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ስም መጽሓፍ ፥ ተኸታታሉ ጽሑፋት ኣብ ምጅማር መንፈሳዊ ሂወት 

                               ምቁጽጻር ሓሳባት (2)        

      ኣዲሊዊ ፥ ኣገሌገሌቲ ቤተክርስቲያን ፍቅሪ እግዙኣብሄር  

                             ( መሕዯሪ ተማሃሮ ) 

ትርጉም ፥ ኣማን ኣፈወርቂ 

     ዜተሓትመለ ፥ መስከረም 2013 

 

                                  

 

 

 

 

ኣስተውዕሌ ፥ ካብዙ መንፈሳዊ ጽሑፍ እዙ ምለእ ብምለእ ንምጥቃም 

ብመስርዕ ኣንቢብካ ምውዲእ ክሓተካ’ዩ ፥ ይስሩዕ ኣናብባ ፡ ከዯናግረካን ፡ 

ተስፋ ከቅሩጸካን ይኽእሌ’ዩ ። 

 

 

꘎ብዜሓሰረ ክፍሉት ናብ ኢዴ 

ኩለ ክርስቲያን ክትበጽሕ 

ራኢና ኢዩ ። 

꘎ ነዕሩኽትኻን ፈተውትኻን 

ብምሃብ ኣብዙ ራኢና 

ክትሳተፍ ትኽእሌ ኢኻ ። 
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           ብጹእ ወቅደስ ኣቡነ ቶዋዴሮስ 2ይ 

   መንበረ ወንጌሊዊ ማርቆስን ፓትሪያሪክ እስክዴርያን 118 
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        ብጹእ ወቅደስ ኣቡነ እንጦንዮስ 3ይ 

                   ፓትርያሪክ ኤርትራ 
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                                 መቅዯም 

እዙ ሰንሰሇታዊ ጽሑፍ ፡ ኣብ መንፈሳዊ ሂወትካ ግብራዊ ሇውጢ ምጽእ እዩ 

። ካብዙ ጽሑፍ ምለእ ብምለእ ክትረብሕ ብመስርዕ ምንባብ የዴሉ ፥ ኣብ 

ምንባብ ጥራይ ከይትሕጸር ግን ንበብካዮ ብመስርዐን ተገዲስነትን ኣብ 

ግብሪ ከተውዕል ሇበዋና’ዩ ። ከምቲ ሓዯ ሞቶር ወሉዕካ ጥራይ ይትገዴፎ ፡ 

ክትሰርሓለን ክጥቀመለን ሇካ ፥ እዙ መጽሓፍ እዙ’ውን ኣንቢብካ ምግዲፍ 

ይኮነ ከተተግብሮ ኣሇካ ። መሰረት መንፈሳዊ ሂወት ውን ከምኡ ምዃኑ እዩ 

፥ ( ቀጻሉ ምዜራብ  ፡ ዜተሰመዒካ ምዜራብ ፡ ናይ ንግሆ ዕዮ . . . ወተ ) ። 

ጀሚርካ ተቋርጾ እንተዄና ግን ዕብየትና ኣብ ምሌክት ሕቶ ኢዩ ዜኣቱ ። 

ኣብዚ ክፋሌ እዙኣ ምቁጽጻር ሓሳባት ዜብሌ ኣርእስቲ ኢና ክንርኢ ። ሰይጣን 

ብሓሳባት ኢዩ ዜዋጋኣና ፥ ተሓሚቅና ከም ዯሊዩ ክሊገጸሌና ይጅምር ። ንሱ 

ሓሳባት እንዲ ኣምጸአ እንተይ ኮይኑ ብሓይሉ ጎቲቱ ክቃሇሰና ፍጹም 

ኣይክእሌን’ዩ ። ብጸጋ  መዴሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንኩለ ክንስዕሮ ኢና ፥ 

ምኽንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኡ እንተ ጠሪዕና ንሱ ንሰይጣን ኣብ ትሕቲ 

ኣእጋሩ ከም ዜሕምሽሾ ቃሌ ኣቲሌና’ዩ ። 

እን ሕጂ ንርእየን ኣገባብ ውጽኢት ክትረኽበለ ኢኻ እሞ ከየቋረጽካ 

ኣተግብሮ ። 

እግዙኣብሄር ሓሳባትና ይባርኽ ጸልት ኣዳና ቅዴስት ዴንግሌ ማርያም ጸልት 

ብጹእ ወቅደስ ኣቦነ ቶዋዴሮስ 2ይ ሃገረ ግብጽ ፡ ጸልት ብጹእ ወቅደስ 

ኣቡነ እንጦንዮስ 3ይ ሃገረ ኤርትራ ኣይፈሇየና ። ክብሪ ንእግዙኣብሄር 

ኣምሊኽና ይኹን ኣሜን !! 
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ናይ መንፈሳዊ ሂወት ኣቦይ ( ኣባት ነብሰይ ) ክረኽቦም ኢሇ ይኸይዴ ነበርኩ 

፥ ኩለ እቲ ዜበለኒ ኣብ ተግባረ ከውዕል ስሇ ዜጀመርኩ ጸጋ መንፈስ ቅደስ 

ኣብ ዉሽጠይ ይስመዒኒ ነበረ ። ኣብ ሞንጎ ብሕግን ፡ ሃይማኖትን ፡ ባህሉን 

ተዯሪኽካ ትገብሮን ፡ ኣብ ሞንጎ ብፍቅሪ ዯሪኽካ ትገብሮን ትረኽቦን ል 

ፍሌሌይ ኣጸቢቑ ተረዱእኒ ነበረ ። ሓሳበይ ከይወዲእኩ ከሇኹ ብርቱዕ ንፋስ 

ዜዒብሇል ‚ ካምሲን ‚ ጀመረ ፥ ዒይነይን እዜነይን ዯሮና መሌኦ እሞ 

ስጉምተይ ከቋርጽ ከኣ ተገዯዴኩ ። ቅሩብ ዜግ ምስ በሇ  ድሮናይ ነጊፈ ከም 

ብሓዴሽ ስጉምተይ እንዲ ቀጸሌኩ ናብ ሓሳበይ ተመሇስኩ ። እግዙኣብሄር 

ከም ኣቦይን ፈታዊየይን ጌረ ክኣምኖን ክራኸቦን ምስ ጀመርኩ በዙ ይበሃሌ 

መጽዩ ሕማቅ ሓሳባት ክወረኒ ጀመረ ። ልሚ መዒሌቲ ምስ ኣቦና ብዚዕባ እዙ 

ሕማቅ ሓሳባት ከዕሌል’ሞ ከመይ ጌረ ክፈትሖ ከም ሇኒ ኣገባቡ ክፈሌጥ 

ኣሇኒ ፡ ኣቦና ኣብታ ዜተቋጸርናሊ ቦታ ምስ ጸንሑኒ ሰሊም ኢሇዮም ኮፍ በሌኩ 

። 

ኣቦና ፥ ከመይ ኣሇኻ ዜወዯይ እንታይ ጌርካ ብዚዕባ እቲ ቅዴሚ ሕጂ 

ዜተመሃርናዮ ( ቀጻሉ ብጾልት ምዜራብ ፥ ነጻ ኮንካ ዜተሰምዒካ ምዜራብ) 

ተተግብሮ ድ ኣሇኻ  ? 

ኣነ ፥ እወ ኣቦና ጀሚረ !! ኣብ ሌበይ ል ኩለ ኣብ ዜኾነ ሰዒት ከዕሌል ምስ 

ጀመርኩ ። ሇውሃት ሰማያዊ ኣቦይ ፈቲየዮ ብሓቂ ! ካብቲ ቅዴሚ ሕጂ 

ዜነበርክዎ ከኣ ኣዜየ ተመሓይሸ ግን ገሇ ዕረፍቲ ይፈጥረሇይ ኣል ኩለስ 

ኣይተመሇሰሇይን ። 

ኣቦና ፥ ሓቅኻ ኢኻ ብሓንሳእ ጭሕሚ ክተውጽ ኣይትኽእሌን ኢኻ ! ዜወዯይ 

ዯረጃ ብዯረጃ በብንእሽተይ ኢኻ ትዒቢ ፥ ሓንቲ ከይትርስዕ ግን ብኹለ 

ሓይሌኻ ክትቃሇስ ኣሇካ ፡ ዜኾነ እንተ ረሲዕካ ቀሌጢፍካ ተመሇስ ። ብዚዕባ 

ርእስኻ ምምዜዚን ከ እንታይ ጌርካ ? 

ኣነ ፥ ኣብ ሂወተይ ብቀዲምነት ዜፈትዎ ነገር እንተ ሃሉዩ ደመይ ኢያ ኣብዚ 

ነጥቢ እዙኣ ግን ሇውጢ ትበሃሌ ኣይተስመዒንን ! 
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ሰይጣን ካብቲ  ቀንዱ ስግኦ ነገር ፡ 

ቀጻሉ ምስ እግዙኣብሄር ምዜርራብካ’ዩ 
። 

ኣቦና ፥ እዚ ናይ ዴሙኻ ጉዲይ ሇውጢ ክትረኽበሊ ኣዋርሕ ክትወስዯሌካ ኢያ 

፡ ካባኻ ዜዴሇ እሙን ኮንካ ጥራሕ ጸልትካ ምቅጻሌ’ዩ ፥ ብዚዕባ ትፈትዎ ሰብ 

፡ ዴሙ ፡ ነገራት ፡ ሓሳብ ክመጸካ ከል  ኦ ኣምሊኸ ሌዕሉ እከሇ . . . . 

ኣብሉጸ ከፍቅረካ ዯግፈኒ ኢሌካ ጸልት ግበር ፥ እሙን ኮንካ ብኣምሊኽ 

ክትርከብ ካብ ሌቢ ሃረር ትብሌ ተኾንካ ቀሌጢፍካ ኣብ ዕሊማኻ ክትበጽሕ 

ኢኻ ። እግዙኣብሄር ኣብ ሂወትካ ቀዲማይ ዯረጃ ክትሰርዖ ምስ ጀመርካ ‚ 

መንፈሳዊ ርግኣት ‚ ኣብ ዜብሌ ዯረጃ በጺሕካ ኣሇኻ ማሇት’ዩ ፥ እዙ ግን 

ዒቅሉ ዜሓትት መስርሕ’ዩ ። 

ኣነ ፥ ግን ኣቦና ክሌተ ወይ ሰሇስተ መዒሌቲ ጽቡቅ ምስ ከዴኩ ኣዙዩ ሕማቅን 

ክፉእን ሓሳባት እንዲ መጻኒ ። 

ኣቦና ፥ ግርም እምበር ዜወዯይ እዙ ዯኣ ብቅኑዕ መንግዱ ትጓዒዜ ኣሇኻ 

ማሇት’ዩ !!! 

