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ምስጋና 
 

 ብዖይ ዯገፉ ንኩለ እቲ ዛኯንክዎን ዛገበርክዎን ፈጺመ ኣይምኯንክዎን 
ኣምበይምገበርኩወን ዴማ። ስሇዘ ሓሇፋ ኩለ ነቲ ንዔዮ መንግስቱ ጸዊዐ ዛቀብኣኒ 
ኣምሊኽ ይባርኾ። 

 ኣብ ምዴሪ ብሰብ ክትክበብ እቲ ዛበሇጸ ብሌጽግና እዩ። ነቶም ንብሕ ዒወትን 
ምስጋርን ኣብ ርያይ ዖሇው ቅደሳን ስሇ ብለጽ ዯገፎም የመስግኖም። 

 ብቕዔቲ ዯጋፊትን ኣብነታዊትን ብምን ኣብ ህይወተይን ኣገሌግልተይን ብቃሊት 
ክገሌጾ ዛከብዯኒ ዯገፍ ንዛመጠወትሇይ ክብርቲ በዒሌቲ ቤተይ ምስ ብሩኻት ዯቕና 
እባርኻ። ክንዮ ብጸልት ነዙ መጽሓፍ ብምንባብ፥ ቃሊት ናይ ምእራም ሓሊፍነት 
ተሰኪማ ጽፉፍ ስራሕ ከምዛዒየየት ዴማ እምስክረሊ። 

 ነቶም ነዙ መጽሓፍ ብምንባብ መረኣምታን ሃናጺ ርእይቶን ዛሃቡኒ ኩልም ቅደሳን 
ዴማ፥ ዯገፍኹም እዩ ኣብዘ ኣብቂዐኒ እሞ፥ ኣምሊኽ ይባርኹኩም ክብልም እፈቱ። 

 ንመጻሕፍተይ ውሕለሌን ገሊጽን ብዛኯነ መገዱ ገበር ዛሰርሓሇይ ብለጽ ዒርከይ፥ 
ኣምሊኽ ኣብ ዖመንካ ብኣኻ ግብርታቱ ህያው ይግበሮ እብል። 
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መእተዊ 
 
‚ኣሕዋተየ ብዙዔባ እቲ መንፈሳዊ ውህበት ግና ብዖይ ፍሌጠት ክትኯኑ ኣይፈቱን እየ።‛ 
1ቆሮ12፡1 
 
ክርስቶስ የሱስ፥ ኣብዘ ሕጂ እዋን ኣብ ሰማያት ኣብ ፋኑ ብምን፥ ኣብዙ ምዴሪ 
ዛግሇጽን ዛሰርሕን ዖል ብኣገሌግልት መንፈስ ቅደስ እዩ። ከምኡውን ኣብ ህይወት 
ኣመንትን ብእኦም ኣቢለ ኣብ ብዖሊ ዒሇም ስሌጣኑ ብመንፈሳዊ ውህበት ይገሌጽ ኣል። 
ንሱ ንቅደሳኑ ኣብ ኣገሌግልት ዛጸምዴ ፍለይ ሓይሉ ብምሃብ ነቲ ብለጽ መንነቱን 
ዒብዪ ሓይለን ይገሌጽ ኣል።   

 
ማሕበር በቲ እተዋህባ መንፈሳዊ ህያብ (መሇኯታዊ ክእሇት) ነቲ ብክርስቶስ የሱስ 
እተጀመረ ስራሕ ናብ ፍጻሜ ብምምጻእ ኣብ ሌዔሉ ናይ ጸሌማት ሓይሌታት ትስሌጥን 
ወይ ዴማ ትነግስ። እዘ ከኣ ማሕበር ኣብ ሌዔሉ ናይ ጸሌማት ሓይሌታት ካብ 
እትነግሰልም መገዴታት እቲ ሓዯ ምግሊጽ መንፈሳዊ ውህበት ስሇዛነ እዩ። ስሇዛኯነ 
ዴማ እዩ ቅደሳን ንዖሇዎም መንፈሳዊ ውህበት ከሇሌይዎን ክጥቐሙለን ምትብባዔ 
ዖዴሉ።  
 
ዔሊማ ምዴሊው እዙ ንእሽቶ መጽሓፍ ነቲ ኣብ መብዙሕትና ዛርኤ ናይ ፍሌጠት ሓጓፍ 
ብምምሊእ፥ መንፈሳዊ ውህበቱ ዖሇሉ ወሇድ ክትንስእ እጃምካ ምብርካት እዩ። ኣብዘ 
መዲይ ብሓት ኣገሌገሌቲ ብሕ ዔዮ ከምዛዒየዩ ርደእ ነገር እዩ። ኣነውን በቲ 
እተዋህበና ጸጋ ኣብ ጏኒ እቶም ዛጸዏሩ ሰባት ብምስሊፍ፥ ውህበቱ ብዛግባእ ኣሇሌዩ 
ብተወፋይነት ዛጥቐመለ ወሇድ ክሰርሕ እዩ ባህገይ። ነዙ መጽሓፍ ብክፉት ሌብን 
እምነትን ዖንብብ ኣማኒ ውህበቱ ብቐሉለ ከሇሌዮ ኣይክሽገርን እዩ።  

 
ሰናይ ንባብ!! 
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ምዔራፍ ሓዯ 

ትርጉም መንፈሳዊ ውህበት 

ትርጉም መንፈሳዊ ውህበት ከይፈሇጥኻ፥ ብዙዔባኡ ክትግዯስ ይኹን ንእኡ ዛኸውን ዋጋ 
ክትከፍሌ ኣይከኣሌን እዩ። ከም መጠን ኣመንቲ፥ ብዙዔባ መንፈሳዊ ውህበት ኣብ 
እንሓስበለ እዋናት ኣቐዱምና ብዙዔባ ትርጉም መንፈሳዊ ውህበት፥ ቅኑዔ ምርዲእ 
ክህሌወና ይግባእ። መንፈሳዊ ውህበት (pneumatikos - charisma) ዘብሌ ቃሌ ካብ 
ክሌተ ናይ ግሪኽ ቃሊት ዛተረኽበ እዩ። እተን ቃሊት ዴማ ‚ኑማቲኮስ‛ 
(pneumatikos) ን ‚ካሪዛማ‛(charisma) ዘብሊ እየን። ትርጉም እዖን ቃሊት እዘ 
ዛስዔብ እዩ፡ 
 

 ‚ኑማቲኮስ‛ ቀጥታዊ ትርጉሙ መንፈሳዊ ማሇት እዩ። ትሕዛቶኣዊ ትርጉሙ ዴማ 
‚ካብዘ ዒሇም ዖይኯነ፥ ብመንፈስ ቅደስ ዛግሇጽን መንፈስ ቅደስ ዛቆጻጸሮ 
(ዛቅሌሶ)‛ ማሇት እዩ። ቃሌ ኣምሊኽ ነቲ ኣብ መንጏ መንፈሳውን ተፈጥሮኣዊን 
(natural) ንዖል ፍሌሌይ ዯጋጊሙ ይነግረና እዩ። ገሇ ኣብነት ንምጥቃስ፦ ኣብ 
መንጏ መንፈሳዊን ባህርያዊን ሰብ (1ቇሮ2፥14-15)፥ ኣብ መንጏ መንፈሳዊን ስጋዊን 
ኣካሌ (1ቇሮ15፥46)፥ ኣብ መንጏ መንፈሳዊ ብሌዑ መስተንን ተራ ዛነ ብሌዑን 
መስተን (1ቇሮ10፥3)። 
 

  ‚ካሪዛማ‛ ዘብሌ ቃሌ ዴማ ‚ናጻ ህያብ፡ ጸጋ፡ ዖይግባኣኻ ግናኸ ዖዴሌየኻ ናጻ 
ሌግሲ፡ ንነገራት ብኽእሇት ኣምሊኽ ክትገብሮም ዖኽእሇካ መሇኯታዊ ሓይሉ፡ 
መሇኯታዊ ተውህቦ..‛ ዘብሌ ትርጉም ኣሇዎ። 

 

 መንፈሳዊ ህያብ መንፈሳዊ ወይ መሇኯታዊ ክእሇት እዩ። ስሇዘ ህያባት ክንሓስብ 
እንከልና፥ ምስ ሓይሌን ክእሇትን ሰብ ምንም ዒይነት ርኽብ ከምዖይብለ ክንርዲእ 
የዴሉ። እቲ መንፈሳዊ (ኑማቲኮስ) ዛብሌ ቃሌ፥ ንምንጪን ስፍራን እቲ ህያብ እዩ 
ዖመሌክተና። ምንጪ ጸጋ ህያባት፥ እግዘኣብሄር ኣምሊኽ በይኑ ክኸውን እንከል፥ 
ስፍራኡ ዴማ ሰማያዊ ዒሇም እዩ። ስሇዘ ኢና ንህያባት ኣብዘ ዛርኤ ዒሇምን ካብ 
ኣምሊኽ ወጻኢን ክንዯሌዮ ዖይብሌና። 
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ሓሳብና ንምጥቅሊሌ መንፈሳዊ ውህበት ካብ ኣምሊኽ ብመንፈስ ቅደስ ኣቢለ ንኣመንቲ 
መሇኯታዊ ስራሕ ንክሰርሑ ዛወሃብ ፍለይ መሇኯታዊ ክእሇት እዩ። መንፈሳዊ 
ውህበት እቲ ኣብ ቅደሳን ክእሇት ኯይኑ ዛግሇጽ ሓይሉ መንፈስ ቅደስ እዩ። 
ከምኡውን ንፍለይ ዔሊማ ኣምሊኽ ኣብ ህይወት ቅደሳን ዛፍታሕ ወይ ዛንቀሳቀስ 
መሇኯታዊ ብቕዒት እዩ።  

 
መንፈሳዊ ውህበት ሰብ ስሇዛግብኦ፡ በዒሌ መሰሌ ስሇዛነ ወይውን ንስሇ ጻዔሩን 
ክእሇቱን ዛኽፈል ዒስቢ ዖይኯነስ፥ ከም መጠን ሃብቲ ጸጋ ኣምሊኽን ምሕረቱን 
ንምፍጻም ዔሊማ ኣምሊኽ ዛዋሃብ ናጻ ተውህቦ ወይ ናጻ ክእሇት እዩ።  
 
መንፈሳዊ ውህበት ከምቲ ንገላና ዛመስሇና እንምሃሮ ነገር ዖይኯነስ ካብ ኣምሊኽ 
እንቅበል፡ ጽዑርና እነምጽኦ ዖይኯነስ ኣሇሉና እንረኽቦ እዩ።  ትምህርቲ ኣብ ምሌሊይ፡ 
ምዔባይን ምሕያሌን መንፈሳዊ ውህበት ዖሇዎ ግዯ ዒብዪ እ እንተነ፥ ብትምህርቲ 
ዛርከብ መንፈሳዊ ውህበት ከምዖየሌቦ ግና ምግንዙብ የዴሉ። እዘ ከኣ መንፈሳዊ 
ውህበት ካብ ኣምሊኽ ካብ ገዙእ ርእሱ ዛነቅሌ ፍለይ መሇኯታዊ ክእሇት ስሇዛኯነ 
እዩ። 
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ምዔራፍ ክሌተ 
 

ዛርዛር መንፈሳዊ ውህበትን ትርጉማቶምን 
 
ዛርዛር ህያባት 
 

 ኣብ 1ቇሮ12፡8-10 እዜም ዛስዔቡ ትሽዒተ ውህበታት ተጠቂሶም ኣሇው፡ 
o ቃሌ ፍሌጠት 
o ቃሌ ጥበብ 
o እምነት 
o ናይ ምፍዋስ ውህበት 
o ግብሪ ሓይሉ 
o ትንቢት 
o ምሌሊይ መናፍስቲ 
o በብዒይነቱ ዖል ቛንቋታት 
o ምትርጓም ቛንቋታት  

 

 ኣብ ሮሜ12፡6-8 ዴማ ሸውዒተ ጸጋ ህያባት እተገሌጻ ክኯና እንከሇዋ እታ ሓንቲ 
ካብኤን (ትንቢት) እተዯግመት ወይ ዴማ ኣብ 1ቇሮ12 ተዖርዘራ ኣሊ።  

o ትንቢት 
o ኣገሌግልት 
o ምምሃር 
o ምምዒዴ 
o ምሃብ 
o ምምራሕ 
o ምዴንጋጽ 
 

 1ቇሮ12፡14-26 ዴማ ክሌተ ተወሰኽቲ ጸጋ ህያባት ተገሉጸን ኣሇዋ። 
o ራእይ 
o መዛሙር 

 

 ኣብ ኤፌ4፡11-14 ዴማ ሓሙሽተ ውህበታት ኣሇው።  
o ሃዋርያነት  
o ነብይነት  
o ወንጌሊውነት  
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o ጓሳነት 
o መምህርነት 

 

 ካሌኦት ኣብ እተፈሊሇየ ቦታ እተጠቕሱ ህያባት 
o ምምሊዴ 
o ጋሻ ምቕባሌ 
o ሕሌሚ 
o ናይ ሙዘቃ ውህበት 
o ኢዯ ስርሓት  
o ጽሑፋት፥ ግጥምታት፥ ዴርሰት… ምዴሊው   

 

ትርጉም ህያባትን ዛርከቡለ ጥቕስታትን 
 

1. ሃዋርያ 
እቲ በኹሪ ናይ ግሪኽ መጽሓፍ ነዘ ሃዋርያ ዛብሌ ቃሌ ‚ኣፖስቶልስ‛ 

(apostolos) እዩ ዛብል። ነዘ ‚ኣፖስቶልስ‛ ዛብሌ ቃሌ ግሪኻውያን ‚ነቶም 

ሕግን ስርዒትን ሃገሮም ናብ ካሌእ ስፍራ ንምስራጽ ዛጓዒ ዔስሇ ጭፍራ 

መርከበኛታት‛ ንምግሊጽ እዮም ዛጥቐሙለ። ስሇዘ ነዘ ሃዋርያ ዛብሌ ቃሌ 

ብቃለ ምስ እንርእዮ ‚ሌኡኽ፥ ኣምባሳዯር፥ ኮሚሽነር‛ ዛብሌ ትርጉም እዩ ዖሇዎ።  

 

ኣብ ትሕዛቶኣዊ ወይ ዛርዛራዊ ትርጉሙ ምስ እንርኢ ከኣ እዘ ዛስዔብ እዩ። 

ሃዋርያ፥ ሓዯሽቲ ማሕበራት ንምምስራት፥ ንእተሰረታ ዴማ ኣብ ጽኑዔ መሰረት 

ንምስራትን ምህናጽን፥ ኣገሌገሌቲ ብምስሌጣንን ምዔጣቕን በብጽውዒኦምን 

ራእዮምን ነናብ እተፈሊሇየ ቦታ ክሇቅቅ ብኣምሊኽ ፍለይ ሹመትን ሓይሌን 

እተቐበሇ መራሒ እዩ። ከምኡውን ዒሞቕቲ ሓቅታት ብምምጻእ ንቅደሳን 

ዛሃንጽን ብፍለይ ቅዱን ዛርግሐን ናብቶም ዖይተበጽሑ ቦታታት ወንጌሌ 

ክዛርግሕ ክንቀሳቀስ እተጸውዓ ሌኡኽ እዩ። 

♦ 1ቇሮ12፥28 ኤፌ4፥11-13 2ቇሮ12፥12 ኤፌ3፥1-9 
 

2. ነብዪ 
እቲ ናይ እብራይስጥ መጽሓፍ ነብዪ ንዛብሌ ቃሌ ንምግሊጽ ብሕ ቃሌ እዩ 
ዛጥቐም። ገሇ ካብኦም ዴማ ‚ሮሒ‛  (Roeh)፥ ‚ራሕ‛(Raah)፥ ‚ሆዚ‛ (Hozeh) 
ዛብለ ክኯኑ እንከሇው ቀጥታዊ ትርጉም ናይዜም ቃሊት ዴማ ‚ዛርኢ፥ ረኣዪ‛  
ዛብሌ እዩ። ትሕዛቶኣዊ ትርጉም ናይዜም ቃሊት ዴማ እዘ ዛስዔብ እዩ፦ 
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 ነቲ ሰባት ክርእይዎ ዖይክእለ ነገራት ኣብ መንፈሳዊ ዒሇም ብምእታው 
ዛርኢ፥ 

 ንመንፈሳዊ ምንቅስቃስን ሓሳብን ከምቲ ኣምሊኽ ዛርእዮ ጌሩ ዛርኢ፥ 
 ኣብ ርሑቕ ንዖል ወይ ከኣ መጻኢ ዛርኢ፥ 

 
እቲ ናይ እብራይስጥ መጽሓፍ ነብዪ ንዛብሌ ቃሌ ንምግሊጽ ኣብዜም ክንርእዮም 
ዛጸናሕና ሰሇስተ ቃሊት ከይተሓጽረ ‚ናቢ‛ (Nabiy) ብዛብሌ ቃሌ’ውን ይገሌጾ 
እዩ። እዘ ቃሌ እዘ ንነብዪ ብሌክዔ ዛገሌጾ ኣብ ርእሲ ምኑ ኣብ ብለይ ኪዲን 
ብብዛሒ (316 ጊዚ) ተጻሒፉ ኢና እንረክቦ። ትርግም እዘ ቃሌ ዴማ፦ 
 ንእግዘኣብሄር ወኪለ ኣብ ክንዱ እግዘኣብሄር ዘዙረብ 
 ነቲ ኣብ ኣምሊኽ ዖል ሓሳብ ፈሉጡ ብዴርኺትን ሓይሌን መንፈስ 

ቅደስ ዘዙረብ ተዙራቢ… ዛብሌ እዩ። 
 

እቲ ናይ ሓዴሽ ኪዲን መበቆሊዊ ቋንቋ ግሪኽ’ውን ነቲ ‚ነብዪ‛ ዛብሌ ቃሌ 
ንምግሊጽ ‚ፕሮፌተስ‛ (‚prophetes‛) ዛብሌ ቃሌ ይጥቐም።  እዘ ቃሌ ካብ 
ክሌተ ‚ፕሮ‛ (‚pro‛) ን ‚ፈሚ‛ (‚phemi‛) ን ዛብለ ቃሊት እተረኽበ እዩ። 
‚ፕሮ‛ ማሇት ‚ኣቀዱምካ‛ ማሇት ክከውን እንከል ‚ፈሚ‛ ዴማ ‚ምርኣይ፥ 
ንሓሳባት ሓዯ ምፍሊጥ፥ ምስትውዒሌ፥ ምግሃዴ‛ ማሇት እዩ። ነዜም ክሌተ ቃሊት 
ኣሊጊብና ብሓባር ምስ እንርእዮም ዴማ እዘ ዛስዔብ ትሕዛቶኣዊ ትርጉም 
ይህቡና፥ 
 ንሓዯ ብሕጂ ክግበር እተወጠነ ነገር ኣቀዱምካ ብምፍሊይ ምትንባይ ወይ 

ምግሊጽ 
 ዴሮ ንእተገብረ ነገር ምግሃዴ ወይ ምቅሊዔ 

 
ነዘ ሓሳብ ንምጥቅሊሌ እምበኣር ስሇዘ ነብዪ ክንብሌ እንከልና፥ ነቲ ኣብ ኣምሊኽ 
ዖል ሓሳብ ብምርዲእ መንፈስ ቅደስ ኣስተውዑለ ንሰባት ኪዙረብ እተጸውዓን 
እተቀብኤን ሰብ እዩ። ከምኡውን ኣፍ ኣምሊኽ ብምን፥ ካብ ኣምሊኽ 
መሇኯታዊ መሌእኽቲ ብቐጥታ እናተቀበሇ ዘዙረብ ወኪሌ እዩ። 

♦ ኤፌ4፥11-13 1ቇሮ12፥28 ግ.ሃ13፥1 
 

3. ወንጌሊዊ 
ወንጌሊዊ ንዛብሌ ቃሌ ንምግሊጽ ዖገሌገሇ ናይ ግሪክ ቃሌ ‚ኢዋንጀሉዜ‛ 

(‚Euaggelizo‛) ‚ኢዋንጀሉስተስ‛ (‚euaggelistes‛) ዛብሌ ክኸውን እንከል፥ 

ቃሌ ብቃለ ‚ጽቡቕ ብስራት ናይ ወንጌሌ ንምእዋጅ ፍለይ ዛነ ጻውዑትን 

ህያብን እተቐበሇ‛ ዛብሌ ትርጉም ኣሇዎ። ትሕዛቶኣዊ ትርጉሙ ዴማ፥ ‚ነቶም 
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ዖይኣምኑ ወንጌሌ ክርስቶስ ብንጹርን ኣእማንን ብዛነ ኣገባብ ብምቕራብ፥ 

ናብቲ ከዴሕኖም ዛክእሌ ፍሌጠት ወዱ ኣምሊኽ፥ ንምምራሕ ፍለይ ናይ መንፈስ 

ቅደስ ውህበት እተቐበሇ ሰብ‛ ዛብሌ እዩ።  

♦ ኤፌ4፥11-13 ግ.ሃ8፥5-6, 26-40 2ጢሞ4፥5 
 

4. ጓሳ 
እቲ ‚ጓሳ‛ ዛብሌ ቃሌ ኣብቲ መበቆሊዊ ቋንቋ ግሪኽ ‚ፖይመን‛ (‚poimon‛) 
ክብል እንከል፥ ትርጉሙ ዴማ ‚ሓሊው በጊዔ፡ ተከሊካሉ፡ ዛስከም፥ ዛሓሉ 
መራሒ፡ መምህር፡ ጓሳ፥ ዯጋፊ፥ መጋቢ መጓሰ ..‛ ዛብሌ እዩ። ጓሳ ከም መንፈሳዊ 
ኣቦ ንመጓሰ ኣምሊኽ ክሓቍፍን ክከናከንን፥ ከም መንፈሳዊ መጋቢ ዴማ ናብ 
ብጽሕና ከምጽእ፥ ከም መንፈሳዊ ሓሊዊ ዴማ ንመጓሰ ካብ ዛጏዴኦምን ሓዯጋን 
ክከሊከሌን ክሕለን፥ ከም መንፈሳዊ መራሒ ዴማ ንቅደሳን ንኣገሌግልት 
ማሕበርን ንምስክርነት ዒሇምን ከዔጥቕ ካብ ኣምሊኽ ሹመትን ሓይሌን እተቐበሇ 
መራሒ እዩ። 

♦ ኤፌ4፥11-13 1ጢሞ፥1-7 1ጴጥ5፥1-3 
 

5. መምህርነት 
መምህር ዛብሌ ቃሌ ኣብ ግሪኽ ‚ዱዲስኮልስ‛ (didaskolos) ክብል እንከል፥ 
ትርጉሙ  ‚ዒሞቕቲ ትምህርትታት ንምምሃርን ንካሌኦት ንምስሌጣንን ስሌጣን 
እተቐበሇ ኣገሌጋሉ‛ ዛብሌ እዩ። መምህራን ፍለይ ዛነ ምስትውዒሌ ኣብ ቃሌ 
ኣምሊኽ ብምርካብ ዔምቇት ብዖሇዎ መገዱ ክምህሩ መሇኯታዊ ሹመትን ሓይሌን 
እተቐበለ መራሕቲ እዩ። 

♦ 1ቇሮ12፥28 ኤፌ4፥11-13 ግ.ሃ13፥1 
 

6. ኣገሌግልት 
ኣገሌግልት፥ ሓጋዘ ወይ ዴማ ኣሊዪ ካሌኦት ንምን ዛወሃብ ፍለይ መሇኯታዊ 
ክእሇት እዩ። እዘ ህያብ ዴላት ካሌኦት ብምግንዙብ፥ ግብራዊ ብዛነ መገዱ፥ 
ዖዴሉ ዯገፍን ንምሃብ ዖክእሌ፥ ፍለይ ናይ መንፈስ ቅደስ ክእሇት እዩ። 
ከምኡውን ካሌኦት ኣገሌግልታት ውጽኢታውያን ኯይኖም ክርኸቡ ክሳዔ እቲ 
ዛዯቀቐ ነገሮም ንምምሊእን ምዴጋፍን ኣተኵርካ ክትሰርሕ ዛወሃበካ ቅብኣት ናይ 
መንፈስ ቅደስ እዩ። 

♦ ሮሜ12፥7 ግ.ሃ6፥1-7 ሮሜ16፥1-2 
 

7. ምምሃር  
ምምሃር፥ ንቃሌ ኣምሊኽ ከምቲ ዛግባእ ጌርኻ ንምትሕሌሊፍ በዘ ከኣ ነቲ ኣካሌ 
ክርስቶስ ንምህናጽ ዛወሃብ መሇኯታዊ ክእሇት እዩ። እዘ ውህበት ሰባት 
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ንዖይፈሌጥዎ ክፈሌጡ፡ ክገብርዎ ንዖሇዎም ዴማ ንምግባር ዖክእልም መምርሒ 
ንምሃብ ዛወሃብ ብቕዒት እዩ። እዘ ህያብ ንቃሌ ኣምሊኽ ብፍለይ መገዱ 
ንምርዲእን ብንጹርን ውጽኢታዊ ብዛነ ኣገባብ ዴማ ብምምቓሌ ንኣመንቲ 
ብእምነቶም ክዒብዩን ኣካሌ ክርስቶስ ንምህናጽን ዛወሃብ ፍለይ መሇኯታዊ 
ክእሇት እዩ። 

♦ ሮሜ12፥7 ግ.ሃ18፥24-28 ቇል1፥28 
 

8. ምምዒዴ 
ናይ ምምዒዴ ህያብ፥ ሰባት ክገብርዎ ንዖሇዎም ነገር ክገብሩ ንምዔዲም ዛወሃብ 
ፍለይ መሇኯታዊ ክእሇት እዩ። እዘ ህያብ ንሰባት ቀረባኦም ብምን ንምክንካን፡ 
ንምጽንናዔን፥ ንምብርታዔን ምትብባዔን ክትሰርሕ ዛወሃብ መሇኯታዊ ብቕዒት 
እዩ። ከምኡውን ሰባት ካብ ጌጋኦም ንምምሊስን ከምቲ ኣምሊኽ ዛዯሌዮም 
ንክነብሩን ንምግሳጾም ዖኽእሇካ መንፈሳዊ ዒቕሚ እዩ። በዘ ህያብ ኢኻ ናይ 
ምኽሪ ኣገግሌግልት ከተካይዴ ዛከኣሌ።   

♦ ሮሜ12፥8 1ጢሞ4፥13 ግ.ሃ14፥22 
 

9. ትንቢት 
ትንቢት፥ ንጹር እዋናዊ ቃሌ (ነቲ ኣምሊኽ ኣብዘ ጊዚ እዘ ክብል ንዛዯሇዮ ነገር) 
ብንጹርን ሓይሌን ናይ ምዛራብ ክእሇት እዩ። ትንቢት፥ ብዙዔባ እቲ ክመጽእ 
ዖሇዎ ንምሕባርን ህሌው ንምቅሊዔን ዛወሃብ ናይ መንፈስ ቅደስ ውህበት እዩ።  

♦ 1ቇሮ12፥10 ሮሜ12፥6 1ቇሮ14፥1,5 
 

10. ምሃብ 
እዘ ህያብ፥ ንኣገሌግልት ማሕበር ኣገዲሲ ዛነ ገንዖባውን ንዋታውን ነገራት 
ብከምኡ፡ ብሌግስን መስዋእትን ንምምቓሌ ዛወሃብ ፍለይ ናይ መንፈስ ቅደስ 
ክእሇት እዩ። 

♦ ሮሜ12፥8 
 

11. ምምራሕ 
ምምራሕ ዛብሌ ቃሌ ብቃለ ምእሊይ ምቍጽጻር፡ ናብ ቅዴሚት ምዴፋእ፡ 
ምውሳን… ማሇት እዩ። ትርጉም እዘ ህያብ እምበኣር፥ ኵልም ኣመንቲ ኣብ ዔዮ 
ጏይታ ዛሳተፉለ መዯባት ንምሕንጻጽ፥ ነቲ እተመዯበ ናብ ፍጻሜ ክሳዔ ዛበጽሕ 
ዴማ ንምክትታሌን ምሕያሌን ዖክእሌ መሇኯታዊ ክእሇት እዩ። እዘ ህያብ ንሓዯ 
ክግበር ንዖሇዎ ነገር ብፍለይ ምርዲእ ብምግንዙብ ናብ ፍጻሜ ክሳዔ ዛበጽሕ ናይ 
ምእሊይ ጥበብ እዩ።  

♦ ሮሜ12፥8 1ቇሮ12፥28 
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12. ዴንጋጽ 
ዴንጋጽ፥ ንእተጏዴኡ ሰባትን ገሇ ክምሊእ ዖሇዎ ሃጓፍን ብምርኣይ ነቲ ነገር 
ግብራዊ ብዛነ ስጉምቲ ንምሌዋጥ ዛወሃብ ፍለይ ክእሇት እዩ። ኣብ ሽግር 
ካሌኦት ናይ ኣምሊኽ ጣሌቃ ምእታው ብኣኻ ክሓሌፍ ዛወሃበካ ፍለይ 
መሇኯታዊ ብቕዒት እዩ። 

♦ ሮሜ12፥8 ለቃ10፥33-35 ማር9፥41 
 

13. ቃሌ ፍሌጠት 
ቃሌ ፍሌጠት፥ ብተፈጥሮኣዊ መገዱ ሰባት ክፈሌጥዎ ንዖይኽእሌዎ ነገር፥ 
ብመሇኯታዊ ምግሊጽ ተሓጊዛካ፥ ኣምሊኻዊ ፍሌጠት ክትረኽብ ዖኽእሇካ ናይ 
መንፈስ ቅደስ ቅብኣት ምርኻብ እዩ። እዘ ህያብ ክትበጽሖም ንዛግብኡካ ነገራት 
ንምዴህሳስ፥ ኣብ ጽሑፋት ክትምሌከቶም ዛግብኡኻ እዋናውያንን ዒሞቕትን 
ሓሳባት ዴማ ንምርኻብ ዛወሃብ ፍለይ መሇኯታዊ ምግሊጽ እዩ። ከምኡውን 
ፍለይ መንፈሳዊ ንቕሓትን ኣቓሌቦን ብምጥራይ፥ ብዙዔባ ሓዯ ሰብ ወይ ኵነታት 
ርጉጽ ዛነ ጭብጥታት ክትፈሌጥ ኻብ ካብ ኣምሊኽ እትረኽቦ ምግሊጽ እዩ። 

♦ 1ቇሮ12፥8 ግ.ሃ5፥1-11 1ቇሮ2፥14 2ነገ5፥20-27 
 

14. ቃሌ ጥበብ 
 

ቃሌ ጥበብ፥ ነቲ መሇኯታዊ ናይ ኣምሊኽ ሓሳብ፥ ብመንፈሳዊ ምግሊጽ ተረዱእካ፥ 
ንሰባት ከምቲ ኣምሊኽ ዛዯሌዮ ጌርኻ ክትገሌጸልም ዖክእሇካ መሇኯታዊ ክእሇት 
እዩ። ቃሌ ጥበብ፥ ንዖጋጥሙ ሽግራት ኣምሊኻዊ ፍታሕ ንምርኻብ ዛወሃብ 
መሇኯታዊ ክእሇት እዩ። እዘ ህያብ፥ እዋናዊ ነገር ኣብ ምደብ ጊዚኡን ቦታኡን 
ከምቲ ኣብ ሌቢ ኣምሊኽ ዖል ጌርካ ንምፍጻም ዛወሃብ ፍለይ ህያብ እዩ። 
ከምኡውን ንኵነታትን ነገራትን በቲ ካብ ኣምሊኽ ዛመጽእ ምግሊጽ ብምርዲእ፥ 
ነቲ ክግበር ዖሇዎ ነገር ጥራይ ዖይኯነስ፡ ዛግበረለ ቦታን ኣተገባብራኡን ብንጹር 
ምግንዙብ ክኸኣሇካ ዛወሃብ ህያብ እዩ። እዘ ህያብ፥ እቲ ዛቕጽሌ ነገር ወይ ዴማ 
ቐጺለ ክግበር ዖሇዎ ነገር እንታይ ምኑ ክትርዲእን፥ ኣብ ፍቓዴ ኣምሊኽ 
ክትነብርን፥ ዛሕግዛ ኣዛዩ ኣገዲሲ ህያብ እዩ። 

♦ 1ቇሮ12፥8 2ጴጥ3፥15 ዖፍ41፥39-40 
 

15. ምሌሊይ መናፍስቲ 
 

እቲ ምሌሊይ ዛብሌ ቃሌ ኣብ ግሪኽ ‚ዱያክሪስስ ኑማ‛(diakrisis-pneuma) ቃሌ 
ብቃለ ‚ምሌሊይ፡ ንሓዯ ነገር ክትፈርድ ምኽኣሌ፡ ቅኑዔ ውሳኔ ንምውሳዴ ዖኽእሌ 
ክእሇት፡ ምምዛዙን፡ ብንጹር ምርዲእ፡ ናብ ቃሌዔ ምውጻእ‛ ዛብሌ ትርጉም እዩ 
ዖሇዎ። ስሇዘ ውህበት ምሌሊይ መናፍስቲ ማሇት፥ ዴሕሪ ነፍስ ወከፍ ነገር 
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(ፍጻሜ ይኹን ምህሮን ካሌእን) ንዖል ነገር በቲ ሓቐኛ እንታይነቱ ንምግንዙብ 
ዛወሃብ ህያብ እዩ። ብካሌእ ኣበሃህሊ፥ ንነገራት ብምንጮም ንምግንዙብ ኣብ 
መንፈሳዊ ዒሇም ክትርኢ ዖኽእሇካ መሇኯታዊ ዒቕሚ ምርኻብ እዩ። 

♦ 1ቇሮ12፥10 ግ.ሃ16፥6-18  
 

16. እምነት 
ናይ እምነት ውህበት፥ ብኵነታት፡ ህሌው ነገራት፡ ብዴሆታት፡ ውዴቐታትን 
ባጫን ዖይነቃነቕ ፍለይ (extraordinary) ምትእምማን ኣብ ሌዔሉ ኣምሊኽን 
ቃለን ክህሌወካ ካብ መንፈስ ቅደስ እትረኽቦ ውሽጣዊ ሓይሉ እዩ። እምነት፥ 
ነቲ ክትገብሮ ዖልካ ንምግባርን መንፈሳዊ ህያባትካ ንምግሊጽን ዖክእሇካ ውሽጣዊ 
ትብዒትን ዒቕምን እዩ። እዘ ህያብ፥ ኣምሊኽ ኣብዘ ጊዚ እንታይ ክገብር 
ከምዛመዯበ ፈሉኻ እትርዴኣለን፥ ዖይሌሙዴ ወይ ከኣ ተራ ዖይኯነ ነገር 
ክትገብር እትኽእሇለ ሓይሉ ምርኻብ እዩ። ከምኡውን ኣብዘ ዛርኤ ዒሇም በቲ 
ዖይርኤ ዒሇም ምርዲእ ክትመሊሇስ ዖኽእሌ ምርዲእ እዩ። ኣብ መወዲእታ ዴማ 
እዘ ህያብ ብዖጋጥሙካን እትሓሌፎ ዖይምቹእ ኩነታት ከይተሳዔርካ ክሳዔ 
መወዲእታ ንምጽናዔ፡ ንምጽዋር ዖክእሇካ ብቕዒት እዩ።  

♦ 1ቇሮ12፥9 ግ.ሃ27፥21-25 እብ11 
 

17. በብዒይነቱ  ቋንቋታት 
 

እቲ በብዒይነቱ ዛብሌ ንእተፈሊሇየ ከባቢታት፡ ዒላታት ዖመሌክት ኯይኑ፥ እቲ 
ቋንቋ ዛብሌ ዴማ ክሌተ ሓሳባት ኣብ ውሽጡ ዛሓቆፈ እዩ። እቲ ቀዲማይ 
ብካሌኦት ዒላታት ዛዛረብ፥ በቲ እዘ ህያብ ዖሇዎ ሰብ ግና ፈጺሙ ዖይፍሇጥ 
ቋንቋ ክኸውን እንከል፥ እቲ ካሌኣይ ዴማ እቲ ተዙራባይ ይኹን ዛነ ካሌእ ሰብ 
ክርዴኦ ዖይኽእሌ ሰማያዊ ዖይፍሇጥ ቋንቋ እዩ። ስሇዘ እዘ ህያብ፥ በቲ ሓዯ 
ቅዴሚ ሕጂ ፈጺምካ ተዙሪብካዮ ይኹን ተማሂርካዮ ዖይትፈሌጥ፥ ናይ እተፈሊሊዩ 
ዒላታት ቋንቋታት ክትዙረብ ዖኽእሇካ ሰማያዊ ክእሇት ምርኻብ ክኸውን እንከል፡ 
በቲ ካሌእ ዴማ፥ ብኣኻ ይኹን ብዛነ ኣብ ገጽ ምዴሪ ዖል ሰብ ክብጻሕ 
ዖይኽእሌ፥ ሰማያዊ ቋንቋታት ክትዙረብ ዖኽእሇካ መሇኯታዊ ቅብኣት እዩ። 

♦ 1ቇሮ12፥10,28 14፥13-19 ግ.ሃ2፥1-13 19፥1-7 
 

18. ምትርጓም ቋንቋታት 
 

እቲ ቋንቋታት ዛብሌ ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ ክኸውን እንከል፥ እቲ 
ምትርጓም ዛብሌ ቃሌ ኣብ ግሪክ ዴማ ‚ሄርሜነያ ግልሳ‛ (hermeneia - glossa) 
ቃሌ ብቃለ ንሓዯ ዛስማዔ ዴምጺ፡ ቋንቋን ሓሳብን ናብ ካሌእ ቋንቋ ምትርጓም 
እዩ። ናይ ምትርጓም ቋንቋታት ህያብ፥ ነቲ ኵለ ሰብ ብስጋዊ ኣእምሮኡ ክርዴኦ 
ዖይኽእሌ ሰማያዊ ቋንቋ ናብቲ ሰብ ክርዴኦ ዛኽእሌ ምዴራዊ ቋንቋ ብምትርጓም፥ 
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ነቲ በቲ ሰማያዊ ቋንቋ ክሓሌፍ ተዯሌዩ ዖል ሓሳብ ንምግሊጽ፥ ካብ መንፈሳዊ 
ዒሇም ዛርከብ ብቕዒት ወይ ምግሊጽ እዩ። 

♦ 1ቇሮ12፥10,30 14፥13, 26-28 
 

19. ግብሪ ሓይሉ 
 

ሌዔሉ ኣተሓሳስባ ሰባት ብዛነ ኣገባብ፥ ነዘ ባህርያዊ ነገር ኣንፈቱ ንምቅያር ኣብ  
ገሇ ገሇ ቅደሳን ብኣምሊኽ ዛግበር ግብሪ ኣል። መጽሓፍ ቅደስ ነዘ ግብሪ እዩ 
‚ግብሪ ሓይሉ‛ ኢለ ዛገሌጾ። እዘ ህያብ ኣዛዮም ኣዯነቕቲ ዛኑ ነገራት 
ንምግባር ዛወሃብ መሇኯታዊ ክእሇት እዩ። ከምኡውን ንክብሪ ኣምሊኽን ምህናጽ 
ኣካሌ ክርስቶስን ዛኸውን፥ ሌዔሇ ተፈጥሮኣዊ ሕጊ ዛነ ተግባር ንምፍጻም 
ዛወሃብ ፍለይ ናይ መንፈስ ቅደስ ክእሇት እዩ።  
 
በዘ ህያብ ካብ እተፈጸሙ ህያባት ገሇ ንምጥቃስ፥ ምውታት ምትንሳእ፥ ሰማይ 
ምዔጻውን ምኽፋትን፥ ጸሓይ ዯው ምባሌ፥ ንማይ ናይ ዯም ምሌዋጥ፥ ካብ 
ከውሒ ማይ ምንታእ፥ ብተመን ተነኪስካ ምንም ከይኯንካ ምውጻእ…። 

♦ 1ቇሮ12፥10 ግ.ሃ19፥11-20 ሮሜ15፥18-19 ግ.ሃ9፥36-42 
 

20. ምፍዋስ 
 

እቲ ኣብ 1ቇሮ12፥9 ተገሉጹ ዖል ‚ናይ ምፍዋስ ውህበት ዛብሌ ቃሌ፥ ኣብ ግሪኽ 
‚ካሪዛማታ ያማቶን‛ (charismata iamaton)  ይብል። እቲ ‚ካሪዛማታ‛ ዛብሌ 
ቃሌ ‚ውህበት‛ ዖይኯነ ‚ውህበታት‛ ዛብሌ ትርጉም እዩ ዖሇዎ። እዘ ከኣ ናይ 
ምፍዋስ ውህበት፥ ኣብ ናይ ስጋዊ ፈውሲ ጥራይ ዖይሕጸር ውህበት ምኑ እዩ 
ዖረዴኣና። እቲ ‚ያማቶን‛ (iamaton) ዛብሌ ቃሌ ዴማ‚ሓራ ምግባር፡ ምፍዋስ፡ 
ምለእ ምግባር፡ ምጽጋን፡ ምዔራይ፡ ምጥዒይ፡ መሇኯታዊ ፈውሲ ምሃብ፡ ናብ 
ንቡር ምምሊስ‛  ማሇት እዩ።  
 

ስሇዘ ናይ ፈውሲ ውህበት ማሇት ኵለ መዲያዊ (መንፈሳዊ፥ ነፍሳዊ ስጋዊ፥ 
ማሕበራዊ) ፈውሲ ንምምጻእ ዛወሃብ መሇኯታዊ ሓይሉ እዩ። 

♦ 1ቇሮ12፥9,28 ግ.ሃ5፥12-16 9፥32-35 
 
 

21. ናይ ምምሊዴ ህያብ 
 

ምምሊዴ ዛብሌ ቃሌ ካብ ‚ፓጋ‛ (paga) ዛብሌ ናይ እብራይስጥ ቃሌ ዛተረኽበ 
ኯይኑ ትርጉሙ ዴማ ‚ኣንጻር ምግጣም፡ ምምሕጻን፡ ኣጥቢቕካ ምሌማን፡ 
መንጏኛ ምን፡ ህይወት ካሌኦት ምትንካፍ፥ ኣብ ክንዱ ካሌእ ዯው ምባሌ‛ 
ዛብሌ እዩ። ነዘ ቃሌ ኣብ ግሪኽ መጽሓፍ ‚ኢንቴክሲስ‛ (enteuxis) ክብል 
እንከል ትርጉሙ ዴማ ‚ምእሊይ ውግእ፡ ኣብ ቅዴሚ ንጉስ ተሰማዑ ምን፡ 
ጻዔሪ፡ ምሌማን...‛ ዛብሌ እዩ።   
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እዘ መንፈሳዊ ውህበት፥ ኣብ ህይወት ካሌኦት ሰባት እቲ ኣምሊኽ ዛመዯቦን ሰናይ 
ነገርን ክሳዔ ዛመጽእ፥ ኣጥቢቅካ ንምሌማን ዖኽእሌ ፍለይ ወሓዘ ናይ ጸልት 
ጸዒት እዩ። ህይወት ሰባት ብእዎንታዊ ነገር ተጸሌዩ ክሳዔ ዛርእዩ፥ ንገሇ ቅደሳን 
ኣብ ውሽጦም ዛንበረልም መንፈሳዊ ናይ ጸልት ዒቕሚ እዩ። ብሓጺሩ ናይ 
ምምሊዴ ውህበት፥ ኣብ ክንዱ ካሌኦት ብትግሃትን ከየቋረጽካን ኣብ ቅዴሚ 
ኣምሊኽ ንምቕራብ ሓሊፍነት ዖሰክም መሇኯታዊ ዒቕሚ እዩ። 

♦ መጽሓፍ ቅደሳዊ ኣብነት እዘ ጸጋ ዛነበሮም ቅደሳን፡ ኣብርሃም 
(ዖፍ20፡17)፥ ሙሴ (ዖሁ21፡7)፥ ሳሙኤሌ (1ሳሙ8፡6)፥ ኤሌያስ 
(1ነገ17፡21-11 18፡42-45)፥ ጏይታ የሱስ (ለቃ5፡19)፥ ጳውልስ 
(ቇል1፥9-12 ኤፌ3፥14-21) 

 

