
 

 

 

 2/5/1990 



መእተዊ 

 

“እታ ንበይና እትነብር። ተስፋኣ ኣብ እግዙኣብሄር እትገብር። ብሓቂ መበሇት ዜነት ግና። ሇይትን መዒሌትን ብሌማኖን ጸልትን እያ እትጸንዕ።” 

(ጢሞ5።5)፣  

  ኣብ ክርስትያናዊ ህይወት ክሌተ ዒይነት ሰባት ኣሇዉ። ገሉኦም ጽኑዒት ክኾኑ ከሇዉ ገሉኦም ግን ይጽኑዒት እዮም፣ እቶም 

ጽኑዒት ተስፋኦም ኣብ እግዙኣብሄር ጥራይ እዮም ዜገብሩ። ብኹነታት ዘርያኦም ከይተጸሌዉ። ኩለ ሳዕ ኣብ መንፈስ እዮም፣ እዝም 

ጽኑዒት ክርስትያናት ፈጺሞም ፈተና ይፍተኑ ወይ ይዯኽሙ ወይ ውን ፈጺሞም ውዴቀት የጋጥሞም ማሇት ይኮነስ። ግናኸ 

እንተ ተፈተኑ ትውክሌቶም ኣብ ኣምሊኽ ዜገብሩ። እንተ ዯኸሙ ተሲኦም ዜቕጽለ። እንተወዯቑ ከኣ ተነሲሖም ዜምሇሱ ማሇት እዩ፣ 

“ጽኑዒት” ማሇት “ዜቕጽለ” ማሇት እዩ፣ ምናሌባሽ እዚ ጥቕሲ ነቶም ይተመርዒዉ ወይ ንመበሇታት(ሰብኣያ ዜሞታ) እያ ኢሌና 

ሸሇሌ ንብሊ ንኸውን። ግናኸ ነቶም ዜተመርዒዉ እውን ተመሳሳሉ ጥቕሲ ተዋሂብዎም እዩ። “ንጸልት(ጾምን) ጊዛ ምእንቲ ኽትረኽቡ። 

ንጊዛኡ ብምስምማዕ ክሌቴኹም እምበር። እቲ ሓዯ ኻብቲ ሓዯ ኣይፈሇ፣ ብምኽንያት እቲ ንነፍኹም ይምምሊኽኩም ሰይጣን 

ምእንቲ ኸይፍትነኩም ከኣ። ከም ብሓዴሽ ተራኸቡ፣” (1ቆረ7።5)፣ ስሇዙ እዙ መሌእኽቲ ንኹለ ኣማኒ እዩ፣ ዎ ክርስትያናት 

ኣሕዋተይ ብጐይታ ክንጸንዕን ክንቅጽሌን ምስኡ ክንጠብቕን ሓይሉ ዜህበና ሇይትን ማዒሌትን ሌማኖን ጸልትን እዩ፣ ጸልት ባዕለ 

ቅዴስና ኣይኮነካን እዩ ግናኸ ብቕዴስና ንኽትመሊሇስ ሓይሉ እዩ ዜህበካ፣ ብኸምዙ ዜመሊሇሱ ኣመንቲ ኣዜዮም ጽኑዒት እዮም። 

እግዙኣብሄር ውን ይርከበልም እዩ፣ ልሚ ሓቂ ክዚረብ። ክንናጋዕ ብዜብሌ ጊዛና ኣብ ምዜንጋዕ እነሕሌፎ። ንጸልትን ሌማኖን ግና 

ሒዯት ጊዛ ይብሌና። ዜንጉዒት ክርስትያናት ሓያል ኢና፣ ልሚ ንመሇስ። ነዙ ጊዛ ንፍሇጦ። ኣዜዩ መዏሸዊ ዜኾነ ጊዛ እዩ። ከምቲ 

ቃሌ ኣምሊኽ ዜብል። ቅንያቱ ክፉእ እዩ እሞ። ጊዛ ዒዱግና። ንጸልትን ሌማኖን ንተኣዜ፣ 

  ናይዙ ኣብነት ክትኮነና እትኽእሌ ሃና ጓሌ ፋኑኤሌ እያ። ንሳ ሰማንያን ኣርባዕተን ዜዕዴሜኣ መበሇት ነበረት። ካብ ቤተ መቕዯስ 

ከይወጸት። ብጾምን ብጸልትን ሇይትን መዒሌትን ንኣምሊኽ ተገሌግሌ ነበረት፣(ለቃ2።37)፣ ብሓቂ። ጸልት ኣገሌግልት ምዃኑ 

ነስተውዕል፣ እቶም ንጐይታ ሇይትን መዒሌትን ዜዯሌይዎ ሕንቁቓት ኣይኮኑን። “እታ ሕንቅቕቲ ግና። ብህይወት ኾሊስ ምውቲ 

እያ፣” (1ጢሞ5።6)፣ ሕንቁቓት ማሇት ፍትወት ናይዚ ዒሇም ዏሸዎም ማሇት እዩ፣ ኣብ ማቴ13።22 “እቲ ኣብ እሾኽ እተርኤ 

ኸኣ ነዙ ቓሌ ዙሰምዖ እዩ። ጓሂ እዚ ዒሇም እዙኣን ምዕሻው ሃብትን ግና ነቲ ቓሌ ይሓንቆ። ከይፈረየውን ይተርፍ፣” ይብሇና፣ “ጓሂ 

እዚ ዒሇም። ማሇት ሓሌዮት(worries or care) ናይ ናብራ ማሇት እዩ፣ ሌብና ብሓሌዮት ናይ ናብራ ክትሓዜ ከል እዙ እዩ ጓሂ 

እዚ ዒሇም።። እቶም ናብ ዴራር እተዒዯሙ መኽንይዎ ንክሮ። እቲ ቐዲማይ “ግራት ዒዱገ ኣልኹ። ናብኣ ወፊረ ኽርእያ ብግዱ 

ዴሌየኒ ይኑስ። ከተማኽንየሇይ” በሇ፣ እቲ ኻሌኣይ ከኣ “ሓመኹስቲ ጽምዱ ብዕራይ ዒዱገ ኣልኹ። ክፍትኖም ክኸይዴ እየ 

ከተማኽንየሇይ” በሇ፣ እቲ ሳሌሳይ ዴማ “ሰበይቲ ኣእትየ ኣልኹ ስሇዙ ክመጽእ ኣይኮነሇይን እዩ” በሇ፣(ለቃ14።15-24)፣ እዙ ኹለ 

ምኽንያታት ሓሌዮት ናይዚ ዒሇም እዩ። ካብ ንጐይታ ልና ጉያ ሓንቲ እኳ ክሕና ኣይንሕዯግ፣ 

  ኣብ 1ጢሞ6።11 “ኣታ ናይ ኣምሊኽ ሰብ። ንስኻ ግና ካብዙ ህዯም እሞ ዯዴሕሪ ጽዴቂ። ኣምሌኾ። እምነት። ፍቕሪ። ትዕግስቲ። 

ህዴኣት ስዒብ፣ ጽቡቕ ገዴሉ እምነት ተጋዯሌ። ነቲ እተጸዋዕካሊ ህይወት ሇኣሇም ሓዚ፣” ይብሌ፣ ኣብ እምነት(ክርስትና) ገዴሉ 

ኣል። እዙ ገዴሉ ‘ማእሰርቲ’ ‘ጸርፊ’ ወይ ‘ሞት’ ማሇት ጥራይ ይኮነ። ብመሰረት እዚ 1ጢሞ6።11 እዙ ገዴሉ እምነት ተባሂለ ል 

ካብ ሕንቃቐ(ፍትወት) ናይዚ ዒሇም ሃዱምካ ዯዴሕሪ ጽዴቂ። ኣምሊኾ። እምነት። ፍቕሪ። ትዕግስቲ። ህዴኣት ምስዒብ። ነታ እተጸዋዕካሊ 

ህይወት ሇኣሇም ከኣ ምሓዜ(ምጽናዕ) እዩ። ብኸምዙ ኸኣ ብጸልትን ሌማኖን እንተቐጸሌና። ጽኑዒት ክንከውን ኢና፣ ልሚ ብኸምዙ 

እንተ ተመሊሇስና። ኣምሊኽ የሕፍር ስሇ ዜኾነ። ኣይክሕፍረናን እዩ፣ ዜተሓተ ንውሓት ናይ ጸልት ጊዛ። ሓዯ ሰዒት እዩ 

(ማቴ26።40)።። ግናኸ ኣምሊኽ ብንእሽቶይ ነገር ዒብ ነገር ዜገብር ኣምሊኽ እዩ። ንመዒሌቲ ንእሽቶይ ነገር ዜንዕቕ መንዩ ከም 



እተባህሇ። ንእሽቶይ ነገር ውን ትኹን ብእኣ ገሇ ነገር ክሰሌጥ ይኽእሌ እዩ እሞ። ኣሕዋተይ ልሚ ንመዒሌቲ ኣጺር ጊዛ ጥራይ 

ንጽሉ ንኸውን። ገላና ነዊሕ ንጽሉ ክንከውን ከልና ገላና ከኣ ሓጺር ንጽሉ ንኸውን።። ርብዑ ሰዒት ውን ትኹን ልሚ ንእኣ ከነቋርጻ 

ይኮንና ኣጆና ንቐጽሊ። ልሚ ርብዑ ሰዒት ትኸውን ንእኣ ግን እንተቐጸሌናያ ዴሕሪ ነዊሕ እዋን ክትብርክት እያ።። ስሇዙ ተስፋ 

ከይቆረጽና ነታ ሓጻር ናይ ጸልት ጊዛና ሸሇሌ ከይበሌና ብእኣ ንጽናዕ።። ገላና ከምቶም ንመዒሌታት ዜኣክሌ ከይበሌዐ ብጾምን 

ጸልትን ንኣምሊኽ ገሌግለ እኳ እንተይጾምና። ኣሓዋተይ እታ ናይ ጾም ጊዛና ዋሊ ውን ክሳብ ሰዒት ትሽዒተ ናይ ንግሆ ትኹን 

ንእኣ ውን ኣይነቋርጻ ብእኣ ንጽናዕ።። እግዙኣብሄር ከኣ ናብ ዒቢ ነገር ከሰጋግረና ከል ክንርኢ ኢና፣ ንኢሽተይ ኢሌና ኣይንንዒቕ፣ 

ኣምሊኽ እታ ሌመዴኩምኒ ንእሽተይ ኣይትኽሌኡኒ ከይብሇና፣   

  ኣብ መወዲእታ ገሇ ናይ ጆን ዌስሉ ህይወት ጠቒሰ ክውዴእ። ጆን ዌስሉ ጽቡቕ ሓዲር ዜነበሮ ሰብ ኣይነበረን፣ ሰበይቱ 

ኣብ ህይወቱ ብዘሕ ተሸግሮ ነበረት፣ ንእኡ ትሕት ንምባሌን ከተነእእሶ ኢሊ ይትገብሮ ኣይነበረን፣ ስሇዙ ጆን ዌስሉ 

ብዜወረድ ናይ ናብራ ውረዴ ዯይብ። ኮፍ ኢለ ብሓን ከይተሸገረ ንርእሱ ብኣገሌግልት እግዙኣብሄር ክጽመዴ መረጸ፣ በዙ 

ምኽንያት ጆን ዌስሉ ንህዜቢ እንግሉዜ ሌቡ ናብ እግዙኣብሄር ክምሇስ ገበረ፣ ጆን ዌስሉ ኣብ 54 ዒመተ ኣገሌግልት መኑ። 

ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ እናዝረ ወንጌሌ ኣብጽሐ፣ ብዘሕ ስብከት ሰበኸ፣ ንጆን ዌስሉ። ክርስትያን ይኮኑ ናይ ታሪኽ ጸሓፍቲ 

ከይተረፉ ጆን ዌስሉ ኢንግሊንዴ ካብ ዯም ምፍሳስ ነጻ ክትከውን ዜገበረ ምዃኑ ከይጠቐስዎ ኣይሓሇፉን፣ ብሓቂ ናይ 

ሌማኖን ጸልትን ዒስቡ ብዘሕ እዩ፣ ጆን ዌስሉ “እግዙኣብሄር ንናትና ጸልት ምምሊስ እንተይኮይኑ ካሌእ ስራሕ የብለን” 

ክብሌ ተዚሪቡ፣ ጆን። ቅዴሚ ኩለ ኣገሌግልቱ ንናይ ጸልት ኣገሌግልት የቐዴም ነበረ፣ ጆን። ኣብ ጸልት ጸኒሑ ክወጽእ 

ከል። ገጹ የንጸባርቕ ነበረ፣ ጆን። ንመዒሌቲ ክሌተ ሰዒት ዜኣክሌ ኣብ ጸልት የሕሌፎ ነበረ፣  

  እምበኣርሲ እዙ ቐጺሌና እንምሃሮ ትምህርቲ ብዚዕባ ጸልት። ኩለ ብዚዕባ ጸልት ኣብዙ ተዻሌይሌኩም ኣል ኣይብን። እዜስ 

መጀመሪ እምበር ኩለስ ኣይኮነን፣ ጐይታ እንተአቐድስ ብዚዕባ እዙ ኣርእስቲ ጸልት ኣመሌኪትና ወሲኽና ክንርኢ ኢና 

ንሕጂ ግና እን ሒዯት ትምህርትታት ክንርኢ ኢና፣  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          1 ጸልት ሓይሉ ክርስትያን 

   ክርስትያን ኮንካ ምስ እግዙኣብሄር ክትመሊሇስ 3 ነገራት የዴሌያኻ፣ ካብ እዙኣተን ብሓዴኤን እንተዯኸምካ ክርስትያናዊ ህይወትካ ክዯክም 

ናይ ግዴን እዩ፣ እን ሰሇስተ ነገራት መሰረት ክርስትያናዊ ህይወት እየን፣ ንሳተን ከኣ።-- 

1. ጸልት 

2. ቃሌ ኣምሊኽ  

3. ሕብረት 

  ንሓንቲ ጉሌቻ ሰሇስተ ኣእጋር እየን ሇዋኣ። ሓንቲ ካብተን ኣእጋራ እንተ ተሰብረት እታ ጉሌቻ ጸኒዒ ዯው ክትብሌ ኣይትኽእሌን’ያ። 

ክንጥቀመሊ’ውን ኣይንኽእሌን ኢና፣ 

  

                                          

 

 

  ክርስቶስ የሱስ ኣብ ምዴሪ ኣብ ዜመሊሇሰለ ዜነበረ መን ናይ ዒወት ህይወት ከም ዜነበሮ መጽሓፍ ቅደስ ይምስክር፣ ከውዴቖ ዜኽኣሇ 

ፈተና። መንፈሱ ዜረበሾ ፈጺሙ ኣይነበሮን፣ ተስፋ ቆሪጹ እተጨነቐለ ጊዛ ፈጺሙ ኣይነበሮን፣ ንኹለ ብህደእ መንፈስ ይስዕሮ ነበረ፣ ፈተና 

ክገጥሞ ከል። ከይተጨነቐ ብይ ውሌውሌ ናይ ኣቦኡ ዴምጽን ፍቓዴን ጥራይ ብምስማዕ ሓይሉ ናይቲ ተቓዋሚ ምለእ ብምለእ ይዕወተለ 

ነበረ፣ 

  የሱስ ኣብ ምዴሪ ኣብ ዜነበረለ መን። ነቲ ዜገጥሞ ዜነበረ ኩለ ዒይነት ሽግርን ፈተናን ውግእን ዜዕወተለ ፍለይ ኣጽዋር ወይ መፍትሕ 

ነበሮ፣ እዙ መፍትሕ ሓይሉ ጸልት ነበረ፣ ነዙ ኣዯናቒ ዜኾነ ናይ ክርስቶስ ሓይሉ እተመሌከቱ ዯቀ መዚሙቱ። ነቲ ዜነበሮ ፍለይ ናይ ዒወት 

ህይወትን ሓይሌን ምንጩ ክፈሌጡ ዜዯሇይለ ምኽንያት ከኣ። ነቲ ዜገጥሞም በብዒይነቱ ፈተና ከም ክርስቶስ ብህደእ መንፈስ ክዕወቱለ 

ክኽእለ ነበረ፣ 

  ልሚ’ውን እንተኾነ ኣታ ኣማኒ ሓወይ። ኣብ ህይወትካ ዜገጥመካ ናይ ጸሊኢ ፈተና ክትስዕረለ ኽእሇካ መገዱ(ሓይሉ) ስሇ ል ባህ ይበሌካ፣ 

ብቐረባ ኮይኖም ብናይ ክርስቶስ ቅዴስና እተመሌኡ ህይወቶም። ኣብ ሌዕሉ ኩለ ነገር ክዕወት እተመሌከቱ ዯቀመዚሙርቱ። ክርስቶስ ከምዙ 

ዒይነት ህይወት ክህሌዎ ዜኽኣሇ ቀንዱ ምኽንያት ጸልት ምዃኑ ስሇ እተረዴኡ። “ምጽሊይ ምሃረና” በሌዎ፣ “ሕቶኹም ኣገባብ ይብለ እዩ” 

ብምባሌ ከይገፍዏ። ንመንፈሳዊ ህይወቶምን ንኣገሌግልቶም ሓይሉ ጸልት ከመይ ክጥቀምለ ከም ሇዎም ኣስተምሃሮም፣ 

  ሓይሉ ጸልት ተገንዙብካ ኣብ ናይ ብሕቲ ህይወትካ ምሌምማዴ ኣቤት ክንዯይ ዒቢ ነገር እዩ! ልሚ ብዘሓት ኣሇዉ ናይ ጸልት ህይወት 

ኣዜዮም እተሇማመደ ሰባት። ህይወቶም ስርዒት ሇዎ እዩ። ብኩነታት ዘርያኦም ከይተሰናበደ ብህዴኣት ይሓሌፍዎ። ቤቶም ክትኣቱ ከልኻ 

ውጻእ ኣይመጸካን እዩ፣ እዝም ናይ ጸልት ህይወት እተሇማመደ ሰባት ዴሌዮም ስሇ ዜመሌኣልም ይኮነስ ህሌውና እግዙኣብሄር ኣብ 

ህይወቶምን ኣብ ቤቶምን ስሇ ል ኩሇንትናኦም ብሩኽ እዩ። ንብዘሓት ረስርሱ ህያው ማይ እዮም፣ ብኣንጻሩ። ገሉኦም ከኣ ትርጉም ጸልትን 

ምስ እግዙኣብሄር ጊዛ ይወስደን ሰባት ኣሇዉ። ህይወቶም ስርዒት የብለን። ጊዛኦም ኣብ ሕሱር ነገር የጥፍእዎ። ምስኦም ክትከውን ወይ ቤቶም 



ክትከይዴ ከሌኻ ከይተረዴኣካ ክትፍሇዮምን ክትከይዴን ኢኻ ትዯሉ። ብዘሕ ተናገርቲ እዮም። ዜነቐጸ ሩባ እዮም፣ እዝም ናይ ጸልት ህይወት 

ይተሇማመደ ሰባት ኩለ ዋሊ እንተዜመሌኣልም ዕጋበት የብልምን፣ እቲ ምኽንያት ሓዯ እዩ፣ ንጐይታ ብግሌኻ ምፍሊጥ እዩ መፍትሒኡ! 

