ ቅዴሚ ምዛርዙረይ 

ብዙዔባ ዔሊማ፥ ምስ ሓዲር ብምትእስሳር ገሇ  ኣዛዮም ኣገዯስቲ ሒዯት ሓሳባት ከቅርብ 

እፈቱ። 

 

ኣምሊኹ ንዅለ ብዔሊማ እዩ ዛምስረቶ 
ንቃሌ ኣምሊኹ ኣብ እነጽንዒለ እዋን ኣምሊኹ ንዅለ ነገር ብዔሊማ ከምዛሃነጾ ኢና እንርዲእ። 

ሓዲርውን ሓዯ ካብቶም ብኣምሊኹ እተሃንጹ ነገራት ብምዃኑ፥ ብኣምሊኹ እተሃንጸለ ናይ 

ኣምሊኹ ዔሊማ ኣሇዎ። ስሇዘ ዴማ ኢና ብዙዔባ ሓዲር ኣብ እንሓስበለ እዋን እቲ ቅዴሚ ዅለ 

ክንርዴኦ ዛግብእና ነገር ዔሊምኡ እንታይ ከምዛኻነ ክኴውን ዖሇዎ። ከም ክርስትያናት ዔሊማ 

ኣምሊኹ ከይተረዲእና ብታህዋኹ ናብ ሓዲር ክንኣቱ ኣይግባእን እዩ። 

 

ናብቲ መበቆሌ ዔሊማ ምምሊስ የዴሉ 
ዴሕሪ ውዴቀት ኣዲም ዯቂ ሰባት ብእተፈሊሇየ ስጋዊ ሓሳብ ስሇእተገዛኡ ነቲ በዅሪ ዔሊማ ሓዲር 

ብካሌእ ዖይኣምሊዊ ዔሊማታት ክትክእዎ ከምዛጀመሩ፥ ህይወት ብሓት ሰባት ኣብ እነጽንዒለ 

እዋን ብቀሉለ እንረኹቦ ሓቂ እዩ። እቲ ንዅለ ነገር ናብ በዅሪ ዔሊምኡ ክመሌሶ ናብ ምዴሪ 

ዛመጸ ጏይታ የሱስ ኣብ ማቴ19፥1-8 ንዛሃቦ ቃሌ ሓቂ ከም መበገሲ እንተዴኣ ወሲዴና ብሕ 

ካብ መጀመርታ ከምኡ ዖይነበሩ ብሰሪ ትሪ ሌቢ ሰብ እተወሰኵን ባዔለ ወዱ ሰብ 

ዖተኣታተዎምን ነገራት ከምዖሇው ኢና እነስተውዔሌ። ንሕና ግና ነቲ ‚ነቲ ካብ መጀመርታ ግና 
ከምኡ ኣይነበረን..‛ ዛብሌ ቃሌ ክርስቶስ ከም መሰረት ወሲዴና ናብቲ ካብ መጀመርታ ዛነበረ 

ናይ ኣምሊኹ ዔሊማ ክንምሇስ ኣልና። 

 

ንዔሊማ ሓዲር፥ ኣምሊኹ ጥራይ እዩ ዛገሌጾ 
ንዔሊማ ዛኻነ ነገር ሌዔሉ ኣእምሮ ፈጣሪ ወይ መሃዘ እቲ ነገር ጽቡቕ ጌሩ ክገሌጾ ዛኹእሌ ዋሊ 

ሓዯ ክህለ ኣይክእሌን እዩ። ናይ ሓዲር ፈጣሪ ዴማ ኣምሊኹ ባዔለ ምዃኑ ቃሌ ኣምሊኹ ብንጹር 

ካብ ተዙረበና ዔሊማ ኣምሊኹ እንታይ ምዃኑ ንምግንዙብ ክንውከሶ ዛግብኣና ንኣእምሮ ኣምሊኹ 

ጥራይ እዩ ክኴውን ዖሇዎ። ነቲ ኣምሊኹ ኣብ ሓዲር ዖሇዎ በዅሪ ዔሊማ ብዛግባእ ንምስትውዒሌ 

ኣ 
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ኣእምሮ ኣምሊኹ ከነንብብ ይግብኣና። ኣእምሮ ኣምሊኹ ንምንባብ ዴማ ክንውከሶ ዖልና ነቲ 

ሓሳብ ኣምሊኹ ከግህዴ ንዯቂ ሰባት እተዋህበ ቅደስ መጽሓፍ እዩ። መጽሓፍ ቅደስ ኣእምሮ 

ኣምሊኹ ዖግህዯሌና ዴምጺ ኣምሊኹ እዩ። ስሇዘ ንመጽሓፍ ቅደስ ምርዲእ ማሇት ንሓሳብ 

ኣምሊኹ ንዖግሃዯ ዴምጺ ኣምሊኹ ምስማዔ ማሇት እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ ነፍሲ ወከፍ ንዔሊማ 

ሓዲር ክርዲእ ዛዯሉ ኣማኒ፥ ኣብ መጽሓፍ ቅደሱ ኣቃሌቦ ገይሩ ክሰርሕ ክኹእሌ ኣሇዎ። 

 

ዔሊማ፥ እንሰርሖ ወይ እንምህዜ ዖይኯነስ እንበጽሖ ነገር እዩ። 
ንብሓት ሰባት ዔሊማ ሓዲር እንታይ እዩ ኢሌካ ምስ እትሓቶም ዛበዛሑ እንተሊይ እቶም ኣብ 

ሓዲር ዛኣተው፥ ክኣትው ዛብህጉን ኣብ ምዴሊው ዛርከቡን እቲ ዛህቡ ምሊሽ ቅኑዔ ወይ ዴማ 

መጽሓፍ ቅደሳዊ ኣይኯነን። ቃሕ ዛበልም ነገር ብምዛራብ ዴማ ኣነ ዔሊማይ እዛን እትን እዩ 

ክብለ ይስምዐ። እቲ ኣዛዩ ዖሕዛንን ዖዯንቕን ዴማ ብሓት ካብቶም ኣብ ኣገሌግልት ዖሇው 

ኣገሌገሌቲ ብዙዔባ እቲ ቅኑዔ ዔሊማ ሓዲር ዖይፈሌጡ ምዃኖም እዩ። እዘ ከኣ ነቲ መጓሰ ኣምሊኹ 

ኣብ ዒብዪ ምርኮ ክኣቱ ዛገበረ እዩ። ከም ክርስትያናት ኣብ ሓዲር ዖልና ዔሊማ ስጋና ዛመሃዜ 

ነገር ዖይኯነስ፥ እቲ ካብ መጀመርታ ኣብ ሌቢ ኣምሊኹ ዛነበረ ዔሊማ እዩ ክኴውን ዖሇዎ።  

 

ዔሊማ ኣምሊኹ ኣብ ሓዲር ካብ ኣምሊኹ እንምሃሮን እንቅበልን ዯኣ እምበር ባዔሌና ባህ ዛበሇና 

እናሌዒሌና እንዙረቦ ኣይኯነን። ነቲ ኣብ ሓዲር ዖል ዔሊማ ኣምሊኹ፥ ኣብ ሓዲር ስሇዛኣቶካ ወይ 

ዴማ ብሓት ዯቂ ክትወሌዴ ስሇዛኴኣሌካ ጥራይ ክትበጽሖ ዛከኣሌ ኣይኯነን። ከምቲ ኣቐዱመ 

ዛበሌኩዎ ኣእምሮ ኣምሊኹ ተሓጊዛካ ኢ ክትበጽሖ ትኹእሌ። 

 

ንዔሊማ ሓዲር ምስ ግዚያውን ምዴራውን ነገራት ጥራይ ምትእስሳር ዒብዪ ጌጋ 

እዩ 
ሓዲር መሰረቱ ባዔለ ኣምሊኹ ክሳዔ ዛኻነ ምስ ኣምሊኹ ዯኣ እምበር ምስ ስጋውን ግዛያውን 

ነገር ጥራይ ከነተኣሳስሮ የብሌናን። ሓዲር ንብሓት ምዴራዊ ነገር ጥራይ ዖዔብቱለ ትካሌ፥ 

ኻይኑ ስሇዛስምዕም ኣምሊኹ ኣብ ሓዲሮም ክግሇጽ እንከል ኣይንርእን ኢና። ሓዲር ግና ምንም 

እ ኣብ ምዴሪ ዖብቅዔ እንተኻነ መግሇጺ ሰማያዊ ሓሳብ ክኴውን ብኣምሊኹ እተምሃዖ ግሩም 

ጥበብ ስሇዛኻነ ዔሊምኡ ክፈኵሰና የብለን። 

 

ዔውት ሓዲር ንምምራሕ፥ ጉዔዜ ዔሊማ ሓዲር ብምፍሊጥ ምጅማር የዴሉ። 
ዒወት ኣብ ሓዲር ብትምኒት ጥራይ ዛመጽእ ኣይኯነን። ዔሊማ ናይ ሓዲር ተረዱእካ ገዙእ ርእስ 

በቲ ዔሊማ ክትቅሌስ ክሳዔ ዖይከኣሌካ ዒወት ዖሇዎ ናብራ ኣብ ሓዲር ክትነብር ዛከኣሌ ኣይኯነን። 

ብሓት ኣመንቲ  ምዴራዊ ነገራት (ቤት፥ ንብረት፥ ገንዖብ) ስሇዛኣከቡ ጥራይ ጉዔዜ ሓዲር 

ክጅምሩ፥ ምለእ ብቕዒት ዖሇዎም ኻይኑ ይስምዕም እ እንተኻነ እዘ ግና ጌጋ ምርዲእ እዩ። 

ዔውት ሓዲር ብዔሊማ ዛቅሇስ እዩ። እቲ ኣብ መጀመርታ ክመጽእ ዖሇዎ ኣብ መወዲእታ ከነምጽኦ 
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ክንፍትን የብሌናን። ምዴራዊ ነገር ብምቅዲም እቲ ቀንዱ ቀሊሲ ሓዲር ክኴውን ንዛግብኦ ዔሊማ 

ግና ንጏኒ ገዱፍና ዔውት ሓዲር ክህሌዎና ምምናይ፥  ናይ ከንቱነት ከንቱ እዩ። ዔሊማ ሓዲር 

ብሌክዔ ከይተረዲእካ ዛኻነ ምስ ሓዲር እተኣሳሰረ ነገር ንምግባር ኣይትጽዒር። 

 

ሓሳብ ሓዲር፥ ካብ መጀመርታኡ ምስ ኣምሊኹ እተኣሳሰረ እዩ፥  
ኣብቲ ቀዲማይ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር እንተዴኣ ኣስተብሂሌና፥ ኣብ ምምስራት ሓዲር ወዱ ሰብ 

ክንዮ ምቅባሌ ዛኴዯ፥ ዛገበሮ ምንም ዒይነት ኣስተዋጽኦ ኣይነበረን። ኣምሊኹ ባዔለ እዩ ሰብኣይ 

በይኑ ክኴውን ጽቡቕ ኣይኯነን፥ ብምባሌ ንሰብኣይ መጻምዴቲ እትኻኖ ሰበይቲ ብምምጻእ ነቲ 

ናይ መጀመርታ ሓዲር መስሪትዎ (ዖፍ2፥18)። ወዱ ሰብ ንኣምሊኹ ካሌኣይ ዯጋፊ ግበረሇይ 

ኣይበልን። ወዱ ሰብ ብዙዔባ ዯጋፊ ከይጸሇየ ኣምሊኹ ባዔለ ንወዱ ሰብ ዯጋፊት ክትህሌዎ 

ምግባሩ ዴማ ሓዲር ብመሰረቱ ካብ ኣምሊኹ ዛፍሌፍሌ ከምዛኻነ እዩ ዖረዴኣና።  

 

ዔሊማ ኣብ ዖይተፈሌጠለን ግቡእ ቦታ ኣብ ዖይተዋህቦን ሓዲር፥  ውዴቀት 

ዖይተርፍ ነገር እዩ 
ዔሊማ ተፈሉጡ ግቡእ ቦታኡ ሒ ንሓዲር ክቕሌሶ እንተዴኣ ዖይክኢለ እቲ ማንም ዖይዯሌዮ 

ውዴቀት ሕጋዊ ባይታ ስሇዛረክበ ጥራይ ናይ ግዴን እዩ ክመጽእ። ዔሊማ ምስሓት ንውዴቀት 

ምቹእ ባይታ ምጥጣሕ እዩ። ዔሊማ ኣብ ዖይብለ ሓዲር፥ ውዴቀት ኣራጢጡ እዩ ዛነግስ። 

ብሓት መጻምዴቲ ውዴቀት፥ ዖይምክንዋን… ኣይዯሌዩን እዮም ይዅን ዯኣ እምበር ገሉኦም ነቲ 

ካብ ውዴቀት ከናግፎም ዛኹእሌ ዔሊማ ስሇዖይፈሇጥዎ ገሇ ዴማ ፈሉጦሞ ክነሶም ዛግብኦ ቦታ 

ስሇዖይሃብዎ ካብ ውዴቀት ከምሌጡ ኣይከኣለን። ዔሊማ ካብ ውዴቀት እነምሌጠለ ዛበሇጸ 

መገዱ ብምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ኣብ ሓዲሩ ውዴቀት ዛበሃሌ ከይጓነፎ፥ ሓዲሩ ብዔሊማ 

ኣምሊኹ ንምቅሊስ ገዙእ ርእሱ ከዲለ ኣሇዎ። ዛወሰዯ ጊዚ ይውሰዴ ዔሊማ ሓዲር ኣብ ምፍሊጡን 

ብዔምቇት ኣብ ምርዴኡን ኣዘና ውፉያት ክንከውን ክንክእሌ ኣልና።  

 

ዔሊማ ዖይብለ ሓዲር፥ ዅለሳዔ ናይ ፈተነ ህይወት እዩ 
ዔሊማ ኣብ ሓዲር፥ ካብቶም ዛሇዒሇ ኣቃሌቦ ክንህበልም ዛግብኡና መሰረታውያን ነገራት ሓዯ 

እዩ። ዔሊማ ካብ ኣምሊኹ እንቅበል ዯኣ እምበር ባዔሌና እንምህዜ ኣይኯነን። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ 

ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ዔሊማ ሓዲር እንታይ ምዃኑ ንምግንዙብ ናብ ኣምሊኹ ቅርብ ክብሌ ዖዴሌዮ። 

ነዘ ሓቂ እዘ ዖይንነብረለ እንተዴኣ ኯይንና ግና ካብቲ ኣብ ናብራና ዖጋጥመና ብዴሆ 

ዖይርጉጽነትን ርግኣት ዖይብለ ናይ ፈተነ ህይወትን እዩ። ዔሊማ ሓዲር እንተዴኣ ስሒትና፥ እዘ ድ 

ኻን ይኴውን እቲ ቅኑዔ ብምባሌ ጊዚናን ብዖል ሓይሌናን እናቐተሌና ክንጓዒዛ ኢና እንግዯዴ። 

ስሇዘ ርጉእን ብሩህን ዛኻነ ናብራ ንምምራሕ ጉዔዜ ሓዲርና ዔሊምኡ ብምንጻር ይፈሌም። 

መወዴእትኡ ዛነጸረለ ጉዔዜ ሓዲር ክንመርሕ፥ ዔሊማ ኣነጺርና ንበገስ።  
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ብሕ ሽግራት ሓዲር ዔሊማ ሓዲር ሰኣን ምፍሊጥ እዮም ዛክሰቱ 
ኣብ ሓዲር ዛፍጠሩ ሽግራትን መብዙሕትኦም ዖጋጥሙ ፍትሓትን፥ ንዔሊማ ሓዲር ብሌክዔ ካብ 

ዖይምፍሊጥ ዛሰዒቡ እዮም። ዔሊማ ሓዲር ብግቡእ ተገንዘቦም በቲ ዔሊማ ዴማ ሓዲሮም ክቅሇስ 

ዛገብሩ መጻምዴቲ ሽግር ዛበሃሌ ኣየጓንፎምን ማሇት ኣይኯነን። ግናኴ እቲ ዔሊማ ነቲ ዖጋጥም 

ጊዚያዊ ሽግር ናይ ምብዲህ ውሽጣዊ ብቕዒት ስሇዛኻኖምም በቲ ዖጋጠመ ብዴሆታት ኢድም 

ኣይህቡን እዮም። እንተ እቶም ንዔሊማ ግቡእ ኣቃሌቦ ካብ ምሃብ ዛሓንገደ ግና ብቀሉሌ ሽግር 

ሓዲሮም ኣብ ሓዯጋ የውዴቅዎ። ንኣብነት ኣብ ሓዲር ዖል ኣገሌጋሉ ካብ ሰበይተይ ምንም 

ዒይነት ዯገፍ ክረክብ ስሇዖይከኣሌኩ ሓዲር ኣየዴሌየኒን ዛበሇኒ ይፈሌጥ። ነታ ሰብ ረበ ኣብ 

ዖዖራረብኩለ እዋን ዴማ፥ ዔሊማ ሓዲር ተዯጋጋፊፍካ ናብ ምሌኣት ምምጻእ ዖይኯነስ ናይ 

ምዛንጋዔ ህይወት ኻይኑ ይስምዒ ከምዛነበረ ኣስተውዑሇ። እዜም መጻምዴቲ ኣቐዱሞም ዔሊማ 

ሓዲር እንታይ ምዃኑ እንተዛርዴኡ ነይሮም እቲ ኣብ ንሓዴሕድም ክረኹቦዎ ዛነበሮም 

ምዴግጋፍ ኣምበይምሰኣንዎን። 

 

ሓዲር ንክብሪ ፈጣሪኡ ዛቃነ ብዔሊማ ጥራይ እዩ 
ክሌተ መጻምዴቲ ንሓዲሮም ንክብሪ እቲ ዖጋጠሞም ኣምሊኹ ክቃንይዎ ዛኹእለ፥ በቲ እቲ 

ፈጣሪ ሓዲር ዛኻነ ኣምሊኹ፥ ዛሰርዒለ ምደብ ዔሊማ ክቅሌስዎ ምስዛኹእለ ጥራይ እዩ። 

ንኣምሊኹን ሓሳቡን ክገሌጽ ዛኹእሌ ሓዲር እዛን እትን ዖይኯነስ ብዔሊማ ኣምሊኹ ክቃነ ዛኴኣሇ 

ሓዲር ጥራይ እዩ። ብሓት ብሓዲሮም ንኣምሊኹ ክገሌጹ ብሕ ነገር ንምግባር ክጽዔሩ 

እንከሇው ይርኣዩ እዮም። ገሇ መጻምዴቲውን ሓዲሮም ካብ ዔሊማ ኣምሊኹ ዛረሓቐ ክነሱ 

ብጸልት ‚ዎ ኣምሊኹ ኣብ ሓዲርና ንስ ክበር፥ እዘ ሓዲር እዘ መግሇጺ ክብር ይኵነሌና‛ 
ኢልም ስሇዛጸሇዩ ጥራይ ኣምሊኹ በቲ ሓዲር ዛኴብር ይመስልም እዩ። ንዔሊማ ሓዲር ብሌክዔ 

ተገንዘብካ ብእኡ ክትቃንዮ ክሳዔ ዖይከኣሌካ ግና ዛዯሇዮ ነገር ግበር ኣምሊኹ ብሓዲርካ 

ክግሇጽ ኣይክእሌን እዩ። ስሇዘ ከም  ሰዒብቲ ክርስቶስ መጠን ንኣምሊኹ ኣብ ዅለ ሸነኹ ናይ 

ህይወትና ናይ ምግሊጽ መንፈሳዊ ሓሊፍነት ከምዖልና ብምስትውዒሌ፥ ሓዲርና ብዔሊማ ኣምሊኹ 

ክቅሇስ ክንገብር ኣልና። 
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ምዔራፍ ክሌተ 

እተን ሸሞንተ ዔሊማታት ሓዲር 
 

ዙዔባ ዔሊማ ምስ ሓዲር ብምትእስሳር ኣዛዮም ኣገዯስቲ ዛኻኑ ነጥብታት 

ርኢና ኣልና። ሕጂ ዴማ ነቶም ኣብ መጽሓፍ ቅደስ እተዖርዖሩ ሸሞንተ 

ዔሊማታት ሓዲር ብዛርዛር ክንርኢ ኢና።  
 

1. መሌክዔን ምስሌን ኣምሊኹ ምግሊጽ 
 

መሌክዔን ምስሌን ኣምሊኹ ኣብ ገጽ ምዴሪ ብምሌኣት ክንጸባረቕ ዖሇኣሇማዊ መዯብ ኣምሊኹ 

እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ንዅለ ነገር ብመንጽር እዘ መዯቡ ናብ ህሊዌ ክመጽእ ዛገበሮ። 

ኣምሊኹ ንተባዔታይን ኣንስታይን ብመሌክዐ ከም ምስለ ዴሕሪ ምፍጣሩ ንክሌቲኦም ናይ ሓዲር 

መጻምዴቲ ክኻኑ ከምዛገበሮም ቅደስ ቃሌ ብንጹር ዛነግረና ሓቂ እዩ (ዖፍ1፥26-29)። እዘ 

ምግባሩ ዴማ ነቲ ብመገዱ ሓዲር ኣቢለ ክገሌጾ ንዛዯሇዮ ዔሊማ እዩ ዖርእየና። ቅዴም መሌክዐን 

ምስለን እዩ ሂብዎም ዯሓር መጻምዴቲ ገይርዎም። እዘ ክገብር እንከል ኣብ ውሽጢ ሌቡ ዖል 

ሓሳብ በዜም ክሌተ ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ጌሩ ገዙእ ርእሱ ምግሊጽ እዩ። ብርግጽ ዴማ 

ባህርያትን ተግባራትን ኣምሊኹ ብክሌተ መጻምዴቲ ክግሇጽ ናይ ኣምሊኹ ዖሇኣሇማዊ ዔሊማ እዩ። 

 

ሃዋርያ ጳውልስ ንሰብኣይ ክገሌጾ እንከል ‚..ሰብኣይ ምስሉ ኣምሊኹን ክብሩን እዩ...‛ ኢለ 

ይገሌጾ (1ቇሮ11፥7)። ንሰበይቲ ዴማ ኣብታ ፍቕዱ ‚..ሰበይቲ ግና ክብሪ ሰብኣይ እያ..‛ ብምባሌ 

ይገሌጻ። እዘ እንታይ ማሇት እዩ? ኣምሊኹ ኣብ ክሌተ ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ምስለን ክብሩን 

ንምግሊጽ ኣብ ሰብኣይ እዩ ዛበርህ፥ ሰብኣይ ዴማ ነቲ ኣብ ሌዔሉኡ ዖል ናይ ኣምሊኹ ምስሌን 

ክብርን ኣብ ሌዔሉ ሰበይቲ የግህድ፥ ሰበይቲውን ነቲ ካብ ሰብኣያ ዛረኴበቶ ምስሌን ክብርን 

ኣምሊኹ መግሇጺቱ ኻይና ትዒዪ ማሇት እዩ። ብካሌእ ኣበሃህሊ ሰብኣይ ምስሌን ክብርን ኣምሊኹ 

ብምዃን ኣብ ሰበይቱ ክበርህ፥ ሰበይቲውን ነቲ ብሰብኣይ ዛበርህ ብርሃን መግሇጺት ብምዃን 

ኣብ ዯቆም ክትበርህ፥ ዯቆም ኣብ ከባቢኦም፥ እቲ ከባቢ ኣብታ ሃገር…. ከምዘ እናበሇ መሌክዔን 

ምስሌን ኣምሊኹ ናብ ብዖሊ ምዴሪ ክበጽሕ ምኹሪ ኣምሊኹ እዩ። 

 

እቲ ብሓዲር ክግሇጽ ዛዴሇ ዖል ምስሌን መሌክዔን ኣምሊኹ እንታይ እዩ? መሌክዔ ዛብሌ ቃሌ 

ኣብቲ በዅሪ ጽሑፍ ናይ እብራይስጥ ‚ጸሇም‛ (thelem)  ክብል እንከል ንባህርያት ኣምሊኹ 

ብ 
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ዛውክሌ ትርጉም ዴማ እዩ ዖሇዎ። እቲ ምስሉ ዛብሌ ቃሌ ዴማ ኣብ እብራይስጥ ‚ዲማህ‛ 

(damah) ክብል እንከል ከም ኣምሊኹ ክትገብር ምኹኣሌ (to operate like God) ዛብሌ 

ትርጉም ዛሓዖ ብምዃኑ ንስሌጣንን ተግባራትን ኣምሊኹ እዩ ዖመሌክት። ስሇዘ ኣምሊኹ 

መሌክዐን ምስለን ብሓዲር ንምግሊጽ እዩ ንሓዲር ምሂዛዎ ክንብሌ እንከልና ባህርያቱ፥ 

ስሌጣኑን ተግባሩን ንምግሊጽ እዩ ፈጢርዎ ንብሌ ከምዖልና ክንዛንግዔ የብሌናን። 

 

ሓዯ ሓዲር እምበኣር በዘ መሰረታዊ ዔሊማ ኣምሊኹ ክቅሇስ መታን በዘ ሓቂ እዘ ክህነጽ 

የዴሌዮ። ዅለ እቲ ኣብ ህይወት ዛግበር ንክብሪ ኣምሊኹ ክግበር እዩ ዖሇዎ። ኣምሊኹ ባህጉን 

እቲ ንሰብ ዛፈጠረለ ዔሊማን፥ መሌክዐን ምስለን ምንጽብራቕ ካብ ኯነ ነዘ ሓቂ እዘ ንንበር። 

ሃዋርያ ጳውልስ ነዘ ስሇእተረዴአ ‚እምበኣርሲ እንተ በሊዔኩም፥ ወይስ እንተ ሰቴኵም፥ ወይስ 
ዛኻነ ይዅን እንተ ገበርኩም ዅለ ንኹብሪ ኣምሊኹ ግበርዎ።‛  ዛበሇ (1ቇሮ10፥31)። ምዴራዊ 

ነገራት ንምግሊጽ ኣይኯንናን ኣብ መውስቦ ክንኣቱ ዖልና። ነቲ ኣብ ሌቢ ኣምሊኹ ዖል ባህጊ 

ተረዱእና መሌክዐን ምስለን ንምግሊጽ ኢና ክንዋሰብ ዖልና። ክንዮ እዘ እንተገበርና ንውርዯት 

ካብ ምዃን ሓሉፉ ዖኹስበና ነገር የሌቦን። 

 

2. ንምዴሪ ምግዙእን ምምሊኹን 
 

ኣምሊኹ ንኣዲም ፈጢሩ ካብ መሰንገሉኡ ወሲደ ዴማ ንሄዋን ዴሕሪ ምስራሕ ኣብ ሓዲር 

ክጽመደ ቅዴሚ ምግባሩ እቲ ጸሊእ ዔሊማ ኣምሊኹ ዛኻነ ሰይጣን ካብ ሰማያት ናብ ምዴሪ 

ብሰሪ ዒሇወኛ ሌቡ ተዯርብዩ ከምዛነበረ ኳሊትና እንርዴኦ ሓቂ እዩ። እቲ ዛወዯቐ ሰይጣን ኣብታ 

ብኣምሊኹ እተፈጥረት ምዴሪ ጣሌቃ ብምእታው ገሇ ዖይቅደስ ተግባራት ክገብር ጀማሚሩ ነይሩ 

እዩ። ንኣብነት ጸሌማት ክነግስ ምግባር፥ ንምዴሪ ካብቲ ክትሕዜ ዛግብኣ ግቡእ ቅርጺ 

ምብሌሻው፥ ዴሒሩዉን ከምእተራእየ ኣብ መሊእኹቲ ንዛጀመሮ ዒመጽ ኣንጻር ኣምሊኹ ኣብ ዯቂ 

ሰባት ከእቱን ብእኦም ክፍጽም ምዴሊይን። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ኣምሊኹ ንሰብ ብመሌክዐ ከም 

ምስለ ፈጢሩ ብሓዲር ክቍረን ዴሕሪ ምግባር ንምዴሪ ግዛእዋን ምሇኹዋን ብምባሌ፥ ብንጹር 

ቃሊት ውግአይ ተዋግኡ ዛብሌ መሌእኹቲ ዖሕሇፈ።  

 

ኣምሊኹ ብሓዲር ኣቢለ ንምዴሪ ምግዙእን ካብ ሓይሌታት ጸሌማት ምሕሊውን ካብቲ ሓዯ 

ንሓዲር ክምስርት ዛገበሮ ዔሊማ እዩ። ክሌተ መጻምዴቲ ኣብ ንሓዴሕድም ብዛህሌዎም ሓዴነት 

ስሌጣኖም ብምጥቃም ኣብ ሌዔሉ ናይ ጸሌማት ግዛኣት ክዋግኡ፥ ብእኡ ኣቢልም ዴማ ዋሌታ 

መንግስቲ ኣምሊኹ ብምዃን ንምዴሪ ካብ ሓይሌታት ጸሌማት  ከናግፍዋ እቲ ካብ መጀመርታ 

ዛነበረ ዔሊማ ኣምሊኹ እዩ። ነዘ ተግባራዊ ንምግባር ዴማ ንሰብ ኣብ ሌዔሉ ምዴሪ ዛመሌከለ 

ስሌጣንን ሓይሌን ሂብዎ እዩ። ልሚ ብሕ ሓዲር ነቲ መሰረታዊ ዔሊማ ሓዲር ስሒቱ 

ብምዴራዊ ነገራትን ሰይጣንን ይግዙእ እ እንተል ንሕና ግና ንሓዲር በቲ በዅሪ ዔሊምኡ ክቅሇስ 

ክንገብር ንኹእሌ ኢና። እቲ በዅሪ ዔሊምኡ ዴማ ንምዴሪ ምግዙእን ምምሊኹን እዩ። 
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3. ብጻይነት /ምሕዛነት/ 
 

ኣምሊኹ ንሓዲር ከዲሌዎ እንከል ንብጻይነት ስሇዖዲሇዎ እዩ ኣብ ሚክ2፥14ን ምሳ2፥17ን ሰበይቲ 

ንሰብኣይ ብጸይቱ ምዃና እተገሌጸ። ኣምሊኹ ንሓዲር ንናይ ምለእ ዔዴመ ብጻይነት እዩ 

መስሪትዎ። ናብ ተፈጥሮኣዊ ባህርይ ወዱ ሰብ እንተዴኣ ኣስተብሂሌና እዘ ብጻይነት ዛብሌ 

ሓሳብ ክሳዔ ክንዯይ ዒሚቕ ምዃኑ ምግንዙብ ኣየጸግመናን እዩ። ኣምሊኹ ንሰብ ክፈጥሮ እንከል 

ዴንቅን መስተንክርን ገይሩ እ እንተፈጠሮ፥ በይኑ ክኴውን ግና ከምዖይክእሌ ገይሩ እዩ 

ሰሪሕዎ። ብካሌእ ኣበሃህሊ ሰብ ማሕበራዊ ፍጡር ኻይኑ እዩ ተፈጢሩ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ 

እቲ ቀዲማይ ኣዲም በይኑ ክኴውን ጽቡቕ ኣይኯነን እተባህሇለ (ዖፍ2፥18)። 

 

ወዱ ሰብ መንፈሳዊ፥ ነፍሳዊ፥ ስጋውን ማሕበራውን ፍጡር እዩ። ሰብ መንፈሳዊ ፍጡር ጥራይ 

ስሇዖይኯነ ነፍሳዊ ነገር የዴሌዮ እዩ። ነፍሳዊ ፍጡር ጥራይ ስሇዖይኯነ ዴማ ስጋዊ ነገር የዴሌዮ 

እዩ። ከምኡ ዴማ ስጋዊ ፍጡር ጥራይ ስሇዖይኯነ ማሕበራዊ ነገር የዴሌዮ እዩ። ሰብ ማሕበራዊ 

ፍጡር ብምዃኑ ካብ ዖዴሌይዎ ነገራት ሓዯ ዴማ ብጻይ እዩ። ብጻይ ናይ ምዴሊይ ባህጊ ኣብ 

ውሽጢ ሰብ ከምቲ ኣቀዱምና ዛበሌናዮ ብኣምሊኹ ብዔሊማ እዩ ተነቢሩ ። እዘ ባህጊ እዘ ሓዯ 

ኣካሌ ናይቲ ዖልና ኣምሊዊ ባህርይ እዩ። ኣምሊኹ ስሊሴ እዩ። ስሊሴ እዩ ማሇት ብሰሇስተ 

ምለኣት ኣካሊት ዛቇመ ሕብረት እዩ ማሇትና እዩ። ሰብውን ካብቲ ስለስ ሓዯ ኣምሊኹ 

እተመቕል ባህርይ ስሇዖሇዎ ብሕብረት እዩ ዛነብር።  

 

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣበየናይ እዋን ይሇዒዏሌ ንዛብሌ ሓሳብ ንጏኒ ሓዱግና ካሌኣይካ ናይ 

ምዴሊይ ባህርይ ኣል። ማሕበራዊ ፍጡር ከም ምዃኑ መጠን ዴማ ማሕበራዊ ህይወት ንምንባር 

ካሌኣዩ ምዴሊይ ግዴነታዊ ነገር ስሇዛኻነ እዘ ከምዘ ዒይነት ባህጊ ብርእሱ ናይ ሰብ ተፈጥሮኣዊ 

ባህጊ ብምዃኑ ቅኑዔ ባህጊ እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ኣመንቲ ካሌኣዮም ናይ ምዴሊይ ባህጊ ኣብ 

ሌቦም ክረኹቡ እንከሇው ክሰናበደ ወይ ዴማ ክኹሰሱ ዖየዴሌዮም። እዘ ባህጊ እዘ ንዅለ ሰብ 

ብኣምሊኹ እተነበረለ ተፈጥሮኣዊ ባህጊ እዩ። ናብቲ ቀንዱ ሓሳበይ ክምሇስ፥ ኣምሊኹ  ንሰብ 

ዛኴውን ሓዲር ክምህዖለ እንከል ነቲ ኣብ ውሽጢ ሰብ ዖል ባህጊ ማሕበራውነት ተፈጻምነት 

መታን ክረክብ እዩ ፈጢርዎ። መጻምዴቲ ሓዲር ብምርካብ ዴማ ነቲ ውሽጣዊ ባህጉ ብዔውት 

ኣገባብ ክመርሖ ይኹእሌ እዩ።  

 

ሓዲር ንብጻይነት እዩ ተፈጢሩ ካብ በሌና፥ ብጻይነት ሓዯ ካብ ዔሊማታት ሓዲር ምዃኑ ብሩህ 

እዩ። ናይ ሓዲር ብጻይነት ብሓዯ ካብ ምንባር ዛሓሇፈ ዒሚቕ ምስጢርን ትርጉምን ዛሓዖ እዩ። 

ብጻይነት ሓዲር ፍጹም ምጽንባርን ምጥባቕን ዖሇዎ ሕብረት እዩ። ከምኡውን ግለጽነት፥ 

ምትእምማን፥ ቅንዔና፥ ምትህንናጽን ምኹብባርን ዛግሇጸለ ብምዃኑ ናይ ሓዲር ብጻይነት ካብ 

ካሌኦት ሕብረታት እቲ ዛኴበረን ዛዒሞቐን ሕብረት እዩ። እቲ ካሌእ ብዙዔባ ናይ ሓዲር ብጻይነት 
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ክንርዴኦ ዖዴሉ ነጥቢ እንተዴኣ ሃሌዩ ዖይትካእ ዖሇኣሇማዊ ምዃኑ እዩ። ዯስ ኣብ ዛበሇካ እዋን 

ብካሌእ እትትክኦ ተራ ሕብረት ኣይኯነን። ናይ ምለእ ዔዴመ ብጻይነት ብምዃኑ ረዘን እዩ። 

እምበኣር ሓዲር ኣብ እንሓስበለ እዋን ነቲ ካብቶም ዔሊማታት ሓዲር ብጻይነት ኣብ ግምት 

እናኣቶና ክኴውን ኣሇዎ። 

 

4. ምዴግጋፍ  
 

ቅደስ ቃሌ ኣምሊኹ ንሰብኣይ እትበቅዔ ዯጋፊት ክገብረለ ኢለ ከምዛገበረለ ይዙረብ። 

‚እግዘኣብሄር ኣምሊኹ ከኣ ሰብኣይ በይኑ ኪኴውን ጽቡቕ ኣይኯነን፥ ንእኡ እትበቅዔ ዯጋፊት 
ክገብረለ እየ በሇ፥‛ (ዖፍ2፥18)። ኣምሊኹ ንኣዲም ዔዮን ሓሊፍነትን ዴሕሪ ምሃቡ ንሄዋን ናብኡ 

ብምምጻእ ዯጋፊት ክትኯኖ እዩ ሂብዎ። እዘ መግበሪኡ ዴማ ነቲ ኣቐዱሙ ንኣዲም እተዋህበ 

ዔዮን ሓሊፍነትን ናብ ፍጻሜ ንምምጻእ እዩ። እቲ ኣብ ሰብ ዖል ዔሊማ ተፈጻሚ ክኴውን ኣምሊኹ 

ዯጋፊ ዛኴውን ሰብ የዲለ እዩ። እቲ ሓዯ መገዱ ዴማ ብሓዲር ኣቢሌካ ምዴሊው እዩ። ስሇዘ 

ምዴግጋፍ ሓዯ ዔሊማ ሓዲር ምዃኑ ምግንዙብ የዴሉ። 

 

ከምቲ ኣብ ዖፍ2፥20 እንረኹቦ ካብቶም ኣቐዱሞም እተፈጥሩ እንስሳታት ንምዴጋፍ ኣዲም 

እትበቅዔ ኣይተረኹበትን። እታ ብሌክዔን ከምቲ ዛዴሇን ክትዴግፎ እትኹእሌ እታ እተዋህበቶ 

ሄዋን እያ ነይራ። ኣብ ርያ ኣዲም ብብሕ ኣምሊዊ ዔሊማ እተኣካኴቡ እንስሳታት እ 

እንተነበሩ ንሳቶም ግና ነቲ ኣብ ህይወቱ ዖል ናይ ኣምሊኹ ዔሊማ ናብ ፍጻሜ ንምምጻእ ግዱኦም 

ኣዛዩ ንእሽቶ እዩ ነይሩ። ኣብ ህይወቱ ዛዒበየ ዔሊማ ዖሇዋ እታ ናይ ሓዲር መጻምዴቱ ክትከውን 

ብኣምሊኹ እተዋህበቶ ሄዋን እዩ። ብብሕ ነገርን ዔሊማን ዛቀርቡና ሰባት ርያና ክመሌእዎ 

ይኹእለ እዮም። ነቲ ኣብ ህይወትና ዖል ዔሊማ ናብ ፍጻሜ ኣብ ምምጻእ ዛሇዒሇ ግዯ ዖሇዋ ግና 

እታ ብጏይታ እትወሃበና ናይ ሓዲር መጻምዴቲ እያ። 

 

እምበኣር እቲ መሰረታዊ ዔሊማ ሓዲር ሓዴሕዲዊ ምዴግጋፍ ምዃኑ ካብ ተረዲእና፥ ብዙዔባ 

ትርጉም ዯጋፊ ገሇ ክብሌ እፈቱ። እቲ ኣብ ዖፍ2፥18 ዯጋፊት ንምባሌ ዖገሌገሇ ናይ እብራይስጥ 

ቃሌ ‚ኤዖር‛ዛብሌ ክኴውን እንከል፥ ትርጉሙ ዴማ ‚ሓቢሩ ዛጓዒዛ ብጻይ፥ ረዲኢ፥ ብሓዯ 

ዛሃንጽ‛ ዛብሌ እዩ። ከምኡውን እዘ ቃሌ እዘ፥ ምኹባብ ወይ ዴማ ምኹርዲን ዛብሌ ትርጉም 

ኣሇዎ። ስሇዘ ኣምሊኹ ዯጋፊ ከዲለ እንከል ሓቢሩ ዛጓዒዛ ብጻይ ንምሃብ፥ ክረዴእን ብሓዯ 

ዛሃንጽ ረዲኢ ንምሃብ ብምሕሊን እዩ። ሓዲር መሰረታዊ ዔሊምኡ ምዴግጋፍ ካብ ኯነ መጻምዴቲ 

ናብ ሓዲር ክኣትው እንከሇው በዘ ሓቂ እዘ ተሃኒጾም ክኣትው የዴሌዮም። 

  

ክሌተ ምዃን ከምቲ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ተገሉጹ ዖል ናቱ ዛኻነ መንፈሳዊ፥ ነፍሳዊ፥ ስጋዊ ረብሓ 

ኣሇዎ። ብዙዔባ ክሌተ ምዃን ክሓስብ እንከልዅ ሌበይ ዛትንክፈኒ ሓዯ ቃሌ ኣል። እቲ ቃሌ ኣብ 

መክ4፥9-12 ዛርከብ ኻይኑ ከምዘ ዛስዔብ ዴማ ይንበብ።  
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‚ብጻዔሮም ጽቡቕ ጻማ ስሇ ዖሇዎም እንተ ወዯቝ፥ እቲ 
ሓዯ ንብጻዩ የተንስኦ እዩ እሞ፥ ካብ ሓዯስ ክሌተ ምዃን 
ይሐይሽ። እቲ በይኑ ዖል ግና እንተ ወዯቐ፥ ዚተንስኦ 
የብለን እዩ እሞ ወይሇኡ። ከምኡ ኴኣ ክሌተ ብሓዯ 
እንተ ዯቀሱ፥ ይማወቑ፥ ሓዯ በይኑ ግና ከመይ ኢለ 
ይመውቕ? ገሇ ነቲ በይኑ ዖል ሓዯጋ እንተ ወዯቖ፥ ክሌተ 
እዮም ዘቃወምዎ፥ ብሰሇስተ ዛኴረረ ገመዴ ቀሌጢፉ 
ኣይብተኹን።‛  

 

ኣብዘ ቦታ ተገሉጹ ከምዖል ክሌተ ካብ ምዃን ዛርከብ ረብሓ ኣዛዩ ብሕ እዩ። ንሳቶም ዴማ 

 

 ንጻዔርካ ጻማ ምርካብ 
 

ብሕ ጊዚ ቅደሳን ነቲ ዛጸዒሩለ ጻማ ክረኹቡለ ብሕ እዮም ሓኻት ዛብለ። ከምቲ 

ኣብዘ ቦታ ተገሉጹ ዖል ግና ብጻዔር ጻማ ንምርካብ ክሌተ ምዃን የዴሉ። ናይ ሓዲር 

መጻምዴቲ ኣብ እትረኹበለ እዋን ካብቲ እትረኹቦ ሓገዛ እተሊዔሇ እቲ ዛጸዒርካለ ነገር 

ጻማ ትረኹበለ ኢ። ሓባራዊ ስራሕ ብምስራሕ ዴላት ሓዴሕዴካ ምምሌሊእ ሓዯ ካብ 

ዔሊማታት ሓዲር እዩ። ከምኡውን ውሽጣዊ ዒቕምን ጸጋን ንምውሳኹን ንእተዋህበካ 

ዔሊማ ናብ ፍጻሜ ንምምጻእን ኣብ እትገብሮ ጻዔሪ፥ ጻማ ዖልካ ሰብ ክትከውን ኣምሊኹ 

እትዴግፈካ ሓብቲ ብሓዲር ኣቢለ ከምዛህብ ምስትውዒሌ የዴሉ።  

 

 ትንሳኤ ኣብ እዋን ውዴቀት 
 

ኣብ እተሳዔረትን ካብ ኣምሊኹ ዛረሓቐትን ዒሇም ንነብር ክሳዔ ዖልና ብሕ ዒይነት ናይ 

ህይወት ብዴሆታት እዮም ዛገጥሙና። ገሇ ካብቶም ብዴሆታት ዴማ እንተ ካብ ሓይሉ 

ምስኣን፥ እንተ ካብቲ ክትገብሮ ዛግብኣካ ነገር ሰኣን ምግባር ከውዴቍና ይኹእለ እዮም። 

ካሌኣይ ምስ ዛህሌወና ግና ኣብ ውዴቀትና ነዊሕ ኣይንጸንሕን ኢና። ኣብ ህይወተይ ብሕ 

ጊዚ ካብ መንፈሳዊ ብራኴ ምውራዴ ኣጋጢሙኒ እዩ። እቲ ብናይ ሓዲር መጻምዴተይ 

ዛረኴብዎ ሓገዛ ግና ካብቲ ዛኣተኵዎ ነገራት ዛወጸለ ሓይሉ ክኯነኒ ርእየ ኣልዅ። እዘ 

ነገር እዘ ነቶም ኣብ ሓዲር ዖሇው ቅደሳን እንተንሓቶም ንኣታቶምውን ከምእተገብረልም 

ርግጸኛ እየ። ምኹንያቱ እዘ ካብ ዔሊማ ሓዲር ሓዯ ሰሇዛኻነ።  

 

ኣምሊኹ መጻምዴቲ ክህበና እንከል ኣብ ህይወት ንዖጋጥመና ውዴቀታት ዛሕግዛ ሓይሉ 

ይህበና ከምዖል ምስትውዒሌ የዴሉ። ኣብ ህይወት ውዴቀት ኣጋጢሙና ማሇት ኣብኡ 

ዖመንና ንወዴእ ማሇት ኣይኯነን። ክንትንስእ ንኹእሌ ኢና። ካብቲ ዛኣቶናዮ ውዴቀት 
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ተንሲእና ሓዴሕዲዊ ምትሕግጋዛ ብምግባር ናብ መንፈሳዊ ብጽሕና ክንበጽሕ ኣምሊኹ ናይ 

ሓዲር መጻምዴቲ ይህበና ምዃኑ ብምግንዙብ ኣብዘ ኣርእስቲ እዘ ስሇ ህይወትና ክንጽሉ 

ኣልና። ግቡእ ምዴሊዋት ዴሕሪ ምግባር ኣብ ጊዚና፥ ኣምሊኹ መጻምዴቲ ሓዲር ክህበና 

ምጽሊይ ምስትውዒሌ እዩ።  

 

 ምምሟቕ 
 

በይን ብምዴቃስ ክትረኹቦ ዖይትኹእሌ ሙቐት ምስ ካሌኣይካ ብምዴቃስ ትረኹቦ ኢ። 

እዘ ቃሌ እዘ ብጾታዊ ርክብ ንዛርከብ ባህታ ዖመሌክት ቃሌ እዩ። ሓዯ ሰብ በይኑ ጾታዊ 

ባህታ ክረክብ ኣይክእሌን እዩ። እንተዴኣ በይኑ ንገዙእ ርእሱ ብገዙእ ርእሱ ከዔግብ ፈቲኑ 

ዴማ ሓጢኣት ይኻኖ። ስሇዘ ዴማ እዩ ኣምሊኹ ምሙሟቕ ክህለ ንክሌተ መጻምዴቲ 

ዖራኹብ። ክሌተ ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ኣብ ንሓዴሕድም ብፍትወት ክነደን ሓጏስ 

ከስተማቅሩን ፍቓዴ ኣምሊኹ እዩ። ምእንትዘ ዔሊማ ዴማ እዩ ኣምሊኹ ናይ ሓዲር 

መጻምዴቲ ዛህብ። 

 

ኣብዘ ግና ከነስተውዔል ዛግብኣና፥ ሓዴሕዲዊ ምሙሟቕ ኣብቲ ብጾታዊ ርክብ ዛርከብ 

ባህታ ዛሕጸር ትርጉም ከምዖይብለ እዩ። ኣብ ገሇ እዋናትውን ነቲ ካብ መንፈስ ቅደስ 

ዛርከብ መንፈሳዊ ሓዊ የመሌክት እዩ። ክሌተ ብምዃን መንፈሳዊ ሓዊ ብምስሓን ቅንኣት 

ሓዴሕድም ክስሕለን ነቲ ኣብ ውሽጦም እተቐመጠ ጸጋ ኣምሊኹ ከሇዒዔሌዎ ይኹእለ 

እዮም። ኣብ ምሳ ምሳ27፥17 ‚ሓጺን ንሓጺን ይስሕል፥ ከምኡ ኴኣ ሰብ ንገጽ ብጻዩ 
ይስሕል።‛ ይብሌ። እዘ ከኣ ክሌተ ኣብ ንሓዴሕድም ክሰሓሓለ ከምዛኹእለ እዩ ዖርእየና። 

ስሇዘ ክሌተ መጻምዴቲ ብዛገብርዎ ሓዴሕዲዊ ምትሕግጋዛ ንሓዴሕድም ይሰሓሓለ 

እዮም። በይን ኯይንካ ግና ነዘ ክትገብር ዖል ተኹእል ንእሽቶ እዩ። እምበኣርሲ እዘ 

መንእሰይ ወሇድ ኣብ ሓዲር ብኣምሊኹ እተሰርዓ መንፈሳዊ ሙቐት ከምዖል ተረዱኡ ኣብ 

ሓዲር ክጽመዴ ገዙእ ርእሱ ከዲለ ይግባእ 

 

 ሓባራዊ ተቃውሞ ኣብ እዋን መጥቃዔቲ 

 

ክርስትያን ኣብ ዛኻንናለ እዋን ዛጀመረ መጥቃዔቲ ኣጋንንቲ ኣብ ሌዔላና ኣል። እዘ 

መጥቃዔቲ እዘ ነታ ኣብ ውሽጥና እተዖርኤት ህይወት ወዱ ኣምሊኹ ንምቅምሳሊ ዛዒሇመ 

ኻይኑ፥ ብህይወት ክሳዔ ዖልና ዴማ ዖየቋርጽ እዩ። ንዛገጥመና መጥቃዔቲ ዴማ ሰዒርቱ 

ኯይንና ክንወጽእ ባህጊ ኣምሊኹ እዩ። እዘ ንምግባር ዴማ ክንገብሮም ካብ ዛግብኡና 

ነገራት እቲ ሓዯ ካሌኣይካ ምርካብ እዩ። ምስ ካሌኣይካ ኯይንካ እትገጥሞ መንፈሳዊ ቅሌስ 

ብዒወት እዩ ዛዙዖም። ምስታ ብኣምሊኹ እተዋህብኩዋን ብዅለ ነገራታ ኣብ ህይወተይን 

ኣገሌግልተይን ዒብዪ ተራ ዖሇዋ ሰበይተይ ብምዃን ኣብ ዖካየዴናዮም መንፈሳዊ ቅሌሳት 
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ሌዔሉ ካሌእ እዋን ብተዒጻጻፊ ክንዔወተልም ኣስተብሂሇ እየ። እዘ ከኣ ክሌተ ምዃን ኣብ 

መንፈሳዊ ቅሌስ ዴርዑ ስሇዛኻነካ እዩ።  

 

ከምዘ ክንርእዮ ዛጸናሕና ሓዲር ዔሊምኡ ምዴግጋፍ እዩ። ኣምሊኹ ንሓዲር ምእንትዘ ዔሊማ ካብ 

ሰርዕ ክንዯጋገፍ ኢሌና ክንዋሰብ ኣልና። ክዴገፍ ዛኹእሌ ሌቢ ብምጥራይን ክዴግፍ ዛኹእሌ 

ዒቕሚ ብምውናንን ናብ ሓዲር ዛኣትው ብጹኣን እዮም እሞ ንምሰልም። 

 

5. ናይ ህይወት ጸጋ ብሓባር ምውራስ  
 
‚ኣቱም ሰብኡት ጸልትኩም ምእንቲ ኴይዔገት ከም ምስ ዴኹምቲ 
ፍጥረት ከም መዋርስትኵም ንጸጋ ህይወት ጌርኩም እናኹበርኩምወን 
ከምኡ ምስ ኣንስትኵም በእምሮ ንበሩ።‛  1ጴጥ3፥7 

 
ሃዋርያ ጴጥሮስ ኣብዘ ቦታ እዘ ንሰብኡት ዛቀንዓ መንፈሳዊ ትእዙዛ እዩ ዛህብ ዖል። ኣብ 

ውሽጢ እዘ ሃዋርያዊ ትእዙዛ ዴማ ሓዯ ካብ ዔሊማታት ሓዲር ተገሉጹ ኣል። ናይ ህይወት ጸጋ 

ብሓባር ምውራስ። እቲ እተመሓየሸ ትርጉም ‚ከምኡውን ኣቱም ሰብኡት ምስ ኣንስትዅም 
ብምስትውዒሌ ንበሩ። ንሳተን.... ነቲ ጸጋ ህይወት ዴማ መዋርስትኵም እየን እሞ ኣኹብርወን።‛ 
ሰበይቲ ንሰብኣያ፥ ሰብኣይ ዴማ ንሰበይቱ መዋርስቲ ጸጋ ህይወት እዮም። ኣምሊኹ ንሓዲር 

ከዲሌዎ እንከል ብሓባር ናይ ህይወት ጸጋ መታን ክወርሱ እዩ። ናይ ህይወት ጸጋ ማሇት ነቲ ኣብ 

ዖመን ህይወትካ እትረኹቦ ጸጋ እዩ ዖመሌክት። ኣምሊኹ ኣብዙ ምዴሪ እንከልና ክንወርሶ 

ዛመዯበሌና ጸጋ ኣል። ነዘ ጸጋ ክንወርሶ መዱቡና ጥራይ ዖይኯነስ መዋርስቲ ዛኻነና ሰብ ዴማ 

ኣዲሌዩሌና እዩ። ነዘ መዋርስቲ ዛኻነና ሰብ ዴማ ብመውስቦ ኣቢሌና ኢና እንረኹቦ። 

 

ሓዯ ኣማኒ በቲ ኣብ ህይወት ዛወርሶ ጸጋ ኣምሊኹ ኣቢለ ዛወርሶም ማእሇያ ዖይብልም ነገራት 

ኣሇው። ንፍታላም ወዱ ያእቆብ ብጸጋ ኣምሊኹ ጽጉብ ምዃኑ ርያኡ ክወርስ ባይታ 

ከምዖጣጥሓለ ቃሌ ኣምሊኹ ይነግረና። ‚…ንፍታላም በረኴት እግዘኣብሄር ዛመሌኦ፥ ጽጉብ ጸጋ 
እዩ፥ ንስ ንምዔራብን ንዯቡብን ውረስ፥‛ (ዖዲ33፥23)። ጸጋ ዛወረሰ ሰብ ነቲ ካሌእ ክወርሶ 

ዖሇዎ ነገር ብዖይ ከሌካሉ ክወርሶ ይኹእሌ እዩ። ንፍታላም እቲ ዛወረሶ ጸጋ እዩ ነቲ ካሌእ 

ክወርሶ ዖሇዎ ነገር ንክወርስ ሓይሉ ኯይንዎ። ክሌተ መጻምዴቲ ዴማ ብሓባር ብዛወርስዎ ጸጋ 

ኣምሊኹ፥ ነቲ ኣምሊኹ ኣብ ህይወቶም ክወርስዎ ዖዲሇዎልም ዅለ ነገራት ዛወርሱለ ብቕዒትን 

ሓይሌን ይረኹቡ እዮም። 

 

መጻምዴቲ ምርካብ ጸጋ ምርካብ እዩ። ከምኡውን ናብቲ ተወሳ ጸጋ ኣምሊኹ እትረኹበለ 

መንፈሳዊ ብራኴ ምዴያብ እዩ። ኣብ ምሳ18፥22 ተጻሒፉ ከምዖል ‚እቲ ሰበይቲ ዘረክብ ሰናይ 
ይረክብ፥ ካብ እግዘኣብሄር ከኣ ሞገስ ይቕበሌ።‛ ብርግጽ ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ምርካብ ሰናይ 
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ክትረኹብን ሞገስ ክትቅበሌን ዛገብር ቅደስ ነገር እዩ። እዘ ኣብዘ ቦታ ተገሉጹ ዖል ሞገስ ዛብሌ 

ቃሌ ንጸጋ ኣምሊኹ ዖመሌክት ቃሌ እዩ። ሰበይቲ ዛረክብ ካብ ኣምሊኹ ሞገስ ይቅበሌ ማሇት ናይ 

ሓዲር መጻምዴቲ ምርካብ ነቲ ካብ ኣምሊኹ ክትረኹቦ ዖልካ ዅለ ጸጋ ኣምሊኹ ምርካብ ማሇት 

እዩ። ብሓት ኣመንቲ እቲ ዛዴሇ ሞገስ ኣምሊኹ ኣብ ህይወቶም ከይንጸባረቅ ካብ ዛዒገቶም 

ሓዯ ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ዖይምርካብ እዩ። ስሇዘ ሞገስ ካብ ኣምሊኹ ንምቕባሌ ኣቐዱምካ ናይ 

ሓዲር መጻምዴቲ ካብ ኣምሊኹ ተቐበሌ። 

 

6. ንጽህና 
 

ኣምሊኹ ቅደስ እዩ። ቅደስ ብምዃኑ ዴማ ህዛቡ ቅደሳን ክኻኑ ይዯሉ። እግዘኣብሄር ኣምሊኹ 

ህዛቡ ከምኡ ቅደሳን ክኻኑ ብሕ ነገራት እዩ ዛገብር። ሓዯ ካብኡ ዴማ ናይ ሓዲር 

መጻምዴቲ ምሃብ እዩ። ኣምሊኹ ንዯቂ ሰባት ናብ ጥፍኣት ካብ ዛወስዴ ሞራሊዊ ውዴቀትን 

ጾታዊ ሓጢኣትን ንምሕሊው እዩ በቲ ብለጽ ጥበቡ ንሓዲር ኣዲሌይዎ ። ስሇዘ ዴማ እዩ ሃዋርያ 

ጳውልስ ኣብ 1ቇሮ7፥2 ‚ስሇ ብ ምንዛርና ምርሓቕ ግና ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ ገዙእ ሰበይቱ 
ትሀሌዎ፥ ነፍሲ ወከፍ ሰበይቲውን ገዙእ ሰብኣያ ይሀሌዋ።‛ ዛበሇ። ብርግጽ ብ ምንዛርና 

ንምርሓቕ እቲ እንኮ መንገዱ (ክንገብሮ ዖልና) ሓዲር ኣይኯነን። ይዅን ዯኣ እምበር ኣምሊኹ 

ዯቁ በቲ ንሱ ዖዲሇወልም ቅደስ ሓዲር ክጽመደ እሞ ካብ ምንዛርና ርሒቆም ክመሊሇሱ 

ብምዴሊዩ፥ ምእንትዘ ዔሊማ (ንንጽህና) ሓዲር ከምዖዲሇወ ክንርዲእ የዴሉ።   

 

ሓዲር ነቶም ብግቡእ እተጠቀሙለ፥ ኣብ ጉዔዜ ህይወት ካብ ዖጋጥሙ ጾታዊ ሓጢኣታት 

(ውዴቀት)፥ መምሇጢ (መናገፊ) ክኴውን ብኣምሊኹ እተዲሇወ ብለጽ ዖተኣማምን ጏዯና ጽዴቂ 

እዩ። ሓዲር ሰብኣይን ሰበይትን ጾታዊ ሕብረት ክፈጥሩለ ብኣምሊኹ እተሰርዓ ቅደስ ስርዒት 

እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ ክሌተ መጻምዴቲ እቲ ሓዯ ነቲ ሓዯ ዛግብኦ ዅለ ጾታዊ ዔግበት ብምሃብ 

ካብ ጾታዊ ውዴቀት /ምንዛርና ዛሙትን/ ክሕሌዎ መዯብ ኣምሊኹ እዩ። ገሇ ገሇ ኣብ ጾታዊ 

ሓጢኣት ዛኣተው ሰባት ንምንታይ እዮም ናብኡ በጺሖም ኢሌና ምስ እንሓትት ገሉኦም ፍጹም 

ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ዖይብልም ክኻኑ እንከሇው ገሇውን መጻምዴቲ ዖሇዎም ክነሶም ነቲ ኣብ 

ሓዲር ክረክብዎ ዖሇዎም ጾታዊ ዔግበት ክረክብዎ ብዖይምኹኣልም እዮም። ዔሊማ ሓዲር ግና 

ጾታዊ ዔግበት ካብ መጻምዴት ጥራይ ብምርካብ ህይወትካ ብቅዴስና ንኣምሊኹ ከተግዛእ እዩ። 

ስሇዘ ዴማ እዩ ኣብ ሓዲር ዛኣተው ቅደሳን ንሓዴሕድም ብዖይሕንኪ ጾታዊ ዔግበት ክሇጋገሱ 

ዖሇዎም።  

 

ከምቲ ኣቀዱምና ዛርኤናዮ (1ቇሮ7፥2) ሃዋርያዊ ጳውልስ ካብ ምንዛርና ንምርሓቕ ነፍሲ ወከፍ 

ሰብ መጻምዴቲ ክረክብ ከምዖሇዎም ኣነጺሩሌና እዩ። ኣብ 1ቇሮ7፥9 ተጻሒፉ ከምዖልውን 

ብፍትወት ነዱዴካ ብጾታዊ ሓጢኣት ግእ ካብ ምዃን ምምርዒው እቲ ዛበሇጸ እዩ። 

‚..ብፍትወት ካብ ምንዲዴሲ ምምርዒው ይሐይሽ እሞ ይመርዒው።‛ ሓዲር ካብ ዛሙት 
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መህዯሚ ክኴውን ብኣምሊኹ እተዲሇዎ ክሳዔ ዛኻነ ስሇ ንጽህና ክብሌ ነፍሲ ወከፍ ብግቡእ 

እተዲሇወ ኣማኒ ከተግብሮ ወይ ክጥቐመለ ይግባእ። ኣምሊኹ ነቶም ካብ ሓዲር ወጻኢ 

ዛምንዛሩን ዛዛምውን ይፈርድም እዩ። ኣብ ጉዔዜ ህይወተይ ከም ዖስተውዒሌኩዎ ብሓት 

ኣመንቲ መንእሰያት ንጾታዊ ሓጢኣት ዖይፈርህዎ ክነሶም፥ ነቲ ካብኡ ከናግፎም ብኣምሊኹ 

እተሰርዒልም ቅደስ ሓዲር ግና ኣዛዮም እዮም ዛፈርህዎ። እዘ ፍርሂ እዘ ካብቲ ዛጸውዒና 

ኣይኯነን እሞ ልሚ ካብ ኣእምሮና ብስም የሱስ ይሰበር። ግቡእ ምዴሊዋት ዴሕሪ ምግባር ኣብ 

ሓዲር ክንጽመዴ ኣምሊኹ ፍቓደ ክንገብር የብቅዒና።  

 

ኣምሊኹ ነቶም ካብ ሓዲር ወጻኢ ዛምንዛሩን ዛዛምውን ከምዛፈርድም ብቃለ ዯጋጊሙ 

ተዙሪቡና እዩ። እዘ ከኣ ጾታዊ ሕብረት ኣብ ሓዲር ምስቲ መጻምዴት ጥራይ እተፈቕዯ 

ብምዃኑ እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ብጾታዊ ሕብረት ንዛርከብ ባህታ ከስተማቅር ዛዯሉ ኣማኒ በቲ 

ኣምሊኹ ዖዲሇወለ ቅደስ ሓዲር ጥራይ ክጥቐም ዖሇዎ (1ቇሮ6።9-11 እብ13፥4)። ከም መንእሰያት 

ንፈተና እተቃሊዔና ኢና። ብፍሊይ ከኣ ንጾታዊ ናይ ሓጢኣት ፈተና። እቲ ሰናይና ዛዯሉ ኣምሊኹ 

ግና ንነፍሲ ወከፍ ፈተና መውጽኢ ከምዖዲሇወሌና በቲ ብለጽ ሃዋርያ ኣቢለ ኣብ ቃለ ነጊሩና 

ኣል። ‚ሰብ ኪጾሮ ዖይክእሌ ፈተና ኣይበጽሓኩምን። ኣምሊኹ እሙን እዩ እሞ ምስቲ ፈተናኵም 
ምጽዋሩ ምእንቲ ኹትክእለስ መውጽኢ ገይሩሌኩም ኣል..‛ (1ቇሮ10፥13) እዘ ቃሌ እዘ ንነፍሲ 

ወከፍ ፈተና መውጽኢ ከምዖሇዎ እዩ ዛነግረና ዖል። ናይ ዛሙት ፈተና ዴማ ሓዯ ካብቶም 

መውጽኢ እተዲሇወለ ኻይኑ፥ ሓዯ ካብ መውጽኢታቱ ዴማ ሓዲር እዩ።  

 

7. ኣምሊዊ ወሇድ ምፍራይ 
 

ኣምሊኹ በቶም ዛፈጠሮም ክሌተ ቀዲሞት መጻምዴቲ (ኣዲምን ሄዋንን) ኣቢለ ነታ ማሕዯር ሰብ 

ክትከውን ዯኣ እምበር ጥርሓ ክትከውን ዖይፈጠራ ምዴሪ ብሰባት ክኴዴና ይዯሉ ስሇዛነበረ እዩ 

‚..ፍረዩን ተባዛሑን ንምዴሪ ኴኣ ምሌእዋን ምሇኹዋን..‛ ዛብሌ ትእዙዛ ዛሃቦም (ዖፍ1፥27-28)። 

እዜም ክሌተ ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ኣብቲ ንምዴሪ ብኣምሊዊ ወሇድ ምምሊእ ዛብሌ ናይ 

ኣምሊኹ ኣጀንዲ ግዱኦም ከበርክቱ እዮም ኣብ ሓዲር ክኣትው እተገብረ። ኣብ ሓዲር ብምውሊዴ 

ኣቢሌካ ዖርእ ምትካእን ኣብ ምምሊእ ምዴሪ ግዳ ምግባርን ሓዯ ካብቶም ቀንዱ ዔሊማታት 

ሓዲር እዩ። እቲ ኣብ ሌቢ ኣምሊኹ ዖል ሓሳብ ናቱ ሓሳብ እተመሌኡ ሰባት ንምዴሪ ክመሌእዋ 

ምግባር ካብ ኯነ እዘ ክርስትያን ወሇድ ኣብ ምትግባር እዘ ሓሳብ እዘ ትጉህ ክኴውን ኣሇዎ። 

 

ውሊዴ ምውሊዴ ሓዯ ካብ ዔሊማታት ሓዲር ከምዛኻነ ኣምሊኹ ኣብቲ እተዙረቦ ቃሌ ብንጹር 

ኣቐሚጥዎ እዩ (ዖፍ1፥28 ኤር29፥5-6)። ከምቲ ኣቐዱመ ዛበሌኩዎ ዔሊማ ኣምሊኹ ብቅደሳን 

ኣወዲት ኣዋሌዴ ንገጽ ምዴሪ ምኹዲን እዩ። ነዘ ዔሊምኡ ዴማ በቶም ኣብ ሓዲር ክቍረኑ 

ዛገበሮም ኣዲምን ሄዋንን እዩ ክፍጽሞ ጀሚሩ። እቲ ኣብቶም ቀዲሞት ናይ ሓዲር መጻምዴቲ 

እተጀመረ ዔዮ ክሳዔ እዙ ምዴሪ ብናቱ ወሇድታት ተመሉኣ እትርከብ ዴማ ኣይከቋርጾን እዩ። 
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ዔሊማ ኣምሊኹ ንክሌተ መጻምዴቲ ብቅደስ ምትእስሳር ብምግጣምን ብሓሳባቱ ብምህናጽን 

ንእኡ ዛበቅዐ ሰባት ካባታቶም ምውጻእ እዩ። ነዘ ዔሊምኡ ኣብ ህይወት ኣብርሃምውን 

ኣንጸባሪቅዎ እዩ። ኣምሊኹ ንኣብርሃም ንምንታይ ከምዛሓረዮ ኣብ ዖፍ18፥19 ክዙረብ እንከል 

‚እግዘኣብሄር ከኣ እቲ ብዙዔባ ኣብርሃም እተዙረቦ ኸምጽኣለ ንሱ ዴማ ብዴሕሪኡውን ንቤቱን 
ንዯቁን መገዱ እግዘኣብሄር ኪሕሌውን ጽዴቅን ፍርዴን ከኣ ኪገብሩን ምእንቲ እዛዜም 
ፈሇጥክዎ በሇ።‛ ይብሌ። ኣብርሃም ብመገዱ ኣምሊኹ ዛመሊሇሱ ዯቂ ክፈርይ እዩ ብኣምሊኹ 

ተሓርዩ። እዘ ንኣብርሃም እተዋህበ ትእዙዛ ንሓሳብ ኣምሊኹ እንታይ ምዃኑ ዖግሃዯ ቃሌ እዩ። 

ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ዛኻነ ናብ ሓዲር ክኣቱ ዛዯሉ ኣማኒ ኣምሊዊ ወሇድ ንምፍራይ ኢለ ክኣቱ 

ዖሇዎ። 

 

ክሌተ መጻምዴቲ ናብ ሓዲር ኣብ ዛኣትውለ እዋን ኣምሊዊ ወሇድ ኣብ ምፍራይን ምስሌጣንን 

ዒብዪ ግዯ ከምዖሇዎም እናሓሰቡን ንእኡ ዛኴውን ብቍዔ ምዴሊዋት ጌሮም ክኣትውን ኣሇዎም። 

‚ንሌዒ እታ ኪኴዯሊ ዘግብኦ መገዱ ኣሊምድ እሞ ምስ ኣረገ ብኣ ኣይኬሌግስን እዩ፥‛ 
(ምሳ22፥6) እዙ ፍቕዱ እዘኣ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ሓዲር ዛኣተወ ሰብ ከተግብራ ዖሇዋ ፍቕዱ እያ። 

ህይወት ዯቕ ንምቅራጽ ኣምሊኹ ሓሊፍነት ከምዖሰከመካ ብምስትውዒሌ ክትመሊሇስ ኣልካ። 

እዘ ንምግባር ዴማ ክትምህሮም፥ ብኣብነታዊ ህይወት ጽሌዋ ክትፈጥርን ብጸልት ክትጓስዮምን 

እዩ ዖልካ።  

 

8. ሓጏስ  
 

ኣምሊኹ ነቶም ተግባር ኣእዲው ዛኻንና ዯቂ ሰባት ከሕጉሰና ባህጉ ስሇዛኻነ ከሕጉሱና ዛኹእለ 

ኳልም ነገራት ፈጢሩሌናን ኣብ ርያና ከምዛህሌው ገይሩን እዩ። ሓዯ ካብቲ ንምሕጓስና 

ዛፈጠሮ ነገር እንተዴኣ ሃሉዩ ዴማ ሓዲር እዩ። ኣምሊኹ ንሓዲር ዛሰርዕ በቲ ብጾታዊ ሕብረትን 

ካሌእን ዛርከብ ሓጏስ፥ ባህ መታን ክብሇና እዩ። ብጾታዊ ዛምዴና ዛርከብ ሓጏስ ከምቲ 

ብሓት ሃይማኖተኛታትን ዖይብሱሊት ኣመንትን ዛሓስብዎ ስጋውነት ዖይኯነስ ሓዲር ካብ 

እተመስረተልም ዔሊማታት ሓዯ እዩ። ጓሂ፥ ጥቁዔ ህይወት፥ ተስፋ ምቍራጽ ናይ ኣምሊኹ ናይ 

መጀመርያ ዔሊማ ክሳዔ ዖይኯኑ ኣምሊኹ ኣብ ህይወትና ክህሌው ኣይዯሌን ንሕናውን ከነፍቕዴ 

የብሌናን። ሓጏስ በቲ ንሱ ዖዲሇወሌና ናይ ሓዲር ህይወት  ከነስተማቅሮ እተዋሀበና ፍለይ 

ሓሇፋ እዩ እሞ ተጠቀምቱ ክንከውን ኣልና። 

 

ቃሌ ኣምሊኹ ኣብ ምሳ5፥18-19 ‚ምንጭ ይባረኹ፥ በታ ሰበይቲ ንእስነትካ ባህ ይበሌካ። 
ፍትውቲ ዋሊ ጽብቕቲ ሜዲቝ ትዅነሌካ እቲ ኣጥባታ ዅለ ጊዚ የዔግብካ ብፍቕራውን ወርትግ 
ተመሰጥ።‛  ብምባሌ ኣብ መውስቦ ንዛርከብ ሓጏስ ንጹር ብዛኻነ መገዱ ይነግረና። ጾታዊ 

ዛምዴና ክንሕጏሰለ ብኣምሊኹ እተፈጥረሌና ክሳዔ ዛኻነ ክንሕጏሰለ ኣልና። ንጾታዊ ዛምዴና 
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ኣቃሉሌካ ወይ ዴማ ምስ ዒሇማዊን ተራ ነገርን ጸንቢርካ ምሕሳብ ምስቲ መሰረታዊ ሓሳብ 

ኣምሊኹ ምግጫው ብምዃኑ ክንሰምሮ የብሌናን። ብሓት መጻምዴቲ ንጾታዊ ነገር ዖሇዎም 

ኣረዲዴኣ ዖይመጽሓፍ ቅደሳዊ ብምዃኑ ነቲ ብኣምሊኹ እተዋህቦም ፍለይ ሓሇፋ ተጠቒሞም 

ንሓዴሕድም ክተሓጓጏሱ ኣይከኣለን። ስሇዛኻነ ዴማ ሓጏስ ዛረሓቖ ቤት ሃኒጾም ይመሊሇሱ 

ኣሇው።  

 

ኣብ ኣፈጣጥራ ሰብ እንተዴኣ ኣስተውዑሌና ክሌተ እተፈሊሇየ ጾታ፥ ኣቓውማ ኣካሊት፥ ስምዑት፥ 

ባህጊ ከምዛህሌዎ ተጌሩ እዩ ብኣምሊኹ ተፈጢሩ። እዘ ከኣ ሓዴሕዲዊ ምዴሌሊይን ምምሌሊእን 

መታን ክህለ ብዔሊማ እተገብረ እዩ። ከምኡውን ኣብ ኳልም ዯቂ ሰባት ብኣምሊኹ እተገጥመ 

ንጾታዊ ነገራት ዖሇዒዒሌ ክእሇት ወይ ዴማ ዛሇዒዒሌ ስምዑት ኣል። እዘ ክእሇት ወይ ስምዑት 

ኣብ ሰብ እተነበረ ንሓዯ ዔሊማ እዩ፥ ንሓዲር። ስሇዘ ሓንትስ ብቅኑዔ ኣገባብ ምስታ ብኣምሊኹ 

እተመዯበትሌካ ናትካ ሰብ ኣብ ምደብ ጊዚኡ ይፈጸም ዯኣ እምበር፥ ብጾታዊ ርክብ ዛርከብ 

ሓጏስ ሓዯ ዔሊማ ሓዲር ምዃኑ ምግንዙብን ምትግባርን የዴሉ። ነቲ ኣቐዱመ ዛበሌኩዎ ክዯግሞ 

እሞ መሌእኹተይ ክዴምዴም። ኣምሊኹ ንሓዲር ክምስርቶ እንከል ክሌተ ናይ ሓዲር  መጻምዴቲ 

ብጾታዊ ነገር ክተሓጓጏሱን ፍስሃ ዛመሌኦ ቤት ክምስርቱን እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ‚..ምስታ 
ተፍቅራ ሰበይቲ ብሓጏስ ንበር።‛  እተጻሕፈ (መክ9፥9)። 
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መእተዊ 
 

ዲር ከም ቤት እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ ዅለ እቲ ንምህናጽ ቤት ዖዴሉ መሰረት፥ ንዴፊ፥ 

ኣእማን…የዴሌዮ። መጻኢ ህሊዌ ሓዯ ሓዲር ኣብ መሰረቱ ዛምርኯስ ብምዃኑ እቲ 

ኣብ ሓዲር ክኣቱ ዛዯሉ ኣማኒ ንመሰረት ዛሇዒሇ ግምት ክህብ ኣሇዎ። ንመሰረት 

ሸሇሌ ኢሌና እንገብሮ ዅለ ናይ ሓዲር ውሳኔ ኣብ ጉዔዜ ህይወትና ኣዛዩ ዖጣዔስ ሳዔቤን 

ከምጸሌና ስሇዛኹእሌ ኣብ መሰረት ክንዔወት ክንክእሌ ኣልና። ካብቲ ዖይቅኑዔ መሰረት ሓዲር 

ርሒቅና ኣብቲ ቅኑዔ መሰረት ሓዲር እተሃንጸ ሓዲር ክንመርሕ ንነፍሲ ወከፍና እተዋህበ 

ውሌቃዊ ውሳኔ እዩ። ውሌቃዊ ውሳኔ ክብሃሌ እንከል ዛዯሇናዮ ክንመርጽ ሓራ ኢና ማሇት እዩ። 

ሓዯው ኣብ ቅኑዔ መሰረት ሓዲር እተሃንጸ ጽኑዔ ቤት ክንሃንጽ፥ ሓዯው ኣብ ዖይቅኑዔ መሰረት 

ሓዲር እተሃንጸ ዖይነባሪ ቤት ክንሃንጽ ንኣና እምበር ንኣምሊኹ ዛግዯፍ ሓሊፍነት ኣይኯነን።  

 

ዖይቅኑዔ መሰረት ሓዲር ክንብሌ እንከልና ካብቲ ቅኑዔ መሰረት ሓዲር ዛረሓቐ ማሇትና እዩ። 

ኣብ ቅኑዔ መሰረት ሓዲር ንምስራት፥ እቶም ኣቐዱምና ዛርኤናዮም ሾሞንተ ዔሊማታት ዖካተተ፥ 

ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ከም ፍቓዴ ኣምሊኹ እተሃነጸ፥ ፍቕሪ ኣምሊኹ /ኣጋፐ/ ዛቅሌሶን ኣብ ፍጹም 

ዴላት ሓዴሕዴ ተመርኩሱ ነንዔሇት ብመጽሓፍ ቅደሳዊ መምርሒ ዛህነጽን እዩ። ዔሊማ እዙ 

ንእሽቶ መጽሓፍ ህይወት እዘ ክርስትያን ወሇድ ኣብቲ ቅኑዔ መሰረት ሓዲር ክህነጽ ምግባር 

ስሇዛኻነ ኣብ ርያ እዘ ኣርእስቲ ሰፊሕ ሸፈነ ተዋሂቡ ኣል። ኣብዙ ሕጂ ሒዛናያ ዖልና ምዔራፍ 

ግና ገሇ ሒዯት ግናኴ ኣዛዮም ኣገዯስቲ ነገራት ብዙዔባ ዖይቅኑዔ መሰረት ሓዲር ክንርኢ ኢና።  

 

ዖይቅኑዔ መሰረት ሓዲር ኣምሊኹ ብቃለ ዖይኣዖዜ፥ ነቲ ካብ መጀመርታ ኣብ ሌቢ ኣምሊኹ ዛነበረ 

ሓሳብ ዛጏስን  ንመጻኢ ህሊዌ ሓዲር ኣብ ሓዯጋ ዖውዴቕን ብምዃኑ ብኳልም ቅደሳን ክስዒብ 

ዖይብለ እዩ። ነዘ ዖይቅኑዔ መሰረት ሓዲር እንብል ኣብ ክሌተ መቂሌና ክንርእዮ ንኹእሌ ኢና። 

 

ሀ. ንካሌኦት ጥራይ ኣብ ግምት ዖእተወ ዖይቅኑዔ መሰረት ሓዲር 

ሇ. ንስጋ ጥራይ ኣብ ግምት ዖእተወ ዖይቅኑዔ መሰረት ሓዲር 

 

ነቲ ዖይቅኑዔ መሰረት ሓዲር ኣብ ክሌተ መቂሌናዮ ኣልና። ዛርዛራዊ ሓሳብ ዴማ በዖን  ዛስዔባ 

ክሌተ ምዔራፋት ክንርእየን ኢና 

  

ሓ 
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ምዔራፍ ሓዯ 

 

ንካሌኦት ጥራይ ኣብ ግምት ዖእተወ ዖይቅኑዔ መሰረት ሓዲር 

 

ዜም ዛስዔቡ ነጥብታት ሓዯ ሰብ ንሓዲር ክውስን እንከል ንካሌኦት ሰባት ኣብ ግምት 

ብምእታው ዛውስኖም ጌጋ ውሳኔታት እዮም። ንካሌኦት ኣብ ግምት ዖእተወ ክብሃሌ 

እንከል ንከባቢ፥ ወሇዴ፥ መቕርብካን ከምኡ ዛኣመሰለ ካሌኦትን ጥራይ ኣብ ግምት 

ብምእታው ስሉኦም ዛግበር እዩ። ብዛርዛር ንምርኣይ 

 

ንሰባት መን ምዃንካ ንምርኣይ ዛግበር 
 

ገሇ ገሇ ሰባት ንምንታይ ክምርዒው ከምዛዯሇዩ ኣብ እትመዛነለ እዋናት ምሊሾም ንሰባት መን 

ምዃኖም ንምርኣይ ዛዒሇመ ኻይኑ እዩ ዛጸንሓካ። እዘ ሕማቕ ባህርይ ኣብ ገሇ ዖይብሱሊት 

ኣመንቲ ይንጸባረቕ ምህሊው ዖየሕዛን ኣይኯነን። ብመሰረቱ ንሰባት መን ምዃንና ከነርኢ 

ኣይኯንናን ተፈጢርና። ሓዲር ውን እንተኯነ መን ምዃንና ከነርእየለ ኣይኯነን ብኣምሊኹ 

ተዲሌዩሌና። ኣምሊኹ ንሓዲር ከዲሌዎ እንከል እቲ ዛዒበየ ዔሊማ ዛገበሮ መንነቱ ምግሃዴ እዩ። 

ስሇዘ ዛኻነ ኣማኒ ንሓዲር ክዲል እንከል ካብዘ ከምዘ ዒሇማዊ ኣተሓሳስባ ኣቀዱሙ ሓራ 

ክወጽእ ክኹእሌ ኣሇዎ። በዘ ከምዘ ዒይነት ትምክሕታዊ ኣተሓሳስባ ተሳዑሩ ኣብ ሓዲር ዛኣቱ 

ኣማኒ፥ ነቶም መን ምዃኑ ከርእዮም ንዛዯሇዮም ሰባት፥ ሪኦምኒ እዮም ኢለ ኣብ ዛዯምዯመለ 

እዋን፥ ቐጻሌነት እቲ ሓዲር ኣብ ሌቢ ስሇዛሃስስ ናብ ዖይተዯሇየ ስጉምቲ ክበጽሕ እዩ ዛግዯዴ። 

ካብዘ ከምዘ ዒይነት ዒሇማዊ ኣተሓሳስባ ሓራ ከይወጻእካ ኣብ ሓዲር ምእታው ሳዔቤኑ ኣዛዩ 

ከቢዴ ምዃኑ ኣይንረስዔ። 

 

ካብ ዖይሕጉስ ስዴራቤት ንምህዲም 
 

ድ/ር ማይሇስ ሙንሮ ኣብታ ‚understanding love‛ እትብሌ መጽሓፉ  ክዙረብ እንከል ገሇ ገሇ 

ሰባት ኣብ ስዴራቤቶም ባእሲ፥ ክትዔ ጥራይ ስሇዛነገሰ እሞ ከኣ ካብኡ ሓራ ንምውጻእ ዛገብርዎ 

ዖይቅኑዔ መሰረት ሓዲር ኣል ይብሌ። ብርግጽ ገሇ ገሇ ሰባት ንሓዲር ክሓስቡ እንከሇው ካብቲ 

ሕጂ ዛነብሩለ ስዴራቤት ሓራ ንምውጻእ እናሓሰቡ እዮም። እዘ ጽቡቕ ዛመስሌ ዔሊማ ግና፥ 

እ 
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መጽሓፍ ቅደሳዊ ስሇዖይኯነ፥ በዘ መንፈስ እዘ ኣብ ሓዲር ዛጽመደ ሰባት ብሕ ከቢዴ ዋጋ 

ክኴፍለ እዮም ዛግዯደ። ምኹንያቱ ንቅዱ ኣነባብራ ሒዛካዮ ዛኣተ ዔሊማ ስሇዛውስኖ። ካብ 

መጻምዴቶም ዛጽበይዎ ነገር ብመንጽር እቲ ዛነበሩለ ስዴራቤት ጥራይ ስሇዛኴውን ዛኻነ 

ዒይነት ሽግር ኣብ ዖጋጥመለ እዋን ሓዲሮም ብቀሉለ እዩ ክፈርስ ዛግዯዴ። ነዘ ብምርዲእ እዘ 

ሕጂ ዖል መንእሰይ ወሇድ ካብ ከምዘ ዒይነት ናይ ሑጻ መሰረት ገዙእ ርእሱ ክሕለ ይግባእ። 

 

ከም ሰብካ ንምዃን 
 

ሓዲር ከም ሓዯ ኣካሌ ናይ ህይወት ጥራይ ዖይኯነስ፥ ከም ህይወት ኣብ ዛረኣየለ ሕብረትሰብ 

ኢና እንነብር ዖልና። እዘ ናትና ህዛቢ ንሓዲር ዖሇዎ ኣመሇኹታ ዖይ ቃሌ ኣምሊዊ ምስ 

ምዃኑ ከይተመርዒወ ንነዊሕ እዋናት ዛጸንሐ ሰብ ከም ሰብውን ክሓስቦ ኣዛዩ እዩ ዛኴብድ። 

ስሇዘ ዴማ እዩ ገሇ ገሇ መንእሰያት ከም ሰቦም ንምዃን ወይ ዴማ ንቡር ንምፍታን ኢልም 

ዛምርዒው። ዔሊማ ሓዲር ከየስተውዒሌካ ዛዴሇ ምዴሊዋት ከይገበርካን ሰባት ስሇዛገበርዎ ጥራይ 

ምግባር ኣብ ክርስትያናዊ ማሕበረሰብ ክጠፍእ ዖሇዎ ሕማቕ ሌምዱ እዩ። 

 

ዴላት ሰባት ንምምሊእ 
 

ንመዔበይቶም ወይ ዴማ ወሇድም ስሇቲ ዛገበሩልም ሰናይ ነገር ተመርዔዮም ጻማ ናይ ምኹፋሌ 

ግዳታ ከምዖሇዎ ሰብ እናሓሰቡ ኣብ መውስቦ ዛኣትው ኣመንቲ መንእሰያት  ሒዯት ኣይኯኑን። 

ኣነ ብሓት ሰባት ኣዯይ ካባይ መርዒይ ምርኣይ እያ ትናፍቅ እሞ ስሉኣ ክብሌ ዋሊ እንተዛምርዕ 

ባህ ምበሇኒ ዛብለ ኣመንቲ ኣጋጢሞምኒ እዮም። ሓዲራዊ ናብራ ግና ንካሌኦት ክንብሌ ጼርና 

እንቅጽል ናይ ስቃይ ጉዔዜ ክኴውን ኣይግባእን እዩ። ስሇዘ ዴማ፥ ፍቓዴ ኣምሊኹ ተረዱኡና 

ንምፍጻሙ ዯኣ እምበር ዴላት ሰባት ንምምሊእ ክንብሌ ክንዋሰብ የብሌናን። 

 

ናይ ተነጽል ፍርሃት 
 

እዘ እንነብረለ ሕብረተሰብ ምስ ምዔራባውያን  ክርኤ እንከል ብተዙማዱ ንሓዲር ዛህቦ ግምት 

ኣዛዩ ዒብዪ እዩ። እዘ ግምት እዘ ዴማ ናይ ግዴን ዛኻነ ሰብ ኣብቲ ሕብተረሰብ ክብሪ ክረክብ 

እንተዴኣ ኻይኑ ኣብ ሓዲር ክኣቱ የገዴዴ። እዘ ክገብር ዖይክእሌ ሰብ ዴማ ኣብቲ ሕብረተሰብ 

ተነጽል የስዔበለ። ነዘ ብምፍራህ ጥራይ ዴማ ብሓት መንእሰያት ብዖይ ብቑዔ ምርዲእ፥ 

ምዴሊዋትን መሪሕነት መንፈስ ቅደስን ናብ ሓዲር ክኣትው እንከሇው ይርኣዩ። እዘ ከምዘ 

ዒይነት መሰረት ሓዲር ብመጽሓፍ ቅደስ አሕሉፍና ምስ እንርእዮ ዖይቅኑዔ ብምዃኑ ብኣና 

በቶም ፍሌጠት ሓቂ ክንስዔብ ዛግብኣና ቅደሳን ክርዒም የብለን።  
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ስዴራቤታት ዛያዲ ንምትእስሳር 
 

ገሇ ገሇ ስዴራቤታት ምስ ካሌኦት ንዖሇዎም ፍቅሪ ንምዴሌዲሌ ንዯቆም ከም ህያብ ብምሌውዋጥ 

መስዋእቲ ዖቅርቡለ እዋናት ኣል። ሕለፍ ሓሉፉ ጌና ንዖይተወሌደ ወዱ እንተዴኣ ኻይኑ 
ንጓሇይ፥ ጓሌ እንተዴኣ ኻይኑ ዴማ ንወዯይ ብምባሌ ክመባጽዐ ንርኢ ኢና። መሻርኹቲ ስራሕ 

ዛኻኑውን እቲ ዛጀመርዎ ስራሕ ቀጻሌነት ክህሌዎ ዯቆም ብምሌውዋጥ ኪዲን ክተኣታተው 

ንዔዖብ ኢና።  ስውኣት ንምዛካር ክግበር ዖሇዎ ነቲ እቲ ስውእ እተሰውኣለ ዔሊማ ምትግባርን 

ምሕሊውን ክነሱ፥ ገሇ ገሇ ስዴራቤታት ግና ንእተሰውኤ ዒርኮም ንምዛካር ክብለ ጥራይ፥ ዯቆም 

ምስ ዯቂ እቲ ስውእ የዋስብዎም እዮም። እዘ ተርእዮ እዘ (ዯቕካ ምሌውዋጥ) ዋሊ ሳሕቲ ይዅን 

ዯኣ እምበር ኣብ ገሇ ገሇ ኣገሌገሌቲውን ተራእዮ እዩ።  ዯቆም ንሓዴሕድም ክዋሰቡ ብምግባር 

ፍቕሮም ከዯሌዴለ ዛፈተኑ ኣገሌገሌቲ ኔሮም እዮም። እዘ ክንርእዮ ዛጸናሕና ዅለ ግና መሰረት 

ሓዲር ክኴውን ዖይክእሌን ዖይግባእን ኣእምሮ ሰብ ዛወሇድ ዴዅም ሓሳብ ብምዃኑ በዘ መንፈስ 

እዘ ኣብ ሓዲር ክንኣቱ የብሌናን።  
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ምዔራፍ ክሌተ 

 

ንስጋ ጥራይ ኣብ ግምት ዖእተወ ዖይቅኑዔ መሰረት ሓዲር 
 

ብ ብመንፈስ፥ ነፍሲ፥ ስጋ ዛቖመ መንፈሳዊ ፍጡር እዩ። መንፈሳዊ ፍጡር ብምዃኑ ዴማ 

ኣብዘ ዛነብሮ ስጋዊ ህይወት መንፈሳዊ ናብራ ክነብር እዩ ዖሇዎ። ብካሌእ ኣበሃህሊ እዘ ስጋዊ 

ህይወትና መግሇጺ እቲ ሓቐኛ መንነትና ዛኻነ መንፈሳዊ ህይወት እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ 

ክርስትያናት ሓሳብ ስጋና ክገዛኣናን ብእኡ ተቀይዴና ዛኻነ ዒይነት ውሳኔ ካብ ምውሳዴን 

ክንሕል ብተዯጋጋሚ ብቃሌ ኣምሊኹ እተነግረና። ኣምሊኹ ንስጋና እናቐተሌና ወይ ዴማ ዴላታት 

ስጋና እናከሊእና ብመንፈስ ክንመሊሇስ ኣዘና እዩ። እቲ ሓቂ እዘ እናኻነ ብኣንጻር እዘ ሓቂ 

እንመሊሇስ ግና ሒዯት ኣይኯንናን። ዅለ ምንቅስቃሳትና ንስጋና ጥራይ ኣብ ግምት የእቲና እንውስን 

ቅደሳን ማእሇያ የብሌናን። ሓዯ ካብቶም ንስጋና ጥራይ ኣብ ግምት የእቲና ካብ እንውስኖም ውሳኔታ 

ዴማ ናይ ሓዲር ውሳኔ እዩ። ብሓት በዘ ነገር እዘ ክኴፍሌዎ ዖይነበሮምን ዖይግብኦምን ከቢዴ ዋጋ 

ከፊልም እዮም። ንስጋና ኣብ ግምት ብምእታው እንውስኖም እሞ መሰረት ሓዲር ክኻኑና ዖይክእለ 

ነገራት እንታይ እዮም ቐጺሌና ንርኤ። 

 

ርውየት ስጋ 
ሓዲር ክትሓስብ እንከል ክንዮ ናይ ዒራት ጸወታ ዖይረኣየካ ክነስ፥ መጻምዴቲ ክትረክብ 

ምፍታንን ምውሳብን ኣብዘ ሕጂ እዋን ኣብ ብሓት መንእሰያት እናገነነ ዛመጽእ ዖል ጉዲይ እዩ። 

እቲ ዖሕዛን ግና ንኣካይዲ እቲ ሕብረተሰብ ከተማእዛን ዛግብኣ ቤተክርስትያን በዘ ከምዘ ዒይነት 

ኣተሓሳስባ እተመሌኡ መንእሰያት ይመሌእዋ ምህሊዎም እዩ። ገሇ ገሇ ሰባት ኣመንቲ ሕለፍ 

ሓሉፍዎም በቲ እተዋሰብዎ ኣንጻር ጾታ ኣቢልም ቪዙ ንምርካብን መሬት ንምውሳዴን ዛሓሇነ እኩይ 

ሃቀና ሒዜም ኣብ ሓዲር ክኣትው ይርኣዩ። ስጋና ዛነገሶ ሌቢ ሒዛና ናይ ሓዲር ውሳኔ ምውሳን ግና 

ንህይወትናን መጻኢናን ኣብ ሑጻ ከም ምስራት እዩ። ኣብ ሑጻ እተሰረት ዴማ ንዛመጾ ብዴሆታት 

ናይ ምግጣም ዒቅሚ ስሇዖይብለ ብቀሉለ እዩ ዛፈርስ። 

 

ዖርእ ንምትካእ ጥራይ 
ምውሊዴ ካብቲ ሓዯ ኣምሊኹ ንዯቂ ሰባት ዛሃቦ ትእዙዙዊ ህያብ እዩ። ውለዴ ኣብ ህይወት ካብቶም 

ኣዛዮም ዖገዴሱ በረኴታት ኣምሊኹ ሓዯ እዩ። እቶም ከምቲ ዛዴሇ ኣብ ዅለ ሸነኹ ብቍዔ ምዴሊዋት 

ወሲድምን ንካሌኦት ዔሊማታት ሓዲር ኣብ ግምት የእትዮም መጻምዴቲ ንምርካብ ዛጽዔሩን ዛረኹቡን 

ብጹኣን እዮም። እንተ እቶም ዛዴሇ ምዴሊዋት ከይገበሩን ንካሌኦት ዔሊማታት ሓዲር ጏስዮምን 

ንምውሊዴ ጥራይ ሓዲር ዛምስርቱ ሓዲሮም ኣብ ዖይቅኑዔን ዖይብቍዔን መሰረት ከምዛሰረትዎ 

ክፈሌጡ ይግብኦም። ብሓት ሰብኡት ኣብ ሌዔሉ ኣንስቶም ፍቕርን ኣኹብሮትን ዖይብልም 

ሰ 
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ንምውሊዴ ጥራይ ብምሕሳብ ስሇእተዋሰቡ እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ ነታ መጻምዴቶም ዛኻነት ክንዮ 

መፍረይትን መዔበይት ዯቆምን ክርእይዋ ኣይኯነልምን እዩ። 

 

ገሇ ገሇ ኣንስቲውን ናብ ሓዲር ክኣትዋ ዛገበረን ውሊዴ ናይ ምርካብ ዴኵም ሃቀና ስሇዛነበረ እዩ፥ 

ኣብ ሌዔሉ ሰብኡተን ተኣዙዛነት ዖየርእያን እሙናት ንምዃን ገዙእ ርእሰን ዖየሌምዲን። ብከምዘ 

ክንርእዮ ዛጸናሕና መንፈስ ናብ ሓዲር ዛኣተው መጻምዴቲ፥ ብዛኻነ ምኹንያት ውሊዴ ከይወሇደ 

ንእተወሰነ እዋን እንተ ጸኒሖም፥ ነቲ ሓዲር ንምፍንጣሕ ዴሕር ኣይብለን እዮም። እዘ ሕጂ ዖል 

ክርስትያን ወሇድ እምበኣር ካብዘ ከምዘ ዒይነት ዴኵም ዖይቅኑዔ መሰረት ሓዲር፥ ሓራ ዛወጸ ሓዲር 

ንምምስራት ክተግህ ኣሇዎ።  

 

ንዯበስ 
ብሓት ኣብ ጉዔዜ ህይወቶም ንዖጋጠሞም ዖይጽቡቕ ኣጋጣሚታት ንምርሳዔን ካብ ኣእምሮኦም 

ንምውጋዴን ካብ ዛገብርዎ ነገራት ሓዯ ሓዲር ምምስራት እዩ። እዘ ኣብዘ እንነብረለ ሕብረተሰብ 

ሌሙዴ ስሇዛኻነ እዩ፥ ዴሕሪ ሞት ሓዯ ኣባሌ ሓንቲ ስዴራ መርዒ እቲ ካሌእ ኣባሌ ናይታ ስዴራ 

ከይዯንጏየ ዛስዔብ። ንዲዊት ኣብ እዋን እርጋኑ ከተሙቆ እተዯሇየትለ ሰበይቲ ንእርግና ዲዊት 

ከተረስዔ እያ ተሓርያ (1ነገ1፥4)። ብከምዘ ዒይነት ዴኵም ሓሳብ ተወሪሶም ናይ ሓዲር መጻምዴቲ 

ዛዯሌዩ ኣመንቲ ኣሇው። ገሇ ጸገም ኣብ ህይወትና ስሇዖጋጠመ እሞ ከኣ ካብቲ ጸገም መውጽኢ 

ዛኻኑና ሰባት ንምንዲይ እንገብሮ ፈተነ ብመገዱ ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ምርካብ ክኴውን የብለን።  

 

ምናሌባት እቲ ንጊዚኡ ዖጋጠመና ጸገም፥ ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ምስ ረኴብና፥ ብኡብኡ ክፍታሕ 

ይኹእሌ ይኴውን እዩ። እቲ ዖሕዛን ግና ዴሕሪኡ ዛቕጽሌ ናብራ እዩ። ዔሊማ ካብቲ ዖልዮ ጸገም 

እተውጽኣካ ሰበይቲ ምርካብ ጌርካ ተዋሲብካ ስሇዛነበርካ እቲ ጸገም ምስተፈትሐ ምስኣ ናይ ምቕጻሌ 

ባህግ ክውቃዔ ይኹእሌ እዩ። ብሕ ሓዲር ብምኹንያት እዘ ናብ ብሕ ዖይተዯሇየ ሽግራት በጺሑ 

እዩ። እቲ መከራና ዖረስዔ፥ ምረትና ዴማ ናብ ሰሊም ክሌውጥ ዛኹእሌ ኣምሊኹ ኣብ ፋኑ እንከል 

ዯበስ ካብ ሰብ ኣይንዴሇ። ዯባሲና እቲ ዯበሳይ ዛኻነ ኣምሊኹ ባዔለን በይኑን እዩ (ኢሳ66፥13 

2ቇሮ1፥3-4)። 

 

ጽቡቕ ዖይኯነ ስእሇ ገዙእ ርእሲ ንምውጋዴ 
ኣብዘ እንነብረለ ሕብረተሰብ ሓዯ ኳሊትና እንፈሌጦ ዛግበር ነገር ኣል። ሓዯ ናይ ኣእምሮ ጸገም 

ዖሇዎ ሰብ ካብቲ ዖሇዎ ሕማም እንተሓወየ ተባሂለ ካብ ርሑቕ ገጠራት መርዒት ትመጸለ። ገሇ 

ብከምኡ ኣገባብ ኳነታት ጥዔናኦም ክመሓየሽ እንከል ገሇ ግና ብኣንጻሩ ከምዛገዯድም ዴማ ይፍሇጥ። 

እዘ ከምዘ ዒይነት ነገር መሌክዐ ቀይሩ ኣብ መንጏ ቅደሳን ክፍጸም ንርኢ ኢና። ብዙዔባ ገዙእ ርእሱ 

ጽቡቕ ስእሉ ዖይብለ ሰብ ርእሰ ተኣማንነት ንምጥራይ፥ ካብ ምሕፋርን ዲህሊን ዛወጸ ናብራ ንምንባር 

መጻምዴቲ ይዯሉ። እዘ ብጣዔሚ ጌጋ እዩ። ምኹንያቱ ዔሊማ ሓዲር መሇኯታዊ ዯኣ እምበር ምዴራዊ 

ኣይኯነን። መሇኯታዊ ብምዃኑ ዴማ ንምግሊጽ እቲ መሇኯታዊ ሓሳብ ዯኣ እምበር ንስጋና ክንብሌ 

ጥራይ ክንኣትዎ ዖይብሌና ነገር እዩ።  
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መእተዊ 
 

‚እግዘኣብሄር ኣምሊኹ ከኣ ሰብኣይ በይኑ ኪኴውን ጽቡቕ ኣይኯነን፥ ንእኡ እትበቅዔ ዯጋፊት 
ክገብረለ እየ በሇ።‛ ዖፍ2፥18 

 

ዙ ኣብ ሊዔሉ ዖሊ ፍቕዱ ሰብ ንሰብ ወይ ዴማ ሰብ ብዙዔባ ገዙእ ርእሱ ንገዙእ ርእሱን 

ንኣምሊኹን እተዙረቦ ዖረባ ዖይኯነስ ኣምሊኹ ባዔለ እተዙረቦ ቃሌ እያ እትዙረብ። ኣምሊኹ 

ባዔለ ሰብ በይኑ ክኴውን ጽቡቅ ከምዖይኯነ ኣብዘ ስፍራ ይዙረብ ኣል። ጽቡቕ ኣይኯነን 

ማሇት ብዛኻነ መሌክዑ ምስ ዛሌካዔ ሰናይ ክኴውን ዖይክእሌ፥ ሕማቕ፥ ሓዯገኛ ማሇት እዩ። 

ኣምሊኹ ባዔለ በይን ምዃን ጽቡቅ ኣይኯነን እንተዴኣ ኢለ ማንም ሰብ በይን ንምዃን 

ጽቡቕ ክገብሮ ኣይክእሌን እዩ። ዛኻነ ዒይነት ምህሮን ተመኩሮን በይን ንምዃን ጽቡቕ 

ክገብሮ ኣይክእሌን እዩ። ኣምሊኹ ባዔለ በይን ምዃን ጽቡቕ ኣይኯነን እንተዴኣ ኢለ ንሕና 

በይንና ንምዃን ወይ ዴማ ንዖይምምርዒው ከም ሓዯ ጽቡቕ ነገር ክንወስድ ኣይግባእን እዩ። 

 

ኣምሊኹ ንሰብ ክሰርሖ ወይ ክቐርጾ እንከል ካሌኣይ ከምዖዴሌዮ ገይሩ ስሇዛሰርሖ ናይ ግዴን 

ካሌኣይ የዴሌዮ። ንሰብ ካሌኣይ ክህሌዎ ምዴሊይ ተፈጥሮኣዊ ግዳታ ወይ ዴማ ሓዯ ኣካሌ ካብቲ 

ናይ ሰብ ተፈጥሮ እዩ። ብርግጽ ንጹህን ንቃሌ ኣምሊኹ ክነብርን ዛዯሉ ሌቢ እንተዴኣ ሃሌዩና 

በይንና  ንምዃን ኣይንመርጽን ኢና። ብታህዋኹን ስምዑትን  ኣነ ናይ ዖይምምርዒው ጸጋ ኣልኒ፥ 
ንዴንግሌና እየ ተጸዊዓ፥ ኣምሊኹ እዩ ሰብኣየይ /ሰበይተይ/፥ ስለብ እየ... ኢሌካ ካብ ምሕሳብ 

ምቑጣብ ብስሇት እዩ። እዘ ከምዘ ዒይነት ዖረባታት ኣብዙ ንነብረሊ ምዴሪ መን ዖሪእዎ ክትርዲእ 

ኣጸጋሚ እ እንተኻነ ኣብ ብሓት ኣመንቲ ብፍሊይ ዴማ ኣብቶም ኣብ 80ታትን 90ታትን 

ዛፈረዩ ቅደሳን ዛገበሇ ምርዲእ እዩ። ኣምሊኹ ባዔለ በይን ምዃን ጽቡቕ ኣይኯነን እናበሇ፥ 

ብኴመይ መገዱ እዩ በይን ምዃን ከም ሓዯ ጽቡቕን መንፈሳዊ ነገርን ተቖጺሩ፥ ክትርዴኦ 

ብጣዔሚ እዩ ዛኴብዯካ።  

  

ዛበዛሑ ካብቶም ኣምሊኹ ንዴንግሌና ከምዛዯሌየኒ ተዙሪቡኒ፥ ኣምሊኹ ስለብ ኢ ኢለ ነጊሩኒ 

ኢልም ዛዙረቡ ኣመንቲ፥ ኣብ ካሌእ ሸነኹ ናይ ህይወቶም ዴምጺ ኣምሊኹ ሰሚዕም ዖይፈሌጡ 

እዮም። ኣብ ካሌእ ሸነኹ ናይ ህይወቶም ዴምጺ ኣምሊኹ ሰሚዕም ዖይፈሌጡ ክነሶም፥ ኣብዘኣ 

በጺሖም ኣምሊኹ ስለብ ምዃነይ ተዙሪቡኒ ክብለ ኣነ ኣዛዩ እዩ ዛገርመኒ። እዘ ሌቦና 

ንዛጏዯልን ንዅለ ከምዖሇዎ ንዛቅበሌ ገርሂ ሰብ ጥራይ እዩ ከተዒሻሹ ዛኹእሌ። ብርግጽ እቲ 

ፈጣሪና ዛኻነ ኣምሊኹ ኣብ ቃለ ተገሉጹ ከምዖል ሰብኣይ ህዛቡ እዩ። ‚ፈጣሪ ሰብኣይኪ እዩ 
እሞ ስሙ እግዘኣብሄር ጏይታ ሰራዊት እዩ..‛ (ኢሳ54፥4-5) እዘ ቃሌ እዘ ግና ንዖይምምርዒው 

እ 
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ክንጥቀመለ እንክእሌ ተራ ቃሌ ኣይኯነን። ኣምሊኹ ሰብኣይ እተባህሇ ንስጋዊ ሓዲር ዛትክእ እዩ 

ንምባሌ ኣይኯነን። ሰብኣይኪ እዩ ማሇት ከምቲ ሰብኣይ ንሰበይቲ ዛገብሮ ነገር ዅለ ኣምሊኹ 

ንህዛቡ ከምዛገብርን ከምቲ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቲ ዛኻነ ኣምሊኹ ዴማ ርእሲ ወይ ዴማ 

መራሒ ህዛቡ ከምዛኻነን እዩ ዖመሌክት። ስሇዘ ኣምሊኹ ስጋዊ ሰብኣይ ከምዖይኯነን ክኴውን 

ከምዖይክእሌን ብምስትውዒሌ ካብዘ ከምዘ ዒይነት ዴኵም ኣተሓሳስባ ሓራ ክንወጽእ ኣልና።  

 

ኣምሊኹ ኣንጻር ቃለ ስሇዖይዙረብ ኣምሊኹ ስለብ ክኴውን ጸዊዐኒ ኢሌና ክንዴምዴም ኣይግባእን 

እዩ። እቲ ስለብ ዛብሌ ቃሌውን እንተኻነ ዴሕር ኢሌና ከም እንርእዮ ነዘ ከምዘ ዒይነት ሓሳብ 

ዖገሌግሌ ቃሌ ስሇዖይኯነ፥ በይንና ንምንባር ኣብ እንገብሮ በይናዊ ውሳኔ ንቃሌ ኣምሊኹ ከም 

መሸፈጢ ኣይንጠቐመለ። ኣምሊኹ ኣንጻር ቃለ ዖመሊሌስ ጸጋን ጻውዑትን ኣይህብን እዩ። 

መሰረትና ቃሌ ኣምሊኹ ዯኣ እምበር እቶም ስለባት ኢና ኢልም ዖመኖም ኣብ ሓዲር ከይኣተው 

ዛወዴኡ ሰባት ኣይኯኑን። እቲ ዖይሌወጥ ዖሇኣሇማዊ ቃሌ ዴማ ሰብ በይኑ ክኴውን ጽቡቕ 

ከምዖይኯነ እዩ ዛዙረብ። ስሇዘ ኣንጻር እቲ ኣቀዱሙ እተዋህበ ዴምጺ ዛመጽእ ካሌእ ዴምጺ፥ 

ካብቲ ኣቐዱሙ እተዙረበ ኣምሊኹ ከምዖይኯነ ተረዱእና እዜም ሕጂ ዖልና መንእሰያት ክንገንሖ 

ጥራይ እዩ ዖልና። 

 

ካሌኣይካ ናይ ምዴሊይ ባህግን ጾታዊ ስምዑትን፥ ብኣምሊኹ ኣብ ሰብ እተነብረ ስሇዛኻነ 

መብዙሕትኦም ካብቶም በይኖም ክኻኑ ዛፍትኑ ሰባት፥ ብብሕ ሕቡእ ሌምምዲት እሱራት 

እዮም። ንኣብነት ከምዘ ዒይነት ጸጋ ኣልና ዛብለ ገሇ ገሇ ኣወዲት ከምእተኣመንዎ ጥቍዒት ወይ 

ውለፋት ግብረ ሕቡእ (Masturbition) እዮም። ንገሇ ገሇ ኣብ ከምኡ ዒይነት ህይወት ዛነብሩ 

ሰባት ተወኪሰ ከምዖረጋግጽክዎ፥ ነቲ ናይ ተፈጥሮ ስምዑቶም ንምግዙእ ክብለ ገሇ ዔጋበት 

እንተሃቦም ግብረ ሕቡእ ወይ ዴማ ንርእስ ብርእስ ናይ ምዔጋብ ሌምምዴ ኣማዔቢልም 

እዮም። እቲ ብጾታዊ ነገር ዛርከብ ባህታ ብክሌተ ኣንጻር ጾታ ክመጽእ ኣምሊኹ ካብ መዯቦ 

በይን እትረኹቦ ጾታዊ ባህታ ካብቲ መሰረታዊ ሓሳብ ዛረሓቐ ብምዃኑ ሓጢኣት ክኻነካ ናይ 

ግዴን እዩ። ዒስቢ ሓጢኣት ዴማ ሞት እዩ።  

 

ምስናይዘ ዴማ ሞት ክብሃሌ እንከል ስጋውን ዖሇኣሇማውን ሞት ጥራይ ኣይንሕሰብ። 

ብምኹንያት ሓጢኣት ሰሊምና፥ ትብዒትና፥ ሓይሌና፥ ቍጠባና፥ ጥዔናና…. ዛሞተለ እዋናት 

ከምዖል ምስትውዒሌ የዴሉ። ስሇዘ ብህይወት ንምንባር ካብዘ ጌጋ ምርዲእ ሓራ ዛወጸ ህይወት 

ምውናን የዴሉ። ኣብዘ ግና ክንርዴኦ ዖልና ነገር ናይ ግብረ ሕቡእ ሌምምዴ ኣብ ኳልም እቶም 

ከይተመርዒው ዖመኖም ዛውዴኡ ይርኤ ማሇት ኣይኯነን። ገዙእ ርእሶም ብምግታእ ክሳዔ 

መወዲእታ ካብ ጾታዊ ሓጢኣት ተሓሌዮም ዛነብሩ ከምዖሇው ርደእ እዩ። ብብዛሒ እንተዴኣ 

ርእይናዮ ግና እቶም ንጾታዊ ሓጢኣት ዛቃሌዐ ካብቶም ርእሶም ዛገትኡ ይበዛሑ።  
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ምዔራፍ ሓዯ 

 

ብሓት ኣመንቲ ዖይምርዒውለ ምኹንያት እንታይ እዩ? 
 

በዛሑ ኣመንቲ በይን ናይ ምንባር ጻውዑት ኣልኒ ዛበለ ሃሌይዎም ዖይኯነስ 

ብእተፈሊሇየ ምኹንያት ስሇዖይተመርዒው እዩ። ገሇ ካብቶም ኣብ ብሓት ዯሚቆም 

እተራእዩ ምኹንያት ዖይምምርዒው ዴማ እዜም ዛስዔቡ ይርከብዎም፦ 

 

ዋሕዱ ፍሌጠት ብዙዔባ መጽሓፍ ቅደሳዊ ሓዲር 
እዘ ዖል መንእሰይ ወሇድ፥ ብፍሊይ እቲ ኣብዙ ሃገር ዛነብር መንእሰይ ወሇድ ካብ ኣገሌገሌቲ 

ብዙዔባ ሓዲር ጽሩይ ወንጌሌ ስሇዖይተነግሮ ንሓዲር ኣዛዩ እዩ ዛፈርሆን ዛሃዴሞን። ማሕበር 

ናብቶም ናብኣ ዛመጹ ብዙዔባ ሓዲር ናይ ምምሃር መንፈሳዊ ሓሊፍነት ከምዖሇዋ ክትንዛግዔ 

የብሊን። ማሕበር ብዙዔባ ሓዲር ዔሙቅ ምህሮ ክትምህር እንተዴኣ ዖይክኢሊ እቶም ኣብ ሕቑፋ 

ዖሇው ዯቃ ብዋሕዱ ፍሌጠት ዛኣክሌ ካብቲ ብኣምሊኹ እተሰርዒልም ቅደስ መውስቦ ክርሕቝ 

ከምዛግዯደ ከተስተውዔሌ ኣሇዋ።  

 

ልሚ እቲ ዖዴሉ ሓዲር ዖይኯነስ፥ እዛን እትን እዩ እናተባህሇ ትምህርቲ መውስቦብብሓት 

ኣገሌገሌቲ እናተጏሰየ ስሇዛሓሇፈ ብሓት መንእሰያት ካብ ዋሕዱ ፍሌጠት እተሊዔሇ ጌጋ ውሳኔ 

ክውስኑ እንከሇው ንዔዖቦም ኣልና። ቃሌ ኣምሊኹ ብተዯጋጋሚ ንዛምሃረለ ናይ ሓዲር ኣርእስቲ 

ንሕና ንምንታይ ኢና ክንምህሮ ዖይንዯፍር? ቃሌ ኣምሊኹ ዒብዪ ግምት ንዛሃቦ ሓሳብ 

ስሇምንታይ ኢና ክንውፈየለ ዖይብሌና? ብዋሕዱ ፍሌጠት ዛስቀ ዖል መጓሰ ኣምሊኹ ከዯንግጸና 

ኣሇዎ። ብፍሊይ እቶም ኣብ ኣገሌግልት ዖልና፥ ብዙዔባ ሓዲር ዛምርዒው ሰባት ስሇዛመጹና 

ጥራይ ዖይኯነስ፥ ንዅለ መጓሰ ኣምሊኹ ክንምህሮን ብመሌክዔ መጽሓፍ ክንቅርበለን ኣልና።  

  

ጌጋ ምርዲእ ብዙዔባ ሓዲር 
ኣብ ሓዲር ዖይምህሊው ከም ሓዯ መንፈሳዊ ብጽሕና ጌርካ ምሕሳብ ኣብ ብሓት ሓሳቦም 

ዛዯኴመ ቅደሳን ዛሰረጸ ጌጋ ምርዲእ እዩ። ብዙዔባ ሓዲር ዴኵምን ዖይቃሌ ኣምሊዊ ዛኻነ 

ስጋ ዛወሇድ ፍሌጠት ኣብ እተዖርግሓሊ ሃገር ንነብር ክሳዔ ዛሃልና፥ ብሓት መንእሰያት ካብ 

ሓዲር እንተሃዯሙ ዖገርም ኣይኯነን። ተሓታቲ ዴማ እቲ ጌጋ ምርዲእ ኣብ ምስራጽ ዛተግህ ዖል 

ኣካሌ እዩ። ገሇ ብስብከት፥ ገሇ ብጽሑፍ ገሇውን ብስጋ ካብ ዛመንጨወ መዛሙር ሰብ፥ ብዙዔባ 

ዛ 
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ሓዲር ቅኑዔ ምርዲእ ከይህሌዎ ገይሮም እዮም። ኣምሊኹ ነዘኣቶም ክሓቶምን ግቡእ ፍርድም 

ከጹሮምን እዩ። ምኹንያቱ ነቲ ብእኡ እተሰርዓ ቅደስ ስርዒት ብቃሊቱን ተግባራቱን ዖራኴሰ 

ክቅጻዔ ናይ ግዴን ስሇዛኻነ።  

 

ኣብ ርያ እዘ ሓሳብ ሓዯ ህያው ኣብነት ክህብ እፈቱ። ሓዯ ኣብ ትሕቲኡ ንዛርከቡ መጓሰ 

ኣምሊኹ፥ ንኣስታት ሰሇስተ ዒመት መመሊእታ ብዙዔባ ሓዲርን ምዴራዊ ነገራትን ዖይቃሌ 

ኣምሊዊ ምህሮ ብምምሃሩ፥ ብሓት ካብቶም ተማሃሮኡ ግዲይ እቲ ብእኡ እተፈትሐ 

ሰይጣናዊ መንፈስ ብምዃኖም ካብ ኣንጻር ጾታ ዋሊውን ብስጋ ከይተረፈ ክሃዴሙ፥ ሰብ 

ከይትንክዮም እሞ ከይረኹሱ ክሕብኡ ርእየ እየ። ንገሇ ካባታቶም ከዖራርቦም ዔዴሌ ረበ 

ነይረ። እቲ ዖሕዛን እቲ ዖሇዎም ምርዲእ ንገሉኣቶም ናይ ኣእምሮ ጸቕጢ ፈጢሩ ናብ ዖይተዯሇየ 

ጽሊሇ ኣዴሂቡልም ከምዛነበረ ክርዲእ ክኢሇ። ንሳቶም ካብቲ ምህሮ እተሊዔሇ ናይ ገዙእ ርእሶም 

ዒሇም ንገዙእ ርእሶም ስኢልም ኣብ ማእከሌ ሰብ ክነሶም በይኖም ክነብሩ ተገዱድም እዮም።  

 

ኣብ ጉዔዜ ክርስትና ካብ እተማሃርኩዎም ነገራት ሓዯ፥ ምህሮ ስሕተት ዛፈትሖ ናይ ስሕተት 

መናፍስቲ ከምዖል እዩ። ብምኹንያት ምህሮ ስሕተት ብሓት ኣጋንንቲ ሰሪጾሞም ካብ ህይወት 

ወዱ ኣምሊኹ ተፈሌዮም ወዱቆም እዮም። ንዱያብልስ ስፍራ ኣይትሃብዎ ዛብሌ ቃሌ በቲ ሓዯ 

ሸነኹ ዱያብልስ ዯስ ኣብ ዛበል ጊዚ ክጏብጠና ዯስ ኣብ ዖይበል ጊዚ ዴማ ክሓዴገና መሰሌ 

ከምዖይብለ፥ በቲ ካሌእ ሸነኹ ዴማ ዱያብልስ ኣባና ክዒዪን ዖይክዒዪን እንውስን ንሕና ባዔሌና 

ከምዛኻንና እዩ ዖመሌክት (ኤፌ4፥27 1ዮሃ5፥18)። ዱያብልስ ስፍራ ክሳዔ ዖይረኴበ ህይወትና 

ናይ ምብሌሻው መገዴና ዴማ ናይ ምዔጋት ዒቕሚ ይዅን መሰሌ የብለን። ሓዯ ካብቶም 

ንዱያብልስ ኣብ ህይወት ኣመንቲ ቦታ ዛህቡ ዴማ ምህሮ ስሕተት እዩ።  

 

ሰይጣን ናቱ ዖርኢ ክዖርኡ ዛጥቐመልም ኣገሌገሌቲ ከምዖሇው ኳሊትና ዖይንስሕቶ ሓቂ እዩ። 

እዜም ኣገሌገሌቲ ካብ ሰይጣን እተቀበሌወን እቲ ዔም ሌቦም ዛሃንዯሶን ቃሌ ብምምሃር 

ህይወት ብሓት ቅደሳን ኣበሊሽዮምን የበሊሽው ኣሇውን። እምበኣር ናይ ገሇ ገሇ ኣሕዋትና ካብ 

ሓዲር ምርሓቕ ናይ ጻውዑት ጉዲይ ዖይኯነስ፥ ካብቲ ኣብ ሌዔሉኦም እተዖርኤ ጌጋ ምህሮ ዛሰዒበ 

ምዃኑ ምግንዙብ የዴሉ። ምህሮ ስሕተት ነቶም ምቹእ ባይታ ዛፈጠሩለ ይትረፍ ድ ካብ 

መውስቦ ካብቲ ብኣምሊኹ እተሰርዒሌካ ህይወት ዖሇኣሇም እ ናይ ምጉንዲብ ሓይሉ ከምዖሇዎ 

ብምግንዙብ፥ እቲ መስተውዒሉ ልሚ ሓራ ይውጻእ።  

 

ንሓዲር ምፍራህ 
ኣብ ሌዔሉ ሓዲር ኣክብሮት ከነርኢ ግቡእ እ እንተኻነ፥ ክንሃዴሞ ዛገብር ፍርሂ ግና ክህሌወና 

የብለን። ብሓት ንሓዲር ብመገዱ ቃሌ ኣምሊኹ ኣቢልም ስሇዖይተረዴእዎ ክፈርህዎን 

ክሃዴምዎን ኢና ንዔዖብ ዖልና። ፍርሂ ምንጩ ካብ ኣጋንንቲ እዩ። ካብቲ ብኣምሊኹ እተሰርዓ 

ቅደስ ስርዒት ከህዴመና ዛኹእሌ ኣምሊዊ ፍርሂ የሌቦን ኣይክህለን ዴማ እዩ። ፍርሃት ኣምሊኹ 
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ሓሳብ ኣምሊኹ ክንፍጽም ካብ ክፉእ ዴማ ክንርሕቕ ዛገብር ናይ ቅዴስና ሓይሉ ዯኣ እምበር 

ኣንጻር ሓሳብ ኣምሊኹ ክንመሊሇስ ዛገብር ኣይኯነን (እዮ28፥28 ምሳ8፥13)። 

 

ካሌኣይካ ናይ ምዴሊይ ተስፋ ምቍራጽ 
ገሇ ገሇ መንእሰያት ቅዴሚ ሕጂ ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ንምርካብ ኣብ ዛገበርዎ ፈተነ ገሇ ፍሽሇት 

ስሇዖጋጠሞም፥ ንሓዋሩ ክረኹቡ ከምዖይክእለ ጌሮም ብምቑጻር፥ ነቲ ቅደስ ዛኻነ ስርዒት 

መውስቦ ክሃዴምዎ ኢና እንዔዖብ። ምኹንያቱ ብዖየገዴስ፥ ናይ ትማሉ ፍሽሇትና ወይ ውዴቀትና 

ናይ ሓዋሩ መሰረትና ክኴውን ምፍቓዴ ኣዛዩ ጌጋ ውሳኔ እዩ። ትማሉ ተጋጊና ማሇት ንሓዋሩ 

ኣብቲ ጌጋ ንንበር ማሇት ኣይኯነን። ወይውን ትማሉ ንሓዯ ነገር ክንረክብ ዖይምኹኣሌና ንሓዋሩ 

ክንረኹቦ ከምዖይንኹእሌ መረጋገጺ ኣይኯነን። ትማሉ ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ንምርካብ 

ዛገበርናዮ ጻዔሪ ኣይተኴናወነን ማሇት፥ ልሚ ወይ ጽባሕ ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ኣይንረክብን 

ማሇት ኣይኯነን። ብሓጺሩ ናይ ትማሉ ህይወትና ኣብ ልሚን ጽባሕን ክዴገም ናይ ግዴን 

ስሇዖይኯነ፥ ንህሌውን መጻኢን ህይወትና ብናይ ትማሉ ውዴቀትና ኣይንወስን።  

 

ገሇ ገሇ ኣመንቲ ነዘ ሰኣን ምርዴኦም እዮም ካብ ሓዲር ርሒቖም ክመሊሇሱ እንዔዖብ ዖልና። 

ትማሉ ንሓዲር ዛዯሇይዎ ሰብ ምስ ካሌእ ስሇተዋሰበ ወይውን ኣለታዊ ምሊሽ ስሇዛሃቦም በቃ 

ኣምሊኹ ንኣይ ዛኴውን ሰብ ኣብ ገጽ ምዴሪ የብለን ማሇት ብዛብሌ ናይ ገዙእ ርእሶም ሓሳብ 

በይን ንምዃን ይመርጹ። እዘ ክእረም ዯኣ እምበር ክሰዒብ ዖይብለ ጌጋ ምርዲእ ስሇዛኻነ 

ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ኣብ ምዴሊይ መጻምዴቱ ተስፋ ክቆርጽ የብለን። እቲ እነምሌኺ ኣምሊኹ 

ተስፋ ዖቑርጽ ስሇዖይኯነ፥ በዘ ነገር እዘ ልሚውን ከዔርፈና ክንጽሉ ይግብኣና። 

 

ዖይፍለጥ ፍርሂ 
ምኹንያቱ ብዖይፈሌጥዎ ፍርህን ራዔዴን ስሇእተኴበቡ ካብ ሓዲር ዛረሓቝ ኣመንቲውን ሒዯት 

ኣይኯኑን። ሓዲር ዛበሃሌ ነገር ክሓስቡ እንከሇው ፍርሃት ንሌቦም ይገዛኦ፥ ሰሊሞም ይግፈፍን 

ዒቅልም ይጸቦምን። ከምዘ ዒይነት ስምዑት እናተዯጋገመ ምስ ከድም ዴማ፥ ምናሌባት ኣምሊኹ 
በይነይ ክኴውን ስሇዛዯሇየኒ እዩ እዘ ዛኴውን ናብ ዛብሌ መዯምዯምታ ይበጽሑ። ብመሰረቱ 

ምኹንያቱ ዖይተፈሌጠ ፍርሂ ካብ ሰይጣን እዩ። ሰይጣን  ቅደሳን ኣብ ህይወቶም ሓሳብ ኣምሊኹ 

ከይፍጽሙ ካብ ዛጥቐመለ ሜሊታት ሓዯ ምኹንያቱ ዖይተፈሌጠ ፍርሂ ምስዲዴ እዩ።   

 

ዴሕሪ ነፍሲ ወከፍ ፍርሂ ህሊዌ ሰይጣን ከምዖል ርደእ እዩ። ፍርሂ  እምነትናን ተወፋይነትናን 

ንምጥፋእ እቲ ዛዒበየ መሳርሒ ሰይጣን እዩ። ፍርሂ ኣብ ዖሇዎ ሰይጣን ዴንን ጥፍኣቱ ክተክሌ 

ምለእ መሰሌ ከምዛረክብ ብምግንዙብ ክንቃወሞ ዯኣ እምበር መጻኢ ህይወትና ከነጸሌምት 

የብሌናን። ኣምሊኹ ናብ ሌብና ዛሰድም ናይ መጠንቀቕታ ፍርህታት ንጹራትን ነቲ ኣብ መንፈስና 

ዖል ሰሊም ኣምሊኹ ዖይዖርጉ ስሇዛኻኑን ምኹንያቱ ንዖይፍሇጥ ፍርሂ ካብ ኣምሊኹ እዩ ኢሌና 

ንምቕባለ ኣይንዴፈር። 
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ምህሊው ኣካሊዊ ጸገም /ስንክሌና/  
ኣካሊዊ ጸገም ወይ ስሌክሌና ዖሇዎ ሰብ ንመውስቦ ብቝዔ ኣይኯነን ዛብሌ ሓሳብ መጽሓፍ 

ቅደሳዊ ኣይኯነን። እቶም ብእተፈሊሇየ ምኹንያት ኣብ ኣካሊቶም ስንክሌና ዖሇዎም ሰባት ካብቲ 

ንዅለ ሰብ ዛጥቅሌሌ ሓሳብ ኣምሊኹ ርሑቓት ኣይኯኑን። ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ስንኩሊን 
ኣይመርዒው  ዛብሌ ሕግውን የሌቦን። ሓዲር ዴማ ንዅለ ሰብ ዛምሌከት ሓሳብ ኣምሊኹ ክሳዔ 

ዛኻነ ምስ ከመይ ዒይነት ሰብ እዮም ክዋሰቡ ዖሇዎም ንዛብሌ ሓሳብ ንጏኒ ገዱፍና ስንኩሊን 

ኣብ ሓዲር ክጽመደ ይኹእለ እዮም። ስንኩሊን ብዙዔባ ገዙእ ርእሶም ዖሇዎም ምርዲእ መጽሓፍ 

ቅደሳዊ ክኴውን እዩ ዖሇዎ። ካብ ሓሳብ ኣምሊኹ ወጻኢ ዛኻነ ዒይነት ሓሳባት ንዖይምቅባለ 

ክሕሌኑ ኣሇዎም። ኣብ ኣካሊትካ ስንክሌና ስሇዖልካ ጥራይ በይን ንምንባር ከም ሓዯ ዛበሇጸን 

ግዴነታውን ነገር ጌርካ ኣይትውሰድ። ኣምሊኹ ንኣውን ይሓሉ እዩ። ናይ ሓዲር መጻምዴቲ 

ከገባግበሌካ ይኹእሌ እዩ እሞ በዘ ነገር እዘ ትባዔ ዯኣ እምበር ተስፋ ኣይትቍረጽ። 

 

ብመንፈሳዊ ነገር ዖይምዔባይ 
ገሇ ገሇ ኣመንቲ ብመንፈሳዊ ህይወቶም ሇውጢ ስሇዖየምጽኡ ወይ ዴማ ስሇዖይዒበዩ ናብ ሓዲር 

ክኣትው ኣዛዮም እዮም ዛሽገሩ። ብዖይሇውጢ እንተዴኣ ኣትዮም ክጾርዎ ከምዖይክእለ 

ስሇዛርዴኡ በይኖም ክኻኑ ይመርጹ። ብዖይ ሇውጢ ክኣትውዎ ዖይምዴሊዮም ቅኑዔ እ 

እንተኻነ ፍጹም ካብ ሓዲር ክርሕቍ ምዴሊዮም ግና ምስቲ መሰረታዊ ሓሳብ ኣምሊኹ ዛጋጮ 

ብምዃኑ ጌጋ እዩ። ኣብ ህይወትካ ዖይምሌዋጥ እንተዴኣ ሃሌዩ ክትሌወጠለ ዯኣ እምበር ብእኡ 

ኣቢሌካ ካብ ዅለ ነገራትካ ክትርሕቕ ቅቡሌ ኣይኯነን። ዖይምዔባይካ ክምርዕ የብሇይን ናብ 

ዛብሌ ጌጋ መዯምዯምታ ክወስዯካ ከተፍቕዴ የብሌካን። ዖይምዔባይካ ብኴመይ ኣገባብ 

ቀንጢጥካ ከምእትዒቢ ጥራይ ኢ ክትሓስብን ክትጋዯሌን ዖልካ። ምኹንያቱ ኣብ ቅዴሚ እቲ 

ዅለ ዛኹእሌ ኣምሊኹ ክዒቢ ዖይክእሌ ሰብ ስሇ ዖየሇ። 

 

ፍርሂ ውሊዴ /ኣቦ፥ ኣዯ ምዃን/  
ውለዴ ወሉዴካ  ምዔባይ ኣዛዩ ረዘን ብምዃኑ ክፈኵሰና ከምዖይብለ ርደእ ክነሱ፥ ገሇ ገሇ 

ኣመንቲ ግና ካብ ዒቐን ዛሓሇፈ ፍርሂ ኣብዘ ጉዲይ ስሇዖሇዎም ናብ ሓዲር ናይ ምእታው 

ዴላቶም ዴኵም እዩ። እንተዴኣ ወሉዴካ ብቇሌዐት እናተሸገርካ ካብቲ ትዯሌዮ ነገር ትጏናዯብ 

ኻይኑ ስሇዛስምዕም ካብ ምምርዒው፥ ነዙ ህይወቶም በይኖም ክመርሑ ዛመርጹ ዖይብሱሊት 

ኣመንቲ ኣሇው። እዘ ምርዲእ ብኴመይ ኣብ ኣእምሮኦም ማዔቢለ ክትገሌጾ ኣጸጋሚ እ 

እንተኻነ ካብ መውስቦ ካብ ከሌከልም ዖይቅኑዔ እዩ። መውስቦ ኣብ ዅለ ክቡር ምዃኑ ቃሌ 

ኣምሊኹ ብንጹር እናነገረና (እብ13፥4) ናይ ኣቦ/ኣዯ ምዃን ፍርሂ፥ ክብረት መውስቦ ኣብ ሌብና 

ከቃሌሇና ከነፍቕዴ የብሌናን። ኣቦ/ኣዯ ንምዃን፥ መንኩብና ከነግፍሕን ካብ ኣምሊኹ ጥበብ 

ንምርካብ ክንተግህን ዯኣ እምበር ብፍርሂ ካብ ሓዲር ክንእሇ መጽሓፍ ቅደሳዊ ኣይኯነን። 
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ዯዴሕሪ ስራሕ ናይ ምጉያዪ ህርፋን 
 

ስራሕ ቅዴሚ ውዴቀት ብምፍጣሩን ዖይሰርሕ ኣይብሊዔ ዛብሌ ንጹር ቃሌ ስሇዖልን ነፍሲ 

ወከፍ ኣማኒ ክሰርሕ ኣሇዎ (ዖፍ2፥15 2ተሰ3፥19-20)። ተግባር ኣእዲውካ ክባርኹ እየ ዛበሇ 

ኣምሊኹ ከበሌጽገና፥ ኣብ ኢዴና ክረኹቦም ካብ ዖሇዎም ነገራት ሓዯ ስራሕ እዩ (ዖዲ28፥8)። 

ምስናይዘ ግና ስራሕ ኣንጻር ሓሳብ ኣምሊኹ ክንመሊሇስ ክገብረና ከነፍቕዴ የብሌናን። ዅለ 

ብዒቐን ክግበር ኣሇዎ። ድባቱ ዛሓሇፈ ነገራት ካብ ሓሳብ ኣምሊኹ ከርሕቀና ከምዛኹእሌ ፈሉጥና 

ምጥንቃቕ ጥበብ እዩ። እዘ ሓቂ እዘ ዖይተሰወጦም ገሇ ገሇ ኣመንቲ ግና ካብቲ ዖሇዎም ናይ 

ስራሕን ገንዖብን ህርፋን እተሊዔሇ ኯፍ ኢልም ብዙዔባ ሓዲር ንምሕሳብ ጊዚ የብልምን። እቲ 

እትእክቦ ገንዖብ ግና ንናብራ ከገሌግሇካ እንተዴኣ ዖይክኢለ ረብሓ እሞ እንታይ እዩ? 

