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    ተኸታታሊ መምርሒ ጽሑፋት ኣብ 

              መንፈሳዊ ሂወት (1/12)   
                             
        

 

ብኸመይ እጅምር ? 
             መንፈሳዊ ሂወት ቀጻልን ዝዓብን’ዩ 

 

                                                                             

 

                                                                                  ኣዳላዊ 

                                                    ቤት ፍቅሪ እግዚኣብሔር      
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    ተኸታታሊ መምርሒ ጽሑፋት ኣብ 

              መንፈሳዊ ሂወት (1/12)  

 

 

                                    ብኸመይ እጅምር 

        መንፈሳዊ ሂወት ቀጻሊ ዝዓበን ዝቅጽልን”ዩ
       
    

                                                                                    

                                                                         ኣዳላዊ                                                                                     

                                                             ቤት ፍቅሪ እግዚኣብሔር            
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   * ኣብ ኢድ ኩሉ ክርስቲያን 
መንእሰይ ክትበጽሕ ተስፋ ኣለና  

* እዛ መጽሓፍ ንፈተውትኻን 
መሓዙትካን ብምዕዳል ኣብዚ 
ተስፋ ክትሕግዝ ተስፋና እዩ   

 

                                                                                

ስም መጽሓፍ ፥  ተኸታታሊ መምርሒ ጽሑፋት ኣብ መንፈሳዊ ሂወት 

(1) ከመይ ጌረ ፍቅሪ እግዚኣብሄር  
                                        አሕድር ? 
 
ኣዳላዊ ፥ ኣገልገልቲ ተመሃሮ ቤት ፍቅሪ እግዚኣብሄር 
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       ብጹእ ወቅዱስ ኣቡነ ቶዋድሮስ 2ይ 
           መንበረ ወንጌላዊ ማርቆስን ፓትሪያሪክ እስክንድርያ           
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ብጹእ ወቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ 3ይ 

ፓትሪያሪክ ኤርትራ 
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                                   ቅድሚ ምጅማርና 

እዚ መንፈሳዊ ካሪክለም ኣብ ሰለስተ ቀንዲ መሰረታዊ መምርሒ 
ዝተመርኮሰ ኮይኑ ፡ ሰንሰለታውን ንቀጻሊ ዕብየት ኣብ መንፈሳዊ 
ሂወት ሓጋዚ እዩ ። 

ቀዳማይ ፡ ’’ግብራዊ ስራሕ‘’ ኮይኑ ነፍስ ወከፍ ነጥቢ ኣንቢብካ 
ሓቀኛ ዕብየት መታን ክትረኽበሉን ፡ ክትዕወተሉን ኣብ ምትግባሩ 
ክትጽዕር ኣለካ ፡ ኣብ ምንባብ ጥራሕ እንተተሓጺርካ ግን ከም ተራ 
መጽሓፍ ንኽትዛናጋዕ ኢልካ ተንብቦ ክኸውን እዩ ፡ ንሱ ጥራሕ  
ዘይኮነ ጅምር ኣቢልካ ምግዳፍ’ውን ንቀጻሊ ዕብየት ውጽኢት 
የብሉን ። 

ካልኣይ ፡ ’’ብመስርዕ ክኸውን ኣለዎ ‘’  ኣብ ሰሙን ሓንቲ ክፋል 
ኣብ ተንብበሉ ንዓኣ ኣብ ግብሪ ከየዉዓልካ ናብቲ ካልእ ጽሑፍ 
ምስጋር ፡ ብሃውሪ ምንባብ ፡ ጀሚርካ ዘይምውዳእ ፡ ካብ ተራ 
ምንባብ ሓሊፉ ስሩዕ ዘይኮነ ኣካይዳን ፡ ንዘንበብካዮ ዘረስዓካን እዩ 
። ከም ውጽኢቱ ድማ ኣንቢብካ ጥራይ ኢኻ ክተርፍ ስለዚ ነፍሲ 
ወከፍ ነጥቢ ዝተታሓዘ ኮይኑ ስለ ዝተዳለወ በቐደም ተኸተል 
ኣገባብ ምኻድ ኣገዳሲ እዩ ። ኣብ ግዜ ምንባብካ ገሊኡ ትፈልጦ 
ገሊኡ ኸኣ ሰሚዕካዮ ዘይትፈልጥ ነገራት ምርካብ ባህርያዊ ኮይኑ 
ምሳና ሓቢርኩም ክትቅጽሉን ዕጋበትን ሓጎስን ዝመልኦ ሂወት 
ክኾነልኩም ሰናይ ምኒዮትና’’ዩ ። 
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ሳልሳይ ’’ ቀጻልነት’’ ኣብዚ መንፈሳዊ ካሪክለም እዚ ዝከታተለካ ፡ 
ዝመርሓካን ኣባት ነብሲ ወይ ኣገልጋሊ ቤተክርስቲያን ምሳኻ ክህሉ 
ተመራጺ’’ዩ ። እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ግዚኡ ወፊዩ ምሳኻ ኮፍ ኢሉ 
ዝከታተለካን ኣፍልጦ መንፈሳዊ ሂወት ዘለዎ ክኸውን ዝያዳ 
ተመራጺ ይኸውን ፡ ዝከታተለካ ሰብ እንተ ስኢንካ ግን ጸሎት 
ብምግባር ዓይነ ልቦናኻ ክኸፍተልካ ለምን ። ኮይኑ ግን ነዚ 
ንምግባር ስጋብ መወዳእታ ንምቅጻል ፡ ዓቅልን ትዕግስተን 
ክሓተካ’’ዩ ! መንፈስ እግዚኣብሔር እሙን ስለ ዝኾነ ከኣ ኣብ 
መዓልታዊ ጸሎትካ ክሰምዓካን ክድግፈካን መምህርካን 
ክኸውን’’ዩ ። 

* ንዝያዳ ሓበሬታ ፡ ሓገዝ ፡ ሕቶ ወይ ክውሰኽ ኣለዎ 
ትብልዎ ፡ ወይ ብመልክዕ PDF ዝተረፈ ክፋላት 
ክለኣኸልኩም ንእትደልዩ ብgodlovehostel@gmail.com 
ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ወይ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ፡ 

25 street Mustafa basha ካብ toman bay street 
hadayek zeytun cairo ቤት ፍቅሪ እግዚኣብሄር ንካብ 
ርሑቅ ዝመጹ ተማሃሮ ሓገዝ እንዳ ሃበ መንፈሳዊ 
ኣጎልጉሎቱ የበርክት  
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                                      መቅደም 

 ብዙሓት ሰባት ኣብ  መንፈሳዊ ሂወት ክጅምሩን ክስጉሙን እኳ 
እንተ ደለዩ ማዕረ እቲ ኣብቲ ቃል ዘለዎም እምነት ብግብሪ ምቅጻል 
ግን ይኸብዶም ፡ ካብቲ ብዙሕ ምኽንያታት ግን መንፈሳዊ 
ካሪክለም ወይ ውጥን ዘይምህላዎም እዩ ። እዚ መንፈሳዊ ጽሑፍ 
ግን ሰንሰለታዊ ኮይኑ ቅልል ብዝበለ መልክዕ ዝቀረበ ኮይኑ 
ንዕብየት መንፈሳዊ ሂወት ኣዚዩ ሓጋዚ እዩ ፡ ውጽኢቱ ባዕልኻ 
ክትፍትኖን ክትሪኦን መንፈስ ቅዱስ ይሓግዝ ። 
+ እዚ ሰንሰለታዊ ዝኾነ መንፈሳዊ ጽሑፍ ዝተፈላለየ መድብ 
ዝሓዘለ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ መድብ 12 ክፋል ይሕዝ ፥ ከምቲ ኣብ 
ኣካዳምያዊ ቤት ትምህርትታት ናይ ዕዮ ክፍሊን ናይ ዕዮ ገዛን 
ኢልና ንፈላልዮ ጥራውዝቲ ። ኣብዚ ድማ ልክዕ ከምኡ ዓይነት 
ኣካይዳ ክንጥቀም ኢና ። እቲ ናይ ዕዮ ገዛ ስራሕ እምበኣር 
ኣንቢብካ ጥራይ እንተ ገደፍካዮ ውጽኢት ኣይክትረኽበሉን ኢኻ ። 
ስለ ዝኾነ ክኣ ዘንበብካዮ ክተተግበሮ ናይ ግድን እዩ ፡ ኣድላዪ እንተ 
ኮይኑ ድማ ኣብ ተግባር ክሕግዘካ ዝኽእል መንፈሳዊ ሰብ ብፍላይ 
ኣብ መንፈሳዊ ሂወት ጀማሪ እንተ ድኣ ኮንካ ዝያዳ ውጽኢት 
ይህልዎ ። 
ኣብ መጨረሽታ ክትግንዘቦ ዘለካ ፡ ብዙሕ እዋን ኣብ ትጅምረሉ 
ፈተነ ክገጥመካ ንቡር እዩ እንተ ኾነ ግን ፍጹም ተስፋ ዘይሙቅራጽ 
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። ኣብ ትግባረ እንተ ፈሸልካ ከም ብሓድሽ ተመሊስካ ጀምር ሓንቲ 
መዓልቲ  ክርስቶስ ካብ ኩሉ ድኻምካን ጻዕርኻን ከዕርፈካ እዩ 
ምኽኒያቱ ንሱ ኣቦኻ’ዩ ። እግዚኣብሄር ኣቦና ብፍቅሩ ክሕልወና’’ዩ 
፥ ብኣማላድነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ፥ ጸሎት ብጹእ 
ውቅዱስ ኣቡነ ቴዎድሬዎስ 2 ሃገረ ግብጽን ጸሎት ብጹእ ወቅዱስ 
ኣቡነ እንጦንዮስ 3 ሃገረ ኤርትራ ኣይፈለየና ። ክብሪ ንእግዚብሄር 
ንዘልኣለም ኣለም ! ኣሜን ። 
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ብናይ ሓደ ዓርከይ ምኽሪ ንኣቦና ክረኽቦም ኢለ ኣብ መንገዲ 
ሰለይ እንዳ በልኩ እኸየድ ነበርኩ ። ሓቂ ትሓይሽ ኣብ መንፈሳዊ 
ሂወተይ ኣብ ክድንገጸሉ ዘይክእል ዝበኣሰ ደረጃ በጺሐ ኢየ ኔረ ፥ 
ርቡሽ ዝኾነ መንፈስ ምውዳቅን ምትሳእን ዝበዝሖ ኣብ ኣድካሚ 
ዝኾነ ሓሳብ ፥ ቀታሊ ዝኾነ ናይ ሓጢኣት ስምዒት ፥ እዚ ጥራይ 
ከይኣክል ብዙሕ እዋን ናይ ኩርዓት ስምዒት ካብ ካልእ ሰብ 
ዝበለጽኩ ኮይኑ ይስምዓኒ ነበረ ። ናብ ኣቦና እናከድኩ ኣብ 
ቅድመይ ብደሮናን ሓሰርን ዝመልአት ኩርባ የጓንፈኒ እሞ 
ምቅይያር ዘመን ንኸተርእየኒ ኣብ ቅድመይ ዝተደኮነት ኮይና 
ተሰመዓኒ ንፋስ ብምንባሩ ድማ ምስ ነብሰይ ‘’ ወላ ተፈጥሮ ዶ 
ምግምጣል ልበይ ኣጽኒዑ ይርብሸኒ ኣሎ ኢለ ‘’ ከዕዘምዝም 
ጀመርኩ ። ኣብቲ ኣቦና ዝጽበዩኒ ዘለዉ ቦታ ምስ በጻሕኩ ብምዉቅ 
ስላምታ ተቀባበሉኒ ብሓባር ውን ኮፍ በልና ። 