ኣነ ፥ ብከመይ ፡ ሕማቅን ሰቅቅን ሓሳባት  እንዲ በሌኩኹም ? 

 

 

 

ኣቦና ፥ ሰይጣን ኣብ መንፈሳዊ ሂወት ትጓዒዜ ከም ሇኻ ሪኡ ክቃወመካ 

ጀሚሩ ማሇት ኢዩ ፥ እቲ ቅዴም ምስ እግዙኣብሄር ሇካ ርክብ ዴኹም ስሇ 

ዜነበረ ስግኣት ኣይትፈጥረለን ኔርካ ፥ ኣብ ዴሊዩ ግዛ መጺኡ ዴሊዩ ክገብረካ 

ቀሉሌ ስራሕ’ዩ ኔሩ ንዐኡ ፥ ሕጂ ግን ክተሻቅልን ከተፍርሖን ጀሚርካ ። ነዙ 

ል ሕጂ ኣይትርአ ፥ ነቲ ዜመጽእ ሂወት ኣማዕደ ፡ ኣብዙ ሕጂ ሇካዮ  ጉዕዝ 

ግደስ እንተ ኮንካ ኣምሊኽ ኣብ ሂወትካ ህሌዉ’ዩ ፡ ሰይጣን መእተዊ ክስእን’ዩ 

። ምኽንያቱ እግዙኣብሄር ኣምሊኽ ኣብ ኩለ ሂወትካ ምሳኻ ስሇ ል ፥ 
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 ሓቅነት ብይብለ ጽንጽዋይ 

ሌብኻ ኣይተሸብር ፥ ሓይሉ 

ሰይጣንን ብመንጽር 

ናጽነትናካ ሪኢኻ ዋጋ የብለን 

። ሓጢኣት ብሓይሉ 

ክንፍጽም ከገዴዯና 

ኣይክእሌን’ዩ ፥ መበገሲ 

ሓሳብ ጥራይ ኢዩ ዜህበና ።    

ቅደስ ያዕቆብ ሰሩግ   

ዒርክኻ ኮይኑ ኣል ማሇት ኢዩ ፥ ዜወዯይ ሰይጣን ክቃሇሰካን ፡ ክዕንቅፈካን 

ባህሪያዊ’ዩ ።  

ሓንቲ ሓዲሽ ፈሌሲ ( ተኽሉ ) ብቀሉለ ክተሕርራ  

ትኽእሌ ኢኻ ። ብእግርኻ ርግጽ ጥራይ ምስ 

ኣበሌካያ  

ኢያ ትመውት ። ዒባይ ገረብ ምስ ኮነት  

ግን ክትቆርጻ ኮነ ከተሕርራ ከቢዴ’ዩ ። 

ስሇዙ ከኣ ኢዩ ብመንፈሳዊ ሂወት  

ኣጸቢቅካ ከይዒበኻ ከይበሰሌካ ከሇኻ  

ከውዴቀካ ብሇዎ ሓይሉ ዜቃሇሰካ ል  

ኣነ ፥ እንታይ ክገብር እክእሌ እሞ ኣቦና ሕሌፎ ሇኹ ቀሉሌ 

ኣይኮነን ? 

ኣቦና ፥ ትኽክሌ ኣሇኻ ቀሉሌ ቃሌሲ ኣይኮነን ፡  እግዙኣብሄር 

 ግን ምሳኻ ኣል ።      

 

 

 

ሰይጣን ሓሳባት ከቅርበሌና እምበር ክገዴዯና ኣይክእሌን’ዩ 
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ሰይጣን ሌክዕ ከም ሸቃጣይ ንብረቱ ከርእየካ ጥራይ እንተይኮይኑ ከገዴዯካ 

ኣይክእሌን’ዩ ። ሸቃጣይ በሉሕ’ዩ ፥ ከመይ ጌሩ ክዕወተለ ከም ዜኽእሌ 

ይፈሌጥ ኢዩ ? 

ኣቦና ፥ ናይ ሓሳባት ቃሌሲ ብሰሇስተ ነገራት ክንፈትሖም ንኽእሌ  

ኣነ ፥ ጽቡቅ እንታይ እንታይ ኢዮም ? 

ኣቦና ፥ ቀዲመይቲ ነጥቢ ሓሳባትካ ንምቁጽጻር ፥ 

                                                

 

ኣነ ፥ ከመይ ማሇት ከ ቡንባ ምዕጻው ? 

ኣቦና ፥  

 ሓዯ ናይ ኣእምሮ ጸቅጢ ጌሩ ዜተጸሇሌ ሰብ ነበረ ፥ እዙ ሕሙም ߙ         

ሕክምና ዲ ጽለሊት ክኣቱ ስሇ ዜነበሮ ናብኡ ኣእተዉዎ ፥ ኣብኡ መዴሃኒቱ 

እንዲ ወሰዯ ሕክምንኡ ክከታተሌ ጀመረ ፡ ምስ ግዛ ሇውጢ ስሇ ምጽአ 

ሓወየ ። ቅዴሚ ንገዜኡ ምስዲድም ግን ፡ ኣእምሩኡ ብትኽክሌ ይሰርሕ ኣልን 

የሇን ክፍትንዎ ዯሇዩ ። ኣብ ሓንቲ ገፋሕ ክፍሉ ቡንባ ( ናይ ማይ ) ጥራሕ  

ሇዋ የእትዉዎ እሞ ነታ ቡንባ ናይ ማይ ፈትሕዋ ፡ ማይ ዜሓት ሻንኬል 

ኣምጺኦም ኣብቲ ክፍሉ ዯፍእዎ ፡ ሽዐ እቲ ሕሙም መጽረዪ ጨርቂ ሂቦም 

እዚ ክፍሉ ክተጽሪየሌና ዯሉና በሌዎ ፡ ንሱ ከኣ  ሕራይ  ኢለ ከጽሪዮ ጀመረ 

። የንቅጾ እሞ ማይ ይረክብ ከም ብሓዴሽ የንቅጾ ብገሇ ሽነኹ ማይ ይረክብ 

ከምኡ እንዲ በሇ ስጋብ ዜዯክም ሰረሐ ። ቡንባ ከፊቶም ስሇ ዜገዯፍዋ ብይ 

ዕረፍቲ ሰርሐ ፥ እታ ቡንባ ተኸፊታ ከሊ ከንቅጾ ይኽእሌ ድ ?! 

ቡንባ (ናይ ማይ ) ምዕጻው 
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ኣነ ፥ ኣይክእሌን’ዩ ! እታ ቡንባ ተኸፊታ ከሊ ፡ ወሊ ብሚእቲ ዒመት ከንቅጾ 

ኣይክእሌን ኢዩ ። 

ኣቦና ፥ ሌክዕ ኣሇኻ ዜወዯይ ፥ እምበኣር ንሕና ዉን ቡንባ ክንዒጽዎ ኣሇና ! 

             እቲ ቡንባ ተባሂለ ል እቶም ሓሙሽተ ህዋሳትና እዮም 

ህዋሳትና  ክንቆጻጸሮም ፥ ክንዒጽዎም እንተይ ክኢሌና ንጹህ ሓሳባት 

ክንሓስብ ማሇት ሕሌሚ’ዩ  

ህዋሳትና ከይተቆጻጸርና ቅደስ ሓሳብን ፡ መንፈስን ፡ ንጹህ ኣካሊት ፥ ምውናን 

ኣይከኣሌን’ዩ ። 

ኣነ ፥ ሕራይ ከመይ ጌረ ህዋሳተይ እቆጻጸር ? 

ኣቦና ፥ ቅዴም ክትፈሌጦ ሇካ ነገር ህዋስካ ብይ ቁጽጽር እንተ ገዱፍካዮ 

ናብ ገሃነም’ዩ ዜመርሓካ  

ሓዯ እዋን ሓዯ መንእሰይ ፥ ኣብ ሓዯ መገዱ ባቡር (ሓዱዴ) ዜርከበለ ቦታ ፥ 

ክሳገር ከል ፥ ሓንቲ እግሩ ኣብቲ ሓጺን ተቀርቀረት ። ዯቂ እቲ ኸባቢ እግሩ 

ከውጽኡ ብዘሕ ሊዕሌን ታሕትን እኳ እንተ በለ ክሰሌጦም ግን ኣይከኣሇን 

ኣብ ከምዙ ኩነታት ከሇዉ ባቡር ብፍጥነት ክትመጽእ ጀመረት ።  

እቶም ምስኡ ዜነበሩ ሰባት ንባዕልም ናቶም ሂወቶም ከዴሕኑ ገዱፎሞ ክኸደ 

ጀመሩ ፥ እቲ መንእሰይ ዒው ኢለ እግረይ ቁረጹዋ እግረይ ቁረጹዋ ክመውት 

ኣይዯሌን’የ ኢና በሇ ክበክይ ምስ ጀመረ ። ሓዯ ካብቶም ኣብኡ ዜነበሩ ሰባት 

ናብቲ ከባቢኦም ዜነበረ እንዲ ማቻሊዮ ከይደ ፋስ ሒዘ መጸ እሞ ፥ ሂወቱ 

ንከዴሕን እግሩ ክቆርጻ ተዲሇወ ፡ ሽዐ ሓዯ ካሌእ መንእሰይ ካብ ቤት መግቢ 

ይቲ ኣምጺኡ ኣብ እግሩ ኣፍሲሱ ተሰሓቦ እሞ እግሩ ወጸት ፡ ኩለ ኣብኡ 

ዜነበረ ሰብ ከኣ ተሓጎሰ ። ( እዙ መንእሰይ እዙ ክመውት ከም ዜኾነ ፈሉጡ 

እግረይ ቁረጽዋ ኢለ ብዘሕ የእዉዩ’ዩ ) 
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ሌብኻ ፍርህ ነገር  

( ምትሃት ) 

  ከይመሌእ ፥ ዒይንኻ 

ሓለ  

ቅደስ ሙሴ ጸሉም 

ጎይታ ክርስቶስ ዒይንኻ እንተ ኣስሓተትካ ካባካ ጎጥጒጥካ ዯርብያ ፡ ክሌተ 

ዒይኒ ኸሇዋኻ ናብ ገሃነም ካብ እትዴርበስ ፡ ነቋር ኮንካ ናብ ህይወት 

ምእታዉ ይሕሸካ ይብሇና ። ማቴ 18፡9 

ኣነ ፥ ኣቦና ኢዯይን ዒይነይን ክቆርጾ ማሇት ዴዩ ? 