22. ፍለይ ኢዯ ጥበብ 
ሰባት ብትምህርትን ተሞኩሮን ብሕ ብሌሓትን ኢዯ ጥበባትን ከምዖጥርዩ 
ንኵሊትና ብሩህ እዩ። እዘ ንዙረበለ ዖልና ውህበት ግና፥ ካብዘ ከምዘ ዒይነት 
ኢዴ ጥበባት ፍሌይ ዛበሇ እዩ። ብዖይ ናይ ምዴሪ ምህሮን ሌምምዴን ግን ከኣ 
መሇኯታዊ ምንጪ ብዖሇዎ ኣገባብ ገሇ ገሇ ቅደሳን ዛቕበሌዎ ፍለይ ናይ ኢዯ 
ጥበብ ክእሇት እዩ። እዘ ህያብ ኣመንቲ በእዲዎም ብዛሰርሕዎን ብኣእምሮኣዊ 
ብሌሓቶም ብዛቐርጽዎ እተፈሊሇየ ስርሓት መንግስቲ ኣምሊኽ ክሃንጹ ዛወሃብ 
ፍለይ ብቕዒት እዩ። ነዘ ጽቡቕ መጽሓፍ ቅደሳዊ ኣብነት ዛኑና እቶም 
ንምህናጽ መቕዯስ ዛኸውን፥ ኵለ ስርሓት ክሰርሑ መንፈስ ኣምሊኽ እተመሌኡ 
በሳሌኤሌን ኦሆሌያብን እዮም።  

♦ ዖጸ31፡1-6 
 

23. ምቕባሌ ኣጋይሽ  
 

ቅደስ ቃሌ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ጋሻ ክቕበሌ ይእዛዛ እዩ። ይኹን ዯኣ እምበር፥ 
ኣምሊኽ ንገሇ ገሇ ኣመንቲ፥ ብፍለይ ቅብኣት ነዘ ኣገሌግልት እዘ የተንስኦም እዩ። 
እዘ ውህበት ዖሇዎ ኣማኒ ንሰባት ዖፍቕረለ፡ ብሓጏስ ዛቕበሇለን ንኣጋይሽ 
ብሕያውነት ብምቕባሌ ሌክዔ ኣብ ገዛኦም ዖሇው ክስምዕም ዛገብረለ መሇኯታዊ 
ብቕዒት ኣሇዎ። ንጋይዮስ ናይዘ ውህበት ኣብነት ጌርና ክንወስድ ንኽእሌ ኢና 
(3ዮሃ5-8)። ማሕበር ነዜም ከምዘኦም ዛኣመሰለ ቅደሳን ኣብ ኣሳሳዪነት 
(Ushers) ቦታ እንተተቀምጦም ብሕ ውጽኢት ዛርኸቦ ኣገሌግልት ክትርኢ 
ምከኣሇት።   

♦ ሮሜ12፥9-13 እብ13፥1-2 ግ.ሃ16፥15 ሮሜ16፥23 
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24. መዛሙር 
ናይ መዛሙር ህያብ ካብ ኣምሊኽ ዛነ መሇኯታዊ ክእሇት ኯይኑ፥ ክርስትያናት 
ንኣምሊኽ ንምምሊኽ፥ ንካሌኦት ናብ ጏይታ ክጽውኡን ንኣምሌኾ ከሇዒዔለን 
ዛወሃብ ህያብ እዩ። እዘ ህያብ ብጥዐም ቃና ብዴምጺ ጥራይ ወይውን 
ብመሳርሒ ሙዘቃ ተሓጊዛካ፥ ንኣምሊኽ ንምኽባርን ንረብሓ ቅደሳን ንምግሌጋሌ 
ዛወሃብ ክእሇት እዩ። ከምኡውን፥ ብዙዔባቲ ንኣኻ እተገብረሌካ ንምምስካርን፥ 
ናይ ኣምሊኽ ሓሳብ ብመገዱ መዛሙር ንካሌኦት ንምግሊጽን ዖገሌግሌ ብለጽ ጸጋ 
እዩ። 

♦ 1ቇሮ14፥26 ዖዲ31፥22 1ሳሙ16፥16 1ዚና16፥41-42 2ዚና5፥12-13  
 

25. ናይ ሙዘቃ ውህበት 
ሙዘቃ፥ ክእሇት ጥራይ ዖይኯነስ፥ ብኣምሊኽ ዛወሃብ መሇኯታዊ ዒቕሚ እዩ። 
ናይ ሙዘቃ ውህበት ክንብሌ እንከልና ነቲ ዖልካ ስጋዊ ክእሇት፥ ብኣምሊኻዊ 
ቅብኣት ክስነ እንከል ማሇት እዩ። ኵለ እቲ ኣብ ማሕበር ዖል ሙዘቃ ዛጻወት 
ሰብ እዘ መንፈሳዊ ውህበት ዖይክህሌዎ ይኽእሌ እዩ። ገሇ ዴማ እዘ ውህበት 
ስሇዖሇዎም፥ ሙዘቃ ኣብ ዛጻወቱለ እዋን፥ ከም ዲዊት ህሌውና ኣምሊኽ 
ብምግሃዴ ኣጋንንቲ ይሰጉ፥ ከምኡውን ከምቲ ንኤሌሳእ በገና ብምውቃዔ ነቲ ኣብ 
ሌዔሉ እቲ ነብዪ ዛነበረ ቅብኣት ዖነቃነቆ፥ ኣብ ኣገሌገሌቲ ዖል መሇኯታዊ ሓይሉ 
ብፍለይ ክፍታሕ ይገብሩ። 

♦ 1ሳሙ16፥23 2ነገ3፥15-16 
 

26. ናይ ምጽሓፍ ህያብ 
እዘ ህያብ ጽሑፋት ንምዴሊው፥ ነቲ ክትብል ብኣምሊኽ እተቀበሌካዮ ሓሳብ 
ንካሌኦት ክምስጥ ብዛኽእሌ ስሩዔ ኣገባብ ንምጽሓፍ ዛወሃብ መሇኯታዊ ክእሇት 
እዩ። እዘ ህያብ፥ መጻሕፍቲ ከተዲለ ጥራይ ዖይኯነስ፥ ናይ ኣምሊኽ ሓሳብ 
ብግጥሚ፥ ብርኽት ዛበለ ምስሊታት ንምብርካት፥ ናይ ፊሌም ዴርሰትን ካሌኦት 
ኣገባብ ተጠቂምካ ሓሳብ ጏይታ ከተቀርብ ዛሕግዛ ክእሇት እዩ።  
 
ኩለ ንቃሌ ኣምሊኽ ክምህር ዛከኣሇ ሰብ፥ ንትምህርቱ ንካሌኦት ኣዴማዑ ብዛነ 
ኣጸሓሕፋ፥ ከቅርቦ ይኽእሌ እዩ ማሇት ኣይኯነን። ንምጽሓፍ ፍለይ ህያብ 
ምርካብ የዴሉ። ብዖይ እዘ ህያብ እቲ እትጽሕፎ ጽሕፈት መሳጢ፥ ገሊጺ… 
ክኸውን ኣይኽእሌን እዩ። እቲ ልሚ ኣብ ኢዴና ዛርከብ መጽሓፍ ቅደስ በቶም 
እዘ ዒይነት ውህበት እተቐበል ቅደሳን ሃዋርያት ነብያት እተጻሕፈ እዩ። ከምቲ 
ኵሊትና እንፈሌጦ ኩልም ነብያትን ሃዋርያትን መጽሓፍ ቅደስ ኣይጸሓፉን። 
ሒዯት ካብኦም ተሓርዮም በዘ መንፈሳዊ ውበት ዴማ ተሓጊዜም እዮም 
ጽሒፎሞ። 
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ብዙዔባ ውህበት ምጽሓፍ ግጥምን ምስሊን ክሓስብ እንከልኩ ብብዛሒ ምስሊታቱ 
ዖዯንቀኒ ንጉስ ሰሇሞን እዩ። ንሱ ሰሇስተ ሽሕ ምስሊታትን ሽሕን ሓሙሽተ 
መዙሙራት ከምዖበርከተ ይፍሇጥ። መቸም ጥዐይ ኣእምሮ ንዛውንን ሰብ ብዖይ 
ናይ ኣምሊኽ ጸጋ ወይ መሇኯታዊ ክእሇት ክንዴዘ ዛምብዛሑ ምስሊታት 
ብከምኡ ከተበርክት ተክእል የሌቦን።  

♦ 1ነገ4፥32 
 

27. ራእይ 
ነዘ ኣብ ክሌተ ኢና እንመቕል። በቲ ሓዯ ንሓሳብ ኣምሊኽ ከምቲ ብዛስማዔ 
ዴምጽን ጽሑፋት ምብራህን ትሰምዕ፥ ብተዯጋጋሚ ብዛርኤ ራእይ ክትሰምዔ 
ወይ ክትፈሌጥ እንከልኻ እዩ። እቲ ካሌእ ዴማ በዒሌ ራእይ ኯይንካ ክትመሊሇስ 
ዛመጸካ እዩ። እዘ ማሇት ማሕበር ናይ ምትካሌ፡ ሚኒስትሪ ናይ ምጅማር... 
እተፈሊሇየ ዔዮ ኣምሊኽ ብኣኻ ክግበር ተዯሌዩ ንዖል ናይ ምፍሊጥ ብቕዒት እዩ። 
ከምኡውን ናይ ራእይ ውህበት፥ ማሕበር ንእተገሌጸሊ ሓቂ ንምትግባር ዖኽእሊ 
ስትራቴጂ ንምንዲፍ ዖኽእሌ መሇኯታዊ ምግሊጽ እዩ።  

♦ 1ቇሮ14፥26 ዖሁ12፥6 ዩኤ2፥28 ግ.ሃ16፥9-10 
 

28. ሕሌሚ 
 

ሕሌሚ ከም ኵልም ናይ ምግሊጽ ውህበታት ሓሳብ ኣምሊኽ ንምስትውዒሌ 
ዛወሃብ መሇኯታዊ ክእሇት ኯይኑ፥ ካብ ካሌኦት ዛፈሌዮ ኣብ እዋን ዴቃስ 
ዛመጽእ ብምኑ ጥራይ እዩ። እዘ ውህበት ዖሇዎ ሰብ ብሕ ሳዔ ወይ 
ብተዯጋጋሚ ብሕሌሚ ኣቢለ ንጹር ፍቓዴ ኣምሊኽ የሇሉ፥ ረቂቕ ምኽሪ ሰይጣን 
የስተውዔሌ፥ ኣብ ሰባት እተሰወረ ነገርን ክግበር ብዙዔባ ዖሇዎ እዋናዊ ጉዲይ ካብ 
ኣምሊኽ ሓሳብ ይቕበሌ። 

♦ ዖፍ28፥12-17 37፥5 1ነገ3፥5 ማቴ1፥20 2፥19,22 
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ምዔራፍ ሰሇስተ 

 
መንፈሳዊ ውህበታት ኣብ ኣርባዔተ ይምዯቡ 

 
ነቶም ኣብ መጽሓፍ ቅደስ እተዖርዖሩ እሞ ኣቐዱምና ዛርኤናዮም መንፈሳዊ ህያባት፥ 
ብሓት ናይ መጽሓፍ ቅደስ መምህራን ናይ እግዘኣብሄር ኣቦ ውህበት (ሮሜ12፥6-
8)፥ ናይ እግዘኣብሄር ወዱ ውህበት (ኤፌ4፥11-13)፥ ናይ መንፈስ ቅደስ ውህበት 
(1ቇሮ12፥7-11) ክብለ ይከፋፍሌዎም እዮም። ነዘ መበገሲ ሓሳብ ዛጥቐሙለ ዴማ እቲ 
ኣብ 1ቇሮ12፥4-6 ዖል ቃሌ እዩ። ኣነ ምስዜም ብከምዘ ኣገባብ ዛከፋፍሌዎ መምህራን 
ይሰማማዔ እየ።  
 
እዘ ቀጺለ ቀሪቡ ዖል ኣከፋፍሊ ግን ካብዘ ፍሌይ ይብሌ እዩ። እዘ ክኸውን እተዯሇየለ 
ምኽንያት ፍለይ ሓሳብ ንምስራጽ ዖይኯነስ፥ ነቲ ካብ ኣምሊኽ እተመሃርክዎ ንምምቓሌ 
እዩ። ስሇዘ ነቲ ከይሓዯግና በዘውን ክንመቕልም ከምንኽእሌ ብምርዲእ ከነብቦ ከዖኽር 
እፈቱ። 
 
1. ኣዑንቲ ኣምሊኽ ንምግሊጽ ዛወሃቡ ህያባት 

 

እዘ የዑንቲ ኣምሊኽ ኣብ ኵለ ስፍራ ከምዖሇዋንም ንኵለ ከምዛጥምታን 
ንምግሊጽ። ዛዒዩ ውህበታት ዛሓቍፍ መዯብ እዩ። ቃሌ ፍሌጠት፥ ቃሌ ጥበብ፥ 
ምሌሊይ መናፍስቲ፥ ራእይ፥ ሕሌሚ.. ዴማ ኣብዘ ክፍሉ እዮም ዛምዯቡ 

 

2. ኣእዲው ኣምሊኽ ንምግሃዴ ዛወሃቡ ህያባት 
 

እዘ ከኣ ኣምሊኽ ከምዛሰርሕን ብግብሩ ህያውነቱ ከመስክርን ዛወሃቡ ኯይኖም 
ንከም ግብረ ሓይሉ፥ እምነት፥ ናይ ምፍዋስ ውህበት፥ ምሃብ፥ ፍለይ ኢዯ ጥበብ 
ዴማ ይሓቑፍ። 

 

3. ኣፍ ኣምሊኽ ንምግሃዴ ዛወሃብ 
 

እዘ ሳሌሳይ መዯብ ዴማ፥ ኣምሊኽ ዯሃዩ ንምስማዔ ዛጥቐመልም ህያባት 
ኯይኖም፥ ንከም እኒ ትንቢት፥ ቋንቋታት፥ ምትርጓም ቋንቋታት፥ መዛሙር፥ 
ምምሃር፥ ምምዒዴ ዴማ ይሓቝፍ። 

 

4. ምሕዯራ ኣምሊኽ ንምግሃዴ ዛወሃብ ህያባት 
 

እዘ መዯብ ኣምሊኽ ኣብ ሌዔሉ ኵለ ስሌጣን ዖሇዎ ናይ ስርዒት ኣምሊኽ ከምዛነ 
ንምግሃዴ ንዛወሃቡ መንፈሳዊ ህያባት ዛሓቝፍ መዯብ እዩ። እቶም ኣብዘ መዯብ 
ዛምዯቡ ህያባት ዴማ እዜም ዛስዔቡ እዮም። ሃዋርያት፥ ነብያት፥ ወንጌሊውያን፥ 
ጓሶት መምህራን፥ ኣገሌግልት፥ ምምራሕ፥ ምዴንጋጽ። 
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ምዔራፍ ኣርባዔተ 

ባህርያት መንፈሳዊ ውህበት 
 
ንባህርያት መንፈሳዊ ውህበት ምፍሊጥ፥ ነቲ ምስኡ ዛህሌወና ርኽብ ብሱሌን ሚዙናውን 
ኣብ ምግባር ዖሇዎ ተራ ዒብዪ እዩ። መንፈሳዊ ውህበት ናቱ ዛነ ፍለይ ባህርያት 
ከምዖሇዎ መጽሓፍ ቅደስ ይነግረና እዩ። እዜም ባህርያት እንታይ እንታይ እዮም? 
ቐጺሌና ክንርኢ ኢና፡-   
 

1. ናጻ ውህበት እዩ 
 
መንፈሳዊ ውህበት፥ ብጥበብናን ናይ ኣእምሮ ፍሌጠትናን እንረኽቦ ወይውን ንስሇ 
ክእሇትናን ጻዔርናን ዛኽፈሇና ዒስቢ ኣይኯነን። ‚ግናኸ ንነፍሲ ወከፍ ምግሊጽ መንፈስ 
ንጥቕሚ ይውሀቦ እዩ።‛ (ቇሮ12፥7)። እቲ ኣብዘ ቦታ ‚ይወሃቦ‛ ዛብሌ ቃሌ ኣብ ግሪኽ 
‚ዱድሚ‛ (didomi) ይብል። ትርጉሙ ዴማ ብዖይ ዛነ ነገር ብከምኡ ዛወሃብ 
ማሇት እዩ። መንፈሳዊ ውህበት ብናጻ ካብ ኣምሊኽ እንቕበል መሇኯታዊ ብቕዒት እዩ። 
 
ሓዯ እዋን ሃዋርያ ጴጥሮስን ዮሃንስን፥ ነቲ ካብ ከርሲ ኣዱኡ ጀሚሩ ኣእጋሩ ዛሇመሰ 
ሰብ፥ በቲ ኣብኦም ዖል መንፈሳዊ ውህበት፥ ብስም የሱስ ክፍወስ ዴሕሪ ምግባሮም፡ 
እቲ ህዛቢ ናብኦም ክጥምት እዩ ጀሚሮም። እዜም ጀጋኑ ሃዋርያት ግና ‚ንምንታይ በዘ 
ትግረሙ ብገዙእ ሓይሌና ወይስ ብጽዴቅና ነዘ ኪኸይዴ ከምዛገበርናዮስ ንምንታይ 
ንኣና ትጥምቱ ኣልኹም‛ ብምባሌ ተሪር ምሊሽ እዮም ሂቦም (ግ.ሃ3፡12)። ምሊሽ 
ሃዋርያት መንፈሳዊ ውህበት ብከምኡ ዛወሃብ ናጻ ህያብ ምኑ ዖነጽር ንጹር 
መሌእኽቲ ዖሇው ረዘን ምሊሽ እዩ ዛነበረ።  

 
መንፈሳዊ ውህበት፥ ብሕ ናይ ኣእምሮ ፍሌጠት ስሇዖልካ ወይውን ንፉዔ ሃይማኖተኛ 
ስሇዛኯንካ እትቕበል ነገር ኣይኮነን። በሉሕ ሰብ ስሇዛኯንካን ምስ ሰባት ናይ 
ምርዴዲእ ክእሇት ስሇዖልካ ጥራይ’ውን እትምቐል ኣይኯነን። መንፈሳዊ ህያብ ብከምኡ 
እንቅበል ዯኣ እምበር ዒስቢ ወይ ሽሌማት ኣይኯነን። ስሇዘ እቶም ውህበት ዖሇዎም 
ሰባት ናይ ግዴን ኣይኯኑን ብሱሊት ኣመንቲ ክኯኑ ዖዴሉ። ኣበየናይ ዯረጃ 
መንፈሳውነት ኣልኻ ወይውን ክሳዔ ክንዯይ ጽቡቕ ባህርይ ኣልካ ብዖየገዴስ ዲግም 
ስሇተወሇዴካ ጥራይ ውህበት ተቐቢሌካ ኢኻ። ብርግጽ ኣብ ኣጠቓቕማኡ ዔውት 
ንምን ብሱሌ ምን የዴሉ እዩ። ስሇዘ እዘ ፈሉጥና መንፈሳዊ ውህበት ንምርካብ 
ካብ ዛግበር ከንቱ ስጋዊ ጻዔሪ ክንቁጠብ ይግባእ።  
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2. ንኩለ ኣማኒ ይወሃብ 
 

መንፈሳዊ ውህበት፥ ንነፍስ ወከፍ ብንስሓ ናብ ክርስቶስ እተጠምቐ ሰዒቢ ክርስቶስ 
ዛወሃብ ናጻ መሇኯታዊ ክእሇት እዩ (1ጴጥ4፡10 1ቆሮ12፡7 ሮሜ4፡7 ግ.ሃ2፡38-39)። 
ከምቲ ምዴሓን ብክርስቶስ ንኩለ ሓጥእ ዛምሌከት፥ መንፈሳዊ ውህበት ዴማ 
ብክርስቶስ ንዛኣምን ኩለ ኣማኒ ይምሌከት።  
 

ዯረጃ መንፈሳውነትካ ይዴኸም ዋሊ ይበርትዔ፡ ምሁር ኩን ዖይምሁር፡ ዴኻ ኵን 
ሃብታም ወይውን ካሌእ ብዖየገዴስ፥ ብክርስቶስ ኣሚንካ ዲግም ስሇተወሇዴካ ጥራይ፥ 
መንፈሳዊ ውህበት ብኣምሊኽ ኣብ ውሽጥኻ ተነቢሩሌካ እዩ። ገላና ሰኣን ነዘ ሓቂ 
ምርዲእና ኣብ ክንዱ ነቲ ኣባና ዖል ውህበት ክንጥቐመለ ነበራብሮ፥ ንሒዯት ኣገሌገሌቲ 
ጥራይ ከም እተዋህበ እናሓሰብና ናይ ርሑቕ ተዒዖብቲ ኯይንና ኣልና።  
 

ገሇ ኣመንቲ ካብቲ ዖሇዎ ዋሕዱ ፍሌጠት እተሊዔሇ መንፈሳዊ ውህበት ነንዛበርትዓን 
ብሕ ሰዒታት ኣብ ጸልትን ምምርማር ቃሌ ኣምሊኽን ንዖሕሌፍ ጥራይ ዛወሃብ 
ይመስልም እዩ። በዘ ከኣ ገሉኦም ብጓሂ ክመሊሇሱ ገሇ ዴማ ኣምሊኽ ኣዴሌዎ ገጽ 
ይገብር ከምዖል ብምሕሳብ፥ ኣብ ሌዔሉኡ ከንጸርጽሩን ተስፋ ክቆርጹን ይርኣዩ። 
እግዘኣብሄር ኣምሊኽ ግና፥ ኣዴሌዎ ዛበሃሌ ዖይብለ ቅኑዔ ኣምሊኽ እዩ (ቆላ3፡11)። 
ሃዋርያ ጴጥሮስ ነዘ ስሇዖስተውዒሇ እዩ፡ ‚ኣብ ኩለ ህዛቢ ንኣምሊኽ ዘፈርሆን ቅንዔና 
ዘገብርን እንተል ኣብኡ ቕቡሌ እዩ ኣምበር ኣብ ኣምሊኽ ኣዴሌዎ ኸም ዚሌቦ ብሓቂ 
ኣብተብሀሌኩ።‛ ዛበሇ (ግ.ሃ10፡34-35)። 
 

3. ሰብ ከምዛዯሇዮ ዛዔዴልን ዛከሌኦን ኣይኯነን 
 

ንባህርያት መንፈሳዊ ውህበት ብዛግባእ ሰኣን ምፍሊጥና፡ መንፈሳዊ ህያብ ካብ ሰብ 
ዛርከብ ኯይኑ ዛስምዒና ሒዯት ኣይኯናን። ስሇዛነ ዴማ መንፈሳዊ ውህበት 
ንምርካብ ንካሌኦት ሰባት ክንጽበ፡ ሃረርታና ናብ እተፈሊሇዩ ኣገሌገሌቲ ጌርና 
ተመሊሉስና ኣልና። እዘ ከምዘ ዒይነት ኣተሓሳስባ ዖይቅኑዔ ብምኑ ክእረም ይግባኦ።   
 

መንፈሳዊ ውህበት ብባሮት ኣምሊኽ ክትምቐል ዛከኣሌ እ እንተኯነ፥ ካብ ባሮት 
ኣምሊኽ ግና ክመጽእ ዖይኽእሌ ሰማያዊ ውህበት እዩ። ነቲ ኣብ ጢሞቴዎስ ዛነበረ 
መንፈሳዊ ውህበት፥ ከም ኣብነት እንተዴኣ ወሲዴና፥ እቲ ኣብኡ ዛነበረ መንፈሳዊ 
ውህበት ብሃዋርያ ጳውልስ እተመቅል እ እንተነ፥ ምንጪ እቲ ውህበት ግና 
ኣምሊኽ ዯኣ እምበር ሃዋርያ ጳውልስ ኣይነበረን (1ጢሞ4፥14 2ጢሞ1፥6-7)።  
 

ገላና ነዘ ሓቂ ሰኣን ምርዲእና፥ ምስቶም ውህበት ኣሇዎም ኢሌና እንሓስቦም ሰባት፥ 
ተጏዙጕዛና ወይ ተመሳሲሌና ክንነብር ኢና ንፍትን። እዘ ዖይመጽሓፍ ቅደሳዊ ርዴኢት 
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ብምኑ፥ ሃረርታካ ኣብ ሌዔሉ ኣገሌግሇቲ ጌርካ ምስኦም ተመሳሲሌካ ካብ ምንባር 
ፍጹም ክንርሕቕ ይግባእ። መንፈሳዊ ውህበት፥ ሰብ ባህ እንተዴኣ ኢሌዎ ዛህበና፥ ባህ 
እንተዖይሌዎ ዴማ ዛከሌኣና፥ ምዴራዊ ወይ ሰብኣዊ ነገር ኣይኯነን። እቲ ጠንቋሉ 
ዛነበረ ስምኦን፥ ንመንፈሳዊ ውህበት ካብ ጴጥሮስ ክገዛእ እሞ፥ ንሱ ባዔለ ኢዴ 
ብምንባር ንካሌኦት ክሸይጥ እዩ ሃሉኑ። እዘ ግና መግናሕቲ እዩ ኣስዑቡ (ግ.ሃ8፥19-
22)። ምንጪ ውህበት እግዘኣብሄር ኣምሊኽ ባዔለ ዯኣ እምበር ሰባት ኣይኯኑን።  
 

4. ከምዴላት መንፈስ ቅደስ ይወሃብ  

ጏይታ የሱስ ሓዯ ጊዚ ‚ኣቦይ ጎይታ ሰማይን ምዴርን ነዘ ኻብ ብሌህታትን ካብ 
ሇባማትን ስሇ ዛሐባእካዮ ንሕጻናት ከኣ ስሇ ዛገሇጽካዮ እወ ኣቦይ ስምረትካ ኣብ 
ቅዴሜኻ ኸምዘ ስሇ ዛነ ኤመስግነካ ኣልኹ።..‛ ክብሌ ጸሌዩ (ለቃ10፡21)። ጏይታ 
የሱስ ኣብዘ ቦታ እቲ ካብ ኣቦ ንሰባት ዛወሃብ ውህበት፥ ካብ ፍቓደ ዛመንጨወ ዯኣ 
እምበር ምስቲ ኣብ ሰብ ዖል ብሌህን ሌቦናን ዛነጻጸር ከምዖይኯነ እዩ ዛሕብረና። 
መንፈሳዊ ውህበት ‚ንኣይ እዘ ይሕሸኒ፡ እቲ ይትረፈኒ..‛ ብምባሌ መሪጽካ እትወስድ 
ነገር ዖይኯነስ፥ መንፈስ ቅደስ ከምዛዯሇዮ ከም ፍቓደ ዛህቦ መሇኯታዊ ክእሇት እዩ።  
 

መንፈስ ቅደስ፥ ካብቲ ዒሚቕ ፍሌጠቱን ገፊሕ ኣእምሮኡን እተሊዔሇ፥ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ 
በየናይ ዒይነት ውህበት ከምዖዴምዔ ይፈሌጦ እዩ። ንሱ ንዖልና ዒቕሚ ስሇዛፈሌጦን 
ስሇዛመዛኖን ከም ምርጫና ዖይኯነስ ከም ፍቓደ እዩ ዛህበና። ‚እዘ ኩለ ኸኣ ንሱ እቲ 
ሓዯ መንፈስ ከም ዘዯሌዮ ገይሩ ንነፍስ ወከፍ ገግዱኡ እናመቐሇ እዩ ዘገብሮ።‛ 
(1ቆሮ12፡11)።  

 

5. ንሓዴሕደ ኣይበሊሇጽን 
 

ኣብ መንፈሳዊ ውህበት፥ ንእሽቶን ዒብዪን ዛበሃሌ ነገር የሌቦን። ኩልም ጸጋ ህያባት 
በቲ ሓዯ ምንጮም ኣምሊኽ ብምኑ፥ በቲ ካሌእ ዴማ እቲ እተዋህቡለ ዔሊማ ሓዯ 
ስሇዛነ፥ ኣብ ነንሓዴሕድም ኣይበሊሇጹን እዮም። መንፈሳዊ ውህበት እቲ እተዋህበለ 
ዔሊማ ንኣምሊኽ ምኽባር፡ ወንጌሌ መንግስቲ ኣምሊኽ ምስፋሕ፡ ምህናጽ ኣካሌ ክርስቶስ 
ክሳዔ ዛነ፥ እቲ ሓዯ ውህበት ካብቲ ካሌእ ውህበት ብዛነ መሇክዑ ኣይበሌጽን 
እዩ። ስሇዛነ ዴማ ‚ናተይ ውህበት ይዒቢ፡ ናተይ እባ ይበሌጽ‛ ዛበሃሌ ነገር ኣብ 
መንፈሳውነት ቦታ ከምዖይብለ ክንርዲእ ይግባእ።  

 
ብርግጽ እዩ፥ ብኣዴሊይነት ቀዲምነት ቦታ ክንህቦም ዛግብኡና ውህበታት ከምዖሇው 
መጽሓፍ ቅደስ ይነግረና እዩ (1ቇሮ12፡28-29)። እዘ ማሇት ግና ዒብዪን ንእሽቶን 
ዛበሃሌ መንፈሳዊ ውህበት ኣል ማሇት ኣይኯነን። ገሇ ገሇ ኣመንቲ ብሕ ወይ 
ተዯራራቢ ዯገ ኣገሌግልት ስሇእተከፍተልም ጥራይ፥ ናቶም ጸጋ ህያብ ካብ ካሌኦት ጸጋ 
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ህያብ ዛዒበየ ኯይኑ ይስምዕም እዩ። ነቲ ሓዯ ብሕ ዯገ ተከፊቱለ ክነሱ ነቲ ካሌእ 
ኣይተከፍተን ማሇት ግና፥ ምብሌሊጽ ጸጋ ህያባት ኣል ማሇት ኣይኯነን።  
 
እቲ ፍሌሌይ ናይ ምግሊጽን ዖይምግሊጽን ወይ ዴማ ምጥቃምን ዖይምጥቃምን ዯኣ 
እምበር፥ ምንኣስን ምዔባይን ኣይኯነን። ስሇዘ እቲ ንኣይ ተዋሂቡኒ ዖል ጸጋ ካብ 
ካሌኦት ንሊዔሉ እዩ ብዛብሌ ከንቱን ሰይጣናውን ትዔቢት ከይንውቓዔ ርእስና ንሓለ። 
 
 

6. ንክብሪ ሰብን ግሊዊ ረብሓን ኣይወሃብን 
 

ሰብ ርእሱ ከኽብረለን ከርእየለን ካብ ኣምሊኽ ዛወሃቦ ህያብ የሌቦን። ክብርና ሓዯን 
እንኮን እዩ። ንሱ ከኣ እግዘኣብሄር ኣምሊኽ እዩ። እቶም ብሃዋርያነት ናብ ሰብ ቇሮንቶስ 
ተሌኢኾም ዛከደ በዒሌ ቲቶስ ‚..ንሳቶም ሌኡኻት ማሕበርን ክብሪ ክርስቶስን እዮም‛ 
ከም እተባሀሇልም ቅደስ ቃሌ ይነግረና (2ቇሮ8፡23)። ብርግጽ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ካብ 
ኣምሊኽ እተመቐል ክብሪ ኣሇዎ። ባህጊ ኣምሊኽ ዴማ፥ ነዘ እተመቐሌናዮ ውህበት 
ንክብሪ ኣምሊኽ ክንጥቐመለ እዩ።  

 
ኣምሊኽ፥ ንነፍስ ወከፍና ንክብሩ ጸዊዐናን መንፈሳዊ ውህበቱ መቂለናን እዩ። ስሇዘ 
መንፈሳዊ ውህበት ንሰባት ከተሕጉስ እሞ በቶም ሰባት ‚ንፉዔ‛ ተባሂሌካ መንኵብካ 
ክትጥብጠብ ከምዖይውሃብ ምግንዙብ የዴሉ። ከምኡውን መገባብሮ ረብሓ ብምግባር 
ሃብቲ ክትዴሌበለ እሞ፥ ከምቲ ገሉኣቶም ዛገበርዎ ስጋካ ከተሕጥረለ ኣይወሃበካን። 
በቲ ኣልኒ እትብል መንፈሳዊ ውህበት ከምዘ ዒይነት መንፈሳዊ ቅሇት ትገብር እንተዴኣ 
ሃሉካ ባህርያት መንፈሳዊ ውህበት ፈጺሙ ከምዖይተረዴኣካ ኢኻ ብግብሪ ትምስክር 
ዖልካ።  
 
ውህበት ኵለሳዔ ንወሃቢኡ ከኽብር እዩ ዛመጽእ። ግዯ ናይቲ ተቐባሌን ገሊጽን ውህበት 
ዛነ ኣማኒ ሓዯን እንኮን እዩ፡ በቲ እተቐበል ነቲ ወሃቢ ጏይታ ምኽባር። እምበኣር 
ነዘ ተረዱእና ሃቀናና ነጥዑ። በቲ ዖልና መንፈሳዊ ውህበትን ክብርን ብሰባት ክንኽበር 
ከይፈተንና ብዖል ሓይሌና፡ ሓሳብናን ኣገሌግልትናን ንምኽባር እቲ ክብርና ዛነ 
ጏይታ ንትጋህ።   

 
7. ንዯገፍ ካሌኦት ይወሃብ 

 

እቲ ናባኻ ዛመጽእ መንፈሳዊ ውህበት ንረብሓ ናትኻ ዖይኯነ ንዯገፍ ካሌኦት እዩ 
ዛመጽእ። ስሇዘ ውህበትካ ንረብሓ ካሌኦት ንምውዒሌ ክትተግህ ይግባእ። መብዙሕትና 
በቲ ዖልና ጸጋ ህያብ፥ ኣብ ምህናጽ ኣካሌ ክርስቶስን ምዴሊይ እቶም ዛጠፍኡ ነፍሳትን 
ዖይንጋዯሌ፥ እቲ ዖልና ህያብ፥ ንረብሓ ርእስና እተዋህበ ስሇዛመስሇና እዩ። እቲ 
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ብጏይታ እንቕበል ህያብ ግና ንረብሓ እቲ ኣካሌ እዩ ተዋሂቡና። ስሇዘ ንዖልና 
መንፈሳዊ ህያብ ተሓታትነት ብዖሇዎ ሓሊፍነታዊ መገዱ ንምህናጽ ኣካሌ ክርስቶስ 
ነውዔል።  
 

ኣምሊኽ፥ ክባርኸና ጥራይ ዖይኯነስ ብኣና ንካሌኦት ክባርኽ እዩ ዛዯሉ። ካብቲ 
ንካሌኦት ክንባርክ ዛሃበና ነገራት ሓዯ ዴማ መንፈሳዊ ህያብ እዩ። ስሇዘ ኢኻ ካሌኦት 
ክባረኹ ንዖልካ መንፈሳዊ ህያብ ብዛግባእ ምጥቃም ዖዴሌየካ። እቲ እተዋህበና ህያብ 
መጸውዑ (ናይ ማዔርግ ስም) ክህሌወካ ዛገብር ኣይኯነን። ስሇዘ ህያብ ኣልኒ እሞ በዘ 
ከምዘ ዒይነት ስም ጸውዐኒ ምባሌ ኣየዴሌን። ግዯካ ብጸጋካ ንምግሌጋሌ ቅደሳን 
ይኹን። እዘ እንተገበርካ ሰባት ብዖይ ኣዋጅ ነጋሪ ኣብ ሌዔላካ እንታይ ዒይነት ጸጋን 
ቅብኣትን ከምዖል ብቐሉለ ክርዴእዎ እዮም።  

 
8. ነባሪ እዩ 

 
ኣምሊኽ፥ ከም ሰብን ወዱ ሰብን ስሇዖይኯነ በቲ ንሰብ ዛሃቦ መንፈሳዊ ውህበት 
ኣይጠዒሰለን እዩ። ሃዋርያ ጳውልስ ኣብ መሌእኽቱ ‚ውህበት ጸጋ ኣምሊኽን ጽውዒኡን 
ዖይጠዏሰለ ስሇ ዛነ...።‛ ኢለ ኣል (ሮሜ11፡29)። ብርግጽ ኣምሊኽ ብዛህበና 
ውህበት ኣይጠዒስን እዩ።  እቲ ካብ ኣምሊኽ ሓንሳእ ብምእማን ጏይታ የሱስ 
እተቀበሌናዮ መንፈሳዊ ውህበት፥ ሓዯ ነገር ንምግባር ንሓጺር ጊዚ ጥራይ ዖይኯነስ 
ብቐጻሉ ዛሰርሕን ኣባና ዛነብርን እዩ።   

 
ብሓት ነዘ ሰኣን ምፍሊጦም፥ ኣብ መንፈሳዊ ህይወቶም ገሇ ምጉዲሌ ምስ ዖጋጥሞም 
ነቲ ዖሇዎም ውህበት፥ ብኣምሊኽ እተመንጠለ ወይውን ሰይጣን ዛሰረቆም ኯይኑ 
ይስምዕም እሞ፥ ዖይተዯሇየ ጸቕጢ ይፈጥሩ። ኣምሊኽ ብዛሃበና ውህበት ኣይጠዒስን 
እዩ። ብርግጽ እዩ ሓዯ ኣማኒ ብመንፈሳዊ ምሌሊሳቱ ምስዛዯኽም ወይውን ብገሇ ዖይ 
ኣምሊኻዊ ነገር ኣብ ዛጥሇፈለ እዋን እቲ ዖሇዎ መንፈሳዊ ውህበት ከምቲ ዛዴሇ ክዒዪ 
ኣይኽእሌን። እዘ ሰብ ርኽቡ ምስ ኣምሊኽ ክሳዔ ዛጥዑ፥ እቲ ዖሇዎ መንፈሳዊ ውህበት 
ኣብ ውሽጡ ይስወር እዩ። እዘ ማሇት ግና እቲ ውህበት ካብቲ ሰብ ተወሲደ ኣል 
ማሇት ኣይኯነን። መንፈሳዊ ውህበት ነባሪ እዩ።   

 

 

9. ብዖይ ፍረ መንፈስ ቅደስ ንገሊጺኡ ኣየርብሖን 
 

ሓዯ ሰብ፥ ብዖይ ፍረ መንፈስ ቅደስ ንውህበቱ ክገሌጾ ይኽእሌ ይኸውን እዩ። እዘ ነቲ 
ተጠቃሚ ህዛቢ ምናሌባት ክባርኾ ይኽእሌ እዩ። እቲ በቲ ውህበት ዖገሌግሌ ሰብ ግና 
ረብሓ ዛበሃሌ ኣይረክበለን እዩ። በቲ ዖሇዎ መንፈሳዊ ውህበት ዖገሌግሌ ኣማኒ 
ብውህበቱ ክረብሕ እንተዴኣ ኯይኑ፥ ናይ ግዴን ብፍረ መንፈስ ቅደስ ከሰንዮ ኣሇዎ። 
እቲ ኣብ ህይወትና ዖል ውህበት ጸጋ ክግሇጽ እንከል፥ ንሕና ዖይኯንናስ እቲ ኣባና ዖል 
ክእሇት ኣምሊኽ እዩ ነቲ እነገሌግል ህዛቢ ዛግሇጸለ ዖል። እምበኣርሲ እቲ እተገሌጸ 
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ውህበት ከርብሓና እንተዴኣ ኯይኑ ብፍረ መንፈስ ቅደስ እተመሌኤ ህይወት ክህሌወና 
ይግባእ።  
 

‚ብቛንቋታት ሰብን መሊእኽትን እንተ ዛዙረብ፡ ፍቕሪ ኻብ ዖይትህሌወኒ፡ ከም ዚዴሂ 
ኣስራዘ ወይስ ጭሌጭሌ ከም ዘብሌ ጸናጽሌ ምንኩ። ትንቢት እንተ ዘህሌወኒ ኵለ 
ምስጢራትን ኵለ ፍሌጠትን እንተ ዛፈሌጥ ኣኽራን ክሳዔ ዖግዔዛ ከኣ ኵለ እምነት እነተ 
ዘህሌወኒ ፍቕሪ ኻብ ዖይትህሌወኒ ከንቱ ምንኩ ነይረ።‛ (1ቇሮ13፥1-3)። 
 

ብሓት ካባታትና ነዘ ሰኣን ምርዲእና ብሕ ነገራት ከሲርና ኢና። ኣምሊኽ ብሓይሉ 
ውህበቱ ክጥቐመሌና ስሇዛርኤና ጥራይ፥ ብጹሓት ዛኯንና እናተሰማዒና ዛተዒሸናዮ 
እዋናት ከብቅዔ ክኽእሌ ኣሇዎ። ሓይሌናን እቲ ዖልና መንፈሳዊ ብጽሕናን ዛሌካዔ 
ብዛገሇጽናዮ መንፈሳዊ ውህበት ዖይኯነስ፥ በቲ ንክርስቶስ ዛመስሌ ባህርያትና ወይ 
ዴማ በቲ ዛፈረናዮ ፍረ መንፈስ ቅደስ እዩ። 
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ምዔራፍ ሓሙሽተ 

 
ፍለይነት መንፈሳዊ ውህበት  

 
መንፈሳዊ ውህበት ካብ ካሌኦት ህያባትን ክእሇታትን ይፍሇ እዩ። ነቲ ዖሇዎ ፍለይነት 
ምስ እንፈሌጦ ምስ ካሌእ ከይጸናበርና ብዛግባእ ክንጥቐመለ ንኽእሌ ኢና። መንፈሳዊ 
ውህበት ካብ ፍረ መንፈስ ቅደስ፥ ካብ ጸጋ ኣምሊኽ፥ ፍለይ ክእሇት ይፍሇ እዩ። 
ዛርዛራዊ ሓሳብ አጺሌና ንመሌከት። 
 

ኣብ መንጏ ጸጋ ኣምሊኽን መንፈሳዊ ውህበትን ዖል ፍሌሌይ 
 

ኣብ መንጏ ጸጋ ኣምሊኽን መንፈሳዊ ውህበትን ዖል ፍሌሌይ ብዛግባእ ክንግንዖብ 

የዴሉ። ገላና ክሌቲኦም ዖመሳስልም ነገር እ እንተል ፍሌሌይ ከምዖሇዎም ግን 

ክሰሓት ኣይግብኦን። መንፈሳዊ ውህበት ሓዯ ክፋሌ ናይቲ ብሕ ዛዒይነቱ ጸጋ 

ኣምሊኽ እዩ። ከምኡውን ጸጋ ኣምሊኽ እቲ ዖዴሓነና ሓይሉ ኣምሊኽ ኯይኑ፥ ዴሕሪ 

ዲግም ምውሊዴና ንእንነብሮ ህይወትውን እተዋህበና መሇኯታዊ ብቕዒት ክኸውን 

እንከል፥ መንፈሳዊ ውህበት ግና ንምግሌጋሌ ወይ ንረብሓ ካሌኦት ካብ ኣምሊኽ 

እተቐበሌናዮ ፍለይ ዒቕሚ እዩ። እቲ ካሌእ ኣብ መንጏኦም ጸጋን መንፈሳዊ ውህበትን 

ዖል ፍሌሌይ፥ ጸጋ ዖዴሕን ክኸውን እንከል፥ መንፈሳዊ ውህበት ግና ናብ ምዴሓን 

ይመርሕ ይኸውን እምበር ኣየዴሕንን እዩ። 

ኣብ መንጏ መንፈሳዊ ፍረን መንፈሳዊ ውህበትን ዖል ፍሌሌይ 
 

መጽሓፍ ቅደስ፥ ኣብ መንጏ መንፈሳዊ ውህበትን መንፈሳዊ ፍረን ፍሌሌይ ከምዖል 
ይነግረና እዩ። ንውህበት ካብ ፍረ መንፈስ ቅደስ ክትፈሌዮ ዖይምኽኣሌ ሚዙናዊ 
ህይወትን ኣገሌግልትን ከምዖይህሌወካ እዩ ዛገብር። መብዙሕትና ነዘ ሰኣን ምርዲእና 
ብሕ ነገር ኢና እነበሊሹ። መንፈሳዊ ፍረ ክንብሌ እንከልና እቲ ኣብ ገሊ5፥22 ን 
ካሌኦት ናይ መጽሓፍ ቅደስ ክፍሉ ተገሉጹ ዛርከብ ናይ መንፈስ ቅደስ ፍረ ማሇት 
ምኑ ኣቐዱመ ክሕብር እፈቱ። እቲ ፍሌሌይ እንታይ እዩ? ቐጺሌና ንርኣዮ፦  
 
 መንፈሳዊ ፍረ ሓዯ እዩ። ፍረ ዯኣ እምበር ፍረታት ተባሂለ ኣይተጻሕፈን 

(ገሊ5፥22)። መንፈሳዊ ህያብ ግና ብሕ እዩ (1ቇሮ12፥4 1ጴጥ4፥10)። 
 መንፈሳዊ ፍረ ኣማኒ ክኖ ዖሇዎ እዩ። መንፈሳዊ ህያብ ግና ኣማኒ ክገብሮ ዖሇዎ 

እዩ። 
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 መንፈሳዊ ፍረ ንዅለ ኣማኒ ሓዯ እዩ። ናተይ እዘ እዩ ናትኻ ዴማ እቲ ዛበሃሌ ነገር 
የሌቦን። መንፈሳዊ ህያብ ግና ይፈሊሇ እዩ። ኵለ ኣማኒ ሓዯ ዒይነት ውህበት 
ኣይውንን።  

 ንመንፈሳዊ ፍረ ሰይጣን ክቀዴሖ ወይ ኣምሲለ ክሰርሖ ኣይኽእሌን እዩ። 
ንመንፈሳዊ ውህበት ግና ሰይጣን ኣምሲለ ክገብሮ ይኽእሌ እዩ። 