ኣቦና ፥ ከመይ ኣለኻ ዝወደይ ? 
ኣነ ፥ እግዚኣብሄር ይመስገን ኣቦና ኮይኑ ግን ብጣዕሚ ደኺመ ፥ 
ኣብ መንፈሳዊ ሂወተይ ምግምጣል በዚሑ ፥ ሓሳብ ኣዳኺሙኒ ፥ 
ንዝተወሰነ ግዜ ጽቡቅ ክኸየድ ይጸንሕ’’ሞ ጽንሕ ኢለ ከኣ እወድቅ 
ኣብ ገለ እዋን ከኣ’ሞ ናብ ተስፋ ሙቁራጽ ኢየ ዝኸይድ ፥ ውሽጣዊ 
ስላም ዘይምህላው ኣዚዩ ኣድኪሙኒ ሓጢኣተይ እንዳ ኣሳጎገ 
ኣቋሲሉኒ ፥ ኮታ ብዙሕ ነገር’ዩ ኣቦና ። 
ኣቦና ድማ ፥ እዚ ድኣ ንቡር እንዲዩ ዝወደይ ! 
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ኣነ ፥ ” ብምግራም “ ኣብ ሓጢኣት ምውዳቅ ፥ ውሽጣዊ ሰላም 
ዘይምህላው ፥ ተስፋ ሙቅራጽን ብትዕቢት ምንኽናኽንሲ……   
ባህሪያዊ እዩ ? 
ኣቦና ፥ ስጋ ወዲ ሰብ ብተፈጥሮ ከምኡ’ዩ ኮይኑ ግን ኣብ መንፈሳዊ 
ሂወት ክትጅምርን ክትቅጽልን መሰረታዊ ዝኾነ መንፈሳዊ ኣካይዳ 
ክትፈልጥ ግዴታ’ዩ ።  
ኣነ ፥ እወ ብርግጽ ካብ ልበይ እየ ዝደሊ ግን ክንደይ ሻዕ ጀሚረ 
ዘይወደቅኩ . . . . ሕጂ ግን ናይ ብሓቂ ምጅማር ክጅምር ደልየ 
ኣለኩ !!!!! 
ኣቦና ፥ ኣብ መንፈሳዊ ሂወት ሰለስተ መስረታውያን ኣገባብ ኣለዋ 
ዝወደይ 
ኣነ ፥ እንታይ እንታይ እየን ኣቦና ? 
ኣቦና ፥ እታ ቀዳመይቲ ‘’ መንፈሳዊ ሂወት መገዲ እምበር 
ሓንቲ ስጉምቲ [ ነጥቢ ] ኣይኮነን ፥ ምሉእ ዕድሜኻ እምበር 
ብግዜ ዝተሓጽረ ኣይኮነን ‘’ 
ኣነ ፥ ከመይ ማለት’’ዩ ኣቦና ? 
ኣቦና ፥ ብዙሓት ሰባት መንፈሳዊ ሂወት ጀሚሮም ከብቅዑ 
ኣይወድኡን ፡ ሰጒሞም ከብቅዑ ኣይበጽሑን ፥ መንፈስካ 
ዝትንክፍ ስብከት ምስ ሰምዑ ወይ ዘሕዝን ሓደጋ ከጋጥም 
ምስረኣዩ ጥራሕ ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ይፍትኑ ፡ ገሊኦም 
ድማ ሰኣን ትዕግስቲ ምግባር ካብ መንፈሳዊ ጉዕዘኦም ይርሕቁ 
።ንኣብነት ዝበዝሑ ሰባት ‘’ በቃ ክቅየረ እየ ካብ ሕጂ ንደሓር ሓድሽ 
ሰብ ክኸውን እየ ይብሉ ። ድሕሪ ሰሙን ወይ ቁሩብ መዓልታት 
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ሰይጣን ኣብ እዝኖም ቅርብ ኢሉ ‘’ ኣይትክእልን ኢኻ መንፈሳዊ 
ሂወት እኮ ኣዚዩ ነዊሕ’ዩ ክንዲ ዝጸዓርካ ጽዒርካ ክንዲ ዝኸድካ 
ኬድካ ኣይትወጾን ኢኻ ክትወድቅ ኢኻ ‘’ እንዳ በለ ስጋብ ተስፋ 
ዝቆርጹ ይርብሾም ፡ ከምኡ እንዳ በለ ካብ ፍቅሪ ኣምላክ የርሕቆም 
ሽዑ ነብስኻ ዝወቅስ ስብከት ምስ ዝሰምዑ ወይ ዘሰንብድ ሓደጋ 
ምስ ረኣዩ ወይ ድማ ኣብ ጸቢብ ፈተና ምስ ኣተዉ ናብ 
እግዚኣብሄር ክምለሱ ይህቅኑ ። ስለዚ ድማ’ዩ ወዲ ሰብ ኣብ 
ሸንኮለል ዝኣቱ፡ ጽቡቅ ኣጀማምራ ክህልዎ ይጸንሕ እሞ ምስ 
ሓጥአ ድማ ተስፋ ይቆርጽ ከምኡ እንዳ በለ ትርጎም ዘይብሉ 
ሂወት ይነብር ። 
ኣነ ፥ ንዓይ ልክዕ ከምዚ ክትብልዎ ዝጸናሕኩም’ዩ ዘጋጥመኒ ፥ 
እንታይ’ዩ ግን መፍትሒኡ ኣቦና ? 
ኣቦና ፥ ዝወደይ ኣብ መንፈሳዊ ሂወት ክትፈልጦን ክትኣምኖን 
ዘለካ ነገር እንተሎ መንፈሳዊነት ብግዜ ዝተደረተ ኣይኮነን ። ኩሉ 
ግዜ ኣብ መንፈሳውነት ክንዓቢ እዩ ዝግብኣና ፥ ልክዕ ውልድ ምስ 
በልና ኢና ንጅምሮ እቲ መንገዲ ከኣ ነዊሕ ስለ ዝኾነ በብደረጃ እዩ 
ዝኸውን ። 
ኣነ ፥ ከመይ ማለት’’ዩ በብደረጅኡ ? 
ኣቦና ፥ ካብ ኩሉ ሓጢትካን ፥ ኩሉ ሕማቅ ባህግኻን ወልፍኻን 
ከም ቅጽበት ካባኻ ክእለ ኣይትጸበ ዝወደይ ! ከም ቅጸበት ለይትን 
መዓልትን ብተመስጦ ብሙሉእ ልብኻ ክትጽልን ክትነብዕን ፥ ወይ 
ከምቶም ቅዱሳን ኣቦታት ነብሶም ክበርህ ከሎ ንሪኦም ክትበርህ 
ዉን ኣይትጸበ !! 
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ግን ነፍሲ ወከፍ ዝገበርካዮ ሓጢኣት ብልቢ ተጣዓሰሉ ፥ 
ዝገበርካዮ ሓጢኣት ምኽንያት ከይሃብካ ብሰንኪ እከለ ከምዚ ጌረ 
ከይበልካ ከም ዝተጋገኻ ተኣሚንካ ተነሳሕ ፥ ካልኣይ ግዜ እንተ 
ሓጢእካ ከም እንደገና ተንሲእካ ተስፋ ከይቆረጽካ ተነሳሕ ።  ምስ 
ትሓጥእ ኣነ ድኹም እንድየ ወይ ሓጥእ እንድየ ኢልካ ነብሰካ 
ከይተውድቅ ኣብ ተስፋ ጽናዕ ። ሓደ ሰብኣይ ነበረ ፥ እዚ ሰብኣይ 
ካብ ዝምርዖ 12 ዓመት ኣቁጺሩ እኳ እንተ ነበረ ውላድ ስለ 
ዘይነበሮ ናብ ብዙሓት ሓካይም ብምኻድ ተሓለለ ፥ ከምዚ ኢሉ 
ከሎ ሓደ ዓርኩ ሰናይ ምኽሪ ኣማኸሮ ናብ ሓደ ገዳም ኣቦና 
ገብረክርስቶስ ዝበሃሉ ኣቦ ክወስዶ’ሞ ጸሎት ክገብርሉ ኣማኸሮ ፥ 
ኮነ ድማ ብእምነት ስለ ዝጸለየ ድሕሪ ዓመት ጽቡቅ ቆልዓ ኣምጸአ 
ህርፋን ዉላድ ስለ ዝነበሮ ኣብ መደቀሲ ናይቲ ቆልዓ እንዳ ኣተወ 
ከጻውቶ ክዉዕል ጀመረ ። ድሕሪ ክልተ ወርሒ ግን ሓደ ዘስደምም 
ነገር ኣጋጠመ ። 
ኣነ ፥ እንታይ ተረኽበ ?? 
ኣቦና ፥ እቲ ኣቦ ነቲ ቆልዓ ክርኢ ኢሉ ናብቲ እቲ ቆልዓ ዝነበረሉ 
ክፍሊ ምስ ኣተወ እቲ ቆልዓ ብሓንሳብ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ቁመት 
እንዳ ወሰኸ ስጋብ ሜትሮን ፈረቃን ነውሐ ፥ ቀጺሉ ጭሕሚ 
ኣውጽአ ጭሕሙ እንዳ ነውሐ ከደ ። ኣቡኡ ድማ ነገራት ካብ ንቡር 
ወጻኢ ኮይንዎ ኣዚዩ ፈርሐ ፡ ሽዑ እንዳ ሰሓቀ እንታይ ኮንካ ከምኡ 
ጌርካ ትጥምተኒ ኪድ ሻሂ ኣፍልሓለይ በሎ ፥ ኣቦና ናባይ ጥምት 
ምስ ኣበለ ኣነ’ዉን ምስቲ ቀሪጸዮ ዝጸናሕኩ ሰንበድኩ ሽዑ ኣቦና 
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ኣስዕብ ኣቢሎም ‘’ ኣብ ቦታ እዚ ኣቦ እንተ ትህሉስ እንታይ 
ምገበርካ ? ‘’ በሉኒ 
ኣነ ፥ ብርግጽ ምሃደምኩ ወይ ካብ ስንባደ ዝተላዕለ ምሞትኩ ኔረ 
ኣቦና እዚ ነገር ሓቂ ኣይኮነን ምሽ ? 
ኣቦና ፥ ብርግጽ ዝወደይ ጽንጽዋይ’ዩ ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ 
ጭሕሙ ኣንዊሑ ሜትሮን ፈረቃን ክኸውን ዝክእል ሰብ የለን ። 
 ስለዚ ዝወደይ ኣብ ጉዕዞ መንፈሳዊ ሃንደበት ክትዓቢ ኣይትጸበ ‘’ 
ዓቅሊ ‘’ ምግባር ናይ ግድን’ዩ ። ንሓጢኣት ሓጢኣት ከም ምዃኑ 
መጠን ንኽትቆጻጸሮ ክትጽዕር ኣለካ ፥ ኣብ ዝሓጣእካሉ ግን ኣብ 
ቅድሚ እግዚኣብሄር ተኣሚንካ ተነሳሕ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ 
ዝብሎ ድማ ኪኸውን እዩ ፥ እግዚኣብሄር ካብ ጻዕርኻን ካብ 
መከራኻን ካብቲ ኣብኡ ኣእቲዮምኻ ዝነበሩ ጽኑዕ ባርነትን ምስ 
ዜዕርፈካ መዓልቲ ። ኢሳ፥14 ፡ 3 
ኣነ ፥ መዓስ’’ዩ እዚ ክኸውን ምስ ሞትኩ ማለት ድዩ ? 
ኣቦና ፥ ፍሽኽ እንዳ በለ ኣይፋሉን ብሂወት ከለኻ እምበር ። 
መንፈሳዊ ሂወት ኣብቲ ዝጀመርካሉ እዋን ቁሩብ ክብድ ይብል’ዩ ። 
ምኽንያቱ እቲ ዉግእ ብክልተ እዩ ። በቲ ሓደ ብዓለማውነትን 
ብርኹሳት መናፍስቲን ጌሩ ይዋጋኣካ በቲ ኻልእ ጎኑ ድማ 
ብውሽጥዊ ድኽመትና ጌሩ ይቃለሰና ፥ መንፈሳዊ ሂወት ግን ቀስ 
እንዳ በልካ ብመስርዕ ካብ ውሽጣዊ ድኽመትካን ሓሳብካን ኢካ 
ትነጽህ ፥ ብጸጋ እግዚኣብሄር ሓይሊ ረኺብና ነቲ ብደገ ኮይኑ 
ዝቃለሰና ሓጢኣት ስለ ትብድሆ እንዳ ቀለለ እዩ ዝኸይድ ልክዕ 
ከምቶም ቁዱሳን ማለት ዝወድይ ። 
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ይኹን ድኣ’ምበር እዚ ዘለናዮ ዘመን ናይ ጉያ ዘመን ከም ሙኻኑ 
መጠን ኩሉ ብኮምፒዩተር ብኢንተርነት ነገራት ክሳለጡ ክኢሎም 
እዮም ፥ ዕለታዊ መግብና ከይተረፈ እኳ ‘’ ቴክ ኣወይ’ዩ ‘’ ተቀዪሩ 
። ኣብ መንፈሳዊ ሂወትና ከይተረፈ’ዉን ጽልዋ ኣሕዲርልና እዩ ። 
ቅዱሳን ከይተረፉ ኣብ ፋልማይ ጉዕዘኦም ዝወደይ ሓደ ብሓደ 
እዮም ሶጊሞም ። ኣብ መንፈሳዊ ሱጓሜኦም ኣብ ጊዜ ጸሎትን 
ቅዳሴን ይታኸሱ ነበሩ ። ከም ፍታሕ ክኾኖም ከኣ ንኸይድቅሱ 
ጸጉሪ ርእሶም ምስ ገረብ ብገመድ ይኣስሩ ነበሩ ፥ ድሕሪ ዓመታት 
ግን ኣብ መንፈሳዊ ሂወቶም ዕብየት ስለ ዘርኣዩ ምሉእ ለይቲ 
ድኻም ከይተሰምዖም ክጽልዩ ይሓድሩ ነበሩ ። ቅዱስ ሙሴ ጸሊም 
ንኣብነት ኣብ ፋልማይ መንፈሳዊ ሂወቱ ፡ ርኹሳት መናፍስቲ 
ብሕማቅ ሓሳባት ፥ ባህጊ ፥ ርኽሰት ፥ ሕማቅ ወልፊ እንዳ ገበሩ 
ይቃለስዎ ነበሩ ። ንሱ ድማ ናብ ኣባት ነብሱ እንዳ ኸደ ለይትን 
መዓልትን ይናሳሕ ነበረ ፥ እንዳ ተቃለሰን እንዳ ተጸመመን ድማ 
ናብ ልዑል መንፈሳዊ ሂወት በጽሐ ካብቲ ኩሉ ዝብርትዖ ዝነበረ 
ፈተና ከኣ ተላቀቀ ። 
ኣነ ፥ ካብዚ ኩሉ ሓጢኣት ዘዕረፈሉ መዓልቲ ይመጽእ ይኸውንዶ ?  
ኣቦና ፥ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ይበል ‘’ ስለዚ ወዲ ሓራ እንተ 
ኣውጽኣኩም ፥ ብሓቂ ውጹኣት ሓራ ኽትኮኑ ኢኹም ።’’ ዮሃ 8:36 
እግዚኣብሄር እሙን’ዩ ዝወደይ እንተ ተዓጊስካ ከናግፈካ’ዩ ፥ ስጋብ 
ኣብ ቅኑዕ መንገዲ ዝሃለኻ ስኽፍ ኣይበልካ ፥ ትምህርቲ ኣብ ቤት 
ትምህርቲ ምስ ኣተኻ ኢኻ ትመሃር ። ቅዱስ ማር ኢስሓቅ ‘’ 
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‘’ እዩ ዝበለ ። ስለዚ ብዙሓት ሰባት በዚ መንገዲ 

ጀሚሮም ከብቅዑ ነዚ ሓቂ እዚ ብዘይምፍላጦምን ንፍረ ስለ 
ዝተሃወኹ ተስፋ ብሙቅራጽ ከይተዓወቱ ይተርፉ ጥራይ ዘይኮነስ 
ናብቲ ቅድም ዝነበረዎ ሂወት ይምለሱ  ። ቀንዲ ዕላማ ሰይጣን 
ንደቂ ሰባት ኣብ ሓጢኣት ምውዳቅ ሓሊፍዎስ ተስፋ ከም ዝቆርጹ 
ምግባር ኢዩ ። ስለዚ ኣብ ውሱን ሓጢኣት ሓንቲ ወይ ክልተ 
ሓጢኣት ተሞርኪሱ ( ሓጢኣት ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ብዝርዝር 
ክንዛረበሉ ኢና ) ይሰርሕ ። 
ኣነ ፥ ኣብ ቤት ትምህርቲ ስጋብ ዘለኹ ሓጢኣት ጌረ  ቀሊል ኢዩ ኢለ 
ሸለል እንተ በልኩኸ ? 

ኣቦና ፥ ካልአይቲ ነጥቢ ትምህርትና እዚ ዝስዕብ’ዩ ዝወደይ  

ኣነ ፥ እንታይ ? 

ኣቦና ፥ ካልአይቲ ነጥቢ ፡ 

ክልተ ዓይነት ሓጢኣት ከምዘሎ’’ዩ ፥ 

           ብድልየትካ ትገብሮን ብዘይ ድልየትካ ትገብሮን 

   ኣነ ፥ እንታይ ዩ ፍልልዮም ?   ኣቦና ፥ ቅድም ብድልየትካ 
እትገብሮ ሓጢኣት  ‘’ ኩሉ ሰብ እንዲዩ ዝጻረፍ ጸርፊ ንእሽተይ እያ 
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ዒራ ፥ ደሓር ከኣ ንኣሽቱ ኢና ዘለና ከም ሰብና ንንበር ‘’ እትብሎ 
ሓጢኣት’ዩ  

‘’ ንሓጢኣትካ ምኽንያት ጌርካ ምሽፋን ሸለል ምባል ኣብ 
ቅድሚ ክርስቶስ ምኽሓድ’ዩ 

እቲ ብፍላጥ ንገብሮ ሓጢኣት ዒራ ክንሳሕ ኢና ፡ ደይ ንኣሽቱ ኢና 
ዘለና ካብ ሰብናዶ ንኸፍእ ኮይና ድሓር ነርክበሉ ምባል’ዩ ። ’’ 
ከምዚ ዓይነት ሓጢኣት ናብ ገሃነም’ዩ ዘእቱ ንእስተይ ዝበሃል 
ሓጥያት የለን ‘’  

   ኣነ ፥ ዋላ ጸርፊ ናብ ገሃነም ድዩ ዘእቱ . . . .? እዚ ድኣ መን ኣሎ 
ናብ ገሃነም ዘይኣቱ ?  

ኣቦና ፥ ክንዲ ዝኾነ ይኹን ሓጢኣት ምንስሑ እንድሕር ኣቢኻ ወይ 
ከኣ ምኽንያት ኣምጺኻ ንሓጢኣትካ ክትሽፍን እንተ ፈቲንካ ዋጉኡ 
ሞት ጥራሕ ኢዩ ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ይብለና ‘’ ዓሻ 
ኢሉ ንሓዉ ዝጸረፈ ሰብ ፍርዱ ሞት’ዩ ‘’ ቀጺሉ ውን ይብል ‘’ 
እንተዘይ ተነሳሕኩም ኩሉኹም ክትጠፍኡ ኢኹም ‘’ ( ማቴ 5 ፡ 
22  ሉቃ 13 ፡ 3 ) ። 

              ኮነ ኢለ ዝፈጸምኩዎ ሓጢኣት እምበኣር ፡ 

ሸለል ኢለ ፈጺመዮ ከብቅዕ ክንሳሕ ኢለ ኣብ ዝወሰንኩሉ እዋን 
ንሓጥያተይ እንተ ሸፈንኩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ‘’ ጥልመት  ‘’ 
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እዩ ዝቁጸር ። ኣብ ምድራዊ ቤት ፍርዲ ዓንቀጽ ገበናዊ ሕጊ እዚ 
ዓይነት ገበን እኳ ዝለዓለ ፍርዲ’ዩ ዘለዎ ። 

ኣነ ፥ . . . .  እሞ ኸምዚ ዓይነት ሓጢኣት መፍትሒ ኣለዎ’ዶ ? 
ከምኡ እንተ ጌረኸ በቃ በታ ሓንቲ ጌጋ ይጠፍእ ማለት ዲዩ ? 

ኣቦና ፥ ኣይፋሉን ዝወደይ ንዝኾነ ዓይነት ሓጢኣት ፈውሲ ኣለዎ ። 
ፍውሲ ንኮነ ኢልካ ዝግበረ ሓጢኣት እምበኣር ንስሓ’ዩ ፥ ሓንቲ 
ቃል’ያ ተድሊ ‘’ ተጋጊየ ‘’ ኢልካ ምስ ትንሳሕ መንፈስ ቅዱስ ‘’ 
እግዚኣብሄር ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ‘’ ይብለካ ። ሓጢኣት ምስ 
ገበርካ ናይ ሞት ሞት ከም እትመውት ኣሚንካ ዋላ ንእሽተይ 
ትኹን ምኽንያት ከይገበርካ ተነሳሕ ። ሓጢኣትካ ኣብ ዝተረደኣካ 
ኣብ ቅድሚኡ ከምዚ ኢልካ ተዛረቦ ፥  

ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ ይቅረ በለለይ ኣነ ሓጥእ’የ 

ሓጢኣት ንባህረይ የጥፍኦ ኣሎ ፥ ኣነ ግን ወድኻ እየ እሞ 
መጺኻ ኣገላግለኒ 

ንኽናሳሕ ዓቅሚ ሃበኒ ድኣ’’ምበር እንዳ ጠፋእኩ ሱቅ ኢልካ 
ኣይትርኣየኒ 

ኣነ ፥ ናብ ገሃነም ዘእትዉ ዓበይቲ ሓጢኣት እንተዘይ ኮይኑ ንኣሽቱ 
ሓጢኣት ማዕረ ኽንድዚ ውጽኢት ዘለዎ ኾይኑ ኣይስመዓንን’ዩ ኔሩ  
ኣቦና ! 
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ኣቦና ፥ ጽቡቅ ኣለኻ ዝወደይ፡ ኣባኻ ጥራይ ኣይኮነን ኩሉ ሰብ’ዩ 
ከምኡ ዝርድኦ ፥ ገሊኦም ይጻረፉ ፡ ገሊኦም ይምሕሉን ይፈርዱን 
ከምዚ ብምግባሮም ግን መንፈስ እግዚኣብሄር ካብ ነብሶም ከም 
ዝርሕቅ ኣየስተብህሉን ፡ ንነኣሽቱ ጌጋታት ሽለል ምባሎም ንዓበይቲ 
ቶዃሉ ዕድል ከም ዝህቡ ኣይግንዘቡን እዮም ። 

ኣነ ፥ ሓደ ሓደ እዋን ኣቦና ዝጸልኦን ዘይደለኽዎን  ሓጢኣት ይገብር 
!! 

ኣቦና ፥ እዚ እምበኣር ብዘይድልየት ዝግበር ሓጢኣት ይበሃል ! 

ኣነ ፥ ሰብ ከ ብዘይድልየቱ ሓጢኣት ይገብር ዲዩ ? 