ኣቦና ፥ ሰይጣናዊ ጠመተ ካባካ እሇዮ ኢዴ ሰይጣን ቁረጾ ፥ ህዋሳትካ 

ኣገሌጋሉ ዱያብልስ ኣይትግበሮ ። እቲ ኣረጊት 

ባህርኻ ምስ ሓጢኣቱ ክፍኣቱን ቆሪጽካ ዯርቢዮ ። 

ኣነ ፥ እሞ እንታይ ክገብር ዒይነይ ተዒሚተ ክጓዒዜ 

? 

ኣቦና ፥ ተዒሚትካ ይኮነ ፥ ክጥምት ከሇካ 

ኣቶኪርካ ኣይትጠምጥ ቀሌብኻ ናብ ሕማቅ ሓጥያት 

ኣይኹን ፡ ኣብ ሞንጎ ምጥማትን ፥ ኣተኲርካ 

ምጥማትን ዒቢ ፍሌሌይ ኣሇዎ ንኣብነት ፥ ኣብ 

መንገዱ ሕጥእ ነገር ሪኡ ዜእሇየለ ሰብ ኣል ፥  ብእኡ ዜዕንቀፍ ምዃኑ እንዲ 

ፈሇጠ ዜስዕቦ’ውን ኣል ። 

ኣነ ፥ ኣነ ሕጂ ጽቡቅ ምርኣይ እፈቱ’የ ይዕንቀፍ ኣሇኹን የሇኹን ብኸመይ 

ክፈሌጥ እኽእሌ ? 

ኣቦና ( ብፍሽኽታ ) ፥ ዜዕንቅፈካን ይዕንቅፈካን ፈሉኻ ምሌሊይ እሞ 

ኣይትስእንን ኢኻ ! ምኽንያቱ መንፈስ እግዙኣብሄር ኣብ ውሽጥኻ ስሇ ል 

ንሱ ክነግረካ ኢዩ ። ካሌእ ሓሳባትካ ትቆጻጸረለ ነጥቢ’ውን ኣል  

ኣነ ፥ እንታይ ? 

ኣቦና ፥ በእምሮ ምስትዉዒሌ ? 

ኣነ ፥ ኣይትረዯኣንን ? 
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እዜኒ ርኹስ ነገር 

እንዲ ሰምዏ ፡ ሌቢ 

ክትነጽህ ኣይከኣሌን 

እዩ ። 

ቅደስ መቃርዮስ 

ኣቦና ፥ ምስ ገዚእ ነብስኻ ክትሓስብ ከሇኻ ብዚዕባ እንታይ ትሓስብ ? 

ሓሳባትካ ኣብ ሰማይ ፡ ኣብኡ ሇዉ ቅደሳን ዱዩ ል ወይስ ካሌእ ነገራት ፡ 

ከተሰሊስሌ ትውዕሌ ፡ ምስ ነብስኻ ኣብ ትሓስበለ እዋን ጸልትካ ናብ ጎይታናን 

ኢየሱስ ክርስቶስ ዱዩ ወይስ መወዲእትኡ ዴኻም ዜኾነ ሕንቅሌ ሕንቅሉተይ 

እዚ ዒሇም ኢዩ ፥ እምበኣር ህዋሳትካ ሓበርትኻ’ዮም ። 

                   ምስ ገዚእ ነብስኻ ተራረብ ፥ 

                ሰይጣን ሓሳባት ኣምጺኡ ከዯናግረካ 

                ዕዴሌ ኣይትሃቦ እንተ በዱሌካ በዱሇ  

             ኢሌካ ዯኣ ተናሳሕ እምበር ንጌጋኻ ይናቱ 

                 ስም ሂብካ ካብ ጌጋኻ ኣይትህዯም ! 

እንተ ሰሪቅካ ሰሪቀ ኢሌካ ተናዜ ንኣምሊኽ 

ክምሕረካ ተማሕጸኖ እንተይ ኮይኑ ግን ምለእ 

ዕዴሜኻ ኣብ ሓቀኛ መንገዱ ሇኻ ዲ መሰሇካ ኣብ 

ሕሌሚ ክትነብር ኢካ ። ብከምዙ ካብቲ ሓቐኛ 

መንገዱ ዜረሓቅካ ትከዉን ። 

ኣነ ፥ ብዚዕባ እቲ ካሌእ ህዋሳትና ከ ኣቦና ? 

ኣቦና ፥ ብዚዕባ ምስማዕ ( እዜኒ ) መጽሓፍ ቅደስ ‚ ብዘሕ ጥበብ ኣብ ሇዎ 

፥ ኣብኡ ብዘሕ ጓሂ ኣል እሞ እቲ ፍሌጠት ዛብዜሕ ስቓይ ይበዜሕ ይብሇና 

መክ 1፡18 

ኣነ ፥ ፍሌጠት ኣየዴሌየኩምን ማሇት ዱዩ ? 
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ኣቦና ፥ ኣይፋለን ዜወዯይ !! ካብ እኩይ ፍሌጠት ረሓቅ ማሇት’ዩ ። ሓዯ ሰብ 

ብዚዕባ ካሌእ ሰብ ኣሌዑለ ክሓምን ክፈርድን ከል ንስኻ ውን ነቲ ሰብ ምስ 

ረኣኻዮ ሓቅነት ናይቲ ጉዲይ ከየረጋገጽካ ትሓምዮ ። ገሇ ሰባት ብጭካኔኦም 

ዜሕበኑ ኣሇዉ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ውን ጽሑፍ ኣል ‚ ክብረቶም ኣብ 

ነውሮም’ዩ ፊሌ.3፡19 ዜብሌ ። ስሇዙ እኩይ ረባ ተሰሚዕካ ውሽጥኻ ኣቲዩ 

ብይ ፍታውካ ይቃሇሰካ ፡ ገሇ ሰባት ዕሊልምን ረበኦምን ክፉእ ስሇ ዜኾነ 

ንሓሳባት ወዱ ሰብ ዴክም ኢዩ ፡ ኣብ ከምዙ ኩነታት ከይንርከብ ከኣ ኣብ 

መዜ 1፡1 ኣብ መንበር መሊገጽቲ ይቀውም ኢለ ጽሒፍሌና ኣል ። ካብዝም 

ከምዙኣቶም ተጠንቀቅ ፡ ዜወዯይ ከይትዯክም መታን አእዚንካ ካብ እከይ 

ምስማዕ ሓሌወን ፥ ቅዴሚ ሕጂ ብኸምዙ እንተ ዯኺምካ ጌጋ ኢዩ እሞ 

ኣይትዴገም ። 

ኣነ ፥ ብዚዕባ ሌሳን ከ ? 

ኣቦና ፥ መሌእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ጽቡቅ ጌሩ ብዚዕባ ሌሳን ስሇ ዜገሌጽ 

ምንባቡ ነዒኻ ክገዴፎ ፥ ካሌእ ጥቅስታት እንተ ሪእና ኣብ ኤፌ 4፡29  

ይጠቅም ረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውጻእ ይብሌ ፡ ኣብ ካሌእ ማቴ 7፡20 

እምበኣርከስ ብፍሪኦም ከተሇሌይዎም ኢኹም ቅደስ ጽሑፍ ኢዩ ። ንሓዉ 

ዒሻ ኢለ ዜጽውዕ ንገሃነም ክፈርድ ኢየ ። 

እዙ ኹለ ከምዙ ተጻሒፉ እንከል ብዘሓት መንእሰያት መሌሓሶም 

ኣይሕሌዉን’ዮም ፥ በኣንጻሩ ይንየቱ ። 

        ንሕና ክርስቲያን ብሕማቅ ተግባርና ንዒሇም መመሰሉ ኮይናያ ኣልና ! 

“ ኢየሱስ ክርስቶስ ዜብሌ ስም ንኾርዒለ ይኮነስ ንሓፍረለ ፡ ክርስቲያን ዜኮና 

ኮይኑ ከኣ እምበር ይስመዒና  
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መዒሌታዊ ሓጢኣት 

ትገብሮ ክሮ ፥ 

እግዙኣብሄር ይቅረ 

ክብሇሌካ ከኣ ሇምኖ ።

ቅደስ ኢሳይያስ 

ኣስቄይጣዊ   

ብሽም ጥራሕ ክርስትያን ንበሃሌ ኣይገርመካን ዜወዯይ !!! ከምዙ ዒይነት 

ኣካይዲ ንክርስቶስ ኣየኽብሮን’ዩ ፡ ነቲ ክቡር ስሙ’ዉን በካይዲና ኣጽሪፍናዮ 

ኢና ፡ ከምዙ ዒይነት ሂወት ንገሃነም ኢዩ ዜወስዴ ! 

ኣነ ፥ ሰንብዴ’ዩ ኣቦና !! እንታይ ዯኣ ክንገብር ኣሇና ? 

ኣቦና ፥ ጽቡቅ ከምዙ ኢሌና ክንሓትት እንተ ጀሚርና 

! ሓሳባትና ክንቆጻጸር ጀሚርና ኣሇና ማሇት’ዩ ፥ እቲ 

ቀዲማይ ክንገብሮ ዜግበኣና እምበኣር  

     ምፍሊጥ’ዩ !! ዯቂ ሰባት ዋጋ ሓጢኣት እንተ 

ዜርዯኣና ኔሩ ኩሊትና ብሓንቲ ግዛ ምተነሳሕና ኔርና ፡ 

ክብዯት ሓጢኣት ዜፈሌጥ ሰብ ግን የብሌናን ። 

ሓጢኣትና ይዕበ ይንኣስ ምኽንያት ጌርና ክንሃዴም እንተ ፈቲና ክሕዯት’ዩ ፥ 

እንተይ ተናሲሕናለ ከኣ ዋጎኡ ሞት ሙኻኑ ክንፈሌጥ ይግበኣና ። 

ንነብስኻ ከም ዜተጋገኻ ክተእምና ኣሇካ ፡ ጸርፊ ፥ ሕማቕ ነገራት ምጥማት ፥ 

ብዴላትካ ሸሇሌ ዜበሌካዮ ነገራት ሓጢኣት’ዩ ፡ እንተይ ተነሲሕካለ ከኣ ናብ 

ጥፍኣት ኢዩ ዜመርሓካ ። ንኣብነት ነቦካ እንተ ጸረፍካዮ ከመይ ጌረ ይተዒረቆ 

ኢሌካ ኢኻ ትሓስብ ፥ እዙ ሓቀኛ ጣዕሳ ይበሃሌ ዜወዯይ ። ምስ ትፈትዎ 

ክትዕረቅ ተዯሉካ ፥ ኣብ ናይ ምቅይያም ዒንኬሌ ከይትኣቱ መታን ፥ ጌጋኻ 

ኣሚንካ ብይ ምኽንያት ኢኻ ትዕረቆ ። 

ኣነ ፥ ካሌኣይ ግዛ እንተ ተጋገኹ’ኸ ? 

