
ብቀሲስ ሓለፎም ዓንደማርያም ቅዱስ ሚካኤል ሻርሎት 

መበል 14 ዓመታዊ ቤተክርስቲያን ተዋህዶ  

ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜርካ 

ቀዳም 4  ነሓሰ 2012 ዓ.ም 

መድኃኔ ዓለም ናይ ኤርትራ ኦ.ተ. ቤተ ክርስቲያን ኣትላንታ ጆርጂያ 

 Medhane-Alem E.O.T Church, Atlanta Georgia.  

 ብተስፋ ተሓጎሱ፥ ብጸበባ ተዓገሱ፥ 



ብጸበባ ተዓገሱ! 
ጸበባ ጸቢብ፥ መከራ፥ ፈተና፥ ሽግር …….. ወዘተ 
ተዓገሱ ህድኡ፥ ተጸበዩ፥ ብተስፋ ጽንሑ፥ ዓቕሊ ግበሩ፥ 
ስለ ምንታይ ይጸበና? 
በታ ጸባብ ኣፍ ደገ እተዉ፥ እታ ናብ ሕይወት እትወስድ ኣፍ ደገ ጸባብ እያ፡ 

መገዳ ቀጢን፡ ዚረኽብዋ ውሑዳት።ማቴ 7፡13 
ንመንግሥቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ጸበባ ክንኣቱ እዩ ዝግብኣና፡ ግሓ 14፡22 
ኣብ ዓለም ጸበባ ኣሎኩም፡ እንተኾነ ኣጆኹም ኣነ ንዓለም ስዒረያ እየ፡ ዮሓ 

16፡33  
ክስዕበኒ ዝደሊ ሕይወቱ ይመንን መስቀሉውን ይጹር፡ ማቴ 16፡24 



ብጊዜ ጸበባ 
 ኣብ መንጎኹም ዝጸበቦ እንተሎ ይለምን! ያዕ 5፡13 
 ኣብ ጸበባይ ንእግዚኣብሔር ጸዋዕክዎ፡ እግዚኣብሔር መለሰለይ፡ 

ከምኡ ድማ ኣርሓበለይ ። መዝ 118፡5 
 ምስ ጸበበኩም ናባይ ኣእወኹም፥ ኣነ ድማ ሰማዕኩኹም 
 ብጸበባ ትዕግሥቲጽንዓትተስፋ ይርከብ። ሮሜ 5፡4  

 ኣብቲ ጸበባኹም፥ መዋጽኦ ጌሩልኩም ኣሎ 
 ጸሎትና ኣብ ፈተና ኣይተእትወና፥ ብጊዜ ፈተና ጸጋን 

ትዕግሥትን ኣብዝሓልና።  



ተዓገሱ! 
• ተዓገሱ ህድኡ፥ ተጸበዩ፥ብተስፋ ጽንሑ፥ዓቕሊ ግበ 
ትዕግስቲ መለኮታዊ ባሕርይ እግዚኣብሔር እዩ። 
ንነፍስኹም ከኣ ብትዕግሥትኹም ከተጥርይዋ ኢኹም።ሉቃ 21፡19 
ነቶም ክሳብ መወዳእታ ዝተዓገሱ ብፁኣን እዮም ንብሎም። ያዕ 5፡11 
ትዕግሥቲ ኣቦና ኢዮብ ንዘክር። ኢዮ 2-42 
ምእንቲ ከይትደኽሙን ከይትሕለሉን ናብቲ ኩሉ ምጽራር ዝተዓገሰ 

ጎይታ ዘክርዎ፥ ዕብ 12፡3 
እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዚዕገስ፡ ክድሕን እዩ። ማቴ 24፡13 



