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ራእይ 
መእተዊ 

ሓፈሻዊ ትርጉም ራእይ፣  

 ነቲ መጻኢ እትርእዮ/ ኣብ መጻኢ ድሕሪ ዓመታት ዝረኣየካ ነገር ማሇት እዩ።  

 (ናይ መጻኢ ቦታኻን ክውንነትን ክትርዲእ ምኽኣሌ ማሇት እዩ) 

 
መጽናዕቲ መጽሓፍ ቕደስ 

ናይ ዝመጽእ ሰሙናት ናይ ነፍሲ ወከፉ ዝንበብ ክፍሉ መጽሓፍ ቕደስ 

1ይ ሰሙን – ሙሴ - ዘጸኣት 3, እብራውያን 11:25-29,     - ራእይ ምቕባሌ 

2ይ ሰሙን  – ኣብራሃም - ዘፍጥረት 12-22, እብራውያን 11: 8-12, 17-22  - ንራእይኻ መሌሰ-ግብሪ ምሃብ 

3ይ ሰሙን – ነህምያ – ነህምያ 4:6, 13:30      - ንራእይኻ ምቕጻሌ 

4ይ ሰሙን – የሱስ ክርስቶስ – ፊሉጲ 2:6-8, ኢሳይያስ 53, እብራውያን 12:2  - ንራእይኻ ዋጋ ምኽፋሌ 

5ይ ሰሙን – ጳውልስ – ፊሊጲ  3:7-14      - ንራእይኻ ብቅንኣት ምሓዙ 

 

እዚ ትምህርቲ እዚ ብዓይነቱን ብኣገባብ ኣመሃህርኡን ፍሌይ ዝበሇ ስሇዝኾነ ነፍሲ ወከፍ መራሒ ንኣሽቱ ወሃዮታት 

መጀመርታ ንገዛእ ርእሱ ንሓዯ ሰሙን ምስ ኣምሊኽ ድሕሪ ምድሊው ክምህሮ ኣሇዎ። ምኽንያቱ ምለእ ሓሊፍነት ኣብ ሌዕሉ 

ንኣሽቱ ወሃዮታት ከም ዝተዋህበኩም መጠን ንኩለ ኣባሌ እቲ ንኣሽቱ ወሃዮታት ድማ ብኣገባብን ብሓሊፍነትን ክንምግብን፣ 

ብኸም ዝጥዕመና መገዱ ክንምህርን ፍረን ናይ ህይወት ሇውጢ ክንርኢ ይግብኣና እዩ። 

ስሇዚ መጀመርታ ኣብ ገዛእ ርእስኹም ተግባራዊ ብምግባር ነዚ ትምህርቲ ክትምህሩን፣ ኣብተን ዝቕጽሊ ሓሙሽተ ሰሙናት 

ድማ ነፍሲ ወከፍ ኣባሌ ነቲ ኣብ ሊዕሉ ተጠቂሱ ዘል ጥቅስታት ድሕሪ ምንባብ፣ ታሪኽ ህይወት ናይ ነፍሲ ወከፍ ናይ 

ኣምሊኽ ሰብ ብምጽናዕ፣ ኣብ ናይ ነፍሲ ወከፍና ህይወት ተግባራዊ ከምዝኸውን ምግባር እዩ። ስሇዚ እዚ ጽሑፍ ኩለ ሰብ 

ተዲሌዩን ነቲ ኣምሊኽ ኣብ ሌዕሉ ነፍሲ ወከፍና ሓሲብዎ ዘል ሓሳብ ተፈጻሚ ኣብ ምግባር እንዓይይ ክንከውን ክንዲል 

ይግባኣና እዩ። 

 

ሰናይ ናይ መጽናዕቲ ግዜ! 
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1ይ ሰሙን 

ስርጸት ብዛዕባ ራእይ (Inspiration) 

መሪሕ ጥቕሲ፣  

ምሳ 29:18 “ራእይ ዜሌቦ እንተ ነ፡ ህዝቢ ስዱ ይኸይድ፡…።” 