 ጸልት ሱቕ ኢሌካ ሃይማኖታዊ ስርዒት ኣይኮነን። ጸልት ጊዛኡ ዜሓሇፎ ስርዒት ኣይኮነን። ጸልት እኮ ምስ እግዙኣብሄር ሕብረት(ስምረት) 

ምግባር እዩ። ጸልት ክሳብ ጐይታ ዜመጽእ ዜሰርሕ ዕዮ እዩ። ከምዙ ስሇ ዜኾነ ክንግሌገሇለ ይግባእ፣ ቀጺሌና ብዚዕባ ጸልት መሰረታዊ ዜኾኑ 

ሓሳባት ንርአ።-- 

(1)ኣብ ዕሇታዊ ህይወትና ንሇማመድ።-- 

“ስሇዙ ሓይሉ ምእንቲ ኽትረኽቡ። ኩለ ሳዕ እናጸላኹም ንቕሑ፣” (ለቃ21።36)፣ 

  ጸልት ሓይሉ ስሇዜኾነ። ንእተሇማመድ በሇ ኹለ ናብ ህይወቱ ሓይሉ ሒዜለ እዩ ዜመጽእ፣ ማንም ዜኾነ ብርቱዕ ይኹን ዴኹም 

ክርስትያን፥ ንኣይ ጸልት ኣየዴሌየንን እዩ። ክብሌ ዜኽእሌ የሌቦን፣ ብዘሓት ናይ ጸልት ህይወት ክህሌወና ከም ሇዎ እኳ እንተፈሇጥናን እንተ 

ኣመንናን። ኣብ ህይወትና ግን ክንሇማመድ ኢና ልና፣ ኣማኒ ንዕብየት መንፈሳዊ ህይወቱ ካብ ዴሌይዎ ነገራት ቀዲማይ ጸልት ብምዃኑ። 

ንጸልት ብዜኾነ ዒይነት ከም ቀሉሌ ነገር ብምርኣይ ሸሇሌ ክብል ኣይግባእን፣  

  “ናይ ጸልት ህይወተይ ከመይ ኣል፨” ብምባሌ ኩለ ጊዛ ንርእስና ክንምርምር ይግባእ፣ ንርእስና ክንምርምር ከልና “እወ ሓዴሓዯ ሳዕ 

እምበር ኩለ ጊዛስ ኣይጽሌንየ። ወይውን ኣዴሊይነት ጸልት ክሳብ ክንዴዙ ስሇይተረዴኣኒ ምጽሊይ ቋርጸለ ጊዛ ኣልኒ” ዜብሌ መሌሲ ኢና 

እንረክብ፣ ጸልት ኣብ ዕሇታዊ ህይወትና ክነሇማመድ ንወስን፣ 

(2)ጸልትና ስማዑ ከምሇዎ ንእመን፣ 

“ብይ እምነት ግና ንኣምሊኽ ኬስምርዎ ኣይክኣሌን እዩ፣ እቲ ናብ ኣምሊኽ ክመጽእ ዙዯሉ። ንሱ ኸም ልን ነቶም ዙዯሌይዎ ዒስቢ ኸም 

ዙህቦምን። ኪኣምን ይግብኦ እዩ፣” (እብ11።6)፣ 

  ኣማኒ ዜጽሌይ ስርዒት ንፍጻም ይኮነስ። ሰሚዐ መሌሲ ዜህብ ጐይታ ከምል ኣሚኑ እዩ፣ ንጸልቱ መሌሲ ከምዜረክብ ይኣምን ጸሊይ። 

ኣይጠቕሞን እዩ እሞ ጊዛኡ ብጸልት እንተይኣጥፍኦ ይሕሾ፣ “ጸሉየ ኣይጸሉየ ኩነታት በቲ ኣቐዱሙ እተወሰነልም እዮም ዜኸደ ኣይቅየሩን 

እዮም” ብምባሌ ንጸልት ካብ ህይወቶም ውጽኡ ኣመንቲ ኣብ መንፈሳዊ ህይወቶም ዴኹማት ከም ዜኾኑ ግለጽ እዩ፣ 

  ኣማኒ መሌሲ ጸልቱ ክሳብ ዜረክብ ክጽሉ ኣሇዎ። ግን እቲ ዜረኽቦ መሌሲ ኩለ ሳዕ ሓዯ ዒይነት እዩ ማሇት ኣይኮነን፣ “ሕራይ ይኹን”። 

“ኣይፋለን ኣይኸውንንዩ”። ወይውን “ተጸበይ” ዜብሌ መሌሲ ክኸውን ይኽእሌ፣ ኣማኒ ካብ ሌቡ ብሓቂ እንተጸሌዩ ሓዯ ካብ ሰሇስቲኡ ዒይነት 

መሌሲ ካብ ጐይታ ይቕበሌ እዩ፣ 

(3)ዒሊማ ሇዎ ጸልት ንጸሉ፣ 

  ብይ ዒሊማ ዜጽሉ ኣማኒ። ናይ ጸልቱ ውጽኢት ክርኢ ኣይክእሌን እዩ፣ ገሇ ዕሊማ ናይ ሓቀኛ ጸልት ንርአ።-- 

(ሀ) ክብሪ ንእግዙኣብሄር ምሃብ እዩ፣ 

  ጸልት ቅዴስናና ንእግዙኣብሄር እንገሌጸለ ምሳርሒ ኣይኮነን፣ ግናኸ ፍቕሪ። ጸጋ። ሕያውነትን ውዕሇትን ናይ እግዙኣብሄር እናርርና ንእኡ 

እነኽብረለ ምሳርሒ እዩ፣ ብምስጋና ይተመሌአ። ንእግዙኣብሄር ክብሪ ይህብ ጸልት። ምለእ ጸልት ኣይኮነን፣ ዲዊት ከምዙ ኢለ “ኩለ 

መዒሌቲ ኽባርኸካ። ንሇኣሇመኣሇም ክውዴስ እየ፣” መዜ145።2 ፣ 

(ሇ) ምስ እግዙኣብሄር ሕብረት ምግባር 

  ገሇ ኣመንቲ ካብ ጐይታ ዜዯሌይዎ ነገር እንተይብልም። ምጽሊይ ኣዴሊይ ኮይኑ ኣይርኣዮምን’ዩ፣ ጸልት ንምሌማን ጥራይ ይኮነ ምስ 

ጐይታ ልና ሕብረት እነሐይሇለ መገዱ እዩ፣  

  “እኔኹ ጐይታይ” ኢሌና ርእስና ኣብ ቅዴሚ ጐይታ እነቕርበለ እምበር ጸልት ንናይ እግዙኣብሄር ትእዚዜ ወይ ምኽሪ እንህበለ ኣይኮነን፣ 

ጸልት ጐይታ ክበጽሓና እምበር ምዴራዊ ዴላታትና ጥራይ ክመሌኣሌና እንሌምነለ መገዱ ኣይኮነን፣ 

 

 



(ሐ) ምዴሓን ነፍሳት ንምቅሌጣፍ 

  ኣብ ዒሇም ብዘሓት ናይ ወንጌሌ ጻውዑት ጌና ኣይሰምዐን፣ ልናዮ ናይ መጨረሻ መን ስሇ ዜኾነ ጊዛ እናቐሌጠፈ ብምኻደ ። ኣመንቲ 

ንምዴሓን ነፍሳት ብጸልት ከቀሊጥፉ ይግባእ፣ “ስሇዙ ነቲ ጐይታ እኽሉ ዒየይቲ ኺሌእከለ ሇምንዎ” (ማቴ9።38)፣ 

(4)ጸልትና ብሰብ ምእንቲ ክንርአ ኣይኹን፣ 

  ዕሊማና ብሰብ ጸሇይቲ ክንብሃሌ እንተኾይኑ። ጸልትና መሌሲ ይብለ ጸልት እዩ። ከንቱ እዩ፣ 

(5)ክንጽሉ ከልና ብሕቡእ ይኹን፣ 

  ክንጽሉ ከልና ዒው ወይ ቀስ ስሇዜበሌና እንስማዕ ኣይምሰሇና። ግናኸ ጸልት ብሕቡእ እንተኾይኑ ጥራይ እዩ እግዙኣብሄር ዜሰምዖ። “ንስኻስ 

ክትጽሉ ከልኻ። ናብ ቤትካ እቶ። ማዕጾኻ ዕጾ። ነቲ ብሕቡእ ል ኣቦኻ ሇምኖ፣ እቲ ብሕቡእ ዙርኢ ኣቦኻ ዴማ ብግህድ ኪኽሕሰካ እዩ፣” 

(ማቴ6።6)፣ 

  እምበኣርሲ። ነቶም ልሚ ህያውነት ኣምሊኽን ሓይሉ ኣምሊኽን ተኣሚኖም። ብምለእ ሌቦም ንእግዙኣብሄር ብጸልት ዜዯሌይዎ። ሓይሉ ጸልት 

ኣባታቶም ይሰርሕ እዩ፣ ጸልት ጊዛኡ ዜሓሇፎ ስርዒት ሃይማኖት ኣይኮነን። ልሚ ከምዜሰርሕ ኣይትጠራጥሩ፣ ጸልት ጊዛን ኩነታትን ይቅይሮ 

ሓይሉ ክርስትያን እዩ፣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       2 ጸልት እንታይ እዩ ፨ 

 

ጸልት ኣብ መንፈሳዊ ዒሇም እቲ ኣዜዩ ብለጽ ዕዮን ምስጢራዊ ዜኾነን ጉዲይ እዩ ፣ 

ጸልት ምስጢርዩ 

   ጸልት ሓዯ ምስጢርዩ። ገሇ ሕቶታት እሞ ንርአ ብዚዕባ’ዙ ኣርእስቲ ብዴሕሪኡ ርግጸኛየ ነቲ ምስጢር ዜኾነ ባህሪ ጸልት ከነዴንቖ ኢና- 

ምኽንያቱ ነን ሕቶታት ክትምሌስ ኣዜዩ ኣጸጋሚ እዩ፣ ግናኸ እዙ ማሇት ምስጢር ጸልት ክርዴኣካ ይክእሌ ወይ ብዘሕ ናይ ጸልት ነገር 

ክግሇጸሌካ ይክኣሌዩ ማሇትና ኣይኮነን፣ ብሓቂ ኣዜዮም ሒዯት ሰባት ጥራይ ብዚዕባኡ ኣጸቢቖም ዜፈሌጡ ምዃኖም ርእየና እዩ፣ በዙ 

ኣረኣእያ። ኣብ ጸልት ሒዯት እዮም ብሓቂ ከምቲ ኣምሊኽ ዜዯሌዮ ዴምዐ፣ ሓይሉ ጸልት ኣብ ክንዯይ ሳዕ ንጽሉ ይኮነ ል። ግናኸ ኣብ 

ክሳብ ክንዯይ ምስ ከም ኣገባብ ጸልት እዩ ል፣ ከምዙ ዒይነት ጸልት ጥራይ እዩ ናይ ሓቂ ዋጋ ሇዎ ጸልት፣ 

  እታ ቀንዱ ክትሕተት ሇዋ ኸኣ። “ስሇምንታይ ንጽሉ፨” “እንታይ እዩ ኸ ጥቕሚ ምጽሊይና፨” “እግዙኣብሄር ኣምሊኽ ኩለ ዜፈሌጥን ኩለ 

ዜኽእሌንድ ኣይኮነን። ቅዴሚ ክሰርሕ ምጅማሩ ንሱ ስሇምንታይ እዩ ክሳብ እንጸሉ ዜጽበ፨ ይፈሌጥ ስሇዜኾነ። ንምንታይ ንእኡ ኩለ 

ንነግሮ(ፊሉ4።6)፨ ኩለ ዜኽእሌ ብምዃኑ። እግዙኣብሄር ብቐጥታ ባዕለ ይዒይይ፨ ንምንታይ እዩ ናትና ምጽሊይ ዜዯሉ፨ ስሇምንታይ እዩ እቶም 

ዜሌምኑ ጥራይ ዜቕበለ። ዜዯሌዩ ጥራይ ዜቕበለ። ዜኹሕኩሑ ጥራይ ንውሽጢ ዜኣትዉ(ማቴ7።7)፨ ንምንታይ እዩ እግዙኣብሄር ፥ 

ስሇይሇመንኩም የብሌኩምን። ዜበሇ (ያእ4።2) ፨ 

  ነን ሕቶታት ብምሕታት ከምዙ ብምባሌ። ጸልት ንፍቓዴ ኣምሊኽ ምጽራር ዴዩ፨ ጸልትን ፍርዱ ኣምሊኽን እንታይ ርክብ ኣሇዎ፨ ኢሌና 

ክንቅጽሌ ግዴንዩ፣ 

  እግዙኣብሄር ንፍቓደ ዜጻረር ሓንትኳ ከም ይገብር ንፈሌጥ ኢና፣ ዯገ ምኽፋት እንተኾይኑ ፍቓደ። ቅዴሚ ምኽፋቱ ስሇምንታይ እዩ 

ክሳብ እንኩሕኩሕ ዜጽበ፨ ክንኩሕኩሕ ከይተጸበየና ከምፍቓደ ትም ኢለ ይከፍተና፨ ኩለ ዜፈሌጥ ስሇዜኾነ። ክፉታት ማዒጹ ከም ዴሌየና 

እናፈሇጠ ቅዴሚ ምኽፋቱ ናትና ምኹሕኳሕ ስሇምንታይ ግዴን ይጽበ፨ ናትና ምኹሕኳሕ ንኣምሊኽ እንታይ ጥቕሚ ይህቦ፨ 

  ወሲኽና እን ሕቶታት ክንሓትት ግዴንዩ። ምኽፋት  ናይቲ ማዕጾ ፍቓዴ ኣምሊኽ ብምዃኑ ከምኡ’ውን ምኽፋት ናይቲ ማዕጾ ጽዴቂ 

ብምዃኑ። ንሕና ዋሊ ኣይንኳሕኩሕ ብየገዴስ ኣምሊኽ ይኸፍቶ’ድ፨ ወይስ ናቱ ፍቓዴን ምኽርን ንናትና ጸልት ብምጽባይ ከይፍጽሞ የዯንጉዮ 

እዩ፨ ብሓቂድ ንሱ ነቲ ናትና ይምኹሕኳሕ ነቲ ናይ ምኽፋት ፍቓደ ኸዯንጉዮ ይፈቅዴ እዩ፨ 

  ከምኡ እንተኾይኑ። ብኣና ዜዴረትድ ኣይከውንን እቲ ፍቓዴ ኣምሊኽ፨ እግዙኣብሄር ኩለ ዜኽእሌድ ኣይኮነን፨ ንሱ ኩለ ዜኽእሌ 

እንተኾይኑ። ነቲ ማዕጾ ባዕለ ክኸፍቶ ስሇምንታይ ይክእሌ - ኣብ ክንዴኡ ስሇምንታይ ንኣና ክንኩሕኩሕ ዜጽበ፨ እግዙኣብሄር ባዕለ ንፍቓዴ 