 መንፈሳዊ ፍረ ብባህርይ ወይ ዴማ ብናብራ እዩ ዛግሇጽ። መንፈሳዊ ውህበት ግና 
ብኣገሌግልት ይግሇጽ። 

 መንፈሳዊ ፍረ ብገዙእ ርእሱ ብጽሕና ወይ ብቕዒት እዩ። መንፈሳዊ ውህበት ግና 
ናብ ብጽሕና ካብ ንበጽሓልም መገዴታት ሓዯ ዯኣ እምበር ብገዙእ ርእሱ ብጽሕና 
ኣይነን። መንፈሳዊ ውህበት ኣባኻ እናዒየየ ክነሱ ኣብ መንፈሳዊ ቍሌዔሇትን 
ዴኻምን ክትመሊሇስ ተኽእል ኣል። መንፈሳዊ ፍረ ብምሌኣት ኣባኻ እናተገሌጸ 
ግና፥ ቍሌዔነትን ስጋውነትን ዛበሃሌ ነገር ኣባኻ ስፍራ ዛበሃሌ የብልምን። 

 መንፈሳዊ ፍረ ኣብዘ ሕጂ ዖል ህይወት ጥራይ ዖይኯነስ፥ ኣብቲ ዛቕጽሌ 
ህይወት’ውን ዛቕጽሌ ዖሇኣሇማዊ እዩ። መንፈሳዊ ህያብ ግና ይሰዒር ወይ ዴማ 
ኣብዘ ምዴሪ እዩ ዛተርፍ (1ቇሮ13፥8-10)። 

 መንፈሳዊ ፍረ ብዔቤትናን መጠን መንፈሳውነትናን ይርኤ። መንፈሳዊ ውህበት ግና 
ብዔቤትናን መንፈሳውነትናን ኣይውሰንን። 

 
ኣብ መንጏ ክርስትያናዊ ግቡእን መንፈሳዊ ውህበትን ዖል ፍሌሌይ 
 
ኣብ መንጏ ክርስትያናዊ ግቡእን መንፈሳዊ ውህበትን ፍሌሌይ ኣል። ክርስትያናዊ ግቡእ 
ማሇት ንኵለ ኣማኒ ብማዔረ እተዋህበ ሓሊፍነት እዩ። ንኣብነት ወንጌሌ ምዛርጋሕ፥ 
ብቅደስ ናብራ ምምሌሊስ፥ ክርስትያናዊ ባህርይ ምንጽብራቕ፥ ብገንዖብካ ንጏይታ 
ምግሌጋሌ… ክንጠቕስ ንኽእሌ ኢና። ክርስትያናዊ ግቡእኻ ፈጺምካ ኣልኻ ማሇት 
መንፈሳዊ ውህበትካ ገሉጽካ ኣልኻ ማሇት ኣይኯነን። እዘ ከኣ ኣብ መንጏ ክርስትያናዊ 
ግቡእን መንፈሳዊ ውህበትን ፍሌሌይ ስሇዖል እዩ።  
 

ገሇ ክርስትያናት ብትግሃት ወንጌሌ ስሇዛዖርግሑ ጥራይ፥ ንገዙእ ርእሶም ናይ 
ወንጌሊውነት ሹመትን ህያብን ከምዖሇዎም ይሓስቡ እዮም። ገሇ ዴማ ኵለሳዔ ሕጉሳት 
ስሇዛኑ ‚ኣነስ ናይ ሰሓቕ ጸጋ ከይሃሇዎ ኣይተርፍን‛ ክብለ ይስምዐ። እቶም 
ንዔሽሮምን መባኦምን ብተወፋይነት ዛህቡ ዴማ ናይ ምሃብ ውህበት ኣልኒ ክብለ 
ይስምዐ። እዘ ግና ክርስትያናዊ ባህርይ ዯኣ እምበር መንፈሳዊ ህያብ ኣይኯነን። ስሇዘ 
ነቲ ኣብ መንጏ ክርስትያናዊ ሓሊፍነትን መንፈሳዊ ውህበትን ንዖል ፍሌሌይ ኣብ ግምት 
ብምእታው ንመሊሇስ። 
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ኣብ መንጏ መንፈሳዊ ውህበትን ፍለይ ክእሇትን (Talent) ዖል ፍሌሌይ 
 

እቲ ፍለይ ክእሇት እንብል ንነፍስ ወከፍ ሰብ ንረብሓ ሰባት ኣብዘ ግኡዛ ዒሇም 
ክሰርሕ እተዋህበ ክእሇት እዩ። ኣዲም ንኵልም እንስሳታት በብሓዯ ስም 
ከምዖውጽኣልም ቅደስ ቃሌ ይነግረና እዩ። እዘ ከኣ ወዱ ሰብ ክሳዔ ክንዯይ ሌዐሌ 
ዒቕሚ ከምዛነበሮ እዩ ዖመሌክተሌና (ዖፍ2፥19-20)። ዴሕሪ ውዴቀት’ውን እንተነ፥ 
ዯቂ ሰባት ሓዯ ቋንቋ ብምን ንግምቢ ባቤሌ ክሰርሑ ኣብ እተበገሱለ እዋን ዛነ 
ሓይሉ ክክሌክልም ክሳዔ ዖይኽእሌ ምኖም፥ ክሳዔ ክንዯይ ዔቍር ሓይሉ ኣብ ሰባት 
ከም እተቐመጠ እዩ ዖመሊኽት (ዖፍ11፥5-7)።  
 
ወዱ ሰብ፥ ብመሌክዔን ምስሌን ኣምሊኽ እተፈጥረ ብምኑ ኣብ ውሽጡ እተከዖነ ካብ 
እንስሳታት ፍሌይ ዖብል ብቕዒት ኣሇዎ። እቲ ካብ ኣምሊኽ እተቐበሌናዮ ኣእምሮ ብገዙእ 
ርእሱ ብዛግባእ ንዛመዛመዜ ሰብ ፍለይ ዒቕሚ እዩ። ኣብቲ ብግቡእ እተጠቐምናለ 
ኣእምሮ ፍለይ ክእሇት ኣል። ፍለይ ክእሇት ግና ምስቲ ንዙረበለ ዖልና መንፈሳዊ 
ውህበት ግና ፍሌሌይ ኣሇዎ። እቲ ፍሌሌይ ዴማ እዘ ዛስዔብ እዩ፥  
 
 ፍለይ ክእሇት ተፈጥሮኣውን ንኵለ ሰብ እተዋህበን እዩ። መንፈሳዊ ውህበት ግና 

ነቶም ብምእማን ጏይታ የሱስ ዲግም እተወሌደ ኣመንቲ ጥራይ ንምህናጽ ኣካሌ 
ክርስቶስን ምስፋሕ መንግስቲ ኣምሊኽ ዛወሃብ ፍለይ መሇኯታዊ ብቕዒት እዩ። 

 
 ፍለይ ክእሇት ምንጩ እግዘኣብሄር ጥራይ ኣይኯነን። እዘ ከኣ ብትምህርትን 

ሌምምዴን ዛጥረ ፍለይ ክእሇት ስሇዖል እዩ። መንፈሳዊ ውህበት ግና ምለእ 
ብምለእ ካብ እግዘኣብሄር እዩ። 

 

 ገሇ ገሇ ፍለይ ክእሇታት ሰብዒዊ ዖይኯኑስ ሰይጣናዊ ክኑ ይኽእለ እዮም። 
ኵልም መንፈሳዊ ህያባት ግና ምንጮም ኣምሊኽ ጥራይ እዩ።  
 

 ፍለይ ክእሇት እቲ ሰብ ብስጋ ተወሉደ ናብዙ ዒሇም ካብ ዛመጸሊ ጊዚ ጀሚሩ 
ኣብኡ ዛቕመጥ ክኸውን እንከል፥ መንፈሳዊ ውህበት ግና ካብታ ዲግም 
እተወሇዴካለ እዋን እዩ ኣብቲ ሰብ ዛቕመጥ። 

 
 ዔሊማ ፍለይ ክእሇት ንረብሓ እታ ምዴራዊት ህይወት ኯይኑ ኣብዘ ዒሇም 

ዛውዲእ እዩ። መንፈሳዊ ውህበት ግና ንሰባት ኣብ መንፈሳዊ ሸነኽ ብምሕጋዛ 
ናብቲ ዛመጽእ ህይወትውን ዛቕጽሌ ጽሌዋ ኣሇዎ።  

 



መንፈሳዊውህበትካ ምሌሊይን ምጥቃምን 2014 

 

29 

 

 ፍለይ ክእሇት ብዛግባእ ክዒዪ ምስ ኣምሊኽ ጥዐይ ርኽብ ክህሌወካ ወይውን 
ብኣምሊኽ ክትዴገፍ ናይ ግዴን ኣይኯነን።  መንፈሳዊ ውህበት ግና ብመጠን እቲ 
ምስ ኣምሊኽ ዖልካ ጥዐይ ዛምዴና እዩ ኣብ ባይታ ክግሇጽ ዛኽእሌ። 

 
 ፍለይ ክእሇት ንረብሓ ገዙእ ርእስኻ ክትጥቐመለ ትኽእሌ ኢኻ። መንፈሳዊ 

ውህበት ግና ንክብሪ እግዘኣብሄር ጥራይ ኢኻ ክትጥቐመለ ትኽእሌ። 
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ምዔራፍ ሹዴሽተ 

ንሓዯ ኣማኒ ክንዯይ መንፈሳዊ ውህበት ይወሃቦ? 

መጽሓፍ ቅደስ፥ ንነፍስ ወከፍ ኣማኒ መንፈሳዊ ውህበት ከምእተዋህበ ስሇዛዙረብ፥ 

ነፍስ ወከፍ ክርስትያን ውህበት ከምዖሇዎ፥ ክንኣምን ግቡእ እዩ። እቲ ሕቶ እምበኣር 

ሓዯ ኣማኒ ክንዯይ ዛኣኽሌ ውህበት እዩ ዛውንን ዛብሌ እዩ። ሓዯ ኣማኒ ካብ ኣምሊኽ 

እተቐበል ውህበት ሓዯ ጥራይ ዴዩ? ወይስ ሌዔሉ ሓዯ?   

ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ ብርግጽ ሓዯ ኣማኒ ሓዯ መንፈሳዊ ውህበት ይውንን እዩ። 

እዘ ማሇት ግና ኣብኡ ይሕጸር ማሇት ኣይኯነን። ገሇ ኣመንቲ ሓዯ መንፈሳዊ ውህበት 

ጥራይ ክህሌዎም እንከል፥ ገሇ ዴማ ካብ ሓዯ ንሊዔሉ መንፈሳዊ ውህበት ክህሌዎ 

ይኽእሌ እዩ። ነቶም ኣብ ሓዴሽ ኪዲን እተገሇጹ ሃዋርያት ከም ኣብነት ምስ እንወስዴ፥ 

ሰብ ብሕ ህያባት ምኖም ኢና ንንርኢ። ንሳቶም ናይ ትምህርቲ ጸጋ፡ ስብኸት፡ 

ምምዒዴ፡ ትንቢት፡ ቛንቋታት፡ ምሌሊይ መናፍስቲ፡ ፈውሲ... ኣብ ውሽጢ እቲ 

ሃዋርያዊ ጻውዑቶም ተቐቢልም ከገሌግለለ ተራእዮም እዮም።  

ጓሳ ማሕበር እንተነ’ውን ኣብቲ ከማሌኦ ዛግብኦ ነገር እንተዴኣ ሪእና ሌዔሉ ሓዯ 

መንፈሳዊ ውህበት ከምዖሇዎ ኢና ንርዲእ። ‚..እቲ ኤጲስቆጶስ... ንምስትምሃር ብቑዔ 
ኪኸውን...።‛ (1ጢሞ3፡2)። ጓሳ ንምስትምሃር ብቑዔ ዛኸውን ብስጋዊ ክእሇቱን ጻዔሩን 

ዖይኯነስ፥ በቲ ካብ ኣምሊኽ ዛወሃቦ ናይ ምስትምሃር ጸጋ እዩ። ጓሳ ብዖይካ እቲ ዖሇዎ 

ናይ ምምሃር ጸጋ፡ ንማሕበር ዖስተናብረለ ወይ ዴማ ዖመሓዴረለ፥ ናይ ምምሕዲር 

መንፈሳዊ ውህበት፥ ብምኽሪ ዖገሌግሇለ ዴማ ናይ ምኽሪ ህያብ ካብ ኣምሊኽ ተመቒለ 

እዩ። ስሇዘ ሓዯ ጓሳ ዋሊ ኣብኡ ኣይንሕጸሮ ናይ ምምሃር፥ ምምሕዲርን ምምዒዴን 

መንፈሳዊ ውህበት ኣሇዎ። እዘ ከኣ ዖመሌክተና ሌዔሉ ሓዯ መንፈሳዊ ውህበት 

ከምዖሇዎ እዩ።  

ንንጉስ ዲዊት’ውን ከም ኣብነት ክንወስድ ንኽእሌ ኢና። ንሱ፥ ክንዮ እቲ ዛነበሮ ናይ 

መዛሙር ውህበት ናይ ነብዪነት ውህበት ከምዛነበሮ ቅደስ ቃሌ ይነግረና እዩ 

(ግ.ሃ2፥30)። ነቲ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ሃዋርያ ጳውልስ ንዛዒበየ ጢሞቴዎስ እንተዴኣ 

ሪእናዮ’ውን ናይ ሃዋርያነት፡ ወንጌሊውነትን ምምሃር፡ ምስባኽ፡ ምጉሳይ... መንፈሳዊ 



መንፈሳዊውህበትካ ምሌሊይን ምጥቃምን 2014 

 

31 

 

ውህበት ከምዖሇዎ ኣብቲ ብዙዔብኡን ንእኡን እተጻሕፈ ጽሑፍ ንረኽቦ ኢና። 

(1ጢሞ1፡3-4 2ጢሞ4፡1-5)  

በዘ ኵለ ክንርእዮ ዛጸናሕና እምበኣር ሓዯ ኣማኒ ሌዔሉ ሓዯ መንፈሳዊ ውህበት 

ክህሌዎ ይኽእሌ እዩ። መንፈስ ቅደስ ከምዛዯሇዮን እቲ ኣባና ዖል ሰማያዊ ጽውዒ 

ከምዛጠሌቦን ካብ ሓዯ መንፈሳዊ ውህበት ንሊዔሉ ክንቕበሌ ንኽእሌ ኢና። ‚እዘ ዅለ 
ኸኣ ንሱ እቲ ሓዯ መንፈስ ከም ዘዯሌዮ ገይሩ ንነፍሲ ወከፍ ገግዱኡ እናመቐሇ እዩ 
ዘገብሮ።‛ (1ቇሮ12፡11)።  

ኣብዘ ከነስተውዔል ዖልና ነገር ንብዛሒ እቲ እንቕበል መንፈሳዊ ውህበት  ናትና 

ውሌቃዊ ጻዔሪ ከምዖይውስኖ እዩ። ንዒይነት እንቅበል ውህበት ጥራይ ዖይኯነስ 

ንብዛሒ እንቅበል’ውን ኣብ መንፈስ ቅደስ ከምዛርኯስ ምርዲእ የዴሉ።   
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ምዔራፍ ሸውዒተ 

 
ብኸመይ መንፈሳዊ ውህበት ከም እንቕበሌ 

 
ምሳና ዛውሇዴ  
 
ገሇ መንፈሳዊ ውህበት ካብ ከርሲ ኣዳና ዛወሃቡ እዮም። ኤርሚያስ ንኣህዙብ ነብይነት፥ 
ጳውልስ ዴማ ንወንጌሌ ምስባኽ ካብ ከርሲ ኣዱኦም እዮም ተመዱቦም (ኤር1፥ ገሊ1፡14-
15)። ኣምሊኽ ለዒሊዊ ኣምሊኽ ስሇዛነ ንዛዯሇዮ ሰብ ካብ ከርሲ ኣዱኡ ከም 
መጥምቑ ዮሃንስ ብመንፈስ ክመሌኦን ንዒብዪ ነገር ሓርዩ ንእኡ ዛኸውን መንፈሳዊ 
ህያብ ከቐምጠለ ይኽእሌ እዩ። ኣምሊኽና፥ ነዘ ስሇምንታይ ኢኻ ዛገበርካ ኢለ ዛኸሶ፥ 
ከምቲ ግበር ኢለ ዴማ ዖማኽሮ ዖይብለ ለዒሊዊ ኣምሊኽ እዩ። 
 
ብከምዘ ኣገባብ መንፈሳዊ ውህበት እተቐበለ ሰባት ክሳዔ ገጾም ናብ ወንጌሌ ዛመሌሱ 
እቲ ውህበት ክዒዪ ኣይኽእሌን እዩ። ገጾም ናብ ኣምሊኽ ምስ ዛመሌሱ ግና እቲ 
ውህበት ክዒዪ ይጅምር። ከምኡውን እቲ መንፈሳዊ ውህበት ኣብ ውሽጢ እቲ ሰብ 
ክዒቢ ዴሕሪ ምጽናሕ ኣብቲ ምደብ ጊዚኡ ወይ ዴማ ኣብቲ እቲ ሰብ ጸጋኡ ክገሌጸለ 
ናብ ዛኽእሇለ መንፈሳዊ ብጽሕና ምስ በጽሐ ክግሇጽ ይጅምር።  

 
ብኢዴ ኣንብሮን ትንቢታዊ ኣዋጅን 
 
ኣምሊኽ ዛቀብኦም ናብ ካሌኦት ዴማ መንፈሳዊ ውህበት ክመቕለ ዖተንስኦም ኣገሌገሌቲ 
ኣሇው። እዜም ቅቡኣት ኣብ ገሉኡ ብኢዴ ኣንብሮ መንፈሳዊ ሓይሉ ብምፍታሕ ኣብ 
ሌዔሉ እቲ ሰብ ትንቢታዊ ኣዋጅ ብምቕማጥ ውህበት ይሇቝ እዮም። ጢሞቴዎስ 
ንዛነበሮ መንፈሳዊ ውህበት ብከምዘ ኣገባብ እዩ ካብ ሃዋርያ ጳውልስ ተመቂሌዎ 
(1ጢሞ4፥14 2ጢሞ1፥6-7)። ኣብ ገሇ እዋናት ዴማ ዖይቲ ኣብቲ ሰብ ብምፍሳስ 
መንፈሳዊ ውህበት ኣብ ሰባት ዛሌቀቐለ እዋናት ኣል። ንንጉስ ሳኦሌ፥ ዲዊትን የሁን ከም 
ኣብነት ክንወስዴ ንኽእሌ ኢና። ንሳቶም ዖይቲ ብምፍሳስ ንንግስነት ዛኸውን መንፈሳዊ 
ሹመትን ህያብን ተቐቢልም እዮም (1ሳሙ10፥1 16፥1,13 2ነገ5፥1-10)። ኣብ ገሇ 
እዋናትውን ክዲውንቶም ኣብ ሌዔሉ ካሌኦት ብምግባር መንፈሳዊ ሹመትን ህያብን 
ዛመቕለ ኣገሌገሌቲ ኣሇው። ኤሌያስ ንኤሌሳእ ኣብ ክንዲኡ ነብይ ክኸውን በዘ ኣገባብ 
እዩ መቂሌዎ። 
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ውሌቃዊ ግጥም ምስ ኣምሊኽ ብምኽያዴ 
 
ኣምሊኽ፥ ብቐጥታ ንገሇ ቅደሳን ብምጉናፍ ኣብ ውሽጦም መንፈሳዊ ውህበት ዛሇቐለ 
እዋናት ኣል። መሇኯታዊ ግጥም ምስ ኣምሊኽ ብምኽያዴ ናብቲ ቅዴሚ ምስራት ዒሇም 
ብኣምሊኽ እተመዯበሌካ መንፈሳዊ ሹመትን ህያብን ክትኣቱ ትኽእሌ ኢኻ። ውሌቃዊ 
ናይ ኣምሌኾ ህይወትካ ብምዔባይ ገጽ ኣምሊኽ ዴሇ። ኣምሊኽ ነቶም ዛዯሌይዎ ዛጓነፍ 
ኣምሊኽ እዩ። ምስ ዛጓነፈካ ዴማ ዛመቅሇካ መንፈሳቂ ብቕዒት ክህለ እዩ። 

 
ብእምነት ሌማኖ 
 
ዴሇዩ፥ ቅንኡ፥ ሇምኑ ዛብለ ቃሊት ገሇ ገሇ ህያባት ብምሌማን ክንቕበልም ከምእንኽእሌ 
እዩ ዖረዴኡና። (1ቇሮ14፥1,5 ማቴ7፥11 21፥22 ለቃ11፥13 ማር11፥24 1ዮሃ5፥14-15)። 
ስሇዘ እምነትና ብምዔባይን ፍቓዴ ኣምሊኽ ንኣና ብምሌሊይን ክንሌምን ኣልና። ብርግጽ 
እቲ እንሌምኖ ህያብ ፍቓዴ ኣምሊኽ ምስዖይኸውን ኣይወሃበናን። ንኣብነት ሓዯ ሰብ 
ብጓሳ ተመዱቡ ክነሱ ሃዋርያነት እንተሇመነ ኣይወሃቦን። ይኹን ዯኣ እምበር ከም ጓሳ 
ብቑዔ ጌሮም ከውጽእዎ ንዛኽእለ ህያባት ምስ ዛሌምን ኣምሊኽ ዴላት ሌቡ ክህቦ፥ 
ሌማኖ ከናፍሩ ዴማ ኣይከሌኦን እዩ። 

 
ኣቐዱሞም ንእተዋህቡና ህያባት እሙን ኯይንና ብምግሊጽ 
 
ቅደስ ቃሌ ‚ንዖሇዎ ዖበሇ ዀለ ይውሀቦ ይውሰኾውን።‛ ይብሌ (ማቴ25፥29 13፥12)። 
መጠን እቲ ነቶም ኣቐዱሞም እተዋህቡና ህያባት ዖልና ተወፋይነት፥ ካሌኦት ህያባት 
ናብ ህይወትና ይውሰኹ እዮም። ስሇዘ ዴማ እዩ፥ ነቶም ኣቐዱሞም ኣብ ህይወትና 
ዛወሃቡና ህያባት ክንከናከኖምን ከነዔብዮምን ዖዴሌየና። ኣምሊኽ ነቶም እሙናት 
ይውስኸልም እዩ። እቲ ንእተዋህበካ ውህበት ዛህሌወካ እሙንነት ንዖይብሌካ 
የወስኸሌካ ምኑ ፈሉጥካ ብእሙንነት ኣገሌግሌ።   



 
ምዔራፍ ሸሞንተ 

 
ዔሊማ መንፈሳዊ ውህበት  

 
መንፈሳዊ ውሀበት ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ፥ ንጥቕሚ ብዔሊማ እዩ ዛውሃብ። ነዘ 
ዔሊማ እዘ ዴማ ኣብ ሓሙሽተ ኢና እንመቕል። ብዙዔባ እዘ ዛርዛራዊ ሓሳብ ቐጺሌና 
ንርአ።  
 

1. ንክብሪ ኣምሊኽ 
 
ጏይታ የሱስ፥ መንፈስ ቅደስ ምስ ዛመጽእ ከምዖክብሮ ነጊሩና ኣል። ‚ንሱ ኻባይ 
ኪወስዴን ኪነግረኩምን እዩ  እሞ፡ ንኣይ ኬኽብረኒ እዩ።‛ (ዮሃ16፥14)። መንፈስ 
ቅደስ፥ ንጏይታ የሱስ ንምክባር ካብ ዛገብሮም ነገራት ሓዯ ዴማ፥ ኣብ ቅደሳን 
መንፈሳዊ ውህበት ምቕማጥ እዩ። መንፈስ ቅደስ ዛህቦም ህያባት፥ ንክብሪ የሱስ 
ዖገሌግለ እዮም። እቶም ብመንፈስ ቅደስ ኣቢልም ኣብ ማሕበር ዛግሇጹ ህያባት 
ክብሪ ኣምሊኽ ይፈትሑን ንኣምሊኽ ዛኸውን ክብሪ የዲሌውን እዮም። 
 
ውህበት፥ ኩለሳዔ ንወሃቢኡ ኬክብርን ከጠምትን እዩ ዛመጽእ። ጴጥሮስ፥ ንመንፈሳዊ 
ውህበት ክገሌጾ እንከል፥ ናይቲ ብሕ ዛዒይነቱ ጸጋ ኣምሊኽ ብምባሌ እዩ ዛገሌጾ 
(1ጴጥ4፡10)። እዘ ከኣ መንፈሳዊ ውህበት ጸጋ ኣምሊኽ ንዯቂ ሰባት ዛግሃዯለ ሓዯ 
መገዱ ከምዛነ እዩ ዖርእየና። ኣምሊኽ ንባህርያቱ፡ ተግባራቱን መንነቱን ብመንፈሳዊ 
ውህበት ኣቢለ ብምግሊጽ ንክብሩ ዛኸውን ነገር ይሃንጽ እዩ። እቲ ብመንፈሳዊ 
ውህበት ክግሇጽ ዛዴሇ፥ ናይቲ ዒብዪ ኣምሊኽ ፍጹም ክእሇት እዩ።  
 
ኣብ ዖመንና ንርእዮ ከምዖልና፥ በቲ ዛግሇጽ ዖል መንፈሳዊ ውህበት፥ እቶም 
መተሓሊሇፊ መገዱ (ሻምብቆ) ክኑ እተመዯቡ ኣገሌገሌቲ እዮም ዛኸብሩ ዖሇው። 
እዘ ንመሰረታዊ ዔሊማ መንፈሳዊ ውህበት ካብ ዖይርዲእ ዛመጽእ መገዱ ጥፍኣት እዩ። 
ውህበት ንወሃቢኡ ከኽብር እዩ ተዋሂቡ። እቶም ውህበትና ብምግሊጽ ህይወት ሰባት 
እንበጽሕ፥ ጠመተና ኣብቲ ምንጪ ውህበትና ብምግባር ንክብሩ ክንሰርሕ ይግባእ። 
እቶም ብመገዱ ካሌኦት መንፈሳዊ ውህበት እንምቐሌ ዴማ፥ ሌብና ኣብቲ ምንጪ እቲ 
ውህበት ዛነ ጏይታ ዯኣ እምበር፥ ኣብቶም ገሇጽቱ ዛኑ ኣገሌገሌቲ ከይገበርና 
ንመሊሇስ።   
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2. ምግሊጽ መንነት ኣምሊኽ 
 
መንፈሳዊ ውህበት፥ ንባህርያት እቲ ውህበት ዖሇዎ ሰብ ዖይኯነስ፥ ንባህርያት እቲ 
ኣብ'ቲ ሰብ ሓዱሩ ዖል መንፈስ ኣምሊኽ እዩ ዛገሌጽን ዖንጸባርቕን። ኩልም ዛግሇጹ 
ውህበታት ነቲ ምንጩ ውህበት ዛነ ኣምሊኽ እዮም ዛገሌጹ። ኣምሊኽ፥ ንመንፈሳዊ 
ውህበት ንዯቂ ሰባት ዛሃበለ እቲ ኣውራ ምኽንያት መንነቱ ንምግሊጽ እዩ። ንሱ፥ 
ብውህበት ኣቢለ መንነቱ ብምግሊጽ ከንዴንቆን ከነክብሮን ይገብር። እቲ ዖይርኤን 
መንፈስ ዛነን ኣምሊኽ፥ ነቲ ብጊዚን ስፍራን ዛውሰን ግኡዛ ዒሇም፥ ብመንፈሳዊ 
ውህበቱ ኣቢለ እዩ ባህርያቱ፡ መንነቱን ስርሑን ዛገሌጽ። 
 
ከምቲ ኣቐዱመ ዛበሌኩዎ፥ መንነት ኣምሊኽ ካብ ዛግሇጸልም መገዴታት እቲ ሓዯን 
ዛበሇጸን መንፈሳዊ ህያባት እዩ። ነዘ ሓሳብ ንምርዲእ፥ ሓዯ መረዲእታ ከቅርብ እፈቱ። 
ነቲ ሓሙሽተ ናይ ኣገሌግልት ህያባት (five-fold ministry) ንማሕበር ዛሀባ የሱስ 
ክኸውን እንከል፥ እቲ ዔሊማ ዴማ ንገዙእ ርእሱ ብማሕበሩ ምግሊጽ እዩ። ንሱ ከምቲ 
ኣብ ቃሌ ኣምሊኽ ተጻሒፉ እንረኽቦ ሃዋርያ፡ ነብዪ፡ ጓሳ፡ መምህርን ወንጌሊውን እዩ።  
 የሱስ ሃዋርያ (እብ3፡1)። 
 የሱስ ነብዪ እዩ (ማቴ21፡11 ለቃ13፡33)። 
 የሱስ ወንጌሊዊ (ለቃ4፥18-19)።  
 የሱስ ጓሳ እዩ (1ጴጥ2፡25)። 
 የሱስ መምህር (ዮሃ3፡2)። 

 
እዘ ዖሕሌፈሌና መሌእኽቲ፥ ኣምሊኽ በቶም መንፈሳዊ ህያባትን ኣገሌግልታትን ኣቢለ 
ብማሕበሩ ገዙእ ርእሱ ክገሌጽ ከምዛፈተዎ እዩ። እቲ ሉቀ ሃዋርያት ዛነ ጏይታ ንገሇ 
ካብ ቅደሳን ንሃዋርያነት ብምሿም፥ ሃዋርያነቱ ይገሌጽ። ንገሉኦም ነብያት ብምግባር 
ዴማ ነብይነቱ የርኢ። ከምኡውን ንገሉኣቶም ናይ ጉስነት ጸጋ ብምሃብ ጉስነቱ 
ብእኦም ይገሌጽ። እዘ ዖርእየና ከኣ መንፈሳዊ ውህበት መንነት ኣምሊኽ ንምግሃዴ 
ከምዛወሃቡ እዩ።  
 
እምበኣር ነዘ ሓቂ ኣብ ግምት ብምእታው፥ በቲ እተዋህበና መንፈሳዊ ውህበት 
ንመንነት እቲ ምንጪ ውህበት ዛነ ኣምሊኽ ዯኣ እምበር፥ ገዙእ ርእስና ንምግሊጽ 
ከይንሰርሕ ንጠንቀቕ። ንሕና ትሕት ኢሌና ንሱ ይገሇጽ። ንሕና ተሓቢእና ንሱ 
ይዴመቕ። ነቶም ብዛገሇጽና ውህበት ናባና ዛጥምቱ ዴማ ከምቶም ቀዲሞት ምስጢር 
ዒወትናን ምንጪ ኵለ ነገርናን መን ከምዛነ ብምዛኽካር ንመሊሇስ። 
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3. ምስፋሕ ወንጌሌ መንግስቲ ኣምሊኽ 
 
ኣምሊኽ፥ እቲ ዛዒበየ ዔሊምኡ መንግስቱ ኣብ ገጽ ምዴሪ ከስፋፍሕ እዩ። መንግስቲ 
ኣምሊኽ፥ ኣብ ኵለ ሸነኽ እዙ ምዴሪ ክሰፍሕ ዖሇኣሇማዊ ዔሊማ ኣምሊኽ እዩ። ኣብ 
ኵለ ሸነኽ ክንብሌ እንከልና ኣብ ቢዛነስ፥ ትምህርቲ፥ መራኸቢ ብሃን፥ ስነ ጥበብ፥ 
ፖሇቲካ፥ ሓዲር… ማሇት እዩ። ኣብዜም ዛጠቕስናዮምን ካሌኦት ጽሊታት፥ ናይ ኣምሊኽ 
ምሕዯራ ክሰርጽ ኣሇዎ። ነዘ ሓሊፍነት እንስከም ዴማ እቶም ዚጋታት እዙ መንግስቲ 
ዛኯንና ቅደሳን ኢና።  
 
ነቲ እተዋህበና ናይ ዚግነት ሓሊፍነት ግን ብናይ ገዙእ ርእስና ጥበብን ኣካይዲን 
ክንፍጽም ዛከኣሌ ኣይኯነን። መሇኯታዊ ዯገፍ የዴሌየና እዩ። ኣምሊኽ ነቲ ዛሃበና 
ሓሊፍነት ክንፍጽም ዛሀበና መሇኯታዊ ዒቕሚ ኣል። ንሱ ከኣ መንፈሳዊ ውህበት 
እዩ። ስሇዘ ብመንፈሳዊ ውህበት ተሓጊዛና ኣብ ኵለ ጽሊታት እዙ ምዴሪ ጸብሇሌ 
ኢሌና ክንወጽእ ይግባእ። ማሕበር ክርስቶስ፥ ኣብ ንጥፈት እዙ ዒሇም መሪሕ ተራ 
ክትጻወት ግቡኣ እዩ። ክንዱ ዛኾነ ዴማ፥ ነቲ ኣብ ቅደሳን ዖል ውህበት ኣብ 
ምብርባርን ምግሊጽን ኣዴሂብካ ምስራሕ የዴሉ።  
 
በዒሌ ዮሴፍ ኣብ ቅዴሚ ንጉስ ብምቕራብ ታሪኾምን ታሪኽ እታ ዛነበርዋ ሃገረ ግብጺ 
ዛቀየሩ ብዛነበሮም ምዴራዊ ክእሇት ዖይኯነስ፥ ካብ እግዘኣብሄር ኣምሊኽ 
ብእተዋህቦም ሕሌሚ ናይ ምፍታሕ መንፈሳዊ ውህበት እዩ። ኣብዘ ዖልናዮ እዋንውን 
እቲ ናይ ኣምሊኽ ሰብ ነብዪ ቲ.ቢ.ጆሽዋ በቲ እተዋህቦ ናይ ነብዪነት ውህበት 
ንመራሕቲ ብሓት ሃገራት ኣካይዲኦም ከእርዩ ጸሌይዎም ይርከብ። ከም እኒ ፓስተር 
ክሪስ፥ ፓስተር ዳቪዴ ኦዳፖ፥ ፓስተር ኣዯባዮ (ኣቦ ኣፍሪካ)፥ ወንጌሊዊ ቢሌ 
ግርሃም፥ ፓስተር ቱዯር ፒዛማርክ፥ ድ/ር ማይሇስ ሙንሮ…  ዛኣመሰለ ዒበይቲ ናይ 
ኣምሊኽ ሰባት’ውን ንብሓት ኣብ እተፈሊሇየ ጽፍሕታት ንዖሇዎ መራሕቲ ሃገር፥ 
ፖሇቲከኛታት፥ ምሁራን፥ ንቁጠባ እዙ ዒሇም ዛዛውሩ ሃብታማት… ስርዒት መንግስቲ 
ኣምሊኽ ብምስራጽ ኣካይዲ እዙ ምዴሪ ኣብ ምሌዋጥ ሌዐሌ ኣበርክቶ ክገብሩ ንርእዮም 
ኣልና። እቲ ኣባና ዖል መንፈሳዊ ውህበት ክግሇጽ ክጅምር እንከል፥ ምሕዯራ ኣምሊኽ 
ኣብ ገጽ ምዴሪ ከስፋፍሕ ናይ ግዴን እዩ። በዘ ከኣ መንግስቲ ኣምሊኽ ኣብ ምዴሪ 
ሊዔሇዋይ ኢዴ ትሕዛ። 
 

4. ንምህናጽ ኣካሌ ክርስቶስ 
 

እቲ ብዙዔባ መንፈሳዊ ውህበት ብዛርዛር ዛዙረብ ክፍሉ፥ ቀዲማይ መሌእኽቲ 
ጳውልስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ክኸውን እንከል፥ እቲ ክፍሉ ዴማ ካብ ምዔራፍ 12 ክሳዔ 
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14 ዖል ሰሇስተ ምዔራፋት እዩ። ብዙዔባ እዜም ሰሇስተ ምዔራፋት ዔምቇት ዖሇዎ ሓሳብ 
ንምቕራብ ዴማ፥ ነቲ ቅዴሚኡ ዖል ምዔራፍ 11 ከነጽንዕ ግቡእ እመስሇኒ። ምዔራፍ 11 
ብሕ ሓሳብ ዖሌዔሌ ምዔራፍ እ እንተኯነ ማእከሊዊ ሓሳቡ ግን ብዙዔባ ኣካሌ 
ክርስቶስ እዩ ዘዙረብ። ብምቕጻሌ ኣብ ምዔራፍ 12 ብዙዔባ ህያባት ዛርዛር ሓሳብ 
ይቐርብ። እዘ ከኣ እቲ ዴሒሩ እተገሌጸ ህያብ ኣብ ረብሓ ምህናጽ ማሕበር ነታ 
ማሕበር እተዋህበ ምኑ እዩ ዖመሌክተና። 
 
መንፈሳዊ ውህበት ካብ እተዋህበልም ዔሊማታት ሓዯ ምህናጽ ኣካሌ ክርስቶስ እዩ። 
ክርስቶስ የሱስ ነታ ስጋኡ ዛነት ማሕበሩ ብእተፈሊሇዩ ጸጋ ህያባትን ኣገሌግልታትን 
ይሃንጻን ናብቲ ክትኣትዎ ዖሇዋ መንፈሳዊ ብጽሕና የብጽሓን እዩ። ምህናጽ ኣካሌ 
ክርስቶስ ክንብሌ እንከልና ዴማ ነዜም ዛስዔቡ የጠቓሌሌ፦ 

 ናብ ሕብረት እምነት ምእታው 

 ናብ ፍሌጠት ወዱ ኣምሊኽ ምምጻእ 

 እኵሌ ሰብኣይ ምን 

 ናብ ሌክዔ ምሌኣት ብጽሕና ክርስቶስ ምብጻሕ 

 ንኣገሌግልት ጏይታ ምለእ ምን  

 ጽኑዔ ምን  

 ዔሊማ ማሕበር ምፍጻም 

 ጽሌዋ ማሕበር ኣብ ኵለ መዲይ ምሕያሌ 

 ኣብ መንፈሳዊ ውግእ ምዔዋት  
 

ዛርዛር ሓሳብ ናይዜም ሓሳባት ኣብ ትሕቲ ‚ረብሓ ብግቡእ ዛዒዪ ውህበት ኣብ 
ማሕበር‛ ዛብሌ ኣርእስቲ ቐጺሌና ክንርእዮ ኢና። 
 

5. ቅደሳን ብመንነቶም ክግሇጹ 
 

ነፍስ ወከፍ ሰብ፥ ክፍጠር እንከል ንዔሊማ እዩ ተፈጢሩ። ስሇዘ ነፍስ ወከፍ ሰብ 

ንኣምሊኽ ኣዛዩ ኣገዲስን ካብ ካሌኦት ዛፈሌዮን ነገር ኣሇዎ። እቲ ንነፍስ ወከፍ ሰብ 

ፍሌይ ዖብል ዴማ እቲ ኣብኡ ዖል መንፈሳዊ ውህበትን ብእኡ ክፍጸም ብኣምሊኽ 

እተመዯበ ዔሊማን እዩ። ስሇዘ እዩ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ በቲ ዖሇዎ መንነት ክግሇጽ እሞ 

ንኣምሊኽ ከስምር ዛግብኦ። እዘ እዩ እቲ ክንፍጽሞ ዛዴሇ ዖል ፍቓዴ ኣምሊኽ እዩ።  
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ማሕበር ስጋ ክርስቶስ እያ። ከምቲ ቅደስ ቃሌ ዛብል ዴማ  ‚..ኣካሊት ብሕ፡ እቲ 
ስጋ ግና ሓዯ እዩ።‛ (1ቇሮ12፥20)። ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ዴማ ኣብቲ ስጋ ነናቱ ግዯ 

(ተግባር፥ ሓሊፍነት) ኣሇዎ። ኣብቲ ኣሰራርሓ ናይ ኣካሌ ዴማ፥ ነቲ እቲ ሓዯ ኣካሌ 

ኯይንዎ ዖል፥ እቲ ካሌእ ክኑ ናይ ግዴን ኣይኯነን። ብጽሕና ነቲ ኣብቲ ኣካሌ 

ዖልካ ፍለይነት ብምግንዙብ ብእኡ ክትዒዪ ምኽኣሌ እዩ። ንስኻ እቲ ኣባኻ ዖል 

ኢኻ። ክትኯኖ ትጽቢት ዛግበረሌካ ዴማ በቲ ኣምሊኽ ዛሀበካ መንፈሳዊ ህያብ 

ክትግሃዴ እዩ። በቲ ኣብ ኣምሊኽ ዖልካ ሓቐኛ መንነት ክትግሇጽ ምኽኣሌ ብገዙእ 

ርእሱ ብጽሕና እዩ። ጉያካ ወዱእካ ካብዙ ዒሇም ክትሓሌፍ ብመንነትካ ተገሇጽ። 

ምእንቲ እዘ ዔሊማ ዴማ እዩ መንፈሳዊ ውህበት ካብ ኣምሊኽ እተቐበሌካ።  
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ምዔራፍ ትሽዒተ 

ረብሓ ብግቡእ ዛዒዪ ውህበት ኣብ ማሕበር 

መንፈሳዊ ውህበታት፥ ኣብ ማሕበር ብዛግባእ ክዒዪ እንከል፥ ኣብ ቅርጽን ኣካይዲን 
እታ ማሕበር ዒይነታዊ ሇውጢ ክርኤ ባህርያዊ እዩ። ገሇ ካብ ረብሓታቱ ዴማ ስዑቡ 
ይቐርብ። 
 
1. ናብ ሕብረት እምነት ምምጻእ፥ ኤፌ4፥11-13 
 
ማሕበር ክርስቶስ ብመንፈሳዊ ህያባት ናብ ሕብረት እምነት ንምምጻእ ትህነጽ እያ። 
ናብ ሕብረት ምምጻእ ማሇት ናብቲ ‚ብምእማን ዛርኸብ ሓዴነት‛ ማሇት እዩ።  
ኣምሊኽ ብሞት ሓንቲ ነፍሲ ባህ ዖይብል ኣምሊኽ (ህዛ18፡32) ስሇዛነ፥ ንወደ በጃ 
ብምሃብ ንዯቂ ሰባት ዯገ ምዴሓን ኣዲሌዩ ኣል። ናብዘ ብምእማን የሱስ ዛእቶ 
ምዴሓን ኵለ ሰብ ክመጽእ ዴማ ባህጉን ናይ ኵለ ሳዔ ጻውዑቱን እዩ (1ጢሞ2፡3-4)። 
 
ኣምሊኽ፥ ንኵለ ሰብ ናብ ሕብረት እምነት ንምምጻእ፥ ቅዴሚ ኵለ ንወደ በጃ ሂቡ። 
ዴሕርዘ ዴማ ምእንቲ እዘ ዔሊማ ንቤተክርስትያን መንፈሳዊ ውህበትን ቃሌ ዔርቂን 
ብምሃብ ኣምባሳዯሩ እዩ ጌርዋ (2ቆ5፡18-20)። ስሇዘ እቶም ናብ ሕብረት እምነት 
መጺእና ወረስቲ ህይወት ዖሇኣሇም ዛኯንና ቅደሳን፥ ነቲ ንሕና ዛረከብናዮ ፍለይ 
መሰሌ ነቶም ዖይረኸብዎ ክረኽብዎ ክንሕግዜም ሓሊፍነትና እዩ። ነቲ ናብዘ ብርሃን 
ሓቂ ዖምጽኣና ጏይታ ከነርእዮም ኣልና። እዘ ንምግባር ዴማ ብመንፈሳዊ ውህበት 
እተሰነየ ወንጌሌ ኢና ክንነግሮ ዖልና። ወንጌሌ፥ ብመንፈሳዊ ውህበት ምስ ዛስነ ሌቢ 
ሰብ ናይ ምርታዔ ዒቕሙ ሌዐሌ እዩ። ሓይሉ ወንጌሌ እቲ ንእኡ ንምጽናዔ ዖሰንዮ 
መንፈሳዊ ውህበት እዩ። እዘ ሓቂ እዘ ኣብቶም ቀዲሞት ክርስትያናት ብግብሪ 
ተሰሪሑለ ኢና እንረኽቦ (ግ.ሃ4፡33)። 
 
2. ናብ ፍሌጠት ወዱ ኣምሊኽ ምምጻእ፥ ኤፌ4፥11-13 
 
ኣብ ማሕበር ህያው ኣምሊኽ፥ ብዙዔባ ወዱ ኣምሊኽ (የሱስ ክርስቶስ) ብሰሪ ዴኹም 
ምሕዯራ፡ ሃይማኖታዊ ስርዒትን ውዱት ኣጋንንትን ዛሃሰሱ ወይ ዴማ ዙጊት 
ዖይተዲህሰሱ ብሕ መንፈሳዊ ሓቅታት ኣሇው። ነዜም ሓቅታት እዘኣቶም ክገሌጾም 
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ዛኽእሌ ዴማ ምዔያይ መንፈሳዊ ውህበት እዩ። ልሚ ኣብ ማሕበር ኣምሊኽ ብዙዔባ 
ክርስቶስ የሱስ ዯኣ እምበር ንክርስቶስ የሱስ ዖይፈሌጥ ወሇድ ዛርኤ ዖል ዋሕዱ 
ምግሊጽ መንፈሳዊ ውህበት ስሇዖል እዩ። መንፈሳዊ ውህበት ኣብ እተገሌጾ ግና 
ኩለሳዔ ፍሌጠት ወዱ ኣምሊኽ ኣል። 
 