ናይ ምስትንታን ሓሳባት፣-  ሕሰብ! ኣብ ማእከሌ ባሕሪ እንዲ ተጓዓዝካ መርከብ ተሰይራትካ፣ ተገፊዕካ ድማ ናብ ሓንቲ 

ዯሴት ከምዝተጸጋዕካ ሕሰብ። ንስኻ ኣብ ማእከሌ ምንም ነገር ዘይብለ፣ እንተ ጠመትካ ሰማይ እንተ ጠመትካ ድማ ባሕሪ 

ጥራይ ኣብ ዘሇዎ ቦታ፣ እሞ ድማ ሇይቲ ኮይኑ መስይካ። ኣብ ከባቢኻ እንታይ ከምዘል ኣይትፈሌጥን ኢኻ። ኮይኑ ግና፣ 

ጸሓይ ከም ሌማዲ ክትበርቕ እንከሊ ግና እቲ ዘሇኻዮ ቦታ ዯሴት ምኑን ምንም ነገር ማሇት ቴላፎን ኮነ ፖስታ ዘይርከቦ፣ 

ኣዝዩ ጽምዋን ሰብ ዘይብለን ኮይኑ ረኺብካዮ። ይኹን እምበር ሓንቲ ካብታ ዝተሰብረትካ መርከብ ዝተረፈት ንእሽተይ 

ጃሌባ ሰብ ዘይብሊ ረኺብካ። ንኸባቢኻ እንተረኣኻ ዝረኣየካ እቲ ሰማያዊ ሰማይን ባሕርን እንተዘይኮይኑ ካሌእ የሇን።  

እምበኣር እታ መጀመርታ እትገብራ ነገር ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እንታይ እያ? 

- ንመራሒ ሆምሰሌ:-  

1. ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባሌ መሌሲ መጀመርታ ስማዕን ተረዲኣዮን 

2. ብድሕሪ እዚ ነቲ ሓቀኛ (ክውንነታዊ) መንፈሳዊ ህይወት ብኸመይ ከምዝመሊሇስዎ ሕተቶም? 

 ንነፍሲ ወከፎም ድማ 10 ዯቃይቕ ንክሌቲኡ ኣወሃሂዶም ንክሓስቡን ንክምሌሱን ሃቦም። 

 

ካብዚ ቀጺሌና ንነፍሲ ወከፍና “ስሇምንታይ ራእይ የድሌየና” ክንርኢ ኢና። ስሇዚ ብመሰረት መጽሓፍ ቅደስ ትርጉም 

ባህርያት ራእይ እንታይ ምኑ ክንርኢ: 

 ሙሴ – ምድሓን ዯቂ እስራኤሌን – ብንጹርን ብጥንቃቀን ዝረኣየ (ራእይ ዝተቀበሇ ሰብ) 

1. ናይ ሙሴ ናይ ህይወቱ ራእይ እንታይ እዩ ነይሩ? 

2. ሙሴ ራእይ ብኸመይ ተቀቢለ? (ነዛ ሕቶ ኣስፊሕካን ንዝበሇጸ መሌሲ ዯሉኻ ሕተታ) 

3. መሌሰ-ግብሪ ናይ ሙሴ እንታይ ነይሩ? 

4. ብከመይ መገዱ ንራእይኡ ስዒብዎ (pursue it)? 

5. እንታይ ዋጋ ንራእይኡ ከፊለ? 

መጠቃሇሉ ሓሳብ - ኩልም ናይ ኣምሊኽ ሰባት ንራእይኦም ከም ማእከሊይ መትከሌ ብምሓዝ፣ ነቲ ራእይ ዝነበሩ ሰባት 

እዮም። ማእከሊይ መትከልምን ዓሊምኦምን ድማ እቲ ራእይኦም ጥራይ እዩ ነይሩ።  

 ሕጂ ማእከሊይ ትርጉም ናይ ህይወትካ ኣበይ ኣል? 

 ማእከሊይ መትከሌ ናይ ህይወተይ እትብል ነገር እንታይ እዩ? 

