
               ጵፕጳጉሜን 
በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን!! 

  ካብ ርዕሰ ኣውደዓመት ቅዱስ ዮሐንስ ክሳብ 30 ነሓሰ 

ዓሰርተው ክልተ ኣዋርሕ ሓሊፎም፡ መበል 13 ወርሒ 
ጳጉሜን ናብ ሓድሽ ዓመት ንሰጋገረሉወርሒ እዩ፡ ትርጉሙ 
ኸኣ ታሪኽ ንእማን ሶርያዊ ብኣብነት ካብ ዝጥቀሱ እዩ። 
ንእማን ሓለቓ ሰራዊ እዩ ብማይ ክፍወስ ተስፋ ዘይነብሮ 
እዩ፡ ነቢየ ኤልሳእ ናብ ዮርዳኖስ ኪድካ ሾብዓተ ጊዚ 
ተሓጸብ ምስብሎ ክኣምን ኣይከኣለን ኣገልገልቱ ከቢድ ነገር 
ከምዘያዘዞ ምስ ሓበርዎ ግን ተሓጺቡ ነጽሀ!! ንዓና'ውን  
ቅዱሳን ኣቦታትን ልዕሊ ዓቕምና ኣይኣዘዙናን!  2ይ ነገስት 

1: ንእማን ድማ፡ ንንጉስ ሶርያ ሓለቓ ሰራዊቱ፡ እግዚኣብሄር 
ንሶርያ ብእኡ ዲል ሂብዎም ነበረ እሞ፡ ኣብ ቅድሚ 
ጐይታኡ ዓብይን ክቡርን ሰብ ነበረ፡ እቲ ሰብኣይ ከኣ 
ብርቱዕ ጅግና ነበረ፡ ግናኸ ለምጻም ነበረ። 

2: ሶርያውያን ድማ ሓደጋ ኺወድቁ ወጺኦም ነበሩ፡ ካብ 
ምድሪ እስራኤል ከኣ ንእሽቶ ጓል ማሪኾም ወሰዱ። ንሳ 
ድማ ኣብ ቅድሚ ሰበይቲ ንእማን ተገልግል ነበረት። 

3: ንእመቤታ ኸኣ፡ ጐይታይሲ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ሰማርያ 
ዘሎ ነብዪ እንተ ዚህሉ፡ ሽዑ ኻብ ለምጹ መሕወዮ ነይሩ፡ 
በለት። 



4: ንእማን ከኣ ኣትዩ ንጐይታኡ፡ እታ ኻብ ምድሪ እስራኤል 
ዝመጸት ጓል ከምዝን ከምዝን ኢላ ተዛሪባ፡ ኢሉ ነገሮ። 

5: እቲ ንጉስ ሶርያ ድማ፡ እምበእርሲ ኺድ፡ ኣነ ኸኣ ንንጉስ 
እስራኤል ደብዳበ ኽሰደሉ እየ፡ በለ። ሽዑ ንሱ ዓሰርተ 
ታለንት ብሩርን ሹድሽተ ሽሕ ሲቃል ወርቅን ዓሰርተ 
ለውጢ ኽዳውንትን ምስኡ ሒዙ ኸደ። 

6: ነታ ደብዳበ ድማ ንንጉስ እስራኤል ኣብጽሓሉ፡ ንሳ 
ኸምዚ ትብል፡ ሕጂ ኸኣ፡ እዛ ደብዳበ እዚኣ ምስ መጸትካ፡ 
እንሆ፡ ንእማን ጊልያይ ካብ ለምጹ ኸተሕውዮ ኢለ ናባኻ 
ሰዲደዮ ኣሎኹ። 

7: ኰነ ድማ፡ እቲ ንጉስ እስራኤል ነታ ደብዳበ ምስ ኣንበባ፡ 
ክዳውንቱ ቐዲዱ፡ ነዚ ሰብኣይ እዚ ኻብ ለምጹ ኸሕውዮ 
ኢሉ ዝሰደደለይ፡ ዝቐትልን ዘሕውንሲ፡ ኣነዶ ኣምላኽ እየ 
ንሱ ምኽንያት ጥራይ ይደልየኒ ኸም ዘሎ፡ በጃኹም፡ 
ፍለጡን ርአዩን፡ በለ። 