እቲ ኣብዘ ስፍራ ተገሉጹ ዖል ‚ፍሌጠት‛ ዛብሌ ቃሌ፥ ኣብ ግሪኽ ‚ኢፕግኖሲስ‛ 
(epignosis) ብተመኩሮ ንዛእቶ መሇኯታዊ ወይ ምግሊጻዊ ፍሌጠት ዯኣ እምበር ነቲ 
ኯፍ ኢሌካ ስሇዛተመሃርካን ዖንበብካን እትበጽሖ ናይ ሓበሬታ ፍሌጠት (ግኖሲስ) 
ዖመሌክት ኣይኯነን። ብመንፈሳዊ ውህበት ተሓጊዛና ናብቲ ዛዒሞቐ መሇኯታዊ ናይ 
ሌምምዴ ፍሌጠት ክንኣቱ ዔዴሌ ተከፊቱሌና እዩ። ስሇዘ ኢና ኣብ ማሕበር ምዔያዪ 
መንፈሳዊ ውህበት ከነተባብዔ ዖልና። ፍሌጠትና ክረዛንን ክዒሙቕን ህያባት ይገሇጹ። 
እቲ ዖልና ፍሌጠት ሓርነት፥ ምንጋፍ፥ ብርታዓ፥ ምጥሓስ… ከምጽኣሌና ጸጋ ህያባት 
ዛዒዩለ መዴረኻት ነጣጥሕ። 
 
3. እኹሌ ሰብኣይ ናብ ምን ዯረጃ ምብጻሕ፡ ኤፌ4፥11-13 
 
ከምቆሌዒ ዘሓስብ፡ ዘዙረብ፡ ዘገብር ወሇድ ንዔዮ ጎይታ ኣይበቕዔን። እዘ ከምዘ 
ዒይነት ወሇድ፥ ኣብ መትከለ ጽኑዔ መርገጺ ስሇዖይብለ ኩለ ሳዔ በብዛመጸ ንፋስ 
ንየው ነጀው ምስተዯፍኤ እዩ። ስሇምንታይ እዩ ከምዘ ዒይነት ወሇድ ኣብ ምዴርና 
በዘሑ? እቲ ምኽንያት ብሕ ክኸውን እንከል፡ ኣብ ማሕበር ኣምሊኽ ከምቲ ዛዴሇ 
መንፈሳዊ ውህበት ዖይምስርሑ ግና ሓዯ ካብ ቀንዱ ምኽንያት እዩ። ብሱሌ፡ ብኩለ 
ፍሌጠት ኣምሊኽ ርደእ፡ ስሇ ኩለ ነገር ብኩለ ዔጡቕ፡ ሓሊፊነት ክስከም ዴለው፡ 
ኣብ መርገጺኡ ጽኑዔ ወሇድ ክንፈሪ እንተዴኣ ኯይንና ኣብ ማሕበር ኣምሊኽ መንፈሳዊ 
ውህበት ከምቲ ዛዴሇ ብዖይምክሌካሌ ክዒዪ ከነፍቕዴን ክንጋዯሌን ኣልና።  
 
4. ንምጽናዔ፥ ሮሜ1፡9 
 
ጳውልስ፥ ንሰብ ሮሜ መንፈሳዊ ውህበት ንጽንዒቶም ክመቕልም ይናፍቕ ከዛነበረ 
ኣብቲ ናብኦም ዛሰዯድ መሌእኽቲ ኣስፊርዎ እዩ። ኣምሊኽ፥ ዖይነቃነቅ ሱር ዛሰዯዯ 
ኣብ ጥቓ መገዱ ዯው ዖይብሌ ጽኑዔ ወሇድ ኣብ ቤቱ ክርኤ ባህጉ እዩ። ነዘ ባህጉ 
ተግባራዊ ንምግባር ዴማ መንፈሳዊ ህያባት ክግሇጹ ይመኽር። መንፈሳዊ ህያባት 
ምስዛግሇጹ፥ ኣብ ውሽጢ ቅደሳን ንምጽናዕም ዛኸውን ሰማያዊ ሓቂ ይትኸሌ እዩ።  
 
ነቲ ብኣና እተጀመረ ዔዮ ኣብ መፈጸምታኡ ከነብጽሖ ጽኑዔ ምን የዴሌየና እዩ። 
ንሓይሌታት ጸሌማት ኣትኪሌና ብምቅሊስ ክንስዔሮምን ኣብ ግዛኣቶም ብምዛማት 
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ንብረቶም ክንብዛብዛ መንፈሳዊ ጽንዒት ብግዱ ክንውንን ኣልና። እዘ ከኣ ብዖይ 
መንፈሳዊ ውህበት ክርኸብ ዛከኣሌ ኣይኯነን። ክንዱ ዛኾነ ዴማ ኵሊትና ኣብ 
መማሕበርና ምግሊጽ መንፈሳዊ ውህበት ክህለ እጃምና ከነበርክት ኣልና። 
 
5. ምስሉ ወዱ ኣምሊኽ ንምትሓዛ፥ ኤፌ4፥11-13 
 
ክርስትና ጉዔዜ፡ ንሕና ዴማ ተጏዒዛቲ ኢና። ናይ ጉዔዜና ፍጻሜ ዴማ ንክርስቶስ 
ዘመስሌ ህይወት ብምውናን ምስቲ ክንመስል ዛበሃገ ጏይታ ንሓዋሩ ምንባር እዩ 
(ሮሜ8፥29 1ቇሮ11፥1 1ዮሃ3፥2)። እግዘኣብሄር ንክርስቶስ ብሓሳብ፥ ብናብራን ቅዱ 
ኣገሌግልትን ዛመስሌ ወሇድ እዩ ዘዯሉ።  
 
ኣምሊኽ፥ ናብ ሌክዔ ምሌኣት ብጽሕና ክርስቶስ ክንበጽሕ ኣፍቂደሌና እዩ። ነዘ ፍለይ 
ሓሇፋ ተጠቂምና ዴማ ናብኡ ገጽና ክንግስግስ ግቡእና እዩ። ሌክዔ ምሌኣት ብጽሕና 
ማሇት እቲ የሱስ ኣብ ምዴሪ ዛኖ ኵለ ምን ማሇት እዩ። የሱስ ኣብ ምዴሪ ኩለ 
ክኸውን እንከል ኣብ ነፍስ ወከፍና ሓዯ ነገር ይጽበ፡ ነቲ ንሱ ዛኯኖ ምን። ነቲ ንሱ 
ዛኯኖ ንምን ዴማ ብሕ ነገር እዩ ዖዴሌየና። ምግሃዴ መንፈሳዊ ውህበታት ዴማ 
ሓዯ ካብቶም ዖዴሌዩና ረቛሒታት እዩ። መንፈሳዊ ውህበት ናብ ምስሉ ወዱ ኣምሊኽ 
ክንበጽሕ መሰጋገሪ ዴሌዴሌ እዩ።  
 
እቶም ኣብ ኣገሌግልትን መሪሕነትን ዖልና ቅደሳን ነቲ ዖልና መንፈሳዊ ህይባት ምስ 
እንገሌጾ እሞ ከኣ ብግቡእ ምስ እንጥቐመለ፥ ነቲ ክንጓስዮ ምሳና ዖል መጓሰ ኣምሊኽ 
ናብ ምምሳሌ ወዱ ኣምሊኽ ከነብጽሖ ኢና። ኣምሊኽ፥ ምእንትዘ ዔሊማ መንፈሳዊ 
ውህበታት ኣብ ቤቱ ከምዖንበረ ኣይንረስዔ።  
 
6. ንምህናጽ ስጋ ክርስቶስ ምለኣት ጌርካ ምዔጣቕ፡ ኤፌ4፥11-13 
 
እግዘኣብሄር፥ እታ ስጋ ክርስቶስ ብዯም ወደ ዛዒዯጋ ማሕበሩ ክትህነጽ ፍቓደ እዩ። 
ነዘ ምህናጽ ዴማ በቶም ኣካሊት ናይቲ ስጋ ዛኑ ዯቍ እዩ ክገብሮ ዛዯሉ። ኵሊትና 
ኣካሊት ናይቲ ስጋ ንመሇኯታዊ ዔዮ ኢና ተፈጢርና። ንኣምሊኽ ከነገሌግሌ ዴማ ኢና 
ዴሒንና። ነፍስ ወከፍና ኣብ ምዴሪ ክንፍጽሞ ዛግበኣና ዔዮ ካብ ኣምሊኽ ተዋሂቡና 
እዩ። ንኣምሊኽ ከነኽብሮ እንኽእሌ ዴማ፥ ነቲ ኣብ ምዴሪ ክንገብሮ ኢለ ዛሃበና ግብሪ 
ብምፍጻም እዩ (ዮሃ17፡4)።  
 
ነፍስ ወከፍና ኣብታ ናይ ሓቂ ዒንዱ ዛነት ማሕበር ኣምሊኽ፥ ክንገብሮ ዛግብኣና 
ግቡኣት ኣልና። ነቲ ኣምሊኽ ኣብ ኣካሌ ክርስቶስ ብኣና ክገብሮ ንዛዯሌዮ ነገር ኣሇሉካ 
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ምትግባር ዴማ ዒስቢ ዖሇዎ ምስትውዒሌ እዩ። ከነገሌግሌን ሃነጽቲ ኯይንና ክንሃንጽ 
ግና መሇኯታዊ ሓይሉ ብግዱ የዴሌየና። ከምኡውን ምሌኣት፡ ብስሇትን ምርዲእን 
ክህሌወና ይግባእ። እቲ ክህሌወና እንዯሌዮ መንፈሳዊ ብጽሕናን መሇኯታዊ ሓይሌን 
ክህለ ዴማ መንፈሳዊ ህያባት ክህለን ክግሇጽን ይግባእ።  
 
እቲ ብእተገሌጸ መንፈሳዊ ህያባት ተቃኒዩ ናብ ብጽሕና ዛመጸ ኣማኒ ኣብ ምህናጽ 
ኣካሌ ክርስቶስ እጃሙ የበርክት እዩ። እቲ እተገሌጸ ውህበት ኣብ ነፍስ ወከፍ 
ተጠቓሚ እቲ ህያብ ዛነ ሰብ መሇኯታዊ ነገር ይፈትሕን ንዔዮ ዛኸውን ብቕዒት 
ይመቕሌን እዩ። ስሇዘ ኢና ኣብ ትሕቲ እተገሌጸ መንፈሳዊ ውህበት ክንግሌገሌ 
ዖዴሌየና። 
 
7. ማሕበር በኹሪ ዔሊማኣን ጽውዒኣን ክትፍጽም ምሌዔዒሌ 
 
ማሕበር፥ ናብቲ ዔሊምኣን ጻውዑታን ክትፍጽመለ ዛግብኣ ጽፍሒ ክትበጽሕ 
እትኽእሌ ብዛግሇጹ መንፈሳዊ ህይባት ምስ እትውቅብ ጥራይ እዩ። ብዖይ መንፈሳዊ 
ውህበት ነቲ ብኣምሊኽ ዛተዋህበ ዔሊማን ጻውዑትን ክትፍጽም ዛከኣሌ ኣይኯነን። 
መንፈሳዊ ዔሊማ ብመንፈሳዊ ሓይሉ እዩ ተፈጻምነት ዛረኽብ። እቲ መንፈሳዊ ሓይሉ 
ዴማ ምግሊጽ መንፈሳዊ ህያባት እዩ።  
 
እታ ልሚ ዴሒሮም ብዛመጹ ሰብዒዊ ስርዒታት ኣንፈታ ኣጥፊኣ ዖሊ ማሕበር 
ክርስቶስ ካብ መጀመርታኡስ እዘ ሕጂ ዖሊቶ ቅርጺ ኣይነበራን። ልሚ ብብሕ ጓሌ 
መገዴታት ተዒዘማ ዖሊ ማሕበር ክርስቶስ፥ ዛዖንግዒቶ ሕጂ ግና ከተበራብሮ ዖሇዋ 
ካብ ኣምሊኽ እተቐበሇቶ ብሕ ዔሊማታት ኣሇዋ። ናብዘ በኹሪ ዔሊማታት ብምምሊስ 
ክትዒዪ ዴማ፥ እቲ ሕጂ ካብ ኣምሊኽ ዛንገራ ዖል ትእዙዛ እዩ። እቲ ካብ ኣምሊኽ 
እተዋህባ በኹሪ ዔሊማ እንብል እዜም ዛስዔቡ እዮም። 

 ናብ ምዴሓን ዛጽውዔ ወንጌሌ ምዛርጋሕ 

 ዯቀመዙሙርቲ ምፍራይ 

 ፈውስን ምንጋፍን ምክያዴ 

 ምስፋሕ መንግስቲ ኣምሊኽ 

 ንኣምሊኽ ብዛግባእ ምምሊኽ 

 ብኵለ ዔጡቕ ዛነ ሰራዊት ኣምሊኽ ምዴሊው 

 ኣብዙ ምዴሪ ኵለ ሸነካዊ ተሓዴሶን ጽሌዋን ምምጻእ 
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ማሕበር ኣብዘ ሓሳብ ኣምሊኽ፥ ናብ መወዲእታ ገጹ ዛግስግሰለ ዖል ናይ መወዲእታ 
ዖመን፥ ብኩሇንተናኦም ብቑዒት፡ ምለኣት፡ ዒሚቕ መሰረታዊ ፍሌጠት ዛዒጠቑ፡ ናይ 
እምነት ጀጋኑን ናይ ህይወት ኣገሌገሌትን ክትፈሪ ትጽቢት ይግበረሊ። እዘ ካብ 
ኣምሊኽ ዛተቐበሇቶ ሓሊፍነታዊ ግዳታ እዩ። እቲ ሓቂ እዘ እናኯነ፥ ቅዴሚ ካብዙ 
ምዴሪ ናብ ሰማይ ምውሳዲ (ቅዴሚ ምንጣቓ) ነተን እተዋህብዋ መንፈሳዊ 
ተሌእኾታት ፈጺማ፥ ነቲ ተሌእኾ ዛሃባ ጎይታ ከተስምሮ፥ ብኩለ መንፈሳዊ ውህበት 
ክትብሌጽግን ክትንቀስቀስን ይግባኣ። እታ መንፈሳዊ ውህበት ከዒዪ ዖይተፍቕዴ 
ማሕበር ግና ነዖን ዛተዋህባኣ ዔሊማታት ዖይትፍጽም ኣብ ርእሲ ምና ኣንጻር መዯብ 
ኣምሊኽ ትመሊሇስ ከምዖሊ ምፍሊጥ የዴሉ።  
 
ማሕበር ኣብ ምዴሪ ዖሊ ነቲ ክትህለ ዛገበራ ኣምሊኽ ብህሊውነቱ ክግሇጽ ንምግባር 
እዩ። ንኣምሊኽ ብህሊውነቱ ንምግሊጽ ዴማ በቶም እተዋህቡዋ በኹሪ ዔሊማታት 
ምግሌጋሌ የዴሉ። እዜም ዔሊማታት ጎሲናዮም እንሓሌፎም ተራ ነገራት ኣይኯኑን። 
ተፈጻምነት ዛጠሌቡ ናይ ኣምሊኽ መዯባት እዮም። ነዘ ተረዱእና እምበኣር፥ ኣብ 
ተፈጻምነቶም ኣተኵርና ክንሰርሕ ይግባእ። ነዜም ዔሊማታት ተፈጸምቲ ንምግባር ዴማ፥ 
ምግሃዴ መንፈሳዊ ህያባት ምስቶም ኣብ ቀዲሞት ስፍራ ዛስርዐ ሓዯ እዩ።  
 
ውህበታት ከይተገሌጹ እዜም ዔሊማታት ተፈጸምቲ ክኯኑ ኣይኽእለን እዮም። ገሇ ገሇ 
ማሕበራት ዔሊማታተን ኣብ ቅዋመን ከስፍራ እንከሇዋ ነዖን ዛርኤናየን ዔሊማታት 
ይጠቅሳኦ እየን። ኣብ ባይታ ክትርእየን እንከልኻ ግና መንፈሳዊ ህያባት ከይግሇጽ 
ብዛዔንቅጹ ሰብዒዊ ሕግታትን ስርዒታትን ተተብቲቦም ስሇዖሇው ብግብሪ 
ኣይሰርሑለን። መንፈሳዊ ውህበት ከይግሇጽ ዒንቂጽካ መንፈሳዊ ዔሊማታት ክፍጸሙ 
ምብሃግ ከንቱ ባህግን ዔሽነትን እዩ። 
 
8. ኣብ መንፈሳዊ ውግእ ንምዔዋት 
 
ክርስትያን ምን ማሇት ኣብ መንፈሳዊ ውግእ ምእታው ማሇት እዩ። ክርስትናን 
መንፈሳዊ ውግእን መካይዱ እዮም። ኣብ ክርስትና ፈተና ዛበሃሌ ከምዖየሌቦ ጌሮም 
ዛዙረቡ ከምኡውን ‘ሰይጣን ንኣይ ክዋግኣኒ ኣይኽእሌን እዩ’ ዛብለ ብሓት እዮም። 
ቃሌ ኣምሊኽ ግና ውግእ ከምዖልና እሞ፥ ነቲ ዖልና ውግእ ብዖል ኣጽዋር ኣምሊኽ 
ከነሌዔሇለ እዩ ዘነግረና (ኤፌ6፡10-18)። ካብቲ ነሌዔል መንፈሳዊ ኣጽዋር ዴማ 
መንፈሳዊ ውህበት ሓዯ እዩ።  
 
ኵሊትና ኣመንቲ ዖበሌና፥ ዚጋታት ናይታ ኣንጻር መንግስቲ ጸሌማት ዛቀንዓት 
መንግስቲ ብርሃን ኢና። እግዘኣብሄር፥ ጏይታ ናይቲ ኣንጻር መንግስቲ ጸሌማት 
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ዛዒጠቐ ሰራዊት ክኸውን እንከል፥ ንሕና ዴማ ዒቀይቶት ናይታ መንግስቲ ኢና። 
ክሌቲኣቶም መንግስታት (መንግስቲ ኣምሊኽን መንግስቲ ሰይጣንን) ኣብዙ ምዴሪ 
ግዛኣቶም ከስፋሕፍሑ ኣብ ዛገብርዎ ረጽምታት ዴማ ቀጥታዊ ተሳትፎ እዩ ዖልና።  
 
እታ መንግስቲ ብርሃን ብኣና በቶም ዚጋታታ ኣቢሊ እያ ኣብ መንግስቲ ጸሌማት ዒወት 
እተመዛግብ። ብርግጽ መንግስቲ ኣምሊኽ ጸብሇሌ ኢሊ ክትወጽእ ግዯ ማሕበር ዒብዪ 
እዩ። ስሇዛኾነ ዴማ እዩ ጏይታ የሱስ ብኣና ብቅደሳኑ ኣቢለ ስሌጣኑ ክገሌጽ 
ዛመዯበ። ስሌጣኑ ንምግሊጽ ካብ ዛጥቐመልም መገዴታት ዴማ ሓዯ ኣባና ኣብ ኣቕሓ 
መሬት ንኣገሌግልት ዛኸውን ፍለይ ሓይሉ ምቕማጥ እዩ። በቲ እተዋህበና መንፈሳዊ 
ህያብ (መሇኯታዊ ክእሇት) ንስራሕ ክርስቶስ ብምዔያይ፥ ነቲ ክርስቶስ ኣብ ምዴሪ 
ዛጀመሮ ስራሕ ናብ ፍጻሜ ምስ እነምጽኦ፥ ኣብ ሌዔሉ ናይ ጸሌማት ሓይሌታት 
ንመሌኽ።   
 
እዘ ሕጂ ዖል ወሇድ ከምቶም ቀዲሞት ኣብ ሌዔሉ ናይ ጸሌማት ሓይሌታት ጸብሇሌታ 
ዖየርኢ ዖል ንምንታይ እዩ? ኢሇ ክሓስብ እንከልኹ ካብቲ ዛመጸኒ ብሕ ምኽንያት 
ሓዯ፥ ኣብ መንፈሳዊ ህያባት ዖሇዎ ኣመሇኻኽታ ዴዅም ምኑ እዩ። ኣብ ማሕበር 
ብምሌኣት መንፈሳዊ ውህበት ምስዛግሇጽ ግና ህዛቢ ኣምሊኽ ከም ተዋጋኣይ ቅንኣቱ 
ይሇዒዒሌን ነቲ ከዲክሞ ዛወፈረ ጸሊኢ ዒንዱ ሕቘኡ ይሰብሮን። ስሇዘ ዴማ እዩ እታ 
ክትስዔር ዖሇዋ መንግስቲ ኣምሊኽ ጸብሇሌ ኢሊ ክትመሊሇስ ኣብ ምግሊጽ መንፈሳዊ 
ውህበት ኣዴሂብና ክንሰርሕ ሓሊፍነትና ምስካም ዖዴሌየና።  
 

 
እምበኣርሲ ሓንቲ ብቕዔቲ፡ ብሌጽትን ገዙኢትን ማሕበር ኣብ ምዴሪ ንምትካሌ፥ 
ከምኡውን ንምጽኣት ክርስቶስ ዴሌውቲ፡ ነቲ እተዋህባ ተሌእኾ ውፍይትን እምንትን 
ቤት ንምዴሊው መንፈሳዊ ውህበት ኣዛዩ ኣገዲሲ ረቋሒ ምኑ ምስትውዒሌ የዴሉ። 
ነዘ ብምስትውዒሌ ዴማ፥ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ነቲ ዖሇዎ መንፈሳዊ ውህበት ኣሇሌዩ ኣብ 
ምግሊጹ ዖተኯረ ኣካይዲ ከጥሪ ኣሇዎ።  
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ምዔራፍ ዒሰርተ 

 
ምስ መንፈሳዊ ህያባት ብምትእስሳር ክንጥንቀቐለ ዛግብኡና ነገራት 

 
ምስ ህያባት ብምትእስሳር ዛርኣዩ ሽግራት ሒዯት ኣይኯኑን። እዘ ከኣ ብመሰረቱ 
ኣብቲ መንፈሳዊ ውህበት ጸገም ስሇዖል ዖይኯነስ፥ ኣብቶም እቲ ውህበት ዛተቐበለ 
ቅደሳን እዩ ዖል እቲ ሽግር። እቲ ጸገም ዴማ ክፍታሕ ዛኽእሌ ብምኑ ከምቲ 
ገሉኣቶም ዛገበርዎ ሽግር ከየጋጥም ብዛብሌ ካብ ብመንፈሳዊ ውህበት ምዔያይ 
ክንሕረም ኣይግባእን። እቶም ክንጥንቐቐልም ዛግብኡና ነገራት እዜም ዛስዔቡ እዮም። 
 
1. ብዖይ ኣፍሌጦ ምን፥ 1ቇሮ12፥1 
 
‚ኣሕዋተየ፡ ብዙዔባቲ መንፈሳዊ ውህበት ግና ብዖይ ፍሌጠት ክትኯኑ ኣይፈቱን እየ።‛ 
(1ቇሮ12፡1)። እቲ ኣብዘ ቦታ ‚ብዖይ ፍሌጠት ምን‛ ተባሂለ ተጻሒፉ ዖል ቃሌ 
ሰኣን ሓበሬታ ምርካብ ንዖይምፍሊጥ ጥራይ ዖመሌክት ቃሌ ኣይኯነን። እዘ ቃሌ ኣብ 
ግሪኽ  ‚ኣግኒኦ‛ (agnoeo) ክብል እንከል ትርጉሙ ዴማ፥ ‚ብዙዔባኡ ክትፈሌጥ 
ኢሌካ ዖይምግዲስ፥ ክትጥቐመለ ኢሌካ ቍሩብነት ዖይምርኣይ፥ ፍቓዯኛ 
ብዖይምንካ ምንጻግ‛ ዛብሌ እዩ።  
 
ሰኣን ሓበሬታ ብዙዔባ መንፈሳዊ ህያባት ዯናቍርት ክንኸውን የብሌናን። ከምኡውን 
ሃይማኖታዊ ምርዲእ ብምሓዛና ወይውን ስምዑታውያን ብምንና ንመንፈሳዊ 
ውህበት እንነጽግ ሰባት ክንኸውን ኣይግባእን። ገሇ ገሇ ማሕበራት፥ መንፈሳዊ ህያብ 
ኣብ ሕለፍ ዛሰርሐ ታሪኻዊ ነገር ዯኣ እምበር፥ ኣብዘ ሕጂ እዋን ዖየሌቦ ጌሮም 
ከምዛወስዴዎ ንፈሌጥ ኢና። ይኹን ዯኣ እምበር ቃሌ ኣምሊኽ ንመንፈሳዊ ውህበት 
ክንዯሉ ይዙረበና እዩ (1ቇሮ12፥31 14፥1,12)። መንፈሳዊ ውህበት ኣብዘ ሕጂ እዋን 
ዖይሰርሕ ሕለፍ እንተዴኣ ኯይኑ ስሇምንታይ ዴሇዩ ይብሇና? እምበኣርሲ ካብ ከምዘ 
ዒይነት ዖይጥዐይ ምህሮ ገዙእ ርእስና ብምሕሊው ንመሊሇስ። 
 
2. ኵለ ውህበት ኣልኒ ኢሌኻ ምሕሳብ፡ 1ቇሮ12፡27-30 
 
ኵለ ዒይነት ውህበት ብዖይተረፍ ከምዖሇዎም ብምሕሳብ ንኵለ ኣገሌግልት 
ብምብሓት ነቲ ካሌኦት ኣብ ማሕበር ክህሌዎም ዛግባእ ተሳታፍነት ቦታ ዛኸሌኡ 
ኣሇው። ጻውዑትካ እንታይ እዩ ብዖየገዴስ ኵለ ዒይነት ውህበት ብዖይ ተረፍ ኣልኻ 
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ማሇት ኣይኯነን። ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ናይቲ ስጋ ኣካሌ ዯኣ እምበር ንሱ በይኑ ነቲ ስጋ 
ከቍሞ ኣይኽእሌን። ክርስትና ንስኻ እትግሇጸለ ካሌኦት ዴማ ሰዒብትካ ጥራይ 
ኯይኖም ዛመሊሇሱለ ሃይማኖት ኣይኯነን። ክርስትና ሒዯት እናዯመቐ ብሓት 
ዛሃሱለ ናይ ሒዯት ሰባት እምነት ኣይኯነን። 
 
ኣገሌግልት መንግስቲ ኣምሊኽ ሓባራዊ እዩ። ከምቲ ኩዔሶ ሒዯት ይጻወቱ ብሓት 
ዴማ ብቐጥታ ይኹን ብመራኸቢ ብሓን ዛዔዖብዎን ዛዴግፍዎን፥ ሒዯት ክግሇጹ 
ብሓት ክዔዖቡን ዯገፍቶም ክኯንዎም ዛወሃብ መንፈሳዊ ውህበት የሌቦን። መዯብ 
ኣምሊኽ ንኵለ እቲ ስጋ ወይ ዴማ ኣካሌ ምንቅስቃስ እዩ። ስሇዘ ኢና እቲ ኣባና ዖል 
ኣብ ካሌኦት ከምዖየሌቦ፥ እቲ ኣብ ካሌኦት ዖል ውህበት ዴማ ኣባና ከምዖየሌቦ 
ተረዱእና ክንመሊሇስ ዖዴሌየና። 
 
3. ንህያባት ምንእኣስ፥ 1ቇሮ12፡12-26 
 
ነቲ ካብ ኣምሊኽ ዛነ ውህበት፥ ከነኽብሮ ዯኣ እምበር ኣቃሉሌና ክንርእዮ 
ኣይግባእን እዩ። ንህያባት ምንእኣስ ዛብሌ ሓሳብ ብብሕ መገዱ እዩ ዛትርጏም። 
ከም ዖይጠቕም ጌርካ ምሕሳብን ምዛራብን ብዖይ ኣፍሌጦ ምንጻግ፥ ነቲ ናትካ ህያብ 
ክብ ኣቢሌካ ብምርኣይ ንህያባት ካሌኦት ከተቃሌሌ ምፍታን ዴማ ሒዯት ካብቶም 
ትርጉማቱ እዩ (1ቇሮ12፡14-20)። 
 
ብዖይካ እቶም እንኣምነልምን እንጥቐመልምን ህያባት ካሌኦት ህያባት ከምዖየዴሌዩና 
ጌርካ ምሕሳብን ምዛራብን’ውን ንመንፈሳዊ ውህበት ምንእኣስ እዩ (1ቇሮ12፡21-26)። 
ከምቲ ነቲ ኣልና እንብል መንፈሳዊ ውህበት ዛግባእ ክብሪ እንህቦ፥ ነቲ ኣብ ካሌኦት 
ዖል መንፈሳዊ ውህበትውን ክብሪ ንሃቦ። እቲ ንመንፈሳዊ ውህበቱ መጽሓፍ ቅደሳዊ 
ክብሪ ዛህብ ሰብ ንውህበት ካሌኦትውን ክብሪ ምሃብ ኣይከብድን እዩ። 
 
4. በቲ ብካሌኦት ዛግሇጽ ጸጋ ዖይምሕጓስ  
 

እቲ ሓዯ እዋን ባርናባስ ካብታ ኣብ የሩሳላም ዛነበረት ብማሕበር ናብታ ኣብ ኣንጾክያ 

ዛነበረት ማሕበር ተሊኢኹ ምስ መጸ እሞ ከኣ ኣብቶም ቅደሳን ጸጋ ምስ ረኣዩ ከም 

እተሓጏሰ ቅደስ ቃሌ ይነግረና (ግ.ሃ11፡23)። እቲ ኣብ ካሌኦት ዛግሇጽ ውህበት ጸጋ  

ከሕጉሰና ዯኣ እምበር ከጉህየና ኣይግባእን። ኣብ ኣሕዋትና እንርእዮ ሰናይ ግብሪ 

ንኣምሊኽ ከነመስግነኡ እምበር ብቅንኢ ክንሕቆነለ ቅኑዔ ኣይኯነን።  
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ከምቲ እቶም ኣብ የሩሳላም ዛነበሩ ቅደሳን፥ ነቲ ኣብ ሃዋርያ ጳውልስ ዛነበረ ውህበት 

ተገሉጹ ምስረኣይዎ፥ የማናይ ኢድም ዛሃብዎ፥ ነቶም ውህበቶም ዖገሌግለ ቅደሳን 

ብታሕጓስ የማናይ ኢዴና ክንህቦም እዩ ዖልና (ገሊ2፡9)። ጊዚና ጸጋ ካሌኦት ብምንጻግ 

ኣይተጥፍኣዮ። ሓይሌና ኣብ ከምዘ ዛኣመሰሇ ሕሱር ተግባር ኣብ ክንዱ ከነጥፍኦ ነቲ 

ኣብ ካሌኦት ንዖል ጸጋ ኣሚንካ ተጠቐመለ። 

 

ቅንኢ ኣብ ህይወትካ ንዖል ሓይሉ ባህጊጕ ንግዲም ዖውጽእ ነሌ ዖዲለ ሓዯገኛ 

ባህርይ እዩ። ቀናእ ዴማ ናይ ውህበት ሰራቂ እዩ። ቅንኢ ንውሽጣዊ ጸዒትካ ዖጥፍእ 

እዩ። ጸዒት ኣብ ዖይብለ ዴማ ስራሕ ክስራሕ ኣይከኣሇን እዩ። ከምኡውን ቅንኢ 

ኣንፈት ጉዔዜኻ ዖጥፍእ እዩ። ብርግጽ ቅንኢ ነቲ ክትገብሮ ዛግብኣካ ኣወንዘፍካ ኣብቲ 

ዖይትዔወተለን ብኣምሊኽ ዖይተመዯበሌካን ጊዚኻ ከተጥፍእ ዛገብር ኣንፈት ጉዔዜኻ 

ዖስሕት ብምኑ ኩሊትና ከነወግድ እዩ ዛግብኣና። ብሓት በዘ ከምዘ ሕማም 

ሌኩፋት ብምኖም ነንዛተገሌጸ ቅቡእ ክጻረሩ እዮም ዖመኖም ዛውዴኡ። ንሕና ግና 

ልሚ በቲ ኣብ ካሌኦት ዛዒዪ ናይ ኣምሊኽ ነገር ክንሕጏስ ምስ ገዙእ ርእስናን ኪዲን 

ንእቶ።  

 
5. ብዖይ ፍቕሪ ምጥቃም፡ 1ቇሮ12፡31-13፡3 
 
ኣምሊኽ፥ እቲ ካብ ቇሮ13፥4-7 እተዖርዖረ ባህርያት ፍቕሪ ዖይግሇጸለ መንፈሳዊ 
ውህበት ክህለ ኣይመዯበን። እቲ ናይ ስርዒት ኣምሊኽ ንኵለ ብስርዒት እዩ ሰሪዔዎ። 
ሓዯ ካብ ስርዒታቱ ዴማ ብፍቕሪ ምዔያዪ እዩ። ብዖይ ፍቕሪ ንውህበትካ ምግሊጽ ካብ 
ምግሊጽ ኣዘና ክንሕል ይግባእ። ፍቕሪ ከምቲ ተዯጋጋሚ እተገሌጸ ንመንፈሳዊ 
ውህበት ጥራይ ዖይኯነስ ንክርስትና ኣውራ ነገር እዩ። ስሇዘ ኢና ንውህበትና ብፍቕሪ 
ከነሰንዮ ዛግባእ። 

 
6. ኣብ ዖይቦታኡ ምግሊጽ፡ 1ቇሮ14፡1-5 
 
ንማሕበር ዖይሃንጽ እንተዴኣ ኯይኑ፥ ንገሇ ገሇ ህያባት ካብ ምግሊጾም ምቍጣብ 
የዴሉ። ኣብነት ብዖይ ትርጉም ቋንቋታት ዛትርጏም ቋንቋ ኣብ ማሕበር ምጥቃም 
(1ቇሮ14፥28)። እዘ ከም ኣብነት ወሲዴና ንዙረበለ ዖልና ቋንቋታት ግና እቲ ብኵሊትና 
ኣመንቲ ዛዛረብ ናይ ምሌክት ቋንቋ ዖይኯነስ እቲ ዛትርጏም ቋንቋ ምኑ ኣንባቢ 
ክርዴኣኒ እዯሉ። እግዘኣብሄር ንመንፈሳዊ ህያባትና ዛግሇጸለ ንጹር ዔሊማ ጥራይ 
ዖይኯነስ፥ ዛግሇጸለ ስፍራውን ኣዲሌዩለ እዩ። ዛግሇጸለ ስፍራ ምፍሊጥ ካብ ዛነ 
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ዒይነት ምዴንጋራትን ጌጋታትን ይባሌሃካ እዩ። እንሓንሳእ ኣብ ዖይቦታኡ ብምግሊጽ 
ንብሓት መዔንቀፊ እንነለ ኣጋጣሚ ይርኤ እዩ። ካብዘ ከምዘ ዒይነት ኣጠቓቕማ 
ውህበት ክንሕል ክንኽእሌ ኣልና።  

 
7. ብዖይ ስርዒት ምጥቃም፡ 1ቇሮ14፡22-31,40 
 
መንፈሳዊ ህያብ ንሁኸትን ረበሻን ኣይወሃብን። ብዖይ ስርዒት ከም ቃሕታና 
ክንመሊሇስ ዛወሃበና መንፈሳዊ ውህበት የሌቦን። ትንቢት ንምዛራብ ከም ዔቡዴ 
ዛስርሑ እሞ ኣይትሓኒ ዛብለ፡ ኣቑሑት ዛሰብሩን ተጋጭዮም ዛስበሩን ሒዯት 
ኣይኯኑን። እዘኣቶም ከምቲ ንብሓት ዛመስሇና ክጾርዎ ዖይከኣለ ቅብኣት ናብ 
ሌዔሉኦም ስሇዛመጸ ዖይኯነስ፥ ኣገባብ ኣገሊሌጻ መንፈሳዊ ውህበት ዖይፈሌጡ 
ቇሌዐት ስሇዛኑ እዩ።  
 
ገሇ ገሇ ኣመንቲ ዴማ ካብቲ ዖሇዎም መንፈሳዊ ውህበት እተሊዔሇ ኣብ ሰብ እተሰወረ 
ምስጢር ስሇዛፈሇጡ፥ ነቲ ሰብ ብውሌቍ ኣብ ክንዱ ብንስሓ ናብ ኣምሊኽ 
ዛመርሕዎ፥ ፈሊጣት ምኖም ከርእዩ ኣብ ቅዴሚ ዖይምሌከቶም ሰባት ዛዙረቡ 
የጋጥሙካ እዮም። እዘ ክእረም ዖሇዎ ኣካይዲ እዩ። ኣብ ቅዴሚ ሰባት ዛነ ዛሓሌፍ 
መሌእኽቲ የሌቦን ማሇት እ እንተዖይኯነ፥ ኵለ ብስርዒት ክግበር ዯኣ እምበር 
ንካሌኦት ብዛርብሽ መገዱ ክቀርብ ኣይግብኦን።   
 
8. ብውህበትካ ዖይምዔያይ 
 
መንፈሳዊ ውህበት ንዔዮ እዩ ዘዋሃብ። ቦብ ሞምፍር እተባህሇ ናይ ኣምሊኽ ሰብ 
ብዙዔባ እዘ ‚ህያባት መሳርሒ ዯኣ እምበር መዖናግዑ ባምቡሊ ኣይኯነን‛ ይብሌ። 
ኣምሊኽ ንውህበቱ ዛህበና ክንዒየለ ዯኣ እምበር በቲ ውህበት ክንዖናጋዔ ወይውን 
ሒዛናዮ ንክንዴቅስ ኣይኯነን። ገሉኦም መንፈሳዊ ውህበት እተዋህቡ ኣልኒ እናበለ 
ክትርጀጉን ብእኡ ክዖናግዐን ስሇዛመሰልምን ብትዔቢትን ትህኪትን ተከቢቦም 
ክመሊሇሱ ይርኣዩ። ኣምሊኽ ግና መንፈሳዊ ውህበት ዛሀበና፥ ነቲ ብኣና ክዒዮ ዛዯሌዮ 
መንፈሳዊ ውህበት ኣብ ግምት ብምእታው እዩ።  
 
እቲ ልሚ እተቐበሌናዮ ውህበት ጽባሕ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ ጸብጻብ ከነቅርበለ ኢና። 
ከምቶም መክሉቶም ብምሽራፎም ከከም ዔዮኦም እተሾሙ ዒየይቲ፥ ንሕናውን 
ውህበትና ከነሽርፍ ዯኣ እምበር ከምቲ ሃካይ ክንቀብሮ ኣይግባእን (ማቴ25፥24-29)። 
በቲ ኣልኒ እንብል ውህበት ኣብ ምህናጽ ኣካሌ ክርስቶስን ምስፋሕ መንግስቲ 
ኣምሊኽን እጃምና ነበርክት። ነቲ ንዔዮ እተቐበሌናዮ መሇኯታዊ ዒቕሚ ንዔየዩለ። እዘ 
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እንተገበርና ዒስብና ክበዛሕ እዩ። በንጻሩ ህያብና ምስዖይንዒየለ ብዖይ ዒስቢ 
ክንኸውንን ኣብ ቅዴሚ መንበር ፍርዱ ክርስቶስ ቀሪብና ክንሕተተለን ኢና። ከምቲ 
ሓዯ ዛበል ‚ማይ መሉኡ ካብ እተቐመጠ ፊስቶ፥ እቲ ኩለሳዔ ንምቅዲሕ ኣብ ንጡፍ 
ዔዮ ዖል ታኒካ ይበሌጽ።‛ ስሇዘ መንፈሳዊ ውህበት ኣልኒ ኢሌና ኣይንቐመጥ። ዋሊ 
ብሒዯት ዒቐን ብውህበትና ምዔያይ ንጀምር። 
 
9. ንምፍራስ ካሌኦት ምጥቃም 
 
መንፈሳዊ ውህበት ንምህናጽ ካሌኦት ዯኣ እምበር ንምፍራስ ኣይመጽእን እዩ። 
መንፈሳዊ ውህበት ሰብ ክትፈግኣለ ወይውን ክትጎዴኣለ ኣይወሃበካን እዩ። እቲ ካብ 
ኣምሊኽ ሰሊም ዛተቐበሌካዮ ውህበት ምስ ሰባት ብሰሊም፡ ሓዴነት ክትነብረለ ዯኣ 
እምበር ክትበኣሰለ ኣይወሃበካን እዩ። ስሇዘ ንውህበትካ ነታ ተገሌግሇሊ ማሕበርን ነቲ 
ተገሌግል ዖልካ ህዛብን ንምህናጽ ተጠቐመለ ዯኣ እምበር፥ ንምፍራስን ንብሓት 
ምንዴሌሃጽን ምኽንያት ከምዛኸውን ጌርኻ ኣይትጠቐመለ። ብስም መንፈስ ቅደስን 
ውህበታቱን ሰባት ኣይተሰቒ፡ ኣይተፍርስ፡ ኣይትስበር።  
 
ሃዋርያ ጳውልስ ነቲ ካብ ኣምሊኽ እተቐበል ሃዋርያዊ ስሌጣን ንምህናጽ ካሌኦት ዯኣ 
እምበር፥ ንምፍራስ ከምዖይተቐበል መስኪሩ ኣል። ‚..ጎይታ ንምህናጽኩም እምበር 
ንምፍራስኩም ዖይኯነ ዛሀበና ስሌጣን እ ኣብሉጸ እንተ ተመካሕኩ ኣነ በዘ 
ኣይሐፍርን እየ።‛ (2ቆሮ10፡8)። እተቐበሌናዮ ውህበት ንእተጀመሩ ራእያት፥ 
ማሕበራት፥ ሚኒስትሪታትን ሕብረታትን ቀጻሌነት ክህሌዎም ክንዴግፈለ ኢና 
ተቐቢሌናዮም። ነቲ ኣልና እንብል ውህበትን ስሌጣን ተጠቂምና ክጏናዯቡ 
ዖይብልም ኣገሌግልታትን ሰባትን ከይንሃሲ ገዙእ ርእስና ክንሕለ ይግባእ። 

 
10. ውህበትካ ካሌኦት ክገሌጹሌካ ወይ ባዔለ ክግሇጽ ምጽባይ 
 
ኣምሊኽ ንዛሀበካ ህያብ ክትጥቐመለ፥ ክትገሌጾ ዯኣ እምበር ኣብ ክንዲኻ ኯይኑ ካሌእ 
ሰብ ክገሌጸሌካ ክትጽበ የብሌካን። ምግሊጽ ውህበትካ ብቐጥታ ንኣኻ ዯኣ እምበር 
ንኣምሊኽ’ውን ኣይምሌከቶን። ብሓት እግዘኣብሄር ባዔለ ብናቱ መገዴን ጊዚን 
ክገሌጾ እዩ፥ ኣነ ሃዱኤ ጥራይ ክጽበ እዩ ዖልኒ ክብለ ይስምዐ እዮም። እዘ 
ዖይብሱሌን ዖይቅኑዔን ኣመሇኻኽታ እዩ። 
 
ኣምሊኽ ንእተቐበሌካዮ ውህበት ብምግሊጽ ዯረት ሓይሉ ውህበትካ ክትበጽሖ 
ይዯሌየካ እዩ። ዯረት ሓይሉ ውህበትካ ማሇት እቲ ጸጋ ብምሌኣት ክዒየለ ክሳዔ 
ዛኽእሇለ ዯረጃ፥ ክሳዔ እቲ ክዛርግሖ ዛኽእል ክዛርጋሕ ማሇት እዩ። ውህበትካ 
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ንምግሊጽ ክትገብሮ ዛግብኣካ ነገር ኣል። ነቲ ክትገብሮ ዛግብኣካ ነገር ምስ ዖይትገብር 
ክሳዔ ክንዯይ ኢኻ ትጸምእ ብዖየገዴስ ውህበትካ ክግሇጽ ኣይኽእሌን እዩ።  
 
ከምቲ ገሉኣቶም ውህበቶም ባዔለ ብጊዘኡ ከምዛግሇጽ ብምሕሳብ ኢድምን እግሮም 
ኣጣሚሮም ኯፍ ዛበለ ኯፍ ኣይትበሌ። እዘ ስንፍናን ዔሽነትን እዩ። ኣብ ምግሊጽ 
ውህበትካ ዛግብኣካ ክትሰርሕ ኣልኻ። መንፈሳዊ ውህበት ግቡእ ምዴሊው፥ 
ምብርባር፥ ከተማሌኦ ንዛግብኣካ ነገር ምምሊእ፥ ብትግሃት ምዔያይ፥ ናይ ኣምሌኾ 
ህይወትካ ክብ ምባሌ… ኯታስ ብሕ ነገራት ይጠሌብ እዩ። ጠሇባቱ ምስ እተማሌእ 
ብምሌኣት ይግሇጽ፥ ምስዖይተማሌእ ዴማ ክሳዔ ተማሌእ ኣብ ውሽጥኻ ይክዖን።  