ብዛሒ ገንዖብ ንሰብ ከምዖየንብሮ ርደእ ክነሱ ብምኹንያት ገንዖብ መናብርቲ ክትስእን 

እንከል ዖየሕዛን ኣይኯነን። እምበኣር ናይ ገሇ ገሇ ኣመንቲ ካብ ሓዲር ምርሓቕ ንስርሖም ወይ 

ገንዖብ ስሇእተዋሰቡ ዯኣ እምበር ኣምሊኹ ዯናግሌ ክኻኑ ስሇዛጸውዕም ከምዖይኯነ ከነስተውዔሌ 

ኣልና። 

 

እምነት ኣብ ሌዔሉ ካሌኦት ምጥፋእ  
ምስ ሰብ ምንባር ክንክእሌ፥ ንሰብ ምእማን እቲ ቅዴሚ ኳለ ክንገብሮ ዖልና ነገር እዩ። ምስ 

ዖይትኣምኖ ሰብ ክትነብር ዛከኣሌ ኣይኯነን። እምነት ኣብ ሌዔሉ ካሌኦት ዖይብለ ሰብ ዅለ ሳዔ 

በይኑ ክኴውን እዩ ዛመርጽ። ሰባት እንተዴኣ ቀሪብዎም ወይ ቀሪቦሞ ዛጏዴእዎ፥ ዛተናኯሌዎ 

ኻይኑ ስሇዛስምዕ ካብ ሰብ ተነጺለ እዩ ዛነብር። እዘ ከምዘ ዒይነት ሰብ መጻምዴቲ ረቡ 

ክዋሰብ ዛሕሰብ ኣይኯነን። ንዅለ ሰብ ካብ ዖሇዎ ዖይኣምን ሌቢ እተሊዔሇ ናይ ሓዲር 

መጻምዴቲ ንምርካብ ኢለ ተበግሶ ኣይወስዴን እዩ። እዘ ከምዘ ዒይነት ናብራ ምሌክት ኣብ 

ትሕቲ ጽሌዋ ሰይጣን ምንባር እዩ። እቶም ከምኡ ናብራ ዛነብሩ ኣመንቲ፥ ካብቲ ኣብ ህይወቶም 

ዛነገሰ ጽሌዋ ኣጋንንቲ ሓራ ክሳዔ ዖይወጹ ናብ ሓዲር ክኣትው ፈጺሞም ኣይኯነልምን እዩ። 

 

ምሳይ ክነብር ዛኹእሌ የሌቦን ዛብሌ ጌጋ ምርዲእ 
ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዙዔባ ገዙእ ርእሱ ብሌክዔ ክሓስብ ከምዖሇዎ ቅደስ ቃሌ ይነግረና እዩ 

(ሮሜ12፥3,16)። ብዙዔባ ገዙእ ርእስ ብሌክዔ ምሕሳብ ማሇት ካብቲ ብኣምሊኹ እተመዯበሌካ 

ሓቐኛ ምስሉ ንሊዔሉ ወይ ንታሕቲ ዖይምሕሳብ ማሇት እዩ። ስሇዘ ናይ ሌዔሌናን ትሑትነትን 

ኣተሓሳስባ ክህሌወና ኣምሊኹ ኣይዯሌን እዩ። እቲ ብዙዔባ ገዙእ ርእሱ ቅኑዔ ኣመሇካኹታ ዖይብለ 

ኣማኒ ብዙዔባ ሓዲር ኣብ ዛሇዒሇለ እዋን ንኣይ ዛምጥን ሰብ የሌቦን ዛብሌ መርገጺ ሒ እዩ 

ዛጸንሕ። እዘ ከኣ ንገዙእ ርእሱ ኣተዒባብዩ ንኣንጻር ጾታ (ኣሓቱ) ግና ኣነኣኢሱ ብምርኣዩ ወይ 

ዴማ ንገዙእ ርእሱ ኣትሒቱ ንኣጻር ጾታ ኣሓቱ ግና ኣጋኒኑ ብምርኣዩ እዩ። ናይ ሌዔሌና ሓሳብ 

ይዅን ትሑት ነፍሰ ስእሉ ዔንቅፋት ኯይንዎም ብሓት ኣወዲትን ኣዋሌዴን ካብ መውስቦ 

ተሓሪሞም እዮም።  



ምምሊስ ናብቲ ቀዲማይ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር 

 

50 

 

 

ሕቡእ ሓጢኣትካ ከይቅሊዔ ምስጋእ 
ኣብ ሕለፍ ህይወቶም ዛፈጸምዎ በዯሌ ኣብ እዋን ዔሇተ መርዒኦም ወይ ዴሕሪ ሓዲር 

ምምስራቶም ከይቅሊዔ ዛፈርሁ ሰባት ካብ ሓዲር ክሃዴሙ እንከሇው ይርኣዩ እዮም። ንኣብነት 

ሓዯ ብተዯጋጋሚ ንሌቢ ብሓት ዯቀንስትዮ እናስዴዓ፥ ወይ ዴማ ንሓዲር ከምዛዯሌየን 

እናመሰሇ፥ ጾታዊ ነገራት ብዖሇዒዔሌ ተግባራትን ዔሊሊትን ናብ ዛሙት ዛመርሕ ዛነበረ ሓው እቲ 

ዛገበሮ በዯሌ መታን ከይቅሊዔ፥ ምስ ሓንቲ ረጊኡ ሓዲር ክምስርት ኣይዯሌን እዩ። ናብ ሓዲር 

ክበጽሕ እንተሓሲቡ እተን ቅዴሚ ሕጂ ህይወተን ዖበሊሸወሇን ዯቀንስትዮ መጺኤን ከይፈዴያኦ 

ፍርሂ ኣሇዎ። ስሇዛኻነ ዴማ ኣብ ሓዲር ከይኣተወ ዖመኑ ክዛዙም ምስ ገዙእ ርእሱ ቃሌ ይኣቱ። 

እዘ ሰብ እዘ ብርግጽ በዯሇኛ እ እንተኻነ እቲ እንኮ ፍታሕን ክገብሮ ዖሇዎን  ንስሓ ጥራይ 

እዩ። ንኣምሊኹን ነተን ዛበዯሇን ኣሓቱን ምሕረት ብምሕታት ሓራ ክወጽእ ኣሇዎ። ካብቲ ዖሇዎ 

ናይ ዛሙት ማእሰርቲ ዴማ ብሓገዛ መንፈሳውያን ኣሕዋቱ ክናገፍ ኣሇዎ። ዴሕርዘ ምሕረት 

ከምዛረኴበ ሰብ ምስታ ኣምሊኹ ዖገባገበለ መጻምዴቲ ሓዲር ክምስርት ይኹእሌ እዩ። 

 

ፍትሕ ከየጋጥመካ ምፍራህ 
ኣብ ሓዲር እንተዴኣ ኣትዮም ፍትሕ ከየጋጥሞም ስሇዛፈርሁ በይኖም ንምንባር ዛወሰኑ ኣሕዋት 

ኣሇው። እዘኣቶም ኣብ ዒላቶም ተዯጋጋሚ ፍትሕ ስሇዖጋጠመ፥ ወይውን ካብ ባድ ናይ ፍትሕ 

ፍርሂ ኣብ ሌቦም ብተዯጋጋሚ ስሇዛመጾም፥ ካብ ምምስራት ሓዲር ገዙእ ርእሶም ዖርሓቝ 

እዮም። ሓንቲ ኣብ ውሽጢ 2 ዒመት ናይ ሓዲራ ሓዯ ውሊዴ ወሉዲ  እተፋትሐት ሰብ ነይራ። 

እዙ ሰብ እዘኣ ዴሕሪ ምስ ሰብኣያ ምፍታሓ ብስዴራቤታ ከቢዴ ተነጽል ገጢሙዋ ሕሱም 

መነባብሮ ክትመርሕ ተገዱዲ። እዙ ሓብቲ እዘኣ ንዅለ እቲ ዛገጠማ ሽግራት ምስታ ናይ ብሕ 

ዒመታት መሓዙኣ እያ ተዔሌል ዛነበረት። እታ መሓዙኣ ጌና ኣብ ሓዲር ዖይኣተወት ኣብ ርእሲ 

ምና ኣብ ሌዔሉ መሓዙኣ ዒብዪ ዛኻነ ፍቕሪ እዩ ዖሇዋ። እቲ ዖገርም ካብቲ እታ ፍትሕቲ 

መሓዙኣ ኣብ ኣእምሮኣ ዛዖርኣትሊ ሓሳባት እተሊዔሇ ኣብ ሓዲር እንተ ኣትያ ዔጫ መሓዛኣ 

ዛበጽሓ ኻይኑ ስሇዛስምዒ ኣብ ሓዲር ናይ ምእታው መዯብ ዖይብሊ ምና እዩ። እዙ ሓብቲ 

እዘኣ ንዅለ እትሰምዕ ዖረባ ብቃሌ ኣምሊኹ የሕሉፋ ስሇዖይሰምዒቶ መጻኢ ህይወታ ኣብ 

ምስክርነት ናይ ሰባት ክትሃንጽ እያ ተገዱዲ።  

 

እገሇን እገሉትን ስሇእተፋትሑ፥ ወይውን ተዯጋጋሚ ኣብ ዒላትና ናይ ፍትሕ ተርእዮ 

ስሇእተራእየ፥ ኣባና ክዴገም ናይ ግዴን እዩ ማሇት ኣይኯነን። ነቲ ኣብ ዒላትና ብተዯጋጋሚ 

እተራእየ በቲ ኣብ መስቀሌ እተኴፍሇ ዋጋ ዯም የሱስ ክርስቶስ ጸኒዔና ብምቅዋም፥ ንዅለ ናይ 

ወሇድ መርገምን ጽሌዋን ከነፍርሶ ምለእ ስሌጣን ዖልና ምዃንና ክንርስዔ የብሌናን። ክርስቶስ 

መርገምና ብምውሳዴ መርገም ኣባና ከይስሌጥን ሕጋዊ ባይታ ከሉእዎ እዩ። (ገሊ3፥13-14) ዯም 

የሱስ ንዅለ ስራሕ ኣጋንንቲ ንምፍራስ ዖኹእሇና እዅሌ ዒቅምን ትብዒትን ሂቡና እዩ። ስሇዘ ነቲ 
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ኣብ ዒላትና ዛነገሰን ኣባና ክዴገም ዛዯሌን ፍትሕ ብምስባር ሓዲራዊ ህይወት ክንምስርት 

ንኹእሌ ኢና።  

 

ዖይሓዊ ሕማም 
እዘ ዖልናዮ ዖመን ብሕ ተመሓሊሊፊ ሕማማት ብፍሊይ ከኣ ኤች.ኣይ.ቪ ህይወት ብሓት 

ሰባት ዖበሊሸወለ ዖመን እዩ። ኣዛዮም ብሓት ሰባት ዴማ በዘ ሕማም እዘ ናብ ሞት ይበጽሑ 

ከምዖሇው ኳሊትና ዖይንስሕቶ ሓቂ እዩ። ኣብ ዯሞም እዘ ቫይረስ ዖሇዎም ኣመንቲ  ከምዖሇው 

ዴማ ንፈሌጥ ኢና። እዜም ምስቲ ቫይረስ ዛነብሩ ኣመንቲ ካብ ሕማሞም ናይ ምፍዋስ ወይውን 

ናብ ሓዲር ናይ ምእታው ተስፋ የብልምን ማሇት ኣይኯነን። ብርግጽ ምስ ከምኦም ዒይነት ሰብ 

ክዋሰቡ ይኹእለ እዮም። ስሇዘ ሓዯ ሰብ እዘ ቫይረስ ስሇዖሇዎ ጥራይ ናይ ሓዲር ተስፋኡ 

ከጸሌምት ኣሇዎ ማሇት ኣይኯነን። ማሕበር ነዜም ምስዘ ቫይረስ ዛነብሩ ኣሕዋት ግቡእ 

ምክንን ክትገብረልምን ናብ ሓዲር ክበጽሑ ክግበር ብዖሇዎ ዅለ ናይ ምዴጋፍን መንፈሳዊ 

ሓሊፍነት ኣሇዋ።   

 

ምዴፋእ ዔዴመ 
መጽሓፍ ቅደስ ብርግጽ ብሌክዔ ኣብ ከምዘ ዔዴመ ተመርዕ ዛብሌ ንጹር ትእዙዛ ኣይህብን እዩ። 

ምስናይዘ ግና ‚ብሰበይቲ ንእስነትካ ባህ ይበሌካ‛ ዛብሌ ቃሌ ሰብ ኣብ ዖመን ንእስነቱ ክምርዕ 

ከምዖሇዎ ዖመሊኹት መሌእኹቲ ኣሇዎ ኢሇ እሓስብ (ምሳ5፥18)። ስሇዘ እቶም መንእሰያት ኣብ 

ግቡእ ዔዴመና ኣብ ሓዲር ክንጽመዴ ኣልና። ዔዴመ ንእስነቶም ብብሕ ምኹንያት ዖሕሇፉ 

ኣሕዋት ዴማ በቃ ወዱኤ ኣልዅ ኢልም ተስፋ ክቆርጹ የብልምን። ምኹንያቱ ኣብ እዋን 

እርግናውን ክትፈሪ ናይ ምግባር ዒቕሚ ዖሇዎ ኣምሊኹ ኢና እነምሌኹ። ስሇዘ እቶም ብዔዴመ 

ዛዯፍኡ ኣሕዋት ንምንታይ ከይተዋሰቡ ጸኒሖም ብዖየገዴስ ሕጂውን ምስ ከምኦም ተመሳሳሉ 

ዔዯመ ዖሇዎም ክዋሰቡ ተስፋ ከምዖሇዎም ከስተውዔለ ኣሇዎም።  

 

እቲ ትማሉ ኣብ ሳራ ተኣምራት ዛሰርሐ ኣምሊኹ ኣይኣረገን ኣይዯኴመንውን። በዘ ኣጋጣሚ ግና 

ነቶም ብዔዴመ ዛዯፍኡ ኣወዲት ኣሕዋተይ ሓዯ ነገር ክብሌ እፈቱ። ብዔዴመ ዒበይቲ ክነስኵም 

ክንዱ ዯቅኵምን ዯቂ ዯቕኩምን ዛኻና ነኣሽቱ ቆሌዐት ኣይትዴሇዩ፥ ዴማ ምስኤን ኣይትዋሰቡ። 

ነተን ኣብ ርያኵም ዖሇዋ ብዔዴመ መዙኑኵም ዛኻና ኣሓትኩም ኣይትግፍዔወን። ኣምሊኹ 

ብዙዔባ እተን መዙኑኵም ዛኻና ኣዋሌዴ ክዙረብ እንከል ጸማም እዛኒ ኣይትሃብዎ። ካብታ 

ብዖይ ኣምሊኹ እተረኹበት ንእሽተይ (መንእሰይ) እታ ብኣምሊኹ እትወሃበኩም ማያ ዛሰተየት 

(ዔብይ ዛበሇት) ሓፍቲ፥ ሓሳብ ኣምሊኹ ክትፍጽሙ ከምእትዴግፈኩም ኣይትዖንግዐ። እዘ 

ዛብሌ ዖልዅ ኣብ ብሓት ዒበይቲ ኣወዲት ነኣሽቱ ቆሌዐት ናይ ምዴሊይ ባህጊ ስሇዛርኤ እየ። 

ሓዯ ኣነ ዛፈሌጦ ኣገሌጋሉ ንኣብነት ወዱ 45 ክነሱ ምስ ዯቂ 18,20 ክዋሰብ ይዯሉ ነይሩ። 

ካሌእውን ወዱ ኣርብዒታት ክነሱ ምስ ሓንቲ ብዔዴመ ኣመና ትንእሶ እተዋሰበ ሓዊ እፈሌጥ እየ።  

 



ምምሊስ ናብቲ ቀዲማይ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር 

 

52 

 

ስነ ኣእምሮኣዊ ጸገም  
ስነ ኣእምሮእዊ ጸገም ክብሃሌ እንከል ምስ ጭንቀት፥ ተስፋ ምቍራጽ፥ ዛንጉዔ ምዃን፥ ሰሊም 

ኣሌቦ ህይወትን ተዯጋጋሚ ብቀሉለ ዛጥቃዔ ኣእምሮን ማሇት እዩ። ሓዯ ኣማኒ ብፍሌጠት ሓቂ 

ካብ ዛኻነ ጽሌዋን ማእሰርትን ኣጋንንቲ ሓራ እንተዴኣ ዖይወጺኡ በዜም ኣብ ሊዔሉ 

ዛርኤናዮምን ንእኦም ዛመስለ ካሌኦት ነገራትን ክጥቃዔ ናይ ግዴን እዩ። እዘ ከምዘ ዒይነት 

ኣማኒ ብርግጽ ከምታ ዖሇዋ ኣብ ሓዲር ክኣቱ የብለን። ስሇዘ ዴማ እዮም ብሓት ከምኡ 

ዒይነት ናብራ ዛሓሌፉ ኣመንቲ ብናይ ሓዲር ጉዲይ ምንም ዒይነት ተበግሶ ክወስደ ዖይዯሌዩ። 

እዘ ማሇት ግና ንሓዋሩ ከምኡ ኢልም ይቀጽለ ማሇት ኣይኯነን። ሓራ ዛወጹለ ፍሌጠት ሓቂ 

ክረኹቡ፥ በቶም ቅብኣት ኣምሊኹ ዛዒየልም ቅደሳን ክጥቀሙ ኣሇዎም። ዴሕሪ ሓራ ምውጽኦም 

ዴማ ነቲ ኣወንዘፎሞ ዛነበሩ ናይ ሓዲር ኣርእስቲ ከበራብርዎ ይኹእለ እዮም። 

 

ኣብ ሌዔሉ ኣንጻር ጾታ ምረት 
ቅዴሚ ሕጂ ብኣንጻር ጾታ ኣብ ሌዔሉኦም በዯሌ እተፈጸመ ቅደሳን ናይ ሓዲር ጉዲይ ክሇዒሌ 

እንከል ኣዛዮም ክንዴሩን ክቃወሙን ዛረኣዩለ እዋናት ኣል። ሓንቲ ጓሌ 12 ዒመት እንከሊ 

ብቤተሰባ እተዒመጸት ሰብ፥ ዴሒራ ናብ ጏይታ እ እንተመጸት ኣብ ሌዔሉ ዯቂተባዔትዮ ዖሇዋ 

ርዴኢት ግና ጌጋ ጥራይ ኢሌካ እትሓሌፎ ዖይኯነስ ምስ ሰይጣን ዛወገነ እዩ። እዙ ሰብ እዘኣ 

ዯቂተባዔትዮ ኳልም ዒመጽቲ፥ ዴላት ስጋኦም ንምርዋይ ጥራይ ዛጏዩ፥ ኣብ ሌዔሉ ዯቀንስትዮ 

ሕማቕ ስእሉ ዖሇዎም ገይራ እያ እትቀርጾም። እዘ ምርዲእ መዋእሊ ምስኣ ስሇዛዒበየ 

ብተዯጋጋሚ ብዯቂ ተባዔትዮ ንሓዲር እንተ ተሓተተት እ ምሊሻ ግና ሓንትን ዖይትቅየርን እያ 

ነይራ። ኣነ ሓዲር ዛበሃሌ ኣየዴሌየንን እዩ፥ ገጽ ወዱ ክርኢ ኣይተዒዯሌኩን ዛብሌ ምሊሽ እዩ። 

እዙ ሰብ እዘኣ ኣምሊኹ ንሓገዙ ብዖተንስኣሊ ሓው ብፍሌጠት ሓቅን ቅብኣት መንፈስ ቅደስን  

ሓራ ክሳዔ እትወጽእ ንሓዲር ዛኴውን ቦታ ኣብ ሌባ ኣይነበረን።  

 

እዙ ኣብ ሊዔሉ እተጠቅሰት ሓብቲ ትዅን ከምኡ ተመሳሳሉ ነገራት ዖጋጥሞም ኣመንቲ ዛዒበየ 

ዛስሕትዎ ነገር እንተዴኣ ሃሌዩ ግና ኩለ ሰብ ሓዯ ከምዖይኯነ እዩ። ኣብ እገሇ እተንጸባረቐ ዖይ 

ኣምሊዊ ነገራት ኣብ ካሌእ ይዴገም ማሇት ኣይኯነን። ከምቲ ጳውልስ ንሰብ ብስጋ ክፈሌጥ 

ዖይዯሉ ዛነበረ ንሕናውን ንዛኻነ ሰብ በቲ ኣብ ኣእምሮና ዛዒረዯ ስጋዊ ሓሳብ ከይንርእዮ 

ክንጥንቀቕ ኣልና። ንሰብ ብውሌቃዊ መንነቱ ዯኣ እምበር ኳልም ኣወዲት ሓዯ እዮም፥ ኳሇን 

ዯቀንስትዮ ዖይ ከም እገሉት እየን ዛብሌ ጌጋ ምርዲእ ብምሓዛ ብጾታ ክንመዛን ኣይግባእን። 

ብዒብዩ ዴማ ሕዴገት ንምሃር። ሕለፍ ክሓሌፍ ንግበሮ። ናይ ትማሉ ውዴቀት ኣብ ልሚ 

ክጉይትት ኣይነፍቕዴ።  

 

ሓራቕ ባህርይን ኣመሇካኹታን  
ናይ ባህርይ ሇውጢ ንሓዯ ክርስትያን ናይ ግዴን ክህሌዎ ዖሇዎ ነገር እዩ። ናይ ባህርይ ሇውጢ 

ሓዲር ኣብ እንሓስበለ እዋን ጥራይ ዖዴሌየና እ እንተዖይኯነ፥ ኣብ ሓዲር ዖሇዎ ግዯ ግና ኣዛዩ 
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ዒብዪ ምዃኑ ምስትውዒሌ የዴሉ። ናይ ባህርይ ሇውጢ ዖይብለ ብፍሊይ ዴማ ጏነጻዊ 

ኣተሓሳስባን ናብራን ዖሇዎ ኣማኒ፥ ከይተሇወጠ ናብ ሓዲር ክኣትው የብለን። ሓዯ ሓው ኣዛዩ 

ቍጥዔን ጏነጻዊ ስጉምቲ ንምውሳዴ ኣዛዩ ህውኹን ብምዃኑ ኣብ ሓዲር ምስ ኣተወ ነታ 

መጻምዴቱ ከይጏዴኣ እሞ ኣብ ዖይተዯሇየ ሽግር ከይበጽሕ ንኣገሌጋሉኡ ‚ኣነ ሓራቕ እየ 
እንተዴኣ ተመርዔየ ዴማ ነታ መርዒተይ ሓዯ ጊዚ ሃሪመ ከሰንክሊ ወይ ክቐትሊ ስሇዛኹእሌ ከምዙ 
ዖልኵዋ በይነይ ክነብር ይሕሸኒ‛ ክብሌ ነገሮ። እቲ ኣገሌጋሉኡ ዛሃቦ ምሊሽ ንጏኒ ገዱፍና እዘ 

ሓው በዘ ብሌሽው ባህርይኡ ካብ ሓዲር ኣብ ክንዱ ዛርሕቕ ንዅለ እቲ መጽሓፍ ቅደሳዊ 

መገዴታት ተጠቒሙ ናይ ባህርይ ሇውጢ ከምጽእ እዩ ዖሇዎ። ዴሕሪ ናይ ባህርይ ሇውጢ 

ምምጽኡ ዴማ ናብ ሓዲር ይኣቱ። 

 

ንኣጋንንታዊ ውዱት ምንብርካኹ   
ኣብታ ብረዴኤት ኣምሊኹ ኣብዘ ቀረባ እዋን ዛዖርጋሕኩዋ ‚ንኤዙቤሌ ስቕ ኣይትበሊ‛ እትብሌ 

መጽሓፈይ ተገሉጹ ከምዖል ኤዙቤሌ እትርከቦም ብሓት መናፍስቲ፥ ኣመንቲ ናብ ሓዲር 

ከይኣትው ብሕ መሰንኹሊት እዮም ዖቐምጡ። እቲ ኤዙቤሌ ዛብሌ ሽም ባዔለ ቃሌ ብቃሌ 

ክትርጏም እንከል ካብ ዖሇዎ ሰሇስተ ትርጉማት ሓዯ ሰብኣይ ኣሌቦ ዛብሌ እዩ። እዙ ሰብኣይ 

ኣሌቦ ዛብሌ ትርጉም ዖሇዋ እክይቲ ናይ ጸሌማት ወኪሌ ብሓት ቅደሳን መጻምዴቲ ኣሌቦ 

ክኻኑ ብብሕ ነገራት ሰሪሓን ጌና ኣብ ምስራሕ ትርከብን ኣሊ። ግዲይ እዙ መንፈስ ብምዃን 

ነቲ ካብ ኣምሊኹ ክወርስዎ ዖሇዎም ናይ ሓዲር በረኴት ካብ ምውራስ እተኴሌከለ ሒዯት 

ኣይኯኑን። ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ እምበኣር ክዋሰብ ዖይዯሌይዎ መናፍስቲ ከምዖሇው ብምግንዙብ 

ስሇገዙእ ርእሱ ክዋጋእ ክኹእሌ ኣሇዎ። ነቲ ዖል ስሌጣን ስም የሱስ ተጠቐመለ፥ ኣብ ውሽጥ 

ንዖል ቅብኣት ኣምሊኹ ዴማ ንምዔናዎም ፍትሓዮ።   

 

እምበኣር እዜም ኳልም ዖይተመርዒው፥ ኣምሊኹ ዴንግሌ ኯይኖም ክነብሩ ስሇዖፍቐዯ ዖይኯነስ 

ብምኹንያት እዜም ክንርእዮም ዛጸንሕናን ንእኦም ዛመስለ ካሌኦት ምኹንያታትን እዩ።  
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ምዔራፍ ክሌተ 

ስለብነት ብቃሌ ኣምሊኹ 

ዙዔባ ስለብነት ክንሓስብ እንከልና ከም ዛመስሇኒ እቲ መጽሓፍ ቅደስ ዛዙረቦን ናይ 

መብዙሕትና ምርዲእን በበይኑ እዩ። መጽሓፍ ቅደስ ብዙዔባ ስለብ ኣብ ብለይ ይዅን 

ሓዴሽ ኪዲን ንጹር ዛኻነ ሓሳብ ኣስፊሩ እዩ። ንኣብነት እንተዴኣ ወሲዴና ጏይታ 

የሱስ ኣብ ማቴ19፥12 ሰሇስተ ዒይነት ስለባት ከምዖሇው ይነግረና እዩ። ነቲ መጽሓፍ ቅደስ 

ብዙዔባ ስለብነት ዛብል ንምግንዙብ ኣቐዱምና ስለብ እንታይ ማሇት ከምዛኻነ ከነስተውዔሌ 

የዴሌየና።  ስለብነት ኣብ ግሪኹ ‚ዩነከስ‛ (eunouchos) ክብል እንከል እቲ ዖሇዎ ትርጉም ዴማ 

‚ፍረ ነፍሱ እተቀጥቀጠ፥ ናይ ምውሊዴ ጸገም ዖሇዎ፥ ኣብ ጾታዊ ርክብ ዴዅም ወይ ሌሙስ 

ዛኻነ‛ ዛብሌ እዩ።  

 

 ፍረ ነፍሱ እተቀጥቀጠ፥  
ፍረ ነፍሱ እተቐጥቀጠ ወይ ብሌዔቱ እተሰሌበ ናብ ማሕበር እግዘኣብሄር ኣይእቶ።‛ 
(ዖዲ23፥1)።  ነዙ ፍቕዱ እዘኣ ናይ ኣምሕርኛ ኣዱሱ መዯበኛ ትርጉም ‚ብሌቱ የተቀጠቀጠ 
ወይም የተቇረጠ ማናቸውም ሰው ወዯ እግዘኣብሄር ጉባኤ ኣይግባ።‛ ነዙ ፍቕዱ ናብ 

ትግርኛ ክንመሌሳ እንከልና ‚ፍረ ነፍሱ እተቀጥቀጠ ወይ ብሌዔቱ እተቇርጸ ናብ ጉባኤ 
ኣምሊኹ ኣይእቶ።‛ ዛብሌ ትርጉም እያ እትህበና። ስሇዘ ስለብነት ማሇት ምቍራጽ ናይ 

ብሌዔቲ ምዃኑ ከነስተውዔሌ ኣልና።  

 

 ናይ ምውሊዴ ጸገም ዖሇዎ፥  
‚እቲ ስለብ ዴማ እንሆ ንቝጽ ኦም እየ ኣይበሌ፥‛ (ኢሳ56፥3)። ከምዘ ኣብዘ ቦታ ተገሉጹ 

እንረኹቦ ኣምሊኹ ንስለብ ክበጽሖ ስሇዛዯሇየ እቲ ስለብ ንቝጽ ኦም እየ  ወይ ዴማ ፍረ 

ከፍሪ ዖይክእሌ እየ ክብሌ የብለን። እዘ ከኣ ዖመሌክተሌና ቅዴሚ ናይ ኣምሊኹ ምብጻሕ፥ 

ስለብ ንቝጽ ኦም ወይ ዴማ ፍረ ክህብ ዖይክእሌ ከምዛኻነ እዩ።  

 

 ኣብ ጾታዊ ርክብ ዴኵም ወይ ዴማ ሌሙስ  
ኣምሊኹ ንዯቂ ሰባት ኣብ ዛፈጠረልም ቅደስ ስርዒታት ሓዯ ጾታዊ ርክብ እዩ። ነዘ ቅደስ 

ስርዒት ዴማ ከምቲ ኣምሊኹ ዛመዯቦ ኣብ ምደብ ቦታኡን ጊዚኡን በቲ ኣምሊኹ ዛፈቀዯለ 

ስርዒት ክንፍጽሞ ይግባእ። ስለባት ግና ኣብ ጾታዊ ርክብ ሌሙሳት ወይ ዴማ ከምቲ ዛዴሇ 

ብ 
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ምስ መጻምዴቶም ጾታዊ ርክብ ክፍጽሙ ዖይክእለ እዮም። እዘ ካብ ምንታይ እዩ ንዛብሌ 

ንጏኒ ገዱፍና ስለብ ዛብሌ ቃሌ ኣብ ጾታዊ ርክብ ዴዅም ዛኻነ ሰብ ከምዛኻነ 

ከነስተውዔሌ ኣልና። 

 

እምበኣር ስለብ ማሇት ከምዘ ክንርእዮ ዛጸናሕና ትርጉም ዖሇዎ ቃሌ ምዃኑ ከነስተውዔሌ 

ኣልና። እዘ ክንርእዮ ዛጸናሕና ትርጉም ዖመሌክተሌና ነገር ስለብነት፥ ምስ ከይተምርዒካ 

ምንባር ዖተኣሳስር ዛኻነ ሓሳብ ከምዖይብለ እዩ። ብሓፈሻ ስሇብ ዖይተመርዒወ ዯኣ እምበር 

ዖይምርዕ ማሇት ከምዖይኯነ ግና ከነስተውዔሌ ኣልና። ዖይተመርዒወ ሰብ ሓዯ ጊዚ ክምርዕ 

ይኹእሌ እዩ። ስሇዘ እቲ ስለብ ዛበሃሌውን ብተፈጥሮኡ ክምርዕ ዖይክእሌ ወይውን ናይ 

ምምርዒው ብቕዒት ዖይብለ ማሇት  ዖይኯነስ ብእተፈሊሇየ ምኹንያት ዖይተመርዒወ እዩ። 
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ምዔራፍ ሰሇስተ 

 

ስሇስተ ዒይነት ስለባት 

 
‚ካብ ከርሲ ኣዱኦም ስለባት ኯይኖም እተወሌደ ኣሇው፥ ሰባት ዛሰሇብዎም ስለባትውን ኣሇው፥ 

ምእንቲ መንግስተ ሰማያት ኢልም ባዔልም እተሰሌቡ ስለባትውን ኣሇው…።‛ ማቴ19፥11 

 

1ይ. ካብ ከርሲ ኣዱኦም ስለባት ኯይኖም እተወሌደ 
 

ቶም ቀዲሞት ዒይነት ስለባት ከምቲ ጏይታ የሱስ ኣነጺሩሌና ዖል ካብ ከርሲ ኣዱኦም 

ስለባት ኯይኖም እተወሌደ እዮም። ካብ ከርሲ ኣዱኦም ማሇት ካብ ኣፈጣጥራኦም 

ብኣምሊኹ ተወሲኑልም እተወሌደ ማሇት ዖይኯነስ፥ ብእተፈሊሇየ ናይ ጥዔና ጸገም ፍረ 

ነፍሶም ተቐጥቂጡ፥ ክፈርዩ ዖይክእለን ኣብ ጾታዊ ነገራት ሌሙሳት ኯይኖም እተወሌደ ማሇት 

እዩ። እቲ ንሰብ ንፍረ ዛፈጠረ ኣምሊኹ ካብ ማህጸን ኣዱኦም ስለባት ገይሩ ዛሰርሖም ሰባት 

የብለን። ምኹንያቱ ስለብነት ክትወሌዴ ዖይምኹኣሌ እዩ። ኣምሊኹ ዴማ ንሰብ ክወሌዴ እዩ 

ፈጢርዎ። እዜም ኣብ ብሌዔቶም ጉዴሇት ዖሇዎም ኯይኖም እተወሌደ ብምዃኖም ክሳዔ ካብቲ 

ሕማም ዖይተፈወሱ ካብ ሓዲር ክዔቀቡ ይኹእለ ጥራይ ዖይኯነስ ናይ ግዴን እዩ።  

ብተኣምራታዊ ስራሕ ኣምሊኹ ተፈዊሶም ናብ ንቡር ጥዔና ብምምሊስ ግና ከም ዅለ ሰብ ክዋሰቡ 

ይኹእለ እዮም። 

 

2ይ. ሰባት ዛሰሇብዎም 
 

ከምቲ ጏይታ የሱስ ኣብሪሁሌና ዖል ከምቲ ካብ ማሕጸን ኣዱኦም እተሰሌቡ ሰባት ዖሇው ከምኡ 

ዴማ ብሰባት ዛስሇቡ ሰባት ኣሇው። ብሰባት ምስሊብ ክብሃሌ እንከል ኣብ ሰሇስተ መቂሌና 

ክንርእዮ ንኹእሌ ኢና።  

 

 ብማህረምቲ ሰብ ዛሰሇቡ 
ከምቲ ኳሊትና ኤርትራውያን እንፈሌጦ ብሓት ሓርበኛታት፥ ነዙ ሃገር ካብ መግዙእቲ ሓራ 

ኣብ ምውጻእ ኣብ ዛገበርዎ ቃሌሲ ካብ ዛበጽሖም ስቅያት ሓዯ፥ ኣብ ቤት ማእሰርትታት 

እ 
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ኣብ ሌዔሉኦም ዛወረዯ መግረፍቲ እዩ። ዯቂ ተባዔትዮ ፍረ ነፍሶም ተቀጥቂጦም፥ 

ብኤላክትሪክ ነዱድም፥ ኣብ ሌዔሉ በሊሕቲ ኣእማን ብጥራይ እግሮም ክከደ ተገይሮም 

እዮም። ዯቀንስትዮውን እንተኯና ሓጺን ናብ ውሽጢ ማሕጸን ከምዛኣትው ተገይሩ፥ 

ብኤላክትሪክ ማሕጸነን ሓሪረን እየን። እዘኣቶም ምእንቲ ሃገር ኣብ እተኴፍሇ ዋጋ ክወሌደ 

ይዅን ምስ ኣንጻር ጾታ ጾታዊ ርክባት ክፍጽሙ ከምዖይክእለ ኯይኖም እዮም። ቃሌ 

ኣምሊኹ እምበኣር ሰባት ዛሰሇብዎም ስለባት ከምዖሇው ክነግረና እንከል ከምዘን ነዛን 

ብዛመስሌ ካሌእ ኣገባባት ብጏነጽ እተሰሌቡ ማሇቱ ከምዛኻነ ክንርዲእ ኣልና።   

 

 ብምህሮ፥ ስምዑቶም ብምዴም ሰባት ዛሰሇብዎም  

ገሇ ገሇ ሃይማኖታት ንመውስቦ ከም ሓዯ ካብ መንፈሳውነት ዖርሕቕ ርዅስ ዒሇማዊ ነገር 

ጌረን ስሇዛወስዲኦ፥ ንሰባት ብሓፈሻ ነቶም ኣብቲ ሃይማኖት ዖገሌግለ ካህናት ዴማ ብፍሊይ 

ካብ መውስቦ ክርሕቍ ዛእዛዛ ምህሮ ኣሇወን። ሰብ ንሓሳቡ ወይ ዴማ ነቲ ኣብ ሌቡ 

ዛነገሰ ክመስሌ ናይ ግዴን ስሇዛኯነ፥ ንመውስቦ ከም ሓዯ ርዅስ ነገር ዛሓስብ ኣእምሮ 

ሒዛካ ናብ መውስቦ ክትኣቱ ስሇዖይትኹእሌ እቶም በቲ ምህሮ እተበከለ ስለባት ኯይኖም 

ክነብሩ ናይ ግዴን ይኯኖም። 

 

 መሰልም ብሰባት ስሇእተኴሌኡ ዛሰሇቡ  
መጽሓፍ ቅደስና ኣብ እንፍትሸለ ብርክት ዛበለ መንእሰያት ሓዲር ናይ ምምስራት 

መሰልም ብሰባት ተኴሉኦም ስለባት ክኻኑ ተገዱድም ከምዛነበሩ ከነስተውዔሌ ንኹእሌ 

ኢና። ንኣብነት ታሪኹ ናይ በዒሌ ዲንኤሌ እንተርኢና ብትእዙዛ ንጉስ ባቢልን ነቡካዴነጻር 

በዒሌ ዲንኤሌ፥ ሃናንያ፥ ሚሻኤሌን ኣዙርያን ናይ ምምርዒው መሰልም ተነፊጏም ከምዛነበሩ 

ንርዲእ (ዲን1፥6-11)። እቲ ባቢልናዊ ስርዒት ንገሇ ገሇ ዯቂ እስራኤሌ ካብቲ ብኣምሊኹ 

እተሰርዏ ቅደስ ስርዒት የርሕቆም ነይሩ። ባቢልናዊ ኣካይዲ ልሚውን ኣብ እተፈሊሇየ 

ቦታታት ይሰርሕ ብምህሊው ካብ ሓዲር እተኴሌከለ ሒዯት ኣይኯኑን።  እዘኣቶም በቲ 

ዛግበረልም ጸቕጢ እቲ ናይ ምምርዒው ሓሳቦም ቀስ ብቐስ ስሇዛሃስስ፥ ተስፋ ስሇዛቇርጹን 

በይን ምዃን እናሇመዴዎ ስሇዛኴደን ከይተመርዒው ዖመኖም ይውዴእዎ። 

 

ኣብ ብለይ ኪዲን ብተዯጋጋሚ ከም እተራእየ እቶም ስለባት ክኻኑ ብነገስታት እተሓርዩ 

ዖመኖም ዅለ ንምግሌጋሌ ንጉስን ንምሕሊው ኣንስቶምን እዮም ክውፍዩ ዛግዯደ ዛነበሩ 

(ኣስ2፥3,14-15 4፥5 5፥1,12)። ሓሊቝ ሰራዊት ንጉስ ኯይኖም ከገሌግለ እተመዖ 

ስለባትውን ፈትዮም ዖይኯነስ ተገዱድም ዛገበርዎ ከምዛነበረ ቃሌ ኣምሊኹ ይነገረና እዩ 

(2ነገ25፥19 ኤር52፥25)። እዜም ስለባት ብዙዔባ መጻኢኦም ከይሓስቡ ዖመኖም ዅለ 

ብዙዔባ እቲ ዖገሌግሌዎ ስርዒትን ንጉስን ጥራይ ከምዛሓስቡ ኯይኖም ስሇዛቅረጹ ምስ ናይ 

ምምርዒው ባህጏም ከይተመርዒው ካብ ሓዲር ርሒቖም ክነብሩ ይግዯደ። 
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3ይ. ምእንቲ መንግስቲ ሰማያት እተሰሌቡ 
 

እዜም ሳሌሳይ ወገን ስለባት ዴማ ንገዙእ ርእሶም ስሇ መንግስቲ ኣምሊኹ ክብለ ዛሰሇቡ እዮም። 

ቅደስ ቃሌ ነዘኣቶም ገዙእ ርእሶም ዛሰሇቡ ብምባለ ምስ ኣምሊኹ ዖተኣሳስር ዖይብለ ናይ ገዙእ 

ርእሶም ውሳኔ ዛወሰደ ምዃኖም እዩ ዖረዴኣና። ምእንቲ መንግስቲ ኣምሊኹ ርእሶም ዛሰሇቡ 

ማሇት ኣብ ገዙእ ርእሶም ባሕታውነት ዖተኣታተው ማሇት እዩ። እቲ ምክንያቶም ዴማ 

ንመንግስቲ ኣምሊኹ ክብለ እዮም። መንግስቲ ኣምሊኹ ግና ብመንጽር ሓዲር እንተዴኣ ርእይናዮ 

ነቶም ቀዲሞት ክሌተ መጻምዴቲ ኣዲምን ሄዋንን እተዋህበት ብምንባራ መውስቦ ካብ መንግስቲ 

ኣምሊኹ ዛክሌክሌ ነገር ከምዖይብለ ክንግንዖብ ንኹእሌ ኢና። ይዅን ዯኣ እምበር ገሉኣቶም 

መውስቦ ንሌብ ብሓሌዮት ሓዲር ኣኹቢደ ካብታ ዖሇኣሇማዊት መንግስቲ ከትርፈካ ይኹእሌ 

እዩ ብምባሌ ገዙእ ርእሶም ካብ መውስቦ ኣግሉልም እተመሊሇሱ ሰባት ከምዛነበሩን ዖሇውን 

ንፈሌጥ ኢና። 

 

ካብ መንግስቲ ኣምሊኹ ምትራፍን ዖይምትራፍን ምስቲ ገዙኢ እታ መንግስቲ ዛኻነ ኣምሊኹ 

ምህሊውን ዖይምህሊውን ዯኣ እምበር ምስ ምምርዒውን ዖይምምርዒውን ምንም ዖራኹብ ነገር 

የብለን። ስሇዘ እዜም ሰባት እዘኣቶም በይናዊ ስጉምቲ ዛወሰደ ዯኣ እምበር ካብ ኣምሊኹ ንእኡ 

ዛኴውን ጻውዑት ዛረኴቡ ከምዖይኯኑ ምስትውዒሌ የዴሉ። እቲ ውሳኔ ዯቍ ዖኹብር ኣምሊኹ 

ንከምዘኣቶም ሰባት ከይዯርበየ ንዒብዪ ግብሪ ተጠቂሙልም ምርኣይና ዴማ ክሌተ ነገር 

ክንዴምዴም ይገብረና። 

 

እቲ ቀዲማይ ዛያዲ ካሌኦት ጽዴቂ ከምዖይገብሩ እዩ። እቶም በዜም ንስሇ መንግስቲ ኣምሊኹ 

ክብለ ገዙእ ርእሶም ዛሰሇቡ ሰባት እተገብሩ ናይ ኣምሊኹ ነገራት ምስ እንርእዮም፥ በቶም ኣብ 

ሓዲር ኣትዮም ወሇዱ ብሓት ዯቂ ዛኻኑ ካሌኦት ሰባት ተዯጊሞም እዮም። እዘ ከኣ 

ዖመሌክተሌና እቲ ስለብነቶም ዛያዲ ማንም ሰብ ጽዴቂ ክገብሩ ከምዖይሓገዜም እዩ።  

 

እቲ ካሌኣይ ዴማ  ካብ ኣምሊኹ እ እንተዖይረሓቝ ብሕ ክረክብዎ ዛነበሮም ዒስቢ  ግና 

ከምእተረፎም እዩ። ሓዲር ናቱ ዛኻነ ረብሓታት ከምዛህሌዎ ተጌሩ ብኣምሊኹ እተሰርዓ 

ስሇዛኻነ እቶም ካብ ሓዲር ዛረሓቍ ሰባት ነቲ ኣምሊኹ ዖዲሇወልም ዒስቢ ሓዲር ክረክብዎ 

ኣይክእለን እዮም።  

 

ስለብ ብስለብነቱ ኣብ ብለይ ኪዲን ክኴስሮም ዛግዯድም ክሌተ ነገራት 
 

- ኣብ ማሕበር ኣምሊኹ ክኣቱ ኣይፍቀዯለን 
ስለብነት ኣብ ማሕብረሰብ ኣይሁዴ ከም ሓዯ ርዅስ ነገር ይቍጸር ስሇዛነበረ፥ 

ስለባት ናብቲ ኣይሁዴ ዖምሌኵለ ጉባኤ ኣምሊኹ ከይጽንበሩ ዛገብር ስርዒት 
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ነይርዎም እዩ። ‚ፍረ ነፍሱ እተቐጥቀጠ ወይ ብሌዔቱ እተሰሌበ ናብ ማሕበር 
እግዘኣብሄር ኣይእቶ፥‛ (ዖዲ23፥1) እዘ ቃሌ እዘ ኣብ ሓዴሽ ኪዲን ከምዘ ይትርጏም 

ኢሇ ክዙረብ ካብ ኣምሊኹ እተቀበሌኩዎ ነገር ስሇዖይብሇይ ኣይዯፍርን እየ። ይዅን ዯኣ 

እምበር ሓዯ ነገር ግና ይርዲእ፥ ስለብነት ኣብ ብለይ ኪዲ ክሳዔ ክንዴዘ ክብሪ ካብ 

ዖይንበሮ ኣብ ሓዴሽ ኪዲን ዯኣ ክንዯይ?  

  

- ካህን ኻይኑ ከየገሌግሌ ካብ ናይ ክህንነት ኣገሌግልት ይእገዴ  
ካህናት ምለእ ኣካሊት ዖሇዎም፥ ምንም ዒይነት ጏዯል ኣካሊት ዖይብልም ክኻኑ 

ስሇዖሇዎም ስለባት ኣብ ናይ ክህንነት ኣገሌግልት ተሳታፍነት ክህሌዎም 

ኣይፍቐዯልምን እዩ (ዖላ21፥20)። ከምቲ ኣብ ትርጉም ዛርኤናዮ ስለብ ማሇት ፍረ 

ነፍሱ እተቐጥቀጠ ወይ ዴማ ብሌዔቱ እተቇርጸ ብምዃኑ ጏዯል ኣካሌ እዩ። በዘ 

ምኹንያት ዴማ ናብቲ ምለእ ኣካሊት ዛጠሌብ ናይ ክህንነት ኣገሌግልት ክኣትው 

ኣይፍቐዯልምን እዩ። 

 

እዜም ስለብ ኣብ ብለይ ኪዲን ክኴስሮም ዛግዯድም ነገራት ሓዯ ነገር እዮም ዖሕሌፉሌና፥ 

ስለባት ብሕ ሓሇፋታት ከምእተርፎም ወይ ዴማ ካብ ብሕ ነገራት ከምዛኴስሩ እዩ። ስሇዘ 

ዴማ እዩ ስለብነት በዘ ሕጂ ዖል ክርስትያን ወሇድ ክምረጽ ዖይብለ። 
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ምዔራፍ ኣርባዔተ 

 

‚እዘ ነቶም እተዋህቦም እዩ…‛  
 

ይታ የሱስ ነቲ ብፈሪሳውያን እተሓተቶ ናይ ሓዲር ሕቶ ምስቲ በዅሪ ዔሊማ ኣምሊኹ 

ብምትእስሳር ምሊሽ ኣብ ዛሃበለ እዋን እቶም ዯቀመዙሙርቱ ብምሊሹ ኣዛዮም 

ብምስንባዴ ‚..ስርዒት ሰብኣይን ሰበይትን ከምዘ እንተ ኻይኑስ ምትእትታው ጽቡቕ 
ኣይኯነን..‛  በሌዎ። የሱስ ዴማ ነዘ ዖረባ ዯቀመዙሙርቱ ምስ ሰምዓ ‚..እዘ ነገርዘ ብዖይ ነቶም 
እተዋህቦም ንዅለስ ኪቕበል ኣይኯነለን። ካብ ከርሲ ኣዱኦም ስለባት ኯይኖም እተወሌደ 
ኣሇው፥ ሰባት ዛሰሇብዎም ስለባትውን ኣሇው፥ ምእንቲ መንግስተ ሰማያት ኢልም ባዔልም 
እተሰሌቡ ስለባትውን ኣሇው እሞ ኪቕበል ዘኹእሌ ይቀበል።‛ በሇ (ማቴ19፥3-12)። ጏይታ 

የሱስ ኣብዘ ቦታ ክዙረቦ ዛዯሉ ዖል ምስቲ በዅሪ ሓሳብ ኣምሊኹ ዛሳነ ኣካይዲ ሓዲር እዩ። ንሱ 

ነዘ ምሊሽ እዘ ክህብ እንከል ነቲ ብሰሪ ትሪ ሌቢ ዯቂ ሰባት ብሙሴ ንእተፈቕዯ ምፍታሕ 

ኣንስቲ ዖይኯነስ ነቲ ካብ መጀመርታ ኣብ ሌቢ ኣምሊኹ ዛነበረ ሓሳብ ንምሕባር እዩ።  

 

የሱስ እዘ ነገርዘ ነቶም እተዋህቦም እዩ ክብሌ ከል፥ ኣቐዱሙ ንእተዙረቦ ቃሌ ምርኳስ ጌሩ 

ይዙረብ ከምዖል ኣብ ግምት ከነእቱ ኣልና። እቲ ኣቐዱሙ እተዙረቦ ቃሌ ዴማ ከምቲ ካብ 

ፍቕዱ4-9 ተጻሒፉ እንረኹቦ ንሓዲር ምምስራት  ኣቦን ኣዳን ምሕዲግ ከምዖዴሉ፥ ሓዯ ስጋ 

ዴሕሪ ምዃንካ ምፍታሕ ምስቲ ኣምሊኹ ዛመዯቦ መዯብ ዛኴይዴ ከምዖይኯነን ዅለ ሰብ ናብቲ 

ናይ መጀመርታ ሓሳብ ኣምሊኹ ክምሇስ ከምዖሇዎን እዩ ዖረዴእ። ንዯቀመዙሙርቲ የሱስ እዘ 

ቃሌ እዩ ሓዲር ከምዖይከኣሌ ጌሮም ክሓስቡ ዖገዯድም። ይዅን ዯኣ እምበር እቲ የሱስ እተዙረቦ 

ቃሌ ነቶም ብሕጊ ሰብ ዛመሊሇሱ ዖይኯነስ ነቶም ምስ ሓሳብ ኣምሊኹ ተሳንዮም ክጏዒ 

ዛዯሌዩ ዛወሃብ መንፈሳዊ ሓሳባት ምዃኑ ንምግሊጽ ‚..እዘ ነገርዘ ብዖይ ነቶም እተዋህቦም 
ንዅለስ ኪቕበል ኣይኯነለን።‛ በሇ። ስሇዘ ነዙ ፍቕዱ እዘኣ ኣብ እንጽንዒለ እዋን፥ ነቲ ብዙዔባ 

ሓዲር እተዋህበ መንፈሳዊ ሓቅታት ንምቅባለ፥ ካብ ኣምሊኹ ክትረኹቦ ከምዖዴሉ እናሓሰብና 

ክኴውን ኣሇዎ።  

 

ናይ ኣምሊኹ ሓሳብ፥ መንፈሳዊ ኣእምሮ ካብ ኣምሊኹ ረብካ እትርዴኦ ብምዃኑ ብከምኡ 

ክትግንዖቦ ዛከኣሌ ኣይኯነን። ንኣብነት ኣብ ግ.ሃ16፥14 እንተዴኣ ሪእና ሉዴያ እትብሃሌ ሰብ 

ናብቲ ጳውልስ ዛብል ንምስማዔ ጽን ትብሌ ኣብ ዛነበረትለ እዋን ኣምሊኹ ነቲ ብጳውልስ 

ጏ 



ምምሊስ ናብቲ ቀዲማይ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር 

 

61 

 

ዛንገር ወንጌሌ ሰሚዒ ምስ ህይወታ ንምውህሃዴ ክትቅበል ሌባ ከምዛኴፈተሊ ንርኢ። መንፈሳዊ 

ሓሳባት ኣምሊኹ እንተ ዖይኣረዱኡካ ባዔሌ ክትርዴኦም ዛከኣሌ ኣይኯነን። ብስጋዊ ኣእምሮ 

ክትግንዖቦም እትኹእሌ ተራ ዖረባ ስሇዖይኯኑ ናይ ግዴን ካብ ኣምሊኹ መንፈሳዊ ኣእምሮ 

ክትረክብ ይሓቱ እዮም። ሃዋርያ ጳውልስ ነዘ ስሇዛርዲእ እዩ ንሰብ ቇልሴ ንፍሌጠት ፍቓደ 

ክርዲእ ዛኹእሌ መንፈሳዊ ኣእምሮ ክወሃቦም ዛጽሌየልም ዛነበረ (ቇል1፥9)። ጏይታ የሱስ 

እምበኣር ነቲ ብዙዔባ ሓዲር ዛመሃሮ ምህሮ ክትቕበሌዎ እንተዴኣ ኯይንኩም ካብ ኣምሊኹ 

ኪወሃበኩም ኣሇዎ ከምዛበልም ክንርዲእ የዴሉ።  

 

እቲ ሓቂ እዘ ኣብ ሊዔሉ ክንርእዮ ዛጸናሕና ኻይኑ ገሇ ገሇ (ኣነውን ክሳዔ እቲ ሓቂ ዛርዴኣኒ) 

ነቶም እተዋህቦም ክብሌ እንከል ንስለብነት ዛኴውን ጸጋ እተዋህቦም ማሇቱ እዩ ይብለ እዮም። 

ብርግጽ የሱስ ‚..እዘ ነገርዘ ብዖይ ነቶም እተዋህቦም ንዅለስ ኪቕበል ኣይኯነለን።‛ ምስበሇ 

ኣሌጊቡ ብዙዔባ ስለብነት ተዙሪቡ እዩ። የሱስ እዘ ቅዴሚ ምባለ ዯቀመዙሙርቱ ‚..ስርዒት 
ሰብኣይን ሰበይትን ከምዘ እንተ ኻይኑስ ምትእትታው ጽቡቕ ኣይኯነን..‛ ከምዛበሌዎ ምዛካር 

ኣገዲሲ እዩ። ነቲ ዖረባኦም ዴማ እዩ ምሊሽ ሂቡለ። ብርግጽ ከምቲ ንሳቶም ዛሓስብዎ ሓዲር 

ከቢዴ እዩ ኢልም ብሰባት እተሰሌቡን ንገዙእ ርእሶም ዛሰሇቡን ኣሇው። ገሇውን ካብ ከርሲ 

ኣዱኦም እተሰሌቡ ኣሇው። የሱስ ግና ምስቲ ካብ መጀመርታ ዛነበረ ናይ ኣምሊኹ ሓሳብ ዛከይዴ 

ከምዖይኯነ እዩ ኣረዱእዎም። ካብ ኣምሊኹ ነቲ ናይ ሓዲር ምርዲእ ክትምቐሌ እንተዴኣ 

ዖይክኢሌካ ብርግጽ ዖመንካ ምስቶም ስለባት ኯይኖም ዛወዴኡ ክትውዴእ ትኹእሌ ኢ። እዘ 

ግና ናይ ኣምሊኹ ሓሳብ ኣይኯነን። ከመይሲ ኣምሊኹ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ንማንም ስለብ 

ስሇዖይገበሮ።  
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ምዔራፍ ሓሙሽተ 

 

መውስቦ ትእዙዙዊ ህያብ እዩ 

 

ጽሓፍ ቅደስና ኣብ እነጽንዒለ እዋን ሓዲር ትእዙዙዊ ህያብ ኣምሊኹ ምዃኑ ኢና 

እነስተውዔሌ። እዘ ከኣ ሰብ ብተፈጥሮኡ በይኑ ኻይኑ ክቕመጥ ስሇዖይተፈጥረ 

እዩ። ኣምሊኹ ንሰብ ክፈጥሮ እንከል ተባዔታይን ኣንስታይን ገይሩ ምፍጣሩ በቲ 

ሓዯ፥ ሰብኣይ በይኑ ክኴውን ጽቡቕ ኣይኯነን ኢለ ንሰብኣይ መጻምዴቲ እትኻኖ ሰበይቲ ምሃቡ 

ዴማ በቲ ካሌእ ወገን፥ መውስቦ ንኣና ንዯቂ ሰባት ተፈጥሮኣዊ መንነትና ዖገዴዯና፥ ካብ 

መጀመርታ ዴማ ኣብ ሌቢ ፈጣሪና ዛነበረን  ኳሊትና ከነተግብሮ ዖልና ኣምሊዊ ትእዙዛን 

ምዃኑ ኢና እንርዲእ (ዖፍ1፥28 2፥18,24)። መውስቦ ትእዙዙዊ ህያብ ስሇዛኻነ እዩ ዯቂ 

እስራኤሌ ንምርኮ ናብ ባቢልን ኣብ እተወስደለ ዛነበሩ እዋንውን ከይተረፈ ኣምሊኹ 

ንሓዴሕድም ክዋሰቡ፥ ወሇድኦም ከቐጽለ ከምዖሇዎም እዩ እተዙረቦም (ኤር29፥6)። እዘ ከኣ 

ኣምሊኹ ዯቍ ኣብ ሓዲር ክጽመደ ከምዛዯሌዮም እዩ ዖመሊኹተና።  

 

መውስቦ ትእዙዛ ኣምሊኹ ብምዃኑ ኳሊትና ከነተግብሮ ኣልና። ዖይምእዙዛ ሓጢኣት እዩ። ዒስቢ 

ሓጢኣት ዴማ ሞት እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ ብሰሪ ዖይምእዙዛካ ገሇ ነገርካ ክመውት ትሓዴጏ። 

ዖይምእዙዛ ነቲ ካብ ኣምሊኹ ክንረኹቦ እተመዯበሌና ዅለ ሰናይ ነገር ከይንቅበሌ ከሌካሉ 

ብምዃኑ እቶም ንትእዙዛ ኣምሊኹ ክእዖዛዎ ዖይከኣለ ሰባት ብሕ በረኴት እዩ ዛተርፎም። እቲ 

ትእዙዛ ኣምሊኹ ዛኻነ መውስቦ ካብ ኣምሊኹ ካብ ገዙእ ርእሱ ጥራይ እንረኹቦ ብምዃኑ ዴማ 

ህያብ እዩ። መውስቦ ህያብ ብምዃኑ ከም መጠን ሰዒብቲ ኣምሊኹ ካብቲ ምንጪ መውስቦ 

ዛኻነ ኣምሊኹ ክንቅበል ኣልና።  

 

ዖይምምርዒው ዖተባብዔ ምህሮ ሰይጣናዊ እዩ 

 

ከምቲ ሃዋርያ ጳውልስ ኣብ መሌእኹቱ   ገሉጽዎ ዖል ዖይምምርዒው ሰይጣናዊ ድክትሪን እዩ። 

‚..ብግብዛና እቶም ሕሉናኦም ከም ብመዒሇም እተዏሇመ ሓሶት ዘዙረቡ ሰባት መውስቦ 
እናኴሌከለስ.... ሰብ ኪሐርሞ ይእዛ ኣሇው..‛ (1ጢሞ4፥1-3)። ኣብ ገሇ እዋናት ብሃገር ዯረጃ 

ጽሌዋ ዖሇዎም ኣገሌገሌቲ ካብ መውስቦ ስሇእተዒቀቡን ንመውስቦ ዖቃሌሌ ምህሮ ስሇዛመሃሩን 

እቲ መንእሰይ ንዖይምምርዒው ከም ሓዯ ቅቡሌ ነገር ወሲዴዎ እዩ። ኣብዘ ግና ክስመረለ ዖሇዎ 

ነገር መን ገይርዎን ምሂርዎን  ብዖየገዴስ ቅደስ ቃሌ ነዘ ከምዘ ዒይነት ምርዲእ ምንጩ ኣንጻር 

መ 
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ሓሳብ ኣምሊኹ ዛኴይዴ ሰይጣናዊ ምህሮ ምዃኑ እዩ ብንጹር ዛነግረና። ንሓዲር ምሕሳም 

ብምንም ዒይነት መምዖኒ መንፈሳውነት ወይ ዴማ ብጽሕና ክኴውን ኣይክእሌን እዩ። ብጽሕና 

ብሓዲርካ ንኣምሊኹ ምኹባር ዯኣ እምበር ካብ ሓዲር ዛረሓቐ ህይወት ሒዛካ ምምሌሊስ 

ኣይኯነን። 

 

ጏይታ የሱስ ክርስቶስ ናብ ምዴሪ ዛመጸለ ዔሊማ ብሓንቲ ሓሳብ ግሇጻ እንተዛበሃሌ፥ ንቃሌ 

ኣምሊኹ መሰረት ብምግባር ንዅለ ነገር ናብቲ ቅዴሚ ሕጂ ዛነበሮ ንምምሊስ እዩ 

መጺኡ ኢሇ ምገሇጽኩዎ። እዘ ናተይ መግሇጺ ዖይኯነስ ቃሌ ኣምሊኹ ብንጹር ዛምህሮ ሓቂ 

እዩ። የሱስ ንዅለ ናብቲ ዛነበሮ ክመሌሶ እዩ ዛመጸ ኢሌና ንኣምን እንተዴኣ ሃሉና ወይ ዴማ  

ንዅለ ነገር ናብቲ ንኣዲም እተመዯበለ ክመሌሶ እዩ መጺኡ ካብ በሌና ኣዲም ካብ መጀመርታ 

በይኑ ክኴውን በቲ ዛፈጠሮ ኣምሊኹ ጽቡቕ ኻይኑ ኣይተራእየን። ስሇዘ የሱስ ነቲ ኣብ ብሓት 

ሰባት ገዘኡ ዛነበረን ዖልን በይን ምዃን ናብቲ ዛነበሮ መጻምዴቲ ምርካብ ክመሌሶ እዩ 

መጺኡ ክንብሌ ንኹእሌ ኢና። ስሇዘ ምምርዒው፥ ክርስቶስ የሱስ ዋጋ ካብ ዛኴፈሇልም ንዯቂ 

ሰባት ዛሃቦም ፍለይ ሓሇፋታት ብምዃኑ፥ ምስ ቃሌ ኣምሊኹ ዯኣ እምበር ምስቶም ንቃሌ 

ኣምሊኹ ብምስክርነት ሰብ ክትክእዎ ዛፍትኑ ሰባት እተመሊሇሱለ ጏዯና ከይንጓዒዛ ገዙእ ርእስና 

ክንሕለ ኣልና።  
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ምዔራፍ ሽደሽተ 

 

ኣምሊኹ በይን እትነብረለ ፍለይ ጸጋ ይህበካ ዴዩ? 
 

ምሊኹ በይነይ ዛነብረለ ጸጋ ሂቡኒ እዩ‛ ዛብሌ ቃሌ ብሓፈሻ ‚ጳውልስ በይኑ 
ዛነብረለ ጸጋ ካብ ኣምሊኹ ተቀቢለ እዩ‛ ዛብሌ ቃሌ ዴማ ብፍሊይ ካብ ብሓት 

ኣመንቲ ዛስማዔ ዖረባ እዩ። እዘ ክሌቲኡ ግና መጽሓፍ ቅደሳዊ ሰረት ዖይብለ ተራ 

ዖረባ እዩ። ብርግጽ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ካብ ዖሇው ቅደሳን ከይተመርዒው ዖመኖም 

ዛወዴኡ ከም ጳውልስ ዛኣመሰለ ሰባት ነይሮም እዮም። እቲ ናቶም ዖይምምርዒው ግና ምስ 

ሓሳብ ኣምሊኹ ተኣሳሲሩ ክግሇጽ የብለን። ህይወት እቶም ቅደሳን ዖይኯነስ እቲ በቶም ቅደሳን 

እተነግረ ጽሩይ ቃሌ ኣምሊኹ እዩ መሰረትና ክኴውን ዖሇዎ። ብሓት ኣመንቲ ከም ዯናግሌ 

ንዛጠቅስዎም ቅደሳን ብቃሌ ኣምሊኹ ኣቢሌና እንተዴኣ ፈቲሽናዮም ኣምሊኹ ንበይኖም 

ዛነብሩለ ወይ ዴማ ካብ መውስቦ ብምርሓቕ ብዖይ መጻምዴቲ ዛቕመጡለ ጸጋ ከምዖይሃቦም 

ኢና ንርዲእ። እስከ ንሃዋርያ ጳውልስ ከም ኣብነት ወሲዴና ገሇ ኣገዯስቲ ሓሳባት ክንርኢ።  

 

ሃዋርያ ጳውልስ ኣብ ሓዲር ንዖይምእታው ምኹንያት 
ንህይወት ሃዋርያ ጳውልስ ኣብ እንፍትሸለ እዋን እዘ ሃዋርያ እዘ ካብ ሓዲር ዛረሓቐለ 

ምክንያታት እዜም ዛስዔቡ ክኻኑ ከምዛኹእለ ንርዲእ። 

 

1. መሰለ ብውሳኔኡ ብምሕዲጉ 
 

ብዙዔባ ጳውልስ ኣብ እንፍትሸለ እዋን እዘ ሃዋርያ እዘ ብሕ ካብ መሰሊቱ ብውሳኔ ገዙእ ርእሱ 

ወይ ዴማ ብናቱ ውሌቃዊ ምኹንያት ሓዱጉ ከምዛነበረ ኢና እነስተውዔሌ።  ንሱ ከም ሃዋርያ 

ነቲ ካብ ማሕበር ክርስቶስ ክወስድ ዛነበሮ ናይ ገንዖብ ዯገፍ (መሰለ) ከይተረፈ ከምዛሓዯጏ ነቲ 

ኣብ 1ቇሮ9፥4-9 ተገሉጹ ዖል ሓሳብ ብምንባብ ክንግንዖቦ ንኹእሌ ኢና። እዘ ብሕ መሰለ 

ብውሌቃዊ ምኹንያቱ ዛሓዯገ ሃዋርያ ‚..ከምቶም ካሌኦት ሃዋርያትን ኣሕዋት ጏይታናን ኬፋን 
ዘገብርዎ ብእምነት ሓብትና ዛኻነት ሰበይቲ ምሳና ኴነዛውርድ መሰሌ የብሌናን ኢና?‛ ብምባሌ 

ኣብ መውስቦ ምእታው ከም ኳልም ሃዋርያት ኣሕዋቱ መሰለ ከምዛኻነ ይዙረብ። ብርግጽ ኣብ 

መውስቦ ምእታው ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ መሰሌ እዩ። ንመሰሌካ ተጠቂምካ ነቲ ክትረኹቦ 

ዖል በረኴት ክትረኹቦ ወይውን ክትከስሮ ዴማ ናትካ ምርጫ እዩ። ሃዋርያ ጳውልስ ዴማ በቲ 

ዖሇዎ ናጻ ምርጫ ተጠቂሙ እዩ ካብ መውስቦ ገዙእ ርእሱ ዖርሓቐ። 

‘ኣ 
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2. ንስጋኡ ንምስቃይን ምግዙእን 
 

ሃዋርያ ጳውልስ ካብቲ ንሰማያዊ ነገር ክኴስር ዖይዯሉ ሌቡ እተሊዔሇ ንገዙእ ስጋኡ ከሰቅይን 

ከግዛእን ይጋዯሌ ከምዛነበረ ኣብ 1ቇሮ9፥27 ብንጹር ይዙረብ እዩ። እዘ ሃዋርያ ሌዔሌ ኢልም 

ኣብ ዖሇው ፍቕዴታት ናይታ ምዔራፍ ናይ ምምርዒው፥ ገንዖብ ካብ ማሕበር ምውሳዴ መሰለ 

ከምዛሓዯገ ይዙረብ እሞ ኣብ ፍቕዱ 27 ዴማ ንሌኦት እናሰበኹኩ ንርእሰይ ዴርቡይ ምእንቲ 
ኴይከውን ንስጋይ ኤሰቅዮን ኤግዛኦን ኣልዅ።‛  ይብሌ። እዘ ሃዋርያ እዘ ባህጊ መውስቦ 

ኣይነበሮን ማሇት ኣይኯነን። ንሱ ብዙዔባ መውስቦ ናይ ጴጥሮስ ኣብ ፍቕዱ 5 ኣብ እተዙረበለ 

እዋን ባህጊ ከምዖሇዎ ኣሚቱሌና እዩ። ስሇዘ እዘ ሃዋርያ ዴላት ስጋኡ ብምኹሊእ ይመሊሇስ 

ስሇዛነበረ እዩ ንስጋይ ኤሰቕዮን ኤግዛኦን ዛበሇ። እዮብ ሓዯ እዋን ኣብ ሌዔሉኡ ካብ ዛወረዯ 

ብሕ መከራን ስቅያትን እተሊዔሇ ‚ምስ ኣዑንተይ ኪዲን ተኣታቶኵ፥ ከመይ ኢሇ ዯኣ ናብ ቆንጆ 
ግሌጽ ክብሌ?‛ ኢለ ክዙረብ ከል ንርኢ (እዮ31፥1)። እዘ ብእዮብ እተገብረ ኪዲን እዩ ብሃዋርያ 

ጳውልስውን ተገይሩ። 

 

3. ዛያዲ ፍቱሕ ኻይኑ ከገሌግሌ ብምዴሊዩ 
 

እዘ ብለጽ ሃዋርያ ካብቲ ንኣምሊኹ ንምግሌጋሌ ዖሇዎ ክቱር ባህጊ እተሊዔሇ ብሕ ነገራት 

እናሰውኤ ከገሌግሌ ይዯሉ ስሇዛነበረ ካብ መውስቦውን ብውሌቃዊ ውሳኔኡ እዩ ተኣሌዩ። ንሱ 

ንወንጌሌ ኣገሌግልቱ ሓራ ክኴውን ይዯሉ ነይሩ እዩ። ንሱ ከምቲ ኣብ 1ቇሮ7፥27 ገሉጽዎ ዖል 

ናብ ሓዲር ምእታው ናቱ ዛኻነ ዖሰክመና ሓሊፍነታት ኣሇዎ። ብፍሊይ ከኣ ከምቶም 

ዖይተመርዒው ኯይንካ ከም ዴሊይካ ካብ ናብ ክትንቀሳቀስ ዛከኣሌ ኣይኯነን። እሞ ከኣ ኣብ 

ከም ናይ በዒሌ ጳውልስ ዛኣመሰሇ መራኴቢ ብሓን ኣብ ዖይነበረለ ዖመን ክብዯቱ ቅሩብ 

ይዙይዴ እዩ። እዘ ዖልናዮ ዖመን ምዔቡሌ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብሕ መራኴቢ ብሓን ስሇዖል 

እቲ ንወንጌሌ ኣገሌግልት ክሳዔ ጫፍ ዒሇም ዛከዯ ሰብ ብቀሉለ ምስ ስዴራቤቱ ኣብ ሓጺር 

እዋንን ኣብ ዖሇዎ ኻይኑን ብብሕ መገዴታት ክራኴብ ይኹእሌ እዩ። እምበኣርሲ ሃዋርያ 

ጳውልስ ኣብ ሓዲር ምህሊው ካብ ኣገሌግልት ኣምሊኹ ከየጏናዴቦ ዛነበሮ ፍርሃት ነቲ ዛነበረ 

ዖመን ኣብ ግምት ብምእታው ዛወሰድ ክኴውን ከምዛክእሌ ከነስተውዔሌ ኣልና። 

 

እዘ ሃዋርያ ዛወሰድ ናይ ዖይምምርዒው ውሳኔ ሓሇፋ ካሌኦት ብጾቱ ንኣምሊኹ ከገሌግሌ ገይርዎ 

ድ? ኢሌና እንተዴኣ ሓሲብና ክንዮ እቲ እተመዯበለ ከገሌግሌ ስሇዖይክእሌ ሕሌፊ ዖሇዎ 

ኣገሌግልት ኣገሌጊለ ክንብሌ ኣየዴፍረናን እዩ። እቲ ከምኡ ሃዋርያዊ ጻውዑትን ተሌእኺን 

ተሰኪሙ ንኣገሌግልት ኣምሊኹ ዛወፈረ ሃዋርያ ጴጥሮስ፥ በዒሌ ሓዲር ብምዃኑ ካብቲ ዖሇዎ ናይ 

ወንጌሌ ኣገሌግልት ክጏናዯብ ኣይተራእየን። ጴጥሮስ ንመጻምዴቱ ሒ ብምዙር ዔዮ ወንጌሌ 

ክዒዪ በቂዐ እዩ። ኣብ ዖመንና ኣምሊኹ ኣተንሲእዎም ካብ ዖሇው ናይ ወንጌሌ ኣገሌገሌቲ፥ ሰብ 
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ሓዲርን ብሓት ዯቂ ዖሇውዎምን ክነሶም፥ ሓያሌ ዛርግሔን ዒብዪ ጽሌዋ ዖሇዎ ዔዮን ክዒዩ 

ንርኢ ኣልና።  

 

እቲ ንሳቶም ብኣገሌግልቶም ዛሸፈንዎ ሸፈነን ዖምጽእዎ ውጽኢትን ካብቲ ሃዋርያ ጳውልስ 

ዛሸፈኖ ናይ ኣገሌግልት ቦታታትን ጽሌዋን ብዔጽፍታት ዛዙይዴ እዩ። ከም እኒ ሃዋርያ ጆን 

ኤክሃርዯት፥ ሃዋርያ ኖኤሌ ውዴሩፍ፥ ሃዋርያ ጆናስ ክሊርክ፥ ወ/ዊ ቢሌ ግርሃም፥ ወ/ዊ ቢሌ 

ብራይት፥ ወ/ዊ ሞሪስ ሴሮል፥ ፓ/ር ቤኒ ሂን፥ ወ/ዊ ሬይንሃርዴ ቦንኬ፥ ፓ/ር ክሪስ፥ ነብዪ ቲ.ቢ 

ጆሽዋ፥ ፓ/ር ዳቭዴ ኦዮዴዮፖ፥ ድ/ር ማይሇስ ሙንሮ፥ ፓ/ር ያንግ ቾ…። እዘኣቶም ሒዯት 

ካብቶም ዙጊት ኣብ ኣገሌግልት ኣምሊኹ ዖሇው እሞ ነዙ ምዴሪ ንብሕ በረኴት ዛኯንዋ ቅቡኣት 

ሰብ ሓዲር ኣገሌገሌቲ እዮም። እዘ ኴኣ ዖርእየና ዖይምምርዒው ዛያዲ እቶም እተመርዒው 

ንወንጌሌ ኣገሌግልት ፍቱሕ ይገብረካ ማሇት ከምዖይኯነ እዩ። ኣተኣሊሌያ ዯኣ እምበር ኣብ ሓዲር 

ምህሊውን ዖይምህሊውን ኣይኯነን ንኣገሌግልት ፍቱሕ ዛገብረካ። ምምርዒው ኣይኣስረካ 

ዖይምምርዒው ዴማ ኣይፈትሓካ። ኣነ ነዘ ኣብዖን ሒዯት ናይ ሓዲር ዒመታተይ ብግብሪ 

ኣረጋጊጸዮ ኣልዅ። 

 

ብሓት ኣመንቲ ኣብ ኣእምሮኦም ዖማዔበሌዎ ጌጋ ምርዲእ ኣል። እቲ ምርዲእ ኣምሊኹ ዛያዲ 

ኣብ ኣገሌግልት ተፈቲሕና ከነገሌግል ዴንግሌ ክንኯነለ እዩ ዛዯሌየና ዛብሌ እዩ። ይዅን ዯኣ 

እምበር ከምቲ ኣብ ሊዔሉ ኣብ ዖመንና ዛርከቡ ጀጋኑ ኣገሌገሌቲ ክንጠቅስ ዛከኣሌና፥ ኣብ 

መጽሓፍ ቅደስናውን ሰብ ሓዲር ኣመንቲ ኣብ ሓሙሽቲኡ ናይ ኣገሌግልት ህያባት ኣትዮም 

ንኣምሊኹ ብዅለ ሓይሌን ብፍለይን ብዖል ዖመኖም ዖገሌገሌዎ ጀጋኑ ክኻኑ ከምዛኹእለ 

ክንርኢ ንኹእሌ ኢና። ንሙሴ እንተዴኣ ወሲዴና ነብዪ ክኴውን እንከል በዒሌ ሓዲር ዴማ እዩ 

ነይሩ። ጴጥሮስ ዴማ ሃዋርያን በዒሌ ሓዲርን። ፊሉጶስ ዴማ ኣርባዔተ ዛንበያ ኣዋሌዴ ዛነበራኦ 

ወንጌሊዊ ክኴውን እንከል እታ ምስ ሰብኣያ ብናይ ቃሌ ኣገሌግልት ተገሌግሌ ዛነበረት ጵርስኪሊ 

ዴማ መምህር ነይራ። ሃዋርያ ጳውልስ ብዙዔባ ጓሶት ከማሌእዎ ዖሇዎም ብቕዒታት ክገሌጽ 

እንከል ዴማ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ምዃንን እዙት ውለዴ ክህሌውዎ ከምዖሇዎ ምዛራቡ 

ጓሶት ኣብ ሓዲር ኣትዮም ከገሌግለ ከምዛኹእለ እዩ ዛዙረብ። ስሇዘ ኣብ ሓዲር ምህሊው 

ንኣገሌግልት ኣምሊኹ ከምዖይትፍታሕ ኣይገብረካን እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ናይ ሃዋርያ ጳውልስ 

ውሌቀ ውሳነ መሰረት ህይወትና ክኴውን ዖይክእሌ ዴማ ዖይነፍቕዴ።  

 

4. ስሇ መንግስቲ ኣምሊኹ ርእሱ ክሰሌብ ሓሲቡ ክኴውን ይኹእሌ 
 

ጏይታ የሱስ ንመንግስቲ ኣምሊኹ ክብለ ገዙእ ርእሶም ዛሰሌቡ ከምዖሇው ኣብ ማቴ19፥12 

ተዙሪቡ ኣል። እቲ ኣብዘ ቦታ እተገሌጸ መንግስቲ ኣምሊኹ ዛብሌ ቃሌ ንካሌኣይ ምጽኣት 

ክርስቶስ ዖመሌክት ቃሌ እዩ። ስሇዘ ንመንግስቲ ኣምሊኹ ክብለ ርእሶም ዛሰሇቡ ማሇት ንካሌኣይ 

ምጽኣት ክርስቶስ ክብለ ገዙእ ርእሶም ዛሰሌቡ ማሇት እዩ። ካሌኣይ ምጽኣት ክርስቶስ የሱስ ኣብ 
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ብሕ ቦታ ክግሇጽ እንከል ምስ ሓሌዮት ሓዲር ምግሊጹ ዴማ፥ ግቡእ ኣተሃናንጻ ዖይብለ ሓዲር 

ክሳዔ ካብ ምንጣቕ ከትርፍ ክገብረካ ከምዛኹእሌ እዩ ዖረዴኣና (ለቃ21፥34-35)። ስሇዘ ዴማ 

ገሉኣቶም ንካሌኣይ ምጽኣት የሱስ ክርስቶስ ዖርክብ ህይወት ክህሌዎም ብምሕሳብ ንገዙእ ርእሶም 

ይሰሌቡ ወይ ዴማ ካብ መውስብ ይእሇዩ። ሃዋርያ ጳውልስ ንምጽኣት ከም ኣብ ዖበኑ ዛፍጸም 

ጌሩ ይሓስብ ከምዛነበረ ካብ ጽሑፋቱ ንርዴኦ ሓቂ እዩ። እዘ ዴማ እዩ ብዙዔባ ምጽኣት ክዙረብ 

እንከል ከም ኣብ ናቱ ዖመን ዛፍጽም ዯኣ እምበር ዴሕሪ ነዊሕ ዖመናት ዛፍጸም ጌሩ ዖይሰብኮ። 

ካብዘ እተሊዔሇ ዴማ ገዙእ ርእሱ ሰሉቡ ብዖይ ሓዲር ክጸንሕ መሪጹ ክኴውን ይኹእሌ እዩ። 

 

ሃዋርያ ጳውልስ ዴንግሌ ኻይኑ ዛነብረለ ጸጋ ተዋሂብዎ እዩ ኢሌኳም እትኣምኑ  ሰባት በዘ ኣብ 

ሊዔሉ ክንርእዮ ዛጸናሕና ሓሳብኩም ምስ ቃሌ ኣምሊኹ ቃኒኵምዎ ክትኯኑ ተስፋ ይገብር። 

ብፍጹም! ጳውልስ ዴንግሌ ክኴውን ጻውዑት ነይርዎ እንተዴኣ ኢሌኩም ግና እታ ክውስ 

ዛዯሌያ ነገር መን እዩ ኣብ ዖመንና ኣምሊኹ ከምኡ ዒይነት ጻውዑት ኣልኒ ኢለ እተዙረቦ ሰብ? 

ዴንግሌ ንምዃኑ ካብ ኣምሊኹ ንዛረኴቦ ጸጋ ዖረጋግጽ ናይ ህይወት ፍረ ከርእየና ዛከኣሇ ሰብ ከ 

ኣል ዴዩ? ካብቶም ኣብ ምለእ መጽሓፍ ቅደስ እተጠቅሱ ኣሽሓት ቅደሳን ሓዯ ጳውልስ 

ንዴንግሌና ተጸዊዐ ነይሩ ኢሌና እንተዴኣ ሓሲብና ኴ ካብዜም ሕጂ ዖሇው ቅደሳን ክንዯይ 

እዮም ንዴንግሌና ተጸዊዕም? ኯታስ ክንሓቶም ዛግብኡና ማእሇያ ዖይብልም ሕቶታት ኣሇው። 

እንተ ኣነ ግና በዘ ዅለ ዯበና ምስክር ኣምሊኹ ሰባት ዴንግሌ ኯይኖም ክቕመጡ ዛህቦም ጸጋ 

የብለን ኢለ ዯምዱመ ኣልዅ። 
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ምዔራፍ ሸውዒተ 

ዅለ ሰብ ከምዘ ኴማይ ኪኴውን ምፈቶኵ.. 

ዋርያ ጳውልስ ብዙዔባ እቲ ኣብ መንጏ ሰብኣይን ሰበይትን ክህሌው ዛግባኦ ገሇ ሒዯት 

ዛምዴናታት ኣብ ፍቕዱ 3-5 ዴሕሪ ምዛራቡ ኣብ ፍቕዱ 6ን 7 ትእዙዛ ዖይኯነስ ምኹሪ 

ዛበል ነገር ይዙረብ። ‚እዘ ግና ከም ፍቓዴ እብሌ ኣልኵ እምበር ትእዙዛ ኣይኯነን። 
ዅለ ሰብ ከምዘ ኴማይ ኪኴውን ምፈቶኵ ነይረ፥ ግናኴ እቲ ሓዯ ኴምዘ እቲ ሓዯውን ከምቲ 
ነፍሲ ወከፍ ካብ ኣምሊኹ ናይ ጸጋ ወውህበቱ ኣሇዎ።‛ ይብሌ። ካብተን ኣብ መጽሓፍ ቅደስ 

ብብሓት ኣመንቲ ቅኑዔ ትርጉም ዖይረኴባ ፍቕዴታት ሓንቲ እዙ ፍቕዱ እዘኣ እያ። ሃዋርያ 

ጳውልስ ዅለ ሰብ ከምዘ ኴማይ ኪኴውን ምፈቶኵ ኢለ እዩ ከምኡውን ሃዋርያ ጳውልስ 

በይኑ ዛነብረለ ጸጋ ነይርዎ እዩ ዛብለ ሒዯት ኣይኯነን። ሃዋርያ ጳውልስ ንምንታይ እዩ ኣብ 

ሓዲር ክኣቱ ዖይመረጸ ኣቐዴም ኣቢሌና ርኢናዮ ኣልና። ከም ተወሳ ግና ኣብ ርያ እዘ ሓሳብ 

ገሇ ሒዯት ሓሳባት ካብ ምዔራፍ ሸውዒተ ናይ ቀዲማይ ቆሮንቶስ ክህብ እፈቱ። 

 

እዘ ሃዋርያ እዘ ከምቲ ኣብ ፍቕዱ 6 ናይታ ምዔራፍ ገሉጽዎ ዖል ዅለ ሰብ ከምኡ ኪኴውን 

ትእዙዛ ኣይኣዖዖን፥ ምኹሪ እዩ ሇጊሱ። ንምንታይ እሞ ከምኡ ዒይነት ምኹሪ ሇጊሱ? ዛብሌ ሕቶ 

ኣብ ኣእምሮ ነፍሲ ወከፍና ክመጽእ ናይ ግዴን እዩ። ነዘ ሕቶ እዘ ምሊሽ ንምሃብ ኳነታት ሰብ 

ቆሮንቶስ ኣብቲ እዋን ከመይ ከምዛነበረ ባዔለ ጳውልስ ኣብ ፍቕዱ 26 ገሉጽዎ ኣል። 

‚እምበኣርሲ ንሰብ ብምኹንያት እቲ ልሚ ዖል ጭንቀት ከምታ ዖሇዋ ኻይኑ ነብር ጽቡቕ 
ከም ዛኻነ ይመስሇኒ።‛  ሰብ ቆሮንቶስ ኣብቲ እዋን እቲ ከቢዴ ዛኻነ ኩነታት እዮም ዛሓሌፉ 

ነይሮም። እቲ ዛነበረ ጭንቀት ዅለ ሸነዊ ምንባሩ ዴማ ሓዲር ንምጅማር ዖተባብዔ ኣይነበረን። 

ስሇዘ ካብ ምንዛርና ንምርሓቕ ክበሃሌ ጥራይ ዛኻነ ሰብ ነቲ ዖል ኳነታት ዛብዴሃለ ዒቕሚ 

ከይዯሇበ ብታህዋኹ ሓዲር ክምስርት ስሇዖይነበሮ ሃዋርያ ጳውልስ ዅለ ሰብ ከምኡ 

ከይተመርዒወ ክጸንሕ ይምዔድም። 

 

እዘ ንጊዚ ኣብ ግምት ዖእተወ ብሱሌ ማዔዲ እዩ። እዘ ሃዋርያዊ ምዔድ ቅደሳን በቲ ዛነበሮም 

ማሕበራዊ፥ ቍጠባዊን ፖሇቲካውን ጭንቀት ወይ ዴማ መከራ ሽግር ከየረክቦም ዛከሊኴሌ 

ማዔዲ እዩ። ሃዋርያ ጳውልስ ከምኡ ኯይኖም ክጸንሑ ምዴሊዩ ዴማ እቲ ዛነበሩለ ዖመን ሓዲር 

መስሪትካ ብሓባር ሰብኣይን ሰበይትን ክትነብር ዖኹእሌ ሃዋህው ዖይነበሮ ብምንባሩ እዩ። ስሇዘ 

ምዔድ ሃዋርያ ጳውልስ ኣብ እዋን ብርቱዔ ስዯትን መከራን መጻምዴቲ ምሓዛ ኣዛዩ ከቢዴ 

ከምዛኻነ ብምሕባር ንጊዘኡ ሓዲር ከይመስረትካ ንምጽናሕ ዖተባብዔ ምዔድ እዩ። ከምቲ 
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ኣቐዱምና ዛርኤናዮ እቲ እዋን ንሰብ ቆሮንቶስ እዋን ጭንቂ፥ እዋን መከራን ስዯትን ብምንባሩ፥ 

ነታ ዒዱ እቲኣ ኣዛዩ ፈታኒ መዴረኹ እዩ ዛነበረ። ኣብቲ ንገዙእ ርእስ እ ከተንብር ኣዛዩ 

ዛከብዯለ እዋን መጻምዴቲ ኣምጺእካን ቆሌዐት ወሲኹካን ክትንበር ከቢዴ ኣብ ርእሲ ምዃኑ 

ዖይተዯሇየ ናይ ሌቢ ምምቓሌን ጓሂን ከስዔብ ስሇዛኹእሌ ክሳዔ እተወሰነ እዋን ጽንሑ ምባለ 

ክሳዔ ክንዯይ ብእኦም ይግዯስ እዩ ዖነጽረሌና። 

 

ነዘ ናይ ሃዋርያ ጳውልስ ማዔዲ ክዴርዒሌና ዛኹእሌ ኳሊትና እንርዴኦ ሓዯ ቀሉሌ ኣብነት 

ክጠቕስ። መቸም ኣብ ኣጋ ናጽነት 1990 ዒ.ም መርዒ  ብጓይሊ ገይሩ ክምርዕ ዛሓስብ ኤርትራዊ 

እንታይ ከጋጥሞ ይኹእሌ ንኳሊትና ርደእ እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ስቅያትን መግዙእትን ኣብቲ 

እዋን ጭንቅን ጸበባን ኣብቲ እዋን ሞትን መቁሰሌትን ሰብ ሓዲር ክምስርት ይተባብዔ ኣይነበረን። 

ምኹንያቱ ነፍሲ ዅለ ሰብ ልሚ ድ ጽባሕ ኤርትራ ካብ መግዙእትን ንሱ ዖስዒቦ ኣዯራዔን ሓራ 

ወጸት እናበሇ ዛሓስበለ እዋን ጭንቂ ስሇዛነበረን ውግእን ወረ ውግእን ንሰብ ሃዱኡ መዯባቱ 

ክገብር ዛሕግዛ ስሇዖይነበረን። እቲ እዋን ጭንቂ ሓሉፉ ራህዋ ናጽነት ምስተራእየ ግና ብሓት 

ካብ ወገናትና ነቲ ኣወንዘፎሞ ዛነበሩ ናይ ምምርዒው ሓሳብ ከበራርብርዎ ጀሚሮም።  

 

ሕጂውን በቲ ማሕበር እትሓሌፎ ዖሊ እዋን መከራ፥ ስዯት ብሓት ኣመንቲ ነቲ ጳውልስ 

ዛመዒድ ምዔድ ስዑቦም ከይተዋሰቡ ክጸንሑ እንተሓሰቡ ጌጋ ኣይገበሩን። ከምቲ ኳሊትና 

እንፈሌጦ ብምኹንያት እቲ እምነቶም ገሇ ገሇ ቅደሳን ንመርዒ እናተዲሇው እንከሇውን ኣብ እዋን 

ዔሇተ መርዒኦምን እተኣሰሩለ ኣጋጣሚታት ኣል። ገሇ ቅደሳንውን ኣብ ጊዚ ሕጽኖቶምን ኣብ 

እዋን ኣንስቶም ዛሓርሳለ ንስሇ ወንጌሌ ስሇእተኣሰሩ እታ ስዴራ ብሕ ስቅያት የሕሉፋን 

ተሕሌፍ ኣሊን። ውለዴ ዖዔብዮም ኣቦ ስኢኖም ብብሕ ነገር ክሽገሩ ንርእዮ ዖልና እዩ። 

ኣምሊኹ ነቶም ንስሇ ወንጌሌ ዋጋ ዛኴፍለ ዒስቦም ክህቦም ምዃኑ ብቃለ ስሇተዙርበ ክብሪ 

ይውሰዴ። ነዘ ኣብ ግምት ብምእታው ዴማ ገሇ ገሇ ቅደሳን ነዘ እዋን እዘ ኣብ ሓዲር ከይኣተው 

ክውዴእዎ ይዯሌዩ እዮም። እዘ መሪሕነት መንፈስ ቅደስ ይርከቡለ እምበር ጌጋ ኣይኯነን። 

ብርግጽ ዴማ እዘ ህሌው ናይ ምዴርና ኳነታት ክውዲእ ዖመን ወንጌሌ ዴማ ኣብዘ ሓጺር እዋን 

ክመጽእ እዩ። 

 

ሃዋርያ ጳውልስ እምበኣር ዛኻነ ኣማኒ ኣይመርዕ ዛብሌ መሌእኹቲ ከምዖይሃበ ክንግንዖብ 

ኣልና። ንሱ ኣብ  ናይ ስዯትን መከራን እዋን ምምርዒው ናይ ገዙእ ርእሱ ክብዴ ዛበሇ ኳነታት 

ከጽግበካ ከምዛኹእሌ እዩ ከረዴእ ዛዯሉ ዖል። ንሱ ኣብቲ ናይ ስዯት እዋን ክምርዒው ንዛዯሌዮ 

ዴማ ሓዯ ነገር ከማሌኡ ይምዔዴ። ንሱ ዴማ ነቲ እዋን እቲ በዱሆሞ ዛሓሌፉለ መሇኯታዊ ጸጋ 

ኣምሊኹ እዩ። ‚ዅለ ሰብ ከምዘ ኴማይ ኪኴውን ምፈቶኵ ነይረ፥ ግናኴ እቲ ሓዯ ኴምዘ እቲ 
ሓዯውን ከምቲ ነፍሲ ወከፍ ካብ ኣምሊኹ ናይ ጸጋ ወውህበቱ ኣሇዎ።‛ እዘ ነፍሲ ወከፍ ካብ 

ኣምሊኹ ናይ ጸጋ ውህበት ኣሇዎ ዛብሌ ቃሌ ነቲ ኣብቲ እዋን ኣጋጢሙ ዖል ሽግራት በዱሁ ናይ 

ምሕሊፍ ገሇ ዴማ ብኣንጻሩ ነቲ ተፈጥሮኣዊ ስምዑቱ ክሳዔ እቲ እዋን ጸበባ ዛሓሌፍ ገቲኡ 
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ዛሓሌፈለ ክእሇት ናይ ኣምሊኹ እዩ ዖመሌክት። እቲ ቅኑዔ ሓሳብ እዘ እናኯነ ብሓት ግና ነዘ 

ቃሌ እዘ ንሓዋሩ ከይተዋሰብካ ንምውዲእ ዛኴውን ጸጋ ካብ ኣምሊኹ ክትረክብ ትኹእሌ ኢ 

ዛብሌ ትርጉም ብምሃብ ዖይመጽሓፍ ቅደሳዊ ምርዲእ ኣማዔቢልም ኣሇው። ንስ ግና ከምዘ 

ኴማና ነዘ ዖመን እዘ ክንሓሌፈለ እንኹእሌ መንፈሳዊ ምግሊጽን ጸጋ ኣምሊኹን እንተዴኣ 

ረብካ ናብ ሓዲር እተው። እንተዖይረከብካ ግና ንእተወሰነ እዋን ከምዙ ዖልያ በይን 

ንምቕጻሌ እንተተዒገስካ ጽቡቕ ግብሪ ገበርካ።  

 

ዯጊመ ነቲ ዛበሌኩዎ ብካሌእ መጽሓፍ ቅደሳዊ ኣብነት ከነጽሮ እሞ ነዙ ዖሊዔሌናያ ነጥቢ 

ክንዙዛማ። ኣብ እዋን ጸበባ ዛምረጽ ዖይምምርዒው ጌጋ ኣይኯነን። ነቲ ናይ ጸበባ እዋን ኣብ 

ሓዲር ኣቲ እትሓሌፈለ መንፈሳዊ ክእሇት ካብኣምሊኹ እንተዴኣ ረብካ ግና ክትዋሰብ ሓራ 

ኢ። ዯቂ እስራኤሌ ኣብተን 70 ናይ ምርኮ ዒመታት ብከቢዴ ጭንቅን መከራን እናሓሇፉ 

እንከሇው እቲ ካብ ኣምሊኹ እተዋህቦም ቃሌ ግና ንሓዴሕድም ብሓዲር ተቇሪኖም ወሇድኦም 

ከቐጽለ እዩ (ኤር29፥4-6)። እቲ ኣብ እዋን ጸበባን መከራን ካብ ኣምሊኹ ተመሳሳሉ ቃሌ 

ዛወጸለ ኣማኒ ኣብ ሓዲር ክኣቱ ይኹእሌ እዩ። ኣምሊኹ ንኤርሚያስ ከይምርዕ ዛኣዖዖለ 

ምኹንያት እተን ኣብ ዖመን ኤርሚያስ ዛነበራ ኳሇን ኣዋሌዴ ክሞታ ምነን ኣምሊኹ ስሇዛረኣየ 

እዩ (ኤር16፥2-4)። እዘ ናይ ኣምሊኹ ትእዙዛ ንዛኻነ ሰብ ዖገሌግሌ ትእዙዛ ዖይኯነስ 

ንኤርሚያስ ምስቲ ዛነበሮ ኩነታት ዛኴይዴ ትእዙዛ እዩ።  

 

ስሇዘ ኣብ ኣዛዩ ጽንኳር ኳነት ካብ ኣምሊኹ ዴምጺ ክመጸሌካ ምዴሊይ ወሳኒ እዩ። ከም ዯቂ 

እስራኤሌ ክትዋሰብ ወይውን ከም ንሰብ ቆሮንቶስ እተዋህበ ከይተመርዒካ ክትጸንሕ ንጹር 

ዴምጺ ኣምሊኹ ክትቅበሌ ኣልካ። ነዘ ከምዘ ዒይነት ብለጽ ሃዋርያዊ ምዔድ ሰኣን ምስማዔ ገሇ 

ኣመንቲ ይምርዒው እሞ ኣንስቶምን ዯቆምን ራሕሪሖም ናብ ካሌእ ሃገር ብምስዲዴ ንስዴራኦም 

ንዛኴፍኤ ናብራ ኣቃሉዕም እዮም።   
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ምዔራፍ ሸሞንተ 

 

‚ሰብኣይ ኣብ ሰበይቲ እንተ ዖይቀረበ ጽቡቕ እዩ።‛ 
 

ዋርያ ጳውልስ ሰብ ቆሮንቶስ ንዛሓተትዎ ሕቶታት፥ ምሊሽ ኣብ ዛሃበለ ካብ እተዙረቦም 

እቲ ዛበዛሐ ኣብ ምዔራፍ ሸውዒተ እንረኹቦ እዩ። ንሱ ምሊሽ ንምሃብ ንዛሃቦ 

ቃሌ‚ሰብኣይ ኣብ ሰበይቲ እንተ ዖይቀረበ ጽቡቕ እዩ።‛ ዛብሌ ቃሌ ብምዛራብ እዩ 

ፈሉምዎ (1ቇሮ7፥1)። እዘ ሃዋርያ እዘ ኣብዘ ቦታ እዘ መውስቦ ይኹሌክሌ ከምዖየሌቦ ኳሊትና 

ክንርዲእ የዴሉ። መውስቦ ምኹሌካሌ ከምቲ ንሱ ባዔለ 1ጢሞ4፥1-3 ገሉጽዎ ዖል ምስ ሓሳብ 

ኣምሊኹ ምጽራር ኻይኑ ምህሮ መናፍስቲ እዩ። እቶም ነዘ ምህሮ እዘ ዖስፋፍሕዎ ዴማ 

ብግብዛና ሕሉናኦም እተዒሇሙን ሓሶት ዘዙረቡን እዮም። ስሇዘ ነቲ ኣብቲ ምህሮ መናፍስቲ 

ዛበል ንሱ ባዔለ ከፍርሶ ኣይክእሌን እዩ።  

 

ሃዋርያ ጳውልስ ንመሌእኹታቱ ብመንፈስ ተመሪሑ ስሇዛጸሓፎም፥ ኣብ ዛኻነ እዋን ኣንጻር እቲ 

ዛመሃሮ ተገሌቢጡ ባዔለ እንተመሃረ፥ ክውገዛ ንሰብ ገሊትያ ኣብ ዛጸሓፎ መሌእኹቲ ተዙሪቡ 

ኣል። ‚ግናኴ ንሕና እ እንተ ኻንና ወይስ መሌኣኹ ካብ ሰማይ ብዖይ እዘ ንሕና 
ዛሰበኹናሌኩም ወንጌሌ ካሌእ ወንጌሌ እንተ ሰበኴሌኩም ንሱ ውጉዛ ይዅን‛ (ገሊ1፥8)። ስሇዘ 

ሃዋርያ ጳውልስ ካሌኦት ከሌኪልም ኢለ ንዖውገዜ ምህሮ፥ ንሱ ባዔለ ከሌካሉኡ ክኴውን 

ኣይዯሇየን፥ ኣይክእሌን ኣይውዔልን ዴማ። ስሇዘ እዙ ፍቕዱ እዘኣ ካሌእ መንፈሳዊ ምስጢር ሒዙ 

ከምዖሊ ምስትውዒሌ የዴሉ። 

 

ሃዋርያ ጳውልስ ሰብኣይ ናብ ሰበይቲ ኣይቕረብ ክብሌ እንከል እንታይ ማሇት እዩ። ብመሰረቱ 

እቲ ምቕራብ ዛብሌ ቃሌ ንጾታዊ ነገር ምቕራብ ዖመሌክት ቃሌ እዩ። ስሇዘ ሰበኣይ ናብ ሰበይቲ 

እንተዖይቐረበ ጽቡቕ እዩ ማሇት ንጾታዊ ነገር ናብ ሰበይቲ እንተዖይቐረበ እዩ ዛብሌ ዖል። ዅለ 

ሰብኣይ ተባሂለ እተገሌጸ ኣብ ሓዲር ዛኣተወ ከምዖይኯነ ኳሊትና ዖይንስሕቶ ሓቂ እዩ። ስሇዘ 

እዜም ኣብዘ ቦታ ዛጥቐሱ ዖሇው እቶም ካብ ሓዲር ወጻኢ ናብ ሰበይቲ ክቐርቡ ዛዯሌዩ እዮም። 

ሱቕ ኢልም ምስ ኣንጻር ጾታ ብዔለግ ዔሊሌ ምዔሊሌን ናብ ምንዛርና ዖብጽሕ ኣቀራርባ ዛቀርቡ 

ዯቂ ተባዔትዮ ናብ ዯቀንስትዮ እንተዖይቀረቡ ጽቡቕ እዩ፥ እተን ከምኡ ዒይነት ባህርይ ዖሇወን 

ዯቀንስትዮውን ናብ ዯቂ ተባዔትዮ እንተዖይቀረባ ጽቡቕ እዩ። ናይ ሃዋርያ ጳውልስ ሓሳብ ኣብዙ 

ፍቕዱ እዘኣ እምበኣር እዘ ክንብል ዛጸናሕና ምዃኑ ምግንዙብ የዴሉ።  

  

ሃ 
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ምዔራፍ ትሽዒተ 

 

ከም ዮሃንስ መጥምቕ ናዛራዊ እየ ንዛብለ ዛህሌወና ምሊሽ 
 

ሇ ውሑዲት ኣመንቲ ንዖይምምርዒዎም መጽሓፍ ቅደሳዊ ንምምሳሌ፥ ካብ ዛጠቕስዎም 

ሓዯ ዮሃንስ መጥምቕ እዩ። እዘ ሰብ እዘ ንፍለይ ናይ ኣምሊኹ ዔሊማ ብትንቢታዊ ቃሌ 

እተወሌዯ ጌና ኣብ ከርሲ ኣዱኡ እንከል ዴማ መንፈስ እተመሌኤ እዩ። ብዙዔባ እዘ ነብዪ 

ኣብ ዖጽናዔኩለ እዋን ምስ ሓዲሩ ተኣሳሲሩ እተገሌጸ ነገር ምንም ኣይረኴብኩን። ብካሌእ 

ኣበሃህሊ እዘ ነብዪ እዘ ምርዔው ይንበርን ኣይንበርን ቃሌ ኣምሊኹ ብንጹር ዛዙረበና ነገር 

የብለን። ብሓት ግን ከምዖይተመርዒወ ስሇዛጠቅስዎ ከምዖይምርዔው ጌረ እናሓሰብኩ ምሊሽ 

ክህብ እየ።  

 

ነቲ ብዙዔባ እዘ ነብዪ እተነግረ ትንቢታዊ ቃሌ ኣብ እነጽንዒለ እዋን ምስ ሕጊ ናዛራዊ ዛመሳሰሌ 

ወይንን ዚስክር መስተን ከምዖይሰቲ ክንዮ ምግሊጽ ካብ ሓዲር ክዔቀብ እተኣዖዜ ነገር ከምዖየሌቦ 

ኢና እንርዲእ። ‚ኣብ ቅዴሚ እግዘኣብሄር ዒብዪ፥ ኪኴውን እዩ እሞ ወይንን ዚስክር መስተን 
ከቶ ኣይኪሰትን እዩ‛ (ለቃ1፥15)። እዘ ካብቶም ኣንስቲ ዛወሇዲኦም ነብያት እቲ ዛዒበየ 

እተባህሇሇለ ነብዪ ንናዛራውነት ከምእተጸውዓ ዴማ በዘ ቃሌ እዘ ክንርዲእ ንኹእሌ ኢና። በዘ 

ኣጋጣሚ እዘ ነብዪ ካብ ካሌኦት ዛበሇጸለ ምኹንያት ሓንቲ ጥራይ እያ። ካሌኦት ነብያት ነቲ 

እተነበዩለ መሲሕ ብዒይኖም ክርእዩ ዔዴሌ ኣይረኴቡን ንሱ ግና ብዒይኑ ክርኢ ስሇተዒዯሇ 

በሉጹ ተረቡ። ዮሃንስ መጥምቕ ንናዛራውነት እዩ ተመዱቡ። ናዛራውነት ንፍለያት ዔዮ 

እተጸውዐ ሰባት (ኣወዲት ይዅኑ ኣዋሌዴ) ካብ ገሇ ነገር ተዒቂቦም ዛነብሩለ ሓዯ ቅዱ ህይወት 

እዩ። ምስናይዘ ግና ኣብቲ ብዙዔባ ናዛራውያን እተዋህበ ሕጊ ካብ መውስቦ ክኹሌከለ ዛእዛዛ 

ሕጊ ከምዖየሌቦ ምስትውዒሌ የዴሉ (ዖሁ6፥1-21)።  

 

ብዙዔባ ናዛራውያን ኣብ ዖጽናዔኩለ እዋን ገሇ ገሇ ናዛራውያን ሰብ ሓዲር ከምዛነበሩ 

ኣስተውዑሇ። ንኣብነት ምጥቃስ እንተዴኣ ኣዴሌዩ ዴማ ሲምሶን (መሳ13፥5) ሳሙኤሌ 

(1ሳሙ1፥11) ምጥቃስ ይከኣሌ። እዜም ናዛራውያን ኣብ ሓዲር ኯይኖም ናዛራውነቶም ይፍጽሙ 

ካብ ነበሩ ዖይምምርዒውን ናዛራውነትን ምንም ዖራኹብ ነገር የብለን ማሇት እዩ። ናዛራውነት 

ኣብ ገሇ እዋን ብጻውዑት ክኴውን እንከል ኣብ ገሇ ዴማ ከምቲ ኣብ ዖሁ6፥2-3 ተገሉጹ ዖል 

ክኴውን ዛፈተወ ዅለ ክኻኖ ዛኹእሌ እዩ። ስሇዘ ዮሃንስ መጥምቅ ዖይተመርዒወ ናዛራዊ 

ገ 
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እንተዴኣ ነይሩ ናይ ገዙእ ርእሱ ውሳኔ ዯኣ እምበር ብኣምሊኹ ተኣዘ ዛገበሮ ነገር ከምዖይኯነ 

ኢና እንርዲእ።  

 

እቲ ካሌእ ብዙዔባ እዘ ነብዪ እዘ ክንሓስብ እንከልና ንቅዱ ኣነባብራኡ ክንግንዖቦ የዴሉ። ቅዱ 

ኣነባብራኡ ኣብ ግምት ኣብ እነእትወለ እዋን ባሕታዊ እዩ ነይሩ ኢሌና ክንዴምዴሞ ዖገዴዯና 

ነገር ኣል። ንሱ ከኣ ኣመጋግባኡ፥ ኣከዲዴናኡ፥ መንበሪ ቦታኡ ኣብ ንርእየለ እዋን እዩ 

ዛንጽረሌና። ንሱ ዖይከም ካሌኦት ነብያት ክዲኑ ካብ ጸጉሪ ገመሌ፥ ዔጣቕ ሕቝኡ ዴማ ፈሌቍ 

ነይሩ። ቀሇቡውን እንተኻነ ኣንበጣን መዒር ሰንካሌን እዩ ነይሩ (ማቴ3፥4)። እዘ ሰብ እዘ 

መንበሪ ቦታኡ ማንም ሰብ ኣብ ዖይርከቦ በረ ብምንባሩ ኣብ ርያኡ ዯቀንስትዮ ከምዖይነበራ 

ክንርዲእ የዴሉ። ዯቀንስትዮ ኣብ ዖይርከባኦ በረ እናነበረ ዴማ ብዙዔባ ሓዲር ክሓስብ ይኹእሌ 

እዩ ዛብሌ እምነት የብሇይን። ስሇዘ እዘ ነብዪ ቅዱ ኣነባብራኡ ንባዔለ ኣዛዩ እተፈሇየን 

ዖይሌሙዴን ብምንባሩ ካብ ሓዲር ብውሌቃዊ ውሳኔኡ ክርሕቕ ይኹእሌ እዩ። ዖይተመርዒወ 

እንተዴኣ ነይሩ ዴማ ዖይምምርዒው ምስቲ ናይ ውሌቂ ኣነባብራኡ ዯኣ እምበር ምስ ኣምሊኹ 

ዖተኣሳስር ምንም ነገር የብለን።  

 

ስሇዘ እቲ ንዮሃንስ ከም ናዛራዊ ጠቂሱ ኣነውን ናዛራዊ እየ ዛብሌ ኣማኒ ከም ናዛራዊ ካብ 

ወይንን ዚስክር መስተን ረሓቕ፥ እንተ ካብ ሓዲር ግና ቃሌ እምሊኹ ንናዛራውያን ከምኡ ክገብሩ 

ስሇዖይእዛዜም ባዔሌ ስምዑታዊ ውሳኔ ኣይትውሰዴ ክብሌ እፈቱ። ንመውስቦ ከም ሓዯ ተራን 

ምዴራውን ነገር ሓሲብካ ምርሓቍ ዖይመጽሓፍ ቅደሳዊ ምህሮ ከምዛኻነ ኣስተውዔሌ። እቲ 

ኣይተመርዒወን እንብል ዖልና ዮሃንስ ዴማ ከምዘ ከማና ዛዴሙ ሰብ ምንባሩ ኣብ ግምት 

ብምእታው፥ ከም ናይ ህይወትና መሰረት ኣይንውሰድ። ዮሃንስ ከም ዅለ ሰብ ናይ ገዙእ ርእሱ 

ዴም ዖሇዎ ስሇዛነበረ፥ የሱስ ኣብ ማእሰርቲ ኣብ ዛነበረለ እዋን ብየሱስ ተጠራጢሩ እዩ። እዘ 

ኴኣ ዴም ከምዖሇዎ እዩ ዖርእየና። ዴም ኣሇዎ ኢሌና ካብ ኣመንና ምናሌባትውን ዴሙ 

ብናይ ሓዲር ጉዲይ ተንጸባሪቍ ክኴውን ከምዛኹእሌ ምግንዙብ የዴሉ። 
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ምዔራፍ ዒሰርተ 

የሱስ ኣይተመርዒወን ስሇዘ ኣነውን... ንዛብለ ኴ? 

 

ሇ ገሇ ኣመንቲ ጏይታ የሱስ ስሇዖይተመርዒወ፥ ኣሰሩ ናይ ምስዒብ 

መንፈሳዊ ሓሊፍነት ስሇዖልና፥ ንሕናውን እንተዖይተመርዒና ቅኑዔ ግብሪ 

ኢና ንገብር ዖልና ይብለ። መውስቦ ንዯቂ ሰባት ዯኣ እምበር ነቲ ፈጣሪን 

መዴሓኒን ዅለ ሰብ ዛኻነ ክርስቶስ የሱስ እተሰርዏ ኣይኯነን። ክርስቶስ የሱስ 

ንምዴሓንና ናብዙ ምዴሪ እዘኣ ከመጽእ እንከል ሰብ ምዃን ከምዖዴሇዮ ቃሌ 

ኣምሊኹ ይዙረብ እዩ። እዘ ማሇት ግና ብዅለ ነገሩ ንዯቂ ሰባት ክመስሇና ናይ 

ግዴን ከምዖይኯነ ምስትውዒሌ የዴሉ።  

 

ገሇ ኣብነት ንምጥቃስ፥ የሱስ ሰብ ንምዃን ሰብ ብዛውሇዯለ ዒይነት ኣወሊሌዲ 

ዖይኯነስ ብዖይ ኣቦ ተወሉደ። ከምኡውን ሰባት ሓጥእ ባህርይ ኣልና የሱስ 

ክርስቶስ ግና ሓጥእ ባህርይ የብለን። ዅለ እቲ የሱስ ኣብ ምዴሪ ከል ዛገበሮ 

ግብርታት ዴማ ሰባት ክገብርዎ ዛኹእለ ኣይኯነን። ብዒብዩ ግና ንየሱስ 

ብኣምሊኹነቱን በቲ ናብ ምዴሪ ሰብ ኻይኑ ክመጽእ ዛገበሮ ዔሊማ የሕሉፍና 

እንተዴኣ ሪእናዮ ምምርዒው ይዅን ምውሊዴ ኣየዴሇዮን እዩ። ስሇዘ ንየሱስ ከም 

ሓዯ ሞዳሌ ናይ ዖይተመርዒው ክትወስዴ ምፍታን ንክርስቶስ የሱስ ብሌክዔ 

መንነቱ ከምዖይትፈሌጦ ዒብዪ መረጋገጺ ዯኣ እምበር ኣሰሩ ክትስዔብ ከምእትዯሉ 

ዖመሊኹት ኣይኯነን። 
 

  

ገ 
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ምዔራፍ ዒሰርተው ሓዯ 

 
‚ሰበይቲ ኣይተእቱ ኣወዲት ኣዋሌዴን ከኣ ኣይሀሌው..‛ 

 

ዙ ከም ንኡስ ኣርእስቲ ዛወሰዴናያ ቃሌ፥ ሓዯ እዋን ንኤርሚያስ ብኣምሊኹ 

እተነግረት ኻይኑ ኣብ ኤር16፥2-4 ዴማ ትርከብ። እግዘኣብሄር ኣምሊኹ ሓዯ 

እዋን ንነብዪ ኤርሚያስ ‚ሰበይቲ ኣይተእቱ፥ ኣወዲትን ኣዋሌዴን ከኣ ኣብዘ ስፍራ 
እዘ ኣይሀሌው‛ ዛብሌ ቃሌ ተዙሪብዎ። ብሓት ኣመንቲ ዴማ ነዘ ቃሌ እዘ ምርኳስ 

ብምግባር እግዘኣብሄር ኣምሊኹ ዒብዪ ጻውዑት ኣብ ህይወትካ እንተዴኣ ሃሌይዎ 

መጻምዴቲ ከይትሕዛ ይእዛዖካ እዩ ይብለ እዮም። ብርግጽ እዩ ኣምሊኹ ንኤርሚያስ 

ሰበይቲ ኣይተእቱ ኣይትውሌዴ ኢሌዎ እዩ። ይዅን ዯኣ እምበር ንምለእ እቲ ናይ 

ኣምሊኹ ትእዙዛ እንተዴኣ ሪእናዮ ኣብዘ ቦታ ካብ ዖሇው ዛብሌ ተወሳ ቃሌ ኣሇዎ። 

ንምንታይ እዩ ከምኡ ኢሌዎ እንተዴኣ ኢሌና እተን ኣዋሌዴ ንምርኮ ናብ ባቢልን 

ዛውሰዲ ብምነንን ንሞት እተፈርዲን ስሇዛኻና እዩ።  

 

ስሇዘ ኣምሊኹ ነዘ ነብዪ እዘ ብዙዔባ እተን ኣብቲ ስፍራ ዛነበራ ኣዋሌዴ ዯኣ እምበር 

ብሓፈሻ ካብ መውስቦ ክኹሌከሌ ከምዖይተዙረቦ ከነስተውዔሌ ኣልና። እዘ ከኣ ካብቲ 

ዖሇዎ ኣባታዊ ሓሌዮት ዛነቐሇ እዩ። እተን ኣዋሌዴ ኣብ ሌዔሉኤን ናይ ኣምሊኹ ቍጥዒ 

ኣንጸሊሌዩ ስሇዛነበረ ዴሕሪ ሓጺር እዋን ክሞታ፥ ዛቀብረን ዴማ ክስእና እየን። እቲ 

ናይቲ ዖመን ዴምጺ ኣምሊኹ ዛኻነ ነብዪ ዴማ በዘ ምኹንያት ክጉዲእ ስሇዖይብለ 

ኣምሊኹ ንመጻኢ ህይወት እተን ኣዋሌዴ ብምግሊጽ ኣይትእተወን በል። እዘ ነብዪ 

ካሌኦት ካብዘ ከምዘ ዒይነት ሞት ዖስዔብ ቍጥዒ ኣምሊኹ ሓራ ዛወጻ ኣዋሌዴ ክምርዕ 

ግና ሓራ እዩ። ብዴሕሪኡ ተመርዔዩ ዴዩ ኣይተመርዒወን ዴማ ዛፍሇጥ ነገር የሌቦን።  

እምበኣር እቲ ሓዯ ጊዚ ንሓዯ መዴረኹ እተዋህበ ትእዙዛ ወይ ዴማ እዋናዊ መሪሕነት 

ከም ናይ ዖሇኣሇም ሕጊ ክውሰዴ ከምዖይብለ ተረዱእና በቲ ንኤርሚያስ እተነግረ ቃሌ 

ከምዖሇዎ ብምውሳዴ ካብ መውስቦ ኣይንከሌከሌ።  

 

እ 
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ነዙ ምዔራፍ እዘኣ ክሌተ ኣዛየን ኣገዯስቲ ዛኻና ሓሳባት ብምሃብ ክንዙዛማ። እቲ 

ቀዲማይ እቶም ካብ ሓዲር ተዒቂቦም ዛነብሩ ሓሇፋ እቶም ኣብ ሓዲር ዛበጽሑ ቅደሳን 

ከምዖይኯኑ እዩ። ብሕ ጊዚ ነቶም ገዙእ ርእሶም ገቲኦም ብእተፈሊሇየ ምኹንያት ናብ 

ሓዲር ዖይበጽሑ ኣመንቲ ከም ዔዴሇኛታት ዛሕሰበለ እዋናት ኣል። እዘ ግና ምስቲ ኣብ 

ቃሌ ኣምሊኹ ተገሉጹ ዖል ሓቂ ተጻራሪ ስሇዛኻነ ጌጋ ምርዲእ እዩ። እቲ ካሌኣይ ዴማ 

ነቶም ዖይተመርዒው ከም በዯሇኛታት ክንሓስቦም ኣይግባእን ዛብሌ እዩ። ሓዲር 

ንረብሓና ክሳዔ እተፈጥረ እቶም ካብ ሓዲር ዛረሓቝ ኳልም ነቲ ብሓዲር ኣቢልም 

ክረክብዎም ዛነበሮም ረብሓ ክኴስርዎ ይግዯደ እዮም። ነዘ ረብሓ ምክሳሮም ዴማ 

ብቀጥታ ይዅን ብተዖዋዋሪ ንህይወቶም ብብሕ ነገር ክጸሌዎ ይኹእሌ እዩ። ምስናይዘ 

ግና ሓዯ ኣማኒ ኣብ ሓዲር ስሇዖይበጽሐ ጥራይ ከም ሓዯ በዯሇኛ ክሕሰብ የብለን።  
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ምዔራፍ ሓዯ 

12 መሰረታዊ ሓሳባት ካብ መውስቦ ኤዯን ገነት  

ውስቦ ክንሓስብ እንከልና ነቲ ካብ መጀመርታ ኣብ ሌቢ ኣምሊኹ ዛነበረ ሓሳብ 

ንምርካብ ብምትጋህ እዩ ክኴውን ዖሇዎ። ንሓዲር ኣብ እንገብሮ መጽናዔቲ ኣብ 

ዖፍጥረት ምዔራፍ ሓዯን ክሌተ እንተዴኣ ዖይተበጊስና ነቲ በዅሪ ሓሳብ ኣምሊኹ 

ክንስሕቶ ኢና እንግዯዴ። ናይ መብዙሕትና ሽግር፥ ናይ ሓዲር መጽናዔትና ዴሕሪ ውዴቀት ሰብ 

ኣብ ሓዲር ካብ እተጸምደ ሰባት ንጅምር ብምዃንና እዩ። ዔምቇት ትሕዛቶ፥ በዅሪ ዔሊማ፥ 

ኣጀማምራን ኣተሃናንጻን ሓዲር ንምግንዙብ ግና ኣብቲ ኣብ ኤዯን ገነት ብኣምሊኹ እተመስረተ 

ቀዲማይ ሓዲር ክንምሇስ ኣልና። ጏይታ የሱስ ኣብ ማቴ19፥8 ኣብ ርያ ሓዲር ንእተሓተቶ ሕቶ 

ኣብ ዛመሇሰለ እዋን ‚…ካብ መጀመርታ ግና ከምኡ ኣይነበረን..። ዛብሌ ናብ መጀመርታ 

ክንምሇስ ዛእዛዛ መሌሲ እዩ ሂቡ። ስሇዘ ዴማ ኢና ናብቲ ናይ ኤዯን ገነት ወይ ዴማ ናብቲ 

ቀዲማይ ሓዲር ምሌስ ክንብሌ ዖልና። 

ብሓት ሉቃውንቲ ወይ ዴማ ናይ ስነ ኣእምሮ መማህራን ብዙዔባ ሓዲርን ኣተሃናንጻኡን 

ዛሃብዎ ኣስተምህሮ፥ መሰረቱ ነቲ ሓሳብ ኣምሊኹ እተገሌጸለ ቀዲማይ ሓዲር ማእከሌ ዛገበረ 

ብዖይ ምዃኑ ካብ ቅሌውሊውን ውዴቀትን ክብጆ ዒቕሚ ኣይረኴበን። ንኣብነት ኣብታ ብሓት 

ሉቃውንትን ኣብ ርያ ሓዲር ብሕ ኣስተምህሮ ዛህቡ ምሁራን ዖሇውዋ ኣሜሪካ እንተወሲዴና 

ካብ 4 ሓዲር 3 ብፍትሕ ንሱ ከማን ኣብ ኣዛዩ ሓጺር እዋን ይዙዖም። እዘ ዖርእየና እቲ ዴሕሪ 

ውዴቀት ኣብ ኣእምሮ ሰባት ዛማዔበሇ ሰብኣዊ ምርዲእ ነቲ ሰማያዊ ዔሊማ ክገሌጽ ብኣምሊኹ 

እተፈጥረ ሓዲር፥ ክሃንጾ ይዅን ከጽንዕ ከምዖይክእሌ እዩ። ስሇዘ እዘ ክርስትያን ወሇድ ምለእ 

ኣዴህቦኡ ኣብቲ ቀዲማይ ሓዲር እዩ ክገብር ዖሇዎ። ዔወት ሓዲር በቲ ናይ መጀመርታ ሓሳብ 

ኣምሊኹ ክቅሇስ ዛኴኣሇ ብምዃኑ ኣምሊኹ ኣዑንቲ ሌቦናና ኣብሪሁ ነቲ በዅሪ ሓሳብ ክገሌጸሌና 

ክንሓቶ ኣልና።  

ናብቲ ዖሌዒሌናዮ ሓሳብ ክንምሇስ። ሓዲር ንመጀመርታ ጊዚ ኣብ መንጏ ኣዲምን ሄዋንን ኣብ 

ኤዯን ገነት እዩ ተመስሪቱ። ስሇዘ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር ክብሌ እንከልና እቲ ብኣምሊኹ 

ንመጀመርታ ጊዚ እተሰረተ ማሇትና ከምዛኻነ ምስትውዒሌ የዴሉ። ነዘ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር 

ዴማ ኣብተን ቀዲሞት 3 ምዔራፋት ናይ ዖፍጥረት ኢና እንረኹቦ። ቐጺሌና እንርእዮ ሓሳብ ዴማ 

ኣብኡ ዖተኯረ ክኴውን እዩ። ስሇዘ ክቡር ኣንባቢ ቅዴሚ ነዘ ዛስዔብ ሓሳብ ምንባብካ፥ ነተን 

ቀዲሞት ሰሇስተ ምዔራፋት ናይ ዖፍጥረት ከተንብበን ብምሕረት ኣምሊኹ ይሓትት። ዴሕሪ እተን 

ምዔራፋት ምንባብካ ዴማ ነዘ ጽሑፍ ምንባብካ ቐጽሌ። 

መ 
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ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር ብሕ ነገር እዩ ዖመሊኹተና። ገሇ ካብቶም ኣዛዮም ኣገዯስቲ ዴማ እዜም 

ዛስዔቡ ይርከብዎም።  

1. መስራቲ መውስቦ ኣምሊኹ ባዔለ እዩ 
ከምቲ ኣቀዱምና ዛርኤናዮ መስራቲ ሓዲር ኣምሊኹ ባዔለ እዩ። ሰብኣይ ሓዲር ዖዴሌዮ ምዃኑ 

ኣምሊኹ ባዔለ ብምሕሳብን ብምዛራብን ንሓዲር እትኻኖ መጻምዴቲ እዩ ኣምጺኡለ። ሰብ 

ንኣምሊኹ መጻምዴቲ ሃበኒ ኢለ ኣይሇመኖን። ኣምሊኹ ካብቲ ብለጽን ዒሚቕን ዛኻነ ኣእምሮኡ 

ግና ንሓዲር ምሂዛዎ። ባህርያት ኣምሊኹ ከምቲ ቅደስ ቃሌ ብተዯጋጋሚ ዛገሌጾ ፍጹም ቅደስ 

እዩ። ንሓዲር ኣምሊኹ እዩ መስሪትዎ ክንብሌ እንከልና እምበኣር ባህርያት ኣምሊኹ ኣብ ግምት 

እናእቶና ክኴውን ኣሇዎ። ባህርያት ኣምሊኹ ጽቡቕ ገይሩ ክርዴኣና እንተዴኣ ክኢለ፥ እቲ ኣብ 

ኤዯን ገነት ብኣምሊኹ እተመስረተ ሓዲር ክሳዔ ክንዯይ ክቡር ከምዛኻነ ኢና እነስተውዔሌ።  

ኣምሊኹ ኣብ ኤዯን ገነት ክቕመጥ ንዛገበሮ ኣዲም ናይ ሓዲር መጻምዴቲ እትኻኖ ሄዋን 

ከምዖምጽኣለ ቃሌ ኣምሊኹ ብንጹር ነጊሩና እዩ። ስሇዘ ከምቲ ናይ ኤዯን ገነት ዒይነት ሓዲር 

ክምስርት ዛዯሉ ኣማኒ ብናይ ኣምሊኹ ኣዲሊውነት ክኣምን ኣሇዎ። ብሓት ሓዲር ክምስርቱ 

እናዯሇዩ ኣብ ናይ ኣምሊኹ ኣዲሊውነት ብዖይ ምውካልምን ምጽባዮምን ግና ነቲ ቀዲማይ ናይ 

ኤዯን ገነት ሓዲር ዛመስሌ ክምስርቱ ኣይከኣለን። ባህጊ ኣምሊኹ ዴማ ትማሌ ይኵን ልሚ ክሳዔ 

መወዲእታ ኣብ ገጽ ምዴሪ ከም ናይ ኤዯን ገነት ዒይነት ሓዲር ነዙ ምዴሪ እዘኣ መሉእዋ ምርኣይ 

እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ መስራቲ ሓዲር ኣምሊኹ ስሇዛኻነ ኣምሊኹ ባዔለ ከጋጥመካ ክትኣምኖን 

ክትጽበዮን ክትክእሌ ኣልካ።  

ኣምሊኹ ከገባግበሌካ ወይ ዴማ ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ክህበካ ምዴሊይን ምጽሊይን ምስትውዒሌ 

ዯኣ እምበር ብኣተሓሳስባ ዴ ምዃን ኣይኯነን። እዘ ብርግጽ ሕለፍ ሃይማኖተኛ ምዃን 

ዖይኯነስ ብሌክዔ ምሕሳብን መንፈሳውነትን እዩ። ገሇ ገሇ ኣመንቲ ኣምሊኹ ኣእምሮ ሂቡና እዩ 

ስሇዘ ንምንታይ ኢና ንኣምሊኹ ሕጂ መጻምዴቲ ኣዲሌወሌና ኢሌና ንሓቶ ይብለ እዮም። እዜም 

ሰባት እዘኣቶም ኣእምሮኦም ዴሕሪ ውዴቀት ብዖል ሰይጣናዊ ኣእምሮ ስሇዛቃነይዎ ብዖይካ 

ብፍሌጠት ሓቂ ሓራ ክወጹ ምጽሊይ እንብል ነገር የብሌናን። ኣምሊኹ ከየጋጠሞም ኣብ ዲስ ናይ 

መርዒኦም ‚ነቲ ኣምሊኹ ዖጋጠሞ…‛ ዛብሌ ቃሌ ጠቂዕም ይውዔለ። ንሳቶም ኣይተገንዖብዎን ዯኣ 

እምበር እታ ፍቕዱ መጻምዴቲ ዖጋጥም ኣምሊኹ ባዔለ እዩ ዛብሌ ንጹር መሌእኹቲ እዩ ዖሇዋ። 

ስሇዘ ብናይ ኣምሊኹ ኣዲሊውነት ወይ ዴማ ኣምሊኹ ከምዖጋጥም ምእማን ኣዛዩ ወሳኒ ምዃኑ 

ምግንዙብ የዴሉ። 

2. ኣምሊኹ ንሓዲር ንዔሊማ እዩ መስሪትዎ  
እቲ ከንቱነት ዛበሃሌ ዖይብለ ኣምሊኹ ነቲ ዛመስረቶ ሓዲር ንምደብ ዔሊማ እዩ መስሪትዎ። 

ነቶም ቀዲሞት ናይ ኤዯን ገነት መጻምዴቲ እተዋህበ ትእዙዛ ዴማ ነቲ ንጹር ዔሊማ ኣምሊኹ ኣብ 

ሓዲር እዩ ዖነጽር። ሓዲር ንዔሊማ እዩ ተፈጢሩ። ዔሊማ ማሇት ምኹንያት ህሊዌ ናይ ሓዯ ነገር 



ምምሊስ ናብቲ ቀዲማይ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር 
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እዩ። ስሇዘ ሓዲር ንዔሊማ እዩ ተመስሪቱ ክንብሌ እንከልና ሓዲር ክህሌው እተዯሇየለ ናቱ ዛኻነ 

ምኹንያት ወይ ዴማ መበገሲ ሓሳብ ኣሇዎ ማሇትና እዩ። ዔሊማ ካሌእ ትርጉሙ እቲ በቲ ነገር 

ክፍጸም ዛዴሇ ዖል ተሌእኺ እዩ። ብመንጽር እዘ ትርጉም እንተዴኣ ሪእናዮ ዴማ፥ ሓዲር ኣብ 

ገጽ ምዴሪ ክፍጽሞ እተዯሇየ ረዘን ተሌእኺ ኣሇዎ።  

እቲ ዔሊማ ወይ ዴማ ሓዲር ክህሌው እተዯሇየለ ምኹንያት እንታይ ከምዛኯነ ዴሕር ኢሌና 

እንርእዮ ክኴውን እዩ። ክሳዔ ነቲ ሓዲር ክህሌወለ እተዯሇየለ ሸሞንተ ዔሊማታት ብዛርዛር 

እንርእዮ ግና ኣብ ሓዯ ነገር ክንሰማማዔ ኣልና። ንሱ ከኣ ሓዲር ንምደብ ዔሊማ ዯኣ እምበር 

ብከምኡ ሱቕ ኢሌካ ወይ ዴማ እግረ መገዱ እተረኹበ ተራ ነገር ከምዖይኯነ ነስተውዔሌ። ብዖይ 

ምስትውዒሌ እንዙረቦም ብሓት ነገራት ኣሇው። ገሇ ካብኦም ዴማ ሓዲር እኮ እግረ መገዴና 

እንገብሮ ዯኣ እምበር ናይ ህይወትና ዔሊማ ኣይኯነን ዛብሌ ይርከቦ። እዘ ከምዘ ዒይነት ኣበሃህሊ 

ኣነውን ክሳዔ ዔሊማ ኣምሊኹ ኣብ ሓዲር ዛርዴኣኒ ተጠቂመለ እየ። ዔሊማ ሓዲር ምስተረዴኣኒ 

ግና ኣቋሪጸዮ። ናይ ህይወትና ዔሊማ ኣብ ሓዲር እተሰቕሇ እዩ ናብ ዛብሌ መዯምዯምታ ዴማ 

በጺሐ። እዘ ከኣ ኣምሊኹ ዛሀበና ዔሊማ ብሓዲር ዛውቃዔ ምዃኑ ኣጸቢቐ ስሇእተረዲእኩ እዩ። 

ሓዲር እግረ መገዴና እንገብሮ ዖይኯነስ መፈጸሚ እቲ ኣምሊኹ ኣባና ዖሇዎ ኣጀንዲ ክኴውን 

ብኣምሊኹ እተሰርዓ ኣዛዩ ረዘን ስርዒት እዩ። 

እምበኣርሲ እቲ ከም ናይ ኤዯን ገነት ዒይነት ሓዲር ክምስርት ዛዯሉ ኣማኒ ንሓዲሩ ብዔሊማ 

ኣምሊኹ ናይ ምቕሊስ ባህርይ ከጥሪ ክኹእሌ ኣሇዎ። እዘ ንምግባር ዴማ ኣቐዱሙ ኣምሊኹ ኣብ 

ሓዲር ዖሇዎ ዔሊማ እንታይ ምዃኑ ብመንፈስ ቅደስ ተሓጊ ካብ ቃሌ ኣምሊኹ ክመሃር ክኹእሌ 

ኣሇዎ። ብዙዔባ ዔሊማ ሓዲር ካብ ቃሌ ኣምሊኹ ፍሌጠት ሓቂ ከይረኴብካ ንሓዲርካ በቲ ኣምሊኹ 

ዛመዯበለ ዔሊማ ክትቅሌሶ ዛከኣሌ ኣይኯነን። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ እዘ ክርስትያናዊ ወሇድ 

