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ነሓሰ 2008 

ንፈውሲ መሰረት ህዛብና ንተንስእ 
 

 ካብ ዒመት ናብ ዒመት መዒሌትታት እናወሰኴ ኣብ ቤቱ ክነገሌግሌ ስርሑ ክንሰርሕ ጸግኡን 
ሓይለን ዖብዛሓሌና ዖል ኣምሊኹ ሰማይን ምዴርን ይባረኹ። ኤቤን-ዓዖር ናይ መሰረት ፈውሲ 
ቤተክርስቲያን ካብ ትምስረት ዴሮ ሹደሽተ ዒመት ጌራ። ሕጂውን ንሻዴሻይ ዒመትና ክነብዔሌ ነዘ 
ዔዴሌ ኣምሊኹ ስሇዛሃበና ስሙ ይባረኹ። ካብ ዒመት ናብ ዒመት ኣብ ማእከሌና ጎይታ ዛገብሮ ዖል ዒቢ 
ስራሕ ዴማ ዯጊምና ነመስግን ። ከምቲ ኣብ ኵለ ናይ ስዯት ሃገራትን ቦታታትን ኣምሊኹ ንህዛብና 
ዛገብሮ ዖል፣ ነቶም ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዖልና’ውን በዘ ጌሮም ናብ ካሌኦት ዒዴታት ይሓሌፉ ንዖሇዉን 
ህዛብና ኣምሊኹ ብምሕረቱ ጽሊሌ ስሇ ዛኺነሌና ንባርኺ። 
 

 ኣብ ስዯት ምንባርና ዛበሇጸ ናብ ኣምሊኹ ከቕርበናን ነቲ ኣምሊኹ ኣብ ህይወትና ዖሇዎ ዔሊምኡ 
ክንርዲእን እምበር ዛጥዔም ህይወት ንምዴሊይ ጥራይ ከምዖይኮነ ክንርዲእ ይግብኣና። ኣብ ስዯት ይኵን 
ኣብ ዒዱ ኣምሊኹ ገጹ ክንዯሌይን ክንእዖዜን ይዯሌየና ።  
 

 ኣብዘ ዖመን ኣብ ኵለ ቦታታት ኣምሊኹ ምስኡ ሕብረት ክንገብር ይጸምእ ። ከምቲ ብውሌቂ 
ገጹ ክንዯሌይ ዛብህግ፣ ብሓባር ዴማ ስሙ ክንጽውእ ዴላት ኣምሊኹ እዩ። ብሓባር ስሙ ክንጽውዔ ከሇና 
እቲ ናይ ሕብረት መንፈስ ንወንጌሌ ክንትስእ ይገበረና። ስሇዘ እቲ ምሕባርና ብሓባር ንወንጌሌ ኢዴ 
ኢዴ ተተሓሒዛና ክንዒዪ እዩ።  
 

 እዘ ሕጂ ንሓሌፎ ዖሇና ኩነታት ገጽ ኣምሊኹ ካብ ምዴሊይ፣ ካብ ምሕባርን ንወንጌሌ ካብ 
ምስራሕን ከትርፈና ኣይግባእን። ብምስኣን ይኵን ብምርካብ፣ ኣብ ስዯት ይኵን ኣብ ውሽጢ ሃገርና፣ ኣብ 
ዛኺነ ዒይነት ኩነታት ንኣምሊኹ ካብ ምዴሊይ፣ ወንጌለ ካብ ምስባኹ፣ ምስ ህዛቢ ኣምሊኹ ብሌብን 
ብግብርን ካብ ምሕባር፣ ነቲ ኣምሊኹ ዛመዯበሌና ህይወት ካብ ምንባር ክሕዖና ክንፈቅዴ ኣይግባእን። 
 

 ብኵነታት፣ ብሰባት፣ ብናይ ክፉኣት መናፍስቲ ... ንፍተኖ ዖሇና ፈተናታት ካብቲ ኣምሊኹ 
ዛመዯበሌና ህይወት ከትርፈና የብለን። ናይ ዔሊማ ሰባት ኮይንና ክንትስእ ይግብኣና። ኣምሊኹ ኣብ 
ቅዴሜና ንዛመዯበሌና ህይወት ክንሕዛ ክንጎይይ ይግብኣና። እቲ ንፍተኖ ዖሇና ፈተና ክንፍወስን 
ኣገሌገሌቲ ፈውሲ ክንከውንን እዩ እምበር ክንጠፍእ ኣይኮነን ። 
 

 ምስኡ ሕብረት ንገብር እንተ ኮይንና ፣ ኣብ ሕብረትና ሓሳቡ እንተተረዱኡና፣ ኣምሊኹ ንህዛብናን 
ንምዴርናን ዖሇዎ ዴላትን መዯብን ፈውሲ ክንከውን እዩ። ብከንቱ ክንጎይይ የብሌናን፣ ተሇዊጥና 
ንካሌኦት ዴማ ምክንያት ሇውጢ ክንከውን እዩ ዛግብኣና። 
 

 መሰረት ህዛብና በቲ ኣምሊኹ ዛመዯበሌና በረኴት ክጥዔይን ክሌወጥን እንተኮይኑ፣ መጀመርታ 
ብባህርይና፣ በተሓሳስባና፣ ብግብርናን ኣዖራርባናን ብወንጌሌ ክርስቶስ ዛተሇወጥና ክንከውን ይግባእ። በዘ 
ኵለ ተሇዊጥና ኣብ ስጋ ክርስቶስ ከም ዛግባእ ክንዒዪይ ኣሇና ።  
 

 ህዛቢ ኣምሊኹ ንሕብረተሰቡ ኣገሌጋሉ ፈውሲ ክከውን ኣሇዎ። ቤት ኣምሊኹ ኣብ ማእከሌ ዒሇም 
ንመሰረት ህዛብታት ፈውሲ ክትከውን ኣሇዋ። ኣቦታት ንዯቆም ፍርሃትን ስርኣትን ኣምሊኹ ክምህሩ 
ይግብኦም። ኣዯታት ንዯቀን ንኣምሊኹ ምፍቃርን ምስዒብን ክምህራ ይግብአን። መናእስያት ብሓይልም 
ነቲ ዛተበሊሸወን ዛፈረሰን ሞራሊዊ፣ ቁጠባዊን ፖሇቲካዊ ኣካይዲ ክሕዴሱን ክሃንጹን ይግብኦም። ህጻናት 
ብፍርሃት ሕጊ ኣምሊኹ ክዒብዩ ይግባእ። ክርስቲያናዊ ስዴራ ክምስረት ባህጊ ኣምሊኹ እዩ። ምሁራት 
ንፍሌጠቶም፣ ሃብታማት ንሃብቶም፣ መራሕቲ ንስሌጣኖም ... ኵለ ንኹብሪ ኣምሊኹ ከውዔል ንትስኣለ ግዚ 
ሕጂ እዩ ። እዘ ዴማ ንህዛብናን ንምዴርናን መገዱ ፈውስን በረኴትን እዩ ። 
 

 ከም ኣገሌገሌቲ ናይ መሰረት ፈውሲ፣ ኣብ ቅዴሜና ዛተፈወሰ ህዛብን ምዴርን ክንርኢ ልሚ 
ነፍስ ወከፍ ነዘ ዔሊማ ኣምሊኹ ክትንስእ ጻውዑት ነቕርብ። ነቲ ዛመጽእ ወሇድ ክነዴሕን ጥዐይ መሰረት 
ንሰርት። 
 
 በዘ ኣጋጣሚ ንኵሌኵም ስዴራቤት ኣገሌገሌቲ ኤብን-ዓዖር ናይ መሰረት ፈውሲ ቤተክርስትያን 
እንቋዔ ንሻዴሻይ ዒመት ኣብጽሓና ክንብሌ ንፈቱ ። 
 
ኣምሊኹ ይባርኹኩም!! 
ፓስተር ምሕረትኣብ ሃይሇማሪያም 
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ብኤብን-ዓዖር 
ናይ መሰረት ፈውሲ ቤተክርስትያን 
እትሕተም መንፈሳዊት መጽሄት 

 

ቁጽሪ 5 
 

 

ኣዲሊዊ ፣ 
 ተኹሇ ተወሌዯ 
 

ኣዲሇውቲ ዒምዱ ፣ 
 ሃኒባሌ ዲኒኤሌ 
 ሰናይ ነጋሽ 
 ኣማኑአሌ ኤሌያስ 
 ዮናስ ተወሌዯ 

 

ግራፊክ ኤዱተር ፣ 
 ኤርምያስ ዖራጽዮን 

 

ጸሓፊ ፣ 
 ሜሮን በሇጾም 
 ሜሮን የማነ 
 መርሃዊት ዯበሳይ 
 

ኣዴራሻ ፣ 
Eben-Ezer Foundational Healing Church 

P.O.Box 16147-00100 
Nairobi Kenya 

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

Www.healeritrea.com 

 
 

ሰሙናዊ መዯብና 
 

ሰንበት - ናይ ኣምሌኺ መዯብ 
ካብ 9፣30 ቅ.ቐ.—1፣30 ዴ.ቐ.  
ቦታ ሃርሉንግሃም ፕሊዙ (ዘግዙግ ናይት 
ክሇብ ነበር) 

 
ሓሙስ - ናይ ትምህርቲ መዯብ   

ካብ 3፣00 ዴ.ቐ.— 5፣00 ዴ.ቐ 
ቦታ ሃርሉንግሃም ፕሊዙ (ዘግዙግ ናይት 
ክሇብ ነበር) 

 

ትሕዛቶ 
መሌእኹቲ ምዴሓን  

ተመሇስ 
 

ቤተክርስቲያን  

ፈውሲ ምዴሪ 
 

ማሕበራዊ ህይወት 

ፈውሲ ግጭት ኣብ ሓዲር 
 
 

ኣብ ኣሰሩ 

ጊዯዎን ፣ እቲ ጎጎ ስገም 
 

መንፈሳዊ መኣዱ 

ካላብ እምነት ነባሪት እያ 
 

ምስክርነት 
ንኴምዘኣቶም ፍሇጥዎም 

 

ኣሌበም ኤብን-ዓዖር 
 
መእዱ ፍሌጠት 

ኣምሊኹ ዛዒሇሞ ሰራዊት 
ንህጻናት 
 

ተወሳ 
 

 ናብ ዛኴበርኪ ሩት  
 ዖገርም ረዴኤት ኣምሊኹ 
 ሃገራዊ ጸልት፣ ሃገራዊ ሓዴነት፣ ሓገራዊ 
ፈውሲ 

 ራኢ ኤብን-ዓዖር 

 

4 

 

5 
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13 

 
15 

 
22 

 
 

 

 
 

12 
14 
30 

 

17 

 

18 

 

32 

 

34 
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 እግዚኣብሄር በይኑ ኣብ ስማይን ምድርን ኣብኡ ዘል 
ኩለን ዝገበረን ዝገዝእን  ኣምሊኽ  እዩ። ነቲ ብመሌክዑ 
ዝፈጠሮ ሰብ ድማ፣ ተኻፋሉ ባህርዩ ንምግባር ፍቓደ ከምቲ ኣብ 
ስማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ምእንቲ ክፍጽምን ነጸብራቕ 
ክብሪ ኣምሊኽ ምእንቲ ክኸውንን ኣብ ምድሪ ግዝኣት ሃቦ። 
ይኹን እምበር ወዱ ሰብ ነቲ ዝተፈጠረለ ዕሊማ ክነብር ክንዱ 
ዝፈቅድ ንናይ ገዛእ ርእሱ ፍቓድ ኽነብር ስሇ ዝወሰነ ክብሪ 
ኣምሊኽ ስኢኑ። ኣብ ሮሜ3፣23 መጽሓፍ ቅደስ ኩለ ሰብ 
ከምዝሓጥአ ክብሪ ኣምሊኽ ድማ ከም ዝሰኣነ ይምህረና። ስሇዚ 
ሰብ እንተነበረ እኳ ብዘይፈጣሪኡ ክብርን ሂወትን የብለን። 
 የሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ናይ ምድሪ ኣገሌግልቱ ብምሳላ 
ክምህር ከል፣ ብዛዕባ ዕሊማ ናብዚ ምድሪ ምምጽኡ፣ ከምኡ’ውን 
ብዛዕባ ዕሊማ እግዚኣብሄርን ንዯቂ ሰባት ዘሇዎ ፍቅሩን ምሕረቱን 
ይምህረና። ሓንቲ ካብቲ ናይ ምሳላ ትምህርቱ ንምጥቃስ ብዛዕባ 
እቲ ጥፉእ ወዱ ኣብ መጽሓፍ ለቃ15፣11-24 ዘል ንርኤ።  
 እቲ ታሪኽ ብዛዕባ ሓዯ ክሌተ ዯቂ ዝነበርዎ ሰብኣይን፣ 
እቲ ንእሽቶ ወዱ ካብ ኣቦኡ ምቅሉቱ ሒዙ ከም ዝጠፍአን፣ 
ብድሕሪኡ ድማ እንታይ ሳዕቤን ከም ዘጋጠሞን እንታይ ከም 
ዝገበረን ይምህረና። 
 የሱስ ነዚ ብምሳላ ክምህሮ ከል ብዛዕባ እቲ ወዱ ሰብ 
ካብ ኣምሊኽ ምርሓቁን ዘጋጠሞ ናይ ሂወት ዯረጃን ክገሌጽ 
ዝዯሇየ ይመስሌ። እዚ ሰብኣይ ሃብታም፣ ብዙሕ ጥሪትን ግዙኣትን 
ዝነበርዎ ከም ዝኾነ ካብቲ ቃለ ክንመሃሮ ንኽእሌ። ይኹን 
እምበር ንሃብትን ክብርን ኣቦኡ ከስተማቕር ዘይከአሇ ውለደ 
ምቅሉቱ ሒዙ ካብ ኣቦኡ ክፍሇ እዩ መሪጹ። ምፍሊዩ እንትርፎ 
ክሳራን ውርዯትን ዘምጽኣለ ሇውጢ ወይ ድማ ክብሪ የሇን። 
ናብርኡ ከም እንስሳ ተቖጺሩን ክብሪ እንስሳ’ውን ዘይረኸበለ 
ሂወት ከሕሌፍ እንተዘይኮይኑ ካሌእ ወሊሓንቲ ኣይገበረን።  
 ወዱ ሰብ ንኣምሊኽ ውለድ ክኸውን እዩ ተፈጢሩ፣ እቲ 
ሃብታም ኣምሊኽ ድማ ነቲ ዝገበሮ ሃብቱ ኹለ ነቲ ውለደ 
ክኸውን ዝፈጠሮ ሰብ ሃቦ። ነዚ እዩ ድማ ቃሌ ኣምሊኽ፣ ምድርን 
ምሌኣት ምድርን ናይ ኣምሊኽ ከም ዝኾነ ንሰብ ድማ ብኡኡ 
ክሕጎስ ከም ዝሃቦ ዝምህረና - መዝ8፣1-9። 
 ግናኸ ወዱ ሰብ ነቲ ኣምሊኽ ዝሓሰበለ ሰናይ ኣብ ክንዱ 
ምቕባሌ ካብ ኣምሊኽ ክርሕቕ ወሰነ። ነቲ ኣምሊኽ ዘዲሇወለ 
በረኸት ድማ ንጸሊኢ ኣሕሉፉ ሃቦ። ስሇዚ ከኣ ኣብቲ የሱስ 
ንኣርብዓ መዓሌቲ ኪፈተና ንበረኻ ዝወጻለ፣ ድያብልስ ስሌጣንን 
ክብርን እዛ ዓሇም ብምርኣይ፣ እዚ ንዓይ ተዋሂቡኒ እዩ እሞ 

ፍግም ኢሌካ እንተሰገድካሇይ ንዓኻ ክህበካ እየ ክብል ንርኢ። 
ለቃ4፣6-7። 
 እዚ ጥፉእ ወዱ ድማ በረኸት ምቅሉት ኣቦኡ ሒዙ ካብ 
ኣቦኡ ኣርሒቑ ተፈሇየ። ዝነበሮ ኩለ ድማ ንርኽሰትን ዕብዲንን፣ 
ንኸንቱ በተኖ። እንጌራ ጻዕሪ ድማ ክበሌዕ ጀመረ፣ ክብረት 
ኣርሒቓ ሃዯመት፣ ውርዯት ማዕጾኣ ኣርሒባ ተቐበሇቶ፣ ከም ሰብ 
እኳ ድንጋጸ ሰኣነ።  
 ወዱ ሰብ ኣብዛ ንጥፍኣት እትሕል ዘሊ ምድሪ ብስቓይ፣ 
ብኮሇሌ፣ ብመከራ ንሞት ክነበር ዝገበሮ ናይ ወዱ ሰብ ምርጫ 
እዩ። እግዚኣብሄር ንወዱ ሰብ በዚ ኹለ መዓት ክሓሌፍ 
መዱብዎን ሓሲብዎን ኣይፈሌጥን፣ እኳ ድኣ መዯቡን ዕሊምኡን 
ንወዱ ሰብ ሰናይ ምኻኑ ኤር29፣11, መዝ139፣14-17 
ይምህረና። ነዚ ዝገበሮ ድማ ምሕረቱን ፍቕሩን ንወዱ ሰብ 
እምብዛ ሰሇ ዝዓዘዘ እዩ። ዘጽ34፣6-7 ዮሃ3፣16። 
 ወዱ ሰብ ካብቲ ዘሇዎ ኩነታት ንኺወጽእ ዘይከፍል 
ዋጋን ጻዕርን የሇን። ብፍሊይ ድማ ድሕር’ቲ፣ ካብዚ ዓሇም 
ብስጋዊ ሞት ምስ ተፈሇየ ዘልዎ ናይ ዘሌኣሇም ስቓይ ክሓስብ 
እንከል ብዙሕ ይፈርሕ። በዚ ድማ ገሇ ካብ ኣምሊኽ ምሕረትን 
ድንጋጸን እንተረኸበ ብመንገደ ንኣምሊኽ ክዯሉ ይጽዕር።  
 ንኣምሊኽ ምርካብ ግን ብዙሕ ጻዕሪ ዘድሌዮ ኣይኮነን፣ 
እቲ መገዱ ሓዯ እዩ፣ ንሱ ድማ ነቲ ዝሇኣኾ ሓዯ ወደ ጎይታ 
የሱስ ክርስቶስ ከም መድሓኒኻ ምቕባሌ እዩ። የሱስ ባዕለ ከምዚ 
ኢለና ኣል - ማቴ11፣27 “ኣቱም ኩለኹም እትጽዕሩን ጾር 
ዝኸበዯኩምን፣  ኣነ ከዕርፈኩም ናባይ ንዑ” ንሱ በይኑ መገዱን 
ሓቅን ሂወትን እዩ። ብዘይ ብእኡ ድማ ናብ ኣቦ ዝመጽእ ዋሊ ሓዯ 
የሌቦን። 
 እቲ ጥፉእ ወዱ በቲ ዝወረዶ መከራን ስቓይን ምስ 
ተማህረ፣ ናብ ሌቡ ተመሌሰ እሞ ሓዯ ነገር ክገብር ወሰነ። ነቲ 
ዝገበሮ በዯሊት ብምዝካር ናብ ቤት ኣቦኡ ብምምሊስ ነቦኡ 
ይቕሬታ ክሓቶ እሞ ናብ ቤቱ ክምሇስ። እቲ ዝወሰዶ ውሳኔ ግን 
ከምቲ ንሱ ዝሓሰቦ ከም ሓዯ ከም ግዙእ ነቦኡ ባርያ ክኸውን - 
ዘይኮነስ ናብ ዝሌዓሇ ክብሪ ከም ዝምሇስ እዩ ጌርዎ። በዚ ድማ 
ፍጹም ፈውሲ ኮነለ። 
 ክቡር ኣንባቢ ንዓኻ’ኸ ልሚ እዚ ውሳኔ ከይትወስድ 
እንታይ ይዓግተካ? ናብ ኣምሊኽ ተመሇስ፣ ብምምሊስ እዩ እቲ 
ፈውሲ ዝርከብ። ኣምሊኽ ጠበቓ ወይ ድማ መንጎኛ ኣይዯሌን 

 
(ናብ ገጽ 6 ይቅጸሌ >>) 

እቲ ፈውሲ ብምምሊስ እዩ 
ኣምሊኽ ንወዱ ሰብ ክፈጥሮ እንከል ንዕሊማ እዩ ፈጢርዎ። እቲ ዕሊማ መጀመርያ ንእግዚኣብሄር ባዕለ እዩ 

ነይሩ። እዚ ድማ ወዱ ሰብ ነቲ ፈጣሪኡ ከምሌኽ ንዕኡ በይኑ ድማ ክግዛእ እዩ። እቲ ካሌኣይ ዕሊማ 
እግዚኣብሄር ድማ ከምቲ ኣብ ዘፍ1፣28 ዝገሌጾ ንምድሪ ክመሌእን ክዓይን ከምኡ ድማ ኣብ ሌዕሉ ኩለ 

ፍጥረት ናይ ምድሪ ክገዝእ እዩ ። 

ኣገሌጋሉ ተኹሇ ተወሌዯ  

ኣምሊኹ  በቲ ሓዯ ወደ ዛኣመነ ኵለ ናይ ዖሌኣሇም ህይወት 
ምእንቲ ክረክብ እምበር ፣ ከይጠፍእሲ ፣ ንወደ በጃ ኹሳዔ ዛህብ ክሳዔ 

ክንዴዘ ንዒሇም ኣፍቀራ። ዮሃ 3፣16 መሌእኹቲ ምዴሓን 
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ፈውሲ ም 

(ኮርፖረይት) ኣካሌ ኣሌዑሌና ኢና 
ብዙዔባ ጥዔና ሕብረተሰብ ክንዙረብ። 
ሓንቲ ዒዱ ብሰብኣዊ ኣካሊት ማሇት 
ፍጡራት ዯቂ ኣዲም ዛቖመት እያ 
እሞ እቲ ኣብ ውሌቀሰብ ዖል 
ኣዴሊይነት ጥዔና ኣብኣ ዴማ 
ብሓባራዊ መሌክዐ ኪህለ ኣዛዩ 
ኣገዲሲ እዩ። ከምቲ ንውሌቀሰብ 
ካብ ውሽጡን ካብ ዯጊኡን ዘመጹ 
ጸረ ጥዔና ዛኺኑ ኣካሊት ከም እኒ 
ቫይረስ፣ ባክተርያ፣ መንሽሮኣዊ 
ዋህዮ ወዖተ ዚጥቅዔዎ፣ ንሓዯ 
ሕብረተሰብ ዴማ ካብ ውሽጡን 
ዯጊኡን ዘሇዒሌ ንጥዔናኡ ዘጎዴእ 
ነገራት ኣል።   
 

ዯቂ ሰብ ብሓዯ ሓቢሮም ኪነብሩ 
ካብ ዘጅምሩ፣ ብኴመይ ኪነብሩ 
ከምዖሇዎም ዛተፈሊሇየ 
ኣመሇኹታታት ስሇዛነበሮም ብሕ 
ተቲዕም፣ ተባኢሶም፣ ተቓቲልም፣ 
ዯሓር ዴማ ኣብዘ ዖሇናዮ ዯረጃ 
ሓቢርካ ብተጻዋርነት ናይ ምንባር 
ዯረጃ ኪበጽሑ ክኢልም። ነዘ 
ዒይነት ኣነባብራ ኣመሌኪቱ ቶማስ 
ሆብስ “ማሕበራዊ ውዔሌ” (ሶሻሌ 
ኮንትራክት) ኢለ ጸውዕ። ሰባት 
ብሓባር ንነብሩ ዚዴሉ ዖበሇ ኵለ 

ናይ ህይወት ዯረጃታት ማሇት 
ስነቁጠባዊ፣ ማሕበራዊ፣ ፖሇቲካዊ፣ 
ጥዔናውን ትምህርታውን ነገራቶም 
ኪጥዔየልም ስሇዖሇዎ ዘገብሩዎ እዩ። 
እንተዖይኮነ ናይ ሓባር ናብርኦም 
ነውጽን ባእስን ዛመሌኦ ናብ ሞት 
ዚብጽሕ ሕሙም ዛምዴና 
ይኴውን። በዘ ኴምዘ ዴማ ህይወት 
መራር ትኺኖም። ንሓዴሕድም 
ብምጥፍፋእ፣ ሽግሮም ኪፈትሑ ዴማ 
ናይ መጨረሻ ኣማራጺ ይወስደ። 
ተርእዮ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይዘ 
ኣብነት እዩ። 
 

እዘ ክንጠቕሶ ዛጸናሕና ናይ ሓባር 
ምንባር ውዔሌ፣ ካብቲ መሰረታዊ 
ናይ ሰብ ባህርይ ንሱ ዴማ ሰብኣዊ 
ርእሰ-ፍትወት ዘብገስ እዩ። ሰብ 
ብመጀመርያ ካብ ርእሱ ሓሉፉ 
ንሌእ ኬፍቅር ሓይሉ ወይስ 
ዒቕሚ የብለን እሞ፣ ብሓዯ 
ክትነብር ከሇ፣ ዛያዲ ንሌኦት 
ከተፍቅር ኢሌካ ምጽባይ ከንቱ እዩ 
ዘኴውን። ካብዘ እተሊዔሇ እዩ 
ክርስቶስውን “ንብጻይካ ከም ነፍስ 
ፍቶ” ኢለ ዘእዛዛ። እዘ ኴኣ 
ምንጪ ንሌእ ሰብ ምፍቃር 
ንርእስ ዴማ ቅኑዔ ዛኺነ ፍቕሪ 

ኪህሌወካ ከም ዚዴሉ የርእየና። ኣብ 
ሕብረተሰብ እምበኣር፣ ጥዔና ዖሇዎ 
ዛምዴናታት ኪህለ እንተኺይኑ ንሰብ 
ከም ሰብ ዘርኢ ኣመሇኹታ ኪህለ 
የዴሉ። ንውሌቀሰባት ከም ፍቓዴን 
ስምዑትን ዖሇዎም ኣካሊት ዖይርኢ 
እንተኺነ ሓዯ ሕብረተሰብ ብጥዔና 
ኪነብር ኣይከኣልን እዩ። ከመይሲ፣ 
ንሰብ መጀመርያ ከም ርእሱ ዚፍቅር 
ሰብ ጌርካ ዖይምርኣይ ናይ 
ሕብረተሰብ መንሽሮ እዩ። ካብኡ 
ዴማ እዩ እቲ ካንሰራዊ ዛኺነ 
ክስተታት ዘሊባዔ። 
 

እዘ ክንብል ዛጸናሕና ናብ ሓዯ 
ኣገዲሲ ዛኺነ ኣርእስቲ የእትወና። 
ጥዔና ሓንቲ ምዴሪ ሕለው ኮይኑ 
ዘነብር፣ እቲ መሰረታዊ ሓቂ ብዙዔባ 
ሰብን ዛምዴናታቱን ኣብ ግምት 
ምስዘኣትው እዩ። ብገሇ መዲዩ 
ተሃስዩ እንተተረኹበ፣ እቲ ኪትኮረለ 
ዖሇዎ ነገር እቲ “መሰረት” ናይ 
ህይወት እታ ምዴሪ እዩ፣ ከመይሲ 
ሓዯ ማእሰር (ፋብሪክ) ናይ 
ሕብረተሰብ ተወቒዐ ኣል። ኣብ 
መጽሓፍ መዛሙር “መሰረታት 
እንዴሕሪ ፈሪሱ እቲ ጻዴቕ እንታይ 
ኪገብር ይከኣል፣” ዘብሌ ጽሑፍ 
ኣል። (መዛሙር 11፣3) እዘ ማሇት 
ዛፈረሰ መሰረት ሓዯ ከቢዴ ሽግር 
ኣብ ሓዯ ሕብረተሰብ ምዃኑ ዚርኢ 
እዩ። መሰረት፣ ከም ዒንዱ ሕቖ ናይ 
ሓዯ ሰብ ክንወስድ ይከኣሌ። እዘ 
እንተተነቓኒቑ ወይስ እንተዖይቀንዏ፣ 
እቲ ሰብ ብጥዔና ኪመሊሇስ ኣይክእሌን 
እዩ። 
 

ሓንቲ ዒዱ ኴኣ መሰረታ ኪፈርስ 
ፈጺሙ ዚዋጽኣ ኣይኮነን። እቲ ዒንዱ 
ሕቖ ናይ ህይወታ “ኣብ መንጎ 

 
(ናብ ገጽ 8 ይቅጽሌ >>) 

ቤተክርስትያን 

ድሪ 
ቃሌ-ኣብ 

 
“እዘ ዒምዱ እዘ ብዙዔባ ኣካይዲን ኩነታትን ቤተክርስትያን ዛገሌጹ  

ጽሑፋት የቕርብ።” 

ጥ ዔና ንኵለ ፍጡር ከምዚዴሌዮ ሓዯ ዘጠራጠር የሌቦን። ካብ ዛሓመመ 
ኣካሌ ወይስ ሰብ ውጽኢታዊ ዛኺነ ህይወትን ጥዐይ ፍረን ክትረክብ 

ኣዛዩ ዚሸግር ምዃኑ ዴማ ርደእ ሓቂ እዩ። ጥዔና ግና ንኵለ ፍጡር እዩ 
ዚዴሌዮ። ስሇዘ ኴኣ እዩ ፍጡር ዖበሇ ኵለ ንጥዔናኡ ዘጻረር ነገር ኪገጥሞ 
ኴል፣ ንምክሌሌ ወይስ ካብኡ ንዴሕን ዒቕሙ ዚፍቅድ 
ኵለ ጻዔሪ ዘገብር። ኣካሊትና ሓዯ ካብዘ ኮይኑ ናይ 
ርእሱ ናይ ምክሌሌ ስርዒት ብምምዔባሌ ካብ 
መጥቃዔቲ ጸረ ጥዔና ዛኺኑ ኣካሊት ይከሊኴሌ። 
ጥዔና እንተተሳእነ ግና እቲ ዖይተርፍ ሞት ቀሌጢፉ 
ኪመጽእ ባህርያዊ ነገር እዩ። 
  

ሕጂ ክንዙረበለ ዛዯሇና ጉዲይ ናይ ሓዯ ሰብኣዊ 
ኣካሌ ጥዔና ጥራይ ኣይኮነን። ሓዯ ሓባራዊ 
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እዩ፣ እቲ ጥፉእ ወዱ ብቐጥታ ናብ ኣቦኡ እዩ መጺኡ፣ በቶም ግዙኣት ወይ ድማ 
ገሇ ንኣቦኡ ብዝፈሌጡ ሰባት ኣይመጸን። 
 ቃለ ከምዝምህረና ግና ክርስቶስ ጠበቓ ኮይኑካ ኣል። (1ዮሃ2፣1-2 
1ጢሞ2፣5) ንሱ ምእንቲ ሓጢኣትና ዝሞተ፣ ከምኡ ድማ ምእንቲ ጽድቅና  
ብሓይሉ ኣምሊኽ ካብ ምውታን ዝተንስኤ፣ ኣብዛ ንጥፍኣት እትሕል ዘሊ ዓሇም 
ድማ ተስፋ ከም ዘይብለ ኴንካ ብምስቁርቋርን ሓዘንን ከይትነብር መጺኡ 
ንኽወስዯካ ተስፋ ዝኣተወሌካ እቲ መድሓን ነፍስኻ ዝኾነ ክርስቶስ ጥራይ እዩ። 
 ነዚ ምስ ኣንበብካ ምናሌባት ገዛእ ርእስኻ ትጥምት ትኸውን፣ ኣነ ድኣ 
ሓጥያተኛ እንድየ፣ ከምዚ እንድየ ዝገብር፣ እዚ እንድዩ ባህርያተይ፣ ትብሌ 
ትኸውን። ጽቡቕ፣ እንኳዕ ከምኡ ኮንካ። ከምኡ እንተዘይትኸውን ክርስቶስ ምምጻእ 
ኣይመድሇዮን፣ ንሱ፣ ንሓጥኣን ክዯሌን ክመሌስን እዩ ዝመጸ። 
 እሞ ድኣ እንታይ ክገብር እየ ሕጂ፣ ንመንከ ክሓትት እየ ፣ ትብሌ 
ትኸውን፣ እዚ ካሌኣዊ እዩ፣ እዚ ቓሌ ንዓኻ 
ኣንብቦ። “ብቅብሌቲ ግዜ ሰማዕኩኻ፣ ብመዓሌቲ 
ምድሓን ክኣ ረዲእኩኻ፣  ይብሌ እዩ እሞ እንሆ 
እታ ቅብሌቲ ጊዜ ሕጂ እያ፣  እንሆ እታ 
መዓሌቲ ምድሓን ሕጂ እያ” 2ቆሮ6፣2 
 ኣበይ ኮይነ ድኣ እየ እሞ ክቕበሌ፣ 
ጎይታ’ኸ ኣበይ ክሰምዓኒ፣ ዝብሌ ምጥርጣር 
ኣይሃለኻ ነዚ ቃሌ ብምንባብ እመን “እንሆ 
ኣብ ዯገ ቤት ዯው ኢሇ ኳሕኳሕ የብሌ ኣሇኹ 
ሓዯ እኳ ድምጸይ ሰሚዑስ ማዕጾ 
እንተኸፈተሇይ ናብኡ ክኣቱ፣ ምስኡ ክኣ 
ክድረር እየ ንሱ’ውን ምሳይ” ይብሇካ ኣል - 
ራእ3፣20። 
 ክቡር ኣንባቢ፣ ሕጂ’ውን እንታይ እየ 
ክብሌዶ ትብሌ ኣልኻ? ድሓን፣ በዚ’ውን ብዙሕ ኣይትጨነቕ፣ ናይ ኣእምሮ ጉዲይ 
ወይ’ውን ናይ ፍሌጠት ሓይሉ ኣይኮነን ኣብ ቃለ ጥራይ ተመሇስ “... እቲ ቃሌ ኣብ 
ኣፍካን ሌብካን ጥቓኻ እዩ እዚ ማሇት እቲ ንሕና ንሰብኮ ቃሌ እምነት እዩ። እቲ 
ጽሑፍ ብእኡ ዝኣምን ዝበሇ ኣይሓፍርን ይብሌ እዩ እሞ ሰብ ብሌቡ ኣሚኑ 
ይጸድቕ ብኣፉ ተኣሚኑ’ውን ይድሕን እዩ፣ ስሇዚ ብኣፍካ የሱስ ጎይታ እንተ ነገርካ 
ብሌብካ’ውን ኣምሊኽ ካብ ምውታን ከም ዘተንስኦ እንተ ኣመንካ ክትድሕን ኢኻ” 
እዩ ዝብሌ ሮሜ10፣8-11 
 ስሇዚ ነዚ ቃሌ ብምስማዕካ ኣብ ዘሇኻዮ ብምምሊስካ ፈውስኻ ተቐበሌ 
እቲ እንኮ ናይዚ ኩለ ስቓይን መከራን ፍርህን ፈውሲ እግዚኣብሄር ኣቦ ዝሰመሮ 
እቲ ወዱ የሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ። 

ተመሇስ … ተመሇስ…. ተመሇስ…. 
ፈውስኻ ተቐበሌ 

ጎይታ ይባርኽኩም  

(ተመሇስ... ካብ ገጽ 4 ዛቀጸሇ) 
እንዲ ዒራያይ 

 

ብሌሽው ንብረተይ ሓያሇ-ጊዚ ወሲደ 
በቒቐ ሒዖዮ ጨኪነ ከይስንደ 

የዏርየ ከይጥቀም ትሕዛቶይ ውሒደ 
እኔኵ እሳቐ ሕጂ’ውን ከምወትሩ። 

 

ነጊፈ ሸፊነ ብኹብሪ ሰቒሇ 
 እናሻዔ ክራዩ ብሌቢ ‘ተኳረ  

መሌክዔ ጽባቔኡ  ኣይጸግቦን ንኢዯ  
ከም ጣኦት ከምሌኺ ኣብ ሌበይ ሐዯረ። 

 

ብግዲም ዛመጸ ጋሻ እንክሪኦ  
ይምሰጥ ይዴነቕ ብዒይኑ ይበሌዕ 

እቲ ኣብ ቤቱ ዖል ይግዯዴ ኪጸግኦ 
ትምኒቱ ይዒቢ ቅንኣትውን ይመሌኦ። 

 

ምስጢር ናይ ኣቕሓይ ባዔሇይ እየ ዛፈሌጦ 
ውሽጡን ውሻጥኡን ኣበይ ከይስሕቶ  
ብናይ ከንቱ ናእዲ ዯጋዊ ትሕዛቶ 

ሌበይ ኣይዒግብን ይመሌእውን ሕቶ። 
 

እንተረኣኹዎ ኩለ ተግባራተይ  
ጥዔና ዖይብለ ኣሰር ስጉምትታተይ  
ከንቱነት ውዲሰ እንታይ ኪዒብሰሇይ 
ከዏሪ ንብረተይ ግቡእ ኪሰርሓሇይ 

ኢሇ ተሊዑሇ… 
 

ውሽጡ ሕሩር ናይ ዯገ ጽባቐ  
እንታይ ፋይዲ ኣሇዎ ግዲም ‘ተንጸባረቐ 

ኪወስድ ኪዔረ ዋጋ ኪኴፍሇለ  
ነዑንተይ ዖይኮነ ብሌክዔ ኪሰርሓለ። 

 

እወ እንዲዒራያይ ኪወስድ  
ፈናጢሑ እንዯገና ኪሰርሖ  

ክቡር ዋጋ ሂበ ጥዐይ ንብረት 
ይሕሸኒ ክብረት  

ካብ ውርዯት ካብ ሕፍረት። 
 

ሕሰብ እንተል ሕሙም ኣብ ህይወትካ 
ናብ ካሌእ ከይሌሕም ጊዚ ከይወስዯሌካ 
ኪዴ እንዲዒራያይ ሕጂ ተል ኢሌካ  
ኣብኡ ኣል ፍቱን ናይ ሓቂ ፈውሲ  

ንምኹፋሌ ንዋጋ ግን ፈጺምካ ኣይተናሕሲ 
እቲ ቦታ ጸልት እዩ መበገሲ!!  