ኣቦና ፥ ብዘይ ድልየት ማለት ካብ ሓጢኣት ክትርሕቅ ምግዳልን 
ምቁዋምን ማለት’ዩ ፥ ይኹን ድኣምበር ብድኽመተይ ኣብ 
ሓጢኣተይ ክወድቅ እኽእል’የ ። ዝወደይ ኩላትና ኢና ኣብ ከምዚ 
ዓይነት ሓጢኣት ንወድቅ ። ነዚ ተረዲኣ እያ ከኣ ቤተ ክርስቲያን ኣብ 
ግዜ ጸሎት ‘’ እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን 
ዝገበርናዮ……..ሓጢኣትና ይቅረ በለልና ‘’ ትብል ። ካልእ ክንፈልጦ 
ዝግብኣና ድማ ብዘይ ድልየትና ንእንገብሮ ሓጢኣት ብምሉእ ልቢ 
ተጣዒስና ክንሳሓሉ’ዩ ዝግብኣና ።  

ሓጥያት ኣብ ንገብረሉ እዋን ሰይጣን ፥ ከምዚ ኢሉ ይመክረና ‘’ 
እግዚኣብሄር ፈቃርን ሓላይን’ዩ . . . . . . ደሓን ንሕጂ ሓጢኣት 



20 
 

ግበር’ሞ ግዜ ስለ ዘለካ ትናሳሓሉ ‘’ ኢሉ መርዛም ሓሳብ 
የምጽኣልካ ። 

ኣብቲ ብዘይድለየትካ ዝገበርካዮ ሓጢኣት ከኣ ሓዚንካን ተጣዒስካ 
ብንስሓ ናብ እግዚኣብሄር ክትምለስ ኣብ ትብለሉ እዋን ከኣ ተስፋ 
ብዘቁርጽ መንገዲ ‘’ ኩሉ ግዜ ተጋጊየ ክትብል ፥ ንስኻ 
ንመንፈሳዊ ሂወት ዘይትበቅዕ ሰብ ኢኻ ፥ ንኹሉ ሓጢኣት 
ህርድግ ኢልካ ትኣቱ ፥ ጠላም ሰብ ኢኻ ፥ እግዚኣብሄር ብኣኻ 
ደኺሙ እዩ በቃ ንስኻ ግዙእ ናይ ሓጢኣትን እከይ ግብርን 
ኢኻ  ‘’ ኢሉ ኣብ ልብኻ ሓሳባት የቐምጠልካ ። 

ኣነ ፥ ከምኡ ሓሳብ ከምጻለይ ከሎ እንታይ ክገብር ኣለኒ ? 

ኣቦና ፥ ከምኡ ክብለካ ከሎ ‘’ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓጥኣን’ ዩ 
ዝደሊ ‘’ ፥“ ኣቲ ጸላኢተይ ፥ እንተ ወድቅኩ ኽትንስእ እየ ” ፡ “ 
ንሓኪም ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣየድሊዩዎን እዮም ‘’ 
ኢልካ መልሰሉ ። እግዚኣብሄር ኣዚዩ ከም ዘፍቅረካ ተኣማመን ፥ 
ሰይጣን ድኹም ኢኻ ኢሉ ክቃለሰካ ከሎ ንስካ ከኣ ብርእሰ 
ተኣማንነት መልሰሉ ። 

ኣነ ፥ ( እንዳ ሰሓቅኩ ) ከመይ ማለት ብርእሰ ተኣማንነት ? 

ኣቦና ፥ ‘’ ኣይግድሰንን’ዩ ክርስቶስ የፍቅረኒ’ዩ ‘’ ኢልካ መልሰሉ 
። ዝወደይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅረካ ይኸውን ኢልካ ዶ 
ትሓስብ ? 
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ኣነ ፥ ብጣዕሚ እምበር የፍቅረኒ 

ኣቦና ፥ ስለዚ ስክፍ ኣይበልካ ዝወደይ ወላ ንመዓልቲ 50 ግዜ 
ዘይክወ ‘’ ኣይግድሰንን’ዩ ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅረኒ’ዩ ኢልካ 
‘’ ተቃለሶ ድሕሪ መዓልታት ሰይጣን ካባኻ ክሃድም ክጅምር’ዩ ፥ 
ኩሉ ግዜ ድማ ኣብ 
ልብኻ ከምዚ ዝበለ 
ሓሳብ ይሃልኻ ! 

እግዚኣብሄር ንሓጥእ 
ከም ወዱ ጌሩ’ዩ 
ዝሪኦ ፥  ከምቲ 
ክንክን ዘድሊዮ 

ሕሙም እምበር ከም 
መቅጻዕቲ ዝግብኦ 
ገበነኛ ጌሩ ኣይኮነን 

ዝርእዮ 

ካ ተኣሚንካ ስጋብ 
ዝተነሳሕካ ካብ ልብኻ 
ፈንፊንካ ስጋብ 
ዝረሓቅካ እግዚኣብሄር 
ኣዚዩ ከም ዘፍቅረካ  
እመን ፥ ኣብኡ 

ሓደ ብጻይ ንኣባት ነብሱ ፥ 

ሰይጣን ብርኹስ ሓሳብን 
ብሕልሚ ለይትን ወትሩ’ዩ 

ዝቃለሰኒ ፥ ንስኻ ርኹስ ኢኻ 
ጸሎት ክትገብር ኣይግበኣካን’ዩ 

ይብለኒ በሎ 

እቶም ኣቦ ፡ ሓንቲ ኣደ ንወዳ 
ኣብ መሬት ምስ 

ኣቀመጠቶ፥ እቲ ቆልዓ 
ይረስሕ’ሞ ነዲኡ ምስ ረኣየ 
ዳ በኸየ ናብኣ የብል ፥ ንሳ 
ከኣ ረስሓቱ ከይፈንፈነት 

ትሓቅፎ። ንሕና ድማ ምስ 
ወደቅና ቀልጢፍና እንዳ 

በኸና ናብ ኣምላኽና 
ንማዕቆብ ፥ ንሱ ከኣ 
ተቀቢሉ ከንጽሃና እዩ  

በልዎ። 
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ተኣሚንካ ጽናዕ ሓንቲ መዓልቲ ኣላ ካብ ጸገማትካ ትድሕነላ ። ሓደ 
ኣብነት ከምጻልካ ፥ ሓደ ኣቦ ኣዋርሕ ዝገበረ ህጻን ቆልዓ ኣለዎ ንበል 
እዚ ህጻን ውጽኣት ይሓምም ፥ ምስ ሓቆፎ ክዳኑ ይጽይቆ እሞ 
ንበዓልቲ ቤቱ ሕጸቢዮ ይብላ ፥ ከምኡ እንዳ በለ ድሕሪ ዝተወሰነ 
ግዜ ነቲ ቆልዓ ማራ ይጸልኦ ’’ ኣብ ጽርጊያ ክጉሕፎ ካልእ ውጽኣት 
ዘይበሉ ቆልዓ ኣምጹኡለይ’’ ክብል ዲዩ ዘጥዕመሉ ወይስ ንወዱ 
ሓቂፉ ‘’ ጸላኢኻ ይሕመምወይ ፥ ንዓይ ዘይገብረለይ ‘’ ክብሎ? 

ኣነ ፥ ሽንባይ ዶ ክድርበዮ ዝያዳ ከማን  ክሓልየሉ ክዕገሶን’ዩ ዘለዎ 
ከም ኣቦ መጠን 

ኣቦና ፥ ከመይ ድኣ እሞ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ 
ንዓና ዘይምሕረና ዘይዕገሰናን ፥ ስለዚ ሓጢኣት ክትገበር ከለኻ 
ዝወደይ ‘’ ተመለሰኒ ፍቱወይ ኢኻ ‘’ ኢሉ ክዛረበካ ከሎ ንስኻ ከኣ 
ድኽመት ስለ ዘለካ ‘’ ኣንታ ኣምላኽ ኣነ ሓጢኣተኛ’የ ክንደይ ግዜ 
ድየ ወዲቀ ዘለኹ ‘’ ኢልካ ትምልሰሉ ንሱ ከኣ ‘’ ጻድቅ ሸውዓተ ግዜ 
ይወድቅ ሸዉዓተ ግዜ ድማ ይትስእ’ዩ ይብለካ ከም ኣመልካ ከኣ 
ንስኻ ‘’ እሞ ልዕሊ ሽውዓተ ግዜ እንድዩ ኮይኑ ናተይ ጌጋ ‘’ ምስ 
በልካዮ  ፈቃር ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣ ‘’ 
ንምንታይ ሚልዮን ግዜ ኣብ መዓልቲ ዘይከወን ፥ ንስካ ፍትው 
ወደይ ኢኻ ንዓይ ተስፋ ከይቆርጽካ ጥራሕ ተመለስ ‘’ እዩ ዝብለካ 
። እግዚኣብሄር ፍጹም ፍቅርን ምሕረትን ኢዩ ዝወደይ ፥ ናይ 
መንፈሳዊ ሂወት ሕማም ሃሊና ቀጻሊ ኣብ ሓጢኣት እንድሕር 
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ንወደቅ ኮይና ፥ እግዚኣብሄር እንታይ’ዩ ዝገብረና ኢልና እንተ 
ሓተትና ? እቲ መልሲ ከጽሪየናን ከንጽሃናን እምበር 
ኣይድርብየናን’ዩ ፡ ዝያዳ እኳ ድኣ ይድንግጸልና ።        

ስለዚ እግዚኣብሔር ፍትወይ ይብለና  ፡ ሽሕ ግዜ ሓጢኣትካ 
እንተ በዝሐን 

እንተ ኸፍአን ፍጹም ሕልናኻ ኣይተዕርብ ፥ ንሓጢኣትካ ሸለል 
ምባልን 

ንሓጢኣትካ ምኽንያት ብምምጻእን ጥራሕ ክትሽፍን 
ኣይትፈትን ሓጢኣተኛ ስጋብ 

ዝኾንካ ኣነ ተጋጊየ’ የ ኢልካ ተነሲሕካ ናብ ኣምላኽ ተመለስ 
፥ ምሉእ 

ሕድገት ከም ዝግበረልካ ድማ እመን 

ኣነ ፥ ምስ ሓጢኣተይ ከለኹ እንተ ሞይተ እንታይ’ዩ ፍርደይ ኣቦና ፥ 
ኣብ ውትህድርና ’’ ምሊታሪ ፖሊስ ‘’ ዝበሃል ፍሉይ ኣሃዱ ኣሎ 
ኣፍልጦ ኣለካ ዲዩ ብዛዕባ’ዚ ኣሃዱ ? 

ኣነ ፥ የብለይን 

ኣቦና ፥ ኣብ ኢዶም MP ዝብል ጽሑፍ ዘለዎ ኣብ ዝኾነ ናይ 
መንግስታዊ ትካላት ወይ ቤት መንግስቲ ይረኣዩ እዮም ። 
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 እዚ ኣሃዱ’ዚ ኣብ ግዜ ዉግእ ፍሉይ ስራሕ እዩ ዘለዎ ዝወደይ ። 

ኣነ ፥ እንታይ ? 

ኣቦና ፥ ኣብ ግዜ ውግእ ብድሕሪ ብጾቶም ብሙኻን ኣብ ኢዶም 
ንኣሽቱ ብረት ብምሓዝ ዝኾነ ሰብ 
ካብቶም ብጾቶም ካብ ፍርሒ 
ዝተላዕለ ክሃድሙ እንተ ፈቲኖም 
ይቀትልዎም ፥ እዚ ጥራይ ከይኣክል 
ሬሰኦም ናብ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ 
ብምውሳድ ይፈርድዎ ኣብ ቅድሚ 
ቦጦሎኒ ከኣ ትሽዓተ ግዜ ናብቲ ሬሳ 
ጥይት ብምቱካስ ከዳዕ ከዳዕ 
ይብልዎ። 

ኣነ ፥ እዚ ጭካነ እዚ ይገብሩ ? 

ኣቦና ፥ እወ ምኽንያቱ ብናትካ ክሕደት እቲ ሰራዊት ስለ ዝሰዓር’ዩ 
፥ ሓደ ወተሃደር እንዳ ተዋግአ ከሎ ቦምብ ረጊጹ እንተ ሰንከለ ግን 
እዞም ክንብሎም ዝጸናሕና MP እንዳ ጎየዩ ንረድኤቱ ናብ ሕክምና 
ይወስድዎ ፥ ጅግና ኢሎም ከኣ ይጽውዕዎ እንተ ሞይቱ ከኣ ስዉእ 
ኢሎም ይሰምዩዎ ። ክልቲኦም ወዲቆምን ሞይቶም ኮይኑ ግን እቲ 
ሓደ ከዳዕ ተባሂሉ እቲ ሓደ ከኣ ስዉእ ተባሂሉ ከቢሩ ። ስለዚ ንስኻ 

እግዚኣብሄር 
ንሓጥእ ከም ሓደ 
ክንክን ዘድልዮ 

ሕሙም እምበር 
ከም ሓደ መቅጻዕቲ 
ዝግብኦ ገበነኛ ጌሩ 

ኣይርእዮን እዩ 

ቅ.ዮሃንስ ኣፈወርቅ  
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ውን ኣብ ናይ ውልቅኻ መንፈሳዊ ውግእ ካብ ናይዚኣቶም ኣብነት 
ብምግንዛብ ኣበይ ከም ዘለኻ ፈትሽ ። 

ኣነ ፥ ብዙሕ እዋን ግን ሰይጣን ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ፍቅሪ ሓጢኣት 
ስለ ዘለለዮ ወትሩ ብገዛእ ፍቃደይ’የ ሓጢኣት ከም ዝገብር 
ይገብረኒ !!! ኩሉ ግዜ እዩ ኸምዚ ዓይነት ሓሳብ ዘምጻለይ 

ኣቦና ፥ ድምጺ ሰይጣን ኣይትስማዕ ዝወደይ 

ስጋብ ብሓጢኣትካ ተጣዒስካ ብዘይ ምኽንያት ዝተነሳሕካ ፥ 
ሰጋብ ንኣምላኽ ከንጽሃካ ዝለመንካዮ ፥ ምስ ሓጢኣት 
ክትነብር ፍቃደኛ ዘይኮንካን ፥ እግዚኣብሄር ንገድልኻን 
ጻዕርኻን ኢዩ ዝርኢ እሞ ። ነብስኻ ኣይተሕስም ዝወደይ 
ወላ’ውን ኣብቲ መጀመርያ መንፈሳዊ ሂወትካ ፍቅሪ 
ሓጢኣት ሃሊካ ንምቅላሱ እንተ ጸዓርካ ሓደ መዓልቲ ከም 
ትስዕሮን ትጸልኦን ከረጋግጸልካ እፈቱ ። 

