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መቕድም 

    ውድቀትን ፍሽለትን ዕጫ ህይወትኩምዶ ኾይኑ ይስመዓኩም ፧ ህይወትኩም ብይ ኣሳልጦን ሕማቕ 

ዕድልን ዜልለ ድዩ ፧ ኣብ ህይወት ዜገበርኩም እንተ ገበርኩም በረኸት እግዙኣብሄር ክትረኽቡ ዜይትኽእሉ 

መሲሉዶ ይርአ ፧ 

   መብዚሕትኡ ጊዛ : እቲ ኣዜዩ ዕንቅፋት ዜኾነ ነገር ብዚዕባ እዙ ኹሉ ፍጻመ ኣመንቲን ፍቁራት ጏይታን 

ምዃንኩምን እዩ ። ንዲግም እተወልዯ : መንፈስ ቅደስ እተመልአ ኣማኒ ኸ ኣብ ትሕቲ መርገም ክነብርዶ 

ይክኣል እዩ ፧  

   ከምኡ እንተ ኾይኑ ዯኣ : ኣማኒ በረኸት እግዙኣብሄር ረኺቡ ብእኡ ክመላለስ እንተ ኾይኑ ከመይ ገይሩ 

ተናጊፉ ሓራ ኪኸውን ይኽእል ፧  

ካብ መርገም ድሑናት 

   ከምቲ ኣብ ገላ3:13 እተጻሕፈ : ንሕና ካብ መርገም ድሑናት ኢና ። ብኻልእ ኣራርባ : የሱስ ምእንታና 

መርገም ኮነ ። እዙ ሓቂ እንተኾይኑ : ኣማኒ ከመይ ኢሉ ዯኣ ኣብ ትሕቲ መርገም ክኸውን ይኽእል ፧  

   እዙ ክርድኣና እንተኾይኑ : ኣብ መንጎ ብሕጋዊ ዜወነናዮን ብእተለማመድናዮ ጥረናዮን ሎ ፍልልይ 

ክንፈልጦ የድልየና እዩ ። ገለ ነገር ብሕጊ ናትኩም ኮይኑ ማለት ብኡብኡ ጨቢጥኩምዎን ትመላለሱን ኢኹም 

ማለት ኣይኮነን ።  

   ኣብ መንፈሳዊ ነገር ነዙ ሓቂ ዜገብሮ ሓዯ ተጻራሪ : ነቲ ብሕጋዊ ናትና ዜኾነ ምእንቲ ከታርፈና ዜወሰነ 

ድያብሎስ ዜብሃል ምህላዉ እዩ ። ንሱ ነቲ ብሕጋዊ ናትኩም ዜኾነ ከይትፈልጡ ጌይሩ : ብሕጋዊ ድሑናት 

ክነስኹም : መርገም ኣባኹም ከዯላድል ይኽእል እዩ ።  

   እዙ ሓቂ ኣብ ናይ ሕማምን ድናሰን ነገር ከኣ ከምኡ እዩ ። ቃል ኣምልኽ ብቑስሊ የሱስ ከምዜሓወና እኳ 

ይምህር እንተኾነ ኣመንቲ እዙ ተስፋ እተምንዖም ወርትግ ምስ ድናሰ ዜቃለሱ ሒዯት ኣይኮኑን ። ፈውሲ ሓዯ 

ክፋል ምድሓንና እዩ : ግናኸ ቅጽበታዊ ኣይኮነን ። 

   ብመሰረት ቃል-ኣምላኽ ብቑስሊ የሱስ ሓዊና ኢና ። ግናኸ ብሕጋዊ ኩሉ ኣማኒ ካብ ሕማም ድሑን እኳ 

እንተኾነ ብዘሓት ኣመንቲ ግን ክሳብ እዙ ምስ ሕማሞም እዮም ። ሓዯ ሰብ ኣማኒ ስለዜኾነ በቃ ካብ ሕማም 

ነጻ እዩ ማለት ኣይኮነን ። ፈውሲ ሓዯ ክፋል ናይ ምድሓንና እኳ እንተኾነ ኣማኒ ክሓምም ዜክኣል ነገር እዩ ። 

   ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ኣመንቲ ብሕጋዊ እኳ ካብ መርገም ድሑናት እንተኾኑ ኣብ ትሕቲ መርገም ዜነብሩ 

ብዘሓት እዮም ። ከምቲ ኣማኒ ሰናይ ናይ እምነት ገድሊ ንፈውሲ ከምኡውን ሰናይ ናይ እምነት ገድሊ 

ንምልላይን ንምብታኽን መርገም በለ ክጋዯል ኣለዎ ።  

   ስለዙ መልሲ ንሕቶ << ኣማኒ ኣብ ትሕቲ መርገም ክኸውን ይክኣል ድዩ ፧ >> ንዜብል መልሱ:- 

   ብሕጋዊ : ኣይፋሉን : ኣይክኣልን እዩ ። ግናኸ ብእትለማመዶ : እወ ዜክኣል እዩ ። 



   እዙ ክብል ከለኹ : ሰይጣን ብሓይሊ መርገም ናባኹም ክምጽእ ናይ ሕጊ መሰል የብሉን : ግናኸ ወጻኢ 

ካብ ሕጊ ብዜኾነ መገዱ ከምጽእ ይፍትን እዩ ። 

   ስለዙ : መርገም በለ ካብ ልዕሊ ኣመንቲ ወርትግ ክስበር ለዎ ኾይኑ : ኣመንቲ ኸኣ ከመይ ገይሮም ኣብ 

ልዕሊ መርገም በለ ብእምነት ዯው ክብሉ ከም ለዎም ከስትውዕሉን ኩሉ ኣሰራርሕኡን          

ክጥንቀቕሉን ኣለዎም ። 

   ናይቲ ቓል ተስፋ ቅጽበታዊ ኣይኮነን ። ንእኡ ክንኣምኖን ክንጋዯለሉን ኣሎና ። ንኣምላኽ ስለ ተስፋኡ 

ኣይኮንኩምን ክትቃለሱ ለኩም : ንሱስ ተስፋኡ ከይስዕበኩም ኣይክልክሎን እዩ : ግናኸ እቲ ተጻራሪ ንተስፋ 

ኣምላኽ ከይትቕበሉን ብእኡ ከይትመላለሱን ይፍትን ኣሎ እሞ ተጻረርዎ ። 

   እምበኣርሲ ኣመንቲ እንተኾንኩም ገለ ምልክታት መርገም ግና እትምኮሩ በልኩም : ቅድሚ ብምልኣት 

ብበረኸት እግዙኣብሄር ምምልላስ እትኽእሉ ካብ መርገም ክትፍትሑ ኣለኩም ። 

                                                                           ጆን ኢክሃርድት 

    

  

 

 

 



                                         ትርጓሜ መርገም

  

1 
 

ምዕራፍ 1 

ትርጓሜ መርገም 

   እስኪ መጀመርታ መጽሓፍ ቅደሳዊ ትርጉም ናይ መርገም ንሃብ ። ቃል ኣምላኽ ብዚዕባ እዙ ኣርእስቲ  

እንታይ ይብል ፧  

   መርገም : ሕነ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሓዯ ሰብ ወይ ኣብ ናቱ ወለዶ ብምኽንያት ሕማቕ ተግባር 

እዩ። ሳዕቤን መርገም ጓሂ ልብን ነጋንንቲ ድማ ናብ ሓዯ ቤት ኣትዮም እከይ ተግባሮም ክቕጽሉ ሓጋዊ 

መእተዊ እዩ ዜህቦም ። መርገም ከመይ ከም ዜነጥፍ ዜሕሸ ርድኢትን ዜነጸረ ስእሊን ምእንቲ ክህልወና ሓያሎ 

ቃላት ክንገልጽ ኢና ። ከምዙኣቶም ዜኣመሰሉ እዮም :- ምፍዲይ ሕነ : ኣበሳ : ከምኡውን ምጽናት ። 

          << ዎ እግዙኣብሄር : ከም ግብሪ ኣእዲዎም ሕነ ፍዯዮም ። 

            ድርቅና ልቢ ሃቦም  መርገምካ ኣውርዯሎም ።  

            ብቑጥዓ ስጏጎም : ካብ ትሕቲ ሰማይ እግዙኣብሄር ኣጽንቶም ። >> ድጉ.3:64-65 ።   

                                                         

ምፍዲይ ሕነ - ማለት መልሰ ተግባር ናይ እተፈጸመ ገለ ነገር : ናይ እተጸየቐ ሕነ : ወይ ኣብ ግምት ምእታው 

: ምላሽ ለውሃት : ኣማስያ : ዓስቢ ምሃብ : እዩ ። 

  

            << ነእላፋት ምሕረት እትገብር : ኣበሳ ኣቦታት ድማ ብድሕሪኦም ናብ 

               ሕቑፊ ውሉዶም እትመልስ ኢኻ ። ዓብዩ ስልጡን ኣምላኽ : 

               ስሙ እግዙኣብሄር ጎይታ ሰራዊት እዩ ። >>   ኤር 32:18 ።                                                   

            << ፍቁራተይ : ምፍዲይ ሕነ ናተይ እዩ : ኣነ ኽፈድዮ እየ : ይብል እግዙኣብሄር >> ሮሜ 12:19 

   እግዙኣብሄር ንኣበሳ ኣቦታት ብድሕሪኦም ናብ ሕቑፊ ውሉዶም ብመልክዕ መርገም ዜፈዱ እዩ ። ምፍዲይ 

ማለት ዓስቢ ወይ ክፍሊት እዩ ። ከምቲ እግዙኣብሄር ነእላፋት ስለ ጽድቂ ዓስቢ ዜህብ : ስለ ሓጢኣትውን 

ዓስቢ ይህብ እዩ ። ንሱ ዓስቢ ሓጢኣት ብመልክዕ መርገም ይህብ ። ዓስቢ ማለት ኣማስያ ናይ ሰናይ ወይውን 

እከይ ነገር እተገብር እተቐበልካዮ እዩ ። ቃላት ናይ ጠንቂ መርገም ዜኾኑ ምስ ትርጉሞም ንርአ ፣- 

ኣበሳ - ኣብቲ ናይ እብራይስጥ ቋንቋ ኣቮውን ይብሎ : እዙ ትርጉሙ ብፍቓድካ ኣብ ጌጋኻ ምጽናዕ : እከይ 

ስነ ምግባር : በዯል : ምጽያቕ : ሓጢኣት ማለት እዩ ።  

ስሕተት - እዙ ማለት ነቲ ሰናይ ወይ ግቡእ ስነምግባር ሓዱግካ ናብ ግጉይ ፍጻሜ ወይ ዕላማ ምምላስ : 

ይኣገባብ ተግባር : ቅኑዕ ሓሳብ ይምቕባል : ነቓጽነት ማለት እዩ ።  

   ስሕተት በለ ኣብ ውሉድ መርገም እዩ ምጽእ ። ኣምላኽ ንኣበሳ ወይ ስሕተት በለ ይረግም እዩ ። 

እተፈላለየ ዓይነት ኣበሳ እዩ ሎ ። 
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ጾታዊ ኣበሳ - ከምዙ ዜኣመሰለ እዩ :- ዜሙት : ምንዜር : ስጋዊ ርክብ ኣብ መንጎ ዜምድና ለዎም ሰባት ከም 

ሓውን ሓፍትን : ኣራዊታዊ : ግብረ ሰዶም : ናይ ቃል ርክብ : መሃንቱሳዊ ርክብ : ዕብዲን : ምዕማጽ : 

ምግሳስ እዩ ። ታሪኽ ከምዙ ዜኣመሰለ ሓጢኣት ኣብ ዓሌት ልዲት መርገም ናይ ፍትወት እዩ ዜርሑ ። 

ገንባዊ ኣበሳ - ከምዙ ዜኣመሰለ እዩ :- ይጥቁቕ ኣጠቓቕማ ገንብ : ይርትዕዊ መኽሰብ : ምድንጋር : 

ምቁማር : ናይ ካልኦት ምምናይ : ንኣምላኽ ይምኽባር (ብዕሽርካ) : ጉቦ ምሃብ : ብይ ሕጋዊ ገንብ 

ምርካብ : ይሕጋዊ ንግዱ መድሃኒት ከምኡውን መስተ : ስርቂ : ከምኡውን ምጥፍፋእ ዜኣመሰለ እዩ ። እዙ 

ከምዙ ሓጢኣት ከኣ ኣብ ዓሌትካ ልዲት መርገም ንድኽነት እዩ ዜርሑ ። 

እምነታዊ ኣበሳ - እዙ ኸኣ ከምዙ ዜኣመሰለ እዩ :- ኣምልኾ ጣኦት : ስግዯት ንጣኦት : ስግዯት ንናይ ጥንቲ 

ኣቦታት : ማሕላ ብስም ኣማልኽቲ : መብጽዓ ነማልኽቲ ዜኣመሰሉ እዮም ። ታሪኽ ከምዙ ዜኣመሰለ ሓጢኣት 

ከኣ ኣብ ዓሌትካ ልዲት መርገም ጣኦትን ብዜሒ መርገምን እዩ ዜርሑ ።  

መንፈሳዊ ኣበሳ - ከኣ ከምዙ ዜኣመሰለ እዩ :- ጥንቁልና : ኣብ ጥንቁልና ምእማን : ኣስማተኛ : ድብትርና : 

ሽሑር ከምኡውን ምስ መናፍስቲ ምስራሕን እዩ ። ናይ ከምዙ ዓይነት ሓጢኣት ኣብ ልዲት ብዜሒ መርገም 

እዩ ዜርሑ ። 

ጠባያዊ ኣበሳ - ከምዙ ዜኣመሰለ እዩ :- መገዱ ኣበሳ : ኩርዓት : ኣብያ : ስኽራን : ቅትለት : ንሰናይ ብእከይ 

ምምላስ : ሓጢኣት ዜመልኦ ኣተሓሳስባን መገድን : ፍርሃት እግዙኣብሄር ይብሉ ጠባይ : ብሕማቕ ምክንኻን 

ንኻልኦት : ጸርፊ : ርኹስ ሓሳብን እዩ ።  

ቤተሰባዊ ኣበሳ - ከምዙ ዜኣመሰለ እዩ :- ኣበሳ ውሉድ ወለዶ : ግብሪ ኣከኣብ (ስዱ ሰብኣይ) : ግብሪ ኢዚቤል 

(ስዱ ሰበይቲ) : ሰብኡት መርሒነት ይምውሳዶም : ዯቀንስትዮ ልዕል ኢለን ክገዜኣ : ይእዘዚት ውሉድ ወይ 

ኩሉ ጊዛ ትእዚዜ ኣምላኽ ኣብ ቤት ክጥሓስን ክንጸግን ከሎ እዩ ። እዙ ኣበሳ ኣብ ዓሌት ልዲት መርገም 

ሓዲርን ቤተሰብን እዩ ዜርሑ ። 

ቃላታዊ ኣበሳ - ከምዙ ዜኣመሰለ እዩ :- ብቓላትካ ምርጋም : መሕረቕ ዜኾነ ረባ ምዜራብ : ንዕድልካ 

ምንቃፍ : ሽሑራዊ ቃላት ምዜራብ : ምሕሳው : ምጽራፍ : ምንሻው : ጠዋይ ረባ : ብኽፉእ ምብጽዓ 

ምእታው : ስም ቁደሳን ብይግቡእ ምጥቃምን ብስም ጣኦታት ምምሓልን : ኣምላኾ ስሕተት : ናይ ሓሶት 

ኣማልኽቲ : ምስራይ ማለት ብጥንቆላ ጌርካ ንሰባት ምጥቃዕ : እዩ ።  

   ኣበሳ ጠንቂ ናይ መርገም እዩ ። እምበኣር ዓስቢታት መርገም ንርአ ።  

       << ድርቅና ልቢ ሃቦም … >> ድጉ.3፣65 ። 

   ዓስቢ መርገም ድርቅና ልቢ እዩ ። - እዙ ከኣ ጓሂ ልቢ : ምድፋን ልቢ ማለት ኮይኑ ከምዙ ዜስዕብ ከኣ 

የጠቓልል :-  ውድቀት : ፍጻሜኻ ሕዜን ምዃን : ተስፋ ቐርጽ : ሞት : ጥፍኣት : ጸገማ ስድራ : ጸገማ 

ሓዲር : ሕማም : ድናሰ : ጽገማ ኣእምሮ : ርእሰ ቕትለት : ምንጻል ጥንሲ : ሓዯጋ : ናይ ኣእምሮ ጸቕጢ : 