ርእሱ ክፍጽም ብሓቂድ ይኽእሌ እዩ፨ ግናኸ ብሓቂ ንሱ ኩለ ዜኽእሌ እንተኾይኑ ዯኣ ንምንታይ ማዒጹ ክኸፍት(ፍቓደ ብምዃኑ) 

ብምኩሕኵሕና(ብጸልትና) ዜግዚእ፨ 

  ነዙ ኹለ ሕቶታት ብምሕታት ናብቲ ጸልት ዒቢ ምስጢር እዩ ዜብሌ ሓቂ ኢና ርግጽ እንገብር፣ ምኽንያቱ ኣብዙ ኣሰራርሓ ዕዮ 

እግዙኣብሄር ኢና እንርኢ፣ እዙ ኸኣ ቅዴሚ እግዙኣብሄር ባዕለ ተንሲኡ ዜሰርሕ ህዜቢ ኣምሊኽ ክጽሉ ግዴን እዩ፣ ናቱ ፍቓዴ ብጸልት 



እቶም ናቱ ዜኾኑ ሰባት ጥራይ እዩ ዜፍጸም፣ ናይቶም ኣመንቲ ጸልት እዩ ንናቱ ፍቓዴ ክፍጸም ዜገብሮ። እግዙኣብሄር በይኑ ንፍቓደ 

ኣየማሌኦን እዩ። ህዜቡ ብጸልት ሓገዜም ምስ ኣርኣዩ እዩ ንሱ ንፍቓደ ዜፍጽም፣ እግዙኣብሄር ኩለ ዜኽእሌ እዩ ግናኸ ከምዙ ክኸውን ባዕለ 

ፈቒደ እዩ፣ 

  ከምዙ ኮይኑ እቲ ጉዲይ። ስሇዙ ከምዙ ክብሃሌ ይክኣሌ እዩ - ጸልት ማሇት ኣማኒ ምስ እግዙኣብሄር ሓቢሩ ዜዒየለ ዕዮ እዩ፣ ጸልት ናይ 

ኣማኒ ሓሳብ ምስ ፍቓዴ ኣምሊኽ ዜሓብረለ እዩ፣ ጸልት ኣመንቲ ኣብ ምዴሪ ኮይኑ ግብራ ግን ናይ ጐይታ ዴምጺ ካብ ሰማይ እዩ፣ ጸልት 

ንምኒዮታትናን ንሌማኖናን ንናይ ገዚእርእስና ዴላታትን ክህበና ንኣምሊኽ እንገሌጸለ ኣይኮነን፣ ጸልት። ንናይ ጐይታ ፍቓዴ ንምቕያር እሞ 

ጐይታ ፍቓደ ይኮነ ክገብር። ኣይኮነን፣ ኣይፋለን። ጸልት ብቐሉለ-ንፍቓዴ ኣምሊኽ ብኣፍ ኣማኒ ክንገር ማሇት እዩ፣ ኣብ ቅዴሚ 

እግዙኣብሄር። እቲ ኣማኒ ብጸልት ጌሩ ንፍቓዴ ጐይታ ክፍጸም እዩ ዜሌምን፣ 

  ጸልት ነቲ እግዙኣብሄር ዜወሰኖ ኣይቅይሮን እዩ፣ ፈጺሙ ዜቕይሮ ነገር የብለን። ነቲ እግዙኣብሄር ኣቐዱሙ ዜመዯቦ እዩ ኣብ ፍረ 

ብጽሖ። እዙ እንተ ይኮይኑስ ካሌእ ኣይኮነን። “ይምጽሊይ ሳዕቤን ኣሇዎ። ምኽንያቱ እግዙኣብሄር ብሰንኪ ናይ ህዜቢ ኣምሊኽ ብጸልት ምስኡ 

ይምሕባሮም ንረዱኤታቱ - ከስይሰዯሌና - ክዯናጎይ ይገብሮ እዩ፣ 

  “ኣብ ምዴሪ ዜኣሰርኩምዎ ኹለ ኣብ ሰማይ እሱር ኪኸውን እዩ፣ ኣብ ምዴሪ ዜፈታሕኩምዎ ኩለ ዴማ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ከም ዙኸውን። 

ብሓቂ እብሇኩም ኣልኹ፣” (ማቴ18።18) መብዚሕትና እዙ ቃሌ ጐይታ ንኣና ሓዴሽ ኣይኮነን። ግናኸ እዙ ቃሌ ንጸልት ከም ዜውክስ ክፍሇጥ 

ይግባእ፣ እቲ ቃሌ ክርስቶስ ብቐጥታ ቀጺለ ከምዙ ዜብሌ ሓሳብ ኣሇዎ። “ክሌተ ወይ ሰሇስተ ይኖም ብስመይ ኣብ እተኣከቡለ ኣነ ከኣ 

ኣብኡ ኣብ ማእከልም እየ እሞ። ክሌተ ኻባኻትኩም ኣብ ምዴሪ ብዙሌምንዎ ነገር ኩለ እንተተሰማምዐ። ካብቲ ኣብ ሰማያት ል ኣቦይ 

ኪውሃቦም እዩ፣” (ማቴ18።19-20) ይብሌ፣ 

ሰማይ ካብ ምዴሪ ጸልት ትጽበ 

     ኣብዙ ብንጹር ናይ ጸልትን ናይ እግዙኣብሄር ዕዮን ግሌጺ ኾይኑተጠቒሱ ኣል፣ እግዙኣብሄር ኣብ ሰማይ ነቲ ዯቁ ኣብ ምዴሪ 

ዜፈትሕዎ ጥራይ እዩ ዜፈትሖ። ነቲ ዜኣሰርዎ ጥራይ ከኣ ይኣስሮ፣ ብዘሕ ነገር ኣል ክእሰር ዴሌዮ። እግዙኣብሄር ግና ባዕለ በይኑ ኾይኑ 

ኣይኣስሮን እዩ፣ መጀመርታ ህዜቡ ኣብ ምዴሪ ክኣስርዎ ይዯሉ። ብዴሕሪኡ ንሱ ኣብ ሰማይ ክኣስሮ እዩ። ብዘሕ ነገር ከኣ ኣል ክፍታሕ 

ዴሌዮ። እንዯገና ግን። እግዙኣብሄር በይኑ ኮይኑ ክፈትሖ ፍቓዯኛ ኣይኮነን። ንሱ ክሳብ ህዜቡ ኣብ ምዴሪ ዜፈትሕዎ ይጽበ ሽዐ ንሱውን ኣብ 

ሰማይ ክፈትሖ እዩ፣ ብዚዕባ እዙ ንሕሰብ እሞ! ሰማይ ካብ ምዴሪ ጸልት እያ እትጽበ። ኣብ ሰማይ ሓዯ ውሳኔ ኣል እዙ ውሳኔ ን ኣብ ምዴሪ 

ክፍጸም ምዴሪ ክትጽሉ ኣሇዋ።- ኣብቲ መንፈሳዊ ዒሇም ኢና ንብሌ ልና፣ ከምኡ ዴማ። ኩለ ናይ ሰማይ ምንቅስቓሳት ብናይ ምዴሪ 

ምንቅስቓሳት እዩ ዜዴረት! እግዙኣብሄር ንኹለ ዕዮታቱ ብህዜቡ ክቕየዴ ዒቢ ባህታ እዩ ሇዎ፣ ሓንቲ ግን ከነስተውዕሊ ልና። እዙ ነገር 

ነቶም ከም ስጋ ዜመሊሇሱ ህዜቢ ኣይኮነን ተነጊሩ። ንሳቶም ነዙ ክሰምዐስ ብቑዒት ኣይኮኑን፣ ንእግዙኣብሄር ብብዘሕ መዲይ ከይነጉህዮሲ ስጋ 

በሇ ኣብዙ ከይነእትዎ ኣዙና ንጠንቀቕ፣ 

  ኣብ ትምቢት ኢሳይያስ ነዙ ኣብ ማቴዎስ ል ዜገሌጸሌና ኣል። እግዙኣብሄር። እቲ ናይ እስራኤሌ ቅደስ ፈጣሪኡን። ከምዙ ይብሌ። ብናይ 

እቲ ናይ ዙመጽእ ሕተቱኒ። ብዚዕባ ዯቀይን ግብሪ ኢዯይን ኣዜዘኒ፣”(ኢሰ45።11)፣ እዙ ቃሌ ክንወስድ ከልና። ናይ ስጋ ነገር ሰሊሕ ኢለ 

ከይኣትወና ብሓቂ ንጠንቀቕ፣ እግዙኣብሄር እቶም ትሑታት እዩ ክእዜዜዎ ዜዯሉ! ንሱ ብናትና ትእዚዜ። እዩ ዕዮኡ ክጅምር ዜዯሉ! 

እግዙኣብሄር ኣብ ሰማይ ክገብሮ ዜዯሉ ምእሳር ኮነ ምፍታሕ ኾነ ውሳነ። በቲ ንሕና ኣብ ምዴሪ እንህቦ ትእዚዜ እዩ ኩለ ዜገብሮ፣ 

  መጀመርታ ምዴሪ ክትኣስር ኣሇዋ ቅዴሚ ሰማይ ምእሳራ። መጀመርታ ምዴሪ ክትፈትሕ ኣሇዋ ቅዴሚ ሰማይ ምፍታሓ፣ እግዙኣብሄር 

ኣምሊኽ ምስ ፍቓደ ዜጻረር ኣይገብርን እዩ እሞ። ምዴሪ ንገሇ ነገር ስሇ ዜኣሰረት ጐይታ ንክኣስሮ ዯሇየ ኣይኣስሮን እዩ፣ ኣይፋለን፣ ንሱ 

ነቲ ኣብ ምዴሪ እተኣስረ ዜኣስሮ ስሇቲ መበቇሊዊ ዜኾነ ፍቓደ ኣብቲ መወዲእታኡ ብምዴሪ ብምእሳሩ እዩ ፣ ንሱ ክሳብ ነቲ ሰማይ ክትኣስሮ 

እትብህጐ ምዴሪውን ክትኣስሮ ይጽበ። ብዴሕርዙ ንሱ ንትእዚዝም ይሰምዖም። ነቲ ዜጸሇይለ ኸኣ ይኣስረልም እዩ፣ ናይ እግዙኣብሄር ምኽሪ 



ኹለ ሇኣሇማዊ እዩ። ንናይ ህዜቡ ትእዚዜ ዜሰምዖን ነቲ ዜኣሰርዎ ዜኣስረለን ምኽንያት ከኣ ኣቐዱሙ ክኣስሮ ፍቓደ ምዃኑ መሌክት እዩ፣ 

ስሇምንታይ እዩ ንሱ ኣቐዱሙ ይኣስሮ፨ ንሱ ንኽኣስሮ ፍቓደ እንተኾይኑ። ምኽሩ ኸኣ ሇኣሇማዊ ብምዃኑ። ከምቲ ፍቓደ ቕዴም ኢለ 

ስሇምንታይ ይኣሰሮ፨ ስሇምንታይ እዩ ቅዴሚ ብሰማይ ዜእሰር ቅዴም ኢለ ብምዴሪ ክእሰር ዜጽበ፨ ብምዴሪ ይተኣስረ ብሰማይ 

ኣይእሰርንዩ ዜብሃሌ ሓቂ ዴዩ፨ ንምእሳር ምዴሪ እንተ ዯንጉያ ሰማይከ ትዴንጉድ እያ፨ ስሇምንታይ እዩ እግዙኣብሄር ነቲ ካብ ነዊሕ ክኣስሮ 

ዜሓሌኖ። ምዴሪ ክሳብ እትኣስሮ ዜጽበ፨ 

  ክነግረኩም። ኣማኒ ነን ሕቶታት ብምምሊስ ኣብ ኣእዲው እግዙኣብሄር ንጸልት ኣዜዩ ብቑዕ ኪኸውን እዩ፣ ንሕና ነቲ እተፈጠርናለ 

ምኽንያት ኣቐዱምና ንፈሌጥ ኢና፣ እግዙኣብሄር ንሰብ ዜፈጠሮ ነቲ ዴሒሩ ዜኾነ ምስኡ ብምሕባር ንሰይጣንን ንግብርታቱን ከፍርስ ኢለ 

እዩ፣ ሰብ ነጻ ፍቓዴ ሇዎ ኮይኑ። ንፍቓደ ምስ ፍቓዴ እግዙኣብሄር ብምሕባር ንምኽሪ ሰይጣን ክቃወም እዩ ትጽቢት ዜግበረለ፣ እዙ ኸኣ 

ከምቲ መዯብ ምዴሓን ከምኡ መዯብ ምፍጣርና እዩ፣ ናይ ጐይታ የሱስ ኩለ ህይወት ነዙ ዕሊማ ርእየና እዩ -ኩለ ህይወቱ ምስ ፍቓዴ 

ኣምሊኽ ዜሳነ እዩ- ፣ ዋሊ’ኳ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንተይፈሇጥና። እግዙኣብሄር ግና በይኑ ንግብርታቱ ከም ይገብሮ ንፈሌጥ ኢና፣ 

ህዜቢ ኣምሊኽ ንፍቓድም ንእግዙኣብሄር ብምሃብን ብሓዯ ሓሳብ ብጸልት ናብኡ ንምቕራብ እንተይፈተዉ። ንሱ በይኑ ዕዮኡ ክገብሮ እዩ 

ግናኸ ከዯናጉዮ እዩ፣ ንሱ በይኑ ክዒይይ ኣይዯሌንዩ፣ እግዙኣብሄር ነቶም ናቱ ምስኡ ክዒዩ ብምሕረቱ። ኣዜዩ ክብ ኣበልም --ክብሪ ንስሙ ፣ 

ንሱ ኩለ ዜኽእሌ እኳ እንተኾነ። ንክኣሌነቱ በቶም ናቱ ክውሓጥ በዙ ባህ ኢሌዎ እዩ፣ እግዜኣብሄር ንፍቓደ ቀናእ እኳ እንተኾነ። ህዜቡ ግና 

ንፍቓደ ረሲዖም ምስኡ ብሇውሃት ከይተሓባበሩ እንተኣበዩ። ንሰይጣን ከጥቅዕ ንጊዛኡ ፈቒደለ እዩ፣ 

  ዎ ኣሕዋተይ። ከም ልሚ እቶም ናይ እግዙኣኣብሄር ዜሑሊት ዜኾኑለ ጊዛ ኣይተራእየን። ቀዯም እቶም ናይ እግዙኣብሄር ንርእሶም ክቐብጹ 

ፍቓዯናታት። ንፍቓዴ ኣምሊኽ ዜግዜኡ -- ንኽብሩን ንቓለን ኣዜዮም ዜጥንቀቑን ነበሩ፣ ከምዙ እንተኾነ። እቲ ናይ ሇኣሇም ምኽሪ ኣምሊኽ 

ነዙ መን ከይዯንጐየ ክፍጸም’ዩ። ቤተክርስትያን ኣይክትዯናገርን እያ። ሓጢኣተኛታት ኣይክተሩን እዮም። ምምጻእ ጐይታ የሱስ ኣይክዴንጉንዩ 

መንግስቱ ከኣ ትመጽእ። ሰይጣንን ሓይሌታቱን ቅዴሚ ጊዛኡ ናብ ጥሌቂ መዒሙቕ ይዴርበዩ። ፍሌጠት ጐይታ’ውን ኣብ ኩለ ዒሇም 

ብሓይሉ ይስበኽ፣ ብሰንኪ ኣመንቲ ብዚዕባ ጉዲዮም ጥራይ ይሓስቡ ብምዃኖም ምስ እግዙኣብሄር ብዕዮ ክሓብሩ ብምእባዮምን። ብዘሕ ናይ 

ጸሊኢ ነገራትን ሓጢኣትን ኣይተኣስሩን። ሓይሉ ሓጢኣተኛታት ኣይተሇቁን። ጸጋውን ኣይፈሰሰን፣ ኣቤት ክንዯይ። ሰማይ ካብ ምዴሪ ዕዮ 

ጸልት እትጽበ እያ! እግዙኣብሄር ኣዜዩ ዜግዯሰሌና ካብ ኮነ ንሕናኸ ክንእመኖድ ኣይግብኣናን! 