ንዔሊማ ኣምሊኹ ኣብ ሓዲር እንታይ ምዃኑ ተገንዘቡ ክብገስ ዖሇዎ። 

3. በይን ምዃን ጽቡቕ ኣይኯነን 
ኣብ ኤዯን ገነት ንዛነበረ ህይወት ኣብ እንርየለ እዋን በይን ምዃን ወይ ዴማ ብዖይ መጻምዴቲ 

ምህሊው ጽቡቕ ከምዖይኯነ ኢና እንርዲእ። በይን ምዃን ጽቡቕ ኣይኯነን ማሇት መጻምዴቲ 

ምርካብ ጽቡቕ እዩ ማሇት እዩ። ጽቡቕ ዛብሌ ቃሌ ኣብ እብራይስጥ ‚ቶብ‛ (towb) ክብል 

እንከል ‚ቅቡሌ፥ ኣርባሒ፥ ጉዴሇት ዖይብለ፥ ክቡር‛ ዛብሌ ትርጉም ዴማ ኣሇዎ። ሓዲር 

ብኣምሊኹ ቅቡሌ፥ ነቶም ዛኣተውዎ ዖርብሕ፥ ጉዴሇት ዛበሃሌ ዖይብለ ክቡርን ረዘንን እዩ። 

በይን ምዃን ጽቡቕ ኣይኯነን ማሇት እምበኣር ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ቅቡሌ ኣይኯነን፥ ነቶም 

በይኖም ዛኻኑ ረብሓ ዛበሃሌ የብለን፥ ጉዴሇት ዖሇዎን ዖይክቡርን እዩ ማሇት እዩ።  

 

እቶም ንቃሌ ኣምሊኹ መሰረት ጉዔዜና ዛገበርናዮ ክርስትያናት እምበኣር፥ ካብቲ በዅሪ ሓሳብ 

ኣምሊኹ እተገሌጸለ ቀዲማይ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር በይን ምዃን ሓሳብ ኣምሊኹ ከምዖይኯነ 

ክንርዲእ ክንክእሌ ኣልና። ብዙዔባ እዘ ዴሕር ኢሌና ሰፊሕ ትሕዛቶ ዖሇዎ ሓሳብ ክንርኢ ኢና። 
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ንሕጂ ግና ሓዯ ሓሳብ ክንሕዛ ኣልና። ኣምሊኹ ነቲ ዛፈጠሮ ሰብ በይኑ ክኴውን ከምዖይዯሌዮን 

በይን ምዃን ጽቡቕ ከምዖይኯነን። ብሓት ኣብ ታሪኹ መጽሓፍ ቅደስ ይዅን ኣብ ታሪኹና 

በይኖም ብምዃን ዖመኖም ዛወዴኡ ሰባት መሰረት ህይወትና ክኻኑ ኣይነፍቕዴ። ብዙዔባ ሓዲር 

ዛምሌከት እቲ መሰረትና ክኴውን ዖሇዎ እቲ ንሓሳብ ኣምሊኹ ከምዖሇዎ ዖንጸባረቐ ናይ ኤዯን 

ገነት ሓዲር እዩ። በዘ እንተዴኣ ተሰማሚዔና ዴማ ኣብቲ ሓሳብ ኣምሊኹ እተገሌጸለ ናይ ኤዯን 

ገነት ህይወት በይን ምዃን ቅቡሌ ኣይኯነን። ኣእምሮና በዘ መጽሓፍ ቅደሳዊ ሓቂ ክንቃንዮ 

ኣልና። 

 

4. ኣምሊኹ፥ ንኣዲም ኣዲሌዩ ንሄዋን ኣምጽኣ  
ከምቲ ኣብተን ዖንበብናየን ሰሇስተ ቀዲሞት ምዔራፋት ናይ ዖፍጥረት ተገሉጹ ዖል፥ ኣምሊኹ 

ንሄዋን ዯጋፊቱ ወይ ዴማ መጻምዴቱ ክትኴውን ቅዴሚ ምምጽኡ ንኣዲም ከምዖዲሇወ ኢና 

እንርዲእ። ብሕጽር ዛበሇ ኣገሊሌጻ ኣምሊኹ ኣብ ህይወት ኣዲም ብቍዔ ምዴሊው ዴሕሪ ምግባር 

መጻምዴቲ እትኻኖ ሄዋን ከምዛሃቦ ኢና ነንብብ። ንኣዲም ዅለ ሸነዊ ምዴሊዋት ክገብር 

ዴሕሪ ምግባር ንሄዋን ምምጽኡ ዴማ፥ ሓዲር ብቍዔ ምዴሊዋት ከምዛጠሌብ እዩ 

ዖመሌክተሌና። እንታይ ዒይነት ምዴሊዋት ንዛብሌ ምለእ ትሕዛቶ እዙ መጽሓፍ ዲርጋ ኣብ 

ርያ እዘ ሓሳብ ዛዙረብ ስሇዛኻነ ብትዔግስቲ ምንባብ ከዴሌየና እዩ። 

 

ዛኻነ ኣማኒ ንሓሳብ ኣምሊኹ ዖማእከሇ፥ ነቲ እተፈጠረለ ዔሊማ ዴማ ዛወቅዔ ሓዲር ክምስርት 

እንተዴኣ ዯሌዩ  ብኣምሊኹ እተሰርሐ መጻምዴቲ ክገባገበለ ክዯሉን ክጽሉን ኣሇዎ። ከምኡውን 

ህይወቱ ኣብ ኢዴ ኣምሊኹ ብዛግባእ ክትቅረጽ ንኣምሊኹ ክሰርሖ እዅሌ ጊዚ ክህቦ ክኹእሌ 

ኣሇዎ። ከይተሰራሕካን ከይተዲልን መጻምዴቲ ምርካብ ብገዙእ ርእስ ንህይወትካ ናብ 

ማሕነቕቲ ምፍራዴ እዩ እሞ፥ ከም ክርስትያናት ብቍዔ ምዴሊዋት ከይገበርና ሓዲር 

ንዖይምምስራት ምኹርና ክንቇርጽ ኣልና። 

 

5. ሓዲር ብናይ ኣምሊኹ ጊዚን ኣሇዒዔሌነትን እዩ ተገይሩ  
ነቲ ብዙዔባ እቲ ቀዲማይ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር ዛዙረብ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ ኣብ እነንብበለ 

እዋን፥ ናይ ሄዋን ናብ ኣዲም ምምጻእ ብናይ ኣምሊኹ ጊዚ እተገብረ ምዃኑ ኢና እንርዲእ። ኣዲም 

ብናቱ ጊዚ ሄዋን ክትመጾ ናብ ኣምሊኹ ዛጸሇዮ ጸልትን ዛገበሮ ግብርን ምንም የሌቦን። ንሱ 

ኣምሊኹ መጻምዴቲ ንክህቦ ብናቱ ጊዚ ክሳዔ ዖሇዒዔል ዛገብሮ ነገር እንተዴኣ ሃሌዩ ንኣምሊኹ 

ምምሊኹን ነቲ ክገብሮ እተዋህቦ ዅለ ዔዮታት ብተወፋይነት ምግባርን እዩ ነይሩ። ንጊዚ ኣምሊኹ 

ምጽባዩ ዴማ ንእኡ እትበቅዔ ዯጋፊት ክትወጸለ ባይታ ኣንጺፉለ እዩ። ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር 

ካብ ታህዋኹን ብናትካ ጊዚ ሸበዴበዴ ምባሌን ፍጹም ሓራ ወጺኡ ንጊዚ ኣምሊኹ ምጽባይን 

እኵሌ ጊዚ ምሃብን እተንጸባረቆ ሓዲር እዩ። 
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ናይ ኣምሊኹ ጊዚ ምግንዙብ፥ ነቲ በዅሪ ሓሳብ ኣምሊኹ ክፍጽም ዛኹእሌ ዔውት ሓዲር 

ንምምስራት ካብቶም መሰረታውያን ነገራት ሓዯ ምዃኑ ምግንዙብ የዴሉ። ብናትና ጊዚ 

እናተመሊሇስና ሓሳብ ኣምሊኹ ክንፍጽም ኣይንኹእሌን ኢና። ታህዋኹ ከነወግዴን ንጊዚ ኣምሊኹ 

ዔዴሌ ክንህብ ክንክእሌን ኣልና። ኣምሊኹ ክሳዔ ብናቱ ጊዚ ዖየሇዒዏሇና ብናትና ጊዚ ክንሇዒዒሌ 

ኣይግባእን። እዘ መንፈሳዊ ስርዒት እዘ ንህይወትና ክወርሶ ከነፍቕዴ ክንክእሌ ኣልና። 

 

6. ኣዲም፥ ነታ ንእኡ እተሰርሓትለ መጻምዴቲ ኣሇሇያን ብከምኡ ተቀበሊን 
ካብ ኣምሊኹ እትቅበል ዅለ ውህበት ምለእ እዩ (ያእ1፥17)። ኣምሊኹ ተመሪሑካን እንተ 

ኣገባጊቡሌካን እታ ውህበትካ ንኣ ፍጽምቲ እያ። ነዘ ሓቂ ኢና ኣብ ኤዯን ገነት እንረኹቦ። 

ኣዲም ኣብቲ እዋን እቲኣ ሓንቲ ሄዋን ብምህሊዋ ጥራይ ኣይኯነን ነታ ናቱ ዛኻነት መጻምዴቱ 

ከሇሌያ ዛኴኣሇ። ንሱ ብህሌውና ኣምሊኹ እተኴበበ ህይወትን ብኣእምሮ ኣምሊኹ ዛቅሇስ ቅዱ 

ኣነባብራ ስሇዛነብርን ብኣእምሮ ኣምሊኹን በቲ ንህይወቱ ዛኴበቦ ዯበና ኣምሊኹን ተሓጊ ነታ 

ናቱ ከሇሌያ ኣይተጸገመን። ኣብ ሌዔሉ ኣምሊኹ ዒብዪ ዛኻነ ኣኹብሮትን እምነትን ስሇዛነበሮ 

ዴማ እዘ ጏዱለዋ እዘ በዘሕዋ ከይበሇ ከምዖሊታ ተቐቢሌዋ። 

 

ሓዯ ኣማኒ ብመንፈስ ኣምሊኹ ዛምራሕ ህይወት ከጥሪ እንተዴኣ ክኢለ ነታ ናይ ሓዲር 

መጻምዴቱ ብርግጽ ከየሇሌያ ዖጸግሞ ነገር የሌቦን። ብሕ ጊዚ ብኣእምሮ ኣምሊኹ ዖይኯነስ፥ 

ኣብ ገዙእ ሌቦናና ስሇእንውከሌ ኢና ነቲ ኣምሊኹ ዖዲሌወሌና በረኴት ካብ ምሌሊዩ እንኹሌከሌ። 

ከም ኣዲም እምበኣር ኣእምሮና ብሓሳብ እቲ ቅደስ ክውረስ ብምግባር መጻምዴቲ ህይወትና 

ንምሌሊይ ትጉሃት ክንከውን ርእስና ከነሌምዴ ኣልና። ነታ ካብ ኣምሊኹ ምና ዖሇሇናያ ዴማ፥ 

ብከምኡ ምቅባሌ ኣብ ሌዔሉ ኣምሊኹ ንዖልና እምነትን ተኣዙዛነትን እነመስክረለ ምዃኑ 

ብምግንዙብ እዛን እትን ከይበሌና ኣብ ሓሳብ ኣምሊኹ ክንርዔም ይግባእ። እዘ መንፈሳዊ ብስሇት 

እዩ። 

 

7. ናይ እምነት ሓዴነትን ኳሇንተናዊ ምቅዲውን ዖሇዎም መጻምዴቲ ተዋሲቦም 
ናይ እምነት ሓዴነት ዖሇዎም ሰባት ክዋሰቡ እቲ ካብ መጀመርታ ኣብ ሌቢ ኣምሊኹ ዛነበረ 

ምኹሪ እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ እቶም ቀዲሞት መጻምዴቲ ብሓዴነት እተወርሱ ዛነበሩ። 

ኣዲምን ሄዋንን እቲ እተፈጠሩለ ምስሉ፥ መሌክዔ፥ እተዋህቦም ስሌጣን፥ እተቀበሌዎ ዔማም፥ 

እተኣዖዛዎ ትእዙዛን ዛነብሩለ ስፍራን ከመይ ከምዛነበረ ኣብ እነስተውዔሇለ እዋን ኣምሊኹ ናይ 

እምነት ሓዴነት ዖሇዎም ሰባት ከምዖዋሰበ ኢና እንግንዖብ። በዘ ከኣ ኣምሊኹ ናይ እምነት 

ሓዴነትን ኳሇንተናዊ ምስምማዔን ዖሇዎም መጻምዴቲ ከዋስቦም ክሳዔ ክንዯይ  ከምዛዯሉ ኢና 

እንግንዖብ።  

 

ዛኻነ ሰብ መውስቦ ክሓስብ እንከል ናይ እምነት ሓዴነት ኣብ ግምት ብምእታው እዩ ክሓስብ 

ዖሇዎ። ነዘ መጽሓፍ ቅደሳዊ ሓቂ ዔሽሽ ኢሌካ ዛግበር ሓዲራዊ ጉዔዜ መወዲእታኡ ጥፍኣት 
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ክኴውን ናይ ግዴን ብምዃኑ ኣብዘ መዲይ እዘ ሸሇሌ ንዖይምባሌ ክንጥንቀቕ ኣልና።  ብዙዔባ 

እምነት ሓዴነትን ኳሇንተናዊ ምቅዲውን ዛርዛራዊ ሓሳብ ዴሕር ኢሌና ክንርኢ ኢና። 

 

8. ንኣዲም ሓንቲ ሄዋን፥ ንሄዋን ዴማ ሓዯ ኣዲም እዩ ተፈጢሩ  
ሓዯ ምስ ሓንቲ፥ ሓንቲ ምስ ሓዯ ሕማም ኤች.ኣይ.ቪ ንምክሌሌ ብምዴራውያን ሓካይም 

እተዋህበ ምዔድ ዖይኯነስ ካብ መጀመርታ ኣብ ሌቢ ኣምሊኹ ዛነበረ ሓሳብ እዩ። ብርግጽ እቲ 

ካብ መጀመርታ ኣብ ሌቢ ኣምሊኹ ዛነበረ ንሓዯ ኣዲም ሓንቲ ሄዋን እዩ። ኣብ ዖመንና እናሰሰነ 

ዛኴይዴ ዖል ብሓት ክትምርዕ (polygamy) ምኹኣሌ ንመሰረታዊ ሓሳብ  ኣምሊኹ ዛጻረር 

ተግባር እዩ። ከመይሲ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ብንጹር ሰፊሩ ከምዖል መውስቦ ሓዯ ምስ ሓንቲ 

(monogamy) እዩ። ኣምሊኹ ንሓዲር ኣብ ኤዯን ገነት ክሃንጾ እንከል ብሓት ኣንስቲ ንሓዯ 

ሰብኣይ ወይ ዴማ ብሓት ሰብኡት ንሓንቲ ሰበይቲ ጌሩ ኣይኯነን ሃኒጽዎ። ስሇዛኻነ ዴማ ኢና 

እቶም ሰዒብቲ ፍሌጠት ሓቂ ዛኻንና ክርስትያናት ኣብዘ መሰረታዊ ሓሳብ ኣምሊኹ ገዙእ ርእስና 

ከነግዛእ ዖልና። 

እቲ ሕጂ ብብሓት ሰባት እናተሇምዯ ዛኴይዴ ዖል ካብ ሓዯ መጻምዴቲ ንሊዔሉ ምሓዛ 

እተጀመረ ካብ ኣዲም ሻደሻይ ወሇድ ብዛኻነ ሊሜክ ብዛበሃሌ ሰብ እዩ (ዖፍ4፥19)። ወዱ ሰብ 

ኣብ ምዔራፍ ሰሇስተ ናይ ዖፍጥረት ወዱቍ፥ ኣብ ምዔራፍ ኣርባዔተ ናይ ዖፍጥረት ዴማ ካብ ሓዯ 

ንሊዔሉ መጻምዴቲ ክሕዛ ጀሚሩ። እዘ ዖመሌክተሌና ዴማ ካብ ሓዯ ንሊዔሉ ምምርዒው ዴሕሪ 

ውዴቀት ኣብ ህይወት ሰብ ብዛነገሰ ሰይጣናዊ ባህርይ ዛቅሇስ ዖይኣምሊዊ ሓሳብ ከምዛኻነ 

እዩ። እቲ ብውዴቀት ኣቢለ ኣብ ሰብ ዛሰረጸ ሰይጣናዊ ባህርይ ዅለሳዔ ንመሰረታዊ ሓሳብ 

ዛጻረር ብምዃኑ ብሓት በዘ ነገር እዘ ተንበርኪኺም እዮም።  

ዴሕሪ ሊሜክ ዴማ ብሓት ዋሊ እቶም ዒበይቲ ናይ ኣምሊኹ ሰባት ከይተረፉ ነዘ ንበዅሪ ዔሊማ 

ኣምሊኹ ዛጻረር ተግባር ክሰምርዎ ጀሚሮም። ንኣብነት ኣብርሃም፥ ኤሳው፥ ያእቆብ፥ ጌዴዎን፥ 

ኤሌቃና፥ ዲዊት፥ ሰልሞን…። ብሓት ኣመንቲ፥ እቶም ርእሲ ኣቦታት ዛኻኑ ሰባት ካብ ሓንቲ 

ንሊዔሉ ኣንስቲ እዩ ነይርዎም ስሇዘ ንሕናውን ከምኡ እንተገብርና እንታይ ጸገም ኣሇዎ ይብለ። 

መሰረትና ግና ህይወት እቶም ከምዘ ከማና ብሕ ዴም ዛነበሮም ኣቦታት ዖይኯነስ እቲ 

ብእኦም እተነግረ ናይ ኣምሊኹ ቃሌ እዩ። እቲ ብእኦም እተነግረ ቃሌ ኣምሊኹ ዴማ ሓዯ ምስ 

ሓንቲ ጥራይ እዩ ዛእዛዛ። ያእቆብ ኣታሉለ ስሇእተባረኴ ልሚ ንሕና ነታሌሌ ማሇት ኣይኯነን። 

ኣብርሃም ንሳራ ሰበይቱ ክነሳ ሞት ስሇዛፈርሀ ኣይኯነትን ኢለ ንዛሙት የሕሉፉ ስሇዛሃባ 

ንሕናውን ንሓሱ ማሇት ኣይኯነን። ዲዊት ምስ ባትሴባ ስሇዛዖመወን ንኡርያ ስሇዖቅተሇን ንሕና 

ንክንዛሙን ንክንቀትሌን ቀጠሌያ መብራህቲ ተወሉዐሌና ማሇት ኣይኯነን። 

ህይወት እቶም ብሓት ኣንስቲ ዛነበሮም ሰባት ኣብ እንርእየለ እዋን ማእሇያ ዖይብለ ሽግራት 

ከምዛሓሇፉ ኢና እንርዲእ። ህይወት ናይ ገሉኣቶም ከም ኣብነት ወሲዴና እንተርኣና ዴማ ነዘ 

ዛብል ዖልዅ ዛያዲ ንከነስተውዔል ክሕግዖና እዩ። 
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ኣብርሃም ፥ ኣብ መንጏ ሳራን ኣጋርን፥ ከምኡ ዴማ ኣብ መንጏ ይስሃቅን 

እስማኤሌን ዛነበረ ባእሲ ብምኹንያት ምብዙሕ ኣንስቲ ዛመጸ እዩ። ዖፍ16 

ኤሳው፥ ኤሳው ብሓት ኣንስቲ የእትዩ ብምንባሩ እተን ኣንስቱ ንወሊዱት ኣዱኡን 

ነቡኡ ይስሃቅን ከቢዴ ጓሂ ከምዛኻናኦም ቅደስ ቃሌ ብንጹር ይነግረና። 

ዖፍ26፥34-35 28፥9 እቲ ንሓዴሕዯን ዛነበረን ቅንኢን ስኒት ዖይብለ ናብራን 

ንርብቃን ይስሃቅንከቢዴ ጓሂ ብምፍጣር ሰሊም ናይቲ ገዙ ወቂዓናኦ ነበራ። 

ልሚውን ብብሓት ኣንስቲ ክኹበብ ዛዯሉ ሰብኣይ ሰሊም ገዛኡ ብገዙእ ኢደ 

ክወቅዔ እዩ ዛግዯዴ። 

ኤሌቃና፥ ኤሌቃና ክሌተ ኣንስቲ ነበራኦ። ጰኒናን ሃናን። ጰኒና ወሊዴ ክትከውን 

እንከሊ ሃና ግና ንነዊሕ እዋናት ብዖ ውሊዴ ነበረት። ንሱ ዋሊ ነታ ዖይወሇዯት ሃና 

ፍቅሪ የርእያ እ እንተነበረ፥ ክሌቲኤን ኣብ ንሓዴሕዯን ስኒት ኣይነበረንን። እቲ 

ኣብ መንጏ ክሌቲኤን ኣንስቱ ዛነበረ ባእሲ፥ እቲ ንበዅሪ ዔሊማ ስሒትካ ምምሌሊስ 

ዖስዒቦ መዖዛ እዩ። እዘ መዖዛ እዘ ኤሌቃና ርጉእ ህይወት ከየሕሌፍ ዔንቅፋት 

ፈጢሩለ ነይሩ። ብእንታይ ኣሇዎ እንኣትዎ ብሕ ነገራት፥ ሰይጣንን ኣጀንዲኡን 

ክህሌዎ ስሇዛኹእሌ ዯፋራት ክንከውን የብሌናን። (1ሳሙ1፥1-2)። 

ዲዊት፥ ንጉስ ዲዊት ብሓት ኣንስቲ ተመርዔዩ፥ ብሓት ዯቂ ወሉደ እ 

እንተነበረ (2ሳሙ3፥2-5 5፥13)፥  እቶም ዯቍ ኣብ ንሓዴሕድም ስኒት ዛበሃሌ 

ኣይነበሮምን። እቲ ሓዯ ኣብ ሌዔሉ እቲ ካሌእ ክሳዔ ምቅትታሌን ዒመጽን ዛበጽሐ 

በዯሊት ፈጺሞም እዮም። ንኣብነት ንሰሇስተ ዯቁ ንውሰዴ። ኣቤሴልም፥ ትማር፥ 

ኣምኖን። በዅሪ ወደ ንዲዊት ዛኻነ ኣቤሴልም እታ ብኣቦን ብኣዯን ሓብቱ 

ዛነበረት ታማር፥ በቲ ብኣቦ ሓዎም ዛኻነ ኣምኖን ተዒሚጻ ምስ ነወረት፥ ሕነ 

ንምፍዲይ ንኣምኖን ምስ ገሊውኡ  ከምዛቐተል ኣብ 2ሳሙ13 እንረኹቦ ታሪኹ እዩ። 

እዜም ካብ እተፈሊሇየ ኣንስቲ እተወሌደ ኣሕዋት ኣብ ንሓዴሕድም ዛነበሮም ባእሲ 

ክሳዔ ጾታዊ ዒመጽን ንሱ ዖስዒቦ ሞትን እዩ ኣኹፊሌዎም። እዘ ከኣ ዲዊት ነቲ ካብ 

መጀመርታ ዛነበረ ሓዯ ሰብኣይ ምስ ሓንቲ ሰበይቲ ዛብሌ ሕጊ ኣምሊኹ ጥሒሱ 

ብምውሳቡ ዛዒጸድ ዖርኢ እዩ። ዋሊውን ኣብ ምውራስ ፋን መንግስቱ ኣብ መንጏ 

ክሌተ ካብ እተፈሊሇያ ኣንስቱ እተወሌደ ዯቍ እተራእየ ምፍጣጥ ፍረ ናይዘ እዩ። 

ስሇዘ ዲዊት ብሓት ኣንስቲ ብምምርዒው ዛኴሰሮ ኪሳራ ካብ በዛሐ ንምንታይ 

እዩ እዘ ዖል መንእሰይ ነዘ ዴዅም ህይወት ከም ኣርኣያ ክወስዴ ዛቅሰብ?  

ሰሇሞን፥ እቲ ብለጽ ጥበብን ሃብትን ካብ ኣምሊኹ እተቀበሇ ሰሇሞን ኣንስቲ 

ብምብዙሑ ናብ ኣማሌኹተን ክሰሓብ እዩ ተገዱደ (1ነገ11፥3)። በዘ ከኣ ምስቲ 

ንግስነቱ ከጽንዒለ ኪዲን ዛሃቦ ኣምሊኹ ክፈሊሇ ብምጅማሩ፥ ንግስነቱ ኣብ ዖመን 
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ወደ ኣብ ክሌተ ክትምቐሌ እንከሊ ኢና ንርኢ። ሰሇሞን ብሓት ኣንስቲ 

ብምምርዒው ምናሌባት ክሳዔ ሕጂ ዖይተበጽሐ ክብረ ወሰን (ሪከርዴ) ጨቢጡ 

ይኴውን እዩ፥ ወይውን ብሕ ባህታ ከሲቡ ክኴውን ይኹእሌ እዩ። እቲ ዖሕዛን 

ግና ሌቡ ዯዴሕሪ ጓኖት ኣማሌኹቲ ስሇእተሳሕበ ነቲ ካብ ንእስነቱ ሓርዩ ዖዔበዮ 

ኣምሊኹ ክጠሌም እዩ ተገዱደ። ሓዯ በይኑ፥ ነቲ በተን ሺሕ ኣንስቲ ዛመጾ ዛነበረ 

ማዔበሌ ኣምሌኺ ጣኦት ክሓሌፍ ኣይገበሮን። ምናሌባት ዛኣክሌ ገንዖብ እትውንን 

ኣተኣሊሌያውን እትክእሌ ሰብ እንተኺይንካን እኮ ጸገም የብለን ዛብለ ሰባት 

ከምዖሇው እፈሌጥ እየ። ሰሇሞን እንብል ዖልና ግና ብሃብቱ ኣብቲ እዋን ዛነበሩ 

ይዅን ኣብዘ ዖመን ዖሇው ሰባት ዖይወዲዯርዎ ሃብታም፥ ብጥበቡ ዴማ ኣዛዩ 

መስተንክር ዛኻነ ሰብ እዩ። ብሓት ኣንስቲ ብምምርዒው ንዛመጾ ጥፍኣት ግና 

ጥበቡ ይዅን ሃብቱ ከናግፎ ከምዖይከኣሇ ምዛር የዴሉ። 

እምበኣርሲ እዜም ብሓት ኣንስቲ እተመርዒው፥ ዛበዛሑ ኣምሊኹ ብፍለይ እተጠቐመልም እ 

እንተነበሩ ኣምሊኹ ዖፍቐዯልም ከምዖይኯነን ነፍስ ወከፎም ዴማ ናይቲ ሕጊ ኣምሊኹ ብምጥሓስ 

ናይ እተጓዒዛዎ ጉዔዜ ዒስቦም ከምዛረኴቡን ክንርስዔ የብሌናን። ቃሌ ኣምሊኹ ብንጹር ሓዯ 

ሰብኣይ ንሓንቲ ሰበይቲ ከምዛብሌ ዯጊመ ከዖካኹር እፈቱ። ንኣብነት ምሳ18፥22 ንውሰዴ  ‚እቲ 
ሰበይቲ ዛረክብ ካብ ኣምሊኹ ሞገስ ይቅበሌ‛ ዯኣ እምበር እቲ ኣንስቲ ዛረክብ… ኣይበሇን። 

እቶም ኣንስቲ ዛረከቡ ሞገስ ዖይኯነስ፥ ሞገስ ኣሌቦ ህይወት ካብ ሰይጣን እዮም ተቀቢልም። 

ከምኡውን ኣብ መዛ128፥3 ‚ሰበይት ኣብ ርያ መኣዴ…‛ ዯኣ እምበር ‚ኣንስት ….‛ 

ኣይበሇን። ኣብቲ ሃዋርያዊ ትእዙዛውን ‚ስሇ ካብ ምንዛርና ምርሓቕ ሰብኣይ ገዙእ ሰበይቱ ሰበይቲ 
ዴማ ገዙእ ሰብኣያ ይሃሌዋ‛ እዩ እተባህሇ (1ቇሮ7፥2)። ሃዋርያ ጳውልስ ሓዯ ኤጲስቆጶስ ከማሌኦ 

ኣሇዎ ኢለ ካብ ዛዖርዖሮም ባህርያትውን እቲ ሓዯ፥ ‚ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ‛ ምዃን እዩ 

(1ጢሞ3፥2)። 

ስሇዘ ዴማ እዩ ማንም ኣማኒ ናይታ ብኣምሊኹ እተዋህበቶ ሓብቲ ጥራይ ንምዃን ርእሱ ክውፊ 

ዖሇዎ። ብሓሳብ ይዅን ብግብሪ ክንዮ ናይ ሓዯ ወይ ናይ ሓንቲ ምዃን ዛኴዯ ህይወት 

ከይመርሕ ገዙእ ርእሱ ክሕለ ክኹእሌ ኣሇዎ። ኣእምሮ ብብሓት ተመሉኡን ተገዘኡን እንከል 

ምስ ሓንቲ ክትዋሰብ ስሇዖይትኹእሌ ሓሇፋ ዅለ ሌብ ምግዙእ ተመሃር። በታ ኣምሊኹ ንኣ 

ዖዲሇዋ ሓብቲ ሌብ ክበሓት ክትገብር ኣልካ። እዘ ምዔድ ዖይኯነስ ብግዱ ክትግዛኦ ዖልካ 

ንጉሳዊ ትእዙዛ እዩ። ከመይሲ ኣብቲ ቀዲማይ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር ሓዯ ኣማኒ ምስ ሓንቲ 

ጥራይ ክዋሰብ እዩ ተሰሪዐ።  

 

9. ንሰብኣይ ሰበይቲ፥ ንሰበይቲ ዴማ ሰብኣይ ከምእተፈጥረ 
ኣምሊኹ ንኣዲም ሄዋን ዯኣ እምበር ካሌእ ኣዲም ኣየምጽኣለን። ኣምሊኹ ኣብ ኤዯን ገነት 

ክምስረት ዛዯሇዮ ሓዲር ክሌተ ኣንጻር ጾታ ዯኣ እምበር ክሌተ ተመሳሳሉ ጾታ ዖሇዎም ሰባት 
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ኣይኯነን። እዘ ይትረፍ ድ ኣብቶም ብመሌክዔን ምስሌን ኣምሊኹ እተፈጥሩ ሰባት ኣብቶም 

እንስሳታት ከይተረፈ እዩ ብኣምሊኹ ተገይሩ። ኣብ ዖመንና ናይ ተመሳሰሌቲ ጾታ መውስቦ 

(ሶድማውነት) እናሳዔረረ ይኴይዴ እ እንተል ንሓሳብ ኣምሊኹ መጻርርቱ ስሇዛኻነ ኣንጻሩ ኢና 

ዯው ክንብሌ ዖልና። ኣብ ምዔቡሊት ሃገራት እዘ ሰይጣናዊ ተግባር ምስ መሰሌን ተፈጥሮኣዊ 

ባህርይን ተራእዩ ሕጋዊ ክኴውን ይፍቐዴ እ እንተል ብቃሌ ኣምሊኹ ግና ትማሉ ሓጢኣት 

እዩ፥ ልሚውን ሓጢኣት እዩ፥ ክሳዔ ንዖሇኣሇም ዴማ ሓጢኣት ኻይኑ ክነብር እዩ። ቃሌ ኣምሊኹ 

ናይ ምዴሪ ነገስታት ብዖጽዯቅዎ ሕጊ ዛቅየር ኣይኯነን።  

ሶድማውነት ናይ ኣምሊኹ በዅሪ ሓሳብ ወይ ዔሊማ ኣይኯነን። እዘ ተግባር እዘ ምስ ውዴቀት 

ኣብ ባህርይ ሰብ እተሃንጸ ሰይጣናዊ ባህርይ እዩ። እቲ ብኣርኣያ ስሊሴ እተፈጥረ ሰብ ኣብ ጊዚ 

ውዴቀት፥ ንዛነበሮ ህይወት ኣምሊኹ ኣብ ርእሲ ምጥፍኡን ክብሪ ኣምሊኹ ምስኣኑን ሰይጣናዊ 

ባህርይ ኣብ ህይወቱ ሰሪጽዎ እዩ። እዘ ሰይጣናዊ ባህርይ ዅለሳዔ ኣንጻር ሕጊ ኣምሊኹ ክመሊሇስ 

ዛዯሉ ብምዃኑ ኣዛዩ ሓዯገኛ እዩ። ሓዯ ሰብ ምስ ፈጣሪኡ ተሰማሚዐ ክነብር እንተዴኣ 

ዖይክኢለ ምስ ሰይጣን ክውግን ናይ ግዴን እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ዴሕሪ ውዴቀት እቲ ካብ 

ፈጣሪኡ ዛዒሇወ ሰብ፥ ምስ ሰይጣን ብምውጋን ኣንጻር ሕጊ ኣምሊኹ ዛመሊሇስ። 

ሕጊ ኣምሊኹ ኣብ ዅለ ሓዯን ዖይቅየርን እዩ። ስሇዘ ንሓበሻ ሶድማውነት ኣውጊ ኣብ ምዔራባዊ 

ዒሇም ኣየፍቕዴን እዩ። ሶድማውነት ንመጀመርታ ጊዚ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ተሇማሚድሞ 

እንረኹቦም ህዛቢ ሶድምን ጏመራን እዮም (ዖፍ19፥1-29)። እዜም ህዛቢ ከምቲ ኣብ ቃሌ 

ኣምሊኹ ተገሉጹ ዖል ኣብ ንሓዴሕድም ብሶድማውነት ብምርሶም ቍጥዒ ኣምሊኹ ኣብ 

ሌዔሉኦም ከምዛመጸን ካብ ሰማይ ብዛወረዯ ሓዊን ዱንን ዴማ ከምዛጠፍኡን ንፈሌጥ ኢና። 

ሶድማውነት ንገበርቱ ናይ ኣምሊኹ ቍጥዒ ዖውርዴ ክፉእ ሌምዱ እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ዛኻነ 

ሰብ ካብዘ ከምዘ ዒይነት ሞራሊዊ ውዴቀት ዖስዒቦ ሓዯገኛ ተግባር ክቍጠብ ዖሇዎ።  

እቲ ዖሕዛን እዘ ንሶድምን ጏመራን ንጥፍኣት ዛጓሰዮም ሰይጣናዊ ተግባር ኣብ ካሌኦት 

ህዛብታት ንኣብነት ግብጻውያን (መሳ19፥1-21,25) ጥራይ ዖይኯነስ ኣብቶም ብስም ኣምሊኹ 

እተሰመዩ ዯቂ እስራኤሌውን ይቀሊቀሌ ምንባሩ እዩ (1ነገ14፥24 15፥12)። እቶም ብስም ኣምሊኹ 

እተሰመዩ እስራኤሊውያን በቲ ኣብ ጏረባብቲ ሃገሮም ዛርእይዎ ተጸሌዮም ነዘ ሰይጣናዊ ዒመጽ 

ኣትዮሞ እዮም። ከምቲ ኣብ ብለይ ኪዲን ኣብ ዯቂ እስራኤሌ፥ ኣብ ዖመንና ዴማ ኣብ 

ኣመንቲውን ሳሕቲ የጋጥም እዩ። ንኣብነት ክሌተ ኣመንቲ ኣዋሌዴ ንሓዴሕዯን ብዛነበረን 

ሶድማዊ ተግባር፥ ዯቂ ተባዔትዮ ክንምርዕ ኣይንዯሌን ብምባሌ ንሓዴሕዯን ንክምርዒዋ ናብቲ 

ሶድማውነት ዛፍቐድ ሃገር ንምዴ ኣብ ምብግጋስ እንከሇዋ፥ እቲ ናይ ምሕረት ኣምሊኹ ናቱ 

ኣገሌገሌቲ ሌኢኵ ካብ ማእሰርቲ ሓራ ዖውጽኤን ሰባት እፈሌጥ። እዘኣተን ብስም ሓርነት እየን 

ነዘ ሌምምዴ ኣትየናኦ። እቲ ብክርስቶስ የሱስ ዛረኴብናዮ ሓርነት ግና ዯረት ከምዖሇዎ 

ብምፍሊጥ ክርስትያናት ኣብዘ ተግባር እዘ ገዙእ ርእስና ከይነእቱ ክንጥንቀቕ ኣልና። ሓርነትና  

ንሓጢኣት ጉሌባብ ክንጥቐመለ የብሌናን።  
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ሶድማውነት ኣምሊኹ ዛጽየኖ ተግባር እዩ። ነዘ ከምዘ ዒይነት ተግባር ኣምሊኹ ኣይዔገሶን እዩ። 

ናይ ምሕረት ጊዚ ሂቡ ንክምሇሱ ይጽውዔ እ እንተኻነ ምሊሾም ኣይፋሌ እንተኺይኑ ግን ኣብዙ 

ዖሊ ዒሇም ይዅን ኣብታ እትቕጽሌ፥ ነቲ ከቢዴ መቕጻዔቱ እዩ ዖውርዯልም። ኣምሊኹ ካብ 

መጀመርታ ክሌተ ኣንጻር ጾታ ጥራይ ሓዲር ክምስርቱ ስሇዛወሰነ እቶም ኣብ ተመሳሳሉ ጾታ 

ዛምንዛሩ ሰባት ንሞት ክፍረደ ብሙሴ ኣቢለ ከምዛኣዖዖ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ተገሉጹ ኣል 

(ዖላ20፥13)። ከም ክርስትያናት ነዘ ተግባር እዘ ካብ ምግባሩ እንቝጠብ ሰባት ኣብ ምዃን 

ከይተሓጸርና ነቶም ከምኡ ዛገብሩ ብክርስቶስ ክንምንጥልምን ከም ንጉስ ኣሳን ዩሳፋጥን ምስ 

ግብሮም ካብ ምትሕብባርን ክንርሕቕ የዴሉ። ንጉስ የሮብዒምን ዩሳፋጥን ነቶም ሶድማዊ ግብሪ 

ዛሇማመደ ኳልም ካብ ሃገሮም ጸሪጏም ከምዖውጽእዎም ቃሌ ኣምሊኹ ይነግረና እዩ (1ነገ15፥12 

22፥47)። 

ብዙዔባ ሶድማውነት ክሓስብ እንከልኵ ብሕ ጊዚ ዛርዴኣኒ ሓዯ ዒብዪ ነገር ኣል። ንሱ ከኣ 

ኣምሊኹ ተባዔታይን ኣንስታይን ጌሩ ንሰብ ዛፈጠሮ ንሓዴሕደ ክመሊሊእን ክዯጋገፍን እዩ። ነዘ 

ከኣ ኣብቲ ሓዯ ጾታ ዖይርከብ ኣብቲ ካሌእ ኣንጻር ጾታ ከምዛርከብ ጌሩ እዩ ሃኒጽዎ። በዘ ከኣ 

እቲ ሓዯ ጾታ ነቲ ዖሇዎ ነገር ነቲ ኣንጻር ጾታ እናሃበ ነቲ ዖይብለ ዴማ ካብቲ ኣንጻር ጾታ 

ይቕበሌ። ክሌተ ተመሳሳሉ ጾታ ብሓዲር ክቍረኑ እንተዴኣ ጀሚሮም ግና እቲ ካብ ኣንጻር ጾታ 

ክረክብዎ ዛኹእለ ዯገፍን ምምሌሊእን ኣይረኹብዎን እዮም። ሰይጣን ነዘ ከምዘ ዒይነት ተግባር 

ኣብ ብሓት መንእሰያት ከስርጾ ብሓይሉ ዛጽዔረለ ምኹንያት ዴማ እዘ እዩ። ክሌተ ኣንጻር ጾታ 

ካብ ምዃን ዛርከብ ዒብዪ ዯገፍ፥ ንብሕ ነገራቱ ንምፍራስ ምኹንያት ከምዛኻኖ ስሇዛርዲእ 

ተመሳሳሉ ጾታ እናዋሰበ ንህይወት ብሓት፥ ዯገፍ ከምዖይትረክብ ብምግባር ናብ ጥፍኣት 

ይጓሲ ኣል። 

ኣብ መወዲእታ ብዙዔባ ሶድማውነት ሓዯ ሓሳብ ክውስኹ እዯሉ። ሶድማውነት ነቶም ፈጸምቱ 

ክንዮ ስጋዊ ስምዑት ምዔጋብ፥ ነቲ ኣምሊኹ ንዯቂ ሰባት ዛሃቦ ናብ ምውሊዴ ስርዒት ዛጻረር 

ብምዃኑ ኣዛዩ ሓዯገኛ ሌምምዴ እዩ። ኣምሊኹ ንዯቂ ሰባት ዖርኦም ክትክኡ ሓሊፍነት ሂብዎም 

እዩ። እዘ ሌምምዴ ግና ዖርእ ከምዖይትትክእ ዛገብር ስሇዛኻነ ኣዔናዊ ተግባር እዩ። እዘ 

ሌምምዴ እናሰሰነ እንተዴኣ ከይደ ሃገራዊ ውዴቀት ከይተረፈ እዩ ዖንጸሊሌወካ። እታ ብከምዘ 

እተጠቅዏት ሃገር ዛቕጽሌ ወሇድ ክትስእን ወይ ዴማ ብዋሕዱ ሰባት ኣዛያ ክትስቀ እያ ትጅምር። 

እዘ ጽዩፍ ተግባር እዘ ናይ ኣምሊኹ ቍጥዒን ፍርዴን ዖሇዒዔሌ ተግባር ብምዃኑ ዅለ 

ክርስትያናዊ ወሇድ ኣጥቢቍ ክቃወሞ ኣሇዎ።  

10. ምውሊዴ ናይ ግዴን ከምዛኻነ 
ኣምሊኹ ነቲ ኣብ ኤዯን ገነት ዛሃነጾ ሓዲር ናይ ምውሊዴ ሕጊ ኣዲሌዩ እዩ ሃኒጽዎ። ስሇዛኻነ 

ዴማ እዩ ነቶም ቀዲሞት መጻምዴቲ ክወሌደ ዛኣዖዜምን ዛባረኺምን (ዖፍ1፥27-28)። ኣምሊኹ 

ነቶም ቀዲሞት መጻምዴቲ ክወሌደ ካብ ባረኺምን ካብ ኣዖዜምን ዴማ ምውሊዴ በዅሪ ዔሊማ 
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ናይ ኣምሊኹ  ከምዛኻነ ኢና እንርዲእ። ብመንነት ዛኴብር ወይ ዛኴበረ ኣምሊኹ ኣብ ዛኻነ 

ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ ዖይንረኹብ ምዃንና ዴማ ነዘ ሓቂ እዘ መሉሱ ይዴርዒሌና።  

ምውሊዴ፥ ብኣምሊኹ ኣብ ሓዲር እተነበረ ትእዙዙዊ ህያብ እዩ። ውለዴ ውህበት ኣምሊኹ እዮም 

ዛብሌ ቃሌ ቍንጭሌ ኣቢሌና ብምውጻእ ኣምሊኹ እንተዴኣ ሂቡካ ጥራይ ኢ ትወሌዴ ዛብሌ 

ምርዲእ ከነማዔብሌ ኣይግባእን። ውለዴ ብርግጽ ውህበት ኣምሊኹ እዩ። ምስናይዘ ግና ምውሊዴ 

ናይ ኣምሊኹ ናይ መጀመርያ ስርዒት እዩ። ስሇዘ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ሓዲር ዛኣትው ሰብ ክወሌዴ 

ኢለ ክኣቱ ኣሇዎ። ናይ ዖይምውሊዴ ሓሳብ ኣብ ኣእምሮና ብዛኻነ መገዱ ከነማዔብሌ ኣይግባእን 

እዩ። 

መጽሓፍ ቅደስና ኣብ እነጽንዒለ እዋን፥ ምውሊዴ ኣብ እተፈሊሇየ ክፍሉ ከም ሓዯ ምሌክት 

በረኴት ተገሉጹ ኢና እንረኹቦ (ዖጸ23፥26 ዖዲ7፥14 መዛ113፥9 128፥3-4)። ብርግጽ ምውሊዴ 

በረኴት እዩ።  ምውሊዴ ምሌክት በረኴት እንተዴኣ ኻይኑ ዖይምውሊዴ ምሌክት ኣብ ትሕቲ 

መርገም ምንባር ከምዛኻነ ርደእ ነገር እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ መጽሓፍ ቅደስ ንዖይምውሊዴ 

ዖይዴግፎ።  

ኣብ ገሇ ክፋሌ ናይ መጽሓፍ ቅደስ ከኣ ንዖይምውሊዴ ምስ በዯሌ ኣተኣሳሲሩ ገሉጽዎ ኢና 

እንረኹቦ። ንኣብነት ነቲ ኣብ ዖፍ20፥17-18 እተጻሕፈ ቃሌ እንተዴኣ ኣንቢብና፥ ኣቢሜላክ ንጉስ 

ጌራር ንሳራ ካብ ኣብርሃም ወሲደ ክዴቅሳ ምስ ሓሰብ፥ ኣምሊኹ ስሇዘ በዯሌ ንብዖሊ ሃገር 

ብመንነት ከምዛወቅዒ ነንብብ። ኣብ 2ሳሙ6፥16-23 እንተዴኣ ተመሌኪትና ዴማ ሚካሌ ጓሌ 

ሳኦሌ ሰበይቲ ዲዊት፥ ንጉስ ዲዊት ንኣምሊኹ ብፍለይ ኣገባብ ምስ ኣምሇኺ ነቲ ኣምሌኺ ከም ሓዯ 

ቅሇት ሓሲባ ኣብ ሌዔሉ ቅቡእ ኣምሊኹ ኣፋ ስሇዛኴፈተት ክሳዔ ዔሇተ ሞታ ክትወሌዴ 

ከምዖይከኣሇት ነንብብ። እዘ ከኣ መንነት ምስ በዯሌ እተኣሳሰረ ከምዛኻነ እዩ ዖረዴኣና። 

ኣብ ገሇ ጽሑፋት ኣምሊኹ ማሕጸን ዒጽዩ ከምዛነበረ ዴማ ተጻሒፉ ንረክብ ኢና። ንኣብነት ኣብ 

1ሳሙ1፥5 ማሕጸን ሃና ብኣምሊኹ ተዒጽዩ ከምዛነበረ ነንብብ። ንምንታይ ኣምሊኹ ማሕጸና 

ዒጽይዎ እተገሌጸ ምንም ዒይነት ሓሳብ የሌቦን። ገሉኣቶም ንሳሙኤሌ መታን ክትወሌዴ እዩ 

ዛብለ ኣሇው። ኣነ ምስዘ ሓሳብ ኣይሰማማዔን እየ። ምኹንያቱ ከምኡ ዛብሌ ዛኻነ ጽሑፍ 

ስሇዖየሌቦ ሓሳባዊ ወይ ዴማ ግምታዊ ትርጉም ካብ ምዃን ዛሓሌፈ ኣይኯነን። ኣብቲ ጽሑፍ 

እንተዴኣ ኣስተብሂሌና ሃና ዴሕሪ ምጽሊያ፥ ማሕጸና ተኴፊቱ ሳሙኤሌ ክትወሌዴ ከምዛበቅዓት 

ጥራይ ኢና እነንብብ (1ሳሙ1፥9-20)። እዘ ከኣ ሓዯ ንጹር መሌእኹቲ እዩ ዛነግረና። ናይ ሃና 

ዖይምውሊዴ ብጸልት ከምእተሳዔረ። ብጸልት ካብ ተሳዔረ ዴማ ናይ ሃና  ምዔጻው ማሕጸን ሓዯ 

ከሌካሉ ነገር ከምዛነበሮ እዩ ዖመሌክተሌና።  

እቲ ዛኴሌከሇ ነገር ዴማ ካብ ኣምሊኹ ምለእ ፍቓዴ ዛረኴበ እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ነቲ 

ኳነታት ኣምሊኹ ከምዛዒጸዎ ዛዙረብ (1ሳሙ1፥5)። እዘ ማሇት ግና ኣምሊኹ ብከምኡ ንክብሩ 
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ኢለ ዛዒጽዎ ማሕጸን ኣል ማሇት ኣይኯነን። ንሱ ነቲ መሰረታዊ ሓሳቡ ዛጻረር ነገር ብምግባር 

ክብሩ ኣይገሌጽን እዩ። እቲ መሰረታዊ ሓሳቡ ዴማ ዯቂ ሰባት ክወሌደን ገዙእ ርእሶም ክትክኡን 

እዩ። እቲ ፍረዩ ዛብሌ ትእዙዛ መሰረታዊ ትርጉሙ ከማ ዒይነት ምዴጋም፥ ምብዙሕ 

(‚multiplication after your kind‛) ዛብሌ እዩ። እዘ ከኣ ሰብ ርእሱ ክትክእ ካብ መጀመርታ 

ብኣምሊኹ እተቀበል ትእዙዛ ምዃኑ ኢና እንግንዖብ። ስሇዘ ኣምሊኹ ነዘ ትእዙ ብምፍራስ ንሃና 

ከምዖይትወሌዴ ገይርዋ ኢሌና ክንዙረብ ዛከኣሌ ኣይኯነን።  

ኳነታት ናይ ኣዳና ሳራ ኴ ከመይ እዩ? ሳራ ከይወሇዯት ነዊሕ ጊዚ ከምዛጸንሐት ንዛዙረብ ክፍሉ 

መጽሓፍ ቅደስ ጥራይ ምንባብ ሚዙናዊ ሓሳብ ክትሕዛ ኣይሕግዛን እዩ። ብዙዔባ ምውሊዴ ሳራ 

ንዛዙረብ ናይ እብራውያን ጽሑፍ ኣብ እነንብበለ እዋን ሳራ ንምውሊዴ ካብ ኣምሊኹ ብእምነት 

ሓይሉ ከምዛረኴበት ይነግረና። ‚ሳራ እ ጊዚኣ ምስ ሐሇፈ፥ ነቲ ተስፋ ዛሀባ እሙን ገይራ ስሇ 
ዛረኣየቶ፥ ዖርኢ ንምትካሌ ብእምነት ሓይሉ ረኴበት።‛ (እብ11፥11)። ሳራ ነቲ ኣብ ህይወታ 

ንነዊሕ እዋን ክገዛእ ንዛጸንሐ መንነት ብእምነት ኣቢሊ ብዛረኴበቶ ሓይሉ ስዑራቶ እያ። 

ሓይሉ እምነት ኣብ ዖሇዎ ኣብኡ ክስሌጥን ዛኹእሌ መንነት ከምዖየሌቦ ዴማ ብግብሪ 

ኣመስኪራ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ብእምነት ዛመሊሇስ ኣማኒ መንነት ኣብ ህይወቱ ክስሌጥን 

ዖይክእሌ። 

ናይ ሃና ይኵን ሳራ ከምኡውን እቶም ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ጸሌዮም ውሊዴ ክቅበለ ዛኴኣለ 

ሰባት ሓዯ ዒብዪ መሌእኹቲ እዮም የሕሉፎምሌና። ከይወሇዴካ ክትነብር ፍቓዴ ኣምሊኹ 

ከምዖይኯነን ገሇ መንነት ኣብ ህይወትካ ክገዛእ ይፍትን እንተዴኣ ሃሌዩ ዴማ ብሓይሉ ጸልትን 

እምነትን ክትሰብሮ ከምእትኹእሌን እዩ። ኣምሊኹ ብምውሊዴ እቶም ዖይወሇደ ዯቍ ዯኣ እምበር 

ብመንነቶም ከምዖይከበረ ብምግንዙብ ወሉዴና ከነኹብሮ ገዙእ ርእስና ከነዲለ ኣልና። ከም 

ሰዒብቲ ጏይታ ህይወትና ኣብ ምስክርነት ሰባት ዖይኯነስ፥ ኣብቲ ዖሇኣሇማዊ ሓሳብ ኣምሊኹ 

ክንስርቶ ክንክእሌ ኣልና። ኣብ ርያና ኣምሊኹ ብብሕ ፍለይ ነገር ዛጥቐመልም ሰባት 

ክወሌደ ስሇዖይከኣለ ጥራይ ኣምሊኹ ፍቓደ እዩ ማሇት ኣይኯነን። ኣምሊኹ ብመናት 

ኣይሰርሕን ማሇት ኣይኯነን። እቲ ሕጂ ንዙረበለ ዖልና፥ ኣምሊኹ ዯቍ ካብ መንነት ሓራ ዛወጸ 

ህይወት ሒዜም ከምሊሇሱ እዩ ፍቓደ ዛብሌ ዯኣ እምበር ንመናት ኣይጥቐመልምን ዛብሌ 

ኣይኯነን። 

ምስናይዘ’ውን ዖይወሇደ ኳልም ሓጥኣን እዮም ወይ ዴማ ብኣምሊኹ እተረስዐ እዮም ማሇት 

ከምዖይኯነ ምስትውዒሌ የዴሉ። ንበዒሌ ዖካርያስን ኤሌሳቤጥን ቃሌ ኣምሊኹ ጻዴቃን 

ከምዛነበሩ እዩ ዛነግረና (ለቃ1፥5-6)። ጻዴቅ ምዃን በይኑ ግን፥ ምሌኣት ከምዖይኯነ 

ምስትውዒሌ የዴሉ። ብፍሊይ ግና ዴሕሪ መስቀሌ /ሓዴሽ ኪዲን/ ከምዘ ዒይነት ጸገም 

/መንነት/ ዖሇዎም ቅደሳን ዖይምህሊዎም ዖይምውሊዴ ክሳዔ ክንዯይ ብቃሌ ኣምሊኹ ዖይዴገፍ 

ምዃኑ እዩ ዖነጽረሌና። ንጊዚኡ ክትወሌዴ ዖይምኹኣሌ ግና ምስ መንነት ክነተሓናፍጾ 
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የብሌናን። ገሇ ገሇ አመንቲ ብብሕ ምኹንያት ንእተወሰነ ጊዚ ከይወሇደ ክጸንሑ ይኹእለ 

እዮም። እዘ ማሇት ግና ንሓዋሩ ክወሌደ ኣይክእለን እዮም ማሇት ኣይኯነን። 

ገሇ ገሇ ኣመንቲ ዴማ ብተዯጋጋሚ መጥቃዔቲ ኣጋንንትን ግቡእ ክንክን ካብ ዖይምግባርን ጥንሲ 

ይኴድም እዮም። እዘኣቶም ነቲ ናይ ሽዐ መጥቃዔቲ ተጊሆም ብምቅዋምን ክገብርዎ ዖሇዎም 

ሕክምናውን ውሌቃውን ምክንን ብትግሃት ብምግባርን ክወሌደ ይኹእለ እዮም። ሓሳበይ 

ንምጥቅሊሌ እቲ ቀዲማይ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር ምውሊዴ ክህሌዎ ብኣምሊኹ እተወሰነለ ሓዲር 

እዩ። ንሕና ክርስትያናት ዴማ በቲ ቀዲማይ ሓሳብ ኣምሊኹ ክንመሊሇስ ይግብኣና።  

11. ግዯ ነፍሲ ወከፍ ዛፍሇጠለ ሓዲር 
ነቲ ቀዲማይ ሓዲር ናይ ኤዯን ገነት፥ ኣብ እንርእየለ እዋን ክሌቲኦም መጻምዴቲ ክገብርዎ 

ዖሇዎም ነገር ብንጹር ብኣምሊኹ ከምእተዋህበ ኢና እንርዲእ። ኣምሊኹ ኣብ ሓዲር ክሌቲኦም 

መጻምዴቲ ክህሌዎም ብዙዔባ ዛግባእ ናይ ስራሕ መዯብ ንጹር ሓሳባት ብምሃብ እዩ ነቲ ሓዲር 

ኣበጊስዎ። ሰበይቲ ከም ዯጋፊት፥ ሰብኣይ ዴማ ከም ርእሲ ወይ ኣመሓዲሪ እታ ቤት ክኴውን 

ካብ መጀመርታ መዱቡ። ሓባራዊ ዔማምውን ከምዛሃቦም ነቲ ኣብ ዖፍ1፥28-30 ዖል ጽሑፍ 

ኣብ እነንብበለ እዋን  እንርዴኦ ሓቂ እዩ። ከም ፍቓዴ ኣምሊኹ ኣብ ቀረባ እዋን ካሌኣይ ክፋሌ 

ናይዙ መጽሓፍ ከነዲለ ኢና። ኣብኡ ብዙዔባ ግዯ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ሓዲር ስፍሕ ዛበሇ 

ሓሳብ ክንርኢ ኢና።  

12. ሕንከት ዖይብለ 
እቶም ቀዲሞት ኣብ ኤዯን ገነት ብኣምሊኹ እተጋጠሙ መጻምዴቲ ማሇት ኣዲምን ሄዋንን፥ ኣብ 

ንሓዴሕድም ይዅን ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ምንም ዒይነት ሕን ከምዖይነበሮም ቅደስ ቃሌ 

ብንጹር ይነግረና እዩ (ዖፍ2፥25)። እዜም መጻምዴቲ ካብቲ ዖጏሌበቦም ናይ ኣምሊኹ ክብሪ 

እተሊዔሇ፥ ጥራሕ ዔርቃኖም ዛረኣኣዩ ክነሶም ምንም ዒይነት ሕንከት ኣይነበሮምን። ዖይምሕፋር 

ንክሌተ ነገር ዖመሌክት እዩ። ሓዯ ዖሕፍር ህይወት ከምዖይነበሮም ካሌኣይ ዴማ ኣብ 

ንሓዴሕድም ንዛነበረ ፍጹም ግለጽነት። ሓዲር ፍጹም ግለጽነት ዛጠሌብ ቅደስ ስርዒት እዩ። 

ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ኣብቲ በዅሪ ሓሳብ ኣምሊኹ ዛተንጸባረቆ ሓዲር ምንም ዒይነት ሕንከት 

ዖይንረክብ። ኣምሊኹ ኣብዙ ምዴሪ እዘኣ ንሓዴሕድም ይዅን ንካሌኦት ዖየሕፍሩ ወይ ዴማ 

ምኹንያት ዔንቅፋት ዖይኯኑ ሰብ ሓዲር እዩ  ክርኢ ዛዯሉ። ነዘ ብምግንዙብ ዴማ እዘ መንእሰይ 

ወሇድ ንሓሳብ ኣምሊኹ ከፍጽም ብዛኹእሌ ቅዱ ኣነባብራ ንምንባር ክውስን ክኹእሌ ኣሇዎ። 
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ምዔራፍ ክሌተ 

ጠሇብ ሓዲር ኤዯን ገነት መጻምዴቲ ቅዴሚ ምርካብ 

ውት ክርስትያናዊ ሓዲር ንምምስራት ኣምሊኹ ነቲ ኣብ ቅዴመ መርዒ ዖቐመጦ መንፈሳዊ 

ሕጊ ምስዒብ የዴሉ። ብሓት ሰብ ሓዲር ዔውት ክርስትያናዊ ሓዲር ክምስርቱ ካብ 

ዖይከኣለለ ምክንያታት ሓዯ ብቍዔ ቅዴመ ምዴሊዋት ስሇዖይነበሮም እዩ። ስሇዘ ነቲ 

ቅዴመ መርዒ ዛህሌው ጊዚ (ቅዴሚ መጻምዴቲ ምርካብን ዴሕሪ ምርካብን ክሳዔ ዔሇተ መርዒ 

ዖል እዋን) ነቲ ኣቐዱምና ከነጥርዮ ዛግብኡና ነገራት ንምጥራይ ዋጋ ክንከፍሌ ኣልና። ሓዲር 

ብዔዴሌ ወይ ከኣ ብሃንዯበት እንኣትዎ ናይ ታህዋኹ ጉዔዜን ውሳኔን ዖይኯነስ ብቍዔ ጊዚ 

ወሲዴና እዅሌ ምዴሊዋት ክንገብረለ ዘግብኣና መሇኯታዊ ስርዒት ብምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ 

እዅሌ ምዴሊዋት ክወስዯለ ክኹእሌ ኣሇዎ።  

 

እቲ ቅዴሚ መጻምዴቲ ምሓዛካ ዛነበረካ ህይወት፥ ዔውት ክርስትያናዊ ሓዲር ንምምስራት ኣዛዩ 

ወሳኒ ስሇዛኻነ ኣዘ ክትግዯሰለን ብቍዔ ምዴሊዋት ክትወስዯለን ይግብኣካ። ብዙዔባ እዘ 

ክንዙረብ እንከልና ናብ ሌቢ መብዙሕትና ዛመጹ ሕቶታት ኣሇው። ኣብ ሓዲር ክጽንበር እንተዴኣ 

ኯይነ እንታይ ቅዴመ ኳነት ከማሌእ ኣልኒ? ብኴመይ እየ ንኣምሊኹ ዖኹብር ዔውት በዒሌ ሓዲር 

ክኴውን ዛኹእሌ? ዛብለን ካሌኦት ከምኡ ዛኣመሰለ ሕቶታትን። ነዜም ሕቶታት እዘኣቶም 

ግቡእ ምሊሽ ንምሃብ ነቲ ቀዲማይ ሓዲር ምርኣይ የዴሉ። ኣምሊኹ ነቶም ቀዲሞት መጻምዴቲ 

(ኣዲምን ሄዋንን) እንታይ ክኻኑ ተዙሪብዎም? እንታይ ከ ሂብዎም? ዛብለ ሕቶታት ቅኑዔ 

መጽሓፍ ቅደሳዊ ምሊሽ ክንህበልም እንተዴኣ ክኢሌናን ነቶም ነገራት ኣብ ህይወትና ከነምጽኦም 

እንተዴኣ በቂዔናን ዔውታት ሰብ ሓዲር ንምዃን ኣይንጽገምን ኢና። 

 

ብሓት መጻምዴቲ ኣምሊኹ ብመሇኯታዊ ጥበቡ ብቍዒት ዛኻነለ መገዱ ብቃለ 

ከምዖዲሇወልምን ብቍዒት ክኻኑ ከምዛኹእለን ስሇዖይርዴኦም ኣብ ብሕ ነገራት ክህውትቱ 

ኢና እንዔዖቦም። ናይ ኣምሊኹ በረኴት፥ ምክንዋን መንፈሳዊ ስርዒት ኣብ ትስዔበለ እዋን ዛስዔበካ 

ብምዃኑ ነቶም ናብኡ ዖብጽሑና ስርዒታትን ቅዴመ ኳነታትን ክንስዔቦም ክንክእሌ ኣልና። ነቶም 

ቀዲሞት መጻምዴቲ እተዋህቡ ስርዒታት እንታይ እዮም? እቶም ቀዲሞት መጻምዴቲ ዖማሌእዎ 

እሞ እተዒወቱለ ነገራት ከ እንታይ እዮም? ቐጺሌና እንርእዮ ትምህርቲ ነዘ ነገር እዘ ብቍዔ 

ምሊሽ ክህበና እዩ።  

 

እዜም ቀጺሌና እንርእዮም ነጥብታት ኣምሊኹ ነቲ ቀዲማይ ሓዲር ምለእን ብቍዔን ጌሩ 

ንምፍጻም ዔሊምኡ ክቀርጾ እተጠቐመልም እዩ። ነፍሲ ወከፍ ኣብ ሓዲር ክኣቱ ዛዯሉ ሰብ ዴማ 

ዔ 
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ነዜም ዛስዔቡ ነጥብታት ኣብ ህይወቱ ክሊመድም እንተዴኣ ጀሚሩ ሓዲሩ መግሇጺ ክብሪ ኣምሊኹ 

ከይኴውን ዛኹሌክል ነገር ኣይክህለን እዩ። ኣብ ሃገርና ብተዯጋጋሚ እተቆጽየ፥ ዖይጽኑዔ፥ ሰሊም 

እተሓረሞ፥ ነቲ እተራኴበለ ዔሊማ ዖይወቅዔ ሓዲር  ንርኢ ዖልና ክሌቲኦም መጻምዴቲ ነቲ 

ቅዴሚ ናብ መውስቦ ምእታዎም ክዲሇውዎ ዛነበሮም ብግቡእ ከይተዲሇው፥ ብግዚያዊ ስምዑት 

ሰሮም፥ ብዴኳም ሃይማኖታዊ ምርዲእ ተሓቢልም፥ ኣብ ሓዲር ስሇእተቆረኑ እዩ። የሱስ 

ብዙዔባ ሓዲር ኣብ እተዙረበለ እዋን ሓንቲ ንዅለ መሌእኹቱ ኣሳሪት ዛኻነት ቃሌ ተዙሪቡ ‚ካብ 
መጀመርታ ከምኡ ኣይነበረን‛ እትብሌ (ማቴ19፥8)። እንታይ እዩ ካብ መጀመርታ ነይሩ ቐጺሌና 

ንርኤ፦  

 

1. መሌክዔ ኣምሊኹ ምሓዛ 
ኣምሊኹ ነቶም ክሌተ ቀዲሞት መጻምዴቲ፥ ብሓዲር ክቝረኑ ቅዴሚ ምግባሩ ብመሌክዐ 

ከምዛፈጠሮም ቅደስ ቃሌ ብንጹር እዩ ዛነግረና (ዖፍ1፥26-28)። ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ 

እቲ መሌክዔ ዛብሌ ቃሌ ኣብ እብራይስጥ ‚ጸሇም‛ (thelem) ዛብሌ ኯይኑ፥ ‚ባህርያት ኣምሊኹ‛ 

ዛብሌ ትርጉም ዴማ ኣሇዎ። ስሇዘ ብመሌክዔ ኣምሊኹ እተፈጠርካ ምዃን ማሇት ‚ባህርያት 

ኣምሊኹ ምውናን‛ ማሇት እዩ። እቲ መንነቱ ዖየማቕሌ ኣምሊኹ ባህርያቱ ብምምቓሌ ነቶም 

ቀዲሞት መጻምዴቲ ፈጢርዎም። ብመሌክዔ ኣምሊኹ ምፍጣር ማሇት ባህርያት ኣምሊኹ ወኒንካ 

ኯፍ ምባሌ ግና ከምዛኯይነ ምርዲእ የዴሉ። መዯብ ኣምሊኹ ነቶም ብመሌክዐ እተፈጠርና ዯቂ 

ሰባት ነቲ ዛወነንናዮ መሌክዔ እነንጸባርቕ ሰባት ንምዃን ክንተግህ እዩ። ከመይሲ ኣምሊኹ 

መሌክዐ ዛሃበና መታን ከንጸባርቆ እዩ። 

 

ኣምሊኹ፥ ኣብ ቃለ ‚ከምቲ ኣነ ቅደስ ዛኻንኩ ንስትኩም ዴማ ቅደሳን ኩኑ‛ ኢለና ኣል። 

ኣምሊኹ ነዘ ቃሌ እዘ ዛሃበና ባህርያት ናቱ ኣባና ስሇዖል ወይ ዴማ እቲ ንሱ ዛኻኖ ንሕናውን 

ስሇዛኯንናዮ እዩ። ቅደሳን ኳኑ ዛብሌ ቃሌ ተራ ሓሳብ ዖይኯነስ ኳሊትና ክንእዖዜ ዛግባእ 

ንጉሳዊ ትእዙዛ እዩ። ስሇዘ እቲ ብቍዔ በዒሌ ሓዲር ብምዃን ንኣምሊኹ ከስምር ዛዯሉ ኣማኒ 

ንመሌክዔ ኣምሊኹ ብዛግባእ እተሊበሰ ህይወት ኣቐዱሙ ከጥሪ ክኹእሌ ኣሇዎ። እቲ በቲ 

ኣምሊዊ ባህርይ ገዙእ ርእሱ ክቀርጽ ዖይከኣሇ ኣማኒ ንሓዲር ብቍዔ ስሇዖይኯነ፥ ቅዴሚ 

መጻምዴቲ ክረክብ ምዴሊዩ ህይወቱ ንምጥዒይ እንተተግሀ ዛበሇጸ እዩ። ነዘ ሓቂ እዘ ሸሇሌ ኢለ 

ክሓሌፍ ዛፍትን ኣማኒ ኣብ ጉዔዜ ሓዲሩ ብቀሉለን ብተዯጋጋሚን ክወዴቕ እዩ ዛግዯዴ። 

 

2. ምስሉ ኣምሊኹ ምጥራይ 
ኣምሊኹ ነቶም ብመሌክዐ ዛፈጠሮም ቀዲሞት መጻምዴቲ ብምስለ ከምዛፈጠሮም ቅደስ ቃሌ 

ኣስፊርዎ ዖል ሓቂ እዩ (ዖፍ1፥26-28 5፥1) እቲ መጻኢ ህይወት ዯቍ ዖገዴሶ ኣምሊኹ ነዜም 

ቀዲሞት ክሌተ መጻምዴቲ ቅዴሚ ብሓዲር ክቍረኑ ምግባሩ ንምስለ ሂብዎም እዩ። እቲ ምስሉ 

ዛብሌ ቃሌ ኣብ እብራይስጥ ‚ዲማህ‛ (damah) ክብል እንከል ‚ከም ኣምሊኹ ክትገብር 

ምኹኣሌ‛  (to operate like God) ዛብሌ ትርጉም ዴማ ኣሇዎ። ኣዲምን ሄዋንን ብምስለ ኣምሊኹ 



ምምሊስ ናብቲ ቀዲማይ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር 

 

93 

 

ተፈጢሮም ማሇት እምበኣር ከም ኣምሊኹ ክገብሩ ዖኹእልም ዒቕሚ ከምዛህሌዎም ተጌሮም 

ተፈጢሮም ማሇት እዮም። እዜም ክሌተ መጻምዴቲ ከም ሰብኣይን ሰበይትን ብኣምሊኹ ቅዴሚ 

ምቁራኖም ምስሉ ኣምሊኹ ወይ ዴማ ከም ኣምሊኹ ክዒዩ ይኹእለ ነይሮም። 

 

ዛኻነ መጻምዴቲ ክረክብ ዛዯሉ ኣማኒ መን እያ ናተይ ቅዴሚ ምባለ ንምስሉ ኣምሊኹ እተሊበሰ 

ህይወት ክህሌዎ ክተግህ ክኹእሌ ኣሇዎ። ኣብ ህይወቱ ከም ኣምሊኹ ምስራሕ ክሊመዴ ክኹእሌ 

ኣሇዎ። ከም ኣምሊኹ ክዒዪ ዖይክእሌ ህይወት ሒዛና ናብቲ ስራሕ ኣምሊኹ ክገሌጽ እተማህዖ 

ምህዜ ኣምሊኹ ዛኻነ ሓዲር ንምእታው ክንዯፍር የብሌናን። ብሓት ብሰሪ እቲ ኣብኦም ዛነገሰ 

ዴንቍርና ናብ ሓዲር ብዴፍረቶም ስሇዛኣተው ብሕ እዮም ተጏዱኦም። ቅዴሚ ሓዲር ከም 

ኣምሊኹ ዛዒዪ ህይወት ክህሌወና ከምዖዴሉ ካብ ተሰማምዔና ኣምሊኹ ከመይ ከምዛዒዪ 

ክንፈሌጥ ኣልና። ምኹንያቱ ኣምሊኹ እንታይ ይዒዪ ጥራይ ዖይኯነስ ከመይ ይዒዪ ከነስተውዔሌ 

እንተዴኣ ኹኢሌና ክንገብሮ ንዛግብኣና ነገር ኣብ ምፍሊጡን ምግባሩን ርደኣት ኢና ንኴውን። 

ስሇዛኻነ ዴማ ገሇ ሒዯት ሓሳባት ኣብ ርያ እዘ ኣሌዑሌናዮ ዖልና ኣርእስቲ (ኣምሊኹ ከመይ 

ይዒዪ) ካብ ቃሌ ኣምሊኹ ክንርኢ እፈቱ፦ 

 

 ኣምሊኹ ብእምነት ይገብር 
ኣምሊኹ ንዅለ እቲ ዛገብሮ ነገር ብእምነት እዩ ዛገብሮ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ብሕ ግዚ 

ጏይታ የሱስ ነቲ ክገብሮ ዛዯሌዮ ነገር ቅዴሚ ምግባሩ ..እዘ ክገብር ከምዛኹእሌ ትኣምኑ 
ድ? እናበሇ ዛሓትት ዛነበረ። ቃሌ ኣምሊኹ ብተዯጋጋሚ ብእምነት ክንነብርን ክንገብርን 

ከምዛግብኣና ይዙረበና እዩ። እቲ ብክርስቶስ ዛረኴብናዮ ናይ ጽዴቂ ህይወት ናብራ እምነት 

ዛጠሌብ ብምዃኑ ከም መጠን ጻዴቃን ብእምነት ኢና ክንነብርን ክንገብርን ዖልና።‚ጻዴቕ 
ግና ብእምነት እዩ ዘነብር…‛ (እብ10፥38)። ብዖይ እምነት ዛግበር ዅለ ሓጢኣት እዩ 

(ሮሜ14፥23)። ኣብቲ ሓጢኣት ዖሇዎ ዴማ ሞት ክነግስ ናይ ግዴን እዩ (ሮሜ6፥23)። ስሇዘ 

ከምዘ ክንብሌ ንኹእሌ ኢና እቲ ብዖይ እምነት እንገብሮ ነገር ዅለ ሞት ኣሇዎ። 

 

ዴላት ኣምሊኹ ኣብ ሌዔላና ቅዴሚ ናብ ሓዲር ምእታውና ንዅለ  እቲ ኣብ ህይወት 

ዛገጥመና ብእምነት ግብረ መሌሲ እንህብ ናይ እምነት ሰባት ክንከውን እዩ። ብርግጽ 

ቅዴሚ መጻምዴቲ ምንዲይና ናብራ እምነት ክንመሃር ኣልና።  ብምርኣይ እናተመሊሇስና 

ነቲ ብእምነት ክምራሕ ዖሇዎ ሓዲር ክንመርሖ ስሇዖይንኹእሌ ናብ ሓዲር ቅዴሚ ምእታውና 

ሓይሉ እምነት ክንሙከር ገዙእ ርእስና ከነሌምዴ ኣልና።  

 

 ከም ፍቓደ እዩ ዛገብር 
ኣምሊኹ ንዅለ እቲ ዛገብሮ ከም ፍቓደ እዩ ዛገብሮ። ካብ ፍቓደ ወጻኢ ዛገበሮን 

ዛገብሮን ነገር የሌቦን፥ ኣይክህለን ዴማ። ኣምሊኹ ንፍቓደ ዛሇዒሇ ቦታ ስሇዛህቦ ንዅለ 

ግብርታቱ ከም ፍቓደ እዩ ፈጺምዎም። እቶም ብምስለ እተፈጠርና ቅደሳኑ ዴማ ከም 
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ኣምሊኹ ክንዒዪ ስሇዖልና ንፍቓዴ ኣምሊኹ ዛሇዒሇ ቦታ ብምሃብ ክንግዛኦን ንዅለ 

ተግባራትና ኣብኡ ተመርኳስና ከነተግብሮን ክንጋዯሌ ኣልና። ፍቓዴ ኣምሊኹ ንኣና እቲ 

እተገሌጸ ናይ ኣምሊኹ ቃሌ ምዃኑ ብምግንዙብ ንቃሌ ኣምሊኹ ነንዔሇት ክንዯሌዮ ክንተግህ 

ኣልና። 

 

 ንክብሩ ይገብር  
ኣምሊኹ ንዅለ ዛገብሮ ነገር ንክብሩ ክብሌ እዩ ዛገብሮ። ከምቲ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ተገሉጹ 

እንረክቦን ኣብ ታሪኹ እንዔዖቦን ኣምሊኹ ንክብሩ ዖይበቅዔ ዛኻነ ዒይነት ነገር ኣይገብርን 

እዩ። እቶም ከም ኣምሊኹ ክንገብር እተፈጥርና ዯቁ ዴማ  ንዅለ እቲ እንገብሮ ነገር ንክብሪ 

ክርስቶስ ከምዛበቅዔ ጌርና ክንገብሮ ይግብኣና እዩ። ሃዋርያ ጳውልስ ነዘ ስሇእተረዴኤ እዩ 

ንዅለ እቲ እንገብሮ ንክብሪ ኣምሊኹ ኢሌና ክንገብሮ ከምዖልና ዛነገረና። ‚እምበኣርሲ 
እንተ በሊዔኩም፥ ወይስ እንተ ሰቴኵም፥ ወይስ ዛኻነ ይኵን እንተ ገበርኩም፥ ኳለ 
ንኹብሪ ኣምሊኹ ግበርዎ‛ (1ቇሮ10፥31)።  

 

 ብጽዴቅን ቅዴስናን ይገብር 
ኣምሊኹ ንዅለ እቲ ዛገብሮ ብጽዴቅን ቅዴስናን እዩ ዛገብሮ። ካብ ቅዴስናን ጽዴቅን ወጻኢ 

ዛኻነ ዒይነት ነገር ክገብር፥ እቲ ዖሇዎ ፍጹም ባህርይ ኣይፈቅዯለን። ንሕናውን ቅዴሚ ናይ 

ሓዲር መጻምዴቲ ክንዯሌይ ምጉያይና ሓይሉ ጽዴቅን ቅዴስናን ኣብ ዔሇታዊ ናብራና 

ክንሙከሮ ክንጋዯሌ ክንክእሌ ኣልና። ሓይሉ ጽዴቅን ቅዴስናን ኣብ ዅለ ተግባራትና 

ዖይተመኮርና ሰባት ምስ እንኴውን ኣብ ሓዲር ኣዘና ኣሸገርቲ ሰባት ክንከውን ኢና 

እንግዯዴ።  

 

 ብፍቕሪ ይገብር 

እቲ ብርእሱ ፍቕሪ ዛኻነ ኣምሊኹ ንዅለ እቲ ዛገብሮ ብፍቅሪ እዩ ዛገብሮ። ዅለ 

ተግባራት ኣምሊኹ ንፍቕሪ ኣምሊኹ እዩ ዖንጸባርቕ። ንሱ ፈቃር ጥራይ ዖይኯነስ ፍቕሪ እዩ 

(1ዮሃ4፥8,16)። ስሇዘ ምስሉ ኣምሊኹ ክንሕዛ ዔጫ በጺሑና ዖል ኣመንቲ ዯቍ ንዅለ 

ግብርታትና ከመይ ጌርና ብፍቕሪ ከም እንገብሮ ክንሓስብ ክንክእሌ ኣልና። ብዖይ ፍቕሪ 

ዛግበር ዅለ ናይ ከንቱነት ከንቱ ጥራይ ዖይኯነስ ናብ ውዴቀት ዖብጽሕ ምዃኑ 

ብምግንዙብ ንፍቕሪ ዛሇዒሇ ኣቃሌቦ ሂብና ክንሰርሕ ይግባእ (1ቇሮ16፥14)። 

 

3. ሕብረት ምስ ኣምሊኹ 
ኣምሊኹ ነቲ ቀዲማይ ሰብን ናይ መጀመርያ ኣብ ሓዲር እተጸምዯን ኣዲም ንምንታይ እዩ ፈጢርዎ 

ኢሌና ምስ እንሓትት ምስ ኣምሊኹ ሕብረት ክገብር እዩ እዩ ተፈጢሩ ዛብሌ መጽሓፍ ቅደሳዊ 

ምሊሽ ኢና እንረክብ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ኣምሊኹ ንሄዋን ኣምጺኡ  ናብ ኣዲም ቅዴሚ ምሃቡ 

ኣዲም ምስ ኣምሊኹ ሕብረት ዛገብር ዛነበረ። ሕብረት ምስ ኣምሊኹ ንኣዲም እተፈጥረለ ዔሊማ 
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ስሇዛኻነ ጊዚ ወሲደ ይተግሃለ ነይሩ። ኣዲም ንሄዋን ቅዴሚ ምርካቡ ንኣምሊኹ እዩ ዛረኴቦ። 

ምስ ናይ ሓዲር መጻምዴቱ ሕብረት ቅዴሚ ምግባሩ ምስ ኣምሊኵ እዩ ሕብረት ዛገብር ዛነበረ። 

 

ኳሊትና ሕብረት ምስ ኣምሊኹ ክንገብር ኢና ተፈጢርናን ብኣምሊኹ ተጸዊዔናን። ብርግጽ 

መጽሓፍ ቅደስ ዛምህረና ሓቂ ሕብረት ምስ ኣምሊኹ ሓዯ ነገር ካብ ኣምሊኹ ስሇዛዯሇና እንገበሮ 

ተራ ነገር ዖይኯነስ ሓዯ ካብቶም እተፈጠርናልምን ብክርስቶስ ዛዯሓንናልምን ዔሊማታት እዩ። 

ስሇዘ ዴማ እዩ ኣምሊኹ እቲ ዛዒበየ ካባና ዛዯሌዮ ነገር ሕብረት ምስኡ ዛኻነ። ከምቲ ኣብ 

ምለእ መጽሓፍ ቅደስ ተገሉጹ ዖል ኣምሊኹ ብተዯጋጋሚ ነቲ ዛፈጠሮ ሰብ ክዙረቦን ከዖራርቦን 

ኢና እንርእይ። ኣምሊኹ ንህዛቡ ብተዯጋጋሚ እተዙረበለ ምኹንያት ዴማ ንኣና ዖሕሌፈሌና 

መሌእኹቲ ኣምሊኹ ክሳዔ ክንዯይ ምስ ህዛቡ ሕብረት ክፈጥር ከምዛዯሉ እዩ።  

 

ኣብ ዖጸ33፥11 ንሙሴ ገጽ ንገጽ እተዙረቦ ኣምሊኹ ኣብ ዖጸ25፥8 ዴማ ኣብ ማእከሌኩም ክሓዴር 
መቅዯስ ስርሑሇይ ኢለ። ኣብ ኤር33፥3 እውን ጸውዒኒ ክምሌሰሌካ ይብሌ። እዘ ኣምሊኹ ምስ 

ሰብ ከካይድ ንዛዯሌዮ ሕብረት ዖነጽረሌና ሓቂ እዩ። እምበኣርሲ እቲ መጻምዴቲ ረቡ 

ሕብረት ክሃንጽ ዛዯሉ ኣማኒ ኣቀዱሙ ምስ ኣምሊኹ ጥቡቕ ሕብረት ክሃንጽ ከምዖዴሌዮ 

ክዛንግዔ የብለን። ብኣምሌኺ ምስ ኣምሊኹ ጽኑዔ ሕብረት ክትሃንጽ እንተዴኣ ዖይክኢሌካ ናብቲ 

ብቍዔ በዒሌ ሓዲር ክገብረካ ዛኹእሌ ብቕዒት ክትመጽእ ኣይትኹእሌን ኢ። ኣዲም ቅዴሚ 

ሄዋን ምስ ኣምሊኹ ርክቡ ከምዛሃነጸ፥ ቅዴሚ ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ክንረክብ ምፍታንና ብዅለ 

እቲ ክግበር ዖሇዎ ብትግሃት ምስ ኣምሊኹ ሕብረትና ከነዯሌዴሌ ኣልና። 

 

4. እስትንፋስ ህይወት  
ኣምሊኹ ነቲ ዛፈጠሮ ሰብ እንስንፋስ ህይወት ኣብ ኣፍንጫኡ ኡፍ ኢለ እዩ ፈጢርዎ (ዖፍ2፥7)። 

እዘ እስትንፋስ ህይወት ምስቲ ጏይታ የሱስ ንዯቀመዙሙርቱ ኡፍ ብምባሌ ዛሃቦም ቅደስ 

መንፈስ ሓዯ እዩ (ዮሃ20፥22)። ስሇዘ ብዙዔባ እስትንፋስ ህይወት ክንሓስብ እንከልና ብዙዔባ 

መንፈስ ቅደስ ንዙረብ ከምዖልና ክንርዲእ የዴሉ። ኣምሊኹ ንሰብ እስትንፋስ ህይወት ዛሃቦ 

ብመገዱ እቲ ቅደስ መንፈሱ ኣብ ሰብ ምእንቲ ክሓዴር እዩ። ከምቲ ኣቐዱመ ዛበሌኩዎ እቲ 

እስትንፋስ ህይወት ዛብሌ ቃሌ ንመንፈስ ቅደስ ዖመሌክት ቃሌ እዩ። ኣብ ሮሜ8፥2 ኣብ 

እንርእየለ እዋን መንፈስ ቅደስ መንፈስ ህይወት ተባሂለ ከምዖል ንርዲእ። ስሇዘ እስትንፋስ 

ህይወት ክንብሌ ከልና መንፈስ ህይወት ንብሌ ከምዖልና ግለጽ ክኴውን ይግባእ።  

 

መንፈስ ቅደስ መንፈስ ህይወት እዩ። እታ ኣብ ሮሜ8፥2 ህይወት ንዛብሌ ቃሌ ንምግሊጽ 

ዖገሌገሇት ናይ ግሪኹ ቃሌ ዴማ ‚ዜዊ‛ (zoe) ክብሊ እንከል ‚ሌክዔ ከም ናይ ኣምሊኹ ዒይነት 

ህይወት‛ (God kind life) ዛብሌ ትርጉም ኣሇዎ። ብካሌእ ኣበሃህሊ ኣምሊኹ ዛነብሮ ዒይነት 

ዛብሌ ትርጉም እዩ ዖሇዋ። ዜዊ ዅለ ሰብ ዖይብለ ኣብ ህይወት እቶም ቅደሳን ጥራይ እትርከብ 

ዖሇኣሇማዊት ናይ ክብሪ ህይወት እያ። መንፈስ ህይወት ክንብሌ እንከልና ዴማ ከምቲ ኣምሊኹ 
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ዛነብሮ ዒይነት ህይወት ክትንበር ዖኹእሌ መንፈስ ማሇት እዩ። ኣምሊኹ ነቲ ንሱ ዛነብሮ ህይወት 

ኣብ ምዴሪ መታን ክንነብሮ እዩ እስንትፋስ ህይወት ወይ ዴማ ቅደስ መንፈሱ ሂቡና። 

 

ክርስቶስ የሱስ ኣብ ምዴሪ ኣብ እተመሊሇሰለ እዋን ከምቲ ኣብ ዮሃ1፥14 ተጻሒፉ ዖል ንኣቦ 

ኣግሂዴዎ እዩ። ክርስቶስ የሱስ ንኣቦ ኣግሂዴዎ ማሇት እንታይ ከምዛመስሌ ኣርእይዎ ማሇት እዩ። 

ክርስቶስ የሱስ ንኣቦ ከርእየና እንከል ካብቲ ሓዯ ዖርኣየና ነገር ኣቦ እንታይ ዒይነት ሰብ 

ከምዛዯሉ፥ ወይ ዴማ እቲ ኣምሊኹ ሰባት ክመሊሌስዎ ዛዯሌዮ ህይወት እንታይ ከምዛመስሌ 

እዩ። ክርስቶስ የሱስ ኣብ ኣእምሮ ኣምሊኹ ንዖል ሰብ እንታይ ከምዛመስሌ  ከም ሰብ 

ብምምሌሊስ ኣርእዩና እዩ። ስሇዘ የሱስ ኣብ ምዴሪ እተመሊሇሶ ምምሌሊስ እቲ ኣምሊኹ ዯቂ 

ሰባት ክመሊሇሱ ዛዯሌዮ ምምሌሊስ እዩ። ምእንትዘ ዔሊማ ዴማ እዩ ህይወት የሱስ ኣባና 

እተዖርኤት። 

 

እምበኣርሲ ሓዯ ንሓዲር ክዲል ዛዯሉ ሰብ ህይወት ኣምሊኹ ንምንባር ገዙእ ርእሱ ከሌምዴ 

ክኹእሌ ኣሇዎ። ነታ ኣብ ውሽጥ እተዖርኤት ህይወት ወዱ ኣምሊኹ ብዛግባእ ክትነብረሊ 

እንተዴኣ ዖይክኢሌካ ናብ ሓዲር ክትኣቱ ኢሌካ ክትህወኹ የብሌካን። ክርስትያናዊ ሓዲር 

ንምግሊጽ ህይወት ወዱ ኣምሊኹ ከገሌግሌ ስሇእተፈጥረ ክርስትያናት ዛምስርትዎ ሓዲር መግሇጺ 

እታ ኣብ ውሽጦም ዖሇ ህይወት የሱስ እዩ ክኴውን ዖሇዎ። የሱስ ህይወቱ ኣባና ዛዖርኣ ህይወት 

ኣልና ኢሌና ፈቀድኡ ከነውሪ ዖይኯነስ ነዙ ህይወት ብምግሊጽ ኣብ ሞት ክንስሌጥንን ንየሱስ 

ከነግህዴን እዩ። 

 

ብዙዔባ ህይወት ክሓስብ እንከልዅ ናብ ኣእምሮይ እትመጽእ ሓንቲ ፍቕዱ ኣሊ። እዙ ፍቕዱ እዘኣ 

ኣብ ዮሃ1፥4 እተጻሕፈት ኯይና ከምዘ ዛስዔብ ዴማ ትንበብ። ‚ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ 
ህይወት ከኣ ብርሃን ሰብ ነበረት።‛ ህይወት የሱስ ብርሃን ሰብ እያ። ብርሃን ብምና ዴማ በዙ 

ህይወት እናተመሊሇስና ኣብ ጸሌማት ክንስሌጥን ይግባኣና። እዙ ህይወት (ዜዌ) ኣብ ናብራኡ 

ዛነገሰቶ ኣማኒ ብጸሌማት ኣይመሊሇስን እዩ። ብሓት ልሚ ኣብ ሓዲር ኣትዮም ብጸሌማት 

ክነብሩ እተገዯደ ነታ ብርሃን ሰብ ዛኯነት ህይወት ወዱ ኣምሊኹ ኣቀዱሞም ኣብ ህይወቶም 

ስሇዖየንገስዋ እዩ። ንስ ግና ነዘኣቶም ኣይትምሰልም ገዙእ ርእስ ብህይወት ወዱ ኣምሊኹ 

ኣቐዱምካ ህነጽ።   

 

5. ዴምጺ ኣምሊኹ ምስማዔ 
ኣዲም ንሄዋን ቅዴሚ ምርካቡ ካብ ዛነበሮ ነገራት ሓዯ ብንጹር ንዴምጺ ኣምሊኹ ምስማዔ እዩ። 

እዘ ቀዲማይ ኣብ ሓዲር እተጸምዯ ኣዲም ኣብቲ ብዖይምእዙ ኣብ ዛወዯቐለ እዋን ዴምጺ 

ኣምሊኹ ሰሚዐ ዛፈርሀን እተሓብኤን ኣቀዱሙ ዴምጺ ኣምሊኹ እንታይ ከምዛኻነ ናይ ምስማዔ 

ሌምዱ ስሇዛነበሮ እዩ። ኣምሊኹ ምዴሪ ምስ ወሌወሇ ምስ ኣዲም ናይ ምዛርራብ ሌምዱ 

ስሇዛነበሮ ከም ሌማደ ሓዯ እዋን ምስ መጸ ኣዲም በዱለ ወዱቍ ጸኒሕዎ። ዴሕሪ ውዴቀት 
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ንዖጋጠመ ነገር ንጏኒ ገዱፍና ኣዲም ካብ መጀመርታ ምስ ዴምጺ ኣምሊኹ ዛጠበቐ ርክብ 

ከምዛነበሮ ክንርኢ እዯሉ። ንሱ ሄዋን መጺኣ ሓዲር ቅዴሚ ምምስራቱ ምስ ኣምሊኹ ዛጠበቐ 

ርክብ ክሃንጽ ስሇዛኴኣሇ ንሓሳብ ኣምሊኹ ቀረባ ዛኻነ ህይወት እዩ ነይርዎ። 

 

ልሚውን ሓዲር ክምስርት ዛዯሉ ኣማኒ ከምቲ እቲ ቀዲማይ ኣብ ሓዲር ዛኣተወ ኣዲም ዛገብሮ 

ዛነበረ፥ ዴምጺ ኣምሊኹ ናይ ምስማዔ መንፈሳዊ ሌምምዴ ከጥሪ ወይ ክህሌዎ ይግባእ። ከም 

ኣባጊዔ ኣምሊኹ መጠን ዴምጺ ኣምሊኹ ናይ ምስማዔ ሌምምዴና ኔርና ኔርና ወይ ዴማ ሳሕቲ 

ዖይኯነስ ነናይ ዔሇት ሌምምዴና እዩ ክኴውን ዖሇዎ። እቶም ኣብ ሓዲሮም ዔውታት ዛኻኑ 

መጻምዴቲ፥ እቶም ኣቀዱሞም ዴምጺ ኣምሊኹ ናይ ምስማዔ ሌምምዴ ከጥርዩ ዛኴኣለ ምዃኖም 

ክንዛንግዔ የብሌናን። ንሓዲር ክመርሖ ዛኹእሌ ናይ ኣምሊኹ ሓሳብ እዩ። ናይ ኣምሊኹ እትሰምዔ 

ሰብ እንተዴኣ ዖይኯንካ ዴማ ሓዲርካ ብካሌእ ሓሳብ ክምራሕ ኢ ትሓዴጏ። ካሌእ ክመርሖ 

እንተዴኣ ጀሚሩ ዴማ ካብቲ መሰረታዊ ናይ ኣምሊኹ ዔሊማ ክትርሕቕ ስሇትግዯዴ ንኣምሊኹ 

ዖየኹብር ህይወትን ሓዲር ይህሌወካ። ስሇዘ ንዴምጺ ኣምሊኹ ናይ ምስማዔ ሌምዱ ከተጥሪ 

ኣልካ። 

 

ንዅለ እቲ ኣምሊኹ ዴምጹ ዖስምዒለ መገዴታት ብምጥቃም ዴምጺ ኣምሊኹ ንምስማዔ ገዙእ 

ርእስና ከነሌምዴ ክርስትያናዊ ግቡእና እዩ። ዴምጺ ኣምሊኹ ምስማዔ ምሌክት መንፈሳዊ ዔቤት 

ዖይኯነስ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ናይ ውሌዴነት መሰሌ እዩ (ዮሃ10፥3-4)። ነዘ መሰሌ እዘ 

ብምጥቃም ንዴምጺ ኣምሊኹ ናይ ምስማዔ ዒቕምና ከነዔብዮ ክንክእሌ ኣልና። ብሓት ቅዴሳን 

ዴምጺ ኣምሊኹ ምስማዔ ንገሇ ሒዯት ኣገሌገሌቲ እተሓዴገ ገይሮም ስሇዛሓስቡ ገዙእ ርእሶም ነዘ 

ነገር እዘ ኣየግዛኡን። ከምታ ዖሇውዋ ኯይኖም ዴማ ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ይዯሌዮ። እዘ ኣብ 

ዅለ ጉዔዜ ናይ ህይወትካ ጥፍኣት ብገዙእ ኢዴካ ከም ምዛራእ እዩ። ቅዴሚ መጻምዴቲ ኣፍ 

ኣቦና ኢና ክንረክብ ዛግብኣና። ቅዴሚ ኣብ ሓዲር ምእታውና ንሓዲር ክሃንጽ ዛኹእሌ ዯሃይ 

ኣምሊኹ እዩ ከገዴሰና ዖሇዎ።  

 

6. ኣብ ኤዯን ገነት ምቕማጥ 
ኣዲም ንሄዋን ከም ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ካብ ኣምሊኹ ቅዴሚ ምቅባለ ኣብ ኤዯን ገነት 

ብኣምሊኹ ከምእተቐመጠ ቃሌ ኣምሊኹ ብንጹር ዛዙረቦ ንሕናውን እንፈሌጦ ሓቂ እዩ። ኤዯን 

ገነት ኣምሊኹ ንሰብ ከቀምጦ ዛዯሇየለ ምደብ ቦታ እዩ። ስሇዘ ኣዲም ቅዴሚ መጻምዴቲ 

ምርካቡ ኣብ ኤዯን ገነት ተቐሚጡ ነይሩ ክንብሌ እንከልና ኣብቲ ኣምሊኹ ዛመዯበለ ቅኑዔ 

መንፈሳዊ፥ ነፍሳዊ፥ ስጋዊ ቦታ ተቐሚጡ ነይሩ ንብሌ ከምዖልና ከነስተውዔሌ ኣልና። ኣምሊኹ 

ኣብዙ ምዴሪ እዘኣ ክንውንኖ ዖዲሇዎ መንፈሳዊ፥ ነፍሳዊ፥ ስጋዊ ቦታ ኣሇዎ። ነዘ ብግቡእ 

ብምሓዛ ሓዲር እንተዴኣ ጀሚርና ክንዔወት ንኹእሌ ኢና። ነቲ ብኣምሊኹ እተመዯበሌካ ግቡእ 

ስፍራ ከይሓዛካ መጻምዴቲ ክትረክብ ምፍታን ግና ንህይወትካ ኣብ ኣዛዩ ሓዯገኛ ነገር 

ትውፍያ ከምዖል ኣይትዖንግዔ። 
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እቲ ኣዲም ቅዴሚ ሓዲር ዛቕመጠለ ዛነበረ ኤዯን ገነት ናይ ክብሪ ስፍራ እዩ። ሰብ ምስ 

ሓጥአ እቲ ቅዴሚ ዅለ ዛሰኣኖ ነገር እንተዴኣ ነይሩ ኯይኑ ክብሪ ኣምሊኹ እዩ። ክብሪ ኣምሊኹ 

ኣብ ኤዯን ገነት ብምሌኣት ነይሩ እዩ። ኤዯን ገነት ናይ ኣምሊኹ ህሌውና ብምሌኣት ዛገሃዯለ 

ስፍራ እዩ። ስሇዘ ኣዲም ቅዴሚ ሓዲር ኣብቲ ህሌውና ናይ ኣምሊኹ ብምሌኣት ዛነገሰለ ስፍራ 

ይነብር ነይሩ ማሇት እዩ። ስሇዘ ንሓዲር ዛዲል ሰብ ቅዴሚ ዅለ ናይ ኣምሊኹ ክብሪ ዖሇዎ ወይ 

ዛንጸባረቆ ህይወት ንምህናጽ ገዙእ ርእሱ ከሌምዴ ክኹእሌ ኣሇዎ። ካብ ክብሪ ኣምሊኹ ዛረሓቐ 

ወይ ዴማ ክብሪ ኣምሊኹ ዖይሙከር ህይወት ሒዛካ ብሓዲርካ ንኣምሊኹ ከተኹብር ዛከኣሌ 

ስሇዖይኻነ፥ ኣቀዱምካ ምስ ክብሪ ኣምሊኹ እተቋረነ ህይወት ክትሃንጽ ትጋህ። ብናይ ኣምሊኹ 

ህሌውና ዖይማረኹን ህሌውና ኣምሊኹ ብምሌኣት ዖይንጸባረቆን ናብራ እናነበርካ ናይ ሓዲር 

መጻምዴትካ ምዴሊይ ንሓዯጋ ዖቃሌዔ ምዃኑ ተረዱእካ ብኣጋኡ ገዙእ ርእስ ሓለ።  

 

ኤዯን ገነት ዙራ ሓጏስ ዖሇዎ ስፍራ እዩ። ሰብ ኣብ ኤዯን ገነት ክሳዔ ዛነበረሊ እዋን ምንም 

ዒይነት ጓሂ ኣብ ሌቡ ክነግሶ ዖይከኣሇ፥ ኤዯን ገነት ናይ ኣምሊኹ ዙራ ሓጏስ እተነበረለ ስፍራ 

ስሇዛኻነ እዩ። ኣዲም ኣብቲ ዙራ ሓጏስ ዖሇዎ ስፍራ እናነበረ እዩ ናይ ሓዲር መጻምዴቲ 

ንዛኻነት ሄዋን ካብ ኣምሊኹ እተቀበሊ። ሓጏስ ኣምሊኹ ንፍለያት ክርስትያናት እተዒዯሇ ፍለይ 

ትዔዴሌቲ ዖይኯነስ ነፍሲ ወከፍ ብጏይታ የሱስ ዛዯሓነ ኣማኒ ክወርሶ ዖሇዎ ናይ ውሌዴነት 

መሰለ እዩ። ስሇዘ ቅዴሚ ናብ ሓዲር ምጽንባርካ ሓጏስ ኣምሊኹ እተስተማቅር ሰብ ኯይንካ 

ክትወጽእ ገዙእ ርእስ ከተሌምዴ ኣልካ። ሓጏስ ኣምሊኹ ኣብ ሌቦም ዖይነገሶም ሰባት ኣብ 

ሓዲር ምስዛኣትው እቲ ናይ ሓዲር ጾር ተወሲኹዎም ብጓሂን ተስፋ ምቁራጽን እተኴበበ ናብራ 

ክመርሑ እዮም ዛግዯደ። ንስ ግና ብሓጏስ ኣምሊኹ እተኴበበ ናብራ ንምንባር ርእስ 

ኣሌምዴ። 

 

እቲ ኣዲም ቅዴሚ ሓዲር ዛነብረለ ዛነበረ ስፍራ ኤዯን ገነት ዯገ ሰማይ ዖሇዎ ስፍራ ምግሊጽ 

እዩ። ናይ ሰማይ ዯገ ኣብ ኤዯን ገነት ብምሌኣት ስሇዛነበረ ኣምሊኹ ዯሃዩ ኣብ ኤዯን ገነት የስምዔ 

ነይሩ። ስሇዘ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ነዘ ሓቂ እዘ ኣብ ግምት የእትዩ ገዙእ ርእሱ ንሰማይ ዛቀረበ 

ህይወት ክመርሕ ከሌምዴ ኣሇዎ። ብኣተሓሳስባ፥ ዖረባን ቅዱ ኣነባብራን ጥቃ ሰማይ ኻይኑ 

ክነብር ገዙእ ርእሱ ከሌምዴ ኣሇዎ። ሓዲር መንፈሳዊ ምግሊጽ ዛጠሌብ መንፈሳዊ ምስጢር ከም 

ምዃኑ መጠን እቶም ናብ ሓዲር ክቍረኑ ዛዯሌዩ ኣመንቲ ምግሊጽ ካብ ኣምሊኹ ብቃለን 

መንፈሱን ናይ ምቅባሌ ሌምዱ ኣቐዱሞም ክሊመደ ኣሇዎም። 

 

 

 

7. ናይ ስራሕ ሰብ ምዃን 
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‚እግዘኣብሄር ኣምሊኹ ከኣ ንሰብ ወሲደ፥ ኪዏይያን ኪሕሌዋን ኣብ ገነት ኤዴን ኣቐመጦ‛ 
(ዖፍ2፥15)። ከምቲ ኣብዙ ፍቕዱ እዘኣ ተገሉጹ እንርእዮ ኣምሊኹ ነቲ ዛፈጠሮ ኣዲም ኣብ ኤዯን 

ገነት ንዔዮ እዩ ኣቐሚጥዎ። ስሇዘ ኣዲም ቅዴሚ ሄዋን ናይ ስራሕ ሰብ ነይሩ ማሇት እዩ። ሄዋን 

ናብ ኣዲም ክትመጽእ እንከሊ ኣዲም ዴሮ ኣብ ስራሕ ተዋፊሩ ነይሩ። እዘ ብዔሊማ እተገብረ ዯኣ 

እምበር ናይ ኣጋጣሚ ጉዲይ ኣይኯነን። ቅዴሚ ሓዲር ክትምስርት ምዴሊይካ ናይ ስራሕ ሰብ 

ክትከውን ኣልካ። ናይ ስራሕ ሰብ ምዃን ካብ ትህኪት ሓራ ዛወጸ፥ ሸሇሌ ዖይብሌን ሓሊፍነት 

ንምስካም ዴለውን ዛኻነ ናብራ ምንባር እዩ።  

 

ብዙዔባ ስራሕ ክንሓስብ እንከልና ግና መንፈሳዊ ስራሕ ጥራይ ክንሓስብ የብሌናን። ብዙዔባ ስጋዊ 

ስራሕውን ንዙረብ ከምዖልና ኣብ ግምት ከነእቱ ኣልና። ኣዲም ኣብ ኤዴን ገነት ስርሑ ንኣምሊኹ 

ምምሊኹ ጥራይ ዖይኯነስ ነታ ዛነብረሊ ስፍራ ምኵስስ፥ ምክንን… እዩ። መንፈሳዊ ብጽሕና 

ዖሇዎ ሰብ ንመንፈሳውን ስጋውን ስራሕ እተዲሇወ ሌቢ እዩ ዖሇዎ። ስሇዘ ቅዴሚ ሓዲር ገዙእ 

ርእስና እንኹእሇለን ንካሌኦት እነጸግወለን ምዴራዊ ስራሕ ክንሰርሕ ኣልና። ብሓት ኣብ ክንዱ 

ክሰርሑ ስዴራቤቶም ብፍሊይ ከኣ ኣብ ወጻኢ ንዛነብሩ ኣሕዋቶም ምርኩስ ገይሮም እዮም 

ክምርዒው ዛሓስቡ። ገሇውን ነታ ዖሇውዋ ማሕበር ተኣማሚኖም እዮም ዛምርዒው። ንማሕበር 

ኣይተኹብደሊ፥ ንስዴራቤትኳም ዴማ ሕሇዩ ዛብሌ ንጉሳዊ ትእዙዛ ስሇዛዖንግዐ ካብ ስራሕ 

ዒሇም ርሒቆም ምንም ኣታዊ ገንዖብ ዖይብልም ሓዲር ክምስርቱ ይፍትኑ እዮም። ገሇ ሰሉጥዎም 

ኣብ ሓዲር ምስኣተው ዴማ እቲ ዛነብርዎ ከርፋሕ ናብራ ኣዛዩ እዩ ዖሕዛነካ። ስሇዘ ኣቐዱምካ 

ገዙእ ርእስ እትኹእሇለ ስራሕ ክህሌዎካ ኣሇዎ። 

 

8. ነቲ ክትሰርሖ ዖልካ ብሌክዔ ምፍሊጥ 
ኣዲም ክሰርሕ ከምዖሇዎ ጥራይ ዖይኯነስ ብሌክዔ እንታይ እዩ ክሰርሕ ዖሇዎ ምለእ ምርዲእ እዩ 

ነይርዎ። ንኤዯን ገነት ክዒያን ክሕሌዋን ምዃኑ ምፍሊጡ ነቲ ዖሇዎ ምለእ ምርዲእ እዩ ዖርእየና። 

ንሱ ዔሊምኡ ብሌክዔ ተገንዘቡ ስሇዛነበረ ክሳዔ እታ ዛወዯቐሊ እዋን ዔሊምኡ ተፈጻምነት ክረክብ 

ይተግህ ነይሩ። ኣብ ከምዘ ዒይነት ናብራ (ዔሊማኡ ተረዱኡ ዛነብሮ) እንከል ዴማ እያ እታ ናይ 

ሓዲር መጻምዴቱ ክትከውን ብኣምሊኹ እተመዯበት ሄዋን ዛመጸቶ። ነፍሲ ወከፍና ኣብ ምዴሪ 

ዖልና ክንሰርሖ ዛግብኣና ንጹር ዔዮ ስሇዖልና እዩ። ነቲ ኣብ ምዴሪ ክንሰርሖ እተመዯበሌና 

ብሌክዔ ክንፈሌጦ ምኹኣሌ፥ ነቲ ኣብ ህይወትና ክህሌወና ዛግብኦ ቅዱ ኣነባብራ ይውስኖ እዩ። 

ቅዱ ኣነባብራና ዛውሰን በቲ ዖልና ናይ ህይወት ዔሊማ እዩ።  

 

ዔሊምኡ ወይ ዴማ ነቲ ኣብ ምዴሪ ክገብሮ ዖሇዎ ነገራት ብሌክዔ እተረዴኦ ሰብ ሌዔሉ እቶም 

ዔሊምኦም ዖይተረዴኦም ሰባት ጸብሇሌ ኢለ ክነብር ባህርያዊ እዩ። ብርግጽ ኣብ መንጏ እቲ 

ዔሊማኡ ዛፈሌጥን ዖይፈሌጥን ሰብ ናይ ኣነባብራ ፍሌሌይ ክህለ ናይ ግዴን እዩ። ኣብ ጉዔዜ 

ህይወተይ ከምእተዒዖብኩዎ ነቲ ክሰርሖ ዛግብኦ ነገር ብሌክዔ እተረዴኤ ሰብ ካብ መጻምዴቱ 

ዛጽበዮ ነገር ንጹር እዩ ዛኻነለ። እዘ ከኣ ስኒት ዖሇዎ ሰሊም ዛነገሶ ናብራ ክትንበር ኣዛዩ እዩ 
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ሓጋዘ። ብሕ ጊዚ ነቲ ንሳቶም ኣብዙ ምዴሪ  ክሰርሕዎ ዛግብኦም  ዖይፈሌጡ ክነሶም ካሌኦት 

ክሰርሕዎ ንዖሇዎም ነገር ከስርሑ ዛፍትኑ ሰባት ጨቆንቲ እዮም ክኻኑ ዛግዯደ። በዘ ምኹንያት 

ዴማ ኢና ብሓት ኣንስቲ ዛጸቅጡ ሰብኡት ሰሲኖም ንዔዖብ ዖልና። 

 

እምበኣር ሓዯ ኣማኒ ናብ ሓዲር ቅዴሚ ምእታው ብዙዔባ ርእሱን ብዙዔባ እቲ ክሰርሖ ብኣምሊኹ 

እተመዯበለን ንጹር ስእሉ ክሕዛ ክኹእሌ ኣሇዎ። ዔዮ ምፍሊጥ ኣብኡ ኣተኳርካ ክትሰርሕን 

ቅርጹ ዛሓሇዎ ናብራ ክትነብርን ናይ ምግባር ሓይሉ ስሇዖሇዎ ኣብዘ ነገር እዘ ኣቐዱምካ 

ክትዔወት ኣልካ። ንኣምሊኹ ንምንታይ ኣብዙ ምዴሪ እዘኣ ትነብር ከምዖል ክገሌጸሌካ ሕተቶ። 

ዔዮ ብኴመይ ተግባራዊ ከምእትገብሮውን ከማሊኹተካ ብጸልት ኣብ ቅዴሚኡ ቅረብ። ዔዮ 

እንተዴኣ ተረዱእካዮ ዔሇታዊ ጉዔዜ እትመዛነለ ኣእምሮ ስሇተጥሪ ክእረሙ ዖሇዎም ነገራትካ 

ነዊሕ ከይተጓዒዛካ ብኣጋኡ ክትእርሞም ትኹእሌ። ስሇዘ ቅዴሚ መጻምዴቲ ምርካብ ናይ 

ህይወትካ ኣጀንዲ ካብ ኣምሊኹ ንምርካብ ትጉህ ኳን። 

 

9. ብዙዔባ ርእሱ እዅሌ ኣፍሌጦ 
ኣዲም ብዙዔባ ገዙእ ርእሱ እዅሌ ኣፍሌጦ ስሇዛነበሮ እዩ ነታ ብዯገ ዛመጸቶ ሄዋን ስጋኣ ካብ 

ስጋኡ፥ ዒጽማ ካብ ዒጽሙ ምዃኑ ከሇሉ ዛኴኣሇ። ንሱ ስጋኡን ኣዔጽምቱን እንታይ ይመስሌ 

ብሌክዔ ይፈሌጥ ስሇዛነበረ ስጋ ሄዋን ካብ ስጋኡ፥ ዒጽማ ዴማ ካብ ዒጽሙ ምዃኑ ብኡብኡ 

ክፈሌጥ ክኢለ። ኣዲም እቲ ብዙዔባ ገዙእ ርእሱ ዛነበሮ እዅሌ ኣፍሌጦ ነታ መጻምዴቱ ክትከውን 

ብኣምሊኹ ትወሃቦ ዖሊ ሄዋን ከሇሌያ ኣዛዩ እዩ ሓጊዛዎ። ብሓት መንእሰያት ኣመንቲ ብዙዔባ 

ገዙእ ርእሶም እዅሌ መረዲእታ ስሇዖይብልም መጻምዴቶም ንምሌሊይ ኣብ ዛገብርዎ ጻዔሪ 

ብጣዔሚ እዮም ዛሽገሩ። እቲ ንገዙእ ርእሱ ዛፈሌጥ ሰብ ግና መጻምዴቲ ኣብ ምሌሊይ ብሕ 

ኣይሃሌኹን። 

 

ከባቢና እንተዴኣ ፈቲሽና እቲ ንብሓት ኣመንቲ ዖሸግሮምን ንውዴቀት ምኹንያት ዛኻኖምን 

ነገራት ሓዯ ንመንነትካ ዖይምፍሊጥ እዩ። ንገዙእ ርእስ ብሌክዔ ዖይምፍሊጥ ነቲ ኣብ ምዴሪ 

ትነብረለ ዖል ዔሊማ ብሌክዔ ከምዖይትግንዖብ ብምግባር ዔሊማ ኣሌቦ ህይወት ክትመርሕን 

እተሓናፈጸ ናብራ ክህሌወካን እዩ ዖገዴዯካ። ንሕና እቲ እቶም ስዴራቤትና ኢዅም ዛበለና፥ 

ሰይጣንን ስጋናን ዴማ ተሓጋጊዜም ዖስረጹሌና ዖይኯንናስ ኣምሊኹ ብቃለ እትዙረበና እዩ ቅኑዔ 

መንነትና። ስሇዘ ንመንነትና ብቃሌ ኣምሊኹ ኣቢሌና ክንርዴኦ ክንክእሌ ኣልና።  

 

ብዙዔባ ገዙእ ርእስና እዅሌ ኣፍሌጦ ነጥሪ ክንብሌ እንከልና ዴማ ብውሕደ ብዙዔባቲ ኣብ ጏይታ 

ዖልና መንነት፥ ጸጋን ራእይን ከምኡውን ባህርያትና እዅሌ ምርዲእ ይሃሌዎና ኢና ንብሌ ዖልና። 

ገዙእ ርእስ ምፍሊጥ ንዛብሌ ሓሳብ ብሓንቲ ፍቕዱ ክንጥቅሌሊ እንተዴኣ ኣዴሌዩ እታ ኣብ 

ዮሃ13፥3 እተጻሕፈ ቃሌ ትገሌጸሌና ኻይኑ ይስምዒኒ። ‚የሱስ ከኣ ኣቦኡ ንዅለ ኣብ ኢደ ከም 
ዛሀቦ፥ ካብ ኣምሊኹ ዴማ ከም ዛመጸ ናብ ኣምሊውን ከም ዘከይዴ ፈሉጡ..።‛  ከምቲ ኣብዙ 
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ፍቕዱ ተገሉጹ ዖል የሱስ ኣቦኡ ንዛሀቦ፥ ምንጩ ካበይ ከምዛኻነን ናበይ ከምዛከይዴን ይፈሌጥ 

ነይሩ። ገዙእ ርእስ ምፍሊጥ ዴማ ንሱ እዩ። ነቲ ዖል ምፍሊጥ፥ ምንጭ ምግንዙብን 

ፍጻሜ ምስትውዒሌን። እዘ ኣፍሌጦ እዘ ቅዴሚ ሓዲር ምምስራትና ከነጥርዮ እንተዴኣ 

ኹኢሌና ኣብ ጉዔዜ ሓዲርና ሰኣን ፍሌጠት ክረኹበና ካብ ዛክእሌ ዛኻነ ዒይነት መጥቃዔቲ ሓራ 

ኢና እንወጽእ።  

 

10. ሓሊዊ 
‚እግዘኣብሄር ኣምሊኹ ከኣ ንሰብ ወሲደ፥ ኪዏይያን ኪሕሌዋን ኣብ ገነት ኤዴን ኣቐመጦ።‛ 
(ዖፍ2፥15)። ኣዲም ቅዴሚ ሄዋን ንኤዯን ገነት ምሕሊው ዛፈሌጥ እዩ ነይሩ። ንሱ ናይ ሓዲር 

መጻምዴቱ ዛኻነት ሄዋን ክሳዔ እትመጽእ ኣብቲ ኣምሊኹ ክገብሮ ዛዯሇዮ ናይ ምሕሊው ዔዮ 

ተጊሁ ይዒዪ ከምዛነበረ ካብ ቃሌ ኣምሊኹ እንርዴኦ ሓቂ እዩ። ብዙዔባ ምሕሊው ዛብሌ ሓሳብ 

ክሓስብ እንከልዅ ኣቀዱሙ ምሕሊው እትማህረ ህይወት ዖሇዎ ኣማኒ ነቲ ኣብ ሓዲር ክሕሇው 

ብኣምሊኹ እተዋህቦ መንፈሳዊ ሕዴሪ ምሕሊው ከምዖይከብድ እየ ካብ ኣምሊኹ ተምሂረ። 

ብሓት ሰብ ሓዲር ቤቶም ናብ ጥፍኣት እናገስገሰ ስቕ ኢልም ዛርእይዎ ቅዴሚ መጻምዴቲ 

ምርካቦም ናይ ምሕሊው ሌምዱ ስሇዖይጸንሖም እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ኣምሊኹ ቅዴሚ ናብ ሓዲር 

ምእታውና ምሕሊው እተሞከርና ክንኯነለ ዛዯሌየና። 

 

ኣብ ህይወት ክንሕሌዎም ዛግብኡና ብሓት ነገራት ኣሇው። ምሕሊው ክበሃሌ እንከል ኣጽኒዔካ 

ምሓዛ፥ ካብ መጥቃዔቲ ምክሌሌ፥ ክሳዔ መወዲእታ ከተብጽሖ ምኹኣሌ እዩ። ብዙዔባ እቶም 

ኣብ ህይወት ክንሕሌዎም ዛግብኡና ነገራት ከም ፍቓዴ ኣምሊኹ ኣብ ካሌእ ኣጋጣሚ ክንርኢ 

ምዃንና እናሓበርኩ፥ ሕጂ ግና ምስ ምሕሊው ተኣሳሲሮም ክንርዴኦም ዖልና ነገራት ክዙረብ ባህ 

እብሇኒ። ምሕሊው፥ ምንቃሕ ይዯሉ። ነቲ ክትሕሌዎ ዖልካ ነገር ንምሕሊው ዅለሳዔ ንቁሕ 

ምዃን ናይ ግዴን ክትገብሮ ዖል እዩ። ክንዮ ፍሌጠት ዛኴዯ ንቕሓት ክህሌወና ክኹእሌ ኣሇዎ። 

ንቝሕ እንተዴኣ ዖይኯይንካ ክትሕሌዎ ንዖልካ ነገር ክትሕሌዎ ኣይትኹእሌን ኢ። ምንቃሕ 

ነቲ ክሕል ዖሇዎ ምፍሊጥ ይሓትት። ነቲ ክትሕሌዎ ዛግብኣካ ነገራት ዅለ ብቃሌ ኣምሊኹ 

ኣጸቢቕካ ብምፍሊጥ ክትሕሌዎ ምኹኣሌ መንፈሳዊ ብስሇት እዩ። ናይ ምሕሊው መንፈሳዊ 

ሌምምዴ ዖይብልም ኣመንቲ እንታይ ክሕሌው ከምዖሇዎም ብቃሌ ኣምሊኹን መንፈስ ቅደስን 

ክመሃሩ ኣሇዎም። 

 

እቲ ካሌእ ምሕሊው ዛጠሌቦ ነገር ጸሊእት ምሌሊይ እዩ። ቅሌስካ ምስ መንን ብኴመይን ምዃኑ 

ብምግንዙብ ምምሌሊስ የዴሉ። ጸሊኢ ዖይምሌሊይ ኣብ እትገብሮ ዅለ ጉዔዜ ናይ ህይወትካ 

ዖይተዯሇየ ውዴቀት እዩ ዖስዔበሌካ። ጸሊኢኡ ብምሌሊይ ምሕሊው ተማሂሩ ናብ ሓዲር ዛኣተወ 

ሰብ ኣብ ጉዔዜ ሓዲሩ ዛኻነ ሽግር ዋሊ እንተዖጋጥሞ ምስቲ ምንጪ ሽግር ዛኴውን ዖል ሰይጣን 

ዯኣ እምበር ምስ መጻምዴቱ ኣይቃሇስን። ምሕሊው እቲ ካሌእ ዛጠሌቦ ነገር ስሌጣንካ 
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ምጥቃምን ኣጽዋርካምዔጣቕን እዩ። ኣምሊኹ ክንጥቐመለ ዛሃበና መንፈሳዊ ስሌጣን ክንጥቐመለ 

ኣልና።  

 

ስሌጣንካ ምጥቓም ንሒዯት ሰባት ወይ ዴማ ኣዛዮም እተወንጨፉ ኢሌና እንሓስቦም ኣገሌገሌቲ 

እተገዴፈ ዔማም ኣይኯነን። ንዅለ እቲ ኣብ ኣእምሮና ክዒርዴ ዛዯሉ ዴዅም ኣተሓሳስባን 

ኣጋንንታዊ ውዱትን ሴርና ብምውጻእ ስሌጣንና ኣብ ዅለ ሸነኹ ናይ ህይወት ክንጥቐመለ 

ይግባእ። ከምኡውን ንብዖል ኣጽዋር ኣምሊኹ ከነሌዔል ክንክእሌ ኣልና። ኣጽዋር ኣምሊኹ 

ምሌባስ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ካብታ ዲግም እተወሌዯሊ ጊዚ ጀሚሩ ከተግብሮ ዖሇዎ ረዘን ነገር ዯኣ 

እምበር፥ ንሒዯት ኣመንቲ ወይ ዴማ ኣገሌገሌቲ ጥራይ እተዋህበ ኣይኯነን። 

 

እምበኣር ሓዯ ኣማኒ ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ክረክብ ቅዴሚ ምዴሊዩ ኣቐዱሙ ምሕሊው ክመሃር 

ክኹእሌ ኣሇዎ። ነቲ ክሕል ዖሇዎ ብምሌሊይ፥ ንጸሊኢኡ ፈሌዩ ብምፍሊጥ፥ ብንቕሓት፥ ስሌጣኑ 

ብምጥቃምን ኣጽዋር ኣምሊኹ ብምሌዒሌን ብቍዔ ሓሊዊ ኻይኑ ክወጽእ ክኹእሌ ኣሇዎ። 

 

11. ምስ ካሌኦት ናይ ኣምሊኹ ፍጡራት ብሓባር ክትነብር ምኹኣሌ 
ኣዲም ቅዴሚ ምስ ሄዋን ክነብር ምጅማሩ ምስቶም ብኣምሊኹ እተፈጥሩ እንስሳታት እዩ ዛነብር 

ዛነበረ። እዘ ከኣ ኣዲም ቅዴሚ ሓዲር ምምስራቱ ምስ ካሌኦት ክነብር ዖኹእል ብቕዒት 

ከምዛነበሮ እዩ ዖመሌክተሌና። ቅዴሚ ሓዲር ምምስራቱ ምስ ካሌኦት ምንባር ዖይክእሌ ሰብ 

ዴሕሪ ሓዲር ምስ መጻምዴቲ ክነብር ኢሌካ ምጽባይ ካብ ብዔራይ ጸባ ከም ምጽባይ እዩ። 

ዖይነበረካ ነገር ንሓዲር ተባሂለ ምስ መጻምዴት እትነብረለ ቅዱ ናብራ ወይ ዴማ ፍለይ ነገር 

ካብ ሰማይ ኣይወርዯሌካን እዩ። ሓዲር ምትሃታዊ ወይ ዴማ ተኣምራታዊ ነገር ስሇዖይኯነ፥ ኣብ 

ሓዲር እቲ ኣቀዱሙ ዛነበረ ህይወትካ እዩ ዛቕጽሌ። ስሇዛኻነ ዴማ እቲ ብሓዲር ተሪኑ ምስ 

መጻምዴቱ ክነብር ዛዯሉ ኣማኒ ኣቀዱሙ ምስ ካሌኦት ናይ ምንባር ሌምዱ ከጥሪ ክኹእሌ 

ኣሇዎ። 

 

ብሓት መንእሰያት ምስ ስዴራኦም ኣብ ቤቶም ምስ ቅደሳን ዴማ ኣብ ቤተክርስትያን ብሰሊም 

ፍቕርን ምክብባርን ክነብሩ ዖይክእለ ክነሶም ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ክህሌዎም ይዯሌዩ። 

ርክባትካ ምስ ካሌኦት ከይጠዒየ መጻምዴቲ ምምጻእ ግና ኣብ ጉዔዜ ሓዲርካ ነዊሕ ከይጸናሕካ 

ዖይምርዴዲእ፥ ባእሲ፥ ህውከት እዩ ዛዔጸድ። ስሇዘ ካብ ኣምሊኹ መጻምዴቲ ቅዴሚ ምቅባሌና 

ምስ ሰብ ክነብር ዛክእሌ ሌቢ ኢና ክንቅበሌ ዖዴሌየና። መጻምዴቲ ምስ ተዋህበና ናይ ኣምሊኹ 

ፍቕሪ መንጸባረቂ ክንጥቐመለ ኣቐዱምና ኣብ ፍቅሪ ኣምሊኹ፥ ፍቕሪ ኣሕዋትን ፍቕሪ ንዅለ 

ሰብን ሱር ክንሰዴዴ ክንክእሌ ኣልና። ከምኡ እንተዴኣ ክንገብር ክኢሌና እቲ ምስ ካሌኦት 

ምንባር ዛሇመዯ ሌብን ምስ መጻምዴትና ብፍቕርን ስኒትን ክነብር ኣይከብድን እዩ።  
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12. ምሌሊይ 
ኣምሊኹ ኣዲም በይኑ ክኴውን ጽቡቕ ኣይኯነን ኢለ ሰበይቲ ክገብረለ ዴሕሪ ምምዲቡ ዛገበሮ 

ነገር እንተዴኣ ሃሌዩ ካብ ምዴሪ ንዛገበሮም ኩልም ኣራዊት መሮርን ኣእዋፍ ሰማይን እንታይ 

ከምዛሰምየን ክርኢ ናብ ኣዲም ኣምጺእዎም። ኣዲም ዴማ ህያው ነፍሲ ንዖሇዎም ዅልም 

እንስሳታት፥ ኣዔዋፍን ኣራዊት መሮሮን ስም ኣውጺኡልም (ዖፍ2፥19-20)። ንሱ ሓንቲ ስም እ 

ከይዯገመ እዩ ንዅልም ስም ሂብዎም። ኣዲም ቅዴሚ ሓዲር ስም እንስሳታት ከውጽእ ምኹኣለ 

ነቲ ዛነበሮ ገፊሕ ኣእምሮን ናይ ምሌሊይ ክእሇቱን እዩ ዖርእየና። ንኣማኢት ሚሌዮናት 

እንስሳታት ስም ከይዯገመ ከምኡውን ንሓዯ እንስሳ ክሌተ ስም ከይሃበ ከውጽእ ምኹኣለ ክሳዔ 

ክንዯይ ናይ ምሌሊይ ብቅዒቱ ሌዐሌ ከምዛነበረ እዩ ዖመሌክተሌና። 

ኣዲም እዘ ናይ ምሌሊይ ብቕዒቱ ሄዋን ካብ ኣምሊኹ ተሰሪሓ ምስ መጸትለ ብቀሉለ ከሇሌያ 

ኣኹኢሌዎ እዩ። ንሱ ዒጽማ ካብ ዒጽመይ ስጋኣ ካብ ስጋይ ብምባሌ ናይ ምሌሊይ ዒቕሙ 

ቅዴምን ዴሕርን ሓዲር ኣዛዩ ሌዐሌ ከምዛነበረ ብግብሪ ኣመስኪሩ እዩ። መሰረታዊ ናይ ምሌሊይ 

ዒቕሚ ምጥራይ ኣዛዩ ወሳኒ እዩ። ነቲ ብፍሪኡ ከነሇሌዩ ዛግብኣና ብፍሪኡ ነቲ ብምሌሊይ 

መናፍስቲ ከነሌሌዮ ዖልና ዴማ ብውህበት ምሌሊይ መናፍስቲ፥ ነቲ ብቃሌ ኣምሊዊ ምርዲእ 

ተሓጊዛና ከነሌሌዮ ዛግብኣና ዴማ ብፍሌጠት ሓቂ ተመሉእና ከነሇሌዮ ክንክእሌ ኣልና። ቅዴሚ 

ናብ ሓዲር ምጽንባርና ናይ ምሌሊይ ዒቕምና ክብ እንተዴኣ ዖየቢሌናዮ ነቶም ኣብ ሓዲር 

ንጥፍኣት ዛወፍሩ ዔስሇ ኣጋንንቲ ኣጻዊዴና ክንሕዜም ኣይንኹእሌን ኢና። 

ብሓት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣብ ቅዴመ ሓዲር ዖል እዋን ብምስትውዒሌን ምሌሊይ እተመሌኤ 

መንፈሳዊ ባህርይ ከየጥረዩ ብሃውሪ ኣብ ሓዲር ስሇዛኣተው እዮም ኣብ ብሕ ዖይተዯሇየ 

ሽግራት እተሸመሙ። ዅለ እቲ ኣብ ህይወት ዖጋጥም ሽግር ንስሇ ክርስቶስ ክርስትያናት 

ስሇዛኯንና ዛበጽሓና ኣይኯነን። ካብ ጉዴሇት ምስትውዒሌ እተሊዔሇ ዛመጸና ብሕ ሽግራት 

ኣል። ብምሌሊይ እተባረኴ ህይወት ሰኣን ምጥራይና ኣብ ብሕ ዖይተዯሇየ ነገር ክንኣቱ ንግዯዴ 

ኢና። ስሇዘ ምሌሊይ ከነጥሪ ኣምሊኹ ኣዑንቲ ሌቦናና ከብርህ፥ መንፈስና ክኵሌዔ ኣብ ቃለ ዴማ 

ብርሃን ክንረክብ ክረዴኣና ክንሓቶ ኣልና።  

ምስዘ ኣሌዑሌናዮ ዖልና ኣርእስቲ ኣተኣሳሲረ ሓዯ ሃገር ክውስኹ ባህ እብሇኒ። ኣዲም ቅዴሚ 

ንሄዋን ምሌሊዩ ንኣስማት እንስሳታት እዩ ኣሇሌዩ። እዘ ካብ ኣምሊኹ ክምሃሮ እንከሇኵ ላሊ 

(ሕብረት) ምስቲ ናይ ዯገ ዒሇም ምዃኑ እየ ተገንዘበ። ከም ክርስትያናት ዅለ ሳዔ ካብ ሓጹር 

ቤተክርስትያን ዖይወጸ ኣተሓሳስባ ጥራይ ክህሌወና ኣይግባእን። ነቲ ናይ ዯገ ዒሇም ጽዴቅና 

ብዛገሌጽን ዖይትንክፍን መገዱ ክንሊሇዮ ኣልና። ክርስትና ባሕታውነት፥ ማሕበር ዴማ ገዲም 

ናይ ባሕታውያን ኣይኯነን። ስሇዘ ብስራሕ፥ ትምህርቲ፥ ቴክኖልጂ… ኯታስ ነቲ ናይ ዯገ ዒሇም 

ጽቡቕ ጌርና ክንሊሇዮ ኣልና። ኣብ ዒሇም ንነብር ክሳዔ ዖልና ብዙዔባ ዒሇም ዖልና ምርዲእ ምለእ 

ክኴውን ኣሇዎ። እቲ ዛህሌዎና ምርዲእ ኣብ ብሕ ነገራት ክጠቕመናን ነቲ ንረብሓ ዯቂ ሰባት 

ተፈጢሩ ኣብ ዒሇም ዛርከብ ዅለ ነገራት ዴማ ክንምዛምዜን ብለጽ መገዱ እዩ። 



ምምሊስ ናብቲ ቀዲማይ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር 

 

104 

 

13. ሰብኣይ ምዃን 
ኣምሊኹ ሰብኣይ በይኑ ክኴውን ጽቡቕ ኣይኯነን ብምባሌ እዩ ንእኡ እትበቕዔ ዯጋፊት ዛገበረለ። 

ስሇዘ ኣዲም ቅዴሚ ሰበይቲ ምርካቡ ሰብኣይ ነይሩ ማሇት እዩ። እዘ ኣብዘ ቦታ ተገሉጹ ዖል 

ሰብኣይ ዛብሌ ቃሌ ንጾታ ዖመሌክት ቃሌ ዖይኯነስ ንብጽሕና ዖመሌክት ቃሌ እዩ። ሰብኣይ 

ማሇት እዅሌ፥ ብጹሕ ማሇት እዩ። ስሇዘ ኣዲም ናብ ሓዲር ቅዴሚ ምእታው ቍሌዔነት ዛሓዯገ 

ስብእና ኣጥሪዩ ነይሩ ማሇት እዩ። እቲ ናይ ቀዯም ክዲንካ ስሇዛጸበበካ ወይውን ጭሕሚ 

ስሇዖውጻእካ ጥራይ ሰብኣይ ኯይንካ ማሇት ኣይኯነን። ሰብኣይ ምዃን ብባህርያትን መንፈሳዊ 

ብስሇትን በቲ ነንዔሇት እትገብሮ ግብራዊ ህይወትናን እዩ ዛሌካዔ። ከም ኣዲም ኣቐዱምካ ኣብቲ 

ናብ ሰብኣይ ምዃን ዯረጃ ክትበጽሕ ክትክእሌ ኣልካ።  

 

ሰብኣይ ምዃን ንዛብሌ ሓሳብ ብኣርባዔተ ነገራት ክንገሌጾ ንኹእሌ ኢና ኢሇ ይሓስብ። ቀዲማይ 

ካብ ቍሌዔነት ምውጻእ። ናብራ፥ ኣተሓሳስባን ኣዖራርባን ቍሌዔነት ምሕዲግ ሰብኣይ ናይ 

ምዃን ዒብዪ መርትዕ እዩ። ካሌኣይ መንፈሳዊ ብስሇት እዩ። ሰብኣይ መንፈሳዊ ብስሇት 

ስሇዖሇዎ ብዙዔባ ገዙእ ርእሱ እዅሌ ኣፍሌጦ ኣሇዎ። ከምኡውን ካብ ሕብረት እምነትን ፍሌጠት 

ወዱ ኣምሊኹን ዛሰገረ ህይወት እዩ ዛውንን (ኤፌ4፥11-14)። ሳሌሳይ ሓሊፍነት ንምስካም 

ብቍዔ ናብ እትኯነለ ዯረጃ ምምጻእ። ሰብኣይ ገዙእ ርእሱን ካሌኦትን ከምሓዴረለ ዛኹእሌ 

ብቕዒት ዛወነነ (1ነገ2፥2)፥ ሓሊፍነት ንምስካም ዴለው ዛኻነ ብጹሕ እዩ። እቲ ናይ መወዲእታ 

ሰብኣይ ነቲ ከማሌኦ ዛጥሇቦ ከማሌእ ዛከኣሇ እዩ።  

 

ነዘ ሰብኣይ ምዃን ዛብሌ ሓሳብ ቅዴሚ ምዛዙመይ ምስ ሓዲር ብምትእስሳር ገሇ ካብ ባህርያት 

ሰብኣይ ክጠቅስ እፈቱ።  

 ዔጡቕ እዩ፥ (እዮ38፥3)  

 ምግታእ ርእሲ ኣሇዎ፥  

 ስዴራቤቱ ክሓዴግ ዴለው እዩ፥  

 ንጽሌእ ከዛሕሌን ከርሕቕን ዛኹእሌ ሌቢ ይውንን፥  

 ናይ ኣተሓሳስባ ሇውጢ ኣሇዎ፥  

 ባህርያት ኣንጻር ጾታ ይግንዖብ፥  

 ጽኑዔ፥  

 ጸወታን ምዛንጋዔን ዛሓዯገ ህይወት ኣሇዎ፥  

 ናይ ዔሊማ ሰብ እዩ፥  

 ምስ ካሌኦት ክነብር ይኹእሌ 

 ንነገራት ናይ ምሌሊይ ክእሇቱ ሌዐሌ እዩ 



ምምሊስ ናብቲ ቀዲማይ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር 

 