ኣቦና ፥ ከም ዜበዯሌካ ፈሉጥካ ተስፋ ከይቆረጽካ ናብ ኣምሊክካ ተመሇስ ( 

ተናሳሕ ) ፥ ንምንታይ ኣብ መዒሌቲ ሽሕ ግዛ ይከውን ፥ ምስ ሓጢኣት ስጋብ 
ሞት ተቃሇስ ፡ ከምቲ ኣቦ ባሕታውያን ቅደስ ኣቡነ ሽኖዲ ዜበል ግበር ፥  

                                ምስ ሓጢኣትካ ኣይትዯቅስ  
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እንታይ ንምባሌ’ዩ ከምዙ ዜበሇ ፥ ኩለ መዒሌቲ ምስ ሰምያዊ ኣቦኻ ክትዕረቅ 

ኣሇካ ፥ ሓጢኣትካ ብዜርዜር ተናዜ ፥ ካብ ሰይጣንን ፥ ካብ ተዯጋጋሚ 

ውዴቀትን ክሕሌወካ ክምሕረካን ሇምኖ ። ንምንታይ ንጎይታ ኣኮሪኻዮ ከሇኻ 

ትዴቅስ ?! ቅዴሚ ኣብ ዒራት ምዴቃስካ ሰሊምን ህደእ ሇይቲ ኣብ ሑቅፊ 

ሰማያዊ ኣቦኻ መታን ክትዴቅስ ፡ ንሰይጣን ተቃሉስካ መታን ክትክእሌ ምስ 

ፈቃር ኣቦኻ ተዒረቅ ፥ ምለእ ምሕረት ከም ዜገብረሌካ  ከም 

ዜተቀበሇካን’ውን እመን ። 

ኣነ ፥ ብዚዕባ ኢዴና ከ ? 

ኣቦና ፥ ጳጳስ ዮሃንስ ኣብ መጽሓፈ መነኮሳት ( ቡስታን ኣሌሩሕ ) ዜብሌ 

መጽሓፍ እንታይ ኢልም መስሇካ ህዋሳት ናይ ሓዯ ኣብ 20ታት ል 

መንእሰይ ፥ ካብቲ ኣዙዩ ሓዯገኛ’ዩ እንተ ተተንኪፉ ብዴላት ይኹን ብይ 

ዴሌየት ኣብ ዜኸፈአ ሓጢኣት ንኽኣቱ ዜቀሇሇ’ዩ ።  

ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምጥማትን ምትንካፍ ህዋሳትና ኣቶኪሩ ፥ 

ዒይንኻ እንተ ኣስሓተትካ ኣውጺኻ ዯርብያ ኢዴካ ወይ እግርኻ እንተ 

ኣስሓተትካ ቆሪጽካ ዯርቢያ ።  

ህዋስና ኣዙዩ ሓዯገኛ’ዩ ፥ ከይተረዯኣና ብስም ምሕዜነት ፥ ሕውነት ፥ ኣብ 

ህዜባዊ መጓዒዜያ ጽቅጥቅጥ ………………………ወተ ንርኽሰት ይናቱ ስም እንዲ 

ሃብና ናብ ዒሇም ገጽና ስሇ ንሃዴም ፡ ካብ ሓጢኣት ኣይትርሕቅን ኢኻ ። 

ኣነ ፥ ማዕረ ክንዴዙ ሓዯጋ ከም ሇዎ ኣይፈሌጥን ኔረ ፡ ስሇዙ ኢየ ብዘሕ ግዛ 

ወዱቀ ፥ ህዋሳተይ ክቆጻጸሮ እንዲ ኸኣሌኩ ሰኣን ምስትዉዒሌ ናብ ብዘሕ 

ወሌፊን ሓጢኣትን ወዱቀ ። 

ኣቦና ፥ ብዚዕባ ህዋሳት ብሰፊሑ ክንዚራረበለ ኢና ፥ ንሕጂ ግን ከነስተብህል 

ሇና ቡንባ ዒጺኻ ማሇት ኩለ ነገር ሃዱኡ ምስ ሰይጣን ቃሌሲ የሇን ሰሊም 

ሰፊኑ ማሇት ኣይኮነን ። 
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ሰይጣናዊ ሓሳብ ክፈርስ ከል 

ምሌክት ፍቅሪ እግዙኣብሄር 

እምበር ምሌከት ፍቅሪ 

ሓጢኣት ኣይኮነን ። 

ሰይጣናዊ ሓሳብ ስሇ ዜሃሇወ 

ሓጢኣት’ዩ ማሇት ኣይኮነን ፥ 

ሓንጎሌካ ምስኡ ዜምዴና 

ምስዜፈጥር’ዩ ሓጢኣት 

ዜኸውን ። 

ቅደስ ማርቆስ ኣሌናስክ  

ኣነ ፥ ስሇምንታይ ? 

ኣቦና ፥ እቲ ቡንባ ንዒመታት ተኸፊቱ ስሇ ዜነበረ እቲ ክፍሉ ማይ የዕሇቅሉቁ 

እዩ ኔሩ ። ሓንጎሌና ስእሌታት ፥ ሕማቅ ረባ ፥ ርኹስ ፍጻሜታት ቅዴም ስሇ 

ዜመሌአ ሃንዯበት ክጠፍኣሌና ኣይክእሌን’ዩ ። ብካሌእ ቅደስ ነገራት ስጋብ 

ትትክኦ ግዛ ክሓተካ’ዩ ። 

ኣነ ፥ እሞ ከመይ ጌርና ዯኣ ነዙ ቅደስ ነገር ቀሌጢፍና ንሇብሶ ? 

ኣቦና ፥ ብኸመይ ሓሳባትና ከም ንቆጻጸር ዜሕግዘ ሜሊታት ዴሕሪ ምርኣይና ፡

ቀጺሌና ሰሇስተ ነጥብታት ከመይ ጌርና ንይንቆጻጸሮ ሓሳባት ከ ንቅዴሶ 

ዜብሌ ክንርኢ ኢና ።  

ኣነ ፥ ሕራይ ፡ ካሌኣይ ነጥቢ ኣገባብ ኢና በጺሕና ሇና መስሇኒ ? 

ኣቦና ፥ እወ ዜወዯይ !! ካሌኣይ ነጥቢ ፡ 

                                      

 

ግብጻውያን ክምስለ ከሇዉ  ኣሌባብ እሉ ይጊሇክ 

ምኑሪሕ ስደ ወስተሪሕ  ይብለ ። ብማዕጾ 

ዜመጸካ ንፋስ ዒጺኻ የዕርፍ ማሇት ኢዩ ። ስሇዙ  

ሓሳባት ዜመጸሌካ ል  ህዋስ ምስ ዒጸኻዮ ጥራሕ 

ዉን ስሇ ይገዴፈካ ተመሉሱ ክፈተኒ ኢለ ኢዩ 

ዜኹሕኩሓካ ኣነ ዒርክኻ’የ ይብሇካ ። ንስኻ’ዉን 

መን ኢኻ ? ምስ በሌካዮ ዴምጸይ ረሲዕካዮ ዱኻ ፡ 

ኣነ ክስቶ ናይ ቅዴም ዒርክኻ ኢለ ይምሌሰሌካ ። 

ኪዴ ረሓቅ ሰይጣን ፡ ኢየሱስ ብዜብሌ ስም እዙ 

ምሕዜነት እዙ ይበተኽ  ምስ በሌካ ንሱ ከኣ ኣይገዴፈካን ኢየ ኢለ ብዴፍረት 

 እምቢ ምባሌ’ዩ 
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‚ ክንረዲዲእ ማዕጾ ክፈቶ ክብሇካ ኢዩ ፥ ማዕጾ ትበሃሌ ግን ከይትኸፍተለ 

ተሪር ኩን ። እንቢ እኮ ኢሇካ እየ ኢሌካ መሌሰለ ። ምስቲ ንሱ ምጸሌካ 

ሓሳባት ከተዕሌሌ ተጀሚርካ ግን ኣብ ሌዕላኻ ስሌጣን ሂብካዮ ኣሇኻ ማሇት’ዩ 

፥ ብኣጉኡ ብተሪር ገጽ ተተቃሉስካዮ ግን ንስኻ መሉኽካዮ ኣሇኻ ማሇት’ዩ ።  

 ‚ተመሌከት‛ ክብሇካ ከል  እንቢ ኣይርእን ክጠፍእ ኣይዯሌን በል ፡ ንዒ 

በጃኻ ነዙ ጽረፎ ክብሇካ ከል እንቢ ኣይጸርፎን’የ ንክርስቶስ ክኽሕድ 

ኣይዯሌን’የ በል ክትፈሌጦ ሇካ   

     ‚ ሰይጣን ሓሳባት ከቅርበሌካ  እንተይ ኮይኑ ኣየገዴዯካን’ዩ ‛ 

 ኣብ ሞንጎ ኣብ ሓጢኣት ምውዲቅን ንሓጢኣት ምቅሊስን ዒቢ ፍሌሌይ ߙ 

ከም ል ውን ተመሌከት ! 

ኣነ ፥ እንታይ’ዩ እቲ ፍሌሌይ ? 

ኣቦና ፥ ምስ ሓጥያት ምቅሊስ ፥ ሰይጣን ናብ ሓጢኣት ትወዴቀለ ሓሳብ 

የምጻሌካ ፥ ስርሑ ስሇ ዜኾነ ኣብ እዜንኻ መጺኡ ሰይጣናዊ ሓሳብ ይቅርበሌካ 

።  ንሱ ኣብ ስርሑ ብጣዕሚ እሙን ኢዩ ፡ ግዯፍ ከምኡ ኣይትግበር ክትብል 

ኣይትኽእሌን ኢኻ ። ብሓጢኣት ክቃሇሰና እንከል ግን ኣብ ሓጢኣት ወዱቅና 

ማሇት ኣይኮነን ። ንኽንዯይ ቅደሳን ኣቦታት ፥ ንጎይታናን መዴሓኒናን ኢየሱስ 

ክርስቶስ ከይተረፈ ውን ተቃሉስዎም’ዩ ። ስሇዙ ክቃሇሰካ እንከል ወዱቅካ 

ማሇት ስሇ ይኮነ ኣይትፍራህ ፥ ከምቲ ሓዯ ወተሃዯር ኣብ ውግእ ዜዉጋእ 

ግን ይመውት ፡ ዜተወግአ እምበር ስዉእ ይበሃሌን ኢዩ ። 

ኣብ ሓጢኣት ምውዲቅ ግን ሓሳባት ሰይጣን ተቀቢሌካ ኣብ ኣእምሮኻ 

ምስሌሳሌ ፥ ሕማቅ ነገራት ምጥማት ፥ ብጸርፊ ትኾርዕን ትሕጎስን ኢዩ ። 

ኣብዙ ህሞት እዙ ል ሰብ መንፈስ እግዙኣብሄር ክገንሖ ከል ኣይሰምዕ ፡ 

ኣይጣዒስን ዉን ኢዩ ፡ ምኽንያት እንዲ ኣምጽአ ጥራሕ ክሃዴም ኢዩ ዜፍትን 

። እዙ‘ዩ እምበኣር ኣብ ሓጢኣት ምውዲቅ ።  
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   ተወዱቅካ ስቅ ኣይትበሌ ቀሌጢፍካ ተንስእ ፥ ስጋብ ትዲኸም ኣይትጽናሕ ፥ 

ክሒዴካ እንዴሕር ጸኒሕካ ከሓዱ ኮንካ ኣይትትረፍ ፥ ብቅንዕና ተበገስ  ኣብ 

ቃሌሲ ቅንዕና ኣገዲሲ ነጥቢ’ዩ ።  

ክንዱ ዜዯኸመ ይኹን ዴኽመትካ ኽንዱ ዜረሰሐ ይኹን ሓጢኣትካ 

ቀሌጢፍካ ጥራሕ ተመሇስ ስጋብ ሞት ውን እንተኮነ ተስፋ ግበር ።  

ታሪኽ ጻዴቅ ዮሴፍ ትዜክሮድ ዜወዯይ ? 