  ከመይ ጌርና ኢና ነቲ እግዙኣብሄር ክኣስሮ ዜዯሉ እንኣስሮ፨ ከመይ ጌርና ኢናኸ ነቲ እግዙኣብሄር ክፈትሖ ዜሕሌኖ ንፈትሖ፨ ጐይታ ነዙ 

ክምሌስ ከል “ክሌተ ካባኻትኩም ኣብ ምዴሪ ብዙሌምንዎ ነገር ኩለ እንተተሰማምዐ። ካብቲ ኣብ ሰማያት ል ኣቦይ ኪውሃቦም እዩ” ብምባሌ 

ይምሌስ፣ እዙ እዩ እምበኣር እቲ ጸልት - ጸልት ኣካሌስጋ ክርስቶስ፣ እቲ ዜሌዒሇ ምስኡ ሓቢርና እንዒየለ። ፍቓደ ክፍጸም ምስኡ 

ብምስምማዕ ምኽሩ ክፍጸም ኢና እንሌምን፣ እቲ ሓቀኛ ትርጉም ጸልት። ነቲ ዜጽሉ ከምቲ ፍቓዴ እቲ ዜሌመን ል ክኸውን ምጽሊይ ማሇት 

እዩ፣ ጸልት። ዴላታትና ኣብ ፍቓዴ ኣምሊኽ እንገሌጸለ ኣጋጣሚ እዩ፣ ጸልት ማሇት ናትና ፍቓዴ ኣብ ጐዴኒ እግዙኣብሄር ምቕዋም ማሇት 

እዩ፣ ካብዙ እተፈሌየ ነገር እንተል። ጸልት ክብሃሌ ኣይክኣሌንዩ፣ 

ባዕሉን ጸልትን 
  ኣብዙ ጊዛና ብሓቂ ንፍቓዴ ኣምሊኽ ዜገሌጹ ጸልት ክንዯይ እዮም፨ ክንዯየኖት ኢና ኣብ ጸልትና ናይ ባዕሌና በሇ ኩለ ተረሲዐ ፍቓዴ 

ኣምሊኽ ጥራይ እንርኢ፨ ክንዯይ ኣመንቲ እዮም ብሓቂ ምስ ጐይታ ሓቢሮም ዜዒዩ፨ ክንዯይ ኢናኸ ከምቲ ንሱ ፍሇጠና ፍቓደ ክገብር 

ኢሌና። ኣብ ቅዴሚኡ ብጸልት ፍቓደ እናኣወጅና ሌብና እነፍስስ፨ እስኪ እዚ ነገር እዙኣ ትፈሇጥ። ከም ኣብ ጸልት ርእስና ምፍታው ዜርኣየለ 

ቦታ የሇን! ናትና ዴላታትን። ርዴኢትን። ምኽርን። ክንበጽሖም እንሕሌኖም ዜርኣየለ ቦታ እዩ፣ ክሳብ ክንዴዙ ዜኣክሌ ርእሰ 

ምፍታው(ባዕሉ=Self) ካብ ሃሇወና። ኣብ ጸልት ንርእስና ብምሌኣት ረሲዕና ፍቓዴ እግዙኣብሄር ጥራይ ክንዯሉ ከመይለ ክኾነሌና፨ ኣብ ኩለ 

ነገር ርእስኻ ምቕባጽ ክንሇማመዴ ይግባእ፣ ከምቲ ኣብ ጸልት። ኣብ ግብሪውን ከምኡ ኣዴሊዩ እዩ፣ ሓዯ ዜዯሓነ ሰብ። ነቲ ዜሞተን 



ምእንታናውን ዜተንስአ ጐይታ ክነብር ይግብኦ። እወ ንርእስና ሓንቲኳ ከይዯሇና ንእኡ ብምሌኣት ክንነብር ኣልና፣ ኣብ ቅዴስና ህይወት። 

ጸልት’ውን ካብቲ ክቕዯስ ሇዎ እዩ፣ 

  እቲ ኣዙና እንጋገዮ ልና ዯጋጊምና ብሓሳብና እንሓስቦ ልና ጸልት ንዴላታትና እንገሌጸለ - ንእዙኣብሄር ርዴኣና ኢሌና እንጭርሓለ 

ስሇ ዜመስሇና እዩ፣ ጸልት ንእግዙኣብሄር ዴላታቱ ንኽፍጸም ምዃኑ ክንርኢ ይግብኣና፣ ናይ እግዙኣብሄር ቀንዱ ሓሳብ ንናይ ኣመንቲ 

ዕሊማታት ብጸልት ክፍጽም ከም ይኮነ ርግጽ እዩ። ከምኡ ይኮነ ንናይ እግዙኣብሄር ዕሊማ ብጸልት ኣመንቲ ንምፍጻም እዩ፣ እዙ ግና 

ክርስትያናት ንዴላታቶም ክመሌኣልም ንእግዙኣብሄር ክሌምኑ የብልምን ማሇት ይኮነ። ግናኸ ቅዴም ትርጉምን ኣገባብን ጸልት ክርዴኣና 

ከምሇዎ ጥራይ እዩ መሌክተሌና፣ 

  ኣማኒ ገሇ ነገር ምስ ዜጐዴል። መጀመርታ ከምዙለ ክጥይቕ ይግብኦ። እዙ ምስኣነይ ንእግዙኣብሄር የጉህዮድ፨ ንሱ ነዙ ክስእን ይዯሌየኒ 

ዴዩ፨ ወይ። ንዴላተይ ክመሌኣሇይ ፍቓደ’ድ እዩ፨ እግዙኣብሄር ንዴላታትኩም ክመሌኣሌኩም ፍቓደ ምዃኑ ምስ ረኤኹም ንፍቓደ 

ብምፍጻም ንዴላታትኩም ክመሌኣሌኩም ሇምኑዎ፣ ንፍቓደ መጺእኩም ምስ ፈሇጥኩምዎ። ሕጂ ኢኹም ነቲ ዜፈሇጥኩምዎ ከም ፍቓደ 

ጌርኩም ትጽሌዩ። ንፍቓደ ክፍጽም ሇምንዎ፣ ዴላታትኩም ተፈጺምሌኩምድ ይኮነ ክኸውን ሇዎ ሕቶኹም። ፋቓዴ ኣምሊኽ ተፈጺሙድ 

ዜብሌ እዩ ክኸውን ሇዎ፣ - ክብሪ ንስሙ፣ ልሚ ዋሊኳ ጸልትኩም ካብቲ ናይ ዜሓሇፈ እተፈሌየ እንተይኮነ ሕጂ ግና ኣብቲ ፍለይ ናይ 

ግሌኹም ጉዲይ ክኸውን እትዯሌይዎ ናይ ባዕሌኹም ዴላታት መሉእሌኩምድ ዜብሌ ይኮነ ፍቓዴ እግዙኣብሄር ተፈጺሙድ ዜብሌ እዩ፣ 

ኣብዙ ብዘሕ ጌጋታት እዩ ተመዜጊቡ - ኣመንቲ ንዴላታቶም ቀዲምነት እዮም ቕርቡ። ዋሊኳ ፍቓዴ ኣምሊኽ ክመሌኣልም ምዃኑ 

እንተፈሇጡ። ብየገዴስ። ኣብ ጸልታቶም መጀመርታ ንናይ ባዕልም ዴላታት ምጥቃስ ክርስዐ ኣይክኣልምን እዩ፣ 

  ንሕና እንጽሉ ስሇ ዴላታትና ጥራይ ክኸውን የብለን። ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምዴሪ ብእግዙኣብሄር ቅንዕትን ቅብሌትን ዜኾነት ጸልት ሓንቲ 

ጥራይ እያ ሊ - ንሳ ኸኣ - ፍቓደ ክፍጽም ምሌማን እያ፣ ብዚዕባ ዴላታትና ፍቓዴ ኣምሊኽ ምዃኑ ምስ ረኤና ብኡብኡ ንዴላታትና 

ናብኡ ኣውዱቕና ፍቓደ ክፍጸም ንሇምን። ዴላታትና ኣብ ፍቓዴ እግዙኣብሄር ይሰወር፣ ንእግዙኣብሄር ብቐጥታ ንዴላታትና ክፍጽመሌና 

ምሌማን። ዜኾነ ይኹን ዴላታትና። እዙ ከምዙ ሌዐሌ ጽፍሒ ናይ ጸልት ክቑጸር ኣይክእሌን እዩ፣ መጀመርታ ፍቓዴ ኣምሊኽ ክፍጸም 

ብምሌማን ኣቢሌካ ኢኻ ነቲ ንናይ ግሌኻ ዴላታት ዜኾነ ጸልት እትበጽሖ። እዙ እዩ ኸኣ ምስጢር ጸልት። መፍትሕ ዒወት ኣብ ጸልት እዙ 

እዩ፣ 

  ናይ እግዙኣብሄር ዕሊማ ንሕና ንናይ ባዕሌና ዴላታት ረሲዕና ከም ፍቓደ ክንምሊእ እዩ፣ ንሱ ንፍቓደ ክፍጽም ምስኡ ሓቢርና ክንዒዩ 

ይጽውዒና ኣል። ምስኡ ሓቢርና እንዒየለ ኸኣ ጸልት እዩ፣ በዙ ምኽንያት ከኣ ብዚዕባ ኩለ ነገራት ከም ፍቓዴ ናቱ ክንጽሉ ምእንቲ ክክኣሇና 

ካብ እግዙኣብሄር ክንምሃር ይግብኣና፣ 

  ሓቀኛ ጸልት ብሓቂ ዕዮ እዩ፣ ከም ፍቓዴ እግዙኣብሄርን ንናቱ ፍቓዴን ምጽሊይ ብሓቂ ናይ ርእሰ-ምቕባጽ ዕዮ እዩ፣ ከምቲ ቆሌዒ ጡብ 

ዜሓዴግ ንገዚእ ርእስና ብምሌኣት እንተይሓዯግና ። ክንዱ ብፍጹም ንጐይታ ምምባር ገሇ ንእሽቶ ብዚዕባ ርእስና ዴላታት እንተልና ነቲ ንሱ 

ዜዯሌዮ ኮነ ነቲ ንሱ ዜብህጐ ኣይክንዯሌዮን ኢና። ነቲ ንሱ ክንጽሌዮ ዜዯሌየና ኣይክንዯሌን ኢና፣ ብይጥርጥር። ንእግዙኣብሄር ብይ ርእሰ-

ምፍታው ከተገሌግል ኣዜዩ ኣሸጋሪ እዩ። ግን ብይ ርእሰ-ምፍታው ንጐይታ ክትጽሉ ካብኡ ዜገዯዯ ኣሸጋሪ የሇን እዩ። ከምኡ እኳ እንተኾነ 

ኩልም እቶም ንጐይታ ዜነብሩ ነዙ ክገብርዎ ግዴን እዩ፣  

  እግዙኣብሄር ኣብ ዜሓሇፈ ወሇድታት ብሰንኪ እቶም ዯቁ ምስኡ ስሇይተሓባበሩ ብዘሕ ክገብሮ ዜነበሮን ፍቅሮን ኣይገበሮን፣ እዙ ጉዴሇት 

እዙ ካብ እግዙኣብሄር ይኮነ ካብ ህዜቡ እዩ፣ ነቲ ሕለፍ ታሪኽና ምሌስ ኢሌና እንተ ርኢና ኣዜዩ ሕዜን እዩ፣ ብዒቢ እምነት ኣዙና ጸሉና 

እንተንኸውን ከምዙ ኢሌና ኣይምዯኸምናን። ሕጂ ግና እግዙኣብሄር ዜዯሌዮ ል እቶም ዯቁ ምስ ፍቓደ ብጸልት ክሓብሩ እዩ። ማንም ኣማኒ 

ግና ምስ ፍቓዴ ኣምሊኽ ብምሕባር ብምሌኣት ንዒቢ ዕዮ እተሇማመዯ የሇን፣ 

 



ጸልት - መገዱ እግዙኣብሄር ምዴሊው 

  ሓዯ ናይ እግዙኣብሄር ኣገሌጋሉ ከምዙ ኢለ ጽቡቕ ገይሩ ንምስጢር ጸልት ገሉጽዎ “ጸልት ሓዱዴ ንናይ እግዙኣብሄር ዕዮ እዩ። ብሓቂ። 

ከምቲ ሓዱዴ ንባቡር ጸልት ከኣ ከምኡ እዩ ንፍቓዴ ኣምሊኽ። ናይ ባቡር እታ ኣንቀሳቓሲት ምለእ ሓይሉ እዩ ሇዋ። ኣብ መዒሌቲ 

ንኣሽሓት ኪልሜተራት ክትጐይይ ትኽእሌ። እዙ ኹለ ግና ሓዱዴ እንተይብሊ ሓንቲ ስዴር እኳ ክትንቀሳቐስ ኣይትኽእሌን እያ፣ ብይ 

ሓዱዴ ክትንቀሳቐስ እንተኾይና ናብ ምዴሪ ክትሰጥም እያ፣ ናብ ነዊሕ ርሕቀታት ክትከይዴ ትኽእሌ እያ ግናኸ ናብ ሓዱዴ ይተነጽፎ ቦታ 

ክትከይዴ ኣይትኽእሌን እያ። ከምኡ ዴማ ጸልትን ዕዮ እግዙኣብሄርን ከምኡ እዩ ዜምዴናኡ፣ ኣሰፊሐ ክገሌጾ ዴሉ ኣይመስሇንን ምኽንያቱ 

እዙ ምስሊ ርደእ እዩ ትርጉሙ፣ ብይጥርጥር እግዙኣብሄር ኩለ ዜኽእሌ እዩ። ብሓይሉ ኸኣ ይዒይይ። ግናኸ ንስኻትኩምን ኣነን ምስኡ 

ብጸልት ሓቢርና እንተይሰሪሕና ንሱ ኣይክሰርሕንዩ ክሰርሕውን ኣይዯሌን’ዩ። ከምኡ ስሇዜኾነ ኣሕዋተይ። ንፍቓደ መገዱ ኣዲሌዉ። ንዕዮኡ 

ክገብር “ብኹለ ጸልትን ሌማኖን” ጸሌዩ። (ኤፌ6።18)፣ እግዙኣብሄር ክገብሮ ዜፈቐድን ዜዯሌዮን ብዘሕ እዩ ግናኸ እቶም ዯቁ ንመገዴታቱ 

ከዲሌዉ ምስኡ ብጸልት ስሇይሓበሩ ኣእዲው ከይሰርሓ ሒዜወን ኣል፣ ነቶም ንገዚእ ርእሶም ንእግዙኣብሄር ብምሌኣት ዜሃቡ ከምዙ ክብልም 

ኣፍቅደሇይ። በዙ ዜበሌክዎ ንእግዙኣብሄር ካብ መዒሌቲ ንመዒሌቲ ከይሰርሕ ከም ዜዒገትኩምዎ ርእስኹም መርምሩ፣ 

  ከምዙ ስሇዜኾነ እምበኣር እቲ ኣዜዩ ኣገዲሲ ዕዮና ንመገዱ እግዙኣብሄር ምዴሊው እዩ፣ ምስዙ ዜመዒራረ ካሌእ ዕዮ የሇን። ንእግዙኣብሄር 

ኩለ “ተኽእልታት” ኣሇዎ። ግናኸ ኣመንቲ ንእኡ መገዱ እንተይከፊቶምለ ንተኽእልታቱPossiblity ኣባና ከይሰርሕ ክሕዝ እዩ፣ በዙ ተርእዮ 

ኸኣ። ጸልታትና ምስ እግዙኣብሄር ብሓዯ ሓሳብ ኣብሉጹ ክውስኽ ኣሇዎ፣ ብይ ምሕሊሌ ንጸሉ - እዙ ማሇተይ። ብኹለ መኣዜናት ንጸሉ - 

ፍቓዴ ኣምሊኽ ከኣ ኣብ ኩለ ንቑጣ ክሰሌጥ እዩ፣ ኣብ ማእከሌ ሰባት ንጥፈታትና ኣገዲሲ እኳ እንተኾነ። እቲ ምስ እግዙኣብሄር ሓቢርና 

ብምውፋይ ኣብ ቅዴሚኡ ብጸልት እንዒዮ ዕዮ ካብኡ ብብዘሕ ኣብሉጹ የገዴስ፣ 

  ጸልት ንሓሳብ ሌቢ ኣምሊኽ ከተዕርይ ምህቃን ኣይኮነን፣ ንእግዙኣብሄር ከም ተሪር ጌርካ ምሕሳብ ኣዜዩ ጌጋ ዜኾነ ሓሳብ እዩ፣ ከምኡ 

ስሇዜኾነ ንእኡ ንምቁጽጻርን ውሳኔታቱ ክቕይር ብጸልት ክንገጥሞ ኣልና ዜብሌ ሓሳብ ጌጋ እዩ፣ ከም ፍቓዴ ኣምሊኽ ይኮነ ጸልት ፈጺሙ 

ትሩፍ እዩ፣ ምኽሪ ፍቓዴ እግዙኣብሄር ብምዴሊይን ብምጽሊይን - እወ ኣንጻር እቲ ንፍቓደ ዜቃወም ብምግዲሌን። ምኽሪ ፍቓዴ ኣምሊኽ 

ክፍጸም ኢና መገዱ እነዲለ። ነቲ ካብ ሰብ ወይ ካብ ሰይጣን ንጊዛኡ ክዕብሌሌ ዜመጽእ ከነፍቅዯለ የብሌናን፣ ሓቂዩ ኣንጻር እግዙኣብሄር 

እንጋዯሌ ልና እዩ ዜመስሌ። እዙ ግና ንባህግታትና ከነጸብቕ ኢሌና ንፍቓደ ክንቅይር ብምግዲዴ ብገዴሉ ኣብ ኣምሊኽ ዜዒሇመ ኣይኮነን። 