ጓሂ : ሓን : ቁጥዓ : ሕርቃን : ስቓይ : ተስፋ ይብሉ ምዃን : ተስፋ ምቑራጽ : ድኽነት : ስእነት : 
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ይኣሳልጦ ኣብ ዋኒንካ : ምድንጋር : ቃንዚ : ሓጢኣት ምስራሕ : እምኒ መዓንቀፊ : ጣዕሳ : ሕፍረት : ኹነኔ : 

ምዕዜምዚም : መከራ : ቖርመድመድ ምባል : ምልምማድ ምረት : ሕማቕ ትዕድልቲ : ድሕረት : ጻዕሪ : 

ጨቆና : ክፉእ መዓልታት :ክሳራ :ስግኣት :ምዓት :ጎንፊታት :ኣሳልጦ ይብሉ እዋናት :ምጉዲል : ወዮን እዩ ። 

    << ብቑጥዓ ስጏጎም : ካብ ትሕቲ ሰማይ እግዙኣብሄር ኣጽንቶም ። >>  ድጉ 3:66 

 ብቑጥዓ መስጏግቲ - እዙ ከኣ ሳዕቤን መርገም እዩ : ክትጥቃዕ ከሎኻ ንኸምዙ ዜስዕብ ዜዓለመ እዩ :- 

ብጉድኣት : ብቑጥዓ ወይ ብስቅያት : ምእንቲ ንኽትጠፍእ : ኮብላልን ቀባሕባሓይን ኮይንካን ንኽትከይድ : 

ሃዲሚ ንኽትከውን : ብድሕሪት ንኽትስዕብ : ምእንቲ ክትህዯን : ንመጥቃዕቲ ክትስለይ እዩ ትርጉሙ ።  

   ኣብ ትሕቲ መርገም እተሓለሉ ሰባት ከምዙ እኮ እዩ ዜስምዖም ። ኣብ ዜኸደ ከይዶም ጓሂ ይስምዖም : 

ቀጻሊ ጥቑዓት ኮይኑ ይስምዖም : ኣብ ገለ ናይ ህይወቶም ህደናትን ብቑጥዓ ስጉጋትን እዮም።    

           << በዯባባይና ኸይንኸይድ : ስጓሞና ይስልዩ : 

            ሰጏጉትና ኻብ ንስሪ ሰማይ ቀልጠፉ : 

            ኣብ ኣኽራን ሃዯኑና : ኣብ ምድረ በዲ ኣድበዩልና ። >> ድጉ 4:18-19 

          << ሰጏግትና ኣብ ክሳድና እዮም : ተሓለልና : ዕረፍቲ ሰኣንና ። >> ድጉ 5:5 

 

  ምጽናት  - ስጉምቲ ወይ መስርሕ ምጥፋእ ናይ ሓዯ ነገር እዩ ። መርገም በለ ከኣ ንመናፍስቲ ምጽናት 

ኣብ ውልቃዊ ህይወት ሰብ ብዘሕ ነገር ከዕንው ልዲት እዩ ርሕወሎም ። 

  ምጽናት ኣእምሮ -  መናፍስቲ ሕማም ኣእምሮ : ጽላለ : ስጋኻ ይምጽራይ : ዕሽነት : ከምኡውን ድንጉር : 

ምዃን ዜኣመሰለ እዩ ። 

  ምጽናት ገንብ - መናፍስቲ ድኽነት : ምስኣን : ዕብዲንን ገንባዊ ክስራንን ኣመሰለ እዩ ። 

  ምጽናት ኣካላት - መናፍስቲ ሕማም : ድኻም : ድናሰ : ከምኡውን ተላባዒ ሕማም ዜኣመሰለ እዩ ። 

  ምጽናት ቤተሰብ - ንሱ ኸኣ መናፍስቲ ሞት : ሓዯጋታት : ይምትእዜዚዜ : መስተ : ባእሲ : ስዱ ሰብኣይ : 

ከምኡውን ስዱ ሰበይቲ : ዜኣመሰለ እዩ ።  

   መርገም በለ ካብቲ ሰናይ ዜኾነ ኣምላኽ ንፍትሒ : ሕነ ኣበሳን ስሕተት ኣቦታት ኣብ ሕቑፊ ዯቆም 

ብመልክዕ መርገም ዜመጽእ መልሲ እዩ ። ሳዕቤኑ ኸኣ ጓሂ ልቢ : ንመናፍስቲ እከይ ከኣ ንሰባት ኣብ ትሕቲ 

መርገም ክኾኑ ገይሮም በቲ እተፈላለየ እከይ መሳርሒታቶም ተጠቂሞም ኸሳጉጉን ከዕንዉን ሓጋዊ መሰል 

ይህቦም ። ኣበሳ ወይ ስሕተት መርገም እዩ ምጽእ ። ኣብ ዜኾነ ነገር ስሕተት ኣብ እተፈጸመሉ : ኣብቶም 

ዜስዕቡ ውሉድ በዙ ነገር መርገም ክመጽእ ይኽእል እዩ ። ኣሕዋተይ : ገሊኡ ሓጢኣት ብዘሕ መርገም እዩ 

ምጽእ ። 
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ብዜሒ መርገም 

       << ንሃገረይ ብሬሳታት ጣኦታቶም ኣርኪሶምዋ : ንርስተይውን ብጽያፎም 

         መሊኦምዋ እዮም እሞ : ቅድምሲ መስጣ እቲ ኣበሳኦምን  

         ሓጢኣቶምን ካዕበት ክፈድዮም እየ ። >>  ኤር 16:18  

   ኣምላኽ ንገለ ሓጢኣት ብብዜሒ መርገም እዩ ዜፈድዮ ። ገሊኡ ሓጢኣት ኣዜዩ ኣጸያፊ ስለዜኾነ ሞት 

ጥራይ እዩ ዜበቕዖ ። ንኣብነት ጥንቆላ ሓዯ ካብኡ ኣብነት ክኾነና ዜኽእል እዩ : ጥንቆላ ሞት ሒዘ እዩ 

ዜመጽእ : ቃል ኣምላኽ ከምዙ ይብል << ንጠንቋሊት ብህይወት ኣይትሕዯጋ >> (ጸ 22:18) ። ምኽንያቱ እዙ 

ሓጢኣት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣዜዩ ጽልኣካ ሓጢኣት እዩ : ኣምልኽ ውን ብዓቢ ሕነ ምፍዲይን ብብዜሒ 

መርገም እዩ ዜፈድዮ ። 

   ዓስቢ ናይ መርገም ጥንቁልና : ሞት ምዕናው ይጽሩይን ድኽነትን ሕማምን ካልእን እዩ ። - ኣቱም ናብ 

ጠንቆልቲ ትኸደ ብዜሒ መርገም ከይተስዕቡ ኣብ ህይወትኩም ተጠንቀቑ :— ካልእ : ብምኽንያት ኣምልኾ 

ጣኦት ከኣ ብዜሒ መርገም ክመጽእ ይኽእል እዩ ። ሌ 20:1-5 ርኣዩ ። ከምኡውን : ንመናፍስቲ ምውካስ : 

ኣስማተኝነትን መውዯቕቲ ዚዕጎልን (ሌ 20:6) : ዜሙት (ሌ 20:10) : ነውሪ በለ(ሌ 20:11-12) : ግብረ 

ሰዶም (ሌ 20:13) : ከምኡውን ምስ እንስሳ ብስጋ ምርኻብ (ሌ 20:15) : እዙ ኹሉ ሓጢኣት ናይ ሞት 

መቕጻዕቲ እዩ ምጽእ ። ዓስቢ ኩሉ ሓጢኣት ሞትን ጥፍኣትን እዩ ። እወ መርገም በለ ናይ መወዲእታ 

ዓስቡ ሞትን ጥፋኣትን እዩ ። መርገም ከምቲ ጽላሎት ዯድሕሪ ሰብ ዜስዕብ ከምኡ እዩ ። መርገም ንውልቀ 

ሰብ : ንቤተሰብ : ወይ እውን ንሃገር ዜጉልብብ ጸሊም ዯበና እዩ ። ጏይታና የሱስ ካብ ኩሉ መርገም በለ 

ከድሕነና ኢሉ መጸ : ሞተ : ተንስአ ውን ። ንሱ ብዚዕባ መንፈሳዊ ነገራት ብይ ፍልጠት ክንከውን ንኣና 

ኣይዯልየናን እዩ ። ንምፍራስ ግብርታት ድያብሎስ ኣብ ኣጽዋር ኣማኒ ክተርፍ ይብሉ ፍልጠት ብዚዕባ 

መርገምን ከመይ ጌርካ ተለልዮን ትበትኮን ወይ ተፍርሶን እዩ ። 

                      

…………………………………….. 
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ምዕራፍ 2 

ምሌሊይ መርገም 

   ከምዚ ኣቐዱምና ዝጠቐስናዮ : ኣበሳ (ስሕተት) ጠንቂ መርገም እዩ ። እተን ክሌተ ቀንዱ መገዴታት 

እንታይ ዒይነት መርገም ከምዘሇዎ ሓዯ ሰብ ንኽንፈሌጥ ዘኽእሊና ኸኣ ምሌሊይን ምምርማርን እየን ። 

መልኮታዊ ምሌሊይ ብመንፈስ ቅደስ : ቃሌ ፍሌጠት : ከምኡውን ምሌሊይ መናፍስቲ ኣብ ክፉእ ጉዲያትና 

ብሓቂ ብዋጋ ዘይትመን ውህበታት እዩ ። ንኣገሌገሌቲ ውህበታት ናይ ምሌሊይ መናፍስቲ ኣብ ህይወት ሓዯ 

ሰብ እንታይ ዒይነት መንፈስ ይዒይይ ከም ዘል ከሊሌይዎ ይሕግዞም እዩ ። ውህበታት ናይ ቃሌ ፍሌጠት ከኣ 

ስም ናይቲ መርገምን ንኽስበር ክንዯይ ከም ዝወስዴን ንኣገሌገሌቲ ይገሌጸልም እዩ ። ምምርማር ግና ናይቲ 

እትጽሌየለ ዘልኻ ሰብ ብቐሉለ ሽግራቱ ኸተስተውዕሌን ሕለፍ ታሪኽ ቤተሰቡ ከመይ ከም ዝነበረን ዘፍሌጠካ 

እዩ ።  

   ገሇ ሰባት ብዛዕባ ሓጢኣት ኣቦታቶም ውሱን ፍሌጠት እዩ ዘሇዎም ። ኣብዚ ጉዲይ ምግሊጽ ብመንፈስ ቅደስ 

የዴሉ ። ርግጽዩ : ንኹለ ነገር ኣብ ስዴራቤቱ እተገብረ ዝፈሌጥ ሓዯ እኳ የሌቦን : ፍሌጠትና ኣዝዩ ዴሩት 

እዩ : እግዚኣብሄር ኣምሊኽ ግና ፈሊጢ ኹለ ሕቡእ ሓጢኣት እዩ ።  

   ፍሌጠት መርገም ሃሌዩካ ብሓፈሻዊ ዝኾነ ጸልት ጌርካ ምስባሩ ሰናይ እዩ ። ኣዴሊዩ እንተኾይኑ : ውሱን 

ፍሌጠት ብዛዕባ መርገም እዩ ዘልና እሞ ፍለይ ናይቲ መርገም ክወሃበና ኣብ መንፈስ ቅደስ ክንውከሌ ኣልና 

። ገሇ ጊዜታት መንፈስ ቅደስ ነቶም ኣጋንንቲ ስም ናይቲ መርገምን ብምንታይ ይዒዩ ከም ዝኾኑን ነቶም 

ኣገሌገሌቲ ምንጋፍ ማንቲ ክገሌጸልም ጸቕጢ ይገብረልም እዩ ።  

   ገሇ መርገም ብስሙ ተሇሌዩ  ክብተኽ ዘሇዎ ኣል : ምኽንያቱ ገሇ ኣጋንንቲ ነቲ ዘይተሇሌየ መርገም ከም 

ሕጋዊ መሰሌ ንኽጸንሑ ይፍትኑለ እዮም ። ገሇ ኣጋንንቲ ኣዝዮም ተረርቲ እዮም : << ብስም የሱስ : ኩለ 

መርገም ዘበሇ እበትኮ ኣልኹ >> ስሇ ዝበሌካ ባይታኦም ዝሓዴጉ ኣይኮኑን ። 

   ብመሰረት ገሇ 3:13 ዋሊ’ውን እዞም ኣጋንንቲ ንኽጸንሑ ሕጋዊ መሰሌ እንተዘይብልም : እቲ መርገም 

እንተዘይተሇሌየን እንተዘይተበትከን ብዝያዲ ክጸንሑ ክፍትኑ እዮም ። እቶም ኣገሌገሌቲ ምንጋፍ ዘበሌና 

ብዝተኻእሇ መጠን ምለእነት ክህሌወና የዴሉ ከምኡውን ዘይተበጽሐ እምኒ ክንገዴፍ የብሌናን ። 
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መርገም ምሕጸን 