8: ኰነ ድማ፡ ኤልሳእ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ፡ እቲ ንጉስ 
እስራኤል ክዳውንቱ ኸም ዝቐደደ ምስ ሰምዔ፡ ናብቲ ንጉስ 
ልኢኹ፡ ስለምንታይከ ኢኻ ኽዳውንትኻ ዝቐደድካ፡ ኣብ 
እስራኤል ነብዪ ኸም ዘሎ ኺፈልጥሲ ናባይ ይምጻእ፡ በሎ። 

9: ንእማን ከኣ በፍራሱን ብሰረገላታቱን መጺኡ፡ ኣብ ኣፍ 
ደገ ቤት ኤልሳእ ደው በለ። 

10: ኤልሳእ ከኣ ናብኡ ልኡኽ ሰዲዱ፡ ናብ ዮርዳኖስ ኪድ 
እሞ ሾብዓተ ሳዕ ተሓጸብ፡ እቲ ስጋኻ ድማ ጥዕዩ ይምለሰካ፡ 
ክትጸሪውን ኢኻ፡ በሎ።2 Kings 5 (KJV) - 2ይ ነገስት 



10: And Elisha sent a messenger unto him, saying, 
Go and wash in Jordan seven times, and thy flesh 
shall come again to thee, and thou shalt be clean. 

11: ንእማን ግና ኰርዩ ኸደ እሞ፡ እንሆ፡ ኣነስ ብርግጽ 
ወጺኡ፡ ብስም እግዚኣብሄር ኣምላኹ ተማህሊሉ፡ ነቲ 
ለምጺ ዘለዎ ስፍራ ብኢዱ ዳህሲሱ ዜሕውየኒ መሲሉኒ 
ነይረ። 

12: ካብ ኲሉ ማያት እስራኤልሲ፡ እቲ ርባታት ደማስቆ 
ኣባናን ፈርጳርንዶ ግዳ ኣይበልጽን ኣብኡ ተሐጺበዶ 
ኣይምጸሬኹን፧ በለ። ተናዲዱ ኸኣ ገጹ መሊሱ ኸደ። 

13: ገላውኡ ግና ቅርብ ኢሎም፡ ኣቦየ፡ እዚ ነብዪ ጽኑዕ ነገር 
እንተ ዚዛረበካስ፡ ኣይምገበርካዮንዶ፧ ተሐጸብ እሞ ጽረ፡ 
እንተ በለካ ግዳ ኸመይ፧ ኢሎም ተዛረብዎ።2 Kings 5 
(KJV) - 2ይ ነገስት 

13: And his servants came near, and spake unto 
him, and said, My father, if the prophet had bid 
thee do some great thing, wouldest thou not have 
done it? how much rather then, when he saith to 
thee, Wash, and be clean? 

14: ሽዑ ወረዱ፡ ከም ዘረባ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ፡ ኣብ 
ዮርዳኖስ ሾብዓተ ሳዕ ጠሐለ፡ ስጋኡ ኸኣ ከም ስጋ ንእሽቶ 
ቘልዓ ዀይኑ ተመልሶ፡ ጸረየውን።2 Kings 5 (KJV) - 2ይ 
ነገስት 



14: Then went he down, and dipped himself seven 
times in Jordan, according to the saying of the 
man of God: and his flesh came again like unto 
the flesh of a little child, and he was clean. 

