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ነሓሰ 2007 

Iድ ንIድ ንተሓሓዝ 

በ ቲ ዘይውዳE በረኸቱ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ዘሰጋግረና ዘሎ ህያው Eግዚኣብሄር 
ምስጋና ይኹኖ ። በዚ ዘመን ሓሳቡ ብኣና ክፍጽም ፍቓዱ ዝኾነ ህያው Eግዚኣብሄር ነኽብሮ ። ካብ 2002 
ጀሚሩ ክሳ ሕጂ ጸግU ሞገሱን ረድኤቱን Eንዳብዝሓልና ኣብ ስርሑ ክንርከብ ፍቓዱ ስለ ዝኾነ 
ንEግዚኣብሄር ነመስግኖ ። 

በዘን ሓሙሽተ ዓመታት ኣብ ማEከልና ዓቢ ግብሪ Eናገበረ ፣ ንድኻምናውን ብጸግU Eንዳሸፈነ Eግዚኣብሄር 
ስርሑ ክሰርሕ ምርኣይና ኣብ ዝመጹ ዓመታትናውን ክነገልግሎ ሓይሊ ኮይኑና Eዩ ። 

በዘን ሓጸርቲ ሓሙሽተ ዓመታት Eግዚኣብሄር ኣብ ማEከልና ሰባት ንጐይታ ተቐቢሎም ክልውጦም ፣ ካብ 
ቤቱ ጠፊOም ዝነበሩ ክመልሶም ፣ መንፈሱን ቃሉን መሊEዎም ኣገልገልቲ ክኾኑ ፣ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት 
ንዝመጹ ሰባት ከቑቦም ፣ ከጸናንም ፣ ተስፋ መሊU ክሕድሶም ፣ ካብ ኣጋንንታዊ ማሰርትታት ሓራ ከውጽOም 
፣ ካብ ዝተፈላለዩ ሕማም ክፍውስ ፣ ንህይወቶም ዝኸውን ምርሒት ክህብን ካልE ዘርዚርና ክንውድO ዘይንኽEሎ 
ዓቢ ስራሕ ኣምላኽ ርIና Iና ። 

ካብ ንብገሰሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳ ሕጂ ኣብ ዝተዛረቦ ቃል Eሙን ኮይኑ ኩላትና ምስክር ንኾነሉ ርUይ ለውጥን 
ቤትን ርIና Iና ። Eግዚኣብሄር ኣብ ቃሉ Eሙን ንምዃኑ ህያዋን ምስክራት Iና ። 

ኣብ ማEከልና ጥራይ ከይኮነስ ምስቶም ካባና ተፈልዮም ኣብ ካናዳ ፣ ኣሜሪካ ፣ ኤውሮጳ ፣ ኣውስትራልያ ፣ 
ካልOት ሃገራት ኣፍሪቃን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ዓለም ንዘለዉ ኣሕዋትናውን ስለ ዝገበሮ ዓቢ ነገራት ንኣምላኽና 
ኽብሪ ንህብ ። ኣብ ዘለውዎ ቦታውን ስለቲ ኣብ ማEከልና ዝተቐበልዎ መንፈስ ኣምላኽ ምስክር ከም ዝኾኑ 
ንኣምንን። 

ካብቲ ኣብ ማEከልና Eግዚኣብሄር ዝመሃረናን ዝሃበናን ነገራት Eቲ ዓቢ ምቅብባል ኣሕዋት Eዩ ። ስራሕ 
ኣምላኽ ብዘይ ምስምማን ብዘይ ምቅብባልን ክመልE ኣይኽEልን Eዩ ። ኣብ ሓወይን ሓፍተይን Eግዚኣብሄር 
ዘቐመጦ ጸጋ ንዓይ ምዃኑ ምርዳE ኣብ ስራሕ ኣምላኽ ኣገዳስን ሸለል ዘይብሃል Eዩ ።  

ከም ኣብነት ኣምላኽ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዝጀመሮ ናይ ኤርትራውያን ወንጌላውያን ሕብረት ፣ ከምUውን ኣብ 
ማEከል ወንጌላውያን ክርስትያናት ሕብረት ቤተክርስቲያንን ኤብን-ዔዘር ናይ መሰረት ፈውሲ ቤተክርስትያንን ዝገበሮ 
ርቅን ምስምማን ካብቶም ዓበይቲ ስጉምትታት Eዩም ። 

ኣብ መንግስቱ ከለና ዘይምርድዳE ክህልው ከምዝኽEል ከይከሓድና ነቲ ዘይምርድዳEና ኣሊና ዘይምኻድናን 
ዘይምትሕሓዝናን ግና ንምፍራስ Eምበር ንጽቡቕ ከም ዘይኮነ ክንርዳE ኣገዳሲ Eዩ ። ኣብ ዝኾነ ቦታ ማለት ኣብ 
ስድራቤት ፣ ኣብ ስራሕና ፣ ኣብ ማህበራዊ ናብራናን ፣ ኣብ ኣብያተ ቤተክርስትያናት ካልEን ናይ ርድIትን 
ኣረኣEያን ፍልልይ ምህላዉ ጽባቐና ምዃኑ ብምፍላጥ ክንቅበሎን ክነመስግነሉን ይግባE Eዩ ። ኹሉ ዓይኒ ፣ ኹሉ 
ስኒ ፣ ኹሉ Eዝኒ … ክኸውን ኣይግብOን ። ዝተፈላለየ መንነት ፣ ኣተሓሳስባ ፣ ኣረኣEያ…ወዘተ ምህላዉ ናብ 
ምሉE ሰብ ክወስደና Eምበር ክፈላልይ የብሉን ። ኣድማነትና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ብዝተፈለለየ ኣቀራርባ ምትጋህና 
Eዩ ። ነዚ ዘይምቕባል ንስራሕ ኣምላኽ ዘጓትቶን ዘድክሞን Eዩ ። 

ብፍላይ ኣብዚ ዘለናዩ ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለማት ዘለዉ ናይ ኤርታውያን ኣብያተ ቤተክርስትያናት ልሊ 
ምንም ግዜ ንተሓሓዘሉ ንሓብረሉ ብሓደ ላማ ብብዙሕ ጸፍሕታት ንወንጌል ክርስቶስ ሒዝና መንግስቲ ኣምላኽ 
ነስፍሓሉ ግዜ Eዩ ። 

ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ፣ ኣብ ንግዲ ፣ ኣብ ናይ መንግስትታትን ውልቃዊ ትካላት ፣ ሰራሕተኛታት 
ወይ ከኣ ኣሰራሕቲ ፣ ኣብ ኣብያተ ክርስትያንን ኣገልግሎታትን ንዘለኹም ንነፍስ ወከፍ ኣመንቲን መራሕቲ 
ቤተክርስትያናትን ስለዚ ኽቡር ወንጌልን መንግስቲ ኣምላኽን Iድ ንIድ ናይ ምትሕሓዝን ፣ ናይ ምቅብባል 
ጻውት ነቕርብ ። ካልOት ክሳ ዝመጹና ኣይንጸበ ። ኹሉ ነዚ ጻውት ይበገስ ፣ ዋጋ ብምኽፋል ነቲ ዝሓዘና 
ነገራት በቲኽና ንውጻE ፣ ናይ ምሕረት ናይ ምቕብባል መንፈስ ሒዝና ንተስE ። በዚ Eግዚኣብሄር ናይ 
ኣገልግሎትና፣ ናብራናን  ስራሕናን ጸፍሒ ክውስኸሉ ክንርI Iና ። 

Eግዚኣብሄር ናይ ምትሕሓዝን ምቅብባል ነቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ብድሆታት ክንሰግር መንፈሱ ይሃበና ። 

ንኹልኹም ናይ ኤቤን-ዔዘር ቤተሰብውን Eግዚኣብሄር ንሓምሻይ ዓመት Eንቛ ኣብጽሓና Eብል ። 

ጐይታ ይባርኹም!! 

  

ፓ/ር ምሕረትኣብ ሃብተማርያም 



1  

ነሓሰ 2007 

Iድ ንIድ ንተሓሓዝ 

በ ቲ ዘይውዳE በረኸቱ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ዘሰጋግረና ዘሎ ህያው Eግዚኣብሄር 
ምስጋና ይኹኖ ። በዚ ዘመን ሓሳቡ ብኣና ክፍጽም ፍቓዱ ዝኾነ ህያው Eግዚኣብሄር ነኽብሮ ። ካብ 2002 
ጀሚሩ ክሳ ሕጂ ጸግU ሞገሱን ረድኤቱን Eንዳብዝሓልና ኣብ ስርሑ ክንርከብ ፍቓዱ ስለ ዝኾነ 
ንEግዚኣብሄር ነመስግኖ ። 

በዘን ሓሙሽተ ዓመታት ኣብ ማEከልና ዓቢ ግብሪ Eናገበረ ፣ ንድኻምናውን ብጸግU Eንዳሸፈነ Eግዚኣብሄር 
ስርሑ ክሰርሕ ምርኣይና ኣብ ዝመጹ ዓመታትናውን ክነገልግሎ ሓይሊ ኮይኑና Eዩ ። 

በዘን ሓጸርቲ ሓሙሽተ ዓመታት Eግዚኣብሄር ኣብ ማEከልና ሰባት ንጐይታ ተቐቢሎም ክልውጦም ፣ ካብ 
ቤቱ ጠፊOም ዝነበሩ ክመልሶም ፣ መንፈሱን ቃሉን መሊEዎም ኣገልገልቲ ክኾኑ ፣ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት 
ንዝመጹ ሰባት ከቑቦም ፣ ከጸናንም ፣ ተስፋ መሊU ክሕድሶም ፣ ካብ ኣጋንንታዊ ማሰርትታት ሓራ ከውጽOም 
፣ ካብ ዝተፈላለዩ ሕማም ክፍውስ ፣ ንህይወቶም ዝኸውን ምርሒት ክህብን ካልE ዘርዚርና ክንውድO ዘይንኽEሎ 
ዓቢ ስራሕ ኣምላኽ ርIና Iና ። 

ካብ ንብገሰሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳ ሕጂ ኣብ ዝተዛረቦ ቃል Eሙን ኮይኑ ኩላትና ምስክር ንኾነሉ ርUይ ለውጥን 
ቤትን ርIና Iና ። Eግዚኣብሄር ኣብ ቃሉ Eሙን ንምዃኑ ህያዋን ምስክራት Iና ። 

ኣብ ማEከልና ጥራይ ከይኮነስ ምስቶም ካባና ተፈልዮም ኣብ ካናዳ ፣ ኣሜሪካ ፣ ኤውሮጳ ፣ ኣውስትራልያ ፣ 
ካልOት ሃገራት ኣፍሪቃን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ዓለም ንዘለዉ ኣሕዋትናውን ስለ ዝገበሮ ዓቢ ነገራት ንኣምላኽና 
ኽብሪ ንህብ ። ኣብ ዘለውዎ ቦታውን ስለቲ ኣብ ማEከልና ዝተቐበልዎ መንፈስ ኣምላኽ ምስክር ከም ዝኾኑ 
ንኣምንን። 

ካብቲ ኣብ ማEከልና Eግዚኣብሄር ዝመሃረናን ዝሃበናን ነገራት Eቲ ዓቢ ምቅብባል ኣሕዋት Eዩ ። ስራሕ 
ኣምላኽ ብዘይ ምስምማን ብዘይ ምቅብባልን ክመልE ኣይኽEልን Eዩ ። ኣብ ሓወይን ሓፍተይን Eግዚኣብሄር 
ዘቐመጦ ጸጋ ንዓይ ምዃኑ ምርዳE ኣብ ስራሕ ኣምላኽ ኣገዳስን ሸለል ዘይብሃል Eዩ ።  

ከም ኣብነት ኣምላኽ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዝጀመሮ ናይ ኤርትራውያን ወንጌላውያን ሕብረት ፣ ከምUውን ኣብ 
ማEከል ወንጌላውያን ክርስትያናት ሕብረት ቤተክርስቲያንን ኤብን-ዔዘር ናይ መሰረት ፈውሲ ቤተክርስትያንን ዝገበሮ 
ርቅን ምስምማን ካብቶም ዓበይቲ ስጉምትታት Eዩም ። 

ኣብ መንግስቱ ከለና ዘይምርድዳE ክህልው ከምዝኽEል ከይከሓድና ነቲ ዘይምርድዳEና ኣሊና ዘይምኻድናን 
ዘይምትሕሓዝናን ግና ንምፍራስ Eምበር ንጽቡቕ ከም ዘይኮነ ክንርዳE ኣገዳሲ Eዩ ። ኣብ ዝኾነ ቦታ ማለት ኣብ 
ስድራቤት ፣ ኣብ ስራሕና ፣ ኣብ ማህበራዊ ናብራናን ፣ ኣብ ኣብያተ ቤተክርስትያናት ካልEን ናይ ርድIትን 
ኣረኣEያን ፍልልይ ምህላዉ ጽባቐና ምዃኑ ብምፍላጥ ክንቅበሎን ክነመስግነሉን ይግባE Eዩ ። ኹሉ ዓይኒ ፣ ኹሉ 
ስኒ ፣ ኹሉ Eዝኒ … ክኸውን ኣይግብOን ። ዝተፈላለየ መንነት ፣ ኣተሓሳስባ ፣ ኣረኣEያ…ወዘተ ምህላዉ ናብ 
ምሉE ሰብ ክወስደና Eምበር ክፈላልይ የብሉን ። ኣድማነትና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ብዝተፈለለየ ኣቀራርባ ምትጋህና 
Eዩ ። ነዚ ዘይምቕባል ንስራሕ ኣምላኽ ዘጓትቶን ዘድክሞን Eዩ ። 

ብፍላይ ኣብዚ ዘለናዩ ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለማት ዘለዉ ናይ ኤርታውያን ኣብያተ ቤተክርስትያናት ልሊ 
ምንም ግዜ ንተሓሓዘሉ ንሓብረሉ ብሓደ ላማ ብብዙሕ ጸፍሕታት ንወንጌል ክርስቶስ ሒዝና መንግስቲ ኣምላኽ 
ነስፍሓሉ ግዜ Eዩ ። 

ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ፣ ኣብ ንግዲ ፣ ኣብ ናይ መንግስትታትን ውልቃዊ ትካላት ፣ ሰራሕተኛታት 
ወይ ከኣ ኣሰራሕቲ ፣ ኣብ ኣብያተ ክርስትያንን ኣገልግሎታትን ንዘለኹም ንነፍስ ወከፍ ኣመንቲን መራሕቲ 
ቤተክርስትያናትን ስለዚ ኽቡር ወንጌልን መንግስቲ ኣምላኽን Iድ ንIድ ናይ ምትሕሓዝን ፣ ናይ ምቅብባል 
ጻውት ነቕርብ ። ካልOት ክሳ ዝመጹና ኣይንጸበ ። ኹሉ ነዚ ጻውት ይበገስ ፣ ዋጋ ብምኽፋል ነቲ ዝሓዘና 
ነገራት በቲኽና ንውጻE ፣ ናይ ምሕረት ናይ ምቕብባል መንፈስ ሒዝና ንተስE ። በዚ Eግዚኣብሄር ናይ 
ኣገልግሎትና፣ ናብራናን  ስራሕናን ጸፍሒ ክውስኸሉ ክንርI Iና ። 

Eግዚኣብሄር ናይ ምትሕሓዝን ምቅብባል ነቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ብድሆታት ክንሰግር መንፈሱ ይሃበና ። 

ንኹልኹም ናይ ኤቤን-ዔዘር ቤተሰብውን Eግዚኣብሄር ንሓምሻይ ዓመት Eንቛ ኣብጽሓና Eብል ። 

ጐይታ ይባርኹም!! 

  

ፓ/ር ምሕረትኣብ ሃብተማርያም 
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ትሕዝቶ 
መልEኽቲ ምድሓን  

ተመለስ 
 

ቤተክርስቲያን
ናበይ ገጽና ንኸይድ ኣሎና  

 

ማሕበራዊ ህይወት
መንEሰይን ሓዳርን 

 

ቃለ-መጠይቕ
ዘማሪ Eንዳልካቸው ሃዋዝ 

 

ጽሑፋት ንመርምር
ዮሴፍ 

 

ኣብ ኣሰሩ
ጊደዎን ፣ ከም ንፉ መራሒ 

 

መንፈሳዊ መኣዲ
መንፈሳዊ ጊዜያት 

 
 
 
 
 
 

ዜና ኤቤን-ዔዘር 
 
ትንቢት 
 
ህይወት ኣብ ስደት 
 
ስነ-ጽሑፍ 
 

 

ብኤቤን-ዔዘር 
ናይ መሰረት ፈውሲ ቤተክርስትያን 
Eትሕተም መንፈሳዊት መጽሄት 

 

ቁጽሪ 4 
 
 

ኣዳላዊ ፣ 
ተኽለ ተወልደ 
 

ኣዳለውቲ ዓምዲ ፣ 
ሃኒባል ዳኒኤል 
ሰናይ ነጋሽ 
ኣድያም ተስፋልደት  
 

ግራፊክ ኤዲተር ፣ 
ክብረኣብ ሃብተማሪያም 
ኤርምያስ ዘራጽዮን 

 

ጸሓፊ ፣ 
ሜሮን በለጾም 
ሜሮን ተሾመ 
 

ኣድራሻ ፣ 
Eben-Ezer Foundational Healing Church 

P.O.Box 16147-00100 
Nairobi Kenya 

Cell Phone : 254 (0)722 598 589  
E-mail : ebenezerfhch@yahoo.com 

Www.healeritrea.com 
 
 

ሰሙናዊ መደብና 
 

ሰንበት - ናይ ኣምልኾ መደብ 
ካብ 9፣30 ቅ.ቐ.—1፣30 ድ.ቐ.  
ቦታ ሃርሊንግሃም ፕላዛ (ዚግዛግ ናይት 
ክለብ ነበር) 

 
ሓሙስ - ናይ ትምህርቲ መደብ   

ካብ 3፣00 ድ.ቐ.— 5፣00 ድ.ቐ 
ቦታ ሃርሊንግሃም ፕላዛ (ዚግዛግ ናይት 
ክለብ ነበር) 

 
ሰሉስ - ስለ ሃገርና ጸሎት 

ካብ 10፣00 ቅ.ቐ.—1፣00 ድ.ቐ. 
ቦታ ካሪያኮር ቤት ጸሎት (ቻፕል) 

ሪፖርታጅ 
መንፈሳዊ ማነል ኣፍሪቃን ማEከላይ 
ምብራቕን  

ርቂ ኣሕዋት  
ሃገራዊ መዓልቲ ጸሎት ኤርትራ  
ስልጠና መራሕቲ 

2
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23
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24
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“ድሕሪ ገለ ወርሓት ድማ ኮነ ቃየል ፍረ ምድሪ ንEግዚኣብሄር መስዋEቲ ኣምጽኤ። ኣቤል ካኣ ካብ 
በኹራት ኣባጊን ካብ ስብሔንን ኣምጽኤ። Eግዚኣብሄር ድማ ናብ ኣቤልን ናብ መስዋEቱን ባህ Iልዎ 

ረኣየ። ናብ ቃየልን ናብ መስዋEቱን ግን ባህ Iልዎ ኣይረኣየን። ቃየል ከኣ ኣዝዩ ኮረየ ገጹ ድማ 
ጸለመ። Eግዚኣብሄር ከኣ ንቃየል ስለምንታይ ኮሬኻ ስለምንታይከ ገጽካ ጸለመ ጽቡቕ Eንተ ትገብርሲ 

ገጽካዶ ትኽ ኣይምበለን፧ ጽቡቕ Eንተ ዘይገበርካ ድማ ሓጥያት ኣብ ኣፍደገ ትቃጸወካ ኣላ ፣ 
ሃረርትኣውን ናባኻዩ ግናኸ ንስኻ ክትገዝኣ ይግብኣካ በሎ። ዘፍ4፣3-12" Eንዳበለ ይቅጽል Eቲ ታሪኽ። 

 Eዚ ታሪኽ Eዚ ድሕሪ ውድቐት ኣዳምን ሄዋንን። 
ንኻልኣይ ግዜ ብቃየል ወዲ ኣዳም ዝግበር ዘሎ ዓመጻ 
ኣንጻር ስርዓት ኣምላኽ Eዩ። ግን Eቲ ዓመጻ ቃየል 
Eንታይ Eዩ ኔሩ፧ 

 ንሓው ኣቤል ብምቅታሉ ድዩ፧  Eዚ ልክ ከምቲ 
ሓንሳብ ሓጥያት ምስ ገበርካ ብንስሓ ናብ Eግዚኣብሄር 
Eንተ ዘይተመለስካ መመሊስካ ብዓመጻን ሓጥያትን ናብ 
ዝዓበየ ጥፍኣት Eትኸደሉ መንገዲ ድኣ Eምበር ናይ 
ቃየል ዓመጻስ ብምቅታል ሓው ኣይኮነን ዝጅምር። 

 ሕጥያት ናይ ቃየል ኣብ መስዋEቱ ከም ዝኾነ Eቲ 
ቃል ብግልጺ ኣቐሚጡልና ኣሎ። ቁ.14 "Eግዚኣብሄር 
ድማ ናብ ኣቤልን ናብ መስዋEቱን ባህ Iልዎ ርኣየ።" 
Eቲ ቃል ብምልU ክንሪO ከለና ክልቲOም ኣሕዋት 
መስዋEቲ ከም ዘቕረቡ Eዩ። Eግዚኣብሄር ባህ Iልዎ 
ዝተቐበሎ ግን ንኣቤልን መስዋEቱን Eዩ። (ዘፍ4፣4) 

 ኣብዚ ከም ሰብ ንገዛE ርEስና ንሓቶ ብዙሕ ነገር 
ክህሉ ይኽEል Eዩ። ከም ኣብነት ኣምላኽ የዳሉ ድዩ፧ 
ንU ክሳብ ዝኾነ መስዋEቲ የማርጽ ድዩ፧. ብፍላይ ድማ 
ኣብዛ ሕጂ ብብዝሒ ሃይማኖታት ተዓብሊላ ብዝተፈላለየ 
መስዋEቲ ዝዓርገላ ዘሎ ዓለምና ከምዚ ዓይነት ሕቶ 
ክሕተት ንቡር Eዩ። 

 ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ፣ ብሉይ ኪዳን፣ ደም Eንስሳታት 
ይፈስስ ከም ዝነበረ ንርI። Eዚ ድማ ዓላምU ዝተፈላለየ 
ኮይኑ ትEዛዝ ኣምላኽ Eዩ ኔሩ። (ዘፍ8፣20 ዘጽ20፣24 
ዘጽ22፣20 ዘዳ12፣11) ብዘይካ Eዚ ንኻልOት ኣማልኽቲ 
(ኣጋንንቲ) ዝስዋE መስዋEቲ ደም ኣሎ። ኣዚ ድማ 
Eግዚኣብሄር ዘይቅበሎን ኣዝዩ ድማ ዘቖጥን ማለት 
Eዩ። (2ዜና34፣25 1ቆሮ10፣20) 

 ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክንመጽE ከልና ግን ብዘይካ Eታ 
Eግዚኣብሄር ዝኸብረላን ብUU ድማ ባህ ዝብሎን 
መደምደምታ ናይ ኩሉ መስዋEትታት ዝኾነት ንምድሓን 
ኩሉ ዝኣምን ድማ ዝተኸፍለት መስዋEቲ ናይ 
መድሓኒናን ጎይታናን የሱስ ክርስቶስ ካልE መስዋEቲ 

የልቦን። (Eብ9፣11-14 1ቆሮ5፣7) 

 ኣቤልን ቃየልን ዘቕርብዎ ዘለዉ ክልቲU መስዋEቲ 
Eዩ። ዓይነቱ ግና ዝተፈላለየ Eዩ፣- 

ቐዳማይ 

 ኣቤል ንEግዚኣብሄር መስዋEቲ ደም ናይ Eንስሳ 
ከቅርብ Eንከሎ፣ ቃየል ድማ ካብታ ዝተረግመት ምድሪ 
መስዋEቲ Eኽሊ የቅርብ ኣሎ። ኣዳም ምስ ወደቐ ዋላካ 
ኣብቲ ቃል ብንጹር ኣይንርከቦ Eምበር Eግዚኣብሄር 
መስዋEቲ ደም ጌሩ ከም ዘድሓኖ (ምሕረት ከም 
ዝገበረሉ) ንርI Iና። ከመይሲ ኣምላኽ ብደበሎ ከደኖም 
ክብለና ኣንከሎ ናይ Eንስሳ ዋጋ ከም ዝተኸፍለ ግሉጽ 
Eዩ። (ዘፍ3፣21) 

 Eዚ ጥራሕ ዘይኮነ ውን ኣብ ቃል ኣምላኽ Eንመሃሮ 
ብዘይ ምፍሳስ ደም ርቂ ከምዘየለ Eዩ። (Eብ 9፣22) 
ስለዚ Eግዚኣብሄር ብናይ ገዛE ርEሱ መስዋEቲ ጌሩ 
ንኣዳም ከም ዝተዓረቆ ንርዳE። 

 መስዋEቲ ኣቤል ብምርኣይ Eዚ ፍልጠት ኣዚ 
ኣብዞም ክልተ የሕዋት ኣይነበረን ክንብል ኣይንኽEልን 
Iና። ከም ቦኽሪ ድማ ነቲ ድል ቃየል Eዩ ክጥቐመሉ 
ዝግባE ኔሩ።  

ካልኣይ 

 ኣቤል በቲ ናይ Eግዚኣብሄር ፍጥረት ማለት ኣምላኽ 
ባሉ ዝገበሮ መስዋEቲ ንኣምላኽ ከቅርብ ከሎ ቃየል ግን 
በEዳዉ ካብ ዝገበሮ መስዋEቲ ንኣምላኽ ከቅርብ ከሎ 
ንርI። ስለዚ መስዋEቲ ናይዞም ክልተ Eቲ ሓደ 
ብተግባር ኣEዳው ኣምላኽ ንኣምላኽ መስዋEቲ ከቅርብ 
Eንከሎ Eቲ ሓደ ድማ ብተግባር የEዳዉ ገዛE ርEሱ 
ንኣምላኽ መስዋEቲ ከቅርብ Eንከሎ ንርI። 

 
(ናብ ገጽ 5 ይቅጸል...) 

ኣገልጋሊ ተኽለ ተወልደ  

ኣምላኽ  በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኹሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት 
ምEንቲ ክረክብ Eምበር ፣ ከይጠፍEሲ ፣ ንወዱ በጃ ኽሳ ዝህብ 

ክሳ ክብድዚ ንዓለም ኣፍቀራ። ዮሃ 3፣16 መልEኽቲ ምድሓን 
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ግደ ኣሎና ፧ ንዝመጽE ተካEትናን 
ተስፋናን  Eዞም ደቅና ምዃኖም 
ኣስተውልናስ Eንታይ ንገብር 
ኣሎና ፧  

ቤተ-ክርስትያናትና ፣ ሰንበት ሰንበት 
ኰነ ኰንፈረንስ ወይ ከኣ ፍሉይ ናይ 
ምንቕቓሕ መደብ የካይዳ Eየን ። 
በዚ ጊዜ Eዚ ፣ ኣብ መብዛሕትAን 
ዓድታት Eቶም ቈልን 
መንEሰያትን ኣብ ሓደ ክፍሊ 
ተዓጽዮም ክጓየዩ ፣ ክብኣሱ ፣ ቲቪ 
ክርEዩ ይርከቡ ። ወረግ ኣብ 
ገሊU፣ ገለ ሓደጋ ከየጋጥሞም ፣ 
ወጺOም ከይጠፍU ዝሕልዎም Eኳ 
ሰብ ዘይብሎም ዝተገድፉ 
ኣጋጢሙኒ ኣሎ ። ሓደ ቈልዓ ካብ 
ሓንቲ ቤተክርስትያን  Eንተ ጠፊU 
ወይ ድማ ሓደጋ Eንተ ኣጋጢምዎ 
ብዙሕ መቕጻትን ዜስካሕክሕ ነገር 
ከም ዝበጽሓና ኣይንዘንግ ። 
ክንምህሮም Iልና ቈሪጽና Eንተ 
ዘይተበጊስና ድማ ፣ ታሪኽን 
ህይወትን ቤተክርስትያናትና ካብ 
ሕጂ ንስራ ዓመት ዝሓልፍ 
ኣይመስለንን ። Eቲ ዘተሓሳስበኒ 
ጕዳይ ድማ ታሪኽ ንኸይድምሰስ 
ዘይኰነስ ፣ ህይወት ደቅና ካብ 
መንፈሳዊ ዓለም ከይርሕቕ Eዩ ።  

ኣብ ዘዳግም 6፣4-7 ከምዚ ይብል፣- 
"ዎ Eስራኤል ፣ ስማ ፣ 
Eግዚኣብሄር ኣምላኽና ሓደ 
Eግዚኣብሄር Eዩ ። ንስኻ ድማ 
ንEግዚኣብሄር ኣምላኽካ ብዅሉ 
ልብኻን ብዅሉ ነፍስኻን ብዅሉ 

ሓይልኻን ፍተዎ ። Eዚ ኣነ ሎሚ 
ዝEዝዘካ ዘሎኹ ቓላት ኣብ ልብኻ 
ይኹን ። ንደቅኻ ምሃሮም ፣ ኣብ 
ቤትካ ኰፍ ምስ በልካን ኣብ መገዲ 
ክትከይድ ከሎኻን ኣብ በጥ ምባልካን 
ኣብ ምትንሳEካን ብEU ተዛረብ ።" 
Eዚ ትEዛዝ Eዚ ነቶም ካብ ግብጺ 
ዝወጹ Eስራኤላውያን ዝተባለ Eኳ 
Eንተዀነ ፣ ንኵላትና'ውን 

ቤተ-ክርስትያናትና ድሕሪ ዓሰርተ/ስራ ዓመት ከመይ ኰን ይዀና Iልና 
ሓሲብና'ዶ ንፈልጥ ፧ Eዚ ክብል ከለኹ ፣ ኣብዚ ኣብ ዓዲ ስደት ዘሎና 
ደቅናን ደቂ ደቅናን ነቲ መንፈሳዊ ህይወት Eንተ ዘይቀጺሎምዎ ቤተ-
ክርትስያናትና ድሜAን ሓጺር ከም ዝኸውን ምግምጋሙ ቀሊል Eዩ። 
Eምበኣርሲ ነዚ መገዲ ክርስትና ክቕጽልዎ Eምበር ንኸየጥፍEዎስ Eንታይ 

ዝምልከተና ነገር Eዩ። ገና 
ህጻውንቲ ኸለዉ ጀሚሩ ነቲ 
Eግዚኣብሄር ዝገበሮ ኵሉ 
ንኽፈልጡ ንኽንምህሮም 
Eግዚኣብሄር ኣዚዙና Eዩ ። ጓሳ 
ማሕበር ይኹን ሽማግለ ፣ ሰባኺ 
ይኹን ወይስ ዘማሪ ወላ'ውን 
ኣገልግሎት ዘይሓዘ ሰብ ኵሉ ፣ 
Eቲ ቀዳማይን ዝለዓለን ኣገልግሎቱ 
ንቤተሰቡ Eዩ ።  ልሊ ኵሉ 
ሓላፍነትን ዮን ደቅና ምዃኖምን 
ብዛብOም ከም ንሕተት ምፍላጥ 
የድልየና ። ኩልና ከም ንፈልጦ 
ድማ ፣ Eቲ ከነረድOም ፣ ቃል 
ኣምላኽ ከም ዝፈትዉ ፣ ምጽላይ 
ከም ዘዘውትሩ ክንገብሮም ፣ ፈሪሃ 
Eግዚኣብሄር ከንምህሮም ንኽEሎ ፣ 
ገና ሸላት ከለዉ Eዩ።  

 
(ናብ ገጽ 7 ይቅጽል...) 

“Eዚ ምዲ Eዚ ብዛባ ኣካይዳን ኩነታትን ቤተክርስትያን ዝገልጹ ጽሑፋት 

የቕርብ።”ቤተክርስትያን 

ብዳኒኤል ተስፋይ (ሕ.መ.ኣ) 

 

 

 

 

ብመጀመርያ ቅድሚ ናብዚ ኣርEስቲ ምEታወይ ስደት ዝብል ሓሳብን ሓሳብ 
ኣምላኽ ኣብ ስደት ዝብል ነጥቢ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንU ብምርኣይ ናብቲ ቀንዲ 
ሓሳበይ ክኣቱ ይፈቱ። ስደት ብክልተ መልክ ክንርO ከለና፣-  

ቀዳማይ ፣- ከምዚ ሕጂ ኣብ ዓለምና ንሪO ዘሎና ብሓፈሻ ሓደ ህዝቢ ብሰሪ ካብ 
ፍትሒ ዘይብሉ ስርዓት ኣመሓዳድራ ወይ መግዛEቲ ከምU ውን ቅልውላዋት 
ሕጽረት ናይ ምግቢ ክለዓል Eንከሎ ሃገሩ ገዲፉ ናብ ካልE ሃገር ክጎዓዝ ከሎ 
ስደት ንብሎ። (ሩት1፣1)  

ካልኣይ ፣- ኣብ ልሊ ቤተክርስትያን ወይ ድማ ኣካል  ክርስቶስ ዝኾነት ማሕበር 
ዝግበር መስጎግቲ መከራን ስቃይን ስደት ንብሎ። Eዚ ብዝተፈላለይ መልክ 
ብደረጃ ማሕበር ወይ ድማ ብውልቂ ከጋጥም ይኽEል። Eቲ ዘጋጥም ድማ ካብ 
ቤተሰብ፣ ህዝቢ፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ኮነ መንግስቲ  ከጋጥም ይኽEል Eዩ። 
Eቶም ንክርስቶስ ዝስቡ ከም ዝስደዱ ተነጊሩና ኣሎ። (ማቴ10፣23 ማሪ13፣7,13 
2ጢሞ3፣12) ነዚ ስደት Eዚ ኽኣ ብሓጎስ ክቅበልዎ ይግባE። (ማቴ5፣10-12) 
መቸም ኣምላኽ ዘይፈልጦ ስደት ኣሎ ክንብል ኣይንኽEልን Iና። ከመይሲ ንሱ 
ባሉ Eዩ ንዓለም ዘገበራን ዘንብራን ዘሎ።  

Eቲ ካብዚ ቀጺሉ ዝመጽE ሕቶ Eንበኣር ንምንታይ ድኣ Eዩ ኣምላኽ ኩሉ 

 
(ናብ ገጽ 5 ይቕጽል...) 