ብሓቂ ግና ኣንጻር እቶም ንእግዙኣብሄር ፍቓደ ከይፍጽም ዜቃወሙ ኢና እንጋዯሌ፣ በዙ ኣረኣእያ ናቱ ፍቓዴ እንታይ ምዃኑ እንተይ 

ፈሉጥና ብጸልት መታዒይይቲ ኣምሊኽ ክንከውን ኣይንኽእሌን ኢና፣  

  ሕጂ ገሇ ሓቀኛ ትርጉም ጸልት ምስ ተረዯኣና ናይ ስጋ ነገር ብገሇ ሰሉኹ ከይኣቱ ንጠንቀቕ፣ ነስተውዕሌ። እግዙኣብሄር ባዕለ ዒየይቲ ክሌእኽ ይኽእሌ እዩ። 

ግናኸ ነቲ ጐይታ እኽሉ ዒየይቲ ክሌእኽ ክንጽሉ ኣዙዘና! ዜኾነ ነገር ዜዕየይ መሌሲ ጸልትን ምሕረት እግዙኣብሄርን እዩ።። ኣምሊኽ ኩለ ዜኽእሌን ነቲ ዜመዯቦ 

ዴማ ዜኽሌክል ሓዯ’ኳ ስሇ የሇ ንፍቓደ ባዕለ ብቕጽበት ክገብሮ ይኽእሌ እዩ ። ግናኸ ፍቓዴካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ዜኾነ ኣብ ምዴሪ ይኹን ኢሌኩም ጸሌዩ 

ኢለና። እዙ ኹለ ከምኡ እንተ ይከውን ጐይታና የሱስ ከምኡ ጌርና ክንጽሉ ኣይምምሃረናን ነይሩ፣ ጐይታ የሱስ ንምሊሽ ማሕበሩ ከይዯሇየ ባዕለ ክምሌስ 

እንተ ዜኸውን። መንፈስ ጐይታ ንሃዋርያ ዮሃንስ “ማራንኣታ -የሱስ ንዒ” ኢለ ክጭዴር ኣይምዯረኾን፣ እግዙኣብሄር ኣቦ ንኣመንቲ ባዕለ ሓዯ ክገብሮም 

ይኽእሌ እዩ። ግናኸ ብጸልት ስሇ ዜኾነ ፍታዉ ጐይታና የሱስ ንኣቦኡ ብኣንዴነት ፍጹማት ክኾኑ  ንፍቓዴ ኣምሊኽ  ጸሌዩ፣ ምስ እግዙኣብሄር ሓቢርካ 

ምዕያይ ኣዴሊዩ እንተይከውን። ቀጻሉ ምምሊዴ ጐይታና ኣብ ሰማያት እንታይ ይጠቅም፨ 

  ዎ ነስተውዕሌ ካብ ኩለ ካሌእ ነገር ምስ እግዙኣብሄር ብጸልት ምሕባር ኣዜዩ የገዴስ! እግዙኣብሄር ነቲ ዯቁ ምትሕብባሮም(ብጸልት) ርኣዩለ ጥራይ እዩ 

ዜዒይይ፣ እግዙኣብሄር ኣብቲ ጸልት ይብለን ኣብቲ ፍቓዴ ህዜቡን ምስ ናቱ ፍቓዴ ይሓበረለን ክዒይይ ይንሕፎ እዩ፣ ዜሇዒሇ ሃቐና ጸልት ተመሉሱ ድ 

ኣይተመሌሰን ኣብ ዜብሌ ይኮነ ። ፍቓዴ ሰብ ምስ ፍቓዴ ኣምሊኽ ክሓብር እሞ ንሱ ክዒይይ ክኽእሌ እዩ፣ ገሇ ጊዛታት ብይ ቅኑዕ ንጽሉ እሞ ከይተመሇሰ 

ይተርፍ። ናትና ፍቓዴ ግን ምስ ናይ እግዙኣብሄር ምስሓበረ። ክሰርሕዩ ። ብናትና ምስኡ ምስራሕ ንፍቓደ ይፍጽም እዩ፣ 

 



         3 ናይ ጸልት ምኽንያታትና 

  

“ጸልት ኮነ ዜኾነ ሰናይ ግብሪ እንገብሮ ንርእስና ኢሌና 

ከም ምግብን ዜስተ ነገራትን ስሇ ዴሌየና እዩ” 

   ኩለ ነገር ናይ ርእሱ ምኽንያት ኣሇዎ፣ ከምቲ ንይምጽሊይና ምኽንያት ከነቕርብ እንፈቱ። ክንጽሉ ከም ልና ዴማ ብዘሕ ምኽንያታት 

ምህሊዎም ንርስዕ ኢና፣ ንሓዴሓዯ ሰባት ክጽሌዩ ከምሇዎም ክንነግሮም ከልና፥ ኣብ ሽግርድ ኣሇኹየ። ዜብለ ሇዉ ብምምሳሌ “ጸሌየኒ 

ምኽንያት ምንም የሇን” ኢልም ይሓስቡ፣ ካሌኦት ከኣ ጸሌዩ ምስ እንብልም “እዙ ሇናዮ’ኮ ብጸልትና እዩ” ይብለ፣ እዝም ሰባት ኣብ ሽግር 

ክህሌዉ ከሇዉ ጥራይ እዮም ዜጽሌዩ። እቶም ካሌኦት ዴማ ብምሕረቱ ከም ዜነብሩ ይዜንግዕዎ፣ ንኻሌኦት ዴማ ጸሌዩ ክንብልም ከልና 

ንይፍጽምዎ “ሕራይ” ይብለ፣ እዝም ሰባት ንመንፈሳዊ ነገር ዜእዘ ንጥቕሚ መንፈሳውያን ኣገሌገሌቲ ኢልም እምበር ንርእሶም 

ኣይመስልምን እዩ፣ ገሉኦም ከኣ ጸሌዩ ምስእንብልም “ክሌተ ስራሕ እኮ እየ ዜሰርሕ። ከይሰራሕኩ ከመይ ጌረ ቤተሰበይ ከመሓዴር፨” “ክሌተ 

ትምህርቲ እየ ዜምሃር። ዜምሃሮ ትምህርተይ ክውዴእ ቀሪበ እናሃሇኹ ከመይ ኢሌኩም ንጊዛይ ዜሻሞ ነገር ትእዜዘኒ፨” ብማሇት ይቑጥዐና፣ 

እግዙኣብሄር እንተይጐይለ ጉያ ሰብ ዴኻም ጥራይ ምዃኑ ኣይተረዴኦምን፣ “እግዙኣብሄር ንቤት እንተ ይሃነጻ። ሃነጽቲ ንኸንቱ ይጽዕሩ፣ 

እግዙኣብሄር ንኸተማ እንተ ይሓሇዋ። ሓሇዊ ንኸንቱ ይነቅሕ፣ ኣንጊህኩም ምትንሳእኩም ። ኣምሲኹም ምዴቃስኩም። እንጌራ ጻዕሪ 

ምብሊዕኩም ከንቱ እዩ። እዜስ ንፍቁራቱ ዯቂሶም ከሇዉ ይህቦም እዩ፣” (መዜ127።1-2)፣ ካሌኦት ከኣ ጸሌዩ ክንብልም ከልና “ኣነ ብጉሌበተይ። 

ሰበይተይ ብጸልት እናተሓጋገዜና ኢና እንነብር” ይብለ፣ እዝም ሰባት መንግስቲ ኣምሊኽ ብውክሌና እዩ ዜመስልም፣ ብዜኾነ። ንይምጽሊይ 

እነቕርቦ ምኽንያታት ተሪፉ ንኽንጽሉ ልና ምኽንያታት ብዘሕ እዩ፣ ንምጽሊይ ብዘሕ ምኽንያታት እኳ እንተሃሇወ ኣብዙ ክፍሉ ግን ሰሇስተ 

ክንርኢ መሪጽና ኣልና፣ ንሳቶም ከኣ  

1.ጸልት የቋርጽ ኣገሌግልት ብምዃኑ 

2.ዜኾነ ሰናይ ነገር ብይጸልት ሓይሉ ስሇ ይብለ፣ 

3.ኣብዙ ክፉእ መን መምሇጢ መርከብ ጸልት ብምዃኑ እዩ፣ 

 

1.ጸልት የቋርጽ ኣገሌግልት ብምዃኑ 

   ጸልት ንግሆ ካብ ዴቃስና ክንትንስእ ከልና “ብሰሊም ሕዯርካኒ ኣምሊኽ ብሰሊም ኣውዕሇኒ” ወይ ምሸት ምለእ መዒሌቲ ጌርናዮ ዜወዒሌና 

ክዲን እናውጻእና “ብሰሊም ውዒሌካኒ ኣምሊኽ ብሰሊም ኣህዴረኒ” ኢሌና ጥራይ እነካይድ። ወይ ቤተክርስትያን ክንከይዴ ከልና ጥራይ ይኮነስ። 

ጸልት ይቋርጽ ኣገሌግልት እዩ፣ ከምቲ እስትንፋስ የቋርጽ መስርሕ ናይ ህይወት ዜኾነ። ጸልት ዴማ ናይ ክርስትና እስትንፋስ እዩ፣ ከምቲ 

ዒሳ ካብ ማይ ወጺኡ ንብዘሕ ሰዒታት ርሒቑ ብህይወት ክነብር ይክእሌ። ክርስትያን ውን ብይጸልት መንፈሳዊ ህሊዌኡ ተሓሌዩ ክነብር 

ኣይክእሌን እዩ፣ ህጻናት ንግሆ ተንሲኦም ምስ ኣቦኦም ክራኸቡ ዯስ እዩ ዜብልም። ይከውን ኮይንዎም እምበር ምለእ መዒሌቲ ሓቢሮም 

ክውዕለን ክኸደን ውን ኣይጸሌኡን እዮም፣ ንግሆ ተንሲኦም ነኣቦኦም እዮም ዜጽበዩ። ከምኡውን ማንም ክርስትያን ብወጋሕታ ምስ ሰማያዊ 

ኣቦ ብጸልት ክራኸብ ሓቢሩ ክውዕሌን ክሓዴርን ይግብኦ፣-እዙ ግን ስራሕኩም ግዯፉ ማሇት ከም ይኮነ ርደእ እዩ፣ 



  ክርስትያን ከም ነቢይ ዲንኤሌ ብምጽሊዩ ክውቀስ እምበር ብይምጽሊዩ እንተተወቕሰ። ሇዎ ኩነታት ሓዯገኛ ምዃኑ እዩ፣ እቲ ይኣምን 

ንጉስ እኳ ንዲንኤሌ እናሕነቕነቐ “ኣታ ዲንኤሌ ባርያ ህያው ኣምሊኽ። እቲ ኹለ ጊዛ እተገሌግል ኣምሊኽካስ ካብ ኣናብስ ኬናግፈካድ ኸኣሇ፨” 

በል፣(ዲን6።20)፣ እግዙኣብሄር ናይ ኩለ ጊዛ ኣምሊኽ እዩ፣ ጸልት ኩለ ጊዛ እንገብሮ ተግባር እምበር ኣጋጣሚ ወይ ንእግረ መገዴና ሕሌፍ 

እንብል መናግዑ ኣይኮነን፣ ካብ ጸልት ዜበሌጽ ስራሕ የሇን’ዮሞ ሰብ “ጉዲይ ኣሇኒ። ስራሕ ኣሇኒ” እናበሇ ጸልት እንተ ሓዯገ ይጉዲእ እዩ፣ 

እንጽሉ ኸኣ ንእግዙኣብሄር ኢሌና ይኮነ ንርእስና ኢሌና ኢና፣ ንነቢይ ዮናስ ስራሕካ እንታይ እዩ ምስ በሌዎ “ነቲ ባሕርን ንቑጽን ዜገበረ 

እግዙኣብሄር ኣምሊኽ እፈርሆ (አምሌኾ) እየ” (ዮና1።9)። ዜበል ቃሌ ንክርስትያናት መሓበኒ እዩ። ኣምሌኾ ስራሕ እዩ፣ ሓዯ ኣቦ ከምዙ ኢልም 

“እንበሌዕ እንሰቲ እግዙኣብሄር ከይቅየመሌና ኢሌናድ ኢና፨ ኣይኮነን ክንነብር ኢሌና ኢና፣ ጸልት ኮነ ዜኾነ ሰናይ ግብሪ እንገብር ንርእስና 

ኢሌና ከም መግብን ዜስተን ስሇ ዴሌየና እዩ” በለ፣  

  ቃለ ዴማ “ከየባተኽኩም ጸሌዩ፣” (1ተሰ5።17) ይብሌ፣ ሕሌፍ-ሕሌፍ ኢሌና። እንተ ጥዑሙና። ዯስ እንተ ኢለና። ጊዛ እንተረኺብና ይኯነ 

ከየባተኽና ክንጽሉ ተኣዙዜና ኣልና፣ ክንዴቅስ። ክንትንስእ። ከነዕርፍ ከልና። ክንጉዒዜ። ክንበሌዕ። ክንሰቲ። ምስ ሰባት ቅዴሚ ምርኻብና። ስራሕ 

ክንጅምር። ውሳኔ ክንወስዴ ከልና። … ክንጽሉ ይግብኣና፣ ሰባት ክርእዩና ንኽንረአ ይኮነ እግዙኣብሄር ክርእየናን ክረዴኣናን ኣብ መገዱ 

ክንጉዒዜ ከልና። ሰባት ቆጺርናዮም ክዴንጉዩና ከሇዉ። ንገሇ ሰብ ናይ ምኽሪ ኣገሌግልት ክንህብ ከልና ምጽሊይ የዴሌየና፣ ንሕና ንምጽሊይ 

እንተ ይሸገረና እግዙኣብሄር ንምስማዕ ዴምጽና ኣይርበሽንዩ፣ ከምቲ ኣዯ ኣብ ብዘሕ ጫውጫው ሇዎ ናይ ውለዲ ዴምጺ እተሇሌዮ። 

እግዙኣብሄር ናትና ኣውያት ንምስማዕ ይተግህ እዩ፣ 

   ነቢይ ዲዊት ኣብ መዜሙሩ “ስሇዙ ዯጊ ሰብ በሇ ብእትርከበሊ ጊዛ ይሌምነካ። ብሓቂ ብርቱዕ ውሒዜ እንተ ዯፍኤውን። ኣይኪበጽሖን 

እዩ፣” (መዜ32።6) ይብሌ፣ ኣኼባና ሌክዕ ምስ ወዲእና። ካብ ሓዯ ቤትጽሕፈት ሌክዕ ክንወጽእ ከልና። ካብ ኤውሮፕሊን ሌክዕ ክንወርዴ ከልና። 

ዕረፍቲ ኣብ እንረኽበለ ጊዛ ሞባይሌና ኣውጺእና እንዴውሇልም ናትና ሰባት ኣሇዉ። ካብኣቶም ንሊዕሉ ብምቹእ ጊዛ ክንረኽቦ ዜግብኣና 

እግዙኣብሄር እዩ፣ ብምቹእ ጊዛ ኹለ ምስ እንጽሉ ብሓቂ ብርቱዕ ውሒዜ እንተዯፍኤውን ናባና ኣይቐርብን’ዩ፣ ከየባተኽኩም ጸሌዩ፣ 

 

2.ዜኾነ ሰናይ ነገር ብይ ጸልት ሓይሉ ስሇይብለ 

  ናይ ሰናይ ነገር ሓይለ ጸልት እዩ፣ ስሇዙ ንስጋና። ንዯቅና። ንእንገብሮ ሓገዜ። ንዜሓሰብናዮ ሓዴሽ ውጥን። ንመንፈሳዊ ኣገሌግልት ጸልት 

የዴሉ፣ ንዜሰሌጡ(ዜሰምሩ) ኣገሌግልታት ብዴሕሪኦም ል ምስጢር እንታይ’ዩ እንተበሌና። ጸልትዩ መሌሱ፣ 

  ብሰናይ ዜጀመረ ብሰናይ ክውዲእ። ብመንፈስ ዜጀመረ ብመንፈስ ክዴምዯም። ረዱኤትና ኩለ ናይ ፍቕሪ ትርጉም ክረክብ ጸልት የዴሉ፣ 

ሰናይ ዜኾነ ሓዲር። እተባረኹ ዯቂ። እግዙኣብሄር ጥራይ ኽብር ኣገሌግልት ክህሌወና ጸልት የዴሉ፣ ሓቂዩ። ጸልት ንተግባር ኣይትክኦንዩ። 

ጸልት ግን ንተግባር ሐይል እዩ፣ 

  መንፈሳዊ ኣገሌግልት ከም ናይ ስጋ ዕዮ ጉሌበት ጥራይ ዜሓትት ኣይኮነን፣ ሰይጣናዊ ውግእ ስሇ ሇዎ ምጽሊይ ወሳኒ እዩ፣ እቲ ውግእ 