ዲኒኤሌ ሃብተ 

   ንኣምሊኽ ምርካብ ግን  

     ብዙሕ ጻዕሪ ዘድሌዮ 

   ኣይኮነን እቲ መንገዱ  

  ሓዯ እዩ ንሱ ድማ እቲ  

 ዝሇኣኾ ሓዯ ወደ ጎይታ  

የሱስ ክርስቶስ ከም ናይ 

  ግሉ መድሓኒኻ 

      ምቕባሌ እዩ  

“Christianity is not a theory or  speculation  
but a life; not philosophy of  life , but a living 

presence”              Samuel Taylor Coleridge 

“ገላና ተሇቂሕና ኣልና፣ ገላና ኴኣ ይቀመጠሇይ ኢለ ሂቡና ኣል፣ ገላና ዴማ በጃ 
ኢሌና ሇሚንና ዛተቐበሌናዮ እዩ፣ ኩለ ግና ናይ ኣምሊኹ እዩ።” 

ፓስተር ምሕረትኣብ ሃብተማርያም 
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ኣብዙ ምዴሪ ሕጉስ ሰብ 
ይብሌ ሓዯ ጸሓፊ፣ እቲ 
ካብ ፈተናን ብዴሆታትን 
ነጻ ዛወጸ ሰብ ዖይኮነስ 
እቲ ኣብ ቅዴሚኡ 
ፈተናን ብዴሆታትን 
ዛተገተሮ ሰብ እዩ 
ከመይሲ እዘ ሰብ እዘ 
ዒወት እንታይ ምዃኑ ስሇ 
ዛፈሌጥ።  

ኣምሊኹ ኣብዙ ምዴሪ ካብ 
ዛፈጠሮ ብለጽ ዛበሃሌ 
ሓዯ ሓዲር ወይ ከኣ 
ቤተሰብ እዩ። ኣምሊኹ 
ኣብ ሓዲር ዖሇዎ 
ኣረኣእያ ኩለ ብለጽ 
ኮይኑ ኣዛዩ እዩ ኴኣ  
ብኹብርን ብጥንቓቐን 
ዛር እ ዮ።  መጽሓፍ 
ቅደስና ኣብ ዖፍጥረት 
ብመርዒ ጀሚሩ ኣብ 
ራ እ ይ  ብ መ ር ዒ 
መዴሓኒናን ጎይታናን 
የሱስ ክርስቶስ ምስ 
ማሕበሩ እዩ ዛዴምዯም። 
ኣብ ሌቢ ኣምሊኹ ዴማ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ብዛተዋህቦ 
ክብሪ ዔዛን ክቡርን እዩ። እዘ ከምዘ ዒይነት ኣምሊኹ 
ዛገበሮ ቤተሰብ ከኣ ኩለ ሳዔ ክዒብን ክዴንፍዔን እዩ 
ዛዯሌዮ።  ከምቲ ዛገሇጽክዎ ኴኣ ኣብቲ ዔቤት ዖሇዎ 
ክትጋፈጦም ዖሇዉ ብዴሆታት ኣሇዉ። መብዙሕትኡ 
ግዚ ነቶም ኣብ ሓዲርና ዛመጹ ነገራት 
ኩልም ናብ ዔቤት ዛወስደ ጎዯናታት 
ምዃኖም ክንፈሌጥ ኣልና።  

ልሚ ብኣሽሓት ወጻኢታትን ዲንኬራን 
ዛተመርዒዉ ኣብ ሓጺር ግዚ ኣብ ቤት 
ፍርዱ ናይ ፍትሕ ፋይሌ ይኴፍቱ 
ምህሊዎም እዩ። ሓዯ ጊዚ ሓንቲ ኣብ ጋዚጣ 
ዛወጸት ዛተዒዖብክዋ ካርቱን ኣሊ ንሳኣ 
እታ ኣዯ ነቲ ኣቦ እታ ንመርዒ ትዲል ዖሊ 
ዛበሇቶ እያ። ኣንቱም እዙ ጓሌናስ እንቋዔ 
እባ ከይተማህረት ኣይተመርዒወት በሇቶም። 
ወየ ሰብኣይ ስሇምንታይ ኢልም ሓተትዎ። 
እዋእ ዒሻ እባ ኢኵም ክፉእ ኣል ጽቡቕ 
ኣል፣ ጥርዒን እባ ጺሒፋ ናብ ቤት ፍርዱ ከተቕርብ 
በሊኦም። ኣብዘ እቲ ዖሕዛን ከይተመርዒ ኣቕዱምካ 
ንምብትታን ምዴሊው እዩ። 

ልሚ ብዙዔባ ሓዲር 
ክንዙረብ እንከልና ኣብ 
ውሽጢ እቲ ዖይኣምን 
ሕብረተሰብ ዖል ጥራይ 
ዖይኮነስ ኣብ ውሽጢ 
ቤት ኣምሊኹ ዖል 
ብ ዴ ሆ ታ ት  እ ው ን 
ከይተረፈ እዩ። ኣብዘ 
እዋን እዘ ንቤት ኣምሊኹ 
ዒቢ ብዴሆ ኮይንዋ ዖል፣ 
ጉዲይ ሓዯ እዘ ኣብ 
መ ን ጎ  ተ ጻ መ ዴ ቲ 
ዛፍጠር  ግርጭትን 
ዖይምስምማዔን እዩ። 
ሰይጣን ካብ ማንም ግዚ 
ንሊዔሉ ኣብ ሓዯጋ 
ከውዴቖ ዛጋዯሇለ ዖል 
ዒቢ ውዱት ነቲ ኣብ 
ሓዲር ዖል መቐረት 
ኣጥፊኡ ሰባት ብዙዔባ 
ሓዲር ዖሇዎም ኣርኣእያ 
ምዛንባዔ እዩ። 

እምበኣር ኣብ ሓዲርና 
ፈ ው ሲ  ክ መ ጽ እ 

ንሌኦት ከኣ ፈውሲ 
ክንከውን እዩ ኣምሊኹ ጸዊዐና። ነዘ ልሚ ብውዴቀትን 
ሕሰምን ምፍሌሊይን ዛስቀ ዖል ሓዲር ከኣ ንምትንሳእ 
ክንከውን ንጽዋዔ ኣልና። ኣብ ውሽጢ ሓዲርና ንዖሇዉ 
ጸገማት ፈውሲ ይኻኑ እዮም ዛበሌናዮም ሓዯ ሓዯ 
ነጥብታት ክንርኢ፣- 

1 ኣብ ጊዘኡ ምሕረት ወይ ይቕረ 
ምብህሃሌ 

መቸም ኩለ ግዚ ብሓንሳብ ክሳብ ዖል፣ ኣብ 
መንጎ ክሌቴ ማሇት ኣብ መንጎ ሰብኣይን 
ሰበይትን ዖይምስምማዔ ክፍጠር ናይ ግዴን 
እዩ። እዘ ኴኣ ንቡርን ባህርያውይን እዩ። 
ሰብ ክሳብ ዛኺንካ፣ ናትካ ዴላትን ስምዑትን 
ክህሌወካ ናይ ግዴን እዩ። ምግርጫውን 
ዖይምስምማዔን ዛመጽእ ኴኣ ካብዘ ዴላትካ 
ዖይምምሊእ ክኴውን ይኹእሌ እዩ። ሕጂ እቲ 
ሕቶ ስሇምንታይ ተገራጪ ወይ ተባኢስካ 
ኣይኮነን፣ እንታይ ዯእ እቲ ግርጭትን ባእስን 
ክሳብ ኣበይ እዩ ዛኴይዴ ዛብሌ እዩ። እቲ 

 
(ናብ ገጽ 15 ይቅጽሌ >>) 

ፈውሲ ግጭት ኣብ ሓዲር 

ሰ ብ ኩለ ግዚ ናብ ዔቤት ገጹ ክኴይዴ ከል ኣብ ጉዔዜኡ 
ዖጋጥምሞ ማእሇያ ዖይብለ ሕሌኹሊት ኣሇዉ። ንዔኦም 

ንምብዲህ እንተኹኢለ ኴኣ ናብራ ህይወቱ ብዛግባእ መሪሑ 
ክኴይዴ ዛኹእሌ። ካብዘ ብዴሆ ህይወት ክሃዴም ዛዯሉ ሰብ 
ግና ዖመን ህይወቱ ኩለ ብዴምን ተስፋ ምቑራጽ ተሸፊኑ 
ንዴሕሪት እምበር ንቕዴሚት ገጹ ኣይግስግስን እዩ።  እቲ 

 “እዘ ዒምዱ እዘ ምስ ማሕበራዊ ህይወት እተተሓሓዖ  

ጽሑፋት የቕርብ፣” ማሕበራዊ ህይወት 

ብሃኒባሌ ዲኒኤሌ 

ስሇምንታይ ባእሲ 
መጽዩ ኢሌካ 

ጠንቁ ምፍሊጥ እ 
ኣገዲሲ እንተ ኺነ 

ዛበሇጸ ግና 
ብኴመይ ይፍታሕ 
ኢሌካ ምሕሳብ 
ጥበብ እዩ።  



8  

  

 

ነሓሰ 2008 

ዯገን ናይ ውሽጥን ተጻብኦታት ዚዴሕኖ ሓይሉ የዴሌዮ።  
   እቲ ንኵለ ህያው ዖበሇ ዛፈጠረ እግዘኣብሄር ከኣ ነዘ 
ነጥቢ እዘ ሸሇሌ ኢለ ኣይሓሇፎን። ህይወታውያን ንዖበለ 
ኩሊቶም (ካብቲ ዛዯቐቐ ክሳብቲ ዛዒበየ) ህይወቶም 
ዚውሕሰልም ውሽጣዊ ናይ ምክሌሌ ስርዒት 
ከምዖቖመልም ናይ ዖመንና ስነ-ፍሌጠት ዛበጽሖ ሓቂ 
የብርህ።  
   ኣብዘ ክዙረበለ ዯሌየ ዖሇኵ - ብፍሊይ ብዙዔባቲ ኣብ 
ሰብ ዖል ‘ኣምሊኹ ዛዒሇሞ ሰራዊት ምክሌሌ’ እዩ። 
መሊእ ኣካሌ ሰብ ጥዔንኡ ተሓሌዩ ንኹነብር ካብ ናይ 
ዯገን ናይ ውሽጥን ተጻባእቲ ባእታታት ዚዴሕኖ ስርዒተ 
ምክሌሌ ሕማም፣ ኣምሊኹ ኣቑምለ ኣል።  
   ኣብ ኣካሊት ሰብ ኣትዮም ሕማምን ሞትን ኬስዔቡ 
ዛኹእለ እተፈሊሇዩ መሕመምቲ ዴቀ-ህይወታውያንን 
ቀመማትን ኣሇዉ። ካብዜም ዴቀ-ህይወታውያን ከም በዒሌ 
ባክተርያን ቫይረስን ኪጥቀሱ ይኹእለ። ካብዘኣቶምን 
ካሌኦትንዩ እምበኣር ኣካሊት ወዴሰብ መዴሕን ዚዴሌዮ።  
   እቲ ኣምሊኹ ኣብ ኣካሊት ሰብ ዖቖሞ ስርዒት 
ምክሌሌ ብኣዛዩ እተራቐቐ ኣገባብ እዩ ዘካየዴ። 
ኣካሊትና ብግፉ ንእተፈሊሇዩ ተጻብኦታት ወይ ሕማማት 
ዘምክት ኮይኑ እተዯኮነ እዩ። ብዯጊኡ እንተርኢናዮ፣ 
ቆርበት ሰብ እተፈሊሇዩ ዴቀ-ህይወታውያን (ከም 
ባክተርያን ፋንገስን) ንውሽጢ ከይኣትዉ እሞ ሕማም 
ከየስዔቡ ዘከሊኴሌ ጽኑዔ ዴፋዔ እዩ።  
  ብዖይካ ብቖርበት፣ ሰውነትና ብሌእ መካኒካዊ 
ኣገባባት’ውን ንተጻባእቲ ይቃወም እዩ። ካብዘ፣ ምስዒሌ፣ 

ህንጥሾ፣ ንብዒት፣ … ኪጥቀስ ይከኣሌ። ንኣብነት፣ ሰብ 
ኪስዔሌ ከል፣ እቲ ናይ ምክሌሌ ሕማም ስርዒቱ እዩ 
ንመሕመምቲ ዛኺኑ ባእታታት ካብ ሻምብቆ ምስትንፋስ 
ኪኣሉ ዛጽዔር ዖል፣ ኣብ ህንጥሾ’ውን ተመሳሳሉ።  
   ካሌእ ኣብ ኣካሊት ሰብ፣ ከም ኣብ ሻምብቆታት ከስዏን 
መዒንጣን፣ ሻምብቆታት ሽንትን መፍረን ኣብ ትሕቲ 
ንቡር ኩነታት ዖይጓዴኡ (ዯቀ-ባት) ዴቀ-ህይወታውያን 
ኣሇዉ። እዘኣቶም ኣብቲ ዖሇውዎ ከባቢ ጽሌዋ ብምግባር 
ኣሕመመቲ ባክተርያ ንኴይሓሌፉ ይከሊኹለ። ስሇዘ 
ኣዘኣቶም’ውን ኣምሊኹ ዛዒሇሞም ጠቐምትና ዛኺኑ ክፍሇ-
ሰራዊት እዮም።  
   እቶም ዛገበሩ ጌሮም (ተረባሪቦም) ንውሽጢ ኣካሊት 
ሰብ ኪኣትዉ ዔዴሌ ዛረኴቡ ኣሕመምቲ ዴቀ-
ህይወታውያን ተዙንዮም ናይ መጥቃዔቲ ስርሖም ኬካይደ 
እቲ ኣምሊኹ ዖቖሞ ስርዒተ ምክሌሌ ሕማም 
ኣየፍቅዯልምን እዩ። ኣብ ውሽጢ፣ እቲ ዛበርትዏ ብዴሆ 
እዩ ዚጋጥሞም። ስርዒተ-ምክሌሌ ሕማም ነቶም 
ባዔዲውያን ኣሕመምቲ ባእታታት ከምዖሇውዎን 
ብዛመጽዎን ብዘዋግእዎን ዋህዮታት ይገጥሞም። ብሓፈሻ 
እቲ ኣብ ሰብ ዖል ስርዒተ-ምክሌሌ ሕማም 
ብዋህዮታትን፣ ጥምረ-ዋህዮታትን፣ ፕሮቲናትን ካሌእ 
ኣካሊትን ዛቖመ እዩ። ከም ኣካሌ ሌዐሌ ናይ ምክሌሌ 
ግዯ ዖሇዎም፣ እዜም ዘስዔቡ እዮም፣- ሊሉሽ(ንባዔዲውያን 
ባእታታት ይነፊ)፣ ታይመስ (ሓበርቲ ዋህዮታት የማዔብሌ)፣ 
ጽክታት (ባዔዲውያን ዴቀ-ባእታት ዘዔገትለን ብተዋጋእቲ 
ዋህዮታት ዛቕተለለን ማእከሊት)፣ ኣንጉዔ ዒጽሚ 
(ሓበርትን በሊዔትን ዋህዮታት ዘፈርዩለ ማእክሌ)።  

(ኣምሊኹ ዛዒሇሞ...ካብ ገጽ 32 ዛቀጸሇ) 
 

(ናብ ገጽ 25 ይቕጽሌ...) 

ሕብረተሰብ  
ኣብ ፍቕሪ ማሇት  

‘ፍቕሪ ርእስን ፍቕሪ ብጻይካን’ 
እተመስረተ እዩ።  

ክርስቶስ ‘ንብጻይካ ከም ነፍስ 
ኣፍቅሮ’ ከምዛበሇ፣ ሕብረተሰብ 
ብሓፈሻ ኩሇንትናዊ ፈውሲ 

ዘረክብ ንዯቂ ሰብ ከም ክቡራት 
ፍጥረት ኪርእዮም  
ምስዘጅምር እዩ።  

ሓዴሕዴ” ዘህለ ምትእምማን፣ ፍቕሪ 
ሕብረተሰብን እዩ። ካብ ምሩጻት 
ዒንቀጻት ኣቶ ወሌዯኣብ እንተርኤና 
እታ ብዙዔባ “ፍቕሪ ሃገር” ዛጸሓፉዋ 
ኣዛያ ቅንዔቲ ጽሕፍቲ እያ። ፍቕሪ 
ሓንቲ ምዴሪ ፍቕሪ ሰባት እዩ። እዘ 
ዴማ ካብ ፍቕሪ ገዙእ ርእስ ዘብገስ 
ምዃኑ ኣተንቢህና ኣልና። ብዙዔባ 
እተሳእነ ወይ ዖጋጠመ ማሕበረ 
ቁጠባዊ ወይስ ፖሇቲካዊ ህይወት ናይ 
ሓንቲ ምዴሪ ካብ ኣሌዒሌና እቲ 
ኪመጽእ ዖሇዎ ነገር “ፈውሲ መሰረት” 
እዩ። እዘ ማሇት ከኣ ሊዔሊይ ሊዔሊይ 
ናይ ህይወት ሓንቲ ምዴሪ ጥራይ 
ርኢና ኣይኮንናን፣ እዘ ኪኴውን 
ይግባእ፣ እዘ ዴማ ኪግበር ኣሇዎ 
ኢሌና መፍትሒ ናይ ኩለ ዖጋጠመ 
ጸገማት ክንዙረብ ዘግበኣና። ናብቲ 
መሰረት መጺና ዯኣ ኢና ናብቲ ሱር 
ናይ፣ ዛኺነ እተራእየ ሽግራት ሓዯ 
ሕብረተሰብ፣ ክነጽንዔን ብዙዔብኡ ዴማ 

መሰረታዊ ዛኺነ ፈውሲ ከነምጽእን 
ዘግበኣና። 
 

ብሓት ሰባት ምንጪ ማሕበራዊ 
ሽግራቶም ኣብ ርእሶም 
ክንዱ 

ዘዯሌዩዎ ኣብ 
ካሌኦት ከምዖል ይኣምኑ እሞ 
ንሌኦት ይጥምቱ። ካብዘ እተሊዔሇ 
ነቲ “ሰይጣን” ኣብ ካሌኦት የናዴዩዎ። 

ካብዘ ዴማ እዮም ዛተፈሊሇየ ፍታሓት 
ዘፍትኑ። ግናኴ ኣብ መሰረት 
እንተዖይቀናዔካ ኣብ ካሌእ እተምጽኦ 
ፍታሓት ክትቀንዔ ኣሸጋሪ እዩ። ስሇዘ 
ሰባት ከምኡውን ሕብረተሰባት 
ብሓፈሻ ካብ ባዔልም ዚምጽኡዎ 
እተጠውየ ፍታሕ እተሊዔሇ፣ ምስ 
ሽግራቶም ነዊሕ ኪጎዒ የገዴድም። 
ንሌኦት ጠቒስካ ብዙዔባ ሽግራትካ 
ምጒርምራም ናብ ነፍሰ-ምትሓት እዩ 
ዘመርሓካ። ነፍሰ-ምትሓት ዴማ ሱር 
ውዴቀት እዩ። 
 

ግናኴ ፈውሲ ናይ ሓንቲ ምዴሪ 
ኣመሌኪትና ክንዙረብ ከሇና ናብቲ 
ኣብ ገዙእ ርእስ ዖል ሽግር 
ከተማዔደ እዩ ምንጪ ፈሊሚ ፈውሲ 
ናይ መሰረት። ኣብ ዯቡብ ኣፍሪቃ 
ኣብዘ ቐረባ ቅንያት ሓዯ “ጽሌኣት 
ወጻእተኛታት” (ዚኖፎብያ) ተሊዔለስ 
ገሇ ወጻእተኛታት ብጸሇምቲ ዯቀባት 

(ፈውሲ ምዴሪ...ካብ ገጽ 5 ዛቀጸሇ) 
 

 
(ናብ ገጽ 9 ይቅጽሌ >>) 
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ሓንቲ ምዴሪ  
ፈውሲ ክትረክብ 
እንተኺይና ናይ 

ስዴራቤታት ክብሪ 
ኪምሇሳ ብግዱ  
እዩ ዚዴሉ 

ተቐትለ። እዘ ዋሊ ዯኣ ብቕትሇታት ኣይሰነ እምበር ኣብ 
ብሓት ካሌኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ዴማ ንርእዮ ሓቂ እዩ። 
ካበይ መጸ እንተተባህሇ ግና ሕጂውን ካብ ሕማም 
ሕብረተሰብ እዩ። ምንጪ ሽግራትካ “ካሌኦት” እዮም ዘብሌ 
ኣመሇኹታ ስሇዖል እዩ። ብሓቂ ግና ከምኡ ዴዩ?  
 

ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕማም እዩ’ዘ ቅዴሚ ዛኺነ ካሌእ ምዃኑ። 
ንማሕበረ-ቁጠባዊ ጸገማትካ ክትብዴህ ስሇዖይከኣሌካ 
“ተረካቢ” (ስኬፕጎት) ተናዱ። እዘ ምስገበርካ ግና ሽግርካኴ 
ይፍታሕድ? ከመይ ኢለ! እቲ መሰረት እንዴዩ ፈሪሱ! 
ዚኖፎብያ መፍትሒ ኣይኮነን፣ ሕለፍ ሃገራውነት መፍትሒ 
ኣይኮነን፣ ሰውራ ወይስ ሪቮሌዩሽን መፍትሒ ኣይኮነን። 
ነፍስ ምፍታሽ እዩ እቲ ዛያዲ ፍታሕ ኬምጽእ ዘኹእሌ። 
ቀጺሌና እምበኣር ነቲ መሰረታዊ ሽግርን ፈውሲ ምዴርን 
ኣመሌኪትና ክንርኢ ንፈትን።   
እዘ ጽሑፍ እዘ ሓዯ “እምንቶ” ማሇት “ፕረሚስ” የቕርብ። 
ንሱ ዴማ “ሕብረተሰብ ብማሕበራዊ ውዔሌ ዛቖመ እዩ። 
ንሱ ዴማ ኣብ ፍቕሪ ማሇት ‘ፍቕሪ ርእስን ፍቕሪ 
ብጻይካን’ እተመስረተ እዩ። ክርስቶስ ‘ንብጻይካ ከም 
ነፍስ ኣፍቅሮ’ ከምዛበሇ፣ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኩሇንትናዊ 
ፈውሲ ዘረክብ ንዯቂ ሰብ ከም ክቡራት ፍጥረት ኪርእዮም 
ምስዘጅምር እዩ።” ነዘ እምንቶ እዘ ብገሇ ሓሳባት 
ከፋፊሌና ክንርእዮ ኢና።  
 
ኣብ ቅዴስና ናይ ህይወት እትኣምን ሃገር ኣዛያ 

እተባረኴት እያ 
 

ህይወት ሌዔሉ ኵለ ምዃኑ ኩለ ሰብ ብቓሊት ከናፍሩ 
ዘብል ነገር እዩ። ኣብ ምዴርና እንርእዮ ሓቂ ግና ህይወት 
ወዱ ሰብ ከም ብገንዖብ እትዔቀን፣ ኣብ ገሉኡውን ከም 
መርገም ኪቑጸር ኢና እንርኢ። በዘ ዴማ ብሓቂ ሰባት 
ኣብ ህይወት ዖሇዎም ኣመሇኹታ ኣዛዩ ትሑት ምዃኑ 
ንርዲእ። ሓዯ ሕብረተሰብ ኣብ ከምዘ ዯረጃ ናይ 
ኣመሇኹታ እንተወዱቑ፣ ንህይወት ዖሇዎ ክብሪ ትሑት 
እንተኺይኑ፣ እታ ምዴሪ ብጥፍኣት ሰባት ዛመሌአት፣ 
ብሌእ ከም እኒ ቅትሇታት፣ ምውራዴ ጥንሲ ካሌእ እኩይ 
ነገራትን ዛመሌአት ኮይና ንረኹባ።  
 

እዘ ሓጢኣትን ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ጽዩፍን ዛኺነ ነገራት 
ፈጺሙ ነታ ምዴሪ ኺነ ነቲ ሕብረተሰብ ሕማምን መንቅን 
የምጽኣለ። ካብኡ እተሊዔሇ ዴማ እታ ምዴሪ ብዛተፈሊሇየ 
እኩይ ነገራት እተወቕዏት ኮይና ንረኹባ። ኣብ ሃገራት 
ኣፍሪቃን እስያን እዘ ናይ ህይወት ክብሪ ጎዱለ እንረኹበለ 
እዩ። ከመይሲ ህሌቂት ሰባት ብኣሽሓት እንርእየለ ኩነታት 
ኣዛዩ ብሕ እዩ። ሰባት ንሽግራቶም ብምርዲእ ዖይኮነስ 
ብሓይሉ ብረት ኪፈትሑ እዮም ዘዯሌዩ። ብኴንቱ ከኣ 
ህይወት ትሓሌፍ። ከመይ ኢሌና ኢና ነታ ከምዘ 
ዛኣመሰሇ ኣመሇኹታ ሰባት ዖሇዋ ዒዱ እተባረኴት ክንብሊ 
ንኹእሌ! 
 

ብኣንጻር’ዘ ግና እታ ንህይወት ክብሪ እትህብ ዒዱ፣ 

ምዴራን ህዛባን እተባረኴ ይኺነሊ። እዘ ባዔለ ዘፍጸም 
ትንቢትውን እዩ። ማሇት፣ ሰባት ንህይወት ዚኹብሩ 
እንተኺይኖም፣ ኩለ’ቲ ምስ ህይወት እተተሓሓዖ 
ሓጢኣታትን ካሌእ ክፉእን ካብታ ምዴሪ ይርሕቕ። እቲ 
ህዛቢ ንህይወት ካሌኦት ኣኹቢሩ ይሕዛ። ሞት ሰባት ዴማ 
ክቡር ነገር ይኴውን፣ ከመይሲ ህይወት እያ እትሓሌፍ ዖሊ። 
ስሇዘ እዘ ሓንቲ ምዴሪ ፈውሲ ረባ ክትበሃሌ ዚኹእሊ 
ነገር እዩ። 
 
ሓንቲ ምዴሪ ክብራ ኣብ ስነሓሳብ ዖይኮነስ ኣብ 

ህዛባ እንተገበረት ንምብሌጻግ ቀረባ እያ 
 

ንሓንቲ ምዴሪ ዚቑሙዋ እቶም ህዛባ ወይስ ሕብረተሰባ 
እዮም። ንሶም ዴማ ሓባራዊ (ኮርፖረይት) ህሌውና ጥራይ 
ኣይኮነን ዖሇዎም። ንሶም በብውሌቆም ነናቶም ህይወት 
ዖሇዎም ኣካሊት ሕብረተሰብ እዮም። ንሶም በብቲ 
ዴላታቶምን ኣከባቢኦምን ንጥፈታቶም እናነበሩ ኴሇዉ 
ዴማ እዮም ንሕብረተሰብ ዚቑሙ። ሕብረተሰብ ኪበሃሌ 
ከል ከምቲ ስሙ “ሕብረ - ተ - ሰብ” 
እዩ። ናይ “ዛተፈሊሇየ” 
ህይወት፣ ኣመሇኹታ፣ 
ባህርያት፣ ክእሇታት፣ 
ዴላታት፣ ኣቃውማ፣ 
እምነት ዖሇዎም ሰባት 
ውህዯት እዩ። 
ሕብረተሰብ ኪበሃሌ ከል 
“ሓዯ-ነት” (ሆሞጂኒቲ) 
ኣየመሌክተናን እዩ። 
እምበኣርከ ሓዯ ሓሳብ ኪኺኑ 
ኣይክእለን። እዘ ካብ ኮነ ዴማ “ብስነ 
ሓሳብ” ጥራይ ኪጥመሩ ኣይክእለን። ግናኴ ብፍታው ኮነ 
ብግዱ ፍሌሊያቶም ከም ሃብቲ ኪውሰዴ የዴሉ። እዘ እዩ 
ኴኣ ምንጪ እተፈወሰ ሕብረተሰብ። 
 

መጽሓፍ ቅደስ ነዘ ኣመሌኪቱ ኪዙረብ ከል “ኣምሊኹ፣ ካብ 
ሓዯ ሰብኣይ ኩለ ዒላት ሰብ (ህዛቢ) ፈጠረ፣” ይብሌ 
(ግብረ ሃዋርያት 17፣26)። ኣብ ካሌእ ዴማ “እቲ ሌዐሌ 
ንሕዛብታት ምስ ኣረስተዮም፣ ንዯቂ ኣዲም ምስ ፈሊሇዮም፣ 
ከም ቁጽሪ መሊእኹቲ ድባት ሕዛብታት መዯበ።” (ዖዲግም 
32፣8) ዮሃንስ ዌስሉይ ዴማ ብዙዔባ እዘ ጽሑፋት ኪዙረብ 
ከል እግዘኣብሄር “ናይታ መንበሪት ሰባት ዛኺነት ዒሇም 
ብሓፈሻ ዴማ ናይ ኩሇን ሃገራትን ህዛብታትን እዙ ምዴሪ 
ድባት ኣቖመ።” እዘ ነቲ ንሕና ዯቂ ሰብ ብምለእና ጥራይ 
ዖይኮነስ ነንውሌቅናውን ፍሌሌያት ከምዖልና ዚመሌክት 
እዩ። እዘ ፍሌሌይ ከነብዔል ዯኣ እዩ ዘግበኣና እምበር 
ምንጪ ምጉጅጃሌና ኪኴውን ኣይግባእን። ባእስን 
ምፍሌሊይን ዘመጽእ ግና ካብ ዛሓመመ ኣእምሮ እዩ። 
ስሇዘ ፈውሲ ምዴሪ ዘርከብ ሕብረተሰብ ካብ ጸቢብ 
ፖሇቲካዊ ኮነ ማሕበረ-ቁጠባዊ ስነ-ሓሳብ ፈጺሙ ዛረሓቐ፣ 
ግናኴ ኣብ ክብሪ ዯቂ ሰብን ፍሌሌያቶምን ዚዴህብ 
ኣመሇኹታ ኬማዔብሌ ከል እዩ። 

(ፈውሲ ምዴሪ ...ካብ ገጽ 8 ዛቀጸሇ) 
 

(ናብ ገጽ 10 ይቅጽሌ >>) 
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ነሓሰ 2008 

ፈውሲ  
ናይ ሓንቲ ምዴሪ  

እምበኣር ብመሰረት እቲ  
ሰባት ንሓዴሕድም  
ኪጸዋወሩ ምኹኣልም  

እዩ ዘመጽእ 

 
ናይ ሓዯ ጥዐይ ሕብረተሰብ ማእሰር 

 

ሕብረተሰብ ብዛምዴናታት ዛቖመ ምዃኑ ርኢና ኣልና። 
እዘ ዛምዴናታት ከምቲ ንሓዯ ህንጻ ከም መሊግቦ ኮይኑ 
ዚገሌግሌ ሑጻን ስሚንቶን ጥረ ነገር ናይ ሕብረተሰባዊ 
ህይወት እዩ። ወይውን ከም ንሓዯ እተጠሌፈ ክዲን 
ዚተሓሕዛ ፈትሉ ወይ ጅማት (ፋብሪክ) ኮይኑ 
ንሕብረተሰብ ንሓዴሕደ የዋስቦ። ካብቲ ቀንዱ መሰረታዊ 
ማእሰር ናይ ሕብረተሰብ ቀጺሌና ንርአ፣- 
   