 
11. ንምፍሌሊይ ምጥቃም 
 
መንፍሳዊ ውህበት ነቲ ሓዯ ካብቲ ሓዯ ኣብሉጹ ከርኢ ኣይመጽእን እዩ። ከምኡውን 
ነታ ሓንቲ ማሕበር ኣብ ሌዔሉ እታ ካሌእ ማሕበር ክትዔብሌሌ ወይ ክትትንስእ 
ኣይወሃብን። ብሕጽር ዛበሇ ኣዖራርባ መንፈሳዊ ውህበት ሓዴነት ክትወቕዔ ምፍሌሊይ 
ከተምጽእ ኣይዋህበካን። ገሇ ገሇ ኣመንቲ ግን መንፈሳዊ ውህበት ኣልኒ ብዛብሌ 
ዖይብቑዔ ምኽንያት ካብ ኣሕዋት ክፍሇዩ (ምሳ18፡1)፡ ናይ በይኖም መዯባት ጥራይ 
ክሰርዐን ክትግብሩን፥ መዯባት ካሌኦት ዴማ ክነጽጉ ይርኣዩ። እዘ ባህርያት መንፈሳዊ 
ውህበት ዖይኯነስ መርኣያ ዖይብሱሌ ህይወት እዩ።  
 
ሰብኣይን ሰበይትን ብትንቢት ተፋቲሖም፥ ሓው ምስ ሓው ብምግሊጽ ክሳዔ ሰሊም 
ምብህሃሌ ዛሓዴጉ ኯይኖም.. ዛብለ ነገራት ኣብ ሃገርና ብብዛሒ ይስማዔ እዩ። እቲ 
ሓዯ ካብ መንፈሳዊ ውህበት ዛነ ትንቢት ግና ነቲ ኣምሊኽ ዛቐዯሶ ሓዲር ንምፍራስ 
ኣይመጽእን እዩ። ስሇዘ ኢና መንፈሳዊ ውህበትና ንምትእስሳር ኣካሌ ክርስቶስ ዯኣ 
እምበር ፋሕ ንምባሌ ከይንጥቐመለ ምጥንቓቕ ዖዴሌየና። እቲ ልሚ ኣልኒ ብዛብል 
መንፈሳዊ ውህበት ሰባት ዛፈሊሉ ኣማኒ ጽባሕ ፍርደ ክጸውር እዩ እሞ ገዙእ ርእስና 
ንሓለ (ገሊ5፡10,15)።  
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ምዔራፍ ዒሰርተው ሓዯ 

ረብሓ መንፈሳዊ ውህበትካ ምሌሊይ 

1. ኣብ ህይወትካ ንዖል ፍቓዴ ኣምሊኽ ምፍሊጥ 
 
መንፈሳዊ ውህበትና ብምሌሊይ፥ ነቲ ኣብ ህይወና ዖል ናይ ኣምሊኽ ሓሳብ ክንግንዖቦ 
ንኽእሌ ኢና። ውህበትካ ምፍሊጥ፥ ኣንፈት ህይወትካ የነጽረሌካን ምኽንያት እቲ ኣብዙ 
ምዴሪ ክትህለ ተዯሌዩለ ዖል ነገር የብርሃሌካን እዩ። ስሇዛነ ዴማ ውህበትካ 
ምስተሇሉ ዔሊማ ዖሇዎ ህይወት ትመርሕ። በዘ ከኣ ምንም ከምዖይብለ ሰብ ተራ 
ናብራ ኣይትነብርን። ኣብ ህይወትካ ንዖል ፍቓዴ ኣምሊኽ ስሇ እትርዲእ ትርጉም ዖሇዎ 
ብለጽ ናብራ ኢኻ ትነብር። 

 
2. ካብ ዖይብቑዔነትን ርእሰ ምትሓትን ሓራ ምውጻእ  
 
ብሓት ኣምሊኽ ኣብ ህይወቶም መዯብ ዖሇዎ ኯይኑ ስሇዖይስምዕም ኣብ ዒሚቕ ናይ 
ርእሰ ምትሓት ስምዑትን ዖይብቑዔነትን ተኣሲሮም እዮም ዛመሊሇሱ። ነቲ ኣብ 
ህይወቱ ንዖል መንፈሳዊ ውህበት ዖሇሉ ኣማኒ ግና፥ ኣምሊኽ ኣብ ህይወቱ መዯብ 
ከምዖሇዎ ስሇዛግንዖብ ካብዘ ከምዘ ዒይነት ሕሱር ኣመሇኻኽታ ፍጹም ሓራ እዩ። 
እቲ መንፈሳዊ ውህበቱ  ዖሇሇየ ኣማኒ ውሽጣዊን ሓዴሽን ትብዒት ዛፈጥር ጥበብ 
ስሇዛረክብ፥ ህይወቱ ፍጹም ምስግጋር ዖሇዋ እያ እትኸውን። ከምኡውን ንገዙእ ርእሱ 
ተቐቢለ ንህይወት የስተማቅራ። 
 
3. ውጽኢታዊ ኣገሌግልት ምግሌጋሌ  
 
ኣብ ኣገሌግልት፥ ውጽኢታዊ፡ ፍረ ዖሇዎ፡ መጽሓፍ ቅደሳውን ሚዙናውን ዔቤት 
ክመጽእ ዛኽእሌ መንፈሳዊ ውህበትካ ኣሇሉካ ክትጥቐመለ እንከልካ እዩ። ምሌሊይ 
መንፈሳዊ ውህበት ንኣገሌግልት ዖማእዛን ወይ ዴማ ሓዴሽ ኣንፈት ዛህብ ስሇዛነ 
ውጽኢታዊ ኯይንካ ክትወጽእ እዩ ዛገብረካ። ብኣገሌግልትና ኣምሊኽ ክከብር፥ 
ሰይጣን ክዋረዴ፥ ማሕበር ክትህነጽ፥ ንሕና ክንባረኽ፥ ዒሇም ብወንጌሌ ክትብጻሕ 
እንተዴኣ ኯይና ነቲ ኣባና ዖል መንፈሳዊ ውህበት ብዛግባእ ከነሇሌዮ ኣልና።  
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4. ሕሌናዊ ዔግበት ዖሇዎ ኣገሌግልት ምግሌጋሌ 
 
ሓዯ ኣማኒ ኣብ ኣገሌግልቱ ኣሳሌጦ ክህሌዎን፡ በቲ ዖገሌግል ኩለ ውሽጣዊ ዔግበት 
ክረክብን ብዙዔባ እቲ ኣብኡ ዖል ጸጋ ብቑዔ ዛነ ኣፍሌጦ ክህሌዎ ይግባእ። ዛነ 
ሰብ በቲ ኣብኡ ዖል ውህበት ከገሌግሌ ክሳዔ ዖይኸኣሇ ሕሌናውን መንፈሳውን ርውየት 
ክረክብ ኣይኽእሌን። መንፈስና በቲ እነገሌግል ክዒግብ ዛኽእሌ፥ እቲ ነገር እቲ ካብ 
ኣምሊኽ ክንሰርሖ እተዋህበናን በቲ ዖልና መንፈሳዊ ውህበት ንምፍጻሙ ዛተጋህናለን 
ምስ ዛኸውን ጥራይ እዩ። ካብዘ ወጻኢ ግና ኩለሳዔ ኣብ መንፈስና ዔረፍቲ 
ኣይስምዒናን እዩ። 

 
5. ኣብቲ ኣካሌ ንዖልካ ምደብ ቦታ ምፍሊጥን ምሓዛን 
 
ነፍስ ወከፍ ኣማኒ፥ ኣብቲ ስጋ ክርስቶስ ናቱ ዛነ ምደብ ቦታ ብኣምሊኽ ተሰሪዐለ 
እዩ። ነቲ ብኣምሊኽ እተሰርዒሌና ቦታ ክንረኽቦን ክንምዛምዛን ዴማ ይግባእ። እዘ 
ንምግባር ዴማ ነቲ ብኣምሊኽ እተዋህበና መንፈሳዊ ውህበት ከነሇሌዮ ይግባእ። 
መንፈሳዊ ውህበትና እቲ ንሕና ኣብቲ ኣካሌ ክንኯኖ ብኣምሊኽ እተመዯብናዮ እዮ። 
እምበኣርሲ መንፈሳዊ ውህበትና ኣሇሉናዮ ኣልና ማሇት ነቲ ኣብቲ ኣካሌ ክህሌወና 
ዛግባእ ግቡእ ስፍራ ፈሉጥናዮን ሒዛናዮን ኣልና ማሇት እዩ። 
 
6. ካብቲ ዖይተመዯበሌካ እሞ ዒስቢ ዖይብለ ኣገሌግልት ምውጻእ 
 
ብሓት ነቲ ዖሇዎም መንፈሳዊ ውህበት ስሇዖየሇሇይዎ፥ ኣብቲ ኣምሊኽ ዖይመዯቦም 
ቦታ ኣትዮም ዒስቢ ዖይብለ ዔዮ ክዒዩ ይረኣዩ እዮም። ሓዯ እዋን ፓስቶር ቤኒ ሂን 
ንነዊሕ ዒመታት ንገዙእ ርእሱ ከም ዖማሪ ተቐቢለ ከምዖገሌገሇ እሞ፥ ኣምሊኽ ግና 
ተገሉጹ ነቲ ኣገሌግልቱ ከምዖይፈሌጦ ንሱ ጓሳን ወንጌሊውን ዯኣ እምበር ዖማሪ 
ከምዖይኯነ ከምእተዙረቦ ምስክርነት ኣንቢበ ኣልኹ። ብርግጽ እቲ ኣብ ቅዴሚ 
ኣምሊኽ ኣፍሌጦ ዛወሃቦ ዔዮ ነቲ እተቐበሌካዮ ብምሽራፍ ዛዔየዪ ዔዮ እዩ።  
 
ዯገ ረኺበ ኢሌካ ካብ ስቕ ኢሌካ ምግሌጋሌ ነቲ ሌክዔ ቦታካ ንምፍሊጥ መንፈሳዊ 
ውህበትካ ምሌሊይ ይበሌጽ። ነዊሕ ምስ ተጓዒዛና ኣብ ዖይቦታና ከምዛጸናሕና ካብ 
ንፈሌጥ ብኣጋ መንፈሳዊ ውህበትናን እቲ ብኣምሊኽ እተመዯበሌናን ኣገሌግልት 
እንታይ ምኑ ንምሌሊይ ንትጋህ። እቶም ዴሮ ኣብ ዖይቦታኹም ኣቲኹም እተገሌግለ 
ዖልኹም ዴማ ዛሓሇፈ ሓሉፉ እዩ፥ ዯጊም በቲ እተመዯበሌኩም ክትዒዩ፥ ነቲ 
ዖይናትኩም ዔዮ ንዋናታቱ ብምሕዲግ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ ዋጋ ብምኽፋሌ መንፈሳዊ 
ውህበትኩም ከተሇሌዩ እምዔዴ።  
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7. ጻውዑትካ ምፍጻም 
 
ጻውዑትካ እቲ ኣምሊኽ ክትገብሮ ዛዯሌየካ መሇኯታዊ ዔዮ እዩ። ከምኡውን እቲ ኣብ 
ህይወትካ ክትጉዒዜ እተመዯብሌካ ጏዯና እዩ። መንፈሳዊ ህያብ ዴማ ነቲ ብኣምሊኽ 
ክትገብሮ እተመዯበሌካ ዔዮን እትጓዒዜ ጉዔዜን ተፈጻምነት ክረክብ ዛገብር መሇኯታዊ 
ሓይሉ እዩ። ስሇዘ ዴማ ኢኻ ንውህበትካ ነቲ ዖልካ ጻውዑትን ራእይን ንምትግባር 
ክትጥቐመለ ዛግብኣካ። እቲ ብሕ ጊዚ እተጥፍኣለ ጻዔርካ ንምዴራዊ ነገራት 
ዖይኯነስ ነቲ ኣብ ህይወትካ ዖል ኣምሊኻዊ ራእይ ንምፍጻም እዩ ክኸውን ዖሇዎ። 
 
ኣምሊኽ፥ ናብዙ ምዴሪ ከእትወና እንከል ክንፍጽሞ ዛመዯቦ ንጹር ዔሊማ ኣል። ነዘ 
ዔሊማ እዘ ብምርዲእ ናይ ህይወትና ቀሊሲ ራእይ ጌርና ክንጥቐመለ ዴማ ትጽቢት 
ይግበረሌና። እቲ ኣብዘ ከነስተውዔል ዖልና ካሌእ ነገር ዴማ ኣምሊኽ ራእይ ጥራይ 
ዖይኯነስ ንራእይና ኣብ ምፍጻም ዛሇዒሇ ግዯ ንዖሇዎ መንፈሳዊ ውህበት ከምዛሃበና 
እዩ። ነዘ ህያብ ምስ እነሇሌዮ ጻውዑትና ክንፍጽም፥ ጉዔዜና ዴማ ብዛግባእ ክንዙዛሞ 
እሞ ዒስብና ከነብዛሕ ኢና። 
 

8. ዔውት ናብራ ምንባር 
 
ኣብ ህይወት ክርስትያናዊ ጉዔዜ ብኩለ ነገርኻ ዔውት ኯይንካ ክትርከብ ነቲ ኣምሊኻዊ 
ተውህቦካ ከተሇሌዮ ኣልኻ። ተውህቦካ ምሌሊይን ብእኡ ምግሌጋሌን ገፊሕ ዔዴሌ 
ንዒወት እዩ። እቶም ነቲ ኣብኦም ዛተቐመጠ ውህበት ምሌሊዩ ዛጽገሙ ኣመንቲ ኣብ 
ክርስትያናዊ ጉዔዜኦም ዔውታት ኣይኯኑን። ዒወት፥ ዔሊማኻን ተውህቦኻን ካብ 
ምሌሊይ ስሇዛመጽእ እቶም ናይ ህይወቶም ዔሊማን ውህበትን እንታይ ምኑ 
ዖይፈሌጡ ኣመንቲ ዒወት ይሕረሞም እዩ።  
 
ኣምሊኽ፥ ዔውት ናብራ ክንነብር ዯኣ እምበር እተሳዔረ ዴኹም ናብራ ክንነብር 
ኣይጸውዒናን። ዒወት ክፍሉ ርስትና እዩ። ክርስቶስ የሱስ ንዒወትና ዋጋ ከፊለለ እዩ። 
ክንዔወት እተመዯብና ክሳዔ ዛንና ኣመሇኻኽታና ናይ ስዔረት ክኸውን የብለን። ነቲ 
ዋጋ እተኸፈሇለ ዒወትና እምበኣር መንፈሳዊ ውህበትና ብምሌሊይን ምጥቃምን 
ንእተዎ። ብውህበትና ምስ እንዒዪ ዒወትና ናባና ክጏዩ እዩ። ሽዐ ጸብሇሌ ኢሌና 
ክንመሊሇስ ኢና። ስሇዘ ኢና ዛግበር ጌርና፥ ነቲ ክንከፍል ዛግብኣና ኵለ ዴማ ከፊሌና 
ነቲ ዖልና መንፈሳዊ ውህበት ከነሇሌዮ ዛግብኣና። 
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9. ንበረኸት ካሌኦት ምን 
 
ውህበትካ ኣሇሉካ ምግሊጽ፥ ንበረኸት ካሌኦት ክትኸውን እዩ ዛገብረካ። ጏይታ 
መርገምና ሴይሩ በረኸት ኣብርሃም ዖውረሰና፥ ንካሌኦት መታን ክንባርኽ እዩ። ብሕ 
በረኸት ኣልኒ ኢሌካ ኢዴካን እግርኻን ኣጣሚርካ ክትመሊሇስ የብሌካን። በቲ ዖልካ 
ንካሌኦት ክትባርኽ ኢኻ ተጸዊዔካ። ብመጠን እቲ ውህበትካ ኣሇሉካ ዛገሇጽካዮ 
ንበረኸት ካሌኦት ኢኻ ትኸውን። ውህበትካ ዖይምጥቃም ግና ኣብ ሌዔሉ ካሌኦት 
ዖምጽኦ ሃስያ ኣቃሉሌካ ዛግመት ኣይኯነን። ስሇዘ ኢኻ ከተሇሌዮ ዖዴሌየካ። 

 
10. ብውጽኢቱ ምሕጓስ 
 
በቲ ዖልካ ውህበት ጸጋ ህይወት ካሌኦት ተሃኒጹን ተሇዊጡን ምስ እትርኢ ናብ ሌብካ 
ዛዙሪ ሓጏስ ሓዯ ካብቶም ዒስቢ መንፈሳዊ ውህበትካ ምሌሊይ እዩ። በቲ ዖሇሇካዮ 
እሞ ትጥቐመለ ዖልካ ውህበት፥ ሌቢ ሰብ ተዖኒኑ፥ ንብዒት ተዯሪ፥ መንፈሳዊ 
እርግናን ዴንዙዖን ተቀጺዐ፥ መንፈሳዊ ምጥሓስ ተኣዊጁ፥ መንፈሳዊ ብጽሕና 
መጺኡ…. ኯታስ ኵለ ሰናይ ተፈጺሙ ምስ እትርኢ ክትሕጏስ ናይ ግዴን እዩ። እታ 
ብሓጏስ ክትነብር ብክርስቶስ ዛዯሓነት ህይወትና ኩለሳዔ ክትሕጏስ እምበኣር 
መንፈሳዊ ውህበትና ከነሇሌዮን ክንጥቐመለን ይግባእ። 
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ምዔራፍ ዒሰርተው ክሌተ 

ውህበትካ ከይተሇሉ ዛዔንቅፉ ነገራት 

ነቲ ካብ ኣምሊኽ እተቐበሌናዮ ውህበት ከይነሇሉ ዛገብሩ ብርኽት ዛበለ ነገራት እዮም 
ዖሇው። ካብታቶም ነቶም ኣዘና ከነስተብህሇልም ዛግብኡና ዴማ ካብዘ ብምቕጻሌ 
የቅርቦም ኣልኹ።  
  
1. ዖይምፍሊጥ  
 
ዋሕዱ ፍሌጠት ነቲ ኣባና ዖል መንፈሳዊ ውህበት ከይነሇሉ ካብ ዛዔንቅጹ እቲ ኣውራ 
ዔንቅፋት እዩ። ብዙዔባ መንፈሳዊ ውህበት እኹሌ ኣፍሌጦ ዖይብለ ኣማኒ ነቲ ኣብኡ 
ዖል መንፈሳዊ ውህበት ክፈሌጦ ኢለ ዋጋ ኣይከፍሌን። ብሰሪ ዋሕዱ ፍሌጠት 
መብዙሕትኡ ኣማኒ ተቐቢለ ክነሱ ከምዖይተቐበሇ እዩ ዛመሊሇስ ዖል። ነቲ 
ዖይምፍሊጥ ዛብሌ ሓሳብ ኣብ ሰሇሰተ ኢና እንመቕል።  
 ህሊዌኡ ዖይምፍሊጥ 
 እንታይነቱን ባህርያቱን ብሌክዔ ዖይምፍሊጥ 
 ከመይ ጌርካ ክትጥቐመለ ከምዛግባእ ዖይምግንዙብ  

 
ገላና ዙጊት ህሊዌ መንፈሳዊ ህያባት ስሇዖይፈሇጥና፡ ገላና ዴማ ከምዖል ንፈሌጥ ግናኸ 
እንታይነቱ እዘ ማሇት ብዛርዛር እዛን እትን ኢሌናን ባህርያቱን ስሇዖይፈሇጥና 
መንፈሳዊ ውህበትና ጌና ኣየሇሇናዮን። ገላናውን ብዙዔባ ኣጠቓቕማ መንፈሳዊ ህያባት 
ዖልና ኣፍሌጦ ዴኹም ብምኑ ካብ ምሌሊይ ውህበትና ተዒንቂጽና ኣልና።  
 
2. ዖይምእማን   
 
እምነት፥ ኣብ ክርስትያናዊ ህይወትን ኣገሌግልትን እታ ኣገዲሲት ሓይሉ እያ። 
ዖይምእማን ዴማ፥ ኣብ ጉዔዜ መንፈሳውነት ከተምጽኦ ንዛግብኣካ ኵለ ከይተምጽኦ 
ዛገብር ዒንቃጺ ሓጢኣት እዩ። ዖይምእማን ንዛብሌ ሓሳብ ኣብ ክሌተ ኢና 
እንመቕል። እቲ ቀዲማይ ህሊዌ መንፈሳዊ ውህበት ምለእ ብምለእ ዖይምእማን 
ክኸውን እንከል፥ እቲ ካሌኣይ ዴማ፥ ህሊዌ ውህበት ኣብ ካሌኦት ሰባት ትኣምን 
ክነስኻ ኣባኻ ግና ከምዖየሌቦ ጌርካ ምውሳዴ እዩ። 
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መንፈሳዊ ውህበት፥ ኣብዘ ዖመን ከምዛሰርሕ ዖይኣምን ሌቢ ዖሇዎ ኣማኒ ውህበቱ 
ከሇሉ ፍጹም ኣይኯነለን። ብሓት ኣመንቲ እቲ እተማሃርዎ ምህሮ፥ ካብ መንፈስ 
ቅደስን ህያባቱን ዖሸፍት ብምኑ፥ ብዙዔባ መንፈሳዊ ውህበት ዖሇዎም ምርዲእ 
ዴኹም ጥራይ ዖይኯነስ ኣንጻራዊ እዩ። እቲ ንነዊሕ እዋናት ሃይማኖታዊ ሓሳብ ጥራይ 
ዛምገብ ዛነበረ ሌቦም መንፈሳዊ ነገር ኣል ኢለ ክኣምን ኣዛዩ እዩ ዛከብድ። ስሇዛነ 
ዴማ ነቲ ኣብ ህይወቶም ብኣምሊኽ እተነብረ መንፈሳዊ ውህበት ከየሇሌይዎ ዖመኖም 
ክውዴኡ እንከሇው ንርኢ ኣልና። 

 
ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ፥ ህሊዌ መንፈሳዊ ውህበት፥ ብቐጥታ ኣብ ካሌኦት ክግሇጽ  
ብምርኣዮም ወይውን ብእተፈሊሇዩ መራኸቢ ብሃን ስሇተዒዖብዎ ዛኣምኑ ኣሇው። 
እዘ እምነቶም ኣብ ቦታኡ እንከል ኣብኦም እተነብረ መንፈሳዊ ውህበት ከምዖል 
ምእማን ግና ምሒር ዛከብድም ቅደሳን ኣሇው። እቲ ኣብ ካሌኦት ዛሰርሕ ኣምሊኽ 
ኣባይውን ክሰርሕ ይኽእሌ እዩ፥ ኢልም ከይኣምኑ እቲ ኣብ ሌዔሉ ገዙእ ርእሶም 
ዖሇዎም ዴኹም ስእሉ ዒንቃጺ ይኯኖም። ብሰሪ ዖይምእማኖም ዴማ ነቲ ኣምሊኽ 
ኣብኦም ዖንበሮ መንፈሳዊ ውህበት ክኣምንዎን ክቕበሌዎን ኣይክእለን።  

 
ነቲ ዴሮ እተቐበሌካዮ ነገር ዖይምእማን ብፍታውካ ንጥፍኣትካ ዛኸውን ህንጻ ከም 
ምህናጽ እዩ። እምነት ምርጫ ዯኣ እምበር እንግዯድ ነገር ኣይኯነን። ምስቲ ብኣምሊኽ 
እተነግረሌናን እተነብረሌናን ክንሰማማዔ እንተዴኣ መሪጽና ንኣምን። ብኣንጻሩ 
ክንመሊሇስ እንተዴኣ ፈቲና ዴማ እዘውን ምርጫና እዩ። ሰናይ፥ መወዲእታኡ ብለጽ 
ዛኯነ ነገር ክንመርጽ ግን ክርስትያናዊ ግቡእና እዩ። 
 
ብሃይማኖታዊ ምርዲእን ምጥርጣርን ተዒብሉሌና ነቲ ኣምሊኽ ኣባና ዖንበሮ መንፈሳዊ 
ውህበት ከየሇሇናዮ ነዘ ናይ ምዴሪ ጉዔዜና ክንዙዛም ኣይግባእን። እምነት ነቲ ካብ 
ኣምሊኽ ዛነ ነገር ከነስተውዔሌ እትገብር ብርቱዔ ምስትውዒሌ እያ። ካብ እምነት 
ምጉዲሌ ዴማ ካብ ኵለ መንፈሳዊ ነገር ምጉዲሌን ካብ ምስትውዒሌ ምውዲቕን እዩ። 
ክንዱ ዛነ ብዖይ እምነት ነቲ ካብ ኣምሊኽ እተቐበሌናዮ መንፈሳዊ ውህበት 
ከነሇሌዮ ከምዖይንኽእሌ ብምግንዙብ ናይ እምነት ሌቢ ነጥሪ። 

 
3. ገዙእ ርእስኻ ኣትሒትኻ ምርኣይ  
 
ምስ ገዙእ ርእሶም ዖይተዒረቑ፡ ገዙእ ርእሶም ኪቕበለ ዘከብድም፡ ንርእሶም ከምቲ 
ኣምሊኽ ዛርእያ ጌሮም ክርእዩ ዖይኯነልም ኣመንቲ መንፈሳዊ ውህበቶም ከሇሌዩ 
ይሽገሩ እዮም። ንሳቶም፥ ‘ሰብ ምስበርትዓ እዩ ውህበት ዘቕበሌ’ ዛብሌ ጌጋ ምርዲእ 
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ስሇዖሇዎምን ንገዙእ ርእሶም ከም ዖይብቑዒትን ሕሱራትን ጌሮም ስሇዛቆጽርዋ፥ ኣብ 
ኣምሊኽ ንዖሇዎም መንነትን ቦታን ከስተውዔሌዎን ነቲ ብኣምሊኽ እተነብረልም ክቡር 
ጸጋ ከሇሌይዎን ፍጹም ኣይኯነልምን። 
 
ሰብ በቲ ኣብ ቃሌ ኣምሊኽ ዖል ብርሃን ሓቂ፥ ካብ ሕለፍ በሰሊ ናይ ህይወቱ፥ ሓራ 
ከይወጸ ንመንፈሳዊ ነገራት ቀረባ ኯይኑ ክመሊሇስ ኣይኯነለን። ንገዙእ ርእስና ከም 
ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ ክቡርን ቅቡሌን ጌርና ክንቕበሊ ኣልና። ከምቲ ኣምሊኽ 
እተቐበሇናን ዖፍቐረናን ገዙእ ርእስና ንቐበሊን ነፍቕራን። ኣብ ገዙእ ርእስና ዖልና 
ኣመሇኻኽታ መጽሓፍ ቅደሳዊ ይኹን። ከም ብኣምሊኽ እተፈቐረን ዔሊማ ዖሇዎን ሰብ 
ብለጽ ሓሳብ ብምሕሳብ ንመሊሇስ። እዘ እንተገበርና፥ ንመንፈሳዊ ዒሇም ቀረባ ስሇ 
እንኸውን ነቲ ኣባና ዖል መንፈሳዊ ውህበት ከነሇሌዮ ኣይክንጽገምን። 

 
4. ጥዐይ ርኽብ ምስ መንፈስ ኣምሊኽ ዖይምህሊው   
 
መንፈሳዊ ውህበትካ ንምሌሊይ ምትሓታዊ ፎርሙሊ የሌቦን። መንፈሳዊ ህያብ 
ብመንፈሳዊ ነገር ጥራይ ኢኻ ከተስተውዔል ትክእሌ። ስሇዘ እዩ ምስ መንፈስ ቅደስ 
ዖልካ ርኽብ ክዴሌዴሌ ዖዴሉ። እቲ ወሃብ መንፈሳዊ ህያባት ዛነ መንፈስ ቅደስ፥ 
ንሱ ባዔለ ገሊጺ መንፈሳዊ ውህበት እዩ። መንፈስ ቅደስ ነቲ ኣባና ዖንበሮ መንፈሳዊ 
ውህበት ዖብርሃሌና መሇኯታዊ ብርሃን እዩ። ንሱ ነቲ ኣባና ዖንበሮ ጸጋ ከነስተውዔል 
ናብ እንኽእሇለ ዯረጃ መንፈሳውነት ዖዯይበና፡ ነቲ ዛተረዲእናዮ መንፈሳዊ ውህበት 
ዴማ ኣብ ባይታ ክንገሌጾ ዛዴግፈናን ዛመርሓናን ህይወትና እዩ።  
 
ብሓት ነዘ ሓቂ ሰኣን ምርዲእና፥ ካብ መንፈስ ኣምሊኽ ርሒቕና፥ ነቲ ካብ መንፈስ 
ኣምሊኽ ዛነ መንፈሳዊ ውህበት፥ ብናይ ገዙእ ርእስና ጻዔሪ ከነሇሌዮ ንፍትን ኢና። 
እዘ ከምዘ ዒይነት ጻዔሪ፥ ምሕሊሌን ተስፋ ምቍራጽን ዖስዔብ ሓዯገኛ ስጉምቲ እዩ። 
መብዙሕትና ውህበትና ምሌሊይ ዛከብዯና ምስ መንፈስ ኣምሊኽ ጥዐይ ርኽብ 
ስሇዖይብሌና እዩ። ስሇዘ ዴማ ኢና ምስኡ ጥዐይን ሚዙናውን ርኽብ ክንሃንጽ 
ዛንገረና ዖል።  

 
5. ዖይምጽሊይ 
 
ሃዋርያ ያእቆብ ኣብ መሌእኽቱ ‚...ስሇ ዖይሇመንኩም የብሌኩምን።‛ ኢለ ኣል 
(ያእ4፡2)። ንመሇኯታዊ መሪሕነት ክንጽሉ ክሳዔ ዖይከኣሌና፥ ነቲ ኣባና እተነብረ 
መንፈሳዊ ውህበት ከነሇሌዮ ኣይንክእሌን ኢና። ጸልት ነቲ እንዯሌዮ ነገር ንኣምሊኽ 
ንምንጋር ጥራይ ዖይኯነስ ካብ ኣምሊኽውን ክንሰምዔን ክንቕበሌን ብኣምሊኽ 
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እተኸፍተሌና ብለጽ ዔዴሌ እዩ። ነዘ ዔዴሌ ብዛግባእ ዛምዛም ኣማኒ ዴማ ካብ 
ካሌኦት ጸብሇሌ ብዛበሇ መንፈሳዊ ምርዲእ ክመሊሇስ ናይ ግዴን እዩ። 
 
ናይ ጸልት ህይወትና ክዯኽም እንከል፥ ብእኡ መንጽር ካብ መንፈሳዊ ዒሇም ናይ 
ምቕባሌ ዒቕምና እዩ ዛዯኽም። ስሇዖይሇመንኩም የብሌኩምን ካብ በሇ እቲ ቃሌ፥ 
እቶም ልሚ ‘ብዙዔባ መንፈሳዊ ውህበተይ ምንም ኣፍሌጦ የብሇይን’ ንብሌ ዖልና 
ሰባት፥ ሽግርና ኣብ ናይ ጸልት ህይወትና ምኑ ንፍሇጥ። ንጸልት ዋጋ ስሇዖይከፈሌና 
ንመንፈሳዊ ዒሇምን ኣሰራርሓኡን ርሑቓት ኯይንና ኣልና። ስሇዘ ልሚ መሰውኢና 
ንሓዴስ። 

 
6. ካብ ኣገሌግልት ምርሓቕ  
 
ናይ ኣገሌግልት ተሞክሮ ዖይብለ ኣማኒ፥ ነቲ ኣብ ጉዔዜ ህይወቱ ከሇሌዮ ዛግብኦ 
መንፈሳዊ ውህበት ከሇሌዮ ኣይኽእሌን እዩ። ንዔዮ ኣምሊኽ ጽሙዴ ምን ናብ 
ምሌሊይ መንፈሳዊ ህያባትና ካብ ዛዯፍኡና መገዴታት እቲ ብለጽ መገዱ እዩ። ስሇዘ 
ኢና ልሚ ኣብ ግራት ኣምሊኽ ከም ሓረስቶት፥ ኣብቲ ህንጻ ዴማ ከም ሃነጽቲ ንዔዮ 
ክንወፍር ዖልና። በቲ ኣብ ኢዴና ዖል ነገር ብትግሃት ምግሌጋሌ ንጀምር። ዋሊ ሒዯት 
ይኹን ነገሌግሌ። እዘ እንተገበርና ብርግጽ ምስቲ ኣብ ህይወትና ዖል መንፈሳዊ 
ውህበትን ጻውዑትን ክንራኸብ ኢና። 

 
7. ኣብ ትሕቲ እተዋህቡካ ኣቦታት ዖይምህሊው 
 
መብዙሕትኡ መንእሰይ ወሇድ ጸጋኡ ብቐሉለ ከሇሌዮ ዖይከኣሇ፥ ኣብዘ መዲይ 
ኣተኩሮም ዛዴግፍዎ መንፈሳዊ ኣቦታት ብዖይምርካቡ እዩ። ገሇ ዴማ ንዛረከብዎም 
መንፈሳውያን ኣቦታት ንረብሓኦም ክጥቐሙልም ስሇዖይከኣለ እዩ። ገዙእ ርእስኻ ኣብ 
ትሕቲ እቲ እተዋህበካ እሞ ከኣ እተገሌጸ ጸጋ ዖሇዎ መንፈሳዊ ኣቦ ትሕት ብምባሌ 
ምምሌሊስ ብሕ ዒስቢ ዖሇዎ ስጉምቲ እዩ። ካብኡ ተምሃር። ብእኡ ተዯገፍ። 
ኣምሊኽ፥ ከም ኣቦ ኣብ ሌዔላካ ንዛሾሞ ኣገሌጋሉ፥ ብዙዔባካ ብሕ ነገር ይገሌጸለ እዩ 
እሞ፥ ብዙዔባካ ንዛርዴኦ መንፈሳዊ ሓሳብ ሕተቶ።  
 
ኣቦነት ክሕሰብ እንከል ግና ብዔዴመ ዛገዯሙ ኣመንቲ ማሇት ከምዖይኯነ ክንዛኽር 
የዴሉ። መንፈሳዊ ኣቦ ማሇት ፍጻሜካ ካብ ኣምሊኽ ተቐቢለ ንከገሌግሇካ ኣብ ሌዔላካ 
እተሾመ እሞ፥ ንስኻ ዴማ ርእስኻ እተግዛኣለ ሰብ እዩ። እቲ መንፈሳዊ ኣቦኻ ክኸውን 
እተመዯበ ሰብ ብዔዴመ ዒብዪ ክኸውን ይኽእሌ ንእሽቶ ዖገዴስ ኣይኯነን። እቲ ሕቶ 
ንኣኻ ከጽሌሌ ዛኽእሌ ብለጽ ፍሌጠት፥ ቅብኣት፥ ራእይ… ኣሇዎ ድ ዛብሌ እዩ። እዘ 
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እንተዴኣ ሃሌይዎ ኣብ ትሕቲኡ ተገሌገሌ። ናብቲ ብኣምሊኽ እተመዯበሌካ ምኽሪን 
ጻውዑት ከብጽሓካ ተጠቐመለ። 
 
8. ሸሇሌትነት 
 
ኣብ መንፈሳዊ ህይወትካ ሸሇሌ ምባሌ ውህበትካ እትርእየለ መንፈሳዊ ብርሃን 
ከይትረኽብ እዩ ዛክሌክሇካ። ብርግጽ፥ እቲ ንምምርማር ቃሌ ኣምሊኽ፡ ንጸልት፡ 
ንኣገሌግልት፡ ንሕብረት ኣሕዋት.. ኯታስ ንመንፈሳዊ ንጥፈት ሸሇሌ ዛብሌ ኣማኒ 
ውህበቱ ከሇሉ ኣይኽእሌን እዩ። መንፈሳዊ ነገራት ብመንፈሳዊ ትግሃት እዮም 
ዛርኸቡን ዛሌሇዩን። ካብ ምስትውዒሌ ንዖርሕቕ ሸሇሌትነት ከይረሓቅካዮ ናብ 
መንፈሳዊ ህያባትካ ኣቢሌካ ክትቀርብ ኣይትኽእሌ ኢኻ እሞ ንምትጋህ ኣይትተሀከ።  
 
9. ብፍቕሪ ዖይምምሌሊስ 
 
መንፈሳዊ ውህበት ንምህናጽ ኣካሌ ክርስቶስ ዛወሃብ መሇኯታዊ ጥበብ እዩ። 
ከምኡውን ብፍቕርን ተወፋይነትን ዛግሇጽ ሰማያዊ ነገር እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ምስቲ 
ኣምሊኽ ኣብ ህይወትና ዖቐመጦ መንፈሳዊ ውህበት ክንራኸብ ብጏዯና ፍቕሪ ምጉዒዛ 
ዖዴሌየና። እቲ ብፍቕሪ ንፍቕሪ ዛወሃብ መንፈሳዊ ውህበት ብዖይ ፍቕሪ ክንሰምሮ 
ኣይንኽእሌን ኢና። ሌብና ካብ ፍቕሪ ርሒቓ ካብቲ ናይ ፍቕሪ ኣምሊኽ እንታይ ዒይነት 
ምስትውዒሌ፡ ሓይሉ ክንረኽብ ንኽእሌ? እምበኣርሲ ናይ ብሓት ኣመንቲ ጸገም ካብ 
ፍቕሪ ዛረሓቐ ወይ ዴማ ዛጏዯሇ ሌቢ ምጥራዮም ምኑ ብምግንዙብ ብፍቕሪ 
ክንመሊሇስ ዋጋ ንኽፈሌ። 
 
ኣምሊኽ፥ ክንዮ እቲ ዖልና ባህጊ ነቲ ዖልና ሃቀና እዩ ዛምሌከቶ። እቲ እንዯሌዮ ዖልና 
ነገር ኣብ ምንታይ ከነውዔል ኢና ክንፈሌጦን ክንቅበልን ንዯሉ ኣምሊኽ ይዔዖቦ እዩ። 
እቲ ዖልና ሃቀና ጥዐይ ምስ ዛኸውን ዴማ ብምስትውዒሌ ይባርኸና። ስሇዘ ብፍቕሪ 
እተወርሰ ቅኑዔ ሃቀና ሒዛና ንመሊሇስ። 

 
10. ኣብ ሰባት ምውካሌ 
 
ብርግጽ ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ ኣምሊኽ ንካሌኦት ቅደሳን ተጠቒሙ ይዙረበና 
እዩ። ብፍሊይ ዴማ በቶም ኣብ ሌዔላና እተሾሙ መራሕትናን ነብያትን ሃዋርያትን 
ምኽሩ ይገሌጸሌና እዩ። ይኹን ዯእ እምበር ከምቲ ብካሌኦት ዛዙረበና ንውሌቅናውን 
ክዙረበና ይዯሉ እዩ። ስሇዘ ጊዚ ወሲዴና ገዙእ ርእስና ክንፍትሽ፥ ዒቕምታትና 
ክንመዛን፥ ምስ ጏይታ ጊዚ ከነሕሌፍ ይግባእ። ከም ቇሌዒ ኩለሳዔ ኣብ ዛባን 
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ኣገሌገሌትና ተሓንጊርና ክንመሊሇስ ኣይግባእን። ዴምጹ እንሰምዔ ኣባጊዐን ውለዴን 
ዯኣ እምበር ጓኖት ኣይኯንናን። ስሇዘ ብካሌኦት ጥራይ ክዙረበና ክንጽበ የብሌናን። 
 
እቲ ብካሌኦት ዛሰርሕ ኣምሊኽ ብኣና ብቐጥታ ከምዛሰርሕ ክንኣምን ይግባእ። ኣብ 
ካሌኦት ዛውከሌ ሌቢ ምስ ዛህሌወና ገጽና ናብኡ ክሳዔ እንመሌስ ምንም ዖይክዙረበና 
ይኽእሌ እዩ። ንኵለ መንፈሳዊ ነገር ኣብ ኣምሊኽ ጥራይ ክንውከሌ እዩ ዖልና። ሌብና 
ኣብኡ ኣውዱቕና ንመሊሇስ። ኣብ ሰብ ብምውካሌና መንፈሳዊ ነገር ክስወረና 
ከምዛክእሌ ኣይንረስዔ። እግዘኣብሄር ንሕቶ ምሊሽ፥ ንጽምኣትና ርውየት እዩ። ስሇዘ 
ውህበትና ንምሌሊይ ኣብ ሰባት ኣይንወከሌ። 
 
11. ውዱት ኣጋንንቲ 
 
ምግሊጽ መንፈሳዊ ህያባት፥ ንኣጋንንቲ ዴቃስ ዛህብ ኣይኯነን። ህያባት ኣብ ባይታ 
ክግሃደ ክጅምሩ እንከሇው መንግስቲ ጸሌማት ነውጺ ክወርድ ናይ ግዴን እዩ። 
ሰይጣን ዴማ ግዛኣቱ ብቐጻሌነት ከውሕስ እንተዴኣ ኯይኑ፥ ንህሊዌኡ ስግኣት 
ንዛኑ ነገራት ከወግዴ ክኽክሌ ኣሇዎ። ካብቶም ንህሌውኡ ስግኣት ዛኑ ነገራት 
ሓዯ ዴማ ምግሃዴ መንፈሳዊ ህያባት ኣብ ባይታ እዩ። ስሇዛነ ዴማ እዩ መንፈሳዊ 
ህያባት ከይግሃደ ብትሪ ዛቃወምን ኣብ ምዔንቃጾም ውዱታት ዖዲሌውን።  
 
ብርግጽ ሰይጣን ውዱት ስሇዖዲሇዎ ጥራይ መንፈሳዊ ህያባትካ ከተሇሌዮ ኣይትኽእሌን 
ኢኻ ማሇት ኣይኯነን። ነቲ ውዱት ክትሰግሮን ክትብትኖን ዖይምኽኣሌ ግና ውህበትካ 
ከየሇሇካ ዔዴመካ ክትውዴእ እዩ ዛገብር። እንተ ውዱት ስሇዛሰሓትካ ወይውን ነቲ 
ኣብ ሌዔሉ ሰይጣንን ግዛኣቱን ዖልካ ስሌጣን ስሇዖይተጠቐምካ፥ ካብቲ ክትኣትዎ 
ዛግብኣካ ነገር ክትኽሌከሌ ዖል ተኽእል ገፊሕ እዩ። ስሇዘ ኢኻ ልሚ ኣብ ሌዔሉ 
ሰይጣን ጸብሇሌ ኢሌካ ክትወጽእ ኣጽዋርካ ምሌዒሌ ዖዴሌየካ።  
  



 

61 

 

 
ምዔራፍ ዒሰርተው ሰሇስተ 

 
ከመይ ጌርና ውህበትና ከም እነሇሉ 

 

ነዜም ቀጺሌና እንርእዮም ሓሳባት ብህዴኣትን ምስትውዒሌን ምስ እንጥቐመልም ኣብ 
ምሌሊይ መንፈሳዊ ውህበትና ክንዔወት ኢና። 
 
1. ብዙዔባ መንፈሳዊ ውህበት እኹሌ ኣፍሌጦ ምሓዛ 
 
ብዙዔባ መንፈሳዊ ውህበት እኹሌ ኣፍሌጦ ዖይብሌካ ክነስካ ውህበትካ ከተሇሉ 
ምግዲሌ ረብሓ ክርከቦ ዖይኽእሌ ከንቱ ዴኻም እዩ። ብዙዔባ መንፈሳዊ ህያባት 
ዛህሌዎና ኣፍሌጦ ውህበትና ንምሌሊይ ዖሇዎ ግዯ ኣዛዩ ዒብዪ እዩ።  
 
ኣብ ክርስትና ብዙዔባ እቲ ኣብ ቅደስ ቃሌ ተገሉጹ ዖል መንፈሳዊ ውህበት ዒሚቕ 
ኣፍሌጦ ምውናን፥ ንጽቡቕ መሰረትን ዖተኣማምን ህንጻን ኣዛዩ ኣገዲሲ እዩ። ነዘ ሓቂ 
ኣነ ኣብ ህይወተይ ጥዑመ ኣረጋጊጸዮ እየ። መጠን እቲ ኣፍሌጦይ ዛዒበዮ መጠኑ ነቲ 
ኣባይ እተነበረን ኣብ ካሌኦት ኣሕዋት ዖል ጸጋ ከሇሉ ክኢሇ እየ።  
 
ብሓት ካብ ኣመንቲ ኯፍ ኢልም ክመሃሩ ዒቕሉ ስሇዖይብልም ዙጊት ውህበቶም 
ኣየሇሇዩን። ንክመሃሩ እዛኒ ተማሃራይ ዖሇዎም ቅደሳን ግና፥ ብቐሉለ ጸጋኦም ከሇሌዩ 
በቂዕም እዮም። ስሇዘ ኣሕዋት ነቲ ዖልና መንፈሳዊ ውህበት ምሌሊዩ ክከኣሇና ካብ 
ቃሌ ኣምሊኽ ንክንመሃር ጊዚ ንዒዴግ።  
 