 ብሓቂ መሌስ ሕጂ! ምእንትኡ ኢሌካ እትነበለ ራእይ ኣልካ’ዶ? ስሇምንታይ? 
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2ይ ሰሙን 

ስርጸት ብዛዕባ ራእይ (Inspiration) 

መሪሕ ጥቕሲ፣  

ግብ 26:19 “…ነቲ ሰማያዊ ራእይ ኣይኣቤኽዎን።” 

ናይ ምስትንታን ሓሳባት፣-  ሕሰብ! ኣብ ማእከሌ ባሕሪ እንዲ ተጓዓዝካ መርከብ ተሰይራትካ፣ ተገፊዕካ ድማ ናብ ሓንቲ 

ዯሴት ከምዝተጸጋዕካ ሕሰብ። ንስኻ ኣብ ማእከሌ ምንም ነገር ዘይብለ፣ እንተ ጠመትካ ሰማይ እንተ ጠመትካ ድማ ባሕሪ 

ጥራይ ኣብ ዘሇዎ ቦታ፣ እሞ ድማ ሇይቲ ኮይኑ መስይካ። ኣብ ከባቢኻ እንታይ ከምዘል ኣይትፈሌጥን ኢኻ። ኮይኑ ግና፣ 

ጸሓይ ከም ሌማዲ ክትበርቕ እንከሊ ግና እቲ ዘሇኻዮ ቦታ ዯሴት ምኑን ምንም ነገር ማሇት ቴላፎን ኮነ ፖስታ ዘይርከቦ፣ 

ኣዝዩ ጽምዋን ሰብ ዘይብለን ኮይኑ ረኺብካዮ። ይኹን እምበር ሓንቲ ካብታ ዝተሰብረትካ መርከብ ዝተረፈት ንእሽተይ 

ጃሌባ ሰብ ዘይብሊ ረኺብካ። ንኸባቢኻ እንተረኣኻ ዝረኣየካ እቲ ሰማያዊ ሰማይን ባሕርን እንተዘይኮይኑ ካሌእ የሇን።  

እምበኣር እታ መጀመርታ እትገብራ ነገር ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እንታይ እያ? 

- ንመራሒ ሆምሰሌ:-  

1. ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባሌ መሌሲ መጀመርታ ስማዕን ተረዲኣዮን 

2. ብድሕሪ እዚ ነቲ ሓቀኛ (ክውንነታዊ) መንፈሳዊ ህይወት ብኸመይ ከምዝመሊሇስዎ ሕተቶም? 

 ንነፍሲ ወከፎም ድማ 10 ዯቃይቕ ንክሌቲኡ ኣወሃሂዶም ንክሓስቡን ንክምሌሱን ሃቦም። 

 

ካብዚ ቀጺሌና እምበኣር ነፍሲ ወከፍና “ኣብ ራእይ እንታይ መሌሰ-ግብሪ” ኣልና ክንርኢ ኢና። ስሇዚ ብመሰረት መጽሓፍ 

ቅደስ ትርጉም ባህርያት ራእይ እንታይ ምኑ ክንርኢ: 

 ኣብራሃም – ንይስሓቕ ናይ ምርካብ ተስፋን – ጉዕዙኡ ብመገዱ እምነት ዝተጓዕዘ ሰብ (መሌሰ-ግብሪ ምሃብ) 

1. ናይ ኣብራሃም ራእይ እንታይ ነይሩ? 

2. ብከመይ መገዱ ተቀቢሌዎ? 

3. መሌሰ-ግብሪ ኣብራሃም እንታይ ነይሩ? (ነዛ ሕቶ ኣስፊሕካን ንዝበሇጸ መሌሲ ዯሉኻ ሕተታ) 

4. ንመሌሰ-ግብሩ ብኸመይ ስዒብዎ (pursue it)? 

5. መሌሰ-ግብሩ እንታይ ዓይነት ዋጋ ኣኽፊሌዎ? 