ብኣገልጋሊ ተኽለ ተወልደ 
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 ቃየልን ኣቤልን የለዉን ንዓና ግን ካብዞም ክልተ ኣሕዋት 
Eንመሃሮ ብዙሕ ነገር ተሪፍልና ኣሎ። ኣብዚ ዘመን Eዚ Eውን 
ሰብ ጽድቂ ምድሓን ንኽረክብ ዘይከፈሎ ዋጋ (መስዋEቲ) የልቦን። 
ገሊU ሰናይ ግብሪ ብምግባር ፣ ገሊU ውን ንመልኣኽቲ ምስጋድን 
ምግልጋልን። ከምU ውን ገሊU ብጾምን ጸሎትን ፍቀዶ 
ኣድባራት ብምኻድ። Eዚ ኩሉ ግን ንሰብ ጽድቂ ምድሓን 
ከምጽኣሉ ከም ዘይኽEል ቃል ኣምላኽ ብግልጺ ይምህረና። 
(ገላ2፣16 ቆሎ2፣18) ናይቶም ክልተ የሕዋት ድሌት ንኣምላኽ ባህ 
ከብሉ ኣምላኽ ብEOም ክሕጎስ Eዩ ድሌትም። ከምU ውን ኩሉ 
ሰብ ንኣምላኽ Iሉ ዝገብሮ ኣምልኾ ይንኣስ ይበ ንኣምላኽ 
ከሐጉስን ብU ድማ ጽድቂ ንኽረክብን Eዩ። ኣምላኽ ግን 
ዝሕጎሰሉ Eንተሎ፣-  

በቲ ንምድሓን ዓለም Iሉ ዝለኣኾ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ንሱ 
ዝኸፈሎ ዋጋ መስዋEቲ ሓጥያት Eዩ፣ (ዮሃ3፣16) 

ሰብ ነቲ ኣምላኽ ዝኸፈሎ ዋጋ ብEምነት ክቅበሎ ከሎ ከም 
ቃሉ ድማ ክመላልስ ከሎ Eዩ፣ (ሮሜ 10፣8-11 3ዮሃ 3) 

ካብዚ ወጻI Eንገብሮ ኩሉ ትርጉም የብሉን ኣምላኽ ድማ ምስ 
ቃሉ ስለ ዘይጻረር ካብ ቃሉ ወጻI ንገብሮ ኣይቅበሎን Eዩ። ቃየል 
ንኣምላኽ ደስ ዘየብል ነገር ምስ ገበረ ብመጀመርያ ባሉ Eዩ ባህ 
ዘየበሎ። በቲ ዝግበሮ ድማ ስለ ዘይዓገበ Eዩ ድማ ቃየል ከም 
ዝኾረየን ገጹ ድማ ከምዝጸለመ ዝነግረና። (ዘፍ 4፣5) ኩሉ ግዜ 
Eቲ ንገብሮ ከም ቃሉ መስረት Eንተዘይጌርናዮ ኣብ ህይወት 
ጋበት የለን። ንሱ በይኑ ምንጪ ህይወትና ስለ ዝኾነ Eቲ ካብU 
ንረኽቦ Eዩ ንህይወት ዘግባ። 

 Eግዚኣብሄር ንቃየል ክመልሶ ጽሩ 
Eዩ። (ዘፍ4፣6-7) ከምቲ ሓደ ወላዲ 
ብጥፍኣት ወዱ ባህ ዘይብሎ ማረ ክንደይ 
ግዳ Eቲ ሰማያዊ ኣቦ ብሂወት ሓንቲ 
ትጠፍE ነፍሲ ዘይግደስን ዘይድንግጽን! 
ቃየል ግን ንቃል ኣምላኽ ክEዘዝ 
ኣይፈተወን። ብመገዱ ድማ ንቃል 
ኣምላኽ ብምላው ንሞትን ንናይ 
ዘልኣለም ስቃይን መረጸ። ሎሚኸ 
ኣምላኽ ንሰብ ክመልሶ ስለ ዘይደልይ 
ድዩ ሰብ ዝጠፍE ዘሎ፧ ኣይፋሉን! 
ኣምላኽ ነቲ ብዓመጽ ዓልዩ ኣብ 
ቅድሚ ገጹ ዝኾብለለ ሰብ ካብ ምድላይ 
ንሓንቲ መዓልቲ Eኳ ኣቋሪጹ ኣይፈልጥን። ንደም Eቲ Eንኮ 
ወዱ፣ ዓለም ብU ክትድሕን ንመስዋEቲ ሓጥያት ጌሩ ደኣ 
ወፈዮ። (ዮሃ3፣16) ስለዚ ካብ ብዙሕ ጻሪ ኣይኮነን Eቲ ጽድቂ። 
መላEኽቲ ምብዛሕ Eውን ኣይኮነን። Eቲ ደገ ምድሓን ከምU 
Eንተዝኽውን ኣምላኽ ካብቲ ሓደ ወዱ ምስዋE ኣሽሓት 
መልኣኽቲ Eነገልግሎም ምስ ልኣኸ። ኣምላኽ ግን መልኣኽቲ 
ንዓና ከገልግሉ Eምበር ንሕና ንመልኣኽቲ ከነገልግል ኣይመደቦን። 
(Eብ1፣13-14) ሓንቲ ነገር ግን ክገድፈልካ ክብር ኣንባቢ Eቲ 
ምርጫ ኣብ ኣምላኽ ኣይኮነን ኣብ ካልE ሰብ ኣይኮነን። ነዚ 
ቃል ብምንባብን ብምቅባልን ሕጂ ንኽትምለስ ኣቲ ምርጫ 
ምሳኻ Eዩ ዘሎ። (ሮሜ10፣6-11) 

(ተመለስ... ካብ ገጽ 3 ዝቀጸለ) 

ስልጣን ኣብ Iዱ ሒዙ ከሎ ከምU ውን 
ኣምላኽ ፍቅርን መሓርን ክነሱ ሰብ ክዋርድ 
ከሎ ስቅ Iሉ ዝርI፧ ዝብልን Eዩ። ሓሳብ 
ኣምላኽ ኣብ ስደት ግን ሰብ ንምጥፋE ወይ 
ድማ ንምውራድ ዘይኮንስ ነቲ ብስሪ 
ዘይምEዛዝ ብሓጥያት ዓልዩ ዝሸፈተ ሰብ 
ንምምላስ Eዩ። ነዚ ላምU ንምትግባር ድማ 
ክልተ መገዲ ይጥቀም። Eቲ ቀዳማይ ነቲ 
ህዝቢ ብመከራ ከም ዝሓልፍ ይግብሮ Eሞ 
ብመከራ ተፈቲኑ ብንስሓ ናብ ኣምላኽ 
ክምለስን ዝጠቅም ህዝቢ ክኸውን Eዩ። Eዚ 
ድማ ብቀሊሉ ኣብ ታሪኽ Eስራኤል Eንመሃሮ 
ዓቢ ፍጻሜ Eዩ። Eስራኤል ንEግዚኣብሄር ካብ 
ምEዛዝ ብሓጥያት ክዓልዉ Eንከልዉ 
ንዓኣቶም ንምምላስ ዝተፈላለየ መከራ 
የውርደሎም ነበረ። (Iሳ1፣2-4 ሆሴ4፣1-18) 
በቲ መከራ ሓሊፎም ናብ ኣምላኽ ክምለሱ 
Eንከለዉ Eግዚኣብሄር ድማ ይምለሶም ነበረ። 
(መሳ3፣7-9, 12፣15) Eዚ ባህርያት ኣምላኽ 
ግን ኣብ ደቂ Eስራኤል ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ 
ኣህዛብ ውን ይግለጽ ነበር። (Iሳ14፣28-32 
Iሳ15,16,19) ብዓቢU ድማ ኣብ ብሉይ 
ኪዳን፣ መጽሓፍ ዮናስ ከምU Eዩ ዝምህረና።  

Eቲ ካልኣይ ምገዲ ድማ Eግዚኣብሄር 
መንነቱን ባህሪUን ከምU ውን ስልጣኑ Eዚ 
ጥራሕ ዘይኮነ ላማU ድማ ነቲ ብመልክ 
ዝፈጠሮ ሰብ ክግልጽ Eንድሕር ደልዩ ንU 
ከገልግሎ ዝሓረዩ ሰብ ይኹን ህዝቢ ይጥቀም። 
Eዚ ውን ካብቲ EግEዚኣብሄር ንምድሓን 
ዝጥቀመሉ መገዲ Eዩ። ዓለም ብወዱ 
ብጎይታና የሱስ ክርስቶስ ምንEንቲ 
ክትድሕንሲ ንወዱ ብመከራ ከም ዝሓፍል 
ገበሮ Eቲ መከራ የሱስ ክርስቶስ ግን 
መግረፍትን ሞትን ጥራሕ ዝይኮነስ ስደት ውን 
ኔርዎ Eዩ። (ማቴ2፣13 Eብ2፣18) ሃዋርያት 
ውን Eንተኾኑ ብብዙሕ ስደትን መከራን 
ከምዝሓልፉ ንርI። (ግብ4፣1-6,17 ግብ5፣17
-18,40 ግብ7፣54-60 ግብ12፣2 ግብ8፣1-3 
ግብ22፣4 ግብ13፣15 ግብ14፣19 ግብ21፣27 
ግብ16፣19-24 ግብ19፣29) Eቶም ሓቀኛታት 
ኣመንቲ ኩሉ ግዜ መስጎግቲ ኣለዎም። Eዚ 
ምናልባት ባህሪ ናይ ወንጌል Eዩ ወይ ድማ 
ዓለም ንኣመንቲ ዘይቤቶም ስለ ዝኾነ ክንብል 
ንኽEል Iና። ልሊ Eዚ ሓቂ ዝኸይድ 
ምስጢር ግን Eንተሎ በቲ ስቓይን መከራን 
ዝድሕኑ Eግዚኣብሄር ስለ ዝጥምት Eዩ። 
(2ቆሮ1፣4-7) ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንወንጌል 
ዝኽፈል ዋጋ ዝድሕና ነፍሳት ኣለዋ። Eቲ 
ሽግር ግን ኣብቲ ስደት ግዜ Eቲ ስደት 
ዝወልደን ነፍሳት ክንርኤን ስለ ዘይንኽEል 
Eዩ።  

(ህይወት ኣብ...ካብ ገጽ 4 ዝቀጸለ) 

 
(ናብ ገጽ 7 ይቕጽል...) 

  ኩሉ ግዜ Eቲ  
   ንገብሮ ከም ቃሉ   
   መስረት Eንተ   
    ዘይጌርናዮ ኣብ  
    ህይወት ጋበት   
 የለን። ንሱ በይኑ  
ምንጪ ህይወትና  
ስለ ዝኾነ Eቲ  
ካብU ንረኽቦ Eዩ 
ንህይወት ዘግባ። 
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“Eግዚኣብሄር ኣምላኽ ከኣ 
ንሰብኣይ በይኑ ኪኸውን 
ጹቡቕ ኣይኮነን ንEU 
Eትበቅ ደጋፊት 
ክገብረሉ Eየ በለ ። 
Eግዚኣብሄር ኣምላኽ 
ድማ ንኹሉ ኣራዊት 
መሮርን ንኹለን ኣዋፍ 
ሰማይን ካብ ምድሪ 
ገበረ። Eንታይ ከም 
ዝሰምየን ምEንቲ ክርI 
ኸኣ ናብ ሰብ ኣምጸAን 
። ነቲ ህያው ነፍሲ ዘለዎ 
ኹሉ Eቲ ሰብ ከም 
ዘውጽኣሉ ስሙ ንሱ ኾነ 
። ሰብ ድማ ንኹሉ 
Eንስሳን ነዋፍ ሰማይን 
ንኣራዊት መሮርን ሰስሙ 
ሃቦ ። ንሰብ ግና ንEU 
Eትበቅ ደጋፊት 
ኣይተረኽበትን” ደጋፊት 
ምርካብ Eምበኣር 
መጀመርያ ሓሳብ 
ኣምላኽ ከም ዝነበረ Eዩ 
Eዚ ቓል ብንጹር ዝዛረበና 
ዘሎ ። ብድሕሪ Eዚ ከኣ ኣምላኽ ባሉ ንU ማለት 
ንኣዳም Eትበቕ ደጋፊት ፈጠረሉ ። ሓዳር Eምበኣር 
ኣብ ገነት ኤድን ኣምላኽ መንጎኛ ኾይኑ መስሪትዎ ።  

መርዓ ወይ ሓዳር ኣብ ሓሳብ ኣምላኽ ተጀሚሩ ፣ 
ብኣምላኽ ድማ ዝተፈጥረ ኩቡር ህያብ ፈጣሪ ንደቂ ሰባት 
Eዩ ። ኣምላኽ ባሉ Eዩ ፣ ሰብ በይኑ ክኸውን ጹቡቕ 
ኣይኮነን ዝበለ ። ነዚ ኣምላኽ ዘረጋገጾ ሓቂ ኸኣ ማንም 
ይኹን ምንም ክልውጦ ዝኽEል የልቦን ። መርዓ ሓሳብ 
ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኸኣ Eዩ ፣ ኣምላኽ ብኽብሪ Eናጠመተ 
ዘኽብሮን ደቂ ሰባት ከኣ ተጠንቂቖም ብሓላፍነት ክሕዝዎ 
ዘደሊ ።  

መርዓ ካብቲ EንርEዮ ጽንብልን ሆይሆይታን ሕልፍ ዝበለ 
ትርጉምን ክብርን ኣለዎ ። መርዓ ኣብቲ መጀመርያ 
መዓልቲ ጽንብል ዝጅምር Eምበር ኣብU ዝውዳE 
ኣይኮነን ። ሎሚ ሰይጣን ነዚ ፈልጡ Eዩ ፣ ኣጽዋሩ ኹሉ 
ናብዚ ሓሳብ ኣምላኽ ዝኾነን ኣምላኽ ከኣ ዝፈትዎ ሓዳር 
ንኸፍርስ ኣቕኒ ዘሎ ። የሱስ ክርስቶስ Eንትኾነ Eውን 
ኣብ መርዓ ዘለዎ ኽብሪ ንምግላጽ Eቲ ፈለማ ኣገልግለቱ 
ዝጀመርሉን ክብረቱ ኸኣ ዝገለጸሉ ኣብ ናይ ቃና ዘገሊላ 
መርዓ Eዩ ።  

መርዓ ወይ ሓዳር ኣብ 
ኣምላኽ ዘለዎ ኽብሪ 
ልሊ ናትና ምርድኣና 
ሕልፍ ዝበለ Eዩ ። 
ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ 
ኤፌሶን 5 ምራፍ Eውን 
ብዛባ ኣብ መንጎ 
ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎ 
ናይ ሓዳር ርክብ ክገልጽ 
ከሎ በቲ ኣብ መንጎ 
ክርስቶስን ማሕበሩን 
ተመሳል ጌሩ ድሕሪ 
ምግላጽ ከመይ ዓቢ 
ምኻኑ ንምግላጽ ብሓንቲ 
ምሉE ሓሳብ 
ኣጠቓሊልዎ ኣሎ “Eዚ 
ሚስጥር Eዚ ዓቢ Eዩ ፣ 
ኣነ ግና ብናይ ክርስቶስን 
ማሕበሩን Eብሎ ኣለኹ” 
ኤፍ 5.32 ። ብርግጽ 
ሚስጥር! ሰባት ከኣ ነዚ 
ዓቢ ኣምላኻዊ ሚስጥር 
ስለ ዘይተረድEዎ Eዮም 
ኣብ ዓቢ ሕንፍሽፍሽ 
ወዲቖም ዘለዎ ። 

ምኽንያት ናይዚ ኸኣ ዓለምና ኣብ ዓቢ ሞራላዊ ውድቀት 
ተሸሚማ ንርEያ ዘሎና ።  

ብፍላይ መርዓ ኣብ ኣመንቲ ዘለዎ ኣረኣEያ ካብቲ ኻልE 
ፍልይ ዝበለ ክኸውን ኣለዎ ። ነዚ ኸኣ Eዩ ወትሩ ኣብ 
ናይ ሓዳር ምርጭU ክጋገ ዘይብሉ ። ዝኮነ ሰብ ቕድሚ 
ሓዳር ምግባሩ መርዓ ሓሳብ ኣምላኽ ምኻኑ ኣንዳዲ 
ክፈልጥ ይግብO ከመይሲ ብዘይEዚ ሓሳብ Eዚ ነጢርካ 
ናብ ሓዳር ምEታው ኣብ ሓደ ዓቢ መፈንጥራ ከውድቐካ 
ስለ ዝኽEል ። ከምቲ ዝበልናዮ ሓዳር ወይ መርዓ ብሰብን 
ካብ ሰብን ዝመጸ ኣይኮነን ። ሃንዳሲ ናይዚ ትካል Eዚ 
Eግዚኣብሄር ኣምላኽ ባሉ Eዩ ።  

ኣምላኽ Eኮ ንሰብ ስለ ዘፍቅሮን ዘኽብሮን Eዩ ፣ Eዚ 
ቡሉጽ ህያብ ሂቡዎ ። መርዓ ከምቲ ኣብ ኣምላኽ ዘለዎ 
ኽብሪ ኣባና Eንተሃልዩ ጥራይ Eዩ ውት ዝኾነ ሓዳር 
ክንምስርትን ክንገብርን ንኽEል ። ሰባት ኣEምርOም 
ብሓጥያት ስለ ዝሓሰር ጥራይ Eዩ ነዚ ብኽብሪ ካብ ሓሳብ 
ኣምላኽ ዝኮነ ሓዳር ዘሕስርዎ ዘለዉ ። Eቲ ዘሕዝን Eዚ 
ከምዚ ዓይነት መንፈስ ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ምEታዉ 
Eዩ።  

 
(ናብ ገጽ 16 ይቅጽል >>) 

መንEሰይን ሓዳርን 

ካብቲ ሓደ ባህግን ድሌትን ወዲ ሰብ ኣብዛ ምድሪ ሓዳር 
ጌሩ ፣ ወሊዱ ፣ ዘሚዱ ክሓልፍ Eዩ ። ብርግጽ ሓዳር ኣብ 
ፍጡር ወዲ ኣዳም ዓቢ ቦታን ተራን Eዩ ዘለዎ ። ኣምላኽ 
ንኹሉ ፈጢሩ ምስ ወደኣ Eዩ ፣ ንሰብ ኣብቲ ውዱE ነገር 
ዘቐመጦ ። ኣምላኽ ንፍጥረቱ ኩሉ ምስ ረኣየ ብፍላይ ከኣ 
ንወዲ ሰብ ምስ ፈጠረ ነገር ኩሉ ጹቡቕ ከም ዝኾነ Eዩ 
ዝርኣየ ። Eቲ ዝገርም ነገር ግና ኣምላኽ ነቲ ጹቡቕ ኮይኑ 
ዝተረEዮ ነገር ሓደ ጎደሎ ነገር ከም ዘሎ ኣስተውዓለ Eስከ 
ክርድኣና ናብቲ ቃል ንኺድ ። Eቲ ቓል ከምዚ ይብለና 

 “Eዚ ዓምዲ Eዚ ምስ ማሕበራዊ ህይወት ኣተተሓሓዙ ጽሑፋት የቕርብ፣”ማሕበራዊ ህይወት 

ብሃኒባል ዳኒኤል 
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ዛንታ ናይ ንEማን Eንተ ኣንበብና ፣ 
ካብቲ ዝነበሮ ሕማም ለምጺ ንኽፍወስ 
ዝሓበረት ሓንቲ ተማሪኻ ናብ ሶርያ 
ዝኸደት ኣይሁዳዊት ንEሽቶ ጓል Eያ 
ነይራ ።  ንሳ ንEመቤታ "ጐይታይሲ 
ኣብ ቅድሚ Eቲ ኣብ ሰማርያ ዘሎ 
ነብዪ Eንተ ዚህሉ ፣ ሽ ካብ ለምጹ 
መሕወዮ ነይሩ" በለታ ።  Eዛ ጓል 
Eዚኣ ድሜኣ Eኳ Eንተ 
ዘይፈለጥና፣ ንEሽቶ ምንባራ ግና 
ነንብብ ።  ከምዚ Iላ ንሓደ ሓለቓ 

ሰራዊት ናብ ነብዪ ኤልሳE ክትሰዶስ 
ቅድሚ ሕጂ ዝረኣየቶ ወይ ድማ 
ዝሰምዓቶ ብዛባ ኤልሳEሲ Eንታይ 
ነገር ኰን ይህሉ ይኸውን ፧ 
ምናልባት ብዛባ Eቲ ህያው ኣምላኽ 
፣ Eግዚኣብሄር ፣ ካብ ወለዳ 
ዝሰምዓቶን ዝረኣየቶን ይህሉ ይኸውን 
።  Eቲ ዋና ሓሳባተይ ግና፣ ቈልዓ 
Eኳ Eንተዀነት ኣብ ውሽጣ 
ዝተቐመጠ መንፈሳዊ ሓቂ ነበራ ። 
ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል ፣ 
"ንቘልዓ Eታ ኪኸደላ ዚግብO መገዲ 
ኣላምዶ Eሞ ምስ ኣረገ ካብኣ 
ኣይከልግስን Eዩ ። " ምሳ 22፣6 ናብ 

ህይወትና ምልስ Iልና Eንተ 
ረኣና'ውን ፣ Eቲ ብቘልትና 
ዝመሃሩና ኣብ ህይወትና Eቲ ዝዓበየ 
ጽልዋ ዘለዎ ምዃኑ ኣሉ ክንብሎ 
ፍጹም ኣይንኽEልን Iና ። ስለዚ 
ብሕልፊ ነዞም ኣብ ስደት ዝተወልዱ 
ደቅና ፣ ካብ ቈልነቶም ጀሚርና 
ብቓል ኣምላኽን ብጸሎትን ከነብዮም 
ይግብኣና ። ክቡራት ወለዲ ፣ ኣብ 
ቤትና ምስ ደቅና ናይ ቃል ኣምላኽን 
ናይ ጸሎትን ጊዜ'ዶ ኣሎና ፧  

(ናበይ ገጽና...ካብ ገጽ 4 ዝቀጸለ) 
 

 
(ናብ ገጽ 12 ይቅጽል...) 

 ብምቕጻል EንሪO ስደትን ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ኣብ 
ስደትን ዝብል ኮይኑ ኣተኩሮና ህይወት ኣብ ስደት ኣብ ዝብል 
ክኸውን Eዩ። ንሓደ ኣማኒ ብዝተፈላለየ መልክ ሰደት 
ከጋጥሞ Eንከሎ Eግዚኣብሄር ኣብ Eዋኑ ዝገልጾ ጸጋን 
ምርሒትን ኣምላኽ ኣሎ። Eዚ ድማ ንዘጋጥመና ኩሉ 
ብድሆታት ሰጊርና ብEምነት ኣብ ቅድሚU ደው ክንብልን 
ክንመላለስን ብጸግU ይድግፈና።  Eዚ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ 
ዘለናዮ ቦታ ድማ Eንታይ ክንገብር ከም ዘለና ምEንቲ 
ክንፈልጥ መርሒነት ይህበና። ኣብ ስደት ጥም ህይወት 
የልቦን። ንርEስኻ ክትነብሮ Eንተፈቲንካን ላማ Eግዚኣብሄር 
ኣብቲ ናይ ስደት ህይወት Eንታይ ምዃኑ Eንተመርሚርካን 
ህይወትካ ኣብ ስደት ምህላዋ ዘይኮነ Eንታይ ትገብር ኣለኻ 
ዝብል ሕቶ Eዩ ኣዝዩ ዘገድሰካ። ብዝሓት ናይ Eምነት ጀጋኑ 
ኣቦታትና ናይ ስደት ህይወት የሕሊፎም Eዮም። ይኹን 
Eምበር ኣብ ስደት ናይ ለውጢ ሰባት ኮይኖም ነቲ ስደት 
ክብድህዎ ከለዉ Iና ንርI። Eምበር ብናይ ስደት ጸቕጢ 
ነፍሶም ሓንቲ ክትገብር ከምዘይትኽEል ከም ድርብይቲ ጌሮም 
ኣይቆጸርዋን። ሎሚ ካብ ህዝብና ብዝሕ ዝበለ ቁጽሪ ኣብ 
ዝተፈላለየ ቦታ ከም ስደተኛ ኮይኑ ይነብር ኣሎ Eዚ ድማ 
Eግዚኣብሄር ኣብ ምድርናን ህዝብና ላማ ስለ ዘለዎ ድኣ 
Eምበር ክንጠፍEን ክንበታተንን ድሌት ስለ ዘለዎ ኣይኮነን። 
ንስኻኸ ከም ስደተኛ Eንታይ ትሓስብን ትገብርን ኣለኻ ኣብ 
መጽሓፈ ነህምያ ብዛባ ሓደ ስደተኛ ኣብ ግምቢ ሱሳን 
(ባቢሎን)፣ ናይ ሎሚ ራቕ ብወገን ምብራቕ 340 ኪ/ሜ 
ርሒቓ Eትርከብ ናይ ፋርስ ከተማ፣ ናይ ሎሚ Iራን፣ 
ዝቅመጥ ይነግረና። ንሱ ኣብ ቤት ንጉስ ኣገልጋሊ ከም ዝነበረ 
ይሕብረና። ካብ ለታት ሓደ Eዋን ድማ ብዛባ ንወት ሃገሩ 
የሩሳሌም ሰሚ ኣብ ቅድሚ Eግዚኣብሄር ከም ዝጾመን 
ዝጸለየን Eቲ ታሪኽ ይምህረና። (ነህ1፣1) Eቲ ቀንዲ ነገር ግን 
Eግዚኣብሄር ንህዝቢ ዮርሳሌም ከጥፍE ወይ ድማ ንቤተ-
መቅደሱ ከፍርስ ዘይኮነ ላማU Eቲ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ 
ኣምላኽ ብዘይ ምEዛዝ ስለ ዝዓለወ ነቲ ህዝቢ ናብU ክመልሶን 
ተሃድሶ ክገብረሉን ስለ ዝደለየ Eዩ። ካብቲ ዝሐጉስ ግን 
Eግዚኣብሄር ነዚ ላማU ከተግብር Eተጠቀመሉ ሰብ፣ Eቲ 
ኣብ ስደት ዝነበረ Eሞ ከም ናብራ ንስደት በዲሁ ኣብ ትሕቲ 
ንጉስ ዘገልግል ዝነበረ ነህምያ Eዩ። Eቲ ክግበር ዘለዎ ናይ 
ንጉስ ፍቓድ ስለ ዝድልዮ Eግዚኣብሄር ኣቐዲሙ ኣብ ቅድሚ 

ንጉስ መጎስ ዝረክብ Eሙን ኣገልጋላI የዳሉ ኔሩ። ነዚ ድማ 
ብቑ ዝኸውን ነህምያ ኮይኑ ተረኺቡ። ከምዚ ዓይነት ታሪኽ 
ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብዙሕ Iና ንረክብ። ንሎሚ ግን Eስኪ 
ታሪክ ናይ ዮሴፍ ወዲ ያቆብ ንርኣዮ ዮሴፍ በብU ያቆብ 
ፍቱው ከም ዝነበረ በዚ ድማ የሕዋቱ ከም ዝጸልEዎ ብዛባ 
Eቲ ዝተቀበሎ ሕልሚ ካብ ኣምላኽ ብዛባ ገዛE ርEሱ ምስ 
ነገሮም ድማ ኣዝዮም ከምዝጸልEዎ በዚ ምኽንያት ድማ 
ኣሕዋቱ ተማኺሮም ከም ዝሸጥዎ ኣብ ዘፍ 37 ነንብብ። 
Eግዚኣብሄር ነቲ ንሱ ዝሓስቦ መደብ ንከተግብር ዘይጥቀመሉ 
ሜላ የልቦን። ብርግጽ ከምዚ መገድ ተዘይፈጥር ኔሩ ዮሴፍ 
ብፍታዉ ንግብጺ ክወርድ Iዩ Iልካ ዘይሕሰብ Eዩ። ዮሴፍ 
ሓጥያት ዓመጻ ስለ ዝነበሮ ኣይኮነን Eግዚኣብሄር ንዮሴፍ ኣብ 
መክራ ዘEትዎ ዘሎ። ኣምላኽ ግን ዝሓይሽ ስለ ዝጠመተ 
ንምድሓን ነፍሳት ክብል ንዮሴፍ ናብዚ ዓይነት መከራ 
የEቲዎ። (ዘፍ50፣20) ብርግጽ ስደት ብምንታይ ከም ዝልዓል 
ኣይንፈልጥን። ከምቲ ኣቀዲመ ዝገለጽክዎ ስደት ብዝተፍላለየ 
መገዲ ክመጽE ይኽEል Eዩ። ኣብቲ ግዜ ንምንታይ ከምU 
ይኸውን ኣሎ ምናልባት ከይንርድO ንኽEል Iዩ። ዮሴፍ 
ንምንታይ Eዚ ከምዚ ዓይነት ሽግር ኣብ ህይወቱ ይወርድ ኣሎ 
ምንም ይፈልጥ ኣይነበረን። በዚ ኹሉ ግን ንኣምላኽ ምEማን 
ተማህረ። ስደት ኣጸቢቕካ ብኣምላኽ ክትEመን ኣብU ድማ 
ክትውከል ይግበረካ። ዮሴፍ ባርያ ኮይኑ ተሸይጡ ከይዱ ነቲ 
ጎይትU ድማ ብEምነት የገልግልን ይዓይን ነበረ። ከም ናይ 
ዮሴፍ ዝገዝኣና Eካ Eንተዘየለ ባሮት ኣምላኽ ምዃንና ግን 
ኣይንስሓት። (ዘፍ 26፣23-24 Iሳ20፣3 ሉቃ17፣10) ዮሴፍ 
ነቲ ክኾኖ ዘለዎን ሓሳብ Eግዚኣብሄርን ኣብ ህይወቱ ንኽፍጸም 
ንርEሱ የዳሉ ነበረ ንሕናኸ Eንታይ ምድላዋት ንገብር ኣሎና? 
ዮሴፍ ንምድሓን Eስራኤል ጥራይ ኣይኮነን ኮይኑ፣ ንምድሓን 
ኩላ ምድሪ Eንበር። ሕጂኸ መን ይፈልጥ Eግዚኣብሄር 
ንምድሓን ምድርና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዝሃሎኻ ሃሉ 
ንምድሓን Eታ ብስደት Eንነብረላ ምድርን ህዝብን Eንተ 
ኣተንስኣካ፧  Eቶም ኣብ ስደት ዝተዓወቱ ቅዱሳን ኣቦታትና 
ኣብ ዘመኖም Eግዚኣብሄር ክባርኸኒ Eዩ ክበጽሓኒ Eዩ Iሎም 
Iዶም ኣጣሚሮም ስለ ዝተጸበዩ ኣይኮነን። ነገር ግን ነቲ 
ክኾንዎ ዘለዎም ነፍሶም Eናኣዳለዉ ምስ ኣምላኽ ብEምነት 
ስለ ዝተመላለሱ Eዩ። ሕጂ ውን ንሕና Iድና ኣጣሚርና 
ብናይ ስደተኛ መንፈስ ህይወት ኣብ ስደት ንመርሕ Eንተለና 
ሽነት ጥራሕ Eዩ ዝብሃል። ምኽንያቱ Eቲ ሕጂ Eንገብሮ ነቲ 
ጽባሕ ንነብሮ ውሕስነት Eዩ። ሕጂ ንገብሮ Eንተዘየለ 
ግን Eቲ ንጽበዮ ግዜ Eቲ ሕጂ ንነብሮ Eዩ ዝድገም። 

(ህይወት ኣብ...ካብ ገጽ 5 ዝቀጸለ) 
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ሓወይ  ፓስተር Eንድርያስ ሓዋዝ 
ዘማሪ ብምንባሩ ኩላትና ኣብ ገዛ 
ጊታር ንፍትን ኔርና። ኣነውን ገና 
ህጻን Eንከለኹ ካባይ ትዓቢ ጊታር 
ተሰኪመ Eወቅ ብምንባረይ ነቲ 
ዝነበረኒ መንፈሳዊ ዝንባሌይ ርEዩ 
ሓወይ Eንድሪያስ ሓሙሻይ ክፍሊ 
ከለኹ Eዩ ኣብ ናይ ህጻናት መዘምራን 
የEቲዩኒ። ኣብ ናይ ህጻናት መዘምራን 
ድማ ጊታር ብምጽዋት ከገልግል 
ጀሚርኩ። ሽ ጐይታ የሱስ ኣብ 
ህይወተይ ኣትዩ ረኺበዮ። ቀስ ብቀስ 
ድማ ህይወተይ ተቀይሩ። ኣብU 
Eንዳገልገልግኩ ምጽላይ ጀሚረ 
ሕብረት ድማ ጀሚርና። በቃ በዚ 
ከመዚ Eያ ህይወተይ ኣብ 
Eግዚኣብሄር ተተኺላን ናብ መዝሙር 
ምጽሓፍን ምድራስን ዝበጻሕኩ። ኣብ 
ህይወተይ ዓቢ ጽልዋ ዘምጽኤ 
Eምበኣር ፓስተር Eንድርያስ Eዩ። 
ካብ ህጻንነተይ ጀሚረ ኣርኣያU 
ምኽታል Eምነ ነይረ። Eግዚኣብሄር 
ድማ ብናቱ መገዲ ክኸይድ ረዲUኒ።  

ኤኤ ብዛባ ሓዳርካ’ኸ Eንታይ 
ትብለና፧  

ዘማሪ Eንዳልክ  ገና ኣይተመርዓኹን 
ግን Eግዚኣብሔር ይመስገን 
Eናሓሰብኩ Eየ። ኣምላኽ Eንተፈቐዶ 
ድማ ኣብ ዝመጽE ዓመት ናብU 
ገጸይ Eየ። 

ኤኤ ብዛባ ናይ ኣሳፍ ሚኒስትሪ ወይ 
ኣገልግሎት ኣመሰራርትU ፣ Eንታይ 
ራEይ ከም ዘለዎን ኣበይ ደረጃ 
ከምዝበጽሐን ዶ መለልካና፧   

ዘማሪ Eንዳልክ  ቅድሚ ናይ ኣሳፍ 
ኣገልግሎት ፣ ሽብሸባ ናይ መዝሙርን 
ወንጌልን ኣገልግሎት ኣብ ትሕቲ 
ዝብል Iና ምስ በዓል ሊሊ ቤቲ ኴንና 
Eነገልግል ዝነበርና። መብዛሕቲU 

ባህላዊ ብዝኾነ መገዲ ነገልግል ኔርና። 
ብEU ድማ Eግዚኣብሄር ኣብ 

ምድርና ብዙሕ ስርሓት ሰሪሑ። 
ካብU ድማ Eቲ ኣገልግሎት ካብ 
ባህላዊ ነገር ሕልፍ ብምባል ኣብ 
ኣምልኾ ድማ ንምስራሕ ስለ ዝድለየና 
በዚ ኣንፈት ክንንቀሳቐስ Iልና Iና 
ነዚ ናይ ኣሳፍ ኣገልግሎት ጀሚርናዮ። 
ዛጊት ኣገልግሎትና 
ካብ ንጅምር ኣስታት 
ሽድሽተ ዓመት ጌርና 
ኣሎና። በዚ መሰረት 
ድማ ክሳብ ሕጂ ኣብ 
ውሽጢ ከተማ 
ኣዲስኣበባን ኣብ ሓያሎ 
ዞባታትን Eናዞርና 
ኣገልጊልና ኣሎና። ካብU ሓሊፍና 
ድማ ቅድሚ ኣስታት ኣርባተ ዓመት 
Eምላኽ ረዲUና ኣብዚ ኣብ ናይሮቢ 
መጺና ኣገልጊልና ኔርና። ኣብ ዱባይ 

፣ ኣቡዳቢ ፣ ዓረብ Iማረይትስ ውን 
ኣገልጊልና Iና። ዋና ራEይ ናይዚ 
ኣገልግሎት ድማ ኣብ Iትዮጵያን 
ኣብ ኩላ ዓለምን ብዛባ ኣምልኾ 
ጽልዋ ምምጻE Eዩ። Eቲ ዝዓበየ 
ዓላማና ድማ ብEU ወንጌል ምስባኽ 
Eዩ። ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ድማ 
ምሳና ሓቢሮም ብስብከት ዘገልግሉን 
ብጸሎት ዝድግፉናን ኣለው። ስለዚ 
ኩሉ ግዜ ክንወጽE ከሎና ምሉE 
ኣገልግሎት ሒዝና Iና ንወጽE። ሓደ 
ሓደ ጊዜ Eውን ኮንፈረንስ ንገብር 
Iና። ካብU ብተወሳኺውን ናይ 
ኣምላኾ ካሴት ፣ ቪሲዲን ዲቪዲን 
ምስራሕ ዓላማ ኣሎና። ኮንሰርት 
ብምድላው ጽፉፍ ብዝዀነ 
ኣቀነባቢርካ ንህዝቢ ብመራኸቢ-
ብዙሓን ናይ ምብጻሕ ዓላማ ውን 
ኣሎና።  

ኤ.ኤ. Eቲ ዘዳለኹምዎ ቪሲዲ ሓያል 
ዝዀነ መልEኽቲ ኣለዎ ። ምስU 
ኣተሓሒዝካ ስለ ኣምልኾን ምስጋናንዶ 
ምገለጽካልና ፧  

ዘማሪ Eንዳልክ . ሓደ መዓልቲ ንግሆ 
ተሲኤ ክጽሊ ምስ ደለኹ Eዩ 
Eግዚኣብሄር ኩሉ  ኣንፈተይ ዝቕይር 
መልEኽቲ ኣብ ውሽጠይ ዘቐመጠ ። 
Eታ መዓልቲ ኣይርስዓን Eየ። ገና 

ተንሲኤ ክጽሊ Iለ 
ክምብርከኽ ከለኹ 
ልክ ከም ጥቕሲ Eዩ 
ኣብ ውሽጠይ 
ተቐሚጡ። “ምስጋና ፣ 
ናይ Eግዚኣብሄር 
ምድሓን የምጽE ፣ 
ኣምልኾ ግና ነቲ 
መድሓኒ ዝኾነ 

Eግዚኣብሄር የምጽO!” ዝብል ሓሳብ 
 

(ናብ ገጽ 19 ይቅጽል...) 

“ምስጋና ፣ ናይ Eግዚኣብሄር ምድሓን የምጽE ፣ ኣምልኾ ግና ነቲ መድሓኒ ዝኾነ Eግዚኣብሄር የምጽO!” 