<< ነእሊፋት ምሕረት እትገብር : ኣበሳ ኣቦታት ዴማ ብዴሕሪኦም ናብ ሕቑፊ 

ውለድም እትመሌስ ኢኻ ። ዒብዩ ስሌጡን ኣምሊኽ : ስሙ እግዚኣብሄር ጎይታ 

ሰራዊት እዩ ። >> ኤር 32:18 

<<እንሆ : ብኣበሳ ተወሇዴኩ : እኖይ ከኣ ብሓጢኣት ጠነሰትኒ ። >> መዝ 51:5 

<<ረሲኣን ካብ ከርሲ ወሊዱቶም ጀሚሮም ኣግሇሱ : ሓሰውቲ ካብ ምሕጸን 

ወሊዱቶም ጀሚሮም ተጋገዩ ። >> መዝ 58:3 ። 

<< ኣይሰማዕካን : ኣይፈሇጥካን : እዝንኻውን ካብ ኣይተኸፍተን ። እዚ ኸኣ 

ጥሊሚ ምዃንካን : ካብ ማሕጸን ኣዳኻ ጀሚሮም ገበነኛ ኢልም ከም ዚሰመዩኻን 

ስሇ ዝፈሇጥኩ እዩ ። >> ኢሰ 58:8 ። 

   ውለዲት ብምኽንያት ኣበሳ ኣቦታት ብመርገም ክውሇደ ይክኣሌዩ ። ዲዊት : እኖይ ብሓጢኣት ጠነሰትኒ 

በሇ ። ዘክሩ : ኣበሳ ዴሕሪ ጠንቂ ናይ መርገም እዩ ። ቆሌዐ ብፍሊይ ካብ ዝሙት : ምንዝርና : ስክራን : 

እምቢታ : ምግሳስ እተጠንሱ ንመጉዲእቲ ኣጋንንቲ እተቐሌዐን ንእተፈሊሇየ መርገማት ዴማ ግለጻት እዮም ።  

 

መርገም ንስዴራቤት ይጏዴእ 

               << መርገም እግዚኣብሄር ኣብ ቤት ረሲእ እዩ : ብማሕዯር ጻዴቃን ግና ይባርኾ። >> 

                                                                           ምሳ.3:33 ።                                                    

   ዋሊኳ ጏይታ ምስ ውሌቀ ሰባት ይኹን ነገሩ : ግናኸ ንቤትውን ይዕዘብ እዩ : ነገሩውን ምስኣቶም ይገብር 

እዩ ።  

<< ብጏይታና የሱስ እመን እሞ ንስኻን ቤትካን ክትዴሕኑ ኢኹም >> ግብ 16:31 ። 

<< ቤት ረሲኣን ይዒኑ : ዴንኳን ቅኑዒት ግና ይዕምብብ ። >> ምሳ 14:11 ። 

<< እግዚኣብሄር ንቤት ዕቡያት ይምሕዎ : ንድብ መበሇት ግና የቑሞ ። >>  ምሳ15:25 

   እከይ ተግባር ንብዘሊ ቤትን ነቶም ዝውሇደ ዯቂን ክጎዴእ ይኽእሌ እዩ ። ብምኽንያት መርገም ገሇ 

መናፍስቲ ኣብ ገሇገሇ ቤት ስርሖም የካይደ እዮም ። 
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መርገም ከመይ ከም ዝምርመር 

     ቅኑዕ ዝኾነ ፈውሲ ክንረክብ : ግቡእ ምርምር ክህሌወና ኣሇዎ ። ብዘይ ቅኑዕ ምርምር : ሱር ናይቲ 

ሽግር ክትረኽቡ ኣይትኽእለን ኢኹም ። እቲ እተመርመረ መርገም እንተኾይኑ : ብናይ ገሊ3:13 ነቲ መርገም 

ምብታኽ እዩ ፈውሱ ። 

   መርመራ ዝብሌ ቃሌ ክግሇጽ እንከል << ንምሌክታትን ንውሽጣዊ ስምዑታትን ተረዱእካ ጠንቁ ወይ 

ባህሪኡ ምጽናዕ እዩ >> ።  ምምርማር ማሇት ዴህሳሰ ወይ መጽናዕቲ ናይ ጠንቅን ባህርን ሓዯ ኩነታት : ናይ 

ቦታ : ወይውን ናይ ሓዯ ሽግር እዩ ።  

   ሰብ ብሕማም እንተ ተሸጊሩ ናብ ሓኪም ኣብ ዝኸዯለ : እቲ ሓኪም ቀዲማይ ነገር ዚገብሮ ነቲ ሽግር ናብ 

ምምርማር እዩ ዝጓየይ ። እቲ ሓኪም ብመሰረት እቲ መርመራ መዴሃኒት ይእዝዝ ። እቲ ሕሙም ንኽፍወስ 

ግቡእ መርመራ እዩ ዘዴሉ ። 

   ብዙሓት ኣመንቲ ኣሇዉ ጉዲዮም ምስ መርገም ዝኾነ : ግናኸ ንሽግሮም ግቡእ መርመራ ኣየካይደን   

እዮም ። እቲ ጸሊኢ ውን ይስወር እሞ : ኣብ ናብራኦም ይዒይይ : ምኽንያቱ ኣይተመርመረን ። 

   ካብ መርገም ዴሒንና እኳ እንተኾንና : ኣጋንንቲ ብመርገም ኣቢልም ኣብ ህይወት ኣማኒ ዕዮኦም ይቕጽለ 

እዮም ።  

   ልሚ ንመርገም ብዝምሌከት ሓንቲ ካብተን ብለጻት መጽሓፍቲ << በርኸት ወይስ መርገም >>       

(Blessing or Curse) እትብሌ ብዳሪክ ፕሪንስ እተጻሕፈት እያ ። ዳሪክ ፕሪንስ ኣብቲ ጽሑፋቱ ሌሙዲት 

ዝኾኑ ምሌክታት መርገም ይጠቅስ :- 

1) ሕደር ገንዘባዊ ጸገማት 

2) ሕደር ሕማምን ዴናሰን  

3) ጸገማት ዯቀንስትዮ 

4) ዴንገታዊ ሓዯጋ 

5) ናይ ሓዲር ጸገማት 

6) ቅዴሚ እዋኑ ሞት (ሞት ንኣሽቱ) 

7) ሕማም ኣእምሮ  

   እምበኣርሲ ኣነ ውን ክሌተ ምሌክታት ወሲኸለ ኣሇኹ : ኣብ ኣገሌግልት ምንጋፍ ዝረኣናዮ እዮ :- 

8) ሕማቕ ምቅብባሌን ዒመጽን ብኻሌኦት ሰባት ( እዚ ብሓሳባዊ : ሰብነታዊ : ጾታዊ 

ዒመጽ : ከምኡውን ተነጽጎን ዝኣመሰሇ እዩ ። ሞጏስ ዘይብሌካ ክትከውን : 

ምሕረት ዘይብሌካ ክትከውን : ግዲይ ናይ ጭካነን ሕሰምን ክትከውን ማሇት   

እዩ ።) 
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9) ዘውን ምባሌ : ኮብሊሉ ምዃን : እትዒርፈለን እትነብረለን ቤት ዘይብሌካ ምዃን 

: ካብ ገዛ ናብ ገዛ ምግዒዝ : ካብ ስራሕ ናብ ስራሕ : ካብ ዝምዴና ናብ 

ዝምዴና። 

ኣብ ዕዮ ከምዚ ዝስዕብ ኣባሃህሊ ምሌክታት መርገም ክኸውን ይኽእሌ እዩ :- 

- << ኣነ ከምዝመስሇኒ ሓዯ ስጉምቲ ንቕዴሚት እንተ ኸይዯ ክሌተ ስጉምቲ 

ንዴሕሪት ክምሇስ ኣልኒ ። >> 

- << ንኣይ ምንም ዝሰሌጠኒ ኣይመስሇንን : ዕዴሌ የብሇይን ። >> 

- << ንቕዴሚት ዝግስግስ ኣይኮንኩን ኣነ >> 

- << ገሇ ሕማቕ ነገር ከም ዘጓንፈኒ እፈሌጥ እየ >> 

- << ሕማቕ ዕዴሌ እንተዘይኮይኑ : ምንም ዕዴሌ የብሇይን ። >> 

- << ኩለሳዕ ከምዚ እዩ ዝገጥመኒ >> 

- << ከምቲ ንወሇዯይ ዝገጥሞም ዝነበረ : ሕጂውን ንኣይ ይገጥመኒ ኣል ። >> 

   እስከ ነዚ ምሌክታትን ተርእዮታትን መርገም ኣዕሚቑና ንርአ : 

   ቀዲማይ ምሌክት ኢሌናዮ ዘልና ሕደር ገንዘባዊ ጸገማት እዩ ። እዚ ብፍሊይ ኣብታ ስዴራቤት ታሪኽ ናይ 

ዕዲ : ብዕዲ ዝኣክሌ ምጥፋሽ : ዴኽነት : ስእነት ምስ ዝህለ እዩ ።  

   ገንዘባዊ ዴሕሪት ምምሊስ ። ዴሕሪት ምምሊስ ማሇትና ዝግስግስ ዝነበረ ክዝሕትሌ እንከል : ምዴሓር : 

ምዴንጓይ እዩ ። 

   ሰባት ዝገብርዎ ጉዲያት ብዘየገዴስ ባጀቶም ክውስኽ ኣይክእሌንዩ ። ንሓዯ ስራሕ ሒዝካ ክትጸንዕ 

ዘይምኽኣሌ : ካብ ስራሕ ዯው ምባሌ : ስራሕ ክትረክብ ዘይምኽኣሌ : እዚ ብፍሊይ ብዘይቅቡሌ ምኽንያት ምስ 

ዝኸውን እዩ ። ብዙሓት እዮም ገንዘባዊ ገዴሉ ዘሇዎም : ናይዚ ምኽንያት ከኣ ካሌእ ኣይኮነን መርገም እዩ ። 

እዞም ሰባት ካብዚ ዝስዕብ ዘምሌጡ ኣይኮኑን : ካብ ግምት ንሊዕሉ ዝኾነ ወረቐት መሕተቲ ክፍሉት : ተወሳኺ 

መሕተት ክፍሉት ዘምጽኡ ሓዯጋታት : ገንዘባዊ ምኽሳር : ምስባር መኪናኻ : ምብሌሻው መሳርሒኻ : 

ምጥፋእ ገንዘብ ( ናይ ኢዴ ቦርሳኻ ወይ ቦርቶፎሌዮ ) : ብስርቂ ምኽሳር : ሌዐሌ ናይ ሌቓሕ መጠን ። 

   ኣብቲ ብገንዘባዊ ዴሓን ዝመስሇለ እዋን ንዴሕሪት ዝመሌስ ገሇ ነገር የጋጥሞም እዩ ። ኣብቶም ብዝሒ 

ዯሞዝ ዘሇዎም ሰባት ውን እዚ ሓቂ ኣል ። ብዘይካዚ : ገሇ ሰባት ስሇምንታይ ገንዘባዊ ግስጋሰ ዘይብልም 

ቅቡሌ ምኽንያት የብልምን : ዘይግቡእ ኣተሓሕዛ ገንዘብ : ዝምጽወቱ ዝነበሩ ስዴራቤት : ኣብ ዋኒን 

ዘይምዕዋት ። << ... ንዴኻ ግና እቲ ዴኽነቱ ጥፍኣቱ እዩ ። >> (ምሳ 10:15) ። 

   እቲ ናይ ጥፍኣቱ መንፈስ በዚ መርገም ጌይሩ እዩ ንሰብ ብገንዘባዊ ዘጥፍኦ ። መናፍስቲ ናይ ዴኽነት : 

ስእነት : ዕዲ : በዚ መርገም ጌሮም እዮም ዝዒዩ ። 

 

ምስክርነት ሓዯ ኣገሌጋሉ 

   ኣብዚ ቀረባ ጊዜ ዝሰማዕክዎ ምስክርነት ሓዯ ብጉስነት ዘገሌግሌ ወርትግ ናይ መኪና ጸገማት ዘሇዎ እዩ ። 

ንሱ ዋሊኳ ጽብቕቲ መኪና እንተነበረቶ : ቀጻሉ ገሇ ጌጋ ነገር የጋጥሞ ነበረ ። ኩለ ጊዜ እዩ መኪናኡ ከዏሪያ 
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ኢለ ዘምጽኣ : ዝግመተለ ዋጋ ዴማ ካብ ዒቕሙ ንሊዕሉ እዩ ። እዚ ኹለ ዝኸውን ዘል ንሱ ሇጋስ ወሃቢ ክነሱ 

እዩ ። ስሇ ዘሇዎ ጸገማት መኪናኡ : እዚ ሇጋስ ወሃቢ : ናብ ጏይታ ጸሇየ : ሇመነ ። 

   ነዚ ጓሳ : ጏይታ ሓዯ ነገር ገሇጸለ ። ንሱ ኸኣ : ብዛዕባ መርገም እዩ : ኣብ ስዴራኡ ኣብ ኣቦኡን 

ኣባሓጎኡን ወርትግ ገንዘባዊ ሽግርን ናይ መኪና ጸገማትን ከም ዝነበረ ኣርኣዮ ። ንሱ ዴማ ጸሇየ ነቲ መርገም 

ከኣ ብትኽትኽ ኣበል ። ተመሉሱ መኪናኡ ከዏርያ ምስ ኣምጽኣ : እቶም ዒረይቲ መኪና ሓንቲ ንእሽቶይ 

ክፋሌ እዚ ኹለ ካሌእ ጸገማት ዝገብረት ብዙሕ ዋጋ ውን ከተኽፍል ዝገበረት ንመጀመርያ ጊዜ ረኸብዋ ። 

እቲ ዘገርም ነገር ከኣ ነዛ እተሰብረት ንእሽቶ ክፋሌ ንኽትቅየር ትሕቲ ሓንቲ ድሊር እዩ ዋጋኣ ! እዚ ኹለ 

ዴሕሪ ንሱ ነቲ መርገም ምስባሩ እዩ እተፈሌጠ ። 

 

ገንዘባዊ ዴሕሪት ምምሊስ 
<< ንስኻትኩም ብዙሕ ዘራእኩም : ሒዯት ኣእቶኹም ። በሊዕኩም ኣይጸገብኩምን : 

ሰቴኹም ኣይረዌኹምን : ተኸዯንኩም ኣይሞቕኩምን : እቲ ውዕሇቱ ዜእቱ ነቲ 

ዝወዒል ኣብ ነዃሌ ምሕፉዲ የንብሮ ኣል ። >> ( ሃጌ 1:6 ) 
<< ኩሇን መዒሌትታቱ ስቓይ እየን : ዕዮኡ ጓሂ እዩ : ሇይቲ እኳ ሌቡ ኣይዒርፍን : 

እዚውን ከንቱነት እዩ ። >> መክ 2:23 ። 

 

ኣባይቲ 

   ንብረት ክውረሰካ : ሕሱምን ዘይፍትሓዊ ኣካራይን : ባርዕ : ዕሌቕሌቕ ውሒዝ : ቀጻሉ ብኣካራያይ ካብ ገዛ 

ክትሇቅቕ : ዘወን ምባሌ : ቤት ኣሌቦ ምዃን : ጥቑዕ : መርዛም ጋዝ : ምዕጻው ስሌኪ (ቴላፎን) ። ካሌእ ከኣ 

ምዕናው ቤት : ሰረቕቲ ገዛኻ ሰይሮም ክኣትዉ : ጸገም መሞቒ ገዛ : ዘይጽኑዕ ቀጽሪ ገዛ : ናይ ናሕሲ ጸገም : 