ብዛዕባ እዚ ጉዳይ’ዚ ኣብቲ መቐጸልታ ‘’ ጠቅላላ ካብ ሓጢኣት 
ምግልጋል ‘’ ዝብል ኣርእስቲ  ብደቂቅ ክንገልጾ ኢና ። 
ኣነ ፡ ጠላም ከም ዝኾንኩስ መዓስ ኢየ  ዝፈልጥ ? 
ኣቦና ፡ ብሓጢኣትካ  ምስ ትዓግብ ፡ ኣብ ግዜ ንስሓ ምኽንያት 
ኣምጺካ ገበንካ ክትሽፍን ምስ ትፍትን ፥ ምስ ሓጢኣትካ ምንባር ፡ 
ካብ ንስሓ ምድሕርሓር ፡ እዚ’ዩ ጥልመት ዝበሃል ። ዝወደይ  
እግዚኣብሄር ኣሎ ድሓን ባዕሉ ናብ ጽቡቅ ክመርሓና ኢዩ ደሓን 
ዝበሃል ኣጉል ዘረባ ተጠንቀቀሉ ። 
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ኣነ ፡ እሞ ኣቦና እዚ ዘረባ ጌጋ ኣለዎ ዲዩ ?  
ኣቦና ፡ እወ እዚ ዓይነት ዘረባ ኣንጻር ክብሪ ኣምላክን ኣንጻር 
መጽሓፍ ቅዱስን ኢዩ !! 
ኣነ ፡ ከመይ ማለት ኢዩ ኣቦና ? ኣነ ውን ንባዕለይ ከምኡ ዝበል 
ኣተሓሳስባን እምነትን’ዩ ኔሩኒ ፥ ካብ ብዙሓት ቤተ ሰበይን 
የዕሩኽተይን እዛ ዘረባ ከይሰማዕኩዋ ዝሓለፍኩ መዓልቲ የላን ። 
ኣቦና ፡ ጌጋ እምነት’ዩ እዚ ዝወደይ ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ‘’ኣብ ፈተና 
ከይትኣትዉስ ለይትን መዓልትን ጸልዩ ተጋደሉ ፡ ምጽኣት 
እግዚኣብሄር ከም ሰራቂ’ያ ፡ ዲያብሎስ እቲ መጻርርትኹም  
ዝዉሕጦ ደለዩ ኸም ዝጓዝም ኣንበሳ ኮይኑ ይዘዉር ኣሎ እሞ 
ተጠንቐቑ ኢዩ ዝብል ። ይሁዳ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከሎ’ዩ ዝሞተ 
፡ ብዙሓት ምስ ሓጢኣቶም ከለዉ ገሊኦም ቀተልቲ ሰብ ፡ ገሊኦም 
ሰረቅቲ እንከለዉ እዮም ዝሞቱ ፥ ብዙሓት ከኣ ብንጽህናኦም 
ይመቱ ፡ ካብ ጥፍኣት ከኣ ይድሕኑ ። 
ኣነ ፡ ካብ ምንታይ’ዩ መበገሲኡ እዚ ዘረባ እዚ ? ኣቦና 
ኣቦና ፡ ንኣሽቱ ቆልዑት ወይ ከኣ መንእሰያት ምስ ሞቱ ንስድራቤት 
መዋቲ ሓቅነት ብዘይብሉ ቃላት ንምጽንናዕ ዝብልዎ እዩ ፡ ስይጣን 
ነዚ ዘረባ እዚ ተጠቂሙ ንደቂ ሰባት ካብ ምንሳሕ ንኸሰናኽሎም 
ኢሉ ዝሰርሖ ውዲት’ዩ ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ‘’ህዝበይ ሰኣን 
ፍልጠት ይጠፍእ ኣሎ‘’ ይብል [ ሆሴ 4 ፡ 6 ] ። ዘይምፍላጥ ናብ 
ሓጢኣትን ጥፍኣትን’ዩ  ዘምርሕ ፡ እዚ እንተ ዝፈልጡ ግን ወትሩ  
ምነጽሑን ፡ ሕድገት ሓጢኣትን ከም ዝረኽቡ ኣሚኖም ቀጻሊ 
ብንስሓ ናብ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምተመልሱ ፡ ፍቅሪ 
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ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ ዝርድኡ ተስፋ ኣይምቆረጹን 
እምበሺ ብንሰሓ ምተመልሱ ፡ ዝኾነ ይኹን ሓጢኣት ምስ 
እግዚኣብሄር የባእስን ናብ ገሃነም ከም ዝድርቢ ሙኻኑ እንተ 
ዝፈልጡ ፡ ኣፎም መሊኦም ኣይምተጻረፉን ፡ ሕማቅ ትርኢት 
ኣይምረኣዩን ወይ ውን ኣብ ዝኾነ ዓይነት ሓጢኣት ኣይምተዋፈሩን 
። 
ኣነ ፡ ብድልየትካ ዝግበር ሓጢኣትን ብዘይድልየትካ ዝግበር 
ሓጢኣትን ፍልልዩ ኣጸቢቁ ክርድኣኒ ምደለኹ ? 
ኣቦና ፡ ብድልየትና ዝግበር ዝበሃል ንሓጢኣት ሸለል እንዳ በልካ 
ትገብሮ ኢዩ  ንኣብነት  ‘’ ደይ ንኣሽቱ ኢና ዘለና ድሓር ከኣ እዚ 
ቀሊል’ዩ ፡ ድሓር ከኣ ምንሳሕና ኣይተርፍን’ዩ ‘’ ሓጢኣት ድሕሪ 
ምግባርካ ከኣ በደልካ ክትሽፍን ትደሊ ‘’ ደይ ድኹም ሙኻነይ 
ኣይተረፈንን ፡ ደሓር ከኣ ኩሉ ሰብ’ዩ ከምኡ ዝገብር ቀስ 
ኢልና ንስሓ ነርክበሉ ‘’  ምባል ኢዩ  ።              
ብዘይድልየት ዝግበር ከኣ ’ ንሕማቅ ነገራት ካብ ምፍጻሞም 
ምሕራሞም ፡ ካብኡ ትሃድም ፡ ብዘለኒ ሓይሊ ኣብ ሓጢኣት 
ንኸይወድቅ ይቃለስ ’’  ሓጢኣት ብምግባረይ እጠዓስ  ‘’ ኣነ 
በደለኛ’የ እንዳ በልካ ሕማቅ ይስመዓካ ፡ ነብሰይ 
ብምርካሰይ ንነብሰይ እወቅስ ‘’ 
ፈውሱ ፡  ብድልየት ዝግበር ሓጢኣት ፡ ጥለመት ምዃኑ 
ክንፈልጥ ይግብኣና ፡ ካብ ልብና ብዝተጣዕሰ መንፈስን ብዘይ 
ምኽንያት ተጋጊየ ምባል የድሊየና ። 
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ብዘይድልየት ዝግበር ሓጢኣት ፡ ከኣ ክንዲ ዝኾነ ይኹን ፡ ክንዲ 
ዝኸፈአ ይኽፋእ ፡ ዋላ ብዙሕ ግዜ ዝተደጋገመ ይኹን ሓጢኣትካ 
ከም ዝሕደገልካ ኣሚንካ ንእግዚኣብሄር ምልማን  
መጠንቐቕታ ፡ ብድሌትካ እትገብሮ ሓጢኣጢኣት ፡ ዝነኣሰት 
ትንኣስ ሓጢኣትካ ሸለል ከይበልካ ብበደልካ እመን  
ብዘይድልየትካ እተገብሮ ሓጢኣት ፡ ክንዲ ዘበዝሐ ይብዛሕ 
ብውድቀትካ ፍጹም ተስፋ ከይትቆርጽ ።  
ኣነ ፡ እቲ ሳልሳይ ነጥቢ ኣብ መንፈሳዊ ሂወት ክገብሮ ዘለኒኸ 
እንታዩ ኣቦና ? 
ኣቦና ፡ እቲ ሳልሰይቲ ነጥቢ    

 
ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶ ኣብዚ ምድሪ ከሎ ምስ 

ብክልተ ዓይነት ሰባት ይዘራረብ ኔሩ ። 
ምስ ተቀበልቲ ቀረጽ ሓጢኣንን ፡ ብፍቅሪ ምስኦም ብምሕባር 
ንኽንስሑ የተባብዖምን ሓጢኣቶም ከም ዝምሕረሎም  
የረጋግጸሎም ነበረ ። 
ምስቶም ብዛዕባ ኩሉ ቤት እግዚኣብሄርን ሕጊ ሙሴን ዝፈልጡ 
ፈሪሳውያን ካህናት ግን ግቡዛት ስለ ዝነበሩ ‘’ ኣቱም ግቡዛት 
ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ፡ ደጊኡ ጽቡቅ ኮይኑ ዝርኤ ፡ ውሽጡ ግና 
ኣዕጽምቲ ምዉታትን ርኽሰትን ዝመልኤ ልቅሉቅ መቃብር 
ትመስሉ ኣሎኹም እሞ ፡ ወይለኹም  ይብሎም ነበረ ። 

ሳልሳይ ነጥቢ  ‘’  ተስፋ ዘይሙቅራጽን ንበደልካ ክትሽፍን 
ዘይምፍታንን ‘’  እዩ 
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ኣነ ፥ ከመይ ማለት’ዩ ኣቦና ? 
ኣቦና ፥ ሓደ እዋን ክልተ ኣሕዋት ንኽማሃሩ ካብ ገጠር ናብ ርእሰ 
ከተማ ካይሮ ዓዲ ቀየሩ ፥ ምስ ግዜ ግን ኣንፈቶም ክስሕቱ ጀመሩ 
። ሽጋራ ምትኻኽ ፡ ዕጸ ፋርስ ፥ ካልእ ብዙሕ ሓጢኣት ኽገብሩ 
ጀመሩ ሰብ ምእንቲ ከይረክቦም  መንበሪ ገዝኦም ቀየሩ ፡ ደሓር 
ቀጺሎም ቁጽሪ ተሌፎናቶም  ፥ ደሓር ናብ ስድራቤቶም ጠቅላላ 
ምድዋል ኣቋረጽዎ ። ኣቡኦም ድማ ወላሓንቲ ኣማራጺ ስለ ዝሰኣነ 
ናብቲ ዝመሃሩሉ ዝነበሩሉ ዩኒቨርሲቲ ደብዳቤ ብምልኣኽ 
ንኽምለሱ ተማሕጸኖም ፥ እቲ ዓቢ ወዱ ግን ጭካነ ብዝተሓወሶ 
መልሲ ‘’ ናጽነተይ ኣዊጀ’የ ሕጂ ወድኻ ሙኻነይ ከማን ረስዓዮ ፥ 
ምሳኻ ከለኹ ተዓጺየ እየ ኔረ ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ከይትድወለለይ 
ወላ ውን ደብዳቤ ከይትጽሕፈለይ ‘’ በሎ ። ወላዲኡ በቲ ዓቢ ወዱ 
ኣዚዩ ስለ ዝጓሃየ ካብ ሓዘን ዝተላዕለ ብዙሕ ነብዐ  ፥ እቲ ንእሽተይ 
ውላዱ ግን ‘’ ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን’የ ከሕፍረካ እንተዘይኮይነ ፡ 
ኣነ በቃ ናይ ወልፊ ሰብ ኮይነ እየ ክምለሰካ ኣይክእልን’የ ፡ እዚ ኩሉ 
ብክንክን የዕቢኻ እቲ ሰብከ እንታይ ክብለካ ፡ ኣቦይ ይቅረ 
ግበረለይ ክንደይ ግዜ ፈቲነ‘የ ካብዚ ወልፍን ሓጢኣትን ክወጽእ 
ግን ኣይከኣልኩን ‘’ እቲ ወላዲኡ ግን ‘’ ከም ዘለኻዮ ጥራሕ 
ተመለስ ዝወደይ ፡ እናነባዕኩን ልበይ ብጓሂ እናተሳቀየት እየ 
ዝጽሕፈልካ ዘለኹ ፡ ሰብ ዝበለ ይበል ኣይግድሸንን እዩ ክንዲ 
ዝሃለኻ ሃሉ ብሃለዋትካ ክፈትወካን ክቅበለካን’የ ሓንቲ ግን ንዓይ 
ደንግጸለይ በጃኻ ተመለሰኒ ዝወደይ ‘’ ኢሉ ለመኖ ። እቲ ወዱ ግን 
‘’ ክንደይ ግዜ ፈቲነ ግን ኣይተኻእለንን ፡ ኣነ ድርባይ’የ ከሕፍረካ’የ ፡ 
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ብደመይ እጽሕፈልካ ኣለኹ ክምለሰካ ኣይክእልን እየ ጭካነይን 
ርኽሰተይን መዳርግቲ የብሉን ‘’ ኣቦይ በሎ ፡  ብኸምዚ ኣብ 
መንግኦም ልቢ ሰብ ዝትንክፍ ደብዳቤታት ይሳደዱ እኳ እንተ ነበሩ 
እቲ ንእሽተይ ወዱ ግን ክምለሶ ኣይከኣለን ። ሓደ መዓልቲ ግን 
እቶም ክልተ ኣሕዋት ክዛወሩ ኢሎም ምስ የርዕኽቶም ብመኪና 
ይኸዱ እሞ ዕጸፋርስ የትክኹ ስለ ዝነበሩ ሓደጋ ኣጋጠሞም  ፡ 
ብዙሕ ካብቶም ተሳፈርቲ ሞቱ እቶም ክልተ ኣሕዋት ውን 
ካብኣቶም ግዳይ ኮኑ ፡ ሂወቶም ኣብዚ ኣብቀዐት ። ብዘሕዝን 
ፍጻሜ ድማ ክልቲኦም ካብዛ ዓለም ተፈልዩ ፡ እቲ ሓደ ብትዕቢቱ 
ብሸለልትነቱን ፡ እቲ ሓደ ከኣ ኣብ ምሕረት ብዘይምእማኑን 
ተስፋ ብሙቅራጹን ጠፍኡ ። 
ኣነ ፥ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን  

 ኣቦና ፥ ኣቦና ፥ እዚ ዛንታ እዚ፥ ዛንታ ኩሉ ናብ ኣምላኽ ዘይምለስን 
ዘይንሳሕን’ዩ ፥ ዕቡይ ይኹን ኣምሰሉ ካብዚ ኣይፍለይን’ዩ ፥ንገብሮ 
ተጠፍኣና ኩልና ሓጢኣተኛታት ኢና ዝወደይ ንኩላትና ከኣ 
ጎይታና ክርስቶስ የድሊየና’ዩ!! ቅድሜኻ በዲልና ኢና እሞ 
ሕደገልና ‘’ ንበሎ’ሞ ተቀቢሉ ካብ ኩሉ ርክሰት ከንጽሃና ኢዩ ። 

ኣነ ፥ ናይ ብሓቂ እግዚኣብሄር ፈቃርን ጥዑምን’ዩ 

ኣቦና ፥ ኣቦና ኣዳምን ሄዋንን ምስ ወደቁ ፥ናይ ኩላትና ባህሪ 
ተባላሸወ ።   ስለዚ ክንዲ ዝጸዓርና ጽዒርና ፥ ኩሉ ጾምናን ፥ 
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ጾሎትናን ቁርባናን  ፥ዋላ ኩሉ ግዜ ወንጌል እንተ ኣንበብና 
ኣይጠቅመናን’ዩ ።   

 
 
 
 
          +                            +                         + 

መንፈሳዊ ሂወት        ከልተ ዓይነት            ጎይታና ኢየሱስ          

ቀጻሊ እምበር           ሓጢኣት ከም               ክርስቶስ                    

ፍጻሜ ከም             ዘሎ ፥ ብድልየትን          ንሓጥእ’ዩ                   

ዘይኮነ ፥ ሂወት         ብዘይ ድልየትን           ዝደሊ ስለዚ                                   

    እምበር                   ዝግበር                  ተስፋ ዘይሙቅራጽ ፡               

ጊዝያዊ ከም          ተስፋ ከይቆረጽካ            ካብ ኣምሰሉነት              

     ዘይኮነ ።               ምንሳሕን                  ካብ ከም ናይ                   

                               መዓልታዊ                ፈሪሳዉያን ፉንፉን               

                          ምልማንን ጥራሕ ።         ሂወት ምርሓቅ ።                            
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ኣነ ፥ ( ካብ ዘረበኦም ኩልፍ ብምባል ) ፥ ኩሉ መንፈሳዊ ሂወት 
ጥቅሚ የብሉን ማለት ዲዩ ? ኣቦና 
ኣቦና ፥ ( ሓንሳብ ሓሳባትይ ኣወድኣኒ ዝወደይ ) ፥ መንፈሳዊ ሂወት 
ድኣ ብዘይጥርጥር መገዲ ቅድስና እዩ !! ግን ከም ሓደ ተራ ስራሕ ፥ 
ወይ ካብ ፍርሒ ዝተላዕለ ፥ ወይ ኣብ ግዜ ጸገምካ ጥራሕ  
ተተግብሮ ተኮንካ ብፍቅሪ ኣይኮንካን ተተግብሮ ዘለካ እሞ ፋይዳ 
የብሉን ፡ ካብ ሓደ ክርስቲያን ዘይኮነ ሰብ’ዉን ዝፈልየና የብሉን ። 
ኣነ ፥ ብመንጽር መጽሓፍ ቅዱስ ብኸመይ መልክዕ ኣብ መንፈሳዊ 
ሂወት ዕብየት ነርኢ ኣቦና ?  
ኣቦና ፥ ንኹሉ ብፍቅሪ ተደሪኽካ ምስ ትገብሮ እዩ ዝወደይ ፡ 
ሃዋርያ ጳውሎስ  ኣብ መልእኽቱ ‘’ በቲ ዝተዋህበና መንፈስ ቅዱስ 
ፍቅሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ስለ ዝፈሰሰ ፡ እታ ተስፋ ድማ 
ኣይተሕፍርን እያ ‘’ በለ [ ሮሜ 5 ፡ 5 ] ፍቅሪ ኣምላኽ ኣብ 
ውሽጠይ እንተ ኣትዩ ዝወደይ ፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ መንፈሰይ ካብ 
ውሽጢ ይሕደስ ፡ ንእግዚኣብሄር ስለ ዘፍቅሮ ፡ ኣብ ነፍስ ወከፍ 
ሰዓት ፡ ብጸሎት ምስኡ ምዝራብ ደስ ይብለኒ ። ኣብ ሓሳበይ ሓንቲ 
ካልኢት ትኹን ኣይፈልዮን’የ ፡ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ባህግታተይ 
ከዉድቀኒ ፡ ከድክመንን ስለ ዘኽእል መንፈሳዊ ንጥፈታት [ጾም…… 
ወዘተ ] ደስ ይብለኒ ፥ ንእግዚኣብሄር ዕሽር ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ 
ሂወትይ እየ ዝውፍየሉ ፡ ቀዳመይቲ ትእዛዝ ንእግዚኣብሄር ብኹሉ 
ልብኻን ፡ ሓሳብካን ፡ ሓይልኻን ኣፍቅር እያ’ዉን ትብል ። 
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ኣነ ፡ ከመይ ጌሩ ማለት ኢዩ ? 
ኣቦና ፡ ( ጥርሑ ኩባያ ኣልዒሉ ) ፡ እዚኣ እንታይ እያ ኢሎም ሓተቱኒ 
? 
ኣነ ፡ ጥርሑ ኩባያ በልክዎም 
ኣቦና ፡ መሊኣ እምበር ኣላ በሉኒ  
ኣነ ፡ እወ ንፋስ መሊኣ ኣቦና ፡ ነዚ ንፋስ’ዚ ሓይሊ ተጠቂምና ካብዚ 
ኩባያ ክነውጽኦ ንኽእል’ዶ ? 
ኣነ ፡ ኣይንኽእልን 
ኣቦና ፡ ነዛ ኩባያ ማይ እንተ መሊእናያ’ከ ፡ እቲ ንፋስ ካብ ዉሽጢ 
ይወጽእ’ዶ ? 
ኣነ ፡ እወ ! ከይፈተወ እምበር ይወጽእ 
ኣቦና ፡ ብመንጽር እታ ኩባያ እምበኣር ፡ ፍቅሪ እግዚኣብሄር ኣብ 
ውሽጥና ምስ ዝኣቱ ጥራሕ ኢና ካብ ፍቅሪ ዓለምን ባህጋን ሓራ 
ንወጽእ 
ኣነ ፡ . . . . ከመይ ጌረ ፍቅሪ እግዚኣብሄር ኣብ ውሽጠይ የስርጾ ፡ 
ብዙሕ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ስብከታትን ፡ መንፈሳዊ ቪድዮታትን 
ኣኼባታትን ምስ ሰማዕኩዋ’የ ። ፍቅሪ እግዚኣብሄር ኣዚዩ ወሳኒ 
ኣርእስቲ’ዩ ፡ ኮይኑ ግን ግብራዊ ስራሕ ሰሪሐ ውጽኢት ዝረኽበሉ 
ኣገባብ እደሊ ኣለኹ ፡ ኣገባቡ ተነጊረ እንተዘይ ሰራሕኩሉ ግን እዚ 
ሕጂ ዘጋጥመኒ ዘሎ ከማን እንዳ ወሓደኒ ኢዩ ኣቦና !!! 
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ኣቦና ፡ ሰለስተ ኣዝየን ቀለልቲ ፡ ዝኾነ ሰብ ክገብረን ዝኽእል ኣገባብ 
ክነግረካ እየ ፡ ተገዲስካ እንተ ጌርካየን ከዐውታኻ እየን እንተዘይ 
ፈጸምካየን ግን ካባኻ’ዩ እቲ ጠንቂ ። እታ ቀዳመይቲ ፡ 

                                             
 
 

ኣነ ፡ ከመይ ማለት’ዩ ቀጻሊ  ? 
ኣቦና ፡ ከመይ’ዶ ፡ ኣብ ዝኾነ ነገር ምስ እግዚኣብሄር ምዕላል ፡ ኣብ 
ኩሉ መዓልታዊ ስራሕካ ሰጋብ እታ ንእሽተይ ኢልካ ትሓስባ ነገር 
ከይተረፈት ንዕኡ ኣካፍሎ !!!! 