ል ኣብ መዴረኽ ዯው ኢሌካ ብምስባኽ ወይ ብምዜማር ኣይኮነን። እቲ ውግእ ሇዎ ኣብ ጸልት እዩ፣ ናይ መዴረኽ ሰብከት ኮነ ዜማሬ 

ምርኮ ምእካብ እዩ፣ እሞኸ ዯኣ። ይተዋጋእናዮ ክንማርኽ። ይሰዒርናዮውን ክንብዜብዝ ከመይ ገይሩ ይክኣሇና፨ (ማቴ12።29) ፣ 

3.ኣብዙ ክፉእ መን መምሇጢ መርከብ ጸልት ብምዃኑ እዩ 

  ክፉእ መን ኣብ ጥንቲ ነበረ፣ ኣብ መነ ኖህ ናይ ጥፍኣት ማይ። ኣብ ሶድምን ጐሞራን ዜነበረ ህሌቂት ነዙ የርእየና፣ ኣብ መን 

ኣቦታትናውን ክፉእ ነገር ነበረ፣ ንኣብነት። ቀዲማይን ካሌኣይን ውግእ ዒሇም ክንጠቅስ ንኽእሌ፣ ኣብዙ ሇናዮ መን ውን ክፉእ ነገር ኣል፣ 

ሰብ ክሳብ ይተመሌሰ። እቲ ክፍኣት ይኣኽሇኒ ኢለ ባዕለ ዯው ኣየብሌን እዩ፣ ከምቲ ስራሕ ክሳብ ል ዯሞዜ ዜኸፍሌ ዜህለ። ኩለ ክፉእ 

ነገር ከኣ ናይ ክፉእ ስራሕና ዒስቢ እዩ፣ ካብ ኣብ ዜሓሇፉ መናት ዜነበረ ክፍኣት ኣብ ናትና መን ይበዜሕ፣ ሕጂ ሇናዮ ይኮነ። ዜመጽእ 



ክፉእ ነገር እዩ ፍርሃና ል። ኣዜዩ ክኸፍእ እዩ፣ ናይ እግዙኣብሄር ቃሌ ትምቢት ምስ እነጽንዕ ክፍኣት እናበዜሐ እምበር እናጐዯሇ 

ከምይመጽእ ንፈሌጥ ኢና፣ 

  እምበኣርሲ። ኣብ ክፉእ መን መምሇጢ መርከብ እንታይ እዩ፨ ምስ እንብሌ። ብስቡር ሌቢ ዜቐርብ ጸልት እዩ፣ ኖህ ኮነ ልጥ ኣብቲ ክፉእ 

ቅንያት ዴሒኖም ከም ዜሓሇፉ ነንብብ ኢና፣ “ርዴኣና” ኢሌና እንጽሌዮ። እቲ ዜረዴእ እግዙኣብሄር እዩ፣ ኣብ ምዴርና ብጸልት ቅዴሚ ሕጂ 

እንታይ ከም እተሰርሐ ንዜክሮ ኢና። ሕጂውን ትሕት ኢሌን ብናይ ጸልት ንብዒት ናብ ኣምሊኽ እንተቐአብና ።ጐይታ ብርግጽ ክረዴኣና 

ካብዙ ክፉእ መን ውን ከነምሌጥ ኢና፣ እግዙኣብሄር ይሰምዕዩ። ይረዴእ እዩ፣ ኣብ ሃገርና ከብትን ኣዜመራን ጥፍእ መቕፍቲ ክመጽእ 

ከል “እግዙኦ” ይብሃሌ ነይሩ፣ እግዙኣብሄር ከኣ ይምሌስ ነይሩ፣ ልሚ ግን ኩለ ናይ ሆሆን ናይ ትዕቢት መንፈስን እንተይኮይኑ ብስቡርን 

ቅጥቁጥን ሌቢ ዜቐርብ ሌቢ የብሌናን፣ ኣምሊኽ ብምሕረቱ ይምሇሰና፣ ብሓቂ ኣብ ክፉእ መን መምሇጢት መርከብ ጸልት እያ፣ ነዙ ሇናዮ 

ክፉእ ንፋስ ዜሌውጦ ጸልት ጥራይ እዩ፣ ልሚ ናይ ንስሓ ጸልት የዴሌየና ኣል። ብይ ንስሓ ሓንቲ ከነስሌጥ ኣይኮነሌናን እዩ። ነፍሲወከፍ 

ብግለ ኾነ ብሓባር ብናይ ንስሓ ጸልት። ስሇ እታ ክትቁረጽ ዜበሃሇሊ ል ይፈረየት በሇስ። ስሉኣ ብንስሓ ገጽ እግዙኣብሄር ይዴሇ፣(ለቃ13)፣ 

እግዙኣብሄር ጽሩይ ማዩ ይንጸገሌና፣    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             4 ናይ ጸልት ዕንቅፋታት 

  ንሕና ኩሌና። እግዙኣብሄር ንጸልት ከም ዜምሌስ። ሓይሉ ጸልት ዴማ ብዘሕ ነገራት ከም ዜሌውጥ። ንቑጥዏ ኣምሊኽ ከም ዜምሌስ። 

ንኣምን ኢና፣ ጸልት ሓይሉ ሇዎ ኣዯናቒ ነገር እኳ እንተኾነ። ከምኡውን ብምኽንያት ጸልትና እግዙኣብሄር ንጸልታትና መሌሲ ንምሃብ ባህ 

ዜብል እንተኾነ። መሌሲ ጸልትና ይረኽብናለ ጊዛ ሒዯት ኣይኮነን፣ ስሇ ሃገርና። ስሇ ቤተሰብና። ስሇ ሓዲርና ብዘሕ ሳዕ ጸሉና ኢና። ነዙ ል 

ሽግር መፍትሒኡ ጸልት ምዃኑ ኣየጠራጥርን እዩ። ስሇምንታይ ዯኣ ክሳብ ልሚ ጸልትና ይተመሇሰ እንተበሌና። ጸልትና ዕንቅፋት ዜረኸበ 

ኮይኑ ይስትውዒሌ፣ ጸልትና ናብ እግዙኣብሄር ከይበጽሕን መሌሲ ከይረክብን ካብ ዜዕንቅፉ ሓዴሓዯ ጠቒስና ክንምሃር ኢና፣ ነዝም 

ዕንቅፋታት ጸልት እንጠቕሶም። እንታይ ምዃኖም ፈሉጥና ትም ክንብሌ ይኮነ። ነቶም ጸልትና ናብ እግዙኣብሄር ከይበጽሑ ዕንቅፋት ዜኾኑና 

ካብ ህይወትና ከነወግድም እዩ፣ 

1) ምስ እግዙኣብሄር ይተቐራረበ ህይወት 

  ንጸልትና መሌሲ ይንረኽበለ ምኽንያት ሓዯ። ምስ እግዙኣብሄር ቅርበት ሇዎ ሕብረት ስሇይብሌን እዩ፣ ንጸልትና መሌሲ ክንረክብ 

እንተዯሉና። ብመጀመርታ ዯረጃ ምስ እግዙኣብሄር እተቐራረበ ሕብረት ክህሌወና የዴሉ፣ ምስ እግዙኣብሄር እተቐራረበ ሕብረት ምሳና 

ክኸውን እዩ፣ እምበኣርሲ ምስ እግዙኣብሄር ቅርቢ ዜኾነ ሕብረት ክህሌወና ካብ ኣዴሌየ። እዙ ሕብረት እነሐይሇለ መገዱ ክህለ ኣሇዎ፣ 

እዙ ዴማ ኣብ ዕሇታዊ ጉዕዝና በብዕሇቱ ቃለ ምንባብ። ኣብ ቅዴሚኡ ብምንብርካኽን ሌመናና ይፈሇጥ። ምስኡ የቋርጽ ሕብረት ክንፈጥር 

ኣልና፣ ምስኡ እተቐራረበ ርክብ እንተልና። ኣእምሮና ብሰሊሙ እተመሌአ ክኸውን’ዩ፣ ምስ ጐይታ ቅርቢ ዜነ ርክብ እንተይብሌና። 

ኣብ ሽግርና ጊዛ ጥራይ እንጽውዖ እንተኾይንና። ኣይሰምዒናን እዩ፣ 

 

2) ብመንፈስ ትዕቢት ክንጽሉ ከልና 

ካሌእ ንጸልትና መሌሲ ከይረክብ ዕንቅፋት ካብ ዜኑና ነገራት ትዕቢት ወይ ኩርዒት እዩ፣ ሓዯ ጊዛ ክርስቶስ ብዚዕባ ክሌተ ሰባት 

ክጽሌዩ ናብ ቤት መቕዯስ ዜመጹ ብምስሊ መሃረ።(ለቃ18።10)፣ እቲ ሓዯ ፈሪሳዊ ክኸውን ከል። እቲ ካሌኣይ ዴማ ተጋዊ(ቀራጺ) ነበረ፣ 

ክሌቲኦም ንጸልቶም እግዙኣብሄር ክሰምዖ ናብ ቤት መቕዯስ መጹ፣ እቲ ሓዯ ካብ ቤት መቕዯስ ኣዜዩ ርሒቑ። ዯው ኢለ። ኣፍ ሌቡ 

እናወቕዏ ክጽሉ ከል። እቲ ካሌኣይ ከኣ ነቲ ተጋዊ እናጠመተ፥ ኣነ ከምዙ ተጋዊ ኣይኮንኩን። እናበሇ ዜገብሮ ሰናይ ነገር ኣብ ቅዴሚ 

እግዙኣብሄር ይዜርዜር ነበረ፣ 

  ካብዝም ክሌተ ሰባት። እቲ ብትሑት መንፈስ ኮይኑ ዜጸሇየ ኣብ መጨረሻ ጸዱቑ ከም እተረኽበ ክርስቶስ ገሇጸ፣ ስሇዙ ጸልትና ከይስማዕ 

ዕንቅፋት ካብ ዜኑና ነገራት ሓዯ ናይ ትዕቢት ወይ ኩርዒት መንፈስ ስሇዜነ። ንርእስና ኣብ ቅዴሚ እግዙኣብሄር ከነትሕት ኣዴሌዩ 

ከምዜነ ክንግንብ ይግብኣና፣ 

 

3) ብፍቓዴ ስጋ ሌመናና ከነቕርብ ከልና  

  ንጸልትና ዕንቅፋት ካብ ዜኾነ ሓዯ ዒሊማናን ሃቐናናን ቅኑዕ ምስ ይከውን። ብስጋዊ ምንዮት ምስ ዜኸውን። ንጸልትና መሌሲ ክንረክብ 

ኣይንኽእሌን ኢና፣  

  እግዙኣብሄር ክገብረሌና እንዯሌዮ። ነቲ ምዴራዊ(ስጋዊ) ምንዮታትና ክመሌኣሌና ጥራይ እንተኾይኑ። ሌመናና ቅኑዕ ሌመና ኣይኮነን፣ 

እዙ ከኣ ንእግዙኣብሄር ኣየኽብሮንዩ፣ ያቆ4።3 “ትሌምኑ ኢኹም እሞ። ብፍትወት ስጋኹም ምእንቲ ኽትርውዎ። ብኽፉእ ስሇ ዜሇመንኩም። 

ኣይትቕበለን ኢኹም፣” 



  ዴላት ምንዮትና እግዙኣብሄር ንምኽባር ክኸውን ኣሇዎ። 1ቆሮ10።31 “እምበኣርሲ እንተ በሊዕኩም። እንተ ሰቴኹም። ወይስ ዜነ ይኹን 

እንተ ገበርኩም። ኩለ ንኽብሪ ኣምሊኽ ግበርዎ፣” ናይ ምንባርና ዒሊማ እግዙኣብሄር ምኽባር እንተኾይኑ። ንጸልትና ኩለ ጊዛ መሌሲ 

ክንረኽበለ ኢና፣ ግናኸ ፈተውቲ ርእሶም ወይ ውን ኣብ ገዚእ ርእስና ጥራይ እነተኩር ሰባት እንተኾይንና። ንጸልትና መሌሲ ኣይንረክብን 

ኢና፣ 

 

4) ሓጢኣት ንጸልትና ዕንቅፋት ይኸውን 

  ይተነሳሕናለ ሓጢኣት እንተል ንጸልትና ዕንቅፋት እዩ ዜኾኖ፣ መዜ66።18 , ኢሰ  59።1-2 “እንሆ። ኢዴ እግዙኣብሄር ንምዴሓን 

ሓጻር ኣይኯነትን። ከይሰምዕ ከኣ እዜኑ ኣይጻንዖን እዩ፣ ግናኸ ኣእዲውኩም ብዯም። ኣጻብዕኩም ብበዯሌ ረኺሰን። ከናፍርኩም ሓሶት 

ይዚረባ። ሌሳንኩም ከኣ ክፍኣት ይናገር ኣል እሞ። ንኣኻትኩምን ንኣምሊኽኩምን ኣብ መንጐኹም ኮይኑ ዜፈሊሌየኩምሲ ኣበሳኹም እዩ። 

ከይሰምዒኩም ከኣ። ኣብ ቅዴሜኹም ገጹ ዛሕብኣሌኩም ሓጢኣትኩም እዩ፣” 

  

5) ኣብ ውሽጥና ዜበቖሇ ቂም እንተል 

  ጸልትና ክስማዕ እንተኾይኑ። ነቶም ዜበዯለና ምሕረት እምበር ቂም ክንሕዜ የብሌናን፣ ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን ሰሊም ክጠፍእ ከል 

ንጸልቶም መሌሲ ክስእን ምኽንያት እዩ ዜኸውን። 

1ጴጥ3።7 “ኣቱም ሰብኡት። ጸልትኩም ምእንቲ ኸይዕገት። ከም 
ምስ ዴኽምቲ ፍጥረት። ከም መዋርስትኹም ንጸጋ ህይወት 
ጌርኩም እናኽበርኩምወን። ከምኡ ምስ ኣንስትኹም በእምሮ 
ነበሩ፣” 

     

  ጴጥሮስ ንኻሌእ ይቕረ እትብሇለ ገዯብ ክህሌዎ ኣሇዎ ኢለ ስሇ ዜሓሰብ ዜነበረ “ጐይታይ ሓወይ እንተ በዯሇንስ። ክንዯይ ሳዕ ክሓዴገለ፨ 

ክሳዕ ሾብዒተድ፨” ክብሌ ንየሱስ ሓተቶ። የሱስ ከኣ “ክሳዕ ሰብዒ ሳዕ ሾብዒተ እምበር። ክሳዕ ሾብዒተ ሳዕ ኣይብሇካን” ኢለ መሌሲ ሃቦ፣ 

(ማቴ18።21)፣ ሓውና እንተ ዜብዴሇና። እንተ ኣቐየመና። እንተ ጐዴኣና። ጸልትና ናብ እግዙኣብሄር ቅዴሚ ምቕራብና ነቲ ሓውና ይቕረ 

ክንብሌ ከም ዜግብኣና ቃሌ ኣምሊኽ ይምህረና፣ ይቕረ እንተ ይበሌናለ ግን ጸልትና ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ ከይበጽሕ ዕንቅፋት ክኾኖ እዩ፣ 

  “ዯው ኢሌኩም ክትጽሌዩ ከልኹም ዴማ። እቲ ኣብ ሰማይ ል ኣቦኹም በዯሌኩም ምእንቲ ኺሓዯገሌኩም። ኣብ ብጻይኩም ገሇ እንተ 

ኣልኩም። ሕዯጉለ፣ ንስኻትኩም እንተ ይሓዯግኩም ግና። እቲ ኣብ ሰማይ ል ኣቦኹም ዴማ በዯሌኩም ኣይሓዴገሌኩምን እዩ፣” 

(ማቴ11።25-26)፣ 

6) ኣብ ህይወትና ጣኦት ምስዜህለ 

“ኣታ ወዱ ሰብ። እዝም ሰባት እዙኣቶም ንጣኦታቶም ኣብ ሌቦም ኣሕዱሮምዎም ኣሇዉ። ነቲ መዒንቀፊ ኣበሳኦም ከኣ ኣብ ቅዴሚ ገጾም 

ኣቑሞምዎ ኣሇዉ፣ ከመይ ኢሇ ዯኣ በዙኣቶም ክሕተት እየ፨ ስሇዙ ተዚረቦም። እግዙኣብሄር ኣምሊኽ። ሓዯ እኳ ኻብ ቤት እስራኤሌ። 

ጣኦታቱ ኣብ ሌቡ ዛሕዴር። ነቲ መዒንቀፊ ኣበሳኡ ኸኣ ኣብ ቅዴሚ ገጹ ዛቕውም። ኣብ ነብዩውን ዙመጽእ በሇ። ኩሊቶም ብሰሪ 

ጣኦታቶም ካባይ ምቢልም እዮም እሞ። ንቤት እስራኤሌ ብሌቦም ምእንቲ ኽሕዝምሲ። ኣነ እግዙኣብሄር ከም መጠን ብዜሒ ጣኦታቱ 

ኽመሌሰለ እየ። ይብሌ ኣል።ኢሌካ ንገሮም፣” (ህዜ14።3-5) ፣ 

  ጣኦት ክንብሌ ከልና እንታይ ማሇትና እዩ፨ =ጣኦት ካብ እግዙኣብሄር ንሊዕሉ ንካሌእ ነገር ኣብሉጽና ክንፈቱ ማሇት እዩ፣ ካብ 

እግዙኣብሄር ንሊዕሉ ንፈትዎ ነገር። ማሇት ገንብ ይኹን። ፍሌጠት ይኹን። ዜና ይኹን ካሌእ እዙ ኹለ ኣብ ሌብና ል ጣኦታት እዩ፣ 

ዜነ ይኹን ቦታ ክርስቶስ ዜትክእ(ዜሕዜ) ጣኦት እዩ፣ እዝም ጣኦታት ጸልትና ናብ ቅዴሚ እግዙኣብሄር ከይበጽሑ መሰናኽሌ እዮም 

ዜኾኑና፣  

 