ካሌእ ገንዘብካ ዘንጽፍ ጸገም ምጽጋን ገዛ ዝኣመሰሇ እዩ ።  

 

ስራሕ 

   ካብ ስራሕ ዯው ምባሌ : ብለጽ ጊዜኻ ምብስሳዕ : ምዕጻው ትካሌካ : ጉሁር ጓሂ ስሇ ጌጋኻ : ብምኽንያት 

ሕማም መዒሌታትካ ምስኣን : ኣብ ስራሕ ዘይሕሱብ ከጋጥመካ : ኣብ ስራሕ ካብ ጏይቶትካን ካብ ዯቂ 

መሳርሕትኻን ዒመጽ ከጋጥመካ : ኣብ ሓዯ ስራሕ ክትጸንዕ ዘይምኽኣሌ : ስራሕ ክትረክብ ዘይምኽኣሌ : ስራሕ 

ካብ ዘይምህሊው ዝኣክሌ ንስራሕ ምንፋቕ : << መዒሌቲ ትዴንጉይ ግን ሒዯት ገንዘብ >> : << ጌጋ ቦታ ኣብ 

ጌጋ መዒሌቲ >> ። 

   ውጽኢት ናይዚ ኹለ ምብስጫውን ተስፋ ምቑራጽን እዩ ። ነዚ ዝስዕቦ ኸኣ ጓሂ : ሓዘን : ጸቕጢ : 

ምቕባጽ : ሕርቃን : ምረት እዩ ። 
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ሕደር ሕማም 

   እቲ ካሌኣይ ምሌክት ናይ መርገም ሕደር ሕማም እዩ ። <<ሕደር>> ማሇት ንነዊሕ እዋን እናተዯጋገመ 

ዝመጽእ : ብቐጻሉ ዘበሳጩ : ዘዲኽም ወይ ዘቐንዙ እዩ ። ምሌክታት ናይዚ መርገም ከምዚ እዩ ካብ ጊዜ 

ህጻንነት ንምለእ ህይወትካ ዝቕጽሌ ሕማም : ዴናሰን ምምህማንን ብሕክምና ወይ ብምክትታሌ መሌሲ ዘይብለ 

ሕማም : ብጸልት ውን መሌሲ ዝስኣኖ : ኣብ ስዴራቤት ታሪኽ ሓያል ሕማማት ከም ሌዐሌ ዯም(ዯም ብዝሒ) 

: ሕምም ሽኮር : መንሽሮ : ዋሕዱ ዯም ኣብ ወሇድ : ናይ ዒጽሚ ሕማም : ናይ ዯምን ናይ ሕጽረት 

ምስትንፋስን ሕማማት ። ኣብ ኦሪት ዘዲግም ምዕራፍ 28:21 ዴማ ብዛዕባ ዝሊገብ ሕማም ፌራ ተጠቒሱ ኣል ። 

   ሕማም ፌራ ተመሓሊሊፊ ወይ ተሊባዑ : ወይ ገሇ ዯምሳሲ ወይ ሃሳይ ሕማም እዩ ። << ካብታ ኽትወርሳ 

እትኸዲ ዘልኻ ምዴሪ ኽሳዕ ዜብርሰካ : እግዚኣብሄር ፌራ ኼሌግበሌካ እዩ ።>> ኽሳዕ ዜብርሰካ ማሇት ዯጋጊሙ 

ክበጽሓካ : ወርትግ እናዘከረ : ኣብ ዙርያኻ ንነዊሕ ጊዜ ብምጽናሕ ምኻዴ ዝኣብይ እዩ ። ሕማም ብምኽንያት 

ምኻዴ ዝኣበየ መርገም እዩ : ካብኡ ክትሊቐቕ ዘይክኣሌ እዩ ዝመስሌ ። ሓንሳእ ምስ ሇገበ ስቕ ኢለ እዩ 

ዝቕጽሌ ። ሓንሳእ ምስ ሇገበ ማሇት ጥብቕ ዝብሌ : ኣጽኒዐ ዝሌሕግ : ኣዝዩ ዝሰጥም ማሇት እዩ ። 

 

ጸገማት ዯቀንስትዮ  

   እቲ ሳሌሳይ ምሌክት ናይ መርገም ጸገማት ዯቀንስትዮ እዩ ። እዚ መርገም ንፍርያምነት ወሉዴ ዚጎዴእ 

እዩ ። መኻንነትን ሕጽረት ውሊዴን ምሌክታት መርገም እዩ ። እግዚኣብሄር ንኣዲምን ንሄዋንን ከምዚ ኢለ 

እዩ ዝባረኾም : << ፍረዩን ተባዝሑን >>  : ኩለ ጊዜ ምሌክት ናይ ምብራኽ ምፍራይን ምብዛሕን እዩ ። ኣነ 

ኣብ ሓዯ ቦታ ቀንዱ ሽግሮም ናይ መኻንነት ዝኾነ ኣገሌጊሇ ኣሇኹ ። ውሊዴ ክንረክብ ኢና ኢሇን ዝኣመና 

ሓያል ኣንስቲ ንጸልት መጻ ። 

   ኣብቲ ቦታ ካሌእ ምሌክት መርገም ዝረኣናዮ ምኻዴ ጥንሲ እዩ ። እዘን ብተዯጋጋሚ ጥንሲ ምኻዴ 

ዘጋጥመን ኣንስቲ ካብቲ ንገዛእ ርእሰን ክነቕፋ ዝገብረን ጓሂ : ጸቕጢ : ካሌኦት መናፍስትን ኣገሌግልት 

ምንጋፍን የዴሌየን ። ጥንሲ ምኻዴ ውጽኢት ናይ ኣምሌኾ ጣኦት ኣብ ወሇድ ክኸውን ዝክኣሌ እዩ ። 

(ሆሴ9:14 ርኣዩ ) ። 

   ብዘይካዚ : ጸገማት ዯቀንስትዮ ከምዚ ዝኣመሰሇ ክኸውን ይኽእሌ : ጽንኩር ምኹምታር ጭዋዲ : ኣብቲ 

ወርሓዊ ናይ ኣዳታት ዝመጸለ ዝኹምትር ቃንዛ : ጥረን ሕበጥን ኣብ መዒናጡን ከብዴን : ሽግር ኣብ ማህጸን 

: ኣብ ሻምብቆታት እንቃቕሖ ማህጸን : ኣብቲ ዘርኢ ዘፍሪ ምህጸንን : እዩ ። ኣብዚ ነገራት መናፍስቲ ዴኻም 

ብመርገም ኣቢልም እዮም ዝዒይዩ ። 
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ዴንገታዊ ሓዯጋ 

   እቲ ራብዒይ ምሌክት ናይ መርገም ዴንገታዊ ሓዯጋ እዩ ። ዴንገታዊ ዝብሌ ቃሌ ምዴራኽ ወይ ምጽዲፍ 

ማሇት እዩ ። ብሌክዕ ሓዯ ሰብ ሓዯጋ ወይ ካሌእ ስሇ ዘጋጠሞ መርገም ኣሇዎ ማሇተይ ኣይኮነን ። ግናኸ እቲ 

ሓዯጋታት ተዯጋጋምን ቀጻሌን ምስ ዝኸውን መርገም ከይኸውን ክምርመር ኣሇዎ ።  

   ገሇ ኣብነታት ዴንገታዊ ሓዯጋ ከምዚ እዩ : ሓዯጋ መኪና (ጽቡቕ ዘዋሪ ክነስኻ ካሌኦት ግን ናባኻ 

ብፍጥነት ክኣትውኻ ) : ካብ በሊሶ (ኣስካሊ) ምጽዲፍ : መስበርቲ እግሪ (ብፍሊይ ኣብ ሓንቲ ክፍሉ እግሪ 

ብተዯጋጋሚ ምስ ዝኸውን) : ምጉጥጓጥ ዒይኒ : ምሕናቕ ኣብ ጊዜ መግቢ (ወይ ምዕባስ) : መንከስቲ ከሌቢ : 

ውሽጣዊ ነውጺ ኣብ ስራሕ : ዘይሕሱብ ተኹሲ : ዘይሕሱብ ባዕሊዊ ማሕረዴቲ : ዘይሕሱብ ባዕሊዊ መንዯዴቲ : 

ምምሊስ ናብ ኣፍዯገ : ስጉምትኻ ክትቆጻጸር ዘይምኽኣሌ : መስበርቲ ዒካርዒካሪቶኻ : ወዘተ እዩ ።  

   ሕለፍ ኩነታት ሰባት መግሇጺ ዘይብለ ሓዯጋታት ምስ ዝኸውን : መርገም ይዒይይ ከይህለ ኢና ንሕና 

እንጥርጥር ። ኣነ : ንመግሇጺ ዘይብለ ምኽንያት ሽግር ኣብ ሌዕሉ ሽግር ንዘሇዎም ሰባት ኣገሌጊሇ ኣሇኹ ። 

ንሳቶም ካብዚ ቀጻሉ ዝመሊሇሶም መርገም ካብ ህይወቶም ተሴይሩ ሓራ ኪኾኑ ኣገሌግልት ምንጋፍ የዴሌዮም 

እዩ ። 

 

ናይ ሓዲር ጸገማት 

   እቲ ሓሙሻይ ምሌክት መርገም ናይ ሓዲር ጸገማት እዩ : 

        <<መርገም እግዚኣብሄር ኣብ ቤት ረሲእ እዩ : ንማሕዯር ጻዴቃን ግና ይባርኾ ።>> ምሳ3:33 ። 

   ሓዯ ካብቲ ቐንዱ ብመርገም ብብርቱዕ ዝውቃዕ ቤተሰብ እዩ ። መሰረት ቤተሰብ ኣብ ሓይሉ ሕብረት 

ሓዲር እዩ ዘል ። እታ ሓዲር ጽንዕቲ እንተዘይኮነት ብምሌእታ እታ ቤተሰብ እያ እትህሰይ ። ምፍሌሊይን 

ምርሕሓቕን ቤተሰብ ካብ መርገም ዝመጸ ክኸውን ይኽእሌ እዩ ። 

   ናይ ሓዲር ጸገማት ከምዚ ዝኣመሰሇ እዩ : ቀጻሉ ግርጭት : ባእሲ : ቆይቈ : ከምኡውን ህሊወ ታሪኽ 

ፍትሕን ምፍሌሊይን ኣብ ስዴራቤት : እዩ ። ኣነ : ነቶም ናይ ሓዲር ጸገም ዘሇዎም ሓዯ ካብ ቀዲሞት ሕቶታት 

ዝሓቶም ሕቶ ወሇድም ጸገም ናይ ሓዲር እንተ ነይርዎም እዩ ። ከቢዴ ናይ ሓዲር ጸገም ዘሇዎም 

መብዛሕትኦም ወሇድም ወይ ኣባሓጎታቶም እተፈትሑ ወይ እውን ብዙሕ ሳዕ እተመርዒዉ እዮም ።  

   ኣብ ስዴራቤት ታሪኽ ፍትሕ ወይ ምፍሌሊይ ወይ ሕደር ግርጭትን ባእስን ኣብ ሰብ ኪዲን እንተ ኣሌዩ : 

ምናሌባት ምሌክት ህሊወ መርገም ክኸውን ይኽእሌዩ : ስሇዚ ካብዞም ሓዲር ዝበታትኑ መናፍስቲ ምንጋፍ የዴሉ 

ኣል ። 

 

ቅዴሚ እዋኑ ሞት (ሞት ንኣሽቱ) 

   እቲ ሻዴሻይ ምሌክት መርገም እንርእዮ ቅዴሚ እዋኑ ሞት እዩ ። ‘ እምብዛ ረሲእ ኣይትኹን : ዒሻውን 

ኣይትኹን : ስሇምንታይ ቅዴሚ ጊዜኻ እትመውት ፧’ መክ 7:17 ። 

 ዘይከምቲ ብዙሕ ሰብ ዝሓስቦ : ሓዯ ሰብ ቅዴሚ ጊዜኡ ክመውት ዝክኣሌ እዩ ። ገሉኦም ሰባት : ሓዯ ሰብ 

ምስ ዝመውት ፍቓዴ እግዚኣብሄር እዩ : ኢልም ይኣምኑ ። ብኻሌእ ቃሊት : <<ጊዜኻ እንተ ኣኺሊ ክትገብሮ 
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ዘልካ ምንም የሌቦን >> ማሇቶም እዩ ። ቃሌ ኣምሊኽ ከም ዝነግረና ብረሲእነት ወይ ዕሽነት ምኽንያት ቅዴሚ 

ጊዜና ክንመውት ዚክኣሌ እዩ ። ረሲእነት ኣብ ስዴራቤት ሌዲት መርገም ሞትን ጥፍኣትን እዩ ዘርሑ  
<<ረሲኣን ግና ካብ ምዴሪ ኺጸንቱ : እቶም ጠሇምቲ ኸኣ ካብኣ ኺምንቇሱ እዮም ። >> ምሳ2:22 ። 

<<ዘርኢ ረሲኣን ግና ይጸንት እዩ እሞ : ካብ እከይ ርሓቕ ሰናይ ከኣ ግበር :>> መዝ37:28 ። 

    

   ቅዴሚ እዋኑ ሞት ኣብ ስዴራቤት ከምዚ ዝኣመሰሇ ታሪኽ ኣሇዎ : ንሱ ኸኣ ቕትሇት : ኣብ ማይ 

ብምጥሓሌ ሞት : ሓዯጋታት መኪና : ሞት ብሓዊ : ሞት ብውሕጂ : ሞት ብሃንዯበታዊ ሕማም ሌቢ : ወቕዑ 

: ቅትሇት : መንሽሮ እዩ ። መርገም ንዕዴመ ህይወት ኣሕጺሩ ይንክዮ እዩ ። ዘክሩ : ቃሌ ኣምሊኽ ከምዚ እዩ 

ዝብሌ : << ዒስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ : >> ሮሜ 6:23 ። 

 

ጸገማት ኣእምሮ 
<< እግዚኣብሄር : ብጽሊሇን ብዐረትን ብስምባዴ ሌብን ኪወቕዒካ እዩ ። >> ዘዲ 28:28 ። 
<<እግዚእብሄር ፥ ብጽሊሇን ብዐረትን ብናይ ኣእምሮ ምንዋጽን ኪወቕዒኩም እዩ ። >>  

                                                       ዘዲ28:28 (ሓዴሽ ትርጉም) 