ክብሪ ናይ ስዴራቤት 
 

ስዴራቤት እታ ዛነኣሰት ካብ ዛምዴናታት ዯቂ ሰብ 
እያ። ሕብረተሰብ ዴማ ብስዴራቤታት እተሃንጸ እዩ። ነቲ 
ሕብረተሰብ ክትሃንጽ እንተዯሉ እምበኣር ነታ 
ስዴራቤት ከተዯሌዴሊ ይግበኣካ። ኣብ መንጎ ኣባሊታ 
ጽኑዔ ዛኺነ ምትእምማን፣ ፍቕሪ፣ ስዴራቤታዊ ዔሊማ 
ምእንቲ ህለ ዘከኣሌ ዖበሇ ኵለ ምግባር የዴሉ። እዘ 
መጀመርያ ካብ እንታይነት መርዒ ይጅምር። መርዒ ኣብ 
መንጎ ሓዯ ሰብኣይን ሓንቲ ሰበይትን ምዃኑ እዘ 
መሰረታዊ ክብሪ ስዴራቤት እዩ። ቀጺለ ኣቦን ኣዯን ናይ 
ሓንቲ ስዴራቤት ኣብ ውለዲታ ካብ ኣምሊኹ ቀጺለ 
ዛሇዒሇ ስሌጣን ከምዖሇዎም እዘ ምግንዙብ የዴሉ። ኣብዘ 
ነገር’ዘ ጣሌቃ ምእታው መሰረታዊ ጠንቂ ዖይምጥዒይ 
ስዴራቤት ብኡ ኣቢለ ዴማ ሕብረተሰብ እዩ። ስሇዘ 
ሓንቲ ምዴሪ ፈውሲ ክትረክብ እንተኺይና ናይ 
ስዴራቤታት ክብሪ ኪምሇሳ ብግዱ እዩ ዚዴሉ።  
 
ስነምግባር ሕብረተሰብ 
 

ካሌእ ማእሰር ሕብረተሰብ ስነምግባር (ኤቲክስ) እዩ። ሓዯ 
ህዛቢ ክቡር ዛኺነ ኤቲካዊ ኣመሇኹታ ንኸማዔብሌ 
ዘረዴኦ ሚዙናዊ መትከሊት እንተዖይሃሌዩዎ ስዱ ኪኴይዴ 
ንቡር እዩ። መጽሓፍ ቅደስ “ራእይ ዚሌቦ እንተኺነ ፣ 
ህዛቢ ስዱ ይኴይዴ” ይብሇና። (ምሳላ 29፣18) እዘ 
ዖሇናዮ ዖመን “ኤቲካዊ” ህይወት እተወቕዒለ ዖመን እዩ። 
ሰባት ኣብ ዒብዪ ሞራሊዊ ውዴቀት ዘርከቡለ እዋን እዩ። 
ኣብ 2ይጢሞቴዎስ 3፣1-4 እዘ ተጻሒፉ ንረክብ፣- “ኣብተን 
ዲሕሮት መዒሌትታት ግና ክፉእ ዖመን ከም ዘመጽእ፣ 
እዘ ፍሇጥ። ሽዐ ሰባት ፈተውቲ ርእሶም ኪኺኑ እዮም 
እሞ፣ ፈተውቲ ገንዖብ፣ ተጀሃርቲ፣ ዔቡያት፣ ተጻረቲ፣ 
ንወሇድም ዖይእዖ፣ ዖየማስዉ፣ ርኵሳት፣ ፍቕሪ ንስዴራ 
ቤቶም እ ዚብልም፣ ተቐየምቲ፣ ሓመይቲ ቀሇሌቲ፣ 
ጨካናት፣ ሰናይ ዖይፈትዉ፣ ኣሕሉፎም ዘህቡ፣ ህዉት፣ 
ተፈኹነንቲ፣ ካብ ንኣምሊኹ ምፍቃርሲ ኣዔዘዜም ተዴሊ 
ዘፈትዉ፣ …።“ 
 

ሕጂ እምበኣር እተፈወሰን ዛጠዒየን ሕብረተሰብ ኪህለ 
እንተኺይኑ ንስነምግባራዊ ህይወት ግዱ ክንገብረለ 
የዴሌየና።  

 
ንኣምሊኹ ዘወሃብ ክብሪ (ሪስፐክት & ኣነር) 
 

“እዘ ብስመይ እተሰምየ ህዛበይ ከኣ ትሕት እንተበሇ፣ 
እንተሇመነ፣ ገጸይውን እንተዯሇየ፣ ካብ ክፉእ መገደ ዴማ 
እንተተመሌሰ፣ ሽዐ ኣነ ብ ሰማይ ክሰምዔ እየ፣ 
ሓጢኣቶም ከኣ ይቕረ ክብሇልም፣ ምዴሮምውን 
ክፍውሰልም እየ።” (2ይዚና መዋእሌ 7፣14) 
 

እዘ ቃሌ እዘ፣ ኣብ ምዴሪ ሕጂውን ዘገዛእ ዖል ቃሌ 
እዩ። ሰባት ወይስ ሕብረተሰባት ኣብ ምዴራዊ 
ዛምዴናታቶም ንኣምሊኹ ረሲዕም ኪመሊሇሱ ካብ ዘጅምሩ 
ነዊሕ ኮይኑ ኣል። እንተኺነ ካብዘ እተሊዔሇ ክሳዔ ጥርዘ 
ዘበጽሕ ክፉእ ነገር ኬጋጥም ይነብር ኣል። ኣብ ሓንቲ 
ዒዱ ብመጠን ካብ ኣምሊኹ ዛረሓቐ ህይወትን ፍጻሜታትን 
ዛበዛሓሊ፣ ብመጠን እቲ ምፍሳስ 
ዯምን ካሌእ ሓጢኣትን 
ዛበዛሓለ እታ ምዴሪ 
ሰናይን ሰሊምን 
ክትረክብ ዖይሕሰብ 
እዩ። እዘ ዴማ 
ካብቲ ካብ ኣምሊኹ 
ምርሓቕ ዘመጽእ 
ምዃኑ መጽሓፍ 
ቅደስ ይነግረና። 
 

እምበኣርከ ኣብ ከምዘ 
ዛኣመሰሇ ሕሰም ዛበዛሓ ምዴሪ ናይ ኣምሊኹ 
ምሕረትን ፈውስን ኪመጽእ ሌዔሉ ኵለ ዚገዴስ እዩ። 
እግዘኣብሄር ኣምሊኹ ዴማ ካብ ምምሊስ ናይ ህዛቢ፣ ካብ 
ገጹ ምዴሊይ፣ ካብ ናይቲ ህዛቢ ሰናይ ምርጫን ንክፉእ 
ምሕዲግን ተበጊሱ “ምዴሮም ክፍውሰልም እየ” ኢለ 
ተስፋ ሂቡ።   
 
ንፍሌሌይ ዘህለ ተጸዋርነት 
 

ኣብታ ምዴሪ ርእይቶ ናይ ሰባት ብኴመይ ይረአ? ሰባት 
ፍሌይ ዛበሇ ኣመሇኹታ ሒዜም ኪነብሩ ይፍቀዯልምድ? 
ከመይሲ ንሕና ዯቂ ሰብ ከም ብዛሕና ዘኴውን ፍሌሌይ 
ናይ ሓሳባት ኣልና። እዘ እንተኺይኑ እምበኣር ሰባት 
ብምኹንያት ርእይትኦም ግዲያት ኪኺኑ ፍትሓዊ 
ዖይምዃኑ ቅደስ ሓቂ እዩ። ፈውሲ ናይ ሓንቲ ምዴሪ 
እምበኣር ብመሰረት እቲ ሰባት ንሓዴሕድም ኪጸዋወሩ 
ምኹኣልም እዩ ዘመጽእ። 
 
መሰረታዊ ሓርነታት 
 

ኣምሊኹ ንዯቂ ሰብ ብማዔረ ዛኺነ ህይወት እዩ ፈጢሩና። 
እንተኺነ፣ ካብቲ ኣብ ዯቂ ሰብ ዖል ስስዏ እተሊዔሇ፣ ሰባት 
ኣብ ሌዔሉ ሓዴሕድም ኪጉይተቱ ይዯሌዩ። ካብኡ 
ተበጊሶም ዴማ ሓርነት ካሌኦት ንወስደ ኢልም ዯቂ 
ሰብ ነዘ ዔዮና ኢልም ይሕዛዎ። እዙ ምዴሪ ንኵልም 

(ፈውሲ ምዴሪ ...ካብ ገጽ 9 ዛቀጸሇ) 
 

(ናብ ገጽ 11 ይቅጽሌ >>) 
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ከም ዖይትኣኹልም ገይሮም ዴማ ይወስደዋ። ዛያዲ ካብ 
ካሌኦት ስሇዘዯሌዩ፣ ንሰባት ይዔምጹ። እዘ ዴማ ነታ 
ምዴሪ መርገም ይኺና። 
 

ሓርነታት ናይ ወዱ ሰብ ብመሰረት እቲ ኣምሊኹ ዛሃቦ 
ቅደስ ህይወት ብኴምዘ ዖርዘርና ክንርእዮ ንኹእሌ፣- 
 

 ሓርነት ብህይወት ንምንባር 
 ሓርነት ብዖይ ፍርሃት ናይ ባዔሌ መገዴ 

ንምምራጽ 
 ሓርነት ንምዛራብን ምግሊጽን 
 ሓርነት ንኣምሌኺ 

 

ወዱ ሰብ ብዖይ እዘ ሓርነታት ህይወቱ ኪመርሕ ኣሸጋሪ 
እዩ። ዛያዲ እቲ ሓርነቱ ዘውሰዯለ መገዱ ዴማ፣ ብናይ 
ካሌኦት ስስዏ እዩ። እዘ ስስዏ ኴኣ ዛተፈሊሇየ ስነሓሳባዊ 
ቃሊት ይወሃቦ። ኣብነታት ንምጥቃስ፣ ዱሞክራሲ፣ 

ኮምዩኒዛም፣ 
ናሽናሉዛም፣ 
ካፒታሉዛም 
ወዖተ። እዘ 
ኵለድ 
ንሰብ 
የንብሮ 

ይኴውን? ኣይፋለን፣ 
ንዯቂ ሰብ “ቅኑዔ ፍትሒ” (ንኵለ ከም ዴሙን ከም 
ግቡኡን ከም ጻዔሩን ምሃቡ) ከምዚንብሮ ሓዯ ዘቃወሞ 
ዖል ኣይመስሇናን። እንተኺነ ነዘውን ሰባት ካብ ቃሌ 
ሓሉፎም ኪትግብሩዎ ዒቕሚ ወይስ ዴሊይ የብልምን። 
ስሇዘ ዴማ ኢና ሓቀኛ ናይ ፍቕሪ ርእስን ፍቕሪ 
ካሌኦትን “ኣመሇኹታት” ክንረክብ ኣሸጋሪ ዛኺነ። 
እምበኣርሲ ፈውሲ ናይ ሓንቲ ምዴሪ ካብ ምትእምማን 
ዛመሌኦ ርእስ ምግታእ ዖሇዎ ህይወት ዘብገስ እዩ። ነዘ 
ገብር ዘኹእሌ ግና ብዖይካ እቲ ንኣምሊኹ ዘፈርህ 
ኪርከብ ይኹእሌድ? 
 

እምበኣርከ ፈውሲ ዛረኴበ ሕብረተሰብ ኪህነጽ እንተኺይኑ፣ 
ከምኡውን ሓርነቱን ምለእ ሓሊፍነቱን ዖረጋገጸ ህዛቢ 
ኪህለ ዘኹእሌ፣ እቲ ዴምጺ ኣምሊኹ ተባሂለ ዘፍሇጥ 
“ሕሌና” ዛመሌኦ ውሌቀሰብ ኪህሌዋ ኣሇዎ ንሓንቲ ዒዱ። 
ካብዘ ተበጊስና ኴኣ ኢና ክብርታትን ኤቲካዊ ስነምግባርን 
ሓንቲ ዒዱ ሕል እንተኺይኑ ውሌቀሰብ ቅዴሚ ኵለ 
ኪጥዑ ኣሇዎ ንብሌ ዖልና። ውሌቀሰብ ከይበሌካ 
ሕብረተሰብ ክትብሌ ኣይከኣሌን እዩ። መጽሓፍ ቅደስውን 
ካብዘ ተሊዑለ እዩ ንምዴሓን ወዱ ሰብ ብዛሇዒሇ ዯረጃ 
ብምዴሃብ ኩለ ዒላት ሰብ ኪጥዑ ዔሊማ ዘገብር። ከመይሲ 

ከምቲ ኣቐዱምና ዛበሌናዮ 
ኣምሊኹ “ካብ ሓዯ ሰብ” እዩ 
ዒላታት ኩሊ ምዴሪ ናብ 
ምዴሓን ኪመጽእ መዱቡ። 
(ግብረ ሃዋርያት 17፣26)  
 
ሓዯ ሕብረተሰብ ብናይ ሓሊፍነት 
ሕሌና ምህናጽ 
 

እዘ ክንጠቕሶ ዛጸናሕና ነገር 
ኣብ መጽሓፍ ነህምያ ጎሉሑ 
ንረኹቦ። ህዛቢ እስራኤሌ ኣብ 
ውሽጢ ምርኮ ኣብ ዛነበረለ 
እዋን፣ ነገስታት ሃጸይነት 
ባቢልንን ኣሶርን ንመንነት እቲ 
ህዛብን ንክብሩን ፈጺሞም 
ካብቲ ዛነበሮ ፍርሃት ኣምሊኹ 
ኪኣሌዩዎ እዩ ነይሩ ዔሊምኦም። 
እዘ ኣብ ውሽጢ ሰብዒ ዒመታት 
ምለእ ዲርጋ ብምለእ ተፈጸመ። 
ነህምያ ኴኣ ነዘ ኪመሌስን ነቲ 
ህዛቢ ንጥዐይ ዖበሇ ኩለ ምህሮ 
ኪነቅሕን ኣብ ዒሇም ዴማ በይኑ 
ጥራይ ከምዖየል  ኬርእን እዩ 
ተሓዴሶ ሒ መጺኡ። ካብ 
ምዴሪ ፋርስ ሒዎ ዛመጸ 
ኣይሁዲዊ ነገራት ጥራይ 
ኣይነበረን። ኩለ ፋርሳዊ ባህሉ 
ኮነ ኣመሇኹታ ዴማ ኣይኮነን 
ሒ ተመሉሱ። ሚዙኑ ዛሓሇወ 
ተሓዴሶ ሒ ዯኣ ተመሌሰ።  
 

ብሓፈሻኡ ክንዙረብ ከሇና ንሓዯ 
ሕብረተሰብ ፍጹም ዔጹው 
ኪኴውን ከምኡ ዴማ ፈጺሙ ዒንዱ ማእከሌ ዖይብለ 
ኪኴውን ኣይኮነን እቲ ቅኑዔ ነገር። እዘ ኣብ ቦታኡ ሃሌዩ 
እምበኣር፣ ሓንቲ ዒዱ ጥዐይ ዛኺነ መንነትን ማሕበረሰብን 
ኪህሌዋ እንተኺይኑ፣ እዘ ዒይነት ውሌቀሰብ የዴሌያ፣- 
 

 ኣብ ኩለ ክሉ ዔዴመ ዖል ዚጋኣ ብኣካሌ እተሃንጸ 
ኪኴውን 

 ንቑሕ ዛኺነ ኣእምሮን ኣዎንታዊ ኣመሇኹታን 
ዖማዔበሇ ኪኴውን  

 መንፈሳዊ ጥዔና ዛመሌኦ ኪኴውን 
 

እዘ ኣብ ሊዔሉ ክንዛርዛሮ ዛጸናሕና ጥዔና ናይ 
ሕብረተሰብ ብቐሉለ ዘርከብ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ዖመንና 

(ፈውሲ ምዴሪ ... ካብ ገጽ 10 ዛቀጸሇ) 
 

 
(ናብ ገጽ 12 ይቅጽሌ...) 

KÃöHÏ eªê] 
mkHM\ dEq 

 

†´sï…mkAôX Ê·ïT 

…ªM Hጢ„ê 
~B ©öGï{ê 

…mkXAM oÊሌ£ 
¨[òÏ ²sï„ê 

†´sï…mkAôX ošUké 
Ké[ò oÃgñ•ê 
ÊX‡} oj·ï•ê 
I›kï o¶–ðsê 

lIU oKchñDê 
q†ššq oÄGïË 

o]Í o{ÃïË 

\‡F –ሌ£  
ªgñq {²ï[é 

{mk¥q o{k£ 
¨[é] o‘Dïªê 

…MEኹ oKEDï[é 
ÏiU ošUké 

KX²M o[chñDê 
µ§p ok°£ 

[§¸} o\–ðT 
¢[é] o}[ï„ê 

K}Ê] odhÃïDê 
‘}²óF osX²ïGê 

…MEኹ ‰kïT; 
 

…Lô}  
µ§p ¢[é] }–! 

     

M}¼:- GIJAPA 
qX²éM:- ¨|] o‘F© 

ውሌቀሰብ  
ከይበሌካ ሕብረተሰብ ክትብሌ  

ኣይከኣሌን እዩ 

“ከምቲ ንስሪ ንዯቃ ንሊዔሉ ወሲዲ ምብራር እትምህሮም እግዘኣብሄር ከኣ ከምኡ 
ኣቦ ጥራይ ዖይኮነስ ኣሰሌጣኒ’ውን ምኑ ፍሇጥ።” 

ኣገሌጋሉ ክብርኣብ ይመስገን  
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ዯኣ መንፈሳዊ መፍትሒ ከነናዴየለ ኣልና። ንስሓ ዴማ 
ሓዯ ወሳኒ ብቐጻሉ ከነዴህበለ ዖልና ነገር እዩ። 
 
ምሕረት መሰረታዊ ነገር እዩ 
 

ሓዴሕዲዊ ምምሕሓርን ዔርቅን ኣብ ሕብረተሰብ ሓዯ 
ካብቲ ምንጪ ፈውሲ ምዴሪ እዩ። ኣብነት ዘኺነና 

ብኣቡን ዳዛሞንዴ ቱቱ እናተመርሐ ዛተየዯ 
ናይ ዯቡብ ኣፍሪቃ ዔዮ ኮሚሽን ሓቅን 
ዔርቅን እዩ። ብርግጽ ኣብቲ ሕብረተሰብ 
መሰረታዊ ጥዔና ዖምጽአ ምዃኑ ዖይነዒቕ 
ሓቂ እዩ። እዘ ኣብ ርዋንዲውን ተፈቲኑ 
ብኴፊሌ እተዒወተ ነገር እዩ። እዘ ነተን 
ብጃምሊዊ ህሌቂት ወይስ ኣፓርታይዴ 
እተወቕዒ ጥራይ ኣይኮነን ዘምሌከት። 
ንሓዯ እተቐሓሓረ ሕብረተሰብ ምንጩ 
ብዖየገዴስ የዴሌዮ እዩ። እዘ ግና 

መጀመርያ ጥራይ እዩ። ኪንዮኡ ዴማ 
ማሕበረ-ቁጠባዊ ፍትሒ ምምጻእ እቲ ቀጺለ 
ኪመጽእ ዖሇዎ ነገር እዩ። እንተዖይኮነ 

ተመሉስካ ናብ ጭቃ እዩ ዘኴውን። 

(ናብ ገጽ 27 ይቅጽሌ >>) 

ዴማ ብዛተፈሊሇየ ምኹንያታት ሃገራትን ህዛብታትን 
ብማሕበረ ቁጠባውን ፖሇቲካውን ቅሌውሊው ኣብ ዛሳቐያለ 
እዋን ኢና ዖልና እሞ ጥዔና ኪመጽእ ኣዛዩ የዴሉ ኣል። 
ብሓቂ ጥዔና መጀመርያ ኣብ ውሌቀሰብ ኪጅምር ኣሇዎ። 
ንሱውን ምለእ (ሆሉስቲክ) ምስዘኴውን እዩ 
ንምለሕ ሕብረተሰብ ጸሌዩስ ፈውሲ ምዴሪ 
ዘኴውን። እምበኣርከ ሕጂ እስከ ነዘ ነገር 
እዘ ብመሰረቱ ንማሊእ ዚዴሉ ነገራት 
ንርአ። ገሇ ወይ ኩለ ካብቲ ማእሰር 
ሕብረተሰብ እንተዒነወ እሞ ፈውሲ 
ኪመጽእ እንተተዯሌየ እዘ ዘስዔብ 
የዴሉ፣- 

 
ጸልት የዴሉ (ዘበዛሕ እዋን ብጾም 
እተሰነየ) 
 

ጸልት፣ ናብ ኣምሊኹ ዛቐንዏ ሓቀኛ 
ምህሇሊ ማሇትና እዩ። ንኣምሊኹ ከም 
ምንጪ ህይወትን ጥዐይ ህዛብን ክንእመኖ ዖየማትእ 
ግቡእ እዩ። ምስ ኣምሊኹ ምጽሊእ ምስ ገዙእ ርእስ ምጽሊእ 
እዩ። ሰብ ኣምሊኹ ረሲዐ ኪመሊሇስ፣ ነቲ ኩለ ሰናይ ዖበሇ 
ኣብኡ ተጠቕሉለ ዖል ካብ ሓሳበ-
ሕሉናኡ ሰጒጉ ኪመሊሇስ ከል ሰሊም 
ከምዘስእን፣ ሕብረተሰብ ዴማ 
ንኣምሊኹ ኪሓዴግ ዖየወጻጽእ ነገር 
እዩ። እምበኣርከ ሓንቲ ዒዱ ብጸልት 
ናብ ኣምሊኹ ክትመጽእ ከሊ ሓቀኛ 
ቦታኡ ትህቦ ኣሊ ማሇት እዩ እሞ፣ 
ኪቐንዒ ብግዱ እዩ ክንብሌ ንዯፍር። 
ስሇዘ ጸልት ንሓዯ ሕብረተሰብ 
ዘፍውስ ሓይሉ እዩ።  
 
ናብ ኣምሊኹ ምንሳሕ ንሓዴሕዴካ 
ዴማ ምእማን 
 

እዘ ዴማ ንሓቀኛ ኩነታትካ ኣብ 
ቅዴሚ ኣምሊኹ ምእማን ማሇት እዩ። 
“ገበኑ ዘኹውሌ ኣይሰሌጦን፣ እቲ 
ዘናዖዖለ እሞ ዯጊሙ ዖይገብሮ ግና 
ምሕረት ይረክብ” ይብሌ መጽሓፍ 
ቅደስ። ንስሓ ንሃገራት ነነዌ፣ 
እስራኤሌ (ብዖመን ነህምያን እዛራን)፣ 
ኡጋንዲ፣ ዌሌስ፣ ኣርጀንቲና ወዖተ 
ዛጠቐመ ነገር እዩ። ኣብ ሓንቲ 
ምዴሪ ዛኺነ ዒይነት ቅሌውሊው 
ኪወርዴ ከል፣ እቲ መንፈሳዊ ሸነኵ 
ዴማ ከነዴህበለ ዘግበኣና እዩ። እዘ 
እንተዖይጠዒየ ንሌእ ኩለ ዴማ 
ስሇዘሌክም፣ ንሽግራትና ማሕበረ-
ቁጠባዊ ጥራይ ዖይኮነ፣ ኣውራ እ 

(ፈውሲ ምዴሪ...ካብ ገጽ 11 ዛቀጸሇ) 
 

ንውሌቀሰባት  
ከም ፍቓዴን ስምዑትን 
ዖሇዎም ኣካሊት ዖይርኢ 

እንተኺነ ሓዯ 
ሕብረተሰብ ብጥዔና 
ኪነብር ኣይከኣልን  

እዩ 

ናብ ዛኴበርኪ ሩት 

ሩ ት ናብቲ ዛመጻ ፖስጣ ዛቕመጠለ ሳንደቓ ከዯት እሞ ሓንቲ ዯብዲቤ 
ረኴበት። ቅዴሚ ምኹፋታ ኴኣ ገሊቢጣ ረኣየታ። ቴምብር የብሊን፣ 

ማሕተም እውን የብሊን። ስማን ኣዴራሻኣን ጥራይ እዩ ዖሇዋ። ነታ ዯብዲቤ 
ከፊታ ኴኣ ኣንበበታ 

ናብ ዛኴበርኪ ሩት 

ቀዲም ናይ ምሸት ኣብ ጐረቤትኪ ክመጽእ እየ እሞ ክበጽሓኪ ናብ ገዙ 
ከሊግስ እየ። 

ኩለ ግዚ ዖፍቅረኪ የሱስ 

ነታ ዯብዲቤ ኣንቢባ ኣብ ጣውሊ ከተቐምጣ ከሊ ኣእዲዋን ኣእጋራን 
የንቐጥቅጥ ነበረ።  

“ስሇምንታይ እዩ ጐይታ የሱስ ክበጽሓኒ ዯሌዩ? ኣነ ተራ ሰብ እየ ምንም 
ኣይኯንኩን። ንዔኡ ዛበቅዔ ምንም ነገር ከኣ የብሇይን።” ከምዘ እናሓሰበት 
ከሊ ኴኣ ክሽንኣ ባድ ምኑ ዖከረት። 

“ኦ ኣምሊኴይ ብርግጽ ዛወሃብ ምንም ነገር የብሇይን።” ናብ እንዲ ደካን 
ከይዯ ንዴራር ዛኴውን ክዒዲዴግ ኢሊ ኣብ ቦርስኣ ዖሇዋ ገንዖብ ክትፈታትሽ 
ጀመረት። ሓሙሽት ድሊርን 40 ሳናቲምን ከኣ ነበርኣ። ዴሓን በዘኣን 
ተዋሓዯ ባንን ዛሌከን ክገዛእ ይኹእሌ እየ ኢሊ ካፖታ ተኴዱና ብጉያ ካብ 
ገዛኣ ወጸት። ባኒ፣ ሓዯ እግሪ ዯርሆ፣ ጸባ ገዛኣት 12 ሰናቲም ከኣ ማሌስ 
ረኴበት። ዛገዙኣቶ ንብረት ሒዙ ኴኣ ብሓጐስ ናብ ገዛኣ ኣምረሓት። 

“ኣቲ ጓሌ በጃ እባ ሓግዛና” ሩት ሓሳባ ኩለ ብዙዔባ ነቲ ጓሻ እተዲሌውለ 
(ናብ ገጽ 13 ይቕጽሌ >>) 
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ከ ም ዛፍሇጥ ጊዳዎን፣ ንህዛቡ ከዴሕን ምዃኑ ንዛተነግሮ ቃሌ ካብ 
እግዘኣብሄር ምዃኑ ንኴረጋግጽ ክሌተ ምሌክት ሓቲቱ ኔሩ። ንሳተን 

ዴማ፣ ብቐዲመይቲ ሇይቲ ኳሊ ምዴሪ ንቕጽቲ እቲ ጸምሪ ጥራይ ዙዔዙዒ 
ክትከውን፣ ብካሌአይቲ ሇይቲ ዴማ እቲ ጸምሪ ንቑጽ ኳሊ ምዴሪ ዴማ ዙዔዙዒ 
ትኵን ዛብሊ ነበራ። እግዘኣብሄር ዴማ ከምቲ ዛሐተቶ መሌሲ ሃቦ። 
ዴሕርዘ ጊዳዎን ነታ ካሌአይቲ ምሌክቱ ረቡ ፍቓዴን ዔሊማን ናይ 
እግዘኣብሄር ኣርጊጹ ምስ ፈሇጠ ግና ብፍጹም ኣየዔጠጠየን፣ ኣየዴሓርሓረን። 
ነቲ ዛተዋህቦ ዔዮ ንምትግባር ምስ ብጾቱ ኣንጊሁ ተንስአ። ናብ ኣገሌግልት 
ቅዴሚ ምእታው ጊዚ ምውሳዴ ጽቡቕ እዩ። ምኹንያቱ ፍቓዴ ኣምሊኹ 
ኣነጺርካ ክትፈሌጥ ትኹእሌ። ከመይ ከም ትጅምሮ፣ ብኴመይ ከም ትሰርሖ፣ 
መዒስ እንታይ ከም እትገብር ርደእ ትኴውን። መብዙሕትኡ ግዚ ግና ፍቓዴ 
ኣምሊኹ እንታይ ምዃኑ ንምፍሊጥ ግዚ ስሇ ዖይንወስዴ ኣብ ፍርቂ ምስ 
በጻሕና ክንጠራጠር፣ ክንጠዒስ፣ ክንሕሇሌ ንርአ። ኣገሌግልተይ እዩ ኢሌና 
ነቲ ዔዮ ምስ ጀመርና ኣብ ማእከሌ ነጥፍኦ ጊዚ ቀሉሌ ኣይኯነን። ንዒና 

ጥራይ ዖይኯነ’ውን ንሓያል ሰባት፣ 
ህዴእ ኢልም ትሌሚ ናይ 
ኣገሌግልቶም ቅዴሚ ምውጻኦም፣ 
ተሃዊኹና ናብ ኣገሌግልት ክዋፈሩን 
ጉያ ክጅምሩን ንገብሮም።  
 

ጊዳዎን፣ ነቲ ካብ እግዘኣብሄር 
ዛተቐበል ራእይ ሒ ምስ ተበገሰ 
ብኡብኡ 32 ሽሕ ሰብኡት ንውግእ 
ተሰሇፉ። ብሓቂ እግዘኣብሄር ነቲ 
ራእይን ጾርን ኣብ ሌቡ ምስ ገበረለ 
ነቶም ህዛቢ’ውን ንክቕበሌዎን 
ንኹስዔብዎን ሌቦም ስሇ ዖዲሇዎ “መን 
ኢ ንስ፧” “መራሒ ክትከውን’ከ 
መን ጸዊዐካ፧” ኢልም ክሓትዎ 
ኣይንርእን። እግዘኣብሄር ኳለ እዋን፣ 
ኣብቲ መራሒ ገይሩ ዖተንስኦ ሰብን 
ኣብቶም ክምርሑ ዖሇዎም ሰባትን 
ምውውሃዴን ሓዴነትን ከም ዛነበረ 

ንርኢ። ኣብቲ ብመንፈስ 
ኣምሊኹ ዛስራሕ ዔዮ ናይ 
መንፈስ ሓዴነት ኪህለ ናይ 
ግዴን እዩ።  
 

ጊዳዎን 32 ሽሕ ሰብኡት 
ተኣኪቦም ኣሇዉ ስሇዘ ብርግጽ 
ክንዔወት ኢና እናበሇ ኪሕጐስ 
ከል፣ እግዘኣብሄር ግና፣ “እዘ 
ህዛቢ በዘሑ ኣል፣ ኢዯይ 
ኣዴሒኑኒ ኢለ ከይዔበየሇይ 
ፈራህን ተሸባርን ዖበሇ ይመሇስ 
ኢሌካ ኣውጅ” ኢለ ንጊዳዎን 
ተዙረቦ። ጊዳዎን ነዘ ነገር እዘ 
ኣብ እዛኖም ምስ ነገሮም 
10ሽሕ ጥራይ ተረፉ። 
እግዘኣብሄር፣ ምስኦም ከም 
ዛኻነን ንጊዳዎን ዴማ ከም 
ዛተዙረቦን ዘኣምኑ እምበር 
ዖይፈርሁ ሰባት ጥራይ ናብቲ 
ውግእ ክወጹ ዯሇየ። ካብዘ ዙንታ 
እዘውን ውጽእ ኢሌና ኣብ 
1ሳሙ 17  እንተ ርኤና ኳልም 
እስራኤሊውያን ንኣርብዒ 
መዒሌቲ ጐሌያዴ ከም 
ዖፈራርሆም ነንብብ። ኳሌና ከም 
እንፈሌጦ ግና፣ ዲዊት፣ ብስም 
እግዘኣብሄር ብትብዒት ገጠሞ 

 
(ናብ ገጽ 23 ይቅጽሌ >>) 

ኣብዘ ዒምዱ እዘ ንመሪሕነት ዛምሌከት ጽሑፍ ይቐርብ። ኣብ ኣሰሩ 

ዴራር ከመይ ክኴውን ከምዖሇዎ መዯብ ተውጽእ ስሇ ዛነብርት ነቶም ኣብ 
መንግዲ ዛነበሩ ሰባት ኣይቅሇበትልምን። ሰብኣይን ሰበይትን እዮም። እዘዩ 
ዛበሇየን ዛተቐዲዯዯን ክዴን እዮም ተኴዱኖም። “ኣንቲ ሓፍትና ኣነ ስራሕ 
የብሇይን ሰበይተይን ኣነን ከኣ ኣብዘ ጽርግያ ኢና እንሓዴር። ኣዘና ቖሪርና 
ኣልና እንበሌዕ ስሇ ዖይብሌና ኴኣ ብጥሜት ክንመዉት ዯሉና ኣልና። ስሇዘ 
እንተ ትሕግዛና ኣዘና ምተሓጎስና ኔርና” 

ሩት ንኹሌቲኣቶም ኣተኪራ ጠመተቶም። ኣዘዮም ረሳሓት እዮም። ሕማቕ 
ሽታ ኴኣ ኣሇዎም። እንተ ዛዯሌዩ ገሇ ስራሕ ክሰርሑ ከም ዛኹእለ ርግጸኛ 
እያ። 

“ኣቦ ክሕግዖክም ምፈተኵ ግና ኣነ ንባዔሇይ እውን ዴ ሰበይቲ እየ። ዖልኒ 
ኴኣ እዘ ሒዖዮ ዖሇኵ ቁሩብ ባኒን ጸባን እዩ ዖልኒ። እዘ ኴኣ ልሚ ምሸት 
ዛመጸኒ ሓዯ ኩቡር ጋሻ ኣልኒ ንዔኡ ኴኣ እየ ከዲሌወለ። 

“ሓራይ እዙ ሓፍተይ ተረዴኢኒ ኣል ብዛኻነ የቐንየሇይ”  እቲ ሰብኣይ 
ኣእዲው ናብ ዛባን ሰበይቱ ጌሩ ዛባኑ ሂብዋ ናብ ካሌእ መንገዱ ክጓዒዛ 
ተበገሰ። ንዴሕሪት ገጾም ክስጉሙ ከሇዉ ምስ ረኣይቶም ሩት ሌባ ብዴንጓጽ 
መሇኣ። 

“ኣቦ ሓንሳብ ሓንሳብ” እቶም ሰብኣይን ሰበይትን ከኣ ዯው በለ እሞ ናብኦም 
ክትጐዪ ረኣይዋ። “ስሇምንታይ እዘ ገዘኤዮ ዖሇኵ ምግቢ ዖይትወስዴዎ። ነቲ 
ጋሻ እንታይ ከም ዙዴሌወለ ክሓስብ እየ ዯሓን” 

“የቐንየሌና እዙ ሓፍተይ ብጣዔሚ ኢና ነመስግን” 

።ብሓቂ የቐንየሌና” በሇት እታ ሰበይቱ ሩት ከኣ ብቑሪ ክተንቀጥቅጥ ረኣየታ። 

(… ሩት ካብ ገጽ 12 ዛቐጸሇ) 

 
(ናብ ገጽ 22 ይቕጽሌ >>) 

ብዲኒኤሌ ተስፋይ (ሕ.መ.ኣ) 

ጊዳዎን - እቲ ጐጎ ስገም  
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ነሓሰ 2008 

ኣብዘ ዒምዱ እዘ እተፈሊሇዩ መሰረታዊ ዛኺኑ ትምህርትታት ይቐርብ፣ መንፈሳዊ መኣዱ 

ሓ ንቲ  ዴያና ትበሃሌ ጓሌ 
ናብ እንዲ መሓዛኣ 

ንምብጻሕ ኴዯት እሞ ካብዛ 
ሓስበቶ ንሊዔሉ ኣምሰየት። ናብ 
ገዛኣ ኴኣ ንበይና ተበገሰት። 
በይና ንምዴ እምብዙ ዖፍርሕ 
ነገር የብሊን እቲ ትቕመጦ 
ሰፈር ብሕ ሰብ የብለን ገዛኣ 
ኴኣ እምብዙ ርሑቕ ኣይኮነን። 
ቁርቡ ሽግሇታኣ ዖዊራ ቅሩብ 
ምስ ተጓዔዖት ግና ዴያና 

ኣምሊኹ ክሕሌዋን ብሰሊም ናብ 
ቤታ ከብጽሓን ጸሇየት። 
ኣብ ሓዯ ኣንጎል ብሓጺር 
መንገዱ ናብ ገዛኣ ዖብጽሓ ምስ 
በጽሐት ብእኡ ኣቛሪጻ ናብ 
ቤታ ኹትከይዴ ወሰነት። ኣብ 
ፍርቂ ምስ በጽሐት ግና ሓዯ 
ሰብኣይ ዯው ኢለ ይጽበያ ከም 
ዖል ኣስተውዒሇት። እዘ ምስ 

 
(ናብ ገጽ 29 ይቅጽሌ >>) 

 
ዛጽናዔ ቃሌ፣ ብፍጹም ምስዒብ 
 

“ምሌኣትን” “ምስዒብን” ዛብሌ ናይ 
እብራውያን ቃሊት ብሓባር ነቲ 
ከም ሰብ ንጎይታ “ብምሌኣት
(ብፍጹም) ዛሰዒበ” ንካላብ እዩ 
ዛገሌጾ። (ዖህ14.24 ፥ ዖዲ 1.36፥ 
እያ14.8,9,14) 
   

እዜም ቃሊት ናይ ሓዯ ብምሌኣት 
ኣብ ኣምሊኹ ዛነበሮ እምነትን፣ 
ከምኡ’ውን ክሳዔ ፍጻሜ ዛሰዒበን 
ሰብ እዮም ዛገሌጹ። እምነት ካላብ 
ብመንጽር ጊዚን ብቕዒትን 
ምሌእቲ እያ ኔራ። 
 
ምስ ብዴሆ እምነት ምርካብ 

(ዖህ.13.30፥14.6-9) 
 

ኣብ ዖህ.13.30 ዖል 
ፍጻሜ እንታይ እዩ? 