መጠቃሇሉ ሓሳብ - ኩልም ናይ ኣምሊኽ ሰባት ንራእይኦም ከም ማእከሊይ መትከሌ ብምሓዝ፣ ነቲ ራእይ ዝነበሩ ሰባት 

እዮም። ማእከሊይ መትከልምን ዓሊምኦምን ድማ እቲ ራእይኦም ጥራይ እዩ ነይሩ።  

 ነቲ እግዚኣብሄር ዝሃበካ ራእይ እንታይ ግብረ መሌሲ ሂብካ? ብኸመይ መገዱ’ኸ? 

 ኣብዛ ግዜ እዚኣ እግዚኣብሄር ንስሇ ራእይኻ ህይወት፣ ንብረት፣ ሃገር ካሌእ ኣገዲሲ ዝኾነ ዓይነት ነገር እንተ 

ዝሓተካ ምሊሽካ እንታይ እዩ? 

 ብሓቂ መሌስ ሕጂ! ንራእይ ኣብዚ ዘሇኻዮ ቦታ ወይ ንሃገርካ ምምሊስ እንተ ትሕተት እንታይ ምመሇስኻ? 
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3ይ ሰሙን 

ስርጸት ብዛዕባ ራእይ (Inspiration) 

መሪሕ ጥቕሲ፣  

ምሳ 29:18 “ራእይ ዜሌቦ እንተ ነ፡ ህዝቢ ስዱ ይኸይድ፡…።” 

ናይ ምስትንታን ሓሳባት፣-  ሕሰብ! ኣብ ማእከሌ ባሕሪ እንዲ ተጓዓዝካ መርከብ ተሰይራትካ፣ ተገፊዕካ ድማ ናብ ሓንቲ 

ዯሴት ከምዝተጸጋዕካ ሕሰብ። ንስኻ ኣብ ማእከሌ ምንም ነገር ዘይብለ፣ እንተ ጠመትካ ሰማይ እንተ ጠመትካ ድማ ባሕሪ 

ጥራይ ኣብ ዘሇዎ ቦታ፣ እሞ ድማ ሇይቲ ኮይኑ መስይካ። ኣብ ከባቢኻ እንታይ ከምዘል ኣይትፈሌጥን ኢኻ። ኮይኑ ግና፣ 

ጸሓይ ከም ሌማዲ ክትበርቕ እንከሊ ግና እቲ ዘሇኻዮ ቦታ ዯሴት ምኑን ምንም ነገር ማሇት ቴላፎን ኮነ ፖስታ ዘይርከቦ፣ 

ኣዝዩ ጽምዋን ሰብ ዘይብለን ኮይኑ ረኺብካዮ። ይኹን እምበር ሓንቲ ካብታ ዝተሰብረትካ መርከብ ዝተረፈት ንእሽተይ 

ጃሌባ ሰብ ዘይብሊ ረኺብካ። ንኸባቢኻ እንተረኣኻ ዝረኣየካ እቲ ሰማያዊ ሰማይን ባሕርን እንተዘይኮይኑ ካሌእ የሇን።  

እምበኣር እታ መጀመርታ እትገብራ ነገር ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እንታይ እያ? 

- ንመራሒ ሆምሰሌ:-  

1. ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባሌ መሌሲ መጀመርታ ስማዕን ተረዲኣዮን 

2. ብድሕሪ እዚ ነቲ ሓቀኛ (ክውንነታዊ) መንፈሳዊ ህይወት ብኸመይ ከምዝመሊሇስዎ ሕተቶም? 

 ንነፍሲ ወከፎም ድማ 10 ዯቃይቕ ንክሌቲኡ ኣወሃሂዶም ንክሓስቡን ንክምሌሱን ሃቦም። 

 

ካብዚ ቀጺሌና ንራእይ “ብኸመይ ትቅጽልን ኣይተቋርጾን” ዝብሌ ክንርኢ ኢና። ስሇዚ ብመሰረት መጽሓፍ ቅደስ ትርጉም 

ባህርያት ራእይ እንታይ ምኑ ክንርኢ: 

 ነህምያ – ምህናጽ መካበብያ ዮርሳላም – ብጥበብን ብምርሒትን ራእይኡ ዝቐጸሇ (ራእይኻ ምቕጻሌ) 

1. ናይ ነህምያ ራእይ እንታይ እዩ ነይሩ? 