   ሻብዒይ ምሌክት መርገም ከኣ ጸገማት ኣእምሮ : እዚ ኸኣ — ጽሊሇ : ዘይምስትውዒሌ : ምዴርባሽ — እዚ 

ብፍሊይ ኣብ ስዴራ እንተ ነይሩ : ማሇት ዕቡዴ ምዃን : ዝምባሇ ኣእምሮ : ምርባጽ ስምዑት እዩ ። 

   እዚ ጸገም ሕማም ኣእምሮ ነቶም መጽናዕቲ እእምሮ ዘካይደ ክኢሊታት ሕንቕሕንቅሉቶይ ኮይኑ እዩ   

ተሪፉ ። ንሳቶም ነቲ መንፈሳዊ ሽግር ብናይ ወዱ ሰብ ሓሳባትን መዴሃኒትን ገይሮም እዮም ክፍውስዎ ዝፍትኑ 

ዘሇዉ ። ኣብዚ ናይ ዒዱ ኣሜሪካ ምዝንባሌ እእምሮ ሓዯ ቐንዱ ሽግር እዩ ። 

   ምዝንባሌ ኣእምሮ ብናይ ኣጋንንቲ ዝመጽእ ሽግር ኮይኑ ሱሩ ኸኣ ተነጽልን ዘይምቅብባሌን እዩ ። ሱር 

ምዝንባሌ ኣእምሮ ኣብ መርገም እዩ ዝርከብ ። ካብዞም ከምዚ ዒይነት መርገም ዘሇዎም ስዴራ ዝውሇደ ውለዴ 

: ተጻራሪ ሓሳብ ኣብ ሓዯ እዋን ዚቕበሌ ኣእምሮን ዕሩፍ ዘይኮነ ኣእምሮን : በዚ ኸምዚ እዮም ዚናወጹ ። 

    

ዒመጽ 

   ሻምናይ ምሌክት መርገም ሕማቕ ምቅብባሌን ዒመጽን ብኻሌኦት እዩ ። እዚ ከምዚ ዝኣመሰሇ እዩ :— 

ሰብነታዊ ዒመጽ : ጎንፍታት : ስርቅታት : ዒመጻዊ መርዒ : ኩለ ሳዕ ኣዋራዱ ዝኾነ ዝምዴናታት : ጾታዊ 

ዒመጽ ንሱ ኸኣ ምግሳስ : ጾታዊ ርክብ ኣብ ሞንጎ ኣዝዮም ዝቀራረቡ ዘመዴ : ኣፋዊ ዒምጽ (ምኽንያት 

ዘይብለ ናቃሊት መጥቃኦቲ ክወርዴካ ) ። ሕማቕ ምቅብባሌን ዒመጽን ኣብ ውሌቀ ሰባት ትራይ ዘይኮነ 

ዝመጽእ : ኣብ ምለእ ስዴራቤትን ከምኡውን ኣብ ሃገር ምለእ ንዘሇዉ ህዝብን ክመጽእ ዝክኣሌ እዩ ። 
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ኮሇሌ በሃሉ 

   ታሽዒይ ምሌክት መርገም ዝጠቐስናዮ ከኣ ዘወን ምባሌ (ኮብሊሉ ምዃን) እዩ ። መዝሙር ዲዊት 109:10 

ከምዚ ይብሌ : <<ውለደ እናዞሩ ይሇምኑ : ካብተን ዝዒነዋ ኣባይቶም ርሒቖም : እንጌራ ይዴሇዩ ። >> 

   ኮሇሌ በሃሉ ሰብ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝንቀሳቐስ ውሱን ቤት ዘይብለ ሰብ እዩ ። እዞም ከምዚ ዝኾኑ ሰባት 

ካብ ስፍራ ናብ ስፍራ : ካብ ከተማ ናብ ከተማ : ካብ ስራሕ ናብ ስራሕ : ብዘይ ገሇ መዕረፍን : ገሇ ምርሒትን 

ዘወን ዝብለ እዮም ። ንሳቶም ዘዕርፍለ ስፍራ ኾነ ዝነብርለ ስፍራ ዝረኽቡ ኣይመስለን እዮም ። ብሰንኪ እዚ 

መርገም ናብራ ዴኽነት ምሌማንን ውን ክህለ ይኽእሌ እዩ ። (መዝ 109:9) ። 

 

ነዚ ዐዯት ስበርዎ 

   ብኻሌእ መገዱ መግሇጺ መርገም : በዛ ዐዯት እትብሌ ቃሌ እዩ ። መርገም ኣብ ገንዘባዊ : ሕማም : ሓዯጋ 

: ሕማቕ ሓዲር ወዘተ ዘበሇ ኩለ ዐዯት እዩ ። ብዛዕባ ሕማቕ ነገራት ወርትግ ሓዯ ዐዯት ዒመታዊ ወይ ካብ 

ወሇድ ናብ ወሇድ ብጊዜ እናወሰኸ ዝኸይዴ ኣል ። እዚ ዐዯት : ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ዝፍጸም ብተኸታታሉ 

እናተዯጋገመ ዝስዕብ ኩነታት ወይ ተርእዮ እዩ ። ዐዯት : ሓዯ ዝግስግስ ወይ ዝከታተሌ ኩነታት ብስሩዕን 

ኣዘውቲሩን ዯጊሙ ንዴሕሪት ናብ ዝነበርካዮ መበገሲ ዝመሌስ ተግባር እዩ ። 

   ኣብ ትሕቲ መርገም ዘል ሰብ ወትሩ መፈጸምታኡ ናብ ዴሕሪት ተመሉሱ ባድ ሒዙ እዩ ዝተርፍ ። ከም 

ዝዯጋገመካ ዘባህርር ሕሌሚ እዩ ዝመስሌ ። ኣነ ዝብል መርገም ‘ኣጋንንታዊ ዐዯት’ ኮይኑ ውጽኢቱ ኸኣ ኣብ 

ህይወት ውሌቀሰብ : ስዴራቤት : ወይ እውን ኣብ ሃገር ክኸውን ይኽእሌ እዩ ። 

   ካሌእ ረቛሕቲ ‘ዐዯት’ ከምዚ ዝኣመሰሇ እዩ : ዯጋጊሙ ዝፍጸም : ኣሌጊቡ ዝፍጸም : ብስሩዕ ዝመሊሇስ : 

ኣብ ውሱን እዋን ዯጊሙ ዝርአ : ኣዘውቲሩ ዘንጸሊለ : ቀጻሉ ዘየርጽ እዩ ። ጏይታ ካብ ዝኾነ እኩይ ዐዯት 

ኣናጊፉ ኣብ ናይ በረኸት ዐዯት ከቐምጠና ዴላቱ እዩ ። — ክብሪ ንስሙ ። ኣሜን ።  

.............................................................. 
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ምዕራፍ 3 

ተጻራርነት 

 

   ካልእ መግለጺ ህይወት ኣብ ትሕቲ መርገም : ተጻራርነት ዜብል ቃል እዩ ። እዙ ኸኣ ከምዙ ዜኣመሰለ  

እዩ :- ተጻራሪ ኩነታት : ሕማቕ ዕድል : ወትሩ ጻዕሪ : ጸበባ : ከቢድ ናብራ : ጸገም : ሓገግ ምባል : ቃንዚ : 

ክፉኣት ጊዛታት : ላዕልን ታሕትን : መሪር ጽዋእ : መሪር ከኒና : ካብ ምግስጋስ ንድሕሪት ምምላስ : ዜሕታለ 

: ምጽላእ : ዋሕዲ : ስእነት : ጉሂ : ሕሉፍ ጸበባ : ሕማቕ ዕድል : ዕድል ኣልቦ : ርጉም - ሕማቕ ምቅብባል 

: ነውራም ኢድ ክትረኽበካ : ሕማቕ ጎንፊ : ሕማቕ ኣጋጣሚ ክትረክብ : መዓት : ዕንወት : ወትሩ ኽሳራ : 

ብገበን ካልኦት ክትቅጻዕ ማለት እዩ ።  

   ካልእ ገላጺ ዜኾኑ ቃላት ከምዙ እዮም :— ሕማቕ ዕጻ : በረኸት ኣልቦ : ዕድል ይብሉ ምዃን : ቅርሱስ 

ምዃን : ድኻ : መዯንገጽ : ዜኸፍኦ : ይተፈጻምነት : ይሕጉስ : ኩኑን : ብጓሂ ትኪ ምምሳል : ድንገታዊ 

ሓዯጋ : ካብ ሕማቕ ናብ ዜኸፍአ : ካብ ጥብሲ ዓሳ ናብ ሓዊ ። 

   ኣብ በናት ኩሉ ሰባት ብዚዕባ መርገም ዜገልጽ ይዚረቡ እዮም ። ግናኸ ብዜበለጸ መግለጺ ብዚዕባ መርገም 

ዜገልጸ እግዙኣብሄር ባዕሉ ዜገለጾ ኣብ ቃሉ እንረኽቦ እዩ ። 

ንኣይ ሓዲግካ ኽፉእ ስለ ዜገበርካ : ክሳዕ እትጠፍእን ቀልጢፍካ ኽሳዕ እትጸንትን : 

እግዙኣብሄር ኣብ ኩሉ ተግባር ኢድካ መርገምን ዕግርግርን ተግሳጽን ኪሰዯልካ እዩ ።        

ዳ 28:20 ። 

   እዙ መዓት : ራዕዲ : ተስፋ ምቑራጽ እዩ ። ኣብዙ ቃል እንተ ኣስተውዒልናዮ ‘ተስፋ ምቑራጽ’ እትብል 

ቃል ከተኩረላ እዯሊ ። ኣብ ትሕቲ መርገም ምዃን ማለት ብቃል ኣምላኽ መሰረት እዚ ቃል ጽቡቕ ጌራ እያ 

እትገልጽ ። ተስፋ ምቑራጽ እኮ : ‘ቅብጸት ክስምዓካ’ : ‘የድማዕነት’ : ‘ኣበርቲዕካ ከየቋረጽካ ጽዒርካ ግን ኩሉ 

ከንቱ ኩሉ የድምዕ’ ። ማዕረ ክንዯይ መጠን ጽዒርካ ብየገድስ : ዓስቢ ጻዕርኻ ግን የለን ። ዓስብኻ ቅብጸት 

ክኸውን ከሎ እዩ ።  

   ናይ ‘ተስፋ ምቑራጽ’ ተመሳሳሊ ቃል : ‘ሕንቕሕንቅሊቶይ ክኾነካ’ : ዜብል እዩ ። እዙ ማለት ከኣ 

ብእተበላሸወካን ሕቶ ዜኾነካን በለ ክትባሳጮ ማለት እዩ ። ብኻልእ ቃላት : ስለምንታይ ይሰርሓልካ ሎ 

ክትምልሶ ይትኽእል ኢኻ እትኸውን ። ብፍላይ እዙ ቅቡል ምኽንያት ምስ ክትረኽበሉ ይትኽእል ሕቶ   

እዩ ። ብገለ ሕንቕሕንቅሊቶይ ዜኾነ ሕቶ ተዋጢርኩምዶ ትፈልጡ ኢኹም ኣብ ህይወትኩም ፧ ኣብ ምህሮ 

ናይ ቁጽሪ የጋጥም እዩ : ብሓዯ መገዲ ትፍትን እሞ መልሲ ምምጻእ ይኣቢ : ዯጊምካ ነቲ ኹሉ ዜፈተንካዮ 

ከም ብሓድሽ ትጅምሮ ። 
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ዕዉር ብጸልማት ሃሰስ ከም ዙብል ድማ : ብቐትሪ ሃሰስ ክትብል ኢኻ : ኣብ 

መገድታትካውን ኣይቐንዓካን ። ወርትግ ጥቑዕን ዜሙትን ትኸውን : ዛድሕነካ ኸኣ 

የልቦን ። ዳ 28:29 ። 

   ሃሰስ ክትብል ኢኻ ማለት ንሓዯ ነገር ብይ ኣድህቦን ብምጥርጣርን ምዕዚብን እዩ ። ኣብ ትሕቲ መርገም 

ዜኾነ ሰብ ኩሉ ጊዛ ናብ ዓወት እዩ ዜቋመት ግናኸ ኣይረኽባን እዩ ። እዙ ማለት ከኣ ስጉምትኻ ኣብ ምንም 

ኣይብጽሓካንዩ ። 

   ኣብ እትገብሮ ኹሉ ናይ ህይወትካ ዓወት የልቦን ማለት እዩ ። ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ ጥቑዕን ዜሙትን 

ምዃን ማለት እዩ ። እዙ ማለት ከኣ ሰይጣን ንኹሉ በረኸትካ ብምኽንያት መርገም ክሰርቆ ክኽእል ማለት  

እዩ ።  

እቲ ዜኣካ ትእዚዜቱን ሕጋጋቱን ክትሕሉ ቓል እግዙኣብሄር ኣምላኽካ ስለ ይሰማዕካ 

: እዙ ኹሉ መርገም ኪወርዯካ : ክሳዕ እትጠፍእ ድማ ኪሰጎካን ኬርክበካን እዩ ።                                                

ዳ28:45። 

      መርገም ከመይ ከም ዜዓይይ ተመልከቱ :— 

1. ይወርዯካ ። 

2. ይሰጎካ (ይስዕበካ) 

3. የርክበካ ። 

   ይወርዯካ ማለት ኣባኻ ይቃላዕ ማለት እዩ ። መርገም ኣባኻ ክቃላዕ ከሎ ቀዳማይ ግብሩ ካብኡ ክትሃድም 

ክትፍትን እዩ ዜገብረካ ። ሰባት ካብኡ ከዕቁቡን ክሃድሙን እዮም ዜፍትኑ ። ለዎም ሓይሊ ተጠቒሞም 

ካብኡ ኣሽኪዖም ክሃድሙን ከድክሙዎን እዮም ዜፍትኑ ። ምህዳም : ካብ ሓዯገኛን ክፉእን ኣርሒቕካ 

ብፍጥነት ናብ ዕቁበካ ስፍራ ምጉያይ ማለት እዩ ።  

   እቲ ካልኣይ ባህሪ መርገም ግና : ይሰጎካ (ይስዕበካ) ዜብል እዩ ። እቲ ሰብ ናበይ ይኸይድ ብየገድስ : እቲ 

መርገም ዯድሕሪኡ እዩ ዙጎይይ ። ይስዕበካ ማለት ክሰጎካ : ክማርኸካ : ክቐትለካን ከሰንፈካን እዩ ። እዙ 

ማለት ከኣ ዯልዩ ንኩለንትናኻ ከንጸላልወካ ከሎ እዩ ። ካብ መርገም መዕቆቢ ወይ መሕብኢ የልቦን ። እንኮ  

ካብኡ እትናገፈሉ መድሃኒት ምብታኹ እዩ ። 

   ሳልሳይ : መርገም ዜገብሮ ነገር ከኣ : የርክበካ  ዜብል እዩ ። ብኻልእ ቃላት ከኣ : ኣብ መወዳእታ ምስቲ 

ሰብ ይጠብቕ እሞ የሰንፎ  ንሰብ መርገም ምስ ርክቦ : በቃ እቲ መርገም ዓላማኡ ክሰርሕ ይጅምር ማለት 

ከጥፍእ ይጅምር ። 
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ኣብ ትሕቲ ከበባ 

እቲ ንስኻ እትኣምኖ ነዋሕትን ጽኑዓትን መናድቕካ ኣብ ኩሉ ሃገርካ ክሳዕ ዜፈርስ : 

ብኹሉ ዯጌታትካ ከኸበካ እዩ ። ኣብ ኩሉ እታ እግዙኣብሄር ኣምላኽካ ዙህበካ ምድሪ : 