15: ሽዑ ንሱ ምስ ብዘሎ ጭፍራኡ ተመሊሱ፡ ናብቲ ናይ 
ኣምላኽ ሰብ መጾ፡ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሉ ድማ፡ እንሆ፡ 
ሕጂስ ብጀካ ኣብ እስራኤል ኣብ ብዘላ ምድሪ ኣምላኽ 
ከምዜልቦ ፈለጥኩ፡ ሕጂ ኸኣ፡ በጃኻ፡ ካብ ጊልያኻ ገጽ 
በረኸት ተቐበል፡ በለ። 

16: ንሱ ግና፡ እቲ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢለ ዘሎኹ ህያው 
እግዚኣብሄር እዩ፡ ከይቅበለካ፡ በለ። ንሱ ድማ ኪቕበሎ ግዲ 
በሎ። ንሱ ግና ኣበየ። 

17: ሽዑ ንእማን፡ እዚ ኻብ ዘይኸውንሲ ንጊልያኻ ኽልተ 
ጽዕነት በቕሊ መሬት ክትህቦ በጃኻ። ድሕሪ ደጊምሲ 
ጊልያኻ ንእግዚኣብሄር እምበር፡ ንኻልኦት ኣማልኽትስ 
ዚሐርር መስዋእትን መስዋእቲ ሕሩድን ኣየቕርብን እዩ።2 
Kings 5 (KJV) - 2ይ ነገስት 

17: And Naaman said, Shall there not then, I pray 
thee, be given to thy servant two mules' burden of 
earth? for thy servant will henceforth offer neither 
burnt offering nor sacrifice unto other gods, but 
unto the LORD. 

18: በዚ ነገር እዚ ግዳ እግዚኣብሄር ንጊልያኻ ይስረየለይ፡ 
ጐይታይ ኣብ ቤት ሪሞን ኣብኣ ኺሰግድ ኢሉ ምስ ዚአቱ፡ 



ንሱ ኣብ ኢደይ ይጐዝጐዝ፡ ኣነ ኸኣ ኣብ ቤት ሪሞን 
እሰግድ፡ ኣብ ቤት ሪሞን ክሰግድ ከሎኹ ድማ፡ በዚ ነገር 
እዚ ደኣ እግዚኣብሄር ንጊልያኻ ይስረየለይ፡ በለ። 

19: ንሱ ድማ፡ ብሰላም ኪድ፡ በሎ። ካብኡ ኸኣ ገለ ቕሩብ 
መገዲ ኸደ። 

20: ገሓዚ ጊልያ ኤልሳእ፡ ናይ ኣምላኽ ሰብ፡ ግና፡ እንሆ፡ 
ጐይታይ ነዚ ንእማን ሶርያዊ ዘምጽኦ ኻብ ኢዱ ኸይወስድ 
ነሐፎ። ህያው እግዚኣብሄር ኢለ፡ ደድሕሪኡ ጐይየ ገለ 
ኻብኡ ኽወስድ፡ እየ፡ በለ። 

20: ገሓዚ ጊልያ ኤልሳእ፡ ናይ ኣምላኽ ሰብ፡ ግና፡ እንሆ፡ 
ጐይታይ ነዚ ንእማን ሶርያዊ ዘምጽኦ ኻብ ኢዱ ኸይወስድ 
ነሐፎ። ህያው እግዚኣብሄር ኢለ፡ ደድሕሪኡ ጐይየ ገለ 
ኻብኡ ኽወስድ፡ እየ፡ በለ። 

21: ሽዑ ገሓዚ ደድሕሪ ንእማን ሰዐበ። ንእማን ከኣ 
ደድሕሪኡ ኺጐዪ ምስረአዮ፡ ኪቕበሎ ኻብ ሰረገላ ዘሊሉ 
ወረደ እሞ፡ ደሓንዶ፧ በለ። 

22: ንሱ ድማ፡ ደሓን፡ ጐይታይ ደአ፡ እነዉ ኽልተ 
መንእሰይ ካብ ደቂ ነብያት ካብ ከረን ኤፍሬም ሕጂ ሕጂ 
መጺኦምኒ እሞ፡ በጃኻ፡ ንኣታቶም ሓደ ታለንት ብሩርን 
ክልተ ለውጢ ኽዳውንትን ሀቦም፡ ኢሉ ልኢኹኒ፡ በለ። 