2. ብኸመይ ራእይኡ ተቀቢለ? 

3. ግብረ መሌሲ ነህምያ ንራእይኡ እንታይ ነይሩ? 

4. ብኸመይ መገዱ ንራእይኡ ስዒብዎ? (ነዛ ሕቶ ኣስፊሕካን ንዝበሇጸ መሌሲ ዯሉኻ ሕተታ) 

5. እንታይ ዓይነት ዋጋ ከፊለ? 

መጠቃሇሉ ሓሳብ - ኩልም ናይ ኣምሊኽ ሰባት ንራእይኦም ከም ማእከሊይ መትከሌ ብምሓዝ፣ ነቲ ራእይ ዝነበሩ ሰባት 

እዮም። ማእከሊይ መትከልምን ዓሊምኦምን ድማ እቲ ራእይኦም ጥራይ እዩ ነይሩ።  

 ንራእይኻ ንምቅጻለ እንታይ መገዱ ተኸቲሌካ? ብኸመይ መገዱ ራእይኻ ክትቅጽል ኢኻ? 

 ኣብ ህይወትካ (ካብ መጽሓፍ ቅደስ ወጻኢ) ክሳብ መወዲእታ ራእይኦም ዝፈጸሙ ትፈሌጥ’ዶ? ጥቀሶም። 

 ስሇምንታይ ራእይኦም ዝፈጸሙ ይመስለኻ? 

 ብሓቂ ሕጂ መሌስ! ናትኻ ናይ ህይወትኻ ራእይ ንምፍጻም እንታይ ክትገብር ኢኻ? 
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4ይ ሰሙን 

ስርጸት ብዛዕባ ራእይ (Inspiration) 

መሪሕ ጥቕሲ፣   

እብ 12:2 “ናብቲ፡ ሕፍረት ንዒቑ፡ ስሇቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘል ሓጐስ ኢለ መስቀሌ እተዏገሰን ኣብ የማን ኣምሊኽ እተቐመጠን 

ጀማር እምነትናን ዯምዲሚኣን የሱስ ንጠምት።” 

ናይ ምስትንታን ሓሳባት፣-  ሕሰብ! ኣብ ማእከሌ ባሕሪ እንዲ ተጓዓዝካ መርከብ ተሰይራትካ፣ ተገፊዕካ ድማ ናብ ሓንቲ 

ዯሴት ከምዝተጸጋዕካ ሕሰብ። ንስኻ ኣብ ማእከሌ ምንም ነገር ዘይብለ፣ እንተ ጠመትካ ሰማይ እንተ ጠመትካ ድማ ባሕሪ 

ጥራይ ኣብ ዘሇዎ ቦታ፣ እሞ ድማ ሇይቲ ኮይኑ መስይካ። ኣብ ከባቢኻ እንታይ ከምዘል ኣይትፈሌጥን ኢኻ። ኮይኑ ግና፣ 

ጸሓይ ከም ሌማዲ ክትበርቕ እንከሊ ግና እቲ ዘሇኻዮ ቦታ ዯሴት ምኑን ምንም ነገር ማሇት ቴላፎን ኮነ ፖስታ ዘይርከቦ፣ 

ኣዝዩ ጽምዋን ሰብ ዘይብለን ኮይኑ ረኺብካዮ። ይኹን እምበር ሓንቲ ካብታ ዝተሰብረትካ መርከብ ዝተረፈት ንእሽተይ 

ጃሌባ ሰብ ዘይብሊ ረኺብካ። ንኸባቢኻ እንተረኣኻ ዝረኣየካ እቲ ሰማያዊ ሰማይን ባሕርን እንተዘይኮይኑ ካሌእ የሇን።  

እምበኣር እታ መጀመርታ እትገብራ ነገር ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እንታይ እያ? 