ኣነ ፥ እወ እዜክሮ 

ኣቦና ፥ ዮሴፍ ከቢዴ ኩነታት’ዩ ኣጋጢምዎ ፥ ጸቅጢ ስሇ ዜነበሮ መንፈሱ 

ተዲኺሙ’ዩ ኔሩ ፥ ኣሕዋቱ ዜሸጥዎ ባርያ ስዯተኛ ስሇ ዜነበረ ሰይቲ ጎይትኡ 

እያ ተበራትዖ ኔራ ፥ ብሓፈሻ ኩነታቱ ኣዙዩ ከቢዴ’ዩ ኔሩ ምስጢር ዒወት 

ዮሴፍ ግን ሓንቲ ቃሌ’ያ ኔራ ። 

ኣነ ፥ እንታይያ ንሳ ? 

ኣቦና ፥ እምቢ ትብሌ ኢያ ኔራ ሰይቲ ጎይትኡ መስኪን ሰብ’ያ ኔራ ፡ ፍቅራ ግን 

መሌክዐ ክስሕት ጀመረ ፥ ሕሌንኣ ከይጎዴኣ መታን ዯሓን ብዚዕባ ቅዴስና 

ኣምሊክ ፥ ብዚዕባ ታሪኽ ኣቦና ኣብራሃም ፥ ኢሳቅ ፥ ያዕቆብ ከዕሌሊ ኢየ 

ተዜብሌ ዒቢ ኣወዲዴቃ ምወዯቀ ኔሩ ፥ ዉረዴ ዯይብ ከይበሇ ግን እምቢ 

ኢለ’ዩ ሃዱሙ ። 

ምስ ሓሳባት ሰይጣን ክትራረብ ተጀሚርካ ፡ ክትዯክምን ክትወዴቅን ኢኻ ። 

ኣብነት ንውሰዴ ፥ ኣብ ጽርጊያ ትኸይዴ ኣሇኻ ንበሌ ፥ ናይ ሽቓቅ ፋኛቱራ 

ዏርዩ ሰራሕተኛታት ኣብ መንገዱ ከዏርዩ ይጸንሑካ እሞ ፥ ሓዯ ካብቶም 

ዏርዩ ሰራሕተኛታት ንዜሓሇፈ ሰብ ካብቲ ረሳሕ ማይ እንዲ ገጨበ ‚ ንዐ 

ምሳና ተጻወቱ ፥ ናጽነት ኣስተማቅሩ ‚ ይብሌ ነበረ ።  

ርእይ ምስ ኣበሌካዮ ክትሃርሞ ምመጻእካ ድ ወይስ ምሃዯምካ ?  
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ኣነ ፥ ምሃዯምኩ እምበር ክሃርሞ ኢሇ ተቀሪበ ዯኣ ከይቀረብክዎ ጥራሕ ካብቲ 

ረሳሕ ማይ ክጽይቀኒ ! 

ኣቦና ፥ ንስኻ ዉን ከይተጸየካ ‚ እምቢ ‚ ኢሌካ ህዯም ። ሃዋርያ ጳውልስ 

ንጢሞቴዎስ ፡ 

ካብ ትምኒት ግብዜና ህዯም በል 

ግብጻውያን ካብ ፈተና ምህዲም ፍርቂ ጥበብ’ዩ ይብለ ፥ ስሇዙ ዜወዯይ 

ምህዲም ረብሓ’ዩ 

ኣቦና ፥ ታሪኽ ልጥ ከ ትዜክራ ድ ? 

ኣነ ፥ እወ ኣቦና  

ኣቦና ፥ ክሌተ መሊእኽቲ መጺኦም ካብዙ ቦታ ህዯም ምስ በሌዎ ማዕጠይጠይ 

ክብሌ  ‚ ድንገየ ‚ 

እቶም መሊእኽቲ ኢደን ኢዴ ሰበይቱ ኢዴ ክሌተ ኣዋሌደን ሒዝም ጎቲቶም 

ኣውጽእዎም ስሇስተ ኣገዯስቲ ቃሊት ከኣ ነገርዎ ፡ 

እታ ቀዲመይቲ ‚ ነፍስኻ ኣዴሕን ‚ 

ኣብ ማእከሌ ሓጥያት ርኽሰት እንተ ኣሉኻ ንሂወትካ ውዴቀት ከም ስዕበሌካ 

ምፍሊጥ ኣገዲሲ’ዩ ። ሓሳባት ኣብ ርእስኻ ፥ ንህዋሳትካ ዴማ ሸሇሌ እንተ 

ኢሌካዮ ናብ ጥፍኣት ክመርሓካ ኢዩ ፡ ስሇዙ ስጉምቲ ወሲዴካ ተነሳሓለ ፡ 

ብምለእ ሓይሌኻ ‚ እምቢ ‚ በሌ  ወሊ ውዯቅ ፡ ተስፋ ጥራሕ ኣይትቁረጽ ፡ 

ካሌኣይ ግዛ ተንሲእካ ‚ እምቢ ‚ በሌ ። ክንዯይ ግዛ ኮን ነፍስኻ ኣዴሕን 

ዜብሌ ቃሌ መጺእካ ይኸዉን ። 

 ካብ ርኹስ ትርኢት ህዯም ፥ ካብ ርኹስ ቦታ ህዯም ፥ ካብ ሕማቅ ባህርያት 

ህዯም ፥ ካብ ኹለ ኩፉእ ህሞት ህዯም ። 
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ሕሌንኡ ዜበል ሰሚዐ ዜእዜ ሰብ ክዴሕን’ዩ ፥ ሕሌንኡ ሰሚዐ ይእዝ ግን 

ክጠፍእ’ዩ ፥ መጽሓፍ ቅደስና ህዯም እምበር ውጻእ ኣይበሇናን ብሇካ ሓይሉ 

ጻዕርን ህዯም ህዯም . . . .  

እታ ካሌኣይቲ ‚ ኣብዙ ዯው ኣይትበሌ ‚ 

ሕሱም እንተ ኮይኑ ሕሱም’ዩ ፥ ኣዙዩ ሕሱም ወይ ፍርቂ ፍርቂ ሕሱም 

ዜበሃሌ ነገር የሇን ። ካብቲ እኩይ ባዕሌኻ ክትገሊገሌ ይትኽእሌ እንተ ኮንካ 

ንእግዙኣብሄር ከገሊግሇካ ሇምኖ ። ኣብ ሞንጎ ኣይዯሌን’የ ኣብ ሞንጎ 

ኣይክእሌን’የ ዒቢ ፍሌሌይ ኣል ። 

ኣነ ፥ ሕራይ  

ኣቦና ፥ ‚ ኣይዯሌን’የ ‚ ማሇት ሓጥያት ምግባር ዯስ ስሇ ዜብሇካ ፡ ብዚዕባ 

ኣምሊኽ ኣይግዴሰካ ብዚዕባ መንግስቱ ኣይግዴሰካ ፥ ብዚዕባ ግሃነም 

ኣይግዴሰካ ። ዴምጺ እግዙኣብሄር ክትሰምዕ ከሇኻ ትንዕቆ ክትሰምዖ ውን 

ኣይትዯሌን ፥ ክትጠዒስ ኣይትዯሌን በዱሇ ከይትብሌ ንሓጢኣት ይናቱ ስም 

ትህቦ ።  

እግዙኣብሄር ኣምሊኽ ኣብ ኣፍዯገ ማዕጾ ኮይኑ ይኩሕኩሕ ኣል ! ፍቃዴካ 

ሰይሩ ክኣቱ ኣይክእሌን ኢዩ ። 

‚ ኣይክእሌን’የ ‚ ማሇት ዴማ ብሓጥያት ክትፍተን ከሇካ ኢዩ ፥ ክትወዴቅ 

ኣይትዯሌን ፥ ተነሲሕካ ክትዴሕን ትዯሉ ፥ ኣብ ዜወዯቅካለን ዜዯኸምካለን 

እዋን ብጌጋኻ ኣሚንካ ምሕረት ትሌምን ። 

እዙ ኩነታት እምበኣር ንእግዙኣብሄር ኣዜዩ ቀሉሌ ስራሕ ኢዩ ዜኾኖ ፥ ስጋብ 

ሓይሉ ክእሇትን ክህበካ ዜሇመንካዮ ናይ ግዴን ክምሌሰሌካ’ዩ ፥ ብዘሕ እንተ 

ወዯቅካ ውን ተስፋ ኣይትቁረጽ ከምቲ ነብይ ዜበል ኣቲ ጸሊኢተይ ፥ እንተ 

ወዯቕኩ ኽትንስእ እየ ፥ ኣብ ጸሌማት እንተ ተቐመጥኩ’ዉን ፥ እግዙኣብሄር 

ብርሃነይ እዩ እሞ ብኣይ ኣይትተሓጎሲ ሚክ 7፡8 ።  ኸምኡ’ዉን ‚ ኪኸውን 
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ከም ብሓዴሽ ተሓዱሱ 

ከይዕንቅፈካ ፥ በቲ 

ናይ ቀዯም ሓጢኣትካ 

ብዘሕ ኣይትሕሰብ   

ቅደስ እንጦንዮስ ዒቢ 

ከኣ እዩ ፥ እግዙኣብሄር ካብ ጻዕርኻን ካብ መከራኻን ካብቲ ኣብኡ 

ኣእቲዮምኻ ዜነበሩ ጽኑዕ ባርነትን ምስ ዛዕርፈካ መዒሌቲ ። ኢሳ 14፡3 ፡ 

ዴኽመትካ ናብ ሓይሉ ክሌወጥ’ዩ ። ብዚዕባ’ዙ ብሰፊሑ ካብ ተዯጋጋሚ 

ውዴቀት ኣብ ዜብሌ ኣርእስትና ክንሪኦ ኢና ። 

ኣነ ፥ እታ ሳሌሰይቲ ቃሌ እቶም መሊእኽቲ ዜበሌዋ ኸ ? 