 

 

 



7) ንተሸገረ ርኢኻ ይምርዲኡ 

“እቲ ንጥርዒን ዴኻ ኸይሰምዕ ኢለ እዜኑ ዙዒጹ። ንሱውን ይጠርዕ እሞ ምሊሽ ኣይረክብን፣” (ምሳ21።13)፣ ካሌኦት ብሽግር ምኽንያት 

ክሳቐዩ እናረኣና ከይንረዴኦም ኢሌና ኣእዚንና እንተዒጸና። ንነዊሕ ጊዛ ጸልትና ኣብ ቅዴሚ እግዙኣብሄር እኳ እንተ ኣቕረብና። 

እግዙኣብሄር ኣይሰምዒናን እዩ፣ ትሪ ሌብና። በረኸት ኣምሊኽ ናባና ከይመጽእ ይኽሌክሌ፣ 

8) ምጥርጣር 

  ንጸልትና ከይስማዕ መሰናኽሌ ካብ ዜኑ ሓዯ ከኣ ምጥርጣር እዩ፣ ያእ1።5, 6-7 “እቲ ዙጠራጠርሲ ከምቲ ንፋስ ዙዯፍኦን 

ዙመሌሶን ማዕበሌ ባሕሪ እዩ ዙመስሌ እሞ። ከይተጠራጠረ ዯኣ ብእምነት ይሇምን፣ ክሌተ ዜሌቡ ሰብኣይ ብኹለ መገደ ጽኑዕ 

ኣይኯነን እሞ። እቲ ኸምዙ መሰሇ ሰብ ካብ ጐይታ ገሇ ዜቕበሌ ኣይምሰል፣” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           5 ጸልት እስትንፋስ እዩ 

“ ዒሳ ካብ ማይ እንተወጸ። ክርስትያን ካብ ጸልት 

እንተረሓቐ ህይወት የብልምን” 

  እስትንፋስ ምስ ህይወት የቋርጽ ርክብ (ሕብረት) ኣሇዎ፣ ናይ እስትንፋስ መጸውዑ ካሌእ ስሙ “ህይወት” እዩ። እስትንፋስ ህይወት እዩ፣ 

ብይ እስትንፋስ ምምባር ኮነ ቀጻሌነት ናይ ህይወት ክረጋገጽ ይክኣሌ እዩ፣ ናይ እስትንፋስ ምምሌሊስ። ንዒጻጽምቲ ፍንሕኒሕ። ንህሌውና 

ቀጻሌነት። ንሌቢ ህያውነት ሇዎ ኣስተዋጽኦ ኣገናዙብና ጸልት እስትንፋስዩ ምባሌና ሓቂ ዜገብሮ እዩ፣  

  ጸልት ናይ ክርስትያን እስትንፋስ እዩ፣ ጸልት ናይ ክርስትና እስትንፋስ ካብ ኮነ የቋርጽ ናይ ህይወት መስርሕ እዩ ማሇት እዩ፣ ሓዯ 

ክርስትያን መንፈሳዊ ህሌውናኡ ሓሌዩ ዯው ንኽብሌ ጸልትን ሕብረትን ቃለን የዴሇዮ፣ ካብን ሰሇስተ ነገራት ዜርሓቐ ክርስትያን ንዴሕሪት 

ተመሉሱ ክሳብ ምኽሓዴ ክበጽሕ ይኽእሌ፣ እታ ህይወት ክርስትናኡ ሓሌዩ ዯው ክብሌ ጸልት ኣዴሌዩ እዩ፣ ንቃሌ ኣምሊኽ ምምንባብን 

ሕብረት ምስ ኣሕዋት ንምግባርን ሓይሉ እንረኽበለ ብጸልት እዩ፣ ናይ እስትንፋስ ሕማማት ኣሇው። ንኣብነት ሕማም ኣዜማ ምስ እንምሌከት። 

እቲ ሕሙም እኹሌ ኣየር ስሇ ዜስእን ክሳቐ ይገብሮ፣ ጉያ ህይወት ክውዴኡ ዜቐረቡ ሰባት ምትንፋስ ስሇዜስእኑ። ንምትንፋስ ዜሕግዝኦም 

መሳርሒ ኣብ እፍንጫኦም የግጥምልም። ናብ ሞት ዜቐረቡ ብምዃኖም ዜርእይዎም ሰባት ይሓዜንልም፣ ጸልት ዴማ እስትንፋስ ብምዃኑ 

ብግቡእ ኣገባብ ምእታውን ምውጻእን እንተይክኢለ። እቲ ኣማኒ ኣብ ናይ ሞት መንፈስ ዋዛማ እዩ ል፣  

  ጸልት እስትንፋስ ክርስትያን ብምዃኑ። መጽሓፍ ቅደስ ከምዙ ይብሌ “ኩለ ሳዕ ተሓጐሱ፣ ከየባተክኩም ጸሌዩ፣ እዙ ምእንታኹም ብክርስቶስ 

የሱስ ፍቓዴ ኣምሊኽ እዩ እሞ። ብኹለ ኣመስግኑ፣”(1ተሰ5።16-18)፣ እዙ ንባብ ምኽርን ትእዚዜን መጸናንዕን ሇዎ ቃሌ እዩ፣ 

  “ኩለ ሳዕ ተሓጐሱ” እዙ ጥቕስ ኣብዙ ክፍሉ ጥራይ ይኯነ ኣብ ፊሉ4።4 እውን “ብጐይታ ኩለ ሳዕ ተሓጐሱ።ዯጊመ ተሓጐሱ” ይብሇና፣ 

ንሓዯ ሰብ ተሓጐስ ምስ እንብል። ብምንታይ፨ ይብሇና። እቲ መሌሱ “ብጐይታ” ዜብሌ እዩ፣ ኩለ ጊዛ ብኹነታት። በዙ ናይዚ ዒሇም ተሇዋወጥቲ 

ነገራት ምሕጓስ ኣይክኣሌን እዩ። ኩለ ጊዛ ግን በቲ ይሇዋወጥ እግዙኣብሄር ክንሕጐስ መንፈሳዊ መሰሌ ተዋሂቡና እዩ፣ “ተሓጐሱ” ዜብሌ ቃሌ 

ትእዚዜ እዩ። ስሇዙ ምሕጓስ ካብቶም ንፍጽሞም ትእዚዜ ሓዯ እዩ፣ ሕጻናት ቆሌዐ ኣብዚ ሽግርን ውረዴን ዯይብን ዒሇም ዜሕጐሱ ስሇይፈሌጡ 

ጥራይ ኣይኮነን። ብወሇድም ስሇ ዜሃዴኡን ኩለ ይኽእለ እዮም ኢልም ስሇዜሓስቡ እዮም፣ ንሕናውን እግዙኣብሄር ብህሌውናኡን ብቕዴስናኡን 

ምሳና ስሇ ል ጥራይ ዯስ ክብሇና ይግባእ፣ እዙ እንተይ ኣሓጉስና ዒሇምን ምሌኣታን ናትና እኳ እንተዜኸውን ክንሕጐስ ኣይንኽእሌን ኢና፣ 

  ንጸልት ካብ ዴሌዩ ነገራት ሓዯ ብእግዙኣብሄር ምሕጓስ እዩ፣ ብእግዙኣብሄር ይሕጐስ ሰብ ንጸልት ክነቅሕ ኣይክእሌን እዩ፣ መጽሓፍ 

ቅደስ ኣብዚ ሕዜኑ ነገራት ዜመሌኣ ዒሇም ክንሕጐስ ዜዕዴመና ቅኑዕ ዴዩ፨ ምባሌ ይተርፍ እዩ፣ ሓጐስ ግን በዙ ኣብ ዒሇም ል ይኮነ። 

ሓጐስ ናይ እግዙኣብሄር እዩ፣ ሓጐስ ካብ እንረኽበለ መገዴታት ሓዯ ናይ ጸልት ህይወት እዩ ፣ ሃላለያ። ክብሪ ንስሙ፣ 

ከየባተኽኩም ጸሌዩ 

  ኣየር የቋርጽ ናይ ህይወት መስርሕ እዩ፣ እነተንፍሶ ጸጸኒሕና ይኮነ ብይ ምቁራጽ እዩ፣ ልሚ ልናዮ ትማሉ ብዜሰሓብናዮ ኣየር። ሕጂ 

ልናዮ ኣቐዱምና ብእተናዮ ኣየር ኣይኮነን፣ እዙ ልናዮ ምስ ኣየር የቋርጽ ሕብረት ብምግባር እዩ፣ ስሇዙ እዩ ኸኣ ከየባተኽና ክንጽሉ 

ዜተኣዜና። ምኽንያቱ ጸልት እስትንፋስ እዩ፣ ዯጊምና ንክሮ “ዒሳ ካብ ማይ እንተወጸ ህይወት የብለን። ክርስትያን ዴማ ካብ ጸልት 

እንተረሓቐ ህይወት የብለን፣”  



  “ጸልት እስትንፋስ እዩ” ዜብሌ ቃሌ ሓይሉ ሇዎን ገሊጺ ቃሌን እዩ፣ ከነተንፍስ ከልና እተቓጸሇ ኣየር ይወጽእ መተካእታኡ ሓዴሽ ኣየር 

ይኣቱ ናብ ውሽጥና። ከምኡውን ክንጽሉ ከልና ብእተቓጸሇ ኣየር ዜምሰሌ ጭንቀትናን። ተስፋ ምቑራጽን። ፍርሃትናን ወጺኡ ብሓዴሽ ኣየር 

ዜምሰሌ ሓጐስን። ተስፋን። ፍቕርን። ሰሊምን ናብ ውሽጥና ይኣቱ፣ ኣብ ጸልት ል ሓጐስ። ስሇ እተመሇሰሌና ይኮነ። ምስቲ ዜሰምዒና 

እግዙኣብሄር ኣምሊኽ ብምዜርራብና ጥራይ እዩ ዜነሌና፣ 

  ባሕሪ ናይ ባዕለ ኣየር ስሇይብለ እቶም ናብ ውሽጢ ባሕሪ ዜኣትዉ ሓምበስቲ ኣየር ስሒቦም እዮም ዜኣትዉ። እቲ ዜሰሓብዎ ኣየር 

ምስተወዴአ እንዯገና በሇቕ ኢልም ስሒቦም ይኣትዉ፣ ባሕሪ ናይ ዒሇም ተምሳሌ እዩ። ከምቲ ባሕሪ ናይ ባዕለ ኣየር ይብለ እዚ ዒሇም ዴማ 

ናይ ባዕሊ ተስፋን ሰሊምን ይብሊ ዒሇም እያ፣ ወጋሕታ ተንሲእን ናብ ናይ ስጋ ተግባርና ምኻዴ ተንሲእካ ናብ ባሕሪ ከም ምጥሊቕ እዩ፣ ስሇዙ 

ናይ ቃለን ናይ ጸልትን ኣየር ስሒብና ክንኣቱ ይግባእ፣ ዜሰሓብናዮ ናይ ጸልትን ናይ ቃለ ኣየር ምስ ተወዴአ እንዯገና ምስሓብ የዴሌየና፣ 

ሓዴሓዯ ጊዛ ዜስሓብናዮ ኣየር ቀሌጢፉ ክውዲእ ይኽእሌ እዩ። እቲ ኣየር ክውዲእ ከል ምሌክት ኣሇዎ። ንርእስናን ንኩነታትናን ምቕባሌ 

ንስእን፣ ብዴንገት ከም ዜጠፍአ መብራህቲ። ተስፋና የቋርጽ። ፍቕሪ ይብልም ንኸውን። ንምንባር ዒቕሚ ንስእን። ይቕረ ዜበሌናለ ቂም 

ክንዜክር ንጅምር። ወተ፣ እዙ ኣየር ከም ዜወዲእና ምሌክት እዩ፣ ስሇዙ ኣየር ክንውዴእ ከልና። ተቐሊጢፍና ምጽሊይን ናይ ቃለ ሇሊን ካብ 

መጽሓፍ ቅደስ ምንባብ የዴሌየና፣ ምናሌባት በዒሌ ጉዲይ ይጽበየና ይህለ። ንሒዯት ካሌኢታት ዋሊ ቤት ኣብ ፍሌይ ዜበሇ ቦታ ኣቲና 

ምጽሊይን ፍረ ቃለ ምብሊዕን ይግብኣና፣ ከምቲ ልሚ ልናዮ በቲ ትማሉ ዜሰሓብናዮ ይኮነ። ከምኡውን ብናይ ትማሉ ብርታዏና ንናይ ልሚ 

ክርስትናና ከምዜግባእ ምንባር ኣይንኽእሌን ኢና፣ ቃሌ ኣምሊኽ “ከየባተኽኩም ጸሌዩ” ይብሌ። እወ ጸልት እስትንፋስ እዩ እሞ። ጸልት ብዜኾነ 

ምኽንያት ከነቋርጽ የብሌናን። ናይ ቃሌ ኣምሊኽ ጊዛና። ናይ ሕብረት ኣሕዋት ጊዛና። ከምኡውን ናይ ጸልት ጊዛና ብምንም ክትካእ ይክእሌ 

ነገር እዩ፣ ጸልት እስትንፋስ ናይ ክርስትና እዩ ! 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 
 

 

 

 

 

 



                                            6 ጸልት ስሇ ሃገርና 

  እዙ ል ሽግር ኣብ ሃገርና መፍትሒኡ ሕጂውን ካሌእ ይኮነ ካብ ሊዕሉ እዩ መፍትሒኡ፣ ኣብ ዒሇም ብዘሕ ሽግር እኳ እንተል መፍትሒ 

ግን ኣሇዎ ንሱ ኸኣ ጸልት እዩ፣ ካብ ኮፍ ኢሌካ ብዚዕባ እቲ ሽግር ምስትንታን። ተሲእካ ጸልት ምግባር ዜዒበየ ነገር እዩ። ጸልት ንነገራት 

ይቕይር። ንፍርዱ ኣምሊኽ ይመሌስ። ረዱኤት ኣምሊኽ የቀሊጥፍ። ኮታስ መፍትሕ ኩለ ናይ ህይወት ሽግር ጸልት እዩ፣ ስሇሃገርና (ከምኡውን ስሇ 

ካሌእ ጉዲይ) ጸልት ናብ ኣምሊኽ ብኸመይ ከነቕርብ ይግብኣና ቀጺሌና ንርአ። ብእኡ ኸኣ ኣብ ሇናዮ ቦታ ኾይንና ምስቶም ምሳና ሇዉ 

ተሰማሚዕና ስሇ ሃገርና ናይ ጸልትን ጾምጽ ጊዛ ፈሉና ንንቃሕ። እግዙኣብሄር ከኣ ከም ዜረዴኣና ንእመን፣ 

 

(1)ጸልትና ብትሕትና ይኹን 
  ዜኾነ ጸልት ብትሕትና ዜቐርብ እንተይኮይኑ ኣብ ኣምሊኽ ቅቡሌ ኣይኮነን፣ እግዙኣብሄር ነቶም ብትሕትና ዜጽሌዩ እምበር ነቶም ብትዕቢት 

ዜጽሌዩ ፈጺሙ ንጸልቶም ክሰምዖ ፍቓዯኛ ኣይኮነን፣ ቃሌ ኣምሊኽ ኣብ 2ዛና7።14 ከምዙ ይብሌ  

“እዙ ብስመይ እተሰምየ ህዜበይ ከኣ ትሕት እንተበሇ። እንተ ሇመነ። 
ገጸይውን እንተ ዯሇየ። ካብ ክፉእ መገደ ዴማ እንተ ተመሌሰ። ሽዐ ኣነ 
ኻብ ሰማይ ክሰምዕ እየ። ሓጢኣቶም ከኣ ይቕረ ኽብሇልም። ምዴሮምውን 
ክፍውሰልም እየ፣” 
 

  ብሓቂ እግዙኣብሄር ንምዴርና ክበጽሓ እንተኾይኑ መጀመርታ ክንገብሮ ልና ትሕትና እዩ። እዙ እዩ ካባና ዜዴሇ። ስርዒት ይብልም 

ኣይንኹን። እዙ ነገር ነቲ ንናይ ምዴርና ጉዲይ ጥራይ ይኮነ ዋሊ’ውን ነቲ ናይ ግሌና ጉዲይ ውን ከምኡ እዩ፣ 

  እግዙኣብሄር ነቲ ብትሕትና ናብኡ ዜቐርብ ሰብ ፈጺሙ ኣይንዕቆን እዩ፣ 

“መስዋእቲ ኣምሊኽ ስቡር መንፈስ እዩ፣ ዎ ኣምሊኽ። ንስቡርን ቅጥቁጥን 
ሌቢ ኣይትንዕቆን ኢኻ፣” መዜ51።17፣  
 
“ስሇዙ እቲ ንሇኣሇም ዙነብር ሌዐሌን ዕዘዜን ቅደስ ዜስሙን ከምዙ ይብሌ 
ኣል፥ ኣብቲ ሌዐሌን ቅደስን ስፍራ እነብር ኣልኹ። ግናኸ ንመንፈስ 
ትሑታት ህያው ክገብሮ። ንሌቢ ዴቑሳት ከኣ ህያው ክገብሮስ። ምስቲ ዴቑስን 
ትሑትን መንፈስ ሇዎ ሰብ ዴማ። እነብር ኣልኹ፣” ኢሰ57።15፣ 
 