ንኣብነት ክተጽነዕ ኢልካ መዲብካ ፒሮኻ ተሲእንካያ ‘’ ኦ ኣምላኽ 
እዛ ፒሮ ኣበይ ከይዳ ፡ ንክረኽባ እንዶ ሓግዘኒ ‘’ ኢልካ ኣካፍሎ ፡ 
ክብድ ዝበለ መጽናዕቲ ኣብ ዘጋጥመካ እዋን ‘’ ኦ እግዚኣብሄር 
ንኽርዳእ ዓይኒ ልቦናይ ክፈተለይ ‘’ ፡ ንትምህርቲ ክትከይድ 
ሚኒባስ ተዶንግያትካ ‘’ ኦ ኣምላከይ ቀልጢፈ ትምህርተይ ከርክብ 
ሓግዘኒ ‘’ ፥ ክዳንካ ኣብ ትኽደነሉ እዋን ከይተረፈ ‘’ ኣምላከይ 
እዚኣ’ዶ ክኽደን እዚኣ ‘’ ኢልካ ተዛረቦ ። ልክዕ ከም ቆልዓ ንወላዲኡ 
ሓሳቡ ዘካፍሎ ንስኻ ከኣ ከምኡ ኣካፍሎ ። ሓረስታይ ከይተረፈ ኣብ 
መሬቱ ኮይኑ ክሓርስ ከሎ ‘’ ጎይታየይ ዘርእና ባርኸልና ፡ ደቅና 
ባርኸልና ፥ ንኹሉ ኣብ ስርሑ ዘሎን ኣብ መዓልታዊ ሂወትና 
እንሰርሖ ስራሕ ባርኸልና ‘’ እንዳ በለ ክሓርስ ሰናይ’ዩ ። 

ምስ እግዚኣብሄር ሳሕቲ ዘይኮነ ፡ ቀጻሊ ምዝርራብ  
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ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕዮካ ምስ እግዚኣብሄር የዕልል 
ኣነ ፡ እዚ ኩሉ ክንብሎ ዝጸናሕና ከም ጸሎት ይሕሰብ ማለት ድዩ ? 
ስጋብ ክንድዚ ተገሪሀ ምስ እግዚኣብሄር ከዕልል ይኽእል ? 
ኣቦና ፡ እወ ዝወደይ ከም ጸሎት’ዩ ዝቁጸር ፡ ጸሎት ኣብ 
እግዚኣብሄር ብጣዕሚ ቅቡል’ዩ ፡ ጸሎት ምስ ኣምላኽ 
ምርኻብ ስለ ዝኾነ ፡ ዝበልካዮ ጸሎት’ዩ ፡ ንሱ ኣቦና’ዩ ኣባና ዘለዎ 
ፍቅሪ መዐቀኒ የብሉን ።  
ኣብ ግዜ ሽግርካን ፡ ሓጎስካን ንእግዚኣብሄር ትደልዮ’ዶ ? 
ኣነ ፡ እወ ኣቦና ፡ ብፍላይ ጸገም ከጓንፈኒ ከሎ ኣብኡ’የ ዝምዕቆብ ! 
ኣቦና ፡ ኣብ ግዜ ሽግርና ጥራሕ ዲና ንእግዚኣብሄር ንደልዮ ?! 
ኣይፋሉን እባ ኣብ ንኣሽቱ ጸገማትና ከይተረፈ እንተ ለመናዮ ውን 
ይሕጎስ’ዩ ፥ ምኽንያቱ ድኽመትካ ኢኻ ትነግሮ ዘለኻ ። ሓይለይ 
ብድኻም’ዩ ዝግለጽ ይብል ቃል ኣምላክ ኣብ 2ቆሮ12 ፡ 9  ሓዋርያ 
ጳውሎስ ከኣ ‘’ ክእለትና ካብ ኣምላኽ ድኣ እዩ እምበር፥ ካብ ርእስና 
ገለ ኸም ዘምጻእና ፥ ኾይና ሓንቲ እኳ ክንሓስብ ኣይከኣለናን’ዩ ‘’ 
ይብል ። 
ክንደልዮ ከለና ጥራሕ ንዛረቦ እንተኾይና ፥ ንጥቅምና ኣብ ግዜ 
ሽግርና ጥራሕ ኢና ንደልዮ ማለት ኢዩ ፡ ኣብ ተራ መዓልታዊ 
ሂወትና እንድሕር ንዛረቦ ኮይና ግን ፡ ንረብሓና ጥራሕ ኢልና 
ኣይኮናን ንቀርቦ ዘለና ፥ ንሱ ግን ኩሉ ግዜ ኣዝዩ ቀረባ ዓርክና እዩ 
ዝኸውን ። 

ኣነ ፥ እግዚኣብሄር ከ ዓርክና ክኸውን ይኽእል ዲዩ ? 
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ኣቦና ፥ ይኽእልን  ጥራሕ ዘይኮነስ ዝወደይ ይደልይ ኢዩ ከማን ፥ 
ኣብ ትንቢተ ኢሳያስ ‘’ ኣብራሃም ፍቱወይ ‘’ ኢሳ41፡8  ክብል 
ጸወዖ ፡ ኣብ ምሳሌ ‘’ ንሱ ልዕሊ ሓዊኻ እዩ ብጻይነቱ ይብል ‘’ 
ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዉን ንተማሃሪኡ ‘’ የዕሩኽተይ እምበር 
ባሮተይ ኣይብለኩምን እየ ‘’ በሎም የዉ 15፡15 ከምኡ ውን ‘’ 
ኣቱም ብጾተይ ኣይተፍርሁ ‘’ ኢሉ ነገሮም ። ንእግዚኣብሄር 
እምበኣር ቀጻሊ ኣብ ንዛረበሉ እዋን ብጻይና’ዩ ዝኸወን ፡ ከምቲ 
ግብጻውያን ‘’ኣልቡዕድ ጀፍዋ ‘’ [ ምፍልላይ ወሽጣዊ ቁሪ እዩ 
]  ኢሎም ዝምስልዎ ንቅርርብና ብከምዚ ኢዩ ዝገልጾ ። ኣብ 
መባእታን ማእከላይን ደረጃ ትምህርትና ምሳና ዝተማህሩ 
መሓዙትና ኔሮምና እዮም ፡ ሕጂ ግን ረሲዕናዮም ንኸውን ወረ 
ገሊኦም’ሲ እንተ ንሪኦምዉን ፈጺምና ዘይነለልዮም ኣለዉ ፡ ስለዚ  
ምስ ደቂ ሰባት ቀጻሊ ኣብ ንራኸቦም እዋን ምሕዝነትን ፍቅርን ኢና 
ነጥሪ ። ሓደ እዋን ሓደ ብጻይ ከምዚ እንዳ በለ ንዓርኩ ኣዋጠሮ ‘’ 
እከለ ትፈልጦ ዶ ? ዓርኩ እወ እፈልጦ ፥ የዕሊልኩም ትፈልጡ ? 
ኣይ እዚኣስ ኣይተሐስወኒ ኣይፈልጥን’የ ፡ እቲ ዓርኩ ከኣ ትቅብል 
ኣቢሉ ‘’ እሞ ኣይትፈልጦን ኢኻ ‘’ በሎ ፥ ስለዚ ምስ ኣምላኽ 
ዘይተዕልል ክንስኻ እፈልጦ እየ ክትብል ከመይ ኢሉ ይከኣለካ !!! 
እምበሺ ምስ እግዚኣብሄር ብብዝሒ ከተዕልል ከለኻ ኣይትጋገን 
ኢኻ እንተ ተጋገኻ ከኣ ( ባህርና ድኹም’’ዩ ) እግዚኣብሄር ምሉእ 
ምሕረት ከም ዝገብረልካ ስለ ትኣምን ቀልጢፍካ ክትምለስ ኢኻ ። 
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ኢየሱስ ክርስቶስ 
ምስኡ ከም ዘሎ 

ዝፈልጥ ሰብ ፥ እከይ 
ክሰርሕ የሕፍሮ እዩ  

ኣቦና ማክሲሞስ 

ጳጳስ ኖሪን 

ኣነ ፡ ከመይ ማለት’’ዩ ? 

ኣቦና ፥ ንኣምላክ ኣብ መገደኻ ፥ ስራሕካ 
፥ ቤት ትምህርትኻ ፥ ኣብ ምድቃስካን 
ምትንሳእካን ኣብ ኩሉ ነገርካ ትዛረቦ 
ተኾንካ 1ተሰ 5 ፡ 10 ፥ ከተኾርዮ 
ኣይትደፍርን ኢኻ ፥ ክትጻረፍን ናብ 
ሕማቅ ክትጥምትን ፥ ንካልኦት ሰባት 
ክትፈርድ ኣይትክእልን ኢኻ ምኽንያቱ 
ትፈትዎ ብጻይካ’ዩ ፥ ወላ እንተ 
ወደቅካ ብምሕረቱ ኣሚንካ ቀልጢካ ኢካ ትምለስ ፥ ብዓቢኡ ዉን 
ምሕዝነትካ ስለ ዝዓቢ ። ‘’ ንስኻ ኣይወደይን ኢካ ‘’ ስጋብ ዝብለካ 
ኣይትጸበ  

         
ኣቦኻ ኣብ ገዛ ከሎ ጌጋ ምስ ትፍጽም ‘’ ካብዚ ገዛ ውጻእ ካብ ሕጂ 
ንደሓር ኣይፈልጠካን ኢየ ‘’ ኢሉ ክሰጎካ ይኽእል ዶ ? 

ኣነ ፥ ከጠንቅቀንን ፥ ከረዳኣንን እምበር ክሰጎንስ  ኣይኮነሉን እዩ ። 

ኣቦና ፥ እግዚኣብሄር ድማ ከምኡ’ዩ ። ኩሉ ጉዳይካ እንተ 
ኣካፊልካዮ ከም ኣቦኻን ብጻይካን’ዩ ዝኸውን ፥ ትፈትዎን ፥ 
ሓጢኣትካ ከም ዝምሕረልካን ከኣ ትኣምን ። ሰይጣን ንብዙሓት 
ሰባት በደሌኛታት ከም ዝኾኑ ጌሩ ኢዩ ዘሕስቦም ፥ ኣብ ንእስነቶም 
ይኹን ኣብ ውዑይ ዕድመ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ዝፈጸምዎ ሓጢኣት 
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ከም ዘይሕደገሎም ጌሩ ይምዕዶም ‘’ ካብ መሰረቱ እዚ ዓቢ 
ሓጢኣት’ዩ ፥ እዚ’ሞ ዕንወት ኢኻ ፈጺምካ ክትናሳሓሉ ከማን 
ኣይትኽእልን ኢኻ ፥ ብዝኾነ መልክዕ እዚ ክትሕተተሉ ኢኻ ‘’  
እንዳ በለ’ዩ ዘጽድፈካ ። 

ኣነ ፥ እወ ከምኡ እንዳ በለ ብዙሕ እዋን’ዩ ዝጻባኣኒ ግን እንታይ 
ክገብር እኽእል ? 
ኣቦና ፡ እዚ ዓቢ ዕንወት’ዩ ኣብ መንፈሳዊ ሂወት ። ብዓቢኡ 
ውሽጣዊ ሰላምን ፡ ምሕረትን ኣብ ዝብል ኣርእስትና ብሰፊሕ 
ክንዛተየሉ ኢና ሕጂ ግን ፥ እቲ ብኾንቱ ዝሓለፈ ግዜ ተረዲእካ 
ምስ እግዚኣብሄር ተዘራረብ . . . 

ኣነ ፥ ከመይ ማለት’ዩ ብኾንቱ ዘሕለፍክዎ ግዜ ?  

ኣቦና ፥ ብኸንቱ ዘሕለፍካዮ ግዜ ማለት ወላ ሓንቲ ስራሕ 
ዘይሰራሕካሉ እዋን ማለት’ዩ ፡ ኣብ ኣዉቶቡስ [ መኪና ] ወይ ባቡር 
ኮንካ ናብ ስራሕ ወይ ናብ ካልእ ዝኾነ ይኹን ቦታ እንዳ ከድካ 
ንኣብነት ፡ እንታይ ትገበር ? ሱቅ ዲኻ ትብል ፡ ወይስ ሕማቅ ነገራት 
ኢኻ ትሓስብን ፡ ትርእይን ? ስለዚ ግዜኻ ኣይተጥፍእ ጸሎት 
ምግባር ተለማመድ ዝወደይ ። ንእግዚኣብሄር ሽግርካ የዕልሎ ካብ 
ሓጢኣትካን ፥ ሕማቅ ወልፍታትን ፥ ንኣእምሮካ ከንጽሃካ ለምኖ ፥ 
ብዛዕባ ኩሉ ነገር ኣመስግኖ ፥ ንኻልኦት ሰባት ዉን ጸልየሎም 
እንተስ ንስድራኻ ፥ የዕሩኽትኻ ፥ ቤተ ክርስቲያንካ . . . ፥ 
ብዝተኻእለካ መጠን ግዜኻ ኣብ መንፈሳዊ ነገር የሕልፎ ፥ ከምዚ 
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ምስ ትገብር ሽዑ እግዚኣብሄር መሓዛኻ ክኸውን’ዩ ። እቲ ዝበለጸ 
ነገር ንእግዚኣብሄር ክትዛረቦ ከለካ ክትመሓዘዎ ስለ ዝኾንካ ግዜኻ 
ኣብ ኮንቱ ኣይተጥፎን ኢካ ።  ቅዱስ ቄርሎስ ሻድሻይ እንታይ 
ይብል ‘’ ብጸሎት ፥ ንሂወትና ንቆጻጸሮ ኢና ‘’ ።       

  
 ኣብ ዝኾነ ቦታ ንእግዚኣብሄር ተዕልሎ ቃል   ߙ
ጸሎት’ዩ 

ኣነ ፥ ኩሉ ዘድልየኒ ነገራት ንእግዚኣብሄር ክነግሮ ኣለኒ ማለት ዲዩ ? 
ማለተይ’ሲ ኩሉ ዘድሊየና ነገራት ምፍላጡስ ኣይተረፎን ኢዩ ? 
ኣቦና ፥ ጽቡቅ ኣለኻ ዝወደይ ኩሉ ንወድ ሰብ ዘድልዮ ነገራት 
ይፈልጥ’ዩ ፥ ክንሓትት ግን ግዴታና እዩ ፥ ኣብ ኣፍደገ ቤት ኮይነ 
ማዕጾ ኳሕኳሕ የብል ኣለኹ ፥ ሓደ ሰብ እኳ እንተ ኸፈተለይ ናብኡ 
ክኣቱ’የ ይብለና ፥ በዚ ጥራይ ዉን ኣየብቅዐን ሕተቱ ከወሃበኩም ፡ 
ድለዩ ክትረኽቡ ዉን ስለ ዝበለና ኣይቃወመናን’ዩ ። 
እምበኣር ኩሉ ብደቂቅ ብዛዕባ ሂወትካ የዕልሎ ፥ ስለዚ ልክዕ 
ከምቲ ውላድ ንወላዲኡ ዘዕልሎ ድኣ ኩን እምበር ከም ለማኒ 
ክጽግሞ ከሎ ጥራሕ ለሚኑ ዝዕዘር ኣይትኹን ። 

 
 
 
 
 
 