ነቲ ፍሌጠት ዴማ፥ ካብ ኣምሊኽ ካብ ገዙእ ርእሱን ካብቶም በብእዋኑ ዖተንስኦም 
ቅቡኣቱን ኢና ንረኽቦ። ነቲ ካብቶም ዛተንስኡ ቅቡኣት እንረኽቦ ፍሌጠት ዴማ 
ብቐጥታ ኣብ ትሕቲኦም ብምቕማጥ ወይ ዴማ ንዛሰበክዎ ስብከት ብምስማዔ፥ ነቲ 
ዛጸሓፍዎ መጻሕፍቲ ብምንባብ ኢና ንረኽቦ። እዘ እንተገበርና ውህበትና ብቐሉለ 
ከነሇሌዮ ኢና። ብፍሊይ ከኣ፥ ብዙዔባ ነፍስ ወከፍ ውህበት ባህርይን እቲ ውህበት 
ዖሇዎ ኣማኒ ኣብ ህይወቱ ዛንጸባረቁ ባህርያት፡ ውሽጣዊ ዴርኺታት፡ ጾራት እንታይ 
እንታይ ምኖም ምስ እንመሃር ብቐሉለ መንፈሳዊ ውህበትና ነሇሌዮ። በዘ ኣጋጣሚ 
እቶም ኣብ ትሕቴና መጓሰ ዖልና ኣገሌገሌቲ ነቲ መጓሰ ኣብዘ ኣርእስቲ ኣተኩርና 
ክንምህሮ ሓሊፍነትና ምኑ ከዖኻኽር እዯሉ። 
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2. እምነት 
 
ካብ ኣምሊኽ ገሇ ነገር ክትቕበሌ ምስ እትዯሉ ናይ እምነት ሌቢ ኣልካን የብሌካን 
ኣቐዱምካ ከተረጋግጽ ይግባእ። ኣምሊኽና፥ ንኵለ ብእምነት ዛሰርሕ ናይ እምነት 
ኣምሊኽ እዩ። ‚ብዖይ እምነት ግና ንኣምሊኽ ኬስምርዎ ኣይከኣሌን እዩ። እቲ ናብ 
ኣምሊኽ ኪመጽእ ዘዯሉ፡ ንሱ ኸም ዖልን ነቶም ዘዯሌይዎ ዒስቢ ኸም ዘህቦምን፡ 
ኪኣምን ይግብኦ እዩ።‛ (እብ11፡6)። 
 
ኣብ እምነት ከይተዒወትና ኣብ ዛነ መንፈሳዊ ነገር ክንዔወት ኣይንኽእሌን ኢና። 
እምነት፥ ነቲ ብኣምሊኽ ንኣና እተመዯበሌናን ኣቐዱሙ ብኣምሊኽ እተነግረሌናን ነገር 
ምሳና ክወሃሃዴ እትገብር መንፈሳዊ ሓይሉ እያ። እምነት ኣብ ዖሇዎ ኣብኡ 
ምስትውዒሌ ኣል። እምነት ኣብ ዖሇዎ ኣብኡ መንፈሳዊ ምግሊጽ ኣል። ንመንፈሳዊ 
ነገር ብዖይ እምነት ክትርዴኦን ክትረኽቦን ኣይከኣሌን። ስሇዘ ብምስማዔ ብዛርኸብ 
እምነት ኣቢሌና ውህበትና ከም እነሇሉ ኣስተውዑሌና ናይ እምነት ሌቢ ከነጥሪ ዋጋ 
ንኽፈሌ።  
 
ኣብ ህይወት ክርስትና ውህበቶም ኣሇሌዮም ብውህበቶም ነቲ እተዋህቦም መንፈሳዊ 
ዔዮ ዛፈጸሙን ዛፍጽሙ ዖሇውን ቅደሳን ሓዯ ናይ ሓባር መሇሇይ ረቛሒ ኣሇዎም። 
ናይ እምነት ሰባት እዮም። እምነቶም ዒባይ ስሇዛነት ካብ መንፈሳዊ ዒሇም 
ክረኽብዎ ዛግብኦም ኵለ መንፈሳዊ ምስትውዒሌ ይረኽብዎ እዮም።  
 
ኣምሊኽ ኣባና መንፈሳዊ ውህበት ከምዖንበረ፡ ጌና ዖይተጠቐምናለ መሇኯታዊ ክእሇት 
ኣብ ውሽጥና ከምእተከዖነ ክንኣምን ኣልና። ኣብዘ ሕጂ እዋን ዛዒዪ ዖል ውህበት 
ከምዖልና ጥራይ ዖይኯነስ ኣብ ቐጻሉ ብዛተዒጻጸፍ ሓይሌን ጽሌዋን ዛግሇጽ 
መንፈሳዊ ብቕዒት ከምዖልና ንእመን። ሽዐ እቲ ክንበጽሖ ዖይከኣሌ ኯይኑ ዛስምዒና 
መንፈሳው ዒሇም ክንበጽሖ ኢና። በቲ ኣብኡ ዛርከብ ምግሊጽ ዴማ ውህበትና ኣሇሉና 
ንበረኸትብሓት ክንዒዪ ኢና። 
 
3. ናይ ጸልት ሰብ ምን 
 
ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ፥ ‚..ስሇዖይሇመንኩም የብሌኩምን‛ ዛብሌ ጽሑፍ ኣል 
(ያእ4፡2)። ናይ ጸልት ህይወት ዖይብለ፡ መሰውኢኡ ዖይሓዯሰ ሰብ፥ ነቲ ኣምሊኽ 
ኣብኡ ዖንበሮ ጸጋ ከሇሉ ፈጺሙ ኣይኽእሌን እዩ። ጸልት ዴላታትካ ንኣምሊኽ 
ምንጋር ጥራይ ዖይኯነስ ካብ ኣምሊኽውን ምስማዔ እዩ። ብሓጺሩ ጸልት ምስ 
ኣምሊኽ ሕብረት ምግባር እዩ። ምስ እንጽሉ ካብ ኣምሊኽ ምሊሽ ንረኽብ ኢና። 
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ጸልትና ምሌሊይ መንፈሳዊ ውህበት እንተዴኣ ኯይኑ ኣምሊኽ ዴማ ንእኡ ዛኸውን 
ብቑዔ ምሊሽ ይህበና። 
 
ኣምሊኽ፥ ናብ ዛፉኑ ብጸልት ንዛመጽዎ፥ ነቶም ሇይትን መዒሌትን ከየባተኹ 
ዛሓትዎ፥ ስቕ ክብልም ኣይኯነለን እዩ። ምስ እንሓቶ እኔዅ ዛብሌ ኣምሊኽ እዩ 
ዖልና። ስሇዘ ውህበትና ንምሌሊይ ብቐጥታ ንኣምሊኽ ክንሓቶን ካብኡ ክንሰምዔን 
ኣልና።  
 
ኣምሊኽ ንመሇኯታዊ መሪሕነትን ጥበብን ክንሌምኖ ነጊሩና እዩ (ያእ1፡5)። ስሇዘ 
ኣምሊኽ ነቲ ኣብ ህይወትና ዖሇዎ ዒሊማን ውህበትን ክሳዔ ዛገሌጸሌና ብጸልት 
ምንቓሕ ዖዴሌየና። ብናይ ጸልት ህይወትና ሱር ዛሰዯዴናን ዯሌዱሌና ዛወጻእናን 
ንዅን። ብመንፈስ ቅደስ እተመርሐ፡ ብቅዴስናን እምነትን እተሰነየ፡ ኣብ ፍቓዴ 
ኣምሊኽ እተመርኯሰ ጸልት ንኩለ መንፈሳዊ ነገር ኣፍ ዯጊኡ እዩ።  
 
4. ንቑሕ መንፈስ ምውናን 
 
ቅደስ ቃሌ ንመንፈስ ሰብ ክገሌጾ እንከል ከም መብራህቲ እግዘኣብሄር እዩ ዛገሌጾ። 
‚መብራህቲ እግዘኣብሄርሲ መንፈስ ሰብ እዩ፡ ንሱ ንብዖል ውሻጠ ሌቢ ይምርምሮ።‛ 
(ምሳ20፥27)። መንፈስና መብራህቲ እግዘኣብሄር ብምኑ ኣምሊኽ ክገሌጸሌና ወይ 
ከብርሃሌና ዛዯሇዮ ነገር ብመንፈስና ኣቢለ እዩ ዛገሌጸሌና። ኣብ ሓዯ ዛጸሌመተ ቦታ 
ንዖል ንብረት ክትርኢ መብራህቲ ምውሊዔ ናይ ግዴን እዩ። መብራህቲ ምስ ዛህለ 
ኩለ እቲ ኣብቲ ስፍራ ዖል ይገሃዯሌካ እዩ። ሌክዔ ከምኡ ዴማ ኣምሊኽ ነቲ ኣባና 
ዛተሰወረ ነገር ከብርሃሌና ወይ ክንርእዮ ምስ ዛዯሌየና ዛውሌዕ መብራህቲ መንፈስና 
እዩ። 
 
መንፈስ ሰብ ነቲ ኣብ ሰብ ዖል ኵለ ነገር ይፈሌጦ እዩ። ‚እቲ ኣብኡ ዖል መንፈስ 
እንተ ዖይኯይኑስ፡ ኣብ ሰብ ዖል ነገር ዘፈሌጥከ እንታዋይ ሰብ እዩ፧‛ (1ቇሮ2፥11)። 
እዘ ኣብዘ ቦታ ተጠቂሱ ዖል ‚ኣብኡ ዖል መንፈስ‛ ዛብሌ ቃሌ ንመንፈስ ሰብ እዩ 
ዛውክሌ። ካሌኦት ትርጉማት መጽሓፍ ቅደስውን ነዘ ሓቂ ኢና ንርዲእ። ምስ 
እንውከስ ተመሳሳሉ ሓሳብ ኢና ንረኽብ። (KJV, NIV, AMP, ኣምሕርኛ መጽሓፍ 
ቅደስ ተወከስ)። መንፈስና ነቲ ንኣና ክኸውን ብኣምሊኽ እተመዯበን ኣብ ውሽጥና 
እተነበረን መንፈሳዊ ነገር ይፈሌጦ እዩ። ስሇዘ ኢና መንፈስና ከነንቅሖ ዛግብኣና። 
 
ብዖይ ንቑሕ መንፈስ ነቲ ኣብ ህይወትና ዖል ሓሳብ ኣምሊኽን መንፈሳዊ ውህበትን 
ከነሇሉ ኣይንኽእሌን። ንቑሕ፡ ዛተዒጻጸፍን ብኩለ መንፈሳዊ ሃብቲ ዛበሌጸገን መንፈስ 
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ምስ ዛህሌወና ግና፥ ብቐሉለ ነቲ ኣባና ዖል ጸጋ ከነሇሌዮ ኢና። ክንዱ ዛኾነ ዴማ ነቲ 
ኣብ ህይወትና ዖል መንፈሳዊ ውህበትን ሰማያዊ ጽውዒን ምሌሊዩ ክኸኣሇና መንፈስና 
ነንቕሕ። መንፈስ ብኸመይ እዩ ዛነቕሕ? ኩለ ሳዔ ብፍሌጠት ቃሌ ኣምሊኽ ንመሊእ፥ 
ንኣምሊኽ ብምለእ ምርዲእን ተመሰጦን ነምሌኾ፥ ብቋንቋታት ኣብዘሕና ንጸሉ፥ 
ብከናፍርና ቃሌ እምነት ንኣውጅ፥ ነቲ ኣብ መንፈስና ዛመጽእ መሪሕነት ብዖይ 
ምዴንጓይ ነተግብሮ። ብተወሳኺ ምውት ግብሪ ካብ ሕሉናና ብንስሓ ነንጽህ። እዘ 
እንተገበርና ንኣምሊኽ ዖስምር፥ ንመንፈሳዊ ዒሇም ቀረባ ዛነ መንፈስ ስሇንውንን 
ብቐሉለ ነቲ ዖልና ጸጋ፥ ራእይ፥ ጻውዑት… ከነሇሌዮ ኢና። 
 
5. ብምሕዲስ ሓሳብካ ምሌዋጥ 
 
‚እቲ ሰናይን ባህ ዚብሌን ምለእን ፍቓዴ ኣምሊኽ እንታይ ምኑ ምእንቲ 
ኽትምርምሩስ፡ ብምሕዲስ ሓሳብኩም ተሇወጡ እምበር፡ ነዙ ዒሇም እዘኣ 
ኣይትምሰሌዋ።‛ (ሮሜ12፥2)። ኣብዘ ስፍራ ተጠቂሱ ከምዖል፥ ብምሕዲስ ሓሳብና 
ምስ እንሌወጥ ፍቓዴ ኣምሊኽ እንታይ ምኑ ከነሇሌዮ ንኽእሌ ኢና። ነቲ ኣምሊኽ 
ኣባና ዖሇዎ ኣጀንዲ፥ ኣብ ውሽጥና ዛኸዖኖ መንፈሳዊ ብቕዒት ሰማያዊ ሓሳብ ዛሓስብ 
ኣእምሮ ብምጥራይ ኢና ክንበጽሖ ንኽእሌ። 
 
ዖይተሇወጠ ኣእምሮ ሒዛካ ካብ ኣምሊኽ መንፈሳዊ ምግሊጽ ክትቕበሌ ምጽባይ 
ሇዋህነት እዩ። ብርግጽ ብዖይተሇወጠ ኣእምሮ ነቲ ኣምሊኽ ኣባና ዖንበሮ ውህበት 
ከነሇሌዮ ኣይንኽእሌን ኢና። ብቃሌ ኣምሊኽን መንፈስ ቅደስን ተዲህሲሱ እተሇወጠ 
ሌቢ ምስ እንውንን ግና፥ ንምሌሊይ ጸጋ ህያባት ኣዘና በሊሕቲ ኢና እንኸውን። 
ኣእምሮካ ምሌዋጥ ብሕ ዋጋ ዖኽፍሌ እ እንተነ ዒስቡ ካብቲ እንከፍል ዋጋ 
ከምዛዙይዴ ግን ክንርስዕ የብሌናን። ስሇዘ ኢና ዖኽፈሇ ዋጋ የኽፍሇና ኣእምሮና ናይ 
ሊዔሉ ዛሓስብ፥ ብመንፈሳዊ ነገር እተወርሰ ክኸውን ክንጋዯሌ ዖዴሌየና። 
 
6. ዴምጺ ኣምሊኽ ምስማዔ 
 
ኣምሊኽ ንብሓት ቅደሳን ቐጥታዊ ዴምጺ ብምሃብ ነቲ ኣብኦም እተነብረ መንፈሳዊ 
ውህበትን ጽውዒን ከሇሌዮ ይገብር እዩ። ከም እኒ ሙሴ፥ ኤርምያስ፥ ኣሞጽ፥ 
ሳሙኤሌ… ዛኣመሰለ ነብያት ዴማ ክንጠቕስ ንኽእሌ ኢና። ኣብ ሓዴሽ ኪዲንውን 
ጏይታ ንዯቀመዙሙርቱ ቐጥታዊ ዴምጺ ብምሃብ እዩ ነቲ ኣብ ሌዔላኦም ዖል ምኽሪ 
ገሉጹልም። 
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እግዘኣብሄር ዘዙረብ ኣምሊኽ ካብኯነ ንሕና ዴማ እንሰምዔ ህዛቢ ክንኸውን ይግባእ። 
ዯሃይ ኣምሊኽ ክሕባኣና ፍቓዴ ኣምሊኽ ኣይኯነን። ዴምጺ ክንሰምዔ መሰሌ 
ውሌዴነትና እዩ። ስሇዘ ንኩለ እቲ እግዘኣብሄር ዛዙረበለ መገዱ ተጠቒምና ነቲ ኣባና 
ዖል ኣጀንዲ ኣምሊኽ ንርከቦ ከምቲ ነብዪ ሳሙኤሌ ‚ባርያካ ይሰምዔ ኣል ተዙረብ‛ 
ዛበሇ፥ ንሕናውን ሌብና ንምስማዔ ከፊትና ‚ተዙረበኒ‛ ንበል። ንሱ ብዛስማዔ ዴምጺ 
ዴዩ ብራእይ ዴዩ ዋሊ ብሕሌሚ ወይውን ብመሊእኽቱ ምኽሩ ክገሌጸሌና እዩ። በዘ 
ከኣ ነቲ ዖልና መንፈሳዊ ውህበት ከነሇሌዮ ኢና። 
 
7. በቲ እተከፍተሌኻ ዯገ ምግሌጋሌ 
 
መንፈሳዊ ተውህቦ ሃሉዩኻ ክነሱ ኣብ ባይታ ክትገሌጾን ክትሙኯሮን ክሳዔ ዖይከኣሌካ 
ምንም ረብሓ የብለን። ብሓት ኣመንቲ ዲግም ምስ ተወሇደ እሞ ከኣ ምስ 
ተጠመቑ፥ ግዱኦም ኣብቲ ስሩዔ ጉባኤ ጥራይ ምስታፍ ዯኣ እምበር ንጏይታ ምግሌጋሌ 
ዖይምሌከቶም ኯይኑ ስሇዛስምዕም ውህበቶም ከየሇሇይዎ ጊዚኦም ክሓሌፍ ከል ኢና 
ንዔዖብ። እዘ ብሓቂ ዖሕዛንን ቅሌጡፍ መኣረምታ ዖዴሌዮን ጉዲይ እዩ።   
 
ንኣምሊኽ ንምግሌጋሌ ዛግበር መንፈሳዊ ገዴሉ፥ ኣብ ውሽጥና ንዖል ውህበት ፈቲሽና 
ንክንረክቦ ዛሕግዛ ብለጽ ዔዴሌ እዩ። ብመጠን እቲ እተከፍተሌና ናይ ኣገሌግልት 
ዯገ፥ ብዖይ ትህኪት፡ ብተወፋይነትን ትሕትናን ነቲ እተገሌግሇለ ጽፍሕን እተገሌግል 
ህዛቢ ብምኽባር ነገሌግሌ እንተዯኣ ኯይንና፥ ውህበትናን ጽውዒናን ንምንጻር 
ኣይንጽገምን ኢና። እቲ እተከፍተሌና ዯገ ኣገሌግልት፥ ምስቲ ኣምሊኽ ኣባና ኣቀሚጥዎ 
ዖል ውህበትን ጽውዒን፥ ሓዯ እንተዯኣ ኯይኑ በቲ ነገር እቲ ውሽጣዊ ዔረፍቲ፡ ምለእ 
ትብዒትን፡ ዖየቋርጽ ዴፍኢትን ክንረኽብ ኢና። በዘ ከኣ እቲ እተመዯብናለ 
ኣገሌግልት ብቐሉለ ክንረኽቦ ኢና።   

 
ነዘ ጽሑፍ ተንብብ ዖልካ ሰብ፥ ምናሌባት እቲ እተከፍተሌካ ዯገ ብሕ ስሇዛነ፥ 
ብእተፈሊሇየ ዒይነት ኣገሌግልት እተገሌግሌ ሰብ ክትከውን ትኽእሌ ኢኻ። በዘ ከኣ 
ውህበትካ ምሌሊይ ተጸጊምካ ትህለ። ኣብዘ ገሇ ንኣኻ ዛኸውን ምኽሪ ክህብ እፈቱ። 
ብውሕደ ነዖን ዛስዔባ ሓሙሽተ ነገራት ኣስተብህሇሇን። እቲ ሌክዔ ውህበትካ 
 ትህቦ ጊዚ ብሕ ኣብ ርእሲ ምኑ ብፍለይ ኢኻ ትውፈየለ።  
 በቲ እተዋህበካ ጸጋ ከተገሌግሌ ከልኻ ፍለይ ባህታ ይፈጥረሌካ። 
 ብዙዔባ እቲ ኣገሌግል ዔምቇት ዖሇዎ ኣፍሌጦ ክህሌወካ ብሕ ኢኻ ትዯሉን 

ዋጋ ትከፍሌን። 
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 ሓሇፋ ካሌኦት ውህበታት ብዙዔባ እቲ ናትኻ ጸጋ ዴኻማቱን ብሌጫታቱን 
ብቐሉለ ትፈሌጥ። 

 እቲ ውህበት ኣብ ካሌኦት ተገሉጹ ምስ ትርኢ ኣብ መንፈስና ዛፍጠር 
ብርቱዔ ቅንኣትን ተርባጽን ኣል። 

 
ከምቲ ኣብ መእተዊ ናይዘ ጽሑፍ ክገሌጾ ዛፈተንክዎ ሰብ በቲ ናቱ ውህበት ከገሌግሌ 
ክሳዔ ዖይኸኣሇ ሕሌናዊን መንፈሳዊን ርውየት ክረክብ ኣይኽእሌን እዩ። ስሇዘ ኣብቲ 
እነገሌግሇለ እዋን ኣብ ሕሉናና ወይ ከኣ መንፈስና ነባሪ ሰሊም ከምዖልና ከነረጋግጽ 
ይግባኣና እዩ። ኣየናይ ኣገሌግልት እዩ ዛያዲ ንመንፈስና ዔግበት ዛህብ ከተሇሉ 
ምግዲሌ፡ ምፍታሽ ነቲ ኣባና ዖል ውህበትን ዛንባሇን ከነሇሉ ሓጋዘ እዩ። 
 
8. ብተዯጋጋሚ ብሰባት ክትገብሮ ንእትሕተቶ ምፍሊጥ 
 
ቅደስ ቃሌ ‚ንሰብ ውህበቱ መገዱ የርሕበለ፡ ናብ ዒበይቲ ኸኣ የእትዎ።‛ ይብሌ 
(ምሳ18፡16)። እቲ ዖልካ ውህበት መገዱ ይከፍተሌካን ኣብ ቅዴሚ ሰባት ሞገስ 
ክትረክብ ይገብረካን እዩ። ውህበትካ ንምሌሊይ ኣብ ዛግበር ጻዔሪ፥ ሰባት ክትገብሮ 
ብተዯጋጋሚ ዛዔዴሙካ እሞ፥ ምስእትገብሮ ትዔወተለን ትሕጎሰለን ነገር እንታይ እዩ? 
ምፍሊጥ ናብ ጽቡቕ መዯምዯምታ እዩ ዖብጽሕ።  
 
እንሓንሳእ ነቲ ኣባኻ ዖል ንስኻ ንጊዚኡ ዖይክትርእዮ ትኽእሌ ኢኻ። ንጊዳዎን ከም 
ኣብነት እንተወሲዴና ነቲ ኣብ ውሽጡ ዛነበሮ እሞ፥ ንህዛቢ ኣምሊኽ ክብጀወለ 
ዛኽእሇለ ሓይሉ ክሳዔ እታ መሌኣኽ መጺኡ ዛዙረቦ፥ የስተውዔል ኣይነበረን 
(መሳ6፥11-14)። ከም ጊዳዎን ዛንና ቅደሳን ኣልና። ነቲ ንሕና ዖይርኤናዮ ነገርና 
ካሌኦት ሰባት ዋሊ ብዋግዋጏ ክርእይዎ ይኽእለ እዮም። ስሇዛነ ዴማ ንክንገብር 
ይዔዴሙና። ኣብ ገሇ እዋናት ዴማ ሰባት ነቲ ዖልና ዒቕሚ ስሇዛርኣይዎ ዖይኯነስ፥ 
ኣምሊኽ ባዔለ ተጠቓሚ እቲ ኣባና ዖል ጸጋ ክኑ ኣብ ሌቦም ነቲ ሓሳብ ብምቕማጥ 
ናባኻ ስሇዛዯፍኦም ንእኦም ወይ ንካሌኦት ከነገሌግሌ ብምዔዲም ዯገ ይከፍቱሌና 
እዮም።  
 
እዘ ነገር ምስ ዛዯጋገም ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ ብጸልት ክንቀርብን ጊዚ ወሲዴና ብዙዔባ 
እቲ ነገር ክንሓስብን ይግባእ። ተዒዱምና ምስ እነገሌግሌ ኣምሊኻዊ ፍረ ካብ ረከብና 
ኣብ ርእሲኡ ዴማ ኣብ መንፈስና ሓጏስ ኣምሊኽ ይውሕዛ ካብ ሃሇዎ፥ እዘ ነገር 
ኣምሊኽ ክዒየለ ዛዯሇየኒ ነገር ከይኯነ ኣይተርፍን ዛብሌ ጽቡቕ ምጥርጣር ከነሕዴር 
ኣልና። ርግጸኛታት ክሳዔ እንኸውን ዴማ ምስ ኣምሊኽ በቲ ነገር ጊዚ ከነሕሌፍ 
ይግባእ።  
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9. እቲ ንካሌኦት ክትገብሮ እትዴረኾ ምስትውዒሌ 
 

ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ መንፈሳዊ ውህበት ንረብሓ ካሌኦት እተቐበሌካዮ እዩ። 
ስሇዘ ዴማ ኢኻ ንካሌኦት ክትገብሮ ኢሌካ ትዴረኸለ ከተጽንዕ ከተስተውዔሇለ 
ዛግባእ። ብቐጻሌነት ኣብ ውሽጥኻ ዛነዴዴ ነገር እንታይ እዩ? ንካሌኦት ክትገብሮ 
ኢሌካ ትዴረኾ እንታይ እዩ? ብዛነ ምኽንያት ነቲ ነገር ክትፍጽሞ ተዖይክኢሌካ 
ከቢዴ ጓሂ ዛስምዒካ ነገር እንታይ እዩ? ንምግባር ዔዴሌ ምስ እትረኽብ ዴማ 
እናገበርካዮ ከልኻን ዴሕሪ ምግባርካን ዖሕጉሰካ ነገር እንታይ እዩ? ነዜም ሕቶታት 
ቅኑዔ ምሊሽ ሃብ።  

 
መንፈሳዊ ሃቀናካ ኣንብቦ። መንፈሳዊ ውህበት ንነፍስ ወከፍ ሰብ ንክጭብጦ ዛዯፍኦ 
ነገር ኣሇዎ። ንኣብነት ንወንጌሊዊ ኵልም ዯቂ ሰባት ክዴሕኑ ብቐጻሉ ዛዯፍኦ፥ 
ንመምህር ዴማ ኩለ ሰብ ንመጽሓፍ ቅደስ ዛግባእ ክፈሌጦ ይዴረኽ እዩ። ሰሇዘ 
ንገዙእ ርእስኻ ንካሌኦት እንታይን ስሇምንታ እየ ክሕግዜም ዛዯሉ ዛብሌ ሕቶ ሓቲትካ 
ግቡእ ምሊሽ ብምቕራብ ኣየናይ ውህበት ከምዖልካ ክትመዛን ትኽእሌ ኢኻ። 

 
10. ናብ ውሽጥኻ ምምሌካትን መንፈሳዊ ስምዑትካ ምምዙንን 
 

ኣምሊኽ ንነፍስ ወከፍ ሰብ ክፈጥሮ ከል ብዔሊማ ንዔዮ ስሇዛፈጠሮ መንፈሳዊ ዒቕሚ 
ኣብ መንፈሱ ኣቐሚጡለ እዩ። ስሇዛኯነ ዴማ መንፈሳዊ ዒቕምን ውህበትን ኣልኻ። 
ኣብ መንፈስካ ዛተከዖነ ጸጋ ካብ ሃሇወ፥ ምፍሊጡ ክኸኣሇካ ብግዱ እዩ ናብ መንፈስኻ 
ምምሌካት ከዴሌየካ። ሰብ ናብ ውሽጡ ከይተመሌከተ ውህበቱ ከሇሉ ኣይኽእሌን 
እዩ። ንናይ መንፈስና ስምዑት ምምዙንን ርእስኻ ምምርማርን ውህበትኻ ከተሇሉ 
ኣዛዩ ሓጋዘ እዩ። ናብ ውሽጥኻ ንምምሌካትን ስምዑትካ ንምምዙንን ሓገዛቲ ዛኑ 
ነጥብታት ካብዘ ቐጺሌና ክንርኢ ኢና፡ 

 ውሽጥኻ ኣተኩሩ ዛምሌከቶ ነገር እንታይ እዩ? ዋሊ ንኣሽቱ ነገራቱ ከይተረፈ 
ክትፈሌጠለ እትዯሌየለ ነገር እንታይ እዩ? 

 ኩለ ሳዔ ክህለ ኣሇዎ ትብል እሞ ምስዛህለ ንውሽጥኻ ብፍለይ ዛትንኪ 
ነገር እንታይ እዩ? 

 ዖይተከናወኑ ነገራቱ ክትርኢ እንከልኻ ኣቲኻ ንከተከናውኖም መንፈስኻ 
ዛሇዒዒሇለ ነገር እንታይ እዩ? 

 እቲ ዛገበርካዮ ዋሊ ንእሽቶ ይኹን ምስእትገብሮ ውሽጣዊ ዔረፍት፡ ሰሊም 
ዛህበካ እንታይ እዩ? 
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 ማሕበር ክርስቶስ ክትኖ ዖሇዋ ነገር እሞ ኣምሊኽ ብተዯጋጋሚ ዖርኣየካ፡ 
ዛተዙረበካ፡ ዖተሓሳሰበካ.. እንታይ እዩ? 

 ሰባት ክገብርዎ ዛከብድም ወይ ከኣ ፍጹም ዖይኯነልም ንኣኻ ግና 
ንክትገብሮ ቐሉሌ ኯይኑ እትረኽቦ ነገር እንታይ እዩ?  

 መንፈስኻ ብተዯጋጋሚ ንከረዴእ ዛሇዒዒሌ ኣብ ርያ እንታይ ኣርእስቲ ሕቶ 
ምስዛሇዒዒሌ እዩ? 

 ማሕበር ወይ ቅደሳን ክገብርዎ ካብዖሇዎም ነገር ቀዲማይ እንታይ እዩ 
ትብሌ? 

 
ነዘ ኣብ ሊዔሉ ዖል ሕቶ ወሲዴካ መሌሲ ርከበለ እሞ ንመሌስኻ ሓዯ ጥርኑፍ ሓሳብ 
ስርሓዮ። ሽዐ ንሓሳብካ ኣዔጋቢ ምሊሽ ክህብ ዛኽእሌ ውህበት ኣየናይ እዩ ክትርዲእ 
ኢኻ። እቲ ህያብ ብርግጽ እቲ ኣባኻ ተነቢሩ ዖል ህያብ እዩ። እዘ ውህበትካ ከተሇሉ 
ክሕግዖካ እዩ። 
 
11. ነቲ ዖጉህየካ ወይ ዖይምምኣካ ነገር ምሌሊይ 
 
ነፍስ ወከፍ ሰብ፥ ንነገራት ይኹን ንሰባት በቲ ዖሇዎ መንፈሳዊ ውህበት ወይ ውሽጣዊ 
ዒቕሚ እዩ ዛጥምቶምን ዛግምግሞምን። እዘ ኣብ ኵለ ሰብ ዛሰርሕ ዖይሌወጥ ሕጊ 
እዩ። ንኣብነት ሓዯ መምህር ንሰባት በቲ ዖሇዎም ፍሌጠት ቃሌ ኣምሊኽ ክመዛኖም 
እንከል፥ ወንጌሊዊ ዴማ ነቶም ዖይዯሓኑ በቲ እተዲሇወልም ምዴሓን፥ ነቶም ዛዯሓኑ 
ዴማ፥ ንወንጌሌ ብዖሇዎም ተወፋይነት እዩ ዛመዛኖም። እዘ ጏዱለ ምስ ዛጸንሖም 
ዴማ ይጉህዩ፥ ይሓርቍ ኯታስ ጽቡቕ ኣይስምኦምን።  
 
ሰባት ነቲ ንስኻ እትርእዮ ክርእዩሌካ፥ ነቲ ንስኻ ክኸውን ኣሇዎ እትብል፥ ክኸውን 
ክብህግዎ ኢኻ ትዯሉ። እዘ ምስ ዖይኸውን ዴማ ኣዘኻ ትጉሂ ይስምዒካ ዴማ። ሰባት 
ነቲ መንፈስካ ዛኣመነለ እሞ ትጽዔረለ ዖልካ ነገር፥ ትሑት ግምት ምስዛህብዎ ኣመና 
ኢኻ ትጉሂ ውሽጥኻ ዴማ ይጉዲእ። እዘ ጓሂን ናይ ውሽጢ መጉዲእቲ ብተዯጋጋሚ 
ምስ ዛፍጸም፥ በቲ ጉዲይ ኣምሊኽ ፍታሕ ከተምጽእ ዖቐመጠካ ሰብ ምንካን ንእኡ 
ዛኸውን መንፈሳዊ ብቕዒት ኣብ ውሽጥኻ ኣቐሚጡ ከምዖል ኣስተውዔሌ። በዘ ከኣ 
ነቲ ዖልካ መንፈሳዊ ውህበት ከተሇሌዮ ትኽእሌ ኢኻ።  
 

12. ኣብ ባህርያትካ ንዛርኤ ሇውጢ ምስትብሃሌ 
 

ነፍስ ወከፍ መንፈሳዊ ውህበት ናቱ ዛነ ባህርያት ኣሇዎ። ስሇዛነ ዴማ እዩ 
ኣብቶም ተመሳሳሉ ውህበት ዖሇዎም ኣመንቲ ዖመሳስልም ባህርያት እንዔዖብ። ኵለ 
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እቲ ካብ ሊዔሉ ዛነ ነገር ሰማያዊ ጽሌዋ ኣሇዎ። ባህርይ ውጽኢት ኣመሇኻኽታ 
ክኸውን እንከል፥ ንኣመሇኻኽታና ካብ ዛጸሌው ነገራት ዴማ ሓዯ እቲ ኣባና እተነብረ 
መንፈሳዊ ውህበት እዩ። ውህበትና ንባህርያትና ይቀርጾ እዩ። ውሽጥና ብጽቡቕ 
ባህርይ ተሰሉሙ ምስ ዛዒቢ ዴማ፥ መንፈሳዊ ብቕዒትና ነቲ ዯጋዊ ባህርያትናን 
ኣተሓሳስባናን ይቅይሮ እዩ። ስሇዘ ዴማ ነቲ በብእዋኑ ዛህነጽን ዛቅየርን ባህርያትና 
ምክትታሌ ዖዴሌየና። እዘ ምግባር ኣብ ምሌሊይ መንፈሳዊ ውህበትና ናይ ገዙእ ርእሱ 
ረብሓ ኣሇዎ። 

 
13. ፍረ ኣገሌግልትካ ምምዙን 
 
ውጽኢት ዖሇዎ ፍረ እትረክበለ ኣገሌግልት ኣየናይ እዩ ምምዙን መንፈሳዊ ውህበትካ 
ንምሌሊይ ሓጋዘ እዩ። ስሇዛነ ዴማ ፍረ ኣገሌግልትካ ኩለ ሳዔ ብህደእ መንፈስ 
ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ ምዖን። ኣብቲ ፍረ ኣገሌግልትካ እትመዛነለ እዋን ግን ካብ 
ታህዋኽን ስምዑታውነትን ፍጹም ናጻ ክትኸውን ኣልኻ። ከምኡውን መሰረት ሚዙንካ 
ቅደስ ቃሌ ብምግባርን ኣብ መንፈስ ኣምሊኽ ብምውካሌ ክኸውን ኣሇዎ።  
 
ነዘ ኣብ ሊዔሉ ዖል ንክብሌ ዛገበረኒ ብሕ ምኽንያት ኣልኒ። ገሇ ካብኡ ዴማ እዘ 
ዛስዔብ እዩ። ኣብ ገሇ እዋናት እቲ ዛዖራእናዮ ብኡብኡ ክፈሪ ኣይኽእሌን እዩ። እዘ 
ማሇት ግና እቲ ዛዖራእናዮ ኣምሊኽ ዛሀበና ዖርኢ ኣይኯነን። ወይውን ተጋጊና ኣልና 
ማሇት ኣይኯነን። ኣብ ገሇ እዋናት ዴማ እቲ ንሕና ጽቡቕ ፍረ ኢሌና እንመዛኖ፥ ከም 
ኣእዋም ሓጋይ ቀሌጢፉ ዛቅምስሌ ዖይመጽሓፍ ቅደሳዊ ፍረ ክኸውን ተኽእል ኣል። 
ንኣብነት ሓዯ ሰብ ብሕ ሰባት ስሇዛኣከበ ጥራይ እቶም ሰባት ብመሰረት ቃሌ 
ኣምሊኽ ዴዮም ተኣኪቦም? እቲ ንምእካቦም እተጠቐመለ ሜሊ ከ ቅኑዔ ዴዩ ኣይኯነን 
ከይመርመረ ነቲ ብዛሒ ሰብ ከም ዒወት ወሲደ 'እቲ ናተይ ውህበት እዛን እትን እዩ' 
ኢለ ኣብ ሓዯ መዯምዯምታ እንተበጽሔ፥  እዘ ሰብ ይጋገ ጥራይ እዩ ዖል። ስሇዘ 
ኢና ፍረ ኣገሌግልትና ብምምዙን መንፈሳዊ ውህበትና ንምሌሊይ ኣብ እንገብሮ ጻዔሪ 
መሰረትና ቃሌ ኣምሊኽ ክኸውን ከምኡውን ኣብ መሪሕነት መንፈስ ቅደስ ክንውከሌ 
ዖዴሌየና። 
 
14. ምስክርነት መንፈስ ቅደስ ኣብ መንፈስካ ምርኻብ 
 

ኣምሊኽ፥ ነቲ ናቱ ዛነ ነገር ኣብ መንፈስና ብምምስካር ይሓትሞ እዩ። እቲ ዖርኢ 
ኣምሊኽ ዖሇዎ መንፈስና፥ ኩለሳዔ ወገን ናይ ኣምሊኽ ስሇዛነ፥ እቲ ኣብኡ እንረኽቦ 
ምስክርነት ምለእ ብምለእ ካብ ኣምሊኽ እዩ። እቲ ናብ መንፈስና ዛመጽእ 
ምስክርነት፥ ካብ ምዴራውን ስጋውን ነገር ከምኡውን ካብ ሰይጣናዊ ምትእትታው፥ 
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ፍጹም ሓራ ዛነ ቅኑዔን ሓቐኛን ምስክርነት እዩ። ስሇዘ ኣብ ኩለ ጉዔዜኡ ዒወት 
ዛዯሉ ኣማኒ ኩለሳዔ ንኣምሊኽ ኣብ መንፈሱ (ናይ ውሽጢ ሰቡ) ክሰምዕን ክእዖዜን 
ኣሇዎ። 
  
እቲ ኣልኒ እንብል ውህበት ብርግጽ ካብ ኣምሊኽ እተቐበሌናዮ ውህበት ምስዛኸውን፥ 
ኣብ መንፈስና ዛመጽእ ርጉጽነት ኣል። ብዙዔባ ውህበትና ኣብ መንፈስና ኵለሳዔ 
ኵነታት ብዖየገዴስ፥ ዋሊውን ዯጋዊ ተቓውሞ እንከልና ርግጸኛታት ኢና። ገሇ ገሇ ነቲ 
ካብ ኣምሊኽ ዖይተቐበሌዎ መንፈሳዊ ውህበትን ሹመትን ከምዖሇዎም ኯይኖም 
ክመሊሇሱ ይፍትኑ እዮም። ንሳቶም ንካሌኦት ዋሊ ርግጸኛታት መሲልም ክርኣዩ 
እንተፈተኑ፥ ኣብ መንፈሶም ግና ርጉጽነት ዛበሃሌ ነገር የብልምን። ብርግጽ ይጋገዩ 
ከምዖሇው ኩለሳዔ ኣብ መንፈሶም ዯሃይ ኣል።  
 
ክቡር ኣንባቢ ንስኻውን ምናሌባት ከምኦም እንተዯኣ ኯይንካ፥ እቲ ውህበተይ ኢሌካ 
ሒዛካዮ ዖልካ ውህበት ካብ ኣምሊኽ እተቐበሌካዮ ውህበት ኣይኯነን እሞ፥ 
ውህበትካ ዯኣ ኣናዱ። እቶም ሓቀኛታት ግና ናይ መንፈስ ቅደስ ምስክርነት ዖሇዎም 
ኣብ ርእሲ ምኖም ኣብቲ ዛገብርዎ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቃሳቶም ምለእ ትብዒት እዩ 
ዖሇዎም። እቲ ካብ ኣምሊኽ ዛተወሌዯ መንፈስና ምንም ዒይነት ጌጋ ክፍጽም ዖይኽእሌ 
ስሇዛነ (1ዮሃ3፥9)፥ ዴምጺ መንፈስና ዴምጺ ኣምሊኽ እዩ። እቲ ካብ መንፈስና 
እንረኽቦ ኩለ ምስክርነት ኣምሊኻዊ እዩ ኢሌኻ ምውሳዴ ዴማ እቶም ሇባማትን 
ዛተባረኸ ሌቢ ዖሇዎም ጀጋኑን ዛወስደዎ ቅኑዔ ስጉምቲ እዩ።  
  

15. ምስክርነት ኣሕዋት(ማሕበር) ምቕባሌ  
 
መንፈሳዊ ውህበት ነቲ ኣካሌ (ማሕበር) ዛወሃብ ስሇዛነ፥ ኣምሊኽ ብዙዔባ እቲ 
ኣባኻ ዖል ውህበት ነቲ ኣካሌ ይዙረቦ እዩ። ኣካሌ ክርስቶስ ዖይፈሌጦ (ካብ ማሕበር 
እተሰወረ) ኣገሌግልት ክህለ ኣምሊኽ ኣይፈቕዴን እዩ። ኣምሊኽ ብውህበትካ ኣብ 
ቅዴሚ ማሕበር ሞጎስ ይህበካ እዩ። ‚ንሰብ ውህበቱ መገዱ የርሕበለ፡ ናብ ዒበይቲ 
ኸኣ የእትዎ።‛ (ምሳ18፡16)። ስሇዘ ብዙዔባ እቲ ውህበተይ እዩ ጽውዒይ እዩ ኢሌኻ 
ዛሓዛካዮ ካብ ማሕበር ምስክርነት ተቐበሇለ።  
 
ኣምሊኽ ንምህናጽ ማሕበሩ ንዛሃቦ ውህበት ኣብ ማሕበሩ ኣፍሌጦ ንምሃብ፥ ኣብ 
መንፈስ ብሓት ዛምስክር ብሩኽ መንፈስ ቅደስ ኣል። በዘ ኣጋጣሚ ማሕበር 
ጏይታ እዛን እትን ውህበት ኣልና ዛብለ ሰባት እንተመጹዋ ከምቲ ንዔዖቦ ዛጸናሕና 
ኣብ ሕለፍ ተመኩሮታትና ተቐዲዱማ ክትቕበሌ ይኹን ክትነጽግ ኣይግባኣን። ብጸልት 
ገጽ ኣምሊኽ ብምዴሊይ ብዙዔባ እቲ ዛበሃሌ ዖል፥ ካብ ኣምሊኽ ንጹር ሓበሬታ 
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ክትቅበሌ መንፈሳዊ ሓሊፍነታዊ ግዳታ ኣሇዋ። ብዯጋዊ ነገራት ጥራይ ክትታሇሌ 
ኣይግባኣን እዩ። መንፈሳዊ ኣዑንታ ከፊታ፥ እቶም ኣብ ሕቑፋ ዖሇው ዯቃ እንታይ 
ዒይነት ውህበትን ጻውዑትን ኣሇዎም ኣብቲ መንፈሳዊ ዒሇም ክትረኽቦም ክትኽእሌ 
ኣሇዋ። 
 

16. እኹሌ ጊዚ ምሃብ 
 

ኣብ ፍለይ ኣጋጣሚ እንተዖይኯነ፥ ማንም ኣማኒ ንጸጋኡ ሕጂን ብቐሉለን ዖይከሇሌዮ 
ይኽእሌ እዩ። ነቲ ሌክዔ ውህበትካ እንታይ ምኑ ብዛግባእ ንምሌሊይ እኹሌ ጊዚ 
የዴሉ እዩ። እቲ ሓቂ እዘ ክነሱ፥ መብዙሕትና ግና ሕጂ ሕጂ እንተዖየሇሇኩ ኢሌና 
ንህወኽ ኢና። ታህዋኽ ናይ መብዙሕትና ጸገም እዩ። ኣብ ርያና ዖሇው ሰባት ጸጋኦም 
ስሇዖሇሇይዎ ጥራይ፥ ንሕና ዴማ ናይ ግዴን ሕጂ ሕጂ ከነሇሌዮ ኣልና ማሇት 
ኣይኯነን። ተርባጽ ናብ ዖይኸውን መዯምዯምታ ከብጽሓና ዖሇዎ ተኽእል ገፊሕ እዩ። 
ስሇዘ ዴማ ኢና ነቲ ዔሇታዊ እንዔዖቦን ኣብ ህይወትና  እናኯነ ዖል ነገር ጊዚ ወሲዴና 
ክንርእዮ ዖዴሌየና።  
 