  ኣብ ሊዕሉ ል ጥቕስታት። “ዴቑስ” ዜብሌ ቃሌ ተዯጋጊሙ ኣል። እንታይ ማሇት እዩ “ዴቑስ”፨ ዴቑስ ማሇት ጥዐስ ወይ ንሱሕ ማሇት እዩ፣ 

እግዙኣብሄር ነቶም ጥዐስ ወይ ንሱሕን ትሑትን መንፈስ ሇዎም ሰባት ልሚ እዯሉ ኣል።። እዙ ዴቑስ ወይ ቅጥቁጥ ወይ ንሱሕ መንፈስ 

ክንሓጥእ ከልና ጥራይ ኣይኮነን ዴሌየና። ኩለ ጊዛ ናብ እግዙኣብሄር ክንቀርብ ከልና ብንስሓ ክንቀርብ እዩ ፍቓዴ ኣምሊኽ ። ኣብቲ ቃሌ እንተ 

ኣስተውዒሌና “ዎ ኣምሊኽ። ንስቡርን ቅጥቁጥን ሌቢ ኣይትንዕቆን ኢኻ” ይብሌ ። እዙ ምኣስ እዩ። ኩለሳዕ።። ኣብዙ ጊዛ ሰባት ካብዙ ከምዙ ዜብሌ 

ትምህርቲ ክርሕቁ እዮም ዜዯሌዩ። ክሰምዕዎውን ኣይዯሌዩን እዮም። ኣዜዮም እዮም ዜቃወምዎ። ግናኸ ቃሌ ኣምሊኽሲ ከምኡ እዩ ዜዯሌየና፣ 

ንእግዙኣብሄር ስሇ እነፍቅሮ ኢና ብዴቑስን ትሑትን መንፈስ እንቐርቦ። ኣብዙ ሇናዮ ጊዛ ግን ካብ ንኣምሊኽ ምፍቃርሲ ኣዕዙዝም 

ተዴሊ(pleasure) ዙፈትዉ እዮም፣ ኣሕዋተይ። ንኣምሊኽ ዴቑስን ትሑትን መንፈስ ክህበና። ገሇ ትዕቢት ኣብ ሌብና እንተልውን ክሰብረሌና 

ክንሌምን ይግባእ፣ በዙ ኸኣ ጸጋ ካብ እግዙኣብሄር ክንቅበሌ ኢና፣ ያቆ4።6-10፣ 

 ልሚ። ኣብዚ ምዴሪ። ኣብ መንጐና ሓዴነት የሇን። ስምረት የብሌናን። ምፍሌሊይ በዙሑ። ናይዙ ቀንዱ እቲ ቐንዱ ምኽንያት ኣብ ቅዴሚ 

እግዙኣብሄር ብዴቑስን ትሑትን መንፈስ ስሇይንቐርብ ኢና፣  



  ልሚ። ኣብ መንጐና ሓዴነት የሇን። ምፍሌሊይ በዙሑ። ናይዙ እቲ ቀንዱ ምኽንያት ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ ብዴቑስን ትሑትን መንፈስ ስሇ 

ይንቐርብ እዩ፣ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ኩልም ኣገሌገሌቲ ኣምሊኽ ኣዜዮም ትሑታት እዮም ኔሮም። ስሞም ከፍሌጡ ጽዑሮም ኣይፈሌጡን። ንስም 

ክርስቶስ እምበር ንስሞምሲ ኣይሰበኹን። ኣነ ከምዙ እየ ኢልም ኣይምክሑን እዮም ኔሮም። ኣብ ጸልት ከኣ ትሕትና ኣዜዩ ኣገዲሲ እዩ። ኣብነት 

ክኾነና ገሇ ካብኣቶም ንርአ። ዒሰርተ ኣብነታት ትሕትና።-- 

(1) ኣብርሃም “እንሆ። ኣነ መሬትን ሓመኹስትን ክነሰይ ምስ ጐይታይ ክዚረብ ዯፈርኩ፣” ፍ18።27፣ 

(2) ያእቆብ። “እዙ ንባርያኻ ጌርካዮ ልኻ ኹለ ሇውሃትን ኩለ እምነትን ይግብኣኒ እዩ፣” (ፍ32።10)፣ 

(3) ሙሴ። “ኣየ ጐይታይ። ኣነ ኣፈይ ወታእ። ሌሳነይ ኯርታዕ እየ እሞ። ትማሉ ነ። ቅዴሚ ትማሉ ነ። ሕጂ ንባርያኻ ምስ ተዚረብካኒውን። ኣነ 

ተዚረቢ ሰብ ኣይኯነኩን፣” (ጸ4።10)፣ 

(4) ዲዊት። “ዎ እግዙኣብሄር ኣምሊኽ። ክሳዕ ክንዴዙ ብጻሕካንስ። ኣነ መን እየ። ቤትይከ እንታይ እያ፨” 

(5) እዮብ። “ክዚረበካስ ስምዒኒ ታ። ኣነ ኽጥይቐካ። ንስኻውን ምሃረኒ። ስሇዙ ንርእሰይ እፍንፍን ኣሇኹ። ኣብ ሓመዴን ሓመኹስትን ኯይነ እንሳሕ 

ኣሇኹ፣” (እዮ42።4,6)፣ 

(6) ኢሰይያስ። “ከናፍረይ ዜርኹስ ሰብ እየ። ኣብ ማእከሌ እቲ ኸናፍሩ ዜርኹስ ህዜቢ ኸኣ እነብር ኣልኹ። ወይሇይ። ኣዑንተይ ንንጉስ። 

ንእግዙኣብሄር ጐይታ ሰራዊት። ርእየን እየን እሞ። ጠፋእኩ። በሌኩ፣” (ኢሰ6።5)፣ 

(7) ዮሃንስ መጥምቕ። “ንሱ ኺዒቢ። ኣነ ግና ክንእስ ይግባእ፣” (ዮሃ3።30)፣  

(8) እቲ ሓሇቓ ምእቲ። “ጐይታይ። ኣነ። ንስኻ ናብ ቤተይ ክትኣቱ። ኣይበቅዕን እየ እሞ። ሓንቲ ቓሌ ጥራይ ዯኣ በሌ። ቇሌዒይ ዴማ ይሓዊ፣” 

(ማቴ8።8) ፣ 

(9) ጳውልስ። “ክርስቶስ የሱስ ነቶም ኣነ ዜቐዲማዮም ሓጥኣን ኬዴሕን ከም ዜመጸ። እዙ ቓሌ እዙ እሙን እዩ። ምቕባለ ውን ብኹለ ግቡእ እዩ፣” 

(1ጢሞ1።15)፣ 

(10) የሱስ። “ማይ ኣብ ገበራ ኣዕሪቑ። ኣእጋር ዯቀ መዚሙርቱ ኺሓጽብን በቲ እተዒትቆ ዒሇባ ገይሩ ኺዯርዜን ጀመረ፣”(ዮሃ13።5, 1ጢሞ1።15)፣ 

 

 

(2) ጸልትና ብንብዒት ይኹን 
   
“ብንብዒት ዙርኡ ብእሌሌታ ይዒጽደ፣ ርኢ ተሰኪሙ ብብኽያት 
ይወፍር። እንዲእቱ ተሰኪሙ ብእሌሌታ ይምሇስ፣” (መዜ126።5-6) ፣ 
 

    ኣሕዋተይ ካብ ሌቢ ዜመንጨወ ንብዒት እንተኾይኑ ኣብ ቅዴሚ እግዙኣብሄር ዋጋ ሇዎ ንብዒት እዩ፣ ያዕቤጽ ጸልቱ ናብ ኣምሊኽ ከቕርብ 

ከል “እንተ” ዜብሌ ቃሌ ተጠቒሙ ኣል። እዙ ኸኣ ካብቲ ዜነበሮ ህይወት ንምንጋፍ ኮይኑ ብብዘሕ ትሕትናን ንብዒትን ከምዜነበረ እቲ ጸልት 

ንምግማቱ ኣየጸግምን እዩ። ስሇዙ እዩ ኸኣ መሌሲ ንጸልቱ ዜረኸበ፣ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ ሌብና ንምፍሳስ እንበኽዮ ብኽያት ከምኡውን ብብዜሒ 

ሓጐስ እነፍስሶ ንብዒት ኣብ እግዙኣብሄር ዋጋ ሇዎ እዩ፣ ጐይታና መዴሓኒናን የሱስ ክርስቶስ እኳ በኽዩ እዩ። ኣብ መጽሓፍ ቅደስ። ወንጌሌ 

ዮሃንስ11።35 “ የሱስ ነብዏ፣” ይብሌ፣ እዙ ዴማ ርእየና። ምሳና ኮይኑ ዜበክይ ካብ ኮነ ስላና ይሓስብዩ ስላና ይተግህ እዩ። ንናይ ጸሌማት ሓይሉ 

ብዒወት የፍርሰሌና፣ ሃላለያ ክብሪ ንስሙ፣ 

  ብኽያት ወይ ንብዒት ክንብሌ ከልና ስሇ ርእስና እናሓንና እነፍስሶ ንብዒት ኣይኮነን፣ ከምኡ እንተኾይኑ ስጋዊ እዩ። ናይ ውሽጥና ጭንቅና 

ክነፍሰሌና ጥራይ ኢሌና ንጥቀመለ እንተኾይኑ መንፈሳውነት ይብለ መሌቀስ እዩ፣ ግናኸ ካብ ሌብና። ካብ ውሽጥና ገጽ እግዙኣብሄር 

ንምዴሊይ ዜነፍስስ ንብዒት እንተኾይኑ ግን ንጐይታ ኽብር እዩ፣ ብሓቀኛ ብኽያት ወይውን ንብዒት ክንሓፍር የብሌናን። ምስ እግዙኣብሄር 

ቅርበት ሇዎ ሕብረት ንምፍጣር ከምኡውን ስሇ ካሌኦት ከም ተኻፈሌቲ መከራኦም ኮይንና ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ እነፍስሶ ንብዒት ብይ ዋጋ 



ኣይተርፍን እዩ።። ብኽያትና ዯጋዊ ንብዒት ምፍሳስ ጥራይ ይኮነ። ንሌብና ዜተንከፈ ሇውሃት እዩ ዜገሌጽ። ስሇዜኾነ ኸኣ። ኣብ ጊዛ ጸልት ሌክዕ 

ከምቲ ብቃሊት እንዚረቦ ከምኡ ዴማ ንብዒትና ነቲ ኣብ ቅዴሚ እግዙኣብሄር ከነቕርቦ እንዯሌዮ ሓሳብ እዩ ዜገሌጽ፣ 

  ሓንትስ ነዙ እንብል ልና ከም ስርዒት ወይ ከም ግዳታ እነስምዖ ብኽያት ወይ ንብዒት ከይከውን ጥራይ ንጠንቀቕ፣ ንምዃኑ ክንበኽየለ 

ዜግብኣና እንታይ እዩ፨ 

  ቀዲማይ። ኣብ ዒሇም ኩለኹለ ሸውዒተ ቢሌዮን ህዜቢ ኣል። ካብ እዙኣቶም ካብ ፍርቂ ንሊዕሉ ህዜቢ ዒሇም ጌና ቃሌ ወንጌሌ ኣይሰምዐን። 

ህዜቢ ዒሇም ናብ ጥፍኣት ይቕሌጥፍ ኣል። ብዘሓት ይጠፍኡ ኣሇዉ። ብኤይዴስ ዜጠፍኡ ሰባት ማእሇያ የብልምን። ኣታ ክርስትያን ኣስተውዕሌ። 

ናይ ርእስኻ ጥራይ ምሕሳብ ሕዯግ። መወዲእታኦም ናብ ሲኦሌ ዜኾኑ ሰባት ሒዯት ኣይኮኑን፣ ስሇዜኾነ። ከም ናይ ኣምሊኽ ሰባት ስሇዚ እትጠፍእ 

ሊ ዒሇም ብናይ ንብዒት ጸልት ክንጽሉ ይግባእ፣ በዙ ኸኣ እግዙኣብሄር ናይ ምሕረት ኢደ ክዜርግሓሌና ክክኣሌ እዩ፣ 

  ካሌኣይ። ኣብ ዒሇም ሓጢኣት እናሰፍሐ ብምኻደ ክንበክይ ይግብኣና እዩ፣ ካብ ዜኾነ ጊዛ ልሚ ብዘሓት ኣብ ሓጢኣት ይነብሩ ብምህሊዎም 

ክንርእን ክንፈሌጥን ከልና ስላኦም ካብ ሌቢ ክንበክይ ይግብኣና እዩ፣ በብጊዛኡ ዜፍጸሙ ገበናት። ፍርሃት እግዙኣብሄር ይብለ ናብራ 

ክስፋሕፋሕ ከል። ሌቢ ሰባት ካብ እግዙኣብሄር እናረሓቐ ክኸይዴ ክንሪኦ ከልና። ኣብ ቅዴሚ እግዙኣብሄር ንብዒትና እናፍሰስና ካብ ሌቢ ክንጽሉ 

ይግብኣና ከል ኣእዲውና ኣጣሚርና ኮፍ ኢሌና ተዒብቲ ጥራይ እንተኾይንና ኣብ ቅዴሚ ጐይታ የሕትተና እዩ፣ 

  ሳሌሳይ። ስሇ ቤተክርስትያን ክንበኪ ኣልና፣ ኣብዙ ጊዛ ቤተ ክርስትያን ስርዒት ጥራይ ዜካየዯለ ቦታ ኮይኑ ኣል፣ ኣብ ቤተክርስትያን ል 

ሓጢኣት ካብቲ ኣብ ዒሇም ል ይገዴዴ፣ ቤተ ክርስትያን ተሌእኾኣ ረሲዒትለ ሊ መን እዩ፣ ስሇዙ ቤተክርስትያን ናብ እግዙኣብሄር ክትቀርብ 

ምብካይ የዴሉ፣ ኣብ ቤተ ክርስትያን መንፈሳዊ ምንቕቓሕ ክህለ። ነፍሳት ብንስሓ እናበኸያ ጐይታ ክቕበሊ። ቤተክርስትያን ብርሃን ዒሇም 

ክትከውን። ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ ብጾምን ጸልትን ብኽያትን ክንቀርብ የዴሉ ኣል፣ 

  ራብዒይ። ስሇ ምዴርና ጐይታ ክበጽሓና ሕጂ ውን ብብኽያትን ብቑማን ብምለእ ሌብና ናብ ጐይታ ክንቀርብ ይግብኣና። ኣምሊኽ ንኸምዙ 

ዜበሇ ጸልት ፈጺሙ ኣይንዕቆን እዩ። ከምዙ ጌርና ገጽ እግዙኣብሄር እንተ ዯሉና። ብርግጽ ኣምሊኽ ክረዴእናን ክበጽሓናን እዩ፣ 

   ኣብ መወዲእታ ክብል ዜዯሉ። ምስጢር ጸልት “ጾር” እዩ። ዜኾነ ጸልት ጾር ትሰሚዐና ኢና ክንጽሉ ልና። ጾር እንተ ይስምዒና ኣል ኮይኑ 

ኣምሊኽ ጸልት ክህበና ንጸሉ።። ጾር ተሰሚዐካ እትጽሌዮ ጸልት እዩ ከስሌጥ ዜኽእሌ እሞ። ስሇ እቲ ኣብ ሊዕሉ ዜጠቐስናዮ ጉዴያት ጾር ተሰሚዐና 

ንጸሉ። ክብሪ ኹለ ንእግዙኣብሄር ይኹን። ጐይታ ኣዕዙዘ ይባርኽኩም።። 

 

“እምበኣርሲ ሕጂውን ብጾምን ብብኽያትን 
ብቑማን ብምለእ ሌብኹም ናባይ ተመሇሱ። 
ይብሌ እግዙኣብሄር፣” (ዮኤ2።12) ፣ 
 

“እቶም ካህናት ኣገሌገሌቲ እግዙኣብሄር ኣብ 
መንጐ ኣዲራሽን መሰውእን ይብከዩ ይበለውን። 
ዎ እግዙኣብሄር። ንህዜብኻ ንሓፎ። ነቲ ርስትኻ። 
ኣህዚብ ኪገዜእዎ ኢሌካ። ንመሊገጺ ኣሕሉፍካ 
ኣይትሃቦ፣ ስሇምንታይ ኣብ ኣህዚብ። ኣምሊኾም 
ኣበይ ኣል። ዙብሃሌ፨” (ዮኤ2።17)፣ 

 

…………………………………………….. 

 



 


