
 

7 ሓምሇ ስሊሴ ን ኣቦና ኣብርሃም ዝተርኣይለን ምውሊዴ ኣቦና ይስሓቕ ዘበሰርለን 
መዓልቲ እዩ፡ ኣብ ዘፍጥረት 18 እንተ ነቢብና ኣብቲ ብሃርሃረት ቀትረሪ ኣብ ኣፍዯገ 
ዴኳኑ ተቐሚጡ እንከሎ እግዚኣብሄር ክግሇጸለ እንከሎ ሰሇስተ ሰብኡት ኣብቅዴሚኡ 
ዯው ኢለ ርኣየ ኣብኦም በጺሑ ምስ ሰገዯ ኽኣ ኦ ጎይታይ ኣብ ቅዴሜኻ ሞገስ እንተ 
ረኺበስ በጃኻ ንባርያኻ ጎሲኻኒ ኣይትሕሇፍ ይብሎም፡ ኣብዚ ሰሇስተ ርእዩ ከምሓዯ’ዩ 
ዝልምኖም፡ ቀጺለ ኽኣ ሒዯት ማይ ከምጽኣልኮም እሞ ኣእጋርኩም ተሓጸቡ…ቁራስ 
እንጌራ ከምጽኣልኩም’ሞ ብልዑ ብዴሕሪኡ ትሓልፉ በሎም። ከም ሓዯ ክልምን ጸኒሑ 
መሉሱ ከም ሰሇስተ ማይ ተሓጸቡ እንጌራ ብልዑ ይብሎም፡ከምቲ ዝበልካዮ ግበር ክኣ 
በልዎ። ኣብርሃም ናብ ሳራ ኸይደ ቀልጢፍኪ ሰሇስተ መስፈር ዴኹም ሓርጭ 
ኣምጢዕኺ ቀጫጩ ሰንክቲ በሊ። ስዒቡ ንኣቦና ኣብርሃም ክፋነውዎ እንከሇዉ፡ 
ብዛዕባ ሰድምን ጎመራን ከምዘማሇዯ ንርኢ። ክቡራን ምእመናን ሰብ ብዛዕባ 
እግዚኣብሄር ምለእ ገይሩ ክነግር ኣይክእልንዩ፡ ኣብዛ ሓጻር ጽሑፍ ክኣ ብዙሕ ግለጽ 
ነገር እኳ እንተሀሇወ እኹል ኣይከነን፡ ባዕልና መጽሓፍቲ እናገሊበጥና ኣቦታት 
እናተወከስና ክንፈልጥ ይግብኣናዩ፡ ነዛ ጽሑፍ ብዝበሇጸ ንምርዲእ ኽኣ ኦሪት ዘፍጥረት 
ምዕራፍ 18፡ ምዕራፍ 19 ብምለኡ ነንብብ።   
    ስሊሴ 7ሓምሇ ንኣብርሃም ከምዝተርኣይዎ ብኸመይ ተፈሉጡ፧ ዝብለ ዴኹም 
ኣተሓሳስባ ዘሇዎም ዴኹማት ኣሇዉ ፡ዴኹም ኣተሓሳስባ እንተ ሃሉካ ኽኣ ክትርዲእ 
ኣይትኽእልን ኢኻ እዞም ከምዚ ኣተሓሳስባ ዘሇዎም ዝተወሇዴለ ዕሇት ምስእንውከሶም 
ቀልጢፎም ዕሇት ወርሒ ዓመት ይነግሩኻ፡ ኣብቲ ጌዜ ግን እንኳን ዕሇት ክቖጽሩ እታ 
ኩለ ዝረኽቡሊ ጡብ ወሊዱቶም’ኳ ኣበይ ከምእትርከብ ኣይፈልጡን እዮም፡ እቶም 
እምነት ዘሇና ግን ቅደሳት ኣቦታትና ካብቲ ምስኣምሊኽና ዝነበሮም ርክብ ብዝመሃሩና 
ካብቲ ኣምሊ ኽ ብመጀመርታ ሰማያትን ምዴርን ፈጠረ ብምጅማር ምሸት ኮነ 
ጊሓትውን ከነ ቀዲማይ መዓልቲ፡ ካልኣይ ሳልሳይ እናበሇ ክሳብ ምጽኣትን ዴሕሪኡ 