ኤ.ኤ. ብመጀመርያ ድሜና ኣኽቢርካ ቃለ መሕትት ክንገብረልካ ፍቓደኛ ስለ ዝዀንካ ብስም ቤተክርስትያን 
ነመስግነካ። ብምቕጻል ታሪኽ ህይወትካ ፣ ሕጽር ብዝበለዶ መለልካና፧ 

ዘማሪ Eንዳልክ ነዚ ድል Eዚ ስለ ዝሃብኩምኒ ከመስግን Eፈቱ። ኣነ ካብ ብህጻንነተይ Eየ ንጐይታ ምስዓብ ጀሚረ። 

“ምስጋና ፣ ናይ 
Eግዚኣብሄር ምድሓን 
የምጽE ፣ ኣምልኾ ግና 
ነቲ መድሓኒ ዝኾነ 

Eግዚኣብሄር የምጽO!” 
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E ግዚኣብሄር ንኣብርሃም ካብ ማEከል መምለኽቲ 
ጣOት ሓርዩዎ ንU ክኸውን ከኣ ፈልይዎ። 
ኣብርሃም ድማ ንይስሓቅ ወለደ ይስሓቕ 
ንያቆብ ያቆብ ድማ ነቶም ነገድ Eስራኤል 

ዝኾኑ 12 ወለደ። ሓደ ካብኣቶም ድማ ዮሴፍ Eዩ። 
ህይወት የሴፍ ብኣዝዩ ብዙሕ ሕልኽላኽን ጸገማትን 
ዝሓለፍ ክኸውን ከሎ Eቲ ንU ዘጋጠሞ ጸበባን ሽግርን 
ብብዙሕ መዳዩ ንህይወት የሱስ የርEየና። ወይ 
የንጸባርቕ። 

ዮሴፍ ከም የሱስ ብኣቡU ሓለፋ ኩሎም ኣሕዋቱ ፍቱው 
ነበረ (ዘፍ37፣3 ማቴ፣17፣5 ማር9፣7)። የሴፍ ከም የሱስ 
ጓሳ ነበረ (ዘፍ37፣2 ዮሃ10፣11-14) ዮሴፍ ከም የሱስ 
ብኣብU ናብ የሕዋቱ ተላEከ (ዘፍ37፣13-14 ሉቃ 
20፣13 Eብ2፣12) ኣንተኾነ ግና ዮሴፍ 
ከም የሱስ ብዘይምኽንያት በሕዋቱ 
ተጸልኤ (ዘፍ 37፣4,8 ዮሃ15፣25) 
ከም የሱስ ኣዝዩ ተፈተነ (ዘፍ39፣7 
ማቴ4፣1) ከም የሱስ ንኽቅተል 
ኣብ ልሊU ክፍኣት ተኣልመ 
(ዘፍ37፣18-19 ዮሃ11፣53) ከም 
የሱስ ተኣስረ (39፣20 ማቲ 
27፣2) ከም የሱስ ንሓቅነቱ 
ኣይተጣበቐን (ዘፍ 39፣20 
Iሳ 53፣7) ከም የሱስ ተዋረደ (ዘፍ37፣19 
ሉቃ22፣) ከም የሱስ ቀሚሹ ተቐንጠጠ (ዘፍ37፣23 
ዮሃ1923-24) ከም የሱስ ብገንዘብ ተሸጠ (ዘፍ37፣28 
ማቴ26፣14-16) ከም የሱስ ብሓሶት ተመስከረሉ 
(ዘፍ39፣14-18 ማቴ26፣59-61) ከም የሱስ ብዛብU 
ሓሶት ተነግረ (ዘፍ37፣31 ማቴ28፣11) ከም የሱስ 
ብዘይገበሮ ብደል ምስ ክልተ ወንጀለኛታት ጸኒሖም 
ሓዲOም ዝጠፍኤ ሓዲOም ድማ ዝድሕን ተኣስረ 
(ዘፍ40፣1-3 ሉቃ 23፣32-33) ከም የሱስ ኣግዚኣብሄር 
ኣብ ኩሉ ነገራትን ኩሉ ግዜን ምስU ነበረ 
(ዘፍ39፣2,21,23 ዮሃ16፣32) ከም የሱስ Eቶም ናቱ ዝኾኑ 
ኣየለለይዎን (ዘፍ42፣8 ዮሃ1፣19) ከም የሱስ ነቶም 
ዝበደልዎን ክንስሑ ናብU ዝተመልሱን ምሕረት 
ገበረሎም (ዘፍ45፣1-15 ዘካ12፣10-11) ከምቲ የሱስ በቲ 
ሓለቃ 100 ከምU ውን ዮሴፍ በቲ ሓላፊ ቤት ማEሰርቲ 

ከቢሩ (ዘፍ39፣21 ሉቃ23፣47) ከም የሱስ Eቲ ዓቢ 
ይUን ኣገልግሎቱን ወዲ 30 ዓመት ምስ ኮነ ጀመሮ 
(ዘፍ41፣46 ሉቃ3፣23) ከም የሱስ ድሕሪ ኩሉ ስቓዩ 
ኣዝዩ ልል በለ (ዘፍ41፣41 ፊሊ 2፣9-11) ከም የሱስ 
ብኹሉ ህዝቢ ዓለም ከበረን ተበጽሔን (ዘፍ42፣57 
Iሳ2፣23) ኣብ መወዳEታ ድማ ከም የሱስ ንህዝቡ ካብ 
መዓት ኣድሓኖም (ዘፍ45፣7 ራI5፣9-10) Eዚ 
ብሓፈሽU ህይወት የሴፍ ንናይ የሱስ ህይወት ዘንጸባርቕ 
ክኸውን ከሎ ኣስብና ድማ ኣብ ቤት ጶጤፋር ከሎ 
ታሪኽ ናይ ዮሴፍ ብኸምይ መንገዲ ንየሱስ ክርስቶስ ከም 
ዘንጸባርቕ ክንርI Iና (ዘፍ39፣1-6 ንበብ)  

Eግዚኣብሄር ብEU ዝሰመርኩ ፍቱው ወደይ ዝበሎ 
ንክርስቶስ Eዩ። ክርስቶስ ስምረት 
ኣምላኽ Eዩ። ንEግዚኣብሄር 
ሰናይ ነገር ኣባና ዝገብር 
ብክርስቶስን ስለ ክርስቶስን 
Iሉ Iዩ። Eግዚኣብሄር 
ምሕረት ዝገብር ውን 
ብክርስቶስን ስለ 
ክርስቶስን Iሉ Eዩ። 
ዮሴፍ Eንብኣር ኣብ 

ቤት Eቲ ግብጻዊ ጎይታU 
ከም ምስሊ ክርስቶስ ኣብ ሂወትና Eዩ ኔሩ። 

መጀመርታ ዮሴፍ ናብ ቤት ጶጢፋር ክኣቱ ከሎ ከም 
ባርያ ወይ ኣገልጋሊ ኮይኑ ኣዩ ኣትዩ። ብተመሳሳሊ ሓደ 
ሰብ ናብ Eግዚኣብሄር ዝመጽEን ንየሱስ ክርስቶስ ናብ 
ህይወቱ ከEትዎ ዝውስንን ነገራቱ ክተዓራረየሉን ክሕግዞን 
ከገልግሎን Eዩ። Eዚ ድማ ብመሰረት Eቲ የሱስ ባሉ 
“ወዲ ሰብ ድማ ኬገልግል ... Eምበር ኬግልግልዎ Iሉ  
ኣይመጸን” (ማቴ፣20፣28) ዝበሎ ቃል ጸገም ዘይብሉን 
ቅቡልን Eዩ። “ብመዓልቲ ጸበባኻ ድማ ጸውዓኒ ኣነ 
ከናግፈካ Eየ…” መዝ50፣15 Eውን ተባሂልና ኣሎና። 
ስለዚ ሰብ ምስ ጨነቆን ረዲኤት ምስ ደለየን ናብ 
Eግዚኣብሄር ምምጽUን ንየሱስ ክስርቶስ ከገልግሎን 
ክረድOን ናብ ህይወቱ ክድሞ ቅኑ Eዩ። የሱስ ውን 
ከምቲ የሴፍ Eሙን ኮይኑ ኣብ ቤት Eቲ ግብጻዊ 
ጎይታU ከም ባርያ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ Eሙን ኮይኑ 

(ናብ ገጽ 12 ይቅጽል...) 

Eዚ ዓምዲ Eዚ “Eተን ጽሑፋት ብዛባይ ይምስክራ”(ዮሃ5፣39)ዝብል ቃል 
መሰረት ብምግባር መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ራEይ ብዝተፈላለየ 

መልክ ንክርስቶስ ዝገልጽን ዘንጸባርቕን ምዃኑ የርEየና።  
ጽሑፋት ንመርምር 

ብኤርሚያስ ዘራጽዮን
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ብዛባ Eቲ የሩብ በዓል Eተሰምየ ፣ ጊዴዎን ካብ መጽሓፍ መሳፍንቲ ምራፍ 6-8 
ዘሎ ብተኸታታሊ ሰለስተ ጽሑፋት ጽሒፈ ኣለኹ ። ነቶም ኣብ ከቢድ መከራን 
ጸገምን ዝነበሩ Eስራኤላውያን ምEንቲ ኬድሕን Eግዚኣብሄር ንጊዴዎን ከም ዝጸው 
ንሱ ድማ ሕራይ ብምባሉ Eቲ ዮ ኪየ ከም ዝተኻEለ ርIና ኔርና ። Eግዚኣብሄር 
ብሰብ Eዩ ዚዓዪ ፣ ስለዚ ድማ ነቲ ፈቓዱ ተረዲU ዝዓየሉ ሰብ Eዩ ዝደሊ ።  

ኣብ ዓለም ዝተገብሩ ዓበይቲ ለውጥታት ወይ ከኣ ስራሓት Eንተ ረAና ፣ ብሓደ ሰብ 
ዝተጀመሩ ወይ ድማ ብናይ ሓደ ሰብ ኣመራርሓ Eተተግበሩ ምዃኖም ንዘብ ። 
ናይ ብዓል ማርቲን ሉተር… ዛንታ ነዚ ኣብነት ኪዀነና ይኽEል ። ኣብ መንፈሳዊ 
ነገርውን ከምU ሓደ ንፉ መራሒ ክልውጦ ። ከመሓይሾ ። ሓድሽ ኪምስርቶ 
ዝኽEሎ ነገራት ኣሎ ። Eቲ ንፉ መራሒ ዘብሎ ነገር ድማ ፣ ካልOት ሰባት በቲ 
ናቱ ኣመራርሓ ኪኽተሉን ኪድግፍዎን ኪገብር ዝኽEል ምዃኑ Eዩ ። Eምበኣርሲ 
ብዛባ መራሒ ብሕልፊ ድማ ብዛባ ባህርያት ናይ መራሒ ካብ ዛንታ ናይ ጊዴዎን 
ክንርI ። ባህርይ መራሒ ከመይ ኪኸውን ከም ዘለዎ ንምርዳE ፣ ጊዴዎን Eንታይ 
ዓይነት መራሒ ከም ዝነበረ ንመርምር ።  

1. ጾር ዝስም ፣ ደንጋጺ ልቢ ድማ ዘለዎ ፣- 

ጊዴዎን ስለ ህዝቡ ዝድንግጽ ልቢ ነበሮ ። ኣብ መሳ 6፣13 ከም Eነንብቦ Eቲ 
መልኣኽ Eግዚኣብሄር ምስ ተራEዮ Eሞ ፣ “Eግዚኣብሄር ምሳኻ Eዩ ምስ በሎ ንሱ 
Eግዚኣብሄር ምሳና Eንተልዩ ድኣ Eዚ ዅሉ ስለምንታይ ረኸበና… ሕጂ ግና 
Eግዚኣብሄር ሓዲጉናስ ኣብ Iድ ሚድያን ኣሕሊፉ ሂቡና” Eናበለ ከም ዝመለሰሉ 
ነንብብ ። ጊዴዎን ስለ ናቱ ሽግር ጥራይ ዘይኰነስ ስለ ናይ ህዝቡ ጸገም ነቲ 
መልኣኽ ተዛረቦ ። Eዚ ኸኣ ስለ ህዝቡ ዝሓልን ፣ ሽግር ናይ ህዝቡ ዘሕሞ ሰብ ከም 
ዝነበረ ይሕብረና ። ዝዀነ ሰብ ኣገልግሎት ቅድሚ ምጅማሩ ስለቶም ዜገልግሎም 
ሰባት ጾር ክህልዎ ይግባE ። ጾር ድማ ኣብ ደንጋጺ ልቢ ጥራይ Eዩ ዚርከብ ። 
ብዛባ Eዚ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ኣብነት ክንጠቅስ ንኽEል ።  

ጐይታ ነቲ ኵሉ ኣገልግሎት ኪፍጽም ዝገብሮ ዝነበረ ደንጋጺ ልቢ ስለ ዝነበሮ ምዃኑ 
ኣብ ቃሉ ተጻሒፉ ንረኽቦ ። ከም ኣብነት ክልተ ሰለስተ ጥቕስታት ክንርI ፣- ኣብ 
ወንጌል ማር 8፣2 የሱስ ፣ “Eዞም ህዝቢ EዚOም ሰለስተ መዓልቲ ምሳይ ገይሮም 
Eዮም ፣ ዚብላ ከኣ የብሎምን Eሞ የደንግጹኒ ኣለዉ” በለ ። Eቲ ኣዝዩ ዘገርም ፣ 
ኪምህርን ኪፍውስን ከገልግሎምን ስለ ዝቐነየ ፣ Eቲ ዝያዳ ኵሉ ሰብ ደኺምዎን 
ጠምዩን ዘሎ ንሱ ክነሱ ስለቶም ህዝቢ ምድንጋጹ Eዩ ። Eወ Eቶም ህዝቢውን 
ጠምዮም ኣለዉ Eንተዀነ ግና ልሊ ናይ ስጋዊ ምግቢ ዝዀነ ካብ ዘለዎም ኵሉ 
ሕማም ተፈዊሶምን ተባሪዀምን Eንተ ተመልሱ Eኳ የሱስ ግና ደንገጸሎም ። 
ከምUውን ነታ ወዳ ዝሞታ መበለት ሰበይቲ ኣብ መገዲ ምስ ረኸባ ደንገጸላ Eሞ 
ንወዳ ኣተንስኣላ ። ከምUውን Eቲ ዉር ሰብኣይ ንኽፍወስ ኪጭድር ከሎ ካልOት 
ስቕ ኪብል ነገርዎ ፣ የሱስ ግና ደንጊጹሉ Eንታይ ክገብረልካ ትደሊ Iሉ ሓተቶ ፣ 
ፈወሶ ድማ ።  

2. ንጹር ራEይ ዘለዎ ፣ ነቲ ራEዩ ንምፍጻም ድማ ዝተዓጥቀ ፣-

ጊዴዎን ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ነቲ ዝረኣዮ ኰነ ነቲ ዝበሃሎ ዘሎ ከየረጋገጸ 
ሓንቲ ስጕምቲ Eኳ ኣይከደን ። ብመጀመርታ Eቲ መልኣኽ Eግዚኣብሄር ምስ 

ተገልጸሉ ብመስዋEቲ ቀጺሉ ድማ 
ብቝሩጽ ጸምሪ ነቲ ጻውቱ ኣረጋገጸ ። 
Eቲ ዝብሃለሉ ዘሎ ካብ Eግዚኣብሄር 
ምዃኑ ቅድሚ ምጅማሩ ፈለጠ ፣ ነታ 
ላማ ክሳ መወዳEታ ዝተረድኣ ንጹር 
ራEይ ነበሮ ። Eቲ ናይ ኣብU ዝነበረ 
መሰውI በዓል ድማ ነዚ ዮ Eዚ 
ዘዓንቅፍ ምዃኑ Eግዚኣብሄር ምስ ነገሮ 
ብUብU ኣፍረሶ ።  

ጳውሎስ፣ ንኣገልጋሊ ከም ንምውድዳር 
ዝጐዪ ሰብ ገይሩ መሲልዎ ኣሎ ። Eዚ 
ከምዚ ዝወዳደር ሰብ ለይትን መዓልትን 
ልምምድ ክገብር ይግብO ። መቸም ፣ 
ብጉያ ተወዳዲሩ ተዓዋቲ ኪኸውን 
ዘይደሊ ሰብ ከም ዘየልቦ ርግጸኛ Eየ ። 
Eዚ ግና ናይ ልብና ድሌት ጥራይ 
ኰይኑ ተሪፉ ዘሎ ምኽንያት Eቲ ኣብ 
ከምዚ ደረጃ ዝበጽሕ ሰብ ኪኸፍሎ ዘለዎ 
መስዋEቲ ንምኽፋል ፍቓደኛታት ስለ 
ዘይኰንና Eዩ ። Eንታይ ክብል Eየ 
ደልየ ፣ ናብ ከምዚ ደረጃ ንምብጻሕ 
ኵልና ከም Eንፈልጦ ፣ ለይትን 
መዓልትን ምልምማድ ። ንነፍስካ ካብ 
ብዙሕ ነገር ምግታE የድሊ ። ነዚ 
ንምግባር ድማ Eታ Eንኰ መገዲ ፣ ነታ 
ክትረኽባ Eትብህጋ ዋንጫ ኵሉ Eዋን 
ኣብ ቅድሚ ኣንትኻ ምስ ትህሉ ጥራይ 
ይኸውን ። Eዚ Eንተዘይኰይኑ ግና ፣ 
ካልOት ክድቅሱ ክትትንስE፤ ካልOት 
ተኣኪቦም ክስሕቁን ከልሉን 
ክትለማመድ፤ ካልOት ድላዮም መሪጾም 
ክበል ንስኻ ክትክልከል ቀሊል 
ኣይከውንን ። ልክ ድማ ከምU 
ጊዴዎን ፣ ንጹር ራEይ ዘለዎ ነቲ ደው 
ዝበለሉ ጉዳይ ድማ ንኽፍጽሞ ዝተዓጥቀ 
ሰብኣይ ነበረ ።  

3. ዘይህወኽ ፣ ነቲ ጊዜ ድማ 
ዘስተውል

ደንጋጺ ልቢ Eንተሎ Eኳ ብዘይ ራEይ 
መራሒ ምዃን ዘይከኣል ነገር Eዩ ። 
ኣብ ልሊ Eዚ ድማ Eቲ ራEይን ጾርን 

 
(ናብ ገጸ 22 ይቅጽል...) 

ኣብዚ ዓምዲ Eዚ ንመሪሕነት ዝምልከት ጽሑፍ ይቐርብ።ኣብ ኣሰሩ 

ብዳኒኤል ተስፋይ (ሕ.መ.ኣ) 
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ኤቤን-ዔዘር ናይ መሰረት ፈውሲ ቤተክርስትያን ብ11 ንሓሰ 2002 ዓ.ም Aብ ናይሮቢ ኬንያ ተመስሪታ። ኣመጻጽኣን 
ምባለን ናይዛ ቤተክርስትያን Eቶም ኣብዚ ግዜ ዝነበሩ ኣሕዋት ምስ ሕብረት ወንጌላውያን ቤተክርስትያን ኤርትራ 
ከገልግሉን ክግልገሉን ድሕሪ ምጽናሕ ብዝነበረ ውሽጣዊ ዘይምርድዳE ካብታ ሕብረት ተፈልዮም ብውሑድ ዓቅሚ 
ሰብ ኣብ ናይ ገዛ ኣገልግሎት ጀሚሮም። ይኹን Eምበር Eቲ ዝውሕዝ ዝነበረ ሰብ ካብ ዓቅሚ Eታ ሽ Aገልግሎት 
Eንፍጽመላ ዝነበርና ገዛ ንላሊ ክኸውን ጀመረ። Eዚ ጥራሕ ዘይኮነ ፣ ብሕጊ ናይ መንግስቲ ኬንያ ካብ ዓሰርተ ሰብ 
ንላሊ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ Eንተዘይ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ሕብረት ምግባር ስለ ዘየፍቅድ Eቲ ክግበር ዝነበሮ Eንኮ 
ኣማራጺ ፣ ጽላል Eትህብ ኣደ ቤተክርስትያን ረኺብካን ስፍሕ ዝበለ ኣዳራሽ ተኻሪኻን ምቅጻል Eዩ ኔሩ። በዚ ኩሉ 

ድማ Eቲ ኣብ ዘመናት ምEንቲ 
ስሙ Iሉ ዝሰርሕ ልል 
Eግዚኣብሄር ኣምላኽ ኤቤን-ዔዘር 
ስለ ዝኾነና ብመሪሕነት ሓው 
ገብርኤል ኪዳነ ዮሴፍ ምስ ኪሪስኮ 
ኒው  ላይፍ  ቤተክርስትያን 
ብምርድዳE ኣገልግሎታ ጀመረት። 
ኤቤን-ዔዘር ናይ መሰረት ፈውሲ 
ቤተክርስትያን ብራEይ ትምራሕ 
ቤተክርስትያን ክትኸውን Eንከላ 
ራEይ
ኣ ድማ ኣብ ህዝብና ናይ መሰረት 
ፈውሲ ንምምጻE Eዩ። ራEይኣ 
ተተግብረሉ መንገዲ ድማ ፣ 

ቀዳማይ ፣- ነቶም ኣብ ሃገርና 
ዝጸንሑ ኣመንቲ ይሕዋት Eሞ 
ብዝተፈላለየ ምኽንያት ናብ ስደት 
ዝውሕዙ ዘለው ኣብ ሃገርና ድማ 
ብሰሪ Eቲ ዘሎ ናይ ቤተክርስትያን 
ስደት ከምቲ ዝግባE መንፈሳዊ 

ህይወቶም ከይሃንጹ ድል ዘይረኸቡ 
ብቃልን  ጸሎትን  መንፈሳዊ 
ህይወቶም ብምህናጽ ናብቲ 
ዝኽድዎ ሃገር በቲ Eግዚኣብሄር 
ብዝህቦም ጸጋ ሓያላት ናይ 
ክርስቶስ ሰራዊት ምግባር ፣  

ካልኣይ ፣- ነቲ ዋላ ሓንቲ ብዛባ 
ምድሓን ቅኑ ዝኾነ ኣፍልጦ 
ዘይብሉን ብባህልን ስርዓትን 
ሃይማኖት ዝተኣሰረ ህዝብና በቲ 
ዘድሕን ትኩል ቓል ኣምላኽ 
ምምሃርን ናይ ጸሎት ጉልበት 
ከጥርዩ ምግባርን በዚ ድማ Eቲ 
ሓቀኛ ሕብረት ምስ ኣምላኽ 
ንኽገብሩ ምድጋፍ Eዩ። 

ኤቤን-ዔዘር ናይ መሰረት ፈውሲ 
ቤተክርስትያን ኣብቲ መጀመርያ 
ብሓው ገብርኤል ኪዳነ ትምራሕ 
ነበረት። ብድሕሪU Eቲ ዝነበሮ 
ኣገልግሎት ብሓው ሳምሶም(ሙሴ) 

ገ/ክርስቶስ ተተክኤ። ብርግጽ ናይዞም ክልተ ኣሕዋት ናይ መሪሕነት ኣገልግሎቶም ኣብ ኤቤን-ዔዘር ናይ መሰረት 
ፈውሲ ቤተክርስትያን ዓቢ ታራን ጽልዋን ዝነበሮ Eዩ። ብሓቂ ድማ ብትግሃትን ቅንኣትን ሰልክዩና ከይበሉ 
ብጉልበቶምን ገንዘቦምን ነዛ ቤተክርስትያን ክሳብ Eቲ ክትኮኖ ዘለዋ ኣብጺሖማ Eዮም። በዚ ኣጋጣሚ ንዝገበርዎ ኹሉ 
ጻሮም ጐይታ ይባርኸኩም ንብል። ኣብዚ ግዜ Eዚ ቤተክርስትያን ኤቤን-ኤዘር ብሓው ፓስ. ምሕረትኣብ 
ሃብተማርያም ትምራሕ ኣላ።  

ኤቤን-ኤዘር ናይ መሰረት ፈውሲ ቤተክርስትያን ካብ ዝጀመረትሉ ለት ጀሚሩ ክሳብ Eዚ ሕጂ 5ይ ዓመታ 
Eተብለሉ ዘላ ግዜ ፣ ብዙሓት ነፍሳት ኣፍርያን ተዳኺመን ንዝነበራ Eቲ ዝግባE መንፈሳዊ ኣገልግሎት ብምሃብ ከም 

(ናብ ገጽ 17 ይቅጽል...) 
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12ነሓሰ 2007 

Eምበኣርሲ ፣ ኣገዳስነቱ መታን ከነስተውሎ ነዘን ዚስባ 
ሓሳባት ብህድኣት ከተንብብወን Eላቦ ።  

1. መብዛሕትU ጊዜ Eቲ ሓይልና ፣ ብትምህርቶም 
ክነፍ፣ ከምU ድማ ኣብ ከም ሙዚቃ ወይ ስፖርት 
መሳሊ ነገራት ክዋስU Iና ንጐዪ ።  Eዚ ኵሉ ኣዝዩ 
ዜድልን ጠቓምን Eኳ Eንተ ዀነ ፣ ምስቲ ናይ 
ዘልኣለም ህይወትን ምስቲ መንፈሳዊ ናብራን ዝወዳደር 
ኣይኰነን።  ንሕና ኣብ ቀዳማይ ዓለም ንነብር ዘሎና 
ብሕልፊ ቦትU ኣዘናቢልናዮ ዘሎና ይመስለኒ ።  

2. ኣEምሮOም ብዙሕ ነገር ክሕዘሉ ዝኽEል ጊዜ ሕጂ 
ብምዃኑ ንሕና ግና ስለ ዘይመገብናዮ ክቡርን 
ዘይትካEን ጊዜ ነቃጽል ከም ዘሎና ንረዳE ።  

3. ብኣንጻሩ ድማ ፣ ንሕና Eንተ ዘይምሂርናዮም ፣ 
ካልOት፣ ዘይረብሕን ሕማቕ ዝዀነን ትምህርቲ 
ኪምህርዎም Eዮም ። Eዚ ድማ ካብ መማህርቶም ፣ 
ካብ ቲቪ ካብ ኮምፒዩተር ዝኣመሰሉ ነገራት ማለተይ 
Eዩ ።  

4. ካብ ሸል ድሜOም ቤተ-ክርስትያን ምኻድ ከሐጕሶም 
ዚግብO ፣ ክጸልEዎ Eንተ ጌርናዮም ድሓር ምቕያሮም 
ኣሸጋሪ ኪኸውን Eዩ ። ንሕና ተኣኪብና ክንዝምር ፣ 
ቃል ኣምላኽ ክንምሃር ፣ ክንጽሊ ፣ ክንሕጐስን 
ክንዘልልን ፣ ንሳቶም ድማ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ተዓጽዮም 
ንብዙሕ ሰዓታት ዋጭ ዋጭ ምባልን ፣ ምስቶም 

ህጻውንቲ ኴንካ ናይ ህጻውንቲ ቪድዮ ምርኣይን ከመይ 
ከሐጕሶም ይኽEል ። Eስኪ ቀስ Iልና ንሕተቶም "ናብ 
ቤት Eግዚኣብሄር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጕስኩ" 
ይብሉ'ዶ ይዀኑ ፧  

5. ብዙሓት ወለዲ ደቅና ነቲ ክፋE ናይዚ ዓለም ክንዲ 
ምንታይ ከም ዝፈልጡ ዝስወረና ይመስለኒ ። ዘይፈልጡ 
ስለ ዝመስለና ድማ ክንምህሮምን ክንሕዞምን ገና ጊዜ 
ዘሎና ይመስለና ። ከም ዝተዓዘብክዎ ግና ደቅና ካብቲ 
ይፈልጥዎ Eዮም Iልና Eንሓስቦ 10 ጽፊ Eዮም ነቲ 
ከክፉU ዝፈልጡ ።  

6. ንሕና ዘየሕለፍናዮ ዓይነት ጸገማትን ሽግራትን ከም 
ዝሓልፉንረዳE ። ንሕና ክንዓቢ ከሎና ብዛባ ሕብሪ 
ቈርበትና ወይ ድማ ካልE ዘይንፈልጦ ሰብ ከይምጸናን 
ከይሰርቀናን ዝብል ፍርህን ሽግርን ኣይነበረን ። ንሳቶም 
ግና ከምዚ ዝኣመሰለ ዓብዪ ጸገማት ከም ዘለዎም 
ኣስተውልና ማንነቶም ክፈልጡ ነቲ ዘለዎም 
በሩኽቶም ዜጓንፎም ጸቕጥታት ብዓወት ክሓልፉ ብዘይ 
ፍርሒ ንኽዓብዪ ንቕረቦም ፣ ከም ወላዲ ጥራይ ዘይኰነ 
ዓርኪ ንኹኖም ።  

7. Eዞም ኣብ Iድና ዘለዉ ጽባሕ Eንታይ ከም ዝዀኑ 
ፍጹም ኣይንፈልጥን Iና።  ካብኣቶም መራሕቲ ዓዲ ፣ 
መራሕቲ ቤተ ክርስትያናትን ዓበይቲ ሰበ ስልጣንን 
ክወጹ ይኽEሉ Eዮም።  

(ናበይ ገጽና...ካብ ገጽ 7 ዝቀጸለ) 
 

 
(ናብ ገጽ 13 ይቅጽል...) 

የገልግል Eዩ። Eንተኾነ ግና ከም ባርያን ኣገልጋልን 
ኮይኑ ድዩ ኣብ ህይወትና ክነብር ዘለዎ፧ ኣብቲ ዘድልየና 
ነገራት ክንሓቶን ከሳልጠልናን ጥራይ ድዩ ኣብ ህይወትና 
ክነብር ዘለዎ፧ ከም ሓደ ኣብ ቤት መግቢ ዘሎ ኣሳሳዩ 
ብጣቕት Iድና ጸዊና ዝደለናዮ ንEዝዞ ንሱ ድማ 
ሸበድበድ Iሉ ናብ ክሽነ ብምEታው Eቲ ዝኣዘዝናዮ 
መግቢ ኣብ ገበታ ጌሩ ዘምጽኣልናን ዘሳስየናን። ንሕና 
ከም መግለጺ ምስጋናና ካብቲ ተረፍ ትሕዝቶና ሰናቲም 
ንልግሶ ከምU ድማ ንየሱስ ኣብቲ ዘድልየና ግዜ ንድሌት 
ልብናን መደብናን ንክሳልጠልና ኤር 33፣3 ብምጥቓስ 
ንEዝዞም መሳኹቲ ሰማያት ከፊቱ ነቲ ዝኣዘዝናዮ ነገራት 
ኣብ ገበታ ሰሪ ብምምጻE ዘገልግል Eሞ ኣገልግሎቱ 
ምስ ፈጸመ ድማ “የመስግነካ የሱስ ስለ ዘገልገልካኒ” 
ብምባል Eንፋነዎ ኣገልጋሊ ኮይኑ ድዩ ኣብ ህይወትና 
ዝነብር፧ 

ጶጢፋር ንየሴፍ ከም ባርያ ጥራይ ጌሩ ሱቅ ኣይበለን። 
Eግዚኣብሄር ምስU ከም ዘሎን ንሱ ዝገበሮ ኩሉ ድማ 
Eግዚኣብሄር ኣብ Iዱ ከም ዘቕንዓሉን ስለ ዝፈለጠ ካብ 
ባርያ ምዃን ሓሊፉ ንነገራት ደረጃ ብድረጃ ናብ Iዱ 
ኣሕሊፉ ክህቦ ከሎ Iና ንርI። መጀመርታ ዮሴፍ ሞጎስ 
ረኺቡ ኣዛዚ ቤቱ ክገብሮ ከሎ ንርEዮ (ዘፍ39፣4) 

ብድሕሪU ድማ ወሲኹ ኣብ ልሊ ኣብ ቤቱ ዘለዎ 
ጥሪቱን (ዘፍ39፣5ሀ) ኣብ መወዳEታ ድማ ኣብ ኩሉ 
ቤቱን ኣብ መሮርን ዘሎ ኩሉ ጥሪቱን (ዘፍ39፣5ለ)። 
Eስኪ ነዚ ደረጃታት ምሻም ጥልቕ Iልናን ብዝርዝርን 
ንርኣዮ፣- ጶጢፋር በዓል መዋEል ፈርOን (ኣዛዚ ቤት 
ፈርOን) ሓልቓ ዘብዔኛታት Eዩ ኔሩ Eዚ ሽመት Eዚ 
ውን ቀሊል ብዘይምዃኑ ጶጢፋር በዓል ጸጋ ከም ዝነበረ 
ንምግማት ኣየሸግርን Eዩ። ኣዝዩ ሃብታም በዓል ዓቢ 
ገዛን ብዙሕ ቆፎን ብዙሓት ጤለ በጊን ከብትን ከምU 
ውን ዓቢ ናይ ሕርሻ ቦታን ኣብ መሮር ዝዋፈሩ ሓይሎ 
ኣሓን ኣግማልን ዝነብሮ ምዃኑ ክንግምት ንኽEል ኣብዚ 
ኩሉ ሃብቱ ዝዓዩ ድማ ዮሴፍ ዝርከቦም ሓያሎ ኔሮሞ።  

Eምብኣር ጶጢፋር ኣብቲ ልሊ ዝነበሮ ንጉሳዊ ስራሕ ነዚ 
ኹሉ ሃብቱ ክዋፍርን ክከታተልን የጸግሞ ብምንባሩ Eዩ 
ባርያ ክኾኖ ናብ ቤቱ ዘEተዎ ዮሴፍ ተግባር ኣEዳዉ 
ዝቐንዓሉ ሰብኣይ ኮይኑ ምስ ረኣዩ ኣብ ቤቱ ክሸሞ 
ዝጀመረ Eቲ ቀዳማይ 
ሽመት ኣብ ልሊ 
ቤቱ ጥራይ Eዩ 
ኔሩ። ኣብ ልሊ 
Eቲ ኣብ ቤቱ 
ዝግበር ንጥፈታት 

(...ዮሴፍ... ካብ ገጽ 9 ዝቀጸለ)

(ናብ ገጽ 20 ይቅጽል...) 
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ናብ ቤተክርስትያናትና Eንተ ተመለስና ድማ ፣ 
ኣመሓደርቲ ቤተክርስትያን Eንተ ንሕተት ፣ ነቶም ናብ 
ቤት Eግዚኣብሄር ዝመጹ ዘለዉ መንEሰያትን ቈልን 
ከመይ ተታሒዞም ኣለዉ ፧ ብሓቂ ዝመሃሩሉን ፣ ባህ 
Iልዎም ዝመጹሉን ፣ ለውጢ ኣብ ህይወቶም 
EንርEየሉን፣ ንኻልOት ድማ ብርሃን ዓለም ዝዀኑሉን 
መገዲ'ዶ ኣዳሊናሎም ኣሎና ፧  

ክሓስቦ ከለኹ ነዚ ኣብ ላሊ ንወለዲ ዝበልክዎ ሓሳባት 
ኵሉ ንፈልጦ Eዩ ዝመስለኒ ። Eንተዀነ ግና ኣብ ቤተ-
ክርስትያናትና ነቶም ቈልን መንEሰያትን ክሕዝ ዝደሊ 
ሰብ ምርካብ ኣዝዩ ዘሸግር Eዩ ። ብዙሓት ሰባት 
ኣገልግሎት ዘይተዋህበኒ Iሎም ኪኹርዩ ከለዉ ነዚ ናይ 
ብዙሓት ሰባት ሓይልን ጊዜን ዘድልዮ ክፍሊ ኣገልግሎት 
ሰብ ምስኣንና ስለምንታይ Eዩ ፧ ብሕልፊ ድማ ፍሉይ 
ዝሰብኽ ወይ ዝምህር ጋሻ ኣብ ዝመጸሉ ናይ ምንቕቓሕ 
ጊዜ Eሞ መንከ ነቶም ቈል ቁሊሕ ክብሎም ። ሰባት 
ነዚ ክገብሩ ምስ ዝሕተቱ ከምዚ ዝስብ Eዮም Iሎም 
ዝምልሱ ፣- 
1. ህያበይ ኣይኰነን 
2. ቋንቋ ኣይመልኰን'የ 
3. ስለ ዝርብሹ ክቈጻጸሮም የሸግረኒ'ዩ 
4. ንባለይ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይተምሃርኩ 
5. ምስ  ወለዶም ከይጋጮ 
6. ጀሚረ ነይረ ዝኸEሎ ኣይኰነን 
7. ካልOት ኣለዉ'ንዶ ….  