ኣቦና ፥ ‛ ንዴሕሪት ቁሉሕ ኣይትበሌ ‚ 

 ነቲ ናይ ቅዴም ሓጢኣትካ ዜገዯፍካዮ  

ተመሉስካ ኣይትብሃጎ ፥ ብሓሳባት ናብ ዴሕሪት 

ተመሉስካ ኣይተስተማቅሮ ወይ ብሌብካ ነቶም 

ስሓቱኻ ሰባትን ቦታን ኣይትክሮ ። ሰይጣን 

ናብ ዴሕሪት ክመሌስካ እንተ ዯሇየ እበዮ ፥ 

ሰይቲ ልጥ ክራ ናብ ዴሕሪት ምስ ጠመተት 

ሓወሌቲ ጨው ተቀየረት ። ታሪኽ ዮሴፍ’ዉን 

ነጊረካ ኔረ ? 

ኣነ ፥ ኣይዜክሮን’የ ኣቦና ኣይመስሇንን  

ኣቦና ፥ ኣብዙ መና ጋጠመ ታሪኽ ክነግረካ ፥ ንጳጳስ ፥ ካህን ፥ ፈሊሲ 

ይኮነስ ኣብ ሓዯ ተራ መንእሰይ ኢዩ ጋጠመ ፥ ባዕለ ዉን ምስክርነት ሂብለ 

ኔሩ ። 

ኣነ ፥ እወ !! 

ኣቦና ፥ እዙ መንእሰይ ናብ ሓዯ ዒርኩ ክበጽሖ ኢለ ከዯ ፥ ካብ መኪንኡ 

ወሪደ ናብቲ ህንጻ ዯዪቡ ማዕጾ ዲ ዒርኩ ኳሕኪሑ ኣተወ ። ንሰይቲ ዒርኩ ፥ 

ዒርኩ ኣልን የሇን ከረጋግጽ ምስ ሓተታ ፡ የሇን ብስራሕ ምኽንያት ገይሹ ኣል 

ዴሕሪ ሰሙን ከም ዜመጽእ ነገረቶ ። ሻሂ ሰትዩ ክከይዴ ከኣ ሇመነቶ ንሱ ዉን 
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ብቅንዕና ሕራይ በሊ ዴሕሪ ቅሩብ ሰይቲ ዒርኩ ምለእ ብሙለእ ተቀየረት 

ምስኡ ሕማቅ ክትገብር ዉን ሓተተቶ ። 

እቲ መንእሰይ ካብ ሌቡ ሰንቢደ ‚ ኦ ጎይታ ክርስቶስ ኣዴሕነኒ ‚ ‚ ኦ ጎይታ 

ክርስቶስ ኣዴሕነኒ ‚ ኢለ ብሙለእ ሌቡ ጨዯረ ኣብ ናይ ቋሕ ሰም ግዛ ነብሱ 

ኣብ ውሽጢ ማኪንኡ ረኸባ ፥ ንእግዙኣብሄር እንዲ ኣመስገነ ዴማ ከዯ ። 

ኣነ ፥ ናይ ብሓቂ ዴዩ እዙ ኣቦና ? 

ኣቦና ፥ ብርግጽ ዜወዯይ  

                  

 

ንእግዙኣብሄር እንተ ኣሚንካዮ ንሱ ዉን እሙን ኢዩ ምሳኻ ፥ ካብ ሌብኻ 

እንተ ጸዊዕካዮ ናይ ግዴን ክሰምዒካ’ዩ ። ንሓጢኣት ‚ እምቢ ‛ ኢሌካ እንተ 

ተቃዊምካዮ ከንዱ ዜኸበዯ ይኽበዴ ኣይክስዕረካን ኢዩ ። ጸጋን ፡ ቃሌ-ኪዲንን 

እግዙኣብሄር ኣይተቀየረን ። ንዜሓተቶ በሇ ንኩለ ብይ ኣፈሊሊይ ኢዩ ። 

ዜወዯይ እቲ ቀንዱ ነጥቢ ‚ ምስ ሓሳባት ሓጢኣት ኣይትሊብ ‚  

ኣብን ምዕቡሊት ሃገራት’ዩ ፥ ኣብ ሓዯሽቲ ህንጻታት ዜስርሓለ ዜነበረ ቦታ 

ኢዩ ፥ ብዘሕ ሰብ ኣይቅመጦን ነበረ ። ካብተን ዜነበራ ህንጻታት ግን ሓንቲ 

ስዴራ ዜቅመጡሊ ህንጻ ነበረት ። ፍርቂ ሇይቲ’ዩ ዜኸውን ሓዯ ጽቡቅ ስነ 

ስርዒት ሇዎ ኣሇባብሳ ዜተኸዴነ መንእሰይ ኣብ ኣፍዯገ ገዜኦም ኮይኑ ማዕጾ 

ይኩሕኩሕ እሞ ፥ እቶም ስዴራ ከኣ ጥዐይ’ዩ ኢልም ከፈትዎ ፡ ሓሙሽተ 

ተሓቢኦም ዜጸንሑ ሰረቅቲ ናብቲ ገዚ ምስኡ ኣቲዮም ብምሌኡ ንብረቶም 

ረፍዎም ።  

እግዙኣብሄር ኣብ መብጽዕኡ እሙን’ዩ ፥ እንተ ቀሪብናዮ ንሱ ከዕቑበና እዩ ። 
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ስሇዙ ተጠንቀቅ ሰይጣን ዉን ስነ-ስርዒተኛ ፥ ምሌኩዕ ፥ ሕውነት ፥ ምሕዜነት 

፥ ፈቃር  ዯጊኡ መዒር ዜተሇኽየ ውሽጡ ግን ዕረ ዜመሌኦ ኮይኑ ኢዩ ክመጻካ 

ይኽእሌ ኢዩ ።  

ኣነ ፥ ከመይ ጌረ ክጥንቀቅ እኽእሌ ማዕረ ክንዴዙ ተሇዋዋጢ ባህሪ እንዴሕር 

ኣሇዎ ኮይኑ ዯኣ ? 

ኣቦና ፥ ቅዴሚ ሕጂ ወዱቅካሊ ዜነበርካ ሓጥያት ካሌኣይ ግዛ ከይትወዴቃ 

ተጠንቀቅ ። እንዴሕር ወዱቅካ ከኣ ተስፋ ከይቆረጽካ ተንስእ ፥ ቅዴሚ ሕጂ 

ኣብዚ ቦታ ሰሪቆምኻ ተኔሮም ሌዐሌ ጥንቃቀ ግበር ። ማዕጾኻ ጥዐይ ጌርካ 

እንተ ይዒጺኻዮ ፥ ተስፋ ክትቆርጽ እንተ ጀሚርካ ክትሓፍር ኢኻ ። 

ክኩሕኩሑ ተይኮይኖም ማዕጾኻ ሰቢሮም ከም ይኣትዉ ፍሇጥ ፥ 

ንእግዙኣብሄር እመኖ ካብ ሌብኻ ዯሉኻ ጸውዒዮ መሌሱ ከኣ ግዴን ክኸውን 

። 

                    ሰይጣናዊ ነገር ንዜመስሌ ‚ እምቢ ‚ በል        

ኣነ ፥ ከመይ ማሇት’ዩ ሰይጣናዊ ነገር ዜመስሌ ከ  ? 

ኣቦና ፥ መገዱ ክርስቶስ ኣል ፡ መንገዱ ሰይጣን ኣል ፥ መንገዱ ሂወት ኣል 

መንገዱ ሞት ኣል ፥ መንገዱ ሰናይ ኣል መንገዱ ክፍኣት ዉን ኣል ። ስሇዙ 

ፍርቃ ፍርቂ ዜበሃሌ መንገዱ የሇን ፡ ከምኡ ዜመስሌ ተገጢምካ ክፉእ ነገር 

ምዃኑ ፍሇጥ ። 

ሃዋርያ ጳውልስ ‚ ካብ ክፉእ ዜመስሌ በሇ ኩለ ርሓቑ ‚ ይብሇና 

1ተሰ 5፡22 ። ሰይጣን ኣብ ቅኑዕ መንገዱ ክርስቶስ ክትከይዴ ኣይዯሌየካን’ዩ ፥  
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ኣብ መንገዱ ሓጥያት ዉን ብዜሇዒሇ ዯረጃ ክትከይዴ ኣይዯሌየካን’ዩ ። 

ኣነ ፥ ከመይ ዯኣ ኢያ እዙኣ ኣይበርሃትሇይን ?  

ኣቦና ፥ ብመንገዱ ክፉእ ስጋብ መወዲእታ ክትከይዴ እንዴሕር ገዱፍካ 

ሓጢኣት ከቢደካ ባዕሌኻ ተጣዑስካ ክትበክን ክትናሳሕን ኢኻ ። ናብ ዜሇዒሇ 

ዯረጃ ናይ ሓጥያት ተበጺሕካ ስሇ ትጠዒስ ፥ መንጎ መንጎ  ( ኣይሙዉቅ ፥ 

ኣይዜሑሌ ) ኮንካ ኣብ ጠባሪ ሂወት ክትነብር’ዩ ዜዯሉ ። 

ኣነ ፥ ክፉእ ምዃን ብከመይ ክፈሌጥ እኽእሌ ? 

ኣቦና ፥ መንፈስ ቅደስ ብሕሌናኻ ክቀጽዒካ ከል ፡ ቅሳነት ክኸሌኣካ ከል ፥ 

ሓዯ ምስ ፈጸምካዮ ነገር ዕግርግር ክብሇካ ከል ፡ ሕሌናኻ ክዚረበካ ከል 

ጸማም እዜኒ ኣይትሃቦ ፥ ኣብ ጌጋ መንገዴኻ ዯረቀኛ ኣይትኹን ኣብ ጌጋ 

ኣይትጽናዕ ። 

ሕሌናኻ ከጠንቅቀካ ከል ንኣምሊኽ ከናግፈካ ተማሕጸኖ ፥ ኩለ መዒሌቲ 

ንግሆ ተንሲእካ ‚ ኦ ኣምሊኸይ ካብ ክፉእ ዜመስሌ ነገር ገሊግሇኒ ኢሌካ ሇምኖ 

።   

ኣነ ፥ ምስሊ ጌርኩም እስከ ኣረዴኡኒ ኣቦና ? 