እዘ ፍቕዱ ብዙዔባ 
ካላብ ዛገሌጾ 
እንታይ ኢዩ? 

ኣብ መንጎ እዙ 
ፍቕዴን ዖህ14.6 ን ዖል 
ፍሌሌይ እንታይ ኢዩ?

14.6-9 እንታይ ዛበሇ ብቕዒት 
ካላብ እዩ ዛገሌጽ? ከመይ ጌርና 
ኢና ምስ ብዴሆ እምነት ንራኴብ? 
 

ዯቂ እስራኤሌ ናብ ምዴረ በዲ 
ጳራን ወይ ቃዳስ በጽሑ።(ዖህ 
12.16፥ 13.26) እዘ ከኣ ወገን 
ዯቡብ ናይ ከንኣን እዩ። ኣብ 
መንጽር እታ ዛወርስዋ ናይ ተስፋ 
ምዴሪ እዮም ኔሮም። እግዘኣብሄር 
ንሙሴ 12 ሰባት ሌኢኵ እታ 
ምዴሪ እንታይ ዒይነት ምዃና 
ክርእዩ ኣዖዜ። እቶም 12 ሰባት 
ጸብጻብ ናይታ ምዴሪ ሒዜም 
ዴሕሪ 40 መዒሌቲ ተመሌሱ። 
ኩልም ከኣ ኣብ ክሌተ ነጥቢ 
ተሰማምዐ። ምዴሪ ጸባን መዒርን 
ምዃና ተዙረቡ። ክሌተ ሰባት ከኣ 
ነቲ ዖሇሊ ወይኒ ተሰኪሞም 

 
(ናብ ገጽ 26 ይቅጽሌ >>) 

ዖገርም ረዴኤት ኣምሊኹ 

ዴሕረ ባይታ ናይዘ ጽሑፍ፣- ዖህ 13.1-14,38፥ 
እያ.14.1-14 

ኣውራ ጽሑፋት፣- ዖህ.13.30፥ 14.6-9፥ እያ.14.6-14 
 
ኣዴሇይቲ መሌእኹትታት ናይዘ ጽሑፍ  

 ናይ ህይወት ሕቶ - ከመይ ገይረ ንእግዘኣብሄር ብምለእ ሌበይ ብምእማን 
ኩለ መዒሌቲ ክነብር ይኹእሌ ? 

 መጽሓፍ ቅደሳዊ ሓቂ - እቶም ብምለእ ሌቦም ንእግዘኣብሄር ዛኣመንዎ ኣብ 
ዖመን ህይወቶም ኩለ ጽኑዒት ኮይኖም እዮም ዛነብሩ። 

 ኣብ ህይወት ዖሇዎ ጽሌዋ - ጽኑዔን ነባርን ዛዒይነቱ ናይ እምነት ቅዱ-ህይወት 
ንኴተማዔብሌን፣ እዘ ዛዒይነቱ ህይወት ከኣ በቲ ብምለእ ሌብ ኣብ ኣምሊኹ 
እትእመኖ እምነት ከምዛሃንጽ ምርዲእን፣ ከምኡ’ውን ኣብ መዒሌታዊ 
ህይወትካ ንኣምሊኹ ብምለእ ሌብ ብምእማን ክትውፊ ንኹሕግዖካ። 

 
ሓዯ ነገር እሞ ኴኣ ዖብቅዔ 

 
“ልሚ ኣሊ፣ ጽባሕ ከኣ ክትሓሌፍ እያ” እዘ ዛውቱር 
ኣበሃህሊ እዘ፣ ነታ ቀሌጢፋ እትሓሌፍ ዒሇም እዩ 
ዛገሌጽ። ጸሌማት እናሰሌጠነ ምስ ከዯ፣ ናብ ግብ 
ዛበሇ ሇይቲ ይምዔብሌ። ቅዴታት፣ ካብ መይን 
ናብ ኣጭርቕትን መራኹብን በብዒይነቱ ይሇዋወጥ። 
መርዒ ክሳዔ መወዲእታ ንኹጸንዔ ስምምዔ ይግበር፣ 
እንተኺነ ኣይጸንዔን። ብሓቂ ዛኺነ ነገር ንነዊሕ እዋንድ 
ጸኒዐ ይነብር እዩ? ብሓት ብሱሊት ሰባት፣ ነዘ ኣይፋሌ እዩ 
መሌሶም። መጽሓፍ ቅደስ’ውን እምነት ኣብ ኣምሊኹ ካብ ኩለ ንሊዔሉ 
ከምዛበሌጽ ነዘ የረጋግጾ። እምነት ኣብ ኣምሊኹ ብኹብሪ ተዒቂቡ ዛነብር እዩ። 
እቶም ብምለእ ሌቦም ንኣምሊኹ ዛኣምኑ፣ ኣብ ዖመን ህይወቶም ኩለ፣ 
እምንትኦም ተስፋኦም ኣብኡ ገይሮም ይነብሩ። 

 እግዘኣብሄር  
ኣብ ኩለ ወሇድ ንዔኡ፣  

ብምለእ ሌቢ ዛስዔብ ህዛቢ  
እዩ ዛዯሉ 

ካላብ፣ እምነት ነባሪት እያ 
ዲኒኤሌ ሃብተ 



15  

ነሓሰ 2008 

ጉዲይ ወይ ኣተክሮ ኣብቲ ግርጭት 
ዖይኮ ነ  ክኴውን  ዖ ሇዎ  ኣብ 
ኣጠማምታን ኣረኣያን ግርጭት ወይ 
ም ፍ ሕ ፋ ሕ  እ ዩ ።  
 
ባእሲ ስሇምንታይ ተሊቢዐ ኢሌካ 
ጠንቁ ምፍሊጥ እ ኣገዲሲ እንተ ኺነ 
ዛበሇጸ ግና ብኴመይ ይፍታሕ ኢሌካ 
ምሕሳብ ጥበብ እዩ። ቃሌ ኣምሊኹ 
ብዙዔባ ምግርጫውን ኩራን ክዙረበና 
ከል ከምዘ ይብሇና “ኮርዩ ኣብ 
ኩራኵም ግና ጸሓይ ኣይዔረብኩም”  
እንርዴኦ ምኵራይን ምሕራቕን ንቡር 
እዃ እንተኺነ ኣብኡ ምጽናዔ ጸኒዔካ 
ዯው ምባሌ ግና ኣብ ውሽጢ ሓዲር 
ጠንቂ ክኴውን ከምዛኹእሌ ሳዔቤኑ 
ኴኣ ሓዯገኛ ከም ዛኻነ ምርዲእ 
የዴሉ። 

ኣብ ጊዘኡ ዖይፍታሕ ጸገም ኩለ ጊዚ 
ከምቲ ኣብ ጊዘኡ ሕኹምና ሰኣን 
ምዴ ኣብ ስጋ እተምጽኦ መዖዛ 
ሌክዔ ከምኡ እዩ። ስሇዘ ሰብኣይን 
ሰበይትን ከኣ ኩለ ሳዔ ኣብ ግዘኡ 
ን ዖ ጋ ጠ ሞ ም  ዖ ይ ም ስ ም ማ ዔ 
ብይቕሬታን ምሕረትን ሌዛብን 
ክፈትሕዎ ይግባእ። እዘ ኴኣ እዩ ኣብ 
ሌዔሉ ሓዲሮም መቐረት ከም ዘውስኹ 
ዛገብር። ኣብ ውሽጥ ኣንጻር 
መጻምዴት እትሕዜ ንነዊሕ ዛኴዯ 
ቂምታ እንተ ዯኣ ኣል ኺይኑ ሳዔቤኑ 
ኣዛዩ ሓዯገኛ እዩ። ስሇዘ ኵለ ግዚ 
ሰብኣይ ንሰበይቱ ሰብይቲ ኴኣ 
ንሰብኣያ ምሕረት ንምግባርን ናይ 
ዛሓሇፈ ንምርሳዔን ዴሌዋት ንኵን። 
 

ብምሕረትን ይቕሬታን ዖይዔረይን 
ዖይስተኴሌን ነገር ምንም የሇን። 
ክሳብ ጸሓይ ትዒርብ ኣብ ባእስን 
ግርጭትን ምንባር ግና መንፈሳዊ፣ ስነ 
ኣኣእምራውን፣ ስጋውን ጸገም ኣሇዎ፣ 
ካብኡ ሓሉፉ እውን ኣብ ዉለዴካ 
ዖምጽኦ መዖዛ ብቐሉለ ዛግመት 
ኣይኮነን። እቲ ኣዘዩ ሓዯገኛ ነገር ከኣ 
ዛኺነ ነገር ግዚ እንተ በሉዐ ብኡ 
መጠን እቲ ምረት ይዒቢ እሞ እቲ 
ሌቢ ንምሕረት ዴሌዊ ኣይከውንን 
እዩ። ኩለ ነገር ብኣግኡ እንተ 
ተኣሌየ ግና ሰናይ ይኴውን እቲ ጌጋ 
ከይዴገም እውን ይሕግዖካ።  

 

ብፍሊይ ዯቂ ተባዒትዮ ኣብ ምሕረትን 
ይቕሬታን ኣነነቶምን ስብእነቶምን 
ክዴርብዩ ፍቓዯኛታት ክኺኑ 
ኣሇዎም። ናይ ሰብኣይን ሰበይትን 
ሞዳሌ ወይ ኣርኣያ የሱስ እዩ እሞ 
ንሱ እውን ብምሕረትን ይቕሬታን 
እዩ ዛፍሇጥ። ስሇዘ ኩለ ግዚ ኣብ 
ዖይምስምማዔናን ግርጭትናን ነዘ 
ኣምሊኹን መዴሓንን ክንዛክር 

ይግብኣና። ኣብ ነንሕዴሕዴና ዛረኣዩ 
ግርጭታትን ባእስን ብኣግኡን ግዘኡን 
መዔሇቢ ንግበረልም።  

2 ኣለታዊ ኣተሓሳስባ ነወግዴ።  

ክቡር ሰብ ክቡር ሓሳብ ይሓስብ ኣብ 
ክቡር ቦታ ኴኣ ይጸንዔ ይብሇና 
መጽሓፍ ቅደስ። ኣተሓሳስባና ወይ 
ኣረኣእያና ኣብ ውሽጢ ሓዲር ዖሇዎ 
ጽሌዋ  ዒቢ  እ ዩ።  ብመጠን 
ኣተሓሳስባና ዛዒበየን ዛተሇወጠን ከኣ 
ብኡ መጠን ዔቤት ሓዲርና ኣዛዩ 
ይዒብን ይሰፍሕን። ሃዋራያ ጳውልስ 
ብዙዔባ ኣተሓሳስባ ንሰብ ፊሉጲ 
ክዙረቦም እንከል ከምዘ ይብልም 
“ብዛተረፈስ ኣሕዋተይ ሓቂ ዖበሇ 
ርዛነት ዖሇዎ ዖበሇ ቅኑዔ ዖበሇ ንጹህ 
ዖበሇ ተፈታዊ ዖበሇ ጹቡቕ ወረ ዖሇዎ 
ዖበሇ ገሇ ዯግነት እንተ ኻይኑ ብእኡ 
ሕሰቡ” ይብልም (ፊሉጲ 4፣8) ኣብ 
ሓዲርና ከምዘ ዛዒይነቱ መስርዔ 
ኣተሓሳስባ ምስ እነማዔብሌ ካብ 
ስቓይን ትሑት ርእሰ ምትሓትን ነጻ 
ኢና።  

ነቲ እንሰምዕ ዖበሇ ቃሊት ኩለ ከም 
ዛመስሇናን ከምዘ ማሇቱን እዩ ኢሌና 
ምትሩጓሙ ምስ እንሓዴግ ከኣ ካብ 
ማእሰርቲ ነጻ ንወጽእ። ኣብ ውሽጢ 
ሓዲር ብሰንኪ ቃሊት ዛመጽእ 
ዖይምስምማዔ ከጋጥም ይኹእሌ እዩ። 
እቲ ነዘ ዖጋዴድ ግና ብዙዔባ እቲ 

ዛተፈጥረ ግጭት ኣብ ኣእምሮና 
እንህቦ ግበረ መሌሲ እዩ። ኩለ ግዚ 
ናይ መጻምዴትና ዖረባ ብኣለታ 
ዖይኮነ ብኣወንታዊ ኣትሓሳስባ 
ክንትርግሞ ከልና ነቲ ዛመጽእ 
ምፍሕፋሕ መዔሇቢ ንረኹበለ ኪንዩኡ 
ዛሓሌፍ ድቡ ዛሓሇፈ ግጭት ከኣ 
ኣይገጥመናን። ኣብ ኣእምሮና 
ኣምሊዊ ዛኻነ መንጽር ክንኣቱ 

ኣልና። ብዴሕር’ዘ ኴኣ 
እቲ ካብ መንጎ ክሌተ 
ተጻመዴቲ ዛበርተዏ ነቲ 
ዛ ዯ ኴ ም  ን ም ጻ ሩ 
ኣይክሽገርን እዩ።  

ኣብ ሓዲር ናይ ቃሊት 
ምጽብጻብ እንተ ሃሌዩ 
ቤ ተ ሰ ብ ና  ን ፈ ተ ና 
ምቅሌዐ ኣይተርፍን እዩ። 
ስ ሇ ዘ  ነ ቲ  ካ ብ 

መጻምዴትና  ዛመጸና  ቃ ሊት 
ከሕርቐናን ከቖጣዒናን ይኹእሌ 
ይኴውን። እዘ ንቡር እዩ። ግና ህዴእ 
ኢሌና ኣተረጓጉማ እቲ ካብ ኣካሌና 
ዛሰማዔናዮ ኩለ ኣወንታዊን ረዘንን 
ክኴውን ኣሇዎ። ኣብ ክንዱ ከምዘ 
ማሇቱ እኮ እዩ ኢሌና ብኣለታ 
ምትርጓምና ከምዘ ክብሌ ወይ 
ክትብሌ ስሇ ዛሓሰበ ወይ ዛሓሰበት 
እዩ ኢሌና ኣዎንታዊ ኣተረጓጉማ 
ክንሕዛ ይግባእ።  

ካሌእ ከኣ እዘ ዒይነት ኣዎንታዊ 
ኣተሓሳስባ ኣብ መጻምዴትና እንተ 
ሒዛና ንዛመጽኣና ዛተፈሊሇየ ጸገማዊ 
ሽግር ንምግጣሙ ቀሉሌ እዩ 
ዛኴውን። ኣብ ብጻይና ወይ ብጸይትና 
ዖልና ኣለታዊ ኣተሓሳስባ ኩለ ነቲ 
ኣምሊኹ ክንሕጎሰለን ክንዒርፈለን 
ኢለ ዖዲሇዎ በረኴት ከስእነና ይኹእሌ 
እዩ። ንኣብነት ታሪኹ እቶም ሙሴ 
ዛሇኣኺም ዒሰርተው ክሌተ ሰሇይቲ 
እስከ ንውሰዴ። ኣምሊኹ ንዯቂ 
እስራኤሌ ካብ ግብጺ ኣውጺኡ ናብ 
ምዴሪ ከንኣን ናብ ቦታ ዔረፍቲ 
ይመርሖም ነበረ። ሙሴ ኴኣ ብዙዔባ 
እታ ዛወርስዎ ምዴሪ ክፈሌጥ ስሇ 
ዛዯሇየ ዒሰርተው ክሌተ ሰሇይቲ 
ሰዱደ። እዜም ዒሰርተ ኹሌተ ሰሇይቲ 
ዛረኣይዎ ሓዯ፣ ዛገጠሞም ሓዯ፣ 

(ፈውሲ ግጭት...ካብ ገጽ 7 ዛቀጸሇ) 
 

 
(ናብ ገጽ 16 ይቅጽሌ >>) 

ኩራና ኩለ ንምዔራይ እምበር  

 
 

ንምጉዲእ ክኴውን ኣይግብእን    
እዩ። 
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ኣተሓሳስቦኦም ግና በበይኑ ኔሩ። 
ንዛርኣዮዎ ዛሃብዎ ትርጉም ካብቲ 
ኣምሊኹ ዛሃቦምን ዛበልምን ተስፋ 
ፍለይ ኔሩ። እቶም ዒሰርተ፣ ነገራት 
ከምቲ ንሶም ዛመስልም ስሇ 
ዛተርጎምሞ ኣብ ውዴቀት ኣትዮም። 
ነቶም ዛሇኣኹዎም ህዛቢ እውን ኣብ 
ውዴቀት ሸሚሞም። እያሱን ካላብን 
ግና ብመንጽር እዘ ስጋዊ ኣተሓሳስባ 
ዖይኮነ ብዒይኒ ኣምሊዊ ኣተሓሳስባ 
ርእዮም ዛተባህልም ተስፋ ኴኣ 
ወሪሶም። እዘ ዙንታ እዘ ኣብ ዖሁሌቁ 
13ን 14 ኢና እንረኹቦ።  

እምበር ልሚ ኣብ ውሽጢ ቤትና 
ዖሇዉ ነገራት ብኴመይ ኣጠማምታ 
ወይ ኣረኣእያ ንርእዮም። ኣምሊኹ ኣብ 
ሓዲር ዖቐመጦ ተስፋን በረኴትን 
እምብዙ ዒብን ሰፊሕን እዩ። ነዘ ነገር 
እዘ ከይንርኢ ግና ዒበይቲ ኣኹራናት 
ዛሽፉኑና ኣሇዉ። ኪንዮ እዘ እንታይ 
ንርኢ? ኩለ ግዚ ኣብ ውሽጢ ቤትና 
ኣዎንታዊ ኣተሓሳስባ ከነጥሪ ክንክእሌ 
ግና መመርሒ ቃሌ ኣምሊኹ ክንክተሌ 
ኣልና ቃሌ ኣምሊኹ ኣብ ሮሜ 12፣1-3 
ዖል ብምሕዲስ ሓሳብክም ተሇወጡ 
እምበር ነዙ ዒሇም እዘኣ ኣይትምሰሌዋ 
ይብሇና። ክርስትያናዊ ቤተሰብ 
ዒሇማውን ስጋውን ኣተሓሳስባ ክቐርባ 
የብለን። ከምይሲ ናብ ጥፍኣትን 
ዔንወትን እምበር ናብ ካሌእ ዛመርሖ 
ፈጺሙ የብለን።   

ኣብ ቤትና ዛፍጠር ኩለ በቲ ኣምሊኹ 
ዛሃበና ብለጽ መንፈሳዊ ኣእምሮ 
ጌርና ክንጥምቶ ይግብኣና። እምብኣር 
ኣብ ብጻይና ብዛመጽእ ነገር ኩለ 
ኣዎንታዊ ኣተሓሳስባ ይሃሌወና። ኣብ 
ቤትናን ሓዲርና ከኣ ክንዮ ዛገጥመና 
ብዴሆን ፈተናን ንጠምት። እዘ ሕጂ 
ዖይሕሇፍ ዛመስሌ ኩለ ግዚኡ ምስ 
መጸ ክጥቕሇሌ እዩ። ክንዮ እዘ ስጋዊ 
የዑንትና ምምዔዲው ንመሃር። ካብ 
ከምዘ ማሇቱ እዩ ከምዘ ማሇታ እያ 
ዛብሌ ቆይቂ ወጺና ኣወንታዊ 
ኣተሓሳስባ ነማዔብሌ። ብዴሕሪ እዘ 
ቤትና ተፈዊሳ ንሌኦት ንፈውሲ 
ክንከውን ኢና። 

 

3 ዖርባ ንምዔራይ እምበር ንምጉዲእ 
ኣይኵን።  

ኣብ ናብራናን ሓዲርናን ሰዒርን 
ተሳዒርን ዛብሃሌ ነገር የልን። እቲ 
ኣብ ቤትና እንረኹቦ ዒወት ኩለ 
ሓባራዊ እዩ። እቲ ዛገጥመና ውሌቃዊ 
ስዔረት እውን ይኵን ኩለ ሓበራዊ 
እዩ። ስሇዘ ኣብ ሞንጎ ተጻመዴቲ 
ሓዯ ኣካሌ ክጋገ ይኹእሌ እዩ። እቲ 
ጌጋ ምዃኑ ዛፈሇጠ ኣካሌ ከኣ ከዏርዮ 
ሓሊፍነት ኣሇዎ። ግናኴ ተሳዑሩን 
ጉግይን ከም ዖል ንምእማንን 
ንምጉዲእን ግና ክጓየይን ክቕሌጥፍን 
ኣይግባእን። ምውቓስ ዖምጾ ሇውጢ 
እንተ ሃሌዮ ባእስን ቃንዙን ጥራይ 

እዩ። ኩራና ኩለ ንምዔራይ እምበር 
ንምጉዲእ ክኴውን ኣይግብእን እዩ።  
ኣብ ውሽጥና ዖል ቃሊት ኩልም 
ብሓንሳብ  ከ ነውጾኦም  መሰሌ 
ኣይተዋህበናን። ክንዙረበልም እውን 
ኣይፍቀዯናን እዩ። እቶም ንዙረቦም 
ቃሌት ኩሊቶም ግዚኦም ዛሓሇዉ 
ክኺኑ ኣሇዎም። 

ጸሓፊ ጥበበኛ ሰልሙን ከምዘ ይብሌ 
“ሰብ ብምሊሽ ኣፉ ይሕጎስ እወ 
ብግዚኡ ዘዛረብ ቃሌ ክንዯይ ጹቡቕ 
እዩ።” ምሳላ 15፣23 ስሇዘ እንዙርቦም 
ቃሊት መዒስን ኣበይን ስሇምንታይን 
ምኖም ክንፈሌጥ ሓሊፍነትና እዩ። 
ቃሊትና ዛምዖን ኣብ መጻምዴትና 
ጥራይ  ዖይኮ ነ  ኣብ  ቅዴሚ 
እግዘኣብሄር ከይተረፈ እዩ። ነዘ ኴኣ 

እዩ ኣብቲ ምዔራፍ ክንርእዮ ዛጸናሕና 
ጠቢብ ሰሇሞን “እኩይ ሓሳባት ኣብ 
እግዘኣብሄር ፍንፉን እዩ ሌኡም 
ቃሊት ግና ኣብ ቅዴሚኡ ንጹህ እዩ” 
ይብሌ። ስሇዘ ሓይሉ ቃሊትና ከመይ 
ዒበይቲ ምዃኖም ተረዱእና ንኣምሊኹ 
እናፈራሕና ከነውጾም ኣልና።  

ኣብ ውሽጢ ሓዲርና ዛግበር ዛርርብ 
ናይ ረታዔን ተረታዔን ናይ ሰዒርን 
ተሳዒርን መንፈስ ዖሇዎ ክኴውን 
የብለን። እዘ ኣብቲ ክርስትያናዊ 
ቤተሰብ ኣይሰርሕን እዩ። ብዖል 
ርዴኢትን ካሌእ ዖይምስምማዔን ክህለ 
ይኹእሌ እዩ። ነዘ ዖይምስምማዔ ከም 
ዖየል ጌርካ ምምሌሊስ ንባዔለ ሳዔቤን 
ኣሇዎ። ነቲ ዖል ዖይምስምማዔ ግና 
ከም ሓዯ ናይ ግብረ መሌሲ መሳርሒ 
ተጠቂምካ ንብጻይካ ክትጎዴኦ 
ምዴሊይ ግና ሓጢኣት እዩ። ነቲ ቓለ 
ዖቕሌበለ ኩለሳዔ ሰናይ ይረክብ እዩ 
ዯሓር ከኣ ኣይጠዒስን እዩ። ስሇዘ ኣብ 
ዖረባና ኩለ ጥንቁቓት ክንከውን 
ኣልና።  

ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ጸገም 
ምስ ዛሇዒሌ እቲ ዛተፈጥረ ሽግር 
ክዒብን ክፍታሕን እቲ ናትና ግዯ ዒቢ 
እዩ። ኣብዘ እዩ ኴኣ ሌዛቡነትን 
ህዴኣት ቃሊትን ዖዴሉ። ሃዋርያ 
ያቆብ እውን ክዙረብ ከል “ኩሊትና 
ብብሕ ነገር ንስሕት ኢና እሞ ሓዯ 
ብቓሌ ዖይስሕት እንተል ንሱ ንብዖል 
ስግኡ ሇጉም ዘከኣል ብቑዔ ሰብኣይ 
እዩ” ይብሌ። ስሇዘ ጽንዒት ሓዲርና 
ብመጠን ቃሊትና ምዃኑ ኣይንዖንግዔ። 
ከም ሰባት ቃሊት ካብ ኣፍና 
ክመሌቁና ይኹእለ እዮም፣ ግናኴ 
ነቶም ዛመሇቑና ኣለታውያን ቃሊት 
ከም ዖሇውዎም ክኴደ ክንሓዴጎም 
ዖይኮናስ ምእካቦምን ምዔራዮምን 
ክንጋዯሌ ይግብኣና። ከናፍርና 
ዖውጽእ ከምቲ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ 
ዛበል ካብቲ መዛገብና ዛመሌኦ እዩ። 
ስሇዘ መዛገብ ሌብና ንመጻምዴትና 
ኩለ ግዚ ፍቕርን ሓሌዮትን ክመሌእ 
ኣሇዎ። ካብኡ፣ እነውጽኦ ቃሊት 
ከመይን እንታይን መዒስን ምዃኑ 
ምፍሊጥ ኪከኣሇና እዩ።  

(ፈውሲ ግጭት...ካብ ገጽ 15 ዛቀጸሇ) 
 

 
(ናብ ገጽ 21 ይቅጽሌ >>) 
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ራእይ 
ንህዛብና ናይ መሰረት ፈውሲ ምምጻእ ። 

 

መሪሕ ጥቕሲ 
ዯቕ ነቲ ቀዯም ዛዒነወ ኪነዴቁ እዮም ፣ ንመሰረት ብሓት ወሇድ ኹተቕውም ኢ ። 
ነዲቕ ፍሩስን ፣ መሳፍሮ ዘኴውን መገዱ መዒረይን ተብሂሌካ ኹትስመ ኢ ። ኢሳ 58.12 

 

ሕመረት ኣገሌግልት (Core Values)  
 

እግዘኣብሄር ኣምሊኹ በይኑ መሰረት ህዛቢ እዩ ። ስሇዘ፣ 
 

1. ኣምሊኹ ምስኡ ሕብረት ክህሌወና ይዯሌይ 
 

 ናብ ኣምሊኹ ቃለ ብምንባብ ፣ ብምጽናዔ ፣ ብምስትንታን ክንጠብቕ ይዯሌየና 
 ብጸልት ምስኡ ጊዚ ከነሕሌፍ ይዯሌየና ። 
 ብስግዯት ፣ ብምግዙእ ፣ ንእኡ ብምፍራሕ ፣ ምስ ምስጋና ከነምሌኺ ይዯሌየና። 
 

2. ኣምሊኹ ንሓዴሕዴና ሕብረት ክህሌወና ይዯሌይ 
 

 ኣምሊኹ ብፍቕሪ ፣ ብምቅብባሌ ፣ ብሓዴነት ፣ ይቕረ ብምብህሃሌ ፣ ብምዴግጋፍ ንሓዴሕዴና ክንሓብር ይዯሌየና ። 
 እቶም ሓሳብ ዖሇዎም ፣ እቶም ክሰምዐ ዛኹእለን እቶም ኣተግበርትን ክሓብሩ ከሇዉ ዔብየት ፣ ብስሇትን ምሌኣትን 

ይመጽእ ፣ ስሇዘ ከም ስጋ ክርስቶስ ናብ ምሌኣት ንኹንዒብይ ኣምሊኹ ሕብረት ክህሌወና ይዯሌየና። 
 

3. ኣምሊኹ ብሕብረት ወንጌሌ ከነበስር ሓሊፍነት ሂቡና 
 

 ብዖይ ወንጌሌ ህዛብና ክፍወስ ኣይክእሌን እዩ ። 
 ስሇዘ ንምዴሓን ህዛብና ከም ኣካሌ ክርስቶስ ብሕብረት ክንወጽእ ወንጌሌ ክርስቶስውን ክንእውጅ ኣምሊኹ ሓሊፍነት 

ሂቡና እዩ ። 
 

4. ኣምሊኹ ናይ ራእይ ሰባት ክንከውን ይዯሌየና 
 

 ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ዔሊማ ዖሇና ሰባት ኮይንና ፣ መዯባትናን ሽቶታትናን ብንጹር ሰሪዔና ብዖዴሌይ ነገራት ኩለ 
ክንዔጠቕን ንመንግስቲ ኣምሊኹ ክንሰርሕን ይዯሌየና ። 

 ኩለ ኣማኒ ኣብ ኩለ ቦታታት ኣትዩ ንምጥዒይ መሰረት ህዛብና ክነገሌግሌ ኣምሊኹ ራእይን ንጹር ዔሊማን ሂቡና እዩ 
። 

 

5. ኣምሊኹ ኣብ ቅዴሜና ንዖል መንፈሳዊ ውግእን መዏንቀፊታትን ስዑርና ክንወጽእ ይዯሌይየና 
 ኣብ ቅዴሜና ንዖሇዉ ብዴሆታት ስዑርና ናብቲ ኣምሊኹ ኣብ ቕዴሜና ንዖቐመጦ ሽቶ ክንበጽሕ ክንጋዯሌ ኣሇና ። 
 ስሇዘ ኣምሊኹ ኣብ ህይወትና ንዛመጽእ ዛኺነ ዒይነት ብስጋዊ ትምኒት ፣ ብስርዒት ዒሇም ፣ ብሰባት ንዛመጽእ 

መዏንቀፊታትን ብመንፈሳዊ ውግእን ንዛመጽእ ዛኺነ ዒይነት መዏንቀፊን ስዑርና ክንወጽእ ይዯሌየና ።  
 

6. ኣምሊኹ ኣብ ዛሃበና ስዴራ እሙናት ክንከውን ይዯሌየና 
 

 ኣብ ማእከሌ ህዛቢ ጽኑዔ ፈውሲ ንኹመጽእ ስዴራ ቤት ክጥዑ ኣሇዎ ። 
 እግዘኣብሄር ኣምሊኹ ሓዲር ኩለ ብክርስትያናዊ መገዴን ብመሰረት ቃለን ክምራሕን ብፍርሃት ኣምሊኹ 

ክመሓዲዯርን ይዯሌይ ።  
 ወሇዱ ንዯቆም ቃሌ ኣምሊኹን ፍርሃት እግዘኣብሄርን ብምምሃር ከዔብይዎም ኣምሊኹ ይዯሌይ ። ነቲ ዛመጽእ ወሇድ 

ፍርሃት ኣምሊኹ ክንምህርን ንኣምሊኹ ክንቅዴሶን ኣምሊኹ ይዯሌየና ። 
 ውለዴ ዴማ ብምኹባር ወሇዴን ፣ ብመሰረት ቃለ ብምእዙዛን ብፍርሃት ኣምሊኹን ኹዒብዩ ኣምሊኹ ይዯሌይ ። 
 