105 

 

ስሇዘ ሓዯ ኣማኒ ቅዴሚ ሓዲር ምምስራቱ ሰብኣይ ክኴውን ኣሇዎ ክንብሌ እንከልና ነዜም ኣብ 

ሊዔሉ እተዖርዖሩ ነጥብታት ከማሌኦም ኣሇዎ ማሇትና እዩ። 

 

14. ጊዚ ኣምሊኹ ምጽባይ 
ኣዲም ጊዚ ኣምሊኹ ክሳዔ ዛረኴበሊ እዋን ኣዛዩ ሃዱኡ እዩ። ሰበይቲ ተዴሌዮ ክነሱ ተዴሌየኒ እያ 

ኢለ ናብ ኣምሊኹ ኣየእወየን። ንሱ ክፍጠር እንከል መንፈሳዊ፥ ነፍሳዊ፥ ስጋውን ማሕበራውን 

ኻይኑ ስሇእተፈጥረ እቲ ማሕበራዊ ዛኻነ ባህርያቱ ካሌኣይ ክዯሌይ ክገብሮ ናይ ግዴን እዩ። 

ይዅን ዯኣ እምበር ኣብ ጊዚ ኣምሊኹ ዛኣምን ብሱሌ ኣተሓሳስባ ስሇዖጥረየ ኣብ ዖይ ጊዚኡ 

መጻምዴቲ ከምጽእ ኣይፈተነን። ብዙዔባ ኣዲም ብናይ ኣምሊኹ ጊዚ መጻምዴቲ ቅዴሚ ምርካቡ 

በይኑ ይነብር ከምዛነበረ ክሓስብ እንከልዅ ሓዯ ዖገርመኒ ነገር ኣል። እቶም ከምኡ ኣብ 

ሻደሸይቲ መዒሌቲ እትፈጥሩ እንስሳታት ዅልም መጻምዴቲ ኣሇዎም። ካብቶም ብኣምሊኹ 

እተፈጥሩ በይኑ ብዖይ መጻምዴቲ ዛነበረ ንሱ ጥራይ እዩ። ምስናይዘ ግና ንሱ ካብቲ ብሱሌ 

ባህርያቱ እተሊዔሇ ኣብ ከባቢኡ ዛርእዮ ነገር ካብ ጊዚ ኣምሊኹ ክወጽኦ ኣይሓዯጏን። ንሱ ኳልም 

እንስሳታት ምስ መጻምዴቶም ወይ ዴማ ምስ ኣንጻር ጾታ ከምዖሇው ሪኡ ክነሱ ኣብ ዖይግዘኡ 

ንጾታዊ ነገር ኣይተበራበረን። 

 

ልሚ ክንዯየኖት ካባታትና  ኢና ንጊዚ ኣምሊኹ ሃዱእና እንጽበ። ኣምሊኹ ናይ ጊዚ ኣምሊኹ እዩ። 

ስሇዛኻነ ዴማ ምስኡ ንምምሌሊስ ናቱ ጊዚ ዛርዲእን ዖስተውዔሌን ሌቢ ከነጥሪ ክንክእሌ ኣልና። 

ኣብ ህይወት ክርስትና ክንሙከሮም ካብ ዛግብኡና ዛበሇጹ ነገራት ሓዯ ጊዚ ኣምሊኹ እዩ። ብዖይ 

ናይ ኣምሊኹ ጊዚ ብናትና ጊዚ ክንስጉም ምፍታን ኣብ ርእሲ’ቲ ጌጋ ምርጫ ክትመርጽ ምግባር 

መወዲእታኡ ጥፍኣት ጥራይ እዩ ክኴውን ዛኹእሌ። ኣብ ከባቢና ምናሌባትውን ብዔዴመ ትሕቴና 

ዖሇው ሰባት ናብ ሓዲር ክኣትው እንተርኤና ኣብ ዖይ ጊዚ ኣምሊኹ ክንበራበር የብሌናን። ጊዚ 

ኣምሊኹ ሃዱእና ብምጽባይ ንኣምሊኹ ከነስምሮ ክንክእሌ ኣልና። 

 

15. ምዴቃስ 
እግዘኣብሄር ኣምሊኹ ንኣዲም እትበቅዔ ሄዋን ክሰርሓለ ምስ ዯሇየ ካብቲ ዛገበሮ ነገር እንተዴኣ 

ሃሌዩ ንኣዲም ምዴቃስ እዩ። ኣዲም ምስ ዯቀሰ ኣምሊኹ መሰንገሇ ካብ ኣዲም ብምውሳዴ ንእኡ 

እትበቕዔ ዯጋፊት ሰርሒለ። ንሱ መጻምዴቱ ዛኻነት ሄዋን ንክትስርሓለ ክዴቅስ ናይ ግዴን እዩ 

ኯይንዎ። ምዴቃሱ ኣምሊኹ ምቹእ ናይ ምስራሕ ጊዚ ክህሌዎ ሓጋዘ እዩ ነይሩ። ዛበዙሕና 

ኣመንቲ ንመጻምዴትና ከይነሇሉ ዔንቅፋት ካብ ዛኻኑና ነገራት ሓዯ ዖይምዴቃስ እዩ። ኣምሊኹ 

ንዖዯቅሰና ዴቃስ ከነስተማቅር ኢሌና ዖይንተግህ ብምዃንና ኣምሊኹ ናይ ሓዲር መጻምዴትና 

ከይሰርሓሌናን ናባና ከየምጽኣን ዔንቅፋት ኢና ንፈጥር ዖልና። ስሇዘ ክንዴቅስ ክንክእሌ ኣልና።  
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ምዴቃስ ክንብሌ እንከልና እንታይ ማሇትና እዩ? ቀዲማይ ምዴቃስ ክንብሌ እንከልና ምሟት 

እዩ። ጏይታ የሱስ ሓዯ ጊዚ ሞት ኣሌኣዙር ምስተነግሮ ኣሌኣዙር ዯቂሱ እዩ ዖል ኢሌዎ። እዘ ከኣ 

ብናይ ክርስቶስ ቋንቋ ሞት ዴቃስ ከምዛኻነ እዩ ዖመሊኹተና። ስሇዘ ክንዴቅስ ኣልና ማሇት 

ክንመውት ኣልና ማሇት እዩ። ካብ ምንታይ ኢና ክንመውት ዖልና ምስ እንብሌ ዴማ ንስጋዊ 

ርዴኢትና፥ ንዴሕረ ባይታናን ነቲ ኣንጻር ኣምሊኹ ክንጓዒዛ ዛፈታትነና ኣዲማዊ ወይ ሰይጣናዊ 

ባህርይ ክንመውት ክንክእሌ ኣልና። እቲ ካሌኣይ ብጏይታ ምዔራፍ እዩ። ምዴቃስ ብጏይታ 

ተኣማሚንካ ምዔራፍ እዩ። ኣምሊኹ መጻምዴቲ ንምርካብ ብእኡን በቲ መዖና ኣሌቦ ጥበቡን 

ተኣማሚንና ከነዔርፍ ይዯሌየና። እቲ ሳሌሳይን ናይ መወዲእታን ምዴቃስ ምህዲእ እዩ። 

ውሽጣዊ ዴርትን ናብ ሓዲር ዛዯፍእ ኣምሊዊ ሓሳብን ኣብ ሌብ ክሳዔ ዖይረኴብካ 

ክትህውኹ የብሌካን። ኣምሊኹ ናብ ሓዲር ክጸምድም ንዛዯሌዮም ሰባት ኣብ ሓሳባቶም ዖእትዎ 

ቀስቃሲ ሓስብ ኣል። ብካሌእ ኣበሃህሊ ብዙዔባ ሓዲር ክሓስቡ፥ መጻምዴቶም ንምርካብ ዴርት 

የቀምጠልም እዩ። እዘ ናይ ኣምሊኹ ምቅስቃስ ናብ ህይወትና ከይመጸ ባዔሌና ክንትንስእ 

የብሌናን።  

 

ብዙዔባ ምዴቃስ ብሓፈሻ ክሓስብ እንከልዅ ክሌተ ሓሳባት እዮም ዛዛከሩኒ። ነዜም ክሌተ 

ሓሳባት ብምሃብ ነዙ ነጥቢ ክዙዛም። ሳሙኤሌ ናይ ኣምሊኹ ዴምጺ ዛሰምዓ መብራህቲ 

ከይጠፍኤ እንከል ኣብቲ ታቦት ኣምሊኹ ዖሇዎ ስፍራ ዯቂሱ ከል እዩ (1ሳሙ3፥3)። ያእቆብ ዴማ 

እምኒ ተተርኢሱ ምስ ዯቀሰ ዯገ ሰማይ ኣብ ሌዔሉኡ ተኴፊቱ ራእይ ኣምሊኹ ርእዩ (ዖፍ28፥11)። 

ልሚውን ንሕና መብራህቲ ቃሌ ኣምሊኹ ኣብ ህይወትና ኣብሪህና ኣብቲ ህሌውና ኣምሊኹ ዖሇዎ 

መቅዯስ ኣምሊኹ ክንዴቅስ ክንክእሌ ኣልና። ከምቲ ያእቆብ እምኒ ተተርኢሱ ዛዯቀሰ ንሕና ዴማ 

ነቲ ከውሕን እምኒ መኣዛንን ዛኻነ ጏይታ ተተርኢስና ክንዴቅስ ክንክእሌ ኣልና።  

 

16. ብኣምሊኹ ምትእምማን 
ኣዲም ነታ ካብ መሰንገሉኡ ተወሲዲ ብኣምሊኹ ተሰሪሓ ናብኡ ዛመጸትለ መጻምዴቱ ሄዋን 

ብጠሇቡ እዛን እትን ዒይነት ትኳነሇይ ኣብዘ ከምዛን ዴማ ትመሓየሸሇይ ከይበሇ ከምዖሊታ 

ምቅባለ ነቲ ወሃቢ ኣጸቢቍ ከምዛፈሌጦን ዛኣምኖን እዩ ዖርእየና። ንሱ ኣብ ኣምሊኹ ካብ 

ዛነበሮ ጽኑዔ እምነት እተሊዔሇ ነታ ህያብ ኣምሊኹ ዛኻነት ሄዋን ብምለእ ሌቡ እዩ ተቀቢሌዋ። 

ከምኡ ክገብር ዖኹኣል ዴማ እቲ ኣብ ሌዔሉ ኣምሊኹ ዛነበሮ ምለእ ፍሌጠትን እምነትን እዩ። 

ንሱ ከምቲ ብሓት ክርስትያናት ኣብ ዖመንና ዛገብርዎ ብኣምሊኹ ኣይተጠራጠረን ከየግዴዕ 

ዴማ ኣይፈርሀን። ውህበት ኣምሊኹ ምለእን ፍጹምን ምዃኑ ስሇዛርዲእ ተቀቢሌዋ እዩ። 

 

ሓዲር ከም ቤት እዩ። ቤት ክትህነጽ እትኹእሌ ዴማ ብኣምሊኹ ጥራይ እዩ። ቤት ንምህናጽ ኣብ 

እንገብሮ ጻዔሪ ብዖይ ኣምሊኹ እንተዴኣ ኻይኑ መመሉሱ ዛብእስ መዖዛ እዩ ዖስዔበሌና። ስሇዘ 

ዴማ እዩ ቅደስ ቃሌ ‚እግዘኣብሄር ንቤት እንተ ዖይሀነጻ፥ ሃነጽቲ ንኴንቱ ይጽዔሩ።‛ ዛብሇና 

(መዛ128፥1)።  ኣብቲ ዖይምለእ ሌቦናና ዖይኯነስ፥ ኣብ ኣምሊኹ ዛጽጋዔ፥ ዛእመን ሌቢ ምጥራይ 
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ቅዴሚ ሓዲር ከነጥርዮም ካብ ዛግብኡና ባህርያት ምስቶም ኣውራታት ዛስራዔ እዩ። ሌቦና ሰብ 

ብስጋዊ ነገር እንሓንሳእ ዴማ ብሰይጣናዊ መገዱ ክምራሕ ዖሇዎ ተኹእል ኣዛዩ ዒብዪ ብምዃኑ 

ኣብ ገዙእ ርእስና ክንእመን የብሌናን (ምሳ3፥5)። ኣብቲ ዅለ ዛኹእሌ ኣምሊኹ ተጸጊዐ ዒስቡ 

ዖይበዛሓለ ሰብ ከምዖየሌቦ ኣነ ኣብዘ ንኡስ ዔዴመይ ብግብሪ ኣረጋጊጸ እየ። እቲ ንሱ ዛህበና 

ምለእን ፍጹምን እዩ። ንሕና ኣብ ቀረባ ዖል ኢና ንርኢ፥ ኣምሊኹ ግና ንሱ እዩ ዛገበረና እሞ ካብ 

መጀመርታ ክሳዔ ፍጻሜ ህይወትና ይፈሌጦ እዩ። ነዘ ኣብ ግምት ብምእታው ዴማ እዩ 

መጻምዴቲ ሓዲር ዛህበና። ስሇዘ ኣብ ኣምሊኹ ክንጽጋዔ ኣልና። 

 

ከምቲ ባዔሊትና ዖይኻንናስ ኣእዲው ዛገበራና፥ ባዔሊትና ንህይወትና ክንውስነሊ ኣይንፈትን። 

ዅለ ውሳኔና ኣብ ኣምሊኹ ክምርኯስ ኣሇዎ። ብውህበቱ ዛሕጏስ ሌቢ ምጥራይ፥ ንዅለ 

ምርጫ ንኣምሊኹ የሕሉፍካ ምሃብን ኣብ ከኣሌነቱ ምውካሌን ናይ ሓዯ ብሱሌ ክርስትያን 

ባህርይ እዩ። ብዖይ እዘ ባህርይ ሓዯ ኣማኒ ናብቲ ዛዴሇ ህይወት ክበጽሕ ኣይክእሌን እዩ። 

እቶም ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ናይ ዒወት ታሪኺም ተገሉጹ ዖል ቅደሳን እቶም ንኣምሊኹ 

እተኣምንዎ ቅደሳን እዮም። ኣምሊኹ ዛእመኖ ኣብ ከኣሌነቱ ዛሃዴእ፥ ነቲ ንሱ ዛመረጸለ 

ዛቅበሌን በቲ ንሱ ዖመሊክቶ ናይ ህይወት ጏዯና ዛጓዒዛ ሰብ እዩ ዛዯሉ። እምበኣር ዛኻነ ሓዲር 

ክምስርት ዛዯሉ ኣማኒ  ከም ኣዲም ኣቐዱሙ ብኣምሊኹ ዛተኣማመን ሌቢ ከጥሪ ክኹእሌ ኣሇዎ። 

 

17. ዖዴሌዮ ዅለ ምቅራብ 
ኣምሊኹ ንሄዋን ኣምጺኡ ንኣዲም ቅዴሚ ምሃቡ ንኣዲም ዅለ እቲ ዖዴሌዮ ከምዛፈጠረለ ካብ 

ቃሌ ኣምሊኹ ክንርዲእ ንኹእሌ ኢና። ዅለ እቲ ኣብተን ቀዲሞት ሓሙሽተ መዒሌታት እተፈጥረ 

ነገራት ነቲ ኣብ ሻደሻይ መዒሌቲ እተፈጥረ እሞ ሓዲር መስሪቱ ንኣምሊኹ ከኹብር እተመዯበ 

ኣዲም እዩ ተፈጢሩ። ኣምሊኹ ንኣዲም ቅዴሚ ሓዲር ዖዴሌዮ ዅለ ምቅራቡ ዖሕሌፈሌና ሓዯ 

ዒብዪ መሌእኹቲ ኣሇዎ። ንሱ ከኣ ቅዴሚ ሓዲር ምምስራትና ንሓዲር ዛኴውን ገሇ መሰረታዊ 

ነገራት  ምቅራብ ከምዖዴሉ እዩ። በይን ዛነበርካ ካሌኣይ ብምውሳኹ ስዴራቤት ትምስርት 

ክሳዔ ዛሃል ነዘ ኣብ ግምት የእቲ መሰረታዊ ነገራት ክትቕርብ ምኹኣሌ ምስትውዒሌ እዩ። 

 

ንሓዲር ዖዴሉ ነገር ምቅራብ ዛብሌ ሓሳብ ክሇዒዏሌ እንከል ካብ ኣፍ ብሓት ቅደሳን 

ዖይትጠፍእ ‚ኣምሊኹ ጥንቲ መንበሪየይ እዩ ንሱ ንርእሱ ይሓሉ እዩ‛  እትብሌ ቃሌ ኣሊ። 

ኣምሊኹ መንበሪየይ እዩ ብዛብሌ ኣፋውን ኣእምሮኣውን እምነት ብሃውሪ ሓዲር ክንምስርት 

ግቡእ ኣይኯነን። ብርግጽ ኣምሊኹ መንበሪ እዩ። ኣብዘ ነገር እዘ ምንም ዒይነት ሕቶ የብሌናን። 

ይዅን ዯኣ እምበር እቲ መንበሪ ዛኻነ ኣምሊኹ ብኴመይ እዩ ከንብረካ ዛዯሉ ምፍሊጥ ኣዛዩ 

ኣገዲሲ እዩ። ኣምሊኹ ብብሕ መገዱ እዩ ዖንብር። ንኣብነት ተግባር ኣእዲውካ እናባረኴ የንብር 

እዩ። ስሇዘ ኣምሊኹ ተግባር ኣእዲውካ ክባርኹ እሞ ብእኡ ክትነብር እንተዴኣ ኯይንካ፥ ኣብ 

ኢዴካ እትሰርሖ ስራሕ ክህሌወካ ኣሇዎ። ኣምሊኹ ብንጹር ዴምጺ ነቲ እተገሌጸ ጸጋ መሰነይታ 

ዛኴውን ናይ ምለእ ጊዚ ናይ ኣገሌግልት ጻውዑት እንተዴኣ ሂቡካ እዘ ካሌእ ነገር እዩ። ኣብ 
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ኣምሊኹ ተወከሌ ንሱ በቲ እተገሌግል ወንጌሌ ብእኡ ክምግበካ እዩ። እዘ ዒይነት ጻውዑት 

እንተዴኣ ዖይብሌካ ግና ክትሰርሕ፥ ገንዖብ ክትእክብን ነቲ ዖዴሌየካ ነገር ክትቅርብን ክትክእሌ 

ኣልካ።  

 

ናይ ምለእ ጊዚ ኣገሌግልት መርዒ ምስ ቀረበካ ወይውን መነባብሮ ምስ ከበዯካ ዛእቶ ተራ ነገር 

ኣይኯነን። እተገሌጸ ጸጋን ናይ ኣገሌግልት ህያባትን ዖይብለ ሰብ ዴማ ንምለእ ጊዚ ኣይጽዋዔን 

እዩ። ምለእ ጊዚ ዛበሃሌ በይኑ ጻውዑትውን የሌቦን። ናይ ምለእ ጊዚ ኣገሌግልት መሰነይታ 

እተገሌጸ ጸጋን ጻውዑትን ዯኣ እምበር በይኑ ወይ ብገዙእ ርእሱ ጻውዑት ኣይኯነን። እዘ ዛብሌ 

ዖልዅ በቲ ሓዯ መጽሓፍ ቅደሳዊ ሓቂ ንምምቓሌ በቲ ካሌእ ዴማ ብሓት ሓዲር ክሓስቡ 

እንከሇው ከም ሓዯ መዔቆቢ ቍጠባ ዛሓስብዎ ነገር ስሇዛኻነ እዩ። ማሕበር ኣብዘ መዲይ እዘ 

ዖሇዋ ኣመሇካኹታ ብሱሌን መጽሓፍ ቅደሳዊን ክኴውን ከምዖሇዎ ይኣምን። እዘ ኣብ ብሓት 

መንእሰያት እናሰረጸ ዛመጽእ ዖል ዴዅም ምርዲእ ንብሓት ካብ ትምህርቶም ክሰናኴለ፥ ኣብ 

ክንዱ ኣፍረይቲ ሌሙሳት ክኻኑ እናገበረ ይመጽእ ስሇዖል ክሕሰበለን ግቡእ መእረምታ 

ክውሰዯለን ዖሇዎ ጉዲይ እዩ። ኣመንቲ ክሰርሑ ከነተባብዕም ክንክእሌ ኣልና። ጽሩይ ወንጌሌ 

ብምንጋር ኣብ ስራሕ ዒሇም ክዋፈሩ ናይ ምግባር ሓሊፍነት ከምዖልና ክንዛንግዔ የብሌናን። 

 

ንሓዲር ዖዴሌየካ ነገር ንምቕራብ ብገዙእ ኣእዲውካ ጸዒር። ንክእሇትካ፥ ጊዚን ፍሌጠትካን 

ናብ ገንዖብ ክትቅይሮ ተጋዯሌ። ኣምሊኹ ንዯቂ እስራኤሌ ባሕሪ ጨንዱሑ ከሳግሮም ኣብ ኢዴ 

ሙሴ ንዖል በትሪ፥ ንሓሙሽተ ሺሕ ሰብኡት ንምምጋብ ዴማ ነቲ ኣብ ኢዴ እቲ ቆሌዒ ዛነበራ 

ሓሙሽተ ጏጎ ስገምን ክሌተ ዒሳን እዩ ተጠቂሙ። ልሚ ከኣ ኣምሊኹ ከብዛሓሌካን ከሳግረካን 

ኣብ ኢዴካ እንታይ ኣልካ? ክትሰርሕ ክትክእሌ ኣልካ። ናይ ስራሕ ሰብ ብምዃን ብገዙእ 

ኣእዲውካ ጸዒር። ክሳዔ ሕጂ ስራሕ ዖይጀመርካ ሰብ እንተዴኣ ኯይንካ ዴማ ኣምሊኹ ናይ ስራሕ 

ዯገ ይኴፍት ምዃኑ ተገንዘብካ ናቱ ዯገፍ ዴሇ ኢ። ስራሕ ናባ እናኣንከራረወ ክመጽእ ጥራይ 

ከይተጸበ ስራሕ ናብ ዖሇዎ ኣእጋርካ ኣቅንዔ። እቲ እትረኹቦ ስራሕ ዋሊ ትሑት ኣታዊ ዖሇዎ 

ይምሰሌ ጀምሮ ኣምሊኹ ከዔብየካ እዩ። 

 

ንዅለ እቲ ኣምሊኹ ኣብ ህይወትና ክገብሮ ዛዯሌዮ ነገር ቀዲማይ ስጉምቲ ክንወስዴ ከምዛጽበየና 

ብምግንዙብ ኣእዲውካ ኣይተጣምር። ንገንዖብን ንብረትን ከም ተኣምራታዊ ዛናብ ከይተጸበ 

ስራሕ። ንስ ክትሰርሕ እንከል ኣምሊኹ ብግዱኡ ተግባር ኣእዲውካ ክባርኹ እዩ። እዘ ክብሌ 

እንከልኳ ኣምሊኹ ከምዖገባግብ ከምዖይሰሓትኩዎ ዅለ ሰብ ክርዴኣሇይ ይዯሉ። ኣምሊኹ 

ከገባግብ እንከል ግና ነቶም እሙናትን ትጉሃትን ዯኣ እምበር ንሰናፋትን ህኩያትን ኣይኯነን። 

ነቶም ህርኩታት ዛባርኹን ኣብ ኢድም ዖል ነገር ዖብዛሕን ኣምሊኹ እዩ። ስሇዘ ህርኩትን 

እሙንን ሰራሕተኛ ኳን። 
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ንሓዲር ክትቅርቦ ዖልካ ነገር ከምቲ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ተጻሒፉ ዖል ካብ ስዴራ ክትቕበል 

ከምእትኹእሌ ምርዲእ የዴሉ። ‚ቤትን ሃብትን ካብ ወሊዱ ይውረስ..‛  (ምሳ19፥14)። ከምቲ 

ኣብዙ ፍቕዱ ተጻሒፉ ዖል ሇባማት ወሇዱ ንዯቆም ዔዲ ዖይኯነስ ንብረት እዮም ዖውርሱ። ዲዊት 

ንሰልሞን ንዅለ እቲ ኣብ ጉዔዜ ህይወቱ ዖዴሌዮን ኣብ ምስራሕ መቅዯስ ዖገሌግልን ነገራት 

ኣውሪስዎ እዩ ሞይቱ። ንስውን ካብ ወሇዴ ዖዴሌየካ ዅለ ክትወርስ ትኹእሌ ኢ። እዘ 

ማሇት ግና ንእኦም ተኣማሚንካ ናብ ሓዲር እተው ማሇት ኣይኯነን። ትውክሌትካ ኣብ 

ስዴራቤትካ ክትገብር ኣይኯነን እዘ ዛንገረካ። ወሇዴ ብጏይታ እንተዴኣ ዖይሃሌዮምን 

ምስትውዒሌ ዛጏዯልም እንተዴኣ ኯይኖም ወይውን ምንም ንኣ ከውሩሳ ዛኹእለ ነገራት 

እንተዴኣ ዖይብልም ምንም ክገብሩሌካ ኣይክእለን እዮም።  

 

በዘ ኣጋጣሚ ነቶም ኣመንቲ ወሇዱ ሓዯ ነገር ክብሌ እፈቱ። ንዯቕና ጥቅሲ ጥራይ ዖይኯነስ 

ሃብትን ንብረትን ከነውርሶም ንሕሰብ። ብስረ ውጽኣያ ዛዒይነቱ ኣካይዲ ኣብ ዯቕና 

ኣይንግበር። ካባና ክረክብዎ ዖሇዎም ዅለ ነገራት ካብ ሕጂ ክንሐስበለን ከነዲሌዎልምን ኣልና። 

ኣሰር እቶም ንዯቆም ዔዲ ዖውረሱ ኣብ ከባቢና ዖሇው ኣህዙብ ዖይኯነስ፥ ንዯቆም ክወርስዎም 

ዖሇዎም ዖውረሱ ናይ እምነት ኣቦታትና ኣብርሃምን ዲዊትን ንስዒብ።  

 

18. መሰረት ብሓት ንምዃን እተዲሇዎ ሌቢ 
ኣምሊኹ ንብዖሊ ዒሇም ብሰባት ክመሌኣ ምስ ዯሇየ ኣብ ጸጽባሕ ካብ ሓመዴ ምዴሪ ሰባት 

ኣይፈጠረን። ሓዯ እዲም ብምፍጣርን መጻምዴቲ ብምሃብን ንምዴሪ ብሰባት ናይ ምምሊእ 

ሓሊፍነት ኣብ ኣዲም እዩ ኣንቢርዎ። ስሇዘ ኣዲም ክፍጠር እንከል መሰረት ናይቲ ዛቕጽሌ ወሇድ 

ክኴውን ተገይሩ እዩ ተሰሪሑ። ኣዲም መጻምዴቲ እትኻኖ ሄዋን ካብ እተዋህበለ ዔሊማታት ሓዯ 

መሰረት ወሇድታት ምዃን እዩ ነይሩ። ስሇዘ ኣዲም ኣቐዱሙ ነዘ ሓሊፍነት እዘ ዛስከም ሌቢ እዩ 

ኣጥርዩ። ኣምሊኹ ናብ ሓዲር ክንኣቱ ክዯሌየና እንከል ብኣና ወሇድታት ክሰርሕ ከምዛመዯበ 

ክንሓስብን ክንርዲእን ንእኡ ዛኴውን ሌቢ ከነጥርይን ኣልና። 

 

ኣምሊኹ ብኣና ወሇድ ክሰርሕ ከምዛዯሉ ብምግንዙብ ዴለው ምዃን መንፈሳዊ ሓሊፍነትና እዩ። 

ሓሊፍነትካ ምስካም ናይ ሓዯ ብህይወቱ ዛበሰሇ ኣማኒ መሇሌይ ባህርይ እዩ። ኣምሊኹ ወሇድ 

ብኣ ከውጽእ ናብ ሓዲር ከእትወካ ካብ ዯሇየ ንስ ዴማ ነዘ ተግባራዊ ንምግባር ገዙእ ርእስ 

ከተዲለን ሌብ ከተስፍሕን ኣልካ። ኣብ መብዙሕትኡ እዋናት ሌብና ኣዛዩ ጸቢብ ካብ ምዃኑ 

እተሊዔሇ ኣምሊኹ ነቲ ብኣና ክገብሮ ዛዯሇዮ ነገር ንምግባር ኣዛዩ እዩ ዛሽገር። ነዘ ሌቢ እዘ ክሳዔ 

እነጥርዮ ዴማ ይጽበየና። ምስ እነጥርዮ ግና ንዅለ እቲ ክህበና ዛመዯቦ ይህበና፥ ክሰርሖ ዛዯሇዮ 

ዴማ ብዖይምኹሌካሌ ይገብሮ። 

 

ሓዲር ክንሓስብ እንከልና ብኣና ንዛቕጽሌ ወሇድ እናሓሰብና ክኴውን ኣሇዎ። ንፈንጠዛያ 

ኣይኯንካን ኣብ ሓዲር ክትጽመዴ ዖልካ። ኣብ ሓዲር እትኣትው ወሇድ ከተቐጽሌ ዯኣ እምበር 



ምምሊስ ናብቲ ቀዲማይ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር 

 

110 

 

ስጋዊ ስምዑትካ ንምርዋይ ወይ ዴማ እትምገበለን ጏን ዖዔርፈለ ስፍራን ንምርካብ ክኴውን 

ኣይግባእን። ከም ሰብካ ንምዃንን ንቡር ንምፍታንን ዖይኯነስ ወሇድ ንምቕጻሌ ተዋሰብ። ነዘ 

ከኣ ኣቐዱምካ ነቲ ብኣ ዛቕጽሌ ወሇድ ዛስከም፥ ዛጓስን ናብ ፍጻመ ከብጽሕ ዛተግህ ሌቢ 

ከተጥሪ ክትጋዯሌ እዩ ዖልካ። ኣስተውዔሌ ሌብ ንምስፋሕን ሓሊፍነትዊ ንምዃን ምስ ኣምሊኹ 

እተሕሌፎ ጊዚ ናይ ኪሳራ ጊዚ ዖይኯነስ ንመጻኢካ ዛውስን ኣዛዩ ኣገዲሲ ጊዚ ብምዃኑ ብሓጏስ 

ኢ ክትፍጽሞ ዖል። ክንዱ ዛወሰዯሌካ ጊዚ ይውሰዴ ብዖየገዴስ ሌብካ ንምስፋሕን 

ሓሊፍነታዊ ንምዃንን ገዙእ ርእስ ብትግሃትን ሓጏስን ኣብ ቐጻሉ ዔብየት ጽመዴ።      

 

19. መጻምዴቱ ዖውጽእ መሰንገሇ ምውናን 
ኣዲም እታ ንእኡ እተመዯበት ሄዋን ካብ መሰንገሉኡ እያ ብኣምሊኹ ተሰሪሓትለ። ብካሌእ 

ኣብሃህሊ ኣዲም ካብቲ ዛነበሮ ገዙእ መሰንገሉኡ እዩ ንሄዋን ረብዋ።  እቲ ዛነበሮ መሰንገሇ ነታ 

ናይ ዖሇኣሇም ናይ ሓዲር መናብርቱ ዛኻነት ሄዋን ንምውጻእ ምኹንያት ክኯኖ እንከል ኢና 

እንርኢ። ምንጪ ሄዋን ኣምሊኹ ባዔለ እ እንትኯነ፥ እቲ ንእኣ ንምስራሕ ዖገሌገሇ ግና ናይ 

ኣዲም መሰንገሇ እዩ። ብርግጽ ከምቲ እቲ ጽሑፍ ዛብል ህሊዌ መሰንገሇ ኣዲም ንምምጻእ ሄዋን 

ዒብዪ ተራ እዩ ነይርዎ። ኣምሊኹ ንነፍሲ ወከፍና መጻምዴቲ ንምሃብ መሰንገሇና እዩ ዛጥቐም። 

ስሇዘ ዴማ እዩ ከም ኣዲም ምለእ መሰንገሇ ክህሌወና ዖዴሉ። መሰንገሇ ምስዛህሌወና ጥራይ እዩ 

እታ ንኣና እተመዯበት መጻምዴቲ ክትስርሓሌና እትኹእሌ።  

 

ኣምሊኹ ንኣዲም እትኴውን መሰንገሇ ካብ ኣዲም ዯኣ እምበር ካብ ኣራዊት መሮር ወይ የዔዋፍ 

ሰማይ ከምዖየምጽኤ ምዛካር ካብ ጌጋ ይባሌህ እዩ። ነታ ናትካ መጻምዴቲውን ንመሰንገሇካ 

መበገሲ ተጠቂሙ እዩ ዖምጽኣሌካ። ስሇዘ ህሊዌ መሰንገሇ ከተረጋግጽ ክትክእሌ ኣልካ። ሕጂ 

ኣብ ኣእምሮ መሰንገሇ እንታይ እዩ? ዛብሌ ሕቶ ክመጸካ ይኹእሌ እዩ። መሰንገሇ ንዅለ 

ቅዴሚ ናብ ሓዲር ክትኣቱ ምውሳንካ ክህሌወካ ንዛግባእ ኣምሊዊ ነገር እዩ ዖመሌክት። እቲ 

ንምውጻእ ሄዋን ምኹንያት ዛኻነ መሰንገሇ ካብ ኣምሊኹ ዯኣ እምበር ብኣዲም እተማህዖ 

ወይውን ካብ ካሌኦት እትረኹበ ኣይነበረን። ስሇዘ ዴማ እየ መሰንገሇ ንዅለ እቲ ካብ ኣምሊኹ 

እንረኹቦ ነገር እዩ ዖመሌክት ዛበሌኩዎ። 

 

መሰንገሇ ከምቲ ኣቐዱመ ዛበሌኩዎ ቅዴሚ መጻምዴቲ ምርካብና ኣባና ብኣምሊኹ ዛቕመጥ ናይ 

ኣምሊኹ ነገራት እዩ። ነቲ ዖልና እናዒቀብናን እናኣማዔበሌናን ነቲ ዖይብሌና ዴማ ከምዖልና 

ከይቆጸርና ክህሌወና ብምትጋህ ንዅለ ኣምሊዊ ነገራት ክንምሊእ ኣልና። ዖይብሌና ከምዖልና 

ገዙእ ርእስና ብምእማን ብጥበራ ኣይንመሊሇስ። ብቅንዔና ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ብምቅራብ 

ክንምሊእን ክንቅበሌን ዋጋ ንኹፈሌ። ስሇተገበረሌና እነመስግንን እንእውጅን ምዃንና ግቡእ እ 

እንተኻነ ንዖይብሌና ነገር ንምቕባሌ ዴማ ሌማኖ ክንውስኴለ ኣልና። ዛሇመነ ይቅበሌ፥ እተኣበየ 

ዴማ እታ ኣሊትኒ ዛብሊ እ ዴሕሪ ሓጺር ጊዚ ይስእና። ስሇዘ ነቲ ኣምሊኹ ዛመዯበሌና፥ ሄዋን 
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ከውጽእ ዛኹእሌ መሰንገሇ ወይ ዴማ ኣምሊዊ ነገራት ንምቅባሌ ብእምነትን ሌማኖን ኣብ 

ቅዴሚ ኣምሊኹ ኣእዲውና ንዖርግሕ ሌብና ነዲለ።  

 

ኣምሊኹ ኣቐዱሙ ኣባና ከስርጾ ወይ ከእትዎ ንዛዯሇዮ ነገር ምእታው ክከኣል ክንሓዴጏን ምቹእ 

ባይታ ከተጣጥሓለን ኣልና። ንሇውጥናን ዔቤትናን ምስ ኣምሊኹ ንስራሕ። ብሕ ጊዚ ብሓት 

ኣመንቲ ኣምሊኹ ንምውጻእ መጻምዴቶም መገዱ ዛኴውን ናቱ ባህርይ፥ ብቕዒት፥ ሓሳብን 

ክብርን ብቃለን መንፈሱን ኣቢለ ኣብ ውሽጦም ከንብረልም እናዯሇየ ዔዴሌ ስሇዖይህብዎ ኣብ 

ብሕ ዖይተዯሇየ ነገራት ክኣትው እንከሇው ይርኣዩ እዮም። ጌጋ ምርጫ ብምውሳዴ ኣምሊኹ 

ዛመዯበልም መጻምዴቲ ዖይኯነስ ባዔልም ዛጏተትዋ መጻምዴቲ ብምሓዛ ዴማ ናብ ሓዲር 

ይበጽሑ። ናይ ኣፈ ኣርክቡ ኣምሰለ ዛኻነ ምዴሊዋት ብጾምን ጸልትን ብምውሳዴ ዴማ ህሊዌ 

ኣምሊኹ ዖይብለ ጉዔዜ ሓዲር ይጅምሩ።  

 

ኣምሊኹ ቀቅዴሜና ክሓሌፍ ስሇዛጸሇና ጥራይ ዛሓሌፍ ጊሌያ ኣይኯነን። ንሱ ዛሓሌፍ ንምፍጻም 

ሓሳቡ ዯኣ እምበር ዴላት ስጋና ንምምሊእ ኣይኯነን። ስሇዘ ብዖይ ብእኡ ንእንጅምሮ ሓዲር 

ኣምሊኹ ርእሲ ክኯነለ ኣይሓሌፍን ኣይነግስን። ንሱ ኣቐዱሙ ብምክሩ ንዖይተንከፎ ውሳኔ፥ 

ንሕና ስሇ ዛወዲእናዮ ጥራይ ኣብ መመረቕታኡ ኣይመጽእን እዩ። ምናሌባት ብሓት ዒበይቲ 

ናይ ኣምሊኹ ሰባት እንብልም እንተ ተዯናጊሮም እንተ ተሰኪፎም ኣምሊኹ ኣብ ዖየጋጠሞ ሓዲር 

ብምምጻእ እንቋዔ ሓጏሰኩም ክብለና ይኹእለ ይኯኑ እዮም። እዘ ግና ንህሊዌ ኣምሊኹ 

ዖረጋግጽ ኣይኯነን። ኣምሊኹ ንሱ ባዔለ ንዖይዯረሶ ዴርሰት መቕዴም ኣይጽሕፈለን እዩ። ኣብ 

ሓዲር ንምእታው ኣብ እንውስኖ ውሳኔ ብዖይ ኣምሊኹ እንተዴኣ ወሲንና ኣብ ሓዲር 

ምስኣተና’ውን ብዖይ ኣምሊኹ ክንነብር ንውስን ከምዖልና ከነስተውዔሌ ኣልና። ስሇዘ ዴማ እዩ 

ኣምሊኹ ብናቱ ነገር ክኴበናን ክመሌኣናን ዔዴሌ ክንህቦ ዖልና። ብብሕ ነገር ትሑዛ ብምዃን 

ኣምሊኹ ከይስእነና ንእኡ ጊዚ ምሃብ ንሌመዴ። 

 

ነዘ ሓሳብ ቅዴሚ ምውዴአይ ተወሳ ሓዯ ነገር ክህብ ባህ ይብሇኒ። ኣምሊኹ ንሄዋን ክሰርሓ 

እንከል ከምቲ እቲ ጽሑፍ ዛብል ካብ መሰንገሇ ኣዲም እዩ ሰሪሕዋ። ‚እግዘኣብሄር ኣምሊኹ 
ዴማ ነታ ብ ሰብኣይ ዛወሰዲ መሰንገሇ፥ ሰበይቲ ገይሩ ሰርሓ..‛  (ዖፍ2፥22)። እቲ ኣብዘ ቦታ 

ሰርሓ ዛብሌ ቃሌ ኣብቲ በዅሪ ጽሑፍ ቃሌ ብቃሌ እንተዴኣ ተርጉምናዮ ሃነጻ፥ ነዯቃ ዛብሌ 

ትርጉም እዩ ዖሇዎ። እቲ እተሃንጸ መሰንገሇ ኣዲም ሄዋን ክትህነጽ ከምዖኹኣሊ፥ ናትካ ብግቡእ 

እተሃንጸ ህይወት ዴማ ነታ ንኣ እትኴውን ሄዋን ክትህነጸሌካ ዯገ ንኣምሊኹ የጣጥሓለ። 

ብግቡእ ተሃነጽ እሞ ሄዋንካ ክትህነጸሌካ እያ። እንተዖይተሃኒጽካ ግና መንፈሳዊ ስርዒት 

ስሇዛኻነ ኣምሊኹ ኣይሃንጸሌካን። ኣምሊኹ ከይሃነጸሌካ ክትምርዕ ትኹእሌ ኢ፥ ዴላት ኣምሊኹ 

ግና ንኣ ሃኒጹ ምስ ዛሃነጸሌካ መጻምዴቲ ክትዋሰብ እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ነታ ብኣምሊኹ 

እተመዯበትሌካ መጻምዴቲ ንምቕባሌ እተሃንጸ ህይወት ክህሌወካ ናብ ኣምሊኹ ዛቐረበን ምስ 

ኣምሊኹ ዛዒዪን ህይወት ክህሌወካ ዖሇዎ።   
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ምዔራፍ ሓዯ 

 

ፍቕሪ እታ ዛዒበየት መሰረት ሓዲር 
 

ጽሓፍ ቅደሳዊ ሓዲር መሰረቱ ፍቕሪ እዩ። ብዖይ ፍቕሪ ዛስረት ሓዲር ነቲ 

ብኣምሊኹ እተመዯበለ ዔሊማ ናይ ምፍጻም ብቕዒት የብለን። መብዙሕትኡ እዋን 

ዖጋጥም ፍትሕን ሁከት ዛበዛሖ ሓዲርን መሰረቱ ፍቕሪ ስሇዖይኯነ እዩ። ቀጺሌና 

እምበኣር ብዙዔባ ፍቕሪ ገሇ ኣገዯስቲ ሓሳባት ካብ ቃሌ ኣምሊኹ ክንርኢ ኢና። ነቲ ብዙዔባ ፍቕሪ 

ዛዙረብ ትምህርትና ዴማ ብሕ ዒይነት ፍቕሪ ከምዖል ብምርኣይ ክንፍሌሞ ኢና። ነዘ ብሕ 

ዒይነት ፍቕሪ ዴማ ንቋንቋ ግሪኹ መሰረት ጌርና ኢና ክንዙረብ። ፍቕሪ ዛብሌ ቃሌ ኣብ 

ግሪውያን ብብሕ ቃሊት እዩ ዛግሇጽ። እቲ ንፍቕሪ ንምግሊጽ ዖገሇግሇ ብሕ ቃሌ ብዖይካ 

ትርጉም ፍቕሪ ምሃብ፥ ካሌእ ዒብዪ ቍምነገር የሕሌፈና እዩ። እቲ ቍምነገር ዴማ ብሕ ዒይነት 

ፍቕሪ ከምዖል እዩ። ስሇዘ ቐጺሌና በቲ ሓዯ ንትርጉም ፍቕሪ በቲ ካሌእ ዴማ ዒይነታት ፍቕሪ 

ክንርኢ ኢና።   

 

1. ኢሮስ /Eros/፦ 
 

እዘ ዒይነት ፍቕሪ ኣብ ሓዴሽ ኪዲን ኣብ ዛኻነ ቦታ ተጠቂሱ ኣይንረኹቦን ኢና። ግናኴ ኣብ 

ጥንታውያን ግሪውያን ሌሙዴ ዛኻነ ቃሌ እዩ። እዘ ቃሌ ካብቲ ኣምሊኹ ፍቕሪ ተባሂለ 

ዛጥቀስ፥ ኢሮስ ዛበሃሌ ጣኦት እተወስዯ ኯይኑ፥ ትርጉሙ ዴማ ‚ሃረር ምባሌ፥ ምጽማእ ወይ 

ዴማ ምዴሊይ‛ ዛብሌ እዩ። እዘ ኢሮስ ዛብሌ ቃሌ ኣብ መንጏ ክሌተ ኣንጻር ጾታ ዖል ስጋዊ 

ምስሕሓብ (physical attraction) ንምግሊጽ ዖገሌግሌ ቃሌ እዩ። እዘ ዒይነት ፍቕሪ ኣብ መንጏ 

ክሌተ ኣንጻር ጾታ ብምኹንያት ስጋዊ ምስሕሓብ ምትንፍን ጾታዊ ዔሊሊትን ዛመጽእ ባህጊ፥ 

ሃረርታ ወይ ዴማ ሃነይነይታ እዩ። እዘ ንምሃብ ዖይኯነስ ንምቅባሌ ጥራይ ዛግዯስ ፍቕሪ 

ኳለሳዔ ምስ ጾታዊ ፍትወት እተኣሳሰረ እዩ።  

 

እዘ ዒይነት ፍቕሪ፥ ፍትወት ርእሲ ዛንጸባረቐለ፥ ብዙዔባ ንርእሱ ዛረኹቦ ጥራይ ዛሓስብ ፍቕሪ 

እዩ። ብካሌእ ኣበሃህሊ ካሌኦት ንእኡ ክስውኡለን ዋጋ ክኴፍለለን ዛብህግ ብምዃኑ 

ክርስትያናት ክንስዔቦ ዖይብሌና ዒይነት ፍቕሪ እዩ። ንኢሮስ መሰረት ዛገበረ ጾታዊ ፍቕሪ 

ማእሰርቲ እዩ። ሰባት ካብቲ ዖሇዎም ማእሰርቲ፥ ሓራ እንተዖይወጺኦም፥ ነዘ ፍቅሪ እዘ መሰረት 

ዛገበረ ሓዲር እዮም ዛምስርቱ። እምበኣር ብዙዔባ ኢሮስ ክንሓስብ እንከልና መሰረት ሓዲር 

ክኴውን ከምዖይክእሌ ምስትውዒሌ የዴሉ። ኣብ ኢሮስ እተሰረተ ሓዲር ኣብ ፍትወት ስጋ 

መ 
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ብምስራቱ እቲ ኣብ ህይወት እቲ ሓዲር ዛነግስን ዛሇዒሇ ስፍራ ሒ ዖመሓዴርን ስጋ እዩ 

ዛኴውን። ስጋ ኣብ ዛነገሶ ኳለ ዴማ ጥፍኣት ክዔጸዴ ናይ ግዴን እዩ።  

 

2. ፊልስ/ፊሌያ/ /Philos/ /philia/ 
 

እቲ ካሌኣይ ‚ፍቕሪ‛ ንዛብሌ ቃሌ ንምግሊጽ ዖገሌገሇ ናይ ግሪኹ ቃሌ ‚ፊልስ‛ ወይ ዴማ ‚ፊሌያ‛ 

ዛብሌ ቃሌ እዩ። እዘ ፍቕሪ እዘ ምስ ዔርክነትን ሕውነትን እተኣሳሰረ ፍቕሪ እዩ። እዘ ማሕበራዊ 

ወይ ምሕዛነታዊ ፍቕሪ ኣብ ውሬታ (ውዔሇት) እተመስረተ ፍቕሪ እዩ። እዘ ማሇት እዘ ፍቕሪ 

ዛህለ ዛወሃብ ነገር ምስዛህለ ወይ ዴማ እተገብረሌካ ነገር ምስዛህለ ጥራይ እዩ። እቲ እተፍቅሮ 

ኣካሌ ንኣ ሕያዋይ ምስ ዛኻነሌካ ንስ ዴማ ሕያዋይ ትኻነለ ማሇት እዩ። ኣብዘ ፍቕሪ እዘ 

ተመኩሮ ምክፋሌ፥ ሓጏስ ካሌኦት ሓጏስካ ምግባር፥ ባህ ዛብሇካን ዖይብሇካን ምፍሊጥን 

መሰረታዊ ባህርያትካ ምሌሊይን ስሇዖል ጽቡቕ ዛኻነ ፍቕሪ እዩ (ለቃ14፥10 15፥9)። ኣብዘ 

ፍቕሪ ካሌኣይካ ዛግዯሰለ ነገር ንስውን ክትግዯሰለ ናይ ግዴን እዩ። ሓዯ ክንስሕቶ ዖይብሌና 

ሓቂ ግና ኣል፥ ምስዘ ኳለ ብለጽነቱ ፊሌዮ መሰረት ሓዲር ክኴውን ብኣምሊኹ ኣይተፈቕዯለን። 

ሰብ ብፊሌዮ ሓዲር እንተዴኣ ሰሪቱ ናይ እንካን ሃባን ወይ ዴማ ንግዲዊ ሓዲር ክመርሕ እዩ 

ዛግዯዴ። ብካሌእ ኣበሃህሊ ካሌኣይካ ሰናይ ከይገበረ ሰናይ ምግባር ዛበሃሌ ነገር ዖይብለ ሓዲር 

ክትመርሕ ኢ እትግዯዴ።  

 

3. ስቶሬጅ /Storage/ 
 

እዘ ፍቕሪ ትርጉሙ ስዴራቤታዊ ፍቕሪ እዩ። ተፈጥሮኣዊ ዛምዴና ዖሇዎም ሰባት ንሓዴሕድም 

ዖሇዎም ፍቕሪ ስቶሬጅ ይበሃሌ። ናይ ዯም ምትእስሳር ዖሇዎም ሰባት ዛፋቐሩለ ፍቕሪ ኣብ 

ህይወት ዯቂ ሰባት ኣዛዩ ኣገዲሲ ፍቕሪ እዩ። እዘ ኣዛማዴ ኣብ ሓዯ መኣዱ ክነብሩ ዛሕግዛ 

ብምዃኑ ክስዒብ ዖሇዎ እዩ። ይኵን ዯኣ እምበር እዘ ከምዘ ዒይነት ፍቕሪ መሰረት ሓዲር 

ክኴውን ከምዖይክእሌ ምስትውዒሌ የዴሉ። ሓዯ ኣማኒ ንብስጋ ሓብቱ ብዖፍቀረለ ዒይነት 

ፍቕሪ፥ ንሓንቲ ካሌእ ጓሌንስተይቲ ብምፍቓር ኣብ ሓዲር ክጽመዴ ኣይግባእን። ስዴራቤታዊ 

ፍቕሪ፥ መሰረት ሓዲር ክኴውን ኣይክእሌን እዩ። 

 

4. ፊሊጋቶስ /Philagatos/ 
 

እዘ ፍቕሪ ንሓዯ ጽቡቕ ዛኻነ ነገር እተፍቅረለ ፍቕሪ እዩ። ንኣብነት ምጽዋትን ምክትታሌን 

ኳዔሶ እግሪ፥ ምሕንባስ፥ ናይ እግሪ ጉዔዜ፥ እተፈሊሇዩ መዖናግዑታት… ምፍቃር እዩ። ከም 

ክርስትያናት እንፈትዎ ነገር ክህሌወና ይኹእሌ እዩ። ሓንትስ ምስቲ መሰረታዊ ሓሳብ ቃሌ 

ኣምሊኹ ዖይጋጮ፥ ነቲ ብሕዴሪ እተቀበሌናዮ ግዚ ዴማ ዖየባኹንን ዖይተዯሇየ ዒሇማውነት 

ከነማዔብሌ ዖይገብርን ይዅን ዯኣ እምበር እንፈትዎ ነገር ክህሌወና ጌጋ ኣይኯነን። ኣብ ገሇ 
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እዋናት ሰባት ንዛፈትውዎ ነገር ብኣኣቶም ተጸሉና ክንፈትዎ ንኹእሌ ኢና። እዘ ማሇት ግና ናይ 

ሓዯ ሰብ ጽቡቕ ነገር ስሇዛፈተና ጥራይ ናብ ሓዲር ንብጻሕ ማሇት ከምዖይኯነ ምስትውዒሌ 

የዴሉ። ብሓት መንእሰያት ናይ ኣንጻር ጾታ ገሇ ነገሩ ስሇዛፈተውዎ ጥራይ ነቲ ሰብ እቲ 

ዖፍቀርዎ ስሇዛመስልም ንፍቕሪ ይሓቱ እዮም። እዘ ከምዘ ዒይነት ፍቕሪ ግና መሰረት ናይ 

ምዃን ዒቕሚ ከምዖይብለ ተረዱእና ካብ ሓዲር ዛብሌ ኣርእስቲ ከነውጽኦ ይግባእ።  

 

5. ፊሊሪጅሪያ /Philarigia/ 
 

እዘ ዒይነት ፍቕሪ ንዖይጽቡቕ ነገራት እተፍቅረለ ኯይኑ ብሕ ግዚ ምስ ፍቕሪ ገንዖብን ንዋትን 

ዛግሇጽ ፍቕሪ እዩ። ፍቕሪ ገንዖብ ሱር ኳለ ክፍኣት ምዃኑ ቃሌ ኣምሊኹ ብንጹር ስሇዛዙረብ 

ካብዘ ከምዘ ዒይነት ፍቕሪ ኳሊትና ክንርሕቕ ጥራይ እዩ ዖልና (1ጢሞ6፥10)። እዘ ፍቕሪ ኣብ 

ዛነገሶ ህይወት ኳልም ናይ ክፍኣት ነገራት ስፍራ ይረኹቡ ብምኖም ህይወት እቲ ሰብ እናሻዔ 

ኣብ ጥፍኣት ክትሽመም ኢ እትዔዖብ። ኣብ ገሇ ገሇ እዋናት ካብ ዖይምብሳሌ እተሊዔሇ ገሇ ገሇ 

ክርስትያናት ካብ ኣንጻር ጾታ ክረክብዎ ንዛኹእለ ምዴራዊ ነገራት ብምሕሳብ ናብ ሓዲር 

ዖብጽሕ ውሳኔ ክወስደ ይፍትኑ እዮም። በዘ ከምዘ ዒይነት ፍቕሪ ተኣሲርካ እትውስኖ ናይ 

ሓዲር ውሳኔ ግና መወዲእታኡ ከም መሰረቱ ጥፍኣት እዩ።   

 

6. ፊሊውቶስ /philautos/ 
 

ፊሊውቶስ፥ መበሌ ሻደሻይ ዒይነት ፍቕሪ ኻይኑ፥ ንገዙእ ርእስ እትፈትወለ ፍቕሪ እዩ። 

ብካሌእ ኣበሃህሊ  ፍትወት ርእሲ እዩ። እዘ ፍቕሪ ንእኡ (ንርእሱ) ጥራይ ዛሓስብ ንኵለ  ነገር 

ብዒይኒ ረብሓ ዛጥምት፥ ንርእሱ ዖቀዴም ንካሌኦት ዴማ ገዙእ ርእሱ የሕሉፉ ክህብ ዒቕሚ 

ዖይብለ ፍትወት እዩ። እቶም በዘ ፍቕሪ እዘ ሌቦም እተመሌኤ ቅደሳን ኳለሳዔ ንእኦም ዖርብሕ 

ነገር ጥራይ እዮም ዛሓስቡ። ብዙዔባ ካሌኦት ግዱ የብልምን። ዛኻነ ዒይነት ዛምዴና ክምስርቱ 

እንተዴኣ ኯይኖም ዴማ ውሌቃዊ ረብሓኦም ኣብ ግምት ብምእታው ጥራይ እዮም ዛምዴና 

ዛጅምሩ።  

 

እዘ ፍትወት እዘ ኣጸቢቕካ እንተዖይመርሚርካዮ ጠባሪ ፍቕሪ እዩ። ጠባሪ ምዃኑ ዴማ 

መብዙሕትኡ እዋን በዘ ከምዘ ዒይነት ፍቕሪ ኣብ ሌዔሉ ኣንጻር ጾታ ግዲሰ (ፍትወት) ዖሕዯሩ፥ 

ዴሕሪ እተወሰነ መዴረኹ ክርኣዩ እንከሇው ነቲ ሰብ ዖይኯነስ ነቲ ካብቲ ሰብ ክረክብዎ ዛኹእለ 

ውሌቃዊ ረብሓ እዮም ፈትዮም ዛጸንሑ። መጻምዴቲ ንምርካብ ኣብ ዛግበር ጉዔዜ በዘ ፍትወት 

ሓቐኛ ፍቕሪ ከተፍቕር ዛከኣሌ ኣይኯነን። በዘ ከምዘ ዒይነት ፍትወት ተጠቢሮም ኣብ ሓዲር 

ዛበጽሑ ኣመንቲ፥ ዴሕሪ ሓዲር ምምስራቶም፥ ዒብዪ ዛኻነ ጌጋ ከምዛፈጸሙ ኣጸቢቆም 

ተረዱኦም እዮም። እቲ ካብ ካሌኣዮም ክረክብዎ እተመነይዎ ውሌቃዊ ረብሓ ክረክብዎ እንተዴኣ 
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ዖይክኢልም ዴማ ምስቲ ናይ ሓዲር መጻምዴቶም ብሓባር ምቅጻሌ ስሇዖይረኣዮም ብቀሉለ 

ምስምስ ፈጢሮም ናብ ፍትሕ እዮም ዖምርሑ።  

 

ብሓት መንእሰያት ግዲይ እዘ ዒይነት ስጋዊ ፍትወት ብምኖም ኣንጻር ጾታ ዖፍቀሩ 

እናመሰልም ንገዙእ ርእሶም ኣፍቂሮም እዮም። ንኣብነት ‚ጽቡቕ ገይሩ ዖንብረኒ፥ ዛዯሌዮ ኳለ 
ዛቅርበሇይ፥ ኳለሳዔ ሃኒ ስዊት እናበሇት ዛጽውዒኒ፥ ኣብ ናይ ዒራት ጸወታ ዖዔግበኒ፥ ናብ ወጻኢ 
ንምዛንጋዔ ዛወስዯኒ፥ ኣብ ቅዴሚ መሓተይ ብኣኹብሮት ዛጽውዒኒ….. ሰብ እየ ዛዯሉ‛  
እናበሊ ዖዔሌሊ ሒዯት ኣይኯናን። ከምኡ ምባሌኪ ግና ንኣንጻር ጾታ ዖይኯንክስ ንገዙእ ርእስ 

ከምዖፍቀርኪ እዩ ዖርኢ። እዘ ኣብ ክሌቲኡ ጾታ ብማዔረ ዛርአ  ዖይመጽሓፍ ቅደሳዊ ምርዲእ 

እዩ።  ኣነ ንብሓት ቅደሳን ኣብ እተወከስኩለ እዋን በዘ ከምዘ ዒይነት ፍትወት እሱራት 

ምኖም ከረጋግጽ ክኢሇ እየ። እምበርኣር ሓዲር ንምምስራት ኣብ እንሓስበለ እዋን ካብ ከምዘ 

ዒይነት ፍቕሪ ሓራ ዛወጸ ጽሩይ ፍቕሪ ክህሌወና ክንውስን ኣልና። 

 

7. ኣጋፐ /Agape/ 
 

እዙ ፍቕሪ እዘኣ ናይ ኣምሊኹ ናይ ገዙእ ርእሱ ፍቕሪ እያ። መጽሓፍ ቅደስ ነዙ ፍቕሪ እዘኣ ኣብ 

ኤፌ2፥4 ‚ዒባይ ፍቕሪ‛ ኢለ ይገሌጻ። እዙ ፍቕሪ እዘኣ ብዴላት ሰብ እትመጽእ ወይ ዴማ ዒብይ 

ሓሳብ እትሓስብ ሰብ ስሇዛኻንካ ጥራይ እትመጽእ ፍቕሪ ኣይኯነትን። ኣጋፐ ኣምሊኹ ባዔለ 

ንዯቂ ሰባት ዖፍቀረሊን ቅደሳን ኣብ ንሓዴሕድም ክትህሌዎም እተኣዖዛዋን ፍቕሪ እያ 

(ዮሃ15፥12)። እዙ ፍቕሪ እዘኣ ኣብቶም ዲግም እተወሇዴና ዖበሌና ብመንፈስ ቅደስ ስሇዛፈሰሰት 

በዙ ፍቕሪ እዘኣ ናይ ምምሌሊስ ብቕዒት ካብ ኣምሊኹ ኣልና (ሮሜ5፥5)። መጽሓፍ ቅደስ ንሰብ 

ሓዲር ካብ ዛእዛዜ ትእዙዛ፥ ሰብኣይ ንሰበይቲ ከፍቅራ ይዙረብ እዩ (ኤፌ5፥2)። እቲ ከፍቅረሊ 

ዛግብኦ ፍቕሪ ዴማ እዙ እንዙረበሊ ዖልና ኣጋፐ እያ። ስሇዘ መሰረት ሓዲር ዛኻነት ፍቕሪ ኣጋፐ 

እያ። ብዙዔባ ኣጋፐ ዴሕር ኢሌና ገሇ ኣገዯስቲ ሓሳባት ክንርኢ ኢና። 
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ምዔራፍ ክሌተ 

 

መሰረት ሓዲር ክኴውን ዖይክእሌ ፍቕሪ 
 

ቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ ናይ ግሪኹ ቃሊት ንብሕ ዒይነት ፍቕሪ ኣርእዩና እዩ። ዛያዲ 

ንምብርሁ ዴማ ቀጺሌና መሰረት ሓዲር ክኻኑ ዖይክእለ ዒይነታት ፍቕሪ ክንርኢ ኢና። 

ካብቲ ሊዔሇዋይ ሓሳብ ዛፍሇ እ እንተዖይብለ ገሇ ተወሰኹቲ ሓሳባት ስሇእንረኹበለ 

ዋሊውን ዛዴገም ሓሳብ እንተረኴብና ብዒቕሉ ምንባብና ክንቕጽሌ ኣቐዱመ እሊቦ።  

 

ብሓት ካባና ፍቕሪ ኢሌና እንገሌጾ፥ ብመጽሓፍ ቅደስ የሕሉፍና ምስ እንርእዮ ወይውን 

ብሚዙን ቃሌ ኣምሊኹ ምስ እንመዛኖ መሰረት ሓዲር ክኴውን ዖይክእሌ ኯይኑ እዩ ዛጸንሓና። 

ብሓት ኣመንቲ በቲ መሰረት ሓዲር ናይ ምዃን ብቕዒት ዖይብለ ዒይነት ፍቕሪ ሓዲር 

መስሪቶም እ እንተኻኑ ኣብ ጉዔዜ ሓዲሮም ይንጸባረቕ ከምዖል ማእሇያ ዖይብለ ውዴቐታት 

እዩ ዖጋጥሞም። ዛበዛሑ ካብኦም ዴማ ነዊሕ ከይከደ ዴሮ ክፈሊሇዩ ተራእዮም እዮም። እቶም 

ክሳዔ ሕጂ ከይተፈሊሇዩ ዛነብሩ ዖሇው ዴማ ሰሊም፥ ምርዴዲእን ሓጏስን ዛረሓቆ ከምኡውን 

ንዯቆምን ንካሌኦት ሰባትን ሕማቕ ኣብነት ዛኴውን ከርፋሕ ናብራ ክመርሑ ተገዱድም እዮም።  

 

መሰረት ሓዲር ክኻኑ ዖይክእለ ዒይነታት ፍቕሪ እዜም ዛስዔቡ እዮም፦ 

 

1. ስሕበታዊ ፍቕሪ 
 

ገሇ ገሇ ክርስትያናት ምስ ብጥቃኦም ዛሓሇፈት ወይ ዴማ መምስ ዛረኣይዋ ሌቦም የውዴቍ 

እዮም። ሓዯ ሰብ፥ ብስሕበታዊ ፍቕሪ ኣብ እተሓዖለ እዋን፥ ዋሊውን ንሓንቲ ዖይፈሌጣ ሰብ፥ 

ስእሊ ኣብ ቨትሪና ናይ ቤት ስእሉ ተጠቂዐ ስሇዛረኣየ ጥራይ፥ ንሓዲር ይምነያ። ስሕበታዊ ፍቕሪ 

ዖይጽኑዔ፥ ዴዅምን ዔምቇት ዛበሃሌ ዖይብለን ብምዃኑ መሰረት ሓዲር ክኴውን ብኣምሊኹ 

ኣይተፈቕዯለን። እቶም በዘ ከምዘ ዒይነት ፍቕሪ እተወርሱ ኣመንቲ ሌቦም ኣብ ሓንቲ ከርግኡ 

ኣይኯነልምን እዩ። ነታ ሓንቲ ብገሇ ነገራ ይፈትውዋ እሞ ጸኒሖም ዴማ ነታ ካሌእ ብገሇ ነገራ 

ይፈትውዋ። ከምኡ ክብለ ዔዴመ ጸሓዮም ትዒርብ።  

 

ብናይ ሓንቲ መዒሌቲ ላሊ ናይ ሓዲር ውሳኔ ዛበጽሑ ሒዯት ኣይኯኑን። ብሌክዔ ንዖይፈሌጥዎ 

ሰብ ንሓዲር ምዴሊዮም በቲ ሓዯ ንዖሇዎም ዴንቍርና፥ በቲ ካሌእ ዴማ ብስሕበታዊ ፍቕሪ 

እ 
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ዛዛወር ሌቢ ከምዖሇዎም እዩ ዖመሌክት። ከም ማንም ሰብ ስምዑት እ እንተልና፥ ከም 

ክርስትያንት ግና ስምዑታውያን ክንከውን ኣይግባእን። ብስምዑት ተጠሉፍካ ምምሌሊስ ኣብ 

ብሕ ምብራስ እዩ ዖእቱ። ብፍሊይ ኣብዘ ዒሇም ኣዘያ ዛማዔበሇትለን ኣብ ናይ ቋሕ ሰም ግዚ 

ሓዴሽ ምህዜ ዛመሃዖለን እተፈሊሇየ ንዒይኒ ዛስሕብ ፋሽናት ዛበዛሓለን ዖል እዋን ብምሕዲስ 

ሓሳብና እናተሇወጥና ክንመሊሇስ ክንክእሌ ኣልና። ዒይኒ ካብ ምርኣይ ስሇዖይመሌእ 

በብዛርኤናዮ ከይንውሰዴ ኣጠማምታና ብቃሌ ኣምሊኹ ይቃነ። ስሕበታዊ ናይ ዒይኒ ፍቕሪ 

መሰረት ሓዲር ክኴውን ከምዖይክእሌ ብምግንዙብ ገዙእ ርእስና ካብዘ ነገር እዘ ሓራ ነውጽእ።  

 

2. ካብ ምቕርራብ እተሊዔሇ ዛመጽእ ፍቕሪ  
 

ሰብ ክፍጠር እንከል መንፈሳዊ፥ ነፍሳውን ስጋውን ጥራይ ዖይኯነስ ማሕበራዊ ውን ክኴውን 

ስሇእተፈጥረ ብብሕ እተፈሊሇየ ምኹንያት ምስ ካሌኦት ክራኴብ ናይ ግዴን እዩ። እቲ ዯረጃ 

ምርካብ ዴማ ካብን ናብን ዛፈሊሇ ኯይኑ ኣብ ገሇ ገሇ እዋናት ብተዯጋጋምን ንንውሕ ዛበሇን ግዚ 

ዛራኴቡ ዛነበሩ ሰባት ንሓዴሕድም ክፋተው ይኹእለ እዮም። ጏረባብቲ፥ መገሊግሌቲ፥ 

መሳርሕት መማህርትን ዛነበሩ ሰባት ኣብ ንሓዴሕድም ጥቡቕ ርክብ ስሇዖሇዎም ጥራይ 

ንምንታይ ርክብና ዖይነማእክል ብዛብሌ ጽቡቕ ዛመስሌ ውሳኔ ናብ ሓዲር ክበጽሑውን ይኹእለ 

እዮም። እቲ ጌጋ ምፍታውን ምፍቓርን ዖይኯነስ ክርስትያናዊ ሓዲር ንምምስራት እዘ በይኑ 

ኣሉ ዖይምዃኑ እዩ።  

 

ምቅርራብ ዛወሇድ ግዚያዊ ስምዑትን ስሕበትን ቐጻሌነት ዖሇዎ ርክብ ናይ ምህናጽ ብቕዒት 

የብለን። ኣብዘ ግና ክስሓት ዖይግብኦ ሓዯ ዒብዪ ነገር ኣል። ካብ ምቅርራብን ብዔምቇት 

ምፍሊጥን እተሊዔሇ ክመጽእ ዛኹእሌ ኣምሊዊ ፍቕሪ ኣል። ኣምሊኹ ንክሌተ ከጋጥሞም 

ዛዯሌዮም ሰባት፥ ከምቲ ዴሒርና እንርእዮ፥ ክቀራረቡን ብዔምቇት ክፋሇጡን ይሕግዜም ምዃኑ 

ክርስዔ ኣይግባእን።  

 

3. ብዴፍኢት ካሌኦት ዛመጽእ ፍቕሪ 
 

ሰባት ብዙዔባ ሓንቲ ሓብቲ ብሕ ጽቡቕ ነገር ምስ ነገሩ ወይውን ናትካ ትመስሇኒ ኢልም 

ትምኒትን ትንቢትን ሓዋዊሶም ምስ ተዙረቡ ጥራይ ኣብ ኣእምሮ ዛፍጠር ፍትወት ኣል። እዘ 

ፍትወት እናሓዯረ ምስ ከዯ ዴማ ሓዲር ንምምስራት ብሕ ሊዔሌን ታሕትን ትብሌ። ብፍሊይ 

ገሇ ገሇ ኣመንቲ ንሳቶም መጻምዴቲ ስሇዛረኴቡ ጥራይ በብዛኴዴዎን ዛረኴብዎን ኣጋጣሚን 

ንሰባት ንሓዲር ከሇዒዔለ እዮም ዛፍትኑ። ‘ኣጆ ንኣይ እንድ ረኣየኒ ኣነ እንታይ ኮይነ ዴየ? 
ተመርዔየ ብሰሊም እነብር ኣልዅ’ እናበለ ስምዑት ሰብ ዖረሳስኑ ዖይብሱሊት ኣመንቲ ኣሇው። 

ንሳቶም ኣብ ሓዲር ስሇዛኣተው ጥራይ ኳለ ሰብ ግዴን ሽዐ ክምርዕ ኣሇዎ ማሇት ኣይኯነን። 

መሰረትና ዴማ ቃሌ ኣምሊኹ ዯኣ እምበር ምስክርነት ሰባት ከምዖይኯነ ምግንዙብ የዴሉ። 
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ኣብ ገሇውን ናይ ገዙውቲ ነብያት፥ ዴምጺ ኣምሊኹ ኣብ ናይ መርዒ ኣርእስቲ ጥራይ እተሓጽረ 

ክመስሌ፥ ዯሊል መውስቦ ብምዃን ‚ገብረ ናይ ሇቲና፥ ይሕዯጏ ዴማ ናይ ኣሌማዛ ኢ ይብሇካ 
ኣል እ/ር‛ እናበለ ንብሓት ሰባት ከዋስቡ ይፍትኑ እዮም። ከም መጠን ዯቂ ኣምሊኹ ንዴምጺ 

ኣምሊኹን ናይ ሓሶት ትንቢትን ፈሉና ክንመዛን ዖይንኹእሌ እንተዴኣ ኯይንና፥ ኣብ ህይወትና 

ብሕ ዛተርፈና ነገር ከምዖል ባዔሌና ብግብሪ መስኪርና ኣልና። ሰባት ስሇዛበለ ጥራይ፥ ካብ 

ኣምሊኹ መሪሕነት፥ ኣብ መንፈስካ ዴማ ርግኣት ከይረከብካ፥ ዛኻነ ውሳኔ ክትወስዴ የብሌካን። 

ውሳኔ ኣብ ሓሳብ ኣምሊኹ እንተዴኣ ዖይተሰሪቱ መወዲእታኡ ብከቢዴ ጣዔሳ ክትወጾ 

ዖይትኹእሌ ናይ ምለእ ዔዴመ ጓሂ እዩ ዖስዔብ። 

 

ኣምሊኹ ብሰባት ኣይመርሕን ሓሳቡ ዴማ ብካሌኦት ኣይገሌጽን ማሇት ኣይኯነን። እቲ ንካሌኦት 

ዛገሇጸ ኣምሊኹ ግና ንኣና ዖይዙረበለን ዖየረጋግጸለን ምኹንያት የሇን። ኣብኡን ብእኡን ንነብር 

ክሳዔ ዛሃልና ጥራይ፥ ኣምሊኹ ንኣና ብቐጥታ ክመርሓና ይኹእሌ እዩ። ስሇዘ ብዴፍኢት ሰባት 

ጥራይ ዛመጽእ ፍትወት መሰረት ሓዲር ክኴውን ከምዖይክእሌ ብምግንዙብ ገዙእ ርእስና ክንሕለ 

ይግባእ።  

 

4. ሓዯ ወገናዊ ጥራይ ዛኻነ ፍቕሪ 
 

ሓዯ ወገናዊ ፍቕሪ ኣብ መብዙሕትኡ ናይ ምዴርና ኣማኒ ዛርኤ ብምዃኑ ንመብዙሕትና ሓዴሽ 

ኣይኯነን ዛብሌ እምነት ኣልኒ። ኣምሊኹ ንኩስቶ የሕሉፉ ሂቡኒ እዩ፥ ንሱ ናተይ ዯኣ እምበር 
ናይ ካሌእ ክኴውን ኣይክእሌን ዛብሊ ክርስትያናት ኣብዘ ግዚ ሒዯት ኣይኯናን። ምስ ተመርዒና 
ከተፍቅርኒ ኢ፥ ኣነ ኣዛየ ጽቡቕ ሰብ እየ ካብ ሌበይ ዴማ እየ ዖፍቅረኪ ኢልም ሌቢ 

ዯቀንስትዮ ብምስዲዔ ዛምርዒው ኣወዲትውን ሒዯት ኣይኯኑን። እቲ ሓዯ ካብቶም ክሌተ 

መጻምዴቲ ዖፍቅረለ እቲ ካሌኣይ መጻምዴቲ ግና ኣብ ሌቡ ፍቕሪ ዛበሃሌ ዖይብለ ክነሱ ክዋሰቡ 

ዛክሌክልም የሇን። ስሇእተዋሰቡ ጥራይ ግና ፍቓዴ ኣምሊኹ እዩ ማሇት ከምዖይኯነ ምስትውዒሌ 

የዴሉ።  

 

‚ኣነ እኮ እዘ ሓዲር ምእንታ/ ኢሇ እየ እምበር..‛ ዛብሃሌ ዖረባታት ዛስማዔ ካብዘ ከምዘ 

ዒይነት ፍቕሪ እዩ። ኣነ እንተዴኣ ገዱፈያ እኮ ክትጉዴኣኒ እያ ብዖይ ብኣይ ክትነብር ኣይትኹእሌን 
እያ፥ ስሇዘ ዴማ እየ ክሳዔ ሕጂ ኣብ ሓዲር ዖልዅ ዛብለ ሰባትውን ሒዯት ኣይኯኑን። ዋሊ ሕጂ 
ፍቅሪ ኣይሃሌወኒ፥ ምናሌባት ቀስ ኢለ ጏይታ ፍቕሪ የእትወሇይ ይኴውን እዩ ዛብሌ ጌጋ ምርዲእ 

ሒዜም ኣብ ሓዲር ዛኣትውውን ኣይተሳእኑን። እዘ ከምዘ ዒይነት ፍቕሪ ሒዛካ ናብ ሓዲር 

ክትበጽሕ ከምዛከኣሌ እቶም ዴሮ ኣብ ሓዲር በጺሖም ዖሇው የረጋግጹሌና እዮም። ሓዲር 

መስሪትካ ማሇት ግና ኣምሊኹ ኣጋጢሙካ ወይ ዴማ ዔሊማ ኣምሊኹ ዛነገሶ ዔውት ክርስትያናዊ 
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ሓዲር ኣልካ ማሇት ኣይኯነን። ናብ ሓዲር ዖብጽሕ ፍቕሪ፥ ኣምሊኹ ዛምንጩ ብወገን ክሌቲኦም 

ዴማ ማዔረ ቦታ ዖሇዎ ዯኣ እምበር ሓዯ ወገናዊ ኣይኯነን።  

 

5. ረብሓ ዛሰረቱ ፍቕሪ 
 

ገሇ ገሇ ኣመንቲ ካብቲ ዖሇዎም ስጋዊ ህርፋን እተሊዔሇ ብስጋ ዛሃብተመ ኣንጻር ጾታ ንሓዲር 

ይዯሌዮ እዮም። ሃብታም ኳን ወይ ዴማ ሃብታም ተጸጋዔ ዛብሌ ዒሇማዊ ምስሊ ኣብ ሌቦም 

ነጊሱ ከም ክርስትያናት ዖይኯነስ ከምቶም ኣእምሮ ዖይብልም ኣህዙብ ዛመሊሇሱ ኣመንቲ 

ብቍጽሪ ሒዯት ኣይኯኑን። ረብሓ ጥራይ ኣብ ግምት ብዖእተወ ፍቕሪ ሓዲር ክትምስርት 

ምፍታን ርእሰ ምትእምማን ከምዖይብሌካ፥ ንኣምሊኹ ናይ ህይወትካ ጏይታ ምግባር 

ከምእተሳእነካ፥ ብስስዓ እተወርሰ ሌቢ ከምዖልካን ብመንፈስ ዒሇም እሱር ከምዛኻንካን 

ዛሕብር ምሌክት እዩ።  

 

እዘ ሓዯገኛ ሕማም መብዙሕትኡ እዋን ኣብ ዯቂ ተባዔትዮ ኣገሌገሌቲ እዩ ዛርኤ። ንኣምሊኹ 

ንምግሌጋሌ ኣብ ዛገብርዎ ጉዔዜ ናይ ቍጠባ ጸገማት ማሕንቆ ከይኯኖም ብምስጋእ፥ ኣብዘ 

መዲይ እዘ ርግኣት ክትፈጥረልም እትኹእሌ ርክብቲ ጓሌንስተይቲ ክዋሰቡ ይዯሌዩ። እዘ 

ኣተሓሳስባ ካብቲ ኣብ ኣእምሮኦም ዛነገሰ ጌጋ ምርዲእን ንኣምሊኹ ብዛግባእ ዖይምፍሊጥን 

ዛውሇዴ ብምዃኑ እቶም ብሕጂ ሓዲር ክንምስርት እንዯሉ ኣሰሮም ክንስዔብ የብሌናን። ገንዖብ፥ 

ናይ ዯገ ወረቀት (ፕሮሰስ)፥ ንብረት፥ መሬት ዖሇዋ… ጥራይ ብምርኣይ ሓዲር ምምስራት፥ 

ንዯጋዊን ስጋዊን ነገራት ናይታ ሰብ ዯኣ እምበር ነታ ሰብ ባዔሊ ስሇዖየፍቀርካያ፥ እቲ ሓዲር 

ቐጻሌነት ዛህሌዎ፥ እቶም ነገራት ምስ ዛህሌው ጥራይ እዩ። እዜም ነገራት ኣብ ዛጠፍኡለ እዋን 

ግና እቲ ሓዲር ክብተን ናይ ግዴን እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ረብሓ ዛሰረቱ ፍቕሪ መሰረት ሓዲርና 

ክኴውን ከነፍቕዴ ዖይብሌና። 

 

መሰረት ሓዲር ክኻኑ ዖይእክለ ዒይነታት ፍቕሪ ርኢና ኣልና። ከም ክርስትያናት መጠን  ካብ 

ከምዘ ዒይነት ፍቕሪ ዛስመ፥ ግን ከኣ ዖይኯነ ፍትወት ሓራ ወጺእና መሰረት ሓዲር ክኴውን 

ብዛኹእሌ ቅኑዔ ፍቕሪ፥ ሓዲር ክንስርት ግቡእና ከምዛኻነ ክርዴኣና ኣሇዎ። ሕጂ እምበኣር 

ናብቲ መሰረት ሓዲር ክኴውን ዛግባእ ፍቕሪ ክንሰግር።  
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ምዔራፍ ሰሇስተ 

 

ኣጋፐ፥ ናብ ሓዲር እተብጽሕ ሓቐኛ ፍቕሪ 
 

ምሊኹ ንሓዲር ክምስርቶ እንከል ነቲ ንሱ ንምዴሪ ዖሇዎ ፍቕሪ ዖንጸባርቕ (ምሌክት) 

ክኴውን እዩ መስሪትዎ። ሃዋርያ ጳውልስ ብኴምዘ ምኹንያት እዩ ንሓዲር ‚ዒብዪ 

ምስጢር‛ ክብሌ ዛገሇጾ (ኤፌ5፥32)። ሓዲር ኣብ ምዴሪ ዖብቅዔ እ እንተኻነ 

ብመሰረታዊ ሓሳቡ እንተዴኣ ሪእናዮ መግሇጺ እቲ ሰማያዊ ምስጢር ክኴውን እተማህዖ ምህዜ 

ኣምሊኹ እዩ። ክሌተ ናይ ሓዲር መጻምዴቲ (ሰብኣይን ሰበይትን) ብፍቕሪ ኣምሊኹ ክፋቐሩን በዙ 

ፍቕሪ እዘኣ ክዒብዩን ከምዖሇዎም እዩ ቅደስ ቃሌ ዯጋጊሙ ዛነግረና (ኤፌ5፥22-33)።  እታ 

ኣምሊዊት ፍቕሪ ዴማ እዙ ሕጂ ክንዙረበሊ ተዯሌዩ ዖል ኣጋፐ እያ።  

ኣብ ሓዲራዊ ጉዔዜ ምስቶም ብቀዲምነት ክንፈሌጦም ዛግብኡና ነጥብታት ሓዯ፥ መሰረት ሓዲር 

ፍቕሪ ምዃኑ እዩ። ሓዲር ኣብ ፍቕሪ እዩ ክስረት ዖሇዎ። ኣብ ፍቕሪ ምስራት ማሇት ዴማ ፍቕሪ 

ኣብ እተንጸባርቆ ባህርያት ምስራት ማሇት እዩ (1ቇሮ13፥4-8)። እዙ ፍቕሪ እዘኣ ተራ ዖይኯነትስ 

መሇኯታዊት ፍቕሪ እያ። ኣምሊኹ ብባህርይኡ ፍቕሪ እዩ (1ዮሃ4፥8,16)። ስሇዘ ሓዲርካ ኣብ 

ኣጋፐ ምስራት ማሇት ኣብ ባህርያት ኣምሊኹ ምስራት ማሇት እዩ። ኣምሊኹ ንዒሇም ወደ 

ብምሃብ ዛገሇጻ ፍቕሪ፥ ክርስቶስ ዴማ ንማሕበሩ ዖፍቐረሊ ፍቕሪ ኣጋፐ እያ። ሓዲርካ ኣብ ፍቕሪ 

ምስራት እምበኣር ሰብኣይን ሰበይትን ንሓዴሕድም በዙ ፍቕሪ ይንበሩ ማሇት እዩ።  

እዙ መሰረት ሓዲር ክትከውን ብኣምሊኹ እተመዯበት ኣጋፐ ብሕ ባህርያት እዩ ዖሇዋ። እቶም 

ቀንዱ ባህርያታ ግና ዖይቅዴመ ኳነታዊት፥ ብዴንጋጽ ምሌእቲ፥ መስዋእታዊት.. እዮም። ብዙዔባ 

እዘኦም ብዛርዛር ንመሌከት። 

ኣጋፐ፥ ዖይቅዴመ ኳነታዊት ፍቕሪ 

‚ግናኴ ንሕና ጌና ሓጥኣን ከልና፥ ክርስቶስ ኣብ ክንዲና ሞይቱ እዩ እሞ ኣምሊኹ እታ ፍቕሩ ንኣና 
በዘ የርኢ ኣል‛ (ሮሜ5፥8)። እዙ ፍቕዱ እዘኣ ኣምሊኹ ንሰብ ዖፍቀረሊ ፍቕሪ ዖይቅዴመ 

ኳነታዊት ምዃና ብንጹር እያ እተረዴኣና። እቲ ጻዴቕ ኣምሊኹ ከፍቅረና ናይ ግዴን ጻዴቃን 

ኯይንና ክንርከብ ኣየዴሇዮን። ጌና ሓጥኣን ከልና እዩ ኣፍቂሩና። ከምቲ ቅደስ ቃሌ ዛብል 

ኣምሊኹ ብባህርይኡ ፍቕሪ እዩ። ካብቲ ፍቕሪ ምዃኑ እተሊዔሇ ዴማ ነታ ኣንጻሩ ዛዒጠቐት ዒሇም 

ከዴሕና በጃኣ ክሓሌፍ ንወደ ናብ ዒሇም ሇኣኺ (ዮሃ3፥16-17)። ካብዘ ዛዒቢ ዖይቅዴመ ኳነታዊ 

ኣ 
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ፍቕሪ የልን። የሱስ ናብ ምዴሪ ዛመጸ ፍቕርን ዴንጋጽን ኣምሊኹ ነዙ ትጠፍእ ዖሊ ዒሇም 

ንምግሊጽ እዩ። ንሕና ዯቂ ሰባት ብዛገበርናዮ በዯሌ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ተቀባሌነት ክንረክብ 

ዖይንኹእሌ ኢና ኔርና። ኣምሊኹ ግና ንወደ ኣብ ክንዲና ኣብ መስቀሌ ብምሟት ንሓጢኣትና 

ከርሕቕ ሇኣኺ።  

የሱስ ስሇዖፍቀረና ንሕናውን ከነፍቕር ንኹእሌ ኢና። ‚ንሱ ቕዴም ኣፍቂሩና እዩ እሞ ንሕናውን 
ነፍቅር ኢና።‛ (1ዮሃ4፥19)። ከምቲ ኣምሊኹ ዖፍቀረና ዒይነት ፍቕሪ ንካሌኦት ከነፍቕር ንኹእሌ 

ኢና። መንፈስ ቅደስ ስሇዖልና ንካሌኦት ከነፍቕር እንኹእሇለ ብቕዒት ኣብ ውሽጥና ተዖሪኡና 

እዩ። እዘ ብቕዒት ዴማ እታ ፍቕሪ ኣምሊኹ ባዔሊ እያ። ‚በቲ እተዋህበና መንፈስ ቅደስ ፍቕሪ 
ኣምሊኹ ኣብ ሌብና ስሇ ዛፈሰሰ እታ ተስፋ ዴማ ኣይተሕፍርን እያ፥‛  (ሮሜ5፥5)። ኣጋፐ ኣብ 

ውሽጥና ከምዖሊ ምስትውዒሌ የዴሉ። ካብዙ ኣብ ውሽጥና ብመንፈስ ቅደስ ዛፈሰሰት ፍቕሪ 

እተሊዔሇ ዴማ ንካሌኦት ከነፍቅር እንኹእሇለ ከኣሌነትን መንነትን ኣብ ውሽጥና ተሃኒጹ ኣል። 

የሱስ ምለእ ብምለእ ገዙእ ርእሱ ብምውፋይ ወይ ዴማ ክሳዔ ሞት ዖፍቀረና ዛግብኣና ስሇዛኻነ 

ወይ ዴማ ስሇቲ ዛገበርናዮ ሰናይ ግብሪ፥ ግብረ መሌሲ ንምሃብ ኣይኯነን። ብመሰረቱ ዛገበርናዮ 

ጽቡቕ ነገርውን ኣይነበረን። ስሇዘ ንሕናውን ንካሌኦት ከነፍቕሮም ዖልና ግቡኦም ስሇዛኻነ 

ኣይኯነን። እቲ የሱስ ዛገብሮ ናይ ፍቕሪ ተግባር ዯቂ ሰባት ንዛገበሩለ ተግባር ከም ግብረ 

መሌሲ ስሇዖይኯነን። እቶም እዙ ዖይቅዴመ ኩነታዊ ፍቕሪ ኣጋፐ ኣብ ውሽጥና ዛፈሰሰትሌና 

ቅደሳንውን ኣሰር ክርስቶስ ብምስዒብ ኢና ከነፍቅር ዖልና። ንሰባት እነፍቕሮም ጽቡቕ 

ስሇዛገበሩሌና ዖይኯነስ ኣምሊኹ ምስ በዯልም ስሇዖፍቅሮም ነጸብራቕ እዙ ፍቕሪ ንምዃን እዩ።  

ኣጋፐ ኣብቲ እቲ ዛፍቀር ኣካሌ ዖሇዎ ጽቡቕ ባህርይ እትምርኯስ ኣይኯነትን። በቲ እቲ ዛፍቀር 

ኣካሌ ዖሇዎ ክፉእ ባህርይ እትሃዴምውን ኣይኯነትን። እዙ ፍቕሪ እዘኣ መሰረታ ኣብቲ ናይ 

ኣምሊኹ ዖዴሕን ጸጋን ዖሇኣሊማዊ መዯቡን እተመርኯሰ እዩ። እዙ ፍቕሪ እዘኣ እተረዴኦ ሰብ 

ናብ ሓዲር ኣብ ዛመጸለ እዋን ንሓዲሩ ብኳነታት፥ ከባቢያዊ ጽሌዋን ስምዑቱን ዖይኯነስ በዙ 

ፍቕሪ እዘኣ ክቕሇስ እዩ ዋጋ ዛኴፍሌ። ስሇዘ ዴማ እዩ ክሌተ መጻምዴቲ ኣብ ንሓዴሕድም 

ክህሌዎም ዖሇዎ ፍቕሪ ኣብቲ ካሌኣዮም ዛገብረልም ሰናይ ግብሪ ክምርኯስ ዖይብለ። ከመይሲ 

እታ ብኣምሊኹ ተፋቐሩሊ እተባህሇትሌና ኣጋፐ፥ ዖይቅዴመ ኳነታዊት ስሇዛኻነት። 

ኣጋፐ ዴንጋጽ እተመሌኤት ፍቕሪ 

ናይ ኣምሊኹ ፍቕሪ ብዴንጋጽ እተመሌኤት ፍቕሪ እያ። እዙ ፍቕሪ እዘኣ ብክርስቶስ የሱስ ናይ 

እግዘኣብሄር ኣምሊኹ ኣሊይነት፥ ምሕረት፥ ጸጋ፥ ሕያውነት፥ ሰናይነት፥ ኣቦነት…. ክንርኢ ዛገበረት 

ፍቕሪ እያ። ክርስቶስ ብኣምሊኹ ተሊኢኵ ዛመጸ ነቲ ኣምሊኹ ኣብ ሌዔሉ ዯቂ ሰባት ዖሇዎ 

ሇውሃት ንምግሊጽ እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ የሱስ ብተዯጋጋሚ ንዯቂ ሰባት ዴንጋጽ ዖርእይ ዛነበረ 
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(ማቴ9፥35-38)። እዙ ዴንጋጽ እተመሌኤት ፍቕሪ ኣብ ሌብና ስሇዛፈሰሰት፥ ኣምሊኹ 

ንመጻምዴትና ብግብሪ፥ ብሓሳብን ቃሊትን ሕያውነት እነርእይ ሰባት ክንኴውን ይዯሌየና።  

ክሌተ መጻምዴቲ፥ ክንዮ መሰረታዊ ቀረባት ሓዲር (መግቢ፥ ገዙ፥ ክዲን..) ምቕራብ ዛኴዯ 

ዴንጋጽን ሕያውነትን ምርኣይ ክመሃሩ ኣሇዎም። ኣብ ሓዲር መሰረታዊ ነገራት ምቕራብ ሰናይን 

ግዴነታውን እ እንተኻነ ኣብኡ እተሓጽረ ኣካይዲ ግና ክህሌወና ኣይግባእን። ክንዮ መሰረታዊ 

ነገር ምቕራብ ዛኴዯ ናብራ ምንባር የዴሉ። ብኣጋፐ እተቀርጸን እተመሌኤን ህይወት እንተዴኣ 

ሃሌዩና ሌሳንና ሕያውነት ዛግሇጾ፥ ግብርና ብሓሌዮት እተመሌኤ፥ ሓሳብና ኣኹብሮት ዛነገሶ፥ 

ሌብና ንዖጋጥሙ ዖይቅቡሊት ነገራት ዒቕሌን ምሕረትን ዛገብር ኢና እንኴውን። 

ኣጋፐ መስዋእታዊት ፍቕሪ 

ኣጋፐ መስዋእታዊት ፍቕሪ ምዃና ካብ ክርስቶስ እንመሃሮ ሓቂ እዩ። ክርስቶስ የሱስ ኣብ ገዙእ 

ርእሱ ብምግዲስ (ዔቃበታት ብምግባር) ዖይኯነስ፥ ገዙእ ርእሱ ብምስዋእ እዩ ነታ ፍቕሪ 

ገሉጹሌና። ዴሕነት ካሌኦት እናሓሰበን ንምዴሓንና ዛኴውን ዋጋ እናኴፈሇን ነቲ ኣብ ሌዔሉ ዯቂ 

ሰባት ዖሇዎ ፍቕሪ ብግብሪ ኣርእዩና። እዙ ፍቕሪ እዘኣ ንቀዲምነታት ኣምሊኹ ቀዲምነት እትህብ 

ውፍይቲ ፍቕሪ ብምዃና ክርስቶስ በታ እተታሕዖሊ ሇይቲ ዛጸሇያ ጸልት ዴላቱ ዖይኯነስ ፍቓዴ 

ኣምሊኹ ክፍጸም እያ ጠሉባ (ለቃ22፥42)። የሱስ ኣብ ጸልቱ እታ መራር ህይወቱ እትወስዴ 

ጽዋእ ካብኡ ክትሓሌፍ እ እንተጸሇየ፥ እቲ ዛዒበየ ጽምኣቱ ግና ሓሳብ ኣምሊኹ እዩ ነይሩ። 

ስሇዘ ዴማ እዩ ንኵለ  መውቃዔቲ፥ ሕፍረት፥ ተነጽል፥ ስቃይን ሞትን ብምቕባሌ ምእንቲ 

መርዒቱ ንሳ ከኣ ማሕበሩ ገዙእ ርእሱ ንሞት የሕሉፉ ዛሃበ (ኤፌ5፥25-27)። ‚ንሱ ንህይወቱ 
ኣብ ክንዲና ስሇ ዖሕሇፈ በዘ ንፍቕሪ ንፈሌጣ ኣልና፥‛ (1ዮሃ3፥16)። 

እቲ ንመጻምዴትና ክህሌወና ዛግባእ ተወፋይነት፥ ዖይሌወጥን ጽኑዔን ክኴውን እዩ ዛግብኦ። ነቲ 

ዖልና ቀዲምነታት ዖሕዴግ፥ ምናሌባትውን ከቢዴ ዋጋ ዖኹፍሌ ተወፋይነት ብምርኣይ ነቲ 

ኣምሊኹ ብወደ ዛገሇጸሌና ፍቕሪ ኣብ ሓዲርና ከነንጸባርቆ ይግባእ። ኣብርሃም ንሰበይቱ ንንጉስ 

ክህብ ንዛመጾ ተቓውሞ ኣብ ክንዱ ገጢሙ ዛስዔሮ፥ ከይቀትሌዎ ብምስጋእ ዴላቶም ኣብ ሌዔሉ 

ሰበይቱ ክፍጽሙ የሕሉፉ እዩ ሂብዋ (ዖፍ12፥10-20)። ንሕና ግና ከምቲ ካብ ክርስቶስ 

እተማሀርናዮ፥ ካብ ከምዘ ዒይነት ተግባር ሓራ ብምውጻእ ንመጻምዴትና ክንከፍል ንዛግብኣና 

ዋጋ ንምኹፋሌ ኣዘና እተወፌና ክንከውን ይግባእ። 

ኣብ ሌዔሉ ካሌኣይና ዖጋጠመ የጋጥም ክሳዔ መወዲእታ ንእኡ ክንውፈየለ ሓሊፍነትና እዩ። ሓዲር 

ህይወትካ ንካሌኣይካ እትህበለ ሓዯ መዴረኹ ህይወት ከም ምዃኑ መጠን ኣብዙ መስዋእታዊት 

ፍቕሪ ዖልና ኣረዲዴኣ ክጥዑ ኣሇዎ። ኣጋፐ ብመስዋእታዊ ተግባር እትርኤ ባህርይ ዯኣ እምበር 

ስምዑት ኣይኯነትን። ኣምሊኹ ፍቕሩ ዖርኣየና ንወደ በጃና ክሓሌፍ ብምግባር እዩ። ከምቲ ኣብ 
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ዮሃ15፥13 ተጻሒፉ ዖል ዴማ ዛዒበየ ፍቕሪ ገዙእ ርእስ ንብጻይካ የሕሉፍካ ምሃብ እዩ። ‚ሰብ 
ንህይወቱ ኣብ ክንዱ ኣዔሩኵ በጃ ኸሕሌፋ ካብዘ ዘዏቢ ፍቕሪ የሌቦን።‛ 

እቲ ወዱ ሰብ ብዖይ ኣምሊኹ ምስ ዛኴውን ዛህሌዎ ፍቕሪ፥ ነቲ እታ ኣምሊዊት ፍቕሪ 

እተንጸባርቆ ባህርያት ናይ ምግሊጽ ብቕዒት የብለን። ሓዲር ዴማ ኣብቲ እዜም ዛረኣናዮም 

ባህርያት ዛንጸባረቐሊ ፍቕሪ (ኣጋፐ)እዩ ክህነጽ ዖሇዎ። ኣምሊኹ ባዔለ ንህይወትናን ኣተሓሳስባናን 

እንተዖይቀሪጽዎ በታ ኣጋፐ ፍቕሪ ከነፍቕር ዛከኣሌ ኣይኯነን። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ፥ እቲ በዙ 

ፍቕሪ እዘኣ ከፍቅር እተኣዖዖ ኣማኒ ወሇድ ኣምሊኹ ንህይወቱን ኣተሓሳስባኡን ክቀርጾ ክሓቶ ወይ 

ክሌምኖ ዖሇዎ። ነዘ ክቡር ነገር ብሕ ግዚ ወሲዴና ክንጽሌየለን ገዙእ ርእስና ከነሌምዴን 

ይግባእ። እቲ ናይ መብዙሕቶም ካብ ፍቕሪ ርሒቆም ብፍትወት ርእሲ ተሳዑሮም ዛመሊሇሱ 

ዖሇው ኣመንቲ ሽግር፥ ኣምሊኹ ህይወቶምን ኣተሓሳስባኦምን ክቀርጽ ግዚ ዖይምሃቦም እዩ። 

ንሕና ግና ካብ ሕጂ እዅሌ ግዚ ንኣምሊኹ ንሃቦ። ንሱ ዴማ ሌብና ቀሪጹ ከገርመና ክንርእዮ 

ኢና።  

ኣጋፐ እትውስኹ ፍቕሪ  

ሃዋርያ ጳውልስ ንሰብ ፊሉጲ ኣብ ዛጸሓፎ መሌእኹቲ ፍቕሪ ትዒቢ ምዃና መስኪሩ ኣል። 

‚..እቲ ፍቕርኵምውን ብፍሌጠትን ብምስትውዒሌን ዖበሇ ኳለን ኣዛዩ እናበዛሔ ኪኴይዴ እዘ 
እሌምን ኣልኵ።‛  (ፊሉ1፥9-11)። እዙ ኣብዘ ቦታ ፍቕሪ ንምግሊጽ ኣገሌጊሊ ዖሊ ቃሌ ኣጋፐ እያ። 

ኣጋፐ እናወሰኴት እትኴይዴ ፍቕሪ እያ። ኣብ ሓዯ ዯረጃ ከይተሓጽረት ነንዔሇት እትውስኹ እያ። 

ኣምሊኹ በዙ ፍቕሪ እዘኣ ንወደ በጃ ክሳዔ ዛህብ ኣፍቂሩና እዩ (ዮሃ3፥16)። እቲ ዛዒበየ መግሇጺ 

ፍቕሪ ነቲ ዖፍቕሮ ወደ በጃና ምሕሊፉ ክነሱ፥ ሕጂውን ገና ኣብ ሌዔላና ዖሇዎ ፍቕሪ ብብሕ 

እተፈሊሇየ መገዱ እናገሇጸ የገርመና ኣል። ኣጋፐ ኣብ ሓዯ ቦታ ወይ ዯረጃ ዯው ዖይትብሌ 

እናወሰኴት እትኴይዴ ፍቕሪ እያ። 

ኣጋፐ ነንዔሇት ትዒቢ እያ ንዛብሌ ሓሳብ ኣብ ክሌተ መቂሌና ክንርእዮ ንኹእሌ ኢና። ሓዯ ዔቤት 

ምውሳኹ እዩ ዛብሌ ክኴውን እንከል እቲ ካሌእ ዴማ ዔቤት ናብ ዛቕጽሌ ዯረጃ ምስጋር እዩ። 

ፍቕርና ክበዛሕ እንከል ዔቤት እዩ። ከምኡውን ንፍቕሪ ብሓዯ ሸነኵ ኣብ ምርዴኡን ምግሊጹን 

ከይተሓጸርና ብካሌእ ሸነኵ ወይ በቲ ዛቕጽሌ ምዔራፍ ክንገሌጾ እንከልናውን ዔቤት እዩ። 

ብሓት ኣብ ሓዲር ምስ ኣተው ፍቕሮም ስሇዖይዒቢ ሓዲሮም ሁከት ዛበዛሖ ክኴውን ኢና 

ነስተውዔሌ። ናይ ፍቕሪ ሓንቲ ምዔራፍ ገንጺልም ብእኣ ጥራይ ሓዲሮም ክመርሑ ዛፍትኑ 

ኣመንቲ መግሇጺ ክብሪ ኣምሊኹ ዛኻነ ሓዲር ክምስርቱ ኣይኯነልምን እዩ።  

ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ እታ ፍጽምቲ ፍቕሪ ብሓይሉ ምሌእቲ ብምዃና ንኵለ  ብዴሆታት ናይ 

ምግጣምን ምስዒርን ዒቕሚ ከምዖሇዋ ተጻሒፉ ኣል። ‚..እታ ፍጽምቲ ፍቕሪ ንፍርሃት ተባርራ 
ዯኣ እምበር ኣብታ ፍቕርስ ፍርሃት የሌቦን፥‛ (1ዮሃ4፥18)። እቲ ኣብዘ ስፍራ እዘ ፍጽምቲ ዛብሌ 
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ቃሌ ኣብቲ በዅሪ ናይ ግሪኹ መጽሓፍ ዖሇዎ ትርጉም ‚ዛመዔበሇ፥ ዛዯሌዯሇ፥ ዛዒበየ፥ ዛመሌአ‛ 

ዛብሌ እዩ። እታ ዛዏበየት ፍቕሪ ሓይሉ እተመሌኤት ብምዃና ነቲ ክባረር ዖሇዎ ኳለ ከተባርር 

ትኹእሌ እያ። ፍቕርና እናዏበየት ኣብ ትኴዯለ እዋን ብምሌኣት ባህርያት ፍቕሪ ይንጸባረቐሊ እዩ። 

ከምኡውን ዛዏበየት ፍቕሪ፥ ነቲ ናይ ኣምሊኹ ናይ ፍቕሪ ኣጀንዲ ናይ ምግሊጽ ብቕዒቱ ዒብዪ እዩ 

ዛኴውን። እዘ ማሇት ብፍቕርና ኣብ እንዒብየለ እዋን ነቲ ኣምሊኹ ክገሌጾ ዛዯሇዮ ነገር ብኣና 

ብምግሊጽ ህይወት ካሌኦት ሰባት ክንትንኪ እዩ ዖኹእሇና። 

ብኴመይ እዩ ዛዒቢ ዛርዛራዊ ሓሳባት ምሃብ ዖዴሉ እ እንተኻነ ምስቲ ኣሌዑሌናዮ ዖልና 

ኣርእስቲ ግና ገሇ ሒዯት ጥራይ ክሕብር እፈቱ። ሃዋርያ ጳውልስ ንሰብ ፊሉጲ ፍቕሮም /ኣጋፐ/ 

ብፍሌጠትን ምስትውዒሌ ከምእትዒቢ እዩ ነጊርዎም። ስሇዘ ኣጋፐ ንክትዒቢ ፍሌጠትን 

ምስትውዒሌን የዴሉ ማሇት እዩ። እዘ ኣብዘ ቦታ ተገሉጹ ዖል ፍሌጠት ዛብሌ ቃሌ ዴማ ኣብቲ 

ናይ ግሪኹ ‚ኢፕግኖሲስ‛ (epignosis) ተባሂለ ተገሉጹ ዖል ፍሌጠት፥ ብመሇኯታዊ ምግሊጽን 

መንፈሳዊ ሌምምዴን ዛርከብ ሳሌሳይን ዛዒበየን ዯረጃ ፍሌጠት እዩ። ስሇዘ ብፍቕርና ክንዒቢ 

ኣብ ርእሲ እቲ ዖልና ናይ ኣእምሮ ፍሌጠት ዛውሰኴና ብመሇኯታዊ ምግሊጽን መንፈሳዊ 

ሌምምዴን ዛእቶ ኢፕግኖሲስ ፍሌጠት የዴሌየና ማሇት እዩ። 

ኣጋፐ ምሌዔዒሌ እትዯሉ ፍቕሪ 

ሓዯ ሰብ ክርስትያን ኣብ ዛኻነለ እዋን ናብ ውሽጡ እትኣቱ ፍቕሪ ኣምሊኹ ኣሊ። ‚በቲ 
እተዋህበና መንፈስ ቅደስ ፍቕሪ ኣምሊኹ ኣብ ሌብና ስሇ ዛፈሰሰ እታ ተስፋ ዴማ ኣይተሕፍርን 
እያ፥‛ (ሮሜ5፥5)። እዙ ፍቕሪ እዘኣ ካብታ ክርስትያናት ዛኻንናሊ እዋን ጀሚራ ኣብ መንፈስና 

ክትሰርሕ እያ እትጅምር። መጠን እቲ ንእኣ ዛሃብናያ ቦታ ዴማ ካብ መንፈስና ሓሉፋ ኣብ 

ነፍስናን ስጋናን ክትሰርሕ ትጅምር። ነዙ ፍቕሪ እዘኣ እዅሌ ግዚ ክንህብ እንተ ተጊህና እዙ ፍቕሪ 

ንዔዮ ኣባና ትሇዏዒሌ እያ። ስሇዘ ብጸልት ናብ ኣምሊኹ ብምቕራብ፥ ንቃሌ ኣምሊኹ 

ብምምርማርን ነቲ በብእዋኑ ዛመጸና መሪሕነት መንፈስ ቅደስ ብምስዒብን ነዙ ፍቕሪ እዘኣ 

ምሌዔዒሌን ምግሊጽን ክንመሃር ክንክእሌ ኣልና። 

እቲ ብክርስቶስ የሱስ ዛረኴብናዮ ሓዴሽ ፍጥረት ብፍቕሪ ክነብር እተፈጥረን እተኣዖዖን ከም 

ምዃኑ መጠን ንፍቕሪ ዛሇዒሇ ቦታ ምሃብ ክንመሃር ኣልና። ከምቲ ቅደስ ቃሌ እቲ ሓዊ ኣብ 

መሰውኢ ወርትግ ክነዴዴ ዛኣዖዖና፥ ፍቕሪ ኣምሊኹ ብቐጻሉ ኣብ ሌብናን ዔሇታዊ ናብራናን 

ክትነዴዴ ክንገብር ኣልና (ዖላ6፥13)። ፍቕሪ ኣምሊኹ ኣልኒ ተቀቢሇ እየ ኢሌና ጥራይ ዯው 

ክንብሌ ወይ ዴማ ክንዛምር ዖይኯነስ ነንዔሇት ብምሌዔዒሌን ምግሊጽን ባህርያት ኣምሊኹ 

ከነንጸባርቕ እዩ እዙ ፍቕሪ ተዋሂባትና።  ኣብ ክርስቶስ ምስ መጸና ዖልና ዔዲ ዴማ ናይ ፍቕሪ ዔዲ 

እዩ (ሮሜ13፥8)። ከም ናይ ፍቕሪ ዔዲ ዖልና ሰባት ዴማ ኣብ ምግሊጽ ፍቕሪ ሸሇሌ በሃሌቲ 

ክንከውን የብሌናን።  



ምምሊስ ናብቲ ቀዲማይ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር 

 

126 

 

 

 

ምዔራፍ ኣርባዔተ 

ንትርጉም ሓቐኛ ፍቕሪ ምግንዙብ 

ቲ ፍቕሪ ዛብሌ ቃሌ ኣብዘ ዖልናዮ ዖመን ዖርከበ ስሇዛገጠመለ፥ ዛዯረፈለን ፊሌም 

ስሇዛሰርሓለን ሓቐኛ ትርጉሙ ብብሓት መንእሰያት ኣይፍሇጥን እዩ። ብሓት 

መንእሰያት ሰኑይ ምስ ዛርኣይዋ ጓሌንስተይቲ ብፍቕሪ ወዱቀ ክብለ ዴሕሪ ምጽናሕ 

ካሌእ ጓሌንስተይቲ ሮቡዔ ምስተሊሇዩ ዴማ፥ ፍቕሪ ሒኒ ፍቕራ ኣጸሉለኒ፥ ዒበዴበዴ ኣቢለኒ 
ይብለ። እዘ ንትርጉም ሓቐኛ ፍቕሪ ካብ ዖይምፍሊጥ እተፈጥረ ነውጺ እዩ። ሓቐኛ ፍቕሪ 

ከምዖይውዲእ ብንጹር እናተዙረበ ፍቅረይ ወዱኤ ዛብለ ኣመንቲ መንእሰያትውን እናሰሰኑ 

ምምጽኦም ትርጉም ሓቐኛ ፍቕሪ ክሳዔ ክንዯይ ኣብዘ ወሇድ እዘ ፈኵሱ ከምዖል እዩ ዖረዴኣና። 

 

ዛበዛሕ ኣማኒ ብዙዔባ ፍቕሪ ዖሇዎ ምርዲእ ብዙዔባ ፍቕሪ ካብ ዛዙረቡ ሌብ ወሇዲዊ ጽሑፋት፥ 

ዒሇማዊ ናይ ፍቕሪ ፊሌምታት (ከም እኒ ታይታኒክ)፥ ዯርፍታትን ግጥምታትን እዩ። ስሇዛኻነ 

ዴማ ፍቕሪ ዛብሌ ሓሳብ ክሓስብ እንከል ነቶም ኣብተን ፊሌምታት ዛረኣዮም ገጸ-ባህርያት 

ከንጸባርቅ እናዯሇየን ብእኡ እናመዖነን እዩ ዛሓስብን ዛመሊሇስን። ርሑቕ ከይከዴና ግና ነታ ኣብ 

ታይታኒክ እተሃንጸት ናይ ፍቕሪ ገጸ-ባህርያት እንተዴኣ ሪእናያ መሰረታ ዛሙት እዩ። እቲ ወዱ 

ንሓንቲ ንካሌእ ሰብኣይ እተዋህበት ሰበይቲ ከኻብሌሌ እንከል ኢና እንዔዖብ። በዘ ከምዘ 

ዒይነት ንመጽሓፍ ቅደሳዊ ሓሳብ ዛጻረር ኣካይዲ ዖንጸባርቅ ገጸ-ባህርይ፥ ህይወትና ክቕሌስ 

ከነፍቅዯለ የብሌናን። ንኵለ  እቲ ዒሇም ብዙዔባ ፍቕሪ እትህቦ መረዲእታ ብመጽሓፍ ቅደሳዊ 

ምርዲእ የሕሉፍና ምስእንርዮ ኣብ ፍትወት ርእሲ እተሃንጸ ምዃኑ ኢና እነስተውዔሌ። ካብ 

ኣእምሮ ነፍሲ ወከፍና ብዙዔባ ፍቕሪ ክእረሙ ዖሇዎም ኣመሇኹታታት ኣሇው። ገሇ ካብኦም 

ቐጺሌና ንርኤ 

 ንሓዯ ሰብ ብተዯጋጋሚ ንንውሕ ዛበሇ ግዚ ናትካ ክኴውን ምብሃግ ፍቕሪ ኣይኯነን። 

ባህጊ በይኑ መግሇጽን መምዖኒን ሓቐኛ ፍቕሪ ጌርካ ክውሰዴ የብለን። ኣብ ገሇ እዋናት 

ንሓዯ ሰብ ናትና ክኴውን ምብሃግና ምስ ስስዓ ዯኣ እምበር ምስ ፍቕሪ ክሕሰብ 

ኣይክእሌን እዩ። 

 

 ንፍቕሪ ምስ ስምዑት ምትእስሳር ጌጋ እዩ። ፍቕሪ ዋሊ እ ስምዑት እንተሇዎ ስምዑት ግና 

ኣይኯነን። ፍቕሪ ኣብ ተግባር ዛግሃዴ ባህርይ ዯኣ እምበር ተራ ስምዑታዊ ነገር ኣይኯነን። 

ገሇ ገሇ ሰባት ምስኡ ክኴውን እንከልኵ ሰሓቕ ይሞሌቀኒ፥ ዯስ ይብሇኒ፥ ብገሇ ፍስሓ 

እ 
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ሌበይ ይምሊእ ስሇዘ የፍቕር እየ ማሇት እዩ ኢልም ኣብ መዯምዯምታ ይበጽሑ እዮም። 

እዘ ማሇት ግና፥ ሓቐኛ ፍቕሪ ከምዘ ዒይነት ስምዑት ኣይንጸባረቆን ማሇት ዖይኯነስ፥ 

እዜም ነገራት በይኖም መግሇጺ ሓቐኛ ፍቕሪ ኣይኯኑን። ፍቕሪ ብርግጽ ባህጊ ኣሇዎ ምስዘ 

ኳለ ግና ስምዑት ኣይኯነን። ናይ ስምዑት ባህርይ ስሇእተጸባረቆ ጥራይ ስምዑት እዩ 

ኢሌካ ምዴምዲም ሌክዔ ኣይኯነን። እቲ ቀዲማይ ዯረጃ ናይ ፍቕሪ ምናሌባት ስምዑት 

ክኴውን ይኹእሌ እዩ። እዘ ማሇት ግና  ፍቕሪ ብስምዑት ጀሚሩ ብስምዑት ዛውዴእ 

ሃነይነይታ እዩ ማሇት ኣይኯነን። 

 

 ንሓዯ እተፍቅሮ ሰብ እንተ ረብካ ንዖሇኣሇም ሕጉስ ኯይንካ ከምእትነብር ጌርካ 
ምሕሳብ ክውንነታዊ ሓሳብ ኣይኯነን። ንእተፍቕሮ ሰብ ምርካብ ናቱ ናይ ገዙእ ርእሱ 

ባህታ እ እንተሇዎ ሓጏስ ግና ብእኡ ጥራይ ዛመጽእ ስሇዖይኯነ፥ ነቲ ካሌእ ክትገብሮ 

ዛግብኣካ ክትገብር እንተዴኣ ዖይክኢሌካ ሓጏስ ክሕረመካ ይኹእሌ እዩ። ምንጪ ሓጏስ 

እተፍቅሮ ሰብ ምርካብ ጌርና ክንወስድ የብሌናን። 

 

 ኣብ ፍቕሪ ጸገም ዛበሃሌ የሌቦን ምባሌ ጌጋ እዩ። ክሌተ ብሌቢ ዛፋቐሩ ሰባት እንተዴኣ 

ሓዲር መስሪቶም ሽግር ዛበሃሌ ኣይገጥሞምን ኢሌካ ምሕሳብ ክንዮ ትምኒት ዛኴይዴ 

ኣይኯነን።  ፍቕርን ፍቝራትን ናታቶም ዛኻነ ብዴሆታት ስሇዖሇዎም ዋሊ እቶም ብሌክዔ 

ዛፋቐሩ ሰባት እንተተራኴቡ ብብሕ ነገራት ክሓሌፉ ይኹእለ እዮም። ስሇዘ ፍቕሪ ካብ 

ዛኻነ ዒይነት ብዴሆታት ዖዔቍብ መህዯሚ ጌርካ ክውሰዴ ኣይግባእን። 

 

 ፍቕሪ ከምዖይጽገን ጌርካ ምሕሳብ ዖይቅኑዔ ኣረዲዴኣ እዩ። ኣብ ጉዔዜ ህይወት፥ ናይ ፍቕሪ 

ስምዑት ክብን ሇጠቅን ክብሌ ተኹእል ኣል ጥራይ ዖይኯነስ ባህርያዊ እዩ ኢሇ እሓስብ። 

እቲ ክብን ሇጠቕን ግና ከም ሓዯ ምሌክት ምፍሌሊይ ክርኤ ኣይግባእን። እቶም ብሌቢ 

ዛፋቐሩ ሰባት ኣብ ንሓዴሕድም ዛኻነ ነገር እንተ ኣጋጠሞም፥ ርክቦም ጸጊኖም ንቡር 

ጉዔዜኦም ክቅጽለ ይኹእለ እዮም። ሓንሳእ ብገሇ ነገሩ ዴም ወይ ምፍራስ እንተዴኣ 

ኣጋጢሙ ከም ካሌኣይ ተስፋ ዖይብለ ጌርካ ምሕሳብ ጌጋ ምርዲእ ብምዃኑ ካብ ሓሳብና 

ከነርሕቖ እዩ ዖልና። 

 

 እቲ ከተፍቅራን ክትምርዒዋን ዖልካ ሰብ ሓዯ ንሱ ጥራይ ጌርካ ምሕሳብ። እዘ ማሇት 

ንእገሉት እንተዴኣ ዖይኯይኑ ኣነ ንካሌእ ከፍቅር ኣይክእሌን እየ። ኣምሊኹ ንኣይ ዛሃበኒ 
ሰብ ንሳ ጥራይ እያ.. ኢሌካ ምሕሳብ ቅኑዔ ኣይኯነን። ገሇ ገሇ ኣመንቲ እቲ ዖፍቕርዎ ሰብ 

ዋሊ ተመርዔዩ ኣምሊኹ ዛሃበኒ ሰብ ስሇዛኻነ ክጽበዮ እየ ኢልም ክዙረቡ ኣጋጢሞምኒ 

ኣሇው። ከም ኣበሃህሊኦም እቲ ሓዲር ብፍትሕ ክዙዖም እሞ ምስኦም ሓዴሽ ሓዲር 

ክምስረት ማሇቶም እዩ። እቲ ምኹንያት ብዖየገዴስ እቲ እነፍቅሮ ሰብ ናትና ክኴውን 
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እንተዴኣ ዖይክኢለ ካሌእ ሰብ ናይ ምፍቓርን ሓዲር ናይ ምምስራትን ገፊሕ ዔዴሌ 

ስሇዖልና ክንናወጽ ኣይግባእን። 

 

 ፍቕሪ ዔውር ኣይኯነን። መን ምዃና ከይፈሇጥካ ብዙዔባኣ ከይተረዲእካ ዴንገት ኣብ 

መጻወዴያኣ እተእትወካ ኣይኯነትን። ብሕ ግዚ ብፍቕርኪ ተሳዑረ፥ ዛገብሮ ጠፊኡኒ፥ 

ካብታ ዛረኣኩ ግዚ ጀሚረ ብዙዔባ ጥራይ ይሓስብ፥ ሃመይን ቀሌበይን ወሲዴክዮ 

ማሪኹክዮ፥ ዯንግጽሇይ፥ ህይወተይ ወሲዴክያ፥ ሌበይ ምሇስሇይ፥ ጥቃ ሞት ቀሪበ፥ 

ዒበዴበዴ ኢሇሌኪ፥ ዴቃስ ዖይብለ ሇይቲ የውግሕ ኣልዅ… ዛብለ ዯርፍታት እናሰምዏ 

ዛዏበየ ኣእምሮ፥ ንፍቕሪ በቲ ዒሇም እትገሌጾ ዒይነት ኣገሊሌጻ እዩ ክገሌጾ ዛፍትን። እዘ 

ከምዘ ዒይነት ኣገሊሌጻ ንፍቕሪ ክውክሌ ዖይክእሌ ሃነይነይታ ጥራይ  እዩ ክኴውን 

ዛኹእሌ። መጽሓፍ ቅደስ ግና ፍቕሪ ነቲ ክግበሮ ዖሇዎን ዖይብለን ኣነጺሩ ዛርኢ ብሩህ፥ 

ቋሕ ዛበሊ ኣዑንቲ ዛውንን ምዃኑ ብንጹር ዖረዴእና ካብ ኯነ ምስ ቃሌ ኣምሊኹ ንወግን።  

 

ፍቕሪ ነንዔሇት ዛህነጽ ባህርይ እዩ። ፍቕሪ ሓንሳእ ምስ ተጀመረ ምለእ ህይወትካ እናተሃንጸ 

ዛህነጽ እዩ። ክትሃንጾ እንተዴኣ ዖይክኢሌካ ክፈርሰካ ናይ ግዴን እዩ። ንምህናጽ ክግበሩ ዖሇዎም 

ነገራት ምስ ብዛሖም ሕጂ ክዙረበልም ዋሊ ኣይክኣሌ ዛህነጽ ምዃኑን ናይ ምህናጽ ሓሊፍነት 

ዴማ ናትና ከምዛኻነን ግና ከነስተውዔሌ ይግባእ። 
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ምዔራፍ ሓሙሽተ 

 

ባህርያት ኣጋፐ ካብ ዮሃ3፥16 
 

ታ ሓቐኛ፥ መሇኯታዊትን ንሓዲር መሰረት ክትከውን ብኣምሊኹ እተነግረሊን ኣጋፐ 

ከምቲ ክንርእዮ ዛጸናሕና ብሕ ባህርያት እዩ ዖሇዋ። ነዘ ሓሳብ እዘ ዛያዲ ንምዔሟቕ 

ዴማ ቀጺሌና ነታ ኣብ መዒሌታዊ ህይወትና ከይጠቀስናያ ዖይንሓሌፍ ፍቕዱ (ዮሃ3፥16) 

መሰረት ብምግባር ገሇ ሓሳባት ክንርኢ ኢና። ‚ኣምሊኹ በቲ ሓዯ ወደ ዛኣመነ ኳለ ናይ ዖሇኣሇም 
ህይወት ምእንቲ ረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወደ በጃ ኹሳዔ ዘህብ ክሳዔ ክንዴዘ ንዒሇም 
ኣፍቀራ።‛ 

 

1. ኣምሊኹ ዛምንጫ 
 

የሱስ ክርስቶስ ህይወቱ በጃ ብምሃብ ንዒሇም ዖፍቐረሊ ፍቕሪ ካብ ሌቢ ኣምሊኹ እያ ነቒሊ። ቃሌ 

ኣምሊኹ ዯጋጊሙ ኣምሊኹ ስሇዖፍቐረና ንወደ ከምዛሃበና እዩ ዛዙረብ። እዘ ማሇት ከኣ የሱስ 

ናብ ዒሇም መጺኡ ንኣና ንዯቂ ሰባት ዖርኣየና ፍቕሪ ምንጩ ኣምሊኹ ባዔለ እዩ። እታ ክርስቶስ 

ህይወቱ በጃና ክህብ ዛገበረትን መሰረት ሓዲር ክትከውን እተመዯበትን ኣጋፐ መንቀሉኣ እዛን 

እትን ዖይኯነስ ሌቢ ኣምሊኹ እዩ።  

 

ምቅዲው፥ ምዴሌሊይ በይኑ መሰረት ጽኑዔ ሓዲር ክኴውን ኣይክእሌን እዩ። ከምቲ ኣምሊኹ 

ንኣዲም ሄዋን ዖምጽኣለ ካብ ሌቢ ኣምሊኹ ዛነቅሌ ፍቕሪ ክህሌወናን ንህይወትና ዛኴውን ፍቓዴ 

ኣምሊኹ ከነናዱን ክንክእሌ ኣልና። እዙ ፍቕሪ እዘኣ ብምሌምማዴ፥ ብምሌውዋጥ ህያባትን 

ሓቢርካ ግዚ ብምሕሊፍን እትመጽእ ተራ ፍቕሪ ኣይኯነትን። እዙ ፍቕሪ እዘኣ ካብ ኣምሊኹ 

ጥራይ እትውሕዛ ፍቕሪ ብምዃና ካብ ካሌኦት ዒይነታት ፍቕሪ ሓሇፋ ኣሇዋ።  

 

ብተወሳ ክንርዴኦ ዖልና እዙ ፍቕሪ እዘኣ ካብ ስዴራቤትካ እትውረስ ወይ ካብ ጽቡቕ 

ኣተዒባብያ  እትመጽእ ፍቕሪ ኣይኯነትን። ንኣብነት ኣነ ካብ ስዴራይ ፍቕሪ ሓዴሕዴ ክመሃር 

ክኢሇ እየ። እቶም ወሇዯይን ዒበይቲ ኣሕዋተይን ኣብ ሌዔሇይ ዖርእይዎ ዛነበሩ ሓሌዮት፥ ብለጽ 

ኯይንካ ክትወጸልም ናይ ምዴሊይ ውሽጣዊ ቅንኣትን ካሌእ ብሕ ጽቡቕ ነገራትን ተማሂረ እየ፥ 

ይኵን ዯኣ እምበር እቲ ካብኦም ዛርኤኹዎ ናይ ፍቕሪ ነገር ንካሌኦት በዙ ኣምሊዊት ፍቕሪ 

እ 
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ከፍቅር ኣይሕግዖኒን እዩ። ምኹንያቱ እዙ ፍቕሪ እዘኣ ብዖይካ ኣምሊኹ ካሌእ ምንም ዒይነት 

ምንጪ ስሇዖይብሊ። ስሇዘ ብዖይ ኣምሊኹ ንሰብ ብኣጋፐ ከተፍቕር ዛከኣሌ ከምዖይኯነ 

ምግንዙብ የዴሉ።  

 

2. ጽኑዔ ምርጫን ውሳኔን እዩ 

ፍቕሪ ኣምሊኹ ኣብ ምርጫኡን ሌባዊ ውሳኔኡን እተሰረተ እዩ ነይሩ። ዒሇም ክትፍቐር ናይ 

ኣምሊኹ ምርጫን ውሳኔን ዯኣ እምበር ናይ ዒሇም ዴፍኢት ኣይነበረን። ንፍቕሪ ብስምዑት 

ዛገሌጽዎ ሰባት ዒብዪ ጌጋ እዮም ዛጋገዩ። ፍቕሪ ስምዑት ዖይኯነስ ኣብ ባይታ ብግብሪ ዛርኤ  

ሕሌናዊ ምርጫ  እዩ። ከምቲ ነታ ብክርስቶስ የሱስ እተገሌጸት ፍቕሪ ኣምሊኹ ናይ ምቕባሌን 

ዖይምቕባሌን ናጽነት ዖልና ከምኡ ዴማ በዙ ፍቕሪ እዘኣ እተጸሌወ ናብራ ንምንባርን 

ንዖይምንባርን ናጻ ምርጫ እዩ ዖልና። ክርስትያን ስሇዛኻንካ ጥራይ ተፍቕር ማሇት ኣይኯነን። 

ፍቕሪ ኣምሊኹ ኣባ ክትሰርሕ እንተዴኣ መሪጽካ ክትሰርሓሌካ ብኣንጻሩ እንተዴኣ መሪጽካ ዴማ 

ካብ ፍቕሪ ሪሕቅካ ክትመሊሇስ ናይ ግዴን እዩ። ነታ እተቀበሌናያ ፍቕሪ ኣምሊኹ ንምግሊጽ 

ክንመርጽ ኣልና። እዘ ምርጫ ብሌባዊ ውሳኔ ምስ ዛጸንዔ ኣምሊኹ ብኣና ሓሉፉ ፍቕሩ ክገሌጽ 

ይኹእሌ እዩ።  

ጽኑዔ ምርጫን ሕሌናዊ ውሳኔን ብምዃኑ ክሌተ ኣንጻር ጾታ ምስ ሕሉናኦም ብምዛታይ 

ንሓዴሕድም ክፋቐሩ ናጻ እዮም። ፍቕሪ ዴንገት ከም ጸዲሌ ብርሃን ዛበርሃሌና ዖይኯነስ 

ብምርጫናን ሌባዊ ውሳኔናን ዛመጽእ ስሇዛኻነ ፍቕሪ ክንመርጽ ንኹእሌ ኢና። ብሕጽር ዛበሇ 

ከነፍቕር ኣብ እንዯሌየለ እዋን ከነፍቕር ንኹእሌ ኢና። ሓንትስ ሓሳብ ኣምሊኹ ከይንስሕት እቲ 

እንወስድ ውሳኔ ምስቲ ናይ ውሽጢ ሰብና ዛሰማማዔ ይኵን።   

3. ፍጹም ምፍሊጥ ዖሇዎ 
 

ክርስቶስ የሱስ በዙ ፍቕሪ እዘኣ እዩ ንዒሇም ኣፍቂርዋ። እታ ‚ንዒሇም ኣፍቐራ‛ እትብሌ ቃሌ ነቲ 

እተፍቕሮ ብሌክዔ ንምፍሊጥ እያ እትውክሌ። ዒሇም ነቲ ክመጽእ ዖሇዎ ጏይታ መታን ክትፈሌጥ 

ብብሓት ነብያት ብዙዔባ ክርስቶስ ተነጊርዋ እዩ። ክርስቶስውን ካብቲ ኳለ ፈሊጥነቱ እተሊዔሇ 

ንዒሇም ኣጸቢቍ ይፈሌጣ እዩ። እዘ ከኣ እዩ ነቲ እተፍቕሮ ብሌክዔ ምፍሊጥ። ኣጋፐ ነቲ 

እተፍቅሮ ኣካሌ ጽቡቕ ገይራ እትፈሌጥ ፍቕሪ እያ። እዙ መሰረት ሓዲር ዛኻነት ፍቕሪ ብሃውሪ 

ክትመሊሇስ ዖይትገብር ነቲ እተፍቕሮ ኣካሌ ኣጸቢቕካ መታን ክትፈሌጥ ዴማ ኣእምሮ እትህብ 

ፍቕሪ እያ። ሓዴሕዲዊ ምፍሊጥ ኣብ ዖይብለ ጽኑዔ መሰረት ሓዲር ክህሌው ኣይክእሌን እዩ። 

ስሇዘ ሓዲሮም ኣብ ፍቕሪ ኣምሊኹ ናይ ምስራት ሕሌሚ ዖሇዎም መጻምዴቲ ኣብ ንሓዴሕድም 

እዅሌ ዛኻነ ናይ ምፍሊጥ እዋን ክህሌዎም ይግባእ።  
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4. ብዔሊማ ዛዛወር 
 

እግዘኣብሄር ኣምሊኹ ንወደ በጃ ዛሃበ ዒሇም መንታ ከይትጠፍእ እዩ። ከይትጠፍእ ምፍቓሩ 

ዴማ ኣጋፐ ብዔሊማ እትዛወር ምዃና እዩ ዖረዴኣና። ኣጋፐ ብመጽሓፍ ቅደሳዊ ዔሊማታት 

እትዛወር ፍቕሪ እያ። ንሓዲር መጻምዴቲ ኣብ እንዯሌየለ እዋን ንምፍቓር ዖልና ዔሊማ ንጹርን 

መጽሓፍ ቅደሳውን ክኴውን ክኹእሌ ኣሇዎ። ኣብ መጻምዴትና ዖልና ዔሊማ ንጹር እንተዴኣ 

ዖይኯይኑ ብዙዔባ ኣጋፐ ዖልና ምርዲእ ኣመና ዴዅም ከምዛኻነ ክንግንዖብ ኣልና። ኳለ ግብርና 

ትርጉም ክህሌዎ ዛኹእሌ ብዔሊማ ምስ እነፍቕር ምዃኑ ብምግንዙብ ብዔሊማ ዛቅሇስ ፍቕሪ 

ንህነጽ። 

 

5. ኣብ ረብሓ ርእስ ዖይተመርኯሰ 
 

ንክርስቶስ ብሓዯ ወገን፥ ነዙ ዒሇም ዴማ ብካሌእ ወገን፥ ኣቐሚጥና ሓንሳብ ንሕሰብ እሞ፥ 

ክርስቶስ ካብዙ ዒሇም ዛረብሖ ነገር እንታይ እዩ? ብሓቂ ክርስቶስ ንዒሇም ህይወቱ በጃ ብምሃብ 

ከፍቕራ እንከል ካብ ዒሇም ክረብሕ ብምህቃን ዴዩ ኣፍቂርዋ? ብርግጽ የሱስ ኣብ ረብሓ ርእሱ 

ከይተመርኯሰ እዩ ኣፍቂርዋ። ነዙ በቲ እኩይ እተታሕዖት ዒሇም፥ ዛፍቀር   ዖይብሊ ክነሱ 

ምፍቓሩ ዴማ ኣብ ረብሓ ርእሱ ተመርኩሱ ከምዖየፍቐራ እዩ ዖመሌክተና። ኣጋፐ ኣብ ረብሓ 

ዖይትምርኯስ ፍቕሪ እያ። እቲ እተፍቕሮ ኣካሌ ዛፍቐር ዖይብለ ክነሱ ብከምኡ ምፍቓር ባህርይ 

መሇኯታዊ ፍቕሪ እዩ። ዴኵም ወገን እንከሇዎ ምፍቓር ኣምሊዊ ፍቕሪ እዩ። ብዯጋዊ ጽባቐ፥ 

ትሕዛቶን ሓይሉ ኣገሌግልትን ዖይኯነስ፥ ብከምኡ ዖፍቅር ሌቢ እዩ ንሓዲር እተዲሇወ። ሓዲር 

ኣብዘ ከምዘ ንረብሓ ርእስ መሰረት ዖይገበረ ፍቕሪ እዩ ክስረት ዖሇዎ።  

 

6. ዯረቱ ወይ ዒቀኑ ዛፍሇጥ ፍቕሪ 
 

ኣብታ ፍቕዱ እንተዴኣ ኣስተብሂሌና ‚ንወደ በጃ ክሳዔ ዛህብ‛ ዛብሌ ቃሌ ንረክብ ኢና። እዘ ከኣ 

ኣጋፐ ዯረት ከምዖሇዋ እዩ ዖርእየና። ኣምሊኹ ንወደ በጃ ክሳዔ ዛህብ ጥራይ እዩ ኣፍቂሪዋ። 

ጥራይ ምባሇይ ሞት የሱስ ቀሉሌ ኯይኑ ስሇእተራእየኒ ዖይኯነስ ኣብ ውሽጡ ዯረት ከምዖሇዎ 

ንምርኣይ እዩ። ንኣብነት የሱስ ብኵለ ከምዘ ከማና ብምዃን እ ኣብ ምዴሪ እንተተመሊሇሰ 

ከምዘ ከማና ግና ሓጢኣት ኣይገበረን። ንኣና ንምምሳሌ ዛገበሮ ኳለ ንመሰረታዊ ባህርያቱ 

ዖሕዴግ ኣይነበረን። ንሱ ቅዴምን ዴሕርን ናብ ምዴሪ ምምጽኡ ፍጹም ጻዴቅ ምስ በዯሌ ዴማ 

ምትሕንፋጽ ዖይብለ እዩ። ስሇዘ ንዒሇም ከፍቅራ እንከል ግብራ ብምግባር ኣይኯነን። ኣጋፐ 

ዯረት ኣሇዋ። 

 