ዝኸውንን ስሇዝምሃሩናን እቲ ቅዴም ዝተነግረና ክሳብ’ዛ ካልኢት እዚኣ ኩለ ብዘይ 
ምጉዲል ሓቂ ስሇዝኾነ እቲ መጻኢውን እሙን’ዩ፡ ንኣብነት ኢሳያስ 7፡14 እንሆ 
ዴንግል ክትጠነምስ ወዱውን ክትወልዴያ እብል፡ቃል ሓቂ ስሇዝኾነ ኽኣ ኣዳና 
ዴንግል ማርያም ብዴንግሊ ንጎይታናን መዴሓኒናን ወሉዲ!! ዴሕሪ ሓሙሽተ ምዓልትን 
ፈረቓን ካብ ጓልጓልካ ተወሉዯ ከዴሕነካየ ከምዝበሎኽኣ ብ5500 ዓ.ዓ ተወሉደ። ስሇዚ 
ምዓልቲ ዕሇት ወርሒ ዓመት ምቑጻር ሎሚ ዝተጀመረ ኣይኮነን። ክትፈልጥ እንተ 
ዯሉኻ ኻኣ ዝፈልጡ መምህራን ናይታ ቅንዕቲ ሃይማኖት ምሕታት የዴሉ፡ መኽንያቱ 
ኩለ ዘብሇጭልጭ ለል ኣይኮነን ከምዝብሃል ኩለ ዝምህር ክኣ ፈሊጥ ኣይኮነን፡ ብግልጺ 
መምህራን መናፍቓን እንታይ ይምህሩ ኣሇዉ፧ ዘገርም’ዩ ኣምሊኽ ሓዯ እንከሎ 
ኦርቶድክስ ሰሇስተ ይገብርዎ፡ ጎይታናን መዴሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብስም ኣቦን 
ወዴን መንፈስ ቅደስን ኣጥምቕዎም ዝበሎም (ማቴ28፡19-20) ብፍጹም ክርዴኦም 
ኣይክኣሇን! ኣነን ኣቦን ሓዯ ኢና እናበሇ(ዮሃ 10፡30) ኣብርሃም ከይተወልዯ ኸሎ ኣነ 
ኣሇኹ እናበሇ (ዮሃ 8፤58) ፡ቃል ብመጀመርያ ነበረ እቲ ቃል ኣብ ኣምሊኽ ነበረ እቲ 
ቓልውን ኣምሊኽ ነበረ፡ብእኡ ኩለ ተፈጥረ…14 እቲ ቃል ሰብ ኮነ…( ዮሃ1፤1-14) 
እናርኣዩን እናሰምዑን ኢየሱስ ኣማሊዱ’ዩ ይብለኻ እዚኽኣ ስሇዘይተምሃሩ’ዩ ዘይተምሃረ 
ክምህር እንከሎ ኽኣ ነቲ ዘይፈልጦ ኣብሉጹ ንዓኻ ኽኣናብፍጹም ዘይትፈልጥ 
ይልውጠካ፡ ካብዞም ጎዯሎ መምህራን እንታይ ክንምሃር ንጽበ፡ክበርሃልና ዘሇዎ ግን 
በጀካ እቶም ውሑዲት ቅደሳት ኣቦታት እንተ ዘይኮይኖም ኩለ ሰብ ምለእ ኣይኮነን፡ 
እቲ ሓዯ ዝፈልጦ እቲሓዯ ዘይፈልጦ ኣሎ እናተሓታተትካ ኽኣ ወሊ’ኳ ንኹለ እንተ 
ዘይተባህሇ ነቲ ኣገዲስን ቀንዴን ክትፈልጦ ይክኣልዩ፡ እዞም ናይ ጥፍኣት መምህራን 
ግን ንርእሶም ኣብ ዝጥዕሞም ተቐሚጦም ንሰብ የጥፍእዎ ኣሇዉ። እሞ ነስተውዕል 
ከምቲ ሓሚምና ክንሕከም ክንከይዴ እንከሇና ሓኪም ብኽእሇቱን ተመክሩኡን ንመርጾ 
ነዞም ናይ ሃይማኖት መምህራና ኽኣ ክንመርጾም ይግብኣና’ዩ። ከምኡ ውን እዚ 
ኣብሊዕሉ ቀሪቡ ዘሎ ስእሉ ናይ ኣጋእዝተ ስሊሴ ኣምሊኽ ዝርኣዮ የሇን እዚ ስእሉ 
ብኸመይ ተሳኢለ ይብለኻ፡ ኩለ ግዜ ንዝኾነ ብምስትውዓል ክንርእየ እንተ 
ዘይክኢልና ጎዲኢና’ዩ፡ መጀመርያ ብሰሇስተነት ስሊሴ ንጠራጠር እንተ ኾይና ዘፍጥረት 
1፤26 ንመልከት ኣምሊኽ ከኣ ብመልክዕናን ከም ምስልና ሰብ ንፍጠር። በሇ ኣብዚ ወሊ 
ሰሇስተ እዮም እንተ ዘይበልና ካብ ሓዯ ንሊዕሉ ምዃኖም ግን ኣየተሓታትን’ዩ። 
ማቴ28፤19-20 ምስ ርኣና ኽኣ ሰሇስተ ምዃኖም ንትኣማመን። እዚ ስእሉ ኽኣ ከምቲ 
ነቦና ኣብርሃም ዝተርኣይዎን፡ ጎይታናን መዴሓኒናን ንዓይ ዝርኣየ ነቦ ርኣየ 
ከምዝበሇና፡ ኣቦይ ካባይ ይዓቢ ከምዝበሇናን አቦ ከም እንብሎን ኣብሰማያት ትነብር 
ኣቦና ከም’ንብልን ብኣምሳል ዓቢ ወይ ሽማግሇ ብምምሳል ተሳኢለ፡ ካብ ሰብ ዝውሃበና 
መልሲ ኸዕግበና እንተ ዘይክኢለ ብምልእ እምነትን ጸሎትን ን ኣምሊኽና ክንሓትትን 
መልሲ ክንረኽብን ንኽእል ኢና።  

ኣምሊኽ ምስ ኩሊትና ይኹን ኣሜን  