ደፊርካ ድኣ ኣይትበሉኒ Eምበር ፣ Eዚ ምላሽ Eዚ 
መብዛሕትU Eዋን መመኽነይታ Eምበር ሓቂ ኣይኰነን ። 
Eወ ሰብ በቲ ህያቡ ከገልግል ብዙሕ ፍረ ይርከቦ ፣ Eሞ 
ኣብ ሕብረትናስ Eግዚኣብሄር ነዚ ህያብ Eዚ ዘይሃበ ዘሎ ፧ 
ሓደ ሰብ ናይ መዝሙር ህያብ Eንተ ዘይብሉ'ስ ክዝምር 
ኣይክEልን'ዶ Eዩ ፧ ሓደ'ኸ ምስባኽ ህያቡ Eንተ ዘይኰነ 
ክሰብኽ'ዶ ኣይክEልን ። ብርግጽ ምኽኣሉ!! ኣብዚ 
ክትርድUኒ ዝደሊ ፣ Eቲ ህያብ ዘለዎ ምስ መጸ ኣነ 
ነቲ ቦታ Eሓድገሉ ምኽንያቱ ንሱ ዝበለጸ ኪጠቅም 
ስለ ዝዀነ፣ ስጋ ሽ ግና ነቲ ኣድላዪነት ናይቲ 
ዮ ዝረኣየ ብዅሉ ወገን Eናተዳለወ ኪገብሮ 
ይኽEል Eዩ ። ቋንቋ ድማ ዓብዪ ግደ Eኳ Eንተ 
ሃለዎ ፣ ሓሳባትና ክንገልጾ ክሳ ዝኸኣልና ፣ 
Eቶም ደቅና ዘፍቅሮምን ዝሓልየሎምን Eንተ 
ረኺቦምስ ከም ዝሰም ባለይ ምስክር Eየ ። 
Eምበኣር ንኸይንምህሮምን ንኸይንሕዞምን Eቲ ናይ ሓቂ 
ምክንያት ፣  

1. ጾር ወይ ከኣ ራEይ ስለ ዘይብልና 
2. መስዋEቲ ክንከፍል ስለ ዘይንደሊ 
3. ቀልጢፍና ፍረ ንርEየሉ ነገር ስለ ዘይኰነ’ሞ ስለ ንሕለል 
4. Eቶም ዘይወለድና "Eንታይ ገዲሱኒ ወለዶም ኣለዉዎም 

Eንድዮም" ስለ ንብል 
5. Eቶም ዝወለድና ድማ ኣብ ቤተ ክርስትያን ምስ መጻና 

ደቅና ወሲዱ ዘርፈና ሰብ ስለ ንደሊ Eዩ።  

ክቡራት ኣሕዋት ፣- ካብዚ ከምዚ ዓይነት መመኽነይታ 
ወጺና ፣ Eቲ ጥቕሙ ተረዲUና ንኽEሎ ዅሉ ክንገብር 
Eግዚኣብሄር ይጽበየና ኣሎ ፣ ብርግጽ ድማ ክንሕተተሉ 
Iና ። Eቶም ወለዲ ዝዀንና ኣብ ቤትና ቃል ኣምላኽ 
ክንምህሮምን ሓቢርና ምስOም ክንጽልን ግቡEና Eዩ ።  
ምናልባት'ውን ገሌና ክንገብሮ ይግብኣና ከም ዝነበረ 
ንፈልጦ Eኳ Eንተዀነ ሕጂ ግና ደቀይ ድሮ ስለ ዝዓበዩ 
ክገብሮ ኣዝዩ ኣሸጋሪ Eዩ ንብል ንኸውን ።  ነቶም ከምዚ 
ዝብሉ'ውን ንEግዚኣብሄር ዝጨንቆ ነገር'ዶ ኣሎ ፧  Iለ 
ክሓቶም ደስ ይብለኒ ። ሕጂ'ውን Eንተ ድኣ ብሓቂ 
ደሊናዮ Eግዚኣብሄር መገዲ ከዳልወልና ይኽEል Eዩ ። 
Eቲ ናይ ህይወት መገዲ Eንተ ድኣ ዝፈልጡ ወላዲ 

ኰይኖም ነቶም ውሉዶም ናይ 
ምድሓን መገዲ የሱስ ጥራይ 
ምዃኑ ባሎም ክነግርዎም 
ሓላፍነቶም Eዩ ።  ካልE 
ሰብ ክንግረሎምን 
ክምስክረሎምን ክጽበዩ 
የብሎምን።  ከምU ድማ 
ብመንፈሳዊ ህይወት 
ንኸብይዎም ናይ ግሎም 
ሓላፍነት Eዩ ።  

ኣብ ቤተ-ክርስትያናትና 
ንዓበይትን ንንኣሽቱን ደቅና 

ዝኸውን መንፈሳዊ መግቢ 
ክህልወና ውዓል ሕደር ዘይብሃሎ 

ጉዳይ Eዩ ።  ኣድማ ንክኸውን 
ድማ በብድሜOም ከፊልና ክንምህሮም ኣሎና 
። ስለዚ ፣ ቍጽሪ ናይ ፈቓደኛ መምህራን 
ብዝሒ ኪህልዎ ይግባE ። መቸም ኵሉ ሰናብቲ 
፣ ሓደ ሰብ ኪምህሮም ምግባር ነቲ ሰብ ስብከት 
ከይሰም ፣ ክሕለል ይገብሮ ። Eቶም ነኣሽቱ 
ቈል ድማ ኣብ ሓደ Eዋን ክልተ መማህራን 
የድልይዎም ። ሓደ Eናመሃረ Eቲ ሓደ ይሕግዞ ። 
ንኣብነት ናብ ሽንቲቤት ክኸዱ ንዝደልዩ የብጽሓሉ፤ 
ንዝርብሹ ወይ ዝበኽዩ ድማ ይEብደሉ ።  

Eምበኣር ነዚ ጉዳይ Eዚ ብዝኽEሎ መገዲ ኵሉ ክድግፍ 
Eየ Iልና ክንትስE Eምሕጸን ። ነዚ ንምትግባር ድማ 
በዘን ዝስባ ነጥብታት ንጀምር ፣- 

1. ኣብ ቤተክርስትያናትና ንዝመጹ ቈልን መንEሰያትን 
ከም ነፍቅሮምን ፣ ከም ንሓልየሎምን ነርEዮም ። ነዚ 
ንኽንገብር ድማ ክንቀርቦም ይግብኣና ። Eስከ 
ንሕሰብ፣ ኣብ ቤተክርስትያን ዘለዉ ቈልን 
መንEሰያትን ንኽንደይ ካብOም ኣስማቶም ንፈልጦ ፧ 
ካብኣቶም'ከ ምስ ክንደይ ጊዜ ኣሕሊፍና ኣሊልናዮም 
ንፈልጥ ፧ ብሕልፊ ድማ Eቶም መንEሰያት 
ኣከዳድናOም ፣ ኣዘራርባOም ፣… ወዘተ ካብቲ ናትና 
ፍልይ ዝበለ ክኸውን ይኽEል Eዩ ፣ Eንተዀነ ግና 

(ናበይ ገጽና...ካብ ገጽ 12 ዝቀጸለ) 
 

(ናብ ገጽ 14 ይቅጽል...) 
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ከምቲ ዘለውዎ ከም ንፍቅሮም ክርድU ኣዝዩ የድሊ 
።  

2. Eቶም ክንምህሮም ወይ ከኣ ክንሕዞም ንምዘዝ ሰባት 
ኣዝዩ ጥበብ የድልየና ። ከመይ ጌርና ነቲ ክንምህሮም 
ዝመደብናዮ ናብ ኣEምሮOም ከም EነEትዎ ከመይ 
ጌርና ከኽብሩናን ክፈርሁናን ከም ንገብር ምፍላጥ 
ኣሎና ። ገሌና ከምቲ ንሕና ዝለመድናዮ ስብከትን 
ኣምልዀን ጌርና ክንሰብከሎም ንደሊ Eሞ ሸውሃቶም 
ንዓጽዎ ። ንሳቶም ፣ ነዊሕ ደቓዪቕ ናትና ስብከት 
ክሰም ይኸብዶም Eዩ ።  ከከም ድሚOም ግና ፣ 
ካብ ፍርቂ ሰዓት ዘይበዝሕ Eናሓተትካዮምን 
Eናጻወትካዮምን ምስ ንምህሮም ፣ ዝያዳ ቁም ነገር 
ነትሕዞም ።  Eቲ ንምህሮም ፣ ንጐይታ ኪቕበሉ 
ዝገብሮም ፣ ዝልውጦም ፣ ዝማርዀም ፣ ካብ ፍርሒ 
ነጻ ዝዀኑሉ ሕቶOም ዝምለሰሉ ኣብ ቤትን ኣብ ደገን 
ከም ክርስትያን ብርሃን ኰይኖም ንኽነብሩ ዘኽEል 
ቃል ሓቂ ከም ነጥቖም ዘሎና ኵሉ Eዋን ክንምርምሮ 
ይግባE ።  

3. ኣብቲ ቃልና ንርከብ ዝበልናዮ ንገብር ሰባት ክንከውን 
የድሊ ።  ደቅና ሓደ ጊዜ Eንተ ንሕስወሎም 
መሲልዎም ፣ ወይ ድማ ምስጢሮም ዘይንሕዘሎም 
Eንተ መሲልዎም ድሕርዚ ንኽኣምኑና ከም ዝጽግሞም 
ተዓዚበ ኣለኹ ።  

4. Eንተ ድኣ ከነገልግል Iልና ጀሚርና ፣ ፈጸምቲ ድማ 
ንኹን ። Eዚ ዓብዪ መስዋEቲ ይሓትት Eዩ ።  Eቲ 
መምህሮም ኪኸውን ዝደሊ ዓቢ ዓስቢ ክረክብ ምዃኑ 
ፈሊጡ ንሰብ ዘይኰነስ ንEግዚኣብሄር Iሉ ይየ ። 
ኣዚ ድማ ኵሉ Eዋን ተዳሊካ ምኻድ (ደይ ቈል 
Eዮም Iልካ ዘይኰነ) ንቑሕ ኴንካ ምርካብ ፣ 
ብሰዓትካ Eሙን ምዃን የድሊ ። 

5. ቤተክርስትያን ድማ ዘለዋ ገንዘብ ንምውጻE ፈቓደኛ 
ክትከውን የድሊ ።  ከከም ድሜOም ዝጥቀሙሉ 
ማቴርያል የድልዮምን Eዚ ድማ ገንዘብ ይሓትት ።  

Eምበኣርሲ Eንተ ውሓደ ናብ ሰለስተ ጉጅለ ንምቀሎም። 
ንሱ ድማ ፣- ህጻውንቲ (ክሳ 4/5 ዓመት) ማEከሎት 
(ካብ 5 ክሳ 12 ዓመት) መንEሰያት (ካብ 13 ዓመት 
ንላሊ)።  Eዚኣቶም ዜድልዮም ነገራት ስለ ዝፈላለ 
ሒደት በብጉጅለOም ክጽሕፍ ። (ኵሉ ከይጠቕመና 
ይክEል ይኸውን Eሞ ፣ ነቲ ዜድልየና ጥራይ ንውሰድ)  

ህጻውንቲ 
 ከም መውዓሊ ህጻናት ጌርካ ኣዴታት ከይተረበሻ 

ንኽምሃራ ትሕዘለን ።  
 ካብ ክልተ ንላሊ መምህራን የድልዩ 
 ዝበዝሐ ሰዓታት ናይ ጸወታን ሕብሪ ምልካይን 

ቪድዮን ምግጥጣምን ይኸውን 
 መምሃራን ኰፍ Iሎም Eምበር ጠጠው Iሎም 

ኣይምህሩን 
 መዛሙር ተዘምሮም ፣ ሓጻር ጥቕሲ ድማ 

ማEከሎት 
 መዝሙርን ቃል ኣምላኽን ይምሃሩ ንገለ 20 ደቒቕ 
 መንፈሳዊ ቪድዮ ንድሜOም ዝኸውን  
 ኣብ ቅድሚ ወለዶም ዘርEይዎ ተዋስOን ጥቕስን 

ይምሃሩ 
 ብጉጅለ ጌርካ Eናወዳደርካ ሕቶታት ብምሕታት 
 ሓሊፉ ሓሊፉ ፒሳ ወይ ናይ ሓቢርካ ምብላ 

ተዳልዎሎም 
መንEሰያት 

 ሕቶ ኣለዎም ስምዓዮም መልሰሎም ድማ 
 ናይ ባሎም ናይ ኣምልዀ መዛሙር ኣለዎም 

ኣዘምሮም 
 ንኽዛረቡ ኰነ ገለ ነገር ክገብሩ ኣይተገድዶም 
 ሓሳባት ካብOም ተቐበል 
 ኣብ ካልE ዓዲ ምስ ዘለዉ ብጾቶም 

(ናበይ ገጽና...ካብ ገጽ 13 ዝቀጸለ) 
 

ዘይገበርካ ይምረጽ ። ከመይሲ ኩሉ 
ጊዜ ስሚታዊ ስለ ትኸውንን 
ብዝመስለካ ክትምራሕ ስለ EትኽEል። 
ኣምላኽ ወትሩ ምስቶም ሓቐኛ ውሳኔ 
ዝውስኑ ሰባት Eዪ ። ህይወት ካብU Eያ 
ትፍልፍል Eሞ ልሊ ኹሉ ንልብካ ሓልዋ 
ይብል ቃል ኣምላኽ ። ቅድሚ ናብ ሓዳር 
ምኻድና ንልብና ንፈትሾ ልብና ከመይ 
ዓይነት ስሚት መሊU ኣሎ ፧ ኣብዚ 
ስሚትና ተራ የብሉን ኣይኮንኩን ዝብል 
ዘለኹ ። የግዳስ ቅድሚ ስሚትና 
ክቕድም ዝግብO ነገር ከምዘሎ ንምዝኽካር 
Eየ ። ኣብ መንጎ ፍቓድ ኣምላኽን 
ስሚትናን ዘሎ ፍልልይ Eንታይ 

ከምዝመስልን Eንታይ ከምዝኾነን 
ኣርጊጽና ክንፈልጥ ይግብኣና ። 

2 ንገዛE ርEስኻ ምቕባልን ንብጻይካ 
ምቕባልን ።  

ሓዳር ከም ዝገለጽናዮ ምቅብባል Eዩ ። 
Eቲ ንገዛE ርEሱ ዝቕበል ሰብ ጥራይ ከኣ 
Eዩ ንካልE ክቕበል ዝኽEል ። ጎይታና 
የሱስ ክርስቶስ Eንተ ኾነ Eውን ንብጻይካ 
ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ ዝብል መመሪሒ 
ዝሃበና ። Eቲ ንገዛE ርEሱ ዘየፍቅር ሰብ 
ብዛባ ካልE ክግደስ ኣይክEልን ኣዩ ። 
ብኻልE ኣዘራርባ ሰብ ርEሰ ተኣማንነት 
ክህልዎ ይግባE ።  

ኣብ ሓዳር ዓለም ንገዛE ርEስኻ 
ከይተቐበልካ Eንተ ኣቲኻ ፣ 
ንመጻምድትኻ Eምብዛ ከተጉህዮ Iኻ ። 

ከመይ ተበልና ርEሰ ተኣማንነት ዘይብሉ 
ሰብ ንነገራት ከምቲ ዝመስልዎ Eምበር 
ከምቲ ዘለዎ ክውንነት ጌሩ ብፍጹም 
ኣይቅበሎምን Eዩ ። ንU ኩሉ ነገር 
ኣሉታዊ Eዩ ። ንንገራት ከኣ ብሰናይ 
ሕልና ኣይቅበሎምን Eዩ ።  

(መንEሰይን ሓዳርን...ካብ ገጽ 21 ዝቀጸለ) 

(ናብ ገጽ 23 ይቅጽል >>) 
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ኣብዚ ዓምዲ Eዚ Eተፈላለዩ መሰረታዊ ብዛባ ዝኾኑ ትምህርትታት 
ይቕርብ፣መንፈሳዊ መኣዲ 

ት 
ንቢት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ 
ክንሪO ከለና Eግዚኣቤሄር ካብቲ 
ንሰብ ዝዛረበሉ መንገድታት ሓደ 

ኮይኑ ንረኽቦ። ከምቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን 
ኣምላኽ ብመንፈስ ጌሩ ብትንቢት 
ዝተዛረበ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ውን ከምU 
ቅሩብ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ክቅጽል 
ከሎ ንርI። Eቲ ፍልልይ ትንቢት ኣብ 
ብሉይ ኪዳን ሰባት Eቲ ሓደ ወይ ዝበዝሐ 
ድምጺ ኣምላኽ ዝሰምሉ መንገዲ Eዩ 
ኔሩ። ከምUውን ብነብያት Eንተ 
ኣሚኖም ኪቐንም ምዃኑ Eዩ ዝንገሮም 
ኔሩ። Eቲ ምኽንያት ጽሑፋት 
ብዘይምንባሮምን መንፈስ ኣምላኽ ኣብ 

ውሑዳት ሰባት ጥራይ ብምንባሩን ሓሳብ 
ኣምላኽ ወይ ምርሒት ኣምላኽ ንክረኽቡ 
ብነብያት Eዮም ዝጥቀሙ ኔሮም። ዋላ 
Eኳ ትንቢት ክምርምርዎም ከምዘለዎም 
Eንተተነግሮም ፣ ግናኸ ክምርምርዎም 
ቐሊል ኣይነበረን። በዚ ምኽንያት Eዚ 
Eዩ ኽኣ ሓደ ነብይ Eግዚኣብሄር 
ከይተዛረቦ ብስም Eግዚኣብሄር 
Eንተተነብዩ ክመውት Eቲ ሕጊ ዝዛረብ። 
ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን መንፈስ ኣምላኽ 
ኣብ ኩላትና ብስም ወዲ ኣምላኽ 

 
(ናብ ገጽ 29 ይቅጽል...) 

ረኣየ።" (ዘፍ 1.14-18) 

ብብርሃናት ሰማይ ፣ ማለት 
ብጸሓይ ብወርሒን ብኸዋኽብትን 
ነቲ Eግዚኣብሄር ዝመደቦ ግዚያት 
ምልላይ ተዋሂቡና Eዩ ። ግዜ 
ሪEና ድማ Eንታይ ክንገብር ከም 
ዘሎና ንርዳE ።  

የሱስ ክርስቶስውን ኣብ ሉቃስ 
12.54 ፣ ኸምዚ በሎም ፣ 

“ደበና ብወገን ምራብ ኪደባኖ 
ምስ ረኣኹም ፣  ዝናብ ኪዘንም 

Eዩ ትብሉ ፣  ከምU ኸኣ 
ይኸውን ። ንፋስ ደቡብ ኪነፍስ 
ምስ ረAኹምውን ሃሩር ኪኸውን 

Eዩ ትብሉ ፣  ከምU ድማ 
ይኸውን ። ኣቱም ግቡዛት ፣  

ምምርማር ገጽ ሰማይን ምድርን 
ትፈልጡ ፣  ከመይ ደኣ ነዚ 

ዘመን Eዚ 
መርሚርኩም 
ዘይትፈልጥዎ፧…” 

ብሓቂ ጥበብና 
ኣ ብ  ዝ ና ብ ን 

ሃሩርን ጥራይ፣ ኣብ 
ስጋዊ ነገራት ጥራይ 

Eንተ ኾይኑ ከንቱ ህይወት Iና 
ንነብር ዘሎና ። የሱስ ኣብዚ ኽፍሊ 
ዝምህረና ዘሎ ነገር ንዘመናት 
ብመንፈስ ክንምርምርን ክንርዳEን 
ኣEምሮና ክኽፈት Eዩ ። ምEካብ 
ደበና ርIኻ ዝናብ ፣ ንፋስ ደቡብ 
ርIኻ ድማ ሃሩር ከምዝኸውን 
ከምትትንበይ ኹሉ ነቲ ዘመን 
ርIኻ  ክትን በይ  ኣ ሰራርሓ 
Eግዚኣብሄርውን ክትፈልጥ ኣድላዪ 
Eዩ ።  

በዚ ምስትውዓል ምርዳEን ጥበብን 
ካብ ዝነበሮም ሰባት ኣብ 1ይ ዜና 
መዋል ምራፍ ኣሰርተው ክልተ 
ቁጽሪ ሰላሳን ክልተን ዘለው ካብ 
ደቂ ይሳኮር ዝኾኑ ሓለቃታት 
Eዩም ። ብዛባ Eዚኣቶም ወገን 

 
(ናብ ገጽ 32 ይቅጽል...) 

ትንቢት ምምርማር ኣገልጋሊ ምሕረትኣብ ዘምኪኤል 

ፓ/ር ምሕረትኣብ ሃብተማሪያም 

“Eንታይ ኪገብር ከም ዚግብO ዚፈልጡ ፣ ምስትውዓል ዘመናት ዘለዎም” 

1ዜና 12.32 

ክራማት ብዙሕ ፍርያት ብብዝሒ ፣ ብቐሊልሉን ብሕሱርን ዝርከበሉ ጊዜ Eዩ 
።  

Eግዚኣብሄር ንኹሉ ግዜ ጌሩሉ Eዩ ። ደቒቕን ሰዓትን ፣ ቀትርን ለይትን ፣ 
መዓልትታትን ሰሙናትን ፣ ኣዋርሕን ዓመታትን… ንኹሉ ግዜ ዝገበረሉ ግዜ 
ብምግባሩ ድማ ጽቡቕ ምዃኑ ዝረኣየ Eግዚኣብሄር Eዩ (ዘፍ 1.5) ።  

ንዘመናት ክንርዳE ድማ Eግዚኣብሄር ብብርሃናት ፈላልዩልና Eዩ ። ናይ ጸሓይ 
ምብራቕን ምራን ንመዓልትታትና ክፈልዮ ጌርዎ ። ወርሒ ምልEትን ፍርቅን 
(ክረሰንት) ክትከውን ከላ ንሰሙናትናን ነዋርሕናን ክንፈልይ መዲብወን ።  

"ኣምላኽ ድማ "ንመዓልቲ ካብ ለይቲ ዝፈልዩ ብርሃናት ኣብ 
ጠፈር ሰማይ ይኹኑ ፣  ንዘመናትን ንመዓልትታትን 
ዓመታትን ከኣ ንመፈለጥታ ይኹኑ ። ኣብ ምድሪ 
ንምብራህ ኣብ ጠፈር ሰማይ ብርሃናት ይኹኑ" በለ 

። ከምU ድማ ኾነ ። ኣምላኽ ከኣ ክልተ 
ዓበይቲ ብርሃናት ገበረ ፣  Eታ ዓባይ፣  ማለት 

ጸሓይ ፣  ብመዓልቲ፣ Eታ ንEሽቶ ማለት ወርሒ 
፣  ድማ ብለይቲ ከም Eተብርሕ ገበረ ፣  ከምUውን 
ከዋኽብቲ ገበረ ። ኣብ ልሊ ምድሪ ምEንቲ ኼብርሑ ፣  ኣብ 
መዓልትን ለይትን ድማ ኺስልጥኑ ፣  ንብርሃንውን ካብ ጸልማት ኪፈልዩ ፣  

ኣምላኽ ኣብ ጠፈር ሰማይ ገበሮም ። ኣምላኽ ድማ ጽቡቕ ከም ዝኾነ 

በዚ ዘመን Eንታይ  
ክንገብር ኣሎና ፧ ከም ውልቂ ፣  
ከም ቤተሰብ ፣ ከም ማህበር ፣  

ከም ህዝቢ Eዚ ግዜ ናይ ምንታይ  
ግዜ Eዩ ፧
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ኩቡር ሰብ ኩቡር ሓሳብ Eዩ ዝሓስብ 
ኣብ ኩቡር ዝኾነ ነገር ከኣ ይጸን ። 
ሎሚ ሰባት ስለምንታይ Eዮም ኣብቲ 
ኩቡር ዝኾነ ሓዳር ዘይጸን Eንተ 
ተባሂሉ ፣ ነዚ ኩቡር ዝኾነ ሓሳብ 
ኣምላኽ ኣብ ልቢን መንፈስን ሰብን 
ቦታ ስለ ዘይረኸበ ጥራይ Eዩ ። 

ዎችማኒ ዝተባህለ ናይ ኣምላኽ ሰብ 
ክዛረብ ከሎ ። ኣግዚኣብሄር ኣምላኽ 
ንመርዓ ኣብ ገነት ኤድን ፈጢርዎ 
ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ ቃና 
ዘገሊላ ኣጽኒዎ ይብል ። ህላውነት 
ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ውራይ 
ናይ ቃና ዘገሊላ ብምቀት Eንተ 
ኣስተውልናሉ ኣዝዩ ዓቢ ጉሩም 
ዝኮነ ሚስጥር Eዩ ዘሎዎ ።  

ኣብዚ Eዋን Eዚ ግና Eዚ ካብ ላሊ 
ካብ ሰማይ ብኽብሪ ዝተፈጥረ ጉሩም 
ሓዳር Eምብዛ ቐሊሉን ሓሲሩን ኣሎ። 
ሰብ ኣEምርU ብሕስረት ስለ 
ዝተመልኣ Eንሆ ሎሚ ነዚ ኩቡር 
ህያብ ኣምላኽ ከም ምጽዋት ገዛገዛ 
ወሲዱ ክሀንጽን ከፍርስ ይውል 
ኣሎ። Eዚ ሕምም Eዚ ኣብታ ብደም 
ክርስቶስ ዝተዓደገት ኣካል ክርስቶስ 
ከይትረፈ ይቀላቐል ስለ ዘሎ 
ኣስጋEነቱ ካብ ቀደም ብዝዓዘዘ 
ይኸይድ ኣሎ ። ነፍሲ ወከፍ ስበ 
ኣብዚ ኣደራ Iዚ ከይወድቕ ክጽልን 
ብትሑት ልብን ናብ ኣምላኽ ክቐርብ 
ይግባE ።  

ኣብዚ Eዋን Eዚ ዝግበር ዘሎ መርዓ 
ኣዚዩ ብዙሕ Eዩ ። ፍቓድ ኣምላኽን 
ላማ ኣምላኽን ስለ ዝኾነ ኸኣ ኣዚዩ 
ባህ የብለካ Eዩ ። Eቶም ኣብ ሓዳር 

ዝኣትዉ ዘለዉ ኩሎም መንEሰያት 
Eዮም ። Eቲ ኣደራን ነውጺ 
ዘጋጥሞም ዘለዉ ኸኣ ንሳቶም Eዮም።  

ሓደ መዓልቲ ምስ ሓደ መንEሰይ 
ብዛባ ሓዳር Eናተዛረብና Eንከሎና 
ብዛባ ኣብ ውሽጡ ዘሎ መቐረትን 
ብድሆታትን ነልል ነበርና ። ብፍላይ 
ብዛባ Eቲ ኣብ ውሽጢ ሓዳር ዝረኣ 
ጸገማት ኣልልና Eናተዛረብና ከሎና 
፣ Eቲ መንEሰይ ኣነ ክሳብ 
ዝሰማማኒ Eየ ዝምር ፣ ካብU 
ንንየው ግና ክቕጽል ኣይደልን Eየ 
በለኒ ። Eዚ ኣዚዩ ዘስንብድ ነቲ ክሳብ 
ሞት ዝብል ዝጥሕስ Eዩ ። Eዚ ሓሳብ 
ግና ሎሚ ናይ ዉሑዳት ዘይኮነስ 
ዳርጋ ኣብዘላ ዓለም ከም ለበዳ ሕማም 
የስፋሕፍሕ ኣሎ ። ሕግዋነት ከየልበሱ 
ኣብ ሓደ ገዛ ክፈታተኑ ከም ሰብ 
ሓዳር ኮይኖም ዝቕመጡ ብዙሓት 

Eዩም ። Eዚ ጉዳይ ሎሚ 
ኣብ ዓለም ከም ሓደ ተራ 
ነገር ተወሲዱ ዘይሕፈሮ 
ነገር ኮይኑ ኣሎ ። ገለ ገለ 
ንኣዳምን ሄዋንን ቃል 
ቂዳን ዘEሰሮም ሰባት መን 
ኔሩ Eናበሉ ዝህውቱቱን 
ዘይከውን ስነ ሞጎት 
ዘቕሩቡን ብዙሓት Eዮም።  

ኩሉ ጊዜ ሓዳር ቅድሚ 
ምግባርካ ከተማልO 

ዝግባኣካ ነገራት ኣሎ ። ምስ ኣተኻዮ 
ከኣ ንኸይትውጽE ክትውስኖ ዝግባኣካ 
ውሳኔታት Eውን ኣሎ ። ነዚ 
ምስትውዓል ከኣ ኣዚዩ ብልሓትን 
ጥበብን Eዩ ። ነዚ ኹሉ ዘምጻEክዎ 
ቅድሚ ኣብ ሓዳር ዓለም ምEታውና 
ክንፈልጦም ዝግቡUና ነጥብታት 
ክንፈልጥ ስለ ዝደለኹ Eየ ።  

ኣምላኽ ሓዳር ዝፈጠረ ከጨንቐና ወይ 
Eውን ተወሳኺ ኣርት ከሰክመና 
Iሉ ኣይኮነን ። ስርዓት ኣምላኽ 
ቁኑ Eዩ ፣ ንልቢ ከኣ የሕጉሶ Eዩ ። 
ሰብ ሓዳር ጌሩ ዘይሕጎስን ባህ 
ዘይብሎን ዘይዓርፍን Eንተ ኾይኑ ገለ 
ዝተባላሸዎ ነገር ኣሎ ማለት Eዩ ።  

ክብሮም ገና ዘይተመርዓወ ኣርባዓታት 
ዝረገጸ ጎበዝ Eዩ ። ብዙሕ ጊዜ ካብ 
ወለዱ ጀሚርካ የርኹቱን ፈለጥቱን 
ሓዳር ክገብር ተዛሪቦሞ Eዮም ። ንሱ 

ግና ክሰምሞ ኣይከኣለን ። ዘምጾ ስነ 
ሞጎት ኣሎ ። ኣነ ኣብ ሓዳር ኣትየ 
ክጭነቕ ኣይደልን Eየ ። ጸላIና ኣብ 
ኣርት ይጸመድ ፣ በዓል Eገለ 
ዓርክና ሓዳር ጌሮም ኣየናይ መዓልቲ 
ተሓጊሶም ይፈልጡ ኣነ ከምኣቶም 
ክኸውን ኣይደልን Eየ Eናበለ Eዩ 
ዝካታ ።  

ገብርኣብ ድሚU ንመርዓ ዝበጽሐ 
መንEሰይ Eዩ ። ክምር ይደሊ Eዩ 
። ብዙሓት ከኣ ይደፋፍEዎ Eዮም ። 
ገብርኣብ ግና Eንታይ ሒዝካ Iኻ 
ትምር መጀምርያ Eኹል ዘይጉዱል 
ገንዝብ ክህልወካ ኣለዎ ። ገዛኻ ኩሉ 
ሙሉE ክኸውን ኣለዎ Eናበል Eዩ 
ዝማጎት ።  

ኣለም ድሚU ንመርዓ ዝበጽሐ ጎበዝ 
Eዩ ። ንመርዓ ድማ ኩቱር ህንጥዩነት 
ኣለዎ ። ዓበይቲ ሰባት ሓዳር ቀሊል 
ከም ዘይኮነ ተነገርዎ ብፍጹም 
ኣይቅበሎን Eዩ ። ንሱ ክሳብ 
ዝተሰማምካ ብሓደ ትነብር ካብU 
ትፋታሕ ምስ ካልE ከኣ ትፍትን ኣብ 
ዓለም ምፍታን ዝመስለ የለን ዝብል 
ፍልስፍና ኣለዎ ።  

ጽገ ንፍቲ ኣማኒት Eያ ክትምር 
ከኣ ክቱር ድሌትን ባህግን ኣለዋ ። 
ክሳብ ሕጂ ግና ንሓዳር ዝሓተታ ሰበ 
የለን ። Eዚ ንዓኣ ኣዚዩ Eዩ ዘጉህያ 
። ስለዚ ድማ ዝኾነ ወዲ ዝሓተትኒ 
ክምርዓዎ Eየ ኣብ ዝብል ሓሳብ 
ወዲቓ ኣላ ።  

ግርማይ ክምር ዝግቦO Eዩ ። 
ንመርዓ ዘድልዮ ኩሉ ነገር ኣለዎ 
ይኹን Eምበር Eታ ናተይ ዝበላ 
ኣምላኽ ባሉ ከምጻ ኣለዎ ። 
ብሕልሚ ድዩ ብራEይ ክገልጸለይ 
ኣለዎ ዝብል ፍልስፍናዊ ኣምር 
ኣለዎ።  

ከምዚ ዝኣመሰለ ዘረባታትን 
ውሳኔታትን ክልE ዘረባታትን ማEለያ 
የቡሉን ። ንሕናኸ ኣበየናይ ወገን 
ኰን ንምደብ ንኸውን ፧ መንEሰያት 
ከምዚ ክብሉ ዝተቐስቡ መብዛሕትOም 
ትርጉም ሓዳር Eንታይ ምካኑ ስለ 
ዘየስተውዓሉ ጥራይ Eዩ ። ኣየ መን 

(መንEሰይን ሓዳርን...ካብ ገጽ 6 ዝቀጸለ) 

 
(ናብ ገጽ 18 ይቅጽል >>) 
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ዝ ቀቡ  ጌራ ን  Eያ ።  ኣብ 
ቤተክርስትያን ኤቤን-ኤዘር ፈርዮምን 
ተሃኒጾም ናብ ዝተፈላለየ ኩርና 
ዓለምና ማለት ኣመሪካ ፣ ካናዳ ፣ 
ኤውሮፓ ፣ ኣውስትራልያ ፣ ማEከላይ 
ምራብ ሃገራትን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝኸዱ 
ካብ 150-200 ይኾኑ። Eዘን ኩለን ነፍሳት 
ድማ Eተን ቀዳሞት ዝከዳ ምስቶም 
ቀዳሞት መራሕቲ ጥብቅ ዝበለ ርክብ 
ክህልወን Eንከሎ Eተን ዳሕረዎት ድማ 
ከምU ምስቶም ድሒሮም ዝመጹ 
መራሕቲ ጥብቅ ዝበለ ርክብ ይግበራ 
ኣለዋ። በዚ ድማ ንኣምላኽ ነመስግኖ።  

ኤቤን-ኤዘር ናይ መሰረት ፈውሲ 
ቤተክርስያን ብሕብረት 
ኣብ  ምያይ  ከም 
መትከል ትኣምን። በዚ 
መሰረት ድማ ኣብ 
ናይሮቢ ምስ ዝርከባ 
ዝተፈላለያ ወንጌልውያን 
ኣብያተክርስትያን ናይ 
ኬንያውያንን ከምU’ውን 
Iትዮጵያውያን ክትሰርሕ 
ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 13 
ጥሪ ናይዚ ዓመት ድማ 
ነቲ  ምስ  ሕብረት 
ወ ን ጌ ላ ው ያ ን 
ቤተክርስትያን  ኤርትራ 
ኣብ ናይሮቢ ዝነበረ 
ጽልEን ዘይምርድዳEን 
ብምEላይ ብሕብረት 
ንሓደ ልማ ክትሰርሕ 
ጀሚራ ኣላ። 

ኤቤን-ዔዘር ናይ መሰረት 
ፈውሲ ቤተክርስትያን 
ምስ ኣብ ውሽጢ ኬንያ ዘለዋ ኣብያተ 
ክርስትያናት ጥራይ ዘይኮነ ምስ 
ዝተፈላለያ መራሕቲ ኣብያተክርስትርያን 
ጥብቕ ዝበለ ዝምድናታት  ኣለዋ። 
ውጽIት ናይዚ ድማ ናይ ዝተፈላለዩ 
መራሕቲ ኣብያተክርስትያናት ናይ 
ጸጋOም ተኻፋሊት ኮይና Iያ።  

ኤቤን-ዔዘር ናይ መሰረት ፈውሲ 
ቤተክርስትያን ኣብ መወዳEታ ናይ 
2006ን መጀመርታ 2007ን ብዓይነቱ 
ፍሉይ ዝኾነን ኣብ ታሪኽ ቤተክርስትያን 
ድማ ዓቢ ሓወልቲ ዝገደፈ 3ተ ዓይበቲ 
በብዓይነቱ ፍጻሜታት ብኤርትራውይን 
ወንጌላውያን  ሕብረት  ኣፍሪቃን , 
ማEከልይ ምራብን ዝተዳለወ ኣካል 
ናይቲ ሕብረት ብምዃን ነቲ ዝነበረ 
ፍጻሜ ብምሉE ዓቕማን ሓይላን 
ብምውፋይ ተሳቲፋቶ። Eቲ ዝነበረ 

ፍጻሜታት ድማ ፣-  

1. ምምስራት ሕብረት ወንጌላውያን 
ኤርትራውያን ኣብ  ኣፍሪቃን 
ማEከላይ ምብራቕን - ሕ.ወ.ኤ.-
ኣ.ማ.ም. (ካብ ለት 16-20 ታሕሳስ 
2006)  

2. ምEዋጅ ሃገራዊ መዓልቲ ጸሎት (13 
ግንቦት 2007 - ካልኤይቲ ሰንበት 
ናይ ወርሒ ግንቦት)  

3. ቀዳማይ ስልጠና መራሕቲ ናይ 
ሕ.ወ.ኤ.-ኣ.ማ.ም. (ካብ ለት - 
ሚያዝያ 2007) 

ቤት ናይ ኤቤን-ዔዘር ናይ መሰረት 
ፈውሲ ቤተክርስትያን ካብቲ ዝጀመረትሉ 
ለት ክሳብ ሕጂ ወላኳ ሓያል ዓቅሚ 
ዘለዎም ኣገልገልቲ በብEዋኑ ሃገር 

ብምልዋጥ Eንተ ተፈለይዋ Eቲ ስለ ቤቱ 
ግዲ ዝብሎ ልል ኣምላኽ ግን ንቤት 
ቤቱን ንምስፋሕ ወንጌል Iሉ Eቲ 
ግሩም ዝኾነ ተኣምራቱ ካብ ምግባር 
ንሓንቲ መዓልቲ ኣይተኸልከለን። ኤቤን-
ዔዘር ናይ መሰረት ፈውሲ ቤተክርስትያን 
ኣብ  ናይ  ውሽጢ  ኣ ገል ግሎት 
ከይተደረተት ነቶም ኣብ ስደት ኣብ 
ዝተፈላለየ ኩርና ዓለምና ዘለዉ ህዝብና 
መንፈሳዊ ህይወቶም ብምንባብ ንምህናጽ 
ኣብ ዓመት 1ግዜ መጽሄት ተዳሉ ሽም 
ናይዛ መጽሄት ድማ ኤቤን-ዔዘር Eዩ 
መጽሄት ኤቤን-ዔዘር ብተኸታታሊ 
ንሰለስተ ዓመት ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለምና 
ተዘርጊሓ ከተገልግል ጸኒሓ ሕጂ ድማ 
በዚ ኣጋጣሚ 5ይ ዓመትና Eነብለሉ 
ዘለና ግዜ Eቲ ቤት ብመጽሄት ጥራይ 
ተደሪቱ ክተርፍ ዘይፈቀደ ጎይታ ሓድሽ 

ና ይ  ዌ ብ ሳ ይ ት  ኣ ገ ል ግ ሎ ት 
www.healer i t rea.com ንምኽፋት 
ኣብቂና ። ከምU ድማ ኩሉ Eቲ 
ንኤዲትን ዘድሊ መሳርሒ ብምዳግ ኩሉ 
Eቲ ኣብ ውሽጢ ዝግበር ኣገልግሎታት  
ብቭሲዲ ፣ ዲቪዲ ከምUውን ሲዲ 
ንተጠቀምቲ  ከተቅርብ  ብምሉE 
ተወፋይነት ተበጊሳ ኣላ። 

ኤቤን-ዔዘር ናይ መሰረት ፈውሲ 
ቤተክርስትያን ካብቲ ዝተመስረተትሉ 11 
ነሓሰ 2002 ጀሚራ ስለ ኤርትራ ዓቢ ጾር 
ሒዛ ትንቀሳቐስ ኣላ። ነቲ ጾር/ራEይ ናብ 
መዓልU ንምብጻሕ ድማ ወትሩ ብጽሎት 
ብምትጋህን ምስ ዝተፈላለያ ኣብያተ 
ክርስያናት ኣገልገልትን ወልቀ ሰባትን 
ሓቢራ ብምጽላይ ትሰርሕ ኣላ። ብርግጽ 

ኣብ ጎይታ Eምነት 
ኣለና Eቲ ዝተዛረበና 
ክፍጸም Eዩ። ግና 
ናይዚ ራEይ Eዚ 
ተ ቀ በ ል ት ን 
ተኻፈልትን ዝኾንና 
ብ ቅ ድ ስ ና  ፣ 
ብንጽህና፣ ብዓቅሊ ፣ 
ብ ት ሕ ት ና  ፣ 
ብ ት  ግ ስ ቲ  ፣ 
ብፍቅሪ፣ ብEምነት ፣ 
ብህድኣት፣ ብጻሪ ፣ 
ብጸሎት ፣ ብፍልጠት 
፣ ብተወፋይነት ፣ 
ብ  ብ የ ት ን 
ርEሰተኣማንነት ፣ 
ብቅዓት ምንባርን 
ምንጽብራቅን ግና 
ናይቲ ራEይ ናብ 
ፍጻሜ የብጽሕ ስለዚ 
ኣጆና በቲ ንነፍሲ 
ወከፍ ዝተሓንጸጸልና 
ሕ ን ጻ ጽ   ላ ማ 

ብትግሃት ንጉየ።  

በዚ ኣጋጣሚ ካብ Eትምስረት ኣትሒዛ 
ክሳብ Eዚ ሕጂ 5ይ ዓመታ Eተብለሉ 
ዘላ Eዋን ንኹሎም ኣባላት ናይዛ 
ቤተክርስትያን ኣብ ውሽጥን ኣብ 
ዝተፈላለየ ኩርና ዓለም ዝርከቡ ከምU 
ድማ ኣብ ዝተፈላለይ Eዋናት ጸጋOም 
ንምክፋል መጺOም ዘገልገሉና ኣሕዋትን 
ኣሓትን ከምU ድማ ኣበየ ቦትU 
ኮይኖም ስለዛ ቤተክርስያን ዝጽልዩን 
ዝተግሁን ከምU ድማ ብዝተፈላለይ 
መንገዲ ብምኽሪን ንዋትን ንቤት 
Eዛ ቤተክርስትያን ዝደገፍኩምናን 
ትድግፉናን ዘለኹምን Eንቋ ኣብዚ 
ኣብጽሓና Eንዳበለት ኤ ቤ ን -
ዔዘር ናይ መሰረት ፈ ው ሲ 