- ንመራሒ ሆምሰሌ:-  

1. ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባሌ መሌሲ መጀመርታ ስማዕን ተረዲኣዮን 

2. ብድሕሪ እዚ ነቲ ሓቀኛ (ክውንነታዊ) መንፈሳዊ ህይወት ብኸመይ ከምዝመሊሇስዎ ሕተቶም? 

 ንነፍሲ ወከፎም ድማ 10 ዯቃይቕ ንክሌቲኡ ኣወሃሂዶም ንክሓስቡን ንክምሌሱን ሃቦም። 

 
ካብዚ ቀጺሌና ሓዯ በዓሌ ራእይ “ራእይኡ ንምፍጻምን ተግባራዊ ንምግባርን ክኸፍል ዘሇዎ ዋጋ” ክንርኢ ኢና። ስሇዚ 

ብመሰረት መጽሓፍ ቅደስ ትርጉም ባህርያት ራእይ እንታይ ምኑ ክንርኢ: 

 የሱስ ክርስቶስ – ንዯቂ ሰባት ንምድሓን – ኣብ መስቀሌ ተሸንኪሩን ተሰቅዩን (ንራእይ ዝኽፈሌ ዋጋ) 

1. ናይ የሱስ ክርስቶስ ራእይ እንታይ እዩ ነይሩ? 

2. ብኸመይ መገዱ ራእይ ተቀቢለ? 

3. ግብረ መሌሲ የሱስ ንራእይኡ እንታይ ነይሩ? 

4. ንራእይኡ ብኸመይ መገዱ ስዒብዎ (pursue it)?  

5. ንራእይኡ እንታይ ዋጋ ከፊለለ? (ነዛ ሕቶ ኣስፊሕካን ንዝበሇጸ መሌሲ ዯሉኻ ሕተታ) 

መጠቃሇሉ ሓሳብ - ኩልም ናይ ኣምሊኽ ሰባት ንራእይኦም ከም ማእከሊይ መትከሌ ብምሓዝ፣ ነቲ ራእይ ዝነበሩ ሰባት 

እዮም። ማእከሊይ መትከልምን ዓሊምኦምን ድማ እቲ ራእይኦም ጥራይ እዩ ነይሩ።  

 ራእይኻ ንዘኽፍሇካ ዋጋ ክትኸፍሌ ድለው ዱኻ? እንታይ ዓይነት ዋጋ ክትኸፍሌ ኢኻ? 

 ክሳብ ህይወት ንምኽፋሌ ድለው ዱኻ?  

 ብሓቂ መሌስ ሕጂ! ራእይኻ ሃገር ምቕያር (ንኣሜሪካ ክትከይድ መጺኻ ኣብ ኬንያ ትረፍ/ ንኤርትራ ተመሇስ) 

ዘኽፍሌ እንተኾይኑ እንታይ ምገበርካ? 
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5ይ ሰሙን 

ስርጸት ብዛዕባ ራእይ (Inspiration) 

መሪሕ ጥቕሲ፣   

2 ጢሞ 4:7-8 “ሰናይ ገድሉ ተጋዱሇ፡ እቲ ጒያ ወዱኤ፡ ነቲ እምነት ሐሌየ። ዯጊምሲ ጐይታይ፡ ንሱ እቲ ጻድቕ ፈራዱ፡ 

በታ መዓሌቲ እቲኣ ዚህበኒ ኣኽሉሌ ጽድቂ ተነቢሩሇይ ኣል።እዚ ግና ነቶም ምግሃደ ዜፍቅሩ ዀሊቶም ድማ እዩ እምበር፡ 

ንኣይ ጥራይ ኣይኯነን።” 