ከምቲ ቅደስ ቃሌ ብዖል ታህዋኽ ናብ ዖይተዯሇየ ኪሳራ ከየእተወና ንተሓል። ‚ነፍሲ 
ብዖይ ፍሌጠት ምና ጽቡቕ ኣይኯነን፡ ቅሌጡፍ እግሪ ኸኣ ይስሕት።‛ (ምሳ19፥2)። 
ኣብ ምሌሊይ መንፈሳዊ ውህበትካ እንተዴኣ ተጋጊካ ኣብ ብሕ ኣገሌግልትካ ክትጋገ 
ክትግዯዴ ኢኻ። ስሇዘ ኣይትተሃወኽ። ክሳዔ ርግጸኛ ትኸውንን ኣምሊኽ ዖረጋግጸሌካን 
ብታህዋኽ ኣይትገሇጽ። እቲ ንእተወሰነ ጊዚ ዛህሌወካ ዒቕሉ፥ ንምለእ ዖመንካ ካብ 
ጌጋ ክባሌሃካ ከምዛኽእሌ ፍሇጥ። በቶም ኣብ ሊዔሉ ዛርኤናዮም መገዴታት ህይወትካ 
እናመዖንካ እኹሌ ጊዚ የሕሌፍ።  
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ምዔራፍ ዒሰርተው ኣርባዔተ 
 

ንመንፈሳዊ ውህበትካ ብፍቕሪ ኣሰንዮ  
 
ሃዋርያ ጳውልስ፥ ኣብቲ ንሰብ ቇሮንቶስ ዛጸሓፎ መሌእኽቲ ኣብ ምዔራፍ 12 ን 14 
ብዙዔባ መንፈሳዊ ህያባት ዛርዛራዊ ሓሳብ ኣቅሪቡ ኣል። ኣብ መንጏ እቲ ብዙዔባ 
መንፈሳዊ ህያብ እተዙረበልም ክሌተ ምዔራፋት ትርከብ ምዔራፍ 13 ዴማ ብዙዔባ 
ፍቕሪ ተዙሪቡ ኣል። እታ ብዙዔባ ፍቕሪ ዒሚቕ ምህሮ እትህበና ምዔራፍ 13 
ብቅዴሚትን ዴሕሪትን ብዙዔባ መንፈሳዊ ህያባት ብዛዙረቡ ክሌተ ምዔራፋት 
እተከበበት እያ። እዘ ከኣ ናይ ገዙእ ርእሱ ዛነ ዔሊማ ኣሇዎ። 
 
መንፈሳዊ ህያባትን ፍቕርን መካይዱ እዮም። እቲ ሓዯ በቲ ካሌእ ምስ ዛሕገዛ እቲ 
ፍረ እምብዙ ዒብዪ ይኸውን። ስሇዛነ ዴማ እዩ ሃዋርያ ጳውልስ ንህያባት ምስ 
ፍቕሪ ኣተኣሳሲሩ ዛገሇጾ።  

 
‚ብቛንቋታት ሰብን መሊእኽትን እንተ ዛዙረብ፡ ፍቕሪ ኻብ 
ዖይትህሌወኒ፡ ከም ዚዴሂ ኣስራዘ ወይስ ጭሌጭሌ ከም 
ዘብሌ ጸናጽሌ ምንኩ። ትንቢት እንተ ዘህሌወኒ፡ ኰለ 
ምስጢራትን ኰለ ፍሌጠትን እንተ ዛፈሌጥ፡ ኣኽራን ክሳዔ 
ዖግዔዛ ከኣ ኰለ እምነት እንተ ዘህሌወኒ፡ ፍቕሪ ኻብ 
ዖይትህሌወኒ፡ ከንቱ ምንኩ ነይረ። ኰለ ገንዖበይ ከኣ 
ንዴኻታት እንተ ዛዔዴሌ፡ ስጋይውን ንምንዲዴ ኣሕሉፈ እንተ 
ዛህብ፡ ፍቕሪ ኻብ ዖይትህሌወኒ፡ ሓንቲ እ ኣይጠቕመንን 
እዩ።‛ (1ቇሮ13፥1-3)። 

 
ከምቲ ኣብዘ ስፍራ ተገሉጹ ንርእዮ፥ መንፈሳዊ ውህበት ብፍቕሪ እንተዴኣ ዖይተሰንዩ 
ውጽኢቱ ኣለታዊ እዩ ዛኸውን። እስከ ብዛርዛር ንርኣዮ። 
 
ብዖይ ፍቕሪ ብቛንቋታት ምጽሊይ   
ቋንቋታት ንምህናጽ ኣካሌ ክርስቶስ ብመንፈስ ቅደስ እተዋህበ ኣገዲሲ ህያብ ብምኑ 
ብዛግባእ ክንጥቐመለ ይግባእ። እቲ እዘ ህያብ ዖሇዎ ኣማኒ ብቛንቋታት ሰብን 
(ብዛፍሇጥ) መሊእኽትን (ዖይፍሇጥ) ዘዙረብ ክነሱ ፍቕሪ እንተዴኣ ዖይሃሌይዎ ከም 
ዚዴሂ ኣስራዘ ወይስ ጭሌጭሌ ከም ዘብሌ ጸናጽሌ እዩ ዛኸውን። ዚዴሂ ኣስራዘ 
ወይስ ጭሌጭሌ ዘብሌ ጸናጽሌ ዛብሌ ቃሌ መሌእኽቲ ኣሌቦ ዴምጺ ጥራይ ማሇት 
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እዩ። እምበኣርሲ እቲ ዖልካ ውህበት ቛንቋታት ብፍቕሪ ምስ ዖይስነ ንጹር መሌእኽቲ 
ከተሕሌፍ ኣይትኽእሌን፥ እንተሕሇፍካ ዴማ ጽሌዋ ኣሌቦ ክትኸውን ኢኻ ትግዯዴ። 
ስሇዘ ኢኻ ንዖልካ ውህበት ቛንቋታት ብፍቕሪ ከተሰንዮ ዛግብኣካ። 
 
ብዖይ ፍቕሪ ምንባይ 
ብትንቢት ኣቢሌካ ካብ ኣምሊኽ ቐጥታዊ መሌእኽቲ ከተሕሌፍን ብዙዔባ መጻኢ 
ክትዙረብን ዒብዪ ነገር እ እንተነ፥ ብፍቕሪ ክሳዔ ዖይተሰነየ ከንቱ ክትኸውን ኢኻ 
ትግዯዴ። ብትንቢትካ ንገሇ እቶም እተነበካልም ሰባት ትሕግዛ ትኸውን ኢኻ። ንስኻ 
ግና ፍቕሪ ስሇዖይብሌካ ብኣገሌግልትካ ኣይትረብሕን። እምበኣርሲ ካብ ከንቱ ምን 
ሓራ ንምውጻእ ብፍቕሪ ኣገሌግሌ። 
 
ብዖይ ፍቕሪ ኵለ ምስጢራት ምፍሊጥ 
ንኵለ እቲ እተሰወረ ምስጢራት እትፈሌጠለ መንፈሳዊ ምግሊጽን ሰማያዊ ዒቕምን 
ዖልካ ሰብ ክትኸውን ትኽእሌ ኢኻ። እዘ ኣብ ረብሓ ማሕበር ዖሇዎ ግዯ ዒብዪ እዩ። 
ብፍቕሪ ግና ክስነ ይግብኦ። ዴሕሪ መጋረጃ ንዖል ነገር እትቀሌዔ ክነስካ፥ ንፍቕሪ 
ዛግብኣ ቦታ ክትህባ እንተዴእ ዖይኽኢሌካ ከንቱ ክትኸውን ኢኻ ትገዴዴ። ከንቱ 
ማሇት ረብሓ ኣሌቦ፥ ዋጋ ዖይብለ፥ ፍጻሜኡ ዖየጸበቀ፥ ባድ ማሇት እዩ። ካብዘ 
ውርዯት ከተናግፈካ እትኽእሌ ዴማ ፍቕሪ እያ እሞ ንፍቕሪ ሌበሳ። 
 
ኣኽራን ዖግዔዛ እምነት ብዖይ ፍቕሪ 
እምነት ሃሌዩካ ክነሱ፥ እሞ ከኣ ብእምነት ኣኽራን ክሳዔ ምግዒዛ እንተበጻሕካ ግን ከኣ 
ኵለ ምንቅስቃሳትካ ብፍቕሪ ክቅሇስ እንተዴኣ ዖይኽኢለ ከንቱ ኢኻ ትኸውን። እቲ 
ኣባኻ ዖል ውህበት እምነት፥ ነቲ እኽራን ኯይኑ ህይወት ሰባት ከይትሳገር ንዛከሌከሇ 
ኵለ ተጻባዑ ሓይሉ ኣብ ምዴምሳስ ወሳኒ ተራ ስሇዖሇዎ፥ ንኣካሌ ክርስቶስ የገዴሳ 
እዩ። እዘ ዒብዪ ረብሓ ዖሇዎ ህያብ ንረብሓካ ክኸውን ዛኽእሌ ግና ኣኽራን 
ምስዖግዔዛ ዖይኯነስ ብፍቕሪ ምስ ዛስነ እዩ። ስሇዘ ንፍቕሪ ዛግባእ ክብሪ ሃብ። 
 
ንኵለ ዖልካ ብዖይ ፍቕሪ ምሃብ 
ክርስትያናዊ ግቡእካ ተረዱእካ ይኹን ብፍለይ ናይ ምሃብ መንፈሳዊ ውህበት 
ስሇዖልካ ንዅለ እቲ ዖልካ ንዴኻታት፥ ንኣገሌግልት ማሕበርን ኣገሌገሌትን ክትህብ 
ትኽእሌ ኢኻ። ይኹን ዯኣ እምበር እቲ ንክትህብ ዛገበረካ ጽሩይ ፍቕሪ ምስ 
ዖይኸውን፥ ገንዖብካ ምሃብ በይኑ ብጽሕና ስሇዖይኯነ ገሇ እ ኣይጠቕመካን። ስሇዘ 
ሌብካ ብፍቕሪ ተመሉኡ ሃብ።  
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ሰማእትነት ብዖይ ፍቕሪ 
ንስሇ ወንጌሌ ሰማእት ክትኸውን፥ ብሕ ሓሳረ መከራ ክትጸግብ ብለጽ ዔዴሌ እዩ። 
ወንጌሌ ዖየሕፍር ስሇዛነ ስሇ ወንጌሌ ምስዲዴ፥ ምንጻሌ፥ ምጥማይ፥ ምዔራቅ፥ 
ምክርታት… ክብረት እዩ። ብሓት በዘ ሓሉፎም ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ ዒስቦም 
በዘሑን ኣኽሉሌ ተቐቢልምን እዮም። እቲ ንስሇ ወንጌሌ ዛኽፈሌ ዋጋ ግን ብፍቕሪ 
ምስ ዛግበር ጥራይ እዩ ዒስቢ ዖሇዎ። ብዖይ ፍቕሪ እትሓሌፎ ስዯት፥ መከራ፥ ሞት… 
ሓንቲ እ ኣይጠቕመካን። 
 
እምበኣርሲ ብዖይ ፍቕሪ ዛግበር ኣገሌግልትን ምግሊጽ መንፈሳዊ ውህበትን ከንቱ፥ 
ረብሓ ዖይብለን ጽሌዋ ኣሌቦን ከምዛኸውን ተረዱእና መገዱ ፍቕሪ ንመሃር። ፍቕሪ 
ኣምሊኽ ብመንፈስ ቅደስ ኣብ ሌብ ነፍስ ወከፍና ፈሲሳ እያ (ሮሜ5፥5)። ክንዱ ዛኾነ 
ዴማ ከነፍቕር ንኽእሇለ ብቕዒት ኣልና። ነቲ ኣብ ሌብና ዛፈሰሰ ዖርኢ ፍቕሪ፥ 
ብተግባር ወይ ብናብራ ከነብቍል ሓሊፍነትና እዩ። 
 
መንፈሳዊ ውህበት ኣልካ ወይ ብመንፈሳዊ ውህበት ተገሌግሌ ኣልኻ ማሇት፥ 
መንፈሳዊ ኯይንካ ኣልኻ ማሇት ኣይኯነን። ከም እንፈሌጦ ሰብ ቇሮንቶስ መንፈሳዊ 
ውህበት ዋሊ ይሃሌዎም ስጋውያን ቇሌዐት ንክርስቶስ ዯኣ እምበር መንፈሳውያን 
ኣይነበሩን (1ቇሮ3፡1-3)። መንፈሳዊ ምንን ብመንፈሳዊ ውህበት ምግሌጋሌን ክሌተ 
በበይኑ ነገር እዩ። መንፈሳውነት ብመንፈስ ቅደስ እተወርሰ ህይወት ምውናንን 
ባህርያት ክርስቶስ እተሊበሰ ናብራ ምንባርን ዯኣ እምበር ብመንፈሳዊ ውህበት 
ምግሌጋሌ ኣይኯነን። መንፈሳውነት እቲ ንስኻ እትኖ ክኸውን እንከል መንፈሳዊ 
ውህበት ግና እቲ ብኣኻ ዛግበር እዩ። ስሇዘ ኣብቲ ክትገብሮ ዛግብኣካ ጥራይ 
ዖይኯነስ፥ ኣብቲ ክትኯኖ ዛግብኣካውን ብምዴሃብ ተመሊሇስ። 
 
ከም ኣገሌጋሉ ብዖይ ፍረ መንፈስ ቅደስ ብውህበትካ ንገሇ ዛተወሰነ ጊዚ ንካሌኦት 
ክትረብሕ ትኽእሌ ትኸውን። ግናኸ ነባሪ ዒስቢ የብሌካን። ሃዋርያ ጳውልስ ነዘ 
ስሇዖስተውዒሇ እዩ፥ በቲ ዖሇዎ መንፈሳዊ ውህበት ንካሌኦት እናረብሔ ንገዙእ ርእሱ 
ዴርቡይ ኯይኑ ከይርኸብ ንስጋኡ ስርዒት ዖትሕዜ ዛነበረ። ‚ንኻሌኦት እናሰበኽኩ፥ 
ንርእሰይ ዴርቡይ ምእንቲ ኸይከውን፥ ንስጋይ ኤሰቅዮን ኤግዛኦን ኣልኹ።‛ 
(1ቇሮ9፡27)። ንሱ ብውህበትካ ንካሌኦት እተገሌግሌ ክነስኻ፥ ዴርቡይ ወይ ዴማ 
ረብሓ ኣሌቦ ክትኸውን ከምእትኽእሌ፥ ካብ መንፈስ ኣምሊኽ ብምግሊጽ፥ ካብቶም 
ዛወዯቝ ዴማ ብተመኩሮ፥ ተምሂሩ ስሇዛነበረ፡ ህይወቱ ብፍረ መንፈስ ቅደስ 
ንምህናጽ ርእሱ የሌምዴ ነይሩ።  
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ስሇዘ ኣታ ንኣምሊኽ ናይ ምግሌጋሌ ጽምኣት ዖልካ ሰብ፥ ንሰባት ብውህበትካ 
መሰጋገሪ ኯይንካ ንገዙእ ርእስኻ ኣብ ትሕቲ ኣርዐት ክትነብር ኣይትሕዯጋ። ንካሌኦት 
ሓራ እናውጽኣካ ንህይወትካ ሰኣን ፍረ መንፈስ ቅደስ ምፍራይካ ኣይትእሰራ። 
ንካሌኦት ናብቲ ክመጽዎ ዛግብኦም ሌክዔ ምሌኣት ብጽሕና ክርስቶስ እናምጻእካ 
ንገዙእ ርእስኻ ግና ጏዯል ኣይትግበራ። ብሕ ውህበት ጸጋ ሃሌዩካ ክነሱ ፍረ መንፈስ 
እንተዴኣ ዖይብሌካ ፍጻሜኻ ንምጽባቕ ዖይትጋዯሌ ሃካይ ኣብ ርእሲ ምንካ 
መዯንገጽ ኢኻ እሞ ካብዘ ከምዘ ዒይነት ህይወት ህዯም። እቶም በቲ ዖሇዎም 
መንፈሳዊ ውህበት እናኣገሌገለ ፍረ መንፈስ ቅደስ ዴማ ኣብ ህይወቶም ክግሇጽ 
ዛጋዯለ ግና ብጹኣን እዮም እሞ ምሰልም። 
 

 
ፍቕሪ ንመን? 

 
ኣገዲስነት ፍቕሪ ኣብ ምግሊጽ መንፈሳዊ ህያባት ርኢና ኣልና። ሕጂ ዴማ ንመን ኢና 
ከነፍቕር ዖልና ንዛብሌ ሓሳብ ክንርኢ ኢና። 
 
፩. ፍቕሪ ንኣምሊኽ 
 
እታ ዛዒበየትን ቀዲመይትን ትእዙዛ ንእግዘኣብሄር ኣምሊኽ ብኵሇተናካ ምፍቓር እያ። 
‚ንእግዘኣብሄር ኣምሊኽካ ብምለእ ሌብኻን ብዀለ ነፍስኻን ዀለ ሓሳብካን ብዀለ 
ሓይሌኻን ኣፍቅሮ። እታ ቐዲመይቲ ትእዙዛ እዘኣ እያ።‛ (ማር12፥30 ለቃ10፥27 
ዖዲ6፥5)። እቲ ዖልና መንፈሳዊ ህያብ ብዛግባእ ክዒዪ እሞ፥ ዒስቢ እቲ ዛዒየናዮ ዔዮ 
ክንረኽብ ንኣምሊኽ ከነፍቕሮ ኣልና። እቲ ንኣምሊኽ ዖልና ፍቕሪ ዴማ በቲ ንእኡን 
ንቃለን ዖልና ምእዙዛ እዩ ዛምዖን ወይ ዛግሇጽ። ስሇዘ ንቃለ ብምእዙዛ ንኣምሊኽ 
ዖልና ፍቕሪ ነርኢ። 
 
፪. ፍቕሪ ንኣሕዋት 
 
‚እታ ኻሌኣይታ እትመስሊ ዴማ፡ ንብጻይካ ኸም ነፍስኻ ኣፍቅሮ፡ እያ። ካብ እዘኣተን 
እትዏቢ ኻሌእ ትእዙዛ የሌቦን።‛ (ማር12፥31)። ጏይታ የሱስ ንኣሕዋትና ክንዴ’ቲ ንሱ 
ንኣና ዖፍቐረና ከነፍቅሮም ይዯሌየና (ዮሃ13፥34 15፥9,12 17፥26)። እቲ ንኣሕዋት 
ዖልና ፍቕሪ ንሓቂ ብምእዙዛ ግብዛና ዛበሃሌ ዖይብለን ብንጹህ ሌቢ ክኸውን ኣሇዎ 
(1ጴጥ2፥22-23)። እቲ ንሓዴሕዴና ዖልና ፍቕሪ ነቲ ኣብ ክርስቶስ ዖልና መንነት 
ዛገሌጽን፥ ኣብ ፍቕሪ ኣምሊኽ ንነብር ከምዖልናን ካብ ሞት ናብ ህይወት ከም 
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እተሳገርናን ዛምስክርን እዩ (ዮሃ13፥34-35 1ዮሃ3፥14)። እምበኣርሲ በቲ ነገሌግል 
ኣገሌግልት ጽሌዋና ክወጽእ ነሕዋት ነፍቕሮም። 
 
፫. ፍቕሪ ንኵለ ሰብ 
 
ቅደስ ቃሌ ንኣምሊኽን ኣሕዋትን ጥራይ ዖይኯነስ ንኵለ ሰብ ብዖይ ተረፍ ከነፍቕር 
እዩ ዛእዛዖና (2ጴጥ1፥7)። ንኵለ ሰብ ማሇት፥ ንፈተውትናን ጸሊእትናን፥ ንዛቀርቡናን 
ዖይቀርቡናን፥ ንእንፈሌጦምን ዖይንፈሌጦምን፥ ንዒበይትን ነኣሽቱን፥ ንኣመንትን 
ዖይኣመንትን፥ ንሃብታምን ዴኻን… ኯታስ ዒላት፥ ብሄር፥ ዯረጃ ምህሮን መነባብሮን፥ 
ዴሕረ ባይታ…ከይበሌና ንኵለ ወዱ ሰብ ከንፍቕር ይግባእ። ንጸሊእትናውን ከይተረፈ 
ከንፍቕር ተኣዘዛና ኢና (ለቃ6፥27-35)። ጸሊእትና ከነፍቕር ከቢዴ ኯይኑ ይስምዒና 
ይህለ። የግዲስ ጸሊእቱ እንከልና ብከምኡ ዖፍቐረና ጏይታ ከምዖል ክንዛኽር 
ይግባእ። እዘ እንተዖኸርና ንጸሊእትና ምፍቓር ቐሉሌ ኯይኑ ክንረኽቦ ኢና። ስሇዘ 
ብህያብና ውጽኢታውያን ክንኸውን ፍቕሪ ንኵለ ሰብ ይሃሌወና። 
 
እምበኣርሲ ንኣምሊኽ፥ ንኣሕዋት፥ ንኵለ ሰብ ዖልና ፍቕሪ ነቲ ዖልና መንፈሳዊ ህያብን 
ኣገሌግልትን ከምዛጸሌዎ ተረዱእና ብፍቕሪ ንመሊሇስ (ኤፌ5፥2)። ኣብ ፍቕሪ ሱር 
ሰዱዴና ንሰረት (ኤፌ3፥17-19)፥ በብእዋኑ ዴማ ፍቕርና ነዔብዮ (ፊሌ1፥9-11 1ተሰ3፥12-
13)። ኣምሊኽ ኣብ ክንዲና ኯይኑ ንካሌኦት ከፍቕረሌና ከይተጸበና ባዔሊትና ስጉምቲ 
ንውሰዴ። ‚ኣፍቕሩ‛፥ ‚ተፋቐሩ‛ ዯኣ እምበር ‚ኣነ ኣብ ክንዲኩም ኯይነ ከፍቕር እየ፥ 
ንስኻትኩም ሃዱእኩም ጸሌዩን ተጸበዩን ጥራይ‛ ኣይበሇናን። ስሇዘ ነቶም ብመንፈሳዊ 
ህያባትና ዛህነጹን ንገዙእ ርእስናን ክንረብሕ ብፍቕሪ ንመሊሇስ። 
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ምዔራፍ ዒሰርተው ሓሙሽተ 

 
ብውህበትካ ክትግሇጽ ወሰንቲ ነገራት 

 
መንፈሳዊ ውህበትካ ንክግሇጽ ወይ ዴማ ብእኡ ንክትዒዪ ኣዛዩ ወሰንቲ ዛኑ ነገራት 
ኣሇው። ኣብዜም ወሰንቲ ነገራት ብዛግባእ ምስ እትዒዪ ብውህበትካ ነዙ ዒሇምን 
ማሕበር ክርስቶስን ንብሕ በረኸት ክትግሇጽ ኢኻ። 

 
1. እተመዯበሌካ ናይ ጊዚ  ሰላዲ  
 
ኣምሊኽ፥ ከምዛን ከምትን ኢለ ንዛተዙረበካ ትንቢታዊ ቃሌ ዛፍጸመለ፥ ንዒቕምካ 
ዴማ ዛገሌጸለ ናቱ ጊዚ ኣሇዎ። ኣብታ ኣምሊኽ ንከምዘ ዒይነት ኣገሌግልት እየ ዯሌየካ 
ዛበሇካ ጊዚ ክትኣምኖ ግቡእ እ እንተነ፥ ካብታ ጊዚ ጀሚርካ ‘ኣነ ከምኡ እየ’ 
ኢሌካ ክትግሇጽ ግን ኣይትፈትን። መንፈሳዊ ውህበት እትቅበሇለን እትግሇጸለ ጊዚ 
በበይኑ እዩ። ስሇዘ ጊዚ ኣምሊኽ ክትጽበ ኣልኻ። 
 
እቲ እትግሇጸለ ጊዚ ምስ ዛበጽሕ ኣምሊኽ ብንጹር ዴምጹ ከስምዒካ፥ ወይውን ኣብ 
ኣገሌግልትካ ፍለይ ዛነ ምንቅስቃስ ናይ መንፈስ ክትርኢ ኢኻ። ስሇዘ ንገዙእ 
ርእስኻ ካብ ታህዋኽ ኣወጊዴካ ብህዴኣት ተመሊሇስ። ነቲ ምደብ ጊዚ ክሳዔ እትረኽብ 
በቲ እተከፍተሌካ እሞ ከኣ መንፈስካ ዖይነቅፈካ ኣገሌግልት ኣገሌግሌ።  ከምኡውን 
እቲ ጊዚ ክሳዔ ዛመጽእ ንመጻኢ ኣገሌግልትካ ዛኸውን ኵለ መዲያዊ ምዴሊዋት 
ግበር። 
 
ንዮሃንስ መጥምቕ ከም ኣብነት እንተዴኣ ወሲዴናዮ፥ ንሱ ነታ ምዴብቲ ጊዚ ክሳዔ 
ዛረኽብ ኣብ በረኻ እዩ ዛቕመጥ ዛነበረ። ‚እቲ ሕጻን ዏበየ፡ ብመንፈስ ከኣ ዯሌዯሇ። 
ክሳዔ እታ ንእስራኤሌ እተገሌጸሊ መዒሌቲውን ኣብ በረኻ ይነብር ነበረ።‛ (ለቃ1፥80)። 
ኣብ በረኻ ምንባር፥ ነቲ ምስ ኣምሊኽ እተሕሌፎ ናይ ጽምዋ ጊዚ እዩ ዖመሌክት። 
ብእተዋህበና መንፈሳዊ ውህበት እንግሃዯለ እዋን ክመጽእ እዩ። ነቲ ጊዚ ግን ብኸመይ 
ኢና ንፈሌጦ? 
 
መንፈሳዊ ውህበትካ ዛግሇጸለ ምደብ ጊዚ ንክትርዲእ ቅዴሚ ኩለ ንዴምጺ ኣምሊኽ 
ምስማዔ የዴሉ። ካብቲ እተነግረካ ንጹር ዴምጺ ተበጊስካ ኣበየናይ ጊዚ ክትሃዴእ 
ኣበየናይ ከ ክትግሇጽ ከም እትኽእሌ ክትርዲእ ትኽእሌ ኢኻ። እቲ ካሌኣይ ዴማ 
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ብእትርእዮም ምሌክታት እዩ። ነቲ ኣብ ህይወትካን ርያካን ንዛርኣዩ ምሌክታት 
ብጥንቃቐ ብምምርማር ነቲ ሌክዔ ጊዚ ክትረኽቦ ትኽእሌ ኢኻ። እቲ ሳሌሳይ ዴማ 
ምዴሊዋትካ ምጽፋፍ እዩ። ንመንፈሳዊ ውህበትካ ክትዲሇወለ ዛግብኣካ ነገር 
ብምሌኣት ተዲሉካ ምስ እትውዴኦ እቲ እትግሇጸለ እዋን ከምዛበጽሐ ክትፈሌጥ 
ትኽእሌ ኢኻ። ኣብ መወዲእታ ዴማ ብዯገፍ ናይ ኣምሊኽ ሰባት (መራሕትን 
ኣገሌገሌትን) ነቲ እተወሰነሌካ ናይ ጊዚ ሰላዲ ክትረኽቦ ከም እትኽእሌ ምግንዙብ 
የዴሉ። 

 
2. እቲ ዖልካ መንፈሳዊ ብስሇት 
 
እቲ ዛህሌወና መንፈሳዊ ብስሇት ነቲ እንግሇጸለ እዋን ይውስኖ እዩ። ክትግሇጽ 
እንተዴኣ ኯይንካ ኵለሳዔ ንገዙእ ርእስኻ ኣብ ናይ ምሌዋጥ ወይ ምብሳሌ መስርሕ 
የእቲኻ ክትነብር ይግብኣካ። እቲ ኣብ መብዙሕትና ዖል መንፈሳዊ ውህበትን ራእይን 
ኣብ ባይታ ክግሇጽ ዖይከኣሇ መንፈሳዊ ብስሇት ስሇዖይብሌና እዩ። ብስሇትካ 
ንውሽጣዊ ዒቕምካ ናብ ዯገ የውሕዜ እዩ።  ስሇዘ ነቲ ክትከፍል ዛግብኣካ ዋጋ 
ብምኽፋሌ ብሰሌ። ንምብሳሌካ ግዯ ዖሇዎም ኵልም ነገራት ብዛግባእ ተጠቐመልም። 

 
3. ከተማሌኦ ዛግብኣኻ ባህርይ  
 
መንፈሳዊ ባህርይ ምጥራይ፥ ነቲ ዖልካ መንፈሳዊ ውህበት ኣብ ምግሊጽ ዖሇዎ ግዯ 
ኣዛዩ ዒብዪ እዩ። ገሇ ገሇ መንፈሳዊ ውህበታት ምስ ባህርይ ተኣሳሲሮም እዮም ናብ 
ባይታ ዛግሇጹ። ንኣብነት ሓዯ ጓሳ ክኸውን እተጸውዏ ሰብ፥ ገፊሕ ሌብን ኣብ ሰባት 
ዴንጋጽን ክሳዔ ዖየጥረየ፥ እቲ ዖሇዎ ጻውዑት ክግሇጽ ይሽገር።  
 
ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ ነፍስ ወከፍ መንፈሳዊ ህያብ፥ ከተማሌኦ ዛጠሌበካ ነገር 
ኣሇዎ። ነቲ ዛጠሌቦ ኣሇሉካ ምምሊእ ዴማ ኣብ ምግሃዴ መንፈሳዊ ውህበትካ ዖሇዎ 
ተራ ዒብዪ እዩ። ገሇ ምስቲ ውህበት ኣባኻ ዛቕመጥ እዩ። ገሇ ዴማ እቲ ጸጋ ክዒዪ 
ምስ ዛጅምር ዛግሇጽ ኣል። ገሇ ግን ንስኻ ባዔሌካ ውህበትካ ንምግሊጽ ከተምጽኦ 
ዛግብኣካ ባህርይ እዩ። እዘ ካብ ውህበት ንውህበት ዛፈሊሇ ብምኑ ኣብዘ ክዛርዛሮ 
ኣይኽእሌን እየ። ከም ፍቓዴ ኣምሊኽ ኣብ ቐጻሉ ብመጽሓፍ ከቅርቦ እየ። 
 
ምስ ነፍስ ወከፍ ውህበት ዖይወሃሃዴ ነገር ኣል። ነዘ ነገር ኣሇሉካ ምውጋዴ ዴማ እቲ 
ዖልና ውህበት ብዖይ ከሌካሉ ናብ ዯገ ክወጽእ ይገብሮ እዩ። ንኣብነት ናይ 
መምህርነት ውህበት ዖሇዎ ሰብ ንውሰዴ። እዘ ጸጋ ሌቢ ተመሃራይን ንቃሌ ኣምሊኽ 
ጊዚ ወሲዴካ ምፍታሽን ዛሓትት ጸጋ እዩ። ስሇዘ እቲ መምህር ካብ ዖይመሃር ሌብን 
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ንቃሌ ኣምሊኽ ብዛግባእ ዖይምፍታሽን ሓራ ክወጽእ ክኽእሌ ኣሇዎ። እዘ ክገብር ክሳዔ 
ዖይከኣሇ ውህበቱ ክግሇጽ ኣይኽእሌን እዩ።  
 
ኣብቲ ዖልካ ናይ ምዴሊው ጊዚ ኣብ ባህርያትካ ኣተኩርካ ንሇውጢ ዔየዪ። እቲ ዖልካ 
መንፈሳዊ ውህበት እንታይ እንታይ ከምዛጠሌብ ካብ ቃሌ ኣምሊኽ፥ ካብ መንፈስ 
ቅደስን ካብቶም ንከገሌግለካ ብኣምሊኽ እተዋህቡካ ባሮት ኣምሊኽ ተመሃር። ነቲ 
ዛረከብካዮ ሓቂ ዴማ ተጠቐመለ። እምበኣርሲ ነቲ ከተማሌኦ ዛግብኣካ ኵለ 
መንፈሳዊ ባህርይ ንምምሊእ ትጉህ ሰብ ኵን።  

 
4. እቲ ዖልካ ፍሌጠት 
 
ነቲ እትግሇጸለ ጊዚ ከቀሊጥፉ ካብ ዛኽእለ ረቋሒታት ሓዯ፥ እቲ ዖልካ መጠን 
መንፈሳዊ ፍሌጠት እዩ። ስሇዘ ክትግሇጽ መጠን ፍሌጠትካ ከተዙይድ ክትኽእሌ 
ኣልኻ። ፍሌጠት፥ ካብ ውሽጢ ዑሊካ (መንፈስካ) ንምግሊጽካ ዛኸውን ሓይሉ 
ክትቀዴሕ የኽእሇካ እዩ። ፍሌጠት ምስ ዖይህሌወካ ግን ንትንሳኤካ ዛኸውን ቅብኣት 
ካብ መንፈስካ ክይትቀዴሕ ይኽሌክሇካ። ብመጠን እቲ ዖልካ ፍሌጠት ኢኻ 
ንመንፈሳዊ ውህበትካ እትቀዴሖ። ስሇዘ ሌቢ ተመሃራይ ሒዛካ ፍሌጠትካ የዔብዮ። 

 
5. ምስ ካሌኦት ናይ ቅብኣት ኣገሌገሌቲ ዛህሌወካ ርኽብ 
 
እቲ እተገሌጸ (ኣብ ባይታ ዛዒዪ ዖል) መንፈሳዊ ውህበት፥ ነቲ ዖየተገሌጸ ውህበት 
ሞግዘት እዩ። ክንዱ ዛነ ዴማ ነቶም ብእተገሌጸ ውህበት ዖገሌግለና መራሕትና 
ንዔቤትናን ምግሃዴናን ክንጥቐመልም ይግባእ። ትንሳኤ ኤሌሳእ ዖቀሊጠፈ እቲ ኣብ 
ሌዔሉኡ ዛተሾመ ነብዪ ኤሌያስ እዩ። ሳሙኤሌ ዛመርሖም ጉባኤ ነብያት ከምዛነበሩ 
ዴማ ተጻሒፉ ኣል (1ሳሙ19፡18-24)። ኤሌሳእ’ውን ዖሰሌጥኖም ዯዴሕሪኡዛጓዒ 
ነብያትውን ነይሮም እዮም። ንየሁ ክቀብእ ምስዯሇየ ዴማ ንሓዯ ካብቶም ኣብ 
ትሕቲኡ ንነብዪነት ዛስሌጥኑ ዯቂ ነብያት እዩ ሰዱደ (2ነገ9፡1,4)።  
 
እቶም ኣብ ትሕቲ ነብያት ዛዒብዩ ዛነበሩ ቅደሳን፥ ነቲ ዖሇዎም መንፈሳዊ ውህበት 
ዛሕግዛ፥ ናይ ኣእምሮ ፍሌጠት ጥራይ ዖይኯነስ ናይ ተመኩሮ ፍሌጠት’ውን ካብ 
መራሕቶም ይዴሌቡ ነይሮም። እቶም መራሕቲ ዴማ የተባብዔዎም ነይሮም እዮም። 
ንሳቶም ዴማ ከም ጊሌያ ብምን የገሌግሌዎምን ምሳታቶም ይነብሩ ነይሮም 
(2ነገ4፡38-42 9፥4)። ንሳቶም ነቲ ብመራሕቶም ዛፍጸም ኵለ ተኣምራት በዑንቶም 
ይርእይዎ ብምንባሮም ንመጻኢ ኣገሌግልቶም መሰረት ከንጽፉ ኣይተሸገሩን።  
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ልሚውን በቲ ዖልና መንፈሳዊ ውህበት ንምህናጽ ማሕበር ክንግሃዴ እንተዴኣ 
ኯይንና፥ ነቶም ብእተገሌጸ ውህበት ዖገሌግለና ባሮት ኣምሊኽ ክንጥቐመልም ኣልና። 
ኣብ ኣጠቓቕማ ጸጋ ኣገሌገሌቲ ንዛርኤ ናይዙ ምዴሪ ሓባራዊ ሽግር ኣባና ክሰርሕ 
ኣይነፍቕዴ። ኣገሌገሌትና ብኣምሊኽ ንረብሓና እተዋህቡና ክሳዔ ዛኑ ኣብ 
ኣተሓሕዙኦም ብስሇት ከነርኢ ይግባእ። እቲ ካብኦም እንረኽቦ መንፈሳዊ ፍሌጠትን 
ንምቐል ቅብኣትን በቲ ዖልና መንፈሳዊ ውህበትን ጻውዑትን ክንግሇጽ ዒብዪ ሓይሉ 
ክነና ምኑ ከይረሳዔና ብጥበብ ንመሊሇስ። 

 
6. ቀጥታዊ ምጉናፍ ናይ ኣምሊኽ 
 
እቲ ኣብ ውሽጥኻ ብኣምሊኽ እተጠንሰ መንፈሳዊ ሓሳብ ምስ ምጉናፍ ናይ ኣምሊኽ 
ናብ ዯገ ይግሇጽ እዩ። እቲ ምስ ኣምሊኽ ዛካየዴ መንፈሳዊ ግጥም ንውሽጣዊ 
ብቕዒትካ ናይ ምብርባርን ንረብሓ ካሌኦት ብምሌኣት ክግሇጽ ናይ ምግባር ሓይሉ 
ኣሇዎ ኣል። ነዘ ኣብነት ዛነና ነብዪ ኢሳይያስ እዩ። ንሱ ንእግዘኣብሄር ብክብሪ 
ኣብ ዖርኣዩለ እዋን እዩ፥ ናበይ ክሇኣኽ ከምዖሇዎ ካብ ኣምሊኽ ንጹር ዴምጺ ክሰምዔ 
ዛከኣሇ (ኢሳ6፥1-10)።  
 
ኣምሊኽ ምስ ዛጓነፈካ በቲ ኣብ ኣምሊኽ ዖልካ መንነት ክትወጽእ ብቕዒት ትረኽብ 

ኢኻ። ስሇዘ ዴማ ኢኻ ኣምሊኽ ክጓነፈካ ክትጸምእን ናይ ኣምሌኾ ህይወትካ 

ብምሕያሌ ክትመሊሇስ ዖዴሌየካ። ሓንትስ ንስኻ ወርትግ ዴሌው ኩን እምበር፥ 

ኣምሊኽ ብዛዯሇዮ ጊዚን ኣገባብን ክጓነፈካ እዩ። ሽዐ እቲ ንመንፈሳዊ ውህበትካ ኣብ 

ባይታ ምግሊጽ ከቢዴ ኯይኑ ዛስምዒካ ቐሉሌ ኯይኑ ክጸንሓካ እዩ። ምስ ኣምሊኽ 

ዛጠበቐ ርኽብ ምስ እትሃንጽ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዖል መሇኯታዊ ዒቕሚ ብዖይ ሽግር 

ናብ ዯገ ክውሕዛ እንከል ክትርእዮ ኢኻ።  

7. ኣብ ትንሳኤኻ ይምርኯስ 
 
ተቀቢእካን ተጸዊዔካን ክነስኻ ንምትንሳእ ክሳዔ ዖይወሰንካ በቲ ዖልካ መንፈሳዊ 
ውህበት ክትግሇጽ ኣይትኽእሌን ኢኻ። ኣምሊኽ ኵለ እቲ ንምትንሳእካ ክገብሮ ዖሇዎ 
ነገር ገይሩ ክነሱ ንስኻ ግን ኢዴካን እግርካ ኣጣሚርካ ኯፍ ምስ እትብሌ ብውህበትካ 
ክትግሇጽ ኣይትክእሌን ኢኻ። ትንሳኤካ ኣብ ምግሊጽ መንፈሳዊ ውህበትካ ዒብዪ ግዯ 
ከምዖሇዎ ኣይትረስዔ።  
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ከም እተቀበሇ ሰብ ኯይንካ ክትመሊሇስ ኣልኻ። ነቲ ኣብ ውሽጢ መንፈስካ ዴፍኢት 
ብምስዒብ ክትገብሮ ንዛግብኣካ ነገር ኣብ ጊዚኡ ንምግባር ትጋህ። ንኣብነት ናይ 
ምፍዋስ ውህበት እንተዴኣ ሃሌዩካ፥ ኣብ ጉዔዜኻ በቲ ዖልካ ጸጋ ንክትግሇጽ ሓዯ 
ሕሙም ከጓንፈካ ይኽእሌ እዩ። ኣብቲ እዋን ኣብ መንፈስካ ዴፍኢት ናይ ኣምሊኽ 
ይመጽእ እዩ። ነቲ ዴርኺት ስዑብካ ነቲ ሕሙም ምስ እትጽሌየለ፥ በቲ ዖልካ ናይ 
ምፍዋስ ውህበት ክፍወስ ናይ ግዴን እዩ። በዘ ከኣ እቲ ኣባኻ ዖል መንፈሳዊ ውህበት 
ክስርሕ ይጅምር ማሇት እዩ። ስሇዘ ኣብቲ ንክትዒዪ ምቹእ ሃዋህው ዛፍጠረሌካ ጊዚን 
ፍለይ ዴርኺት ኣብ እትረክበለን እዋን ኣገሌግሌ እሞ ምግሃዴካ ከተቀሊጥፎ ኢኻ። 

 
8. እምነትካ ምዔባይ 
 
ሃዋርያ ጳውልስ ኣብቲ ብዙዔባ መንፈሳዊ ውህበት ካብ ዛሃቦ መሇኯታዊ መምርሒ 
ሓዯ ብእምነት ምዔያይ ዛብሌ እዩ። ‚ከምቲ እተዋህበና ጸጋ በበይኑ ዛነ ውህበት 
ጸጋ ኻብ ዘህሌወናስ፡ ትንቢት እንተ ኯይኑ፡ ብሌክዔ እምነትና ይኹን።‛ 
(ሮሜ12፥6)። እቲ ‚..ብሌክዔ እምነትና ይኹን‛ ዛብሌ ቃሌ፥ መንፈሳዊ ውህበት በቲ 
ዖልና መጠን እምነት ከምዛዒዪ እዩ ዖመሌክተና። ስሇዘ ብውህበትና ክንግሇጽን 
ብዛግባእ ክንዒየለን እምነትና ክዒቢ ኣሇዎ።  
 
ብዖይ እምነት ንኣምሊኽ ከነስምሮን በቲ ንሱ ዛዯሌየና ክንመሊሇስ ኣይንኽእሌን ኢና 
(እብ11፥6)። እምነት እንታይ እዩ? ከምቲ እቲ ጽሑፍ ዛብል፥ ‚እምነት ግና ተስፋ 
ዘግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር፡ ናይቲ ዖይርኤ ነገር ምርዲእ እያ።‛ (እብ11፥1)። እምነት 
ናይቲ ዖይርኤ ነገር ምርዲእ እዩ ማሇት ንመንፈሳዊ ዒሇም እንርዴኣለ ምስትውዒሌ 
ማሇት እዩ። ስሇዘ ብእምነት ምምሌሊስ ማሇት ንመንፈሳዊ ዒሇም ብዛግባእ 
ብምግንዙብ በቲ ኣብኡ ዖል ምርዲእ ምምሌሊስ እዩ። እምነት፥ ከባቢካ ወይ ሰባት 
እንታይ ይብለ ብዖየገዴስ በቲ ሰማያዊ ምርዲእ ምምሌሊስ እዩ።  
 
እምነት ኣብ ኣምሊኽ፥ እምነት ኣብ ቃለ እዩ። ብእምነት ንምምሌሊስ እምበኣር ነቲ ኣብ 
ቃሌ ኣምሊኽ ዖልና እምነት ኢና ከነዔብዮ ዖልና። እምነትና ኣብ ቃሌ ኣምሊኽ ምስ 
ዛዒቢ በቲ ዖልና መንፈሳዊ ውህበትን መንነትን ንግሇጽ ኢና። ስሇዘ እዩ ሃዋርያ 
ጳውልስ ብመንፈሳዊ ውህበትካ ንምዔያይ ኣገዲስነት እምነት ዛሕብረና። ብዙዔባ እዘ 
ዛብል ዖልኹ ኣብነት ብምቕራብ ከረዴእ እፈቱ። 
 
ኣባኻ ብኣምሊኽ እተነብረ ናይ ምፍዋስ ውህበት ኣል ኢሌና ንሕሰብ። ሓዯ ኤች.ኣይ.ቪ 
ዛሓመመ ሰብ ዴማ ንፈውሲ ክትጽሌየለ ናባኻ ይመጽእ። ኣብዘ ከምዘ እዋን ኣምሊኽ 
ኣብ ሌዔሉ ኵለ ስሌጣን ዖሇዎ፥ ህያው ኣምሊኽ ምኑ ክሳዔ ዖይኣመንካ ነዘ ሰብ ኢዴ 



 

82 

 

ብምንባር ይኹን ብካሌእ ኣገባብ፥ ክትጽሌየለ ትኽእሌ ድ? ተዖይጸሉካለ ከ ይፍወስ 
ድ? ኣስተውዔሌ፥ ነቲ ኣባኻ ዖል ናይ ምፍዋስ ውህበት ንክዒዪ ናትኻ ስጉምቲ የዴሉ 
እዩ። ስጉምትካ ዴማ በቲ ዖልካ እምነት እዩ ዛውሰን። ስሇዘ ዴማ እዩ ቅደስ ቃሌ 
እምነትና ክዒቢ ከምዖሇዎ ዛምዔዯና። 
 