(ኤቤን-ዔዘር...ካብ ገጽ 11 ዝቀጸለ) 
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ክህብ ነዞም ኩሎም ኣምላኽ የንቶም 
Eንተ ዝኸፍተሎም ።  

ኩቡራት ሰማትና Eምበኣር 
ብምቕጻል ቁሩብ ነጥብታት ብምልዓል 
ነዞም ኣብ ላሊ ዝረኣናዮም ነጥብታት 
ምላሽ ክንህቦም ክንፍትን Iና ። 
ብፍላይ Eቶም ከምዚ ዝዓይነቱ ሕቶ 
ዘለኩም ሰባት ነዘን Eንህበን ነጥብታት 
ኣዚኩም ክተቕልቡለን ይግብኣኩም ።  

ከምቲ ዝበልናዮ ግሌና ኣብ ሓዳር 
ዘይንኣቱ ካብ ኩቱር ፍርሒ ዝተላለ 
Eዩ ። ገለ ድማ ኣብ ሓዳር Eትዮም 
ዘይወቱ ቅድሚ ኣብ ሓዳር ዓለም 
ምEታዎም ብዛባ ሓዳር ዝነበሮም 
ርድIት ሰንኮፍ ስለ ዝኮነ Eዩ ። ስለዚ 
ኣምላኽ ምስትውዓል ክህበና ንጸሊ ።  

Eምበኣር ቀጺልና ናብተን ቅድሚ ሓዳር 
ምEታውና ክንፈልጦ ዝግባኣና ነጥብታት 
ክንሰግር ።  

መንEሰይ ክፈልጦም ዝግብO 
ነገራት 

 
1 ኩቡሩነት ሓዳር ምርዳE ።  

ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ሓዳር 
ብሰብ ዝመጸ ኣይኮነን ። ሰብ ጸልዩ 
ወይ ተማህሊሉ ዘምጾ Eውን 
ኣይኮነን። Eቲ ሰማይን ምድርን 
ዝፈጠረ ኣምላኽ ዝገበሮ ነገር Eዩ ። 
ስለዚ ሓዳር ክብሪ ዘለዎ ፣ ክብሪ ድማ 
ዝህብ ብክብሪ ኸኣ ክትሓዝ ይግብO። 
ኩቡርነት ሓዳር ዘይርድO መንEሰይ 
ሓዳር ጌሩ ክወት ይኽEል Eዩ ምባል 
ልክ ደድሕሪ ንፋስ ጎየ ንንፋስ 
ከርክቦ Eየ ከም ማለት Eዩ ። ኩቡር 
ሰብ ኩቡር ሓሳብ Eዩ ዝሓስብ ኣብ 
ኩቡር ቦታ ድማ ይጸን ይብለና 
ትንቢት Iሰያስ ።  

መርዓ ኣብ ኣEምሮና Eዩ ዝጅምር ። 
ሰብ ኩሉ ጊዜ ንሓሳቡ Eዩ ዝመስል ። 
ኩሉ ጊዜ ኸኣ ነቲ ኣብ ኣEምርU ዘሎ 
Eዩ ዘንጸባርቕ ። ቅድሚ ኣብ ሓድር 
ዓለም ምEታውና ኣተሓሳስባና ብዛባ 
ሓዳር ኣወንታዊ ክኸውን ኣለዎ ።  

ናይ ጎርቤትና ሓዳር ምቹU ስለ 
ዘይኮነ ጥራይ ኣብ ኣEምሮና ሓዳር 

ስቕ Iልካ ዘይጠቅም Eዩ Iለና 
Eንተ ቆጺርናዮ ዳሕራይ ድል 
ረኺብና ምስ Eንኣትዎ ክኸብደና ናይ 
ግድን Eዩ ። ሓዳር ኣብ ኣEምሮ 
ኣምላኽ ዓቢ ናይ ክብሪ ቦታ Eዩ 
ዘለዎ ንሕና ኸኣ Eዚ ናይ ኣቦና 
ኣተሓሳስባ ኣባና ክከውን ኣለዎ ። Eቲ 
ኣብ ክርስቶስ Eየሱስ ዝነበረ ሓሳብ 
ኣባኻትኩም ይሃሉ ተባሂሉ ተጻሒፉ 
ኣሎ ። ኣመንቲ ቅድሚ ሓዳር 
ምግባርናን ድሕሪ ኣብ ሓዳር 
ምEታውናን ኣተሓሳስባና ክልወጥ 
ኣለዎ ። ነዚ ድማ Eዩ ኣብ ሮሜ 12 
ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለውጡ 
Eምበር ነዛ ዓለም Eዚኣ ኣይትምሰልዎ 
ዝበለ ።  

ንሕና ኣመንቲ ብዛባ ሓዳር ዘሎና 
ኣተሓሳስባ ካብቶም ዘይኣመንቲ 
ሚIቲ ካብ ሚEቲ ክፍለ ኣለዎ ። 
ሓዳር ናይ ልቢ ጉዳይ Eዩ ። 
ብዙሓት ሰባት ሓዳሮም ለውጢ 
ዘይብሉ ዝኸውን ልቦም ብመንፈስ 
ኣምላኽ ስለ ዘይተለወጠ ጥራይ Eዩ ። 
ሎሚ ብዛባ ሓዳር Eንታይ ዓይነት 
ሚዛን ኣሎና ፧ ሓዳር ተራ ነገር 
ኣይኮነን ። ኣብ ኣEምሮዃ ከም ተራ 
ነገር ጌርካ Eንተ ወሲድካዮ ግና 
ናብራኻ ኩሉ ከምU Eዩ ዝኸውን ። 
ሰይጣን ነዚ ኩቡር ጉዳይ ከባላሹ 
Eንተደልዩ መጀመርያ ንኣተሓሳስባና 
Eዩ ዘበላሹ ስለዚ ኣመንቲ ክንጥንቀቕ 
ይግባኣና Eዩ ። ነቲ ኣምላኽ ጹቡቕ 
ዝበሎ ንሕና Eንታወት ኮይና Iና 
ከነቆናጽቦ ። ኣነ ርግጸኛ Eየ ፣ ሰባት 
ክብሪ ሓዳር Eንተ ዝርድOም ኔሩ 
ዓለምና ብጽድቂን ቅድስናን 
ምመለኣት ኔራ ።  

2 ሓዳር ምሃብ ምኻኑ ምርዳE ።  

መብዛሕቱ ጊዜ መንEሰያት ንጋገዮ 
ጊጋ ኣሎ ። ንሱ ድማ ብዙሑ ጊዜ 
ሓዳር ንዓና Eምበር ንብጻይና 
ክንረብሕ ንምር ከም ዘሎና 
ኣይንርዳEን Iና ። ገዛE ርEሱ ክህብ 
ፍቓደኛ ዘይኮነ ሰብን ገዛE ርEሱ ነዚ 
ዘየዳለወ ሰብ ኣብ ሓዳር ዓለም ኣትዩ 
ከድም ዘለዎ ተኽEሎ ጸቢብ Eዩ ። 
ክህብ ፍቓደኛ ዘይኮነስ ክቕበል ከኣ 
ዓቅሚ የብሉን ። ትርጉም ሓዳር ከኣ 
ኣብ ምሃብ Eምበር ኣብ ምቕባል 

ኣይኮነን ዘሎ ። ሓዳር ክንገብር 
Eንደሊ Eቲ ዝበለጸ ነገር ክንረክብ 
Eንተ ኮይኑ ብፉጹም ኣይንወትን 
Iና።  

ቅድሚ መርዓ ምግባርና Eዚ 
ክንፈልጥ ኣሎና ምስ ኣተናዮ ከኣ Eቲ 
ዝበለጸ ክንህብ ብጸጋ ኣምላኽ 
ክንጋደል ኣሎና ። መጽሓፍ ቁዱስ 
ካብቲ ዝቕበልሲ Eቲ ዝህብ Eዩ 
ዝባረክ Eዩ ዝብል።  

ሓደ ሓው ሓደ ጊዜ ኣነ ዝምርዓዋ 
ሰበይቲ ከምዝን ከምዝን ክትገብረለይ 
ኣለዋ Eዝን Eትን ድማ ከተማላኣለይ 
ኣለዎ ክብል ሰሚዔዮ ። Eዚ ሓው 
ድሮ ኣብ ሓዳር ከይኣተወ ከሎ 
ክገብሮ ዝግባO ጎዲልዎ ኣሎ ። ሓዳር 
ክምልኣልካ ትኣትዎ ነገር ዘይኮነስ 
ክትምልE Eትኣትዎ መስርሕ Eዩ ። 
ኣነ ዝምር ነቲ መጻምድተይ Eቲ 
ዝበለጸ ፣ ዝከበረ ፣ ዝዓበየ ፣ ህያብ 
ክህቦ መታን Eየ Iልና Eናሓሰብና 
ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ከኣ ኣምላኽ 
ጸጋU ከብዝሓልና ንጸሊ ።  

ክርስትና ናይ ምህብ መስርሕ Eዩ ። 
ገለ ሰባት ንበለጽ Iሎም ሓዳር 
ክገብሩ ዝደልዩ ኣለዉ ። Eዞም ከም 
ዚኣቶም ሰባት ክህቡ ፍቓደኛታት 
ኣይኮኑን ። Eዞም ሰባት ጋበትን ፣ 
ሰላምን ስለ ዘይብሎም ኩሉ ጊዜ በቲ 
ዘለዎም ሕጉሳት ኣይኮኑን ። ኣብ 
ሓዳሮም ከኣ ጠንቂ ጸገም ንሳቶም 
Eዮም ። ኩቡራት መንEሰያት ሎሚ 
ሓዳር ምግባር ማለት ተወፋይነት 
ምኻኑ ንፈልጥ ዶ ፧ ኩሉ ጊዜ ሓዳር 
ተወፋይነትን መስዋEትነትን ይሓትት 
Eዩ ። ኣቀዲምካን ድሕሪካን ገዛE 
ርEስኻ ንምሃብ ድልዊ ኩን ።  

ንዓና ኣመንቲ ጎይታ ዝመሃረና ምህሮ 
ናይ ምሃብ ኣስተምህሮ Eዩ ። ነዚ ከኣ 
ንሱ ባሉ ኣርኣያ ገዲፉልና ኸይዱ 
ኣሎ ። ኣሰር ኣሰሩ ክንስብ ከኣ 
ተጸዊና ኣሎና ። ሓዳር ንብጻየይ 
Eምበር ንዓይ ይጥዓመኒ ኣይኮነን ። 
ብጻየይ Eምበር ኣነ ክሕሸኒ Eውን 
ኣይኮነን ።  

(መንEሰይን ሓዳርን...ካብ ገጽ 16 ዝቀጸለ) 

 
(ናብ ገጽ 20 ይቅጽል >>) 



19  

ነሓሰ 2007 

Eዩ ኔሩ። Eዚ ሓሳብ Eዚ ኣብ 
ውሽጠይ ክነደኒ ጀመረ Eሞ ኣብ 
ሞንጎ ምስጋናን ኣምልኾን ዘሎ 
ፍልልይ ኮፍ Iለ ከጽን ጀመርኩ ። 
ሽ ዝረኸብክዎ ሓሳባት ኩሉ ክEክብ 
ጀሚረ። ምኽንያቱ ፍልልይ ከም 
ዘለዎ ክርድኣኒ ጀመረ። ናይ ብሓቂ 
ድማ ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ 
ክንርEዮ ከሎና ብዙሓት ሰባት 
ከመስግኑ ከለው ናይ Eግዚኣብሄር 
ምድሓን ፣ ረዲኤትን ፈውስን 
መጺIሎም Eዩ። “Eቲ ምስጋና 
ዝስውኣለይ የኽብረኒ ፣ ምድሓን 
Eውን ክርI Eዩ።” ዝብል ቃል ድማ 
ይፍጸም። ንኣብነት ከም Eኒ ዮሳፋጥ 
ብምስጋና ፣ Iድ Eግዚኣብሄር 
ዘንቀሳቕሱ ብዙሓት ናይ ኣምላኽ 
ሰባት ክንጠቅስ ንኽEል Iና ። 
ኣምልኾ ክንብል ከሎና ግን ካብ 
ምድሓን ሕልፍ ብዝበለ ፣ ካብቲ 
Eግዚኣብሄር ክበጽሓና Eንደልዮ  
ንላሊ ናቱ ህላውነት ምሳና ከም 
ዝኸውን ፣ ብክብሩ ከም ዝራኸበና ፣ 
Iዱ ዘይኮነ  ገጹ ከም ንርI ምርዳE 
ጀሚረ። ኣብዚ Eዋን ኣብ Iትዮጵያ 
ዝዝመሩ መዛሙር ክርEዮም ከለኹ 
መብዛሕትOም ናይ መልEኽቶም 
ኣንፈት ምስ ምስጋና ዝተትሓሓዘ 
ኰይኑ ረኺበዮ። ብርግጽ ምስጋና 
ኣድላዪ Eዩ። ምክንያቱ ብዘይ ቅኑ 

ምስጋና ናብ ኣምልኾ ምEታው 
ከሸግር ስለ ዝኽEል። ምስጋና ክህሉ 
ኣለዎ  ፣ ብጣሚ ኣገዳሲ Eዩ። 
ንEግዚኣብሄር ስለ ዝገበረልና ነገር 
ከነመስግኖ ይግብኣና Eዩ። Eንተኾነ 
ግና ኣምልኾ ካብዚ ሕልፍ ዝበለ 
ትርጉም ኣለዎ። ኣብታ ቪሲዲ ከማን 
ተዛሪበ ነይረ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ 
“ብምስጋና ናብ ኣጸድ ክኣቱ Eየ” Eዩ 
ዝብል። ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረት 
ቤት መቕደስ ኣጸድ ፣ ቅዱስን 
ቅዱስተ ቅዱሳንን ዝብሃል ክፍልታት 
ኣለዋ። ስለዚ “ናብ ኣደባባያት 
ብምስጋና ክንኣቱ Iና” ክብል ከሎ ፣ 
ምስጋና ስጋብ ኣደባባይ የብጽሕ 
ማለት Eዩ። ካህናት ናብ ውሽጢ 
ቅዱስተ ቅዱሳን  ክኣትው ከለው ግና 
ጣን ሒዞም Eዮም ዝኣትው። ጣን 
ድማ ናይ ኣምልኾ ምሳሌ Eዩ። 
ኣምልኾ Eምበኣር ናይ Eግዚኣብሄር 
Eንታይነት ንነግረሉ መገዲ ምኻኑ Eየ 
ተረዲኤ። ብሓቂ ድማ ኣብ ምድርና 
ክንርI ከሎና ብመዝሙር ሓቀኛ 
ኣምልኾ  ምልምማድ ገና ዝጀመርና 
ኣይመስለንን ። ብብዝሒ ኣብ ምስጋና 
Iና ዘሎና። ምስጋና ከበሮ ኣልልካ 
ከተመስግን ትኽEል Iኻ  ፣ 
Eንዳጣቃካ Eውን ከተምሰግን 
ትክEል Iኻ። ከመይ ሲ “ኣህዛብ 
ኩሉኹም ኣEዳውኩም ኣልሉ 
ብሓጐስ ድማ ልል በሉ።” 
ስለዝብል። ምስጋና ንኹሎም ኣህዛብ 

ይፍቐድ Eዩ። ወላ ጐይታ ዘይፈልጡ 
ከመስግኑ ይኽEሉ Eዮም  ፣ ካብ 
ሓደጋ መኪና ክሕልዎም ከሎ ፣ 
ዝሓሰብዎ ክሰልጦም ከሎ Eግዚኣብሄር 
ይመስገን ይብሉ Eዮም ። 
Eግዚኣብሄር ድማ ምስጋናOም 
ይቕበል Eዩ። ኣምልኾ ግና ህይወቱ 
ንዝሃበ ሰብ Eዩ። ምስ Eግዚኣብሄር 
ተጣቢቑ ክነብር ዝደሊ ሰብ Eዩ 
ዘምልኽ። ስለዚ ኣህዛብ ናብ ቅድስተ 
ቅዱሳን ምEታው ኣይኽEሉን Eዮም። 
ኣነ ድማ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ዝዓበየ 
ራEይ ናብዚ ክንሳገር Eዩ ፣ ምስጋና 
ከም ዘለዎ Eንከሎ ኣምልኾ ድማ ኣብ 
ህይወትና ክንለማመድ። ኣምልኾ 
ማለት ህይወትና ዝድህስስ ነገር Eዩ። 
ዝዀነ ሰብ ተንሲU ከመስግን ይኽEል 
Eዩ ዝዀነ ሰብ ግን ተንሲU ከምልኽ 
ኣይክEልን Eዩ። ብዙሕ ናይ 
Eግዚኣብሄር ክብሪ ክንቀሳቀስ ዝኽEል 
ኣብ ኣምልኾ Eዩ Eብል። ንሕና ከማን 
ስለ ባህሪና ጽቡቕ ዝነግረልና 
(ዘውርየልና) ሰብ Eንተ ረኺብና 
ምስU ምውዓል Iና ንደሊ። 
Eግዚኣብሄር ድማ ከምU Eዩ። ስለ 
Eንታይነቱ ስለ ክብሩ ከነውሪ ከሎና 
ህይወትና ከነግዝኣሉ ከለና ንሱ ድማ 
ህልውናU ሒዙልና ይመጽE። 
ከነመስግን ከሎና ኩሉ ግዜ Eንታይ 

(...Eንዳልካቸው ... ካብ ገጽ 8 ዝቀጸለ) 
 

 
(ናብ ገጽ 26 ይቅጽል...) 

- ብፓ/ር ኣሮን ተስፋይ (ዱባይ)፣ ኣገልጋልን መራሕን - ብፓ/ር ሄኖክ ሃብተ (ዓዲ ጣልያን)፣ መራሕቲ ካብ ኣምላኽ 
ዚሕተትዎ ሕቶታት - ብፓ/ር ምሕረትኣብ ሃብተማሪያም (ኬንያ)፣ መንግስቲ ኣምላኽ - ብፓ/ር የሴፍ ረዘነን ሓውና 
ኣማኑኤል ኪዳነ (ኬንያ)፣ ምዝርጋሕ ወንጌል - ብወ/ዊ ሳምሶን መብረህቱ (ዓዲ Iንግሊዝ)፣ ኣተሓሕዛ ገንዘብ ቤት 
ኣምላኽ - ብሓፍትና ኣርያም ተስፋየሱስ (ኬንያ) ዝብሉ ኣርEስትታት ዚሓቖፈ Eዩ ኔሩ። ልሊ 50 ዚኾኑ ካብ ሃገራት 
ኬንያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ዩጋንዳ፣ ሱዳን ፣ ዱባይ፣ Iንግሊዝን ጥልያንን ዚመጹ መራሕትን ኣገልገልትን ድማ 
ተሳቲፎሞ። 

ኣብ መወዳEታ ድማ ኣቦወንበር ናይ ወንጌላውያን ሕብረት ኣፍሪቃ ሚስተር ሰሎምን ኣሼሼ ፣ ሓው ሚስዮናዊ ኬቨን 
ስሚዝን ካብ ዱባይ ዝመጸ ሽማግለ ማሕበር ሓው ሳሙኤልን ንተሳተፍቲ ናይ ምስክር ወረቀት ዓዲሎም።  

በዚ ኣጋጣሚ Eዚ ኣቦወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሚስተር ሰሎሞን ኣብ 
ዝሃቦ ሓጺር መግለጺ ሕብረት ወንጌላውያን ኣፍሪቃ ነዚ ናይ 
ኤርትራውያን ናይ ኣፍሪቃን ማEከላይ ምብራቅን ሕብረት የማናይ 
Iዶም ከምዝሃቡ ኣረጋጊጹ። 

ብሓፈሻ Eቲ ዝነበረ መደብ ልቢ ብዙሓት ዝፈወሰሉን ንለውጥን ናብ 
ቅድሚት ክኸዱ ካኣ ክውስኑ ዘለዓዓለሉ ኣጋጣሚ Eዩ ኔሩ። ገለ ካብቲ 
ዝነበረ መልEኽትታት መንፈስ ቅዱስ ኣEዳውኩም ከም ብር 

(ስልጠና መራሕቲ...ካብ ገጽ 24 ዝቀጸለ) 
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ተወፋይነት ከኣ ቅድሚ ሓዳር 
ጀሚሩ፣ ኣብ ሓዳር ከኣ ክሳብ ሞት 
ዝቕጽል ምኻኑ ንፍለጥ ። ኣብ ናይ 
ዓለም ሕጊ ክትከስብ ክትወሃብ ኣለካ 
ዝብል Eዩ ። ኣብ ናይ ክርስትና 
ዓለም ግና ሃብ ክትረክብ ዝብል Eዩ 
። ተወፋይነትን ምህበን ከቢድ Eዩ 
ብጸጋ ኣምላኽ ግና ይክኣል Eዩ ። ነዚ 
ምፍላጥ ከኣ ኣገዳሲ Eዩ ። ምሃብ 
Eንድሕር ሃልዩ ኩሉ ጊዜ ምሕዳግ 
ከም ዘሎ ርዱE Eዩ ።  

መንEሰያት Eንጋገዮ ዓቢ ጊጋ ኣሎ ፣ 
ንሱ Eንታይ Eዩ ኩሉ ጊዜ ከምቲ 
ቕድሚ ሓዳር ዝነበረና ናብራ ክንነብር 
ንድሊ ። ነቲ ቕድሚ መርዓና 
ዝነበርና ኩነታትን ካልEን ክንሓድጎ 
ኣይንደልን ። Eዚ ብስሩ ጌጋ Eዩ ። 
ከመይ ተበልና Eቲ ቐደም ንኻልE 
ትህቦ ዝነበርካ ሎሚ ግና 
ንመጻምድትኻ ክትህብ መታን 
ክትሓድግ ፍቓደኛ ክትከውን ኣለካ ። 
ቀደም በይንኻ ከሎኻ ኣብ ድላይካ 
ሰዓት ትኣቱ ዝነበርካ ፣ ሓዳር ምስ 
ገበርካ ግና ከምU ኣይኮነን ። ነዚ 
ሰኣን ምፍላጦም ኣብ ኣደዳ ስቓይ 
ዝወድቁ ማEለያ የብሎምን ። Eቲ 
ኣብ ሓዳር ዓለም ኣትዩ ከም ድላዩ 
ክኸውን ዝደሊ ሰብ ኣብ ድላዩ ሰዓት 

ሓዳሩ ከም ዘፍርሶ ርዱE Eዩ ። 
ብዛባ Eዚ ክንሓስብ ይግባኣ ። ቃል 
ኣምላኽ Eውን Eኳ ሰብኣይ ኣቡUን 
ኣዲUን ይሕደግ ምስ ሰበይቱ ይጥበቕ 
Eዩ ዝብል ። Eቲ ኽሓድግ ፍቓደኛ 
ዘይኮነ ሰብ ኣብ ኣምላኽ ቁቡል 
ኣይኮነን ።  

3 ሓዳር ሓላፍነት ምሽካም ምኻኑ 
ምፍላጥ ።  

መጽሓፍ ቁዱስ ኣብ ዱጉዓ ኤርምያስ 
ንሰብኣይ ብንEስነቱ ኣርት ምሽካም 
ሰናይ Eዩ ይብል ። ሓደ ጊዜ ሓደ 
ሓው ከምዚ ክብል ሰሚዔዮ ። “ሓደ 
ዘይኣማኒ ሓው ከምዚ Iሉኒ ይብል ። 
ኣነ ናይ ብሓቂ ኣገልጋሊ ኣምላኽ Eዩ 
Iለ ዝጽዋዓካ ሓዳር ምስ ገበርካ Eዩ” 
ካብዚ ተበጊሱ ድማ Eቲ ሓው “ናይ 
ብሓቂ ኣገልጋሊ ኣምላኽ ዝፍተን ኣብ 
ሓዳር Eዩ” Iሉ ተዛሪቡ ። ብርግጽ 
ሓቁ Eዩ ። ሓዳር ሓላፍነት Eዩ ። 

Eቲ ሓቐኛ ኣገልግሎት ዝምዘን ከኣ 
ኣብዚ Eዩ።  

መንEሰያት ኣሕዋተይ ሓዳር ክንገብር 
ከሎና ኣምላኽ ሓደ ዓቢ ሓላፍነት 
የሸክመና ከም ዘሎ ንፍለጥ ። ሓዳር 
ኣርት የሱስ ክርስቶስ Eዩ ። ነዚ 
ክንጸውር ፍቓድኛታ ክሳብ ዘይኮና 
ጊዜ ኣምላኽ ካልE ጾር ኣይህበናን Eዩ 
። ኩሉ ጊዜ Eምበኣር ናብ ሓዳር 
ቅድሚ ምEታውና ኣነ ሓላፍነት 
ክሽከም ድልው ድየ ፧ ሓላፍነት 
ምሽካም ማለት ኣወንታዊን ኣሉታውን 
መዳይ Eዩ ዘለዎ ። ሓልፍነት 
ዝተሸከመ ሰብ ኩሉ ጊዜ ዘይባትኽ ጾር 
ኣለዎ ። ነዚ ከኣ Eዩ ከም ማንም ሰብ 
ክኸውን ዘይክEል ። ሓላፍነት ዘለዎ 
ሰብ ምሉE ናጽነት የብሉን ፣ ሓጹር 
ኣለዎ ። ዝኸዶ መንገዲ ሕንጻጽ 
ኣለዎ ። ከም ድላይ ልቡ ፍንጥሪ 
ኣይብልን Eዩ ። ከም ፈረሰ ልጋም 
ኣለዎ ።  

ኣብ ሓዳር ምስ ኣተኻን ከይኣተኻን 
ዘሎ ፍልልይ Eምበኣር Eዚ Eዩ ። ነዚ 
ከይፈለጡ ኣብ ሓዳር ዝኣተዉ ሰባት 
ብዙሕ ጊዜ ኣነ ድኣ መዓስ ከምዚ 
መሲሉኒ Iሎም ፣ ብብዝሒ ክጠዓሱ 
Iኻ ትርEዮም ። ኣብ ሓዳር ሕንቃቐ 
ኣይድልን Eዩ ። ንቆልዓ ጥራይ Iኻ 
ተሐንቅቖ ። ሓዳር ከኣ ናይ ሙሉኣት 

(መንEሰይን ሓዳርን...ካብ ገጽ 18 ዝቀጸለ) 

 
(ናብ ገጽ 21 ይቅጽል >>) 

ካብ ጽሬት ኣትሒዝካ 
ምናልባት ክሳብ 
ንጎይትU ዝቐርብ 
ዝነበረ መግብን 
ዝከታተል ኔሩ 
ይኸውን። በዚ 

ኣገልግሎት Eሙን ኮይኑ ስለዝተረኽበ ድማ 
ተወሳኺ ሽመት ኣብ ልሊ Eቲ ኣብ ቤቱ ዝነበረ ጥሪቱ 
ተሾመ Eዚ ድማ ነተን ኣብ ቤቱ ዝነበራ ምናልባት ጸባ 
ዝሕለባ ጥሪትን ናይ Eኽሉ ቆፎን ኣታዊUን ወጻIUን 
ኣብ ምክትታል ዘተኮረ ይኸውን በዚ ውን የሴፍ Eሙንን 
ተግባር ኣEዳዉ ዝሰልጦን ሰብኣይ ኮይኑ Eዩ ተረኺቡ 
ሰለዚ ድማ ጶጢፋር ነቲ ዝነበሮ ኩሉ ከም ኩሉ 
ብዘይተርፍ ቤቱን ኣብ ቤቱ ዘሎ ነገራትን ኣብ ልሊ 
ኣብ መሮር ዝርከብ ጥሪቱ ኣብ ሕርሽU ኮታ ኣብ ኩሉ 
ነገራቱ ክሸሞ ከሎ ንርI። ኩሉ ነገራት ናብ Iድ ዮሴፍ 

ኣሒሊፉ ካብ ዝወሃበሉ ግዜ ድማ ኣብ ቤት ጶጢፋር ሓደ 
ፍሉይ ነገር ክፍጸም ጀመረ። ንሱ ድማ ምውሓዝ 
በረኸት Eግዚኣብሄር Eዩ። ምውሓዝ ናይዚ በረኸት ድማ 
Eንኮ ምኽንያት ዮሴፍ Eዩ ኔርዎ። “…Eግዚኣብሄር 
ምEንቲ ዮሴፍ Iሉ ንቤት Eቲ ግብጻዊ 
ባረኻ” (ዘፍ39፣5)  

Eግዚኣብሄር ምስ ክርስቶስን ኣብ ክርስቶስን Eዩ 
(2ቆሮ5፣19) ስለዚ ድማ ዋላ Eኳ ክርስቶስ ናብ 
ህይወትና ድሕሪ ምምጽU ብU ንብU ኣብ ኩሉ 
ህይወትና ምሉE ብምሉE ምልኪ ብዛባ ምሃብ 
Eንተዘይተረድኣና ቀስ ብቀስ ግና Eናሃብናዮ Iና 
ንኸይድ። Eቲ ንዓና ዝሓሸ ድማ ንየሱስ ኣብ ልሊ ገለ 
ክፋል ህይወትና ስልጣን ሂብና ኣብ ልሊ ገለ ክፋል 
ህይወትና ድማ ነዝስ ባለይ ክሕዞን ክቆጻጸሮን ይኽEል 
Eየ Eሞ ከም ድላየይ ክገብሮስ Iድካ ኣይተEትወሉ 

(...ዮሴፍ... ካብ ገጽ 12 ዝቀጸለ)

(ናብ ገጽ 22 ይቅጽል...) 
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ሰባት Eምበር ናይ ህጻናት ኣይኮነን ። 
Eቶም ኣብ ሓዳሮም ክሕንቅቑ 
ዝደልዩ ፣ ወትሩ ኣብ ጭቕጭቕን 
ባEስን፣ ኣብ ግበረለይ ኣይትግበረልይ 
ዝብል ሓሸውየ Eዮም ዝኣትዉ ። 
መንEሰይ ሓልፍነት ንምሽካም ድልዊ 
ዲኻ፧  

ኣብ ሓዳር ምጽውዋር ዝብል ቃል 
ልሙዱ Eዩ ። ሰብ ከኣ ንሓላፍነት 
ንምሽካም ድልዊ Eንተዘይኮይኑ 
ንብጻዩ ክጸሮ ኣይክEልን Eዩ ። ሓዳር 
ኩሉ ሰቲ ዝተንስነሶ ጥጡሕ ባይታ 
ኣይኮነን ሓርፋፍ ኣለዎ Eዩ ። 
ዝኹርክሓካ ነገር ክህልው ይኽEል 
Eዩ። ነዚ ከኣ Eዩ ተዳሊኻሉ ክትጸንሕ 
ዘልካ ። ሓንሳብ ሓንሳብ ከምዚ ኸ 
ኣሎ ድዩ Iላካ መታን ከይትግረም 
ኣቀዲምካ Eንግድዓኻ ኣስፍሓዮ ።  

ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ክምደና 
ኸሎ። ኣሕዋተይ ኣብ ሓዳር ሕቖ 
ንሕቖ ተዋሃሂብካ ምድቃስ ከም ዘሎ 
ኣይትረስ ይብል ። ካልE ኣገልጋሊ 
ከኣ ኣብ ሓደ ናይ መርዓ ጽንብል 
ዝካየደሉ ቦታ ነቶም ቃልኪዳን ዝኣስሩ 
ዝነበሩ ተጻመድቲ ኣንቱም ቡርኻት 
ኣፍራዛኹምን ባዴላኹም ቀሪብኩም 
ዶ ኣለኹም ፧ ከመይሲ ኣብ 
ቅድሜኹም Eትኣልይዎ Eሾኽ ስለ 
ዘሎ Iልዎም ። ነዝን ወዲ ከምዝን 
Eምበኣር Iና ሓላፍነት ንምውሳድ 
ገዛE ርEስና ከነዳሉ ዘድልየና ።  

ሎሚ ኣምላኽ Eንግዳና ከስፈሓልና 
ንጸሊ ። ፍቓደኛታት Eንተኾይና ከኣ 
ኣምላኽ ጸጋU ከም ዘብዝሓልና 
Eሙን Eዩ ። ደጊምና ደጋጊምና ግና 
ክንፈልጦ ዘሎና ሓዳር ንገብር ፣ 
ሓላፍነትና ከነውርድ ዘይኮነስ 
ሓልፍነት ክንሽከም መታን Eዩ ። 
ብዙሕ ጊዜ መንEሰያት ዝከብደና 
ብዛባ Eቲ ኣብ መዓልቲ መርዓና 
ክህሉ ዘለዎ ናይ ብልን መስተን 
ጽንብልን Eምበር Eቲ ብድሕሪU 
ዝመጽE ሓላፍነት ኣይኮነን ። ሓዳር 
ኣምላኽ ንሰባት ክሕጐሱሉ Iሉ 
ዝሃቦም ሓላፍነት Eዩ ። ተመሊሱ 
ድማ ክሓቶም Eዩ ። ነዚ ኸኣ ንፈልጥ 
ዲና ። ሓዳር ሓላፍነት ምሽካም Eዩ።  

መንEሰይ ቕድሚ ኣብ ሓዳር ዓለም 
ምEታዉ ክጥንቀቐሎም ዘለዎ 

 
1 ስሚታዊ ዘይምዃን ።  

ኩሉ ጊዜ ኣምላኽ ነመዛዝን 
ሚዛናውያን ክንከውን Eዩ ዝደልየና ። 
ብሃውርን ስሚትን ንገብሮ ነገራት 
ግና ተመሊሱ ንዓና ኣብ ክንወጽኣሉ 
ዘይንኽEል ጣሳ Eዩ ዝሸመና ። 
ሓዳር ከኣ ሓዳር ክትገብር ስለ ዘለካ 
ወይ Eትኣትዎ ፋብሪካ ኣይኮነን ። 
ኣምላኽ ንሓዳር ብጥበብን ምስትውዓል 
ስለ ዝገበሮ ንሕና ድማ ካብE 
ምስትውዓልተደፋፊEካ  ተቐቢልና 
Eንኣትዎ ውሳኔ Eዩ ።  

ሓደ ጊዜ ሓደ ሓው ንሓንቲ ሓፍቲ 
ኣብ ሓደ ቦታ ይርEያ ። ኣብቲ ጊዜ 
Eቲ ከኣ ኣብ ልቡ ብቕልጡፍ 
ትኣቱ። ኣብ ኣEምሮ Eዚ ሓው 
ቐልጢፉ ዝመጸ ሓሳብ ሓዳር ዝብል 
Eዩ ። ነዚ ሓሳብ ከኣ ኣብ ውሽጡ 
Eምብዛ ከሰላስሎ ጀመረ ። ንብዘሎ 
ስሚቱ ኸኣ ገዝO ። Eዚ ጉዳይ ኣብ 
ልቡ ዓቢ ቦታ ስለ ዝረኸበ ከኣ ከም 
ፍቓድ ኣምላኽ ተቐበሎ ። ምስ 
ታሓፍቲ ኸኣ ናይ ሓጺር ጊዜ ሌላ 
ገበረ ። በዚ ኸምዚ ከኣ ኣብ ሓዳር 
ኣተዉ ። ኣብ ሓዳር ምስ ኣተዉ ግና 
Eቲ ቐድም ዝነበሮ ስሚት ኩሉ 
ተለወጠ ። ክሰማም Eውን 

ኣይከኣሉን ። መወዳEቶOም ከኣ 
ኣይጸበቐን ።  

Eዚ ናይ መን ጌጋ Eዩ ፧ ናይ 
ኣምላኽ፧ ስለምናትይ ኣምላኽ 
ዘይሓለዎ ፧ ኣምላኽ ጻድቕ ፈራዲ Eዩ 
ማንም ይኹን ምንም ክሓቶ ዝኽEል 
የሎን ። Eቲ ጌጋ ኣብቲ ሓው 
Eምበር ኣብ ኣምላኽ ኣይኮነን ዘሎ ። 
Eቲ ሓው ካብ ኣምላኽ ዝተዋህቦ 

ኣEምሮ ኣለዎ ። ኣምላኽ ከኣ 
ንኣEምሮና ክንጥቀመሉ ድል ሂቡና 
Eዩ ። ንኣEምሮና ብመንፈስ ኣምላኽ 
Eምበር ብስሚትና ክንገዝO 
ኣይተጸዋናን ። ናይ መብዛሕትና 

ጸገም ስሚታውያንን 
ዘይሚዛንውያንን ስለ ዝኾና ጥራይ 
Eዩ ፧  

ኣብ ሓዳር ቅድሚ ምEታውና ኣምላኽ 
ከነመዛዝን ድል ሂቡና ኣሎ ። ኩሉ 
ጊዜ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ Eናቐርብና 
ንስሚትና ክንገዝO ንጸሊ ። ንኹሉ 
ጊዜ ንኽትቅመጠሉ ዝደለኻ ገዛ 
መሰረቱ ኣድልዲልካ ክትኣትዎ ኣለካ። 
ኣብ ስሚት ዝተሞርከሰ ምርጫ ከኣ 
ምደምደምታ የቡሉን ። ሎሚ ጨጉሪ 
ርEሳ ሪEኻ ዝመረጽካያ ጋል ጽባሕ 
ተላጽያ Eንተ ትመጸካኸ ምመረጽካያ 
ዶ ፧ ሓዳር ብደጋዊ የንቲ ጥራይ 
ኣይኮነን ዝምዘን በቲ ውሻጣዊ 
መንፈሳዊ የንቲ ከኣ ክምዘን ኣለዎ። 
ኩሉ ጊዜ Eቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ 
ፍትወት ክትግምግሞ ይግባE ፧ 
ስለምንታይ ፈቲየዮ ፧ ፈትየያ ፧  