ኣብ ኩለን ዯጌታትካ ኪኸበካ እዩ ። ዳ 28:52 ። 

   ኣብ ትሕቲ መርገም ሎ ሰብ ኣብ ትሕቲ ከበባ ኣሎ ። ናበይ ይኸይድን ኣበይ ይሕባእን እዙ ሰብ 

ብየገድስ : ጸላኢ ይመጾ እሞ ይኸቦ ። እቲ መናድቕ ነታ ኸተማ ካብ ጸላኢ ንምሕላው ተባሂሉ እዩ ተገይሩ 

። ናብታ ከተማ ጸላኢ ይመጽእ : ክሳብ ተቐማጦኣ ዜማርኾም የካብባን ይኽርድናን ። ምኽርዳን ማለት 

ዘርያኻ ብሓይልታት ሰራዊት ክትክበብ ማለት እዩ ። 

   እቲ ሰብ ዜእመኖ ክሕልወኒ እዩ ኢሉ ኩሉ ነገር : ኣብ ትሒ ከበባ መርገም ይወድቕ እዩ ። ገሊኦም ሰባት 

ኣብ ገንብ : ገሊኦም ኣብ ትምህርቶም : ገሊኦም ኣብ መሓዘቶም ወተ ይእመኑ ። ምጻኦ ፍልልይ የብሉን : 

ኣብ ትሕቲ ከበባ ኩሉ መንዯቕ ይፈርስ እዩ ። 

 

ቀጽሪ ይብላ ከተማ  

   እቲ መንፈሱ ይገትእ ሰብሲ ቐጽሪ ዛብላ ዜፈረሰት ከተማ እዩ ። ምሳ25:28 ። 

   ህይወት ተስፋ እተቑርጽ ኮይና ንሰብ ርእሱ ክገትእ ክሳብ ይክእል ክትከውን ዜክኣልዩ ። እዚ ከምዙ 

ዜኾነት ህይወት ልክዕ ከምታ ቐጽሪ ይብላ ዜፈረሰት ከተማ እያ ። ቐጽሪ ብላ ከተማ ንወረራ ክፍትቲ እያ ። 

ጸላኢ ኣትዩ ከጥፍኣ ይኽእል እዩ ። ተስፋ ምቑራጽ ናብ ጓሂ ልቢ : ናብ ሕርቃን : ናብ ምንዳር : ናብ 

ምቕባጽ እዩ ምርሓካ ። 

   ኣብ ሓድሽ ትርጉም ከምዙ ይብል : <<ርእሱ ይገትእ ሰብሲ ኸምታ ቐጽሪ ይብላ ኣዯዳ ጸላኢ ዜኾነት 

ከተማ እዩ ። >> እዙ ሰብ ምክልኻል ይብሉ ኾይኑ ዜተረፈ እዩ ።ከበባ ከምዙ እዩ ንውልቀ ሰባት ዜገብሮም ። 

መርገም ከምቲ ጸላኢ መምሎቒ መስመር ይብልካ ገይሩ ካብበካ እዩ ። ናይ ከበባ ትልሚ ንኸተማ ኣብ 

እተወሰነ ጊዛ ንምፍራስ እዩ ። ቀስ እናበለ እዩ ዙቐትል ። 

   ኣብ ትሕቲ መርገም ሎ ሰብ ኣብ እተናውሐ ጊዛ ኣብ ትሕቲ መጥቃዕቲ እዩ ። ቅሳነት ይብሉ ዓመታት 

ካብ ጸላኢ እዩ ። ክንዯይ ጊዛ ይወስድ ብየገድስ : መወዳእታኡ ግና ጥፍኣት እዩ ።  

ኣብ ማእከል እቶም ህዜብታት እቲኦም ከኣ ህድኣት ኣይትረክብን : ንኸብዲ እግርኻ 

ድማ ዕረፍቲ የልቦን ። ኣብኡ ግና እግዙኣብሄር ዛንቀጥቅጥ ልብን ዜሓመቐት ዓይንን 

ዜማህመነት ነፍስን ኪህበካ እየ ። ዳ 28:65 ። 
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   ሰላም ኣልቦን ዕረፍቲ ኣልቦን ኩነታት ናይ መርገም እዮም ። ‘ንቀጥቅጥ ልቢ’ ማለት ከቢድ ጭንቀት : 

እህህታ : ጓሂ እዩ ። እዙ ምንቅጥቃጥ ልቢ ሻቕሎትን ቃንዚን እዩ ። እዙ ስካሕክሕ ዯረጃ እዩ ።   

‘ዜሓመቐት ነፍሲ’ ማለት ብሰንኪ ድንገታዊ ፍርሒ ሻቕሎት : ስምባድን ዜኣክል ትብዓትካ ክጠፍእ : ጽንዓትካ 

ክጠፍእ : ተበግሶኻ ክጠፍእ ማለት እዩ ። 

 

............................................... 
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ምዕራፍ 4 

ሓጢኣት ኣቦታት 

 

 

       ነእሊፋት ምሕረት እትገብር : ኣበሳ ኣቦታት ድማ ብድሕሪኦም ናብ 

ሕቑፊ ዉለዶም እትመልስ ኢኻ ። ዓብዩ ስልጡን ኣምሊኽ : ስሙ 
እግዙኣብሄር ጏይታ ሰራዊት እዩ ። 
                                                   ኤር 32:18 ። 

    

 

   እዚ ጥቕሲ ብዚዕባ ምምሊስ ኣበሳ ኣቦታት ናብ ‘ሕቑፊ ዉለዶም ‘ እያ እትገልጽ ። ‘ምምሊስ’ ክንብል ከሎና 

ዓስቢ ምሃብ ማሇት እዩ ። እዙ ኸኣ ብኻልእ ኣበሃህሊ : ወሇዱ ዝፈጸምዎ በሇ ንዯቆም ይጸልዎም እዩ ።  

   እዙ ሓቂ ኣብ ጸ 20:5 ተጠቒሱ ኣሎ : << ኣነ እግዙኣብሄር ኣምሊኽ : ቀናእ ኣምሊኽ እየ እሞ : ንዙጸልኡኒ 

ሓጢኣት ኣቦታት ኣብ ዯቂ ኽሳዕ ሳልሳይን ክሳዕ ራብዓይን ወሇዶ ዝቐጽዕ : >> ይብል ። 

   ነቢይ ሆሴእ ድማ ከምዙ ኢለ ተነቢዩ : <<.. ፍልጠት ስሇ ዝኣቤኻ : ኣነ ድማ ካህን ከይትነኒ ኽኣብየካ 

እየ ። ሕጊ ኣምሊኽካ ስሇ ዝረሳዕካ : ኣነ ኸኣ ንዯቅኻ ኽርስዖም እየ ። >> (ሆሴ 4:6) ። 

   ኣብ መንጎ መርገም በሇን ሓጢኣት ኣቦታትን ምትእስሳር ኣሎ ። ሓጢኣት ነቶም ዝፈጸምዎ ጥራይ ይኮነ 

: ግናኸ ነቶም ዝመጹ ወሇዶውን ይሃስዮም እዩ ። እዙ ኸኣ እቲ ስካሕክሕ ሳዕቤን ሓጢኣት እዩ ርእየና ። 

ሓጢኣት ልዕሉ እቲ ፍለይ ግብሩ እዩ ። ንዝመጽእ ወሇዶታት ብተዯጋጋሚ እዩ ዝሃስዮም ። ኣበሳ ዝብል ቃል 

ብቋንቋ እብራይስጢ ኣቮውን ይብልዎ እዙ ኸኣ ትርጓሜኡ ‘ዓመጻ’ እዩ ። 

   ሓጢኣት : ነታ ቕንዕቲ መገዱ ምጥዋይ እዩ ። ቃል ኣምሊኽ ቅኑዕ እዩ : ካብኡ ኸኣ ምስ እነልግስ : 

በዯሇኛታት ኣበሳ ኢና ። ካብቲ ሰናይ በሇ ወይ ቅኑዕ በሇ ወይ እሩም ኣገባብ በሇ ምግሊስ : ኣብ ቅድሚ 

እግዙኣብሄር ቅንዕቲ መገዱ ይኮነት እያ እትብሃል ። 

   ‘ምኽንያት ይብለ መርገምሲ.. ኣይበጽሕን እዩ ።’ ምሳ 26:2 ።   

   ኩለ ሳዕ መርገም መምጽኢኡ ምኽንያት ኣሇዎ ። ምኽንያት ይብለ መርገም ንህይወትና ክሃስዮ 

ኣይክእልን’ዩ ። ምኽንያት ናይ መርገም ኣበሳ እዩ ። ኣበሳ ዓመጻ እዩ : ካብታ ቅንዕቲ መገዱ ምጥዋይ እዩ ። 

ናይ እግዙኣብሄር መሇክዒ ናይ ቅንዕቲ መገዱ : ቃለ እዩ ። እቶም ንቓለ ይእዘ ካብኡ ውን ግልሱ ሰባት 

ንመርገም ልዲት እዮም ዝኸፍትለ ። 

   መርገም ንኣና ጥራይ ኣይኮነ ዝሃስየና : ንዯቅና ውን እዩ ። መርገም ንውለድ ወሇዶ ዯው ከይበሇ ይቕጽል 

እዩ : ክሳብ ንስሓ ተገይሩ ነቲ ብመስቀል እተረኽበ ምድሓን ብእምነት ክርስቶስ እትረክብ ። 

   መርገም ዝቕጽሇለ ምኽንያት : ከምቲ ልምዱ ኣቦታቶም እቶም ውለዲት እውን በዯል ስሇ ዝፍጽሙ እዩ ። 

ኣብ ቤተ ሰብ ገሇ ሓጢኣት ምስ ዝኣቱ : ንገሇ መናፍስቲ ዯገ ኸፊቱ ካብ ወሇዶ ናብ ወሇዶ ክመሓሊሇፉ 
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የኽእሎም እዩ ። መገዱ ቀዲሞት ኣቦታትና ብመጠኑ ክንኣልዮ ክንምሃር ኣሎና ። ካብ ወሇዶ ንወሇዶ 

ምትሕልሊፍ ናይ ጥፍኣት  ክኸውን ዝክኣል እዩ ። 

   የሱስ ዝመጸ ንምትሕልሊፍ ናይ ሞትን ጥፍኣትን ዯው ከብል እዩ ! ኣማኒ በሇ ኸኣ ነዙ ምትሕልሊፍ 

መርገም ብንስሓን ምብታኽን ዯው ከብሎ ይኽእል እዩ ። መርገም ክሳብ ክንዯይ ኣብ ወሇዶታት ኣብ ዕዮ 

ጸኒሑ ብየገድስ : ኣብ ህይወትና ንዕዮታት ጸሊኢ መዕገቲ ክንገብረለ ንኽእል ኢና ። 

 

መርገም : ዯገ ኣጋንንቲ 

   ከምቲ ኣቐዱምና ዝበልናዮ : ንመናፍስቲ እከይ ክኣትዉን ክዓዩን ልዲት እዩ ዙኸፍተሎም ። እዞም 

መናፍስቲ እከይ ድያብሎሳዊ ዝኾነ ፍሕሶ ጥፍኣት ሒዞም ኣብ ቤተሰብን ኣብ ወሇዶታትን ክዓዩ ይኽእለ ። 

ካብዙ ነገር እትናገፈለ እንኮ መገዱ መትሒኡ ምርዲእን ምስባርን መርገም  እዩ ። 

   ሓያሎ መናፍስቲ እከይ ክሳብ  መርገም ዝስበር ካብ ሰባት ፈጺሞም ኣይወጹን እዮም ። መርገም : ነዞም 

ኣጋንንቲ ሕጋዊ መእተዊ እዩ ዝህቦም ንሳቶም ከኣ ንመርገም ሓጋዊ መመኽነይታ መጽንሒኦም ይጥቀመለ ። 

ኣነ ጆን ኤክሃርድት : ፈሇማ ኣብ ማሕበርና ንሰባት ኣብ እነገልግሇለ ዝነበርና : እዚ ምግሊጽ ናይ ‘ምብታኽ 

መርገማት’ እትብል ረኸብኩ ። ሓዯ ፍለይ ጉዲይ ጋጠመና ናይ ሓንቲ ጏርዞ ክጽሇየሊ ዝመጸት እዩ ። ንሳ 

‘ርእስኺ ቅተሉ’ እዩ ዝመጻ ። እናጸሇናሊ : ሓያሎ መናፍስቲ ከነውጽኣሊ ከሎና : ሓዯ ብርቱዕ ዝኾነ ኣጋንንቲ 

ግና ከይወጽእ ኣበየ ። ብመጠን ክወጽእ ኢልና ዝኣዝናዮ : ብእኡ መጠን ‘ኣይፋሇይን’ ኢለ ጸንዏ ። ድሕሪ 

ገሇ ዕስራ ዯቓይቕ : ንኽትጸንሕ እንታይ መሰል ኣሎካ : ኢሇ ንኽምልሸሇይ ኣዝክዎ ። እቲ መንፈስ : 

‚መርገም‘ዩ‛ ኢለ መሇሸ ። 

   እዙ መንፈስ ከም ዝጠቐሶ ወሇዱ ናይዚ ጏርዞ ናብ ጥንቁልና ይኸደ ከምዝነበሩ እዩ ። ብድሕርዙ ንኹለ 

መርገማት ጠንቆልቲ ካብ ህይወት እዚ ጏርዞ ኪርሕቕ : እዙ እከይ መንፈስ ኪሇቅቕ ኣዝኩ ። እቲ መንፈስ 

እናእወየ ወጸ ። ካብዙ : መርገም ክንዯይ ንኣጋንንቲ ልዲት ከም ዝኸፍት ጥራይ ይኮነ : ንኽጸንሑን ክዓዩን 

ሕጋዊ መሰል ከም ዝህቦም ኣስተውዕለ ። 

   እምበኣርሲ ብዚዕባ መርገም ርድኢት ምርካብ ንኽትናገፍ መፍትሒ እዩ ። መርገም እንተ ተበትከ : 

ምናፍስቲ ውን እንተሇቐቑ : ህይወት ሰብ ብዯንቕ ክትልወጥ እያ እትጅምር ። እዙ እዩ መልሲ ኣምሊኽ      

ንመርገም — ምንጋፍ ! ሓንቲ ጥራይ እያ እታ መፍትሒ — ናይ ኣምሊኽ ! እቲ ሽግር (መርገም) : እቲ 

መፍትሒ (ምንጋፍ) ከኣ ኣብ ቃል ኣምሊኽ እዩ ዙርከብ ። 

 

.................................................................. 
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ምዕራፍ 5 

መፍትሒኡ 

 

 

ንስኻትኩም ብዙሕ ዘራእኩም : ሒዯት ኣእቶኹም : በላዕኩም ኣይጸገብኩምን : 

ሰቴኹም ኣይረዌኩምን : ተኸዯንኩም ኣይሞቕኩምን : እቲ ውዕለቱ ዜእቱ ነቲ 
ዝወዒሎ ኣብ ነዃል ማሕፉዲ የንብሮ ኣሎ : 
እግዚኣብሄር ጏይታ ሰራዊት : ብልብኹም መገድኹም ሕሰቡ : ይብል ኣሎ ።  
                                                     ሃጌ 1:6-7 ። 