ጳውልስ ‚ትንቢት እንተነ ብሌክዔ እምነትና ይኹን‛ ኢለ ኣል። ትንቢት እዋናዊ 
ሓሳብ ኣምሊኽ ምዛራብ ማሇት እዩ። እቲ ዖል ኩነታት ብዖየገዴስ ኣምሊኽ ንነገራት 
ክሌውጥ ሓሳቡ ክገብር ከምዛዯሉ ክትዙረብ ዴምጺ ተቀቢሌካ ክነስኻ፥ ብከኣሌነት 
ኣምሊኽ ዛኣምን ሌቢ እንተዴኣ ዖይብሌካ ነቲ ዛመጸካ ትንቢት ካብ ክትዙረቦ ኣብ 
ውሽጥኻ ክትቀብሮ ኢኻ ትመርጽ። እምነትካ ዒባይ ምስ እትኸውን ግና ዯበናን 
ንፋስን ከይርኤካ ጏዲጉዱ ማይ ከምዛመሌእ ብትብዒት ክትዙረብ ኢኻ። እዘ 
እንተጌርካ ዴማ በቲ ዖልካ ናይ ትንቢት ውህበት ክትዒዪ ወይ ጸጋኻ ክትገሌጽ በቂዔካ 
ኣልኻ ማሇት እዩ። እምበኣርሲ እምነትና ንምዔባይ ንጋዯሌ። 
 
9. ናብ ሌዔላካ ዛመጽእ ቅብኣት 
 
ብዙዔባ ቅብኣት ክንሓስብ እንከልና ኣብ ውሽጥና እተቐመጠ ጥራይ ዖይኯነስ ናብ 
ሌዔላና ዛመጽእ ቅብኣት ከምዖል ክንርዲእ ኣልና። ቅብኣት ካብ መንፈሳዊ ውህበት 
እተፈሇየ ኯይኑ ንፍለይ ዔሊማ ወይ እዋናዊ ሓሳብ ንምትግባር ዛሌቀቅ መሇኯታዊ 
ሓይሉ እዩ። ከምኡውን ቅብኣት፥ እቲ እናኯነ ዖል ነገር ካብ ኣምሊኽ ከምዛነ 
መረጋገጺ ማሕተም እዩ። ከምቲ ኣብ ውሽጥና ዖል ቅብኣት ብዙዔባ ኩለ ዛምህረና 
(1ዮሃ2፥20,27)፥ እቲ ናብ ሌዔላና ዛመጽእ ቅብኣት ዴማ ብዖልና መንነት፥ ውህበት፥ 
ራእይ… ክንግሇጽ ብቕዒት ይኯነና። ስሇዘ ኢና ኣብ ጸጽባሕ ቅብኣት ምቕባሌ 
ዖዴሌየና። 
 
ነቲ ዖልና መንፈሳዊ ውህበት ኣብ ባይታ ንምግሃዴ ካብ ኣምሊኽ ክንምቀል ዛግባእ 

ቅብኣት ኣል። ጏይታ የሱስ ነቲ እተሊእከለ ተሌእኾ ብቅብኣት እዩ ኣብ ባይታ ገሉጽዎ 

(ግ.ሃ10፥38 ለቃ4፥18-19)። ዲዊትውን ምስተቀብኤ እዩ መንፈስ እግዘኣብሄር ናብ 

ሌዔሉኡ ወሪደ (1ሳሙ16፥13)። ስሇዘ ቅብኣት ኣምሊኽ ክንዯሉ ኣልና። ኣምሊኽ 

ክቀብኣና ዒመጻ ብምጽሊእ ብጽዴቂ ንመሊሇስ (እብ1፥9)። ከምኡውን ናይ ኣምሌኾ 

ሰባት ንኹን። ኣምሌኾ ንህሌውና ኣምሊኽ የንቀሳቅስ እዩ። እዘ ብምግባር ናብ ሌዔላና 

ቅብኣት ምስ ዛሌቀቅ እቲ ኣብ ውሽጥና ዖል መንፈሳዊ ውህበት ክግሇጸለ ናብ ዛኽእሌ 

በሪኽ ክንዴይብ ኢና። 
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እታ መርዒት ነቲ ኣብ ገነታ ዛነበረ ፍረ ናብ ዯገ ክትገሌጾ ንፋስ ክነፍሳ እያ 

ተማሕጺና። ‚ንፋስ ሰሜን፡ ተንስእ፡ ንፋስ ዯቡብ፡ ንዒ፡ ምኡዛ ጨናታቱ ምእንቲ 

ኼፍስስ፡ ኣብ ሌዔሉ ገነተይ ንፈሱ። ፍትወይ ናብ ገነት ይምጻእ፡ ክቡር ፍሬታቱ 

ይብሊዔ።‛ (መሃ4፥16)። እታ መርዒት ንቤተክርስትያ ትውክሌ፥ እቲ ፍሪኣ ክበሌዔ 

ተዯሌዩ ዖል ፍትዋ ዴማ ጏይታ የሱስ እዩ ዛውክሌ። እቲ ክቡር ፍረታት ዴማ ነቲ 

ውሽጣዊ ጽባቐ ዛነ መንፈሳዊ ፍረን ውህበትን እዩ ዖመሌክት። ፍሪኣን ውህበታን 

ጨናታቱ ኬፍስስ (ክዛርጋሕ፥ ክዒዪ፥ ክግሇጽ) ዴማ ንፋስ ሰሜንን ዯቡንን (መንፈስ 

ቅደስን ሓይለን) የዴሉ። ስሇዘ እያ እዙ መርዒት ንፋስ ክመጻ እተማሕጸነት። 

ንሕናውን ልሚ ነቲ ኣብ መንፈስና እተኸዖነ ፍረን ውህበትን ክንገሌጾ፥ መንፈስ ቅደስ 

ብሓይሌን ቅብኣት ኣባና ክንቀሳቀስ ንዴሇን ባይታ ነጣጥሕን። 

 
10. ግዯ ካሌኦት ኣካሊት 
 
ውሽጣዊ ተበግሶካን ተወፋይነትካን በይኑ ንምግሊጽ መንፈሳዊ ውህበትካ ኣኻሉ 
ኣይኯነን። ግዯ እቶም እትቀርቦም ሰባት ኣብ ምግሃዴካ ዖሇዎም ተራ ኣቃሉሌካ ዛርኤ 
ኣይኯነን። እትቀርቦም ኣካሊት ንዛብሌ ኣብ ክሌተ (ሓዲር መጻምዴትኻን ዒርከ 
መሓዙን) መቒሇ ከቅርቦ ይዯሉ። 
 

መጻምዴቲ 
ገሇ ገሇ ቅደሳን መጻምዴቶም ስሇዖየጸበቁ፥ ካብ ምግሊጽ ጸጋኦም 
ተከሌኪልም እዮም። ብመጻምዴቶም ስሇዛተዯቆሱ፥ ነቲ ክንዎ ዛግብኦም 
ካብ ምን ተዒጊቶም ክትዔዖብ እንከልካ ዖየጉሂ ኣይኯነን። ስሇዘ ዴማ እዩ 
እዘ መንእሰይ ወሇድ፥ ኣብቲ ንሓዲር ዛገብሮ ውሳኔ፥ ክንዮ ስጋዊ ፍትወት 
ዛከዯ ምርጫ ክህሌዎ ዖዴሉ። ምስቲ ኣምሊኽ ኣብ ህይወትካ ዛረኣዮ ራእይን 
ዒቕምን ኣብ ግምት ብምእታው ኢኻ መጻምዴትኻ ክትሓሪ ዖልካ። እቶም 
ዴሮ ኣብ ሓዲር ዛኣቶና ዴማ ንሓዲርና መንፈሳዊ ስርዒት ከነትሕዜ ይግባእ። 
ነቲ ዖልና ብቕዒት እንቀትሇለ ዖይኯነስ መመሉስና እነሰስነለ ሓዲር ጌርካ 
ክንቃንዮ ሓሊፍነትና እዩ።  
 
ዒርከ መሓዙ 
ኣብቲ ዖልካ መንፈሳዊ ጉዔዜን ዒወትን እትመርጾም ዒርከ መሓዙ ጽሌዋኦም 
ዒብዪ እዩ። ስሇዛነ ዴማ ነቲ ዖልካ መንፈሳዊ ጸጋ ብዖይምክሌካሌ 
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ክትገሌጾ እንተዴኣ ዯሉካ ጥዐያት ሰባት ምረጽ። ኣብ ቤተክርስትያን ብሕ 
ዒይነት ሰባት እዮም ዖሇው። ሓዯ ሰብ፥ ክርስትያን ስሇዛነ ምለእ ወይ 
ፍጹም እዩ ማሇት ኣይኯነን። ኣብ ቤተክርስትያን ንፉዒት፥ ስኑፋት፥ ብቅንዔና 
ዛመሊሇሱ፥ ጠዋያት፥ ሓያሊት፥ ዴኹማት፥ ሸሇሌ በሃሌቲ፥ ትጉሃት፥ 
ብቅዴስና ዛመሊሇስ፥ ረሲኣን፥ ናይ እምነት ሌቢ ዖሇዎም፥ ተወሊወሌቲ፥ 
ዯገፍቲ፥ ኣፍረስቲ….. ኯታስ ብሕ ዒይነት ባህርይ ዖሇዎም ቅደሳን እዮም 
ዖሇው። 
 
ከም ክርስትያን ምስ ከመይ ዒይነት ሰብ ክትሓብር ከምዖልካ ብጥንቃቀ ናይ 
ምውሳን ሓሊፍነት ኣልኻ። ውሳኔኻ ኣብ ዴላትካ ዛምርኯስ ስሇዛነ ዴማ 
ቅዴሚ ኵለ እንታይ ከም እትዯሉ ተረዲእ። ክትብርትዔ እናዯሇካ ምስ 
ዴኹማት ክትመሓዜ ከምዖይትመርጽ ርደእ እዩ። ስሇዘ ኣቐዱምካ ዴላትካ 
ተረዲኣዮ። ከምኡውን ውሳኔኻ ምስቲ ኣባኻ እተቐመጠ ምኽሪ ኣምሊኽ ክሳነ 
ግበሮ። ኣምሊኽ ኣባኻ ዖቐመጦ ናቱ ምኽሪ ኣል። ስሇዘ ምስ ከመይ ዒይነት 
ሰብ ክትመሓዜ ኣልኻ ነዘ ኣብ ግምት ብምእታው ወስን።  
 
ኣብ ጉዔዜካ ናይ ጏኒ እሾኽ ከይኯኑካ እሞ ምስጓም ከይትስእን፥ 
ምስክርነቶም ጽቡቕ ምስ ዖይኯነ ሰባት ኣይትመሓዜ። እቲ ብብሓት 
ዖሇዎም ምስክርነት ጽቡቕ እንተዴኣ ዖይኯይኑ፥ ካብዘኣቶም ክትርሕቕ 
ጥራይ እዩ ዖልካ። ኣምሊኽ፥ ናብቶም ኣብ ምግሊጽ መንፈሳዊ ውህበትካን 
ሓፈሻዊ ጉዔዜካን ጽቡቕ ጽሌዋ ከሕዴሩ ዛኽእለ ሰባት ክመርሓካ 
ከምዛክእሌ ተረዱእካ ከገባግበሌካ ጸሉ።  
 
ኣብ መወዲእታ ዴማ፥ ነቶም ዛረከብካዮም በቲ ዖራኸበካ መንፈሳዊ ዔሊማ 
ክትቃንዮ ዯኣ እምበር ንርኽብካ ባዔሌካ ብብሕ ነገር ኣይተበሊሽዎ። 
ብሓት ብሕ ዯኪሞም ንእተመሓዛዎ ሰብ፥ ኣብ ኣተሓሕዙ ብሱሊት 
ስሇዖይኯኑ ክከስርዎም ይረኣዩ እዮም። ስሇዘ ኣብ ኣተሓሕዙ እቶም 
ዛረከብካዮም  ቅደሳን ብሱሌ ኵን። 

 
11. ንዖልካ ውህበት ናይ ምሌዔዒሌ ሌምዱ 
 
ንዖልካ መንፈሳዊ ውህበት ናይ ምሌዔዒሌ ሌምዱ ብዖልካ ውህበት ንክትግሇጽ ወሳኒ 
ተራ ኣሇዎ። ብዙዔባ ንውህበትካ ምሌዔዒሌ ዴሕር ኢሌና ዛርዛራዊ ሓሳብ ክንርኢ 
ኢና። 
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12. ኣብ ተዴምዒሊ ማሕበር ምህሊው 
 
መንፈሳዊ ውህበት ነታ ኣብ ምዴሪ ዖሊ ኣካሌ ክርስቶስ ንምህናጽ እዩ ዛወሃብ። እዙ 
ኣብ ምዴሪ ዖሊ ኣካሌ ክርስቶስ ዴማ ብብሓት ዜባውያን ማሕበራት ዛቆመት እያ። 
ነፍስ ወከፍ ማሕበራት ዴማ ነናተን ራእይን ቅዱ ምሕዯራን ክህሌዎን ባህርያዊ እዩ። 
ናይ ገሇ ማሕበራት ኣካይዲ ነቲ ኣብቲ መጓሰ ዖል መንፈሳዊ ውህበት ክግሇጽ ምቹእ 
ሃውህው ዛፈጥር ክኸውን እንከል፥ ናይ ገሇ ዴማ ብኣንጻሩ ቀታሉ ኣካይዲ እዩ። ስሇዘ 
ዴማ እዩ ግዯ እታ ዖልካያ ማሕበር ወሳኒ እዩ ዛብሌ ዖልኹ።  
 
ኣብ ምዴርና ከም እተራእየ ብሓት ኣብ ናይ ተሓዴሶ ምንቅስቃስ (ብኦተቤ ዛፍሇጥ 
ምንቅስቃስ) ዛነበሩ ቅደሳን ካብቲ ዛነበርዎ ሃይማኖታዊ ኣካይዲ ዛክተሊ ማሕበራት 
ብምውጻእ ናብ በዒሇ ሓምሳ ምንቅስቃስ (ጴንጤቆስጣዊ ምንቅስቃስ) ምስ ኣተው 
ራእዮም፥ ውህበቶም ክግሇጽ ጀሚሩ። እዘ ዖርእየና እታ ዛነበርዋ ማሕበር ክሳዔ 
ክንዯይ ዒጊታቶም ከምዛጸንሐት እዩ።  
 
ስሇዘ ኣብታ ተዴምዒሊ ማሕበር ክትህለ ኣገዲሲ እዩ። እዘ ማሇት ግና ንፈናጨሌ ወይ 
ዴማ ስርዒት ብዖይብለ ኣካይዲ ካብታ ሓንቲ ማሕበር ናብ ካሌእ ማሕበር ንር 
ማሇት ኣይኯነን። ንከምዘ ኣካይዲ ካብቶም ዖይቅበለ ብምነይ ኣንባቢ ብጌጋ 
ከይርዴኣኒ እምሕጸን። ምስናይዘ ግና ኣብ ምግሊጽ መንፈሳዊ ውህበትካ እታ ዖልካያ 
ማሕበር ወሳኒ ተራ ከምዖሇዋ ይኣምን እየ። ስሇዘ ዴማ ነቶም ብስርዒት ዛመሊሇሱ 
ቅደሳን ኣብታ ብኣምሊኽ ከተዴምዒሊ እተመዯብካሊ ማሕበር ኣቲኩም ተመሊሇሱ 
ክብሌ እፈቱ። 
 
እታ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ተጠቒሳ እንረኽባ ኣብ ኣንጾክያ ዛነበረት ሃዋርያዊት 
ማሕበር፥ ነዘ ዛብል ዖልኹ ከም ኣብነት ክትጥቐስ እትኽእሌ ማሕበር እያ። ኣብታ 
ማሕበር ዛነበሩ መራሕቲ ጾምን ጸልትን ወሲድም ንኣምሊኽ የገሌግለ ኣብ ዛነበሩለ 
እዋን፥ ኣብ መንጏኦም ንሃዋርያዊ ተሌእኾ ክወጹ ዖሇዎም ባርናባስን ጳውልስን 
ከምዖሇው ብመንፈስ ኣምሊኽ ተረዱኦም። ነቲ ዴምጺ ናይ መንፈስ ብምስዒብ ዴማ 
ኣእዲዎም ኣንቢሮም ብምጽሊይ ናብቲ ክኸዴዎ ዖሇዎም ቦታ ሌኢኾሞም (ግ.ሃ13፥1-
4)። (ብዙዔባ ማሕበር ኣንጾክያ ነታ ቅዴሚ ሕጂ ‚ኣንጾክያ ኣብነታዊት ሃዋርያዊት 
ማሕበር‛ ብዛብሌ ኣርእስቲ ዖዲሇክዋ መጽሓፍ ረኺብካ ተወከስ)። 
 
ኣካይዲ ማሕበር ብዖልካ መንፈሳዊ ውህበት ክትዒዪ ኣተባባዑ ምስ ዛኸውን፥ እቲ 
ኣብ ቅደሳን ዖል ጸጋ ብምሌኣት እዩ ዛግሇጽ እሞ፥ ከም ኣንጾክያ ዛኣመሰሊ ማሕበራት 
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ኣብ ምዴርና ክስስና ኣምሊኽ ይዯግፈና። እምበኣርሲ ኣብ ትሕቲ መንፈሳዊ ውህበትና 
ክንገሌጽ ዛሕግዖና መሪሕነት ማሕበር ኣቲና ክንባረኽ ልሚ ምርጫና ነስተኻኽሌ።    
 
13. ንነኣሽቱ ነገራት ዖይምንዒቅ 

 
ኩለ እቲ ዒብዪ ነገር በብሒዯት እተሃንጸ ዯኣ እምበር ብሓንሳእ ኣብዘ ዖሇዎ ዯረጃ 
ዛበጽሐ ኣይኯነን። ዛነ መንፈሳዊ ነገር ምሌኣቱ ቅዴሚ ምግሊጹ እተወሰነ ነገሩ እዩ 
ቅሌቅሌ ዛብሌ። ነቲ ክቅሌቀሌ ዛጀመረ ነገር ኣክቢርና ብምሓዛ ምስ እንጥቐመለ 
ዴማ ናብቲ ዛዒሞቐ ነገሩ ክንኣቱ ንኽእሌ ኢና። ስሇዘ እቲ ዖልና መንፈሳዊ ውህበት 
ገሇ ምቓለ ክዒዪ ምስዛጅምር ክቅጽሌ ክንገብሮ ኣልና። ነቲ ዛጅምር ነገር ዛግባእ 
ክብሪ ክንህቦ ኣልና። ነቲ ክቅሌቀሌ ዛጀመረ ንእሽቶ ኢሌና ኣይትንዒቆ። ንከናከኖ፥ 
ከምኡ ምግባርና ናብ ምሌኣት ምግሊጽ ጸጋና ክንኣቱ ዯገ ከርሕወሌና እዩ።  
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ምዔራፍ ዒሰርተው ሽዴሽተ 

መንፈሳዊ ውህበትኻ ምሕዲስ 

ሃዋርያ ጳውልስ ነቲ መንፈሳዊ ውለደ ዛነ ጢሞቴዎስ ‚..ነቲ ብምንባር ኢዯይ 
ኣባኻ ዖል ውህበት ኣምሊኽ ክትሕዴሶ ኤዖክረካ ኣልኹ።‛ ኢሌዎ (2ጢሞ1፡6)። እዘ 
ቃሌ ኣብ ኣዱሱ መዯበኛ ትርጉም ናይ ኣምሕርኛ ‚..እሳት እንዯሚያቀጣጥሌ ሰው 
እጆቼን በመጫኔ በኣንተ ያሇውን የእግዘኣብሄር ስጦታ እንዴታነሳሳ ኣሳስብሃሇሁ።‛ 
ይብል። ናብ ትግርኛ ምስ እንመሌሶ ‘ኣእዲወይ ብምንባር ኣባኻ ንዖል ናይ 
እግዘኣብሄር ህያብ፥ ሓዊ ከምዖቀጻጽሌ ሰብ ኯይንካ ከተሇዒዔል ኤዖክረካ ኣልኹ‛ 
ማሇት እዩ።  
 
ሃዋርያ ጳውልስ ንጢሞቴዎስ ውህበትካ ኣሐዴሶ ክብል እንከል፥ እቲ እተጠቐመለ 
ቃሌ ንሓዊ ብምንዴብዴባዴ ንምቅጽጻሌን ከም እንዯገና ንምውሊዔን ምርስሳንን 
ዖገሌግሌ ቃሌ እዩ ተጠቒሙ። እቲ ‚ምሕዲስ‛ ዛብሌ ቃሌ ኣብ ግሪኽ ‚ኣናዜፕሪዮ‛ 
(anazopureo) ክብል እንከል ትርጉሙ ዴማ፥ ‚ናብ ንቡር ምምሊስ፥ ንዔዮ 
ምሌዔዒሌ፥ ምሕያሌ፥ ምኩሊዔ፥ ምውሳኽ፥ ብምንብዴባዴ ቃሌቃሌ ከምዛብሌ 
ምግባር… ዛብሌ እዩ። 
 
እዘ ምሕዲስ ዛብሌ ሓሳብ ነቲ ኣብ ምዔያይ ዛርከብ መንፈሳዊ ውህበት ቐጻሌነት 
ከምዛህሌዎ ጌርካ ናይ ምብርባር፥ ምሕያሌ መስርሕ እዩ ዖመሌክት። ከመይ ጌርና ኢና 
ናብ ምግሊጽ ጸጋና ንበጽሕ ኣቐዱምና ርኢና ኣልና። ሕጂ ዴማ ነቲ ክዒዪ ዛጀመረ 
ከመይ ጌርና ከም እነቐጽልን ነቲ ክዒዪ ዛጸንሐ እሞ ኣብዘ ሕጂ እዋን ግና ተዲኪሙ 
ዛርከብ ውህበትና ከ ከመይ ጌርና ኢና ከም ብሓዴሽ ንዔዮ ብቑዔ ክንገብሮ ንኽእሌ 
ክንርኢ ኢና። 
 
መንፈሳዊ ህያብ ሃንዯበት ኣይሰርሕን። ምሌዔዒሌ፥ ምብርባር ወይ ምሕዲስ ይጠሌብ 
እዩ። እቲ ህያብ ባህ ኣብ ዛበል ጊዚ ብናቱ መገዱ ይገሇጽ ኢሌካ ኢዴኻን እግርካን 
ኣጣሚርካ ኯፍ ምባሌ ንህያባትካ ከይግሇጽ የምክኖ እዩ። ንመንፈሳዊ ውህበትካ ናይ 
ምሕዲስ ሓሊፍነት ናትኻ እዩ። ውህበትካ ከተበራብር ኣምሊኽ ንኣኻ እዩ ዛጽበየካ። 
ማንም ሰብ ኣብ ክንዲኻ ኯይኑ ነቲ ዖልካ መንፈሳዊ ውህበት ክሕዴሰሌካ ኣይኽእሌን 
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እዩ። ስሇዘ ኣብ ክንዲኻ ካሌእ ሰብ ክሕዴሰሌካ ከይተጸበካ ንምሕዲስ ውህበትካ 
ተበራበር።  
 
ውህበትና ምሕዲስ ከምዖዴሌዮ ካብ ተሰማማዔና እቲ ዛስዔብ ሕቶ ብኸመይ ኢና 
ንሕዴሶ ዛብሌ እዩ። ንመንፈሳዊ ውህበትና ብብሕ መገዱ ኢና ከነሕዴሶ ንኽእሌ። 
ሒዯት ካብኡ ዴማ እዜም ዛስዔቡ እዮም።  
 
1. መንፈሳዊ ፍሌጠትካ ምዔባይ 
 
ከምቲ መንፈሳዊ ውህበት ንምሌሊይን ምግሊጽን ብፍሌጠት ሓቂ ክትምሊእ ዖዴሇየካ፥ 
ንዖልካ ውህበት ንምሕዲስ ዴማ ብፍሌጠት ቃሌ ኣምሊኽ ምህብታም የዴሌየካ። ኣብ 
መጽሓፍ ቅደስ ተጻሒፉ ከምዖል ፍሌጠት ኣምሊኽ ንመዒሙቕ ይከፍቶ እዩ።  
‚ብፍሌጠቱ መዒሙቚ ይኽፈት፡ ዯበናታትውን ኣውሉ የንጠብጥብ።‛ (ምሳ3፥20)። 
እቲ ኣብ ዛወሸጠ መንፈስና እተነብረ መሇኯታዊ ህያባትና ዛሇዒዏሌ፥ ዛሕዯስ 
ብፍሌጠት ምስ እንምሊእ እዩ። መንፈሳዊ ፍሌጠት ሓይሉ መንፈስና እዩ። መንፈስና 
ዴማ ሓይለ እንተዴኣ ተረኺቡ ናይ ግዴን ኢና ህያባትና ክንሕዴሶን ንእተዋህብናለ 
ዔሊማ ክንፍጽሞ።  
 
ብዙዔባ መንፈሳዊ ህያባት ዖልና ፍሌጠት እናወሰኸ ምስዛኸይዴ እምነትና ንምግሃዴ 
ጸጋ ህያባትና ይሇዒዏሌ እዩ። ከምኡውን መጠን እቲ ፍሌጠትና ዛዒበዮ መጠኑ 
ንከይንዒዪ ዒጋቲ ዛኯኑ ነገራት ብቐሉለ ስሇ እነሇሌዮም ከነወግድም ኢሌና ክንብገስ 
ኢና። ስሇዘ ኢና ፍሌጠና ንምዔባይ ኵለ መንፈሳዊ ጻዔሪ ከነካይዴ ዖዴሌየና። 

 
2. ናይ ጽዴቂ ናብራ  
 
ብጽዴቂ ዛመሊሇሱ ኣመንቲ፥ ሓሇፋ እቶም ካብ ጽዴቂ ዛረሓቐ ህይወት ዖሇዎም 
ኣመንቲ ውህበቶም ናይ ምሕዲስ ዒቕሚ ኣሇዎም። ጽዴቂ ዛብሌ ሓሳብ ክንሓስብ 
እንከልና ኵለ ሳዔ ኣብ ግምት ክነእትዎ ዛግብኣና ነገር ኣል። ጽዴቂ፥ እቲ ብክርስቶስ 
ኣብ ኣምሊኽ ዛረከብናዮ መንነት፡ ቦታ፡ ሓሇፋ ወይ ዴማ መሰሌ እዩ። ጽዴቂ፥ ነቲ 
ብክርስቶስ የሱስ እተረክብ ናብ ኣቦ ምእታውን ብክርስቶስ የሱስ እተሰርሐ ስራሕ 
መስቀሌ ምእማንን እዩ ዖመሌክት። ነዘ ተረዱኡ ብጏዯና ጽዴቂ ዛመሊሇስ ኣማኒ፥ ነቲ 
ዖሇዎ መንፈሳዊ ውህበት ብምሕዲስ ኵለሳዔ ንረብሓ ኣካሌ ክርስቶስ ክጥቐመለ 
ይኽእሌ እዩ። 
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3. ኵለ ሳዔ ብዙዔብኡ ምሕሳብ 
 
ከምቲ ኵሊትና እንርዴኦ፥ ሓሳብ ነቲ እንነብሮ ናብራ የዲሌዎሌና እዩ። ቅደስ ቃሌ 
ህይወት ካብቲ ምንጪ ሓሳብ ዛነ ሌብና ከምዛፍሌፍሌ ነጊሩና እዩ (ምሳ4፥23)። 
እቲ ኣብ ሌብና ዖል ሓሳብ እዩ ነቲ ንነብሮ ናብራ ዛውስኖ። ብመጠን እቲ ዖልና 
ብለጽ ሓሳብ ብለጽ ናብራ ክንነብር ንኽእሌ ኢና። ሓሳብ ናይ ገዙእ ርእሱ ዒሇም 
ከምዖሇዎ ተረዱእና እንታይ ክንሓስብ ከምዖልና ክንውስን ኣልና።  
 
ምስቲ ዖሌዒሌናዮ ኣርእስቲ እምበኣር፥ ውህበትና ንምሕዲስ ብዙዔባ ውህበትና ኩለሳዔ 
ክንሓስብ ኣልና። ኔርካ ኔርካ ብእንሓስቦ ሓሳብ ውህበትና ክንሕዯስ ኣይንኽእሌን 
ኢና። ብዙዔባ ውህበትና ብቐጻሉ ንሓስብ እንተዴኣ ሃሉና ግና፥ ሌብና ብውህበትና 
ክግዙእ እዩ። ሌብና እንተዴኣ ንውህበትና ዛግብኦ ስፍራ ሂብዎ ዴማ ነቲ ውህበትና 
ዛጠሌቦ ነገር ንምምሊእ ኣይንሽገርን። ጠሇብ ውህበትና ኣማሉእና ኣልና ማሇት ዴማ 
ውህበትና ብዖይ ዛነ ሽግር ክግሇጽ፥ ክዒዪ፥ እናወሰኸ ክኸይዴ እዩ። ስሇዘ 
ውህበትና ንምሕዲስ ብቐጻሉ ብዙዔባ ውህበትና ንሕሰብ።  

 
4. ብውህበትካ ምስራሕ 
 
ብሓት ኣመንቲ ውህበቶም ክሕዴሱ ዖይከኣለ ብውህበቶም ብቐጻሉ ስሇዖይሰርሑ 
እዮም። መጠን እቲ ንውህበትካ ኣብ ባይታ ዖሽረፍካዮ መጠኑ ኢኻ ንዖልካ መንፈሳዊ 
ውህበት ንምዔባዩ እትሕዴሶ። ከምቲ ዯጋጊመ ዛገሇጽክዎ፥ መንፈሳዊ ውህበት ንዔዮ 
ኢና ተቀቢሌናዮ። ክንክዛኖ ወይውን ኣልኒ ኢሌና ክንጀሃረለ ዛወሃብ ውህበት 
የሌቦን። ኩለ ውህበት ንዔዮ ስሇተዋህበ ኣብ ዔዮ እዩ ክዒቢ ዛኽእሌ። ከምቲ ካራ ኣብ 
ቐጻሉ ዔዮ እንተሌዩ ዛበሌሕ፥ በንጻሩ ግና ኯፍ ምስ እነብል ዛጏዴም መንፈሳዊ 
ውህበትውን ኣብ ዔዮ እዩ ዛኩሊዔ። ነቲ ኣምሊኽ ብቐጥታ ይኹን ብመገዱ ማሕበሩ 
ዛከፈተሌካ ኣገሌግልት ምስ እትውፈየለ ጸጋካ ዔሇት ዔሇት እዩ ዛሕዯስ። 
 
ስሇዘ እቲ ንውህበቱ ብቐጻሉ ክሕዴስ ዛዯሉ ኣማኒ በቲ ዖሇዎ ውህበት ብትግሃት 
የገሌግሌ። ካብ ዔዮ ጏይታ ኣይትቡኸር። ንገዙእ ርእስኻ ብኣገሌግልት ጏይታ ጽመዴ። 
ኩለ ምንቅስቃሳትካ ከም ንኣገሌግልት ጏይታ እተመዯበ ሰብ ይኹን። ንኣገሌግልትካ 
ብኵለ ተወፈ። እዘ እንተገበርካ ንውህበትካ ክትሕዴሶ ኣይትሽገርን።  
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5. ተመሳሳሉ ውህበት ምስዖሇዎም ሰባት ኪዲናዊ ናይ ዔዮ ሕብረት ምፍጣር 
 
ርኽብካ ምስቶም ብጸጋ ከውጽኡካ ዛኽእለ ሰባት ጊዚያዊ ወይ ዴማ ብቐሉለ 
ክፍንጣሕ ዛኽእሌ ዖይኯነ ኪዲናዊ ክኸውን ኣሇዎ። ካብቶም ንምሕዲስ ጸጋኻ 
ምኽንያት ዛኑ ሰባት፥ ርሒቕካ ጸጋኻ ክትሕዴስ ዖል ተኽእል ጸቢብ ምኑ 
ክትግንዖብ ክትኽእሌ ኣልኻ። ስሇዘ ኣብ ምሌሊይ እዜም ሰባት መንፈሳዊ የዑንትካ 
ይብራህ። ምስረከብካዮም ዴማ ሌገቦም። ካብኦም ኣይትርሓቅ። ተጠቐመልም። 
ምስኦም ንዖልካ ርኽብ ብዔሊማ ንዔሊማ ቃንዮ። ምስኦም ተራ ምምሌሊስ 
ኣይተመሊሇስ። ሽዐ ውህበትና ብቐጻሉ እናወሰኸ ክኸይዴ እንከል ክትዔዖብ ኢኻ። 

 
6. ሓያሌ ናይ ኣምሌኾ ህይወት 
 
ንኣምሊኽ ብሓቅን ብመንፈስን ብውሌቅን ብሕብረትን ከተምሌኾ ክትኽእሌ 
ኣልኻ።ኣምሌኾ ካብ ሊዔሉ መንፈሳዊ ቅብኣት ክፍትሓሌካ ስሇዛገብር ዔምቇት ዖሇዎ 
ናይ ኣምሌኾ ህይወት ክህሌወካ ኣሇዎ። ብፍሊይ ዴማ ነቲ ሓዯ ክፋሌ ኣምሌኾ ዛነ 
ጸልት ብዛግባእ ክትምዛምዜ ኣልኻ። ናይ ጸልት ህይወትካ ኣሕይል።  ናይ ጸልት 
ህይወትካ እናበረኸ ኣብ ዛከዯለ እዋን ጸጋ ህያባትካ ንስራሕ ይሇዒዏሌ እዩ። 
ብውህበትካ ብዛግባእ ንምዔያይ ወርትግ ብቋንቋታት ጸሉ። ከምኡውን ንትብዒት 
ጸሉ። ሃዋርያት ንትብዒት ምስጸሇዩ እቲ ኣብኦም ዖል ግን ከኣ ብምኽንያት እቲ 
ዛበጽሖም ጸበባ ከግህዴዎ ተሸጊሮምለ ዛነበሩ መንፈሳዊ ህያባት ክግሇጽ እንከል ኢና 
ንርእዮ (ግ.ሃ4፥29-31)። 

 

7. በብእዋኑ ካብ ኣምሊኽ ምቕባሌ 
 

ነቲ ዖልካ በቲ በብጊዚኡ ካብ ሊዔሉ እትቅበል ኢኻ ትሕዴሶን ተሐይልን። ዲዊት 
ንንግስና ኣብ ቅዴሚ ስዴራቤቱ ጥራይ ኣይኯነን ተቀቢኡ። ኣብ ኬብሮን መሉሱ ዴማ 
ኣብ የሩሳላም ተቀቢኡ እዩ። እዘ ከኣ ነቲ ሓንሳእ እተቀበሌካዮ ውህበት ንምግሃዴን 
ምሕያሌን በብእዋኑ ካብ ኣምሊኽ ክትቕበሌ ከምዖዴሌየካ እዩ ዖርኢ። ምስ ኣምሊኽ 
ዛጠበቐ ርኽብ ብምህናጽ ዴምጹ ስማዔ።  
 
 

መንፈሳዊ ጽምኣትን ንመንፈሳዊ ዒሇም ቀረባ ምንን (spiritual sensitivity) 
ብምምዔባሌ ኣብ ጸጽባሕ ካብ ኣምሊኽ ተቐበሌ። እቲ ናብ ሌዔላኻ ዛመጽእ ናይ 
ኣምሊኽ ነገር፥ ነቲ ዴሮ ኣብ ውሽጥኻ ዖል ውህበት ናብ ምሌኣት ከምጽኦ እዩ። 
ብእዋናዊ ሓሳብ ኣምሊኽ ምምሌሊስ መገዱ ዒወት ዖይኯነስ ብገዙእ ርእሱ ዒወት እዩ 
እሞ እዋናዊ ሓሳብ ኣምሊኽ ካብ ሊዔሉ ተቐበሌ። ንመንፈስካ ንምቕባሌን ምእዙዛን 
እዋናዊ ሓሳብ ኣምሊኽ ፍትሓዮ።  
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8. ኵለ ሳዔ ሰናይ ገዴሉ እምነት ምግዲሌ 
 
ናይ እምነት ገዴሉ፥ ንኵለ መንፈሳዊ ህይወት ብፍሊይ ዴማ ውህበትካ ንምሕዲስን 
ንምዔባዪን ኣዛዩ ኣገዲሲ ምኑ ብምግንዙብ ክትጋዯሌ ኣልኻ። ገዴሉ እምነት ማሇት 
ብእምነት ምግዲሌ ማሇት እዩ። ከምኡውን ስሇ እምነትካ ምግዲሌ እዩ። ብዙዔባ እቲ 
ዖልካ እምነት ዋጋ ክትኸፍሌ ክትኽእሌ ኣልኻ። ካብ እግዘኣብሄር ንምቕባሌ ጥራይ 
ዖይኯነስ ንእተቐበሌናዮ ንምዔቃብን ቀጻሌነቱ ንምውሓስን ምግዲሌ የዴሉ። ሰናይ 
ገዴሉ እምነት ኣብ እንጋዯሇለ እዋን ካብ እንረኽቦ ረብሓታት ንዖልና መንፈሳዊ 
ውህበት ኩለሳዔ ንዔዮ ዴለው ምግባር እዩ።  

 
9. ካብቲ ንጸጋኻ ዖዲኽሙ ነገራት ብምርሓቕ 
 
ኣምሊኽ፥ ዖየቋርጽ ናይ መንፈስ ውዔውዔ ስምዑት ከነጥሪ ይዯሉ እዩ። ንመንፈሳዊ 
ሓዊ ካብ ውሽጥና ዖጥፍኡ ብሕ ነገራት ኣሇው። ነዘኣቶም ኣሇሉካ ምርሓቕ ዴማ 
ብስሇት እዩ። ቅደስ ቃሌ ‚ምውት ጽንጽያ ነቲ ቕብኢ ናይ ብዒሌ ቅደይ ሽቱ የጭንዎን 
የመሽምሾን፡ ንእሽቶ ዔሽነት ከኣ ንጥበብን ክብርን ተበሊሽዎ።‛ ይብሌ (መክ10፥1)። ነቲ 
ዖልና መንፈሳዊ ውህበት ከበሊሹ ዛኽእሌ ከም ምውት ጽንጽያ ዛምሰሌ ብሕ ነገራት 
ኣል። ሓጢኣት፥ ሸሇሌትነት፥ ሕማቕ ዔርክነት፥ ውዱት ሰይጣን ምስሓት… ዴማ 
ሒዯት ካብቲ ብሕ እዩ። ካብዘን ከምዘ ዛኣመሰለ ካሌኦትን ርሒቕና ምስ 
እንመሊሇስ ንዖልና መንፈሳዊ ውህበት ክንሕዯሶን ንዔዮ ዴለው ክንገብሮን ኢና። 
 
ሃዋርያ ጳውልስ ንጢሞቴዎስ ኣብ ዛጸሓፎ መሌእኽቲ ሸሇሌ ከይብሌ እዩ ምዑዴዎ 
(1ጢሞ4፡14)። እዘ ከኣ ሸሇሌትነት ከምቲ ኣቐዱመ ዛበሌኩዎ ንመንፈሳዊ ውህበት 
ካብ ዖዲኽሙ ነገራት ቀንዱ ብምኑ እዩ። ስሇዘ ሸሇሌ ኣይንበሌ። ንጸጋኻ ዴሕሪ 
ምሌሊይካ ንእኡ ብእትህቦ ክብሪ ኢኻ ውህበትካ ክትሕዴሶ ትኽእሌ። ሸሇሌ ምስ 
እትብሌ ግና እቲ ውህበት ኣብ ውሽጥኻ ክቅበር ትሓዴጏ ስሇዖልካ ውህበትካ ንዔዮ 
ዴለው ኣይኸውንን።   

 
10. ጸጋ ካሌኦት ምብራኽ 
 
ኣብ ውሽጥና ንዖል ጸጋ ንምሌዔዒሌን ንምሕዲስን ጸጋ ካሌኦት ምክባርን ምብራኽን 
እቲ ሓዯን ዛበሇጸን መገዱ ምኑ ምግንዙብ የዴሉ። ብሓት ነቲ ኣብ ካሌኦት ዖል 
ጸጋ ኣብ ክንዱ ክባርኹ ክቀንኡለን ከነኣእስዎን ስሇዛፍትኑ ነቲ ኣብ ውሽጦም ዖል 
ውህበት ዖይምሕዲስ ይዖርኡለ። ነቲ ኣብ ሌዔሉ ካሌኦት ዖል ጸጋ ኣምሊኽ እናነዒቅካ 
ነቲ ኣባኻ ዖል ውህበት ጸጋ ከተዔብዮን ክትሕዴሶን ምፍታን ዴኻም ዛመክሰቡ ከንቱ 
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ጻዔሪ እዩ። እቲ ኣባኻ ዖል ውህበት ናይ ኣምሊኽ እዩ ኢሌካ ካብ ሓሰብካን ካብ 
ኣመንካን እቲ ኣብ ካሌኦት ዖልውን ካብ ኣምሊኽ ምኑ ተገንዘብካ ከተክብሮን 
ክትባርኾን እዩ ዖልካ። 
 
ብኸመይ ኢኻ ጸጋ ካሌኦት ክትባርኽ ትኽእሌ? ወይ ዴማ ነቲ ኣብ ካሌኦት ዖል 
መንፈሳዊ ውህበት ብኸመይ ኢኻ ኣክብሮትካ ከተርኢ ትኽእሌ? እዘ ንምግባር 
ብውሕደ ሓሙሽተ ነገራት ክትገብር ትኽእሌ ኢኻ።  
 ብዙዔባ እቲ ውህበትን እቲ ሰብን ጽቡቕ ምዛራብ።  
 ብጸልትካ ስሇቲ ሰብን ኣብኡ ዖል ውህበትን ዋጋ ምኽፋሌ።  
 ተጠቃሚ እቲ መንፈሳዊ ውህበት ንምን ትሕት ኢሌካ ክትግሌገሌ 

ምኽኣሌ።  
 ኣብቲ ሰብ ወይ ኣብ ኣጠቓቕማ እቲ ውህበት ዛነ ጌጋ ምስ እትርኢ ስቕ 

ዖይምባሌ፥ ብፍቕርን ህደእ መንፈስን ንምቅናዔ እቲ ሰብ ምትጋህ።  
 ገንዖብካ ኣብቲ እቲ ውህበት ዛዒየለ ኣገሌግልትን እቲ ኣገሌጋሌን ምዛራእ። 

 
11. ትሕትና 
 
ገዙእ ርእስኻ ትሕት ብምባሌ፥ ንዖልካ መንፈሳዊ ውህበት የዔብዮ። ኣምሊኽ ጸጋኡ 
ዛህበካ ኣብ ሌዔሉ ማንም ክትጉይትት ወይ ዴማ ኣብ ሌዔሉ ኣምሊኽ ክትዒግብ 
ኣይኯነን። ኣምሊኽ፥ ንኣገሌግልት ብዛሃበካ ውህበት ኣብ ሌዔሉ ካሌኦት ክትጉይትተለ 
ምፍታን፥ ዴንቍርና ኣብ ርእሲ ምኑ መቕጻዔቲ ዖስዔብ ኣዛዩ ሓዯገኛ ስጉምቲ እዩ። 
ስሇዘ ማንም ኣማኒ ዴሊዩ ዒይነት ህያብ ካብ ኣምሊኽ እንተተቐበሇ ገዙእ ርእሱ ኣትሕት 
ኣቢለ ክመሊሇስ ከምዖሇዎም ክዛንግዔ የብለን። 
 
ኵለ እቲ እተገሌግል ህዛቢ ከማኻ ክቡር ናይ ዯም ዋጋ ዛተኸፍሇለ ምኑ 
ኣይትረስዔ። ብርግጽ ኵለ ኣማኒ ብቅብኣት፡ ህያብ፡ ክእሇትን ፍሌጠትን ማዔረ እ 
እንተዖይኯነ ብዋጋን ክብርን ግና ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ ሓዯን ማዔረን እዩ። ስሇዛነ 
ዴማ ማንም ኣብ ሌዔሉ ማንም ክጉይትት ፍቓዴ ኣምሊኽ ኣይኯነን። ኣምሊኽ ፍቓደ 
ብዅለ ትሕት ኢሌና ንሱ ክከብር ክንሰርሕ እዩ። እዘ እንተገበርና ዴማ እተዋህበና 
መንፈሳዊ ውህበት ብዖይ ከሌካሉ ብቐጻሉ ክውሕዛ እዩ። 

 
..ተፈጸመ.. 
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ኣብ ሌዔሉ እዙ መጽሓፍ ንዛህሌወኩም ርእይቶ፡ ሕቶን ምስክርነትን በዘ ዛስዔብ ናይ 
ኢሜይሌ ኣዴራሻ ክትሌእኹሇይ ትኽእለ።  

ኢሜይል፡ szshiloh@gmail.com 
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