Eዚ ሎሚ ዘለካ ፍቕሪ ጽባሕ 
ንኽቅጽል ዘይትውስን Eንተ ኾይንካ 
ልክ ንገንዘብካ ኣብ ዘይከውን 
ርEሰማል ምውፋር Eዩ ዝቑጸር ። 
ስለዚ ዘለካ ፍቕሪ ቀጻልነትን ዘለዎ 
ብኹነታትን ብድሆታትን ዘይጽሎ 
ክኸውን ይግባE Eምበር ስሚታዊ 
ኾይንካ ክዝሕለካ ብIድካ ክውዔካ 
ኸኣ ብማንካ ክከውን የቡሉን ። 
ኣብዚኣ ደጋጊመ ክስምረላ ዝደለኹ 
ነጥቢ ኣላ ሓዳር ምግባር ናይ ውሳኔ 
ህይወት Eምበር ናይ ስሚት ጉዳይ 
ኣይኮነን ። ክሳብ ናይ ምውሳን 
ዓቕምካ ዘይደልደለ ሓዳር Eንተ 

(መንEሰይን ሓዳርን...ካብ ገጽ 20 ዝቀጸለ) 

 
(ናብ ገጽ 14 ይቅጽል >>) 

ኣብ ሓዳር ዓለም
ንገዛ እ ርእስ ኻከይተቐበልካ
እንተ ኣቲኻ ፣ ንመጻምድትኻ
እምብዛ ከተጉህዮ ኢኻ ።
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ዘለዎ ሰብ መዓስ Eንታይ ከም ዝገብር 
መምዩ ዝፈልጥ ሰብ ምዃን የድልዮ 
። ብምህዋኽና ፣ ዓቕሊ 
ብዘይምግባርና ብዙሕ ነገር ከም 
Eነበላሹ ፍሉጥ Eዩ። ጊዴዎን ነቲ 
ነገር ካብ Eግዚኣብሄር ከም ዝተቐበሎ 
ፈሊጡ ከሎ Eኳ ሓደ ብሓደ ስጉምቱ 
ምስ Eግዚኣብሄር ኣቕን Eምበር 
ንEግዚኣብሄር ቀዲምዎ ክሰርሕ 
ኣይጀመረን ። ካብታ Eቲ መልኣኽ 
EግዚEEብሄር ዝግለጸሉ ክንደይ 
መዓልቲ ከም ዝጸንሐ 
ኣይተጻሕፈልናን ፣ Eንተዀነ ግና 
ብUብU ብድድ Iሉ ሰባት ክEክብን 
መለኸት ክነፍሕን ኣይንርEዮን ። 
ክሳ Eታ Eግዚኣብሄር ዝመደባ ሰዓት 
ተጸበየ ። ዳዊትውን ነዚ ጽቡቕ 
ኣብነት ይዀነና ። ንጉስ Eስራኤል 
ኪኸውን ካብ ጕስነት ተጸዊ ተቐቢU 
ክነሱ ፣ Eሞ ድማ ንጉስ ሳOል 
Eናሳደደ ከሐልሎ ኸሎ ብህድኣትን 
ብትግስትን ተጸበየ ። ክቐትሎ 
Eናኸኣለ ፣ Eግዚኣብሄር ኣብ Iድካ 
ሂቡካ ኣሎ Eናበልዎውን ኣይተሃወኸን 
። ስለዚ ኩነታት ዝተጋጠመ Eንተ 
መሰለኳ ነቲ ጊዜU ምስትውዓል ዓብዪ 
ረብሓ ምህላዉ ዝተረድA ሰብ ነበረ ። 
ጊዴዎን ድማ ብEU ወገን ኣንቂዱ 
ተዓጢቑ ኸሎ ንEግዚኣብሄር ኣምላኹ 
ይጽበ ነበረ ።  

4. መንፈስ Eግዚኣብሄር 
ዝተመልA፣ ድምጺ Eግዚኣብሄር 
ድማ ኵሉ Eዋን ዘቕልብ

ጊዴዎን ፣ ነቲ Eግዚኣብሄር ኣብ 

ማEከል ህዝቡ ኰይኑ ከይዓዪ 
ዝኽልክል ዝነበረ መሰውI ብዓል ምስ 
ኣፍረሶ ኣብ ምራፍ 6፣34 “መንፈስ 
Eግዚኣብሄር ወረዶ” ይብለና ። ነቲ 
መንፈሳዊ ዮ ንኽዓዮ ዜድሊ ሓይሊ 
ካብ ኣምላኽ ኪቕበል ነበሮ ። ከምቲ 
ዝሓለፈ ግዜ ዝረኣናዮ ፣ ናይ ጊዴዎን 
ቅልጽም ኰነ ናይ ውግE ክEለት 
ዘይኰነስ ናይ ጊዴዎን ብትብዓት 
ንኣምላኹ ኣሚኑ ደው ምባል ጥራይ 
ነቲ ዓወት ዘጨብጥ ዝነበረ ። ስለዚ 
ድማ ነቲ ፈራህ ምዃኑ ናብ ትብዓት 
፣ ነቲ ንEሽቶ ምዃኑ ድማ ጥበብን 
ምስትውዓልን ዝተመልA ሰብኣይ 
ዚገብር መንፈስ ኣምላኽ ብርግጽ 
ኣድለዮ ። Eዚ ድማ ብፍቓድ ኣምላኽ 
ንኽምራሕ ዝጠቕሞ ። ንሓይሊ ጸላI 
ድማ ዘንቀጥቅጠሉ ዀነ ። Eቶም 
300 ንውግE ዝተሰለፉ ሰብUት 
ደናሱOም ሰቢሮም ነቲ ፋናታት 
ዘርኣይዎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ 
ከም ዝመስል ኣብ ዝሓለፈ ጽሒፈዮ 
ነይረ ። Eዚ ድማ በቲ ናይ ስጋና 
ፍቓድን ሓይልን ከይንኸይድ ነቲ ዮ 
ጐይታ ከም ፈቓዱ ክንዓዮ ዚሕግዘና 
ናይ ባልና ክEለት ዘይኰነስ ሓይሊ 
መንፈስ ቅዱስ Eዩ ።  

5. ጥበብ ዝተመልA ፣ ዝዛረቦ ድማ 
ዝፈልጥ

ገና Eቲ ውግE ጠጠው ከይበለ ኸሎ 
፣ ደቂ ኤፍሬም ኣብ ምራፍ 8፣1 
“Eቲ ምስ ሚድያን ክትዋጋE 
ክትከይድ ከሎኻ ዘይጸዋካና Eዚ 
ዝገበርካና Eንታይ ነገሩ Eዩ” Iሎም 
ከም ዘሸግርዎ ነንብብ ። Eቲ ዝገርም 
ነገር ፣ Eቲ ውግE ገና ኣይተወድAን 

Eሞ ኪዋግU Eንተ ዝደልዩ ሕጂውን 
ኪስቡ ምኸኣሉ ነይሮም ። Eዞም 
ሰባት ድማ ከምዚ ዓይነት ክስታት 
ምኽሳስ ልማድ ዝዀኖም ይመስሉኒ ፣ 
ምኽንያቱ ኣብ ምራፍ 12፣1 Eንተ 
ኣንበብናውን ንይፍታሕ ከምታ 
ንጊዴዎን ዝሓተትዎ ኪሓትዎ ከለዉ 
ነንብብ ። “Eዚ ህዝቢ Eዚ Iደይ 
ኣድሒናትኒ Iሉ ከይበ በዚሑ ኣሎ” 
Iሉ ነቲ ቍጽሪ ዝመደቦ Eግዚኣብሄር 
ባሉ Eዩ ወይ ከኣ Eንተ ትደልዩ መን 
ከልኪሉኩም ዓይነት’ዶ Iሉ ጊዴዎን 
መሊሱሎም ። ኣይፋልን ፣ ከምዚ 
ድኣ Eምበር በሎም “ክንዲ ናታትኩም 
Eንታይ ገይረ Eየ ፧ ካብ ምቝራጽ 
ወይኒ ኣቢዔዘርሲ ቀሪም ዘለላ 
ኤፍሬምዶ ኣይበልጽን ፧ ኣምላኽ 
ነቶም ሹማምንቲ ሚድያንን ሬብን 
ዝኤብን ኣብ Iድኩም ሂቡኩም Eዩ 
። ክንዲ Eቲ ናትኩም Eንታይ ክገብር 
ከኣልኩ በሎም ። ሽ Eዚ ዘረባዚ 
ምስ ተዛረበ ኩራOም ሃድA”” ይብል ። 
ኣቤት ጥበብ!!! ኣቤት ኣዘራርባ!!! ኣብ 
ዘይከውን Eዋን ከሎ Eናሓተትዎ 
ከለዉ ብትሪ ክምልሰሎም ፣ Eሞ Eቲ 
Eግዚኣብሄር ዝበሎን ዝገበሮን 
ክድሕድሖ Eናኸኣለ ከምዚ Iሉ 
ካብቲ ንሱ ዝገበሮ ንላሊ ከም ዝገብሩ 
ዘለዉ ነጊሩ ነቲ ናቶም ኣድኒቑ 
ብሰላም ኣፋነዎም ።  

6. Eናዓየየ ዝመርሕ ፣ ስለ Eቶም 
ዝስብዎ ዝሓሊ

መሳ 7 ፣4 ጀሚሩ “ጊዴዎን ድማ ናብ 
ዮርዳኖስ መጸ Eሞ ንሱን Eቶም 

(ጊዴዎን...ካብ ገጽ 10 ዝቀጸለ) 
 

 
(ናብ ገጸ 27 ይቅጽል...)

ዝዓይነቱ ስፍራ ክንህቦ ዘይኮነስ ምሉE ብምሉE ንU 
ምልኪ ምሃብ Eዩ። ስለዚ የሱስ ኣብ ህይወትና ኣብ 
ከመይ ደረጃ Eዩ ዘሎ ገና ከቶ ዘይኣተወ ድዩ ዘሎ ወይስ 
ከም ኣገልጋሊ ድዩ ዘሎ ወይስ ኣብ ገለ ክፋል ህይወትና 
ጥራይ ዲና ሼምናዮ ዘሎና ወይ ድማ ኩለንትናናን ኣብ 
ልሊ ኩሉ ነገራትናን ጎይትነቱ ኣዊጅና Iና፧ 

ጶጢፋር ዘለዎ ኩሉ ኣብ Iድ ዮሴፍ ኣሕሊፉ ምስ ሃቦ 
ብነገራቱ ስለ ዝቐሰነ ዘለዎ ዘበለ ገለ Eኳ ኣይፈልጥን Eዩ 
ኔሩ። ሓንቲ ዝፈልጣ Eታ ዝበልዓ Eንጌራ ጥራይ Eያ 
ኔራ ንሳ ድማ ንኪበልዓ ምስ ተቐረበትሉ ኣዩ ዝፈልጣ 

(ዘፍ39፣6ሀ)። ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ Eንታይ ከም ዝበል 
ኣይፈልጥ ከመይ ጌሩ Eቲ ዝበል Eንጌራ ከም ዝመጽE 
ኣይፈልጥ ጥራይ ኣብቲ ግቡE ግዚU Eቲ ክበል ዘለዎ 
Eንጌራ ይቕረበሉ Eሞ ይበል ኔሩ። Eዚ ድማ ከምU 
ክኸውን ዝኽኣለ Eቲ Eሙንን ተግባር ኣEዳዉ ብኣምላኽ 
ዝቐንዓሉን ከም ባርያ ኮይኑ ዝኣተወ ዮሴፍ ምሉE 
ጎይትነት ስለ ዝተዋህቦ Eዩ። ንሕና ውን ከም ጶጢፋር 
ምሉE ረፍቲ ረኺብና Eንነብረሉ መገዲ ንየሱስ 
ክርስቶስ ኣብ ኩሉ 
ነገርና ምሉE 
ጎይትነት 
ብምሃብ 
ስለዝኾነ 

(...ዮሴፍ... ካብ ገጽ 20 ዝቀጸለ)
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ገዛE ርEሱ ዘይቅበል ሰብ ናይ ርEሰ ምትሓት ስሚት ኣዚዩ 
Eዩ ዘሸግሮ ብርEሰ ምትሓት ዝሳቐ ኣማኒ Eቲ ጎይታና የሱስ 
ክርስቶስ ዝገበረሉ ውለት ዝረሰ Eዩ ። ሓዳር ንብጻይካ 
ከምቲ ዘለዎ ከየጉደልካ ከይነከኻ ምቕባል Eዩ ካብ በልና 
ሓደ መንEሰይ ንገዛE ርEሱ ክቕበል ዝጽገም ካብ ኮነ 
ከመይ ጌሩ ድኣ Eሞ ንመጻምድቱ ክቕበል ። ንኣብነት 
ብጻዩ ዝተዛርቦ ዘረባ Eዚ Eኮ ከምዚ ማለቱ Eዩ Eናበለ 
ወትሩ ኣብ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ክነብር Eዩ ማለት Eዩ ። 
Eዚ ኸኣ ዘዋጽE ኣይኮነን ።  

ዋና ምንጪ ናይ ርEሰ ምትሓት ሰይጣን Eዩ ። ኣማኒ 
ከኣ በዚ መንፈስ Eንተ ተጸልዩ ሰይጣን የታልሎ ኣሎ 
ማለት Eዩ ። ስለዚ ናብ ቃል ኣምላኽ ተመሊሱ ብዛባ 
ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ዝገበረሉ ውለት Eናዘከረ ፣ 
ካብዚ Eከይ መንትግ ጸላI ክወጽE ኣለዎ ። ቅድሚ 
ሓዳር ምግባርናን ድሕሪ ኣብ ሓዳር ምEታውናን Eዚ 
ዓይነት መንፈስ ከየሸግረና 
ንጠንቀቕ።  

ብዛባ Eዛ ምቅብባል ትብል 
ቃል ጸቒጠ ክዛረበላ ። 
መጽሓፍ ቁዱስ ክዛረብ 
Eንከሎ ክልተ ከይተሰማም 
ከመይ ጌርም ብሓደ ክጓዓዙ 
ይኽEሉ Iሉ ኣሎ ። 
ቅድሚ ኣብ ሓዳር 
ምEታውካ ነቲ ንሓዳር 
መጻምድትኻ ክኸውን 
ዝመረጽካዮ ሰብ ሚEቲ ካብ 
ሚEቲ ክትቅበሎ ኣለካ ። 
Eንተ ዘይኮይኑ ደሓራይ ክትሽገር Iኻ ። ብፍላይ 
ናይዚ ሳቤን Eቲ ዝኸፈኣ ወትሩ ብምርጫኻ 
Eናተጣስካ ክትነብር ስለ ዝገብረካ Eዩ ።  

ኣብቲ ንሓዳር ዝመረጽካዮ ብጻይ ገለ ሕርኽርክ ዝብለካ 
ወይ ዘይተቐበልካዮ ነገር ዘሎ ኾይኑ Eንተ ተሰሚካ 
ህድE Iልካ ንውሳኔኻ ተመርመርካ ሰናይ Eዩ ። ሓዳር 
ናይ ባህርያት ምውህሃድ Eዩ ። Eዚ ድማ መስርሕ Eዩ። 
Eቲ መስርሕ ወት ክኸውን ከኣ ክትቀባበል ኣለካ ።  

Eዚ Eንታይ ኣለዎ ድዩ ዝበሃል ነገር ኣብ ሓዳር ፈጺሙ 
ከም ዘይሰርሕ ኣስትወል ንገዛE ርEስኻ ወትሩ ሕተታ። 
ንብጻየይ መረ ኽንደይ Eየ ዝቕበሎ ፧ ኣነ ተቐቢለዮ 
ድየ ሓዳር ክገብር ወሲነ ወይ ተደፋፊኤ Eየ ፧ ናይ ሰባት 
ምድፍፋE Eኳ ሰናይ ተኾነ ልሊ ኩሉ ግና ኣምላኽ 
ንልብና ክድርኾ ክንጽሊ ኣሎና ። ብምድፍፋኣ ሰባትን 
ኩነታትን ጥራይ ዝኣተኻዮ፧ ሓዳር ብሰባትን ብኹነታትን 
ከተፍርሶ ከም EትኽEል ኣይትዘንግ ። Eቲ ንብጻዩ ከም 
ዘለዎ ተቐቢሉ ሓዳር ዝገብር መንEሰይ ከመይ ብጹUን 

ቡሩኹን መንEሰይ ኮን Eዩ ፧ ከመይሲ ኩሉ ጊዜ ውት 
ሓዳር ስለ ዝምስርት ።  

Eታ ሓቀኛ ፍቕሪ Eውን መሰረታ ኣብዚ Eዩ ። ዘፍቀረ 
ሰብ ስሚታውን ህዉኽን ኣይኮነን ። ዝገብሮ ኹሉ 
ብምስትውዓልን ብፍልጠትን Eዩ ዝገብሮ ። Eታ ሓቀኛ 
ፍቕሪ ኸኣ መደምደምታ ዘለዎ ዘመዛዝን ውሳኔ Eዩ 
ዘለዋ ። ሓቐኛ ፍቕሪ ንውሱን ነገራት ጥራይ ዘይኮነት 
ትቕበልሲ ንብዘሎ ከም ዘለዎ Eያ ኣሜን Iላ ትቕበሎ። 
ኣብ ሓቀኛ ፍቕሪ ኣነ መዓስ ከምዚ መሲልክኒ ወይ 
መሲልካኒ ዝብል ቋንቋ የልቦን ። ፍቕሪ ኸኣ ኣብ ዓይኒ 
ጥራይ ዘይኮነ መንቀሊU ኣብ ሓቀኛ ምርኩስ ዝተሞርከሰ 
ኣብ ልቢ ክኸውን ኣለዎ ። መሰረት ሓዳር ከኣ Eቲ 
ዘይለዋወጥ ሓቀኛ ፍቕሪ Eዩ ። ኩሉ Eውን ኣብU Eዩ 
ዝጥቕለል።  

ኩቡራት መንEሰያት ብዛባ ሓዳር ብዙሕ ክንዛረብ 
ንኽEል Iና ። ኣምላኸ ከም ዝፈቀዶ ከኣ ኣብዝተፈላለየ 
Eዋናት ከንልሎ Iና ። Eዘን ዝረኣናየን ነጥብታት 
ካብቲ ብዙሕ ገለ ቑሩባት Eየን ። ልሊ ኹሉ ግና 
ኣምላኽ ፍቓዱ ክገልጸልና ክንጽሊ ኣሎና ። ኣምላኽ 

ንዘተፈላለየ ሰብ ብዝተፈላለየ 
መንገዲ ፍቓዱ ይገልጽ 
Eዩ። ፍቓድ ኣምላኽ 
ዘደናግር ኣይኮነን ሰብ ባሉ 
Eዩ ኣብ ምድንጋር ዝኣቱ ።  

ንሕና ኣምላኽ ፍቓዱ 
ክገልጸልና መታን ኣብ 
ዘይተደልየ ሃተውተውን 
ሓሸውየን ክንኣቱ 
ኣይድሌየናን Eዩ ። ናትና 
ሓላፍነት ብምሕዳስ ሓሳብና 
ተለዊጥና ወትሩ ብስቡርን 
ቅጥቁጥን ልዝግባኣና ። 

ኣብርሃምን ግዙUን ከምU ስለ ዝገበሩ ጥራይ Eዩ 
ኣምላኽ ኣገባጊብሎም ። ሎሚ ሃወኽን ምርባጽን ሓዲግና 
ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብህድኣት Eናተመላለስና ገጽ 
ኣምላኽ ንድለ ።  

ልቢ ኣምላኽ ንፈትሽ ኣምላኽ ከኣ ኣይሕፍረናን Eዩ ። 
ኣነ ነዚ ምስክር Eየ ። ኩቡራት መንEሰያት Eዚ ጉዳይ 
ንዓና ዓቢ ሕቶ ምኻኑ ርዱE Eዩ ግና Eቲ ወዱ Eኳ 
ምEንታና የሕሊፉ ዝሃበ ግዳ ክንደይ ካልE ምስE 
ዘይህበና ። ኣምላኽ ይሓልየልና Eዩ ። ኩሉ ሓልዮትና 
ናብU ነውድቆ ። ንኣምላኽ ክሳብ ዘፍቀርና ኣምላኽ ኣብ 
ዘይከዉን መጻምድቲ ኣየውድቐናን Eዩ ። ስለዚ 
ንኣምላኽ ንEመኖ ንሱ ሕያዋይ Eዩ ። ኣብ ዘመን 
ህይወትና ድማ ብዛባ Eዚ ጉዳይ Eዚ ዝመጸ 
ኣየሕፍረናን Eዩ ።  

Eቲ ወዱ Eኳ የሒልፉ ዝሃበ ኣምላኽ ክንደይ ግዳ ካልE 
ዘይህበና ፧ ሓዳር ውህበት ኣምላኽ Eዩ። 
ኣምላኽ ከኣ ንውህበቱ ክህበና ፍቓደኛ Eዩ ።  

(መንEሰይን ሓዳርን...ካብ ገጽ 14 ዝቀጸለ) 
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መንፈሳዊ ማበል ኣፍሪቃን ማEከላይ ምብራቕን  
ሽዱሽተ ወከልቲ ኤትርራውያን ወንጌላውያን ኣብያተክርስትያን ኣብ ኬንያ፣ 
ኣUጋንዳ፣ ሕቡራት ሃገራት ዓረብ Iማሬትን ግብጽን ምስ ኣርባተ መራሕቲ 
ኣገልግሎት (Ministries) ኣብ ኣፍሪቃን ማEከላይ ምብራቕን Eተሳተፉሉ፣ ከምU’ውን 
ወከልቲ ሕብረት ክርስትያናት ኤርትራውያን ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ሰሜን 
ኣሜሪካን ኣብ Eተረኽቡሉ ለታት ታሕሳስ 12-15 2006፣ ሕብረት ወንጌላውያን 

ኤርትራውያን ኣብ ኣፍሪቃን 
ማEከላይ ምብራቕን (ሕ.ወ.ኤ.-
ኣ.ማ.ም.) ብወግ ኣብ ከተማ 
ናይሮቢ ኬንያ ቆይሙ። 

ኣብዚ Eተጠቕሰ መዓልታት ኣብ 
ናይ ንግሆ ሰዓት ወከልትን 
ተሳተፍትን ብድምር 35 
ኣገልገልትን መራሕቲ 
ኣብያተክርስትያንን ነቲ ንድፊ 

(ናብ ገጸ 30 ይቅጽል...) 

ርቂ ኣሕዋት 

ኣስታት ሓሙሽተ ዓመት ዝገበረ ኣብ መንጐ ኤርትራውያን 
ወንጌላውያን ክርስቲያናት ሕብረት ኣብ ናይሮቢን ኤቤን-ዔዘር 
ናይ መሰረት ፈዉሲ ቤተክርስትያን ዝነበረ ዘይምስምማ 
ብለት 13 ጥሪ 2007 ኣብ ሲት ሆል ከተማ ናይሮቢ ብርቒ 
ተዛዚሙ። Eዚ ካብ ሰዓት 9 ፣00 ቅ.ቐ. ክሳብ ሰዓት 4 ፣00 
ድ.ቐ. ዝቐጸለ መደብ ብኽብ ዝብለ ስነ ስርዓት ተጸንቢሉ 
ዊሉ። Eቲ መደብ ካብ ክልቲU ኣባያተክርስትያንን ዱማት 
ኣጋይሽን ኣብቲ ኣዳራሽ ምስ ተኣኻከቡU Eዩ ብናይ ኣምልኾ 
መንፈስ ዝጀመረ። ናይ ክልቲኣተን ኣብያተክርስትያን 
መዘምራን ከኣ ብሕብረት ነቲ ጉባኤ ብኣምልኾን ብመዝሙርን 
መሪሖሞ። ህዝቢ ኣምላኽ ከኣ ምስቶም መዘምራን ሓቢሩ 
ንኣምላኽ ስለ ቤቱን ተኣምራቱን ስለቲ በቲ መዓልቲ ዝገበሮ 

ጉሩም ናይ ሕብረት 
ሃዋህው ብሓጎስ ናብ 
ኣምላኾም ዘሚሩ።  

ብድሕሪ Eቲ ዝነበረ ናይ 
ኣምልኾ ሃዋህው ከኣ Eቲ 
ናይ ርቂ ስነ ስርዓት Eዩ 
ተኻይዱ። ነቲ ዓመት 
ዘቑጸረ ዘይምስምማ ከኣ 

(ናብ ገጸ 31 ይቅጽል...)

ስልጠና መራሕትን ኣገልገልትን 
ሕብረት ወንጌላውያን ኤርትራውያን ኣብ ኣፍሪቃን 
ማEከላይ ምብራቕን ካብ ለት 12 ክሳብ 15 ታሕሳስ 
2006 ኣብ ዝነበረ ጉባኤ ብወግ ድሕሪ ምቛሙ ንፈለማ 
ግዜ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃን ማEከላይ 
ምብራቕን ንዝመጹ ኣገልገልቲ ካብ ለት 17 ክሳብ 20 
ሚያዝያ 2007 ናይ ኣገልገልቲ ስልጠና ኣካይዱ።  

Eቲ ስልጠና ኣብ መራሕትን ኣገልገልትን ዘተኮረ ኮይኑ፣ 
ባህርያት መራሕቲ - ብፓ/ር Eስክንድር ገብረሚካኤል 
(ዓዲ Iንግሊዝ)፣ መጽሓፈ ነህሚያ - ብሓውና ክብረኣብ 
ይመስገን (ኬንያ)፣ ንዝመጽE ወለዶ Eነመሓላልፎ ውርሻ 

(ናብ ገጸ 19 ይቅጽል...)

ሃገራዊ መዓልቲ ጸሎት 
ኤርትራ  

ብለት 13 ግንቦት 2007 (ካልAይቲ 
ሰንበት ናይ ወርሒ ግንቦርት) ጸሎት 
ኤርትራውያን ካብ ኣርባቲU መኣዝን 
ዓለምና ናብ ሰማይ ዓሪጉ። ብፍላይ 
ኣብ ሃገረ ኬንያ ከተማ ናይሮቢ ከኣ 
ልሊ 300 ሰባት ዝተኻፈልዎ ጸሎት 
ተኻይዱ።  

Eዚ ብሕብረት ወንጌላውያን 
ኤርትራውያን ኣብ ኣፍሪቃን ማEከላይ 
ምብራቕን ሓውና ረቨረንድ ተመስገን 
ፍስሃየን ዝተኣወጀ መዓልቲ ጸሎት 
ኣብ ብዘሎ ኩርና ዓለም Eዩ 
ተቓሊሑ ። 

ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ካብ ኤርትራ 
ወጻEን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርንዓት ዓለም 
ዝርከቡ ምEመናንን ፈተውቲ 
ኤርትራን ብሓደ ልብን ብስቡር 
መንፈስን ስለ Eታ ኣብ መከራን 
ጭንቅን ዘላ ኤርትራ ብንብዓትን 
ቁዝማን ንስሓን ናብ ኣምላኽ ቀሪቦም 
ውሎም። Eዚ “ኣህዛብ ንርስትኻ፣ 
ወሰናት ምድሪ ከኣ ንጥሪትካ ክህበካ 
ለምነኒ።” (መዝ 2.8) ብዝብል መሪሕ 
ጥቕሲ ዝተኻየደ ጸሎት ኣምላኽ ሰማይ 

(ናብ ገጸ 33 ይቅጽል...)

ሪፖርታጅ 2006/07 
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ካብ ጸልማት ብርሃን ዝገበርካ 
ካብ ሓመድ ሰብ ዝሰራሕካ 
ካብ ከውሒ ማይ ዘፍልፈልካ 

ካብ መኻን ሸውዓተ ደቂ ዘውጻEካ 
ካብ መቓብር ህያው ሰብ ዝጸዋካ 
ካብ ኣፍ ኣድጊ ቃላት ሰብ ዘስማካ 
ካብ ኣጋንE ማይ ወይኒ ዘቕዳሕካ 
ካብ ጽላል ሰብ ፈውሲ ዝሃብካ 

ካብ ክንዲ Iድ ድበና ሸምቦባ ዘውጻEካ 
…….Eግዚኣብሄር 

 

ፍቕርኻ   ኣይጎደለን’ሞ 
ምሕረትካ   ኣይነጸፈን’ሞ 
ሳህልኻ   ኣይተወድኤን‘ሞ 
ሓይልኻ ኣይደኸመን’ሞ 

ርሕራሔኻ  ኣይተለወጠን’ሞ 
በረኸትካ ኣይነቐጸን’ሞ 
ልብኻ ኣይጨከነን’ሞ 

መንፈስካ ኣይተሓለለን’ሞ 
ወድኻ ኣይሓመቐን’ሞ 

…….ኣሎና ብህይወት፣ Eግዚኣብሄር 
 

ኣብ ኣፍ ወታE ቃል ተስፋ ዘስፈርካ 
ኣብ ጸጉሪ ናዝራዊ ሓይሊ ዘንበርካ 

ኣብ ሓንቲ በትሪ ፍርዲ ሃገር ዘቐመጥካ 
ኣብ መኣረምያ ሰብ ስልጣን ሰማይ ዘርኤኻ 
ኣብ ልሳን ገርሂ-ሰብ ጥበብ ዘንጠብጠብካ 
ኣብ ልቢ ሓለቓ ተገውቲምሕረት ዘፍሰስካ 

ኣብ ኣEምሮ ሰጓግ ባሮትካ ወንጌልካ ዝሓተምካ 
ኣብ ማሕጸን ሓንቲ ድንግል ንወድኻ ዘሕደርካ 

….Eግዚኣብሄ 
 

ኣብ ጸልማት ንEተሰወረ መን ይርEዮ 
ንኽርዳድከ ካብ ስርናይ መ ይፈልዮ 
ንባሪያ ወዲ ኣምላኽሲ መን ይሓርዮ 
ንትሑት ግልያ ጎይታኸ መን ይኣልዮ 
ልቢ ንዘትረረ ደፋር መን ይገንሖ 

ኣEዳዉ ንዜልዓለ መስኪንከ መን ይመርሖ 
ካብ ብርሃን ንEተኸወለ ሓሳዊ መን የፈድሖ  
ነቲ መፍርሂ ሰብ ድያብሎስከ መን የፍርሆ 

………Eግዚኣብሄር 
 

ዓለም ንዘኽፍኣሉ ስድራ Eትኾኖ 
ፍርሃት ሞት ንዜሰምበዶEትከናኸኖ 
ግፍ ንዚጸግብ ብተስፋ Eተሕድሮ 

ሰብ ንዘርሓቖ ዓብዪ ጥበብ Eትመኽሮ 
ረፍቲ ንዝሰኣነ ብለይቲ Eትዛረቦ 
ብራዲ ንEተጨቆነ ብሰላም Eትኸቦ 

ገጽ ሰብ ንዚኸበዶ “ናባይ ጥራ” Eትብሎ 
ኣስ በረኻ ንዝኾብለለ ብሳህሊ Eተጽልሎ 
በይኑ ንዝመስሎ ጭፍራ ሓለውቲ EተርEዮ 
ጉባኤ ንዚፈንፈኖ ኣብ ምኹብላል Eትኣልዮ 
ኣብ ዓይንኻ ንዚኸበረ ካብ ከይሲ Eተናግፎ  

ስለስምካ ንዝሓሰረካብ ዲጎዓ Eተርፎ 
መስቀል ወድኻ ንዚጾረ ንወድኻ Eተምስሎ  
  ንEተኣመነካ’ውን ናብ ክብሪ መንግስትኻ 

Eትቕበሎ 
 

.........Eግዚኣብሄር 
 

 
 

ሰብ Eምንተሓየለ፣ ስልጣንካዶ ከይሰዓር፧ 
ሓጥE Eንተደፈረ፣ ስምካዶ ከይሓስር፧ 

ዓመጻ Eንተበርትዔ፣ ግርማኻዶ ከይድፈር፧ 
ሓሶት EንተOኣንበበ፣ ሓቅኻዶ ከይስወር፧ 

 
ጸድቕ Eንተ ወደቐ፣ ምሕረትካዶ ከይነጽፍ፧ 
ባርያኻ Eንተ ተሓለለ፣ ምድጋፍካዶ ኸየርፍ፧ 
ምሕባEካ Eንተ በዝሔ፣ ምግሃድካዶ ከይተርፍ፧ 
ወጋሕታ Eንተ ደንጎየ፣ ምግላጽካዶ ከይሓልፍ፧ 

……..Eግዚኣብሄር 
 

ከይንሕለል Eሞ ከይንጠልመካስ 
ከይንደክም Eሞ ከይንጠፍኣካስ 

ብምሕረት Eተቐባባልካና 
ብፍቕሪ Eተላሌኻና 

 

ኣብ ሰማይ Eትነብር ኣቦና 
ኣብ ልብና Eትሓድር መድሕንና... 

ስለ ሰላምና Eትነቅሕ ጓሳይና 
ስለ ዓወትና Eትማጎት ዘርዪና... 
ካብ ድነ ሞት ዘምሎቕካና ዘራዪና 

ካብ መንጋጋ ሞት ዘውጻEካና ተበጃውና 
 ቅልጽም ሰይጣን ዝሰዓርካልና ሓላዊና 
ምጉት ጸላIና ዘረፍካና ጠበቓና 

........Eግዚኣብሄር!!! 
ሰናይ 

ፍጻመታት 
 
ኣብ ብራዚል ብ2005 ዓ.ም. ኣብ ሓደ ገዛ 
ተዓዲሞም ዘምሰዩ ጉጅለ ኣብ መስተ 
ተኣሊኾም ድሕሪ ምምሳዮም ሰኸሩ Eሞ ጉዞ 
ቅድሚ ምጅማሮም ኣደ ናይታ ዓዲማቶም 
ዘምሰየት መንEሰይ “ኣምላኽ ምሳኹም 
ይኺድ ፣ ብሰላም ድማ የብጽሕኩም!” 
ክትብል ብምርቓት ኣፋነወቶም። ሓንቲ ካብ 
ኣቶም መናEሰያት ትቕብል ኣቢላ 
”Eንተደልዩ ኣብ ናይ ድሕሪት ኮፎን ይEቶ 
Eንበር ኣብ ጋቢናስ ቦታ የብልናን።” ክትብል 
መለሰትላ። ድሕሪ ናይ ሰዓታት ጉዞ ፣ Eቲ 
ዘጋጠሞም ዘስካሕክሕ ሓደጋ መኪና ኣብ 
ተሌቭዥን ብዜና ተቓልሐ። Eታ መኪና 
Eንታይ ዓይነት ከም ዝነበረት ክሳ ዘይትልለ 
ተጨፋለቐት። ኩሎም ተሳፈርታ ድማ ሞቱ። 
Eንተኾነ ግና Eታ መንEሰይ ንኣምላኽ 
ክኸውን ኣብ ዝፈቐደትሉ ናይ ድሕሪት ኮፎን 
ተቐሚጠን ካብ ዝነበራ ባኮ ምሉE Eንቃቖሖ 
ሓንቲ Eኳ ኣይተሰበረትን።  
 
 
ንመርከብ ታይታኒክ ዝሰርሔ ሰብኣይ ድሕሪ 
ነዛ ኣዚያ ዓባይ መወዳድርቲ ኣልቦ ዝኾነት 
መርከብ ተሰሪሓ ምውድኣ ፣ ጋዜጠኛታት 
ብዛባ Eቲ ዝነበራ ናይ ጉዞ ውሕስነት ክሳ 

(ናብ ገጸ 27 ይቅጽል...)