7. ኣምሊኹ ብዛሃበና ነገራት ኩለ እሙናት ኲንና ክሳዔ መወዲእታ ክንጎይን ብጽቡቕ ዴማ 
ክንውዴእን ይዯሌየና 

 

 ኣምሊኹ ኣብ ማእከሌ ክንተርፍ ኣይጸውዒናን ። 
 ኣምሊኹ ብቅዴስና ፣ ብምጥንቃቕ ነቲ ጉያ ብጽቡቕ ክንውዴእ ይዯሌየና ። 
 

ስሇዘ ንመሰረታዊ ፈውሲ ህዛብና ዛጸውዒና ኣምሊኹ ሰማይ ከቕንዒሌና እዩ እሞ፣ ንሕና ባሮቱ ተንሲእና ኹንዏዪ ኢና ። 
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ኣሌበም ኤብን-ዓዖር 
ፓስተር ምሕረትኣን ኣብ ኣገሌግልት 

ኣሳሰይቲ (USHER) ጉባኤ ማቻኮስ (ፕሮግራም ጸልት) 

ህጻናት ምስ መምሃራኖም ኣብ ምዛንጋዔ 
ወሇዱ ጉባኤ 

ምእመን ዴሕሪ ፕሮግራም ስሌጠና ኣገሌገሌቲ 

መዖምራን ሃገራዊ መዒሌቲ ጸልት (ግንቦት 18) ተዋሳእቲ ዴራማ መጽሓፍ ኣስቴር 
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ፍቕሪ 

መዯብ ዯቂ-ኣንስትዮ (መጋቢት 8) 

ጉባኤ 

ጉባኤ 

መዖምራን መዖምራን ፍርያት ዯቂ-ኣንስትዮ ኣብ መሸጣ 

ጉባኤ 
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ሜዴያ ስቲዴዮ  ጉጅሇ ሜዴያ በዒሌ ሌዯት  

ጉጅሇ ጸልት 
መዒሌቲ ጸልት ናይ ክሌቲኤን ቤ/ክ ኣብ ናይሮቢ  

ህገራዊ መዒሌቲ ጸልት ጉባኤ 

ተመሃሮ ትምህርቲ ኣገሌግልት ጉባኤ 
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ካብቲ ንኴተማ ዛገዛእ ንገዙእ 
መንፈሱ ዛገትእ እዩ ዛበሌጽ እሞ፣ 
ስሇዘ በቲ ካብ ኣምሊኹ ዛተወሃብናዮ 
ጸጋን መንፈስን ዯገ ከናፍርና ንሓለ። 
ኣብ ሌዔሉ መጻምዴትና ኣብ 
ውሽጥና ዛመጸና ኩለ ኣብ ሌዔሉኡ 
ኣይነውርድ። ቃሊት ኣፍና መስመር 
ንምትሓዛን ንምስትኹካሌን ዯኣ 
ይኵን እምበር ንምስባርን ንምዔናውን 
ኣይኵን። ነቲ እንርእዮ ጉዴሇት ከም 
ጅሆ ተጠቂምና ሓዲርና ከይነዔኑ 
ንጠንቀቐ። ናይ ሓዯ ኣካሌ በዯሌ 
ጽሌዋ ናይቲ ካሌእ ኣካሌ ከምዖሇዎ 
ኴኣ ኣይንዖንግዔ። ኣብ ሌዔሉ 
መጻምዴትና ክንጥቀመልም ዖኹእለና 
ማእሇያ ዖይብልም ዉቁባትን 
ኣዎንታውን ዛኻኑ ቃሊት ኣሇዉ እሞ 
ኣዴህቦና ኩለ ኣብኣቶም ይኵን። 
ብዴሕሪ እዘ ኴኣ ዓሊ ፈሌፋሉ ፈውሲ 
ካብ ቤትና ክውሕዛ እዩ። 

4 በይን  ከም ዖይትስዔር ፍሇጥ  

ክሌተ ሰባት ናብ ሓዲር ዛመጹ ሓዯ 
ኣካሌ ክኻኑ እዩ። ኣምሊኹ ነዘ 
መስርሕ እዘ ዛፈቐድ ከኣ ካብ ሓዯ 
ምዃን ክሌተ ምዃን ስሇ ዛበሌጽ 
እዩ። ካብቲ ሓዯ ዔሊማ ሓዲር ከኣ 
ምዴግጋፍ እዩ። ኣምሊኹ ንሰብኣይ 
በይኑ ክኴውን ስሇ ዖይዯሇዮ ዯጋፊት 
ፈጢርለ። ከም ውሌቀ ሰባት 
ንኴይንሓሌፎምን ንኴይንሰግሮምን 
መታን ኣብ ርያና ካብ ሰይጣንን 
ዒሇምን ሰባትን ዖቐመጡሌና ሓጹራት 
ኣሇዉ። ነዘኣቶም ንምስጋር ከኣ 
ሓይሌን ጸጋን የዴሌዩና። ብፍሊይ 
ኣብ ሓዲር ነዘ ከምዘ ብዒወት 
ሰጊርካዮ ክትሓሌፍ ሓዯ ነቲ ሓዯ ከም 
ዖዴሌዮ ክፈሌጥ ከል ጥራይ እዩ።  

ኣብ ሓዲር በይነይ ይኹእልን 
ይሰግሮም እየ ዛብሌ ኣምርን ሜሊን 
ኣይሰርሕን እዩ። ሓዯ ክወዴቕ ኣል 
እቲ ካሌኣዩ ክዴግፎ ፍቓዯኛ ክኴውን 
ኣሇዎ። ብሕ ግዚ ኣብ ሰብኡት 
ዛረኣአ ሓዯ ሽግር ኣል ንሱ ኴኣ 
ካብቲ ዖሇዎም ኣንነታዊ ባህርይ 
ዛተሊዔሇ ጸገሞም ካብ ኣንስቶም ወጻኢ 
ባዔሊቶም ክጋፈጥዎ ብምፍታኖም 
እዩ። ናይዘ ኣዴማዒነት ግና እምብዙ 

ዒቢ ኣይኮነን። ሰሇዘ ካብቲ ሓዯ 
ፍቕርና ዛግሇጸለን ዛገሃዯለን መንገዱ 
ጾር ሓዴሕዴና ክንጸዋወር ከልና 
እዩ። ኣብ ውሽጢ ሓዲር ሓዯ ኣካሌ 
ዖይፈሌጦ ጸገም ክህለ የብለን። ኣብ 
ቤት ዖል ብዴሆ ኩለ ብሓባር እዩ 
ክምከት ዖሇዎ እንተ ዖይኮይኑ እቲ 
ሓዲር ትርጉሙ ስሒቱ ከምዖል 
ዖጠራጥር የብለን።  

ኣብ ሕብእብእ ዖይብለ እዋን ጥራይ 
እዩ ጸገም መፍቲሒ ክረክብ ዛኹእሌ። 
ካብኡ ወጻኢ እቲ ሕቡእ ቁስሉ ምስ 
ዛገሃዴ እቲ ዛነበረ ጸገም እምብዙ 
ክገዴዴ ናይ ግዴን እዩ። ስሇዘ ሌብና 
ኩለ ነቲ ሓዴ መጻምዴትና ቅለዔ 
ክኴውን ኣሇዎ። ካብ መጻምዴት 
ንሊዔሉ ንጸገምካ ተረዱኡ መዔሇቢ 
ክገብረለ ዛኹእሌ ኣካሌ የሇን። ከም 
ኣብ ባህሌና ዛረአ ሓዯ ነገር ኣል። 
ንሱ ኴኣ ሰበይቲ ጸገማ ንጎረቤታ 
ሰብኣይ ከኣ ሽግሩ ንዒርኩ ብምክፋሌ 
እቲ ጸገም ዛፍታሕ ይመስልም እዘ 
ግና ጉጉይ እዩ። ንሌእ ኣይንንገር 
ዖይኮነስ ቅዴሚ መጻምዴትና ግና 
ካሌእ ክፈሌጥ የብለን። ስሇዘ ኣነ ካብ 
ሰበይተይ ሰበይተይ ካኣ ካባይ ሓገዛ 
ምኹሪ ክንዯሊሇይ ፍቓዴ ኣምሊኹ 
እዩ። ነዘ ኴኣ ኢና ተጣሚርና 
ዖልና። እቲ ሓዯ እንተ ወዯቐ እቲ 
ካሌኣይ ክዴግፍን ከሌዔሌን ሌዔሉ 
መሰለ ግብኡ እዩ። እዘ ሓቂ እዘ 
ኴኣ እዩ ቃሌ ኣምሊኹ ዛምህረና 
መረጋገጺ ሓዴነታት ኴኣ እዘ እዩ።  

ልሚ ኣብ ቤትካ ክትሽከሞ ዛግብኣካ 
ነገር እንታይ ኣል? ልሚ ብሰንኪ ከም 
ዛግብኣካ ዯገፍን ሓገዛን ቤትካ 
ዖይምዃንካ ዛጎዯሇካ እንታይ ኣል? 
በይነይ ይኹእል እየ ዛብሌ ኣተሓሳስባ 

ኩለ ሰይጣን ዖጻወድ መጻወዴያ 
ምዃኑ ዖይምዛንጋዔ። ዯገፍ 
መጻምዴት ዖይምዴሊይ ከኣ ነቲ 
ኣምሊኹ ኣብ ቃለ ዛዯኮኖ 
መምርሒ ምጥሓስ  ምዃኑ 
ዖይምዛንጋዔ። በቲ ኣምሊዊ 
መምርሒ ንምዴ ፍቓዯኛታት 
ዛኻኑ ሰብኣይን  ሰበይትን 

ንሓዴሕድም ክዯጋገፉ ይጓየዩ 
እምበር ንዴሕሪት ኣየንሳሕቡን 
እዮም። ኣብ ሰብኣይ ዴም ኣል፣ 
ሰብይቱ ግና ክትሽፍነለ ትኹእሌ 

እያ። ኣብ ሰበይቲ ኴኣ ጉዴሇት ኣል 
ሰብኣይ ግና ከዏርዮ ይኹእሌ እዩ። 
ሰብኣይን ሰብይትን ኣብ ነናቶም ዒሇም 
ክነብሩ ኣይግብኣን። ኣምሊኹ ከምኡ 
ኣይገበርን። እዘ ልሚ ንርእዮ ዖልና 
ፍትሕን ባእስን ሕንፍሽፍሽን ምንጩ 
ካብዘ እዩ ዛብገስ። እምበኣር ኣምሊኹ 
ዛሃበና ሓዲር ዉቁብ ክኴውን ሓዯ 
ነቲ ሓዯ ኣገዲሲ ምዃን ምፍሊጥ 
ኣዴሊዪ እዩ። ነዘ ሓቂ ኣብ ውሽጥና 
ክሰፍር ከኣ ኣምሊኹ ይርዯኣና። 

እምብኣር ከም ቤተሰብ ንፈውስን 
ንበረኴትን ክንከውን ኢና ተጸዊዑና። 
ኣምሊኹ ከኣ ነዘ እዩ ከም ሰብኣይን 
ሰበይትን ከም ቤተሰብን ዯኰንና 
ዖል። ኣብ ሓዲርና ክንስዔቦም 
ዛግብኡና ማእሇያ ዖይብልም ኣገዯስቲ 
ረቛሒታት እ እንተ ኣሇዉ ካብቶም 
ብሓት ገሇ ውሑዲት ኣብ ሊዔሉ 
ሪኢና ኣልና ስሇዘ በቲ ኣምሊኹ 
ዛጸገወና ጸጋን ምሕረትን ክንስዔቦም 
ንጋዯሌ። ንገዙእ ሓዲርናን ንሌኦትን 
ከኣ ንዒቢ ፈውስን ምንቕቓሕን 
ምትንሳእን ክንከውን ኢና። 

(ፈውሲ ግጭት...ካብ ገጽ 16 ዛቀጸሇ) 
 ኣብ ውሽጢ ሓዲርና ዛግበር 

ዛርርብ ናይ ረታዔን ተረታዔን ናይ 
ሰዒርን ተሳዒርን መንፈስ 

  ዖሇዎ ክኴውን 
  የብለን። 

ኣብ ሓዲር በይነይ 
ይኹእልን ይሰግሮን እየ 
ዛብሌ ኣምርን ሜሊን 
ኣይሰርሕን እዩ። 
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ብሁሌ  ኣቦ ንጓሌ 5 ዛዒመታ ጓለ “ዙጓሇይ ልሚ ንስ ኢ ብዙዔባ እዘ መግቢ እተመስግንሌና።” በሊ። 
ጓለ፣ “ባባ የሱስ ስሇዘ ጣይታ ነመስግነካ፣ ስሇዘ ጸብሒ ነመስግነካ፣ ኣዘ ኩለ ኩለ ንስካ ኢካ ትህበና፣ .... እዘ 

ኩለ ግን ካበይ ኢካ ተምጽኦ?” 

ኣብዘ ዒምዱ እዘ ናይ እተፈሇሇዩ ቅደሳን ታሪኹ  ህይወቶም ይቐርብ” ምስክርነት 
ን ኪም ጆን ሆ ዔሊምኡ 

ከይወቅዔ ዛዒገቶ ነገር 
እንተል እቲ ኣዘዩ ዒሚቑን 
ገፊሕን ዛኺነ ፈሇግ ያለ እዩ። 
ኣዯ ኪም ንዯቃ ብዙዔባ ክርስቶስ 
ክትምህሮም ዴሌየት እ እንተነበራ 
ብቋንቋ ሰሜን-ኮርያ ዛተጻሕፈ 
መጽሓፍ ቅደስ ክትረክብ ግና 
ፈጺማ ኣይከኣሇትን። ኪም ነዘ 
ተረዱኡ ካብ ጎረቤት ሃገር ቻይና  
ብቋንቋ ኣዱኡ ዛተጻሕፈ  መጽሓፍ 
ቅደስ ከምጽእ ወሰነ። ነቲ ሰሜናዊ 
ክፋሌ ሰሜን ኮርያን ቻይናን 
ዖዲውብ ድብ ንኹሰግር ግን ንፈሇግ 
ያለ ብዖይሕጋዊ መንገዱ ክሰግር 
ናይ ግዴን ኮኖ። በቲ ዛተነግሮ 
ሓበሬታ መሰረት ዴማ ኪም ናብ 
ሓንቲ ዒዱ ብምእታው ናብ ሓንቲ 
ቤት ሰዒብቲ ክርስቶስ ኣተወ። 
መጽሓፍ ቅደስ ብቋንቋ ኮርያ 
ክህብዎ ምስ ሇመኖም ግን እቶም 
ኣመንቲ ብመንነቱ ብምጥርጣር 
ዴሕረ ባይትኡ ክነግሮም ሓተትዎ። 
ኪም ዴማ ከምዘ ክብሌ መስከረ፣  
   “ሓዯ መዒሌቲ” ይብሌ ኪም  
“ፓርክ ሁ ቦንግ ምስ ዛብሃሌ ዒርከይ 
ኣብ መንገዱ እንዲከዴኩ ከሇኵ 
ሃንዯበት ክሌተ ፖሉስ መጺኦም 
ንዒርከይ ኣብ ቅዴሚ ዒይነይ ከምዘ 
ብምባሌ ቀተሌዎ፣- ‘ንስ’ውን ሓዯ 
ካባታቶም ኢ።’ በዘ ነገርዘ 

ተገሪመን ተጨኒቐን ናብ ገዙይ 
ብምምሊስ ንኣዯይ ነገርክዋ። ኣዯይ 
ዖረባይ ዴሕሪ ምስማዔ ‘ወዯይ 
ኣነ’ውን ከምኡ ሰዒቢት ክርስቶስ 
እ  ’ የ ’  ብ ም ባ ሌ  ብ ዖ ረ ባ ኣ 
ኣሰንበዯትኒ። ዴሕሪኡ ብዙዔባ 
ክርስቶስ ክትነግረኒ ጀመረት፣ 
ሃንዯበት ሌበይ ብሓጎስ ተፈንጨሐ፣ 
ክርስቶስ ዴማ ኣብ ሌበይ ኣተወ። 
ክነብዔ’ውን ጀመርኩ። እዘ ሓጎስ 
ስቕ ከብሇኒ ስሇዖይከኣሇ ግን ነቶም 
ዛነኣሱ የሕዋተይ ጸዊዒ ብዙዔባ እቲ 
ኣብታ መዒሌቲ ዛተገብረ ኩለ 
ኣዖንተኵልም። እቲ ዖገርም ዴማ 
ሽዐ-ንሽዐ ኣሕዋተይ ንጎይታ 
ተቐበለ። ነታ ቤት ዴማ ዒቢ 
ምዴሓን ኮነሊ። ኣዯይ ዴማ ከምዘ 
በሇትና፣ ‘ዯቀየ እዘ ኩለ ዒመታት 
ተሓቢአ ብዙዔባኵም ኩለ ሳዔ 
ከየብኮርኩ ይጽሉ ነበርኩ’ ብምባሌ 
‘ጎይታ ግን እሙን እዩ እንሆ ዴማ 
መሌሲ ጸልተይ’ በሇትና።”  
   “ኣዯይ” በሇ ኪም፣ “ብዙዔባ 
ክርስቶስ ዛሰምዒቶ እምበር መጽሓፍ 
ቅደስ ከምዖይብሊ ምስ ነገረትና  ግና 
ናብ ቻይና ከይዯ መጽሓፍ ቅደስ 
ከምጽእ ወሲነ፣” በልም። እቶም 

ኣመንቲ ዖረብኡ ጽን ኢልም 
ዴሕሪ ምስማዔ ሓንቲ ብቋንቋ 
ኮርያ እተጻሕፈት መጽሓፍ 
ቅደስ ሃብዎ። ኪም ብታሕጓስ 

እናነብዏ ተወሳ መጽሓፍ ቅደስ 
ክህብዎ ሇመኖም። ንሳቶም ግን 
ከምዖይብልም እንተኺነ ናብ “ዴምጺ 
ሰማእታት” ዛበሃሌ ናይ ክርስትያናት 
ማሕበር ከይደ ክረክብ ከምዛኹእሌ 
ሓበርዎ።  
   ኪም ዴማ 2800 ብቋንቋ ኮርያ 
ዛተጻሕፈ መጽሓፍ ቅደስ ሒ፣ 
ዛተረፈ 2200 መጽሓፍ ቅደስ ዴማ 
ተመሉሱ ክወስዴ ተስፋ እንዲገበረ  
ብተኣምራታዊ መንገዱ ንፈሇግ ያለ 
ተሳጊሩ ናብታ ዛተወሌዯሊን 
ዛዒበየሊን ዒዱ በጽሐ።    
   ኪም ክበጽሖ ዛኹእሌ መከራ 
ከም ሓጎስ እናቖጸረ ብተስፋ ዴማ 
ናብ ሃገረ ቻይና ክምሇስ ምዃኑ 
ይፈሌጥ ነበረ። 
   ንዔሊምኡ እምነቱን ዛተወፈየ 
ጅግና ናይ ኣምሊኹ ሰብ!!  
   ‘ስሇዘ ፍቑራት ኣሓዋተየ፣ 
ጻዔርኵም ብጎይታ ኴንቱ ከም ዖይኮነ 
ፈሉጥኩም ብዔዮ ጎይታ ጽኑዒት፣ 
ዖይትነቓነቑ፣ ኩለ ጊዚ እዙት ኩኑ።’  
1ቆረ 15፣58 

                                         
ካብ መጽሓፍ ‘ጀጋኑ ክርስትያናት’ 

ዛተተርጎመ 2001                                     

ንኴምዘኣቶም ፍሇጥዎም  
ዮናስ ተወሌዯ  

“ኣነ ኣብ ገዙይ ካሌእ ካቦት ኣልኒ እዘ እንኪ ንዒ 
ውሰዴዮ” ኢሊ ሩት ነቲ መሊጉም ካቦታ ፈቲሓ ነታ 
ሰበይቲ ከዯነታ። እናሳሓቐት ከኣ ብዖይካፖታን ብዖይ 
እቲ ንጓሻ ኢሊ ዛገዙኣቶ ምግቢ ናብ ገዛኣ ኣምረሓት። 

ሩት ኣብ ኣፍ ገዛኣ ምስ በጽሓት ብቑሪ ተንቀጥቅጥ 
ነበረት። ኣዘያ ኴኣ ተጨኒቓ ኔራ። ጐይታ ክበጽሓ 
ክመጽእ እዩ ግና እተዲሌወለ ምንም ነገር የብሊን። 
መፍትሓ ከተውጽእ ኣብ ቦርስኣ ሃሰስ ክትብሌ እንከል 
ኣብቲ መቐመጢ ሳጹን ናይ ፖስጣኣ ሓንቲ ዯብዲቤ 
ረኣየት። 

“እንታይ ዒይነት ዖገርም እዩ እቲ ፖስጣ ዖመሊሌስ በዒሌ 
ፖስጣ ኣብ መዒሌቲ ክሌተ ግዚ ኣይመጽእን እዩ” ኢሊ 
ነታ ፖስጣ ኣውጺኣ ከፊታ ኣንበበታ። 

ዛኴበርኪ ሩት 

ካሌኣይ ግዚ ንዒ ብምርኣየይ ሕጉስ እየ። ስሇቲ 
ዖዲሇኹሇይ ግሩም ምሳሕ የቐንየሇይ። ስሇ እታ ግርምቲ 
ካፖትኪ እውን ዯጊመ የቐንየሇይ ይብሇኪ 

ኩለ ግዚ ዖፍቅረኪ የሱስ። 

እቲ ኩነታት ኣየር ኣዘዩ ቆራሪ እዩ ኔሩ። ሩት ግና ነዘ 
ፈጺማ ኣየቕሇበትለን። 

(… ሩት ካብ ገጽ 13 ዛቐጸሇ) 
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ቀተል ዴማ። እቲ ውግእ ከምቲ 
ዲዊት ዛበል ናይ እግዘኣብሄር እዩ። 
ናይ ዲዊት ግዯ ዛነበረ ግና ንኣምሊኵ 
ኣሚኑ ብትብዒት ናብቲ ሇሰ ምውራዴ 
እዩ ዛነበረ። ከምኡውን 
እስራኤሊውያን ከንኣን ንኹኣትዉ 
ቍሩብ ምስ ተረፎም ከካብ ነገዴ 
ዒሰርተ ክሌተ ሰሇይቲ ሰዯደ። ነታ 
ዒዱ ሰሉልም ምስ ተመሌሱ ዴማ 
ብዖይካ እቶም ክሌተ ኳሊቶም 
ፈሪሆምስ ነቲ ህዛቢ ብምሌኡ ከም 
ዛፈርሁ ገበርዎ።  እዘ ንእግዘኣብሄር 
ኣዛዩ ኣጉሃዮ እሞ በጺሖም እ 
እንተነበሩ እተን ዛሰሇለሇን 40 
መዒሌቲ ብመጠን ን40 ዒመታት ከም 
ብሓዴሽ ኯሇሌ በለ። ፍርሂ ናይ 
ዖይምእማን ጉዲይ እዩ፤ እንተ 
ዛኣምኑስ ኣይምፈርሁን ኯታ 
ነይሮም።   
 

ናብ ናይ ጊዳዎን ዙንታ እንተ 
ተመሇስና፣ እግዘኣብሄር ንጊዳዎን እቲ 
ዖል 10ሽሕ ሰራዊት ገና በዘሑ ኣል 
እሞ ናብ ማይ ዖሇዎ ኣውርድ በል። 
ኣብኡ ዴማ መብዙሕትኡ ከም ከሌቢ 
ብሌሳኑ ሰተየ። 300 ሰብኣይ ግና 
ብኢድም ንኣፎም ማይ ሰተዩ እሞ፣ 
እግዘኣብሄር ነቶም 300 ሰብኡት 
ጥራይ ውሰዴ በል እቶም ዛተረፉ ግና 
ነናብ ቤቶም ተመሌሱ። ዴሕሪ እዘ 
እግዘኣብሄር ንሚዴያን ኣብ ኢደ ከም 
ዛሃቦ ንኹፈሌጥ፣ እቲ ዘዙረብዎ ዴማ 
ንሰምዔ ንጊዳዎን ናብቲ ሰፈር 
ጸሊኢ ክወርዴ ተዙረቦ። እቲ ዛገርም 
ዴማ ጊዳዎን ፈራህ ምዃኑ 
እግዘኣብሄር ስሇ ዛፈሌጥ፣ 
“እንተፈራህካ ንጱራ ጊሌያ ውሰድ” 
ክብል ኴል ነንብብ። ኣብቲ ሰፈር 
ሚዴያን ምስ በጽሑ ዴማ ከምዘ ኯነ፣
- 
 

“ሓዯ ሰብ ንብጻዩ ሕሌሙ ይነግሮ 
ይብልውን ነበረ፣ እንሆ ሕሌሚ 
ሓሇምኩ፣ እንሆ ኴኣ ጐጎ ስገም ናብ 

ሰፈር ሚዴያን ኣንከራረወ፣ ናብ 
ዴንን መጺኡ ወቕዕ፣ ንሱ ዴማ 
ወዯቐ። እቲ ብጻዩ ዴማ መሉሱ፣ እዘ 
ሴፍ ጊዳዎን ወዱ ዮኣስ፣ ናይ 
እስራኤሌ ሰብ እዩ እምበር፣ ካሌእ 
ኣይኯነን፣ ኣምሊኹ ንሚዴያንን ንዅለ 
ሰፈርን ኣብ ኢደ ኣሕሉፉ ሃቦ 
በሇ።” (መሳ 7፣ 13-14) 
 

ቅዴሚ ናብቲ ዙንታ ምዴና እስኪ 
ብዙዔባ ሕሌሚ ገሇ ሓሳባት ክጽሕፍ። 
እግዘኣብሄር ብሕሌሚ ይዙረብ’ድ እዩ፧  
እወ!  እግዘኣብሄር ብሕሌሚ ከም 
ዘዙረብ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ተጽሒፉ 
ኣል።  እንተኻነ ግና፣ ኳለ እቲ 
ዯቂስና እንሓሌሞ ካብቲ ሌዐሌ 
ኣምሊኹ ዛመጸ ከም ዖይኯነ ንስሕቶ 
ኣይኯነን። እቲ እግዘኣብሄር ዘዙረበና 
ካብቲ ሃተፍተፍ ዛኻነ’ኴ ብኴመይ 
ንፈሌዮ፧ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ብዙዔባ 
ሕሌሚ እንተ ርአና፣ እቶም ዛሓሇሙ 
ሰባት ብሕ ክብዯት 
ዖሇዎ ነገር ከም ዛረኣዩ 
ከም ዖስተውዔለ ካብ 
ኣገሊሌጻ ናይ ሕሌሞም 
ነስተብህሌ። ከምዘ 
ብምዃኑ ዴማ ዴሓን 
ኢልም ሸሇሌ ክብሌዎ 
ከም ዖይክኣለ 
ንርዲእ። ንምዃኑ 
ኣተረጓጉማኡ’ኴ 
ከመይ እዩ፧  ከምቲ ኣብ ባህሌና 
እንሰምዕ ጽቡቕ እንተ ረኣ ሕማቕ 
ከም ዖጓንፈካ፣ ሕማቕ እንተ ረአ 
ዴማ ጽቡቕ ይበጽሓካ ዛብሌ 
ኣተረጓጉማ ምስ መጽሓፍ ቅደስ’ድ 
ይሰማማዔ እዩ፧ ኣይፋሌን! ናይ ዮሴፍ፣ 
ናይ ናቡከዯናጾር፣ ናይ ዲንኤሌ፣ ናይ 
ካሌኦት’ውን ሕሌሞም ኪትርጎም ከል 
ከምቲ ዛረኣይዎ ሓዯ ዛኻነ እምበር 
ዛተገሌበጠ ከም ዖይነበረ ነስተብህሌ። 
ኣብዙ ሕጂ ዖንበብናያ ሕሌሚ ናይቲ 
ሚዴያናዊ ሰብውን ኣተረጓጉማአ 
ከምታ ዖሊታ እምበር 
ኣይተገሌበጠትን።   
 

ጊዳዎን ነዘ ነገር እዘ ብኣጋጣሚ 
ኣይሰምዕን፣ እንታይ ዴኣ፣ እግዘኣብሄር 
መታን ክሰምዕስ ነቲ ሕሌሚ ኣብቲ 
ሓሊሚ፣ ነቲ ትርጕም ኣብቲ ተርጓሚ 
ኣቐሚጡ ንጊዳዎን ዴማ ኣይ 
ቅዴሚኣ ኣይ ዴሕሪኣ በታ ትኹኹሌ 
እዋን ናብቲ ቦታ ሰዯድ። እዙ ሕሌሚ 
ኣዛያ እያ ትገርመኒ። ምኹንያቱ 
ብሓቂ ጊዳዎን ጐጎ ስገም ስሇ ዛኻነ። 
ጐጎ ስገም ንዴንናት ከገሊብጥ 
ዒቕሚ ከም ዖይብለ ርደእ ነገር እዩ። 
ሓይሉ ናይቲ ዛግሌብጥ ዖል ማሇት 
ጐጎ ስገም፣ ምስቲ ዛግሌበጥ ዖል ነገር 
ማሇት ዴንውንቲ ሚዴያን፣ 
ከተወዲዴሮ እ ፈጺሙ ኣይከኣሌን። 
ጐጎ ስገም እምበር ገጅፍ ሓጺን ወይ 
ከኣ ኣዛዩ ዒብዪ ዯንጐሊ’ውን 
ኣይነበረን።  እዘ ጐጎ እዘ ዒቕሚ 
ወይ ክእሇት እንተ ዖይብለ እ ካብ 
ሊዔሉ ከም ዛወረዯ እሞ ንዅለ ናይ 

ጸሊኢ ሓይሉ 
ሓሸምሸም ከም 
ዖበሇ፣ እቲ ሓሊሚ 
ረአየ።  እቲ 
ተርጓሚኴ፣ ነቲ 
ካብቲ ዴ ዒላት 
እሞ ዴማ ካብ 
ቤቱ ንኡስ ዛኻነ 
ጊዳዎን ከመይ 
ገይሩ ፈሉጥዎ፧  

ካብዘ እንመሃሮ ዒብዪ ነገር፣ ንጸሊኢና 
ንፈሌጦ ጥራይ’ድ ኢና ወይስ ንሱ 
ይፈሌጠና እዩ። መቸም፣ ጸሊኢና ከም 
ዖልና ቃሌ ኣምሊኹ ይምህረና እዩ።  
እዘ ጸሊኢና ዴማ ሰይጣን እምበር 
ካሌእ ኣይኯነን።  ትዛክርዎ’ድ ኣብ 
ግ.ሃ 19፣13-16 ሾብዒተ ዯቂ ኣስቄዋ 
እቲ ሉቀ ካህናት፣ ንኣጋንንቲ ብስም 
እቲ ጳውልስ ዘሰብኮ የሱስ ኢልም 
ምስ ገንሕዎ “ንየሱስ እፈሌጦ፣ 
ንጳውልስውን ኣይስሕቶን 
ንስትኩምከ እንታዎት ኢኵም” 
ዛበልም እሞ ዖጓየዮም፧ እቲ ምስ 

(ጊዳዎን...ካብ ገጽ 13 ዛቀጸሇ) 
 

 
(ናብ ገጸ 24 ይቅጽሌ >>) 

ዴኵማት፣ ፈራሃት፣ 
ዖይንኹእሌ ምዃንና፣ 
ከምቲ ጐይታ ካባና 
ዛዯሌዮን ዛጽበዮን 

ንኴይነገሌግሌ ሽግርና ንሱ 
ኣይኯነን።  

ብሁሌ  ካብቲ ንሰሙን ኪዖናግዐለ ዛቐነዩ ገማግም ባሕሪ ሞምባሳ ንገዛኦም ብምምሊሳ ዖይተሓጎሰት ጓሌ 5 ዒመት 
ቆሌዒ ኣቦኣ ነቲ ዛቐረበ መኣዱ ከተመስግን ምስሓተታ ከምዘ ክትብሌ ጸሇየት፣  

“ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ናብ ሞምባሳ ሲሇዛወሰዴካን ነመስግነካ፣ ናብ ገዙና ስሇዛመሇስካና ግና 
ኣይነመስግነካን ኢና፣ ምግብና ባሪኹካ ሃበና ኣሜን።” 
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እግዘኣብሄር ኣምሊኹና ዖልና ናይ 
ውሽጢ ሓዴነት ሰይጣን ኣጸቢቑ 
ይፈሌጦን ይፈርሖን እዩ። ዖረባና፣ 
ብዯገ እነርእዮ ዖይኯነስ ናይ ጸልት 
ህይወትና፣ ምስ ጐይታ ዖልና 
መንፈሳዊ ህይወት ዖፍርሖ እንተኻይኑ 
ብርግጽ ይፈሌጠና እዩ ማሇት እዩ።  
 

ጊዳዎን ነዙ ሕሌሚ እዘኣን ትርጉማን 
ምስማዐ ነቲ እምነቱ ምስ ተረጋገጸለ፣ 
ምለእ ትብዒት ረኴበ። 
እቲ ኳለ ፍርሁን 
ጥርጥሩን ምስ 
ረሓቐለ ዴማ 
ኣብቲ ዖሇዎ ናይ 
ሚዴያን ሰፈር 
ኯይኑ ክሰግዴን 
ንእግዘኣብሄር ክብሪ 
ክህብን ከል ንርኢ። 
ብኡ ብኡ ዴማ ነቶም 300 ሰብኡት 
ተንስኡ በልም እሞ ኣብ ሰሇስተ 
ጭፍራ መቐልም። ኣብ ኢዴ ኳልም 
ዴማ መሇኴትን ዲነሱን ኣብ ውሽጢ 
እቲ ዲነሱውን ፋናታት ሃቦም። ዖገርም 
ነገር፣ ናብ ከምዘ ዛበሇ ዒብዪ ውግእ፣ 
ጸሊእቶም ከም ኣንበጣ ዛምብዙሖም 
ዛኻነ፣ መራሒኦም ዴማ ፈራህ ዒቕሚ 
ዖይብለ ውግእውን ዖይፈሌጥ (ጐጎ 
ስገም) ምዃኑ እናረኣዩስ መሳርያኦም 
ዴማ መሇኴትን ዲነሱን ፋናታትን 
ጥራይ!!!! ንውግእ ኪኴደ ከሇዉስ 
መሇኴትን ዲነሱን ፋናታትን ዛሕ 
ንምንታይ ኯን እዩ፧፧ 
 