ምእንቲ ፍቕሪ ዛኹፈሌ ዋጋ ዯረት ከምዖሇዎ ምግንዙብ ብስሇት እዩ። ገሇ ገሇ ክርስትያናት ነዘ 

ሓቂ ሰኣን ምርዴኦም ኣብ ብሕ ዖይተዯሇየ ህይወት ኣትዮም እዮም። ንኣብነት ምእንቲ እቲ 
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እተፍቅሮ ሰብ ክትብሌ እትገብሮ ሓጢኣት ከም ጽዴቂ ክኻነሌካ ወይ ክሕሰበሌካ ፈጺሙ 

ኣይክእሌን እዩ። ኣጋፐ እትገብሮም ነገራት ዯረት ኣሇዎም። እቲ ዯረት ዴማ ዛውሰን ብቃሌ 

ኣምሊኹ እዩ። ክንዮ ቃሌ ኣምሊኹ ዛወጸ ተግባር ካብ ኣጋፐ ምጽባይ ዔሽነት እዩ። እምበኣር 

ክሌተ መጻምዴቲ ኣብ ሓዲር ክኣትው እንከሇው እቲ ካሌኣዮም ኳለ ክኯነልም ከይተጸበዩን 

ንዴላታቶም ዴማ ዯረት ጌሮምን ክመሊሇሱ ኣሇዎም። ንስሇ ፍቕሪ ኢልም ዛገብርዎ ተግባር ዴማ 

ካብ ሓሳብ ኣምሊኹ ዛረሓቐ ወይ ዖርሕቕ ክኴውን ከፍቕደ የብልምን። 

 

7. ኣብ ምሃብ እትኣምን 
 

ክርስቶስ የሱስ ንዒሇም ንምዴሓን ብኣቦ እተዋህበ ገንሸሌ እዩ። እዘ ገንሸሌ በጃ ሓጢኣት 

ክኴውን ምስተወፈየ ክመውት ናይ ግዴን እዩ ነይሩ። ስሇዘ እታ ፍቕሪ ኣብ ምሃብ እተመርኯሰት 

እያ ነይራ ማሇት እዩ። ኣጋፐ ንምቕባሌ ጥራይ ዖይኯነስ ንምሃብ ብምሌኣት እተዖርግሓ ኣእዲው 

እዩ ዖሇዋ። ንምቅባሌ ወይ ዴማ ካብቲ ካሌኣይካ እትረኹቦ መክሰብ ጥራይ እናሓሰብካ ምምሌሊስ 

ባህርያት ኣጋፐ ኣይኯነን። ኣጋፐ ምሃብ ዛሇመዯ ህይወት ክህሌዎካ እትቀርጽ ባህርይ ኣምሊኹ 

እያ። ገዙእ ርእስ፥ ግዚ፥ ትሕዛቶ፥ ኣብ እዋን በዯሌ ዴማ ምሕረት ምሃብ ባህርያት ኣጋፐ 

ምዃኑ ብምግንዙብ ነዘ ነገር እዘ ገዙእ ርእስና ኣዲሉና ኢና ናብ ሓዲር ክንኣቱ ዖልና። 

 

8. ተግባራዊት 
 

ብሓት ኣፋዊ ብዛኻነ መገዱ ንብሓት ከምዖፍቅርዎም ኣብ ዛዙረቡሊ ዒሇም ክርስቶስ የሱስ 

ግና ኣፋውን ሓሳባውን ዖይኯነስ፥ ብተግባር ዛግሃዴ ፍቕሪ እዩ ንዒሇም ኣፍቂሪዋ። ብተግባር 

ምፍቃርን ብኣፍ ምፍቃርን ፍሌሌዩ ክትግምቶ ክሳዔ ዖይትኹእሌ ኣዛዩ ዒብዪ እዩ። ኣጋፐ 

ተግባራዊት ፍቕሪ እያ። ንግብሪ እተሇዒዔሌ ኣብ ተግባር እትኣምንን ብሰናይ ግብሪ ርእሳ 

እተግህዴን ብሌጽቲ ፍቕሪ እያ። ስሇዘ ሓዯ ሰብ ሓዲር ክምስርት ክዯሉ እንከል እታ መሰረት 

ሓዲር ክትከውን ብኣምሊኹ እተመዯበት ፍቕሪ ተግባራዊት ምዃና ብምግንዙብ ገዙእ ርእሱ 

ንተግባራዊ ህይወት ንምሌማዴ ክተግህ ኣሇዎ።  
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ምዔራፍ ሽደሽተ 

 

እንታይነት ሓቐኛ ፍቕሪ ክትርዲእ ክትገብሮ ዖልካ 
 

 

ቐኛ ፍቕሪ ንምርዲእ ብፍሊይ ከኣ ብዙዔባ እታ መሰረት ሓዲር ዛኻነት ኣጋፐ 

ንምፍሊጥ ብሕ ነገር ኢና ክንገብር ዖልና። ገሇ ካብቶም ቀንዱ ዴማ እዜም ዛስዔቡ 

ይርከብዎም። 

 

۩ ህይወት የሱስ ምፍታሽ 
 

እቲ ቅዴሚ ኳለ ክትገብሮ ዖል ነገር ምስ የሱስ ብምሌጋብ ህይወቱ ምፍታሽ እዩ። የሱስ ናይ 

ፍቕሪ መምህር ጥራይ ዖይኯነስ ብገዙእ ርእሱ እቲ እንዙረበለ ፍቕሪ እዩ። ስሇዘ ህይወት የሱስ 

ብዛግባእ ምግንዙብ ንትርጉም ሓቐኛ ፍቕሪ ንክትፈሌጥ ኣዛዩ ሓጋዘ እዩ። ብሕ ግዚ ንፍቕሪ 

ንምግንዙብ ካብ የሱስ ስሇዖይንጅምር ጌጋ ምርዲእ ሒዛና ኢና ክንመሊሇስ ንግዯዴ። ልሚ ግና 

ሓንሳእ ህዴእ ንበሌ እሞ፥ ኣብ ህይወት የሱስ ነዴህብ ብሕ እተሰወረ ምስጢር ብዙዔባ ፍቕሪ 

ክበርሃሌና እዩ። 

 

۩ ንዮሃ3፥16 ብኵለ ሸነ ምግንዙብ 
 

እታ ንፍቕሪ ብዛግባእ ዛገሇጸት ፍቕዱ ዮሃ3፥16 እያ። ነዙ ፍቕዱ እዘኣ ብኵለ ሸነ ኣብ 

እንርእየሊ እዋን ብሕ ሓሳባት ኢና ብዙዔባ ፍቕሪ ክንርዲእ እንጅምር። ኣብዙ ፍቕዱ እዘኣ 

ባህርያት ሓቐኛ ፍቕሪ እንታይ ምዃኑ ተዖርዘሩ ኣል። ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ ዴማ ሸሞንተ 

ኣገዯስቲ ሓሳባት ብዙዔባ ፍቕሪ ካብዙ ፍቕዱ ኢና ንምሃር። 

 

۩ መንፈስ ቅደስ ብዛህቦ ምግሊጽ 
 

ከምቲ ኣብ ሮሜ5፥5 ተገሉጹ ዖል ፍቕሪ ኣምሊኹ ኣብ ሌብና ዛፈሰሰት ብመንፈስ ቅደስ እያ። ነዙ 

ብመንፈስ ቅደስ ኣብ ሌብና ዛፈሰሰት ፍቕሪ ብመንፈስ ቅደስ ጥራይ ኢና ክንርዴኣ እንኹእሌ። 

ብዖይ ዯገፍ መንፈስ ቅደስ ነታ ዒሚቝ ምስጢር ዖሇዋን ካብ ሌቢ ኣምሊኹ እትነቅሌን ፍቕሪ 

ሓ 
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ክንግንዖባ ኣይንኹእሌን ኢና። ስሇዘ ዴማ እዩ መንፈስ ቅደስ ናብ ኳለ ሓቂ ናይ ፍቕሪ ክመርሓና 

ክንሓቶን ክንውከልን ዖልና። ካብ መንፈስ ቅደስ ዛምሃር ሌቢ እንተዴኣ ኣጥሪና ንሱ ክምህረናን 

ክመርሓናን እሙንን ጻዴቕን እዩ። ሃዋርያ ጳውልስ ንሰብ ተሰልንቄ ኣብ ዛጸሓፎ መሌእኹቲ፥ 

ሰብ ተሰልንቇ ንፍቕሪ ካብ ኣምሊኹ ከም እተምሃርዋ ገሉጹ ኣል (1ተሰ4፥9)። ብርግጽ ሓቐኛ 

ፍቕሪ ካብ ኣምሊኹ ጥራይ ኢ ክትመሃሮ እትኹእሌ። ካብ መንፈስ ኣምሊኹ ሪሕቅካ ወይ ዴማ 

ጽኑዔ ሕብረት ምስኡ ከይሃነጽካ ንፍቕሪ ክትማሃር ምምናይ ከንቱ ትምኒት እዩ። 

 

۩ ባህርያት ፍቕሪ ካብ 1ቇሮ13 ምስትውዒሌ 
 

ዛርዛር ሓሳባት ንጏኒ ገዱፍና እቲ ኣብዙ ምዔራፍ እዘኣ እተገሌጸ ኳለ ንባርህርያት ሓቐኛ ፍቕሪ 

እዩ ዖመሌክት። ኣብ ፍቕሪ ምስራት ማሇት ኣብ ባህርያት ፍቕሪ ህይወትካን ዛምዴናን ምህናጽ 

ማሇት እዩ። ስሇዘ ንሓቐኛ ትርጉምን እንታይነትን ፍቕሪ ክመሃር ዛዯሉ ኣማኒ ኣብቲ ምዔራፍ 

ተዖርዘሩ ንዖል ሓሳባት ብዛግባእ ክርዴኦምን ምስ ገዙእ ርእሱ ንምውህሃዴ ክጋዯሌን እዩ ዖሇዎ።  
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ምዔራፍ ሸውዒተ 

 

ምሌክታት ንፍቕሪ እተዲሇወ ሌቢ ዖሇዎ ኣማኒ 
 

ፍሲ ወከፍ ኣማኒ መጻምዴቲ ክረክብ ኢለ ዛኻነ ነገር ቅዴሚ ምግባሩ ክምሌሶም ካብ 

ዛግብኦም ሕቶታት ሓዯ ‘ንፍቕሪ ተዲሌየ‘ድ ኣልኵ? ወይስ ጌና ኣይተዲልኵ?’ ዛብሌ እዩ። 

ብሓት ኣመንቲ ንገዙእ ርእሶም ካብቶም ኣህዙብ ብዖይፍሇ መገዱ፥ ምንም ዒይነት ነፍሰ 

ግምገማ ከይገበሩ ብሓንቲ ዛረኣይዋ ጉርዜ ተማሪኺም ብስምዑት ተወሪሶም ናብ ናይ ሓዲር 

ውሳኔ ክኣትው ይረኣዩ እዮም። ቅደስ ቃሌ ግና ብተዯጋጋሚ ነፍሲ ወከፍና ገዙእ ርእስና 

ክንመዛን ከምዛግባእ ይነገረና እዩ (2ቇሮ13፥5)። ስሇዛኻነ ዴማ ሓንሳእ ዯው ኢሌና ገዙእ 

ርእስና ክንግምግም ግቡእ እዩ። ገዙእ ርእስ ናይ ምግምጋም ሌምዱ ከጥሪ ዛኴኣሇ ኣማኒ ኣብ 

ኳለ ጉዔዜኡ ዔውት ንምዃን ዖኹእል መንፈሳዊ ዴሌዴሌ እዩ ኣብ ህይወቱ ዛዛርግሕ።  

 

ንፍቕሪ ተዲሌየ ኣልኵ’ድ ዛብሌ ሕቶ ግቡእ ምሊሽ ምሃብ ንቀጻሉ ናይ ሓዲር ህይወትካ ኣዛዩ 

ወሳኒ እዩ። ዴለዋት ምዃንናን ዖይምዃንናን ገዙእ ርእስና እንመዛነልም ብሓት መንፈሳውያን 

ምሌክታት ኣሇው። ኣብቶም ንፍቕሪ እተዲሇውን ዖይተዲሇውን ኣመንቲ ፍሌሌይ ክህለ ናይ ግዴን 

እዩ። እዜም ቀጺሌና እንርእዮም ምሌክታት ኣብቶም ንፍቕሪ ዴለዋት ዛኻኑ ዛንጸባረቝ ክኻኑ 

እንከሇው፥ ኣብቶም ዖይተዲሇው ግና እዜም ምሌክታት ኣይረኣዩን እዮም። ስሇዘ በዜም ዛስዔቡ 

ነጥብታት ጌርና ገዙእ ርእስና ንምዖን እሞ፥ እቶም እተዲልና መጻምዴቲ ንምርካብ ስጉምቲ 

ንውሰዴ፥ እንተ እቶም ዖይተዲልና ግና ገዙእ ርእስና ንሇውጢ ንጽመዴ። ቀጺሌና ነቶም መምዖኒ 

ምሌክታት ብሓባር ንርአ።  

 

1. ብዙዔባ ሓዲር ቅኑዔ መጽሓፍ ቅደሳዊ ምርዲእ ምውናን  
 

ዔውት ክርስትያናዊ ሓዲር ንምምስራት ኣቀዱምካ እዅሌ ኣፍሌጦ ኣብቲ ኣርእስቲ ምጥራይ 

የዴሉ። እቶም ንሓዲር ብቍዒት ዛኻኑ ሰባት፥ ካብ ዖንጸባርቅዎ ምሌክታት ሓዯ ብዙዔባ ሓዲር 

ዖሇዎም ብሱሌ ምርዲእ እዩ። እዅሌ ምርዲእ ሓዲር ከየጥረ ንሓዲር ብቍዔ እየ ክትብሌ ዛከኣሌ 

ኣይኯነን። ስሇዘ ቅዴሚ ኳለን ሓሇፋ ኳለን ምርዲእካ ክጥዑ ኣሇዎ። እቲ ዖሕዛን፥ እቲ ሓቂ 

እዘ እናኻነ ኣብ ምዴርና ተጏስዮም ካብ እተሓሇፉ ኣርእስታት ሓዯ ናይ ሓዲር ኣርእስቲ ምዃኑ 

እዩ። ዛበዛሑ ኣብዙ ሃገር ዖገሌግለ ኣገሌገሌቲ ኣብነታዊ ሓዲር ስሇዖይብልም ነቲ ኣብ ትሕቲኦም 

ነ 
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ዖል መጓሰ ኣምሊኹ ዛግብኦ መንፈሳዊ ሓቅታት ብዙዔባ ሓዲር ኣይምግብዎን እዮም። ስሇዛኻነ 

ዴማ እዘ መንእሰይ ወሇድ በዘ ኣርእስቲ ተሃስዩ ይርኴብ ኣል።  

 

ፍሌጠት ዛምግብ ኣገሌጋሉ ምስኣን ናይ ሓዯን ክሌተን መንእሰያት ጸገም ዖይኯነስ ዲርጋ ሃገራዊ 

ጸገምና እዩ እንተበሌና ምስ ሓቂ ኢና ዛወገንና እሞ ኣይተጋገናን። ፍሌጠት ዛምግበካ ሰብ 

ስሇዛሰኣንካ ጥራይ ግና ብሃውርን ምስቲ ኣብ ሌዔላ ነጊሱ ዖል ዴንቍርናን ናብ ሓዲር 

ኣይትገስግስ። ነቲ ፍሌጠት ብካሌእ መገዱ ንምርካቡ ትጋህ። ካሌእ ይትረፍ መንፈሳዊ ጽሑፋት 

መርምር፥ ኣምሊኹ ክምህረካ ሕተቶ፥ እተፈሊሇዩ ናይ ክርስትያናት ናይ ሬዴዮን ቴላቪዥንን 

መዯባት ተኴታተሌ፥ ኣብ ኢንተርነት ተወኴስ። ብተወሳ ዴማ ካብታ ዖልካያ ማሕበር ወጻኢ 

ብዙዔባ እዘ ኣርእስቲ ዛበሰሇ ምርዲእ ዖሇዎም ኣገሌገሌቲ እንተዴኣ ሃሌዮም ካብኦም ክትመሃር 

ነቲ ናይ ሃይማኖት ቀጽሪ በንጢስካ ክምህሩ ሕተቶም ወይ ኪድም።  

 

እምበኣር ሓዯ ኣማኒ ንሓዲር ወይ ንምፍቓር ተዲሌዩ ኣል ክንብሌ እንተዴኣ ኯይንና ብዙዔባ 

ሓዲር ዖሇዎ ምርዲእ ብሱሌ ክኴውን ክኹእሌ ኣሇዎ። ካሌእ ይትረፍ ኣብዜም ዛስዔቡ ነጥብታት 

ጽቡቕ ምርዲእ ክህሌዎ ኣሇዎ። 

o ሓቐኛ ፍቕሪ እንታይ ምዃኑ 

o ክብሪ ናይ ሓዲር ኪዲን 

o ዔሊማ ኣምሊኹ ኣብ ሓዲር 

o ግዯ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ሓዲር 

o ኣተዒባብያ ውለዴ 

o ኣጠቃቅማ ገንዖብ 

o ኣተሃናንጻ ሓዲር  

o ናይ ምርዴዲእ ብቕዒት 

o ኣፈታትሓ ኣብ ሓዲር ንዖጋጥሙ ሽግራት 

 

2. ስሩት መንፈሳዊ ህይወት ምሓዛ   
 

ብግቡእ እተሰረተ መንፈሳዊ ህይወት ምሓዛ ሓዯ ምሌክት ካብቶም ሓዲር ንምምስራት ዖልካ 

ብቕዒት ዛገሌጽ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ሓዲር ናይ ገዙእ ርእሱ ዛገጥሞ ብዴሆታት ኣሇዎ። እቲ ነቲ 

ዛመጸ ብዴሆታት ክስዔር ዛኹእሌ ህይወት ዴማ ካብ እተሰረተ ናብራ እዩ ክመጽእ ዛኹእሌ 

(ለቃ6፥47-49)። መሰረት መንፈሳውነትካ ጽኑዔ እንተዴኣ ዖይኯይኑ ቅዴሚ መጻምዴት 

ክትረክብ ምጉያይካ፥ መሰረትካ ንምዴሌዲሌ ክትጓየይ እዩ ዖልካ። ኣብ ሓዲር ምስኣቶና ብሓባር 

ንስረት፥ ብሓባር ንዒቢ፥ ኣምሊኹ ዴማ ኣይጋዯፈናን እዩ ኢሌካ ኣብ ዖይትወጾ ነገር ምእታው 

መንፈሳውነት ኣይኯነን። ክትስረት ዖልካ ሕጂ ቅዴሚ ሓዲርካ እዩ። ኣብ ሓዲር ኣብቲ ስሩት 

መሰረት ኢ ትሃንጽ። 
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ብሓት ህይወቶም ከይሰረቱ ኣብ ሓዲር ብምእታዎም ቀሉሌ ዛበሃሌ ነገር ምስ ኣጋጠሞም 

ክጻወርዎ ካብ ዖይምኹኣልም እተሊዔሇ ናብ ፍትሕ በጺሖም እዮም። ነቲ ዛበሌኩዎ ዯጊመ 

ክብል እፈቱ፥ ህይወትካ ብግቡእ ኣብ ክርስቶስ ክትስረትን ክትዒብን ክሳዔ ዖይከኣሇት 

መጻምዴቲ ንምዴሊይ ኢሌካ ኣይትጉየይ። እቶም ከይተሰረቱ ኣብ ሓዲር ዛኣተው እሞ ነዊሕ 

ዒመት ኣብ ሓዲር ዛገበሩ ሰባት ከስዴዐካ ወይ ስንፍና ክዖርኡሌካ ኣይተፍቅዴ። መሰረትካ 

ሰባትን ናይ ሰባት ተመኩሮን ዖይኯኑስ ቃሌ ኣምሊኹ እዩ ክኴውን ዖሇዎ። ቃሌ ኣምሊኹ ዴማ 

ብግቡእ ተሰረት ዛብሌ ቐጥታውን ንጉሳውን ትእዙዛ እዩ ዛሃብ።  

 

ኣነ ከም ኣገሌጋሉ ኣምሊኹ፥ ናይ ዛኻነ ኣማኒ መንፈሳዊ ጥዔና (ህይወት) ንምምዙን በዖን ሽደሽተ 

ሓሳባት እየ ዖሕሌፎ።  

 ናይ ቃሌ ኣምሊኹ ምንባብ፥ ምምርማር፥ ምስትንታን ምግባርን ህይወት 

 ዖየባትኹን ውጽኢታውን ናይ ጸልት ህይወት 

 ኳለ መዲያዊ ቅዴስና 

 ምስ ካሌኦት ዖሇዎ ጥዐይ ሕብረት 

 ኣብ ኣገሌግልት ጏይታ ዖሇዎ ትግሃት 

 መሪሕነት መንፈስ ቅደስ እተሊመዯ ህይወት 

 

ስሇዘ ብግቡእ እተሰረት ህይወት ክህሌወና ኣሇዎ ክንብሌ እንከልና ኣብዜም ሽደሽተ ዛርኤናዮም 

ሚዙናዊ ዔብየት ክህሌወና ኣሇዎ ማሇት እዩ። ስሩት ህይወት እንተዴኣ ሃሌዩና ንምፍቓር ወይ 

ዴማ ሓዲር ንምምስራት ዴለዋት ኣልና ማሇት እዩ። 

 

3. ገዙእ ርእስ ምቅባሌን ምኹባርን 
 

ንካሌኦት ዖልካ ኣኹብሮት መጠን እቲ ንገዙእ ርእስ ዖልካ ኣኹብሮት እዩ። ንገዙእ ርእስ 

ምኹባር ዴማ ንገዙእ ርእስ ካብ ምቅባሌ እዩ ዛነቅሌ። ሰብ ገዙእ ርእሱ ምቅባሌ ኣብ ዛኴብድ 

እዋናት ንገዙእ ርእሱ ኣኹቢሩ ክርእያ ኣዛዩ እዩ ዛጽገም። ብሓት ኣሕዋት ነዘ ሓቂ እዘ 

ስሇዖይተረዴእዎ ኣብ ሌዔሉ ገዙእ ርእሶም ዖሇዎም ኣመሇኹታ ዖይ መጽሓፍ ቅደሳዊ ብምዃኑ 

ርእሶም ክኵንኑን ከዋርደን እዮም ዛርኣዩ። ርእስ ምውራዴ ከም ትሕትና እናተሓስበ ብሕ 

ክርትስያን ዖይመጽሓፍ ቅደሳዊ ባህርይ ኣጥርዩ ይርኤ ኣል። ትሕትናን ገዙእ ርእስ 

ዖይምቅባሌን ምንም ዖራኹብ ነገር የብለን። ትሕትና ከምቲ ኣምሊኹ ዛገበረካ ምዃን ክኴውን 

እንከል ርእስ ምውራዴ ግና ካብቲ ኣምሊኹ ዛመዯበሌካ ንታሕቲ ብዙዔባ ርእስ ክትሓስብ 

እንከል እዩ።  
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ሓዯ ኣማኒ ሓሊፍነት ሓዲር ንምስካም ተዲሌዩ ኣል ክበሃሌ ዛኹእሌ ነፍሰ ምቕባሌን ነፍሰ 

ምኹባርን ከጥሪ እንተዴኣ ክኢለ እዩ።  ነፍሰ ምቕባሌን ነፍሰ ምኹባርን ኣብቲ ምስ ካሌኦት 

ክህሌወካ እትዯሌዮ ዛኻነ ዒይነት ሕብረት ኣዛዩ ወሳኒ ተራ ስሇዖሇዎ ርእስ ንምቅባሌ ትጉህ 

ኳን። ንስ እቲ ቃሌ ኣምሊኹ ዛበሇካ እምበር ስጋን ሰይጣንን ተሓባቢሮም ከስርጹሌካ 

ዛዯሌይዎ ኣይኯንካን። ስጋ፥ ሰይጣንን ኳነታትን ዛበለ ዖይኯነስ ነቲ ቃሌ ኣምሊኹ ዛብሇካ 

ስማዔ። ገዙእ ርእስ ምቅባሌ ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ቅዴሚ ምርካብካ ከተማሌኦ ዖልካ 

መንፈሳዊ ባህርይን ሰዒሪ ኣተሓሳስባን እዩ። ኣብ ኳለ ሸነኹ ናይ ህይወትካ ዒወት ኣምሊኹ 

እትሊመዴ ሰብ ክትከውን ካብ ተጸዋዔካ ኣብ ሓዲራዊ ጉዔዜ ክትዔወትውን ክፍሉ ርስት እዩ። 

እዘ ንምግባር ግና ገዙእ ርእስ ብሌክዔ እትፈሌጥን እትቅበሌን ሰብ ክትከውን ኣልካ። 

 

ቃሌ ኣምሊኹ ‚ንብጻይካ ከም ነፍስ ኣፍቅር‛ ይብሌ (ማቴ22፥39 ማር12፥31)። ከምኡውን 

ንሰብኡት ክእዛዜም እንከል ነንስትኩም ከም ስጋኵም ኣፍቅርወን ይብሌ (ኤፌ5፥28)። ነዖን 

ክሌተ ፍቕዴታት መሰረት ብምግባር ዴማ ከምዘ ክንብሌ ንኹእሌ፥ ሓዯ ኣማኒ ንናይ ሓዲር 

መጻምዴቱ ከፍቅራ ዛኹእሌ መጠን እቲ ንገዙእ ርእሱ ዖሇዎ ፍቕሪ እዩ። ንገዙእ ርእስና መጠን 

እተቀበሌናያ መጠኑ ንመጻምዴትና ክንቅበሊ ንኹእሌ። መብዙሕትኦም እቶም ኣብ ሓዲር እተራእዩ 

ዖይምክብባር፥ ዖይምፍቃርን ዖይምቅብባሌን ብሕ ጠንቂ ክህሌዎም እንከል ሓዯን ዛዒበየን 

ግና ንገዙእ ርእስ ዖይምቅባሌ እዩ። ገዙእ ርእሶም ዖይቅበለ መጻምዴቲ ኣብ ንሓዴሕድም 

ምቅብባሌ ዖይብለ ናብራ እንተመርሑ ብሕ ዖገርም ኣይኯነን። ምኹንያቱ ከምቲ ኣቐዱመ 

ዛበሌኩዎ እቲ ንካሌኦት ዛህሌወና ምቅባሌ ኣብቲ ንገዙእ ርእስና ዖልና ምቅባሌ ስሇዛምርኯስ። 

ገዙእ ርእሱ ዖይተቀበሇ ኣማኒ ኣብ ሓዲር ኣብ ዛኣትወለ እዋን ንብሕ ሽግራት እተቃሌዓ 

ስሇዛኴውን ኣብዘ መዲይ እዘ ክንዔወት ኣልና።  

 

4. ይቕረ ንምባሌ ዴለው   
 

ንሓዯ ኣማኒ ንሓዲር ብቝዔ እዩ ኢሌና ክንገሌጾ እንኹእሌ ይቕረ ንምባሌ ብዖሇዎ ዴሌውነት እዩ። 

ናይ ይቅሬታ ሌቢ ዖየጥረየ ሰብ ንሓዲር ዛከውን እተዲሇወ ህይወት ከምዖይብለ እዩ ዖርኢ። ናብ 

ሓዲር ምእታው ማሇት ናብ ሓዯ ፍጹም በዯሌ ክስርሓለ ዖይክእሌ ኣርያም ምዴያብ ኣይኯነን። 

ኣብ ሓዲር ኣብ ንሓዴሕዴ ይኵን ምስ ካሌኦት ምብዴዲሌ፥ ምትንፍ ክህለ ባህርያዊ እዩ። 

ስሇዘ ቅዴሚ ናብ ናይ ሓዲር ውሳኔ ምእታውካ  ንእተበዯሌካዮ በዯሌ ይቕረ ንምባሌ ዴለው 

ሌቢ ኣልካን የብሌካን ገዙእ ርእስ ክትሓትትን ኣብ ዔሇታዊ ህይወትካ ክትመዛንን ኣልካ። ኣብ 

ሕጂ ኯይንካ ገዙእ ርእስ ክትመዛን እንከል ነቶም ዛበዯለካ፥ ዛሃሰዩን ሕማቕ ዛገበሩን 

ሰባት ይቕረ እትብሌ ሰብ ዱ ዋሊስ…?  

 

ተቐያሚ፥ ብቀሉለ ይ-ቕረ ክትብሌ ዖይትኹእሌ፥ ሕነ ክትፈዴይ እትዯሉ ሰብ እንተዴኣ ኯይንካ 

ናብ ሓዲር ዖይኯንካስ ሌብ ንምሌዋጥ ኢ ክትጏዪ ዖልካ። እዘ ዖይክርስቶሳዊ ባህርይ 
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ዛንጸባረቐልም ኣመንቲ፥ ንገዙእ ርእሶም ይዅን ንመጻምዴቶም ብሕ ስቃይ ዖምጽኡ 

ሓዯገኛታት እዮም። ገሇ ገሇ ኣመንቲ ምስ ቀረባ ዒርከ መሓዙኦም ብሕ ዖይተፈትሐ ጉዲይ 

እንከሇዎም ገሇውን ምስ ስዴራቤቶም ዖይወዴእዎ ወይውን ይቕረ ዖይበሌዎ በዯሌ እንከሇዎም 

ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ከናዴዩ ይፍትኑ። እዘ ግና ከንቱ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ናብ መሳርሒ ሰይጣን 

ምዃን ዛሌውጥ ስሇዛኻነ ክንጥንቀቐለ ኣልና።  

 

ክርስቶስ ክሳዔ ክንዯይ ይቕረ ከምዛበልም ዖይፈሌጡ ሰባት ንካሌኦት ይቕረ ምባሌ ኣመና እዩ 

ዛኴብድም። ኣምሊኹ በዯልም ከምዖይጽብጽቦ ኣጸቢቆም ዖይግንዖቡ ኣመንቲ በዯሌ ካሌኦት 

ክጸባጸቡ እዮም ጸሓይ እትዒርቦም። ክርስቶስ ጸልትና ክስማዔ ንዛበዯለና ይቕረ ክንብሌ እዩ 

ተዙሪቡና (ማር11፥24-26 ማቴ18፥21-22 ማቴ5፥23-26)። እቲ ዖገርም ንዛበዯሇና ሓውና ሰብዒ 

ግዚ ሸውዒተ ንመዒሌቲ ይቕረ ክንብሌ ተኣዘዛና ክነስና ኣብ ወርሒ ሓንሳእ ንዛበዯሇና ሰብ 

ይቕረ ንምባሌ ክሳዴና ነትርር ምዃንና እዩ። ብርግጽ ሰብዒ ግዚ ሸውዒተ ማሇት 490 ሳዔ ማሇት 

ዖይኯነስ ብዖይ ዯረት ምለእ ይቕረ ምባሌ እዩ። ስሇዘ ዒይነት እቲ ኣብ ሌዔላና እተፈጸመ 

በዯሌን ተዯጋግምነቱን ብዖየገዴስ ብዖይ ዯረት ይቕረ ክንብሌ ኣልና። ብበዯሌ ምሓዛ ዛሽገር 

ሌቢ ሒዛና ናብ ሓዲር ክንጏይ ኣይንዴሇ። ቅዴሚ ሓዲር ምምስራትና ሌብና ናይ ይቅሬታ ሌቢ 

ንምግባሩ ገዙእ ርእስና ነሌምዴ። 

 

5. ምስ ሰብ ክትረዲዲእ ምኹኣሌ  
 

ኣብ ክርስትና ብሕ ግዚ ዖይነዴህበለ ግን ከኣ ኣዛዩ መሰረታዊ ዛኻነ ነገር ናይ ምብህሃሌ ወይ 

ምርዴዲእ ክእሇት ምጥራይ እዩ። እዘ ከምዘ ዒይነት ሌምዱ ወይ ባህርይ ዖየጥረየ ኣማኒ ምስ 

መጻምዴቱ ክህሌዎ ዛኹእሌ ርክብ ንምግማቱ ዖጸግም ኣይኯነን። ብሓት እዘ ባህርይ ከየጥረዩ 

ናብ ሓዲር ብምጉያዮም ቤቶም ቤት ማእሰርቲ መሲለ ኣል። ናይ ምርዴዲእ ክእሇት ዒብዪ ጸጋን 

ምሌክት መንፈሳዊ ብስሇትን እዩ። እቶም እዘ ባህርይ እዘ ዛንጸባረቐልም ኣብ ሓዲር ኣብ 

ዛኣትውለ እዋን፥ ብርሃን ቤቶም ንካሌኦት ናብ ክርስቶስ ዛመርሕ ምሌክት እዩ ዛኴውን። በዘ 

ምኹንያት ዴማ ኢና እቲ ምስ ካሌኦት ንምርዴዲእ ገዙእ ርእሱ ዖሌመዯ ኣማኒ ናይ ሓዲር 

መጻምዴቲ ከናዱ ይኵን ክረክብ ብቍዔ እዩ ንብሌ ዖልና።  

 

ናይ ምርዴዲእ ክእሇት ክንብሌ እንከልና ብውሕደ እዜም ዛስዔቡ ነገራት ከተማሌእ ምኹኣሌ 

ማሇት እዩ። 

o ብግቡእ ናይ ምዛራብ ብሌሓት፥ ሓሳባትካ ብግቡእን ብናጽነትን ክትገሌጽ ምኹኣሌ 

ሓዯ ናይ ምርዴዲእ ክእሇት እዩ። ሓሳባትና ብግቡእ ከይገሇጽና ሰባት ክርዴኡና ክንጽበ 

የብሌናን። ኣብ ገሇ እዋናት ምስ ሰባት ከዔሌሌ እንከልኵ ገና እተዙረቡዎ ነገር ዖይብልም 

ይርዴኣካ’ድ ኣል፥ ጽቡቕ ጌርካ ሒዛካኒ’ድ ኣልካ? እናበለ ክዙረቡ ኣስተውዑሇ ኣልኵ። 
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ሰብ ክርዴኣናን ሓሳቡ ክመቕሇናን ንዯሉ እንተዴኣ ኯይንና ግና ሓሳብና ብናጻን 

ብግቡእን እንዙረብ ሰባት ክንከውን የዴሉ። 

 

o ንሓሳባት ካሌእ ሰብ ምኹባርን ምቅባሌን፥ ሰባት ክዙረቡ ዔዴሌ ምሃብ፥ ንዖረባኦም 

ጽን ኢሌካ ምስማዔ፥ ክሳዔ ዖረባኦም ዛውዴኡ ንምዛራብ ዖይምህዋኹ ሓዯ ናይ 

ምርዴዲእ ክእሇት ዖሇዎ ሰብ ዖርእዮም ባህርያት እዮም። ብተወሳ ብግቡእ ከይሰማዔካ 

ምሊሽ ንምሃብ ዖይምህዋኹ ኣገዲሲ እዩ። ቅደስ ቃሌ ከይሰማዔካ ምሊሽ ምሃብ ዔሸነት 

ክብሌ እዩ ዛገሌጾ። ‚ከይሰምዓ ምሊሽ ዘህብ ሰብ ዔሽነትን ነውርን ይቝጸሮ‛ 
(ምሳ18፥13)።  

 

o ሌዔሉ ምዛራብ ንምስማዔ ቅሌጡፍ ምዃን፥ ኣምሊኹ ሓዯ ኣፍ ክሌተ ኣእዙን ዛሃበና 

ብሕ ሰሚዔና ሒዯት ክንዙረብ እዩ። ብሕ ዖይሰምዔ ግን ከኣ ብሕ ዛዙረብ ሰብ ምስ 

ካሌኦት ክረዲዲእ ዖሇዎ ተኹእል ጸቢብ እዩ። ቃሌ ኣምሊኹ ብንጹር ‚..ነፍሲ ወከፍ ሰብ 
ንምስማዔ ቅሌጡፍ ንምዛራብ ዯንጓዪ ንዅራ ዯንጓዪ ይኵን።‛  ይበሇና (ያእ1፥19)። 

ተሃዊኹካ ምዛራብ ሌዔሉ ዒሻ ክትስራዔ እዩ ዛገብረካ። ‚ተሀዊኵ ዘዙረብ ሰብድ ርኢ? 
ካብ ብእኡስ ብዒሻ ተስፋ ኣል፥‛ (ምሳ29፥20)። ተሀዊኹና ክንዙረብ የብሌናን። ሌዔሉ 

ምዛራብ ዴማ ሓሳብ ካሌኦት ንምስማዔ ቅሌጡፋት ክንከውን ኣልና። 

 

o ካብ ቇየቛ ምርሓቕ፥ ብዖይ ቇየቛ፥ ባእስን ኳራን ሓሳባትና ናይ ምግሊጽ ብቕዒት ዖልና 

ሰባት ክንከውን ኣልና። ቇየቛ መንፈስ ምርዴዲእ ኣወጊደ ባእሲ ዖንግስን ንሰይጣን ዔዴሌ 

ዛኴፍትን ብምዃኑ ብክርስትያናት ክዛውተር የብለን። ምቍያቕ ብኣጋ ክፍታሕ 

እንተዴኣ ዖይክኢለ ኣብ ዔሇታዊ ጉዔዜና ዛግሇጽ ሌምዱ ወይ ጠባይ እዩ ዛኴውን። ስሇዘ 

ዴማ ቀሌጢፍና ከነወግድ ይግባእ።  

 

o ብጌጋ ክትእመን ምኹኣሌ፥ ኣብ እትጋገየለ እዋን ጌጋ ምእማን ምሌክት ብስሇትን 

ብለጽ መገዱ ዒወትን እዩ። ሌብና ክሰዒርን ብጌጋኡ ዴማ ይቅሬታ ንምሕታት 

ክንብርከኹን ከነሌምድ ኣልና። ርሕራሔና ፈቐድኡ እነውሪ ሰባት ክንከውን ዖይኯነስ 

ብኣምሊኹ እንርከብ ናይ ምሕረት ሌቢ ዖልና እሙናት ንምዃን ክንጽዔር ኣልና 

(ምሳ20፥6)። መገዴና ቅኑዔ ዖይክንሱ ኣብ ቅዴሚ ኣዑንትና ጽቡቕ ኯይኑ ክረኣየና 

ይኹእሌ እዩ። ንኵለ  ነገርና ግና ብኣምሊኹ እናመዖንና ይቅሬታ ክንሓተልም ንዛግቡኡና 

ነገራት ይቅሬታ ብምሕታት ምኹሪ እንሰምዔ ጥበበኛታት ክንከውን ኣልና (ምሳ12፥15)። 

ቃሌ ኣምሊኹ ኣብ ያእ5፥16 ‚እምበኣርሲ ምእንቲ ኹትፍወሱ ንሓዴሕዴኩም 
ሓጢኣትኩም ተኣመኑ..።‛ ይብሌ። መንፈሳዊ፥ ነፍሳውን ስጋውን ፈውሲ ኣምሊኹ ኣብ 

ህይወትና ክከናወን ነቲ ጸረ ፈውሲ ዛኻነ ሓጢኣት ክንእመን ኣልና። ሓጢኣትና 

ክንእመን እንተዴኣ ዖይክኢሌና፥ ፈውስና ናባና ካብ ምምጻእ ይዔገት ምዃኑ ኣይንዖንግዔ። 
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ትሪ ሌቢ ክህሌወና ኣይግባእን። ከም እተጋገና ኣብ እንፈሌጠለ እዋን ብጌጋና ምሕረት 

ክንሓትት ጥራይ እዩ ዖልና።  

 

o ንሓቂ ብፍቕሪ ምዛራብ፥ ክንዙረብ እንከልና ክሌተ ነገራት ክንርዲእ ኣልና። እቲ 

ቀዲማይ፥ ኣብ እንዙረበለ እዋን ኳለ ዖረባና ኣብ ሓቂ እተመርኯሰ ክኴውን ኣሇዎ። ካብ 

ሓቂ ወጻኢ ሓንቲ እ ንዖይምዛራብ ጽኑዔ መብጽዒ ምስ ገዙእ ርእስና ይሃሌወና። እቲ 

ካሌኣይ ዴማ እቲ እንዙረቦ ሓቂ ብፍቕሪ ክስነ ክኹእሌ ኣሇዎ። ሓቂ ምዛራብ በይኑ 

ህይወት ሰባት ክሌውጥ ስሇዖይክእሌ ብፍቕሪ ንምዛራቡ ትጉሃት ክንከውን ኣልና። 

ብሕ ግዚ ዖይምርዴዲእ ዛፍጠር ንሓቂ ካብ ፍቕሪ ነጺሌና ክንዙረብ እንከልና እዩ። 

ሓቂ ምዛራብ በይኑ ኣሉ ከምዖይኯነ ብምግንዙብ ብፍቕሪ ነሰንዮ። 

 

o ንዖይትሰማምዒልም ሓሳባትን ነገራትን ብኹብሪ ምሕባር፥ ምርዴዲእ ማሇት ንኵለ  

እቲ ካሌኦት ዛብሌዎ ኣሜን ምባሌ ኣይኯነን። ሰባት ክቃወሙና ስሇዖይከኣለ ዒብዪ 

ምርዴዲእ ኣብ መንጏና ኣል ኢሌና ክንሓስብ የብሌናን። ዖየሰማምዐና ነጥብታት ክኹሰቱ 

ባህርያዊ እዩ። ነዜም ዖየሰማምዐና ነጥብታት ግና ብኹብሪ ብምዛራብ ኣብ ኣፈታትሖኦም 

ጥንቍቃትን በሳሊትን ክንከውን ይግባእ። ሰባት ከገዴደና ከነፍቅዴ የብሌናን። 

ዖይተረዴኣናን ዖይንሰማምዒለን ነጥብታት ብኹብሪ እዘኣ ኣይቅበሊን እየ፥ ከተብርሃሇይ 

ምፈተዅ እንብሌ ክንከውን ኣልና። 

 

o ስቅታ ምውጋዴ፥ ብሕ ዖረባ ኣብ ዖሇዎ ኣብኡ ኣበሳ ስሇዖል ከናፍርካ ምግታእ ሰናይ 

እ እንተኻነ (ምሳ10፥19)፥ ኳለሳዔ ስቕ ምባሌ ግና ናይ ገዙእ ርእሱ ከቢዴ መሌእኹቲ 

እዩ ዖሇዎ። ስቅ ምባሌ ኣብ ገሇ እዋናት ምሌክት ዖይምስምማዔ ክኴውን እንከል ኣብ ገሇ 

ዴማ ነቲ ሓሳብ ከም እተቐበሌካዮ እዩ ዖመሌክት። ብስቕታ ሌቢ ካሌኦት ሰባት 

እንጏዴኣለ እዋን ኣል። ስሇዘ መስተውዒሉ ሰብ ዛምሌሶ ብሌቡ ሓሲቡ ከምዛዙረብ 

ተረዱእና (ምሳ15፥28) እንምሌሶ ሓሳብ ሓሲብና ንመሌስ ዯኣ እምበር ስቕ ኣይንበሌ። 

ክትዙረቦ ዛግብኣካ ኣብ ሌብ ክሳዔ ዛሃሇወ ክትዙረብ ኣልካ። ስቕ ምባሌ ምሌክት 

ዒቕሉ ዖይኯነስ ኣብ ገሉኡ ምሌክት ሕማቕ ጉርሕን ፍርህን ምዃኑ ኣይትረስዔ። 

 

o ንሕለፍ (ኣቀዱሞም ብግቡእ እተወዴኡ) ነገራት ዯጋጊምካ ዖይምሌዒሌ፥ ኣብ 

ጉዔዜና ንዖጋጥሙ ኳልም ነገራት ኮፍ ኢሌና ብምዛታይ ክንፈትሖም ይግባእ። ሕጂ 

ከይተፈትሐ ስቕ ዛበሌናዮ ነገር ኣብ ገሇ መዴረኹ ክፍንጀር እሞ ብሕ ዖይተዯሇየን 

ዖይተጸበናዮን ክሳራታት ከውርዴ ስሇዛኹእሌ ንዖጋጥሙ ነገራት ንምፍትሖም ቅሌጡፋት 

ክንከውን ኣልና። ሓንሳእ ምስ ተፈትሑ ግና ዯጊምና ከነሌዔልም ኣይግባእን። ንሓዯ 

እተዒረየ ጉዲይ ዯጋጊምካ ምሌዒሌ ስምዑት ሰባት ዛጏዴእ ብምዃኑ መኛካታት 

ኣይንዅን። 
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እምበኣር ሓዯ ኣማኒ ቅዴሚ ናይ ሓዲር ውሳኔ ምውሳኑ ምስቶም ኣብ ርያኡ ዖሇው ቅደሳን፥ 

ስዴራቤቱን ካሌኦት ሰባትን ናይ ምርዴዲእ ክእሇት ዖሇዎ ኯይኑ ክመሊሇስ ኣሇዎ። እዘ ክገብር 

ዛኴኣሇ ሰብ ሓሊፍነት ሓዲር ንምስካም ሓዯ ዒብዪ ነገር ኣማሉኡ ከምዖል ምስትውዒሌ የዴሉ። 

 

6. ኣብ መንጏ ክሌተ ኣንጻር ጾታ ንዖል ፍሌሌይ ምርዲእን ምቅባሌን 
 

ኣምሊኹ ንሰብ ክፈጥሮ እንከል ተባዔታይን ኣንስታይን ጌሩ እዩ ፈጢርዎ። እቲ ናይ ጾታ ፍሌሌይ 

ዴማ ኣካሊዊ ጥራይ ዖይኯነስ ኣእምሮኣውን መንፈሳውን ዴማ ከምዛኻነ ንኳሊትና ብሩህ 

ክኴውን ይግባእ። ነዜም ፍሌሌያት እዘኣቶም ምፍሊጥ ኣብ ምምስራት ሓዲር መሰረታዊ ነገር 

እዩ። እዘ ንምርዴዲእ ይኵን ግቡእካ ንምግባር ሓሊፍነት ዖሰክም ፍሌጠት ስሇዛኻነ ነፍሲ 

ወከፍ ኣማኒ ከጥርዮ ዖሇዎ እዩ። እዘ ፍሌጠት ኣብ እነጥርየለ እዋን ሓዯ ካብቶም ንሓዲር 

ዴለዋት ከምዛኻንና ምሌክት ዛኻኑ ባህርያት ኣጥሪና ኣልና ማሇት እዩ። ኣብ መንጏ ክሌተ 

ኣንጻር ጾታ ንዖል መሰረታዊ ፍሌሌይ ብሌክዔ ከይተገንዖብካ ናብ ሓዲር ምጉያይ ግና፥ ኣብ ጉዔዜ 

ሓዲር ናይቲ ኣንጻር ጾታ ብጾታኡ ዛረኴቦ ፍለይ ነገር  ክግሃዴ ምስ እትርእይ ክትሰናበዴን 

ክትገብሮ ዛግብኣካ ነገር ክጠፍኣካን ኢ ትግዯዴ። ስሇዘ ሓንሳእ ተቐሚጥካ ኣብዘ መዲይ እዘ 

ፍሌጠትካ የዔብዮ።  

 

ኣብ መንጏ ኣንጻር ጾታ ንዖል ፍሌሌይ እትርዲእን እትቅበሌን ሰብ እንተዴኣ ዖይኯይንካ ሓዲር 

ንምምስራት ወይ ንፍቕሪ ዴለው ከምዖይኯንካ ብግብሪ ትምስክር ከምዖል ኣይትዖንግዔ። ካብ 

ሕጂ ንዖይፈሇጥካዮ ፍሌሌይ እቲ ናብራ ምስ መጸ ክትቅበልን ከተኹብሮን ከምዖይትኹእሌ 

ኣጸቢቕካ ከተስተውዔሌ ኣልካ። ንኣብነት ሓዯ ሓው ገይርዎ ዛብሃሌ ነገር ኣል። እዘ ሓው እዘ 

ሕጽይቱ ወርሓዊ ጽግያት ኣብ ዛመጻ እዋናት ቁሩብ ቃንዙ ስሇዛገብረሊ ክዴግፋ ዯጋጊማ ትነግሮ 

ነበረት፥ ንሱ ዴማ ‚ብስም የሱስ ካብዙ ወርሒ እዘኣ ጀሚረ ኣነ ይእዛዛ ኣልዅ እዘ ወርሓዊ 
ጽግያትኪ ዯው ይበሌ‛ በሊ። እዘ ሓው ምናሌባት ብገሇ ገሇ ሕለፋት ክርስትያናት ከም ሓዯ 

ፍለይ ምግሊጽን ብስሇትን ዖሇዎ ከሕስቦ ይኹእሌ ይኴውን። ዖረባኡን ግብሩን ግና ኣንስታይ 

ጠባይ ዖይርዲእን ንፍቕሪ ዴለው ከምዖይኯነን እዩ ዖርእይ። ነቲ ዛበሌኩዎ ዯጊመ ክብል 

ንምርዴዲእን ተኴባቢርካ ንምንባርን ናይ ኣንጻር ጾታ ባህርይ ኣጸቢቕካ ምፍሊጥ ኣዛዩ ኣገዲሲ 

እዩ።  

 

7. ዖይተፈትሐ ጉዲይ ምፍታሕ  
 

ንነገራት ግቡእ ኣቃሌቦ ብምሃብ ንኵለ  እቲ ዖጋጥም ነገራት ግቡእ መፍትሒ ዖናዱ ክርስትያን 

ንፍቕሪ ዴለው ዛገብሮ ባህርያት ኣጥርዩ ኣል። ኳልም ኣብ ህይወቱ ዛሓሇፉ ጉዲያት መዔሇቢ 
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ክረኹቡ ዛገብር ኣማኒ መንፈሳዊ ብስሇት ከምዖሇዎ ኣመስኪሩ ኣል። ዖይተፈትሑ ጉዲያት 

ክንብሌ እንከልና ብሓት እዮም። ገሇ ካብኦም ዴማ እዜም ዛስዔቡ እዮም።  

 

 ይቕረ ዖይምባሌ፥ ኣብ ህይወትካ ይቕረ ዖይበሌካዮ ሰብ ምስ ዛህለ እቲ እትምስርቶ 

ሓዲር ኣብ ትሕቲ እተዒጽወ ሰማይን ሞገስ ምስኣንን ክመሊሇስ ኢ እትፈርድ። ስሇዘ 

ህዴእ በሌ እሞ ኣብ ሌብ ዛሓዛካዮ ነገር (ቂም) ኣሇሉ ይቕረ በሌ። ይቕረ ዖይምባሌ 

ዖርኢ መርገም ስሇዛኻነ ናብቲ ቅደስ ስርዒት፥ ይቕረ ዖይብሌ ሌቢ ሒዛካ ኣይትእቶ። 

 

 ሕቡእ ሓጢኣት፥ ነቶም ካብ ኣዑንቲ ሰብ ተኴዊሌና ብሕቡእ እተሇማመዴናዮም 

ሓጢኣታት ምሕረት ብምሕታት ክንወጸልም ክንክእሌ ኣልና። ብሓት እዘ ሰኣን 

ምግባሮም ኣብ ሓዲር ዴሕሪ ምእታዎም በቲ ሕቡእ ሌምምዲቶም ምስ መጻምዴቶም ኣብ 

ከቢዴ ሽግር ኣትዮም እዮም።  

 

 ኣብ ህይወትካ ዖል ማእሰርትን ናይ ወሇድ መርገምን፥ ኣብ ሓዲር ትኣትው ዔሊማ 

ኣምሊኹ ንምግሊጽ እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ መግሇጺ ዔሊማ ኣምሊኹ ከይትኴውን ዛገብር 

ዛኻነ ጽሌዋን ማእሰርትን ኣጋንንቲ ክትሰብሮ ኣልካ። ብንስሓ ናብ ኣምሊኹ ብምቕራብ 

ስሌጣንካን እቲ ክርስቶስ ዛገበረሌካ ግብሪ መስቀሌን ሒዛካ ንመርገም ክትሰብሮ፥ ንኵለ  

ማእሰርትታት ዴማ ክትበታትኮ ክትክእሌ ኣልካ። መርገምን ማእሰርትን ክትሰብር 

ዖይምኹኣሌ ብሕ ዖይተዯሇየን ዖይትዯሌዮን ነገራት ክትሓሌፍ እዩ ዖገዴዯካ።  

 

 ቅንኢ፥ ቅንኢ ውሽጠ ውሽጢ ዛቐትሌ ክፉእ መንሽሮ እዩ። ቅንኢ ርግኣትካ ዛዛርግ፥ 

ሰሊምካ ዴማ ዛወቅዔ ብምዃኑ ንምውጋደ ክትተግህ ኣልካ። ቅንኢ ከየወገዴካ ናብ ሓዲር 

ምእታው፥ እቲ ኣብ ጉዔዜ ሓዲር እትርእዮ ብሇውጢ መጻምዴትን ዒወት ካሌኦትን 

እናተረሽካ ዖመንካ ክትውዴእ እዩ ዖገዴዯካ። 

 

 ወሌፊ፥  ኣብዙ ንነብረሊ ሃገር ዋሊ ግኑን ኣይኵን ገሇ ገሇ ክርስትያናት ናይ መስተ 

ውለፋት እዮም። ቃሌ ኣምሊኹ ኣይትስከር እምበር ኣይትስተ ኣይብሌን እዩ እናበለ ኣብ 

እተፈሊሇየ ዖይ ቃሌ ኣምሊዊ ሌምዴዲት ገዙእ ርእሶም ዛሸመሙ ኣሇው። ወሌፊ ናይ 

መስተ ይኵን ናይ ዛኻነ ነገር ከተወግዴ ኣልካ። እቶም ካብ ኣብራኹካ ዛወጹ ዯቅ 

ጽቡቕ ኣብነት ክትኯኖም ኣቐዱምካ ሓራ ክትወጽእ ክትክእሌ ኣልካ። እቲ ብክርስቶስ 

ዛረኴብካዮ ናጽነት ዯረት ከምዖሇዎ ብምግንዙብ ስጋዊ ፍሌስፍና ሓዱግካ ንቃሌ ኣምሊኹ 

ብምሌኣት ተገዛኣዮ። ክርስቶስ ሓራ ዖውጽኣና ብሕጊ ናቱ ክንቅየዴ ዯኣ እምበር፥ ባህ 

ዛበሇና ኳለ ክንገብር ኣይኯነን። ስሇዘ ናይ ዛኻነ ወሌፊ እሱር ክትከውን የብሌካን። 
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 ስእሇ ጽዩፍ (ፖርኖግራፊ) ናይ ምርኣይ ሌምዱ፥ እዘ ኣብቶም ኣብዘ ሕጂ ዖሇው 

መንእሰያት ኣመንቲ ምስ ምጥቃም ኢንተርነት ተኣሳሲሩ ዛርአ ዖል ክፉእ ባህርይ እዩ። 

ህይወት ብሓት ከበሊሹ እንከል ዴማ ንዔዖብ ኣልና። ቃሌ ኣምሊኹ ዒይኒ መብራህቲ 

ስጋ ምዃና ይዙረብ እዩ (ማቴ6፥22)። ስሇዛኻነ ዴማ ዒይንና ክትርእዮ ንዖሇዋን 

ዖይብሊን ናይ ምምራጽ ሓሊፍነት ኣልና። ዔርቃን ሰብ ምርኣይ ብመሰረቱ ንሓጢኣት 

ዖቃሌዔ ጥራይ ዖይኯነስ ብርእሱ ሓጢኣት እዩ (ዖላ18፥1-18)። ካብዘ ብሞራሌ ይኵን 

ብመንፈስ ጌጋ ዛኻነ ሌምዱ እምበኣር ኣቐዱምካ ሓራ ምውጻእ የዴሉ። 

 

 ቅዴሚ ሕጂ ዛነበረካ ጾታዊ ዛምዴና፥ ናብ ጏይታ ቅዴሚ ምምጻእና ወይውን ዴሕሪ 

ናይ ጏይታ ብምምጻእና፥ ምስ ኣንጻር ጾታ ጀሚርና ዖቋረጽናዮ ነገር ምስ ዛህለ፥ 

ተመሉስና ንምሕዲሱ ከይንፍትን፥ ናብኡ ከብጽሓና ካብ ዛኹእሌ ዛኻነ ዒይነት ኣካይዲ 

ሓራ ዛወጸ ህይወት ምጥራይ የዴሉ። ምስታ ቅዴሚ ሕጂ ዒርኮም ዛነበረት ጓሌ 

ብዛሙት ዛወዯቝ ሒዯት ኣይኯኑን። ንስ ግና ንሓዲር ክትውስን ኣብ እትዯሌየለ 

እዋን በዘ መዲይ እዘ ኣቐዱምካ ሓራ ምዃንካ ከተረጋግጽ ኣልካ።  

 

ነዜም ኣብ ሊዔሉ ዛርኤናዮምን ንእኦም ዛመስለ ካሌኦት ክፍትሑ ዛግብኦም ነገራትን ብኣጋ 

ምፍታሕ ክንመሃር ክንክእሌ ኣልና። ነዘኣቶም ክንፈትሖም እንተዴኣ ዖይክኢሌና ኣብ ጉዔዜ ናይ 

ህይወትና ዖይተዯሇየ ሽግራት ክገጥመና ስሇዛኹእሌ ኣቐዱምና ንሕሰበለ። እቲ ልሚ ከይተፈትሐ 

ስቕ እንብል ጉዲይ ጽባሕ ንኣናን ንካሌኦትን ዖይተዯሇየ ዋጋ ከኹፍሇናን ናብ ካሌእ ኣዔናዊ ነገር 

ክወስዯናን ከምዛኹእሌ ብምግንዙብ ንምፍትሑ ክንዴናጏይ ኣይግባእን።  

 

8. ገዙእ ስጋ ምምሊኹ 
 

ሓዲር ገዙእ ርእስ ገቲእካ እትነብሮ ናይ ስርዒት ህይወት ክሳዔ ዛኻነ ኣቐዱምካ ከምኡ ዒይነት 

ባህርይ ምጥራይ መንፈሳውነት እዩ። ብዛርኣዮ እትውሰዴ ሰብ እንተዴኣ ኯይንካ ግና ንፍቕሪ 

ዴለው ኣይኯንካን ማሇት እዩ። ስጋ ምምሊኹ ሓዯ ዒብዪ ምሌክት ናይ ዔቤት ብምዃኑ 

ሓሊፍነት ንምስካም ዴለው ከምዛኻንካ እዩ ዖርኢ። ብሓት ሕርቃኖምን ነዴሮምን ዖይቆጻጸሩ 

ክነሶም ንሓዲር ዛኺኖም ሰብ ክሓቱ እንከሇው ዖየገርም ኣይኯነን። ምስ ካሌእ ክትነብር ቅዴሚ 

ምውሳንካ ገዙእ ርእስ ናይ ምምሊኹ ሌምዱ ንምጥራዪ ኢ ክትተግህ ዖልካ። ገሇ ገሇ 

ኣመንቲውን ነቲ ናይ ቀዯም ሌምዴታቶምን ቅዴሚ ሕጂ ምስኦም ትዖውር ዛነበረት ኣፍቃሪቶም 

ነበር (ex-girl friend, sex partner) ኣብ ዛርእዩለ እዋን ነፍሶም ገቲኦም ክሓሌፉ ዖይክእለ 

ክነሶም ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ይምነዩ። እዘ ንገዙእ ርእስ ንሓዯጋ ምፍራዴ እዩ። ነቲ ክቅዴም 

ዖሇዎ ከነቀዴም ይግባእ። 
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ነቶም ቀዯም ምሳ ዛነበሩ ዒሇማውያን ምስ እትረኹቦም ክርስትና ትገሌጾ’ድ ወይስ ሸፋፊንካ 

ክትሓሌፍ ኢ እትፍትን? ተሪር ዛሌቡን ነቀፌታ ዖይትቅበሌን ዱ ወይስ ምኹሪ እትሰምዔ? 

ንዖጋጥሙ ነገራት ፍታሕ ንምንዲይ ትጏዪ ዱ ወይስ ተስፋ ትቆርጽ? ንኵለ  እትፈሌጦ 

እትዙረብ ሰብ ዱ ወይስ ፍሌጠትካ ምሕባእውን ትኹእሌ? ብዛርኤ ነገር ዛውሰዴ ሌቢ ዴዩ 

ዖልካ ወይስ ጽኑዔ ሌቢ? ቍጡዔ ዱ ህደእ? ተነቃፊ ዱ ወይስ ብቀሉለ ዖይንቀፍ ሰብ? 

ብኣንጻር ጾታ ብተዯጋጋሚ ብዛሙት እትፍተን ሰብ ዱ ወይስ ብቀሉለ ዖይወስዴ ሌቢ እዩ 

ዖልካ? ነዜም ሕቶታት ቅኑዔ ምሊሽ ብምሃብ ገዙእ ስጋ ትመሌኹ ዱ ኣይተምሌኹን ክትርዲእ 

ትኹእሌ ኢ። እንተዴኣ ገዙእ ርእስ ክትገዛእ ትኹእሌ ሰብ ኯይንካ ብዖልዮ ጽናዔ፥ ቀጽሌ። 

ገዙእ ርእስ ዖይትገዛእ ሰብ እንተዴኣ ኯይንካ ግና ናብ ሓዲር ቅዴሚ ምእታውካ ርእስ ናይ 

ምግታእ ባህርይ ንምጥራይ ትጉህ ሰብ ኳን። 

 

9. ኪዲን ከጽንዔ ዛኹእሌ ሌቢ ምጥራይ   
 

ካብ ቃሌ ኣምሊኹ ብዙዔባ ባህርይ መውስቦ ኣብ እነጽንዒለ እዋን፥ መውስቦ ዯስ ኣብ ዖይበሇካ 

እትፍንጥሖ፥ ተራ ሕብረት ዖይኯነስ፥ ኪዲናዊ ሓዴነት ምዃኑ ኢና ንግንዖብ (ሚሌ2፥14)። ናይ 

መውስቦ ኪዲን ረዘን ካብ ዛገብርዎ ነገራት ሓዯን ቀንዴን ዴማ እቲ ምስክር ኣምሊኹ ባዔለ 

ምዃኑ እዩ። ኪዲን ከምቲ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ብተዯጋጋሚ እተገሌጸ ምሕሊው ወይ ዴማ ክሳዔ 

መወዲእታ ኣጽኒዔካ ምሓዛ ይጠሌብ። ስሇዛኻነ ዴማ ናብቲ ብኪዲን ዛጥመር ሓዲር ዛኣትው 

ሰባት ኪዲን ዛሕለ ሌቢ ክህሌዎም ዖሇዎ። ብሓት ኪዲን ዖጽንዔ ህይወት ዖይብልም ክነሶም 

ኣብ ሓዲር ብምእታዎም ንክብሪ ሓዲር ኣበሊሽዮሞን እቲ ክንርእዮ ዛግብኣና ምስሉ ሓዲር 

ዯዊኖሞን እዮም።  

 

ናብ ሓዲር ክኣቱ ዛዯሉ መንእሰይ እምበኣር ብዙዔባ ኪዲን ዔሙቕ ዛበሇ ምርዲእ ብምውናን ሌቡ 

ክምርምር ኣሇዎ። ንኣብነት ኣብ ካሌእ ነገራቱ ንዖሇዎ እሙንነትን ጽንዒትን ብምምዙን ነቲ ኣብ 

ሓዲር ክህሌዎ ዛኹእሌ ጽንዒት ክመዛኖ ይኹእሌ እዩ። ማሕበር ዛሃበቶ ኣገሌግልት እንተዴኣ 

ሃሌዩ ነቲ ኣገሌግልት ንምሕሊው ዖሇዎ ጽንዒት ብምምዙን ነቲ ዲሕራይ ኣብ ሓዲር ክህሌዎ 

ዛኹእሌ ጽንዒት ብኣጋኡ ክግንዖቦ ይኹእሌ እዩ። ሕጂ ዖይብሌካ እሙንነት ኣብ ሓዲር ይመጽእ 

ማሇት ኣይኯነን። ስሇዘ ሕጂ ንእተዋህብካዮ ዔዮ፥ ንዖልካ ናይ ስራሕ ሓሊፍነት ዖልካ እሙንነት 

ምዖኖ። ብመንፈሳውን ስጋውን ዔዮ ገዙእ ርእስ መዘንካ ኪዲን ከጽንዔ ዛኹእሌ ሌቢ ከምዖልካ 

እንተዴኣ ተረዱእካ ናብቲ ናይ ሓዲር ውሳኔ እቶ። ሌብካ ኪዲን ንምሕሊው ዴለው እንተዖይሃሌዩ 

ግና ገዙእ ርእስ ካብ ምጥባር ሓራ ወጺእካ ኪዲን ከጽንዔ ዛኹእሌ ሌቢ ንምጥራይ ምስ ኣምሊኹ 

ስሇ ርእስ ጸዒር።  
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10. መሰረታዊ ዴላታት ናይ መጻምዴቲ ንምምሊእ ዴለው ምዃን  
 

መሰረታዊ ዴላት ማሇት ሰብ ስሇዛዯሇዮ ወይ ምስ ውሌቃዊ ባህርይ ናይ ሰብ ዛኴይዴ ዖይኯነስ 

ዛኻነ ሰብ፥ ሰብ ስሇዛኻነ ጥራይ ዛዯሌዮ እዩ። ንኣብነት ኳለ ሰብ ተቀባሌነት፥ ዯሕንነት 

(security)፥ ምስጢርካ ምዔቃብ፥ መግቢ፥ መጽሇሉ፥ ክዲን…። እዜም ነገራት እዘኣቶም ሰብ 

ክነብር ብግዱ ዖዴሌይዎ ብምዃኖም ምስ ሰብ ክንዋሰብ ኣብ እንሓስበለ እዋን እዜም ነገራት 

እዘኣቶም ንምምሊእ ዴለዋት ዱና ኣይኯንናን ኣቐዱምና ገዙእ ርእስና ብምምዙን ክንፈሌጥ 

ክንክእሌ ኣልና። ነዜም ነገራት ከማሌእ ዛኹእሌ ኣማኒ ዴማ እዩ ኣብ ሓዲር ክኣቱ ዖሇዎ። 

ስዴራቤትና ዖይኯኑስ ንሕና ከነማሌኦም ንኹእሌ’ድ ኣይንኹእሌን ክንፈሌጥ ዖልና። ንስ 

ክተኹብራን ክትከናኴናን ዖይትኹእሌ ሰበይቲ ኣምጺ ስዴራቤትካ ኣብ ክንዲ ከኹብሩሌካ 

ምምናይ ዔሽነት ካብ ምዃን ሓሉፉ ምንም ክበሃሌ ኣይክእሌን እዩ። 

 

እቲ ነዜም ነገራት ከማሌእ ስጋውን ስነ ኣእምሮኣውን ምቅርራባት ዛገበረ ኣማኒ ኣብ ሓዲር ክኣቱ 

እንተዯሇየ ጽቡቕ ይገብር ኣል። እቲ ነዜም ነገራት ከማሌእ ዒቕሚ ዖይብለ ሰብ ግና ኣቐዱሙ 

ነዘኦም ንምምሊእ ዋጋ ክኴፍሌ ክኹእሌ ኣሇዎ። ኣምሊኹ በዘ ነገር እዘ ክረዴኦ ክጽሌን ንኵለ  

እቲ ክገብሮ ዖሇዎ ነገር ብትግሃት ክገብሮን ክኹእሌ ኣሇዎ። 
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ምዔራፍ ሓዯ 

ናይ እምነት ሓዴነት ኣብ ምምስራት ሓዲር 

ቀዱምና ብዙዔባ ፍቕሪ ርእይና ኣልና። ሕጂ ዴማ ብዙዔባ ናይ እምነት ሓዴነት ገሇ 

ኣገዯስቲ ሓሳባት ክንርኢ ኢና። ሓዲር ንምምስራት ፍቕሪ ቀንዱ ረቋሒ ዯኣ እምበር እንኮ 

ረቋሒ ኣይኯነን። ሓዲር ንምምስራት ከም ረቋሒታት ዛግሇጹ ካሌኦት ነገራትውን 

ከምዖሇው ክንዛንግዔ የብሌናን። ሓዯ ካብኦም ዴማ ናይ እምነት ሓዴነት እዩ። ክሌተ ሓዯ 

ዒይነት እምነት ዖሇዎም እዮም ሓዲር ክምስርቱ ዖሇዎም። መጽሓፍ ቅደስና ኣብ እንፍትሸለ 

እዋን ኣማኒ ምስ ኣማኒ ጥራይ እዩ ክዋሰብ እተፈቕዯለ። ብእምነት ሓዯ ምዃን ብምንም ተኣምር 

ብካሌእ ክትካእ ዖይክእሌ ናይ ኳለ ነገር መሰረት እዩ (2ቇሮ6፥14)። 

እቲ ካብ መጀመርታ ኣብ ሌቢ ኣምሊኹ ዛነበረ ሓሳብ ናይ እምነት ሓዴነት ዖሇዎም ሰባት ክዋሰቡ 

እዩ። እቲ ኣብ ኤዯን ገነት ዛነበረ ናይ ኣዲምን ሄዋንን ሓዲር ብናይ እምነት ሓዴነት እተሃንጸ እዩ 

ነይሩ። ናይ እምነት ሓዴነት ሕጂ ማሕበር ዖማዔበሇቶ ፍሌስፍና ዖይኯነስ ካብ መጀመርያ ዛነበረ 

ሓሳብ ኣምሊኹ እዩ። እቶም ናይ እምነት ኣቦታት እዘ ስሇዛተረዴኡ እዩ ንዯቆም መጻምዴቲ ኣብ 

ዖምጽኡለ እዋን ካብ ካሌኦት ኣህዙብ ከምጽኡ ዖይዯሌዩ ዛነበሩ። ኣብርሃም ንይስሃቅ ካብ ወገኑ 

ከምጽኣለ ንጊሌያኡ ከምዛሇኣኺ፥ ይስሃቅውን ንያቆብ ወደ ካብ ወገኑ እንተዖይኯይኑ ካብ ወገን 

ኣህዙብ ከይዋሰብ ከም ዛኣዖዜ ኳሊትና እንፈሌጦ ሓቂ እዩ  (ዖፍ24፥1-9)። እቲ ብሙሴ ንዯቂ 

እስራኤሌ እተዋህበ ትእዙዛውን ዯቂ እስራኤሌ ወይ ዴማ ህዛቢ ኣምሊኹ ንሓዴሕድም 

እንተዖይኯኑ ምስ ካሌኦት ኣህዙብ ክዋሰቡ ዖየፍቕዴ እዩ (ዖዲ7፥3-4 እያ23፥12-13)። እዘ ሕጊ 

ዋሊ ኣብ እዋን ምርኮ ከምዖሇዎ እዩ ቐጺለ (ነህ13፥23-27)። እዘ ዴማ ኣብ ዛኻነ ኳነት 

ከምዖይሇዋወጥ እዩ ዖርእየና።  

ኣብ ሓዴሽ ኪዲን እንተዴኣ መጺእና ርእይናውን ካብ ብለይ ኪዲን እተፈሇየ ሓሳብ ኣይንረክብን 

ኢና። እቶም ናይ ስጋ እስራኤሊውያን ምስ ካሌኦት ኣህዙብ ክዋሰቡ ብኣምሊኹ 

ከምዖይተፈቕዯልም፥ እቶም ናይ መንፈስ እስራኤሊውያን ዛኻንና ክርስትያናትውን ኣብ 

ንሓዴሕዴና እንተዖይኯይኑ ምስቶም ዖይኣምኑ ብሓዲር ክንቍረን ኣይተፈቕዯሌናን። ‚ምስቶም 
ዖይኣምኑ ኣብ ሓዯ ኣርዐት ኣይትጸመደ። ማሇት ንጽዴቅን ሓጢኣትን እንታይ ኣራብዎ? 
ወይስ ንብርሃን ምስ ጸሌማት እንታይ ሕብረት ኣሌይዎ? ክርስቶስከ ምስ ብሌያሌ እንታይ 
ምስምማዔ ኣሇዎ? ወይስ ንኣማኒ ምስ ዖይኣማኒ እንታይ ግዯ ኣሇዎ? ንመቕዯስ ኣምሊኹከ ምስ 

ኣ 
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ጣኦታት እንታይ ስምምዔ ኣሇዎ…. ስሇዘ ካብ ማእከልም ውጹን ተፈሇዩን ርዅስ ኣይትተንክዩን 
ኣነውን ክቕበሇኩም እየ ይብሌ እግዘኣብሄር (2ቇሮ6፥14-17)።  

ኣብዘ ቦታ ተገሉጹ ከምዖል ምስቶም ዖይኣምኑ ብሓዯ ኣርዐት ክንጽመዴ ከምዖይግባእ እዩ። 

እቲ ምስ ዖይኣምኑ ዖል ፍሌሌይ ኣብዘ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ ብሓሙሽተ ኣዛዮም ኣገዯስቲ 

ነገራት እዩ በሪሁ ዖል። 

 ኣብ መንጏ ጽዴቅን ሓጢኣት ምርካብ የሌቦን። ንሕና በቲ ኣብ ክንዲና ሓጢኣት 

ዛኻነሌና የሱስ፥ ጽዴቂ ኣምሊኹ ኣብ ውሽጥና ዛተነበረሌና ናይ ኣምሊኹ ቅደሳን 

ክንከውን እንከልና፥ እቶም ዖይኣምኑ ግና ኳሇንተናኦም ሓጢኣት ዛነገሶም ስሇዛኻኑ 

ምንም ዒይነት ምርካብ የብሌናን። ከምቲ ኣብ መንጏ ሓጢኣትን ጽዴቅን ምርካብ ክህለ 

ዖይክእሌ፥ ኣብ መንጏናን ኣብ መንጏ እቶም ዖይኣምኑን ዴማ ኣብ ሓዯ ኣርዐት 

ንክንጽመዴ ዛኻነ ዖራኹበና ነገር ክህለ ኣይግባእን እዩ። 

 

 ብርሃን ምስ ጸሌማት ሕብረት የብለን። ጸሌማትና ብብርሃን ወንጌሌ  ቀንጢጡ 

ዖብርሃሌና ኣምሊኹ ዯጊምና ብጸሌማት ክንግዙእን ምስ ጸሌማት ዛኻነ ዒይነት ሕብረት 

ክህሌወናን ኣይዯሌን እዩ። ንሕና ነዙ ዛጸሌመተት ዒሇም ከነብርሃሊ ዯኣ እምበር፥ ጸሌማት 

ተጏሌቢቡ መጺኡ ንብርሃንና ምስ ዖጥፍእ ሰብ ብመውስቦ ክንጽመዴ ፍቓዴ ኣምሊኹ 

ኣይኯነን።  

 

 ክርስቶስ ምስ ብሌያሌ ምስምማዔ የብለን። እቲ ኣብ መንጏ ኣማንን ዖይኣማንን 

ንዖል ፍሌሌይ ንምግሊጽ ዖገሌገሇ ሓሳብ፥ ክርስቶስ ምስ ብሌያሌ ምስምማዔ ከምዖይብለ 

እዩ። እቲ ኣባና ኣብ እንኣምን ዖል ክርስቶስ፥ ምስቲ ኣብቶም ዖይኣምኑ ዖል ብሌያሌ  

ምንም ምስምማዔ የብለን። ብሌያሌ ሓዯ ካብ ኣስማት ሰይጣን እዩ። ክሌተ በበይኖም 

ጏይቶት ዛነገስዎም መጻምዴቲ ከመይ ኣቢልም እዮም እሞ ሓሳብ ኣምሊኹ ክገሌጽ 

ዛኹእሌ ሓዲር ክምስርቱ ዛኹእለ? ስሇዘ እቶም ብሕጂ ኣብ ሓዲር እንጽመዴ ምስቶም 

ዖይኣምኑ ብሓዲር ክንቍረን የብሌናን። 

 

 ኣማኒ ምስ ዖይኣማኒ ግዯ የብለን። ኣማኒ ማሇት ብእምነት ዖል ክኴውን እንከል 

ዖይኣማኒ ዴማ ካብ እምነት ዛረሓቐ ማሇት እዩ። እቶም ናብ ሕብረት እምነት መጺእና 

ብእምነት እንነብር ቅደሳን፥ ምስቶም ካብ እምነት ወዱ ኣምሊኹ ዛረሓቝ ዒሇማውያን 

ዛህሌወና ናይ ሓዲር ህይወት፥ ነታ ኣብ ውሽጥና ዖሊ እምነት ከጥፍኣ ዖሇዋ ተኹእል 

ኣዛዩ ዒብዪ እዩ። ስሇዘ ዴማ እዮም ምስቶም ብእምነት ምሳና ክዒብዩ ዛኹእለ ቅደሳን 

ዯኣ እምበር ምስቶም ዖይኣምኑ ሓዲር ክንምስርት ዖይብሌና። 
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 መቕዯስ ኣምሊኹን ጣኦትን ስምምዔን የብለን። መቕዯስ ኣምሊኹ ንኣምሊኹ ዛበቅዔ 

መስዋእቲ ከቕርብ እንከል፥ እቲ ጣኦት ዴማ ነቲ ንሓሶት ኣማሌኹትን ኣጋንንትን መዋፈሪ 

ብምዃኑ ኣብ ንሓዴሕድም ስምምዔ ክህለ ኣይክእሌን እዩ። መሰውኢ ናይ ብሓት 

ኣመንቲ ንኣምሊኹ ዛበቕዔ መስዋእቲ ከቕርብ ዖይከኣሇ፥ ኣብቲ ናይ መቕዯስ ስራሕ 

ምስኦም ክዒዪ ዖይክእሌ ዒሇማዊ ኣብ ሓዲር ስሇእተጸምደ እዩ። ከም መቕዯስ ኣምሊኹ 

ቃሌ ሓቂ ብምውጻእ ንዯቆም ናብ ሓቂ ክመርሑ ዒቕሚ ዛሰኣኑ፥ መምሇኹቲ ጣኦት 

ምስዛኻኑ ኣብ ሓዯ ኣርዐት ስሇዛነብሩ እዮም። ስሇዘ እቶም ብሕጂ ኣብ ሓዲር 

እንጽመዴ ነዘ ሓቂ ኣብ ግምት ብምእታው ምስቶም ዖይኣምኑ ኣብ ሓዯ ኣርዐት 

ንዖይምጽማዴ ገዙእ ርእስና ክንሕለ ክንክእሌ ኣልና። 

ቃሌ ኣምሊኹ፥ ሓዲር ክንሓስብ እንከልና ምስቶም ብእምነት ዛመስለና ጥራይ ክኴውን 

ከምዖሇዎ እዩ ኣዘና። ኣብቲ ሰብኣያ ንዛሞታ ሰበይቲ ካሌኣይ ክትምርዕ ከምእትኹእሌ 

ንእተዋህበ ትእዙዛ እዘ ሓቂ ዛያዲ ነጺሩ ኢና ንረኹቦ። ‚..ሰብኣያ እንተ ሞተ ግና ብእግዘኣብሄር 
ጥራይ ዯኣ ይዅን እምበር ኣብ ዛዯሇየቶ ክትምርዕ ሓራ እያ።‛ (1ቇሮ7፥39)። እቲ ንምምስራት 

ሓዲር እተዋህበና ሓርነት ዯረት ዖሇዎ ሓርነት እዩ። ዯረት ሓርነትካ ምፍሊጥ ዴማ ካብ ጥፍኣት 

ይባሌህ እዩ። ኣብዙ ዛርኤናያ ፍቕዱ እታ ሰበይቲ ዛዯሇየቶ ጥራይ ዖይኯነስ ብእግዘኣብሄር 

ዛኻነ ጥራይ እያ ክትዋሰብ ተፈቒደሊ። ብእግዘኣብሄር ዛኻነ ማሇት ክሌተ ሓሳብ እዩ። እቲ 

ቀዲማይ እቲ ምርካብ ብኣምሊኹ እተማእከሇ ክኴውን እንከል፥ እቲ ካሌኣይ ዴማ ኣብ ጏይታ 

ዖል ኣማኒ ማሇት እዩ። 

እምነት መሰረት ሕብረት እዩ 

እቲ ኣብ ሓዲር ዛህለ ሕብረት መሰረቱ እቶም መጻምዴቲ ዖሇዎም እምነት እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ 

ጽኑዔን ንኣምሊኹ ዖኹብርን ሕብረት ንምህናጽ ኣብ እንሓስበለ እዋን፥ ንእምነት ዛሇዒሇ ቦታ 

ክንህቦ ዛግብኣና። ናይታ እትህነጽ ስዴራቤት ሓዴነት፥ ኣብቲ እታ ስዴራ ዖሇዋ እምነት 

ዛምርኯስ ብምዃኑ፥ መጻምዴቲ ሓዯ ዒይነት እምነት ክህሌዎም ክኹእሌ ኣሇዎ። በበይኑ ዛኻነ 

እምነት ሒዛካ ዖይምቁሌ ሌቢ ዖሇዎም ዯቂ ከተፍሪ ዛከኣሌ ኣይኯነን። ዯቅ ምቑሌ ሌቢ 

እንተዴኣ ሒዜም ዴማ ኣፍረይቲ ክኻኑ ኣዛዮም እዮም ክጽገሙ።  

እምነት መሰረት ባህሉ እዩ 

ባህሉ ማሇት ቅዱ ኣነባብራ ናይ ሓዯ ሰብ ወይ ሕብረተሰብ እዩ። ኳለ እቲ ኣብዙ ዒሇም እንርእዮ 

ዖልና ባህሉ ውጽኢት ወይ ፍረ እምነት ናይቲ ዋና ባህሉ ዛኻነ ሕብረተሰብ እዩ። ባህሉ ኣብ 

እኩብ ሕብረተሰብ ጥራይ ከምዖል ጌርካ ክሕሰብ ኣይግባእን። ነፍሲ ወከፍ ስዴራቤት ናታ 

ዛኻነ ናይ ኣነባብራ ባህሉ ኣሇዋ። እቲ ቅዱ ኣነባብራኣ ዴማ ካብቲ ዖሇዋ እምነት ዛምንጩ እዩ። 

ባህሉ ናይ ስዴራቤት ብእምነት ዛህነጽ ካብ ኯነ፥ ንእምነት ኣብ ግምት ከየእተና ክንስጉም 
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የብሌናን። ምስ ዖይኣማኒ ተዋሲብና፥ ብዴሕሪኡ ዛቕጽሌ ናብራና ከም ቃሌ ኣምሊኹ ዖይኯነስ 

ከምቲ እቲ ዖይኣምን መጻምዴትና ዛኴድ ክኴውን ስሇእንግዯዴ ምስ ዖይኣምኑ ንዖይምጽንባር 

ከል ጌና ንወስን።  

እምነት መሰረት ምሕዯራ እዩ 

ኣብ ዒሇም ዖል ዛኻነ ዒይነት ምሕዯራ መሰረቱ እቲ ዖመሓዴር ዖል ኣካሌ ዖሇዎ እምነት እዩ። 

ሓንቲ ስዴራቤት ኣምሊዊ ምሕዯራ ክነግሳ ኣምሊዊ እምነት ክህለ ናይ ግዴን ስሇዛኻነ 

ንእምነት ሸሇሌ ምባሌ ኣየዴሌን እዩ። ምስቶም ዖይኣምኑ ብሓዲር ተቖሪንና፥ ኣምሊዊ ምሕዯራ 

ኣብ ቤትና ክነግስ፥ እንተተጸበና ዋሊውን ብጾም እተሰነየ ነዊሕ ጸልት እንተጸሇና ከንቱ ዴም 

እዩ። ኣምሊዊ ምሕዯራ ዖሇዎ ቤት ንምህናጽ፥ እምነት ወዱ ኣምሊኹ ኣብ ሌቦም ምስ 

እተዖርኦም ቅደሳን ጥራይ እዩ ክንዋሰብ ዖልና። 

ሽግርካ ንምፍታሕ እትጥቀመለ ሜሊ ኣብ እምነትካ እዩ ዛምርኯስ 

ኣብ ጉዔዜ ሓዲር ሽግራት ከጋጥሙ ባህርያዊ እዩ። ብብሕን እተፈሊሇየን ምኹንያት ኣብ ሓዲርና 

ሽግራት ከጋጥም ተኹእል ኣል። ንዖጋጥም ሽግራት ዴማ ክሌቲኦም መጻምዴቲ ፍታሕ ከናዴዩለ 

ሓሊፍነቶም እዩ። ኣብዘ ግና ክነስተውዔል ዛግባእ ሓዯ ነገር ኣል፥ ነቲ ዖጋጠመ ሽግር ንምፍታሕ 

ዛጥቀሙለ ሜሊ ኣብቲ ዖሇዎም እምነት እዩ ዛምርኯስ። እቲ ኣብ ጏይታ ዖል ሽግሩ ንምፍታሕ 

ናይ ኣምሊኹ ነገር ከናዴይ እንከል፥ እቲ ብጏይታ ዖየሌቦ ግና ካብ ኣምሊኹ ወጻኢ ዛኻነ ነገር 

እዩ መፍትሒ ዖናዱ። ሓንቲ ዖይኣማኒ እተመርዒወት ሓብቲ ዯቃ ኣብ ዛሓሙለ እዋን ናብ 

ዯብተራታት እናወሰዯት ክታብ ከተግብረልም፥ ዒይነት ከተውጽኣልም፥ ብዯምን ፈርስን 

ክትሓጽቦምን ማይ ዴጋም ከተስትዮምን ከም እተገዯዯት እፈሌጥ እየ። እዙ ሰብ እዘኣ ዖይኣማኒ 

ብምምርዒው ትኴፍል ዖሊ ዋጋ፥ ኣብዘ ዖርዘርካ ክትውዴኦ ዖይትኹእሌ ኣዛዩ ብሕን ዖሕዛንን 

እዩ። 

ናይ እምነት ፍሌሌይ መሰረት ውዴቐት እዩ። 

መቸም ናይ ሓይሉ ኣገሌግልት፥ ዒወት ኣብ ሌዔሉ ጸሊእትን፥ ዖይሌሙዴ ወይ ፍለይ 

(extraordinary) ሓይሌን ክሕሰብ እንከል ንሲምሶን ከየሌዒሌና ክንሓሌፍ ኣይንኹእሌን ኢና። 

እዘ ቅቡእ ግና ካብቶም መወዲእታኦም ዖየጸበቑ ኣገሌገሌቲ ሓዯ ብምዃኑ፥ ብውዴቀትውን 

ኣብነት ጌርና ኢና እንጠቅሶ። ምኹንያት ውዴቀት ሲምሶን ብሕ እ እንተኻነ፥ ነቲ መሰረቱ  

ግና ናይ እምነት ሓዴነት ዖይብለ ሓዲር እዩ። ንሱ ክሌተ ሳዔ ምስ ካብ ወገን ኣህዙብ ዛኻና 

(ካብ ቲምናታ ዛረኴባ ከምኡውን ንዯሉሊ) ኣንስቲ ብምውሳቡ ኣብቲ ክወጾ ዖይክእሌ ሽግር እዩ 

ኣትዩ (መሳ14 ን መሳ16 ተወከስ)። ሽሕ ክሌቲኤን ንእኡ ፍቕሪ እንተነበረን ብጅግንነቱውን 
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ይሕበናለ እንተነበራን እቲ ኣብ ውሽጠን ዖል ዒሇማዊ ዖርኢ ግና ንውዴቐት የሕሉፈን ክህባኦ 

እዩ ኣገዱዴወን።  

ብሓት ኣመንቲ ካብ ህይወት ሲምሶን ክመሃርዎ ንዛግብኦም ነገር ሸሇሌ ብምባሌ፥ ኣብ ብሕ 

ዖይተዯሇየ ውዴቀታት በጺሖም እዮም። ‘ኣነ የፍቕራ እየ፥ ይፈትዋ እየ’ እናበለ ምስ ዖይኣምኑ 

ሓዲር ንምምስራት እተሃወኵ ኳልም መወዲእታኦም ውዴቐት እዩ ኯይኑ። ሲምሶን ነተን 

ንውዴቐት ዖብጽሓኦ ኣንስቲ ኣህዙብ ፈትይዎን ከም ተመርዒወን ንፈሌጥ ኢና (መሳ14፥1-3 

16፥4)። እቲ ንእኤን ዖሇዎ ፍቕሪ ግና ኣንጻር ሕጊ ኣምሊኹ ብምዃኑ ጽሌኢ ምስ ኣምሊኹ እዩ። 

ቃሌ ኣምሊኹ ስሇዛኻነ ዴማ እቲ ንእኤን ዛነበሮ ፍቕሪ ካብ  ውዴቐት ከናግፎ ኣይከኣሇን። 

መካበብያ ዖፍርስ ተመን ይነኹሶ (መክ10፥8) ከምዛብሌ፥ ሲምሶን ካብቲ ኣምሊኹ ዛመዯበለ 

ሓጹር ወጺኡ ብምውሳቡ ተነሱ እዩ ሞይቱ። ንስ ዴማ ልሚ ነቲ ሓጹር ከተፍርስ እንተዴኣ 

ፈቲንካ ንውዴቐት ክትንከስ ኢ። 

ኣብ ምምስራት ሓዲር ናይ እምነት ሓዴነት እቲ መሰረታውን ብምንም ተኣምር ክስገር ዖይብለን 

ነገር ምዃኑ ከነተስውዔሌ ኣልና። ብሓት ኣመንቲ ነዘ ሸሇሌ ብምባሌ ኣብ ከቢዴን መውጽኢ 

ዖይርከቦ ዒዖቅቲ ኣትዮም እዮም። ስሇዘ ኣብዘ መዲይ ሸሇሌ ምባሌ ነውሪ እዩ። እቲ ናይ ሓዲር 

መዋስብትና ኣመንቲ ዛፈቱ ዖይኯነስ ንሱ ባዔለ ኣማኒ ዛኻነ፥ ከም ንጉስ ኣግሪጳ ክርስትያን 

ንምዃን ዛቀረበ ዖይኯነስ ክርስትያን ዛኻነ (ግ.ሃ26፥28)፥ ካብ መንግስቲ ኣምሊኹ ብሕ 

ዖይረሓቐ ዖይኯነስ ናብ መንግስቲ ኣምሊኹ ዛኣተወ ክኴውን ኣሇዎ። 
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ምዔራፍ ክሌተ 

ኣመንቲ ንምንታይ እዮም ምስ ዖይኣማኒ ዛዋሰቡ? 

ሓት ኣመንቲ ምስቶም ዖይኣምኑ እተዋሰቡለ ምኹንያት ብሕ ክኴውን 

እንከል፥ እዜም ዛስዔቡ ዴማ ገሇ ሒዯት ካብኣቶም እዮም።   

 

ዋሕዱ ፍሌጠት 
ብሓት ኣመንቲ ብዙዔባ ዒሇምን ዒሇማውን ዖሇዎም ፍሌጠት ጸቢብ ስሇዛኻነ ምስቶም 

ዖይኣምኑ ንምውሳብ ዴሕር ኣይብለን እዮም። ቅደስ ቃሌ ‚ህዛበይ ሰኣን ፍሌጠት ይጠፍእ..‛ 
ይብሌ (ሆሴ4፥6)። ኣብ ካሌእ ጽሑፍ ዴማ ‚ነፍሲ ብዖይ ፍሌጠት ምዃና ጽቡቕ ኣይኯነን፥ 
ቅሌጡፍ እግሪ ኴኣ ይስሕት።‛ ይብሌ (ምሳ19፥2)። ፍሌጠት ምስኣን መገዱ ውዴቐት እዩ። ካብ 

ፍሌጠት ኣምሊኹ ዛረሓቐ ህይወት ኳለሳዔ ኣንጻር ሓሳብ ኣምሊኹ እዩ ዛግስግስ።  

መንፈሳዊ ዐረት 
ሰብ ብፍሌጠት ሓቂ ተሓጊ መንፈሳዊ ዐረት ካብ ህይወቱ ከወግዴ እንተዴኣ ዖይክኢለ ኳለሳዔ 

ተጻራሪ ሓሳብ ኣምሊኹ እዩ ዛኴውን። ንመንፈሳዊ ሓሳብ ክእዖዛ ዛኹእሌ ኣእምሮ መንፈሳዊ 

ዐረቱ እተሰብረለ ኣእምሮ ጥራይ እዩ። ምስ ዐረትካ ግና ንመንፈሳዊ ሓሳብ ጓና ኯይንካ 

ክትነብር ኢ እትግዯዴ። በዘ ምኹንያት ዴማ እዩ ብሓት ካብ ኣሕዋትና ምስ ዖይኣመንቲ 

ሓዲር ክምስርቱ እንርእዮም ዖልና። 

ኣብ ህይወትና ባዔሌና ክንውስን መሰሌ ከምዖይብሌና ዖይምፍሊጥ 
ንሕና ክርስትያናት ናይ ገዙእ ርእስና ኣይኯንናን። ህይወቱ ብምኹፋሌ ዛዒዯገና ዋና ኣልና። 

ተዒዱግና ኣልና ማሇት ዴማ ኣብ ገዙእ ርእስና፥ በይንና ወይ ባዔሌና ናይ ምውሳን ሓሊፍነት ወይ  

መሰሌ የብሌናን ማሇት እዩ። ኣብ ህይወትና ክውስን ዖሇዎ ሓዯን እንኮን እዩ። ንሱ ከኣ እቲ 

ብዯሙ ዛዒዯገና ክርስቶስ የሱስ እዩ። ቃሌ ኣምሊኹ ‚ብዋጋ ተዏዱግኩም ኢኵም እሞ ስጋኵም 
ቤተ መቕዯስ እቲ ኣባትኩም ዖል ካብ ኣምሊኹ እተቐበሌኩምዎ መንፈስ ቅደስ ምዃኑ ናይ 
ርእስኵምውን ከም ዖይኯንኩምድ ኣይትፈሌጡን ኢኵም? ስሇዘ ብስጋኵም ንኣምሊኹ 
ኣኹብርዎ።‛ ይብሌ (1ቇሮ6፥19-20)። ዋና ከምዖሇዎ ሰብ ገዙእ ርእስና ነቲ ብዯሙ ዛዒዯገና 

ጏይታ እናግዙኣና ክንመሊሇስ ኣልና። ብሓት ነዘ ሰኣን ምርዴኦም እዮም ኣብ ህይወቶም 

ዛመሰልም ብምውሳን ምስ ሓሳብ ኣምሊኹ ዛጻረር ተግባር ዛፍጽሙ። 

ብ 
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ካብ ከንቱን ዴኵምን ሓሳብ 
ኣምሊኹ ናይ ምሕረት ኣምሊኹ ስሇዛኻነ ዋሊ ምስ ገበርኩዎ ይንስሓለ ብዛብሌ ከንቱን ዴኵምን 

ሓሳብ ምስ ዖይኣማኒ ዛዋሰቡ ሒዯት ኣይኯኑን። ብርግጽ ኣምሊኹ ምሕረተኛ ስሇዛኻነ ነቶም 

ምሕረት ዛሓትዎ ምሕረት ይህብ እዩ። ዴሕሪ በዯሌካ ምንዙዛካ ግና እታ ንኣምሊኹ ዒሚጽካ 

እተዋሰብካያ ዒሇማዊት ጌና ምሳ ስሇዖሊ ናይቲ ክፉእ ዖርእ ፍረ ክትዒጽዴ ግዱ ከምዛኻነካ 

ኣብ ግምት የእቲዮ ድ? ኣምሊኹ ኣይጥበርን እዩ። እቲ ፍቓዴ ጏይታኡ እናፈሇጠ ዖይዲልን 

ዛብዴሌን ብሕ ከም ዛግረፍ ከም እተጻሕፈ (ለቃ12፥47-48)፥ እቶም እናፈሇጡ ዛብዴለ፥ 

እቲ ጻዴቕ ኣምሊኹ ዛዖርእዎ የዔጽድም እዩ። በዘ ከምዘ ኣገባብ እተመርዒው ዖመኖም ኳለ 

እናቆሰለ ክነብሩ ግዱ ክኻኖም እዩ። እንተ እቶም ከምዘ ዒይነት ሓሳብ ኣብ ሌብና እተዖርኣና 

እሞ ገና ግን ዖይተመርዒና ሰባት ካብ ከምዘ ዒይነት ዴ ኣተሓሳስባ ገዙእ ርእስና ብንስሓ ልሚ 

ነንጽህ።  

ምሕያሌ እዩ ወሳኒ ካብ ዛብሌ ዔም ምርዲእ 
ሓዯ ሽሞም ኣብዘ ክጠቕሶም ዖይዯሌይ፥ ብዒሇም ዯረጃ ዒብዪ ጽሌዋ ካብ ዖሇዎም ኣገሌገሌቲ፥ 

ኣብ ዛጽሓፍዎ መጽሓፍ፥ ሓዯ ሓሳብ ኣንቢበ ኣልዅ። ንሱ ከኣ ሓዯ ኣማኒ እንተዴኣ መንፈሳዊ 
ሓይሉ ሃሌይዎ ወይ ዴማ እንተዴኣ ዯሌዱለ ንዛኻነ ዒሇማዊ ክምርዒው ይኹእሌ እዩ፥ እንተዴኣ 
ሓያሌ ኯይንካ ነቲ ዒሇማዊ ከተንበርክኺ ትኹእሌ ኢ ዛብሌ እዩ። እዘ መን ኢሌዎ ብዖየገዴስ፥ 

ካብቲ ተገራጫዊ ሓሳብ ዖይህብ ኣምሊኹ ዛወጸ ምርዲእ ከም ዖይኯነ ክንፈሌጥ ኣልና። ስሇዘ 

ኣምሊዊ ሓሳብ እንተዴኣ ዖይኯይኑ ሰይጣናዊ ምርዲእ ክኴውን ናይ ግዴን ስሇዛኻነ በዘ 

ሰይጣናዊ ምርዲእ ተታሉሌና ናብ ክንወጾ ዖይንኹእሌ ናብራ ክንሽመም ኣይግብኣናን። ብርታዓና 

ካብ ሓጢኣት ብምህዲም ዯኣ እምበር ናብኡ ብምህንዲዴ ከነርኢ ኣይንፈትን። 

ካሌኦት ገይሮሞ እዮም ዛብሌ ኣተሓሳስባ 
ገሇ ገሇ ሓዯስቲ ነፍሳት ቅዴሚኦም ዛጸንሑ ኣመንቲ ንምግባሩ ዛዯፈርዎ ጌጋታት ንሳቶምውን 

ከም ቅቡሌ ወሲድም ይሇማመዴዎ እዮም። ንምንታይ እዘ ጌርካ ኣብ እትብልም እዋን ዴማ እቲ 

ዛህቡ ምሊሽ ‚ኣገሌጋሉ ኩስቶ ገይርዎ ወይ ዴማ እገሉት ገይራቶ ምንም ኣይኯነትን‛ ዛብሌ 

እዩ። መሰረት እምነትናን ህይወትናን ክኴውን ዖሇዎ ግና ቃሌ ኣምሊኹ ዯኣ እምበር እቶም ብጌጋ 

መገዱ ከይድም እተዒወቱ ዛመስለ ሰባት ኣይኯኑን።  

ሓንቲ  ‘ካብ ንክርስትያናት ኣሕዋት ምስ ጽቡቕ ባህርይ ዖሇዎም ዒሇማውያን ተዋሰባ’ እናበሇት 

ንብሓት ነኣሽቱ ዯቀንስትዮ እትመክር፥ ዒሇማዊ ተመርዔያ ብስጋዊ ነገራት ርክብቲ ንምዃን 

ዛበጽሔት ሓብቲ ኣሊ። እዙ ሓብቲ እዘኣ ብሓት ሰባት ‘ንምንታይ ከምኡ ትገብሪ?‛ ኢልም’ 

እንተዴኣ ምዑድማ፥ ‚እንታይ’ድ እሞ ኯይነ ኣልዅ እየ? ከምቲ ንስትኩም ዖልዅምዎ ኣነውን 
ከምኡ እየ ዖልዅ፥’ ዛብሌ ካብቲ ቀዲማያ ዲሕራያ ከምዛገዴዴ ዖርእይ ምሊሽ ትህብ። ንካሌኦት 

ዔንቅፋት ምዃን ከምቲ ኣብ ወንጌሊት ተገሉጹ ዖል ንፍርዴ ኣዛዩ እዩ ዖግዴድ። ካብ ንነኣሽቱ 
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ክትዔንቅፍ መጥሓን ኣዴጊ ኣብ ክሳዴካ ጌርካ ርእስ ናብ ባሕሪ ምዴርባይ ይሓይሽ 

(ማቴ18፥6)። 

ነቶም ብስጋዊ ነገር ዛሓሇፈልም ምስ ኣምሊኹ ግና ብሰሪ እቲ ዛገበርዎ ዖይምእዙዛ ህይወቶም 

ዖበሊሸው ሰባት ዖይኯነስ ንቃሌ ኣምሊኹ ከም መምርሒ ናይ ህይወትና ሒዛና ክንመሊሇስ 

ይግባእ። ንሳቶም ብበዯልም ኣብዙ ዖሊ ዒሇም ትዅን ኣብታ ትቕጽሌ ግቡእ ዒስቦም ክረኹቡ 

እዮም። ንስ ግና ካብዘ ከምዘ ህዯም እሞ ንቃሌ ኣምሊኹ ንበር። ካሌኦት ስሇዛገበርዎ 

ኣይትግበሮ። ኣምሊኹ ግበሮ ንዛበሇካ ዴማ ካሌኦት ስሇዖይገበርዎ ካብ ምግባሩ ኣይትከሌከሌ። 

ዯጊመ ክነግረካ መሰረትካ ቃሌ ኣምሊኹ እዩ ክኴውን ዖሇዎ። 

ብምትሊሌ (ንዖይኣማኒ ኣማኒ ኢልም ስሇዛኣመንዎ)  
ገሇ ገሇ ዖይኣመንቲ ነታ ንሓዲር ዛዯሇይዋ ኣማኒት ክሳዔ ዛረኹብዋ ከም ኣመንቲ መሲልም 

ዛመሊሇሱለ እዋናት ኣል። ኣመንቲ ምዃኖም ንከርእዩ ዴማ ብሕ ዯጋዊ ነገራት ንምግባር 

ይጽዔሩ። ኣመጻጽኦም ዯቀንስትዮ ንምስዲዔ ስሇዛኻነ ከም ኣመንቲ ክመሊሇሱ ይፍትኑ። ኣብዘ 

ግና ከነስተውዔል ዛግብኣና ነገር ኣማኒ ምዃኑ በቲ ንሱ ዛብል ዖይኯነስ በታ ዖገሌግሊ ማሕበር 

እተረጋገጸ፥ ዲግም እተወሌዯ፥ ማሕዯር መንፈስ ቅደስ ዛኻነ ክኴውን የዴሉ። ፍረ ክርስትና 

ዛንጸባረቐለን ምዴሓኑ በታ ማሕበር እተረጋገጸን ክኴውን ክኹእሌ ኣሇዎ። ክሌተ ሓዯ ዒይነት 

እምነት ዖይብልም ሰባት ንሓዯ ዔሊማ ብሓዯ ክነብሩ ኣዛዩ ከቢዴ ጥራይ ዖይኯነስ ዖይከኣሌ 

ብምዃኑ፥ ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ኣብ ምምራጽ ታህዋኹ ከነርኢ የብሌናን። ረጊእና ንኵለ  ነገር 

ከነረጋግጽ ክንክእሌ ኣልና።  

ተፈጥሮኣዊ ስምዑትካ ካብ ዖይምግዙእ 
ንሓንሳእ ብገሇ ነገር ሌብና ዛወሰዯ ሰብ ኣብ ክንዱ ስምዑትና ገዘእና ናብ ኣምሊኹ ንምሇስ ሌብና 

ክማረኹ እንተዴኣ ሓዱግናዮ፥ ናይ ከምዘ ዒይነት ህይወት ግዲይ ናይ ምዃን ዔጫ እዩ 

ዛበጽሓና። ንግዚያዊ ስምዑትና ክንብሌ ንናይ ዖሇኣሇም ህይወትና ኣብ ዋጋ ዔዲጋ ኣይነእትዎ። 

እቲ ቃሌውን ካብ ትምኒት ጉብዛና ክንሃዴም፥ ብትምኒት ጉብዛና ወይ ሓጢኣት ከይንዋዖ እዩ 

ዛእዛዖና (2ጢሞ2፥22)። ሓዯ ኣማኒ ምስ ሓንቲ ዒሇማዊት ዛገብሮ ምቅርራብ ጥቡቕ ምስ 

ዛኴውን፥ ጾታዊ ስምዑታቱ ክሇዒዔሌን ኣብ ጾታዊ ርክብ ክበጽሕ ይኹእሌ እዩ። ኣብቲ እዋን 

ርክብ ጥንሲ ምስ ዖጋጥም ዴማ ምስኣ ክዋሰብ ስሇዛግዯዴ ሰኣን ስምዑቱ ምግታእ ኣብ 

መፈንጠራ እዩ ዛኣቱ። ስምዑትካ ገቲእካ ተመሊሇስ ዯኣ እምበር ገዙእ ርእስ ንውዴቐት 

የሕሉፍካ ኣይትሃብ።  

ሚዙናዊ ዖይኯነ ፍኑው ርክብ ምስ ዖይኣመንቲ 
እቶም ዛበዛሑ ልሚ ምስ ዖይኣመንቲ እተመርዒው ኣወዲት ይኵኑ ኣዋሌዴ ዴሕረ ባይታኦም 

እንተዴኣ ፈቲሽናዮ ኣብ ጏይታ እንሃሇው ምስቶም ኣብ ወጻኢ ዖሇው ዛነበሮም ርክብ ግን ኣዛዩ 

ፍኑው ከምዛነበረ ኢና እንርዲእ። ምስ ዒሇማውያን ብብሕ መገዱ ክንራኴብ ናይ ግዴን እዩ። 
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ርክብና ግና ዯረት ክህሌዎ ክኹእሌ ኣሇዎ። ሚዙኑ ዖይሓሇወ፥ ንወንጌሌ ዖየማእከሇን ምጥንቃቕ 

ዛጏዯልን ርክባት ዖይተዯሇየ ነገር ኣብ ሌብና ሃኒጹ ናብ ዖይመጽሓፍ ቅደሳዊ ሓዲር ከብጽሓና 

ዖሇዎ ተኹእል ኣዛዩ ዒብዪ እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ምስ ዖይኣመንቲ ሚዙኑ 

ዛሓሇወ ርክብ ጥራይ ክህሌዎ ክጽዔር ዖሇዎ።  

ዔርክነትካ ዖይምቕታሌ 
ገሇ ገሇ ኣመንቲ ነታ ኣብ ዒሇም ዒርኮም ዛነበረት ጓሌንስተይቲ ሒዜማ ክነብሩ እዮም ዛዯሌዩ። 

ርክቦም ብሕቡእ ክቅጽሌ ዴሕሪ ምግባር ዴማ፥ ኣማሲኡ ክምርዒውወን ይርኣዩ። እዘ ሕጂ ኣብ 

ክርስትና ዖልናዮ ዒሇም፥ ካብቲ ዛነበርናዮ ሰይጣን ዖመሓዴሮ ዒሇም፥ ብኵለ ሸነዅ ፍለይን 

ናይ ገዙእ ርእሱ ሕጊ፥ ቅዱ ኣካይዲን ስርዒትን ዖሇዎ ምዃኑን ክንርስዔ የብሌናን። ቃሌ ኣምሊኹ፥ 

እቶም ብመውስቦ እተጸምደ ዖይኣመንቲ ሓዱኦም ናብ ጏይታ እንተመጸ፥ እቲ ዛነበሮም ርክብ 

ክቅጽሌ ከምዖሇዎ ብግሌጺ እዩ ዛነግረና። እንተ እቲ ስጋዊ ስምዑት ዛመሰረቱ ዔርክነት ግና 

ክቅተሌ ጥራይ እዩ ዖሇዎ። ስሇዘ ምስ ዒሇማውያን ጾታዊ ዔርክነት ዖልና ኣመንቲ ክንቀትል 

ክንክእሌ ኣልና። 

ፍርሂ ዔዴመ 
ገሇ ገሇ ኣመንቲ ብፍሊይ ዴማ ዯቀንስትዮ ዔዴሚኤን እናወሰኴ ምስከዯ መጻምዴቲ ከይስእና እሞ 

ከይወሇዲ ከይተርፋ ስሇዛፈርሃ ምስ ዛኻነ ዒሇማዊ ብመውስቦ ክጽመዲ ይርኣያ እየን። ኣብዘ 

ብሓት ጽኑዒት መሲሇን ዛርኣያ ኣመንቲ’ውን ከይተረፋ ዔዴሚኤን ምስከዯ ኣንጻር እቲ 

ዛኣምናኦን ዛሰበኦን ክመሊሇሳ ይርኣያ እየን። ኣምሊኹ ግና ብዔዴመ ዛዴረት ኣምሊኹ 

ኣይኯነን። ንሱ ኣብ እርግናና ክንፈሪ ናይ ምግባር ብቕዒት ዖሇዎ ኳለ ከኣሉ ምዃኑ ክንዛንግዔ 

የብሌናን።  

ዒቕሉ ምስኣን 
 

‚ንኵለ ግዚ ኣሇዎ‛ ከም እተጻሕፈ፥ ኣምሊኹ ብናይ ሓዲር በረኴት ዛባርኴለ ግዚ ኣሇዎ። 

(መክ3፥1) ስሇዛኻነ ዴማ ኣምሊኹ እሙናትን ዒቓሊትን ኯይንና ክንጽበዮ ይዯሌየና። ኣብ 

ስፍራና ጸኒዔና ካሌእ ዔዮና እናገበርናን ክንጽበዮ ባህጉ እዩ። ካብቲ ናትና ግዚ ናይ እምሊኹ ግዚ 

ከምዛበሌጽ ብምስትውዒሌ ክንሃዴእ ኣልና። ህዴኣት ምስኣንን ጸኒዔካ ዖይምጽባይን ንብሓት 

ኣሕዋትና ምስ ዒሇማውያን ክዋሰቡ ከምዛገበሮም ብምግንዙብ ኣሰሮም ንዖይምስዒብ ዒቃሊት 

ንዅን። ኣብርሃም ንሓዯ ይስሃቅ ንምርካብ 25 ዒመታት እዩ ተጸብዩ። ናይ ዮሴፍ ሕሌሙ 

ክፍጸም 13 ዒመት ኣዴሌዩ። ዲዊት ካብታ ንንግስነት እተቐብኣሊ ክሳዔ ናብ ፋን ዛመጽእ ሌዔሉ 

30 ዒመት ተጸብዩ እዩ። ዒቃሊት ንምዴሪ ክወርስዋ እዮም ከም እተጻሕፈ ንኵለ  ናይ ምዴሪ 

በረኴት ንምውራስ ዒቃሊት ንዅን (ማቴ5፥5)። 



ምምሊስ ናብቲ ቀዲማይ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር 

 

157 

 

ኣብ ማእከሌ ቅደሳን ንኣይ ዛምጥን ሰብ ክርከብ ኣይክእሌን እዩ ዛብሌ ጌጋ ምርዲእ 
ንገዙእ ርእሱ ኣተዒባብዩ ዛርኢ ኣማኒ ኣብ ሌዔሉ ካሌኦት ኣመንቲ ንዔቀት ስሇዖሇዎ ምስ ኣብ 

ርያኡ ዖሇው ቅደሳን ክዋሰብ ኣይዯሌን እዩ። ነቲ ብኹቡር ዋጋ እተዒዯገ ሓው እትንዔቂ ንስ 

መን ኢ? ነታ ክርስቶስ ኣብ መስቀሌ ዛወዒሇሊ ሓብቲ፥ በታ ነቲ ዛሞተሊ ጏይታ ዛነዒቀት 

ዒሇማዊት እትመዛና’ኴ ንስ መን ኢ? ትዔቢት ምንጪ ውዴቐት ምዃኑ ብምርዲእ ካብ 

ትዔቢት ርእስና ንሓለ። እታ ንኣይ ኣይትበቅዔን እትብሊ ሰብ ኣሽንይድ ንኣ ንዖሇኣሇማዊ 

መንግስቲ ኣምሊኹ ከማን ብቕዔቲ ኯይናስ ስማ ኣብ መዛገብ ህይወት ከም እተመዛገበት 

ኣይትረስዔ። ክሳዔ ክንዯይ ምሁር፥ ሃብታም፥ ጽቡቕን ሓያሌን ኳን ብዖየገዴስ ኳለ ዖልካ ነገር 

ሓሊፊ እዩ እሞ ትምክሕት ኣምሊኹ ይኵን። ነቶም ማሕዯር መንፈስ ቅደስ ዛኻኑ ቅደሳን 

ንዑቕካ ናብቶም ማሕዯር ኣጋንንቲ ዛኻኑ ዒሇማውያን ምጉያይካ ንስ ባዔሌ ክሳዔ ክንዯይ 

እተዯንግጽ ከምዛኯንካ እዩ ዖርኢ።  

ኣምሊኹ ንኣ ክብሌ ብሕጂ ካብ ሓመዴ ምዴሪ ሰብ ከም ብሓዴሽ ክፈጥረሌካ ኣይትጸበ። 

ብዯሙ ዒዱጉ ዖንጽሆም ቅደሳን ኣብ ቤቱ ኣሇው፥ ንሓዲር እንተዴኣ ሓቲትካዮ ናብኤን እዩ 

ክሕብረካ። ስሇዘ ሌብ ብከንቱ ጃህራን ትዔቢትን ኣይመሊእ። ሌብ ኣትሕቶን ብቃሌ ኣምሊኹ 

ግዖሮን። ኣብ መንጏ ኣመንትን ዖይኣመንትን ዖል ፍሌሌይ ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ ናይ 

ክርስቶስን ብሌያሌን፥ ናይ ብርሃንን ጸሌማትን፥ ናይ ጽዴቅን ሓጢኣትን፥ ናይ መቕዯስን ጣኦትን 

እዩ። 

ብስጋዊ ነገር ዛሰሓብ ሌቢ ስሇዖሇዎም 
ሌቦም ብሓሊፊ ነገር እተሳዔረ ኣመንቲ ምስቶም ብገንዖብ ዛሃብተሙ ሰባት ክዋሰቡ ኳለሳዔ 

ምስጏየዩ እዮም። ሃብቲ ዒሇማውያን ብምርኣይ ጥራይ ኣብ ሓዲር ዛበጽሑ ሒዯት ኣይኯኑን። 

እቲ ሕጂ ዛርኤ  ጽባሕ ግና ክጠፍእ እዩ። ኣብ ሓሊፊ ነገር ዖይኯነስ ኣብ ኣምሊኹ ሌብና ከነህዴእ 

ኣልና። እቲ ልሚ ዛሰኣንናዮ ጽባሕ ከምእንረኹቦ ብምእማን ኣብ ኣምሊኹ ሌብና ከነውዴቕ 

ይግባእ። ኣብ ሓሊፊ ነገር ሌብና ኣውዱቅና ክንመሊሇስ ኣምሊኹ ፍቓደ ኣይኯነን። ብዛሓሌፍ 

ነገር ነቲ ዖይሓሌፍ ሓሳብ ኣምሊኹ ምሌዋጥ ፍሪኡ መርገም ጥራይ እዩ እሞ ገዙእ ርእስና ካብዘ 

ነገር እዘ ንሓለ።  

ዴፍኢት ሰባት ክስዔሩ ስሇዖይከኣለ 
ንሕና ክርስትያናት ኣብ ምዴሪ ዖልና ስላና ንዛሞተ ጏይታ ንምንባር እዩ። ኣብ ጉዔዜ ህይወት 

ዴማ ክቅሌሰና ዖሇዎ ናይ ኣምሊኹ ሓሳብ ጥራይ እዩ ክኴውን ዖሇዎ። ሕለፍ ኣኹብሮት ኣብ 

ሌዔሉ ሰብ፥ ወይውን ንሰብ ምፍራህ ንህይወትና ዒብዪ መጻወዴያ እዩ ዖዲሌወሌና። ንሰብ 

ብኵለ ከተሕጉስ ምፍታን እቲ ዛዒበየ ሰሊምና ዖሪፉ፥ ኣብ ብሕ ዖይተዯሇየ ሽግር ክንወዴቕ 

ዛገብር ሓዯገኛ ስጉምቲ እዩ። ስሇዘ ምስ ዒሇማዊ ክንዋሰብ ዛገብር ዴፍኢት ሰባት ጸኒዔና 

ክንቃወሞ ኣልና። እቲ ዛመጸና ዴፍኢት ካብ ቀረባ ሰብና ወይውን ስዴራና ምስ ዛኴውን 
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ኣለታዊ ምሊሽ እንተሂብና ምናሌባት ከስጉገና፥ ከነጽሇናን ብሕ ማህረምቲ ከስዔበሌናን ይኹእሌ 

ይኴውን። ግናኴ ኣጆና የሱስ ስላና ክውቃዔ፥ ክግረፍ፥ ክጽፋዔ፥ ክጽረፍ፥ ክስቀሌን ክመውትን 

ኣይሓፈረን እሞ ንሕናውን ብእኡ ኣይንሕፈር። ንቃለ ተኣሚንና ኣብ እንገብሮ ኳለ ነገራት ዒስቢ 

ኣልና። 

ፍቓዴ ስዴራ ክትምሌእ ምዴሊይ 
ኣነ ኣቦይ ክረግመኒ ኣዯይ ዴማ ክትጸሌኣኒ ኣይዯሌን እየ ዛብለ ኣመንቲ ኣሇው። ገሇውን እዘ 

ኳለ ሰናይ ዛገበረሇይ ሓወይ ከይቅየመኒ፥ እዘ ክፈዴዮ ጽቡቕ ኣይኯነን ብዛብሌ ዖይመጽሓፍ 

ቅደሳዊ ምኹንያት ነቶም ብስዴራቤቶም ዛመጽዎም ዒሇማውያን ክምርዒው ይርኣዩ እዮም። 

ስሌጣን፥ ፍቕርን ክብርን ወሇዴና ግና ዯረት ኣሇዎ። ንቃሌ ኣምሊኹ ዖጥሕስ፥ ኣንጻር ክርስቶስ 

ክትስሇፍ ዛገብርን ንናይ ህይወትካ ዔሊማ ዖቐምስሌን ናይ ወሇዱ ፍቓዴ ክትነጽጏ ጥራይ እዩ 

ዖልካ። ስሇ ሓቂ ክንብሌ ስዴራቤትና ምስዋእ ከምዖል ከነስተውዔሌ ኣልና። ጏይታ ባዔለውን 

‚..ስሇ መንግስቲ ኣምሊኹ ኢለ፥ ቤት ኯነ፥ ወይ ወሇዱ፥ ወይ ኣሕዋት፥ ወይ ሰበይቲ፥ ወይ 
ውለዴ ዛሐዯገ፥ ኣብዘ ዖመን እዘ ብሕ ካዔበት፥ ኣብታ እትመጽእ ዒሇም ከኣ ናይ ዖሇኣሇም 
ህይወት ዖይረክብ የሌቦን፥ ኢለ ብሓቂ እብሇኩም ኣልኵ..።‛ ኢለ እዩ (ለቃ18፥29-30)። 

ሓዯ ሰብ ናብ ሓዯ ኣገሌጋሉ ከይደ ‘ኣቦይ ክርስትና ግዯፎ፥ ነዙ ኣነ ዖምጻእኩሌካ ዴማ ተመርዒዋ 
ኣይኯነን ግና ኣነ ገዙእ ርእሰይ ክቀትሌ እየ’ ይብሌ ኣል እሞ እንታይ ክገብር በል። እቲ ኣገሌጋሉ 

ዴማ ነቦ ‘ኣነ ክትመውት ኣይዯሌየካን እየ፥ ሞትካ ናብ ሲኦሌ እዩ ከብጽሓካ፥ ብየሱስ ኣሚንካ 
ብህይወት ንበር፥ ሓሳበይ እንተ ዖይተቐቢሌካዮ፥ ክመውት እየ እንተዴኣ ኢሌካ ግና ኣነ 
ክርስትያን ከም ምዃነይ መጠን ኣብታ ሓቂ ኣልዅ’ በል ኢለ መዒደ። እቲ ኣቦ እዘ ምስ ሰምዓ 

‘በሌ ባህ ከይብሇካ ኣነ ኣይመውትን እየ’ በል። እዘ ኣቦ ርእሱ እንተዖጥፍእ ኣምሊኹ ነዘ ጅግና 

ኣማኒ ዛሓቶ’ድ ይመስሇና? ብፍጹም። ምዴራውያን ወሇዴና ነቲ ሰማያዊ ወሊዱና እግዘኣብሄር 

ክትክኡ ኣይነፍቅዴን ኢና። እዘ ንዔቐት ኣብ ሌዔሉ ወሇዱ ዖይኯነስ፥ ንሓቂ ምንባር ብምዃኑ 

ዒስቢ ኣሇዎ። 
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ምዔራፍ ሰሇስተ 

ሳዔቤን ምስ ዖይኣምኑ ምውሳብ 

ቲ ኣምሊኹ ኣብ ቃለ ዖቀመጦ መንፈሳዊ ሓሳብ ብምጽራር ምስቶም ዖይኣመንቲ ዛግበር 

መውስቦ፥ ናቱ ዛኻነ ሓዯገኛ ሳዔቤን ኣሇዎ። ገሇ ካብቶም ሳዔቤናት ዴማ እዜም ዛስዔቡ 

እዮም። 

1. ሓሙ ሰይጣን ትገብር  
እቲ ብኳሊትና ፍትው ዛኻነ ወንጌሊዊ ኣሌኣዙር ይባቤ ሓዯ እዋን ብዙዔባ እዘ ክዙረብ እንከል 

‚ምስ ዒሇማዊ ምውሳብ ንሰይጣን ሓሙ ምግባር እዩ‛ ኢለ። ብርግጽ ንዒሇማውያን መንፈሳዊ 

ኣቦኦም ሰይጣን ስሇዛኻነ ምስኦም ኣብ እንዋሰበለ እዋን ብቐጥታ ይኵን ብተዖዋዋሪ ምስ 

ሰይጣን ዛምዴና ንፈጥር ኣልና ማሇት እዩ። ሓሙ ሰይጣን እንተዴኣ ጌርካዮ ዴማ 

ብተዯጋጋሚ እንዲ ሓሙ ምብጻሕ ከተካይዴ ናይ ግዴን ክኻነካ እዩ። ንስ ኣይበጽሕን እየ 

ዋሊ እንተበሌካ ብመገዱ መጻምዴትን ካባኵም ዛውሇደ ዯቅን ዯሃይ ሓሙ ክትረክብን፥ 

ኣብ ቤትካ ህሊዌ ሓሙ ክህሌውን ክትግዯዴ ኢ። 

2. ኣብ ዖይምእዙዛ ትነብር 
ፍቓዴ ኣምሊኹ ንጹርን ዖይሌወጥን እዩ። ምስቶም ዖይኣምኑ ኣብ ሓዯ ኣርዐት ከይንጽመዴ። 

ስሇዘ ኣንጻር እዘ ሓሳብ ኣምሊኹ ኣብ እንመሊሇሰለ እዋን ንፍቃዴ ኣምሊኹ ብምፍራስ ኣብ 

ዖይምእዙዛ ኢና እንነብር። ዖይምእዙዛ ዴማ ንሰይጣን ዯገ ዛህብ ሰማያትካ ኣስራዘ ዛገብርን 

ሰሊምካ ዛወቅዔን እዩ። ስሇዘ ንቃሌ ኣምሊኹ ኣብ እንጥሕሰለ እዋን ንፍቓዴ ኣምሊኹ ረጊጽና ኣብ 

ዖይምእዙዛ ኢና እንመሊሇስ።  

3. ንመጻኢ ህይወትካ ብገዙእ ኢዴካ ኣብ ሓዯጋ ምውዲቕ 
ንቃሌ ኣምሊኹ ጥሒስና ምስቶም ዖይኣምኑ ብሓዲር ኣብ እንዋሰበለ እዋን፥ መጻኢ ህይወትና ኣብ 

ሓዯጋ ኢና እነውዴቖ። ናይ ብሓት ኣሕዋት መጻኢ ብሰሪ እዘ ነገር ጸሌሚቱ እዩ። ንኣምሊኹ 

ናይ ምግሌጋሌን ካሌእን ዛነበሮም ራእይ ሃሲሱ ኣብ ጸሌማት እዮም ዛመሊሇሱ። 

ነ 
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4. ናብ ኣማሌኹቶም ክትጉተት ትጅምር 
ብገዙእ ኣእዲውካ ኣብ ዖይምእዙዛ ጢሒሌካ ብምውሳብካ፥ ኣማሌኹቲ መጻምዴት ክጏቱካ 

ኢ ትግዯዴ። ከምቲ ቅደስ ቃሌ ዛብል ንስን ዖርእን ኣብ ኣምሌኺ ጣኦት ብምእታው ካብ 

ንኣምሊኹ ምስዒብ ንዴሕሪት ኢ ትምሇስ። ‚ኣይትዋሰቦም፥ ጓሌካ ንወደ ኣይትሀቦ፥ ጓለ ኴኣ 
ንወዴ ኣይትውሰዴ። ንዯቅ ካሌኦት ኣማሌኹቲ ምእንቲ ኸምሌኵ ካብ ምስዒበይ ይመሌሶም 
እሞ ኳራ እግዘኣብሄር ኣብ ሌዔላኡም ይነዴዴ፥ ቀሌጢፉ ኴኣ የጥፍኣካ።‛ (ዖዲ7፥3-4)። እዘ 

ብስም የሱስ ኢሌካ እትግስጾ ነገር ኣይኯነን። ካብ ምእዙዛ ሪሕቅካ ስም የሱስ ኣይሰርሓሌካን 

እዩ። ኳራ ኣምሊኹ ኣብቶም ዖይእዖ ይመጽእ ምዃኑ ተገንዖቢና መዋስብትና ምስ ሓሳብ 

ኣምሊኹ ዛሰማምዔ፥ ማሕዯር መንፈስ ቅደስ ዛኻነ ኣማኒ ይኵን። 

5. መሐንኯሌን መጻወዴያን ይኻኑ 
‚ንዴሕሪት እንተ ተመሇስኩም እሞ ናብዜም ተረፍ ናብዜም ምሳትኩም ዛተረፉ ህዛብታት 
እዘኣቶም እንተ ሇገብኩም ምሳታቶም ዴማ እንተ ተዋሰብኩም ናባታቶም እንተ ኣቶኵም 
ንሳቶም ዴማ ናባትኩም እንተ ኣተው ካብዙ እግዘኣብሄር ኣምሊኹኩም ዛሀበኩም ጽብቕቲ 
ምዴሪ ኹሳዔ እትጸንቱ ንኣትኩም መሓንኯሌን መጻወዴያን ንጏዴንኵም መግረፊ ነዑንትኵም 
ከኣ እሾዅ ኪኻንኵም እዮም እምበር እግዘኣብሄር ኣምሊኹኩም ነዜም ህዛብታት እዘኣቶም 
ዯጊም ካብ ቅዴሜኵም ከም ዖየውጽኦም ብርግጽ ፍሇጡ።‛ (እያ23፥12-13)። ዯቂ እስራኤሌ ምስ 

ኣህዙብ እንተዴኣ ተዋሲቦም እቶም መዋስብቶም ዛኻኑ ኣህዙብ መሓንኯሌን መጻወዴያን፥ 

ንጏዴኖም ዴማ መግረፍቲ፥ ነዑንቶምውን እሾዅ ከምዛኯንዎም እዩ ዛዙረብ። ክብዯት ናይዘ 

ነገር ዴማ ክሳዔ ዛጸንቱ ዖይቋርጽ ምዃኑ እዩ። 

ምስቶም ንኣምሊኹ ዖይፈሌጡ እንገብሮ ናይ ሓዲር ውሳኔ፥ ንብሕ ነገርና ዖጥፍእ ኣብ ርእሲ 

ምዃኑ ርግኣት ከይህሌወና መጻወዴያ ዖዲለ እዩ። ንጏዴንና መግረፍቲ ከምዛኻኑ 

ንእተነግረልም ኣህዙብ ብናይ መርዒ ኣርእስቲ ምንም ዒይነት ርክባት ምስኦም ክንገብር 

ኣይግባእን። ዒይኒ መብራህቲ ስጋ ብምዃና ሰይጣን ንዒይንና ወይ ዴማ ራእይናን ጠመተናን 

ንምጥፍኡ ካብ ዖዲሌዎም መጻወዴያታት ሓዯ ምስቶም ዖይኣምኑ ሰባት ክንዋሰብ ምግባር እዩ። 

ከመይሲ እቶም ዖይኣምኑ ነዑንትና እሾዅ ከምዛኻኑ እዩ ቅደስ ቃሌ ዛነግረና።  

6. ኣምሊኹ ብጉዲይካ ተሓታቲ ኣይከውንን 
እቲ ኪዲኑ ዖይጠሌም ኣምሊኹ ኪዲኑ ንዛሕሌው እዩ ዛሕሌዎም። ነቶም ካብ ኪዲኑ ብገዙእ 

ኣእዲወም በንጢሶም ዛወጹ ግና ኣየገዴድምን እዩ። ንኣምሊኹ ምብዲሌ ካብቲ ብኣምሊኹ 

እተዲሇወሌካ ናይ ሓሇዋ ሓጹር ብገዙእ ኢዴ ምውጻእ እዩ። ካብቲ ናይ ሓሇዋ ሓጹር ዛወጸ 

ዴማ ብቐሉለን ዖርከበን እዩ ዛጏዴኦ። ከይንጉዲእ ክንገብሮ ዖልና ነገር ዴማ፥ ምስ ኣምሊኹ 

ተሰማሚዔካ ምንባር እዩ። ምስ ኣምሊኹ ተሰማሚዔና ክንነብር እንተዴኣ ዖይክኢሌና፥ በቲ ኣብ 

ጉዔዜ ህይወትና ዛመጸና ኳለ ኣዯራዔ፥ መከራን ውርዯትን ኣምሊኹ ኣይሕተትን እዩ። 
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7. መቕዯስ ኣምሊኹ ተርክስ 
‚ይሁዲ ነቲ ዖፍቀሮ ናይ እግዘኣብሄር ቅደስ ነገር ኣርኪስዎ ጓሌ ጓና ኣምሊኹ ከኣ ተመርዔዩ እዩ 
እሞ ይሁዲ ጠሇመ ኣብ እስራኤሌን ኣብ የሩሳላምን ዴማ ጽያፍ ተገብረ።‛ (ሚሌክ2፥11)። ከምቲ 

ኣብዙ ፍቕዱ እዘኣ ተገሉጹ እንረኹቦ ይሁዲ ንኣምሊኹ ዛጠሇሞን ንቅደስ ነገሩ ዖርከሶን ጓሌ ጓና 

ኣምሊኹ ስሇተመርዒወ እዩ። ዒሇማውያን፥ ዯቂ ጓኖት ኣምሊኹቲ እዮም። ስሇዘ ምስኦም እንገብሮ 

ናይ ሓዲር ውሳኔ ንኣምሊኹ ምጥሊም ከምዛኻነ ከነስተውዔሌ ይግባእ። መውስቦ ምስ ጓሌ ጓና 

ኣምሊኹ፥ ናብ ጥሌመት ዛወስዴ ጥራይ ዖይኯነስ ብገዙእ ርእሱ ጥሌመት እዩ። ከምቲ ኣብ 

ነህ13፥27 እተጻሕፈ እዘ ነገር እዘ ዒመጽ ኣብ ሌዔሉ ኣምሊኹ እዩ። ‚እዘ ኳለ ዒብዪ ኹፍኣት 
ክትገብሩ ጓኖት ኣንስቲ ብምውሳዴ ንኣምሊኹና ኹትዔምጹድ…‛ ካብ ኣምሊኹ ምዔሊው ዴማ 

ሓጢኣት ጥንቍሌና ብምዃኑ ምስቶም ጠንቆሌቲ ክትስራዔ እዩ ዛገብረካ። ‚ዔሌወትሲ ሓጢኣት 
ጥንቍሌና እዩ..‛ (1ሳሙ15፥23)። እምበኣርሲ ኣብታ ምስ ካብ እምነት ወጻኢ ዛኻነ ሰብ 

እተዋሰብካሊ መዒሌቲ ንኣምሊኹ ትጠሌሞ ከምዖል ዖክር። እቶም ዛቐዯሙ ብንስሓ ናብ 

ኣምሊኹ ክምሇሱ እናመዒዴኩ እዜም ብሕጂ ኣብ ሓዲር እንኣትው መንእሰያት ኣብዘ ነገር እዘ 

ብሸሇሌትነት ኣብ መርገም ክንኣቱ የብሌናን። 

8. ኣብ ዯቅ ብወንጌሌ ዖይክትዔወት ትኹእሌ 
ኣምሊኹ ህይወት ዖሇዎ ኳለ፥ ርእሱ ክዯግም ናይ ዖርኢ ወይ ዴማ ናይ ምፍራይ ሕጊ ጌሩ እዩ 

ንኵለ ፍጥረት ፈጢርዎ። ስሇዘ ክንፈሪ ኣልና ማሇት እዩ። እቲ ምፍራይ ግና ብስጋ ምውሊዴ 

ጥራይ ዖይኯነስ ብመንፈስ ብምውሊዴውን ኢና እንገብሮ። ከምቲ ብስጋ እንወሌዴ ከምኡ ዴማ 

ዯቅናን ካሌኦትን ብወንጌሌ ክንወሌድም መንፈሳዊ ሓሊፍነት ኣልና። ንሕና ኣብ ጏይታ፥ 

መጻምዴትና ግና ኣብ ዒሇም ኯይንና ዛወሇዴናዮም ዯቂ ግና ናብ ወንጌሌ ክርስቶስ ንኹመጹ 

ኣዛዩ ኣሸጋሪ እዩ። ምናሌባት ሌቦም ናብቶም ዖይኣምኑ ክዙ ይኹእሌ እዩ። ስሇዘ ኣብ ዯቅ 

ብወንጌሌ ክትዔወት እሞ ወሇድ ከተውሕስ ምስ ኣመንቲ ኣሓትካ ተዋሰብ። 

9. ናብ ሓጢኣት ትዴፋእ 
‚..ሰልሞን ንጉስ እስራኤሌሲ በዘ ነገር እዘድ ኣይኯነን ዛበዯሇ? ብሓቂ ኣብ መንጏ ብሓት 
ኣህዙብ ከምኡ ዛበሇ ንጉስ ኣይነበረን። ኣብ ኣምሊኵ ኴኣ ፍትዊ ነበረ። ኣምሊኹ ዴማ ኣብ ሌዔሉ 
ዅልም እስራኤሌ ኣንገሶ። ግናኴ ንእኡውን ጓኖት ኣንስቲ ናብ ሓጢኣት ኣስሓታኦ..‛  
(ነህ13፥26)። ሰልሞን እቲ ብጥበቡን ዔብየት መንግስቱን መወዲዴርቲ ዖይነበሮ ምስ ጓኖት 

ኣንስቲ ምስ ተዋሰበ ናብ ሓጢኣት እዩ ተዯፊኡ። ንሱ እቲ ዖሇዎ ዒብዪ ጥበብ ብሰሪ እዖን ጓኖት 

ኣንስቲ፥ ተወቒዔዎን መንግስቱ ክሳዔ እትምቐሌ ዛገብር፥ ብብሕ በዯሌ ንኣምሊኹ ኣጢዔዎን 

እዩ። ልሚውን ምስተን ጓኖት ኣንስቲ እንገብሮ መውስቦ ንሓጢኣት ከቃሌዒና ከምዛኹእሌ 

ክንስሕቶ የብሌናን። እቲ ክንገብሮ ዖይንዯሌዮ ሓጢኣት፥ መዒሌታዊ ህይወትና እንገብሮ ባህርይ 

ክሳዔ ዛከውን ክሰጥመና ተኹእል ከምዖል ክንስሕት የብሌናን። 
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ምዔራፍ ኣርባዔተ 

መጽሓፍ ቅደስ ብዙዔባ እቲ ዖይኣምን (ዒሇማዊ) እንታይ ይብሌ 

ጽሓፍ ቅደስ ብዙዔባ እቶም ኣብ ወጻኢ ዖሇው ብሕ ነገራት እዩ ዛነግረና። ነቲ 

መጽሓፍ ቅደስ ብዙዔባ ዒሇማውያን ንዛብል መንፈሳዊ ሓቂ ምስትውዒሌ ዴማ፥ 

ንሓቐኛ መንነት ዒሇማውያን ንምግንዙብን ምስኦም ብመውስቦ ከይንቁረን ሓጋዘ 

ዛኻነ ሌቦና እዩ ዛህበና። ቐጺሌና እምበርኣ ገሇ ሒዯት ሓሳባት ካብ መጽሓፍ ቅደስ ክንርኢ 

ኢና። 

1. በቲ እኳይ ትሑዛ   
‚ካብ ኣምሊኹ ምዃንና ብዖሊ ዒሇምውን በቲ እኩይ ተትሒዙ ምህሊዋ ንፈሌጥ ኢና።‛ 
(1ዮሃ5፥19)። ንሕና ብኣምሊኹ እቶም ኣህዙብ ግና በቲ እኩይ ትሑዙት እዮም። በቲ እኩይ 

ትሑዙት ምስዛኻኑ ሰባት ዛምስረት ሓዲር ዴማ ንክብሪ ፈጣሪኡ ክቃነ ኣይክእሌን እዩ። ስሇዘ 

ሓዯ ሰብ ምስ ኣህዙብ ክዋሰብ ክፈቅዴ እንከል ገዙእ ርእሱ ብቐጥታ ነቲ እኩይ ይውፊ ከምዖል 

ከስተውዔሌ ክኹእሌ ኣሇዎ። 

2. ፍቕሪ ኣቦ የብለን  
‚ንዒሇም ወይስ ነቲ ኣብ ዒሇም ዖል ኣይትፍተው። ሓዯ እ ንዒሇም እንተ ፈተዋ ፍቕሪ ኣቦ 
የብለን፥‛ (1ዮሃ2፥15)። ‚ፍቕሪ ኣምሊኹ ከም ዚብሌኩም ግና እፈሌጠኩም ኣልኵ።‛ 
(ዮሃ5፥42)። ዒሇማዊ ንዒሇም ብምፍታው ዛነብር ብምዃኑ ፍቕሪ ኣምሊኹ ኣብኡ የሌቦን። 

መሰረት ሓዲር ፍቕሪ ኣምሊኹ ወይ ዴማ ኣጋፐ እንተዴኣ ኻይኑ፥ እሞ ከኣ እዙ ፍቕሪ እዘኣ 

ኣብኡ እንተዴኣ ዖይሃሌያ ብከመይ ዒይነት ኣገባብ ኢ ምስ ሓዯ ዖይኣምን ሰብ ብፍቕሪ 

ክትነብሪ እትሓስቢ ዖል? ፍቕሪ ኣምሊኹ ዖይብለ ሰብ ነታ ዖሊትና ፍቕሪ ኣምሊኹ ኣብ 

ምግሊጻን ምዔባያን ክሕግዖና ኣይክእሌን እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ምስቶም ዖይኣምኑ ክንዋሰብ 

ዖይብሌና። 

3. ንሞት ፍሩዴ 
ዒሇማዊ ህይወት ወዱ ኣምሊኹ የብለን። ህይወት የብለን ማሇት ዴማ ምውት እዩ ወይ ዴማ 

ንሞት እተፈርዯ እዩ ማሇት እዩ (1ዮሃ5፥12 ዮሃ12፥31)። ንሞት እተፈርዯ ዴማ ብህይወት 

መ 
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ከንብረካ ወይ ዴማ ነቲ ዖልካ መንፈሳዊ ህይወት ክሕሌወሌካን ከዔብየሌካን ምጽባይ ዒብዪ 

ዛኻነ ዔሽነት እዩ።ብሓት ህይወት ወዱ ኣምሊኹ ኣብ ሌቦም ዛነገሰት ቅደሳን ምስ ኣህዙብ 

ብዛገበርዎ ዛምዴና ናብ ሞት ተጓስዮም እዮም። 

4. ብመንፈስ ዒሇም ግእ  
 

ንሕና እተቐበሌናዮ መንፈስ ናይ ኣምሊኹ ክኴውን እንከል፥ እቲ ዒሇማውያን ዖሇዎም መንፈስ 

ግና መንፈስ ዒሇም እዩ (1ቇሮ2፥12)። ብመንፈስ ዒሇም እተገዛኤ ሰብ ነቲ ኣባና ዖል ቅደስ 

መንፈስን ሓሳባቱን ከኹብር ምጽባይ ዴንቁርና እዩ። ብሓት ኣሓትና ምስ ዒሇማዊ ተዋሲበን 

ከብቅዒ ብሕ እዩ ዛቃወመኒ፥ መናፍስቲ ብእኡ ብሕ እዮም ዛፍትኑኒ ክብሊ ይስምዒ እየን። 

መንፈስ ሰይጣን ዖሇዎ ሰብ ከመይ ኣቢለ እዩ እሞ ከኹብረኪን ሰሊም ክህበኪን ትጽበይ ዖል? 