ብርግጽ ጥቅሚ ጸሎት እንተ ዝርድኣና ወላ ንሓንቲ ካልኢት ውን 
ትኹን ምስ እግዚኣብሄር ምዝራብ ኣይመቋረጽናን 
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 ቅዱስ ኣቦና እንጦንዮስ ናብ ምድረበዳ ምስ ከደ ፡ እልቢ 
ዘይብሎም ሰይጣውንቲ ብምስሊ ዘፍርሑ እንስሳታት ይመጽዎ’ሞ 
መስቀል ምስ ኣመልከተሎም ይሃፉ ፥ ካልኦት ብኣምሳል ዝስዕስዑን 
ዝዘናግዑን ፍጥረታት ምስ መጽዎ ከኣ ብተመሳሳሊ መስቀል 
የመልክት እሞ እቶም ፍጥረታት ክኣ ብቅጽበት ይጠፍኡ ነበሩ ፥ 
ኣብ ቅድሚኡ ወርቅን ብሩርን ጌሮም ከህርፍዎ ምስ ፈተኑ’ዉን 
ብእግሩ ረገጸሎም ፥ ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ግን እቶም 
ሰይጣውንቲ ናብታ ንሱ ኣብ በሪኽ ጎቦ ዝነበረላ ባዓቱ ኣትዮም 
ንኣሽቱ ጽንጽዋያዊ ፍጥረታት ተመሲሎም ክሃርምዎ ጀመሩ ንሱ 
ውን ብግዲኡ ክቃወሞም ጀመረ ፥ ኣብ መሬት ኣዉዲቆም ኣዝዩ 
ብዘሳቂ ኣገባብ ከትከትዎ ካብ ባዓቱ ኣውጺኦም በዚ ጎቦ ኣጽዲፍና 
ንቅተሎ ተባሃሃሉ ክድርቢዩዎ ምስ በሉ ቅዱስ ኣቦና እንጦንዮስ ‘’ 
ኦ ኣምላኸይ ርድኣኒ ርድኣኒ “ ኢሉ ጨደረ  ብቅጽበት እቶም 
ሰይጣውንቲ ተሰወሩ ። ሽዑ ቅዱስ እንጦንዮስ መሪር ብኽያት 
በኸየ ፥ እግዚኣብሄር ከኣ ከምዚ በሎ ‘’ እንጦንዮስ እንጦንዮስ 
ስለምታይ ትበኪ ኣለኻ ? ‘’ ፡ ቅዱስ እንጦንዮስ ከኣ  ኣምሪሩ 
እንዳበኸየ ‘’  ኦ እግዚኣብሄር ክሃርሙኒ እንዳ ረአኻስ 
ስለምንታይ ትበኪ ኣለኻ ትብለኒ “ ኢሉ መለሰሉ ፥ ጎይታና 
ኢየሱስ ክርስቶስ ‘’ እንጦንዮስ ምስ ጸዋዕካኒ ርኸብካኒ ፥ ንስኻ 
ግን ኣብ ነብስኻ ተወከልካ “ በሎ ። 
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ኣነ ፥ ስለዚ ዲያብሎስ ብሓሳብ ወይ ብሽግር ንኣሽቱ ነገራት 
ከይተረፈ ክቃለሰኒ ከሎ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓው ኢለ 
ብምጭዳር ክጽውዖ ኣለኒ ማለት’ዩ ። 
ኣቦና ፥ ብርግጽ ዝወደይ ፥ ንነብስኻ ከም ህጻን ቁጸራ ፥ ምስ 
ነብስኻ ከምዚ’ዳ በልካ ተዛረብ  

     “ ቅድሚ ሓሳብካ ፡ ሓሳብ እግዚኣብሄር ዉሰድ “ 

 
 

 

ኣነ ፥ ግን ኣቦና ንእግዚኣብሄር ክረድኣኒ ኣብ ዝጸዋዕኩሉ ፡ እንተዘይ 
መለሰለይ እንታይ ክገብር ?  

ኣቦና ፡ ነዛ ሕቶኻ ትምልስ ፥ እዛ ካልአይቲ ነጥቢ ትምህርትና ኢያ !                     
 ልዕል ኢልና ከመይ ጌርና ፍቅሪ እግዚኣብሄር ኣብ  
ውሽጥና ነሕድር ኢልና ጀሚርና ኔርና ። 
ኣነ ፥ ትኽክል ! እንታይ ኢያ እታ ኻልአይቲ ? 
ኣቦና ፥ እታ ቀዳመይቲ “ ምስ እግዚኣብሄር ሳሕቲ ዘይኮነስ 

                ቀጻሊ ብዝኾነ ኣገባብ ‘’  
ኢልና ኔርና ፥ ካልኣይቲ ከኣ ፡  

 
                          

ኣብ ኩሉ ነገርካ ናይ ሰማያዊ ኣቦኻ ሓሳብ ተወሲድካ ፥ 
ከተዕርፍ ኢኻ    

ምስ እግዚኣብሄር ነጻ ብዝኾነ ኣገባብ 
ምዝርራብ 
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ኣነ ፥ ከመይ ማለት’ዩ ናጻ ብዝኾነ ኣገባብ ኣቦና ? 
ኣቦና ፥ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ኩሉ ክትዛረቦ ከለኻ ማለት’ዩ ንኣብነት 
ኣነ ንዓኻ ከታልለካ እኽእል’የ ፥ በንጻሩ ውን ንስኻ ንዓይ ፡ ወይ ከኣ 
ሰባት ንገዛእ ርእሶም ከታልሉ ንነብሶም ከእምኑዋ ይኽእሉ ይኾኑ ፥ 
ንእግዚኣብሄር ግን ፍጹም ዘበት’ዩ ከነታልሎ ዘይንኽእል ። 
ኣነ ፥ ከመይ ማለት’ዩ ኣይትረድኣንን ? 
ኣቦና ፥ ንእግዚኣብሄር ሓደ ነገር ለሚንካዮ ይዱንግየካ እሞ ፥ 
መልሲ ኣይረኸብካን ፥ ብውሽጥኻ ሓዚንካ ተዕዘምዝም ንበል ። 
ጸሎት ክትገብር ከለኻ ግን “ ምእንቲ ኩሉ ኹነታትን ኣብ ውሽጢ 
ኩሉ ኩነታትን የመስግነካ ኣለኩ “ ኢልካ ካብ ቤተ ክርስቲያን ጸሊኻ 
ትወጽእ ። ምስ ወጻእካ እንተስ ምስ ሰብ እንተስ ብወሽጥኻ “ 
ኣበይ ደኣ’ሎ እግዚኣብሄር ንምንታይ ከ ገደፈኒ ፥ንምንታይ 
ከ ዶንጎየኒ ?! “ እንድሕር ትብል ኮይንካ ፥ ንእግዚኣብሄር እዚ 
ዓይነት ጸሎት የቆጥዖ ኢዩ ፥ ምኽንያቱ ኣብ ቅድሚኡ ተምስልን 
ተታልሎን ኢካ ዘለኻ ፥ ንሱ ከኣ ከምዚ ይብለካ ኣብ ቅድሚ ሰብ 
እምበኣር ትጥብረኒ ኣለካ ፥ ከምዚ ዲዩ ኣቦነተይ ? 
ኣነ ፥ ሕራይ ግን እግዚኣብሄር ዘይመለሰልይ ኮይኑ እንተ ተሰምዓኒ 
ከ እንታይ ክገብር ኣለኒ ? 
ኣቦና ፡ እግዚኣብሄር ኩሉ ስለ ዝፈልጥ ኣብ ቅድሚኡ ቀሪብካ እታ 
ዝተሰማዐትካ ንገሮ ፥ ልብኻን ኣፍካን ሓደ ቃል እንተ ተዛሪቦም 
ጥራሕ ኢዮም ቅንዕና ለቢስካ ዘለኻ ፥ ‘’ ብኣኻ ሓርቀ ኣለኹ 
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እግዚኣብሄር ፥ ንምንታይ ደንጎኻኒ ፥ ኦ እግዚኣብሄር 
ድሌታትካ ክርዳእ ሓግዘኒ ፥ ንድኻም ኣሕሊፍካ ኣይትሃበኒ “  
ኢልካ ተዛረቦ ። ፍቅሪ ሓጢኣት ፥ ሕማቅ ናይ ምግባር ወልፍታት 
ሃሊካ ብኸመይ ካብኡ ክትወጽእ ከም ዘለካ መምሪሕታት ሃበኒ 
በሎ   “ ኦ ኣምላኽ ኣነ ፍቅሪ ሓጢኣት ኣብ ዉሽጠይ ኣለኒ ፥ 
ወድኻ ስለ ዝኾንኩ ግዙእ ሓጢኣት ክከውን ኣይትግደፈኒ ፥ 
ባህሪ ወልፍታት ካብ ልበይ ስጎገለይ ፥ ክንደይ ግዜ ፈቲነ ኢየ 
ኣይሰለጠንን ፥ ኦ ከኣሊ ኩሉ ንዓኻ ዝሰኣነካ የለን’ሞ ንስኻ 
በይንኻ ኢኻ ትኽእል ‘’ እንዳ በልካ ተዛራረቦ ። ብግርህነት ምስ 
እግዚኣብሄር ተዘራረብ ። 
ኣነ ፡ ከመይ ግርህነት ? 
ኣቦና ፥  
                       ከም ውሉድ ነብኡ እምበር 

ከም ጊላ ንጎይትኡ ጌርካ ኣይትዛረቦ ! 
ሓደ ጊላ ኣብ ግዜ ስርሑ ንጎይትኡ “ ዝበልካዮ ይኹን ጎይታይ ፥ 
እንታይ ክእዘዝ ጎይታይ ፥ “ ክብሎ ይጸንሕ እሞ ፥ ካብኡ ፍልይ 
ምስ በለ ግን እግዚኣብሄር ይውሰድካ ርጉም እንዳ በለ የዕዘምዝም 
፥ ውላድ ንወላዲኡ ክዛረቦ ከሎ ግን ‘’ ባባ ምሽ ከማን ሞባይል 
ወይ ላብቶብ ከምጻልካ እየ ኢልካኒ ቃልካ ረሲዕካዮ ዲኻ “ 
እንዳ በለ ይዛረቦ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክኸውን ከሎ ከኣ እሞ ኣብ 
ልዕሊ ኣቡኡ ብፍጹም ፍቅርን ስነ ስርዓትን ይላዘቦ ።    



48 
 

ኣነ ፥ ይቅረ ግበሩለይ እምበር ኣቦና ፥ እዚ ዝበልኩምኒ ንመጀመርታ 
ግዜ ካባኩም ይሰምዖ ኣለኹ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብኸምዚ ኣገባብ 
ንእግዚኣብሄር ክንዛረቦ ከም ንኽእል ኣብነት ኣሎ ዶ ? 
ኣቦና ፥ እወ ኣሎ ዝወደይ ! ዘማራይ ዳዊት “  ስጋብ መዓስ ኢኻ 
ክትርስዓኒ ፥ ስጋብ መዓስ ኢካ ገጽካ ክትክውለለይ “ በሎ ተራ 
ዘራባ ግን ኣይነበረን ፥ እንዳ ብኸየን እናጨደረን ካብ ልቡ ዘውጽኦ 
ቃላት ኢዩ ፥ እግዚኣብሄር ግን ኣይኮረየሉን እኳ ድኣ ቀጻሊ ኢዩ 
ዝምልሰሉ ዝነበረ ። 
ነቢይ ኤርምያስ ካብ ትጽቢት ወጻኢ ዝኾነ ቃላት’ዩ ዝተዛረበ “ ኣነ 
ግና ኣየ ኣታ እግዚኣብሔር ኣምላክ ሰይፊ ክሳብ ክሳድና 
በጺሑ ከሎስ ደሓን ኢኩም ብምባልካ ነዚ ህዝቢ እዝን 
ንየሩሳሌምን ብርግጽ ጠበርካዮም በልኩ “ ኤር.4፡10 
ኣነ ፡ እዋእ እግዚኣብሄር ድኣ እንታይ ኢልዎ ? 
ኣቦና ፥ ‘’ ኤርምያስ ሓመድን ሓሞኽሽትን ሙኻንካ ረሲዕካ ? ሰብ 
ሙኻንካ ረሲዕካ ? ተደልየ ናብ ህበይ ተደልየ ናብ ሓሰማ 
ክልውጥካ እየ “ በሎ። 
ኣነ ፥ እዋእ ናይ ብሓቂ ዲኹም ?      
  ኣቦና ፥ ፍሽኽ እና በሉ ኖእ ኣይበሎን ፥ ኣብ ምዕራፍ ሓሙሽተ 
ከምዚ በሎም “ ኣየታለልክኹምን ሓጢኣትኩም’ዩ ናብዚ ኩሉ 
ወርደት ኣብጽሒኩም ፥ ቃለይ ኣይተኣዘዝኩምን ፥ ሕገይ 
ኣይሓለኹምን ፥ ንጣኦት ከኣ ኣምለኽኩም ስለዚ ከኣ 
ንነብስኹም ሕሰም ኣምጻእኩም “ ። 
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እዮብ ንእግዚኣብሄር ክዛረቦ ከሎ “ መዓልትታተይ ሒደት 
ደይኮናን ? “ ኣስዕብ ኣቢሉ “ ኦ ጎይታ ቅሩብ ምእንቲ ባህ 
ክብለኒ ፥ እስኪ ሕደገኒ ልቀቀኒ ። “ በሎ ፥ ሕልፍ ኢሉ ውን 
ኢዮብ “ ንሱ ድማ ቀጥቀጠኒ ፥ ብኽሳደይ ሒዙ ዘባበጠኒ ፥ 
ዕላምኡ ገይሩ ኣቖመኒ “ ኢሉ ክዛረቦ ከሎ ከኣ ንግንዘብ ። 
ኣነ ፥ ኣዚዩ ድፍረት ዝተሓወሶ ዘረባ ፥ ድሓር ድኣ እንታይ ኢሉ 
መሊስሉ እግዚኣብሄር ? 
ኣቦና ፥ እግዚኣብሄር ኣይኮረየሉን ፥ እምበሺ ስምዒቱ ተረዲኡ 
መለሰሉ ስለ ዘፍቀረካ ኩሉ ንዓኻ ኢለ ፈጠርክዎ ኢሉ መለሰሉ ። 
ጻድቅ ኢዮብ ግን ሽዑ ፥ ብዛዕባኻ ብእዝነይ ሰሚዐ እኳ እንተ 
ነበርኩ ሕጂ ግን ዓይነይ ርእየናኻ ኢየን ፥ ኣብ ሓመድ እጠዓስን 
እናሳሕን ኣለኹ ክብል መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ። 
ዘማራይ ዳዊት ውን ተኾነ ፥  
ኦ እግዚኣብሄር ናባኻ አእዊ ኣለኹ ፥ ከይመለስካልይ ሱቅ ኣይትበል 
። መዝ 28 ፡ 1 ፥ ንህዝብኻ ብኸምኡ ሸጥካ ፥ ብዋግኡ ኣይረባሕካን 
። መዝ 44 ፡ 12 ፥ ዎ እግዚኣብሄር ስለምንታይ ደኣ እትርሕቅ ፥ 
ብዘመን ጸበባና እትኽወል ።መዝ10 ፡ 1 ዝብል ንረክብ ። 
ነቢይ ኣንባቆም ብግዲኡ ፥ ዎ እግዚኣብሄር ፥ ንስኻ 
ከይሰማዕካንስ ፥ ክሳብ መኣስ ከእዊ እየ ፥ ኣነ ተዓሚጸ ኢለ ናባኻ 
ኣእዌኹ ፥ ንስኻ ውን ኣየድሓንካንን ። እን 1 ፡ 2 
ነቢይ ኢሳይያስ ፥ ዎ እግዚኣብሄር ፥ ካብ መንገድኻ ክንዘብል ፥ 
ከይንፈርሃካ ድማ ልብና ኺተርር ዝሓደግካና ስለምታይ ኢኻ ? ኢሳ 
63 ፡ 17  
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እግዚኣብሄርሲ ነዞም ኩሎም ነብያት በዘራርበኦም 
ዝረገሞም’ዶ ይመስለካ ?? እሞ ንሕናኸ ካብኣቶም ንበልጽ 
ዶ ? 

ስለዚ ዝወደይ ስምዒትካ ግለጽ ፥ ከተመዝግኖ እንተ ደሊኻ 
ኣመስግኖ ፥ ጓሂካ ክትነግሮ እንተ ደሊኻ ከኣ ግለጸሉ ። 
እግዚኣብሄር ዲሞክሪያሳዊ እምበር ዲክታቶርያዊ ኣይኮነን 

ንእግዚኣብሄር እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዝስመዓካ ድኣ ንገሮ እምበር ፥ 
ጥዑም ቃላት ንስምዒትካ ዘይገልጽ ክጥቐም ኣይትፈትን ። እዛ 
ኣቀዲምና ዝበልናያ መሰረታዊ ነገር ግን ኣይትረስዕ ፥ 
   ልክዕ ከም ውላድ ንወላዲኡ ዘዕልሎ እምበር ከም ጊላ 
ንጎይትኡ ጌሩ ዘዕዘምዝሞ ኣይትኹን ፥ እግዚኣብሄር ብኽፉት 
መንፈስ ደኣ ተዛረቦ እምበር ቃላት ሸምዲድካ ኣይትቅረቦ ። 
ኣነ ፥ ከመይ ማለት’ዩ እዚ ከ ? 

ኣቦና ፥            
 
 

 ክትዛረቦ ከለኻ ሰሚናር ከም ዘለካ መሲልካ ‘’ የመስግነካ ኣለኹ 
፥ የፍቅረካ እየ ፥ ምኽንያቱ . . . “ ኢልካ ኣይትዛረቦ ። ኣብ 
ቅድሚ ኣቦኻ ንበል እሞ ፥ ዎ ክቡር !! ዘለካን ዝነበርካን ኣቦ ፥  

ነዚ ሰሙን ዝኸውን ሚእቲ ናቅፋ የድሊየኒ ኣሎ ከትህበኒ 
ኣምሕጸነካ ኣለኩ ፡ የቀኒየለይ እከለ ወድኻ ኢየ “ ኢልካ ክትዛረቦ 
ከለኻ ፥ ኣቦኻ  እንታይ ኢሉ ኢዩ ክምልሰልካ ? 