እቲ ጽሑፍ፣ ፍርቂ ሇይቲ ምስ ሓሇፈ 
ይብሌ፣ ዖብዓኛታት ምስ ተሇወጡ፣ 
እቶም ምስ ጊዳዎን ዛነበሩ 100 
ሰብኣይ መሇኴት ነፍሑ፣ እቶም 
ካሌኣይ 100 ከምኡ ገበሩ፣ እቶም 
ሳሌሳይ 100ውን ከምኡ ዯገሙ እሞ 
ነቲ ዲነሱኦም ሰበርዎ። ነቲ ዲነሱ ምስ 
ሰበርዎ ዴማ እቲ ኣብ ውሽጡ ዛነበረ 
ብርሃኑ ተሓቢኡ ዛነበረ ፋናታት 
ኣብርሀ።  ብየማነይቲ ኢድም 

መሇኴት እናነፍሑ ብጸጋመይቲ 
ኢድም ዴማ ነቲ ፋናታት ሓ።  
ብዖል ሰራዊት ጸሊኢ ነዘ ምስ ረኣየ 
ሃዯመ፣ እግዘኣብሄር ከኣ ሴፍ 
ነፍስወከፍ ናብ ብጻዩን ናብ ብዖል 
ሰራዊትን ገበሮ።  ኣብዘ ከም እንዔዖቦ 
ዖልና፣ እቶም 300 ሰብኡት 
ዛተዒወትዎስ ብቕሌጽሞም’ድ እዩ፧፧ 
ኣብቲ ውግእ ተሰሉፍና እንታይ ጌርና 
ክብለ ይኹእለ፧ 
 

ዴኵማት፣ ፈራሃት፣ ዖይንኹእሌ 
ምዃንና፣ ከምቲ ጐይታ 
ካባና ዛዯሌዮን 
ዛጽበዮን 
ንኴይነገሌግሌ 
ሽግርና ንሱ 
ኣይኯነን። 
ምኹንያቱ  
እግዘኣብሄር 

ዒቕምናን ክእሇትናን 
ንኡስ ምዃኑ ይፈሌጥ እዩ፣ ግናኴ 
ሽግርና “ዲነሱና” እዩ። ነዘ ሓሳብ እዘ 
ከብርሆ ባህ ይብሇኒ። እቲ ፋናታት 
ናይ መንፈስ ቅደስ ሓይሉ (ሓዊ) 
ኣብነት እዩ። እቲ ክስበር ዖሇዎ ዲነሱ 
ዴማ ናይ ስጋና ምሳላ እዩ።  እዘ 
ኪስበር ዖሇዎ ስጋ ጳውልስ ዯጋጊሙ 
“ቅተሌዎ” ዛብሇና ናይ ስጋ ሓሳብን 
ዴላትን ኳለ የጠቓሌሌ። እቲ ዲነሱ 
ምስ ዘስበር እቲ ፋናታት ይርአ እሞ 
ስራሕ እግዘኣብሄር ዴማ ይስራሕ።  
እቲ ዔዮ (እቲ ውግእ ይኵን እቲ 
ነገሌግል ኳለ) ናይ እግዘኣብሄር 
እዩ። ዘዒዮ ዴማ ንሱ ባዔለ እዩ።  
ናትና ግዯ ግና ንዔኡ ኣሚንና ዯው 
ክንብሇለ ከም ጊዳዎን ምስቶም 300 
ሰብኡት ዛገበሮ ዲነሱና ክንሰብር 
ጥራይ እዩ። መብዙሕትኡ ግዚ ግና 
ክንዱ ነቲ ዲነሱና ንሰብሮ ዛያዲ እባ 
ክንከናኴኖ ንርአ። መንፈስ ኣምሊኹ 
ዘብሇና ንምግባር ዖይኯነስ ንስጋና 
ዛጥዔመና ንምግባር ኢና ንህንዯዴ። 
ንሓስቦ ዖበሇ “ንዒይ ይጥዒመኒ” 
ዛመሌኦ፣ ስሇ ርእስና እንሓስቦ ዴማ 

ካብቲ ዛኻንናዮ ንሊዔሉ እናኻነ 
ንሽገር።   
 

እግዘኣብሄር እቲ ህዛቢ ምስ በዛሐ 
ከይዔበ ባዔሇይ ነዘ ገይረዮ፣ 
ብቕሌጽመይ ተዒዊተ ምእንቲ ከይብሌ 
ቁጽሮም ሒዯት ክኴውን መሪጹ። 
ኣብታ ቀዲመይቲ ናይ ጊዳዎን ታሪኹ 
ሕታመይ ናይ ሓንቲ ኣንጭዋን ናይ 
ሓዯ ሓርማዛን ታሪኹ ጌረ ዛገሇጽክዎ 
እግዘኣብሄር “ኣናቓኒቕናዮ እምበር” 
ዛብል ከም ዖይዯሉ ጠቒሰ ነይረ። 
ምኹንያቱ እቲ ኳለ ዔዮ ዘገብሮ ባዔለ 
እዩ። ንሕና ግና መገሊግሌቱ 
ብምዃንና ጊዚናን ህይወትናን ወፊና 
ዯው ንብሇለ። “ንሱ ተዋግኣይ ኣምሊኹ 
እዩ” ተባሂለ ተጻሒፉ ከም ዖል ንሱ 
ይዋግኣሌና፣ ተዋጊኡ ዴማ ነቲ ዒወት 
ይህበና። 
 

ኣሕዋተይ፣ ልሚ ኣብ ህይወትና ከም 
ሚዴያን ኯይኑ ዚሸግረና ብሕ 
ውግእ ይህሌወና ይኴውን፣ ሰሊምና 
ዛወሰዯ ዖጨንቐና ዖል ጉዲያት 
ኣይሰኣንን። ልሚ ኣብ ናብራና ኣብ 
ሓዲርና፣ ኣብ ስራሕና፣ ኣብ ጥዔናና 
ጸሌማት ዘመስሌ ዖል ነገር፣ ጽባሕ 
ብርሃኑ ከርእየና ንጐይታ ቀሉሌ እዩ።  
ንሕና ግና ናብኡ ንጥበቕ፣ ኣብቲ ናይ 
ውግእ ቦታና ዴማ ዯው ንበሌ! ከምኡ 
ዴማ ልሚ ጐይታ ዯው ዛብሇለ ነቲ 
ዔዮኡ ማሇት ኣገሌግልቱ ክዋፈር 
ዛዯሉ ሰብ ይዯሉ ኣል።  ከምቲ ቃለ 
“እቲ እኹሉ ብሕ እዩ ዒየይቲ ግና 
ሒዯት እዮም” ዘብሌ ከም ኢሳያስ ኣነ 
ኣሇኵ ኢለ ከየዔጠጠየ ብዴዴ ዘብሇለ 
መን ኣል፧ ከም ዲዊት’ከ ስም 
እግዘኣብሄር ኪጽረፍ ከል ምስማዔ 
ኣየኹእሇንን ኢለ ንጐሌያዴ ኪገጥመለ 
ንበይኑ እ እንተኻነ ዛወጽእ መን 
ኣል፧ ከም ጊዳዎን’ከ ጐጎ ስገም 
ምዃኑ እናፈሇጠ በቲ ናቱ ሓይሉ ግና 
ነቲ ዒበይቲ ዴንናት ናይ ሚዴያን 
ክግሌብጥ ከም ዘኹእሌ ኣሚኑ ንዔዮ 
ጐይታ ዛትንስእ መን ኣል፧፧፧፧፧ 

(ጊዳዎን...ካብ ገጽ 23 ዛቀጸሇ) 
 

ጐይታ ዯው ዛብሇለ 
ነቲ ዔዮኡ ማሇት 

ኣገሌግልቱ ዛዋፈረለ 
ሰብ ይዯሉ ኣል። 

“ከምቲ ኤይሮፕላይን ካብቲ መንቀሉኣ ንሊዔሉ ክትበርር እንከሊ ብሕ ነዲዱ 
እተህሌኹ፣ ንሕናውን ንምትንሳእ ብሕ ሓይሉ ኣጥፊእና ኣልና። ካብ ሕጂ ንንየው 

ግና ከም ንስሪ ሓይሉ ወሲኹና ንሊዔሉ ክንዴይብ ኢና።”  
ፓስተር ምሕረትኣብ ሃብተማርያም (ኣብ 5ይ ዒመት)  
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   ሌዔሉ’ዜም ኣካሊት እዘኣቶም፣ እቲ ቀንዱ መስርሕ 
ምክሌሌ፣ እቲ ብዋህዮታት ዛግበር ኣገባብ ምክሌሌ 
እዩ። ብቐንደ ዴማ ብጸዒደ ዋህዮታት ዯም እዩ 
ዘግበር። ኣብ ዯምና ብሚሌዮናት ዛቑጸሩ ዋህዮታት 
ዯም ኣሇዉ። ኣብ ዯም ኮይኖም ከኣ ኣብ መሊእ ኣካሊት 
ዐዯት ይገብሩ። ኣብ ውግእ እተዋፈሩ ብምዃኖም ከኣ 
ዔዴሚኦም ውሑዴ መዒሌታት ጥራሕ እዩ። ብመንጽሩ 
ኴኣ ሓዯስቲ ዋህዮታት ኣብ ኣንጉዔ ዒጽሚ ብቐጻሉ 
ይፈርዩ። ነቶም ኣብ ውግእ ዛሞቱን፣ ምስ ዯኴሙ 
ብብጾቶም እተበሌዐን  ከኣ ይትክኡ።  
   ሉምፎሳይትስ እተባህለ ዒይነት ጸዒደ 
ዋህዮታት ዯም ንሓዯ ባዔዲዊ ዴቀ-ባእታ 
(ንኣብነት ባክተርያ) ሓንሳብ ምስ ኣሇሇይዎ 
ኣይጋገይዎን እዮም። ካብታ እዋን ላሊ 
ንዯሓር ከኣ፣ ዯጊሙ እንተመጸ ከመይ ጌሮም 
ከምዚጥቅዔዎ ይውጥኑ። ካብዘኣቶም 
‘ሓበርቲ ዋህዮታት’ እተባህለ (T Cells) 
ዒይነት ናይ ሉምፎሳይትስ፣ ቀጻሉ ኣብ ዯም 
ዐዯት (ስሇሊን ኮሇሊን) ይገብሩ። ሓዯ ባዔዲዊ 
ዴቀ-ባእታ ምስ ረኴቡ ኴኣ ተቐሊጢፎም 
ሓበሬታ  የመሓሊሌፉ። ሽዐ ከም በዒሌ 
‘ዒበይቲ ወሓጥቲ’ ዋህዮታት ዛኣመሰለ 
ተኴሊኴሌቲ ዋህዮታት ናብቲ ባዔዲዊ ዴቀ-
ባእታ ዖሇዎ ቦታ ይመጹ። ኣብዘ እዋን እዘ 
ኣብ ሽፋን’ቲ ባዔዲዊ ባእታ በዜም ሰራዊት፣ 
ባዔዱ ምዃኑን ኪቕተሌ ከምዖሇዎን 
ዚመሌክት ፕሮቲን ሕሊገት ይግበረለ። ወዮ 
ወራሪ ዖይተጸበዮ እተራቐቐ ተጻብኦ 
የጋጥሞ። ‘ዒበይቲ ወሓጥቲ’ ብምባሌ 
ዘፍሇጡ ጸዒደ ዋህዮታት ዯም ነቲ ባዔዲዊ 
ባእታ መጺኦም ይኴብዎ። ቀጺልም ዴማ 
ኣብ ውሽጦም ኣእትዮም ይውሕጥዎ - ዘበዛሕ ጊዚ ኴኣ 
ብኤንዙይማት ጌሮም የሕቅቕዎ። እዘ ውግእ እዘ ኣብ 
ዘካየዯለ እዋን ነዴሪ ይፍጠር። ንኣብነት ኣብ ሓዯ 
ክፋሌ ናይ እግርና ባክተርያ ኪኣቱ ዔዴሌ እንተረቡ፣ 
በዘ ኣብ ሊዔሉ እተገሌጸ ኣገባብ እቶም ኣምሊኹ ዒሉሙ 
ኣብ ኣካሊት ሰብ ዖቖሞም ሰራዊት ይዋግእዎ፣ ኣብ 
እዋን’ቲ ውግእ ከኣ እዩ ነዴሪ ዖጋጥም። እቲ ዛነዯረ 
ቦታ፣ የቐን፣ ይቕይሕ፣ ይረስን፣ ከምኡውን ይሓብጥ። 
ንሱ ግንባር ውግእ እዩ። እቲ ውግእ ምስ ተወዴኤ ንዯገ  
ዛወጽእ ነገር ኣል፣ መግሉ ተባሂለ ይጽዋዔ። መግሉ 
ሬሳታት ናይቶም ኣብ ዒውዯ ኳናት ዛሞቱን ዛሓመቑን 

ዋህዮታትን ጥምረ-ዋህዮታትን እዩ።  
   ብዖይካ ሓበርቲ ዋህዮታት፣ ዖከርቲ ዋህዮታት (B 

Cells) ተባሂልም ዘጸውዐ ዒይነት ሉምፎሳይትስ እውን 
ኣሇዉ። እዘኣቶም ነቲ ሓንሳብ ዖሇሇይዎ ባዔዲዊ ዴቀ-
ባእታ ካሌኣይ ጊዚ ኪረኹብዎ ከሇዉ ኣየሕሌፍዎን 
እዮም። ንዔኡ ዚጥቅዔ ኣገባብ ኣዲሌዮም እዮም ዛጽበዩ። 
ምስ መጸ’ኴኣ በቲ ኣቐዱሙ ተጠቒሱ ንዖል ብዘመስሌ 
ኣገባብ ይቐትሌዎ። ክታበት ኣብዘ ሓቂ እዘ ምርኩስ 
ብምግባር እዩ ዖሰርሕ። እቲ ብክታበት መሌክዔ ዘወሃብ  
ትሕዛቶ ዘበዛሕ ጊዚ እተዲኴሙን ኬዴምዐ ዖይክእለ 

ብቐሉለ ዘሰዒሩ ኣሕመምቲ ዴቀ-
ህይወታውያን እዮም። እቶም ናይ ኣካሊትና 
ተዋጋእቲ ሰራዊት ከኣኣ ብቐሉለ 
የጥቅዔዎም፣ ይቐትሌዎም ዴማ። ሽዐ 
ንዔኦም ኬጥፍኡ ዘኹእለ ተኴሊኴሌቲ 
(Antibodies) ይፈርዩ። እቲ እተኴትበ ሰብ 
ኣብ ህይወቱ በቲ ኣሕማሚ ዴቀ-ህይወታዊ 
እንተተጠቒዐ ኴኣ ይከሊኴለለ፣ ኣይሓምምን 
ከኣ፣ ዘበዛሕ ጊዚ ስርዒተ ምክሌሌ ዔዉት’ዩ 
ዘኴውን። ስሇዛኺነ ዴማ እዩ ሰብ ዛነውሐ 
ዖመን ህይወቱ ብጥዔና ዘሓሌፎ፣ እምበር  
እዘ ስርዒት ምክሌሌ’ዘ እንተዖይህለስ 
ኣሽንይ’ድ ነዊሕ ዔዴመ ክትነብርሲ ካብ 
ማህጸን ወሊዱትካ ክትወጽእ’ውን ኣይከኣሌን 
እዩ። እዘ ተኣምር’ዘ ሓዯ ካብ ናይ 
ምንባርና ምስጢራት ስሇዛኺነ ነቲ ከኣሉ 
ኵለ ዛኺነ ኣምሊኹና ወትሩ ከነመስግኖን 
ክንውዴሶን ይግባእ። ኣነ እዘ ስርዒት’ዘ 
እምብዙ እዩ ዚገርመኒ። ሃላለያ !  
   ፍቁር ኣንባቢ! እዘ ኣርእስቲ’ዘ ኣዛዩ 
ሰፊሕ’ዩ፣ ብዙዔብኡ ዴማ መጽሓፍቲ 
ተጻሒፉ ይርከብ፣ እዘ ቐሪቡ ዖል ትሕዛቶ 

ግና ንስራሕ ኣምሊኹ ኣብ ህይወትና ክንሓስብ እሞ 
ንኴነመስግኖ ብምባሌ እዩ።  
   ከም መዯምዯምታ፣ ስርዒተ ምክሌሌ ሕማም፣ 
ጽቡቕ መግቢ ብምምጋብን፣ ኣሕምሌትን ፍረታትን 
ብምውሳዴን፣ መዒርን ጻዔዲ ሽጉርትን ኣብ መግብ 
ብምጥቃምን ይምዔብሌ እዩ። ከነዖውትሮ ጽቡቕ እዩ።  
   ንስርዒተ ምክሌሌ ሕማም ካብ ኬዲኹሙ ዘኹእለ 
ከም በዒሌ ኤች ኣይ ቪ ቫይረሳት ዴማ ክንሕል 
የዴሌየና። እግዘኣብሄር ስሇቲ ዚገርም ፍጥረቱ 
ይመስገን።                                                    

( ኣምሊኹ ዛዒሇሞ...ካብ ገጽ 8 ዛቀጸሇ) 

The Purpose of Christianity is not to avoid difficulty,  

but to produce a character  adequate to meet it when it comes.  

It doesn't make life easy;  

rather it tries to make us great enough for life. 
James L. Christensen  
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ኣምጽእዎ። ከምኡ'ውን እታ ምዴሪ ብጽኑዔ 
ከምዛተዒርዯትን ብርቱዒት (ንጉዒት) ሰባት ከምዖሇዉዋን 
ተሰማምዐ። ብምኹንያት እቶም ዛበዛሑ ነናይ ነገድም 
ወከሌቲ ዛሃብዎ ተስፋ ዖቑርጽ ጸብጻብ ኣብ ማእከሌ 
እስራኤሊውያን ዔግርግር (ሻቕልት) ኮነ። 
 

ኣብዘ ወሳኒ እዋን፣ ካብቶም 12 ሰባት ሓዯ፣ ነቲ ህዛቢ ኣብ 
ቅዴሚ ሙሴ ኣህዴኦ። ግዴን እዩ ኣብ ቅዴሚ እቲ ናይ 
ተስፋ ቅብጸት ገዒር፣ ናይ ሓዯ ዒው ዛበሇ ዴምጽን 
ብርቱዔ እምነትን ትብዒትን፣ ነቲ እኩብ ህዛቢ ዖተባብዏ 
ምንባሩ፣ እዘ ሰብ እዘ ከኣ ካላብ እዩ ነይሩ። 
 

ኣቓሌቦ ናይቲ ህዛቢ ምስ ሰሓበ ኴኣ፣ ካላብ፣ ነቲ ንሱን 
እቶም ካሌኦት ሰሇይቲን ዛርኣይዎ፣ ፍሌይ ዛበሇ 
መዯምዯምታ ኣስምዕም። እቲ ሃናጺ ዛነበረ መግሇጺኡ 
ኴኣ ዯቂ እስራኤሌ ኣወንታዊ መርገጺ (ስጉምቲ) ንኹወስደ 
እዩ። ንዯይብ ዯኣ፣ ነታ ምዴሪ ንውረሳ። ንዯቂ እስራኤሌ፣ 
ናብታ እግዘኣብሄር ዖተስፈዎም ሃገር ብትብዒት ክጎዒ፣ 
ከእምኖም ይቃሇስ። እቲ ጸገማት ኣቀዱሙ ተገሉጹ ኣል። 
ካላብ ግና ኣሳሌጦ ጥራይ ዛጽበ ሰብ እዩ ነይሩ። 
ኣጸቢቕና ንኹእሊ ኢና። መሰረት ትብዒት ካላብ ኣብቲ 
ተስፋ ምዴሓን ናይ ኣምሊኹ እምበር ኣብ ዒቕሚ ዯቂ 
እስራኤሌ ኣይነበረን። 
 

እቶም 10 ንከንኣን ከይድም ዛነበሩ ግና ፈጺሞም ምስ 
ካላብ ኣይተሰማምዐን። “ንሱ ካባና ዛሕይሌ እዩ እሞ፣ 
ናብቲ ህዛቢ እቲ ክንዴይብ ኣይንኹእሌን ኢና” በለ። 
ፍ.31። ከምዘ ከኣ በለ “ንሳ ነቶም ዛነብርዋ እትውሕጥ 
ምዴሪ እያ እቶም ኣብኣ ዛርኤናዮም ኩልም ህዛቢ ከኣ 
ነዋሕቲ ሰባት ኢዮም። ንሕና ከኣ ኣብ ዒይንና ኣንበጣ 
ኮንና።” 
 

በዘ ኣለታዊ ጸብጻብ እዘ ከኣ፣ እቶም ህዛቢ ክበኹዩን 
ክጭርሑን ከኣለ። ኣብ ሙሴን ኣሮንን ከኣ ኣጉረምረሙ። 
ካብ ኣንስትናን ዯቅናን ናይዜም ንጉዒት ዒላት ግዲያት 
ዛኺኑ፣ ኣብ ግብጺ እንተ ንመውት ምሓሸና በለ። እዘ 
ኴኣ ናብ ግብጺ ንኹምሇሱ መዙረቢ ምኹንያት ኮኖም። 
ሓዴሽ መራሒ መዘዜም ከኣ ናብ ግብጺ ክምሇሱ ክዖራረቡ 
ጀመሩ። ሙሴን ኣሮንን ከኣ ኣብ ቅዴሚ እዘ ቁጡዔ 
ዒመጸኛ ህዛቢ ብገጾም ተዯፍኡ። 
 

 ንባብ 14.6-9 
 

እቶም 12 ወከሌቲ ነገዴ፣ ነታ ምዴሪ ሰሇይዋ። ስሇያ 
ማሇት ካብቲ ቀንዱ ህዛቢ ገሇ ሰባት ንቕዴሚት ሓሉፎም፣ 
ኣብኡ እንታይ ከምዖል ዛርእዩ እዮም። 
 
ኣብዘ ወሳኒ እዋን፣ ካላብ እንዯገና ተዙረበ፣ እያሱ ከኣ 
ምስኡ ነበረ። እቶም 12 ሰሇይቲ ናብታ ናይ ተስፋ ሃገር 
ኪኴደ እንከሇዉ ተወካሉ ነገዴ ኤፍሬም ነበረ። እዜም 
ክሌተ ሰባት፣ ንዯቂ እስራኤሌ ንከንኣን ክወርሱ ክእሇት 
ከምዖሇዎም ኣዎንታዊ ጸብጻብ ኣቕረቡ። ኣብዘ እዋን 

እዜም ክሌተ ሰብ እምነት፣ ኣብ ቅዴሚ እዘ ዛጎሃየ ህዛቢ 
ዯው በለ። ክዲውንቶም ቀዯደ። እዘ ኴኣ መግሇጺ ናይቲ 
ዒሚቚ ጓሂኦም ነበረ። እግዘኣብሄር ንዯቂ እስራኤሌ፣ ካብ 
ባርነት ግብጻውያን ካብ ባሕሪ ኤርትራን ኣናገፎም። ናብቲ 
ጫፍ ናይታ ምዴሪ ተስፋ ከኣ መርሖም። ኣብዘ እዋን 
እዘ፣ ኣብ ክንዱ ዛኣትዉዋ፣ ናብቲ ኣቐዱሞም ባሮት 
ዛነበርዎ ኪምሇሱ ዯሇዩ። በዘ ምኹንያት እዘ ከኣ እዮም 
ጓሂ ዛተሰምዕም። 
 

እያሱን ካላብን፣ ነቲ ኩሊቶም 12 ወከሌቲ ነገዴ ኣቐዱሞም 
ዛበሌዎ ኪገሌጹልም ጀመሩ። እታ ምዴሪ ኣዛያ ጽብቕቲ፣ 
ጸባን መዒርን እተውሕዛ ምዴሪ ምዃና ኣረጋገጹልም። 
እዘ ዖመሌክቶ ከኣ ሃብታምን ፈሳሲትን ምዴሪ ምዃና 
እዩ። ጸባ ናይ ኣጣሌ ካብ ሌክዔ ንሊዔሉ፣ ከምኡ’ውን መዒር 
ንህቢ ዛበዛሓ ምዴሪ እያ ነይራ። እግዘኣብሄር ነዙ ምዴሪ 
ንዯቂ ያቆብ ከምዛህቦም’ዩ ተስፋ ኣትዩልም። እቶም 
ካሌኦት ሰሇይቲ እግዘኣብሄር ብዙዔባ እቲ ዛብል ሰናይ 
ናይዙ ምዴሪ፣ እንዯገና’ውን ብዙዔባቲ ነታ ምዴሪ ክወርስዋ 
ከምዛኹእለ ከምቲ ዛበልም እሙን ምዃኑ ከስተብህለ 
ነይርዎም።  
 

እግዘኣብሄር እዙ ምዴሪ ንዖርኢ ያእቆብ ከምዛህቦም 
ኣተስፍይዎም እዩ፥ እንተኺነ ግና ነዜም ከምዘ ዒይነት 
ግብሪ ዖሇዎም ወሇድ እስራኤሊውያን ከምዛህቦም ንሓዯ 
እ ኣየተስፈወን። እዙ “እንተ” እትብሌ ቃሌ ብዒወት 
ምእታውን ነታ ምዴሪ ተስፋ ምውራስን ዛከኣሌ፣ 
ብእምነትን ብምእዙዛ ናይቲ ህዛብን ምዃኑ እያ 
እተመሌክት። እግዘኣብሄር እንተፈትዩና፣ ናብታ ምዴሪ 
እቲኣ ከእትወና፣ ንሳ’ውን ክህበና እዩ።  
 

ፍ.9 እንተዯኣ ብናይ እምነት ትብዒት ንቕዴሚት 
ገስጊሶም እግዘኣብሄር ነታ ምዴሪ ከምዛህቦም ኣርጊጹ 
ይገሌጸልም። እያሱን ካላብን፣ ነቶም ህዛቢ ብዙዔባ 
ዛኣበስዎ ክሌተ ሓጢኣት የጠንቅቕዎም።  
 

1ይ ዒመጻ ኣብ እግዘኣብሄር ግዲ ኣይትዒምጹ። 
ንቕዴሚት ካብ ምግስጋስ ምሕሳምን፣ ተስፋ ኣምሊኹ 
ምጥርጣርን፣ ናይ ዖይምእዙዛ ምሌክት እዩ። ነቲ ብእኡ 
ገይሩ እግዘኣብሄር ካብ ግብጺ ዖዴሓኖም ብዙዔባ ሙሴ 
መራሒኦም ምጉርምራም ሓጢኣት እዩ ነይሩ፥ እዘ 
ኴኣ ኣንጻር ሙሴ ጥራይ ዖይኮነስ ኣንጻር 
እግዘኣብሄር’ውን እዩ።  

 

2ይ ፍርሂ - እዘ እቲ ካሌኣይ ሓጢኣት እዩ ነይሩ። 
ብዙዔባ ብርታዏ ናይቶም ከንኣናውያን ኣብ ብዖል እቲ 
ሰፈር ኣውረዩ። እቶም 10 ሰሇይቲ ኣብ ከንኣን ዖሇዉ 
ህዛቢ ነዋሕቲ ሰባት እዮም ብምባሌ ተዙረቡ። (13.32) 
እያሱን ካላብን ግና ነዘ ብሌእ ሇዊጦም “ንሳቶም 
እንጌራና እዮም” በለ። “እቲ ዖጽሌሇልም ካባታቶም 
ኣግሉሱ” ብምባሌ ከኣ ከእምንዎም ፈተኑ። እያሱን 
ካላብን እዘ ምባልም “እግዘኣብሄር ምሳና እዩ” ኢልም 
ስሇ ዛኣመኑ እዮም። እግዘኣብሄር ብሓቂ ምስኦም 

(ካላብ ...ካብ ገጽ 14 ዛቀጸሇ) 
 

 
(ናብ ገጽ 27 ይቅጽሌ >>) 
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ነሓሰ 2008 

እንተዯኣ ሃሌዩ ነቶም ንጉዒት ከነኣናውያን ኪፈርህዎም 
የብልምን። ዯቂ እስራኤሌ ከመይ ገይሮም እዮም እቲ 
እግዘኣብሄር ኣብ ግብጺ ካብ መቕዖፍቲ ከምኡ’ውን 
ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ዖዴሓኖም ረሲዕም? ንሱ፣ ኣብ 
ዛሓሇፈ ነዘ ህዛቢ ኣዴሒንዎ እንተ ነይሩ 
ንዛመጽእ’ውን ከዴሕኖም እዩ።  

 

እዘ ዒመጸኛ ህዛቢ፣ ንቃሊት እዘ ካብ እያሱን ካላብን። 
ኪቕበል ኣይዯሇየን፥ እ ዯኣ ነዜም ክሌተ እሙናት 
ሰሇይትን፣ ከምኡ’ውን ንሙሴን ኣሮንን ብዲርባ እምኒ 
ኪቐትሌዎም ዯሇዩ። “ክብሪ እግዘኣብሄር ከኣ ኣብ ዴንን 
ምርብ ንኵልም ዯቒ እስራኤሌ ተራእየ” (ዖህ 14.10) 
ሙሴ ከኣ ኣብ ክንዱ እዘ ሓጢኣተኛ ህዛቢ ኣማሇዯ። 
እግዘኣብሄር ከኣ ንህዛቡ ንእስራኤሊውያን ፈጺሙ 

ከጥፍኦም ኣይከኣሇን። እንተኺነ ግና ነቶም 10 ጀጀውቲ 
ሰሇይቲ ብመቕዖፍቲ ቀተልም። ካብቲ ወሇድ እቲ፣ ነቶም 
ክሌተ በጽሕታት ጥራይ ብህይወት ክጸንሑን ንኴንኣን 
ክኣትዉን ፈቐዯልም። ዯቂ እስራኤሌ ብዖይካ እያሱን 
ካላብን ኩልም እቶም ሌዔሉ 20 ዒመት ክሳዔ ዛሞቱ ን 
40 ዒመት ኮሇሌ ክብለ ተፈርድም። (ዖህ.14.24) ካላብ 
ግና ከምዘ ዛብሌ ናይ ሞጎስ ቃሌ ካብ ኣምሊኹ ይቕበሌ፣ 
“ንባርያይ ካላብ ግና ካሌእ መንፈስ ስሇዛነበሮ፣ 
ፈጺሙ’ውን ስሇዛሰዒበኒ ናብታ ኣትይዋ ዛነበረ ሃገር 
ከእትዎ እየ፥ ዖርኡ ከኣ ክወርሳ እዩ።”  
 

እቶም ህዛቢ ናብታ ናይ ተስፋ ምዴሪ ንኴይኣትዉ 
ከምዛተረፉ ምስረኣዩ፣ ኣብታ ምዴሪ ናይ ባዔልም 

(ካላብ ...ካብ ገጽ 26 ዛቀጸሇ) 

(ናብ ገጽ  28 ይቅጽሌ >>) 

ሓዴሽ ኣንፈት ንምሓዛ ሞራሊዊ 
ቅንዔና የዴሉ 
 

ሓዯ ካብቲ ንህዛብታት ዘጎዴኦም 
ዖይምትእምማን፣ እኩይ ሃቐና፣ ቅንኢ፣ 
ምፍሌሊይ ከምኡውን ጽሌኢ 
ዛኣመሰለ ኣለታዊ ሞራሊዊ ጉዲያት 
እዮም። እዘ ነገራት እዘ ከም መንቂ 
ኮይኑ ንሕብረተሰብ ይበሌዕ፣ 
የጨኹኖ ማእሰሩ ዴማ ይብትን። 
ነዘ ከተወግዴ ሓያሌ ዛኺነ ምውሳን 
የዴሉ። ሕብረተሰብ በዘ ነገር እዘ 
ምእንቲ ከይሌከፍ ወይውን ተጠቒዐ 
እንተጸንሐ ንሓዊ ውሌቀሰባት 
ብሞራሊዊ ጥዔና ኪምሌኡ የዴሉ። ኣብ 
መጽሓፍ ምሳላ ነዘ ዘምሌከት ሰፊሕ 

ሃናጺ ዛኺነ 
ምኹርታት 
ንረክብ። 
ክንዯየኖት 
ኢና ከም 
መምርሒ 
ህይወትና 

እንሕዜ ግን ንርእስና ንሕተት። 
 
ቅኑዔን ሃናጽን ራእይ ዛመሌኦ ኩለ 
ሸነዊ መሪሕነት የዴሉ 
 

በዒሌ ራእይ ወይ ኪንዮ እቲ ጥርዘ 
(ሆራይዖን) ኪርኢ ዘኹእሌ እተሇዒዒሇ 
መሪሕነት ኣዛዩ ኣዴሊዪ እዩ። 
ከመይሲ ካብ ካሌኦት ሰባት ጸብሇሌ 
ኢለ መራሒ ዘኴውን እቲ ብዴሕሪ 
እቲ ሕጂ ዘረአ ዖል ኩነታትን 
ሃዋህውን ኪጥምት ዘኹእሌ፣ ኣንፈት 

ኣይዲ ዖመን ኬስተብህሌ ዘኹእሌ፣ 
ካብ መዙኑኡ ብጥበባዊ ኣመሇኹታ 
ጎሉሑን ዘረአ ጥራይ እዩ። ምንጪ 
መሪሕነት ራእይ እዩ ክንብሌ 
ንኹእሌ። እዘ ዒይነት መሪሕነት 
ምርካብ ማሇት ዴማ ፈውሲ ምዴሪ 
እዩ። ብሓቂ ትንቢታዊ ሓቂ እዩ እዘ 
ቃሌ እዘ። 
 
ኣብ ኣእምሮ ናይቲ ህዛቢ 
(ዚጋታት) ተስፋን ክብርን ኪምሇስ 
ኣሇዎ  
 

ምዴሪ እንተዖይጠዒየት፣ ህዛባ ከም 
ቃየሌ ቀባሕባሓይ እዩ ዘኴውን። 
(ዖፍጥረት 4 ርአ) እዘ ዴማ ነብሰ 
ምትእምማን ኣብ ዖጥፍአ ጥራይ እዩ 
ዘርከብ። ነፍሰ ምትሓት ስሇዘስምዕ 
ዴማ ተጠራጣሪ፣ ፈራህ፣ ተሸባሪ 
ከምኡውን ርእሱ ኬሌዔሌ ዖይክእሌ 
እዩ ዘኴውን። ብሓት ካብ ዯቂ 
ሓንቲ ዒዱ በዘ ኴምዘ ዛበሇ 
ኣመሇኹታ ዘመሊሇሱ እንተሃሌዮም 
እታ ዒዱ ብዙዔባ ርእሳ ክትሓስብ 
የዴሌያ። ከመይሲ እዘ ንቡር ኩነተ-
ኣእምሮ ኣይኮነን። እዘ ሕደር 
(ትራውማ) ኪኴውን ይኹእሌ። ብሓቂ 
ብመሰረት እቲ ተስፋ ዘህብ ኣምሊዊ 
ቃሌ ኪፍወስ ዚዴሌዮ ነገር እዩ። 
   
ንኹትዒብን ክትምዔብሌን ክዉንን 
ቅኑዔን ዛኺነ ዴላት ኪህለ የዴሉ 
 

ብዙዔባ ፈውሲ ምዴሪ ክንሓስብ ከሇና 
ነቲ ዖል ኣለታዊ ነገር ንምእሊይ 
ኢሌና ጥራይ ክንሓስብን 
ኣይግበኣናን። ብርግጽ እቲ ኣለታዊ 

ነገራት ኪእሇ መሰረታዊ ዛኺነ ኣዴሊዪ 
ነገር እዩ። ግናኴ እቲ ፈውስስ ኪንዮ 
ዘጥምት እዩ ኪኴውን ዘግባእ። 
ንኹትዒቢ፣ ንኹትምዔብሌ ክትህቅንን 
ዔሊማ ክትገብርን የዴሌየካ። ሓዯ 
ሕብረተሰብ ሽግራት ኣብ ምፍታሕ 
ጥራይ ኬዴህብ ዚዋጽኦ ኣይኮነን እሞ 
ብዙዔባ መጻኢኡ ብቕኑዔ ስእሉ 
ኪምራሕ የዴሌዮ። እቲ መወዲእታ 
ኪብጻሕ ዖሇዎ ብኵሇንትናኡ ዛረሃዎ 
ሕብረተሰብ ምህናጽ እዩ ኪኴውን 
ዘግባእ። እዘ ፈውሲ ዴማ ኣብ ኩለ 
ቀጸሊታት ናይታ ምዴሪ ኪሰርጽ 
ይግባእ፣- 

 

 ኣብ ፖሇቲካ 
 ኣብ ቁጠባ 
 ኣብ እምነት (ሃይማኖት) 
 ኣብ ማሕበራዊ ህይወት 
 ኣብ ህዛባዊ ኣገሌግልት 
 ኣብ ትምህርትን ጥዔናን 
 ኣብ ሰራዊት 

 

ኣብ መወዲእታ ኣብዘ ክንዛንግዕ 
ዖይብሌና ነገር ግጉይ ኣመሇኹታ 
ኣብ ጥዔና ዛመሌኦን ዛረሃዎን 
ሕብረተሰብ ከይህሌወና እዩ። ፈውሲ 
ምዴሪ ማሇት ምዔባሇ ናይህዛቢ ማሇት 
ጥራይ ኣይኮነን። እዛስ ሓዯ ክፋሌ 
ናቱ ጥራይ እዩ። ዛረሃዎ ህዛቢ ማሇት 
ዴማ ብዖመናውነት እተሃንጸ ህዛቢ 
ማሇት ኣይኮነን። ዖመናውነት ንባዔለስ 
በረኴት ኣይኮነን። ራህዋ ወይስ ጥዔና 
ሕብረተሰብሲ ኩሇንትናዊ እዩ። 
እምበኣርስከ ነዘ ንዒሌም፣ ነዘ 
ንምጭባጥ ዴማ ተስፋ ኣምሊኹ 
የዴሌየና። ከመይሲ ተስፋ ዒንዱ ሕቖ 
ናይ ሕብረተሰብ እዩ! 