ኣቦና ፥ ምስሊ ኣይነግረካን’የ ኩለ ግዛ ክትጽሉ ከም ሇካ እነግረካ ኣሇኹ ። 

እንተ ጸሉኻ ጥራሕ ኢዩ እግዙኣብሄር ብርሃሌካ ። ብዚዕባ’ዙ ኣርእስቲ ካብ 

ተዯጋጋሚ ውዴቀት ብዜብሌ ክንዚተየለ ኢና ። እግዙኣብሄር ኩለ ምስ 

ገሇጸሌካ ንክፉእ ‚ ኣይፋለን ‚ ምባሌ ሌመዴ ናብ ኣምሊኽ ከኣ ጨዴር ። 

ኣነ ፥ ብጣዕሚ ጥዐም ቃሌ ኣቦና ፥ እዙ ግን ብቃሌ እምበር ግብራዊ ክኸውን 

ይኽእሌ ? 

ኣቦና ፥ ብከመይ ዯኣ ኮምኡ ኢሌካ ዜወዯይ ? 
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ኦ ክርስቶስ 

ኣምሊኸይ ዜብሌ 

ሰብ ኣብ ኢደ ሰይፊ 

ሒዘ ንጸሊኢ ከም 

ዜተዋግአ’ዩ 

ጸልት ፍርቂ     

ሇይቲ 

ኲናታዊ ጸልት 

ኣነ ፥ ንስኹም ናብራ ዒሇም ኣይራኩም ፥ ንሕና ንሪኦ ንስኩም ኣይትሪኡን 

ኢኹም ፥ ነዒና እኮ ሰይጣን ይኩሕኩሓና ጥራይ ይኮነስ ማዕጾና ክሰብሮ’ዩ 

ዜዯሉ እንታይ ንግበር ?? 

ኣቦና ፥ ናብቲ ሳሌሳይ ነጥብና ኣቲኻ ኣሇኻ ዜወዯይ  

ኣነ ፥ ሃየ እስኪ በለ ንገሩና 

ኣቦና ፥ ሳሌሳይ ነጥብና ፡                                                       

 

 

ኣነ ፥ ከመይ ማሇት’ዩ ኸ ኲናታዊ ጸልት ? 

ኣቦና ፥ ኣብ ኲናት ጸረ ታንኪ ‚ ኣርብጂ ‚ ዜበሃሌ መሳርሒ ኣል ፥ ጸረ ነፈርቲ 

ሚሳይሊት ወተሃዯራት ከኣ በብረት ሒዝም ይዋግኡ 

። ስሇዙ ብዒይንኻ ጌሩ ክቃሇሰካ እንከል ኦ 

ክርስቶስ ኣምሊኸይ ዒይነይ ኣንጸሃኒ ኢሌካ ናብ 

ኣምሊኽ ሇምኖ ። 

ኣነ ፥ ከምኡ ኢሇ እንተ ሇሚነ ግን እቲ ቃሌሲ 

ይጠፍኣሇይ ማሇት ዱዩ? 

ኣቦና ፥ ኣይፋለን ! እምበሺ ይገዴዴ እምበር 

ኣነ ፣ ( ስሇ ዜተዯናገርኩ ፡ ኮሇፍክዎም ) ፥ ይገዴዴ 

!! ሇኽዎ ከቢዴኒ እንዲ በሌኩስ ፥ እዙ ዯኣ’ሞ ከምቲ 

ዜነበርክዎ እንድ ኣይሓይሽን 
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ኣገባብ ናይ ሰነ-ኣእምሮ ሓኪም 

ኣቦና ፥ ህዴእ በሌ እሞ ዜወዯይ !! ንቅሩብ መዒሌታት’ዩ ከምኡ ። ፈተነ ኣብ 

ዜበዜሓካ ንስኻ ከኣ ናብ ኣምሊኽ ጨዴር ኦ ኣምሊኽ ኣንጽሃኒ በሌ . . .  

ሰይጣን ፈተናታት ክውስኽ ከል ንስኻ ዴማ ከምኡ ጾልት ወስኽ ፡ ዴሕሪ 

ዜተወሰነ መዒሌቲ ሰይጣን ክፈርሃካ ክጅምር’ዩ ። 

ኣነ ፥ ካባይ ክፈርህ ! ከመይ ጌሩ ? 

ኣቦና ፥ ኣብ ዜመጻክዎ ጸልት ይገብር ከመይ ዒይነት ሰብ ኢዩ እዙ ክብሇካ 

ክጅምር’ዩ ። ምስ መጻክዎ ጸልት ጌሩ ስሇ ዜቃሇሰኒ ል ካሌእ ሜሊ ምጥቃም 

ይሓይሽ ኢለ ፡ ‚ ዯቅስ ዯቅስ ፡ ዴቃስ ይሕሸካ ወይ ኣጽንዕ ኢለ ከጋግየካ 

ክፍትን ኢዩ ። ስሇዙ ክቃሇሰካ ክመጽእ ከል ንስኻ ከኣ ነቂሕካ ጽንሓዮ ( 

ኲናታዊ ጸልት ) ክፈርሃካ ክጅምር’ዩ ። 

 ብኸምዙ ዒይነት ሜሊ ማሇት ብሓሳባት ክዕወት ስሇ ይክእሌ ብካሌእ ኣገባብ 

ክቃሇሰካ ክፍትን’ዩ ፥ ምስሊ ምዉት ኣንጭዋ ኣብ ዲሕራይ ትምህርትና 

ክንግንብ ኢና ።  

         

 ክፉእ ሓሳባት ጌርካ ውን ክትቃሇሶ ትኽእሌ ኢኻ ፡ 

                                        

 

ኣነ ፥ ከመይ ማሇት ? 

         ኣቦና ፥ ሓዯ የእምርኡ ዜሓመመ ሰብ መንፈሱ ክዲኸም ባህሪያዊ’ዩ ፥ 

ስዴርኡ ናብ ሓኪም ክወሰዴዎ ይዯሌዩ እሞ ፥ ንሱ ግን ናብ ሓካይም ምኻዴ 

ይኣቢ ፡ ክሃዴም ይዯሉ ፡ ሕለፍ ሓሉፍዎ’ዉን ክበኣሶምን ክሃሞም ስሇ 

ዜኽእሌ ንኽሕግዝም ሓኪም ይጽውዕለ ። እቲ ሓኪም ስርሑ ስሇ ዜኾነ 

ሕማሙ ብኸመይ ይፍወስ ጥበብ ኣሇዎ ። 
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 ኣነ ፥ እንታይ ዒይነት ሜሊ ይጥቀም ማሇት’ዩ ? 

ኣቦና ፥ ሌክዕ ከምቲ ንሳቶም ርኢዎ ባህሪ ይጥቀም ፡ ነቲ ጽለሌ ‚ ኣነ 

ጽለሌ’የ ትብሌ ኣሇኻ ፡ ካብ ናትካ ዜኽፍእ ሕማም ከም ሇኒ ኣይትፈሌጥን 

ኢኻ ማሇት ኢዩ ጨርቅኻ ከዯርብየካ እየ ‚ እንዲ በሇ ከፈራርሆ ይጅምር ። 

እቲ ጽለሌ ‚ እዜስ እባ ካባይ ዜገዯዴ ሕማም ኣሇዎ ኢለ ሰጥ ይብሌ ። ሽዐ 

እቲ ሓኪም መዯንዙ ወጊኡ ናብ ሕክምና ብቀሉለ ድወስድ ። 

ኣነ (እንዲ ሰሓቅኩ) ፥ ጽቡቅ ሜሊ እምበር 

ኣቦና ፥ ንስኻ’ውን ሰይጣን ክፉእ ሓሳብ ጌሩ ክቃሇሰካ ከል ከምኡ ኣገባብ 

ተጠቀም ። ከጸሌሇካ’የ ክብሇካ ከል ካባኻ ከም ይስንፍ ዉን ኣነ ከርእየካ’የ 

ኢሌካ ጸልት እናገበርካ ውግኣዮ ኦ ኣምሊኽ ዒይነይ ቀዴስ ፥ ኦ ኣምሊኽ 

ኣተሓሳስባይ ቀዴስ…….. እንዲ በሌካ ስጋብ ሓሳብካ ተረጋጊኡ ሰይጣን ካባኻ 

ዜሃዴም ግበር ። ብጾልት እንተይ ኣቁሲሌካዮ ፡ ንሱ ከቁስሇካ ምኳኑ ፍሇጥ 

!! 

ሓዯ ንእሽተይ ቆሌዒ ምስ ሓዯ ካብኡ ዕብይ ዜብሌ ኣብ ጥቃ ገዜኡ ይበኣስ ፡ 

እቲ ቆሌዒ ብኣርባዕተ ዒመት ስሇ ዜዒብዮ ብኽሳደ ሒዘ ሓኒቁ ክቀትል 

ቁሩብ ተረፎ ፥ እቲ ቆሌዒ ከኣ ዒዉ ኢለ ባባ . . . ባባ ኢለ  ነቡኡ ጸወዖ ፡ 

ኣብኡ እንታይ ክግበር ኢሌካ ትሓስብ ? 

ኣነ ፥ እንዲ ጎየየ መጺኡ ንወደ ከዴሕኖ ፥ ነቲ ንወደ ዜሃረመለ ል ቆሌዒ ከኣ 

ይሰጎ !!!!!!! 

ኣቦና ፥ እቲ ህጻን ሸሇሌ እንዲ በሇ ብትሑት ዴምጺ ባባ እዙ ወዱ ይሓንቀኒ’ል 

ርዴኣኒ ‚ ኢለ እንተ ሰሓቀ ከ ኣቡኡ እንታይ ምበል ? 

ኣነ (ብሕርቃን) ፥ ይጻወት’ዩ ል ኢለ ስሇ ዜሓስብ ሽሇሌ ይብል !!! 
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ኣቦና ፥ እምበኣር ምዴራዊ ኣቦና ከምዙ ዜገበረ ዯኣ ሰማያዊ ኣቦና ከመይ 

ቀሌጢፉ ይረዴኣና ፥ ንስኻ’ዉን ካብ ሌብኻ ጸዉዒዮ ንሱ ከኣ ከይድንገየ 

ንሰይጣን ኣብ ትሕቲ የእጋርካ ክሕምሽሸሌካ’ዩ ። ሮሜ 16፡20 

                 ህጹጽ ስጉምቲ ምውሳዴ ኣገዲሲ ኢዩ 

ኣነ ፥ ከመይ ማሇት’ዩ ህጹጽ ስጉምቲ ምውሳዴ ? 