    
    
   ኣብ ትሕቲ መርገም ምዃን እንታይ ማለት ከም ዝመስል ሃጌ 1:6 ጽቡቕ ስእሊ እዩ ዝህበና ። ኩነታቱ 

ከመይ ምዃኑ እዩ ዘርእየና ። ኣብ ፍቕዱ 7 : እዚ ነቢይ እቶም ህዝቢ ንምንታይ ከምዚ ኩነታት ከም ዝመጾም 

ይነግረና ። ንሱ ነቲ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚኣብሄር ይነግር << ብልብኹም መገድኹም ሕሰቡ >> ። ብኻልእ 

ቃላት ድማ እቶም ሰባት ብምኽንያት መገዶም እዮም ኣብ ከምዚ ኩነታት ነይሮም ።  

   መገድታትና ምስ መገድታት እግዚኣብሄር ተጻራሪ ምስ ዝኸውን : መወዲእታና ሽግር ክኸውን እዩ ። ካብ 

ትሕቲ መርገም ክንወጽእ እንተዄንና : መገድታትና ግድን ክንቅይር ኣሎና ። ኣብ ትሕቲ መርገም ዝነበሩ 

ሰባት ‘መገዶም ኪሓስቡ’ ጊዜ ኣይወስደን እዮም ። ‘መገዶም ኪሓስቡ’ ማለት መገዶም ክቕይሩ : ብፍላይ 

ስጉምቲ ክወስደ ማለት እዩ ። ምስ ቃል እግዚኣብሄር ዝጻረር ናብራ እናነበርና ካብ መርገም ክንመሉቕ 

ኣይንጸበ ። 

   ሰብ ድሕሪ መገደ ምሕሳቡ : ክንሳሕ እዩ ዘድልዮ ። ምንሳሕ ካብ ክፉእ መገድታትካ ምምላስ እዩ ። ብዘይ 

ንስሓ ምንጋፍ የለን ። ካብ ትሕቲ መርገም ንምውጻእ : ምብታኽ መርገም ብመሰረት ገላ 3:13 ምስናይ ንስሓ 

ጸሎት : ዘይተርፍ ኣድላይ እዩ ። 

 

ንስሓ : ምብታኽ መርገም : ምንጋፍ 

   ከም ኣመንቲ መጠን ፈለማ ክትፈልጥዎ ዘድልየኩም : ክርስቶስ ምእንታኹም መርገም ኮይኑ : ካብ መርገም 

ከም ዘድሓነኩም እዩ : (ገላ 3:13) ። ብኣና እተፈጸመ ሓጢኣት ብዘየገድስ ወይ ብዝሓለፈ ወለዶ ክንዯይ ልዲት 

መርገም ተራሒዩ ብዘየገድስ : ብክርስቶስ ግና ሕድገትን ምንጋፍን ኣሎ ። 

   ክትንስሑ ከሎኹም : ንድሕሪት ተመለሱ ካብ ሓጢኣት ውን ርሓቑ ። ንስሓ ውጽኢት ናይ ጓሂ ከም 

ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ።<<ማለት : ጓሂ ከም ፍቓድ ኣምልኽሲ ንምድሓን ዚኸውን ዘይትጠዒሰሉ ንስሓ የምጽእ:>> 

(2ቆሮ 7:10) ። ብኻልእ ወገን ውጽኢት ናይ ጓሂ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ከኣ ንምድሓን ዚኸውን ‚ንስሓ‛ እዩ : 

እዚ ማለት ከኣ ምንጋፍ እዩ ።  
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   ድሕሪ ንስሓ : ምብታኽ መርገም እዩ ዝመጽእ ። እዚ ኸኣ ብስም የሱስ እዩ ዝኸውን ። ብመሰረት ገላ3:13 

ንመርገም ክንበትኮ (ክንሰብሮ) ስልጣን ኣሎና ። 

   ሓንሳእ መርገም ምስተሰብረ : እቶም መናፍስቲ ኣጋንንቲ ኣብ ህይወት ሰብ ንኽጸንሑ ዝጥቀምሉ ዝነበረ 

ባይታ ተወሲደ እዩ ። ዝቕጽል ስጉምቲ ነቶም ኣብ ህይወት ሰብ ዝዒይዩ ዚነበሩ መናፍስቲ ብስም የሱስ ክለቁ 

ምእዛዝ እዩ ።  

 

ምብታኽ መርገም  

               ‘ክርስቶስ ምእንታና መርገም ኯይኑ : ካብ መርገም ሕጊ  

              ተሻየጠና ።’ ገላ3:13 ። 

   ኩሉ መርገም ብመሰረት እዛ ጥቕሲ እዩ ዝስበር ። እዛ ጥቕሲ ብዛዕባ ምድሓንና ብሕጋዊ ከም ዝኾነ ግናኸ 

ብኡብኡ ኩሉ ከም ዘይረኸብናዮ እያ እትዛረብ ። እቲ ክርስቶስ የሱስ ብዯሙ ኣብ መስቀል ዝዒዯጎ ብእምነት 

ክስነይ ኣለዎ ። ምድሓን ብዝምልከት ውሑሳት ኢና ። ግናኸ : መርገም ብዝምልከት : ቅደሳን ክህሰዩ ዝክኣል 

እዩ ። ኩሉ መርገም ካብ ህይወት ቅደሳን ክልለይን ክብተኽን ኣለዎ ። ምብታኽ መርገም ነቲ ሕጋዊ ዕዮ 

ኣጋንንቲ እዩ ዘርሕቖ ። ኣጋንንቲ : ሕጋዊ ባይታታቶም ምስ ዯምሰስናዮ : ብስም ጏይታና የሱስ ክርስቶስ 

እናተጋለጹ ክለቁ ክግዯደ እዮም ። 

   ዘክሩ : ኩሉ መርገም ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝተሓላለፍ እዩ ። ኣበሳ ምስ ተፈጸመ ንብዙሕ ወለዶታት 

ይሃስይ እዩ ። ገለ መርገማት ብኽልቲኡ ወገን ስድራቤት ን5 ወይ10 ወይ 20 ወይ ውን 25 ወለዶ ዝኣክል 

ንድሕሪት ተመሊስካ ክብተኽ ዘድልዮ ኣሎ ። 

 

ናይ ምንጋፍ ጸሎት 

   ሰማያዊ ኣቦ : መርገም ዘምጽኣለይ ዘበለ ኩሉ ሓጢኣት ህይወተይ ኮነ ሓጢኣት 

ኣቦታተይ ስለ እዚ ነገር እንሳሕ ኣሎኹ ። ስለ ኹሉ ዘይምእዛዝ : ዕልወት : ስሕተት : 

ጥንቆላ : ኣምልኾ ጣኦት : ርኽሰት : ዝሙት : ምንዝር : ጽልኢ : ቅትለት : ስርቂ : 

ሓሶት : ኣስማተኝነት : መውዲቕ ዛዕጎል : ሽሑራዊ ጣልቃ : ስለ ኹሉ ብዯም ጏይታ 

የሱስ ክርስቶስ ምሕረትን ምንጻህን እልምን ኣሎኹ ። 

  በቲ እተዋህበኒ ስልጣን ብስም የሱስ ንኹሉ መርገም ካብ ህይወተይ እበትኮ ኣሎኹ ። 

ኩሉ መርገም ናይ ድኽነት : ስእነት : ዕዲ : ጥፍኣት : ሕማም : ሞት : ኮለል ምባል : 

እሰብሮ ኣሎኹ ። ኣብ ሓዲረይ : ስድራቤተይ : ዯቀይ : ዘሎ ርክባተይ ኩሉ መርገም 

እሰብሮ ኣሎኹ ። ንኹሉ መርገም ተንጽጎ : ትዕቢት : ዕልወት : ርኽሰት : ቂም : 

ስጋዊ ርክብ ኣብ ኣዝማድ : ዒመጽ : ግብሪ ኣካኣብ : ግብሪ ኢዛቤል : ፍርሂ : 

ዘይንጽህና : ጽላለ : ምንዋጽ ኣእምሮ : ንኹሉ እዚ መርገም እበትኮ ኣለኹ ። 

   ንምሕዯራ ገንዘበይ : ንሓሳበይ : ንጾታዊ ባህርያተይ : ንስምዑተይ ዝህውኽ : 

ንፍቓዯይ : ንዘሎኒ ዝምድናይ : ነዚ ኹሉ ዝሃስይ ኩሉ መርገም እሰብሮ ኣሎኹ ። 



                                                                                                                                                                                            መፍትሒኡ 

22 
 

   ንኹሉ ኣብ ህይወተይ እተገብረ ክታብ ጥንቆላ : ጸዋዑ መከራ ዘበለ ኹሉ : ስራይ : 

መርገም እበጽሓዮ እተባህለለይ : ብስም የሱስ እበትኮ ኣለኹ ።  

   ንኹሉ ዒስቢ መርገም ዝኾነ ዕንቅፋት : መቑሕ ኮይኑ ዝሕዝ : ንኹሉ ሰንሰለት 

መርገም : ኣግማፍ መርገም : ልማድን ምትሕልላፍን መርገም እበትኮ ኣሎኹ ። 

   በቲ ኣብ ገላ3:13 ዘሎ ቃል ኣምላኽ ብሞት የሱስ ሕጊ መርገም ድሒነ እየ ። ብዯም 

የሱስ ንእምነተይ ብምጥቃም ንርእሰይን ንወለዶታተይን ካብ ኹሉ መርገም እፈትሖ 

ኣሎኹ ። ስለ ሓጢኣት ኣቦታት ብዯም የሱስ ምሕረት እጽውዕ ኣሎኹ ።  

   ኹሉ ሓጢኣት ተሓዱጉለይ እዩ እሞ : ዒስቢ ዘይምእዛዝን ካብ ቃል ኣምላኽ 

ምዕላውን ካብ ዝመጽእ ኩሉ መርገም ንርእሰይ እፈትሓ ኣሎኹ ። 

   ንእምነተይ እጥቀመሉ ኣሎኹ : እንተ ተኣሚንካ ከም እትድሕን እፈልጥ እየ : 

(ሮሜ 10) ። ስለዚ : በረኸት ኣብርሃም ናተይ እዩ ። ኣነ እተረገምኩ ኣይኮንኩን : 

እተባረኽኩ እየ ። ጭራ ዘይኮንኩ ርእሲ እየ ። ብታሕቲ ዘይኮንኩ ብላዕሊ እየ ። 

ብበረኸት ክኣቱን ክወጽእን እየ ። ኣነ እተባረኽኩ እየ : ኣምላኽ ዝባረኾ መርገም ዘለዎ 

ክኸውን ኣይክእልን እዩ ። 

   ንመናፍስቲ ተንጽጎ : ቂም ምረት : ምሕረት ዘይምግባር : ሞቑሕ ኮይኑ ዝኣስር : 

ስቅያት : ሞት : ጥፍኣት : ፍርሒ : ፍትወት : ኣበሳ : ሓሳብ ዝቆጻጸር : ጥንቁልና : 

ድኽነት : ስእነት : ዕዲ : ምንዋጽ : ዘይሰማማዕ ሓሳባት ብሓዯ ጊዜ ምሃብ : ሕማም : 

ምጽላእ : ሕርቃን : ብሕትውና : ርእሰ-ምንዒቕ : ርእሰ-ምጥፋእ : ርእሰ-ፍንፋነ : ቁጥዏ 

: ዕግርግር : ጭንቀት : ኮለል ምባል : ዒመጽ : ወልፊ : ብስም የሱስ ክትወጽእ እዝዘካ 

ኣሎኹ ! 

   ጏይታ : ካብ ኩሉ ብሰንኪ መርገምን ኹሉ መናፍስትን ኣብ ህይወተይ ንዝዒየየ ሓራ 

ስለ ዘውጻእካኒ ክብሪ ንስምካ ይኹን ። ኣሜን ። 

    

   ድሕሪ ከምዚ ናይ ምንጋፍ ጸሎት ምጽላይኩም : ፍሉይ ናይ ምንጋፍ ጸሎት በቶም ምኩራት ናይ ምንጋፍ 

ኣገልገልቲ ከድልየኩም እዩ ። ዘክሩ : ምብታኽ መርገም ነቶም ኣጋንንቲ ንኽጸንሑ እሞ ኣብ ህይወት ሰብ 

ክዒይዩ ዝሓዝዎ ናይ ሕጊ ባይታታቶም ይድምስሶ እዩ ። ምብታኽ መርገም ቀዲማይ ስጉምቲ ምንጋፍ እዩ ። 

ዝቕጽል ስጉምቲ ከኣ ናይ ብሓቂ ምውጻእ ኣጋንንቲ እዩ ።  
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መወከሲ ጥቕስታት — ንመርገም 

ዝምልከት  

ዘዲግም 27:15-26 ከምዚ ዝስዕብ ይንበብ :- 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ዘዲግም 28:15-68 ከምዚ ዝስዕብ 

ይንበበ :- 
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ተወሳኺ 

ንኣጋንንቲ ንምስዒር ዝግበር ሜላታት 

(ካብ መጽሓፍ ‚ምጽናት ሰራዊት ገሃንም‛ ‚Annihilating the Hosts of Hell‛ እትብል ብዊን ዎርሊ እተጻሕፈት 

: እተወስዯ) ። 

 

 

   

   ናይ ምንጋፍ ኣገልጋልቲ ክጅምረሉ ዘለዎም መገዱ :- 

1. ምስቲ ክግልገል ዝመጸ ሰብ ብዛዕባ መምጽኢኡ ምኽንያት ሓጺር ዝርርብ ግበሩ ። 

2. ልሙድ ጸሎትን ኣምልኾን- ኣብ እግዚኣብሄርን ሰናይ ናቱን ሓይሉን ዘማእከለ ይኹን ። 

3. ኣብ ልዕሊ ስፍራ ሓይልታት እሰሩ : ኣብቲ ሰብ ብሓይልታት ኣብ ኣየር ንእተዒመመ ናይ ኣጋንንቲ 

ስበርዎ ። ነቲ ሰብ መልኣኽቲ ከጽልልዎ ጸልይሉ ። (እብ1:14) ። 

4. ነቲ ሰብ ንምግልጋል ዘድሊይ ህያባት መንፈስ ቅደስ ክትቅበሉ ብእመነት ለምኑ ። 

 

መምርሒ ኣብ ጊዜ ምንጋፍ 

1. ዝበዝሑ ሰባት ንመናፍስቲ (ንእተፈላለዩ ዒይነት) ኣብ ሓዯ እዋን ይእዝዙ : እዚ ግን ንኹሉ እዩ ምንጋር 

ዝፈጥር : ብፍላይ ነቲ ዝግልገል ዘሎ ሰብ ። 

2. ከም መንፈስ ቅደስ ኩሉ ጊዜ ዝሕብረኩም : መምርሒኹም ናብ ካልእ ይቕየር እዩ ። 

3. ሰብኡት ስለ ኣንስቶም ንመናፍስቲ ካብ ኣንስቶም ክለቁ ምእዛዝ ኣዝዮም ብቑዒት እዮም ። ምስ 

ካልኦት ኣገልገልቲ ሓቢሮም ይጸልዩለን ። 

 