ክቃወመኪ ናይ ግዴን እዩ። ሰብ ነቲ ዖሇዎ መንፈስ እዩ ዖፍትሕ። እቶም ቅደሳን ነቲ ዛሰተይዎ 

ቅደስ ናይ ኣምሊኹ መንፈስ ክፈትሑ እንከሇው፥ እቶም ዖይኣምኑ ዴማ ነቲ ኣብኦም ማሕዯሩ 

ዛገበረ መንፈስ ሰይጣን እዮም ዛፈትሑ። ገሇ ገሇ ኣሓትና ነቲ ዒሇማዊ ዛኻነ ሰብኣየን ‘ምስ 
ጏረቤተይ እናዖመወ፥ ሰሰትዩ እናመጸ የሸግረኒ ኣል እሞ ጸሌዩሇይ’ ይብሊ እየን። ብፍታወን 

ዛገበራኦ ክሳዔ ዛኻነ፥ ብመንፈስ ዒሇም ክወርዯን ዖሇዎ ኳለ ኣዯራዔ ክወርዯን ናይ ግዴን እዩ። 

5. ንመንፈስ ቅደስ ኣይቅበልን  
 
‚ነቲ መንፈስ ሓቂ ዒሇም ዖይትርእዮን ዖይትፈሌጦን ስሇ ዛኻነት ክትቅበል ኣይኯነሊን እዩ። 
ንስትኩም ግና ምሳትኩም ይሐዴር ኣባትኩምውን ኪነብር እዩ እሞ ትፈሌጥዎ ኢኵም፥‛ 
(ዮሃ14፥17)። ጏይታ የሱስ ዒሇም ንመንፈስ ቅደስ ክትቅበል ከምዖይኯነሊ ብንጹር ቃሊት እዩ 

ነጊሩ። ዒሇም ክብሃሌ እንከል ንኵለ  እቲ ካብ ጏይታ ዛረሓቐ ሰብን ኣንጻር ስርዒት ኣምሊኹ 

ዛመሊሇስ ስርዒትን ዖመሌክት ምዃኑ ዴማ ክንዛንግዔ ኣይግባእን። ንመንፈስ ቅደስ ዖይቅበሌ 

ዖይኣማኒ (ዒሇማዊ) ንኵለ  እቲ ካብ መንፈስ ቅደስ ዛኻነ ነገር ክቅበሌ ኣይኯነለን። ክርስትና 

ዴማ ብመንፈስ ቅደስ እዩ። ስሇዘ ንመንፈስ ቅደስ ዖይቅበሌ ስሇዛኻነ ይንዋሕ ይሕጸር 

ብቐጥታ ይኵን ብተዖዋዋሪ ንክርስትናና ክቃወም ናይ ግዴን እዩ።  

6. ንክርስቶስ ኣይፈሌጦን  
 
‚..ዒሇም ብጥበባ ንኣምሊኹ ብጥበብ ኣምሊኹ ገይራ ካብ ዖይፈሇጠቶ..‛ (1ቇሮ1፥21)። ቃሌ 

ኣምሊኹ  ህይወትና ናብ ፍሌጠት ወዱ ኣምሊኹ እናዒበየት ክትከይዴ ከምዖሇዋ፥ ብተዯጋጋሚ 

ይነግረና እዩ። ንሓዯ ንክርስቶስ ዖይፈሌጥ ዒሇማዊ ግና ናይ ህይወትና መጻምዴቲ ክኴውን 

ምስእነፍቅዯለ ግና ብዛኻነ ኣገባብ ናብታ እተመዯበትሌና ፍሌጠት ወዱ ኣምሊኹ ክንበጽሕ 

ከምዖይንክእሌ ኣይንረስዔ። 
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7. ኣእምሮኡ ዛጸሌመተ ካብ ህይወት ኣምሊኹ ዴማ ርሑቕ 
 
‚..ንሳቶም ብሰሪ ትሪ ሌቦምን ብሰሪ እቲ ኣባታቶም ዖል ዴንቍርናን ኣእምሮኦም ጸሌሚቱ ካብ 
ህይወት ኣምሊኹ ርሒቖም ዴንዙት ኯይኖምውን ብስስዓ ርኹሰት ዖበሇ ንምግባር ናብ ዔብዲን 
ተሇቁ..‛ (ኤፌ4፥18-19)። ከምቲ ኣብዙ ፍቕዱ ተገሉጹ ዖል፥ እቲ ኣብ ጏይታ ዖየሌቦ ዒሇማዊ፥ 

ካብቲ ዖሇዎ ትሪ ሌብን ዴንቍርናን እተሊዔሇ፥ ኣእምሮኡ ዛጸሌመት እዩ። ካብቲ ምጽሌማት 

እተሊዔሇ ዴማ ካብታ ብክርስቶስ የሱስ እተገሌጸት ህይወት ኣምሊኹ ርሒቝ ይመሊሇስ። ስሇዘ 

ዴማ እዩ ኳለ ዒይነት ርኹሰት ንምግባር ናብ ዔብዲን እተሇቀ።  ስሇዘ ምስ ዖይኣማኒ መውስቦ 

ምምስራት ነቲ ብወንጌሌ ዛበርሀ ሌብ ክጽሌምት ምፍራዴ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ህይወት ወዱ 

ኣምሊኹ ዖይግሇጸለ ናብራ ክትመርሕ ዖገዴዴ ምዃኑ ክንስሕቶ ኣይግባእን። 

8. ጸሊኢ ክርስቶስ  
 
‚ዒሇም…ንኣይ /የሱስ/ ግና ግብራ ኹፉእ ምዃኑ እምስክር እየ እሞ ትጸሌኣኒ እያ‛ (ዮሃ7፥7)። 

ቃሌ ኣምሊኹ ብንጹር ዒሇማዊ ጸሊኢ ክርስቶስ እዩ፥ ስሇዛብሇና ጸሊኢ ክርስቶስ እዩ። ንክርስቶስ 

ዛጸሌእ ዴማ ንኣና ከፍቅረናን ክከናኴነናን ኣይክእሌን እዩ። እቶም ንምዴንጋር ዛመጹ 

ምቅብጣራት ከም ፍቕሪ ኣይንግሇጾም። ንሳቶም ንሞት ዛጓስዩ ሓዯገኛ ቃሊት እዮም።   
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ምዔራፍ ሓዯ 

 

ሰሇስተ ክፋሊት ፍቓዴ ኣምሊኹ 
 
‚እቲ ሰበይቲ ዘረክብ ሰናይ ይረክብ ካብ እግዘኣብሄር ከኣ ሞገስ ይቕበሌ።‛ ምሳ18፥22 

‚ቤትን ሃብትን ካብ ወሇዱ ይውረስ ሇባም ሰበይቲ ግና ካብ እግዘኣብሄር እያ።‛ ምሳ19፥14 

 

ምቲ ቅደስ ቃሌ ሇባም ሰበይቲ ካብ እግዘኣብሄር እያ ዛብሌ ነታ ካብ ኣምሊኹ ዛኻነት 

ሰበይቲ ንምርካብ ንፍቓዴ ኣምሊኹ ዖሇሉ ሌቢ ምውናን የዴሉ። ሓዯ ኣማኒ መጻምዴቱ 

ብከመይ ክረክብ ከምዖሇዎ እንተዴኣ ዖይፈሉጡ፥ ምስ ዖይመጋጥምቱ ብምቁራን፥ ዔሊማ 

ኣምሊኹ ክፍጽም ዖይክእሌ ተራ ናብራ ክነብር እዩ ዛግዯዴ። ፍቓዴ ኣምሊኹ ምሌሊይ ኣብ 

ህይወት ሓዯ ኣማኒ እቲ መሰረታዊ ነገር እዩ። ብህይወት ንምንባር ፍቓዴ ኣምሊኹ ዖስተውዔሌ 

ሌቢ ክህሌወና ናይ ግዴን ስሇዛኻነ ንፍቓዴ ኣምሊኹ ኣቃሉሌና ክንርእዮ የብሌናን።  

 

ምስ ሓሳብ ኣምሊኹ እተሳነየ መጻኢ ክንውንን ንፍቓደ ብሌክዔ ምግንዙብ ከምዖዴሌየና 

ከነስተውዔሌ ክንክእሌ ኣልና። ፍቓዴ ኣምሊኹ ንህይወተይ እንታይ እዩ ኢሌና ናይ ምሕታትን 

ምቅባሌን መሰሌን ሓሊፍነትን ከምዖልና ምስትውዒሌ ብስሇት እዩ። ምናሌባት ገላና ዴሮ ኣብ 

ሓዲር ዛኣቶና ምስ እንኴውን ከመይ ጌርና መጻምዴትና ከምእተሇሉ ዛዙረብ ሓሳብ 

ኣይምሌከተናን ክንብሌ ኣይግባእን። ንዯቕና ካብ ሕጂ ቅኑዔ ምርጫ ክመርጹ ክንምህሮም 

የዴሉ። ንምምሃሮም ዴማ እዅሌ መጽሓፍ ቅደሳዊ ሓቅታት ክንጭብጥ ኣዛዩ እዩ ዖዴሌየና።  

 

መጽሓፍ ቅደስ ኣብ እንምርምረለ እዋን ሰሇስተ ክፋሊት ፍቓዴ ኣምሊኹ ከምዖል ኢና ንርዲእ። 

ንሳቶም ከኣ እዜም ዛስዔቡ እዮም፦ 

o ውደእ ወይ ዴማ ኣቐዱሙ እተወሰነ ፍቓዴ ኣምሊኹ 

o ንካሌኦት ዖሳትፍ 

o ንሰናይካ ንምሌዋጥ ዛመጽእ 

 

1. ውደእ ፍቓዴ ኣምሊኹ 
እዘ ኣምሊኹ ንማንም ከየማኴረን ከየሳተፈን ዛገብሮ እዩ። ኣምሊኹ ዯረት ኣሌቦ ኣምሊኹ እዩ። 

ስሇዛኻነ ዴማ ዛዯሇዮ ነገር ይገብር (ዲን4፥35 ሮሜ9፥18-23)። ነዘ ዒይነት ፍቓዴ ኣምሊኹ 

ከ 



ምምሊስ ናብቲ ቀዲማይ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር 

 

167 

 

ብሕ ባህርያት እዩ ዖሇዎ። ገሇ ካብኡ ዴማ፥ ከይተፈጸመ ኣይተርፍን፥ መምዖኒታት 

ኣይሓትትን፥ ኣይዔገትን ኣይሌወጥን፥ ኣቐዱሙ ምናሌባትውን ክሳዔ መወዲእታ ብሰብ ዖይክፍሇጥ 

ይኹእሌ። ሓዯ ቐሉሌ ኣብነት ናይዘ ንውሰዴ፥ ዛኻነ ሰብ ዛውሇዯለ ዒላት ክውስን ኣይክእሌን 

እዩ። ንኣብነት ንሓ እIአርትራውያን ኯይንና ክንፍጠር ናይ ኣምሊኹ ውደእ ፍቓዴ እዩ።  

 

2. ንሰባት ዖሳትፍ ፍቓዴ ኣምሊኹ፥ 
እዘ ዒይነት ፍቓዴ ተፈጻምነት ክረክብ ፍቓዴ ሰብ ዛሓትት እዩ። ብካሌእ ኣዖራርባ ክፍጸምን 

ዖይክፍጸምን ብሰብ ዛውሰን እዩ። እዘ ማሇት ነቲ እግዘኣብሄር ዯሌይዎ ዖል ንክፍጸም፥ ግዴን 

ናትካ ተኣዙዛነትን ፍቓዴ ሌብን ዛዯሉ እዩ። ገሇ ኣብነት ካብ ቃሌ ኣምሊኹ ንምውሳዴ፥ 

  

 ምዴሓን፥ ከምቲ ኣብ 1ጢሞ2፥4 ተገሉጹ ዖል ኳለ ሰብ ክዴሕን ፍቓዴ ኣምሊኹ 

እዩ፥ ይዅን ዯኣ እምበር ኳለ ሰብ ኣይዴሓነን ኣይዴሕንን ዴማ እዩ። እዘ ዴማ 

ምዴሓን ፍቓዴ ኣምሊኹ ክነሱ ኣብ ዴላትን ውሳኔን ሰብ ዛምርኯስ ብምዃኑ እዩ። 

 

 ቅዴስና፥ ቅዴስና ፍቓዴ ኣምሊኹ እዩ (1ተሰ4፥3)። ሕጂውን ከባቢና ንርኤ ኳለ ሰብ 

ቅዴስና የብለን። እዘ ከኣ ንክትቅዯስን ዖይክትቅዯስን ናትካ ፍቓዴ ዛውስኖ ስሇዛኻነ 

እዩ።  

 

 መውስቦ፥  ሓዲር ንኵለ  ኣማኒ ናይ ኣምሊኹ ፍቓዴ እዩ። እዘ ማሇት ግና ኳለ 

ይምርዕ ማሇት ኣይኯነን። እቲ ሓዲር ዛጠሌቦ ኳለ መንፈሳዊ ነገራት ከማሌእ ዛኴኣሇ 

ኣማኒ ምስ ፍቓዴ ኣምሊኹ ክሊገብ ይኹእሌ እዩ። እቲ ክገብሮ ንዖሇዎ ነገር ምግባር 

ዛሰኣነ ግና ምስዘ ናይ ኣምሊኹ ፍቓዴ ከይተራኴበ እዩ ዖመኑ ዛውዴእ። 

 

እዘ ንሰባት ዖሳትፍ ክፋሌ ፍቓዴ ኣምሊኹ ተፈጻምነት ዛረክብ ናትና ፍቓዴ ምስ ኣምሊኹ ክዒዪ 

እንተዴኣ ክኢለ ጥራይ ምዃኑ ክንግንዖብ የዴሉ።  

 

3. ንሰናይካ ንምሌዋጥ ዛመጽእ ፍቓዴ ኣምሊኹ 
እዘ ሳሌሳይ ክፋሌ ፍቓዴ ኣምሊኹ፥ እቲ ሇዋህ ኣምሊኹ ነቶም ሕሩያቱ ካብ ውዴቐትን ጥፍኣትን 

ንምውጻእ ዛጥቐመለ ፍቓደ እዩ (ሮሜ8፥28)። ኣምሊኹ ነቲ ባዔሌና ዛኣተናዮ ነገር ዛግብኣና 

መቅጻዔቲ ዴሕሪ ምሃቡ ነቲ ነገር እቲ ንሰናይና ክሌውጦ ከል ነዘ ኢና ንሰናይካ ንምሌዋጥ 

ዛመጽእ ፍቓዴ ኣምሊኹ እንብል። ሓዯ ኣብነት ካብ ቃሌ ኣምሊኹ ብምሃብ ነዘ ሓሳብ ዛያዲ 

ከብርሆ ባህ ይብሇኒ። ንጉስ ዲዊት ምስ ባትሴባ ሰበይቲ ኡርያ ክምንዛር ፍቓዴ ኣምሊኹ 

ኣይነበረን። ዲዊት ግና ዖምዩ። ዴሕሪ ምምንዙሩ ዴማ ኣምሊኹ ንዲዊት ዛግብኦ መቅጻዔቲ 

ንምሃብ ነቲ ካብ ባትሴባ ብምንዛርና እተወሌዯ ቇሌዒ ብሞት ዴሕሪ ምቅጻዔ፥ ካብ ባትሴባ 

ወራሲ መንግስቱ ዛኴውን ሰልሞን ክወጽእ ንዲዊት ሞገስ ሃቦ። ዲዊት በቲ ዛጀመሮ ጏዯና 



ምምሊስ ናብቲ ቀዲማይ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር 

 

168 

 

ጥፍኣት ክቕጽሌ ኣምሊኹ ኣይሓዯጏን። ዛግብኦ መቕጻዔቲ ብምሃብ ተዒሪቅዎ እዩ። ልሚውን 

ናይ ኣምሊኹ ቀዲማይ ምርጫ ዖይክንሱ ንሕና ምስ ኣተናዮ ግና ዛግብኣና መቕጻዔቲ ዴሕሪ 

ምሃብ፥ ኣምሊኹ ኣብቲ ነገር እቲ ናቱ ሓሳብ ይፍጽም። ነዘ ዴማ ኢና ንሰናይካ ንምሌዋጥ 

ዛመጽእ ናይ ኣምሊኹ ፍቓዴ እንብል።  

 

 ሓፈሻውን ግሊውን ፍቓዴ ኣምሊኹ 
 

ንፍቓዴ ኣምሊኹ ኣብ እንሓስበለ እዋን ኣብ ክሌተ ዒበይቲ ክፍሌታት መቒሌና ክንርእዮ ንኹእሌ 

ኢና። ንሳቶም ከኣ ሓፈሻውን ግሊውን ፍቓዴ ኣምሊኹ እዮም። ሓፈሻዊ ፍቓዴ ኣምሊኹ ክንብሌ 

እንከልና ንኵለ  ሰብ ዛምሌከት ፍቓዴ ኣምሊኹ ኯይኑ፥ ንከም ብክርስቶስ የሱስ ዛርከብ 

ምዴሓን፥ ናብ ፍሌጠት ሓቂ ምምጻእን፥ ቅዴስና፥ ብኵለ ምምስጋን፥ በረኴት ኣምሊኹ 

ምውራስ፥ መውስቦን ካሌኦት ነዘ ዛኣመሰለን የጠቃሌሌ (ለቃ3፥6 1ጢሞ2፥4 ግ.ሃ2፥21 

ሮሜ5፥18 ቲቶ2፥11-12 2ጴጥ3፥9 1ተሰ4፥3 1ተሰ5፥18 ዖፍ2፥18)። ግሊዊ ፍቓዴ ኣምሊኹ እንብል 

ዴማ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዛፈሊሇ ኯይኑ ናይ ኣገሌግልት ጻውዑት፥ ናይ ህይወትን ኣገሌግልትን 

ራእይ፥ እትነብረለ ስፍራ፥ እትሰርሖ ዒይነት ስራሕን ካሌኦት ነዘኦም ዛኣመሰለን የጠቃሌሌ። 
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ምዔራፍ ክሌተ 

ባህርያት ፍቓዴ ኣምሊኹ 

ቓዴ ኣምሊኹ ናቱ ዛኻነ መሇኯታዊ ባህርይ ኣሇዎ። ነዘ ባህርያ እዘ ዴማ ቃሌ 

ኣምሊኹ ብንጹር ኣስፊርዎ ይርከብ። ንገሇ ካብቶም ቀንዱ ባህርያት ዴማ ቀጺሌና 

ክንርኢ ኢና። 

1. ሰናይ እዩ  
‚እቲ ሰናይን ባህ ዚብሌን ምለእን ፍቓዴ ኣምሊኹ…‛ (ሮሜ12፥2)። ፍቓዴ ኣምሊኹ ሰናይ እዩ። 
ሰናይ እዩ ክንብሌ እንከልና ቅደስ፥ ንጹህ ምስ ሓጢኣትን ርኹሰትን ምንም ምትእስሳር ዖይብለ 
ማሇትና እዩ። ናይ ኣምሊኹ ፍቓዴ ናይ ኣምሊኹ ሰናይነት ዛገሌጽ ብምዃኑ ገሇ ጉዴሇት ወይ ዴማ 
ናብ እከይ ዛመርሕ ነገር የብለን። ብሓት ኣምሊኹ መሪሑና እናበለ ናብ ዖይተዯሇየ ናይ 
ህይወት ጸገም ክኣትው እንከሇው ይርኣዩ እዮም። እዘ ከኣ ባህርያት ናይ ኣምሊኹ ፍቓዴ ካብ 
ዖይምፍሊጦም እተሊዔሇ ዛመጽእ እዩ። ፍቓዴ ኣምሊኹ ግና ብኵለ ሸነዅ  ሰናይ እዩ። ሰናይ 
ስሇዛኻነ ዴማ ናይ ክርስቶስ ባህርይ ዖንጸባርቕ ክኴውን ናይ ግዴን እዩ። መንፈሳውነት ዛሃንጽ 
ዯኣ እምበር መንፈሳውነትካ ዛወቅዔ ዛኻነ ነገር ፍቓዴ ኣምሊኹ ኢሌካ ክትገሌጾ ዛከኣሌ 
ኣይኯነን። 

 

2. ባህ ዖብሌ  
‚እቲ ሰናይን ባህ ዚብሌን ምለእን ፍቓዴ ኣምሊኹ…‛ (ሮሜ12፥2)። ፍቓዴ ኣምሊኹ ብኵለ ባህ 
ዚብሌ እዩ። ባህ ዚብሌ ማሇት መንፈስካ ዖዔርፍ፥ ዖቅስን፥ ዖየናውጽ ሰሊም እተመሌኤ ማሇት 
እዩ።  እቲ ሰሊምና ኳለሳዔ ሕሌው ክኴውን ዛዯሉ ኣምሊኹ ሰሊምና ዛዛርግ ወይ ዴማ ንሰሊም 
ክርስቶስ ካብ ውሽጥና ባሕጕጉ  ዖውጽእ ሓሳብ ኣይህበናን እዩ። ናይ ኣምሊኹ ፍቓዴ ባህ ዖብሌ 
እዩ ክብሃሌ እንከል ግና፥ ንስጋናን ነፍስናን ማሇትና ኣይኯነን። ነፍስናን ስጋናን ዋሊ ፍቓዴ 
ኣምሊኹ ብዖይኯነ ነገር ተጠቢሮም ባህታ ክስምዕም ይኹእሌ እዩ (ኢሳ66፥3)። እቲ ባህርያት 
ኣምሊኹ ብምሌኣት ኣትይዎ ዖል መንፈስና ግና በቲ ቅኑዔ ናይ ኣምሊኹ ፍቓዴ ባህ ይብል እዩ። 
ስሇዘ ናይ ኣምሊኹ ፍቓዴ ኣብ እንሓስበለ እዋን ብቐዲምነት ንመንፈስና ኢና ክንምርምር 
ዖዴሌየና። 

 

3. ምለእ እዩ  
‚እቲ ሰናይን ባህ ዚብሌን ምለእን ፍቓዴ ኣምሊኹ…።‛ ሮሜ12፥2 ፍቓዴ ኣምሊኹ ምለእ እዩ። 
ምለእ እዩ ማሇት ብሩህ፥ ግለጽ፥ ተጨባጥን ፍጹምን ማሇት እዩ። ኣምሊኹ ንኣ ዛገሇጾ ክሳዔ 

ፍ 
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ዛኻነ በቲ እተገሌጸሌካ ርጉጽነት ክትረክብ ናይ ግዴን እዩ። ከመይሲ ናይ ኣምሊኹ ፍቓዴ ምለእ 
ስሇዛኻነ። ኣምሊኹ ክትርዴኦ እትጽገመለ ዖይምለእ ምግሊጽ  ኣይህብን እዩ። 

 

4. ዛፍሇጥ እዩ  
ፍቓዴ ኣምሊኹ ዖይፍሇጥ፥ ስውርን ሽፉንን ዖይኯነስ ክፈሌጦ ንዛዯሉ ኳለ ዛፍሇጥ ግለጽ ነገር 
እዩ። ፍቓዴ ኣምሊኹ ዛፍሇጥ ስሇዛኻነ እዩ ‚ፍቓደ እንተ ፈሇጥካ..።‛ እተጻሕፈ። ሮሜ2፥18 
ሓዯ ኣማኒ ነቲ ብክርስቶስ የሱስ ኣሚኑ ዖጥረዮ ሓዴሽ መንነት ወይ ዴማ ባህርይ እንተዴኣ 
ከማዔብል ክኢለ፥ ኣብ ዔሇታዊ ህይወቱ ንፍቓዴ ኣምሊኹ ዖስተውዔሇለ ብቕዒት ኣብ ውሽጡ 
ይህሌዎ። ነዘ ሓዴሽ መንነት ብግቡእ ብምጥቃም ንፍቓዴ ኣምሊኹ ክንፈሌጦ ንኹእሌ ኢና። 

 

5. ዛፍጸም  
‚..ፍቓዴካ ኴምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ዴማ ኣብ ምዴሪ ይኵን።‛ (ማቴ6፥10)። ፍቓዴ ኣምሊኹ 
ንስሇ ምምጻእ ዛመጽእ ተራ ነገር ዖይኯነስ ተፈጻምነት ዖሇዎ ረዘን ሓሳብ እዩ። ኣምሊኹና፥ 
ንዛበል ነገር ተፈጻምነት ክህሌዎ ዛገብር ኣምሊኹ እዩ። ናይ ኣምሊኹ ሓሳብ ንከንቱ ኣይመጽእን 
እዩ። ፍቓዴ ኣምሊኹ ንውሽጣዊ ሓሳብ ኣምሊኹ ንምግሃዴ ዛመጸእ ዴምጺ ኣምሊኹ እዩ። ከምቲ 
ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ብተዯጋጋሚ እተጻሕፈ ዴማ ዴምጺ ኣምሊኹ ንከንቱ ኣይመጽእን እዩ። ናይ 
ኣምሊኹ ፍቓዴ ኣብ ዛግሇጸለ እዋን ብግዱ ኣብ ህይወት እቲ ነቲ ፍቓዴ እተቐበሇ ሰብን 
ኳነታትን ዛመጽእ ሇውጢ ኣል።   

 

6. ብሓይሉ ምለእ እዩ 
ፍቓዴ ኣምሊኹ ዴምጺ ኣምሊኹ እዩ። ዴምጺ ኣምሊኹ ዴማ ብሓይሉ ምለእ እዩ (መዛ29፥ -9)። 
ዴምጺ ኣምሊኹ ውሽጥ ናይ ምሌዔዒሌን ናብ ግብራውነት ናይ ምቅስቃስ ሓይሌን እተመሌኤ 
እዩ። ፍቓዴ ኣምሊኹ ገዙኢ ሓይሉ እዩ። እዘ ማሇት ኣብቶም ብሌክዔ ዛፈሇጥዎ ሰባት ተፈጻምነት 
ክሳዔ ዛረክብ ዔረፍቲ ዖይህብ ኣብ ባይታ ክፍጸም ኣዛዩ ዛዯፍእ እዩ። 
 
ንሕና ክርስትያናት ከም ፍቓዴ ኣምሊኹ ዲግም ስሇእተወሇዴና (ያእ1፥18)፥ እቲ ዖልና ናይ 
ህይወት ጻውዑት ከምኡውን ምዴሓንናን ቅዴስናናን ከም ፍቓዴ ኣምሊኹ ስሇዛኻነ (እብ10፥10 
2ጢሞ1፥9 1ቇሮ1፥1 ገሊ1፥1) ንፍቓዴ ኣምሊኹ ኣብ ኳለ ሸነኹ ናይ ህይወትና ዛሇዒሇ ቦታ ክንህቦ 
ይግብኣና። ንፍቓዴ ኣምሊኹ እንህቦ ዛሇዒሇ ቦታ ንኣናውን ናብ ዛሇዒሇ ስፍራ እዩ ዖብጽሓና። 
ስሇዘ ክሕሸና ኢሌና ንፍቓዴ ኣምሊኹ ግቡእ ኣቓሌቦን ዛግብኦ ክብርን ብምሃብ ክንመሊሇስ 
ኣልና። 
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ምዔራፍ ሰሇስተ 

ግዯና ንፍቓዴ ኣምሊኹ 

 

1. ክንማሀሮ ይግባእ  
 
‚ንስ ኣምሊኴይ ኢ እሞ፥ ምግባር ፍቓዴካ ምሀረኒ፥ ሰናይ መንፈስካ ብቕኑዔ መገዱ 
ይምርሓኒ፥‛ መዛ143፥10  
 
‚እቲ ሰናይን ባህ ዚብሌ ምለእን ፍቓዴ ኣምሊኹ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ኹትምርምሩስ፥ 
ብምሕዲስ ሓሳብኩም ተሇወጡ እምበር ነዙ ዒሇም እዘኣ ኣይትምሰሌዋ።‛ ሮሜ12፥2 
 
‚ፍረ ብርሃን ብሰናይ ዖበሇን ብጽዴቅን ብሓቅን እዩ፥ ቀዯም ጸሌማት ኔርኩም ኢኵም እሞ 
ብጏይታ ግና ሕጂ ብርሃን ኢኵም፥ ንጏይታ ዚሕጉሶ እናመርመርኩም ከም ዯቂ ብርሃን 
ኲንኩም ተመሊሇሱ።‛ ኤፌ5፥8-10 
 
‚ምእንትዘ እቲ ፍቓዴ ጏይታ እንታይ ምዃኑ ኣስተውዔለ እምበር ዒያሱ ኣይትኵኑ።‛ 
ኤፌ5፥17 

 
እዖን ኣብ ሊዔሉ ተዖርዘረን ዖሇዋ ፍቕዴታት ሓዯ ቃና ዖሇወን ረዖንቲ ጥቅስታት እየን። ፍቓዴ 
ኣምሊኹ ዛምርምር ህይወት ክህሌወናን ኣብ ናብራና ንፍቓዴ ኣምሊኹ እንምሃር ክንከውንን 
ዖበራትዒና ፍቓዴታት እየን። ከም ክርስትያናት ኣብ ዔሇታዊ ህይወትና ዛሇዒሇ ቦታ ሂብና 
ክንመሃሮ ዛግብኣና ፍቓዴ ኣምሊኹ እዩ። ክንማሃሮ ክብሃሌ እንከል ግና ብዙዔባ እዘ ኣርእስቲ 
ብሕ ፍቕዴታት ክንእክብ ማሇት ኣይኯነን። ብናብራ፥ ብዔምቇትን ምግሊጽን ከነስተውዔል 
ኣልና።  
 
እቲ ምስጢር ፍቓዴ ኣምሊኹ ኣጸቢቝ እተረዴኦ ሃዋርያ ጳውልስ ንሰብ ቇልሴ ሃዋርያዊ ጸልት 
ኣብ ዛጸሇየለ እዋን፥ ዛሇዒሇ ግምት ዛሃቦ ንፍቓዴ ኣምሊኹ ከስተውዔለ እዩ ነይሩ። ‚ስሇዘ ንሕና 
ኴኣ ካብታ ዛሰማዔናሊ መዒሌቲ ጀሚርና በቲ ፍሌጠት ፍቓደ ብኵለ መንፈሳዊ ጥበብን 
ኣእምሮን ኪመሌኣኩም ምእንታኵም ጸልትን ሌማኖን ኣየብኯርናን።‛ ቇላ1፥9 ንሕናውን ነዘ 
ጸልት እዘ ኩለሳዔ ክንጽሌዮ ይግባእ። ኤጳፍራስውን እንተኻነ ኳልም ኣመንቲ ብኵለ ፍቓዴ 
ኣምሊኹ ምለኣትን ርደኣትን ኯይኖም ዯው ክብለ ኩለሳዔ ብጸልት ይጋዯሌ ነይሩ (ቇላ4፥12)። 
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ስሇዘ ከም ቅደሳን መጠን ብፍቓዴ ኣምሊኹ ርደኣት ንምዃን ንፍቓዴ ኣምሊኹ ዛመሃር ሌቢ 
ክህሌወና ክኹእሌ ኣሇዎ። 

 

2. ክብሪ ፍቓዴ ኣምሊኹ ምግንዙብ  
 
ክብሪ ፍቓዴ ኣምሊኹ ምግንዙብ ማሇት፥ ሓሇፋ ኳለ ክትሰርዕ ምኹኣሌ ማሇት እዩ። ቅዴሚ ኳለ 
ክስራዔ ዖሇዎ ዴማ ቅዴሚ ኳለ ስሇዛኻነ እዩ። ፍቓዴ ኣምሊኹ ዋሊውን ሓሇፋ ተኣምራት 
ኣምሊኹ ክስራዔ ዖሇዎ ረዘን ነገር እዩ። እቶም ገበርቲ ተኣምራት ክነሶም ንፍቓዴ ኣምሊኹ 
ስሇዖይነበሩ ጥራይ፥ ካብታ ዖሇኣሇማዊት መንግስቲ ክእሇዩ እተገዯደ ነዘ ሓቂ ስሇዖይተገንዖብዎ 
እዮም (ማቴ7፥22-24)። ተኣምራት ኣብ ምዛርጋሕ ወንጌሌ ኣዛዩ ኣገዲሲ ምዃኑ ርደእ 
ስሇዛኻነ፥ ብዙዔብኡ ብሕ ምዛራብ ዖዴሉ ኣይኯነን። ካብ ፍቓዴ ኣምሊኹ ብምርሓቕ፥ ኣብ 
ተኣምራት ጥራይ ጸቒጥካ ምምሌሊስ፥ ግና ከቢዴ ዋጋ ዖኹፍሌ ሳዔቤን ከምዖሇዎ ምስትውዒሌ 
የዴሉ።  
 
እቲ ንፍቓዴ ኣምሊኹ ዖይምቅዲምና ዖኹፍሇና ዋጋ ክሳዔ ህይወት ዖሌኣሇም ምኹሳር ዛኴዯ 
ብምዃኑ ዒብዪ ጥንቃቐ ክንገብር ይሓተና። ኣብ ተኣምራት ጸቒጥና፥ ንፍቓዴ ኣምሊኹ ግና 
ዖንጊዔና ኣብ እንመሊሇሰለ እዋን፥ እታ ኣብ መወዲእታ ክንወርሳ ብኣምሊኹ እተተስፈናያ 
ዖሇኣሇማዊት መንግስቲ ክንስእና ዖል ተኹእል ዒብዪ እዩ። እዜም ኣብ ማቴ7 ተገሉጾም ዖሇው 
ናይ ሓሶት ተኣምራት ዛገበሩ ዖይኯኑስ ንፍቓዴ ኣምሊኹ ዛግዙእ ህይወት ስሇዖይነበሮም ጥራይ 
እዮም ተጓሒፎም። ስሇዘ እዘ ዔጫ ኣብ ህይወትና ከይዴገም ንፍቓዴ ኣምሊኹ ሊዔሇዋይ ስፍራ 
ዛህብ ህይወት ሒዛና ንመሊሇስ። 

 

3. ጸልትና ብእኡ ክቅሇስ ምግባር 
 
ከም ክርስትያናት መጠን ስርዒት ወይ ሌማዴ ኯይኑና ጥራይ እንጽሉ ዖይኯነስ ከም ፍቓዴ 
ኣምሊኹ ናይ ምጽሊይ መንፈሳዊ ሌምምዴ ከነጥሪ ክንክእሌ ኣልና። እቲ ተሰማዔነት ዖሇዎ 
ጸልትውን እንተኻነ እቲ ከም ፍቓዴ ኣምሊኹ እተጸሇየ ጸልት እዩ። 1ዮሃ5፥14 ኣብ መብዙሕትና 
ኣመንቲ መምዖኒ ሓይሉ ጸልት ምንዋሕ ሰዒታት ክኴውን እንከል፥ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ግና ከም 
ፍቓዴ ኣምሊኹ ምጽሊይ እዩ። ብርግጽ ሓይሉ ጸልትና ከም ፍቓደ ብምጽሊይና እዩ ዛዔቀን። 
ብሕ ግዚ መንፈስ ዖጥፍኡ ወይ ዴማ ሃይማኖት ዛነገሶም ቅደሳን ግና ካብ ፍቓዴ ኣምሊኹ 
ዛረሓቐ ህይወት ስሇዖሇዎም ጸልቶም ብፍቓዴ ኣምሊኹ እተቃነየ ኣይኯነን። 

 

4. ንፍቓዴ ኣምሊኹ ዛግዙእን ዛነብርን ህይወት ምሓዛ 
 
ኣብ ምዴሪ ንነብር ዖልና፥ ንምፍጻም ሓሳብ ኣምሊኹ እዩ። እቲ ዛበሇጸ ህይወት ንፍቓዴ ኣምሊኹ 
ፈሉጥካ እትነብሮ ህይወት እዩ። ብዖይ ፍቓዴ ኣምሊኹ እንነብሮ ናብራ፥ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ 
ሞገስን ዒስብን ዖይብለ ናብራ ብምዃኑ፥ ከም ኣመንቲ መጠን ካብ ከምዘ ዒይነት ተራ ናብራ 
ሓራ ክንወጽእ ክንክእሌ ኣልና። ሃዋርያ ጳውልስ ፍቓዴ ኣምሊኹ ኣብ ህይወቱ ዛሇዒሇ ቦታ 
ክህሌዎ ዛገበረ ሰብ ብምንባሩ፥ ዋሊ እ ኣብ ንምፍጻም ፍቓዴ ኣምሊኹ ከቢዴ ዋጋ የኹፍል 
እንተነበረ ብትግሃትን ተኣዙዛነትን ይግዛኦ ከምዛነበረ ቅደስ ቃሌ ብንጹር ይነግረና።  ንሱ ሓዯ 
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እዋን ሓሳብ ኣምሊኹ ኣብ የሩሳላም ብብሕ መከራ ወንጌሌ ክሰብኹ ምዃኑ ምስተሓበሮ፥ 
እቶም ኣብ ርያኡ ዛነበሩ ካብ ናብ የሩሳላም ካብ ምዴ ከትርፍዎ ኣብ ዛሇመንዎ እዋን፥ 
ንሞት እ ዴለው ከምዖል ብምሕባር፥ ንፍቓዴ ኣምሊኹ ክነብር ከምዛወስነ ብትብዒት እዩ 
መሉሱልም (ግ.ሃ21፥13-14)። 
 
እቲ ናይ እምነት ኣቦና ዛኯነ ንጉስ ዲዊትውን፥ ኣብ መዛሙራቱ ተገሉጹ ከምዖል ፍቓዴ 
ኣምሊኹ እንታይ ምዃኑ ክመሃርን ንምንግባሩ ዴማ ባህጊ ከምዖሇዎን ዯጋጊሙ ተዙሪቡ ኣል። 
‚..ኣምሊኴየ ፍቓዴ ንምግባር ባህጊ ኣልኒ፥ ሕግውን ኣብ ውሽጢ ሌበይ እዩ በሌኩ።‛ 
(መዛ40፥8)። ‚ንስ ኣምሊኴይ ኢ እሞ ምግባር ፍቓዴካ ምሀረኒ፥ ሰናይ መንፈስካ ብቕኑዔ 
መገዱ ይምርሓኒ።‛ (መዛ143፥10)። ንሕናውን ኣሰር እዜም ናይ እምነት ጀጋኑ ብምስዒብ 
ንፍቓዴ ኣምሊኹ ዛግዙእ ህይወት ሒዛና ክንመሊሇስ ይግባእ። (እብ13፥21 10፥36)። 
 

5. ኩለ መዯብናን ምንቅስቃሳትናን ከም ፍቓዴ ኣምሊኹ ምግባር   
 
ፍቓዴ ኣምሊኹ እተረዴኦ ኣማኒ፥ ዋና ወይ ዴማ መራሒ ከምዖይብለ ሱቕ ኢለ ኣይምዴብን 
ከምኡውን ኣይንቀሳቀስን እዩ። ዛገብሮ ኳለ ከም ፍቓዴ ኣምሊኹ መታን ክኯነለ ይብህግን 
ንምግባሩ ዴማ ይተግህን። ንፍቓዴ ኣምሊኹ ምርኩስ እናገበረ ምውሳን ዖይተማህረ ሰብ፥ ኣብ 
ህይወቱ ብስሇት ከምዖይብለ ብግብሪ ይምስክር ኣል። እንተ እቶም ብናብራ ንጏይታኦም 
ዛፈሌጥዎ ግና ኳለ ነገራቶም ኣብ ፍቓዴ ኣምሊኹ ተመርኳሶም እዮም ዛገብርዎ።  ንኣብነት ነቲ 
ብለጽ ሃዋርያ እንተዴኣ ወስዱና ንሱ ኳለ መዯባቱ ከም ፍቓዴ ኣምሊኹ ክኻነለ ይዯሉ 
ከምዛነበረ ኣብ መሌእኹቱ ብተዯጋጋሚ ተገሉጹ ኣል።  

‚…ብፍቓዴ ኣምሊኹ እንተ ሰሇጠንስ ብገሇ መገዱ ኣብ መወዲእታ ናባትኩም ክመጽእ 
ብጸልተይ ኳለ ሳዔ ከም ዛሌምን…።‛ ሮሜ1፥10  
 
‚..ኣምሊኹ እንተ ፈቐድ ኴኣ ናባታትኩም ክምሇስ እየ ኢለ ተሰናበቶም።‛ (ግ.ሃ18፥21 
ሮሜ15፥32 1ቇሮ4፥19 16፥7)።  

 
ናይዘ ብለጽ ሃዋርያ ኣብነት ብምስዒብ ከም ፍቓዴ ኣምሊኹ ንመዴብ፥ ንሕሰብን ንግበርን። 
‚ኣምሊኹ እንተ ፈቐድ ነዘ ዴማ ክንገብሮ ኢና።‛ (እብ6፥3)። ‚ንስትኩም ነቲ ጽባሕ ዘኴውን 
ኣይትፈሌጥዎን ኢኵም። ህይወትኩም ዯኣ እንታይ እያ? ንቕሩብ ግዚ ተርእዩስ ዯሓር ዘበንን 
ትኪ ኢኵም። ጏይታ እንተ ፈቐድ ንሕናውን እንተ ኣሉና እዘ ወይስ እቲ ኹንገብር ኢና ኣብ 
ክንዱ ምባሌሲ..‛ (ያእ4፥13-15)። ዯጊመ ሓዯ ነገር ከዖኹር እፈቱ ዋና ከምዖይብለ ህዛቢ ብገዙእ 
ርእስና ኣይንመዴብን ኣይንግበርን። ኳለ ግብርና ኣብ ፍቓዴ ኣምሊኹ እተመርኯሰ ይዅን። ኩለ 
ዔዴመና ከም ፍቓዴ ኣምሊኹ ንምንባር ገዙእ ርእስና ነሌምዴ። ክሳዔ ልሚ ከም ፍቓዴ ኣምሊኹ 
ኣይነበርናን ማሇት፥ ንሓዋሩ ከም ፍቓዴ ኣምሊኹ ኣይንነብርን ማሇት ኣይኯነን። እቲ ዛሓሇፈ 
ህይወትና ብዖየገዴስ ብንስሓ ዒጺናን ይኣክሌ ኢሌናን እቲ ዛተረፈ ዔዴመና ግና ከም ፍቓዴ 
ኣምሊኹ ንምንባር ዋጋ ክንከፍሌ ይግባእ። ‚..እቲ ብስጋ ዛተረፈ ዖመን ንፍቓዴ ኣምሊኹ እምበር 
ንፍትወት ሰብ ምእንቲ ኴይትነብሩ ንስትኩምውን ነዘ ሓሳብ እዘ ኴም ኣጽዋር ጌርኩም 
ሐዛዎ።‛ (1ጴጥ4፥2)። 
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6. ፍቓዴ ኣምሊኹ ተፈጺሙ ክንርእይ ንዴሇ 
 
ከም ቅደሳን መጠን ኳለ ጸልትና፥ ፍቓዴ ኣምሊኹ ኣብ ህይወትናን ዖመንናን ተፈጺሙ ክንርእይ 
ክኴውን ኣሇዎ። ኣብ ህይወት ዛዒበየ፥ ክንዯሌዮን ዋጋ ክንከፍሇለን ዖልና ነገር እንተዴኣ ሃሌዩ፥ 
ፍቓዴ ኣምሊኹ ተፈጺሙ ምርኣይ እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ፥ ናይ ኣምሊኹ ፍቓዴ ኣብ ህይወትና 
ይኵን ኣብ ምዴርና ተፈጻምነት ክረክብ ክንጋዯሌ ኣልና። ጏይታ ኣብ ዛመሃረና ጸልት ነዘ ሓቂ 
እዩ ኣጉሉሑ ኣርእዩና። እቲ ኣብ ሰማይ ዖል ናይ ኣምሊኹ ፍቓዴ ኣብ ምዴሪ ዴማ ከምኡ 
ክኴውን ወይ ዴማ ክፍጸም ንጸሉ፥ ባይታ ነጣጥሕ (ማቴ6፥10 ለቃ11፥2)። 
 

 

ኣሰር የሱስ ንስዒብ 

የሱስ ንፍቓዴ ኣምሊኹ ዛሇዒሇ ቦታ ከምዛሃቦ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ብተዯጋጋሚ ተገሉጹ ኢና 

እንረክቦ። እቲ ጓሳ ነፍስናን ኣምሊኹናን ዛኻነ ጏይታ የሱስ ኣብ ኳለ ናይ ምዴሪ ምምሌሊሳቱ 

ንፍቓዴ ኣቡኡ ዖቐዴም ህይወት ሒ ምምሌሊሱ ዴማ ንኹብሪ ፍቓዴ ኣምሊኹ እዩ መሉሱ 

ዖርእየና። ስሇዘ ከም ክርስትያናት መጠን ካብቲ ሞዳሌና ዛኻነ ጏይታ ዛምሃር ህይወት 

ክህሌወና ይግባእ። እቲ ዒብዪ መምህርናን መራሒናን ዛኻነ ጏይታ ንፍቓዴ ኣምሊኹ ዛርዲእ፥ 

ዖቐዴም፥ ዛእዖዛን ዛፍጽምን ህይወት እዩ ዛነበሮ። ‚..ብሌዓይሲ ፍቓዴ እቲ ዛሇኣኴኒ ኹገብር 
ዔዩኡውን ክፍጽም እዩ..‛ (ዮሃ4፥34)። ብሌዑ ንህይወት ወዱ ሰብ መሰረታዊ ነገር እዩ። የሱስ 

ከኣ ንፍቓዴ ኣምሊኹ ምግባር ምስ ብሌዑ ኣተኣሳሲሩ ምግሊጹ ክሳዔ ክንዯይ ንፍቓዴ ኣምሊኹ 

ክብሪ ይህቦ ከምዛነበረ እዩ ዖርእየና። ጏይታ ኳለ ነገራቱ ብፍቓዴ ኣምሊኹ እተማእከሇ 

ስሇዛነበረ እዩ ‚..ፍቓዴ እቲ ዛሇኣኴኒ እምበር ፍቓዯይ ኣይዯሌን እየ…።‛ ክብሌ እተዙረበ 
(ዮሃ5፥30)። 

የሱስ መከራ ክቅበሌ ዋሊውን ክመውት፥ ኣዛዩ ከቢዴ እ እንተነበረ፥ ንሱ ግና ንፍቓዴ ኣምሊኹ 

ዛግዙእ ህይወት ስሇዛነበሮ፥ ክመውት ገዙእ ርእሱ ንሞት የሕሉፉ ሂቡ (ማቴ26፥42 ኢሳ53፥10 

ለቃ22፥42)። እንተዴኣ እቲ ኣሰሩ ክንስዔብ ኣርኣያ ዛሓዯገሌና ጏይታ፥ ንፍቓዴ ኣምሊኹ ዛሇዒሇ 

ቦታ ሂቡ ይንቀሳቀስ ካብ ነበረ፥ ንሕናውን ኣብ ኳለ ሸነኹ ናይ ህይወትና ንፍቓዴ ኣምሊኹ 

ከነሇሌይ ዋጋ ክንከፍሌ ይግባእ። 

  



ምምሊስ ናብቲ ቀዲማይ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር 

 

175 

 

 

 

 

ምዔራፍ ኣርባዔተ 

ፍቓዴ ኣምሊኹ ክንፈሌጥ ንምንታይ ኣዴሇየ? 

ሌ ኣምሊኹ ብተዯጋጋሚ ፍቓዴ ኣምሊኹ ክንፈሌጥ ይነግረና እዩ። እዘ ከኣ ምፍሊጥ 

ፍቕዴ ኣምሊኹ ኣብ ህይወትና ዛሇዒሇ ስፍራ ክሕዛ ከምዖሇዎ እዩ ዖርእየና። ግን 

ስሇምንታይ ኢና ንፍቓዴ ኣምሊኹ ክንፈሌጥ እተዯሇየ?   

1. ትእዙዛ ስሇዛኻነ 
 
ፍቓዴ ኣምሊኹ ዯስ ኣብ ዛበሇና ግዚ ክንፈሌጦ እንተዖይበሇና ከኣ ክንሓዴጏ እንኹእሌ ተራ ነገር 
ዖይኯነስ፥ ብህይወት ክሳዔ ዖልና ክንዯሌዮ ካብ ኣምሊኹ እተኣዖዛናዮ ትእዙዛ እዩ። ኣምሊኹ 
ንቃለ ክንእዖዜ እዩ ሂቡና። ኣብ ኳለ ህይወትና ንምእዙዛ ሓሳቡ ትጉሃት ብምዃን ክንመሊሇስ 
ኣልና። ትእዙ ዴማ ፍቓደ ምፍሊጥን ምኹባርን ክኴውን እንከል፥ ካብ ፍሌጠት ፍቓዴ 
ኣምሊኹ ዛረሓቐ ህይወት ምውናን ዴማ ሓጢኣት እዩ።  

 

2. ፍቕርና ንኣምሊኹ ንምርኣይ 
 
ንኣምሊኹ ዖልና ፍቕሪ፥ ንሓሳብ ኣምሊኹ ብእነርእዮ ዒብዪ ተወፋይነት ኢና እንገሌጾ። ብርግጽ 
ንኣምሊኹ እነፍቕር ሰባት እንተዴኣ ኯይንና ንፍቓዴ ኣምሊኹ ዛሇዒሇ ግምት ኢና እንህቦ። 
ብቃለ፥ ፍቕርና ትእዙ ብምግባር ከነርእይ ኣዘና እዩ (ዮሃ14፥15,21,23-24)። ምስ ፍቓዴ 
ኣምሊኹ እተማዔዯወ ህይወት እናመርሓካ፥ ንኣምሊኹ የፍቅሮ እየ ኢሌካ ክትዙረብ ዛከኣሌ 
ኣይኯነን። ስሇዘ ንኣምሊኹ ዖልና ፍቕሪ ከነርእዮ ንፍቓደ ዛነብር ህይወት ይሃሌወና። 

 

3. ኣብዙ ህይወት እዘኣ በረኴት ኣምሊኹ ንምርካብ  
 
ኣምሊኹ ንቅደሳኑ ንበረኴት ዯኣ እምበር ንመርገም ኣይጸውዒናን። እቲ ብክርስቶስ ዛረኴብናዮ 
ሓዴሽ ህይወት በረኴት ኣምሊኹ ክንማቐሌ መእተዊ ዯገ ሂቡና እዩ። ነቲ መሰሌና ዛኻነ በረኴት 
ኣምሊኹ ንምርካብ ዴማ፥ ኣምሊኹ ንዖዲሇዎ ሰማያዊ ስርዒት ምእዙዛ የዴሉ። ሓዯ ካብቲ ሰማያዊ 
ስርዒት ዴማ ንፍቓዴ ኣምሊኹ ዛእዖዛ ህይወት ምጥራይ እዩ። ‚ፍቓዴ ኣምሊኹ እናገበርኩም ነታ 
ተስፋ ምእንቲ ኹትረኹብዋስ ትዔግስቲ የዴሌየኩም እዩ።‛ እብ10፥36 መጠን እቲ ንፍቓዴ 

ቃ 
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ኣምሊኹ ፈሉጥና እተገዙእናዮ፥ መጠኑ ፍቓዴ ኣምሊኹ ኣብ ህይወትና ክዒዪ ምቹእ ባይታ ኢና 
እነጣጥሓለ (1ጴጥ3፥10-12)። 

 

4. ኳለ ጸልትና ቅቡሌ ክኴውን፥  
 
ኣምሊኹ ጸልት ዛምሌስ ኣምሊኹ እዩ። እዘ ማሇት ግና ንኵለ  ጸልት ይምሌሶ ማሇት ኣይኯነን። 
እቲ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ሞገስ ረቡ መሌሲ ከምጽእ ዛኹእሌ ጸልት ከም ፍቓዴ ኣምሊኹ 
እተጸሇየ ጸልት እዩ። ካብ ፍቓዴ ኣምሊኹ ወጻኢ ንእተጸሇየ ጸልት ግና ይትረፍ ድ ንምምሊሱ 
ንምስምዐ ከማን ይጽየኖ እዩ። ስሇዘ ውጽኢታዊ ጸልት ንምጽሊይ ከም ፍቓዴ ኣምሊኹ ምጽሊይ 
ከምዖዴሉ ምስትውዒሌ የዴሉ (1ዮሃ3፥22 5፥14)። 

 

5. ምስ ሓሳብ ኣምሊኹ ተሳኒና ንምንባር 
 
ኣምሊኹ ንዛረኣየሌና ክንርኢ፥ ኣብቲ ዛመዯበሌና ዴማ ክንህለ፥ ንፍቓዴ ኣምሊኹ ዖሇሌይ 
ህይወት ሒዛና ክንመሊሇስ ኣልና። እቲ ምስኡ ሕብረት ክህሌወናን ከነምሌኺን ኢለ ዛፈጠረና 
ኣምሊኹ፥ ፍቓደ ኣሇሉና ምስኡ ተሳኒና ክንነብር እዩ ዛዯሌየና። ምስ ሓሳብ ኣምሊኹ ዛሇገበ 
ህይወት ዖሇዎ ኣማኒ፥ ምስ ኣምሊኹ ዛጠበቐ ሕብረት እዩ ዛሃንጽ። ብኣምሊኹ ንዛረኹቦ ሰሊም 
ጥራይ ዖይኯነስ፥ ምስ ኣምሊኹ ንዛህሌዎ ሰሊም ስሇዖገዴሶ ንፍቓዴ ኣምሊኹ ንምሌሊይን 
ምግባርን እዩ ዛተግህ። 
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ምዔራፍ ሓሙሽተ 

ፍቓዴ ኣምሊኹ ከይነሇሉ ዛኹሌክለ ነገራት 

ቓዴ ኣምሊኹ ከምቲ ክንርእዮ ዛጸናሕና ኣብ ህይወትና ክሳዔ ክንዴዘ ኣዛዩ ኣገዲሲ 
ክነሱ፥ ንምንታይ እዮም ብሓት ኣመንቲ ንፍቓዴ ኣምሊኹ ከሇሌዩ ዖይክእለ? እንታይ 
እዩ’ኴ ፍቓዴ ኣምሊኹ ከይነሇሉ ዛኹሌክሇና? ዛብሌ ሕቶ ብሕ እዋናት ከም ሕቶ ኣብ 

ኣእምሮይ ተመሊሉሱ እዩ። በዘ ነገር እዘ ንቃሌ ኣምሊኹ እናፈተሽኩ ንኣምሊኹ ንነዊሕ እዋናት 
ሓቲተዮ፥ ንሱውን ብሕ ነገራት ኣርእዩኒ። ንገሇ ካብኦም ዴማ ቐጺሌና ክንርኢ ኢና።  
 
መብዙሕትና ኣመንቲ ንፍቓዴ ኣምሊኹ ብግቡእ ዖይንፈሌጦ፥ ኣምሊኹ ፍቓደ ካብ ህዛቡ 
ስሇዛሓብአ ዖይኯነስ፥ ብሕ ከሌከሌቲ መናዴቕ ኣብ ህይወትና ስሇ እተሃንጹ እዩ። ካብቶም 
ኣብ ህይወትና እተሃንጹ ዖይኣምሊውያን ነገራት እተሊዔሇ ዴማ፥ ዙጊት መብዙሕትና ንፍቓዴ 
ኣምሊኹ ክሳዔ ሕጂ ኣብ ኳለ ሸነኹ ናይ ህይወትና ከነነሉ ኣይከኣሌናን። ነዜም ከሌከሌቲ መናዴቕ 
ኣሇሉና ምእንቲ ከነፍርሶም ከምዘ ዛስዔብ ተዖርዘሮም ኣሇው።  
 

1. ንኣምሊኹ ዖይምፍሊጥ  
 

ካብቶም ኣብ መጽሓፍ ቅደስ እተጻሕፉ ቃሊት ሌበይ ዛትንከየኒ ሓዯ ቃሌ ኣል። እቲ ቃሌ  

ጴጥሮስ ብክርስቶስ ንዛቀረበልም ሓሳብ ምሊሽ ዛሃበለ እዩ። ‚ንሕናስ ንስ ክርስቶስ ወዱ 
ህያው ኣምሊኹ ምዃንካ ኣሚንናን ፈሉጥናን ኣልና..።‛ ዴማ ይብሌ (ዮሃ6፥69)። ኣብዘ ቦታ 

ጴጥሮስ ኣሚንና ጥራይ ኣይበሇን፥ ነቲ ዛኣመንናዮ ፈሉጥናዮ እዩ ዛብሌ ዖል። ልሚ ግና እቶም 

ዛበዙሕና ኣመንቲ ነቲ ንኣምኖ ጏይታ ኣይንፈሌጦን ኢና። ምእማን ኣዛዩ ኣገዲስን ወሳንን እ 

እንተኻነ፥ ነቲ እንኣምኖ ናብ ክንፈሌጠለ እንኹእሌ ዯረጃ ህይወት ክንዴይብ እንተዴኣ 

ዖይክኢሌና ብጣዔሚ ጸገም እዩ። 

 
ናይ መብዙሕትና ጸገም እምበኣር ነቲ እንኣምኖ ኣምሊኹ ዖይምፍሊጥና እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ ካብ 
ኣምሊኹ ሓቲትና ምኹሩ ንምሌሊይ ብቍዒት ኣይኯንናን። ናይ ሓዲር መጻምዴቶም ብፍቓዴ 
ኣምሊኹ ንከይፈሌጡ እቲ ኣብ ሌዔሉኦም ዖል ዴንቍርና ዒትዑቱ ስሇዛሓዜም ኣብ ብሕ 
ምዴንጋራት ዛኣተው ቅደሳን ሒዯት ኣይኯኑን። ሓሳብ ኣምሊኹ ንምፍሊጥ ዛህሌወና ጽምኣትን 
ተወፋይነትን ኣብቲ ንኣምሊኹ ዖልና ፍሌጠት እዩ ዛምርኯስ። መጠን እቲ ንእኡ ዛፈሇጥናዮ፥ 
ሓሳቡ ንምግንዙብ ዒብዪ ዛኻነ ባህጊ ኣብ ውሽጥና ይሓዴር። መብዙሕትና እምበኣር ፍቓዴ 

ፍ 
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ኣምሊኹ ብሌክዔ ከይንፈሌጥ ዛኴሌከሇና ንኣምሊኹ ዖይምፍሊጥና ምዃኑ ብምግንዙብ፥ በቲ 
ምግሊጽ ዛመሰረቱ ናይ ሌምምዴ ፍሌጠት ክንፈሌጦ ዋጋ ንኹፈሌ። 

 

2. ንፍቓዴ ኣምሊኹ ከምይ ጌርካ ክትፈሌጥ ከምዛግብኣካ ዖይምፍሊጥ 
 

ፍቓዴ ኣምሊኹ ክዯሌዩ ከምዖሇዎም ዛፈሌጡ ግናኴ ብከመይ መገዱ እዮም ናይ ኣምሊኹ ፍቓዴ 

ዖሇሌዩ ዖይፈሌጡ ኣመንቲ ኣሇው። እዘኣቶም ብሰሪ እቲ ኣብኦም ዖል ዴንቍርና ንህይወቶምን 

ሓዲሮምን ዛኴውን ፍቓዴ ኣምሊኹ ከይፈሇጡ ይመሊሇሱ። ቤተክርስትያን ናብቶም ናብ ዯምቢኣ 

ዛመጹ ነፍሳት ፍቓዴ ኣምሊኹ ከመይ ጌሮም ከምዖሇሌዩ ክትምህር ክትክእሌ ኣሇዋ። እቲ ዛበዛሐ 

ናይ ምዴርና ኣማኒ፥ ብከመይ መገዱ ንሓሳብ ኣምሊኹ ክርዲእ ከምዛኹእሌ ስሇዖይፈሌጥ፥ ኣብ 

ብሕ ጸገማት ኣትዩ ክመሊሇስ ኢና እንርእዮ ዖልና። ስሇዘ እቶም እነገሌግሌ ዖበሌና ሓሊፍነት 

ክንስከም ይግባእ። 

 

ብውሌቅና ንቅደስ ቃሌ እናመርመርናን እተፈሊሇዩ መንፈሳዊ ጽሑፋት እናተወከስናን ፍቓዴ 

ኣምሊኹ ንእነሇሌየለ መገዴታት ንምፍሊጥ ትጉሃት ክንከውን ኣልና። ኣብ ርያ እዘ ኣርእስቲ 

እተጻሕፈ ብሕ መንፈሳዊ ጽሑፋት፥ እተሰብኩ ብሕ ስብከታት ስሇዖል ንምርካቡ ክንተግህ 

ኣልና። ኣብ ከባቢና በዘ ኣርእስቲ ኣብነታውያን ዛኻኑ ቅደሳን ምስ ዛህሌው ዴማ፥ ካብኦም 

ክንመሃር ገዙእ ርእስና ከነትሕት ይግባእ። 

 

3. ፍቓዴ ኣምሊኹ ክትዯሌይ ከምዖልካ ዖይምፍሊጥ  
 

‘ኣብ ምሌሊይ መጻምዴት ኣምሊኹ ግዯ የብለን፥ ባዔሌ ኢ ዖዋጽኣካ እትገብር’ ዛብሌ 

ዖይብሱሌ ምህሮ እናገነነን ብከምኡ ዛዋሰቡ ኣመንቲ እናሰሰኑን ስሇዛመጹ፥ ብሓት ኣፍ 

ኣምሊኹ ካብ ምሕታት ወይ ዴማ ፍቓዴ ኣምሊኹ ንምሌሊይ ካብ ምዴሊይ ይርሕቍ ኣሇው። 

ኣምሊኹ መጻምዴትና ክንረክብ ኣይመርሓናን እዩ፥ ሓሊፍነት ክንስከም ዖልና ንሕና በይንና ኢና፥ 
ኢሌና ንምሕሳብን ምዛራብን ክንዯፍር የብሌናን። ከመይሲ ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ካብ ኣምሊኹ 

ከምዛኻነ ቅደስ ቃሌ ብንጹር እዩ ዛነግረና። ‚ቤትን ሃብትን ካብ ወሇዱ ይውረስ ሇባም ሰበይቲ 
ግና እግዘኣብሄር እዩ ዘህበካ።‛ ምሳ19፥14 (ሓዴሽ ትርጉም) ኣብዘ ቦታ ተገሉጹ ከምዖል ናይ 

ሓዲር መጻምዴት ኣብ ምርካብ ግዯ ኣምሊኹ ዛሇዒሇ ቦታ እዩ ዖሇዎ።  

 

ኣብ ኳለ ሸነኹ ህይወትና ዛመርሓና ኣምሊኹ ወይውን ከምዛመርሓና እንኣምኖ ኣምሊኹ ኣብ 

ሓዲር በጺሕና ኣይምሌከቶን ምባሌና መንፈሳዊ ዴንዙዖ እዩ። ወዱ ሰብ ስጉምቱ ናይ ምጽናዔ 

ዒቕሚ የብለን። ‚..መገዱ ሰብ ካብ ርእሱ ኴም ዖይኯነ፥ እቲ ዘመሊሇሰውን ስጓሜኡ ኬቕንዔ 
ዒቕሚ ኴም ዚብለ፥ እፈሌጥ ኣልኵ፥‛ (ኤር10፥23)። ነዙ ፍቕዱ እዘኣ እቲ እተመሓሸየ ትርጉም 

ትግርኛ ‚..ሰብ ናይ ገዙእ ሕይወቱ ጏይታ ከም ዖይኮነ፥ ንህይወቱ እውን ባዔለ ኪመርሓ ከም 
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ዖይክእሌ እፈሌጥ እየ።‛  ክብሌ ገሉጽዋ ይርከብ። ብርግጽ ሰብ ናይ ገዙእ ህይወቱ መራሒ 

ኣይኯነን፥ ንምዃንውን ዒቕሚ የብለን። 

 

ሌዔሉ እቲ ኣብ ሌብና ዛነገሰ ሓሳብ፥ ናይ ኣምሊኹ ምኹሪ እዩ ዛፍጸም። ‚ኣብ ሌቢ ሰብ ብሕ 
ሃቐና ኣል፥ ምኹሪ እግዘኣብሄር ግና እዩ ጸኒዐ ዘነብር፥‛ (ምሳ19፥21)። ነዙ ፍቕዱ እዘኣ ኣዱሱ 

መዯበኛ ትርጉም ናይ ኣምሕርኛ ‚በሰው ሌብ ብሕ ሓሳብ ኣሇ፥ የሚፈጸመው ግን 
የእግዘኣብሄር ሓሳብ ነው።‛  እዘ ናብ ትግርኛ ክትርጏም እንከል ‚ኣብ ሌቢ ሰብ ብሕ ሓሳባት 
እዩ ዖል፥ እቲ ዛፍጸም ግና ናይ እግዘኣብሄር ሓሳብ እዩ።‛ ዛብሌ ትርጉም እዩ ዖሇዎ። ከምቲ 

ኣብዘ ቦታ ብንጹር ተገሉጹ ዖል ናትና ሓሳብ ዖይኯነስ፥ ናይ ኣምሊኹ ሓሳብ እዩ ተፈጻምነት 

ዛረክብ። ስሇዛኻነ ዴማ ሓሇፋ እቲ ኣብ ሌብና ዖል ነገር፥ ንሓሳብ ኣምሊኹ ንምርካብ ትጉሃት 

ምዃን የዴሉ። 

 

ከም ክርስትያናት ብሌብና መገዴና ክንምዴብ ንኹእሌ ኢና፥ ስጉምትና ኬቃንዔ ዛኹእሌ ግና 

ኣምሊኹ በይኑ ከምዛኻነ ክንስርዔ የብሌናን። ‚ሌቢ ሰብ መገደ ይምዴብ፥ ንስጉምቱ ግና 
እግዘኣብሄር እዩ ዚቃንዒ..‛ (ምሳ16፥9)። ነዙ ፍቕዱ ኣብ ካሌእ ትርጉማት ምርኣይ ነቲ ውሽጣዊ 

ትሕዛቶኣ ንምግንዙብ ሓጋዘ እዩ። ‚ሰብ ብሌቡ መገደ ይምዴብ፥ ንስጉምታቱ ዛውስነለ ግና 
እግዘኣብሄር እዩ።‛ (ኣዱሱ መዯበኛ ትርጉም) ‚ሰብ መዯብ የውጽእ፥ ንተግባራቱ ዘምዴብ ግና 
እግዘኣብሄር እዩ።‛ (ሓዴሽ ትርጉም ትግርኛ) እምበኣርሲ ከምቲ ኣብዘ ቦታ ተገሉጹ እንርእዮ 
ስጉምትና ናይ ምውሳን ምለእ ስሌጣን ዖሇዎ ኣምሊኹ እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ ኣምሊኹ ኣብ 
ህይወትና ዛሇዒሇ ቦታ ክሕዛ ክንሓዴጏ ኣልና። 

 

ኣብ ካሌእ ጽሑፍውን ኣየናይ ንመን ክበጽሕ ከምዖሇዎ ክምዴብ ምለእ ስሌጣን ዖሇዎ ኣምሊኹ 

ጥራይ ከምዛኻነ ብንጹር ይዙረብ እዩ። ‚ዔጭ ናብ ሕቝፊ እዮም ዚውዴቑ ንመን ከም ዘበጽሕ 
ግና እግዘኣብሄር እዩ ዘምዴቦ።‛ (ምሳ16፥33)። ‚ፍቓዴ ኣምሊኹ ኪፈሌጡ ዔጫ የውዴቑ፥ ንመን 
ከም ዘበጽሕ ግና እግዘኣብሄር እዩ ዘምዴቦ።‛ (ሓዴሽ ትርጉም) ንኣና ዛሓሸ ኣብ ምምራጽ 

ዛሇዒሇ ቦታ ክሕዛ ዖሇዎ ኣምሊኹ እዩ። ንሰብ ጽቡቕ እትመስል መገዱ ኣብ መወዲእታኣ ሞት 

እያ እትወሌዴ እሞ፥ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ናብ ህይወት ዛወስዴ ጏዯና ንምምራጽ ኣብ ኣምሊኹ 

ክውከሌ ክኹእሌ ኣሇዎ። 

 

እቲ ብኣምሊኹ እተቀበሌናዮ ቅደስ መንፈስ ናብ ‚ኳለ‛ ሓቂ ዛመርሕ ካብ ኯነ ኣብኡ ንወከሌ። 

ኳለ ማሇት ብዖይተረፍ ማሇት እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ ንናይ ሓዲር መጻምዴቲ ኣብ እንመርጸለ 

ንመንፈስ ቅደስ ክንውከሌ ዖልና። ኣምሊኹ ንሰብ ካብ መጀመርታ ክሳዔ ናይ ህይወት ፍጻሜኡ 

ስሇዛፈሌጦ ዛሓይሽ ነገር ይምዴበለ እዩ። ናይ ሓዲር መጻምዴተይ ናይ ምምራጽ ምለእ ስሌጣን 

ዖልኒ ኣነ በይነይ እየ ኢሌካ ምሕሳብ ንኣምሊኹ ኣብ ህይወትካ ምዴራት እዩ። እዘ ከምዘ ዒይነት 

ምርዲእ ስሌጣን ኣምሊኹ ካብ ዖይተርዴኤ ሌቢ ጥራይ እዩ ክነቅሌ ዛኹእሌ። እዘ ምርዲእ 
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ብሓት ቅደሳን ፍቓዴ ኣምሊኹ ንህይወቶም ከየስተውዔለ ዒጊቱ ከምዛሓዜም ብምግንዙብ 

ካብዘ ነገር ሓራ ንውጻእ።  

 

4. ኣምሊኹ ዖይከውን ነገር ከይህበካ ምፍራህ  
 

ገሇ ገሇ ኣመንቲ፥ ንሌክዔ መንነት ኣምሊኹ ካብ ዖይምፍሊጦም እተሊዔሇ፥ ኣምሊኹ ዖይዯሌይዎ ሰብ 

ከይህቦም ስሇዛፈርሁ፥ ኣብ ናይ ገዙእ ርእሶም ምርጫን ውሳኔን ይጸንዐ። እዘ ከኣ ብዙዔባ 

ኣምሊኹ ዖሇዎም ምርዲእ እተዙብዓ ምዃኑ እዩ ዖርእየና። ኣምሊኹ ውህበቱ ምለእ እዩ 

(ያእ1፥17)። ንኣና ዛሓይሽ ዴማ ይፈሌጠሌና እዩ። ኣታ፥ ኣምሊኹ ዖይትዯሌዮ ወይ ዴማ 

ዖይከውን ከይህበካ እትፈርህ ንገዙእ ርእስ ሌዔሉ ኣምሊኹ ጥበበኛ ክትገብር ትፍትን ከምዖል 

ኣይትረስዔ።  

 

ንገዙእ ርእስና ሌዔሉ ኣምሊኹ ሓሇይቲ ጌርና ብምውሳዴ፥ ኣምሊኹ ንዛመርጸሌና ናቱ ፍቓዴ 

ረጊጽና ኣብ እንመሊሇሰለ እዋን እቲ ሳዔቤን ኣዛዩ ከቢዴ እዩ ዛኴውን። ሳዔቤኑ ዖይምምርዒው 

ኣይኯነን። ክትምርዕ ትኹእሌ ኢ ሞገስ ኣምሊኹ ዖሇዎ ሓዲር ግና ክትምስርት ኣይትኹእሌን 

ኢ። ሞገስ ኣምሊኹ ዖሇዎ ሓዲር፥ ኣብ ፍቓዴ ኣምሊኹ እተሰረተ ሓዲር እዩ። ኣምሊኹ በቲ 

ዖሇኣሇማዊ ምኹሩን ዯረት ኣሌቦ ፍሌጠቱን ንኣ ዛሓይሽ ዖዲሇዎ ነገር ኣሇዎ። ንሱ ነቶም 

ዖፍቕርዎን ናይ ህይወቶም መራሒ ክኴውን ንዖፍቐደለ ኳልምን ዛበሇጸ ነገር ይህቦም እዩ። 

ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ኣብ ህይወትና ከም መራሒ ክንሾሞ ዖዴሌየና። 

 

5. ዛምርምር ሌቢ ዖይምሓዛ 
 
ከምቲ ብተዯጋጋሚ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ እተገሌጸ ፍቓዴ ኣምሊኹ ንምፍሊጥ ምምርማር ኣዛዩ 
መሰረታውን ግዴነታውን ነገር እዩ። ገሇ ካብቶም ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ብዙዔባ ምምርማር ፍቓዴ 
ኣምሊኹ ዛዙረቡ ፍቕዴታት ንርኤ፥  
 

‚እቲ ሰናይን ባህ ዚብሌ ምለእን ፍቓዴ ኣምሊኹ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ 
ኹትምርምሩስ፥ ብምሕዲስ ሓሳብኩም ተሇወጡ እምበር ነዙ ዒሇም እዘኣ 
ኣይትምሰሌዋ።‛ ሮሜ12፥2 
 
‚ፍረ ብርሃን ብሰናይ ዖበሇን ብጽዴቅን ብሓቅን እዩ፥ ቀዯም ጸሌማት ኔርኩም ኢኵም 
እሞ ብጏይታ ግና ሕጂ ብርሃን ኢኵም፥ ንጏይታ ዚሕጉሶ እናመርመርኩም ከም ዯቂ 
ብርሃን ኲንኩም ተመሊሇሱ።‛ ኤፌ5፥8-10 
 
‚ምእንትዘ እቲ ፍቓዴ ጏይታ እንታይ ምዃኑ ኣስተውዔለ እምበር ዒያሱ ኣይትዅኑ።‛ 
ኤፌ5፥17 
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እዖን ኣብ ሊዔሉ እተዖርዖራ ፍቕዴታት፥ ፍቓዴ ኣምሊኹ ንምፍሊጥ ምምርማር ኣዴሊይ ከምዛኻነ 
እየን ዛዙረባ። ኣምሊኹ ዲግም ኣብ እተወሌዴናለ እዋን፥ ብክርስቶስ ዛሃበና ሓዴሽ መንነት ኣል። 
እዘ ሓዴሽ መንነት እዘ ንሓሳብ ሰማይ መርሚሩ ክርዲኣ ዛኹእሌ መንነት እዩ። ሓሳብ ሰማይ 
ንኣና ምስጢር ኯይኑና ጥራይ ከይተርፍ፥ ኣቲና ክንምርምሮ ኣምሊኹ ኣፍቂደሌና ወይ ዴማ 
መእተዊ ሂቡና እዩ (ማቴ13፥11)። ነዘ እተዋህበና ፍለይ ሓሇፋ ተጠቒምና ዴማ ንሓሳብ ኣምሊኹ 
ክንምርምር ግዯና እዩ።  
 
ከምቲ ኣብ ምሳ25፥2 ተጻሒፉ ዖል ክብሪ ኣምሊኹ ምስዋር ነገር እዩ። ክብሪ ነገስታት ዴማ 
ምምርማር ነገር እዩ። ‚ክብሪ እግዘኣብሄርሲ ምስዋር ነገር እዩ፥ ክብሪ ነገስታት ግና ምምርማር 
ነገር እዩ።‛ እዜም ኣብዘ ቦታ ተገሉጾም ዖሇው ነገስታት፥ ናይ ምዴሪ ነገስታት ጥራይ ዖይኯኑስ፥ 
ነቶም ብክርስቶስ የሱስ ካህናትን ነገስታትን ዛኻኑ ቅደሳንውን እዩ። ናይ ኣምሊኹ ክብሪ ሓሳባቱ 
መርሚርና ክንረኹቦ ምስዋር ክኴውን እንከል፥ ናትና ናይ ነገስታት ክብሪ ዴማ ነቲ እተሰወረ 
ፍቓዴ ኣምሊኹ ብመንፈሳዊ ሌምምዴ መርሚርና ምብጻሕ እዩ። ክብርና ምምርማር ካብ ኯነ፥ 
ዖይምምርማር ውርዯት ከምዛኻነና ክንዛንግዔ የብሌናን። 

 
ከምቲ ንጉስ ዲዊት፥ ንኣምሊኹ ሓንቲ ነገር ንሱ ከኣ ‚ውቃበ እግዘኣብሄር ንምርኣይ፥ 
መቕዯሱውን ንምምርማር..‛  ዛሇመኖን ዋጋ ዛኴፍሌ ዛነበረን፥ ንሕናውን ንምምርማር ፍቓዴ 
ኣምሊኹ ዋጋ ክንከፍሌ ኣልና (መዛ27፥4-5)። ፍቓዴ ኣምሊኹ ብዴቁስካ ዛመጸካ ዖይኯነስ 
ነቶም ዛተግሁ ዛወሃብ ምዃኑ ብምግንዙብ ትጉሃት ምዃን የዴሉ። ዛምርምር ሌቢ ክህሌወና 
ኣሇዎ። ኣምሊኹ ንፍቓደ ንምፍሊጥ ኣብ እንገብሮ ምምርማር፥ ብመንፈሱ ክዴግፈናን ሓሳቡ 
ገሉጹ ከዯንቐናን ክንርእዮ ኢና። ስሇዘ ካብ ስንፍና ሓራ ዛወጸ ህይወት ይሃሌወና። 

 

6. ጥቡቕ ርክብ ምስ ቃሌ ኣምሊኹ ዖይምክያዴ 
 
ቃሌ ኣምሊኹ ንኣና ንክርስትያናት፥ እቲ ግለጽ ናይ ኣምሊኹ ፍቓዴ እዩ። ብዖይ ቃሌ ኣምሊኹ 
ንፍቓዴ ኣምሊኹ ከነስተውዔሌ ኣይንኹእሌን ኢና። ፍቓዴ ኣምሊኹ ብቃለ ከምዛግሇጸሌና 
ተረዱእና፥ ገዙእ ርእስና ኣብ ትሕቲ ስሌጣን ቃሌ ኣምሊኹ ከነግዛእ እንተዴኣ ዋጋ ዖይከፊሌና 
መዋእሌና ካብ ሓሳብ ኣምሊኹ ርሒቕና ክንመሊሇስ ኢና እንግዯዴ። ብሓት ብምኹንያት እቲ 
ንቃሌ ኣምሊኹ ዒብዪ ኣቃሌቦ ዖይህብ ኣካይዴኦም ዙጊት ንፍቓዴ ኣምሊኹ ከይፈሇጥዎ ኣብ 
ክርስትና ዒመታት ኣቝጺሮም ኣሇው። ክርስትያን እየ እናበሌካ ንፍቓዴ ኣምሊኹ ካብ 
ዖይምፍሊጥ ዛዒቢ ውዴቐት የሌቦን። 
 
መጻምዴትና ንምፍሊጥ ኣብ እንገብሮ መንፈሳዊ ገዴሉ ንቃሌ ኣምሊኹ ቀዲምነት ክንህብ ኣልና። 
ብዖይ ቃሌ ኣምሊዊ መምርሒ፥ ናይ ሓዲር መጻምዴትና ክንፈሌጥ ኣይንኹእሌን ኢና። መጽሓፍ 
ቅደሳዊ መምርሒ እንታይ ምዃኑ ምስ ቃሌ ኣምሊኹ ብምሌጋብ እንተዴኣ ተረዱእናዮ ግና 
ብቀሉለ ኢና ንፍቓዴ ኣምሊኹ ከነስተውዔል እንኹእሌ። ስሇዘ ዴማ ኢና ንምንባብ፥ 
ምስትንታንን ምጽናዔን ቃሌ ኣምሊኹ እዅሌ ግዚ ክህሌወና ዖዴሉ። ምስ ቃሌ ኣምሊኹ ጥቡቕ 
ርክብ ክንሃንጽ እንተዴኣ ክኢሌና፥ ብእኡ ኣዑንቲ ሌቦናና ስሇዛበርህን ንሰማያዊ ምግሊጽ ቀረባ 
ስሇእንኴውንን፥ ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ኣብ ምሌሊይ ከምቶም እተሸገሩ ኣይንኴውንን ዴማ 
ኣይንዯናገርን። 
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7. ትሪ ሌቢ 
 
ኣምሊኹ ሓሳቡ ክገሌጽ እናዯሇየ ብሰሪ እቲ ኣብ ሰባት ዖል ትሪ ሌቢ ግና እተዒገተለ ኣጋጣሚ 
ብሕ እዩ። ኳነታት ሌብና ንምሌሊይ ፍቓዴ ኣምሊኹ ኣዛዩ ወሳኒ እዩ። ትሪ ሌቢ ንሓሳብ 
ኣምሊኹ ናብ ህይወትና ከይውሕዛ ዒንቃጺ እዩ። ‚ኣነ ኹምህረካ ነታ እትኴዯሊ መገዱ ዴማ 
ከርእየካ እየ፥ ዒይነይ ናባ ኣቢሇውን ክመኹረካ እየ። ከምቶም ኣእምሮ ዚብልም፥ ናባ 
ምቕራብ ስሇ ዛኣበዩ፥ ብሌባብን ብሌጓምን ዘግርሑ ኣፍራስን ኣባቕሌን ኣይትኵኑ።‛ 
(መዛ32፥8-9)። ኣብዙ ጥቅሲ ኣምሊኹ ክመርሓና ከምዛኻነ ዴሕሪ ምዛራቡ፥ ኣሌጊቡ 
እተዙረበና ቃሌ፥ ኣእምሮ ዖይብሌናን ናብኡ ምቕራብ እንኣቢ ተረርቲ ሌብን ክንከውን 
ከምዖይብሌና እዩ። ስሇዘ መሪሕነት ኣምሊኹን፥ ትሪ ሌብን መቀናቅንቲ ኯይኖም ቀሪቦም 
ከምዖሇው ከነስተውዔሌ ንኹእሌ ኢና ማሇት እዩ።  
 
ካብዘ ሕማቕን ሓዯገኛን ዛኻነ ባህርይ ሓራ ዛወጸ ህይወት ከነጥሪ እንተዴኣ ዖይክኢሌና 
መዋእሌና ፍቓዴ ኣምሊኹ ተሰዊሩና ኢና እነሕሌፎ። ትሪ ሌቢ ክንብሌ እንከልና እንታይ ማሇትና 
እዩ? ምሕረት ዖይገብር፥ ካብ ሓጢኣቱ ዖይምሇስ፥ ብቂምታን ጽሌእን እተመሌኤ፥ ትዔቢተኛ፥ 
ክመሃር ዖይዯሉ ሌቢ፥ ንምእዙዛ ዖይተግህ ሌቢ ማሇትና እዩ። ከምዘ ዒይነት ሌቢ እንተዴኣ 
ሃሌዩካ ሓሳብ ኣምሊኹ ክስወረካ ናይ ግዴን ምዃኑ ኣይትዖንግዔ።  
 
ትሪ ሌቢ መጻምዴት ብመሪሕነት ኣምሊኹ ከይተሇሉ ዛዔንቅጽ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ምለእ 
ብምለእ ካብ ኣምሊኹ ዛፈሉ’ውን ስሇዛኻነ ሌብ ካብዘ ነገር ክትሕለ ይግባእ። እቲ ብትሪ 
ሌቢ ዛስዔብ ክሳራ ከም ዯቂ እስራኤሌ ንዛጀመርካዮ ጉዔዜ ከይዙዖምካ ኣብ ምዴረበዲ ንጥፍኣት 
ክትተርፍ ዛገብር ብምዃኑ ኣዛዩ ሓዯገኛ እዩ። ሌብና ንኣምሊኹ ዛምችእ፥ ንመሪሕነቱ ዴማ 
ዛቅበሌ ጌርና ክንቃንዮ ክንክእሌ ኣልና። እዘ ብምግባር ጥራይ ኢና ምስ ፍቓዴ ኣምሊኹ ዛሇገበ 
ህይወት ክንሃንጽ እንኹእሌ።  

 

8. ብምሕዲስ ሓሳብና ዖይምሌዋጥና 
 
ኣብ ሮሜ12፥2 ብንጹር ተጻሒፉ ከምዖል ፍቓዴ ኣምሊኹ ንምስትውዒሌ ብምሕዲስ ሓሳብና 
ክንሌወጥ ክንክእሌ ኣልና።  ‚እቲ  ሰናይን ባህ ዚብሌ ምለእን ፍቓዴ ኣምሊኹ እንታይ ምዃኑ 
ምእንቲ ኹትምርምሩስ፥ ብምሕዲስ ሓሳብኩም ተሇወጡ እምበር ነዙ ዒሇም እዘኣ 
ኣይትምሰሌዋ።‛ ኣብዘ ቦታ እዘ እቲ ብምሕዲስ ሓሳብኩም ተሇወጡ ዛብሌ ቃሌ ምስ ንዒሇም  
ዖይምምሳሌ ተኣሳሲሩ እዩ ተገሉጹ ዖል። እዘ ከኣ ከም ናይ ዒሇም ቅዱ ኣተሓሳስባ ኣብ 
ኣእምሮና ክንሃንጽ ከምዖይብሌና እዩ ንጹር መሌእኹቲ ዖሕሌፈሌና። 
 
ኣብዘ መበሌ 21 ክፍሇ ዖመን ብገሇ ገሇ ኣገሌገሌቲ ብሕ ንክርስትያን ዖይቃሌ ኣምሊዊ ሓርነት 
ዛህብ ዒሇማዊ ኣካይዲ (ሲሲተም) ኣብ ማሕበር ክህነጽ ይፍተን ኣል። እቲ ብእኦም ዛወሃብ 
ምህሮ ንብሓት ኣመንቲ ምስ ዒሇም ክመሳሰለ ስሇዛገበሮም ካብ ሓሳብ ኣምሊኹ ርሒቖም 
ክመሊሇሱ ተገዱድም እዮም። ምስ ዒሇም ንዖተኣሳስረና ዛኻነ ዒይነት ኣካይዲን ምህሮን 
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ክንቃወም መንፈሳዊ ሓሊፍነት ኣልና። ንኵለ  እንሰምዕ ምህሮ ብቃሌ ኣምሊኹ ከየሕሇፍና 
ክንቕበል ኣይግባእን። ክንቃወሞ ንዖልና ኳለ ዴማ  ክንቃወሞ ጥራይ እዩ ዖልና። 
 
ፍቓዴ ኣምሊኹ ብመንፈሳዊ ኣእምሮ ጥራይ እትርዴኦ ነገር ስሇዛኻነ ስጋዊ ኣእምሮ ንሓሳብ 
ኣምሊኹ ፈሉዩ ናይ ምርዲእ ብቕዒት ፍጹም የብለን (1ቇሮ2፥13-14)። ስሇዘ ሓሳብ ኣምሊኹ 
ንምሌሊይ መንፈሳዊ ኣእምሮ ምጥራይ ናይ ግዴን የዴሉ። ብሕ ግዚ ብስጋዊ ሓሳብ እተመሌኤ 
ኣእምሮ ሒዛና ስሇእንመሊሇስ ኢና ንፍቓዴ ኣምሊኹ ክንርዲእ ዖይንክእሌ። ካብዙ ዒሇም እዘኣ 
ዖይተፈሌየ ኣተሓሳስባ ሒዛና፥ ንሰማያዊ ሓሳብ ኣምሊኹ ከነስተውዔሌ ስሇዖይንኹእሌ 
ኣተሓሳስባና ብቃሌ ኣምሊኹ ክንሌውጥ ክንክእሌ ኣልና። ሓሳብና በዙ ዒሇም እዘኣ እተዒብሇሇ 
ክኴውን የብለን። ሓሳብና ንሰማይ ከቅርበና ወይውን ካብ ሓሳብ ሰማይ ኣርሒቍ ከመሊሌሰና 
ስሇዛኹእሌ ኣብ ምሌዋጥ ሓሳብና ክንተግህ ይግባእ።  
 

9. ዖይምእዙዛ  
 
‚ፍቓደ ገብር ዘዯሉ እንተል፥ ንሱ ብዙዔባ ትምህርተይ ካብ ኣምሊኹ እንተ ኻይኑ ወይስ ካብ 
ርእሰይ እንተ ኻይነ ዛዙረቦ ዖልኵ ኪፈሌጥ እዩ‛ (ዮሃ7፥17)። እዙ ፍቕዱ፥ ጏይታ ባዔለ 
እተዙረባ ኯይና፥ እቶም ንዴምጹ ከሇሌዩ ዛኹእለ ሰባት እቶም ንፍቓደ ዛገብሩ ሰባት ምኖም 
እያ እተረዴእ። እቲ ንምእዙዛ ዖልና ዴለውነትን ተወፋይነትን፥ ናብ ምሌሊይ ወይ ዴማ ናብ 
ውሽጢ ምስትውዒሌ ክንኣቱ ዯገ የርሕወሌና። ዖይምእዙዛ ዴማ ብኣንጻር እዘ ንፍቓዴ ኣምሊኹ 
ከይነሇሉ ንምስትውዒሌና ይዯፍኖ፥ ንሰማያትና ዴማ ኣብ ሌዔላና ኣስራዘ ይገብሮ።  
 
ንምእዙዛ ዴለው ዛኻነ ሌቢ ዖይምሓዛ፥ ኣምሊኹ ሓሳቡ ከየብርሃሌካ ከሌካሉ መንዯቕ እዩ። 
ኣምሊኹ ንስሇ ምዛራብ ዴምጹ ኣይህብን እዩ። ንነፍሲ ወከፍና ዛዙረበና ቃሌ እንእዖዜ ክንከውን 
እዩ ዛዯሉ። ንምእዙ ገዙእ ርእስና ከየዲልና፥ እዛን እትን ስሇዛገበርና ጥራይ ሓሳብ ኣምሊኹ 
ይግሇጸሌና ማሇት ኣይኯነን። እቶም ብተዯጋጋሚ ሓሳብ ኣምሊኹ ንህይወቶም እተረዴኡ ናይ 
መጽሓፍ ቅደስ ሰባት፥ እንተዴኣ ኣስተውዑሌናዮም ብምእዙዛ እተኴበበ ህይወት ከምዛነበሮም 
ኢና እነስተውዔሌ። እምበኣርሲ ኣብ ዔሇታዊ ጉዔዜና ንሓሳብ ኣምሊኹ ዖሇሉ ህይወት ንምጥራይ፥ 
ካብ ዖይምእዙዛ ሓራ ዛወጸ ህይወት ክህሌወና ክንጽዔር ይግባእ። መጠን እቲ ንሓሳብ ኣምሊኹ 
እተገዙእናዮ መጠኑ ሓሳብ ኣምሊኹ ከምዛግሇጸሌና ብምግንዙብ እዙት ውለዴ ብምዃን 
ንመሊሇስ። 

 

10. ፍትወት ርእሲ 
 
ሓሳብ ገዙእ ርእስ እናቐዯምካን፥ ኣብ ሌቦና እናተጸጋዔካን ንፍቓዴ ኣምሊኹ ከተስተውዔሌ 
ዛከኣሌ ኣይኯነን። ፍትወት ርእሲ ብገዙእ ርእሱ ኣንጻር ሓሳብ ኣምሊኹ ብምዃኑ ማእሰርቲ እዩ። 
ፍትወት ርእሲ ኳለሳዔ ንዴላት ስጋ ጥራይ ከተዴህብ ስሇዛገብር፥ ነቲ ብቐጥታ ይኵን 
ብመገዱ ካሌኦት ዛመጸካ ሓሳብ ኣምሊኹ ንከይትሰምዔ ይኹሌክሇካ። ፈታው ርእሱ ዛኻነ ኣማኒ፥ 
ንርእሱ ዛሓይሽ ነገር ጥራይ ከናዱ እዩ ሓኻት ዛብሌ። ስሇዛኻነ ዴማ ኣንጻር ዴላቱ ዛኻነ 
ሓሳብ ኣምሊኹ ናብ ህይወቱ ኣብ ዛመጸለ እዋን ንክቕበል ኣዛዩ እዩ ዛጽገም። ስሇዛኻነ ዴማ 
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እዩ ንሓሳብ ኣምሊኹ ክርዲእ ዛዯሉ፥ ኣማኒ ካብ ፍትወት ርእሲ ሓራ ዛወጸ ህይወት ከጥሪ 
ዖሇዎ። 

 

11. ብፍርሃት ኣምሊኹ ዖይምምሌሊስ፥ 
 
ከምቲ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ እተገሌጸ፥ ኣምሊኹ እቲ ዛዒሞቐ ምስጢሩ ዛመቕልም፥ ነቶም ብፍርሃቱ 
እተመሌኤ ህይወት ዖሇዎም ቅደሳኑ እዩ።‚ንእግዘኣብሄር ዘፈርሆ ሰብ መን እዩ? ንእኡ እታ 
ዛሐርያ መገዱ ምህሮ እዩ። ነፍሱ ብዴሓን ክትነብር ዖርኡውን ንምዴሪ ወርሳ እዩ። 
ምስጢር እግዘኣብሄርሲ ነቶም ዘፈርህዎ እዩ፥ ንሱውን ኪዲኑ ኸፍሌጦም እዩ።‛ (መዛ25፥12-
14)። ኣምሊኹ ነቶም ዛፈርህዎ፥ ነታ ንሱ ዛሓረያ እሞ፥ ንዛመሊሇሱሊ ህይወትን በረኴትን 
እትህብ መገደ የፍሌጦም እዩ። ካብ ፍርሃት ኣምሊኹ ዛረሓቐ ህይወት ሒዛና ንፍቓዴ ኣምሊኹ 
ከነስተውዔሌ ኣይንኹእሌ ኢና። ንፍርሃት ኣምሊኹ ከም ሓዯ ሃይማኖታውን ተራ ሓሳብን 
እናርኤናዮ ምስጢር ኣምሊኹ ክግሇጸሌና ምምናይ ብርእሱ ዔሽነት እዩ። እምበኣርሲ ንኣምሊኹ 
ዖይምፍራህ ንኵለ መሇኯታዊ ምስጢር ከይግሇጸሌና ቀንዱ ምኹንያት  ብምዃኑ ኣብ ህይወትና 
ከይስሌጥን ነፍስ ወከፍና ስሇ ገዙእ ርእስና ክንነቅሕ ይግባእ።  

 

12. ዖይምዔጋስ  
 
ኣምሊኹ፥ ህዴእ ኢሌና ንእኡን ፍቓደን ከነስተውዔሌ ብቃለ ተዙሪቡና እዩ። መዛ46፥10 ህዴእ 
ምባሌ ናብ ምስትውዒሌ ዖእቱ ክኴውን እንከል፥ ዖይምህዲእ ግና ብኣንጻሩ ካብ ሓሳብ ኣምሊኹ 
እዩ ዖርሕቐካ። ኣምሊኹ ንኤሌያስ ኣብቲ ህደእ ንፋስ እዩ ዯሃዩ ኣስሚዔዎን ተጋሂደለን 
(1ነገ19፥11-13)። ህዴኣት ንዴምጺ ኣምሊኹ ከነስተውዔሌ ናብ እንኹእሇለ ዯረጃ መንፈሳውነት 
ዖእትው ብምዃኑ፥ ህዴኣት ዛነገሶ ህይወት ንምጥራይ ንትጋህ።  ዒቅሉ ዖይብሌና ምስ እንኴውን 
ግና፥ ክሳዔ ክንዯይ ፍቓዴ ኣምሊኹ ናይ ምፍሊጥ ህንጡይነት ይሃሌወና ብዖየገዴስ ፍቓዴ ኣምሊኹ 
ከነሇሉ ኣይንኹእሌን ኢና።  
 
መብዙሕትና ፍቓዴ ኣምሊኹ ከነስተውዔሌ ዖይክኣሌና፥ ህዴእ ኢሌና ገጽ ኣምሊኹ ክንዯሉ 
ስሇዖይከኣሌና እዩ። ጸውዒኒ ንዛበሇና ኣምሊኹ፥ ጸዊዔና ዯሃዩ ንምርካብ፥ ሃዱእና ምጽባይ ብግዱ 
እዩ ዖዴሌየና። ንሱ ዯሃዩ ከስምዒና ክመጽእ ኣይዴንጉን እዩ፥ እንተዯንጏየ እ ብህዴኣት 
ምጽባይ እተማሃረ ህይወት ክህሌወና ኣሇዎ። ‚..ብርግጽ ኪመጽእ ኣይኪዴንጕን ዴማ እዩ እሞ 
እንተ ዯንጏየ እ ተጸበዮ‛ (ኣንባ2፥2-3)። ኣብዙ ሁከትን ምርባሽን ዛበዛሓ ዒሇም፥ ሃዱእካ 
ንምምሌሊስ ከቢዴ ዋጋ ዖኹፍሌ እ እንተኻነ፥ ረብሓኡ ግና ዒብዪን ሰማያዊን ብምዃኑ 
ክንሃዴእ ኣልና። ንኣምሊኹ ንምሕታት ጥራይ ዖይኯነስ መሌሲ ጸልትና ንምቅባሌ፥ ህደኣት 
ንዅን። ካብ ታህዋኹን ኣቋራጭ መገዱ ክትጥቐም ምፍታንን ሓራ ዛወጸ ህይወት ይሃሌወና።  

 

13. መንፈሳዊ ዐረት 
 
ሌቡ ብስስዓ፥ ፍትወት ገንዖብ፥ ባህጊ ዒሇም ዛዕረ ሌቢ ዖሇዎ ኣማኒ፥ ፍቓዴ ኣምሊኹ ናይ 
ምስትውዒሌ ዒቕሙ ኣዛዩ ዴኵም እዩ። መንፈሳዊ ዐረት ዖሇዎ ኣማኒ፥ ንመንፈሳዊ ነገር ኣዛዩ 
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ርሑቕ እዩ። ዐረት ፍረ ዴንቍርናን ሰይጣናዊ መጥቃዔትን ብምዃኑ፥ እቲ ንሓሳብ ኣምሊኹ 
ክርዲእ ዛዯሉ ኣማኒ ስሇ ገዙእ ርእሱ ክዋጋእ ክኹእሌ ኣሇዎ። ነቲ ኣብ ህይወቱ ክነግስ ዛዯሉ ኳለ 
መንፈሳዊ ዐረት ኣብ ምቅንጣጥ ትጉህን ስሌጣኑ ዛጥቐምን ክኴውን ኣሇዎ። ንዴንቍርና 
ብፍሌጠት ሓቂ፥ ንመጥቃዔቲ ኣጋንንቲ ዴማ ብስም የሱስ ብምዔናው፥ ኣብ ህይወቱ ሓሳብ 
ኣምሊኹ ክነዴቕ ከምዛኹእሌ ተረዱኡ ክተግህ ኣሇዎ። 

 

14. ኣብ ሰብ ምውካሌን ውሌቃዊ ሌምምዴ ዖይምጥራይን 
 
ብሓት ኣመንቲ ኣብ ምሌሊይ ፍቓዴ ኣምሊኹ ውሌቃዊ ሌምምዴ ከጥርዩ ዖይኴኣለ፥ ፍቓዴ 
ኣምሊኹ ከሇሌየሌና ይኹእሌ እዩ ኢልም እተወከሌዎ ሰብ ስሇዖሇዎም እዮም። ኣምሊኹ ንፍቓደ 
ብካሌኦት ዛገሌጽ ምዃኑ ኣብ ብሕ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ እተገሌጸ እ እንተኻነ፥ እዘ ግን 
ትህኪት ዖሪኡ ብውሌቅና ፍቓደ ንምሌሊይ ከይንጽዔር ክገብረና የብለን። ንኵለ  ነገር ዋሊውን 
ንመንፈሳዊ ነገር፥ ኣብ ሰብ ምውካሌ ናብ መርገም ዖብጽሕ ጥራይ ዖይኯነስ ብገዙእ ርእሱ 
መርገም እዩ። እቲ ኣምሊኹ ብተዯጋጋሚ ሓሳቡ ንምግሊጽ ዛጥቐመለ፥ ኣብ ርያና ወይ ዴማ 
ኣብ ጥቃና ዖል ኣገሌጋሉ ጣኦትና ክኴውን ከነፍቅዴ የብሌናን። እቲ ብእኡ ሓሳቡ ዛገሌጽ 
ኣምሊኹ፥ ብቐጥታ ንኣናውን ክገሌጸና ከምዛኹእሌ ተረዱእና፥ ቐጥታዊ ዴምጺ ኣምሊኹ ንምስማዔ 
ርእስና ከነሌምዴ ይግባእ።  
 
ውሌቃዊ ሌምምዴ ዖይምጥራይ ፍቓዴ ኣምሊኹ ካብ ምሌሊይ ዛዔንቅጽ እዩ። ቃሌ ኣምሊኹ 
ብተዯጋጋሚ ንገዙእ ርእስና ንመንፈሳዊ ነገር እነሌምዴ ክንከውን ይጽውዒና እዩ። መንፈሳዊ 
ሌምምዴ ብሕ ዒቕሌን ዋጋ ምኹፋሌን ዛሓትት እ እንተኻነ መወዲእታኡ ግና ብሕ ፍረ 
እዩ ዛርከቦ። ስሇዘ ዒቕሉ ጌርና ዋጋ ክንከፍሌ ኣልና። መንፈሳዊ ሌምምዴ ቀስ ብቐስ እናማዔበሇ 
ዛኴይዴ ስሇዛኻነ ቅሌጡፍ ሇውጢ ከይተጸበና ንሰጉም። ኣምሊኹ ዴማ ዴምጹ እናገሇጸ 
ከዯንቐና እንከል ክንርእዮ ኢና።  

 

15. ኣብ ናይ ገዙእ ርእስ ሌምምዴ እተሓጽረ ኣካይዲ 
ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ፥ ውሌቃዊ መንፈሳዊ ሌምምዴ ክህሌወና ኣዛዩ ኣገዲሲ እ እንተኻነ 
ኳለ ሌምምዴ ግና ኣምሊዊ እዩ ማሇት ኣይኯነን። ብርግጽ ተመኩሮ ኣብ ክርስትና ኣዛዩ 
ኣዴሊይ እዩ። ኣብ ገሇ እዋናት ግና ነቲ እዋናዊ ሓሳብ ኣምሊኹ ከይነስተውዔሌ ክዒግተና 
ስሇዛኹእሌ፥ ኣዘና ጥንቍቃትን ብሱሊትን ክንከውን ይግባእ። ነቲ ግሊዊ ሌምምዲትና፥ ምስ ገሇ 
ክፋሌ ናይ መጽሓፍ ቅደስን ምግሊጽ መንፈስ ቅደስን ከነመሳስል ምፍታን፥ ሓዯ ካብቲ ፍቃዴ 
ኣምሊኹ ብዛግባእ ከይነሇሉ ካብ ዛክሌክለና ነገራት ምዃኑ ክንስሕቶ የብሌናን። ዛኻነ ሌምምዴ 
ነዊሕ እዋናት ምሳና ስሇዛጸንሐ ጥራይ መጽሓፍ ቅደሳዊ እዩ ማሇት ኣይኯነን። 

 

16. ሓዯ መገዱ ጥራይ ምጽባይ 
ከምቲ ኣብ እብ1፥1 እተጻሕፈ ኣምሊኹ ብሕ ሳዔን ብብሕ መገዴን ዛዙረብ ኣምሊኹ እዩ። እዘ 
ሓቂ ኣብ ቦታኡ እንከል፥ ንስ ግና ንኣምሊኹ ከም ንእማን ብሓዯ መገዱ ጥራይ ትጽበዮ 
እንተዴኣ ሃሉ፥ ሓሳብ ኣምሊኹ ከተስተውዔሌ ኣዘ ክትሽገር ኢ (2ነገ5፥10-11)። ናይ 
ብሓት ኣመንቲ ኣእምሮ፥ ፍቓዴ ኣምሊኹ ከየስተውዔሌ ካብ እተዯፍነለ ምክንያታት ሓዯ እዘ 
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እንዙረበለ ዖልና ንፍቓዴ ኣምሊኹ ብሓዯ መገዱ ጥራይ ምጽባዮም እዩ። ኣምሊኹ ብዛዯሇዮ 
መገዱ ክመርሓና ክንሓዴጏ ኣልና። በዛን በትን ኢሌና ከነማኹሮ ኣይግባእን፥ ኣይንኹእሌን 
ዴማ። እቲ ናትና ርባታት ዯማስቆ፥ ኣባናን ፈርጳርንድን (ንእማን ኣብ ዒዴና ኣሇዋ ዛበሇን 
ሩባታት) ኣምሊኹ ንሇውጥና ንዖምጽኦ ሩባ ዮርዲኖስ ከይንጥቀመለ ከሌካሉ ብምዃኑ ከነርሕቆ 
ክንክእሌ ኣልና።  

 

17. ስምዑታዊ ምዃን 
ሰብ ክፍጠር እንከል ስምዑትውን ከምዛህሌዎ ኯይኑ ስሇእተፈጥረ፥ ስምዑት ኣብ ህይወት ዖሇዎ 
ኣስተዋጽኦ ቀሉሌ ኣይኯነን። ኣብ መንፈሳዊ ነገር ክንመጽእ እንከልና ግና፥ ስምዑት 
ብምስትውዒሌ እንተዴኣ ዖይተቃንዩን ብጥበብ እንተ ዖይተዒብሉለን፥ ዖውርድ ሃስያ ብቀሉለ 
ዛግመት ኣይኯነን። ስምዑት ብሓፈሻ ኣየዴሌን ማሇት ዖይኯነስ ንምስትውዒሌ ክቅዴሞ 
እንተዴኣ ጀሚሩ ግና ሳዔቤኑ ከቢዴ እዩ። ብሕ ግዚ ሌዔሉ ምስትውዒሌ ኣብ ስምዑት ዖዴሃበ 
ኣካይዲ ስሇ እንኴይዴ ፍቓዴ ኣምሊኹ ከይንፈሌጥ ንዔገት ኢና። ስምዑት ኣብ ህይወት ኣማኒ 
ሊዔሇዋይ ስፍራ ምስ ዛሕዛ፥ እቲ ኣማኒ ፍቓዴ ኣምሊኹ ከየስተውዔሌ ዔም እዩ ዛከውን።  
 
ኣብዖን ሒዯት ናይ ኣገሌግልት ዒመታተይ ዖስተውዒሌኩዎ ነገር እንተዴኣ ሃሌዩ፥ ዛበዛሐ ኣማኒ 
እዙ ሃገር ስምዑታዊ ምዃኑ እዩ። ሃዱኡ ብምስትውዒሌ ክመሊሇስ ርእሱ ዖሌምዴ ኣማኒ ኣዛዩ 
ሒዯት ክኴውን እንከል፥ እቲ ብስምዑት ዛመሊሇስ ግና ብጣዔሚ ብሕ እዩ። ሃገርና፥ 
ንመንፈሳዊ ነገራት ብስምዑት ክምርምር ዛፍትን ኣማኒ ዛሰሰነሊ ምዴሪ እያ። እዘ ከኣ ንቃሌ 
ኣምሊኹ ካብ ዖይምፍሊጥ እተሊዔሇ ዛመጽእ ሽግር ብምዃኑ፥ ብፍሌጠት ሓቂ ነቒሕና ክንቃወሞ 
ኣልና። ኣምሊኹ ብማእከሌ ባሕሪ መገዱ ኣሇዎ ክብሃሌ እንከል፥ ኣሰር ከይሓዯገውን ከምዛኴይዴ 
እዩ ዖረዴእ። ስሇዘ ብስምዑትና ኣሰር ካብ ምንዲይ፥ ብምስትውዒሌ ተመሉእና ክንመሊሇስ 
ክንተግህ ይግባእ።  

 

18. ውዱት ኣጋንንቲ 
ኣምሊኹ፥ መጻምዴቲ ዛህብ ወይ ዴማ ንሓዲር ዛመስረቶ ንምፍጻም መሇኯታዊ ዔሊምኡ 

ከምዛኻነ፥ እቲ ጸሊእ ኳለ ምኹሪ ኣምሊኹ ዛኻነ ሰይጣን ይፈሌጥ እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ 

ኣመንቲ ምኹሪ ኣምሊኹ ኣብዘ ኣርእስቲ ከይረኹቡ ብኵለ ዛከኣል ይጽዔር። ብሓት ኣብዙ ሃገር 

ዖሇው ነዘ ውዱት ኣጋንንቲ በጢሱ ዛወጽእ ህይወት ስሇዖይጸንሖም መጻምዴቶም ከይረኴቡ 

ዖመኖም ወዱኦም እዮም። ተዋጋኢ ኣማኒ ዛነግሰለን ብህይወት ዛቕጽሇለን ዖመን ከምዛበጻሕና 

ተረዱእና ሴፍና ክንመሌሕ ይግባእ። ሰይጣን ካብ ሓሳብ ኣምሊኹ ክንጽሇና ብዖል ሓይለ 

ከምእተንስኤ ተረዱእና፥ ንሕና ብዖል ሓይሌና ኣኪብና ኣንጻሩ ክንትንስእ ይግባእ። ብፍሌጠት 

ሓቂ ነቲ ሰይጣን ኣብ ህይወትና ዛዖርኦ ዖርኢ ዴንቍርና በንቁስና ብምውጻእ ነቲ ካብ ኣምሊኹ 

ክንረኹቦ ዛግብኣና ኳለ መንፈሳዊ ምስጢራት ክንረኹቦ ኣልና። ዱያብልስ ከይብሇጸሌና ውዱቱ 

ኣይንስሓቶ። ንሱ፥ ነቶም ነቂሖም ዛቃወምዎ ምንም ክገብሮም ዖይክእሌ ዴኵም ብምዃኑ፥ 

ኣንጻሩ ንኹተት።   
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ምዔራፍ ሽደሽተ 

 

ቅዴመ ኳነት ፍቓዴ ኣምሊኹ ንምሌሊይ 
 

ምሊኹ ፍቓደ ከፍሌጠና እንተዴኣ ኯይኑ ከም ቅዴመ ኳነት ክንስዔቦም ዛግብኡና ብሕ 

ነገራት ኣሇው። ነዜም ቐጺሌና እንርእዮም ቅዴመ ኳነታት ምስዒብ ፍቓዴ ኣምሊኹ 

ንህይወትካ ብቀሉለ ከምእተስተውዔሌ ክገብረካ እንከል፥ ዖይምስዒቦም ግና ብኣንጻሩ 

ካብ ፍቓዴ ኣምሊኹ ሪሕቅካ ክትመሊሇስ እዩ ዖገዴዯካ። እዜም ከም ቅዴመ ኳነት ክንፈሌጦም 

ዖልና ዴማ እዜም ዛስዔቡ እዮም። 

 

1) መንግስቲ ኣምሊኹን ጽዴቁን ዛዯሉ ህይወት 
ቅደስ ቃሌ፥ መታን ኳለ እቲ ክውሰኴሌና ዖሇዎ ምዴራዊ በረኴት ክውሰኴሌና መንግስቱን 

ጽዴቍን ክንዯሉ ከምዖልና እዩ ዛእዛዖና። ‚ቅዴም መንግስቲ ኣምሊኹን ጽዴቁን ዴሇዩ እዘ ኳለ 
ዴማ ይውሰኴሌኩም።‛ (ማቴ6፥33)። ኣቐዱምና መንግስቱን ጽዴቍን ምስ እንዯሉ፥ ኳለ እቲ 

ንህይወትን ኣብ ህይወትን ዖዴሌየና ነገር ይውሰኴሌና። ነቲ ክውሰኴሌና ዖሇዎ ነገር ንምርካብ፥ 

ነቲ ዖወስኴሌና ነገር ምሓዛ የዴሉ። እቲ ዖወስኴሌና እንብል መንግስቱን ጽዴቍን ክኴውን 

እንከል፥ እቲ ዛውሰኴሌና ዴማ ኳለ እቲ ንናብራን ኣብ ናብራን ዖዴሌየና እዩ።  

እቲ ኣብዙ ፍቕዱ ‚ምዴሊይ‛ ንእትብሌ ቃሌ ንምግሊጽ ዖገሌገሇ ናይ ግሪኹ ቃሌ ‚ዖቲኦ‛ (zeteo) 

ዛብሌ ክኴውን እንከል ትርጉሙ ዴማ ‚ብዔምቇት ምፍታሽ፥ ንእኡ ምስዒብ፥ ክግሇጽን 

ክፍጸምን ምጽማእን ምግዲሌን‛ ዛብሌ እዩ። ስሇዘ መንግስቱን ጽዴቍን ዴሇዩ ማሇት 

ንመንግስቲ ኣምሊኹ ብዔምቇት ፈትሽዎ፥ ብምሌኣት ሰዒብዎን ኣብ ኳለን ብኵለን ክትግሇጽ 

ጽምኡን ተጋዯለን ማሇት እዩ። ንመንግስቲ ኣምሊኹ ዖቀዴም ህይወት ሒዛና ምስ እንመሊሇስ 

ኩለ ነገር ክስዔበና ናይ ግዴን እዩ። ኣምሊኹ፥ እዘ ኪዲናዊ ቃሌ ካብ ሃበና ኣብዘ ቃሌ እዘ 

ንጽናዔ። ሽዐ እቲ እንረኹቦ ኳለ፥ ንክብሪ መግሇጺ መንግስቲ ኣምሊኹ ክንጥቐመለ ኢና። 

2) ምስ ክርስቶስ ዛጠበቐ ርክብ ምህናጽ 
መጻምዴቲ ኣብ እትዯሌየለ እዋን ጥራይ ጾምን ጸልትን ክትወስዴ ምፍታን፥ ንብሓት ኣመንቲ 

ምስቲ ኣምሊኹ ኣብ ህይወቶም ዛመዯቦ ምኹሪ ክሰኣኣኑ ገይርዎም እዩ። ኣቀዱምካ ምስ ክርስቶስ 

ኣ 
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ዛጠበቐ ርክብ ክትሃንጽ ክትክእሌ ኣልካ። ብሕ ጌጋ ውሳኔታት እተወስደ፥ ብምኹንያት ምስ 

ክርስቶስ ክህሌወና ዛግብኦ ጥቡቕ ርክብ ዖይምህናጽ እዩ። ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ ቃሌ 

ኣምሊኹ መንግስቱን ጽዴቍን ንዛዯሌዩ ኳለ ነገር ከምዛውሰኴልም ብንጹር እዩ ዛነግረና። ኳለ 

ነገር ክብሌ እንከል ንሓዲርውን ዛጥቅሌሌ ምዃኑ ክንዛንግዔ የብሌናን። ስሇዘ ኣቐዱምና ምስ 

ክርስቶስ ዛጠበቐ ህይወት ክንሃንጽ ኣልና። ብዖይካኡ ምንም ክንገብር ከምዖይንኹእሌ 

ብምስትውዒሌ ኣብኡን ብእኡን ዛነብር ህይወት ይሃሌወና። 

 

3) ንክርስቶስ ዛእዖዛ ህይወት 
ንሓሳብ ኣምሊኹ ዖይትእዖዛ ሰብ እንተዴኣ ኯይንካ፥ ኣምሊኹ ክመርሓካ ክትጽበ የብሌካን። 

መጻምዴቲ ክህበካ ትጽበ እንተዴኣ ሃሉ ኣቐዱምካ ንምእዙ ዴለው ኳን። ብሓት ኣምሊኹ 

ክመርሖም ዛጽሌዩ እ እንተኻኑ፥ ሌቦም ግና ነቲ ኣምሊኹ ዛህቦም ሰብ ንምቕባሌ ዴለው 

ኣይኯነን። ካብዘ እተሊዔሇ ዴማ ኣምሊኹ ሓሳቡ ካብ ምግሊጽ ይቍጠብ። ንሱ ብዙዔባ 

መጽምዴትና ክገሌጸሌና ዛኹእሌ፥ ተቐቢሌና ክንምርዒዎ ሌብና ዴለው ምዃኑ ምስዖረጋግጽ 

ምዃኑ ክንዛንግዔ የብሌናን። ንሱ ንዛገሌጸሌና ተኣማሚንና ዖይምቅባሌ፥ ኣብ ህይወትና 

ዖይተዯሇየ ዋጋ ክንከፍሌ ከምዖገዴዯና ከይሰሓትና ንምእዙዛ ዴለዋት ንኵን። 

  

4) ምስ ካሌኦት ክርስትያናት ብተወፋይነት ምሕባር  
መጻምዴት ንምሌሊይ ኣምሊኹ ክመርሓካ እትዯሉ እንተዴኣ ኯይንካ፥ ኣብ ማእከሌ ቅደሳን 

ብተወፋይነት ክትመሊሇስ ኣልካ። ኣብቲ ማሕበር ኣምሊኹ እትሰርዕ መዯባት ብንጡፍ 

እትሳተፍን ንዔዮ ኣምሊኹ እተጸመዴካን ሰብ ክትከውንን ይግባእ። ኣብ ሕብረት ቅደሳን ምህሊው 

ምስ ኣንጻር ጾታ ናይ ምሌሊይ ዔዴሌ የጣጥሓሌካ እዩ። እዘ ከኣ ኣምሊኹ ኣብ ማእከሌ እተን 

ኣሓት ንኣ ንዛመዯባ ሓብቲ ብቐሉለ ንከተስተውዔሊ ኣዛዩ ሓጋዘ እዩ።  

 

ብሓት ቅደሳን፥ ኣብ ክንዱ ምስ ብእምነት ኣሕዋቶም፥ ምስቶም ኣብ ወጻኢ ዖሇው ብሕ ግዚ 

ስሇዖሕሌፉ ናብቲ ቃሌ ኣምሊኹ ዛቃወሞ ዒሇማዊ ሓዲር ክኣትው እንከሇው እዮም ዛርኣዩ። 

ንስ ግና መጻምዴት ንምርካብ ኣብ ማእከሌ እተን ብእምነት ኣሓትካ ዛኯና ቅደሳን 

ተመሊሇስ። ናይ ሓዲር መጻምዴት ካብ ሰማይ እትዖንብ ተኣምራታዊት ፍጥረት ዖይኯነትሲ 

ኣብ ማእከሌ ቅደሳን እያ እትርከብ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ፥ ኣብ ማእከሌ ቅደሳን ክትህለ ብግዱ 

ዖዴሌየካ። ምስ ኣሓትካ ዔዮ ኣምሊኹ ንምስራሕ ትጋህ። ኣብኡ መጻምዴት ናይ ምርካብ 

ዔዴሌካ ኣዛዩ ገፊሕ ስሇዛኻነ ካብ ማእከሌ ቅደሳን ንዖይምርሓቕ ኣዘ ተጠንቀቕ። 

 

5) ስጋዊ ኣዑንት ምኹፋት 
ናይ ሓዲር መጻምዴትካ ንምሌሊይ ኣምሊኹ ከምዛመርሕ ቅደስ ቃሌ ብንጹር ከምዛዙረብ ንፈሌጥ 

ኢና። እዘ ማሇት ግና ኣብ ገገዙና እናመጸ ስም እናጸውዓ ‚እገሇ ናይ እገሉት ኢ፥ እገሉት ዴማ 
ናይ እገሇ ኢ‛ ይብሇና ማሇት ኣይኯነን። ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ ካብቶም ሰሇስተ ዒይነት 
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ፍቓዴ ኣምሊኹ እቲ ሓዯ ኣሳታፊ ፍቓዴ ኣምሊኹ ዛበሃሌ እዩ። መውስቦ ዴማ ሓዯ ካብቶም 

ኣሳታፊ ናይ ኣምሊኹ ፍቓዴ እዩ። ኣሳታፊ ክንብሌ እንከልና ኣምሊኹ ጥራይ ዛውስኖ ዖይኯነስ፥ 

ሰብውን ዛዋስኣለ ማሇት እዩ። እቲ ሰብ ዛዋስኦ ወይ ዛህሌዎ ተራ ግን መጽሓፍ ቅደሳዊ 

ክኴውን ከምዖሇዎ ክዛንጋዔ የብለን። 

 

ስሇዘ ኣብ ከባቢ ብመንፈሳዊ ኣእምሮ ተሓጊዛካ ሃሰስ ምባሌ የዴሉ። ገሇ ገሇ ዖይብሱሊት 

ኣገሌገሌቲ ኣብ መዴረኹ ኯይኖም ‚ናተይ ፓኪስታናዊት ትኵን ኣሜሪካዊት ኣይፈሌጥን፥ 
ምናሌባሽውን ክሳዔ ልሚ ዖይተፈጥረት ክትከውን ትኹእሌ..‛ ዛብሌ ቃሊት ብተዯጋጋሚ 

ስሇዛዙረቡ እቲ መንእሰይ ወሇድ ነዘ ከምዖሇዎ ብምውሳዴ ኣብ ከባቢኡ ኣዑንቱ ከፊቱ ኣይዯሌን 

እዩ። ኣብ ከባቢ ከፊትካ ኣሌዑሌካ ምዴሊይ ግና ብመንፈሳዊ ኣእምሮን መጽሓፍ ቅደሳዊ 

መምርሒን ተሓጊዛካ ክሳዔ እተገብረ ምንም ጌጋ ዖይብለ ቅኑዔ ውሳኔ እዩ። 

 

6) መንፈሳዊ ኣዑንት ምብራህ 
መጻምዴት ምርካብ ኣብ ምሌሊይ ፍቓዴ ኣምሊኹ ከምዛምርኯስ ቃሌ ኣምሊኹ ይነግረና እዩ። 

ፍቓዴ ኣምሊኹ ንምሌሊይ ዴማ መንፈሳዊ ኣዑንት ምኹፋት ወይ ዴማ ኣዑንቲ ሌቦና 

ምብራህ የዴሉ። ብርግጽ ንኵለ  እቲ ካብ ኣምሊኹ ዛኻነ ነገር ንምሌሊይን ምርካብን መንፈሳዊ 

ኣዑንት ዛበርሀ ክኴውን የዴሉ። ጳውልስ ንሰብ ኤፌሶን ኣብ ዛጸሇዮ ጸልት፥ መንፈሳዊ 

ኣዑንቶም ክበርህ ምጽሊዩ (ኤፌ1፥17-18)፥ ምብራህ ኣዑንቲ ዖሇዎ ረብሓ፥ እዘ እዩ ኢሌካ 

ብቀሉለ ክትገሌጾ ዖይከኣሌ ብምዃኑ እዩ።  

 

መንፈሳዊ ኣዑንትና ኣብ ዛበርሃለ እዋን ኩለ እቲ ንኣና እተዲሇወ ነገር ከም ከብዱ ኢዴና ኢና 

ከነሇሌዮ እንጅምር። ስሇዘ ንፍቓዴ ኣምሊኹ ንምሌሊይ ኣብ እንገብሮ ጻዔሪ፥ መንፈሳዊ ኣዑንትና 

ንምብራህ እንኴፍል ዋጋ፥ ኣዛዩ ዒብዪ ክኴውን ይግባእ። ዒበይትን ዒሞቕትን ምስጢራት ካብ 

ኣምሊኹ ዛመጹና፥ ንምብራህ የዑትና ስዑቦም ብምኖም፥ ኣብዘ መዲይ እዘ ብስሇት ከነርኢ 

ኣልና።  

 

7) ዒቕሉ 
 

ናይ ገዙእ ርእስና ናይ ግዚ ሰላዲ ሓንጺጽና ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ክንረክብ ምፍታን ሳዔቤኑ 

ኣዛዩ ሓዯገኛ እዩ። ብሓት ከምኡ ብምግባሮም ኣብ ብሕ ንህይወቶም ዖብርስ ናይ ታህዋኹ 

ውሳኔ በጺሖም እዮም። ሓሳብ ኣምሊኹ ንምርዲእ ኣብ እንዯሌየለ እዋን ናይ ትዔግስቲ ሌቢ 

ክህሌወና ኣሇዎ። ዒቕሉ ኣብ ዖሇዎ ኣብኡ ኣምሊኹ ሓሳቡ የብርህ እዩ። ዒቅሉ ኣብ ቅዴሚ 

ኣምሊኹ ንዛህሌወካ ጽንዒትን ምውካሌን ዖርእይ መሰረታዊ ነገር ብምዃኑ ከነጥርዮ ክንክእሌ 

ኣልና። 
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8) ኣብ ውሽጣዊ ጽባቐ ዖዴህብ ሌቢ  
 

ናትካ ስእሉ ስኢሌካ፥ ሕፍቲ ዖይብለ ዯጋዊ መሌክዔ ክትረክብ ምጽዒር መጽሓፍ ቅደሳዊ 

ኣይኯነን። ውሽጣዊ ህይወት ከይርኣዩ ብመሌክዔ ጥራይ ዛጓዒን ናይ ሓዲር ውሳኔ ዛውስኑን 

ኣመንቲ ብቍጽሪ ሒዯት ኣይኯኑን። ቅደስ ቃሌ መሌክዔ ጠባሪ ምዃኑ ስሇዛዙረብ (ምሳ31፥30) 

መሰረት ሓዲር ክኴውን ኣይክእሌን እዩ። ንመሌክዔ ከም መሰረት ሓዲር ጌርካ እንተዴኣ 

ተመርዑ ሓዲርካ ኣብ ሑጻ ከም እተሰረተ ቤት እዩ ዛኴውን። ስሇዘ ሌዔሉ ዯጋዊ መሌክዔ ኣብ 

ውሽጣዊ ጽባቐ ከነዴህብ ይግባእ።  

 

ብዙዔባ ውሽጣዊ ጽባቐ ዖይብልም መሌክዓኛታት ዯቀንስትዮን ምሌኩዒት ዯቂተባዔትዮን 

ክሓስብ እንከልዅ ሓዯ ኣዛዩ ዖገርም ቃሌ እየ ዛዛክር። እቲ ቃሌ ኣብ ምሳ11፥22 እተጻሕፈ 

ኯይኑ ከምዘ ይንበብ ‚መሌክዓኛ ሰበይቲ ብዖይ ኣእምሮስ ከም ኣብ ኣፍንጫ ሓሰማ እተሰቝረ 
ቐሇቤት ወርቂ እያ።‛ ኳሊትና ከምእንፈሌጦ ኣብ ኣፍንጫ ሓሰማ እተሰቝረ ቐሇቤት ወርቂ፥ ኣብ 

መሌክዔ ሓሰማ ዖምጽኦ ሇውጢ የሌቦን። ከኹፍኣሊ እንተዖይኯይኑ ዴማ ከማዔርጋ ኣይክእሌን 

እዩ። ከምኡውን ሓዯ ሰብ ክሳዔ ክንዯይ ብዯጊኡ ምሌኩዔ እዩ ብዖየገዴስ፥ መሌክዐ ኣብቲ 

ውሽጣዊ መንነቱ ዖምጽኦ ሇውጢ የሌቦን። ስሇዘ ዴማ እዩ ሌዔሉ ዯጋዊ ጽባቐ ኣብ ውሽጣዊ 

ነገራት ዖተኳር ሌቢ ክህሌወና ዖዴሉ። 

 

ዯጋዊ መሌክዔ ብዖይ ውሽጣዊ ጽባቐ፥ ኣብ ህይወት ክንዮ መዖከርታ ዛኻነካ  ጽቡቕ ስእሉ 

/ፎቶ/፥ ክትስኣሇለ ምንም ረብሓ የብለን። ካሌእ ይትረፍ ናይ ጽባቐ ውዴዴር ከማን ክትገብረለ 

ኣይትኹእሌን ኢ። ከመይሲ ኣብዘ ግዚ እዘ ዛግበሩ ኳልም ናይ ጽባቐ ውዴዴራት፥ ማዔረ እቲ 

ዯጋዊ ጽባቐ ንውሽጣዊ ጽባቐ ዴማ ዒብዪ ግምት ክህብዎ ስሇዛጀመሩ። ሓዯ ሰብ ክሳዔ ክንዯይ 

ምሌኩዔን ብብሕ ናይ ምዴሪ ነገር ክቡርን እዩ ብዖየገዴስ፥ ምስትውዒሌ /ውሽጣዊ ጽባቐ/ 

ዛጏዯል ምስ ዛኴውን ቃሌ ኣምሊኹ ምስ እንስሳ እዩ ዖመሳስል። ‚ምስትውዒሌ ዚብለ ሰብ 
ብኹብሩ እ ነተን ዘጠፍኣ እንስሳ እዩ ዘመስሌ።‛ (መዛ49፥20)። እዘ ቃሌ እዘ ክሌተ 

መሌእኹቲ እዩ ዖሕሌፈሌና። እቲ ቀዲማይ እቲ ዖልካ ክብረት ብዖይ ምስትውዒሌ ምንም 

ከምዖይጠቕመካ ክኴውን እንከል፥ እቲ ካሌኣይ ዴማ ምስትውዒሌ ምስኣን ንናብራ ከም 

እንስሳ ከምዛገብሮ እዩ።  

 