ናይ ምስትንታን ሓሳባት፣-  ሕሰብ! ኣብ ማእከሌ ባሕሪ እንዲ ተጓዓዝካ መርከብ ተሰይራትካ፣ ተገፊዕካ ድማ ናብ ሓንቲ 

ዯሴት ከምዝተጸጋዕካ ሕሰብ። ንስኻ ኣብ ማእከሌ ምንም ነገር ዘይብለ፣ እንተ ጠመትካ ሰማይ እንተ ጠመትካ ድማ ባሕሪ 

ጥራይ ኣብ ዘሇዎ ቦታ፣ እሞ ድማ ሇይቲ ኮይኑ መስይካ። ኣብ ከባቢኻ እንታይ ከምዘል ኣይትፈሌጥን ኢኻ። ኮይኑ ግና፣ 

ጸሓይ ከም ሌማዲ ክትበርቕ እንከሊ ግና እቲ ዘሇኻዮ ቦታ ዯሴት ምኑን ምንም ነገር ማሇት ቴላፎን ኮነ ፖስታ ዘይርከቦ፣ 

ኣዝዩ ጽምዋን ሰብ ዘይብለን ኮይኑ ረኺብካዮ። ይኹን እምበር ሓንቲ ካብታ ዝተሰብረትካ መርከብ ዝተረፈት ንእሽተይ 

ጃሌባ ሰብ ዘይብሊ ረኺብካ። ንኸባቢኻ እንተረኣኻ ዝረኣየካ እቲ ሰማያዊ ሰማይን ባሕርን እንተዘይኮይኑ ካሌእ የሇን።  

እምበኣር እታ መጀመርታ እትገብራ ነገር ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እንታይ እያ? 

- ንመራሒ ሆምሰሌ:-  

1. ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባሌ መሌሲ መጀመርታ ስማዕን ተረዲኣዮን 

2. ብድሕሪ እዚ ነቲ ሓቀኛ (ክውንነታዊ) መንፈሳዊ ህይወት ብኸመይ ከምዝመሊሇስዎ ሕተቶም? 

 ንነፍሲ ወከፎም ድማ 10 ዯቃይቕ ንክሌቲኡ ኣወሃሂዶም ንክሓስቡን ንክምሌሱን ሃቦም። 

 
ካብዚ ቀጺሌና በዓሌ ራእይ “ንራእይኡ ንምፍጻም ክህሌዎ ዘሇዎ ቅንኣት” ክንርኢ ኢና። ስሇዚ ብመሰረት መጽሓፍ ቅደስ 

ትርጉም ባህርያት ራእይ እንታይ ምኑ ክንርኢ: 

 ጳውልስ – ወንጌሌ መንግስቲ ኣምሊኽ ንነፍሲ ወከፍ – ብሓይሌ ብጽንዓትን ምግዲሌ (ንራእይ ብቅንኣት ምህሊው) 

1. ናይ ጳውልስ ራእይ እንታይ እዩ ነይሩ? 

2. ንራእይኡ ንኸመይ መገዱ ተቐቢሌዎ? 

3. ግብረ መሌሲ ንራእይኡ እንታይ ነይሩ? 

4. ንራእይኡ ብኸመይ መገዱ ስዒብዎ? (ነዛ ሕቶ ኣስፊሕካን ንዝበሇጸ መሌሲ ዯሉኻ ሕተታ)  

5. ንራእይኡ እንታይ ዋጋ ከፊለ? 

መጠቃሇሉ ሓሳብ - ኩልም ናይ ኣምሊኽ ሰባት ንራእይኦም ከም ማእከሊይ መትከሌ ብምሓዝ፣ ነቲ ራእይ ዝነበሩ ሰባት 

እዮም። ማእከሊይ መትከልምን ዓሊምኦምን ድማ እቲ ራእይኦም ጥራይ እዩ ነይሩ።  

 ቅንኣት ዘሇዎ በዓሌ ራእይ ትፈሌጥ’ዶ? ካብኡ እንታይ ተማሂርካ/ተሞኪርካ? 
 ንዘልኻ ራእይ ቅንኣት ኣልካ’ዶ? ንራእይኻ ዘልካ ቅንኣት ተዛረብ? 

 ብሓቂ መሌስ ሕጂ! ናይ ራእይኻ ቅንኣት ኣጥፊእካዮ’ዶ ትፈሌጥ? ብኸመይ ክትመሌሶ ትሓስብ ነይርካ? ወይ 

ክትመሌሶ ሓሲብኻ ኣይትፈሌጥን ኢኻ? 