(ፈውሲ ምዴሪ ... ካብ ገጽ 12 ዛቀጸሇ) 
 

ምንጪ 
መሪሕነት  
ራእይ እዩ 
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መጥቃዔቲ ወሌዐ፣ ሙሴ ዴማ፣ ብናይ ገዙእ ርእሶም 
ዒቕምን፣ ብዖይ ሓገዛ ኣምሊኹን ስሇዛዯየቡ፣ ክፈሽለ 
ምዃኖም ኣጠንቀቖም። ከምቲ ሙሴ ኣቐዱሙ ዛበልም 
ከኣ ዯቂ እስራኤሌ ብስዔረቶም ተዋረደ። 
 

ኣብ ዖህ 13.30, 14.6-9 ዖል ዛቕጽሌ መሌእኹቲ እንታይ 
እዩ?  
 

1. ሰባት ሓዯ ዛዒይነቱ ነገራት እዃ ክርእዩ 
እንተኴኣለ እቲ ክገብርዎ ዖሇዎም ግና ኣብ 
ብበይኑ መዯምዯምታ ይበጽሑ። 

2. ብለጽ እምነት ዖሇዎም ሰባት፣ ንነገራት ብብርሃን፣ 
ህሌውናን ሓይሉ ኣምሊኹን እዮም ዛርእይዎ። 

3. ብዴሆ ንጉዒት፣ ነቶም ጎዯል እምነት ዛሇውም 
ህዛቢ ዖይከኣሌ ኮይኑ ክርኣዮም ነቶም ሰብ 
እምነት ዛከኣሌ እዩ። 

4. ዖይምእማን ናብ ፍርሒ ይመርሕ፣ እምነት ግና 
ትብዒት እዩ ዛወሌዴ። 

 
ብተስፋ ኣምሊኹ ምእማን (እያ 14.6-9) 

  

ኣብ መንጎ ዖህ 13ን 14 ፥ እያ 14.6 ዖል 
ምትሕሓዛ እንታይ እዩ? ሙሴ ንካላብ 
እንታይ እዩ ኣተስፍይዎ ነይሩ? ካላብ ከመይ 
ኢለ እዩ ነቲ ኣብ ዖህ 13.14 ዛነበረ ፍጻሜ 
ክግምግሞ ክኢለ? እቲ ካላብ ምስ 
እግዘኣብሄር ዛነበሮ ሕብረት ኣብቲ ጽሑፍ 
ሓሙሽተ ግዚ ብኴመይ ተገሉጹ ኣል? ናይዘ 
መግሇጺ ቀንዱ ትሕዛቶኡ እንታይ እዩ ነይሩ? 
 

ንባብ እያ 14.6-9 ኣብ መንጎ ዖህ 14ን እያ 
14ን ዖል 45 ዒመት ኣብ ዯቂ እስራኤሌ 
ብሕ ነገራት ተፈጺሙ ኣል። እቲ ህዛቢ ብምዴረበዲ 
እናተመርሐ ከል፣ ኣብ ኩሇን እተን ዒመታት ፍርዱ 
ኣምሊኹ ኣብ ሌዔሉ እቲ ዖይኣምን ህዛቢ ይግሇጽ ነበረ። 
ብዖይካ እቶም ብዙዔባ ከነኣን ጽቡቕ ጸብጻብ ዖምጽኡ 
ክሌተ ሰብ እምነት፣ ሌዔሉ 20 ዒመት ዔዴመኦም ኩልም 
ኣብዘ እዋን እዘ ሞቱ። ሙሴ’ውን እንተኺነ ንገዙእ ርእሱ 
ናብታ ምዴሪ ክኣቱ ኣይተፈቕዯለን።  
 

ንእያሱ ግና ንከነኣን መሪሑ ከእቱ እግዘኣሄር ሓረዮ። 
ከምቲ እግዘኣብሄር ንፈሇግ ዮርዲኖስ ዛኴፈል፣ ክብሪ 
ኣምሊኹ ምስ ዯቂ እስራኤሌ ነበረ። ኣብ ምጥቃዔ እታ 
ዔርዴቲ ከተማ ያሪኮ’ውን መርሖም። ነቲ ነዋሕቲ 
መናዴቕ ከኣ ከም ዛወዴቕ ገበሮ። ዴሕሪኡ’ውን ነቶም 
ዛተፈሊሇዩ ጉጅሇ ከነኣናውያን ንምስዒር ንእያሱ መርሖ። 
ኣብዘ ናይ በረ እዋንን፣ ከምኡ’ውን ነታ ሃገር ምለእ 
ብሙለእ ኣብ ምስዒርን፣ ንጥፈታት ካላብ እንታይ ከም 
ዛነበረ ኣይትነግረናን (እያ.1-12) እንተኺነ ግና ንዮርዲኖስ 
ከምዛተሳገረን፣ ኣብ ምውዲቕ ያሪኮ ከኣ እጃሙ ኣበርኪቱ 
እዩ ክንብሌ ንኹእሌ።  
 

እያሱ፣ ሕጂ ሽማግሇ ሰብኣይ ከምቲ ዛተባህል፣ ዛተፈሊሇየ 
ቦታታት ንዛተፈሊሇዩ ነገዲት ኣብ ምምቕራሕ 
ንእግዘኣብሄር ተኣዖዖ። እያሱ ንብሓት ነገስታት ስዑሩ 
እዩ ፣- እንተኺነ ብሕ መሬት ዖይተታሕዖ ተሪፉ ከምዖል 
ይዙረብ። (እያ.13.1) “ዯቂ ይሁዲ ዴማ፣ ካብ ጊሌጋሌ ናብ 
እያሱ  ቀረቡ።” እቶም ሰሇይቲ ኪምረጹ እንከሇዉ፣ ካላብ 
ንኣይሁዴ ወኪለ ነበረ። እቶም ካብ ነገደ ዛኺኑ ህዛቢ፣ 
ብጽሒት ናይታ ምዴሪ ኪቕበለ ምስ መጹ፣ ካላብ እቲ 
ቕዴሚ ብሕ ዒመታት ተተስፊይዎ ዛነበረ፣ ካብታ 
መሬት ብጽሒቱ ንኹወስዴ ከመሌክት መጸ።  
 

ካላብ 41 ዒመት ንዴሕሪት ተመሉሱ፣ እቶም ሰሇይቲ 
ብዙዔባ እታ ዛረኣይዋ መሬት ጸብጻብ ክህቡ እንከሇዉ 
ዛነበረ ህሞት ይርኢ። ሌክዔ እቲ ሙሴ ነቶም ወከሌቲ 12 
ነገዴ ተሌእኺ ክህቦም እንከል ዛገሇጾ ቃሌ ይጥቀም። ነታ 
ምዴሪ ኬዴኩም ሰሌይዋ ተባህለ፣- ካላብ ነዘ ኣስተንቲኑ 
ከምቲ ኣብ ሌበይ ዛነበረ ቃሌ መሇስኩለ ይብሌ። 
ከምኡ’ውን መብዙሕትኦም እቶም ሰሇይቲ ከመይ ኢልም 
ንሌቢ እቲ ህዛቢ ከምዖሸብርዎ (ብፍርሂ) ብምረት 

ይዛክር።  
 

ኣብ ቃዳስ-ባርኔዒ፣ ሙሴ፣ ንካላብን እያሱን 
ከነኣን ኣትዮም ከምዛወርሱ መሓሇልም። 
እያ.14.9 (ከምኡ’ውን ዖዲ.1.35-36 ርአ) እዘ 
እቲ ሙሴ ንካላብ ዛመሓሇለ ጽሑፍ እዩ። 
እቲ ነታ መሬት ክስሉ እንከል፣ ከብዱ እግሩ 
ዛረገጸታ ዖበሇት፣ ንዔኡ ከምእትኴውን ንካላብ 
ተስፋ ተዋህቦ። ካላብ ኣብ ከባቢ ኬብሮን 
ንዛነበረት ቦታ እዩ ሰሌዩ ነይሩ። ከምቲ ተስፋ 
ኣምሊኹ ብሙሴ ዛተባህል፣ ነዙ ክፍሉ ናይታ 
ምዴሪ ኢዩ፣ ካላብ ዛሓተተ። ነዙ ገሇ ክፋሌ 
ናይታ ምዴሪ ርስቱን ንዖርኡ ከኣ ንዖሌኣሇም 
ከምእትኴውንን እግዘኣብሄር መሓሇለ።  

 

እግዘኣብሄር፣ ንዒ ዛሃበካ ተስፋ እንታይ እዩ? ንሱ ምሳና 
ኪኴውን እሞ ክንወርስ ክንክእሌ፣ ከምኡ’ውን ናብታ ናይ 
ተስፋ ሃገር - መንግስተ ሰማይ - ከእትወና እምበር፣ 
ምስቶም፣ ብርቱዒት፣ (ንጉዒት) ከምዖይንገጥም ፈጺሙ 
ተስፋ ኣይሃበናን። ንሕና እቶም ብትዔግስትን ብዒቕሌን 
እንነብር ዖልና፣ እቲ ተስፋ ክሳዔ ዛፍጸም እንጽበ ኢና። 
ካላብን እያሱን “ውጹኣት መዒት” (ከም ካብ ብሱሌ ጥረ) 
ኪበሃለ ይክኣለ ይኺኑ፥ መጽሓፍ ቅደሳዊ ቃሌ ግና ከምዘ 
ዖይኮነስ ዒቕሉ (ተጻዋርነት) እዩ ዛብል። ገሇ ሰባት ናይ 
ገዙእ-ርእሶም ረብሓ ጥራይ ብምሕሳብ ካብ ዖስግእ ኩነታት 
ህይወቶም ከትርፉ ይኹእለ ይኺኑ። ከምኡ’ውን ንካሌኦት 
እናጎዴኡ ንዒይ ጥራይ ይጥዒመኒ ብዛብሌ ስምዑት ዒወት 
ክጭብጡ ይኹእለ እዮም። ተጻዋርነት (ዒቕሉ) ክርስትያን፣ 
ኣብ ትዔግስትን፣ እምነትን ፍቕርን ዛተመስረተ እዩ።  
 

ኣብ ክሌቲኡ 8ን 9ን ፍቕዱ፣ ካላብ ከም ሓዯ 
ንእግዘኣብሄር ኣምሊኹ ፈጺሙ ዛስዒበ ተገሉጹ ኣል፣ 
ብዙዔባ ካላብ እዘ ኣበሃህሊ ክዛረብ እንከል፣ ሓሙሽተ ጊዚ 
ከምዛተገሌጸ ንረኹቦ። እተን ሰሇስተ ጥቕስታት ከኣ 

(ካላብ ... ካብ ገጽ 27 ዛቀጸሇ) 
 

(ናብ ገጽ 29 ይቅጽሌ >>) 

እግዘኣብሄር፣ ንዒ 
ዛሃበካ ተስፋ እንታይ 

እዩ? ንሱ ምሳና 
ኪኴውን እሞ ክንወርስ 
ክንክእሌ፣ ከምኡ’ውን 
ናብታ ናይ ተስፋ ሃገር 
- መንግስተ ሰማይ - 
ከእትወና እምበር፣ 
ምስቶም፣ ብርቱዒት፣ 

(ንጉዒት) ከምዖይንገጥም 
ፈጺሙ ተስፋ 
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ረኣይት ግና ብውሽጣ እምብዙ ተረበሸት እሞ 
ንኣምሊኹ ክሕሌዋ ዯጋጊማ ጸሇየት። ብቕጽብት 
ዴማ ኣብ ሌዔሉኣ ሓሇዋን ሰሊም ኣምሊኹን 
ክስምዒ ጀመረ። ሓዯ ሰብ ከኣ ምስኣ ብጐና 
ዖል ኯይኑ ተሰምዒ። ኣብቲ መጨረሻ ኣንግል 
ምስ በጽሓት ከኣ ነቲ ሰብኣይ ሓሉፋ ናብ ገዛኣ 
ብሰሊም ኣተወት።  
 

ንጽባሒቱ ኴኣ ኣብ ጋዚጣ ኣብቲ ንሳ 
ዛሓሇፈትለ መገዱ ንሳ ቅዴሚ ብእኡ ምሕሊፋ 
ቅዴሚ 20 ዯቃይቕ ሓንቲ ጓሌ ብሓዯ ሰብኣይ 
ከም ዛተዒመጸት ኣንበበት። በዘ ፍጻሜ ኣዛያ 
ተገረመትን ሰንበዯትን። ነዘ ምስ ኣንበበት ከኣ 
ኣዛያ ተነኹኒ ክትበኪ ጀመረት። ንኣምሊኹ 
ከኣ ስሇቲ ግሩም ሓሇውኡ እምብዙ ኣመስገነቶ።  
 

ናብ መዯብር ፖሉስ ክትከይዴ ከኣ ወሰነት። 
ነቲ ሰብኣይ ከም ትፈሌጦ ኴኣ ኣዘያ ርግጸኛ 
ኻነት ታሪ ኩለ ኴኣ ዖርዘራ ነገረቶም። እቲ 
ፖሉስ ከኣ ፍቓዴኛ እንተ ኺይና ነቲ ሰብ 
ካብቶም ተሰሪዕም ዛነበሩ ሰባት ፈሌያ ከተውጾ 
ሓበራ። ንሳ ኴኣ ፍቓዯኛ ኻነት። ነቲ ትማሉ 

ምሸት ኣብ መገዱ ዯው ኢለ ዛተጸበያ ሰብኣይ 
ዴማ ኣሇሇየቶ። እዘ ዴማ እዩ በሇቶም። እቲ 
ሰብኣይ ከኣ ኣዛዩ ሰንበዯን ብሕፍረት 
ተዋሕጠን።  
 

እቲ ፖሉስ ብትብዒታ እምብዙ ኣመስገና 
ምናሌባት እንታይ ክግበረሊ ከም እትዯሉ ኴኣ 
ሓተታ። ዱያና ኴኣ እንተ ኣፍቂድምሊ ነቲ 
ሰብኣይ ስሇምንታይ ከም ዖይዒመጻ ክሓቱሊ 
ነገረቶም። እቲ ፖሉስ ከኣ ስሇምንታይ ንዴያና 
ከም ዖይዒመጻ ሓተቶ። እቲ ሰብኣይ ከኣ ከምዘ 
ክብሌ መሇሰ “ምኹንያቱ በይና ኣይኮነትን ነይረ 
ክሌተ ነዋሕቲ ሰብኡት ብየማናን ብጸጋማን 
ኯይኖም ምስኣ ይኴደ ነይሮም።”  
 

ዖገርም እዩ! እመን ኣይትእመን ንስ፣ ንስን 
ኣነን፣ ኩሊትና በይንና ኣይኮናን። እቶም 
ንኣምሊኹ ኣሚኖም ሓሇውኡ ኴኣ ዛጽበዩን 
ዛኣምኑን ሰባት ኩለሳዔ ጽሊሌ ኣምሊኹ ኣብ 
ሌዔሉኦም ምስ ኣጽሇልም እዩ። ስሇዘ ካብ ኩለ 
ክፉእ ክትሕል ትዯሉድ፧ ንኣምሊኹ ረዲኢ 
ክኴውን ኣፍቅዯለ። 

ምንጪ www.eriwongel.com 

(ዖገርም ረዴኤት...ካብ ገጽ 14 ዛቀጸሇ) 
 

ዖህ14.24 ፥ ዖዲ1.36 ከምኡ’ውን እያ14.14 እየን። ካላብ 
ብሌእ መንገዱ፣ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ከም ንእሽቶይ  
ገጸ-ባህርይ ክርአ ይኹእሌ እዩ። ኣብ ከም በዒሌ ዖመን 
ሙሴን እያሱን፣ ኣብ ብሓት ገጻት (ዒንቀጻት) መጽሓፍ 
ቅደስ ዛርከብ እዩ ነይሩ። ካላብ ግና ኣብ ክሌተ 
ዒንቀጻት ጥራይ እዩ ተገሉጹ ዛርአ። እንተኺነ ግና ንሱ 
ንእግዘኣብሄር ኣምሊኹ ብምለእ ሌቡን ህይወቱን 
ሓሙሽተ ጊዚ ዛሰዒበ ምዃኑ መጽሓፍ ቅደስ ይነግረና። 
በዘ መምዖኒ እዘ ከኣ ንሱ ንእሽተይ ገጸ-ባህርይ 
ኣይነበረን። ዖዲ6.5 ከምቲ የሱስ ዛዒበየት ትእዙዛ ዛበሊ 
ንስ ዴማ፣ ንእግዘኣብሄር ኣምሊኹካ ብኵለ ሌብን፣ 
ብኵለ ነፍስን፣ ብኵለ ሓይሌን ፍተዎ።” ካላብ ኣብ 
ዛነበረለ ዖመን ነዘ ገይርዎን ፈጺምዎን እዩ። ንዴሕሪት 
ክመሌሶ ዛኹእሌ ከኣ ኣይነበረን። ንምዴሪ ከነኣን ክስሉ  
እንከል፣- እቲ ቅኑዔ ኣዎንታዊ ጸብጻብ ምቕራቡ፣- 
ነርብዒን ሓሙሽተን ዒመት ክሳዔ እቲ ርስቱ ዛቕበሌ 
ንእግዘኣብሄር ሰዒቦ። ካላብ ዛያዲ ኩለ ንመግናሕቲ 
(መአረሚ) ብሓት እቶም ብጎዯል እምነት ዛስዔቡ፣ 

ዛቖመ ኣብነታዊ ሰብ እዩ። እግዘኣብሄር ኣብ ኩለ ወሇድ 
ንዔኡ፣ ብምለእ ሌቢ ዛስዔብ ህዛቢ እዩ ዛዯሉ ። 
 
ኣብ እያ.14.6-9 ዖል ዛቕጽሌ መሌእኹቲ እንታይ 
እዩ? 
 

1. ምዛካር ተስፋ ኣምሊኹ  
2. ብብርሃን እዜም ተስፋታት ምንባር 
3. ኣብ ኩለ ተግባርካ ብፍጹም ንእግዘኣብሄር 

ምስዒብ 
4. ብትዔግስትን እምነትን ፍቕርን ጸኒዔካ ምምሌሊስ። 
 

እሙን ምዃን (እያ.14.10-14) 
 

ካላብ ከመይ ኢለ እዩ ክሳዔ ወዱ 85 ዒመት ክጸንሕ 
ክኢለ? ከመይ ኢለ እዩ፣ ካብቲ ሙሴ ተስፋ ዛኣተወለ 
እዋን ጀሚሩ፣ ን85 ዒመት ብተጻዋርነት ክጸንሕ ክኢለ? 
ካላብ ምንጪ ሓይሇይ እንታይ እዩ ኢለ? ዒናቓውያን 

(ካላብ ... ካብ ገጽ 28 ዛቐጸሇ) 

(ናብ ገጽ 30 ይቅጽሌ >>) 

“ እንተዴኣ ንህይወትካ መዯብ ዖይጌርካሊ ካሌኦት ሰባት ወይ ነገራት ኣብ ህይወትካ 
መዯብ ኪገብሩ እዮም። ብመዯብካ ዖይኮነ ከኣ ብመዯቦም ክትከይዴ ኤ።” 

ፓስተር ምሕረትኣብ ሃብተማርያም 
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እንታይ እዮም? ከላብ እንታይ ንምግባር እዩ መብጽዒ 
ዛኣቱ ዖል? እንታይ ዛዒይነቶም ንጉዒት እዮም 
ዖጓንፉና? 
  

ከመይ ኢሌና እሙናት ንኴውን  
 

ንባብ - እያ 14.10-14 
 

ምንዋሕ ዔዴመ ህያብ ኣምሊኹ እዩ። ንሱ ዔዴመ ይህብ፣ 
የንውሕ ከኣ። ገሇ ሰባት ነዊሕ ዔዯመ ይጸንሑ። ገሇ’ውን 
ክሳዔ ጊዚ ሽምግሌናኦም ብጥዔናን ብሓይሌን ይጸንሑ። 
ካላብ ከኣ ነዘ ከምዘ ዛበሇ ሰብ ኣብነት እዩ ነይሩ። እዘ 
ግና ሽምግሌና ኩለ ጊዚ ምሌክት እሙን ምዃን ማሇት 
ኣይኮነን። ወይ ዴማ እግዘኣብሄር ነቶም ብዔሸሌ 
ዔዴሚኦም ዛሞቱ ኣየፍቅሮምን እዩ ማሇት’ውን 
ኣይኮነን። ካላብ እዘ ሽማግሇ ሰብኣይ ግና ህይወቱን 
ኣምሊኵን ከመይ ከም ዛነበረ ዖርኢ ኣብነት እዩ። 
ብዖይካ እያሱ እቶም ናይ ዔዴመ መዖንኡ ኩልም 
ሞይቶም ምርኣይ ኪኴብዴ ግዴን እዩ። ካብቲ ዛነበረ 
ወሇድ እዜም ክሌተ ጥራይ እዮም ተሪፎም ዖሇዉ። ካላብ 
እዖን 45 ዒመት ህያብ እግዘኣብሄር ጌሩ’ዩ ቆጺርወን። 
 

ካላብ ንከንኣን ክስሉ ክኴይዴ እንከል ወዱ 40 ዒመት 
እዩ ነይሩ። ኣብ ቅዴሚ እያሱ ኪቐውም እንከል ከም 
ወዱ 85 ዒመት ነበረ። እዘ ን 40 ዒመት ተጓዔዖ። እተን 
ዛያዲ ሓሙሽተ ዒመት ዯኣ ካበይ መጻ? ምስቲ 40 
ዒመት ንከንኣን ንምሓዛ ዛነበረ እዋን ክንዴምሮ 
ከዴሌየና እዩ፣ ማሇት እዩ። ካላብ ነታ ምዴሪ ሰሌዩ 
ክምሇስ እንከል ወዱ 40 ዒመት ነበረ። ኣብቲ ኣጋ 
መወዲእታ ምሓዛ እታ ምዴሪ ከኣ ወዱ 85 ዒመት 
ነበረ።  
 

እግዘኣብሄር ንዔዴመ ካላብ ብምዔቃብ ኣጽኒሑ ጥራይ 
ዖይኮነስ ጉብዛናን ንእስነትን፣ ሓይሌን እውን እዩ ሂብዎ። 
ካላብ ኣብዘ ወዱ 85 ዒመቱ ከምቲ ወዱ 40 ዒመት 
እንከል ዛነበሮ ሓይሉ ከምዖሇዎ ኣመስከረ። ከምዘ ከኣ 

በሇ ፣- “ንውግእ ኮነ፣ ንምውጻእ ኮነ፣- ንምእታው ኮነ፣ 
ሓይሇይ ከምቲ ሽዐ ዛነበሮ ሕጂ ሓይሇይ ከምኡ 
ኣል።” (እያ14.11) ናይ ዔዴመ በዒሌጸጋ ዛኺኑ ሰባት 
ከም ካላብ ብእምነት ጽኑዒት’ድ ሪኢ ኣል? ገሇ 
ካባና ዖመኖም ብተኣማንነት ንጎይታ ብዛሰዒቡ 
ኣቦሓጎታት ወይ ስዴራ ተባሪኹና ኣልና።  
 

ንነገዴ ይሁዲ ብዔጻ ዛበጽሖም ምዴሪ፣ ድባዊ ሸነኹ 
ከንኣን እዩ ነይሩ። ኬብሮን እታ ንካላብ ተባሂሊቶ 
ዛነበረት ቦታ እያ። ካብታ ጸኒሓ ዮርሳላም ክትከውን 
ዖሇዋ ወገን ዯቡብ ማሇት እዩ። ካላብ ነዙ ከም ርስቱ 
ዛቖጸራ ሰፈር ክወስዲ ፍቓዴ ክረክብ ናብ እያሱ መጸ። 
ብምኹንያት ዒናቓውያንን፣ ዒበይትን ዔሩዲትን ከተማታት 
እዘ ቦታ ካብቲ ካሌኦት ቦታታት ኣዛዩ ኣጸጋሚ እዩ 
ነይሩ። በዘ ክሌተ ሮቓሒታት እዩ ከኣ እቶም 10 
ሰሇይቲ፣ ዯቂ እስራኤሌ ናብዘ ከይዴይቡን ነታ ናይ 
ተስፋ ምዴሪ ከይወርሱን ከጠንቅቕዎም ዛኴኣለ። 
(ንጉዒትን፣ ዔሩዲት ከተማታትን) ዒናቓውያን፣ ዒዱ ዒናቕ 
እዮም። ንጉዒት እዮም ከኣ ነይሮም፣- ኣብ ቅዴሚ 
ዒይኖም ከኣ ዯቂ እስራኤሌ ከም ኣንበጣ ነበሩ። 
(ዖህ13.33) ካላብ ወዱ 40 ዒመት እንከል፣ ነዘ ክሌቲኡ 
ብዴሆታት ክገጥም ዴለው ነበረ። ገና ኣብዘ ናይ ወዱ 
85 ዔዴሚኡ’ውን ምስኦም ክገጥምን፣ ነተን ዔሩዲት 
ከተማታት ክሕዛን ዴላት ነበሮ። እቲ ዔዉት ተሌእኺ 
ከኣ ኣብ እያ15.13-20 ተገሉጹ ኣል።  
 
ልሚኴ ምስ ከመይ ዛዒይነቶም ንጉዒት ኢና ንገጥም?  
 

ነቶም ኣብ ሌዔላና ንኹመሌኩ ዛሇዒለ ኩልም ነገራት፣ 
ንምጥቃስ ዛኣክሌ ከም ሕማም፣ ስንክሌና፣ ሞት፣ ፈተና፣ 
ስዯት፣ ከምኡ’ውን ምስ ዯቅ-ሰባት ዛተተሓሓዖ ካሌኦትን 
ከም ንጉዒት ክንገሌጾም ንኹእሌ። እዜም ንጉዒት 
እዘኣቶም፣ ንኹስዔሩና እዮም ዛቃሇሱና። እዜም ንጉዒት 

(ካላብ ...ካብ ገጽ 29 ዛቀጸሇ) 
 

 
(ናብ ገጽ 31 ይቅጽሌ >>) 

ሃገራዊ ጸልት፣  
ሃገራዊ ሓዴነት፣ ሃገራዊ ፈውሲ! 

ሕ ብረት ወንጌሊውያን ኤርትራውያን ኣብ ኣፍሪቃን ማእከሊይ ምብራቕን 
(ሕ.ወ.ኤ.-ኣ.ማ..ም.) ካብ 12-18 ግንቦት 2008 ኣብ ከተማ ናይሮቢ 

ሃገረ ኬንያ  መንፈሳዊ ኣኸባ ኣካይደ ብሃገራዊ ጸልት ብዒወት ተዙዘሙ። 
እቲ ስሌጣናን ኣገሌገሌቲ ሓዴሽ ኪዲን ክንከውን ከኣሌቲ ገበረና 
ብዛብሌ ዛተየዯ ክኴውን እንከል፣ እቲ ንሰሙን ዛተየዯ ሃገራዊ መዒሌቲ 
ዴማ ሃገራዊ ጸልት፣ ሃገራዊ ሓዴነትን፣ ሃገራዊ ፈውሲ ብዛብሌ ቴማ 
እዩ ተመሪሑ። ካብ ዛተፈሊሇየ ሃገራት ኣፍሪቃን ማእከሊይ ምብራቕን ከምኡ 
ኴኣ ካብ ኤውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ዛተወከለ ኣገሌገሌቲ እውን ተሳቲፎሞ። 
ብፓስተር ኢሳቕ በራን ፓስተር ኣቤሌ መብራህቱን ንመራሕትን 
ኣገሌገሌትን ዛምሌከት ስሌጠና እውን ተዋሂቡ። እቲ ዛነበረ መንፈሳዊ 
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መሰሌቲ፣ ዯቅ-ሰባት በቲ ኣብ ኣምሊኹ ዖሇዎም እምነት 
ንኹገጥምዎም ጽዉዒት እዮም። ነዜም ብርቱዒት 
ሓይሌታት፣ ብሓይለ ጥራይ ኢና ክንስዔሮም ንኹእሌ። 
ዯቂ እስራኤሌ ኣብ ቃዳስ-ባርኒዒ ሓይሉ እዜም ንጉዒት 
ኣጋኒኖም ስሇዛረኣይዎ፣ ናብታ ምዴሪ ከንኣን ንኴይኣትዉ 
ተሓሰሙ። ጸኒሖም ከኣ ኣንጻር ዛኺነ ናይ ስሕተት 
ስጉምቲ ወሲድም፣ ብዖይ ክብሪ ኣምሊኹን፣ ሓይሌን ኪኴደ 
ፈተኑ።  
 

ዲዊት ከም መንእሰይ፣ ነቲ ዯቂ-እስራኤሌ ንኹገጥምዎ 
ዛፈርሁ፣ ንጉዔ ፍሌስጤማዊ ጎሌያዴ፣ ንኹብዴሆ እምነት 
ነበሮ። እግዘኣብሄር ከኣ ነዘ መንእሰይ ዲዊት ዒወት ሃቦ። 
ካላብ ከኣ ከም ሽማግሇ ነቶም ንጉዒት ገጢሙ ብእምነት 
ዒወት ጨበጠ። ንሕና’ውን ዔዴሜና ብዖየገዴስ ምስቶም 
ንኹስዔሩና ዛቃሇሱ ሓይሌታት ንገጥም ኢና። ፖሉካርፕ 
ኣብቲ ማእከሊይ ናይ ካሌኣይ ክፍሇ-ዖመን ኣብቲ 
መንግስቲ ሮማ፣ ንክርስትያናት ዖሳጉጎለ ዛነበረ እዋን ከም 
መራሒ ክርስትያናት ኮይኑ ይነብር ነበረ። ፖሉካርፕ ምስ 
ተኣስረ ንክርስቶስ ብወግዑ ክኹሕዴን፣ ነቲ ገዙኢ በዒሌ 
ስሌጣን ኪሰግዴን ተሓተተ። ነዘ እንተዯኣ ገይሩ ካብ 
ሞት ከምዛዴሕን ተስፋ ተዋህቦ። እዘ ኪኹውን እንከል 
ፖሉካርፕ ወዱ 86 ዒመት ሽማግሇ ሰብኣይ ነበረ።  
 

ሮማውያን ንክርስቶስ ክኹሕዴ ማሇት ናይ መርገም ቃሌ 
ከውስእ ምስበሌዎ ከምዘ ኢለ መሇሰ ፣- “ን86 ዒመት 
ንዔኡ ኣገሌጊሇ ሓንቲ ክፉእ ከኣ ኣይገበረንን፥ ከመይ 
ኢሇ ዯኣ እሞ ነቲ ዖዴሓነኒ ንጉሰይ ናይ ጸርፊ ቃሌ 
ከውስእ ይኹእሌ?”  
 

ካላብን ፖሉካርፕን፣ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ብምለእ ሌቦም 

ንኴገሌግለ ክሳዔ ዔዴመ ዛዯፍኡ ኣይጸንሑን። ንዔኡ 
ክስዔቡ ካብ ንእስነቶም እዮም መርገጺ ወሲድም። ኩሊትና 
እዘ ሕጂ ኮይናዮ ዖልና ብምኹንያት እቲ ኣብ ጊዚ 
ንእስነትና ዛገበርናዮ ውሳነታትን ሌምዴታትን እዩ። በቲ 
ዖልና ኢና ሕጂ ኮይና ዖልና በቲ ሕጂ ንኺኖ ዖልና ኢና 
ኴኣ መጻኢና። ካላብ ወዱ 85 ዒመት እንከል ከምቲ ኣብ 
ወዱ 40 ዒመት ዛነበሮ እዩ ኔሩ። ንስኴ ልሚ እንታይ 
ዒይነት ሰብ ኢ? ኣብ እዋን ሽምግሌና’ኴ እንታይ 
ዒይነት ሰብ ኢ ክትከን?  