ስነ-ጽሑፍ 
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ከም ዝገበረልና Iና ንሓስብ። 
ከነምልኽ ከሎና ግን ብዛባ 
Eንታይነት ኣምላኽ ፣ ከመይ ጌርና 
ኣኽቢርናዮ ንሓልፍ ፣ ኣብ ህይወትና 
Eግዚኣብሄር ከመይ ገይሩ ከም 
ዝግለጽ Iና Eንሓስብ። ልበይ’ውን  
በዚ ሓሳብ Eዚ Eዩ መሊU። 

ኤ.ኤ. ነዚ ዝበልካዮ ተግባራዊ 
ንምግባር ብሸነኽ ቤተክርስቲያን 
Eንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል፧  

ዘማሪ Eንዳልክ . ኣብዚ ቦታ Eዚ 
ክዛረበሎም ዝደልዮም ነገራት ኣቀዲመ 
ከም ዝበልክዎ ምስጋና ንEተገበረልካ 
ነገራት Eናጸብጸብካ ዝግበር Eዩ። 
ኣምልኾ ግና ካብU ሕልፍ ብዝበለ 
ናይ ሓሳባትካ ምEካብ የድሊዮ Eዩ። 
ንኣብነት መሳርሒ ሙዚቃ ብግቡE 
Eንተዘይተዋሃሂዱ ወይውን ዝርብሽ 
Eንተ ዀይኑ ከምቲ ዝግባE ኴንካ 
ንኣምላኽ ከተመስግኖ ኣይትኽEልን 
Iኻ። ቤተክርስትያን’ውን ኣብዚ Eዋን 
Eዚ ከስተብህላ ከለኹ ኣብ ሳውንድ 
ሲስተም ቦታ ኣይትህብን Eያ። 
ንማይክሮፎን መሳርሒ ሙዚቃ 
ንተጻወትቲ Eኹል ተገዳስነት ትህብ 

ዘላ ኣይመስለንን። ርግጽ Eዩ ኣምልኾ 
ክብሃል Eንከሎ ካብ ህይወትና Eዩ 
ዝጅምር። Eንተኾነ ግና ምስ 
መዝሙር ብዝተተሓሓዘ መዳዩ ጽቡቕ 
ኣምልኾ ንኽህልወና ን መሳርሕ 
ሙዚቃ ስፍራ ክንህቦ ኣሎና። 

ኤ.ኤ. ስለዚ ዝርብሽ ነገር ክህሉ 
የብሉን ፧  

ዘማሪ Eንዳልክ . Eወ የብሉን ጽሩይ 
ኣEምር ሒዝካ ወላሓደ ዝርብሽ ነገር 
ከይሃለወ ምስ Eግዚኣብሄር ምርኻብ 
የድሊ Iለ ይሓስብ። 

ኤ.ኤ. ምስ Eዚ ኣተሓሒዝካ ኣብ ገለ 
ገለ ኣጋጣምታት ብቑዓት 
ሙዚቀኛታት ካብ ቤት ኣምላኽ ክወጹ 
ይርEይ Eዩ። Eዚ ካብ ምንታይ Eዩ 
ትብል ፧   

ዘማሪ Eንዳልክ . ብልክ ኣንፈት 
ክንዛረብ ደስ ይብለኒ ። መቸም ኣብ 
ናይ ሙዚቀኛታት ቦታ ኮይኑ ክዛረብ 
ከለኹ ቤተ ክርስትያን ስለ 
ዘይትኸፍሎም ይኸዱ ኣለው Iለ 
ኣይሓስብን። ክርስትና ክንክተሎ 
ከሎና ቆሎ በሊና ከማን ክንክተሎ 
ኣሎና ። ወላ Eንተ ተሸጊርናውን 
ምስዓብና ከነቋርጽ ኣይግባEን Eዩ። 

Eዚ ግና ቀሊል Eዩ ማለተይ 
ኣይኰነን። ብጣሚ ከቢድ 
ክኸውን ይኽEል Eዩ ። ግን 
ንEግዚኣብሄር ምስዓብ 
ብርግጽ EተረድO ሰብ ምስ 
ጥቕሚ ምትሕሓዝ ኣለዎ Iለ 
ኣይኣምንን Eየ። 
ቤተክርስትያን ስለ ዝቆጸረቶ 
ህይወቱ ክቕጽል ይግብO ፣ 
ወይ ስለ ዘይቆጸረቶ ካብ 
ቤተክርስትያን ክወጽE ኣለዎ 
Iለ ኣይኣምንን ። መሰረትና 
ክኸውን ዘለዎ ክርስቶስ ባሉ 
Eዩ። በቲ ሓደ ሸነኽ ግና 
ቤተክርስትያን ንሙዚቀኛታት 
ቦታ ክትህብ ኣለዋ። 
ምኽንያቱ ዘምጽEዎ ጽልዋ 
ሓያል ስለ ዝዀነ። ነዚ ብዙሕ 
ዝተረዳEናዮ ኣይመስለንን። 
ኣብ ምድርና ዘለዋ ኣብያተ 
ክርስቲያናት Eንተ ሪIናየን 
Eተን ርUይ ቤት ዘርEያ 
Eተን ጽቡቕ ናይ ኣምልኾ 

ርድIት ዘለወን Eየን። ናይ ብሓቂ 
ኣምልኾ ህዝቢ ናይ ምጽዋ ክEለት 
ኣለዎ። ምኽንያቱ ጣን ክጠን 
Eንከሎ Eቲ ጨና ባሉ Eዩ ዝወጽE 
፣ ሰብ ከኣ ይርEዮ። ናይ ኣምልኾ 
ጨና ሰብ ናይ ምስሓብ ክEለት 
ኣለዎ። ስለዚ ንሙዚቐኛታት ቦታ 
ክውሃብ ኣለዎ Iለ ይኣምን። ግን 
ሙዚቐኛታት ጥራይ ዘይኰኑ ናይ 
ልቢ ሰባት ክዀኑ ኣለዎም። መጽሓፍ 
ቅዱስ ከነጽን ከሎና ብዓል ዳዊት ፣ 
ኣሳፍ ፣ … ሙዚቐኛታት Eዮም 
ነይሮም። ሕጂ ድማ ሙዚቃ 
Eንዳተጻወቱ ዘምልኹ ሰባት 
Eንተበዙሕልና Eዩ ዝጸበቐ። 
ንህይወቶም’ውን ኣተሓሒዞም ኪኸዱ 
ይግባE Iለ Eኣምን። 

ኤኤ. ሙዚቓ ብዙሕ ግዜ Eዩ 
ዝሓትት፣ ልምምድ ፣ ምጽሓፍ ፣ 
ምድራስ ፣ ወዘተ … ስለዚ Eቲ 
ሙዚቐኛ ነዚ ነገራት ምስ ህይወቱ 
ከመይ ገይሩ ኣመዓራርዩ ክኸይድ 
ይኽEል ትብል፧  

ዘማሪ Eንዳልክ . መቸም ሙዚቃ 
ሓይሊ ከም ዘለዎ ፍሉጥ Eዩ። ናይ 
ብዙሓት መንEሰያት ልቢ ናይ 
ምስሓብ ሓይሊ ኣለዎ። ናተይ 
ተመኩሮ ክዛረብ ፣ ካብ ህጻንነተይ 
ጀሚረ ኣብ ቤተክርስትያን ብምባየይ 
ሙዚቃ ኣብU Eየ ተማሂረዮ። ስለዚ 
ንኽልቲU ኣማዓራርየ ክዓቢ ኣምላኽ 
ረዲUኒ። ናይ ህጻናት መዘምራን ኮይነ 
ድማ ኣርኣያ ናይ ሓወይ ይስብ ኔረ። 
መቸም ኣብ ነዊሕ Eዋን ዘለዎ ጽልዋ 
ዓቢ ብምዃኑ ቤተክርስትያን ሕጂ  
ንህጻናት ብሙዚቃ ምባይ ከም ላማ 
ክትሕዞ ኣለዋ። ንቆልዓ በታ ክኸደላ 
ዝግባE መገዲ ምርሓዮ ፣ ምስ ኣረገ 
ካብኣ ኣይከልግስን Eዩ ዝብል ቃል 
ኣሎ። ስለዚ ካብ ህጻንነቶም ካልE 
መንፈሳዊ ነገራት ከም Eንምህሮም 
ሙዚቃ ከኣ ክንምህሮም ኣሎና። 
ብዙሓት ናይ ሙዚቃ ተጻወትን 
ኣገልገልትን ከኣ ይህልዉና። ግን ኣብ 
መንፈሳዊ ነገር ቦታ ምሃብ የድሊ። 
ካብ ህጻንነቶም ምክትታል ድማ Eዚ 
Eዮ ጥቕሙ። 

(...Eንዳልካቸው ... ካብ ገጽ 19 ዝቀጸለ) 
 

 
(ናብ ገጽ 28 ይቅጽል...) 

“መሰረትና 
ክኸውን ዘለዎ 
ክርስቶስ 

ባሉ Eዩ።”
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ምስU ዝነበሩ ሰለስተ ሚEቲ ሰብኣይን 
ተሳገሩ ፣ ደኺሞም ከለዉ Eኳ ይሰጉ 
ነበሩ” ምስ በለ ጊዴዎን ነቶም ምስU 
ዘለዉ ዝሓሊ መራሒ ስለ ዝነበረ 
ምግቢ ኪደልየሎም ከሎ ንርI ። 
ጊዴዎን መራሒ Eየ ኣነ ንስኻትኩም 
ኪዱ ተዋግU ክብል ኣይንሰምን፤ 
የግዳስ ኣብቲ ዝነበረ ኵናት ኵሉ 
ተሳተፈ ። Eዚ ናይ ጐበዝ መራሒ 
ባህርይ ምዃኑ ኩልና ንፈልጦ Iና 
ምግላጹውን ኣየድልን ። ከምቶም 
ካልOት ጸሚU ጠምዩ Eንተዀነ Eኳ 
፣ ዝብላ ወይ ዝስተ ምስ ዝረክብ 
ቅድሚ ነቶም ካልOት ዝሓሊ ሰብ 
ነበረ። Eቲ ንፉ መራሒ ፣ ንሱ 
ትሕቲ ኹሎም ዝዀነ ዝስም ፣ ካብ 
ርEሱ ኣብሊጹ ንኻልOት ዝሓስብ 
Eዩ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 13፣14 
ጐይታ ኣEጋር ደቂ መዛሙርቱ ምስ 
ሓጸበ “ኣነ መምህርን ጐይታን ክነሰይ 
ኣEጋርኩም ካብ ሓጸብኩስ ከምቲ ኣነ 
ኣባኻትኩም ዝገበርክዎ 
ንስኻትኩምውን ከምU ክትገብሩ 
መርኣዪ ሂበኩም ኣሎኹ..” ዝበሎ 
ትሕት ክንብል ካብ ርEስና ኣብሊጽና 
ንሓውና ዝሕሾ ክንሓስብ ግቡEና 
Eዩ።  

7. ክብሪ ክወስድ ዘይደሊ ፣ ነቲ 
ክብሪ ኪወስድ ዝግብO Eግዚኣብሄር 
ክብሪ ዚህብ

ነቲ ዅሉ ምስ ሰዓረ ጊዴዎን ናይ 
መጀመርታ ፈተናU በቶም ህዝቢ 
ዝመጸ Eዩ ዝነበረ ። ንሳቶም ብሓባር 
“ካብ Iድ ሚድያን ኣድሒንካና Iኻ 
Eሞ ንስኻን ወድኻን ወዲ ወድኻን 
ግዝUና በልዎ” ይብል ። ጊዴዎን ግና 

ዘገርም መልሲ ሃቦም ከምዚ Iሉ ፣ 
”ኣነስ ኣይገዝኣኩምን ወደይውን 
ኣይገዝኣኩምን Eግዚኣብሄር ደኣ 
ይግዛEኩም በሎም” ይብል ። ንሳቶም 
ነቲ ክብሪ ኪህብዎ Eኳ Eንተ ደለዩ 
ጊዴዎን ግና ነቲ ክብሪ ዚግብO ድኣ 
ክብሪ ሃበ Eምበር ክኸብር ኣብ 
ማEከሎም ድማ ጐይታ ኪኸውን 
ኣይፈተወን ። ብሓቂ ድማ ነዚ ዅሉ 
ዓወት ክሳ ምጭባጥ ዘብጽሖ Eታ 
ራEዩን ላማUን ንሱ ንኽነግስ 
ንክኸብር ዘይኰነስ ዮ Eግዚኣብሄር 
ንኽየ ጥራይ ምንባሩ ካብዚ ንርI ።  

ኣብ መወዳEታ ዛንታ ናይ ጊዴዎን 
ከነንብብ ከሎና ግና Eቲ ከምዚ 
ዝመሰለ ጅግናን ንፉ መራሕን 
ከንግስዎ ደልዮም Eምቢ ምስ በለ 
ብUብU ኣብ ምራፍ 8 ፣24 
“ካባኻትኩም ግዳ ሓደ ልማኖ Eልምን 
ኣሎኹ ፣ ነፍሲወከፍ Eቲ ዝማረኾ 
ቀላብቲ ሃቡኒ ። …. ንሳቶም ከኣ 
ተሓጕስና ንህበካ ፣ በሉ ። …. 
ጊዴዎን ድማ ንEU ኤፉድ ገይሩ ኣብ 
ከተማU ኣብ ፍራ ኣንበሮ ። ብዘለዉ 
Eስራኤል ከኣ 
ደድሕሪU ኣብU 
ዘመወ ። Eዚ ኸኣ 
ንጊዴዎንን ንቤቱን 
መፈንጥራ ዀነ” 
ይብል ። ጊዴዎን 
ኣብቲ ውግE 
Eቶም ህዝቢ 
ዚEክብዎ ዝነበሩ ወርቂ ምስ ረኣየ 
ብEU ተታለለ ። ነታ ናይ ክብሪ 
ፈተና Eንተ ሓለፋ Eኳ Eታ ናይ 
ወርቂ ነገር ክስራ ኣይከኣለን ። ቃል 
ኣምላኽ ፣ “ፍቕሪ ገንዘብ ሱር ኵሉ 
ሓጥያት Eዩ’ ከም ዚብሎ ፣ ናይ 
ብዙሕ ሰብ ህይወት ዘጥፍE ንብዙሓት 

ዝማርኽ ገንዘብ ወይ ድማ Eዚ ናይ 
ዓለም ብልጭልጭ ምዃኑ ንፈልጥ 
Iና ። ሰይጣንውን ንጐይታ 
ዝወድቀሉ መሲልዎስ ብግዝኣት Eዛ 
ምድርን ብኽብረትን ፈቲንዎ ነበረ ። 
ናይ ጊዴዎን ዛንታ ኣብ መወዳEታይ 
ክንደይ የሕዝን!!  

ነቲ ዝበልናዮ ምEንቲ ክንጥርንፎ 
Eስኪ ንኣገልግሎትና ንርA ። 
መራሕቲዶ Iና ፧ ከመይ ንህዝቢ 
ኣምላኽ ንመርሖ ኣሎና ፧ ከምቲ ናይ 
ብዓል ጊዴዎን ፣ ከምናይ ብዓል 
ጳውሎስ ፣ ከም ናይ ብዓል ሙሴ ፣ 
ከም ናይ ጐይታናን መድሓኒናን የሱስ 
ክርስቶስን’ዶ ይኸውን ፧ ንሳቶምሲ 
ከምቲ ዝጠቐስናዮ ስለቲ ዘገልግልዎን 
ዝመርሕዎን ህዝቢ ዝድንግጽ ልቢ 
ነበሮም ። ከጉህይዎም ከለዉ Eኳ 
ከይተረፈ ስሊOም ይልምኑ ነበሩ ። 
ንኣብነት ፣ ሙሴ ስለ ሚርያም ሓፍቱ 
ዝለመኖ ንዝክርዶ ፧ Eቲ ዅሉ ካብ 
ግብጺ ዝወጸ ንEግዚኣብሄር ብምጕሃዩ፣ 
Eግዚኣብሄር ኬጥፍOም ኪደሊ ኸሎኸ 
ስሌOም ዝጸለዮ ንዝክርዶ ፧ Eቶም 

ካልOት 
ኣገልገልቲውን ከምU 
ዝመሰለ ብዙሕ 
ጌይሮም ኣለዉ። ነዚ 
ኪገብሩ ዘኽኣሎም 
ድማ ጾር ስለ 
ዝነበሮም፤ Eቲ ጾር 
ድማ ባህ ኪብሎም 

ከሎ ጥራይ ዝስምም ኬጉህይዎም 
ከለዉ ድማ ዝጠፍE ነገር ኣይነበረን ።  

ኣብ ልሊ Eቲ ዝነበሮም ጾርን 
ሓልዮትን ድማ ናብቲ ሕንጹጽ ዓላማ 
ዝጐዩ ሰባት ነበሩ ። ምኽንያቱ ድማ 

(ጊዴዎን...ካብ ገጽ 22 ዝቀጸለ) 
 

 
(ናብ ገጸ 29 ይቅጽል...)

ክንደይ Eዩ ክብሉ ምስ ሓተትዎ ፣ “ኣዚያ ገዛፍ Eያ ፣ 
Eግዚኣብሄር Eኳ Eንተኾነ ከጥሕላ ኣይክEልን Eዩ።” Iሉ 
መሊስሎም። Eቲ ኣብ መጀመርታ ጉዞኣ ዘጋጠማ ምጥሓል 
ከኣ ንዓለም ኩሉ ግልጺ Eዩ ኔሩ። ምስ ንEሽቶ ክፋሉ ልሊ 
ማይ ዝወጽኤ በረድ ብምልታማ ንህልቂት ናይ ብዙሓት 
ኮነት።  
 

ኣምላኽ ንቡያት ይጻረሮም Eዩ 

"ሰብ ነቲ ዝዘርO ንEU ኽኣ ክዓጽዶ Eዩ Eሞ ኣይትጠበሩ 
ኣምላኽ ኣይሾን ኣዩ” ገላ 6 ፣7 

“ልUም ምላሽ ንቑጥዓ የህድE ተሪር ቃል ግና ኩራ የልል” 
ምሳ15፣1   

ክብሮም ሃይለ 

(ፍጻመታት...ካብ ገጽ 25 ዝቀጸለ) 
 

”ኣነስ ኣይገዝኣኩምን ወደይውን 
ኣይገዝኣኩምን Eግዚኣብሄር 
ደኣ ይግዛEኩም በሎም” 
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ኤ.ኤ. ብዛባ ኣመጻጽኣ ስም ናይ ኣገልግሎትኩም ማለት 
“ኣሳፍ” ገለ ዶ ምበልካና፧                        

ዘማሪ Eንዳልክ . ናይ ኣስፍ ኣገልግሎት ገለ ሓሙሽተ 
ኴይና ኣብ ገዛይ Iና መስሪትናያ። ኣነ ፣ ሊሊ ፣ ዳጊ ፣ 
ቤቲ ታኣምራት (ብEንግሊዝ ካሴት ዘውጽኤት Eያ) 
ብምዃን ኣብ ሽብሸባ ከሎና Iና ነዚ ኣገልግሎት 
ዝጀመርናዮ። ኣመጻጽኣ ስሙ ድማ ፣ ብዙሕ ግዜ 
መዝሙር ዳዊት ከጽን ከለኹ ናይ ኣሳፍ መዛሙር ኣዚዩ 
Eዩ ዝስሕበኒ። ክርEዮ ከለኹ ድማ ናይ መዘምራን ሓለቓ 
Eዩ ነይሩ። ስለዚ ናይ ውሽጢ ልቢ ባህጊ Eዩ መስለኒ ነዚ 
ኣብ Iትዮጵያ ዘሎ ናይ መዝሙር ኣካይዳ ብምባይ ናብ 
ኣምልኾ ገጹ ምምራሕ ብዝብል Iና ኣሳፍ ዝብል ስም 
መሪጽናሉ። 

ኤ.ኤ. ብዛባ ሓደሽቲ ዝትንስU ዘለው ዘመርቲ ወይ ድማ 
ውሽጦም ናይ ኣምልኾ ነገር ዘለዎም ግን ዘየውጽEዎ 
መራሕቲ ናይ ኣምልኾ Eንታይ ዓይነት 
መልEኽቲ ተመሓላልፍ፧  ከመይ ገይሮም 
ጸግOም ክገልጹ ይኽEሉ ፧  ከመይ ገይሮም 
በዚ ኣንፈት ክግስግሱ ይኽEሉ፧  

ዘማሪ Eንዳልክ . Eዚ ኣገዳስን ኣድላይን ሕቶ 
ይመስለኒ ። ምናልባት በዚ ኣካይዳ Eዚ 
ክትከይድ ከሎኻ ብድሆ ከጋጥመካ ይኽEል 
Eዩ። ሓደ ዝፈርሆ ነገር ኣሎ ። ብዙሓት 
ጥም ዜማ ዘለዎ መዛሙር ዝዝምሩ ዘመርቲ 
ተንሲOምልና ኣለው Eግዚኣብሄር ይመስገን ። 
ግን ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልክዎ ኣምልኾ Eንተ 
ኰይኑ ብህይወተይ Eዩ ክጅምር ዘለዎ። ናይ 
ኣምልኾ ህይወት ደው Iልና Eንዝምሮን 
Eነገልግሎን ዘይኰነስ Eቲ ናብራና Eዩ ክኸውን ዘለዎ። 
ስለዚ ድማ ናይ መዝሙር ኣገልግሎት ኣብ ህይወት Eንተ 
ዘይተጀሚሩ ቀጻልነት ዘይብሉ Eዩ ዝኸውን። Eንተቐጸለ 
Eውን ሓያል ጽልዋ ኣየምጽEን Eዩ ወይ ውን ንብዙሓት 
ሰባት ዘሰናኽል ነገር ክህልዎ ይኽEል Eዩ። ቀልጢፍካ 
ደሪስካ ምውጻEን ናብ ህዝቢ ምቕራብን ኣቓልቦ ብዙሓት 
ክትስሕብ ይገብረካ። ካልE ኣገልግሎት ከም ናይ ጸሎት 
ኣገልግሎት ዝኣመሰሉ ናብ ታሕቲ Eዩ ዘEትወካ። ናይ 
መዝሙር ኣገልግሎት ግና ቀልጢፍካ ተጠማቲ ክትከውን 
Eዩ ዝገብረካ። ስለዚ ድማ Eዩ ካብ ህይወት ክጅምር 
ኣለዎ ዝበልኩ። ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልክዎ ከምቲ ኣብ 
ካሴት ምውጻEን ምግልጋልን ብዙሕ ጻሪ ነፍስሰሉ 
ዝተሰርሐ ህይወት ንምሓዝ ድማ ክንጽር ኣሎና። 
ብጣሚ ዝፈርሖ ሓደ ነገር ኣሎ። Eግዚኣብሄር ህይወትና 
ከይተሰርሐ ክጥቀመልና ይኽEል Eዩ። ንኣብነት ሙሴ ነቲ 
ከውሒ ሓደ ግዜ ህረሞ ምስ ተባህለ ሙሴ ክልተ ግዜ Eዩ 
ሃሪምዎ። Eግዚኣብሄር ነቲ ህዝቢ ማይ ከስትዮ ስለ ዝነበሮ 
Eቲ ማይ ፈልፊሉ ሙሴ ግና ኣይትኣዘዘን ነይሩ። ስለዚ 
Eዚ Eየ ዝፈርህ ። ኣነ ኩሉ ግዜ Eንታይነት ምስ ሓዝኩ 
Eየ Eግዚኣብሄር ክጥቀመለይ ዝደሊ። ብርግጽ 

Eግዚኣብሄር ዝተሰርሐ Eንታይነት ኣባና Eንተ ርEዩ ከም 
ዝጥቀመልና ርግጸኛታት ክንከውን ኣሎና። ስለዚ ቀስ Iሉ 
ክወጽE ከሎ Eየ ብዙሕ ግዜ ጽቡቕ ዚኸውን Iለ 
ይሓስብ። ከምዚ ንምግባር ድማ ኣብ ውሽጢ መዘምራን 
ምድግጋፍ የድሊ። ብፍላይ ኣብዚ Eዋን Eዚ ብዙሓት 
ዘመርቲ ኣብ ብዙሕ ቦታ Eንዳወጹ Eዮም Eሞ በይኖም 
Eዮም ዘገልግሉ። ኣብ ናይ መዝሙር ኣገልግሎት 
ክትወድቅ ከሎኻ ዘተንስኣካ ሰብ ክትደክም ከሎኻ 
ዘበርትዓካ የድሊ። ምኽንያቱ ኩሉ ግዜ ምብርታ የለን። 
ኩሉ ግዜ ህይወትና ዝስርሓሉ ምስ ካልOት ሰባት 
ክንሓብር ከሎና Eዩ። ብዙሓት ዓበይቲ ዘመርቲ ግን 
ሕብረት የብሎምን Eግዚኣብሄር ድማ በረኸትን ህይወትን 
ዝኣዘዘ ኣብ ውሽጢ ሕብረት Eዩ። Eዚውን ምስU 
ኣሕቢሮም Eንተዝሕዝዎ ጽቡቕ ይመስለኒ ። ዘለዎ ቤት 
ጽቡቕ Eዩ።  Eዚ Eንተዝስተኻኸል ድማ ዝበለጸ ማለተይ 
Eዩ። 

ኤ.ኤ. ኣብ መወዳEታ ተወሳኺ ክትብሎ ትደሊ Eንተለካ 
ብፍላይ ንኣብ ናይሮቢ ዘላ ቤተክርስትያን፧  

ዘማሪ Eንዳልክ. መቸም ኣብ ናይሮቢ 
ቤተክርስትያን ብጣሚ ዘኩር ፣ ምኩራ 
ጥራይ ዘይኰነ ኣብ Iትዮጵያ ኰነ ካብ 
Iትዮጵያ ወጻI ፣ ኣብ ኤርትራ ኮነ ካብ 
ኤርትራ ወጻI’ውን ዘለዋ ኣብያተክርስትያን 
ክኽተልO ዘለወን ዓቢ ነገር Eየ ተዓዚበ። ናይ 
Iትዮጵያ ይኹና ናይ ኤርትራ ኣብያተ 
ክርስትያን ኣብ መብዛሕትU ሰይጣን ዘጥቅዓና 
ኣብ ሕብረት Eዩ። ኣብ ብዘላ ዓለም Eውን 
Eንተኾነ ምክፍፋል ኣቲ ዝዓበየ ውዲት 
ሰይጣን ኮይኑ Iና ንርEዮ። ዓቅምናን 
ጉልበትናን ዘሓይናን ግና ሕብረትና Eዩ 
ነይሩ። ስለዚ ድማ ኣብ ናይሮቢ ዝርኣኽዎ 

ዓቢ ነገር ኣብ ዝሓለፈ ነሓሰ 16 ዝተዳለወ ናይ ሕብረት 
መደብ Eዩ። ኣብU ናይ ሃገረ Iትዮጵያን ሃገረ ኤርትራን 
ኣብያተክርስትያን ብሓባር ናይ ምስጋና መዓልቲ ጌሮም። 
Eቲ ዝነበረ መደብ ወይ ፕሮግራም ብቪሲዲ ርEየዮ Eየ። 
Eዚ ዓቢ ኣርኣያ Eዩ። ሕጂ Eውን Eንተኾነ ኣብ ናይሮቢ 
ከም Eተዓዘብክዎ ኣገልገልቲ ምትድዳማ ኣሎ። ኣነ ኣብ 
ዝነበርክዎ ሕብረት ቤተክርስትያን ካብ ኤርትራውያን 
ቤተክርስትያን ፓስተር መጺU ኣገልጊሉ ነይሩ ኣነውን 
ናብ ናይ ኤርትራውያን ቤተክርስትያን ከይደ ኣገልጊለ። 
ብጣሚ ተሓጉሰ ከምዚ Iና ክንከውን ዘሎና። ብቋንቋ 
Eተፈላለና ብዝተፈላለየ ቋንቋ ንEግዚኣብሄር ከነገልግሎን 
ከነምልኾን Eዩ። Eግዚኣብሄር ካብ ነገድን ቋንቋን Eዩ 
ተበጅዩና ይብል መጽሓፍ ቅዱስ። Eዚ ዓቢ ዘተባብ ነገር 
Eየ ተዓዚበ ። ኣብዚ ዘለዋ ኣብያተክርስትያን በዚ Eንተ 
ዝቕጽላ ኣዝየን Eውን Eንተ ዝደፍኣሉ ዓቢ ጽልዋ 
ከምጽኣ ይኽEላ Eየን Iለ Eሓስብ። 

ኤ.ኤ. ብጣሚ ነመስግነካ ስለዚ ቃለ መጠይቕ 
Eግዚኣብሄር ኣዚዙ ይባርኽካ ኣገልግሎትካ ድማ 
የስፍሕ። 

(...Eንዳልካቸው ... ካብ ገጽ 26 ዝቀጸለ) 
 

ናይ ኣምልኾ 
ህይወት ደው 

Iልና Eንዝምሮን 
Eነገልግሎን 
ዘይኰነስ Eቲ 
ናብራና Eዩ 

ክኸውን ዘለዎ። 
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ዝኣመንና ዓሪፉ ስለ ዘሎ ከምUውን ኣዝዩ ዝጸንዔ ቃል 
ትንቢት ፣ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሰ ጽሑፋት ስለ 
ዘለዉን፣ ትንቢት ከም መወሰኽታ ድምጺ ኣምላኽ 
ንሰምዓሉን ከምUውን ከም መረጋጺ ነቲ ኣብ ውሽጥና 
ኣቐዲምና ዝተቐበልናዮ ድምጽን Eዩ ዘገልግለና። 
Eንተኾነ ሕጂውን ትንቢት Eግዚኣብሄር ዝጥቀመሉን 
ንቤተክርስትያን ንምህናጽን  ንምጽንናን ንምምዓድን 
ዝተዋህበ ውህበት Eዩ። ናይ ትንቢት ኣገልግሎት ኣብ 
ህይወት ብዙሓት ዓብይ ለውጢ ኣምጺU Eዩ። ኣብ 
ዘመንና ከምንርEዮ ዘለናውን ብዙሓት ዝጸናንሉ 
ዝማዓድሉ ኣገልግሎት Eዩ። ግናኸ Eዚ ኣወንታዊ 
ውጽIት ጥራይ ኣይኮነን ዘርI ዘሎ ኣሉታዊ 
ውጽIትውን ኣለዎ። ኣብ ቤተክርስትያን በዚ 
ኣገልግሎት ዝተጎድUን ግዳይ ዝኾኑን ውሑዳት 
ኣይኮኑን። ብተወሳኺ ድማ ትንቢት ኣብ ቤተክርስትያን 
ናይ መፈላለዪን ናይ ባEሲን ምኽንያት ኮይኑ Eዩ። 

ስለምንታይ ግን Eዚ ኮይኑ፧ ትንቢት ንቤተርክስትያንዶ 
ኣይኮነን ተዋሂብና፧ 

Eዚ ሕቶ ንብዙሓት ብድሆ Eዩ ብፍላይ ነቶም ንናይ 
ትንቢት ኣገልግሎት (ልቦም ክፉት ዘይኮነ ኽኣ ብጌጋ 
ክምልስዎ ኣተባቢዎም Eዩ። ነዚ ሕቶ Eዚ መልሲ 
ክንረኽበሉ ክልተ ግጉያት ኣረኣEያ ቅድም ንርኤ። 

1. ትንቢት ዝብሃል ኣየድልየናን Eዩ 

Eዚኣቶም ወገን ትንቢት ኣሉታዊ ጎኑ ጥራይ ዝተራEዮም 
ጽቡቕ ጎኒ ናይ ትንቢት ዘይረኣዮም ወይ ውን ብትንቢት 

ኣገልግሎት ዘይተተንክፉን ዘይተረብሑን Eዮም። ብዙሕ ግዜ 
ኽኣ ትንቢት ከምዘየድሊ ብብዙሕ መገዲ የንጸባርቑ። 

2. ትንቢት ስርዓት ዝብሃል የብሉን 

Eዚኣቶም ወገን ከኣ ብዙሕ ትንቢት ልሊ Eቲ መንፈስ 
ኣምላኽ ዝኾነ ጽሑፋት ክሰር ዝደልዩ ከምUውን ነቲ 
ኣገልግሎት ምትብባ Eምበር ከምቲ ቃል ኣምላኽ ብንጹር 
ዝበለና ማለት ትንቢት ብስርዓት ከምUውን ብብርሃን ናይ 
ጽሑፍትን ብኻልE መንገድታት ክምርመር ድል ዘይህቡ 
ፍኑው ክኽውን ዝደልይዎ Eዮም። (1ቆሮ14፣37) 

ሚዛናዊ ኣረኣEያ 

ኣብ ሓደሽ ኪዳን ናይ ትንቢት ኣገልግሎት ከምውህበት 
በረኸት ኮይኑ ተጻሒፉ ክንረኽቦ ከለና ምስU ኽኣ ኣብ 
ኣጠቓቕምU ስርዓት ከምዘለዎ ንርI። ሃዋርያ ጳውሎስ 
ክትንበዩ ሃረር በሉ ፣ ክትንበዩ ይደሊ ኣለኹ Eንዳበለ 
ንሰብ ቆሮንጦስ የተባብም። ከምUውን ትንቢት ዝንበ 
ንማሕበር ዝጠቅምን ዝሃንጽን Eዩ ዝንበ Eንዳበለ 
ጥቕምታት ናይ ትንቢት ከርEዩም ይፍትን።     
(1ቆሮ14፣3,4,22-26) ሃዋርያ ጳውሎስ ወሲኹ ከኣ 
ምEንቲ Eቲ ናይ ትንቢት ኣገልግሎት ፍርያም ክኸውን 
ብስርዓት ክኸውን ይነግሮም። ትንቢት ስርዓት ንገብረሉ 
ምEንቲ ብግቡE ክንጥቀመሉ Eምበር ምEንቲ ክንዓግቶ 
ክኸውን የብሉን። ብሰንኪ Eቲ ብስርዓት ብዘይምጥቃም 
ዘጋጥም ኣሉታዊ ውጽIትን ጥቅሚ ትንቢት ብግቡE 
ካብ ዘይምፍላጥን Eተላለ ትንቢት ካብ ምጥቃም 
ዘይምጥቃም ዝመረጹ መራሕቲ ሒደት ኣይኮኑን። Eዞም 

(ትንቢት ምምርማር...ካብ ገጽ 15 ዝቀጸለ) 
 

 
(ናብ ገጽ 30 ይቅጽል...) 

ነቲ ሰማያዊ ዓስቦም ንምርኣይ ኣንቶም ፈጺመን ደንዚዘን ስለ ዘይፈልጣ Eዩ ። ልሊ ኣገልግሎቶም ድማ ምስቲ 
ልል Eግዚኣብሄር ጽቡቕ ርክብ ስለ ዝነበሮም ፣ መንፈስ ኣምላኽ ኣብOም ይወርድን ከም ፈቓዱ ድማ ይዓዪን ነበረ 
። በቲ ፈቓድ ናይቲ ዚገዝOም መንፈስ ኣምላኽ ድማ ይዛረቡን ይገብሩን ነበሩ ። Eዚ ማለት ድማ ከም ናይ ስጋOም 
ፈቓድን ስምቶም ዝመርሑ ሰባት ኣይነበሩን ። ስምትና ኣዝዩ ተለዋዋጢ Eዩ ። በቲ Eዋን Eቲ ብዝስምዓና ንህዝቢ 
Eግዚኣብሄር Eንተ ንመርሕ ኴንና ወይሎና ። ህዝቢ Eግዚኣብሄር ብመንፈስ ኣምላኽ ጥራይ ኪምራሕ ይግብO ።  

ምስዚ ኵሉ ድማ ብሕልፊ መራሕቲ ዝዀንና ንኣንደበትና ክንገትE ኣዝዩ ኣድላዪ ነገር Eዩ ። መልEኽቲ ያEቆብ 
ምራፍ 3 ብዛባ ልሳን ዝገለጾ ኩልና ንፈልጦ Iና ፣ ኣብU “ልሳን ሓዊ Eያ ዓለም ዓመጻ Eያ…ንሳ ዘይትዓርፍ 
Eክይቲ ፣ ዚቐትል ሕንዚ ዝመልAት Eያ” ይብላ ። Eስኪ ንሕሰብ ፣ በቲ ናይ ያEቆብ ቃል መሰረት ብኣዘራርባና 
ዘንደድናዮምን ዝቐተልናዮምን ዳግም ተመሊሶም ናብ ቤት Eግዚኣብሄር ከይመጹ ዝገበርናዮም ክንደይ ሰባት ይህልዉ፧ 
ልUምን ዝባርኽን ኣዘራርባ ኪህልወና ነቲ ንዛረቦ ክንመሚ ፍሉይ ጥበብ ኪውሃበና ናይ ወትሩ ጸሎትና ኪኸውን 
ኣለዎ። ቅኑ ነገር ምስ ገበርና Eኳ ሰባት ኪሓምዩና ብዛባና ሕማቕ ኪዛረቡን ፣ ዝያዳ Eዚውን ላማና ንተንኰልን 
ክፍኣትን Eኳ ኪመስሎም ይኽEል Eዩ ። Eዚ ድማ ፣ ካብቶም ነገልግሎምን ብልቦም ምሳና ኣለዉ Eንብሎም 
ሰባትውን ኪኸውን ይኽEል ። Eንተዀነ ግና ከም ብዓል ሙሴን ጳውሎስን ጊዴዎንን ብምላሽና ከነህድOም ይግብኣና 
።  

ከም መራሕቲ መጠን ነቲ መከራ ንምጽጋብ ኪኸውን ከሎ ቅድሚ Eቶም ነገልግሎም ሰባት ክንስለፍ ኣብቲ ሽሻይ 
ዝመልO ድማ ንOም ከነቐድም Iና ነቲ ሓላፍነት ዝተቐበልና ። ከምቲ ነቶም ዝወለድናዮም ደቅና Eንሓልየሎም 
ልክ ከምU ጳውሎስ ይሓልየሎም ከም ዝነበረ ሙሴውን ከምU ከም ዝገበረ ንፈልጦ Iና ። ጐይተት ክንከውን 
ካብOም ክብሪ ክንጽበ ዘይኰነስ ነቲ ኵሉ ምስ ገበርናውን “ንሕና ዘይጠቅም ባሮት Eቲ ዚግባኣና Iና ዝገበርና 

(ጊዴዎን...ካብ ገጽ 27 ዝቀጸለ) 
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ከምዚOም ዝኣመሰሉ መራሕቲ ንትንቢት ከም ውህበት 
ዘይኮነ ከም ሸኽሚ ክርEዎ ይቐሎም። ከምቲ ሙሴ ኣብ 
ዘሁ11 ፣29 “…ኩሎም ህዝቢ Eግዚኣብሄር ነብያት 
Eንተዝኾኑ መን ምሃበ ዝበሎ” ከምUውን ጳውሎስ ኣብ 
1ቆሮ14 ፣1 “…ንመፈሳዊ ውህበት ምናዳ ግና ክትንበዩ 
ቅንU” ዝበሎ ዝኾነ ናይ ሕድሽ ኪዳን መራሒ ንትንቢት 
ኣብ ማEከል ህዝቢ ኣምላኽ ስርዓት ከትሕዝ ጥራይ 
ኣይኮነን ሓላፍነቱ። ከምUውን ትንቢት ኣብ ማEከል 
ህዝቢ ኣምላኽ ዝንቀሳቐስሉ ሃዋሁ ክፍጠር ከኣ ኣምላኽ 
ይደልይ Eዩ። ከምቲ ገንዘብ ከተምጽE ክትጽር ዘለካ 
ምስ መጸ ከኣ ብመደብ ክትጥቀመሉ ዘለካ ከምUውን 
መራሕቲ ትንቢት ኣብ ማEከል ህዝቢ ኣምላኽ ንኽህሉን 
ኪሰርሑን ብስርዓት ዝጥቀሙሉ ባይታ ከጣጥሑን 
ሓላፍነቶም Eዩ።  

ኣብ ምሳሌ14፣4-5 ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ንረክብ 
“ብራይ ኣብ ዘይብሉ መብል ማል ጥራዩ Eዩ ፣ 
ብዝሒ ሲሳይ ግና ብሓይሊ ብራይ Eዩ።” 

Eዛ ጥቕሲ 4ተ ሓሳባት ኣብ ክልተ ከፊላ ተርEየና። 
ቀዳማይ ፣- ብራይ Eንተሎ ፣- 

1. ሽሻይ ኣሎ  
2. መብል ማል ከኣ ይረስሕ 

ካልኣይ ፣- ብራይ Eንተዘየሎ ፣-  
1. ሺሻይ የለን 
2. መብል ማል ከኣ ኣይረስሕን  

ብመሰረቱ Eዚ ጥቕሲ ካብ ብዘይ ብራይን ሽሻይን 
ምኻን ነቲ ብሰንኪ ብራይ ብምህላዉ ዝረስሕ መብል 
ማል ኩሉ ግዜ ምጽራይ ይሓይሽ ዝብል ሓሳብ 
የንጸባርቕ። ኩሉ ግዜ ትንቢት ኣብ ዘለዎ ሓይሊ ፣ 
ምጽንና ፣ ምርሒት ፣ … ኣሎ። ምስU ድማ 
ብትንቢት ዝመጽE ሽግራት ኣሎ። ኣብዚ ትንቢት ክብል 
ከለኹ ብሓፈሻ ናይ ኣምላኽ ዝኾኑን ዘይኮኑን ዋላውን 
Eቲ ናይ ኣምላኽ ዝኾነ ብግጉይ ወይ ብዘይበሰለ 
ኣጠቓቕማ ዝውል ትንቢት ማለተይ Eዩ። ስለዚ Eቲ 

መብል ማል ኪጸርይ ኣለዎ። Eዚ ድማ ንምEመንካ 
ኩሉ ግዜ ብፍልጠት ቃል ኣምላኽ ክመልU ንናይ 
ትንቢት ኣገልግሎት ምትብባን ስርዓቱ ሓልዮም 
ከምዝጥቀሙሉ ምግባር ማለት Eዩ። ንብራይ 
Eንተሶጊግካዮ ግና በረኸትካ ወይ ውህበትካ Iኻ ትሰጉግ 
ዘለኻ። በዚ ኽኣ ክሳራ Eምበር ረብሓ የለን። ቅድሚ 
ትንቢት Eንምርምረሉ ነጥብታት ምEታውና ንተንበይቲ 
በዚ ውህበት ብዙሕ ንዘገልገሉ ዝተባሀለ ገለ ካብU ንርኤ 
፣- 
1. ተነባያይ ብቃል ኣምላኽ ክመልE ከምUውን ንቃል 
ኣምላኽ ላለዋይ ስልጣን ክህብ ይግባE (2ጴጥ1፣19) 

2. ተነባያይ ጽቡቕ ሕብረት ምስ ኣምላኽን ናይ መንፈስ 
ፍረን ፣ ኣብ ማEከል ህዝቢ ድማ ጽቡቕ ምስክርን 
ክህልዎ ይግባE (ማቴ7፣16-19) 

3. ተነባያይ ነቲ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ስርዓት ብዛባ ትንቢት 
ክቅበልን ትንቢቱ ክምርመርን ፍቃደኛ ክኸውን ክጋገ ከም 
ዝኽEል ክፈልጥን ንመAረምታ ድሉው ኽከውን ይግባE 
(1ቆር14፣37)  

4. ካብ ቅኑ ሃቀናን ፍቅርን ክንበ ክምUውን ትንቢቱ 
ንኽፍጸም ከገድድ የብሉን (1ቆሮ14፣29) 

ምንጭታት ናይ ትንቢት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ከም 
ንረኽቦ ካብ 3ተ Eተፈላለየ ምንጪ ክወጽE ይኽEል። 
ከም ራብዓይ ከኣ ካብ ሕውስዋስ ናይ ሰለስቲOም 
ክመጽE ይኽEል Eዩ። ንሳቶም ድማ ፣- 

1.ካብ ልቢ ሰብ (ህዝ13፣2-3) 

2.ካብ ሓሳዊ መንፈስ (ካብ መንፈስ ሰይጣን) (2ዜና18፣21) 

3.ካብ መንፈስ ቅዱስ (ግብ11፣28) 

4.ሕውስዋስ ናይዞም ስለስተ ከምቲ ኣብ ማቴ16፣16,22 
1ነገ13፣18,20 ተጠቂሱ ዘሎ Eዩ። 

ብዙሓት ሰባት ሓደ ሰብ Eንድሕር ሓንሳብ ትኽክል ካብ 
ኣምላኽ ዝኾነ ትንቢት ኣምጺEሎም ካልE ግዜ ከኣ ካብ 
መንፈስ ቅዱስ ዘይኮነ ትንቢት ከምጽኣሎም ከም ዝኽEል 
ኣብ ግምት ኣየEትውዎን Eዮም። በዚ ምኽንያት Eዚ 

(ትንቢት ምምርማር...ካብ ገጽ 29 ዝቀጸለ) 
 

 
(ናብ ገጽ 31 ይቅጽል...) 