ምስ እግዚኣብሄር ብቅንዕናን ግርህነትን ፥ ከምቲ ምስ 
ምድራዊ ኣቦኻ ጌርካ ትዛረባ ኣገባብ ተዘራረብ ።  
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ኣነ ፥ ከም ዝርደኣኒ ክስሕቀኒ ወይ ተጸሊእዎ ኢዩ ኢሉ ይሓስብ   
ኣቦና ፥ ቅረጾ እስከ ፥ ምሉእ ዕድሜኻ ነቦኻ ብተመሳሳሊ ኣገባብ “ 
ኦ . . ክቡር ኣቦይ ከመይ ሓዲርካ “ “ ኦ . . . ኣቦ ከመይ ኣምሲኻ “ “ 
ብዛዕባ ኣገዳሲ ጉዳይ ከዕልለካ ደልየ ኔረ ክቡር ኣቦይ “ ኢልካ እንተ 
ትዛረቦስ እንታይ ክስምዖ’ዩ ? 
ኣነ ፥ ብርግጽ ጽቡቅ ስለ ዘይስምዖ ጥዑይ ጌርካ ተዛረብ’ዩ ክብለኒ 
ኣቦና ፥ ንሕና ውን ኣብ ጸሎትና ከምኡ ኢና ንገብር ዝወደይ ፥ 
ዝተኳሕለን ዝተቃመመን ቃላት ፥ ንውሽጥና ዘይገልጽ ጌርና ኢና 
ንጽልይ  ስለዚ ኢዩ ጾሎትና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ተቀባለነት 
ዘይረክብ ። 
ንኣብነት ሓደ ተማሃራይ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ናይ ትምህርቱ ኣዚዩ 
ብሉጽ ነጥቢ ኣምጺኡ ንበሎ  ወይ ሓደ ሓረስታይ ካብቶም ኩሎም 
ሓረስቶት ብጾቱ ግራቱ ጥራይ ፍልሖ ከይበልዖ ጽቡቅ እቶት ይረክብ 
ንበሎ እዚ ሰብኣይ ብታሕጓስ ዝኣክል ንኣምላኸይ ከመስግኖ ኣለኒ 
ኢሉ ካብ መዝሙር ዳዊት ይደግም “ ኦ እግዚኣብሄር ስጋብ 
መዓስ ኢካ ክትርስዓኒ ፥ ስጋብ መዓኣስ ኢካ ከ ገጽካ ካባይ 
ክትክውል “ ዝብል ምዕራፍ እንተ ጸለየሉስ ፥ እግዚኣብሄር’ሲ 
እንታይ ክብሎ ?? 
ኣነ ፥ ሓቂ ትሓይሽ እዚኣስ ዋላ ንዓይ ሓርቢታትኒ ፥ ከም ዝርድኣኒ 
ግን “ እዚ ኹሉ ምሳኻ ደው ኢለ ኣብ ኩሉ ዕዮካ ሓጊዘካስ ከምዚ 
ትብል ኣለኻ “ ኢሉ ዝምልሰሉ ኮይኑ ይስምዓኒ ። ግን ኣቦና እዚ 
ክፋል ጸሎት ኣብ መዝሙር ዳዊት የለን ዲዩ ? 
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ኣቦና ፥ ብርግጽ ኣብ መዝሙር ዳዊት ኣሎ ፥ ግን ክነንብቦ ዲዩ 
ዝግብኣና ወይስ ክንጽሊዮ !! ። ዝወደይ ከምቲ ኣብ ማቴ15፡8 “እዚ 
ህዝቢ እዚ ብኸናፍሩ የኽብረኒ ፥ ልቡ ግን ኻባይ ኣዝዩ ርሑቕ እዩ’’ ። 
ዝበሎ ኣባኻ ከይፍጽም ፥ ብልብካ ሓቂ ዝኮነ ክትጽሊ እዩ ዝግበኣካ 
። 

ስለዚ ምስ እግዚኣብሄር ካብ ልብኻ ፥ እቲ ሓቀኛ 
ስሚዒትካ ፥ 

ንገሮ ። ክትብሎ ዝደለኻ ኣውጽኣዮ ፥ ከም ተራ ዘረባ 
ብንባብን ልምድን ንጾሎትካ ኣይትደምድሞ 

ክትጽሊ ከለካ ፥ ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ 
ዘሎ ጌርካ ኣይተንብቦ ። እንተዘይ ኮይኑ ንእግዚኣብሄር 

ከም ጊላ 
ንጎይትኡ ከይፈተወ ዝግዝኦ ኣብ ቅድሚኡ ዘፍቅሮ 

ዘምስል 
ኣብ ውሽጡ ግን ሓቀኛ ፍቅሪ ዘይብሉ ኢካ ትመስል ፥ 

እግዚኣብሔር ግን 
ከም ዉላዱ ንኣቡኡ ጌርካ ብዘይ ምጥማትካ ብኣኻ 

ክሓዝን’ዩ ። 
 

ኣቦና ገብረክርስቶስ መናሃሪ መዝሙር ዳዊት ክደግም ከሎ “ ኦ 
እግዚኣብሄር ስጋብ መዓስ ክትርስዓኒ “ ንትብል መዝሙር “ ኦ 
እግዚኣብሄር ስጋብ መዓስ ኢየ ክርሰዓካ ፥ ስራሕ ጽዒቅኒ ኢለ 
ዝርሰዓኩኻ ፥ ንስኻ ግን ወትሩ ምስ ዘከርካኒ ፥ ጎይታየይ 
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ከይርሰዓካ ሓልወኒ “ ይብል ኔሮም ። ስለዚ ንእግዚኣብሄር ብክፉት 
ልብን መንፈስን ስምዒትካ ግለጸሉ ። 
ኣነ ፥ ዘረባ ስለ ዘይክእል ከይጋገ ስክፍታ ኣለኒ ምኽንያቱ ፥ ኣብ 
ጸሎትን ኣብቲ ሰረተ እምነት ናይ ሃይማኖትና ፡ ንእግዚኣብሄር 
ዘየኽብር ቃላት ከየውጽእ’ሞ ጸሎተይ ክንዲ ንበረኸት ንመርግም 
ከይከዉን ኩሉ ግዜ ኢየ ዝፈርህ ። 
ኣቦና ፥ ( ፍሽኽ እንዳ በለ ) ኩሉ ኣብ ልብኻ ዘሎ ከይተሽገርካ 
ኣውጽኣዮ ዝወደይ ፥ እግዚኣብሄር ነቲ ኣብ ልብኻ ዘሎ እምበር 
ንቃላትካ ኣይኮነን ዝደልይ ስለዚ ከኣ ኢዩ ዘይረግመካ ። 
ንእግዚኣብሄር ከም ወዱ ኮንካ ስጋብ ዝተዛረብካዮ ቀሲንካ 

ተላዘቦ ፥ ኣብ ፋልማይካ ዋላ ብደቂቅ ምዝርራብ 
ኣይትጀምር ጸገም የብሉን !!!!! 

ሓደ ዉሉድ ዝነበሮ ርሑስ ሰብኣይ ነበረ ፥ ነቲ ውላዱ ዘረባ ይምህሮ 
ነበረ ባባ በል ይብሎ’ሞ ባ . . . ባ , ባ . . . ባ ይብል ፥ ማማ በል 
ይብሎ ቆልዓ ከኣ ማ . . .ማ…ማ… ማ ይብል ኔሩ ፥ ርሑስ በል ምስ 
በሎ ከኣ ርርርር እንዳ በለ እታ ቃል ኣበየቶ ፥ ሽዑ እቲ ቆልዓ ኣብ 
መወዳእትኡ “ ርኹስ “ በለ ። ኣብኡ ብሕርቃን ብንእሽተኻ ርኹስ 
ዝበልካኒ ምስ ዓበኻ ደኣ እንታይ ክትብለኒ ኢኻ ኢሉ ሓሪቁ ጸፍዖ 
!!!!!  እዚስ ቁኑዕ ዶ  ?   
ኣነ ፥ ግቡእ’ሲ ኣይኮነን ክሕጎስ እምበር ይግብኦ 
ኣቦና ፥ ስለዚ እግዚኣብሄር ኣቦካ ከኣ ከምዝሕጎሰልካ ፍለጥ  ኣብ 
ውሽጥኻ ዝስመዓካ ክተዕልሎ ከለኻ’ዩ ዝሕጎስ ምስ ግዜ ከኣ 
ብዙሕ ኽትመሃር ኢካ  
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ኣነ ፥ እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ፍቅሪ እግዚኣብሄር ኣብ ውሽጥና 
ብከመይ ነጥርዮ ? 
ኣቦና ፡ ቅድሚ እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ምንጋረይ ፥ ሓንቲ ንእሽተይ 
ኣገዳሲትን ነጥቢ ኣብ ጾሎት ክነግረካ’የ 
ኣነ ፥ እንታይ ? 
ኣቦና ፥ ምጭዳር እዩ ፥ ስምዒትካን ድልየትካን ኣብ ቅድሚ 
እግዚኣብሄር ምግላጽ ማለት’ዩ 
ኣነ ፥ ዓው ብዝብል ድምጺ ምጽላይ ማለት ዲዩ ? 
ኣቦና ፥ [ ብፍሽኽታ ] ኣይፋሉን ዝወደይ ፥ ምጭዳር ክንብል ከለና 
ብኣፍካ ዘይኮነ ብልብኻ ማለተ’የ ፥ ንኣብነት ኣብ ሞንጎ ብጾትካ 
ከትህሉ ትኽእል ፥ ኣብ ጽርጊያ ፥ ኣብ ቤተክርስቲያን ኣብ ዝኾነ ቦታ 
ክትህሉ ትክእል ኢካ ብልብኻ ናብ እግዚኣብሄር ጨድር ወላሓደ 
ሰብ ኣይሰምዓካን’ዩ ። 
ኣነ ፥ ምጭዳር ግን ንምንታይ ኣድለየ ኣቦና ? 
ኣቦና ፥ ንኽልተ ነገር’ዩ ዝገልጽ 
እቲ ቀዳማይ ትሕትናን ረዲኤትን ንምርካብ’ዩ ዝገልጽ ፥ እንዳ 
ኣጽናዕካ ወይ ኣብ ጽዑቅ ስራሕ ከለኻ ፥ ንእሽተይ ሓውኻ ተቆንዚዩ 
ቀስ ኢሉ ኣ . . ክብል እንተ ሰማዕካዮ ፥ ይጻወት’ዩ ዝህሉ ኢልካ 
ስራሕኻ ኢካ ክትቅጽል ፥ ኣበርቲዑ ኣ . . . . .  ኢሉ ምስ ዘእዊ ግን 
ዝገደፍካ ገዲፍካ ኢኻ ክትጎዪ ። 

እታ ኻልአይቲ ምትእምማን’ያ ትገልጽ ፥ ከተእዊ ከለኻ 
ወላ ሓደ ሰብ ዘይረድኣካ እንተ ኾይኑ ፥ ኣብ ካልእ እዋን 
ከተእዊ ኣይትተባባዕን ኢኻ ። 
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ሓደ እዋን ሓደ ትምክሕተኛ ሰብ ንኽዛወር ንባሕሪ ከደ 

ኩነታት ኣየር ሃሩር ዝበርተዖ ስለ ዝነበረ ሓንቢሱ ዘይክእል ክንሱ 
ክሕንብስ ኢሉ ፥ ናብቲ ዑምቕ ዝበለ ናይቲ ባሕሪ ክከይድ ጀመረ ። 
እቲ ባሕሪ ነብሱ እንዳ ወሓጦ ክከይድ ጀመረ ፥ እቶም ኣብቲ 
ኸባቢኡ ዝነበሩ ካብ ሓልዮት ተበጊሶም “ ተጠንቀቅ ማዕበል ስለ 
ዘሎ ከይትጥሕል “ በልዎ ፥ ንሱ ከኣ “ ቆልዓ ዲየ ዝጥሕል “ ኢሉ 
ብትዕቢት መለሰሎም ፥ ንሶም ግን “ እዚ ናይ ንእሽተይን ዓቢን 
ጉዳይ ኣይኮነን ተጠንቀቅ በልዎ “ ክሰምዕ ስለ ዘይከኣለ ግን እቲ 
ባሕሪ ክወስዶ ጀመረ ፥ ኩርዓቱ ግን ርድኡኒ ንኸይብል ዓገቶ ድሕሪ 
ተወሰነ ደቃይቅ ማይ ክሰቲ ምስ ጀመረ ጥሒሉ ከም ዝመውት 
ምስ ተረድኦ ፡ ሕፍረት ብዝተሓወሶ ድምጺ “ ርድኡኒ ርድኡኒ ፥ 
ኢደይ ሕዙኒ በለ ። ዓዉ ኢሉ ከእዊስ ግን ኣይፈተወን “ ። ነዚ ሰብ 
እዚ ዝረድኦ ክርከብ ይከኣል ዶ ? 

ኣነ ፡ ክምስታ ብምሕዋስ ፥ ኣይርከብን’ዩ ዝሰምዖ ሰብ ከማን የለን 
፥ ወላ እንተ ሰምዕዎ ይጻወት ወይ ይላገጽ’ዩ ዘሎ ኢሎም ክገድፍዎ 
እዮም 
ኣቦና ፥ ንስኻ ውን ብኸምዚ መልክዕ ምስ ሰማያዊ ኣቦኻ ተዛረብ ፥ 
ስሚዕትካ ግለጽ ፥ ድኻምካ ግለጽ ፥ ስጋብ ዝምልሰልካ ተስፋ 
ከይቆረጽካ ተዛረቦ ። እታ ከንኣናዊ ሰበይቲ ዘክራ ፥ ንሳ ስጋብ ድላያ 
ትረክብ ደድሕሪ ክርስቶስ ከደት ፥ እቲ ዕዉር ሰብኣይ ዘክሮ ፥ ስጋብ 
ክርስቶስ ባዕሉ ዝረድኦ ጨደረ ንስኻ ከኣ ከምኡ ግበር 
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ኣነ ፥ ካብ ሕጂ ንንየው ከምኡ ክገብር’የ ፥ ይኣክል ኣብ ትህኪትን 
ድንቁርናን ዝሓለፈ ሂወተይ !! እግዚኣብሄር ብፍቅሩን ፥ ለዋህቱን ፥ 
ሓልየቱን ፥ ቀረባ ብጻየይ ከሎ ብፍርህን ራዕድን ዝረሓቅዎ ግዚያት 
ብዙሕ’ዩ ። 
 ካልእ ነጥቢ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥይ ብከመይ ይሰርጽ ? 
ኣቦና ፥ እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ፥ 
                           ምምዝዛን’ያ 
ኣነ ፥ ከመይ ማለት ምምዝዛን ? 
ኣቦና ፥ በይንኻ ምስ ነብስኻ ኣብ ትዛረበሉ እዋን ፥ ኣብ ሂወትካ 
ኣብሊጽካ ትሪኦ ሰብ መን’ዩ ፥ ትፈትዎ ነገር እንታይ’ዩ ኢልካ 
ምውድዳር ፥ ሽዑ ንእግዚኣብሄር ዝያዳ ኹሉ ኣብሊጽካ ከተፍቅሮ 
ተማሕጸኖ ። ኣብ ሂወትካ ብፍቅሪን ብተገዳስነትን ፥ ቀዳምነት 
ትሰርዖ ሰብ ወይ ነገር እንታይ’ዩ ። ምናልባት ኣቦኻ ፡ ኣዴኻ ፥ 
ሓውኻ ፥ ሓፍትኻ ወይ የዕሩኽትኻ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ። ገሊኦም 
ንነብሶም ፥ ገንዘብ ፥ ትምህርቲ ፥ ገሊኦም ፌስቡክን ኢንተርነትን 
ልዕሊ ማንም ክሰርዕዎ ይኽእሉ እዮም ። 
ኣነ ፡ ስድራቤተይን ኣዝማደይን ከፍቅር የብለይን ማለት ዲዩ ?  
ኣቦና ፥ ከምኡ ኣይኮነን ፥ መጽሓፍ ቅዱስ “ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር 
“ ስለ ዝብል ኣቦኻ ኣዴኽን ኣኽብር ። ይኹን ደኣ’ምበር “ እቲ 
ነብኡ ኣዲኡን ልዕለይ ዘፍቅር ነዓይ ኣይበቅዕን “ ከኣ ኣላ ። “ 
ነዓይ ኣይብቅዕን’ዩ “ ዝብል ቃል ንኽትገብሮ ከቢድ’ኳ እንተ ኾነ 
እዚ ግን ብሚዛናዊ ጽሑፍ ኣብ መጽሓፍ ቅድስ ተቀሚጡልና 
ዘሎ’ዩ ። ብመንገዲ እግዚኣብሄር ኣቢልካ ተፍቅሮም እንተሊካ 
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ካብቲ መጀመርታ ተፍቅሮም ዝነበርካ ብዓጸፌታ ኢካ ንስድራኻ ፥ 
ብጾትካ ፥ ስራሕካን ትምህርትኻን ተፍቅር ። 
ኣነ ፥ ከመይ ጌረ ?  
ኣቦና ፥ ፍቅሪ እግዚኣብሄር ኣብ ሂወትካ ቀዳማይ ደረጃ ክትሰርዖ 
ከለኻ ፥ ልዕሊ እቲ ፋልማይካ ተፍቅሮም ዝነበርካ ዝያዳ 
ከተፍቅሮም ኢኻ ፥ ብእግዚኣብሄር ጌርካ ደረጅኡ ብዘይልወጥ 
ፍቅሪ ጌርካ ከተፍቅሮም ኢኻ ። 
ሓደ ንስድራቤቱ ኣዚዩ ዘፍቅሮም መንእሰይ ነበረ ፥ ካብ ስድርኡ 
ተፈሊዩ ናብ ስደት ምስ ኣምረሐ ፥ ንስድርኡ ኣብ መዓልቲ ክልተ 
ግዜ ሓንሳብ ከኣ ሰለስተ ግዜ ይድውልለሎም ነበረ ። ትምህርቱ 
ምስ ወድአ ናብ ኣሜርካ ከደ ፥ ኣብቲ ናይ 12  ዓመት ኣብ ስደት 
ዝተቀመጠለን እዋናት ሳሕቲ ንስድርኡ ክድውለሎም ጀመረ ፥ 
እንታይ ደኣ ጠፊእካ ቅድምሲ ኣብ መዓልቲ 2 , 3 ግዜ ኢኻ 
ትድውለልና ኔርካ ኢሎም ስድርኡ ሓተትዎ “ ስራሕ እንዲዩ ጽዒቅኒ 
ሰልዲ ክንኣሪ ግዜ ሲኢና እቲ ግዜ ከኣ ኣይጠዓመን “ ኢሉ 
መለሰሎም ። ኣብ ልዕሊ ስድራቤቱ ዝነበሮ ፍቅሪ ናይ ድንጋጸ 
ፍቅሪ እምበር ሓቀኛ ፍቅሪ ብመንገዲ እግዚኣብሄር ኣይኮነን ኔሩ ፥ 
ንእግዚኣብሄር ብምፍቃርና ኣብ ልዕሊ ስድራና ዘይልወጥን 
ዘይሃስስን ፍቅሪ ንልግሰሎም። 
ኣነ ፥ ብኸመይ ፍቅሪ እግዚኣብሄር ኣብ ሂወተይ ቀዳምነት ይህልዎ 
? 
 