ሓሳብና ንምጥቕሊሌ ዯጋዊ መሌክዔ መሰረት ሓዲር ክኴውን ኣይክእሌን እዩ። ምስናይዘ ግና 

ምስታ ዯጋዊ ጽባቐኣ ዖይትቅበሊ ሓብቲ ‚ኣምሊኹ ኢለኒ ኯይኑ እዩ እምበር እዘኣ እኮ ገጻ ጋውና 
እዩ፥ ገጻ እተገምጠሇ እዩ ዛመስሌ‛ እናበሌካ ብምረት ክትነብር ኣምሊኹ የጋጥም እዩ ኢሇ 

ኣይኣምንን። ብኵለ ነገራ ብሌብ ምስ ዖይትቕበሊ ሓብቲ ክትዋሰብ የብሌካን። መሌክዔ በይኑ 

ግና ጠባሪ ስሇዛኻነ፥ ኣብኡ ሌብ ኣይተውዴቕ። ሰብ ከምቲ ብዯጋዊ ትርኢቱ ዛርኤ 

ከምዖይኯነ ብምስትውዒሌ ዛያዲ ዯጋዊ ነገር፥ ኣብቲ ሓቐኛ መንነት ሰብ ከርእየካ ዛኹእሌ 
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ውሽጣዊ ነገር ኣዴህብ። እታ ብዒይኒ ያእቆብ ብዯጋዊ ጽባቂኣ እተሓርየት ራሄሌ ምንም እ 

ዯጋዊ ትርኢታ ኣዛዩ ጽቡቕ እንተነበረ ውሽጣ ግና ኣምሌኺ ጣኦት ዛሇመዯ ከምዛነበረ ንዖክር።  

 

9) ምፍሊጥ ፍቓዴ ኣምሊኹ ክሌተ ክፋሌ ከምዖሇዎ ምግንዙብ 
 

ምፍሊጥ ፍቓዴ ኣምሊኹ ብመንጽር ሓዲር ምስ እንርእዮ ኣብ ክሌተ ከፊሌና ክንርእዮ ንኹእሌ 

ኢና። ንሳቶም ከኣ ኣቐዱምካ ዛፍሇጥን ንምርግጋጽ ዛመጽእ ፍቓዴ ኣምሊኹን እዮም። ነዘ 

ምርዲእ፥ ንፍቓዴ ኣምሊኹ ንምፍሊጥ ኣብ እንገብሮ ገዴሉ፥ ንጻዔርና የፍኩሶ እዩ። ኣቐዱሙ 

ዛፍሇጥ ፍቓዴ ኣምሊኹ ንፍቕሪ ኣብ ሌቢ ሰብ ዛዖርእ ፍቓዴ ኣምሊኹ ኢሌና ክንገሌጾ ንኹእሌ 

ኢና። ኣምሊኹ ክገሌጸሌና ብዛመረጾ መገዱ ተጠቂሙ ነቲ ናቱ ሓሳብ ኣብ መንፈስና ብምግሊጽ 

ይዙረበና እዩ። ዴሕሪ እቲ ምግሊጽ ዴማ ኣብ ሌዔሉ እቲ እተገሌጸሌና ሰብ ብኡብኡ  ፍለይ ግዲሰ 

ከነሕዴር ንጅምር ወይውን ነፍቕሮ። እቲ ንምርግጋጽ ዛመጽእ ፍቓዴ ኣምሊኹ ዴማ ኣብ ሌብ 

ብዙዔባ ናይ ሓዲር መጻምዴተይ ክትከውን ትኹእሌ እያ ኢሌካ ዛሓሰብካያ ሓብቲ ፍቕርን 

ሓሳብን እንሓንሳእ ዴማ ሃሳስ ምግሊጽ ይጸንሕ እሞ፥ ካብ ኣምሊኹ ንምዃኑ ንምርግጋጽ ዛመጽእ 

ናይ ኣምሊኹ ፍቓዴ እዩ።  
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ምዔራፍ ሸውዒተ 

 

ነቲ ኣምሊኹ ዛመርሓለ መገዴታት ምፍሊጥ 

 
 ‚ቤትን ሃብትን ካብ ወሇዱ ይውረስ፥ ሇባም ሰበይቲ ግና ካብ እግዘኣብሄር እያ።‛ ምሳ19፥14  

 
‚ቤትን ሃብትን ካብ ወሇዱ ይውረስ፥ ሇባም ሰበይቲ ግና እግዘኣብሄር እዩ ዘህበካ።‛ ሓ.ት 

 

ዙ ፍቕዱ እዘኣ ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ካብ ኣምሊኹ ከምዛኻነ ብንጹር እያ እትዙረብ። 

ኣብ ካሌእ ጽሑፍውን ነቲ በይኑ ዖል ናብ ስዴራ ተእትዎ ዛብሌ ቃሌ ንረክብ ኢና 

(መዛ68፥6)። እዘ ከኣ ኣምሊኹ ነቶም ክዋሰቡ ዛዯሇዮም ክሌተ መጻምዴቲ 

ከምዖራኹብን ከምዛመርሕን እዩ ዖርእየና። እዘ ማሇት ግና እገሇ እትብሃሌ ሰብ ናትካ እያ ማሇት 

ጥራይ ከምዖይኯነ ከነስተውዔሌ ይግባእ። ኣስቴር ትኩን ማርታ ወይውን ሇተኪዲን ብዖየገዴስ 

እታ ምስቲ ኣብ ህይወትካ እተመዯበ ናይ ኣምሊኹ ምኹሪ፥ ዖልካ ህሌው ኩነትን ናይ መጻኢ 

መዯባትን ከምኡውን ምስ ባህርያትካ ዛሳነ ባህርይ ዖሇዋ ሰብ እያ ካብ ኣምሊኹ ናትካ ክትከውን 

እትወሃበካ። 

 

ሇባም ሰበይቲ ካብ ኣምሊኹ እያ ማሇት፥ ካብ መጀመርታ ኣምሊኹ ንነፍሲ ወከፍ በብስሙ 

መጻምዴቲ ኣቐሚጡለ እዩ ማሇት ኣይኯነን። ‚ገሬ ምስ ሇታይ ዔሇት 8 ናይ ሰነ ክትምርዒው 

ይዯሌየካ እየ‛ ዛዒይነቱ ዛብሌ ዴምጺ ካብ ኣምሊኹ ምስማዔ ዛጽበዩ ኣመንቲ ሒዯት ኣይኯኑን። 

ብሓት ከምኡ ስሇዛመስልም ነንዛረኣይዋ እዘኣ ድ ትኴውን እታ ብኣምሊኹ እተመዯበትሇይ 

ብምባሌ ኣብ ዖተዯሇየ ምህውታት ኣትዮም እዮም። መሪሕነት ናይ ኣምሊኹ ኣብ እንዯሌየለ እዋን 

ግና ኣምሊኹ መጽሓፍ ቅደሳዊ መምርሒታት ተጠቂሙ ከምዛመርሕ ክንግንዖብ ይግባእ። 

ስሇዛኻነ ዴማ ንዒወት ኣብዜም መምርሒታት ከነዴህብ ኣልና። እዜም መምርሒታት እንብልም 

እንታይ እዮም? ቐጺሌና ንርኤ፦   

 

1. ምቅዲው 
 

ሓዲር ናይ ምለእ ዔዴመ ሓቢርካ ናይ ምንባር ውሳኔ ስሇዛኻነ ኣምሊኹ ክሌተ ዛቃዯው ሰባት 

እዩ ዖጋጥም። ክሌተ ዖይቃዯው ሰባት ብምውሳብ ሁከት ዛመሌኦ ስዴራቤት ኣይሃንጽን እዩ። 

እ 
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ስሇዘ ንሓዲር ዛዲል ኣማኒ ንገዙእ ርእሱ ብምዴሊው፥ ብኵለ ምስኡ እትቃዯው ሓብቲ 

ንምርካብ ብመንፈሳዊ ኣእምሮን መጽሓፍ ቅደሳዊ መምርሒን ተሓጊ ከናዱ ክኹእሌ ኣሇዎ። 

ሄዋን ካብ መሰንገሇ ኣዲም እያ ወጺኣ። ንሳ ምስ ኣዲም ንምንባር ምስቲ ኣብ ውሽጢ ኣዲም ዖል 

እትሳነ ክትከውን የዴሌያ ስሇዛነበረ ካብ ውሽጢ ክትወጽእን ምስቲ ኣብ ውሽጡ ዖል ኳለ 

እትሳነን ክትከውን ናይ ግዴን እዩ ነይሩ። ምስቲ ኣብ ውሽጢ ኣዲም ዖል ክትሳነ ምኹኣሊ ዴማ 

ነቲ ዖል ምቅዲው እዩ ዖመሌክት። 

 

ኣምሊኹ ነቶም ከጋጥሞም ዛዯሌዮም ሰባት ኣብ ብሕ ሸነኹ ናይ ህይወት ክቃዯው ይገብሮም 

እዩ። ብመንፈስ ነቂሕና ንመሊሇስ እንተዴኣ ሃሉና ነቲ ኣብ መንፈስና ዛመጽእ ምቅዲው ከም 

መሪሕነት ክንወስድ ንኹእሌ ኢና። እቲ ምቅዲው፥ ፍጹም ናይ ውሽጢ ምግጥጣምን ናይ ኣምሊኹ 

ሰሊምን ምስ ዴርት እተሰነየ ብምዃኑ፥ ሃዱእና ብምምርማር ኣምሊኹ ከምዛመርሖ ሰብ 

ክንስጉም ንኹእሌ ኢና። 

 

2. ምግብጋብ 
 

ኣምሊኹ ንክሌተ ከጋጥሞም ዛዯሌዮም ሰባት ብብሕ መገዱ ዛራኴቡለ ኳነታት የመቻችእ እዩ። 

ግዚ ዖሕሌፉለ እዋናት እናፈጠረ፥ ሓዴሕዲዊ ምርእኣይን ምዴሌሊይን ኣብ ውሽጦም እናሃነጸ 

ይመርሕ እዩ። ጊሌያ ኣብርሃም ንይስሃቅ ሰበይቲ ከምጽእ ናብ ናይ ኣብርሃም ሃገር ምስ ኴዯ፥ 

ኣምሊኹ ካብ ኣዋሌዴ እታ ከተማ ንርብቃ ከምዖገባገበለ ልሚውን ኣምሊኹ ብብሕ መገዱ ናይ 

ሓዲር መጻምዴቲ እናኣገባገበ ይመርሕ እዩ። ክሌተ መጻምዴቲ ንሳቶም ብዖይተዲሇውለ 

መገዴታት ኣምሊኹ ባዔለ ዛራኴቡለ ባይታ እናኣጣጥሔ ምዴሌሊይ ኣብ ውሽጦም የንግስ እዩ። 

እቲ ብኣምሊኹ ዛጣጥሓልም ናይ ምርካብ ዔዴሊት ምናሌባት ብሓባር ምግሌጋሌ፥ ብሓባር ናብ 

እተፈሊሇየ ቦታታት ምብጻሕ፥ ብሓባር ምስራሕን ካሌእን ክኴውን ይኹእሌ እዩ። ክሌቲኦም ኣብ 

ንሓዴሕድም ተዯጋጊፎምን ተመሊሉኦምን ፍታሕ ዛረኹቡለ ብዴሆታት ከጋጥም ይኹእሌ እዩ። 

ኯታስ እዘ ኢሌካ ክትገሌጾ ብዖይክኣሌ መገዱ፥ ኣምሊኹ ክሌተ መጻምዴቲ ዛራኴቡለ 

ኣጋጣሚታት የመቻችእ እዩ። ነዘ ዴማ ኢና ምግብጋብ ኣምሊኹ እንብል። 

 

3. ሞገስ ምሃብ 
 

ኣምሊኹ፥ ንክሌተ ከጻምድም ዛዯሇዮም ሰባት ኣብ ንሓዴሕድም ብናይ መውስቦ ጉዲይ ዒብዪ 

ወይ ዴማ ፍለይ ዛኻነ ሞገስ ብምቕማጥ ዛመርሓለ እዋናት ኣል። ናብ ጾታዊ ፍቕሪ ገጹ ዛዒቢ 

ዒብዪ ሞገስ ኣብ ሌዔሉ ኣንጻር ጾታ ኣብ ሌብና ክሓዴር እንከል፥ ኣምሊኹ ክመርሓና ዯሌዩ 

ክኴውን ከምዛኹእሌ ምስትውዒሌ የዴሉ። ኣብዘ ከምዘ እዋን ምስንባዴ ዖይኯነስ ኣብ ቅዴሚ 

ኣምሊኹ ብጸልት ሃዱእካ ምምርማር እዩ ዖዴሉ። እናሓዯረ ዛኵሊዔ ሞገስ ኣብ ሌቢ ብምቅማጥ 

ኣምሊኹ ከምዛመርሕ ክንርዲእ የዴሉ።  
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እቲ ኣብ ሌቢ ዛንበር ሞገስ ብቀጻሉ ብዙዔባ እታ ሰብ ክትሓስብ፥ ክትግዯስን ክትሓትትን ዛገብር 

ሞገስ እዩ። እዘ ሞገስ ኣብ ሌቢ ምስ ሓዯረ፥ ብዙዔባኣ ክትሰምዔ ህንጡይነት ኣብ ሌብ 

ይሓዴርን ብዙዔባኣ ንእተጀመረ ዔሊሌ ዴማ ከይተቋረጸ ክቅጽሌ ናይ ምዴሊይ ስምዑትን ኣብ 

ውሽጥ ይፍጠር። እዘ ሞገስ፥ ምስኣ ግዚ ከተሕሌፍ፥ ናይ ምዴሊይ ሓሳብ ኣብ ሌብና የስርጽ። 

ዋሊውን ምስ እትረኹባ ፍርሂ ስሇዖልካ ክትዙረባ ኣይትኹኣሌ፥ ምርካብካ ጥራይ ግና ባህታ እዩ 

ዛፈጥረሌካ። ስሇዘ ኣብ ሌብ ኣኹብሮታዊ ሞገስ እንተዴኣ ረብካ ኣምሊኹ መጻምዴቲ 

ንምሃብ ካብ ዛመርሓልም መገዴታት እቲ ሓዯ ምዃኑ ብምግንዙብ ዛያዲ ከብርሃሌካ ክትሓቶ 

ኣልካ።  

 

4. ፍቕሪ ምእታው 
 

እታ ፍጽምቲ መሰረት ሓዲር ክትከውን እትኹእሌ ፍቕሪ ኣብ ሌቢ ብምስራጽ፥ ኣምሊኹ ንክሌተ 

መጻምዴቲ ንምርካብ ዛጥቐመለ ካሌእ መገዱ እዩ። ሓዯ ካብቲ ኣምሊኹ ናብ ሓዲር ክመርሓና 

ዛጥቐመለ ነገር፥ ጽሩይ ፍቕሪ ኣብ ሌብና ምሕዲር ምዃኑ እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ ኣብ ሌብ ኣብ 

ሌዔሉ ኣንጻር ጾታ ተገዲስነት ክሓዴረካ ክጅምር እንከል ግዚ ወስዱካ ብዙዔብኡ ከተጽንዔ ኣዛዩ 

ኣገዲሲ እዩ። ተቀሊጢፍና ንምንጻግን ምቕባሌን ክንህወኹ የብሌናን። ገሇ ገሇ ኣመንቲ ፍቕሪ ኣብ 

ሌቦም ክሓዴር እንከል ዒሇማውነት ዖጥቅዕም ስሇዛስምዕም ኣብ ነውጺ ይኣትው እዮም። እዘ 

ጌጋ ምርዲእ እዩ። ገሇውን ብስም የሱስ ክግስጹ ይጅምሩ። እቲ ካብ ኣምሊኹ ዛኻነ ፍቕሪ ግና፥ 

ዋሊውን ገሲጽካዮ እንትርፎ ክዯምቅ ዛሃዴም ኣይኯነን። 

 

ብዙዔባ ፍቕሪ ክንዙረብ እንከልና ሓዯ ነገር ከነስተውዔሌ ኣልና። እቲ ካብ ኣምሊኹ ዛኻነ ነገር 

ነቲ ኣቀዱሙ ካብ ኣምሊኹ ዛኻነሌና ነገር ኣይቀትልን (ኣየዲኹሞን) እዩ። ገሇ ኣመንቲ ፍቕሪ ኣብ 

ሌቦም ምስ ኣተወ እንጌራ ካብ ምብሊዔ፥ ምስ ሰብ ካብ ምቕራብ፥ መንፈሳዊ ነገራትካ ካብ 

ምግባርን ይኹሌከለ፥ ሰሊሞምን ትብዒቶምን ከኣ ይውቃዔ። እዘ መብዙሕትኡ እዋናት ኣብ 

ዯቀንስትዮ እዩ ዛርኤ። እቲ ኣብ ሌቦም ዛሰረጸ ፍቕሪ ካብ ኣምሊኹ እንተዛኴውን ነይሩ ነቲ 

ኣቀዱሙ ካብ ኣምሊኹ ዛረኴብዎ ነገር ኣምበይምተወቅዓን። ስሇዘ እቲ ፍቕሪ ባህርያት ሓቐኛ 

ፍቕሪ ዖይንጸባረቆ ፍቕሪ ብምዃኑ ምግሳጽን ብካሌእ መንፈሳዊ ሓሳብ ምስዒርን የዴሉ። 

ምስናይዘ ግና ኣብ ገሇ እዋናት ጽሩይ ፍቕሪ ክነሱ ኣብ ኣተኣሊሌያኡ ምስ እንጽገም ምናሌባት 

ከምዘታት ከጋጥም ከምዛኹእሌ ኣይንዖንግዔ።   

 

ኣምሊኹ መጻምዴቲ ንምርካብ ኣብ ሌቢ ዖስርጻ ፍቕሪ፥ ባህርያት ሓቐኛ ፍቕሪ ዛንጸባረቓ እያ። 

እቲ ባህርያት እንታይ እዩ? ባህርያት ሓቐኛ ፍቕሪ ብሕ እ እንተኻነ እቶም ቀንዱ ግና እዜም 

ዛስዔቡ እዮም።  
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 ምሌእቲ፥ እዙ ካብ ኣምሊኹ ኣብ ሌቢ እትሰርጽ ፍቕሪ ካብ ዔሇት ናብ ዔሇት ምሌእቲ 

እያ። እናሓዯረት እትዯምቕ ዯኣ እምበር ሳሕቲ ቅሌቅሌ ኢሊ እትጠፍእ ኣይኯነትን። 

ምሌእቲ እያ ማሇት ዖዋር ኣይኯነትን ማሇት እዩ። ገሇ ገሇ ኣመንቲ ዖሇዎም ፍቕሪ 

ሳሌስቲ እዩ ዛጸንሕ። ካሌእ ትሓይሽ እያ ዛበሌዋ ጓሌ ኣብ ዛርእዩለ እዋን እቲ 

ኣቀዱሙ ዛነበሮም ፍቕሪ ይሃስስ። እዘ ኣምሊኹ ዖየስረጾ ስጋ ወሇዴ ፍቕሪ እዩ። 

 

 ንካሌኣያ ከምዖሇዎ እትቅበሌ፥ ካብ ኣምሊኹ ኣብ ሌቢ ዛሰረጸት ፍቕሪ ነታ 

ዖፍቐርካያ ሰብ ከም ዖሊቶ ክትቕበሊ ዖኹእሇካ ዒቕሚ ትህበካ እያ። ምንም ዒይነት 

ዯጋዊ ነገር ይሃሌዎ ብዖየገዴስ፥ ብከምኡ እትቅበሇለ ምርዲእን ሌብን ካብዙ ፍቕሪ 

እዘኣ ይርከብ። እታ ካብ ኣምሊኹ ዖይኯነት ፍቕሪ ግና እንትርፎ ስምዑታዊ ነገር 

ከምዖሇዎ ናይ ምቅባሌ ዒቕሚ ኣይረኣየሊን። 

 

 ውሽጣዊት፥ እታ ኣምሊኹ ዖስርጻ ፍቕሪ ካብ ስጋዊ ኣእምሮ ዖይኯነስ ካብ ውሽጢ 

እያ እትነቅሌ። ምስ መንፈስና ፍጹም እተወሃሃዯት ብምዃና ብቀሉለ ክትርዴኣ 

እትኹእሌ እያ። 

 

 ሰሊማዊት፥ ካብ ሊዔሉ ካብ ኣምሊኹ እትመጽእ ፍቕሪ ስሇዛኻነት ንሰሊም እትዛርግ 

ዖይኯነትስ ብሰሊም እተዒጀበት እያ። እዙ ፍቕሪ ናይ ኣምሊኹ ሰሊም ኩለሳዔ ኣብ 

ሌብና ነጊሱ ክነብር እትገብር ዯኣ እምበር ሰሊም እትዛርግ ኣይኯነትን። እተጨንቕ 

እትህውኹውን ኣይኯነትን።  

 

 ርጉጽነት ዖሇዋ፥ ገሇ ገሇ ኣመንቲ ኣነስ እምበርድ ንእገሇ ኣፍቂረዮ እየ ክብለ ይስምዐ 

እዮም። ርጉጽነት የብልምን። እታ ናይ ኣምሊኹ ፍቕሪ ግና ንምፍቃርካ ርጉጽነት 

ዖሇዋ፥ ካብ ኣምሊኹ ከምዖፍቐርካ እተረጋግጸለ ውሽጣዊ ትብዒት እትህብ እያ። 

ብዙዔባ እታ ኣብ ሌብ ዴሮ ሞገስ ረባ ዖሊ ሰብ፥ መጻምዴት ክትከውን 

ከምእትኹእሌ፥ ትብዒት ናይ ርጉጽነት ኣብ ውሽጢ ብምሃብ ኣምሊኹ ዛመርሓለ 

እዋናት ኣል።  

 

 ብሓይሉ ምሌእቲ፥ ትብዒታዊ ሓይሉ እተመሌኤት ብምዃና ኣምሊዊ ነገር 

ንምግባር ዯራት እያ። ናይ ርጉጽነትን ዖይምህሳስን ሓይሉ እተመሌኤት ብምዃና 

ብቀሉለ ከተስተውዔሊ እትኹእሌ እያ። 

 

 ናይ መንፈስ ምስክርነት ዖሇዋ፥ እቲ ንሓሳብ ኣምሊኹ ብመንፈስ ቅደስ ተሓጊ 

ዖሇሉ መንፈስና ቅኑዔነት እታ ፍቕሪ ይምስክረሌና እዩ። እዘ ማሇት ኣብ መንፈስና 

ዛኻነ ዛነቅፈና ነገር ኣይህለን። 
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 ዒቃሌን ጽንዔትን፥ እታ ኣምሊኹ ዛመርሓሊ ፍቕሪ ብቀሉለ ዖይትፈርስ ጽንዔቲ እያ። 

ብታህዋኹ ዛኻነ ነገር ክትገብር እትርበጽ ዖይኯነትስ ብዒቕሉ ክትጓዒዛ እትገብር 

እያ። ብቀሉለ ተስፋ ቆሪጻ ካብ ቦታ ምጽባይ ዖይትእሇን ብዛረኣየቶ ብቀሉለ 

ዖይትውሰዴን ዒቃሌ እያ። 

 

 ብተግባር እትግሇጽ፥ ነቲ ዖፍቀረቶ ኣካሌ ሰናይ ነገር ንምግባር ኩለሳዔ እትሇዒዏሌ፥ 

ጽቡቕ ብምግባር እትሕጏስ፥ ዴላት እቲ ካሌኣያ ንምምሊእ እትጏይይ እያ። እቲ 

ዛዒበየ ሓጏሳ ነቲ ዖፍቀረቶ ኣካሌ ጽቡቕ ክትገብረለ እንከሊ እዩ። 

 

ስሇዘ ኳነታት እቲ ዛኣተወና ፍቕሪ መዘንና ናይ ኣምሊኹ ሓሳብ ምዃኑን ዖይምዃኑን 

ከነስተውዔሌ ኣልና። 

 

5. ኣብ ሌቢ ብሓት ሰባት ምቅማጥ 
ንክሌቲኦም ክጋጠሙ ከም ዛኹእለን ንሓዴሕድም እንተተጋጢሞም ዴማ ጽቡቕ ህይወት 

ክመርሑ ከምዛኹእለን ኣብ ሌቢ ብሓት ሰባት የንብሮም እዩ። ኣብቶም ብመንፈስ ዛበሰለን 

ኣብ ህይወቶም መሪሕነት ናይ ኣምሊኹ እተሊመደን ሰባት ዛቕመጥ ሞገስ ኣል። ኣብዘ መዲይ 

እዘ ኣገሌገሌቲ ናይ መርዒ ዯሊል እ እንተዖይኯንና ነቲ ኣብ ውሽጥና ዛስምዒና ሞገስ ስቕ 

ክንብሌ የብሌናን። ብዙዔባ ክሌተ ሰባት ሞገስ ክንረክብ እንከልና፥ ጸሉና ርጉጽነት ካብ ኣምሊኹ 

እንተ ረብና ክጽሌዩለ ክንሕብሮም ኣልና።  

 

ኣምሊኹ ብዙዔባ ናይ ጳውልስ ሃዋርያዊ ጻውዑት ንሃናንያን ማሕበር ኣንጾክያን፥ ብዙዔባ ጥንሲ 

ኤሌሳቤጥ ንማርያም፥ ብዙዔባ ማርያም ዴማ ንዮሴፍ ክፈሌጥ ብምግባር ሓሳባቱ ገሉጹ እዩ። 

ብዙዔባ ናትና ጉዲይ እቲ ኣካሌ ክፈሌጥ ይገብሮ እዩ። ሓዲር ውሌቃዊ ነገር እዩ ኢሌካ 

ክትዴምዴም ኣይትኹእሌን ኢ። ብርግጽ ውሌቃዊ እ እንተኻነ እቲ መሰረቱ ዛኻነ ሓሳብ 

ኣምሊኹ ግና፥ በቲ ኣካሌ ክመጸካ ከምዛኹእሌ ምግንዙብ ኣዛዩ ኣገዲሲ እዩ። እቲ ኣካሌ ንሓዴሕደ 

እተሊገበ ስሇዛኻነ ብዙዔባ እቲ ሓዯ እቲ ካሌእ ክርዲእ ናይ ግዴን እዩ። ኣብ ብሕ መንፈሳውን 

ስጋውን ነገራትና ንምህናጽና ዛተግሀ ኣካሌ ክርስቶስ ኣብ ናይ መርዒ ኣርእስትናውን ብኣምሊኹ 

ተመሪሑ ክሳተፍ ይኹእሌ እዩ። ከምቲ ጻውዑትና፥ ጸጋና፥ ኣብ ቅዴሜና ዖል ሰናይ ነገርን 

እተጻወዯሌና ኣጋንንታዊ ነገርን በቲ ኣካሌ ዛግሇጸሌና፥ ከምኡ ዴማ መጻምዴትና በቲ ኣካሌ 

ብዛመጽእ ሞገስ ክትግሇጽ ትኹእሌ እያ።  

 

ኣብ ገሇ እዋናት ግና ሰባት ንምቅርራብ ክሌተ ኣንጻር ጾታ ብምርኣይ ባዔልም ዛፈጥርዎ ጌጋ 

ስእሉ ስሇዖል ምዴንጋራት ከይፍጠር ምስትውዒሌ የዴሉ። ዛኻነ ዛመጸና ምግሊጽን ዖረባታትን 

ብቃሌ ኣምሊኹን መንፈስ ቅደስን የሕሉፍና ክንፍትሾ ኣልና። ብታህዋኹ ካብ ምቅባሌን 
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ምንጻግን ሓራ ክንወጽእ ኣልና። ንኵለ  ሃዱእናን ብጥንቃቐን ዴሕሪ ምምርማር ምስ ሓሳብ 

ኣምሊኹ ዛሰማማዔ ውሳኔ ንምውሳዴ ንቀሌጥፍ እምበር ኣይንዯንጉይ። ብብሓትን 

ብተዯጋጋሚን ንዛመጸካ ሓሳብ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ብምጽሊይ ንሱ ባዔለ ኣብ ሌቦም ዖሕዯሮ 

ሞገስ እንተዴኣ ኯይኑ ስመሮ። 

 

6. ምግሊጽ ምሃብ 
ኣምሊኹ መጻምዴቲ ንምርካብ መንፈሳዊ ምግሊጽ ዛህበለ እዋናት ኣል። እቲ ዛመጽእ ምግሊጻት 

ዴማ ናይ ራእይ፥ ሕሌሚ፥ ትንቢት፥ ቃሌ ፍሌጠት፥ ቃሌ ጥበብ… ክኴውን ይኹእሌ እዩ። 

ሓንትስ እቲ ዛመጸ ምግሊጽ በቲ መሰረታዊ ምግሊጽ ዛምዖነለ መምዖኒታት ተመዘኑ ቅኑዔነቱ 

ይረጋገጽ ዯኣ እምበር ኣምሊኹ ንዛህበና ምግሊጽ ክንስጉመለ ንኹእሌ ኢና። ብዙዔባ እዘ 

ዛርዛራዊ ሓሳብ ቐጺሇ ከቕርብ እየ። ብዙዔባ ኣምሊኹ ዴምጹ ዖስምዒልም መገዴታት ካብ 

ምግፍሑ እተሊዔሇ ዔሙቕ ዛበሇ ሓሳብ ብሒዯት ገጻት ክትህብ ኣጸጋሚ እዩ። ይኵን ዯኣ እምበር 

ዋሊውን ዔሙቕ ዛበሇ ሓሳብ ክህብ ኣይኹኣሌ፥ ኣብዘ መዲይ እዘ ብሕ ምዴንጋራት ስሇዖል፥ 

ገሇ ንህይወትና እንተሓገዖ ብምባሌ ካብቲ ናይ መውስቦ ዛብሌ ኣእርስቲ ዛወጻእና ክመስሇና 

ስሇዛኹእሌ ብትዔግስቲ ምንባብና ክንቕጽሌ ኣቀዱመ ክምዔዴ እፈቱ። 

 

 ራእይ፦  
ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ብሓት ቅደሳን ብራእይ ኣቢልም ምኹሪ ኣምሊኹ ተቐቢልም እዮም። ንገሇ 
ካብኦም ምጥቃስ እንተዴኣ ኣዴሌዩ ዴማ ሙሴ፥ ኣብርሃም፥ ጴጥሮስ፥ ጳውልስ፥ ዮሃንስ… 
ክንብሌ ንኹእሌ ኢና። ራእይ ነቂሕና ወይ ዴማ ምስ ምለእ ቀሌብና እንከልና ብመንፈሳዊ 
ኣዑንትና እንርእዮ ሓዯ ካብቶም ኣምሊኹ ሓሳቡ ዖግህዯልም መገዴታት እዩ (ዖሁ12፥6 
ዩኤ2፥28)።  

 

 ሕሌሚ፦ 
ኣምሊኹ ብሕሌሚ ኣቢለ ሓሳባቱ ንቅደሳኑ የማቕሌ እዩ። ሕሌሚ ካብ ራእይ ዛፈሌዮ እንኮ 

ነገር፥ ዖይከም ራእይ ብዴቍስካ ዛርኤ ምዃኑ እዩ። ብሓት ሰባት ኣብ መጽሓፍ ቅደስ 

ብሕሌሚ ኣቢልም ሓሳብ ኣምሊኹ ንህይወቶምን ኣገሌግልቶምን ተቀቢልም እዮም። ገሇ ካብኦም 

ንምጥቃስ ዛኣክሌ፦ 

- ያእቆብ፥ ዖፍ28፥12-17 

- ዮሴፍ፥ ዖፍ37፥5 

- ሰልሞን። 1ነገ3፥5  

- ዮሴፍ ሕጹይ ማርያም፥ ማቴ1፥20 2፥19,22 

- ሰብ ጥበብ፥ ማቴ2፥12 

- ሰበይቲ ጲሊጦስ፥ ማቴ27፥19 
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ምስናይዘ ግና ኩለ ዛሕሇም ሕሌሚ ምንጩ ኣምሊኹ ከምዖይኯነ ምስትውዒሌ ኣዛዩ ኣገዲሲ 

እዩ። ኣብ ገሇ እዋናት ሰይጣናዊ መጥቃዔቲ ኣብ ገሇውን ካብ ምብዙሕ ጉዲይ እተሊዔሇ ብስጋና 

እንሓሌሞ ሕሌሚ ከምዖል ምግንዙብ የዴሉ (መክ5፥3)። 

 ካሌኦት መንፈሳዊ ምግሊጻት 
ኣምሊኹ ብናይ ትንቢት ህያባት ይኵን ካሌኦት ጸጋ ህያባት ኣቢለ ሓሳባቱ ዛገሌጸለ እዋናት 

ኣል። እቶም ካሌኦት እንብልም ዖልና ከም እኒ ቃሌ ፍሌጠት፥ ምሌሊይ መናፍስቲ፥ መንፈስ 

ምግሊጽን ካሌኦትን ዖጠቓሌለ እዮም። ኣምሊኹ ንካሌኦት መንፈሳዊ ምግሊጻት ብቐጥታ ናባና 

ብምስዲዴ ኣብ ገሇውን ብካሌኦት ኣቢለ ናባና ብምስዲዴ ዴምጹ የስምዒና እዩ።  

ናብቲ ዖበገስናዮ ሓሳብ ክንምሇስ፥ ኣምሊኹ ምለእ ብምለእ በዜም ኣብ ሊዔሉ ዛርኤናዮም 

መገዴታት (ሕሌሚ፥ ራእይ፥ ካሌኦት መንፈሳዊ ምግሊጻት) ኣይዙረብን ኢሌካ ምዴምዲም 

ዖይምለእነት እዩ። ምክንያቱ ኣምሊኹ መጻምዴቲ ንምርካብ ክመርሕ ከምዛኹእሌ እናኣመንካ 

በዛን በትን ኢሌካ ክትውስን ምፍታን ጌጋ እዩ። ኣምሊኹ ክመርሕ እንከል በቲ ንሱ ክመርሓለ 

ዛዯሇዮ መገዱ እዩ ዛመርሕ። ምስዘ ኳለ ግና መጻምዴቲ ንምርካብ ኣብዜም መገዴታት ጥራይ 

ምትር ዖይቅኑዔ ኣካይዲ ምዃኑ ክንርዲእ የዴሉ። 

 

ኣብ ምዴርና፥ ኣምሊኹ ገሉጹሇይ ተዙሪቡኒ እዩ ዛብለ ብሓት ሰባት ተራእዮም እ እንተኯኑ 

ምስ ምንዋሕ ግዚ ግና ኣምሊኹ ከምዖይተዙረቦም ተኣሚኖም እዮም። ዛበዛሐ ኣብ ምዴርና 

ሓሉመ፥ ርእየ፥ ሰሚዏ.. ዛብለ ክርስትያናት ከምተጋገዩ ይፈሌጥ። ዛበዛሑ ሌቦም ዛሃንዯሶን 

ሰይጣን እተበሇጸልምን እዩ። ንኣይ ከምዛመስሇኒ እዘ ዛኻነለ ምኹንያት ኣብ ምዴርና ንፍቕሪ 

ዛሇዒሇ ቦታ ዛህብ ኣካይዲ ስሇዖይጸንሐ እዩ። ከምኡውን ንሓዯ ነገር ኣምሊዊ ምዃኑ 

ንምምስካር ናይ ግዴን ራእይን ሕሌምን ክህለ ኣሇዎ ዛብሌ ምርዲእ ስሇዛሰረጸና እዩ።  

 

ፍቕሪ ዖይብለ ወይ ዴማ ፍቕሪ ዖየምጽእ ሕሌሚ፥ ራእይ፥ ምሌክት.. ብኵለ እቲ ምግሊጽ 

ዛምዖነለ መምዖኒታት ተመዘኑ እንታ (ጉዴሇት) ምስዛርከቦ ክንነጽጏ ጥራይ እዩ ዖልና። ከመይ 

ጌርካ ትመዛኖ ዴሕር ኢሌና ክንርኢ ኢና። ብፍሊይ ዴማ ብካሌኦት ዛመጽእ ምግሊጽ ዒብዪ 

ጥንቃቐ የዴሌዮ። ህይወት እቲ ተነባይ ምፍሊጥ ኣዛዩ ኣገዲሲ እዩ። ኣምሊኹ ከይተዙረቦም 

ባዔልም ኣምሊኹ ገሉጹሇይ እናበለ ዛዙረቡ ናይ ገዙውቲ ነብያት ከምዖሇው ፈሉጥና ክንጥንቀቕ 

ኣልና። ህይወቶም ንክርስቶስ ዖየኹብር፥ ኣስገዲዴን መንፈስካ ዖይመስከረለ መሌእኹቲ ምስ 

ዛመጸካ ክትነጽጏ ጥራይ እዩ ዖልካ። መንፈሳዊ ህይወት ናይቲ ተነባይ ጸገም ዖሇዎ እንተዴኣ 

ኯይኑ፥ እቲ ዖምጽኦ መሌእኹቲውን ብእኡ መንጽር ጸገም ክህሌዎ ስሇዛኹእሌ ብዖይ ውዒሌ 

ሕዯር ንጸጏ። ኣንጻር ቃሌ ኣምሊኹ ዛመጽእ ዛኻነ ዒይነት ምግሊጽ (ንኣብነት ኣማኒ ምስ 

ዒሇማዊ፥ ጓሌ 20 ዒመት ምስ ወዱ 50 ዒመት) እቲ ንእኡ ዖሰነዮ ነገር ዋሊውን  ተኣምራት 

ይኵን ኣጋንንታዊ ምንጪ ከምዖሇዎ ፈሉጥና ነወግድ። 
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ምዔራፍ ሸሞንተ 

ራእይን ሕሌምን ብከመይ ይትርጏም 

 

ምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ ኣምሊኹ ሓሳቡ ብራእይን ሕሌምን ይገሌጽ እዩ። ራእይ 

ምስተራእየ ወይውን ሕሌሚ ምስ ተሓሌመ ዛመጽእ ትርጉም ንህይወትና ናብ ሓሳብ 

ኣምሊኹ ይመርሓ እዩ። እቲ እንርእዮ መንፈሳዊ ራእይን ሕሌምን ትርጉም ክረክብ 

እንተዴኣ ዖይክኢለ ግና ክመርሓና ወይ ዴማ ናብቲ ኣምሊኹ ዛመዯበሌና ነገር ክንበጽሕ 

ኣይንኹእሌን ኢና። ስሇዘ ሓዯ ኣማኒ ራእይን ሕሌምን ዴሕሪ ምርኣዩ ክትርጏመለ ኣሇዎ። 

ዛትርጏመልም መገዴታት ዴማ እዜም ዛስዔቡ እዮም። 

 

 ብዛስማዔ ዴምጺ፥ ጴጥሮስ ነቲ ዛረኣዮ ራእይ ብዛስማዔ ዴምጺ ብኣምሊኹ 

ተተርጊሙለ እዩ (ግ.ሃ10፥19-20)። ራእይ ዴሕሪ ምርኣይና ብኡንብኡ ክኴውን 

ይኹእሌ ወይውን ብዙዔባኡ ኣብ እንጽሌየለ እዋን ካብ ኣምሊኹ ዛስማዔ ዴምጺ 

ክመጸና ይኹእሌ እዩ። 

 

 ካብ መጽሓፍ ቅደስ ሓዯ ክፍሉ ናብ መንፈስና ብምምጻእ፥ ሕጂውን ዴሕሪ እቲ 

ራእይ ምርኣይና፥ ኣምሊኹ ናብ መንፈስና ካብ መጽሓፍ ቅደስ ንሓዯ ክፍሉ ብፍለይ 

ምግሊጽን ምርዲእን ብምምጻእ፥ ነቲ ራእይ በቲ ናባና ዛመጸ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ 

ከም እንርዴኦ ብምግባር ይመርሓና እዩ። ኳለ እቲ ራእይ ዴሕሪ ምርኣይና ናይ 

ኣእምሮና ዛመጸና ጥቅሲ፥ ትርጉም ናይቲ ዛርኤናዮ ራእይ ከምዖይኯነ ግና 

ከነስተውዔሌ ይግባእ። ኣብ ገሇ እዋናት ምናሌባት ምስቲ ዛርኤናዮ ራእይ ዛመሳሰሌ 

ታሪኹ ክንዛክር ንኹእሌ ኢና። እዘ መንፈስ ኣምሊኹ ንምትርጓም ራእይን ሕሌምን ናብ 

መንፈስና ዛሰድ ክፍሉ እዩ ኢሌና ክንዴምዴም ኣይግባእን። ንኣብነት መርከብ ዖሇዎ 

ራእይን ሕሌምን ምስርኤና፥ ኣእምሮና ነቲ ብዙዔባ ኖህን መርከቡን ዛገሌጽ ክፍሉ 

መጽሓፍ ቅደስ ክዛክር  ይኹእሌ እዩ።  

 

ከ 
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ንምትርጓም እቲ እተራእየ ራእይን ሕሌምን ዛመጽእ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ፥ ናብ 

ስጋዊ ኣእምሮና ዖይኯነስ ብሓይሌን ግርማን ናብ መንፈሳዊ ምርዲእና ወይ ዴማ ናብ 

መንፈስና እዩ ዛመጽእ። ስሇዘ እቲ ዛመጸ ቃሌ ናበይ እዩ መጺኡ ክንመዛን ይግባእ። 

 

 ብመንፈሳዊ ምርዲእ፥ ናብ ምርዲእና ብዛመጽእ መንፈሳዊ ሓሳብ ዴማ ራእይን 

ሕሌምን ይትርጏም እዩ። ዴሕሪ ራእይን ሕሌሚን ምርኣይና መንፈሳዊ ርዛነት ዖሇዎ፥ 

መሌእኹቲ ዛጾረ ሓሳብ፥ ናብ መንፈስና ይመጽእ እዩ። ነቲ ናብ መንፈስና ዛመጸ 

ሓሳብ ዴማ ኣዑንቲ ሌቦናና ተኴፊቱ ኣእምሮና ከስተውዔል ይጅምር። ሃዋርያ ጳውልስ 

ኣብ ግ.ሃ16፥9-10 እዘ ነገር እዘ እዩ ኣጋጢምዎ። 

 

 ብካሌኦት ኣሕዋት፥ኣምሊኹ ነቲ ዖርኣየና ራእይን ሕሌምን ብካሌኦት ኣሕዋት ኣቢለ 

ዛትርጉመለ እዋናት’ውን ኣል። ኣምሊኹ ከምቲ ብቐጥታ ዛዙረበና ከምኡ ዴማ 

ብካሌኦት ኣሕዋት ኣቢለ ሓሳባቱ ይህበናን ነቲ ዛርኤናዮ ሕሌምን ራእይን ዴማ 

ይትርጉመሌና እዩ። ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ከም እኒ ዮሴፍን ዲንኤሌን ዛኣመሰለ ቅደሳን 

ሕሌምን ራእይን ካሌኦት ሰባት ተርጊሞም እዮም። ልሚውን በዘ ነገር ኣምሊኹ 

ዖተንስኦም ሰባት ስሇዖሇው ተጠቐምቲ ጸጋኦም ንምዃን ርእስና ከነሌምዴ ኣልና። 

 

 ብመሊእኹቲ፥ መሊእኹቲ ኣምሊኹ ንኣና ንምግሌጋሌ እተዋህቡ መናፍስቲ ኣምሊኹ 

እዮም። መሊእኹቲ ንምግሌጋሌና ካብ ዖካይዴዎ ኣገሌግልታት ሓዯ፥ ካብ ኣምሊኹ 

ንእተቀበሌዎ መሌእኹቲ ናባና ምብጻሕን ነቲ ርእይናዮ ክነስና ትርጉሙ 

ዖየስተውዒሌናዮ ራእይን ሕሌምን ዴማ ትርጉም ምሃብን እዩ። ከምቲ ዮሃንስ ንዛረኣዮ 

ኳለ ራእይ መሌኣኹ ኣምሊኹ ዛትርጉመለ ዛነበረ፥ ልሚውን ኣምሊኹ መሊእኹቱ 

ተጠቒሙ ሓሳባቱ ክገሌጸሌናን ነቲ ዛርኤናዮ ራእይን ሕሌምን ክትርጉመሌናን ይኹእሌ 

እዩ። 

 

 ኣብ ገሇ እዋን  እቲ ዛርኤናዮ ራእይን ሕሌምን ባዔለ ምንም ትርጉም ዖየዴሌዮ 

ንገዙእ ርእሱ መሌእኹቲ እዩ፥ እቲ ዛርኤናዮ ራእይን ሕሌምን ካብ ምሒር ግለጽ 

ምዃኑ እተሊዔሇ፥ ምስርኤናዮ ብኡብኡ ክንእዖዜን ክንስጉመለን ኣብ ሌብና ዴርት 

ይቕመጥ፥ መንፈስና ነቲ ዛርኤናዮ ራእይ ይሰምሮ፥ ኣእምሮና ይግዛኦ፥ ኳሇንተናና ነቲ 

ዛርኤናዮ ራእይን ሕሌምን ይንብርከኹ። 
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ምዔራፍ ትሽዒተ 

 

ራእይን ሕሌምን ካብ ኣምሊኹ ምዃኑን ዖይምዃኑን ብከመይ ንርዲእ? 

ፍስ ወከፍ ዛርኤናዮ ራእይ ይኵን ሕሌሚ ካብ ኣምሊኹ እዩ ማሇት ኣይኯነን። ኣብ ገሇ 

እዋናት ሰይጣንውን ራእይ ከርኢ ይኹእሌ እዩ። ስሇዘ ዴማ ኢና ክንምርምር ዛግብኣና። 

(1ተሰ5፥21-22 1ዮሃ4፥1) ሰይጣን ሓዯ እዋን ንጏይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓንቲ ከረን 

ወሲደ ንብዖሊ ዒሇም ከምዖርኣዮ ቃሌ ኣምሊኹ ብንጹር ይነግረና (ማቴ4፥8-10)። እዘ ከኣ 

ሰይጣን ዋሊ ኣብቶም ኣመንቲ ከይተረፈ ሓሳባቱ ምስራጽ ወይውን ካብ ፍቓዴ ኣምሊኹ 

ንምዛባሌ ራእይ ከርእይ ከምዛኹእሌ እዩ ዖረዴኣና። እቲ ዛርኤናዮ ራእይን ሕሌምን ካብ ኣምሊኹ 

ዴዩ ኣይኯነን ብብሕ መገዱ ኢና ክንፈሌዮ እንኹእሌ። ገሇ ካብቶም መገዴታት ዴማ እዜም 

ዛስዔቡ እዮም። 

 ትሕዛቶ እቲ ራእይ ሕሌምን ብምምዙን 

 ንትርጉም እቲ ራእይን ሕሌምን ምስ ቃሌ ኣምሊኹ ብምንጽጻር 

 መንፈስ ቅደስ ኣብ መንፈስና ንዛህበና  ምስክርነት ብምስትውዒሌ 

 ብመንፈሳዊ ህያባት። ብፍሊይ ከኣ ብምሌሊይ መናፍስትን ቃሌ ፍሌጠትን 

 ፍረ ወይ ዴማ ውጽኢት እቲ ራእይ ብምርኣይ 

 ብሓገዛ እቶም ብጸጋን ፍሌጠትን ካባና ዛበሌጹ ቅደሳን 

 

ባህርያት ሓቐኛ ራእይን ሕሌምን 

ኣብዖን ዖሕሇፍኩወን ሒዯት ናይ ክርስትና ዒመታተይ፥ ኣምሊኹ ንራእይን ሕሌምን ንምምዙን 

ካብ ዛመሃረኒ ኣብ ርእሲ እቲ ኣብ ሊዔሉ ዛርኤናዮ ገሇ ሒዯት ክውስኹ እፈቱ። 

1. ካብ ኣምሊኹ እዩ ዛነቕሌ። ሓቐኛ ራእይን ሕሌምን ካብ ስጋዊ ትምኒት ወይ ዴማ 
ህርፋንን ሃነይነይታን ኣይመጽእን እዩ። 
 

2. ብሩህን ግለጽን እዩ። ኣምሊኹና ኣምሊኹ ምንዋጽን ዛርግርግን ስሇዖይኯነ  እቲ 
ዛህበና ራእይን ሕሌምን ንምርዴኡ ክጠቕመና ብሩህን ግለጽን እዩ።  

ነ 
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3. ምስ ቃሌ ኣምሊኹ ኣይጋጮን። እቲ ንቃለ ክጸሓፍ ዛገበረ ኣምሊኹ፥  ምስቲ 
ኣቐዱሙ ክጸሓፍ ዛገበሮ ቅደስ ቃሌ ዛጋጮ ዛኻነ ምግሊጽ ኣይህበናን እዩ። ስሇዘ እቲ 
መጺኡና እንብል ምግሊጽ፥ ምስ ቃሌ ኣምሊኹ ዛጋጮ ምስዛከውን፥ ካብ ኣምሊኹ 
ከምዖይኻነ ነስተውዔሌ።  
 

4. ጽኑዔን ዖይሇዋወጥን እዩ። እቲ ልሚ እተዋህበካ ሓሳብ ምስቲ ናይ ጽባሕ ሓዯ እዩ። 
ብዛኻነ መገዱ ካብ መንፈስና ክእሇ ዖይክእሌ ጽኑዔ እዩ። 
 

5. ውሽጣዊ ቅንኣት ይፈጥር። ንቅዴሚት ከጉየካ ዛኹእሌ ቅንኣት ብዙዔባኡ ንክትፈሌጥ 
ዴማ ፍለይ ተገዲስነት ኣብ ውሽጥካ የሕዴረሌካ። ቅንኣት ክንብሌ እንከልና ውዔውዔ 
ስምዑት፥ ብርቱዔ ተገዲስነት፥ ዒሚቝ ኣረኣእያን ስምዑትን ዛፈጥረሌካ፥ ንውሽጥካ 
ዛትክንፍ ሓይሉ እዩ። 
 

6. ሰሊም ኣምሊኹ ኣሇዎ። ሰሊምን መንፈሳዊ ምግሊጽን (ሕሌሚ፥ ራእይ...) ኳለ ሳዔ 
ዖይፈሊሇዩ መካይዴቲ እዮም። እቲ ኣባና ዖል መንፈስ ነቲ ንኣና ዛኴውን ነገር ይፈሌጦ 
እዩ (1ቇሮ2፥11)። ክንዱ ዛኻነ ዴማ ይምስክረሌና። ኣምሊኹ ንህዛቡ ሰሊም ዘዙረብ 
ኣምሊኹ እዩ (መዛ85፥8)። 

 
እምበኣርሲ ንመንፈስ ቅደስ ብምስዒብ ናብ ጌጋ ዖእቱ ውሳኔ ካብ ምውሳን ገዙእ ርእስና ነዴሕን።  
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ምዔራፍ ዒሰርተ 

 

መሪሕነት ኣምሊኹ ንይስሃቅ መጻምዴቲ ኣብ ምሃብ 
 

ምሊኹ መጻምዴቲ ንምርካብ ንህዛቡ ከምዛመርሕ ብግሌጺ ካብ እተራእየልም ናይ 

መጽሓፍ ቅደስ ክፍሌታት ሓዯ፥ ዖፍጥረት ምዔራፍ 24 እዩ። ኣብዙ ምዔራፍ እዘኣ ስራሕ 

ኣምሊኹ ንይስሃቅን ርብቃን ንመውስቦ ኣብ ምርካብ እንታይ ከምዛመስሌ ብንጹር 

ተገሉጹ ኣል። ነዙ ምዔራፍ እዘኣ ሃዱኡ ብምስትውዒሌ ንዛመርመራ ኣማኒ ናይ ኣምሊኹ 

መሪሕነት መጻምዴት ኣብ ምርካብ ዒሚቝ ዛኻነ ትምህርቲ ክረኹበሊ ግዴን እዩ። እምበኣር 

ቐጺሌና ነዙ ምዔራፍ ምስ ህይወትና እናኣዙመዴና ብዛርዛር ክንርእያ ኢና። ቅዴሚ ነቲ ዛቅጽሌ 

ጽሑፍ ምንባብና ግና ነቲ ሓሳባት ጽቡቕ ጌርና ምክትታሌ መታን ክጥዔመና ንዖፍ24 ሓንሳእ 

ነንብባ።  

 

1. ይስሃቅ ኣብ ውሽጢ እቲ ግእ 

ከምቲ ኣብዙ ምዔራፍ ካብ ፍቕዱ 3-9 ተገሉጹ ዖል፥ ኣብርሃም ንሓዯ ካብ ግኣቱ ምናሌባት 

ኣሌኣዙር ብምሌኣኹ ንይስሃቅ ወደ እትኴውን ሰበይቲ ንምምጻእ ክተግህ እንከል ንርኢ። እቲ 

ግእ ንይስሃቅ እትኴውን ሰበይቲ ንምምጻእ ክኴይዴ እንከል በይኑ ዖይኯነስ፥ ሓሳብ ኣብርሃም 

ኣብ ውሽጡ ኣትይዎ ከምዛኴዯ ካብቲ ጽሑፍ ክንርዲእ ንኹእሌ ኢና። ስሇዛኻነ ዴማ ኣብ 

ውሽጢ እቲ ግእ ኣብርሃም ኣል ኢሌና ክንዴምዴም ንኹእሌ ኢና። ኣብ ውሽጢ ኣብርሃም 

ዴማ፥ ናይ ይስሃቅ ናይ ህይወት ኣጀንዲ ነይሩ። ኣምሊኹ ንኣብርሃም ብዙዔባ ዖርኡ ንጹር ዛኻነ 

ኣጀንዲ ሂብዎ ከምዛነበረ ቃሌ ኣምሊኹ ይነግረና እዩ። (ዖፍ24፥7) ስሇዘ ምስቲ ግእ ናይ 

ይስሃቅ ናይ ህይወት ኣጀንዲ ስሇዛኴዯ፥ ይስሃቅ ባዔለ እዩ ንርብቃ ሓሪይዋ ክንብሌ የዴፍረና 

እዩ። 

2. ምስ ከኣነናዊ ዖይምውሳብ 

ኣብርሃም ንበዅሪ ሓሳብ ኣምሊኹ ተኣዘ እዩ መዋስብቲ ወደ ከምጽእ ንግኡ ዛሇኣኺ። እቲ 

በዅሪ ሓሳብ ኣምሊኹ ክሌተ ሓዯ ዒይነት እምነት ዖሇዎም ንሓዴሕድም ክዋሰቡ እዩ። ኣብርሃም 

ካብ እተሓረየልም ምኹንያት እቲ ሓዯ ምኹንያት ንዯቍ መገዱ ኣምሊኹ ክምህርን ከርእይን 

ኣ 
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(ዖፍ18፥19) ከም ምዃኑ መጠን፥ ነዘ ሓቂ እዘ ኣብ ባይታ ንምትግባር ክተግህ እንከል ኢና 

እንርኢ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ንግኡ ምስ ከነኣናውያን ከይተዋስቦ ዛብሌ ትእዙዛ ዛሃቦ።  

ኣብርሃም ናይ ኪዲን ሰብ ከም ምዃኑ መጠን ናብርኡ ፍኑው ክኴውን ከምዖይብለ ኣጸቢቍ 

ይርዲእ እዩ። እቲ ንእኡን ንዖርኡን እተዋህቦ ቃሌ ዴማ ብምኹንያት መውስቦ ክኴስሮ ዖየፍቕዴ 

ብምዃኑ፥ ካበየናይ ወገን ክመርጽ ከምዖሇዎ ኣጸቢቝ ይርዲእ ነይሩ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ካብ 

ዒላቱ ጥራይ ንወደ ሰበይቲ ከምጽኣለ ንግኡ ዖጠንቀቆ። ካብ ሃገሩን ዒላቱን ከምጽኣለ 

ተዙሪብዎ። ልሚውን ብሃገር ይኵን ብዒላት ዛመስለና ኢና ክንዋሰብ ዛግብኣና። ሃገርና ሰማይ 

ዒላትና ዴማ ሕብረት ቅደሳን እዩ። 

3. ንዴሕሪት ኣይትመሇስ 

ኣብርሃም ንግኡ ካብ ዛሃቦ ትእዙዙት እታ ካሌኣይቲ ንይስሃቅ ናብታ ዛወጸሊ ምዴሪ 

ከይትመሌሶ ዛብሌ እዩ። ኣብርሃም ንመውስቦ ክብሌ ወደ ናብታ ብትእዙዛ ኣምሊኹ ዛሓዯግዋ 

ምዴሪ ክምሇስ ከምዖይብለ እዩ ተዙሪብዎ። ይስሃቅ፥ ናይ ኪዲን ዖርኢ ከም ምዃኑ መጠን፥ ገዙእ 

ርእሱ ከምዛዯሇያ ክገብራ፥ ናይ ኣምሊኹ ፍቓዴ ኣይኯነን። ናይ ኪዲን ሰብ ተራ ህይወት 

ኣይነብርን እዩ። ኣብ ዛመረጾን ዛመችኦን ቦታ ዖይኯነስ፥ ኣብቲ ብኣምሊኹ እተመዯበለ ቦታ 

ንምንባር እዩ ርእሱ ዖሌምዴ።  

ብሓት ኣመንቲ፥ ብፍሊይ ዴማ ዯቀንስትዮ ሓዲር ንምምስራት ክብሊ ናብ ዴሕሪት ክምሇሳ 

እንከሇዋ ንርኢ ኢና። ኣብርሃም ግና ከይተውጽኣሇይ ሓዯራ ኢለ ክሌምን እንከል ኢና እንርእዮ። 

መጻምዴቲ ንምርካብ ክንብሌ ካብቲ ብኣምሊኹ እተመዯበሌና መንፈሳዊ፥ ነፍሳዊ፥ ስጋዊ ስፍራ 

ክንወጽእ ሓሳብ ኣምሊኹ ኣይኯነን። ኣብ ስፍራና ብምዃን ኢና ክንዋሰብን ንኵለ  እቲ ኣብ 

ህይወት ክንወርሶ ዖልና ነገር ክንወርሶን ዖልና። 

4. ትንቢታዊ ቃሌ መሰረት ዛገበረ ምርጫ 

ኣብርሃም ንይስሃቅ ሰበይቲ ክትህሌዎ ዛዯሇየለ ምኹንያት፥ ናይ ህይወቱ ኣጀንዲ ወይ ዴማ እቲ 

ኣብ ሌዔሉኡ እተመዯበ ምኹሪ ኣምሊኹ ተፈጻሚ መታን ክኴውን እዩ። ኣምሊኹ ንኣብርሃም 

ኣቐዱሙ ንዖርኡ ዛኴውን ቃሌ ነጊርዎ እዩ። እዘ ቃሌ እዘ ተፈጻሚ ክኴውን ዴማ ናይ ግዴን 

ይስሃቅ ክምርዕን ክወሌዴን ኣሇዎ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ኣብርሃም ነዘ ምኹሪ እዘ ናብ ፍጻሜ 

ኣብ ምምጻእ ምስ ይስሃቅ እትተግህ ሰብ ካብ ወገኑ ክትመጸለ ዛዯሇየ። ‚እቲ ብ ቤት ኣቦይን 
ካብታ እተወሇዴኩሊ ሃገርን ዖውጽኣኒ እግዘኣብሄር ኣምሊኹ ሰማይ ንሱ ኴኣ እዙ ምዴሪ እዘኣ 
ንዖርእ ክህባ እየ ኢለ እተዙረበንን ዛመሐሇሇይን ንሱ መሌኣኵ ቀቅዴሜ ሌእኹ እዩ እሞ 
ካብኡ ንወዯይ ሰበይቲ ኴተምጽኣለ ኢ።‛ ዖፍ24፥7 
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ከምቲ ኣብዘ ቦታ ተገሉጹ ዖል፥ ኣብርሃም ንወደ እትኴውን ሰበይቲ ኣብ ምምጻእ ነቲ ኣቐዱሙ 

እተነግሮ ቃሌ እዩ መሰረት ዛገበረ። እቲ ግኡውን እንተኻነ ነቲ እተነግረ ቃሌ ሒ እዩ ናብ 

ርብቃ ከይደ። ኣብርሃም፥ ኣምሊዊ ሓዲር ንምምስራት መንፈሳዊ ምግሊጽ ከምዖዴሉ ኣጸቢቝ 

ይርዲእ ስሇዛነበረ እዩ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ተመርኳሱ ዛወሰነ። ንሱ ነቲ ኣብ ሌዔሉኡን ዖርኡን 

እተነገረ ናይ ህይወት ኣጀንዲ ዖማእከሇ ሓዲር ክምስረት ምዴሊዩ ክሳዔ ክንዯይ ንትንቢታዊ ቃሌ 

ክብሪ ዛህብ ኣካይዲ ከምዛነበሮ እዩ ዖርእየና።  

መጻምዴቲ ክንዯሉ ዖልና ጏይታ ንእተዙረበናን ኣብ ህይወትና ንዛመዯቦ መዯብን ተፈጻሚ 

ንምግባር እዩ ክኴውን ዖሇዎ። ጏይታ መጻምዴቲ ክህብ እንከል ነቲ ኣብ ህይወትና ዛመዯቦ 

መዯብ ማእከሌ ገይሩ ከምዛህብ ብምስትውዒሌ፥ ምስ ኣምሊኹ ንምዔያይ ንእተነግረሌና 

ትንቢታዊ ቃሌ ክንሕዜ ክንክእሌ ኣልና። ነቲ ኣምሊኹ ኣብ ህይወትና ዖሇዎ ምኹሪ ኣብ ግምት 

ከየእተና እንውስኖ ዛኻነ ዒይነት ውሳኔ መወዲእታኡ ጥፍኣት ምዃኑ ብምግንዙብ ነቲ 

እተነግረሌና ትንቢታዊ ቃሌ ዛሇዒሇ ኣቓሌቦ ንሃቦ።  

5. ንኣምሊኹ ዖሳተፈ ምርጫ 

ኣብርሃም ንግኡ ክሌእኮ እንከል እተነግረ ቃሌ ጥራይ ኣይኯነን ሂብዎ፥ ኣምሊኹ ኣብቲ ጉዲይ 

ከምዛሳተፍ እዩ ሓቢርዎ። ‚ንሱ መሌኣኵ ቀቅዴሜ ሌእኹ እዩ እሞ ካብኡ ንወዯይ ሰበይቲ 
ኴተምጽኣለ ኢ።‛ (ዖፍ24፥7)። ኣምሊኹ፥ ኣብቲ ኣብርሃም ንወደ ሰበይቲ ንምምጻእ ዛገበሮ 

ተግባር ብመሌኣዅ ኣቢለ ተሳቲፉ እዩ። ተሳታፍነት ናይቲ መሌኣኹ ህሊዌ ኣምሊኹ ኣብቲ ናይ 

መውስቦ መስርሕ ከምዛነበረ ዖረዴእ ህያው ኣብነት እዩ።  

ኣምሊኹ እተሳተፎ ሕርያ ጅማሬኡ ይኵን መወዲእታኡ ሰናይ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፥ ኣብ 

ኣተሃናንጻኡ ናይ ኣምሊኹ ምክንን ብምሌኣት እዩ ዛረክብ። ጽኑዔ መሰረት ዖሇዎ ሓዲር 

ንምምስራት ኣምሊኹ ክሳተፍ ክንገብር ኣልና። ንገዙእ ርእሰይ ባዔሇይ እየ ዛሓርየሊ ዛብሌ ዒሇወኛ 

ኣተሓሳስባ ክነግሰና ኣይነፍቅዴ። እዘ ቀቅዴሚ እቲ ግኡ ዛኴይዴ መሌኣኹ፥ ምናሌባት እቲ 

ብተዯጋጋሚ ኣብ ብለይ ኪዲን ከም መሌኣኹ እናተገሌጸ ስርሑ ዛሰርሐ ክርስቶስ የሱስ ክኴውን 

ይኹእሌ እዩ። ብርግጽውን ንቃሌ ኣምሊኹ ብዛግባእ እንተዴኣ ፈቲሽናዮ እቲ ብተዯጋጋሚ 

ዛግሇጽ ዛነበረ የሱስ ምዃኑ ኢና እንርዲእ። ኣብቲ እንወስድ ናይ ሓዲር ውሳኔ የሱስ ብቃለን 

መንፈሱን ክሳተፍ ክንገብር ኣልና። 

6. ፍታው መጻምዴቲ ዖኹብር ምርጫ 

ኣብርሃም ከምቲ ኣብ ፍቕዱ 8 ተገሉጹ እንረኹቦ መሌኣኹ ኣምሊኹ ዋሊውን ቀቕዴሚ እቲ ግእ 

እንተወጸ፥ እታ መጻምዴቲ ይስሃቅ ክትከውን እተሓረየት ፍቓዯኛ እንተዴኣ ዖይኯይና ከገዴዲ 

ከምዖይብለ ክዙረቦ እንከል ኢና እንርእዮ። ‚እታ ሰበይቲ ዯዴሕሬ ኹትስዔብ እንተ ዖይፈተወት 
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ግና ንስ ብዙ ማሕሊይ ንጹህ ኢ።‛ ንምግሊጽ ጏይታ መሰረት ዛገበረን ኣምሊኹ እተሳተፎን 

ሕርያ ኣካይዴካ ክነስ፥ እታ መጻምዴት ክትከውን እተዯሌየት ሰብ፥ ፍቓዯኛ እንተዴኣ 

ዖይኯይና ንስ ጌጋ ኣልካ ማሇት ኣይኯነን። እቲ ኣለታዊ ምሊሽ ምኹንያቱ እንታይ እዩ 

ብዖየገዴስ፥ ኣምሊኹ ካሌእ መገዱ ከገባግበሌካ ከምዛኹእሌ ብምእማን ጉዔዜ ክትቕጽሌ ጥራይ 

እዩ ዖልካ። 

ብሕ ግዚ መንእሰያት፥ ‚ኣምሊኹ ገሉጹሇይ እዩ ናይ ሓቂ ዴማ እየ ኣፍቂረያ፥ ንሳ ግና ፍቓዯኛ 
ክትከውን ኣይከኣሇትን ንምንታይ?‛ ኢልም ክጭንቍ ይርኣዩ እዮም። ምናሌባት ካብ መሰረቱ 

በዯሌ ዛፈጸሙ እናመሰልም ዴማ ኣዛዮም ክጠዒሱ እንከሇው ንዔዖብ ኢና። እቲ ንመውስቦ 

ዛኴውን ናይ ኣምሊኹ ፍቓዴ ወይ ዴማ ምግሊጽ ዴላት ካሌኦት ዛዔምጽጽ ኣይኯነን። ስሇዛኻነ 

ዴማ ዛከኣሇካ ዴሕሪ ምግባር፥ ፍቓዯኛ እንተዖይኯይና ክትሓዴጋ ጥራይ እዩ ዖልካ። ናብ 

ምሌእቲ ሃገርን ዒላትን እተሊእከ ግእ፥ ኣብቲ ዒላት ናብ ካሌእ ማይ ቤት ብምዴ ንእተነገሮ 

ቃሌ ከተፈጽሞ እትኹእሌ ሰብ ክዯሉ ጥራይ እዩ ዖሇዎ። እታ ዛሓረያ ሰብ፥ ኣምሊኹ 

ገሉጹሇይን ኣገባጊቡሇይን ብእትብል ነገር፥ ምኹንያቱ ብዖየገዴስ ዖይክትቅበሇካ ትኹእሌ እያ። 

ኣብዘ ከምዘ እዋን ንስ ግን ጉዔዜ ቀጽሌ እምበር ዯው ኣይትበሌ። 

7. ብማሕሊ ዛጸንዓ ምርጫ 
ኣብርሃም ነቲ ግእ ክሌእኺ እንከል፥ ኣብ ትሕቲ ሰሇፉ ኣእዲው ብምእታው ክምሕሇለ 

ከምዛገበረ ኣብታ ምዔራፍ ተጻሒፉ እንረኹቦ ሓቂ እዩ (ዖፍ24፥2,9)። እቲ ኣብርሃም ነቲ ባርያኡ 

ዖምሓል መሓሊ ምስቲ ባህሉ እቲ ከባቢ እቲ ዛኴይዴ እዩ። ዮሴፍውን ከምዘ ዒይነት መሓሊ 

ከምዖምሓሇ ተጻሒፉ እዩ (ዖፍ47፥29)። ምናሌባትውን ኣብቲ ዖርኡ ዖሇዎ ሰሇፍ ጌሩ ክምሕሌ 

ምግባሩ፥ ሓዯ ዒብዪ መሌእኹቲ ከሕሌፍ ዛዯሇየ ይመስሌ። ንሱ ከኣ ኣብቲ እተነግረ ተስፋ ቃሌ 

መሰረት ዛገበረ ማሕሊ ከምዖምሓል እዩ ዖመሌክተሌና። እቲ ተስፋ ቃሌ ንዖርኡ ዛኴውን እዩ፥ 

እቲ ማሕሊውን ኣብቲ ዖርኡ ዖሇዎ እተየዯ እዩ። 

ንሓዲር ኣብ እንሓስበለ እዋን ብዛኻነ ኣብ መገዱ ዛጸንሓና ነገር ብቀሉለ እንውሰዴ ሰባት 

ንዖይምዃን ገዙእ ርእስና ብማሕሊ ከነዲለ ኣልና። ማሕሊ፥ ተፈጻምነት ዛጠሌብ ናይ ሌቢ ውሳኔን 

ናይ ከናፍርና ምእማንን እዩ። ከም ተራ ሰብ ካብ መገዱ ከይንጉትት፥ ንሓሳብ ኣምሊኹ ዛጻረር 

ምንም ዒይነት ነገር ከይንገብር፥ ነቲ ኣምሊኹ ዛመርሓና ብዖይምዔጥይጣይ ክንእዖዛ ማሕሊ 

ክንኣቱ ኣልና። ኣምሊኹ ምስቶም ናይ ሓቅን ሌባውን ውሳኔ ዛውስኑ ሰባት ከምዛሰርሕ 

ብምግንዙብ ተፈጻምነት ዖሇዎ ማሕሊ ንእቶ። 

8. ንመሪሕነት ኣምሊኹ ብጸልት ዛሓትት ምርጫ 
እቲ ግእ፥ ናብ ከባቢ እታ ንይስሃቅ ሰበይቲ ክትከውን ተመዱባ ዖሊ ምስ በጽሐ፥ ኣምሊኹ 

ከገባግበለን ንጏይታኡ ኣብርሃም ምሕረት ክገብረለን ከምዛጸሇየ ካብታ ምዔራፍ ነንብብ። 

‚..ኣታ እግዘኣብሄር ኣምሊኹ ጏይታይ ኣብርሃም ልሚ ኻታ ኣገባግበሇይ፥ ንጏይታይ ኣብርሃም 



ምምሊስ ናብቲ ቀዲማይ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር 

 

207 

 

ከኣ ምሕረት ግበር።‛ (ዖፍ24፥12)። እዘ ኣብዘ ቦታ ምሕረት ዛብሌ ቃሌ ኣብ እብራይስጥ 

‚ሄሰዴ‛ (checed) ክብል እንከል ንእተገብረ ሓጢኣት ንዛወሃብ ሕዴገት፥ ንጽቡቕ ዔዴሌ፥ 

በረኴት፥ ሕያውነት፥ ዴንጋጽ፥ ሇውሃት፥ ጸጋ፥ ምክንን.. ዖመሌክት ቃሌ እዩ። 

መጻምዴቲ ንምርካብ ኣብ እንገብሮ ጉዔዜ ብጸልት ኣዘና ክንሕይሌ ክንክእሌ ኣልና። ናይ ጸልት 

መሰውኢ ሓዱስካ፥ ብመንፈስ ቅደስ እተቓነየን ንዴምጺ ኣምሊኹ ብእተዲሇወን ሌብን ምጽሊይ 

የዴሉ። ሓዲር ናይ ምለእ ዔዴመ ውሳኔ ስሇዛኻነ፥ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ንንውሕ ዛበሇ እዋን 

ብጸልት ምጽናሕ ክንመሃር ኣልና። 

9. ታህዋኹ ዖይነገሶ ምርጫ 

እቲ ግእ፥ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ዴሕሪ ምጽሊዩ፥ ብዒቕሉ ንመሌሲ ጸልቱ ክጽበ እንከል ኢና 

እንርእዮ። ሰብ ክፍጠር እንከል ኣብ ዒንኬሌ ግዚ ኣትዩ ስሇእተፈጥረን ኳለ ነገር ብቅሌጡፍ 

ክግበርውን ስሇዛዯሌን ብከምኡ ዔጉስ ክኴውን ኣይክእሌን እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ዔጉስ ንምዃን 

ክንዮ ፍጥረታዊ ነገር ዛኴዯ፥ ሰማያዊ ምርዲእ ምውናን ዖዴሉ። እቲ ግእ ዴማ ካብቲ ካብ 

ጏይታኡ ዛረኴቦ ቃሌ እተሊዔሇ፥ ንኣምሊኹ ብትዔግስቲ ክጽበ እንከል ኢና እንዔዖቦ። ንሱ 

ብትዔግስቲ ምጽባይ ፍሪኡ ዒብዪ ከምዛኴውን ስሇእተረዴኤ፥ ኣምሊኹ ክሳዔ ዖገባግበለ ሃዱኡ 

እዩ ተጸብዩ።   

ሓዯ ኣማኒ፥ መጠን እቲ ንኣምሊኹ እተረዴኦን ኣብ ህሊውነት ኣምሊኹ ዖዔረፎን እዩ ብትዔግስቲ 

ንኣምሊኹ ክጽበ ዛክእሌ። ትዔግስቲ ኣብ ዛኻነ እዋን ከነምጽኦ እንኹእሌ ተራ ባህርይ ኣይኯነን። 

ናይ መንፈስ ቅደስ ፍረ እዩ (ገሊ5፥22)። ካብ መንፈስ ቅደስ ዛርከብ ብምዃኑ ምስ መንፈስ 

ቅደስ ብምሌጋብ ክንሙከሮ ክንክእሌ ኣልና። ምጽሊይ በይኑ ኣሉ ኣይኯነን፥ ኣምሊኹ ክሳዔ 

ዛመርሓናን ዖገባግበሌናን፥ ብትዔግስቲ ካሌእ ዔዮና እናገበርና ክንጽበ ክንክእሌ ኣልና።  

ምስቲ ኣምሊኹ ኣብ ህይወትና ዛመዯቦ ምኹሪ ክንጓነፍ፥ ካብ ታህዋኹ ሓራ ክንወጽእ ይግባእ። 

ከም ዯቂ ሰባት ኳለ ነገር ብቅሌጡፍ ክግበረሌና ንዯሉ እ እንተኻንና፥ ከም ክርስትያት ግና 

ሌቢ ክርስቶስ ኣልና እሞ፥ ኣብ ግዚ ኣምሊኹ ኣሚንና ክንሃዴእ ክንክእሌ ኣልና። 

10. ኣዋሌዴ ናብ ዛርከባለ ስፍራ ምምጻእ 

እቲ ግእ፥ ናብቲ ኣዋሌዴ ማይ ዛቀዴሓለ ዒይኒ ማይ እዩ መጺኡ። ንሱ፥ ኣዋሌዴ ናብቲ ንሱ 

ዖሇዎ ክመጻ ዖይኯነስ፥ ናብቲ ንሳተን ዖሇዋኦ ብምደ እዩ ነታ ክረኹባ ዖሇዎ ርብቃ ዛረኴባ። 

ልሚ ናይ መብዙሕትና ክርስትያናት ጸገም፥ ጠበሌበሌ እናበሇት ባዔሊ ክትመጽእ እያ ኢሌና ናይ 

ገዙእ ርእስና ገዲም ሃኒጽና ተነጺሌና ንነብር ምህሊውና እዩ። ሰብ ጠበሌበሌ እናበሇ ክመጸካ 
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ምጽባይ ምናሌባት ኣብ ኣምሊኹ እምነት ከምዖልና ኣምሲለ ከርእየና ይኹእሌ እዩ። እቲ ሓቂ ግና 

ክሳዔ ክንዯይ ንቑሓት ከምዖይኯንና እዩ ዖርኢ። 

ካብ ማእከሌ ሕብረት ቅደሳን ሪሕቅካ፥ ቅዴስቲ ብጏይታ ዛኻነት መጻምዴቲ ምምናይ ትምኒት 

ጥራይ እዩ ክኴውን ዛኹእሌ። ናብ ሕብረት ቅደሳን ክንዋሰብ ኢሌና ጥራይ ከምዖይንመጽእ 

ርደእ እ እንተኻነ፥ ኣብ ሕብረት ግና ምውሳብ ከምዖል ክንዛንግዔ ኣይግባእን። ምውሳብ 

ጽቡቕ ዛኻነ ምፍሊጥ፥ ምቅርራብ ዛሓትት ብምዃኑ እትፈሌጣ እትፈሌጠካ፥ እትቐርባ 

እትቐርበካ ሓብቲ ንምርካብ ናብ ሕብረት ቅደሳን ምምጻእ የዴሉ። ካብ ጉባኤ ቅደሳን ክንርሕቕ 

ኣይግባእን። ኣብኡ እታ ናትና መሰንገሇ ኣሊ፥ ኣብኡ ነታ መሰንገሉና ዛኻነት ሓብቲ ንረኹበለ 

ጥበብ ኣል፥ ኣብኡ ሓዲርና ንሃንጸለ ምስትውዒሌ ኣል። ኯታስ ኣብ ሕብረት ቅደሳን እቲ 

ምንጪ ኳለ በረኴትና ዛኻነ ጏይታ ኣል። 

11. ኣብ ማእከሌ ብሓት ሓንቲ ንምርካብ፥ ምጽሊይ 

እቲ ግእ፥ ኣብ ጥቓ ዒይኒ ማይ ናይታ ከተማ ዯው ብምባሌ፥ ኣብ ዛጸሇዮ ጸልት፥ እንተዴኣ 

ኣስተውዑሌና፥ ካብ ማእከሌ ብሓት ዯቀንስትዮ ሓንቲ ንምርካብ ከምዛጸሇየ ኢና እንርኢ። 

‚..ኣዋሌዴ ዯቂ እዙ ኴተማ ኴኣ ማይ ኪቐዴሓ ይወጻ ኣሇዋ። ይኵን ከኣ ማይ ክሰቲ፥ በጃ 
ዔትሮ ትሕት ኣብሌዮ ዛብሊ ጓሌ፥ ንሳ ኴኣ ስተ ነግማሌካውን ከስትየን እየ እትብሇኒ ንሳ 
ንይስሃቅ ባርያ ዛመዯብካያ ትኵን። ንጏይታይ ምሕረት ከም ዛገበርካለ ኴኣ በዘ እፈሌጥ።‛ 
(ዖፍ24፥13-14)። ንሱ ብሓት ኣዋሌዴ ኣብ ዖሇውዋ ከተማ፥ ሓንቲ ጓሌ ጥራይ እዩ ዛዯሇየ 

እምበር፥ ንይስሃቅ ኣማሪጹ ክወስዴ ብሓት ኣይሓተተን። 

ናይ ዛበዛሐ ኣማኒ ሽግር፥ ሓንቲ ንምርካብ ስሇዖይብገስ፥ ብኣንጻሩ ብሓት ረቡ ካብ 

ማእከሇን መሪጹ ንምውሳዴ ብስስዓ እተቃነየ ኣካይዲ ስሇዛኴይዴ እዩ ኣምሊኹ ህሊዌኡ ኣብቲ 

ነገር እቲ ዖይሕውስ። ኣምሊኹ፥ ኣንጻር ቃለ ስሇዖይሰርሕ መንፈሳዊ ሕጊ ተረዱኡካ ክትመሊሇስ 

እንተዴኣ ዖይክኢሌካ፥ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውሳኔን መጻምዴቲ ንምርካብ ኣብ እትገብሮ 

ኳሇንተናዊ ጉዔዜን ምሳ ኣይዒዪን እዩ። እቲ ግእ ካብ ማእከሌ ብሓት ሓንቲ ንምርካብ 

መሇኯታዊ ጥበብ ኣምሊኹ እተሓወሶ ሓዯ መፍሇይ መገዱ ከም እተጠቐመ ንስውን ብጥበብ 

ኣምሊኹ ተሓጊዛካ ሌብ ኣብ ሓንቲ ክወዴቕ ኣሇዎ። 

ዖማዊ ወይ ዴማ ዖዋር የዑንቲ ሒዛካ ኣይትመሊሇስ። ኣምሊኹ ርጉእ ኣዑንቲ ክህሌወካ እዩ 

ዛዯሉ። ገሇ ገሇ ቅደሳን ናይ ዯቀንስትዮ ኣርሓ ወይ ዴማ ምርኡያት ንምዃን ዛገብርዎ ብሕ 

ፈተነታት ከምዖል እፈሌጥ እየ። ኳሇን ዯቀንስትዮ ብዙዔባኦም ክሓስባ ዛዯሌዩ ኣቀራርባኦም 

ንጥፍኣት ዛጓሲ፥ ሌቢ ዯቀንስትዮ ብእኦም ክብሓት ዛዯሌዮ ዖመውቲ ኣምሊኹ ክቐጽዕም እዩ። 

ነታ መቕዴስ ኣምሊኹ ዛኻነት ሓብቲ፥ ምሳ ከምዖይትውዴእ እናፈሇጥካ ሌባ ክትሕዙ 
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ምፍታንን ምሓዛን ንመቅዯስ ኣምሊኹ ከም ምርስ ስሇዛኻነ፥ ኣምሊኹ ክመዒተካ ምዃኑ 

ክትግንዖብ ኣልካ። ሌብ ሓንቲ ይርከብ፥ ኣብኣ ዴማ ይጽናዔ።  

12. ጥበብ ኣምሊኹ ዛሓሇፎ ምሌክት ዖሇዎ ምርጫ 

እቲ ግእ፥ ካብ ማእከሌ ብሓት፥ ሓንቲ ንምርካብ ኣብ እተጠቐመለ ሜሊ እንተዴኣ 

ኣስተውዑሌና፥ ጥበብ ኣምሊኹ ዛሓሇፎ ሜሊ ከም እተጠቐመ ክንግንዖብ ንኹእሌ ኢና። ንሱ ኣብ 

ትሕቲ ህሊዌ እቲ ቀቅዴሚኡ መሌኣኵ ዖሕሇፈ ኣምሊኹ ትንቢታዊ ጸልት ብምጽሊይ፥ ሓዯ 

መፍሇይ መገዱ ዛኻኖ ተጠቒሙ እዩ። እቲ መገዱ ከኣ፥ ከምቲ ኣብቲ ጽሑፍ ተጽሒፉ ዖል 

ማይ ኣስትይኒ ዛብሊ እሞ ንእኡን ነግማለን ስተ እትብል፥ ንሳ ሰበይቲ ይስሃቅ ክትከውን 

ኣምሊኹ ዛሃቦ ምዃኑ ከምዖረጋግጽ እዩ። እቲ ግእ፥ ነዘ ዒይነት ምሌክት ንምጥቓም ቀቕዴሚኡ 

መሌኣኹ ከምዛወጸለን ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ዴማ ብጸልት ከምዛጸንሐን ግና ክስሓት 

ኣይግባእን።  

ብጥበብ ጏይታ ተተንኪፍካ ነቲ ክኴውን ዖሇዎ ኣብቲ መንፈሳዊ ዒሇም ብምእታው ተረዱእካ 

ምሌክት ምጥቃም መንፈሳውነት እዩ። ኣነ ናይ ምዴርና ኣመንቲ ንዛገብርዎ ምሌክታት ብሕ 

ግዚ ይቃወሞ እየ። ምኹንያት መቃወምየይ ዴማ ምሌክት ኣብ ሓዴሽ ኪዲን ስሇዖይሰርሕ ወይ 

ስሇዖየሇ ዖይኯነስ ስጋ ዛሰረቱ ምሌክት ንህይወት ብሓት ስሇዖበሊሸወ እየ። ብመንፈስ ቅደስ 

እተዯርሰን ብመንፈስ ቅደስ ክትምርምሮ እትኹእሌን ምሌክት ግና ይጥቐምን ንካሌኦት ክጥቐሙ 

የተባብዔን እየ። ብመንፈስ ቅደስ እተዯርሰ ማሇት ካብ መጀመርታኡ መንፈስ ቅደስ ኣብ 

መንፈስና ብምእታው ዖበገሶ ማሇትና እዩ። 

ናይቲ ግእ ምሌክታት ጥበብ ኣምሊኹ እንተ ዖይሓሌፎ፥ መሌኣኹ ኣምሊኹን እቲ ኪዲናዊ ቃሌ 

ምስኡ እንተዖይወጽእን ርብቃ ዖይተሓተተቶ ከመይ ጌራ ከምዛሓሰቦ ፈሉጣ ክትህቦ ትኹእሌ? 

ንሱ ክጽሉ እንከል ንኣይን ነግማሇይን ማይ ኣስትይኒ ዛብሊ እዩ ዛበሇ፥ ክሓታ እንከል ግና 

‚..ካብ ዔትሮ ኯታ ሒዯት ማይ ኣስትይኒ..‛ እዩ ዖበሊ። ንእኡ ዯኣ እምበር ነግማለ ከተስትየለ 

ኣይሓተታን። ንሳ ግና ‚..ስተ ኢሊ ቐሌጢፋ ዔትሮኣ ናብ ኢዲ ኣውሪዲ ኣስተየቶ። ምስ ኣስተየቶ 
ዴማ ነግማሌካውን ክሳዔ ዘኣኹሇን ኪሰትያ ክቐዴሓሇን እየ..።‛ በሇቶ። ርብቃ ኣግማሌ 

ስሇዛረኣየት ኣይኯነትን ነግማሌካ ማይ ከስትየን ዛበሇቶ። ኣግማሌ ማይ ናይ ምጽዋር ዒቕሚ 

ዖሇወን ብምነን በብዛኴዲኦ ማይ ዛዯሌያ እንስሳታት ኣይኯናን። ስሇዘ እቲ ምርብ 

ብመሰረቱ ኣብቲ ንሱ እተጠቐመለ ጥበብ፥ ናይ ኣምሊኹ ህሌውና ከምዖል እዩ ዖመሊኹተና። 

ብጥበብ ኣምሊኹን ፍርሃቱን ተዯሪኹካ እትገብሮም ግብርታት ህሌውና ኣምሊኹ ኣሇዎም። ኣብ 

መጽሓፍ ቅደስ ምሌክታት ካብ እተጠቀሙ ናይ ኣምሊኹ ሰባት ሓዯ ንዛኻነ ጌዱዎንውን 

እንተዴኣ ርኢናዮ፥ ኣምሊኹ ነቲ ናቱ ምኹሪ ንምግሊጽ ኣብቲ ምሌክታት ተገሉጹ እዩ። 
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(መሳ6፥36-40)። ኣቐዱሙ ኣብ መንፈስና ዛቕመጥ ነገር ብጸልትን ህዴኣትን ከም ምሌክት 

ብምውሳዴ ሓሳብ ኣምሊኹ ከነስተውዔሌ ንኹእሌ ኢና።    

13. ኣብ ዯጋዊ ነገር ዖየዴህብ ምርጫ 
እቲ ግእ ኣብ ዛጸሇዮ ጸልት እንተዴኣ ተመሌኪትና፥ ንዯጋዊ ትርኢት እታ ዛረኹባ ሰብ 

ዖይኯነስ ንተኣዙዛነት ንመንፈሳዊ ነገርን ዖሇዋ ብቕዒትን ኣብ ግምት ብምእታው እዩ ሰበይቲ ወዱ 

ጏይታኡ ክትከውን ዛሓረየ። ንሱ ማይ ንኣይን ንኣግማሇይን ኣስትይኒ ዛብሊ እሞ እተስትየኒ ንሳ 

ሰበይቲ ጏይታይ ክትከውን ንስ ከምዛሓረያ እፈሌጥ ኢለ። እዘ ከኣ ክሳዔ ክንዯይ 

ንመንፈሳውነት ዛሇዒሇ ቦታ ከምዛሃበ እዩ ዖረዴኣና 

ንሓዲር እትኻነካ መጻምዴቲ ኣብ እትዯሌየለ እዋን፥ ዯጋዊ ትርኢት እናርኤን ሌብ ኣብኡ 

ኣውዱቕካን ክኴውን ኣይግባእን። ቃሌ ኣምሊኹ ንመሌክዔን ውቃበን ጠባሪ እዩ ዛብል። 

(ምሳ31፥30) ጠባሪ ስሇዛኻነ ነቲ ናይቲ ሰብ ውሽጣዊ ነገራት ክኹውሇሌካ ከተፍቕዴ የብሌካን። 

መሌክዔ ሓሊፊ እዩ፥ ሃብቲውን ዖተኣማምን ስሇዖይኯነ፥ ኣብኡ ሌብ ኣውዱቕካ ናብ ሓዲር 

ንምእታው ኣይተፍቅዴ። እቲ ልሚ ትርእዮ ዖል ሃብቲ፥ ጽባሕ ዖይክህለ (ክጠፍእ) 

ስሇዛኹእሌ መሰረት ሓዲርካ ሓሊፊ ነገር ኣይኵን። በረኴት ኣምሊኹ ዯኣ እምበር እታ ሃብታ 

ሪእ እተዋሰብካያ መጻምዴት ኣይኯነትን ሰሊም ዖሇዎ ሃብቲ እትህበካ። ‚በረኴት 
እግዘኣብሄር የሀብትም፥ ሽጋርውን ገሇ ኣይውስኴለን።‛ (ምሳ10፥22)። 

ብሓት ሰብኡት ገንዖብ ሪኦም ተዋሲቦም፥ ከዯምቲ ኣንስቶም ብምዃን ከርፋሕ ናብራ ክነብሩ 

እንከሇው ኣብ ዖመንና ኣስተውዑሌና ኢና። ከየመሓዴሩ እቲ ገንዖብ ምስ ሰበይቶምን ናይ 

ሰበይቶምን ስሇዛኻነ፥ ናይቲ ቤት ርእሲ ክኻኑ ኣይከኣለን። ርእሲ ምዃን ዴማ  ንሰብኡት 

እተዋህበ ብምዃኑ ኣብታ ስዴራ መሇኯታዊ ስርዒት ዛበሃሌ የሌቦን። በዘ ከኣ እታ ስዴራ ኣብ 

ትሕቲ ቀጥታዊ መጥቃዔቲ ኣጋንንቲ ክትግዙእ ትግዯዴ። ስሇዘ ውሽጣዊ ጽባቐ ወይ ዴማ ንናይ 

ምእዙዛ ህይወት ኣብ ግምት ዖእተወ ሕርያ ዯእ እምበር፥ ንዯጋዊት ትርኢት ጥራይ ዛጥምት 

ውሳኔ ኣይትውሰዴ። 

14. ናይ ውሽጢ ምርካብ ዖሇዎ ምርጫ 

ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ እቲ ግእ ማይ ንኣይን ነግማሇይን ኣስትይኒ ዛብሊ እሞ እተስትየኒ 

ንሳ ሰበይቲ ወዱ ጏይታይ እያ ብምባሌ ዴሕሪ ምጽሊዩ ንርብቃ ምስ ረኴባ ንእኡ ጥራይ ማይ 

ከተስትዮ እዩ ሓቲትዋ። ይዅን ዯኣ እምበር ንእኡ ጥራይ ዖይኯነስ ኣቀዱሙ ነግማሇይ ኣስትይኒ 

ዛብሊ ኢለ ክነሱ፥ ንርብቃ ምስ ረከባ ግን፥ ኣስትይሇይ ንዖይበሊ ኣግማለ ማይ ከተስትዮም ከሊ 

ኢና እንርእያ። እዘ ብኣጋጣሚ እተገብረ ዖይኯነስ፥ ብጏይታ ኣብ ንሓዴሕድም ፍቓዴ ኣምሊኹ 

ንምስትውዒሌ እተሃንጸ ጥበብ ኣምሊኹ እዩ። ስሇዘ ኣብቲ ግእ ጥራይ ዖይኯነስ እንተሊይ ኣብ 

ርብቃ ጥበብ ኣምሊኹ ተራእዩ ከምዛነበረ ምስትውዒሌ የዴሉ። 
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ርብቃ ዴላት እቲ ግእ ካብ ከናፍሩ ሰሚዒ ዖይኯነትስ ኣዑንቲ ሌቦናኣ ስሇዛበርሃሊ እያ 

ከተስተውዔሌ ዛበቕዓት። ኣምሊኹ ኣዑንት ኣብሪሁ ምግሊጽ እንተ ዖይሂቡካ፥ ናይ ሰብ ናይ 

ውሽጢ መንነትን ተግባራትን ንምፍሊጥ ፈጺምካ ዛከኣሌ ኣይኯነን። እቲ ብሓሳብ ኣምሊኹ 

እተመሌኤ ሌቢ ርብቃ እምበኣር፥ ብኣምሊኹ ተሓጊ እዩ ነቲ ውሽጣዊ ናይቲ ግእ ሓሳብ 

ክትግንዖብ ኣኹኢሌዋ። እዘ ናይ ክሌቲኦም ናይ መንፈስ ንመንፈስ ምግጣም፥ ሓዲር ኣብ 

ምምስራት ዛሇዒሇ ግዯ እዩ ገይሩ። 

ልሚውን ኣምሊኹ ንክሌተ ከጋጥሞም ዛዯሌዮም ሰባት ኣብ ናይ ውሽጢ ንውሽጢ ምግጣም 

ክህሌዎም ብምግባር ይመርሖም እዩ። ብሓባር ንምግሌጋሌ ናይ መንፈስ ንመንፈስ ምግጣም 

ከምዖል፥ ሓዲር ንምምስራትውን ናይ መንፈስ ንመንፈስ ምግጣም ኣል። ካብ ማእከሌ ብሓት 

ምስ ሓንቲ ሓብቲ ብቐጻሉ ናይ ውሽጢ ምርካብ ተስተውዔሌ እንተዴኣ ሃሉ፥ እሞ ከኣ ኣብ 

መንጏ ክሌቴኵም ፍቕርን ምብህሃግን እንተዴኣ ተፈጢሩ፥ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ብምጽሊይ 

ንጹር ሓሳባት ክትረክብ ኣልካ። ኣምሊኹ ብብሕ መገዱ እንተዴኣ ኣረጋጊጹሌካ ዴማ ምስታ 

ሓብቲ ሓዲር ክትምስርት ናጻ ኢ። 

15. ናይ ውሽጢ ነገራቱ እትምሌእ ርብቃ  

እቲ ግእ ዛረኴባ ርብቃ፥ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዛነበረ ኳለ ነገራት እትምሌእ እያ ነይራ። ስሇዛኻነ 

ዴማ እዩ ከይተማትአ ሰበይቲ ይስሃቅ ክትከውን ዛወሰዲ። ብተዯጋጋሚ ነቲ ናይ ውሽጢ 

ነገራትካ እትምሌእ ሰብ ወይ ዴማ ናብቲ ዛጠሇቐ ነገርካ ኣትያ እትዋሳእ ሓብቲ ናትካ ክትከውን 

ዖል ተኹእል ዒብዪ ብምዃኑ፥ ንከምዘ ዒይነት ነገራት ብቀሉሌ ኣይትረኣዮ። ንውሽጢ መንፈስካ 

ክትትንኪ እትኹእሌ ሰብ ምርካብ ዒብዪ ዛኻነ ትዔዴሌቲ እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ውሽጢ 

መንፈስካ እትትንክይ ሓብቲ ክትረክብ ክትዯሉ ዖልካ። 

ምስ ገሇ ገሇ መንእሰያት ኣመንቲ ኣብ ዖዔሇሌኩለ እዋን፥ ነዑንት ባህ እተብሌ፥ ምሌኣት የዑንቲ 
ዛኻነት ሓብቲ ተሊሌየ፥ ኣፍቂረ… ክብለ እሰምዔ እየ። ከም ክርስትያን ግና ምሌኣት የዑንቲ 

ዖይኯነስ ምሌኣት መንፈስካ ዛኻነት ሰብ ኢ ክትዯሌን ከተፍቅርን ዖልካ። እታ ምሌኣት 

መንፈስካ ዛኻነት ሓብቲ፥ ነቲ ናይ ስጋ የዑንትውን ክትምሌኣካ እያ። ሓንትስ ብመንፈስካ 

ጀምር። ዒይኒ ብዯጋዊ ነገር እትውሰዴ ዯጋዊ ክፋሌ ስሇዛኻነት ብእኣ ኣይትጀምር። ኳለ ነገርካ 

ካብ ውሽጢ መንፈስካ ይፈሌም። ዔሊማና ዔውት ክርስትያናዊ ሓዲር ምምስራት ክሳዔ ዛኻነ፥ 

እቲ መጻምዴቲ ንምርካብ እንገብሮ ጉዔዜ ካብ መንፈስና ዛነቐሇ ክኴውን ንዴሇ።  

16. ንምርግጋጽ ዛሃዴእን ዖጽንዔ መጽናዔቲ ዖካይዴን ምርጫ  

‚እቲ ሰብኣይ ዴማ እግዘኣብሄር መገደ ኣቕኒዐለ እንተ ኻነ ወይስ እንተ ዖይኯነ ፈሌጥ ስቕ 
ኢለ ተኰሩ ይጥምታ ነበረ።‛  (ዖፍ24፥21)። ከምቲ ኣብዙ ፍቕዱ እዘኣ ተገሉጹ እንረኹቦ እቲ 
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ግእ ዋሊውን ምሌኣት ሌቡ እትኴውንን ነቲ ከም መምዖኒ ዛቕረቦ ነገር እተማሌእን ሰብ ይርከብ 

ብታህዋኹ ክወስዲ ግና ኣይመረጸን። ኣምሊኹ ኣብቲ ጉዲይ ኣልን የልን ሃዱኡ ከስተውዔሌ ተኰሩ 

ከም ዛነበረ ኢና እንርኢ። ንሱ ብዒቕሉ ዛጓዒዜ ጉዔዜ መወዲእታኡ ሓሳብ ኣምሊኹ ዖሇዎ ንክብሪ 

ኣምሊኹ ዛቃነ ምዃኑ ስሇዖይሰሓቶ ናይ ታህዋኹ ጏዯና ኣይመረጸን። 

ነቲ ናይ ምለእ ዔዴመ ጉዔዜ ዛኻነ ሓዲር ብሓዯን ክሌተን ፈኮስቲ ነገራት ጥራይ ሰዱዔካ 

ክትውስን የብሌካን። ንኣብነት ምስ ሓንቲ ክትወሃሃዴ ስሇዛኴኣሌካ ጥራይ፥ ሕሌሚ 

ስሇዛሓሇምካን ካሌኦት ናትካ እያ ስሇዛበለካን ጥራይ ብታህዋኹ ኣይትዋሰብ። ሃዱእካ ኣምሊኹ 

ኣብቲ ጉዲይ እቲ ሓሳቡ እንታይ ምዃኑ ክትፈሌጥ ኣልካ። ንነፍስ ወከፍ ኣልኒ ወይ ዴማ 

ረበዮ እትብል ነገር ንምርግጋጽ ዛኴውን ናይ ኣምሊኹ መሪሕነት ክትጽበየለ ኣልካ። ውሳኔ 

ዴሕሪ እቲ ካብ ኣምሊኹ እትረኹቦ መረጋገጺ ክኴውን ክኹእሌ ኣሇዎ። እቲ ንምርግጋጽ ዛመጽእ 

ሓሳብ ዛመጸለ መገዱ እዘ እዩ ኢሇ ክዴምዴም እ እንተ ዖይከኣሌኩ ሃዱእና ከነረጋግጽ 

ከምዖልና ግና ዯጊመ ከስምረለ እዯሉ። 

17. ሓዴሕዲዊ ምፍሊጥ ዖሇዎ ምርጫ 

እቲ ግእ ነታ ዛረኴባ ርብቃ ብዙዔባ መንነታ ‚..ጓሌ መን ኢ በጃ ንገርኒ..‛ ክብሌ 

ከምዛሓተታ እሞ፥ ርብቃ ዴማ ‚..ኣነ ጓሌ ቤቱኤሌ ወዱ ሚሌካ ንናሆር ዛወሇዯትለ እየ..‛ 
ከምዛበሇቶ ተጻሒፉ ኣል። ንሱውን ካበይን ንምንታይ ከምዛመጸ ኣምሊኹ ዴማ ከመይ ጌሩ 

ናብኣ ከምዛመርሖን ሓቢርዋ። ንሱ ብዙዔባ ይስሃቅ ከል ገና እዅሌ ኣፍሌጦ ከምእትሕዛ 

ምግባሩ፥ ንሳውን ኣብ ገዛኦም ብዙዔባ ዛርከብ ማሕዯር ኣጋይሽ ምሕባራ፥ ንኣይ ኣዛዩ ዖዯንቐኒን 

ዖሕጉሰኒን ነገር እዩ።  

ነዙ ነገር ብሓንቲ ቃሌ ክንገሌጻ ንኹእሌ ኢና። ሓዴሕዲዊ ምፍሊጥ ዛሰረቱ መስርሕ ሓዲር። 

ብርግጽ ክሌቲኦም ብዙዔባ መንነቶም ብግሌጺ ምዛርራቦም፥ ቅዴሚ ናይ ሓዲር ውሳኔ ሓዴሕዲዊ 

ምፍሊጥ ከምእተገብረ እዩ ዖመሌክተሌና። ናይ ሓዲር ውሳኔ ቅዴሚ ምውሳዴካ ብዙዔባ እታ ኣብ 

ሌብ ሞገስ ረባ ዖሊ ሓብቲ ጽቡቕ መረዲእታ ክህሌወካ ይግባእ። ንሓዴሕድም ብምፍሊጥን 

ኣብ ፍቓዴ ኣምሊኹ ምርኳስ ብምግባርን ዛጅመር ናይ ሓዲር ውሳኔ ኣብ ማእከሌ መገዱ ዖየጣዔስ 

ውሳኔ እዩ ዛኴውን። ብሓት ኣብ ፍርቂ መገድም ነቲ ዛጀመርዎ ናይ ሕጸ ወይ ዴማ ናብ ሓዲር 

ዖብጽሕ ጉዔዜ ዖቋረጽዎ ኣቐዱሞም ንሓዴሕድም ይፋሇጡ ስሇዖይነበሩ እዩ። እቶም ንሓዴሕድም 

ኳሇንተናዊ ምፍሊጥ ብምግባር ሓቢሮም ንምንባር ዛወሰኑ ግና ነናሻዔ እናዯመቐን እናመቀረን 

ዛኴይዴ ናይ ፍቕሪ ጏዯና እዩ ዖሇዎም።  

ስሇዘ ብሌክዔ ምስ ዖይትፈሌጣ ሰብ ናይ ሓዲር ውሳኔ ኣይትወስን። ቅዴሚ ውሳኔ ሓዴሕዲዊ 

ምፍሊጥ ይሃሌኩም። እዘ ንምግባር ዴማ ምስተን ኣብ ርያ ዖሇዋ ኣሓት ጽኑዔን ጥዐይን 

ዛምዴና ይሃሌወካ። ካብቲ ዯምበ ቅደሳን እንተዴኣ ዖይሪሕቅካ ንኳልም ቅደሳን (ኣወዲቶምን 
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ኣዋሌድም) ክትፈሌጦም ኣይትጽገምን ኢ። ናይ ገዙእ ርእስ ገዲም ሃኒጽካ ተነጺሌካ ትነብር 

እንተዴኣ ሃሉ ግና፥ ኣብ ምሌሊይ መጻምዴት ኣዘ ክትሽገር ምዃንካ ዯጊመ ክሕብረካ 

እፈቱ። ጓሌ ኳርዔርዔ ዛብሌ ወዱ እያ እትፈቱ ተባሂለ ስሇእተነግረናን ስሇዛኣመንናዮን ገላና ምስ 

ዯቀንስትዮ ላሊ ክንገብር ኣይንዯሉን ኢና። እዘ ግና ፍሌስፍና ሰብ ዯኣ እምበር ቃሌ ኣምሊዊ 

ሓሳብ ኣይኯነን። ንህይወትካ ቃሌ ኣምሊኹ ክመርሖ ክትገብር ኣልካ። ቃሌ ኣምሊኹ ዴማ ኣብ 

መንጏ ቅደሳን ጥዐይ ስዴራቤታዊ ዛምዴና ክህለ ከምዖሇዎ እዩ ዛዙረብ። 

18. ብካሌኦት ምስክርነት ዛረኴበ መስርሕ 

እቲ ግእ ምስ ርብቃ ዴሕሪ ምዛርራቡ ናብ ስዴራቤታ ከምዛኴዯ እሞ፥ ብዙዔባ ምውሳዴ 

ርብቃ ከምእተዖራረበ ቅደስ ቃሌ ይነግረና። ምሊሽ እቲ ስዴራ (ሊባንን ቤቱኤሌን)  ዴማ  ‚እዘ 
ነገር እዘ ብ እግዘኣብሄር ዛወጸ እዩ ክፉእ ሓዯው ጽቡቕ ክንዙረበካ ኣይንኹእሌን። እንሃ ርብቃ 
ኣብ ቅዴሜ ኣሊ ውሰዲ እሞ ኪዴ። ከምቲ እግዘኣብሄር ዛበል ዴማ ሰበይቲ ወዱ ጏይታ 
ትኵን..‛ ዛብሌ ከምዛነበረ ነንብብ (ዖፍ24፥50-51)። እዘ ከኣ ኣምሊኹ ንምርካብ ይስሃቅን 

ርብቃን ኣብ ካሌኦት ሞገስ ብምሃብ ከምዛመስከረለ እዩ ዖርእየና። 

ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ ኣብ ካሌኦት ዛንበር ሞገስ /ምስክርነት/ መረጋገጺ ኯይኑ ዛውሰዯለ 

እዋን ኣል። ኣምሊኹ ነቲ ኣካሌ ብምግሊጽ ሓሳቡ ይምስክር እዩ። ስሇዘ መጻምዴቲ ኣብ ምርካብ 

እነካይድ ጉዔዜ ናይ ካሌኦት ምስክርነት ከም ተራ ክንወስድ የብሌናን። ብዖል እቲ ኣካሌ ሞገስ 

ንዛኴሌኦ ነገር ክትውስነለ ምፍታን መወዲእታኡ ጣዔሳ ጥራይ እዩ ዛኴውን። ኣብ ካሌኦት፥ 

ቅደሳን ኣምሊዊ ሞገስ እንተዴኣ ተነቢሩ ግና ተቢዔካ ክትስጉም እዩ ዖልካ። 
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ምዔራፍ ዒሰርተ ሓዯ 

 

ግዯ መንፈሳዊ ኣቦ ካሌኣይካ ኣብ ምሌሊይ 
 

ብ ምሌሊይ መጻምዴት ግዯ ክህሌዎም ብኣምሊኹ ክሳተፉ ዛግበሩ ሰባት ከምዖሇው 

ምስትውዒሌ የዴሉ። እቲ ክንርእዮ ዛጸናሕና ናይ ይስሃቅን ርብቃን ታሪኹ ዴማ ነዘ 

መጽሓፍ ቅደሳዊ ሓቂ እዩ ዖረጋግጸሌና። እቶም ግዯ ክህሌዎም ካብ እተገብሩ ሓዯ እቲ 

ብኣምሊኹ ዛወሃበካ መንፈሳዊ ኣቦ ወይ መንፈሳዊት ኣዯ እዩ። እቲ ብዙዔባ ናይ ህይወትካ 

መንፈሳዊ መዯብ ካብ ኣምሊኹ እተቐበሇ ሰብ ብዙዔባ እታ ንኣ እትምጥን ሰብ ካብ ምፍሊጥ 

ዛዒግቶ ነገር የሌቦን። 

 

እቲ ንባህርያትካ፥ ጸጋ፥ ቅንኣትካን ራኢን ዛርዲእ ሰብ ነቲ ዖልካ ኳለ መንፈሳዊ ነገር ናብ 

ፍጻሜ ምስ መን ኯይንካ ክትወቅዕ ከምእትኹእሌ ካብ ምፍሊጥ ዛዒግቶ ነገር የብለን። እቲ ናይ 

ህይወትካ ፍጻመ ወይውን እንታይን ከመይን ክትከውን ከምዛግብኣካ ካብ ኣምሊኹ እተቐበሇ 

ሰብ (መንፈሳዊ ኣቦ) ናብ ፍጻሜ ብከመይን ምስ መንን ከምእትመጽእ ካብ ምፍሊጥ ዛዒግቶ 

ነገር የሌቦን። ስሇዘ መጻምዴትና ኣብ ምሌሊይ ናይ መንፈሳዊ ኣቦታት ግዯ ኣቃሉሌካ ዛርኤ 

ከምዖይኯነ ምስትውዒሌ የዴሉ። 

 

ኣብርሃም፥ ምስቲ ዛነበሮ ኳለ መንፈሳዊ ብጽሕናን ንወደ ዛገብሮ ዛነበረ ነገራትን ንይስሃቅ 

ስጋዊ ኣቡኡ ጥራይ ነይሩ ኢሌካ ክትገሌጾ ኣዛዩ ኣሸጋሪ እዩ። ብርግጽ ኣብርሃም ንይስሃቅ 

መንፈሳዊ ኣቡኡውን እዩ ነይሩ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ብጊሌያኡ ኣሌኣዙር ኣቢለ ንእኡ እትበቅዔ 

ዯጋፊት ዖምጽኣለ። ኣብርሃም፥ ኣምሊኹ ብዖርኡ ዖርኢ ኣህዙብ ከምዛባርኹ ኣቀዱሙ ቃሌ 

እተነግሮ ሰብ ስሇዛነበረ እቲ ናይ ወደ ይስሃቅ መውስቦ ካብ ዖርኡ ክወጽእ ኣይዯሇየን። በዘ 

ምኹንያት ዴማ እዩ ካብ ኣዙማደ ንሓንቲ፥ ንወደ ሰበይቲ ክትከውን ዛዯሇየ። እዘ ዖርእየና ሓዯ 

ዒብዪ ነገር ኣል። ይስሃቅ ክርዴኦ ዋሊ ዖይክእሌ እንተኻነ ኣብርሃም ግና እቲ ኣብ ሌዔሉኡን ኣብ 

ሌዔሉ ዖርኡን እተነግረ ትንቢታዊ ቃሌ ምስ መን ኯንካ ክትፍጽሞ ከምእትኹእሌን ከምዛግባእን 

ኣጸቢቍ ይርዲእ ከምዛነበረ እዩ።  

 

መንፈሳዊ ኣቦ ነቲ ኣብ ሌዔላ እተነግረ ትንቢታዊ ቃሌ ተፈጻምነት ክረክብ ኣብ ምግባር 

ዛሇዒሇ ግዯ ዖሇዋ ወይውን እትምጥነካ ሓብቲ ኣየነይቲ ከምዛኻነት ኣጸቢቍ ይርዲእ እዩ። 

ስሇዛኻነ ዴማ እዩ መጻምዴት ኣብ ምሌሊይ ዛሇዒሇ ግዯ ዛህሌዎ። እዘ ክብሃሌ እንከል ግና 

ኣ 
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ንኵለ መጻምዴት ናይ ምርካብ ነገር ኣብ እንግዴዒ መንፈሳዊ ኣቦ ሕዯግ ማሇት ኣይኯነን። 

ኣብ ክንዲ ኯይኑውን ኳለ ንሱ በይኑ ይውዴእ ማሇት ስሇዖይኯነ፥ ግዳ ካብ ግዱኡ 

ከምዛዒቢ ፈሉጥካ ኣተግብሮ። 

 

ሓዯ ግዚ እቲ ኣብዘ ዖመን ኣምሊኹ ኣተንሲኡ ዛጥቐመለ ዖል ብለጽ ነብዪ ቲ.ቢ ጆሽዋ፥ ንክሌተ 

ሰባት ኣብ ማእከሌ ጉባኤ ከም ሰብኣይን ሰበይቲ ኯይኖም ክቅጽለ ኣራብዎም። እዘ ተግባር 

ብብሓት ሰባት ብሕ ነቐፌታ ኣስዑቡለ እ እንተኻነ፥ ከም እምነተይ ግና ነብያዊ ጠመተ 

ኢሇ እየ ዛገሌጾ። ሓቐኛ ነብያት ይትረፍ ድ ብዙዔባ ሓዲር ብዙዔባ እቲ መሲሕ ከይተረፈ፥ 

ከምኡውን ብዙዔባ ሰማያዊት የሩሳላም ምግሊጽ ዖሇዎም እዮም። ምስናይዘ ግና ካብቶም 

ብኣምሊኹ ከይተሾሙ ነብያት ኢና ዛብለን ነብያት ክነሶም መንፈሳዊ ብስሇት ዖይብልምን 

ክንጥንቀቕ ይግብኣና እዩ። 

 

ነዘ ዛብል ዖልዅ ብሓዯ ሓሳብ ከብርሆ እዯሉ። ንኣምሊኹ ናይ መጀመርያ ወደ ኣዲም 

ከምዛነበረ ቅደስ ቃሌ ይነግረና እዩ (ለቃ3፥38)። ኣምሊኹ ዖይውሇዴን ዖይወሌዴን ብምዃኑ 

ንኣዲም ብስጋን ካብ ስጋን ኣይወሇድን። ስሇዘ ናይ ኣዲም ውሌዴነት ናይ መንፈስ ውሌዴነት እዩ 

ነይሩ ማሇት እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ ኣምሊኹ ንኣዲም መንፈሳዊ ኣቦኡ ከምዛነበረ ነረጋግጽ። 

ኣምሊኹ ንኣዲም መንፈሳዊ ኣቦኡ ምዃኑ ካብ ተሰማማዔና ዴማ፥ እቲ መንፈሳዊ ኣቦ ዛኻነ 

ኣምሊኹ ነቲ መንፈሳዊ ውለደ ዛኻነ ኣዲም ዯጋፊት ኣምጺኡለ ክንብሌ ንኹእሌ ኢና።  

 

ከምቲ ኣቐዱመ ዛበሌኩዎ መንፍሳዊ ኣቦና ኣብ ምሌሊይ መጻምዴትና ዖሇዎ ግዯ ዒብዪ እዩ። እቲ 

ናይ መወዲእታ ውሳኔ ኣብ መንፈሳዊ ኣቦ ኣል ኢሌና ክንዙዛም ዋሊ ኣይንኹኣሌ፥ መንፈሳዊ 

ኣቦና ኣብቲ ዛህሌወና ሓዲራዊ ህይወት ዒብዪ ግዯ ከምዖሇዎ ምግንዙብ ኣዛዩ ኣገዲሲ እዩ። ክንዱ 

ዛኻነ ዴማ ንመንፈሳዊ ኣቦና በዘ መዲይ እዘ ክነማኹሮን ክንሰምዕን ይግባኣና። ንእንገብሮ ናይ 

ሓዲር ውሳኔ ቅዴሚ ምውሳንና ምስኡ ግዚ ነሕሌፍ። ካብኡ መንፈሳዊ ምኹሪ ንርከበለ። ብእኡ 

ንዛመጸና ሓሳብ ዴማ ከም ተራ ሓሳብ ዖይኯነ ከም ካብ ኣፍ ኣምሊኹ ዛሰምዓ ሰብ ኯይንና 

ንሰጉመለ። ሓንትስ ነቲ ሓሳብ ብንቍሕ መንፈስን ግሩህ ኣእምሮን መርሚርና ካብ መንፈስ 

ቅደስ ዛኻነ ነቐፌታ ኣይንርከበለ እምበር ንሰጉመለ። መንፈስ ኣምሊኹ ንምኹሪ መንፈሳዊ 

ኣቦ ኣብ መንፈስካ እንተዴኣ ነቒፍዎ ግና ዲግመ ግምት ክገብረለ ክትሕብሮ ትኹእሌ ኢ። 

 

ብሓት መንእሰያት በይኖም ብዛሰጏምዎ ስጉምቲ፥ በይኖም ተሃስዮም እዮም። ንስውን ዔጫ 

ናታቶም ከየጋጥመካ ካብ መንፈሳዊ ስዴራቤትካ ኣይትርሓቅ። መንፈሳዊ ስዴራቤትካ ኣብቲ 

ንመርዒ ዖዴሉ ዲስ፥ ቬል፥ መኪናን ካሌእ ምዴራዊ ነገራትን ጥራይ ንዛገበሩሌካ ስጋዊ ሓገዛ 

ጥራይ ኣይትዴሇዮም። ኣቐዱምካ ብመንፈሳዊ ነገር ዴሇዮምን ርኴቦምን ኢ። 
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ምዔራፍ ዒሰርተ ክሌተ 

 

ፍቓዴ ኣምሊኹ ከምዛኻነ መረጋገጺ እንታይ እዩ? 