23: ንእማን ከኣ፡ ኤረ ኽልተ ታለንት ውሰድ፡ በለ። ግዲ 
ድማ በሎ። ክልተ ታለንት ብሩር ኣብ ክልተ ኸረጺት ኣሲሩ፡ 
ክልተ ለውጢ ኽዳውንቲውን ገይሩ ንኽልተ ገላውኡ ሀቦም፡ 
ንሳቶም ድማ ቀቅድሚኡ ተሰከምዎ። 



24: ኣብታ ዂርባ ምስ በጽሔ ኸኣ፡ ካብ ኢዶም ወሲዱ ኣብ 
ቤት ኣርነቦ፡ ነቶም ሰባት ድማ ሰደዶም፡ ከዱውን። 

25: ንሱ ኸኣ ኣትዩ ኣብ ቅድሚ ጐይታኡ ደው በለ፡ ኤልሳእ 
ድማ፡ ገሓዚ፡ ካበይ መጺእካ፧ በሎ። ንሱ ኸኣ፡ ጊልያኻ ኣብ 
ዝኸድክዎ የብለይን፡ በለ። 

26: ንሱ ድማ፡ እቲ ሰብኣይ ካብ ሰረገላኡ ተመሊሱ 
ኪቕበለካ ኸሎ፡ ልበይዶ ምሳኻ ኣይከደን፡ ብሩር ክትወስድ፡ 
ክዳውንትን ኣታኽልቲ ዘይትን ወይንን ኣባጊዕን ኣሓን 
ተባዕትዮን ኣንስትዮን ባሮት ከኣ ክትወስድሲ ጊዜኡ ድዩ፧ 

27: እምብኣርሲ እቲ ለምጺ ንእማን ንዘለአለም ኣባኻን ኣብ 
ዘርእኻን ይልገብ፡ በሎ። ሽዑ ለምጻም ኰይኑ ኸም በረድ 
ጻዕድዩ ኻብ ቅድሚኡ ወጸ። 

     ብዙሕ ናይ ድሕነት መገዲ ዝኸፈትልና ልዑል 
እግዚኣብሔር ይኽበር ይመስገን! ኣብዚ ሰብ ብዘይ ፍላጥ 
ፈጣሪኡ ረሲዑ ባርያ ሓጥያትን ኣየልጋሊ ሰይጣንን ኮይኑሉ 
ዘሎ ግዜ መርትዖ ስለዘይብሉ ኢዱ ንደም የልዕል! ነቲጽሑፍ 
ኣይርእዮን እዩ፡ እንተ ርኣዮ'ውን ኣየስተውዕሎን ከምቲ 
ዝጥዕሞ ይትርግሞ! ኣብዚ ታሪኽ ናይ ንእማን ማይ ካብ ሩባ 
ዮርዳኖስ ኢዩተሓጺቡ፡ ሓመድ ከኣ ወሲዱ፡ ንሕናውን ካ 
ማይ ጸሎት ንሕጸብ፡ ጸብል ከኣ ንልከ ንወስድ ከኣ፡ እዚ 
ብምግባርና ኣብርእሴና ዝስሓላ ኣስያፍን ዝውርወሩ 
ልሳናትን ቀለልቲ ኣይኮኑን፡ ንሕና ግን ዝገብርዎ ኣይፈልጡን 
እዮም እሞ ይቅረ በለሎም ኢና ንብል!!  ግጎይታ ድሕሪ 
ጥምቀቱ ቀጥታ ንገዳም ቆረንጦስ ደይቡ ን ኣርብዓ ለይትን 



ኣርብዓ መዓልትን ከምዝጾመ ንሕናውን ብ ማይ ጳጉሜን 
ተሓጺብና ንሓድሽ ዓመት እግዚኣብሔር ብዝፈትዎ መገዲ 
ሂወት ንረኽበሉ፡ ቤተክርስትያን ክብረታ ንሕልወሉ 
ክኾነልና ንጹህ ልቢ ፍጠረልና ኢላ ክንልምን ምስትውዓል 
የብዝሓልና!! 

  ርሑስ ወርሓ ጳጉሜን (ጓቁሜን) 