ሜላታት ንኣጋንንቲ ምግላጽ 

1. ነቲ መንፈስ ብስሙ ጥቐስዎ : እንተ ዘይፈለጥኩምዎ : ብዕዮኡ ጥቐስዎ ። 

ሀ. መንፈስ ቅደስ ክህበኩም እዩ : ወይ 

ለ. እቲ ኣጋንንቲ ንርእሱ ባዕሉ ክግለጽ እዩ : 

ሐ. ንመንፈስ ቅደስ ክፉታት ንኹን — ካብዚ ወጻኢ ኣብ ካልእ ኣገባብ ኣይንወከል ። 

2. ዯጋጊምኩም ነቶም መናፍስቲ ስልጣን ብየሱስ ክርስቶስ በቲ ኣብ ልዕሊ ኹሉ ሽመትን ስልጣንን ዝኾነ 

እተዋህበኩም ኣተምብህሎም ። (ኤፌ1:21) ። 

3. መወዲእታ ዕድሎም ሞት ምዃን ብ ራእ20:10 ከምኡውን ብኻልእ ጥቕስታት (እዮ30:3-8)  

ኣዘክርዎም ። ‚ጏይታ የሱስ ክርስቶስ ይግናሕካ‛ ዝብል ምሉእ ሓሳባት ተጠቕሙ ። ጠሓሒርኩም 

ኣፍርስዎ ። 

4. የሱስ ክርስቶስ ጏይታኦም ምዃኑ ክሳብ ዝእመኑ ዝኾኑ ከተጥቅዕዎም : ሓጋዚ እዩ ። 

5. መን ምዃኑ ዝያዲ ክንፈልጦ ነቲ ገዛኢ ኣጋንንቲ ክንጭቕጭቖ ይክኣል እዩ ። 
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6. ንገዛኢ ኣጋንንቲ ክለቅቕ ኣብ እተእዝዝሉ ጊዜ ብድሕሪኡ ነቶም ኣብ ትሕቲኡ ዘለው ኣጋንንቲ 

ክለቁውን ኣዝዙ ። እዚ እንተ ዘይሰርሓልኩም ብኣንጻሩ ፈትኑ ። 

7. እሰሩ : ፈላልይዎ ንጣልቃ መናፍስቲ : ከም እግዚኣብሄር ዝመርሓኩም ። 

8. እቲ ውግእ ስጋዊ ዘይኮነ ናይ መንፈስ እዩ እሞ : ዒው ኢልካ ምጭዲር ንኣጋንንቲ ኣየድልን እዩ ። 

 

ምንጋፍ ክትረክብ ከሎኻ እንታይ ክትጽበ ከም ዘሎካ 

   ልክዕ’ዩ ኣብ ብዙሕ ምንጋፍ : ኣካላዊ ምግላጻት ኣሎ ። ግናኸ ኩሎም ኣይኮኑን ከምኡ ዝገብሩ ። ገሊኦም 

መናፍስቲ ብጸጥታ ብዘይ ረጽሚ እዮም ዝለቁ ። 

   ክትናገፍ ከሎኻ ሓያል ኣካላዊ መልሰ ግብሪ ኣይትርእን ትኸውን : ግናኸ ምንጋፍካ ብኸምዚ ኣገባብ 

እንተዘይኮነ ተስፋ ኣይትቑረጽ ። ንስኻ ዘድልየካ ዘሎ ምንጋፍ እዩ : ትፈልጡ እንተኾንኩም ኣብ ከምዚ ዝስዕብ 

ውን ምንጋፍ ኣሎ :— 

1. ሓይሊ ዝኸብዯካ ምስዝጠፍእ 

2. ሓዘንካ ምስዝልዒል 

3. ቅሳነት ዝኸልኣካ ምስዝኸይድ 

4. ጾርካ ወይ ሸኸምካ ምስዝፈኩስ 

5. ብውሽጥኻ ሓርነት : ናጽነት : ከምኡውን ካብ ጏይታ ዝኾነ ዕጋበትን ቅሳነትን ምስዝፍለጠካ 

6. ሓጏስ ጏይታ ምስ ዝመጸካ : ክትሕጏስ ምስእትኽእል ! 

   ዒስቢ ምንጋፍ ብመንፈስ ቅደስ ጽድቂ : ሰላም : ሓጏስ እዩ (ሮሜ14:17) ። ኣጋንንቲ ምስዝለቁ : ሽዐ 

እንሃ መንግስቲ ኣምላኽ መጸት ። (ማቴ12:28) ። 

 

ምግላጽ ኣጋንንቲ 

   መናፍስቲ እከይ ክለቁ ከለዉ : ትጽቢትኩም ከም ንቡር ምግላጽ ብኣፍ ወይውን ብኣፍንጫ ክኸውን 

ዝክኣልዩ ። እዚ ዝስዕብ ገለ ካብ ተዯጋገምቲ ምግላጽ እዩ : 

1. ምስዒል                       7. ምውጫጭ 

2. ምልዛይ                       8. ኡፍ ምባል       

3. ተምላስ                       9. ምግዒር     

4. ጡፍ ምባል                    10. ምጉሳዕ   

5. ምዕፋር                       11. ሃህ ምባል  

6. ምእዋይ                       12. ኣየር ምስሓብን ምውጻእን እዩ ። 

   ብተወሳኺ : ኣጋንንቲ ክወጹ ከለዉ : ከም ንቡር ብኣፍ ወይ በፍንጫ እዮም ዝወጹ ። መናፍስቲ ምስ 

እስትንፋስ ምትእስሳር ኣለዎም ። ኣብ ናይ እብራይስጥን ግሪኽን ቋንቋ ንመናፍስትን ንእስትንፋስን ሓዯ ቃል 

ጥራይ እዩ ዘለዎም ። ብግሪኽ እዚ ‘ኒዩማ’ (Pneuma) ይብልዎ ። የሱስ ንዯቀ መዛሙርቱ ኡፍ ምስ በለሎም 

እዮም መንፈስ ቅደስ እተቐበሉ ። (ዮሃ 20:22) ። መናፍስቲ እከይውን ብእስትንፋስ (ኡፍ) ይወጹ ። 
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   ገለ ጊዜታት ሰባት ክናገፉ ከለዉ የንፈጥፍጡ ወይ የንቀጥቅጡ እዮም ። ኣካላቶም : ብምሉእ ወይ ብኽፋል 

: የንፈትፍጥ ወይ የንቀጥቅጥ እዩ ። 

 

 

 

ምንጋፍ ከይትረክብ ዝዒግቱ  

1. መርገም                               8. ሻቕሎት 

2. ሓጢኣት                              9. ዘይምእማን   

3. ትዕቢት                               10. ሃረርታ ዘይምህላው 

4. ዘይተገዲስነት                           11. ምሕረት ዘይምግባር 

5. ፍርሃት ኣምላኽ ዘይብላ እስርቲ ነፍሲ        12. ፍልጠት ዘይምህላው  

6. ጥንቆላ 

7. ፍርሒ 

   ኩሎም ኣጋንንቲ ሕጋዊ : መጽሓፍ ቅደሳዊ ባይታ ኣለዎም ። ኣይተሳቐዩን ይኾኑ ። ኣጋንንቲ ሕጋዊ 

ባይታ እንተለዎም ክጸንሑ መሰል ኣለዎም ። — ሕጂ ግና : ምንጋፍ ክትረክብን ብእኡ ክትመላለስን 

እንተኾይኑ : እዚ ሕጋዊ ባይታታቶም ክፈርስ ኣለዎ ። 

 

ምንጋፍካ ከመይ ጌርካ ትዕቅቦ 

1. ቃል ኣምላኽ መዒልታዊ ኣንብብ ። 

2. ኣኼባ መጽሓፍ ቅደስ ዝኣምኑ ሰባት ርኸብ : ከም ማሕበር (ቤተ ክርስትያን) እንተኾነ ተመራጺ 

እዩ ። ብቐጻሊ ምስኣቶም ንኣምላኾ : ንመጽናዕቲ : ኣገልግሎት ተራኸብ ። 

3. በእምሮን ብልሳንን ጸልይ ። 

4. ዯም የሱስ ንኣኻን ንስድራቤትካን ብእምነት ግበር ። 

5. ካባኻ ዝለቐቑ መናፍስቲ ኣየኖት ምዃኖም ብዝቐረበ ፍለጦም ። ነዚ ዯጊሙ ሰይጣን ክሕዞ ዝዯልይ 

ስፍራታት ዝርዝሩ ይሃልውካ ። 

6. ኣጋንንቲ ዯጊሞም ዝምለሱሉ መገዱ እዚ እዩ : ሸለል ምባል : ስርዒት ዘይብሉ ኣተሓሳስባ ህይወት 

እዩ ። ኣእምሮ እዩ ኸኣ እቲ ናይ ቃልሲ ቦታ ። ንኹሉ ሓሳባት ንምእዛዝ ክርስቶስ ክትማርኾ 

ኣሎካ ። 

7. ኣበርቲዕኩም ናብ ኣቦ ጸልዩ ። ንግጉይ ሓሳባት ዘበለ ጥንቁቓት : ኣስተውዒልቲ : ንቑሓት ክትኮኑ 

ጸልዩ ። (1ጴጥ 5:8—9) ። 

8. ኣጋንንቲ ነቲ ቀዯም ዝነበረካ ኣረጊት ሓሳብ እናምጽኡ ናባኻ ክምለሱ ምስ ዘመልክቱ : ብኡብኡ 

እዚ ኣብ ዝኾነሉ : ብቐጥታ ግንሕዎም ኢኹም ። ብዝቐልጠፈ : ብቓላትኩም ገስጽዎም ። 



                                                                                                                                                                                            መፍትሒኡ 

29 
 

9. ስልጣን ኣለኩም ክትፍንውሎም ንመልኣኽቲ ጏይታ ንኣጋንንቲ ክዋግእዎም ። ነቶም ኣጋንንቲ 

እሰርዎም እሞ መናፍስቲ ጥፍኣት (1ዜና21:12) : ምንዲድን ፍርድን (ኢሰ4:4) ካብ ጏይታ የሱስ 

ክርስቶስ ልኣኹሎም ። ወሲኽኩም : መልኣኽቲ ውግእ ኣብቶም ኣጋንንቲ ልኣኹ ።  

 

            ~ክብሪ ኹሉ ንእግዚኣብሄር ይኹን :: ጏይታ ኣዕዚዙ ይባርኽኩም :: 
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ካብ መርገም ምድሓን 

   ምግላጻዊ ትምህርቲ ብዛዕባ መርገም ዝምልከት ኣብ ኣጽዋር ኣማኒ ኣዝዩ ዘድሊይ እዩ ። ምኽንያት ብሓቂ 

ህዝቢ ኣምላኽ ሰኣን ፍልጠት ይጠፍእ ኣሎ ። መብዛሕትኡ ሰብ ከም ልምዱ << መርገም >> ዝብል ቃል ክጥቀስ 

እንከሎ ኣብ ሓሳቡ ዝስኣሎ ጠንቆልቲ : ኣስማተኛታት : ከምዚ ዝመስልን እዩ ። እዚ ግን ላዕሉ ጥራይ እዩ ።  

   ግናኸ ኣብ መንፈሳዊ ዒለም : መርገም ልዕሊ ምርዲእ ሰብ ሓለፍ ዝበለ እዩ ። ዝበዝሐ እዋን መርገም 

ንቑደሳን ኣምላኽ ንምጉዲእ ብምትዕሽሻው ጸላኢ ዝግበር እዩ ። ብምድሓንና ምሕረት እኳ ረኺብና እንተኾንና 

: ጎይታ ሓንሳእ ዯጊሙ ነቲ ስዉር ፍሕሶ ሰይጣን ከብርሃልና እዩ ። 

   ምልላይን ምብትኻን መርገም ኣንቢብኩም ምስትውዒል ምስ ረኸብኩም ሓርነት ኣብ ህይወትኩም : ኣብ 

ህይወትኩም ጥራይ ዘይኮነድማ ኣብ ህይወት ካልኦት : ኣብቲ ሰናይ ናይ እምነት ገድልናን ክዒዝዝዩ ! 

 

ብዛዕባ ጸሓፊ 

   ጆን ኤካርድ ህያባት መንፈስ ቅደስ ከፍልትን ከነቓቕህን እሞ ኣብታ ኣካል ክርስቶስ ሓያል ኣገልግሎት 

ከተንስእ ተጸውዏ ። ኣብ ህይወቱ ሓቀኛ ሃዋርያውን ናይ ነቢይን ጻዎኢት ዘለዎ በዒል ውህበት እዩ ። ድሌት 

ጆን ዒለም ብቃል ኣምላኽ ክትብጻህ እዩ ። ንሱ ንቕደሳን ናብ ፍጽምና ክበጽሁ ንኣገልገልቲ ኸኣ ንጻዎኢት 

ኣምላኽ ኣብ ህይወቶም ክመልኡ ዝሕግዝ ውፉይ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ። ምስ እዚ ሃዋርያውን ጉስነታውን 

ሓላፍነት ኣገልግሎት : ጆን ኤካርድ << ፍጽምነት ቅደሳን >> ዝብል : መዒልታዊ መዯብ ቴሌቪዥን : 

መዒልታዊ ፈነወ ሬድዮ ቃል ኣምላኽ : ከምኡውን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣገልገልቲ ኣለዎ ። 

   ጆን ኤካርድ ምስ ፍቅርቲ ባዒልቲ ቤቱ ዋንዲን ኣርባኦተ ግሩማት ዯቁን ኣብ ጎዯቦ ቺካጎ ይቕመቱ ። 
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 ብመጀመርታ ነቲ ናብዚ ክበጽሕ ጸጋኡ ዝሃበኒ ኩሉ ካብኡ ብእኡ 

ንእኡ ዝኾነ ጏይታ የሱስ ክርስቶስ ስብሓት ይኹኖ :: ቀጺለ ኣብዚ ናይ 

ምትርጓም ጊዜ ነቶም ብሒዯትን ብብዙሕን ዘተባብዐኒ ኣዕሩኽተይ 

ከመስግኖም ይፈቱ :: ነቶም ኣብ ጽሑፋት ብምእራምን ርእይቶ 

ብምሃብን ዝሓገዙኒ ጏይታ በእምሮ ዝባረኾም ኣሕዋት ካብ ልቢ 

ምስጋናይ ይብጽሓዮም :: 

 

hibret_christians@yahoo.com 

 

       

 

 

 

 

 

ምስጋና 
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 መጻሕፍቲ ብሕብረት ክርስትያናት እተተርጎመ  

1.እተሳዕረ ጻድቕ ሰብ   ( ዎችማን ኒ) 

2.ዕዉት-ዝኾነ-ህይወት   ( ዎች ማን ኒ) 

3.ምልላይን ምስባርን መርገም ( ጆን ኤክሃርድት)   

                   hibret_christians@yahoo.com 

          // 

 

 