 

1. ምስ ቃሌ ኣምሊኹ ኣይጋጮን 
 

እቲ ግለጽ ናይ ኣምሊኹ ፍቓዴ፥ ቅደስ ቃለ ከምዛኻነ፥ እቲ ብእተፈሊሇየ መገዱ ተገሉጹሌና 

እንብል ሓሳብ ምስቲ ኣቐዱሙ እተጻሕፈ ዛጋጮ ክኴውን የብለን። ብርግጽ እቲ ረብናዮ 

እንብል ዖልና ነገር፥ ናይ ኣምሊኹ ፍቓዴ እንተዴኣ ኻይኑ ምስ ቃሌ ኣምሊኹ ይሰማማዔ እዩ። 

ንኵለ  እቲ ቃሌ ኣምሊኹ ዛብል መሰረታዊ ሓሳብን መምርሒን ዖየማሌእ ግና ፍቓዴ ኣምሊኹ 

ከምዖይኯነ ባዔለ ብግብሪ ይምስክረሌና ስሇዖል ከነርሕቖ ጥራይ እዩ ዖልና። 

 

2. ሓቐኛ ፍቕሪ ብወገን ክሌቲኦም 
 

መሰረት ሓዲር እታ ጽርይትን ኣምሊዊትን ዛኻነት ፍቕሪ እያ። ስሇዘ ክሌተ መጻምዴቲ 

ንምዃን ኣምሊኹ ዖጋጥሞም ሰባት፥ ኣብ ንሓዴሕድም ፍቕሪ ክህሌዎም ናይ ግዴን እዩ። ብርግጽ 

ክሌተኣዊ ወገን ፍቕሪ ክንሓስብ እንከልና፥ ንክሌቲኦም ኣብ ሓዯ እዋን ወይውን ኣብ ተመሳሳሉ 

ሰዒት ይኣትዎም ማሇት ኣይኯነን። እቲ ሓዯ ካብቲ ሓዯ ኣቀዱሙ ከፍቅር ይኹእሌ እዩ። ቅዴምን 

ዴሕርን ክመጽእ ዋሊ ይኹኣሌ ብዖየገዴስ፥ ቅዴሚ ብሓባር ንምንባር ምውሳኖም ግና ኣብ 

ክሌቲኦም ሓቐኛ ፍቕሪ ክህለ ክኹእሌ ኣሇዎ። እምበኣር ንኵለ  ባህርያት ሓቐኛ ፍቕሪ ዖማሌእ 

ፍቕሪ ኣብ ክሌቲኦም እንተዴኣ ሃሌዩ ኣምሊኹ ፍቓደ ከምዛኻነ የረጋግጸልም። 

 

3. ንኵለ  እቲ መጽሓፍ ቅደሳዊ መምዖኒታት ምምሊእ 
 

እታ ንሓዲር መጻምዴተይ ክትከውን ኣምሊኹ ሂቡኒ እዩ፥ ብርግጽ ፍቓደ ኣነጺሩሇይ ኢሌካ 

እትተኣማመነሊ ሰብ፥ ነቲ ቃሌ ኣምሊዊ መምዖኒታትን ብኣምሊኹ ኣብ ውሽጥ ንእተቐመጠ 

ኳለ ነገር እትምጥን ክትከውን ኣሇዋ። ኣምሊኹ ንምንታይ ዔሊማ መውስቦ መስሪትዎ ኣብተን 

ቀዲሞት ምዔራፋት ናይዙ መጽሓፍ ርኢና ኢና። ስሇዘ እቲ ንዔሊማ ኣምሊኹ ብኣምሊኹ እተመሃዖ 

መውስቦ፥ ንእተማህዖለ ዔሊማ ከገሌግሌ፥ እቶም መዋስብቲ፥ ብኵለ እቲ መጽሓፍ ቅደሳዊ 
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መምዖኒ ምስ ዛሓሌፉ፥ ብቍዒት ክኻኑ ኣሇዎ። እምበኣር ብዙዔባ እታ ናትና ክትከውን ኣሇዋ 

ኢሌና ንሓስባ ዖልና ሓብቲ ፍቓዴ ኣምሊኹ እዩ ኢሌና ክንዴምዴም እንተዴኣ ኯይንና ንኵለ  

መምዖኒታት ከተማሌእ ክትክእሌ ኣሇዋ።  

 

እዘ ሓሳብ ክኴብዴ ይኹእሌ ይኴውን፥ ግናኴ ናይ ግዴን ክህለ ዖሇዎ ስሇዛኻነ ክንሰምሮ ጥራይ 

እዩ ዖልና። ኣምሊኹ ኣብ ውሽጢ ነፍስ ወከፍና ዖቐመጦ ራእይን ጸጋን ምሳና ኯይና እትገሌጽ 

ሓብቲ እዩ ዛህበና። ስሇዘ እታ ሓብቲ በቲ ዖልና ራእይን ጸጋን የሕሉፍና ክንርእያ ክንክእሌ 

ኣልና። ብእኡ የሕሉፍና ምስ እንርእያ ብቅዔቲ እንተዴኣ ኯይና ዴማ ኣምሊኹ ኣብቲ ጉዲይ እቲ 

ንዛገሌጸሌና ካሌእ ነገራት ኣብ ግምት ብምእታው ፍቓዴ ኣምሊኹ እዩ ኢሌና ክንዴምዴም 

ንኹእሌ ኢና። 

 

4. ምስክርነት መንፈስ ቅደስ ምስ ዛህለ  
 

መንፈስ ቅደስ ኣብ ውሽጥና ኯይኑ ነቲ ምስ ኣጀንዲ ኣምሊኹ ዛሇገበን ካብ ኣምሊኹ ንዛረሓቐን 

ኳለ ፈሊሌዩ ይምስክረሌና እዩ። ንሱ ናብቲ ኳለ ሓቂ ዛመርሕ መንፈስ ብምዃኑ ነቲ ካብ 

ኣምሊኹ ዛኻነን ዖይኯነን የፍሌጠና እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ኣምሊኹ ብዙዔባ መጻምዴትና ክኴውን 

ዛመዯብናዮ ሰብ መረጋገጺ ክህበና ክንዯሉ ዖልና። እንተዴኣ መንፈስ ቅደስ ንክሌቴና 

መስኪሩሌና ዴማ ኣምሊኹ ፍቓደ ከምዛኻነ ከነስተውዔሌ ንኹእሌ። እቲ መንፈስ ቅደስ 

ንምምስካር ዛጥቐመለ መገዴታት ብሕ ምዃኑ ዴማ በዘ ኣጋጣሚ ከዖካኹር እፈቱ።  

 

5. ብእንገብሮ ኳለ ናይ ውሽጢ ሰሊም ምርካብ 
 

ኣምሊኹና፥ ኣምሊኹ ሰሊም ዯኣ እምበር ኣምሊኹ ዛርግርግ ስሇዖይኯነ፥ ነቲ ሰሚዔናዮ ወይ 

ርኢናዮ እንብል ብሰሊሙ ኣብ መንፈስና ይምስክረሌና እዩ። ሰሊምን መሪሕነት መንፈስ ቅደስን 

ኳለሳዔ ዖይፈሊሇዩ መካይዴቲ እዮም። መንፈስ ቅደስ ምስ መንፈስና ብምዃን ነቲ ናቱን ካብኡን 

ዖበሇ ኳለ ምእንቲ ክንሰምሮ ይምስክረሌና እዩ። ንምምስካር ካብ ዛጥቐመልም ብሕ 

መገዴታት እቲ ሓዯ ዴማ፥ ነቲ ንኣእምሮ ዛሓሌፍ ሰሊሙ ኣብ መንፈስና ምውሓዛ እዩ። 

ውሽጣዊ ሰሊም ማሇት መንፈስ ቅደስ ነቲ ናቱ ዖበሇ ከነስተውዔልን ክንስጉመለን ንመንፈስና 

ኣብቲ ጉዲይ እቲ ከዔርፎ እንከል እዩ።  

ናይ መንፈስ ቅደስ ሰሊም ኣብ መንፈስና ንምስክርነት መጺኡ ኢሌና ክንዴምዴም እንኹእሌ፥ 

ብዙዔባ እቲ እንገብሮ ዖልና ነገር ኣብ ሕሌናና ዛነቕፈና ነገር ምስ እንስእን እዩ። ኣብዘ ግና ሓዯ 

ከነስተውዔል ዛግባእ ነገር ኣል። ናይ መንፈስና ሰሊም በይኑ ክመርሓና ኣይክእሌን እዩ። መንፈስ 

ቅደስ ብሰሊም ዛመርሓና ኣቀዱሙ ክንገብሮ ብኣምሊኹ እተነግረና ወይ እተገሌጸሌና ነገር ምስ 

ዛህለ እዩ። ብካሌእ ኣበሃህሊ ናይ መንፈስና ሰሊም ነቲ ኣብ ውሽጥና ካብ ኣምሊኹ ዛሰማዔናዮ 
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ወይውን ብመንፈስ እተዯረኹናለ ነገር ንምርግጋጹ እዩ ዛመጽእ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ብውሽጣዊ 

ሰሊም ሓሳብ ኣምሊኹ ከነስተውዔሌ እንተዴኣ ዯሉና ኣቐዱሙ እተነገረናን እተረዴኣናን ሓሳብ 

ኣምሊኹ ክህለ ዖሇዎ።  

ቅዴሚ ነዘ ነጥቢ እዘ ምዛዙመይ ግና ሓዯ መጠንቀቕታ ክህብ እፈቱ። ንሱ ከኣ ናይ መንፈስናን 

ነፍስናን ሰሊም ፈሊሉና ንረዴኣዮ ዛብሌ እዩ። ገሇ ገሇ ቅደሳን እቲ ክገብርዎ ዛዯሇይዎ ነገር 

ኣንጻር ቃሌ ኣምሊኹ ክነሱ፥ ውሽጠይ ሰሊሙ ምለእ እዩ ብዛብሌ ምስምስ ብናይ ነፍሶም ሰሊም 

ተሓቢልም ብሕ ግዚ ናብ ጥፍኣት በጺሖም እዮም። ነፍሲ ዯቂ ሰባት ከምቲ ብመንፈሳዊ ነገር 

ባህ ዛብሊ (ምሳ2፥10) ብስጋውን ሰይጣናውን ነገርውን ባህ ክብሊ ስሇዛኹእሌ (ኢሳ66፥3) ባህታ 

ይስምዒኒ ኣል ጥራይ ኢሌና ኣብ ውሳኔ ንምብጻሕ ክንህወኹ የብሌናን። እዘ ንምግባር ዴማ እቲ 

ኣውራ ዖዴሌየና ነገር ብምሕዲስ ሓሳብና ምሌዋጥ፥ ንነፍስና ነንዔሇት ብቃሌ ኣምሊኹ ምምሊእን 

ናይ ውሽጢ ሰብና ምብርታዔን እዩ። እተሇወጠ ኣእምሮን ብርቱዔ መንፈስን ዖሇዎ ኣማኒ ንሓሳብ 

መንፈስ ቅደስን ሓሳብ ነፍሱን ፈሌዩ ስሇዛርዲእ ግዲይ ምሕባሌ ነፍሱ ኣይከውንን እዩ።  

 

6. ኣብ መንፈስካ ምርካብ 
 

ኣምሊኹ፥ ንዯቍ ክመርሕ ካብ ዛጥቐመለ መገዴታት ሓዯ ሓሳባቱ ናብ መንፈሶም ምስዲዴ እዩ። 

ብምኹንያት እዘ እዩ ፍቓዴ ኣምሊኹ ንምሌሊይን ንምርግጋጽን ኣምሊኹ ንዛሰድ ሓሳብ ንምርካብ 

መንፈስና ሃሰስ ምባሌ ዖዴሉ። ሄዋን ቅዴሚ ኳለ ኣብ መሰንገሉ ኣዲም ከምዛነበረት፥ እታ 

መጻምዴት ክትከውን ብኣምሊኹ እተመዯበት ሓብቲውን ልሚ ብባህርይ፥ ራእይ፥ መንፈሳዊ 

ዯረጃ…. ኣብ መንፈስካ ከምዖሊ ኣስተውዔሌ። መንፈስና ብርሃን ኣምሊኹ ብምዃኑ ኣምሊኹ 

ንሓዲራዊ ጉዔዜና ዛኴውን ብርሃን ኣብኡ የንብር እዩ።  

 

ቅደስ ቃሌ፥ እቲ ኣብ ሰብ ዖል መንፈስ ነቲ ንሰብ ዛኴውን ኳለ ከምዛፈሌጥ ይነግረና። ‚እቲ 
ኣብኡ ዖል መንፈስ እንተ ዖይኯይኑስ ኣብ ሰብ ዖል ነገር ዘፈሌጥከ እንታዋይ ሰብ እዩ?‛ 
1ቇሮ2፥11 መንፈስና ብመንፈስ ቅደስ ተዯጊፉ ነቲ ኣምሊኹ ዖዲሇወሌና ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ናይ 

ምሌሊይ ብቕዒት ኣሇዎ። መንፈስና ዲግም ብምውሊዴ ንመንፈሳዊ ዒሇም ወይ ዴማ ንሌቢ 

ኣምሊኹ ኣዛዩ ስሇዛቐረበ ንኵለ  ሓሳብ ኣምሊኹ ከሇሌየለ ናብ ዛኹእሌ ዯረጃ ብቕዒት ዯይቡ 

ኣል። ስሇዛኻነ ዴማ ከም ሰዒብቲ ክርስቶስ መጠን መንፈስና ከመይ ጌርና ክንጥቀም 

ከምእንኹእሌ ምስትውዒሌ የዴሌየና።  

 

ኣብ መንፈስካ ምዴሊይ ወይ ምርካብ ክብሃሌ እንከል ከምቲ ፓስተር ሚኪ ወንዴሙ ዛበል 

‚እቲ ኣምሊኹ ንኣና ዖዲሇዎ ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ብባህርይ ዯረጃ ኣብ መንፈስና ይቕመጥ እዩ‛ 
ማሇት እዩ። ዯጋዊ ነገር ከይርኤና ነቲ ኣብ መንፈስና እተቐመጠ ባህርይን ዔሊማን ኣብ ህይወት 

እታ መጻምዴትና ክትከውን እተመዯበት ሰብ ንምርካብ ሃሰስ ምባሌ የዴሉ። እቲ ኣብ መንፈስካ 
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እተቐመጠ መሌክዔን ባህርይን ኣብ ካሌእ ሰብ እንተዴኣ ረብካዮ፥ እታ ሰብ እቲኣ ብኣምሊኹ 

መጻምዴት ክትከውን እተመዯበትሌካ እያ።  

 

ብተወሳ ኣብ መንፈስካ ምዴሊይ ወይ ምርካብ ክበሃሌ እንከል ኣብ መንፈስና ንዛመጽእ ሓሳብ 

ወይ ዴማ መሪሕነት ኣምሊኹ እዩ። ኣምሊኹ ንመንፈስና ዛገሌጸለ ብሕ መንፈሳዊ ሓቅታት 

ኣል። ነዘ መንፈሳዊ ሓቅታት ዴማ ንሕና ክንእዖዜ መንፈሳዊ ሓሊፍነትና እዩ። ኣብ መንፈስ 

ዛመጽእ ብርቱዔ ባህግን ናይ ርጉጽነት ሓሳብን ኣል። ነቲ ንኣና እተዲሇወ ነገር ኣብ እንረኹበለ 

እዋን ኣብ መንፈስና ዛፍጠር ናይ ርጉጽነት ሓሳብ ኣል። ስሇዘ ብዙዔባ እታ ኣፍቂርካያ ዖል 

ሓብቲ ኣብ መንፈስካ ርጉጽነት እንተዴኣ ሃሌዩ ፍቓዴ ኣምሊኹ ክኴውን ከምዛክእሌ ብምግንዙብ 

ንሓዲር ክትሓታ ሓራ ኢ። 

 

7. ካሌኦት መንፈሳውያን ሰባት ይምስክሩለ 
 

ኣብ ሓዯ ኣካሌ ክሳዔ ዖልና ካሌኦት ብዙዔባና የገዴሶም እዩ። ኣምሊኹ ሓሳባቱ ብካሌኦት 

ከምዛገሌጽ ኣቀዱምና ርኢና ኢና። ብዙዔባና ነቲ ኣካሌ ዛሕብር ኣምሊኹ፥ ኣብ ቤቱ ንዖሇው 

መንፈሳውያንን በሳሊት ዛኻኑ ኣገሌገሌቲን ብዙዔባ ጉዔዜ ሓዲርና ይዙረብ እዩ። ስሇዘ ክሌተ 

መጻምዴቲ ንሓዲር ኣብ ዛገብርዎ ውሳኔ ካሌኦት በሳሊት መንፈሳውያን ኣገሌገሌቲ ከሳትፉ 

ክኹእለ ኣሇዎም። እንተዴኣ ኣብቲ ኣካሌ ሞገስ ስኢኑ ንህይወትና ኣብ ፈተና ከነእትው የብሌናን። 

ነቲ ዛጀመርናዮ ሓሳብ ከነቋርጾ ጥራይ እዩ ዖልና። እቲ ሞገስ ዛሰኣነለ ምኹንያት ምናሌባት ሽዐ 

ንሽዐ ወይውን ዴሕሪ ግዚ ክርዴኣና እዩ። እንተዴኣ እቲ ኣካሌ በቲ ጉዲይ እቲ ቀሲኑ ግና ከም 

ሓዯ መረጋገጺ ፍቓዴ ኣምሊኹ ክንወስድ ንኹእሌ ኢና። 
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ምዔራፍ ሓዯ 

 

ንዖፍቀርካያ ሰብ ምጽናዔ 
 

ብ ሌዔሉ ኣንጻር ጾታ ተገዲስነት ከሕዴር ዛጀመረ ኣማኒ፥ ግዚ ወሲደ ብዙዔባ እቲ ዖፍቀሮ 

ኣካሌ ከጽንዔ ኣሇዎ። እቲ መጽናዔቲ ቅኑዔን ዖየጣዔስን ውሳኔ ንምውሳን ኣዛዩ ሓጋዘ እዩ። 

ብታህዋኹ ናብ ስጉምቲ ክንበጽሕ ኣይግባእን። ኣብ ገሇ ገሇ እዋናት እቲ ተገሉጹሌና 

እንብል ነገር ኣብ መጽናዔቲ ምስ ኣእተናዮ ቅኑዔ ከምዖይነበርና ከነስተውዔሌ ይሕግዖና እዩ። 

ከምኡውን እቲ ዛረኴብናዮ ሓሳብን ኣብ ውሽጥና ክህነጽ ዛጀመረ ፍቕርን ቅኑዔ ምዃኑ 

ከነረጋግጽ ንኹእሌ ኢና። እቶም ከነጽንዕም ወይ ክንሓቶም ዖልና ነገራት ብሕ እ እንተኯኑ፥ 

እዜም ዛስዔቡ ግና እቶም ግዴነታዊ ክጽንዐ ዖሇዎም እዮም። 

 

1. ውለዴ ኣምሊኹ ከምዛኻነ 
 

ብሓት ዲግም ዖይተወሌደ ግን ከኣ ናብ ቤተክርስትያን ዛመሊሇሱ ከምዖሇው ኣብ ግምት 

ምእታው የዴሉ። ገሇ ሰባት ከም ኣግሪጳ ክርስትያን ንምዃን ዛቀረቡ ዯኣ እምበር ክርስትያናት 

ኣይኯኑን (ግ.ሃ26፥28)። ክርስትያናት ንዛገብርዎ ገሇገሇ ነገራት ክትገብር ምኹኣሌ በይኑ 

ክርስትያናን ኣይገብረካን እዩ። ናይ መንፈስ ቅደስ ምስክርነት፥ እተገሌጸ ባህርይ /ፍረ/ ክርስትናን 

በቶም ዖገሌግሌዎም ሰባት ዛወሃብ ምስክርነትን ተጠቂምና ውለዴ ኣምሊኹ ምዃኑን ዖይምዃኑን 

ክንፈሌጥ ኣልና። ሃዋርያ ጳውልስ፥ ሰብ ተሰልንቇ ብኣምሊኹ ከም እተሓረዩ ይፈሌጥ ከምዛነበረ 

ንሕናውን ነቶም ብጏይታ ዖሇውን ዖየሇውን ክንፈሌጥ ንኹእሌ ኢና (1ተሰ1፥4)።  

 

2. ንኣምሊኹ ዖሇዎ ፍቕሪ 
 

መሰረት ሓዲር ፍቕሪ ኣምሊኹ እዩ። ንኣምሊኹ ዛኴውን ፍቕሪ ዖይብለ ሰብ ንካሌኦት ከፍቅር 

ኣይክእሌን። ስሇዘ ሓዯ ኣማኒ ንሓንቲ ሓብቲ ምስ ኣፍቀራ፥ ብዙዔባኣ ከጽንዕ ካብ ዖሇዎ ነገራት 

ሓዯ፥ እታ ሰብ ንኣምሊኹ ዖሇዋ ፍቕሪ ከመይ ከምዛኻነ እዩ። ፍቕሪ ኣምሊኹ ዖይብሊ እንተዴኣ 

ኯይኑ፥ ንጥፍኣት ክትጓስዮ ስሇእትኹእሌ ኣብዘ ነገር እዘ ዒብዪ ዛኻነ ጥንቃቐ ምግባር የዴሉ። 

ንኣምሊኹ ዖሇዋ ፍቕሪ ዴማ በቲ ንቃሌ ኣምሊኹ ዖሇዋ ተኣዙዛነትን ንቅደሳን ዖሇዋ ፍቅርን እዩ 

ዛምዖን። ስሇዘ ምስ ሰባት ዖሇዋ ዛምዴናን ናይ ምእዙዛ ህይወታን ኣጽንዒዮ።  

ኣ 
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3. ኣብ ቃሌ ኣምሊኹን ጸልትን ዖሇዎ ተወፋይነት 
 

ኣብ ምምርማር ቃሌ ኣምሊኹን ጸልትን ዔውት ዖይኯነ ኣማኒ፥ መንፈሳዊ ኣየር ስሇዖይብለ 

ብሕጽረት መንፈሳዊ ኣየር ሞይቱ ንካሌኦትውን ይሌክም እዩ። ሓዲር ብቃሌ ኣምሊኹ ዛህነጽ ካብ 

ኯነ ኣብዘ ነገር እዘ ዔውት ዛኻነ ሰብ ጥራይ ኣብ ሓዲር ክጽመዴ ዖሇዎ። እዘ መባእታዊ ነገር 

ክሰግር ዖይከኣሇ ሰብ፥ ንብሕ መውቃዔቲ ቃሌዔ ብምዃኑ ንሓዲር ክንመርጾ ኣይግባእን። 

መንፈሳዊ ብስሇት ካብቶም ንሓዲር ኣጽኒዕም ዯው ዖብሌዎ ኣዔኑዴ ሓዯ ስሇዛኻነ ምስ ዛበሰሇ 

ሰብ ጥራይ ኢ ክትዋሰብ ዖልካ።  

 

4. ንምግሌጋሌ ኣምሊኹ ዖሇዎ ዴላትን ትግሃትን 
 

ሓዲር መግሇጺ ኣምሊኹ ክኴውን ብኣምሊኹ ተማሂ ንዯቂ ሰባት እተዋህበ ካብ ኯነ፥ ንኣምሊኹ 

ዛገሌጽ ሓዲር ንምህናጽ፥ ክሌተ ንምግሌጋሌ ኣምሊኹ ትጉሃት ዛኻኑ ቅደሳን ክዋሰቡ ኣሇዎም። 

ብሓት ኣብ ሓዲር ምስ ኣተው፥ ብጸቕጢ ካሌኣዮም ካብ ኣገሌግልት ኣምሊኹ ዛረሓቝ፥ 

ኣቐዱሞም እዘ ባህርያት እዘ ንምህናጽ ትጉህ ምስ ዖይነበረ መጻምዴቲ ብምጽማድም እዩ። 

ስሇዘ ብዙዔባ ናይታ ዖፍቀርካያ ሓብቲ ትግሃትን ተወፋይነትን ብህዴኣትን ጥንቃቐን ክትምርምር 

ኣልካ። 

 

5. ቅዴስናኡ 
 

ቅዴስና፥ ከም ክርስትያን ከነጥርዮ ዖልና መሰረታዊ ነገር ብምዃኑ፥ ንሓዲር ኣብ እንገብሮ ውሳኔ 

ቀዲማይ ስፍራ ክንህቦ ኣልና። ብቅዴስና ኣምሊኹ እተቓነየ ህይወት ዖይብለ ሰብ መጻምዴትና 

ክኴውን ከነፍቅዴ የብሌናን። ቅዴስና ክንብሌ እንከልና ምግታእ ርእሲ፥ ካብ ፍትወት ስጋ ሓራ 

ምውጻእ፥ ንክርስቶስ ንምምሳሌ ምትጋህ፥ ንኣምሊኹ ምእዙዛ… ማሇትና እዩ። ኳሇንተናዊ ቅዴስና 

ኣብ ህይወት እቲ ሰብ ይንጸባረቕ ድ ኣይንጸባረቕን ምጽናዔ ካብቲ ዴሒሩ ክመጽእ ዛኹእሌ 

ምዴንጋራት ሓራ የውጽእ እዩ። 

 

6. ምስ ካሌኦት ሰብ ዖሇዎ ሕብረት 
 

ሰባት መጠን እቲ ምስ ካሌኦት ዛነብርዎ እዮም ምሳና ክነብሩ ዛኹእለ። ንካሌኦት ሰባት ምፍቓር 

ዛኹእሌ ሰብ፥ ንኣናውን ከፍቅር ኣይከብድን እዩ። ስሇዘ መጻምዴቲ ሓዲር ኣብ እንዯሌየለ እዋን፥ 

ከነጽንዕ ዖልና ንካሌኦት ዖፍቅር ሌቢ ኣሇ’ድ የብለን ዛብሌ እዩ። እታ መጻምዴት ክትከውን 

ትዯሌያ ዖል ሓብቲ፥ ፍቕሪ ናይ ምሃብን ምቅባሌን ብቅዒታ ከመይ እዩ? ዴላት ካሌኦት 
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ክትርዲእ ትኹእሌ ዴያ፥ ዋሊስ ዛንግዔትን ጨካንን እያ? ምስ ካሌኦት ብፍቕርን ስኒትን ምንባር 

ዖይክእሌ ሰብ፥ ዴሕሪ ሓዲር ምምስራቱ ምስ ስዴራቤት መጻምዴቱ፥ ጏረባብቲ… ብምትንፍ 

ንመጻምዴቱ ቍንቍነ እዩ ዛኴውን። ስሇዘ ዴማ እዩ ምስ ካሌኦት ሰባት ንዖሇዎ ዛምዴና ከነጽንዕ 

ዛግባእ።  

 

7. ናይ ምርዴዲእ ክእሇት 
 

ሓዲር ምርዴዲእ ዛጠሌብ ብምዃኑ ናይ ምርዴዲእ ክእሇት ንዖይብለ ሰብ መጻምዴት ምግባር 

ኣዛዩ ሓዯገኛ ሳዔቤን እዩ ዛህሌዎ። መጻምዴቲ ኣብ እንሓስበለ እዋን፥ እቲ ሰብ ንዖሇዎ ናይ 

ምርዴዲእ ክእሇት ኣብ ግምት ከነእትዎ ይግባእ። እንተዴኣ ኯርዩ፥ ክሳዔ ሓዯ ወርሒ ዛኣክሌ፥ 

ሰብ ከዖራርብ ዖይዯሉ ሓው እተመርዒወት ሓብቲ፥ እተሕሌፎ ከርፋሕ ናብራ ብንብዒት 

ክትምስክር እንከሊ ይዛክር እየ። ናይዘ ሓው ኣብ ሓዲር እተራእየ ባህርይ ኣቀዱሙ ዛነበሮ 

ባህርይ ምዃኑ ግና ዲርጋ ኳለ ሰብ እዩ ዛፈሌጦ። ስሇዘ እቲ ጌጋ ናይታ  ምስዖይተናገፈ ሰብ 

ክትነብር ዛወሰነት ሓብቲ እዩ። ብርግጽ ናይ ምርዴዲእ ክእሇት ምስ ግዚ ዛምዔብሌ እ 

እንተኻነ፥ መሰረታዊ ነገራቱ ግና ኣቐዱሙ ክህሌዎ ክኹእሌ ኣሇዎ። እዘ ምስ ዖይብለ ሰብ 

ምውሳብ ግና ኣብ ገዙእ ርእስ ጥፍኣት ከም ምእዋጅ እዩ። 

 

8. ባህርያቱ  
 

ቃሌ ኣምሊኹ ብተዯጋጋሚ ዖይሌውጥ ባህርይ ምስ ዖሇዋ ሰበይቲ ወይውን ሰብኣይ ምውሳብ 

ከቢዴ ምዃኑ ይነግረና እዩ። ‚ካብ ምስ ናግራም ሰበይቲ ኣብ ሓዯ ቤትሲ ኣብ ዛባን ናሕሲ 
ብሓዯ ወገን ምቕማጥ ይሐይሽ..‛ (ምሳ21፥9)። ‚ካብ ምስ ናግራምን መሰቀቒትን ሰበይትስ ኣብ 
በረ ምቕማጥ ይሐይሽ..‛ (ምሳ21፥19 ምሳ25፥24 27፥15)። እቲ ጻዴቕ ኣምሊኹ፥ ክሌተ 

ብባህርይ ክሰማምዐ ዖይክእለ ሰባት ብምትእስሳር ሁከት ዛበዛሖ ስዴራ ኣይሃንጽን እዩ። 

ስሇዛኻነ ዴማ እዩ፥ መጻምዴትና ከነናዴይ ኣብ እንገብሮ መስርሕ፥ ባህርያት እቲ ናትና ክኴውን 

እንዯሌዮ ዖልና ሰብ ብዔምቇት ምፍሊጥ ዖዴሌየና። 

 

ባህርያት ናይ ሓዯ ሰብ ምፍሊጥ ኣዛዩ ወሳኒ ምዃኑ ምግንዙብ የዴሉ። ንኣብነት፥ ሓዯ ምስ 

ብሓት ሰባት ስኒት ዖይብለ ሰብ፥ ወይውን ምስ ስዴራቤቱ ዖይፋቐር ሰብ ንሓዲር ብቍዔ 

ክኴውን ኣይክእሌን እዩ። ናይ መባእሲኡ ምኹንያት ኣነጺርካ ዖይምፍሊጥ ዴማ፥ ኣብ ቀጻሉ ጉዔዜ 

ናይ ህይወትካ ሓዯገኛ ሳዔቤን እዩ ዖኴትሌ። እቲ ምስ ሰብ ዖፈሊሌዮ ምኹንያት ብንጹር ተፈሉጡ 

መፍትሒ እንተዴኣ ዖይተናዴይለ፥ ኣብ ሓዲርውን ክግሇጽ ናይ ግዴን ምዃኑ ክንዛንግዔ 

የብሌናን። 

 

ባህርያት፥ ምንጩ ብሕ ኯይኑ እዜም ዛስዔቡ ዴማ ገሇ ካብኦም እዩ፦    
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 ኣዲማዊ ወይ ዴማ ምስ ውዴቐት ተኣሳሲሩ ኣብ ሰባት ዛነገሰ 

 ካብ ወሇዴን ኣተዒባብያን ዛውረስ 

 ከባብያዊ ጽሌዋ ዖምጽኦ 

 ብምሌምማዴ ዛሰረጸ 

 ብገሇ መጥቃዔቲ ኣጋንንቲ ምስ እትስዒር ዛነግሰካ ዖይኣምሊዊ ባህርይ 

 ካብቲ ዖልካ ጸጋን ጻውዑት እተሊዔሇ እተሃንጸ ባህርይ 
 

እቶም ቀዲሞት ሓሙሽተ ክሌወጡ ዖሇዎም ክኻኑ እንከሇው፥ እቲ መበሌ ሻደሻይ ግና 
ክምዔብሌ ዖሇዎ እዩ። ሓዲር ክሕሰብ እንከል ዛተሇወጠ ባህርይ ሒዛና ምስ እተሇወጠ ባህርይ 
ዖሇዎ ሰብ ክንጻመዴ እዩ ዖልና። ናይ ባህርይ ሇውጢ ክንብሌ እንከልና እንታይ ማሇትና እዩ? 
ናይ ባህርይ ሇውጢ ገዙእ ርእስ ምግዙእ፥ ነቲ ኣረጊት መንነትካ በቲ ሓዴሽ መንነትካ ክወሓጥ 
ምግባር ወይ ዴማ ኣዲማዊ ባህርያትካ በቲ ናይ መንፈስካ ሓሳብ ክግዙእ ምግባርን እቲ ናይ 
ውሽጥ ህይወት ንኵለ  ምንቅስቓሳትካ ክገዛኦን ክቅሌሶን እንከል እዩ። 

 

ቅዴሚ ኣብ ሓዲር ምእታውካ ንምሌዋጡ ኣዛዩ ኣሸጋሪ ዛኻነ ባህርይ፥ ዴሕሪ ናብ ሓዲር 

ምእታውካ ንምሌዋጡ ከቢዴ ዋጋ ዖኹፍሌ ስሇዛኻነ፥ ዖይትቅበል ባህርይ ምስዖሇዎ ሰብ 

ክሌወጥ እዩ ብዛብሌ ከንቱ ተስፋ ሓዲር ክትምስርት የብሌካን። እቲ መጻምዴቲ ዛዯሉ ሰብ፥ 

ከምኡ ዒይነት ሰብ ይዯሉ ክሳዔ ዛሃሇወ ፍጹም ሰብ ይጸበ ማሇተይ ኣይኯነን። ግን ካሌእ 

ይትረፍ ኣብ ሓዲር ኣትዩ ሽግር ዖይፈጥርን ክዒቢ ዛኹእሌን ሰናይ ባህርይ ምስ ዖሇዎ ሰብ ጥራይ 

ክዋሰብ ከምዖሇዎ ግና ክስሓት ኣይግብኦን።  

 

9. ኣብ ገዙእ ርእሱ ዖሇዎ ኣመሇኹታ 
 

ሓዯ ሰብ መጠን እቲ ንገዙእ ርእሱ ዖሇዎ ፍቅርን ኣኹብሮትን እዩ ንካሌኦት ከፍቅርን ከኹብርን 

ዛኹእሌ (ማቴ22፥39)። ስሇዘ ዴማ እዩ ምሳና ክነብር ዛኹእሌ ሰብ ምዃኑን ዖይምዃኑን 

ንምርግጋጽ፥ ብዙዔባ እቲ ሰብ እቲ ከነጽንዕ ካብ ዛግብኣና ነገራት ሓዯ፥ ገዙእ ርእሱ የፍቅር ድ 

ኣየፍቅርን ዛብሌ ክኴውን ዖሇዎ። ካብ ስስዓ ሓራ ዛወጸ ቅኑዔ ፍቕሪ ብዙዔባ ገዙእ ርእሱ ዖሇዎ 

ኣማኒ፥ ርእሰ ምትእምማን ዖሇዎን በቲ ዖሇዎ ሓቐኛ መንነት ክነብር ዛኹእሌን እዩ። ከምቲ 

ኣምሊኹ እተቐበል ርእሱ ዛቕበሌ ዴዩ ኣይቅበሌን? ኢሌካ ምሕታትን ምጽናዔን ብጣዔሚ ኣገዲሲ 

እዩ። ርእሱ ዖይተቐበሇ ሰብ ከመይ ኣቢለ ንመጻምዴቱ ክቕበሌ ይኹእሌ? ስሇዘ ዛቅበሇኪ ሰብ 

ክትዋሰቢ ዴላት እንተዴኣ ሃሌዩኪ፥ ንገዙእ ርእሱ ምስ ዛቕበሌ ሰብ ተዋሰቢ።  

 

10. ንኳነታት ናይ ምግጣምን ምስዒርን ብቕዒት 
 

ህይወት ኣብ ምዴሪ ሰሌፊ እያ። ኣብ ህይወት ብሕ ብዴሆታት እዮም ዖሇው። ነዘ ብዴሆታት 

ናይ ምስዒር ብቕዒት  ምጥራይ ዴማ መንፈሳውነት እዩ። ሓዲር፥ ከም ሓዯ ኣካሌ ናይ ህይወት፥ 

ናቱ ዛኻነ ብዴሆታት ኣሇዎ። ስሇዘ እቲ መጻምዴትና ክኴውን እንዯሌዮ ሰብ፥ ነቲ ዖጋጥም 
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ሽግራት ገጢሙ ክስዔር ዛኹእሌ ምዃኑን ዖይምዃኑን ምምዙን የዴሉ። ኣብ እዋን ሽግራት ኣብ 

ኣምሊኹ ዛእመንን ንምፍትሑ ጥበብ ኣምሊኹ ወይ ዴማ መጽሓፍ ቅደሳዊ መገዴታት ዛጥቀም 

ዴዩ ኣይጥቀምን ፈቲሽካ ምፍሊጥ ኣዛዩ ኣገዲሲ እዩ።  

 

11. ኣጠቃቕማ ገንዖብ 
 

ገንዖብ ኣብ ሓዲር ዖሇዎ ግዯ ኣቃሉሌካ ዛርኤ ኣይኯነን። ስሇዘ መጻምዴቲ ኣብ እንሓስበለ 

እዋን፥ እቲ ሰብ ኣብ ገንዖብ ንዖሇዎ ኣመሇኹታ ብዛግባእ መገዱ ክንፈሌጦ ክንክእሌ ኣልና። 

ገንዖብ ንምምጻእ ዛገብሮ ጻዔሪ ምስ ቃሌ ኣምሊኹ ዛጋጮ ዴዩ ወይስ ግቡእ መገዱ እዩ? 

ንኣምሊኹ ብመባእን ዔሽርን ይእመን ድ ወይስ…? ንካሌኦት ከማቐሌ ዛኹእሌ ዴዩ ወይ ብስስዓ 

እተወርሰ ህይወት እዩ ዖሇዎ? ንዔዮ ኣምሊኹ ብኵለ ገንዖቡ ክውፈ ዛኹእሌ ዴዩ? እዘን ካሌእን 

ሕቶታት ብምምጻእ ህይወት እቲ ሰብ ክንፍትሽ ይግባእ። ልሚ ብዖይ ቅኑዔ መገዱ ገንዖብ 

ዛእክብ ሰብ፥ ጽባሕ ንምሌእቲ ስዴራ ኣብ መርገም ከእትዋ ከምዛኹእሌ ምስትውዒሌ የዴሉ። 

 

12. ኣብ ሓዲር ዖሇዎ ምርዲእን ዔሊማን 
 

ሰብ ናብራኡ ብመጠን እቲ ዖሇዎ ምርዲእ እዩ ዛውሰን። ምርዴኡ ቅኑዔ ዛኻነ ሰብ፥ ኣብ ሓዲር 

ዛህሌዎ ኣካይዲ ቅኑዔ ክኴውን እንከል፥ ብኣንጻሩ እቲ ምርዴኡ ዴኵም ወይ ጌጋ ዛኻነ ግና ኣብ 

ሓዲር ክሓሌፎ ዖይብለ ብሕ ሽግራት እዩ ዛሓሌፍ። ብዙዔባ እቶም ኣብዙ ምዴሪ ዖሇው ቅደሳን 

መንእሰያት ክሓስብ እንከልዅ ኣዛዩ ዖጉህየኒ ነገር ኣል። ንሱ ከኣ ቤተክርስትያን ኣብ ርያ እዘ 

ኣርእስቲ ምንም ዒይነት ኣፍሌጦ ስሇዖይትህቦም ኣብ ዖይተዯሇየ ነገራት ይኣትው ምህሊዎም እዩ። 

ብርግጽ ዛበዛሑ ናይዙ ሃገር ኣመንቲ ኣብ ሓዲር ዖሇዎም ምርዲእ ዴዅም ዛኻነለ ምኹንያት 

ክምህሮም ዛኹእሌ ሰብ ስሇዖይረኴቡ እዩ። ኣነ ብወገነይ ቅዴሚ ናብ ሓዲር ምእታወይ፥ ንሓዯ 

ዒመትን ትሽዒተ ወርሕን ኣብ ሕጸ እ እንተጸናሕኩ፥ ኣብ ውሽጢ እዘ እዋናት ዛኻነ ዒይነት 

ምህሮ ክህበኒ ዛኹእሌ ኣገሌጋሉ ኣይረኴብኩን። እታ ዛነበርኩዋ ማሕበር፥ ንሓዲር ዖዲለ ዛኻነ 

ዒይነት ምህሮ ስሇዖይጸንሓ ናይ ትምህርቲ ዔዴሌ ኣይረኴብኩን። እታ እንኮ ዛነበረትኒ ኣማራጺ 

ጽሑፋት ምግሌባጥ ስሇዛነበረ፥ ጽሑፋት እናገሊበጥኩን ምስ ሕጽይተይ እናተመያየጥኩም 

ንሓዲረይ ዖሳሌየኒ ምርዲእ ክሰንቅ ክኢሇ።  

 

በዘ ኣጋጣሚ ዯጊመ ከዖካኹሮ ዛዯሉ ነገር፥ ኣገሌገሌቲ ኣብ ርያ መውስቦ ዛብሌ ኣርእስቲ ነቲ 

ኣብ ትሕቴና ዖል መጓሰ ኣምሊኹ፥ ክረኹቦ ንዛግብኦ መጽሓፍ ቅደሳዊ ፍሌጠት ንመግቦ። ናብቲ 

ዖብገስናዮ ሓሳብ ምሌስ ንበሌ። እዘ ኣብ ሊዔሉ ዛበሌናዮ ሽግር ኣብ ቦታኡ እንከል ጌጋ ዔሊማን 

ሕማቕ ምርዲእን ምስ ዖሇዎም ሰባት ናይ መውስቦ ውሳኔ ክንወስዴ ኣይግባእን። ብዙዔባ ሓዲር 

መሰረታዊ ምርዲእ ምስ ዖይብለ ሰብ ምውሳብ፥ ናብ ሓዯጋ ዖቃሌዔ ጥራይ ዖይኯነስ ብገዙእ 
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ርእሱ ሓዯጋ እዩ። ብፍሊይ ከኣ እቲ ሰብ ኣብ ሓዲር ክጽመዴ ዛዯሌየለ ዔሊማ ዖይቅኑዔ ምስ 

ዛኴውን፥ ብኣጋ ምስኡ ዖልኪ ርክብ ምብታክ የዴሉ።   

 

13. ዴሕረ ባይታኡ 
 

ዴሕረ ባይታ፥ ኣብ ሓዲራዊ ጉዔዜ ኣዛዩ ወሳኒ እዩ። ዴሕረ ባይታ ኣዛዩ ኣገዲሲ ወይ ወሳኒ እዩ 

ክንብሌ እንከልና፥ እንተዖይተሇዊጡለ ኣብ ዛግሇጸለ እዋን ከቢዴ ሳዔቤን ስሇዖሇዎ እዩ። 

ብክርስቶስ ሓዴሽ ፍጥረት ምዃንና ኣይንስሕቶን ኢና። እዘ ታሪዊ ሓቂ፥ ነናይ ዔሇት 

ሌምምዴና እንተዴኣ ዖይኯይኑ ግና፥ እቲ ኣብ ጉዔዜ ህይወትና ዛግሇጽ እቲ ሕለፍ ህይወትና እዩ 

ዛኴውን። ስሇዘ ዴማ እዩ ዴሕረ ባይታ ናይቲ መጻምዴትና ክኴውን እንዯሌዮ ዖልና ሰብ 

ክንፈሌጥ ዖዴሌየና።  

 

ናይ ሓዲር ውሳኔ ብግዚያዊ ህዴኣት፥ ብጠበርቲ ቃሊት፥ ብኣምሰለ ህይወት፥ ዐረትን  ስጋዊ 

ፍትወትን ተዯፋፊእና ክንውስኖ ኣይግባእን። ምናሌባት እቲ መዋስብት ክኴውን እትዯሌይዮ 

ዖል ሰብ፥ ኣማኒ ክነሱ ኣብ ትሕቲ ጽሌዋን ማእሰርትን ሰይጣን ዛነብር ጌና ዖይተናገፈ 

ክኴውን ስሇዛኹእሌ ብታህዋኹ ኣይትሰጉሚ። ሓዯ ህያው ኣብነት ክህብ ባህ እብሇኒ። 

ብተዯጋጋሚ ነፍስ ቅትሇት እትፍትን ዛነበረት ሓብቲ እተዋሰበ ሓው ዲርጋ ዛበዛሐ ግዚኡ ንእኣ 

ኣብ ምሕሊው የጥፍእ ከምዖል እፈሌጥ እየ። ንሱ ንዛኻነ ነገር ናብ ዯገ እንተዴኣ ወጺኡ ሰባት 

ኣብ ክንዲኡ ኯይኖም ክሕሌውለ ይገብር። ካብ ስራሕ ክተዒናቀፍ ስሇዛጀመረ ዴማ እታ ስዴራ 

ብቍጠባ ክትህሰ ጀሚራ። እዙ ሰብ እዘኣ ዴሕረ ባይታኣ ከይተናገፈትለ ስሇዛጸንሐት፥ ኣብ 

ሓዲር ምስ ኣተወት ከምዛሰዒባ ከነስተውዔሌ ኣልና።  

 

14. ብካሌኦት ብዙዔብኡ ዛንገር ምስክርነት 
 

ሃዋርያ ጳውልስ ብዙዔብ ሰብ ቇሮንቶስ ንዛሰምዕ ክፋለ ከምዛኣመኖ ንርኢ። ‚ቅዴሚ ኳለ ኴኣ 
ኣብ ማሕበር ምስ ተኣከብኩም ምፍሌሊይ ኣብ ማእከሌኩም ከም ዖል እሰምዔ ኣልኵ እሞ 
ካብኡውን ከፊሇ እአምን እየ..‛ (1ቇሮ11፥18)። ንሕናውን ብዙዔባ ሓዯ ሰብ ካብ መቕርቡ ንዛንገሩ 

ነገራት ምስቲ ዔሇታዊ ህይወቱ ኣዙሚዴናን ብመንፈስ ኣምሊኹ መርሚርና ክንኣምኖ ንዖልና 

ክንኣምን ኣልና። ገሇ ገሇ ኣመንቲ ምስ ኣንጻር ጾታ ኣብ ዛቐርቡለ እዋን፥ ነቲ ሓቐኛ ምስልም 

ሓቢኦም ስሇዛቐርቡ ሓቐኛ ምስልም ንምርካብ ኣብ ካሌኦት ምውካስ ኣዛዩ ኣገዲሲ እዩ። 

ጉሌባቦም ዛቐሌዒሌና ናይ ካሌኦት ሰባት ምስክርነት ኣል።  

 

ብካሌኦት ሰባት ንዛመጸና ምስክርነት ኣቃሉሌና ክንርእዮ ኣይግባእን። ብፍሊይ ከኣ ብሓትን 

በሳሊትን ንዛህቡና ምስክርነታት ከንቃሌል ኣይግባእን። ገሇ ገሇ ካብ ሕማቕ ሃቐናን ሰይጣናዊ 

ውዱትን እተሊዔሇ ጌጋ ሓበሬታ ክህቡና ከምዛኹእለ ግና ክንዛንግዕ የብሌናን። ንሓዲራዊ ውሳኔ 
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ኣብ ዛግበር መጽናዔቲ ብዙዔባ እቲ እነጽንዕ ሰብ ካብቲ ሰብ ጥራይ ኣይኯንናን ክንፈሌጥ ዖልና። 

ካሌኦት ብዙዔብኡ እንታይ ይብለ ምፍሊጥ ኣዛዩ ኣገዲሲ ምዃኑ ብምግንዙብ ክንተግሃለ ኣልና።  

 

እምበኣር እዜም ኣብ ሊዔሉ ዛርኤናዮምን ካሌኦት ንእኦም ዛመስለን ሕቶታት እናምጽኣና ብዙዔባ 

እቲ መጻምዴትና ክኴውን እንዯሌዮ ዖልና ሰብ ከነጽንዔ ኣልና። መጽናዔትና ዴማ ዔምቇት 

ዖሇዎ፥ ኣብ ሓቂ እተመርኯሰን መንፈስ ኣምሊኹ ዛነፈሶን ንምግባሩ ክንተግህ ኣልና። ዴሕሪ 

መጽናዔትና ዴማ ነቲ ሰብ ብኵለ መዘንና መካይዴና ክኴውን ከምዛክእሌን ዖይክእሌን ክንርዲእ 

ንኹእሌ። ኣብ ህይወት እቲ መጻምዴትና ክኴውን ዛዯሇናዮ ሰብ ብመጽናዔቲ ዛረከብናዮም ገሇ 

ገሇ እንታታት፥ ብኣና ዛዔበስ ምዃኑ እንተዴኣ ተረዱእናን ዒቕሚ ከምዖልና እንተ ኣረጋጊጽናን 

ዴማ ገዙእ ርእስና ነቲ ነገር ከነዲለ እምዔዴ። 

 

ብዙዔባ እቲ ከተጽንዕ ዖልካ ነገር ኣብ ሓዯ ኣጋጣሚ ምስ መሃርኩ፥ ክሌተ ካብቶም ተማሃሮ ‘እዘ 
መጽናዔትስ ከቢደ ከመይ ኣቢሌካ ኢ ነዘ ኳለ ከተጽንዕ?’ ዛብሌ ሕቶ ኣቕሪቦምሇይ። ብርግጽ 

ከቢዴ እዩ። ይኵን ዯኣ እምበር ናይ ምለእ ዔዴመ ውሳኔ ንምውሳን ዛውሰዴ ብምዃኑ ክብዯቱ 

ነቲ ናይ ሓዲር ርዛነት እዩ ዖመሌክተና። ነቶም ክሌተ ኣሕዋት ኣብቲ እዋን ንዛሃብኩዎም ምሊሽ 

ብምሃብ ነዙ ምዔራፍ ክዙዛማ።  

 

እዘ ኣብ ሊዔሉ ዛርኤናዮ ኳለ ሓዯ ነገር እዩ ዖሕሌፈሌና፥ ንሱ ከኣ ኣብ ከባቢ ካብ ዖሇዋ 

ተመርዕ ዛብሌ እዩ። ንሓንቲ ኣይንፈሌጣ ኣይንጥይቓ፥ ኣብ ገሇ ኣጋጣሚ ስሇዛርኤናያ ጥራይ 

ብዙዔባኣ እዘ ኳለ ከነጽንዔ ኣዛዩ ከቢዴ እዩ። ኣምሊኹውን ኣብ ከባቢና ካብ ዖሇዋ ከምዛህብ 

መንፈስ ኣምሊኹ ከምዖሇዎ ሰብ ኯይነ ክዙረብ ትብዒት ኣልኒ። ስሇዘ ኣብ ርያና መንፈሳዊን 

የዑንትና ንኹፈት። 
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ምዔራፍ ክሌተ 

 

ነታ ዖፍቀርካያ ሰብ ኣብ ምሕታት ክግበር ዖሇዎ 

 
 

1. ቅዴሚ ምሕታትካ ፍቕር ምምዙን 
 

ኣብ ብሓት ኣመንቲ ከምእተራእየ፥ ብዛግባእ ቅዴሚ ምዴሊዎምን ናቶም ነገር ቅዴሚ 

ምጽፋፎምን ተቐዲዱሞም፥ ንኣንጻር ጾታ ንፍቕሪ ይሓቱ እሞ፥ ነዊሕ ከይከደ ‘ኣነስ መሲለኒ እዩ 
እምበር ሓቐኛ ፍቕሪ የብሇይን’ ብምባሌ ነቲ ዛጀመርዎ ጉዔዜ የቛርጽዎ። በዘ ነገር እዘ እተሃሰያ 

ኣሓትና ሒዯት ኣይኯነን። እተሃሰዩ ኣወዲት ኣሕዋትናውን እ እንተሇው፥ እቲ ዛበዛሐ ቍጽሪ 

ግና ኣብ ዯቀንስትዮ እዩ። ፍቕሮም ዖይመዖኑ ኣወዲት ናይ ፍቕሪ ጏዯና ኣጀሚሮም 

ስሇዛሓዯግወን ተሃስየን ንብዒት ዛቅሇባ ዯቀንስትዮ ኣሇዋ። ስሇዘ ነታ ኣፍቂረያ ኣልኵ እንብሊ 

ሓብቲ፥ ንፍቕሪ ቅዴሚ ምሕታትና ብግቡእ እተዲልና ምዃንና ከነረጋግጽ ይግባእ።  

 

2. ምቹእ ግዚ ምረጽ 
ንፍቕሪ ንእንሓታ ሰብ ንምሕታት፥ ምቹእ ግዚ ክንመርጽ ክንክእሌ ኣልና። ሃንዯበት ኣብ ጽርግያ 

ረብካ ምሕታት፥ ንሕቶ ርዛነት ክስእን ስሇዛገብሮ፥ ምቹእ ግዚ ክትመርጽ ኣልካ። ገሇ ገሇ 

ናይ ፍቕሪ ሕቶታት ቅኑዔ ምሊሽ ዖይረኴቡ ኣብ ምቹእ ግዚ ስሇዖይተሓተቱ እዮም። ስሇዘ 

ኣቐዱምካ ባይታ ኣጣጥሕ። ነታ እትሓታ ሓብቲ፥ ኣብ ግዚ ታህዋኹ ወይ ዴማ ዖይምቹእ እዋን 

ክትዙረባ ኣይትምረጽ። ጽቡቕ ገይራ ዖይትፈሌጠካ ሰብ ተጓይ ንሓዲር ካብ እትሓታ ብብሕ 

መገዱ ብምቅርራብ ገሇ ሒዯት ብዙዔባ ንክትፈሌጥ ምሕጋዛ ምስትውዒሌ እዩ። ስሇዘ ምቹእ 

ግዚን ሃዋህውን መሪጽናን ኣዲሉናን ክንሓትት ኣልና።  

 

ሓዯ፥ ንሓንቲ ብሞት ኣቡኣ ሌባ ተሰይሩ ትሽገር ንዛነበረት ሓብቲ ንመውስቦ ኣብ ዛሓተተለ 

እዋን እተዋህቦ ምሊሽ ንስ ብኣይ ዖይትግዯስ ሰብ ኢ፥ ትግዯስ እንተትኴውን ኔርካ ካሌእ 
ይትረፍ ኣቀዱመ ሌበይ ክጽገን ክትሕግዖኒ ምፈተንካ ዘብሌ ኣለታዊ ምሊሽ እዩ ነይሩ። እዙ ሰብ 

እዘኣ በቲ ሰብ እቲ ትግዯስ፥ ምናሌባትውን ናብ ፍቕሪ ክዒቢ ዛኹእሌ ሞገስ ናይቲ ሓው ኣብ 

ሌባ ነይሩ እዩ። ይኵን ዯኣ እምበር እቲ ሓው ንምሕታት እተጠቀመለ ግዚ ዖይምቹእ ብምንባሩ 

ብሓባር ክቕጽለ ኣይከኣለን። ካብዘ እንምሃሮ ነገር ቅኑዔ ምሊሽ ንምርካብውን ምቹእ ግዚ 

ምምራጽ ከምዖዴሉ እዩ።  
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3. ኣቐዱምካ ሓዴሕዲዊ ምቅርራብ ህነጽ 
ናይ መውስቦ ሕቶ ብኡንብኡ ክንገር የብለን። ምስታ ዖፍቀርካያ ሓብቲ ኣቐዱምካ ሓዴሕዲዊ 

ምቅርራብ ምህናጽ ኣገዲሲ እዩ። ኣብ ሌዔሉኣ ንዖልካ ተገዲስነት ዖንጸባርቕን ንሌባ ከዲለ ዛኹእሌ 

ኣቀራርባን ምህናጽ ብስሇት እዩ። ናይ ኢዴ ሰሊምታ ጥራይ ዖሇዎም ሰባት ንመውስቦ ኣብ 

ዛተሓታተትለ እዋን እቲ ምሊሽ ኣለታዊ ናይ ምዃን ተክእልኡ ዒብዪ እዩ። ስሇዘ ምስታ ሓብቲ 

ምቅርራብ ከምዖዴሉ ተገንዘብካ ላሊ ግበር። እቲ ምቅርራብ ብሓዯ ሻሂ ምስታይ፥ ናይ ቃሌ 

ኣምሊኹ ምኹፋሌ ግዚ፥ ምብጻሕ ኣሕዋትን ካሌእን ከጠቃሌሌ ይኹእሌ እዩ። ዴሕሪ እተወሰነ ናይ 

ምቅርራብ ግዚ ዴማ ሕቶ ከተቅርብ ትኹእሌ ኢ። 

 

4. ካብ ስምዑት ሓራ ኯይንካ ክትዙረብ ተዲል 
ንሓንቲ ናትካ ክትከውን ዛበሃግካያ ሓብቲ፥ ንሓዲር ክትሓታ ኣብ እትሓስበለ እዋን፥ ስምዑታዊ 

ዖረባ ንዖይምዛራብ ክትውስን ኣልካ። ከምቲ ገሇ ገሇ ዖይብሱሊት ኣመንቲ ዛገብርዎ ዒሇማዊ 

ነገራት ዖንጸባርቅ ዖየዴሉ ስምዑታዊ ነገራት ኣይትጠቐም። ንኣብነት ኯሸምሸም ምባሌ፥ ኣእዲው 

እታ ዖፍቀርካያ እናዯረዛካ ከተዔሌሌ ምፍታን፥ ኣብ ክቡር ሆቴሌ ምሳሕ ወይ ዴራር ብምግባዛ፥ 

ቅርብ እሞ በሉ በዘ እሞ ጽግዔ በሉ… እናበለ ዖየዴሉ ነገር እናገበሩን እናተዙረቡን ናይ ሓዲር 

ሕቶ ዛሓቱ ኣሇው።  

 

ብዛርኤ ነገር ንሌቢ ሓንቲ ሓብቲ ክትማርኹ ምፍታን ኣብ ሌዔሉኣ ንዖልካ ሕማቕ ኣረዲዴኣ እዩ 

ዖመሌክት። መኪና ናይ ዒርኩ ተተሇቂሑ ብምዴ ሌቢ ሓንቲ ሓብቲ ከስዴዔ ዛፍትን ዛነበረ 

ሓው እፈሌጥ እየ። እዘ ዒሇማዊ ተግባር እዩ። ብዛርኤ ነገር ክትማር ምፍታን፥ ነታ ሰብ እቲኣ፥ 

ከም ሓንቲ ኣብ ንብረትን ትሕዛቶን እትግዯስ (ማቴርያሉስት) ከምእትሓስባ እዩ ዛእንፍት። 

ዖይኯንካዮ ክትከውን ብምፍታን፥ ነቲ እትዙረበለ ዖል ትግርኛ ካሌእ ቋንቋ ክሳዔ ዛመስሌ 

ዖየሇ ኣዯማምጻ ብምጥቃም.. ክትሓትት ኣይትፈትን። ነታ ዖሊትካ ጽርይቲ ፍቕሪ ጥራይ ኢ 

ክትነግር ዖልካ። 

 

5. ብጉሌባብ ራእይን ሕሌምን ኣይትዙረብ 
ኣምሊኹ ዛመዯበሌካ እንተዴኣ ኯይና ናብ እተብል ወይ ናብ እትሃዴሞ የብሊን። ስሇዛኻነ ዴማ 

ብጉሌባብ ራእይን ሕሌምን ኣይትዙረብ። ገሉኣቶም ዴምጺ ኣምሊኹ ሰሚዕም ዖይፈሌጡ ክነሶም፥ 

መጻምዴቲ ክሓቱ ኣብ ዛሓስቡለ እዋን፥ ግና ክብሪ ኣምሊኹ ከምዛረኣዩ፥ ናብ ሳሌሳይ ሰማይ 

ተመንዘዕም ከም እተወሰደ፥ ራእይ ከምዛረኣዩ ከምኡውን ብሕሌሚ ኣምሊኹ ከምእተዙረቦም 

ኯይኖም ክቐርቡ ይፍትኑ እዮም። ዴምጺ ኣምሊኹ ሰሚዐ ዖይፈሌጥ ሓው፥ በዘ ነገር እዘ 

ክጽሌየለ ሓቢሩኒ ክነሱ፥ ዴሕሪ ሳሌስቲ ዛረከብክዋ ሓብቲ ግና፥ ንሱ እቲ ሓው ኣምሊኹ 

ብራእይን ንጹር ዴምጺን ተዙሪብዎ ንመውስቦ ቅዴሚ ሰሙን ከምዛሓተታ መስኪራትሇይ። እዘ 

ሓው ብርግጽ ዴምጺ ሰሚዐ ኣይፈሌጥን እዩ። ግናኴ ከምዛሰምዓ ሰብ ኯይኑ ነታ ሓብቲ 

ምቕራቡ ኣዛዩ ዖሕዛን እዩ። 
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ኣምሊኹ ከይተዙረበካ ከምእተዙረበካ ኯይንካ ክትቀርብ ምፍታን፥ በቲ ሓዯ ብስም ኣምሊኹ 

ምሕሳው ክኴውን እንከል፥ በቲ ካሌእ ዴማ ኣብ ሌዔሉ መንፈስ ቅደስ ምዔማጽ እዩ። ሕቶ 

ርዛነት ዛህሌዎ ኣብ ሓቂ እተመርኯሰ ጽሩይ ፍቕሪ ምስ ዛኴውን ዯኣ እምበር፥ ብራእይን 

ሕሌምን ስሇእተሰነየ ኣይኯነን። ኣብ ኳለ ጉዔዜ ቅኑዔ ንምዃን ርእስ ኣሌምዴ። ኣይትሓሱ። 

ዖይኯንካዮ ንምዃን ኣይትፈትን። ንኣምሊኹ ፍራህ። ንነፍስ ወከፍ ነገር ከምዖሇዎ ንምዛራብ 

ትባዔ ዯኣ እምበር ከምቶም ዛሓዋውሱ ኣይትሓዋውስ። 

 

6. ቀሉሌ ቃሌ ተጠቐም 
ንኣንጻር ጾታ፥ ሕቶ ናይ መውስቦ ኣብ እነቕርበለ እዋን ዖረባና ዛጸቅጥ ክኴውን የብለን። 

ብስጋዊ ኣእምሮ እተኣከበ ጥቕሲ ምብዙሕን ንመእመኒ ክብሃሌ ጥራይ፥ ዖየሌቦ ዙንታ ምዛራብን 

ቍሌዔነት እዩ።  ብርግጽ ኣብ እንሓተለ እዋን፥ ቀሉሌ ቃሌ ክንጥቀም ዖዴሌየና እ እንተኻነ፥ 

እቲ እንጥቐመለ ቃሌ፥ ግና ክብሪ ሓዲር ዖቃሌሌን ኣብ ሌዔሉ እታ መጻምዴት ክትከውን 

ትሓታ ዖል ሓብቲ ተገዲስነት ከምዖይብሌካ ዖምስሌን ክኴውን የብለን። ‘ኣነ እኮ ንኣምሊኹ 
ክእዖዛ ኢሇ እየ እምበር ኣዋሌዴ መሉኤን እየን፥ ብመሌክዔኪ እኮ ዛበሌጻ ኣሽሓት እየን፥ ኣነ 
ግን ኣምሊኹ ስሇእተዙረበኒ ተገዱዯ እየ..’ ዛብለ ዖይብሱሊት ቃሊት ካብ ከናፍርካ ኣወግዴ። 

 

‚ክምርዕ ኣይዯሌን እየ፥ ኣምሊኹ ግና ብሕሌሚ ይኵን ብራእይ ኣሸጊሩኒ እሞ ንእገሉት ክሓታ 
እየ‛ ኢለ እተዙረበኒ ሓው እዛክር። እዘ ሓው ከምቲ ንኣይ ዛበሇኒ ቃሊት ተጠቂሙ፥ ነታ ሓብቲ 

ንመውስቦ ምስ ሓተታ፥ ምሊሻ ‚ኣነ ክምርዕ ዖይዯሉ ሰብ ክምርዒወኒ ኣይዯሌን እየ‛ ዛብሌ 

ነይሩ። ኣን ብወገነይ በቲ ብሱሌ ምሊሽ ናይታ ሓብቲ ኣዛየ እየ ተሓጊሰ። ብሩት ክንሓትት 

እንከልና ክብሪ ሓዲር ኣይነቃሌል። ተገዲስነትና ብሌክዔ ከምዛፍሇጥ ጌርና ንሕተት። 

 

7. ንፍቕር ዛገሌጽ ቃሌ ተዙረብ 
ገሇ ገሇ ኣመንቲ፥ ንመውስቦ ኣብ ዛሓቱለ እዋን ነታ ሓብቲ ከምዖፍቀርዋ ዖይኯኑስ ኣምሊኹ 

ከምተዙረቦም ጥራይ ኯይኖም እዮም ዛዙረቡ። ኣምሊኹ ተዙሪብዎም ኣል ዋሊ እንተበሌና ፍቕሪ 

ከምዖሇዎም ግን ርደእ ነገር እዩ፥ ንምንታይ ዴኣ እሞ ነቲ ፍቕሪ ዖይዙረብዎ? እቲ ዛዒበናለ 

ሕብረተሰብ ሓሳባትካ ብናጽነት ክትገሌጽ ዖተባብዔ ሕብረተሰብ ብዖይምዃኑ ሽግር እ 

እንተልና፥ እቲ ሕጂ ተጸንቢርናዮ ዖልና ክርስትያናዊ ወሇድን ዛረኴብናዮ ሓዴሽ ክርስቶሳዊ 

ባህርይን ግና ሓራ ኯይንና ክንመሊሇስ ዛገብር እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ ነቲ ኣረጊት ሓዱግና በቲ 

ሓዴሽ መንነትና ንንበር። ብግሌጺ ከምዖፍቀርናያ፥ ንክንዯይ ዛኣክሌ ግዚ ከምዖጽናዔናያን ምሊሻ 

እወታዊ እንተዴኣ ኯይኑ ዴማ ክሳዔ ክንዯይ ከምእንሕጏስን ብግሌጺ ክንዙረባ ክንክእሌ ኣልና።  

 

እቲ ፍቅርና ንምግሊጽ እንጥቀመለ ቃሊት ግና መጽሓፍ ቅደሳውን ጾታዊ ስምዑት ዖየሇዒዔሌን 

ክኴውን ይግባእ። ፍቕርና ንምግሊጽ ስሇዛዯሇና ጥራይ ብዔለግ ቃሊት ኣይንጠቀም። ካብ ፈቐድ 
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ፊሌምታት፥ ቪዴዮ ክሉፓትን ጋዚጣታትን ዛኣኴብናዮ ዒሇማዊ ቃሌውን ኣይንጠቐም። እቲ 

ጽሩይ መጽሓፍ ቅደስ ብናይ ፍቕሪ ቃሊት እተመሌኤ ስሇዛኻነ ካብኡ ንበገስ፥ ብዒቢኡ ዴማ 

ነቲ ዛስምዒና ሓቐኛ ስምዑት ዛገሌጽ ቃሌ ንጠቐም። 

 

8. ሓቐኛ ምስሌ ክትረኹቦ ሓግዙ 
ከምቲ ኣቐዱመ ዛገሇጽኩዎ፥ ናይ መውስቦ ሕቶ ከነቕርብ ኣብ እንኴዯለ እዋን ዖይኯንናዮ 

ክንከውን ምፍታን ኣየዴሌን እዩ። እ ዯኣ ሚዙኑ ዛሓሇወ ምሊሽ መታን ክንረክብ እቲ ሓቐኛ 

መንነትና ከንጸባርቕ ብዛኹእሌ ኣገባብ ኢና ክንቀርብን ክንዙረብን ዖልና። ህሌው ይኵን ሕለፍ 

ህይወትካ ክትፈሌጦ ግበር። ዖይነበረካ ከምዛነበረካ፥ ዖይብሌካ ከምዖልካ ኯይንካ ኣይትቕረብ። 

ዒሇማውያን ኣርጊጸያ፥ ከሽኪሸያ ዛብሌዎ ቃሌ ንኣና ክርስትያናት ዛምጥን ቃሌ ብዖይምዃኑ 

ኣይንስርሓለን። ስሇዛኻነ ዴማ ብግሌጽነትን ቅኑዔ ኯይንካ ርኴባን ኣዖራርባን። 

 

9. ንመሌሲ እዅሌ ግዚ ሃብ 
ንኣ ርጉጽነት ተሰሚዐካ ኣል ማሇት፥ ነታ ትሓታ ዖል ሓብቲ ርጉጽነት ይስምዒ ኣል ማሇት 

ኣይኯነን። ንስ ምናሌባት ነቲ ጉዲይ ንነዊሕ እዋናት ሓሲብካለ ክትከውን ትኹእሌ ኢ። ንሳ 

ግና ነቲ ሓሳብ ጋሻ ክትከውን ስሇእትኹእሌ ክትሓስበለን ከተመዙዛንን ዔዴሌ ሃባ። ካብ ተርባጽ 

ሓራ ዛወጸ ሕቶ ኣቕርበሊ። ‘ኣብዖን ሳሌስቲ፥ ኣብ ውሽጢ እዖን ክሌተ ሰሙን በጃ ኣነ ምጻር 
ስኢነ እየ ካሌእ ነገረይ ክገብር ቀሌጥፍኒ…’ ኣይትበሊ። ሓቐኛ ኣፍቃሪ እንተዴኣ ኯይንካ ፍቕሪ 

ዒቓሌ ከምዛኻነት ኣይትረስዔ። ስሇዘ ተዒገስ። ናይ ምለእ ዔዴመ ውሳኔ ብምዃኑ ሃዱኣ 

ክትምርምሮ ግዚ ሃባ። ከምቲ ንስ ዖጽናዔካያ ንሳውን ከተጽንዒካን ኣፍ ኣምሊኹ ክትሓትትን 

ሕዯጋ። 

 

በዘ ኣጋጣሚ ምሊሽ ንምሃብ ትዔግስቲ ጌርካ ምምርማር ግዴነታዊ እ እንተኻነ፥ ካብቲ 

ዛግብኦ ንሊዔሉ ግዚ ምምጣጥ ግና፥ ብግዚ ሰብ ምጽዋት ስሇዛኻነ ኣዘና ክንዴንጉ ኣይግባእን። 

ንኣብነት፥ ክሓስበለ እናበሌካ ዒመታት ሰብ ምጽባይ መንፈሳውነት ኣይኯነን። ስሇዘ ካብ 

ታህዋኹ ሓራ ወጺና ብቕሌጡፍ፥ ካብ ዴንዙዖ ዴማ ርሒቕና ብህዴኣት ምሊሽ ንምሃብ ንትጋህ። 

 

10. መሌሲ ብኣንጻር ትጽቢትካ ክኴውን ስሇዛኹእሌ ዴለው ኩን 
ኣብ ገሇ እዋናት እቲ ንስ ክትጽበዮ ዛጸናሕካን፥ በታ ዛሓተትካያ ሓብቲ ዛወሃበካ ምሊሽን 

በበይኑ ክኴውን ይኹእሌ እዩ። እዘ፥ ምኹንያቱ ብሕ ክኴውን ይኹእሌ እዩ። ኣለታዊ ምሊሽ 

እንተዴኣ ተዋሂብካ ኣምሊኹ ስሇዛጸሌኣካ ወይውን ንሳ ስሇዛነዒቐትካ ዖይኯነስ፥ ምሳ ናይ 

ምቕጻሌ መዯብ ስሇዖይብሊ ወይውን ኣምሊኹ መጻምዴታ ምዃንካ ስሇዖይመስከረሊ ኣብ ገሇውን 

እተፍቅሮ ሰብ ስሇዖሇዋ ክኴውን ይኹእሌ እዩ። ስሇዘ ኣምሊኹ ዛሓይሽ ክመርሓካ ሕተቶ እምበር 

ቶባእ ዴሕሪ ዯጊም ኢሌካ ባዔሌ ናይ ስለብነት ገዲም ኣይትህነጽ። 
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ምዔራፍ ሰሇስተ 

ሩት ዛሓሇፈተን ሸውዒተ መስርሓት 

‚..እንሆ ንሱ ልሚ ሇይቲ ስገም ኣብ ዒውዱ የዛሩ ኣል። እምበኣርሲ ተሐጺብክን ተሇኹን 
ክዲንኪ ተኴዯኒ እሞ ናብቲ ዒውዱ ውረዱ። በሉዐን ሰትዩን ክሳዔ ዛውዴእ ግና ነቲ ሰብኣይ 
ኣይትረኣይዮ። ኪኴውን ዴማ እዩ ምስ ዘዴቅስ እታ ዛዴቅሰሊ ቦታ ፍሇጢ መጺእኪ ዴማ 
ብሸነኹ እግሩ ቐሉዔኪ ዯቅሲ፥ ንሱ ኴኣ እትገብርዮ ነግረኪ እዩ።‛ ሩት3፥2-4 

 

ት ነቲ ወራሲኣ ክኴውን ዛኹእሌ ቦኣዛ ንምርካብ ወይ ዴማ ንመውስቦ ንምሕታት 

ዛሓሇፈተን ሸውዒተ ነገራት ኣሇዋ። እቲ ሩት ዛገበረቶ ነገር በታ መንፈሳዊት ኣዱኣ 

ዛኻነት ናእሚ እተዋህበ ብምዃኑ፥ ናይ ወሊዱ ምዔድ ክንብል ንኹእሌ ኢና። ናይ 

ሩትን ቦኣዛን ምርካብ ነቶም ከም ቃሌ ኣምሊኹ ክስጉሙ ዛዯሌዩ መንእሰያት ጽቡቕ ዛኻነ 

ምህሮ ዖሕሌፈሌና ብምዃኑ ብዙዔባኡ ገሇ ሒዯት ክንርኢ ሰናይ እዩ።  

 

1. ተሓጺባ 
 

ሩት፥ ናብ ቦኣዛ ንምዴ፥ እቲ ቅዴሚ ኳለ ክትገብሮ ከምዖሇዋ እተነግራ ነገር ክትሕጸብ እዩ። 

ምሕጻብ፥ ነቲ ካሌእ ክትገብሮ ዖሇዋ ነገር ክቕዴሞ ከምዖሇዎ እዩ ተነጊርዋ፥ ኣተግቢራቶ ከኣ። ነዘ 

ሓሳብ እዘ ብናይ ሓዴሽ ኪዲን መንፈስ እንተዴኣ ተንቲናዮ፥ ምስ ቃሌ ኣምሊኹ ንዖልካ ርክብ 

ምጥዒይ እዩ ዖመሌክት። ብካሌእ ኣበሃህሊ በቲ ዖንጽህ ቃሌ እተቀርጸ ህይወት ምውናን። 

ንመውስቦ ክንሓትት ኣብ እንዲሇወለ እዋን፥ ህይወትና ካብ ዛኻነ ዖይንጹህ ወይ ዴማ ሕቡእ 

ናይ ሓጢኣት ሌምምዴ ፍጹም ሓራ ክወጽእ ክኹእሌ ኣሇዎ። 

 

2. ተሇኹያ 
 

ሩት፥ ዴሕሪ ምሕጻባ ክትገብሮ እተነገራ ነገር ክትሌከ እዩ። ንሳ ነቲ ብምሕጻብ ዛነጽሀ ኣካሊታ 

ብዖይቲ ክትሇኹዮ ንእተማዔዯቶ ኣተግቢራቶ እያ። ልሚውን ሓዯ ኣማኒ ንመውስቦ ክሓትት ኣብ 

ዛሓስበለ እዋን ብዖይቲ እተሇኹየ ህይወት ከጥሪ ክጋዯሌ ኣሇዎ። እዘ ምሌካይ ምስ መንፈስ 

ሩ 
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ቅደስ ንዛህሌወና ርክብን፥ ነቲ ካብኡ ንእንቅበል መንፈሳዊ ቅብኣትን እዩ ዖመሌክተሌና። ስሇዘ 

ብመንፈስ ክንምራሕ የዴሉ። ብሕ ግዚ ሓዲር መንፈሳዊ ምንጪ ከምዖሇዎ ስሇእንርስዔ 

ንመንፈስ ቅደስ ሓዱግና በይንና ኢና ክንስጉም እንፍትን። ብዖይ መንፈስ ቅደስ በይንና 

ተጓዑዛና እነፍርዮ ፍረ የሌቦን። እቲ መራሒ ህይወትና ክኴውን ዖሇዎ መንፈስ ቅደስ 

ንኳሇንተናና ክገዛኦ የሕሉፍና ክንህቦ ኣልና። 

 

3. ተኴዱና 
 

እታ ተሓጺባ ዴሕሪ ምንጽሃ ብዖይቲ እተሇኴየት ሩት፥ ናብ ቦኣዛ ንምዴ ብሳሌሳይ ዯረጃ 

ክትገብሮ እተነገራ ነገር፥ ክትክዯን እዩ። ተኴዱና ናብ ቦኣዛ ክትከይዴ እተነገራ ሩት፥ ነዘ ምዔድ 

እዘ ተግባራዊ ብምግባራ ክትዔወት እንከሊ ንርኢ። ልሚውን ሓዯ ንመውስቦ ዛዲል ሰብ ነቲ 

ክኴዯኖ ዖሇዎ መንፈሳዊ ክዲን ንምኹዲን ገዙእ ርእሱ ከዲለ ክኹእሌ ኣሇዎ። እዘ ክኹዯኖ ኣሇዎ 

እንብል ዖልና፥ ንክርስቶስ ምሌባስ እዩ ዖመሌክት። ቅደስ ቃሌ ንክርስቶስ ክንሇብሶ ከምዖልና 

ይነግረና እዩ (ሮሜ13፥14 ገሊ3፥27)። ንክርስቶስ ምሌባስ ማሇት ንእኡ ዛመስሌ ህይወት 

ምውናን፥ ንእኡ ዖማእከሇ ህይወት ምምራሕ፥ ፍቕሪ ዖንጸባርቕ ህይወት ሒዛካ ምምሌሊስ ማሇት 

እዩ። 

 

4. ናብ ዒውዱ ወሪዲ 
 

ሩት፥ ብራብዒይ ዯረጃ ክትገብሮ እተነገራ እንተዴኣ ሃሌዩ ናብቲ ቦኣዛ ዖሇዎ ዒውዱ ክትወርዴ 

እዩ። ተሓጺባ፥ ተሇኹያን ተኴዱናን ናብ ዒውዱ ክትወርዴ እተነግራ ሩት ነዘ ኣብ ባይታ 

ብምግባር ነቲ ክወርሳ ዖሇዎ ቦኣዛ ከምዛወርሳ ጌራ እያ። ሩት ዛወረዯትለ ዒውዱ ቦኣዛ 

ዛርከበለ ዒውዱ ከምዛኻነ ቅደስ ቃሌ ነጊሩና እዩ። ስሇዘ ናብታ ኣብ ሌብ ሞገስ ረባ ዖሊ 

ሓብቲ ምቅራብ ወይ ዴማ ርክብ ምጅማር የዴሉ ማሇት እዩ። ኣብ ርሑቕ ኯይንካ ሓዯ መዒሌቲ 

ኣምሊኹ ባዔለ ከምጽኣ እዩ፥ ኣነ ጥራይ ኣብ ቦታይ ይሃለ ኣይትበሌ። ናብቲ ዖሊቶ ኪዴ። ቅርብ 

በሊ፥ የዔሌሊ፥ ምስኣ ግዚ ኣሕሌፍ። ብሓባር ከተገሌግሌዎ እትኹእል ነገር እንተዴኣ ሃሌዩ ባይታ 

ኣጣጥሕ። 

 

5. ክሳዔ እቲ ግዚ ዛኣክሌ ኣይተራኣየቶን 
 

ናእሚ፥ ንሩት ካብ ዛመዒዯታ ምዔድ ሓዯ፥ በሉዐ ሰትዩ ክሳዔ ዛውዴእ ኣይትራእይዮ ዛብሌ 

እዩ። ንሳ ዋሊውን ናብ ዒውዱ ቦኣዛ እንተወረዯት፥ እቲ ሓሳብ ግና ቅሌጥፍ ኢሊ ክትነግሮ 

ከምዖይብሊ እያ ተማዑዲ። ነቲ ንሱ ክገብሮ ዖሇዎ ነገር ክሳዔ ዛገብር፥ ንቁሩብ ግዚ በቲ ናይ 

መውስቦ ጉዲይ ናብ ቦኣዛ ገጻ ክትቀርብ እንከሊ ኣይንርእያን ኢና። ንሳ ናብቲ ዛረኣየቶ ቦኣዛ 

ዖሇዎ ቦታ መጺኣ ክነሳ፥ ንሱ ኣጸቢቝ ክሳዔ ዛፈሌጣ ኣይተራእየቶን። ካብዙ ነጥቢ እዘኣ 
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እተማሃርኩዎ ነገር፥ እንተዴኣ ሃሌዩ ንስ ንዛፈሇጥካያ ሓብቲ ንሳውን ክትፈሌጠካ እዅሌ ግዚ 

ምሃብ ከምዛዯሉ እዩ። 

 

ናይ ሓቢርካ ምንባር ሕቶ ብታህዋኹ ከየሌዒሌካ፥ ፍቕር ብተግባራትካ ከተንብቦ ግበር። 

ስሇዛረኴብካያ ጥራይ ብእኡ ንብኡ ኣይትዙረብ። ግዚ ውሰዴ፥ ተገዲስነትካ ብግብሪ ኣርእያ። 

ምስዘ ኳለ ግና ኣይትተሃወኹ። ብዙዔባ ክትፈሌጥ ከይሓገዛካያ እንተዴኣ ተራኢያ ወይ ዴማ 

እንተዴኣ ንመውስቦ ሓቲትካ፥ ምናሌባት እትምሌሶ ምሊሽ ኣይፋሌ ክኴውን ስሇዛኹእሌ 

ኣይትተሃወኹ። ብሓት በዘ ነገር እዘ ከምዛፈሸለ ተረዱእካ ጌጋ ንዖይምዴጋም ተጠንቀቕ። 

 

6. መዯቀሲኡ ፈሉጣቶ 
 

እታ ናብቲ ዒውዱ ዛወረዯት ሩት፥ ነቲ ኣብ ሌባ ዖል ናይ መውስቦ ሓሳብ፥ ንቦኣዛ ቅዴሚ 

ተግባራዊ ብዛኻነ መገዱ ምግሊጻ፥ ኣበይ ከምዛዴቅስ ክትፈሌጥ ከምዖሇዋ በታ ጽቡቓ እትዯሉ 

ናእሚ ተማዑዲስ ኣተግቢራቶ እያ። መዯቀሲ ቦታ፥ ሰብ ዖዔርፈለ ስውር ወይ ዴማ ሚስጥራዊ 

ቦታ እዩ። ከምቲ ኳሊትና እንፈሌጦ ኣብ ናይ ሰብ መዯቀሲ ብቀሉለ ምእታው ዛከኣሌ ኣይኯነን። 

ሩት እምበኣር ነቲ ዛወሸጠ ናይ ቦኣዛ ነገር ክትፈሌጥ እያ ተማዑዲ። ብዙዔባ እዙ ነጥቢ ካብ 

ኣምሊኹ እተማሃርኩዎ እንተዴኣ ሃሌዩ፥ ነታ ዖፍቀርካያ ሓብቲ ክሳዔ እቲ ዛወሸጠ ነገራ ከተጽንዒ 

ከምዖልካ እዩ። 

 

ቅዴሚ ፍቕር ምግሊጽካ፥ ነታ ሰብ ካብ ቀረባ ርሕቀት ከተጽንዒ ክትክእሌ ኣልካ። ዛወሸጠ 

ነገር ክበሃሌ እንከል ዖሇዋ ባህርይ፥ ናይ ኣገሌግልት ራእይ፥ ዛምባሇ፥ ርዴኢት፥ ናይ ህይወት 

መዯባት… ኯታስ ኳሇንተናዊ መጽናዔቲ ምክያዴ ማሇት እዩ። እዘ ከመይ ጌርካ ክትሓታ 

ከምዛግብኣካ ኣንፈት ክህበካ እዩ። ስሇዘ ቅዴሚ ኳለ፥ ነቲ ዛወሸጠ ነገራታ ከተጽንዕ ክትጋዯሌ 

ክትክእሌ ኣልካ። 

 

7. ብእግሩ ዯቂሳ 
 

ናይ መወዲእታ ክትገብራ እተነገረታ ነገር እንተዴኣ ሃሌያ፥ ብሸነኹ እግሩ ቀሉዒ ክትዴቅስ እዩ። 

ብሸነኹ እግሪ ቀሉዔካ ምዴቃስ ወይ ዴማ ጫፍ ክዲንካ ምዛርጋሕ፥ ፍትወትካን ናይ መውስቦ 

ሓሳብካን ናይ ምግሊጽ ምሌክት እዩ። ስሇዘ ብሸነኹ እግሪ ዯቂሳ ማሇት ንመውስቦ ከምእትዯሌዮ 

ሓቢራቶ ማሇት እዩ። ንሕናውን እቲ ኣብ መወዲእታ ክንገብሮ ዖልና፥ ፍቕርና ምንጋር እዩ። 

ኣፍና ከፊትና ክንዙረብ ኣልና። ንምሕታት እንጥቐመለ ቃሌ ሓንትስ ዛጸቅጥ፥ ብሕሌምን ራእይን 

እተጏሌበበን ብዔለግን ኣይኵን እምበር ፍቕርና ብቅንዔናን ግለጽነትን ክንሕብር ኣልና። 
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ምዔራፍ ኣርባዔተ 

 

ምዔድ ዴሕሪ ሕቶ ምቕራብ ንዖል ኳነታት 
 

۩ እታ ዛሓተትካያ ሓብቲ፥ ንሳውን እተፍቕረካ ኯይና ምስ እትጸንሕ  
ኣብዘ ከምዘ እዋን ናይ ውሽጢ ምስክርነት ንምርካብ ጸሌዩ፥ ኣብ ሓጺር እዋን ዴማ 

መንፈሳዊ ስዴራቤት (ቤተክርስትያን) ክፈሌጡ ግበሩ። ንኣብነት፥ ኣብታ ኣነ ዖገሌግሇሊ 

ማሕበር፥ ኣብ ውሽጢ ክሌተ ሰሙን ከፍሌጡ ዖገዴዴ ሕጊ ኣል። ክሌተ ከም ፍቓዴ 

ኣምሊኹ ናይ ሓዲር ውሳኔ ዛወሰደ መጻምዴቲ፥ ነቲ ካብ ማሕበር ክረክብዎ ዖሇዎም 

መንፈሳዊ ዯገፍ ብቅሌጡፍ ክረኹቡ ንማሕበር ከፍሌጡ ኣሇዎም። ማሕበር ነዘ ነገር 

ከተበራትዔ ኣሇዋ። እቲ ኣብ ዒሇም ዔርክነት እናተባህሇ ዛግሇጽ፥ ኣብ ማሕበር ክስስን 

ከነፍቅዴ የብሌናን። ስሇዘ ቀሌጢፍካ ንማሕበር ብምሕባር፥ ኣብ ተርታ ሕጹያት ክትስራዔ 

ኣልካ። 

 

۩ ንሽዐኡ የሌቦን ማሇት ንሓዋሩ ኣይክህለን ማሇት ኣይኯነን 
ሕቶ መውስቦ ኣብ እተቕርበለ እዋን፥ ምናሌባት እታ ሓብቲ ብዙዔባ ምንም ናይ ሓዲር 

ሓሳብ ዖይጸንሓ ክትከውን ትኹእሌ እያ። ኣብ ገሇ እዋናትውን እታ እትሕተት ሓብቲ ናይ 

ሓዲር ሓሳብ ዖይብሊ ወይውን ምስቲ ዛሓታ ዖል ሓው ንምንባር ሓሳብ ዖይጸንሓ 

ክትከውን ትኹእሌ እያ። እዘ ግና ክሌቲኦም ክራኴቡ ኣይክእለን እዮም ወይ ዴማ 

መጻምዴቲ ንምዃን ብቍዒት ኣይኯኑን ማሇት ኣይኯነን።  

 

እታ ሓብቲ ምናሌባት ብዙዔባ እቲ ዛሓተታ ሓው እናጸሇየት እንከሊ ኣምሊኹ ኣብ ሌባ ነቲ 

ሓው ብናይ መውስቦ ጉዲይ ሞገስ ክህቦ ይኹእሌ እዩ። ከምቲ ኣብ ገሇ ኣጋጣሚታት 

ዛርአውን ኣብታ ሰብ ዖይነበረ ፍቕሪ፥ ዴሕሪ እቲ ሓው ንመውስቦ ምሕታቱ እናመዖነት 

ብምሌምማዴ እቲ መሰረት ሓዲር ዛኴውን ፍቕሪ ክመጽእ ይኹእሌ እዩ። ስሇዘ ናይ 

ታህዋኹ ኣለታዊ ምሊሽ ምሃብ ቅኑዔ ኣይኯነን። ሃዱእካ ምጽሊይን ምሕሳብ የዴሉ። 

 

۩ ብካሌእ ትሕዛቲ ኯይና ምስ እትጸንሕ 
እታ ዛሓተትካያ ሓብቲ ንስ ዖይትፈሌጦ ምስ ካሌእ ሰብ መብጽዒ ፍቕሪ ዖሇዋ ክትከውን 

ትኹእሌ እያ። ምሳ ኣይወዴኤትን ማሇት ግና ምስቲ ዛወዴኣቶ ሰብ ክትውዴእ ኣይነበራን 
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ማሇት ከምዖይኯነ ምስትውዒሌ የዴሉ። ገሇ ገሇ ኣመንቲ ብዙዔባ እቲ፥ ምስታ ዛሓተትዋ 

ሰብ ዛወዴኤ ሓው ዖሇዋ ርክብ ክትጠራጠሮ ዛገብር ዖይብሱሌ ዖረባን ሕቶታትን ይዙረቡ 

እዮም። ገሇውን ብካሌእ ተታሒዙ ስሇዛጸንሓቶም ኣዛዮም ብምጉሃይ ዖየዴሉ ስጋዊ ነገራት 

ዛገብሩ ኣሇው። መጻኢ ጉዔዜኣ ብምብራኹ ሰሊም ክትከይዴ ምሕዲግ ዯኣ እምበር ነቲ 

ዛጀመረቶ ሰሪዙ ክትመጸካ ኣይተገዴዴ። እዘ ተግባር ናይ ዖይበሰለ ዯኣ እምበር 

መንፈሳውነት ኣይኯነን።  

 

۩ ዖይትዯሌየካ ምስ እትኴውን 
ኣብ ገሇ እዋናት እታ ዛሓተትካያ ሓብቲ ንኣ ዖይትዯሉ ኯይና ትጸንሓለ ህሞት ኣል። 

ኣብ ከምዘ እዋናት፥ ካብ ርእሰ ምትሓት ዛነቅሌ ንዑቃትኒ ዛብሌ ሓሳባት ከተማዔብሌ 

የብሌካን። ዖይምዴሊይ ምስ ምንዒቕ ዖራኹብ ምንም ነገር የብለን። ኣይዯሇየትካን ማሇት 

ኣይዯሇየትካን ማሇት እዩ። ስሇዘ መኛካ ኣይትኳን፥ ኣፍካ ኣብ ሌዔሉ ኣምሊኹ ኣይትኹፈት፥ 

ብሕጂ ካሌእ ሰብ ከምዖየሌቦ ጌርካ ተስፋ ኣይትቍረጽ። ብዒቢኡ ዴማ ነታ ሓብቲ 

ከይትጸሌኣን ብሕማቕ ከይትርኣያን ተጠንቀቕ። ከም ክርስትያን ይትረፍ ድ ምንም 

ዖይገበረትካ ሓብቲ፥ ንጸሊኢ ከተፍቅር ከምእተጸዋእካ ኣስተውዔሌ። ምስታ ኣለታዊ 

ምሊሽ ዛሃበትካ ሓብቲ ነቲ ቅዴሚ ንሓዲር ምሕታትካ ዛነበረካ ንቡር ርክብ ክትቅጽል ዯኣ 

እምበር ንሳ ኣብ ዖሊቶ ንዖይምህሊው ኣይትወስን።  

 

۩ ናይ መርዒ መዯብ ፈጺሙ ዖይብሊ ምስ እትኴውን  
እታ ንመውስቦ እትሓታ ሓብቲ ምናሌባት ናይ መርዒ ሓሳብ ፈጺሙ ዖይብሊ ኯይና 

ክትጸንሓካ ትኹእሌ እያ። እቲ ምኹንያት ካብን ናብን ዛፈሊሇ ክኴውን እንከል፥ ገሇ ቅዴሚ 

መውስቦ ክኯናኦን ክገብራኦን ዛዯሌያኦ ውሌቃዊ መዯባት ስሇዖሇወን፥ ገሇ ዴማ ንገዙእ 

ርእሰን ክሰሌባ ዛወሰናን ብካሌኦት እተሰሇባን ስሇዛኯና፥ ገሇውን ብዙዔባ ሓዲር ካብ ዖሇወን 

ጌጋ ምርዲእ እተሊዔሇ እዩ። ስሇዘ ነታ ዖይቅኑዔ ምርዲእ ዖሇዋ ዋሊውን ምሳ ክትውዴእ 

ኣይትኹኣሌ፥ ነቲ ዖሇዋ ጌጋ ምርዲእ ብምፍራስ ሓግዙ። ነታ ውሌቃዊ መዯባት ቅዴሚ 

መውስቦ ዛሰርዓት ግና፥ እቲ መዯብ ቅኑዔ ክሳዔ ዛኻነ ኣተባብዒያ። ምናሌባት እቲ መዯብ 

ዖይቅኑዔ እንተዴኣ ኯይኑ ግና ክርስትያናዊ ግቡእካ ብምግባር ክትናገፍ ሓግዙ። 
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ምዔራፍ ሓሙሽተ 

 

ክንጥንቀቐልም ዛግብኡና ነገራት 
 

ዜም ቐጺሌና እንርእዮም ነጥብታት፥ ዖይ መጽሓፍ ቅደሳዊ ውሳኔታት ብምዃኖም፥ ነፍስ 

ወከፍና ክንጥንቀቐልም ይግባእ። ገሇ ካባታቶም፥ መንፈሳዊ ሓሳባት ዛመስለ እ 

እንተኻኑ፥ ብቃሌ ኣምሊኹ የሕሉፍና ምስ እንርእዮም፥ ወይ ዴማ ብመንፈስ ቅደስ  ምስ 

እንመዛኖም፥ ካብ ሓሳብ ኣምሊኹ ኣዛዮም ርሑቓት ኯይኖም እዮም ዛጸንሑና። ስሇዘ እቲ 

ዖንብብ ናብ ምዴንጋር ከይወዴቕ የስተውዔሌ። 

 

1. ብእምነት ናተይ እዩ ኢሌካ ምውሳን 
መጻምዴቲ ናይ ሓዲር፥ ብእምነት ናተይ እዩ ኢሌካ ምውራስ መጽሓፍ ቅደሳዊ ሓሳብ ኣይኯነን። 

‘ንሱ ናተይ እዩ፥ ብስም የሱስ ብእምነት ይወርሶ ኣልዅ’ ኢሊ ንሓዯ ሰብ መሕሇፊ መገዱ ትኴሌእ 

ዛነበረት ሓብቲ ከምዛነበረት ይዛክር እየ። ብእምነት ክንወርሶም እተዲሇውሌና ብሕ በረኴታት 

እ እንተሇው፥ መውስቦ ግና ብእምነት እንወርሶ ነገር ኣይኯነን። ብእምነት ክንወርሶም 

እተዲሇውሌና፥ እቶም ውደእ ምኹርታት ናይ ኣምሊኹ እዮም። መውስቦ ግና ቅዴሚ ምስራት 

ዒሇም ኣምሊኹ ንኣ ብስምካ ዖዲሇወሌካ ሰብ እትወርሰለ ዖይኯነስ መስርሕ ብምዃኑ ብእምነት 

ምውራስ ዛበሃሌ ነገር የሌቦን። 

 

2. ብዴፍኢት ናይ ሰባት ምውሳን  
ብዙዔባ እቲ እትዋሰቦ ሰብ ምንም ኣፍሌጦ ዖይብሌካ፥ ብዒቢኡ ዴማ ሓሳብ ኣምሊኹ ኣብቲ ጉዲይ 

ምንም ዖይትፈሌጥ ክነስካ፥ ብዴፍኢት ካሌኦት ኣብ መውስቦ ምእታው ኣዛዩ ሓዯገኛ እዩ። ናይ 

መዋእሌ መናብርቲ እቶም ዖገዯደ ሰባት ዖይኯኑስ፥ ንስን መጻምዴትን ኢ እሞ፥ ኣብዘ 

መዲይ እዘ ሸሇሌ ክትብሌ የብሌካን። 

 

3. ናተይ እዩ ኢሌካ ነዊሕ ግዚ ምጽባይ 
ገሇ ገሇ ክርስትያናት ንሓንቲ ሰብ ናተይ እያ ኢልም ንነዊሕ ዒመታት ክጽበዩ እንከሇው ይርኣዩ 

እዮም። ንስ ግና ናተይ እያ ኢሌካ ነዊሕ ዒመታት ክትጽበ የብሌካን። ምናሌባት ዖይናትካ ወይ 

ምስ ካሌእ ዛወዴኤት ከይትኴውን ስሇእትኹእሌ፥ ኣብዘ መዲይ እዘ በሳሌ ኩን። ኣብ ገሇ 

እዋናትውን እታ ዖፍቐርካያ ሓብቲ፥ ብግዱኣ እተፍቅረካን ክትሓታ እትጽበየካ ዖሊ ክትከውን  

እ 
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ስሇእትኹእሌ ግዚ ብከንቱ ክብሊዔ ክትሓዴጏ የብሌካን። ኣምሊኹ ዴሕሪ ዒሰርተ ዒመት 

ንእትምርዒዋ ሓብቲ፥ ልሚ ይገሌጸሌካ እዩ ኢሇ ኣይኣምንን። ኣምሊኹ ሓሳባቱን ፍቕርን ዛሰዴዴ 

ከዋሰበና ኣብ ዛመዯበለ ውደእ ግዚ እዩ። ስሇዘ ንነዊሕ ዒመት ምጽባይ ክሳራኡ ዒብዪ ምዃኑ 

ብምግንዙብ ክንጥንቀቕ ይግባእ። 

 

ገሇ ገሇ ኣመንቲ፥ ናተይ እዩ ኢልም ዛጽበይዎ ሰብ፥ ዴሕሪ ነዊሕ ዒመታት ኣብቲ ናይቲ 

ዛጽበይዎ ዛነበሩ ሰብ መርዒ ንክውዔለ ናይ ዔዴመ ወረቀት በጺሕዎም እዩ። እዘ ኣነ ባዔሇይ 

ብግብሪ ዛረኣኵዎ እዩ። ሓንቲውን ንሌዔሉ 17 ዒመት ናተይ እዩ ኢሊ እትጽበዮ ዖሊ ሰብ 

እፈሌጥ። ንሳ ኣብዘ እዋን እዘ ዔዴሚኣ 45 ክበጽሕ እንከል፥ እቲ እትጽበዮ ዖሊ ሰብ ዴማ ኣብ 

መጀመርታ 50ታት ይርከብ። ሓንቲ ካሌእ ሓብቲ ዴማ ኣምሊኹ ናትኪ እዩ ኢለኒ ብምባሌ፥ 

ንሌዔሉ 10 ዒመት እተጸበየቶ ሰብ፥ ካብዘ ዒዱ ብምውጻእ ክንዱ ጓለ እትኴውን ካሌእ ሓዲስ 

ነፍሲ ተመርዔዩ ይርከብ። ስሇዘ ነዊሕ እዋን ናተይ እዩ ኢሌካ ምጽባይ፥ ቅኑዔ ከምዖይኯነ 

ምስትውዒሌ የዴሉ።  

 

4. ስጋ ወሇዴ ምሌክት ኣይትጸበ 
ቅደስ ቃሌ፥ ኣምሊኹ ንህዛቡ ብምሌክት ዛመርሓለ እዋናት ከምዛነበረ ኣብ ብሕ ስፍራ 

ስሇዛዙረብ፥ ምሌክት ኣብ ብለይ ይኵን ኣብ ሓዴሽ ኪዲን ቅኑዔ እዩ። ምስናይዘ ግና እቲ 

ኣምሊኹ ዛመርሓለ ምሌክት ካብ ስጋ ሰባት ዛነቐሇ ከምዖይኯነ ምስትውዒሌ የዴሉ። ካብ ስጋ 

ንዛነቐሇ ምሌክት፥ ኣምሊኹ ኣይሰምሮን እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ስጋና ዛወሇድ፥ ኣምሊኹ ዴማ 

ዖይሰምሮን ሓሳቡ ንምግሊጽ ዖይጥቐመለን ምሌክታት ክንሊመዴ ዖይግባእ። ንኣብነት ገሇ 

ዯቀንስትዮ ‘ክጽሌየሌኪ እየ ዛብሇኒ፥ ዯሃየይ ብቀጻሉ ዛሓትት፥ ኣብ ቆጸራ ቅዴሚ 10 ዯቂቅ 
ዛመጽእ፥ ናባይ ክመጽእ እንከል ከምዛን ከምትን ክዲን ዛገበረ… ንሱ ናተይ እዩ’ ኢሇን ክስጉማ 

እንከሇዋ ተራእየን እየን። ዯቂተባዔትዮውን ‘ኣብ ኣገሌግልተይ ብገንዖባ ትዴግፈኒ፥ ሽመይ 
ኣቃባጢራ ትጽውዒኒ፥ ቅዴሚ ኳለ ሰብ ንኣይ ሰሊም እትብሇኒ፥ ምሳይ ክትከውን እንከሊ 
ፍሽኹታ ዖይፍሇያ… ናተይ እያ’ ክብለ ተራእዮም እዮም። 

 

እታ ኣብ ጥቓይ መጺኣ ትጽሌይ ሓብቲ፥ ናተይ እያ ዛበሇ እሞ፥ ናብ ቤት ጸልት ኴይደ፥ 

ተንበርኪኵ ኣብ ዛጽሌየለ እዋን፥ ኣብ ጥቃኡ ወሊዱት ኣዱኡ ዛጸንሓቶ ሓው ከምዛነበረ 

ወንጌሊዊ ዯመወዛ ኣብ መጽሓፉ ኣስፊርዎ ኣል። ሓዯውን ጸሌየ ምስ ወዲእኩ ቀይሕ ናይ ሊዔሉ 

ምስ ሓጺር ጏና ተኴዱና ኣብ ጏዯና ባዔሊ ሰሊም እትብሇኒ ንሳ ናተይ እያ ብምባሌ ናብ ጏዯና 

ዛወጸ ሓው፥ ከምቲ ዛበል ምስ ወጸ ሓንቲ ከምኡ ዒይነት ክዲን ዛገበረት ሰብ፥ ካብ ገዙኡ 

ክወጽእ ምስ ረኣየቶ ሰሊም በሇቶ። ንሱውን ‚እዘኣ እያ‛ ዴሕሪ ምባሌ፥ ኣዴራሻኣ ንምርካብ፥ 

ዯዴሕሪኣ ብምስዒብ ኣብ ሓዯ ጽቡቕ ጌሩ ዛፈሌጦ ካንሸል ክትኣቱ እንከሊ ረኣያ። እቲ ካንሸል 

እንዲ ስዴራኣ ንሰበይቲ ሓው እዩ። ጸኒሑ እንተ ኣጻረየ ዴማ፥ ኣብ ወጻኢ እትቕመጥ ንሰበይቲ 

ሓው ሓብታ ኯይና ጸንሐት። ሰሊም ዛበሇቶ ዴማ እቲ ካንሸል ናይ እንዲ ሰብኣይ ሓብታ 
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ብምዃኑ፥ ሓው ክኴውን ኣሇዎ ብዛብሌ እዩ። እቲ ዖገርም እታ ሰብ እቲኣ ኣምሊኹ የሌቦን ኢሊ 

እትኣምን ከሓዱት ምንባራ እዩ። ስሇዘ ስጋ ዛወሇድ ምሌክት ምጽባይ ቅኑዔ ኣይኯነን። 

 

5. ኣብ ኣገሌግልትን ቅብኣትን ጥራይ ኣይትሰረት 
ኣገሌግልት ወይ ቅብኣት ነቲ ሰብ ዖይኯነስ፥ ነቲ ኣምሊኹ ኣብቲ ሰብ ዛገብሮ እዩ ዖመሌክት። 

ኣገሌግልቱ ርእይ፥ ቅብኣቱ መሲጡኪ ንሓዲር ገዙእ ርእስ ዛሃብክዮ ሰብ ኣገሌግልቱ ብገሇ 

ነገር ዴም ምስ ዖጋጥሞ ወይውን ብገሇ ሸነኹ ካብቲ ዖሇዎ ቅብኣት ክወርዴ ክጅምር እንከል 

ምስኡ ክትነብሪ ከጸግመኪ እዩ። ሚካሌ ብጅግንነቱ፥ ንዲዊት ተመርዔያቶ እ እንተኻነት፥ ሓዯ 

ግዚ ንኣምሊኹ ከምሌኹ ኢለ ገዙእ ርእሱ ከዋርዴ እንከል፥ ምስ ረኣየቶ ኣዛያ እያ ኣቃሉሊቶ። እዘ 

ከኣ መሰረት ሓዲራ ኣብ ጅግንነቱ እተሰረተ ስሇዛነበረ፥ ኳሌሳዔ ከም ጅግና ክዋጋእ ጸሊእቱ 

ክቅርዴዴ ትጽበዮ ስሇዛነበረት እዩ። ንሱ ግና ኣብቲ እዋን ከም ጅግና ዖይኯነስ፥ ከም ናይ 

ኣምሌኺ ሰብ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ተቆጻጽዩ። እዘ ሇውጥታት ዴማ ንሚካሌ ክወሓጠሊ 

ስሇዖይከኣሇ ከተቃሌል እንከሊ ንርኢ። 

 

6. ኣብ መሌእኹቲ፥ ራእይን ሕሌምን ሌብ ኣይተውዴቕ 
ካብ መሌእኹትን ምግሊጻትን ክንጥንቀቕ ዖልና፥ ኣምሊኹ ብመሌእኹቲ፥ ራእይን ሕሌምን ጌሩ 

ስሇዖይዙረብ ዖይኯነስ፥ ኳለ ራእይ፥ ሕሌምን መሌእኹቲን ካብ ኣምሊኹ ስሇዖይኯነ እዩ። ከምቲ 

ኣብተን ዛሓሇፋ ምዔራፋት ዛርኤናዮ፥ ኣምሊኹ ብራእይን ሕሌምን ይመርሕ እዩ። ኳለ ራእይን 

ሕሌምን ግና ካብ ኣምሊኹ እዩ ማሇት ስሇዖይኯነ ምጥንቃቕ የዴሉ።  ብሓት ቅደሳን ኣብ 

መሌእኹቲ ሌቦም ስሇዖውዯቍ፥ ዖይተጻረየ ወይውን ኣምሊኹ ምንጩ ዖይኯነ ራእይን ሕሌምን 

ብምሓዛ ምስ ዖይመጻምዴቶም ከርፋሕ ናብራ ንምንባር ገዙእ ርእሶም ንጥፍኣት ወፍዮም 

እዮም። 

 

7. ጌጋ ትጽቢታት ሓዲር ኣወግዴ 
ክሌተ ኣሜሪካውያን መጻምዴቲ፥ ካብ ዔሇተ መርዒኦም ኣብ ውሽጢ ሓጺር እዋን ክፈሊሇዩ ኣብ 

ቅዴሚ ቤት ፍርዱ ይቀርቡ እሞ፥ እቲ ምኹንያት እንታይ እዩ ተባሂልም ተሓተቱ። እቲ ዛሃብዎ 

ምሊሽ ዴማ እቲ ሰብኣይ፥ ‘ኣነ ንመዒሌቲ ክሌተ ሳዔ ጾታዊ ርክብ እንፍጽም ኯይኑ ይስምዒኒ 
ነይሩ፥ ንሳ ግና ኣየፍቀዯትሇይን ’ ዛብሌ ክከውን እንከል፥ እታ ሰበይቲ ዴማ፥ ኣነስ ኳለ ሳዔ ናብ 
መዖናግዑ ቦታ ዛወስዯኒ፥ መዒሌታዊ ዴማ ማሳጅ ክገብረሇይ ይጽበ ነይረ፥ ነዘ ከማሌኣሇይ ግና 
ኣይከኣሇን ዛብሌ ነይሩ። እዘ ቅዴሚ ሓዲር፥ ክዴርበዩ ዖሇዎም ጌጋ ትጽቢታት ሓዲር፥ ክዴርበዩ 

ከምዖሇዎም ዛሕብር ኣዘና ክንመሃረለ ዛግባእ ፍጻሜ እዩ። 

 

ብሓት ኣመንቲ፥ ካብ መጻምዴቶም ዛጽበይዎ ነገር፥ ተፈጻምነት ክረክብ ዖይክእሌ ጌጋ ትጽቢት 

እዩ። ጌጋ ትጽቢታት ኣብ ሓዲር ኣቐዱምካ ከተወግዴ እንተዴኣ ዖይክኢሌካ ንፍቕሪ ኣይተዲልን 
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ማሇት እዩ። ስሇዘ ብሃውሪ ኣቲ፥ ኣጀንዲ ህይወትካ ካብ እተበሊሹ ብኣጋ ህይወትካ 

ኣመዒራርይ። 

 

8. ምስቲ ዖልካ ዯረጃ ዖይትመጣጠን ሰብ ኣይትዋሰብ 
ዯረጃ ክንብሌ እንከልና፥ ናይ ትምህርትን ዔዴመን ማሇትና እዩ። ሓዲር ምዴግጋፍ ክሳዔ ዛኻነ፥ 

ብዯረጃ ትምህርቲ ኣዛዮም እተረሓሓቍ ሰባት ተሳንዮም ይነብሩ ኢሇ ኣይሓስብን። ኣምሊኹ 

ከምኡ ኣይገብርን እዩ ኢሇ ክዴምዴም ክሳዔ ዛክእሌ ዴማ ትብዒት ከምዖልኒ ይመስሇኒ ኣል። 

ምዴግጋፍ ክህለ እንተዴኣ ኯይኑ፥ ናይ ግዴን ናብ ካሌኣይካ እትምሌኦ ነገር ክህለ የዴሉ እዩ። 

ንኣብነት ሓንቲ ኣብ ትምህርቲ ዒሇም ዖይኣተወት፥ ምስ ሓዯ ድክተር ከመይ ኢሊ ክትዯጋገፍ 

ትኹእሌ? 

 

ስጋዊ ዔዴመውን እንተኻነ ኣብ ሓዲር ዖሇዎ ግዯ ኣቃሉሌካ ክርኤ የብለን። ኣብዘ ኣርእስቲ ዖል 

ምርዲእ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዛፈሊሇ እ እንተኻነ፥ ዲርጋ ኳልም ዛሰማምዐለ ግና፥ እቲ ወዱ 

ተባዔታይ ካብታ ጓሌንስተይቲ ብዔዴመ ክዒብይ ኣሇዎ ዛብሌ እዩ። ምስናይዘ ግና ኣዋሌዴውን 

ካብ ኣወዲት በሉጸን ዛርከባለ ኩነት ከጋጥም ይኹእሌ እዩ። እዘ ኣዛዩ እተረሓሓቐ ኣይኵን ዯኣ 

እምበር፥ ጸገም ዖሇዎ ኣይኯነን። ብዔዴመ ኣዛዮም ዒብዪ ፍሌሌይ ዖሇዎም ግና እንተዖይተጻመደ 

ሰናይ እዩ።  

 

ንኣብነት ሓንቲ ጓሌ 35 ዒመት ምስ ሓዯ ወዱ 24 ዒመት ከምእተመርዒወት ይፈሌጥ። ንሱ ግና 

ነዙ ሰብ እዘኣት ከም ጓሌ 23 ዒመት እዩ ዛፈሌጣ ነይሩ። በዘ ኣጋጣሚ ኣብዙ ሃገር ኣብ ብሓት 

ኣመንቲ ከምዖርኤ፥ ዔዴሚኡ ብሌክዔ ዛነግር የሌቦን። ዔዴመ ኣጉዱሌካ ምንጋር ከም ሓጢኣት 

ዖይሓስብዎ ሒዯት ኣይኯኑን። ብሓት ምኹንያቱ ክርዴኣካ ብዖይክእሌ ዔዴሚኦም ክሓብኡ 

ይርኣዩ እዮም። ናይ ገሉኣቶም ኣተሓባባእ ዴማ ጠገሇ የብለን። ዲርጋ ብፍርቂ እዮም ክንእሱ 

ዛዯሌዮ። ንኣብነት ሓንቲ ራብዒይ መትልኣ ጓሌ 25 ክንሳ፥ ንሳ ግና 24 እዩ ዒመተይ እናበሇት 

እትመሊሇስ ሓብቲ ኣሊ። ሓዯውን ምስ ቍጽሪ 27 ዒብዪ ፍቕሪ ዖሇዎ ክመስሌ ንመበሌ ሻደሻይ 

ዒመቱ ኣብ 27 ዒመቱ ኣል። ናቱ ሓዯ ዒመት 12 ኣዋርሕ ዖይኯነስ 84 ኣዋርሕ ዖሇዎ 

እንኪመስሌ፥ ካብ 2005 ክሳዔ ሕጂ ወዱ 27 ዒመት ኣል። 

 

ዔዴሜ ምሕባእ ዒመታትካ ምርጋም እዩ። 30 ክነስ 20 እየ ትብሌ እንተዴኣ ሃሉ፥ ነተን 10 

ዒመታት ትረግመን ስሇዖል፥ ኣብ ህይወትካ 10 ዒመት ክትዴሕር ኢ እትግዯዴ። ዔዴመ 

ምሕባእ ግን ስዐር ኣእምሮ ከምዖልካ፥ ብዒሇማዊ ነገር እሱር ከምዖልን ንኣምሊኹ 

ከምዖይትፈርህን ዒብዪ ምሌክት እዩ። ምንኣስ ወይ ምዔባይ ዖይኯነስ ነቲ ዖልካ ዔዴመ ብግቡእ 

ተጠቂምካለ ድ እዩ እቲ ሕቶ። እምበኣር ናይታ መጻምዴትና ክትከውን እንዯሌያ ዖልና ሓብቲ 

ዔዴመ ብሌክዔ ክንፈሌጥ የዴሌየና። ሽዐ ምስቲ ዖልና ዔዴመ ዛመጣጠን ምዃኑ ብምርግጋጽ 

ናብቲ ካሌእ ክንሰግሮ ዖልና ነገር ክንሰግር ሓራ ኢና። 
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ምዔራፍ ሽደሽተ 

መሌሲ ንሕቶታት መንእሰያት  

ዜም ቐጺሌና እንርእዮም ሓሳባት ብብሓት መንእሰያት ካብ ዛሇዒዏለ እሞ ግቡእ ምሊሽ 

ክረኹቡ ዖሇዎም ኣዛዮም ኣገዯስቲ ሕቶታት እዮም። ነዜም ሕቶታት ምስ ኣሕዋት ብዙዔባ 

ሓዲር ኣብ እተመያየጥናለ፥ ነዘ ምህሮ ኣብ ዖቅረብኵለ ጉባኤታትን ከምኡውን ገሇ ገሇ 

ቅደሳን ብውሌቂ  መጺኦም ካብ ዛሓተቱኒ ሕቶታት እተወስደ እዮም። ንኣንባቢ ብሕ ዖርብሕ 

ምኹሪ ከምዛህብዎ እናኣመንኩ ናብ ዛርዛራቶም ክሰግር እፈቱ፦ 

ጥዔና ኣብ ሓዲር ዖሇዎ ግዯ ክሳዔ ክንዯይ እዩ? 
 

ጥዔና ኣብ ምሌሊይ ካሌኣይካ ኣቃሉሌካ ክርኤ ዖይብለ ጉዲይ እዩ። ብፍሊይ ኣብዘ ብሕ 

ተመሓሊሇፍቲ ሕማማት ዛበዛሖ ዖመን፥ ሱቕ ኢሌካ ክትዋሰብ ኣይግባእን። ኤች.ኣይ.ቪ ይኵን 

ብሕ ተመሓሊሇፍቲ ሕማማት ሒዜም መጻምዴቲ ዛዯሌዩ ሰባት ኣሇው። ኣምሊኹ እዩ ፈዋሲ 

እናተባህሇ ብሃውሪ እተመርዒው እሞ ሕሙማት ወሉድም ናብራ ስቃይ ዛመርሑ ኣመንቲ 

ከምዖሇው ይፍሇጥ። ስሇዘ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ብዙዔባ ኩነታት ጥዔና መጻምዴቱ ክትኴውን 

ዛዯሌያ ሰብ፥ ክፈሌጥ ኣዛዩ ኣገዲሲ ምዃኑ ክርዲእ ኣሇዎ። 

 

መንፈሳዊ ጥዔና ዖይብልም ግናኴ ብስጋዊ ጥዔና ምለኣት ዛኻኑ ሰባት ኣሇው። እዘኣቶም 

ንሓዲር ዖይኯነ ምናሌባት ንጉሌበታዊ ስራሕ ብቍዒት ክኻኑ ይኹእለ እዮም። ንሓዲር ግና 

ሌዔሉ ዛኻነ ረቛሒ፥ መንፈሳዊ ጥዔና ኣገዲሲ ምዃኑ ምርዲእ የዴሉ። ገሇ ገሇ ሕደር፥ 

ዖይተመሓሊሊፊ ሕማምን ስጋዊ ስንክሌናን ዖሇዎም ኣመንቲ ከምዖሇው ኳሊትና ንፈሌጥ ኢና። 

እዘኣቶም ናይ ምውሳብ መሰሌ ከምዖይብልም ተጌሩ ክሕሰብ ኣይግባእን። ስጋዊ ስንክሌና 

ዖሇዎም ክነሶም፥ ውሽጦም ግና ሌዔሉ እቶም ጥዐያት ኢና ዛብለ ቅደሳን ምለእ ዛኻነ 

ከምዖሇው ክንርስእ ኣይግባእን እዩ። ምስ ከምዘኦም ብሓዲር ምቍራን፥ ዒብዪ ጸጋ እዩ።  

 

እዘ ክብሃሌ እንከል ግና፥ ንሓዯ ስንክሌና ዖሇዎ ሰብ ስሇዛዯንገጽክለ ጥራይ ክትምርዒውዮ 

ኣልኪ ማሇት ኣይኯነን። ብዴንጋጽ እተዋሰብክዮ ናይ ሓዲር መጻምዴቲ ዖይኯነስ ጽግዔተኛ 

ኯይኑ ስሇዛስምዒኪ ምሕዛነት ዖሇዎ ሓዲር ምምስራት ዛከኣሌ ኣይኯነን። ከምኡውን ዖክፍሇካ 

ዋጋ ኣቐዱምካ ከይጸብጸብካ ብሃውሪ ክትኣዎ የብሌካን። ስጋዊ ስንክሌናኡ ኣብ ገሇ ገሇ ነገራት 

እ 
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ዋጋ ከኹፍሇካ ባህርያዊ ከምዛኻነ ተረዱእካ ክትዲል ይግባእ። ንኣብነት ንሓዯ ዒይነ ስውር 

ሓው እትምርዕ ሓብቲ፥ ናብ እተፈሊሇየ ቦታታት እናመርሔት ክትወስድ ምዃና ኣቐዱማ 

ክትግንዖብ ኣሇዋ። ከምኡውን ኣእዙና ዖይትሰምዔ ሓብቲ ዛዋሰብ ብምሌክት ክረዲዴኣ ምዃኑ 

ኣቐዱሙ ክጽብጽብ ኣሇዎ። ነቲ ክውን ነገር ክንክሕድ ስሇዖይብሌና፥ ዯኣ እምበር ናይ ኣምሊኹ 

ናይ ፈውሲ ኢዴ ሓጻር ከምዖይኯነት ኣጸቢቐ ከምዛፈሌጥ ኣንባቢ ክርዴኣሇይ እዯሉ። 

 

ምስ ሓንቲ ሓዲሽ ነፍሲ እንተተመርዒኵ እንታይ ጸገም ኣሇዎ? 
 

ብዯጋዊ መሌክዔን ምዔሻው ሃብትን ሌቦም ሰዱዐ ምስ ሓንቲ ዖይጸንዏትን ጌና ዖይዯሌዯሇትን፥ 

ህይወት መንፈሳውነት ብዛግባእ ዖይተረዴኣ ሓብቲ ክዋሰቡ ዛጓየዩ ዯቂተባዔትዮ ኣመንቲ 

ኣሇው። ምስ ሓዯ (ሓንቲ) ክርስትያን ክሌወጠልም ዛግብኦም መሰረታውያን ነገራቱ/ታ/ 

ዖይተሇወጠ/ት/ ሰብ ምውሳብ ንመጻኢ ህይወትካ ብገዙእ ኢዴካ ምብሌሻው እዩ። እተን 

ክርስትያን ክሌወጠሇን ዖሇዎ መሰረታውያን ነገራት ባህርይ፥ ኣተሓሳስባ፥ ኣዖራርባ፥ ቅዱ 

ኣነባብራን ሕብረትን (ምስ ካሌኦት ዖሇዎ ዛምዴና) እየን። ኣብዖን ሓሙሽተ ነገራት ሇውጢ ምስ 

ዖየምጽኤ ሓዴሽ ተኹሉ ሓዲር ምምስራት፥ ከም ኣረዲዴኣይ ንገዙእ ርእስ ብፍታውካ ኣብ 

ትሕቲ መርገም ንምእታው ምፍራዴን ርእሰ ቅትሇትን እዩ። 

 

ከየምሌጠኒ ብዛብሌ ጥራይ፥ ብታህዋኹ ናይ ሓዲር ውሳኔ ክንውስን ኣይግባእን። ቅዴሚ ኳለ 

ክስራዔ ዖሇዎ ነገር ናይ ህይወት ሇውጢ፥ ምጽናዔ ወይ ዴማ ምዴሌዲሌ እዩ። ብግቡእ ምስራትን 

ምህናጽን ዖይተረዴኦ ኣማኒ ንሓዲር ብቍዔ ስሇዖይኯነ ጥንቍቓት ንዅን። ብሓት፥ ‘ዴሓን ኣነ 
የዔብያ፥ የዯሌዴሊ፥ ኣምሊኹ የዔቢ ውሰዲ፥ ውረሳ ኢለኒ እዩ’ ኢልም ብሃውሪ ናብ ሓዲር 

ኣትዮም፥ ንሳቶም ዖይኯኑስ እቲ ኣብታ መዋስብቶም ዛጸንሐ ዖይሌውጥ ህይወት፥ ዛወረሶም 

ኣሕዋት ኣሇው። ሓንቲ ብጏይታ ዖሊ ሓብቲ ከምቲ ንሓዯ ዖይኣማኒ ክትምርዕ ዖይትውስን ከምኡ 

ዴማ ምስ ሓዯ ህይወቱ ዖይተሇወጠ ኣማኒ ንምዖይምውሳብ ክትውስን ኣሇዋ። ኣማኒ ምዃን 

በይኑ ኣሉ ኣይኯነን። መዋስብትና፥ ህይወት ክርስትና ኣጸቢቍ እተረዴኦ፥ ስሩት ህይወት 

ዖሇዎን ብግቡእ ዛበሰሇን ክኴውን ኣሇዎ። 

 

ኣብ እተፈሊሇያ ማሕበር ምዃን ጸገም ኣሇዎ ዴዩ? 
 

ኣብ ገሇ ገሇ መንእሰያት ዛመጽእ ሕቶ ኣል። መጻምዴተይ ናይ ግዴን ኣብቲ ኣነ ዖልኵዎ ማሕበር 

ጥራይ ዴያ ክትከውን ዖሇዋ ወይስ ካብ ካሌኦት ማሕበራትውን ክትመጽእ ትኹእሌ እያ ዛብሌ 

ሕቶ። እተፈሊሇየ መሰረተ እምነት ዖሇወን ማሕበራት ከምዖሇዋ ኳሊትና እንፈሌጦ ሓቂ እዩ። ናይ 

መሰረተ እምነት ጥራይ ዖይኯነስ ናይ ምንቅስቃስ (ሙቭመንት) ፍሌሌይ ዖሇወን ማሕበራትውን 

እናሰሰና ኣብ ዛኴዲለ ዖሇዋ እዋን፥ ንሓዴሕዯን ኣብ ዖይሰማምዒ ክሌተ ማሕበራት ዖሇው ሰባት 
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ብመውስቦ እንተዖይተጸመደ ዛበሇጸ እዩ ዛብሌ እምነት ኣልኒ። ምኹንያቱ ኣብታ ቤት እቲኣ 

ሁከት ንምፍጣር ኣምሊኹ ስሇዖየሊግብ። 

 

ንኣብነት፥ ሓዯ ብቋንቋታት ምጽሊይ ይኵን ናይ መንፈስ ቅደስ ኣሰራርሓ ኣብዘ ዖመን 

ከምዖየሌቦ፥ ኣብ እትኣምን ማሕበር ዖል ሓው፥ ምስ ሓንቲ ህሌውናን ተግባራት መንፈስ ቅደስ 

እትኣምንን ብእኡ እትዒዪን ማሕበር ዖሊ ሓብቲ ብምንም መገዱ ክጋጠም ኣይክእሌን እዩ። እቲ 

ዖሇዎም ርዴኢት ውዑለ ሓዱሩ ኣብ ሓዲር ተገሉጹ ኣለታዊ ስምብራት ምግዲፉ ስሇዖይተርፍ፥ 

ብኣጋ ምጥንቃቕ የዴሉ። ክሌተ መሰረተ እምነተን ሓዯ ዛኯና ከምኡውን ዛመሊሊእ ራእይን 

ዔሊማን ዖሇወን ማሕበራት ግና እንተተዋሰቡ ናቱ ዛኻነ ረብሓ ኣሇዎ። ካሌእ ኣብነት ንውሰዴ፥ 

ኣገሌግልት ዯቀንስትዮ ኣብ ዖይትቅበሌ ማሕበር ዛዒበየ ሓውን፥ ራእይን ኣገሌግልትን ዯቀንስትዮ 

እተኹብር ማሕበር ዛዒበየት ሓብትን ብመውስቦ ምስ ተቇረኑ፥ ንሳ ከተገሌግሌ ክትዯሉ እያ፥ 

ንሱ ዴማ ካብታ ዛዒበየሊ ማሕበር ሒዛዎ ብዛመጸ ዛሩግ ሃይማኖታዊ ማይ ንኣገሌግልታ 

ክቃወም ከገዴድ እዩ። በዘ ምኹንያት ዴማ ኣብታ ቤት ዖይምክብባርን ዖይምዴግጋፍን ይነግስ። 

ስሇዘ ዴማ እዩ ክሌተ ናይ እምነት፥ ራእይ፥ ድክትሪን ሓዴነት ዖሇዎም ሰባት ኣብ ሓዲር ክዋሰቡ 

ዖዴሉ። 

 

ጓሌ’ድ ናብ እንዲ ወዱ ትዴ ወይስ ወዱ..? 
 

ኣብ መብዙሕትኡ እዋን ኣብ ሃገርና ኣብ ክሌተ እተፈሊሇያ ማሕበራት ዛርከቡ ኣመንቲ ንሓዲር 

ክውስኑ እንከሇው፥ እቲ ወዱ ተባዔታይ ነታ ጓሌንስተይቲ ናብታ ንሱ ዖሇዋ ማሕበር ናይ 

ምውሳዴ ዖይመጽሓፍ ቅደሳዊ ሌምዱ ኣል። እዘ ብከመይ ማዔቢለ ክርዴኣካ ክሳዔ ዖይክእሌ 

ኣብዘ ግዚ እዘ ከም ሓዯ ቅቡሌ ነገር ተወሲደ ክስርሓለ እንከል ኣዛዩ ዖሕዛን እዩ። ክሌተ 

መጻምዴቲ መዋእልም ኣብ እተፈሊሇያ ክሌተ ማሕበራት ክቕጽለ ከምዖይብልም ኣጸቢቀ 

ዛርዴኦን ኳሊትና ንሰማምዒለን እ እንተኻነ፥ ናበይ ይደ ዛብሌ ሕቶ ግና በቲ እቶም ክሌተ 

መጻምዴቲ ዖሇዎም ራእይን ናይ ኣገሌግልት ጽፍሕን ብምስምማዔ ክውሰን እዩ ዖሇዎ። እቲ 

ውሳኔ ንራእይን ኣገሌግልትን ኣብ ግምት ዖእተወ ዯኣ እምበር ንዯቀንስትዮ ዛጸቅጥ ውሳኔ 

ክኴውን ኣይግባእን። 

 

መንፈስ ሃይማኖት ዛነገሶ ኣእምሮ ክሳዔ ዖይሓዛና ጓሌንስተይቲ ካብ ኣምሊኹ እትቕበል ናይ 

ኣገሌግልት ራእይ ከምዖሇወ ንኣምን ኢና። ኣብ ገሇ እዋናት ንሳ ኣብታ ዖሊታ ማሕበር ራእይ 

ዖሇዋ ክነሳ፥ ንሱ ግና ካብ ተራ ተገሌጋሉ ዖይሓሇፈ ሰብ ክነሱ፥ ስሇ ሌምዱ ክብሌ ጥራይ ናብቲ 

ንሱ ዖሇዎ ክወስዲ፥ ግቡእ ኣይኯነን። እታ ጓሌ ኣብታ ዖሊታ ማሕበር ራእይን ናይ ኣገሌግልት 

ቦታን እንተዴኣ ሃሌይዋ፥ ንሱ ናብኣ እንተኴዯ  እቲ ዛበሇጸ እዩ። ዔሊማ ሓዲር ራእይ ሓዴሕዴካ 

ናብ ፍጻሜ ምምጻእ ክሳዔ ዛኻነ፥ ንምንታይ ስሇቲ ነዊሕ ዒመታት ኣብዙ ምዴሪ እዘኣ ዛገበሇ 
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ናይ ሰብ ስርዒት ክንብሌ ራእይ ዯቀንስትዮ ንቐትሌ? ራእይ ቀቲሌካ ኴ እንታይ ዒይነት ዖሇዎ 

ናብራ ክትመርሕ ትኹእሌ? 

 

ከም ሓሳብ ኣብ ሓዯ ሕብረት ዖሇው ኣመንቲ ናብ ሓዲር እንተኣተው ዛበሇጸ እዩ። ናይ ኣምሊኹ 

ሓሳብ ኯይኑ በበይኑ ማሕበራት ዖሇው እንተዴኣ ተጋጢሞም ግና ራእይ ዯቀንስትዮውን ክኹበር 

ከምዖሇዎ ከዖኹር እፈቱ። ጏይታ እተፈሊሇየ ራእይ ናብ እተፈሊሇየ ቦታ ክሰርሑ ዔሊማ ዖሇዎም 

ሰባት ከምዖየራኹብ ዴማ ምስትውዒሌ የዴሉ። ብካሌኣ ኣበሃህሊ፥ ኣምሊኹ ንሓዴሕደ  

ዖይመሊሊእ ራእይ ዖሇዎም ሰብኣይን ሰበይትን ኣየራኹብን እዩ። እቲ ንተፈጻምነት ራእይካ 

እትረኹቦ ዯገፍ፥ ካብታ ዛቀረበትካ መጻምዴቲ ብምዃኑ ናይ ግዴን እዩ ራእይ ናታ ንራእይ 

ዛዴግፍ ክኴውን። 

 

በዘ ኣጋጣሚ፥ ዯቀንስትዮ ንመውስቦ ክበሃሌ ጥራይ ራእየን ክሓዴጋን ኣገሌግልተን ክስርዙን 

ከምዖይብሇን ከዖካኹር እፈቱ። ገሇ ገሇ ኣወዲት ኣብቲ ኣነ ዖልኵዎ ማሕበር ራእይ ክትፍጽሚ 

ትክእሉ ኢ እናበለ ንገሇ ገርህታት ይሕብሌወን እ እንተኯኑ፥ እቲ ምንጪ ራእይ ዛኻነ 

ጏይታ ክሳዔ ዖይተዙረበኪ ብከምዘ ዒይነት ኣበሃህሊ ሰዱዔኪ ዛኻነ ዒይነት ስጉምቲ ክትስጉሚ 

የብሌክን። ኣምሊኹ ዛህቦ ራእይ ዛትግበረለ ንጹር ቦታ ኣሇዎ። ራእይ፥ ኣብ ዛኻነ ክትፍጽሞ 

እትፍትኖ ትምኒት ሌብ ኣይኯነን። ስሇዘ ብወኒ ዖይኯነስ ብመሪሕነት ጏይታ ኢ ራእይ 

ንምፍጻምን ምስፋሕን ክትወጺ ዖልኪ።  

 

ዴሌግሌናኣ ምስ ዖጥፍአት ጓሌንስተይቲ ምውሳብ ጸገም ኣሇዎ ዴዩ?  
 

ገሇ ቅደሳውን ብዙዔባ ዴንግሌና ኣብ ሓዲር ዖሇዎ ግዯ ይሓቱ እዮም። ብዙዔባ ዴንግሌና ኣብ 

እንሓስበለ እዋን ኪዲን ክኴውን ብኣምሊኹ ከምእተፈጥረ ምፍሊጥ ኣገዲሲ እዩ። ኣምሊኹ 

ንዯቀንስትዮ ብዴንግሌና ዛፈጠረን ምስ መዋስብተን ብዯም ኪዲን ክዋሰባ እዩ። ስሇዘ ዴንግሌና 

ኣብ ኪዲን ኣዛዩ ወሳኒ ምዃኑ ዛከሓዴ ኣይኯነን። ንሕና ክርስትያናት ንክርስቶስ የሱስ ከም 

ሓንቲ ዴንግሌ ኢና ተሓጺናዮ። ንክርስቶስ ከም ዴንግሌ እተሓጸናዮ ቅዴሚ ሕጂ ሌብና ዴንግሌ 

ስሇዛነበረ ከምዖይኯነ መቸም ኳሊትና ዖይንስሕቶ ሓቂ እዩ። ሌብና ብእተፈሊሇየ ጣኦታት 

ዴንግሌናኡ ኣጥፊኡ ዴሕሪ ምጽናሕ ናብ ክርስቶስ ምስ ተመሇስና ግና ይቕረ ብምባሌ ከም 

ዴንግሌ ተቀቢለና። ንሕና ከምታ ክርስቶስ ኪዲንና ኣፍሪስና ክነስና ብንስሓ ናብኡ ምስተመሇስና 

ብምለእ ሌቡ እተቀበሌና፥ ነተን ብእተፈሊሇየ ምኹንያት ዴንግሌናኤን ዖፍረሳ ኣሓትና ከም 

ዯናግሌ ክንቅበሇን እዩ ዖልና። 

 

ዴሌግሌና፥ ኪዲን ሓዲር ንምምስራት ናይ ግዴን ኣዴሊይ ኣይኯነን። እቲ እንኮን ዛሇዒሇን ረቋሒ 

ጌርካውን ክውሰዴ የብለን። እንተዛኴውን ነይሩ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ሰብኣየን ዛሞተን ካሌኣይ 

ኪዲን ዖሇዎ ሓዲር ክምስርታ ኣይምፈቅዯሇንን። እታ ሰብኣያ ዛሞታ ኣቀዱማ ዴሌግሌናኣ 
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ንሰብኣያ ሂባቶ እያ። ካሌኣይ ክትምርዕ ከምእትኹእሌ ካብ ተዙረበ እምበኣር ብዖይ ዴሌግሌና፥ 

ኪዲን ሓዲር ምምስራት ዛከኣሌ ምዃኑ እዩ ዖረዴኣና። ዛበዙሕና ዯቂተባዔትዮ ኣመንቲ፥ ነቲ ካብ 

ዒሇም ሒዛናዮ ዛመጻእና ኣተሓሳስባ ሓራ ስሇዖይወጻእናለ ዴንግሌናና ዖይሓሇና ክነስና ዴንግሌ 

ጓሌንስተይቲ ክንዯሌይ ሃሰው ኢና እንብሌ። እዘ ሓሳብ፥ ብመሰረቱ  ጌጋ ብምዃኑ ከነወግድ እዩ 

ዖልና።  

 

ዴንሌግና ኣብ መእተዊ ብሌዔቲ ጓሌንስተይቲ ዛርከብ ረቂቅ ሽፋናዊ ስጋ እዩ። ገሇ ሒዯት 

ኣዋሌዴ ብዖይ እዘ ሽፋናዊ ስጋ ከም ዛውሇዲ ክንፈሌጥ ኣልና። ገሇውን ብጻዔቂ ስራሕ፥ 

ስፖርትን ሕማምን ዴንግሌናኤን ዛፈረሰን ከምዖሇዋውን ኣብ ግምት ከነእቱ ኣልና። ናይ ዛበዛሓ 

ዴማ ቅዴሚ ሕጂ ብዛፈጸማኦ ጾታዊ ርክብ ከምዛፈረሰ ርደእ እዩ። ነቲ ኣቐዱመ ዛበሌኩዎ 

ዯጊመ ክብል እፈቱ፥ ክርስቶስ ንኣና ከም ሓንቲ ዴንግሌ ተሓጺዩና እዩ። እዘ ከኣ ዴንግሌናና 

ኣብ ቦታኡ ስሇዛነበረ ዖይኯነስ ካብታ ዛዯሓንናሊ እዋን ጀሚሩ ብሓዴሽ ኣመሇኹታ 

ስሇዛርእየና እዩ። እምበር ብብሓት ኣማሌኹቲ ክብረ ንጽህናና ተዯፊሩ እዩ። ጏይታ ግና ከም 

ዴንግሌ እዩ ሪኡና። እቲ ካባና ዛጽበዮ ነገር፥ ዴሕሪ ምስኡ ምሕጻይና ክብረ ንጽህናና ካብ 

ዖፍረሱ ኣማሌኹቲ ክንሕልን ምሳታቶም ዛነበረና ኪዲን ክንበትኹን ይግብኣና። 

 

ስሇዘ ኣወዲት ኣመንቲ ኳሇን ብጏይታ ዖሇዋ ኣሓትና ብክርስቶስ ሓዯሽቲ ፍጥረት ከምዛኻና 

ብምርዲእ ከም ዯናግሌ ክንርእየን ይግባእ። ብርግጽ እዩ ዴንግሌናኣ ብጾታዊ ርክብ ዖፍረሰት 

ሓብቲ፥ ኣብቲ ግዚ እቲ ብዯም እተኣተዎ ኪዲን ስሇዖል ብጸልት ከተፍርሶን ኣተሓሳስባኣ 

ብምቅያር ክትስዔሮን ኣሇዋ። ሰይጣን በኵሪ ነገር ስሇዛዯሉ፥ ቅዴሚ ሓዲር ብዖይሕጋዊ መገዱ 

ዴንግሌና ምስ ዛፈርስ፥ ናቱ ማሕተም ኣብቲ እዋን ይሓትም እዩ። ብምኹንያት እዘ ዴማ እዩ 

ብሓት ኣዋሌዴ እቲ ዴሌግሌኤን ዖፍረሰ ወዱ ዴሊዩ ይኵን ምስኡ ክነብራ ዛዯሌያ ወይ ዴማ 

ብተዯጋጋሚ ምስኡ ክራኴባ ዛብህጋ። እዘ ክሳዔ ዖይተሰብረ ኣዛዩ ሓዯገኛ ምዃኑ ዴማ 

ክንዛግንዔ የብሌናን። ስሇዘ ኣቲ ቅዴሚ ሓዲር ዴንግሌና ዖፍረሰኪ ሓብቲ፥ ምስቲ ዴንግሌና 

ዖፍረሰ ወዱ ከተኣሳስረኪ ዛኹእሌ ነገራት ከተወግዴዮ ከምዖልኪ ኣይትረስዑ። ንኣብነት፦  

 

o ዛኣተክዮ ቃሌ  

 

ህይወትን ሞትን ኣብ ትሕቲ ስሌጣን ሌሳንና ስሇእተነብረ፥ እቲ ብከናፍርና እነውጽኦ 

ቃሌ፥ ናቱ ዛኻነ ዛዔጸድ ነገር ኣሇዎ። ስሇዛኻነ ዴማ ምስቲ ቅዴሚ ሕጂ ምሳ 

ዛዖውር ዛነበረ ሰብ ዛኣተኹዮ መሓሊ፥ መብጽዒ… ብቃሌ ከተፍርስዮ ኣልኪ። 

ንኣብነት፥ ብህይወት ክሳዔ ዖልኵ ምሳ ጥራይ ክነብር እየ ዛብሌ ቃሌኪ ምስቲ ናይ 

ሕጂ መጻምዴትኪ ንዖሇኣሇም ካብ ምንባር ክዔንቅጸኪ ይኹእሌ እዩ። እቲ ብቃሌኪ 

ዛኣተኹዮ ኪዲን፥ ኣብ ሰማያትኪ ስሇእተዖርኤ ብቀጻሉ ምስቲ ናይ ቀዯም ዒርኹኪ ናይ 
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ምንባር ሓሳባት እናመጸ ከሸግረኪ ይኹእሌ እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ ስም የሱስ 

ተጠቂምክን ኣብ ሰማይትኪ ናይ እምነት ኣዋጅ ብምእዋጅን ስበርዮ። 

 

o እተሇዋወጥኩሞ  ህያባት 
 

ህያብ ናይቲ ዴንግሌና ዖፍረሰ (ዛወሰዯ) ሰብ፥ ከተወግዴዮ ጥራይ እዩ ዖልኪ። 

ብሓት ኣሓትና ምስቲ ሰብ ንእተሇዋወጣኦ ህያባት ብቐጻሉ ክርእያኦ ኣብ ዛኹእሊለ 

ስፍራ ብምንባረን፥ ነቲ ህያብ ኣብ ዛርእያለ እዋን ኣእምሮኤን ንዴሕሪት እናተመሌሰ 

ዛሽገራ ኣሇዋ። እቲ ህያብ ክሳዔ ክንዯይ ክቡር እዩ ብዖየገዴስ ኣወገዴዮ። ንኣብነት 

ወርቂ ካቴና ህያብ እተቀበሇት ሓብቲ ብቐጻሉ ብናይ ኣእምሮ ውግእ ምስ ተሸገረት 

ኣብ ዔዲጋ ብምውራዴ ንዴታት ዛዒዯሇቶ ኣሊ። ሓንቲውን ዴንግሌናኣ ካብ ዖፍረሰ 

ሰብ እተቀበሇታ ናይ ወርቂ ካቲም ነታ እትግሌገሇሊ ማሕበር ብምውፋይ ሓራ ወጺኣ። 

እታ ማሕበርውን ነታ ካቲም ጸሉያ ዴሕሪ ምሻጥ ኣብ ግቡእ መዒሊኡ ኣውዑሊቶ እያ። 

ስሇዘ ንስውን ኣሰር እዖን ኣብ ሊዔሉ እተገሌጻ ጀጋኑ ብምስዒብ ሓራ ውጺ። 

 

o ብሓባር እተስኣሌኩምዎ ስእሌታት 
 

ዛኻነ ስእሉ እንተዴኣ ሃሌዩ፥ ንእኡ እናርኤ ንዴሕሪት ምምሊስኪ ዖይተርፍ 

ስሇዛኻነ፥ ከተወግዴዮ ኣልኪ። ናይቲ ዴንግሌናኣ ዖፍረሰ ሰብ ስእሉ ካብ ኣሌቡማ 

ወይ ከብሓ ዖይትፈሉ ሓብቲ፥ ኣብ ብሕ ዖይተዯሇየ ናይ ኣእምሮ ምህውታት ክትኣቱ 

ዴሕሪ ምጽናሕ ነታ ስእሉ ኣቃጺሊ ዴሕሪ ምዴርባያ ሓራ ዛወጸት እፈሌጥ እየ። ስሇዘ 

ዛኻነ ንእኡ ከዖካኹር ዛኹእሌ ነገራት ከተርሕቅዮን ብጸልት ክትሰብርዮን እዩ 

ዖልኪ። 

 

ስሇዘ ዴንግሌና ከም ቀንዱ ረቋሒ ከይሓሰብና እታ ሓንሳእ ዴንግሌናኣ ዖጥፍኣት ሰብ ዴማ 

ንሓዋሩ ከም ዖይእምንቲ ጌርና ከይወሰዴና ክንመሊሇስ ኣልና። ክንዯይ ኣመናዛር ዛነበራ 

ብክርስቶስ ዴሕሪ ምሌዋጠን ግና ሕጂ ምውቕ፥ ኣብነታውን መግሇጺ ክብሪ ኣምሊኹ ዛኻነን 

ሓዲር መስሪተን ዛነብራ ጀጋኑ ኣሓትና ኣሇዋ። ስሇዘ ንሰብ ብሕለፍ ታሪኵ ክንፈርድ የብሌናን። 

እቲ ክንሓቶ ዛግባእ ሕቶ ነቲ ናይ ጥንቲ ታሪኵስ ሓራ ወጺኡለ ድ ኣይወጸለን ዛብሌ ጥራይ እዩ 

ክኴውን ዖሇዎ። 
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ዒላት ኣብ ሓዲር ዖሇዎ ግዯ እንታይ እዩ? 
 

ኣብ ብሓት እናገነነ ዛመጽእ ዖል ዒላትነት ክግናሕ እዩ ዖሇዎ። ዒላትነት ኣብ ዒንኬሌ ክርስትና 

ምንም ከምዖይኯነ ምግንዙብ ኣዛዩ ኣዴሊይ እዩ። ዒላትነት ዛብሌ ኣርእስቲ ከም ኣርእስቲውን 

ኣብ መንጏ ኣመንቲ ክሇዒሌ የብለን። ብክርስቶስ የሱስ ኳሊትና ሓዯ ዒላት ኢና። ስሇዛኻነ ዴማ 

ንኵለ  ዒይነት ዒላት ብማዔረ እነኹብር ክንከውን ይግባእ። ኣኩሇጉዙይ፥ ሰራየ፥ ሓማሴን፥ 

ኢትዮጵያዊ… ገሇ ዛብለ ሓሳባት ኣባና ክነግሱ ከነፍቕዴ የብሌናን። ንገዙእ ርእስ ብዒላት 

ክትሓስብ እንተዴኣ ጀሚርካ፥ ክሳዔ ክንዯይ ዋጋ ህይወትካ ዖይትፈሌጥ ዴኵም ሰብ ምዃንካ 

ኢ ብግብሪ ትምስክር ዖል። ቃሌ ኣምሊኹ ስዴራቤት ኣምሊኹን ዯቂ ዒድም ንቅደሳንን 

ከምዛብሇና ክንርዲእ ኣልና። ሃገርና ኣብ ሰማይ እዩ እሞ ናይ ሰማይ ዯኣ ንሕሰብ። 

 

እዘ ክብሃሌ እንከል ግና ክሌተ ፍጹም ጽሌእ ዛሇዎም ዒላታት ክዋሰቡ ኣሇዎም ዛብሌ ምርዲእ 

የብሇይን። ወይ ዴማ ነቲ ዒላታዊ ጽሌእ ኣምሊኹ ብእኦም መወዲእታ ከምዛገብረለ ክዙረቦም 

ኣሇዎ። ኣምሊኹ ኣብዘ ዖመን ካብ ዛጥቐመልም  ዖል ኣገሌገሌቲ ሓዯ ዛኻነ ወንጌሊዊ ሄኖክ ናይ 

ኢትዮጵያ ብዙዔባ ዒላትነት ኣብ እተዙረበለ እዋን፥ ሓዯ ኣዛዩ ዖገርም ነገር ተዙሪቡ። ንሱ ነቲ 

‚ቀዯም ምውታት ነይርኩም ኢኵም‛ ዛብሌ ቃሌ ምርኩስ ብምግባር፥ ‚ካብ ክርስቶስ ወጻኢ 

ክንነብር እንከልና፥ ኳሊትና ምውታት ሬሳታት ኢና ኔርና፥ ናይ ሬሳ ምሩጽ ናይ ሬሳ ክቡር ዴማ 

የሌቦን። ስሇዘ ቅዴሚ ክርስቶስ፥ ምውታት ከምዛነበረና ተረዱእና፥ በቲ ክርስቶስ ናብ ህይወትና 

ቅዴሚ ምእታው ዛነበረና ህይወት ክንከብር ኣይንዴሇ። የሱስ ምስ ኣተወና ኢና ክብሪ ረብና 

እሞ፥ ክንምካሕ ዖዴሉ እንተዴኣ ኯይኑ፥ በቲ ቅዴሚ ክርስቶስ ዛነበርናዮ ሞት ዛነገሶ ዒላት 

ዖይኯነስ በቲ ዛኣተወና የሱስ እዩ ክኴውን ዖሇዎ።‛ ብርግጽ እዘ ነቶም ዒላትነት ኣብ ህይወትና 

ክገዛእ ዛሓዯግናዮ ሰባት ዒብዪ መሌእኹቲ እዩ።  

 

ከምቲ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ብንጹር ተጻሒፉ ዖል ኣብ ክርስቶስ ምፍሌሊይ ዒላት የሌቦን። 

‚ክርስቶስ ኳለን ኣብ ኳለን እዩ እምበር ኣብኡስ ጽርኣውን ኣይሁዲውን ግዛረትን ዖይግዛረትን 
ባርባርን ስኪትን ባርያን ጭዋን የሌቦን።‛ ቇላ3፥11 ኣብ ክርስቶስ ምፍሌሊይ ዒላት እንተዴኣ 

ዖይሃሌዩ ኣባና ክነግስ ከነፍቕዴ የብሌናን። የሱስ ንኵለ  ዒላት ብሓዯ ዒይኒ ይጥምቶ እንካብ 

ኯነ ንሕናውን ንኵለ  ዒላት ብኹብሪ እዩ ክንርእዮ ዖልና።  
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ጓሌንስተይቲ ነቲ ዖፍቀረቶ ወዱ ክትሓቶ ትኹእሌ ዴያ? 
 

ዖልና ሕብረተሰባዊ ጽሌዋ ንኣዋሌዴ ኣብ ብሕ ነገረን ዖተባብዔ ስሇዖይኯነ ዯቀንስትዮ ክሓታ 

ከም ነውሪ እዩ ዛርኤ። ቅዴሚ ሕጂ ኣብ ዛነበረ እዋን ስሇ ዖይተሳገርና እቲ ሕቶ ብዯቂተባዔትዮ 

እንተመጸ ብጣዔሚ ሰናይ እ እንተነበረ፥ ሕጂ ግና ምስቲ ተጠርዩ ዖል ናይ ባህርይ ሇውጢ፥ 

ዯቀንስትዮውን ክሓታ ከምዛኹእሊ ክንዛንግዔ የብሌናን። ይስሃቅ መን ምዃና ከይፈሇጠ፥ ርብቃ 

መን ምዃኑ ፈሉጣ ኣብ ቅዴሚ ስዴራኣ ምስኡ ክትነብር ከምእትዯሉ ተዙሪባ እያ። እዘ ዴማ 

ዯቀንስትዮ ሓራ ኯይነን ምርጫአን ክዙረባ ከምዛኹእሊ እዩ ዖረዴእ።  ስሇዘ ስሇዛሓተተትና 

ጥራይ ከም ሓንቲ ስዱ፥ ኣመንዛራ፥ ስጋዊት ክንርእያ የብሌናን። 

 

በዘ ኣጋጣሚ ንዯቂተባዔትዮ ሓዯ ነገር ክብሌ እፈቱ። ቋንቋ ኣሓትና ስምዑት ስሇዛኻነ 

ንረዴኣሇን። ብስምዑትን በቲ ዛገብራኦ ንጥፈታት ኣብ ሌዔላና ዖሇወን ተገዲስነት ከምዛገሌጻ 

ክንርዴኣሇን ይግባእ። ብስምዑት እዩ ዛግሇጽ ስሇእተባህሇ ግና ኣሓትና ኮሻማት ክኻና ኣሇወን 

ማሇት ኣይኯነን። ንምሕታት ክትብሉ መንፈሳዊ ክብር ኣብ ዋጋ ዔዲጋ ኣይተውርዴዮ። ገሇ ገሇ 

ቅደሳን ጌና ካብቲ ዒሇማዊ ኣተሓሳስባ ዖይተናገፋ ስሇዛኯና ንዯቂ ተባዔትዮ ብስምዑተን 

ንምዛራብ ክብሊ ኣካሊተን ክቀሊሌዒ፥ ናይ ዒይኒ መሌእኹቲ ከሕሌፋ ብሕ እየን ዛፍትና። እዘ 

ዖይቅኑዔ ብዔለግ ኣካይዲ ስሇዛኻነ ኣባ ክነግስ የብለን። 

 

 

..ተፈጸመ.. 

 
 

1ተሰ5፥25 
 

ኣብ ሌዔሉ እዙ መጽሓፍ ንዛህሌወኩም ርእይቶ፥ ሕቶን ምስክርነትን በዘ ዛስዔብ ናይ ኢሜይሌ ኣዴራሻ ክትሌእኵ  

ትኹእለ ኢኵም።  

szshiloh@gmail.com 

 

mailto:szshiloh@gmail.com


ምምሊስ ናብቲ ቀዲማይ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር 

 

249 

 

 