 

ብኸመይ ፍቅሪ እግዚኣብሄር ይሓድረኒ 
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ኣቦና ፥ ፍቅሪ እግዚኣብሄር ኣብ ሂወትካ ቀዳማይን ልዕሊ ኹሉን 
ክትሰርዖ ከም ዘለካ ምእማንን ምፍላጥን ። ብድሕሪኡ ኣብ 
ሂወትካ ሚዛን ፍቅሪ ኣምላኽን ፍቅሪ ካልኦት ሰባት ወይ ነገራትን 
ኣወዳድር ። ኣብ ሂወትካ ሓደ ዝተወሰነ ሰብ ዝያዳ ተገዳስነትን 
ፍቅርን ዝህቦ ኣለኒ ኢልካ እንተ ሓሲብካ ፥ 

ኦ ኣምላኽ ልዕሊ እከለ ወይ ውሱን ነገር 
ከፍቅረካ ሓግዘኒ ንስኻ ኩን ቀዳማይ ኣብ ሂወተይ 

                                   ኢልካ ለምኖ ። 
ሓደ እዋን ንሓደ መንእሰይ እንዳ መሃርኩ ከለኹ ፥ ኣብ ሂወትካ 
ኣብሊጽካ ትፈትዎ ነገር እንታይ’ዩ ምስ በልክዎ ፥ እቲ መንእሰይ ፡ 
ክነግረካ እየ ከይትስሕቀኒ ግን ኢሉ ተማሕጸነኒ ፥ ኣነ ኸኣ ኣጆኻ 
ኣይስሕቀካን’የ ኢለ ምስ ኣረጋጋእክዎ  ፥ ሓንቲ ኣዚየ ዝፈትዋ ድሙ 
ኔራትኒ ፥ ካብ ፍትወታ ዝተላዕለ ሓደ እዋን ካብ ቤት ትምህርቲ 
ወጺአ ምስኣ ክጻወት ይውዕል ኔረ ፡ ድሕሪ ግዜ ግን እታ ድሙ 
ሞይታ ኣዚየ ሓዚነ ስለ ዝነበርኩ ንሰሙን ዝኣክል ምብላዕን 
ምስታይን ኣቢኒ በለኒ ። ኣነ ከኣ ክነግረካ ካብ ዝኾነ ፍትወት 
ክትጋላገል ኽትክእል ንእግዚኣብሄር ለምኖ በልክዎ ። ኩላትና 
ንፈትዎ ነገር ኣለና እንተስ ድሙ ፡ ኣቦ ፡ ዓርኪ ፥ ሰልዲ ፥ ስራሕ ፥ 
ዝና ፥ ጸወታ ፥ ኢንተርነት ብዘየገድስ ትፈትዎ ኣለልዮ ። ብድሕሪኡ 
ቀጻሊ ጸሎት ግበር ስጋብ እግዚኣብሄር ኣብ ሂወትካ ቀዳምነት 
ዝህልዎ ለምኖ ፥ እዚ ናይ ምውድዳር ነጥቢ ክንዛረበሉ ዝጸናሕና 
ዝርአ ውጽኢት ስጋብ ትሪኤሉ ግዜ ክወስደልካ ኢዩ ፥ ብክፉት ልብን 
መንፈስን ጉዳይካ ምስ እግዚኣብሄር ምዝራብ እንተ ጀሚርካ 
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ቀልጢፍካ ክትለማመዶ ኢኻ ፥ ኣብ ሂወትካ 
ቀዳምነት ልዕሊ ዝኾነሰብ ወይ ነገራት ክትሰርዖ 
ግን ግዜ ክሓተካ’ዩ ምናልባት ውን ኣዋርሕ 
ክወስደልካ ይኽእል’ዩ ፥ ብቀንዱ ግን  
ከም ተገዳስነትካ’ዩ  ፥ ኣብ ዝኾነ እዋን ነብስኻ 
ንሓደ 
ፍሉይ ሰብ ወይ ነገር ኣብሊጽካ እንዳ ፈተኻዮ 
ትመጽእ  
እንድሕር ሃሊኻ ፥ ንእግዚኣብሄር ኣብሊጽካ ክትፈትዎ  
ከተፍቅሮን ሓይልን ክእለተን ክህበካ ጸሎት ግበር ፥ 
እግዚኣብሄር ኣብ ሂወትካ ቀዳምነት ክትህቦ ምስ  
ጀመርካ ፥ ርጉእ መንፈሳውነት ኣብ ዝበሃል ደረጃ በጺህካ ኣለኻ 
ማለት’ዩ ። 
ኣነ ፥ ብጣዕሚ ደስ ዘብል   
ኣቦና ፥ ንሎማዓንቲ ኣብዚ ይኣኽለና እዘን ዝተማሃርናየን ግን ኣብ 
ልብኻ ሓዘን ፡ 
ኣብ መንፈሳዊ ሂወት ሰለስተ መሰረታውያን መበገሲ ኣለዋ 

ኢልና ፡ 
 

 መንፈሳዊ ሂወት መንገዲ እምበር ሱግሚ ከምዘይኮነ ፥ ሙሉእ  ߙ
ሂወትና እምበር ኩነታት ከም ዘይኮነ ። 
 ክልተ ዓይነት ሓጢኣት ኣሎ ብድልየት ዝግበር ክንጠዓሰሉ ከም ߙ
ዘለና  

ቀጻሊ ምስ 
እግዚኣብሄር 

ምዝራብ 
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ብዘይ ድልየትና ዝግበር ከኣ ምሕረት ክንልምን ከም ዘለና “ ዛንታ 
ወተሃደራዊ ፖሊስ “ 

 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓጢኣተኛታት ብኽልተ ሸነኽ ከም  ߙ
ዝጥምቶም ፥ ሓደ ብፍጹም ብፍቅሪ “ ስለዚ ተስፋ ክንቆረጽ 
ከም ዘይብልና “  ፥ እቲ ኻልኣይ ፥ ከም ፈሪሳውያን ጌሩ ዝቀጸዖም 
ከይቀጽዓና  “ ንሓጢኣትና ምኽንያት ብምምጻእ ካብ ጌጋና 
ክንሃድም “ ከም ዘይብልና ። 
ከመይ ጌርና ፍቅሪ እግዚኣብሄር ኣብ ዉሽጥና ይሓድር ፡ 
 ቀጻሊ ምስ እግዚኣብሄር ምዝራብ   ߙ
 ሓሳብካን ስሚዒትካን ከይሓባእካ ንእግዚኣብሄር ምግላጽ   ߙ
 ሚዛናዊ ሓሳብ ምሕሳብ (መን እዩ ቀዳማይ ኣብ ሂወትካ   ߙ
ተሰርዖ) 
ሓደ ነገር ክትግንዘቦ ዘለካ ግን እዚ ኹሉ ዝተማሃርናዮ ግብራዊ 
እምበር ቃል ጥራይ ኣይኮነን ፥ ሰሚዕካ ወይ ኣንቢብካ ጥራይ እንተ 
ገዲፍካዮ ለውጢ ከይገበርካ ኢኻ ክተርፍ ፥ ስለዚ ኣብ መንፈሳዊ 
ሂወትካ ከም ሓደ ሓድሽ ተሞክሮ ቆጺርካ ክትሰርሓሉ ፥ ክትፍትኖን 
እዩ ዘለካ ፥ እዚ ኹሉ ዝበልናዮ ከኣ ቀዳማይ ደረጃ ካብቲ ብዙሕ 
ክፋላት መንፈሳዊ ሂወት ካሪክለምና’ዩ ።    

ዘዕግብ ውጽኢት ክትርኢ እንተ ደሊኻ ብዕቱብ 
ክትሕዞ ኣለኻ ፥ ሰሙን ሰሙን ንድሕሪት ተመሊስና 
ከም እንደገና ክነንብብ ኣለና ፥ ብድሕሪኡ ናብቲ 
ካልእ ክፋል ንቅጽል ። 
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ኣነ ፥ ኣነ ውን ስጋብ ንውድእ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን 
ምሳኹም ኮፍ ኢለ ክዛረብ ድሉው እየ 
ኣቦና ፥ ኣይፋሉን ዝወደይ ቅድም እዚ ኹሉ ዝበልናዮ ዘረባ 
ጥራይ ኮይኑ ከይተርፍ ኣብ ግብሪ ከተውዕሎ ኣለካ ፥ 
ብድሕሪኡ ናብቲ ቀጺልና ንመሃሮ “ ሓሳብካ ምቁጽጻር “  
ዝብል ትምህርቲ ክንርኢ ኢና ። ንግሆ ካብ ድቃስካ ምስ 
ተንሳእካ ሰለስተ ኣገደስቲ ቃልት ካብ ምባል ከይትቑጠብ 
። 
ኣነ ፥  ከመይ ማለት ኣቦና ? 
ኣቦና ፥ ንግሆ ገጽካ ክትሕጸብ ከለኻ ኦ ጎይታ ከፍቅረካ 
ሓግዘኒ ፥ ኦ ጎይታ ፍቅረኻ ኣረዳኣኒ ፥ ኦ ጎይታ ምሳኻ 
ኣንብረኒ “ ኢልካ ተማሕጸኖ ። 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ኦ ጎይታይ ከፍቅረካ ጸጋኻ ሃበኒ 

ኦ ጎይታይ ፍቅርኻ ኣረድኣኒ 

ኦ ጎይታይ ምሳኻ ኣንብረኒ  

ናይ ንግሆ ዕዮ 
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ቅዱስ ማር ኢስሓቅ “ ሓይሊ ጸሎት ኣብ ብዝሒ ዘይኮነስ ኣብ 
ቀጻልነቱ’ዩ “ ይብለና ፥ ስለዚ ቀጻሊ ብዘይ ምቁራጽ ንእግዚኣብሄር 
እንተ ተማሕጺናዮ እግዚኣብሄር ዘይምልሰሉ ኣብነት የለን ጽንዓትን 
ቀጻልነትናን ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ።  
ንእግዚኣብሄር እንተ ኣፍቂርካዮ ፥ ንሓጢኣት እንተ ጸሊእካ 
 ንሱ ምሳኻ ስለ ዘሎ ፥ ነጻ ኮንካ ክትምስክረሉ ኢኻ  
ኣነ ፥ ብጣዕሚ ቀለልቲ ስነ ሓሳባት ኣቦና  
ኣቦና ፥ ምጅማር ጥራይ ኣኻሊ ኣይኮነን  
ክትምልኦ ኣለካ ፥ እግዚኣብሔር ክባርኸካ እዩ ። 
 
እዚ መንፈሳዊ ጽሑፍ ኣብ ሂወትካ በረኸት እንተ ኣምጽኢልካ 
፥ ነተን ካልኦት ጽሑፋት ናብ ሕታም ክበቅዓ ጸሎትካ 
ኣይፈለየና ። 
ነተን ዝተረፋ ክፋላት ብመልክዕ PDF ንምርካብ ኣብዚ 
ዝስዕብ ኣድራሻ ተወከስ ፡ 
godlovehostel@gmail.com 
ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ “ ብምሕዳስ ሓሳብኩም 
ተለወጡ “ ስለዚ ናይ ባህሪ ምልዋጥ ክነምጽእ ብሓሳብና 
ክንጅምር ኣለና ። ምንባብ ካብቲ ቀንዲ ንሓሳብና 
ዝልውጠሉ ሮቋሒ’ዩ ፥ ኣብ ሆሴእ 4፡6 ውን “ ህዝበይ ሰኣን 
ፍልጠት ይጠፍእ ኣሎ “ ይብለና ፥ ስለዚ ዘይምፍላጥ ናብ 
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ጥፍኣት እዩ ዘምርሕ ሓጢኣት ሓደ ኣብነት ክኾነና ይኽእል’ዩ 
።   
እዚ መንፈሳዊ ካሪክለም ብዝተኻእለ መጠን ናብ ኩሉ 
ክርስቲያን ዘበለ ብነጻ ክበጽሕ ድሊትና እዩ’ሞ ፥ ኣብዚ 
ራኢ’ዚ ንምስታፍ ፥ 
ቀዳማይ ፥ ብጸሎት ምኽንያቱ ጸሎት ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ፥ 
ብጾሎትኩም ብዙሕን ንሕና ዘይሓሰብናዮ ደረጃ ስለ 
ዘብጻሕኩምና ሕጂ’ዉን ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩና 
ካልኣይ ፥ ብምክፍፋል ፥ እዚ ሰንሰለታዊ መንፈሳዊ ጽሑፋት 
ናብ ዝተፈላለያ ቤተ ክርስቲያናትን ትምህርተ ሰንበትን 
ብፍላይ ድማ ቤተ ክርስቲያን ዘይብለን ገጠራት ንኽበጽሕ 
ንተሓባበር 
ሳልሳይ ፥ ሓገዝ ምእንቲ ክኸውን ብኽልተ ሳንቲም ናብዚ ናይ 
ባንክ ቁጽሪ ክትልእኹ  

 
36201333782 ALHLI EGYPTIAN BANK . CAIRO 
BRANCH / ALSEWAH  
ብስም ኣቶ ማርቆስ ከማል ሓኒን 
ስጋብ ሕጂ ኣብ ሕታም በጺሐን ዘለዋ መጻሕፍቲ ፡ 
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꘎ ምጅማር መንፈሳዊ ሂወት ? (1ይ ክፋል )                                    
꘎ ሓሳባት ምቁጽጻር ? ( 2ይ ክፋል ) 
꘎ ኣገባብ ኣናብባ መጽሓፍ ቅዱስ ? ( 3ይ ክፋል )            
 ꘎  ምትሳእ ካብ ተደጋጋሚ ዉድቀት ? ( 4ይ ክፋል)           
꘎ ዉሽጣዊ ፍቅሪ ኣምላኽ ? (5ይ ክፋል)            
 ꘎ ውሽጣዊ ሰላም ? ( 6ይ ክፋል ሓላፍነት ፥ ይቅረ ምባል ፥ ናጽነት  
꘎ ኣገባብ ጸሎት ? ( 7ይ ክፋል ዝተስመዓካ ምዝራብ ፥ ምምላስ ፥ 
ናፍቆት ) ዝብሉን      
 ንሓንቲ ክፋል ካብዘን መጻሕፍቲ ብ25 ሳንቲም  ߙ        
ፓውንድ ናይ ግብጺ    
ኣብ ርሑቅ ገጠራት ንዘለዉ ፥ ቀዳመይቲ ክፋል ብዝሕ ዝበለ 
ሕታም ክወስድ ንዝደሊ ብነጻ !!!                         
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                                   ኣብዛ መጽሓፍ 

 
ብዙሓት ሰባት ኣብ መንፈሳዊ ሂወት ክጉዓዙ ይደልዩ ፥ ብዙሓት 
ውን ኣብ ለውጢ ኣሚኖምን ፈሊሞም ከብቅዑ ስጋብ መወዳእታ 
ክቃለሱ ግን ኣይረኣዩን ። መብዛሕትኡ እዋን ጠንቁ ፥ ኣብቲ 
መንፈሳዊ ጉዕዞ ክጉዓዙ ከለዉ ጠሚሩ ዝመርሖም መንፈሳዊ 
ጽሑፍ ዘይምርካብ’ዩ ፥ እዚ ቅልል ብዝበለ ኣገባብ ዝተዳለወ 
መንፈሳዊ ጽሑፍ እምበኣር ብጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቲንካ 
ባዕልኻ ውጽኢቱ ክተስተማቅሮ ንላቦ ። 
 
እዚ ሰንሰለታዊ መጻሓፍ ፥ ሓንቲ ካሪክለም 12 መጽሓፍቲ 
ዝጠቃለለ ኮይኑ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኣካድያማዊ ቤት ትምህርቲ  
መምርሒ ዘለዎ ብእኡ ጌሮም ንሓሳቦም ግብራዊ ትምህርቲ 
ይቀስሙ ። 
 
ኣብዚ ዝተፈላለየን ሰንሰለታዊ ጽሑፋት ብዛዕባ ምቁጽጻር ሓሳባት 
፥ ተደጋጋሚ ውድቀት ፥ ውሽጣዊ ሰላም ፥ ካብ ሕሉፍ ጣዕሳ 
ምልቃቅን ፡ ብዛዕባ ምዉት ኣንጭዋን ፥ መፍለጢ ሓቀኛ 
ክርስቲያን . . . . . . . ዝብሉ ኣርእስተታት ክንርኢ ኢና ።  
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