ብጸበባ ንዕገስዶ? 
 ንዕገስዶ? ክንደይ ሰዓት? ክንደይ መዓልቲ? ክንደይ ዓመታት? 
 ንጸልማት ለይቲ ዘይተዓገሰ፥ ብርሃን መዓልቲ ክርኢ ኣይበቅዕን እዩ። 
 ክረምቲ ዘይተዓገሰ፡ ቀውዒ ኣይሓፍስን ኢዩ። 
 ኣብ ምድሪ ዘይጠዓገሰ፥ መንግስተ ሰማያት ኣይወርስን’ዩ 
 ከይሰራሕካ ዋጋ፥ ከይተዓገስካ ከኣ ጸጋ ኣይርከብን እዩ። 
ንኣብነት  
 ሳራ፥ ሃና ኣደ ሳሙኤል፥ ኤልሳቤጥ፥ ሃና ኣደ ቅድስት ማርያም ሳላ 

ዝተዓገሳ ብኣምላኽ ተሞገሳ፥ 



ብጸበባ ተሓጎሱ! 

ሰኣን ትዕግሥቲ ሕይወት ይጠፍእ፥ 
ሰኣን ትዕግሥቲ ቃል-ኪዳን ይፈርስ፥ 
ሰኣን ትዕግሥቲ ክቡር ስራሕ ይግደፍ፥  
ሰኣን ትዕግሥቲ ሕውነትን ዕርክነትን ይፈርስ፥ 
ሰኣን ትዕግሥቲ ፍቕሪ ይጠፍእ፥ 
ሰኣን ትዕግሥቲ ገንዘብን ንብረትን ይጠፍእ፥ 
ሰኣን ትዕግሥቲ ወርቃዊ ጊዜን ዕድልን ይባኽን፥ 
ሰኣን ትዕግሥቲ ኣምላኽን ቤተ ክ/ያንን ይግደፍ፥ 

 



ትዕግሥቲ መራር፥ ፍሬኣ ምቁር! 

ህድእ በል ኣምላኽ ክዓዪ ብትዕግሥቲ ተጸበዮ 
ጎይታ ኩሎም ክንስሑ ይዕገሥ ኣሎ፥ እምበር ንተስፍኡ 

ኣየደንጉዮን ኢዩ። 2ጴጥ 3፡9 
ጸበባ ፥ ኣይትኸውንን ክንዲ ራህዋ!  
ዝተዓገሰ ሓረስታይ ክቡር ፍረ ይሓፍስ! 
ዝተዓገሰት ነፍሰ ጾር ክቡር ውላድ ትሓቍፍ! 
ብጸበባ ዝዕገስ ፥ ኣብ መወዳእታ ይሕጎስ፥ 
ብዘይ እዋኑ ዝመጽእ ኩሉ ኣይጽቡቕን እዩ! 



ጸበባ ተዋህዶና 

ኣብዚ እዋን ጸበባ ናይ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንና 
ብዙሕ ትዕግስትን ጸሎትን የድልየና 
ብዙሕ ምጽውዋርን ዓቕልን የድልየና 
ብዙሕ ፍቕርን ጽኑዕ እምነትን የድልየና 
ብዙሕ ስራሕን፡ ርጉእ ልብን የድልየና 
ንኣምላኽ ዝጽበ ኣይርብርብን፥ ኣይጭነቕን፥ ተስፋ ፈጺሙ 

ኣይቆርጽን እዩ። 
ሰዓት ሃገርናን ኣሜሪካ ወይ ኻሊፎርኒያ ኒውዮርክ በበይኑ ከም 

ዝኾነ ጊዜናን ጊዜ ኣምላኽናን በበይኑ ኢዩ 



መዛዘሚ 

እምበኣር እንተ ተዓገሥና፡ ምስኡ (ምስ ኢ.ክ) ክነግሥ ኢና!2ጢሞ2፡12 

እንተ ተዓገሥና ምስ ኣቦና እንጦንዮስ ክንሕጎስ ኢና!  
እንተ ተዓገሥና መንግሥተ ሰማያት ክንወርስ ኢና!  

 
• ብተስፋ ተሓጎሱ፥ ብጸበባ ተዓገሱ!!!!! 

 
ብተስፋ ክንሕጎስ፥ ብጸበባ ክንዕገሥ ልዑል እግዚኣብሔር ጸጋኡ 

የብዝሓልና! !! ኣሜን!!!  