 
ኣብ እያ14.10-14 ዛቕጽሌ መሌእኹቲ እንታይ እዩ? 

 

1. እግዘኣብሄር ዔዴመ ይህብን የንውሕን፣ 
2. ዔዴሜና ብዖየገዴስ፣ ንኣምሊኹ እሙናት ክንከውን 

ይግብኣና፣ 
3. ነፍስወከፍ፣ ምስቶም ኣብ ሌዔሉኡ ኪመሌኩ፣ ሓይሉ 

ዖሇዎም ዘመስለ ሓይሌታት ግጥም ኣሇዎ። 
4. ነዜም ከምዘ ዛበለ ሓይሌታት፣ ብሓይሉ ኣምሊኹ 

ክንስዔሮም ይከኣሇና ኢዩ።  
 

*ብምለእ ሌቢ (ብፍጹም) ንእግዘኣብሄር ምእማን፣ ከመይ 
ኢሌካ ክትገሌጾ ትኹእሌ? __________________ 
 

*ነፍስወከፍ መዒሌቲ፣ ብኴምዘ መገዱ ክትነብር እሙን 
ዱ? ____________ 
 
ናይ ምእማን (መብጽዒ) ጸልት፣- ዎ ኣምሊኹ! ኩለ 
መዒሌቲ ብምለእ ሌበይ ክስዔበካ ዯግፈኒ። ኣሜን።  
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summer 2006; volume 6 No 4 01/11/2007 

(ካላብ ...ካብ ገጽ 30 ዛቀጸሇ) 
 

ኣኸባ ግሩም ዛኻነ መንፈሳዊ ሓዴነት ዛተራእየለ እዩ ኔሩ።  ኣብቲ ዛነበረ ናይ ስሌጠና ሰሙን 
ምሸት ምሸት ካብ ሰዒት 4፣30 ክሳብ ሰዒት 7፣00 ዛጸንሐ ጸልት ብዙዔባ ሃገርና ኤርትራ እውን 
ተኴያደ። ኣምሊኹ ከኣ ብባሮቱ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ምንጋፍን ምንቕቓሕን ተስፋን ዔረፍትን 
ሓሇዋን በረኴትን ከም ዛገብር ተዙሪቡ። 
ኣብቲ ብሰንበት ግንቦት 18 2008 ዛተገብረ ሃገራዊ ጸልት ከኣ ኣብ ምለእ ዒሇም ዛርከቡ 
ኤርትራውያንን ፈተውቲ ኤርትራን ብዙዔባ ኤርትራ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ቀሪቦም ውዑልም። እዘ 
ሃገራዊ ጸልት፣ ሃገራዊ ሓዴነትን ሃገራ ዊፈውሲን የምጽእ ብዛብሌ ቴማ ዛተየዯ ጸልት  ኣብ ብዖሊ 
ዒሇም ብዛተፈሊሇየ ኣገባብ ክካየዴ ውዑለ። ኣብ ከተማ ናይሮቢ ከኣ ኣስታት 300 ዛኻኑ ምእመን 
ካብ ሰዒት 9 ንግሆ ክሳብ ሰዒት 3፣00 ዴ.ቐ. ብዙዔባ ሃገርና ኤርትራ ክጽሌዩ ውዑልም።  ኣብ 
ዛተፈሊሌየ ሃገራት ከኣ ብከመዘ ቐጺለ። እዘ ከምዘ ዒይነት ጸልት ኣምሊኹ ኣብ ሃገርና ኤርትራ 
ናይ ዖሇዎ ዒቢ ምሕረትን በረኴትን መርኣያ እዩ። ኣምሊኹ ንሃገርና ኤርትራ መመስገኒት ክሳብ 
ዛገብራ ኴኣ እዘ ጸልት እዘ ክንቅጽል ይግብኣና። 

“ሓፈሻዊ ሰባት ብዙዔባ ገዙእ-ርእስና ኢና እንሓስብ ንሌኦት ዛጠቅም ሓሳብ ኣብ ሌብና 
እንተመጺኡ ግና፣ ናይ እግዘኣብሄር ሓሳብ ምዃኑ ንፍሇጥ።”   

ፓስተር ምሕረትኣብ ሃብተማርያም 
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ኣዴሓኖም ሕደግ  
 

ና ይ ሓንቲ ሃገር መንግስቲ ጸኒዐ ንነብር፣ ሓያሌን ምዔቡሌን 
ዛኺነ ሰራዊት ምክሌሌን ናይ ጸጥታ ሓይሌታትን ኪህሌዎ 

የዴሌዮ። ብመገድም ከኣ ካብ ዯጋውን ውሽጣውን ተጻብኦታት ይዴሕን። ጸኒዐውን ይነብር። 
ስሇዛኺነ ዴማ እዮም ኩልም መንግስታት ኣብ ጸጥታዊ ሓይሌታቶምን ሰራዊት ምክሌልምን 
ሌዐሌ ወጻኢታት ዛገብሩ።  
   ነዘ ብዛመሳሰሌ፣ ሓዯ ህይወታዊ ነገር ህሊዌኡ ብጽቡቕ ንኪቕጽሌ፣ ንህይወቱ ካብ ዘፈታተን ናይ 

(ናብ ገጽ 8 ይቕጽሌ >>) 

ኣይገርምንድ! 
ኣይገርምን ድ? ዔስራ ቕርሺ ንቤት ኣምሊኹ 
ክንውፍያ ከሇና እምብዙ 
ክኴብዯና፣ ኣብ ዔዲጋ 
ምስ ኬዴና ግን  
ዖይትጠቅም ገንዖብ 
ምና  ክ ንግን ዖብ 
ከልና? 
         
ኣይገርምንድ ንኹሌተ 
ሰዒት ኣብ ቤት ኣምሊኹ 
ምጽናሕና ነዊሕ ኮይኑ 
ክስመዒና ንሓንቲ ፊሌም 
ክንርኢ ግና ሰዒት 
ክሓጽረና ከል? 

 
ኣይገርምንድ ንኹትጽሉ ሓንቲ ቓሌ እ 
ክትስእን ምስ መሓዙ ዖዙርብ ግን 
ማእሇያ ዖይብለ ቃሊት ክህሌወካ ከል?     
 
 
ኣይገርምንድ ንሓንቲ ምዔራፍ ናይ 

መጽሓፍ ቅደስ ከተንብብ 
ክስሌችወካን ዒቐብ 
ክኺነካን ከል ንሌዔሉ 
100 ገጻት ዖሇዎ ሌቢ 
ወሇዴ ግን ኣንቢብካ 
ሕንፍፍ ከተብል? 
       
 
ኣይገርምንድ ኩሊትና ኣብ 
ሲነማ ወይ መዖናጊዑ ቦታ 
ቅዴሚት ኮፍ ክንብሌ 
እንዲበና ኣብ ቤት ኣምሊኹ 
ግና ኣብ ዴሕሪት ኮፍ 
ክንብሌ ምዴሊይና? 
 

ኣይገርምንድ ኣብ ቤተክርስትያን 
ዛግበር ንጥፈታት ቅዴሚ 
ሰሙናት ፈሉጥና ክነስና እሞ ኴኣ 
ኣብ ኣጀንዲና መዛጊብናዮ ክነስና 
ግናኴ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ሰዒት 
ምዛካርና?  

 
 

ኣይገርምንድ ብዙዔባ ሓቅነት ኣምሊኹ 
ክንፈሌጥን ክንዙረብን ንሌኦት ከነካፍሌን 
እናኴበዯና ብዙዔባ ሕሜትን ወረን ግን 
ዖ ረ ባ ን  ቀ ሌ ጢ ፍ ና  ም ፍ ሊ ጥ ና ን 
ምዛርጋሕናን? 
 

 
ኣይገርምንድ ጋዚጣን መጽሄታትን 
ዛብሌዎ ኩለ እናኣመና ክነስና 
ንመጽሓፍ ቅደስ ግና ክንጠራጠሮ 
ከልና? 
 

 
ኣይገርምንድ ኩሊትና መንግስተ ሰማይ 
ክንኣቱ እናዯሇና ክነስና ናብኡ 
ንእምእታው ዖኹእሇና  
መገዱ ግን ዖይምእማና? 
 

 
ኣይገርምንድ ዋዙን ቁምነገር ዖይብልምን 
ብቕጽበት ብኢይሜሌ እንዲሰዯዴና 
ክነስና ብዙዔባ ናይ ኣምሊኹ መሌእኹቲ 
ግን ንሌኦት ንምስዲዴ ሰገጥ ምባሌና?  
 

ዖገርምድ ኣይኮነን? 
እምበኣር ሕጂ እዙ መሌእኹቲ ኣንቢብካያ 
ኣል እሞ ንትፈሌጦ ሰብ ዋሊ ጸሊኢ 
ይኵን ስዯዲ!! 

መኣዲ 
 ኣምሊኹ ዛዒሇሞ ሰራዊት ምክሌሌ 
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ሽሌማት ዖውህብ ሓፈሻዊ ፍሌጠት 
1. ዛጠሓሇ ምሳር (ሓጺን) ብተኣምር ኣብ ሌዔሉ ማይ ጸብሇሌ ከም ዛብሌ 

ዛገበረ መን እዩ?  
ሀ. የሱስ  ሇ. ጊዯዎን ሐ. ኤሌሳእ መ. ኤሌያስ 
2. ንሓሇቓ ሰራዊት ሲሰራ ብሽሌ ዴንንን ሞድሻን ገይራ ዛቐተሇት 

ሰበይቲ መን ትበሃሌ?  
ሀ. ዮሌያ ሇ. ያኤሌ ሐ. ዱቦራ መ. ሚካሌ 
3. ገማሌኤሌ ዛብሌ ስም ብዖይካ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ኣበየናይ ክፍሉ 

ናይ መጽሓፍ ቅደስ ተጻሒፉ ንረኹቦ? 
ሀ. ዖሁሌቁ ሇ. ዖዲግም ሐ. ዖጽኣት መ. ኣይተጻሕፈን 
4. ካሌኣይቲ ሰበይቲ ኣብርሃም መን ትበሃሌ ነይራ? 
ሀ. ኣጋር  ሇ. ቄጡራ ሐ. ሚሌካ መ. ሳራ 
5. “እግዘኣብሄር ሓያሌ እዩ” ዛብሌ ትርጉም ስም ዖሇዎ ኣየናይ ስም እዩ? 
ሀ. እዛራ  ሇ. ኤሌሳእ  ሐ. ህዛቅኤሌ  መ. ኣሌኣዙር 
6. “ ኣነ እብራዊ እየ። ነቲ ባሕርን ንቑጽን ዛገበረ እግዘኣብሄር ኣምሊኹ 

ሰማይውን እፈርሆ እየ” ዛበሇ ነብዪ መን ይበሃሌ? 
ሀ.ነብዪ ኤርምያስ  ሇ. ነብዪ ሆሴእ  ሐ. ነብዪ ጸፎንያስ   

መ. ነብዪ ዮናስ 
7. ንጉስ ዲዊት ኣብ ክንዯይ ዒመቱ ንጉስ ኮይኑ? 
ሀ. 40 ዒመት  ሇ. 20 ዒመት  ሐ. 30 ዒመት  መ. 35 ዒመት 
8. ሰራዊቱ መሪሑ ፍርቂ ሚሌዮን (500,000) ወተሃዯራት እስራኤሌ 

ዛቐተሇ ንጉስ ይሁዲ መን ይበሃሌ? 
ሀ. ቤን-ሃዲዴ  ሇ. ኣብያን  ሐ. ጊዳዎን  መ. ጴቃሕ 
9. ምእንቲ ወንጌሌ ክርስቶስ ኢለ ካብ ሃዋርያት መጀመርታ ዛተሰየፈ 

መን ይበሃሌ? 
ሀ. ይሁዲ  ሇ. ፊሉጶስ  ሐ. እስጢፋኖስ  መ. ያቆብ 
10. “ስሇምንታይ ከየቋረጽኩ እቕንዜ ስሇምንታይከ ቑስሇይ ዖይሓዊ ኮይኑ 

ሇገመ” ዛበሇ መን እዩ? 
ሀ. እዮብ  ሇ. ኤርምያስ  ሐ.ኣምባቆም  መ. ኤሌያስ    

ፍልጠት 
ትፍሌጡ ድ?           
 ኣእምሮ ወዱ ሰብ 100 ቢሉዮን መትናዊ 

ዋህዮ ከምዖሇዎ!  
 መትናዊ መሌእኹቲ ካብን ናብን ኣእምሮ 

ክኴይዯ ኣብ ሰዒት 274 ኪ.ሜ ከም ዘጓዒዛ!  
 ዒጽሚ ጉርጉሪት “ቱፍሕ ናይ ኣዲም” 

ከምትብሃሌ!  
 የዑንት ተኴፊተን ከሇዋ ሕንጥሸው ክትብሌ 

ከምዖይትኹእሌ!  
 ከስዏና ኣብ ከክሌተ ሰሙን ዛቕየር ቀጸሊ 

ከምዖሇዎ እንተዖይ ኮይኑ ግን ንርእሱ ከም 
ዖሕቅቕ! 

 ሰብ ዴምጺ ንኹፈጥር ናይ 72 ጭዋዲታት 
ምዉህሃዴ ከምዖዯሌዮ! 

 ምስ ዒቐኑ ተዙሚደ እቲ ዛሓየሇ ጭዋዲ 
ዖሇዎ ኣካሌ መሌሓስና ምዃኑ!  

 ሓንቲ ዒይን ተዒሚትካ ክትከይዴ ከል 
ሓዯ ሕምሲት ናይ ምርኣይካ ይጎዴሌ ምስኡ 
ዴማ ኩለ ምስትውዒሌካ ይጠፍእ! 

 ኣብ ኣካሊት ወዴ ሰብ 100,000 ዛኴውን 
ጸጉሪ ከምዖል!  

 ሽክና ርእሲ ሰብ 29 ዛተፈሊሇየ ዒጽሚ ዛሓዖ 
ምዃኑ!  

 80% ኣካሌ ወዴ ሰብ ማይ ከምዛኺነ!  
 ኣብ ሓዯ መዒሌቲ 23,040 ግዚ ከም 

እነስተንፍስ! 
 ክንውሇዴ ከልና 300 ኣዔጽምቲ ከም ዖልና 

ምስ ዒበና ግን ናብ 206 ከም ዛጎዴሌ!  
 ክሳብ ሕጂ ኣብ ዛተገብረ መጽናዔቲ ጸሊም 

ከብዱ 500 ዒይነት ስራሕ ከምዖሇዋ!  
 ኣብ ሓዯ ጊዚ ስጋን ጸባን እንተ ተመጊብና፣ 

ኣካሊትና ኣብ ጸባ ዖል ካሌሸየም ዛብሃሌ 
ማዔዴን ከም ዖይመጽዎ፣ ስሇዘ ናይ 2 ስዒት 
ፍሌሌይ ክህሌዎ ከም ዛግባእ!  

 ኣብ ሳንቡእ ዛርከብ ካፒሊሪ ዛብሃሌ ሰራውር 
ዯም ጫፍ ንጫፍ እንተዛሇጋገብ 1,600ኪ.ሜ 
ከም ዛበጽሕ! 

 ኣብ ሰብነትና ብዛርከብ መዒዴን ተጠቂምካ 
7.5 ሴ.ሜ መስማር (ብሓጺን)፣ 900 ርሳስ 
(ብካርቦን)፣ 7 ሳሙና (ብስብሒ) 2,200 ጫፍ 
ናይ ክርቢት(ብፎስፎርስ) ክስራሕ ከምዛከኣሌ!  

 

ምንጪ፣ ኢንተርኔት 
ዲኒኤሌ ተኽሇኣብ 

? 

ሌ 

ግ ል 

ት
 

ኣ 

ኣብዖን ዒንኬሌ ዛጎዯሊ ፊዯሊት ብምምሊእ ትርጉም ዖሇዎ ቃሊት ፍጠር 

በዖን ኣብዘ ዖሇዋ ሓሙሽተ 
ፊዯሊት ሌዔሉ 10 ቃሊት 

ፍጠር 

ዎ’ኣምሊኹ 
ተግባር ኣእዲውካ ክንዯይ  

ዴንቂ እዩ! 

 

ሀ ሇ ሐ 

  

 ሀ.     ሇ.      ሐ.     መ.    
1.             
2.  
3.               
4.               
5.               
6.              
7.               
8.              
9.              
10.              

መሌሲ 
ክቡራት ኣንበብቲ መሌስኵም በቲ ኣብ ታሕቲ እተጠቕሰ ኣዴራሻ ብምሌኣኹ ተዒወትቲ 

ሽሌማት ኩኑ። ኣምሊኹ ይባርኹኩም! 

ስም፣ _____________________________ 
ኣዴራሻ፣ ______________________ 
 _______________________ 
 _______________________ 
 _______________________ 

 
 

Eben-Ezer Foundational Healing Church 
P.O.Box 16147-00100 

Nairobi Kenya 
E-mail : ebenezerfhch@yahoo.com 

መሌሲ ቃሊት ኣብ ዒንኬሌ፣- 
ሀ.ኣገሌግልት ሇ.የሊሕሌሓልም (እዮ 12.21) ሐ. ንመሃርሃርታት (ዯ.ኤር 2.9) 
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1 የ     
  

2 ሱ   
  

3 ስ       

4 ህ 
    

  

5 ጻ   
  

6 ና     
  

7 ት      

8 ይ 
    

  

9 ፈ       

10 ቱ   

 ነዜም ዛስዔቡ ካብ መጽሓፍ ቅደስ 
ዛተወስደ ቃሊት ወይ ኣስማት ካብ ሰዯቓ 
ናይ ቃሊት እናረኴብካ ኣኹብበልም። 
ንኣብነት፣ ቤተሌሄም ተመሌከት።  

 
ኣቤሌ፣ ኣብርሃም፣ ርብቃ፣ ክርስቶስ፣ ቶማስ፣ 
እግዘኣብሄር፣ ብርሃን፣ ምስጋና፣ ጸልት፣ ቃሌ 
ኣምሊኹ፣ ያእቆብ፣ የሱስ፣ ሄርሞን፣ ናትናኤሌ፣ 

እሰይ፣ ዲዊት፣ ሰብ፣ ኖህ፣ ልጥ 

ንህጻናት 
መርከብ ኖህ   

ዒሇም ካብ ትፍጠር ብሕ ዒመታት ምስ ገበረት፣ ኣብ ምዴሪ 
ብሓት ሰባት ነበሩ። እቶም ሰባት ዴማ ብግብሮምን ሓሳባቶምን 
ክፍኣትን ሓጢኣት ዛመሌኦምን ነበሩ። ገሉኦም ይሰርቑ፣ ገሉኦም 
ይቐትለ፣ ገሉኦም ይሕስዉ ነበሩ።እግዘኣብሄር ኣምሊኹ ነዘ ምስ ረኣየ 
ንሰብ ብምፍጣሩ ተጣዔሰ። ስሇዘ ዴማ ንዒሇም ብማይ-ኣይሂ ክዴምስሳ እየ 
በሇ። ኖህ ዛበሃሌ ሰብኣይ ግና ጻዴቕን ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ዛዛክርን 
ነበረ። ኖህ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ መጎስ ረኴበ። ንኖህ ሴም፣ ካም፣ ያፌት 
ዛበሃለ ሰሇስተ ዯቂ ነበርዎ። እግዘኣብሄር ኣምሊኹ ንዒሇም ክዴምስስ ማይ
-ኣይሂ ከዝንብ ምስ ደለየ፣ ንምድሓን ኖህን ስድራቤቱን እትኸዉን 
መርከብ ክሰርሕ ንኖህ ኣዖዜ። ኖህ ዴማ ነታ መርከብ ካብ ጎፌር ኦም
(ገረብ) ገይሩ ከምቲ ኣምሊኹ ዛበል ገይሩ ሰርሓ። ብሕ ክፍሌታት ከኣ 
ገበረሊ። እታ መርከብ ሰሇስተ ዯርብታት ዛነበራ ኣዛያ ዒባይ ነበረት።  
 

ኖህ ነታ መርከብ ሰሪሑ ምስ ወዴኣ ኣብ ምዴሪ ካብ ዛነብሩ ኩልም 
ዒይነት ኣራዊት ምዴርን ኣዔዋፍን ሇመምታን፣ ተባዔታይን ኣንስታይን     
ገይሩ ናብታ መርከብ ኣእተዎም። ኖህ ምስ ሰበይቱ፣ ሰሇስተ ዯቁ ዴማ 
ምስ ኣንስቶም ናብታ መርከብ ኣተዉ። ምስ ኣተዉ ዴማ እግዘኣብሄር 
ነታ መርከብ ዒጸዋ። ናብ መርከብ ምስ ኣተዉ ዴሕሪ ሸውዒተ መዒሌቲ 
ኣብ ምዴሪ ማይ-ኣይሂ ዖነበ። ሰማያት ተኴፍተ፣ ካብ ምዴሪ ዴማ ዒይኒ 
ማያት ተኴፊቱ ብሕ ማይ ወጸ። እቲ ዛናብ ዴማ ንኣርብዒ መዒሌትን 
ሇይትን ብዖይ ምቑራጽ ዖነበ። ምዴሪ ብማይ መሌአት፣ ኣኹራናት ከኣ 
ኩሊቶም ብማይ ተኴዯኑ። ኣብ ምዴሪ ዛነበሩ ኩልም ሰባትን እንስሳታትን 

ከኣ ሞቱ። እቶም ሓጢኣት ዛመሌኦም ዯቂ 
ሰባት ኣብቲ ማይ ጠሓለ። እቶም ኣብ መርከብ 
ዛነበሩ ኖህ ምስ ሰዴራቤቱ ግና ዯሓኑ። እቲ 
ማይ ዴማ ነታ መርከብ ንሊዔሉ ገጹ ጸብሇሌ 
የብሊ ነበረ። 
 

ዴሕሪ 150 መዒሌትታት ኣምሊኹ ብርትቱዔ 
ንፋስ ኣንፈሰ። እቲ ማይ ከኣ ኪጎዴሌ ጀመረ። 

እታ መርከብ ከኣ ኣብ ኣራራት ዛበሃሌ ጎቦ ኣዔረፈት። ምዴሪ ምስ ነቐጸት 
እግዘኣብሄር ንስዴራቤት ኖህ ካብታ መርከብ ክወጹ ኣዖዖ። ሽዐ ኖህን 
ዯቁን ሰበይቱን፣ ኣንስቲ ዯቁን ምስኦም ዛነበሩ ኩሊቶም እንስሳታትን 
ካብታ መርከብ ወጹ። ኖህ ዴማ ንእግዘኣብሄር ኣመስገኖ። 

እተመሰቓቐሇ ቃሊት 
1. መዴሓኒ ዒሇም 
2. ኣካሌ ናይ ተኹሉ ትሕቲ መሬት ዛነብር 
3. ካሌኣይ ስም ጴጥሮስ 
4. የሱስ _________ ይፈቱ 
5. ዯቂቕን ጻዔረኛ እንስሳ፣ መግቡ ብሓጋይ 

ዛእክብ 
6. ሓማት ሩት 
7. የሱስ ______ ልምን ንዖሌኣሇም ንሱ እዩ። 
8. ንጎይታ የሱስ ኣሕሉፉ ዛሃቦ 
9. ኣብ ዖመን ሙሴ ዛነበረ ንጉስ ግብጺ 

 

ነዜም ሕቶታት መሌሶም 
 

1. ኣብ ዖመን ኖህ ኣምሊኹ ንዒሇም ንምንታይ ከጥፍኣ ዯሇየ? 
________________________________________________ 

2. ኖህ ንምንታይ ምስቶም ዛጠፍኡ ሰባት ዖይጠፍአ? 
________________________________________________ 

3. ብዖይካ ኖህን ስዴራቤቱን ኣብታ መርከብ ካሌእ ምስኦም 
ዛተሰቕለ እንታይ ነይሮም? 
________________________________________________ 

4. ኩልም ኣብታ መርከብ ዛዯየቡ ሰባት ክንዯይ ነይሮም?  
________________________________________________ 

 

ብዮናስ ተወሌዯን ኣማኑኤሌ ፍቕረማሪያምን 
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ኤ ብን -ዓዖር ናይ መሰረት ፈውሲ 
ቤተክርስትያን ሕጂውን ከምቲ ዛሓሇፈ 

ዒመት ኣብዘ ሻዴሻይ ዒመትና እነብዔሇለ 
ዖልና እዋን ምእንቲ ስሙ ኢለ ተኣምራት ዛገበረ 
ኤብን ዓዖር ኮይኑ ዴማ ዖሳግረና ዖል ሌዐሌ 
እግዘኣብሄር ብወደ ብጎይታና የሱስ ክርስቶስ ክብርን 
ምስጋናን ይኵኖ ንብሌ። እቲ ምንታይሲ ህሌውናናን 
ኣገሌግልትናን ካብኡን ብእኡን ንእኡን ስሇ ዛኺነ። 
እቲ ንዒመት ብሳህሉ ዛኴሇሇ ኣብዘ ዒመት ዴማ 
ብፍለይ መገዱ በጺሑና እዩ።  

ገሇ ገሇ ካብቲ ዛነበረ ፍጻመታት ንምግሊጽ ዛኣክሌ 
ኣብዘ ዒመት መጺኦም በቲ እግዘኣብሄር ዛሃቦም ጸጋ 
ዖገሌገለና፣ ሓው ብጹእኣምሊኹ ካብ ዒዱ ጥሌያን፣ 
ወንጌሊዊ ሳምሶም ካብ ልንድን፣ ፓስተር ኣቤሌ ካብ 
ኖርወይ፣ ፓስተር ብርሃነ ካብ ልንድን፣ ፓስተር ኣሮን 
ካብ ደባይ፣ ፓስተር ቢንያም ካብ ደባይ፣ ፓስተር 
ኢሳቕ ካብ ሕ.መ.አ.፣ ኣገሌጋሉ ሲራክ ካብ ልንድን፣ 
ዛኣመሰለ ከምኡውን ናይ ካሌኦት ተፈሌቲ ጸጋኦም 
ኮይና። በዘ ዴማ ንጎይታ ኣዘና ነመስግን።  

መንፈሳዊ ዔዮ፣-  
ኤብን ዓዖር ናይ መሰረት ፈውሲ ኣብዘ ዒመት 

ብዖውጽኣቶ ናይ ኣገሌግልት መዯብ 52 መዒሌታት 
ነህምያ ብምግባር ንዒመት ኣብ ሾብዒተ ብምኹፋሌ 
ዛተፈሊሇየ ትምህርትታት ዛሓቆፈ ከም ብሓባር ምንባር 
ይሓይሽ፣ ምብጻሕ ወንጌሌ ንሌኦት፣ ብራእይ 
ምምሌሊስ ዛብሌን፣ ካሌእን ኣብ ቤተክርስትያንን ናይ 
ዜባ ሕብረትን (Home cell) ብዛግባእ ምሂራ። እቲ 
ዛነበረ መዯባት ዴማ ኣብቲ ምእመን ፍለይ ፍቕርን 
ሕብረትን ብምፍጣር ኣብ ዔዮ ጎይታ ብጽዒት ከም 
ዛዒዪ ገይሩ። ኣብ ትምህርቲ ሰንበት’ውን እንተኺነ 
ብሓው ፓስተር ምሕረትኣብ ሃብተማርያም መጽሓፍ 
ሩት፣ መጽሓፍ ነህምያ፣ ከምቲ ብምምሃር ነፍሳት 
ንመጽሓፍ ቅደስ ብዛግባእ ክፈሌጥኦ ገይሩ እዩ። 
ብተወሳ ዴማ ቤተክርስትያን ኣብ ማቻኮስ ን--- 
መዒሌታት ፣ ኣብ ኣወራቶም ን --- መዒሌታት ናይ 
ጸልት መዯብ ኣካይዲ።  

  ብተወሳ ቅደሳን ነንሓዴሕድም ንክፋሇጡ 
ብፍቅሪ ክተሓሓን፣ ብዯረጃ ናይ ዜባታት ምዛንጋዔ 
ግዚታት ብምዴሊው ኣብ ዛተፈሊሇየ ቦታ ናይ ሓባር ጊዚ 
ኣሕሉፎም። 

  ካሌእ’ውን ናይ ቃሌ ምንባብ ግዚኦም ብኣገባብ 
ክጥቀምለ ምእንቲ ኣብ ዒመት ከመይ ጌርካ መጽሓፍ 
ቅደስ ኣንቢብካ ከምትውዴእን፣ ናይ ጸልት ጊዚ 
ኣስተሌካ ክትጽሉ እትሕግዛ ብኣቀራርብኣ ፍሌይቲ 
ዛኺነት ኣጀንዲ ኣዲሌያ። በዘ ዴማ ብሓት ተጠቂሞም 
እዮም።  

ምምስራት ጉጅሇታት፣-  
ኤብን-ዓዖር፣ ናይ መሰረት ፈውሲ ቤተክርስትያን፣ 

ኣብዘ ዛሓሇፈ ዒመት እግዘኣብሄር ረዱኡና ፣ 
ጉጅሇታት ብምጣር እቲ ናይ ቤተክርስትያን ሕብረት 
ንኹዒብን፣ ክጥርነፍን ገይራ። እዘ ዴማ ጉጅሇ ሰብሓዲር፣ 

ጉጅሇ ዯቀንስትዮ፣ ከምኡ’ውን ጉጅሇ ጉስነት እዩ። እዖን 
ጉጅሇታት፣ በቲ ዛተዋህበን ሓሊፈነት ተረአን ብምጽዋት 
ነቲ ቤተክርስትያ ሕብረት ክዔቀብ ገይረን እየን።  

ኣገሌግልት ህጻናት፣-  
ኤብን-ዓዖር ናይ መሰረት ፈውሲ ቤተክርስትያን፣ 

ነቶም ናይ ምዴርና ሓዯስቲ ተስፋ ዛኺኑ ህጻናት ግቡእ 
መንፈሳዊ ዔብየትን ጉስነትን ንኹረኹቡ ሓዯስቲ 
መምሃራን ትምህርቲ ሰንበት ብምስራዔ ነቲ ኣገሌግልት 
ኣብ ምስፋሕ ትርከብ። ነዘ ንምሕያሌ ዛሕግዛ ዴማ 
ብፓስተር ብርሃነ ካሕሳይ እተዲሇወ ብዙዔባ ኣተዒባብያን 
ኣመሃህራን ህጻናት ንመምሃራን ትምህርቲ ሰንበት፣ 
ንወሇዴን ካሌኦት ግደሳትን ናይ ሙለእ መዒሌቲ 
ስሌጠና ተዋሂቡ። በዘ ኣጋጣሚ ንፓስተር ብርሃነ 
ኣምሊኹ ኣገሌግልቱን ህይወቱን ይባርኹ ክንብሌ ንፈቱ።  

ሓዯስቲ ነፍሳት፣- 
ኤብን-ዓዖር ናይ መሰረት ፈውሲ ቤተክርስትያን፣ 

ኣብዘ ዒመት’ውን ሓያል ሓዯስቲ ነፍሳት ተጸንቢሮማ፣ 
ስሩዔ ትምህርቲ ዴሕነት፣ ትምህርቲ ወዯመዛሙር፣ ናይ 
ኣገሌግልት ትምህርቲ፣ ሂባን ኣጥሚቓን ኣብ 
ኣገሌግልት ኣዋፊራን ኣሊ። 

ናይ ሕብረት ኣገሌግልት፣-  
ኤብን-ዓዖር ናይ መሰረት ፈውሲ ቤተክርስትያን፣ 

ብተወሳ ኣብዘ ዒመት ምስ ሕብረት ኤርትርውያን 
ወንጌሊውያን ኣብ ናይሮቢ፣ ናይ ሕብረት ኣገሌግልት 
ገይራ። እቲ ኣግሌግልት ንኹሌተ መዒሌቲ፣ ማሇት 
ቀዲምን ሰንበትን፣ እተየዴ ክኴውን ከል፣ ዛተዒዯሙ 
ኣገሌገሌቲ ወንጌሊዊ ሳምሶን፣ ከምኡ’ውን ኣገሌጋሉ 
ብጹእኣሊኹ ነይሮም። እቲ ዛነበረ ኣገሌግልት ኣዛዩ ባህ 
ዖብሌን ንሕብረት ዖበርትዔን ኢዩ ነይሩ።  

ብተወሳ፣ ብሕብረት ወንጌሊውያን ኤርትራውያን 
ኣብ ኣፍሪቃን ማእከሊይ ምብራቕን፣ ንዛተዲሇወ ናይ 
መራሕቲ ስሌጠና ከም ኣአንጋዱት ቤተክርስትያን 
ብምዃን፣ ነቲ መዯብ ተሳቲፋቶ። እቲ ዛነበረ ስሌጠና 
ዴማ ብሃገራዊ መዒሌቲ ጸልት ተዙዘሙ።  

ስሌጠና ዒቕሚ ሰብ፣- 
ኤብን-ዓዖር ናይ መሰረት ፈውሲ ቤተክርስትያን፣ 

ንምእመናታ ብመንፈሳዊ ነገር ጥራይ ክዒብዩ ዖይኮነ፣ 
ብኵለ መዲያት ህይወት ንኹዒብዩን ክሌወጡን ትዒዪ 
ኢያ። እዘ መሰረት ብምግባር ዴማ በቲ ጎይታ ዛኴፈቶ 
ዯገ ካብ ኬንያታ ዩኒቨርሲቲ ዛመጹ መማህራን፣ ብዙዔባ 
መጠን ንኡስ ንግዱ (Home Cell) ስሌጠና ከምዛወሃብ 
ገይራ። እቶም ተሳተፍቲ ዴማ ምስክር ወረቐት 
ተዒዱልም።  

ኣዲራሽ ቤተክርስትያን፣-  
ኤብን-ዓዖር ናይ መሰረት ፈውሲ ቤተክርስትያን፣ 

ነቲ ዖል ገሇገሇ ናይ ኣዲራሽ ጸገማት ንምፍታሕ ዖኹእሌ 
መገዱ ኣብ ምዴሊይ ዴሕሪ ምጽናሕ፣ ክግበሩ ዛኹእለ 
ምትዔርራያት ገይራ ኣሊ። ነቲ ተሪፉ ዖል ጸገማት 
ንምፍታሕ እቲ መስርሕ ሕጂ’ውን ቀጻሉ ኢዩ።  

ዚና ኤብን-ዓዖር 
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