ቅዋም ናይቲ ሕብረት ብምቆት ድሕሪ ምዝታይን ምክታን፣ Eቲ ጉባኤ ገለ ምትርራይ ገይሩ ኣጽዲቕዎ። Eዚ ናይ ንግሆ 
ኣኼባታት ብጸሎትን ኣምልኾን ጀሚሩ ድሕሪ ቃል ኣምላኽ ናብቲ ዘተን ክትን ብዛባ ቅዋም ሕብረት Eዩ ኣምሪሑ። ኣብቲ ጊዜ 
Eቲ ብኣገልገልቲ ፓ/ር ምሕረትኣብ ሃብተማሪያም ካብ ኬንያ፣ ኣገልጋሊ ኬቨን ስሚዝ ካብ ኬንያ፣ ኣገልጋሊ ዳኒኤል ተስፋይ ካብ 
ሕ.መ.ኣን.፣ ኣገልጋሊ ካሊስቶ Oደደ ካብ ኬንያ ዝቐረበ ቃል ኣምላኽ ኣዝዩ ንልቢ ዚምስጥን ባራኺን ከምዝነበረ ነፍስወከፍ ተሳታፊ 
መስኪርዎ።  

ኣብቲ ናይ ድሕሪ ቀትሪ መደባት Eዘን መዓልታት ድማ “ሓደ ንሽሕ…ክልተ ንዓሰርተ ሽሕ!!”ብዝብል ቴማ ኮንፈረንስ ንህዝቢ 
ቀሪቡ። Eቲ ኣብ ኤን.ፒ.ሲ. (N.P.C. Valley Road) Eተገብረ ኮንፈረንስ፣ ብዘመርቲ ዮናታንን ሶስናን ከምU’ውን መዘምራን ኤቤን
-ዔዘር ናይ ፈውሲ መሰረት ቤተክርስትያን Eተሰነየ ኣዝዩ ውው ኣምልኾ ድሕሪ ምስትምቓር፣ ንሕብረት ዝምልከቱ መልEኽታት 
ካብ ቃል ኣምላኽ ቀሪቦም። Eቶም ኣገልገልቲ ፓ/ር ኣሮን ተስፋይ ካብ ሕ.መ.ዓ.ኤ.፣ ኣገልጋሊ ኣማኑኤል ተስፋይ ካብ Uጋንዳ፣ 
ኣገልጋሊ ዳኒኤል ተስፋይ ካብ ሕ.መ.ኣ.፣ ወ/ዊ ኣብረሃለይ ስዩም ካብ ዓዲ Iንግሊዝ Eዮም። Eቲ ቃል ኣምላኽ ንሕብረት 
ዚድርኽን ዜተባብን ምንባሩ ካብ ዳርጋ ኩሉ ተሳታፊ ተመስኪሩ። 

(መንፈሳዊ ማበል...ካብ ገጽ 24 ዝቀጸለ) 
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ንሓድሕዶም ምሕረት ድሕሪ ምትሕትታትን ምቅብባልን ብሊ ከም ዘኽተመ 
ንምርግጋጽ መራሕቲ ክልቲኣተን ቤተክርስትያንን ሽማግሌታትን ብወግ ክታሞም 
ኣንቢሮም። ነቲ ቕድሚ ሕጂ ዝተፈጸመ ዘይምስምማ ንድሕሪት ደርብዮም ከኣ 
ንሕብረትን ሓድነትን ክጽቱ ቃል ኣትዮም። Eዚ ናይ ርቂ ስነ ስርዓት ክፍጸም ከሎ 
ኸኣ ሕዝቢ ኣምላኽ ብሓጎስን ጣቒትን Eልልታን የስንዮ ነበረ።  

ኣብቲ ዝነበር ናይ ምሉE መዓልቲ መደብ ቅድሚ ምሳሕ ሓውና ዶክተር ተወልደ 
ኣገልጋሊ ኤርትራውያን ወንጌላውያን ክርስትያናት ሕብረት ኣብ ወንጌል ዮው 8፣3-47 
ዘሎ ቃል መሰረት ብምግባር ብዛባ ሓቀኛ ባህሪያት ወደመዝሙር ብዝርዝር 
ኣስተምሂሩ። ድሕሪ ቃል ኣምላኽ መዘምራን ክልቲAን ኣብያተክርስትያን ሓንቲ ናይ 
ኣምላኽ መዝሙር ምስ ዘመሩ ብቐጥታ Eቲ ሕዝቢ ናብቲ ዝነበረ ምሳሕ Eዩ ኣምሪሑ። 
ኣብቲ ዝንበረ ናይ ምሳሕ መስተንግዶ ድማ ኣብ ነፍስወፍ Eቲ ሰብ ፍሽኽታን ሓጎስን 
ይንበበ ኔሩ። ግሩም ናይ ሕብረትን ናይ ሌላን ናይ ላልን ረፍትን ግዜ ኸኣ ኔሩ። 

ድሕሪ ምሳሕን ናይ ረፍቲ ጊዜን ድማ ሓውና ፓስተር ምሕረተኣብ ሃብተማርያም ካብ ኤቤን-ዔዘር ናይ ፈወሲ መሰረት 
ቤተክርትያን ሮሜ 6 ፣1-11 መሰረት ብምግባር ብዛባ ሕብረት ዝምልከት ኣስተምህሮ ኣቕሪቡ። ፓስተር ምሕረትኣብ ኣብ 
ኣስተምህርU ፣ ናይ ሕብረትና ምኽንያት Eቲ ኣብ መስቀል ስለሌና ክብል ዝሞቶ የሱስ ክርስቶስ ምኻኑ ብምቀት ገሊጹ። 

ኣብ መወዳEታ ኩሎም ኣገልገልቲ ናብቲ መድረኽ ብምውጻE Iድ ንIደ ብምትሕሓዝ ባንዴራ ሃገርና ኤርትና ኣብ ማEከል 
ብምቕማጥ ሓቢሮም ስለ ሃገርና ኤርትራ ጸሎትን ምስጋናን ኣረጉ። ሓው ፓስተር የሴፍ ረዘነ ኣገልጋሊ ኪንግዶም ሚኒስትርዪ 
ድማ ብጽሎት ዓጸዎ። Eቲ ህዝብን ድሙን ከኣ ብሰላም ተሰዓሙን ተሓቛቒፉን ነናብ ቤቱ ተመልሰ። 

ብመሰረት ኣብ መንጎ ክልቲኤን ኣብያተክርስትያን Eተገብረ ናይ ምብጽጻሕ ስምም ከኣ ለት 20 ጥሪ 2007 ኤቤን-ዔዘር ናይ 
መሰረት ፈውሲ ቤተክርስቲያን ኣገልገልታን ኣባላታን ብምሉኣቶም ናብ ኤርትራውያን ወንጌላውያን ክርስትያናት ሕብረት ክበጽሑ 
Eንከለዉ ብለተ 27 ጥሪ 2007 ከኣ ኤርትራውያንን ወንጌላውያን ክርስቲያናት ሕብረትን ተመሳሳሊ ምብጻሕ ናብ ኤቤን-ዔዘር ናይ 
መሰረት ፈወሲ ቤተክርስትያን ኣካይዶም። Eዚ ዝተገብረ  ርቅን ሕብረትን ኸኣ ንሃገርና ከምጻላ ዝኽEል በረኸት ዓቤ ምኻኑ 
ዘማትE ኣይኮነን። 

ኣየ ኣሕዋት ሓቢሮም ክነብሩ ክንደይ ሰናይን ባህ ዘብልን Eዩ። 

(ርቂ ኣሕዋት...ካብ ገጽ 24 ዝቀጸለ) 

ትንቢት ኩሉሳ ክምርመር ኣለዎ። ኣምላኽ ብትንቢት 
ንዝተጋገዩ ውሕስነት ኣይህብን ወይ ሓላፍነት ኣይወስድን 
Eዩ። በቲ መርሚርካ Eዚ ናይ ኣምላኽ Eዩ ወይ ኣኮነን 
Eትብሎ ትንቢት Eግዚኣብሄር ሓልፍነት ኣይወስድን 
Eዩ። Eንተኾነ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ሕሹኽ ዝብለና 
ድምጺ ከነለለይ ዝሕግዘና መንፍስ ሂቡና ኣሎ። “ትንቢት 
ኣይትንዓቑ ንኹሉ ተዓዘብዎ ነቲ ስናይ 
ሓዝዎ” (1ተሰ5፣20) 

ትንቢት Eንምርምረሉ መንግድታት 

ከምቲ ኣብ ላሊ Eተጠቅሰ ትንቢት Eንምርምረሉ ብዙሕ 
ምኽንያት ኣለና። ኣብ 1ቆሮ13 ፣9,10 ክልተ ኣገደስቲ 
ነገር ይዛረብ። “ምቃል ንፈልጥ” ከምU ውን “ምቃል 
ንንበ”። ናይ ትንቢት ምስጢር ብመጠን ዝፈለጥካዮ Iካ 
ትንበ።  ንሕና ከኣ ምቃል ንፈልጥ ምቃል ንንበ። ስለዚ 
Eዮም ወላ Eቶም ዝንበዩ ክልተ ወይ ሰለስተ ኮይኖም 
ክምርምሩ ዘለዎም።  

ካብቶም ንኽንምርምር Eንጥቀመሎም መገድታት ድማ፣-  
1. ምንጪ ናይቲ ዝፈስስ ዘሎ ትንቢት ምልላይ። (1ዮሃ 
4፣1) Eዚ ንኹሉ ቀሊል ከይከውን ይኽEል ግና 
በቶም ናይ ቤተክርስትያን ነብያትን መራሕትን 
ይኸውን። (1ቆሮ 14፣29) 

2. Eቲ ትንቢት ብመሰረት ቃል ኣምላኽ ይመርመር 
(ዘዳ13፣1-3) 

3. በቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ መንፈስ ንምርምር 
(ሮሜ8፣16) 

4. Eቲ ትንቢት ግዜ ዝጠቅስ Eንተ ኔሩ ብግዜ ውን 
ይፍተን (ዘዳ18፣21-21) 

5. Eቲ ትንቢት ኩነኔ ዝበዝሖ Eንተኾይኑ (1ቆሮ 
14፣31) 

6. ህይወት ናይ ተነባያይ (ማቴ7፣15-20) Eዚ ብዙሕ 
ግዜ ሃቐና ናይ ተነባያይ ምፍላጥ ይሕግዝ። ብቃልን 
ናይ መንፈስ ፍረን ምሉE ዘይኮነ ተነባያይ ንናይ 
ሓሶት ትንቢት ዝተቃል ይኸውን።  

7. ትንቢት ንምስም ንጹርን ትምህርቲ ዝህብን ክኸውን 
ይግባE (1ቆሮ14፣31)  

ብተወሳኺ ግብረ መልሲ ዝሓትት ውሳኔ ክንገብረሉ 
ንኽEል ዓይነት ትንቢታት ንኣብነት ነገር ምቅያር  ፣ 
ስራሕ ምኽፋት ፣ ከምU ውን ብዛባ መርዓ ዝምልከቱ 
ትንቢታት Eዚኣቶም ኣዝዮም ብጥንቃቐ ክትሓዙ 
ዝግብOም ትንቢታት Eዮም። ስለዚ ድማ ፣- 

ክሳብ ብንጹር ኣብ ውሽጥኻ ልብኻ ረፍቲ 
ዝስምዓካ ምጽባይ (ሮሜ14፣17) 

ዘረባ ዘበለ ብኣፍ ክልተ ወይ ሰለስተ Eዩ ዝጸን 
ከምዝብል ተወሳኺ ድምጺ ኣምላኽ ምሕታት 

(ትንቢት ምምርማር...ካብ ገጽ 30 ዝቀጸለ) 
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ይሳኮር ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብሎም፣ 

“…Eስራኤል Eንታይ ኪገብር ከም ዚግብO ዚፈልጡ ፣  
ምስትውዓል ዘመናት ዘለዎም ፣  ክልተ ሚEቲ ዋናታት፣  
ምስቶም ኣብ ትሕቲ ትEዛዞም ዝኾኑ ኹሎም ኣሕዋቶም 

። ”  

Eዚኣቶም ክልተ ሚEቲ ሰባት ይሳኮር ንምሉE Eስራኤል 
Eንታይ ክገብር ከምዘለዎ ፣  ናበይ ክንቀሳቐስ ከም 
ዝግብO ፣ ሕጂ Eንታይ ከምዘድሊ ዘፍልጡ ናይ ጥበብ 
ሰባት ኔሮም ። Eቲ ህዝቢ ክገብሮ ዝግብO ዝፈልጡሉ 
መገዲ ግና ብብዝሒ ጸገማት ከይኮነስ ብምስትውዓል 
ዘመናት Eዩ ኔሩ ።  

ዘመናት ምፍላጥ ፣ ክትገብሮ ዝግብኣካ የፍልጠካ ። 
ቅድሚ ገለ ነገር ምግባርና ግዚU ድዩ Iልና ክንሓስብ 
ይግብኣና ። ዘመናት ዘይምስትውዓልና ንብዙሕ 
ምንቅስቃስና ኣበላሽዩ Eዩ ።  

ቃል ኣምላኽ Eዚኣቶም ደቂ ይሳኮር ዋናታት ማለት ሓላቑ 
ከምዝነበሩ ይነግራና ። ሓላቑ ዝገበሮም Eንታይ ክግበር 
ከም ዝግብO ስለ ዝፈልጡ Eዩ ። Eንታይ ክግበር ከም 
ዝግብO ዝፈለጡሉ መገዲ ድማ ምስትውዓል ስለ ዝነበሮም 
Eዩ ። ምስትውዓሎም ከኣ ብዛባ ካልE ከይኮነ ብዛባ 
ምልላይ ዘመናት Eዩ ኔሩ ። ናይ መራሕቲ ቀንዲ ምልክት 
ድማ Eዚ Eዩ ፣  ግዜ ምምርማርን ምስትውዓልን ፣  
ድሕሪU ድማ Eንታይ ክግበር ከም ዝግብO ምፍላጥን Eዩ 
። ነቲ ግዜ ዘይፈልጡ መራሕቲ Eንታይ ክግበር ኣለዎ ፣ 
በየናይ መገዲ ክኽየድ ኣለዎ ክፈልጡ ኣይኽEሉን Eዩም።  

ነዚ ግዜ ዘይምፍላጥና ብብዙሕ መዳይ ነገልግሎትና 
ይጸልዎ Eዩ ። ብዙሕ ግዜ ከም ውልቀሰባት ፣  ከም 
መራሕቲ ስድራቤትን  ቤተክርስቲያንን ወይከኣ ከም 
ህዝቢ ምንቅስቃስና ካብ ብዝሒ ጸገማት ፣  ሃንደበት 
ብዝመጹና ህጹጽ መፍትሒ ዘድሎም ኩነታት Eተላለ 
ይኸውን ። ህይወት ግና ነቲ ዘመን ብምምርማር ነቲ 
ስጋዊ ጥራይ ከይኮነ ነቲ መንፈሳዊ ደበናታትን ነፋሳትን 
ብምልላይ ክምራህ Aገዳሲ Eዩ ።  

ግዜ ዘይምፍላጥ ብፍላይ ድማ ኣብ መከራ ግዜ ምስ 
Eንጽመድ ብጣሚ ከቢድ ይኸውን ። መከራ ብዘይ ገደብ 
ክኸውን ከሎ ፣  ጸገማትና መወዳEታ ከም ዘይብሉ 
ክመስለና ከሎ ብዙሕ ንጭነቕ ፣ ተስፋና ድማ 
Eንዳተጸንቀቐ ይኸይድ ።  

Eዮብውን መከርU መወዳEታ ከም ዘይብሉ ምስ መሰሎ 
ከምዚ Iሉ ፣- 

““ስለምንታይ Eቲ ኹሉ ዚኽEል 
መዓልቲ ፍርዲ ዘይምድብ ፧ 
ስለምንታይከ ነቶም ኣገልገልቱ 

መዓልቲ ፍትሒ ዘይሰርዓሎም፧” (Iዮብ 24.1) 
ኹሉ ስቃይን መከራን ናይ ግዜ ገደብ ክህልዎ ኣለዎ ። 

Eቲ ግዜ ክፍለጥ ከሎ ነቲ ዝኸበደና ሸኽሚ ክንገሶ 
ይገብረና ። ንኣብነት ናይ ምውላድ ግዜ Eንተ ዘይፍለጥ 
፣  ጽንሲ ሽዓተ ወርሒ Eንተዘይምደብ ፣  ይንዋሕ ወይ 
ይሕጸር Eንተ ዘይፈለጥና ከመይ ምኾነ ኔሩ ፧ ስለዚ Eቲ 
ግዜ Eንተ ዘይተፈልጠ Eቲ ጭንቀት ካብ መጠን ንላሊ 
ይኸውን ።  

Eግዚኣብሄር ግና ከምቲ ንሰማያት ንምድሪ ኣብ ውሽጡ 
ንዘሎ ኹሉ ዝፈጠረ ኹሉ ንግዜውን ንሱ Eዩ ፈጢርዎ ። 
ነዚ ክገልጽ ከሎ ኣብ ግብረ ሃዋርያት 17፣24-26 
Eግዚኣብሄር ንኹሉ ነገራት  

“…ውሱን ዘመናትን ድዉብ ደረታትን ሓገገሎም ።” 
ይብለና ።  

Eግዚኣብሄር ከምቲ ምድራዊ ግዜታት ዝገበረ ኹሉ 
መንፈሳዊ ወቅትታትውን ጌሩ Eዩ ። ስለዚውን ኹሉ 
መንፈሳዊ ወቅትታት ካብ ሰማያት ብዝመጽE ኣዋጅ 
ይጅምርን ይውድEን ።  

ክረምቲ ዝጅምሩሉ ምልክት ከምዘሎ ኹሉ ፣ ናይ 
መንፈሳዊ ጊዜያት ዝጅምረሉ ቀንዲ ምልክት ናይ 
መንነትን ባህርይን ለውጢ Eዩ ። ናይ ፉን ግዜ ክጸው 
ከሎ Eቲ መንነት (ትርIቱ) ካብ ቀጠልያ ናብ ቢጫ ገጹ 
ክልወጥ ይጅምር ፣  ናብ ላሊ ዝዓብይ ዝነበረ ድማ 
ክድፋE ይጅምር ። Eግዚኣብሄር ዝመደቦም መንፈሳዊ 
ወቅትታት ኣብ ህይወትና ክመጽE ከሎ Eቲ ዝለመድናዮ 
መንነት ይልወጥ ፣  Eቲ ዝለመድናዮ ባህርይ ይልወጥ ።  

Eቲ ፍረ ብግዚU ክኣትው Eንተ ዘይኪIሉ ክበላሸውን 
ክብስብስን ይጅምር ። Eግዚኣብሄር ንዝመደቦ ዝኾነ 
ዓይነት ግዜ ማንም ከንውሖን ከሕጽሮን ዝክEል የልቦን ። 
ኹሉ ነቲ ምዱብ ግዚU Eንተ ሓሊፉ ይበላሸው Eዩ ። 
ናይ ዓጺድ ግዜ ማይ ፣  ዝናብ ፣  Eንተርኪብዎ ክልተ 
ጸገማት ይፍጠር ፣- 

1. Eቲ ዓጺድ ይጉዳ ወይከኣ ይጠፍE

ናይ ምዝራE ግዜ ይድንጉይ ነቲ ዝመጽE ዓጺድውን 
የደንጉዮ

ኣብ ዝሓለፉ ግዜያት ብዙሕ ምንቅስቃስ ኣምላኽ ብግጉይ 
ኣጠቓቕማ ግዜና ተበላሽዩ Eዩ ። ሓደ ዘርI ጽቡቕ ስለ 
ዘፍረየ ነቲ ዓጺድ ክነደንጉዮ ምኽንያት ኣይኮነን ። 
Eግዚኣብሄር ዝህበና መንፈሳዊ በረኸት ኣብ ዝተወሰነ 
ግዜን ቦታን ስለ ዝተለማመድና ኣብU ክንቅመጥ 
ምኽንያት ኣይኽውንን ። መንፈሳዊ ምንቅስቃሳት ፣  
ማበል መዓስ ከም ዝልወጥ ክንፈልጦ ይግብኣና ። ነዚ 
ናይ ለውጢ ግዜ ዘይምፍላጥን ምስቲ ለውጢ ክትልወጥ 
ዘይምኽኣል ነቲ ኣብ ዝሓለፉ ጊዜያት ንዝነበሩ ዓጺዳት 
ክበላሸውን ክጠፍEን ጌሩ Eዩ ።  

Eግዚኣብሄር ግና ንኹሉ ብግዚU ብምግባርና ኽብሪ 
ይውስኸሉ ። 1ይ ቈሮ 15፣41 ከምዚ ይብል ፣   

(መንፍሳዊ ጊዜ...ካብ ገጽ 15 ዝቀጸለ) 
 

 
(ናብ ገጽ 33 ይቅጽል...) 
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ኣብ ሃገር ኤርትራ ዘለዎ ዓቢ ላማ 
ከመይ ግሩም ምዃኑ መርኣያ Eዩ።  

ብፍላይ ኣብ ሃገረ ኬንያ ከተማ 
ናይሮቢ ሲነማ ልሊ 300 ዝኾኑ 
ኤርትራውያንን ወጻEተኛታትን 
ተኣኪቦም ካብ ሰዓት 2፣30 ድ.ቐ. 
ክሳብ 11፣30 ድ.ቐ ብዓውታ ክጽልዩ 
ውሎምን ኣምስዮምን።  

Eዛ መዓልቲ Eዚኣ ካብ ካልOት 
መዓልትታት ፍልይቲ ዝገብራ 
ኤርትራውያንን ፈተውቲ ኤርትራን 
Eቶም ብስም ጥራይ Eኳ ዝፈልጥዎ 
ሰባትን ስለዛ ፍቕርቲ ሃገር ኣብ 
ኣምላኽ ንብዓቶም ከፍስሱ 
ምውዓሎም Eዩ። 

Eቲ ዝነበረ ናይ ጸሎት መደብ 
ብንስሓ Eዩ ጀሚሩ። ስቡ ድማ 
ጸሎት ስለ መኳንንትናን 
ሹማምንትናን (1ጢሞ 2፣1-4) ፣ 
ብዛባ Eታ ኣብ ስደት ዘላ 
ቤተክርስትያን ኤርትራ (Eብ 13.3) 
፣ ብዛባ Eቲ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን 
Iትዮጵያን ዘሎ ናይ ዶብ 
ምስሕሓብ፣ ብዛባ ቁጠባዊ 
ብልጽግና ሃገርና (ምሳ 14.34) ፣ 
ብዛባ Eቶም ካብ ሃገርና ኤርትራ 
ናብ ፈቆዶ ሃገራት ዝስደድ ዘሎ 
ህዝብና ፣ ጸሎትን ምህለላን ናብ 

ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ዝኾነ ኣምላኽና 
ዓሪጉ። 

ኣብቲ ዝነበረ ናይ ጸሎት መዓልቲ 
ካብ ዝተፈላለየ ኩርንዓት ዝተኣከቡ 
ኣዝዮም ብዙሓት ዱማትን ኣጋይሽን 
Eዮም ተረኺቦም ኔሮም ። ካብቶም 
ተሳተፍቲ ገለ ንምጥቃስ ናይ Oፐን 
ዶር ኣገልጋሊ ረቨረንድ ኪገን ፣ ናይ 
ግሎባል ቲም ሚንስትሪ መራሒ 
ፓስተር የትም ፣ ናይ ግሎባል ደይ 
Oፍ ፕረየር (ዓለም ለኻዊ መዓልቲ 
ጸሎት) ተወካሊ ፣ ኣብ ሰሜናዊ 
ክፋል ናይሮቢ ናይ Eትርከብ 
ደሊቨራንስ ቸርች Oፍ ዞዋ ፓስተር 
ኤላይጂያ ምስ ሽማግለታቱ ፣ 
ኣፖስትል ሃዲዳስን ኣገልገቲ ክሪስኮ 
ቤተክርስትያንን ፣ ኣገልጋሊ ኬቨን 
ስሚዝ ፣ ፓስተር Eስቲፋኖስ ካብ 
ዩጋንዳ ፣ ካብ ናይ ኤትዮጵያውያን 
ቤተክርስትያን ድማ ናይ ኣምሓርኛን 
ናይ Oሮምኛን ኣብያተክርስትያን 
መራሕቲ ፣ ካብ Eስራኤል ኣገልጋሊ 
ሳሙኤልን ካልOት ዝመጹ ብርክት 
ዝበሉ ዱማት ዝተሳተፍዎ Eዩ ኔሩ። 

በዛ መዓልቲ Eዚኣ ኤርትራ ብፍሉይ 
ኣብ ልቢ ነፍስወከፍ ኤርትራዊን 
ብዛባ ኤርትራ ጾር ዘለዎምን ኣብ 
ብዘላ ዓለም ዝርከቡ ህዝብታት 
ተዘኪራ ውላ። Eዚ ኣምላኽ ኣብ 
ኤርትራ ዘለዎ መደብ ከመይ ዓቢ 

ምኻኑ ግልጺ መርኣያ Eዩ። ኣምላኽ 
ንብዓት ደቁ ርEዩ Eህህታ ህዝቡ 
ሰሚ ከምቲ ንደቂ Eስራኤል 
ፍትሕን ምጽንናን በረኸትን 
ከውርደሎምን ክህቦምን ካብ ሰማይ 
ዝወረደ ንኤርትራ ዘርፈሉን 
ዝክሕሰሉን ጊዜ Eንሆ መጺU ኣሎ። 
ዎ ኤርትራ ዘመን ካሕሳ ይመጸልኪ 
ኣሎ Eሞ ባህ ይበልኪ። 

ብተወሳኺ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ህዝቢ 
ነዛ መዓልቲ Eዚኣ ብፍሉይ ዘኪሮማ 
ውሎም። ገለ ኣብ ኣባይቲ ገለ ከኣ 
ኣብ ኣኽራናት Eናኸዱ ስለ Eታ 
ዝፍቅርዋን ዘኽብርዋን ሃገሮም 
ብንብዓት ኣብ ቅድሚ ኣምላኾም 
ቀሪቦም ውሎም። 

ኣብ መወዳEታ ከኣ ከባቢ ፍርቂለይቲ 
Eቲ ሰዓት 2፣00ቅ.ቐ ዝጀመረ ናይ 
ጸሎት መንፈስ ብናይ ዓወትን 
ተስፋን Eምነትን ኣዋጅን 

(ሃገራዊ ጸሎት...ካብ ገጽ 24 ዝቀጸለ) 
 

 

“ክብሪ ጸሓይ በይኑ ፣  ክብሪ ወርሒ በይኑ ፣  ክብሪ 
ከዋኽብቲውን በይኑ Eዩ ፣  ብኽብርስ ኮኸብውን ካብ 

ኮኸብ ይበልጽ Eዩ ። ” 

ጸሓይ ናታ ዝኾነ ካብ ወርሒ ዝተፈለየ ኽብሪ ኣለዋ ።  
በዚ ምኽንያት ጸሓይ ፈጺማ ብለይቲ ኣይትወጽEን Eያ 
ወርሒውን ብርሃና ብቐትሪ ኣይረኣይን ። ናይ ጸሓይ ግዜ 
ብቐትሪ ምኻኑ ጽቡቕ Eዩ ። ንሰባት ንEንሰሳታትን 
ንኣታኽልትን ህይወትን ቤትን ጽቡቕን ዘሐጉስን 
ይገብሮ ። Eቲ ዝሓለፈ Eዋን ብዝረኸብናዮ ሓጎስ ነዚ 
ዘለናዮ Eዋን ከቐጽለና ክንጽበይ የብልናን ። ኣምላኽ ነዚ 
ዘመንውን ናቱ ዝኾነ ኽብሪ ጌሩሉ ኣሎ ።  

ኣብዚ ዘመን Eዚ’ውን ከምቲ የሱስ ግዚU ይፈልጥ ዝነበረ 
ግዜና ፈሊጥና ከም ደቂ ይሳኮር ምስትውዓል Eዚ ዘመን 
ንሓዝ ። Eቲ Eንገብሮ ድማ ብምርዳE Eዚ ዘመንን 
ኣሰራርሓ Eግዚኣብሄርን ይኹን ።  

Eዚ Eዋን Eዚ ናይ ምንታይ Eዋን Eዩ ፧ ከም Eዋን 
ክረምቲ ፣ ኾፍ Iልና ነቲ Eግዚኣብሄር ዝተዛረቦ ቃል 

ነኮማስዓሉን ምንቅስቓስና ዝድረተሉን Eዋን ድዩ ፧ ከም 
Eዋን ሓጋይ ፣ ጸሃያይ Eንምሕወሉ ፣ ብዙሕ 
ክንንቀሳቐሰሉን ክንሰርሕን ዝግብኣና Eዋን ድዩ ፧ ከም 
Eዋን ቀው ክራማት ሓሊፉ ሓጋይ ዝመጽኣሉ ናይ 
ለውጢ Eዋን ድዩ ፧ ወይስ ኹሉ ከም ብሓድሽ 
ዝጅመረሉ ፣ ናይ ምዝራE Eዋን ጽድያ Eዩ ፧ በዚ ዘመን 
Eግዚኣብሄር Eንታይ ይገብር ኣሎ ፧ በዚ ዘመን Eንታይ 
ክንገብር ኣሎና ፧ ከም ውልቂ ፣ ከም ቤተሰብ ፣ ከም 
ማህበር ፣  ከም ህዝቢ Eዚ ግዜ ናይ ምንታይ ግዜ Eዩ ፧ 

Eግዚኣብሄር ከም ደቂ ይሳኮር ምስትውዓል ፣ ምርዳEን 
ምልላይን ዘመናት ይሃበና ።  ክንገብሮ ዝግብኣና 
ክንፈልጥ’ውን ጥበቡ የብዝሓልና ።  

ከምቲ Eግዚኣብሄር ኣብ ቃሉ 

“ኣነ ኸኣ ኣብ ክንዲ Eቲ ዓንበጣን ኵብኩብታን ጐደበን 
ሓሰኻን Eቲ ኣባኻትኩም ዝሰደድኩዎ ዓቢ ሰራዊተይ 
ዝበልን ዓመታት ክኽሕሰኩም Eየ ።” ዮኤል 2.25 

ዝበሎ ዘመንና ብምፍላጥ ክክሕሰና Eዩ ።  

(መንፍሳዊ ጊዜ...ካብ ገጽ 32 ዝቀጸለ) 



መጽናዕቲ ብዕላማ ዚምራሕ ህይወት 
 
ኣብ ኤብን-ዔዘር ቤተክርስቲያን

ውሽጣዊ ገጽ ናይ ቀዳማይ ገበር፣ 
ኣገልግሎት ኣብ ቤተክርስትያን 
ምዝንጋዕ ኣብ ናቫሻ  
ገጽ 9 ፣  
ኣገልግሎት ኣብ ቤተክርስትያን  
ድራማ ብ ተማሃሮ ትምህርቲ ኣገልግሎት  
ምዝንጋዕ ኣብ ናቫሻ  
ህጻናት ኣብ ኣገልግሎት መዝሙር 
ገጽ 10 ፣ 
ፓስተር ምሕረኣብ ኣብ ኣገልግሎት  

ምዝንጋዕ ኣብ ናቫሻ 
ኣገልግሎት ኣብ ቤተክርስትያን 
ምድላው 5ይ ዓመት  
ገጽ 16 ፣ 
ምድላው 4ይ ዓመት  
ገጽ 23 ፣ 
መራሕቲ ሕ.ወ.ኤ.-ኣ.ማ.ም  
መራሕቲ ክልቲአን ቤተክርስትያን ኣብ 
ናይሮቢ 
ምምስራት ሕ.ወ.ኤ.-ኣ.ማ.ም 

መዘምራን 
ኣገልግሎት ኣብ ቤተክርስትያን  
ህጻናት ኣብ ኣገልግሎት 
ገጽ 24 ፣ 
ማቻኮስ-መጽናዕቲ መጽሓፍቅዱስ 
ኣገልግሎት ኣብ ቤተክርስትያን  
ህብረት ቢተክርስትያን ኣብ ኣገልግሎት  
ዮናታንን ሶስናን ኣብ ኣገልግሎት 

መግለጺ ናይ ስእሊ 

ኤቤን ዔዘር ናይ መሰረት ፈውሲ 
ቤተክርስትያን 

 

ንተገልገልታ ነቲ ኣብ እተፈላለየ ጊዜ 
ብእተፈላለዩ ኣገልገልቲ እተውሃበ ኣገልግሎት 
ብሲዲ ፣ ቪሲዲን ድቪዲን እናዳለወት ንሽያጥ 

ተቕርብ ምሃልዋ ነበስር።  

ገለ ካብቲ ድሮ ተዳልዮም ዘለዎ 
ንምጥካስ፣ 

 መጽናዕቲ “ብዕላማ ዝምራሕ”ህይወት
(ፓ/ር ምሕረትኣብ ሃብተማሪያም)

 ራእይ
 (ብኣገልጋሊ  ደረጀ)

 ወንጌል ንኤርትራ 
(ኮንሰርት ብዘመርቲ ዮናታንን ሶስናን)

 
ከምኡ ውን ብክልቲኤን ኣብያተ ክርስትያናት ኣብ 
ናይሮቢ እተዳለወት “ፍቕርን ሕብረትን”እትብል 

ቪሲዲ ተዳልያትልኩም ኣላ። 
ገዚእኩም ተባረኹ!!