ኣቦና ፥ ዜኾነ ሰብ ዴኽመት ኣሇዎ ፥ ሰይጣን ከኣ ነዙ ዴኽመት 

ኣጸቢቁ’ዩ ዜፈሌጦ ፥ ንባዕለ እቲ ሰብ’ዉን ኣብ ሓንቲ ሓጥያት 

ተዯጋጋሚ ምውዲቅ ንዴኸመቱ ኣጸቢቁ ኢዩ ስሇ ዜፈሌጦ ህጹጽ 

ስጉምቲ ክወስዴ ይግባእ ። 

ቀዯም መን ፥ ሓዯ ሰራዊት ንሓንቲ ከተማ ክወራ እንተ ኮይኑ ፡ ህዜቢ 

እታ ኸተማ ቀጽሪ ከተማኦም መካበብያትት ኣጽኒዕኩም ዕጸዉዎ 

ገገዚኹም እተዉ ‚ ኢልም ንህዜቦም የጠንቅቁ ፥ ህጹጽ ስጉምቲ ኣብ 

ሌዕሉ’ቲ ሓጹር ይጥቀሙ ነበሩ ። ጸሊእቲ ብግዱኦም ዉን ነቲ ሓጹር 

ብጥብቂ ዴሕሪ ምፍታሽ ነታ ከተማ ብምሌእታ ብዯጊኣ ኮሉልም ነቃዕ 

ናይ ሓጹር ( መንዯቅ ) እንተ’ል ብኡ ኣፍሪሶም ኣቲዮም ነታ ከተማ 

የጥቅዐ ዜነበሩ ፥ ስሇዙ እቶም ህዜቢ ነቃዕ መንዯቆም ኣሇሌዮም ግቡእ 

ምትዕርራይ  ይገብሩ ፡ ምሕዲስ ከይገበሩለ እንተ ጸኒሖም ግን ውዴቀት 

ዕንወት ክኸውን ባህሪያዊ እዩ ። 

                   ወዱ ሰብ ነናቱ ዴኽመት ኣሇዎ  

እቲ ሓዯ ዒይኑ ፥ እቲ ሓዯ እዜኑ ፥ ስምዑቱ ፥ ብዘሕ ዒይነት ዴኽመት ክህለ 

ይኽእሌ ኢዩ ። ዴኽመት ጠባይ ፥ ቦታ ስሇዙ ሓዯ ሰብ ጋጊዮ ል ሰብ ፥ 

ወይ ቦታ ኣሇሉዩ ብዜከኣል መጠን ክርሕቀለ ይግባእ ። ከምኡ ክገበር 

ይከኣል እንዴሕር ኮይኑ ግን ፥ ቅዴሚ ዜኮነ ምግባሩ እግዙኣብሄር ክሕሌዎ 
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ኦ ነብሰይ ፥ ጸሊኢኺ 

ከዕገርግረኪ እንከል ፥ 

ስቅሇቱ እንዲ ከርኪ ኣብኡ 

ተማዕቆቢ  

ስርዒተ ቅዲሴ 

ካብ ስቡር ሌቢን ፥ ብርቱዕ ዴሌየትን ይጸሉ ፥ ቃሌ እግዙኣብሄር ከም ዜብሌ 

፥ ዴሌየቱ ግዴን’ዩ ክረክብ 1ተሰ 4፡3 ። 

ኣነ ፥ ቀዯም ፋለሌ ከሇኹ ኣብ ርእሰይ ዜተኣከበ ሕማቅ ስእሉ ኣል ፡ 

ንምእሊይ ዜሕግዘ ስሇስተ ኣገባብ ክነግረካ እየ ኢሌኩም ቃሌ ኣቲኹምሇይ 

ኔርኩም ንሰን ኣይነገርኩምንን  ? 

ኣቦና ፥ ቅዴሚ ምንጋረይ ፥ ቅደሳን ኣቦታት ብዚዕባ ምቁጽጻር ሓሳባት ዜበሌዎ 

ቃሌ ክተንብብ ዯስ ምበሇኒ ኔሩ ፥ ኣበይ ከም ትረኽቦ ክጽሕፈሌካ‛የ *          

 ኣነ ፥ የቀኔሇይ ኣቦና ፥ ኣቦታትና ግን ኣዙዮም ጥንቁቃት ሰባት ኢዮም ኔሮም 

ኣነ ዯኣ ከምቲ ናቶም ክኽእል ዱየ ? 

ኣቦና ፥ ቃሌ ኣቦታት ምስ ኩለ ዜሰማማዕ እዩ ዜወዯይ ። 

 መጽሓፈ መነኮሳት  ( ቡስታን ኣሌሩህባን )  

 ገጽ 136-145  

ፈተነ ሰይጣን ክበዜሓካ ከል ፥ ብእኡ መንጽር ፥ 

ንስካ’ዉን ህዋሳትካ ኣዴቂቅካ ምቁጽጻር 

ክተብዜሕ ኣሇካ ። ሇውጢ ሃንዯበት ኣብ 

ቅዴሜና ኮፍ ኣይብሌን’ዩ ፥ ቀስ ብቀስ ግን 

ይመጽእ ፥ ጌጋ እንተ ኮይኑ ጌጋ እዩ ፥ ሓጢኣት ከኣ ሓጢኣት ምዃኑ 

ምግንዚብ ካብቲ ብጣዕሚ ኣገዲሲ’ዩ ።  ንሓሳባትና ምቅዲስ ዜምሌከት ግን ፥ 

ከምቲ መሰሌቲ ዜብሌዎ ዜጠፈሸ ነጋዲይ ማህዯሩ ይግንጽሌ ኢዩ ። 

ኣነ ፥ ከመይ ማሇት’ዩ ?  

ኣቦና ፥ ቡንባ ክትዒጹ ከሇኻ ( ንሓሙሽተ ህዋሳትና ምቁጽጻር ) ትርር ኢሌካ 

‚ እምቢ ‛ ኢሌካ ኲናታዊ ጸልት ተጠቀም ።  
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ሰይጣውንቲ ፥ ካብቲ 

ቀንዱ ዜፈርህዎ ነገር ፥ 

ሓዯ ሰብ ነብሱ ብጾምን 

ጾልትን ፥  ኣብ ቅዴሚ 

መስቀሌ ክርስቶስ 

ከዕቁባ ከል ኢዩ ፥ ኣብ 

ምዴሪ ካብኡ ዜብርትዕ 

ሜሊ የሇን ። 

ቅደስ ማር ኢስሓቅ 

ሶርያዊ    

ንሰይጣን ከተዴክሞ ተጀሚርካ በቲ ቅዴም ትገብሮ ዜነበርካ ጌሩ ኢዩ 

ክቃሇሰካ ኢዩ ዜጅምር ፡ ኣብ ዴቃስካ ብሕሌሚ ፡ መስሓቲ ሓሳብ እና 

ኣምጽአ ክቃሇሰካ ይጅምር ። 

ኣነ ፥ እሞ ከመይ ጌረ ዯኣ ክገሊገሌ እኽእሌ ?                                              

ኣቦና ፥ ቀዲማይ ነጥቢ ንይንቆጻጸሮ ሓሳባት ንቅዴሰለ 

ስእሉ ጎይታናን መዴሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስቁለ 

ኣነ ፥ ስእሉ ንምንታይ ማሇት’ዩ ኣቦና ? 

ኣቦና ፥ እዚ ነጥቢ’ዙኣ ፥ ኣቦና ቀሺ ቢሾይ ካምሌ ዜበሌዋ ኮይና ፡ ስእሉ 

ስቅሇት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዙሕና ኣቶኪርና ክንጥምት ከም ሇና 

ኢያ ። ስእሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤት 

ጽሕፈትካ ፥ ኣብ ማዕጾካ ፥ ኮመዱኖካ ፥ ኮምፒተርካ 

፥ ሞባይሌካ ፥ ብዜከኣሇካ መጠን ኣብ ዜኾነ ቦታ ኣብ 

ቅዴሜኻ ክትገብሮ ፈትን ።  

 መጽሓፍ ቅደስ ብቁስለ ኢኹም ዜሓወኹም ‚ 

ይብሌ መሌእኽቲ ጴጥሮስ 1ጴጥ. 2፡24 ።  

ካብ ሓጢኣት ዜሓወናለ ምኽንያት ኢየሱስ ክርስቶስ 

ስሇ ዜኾነ ዯጋጊምካ ክትዜክሮ ናብ ስእለ ጠምት ፥ 

ብርሃን ክኣቱ እንከል ጸሌማት ይሃዴም ኢዩ ፥ ስእሉ 

መዴሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኣእሙሮካ ምስ 

ዜኣቱ ፡ ስእሉ ሰይጣን ካብ ርእስኻ ይወጽእ ። 
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ዯቂሱ እንከል ቅደስ 

ስምካ ብከንፈሩ 

ዜጽውዕ ሰብ ብጹእ’ዩ 

፥ ሰይጣውንቲ’ውን     

ክቀርብዎ 

ኣይከኣልምን እዩ ። 

ቅደስ ዮሃና ሳባ 

ሰይጣናዊ ሓሳብ ክቃሇሰካ ክጅምር ከል ፥ ናብ ጎሌጎታ ገጽካ ህዯም ፥ ኣብ 

ቅዴሚ መስቀሌ ተንበርኪኽካ ፥ ዯም ጎይታናን መዴሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ  ፥ 

ካብ ኩለ ሓጢኣት ኣንጺህኒ’ዩ በሌ ። 

ኣነ ፥ ብሓቂ ሓቀኛን ቅሌጡፍን ዜኾነ ውጽኢት ኣሇዎ ? 

ኣቦና ፥ ብርግጽ ፥ ቅዴሜኻ ብዘሓት ፈቲኖሞ እዮም ፥ ኣብ ቅሌጣፈ እንተ 

መጺእና ግን ናትካ ተገዲስነት ኢዩ ዜሓትት ፥ ብተገዲስነት ዜተጓዒዜካዮ 

መንገዱ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ዯቂቅ ትዉዴኦ ፥ ፈዜ እንተ ኢሌካ ከኣ ኣብ 

ውሽጢ ሰዒት ትዉዴኦ ። 

ኣነ ፥ ነቲ ንሌበይ እናኣከረ ዴክመንን 

ቀንዜወንን ል ሰይጣናዊ ሓሳብ ጸጋ ጎይታናን 

መዴሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክኣሌዮ ኢየ ፡ ንኽለ 

በቲ ዜህበኒ ሓይሉ ክኽእል ኢየ ። 

እቲ ካሌኣይ ነጥቢኸ እንታይ’ዩ ?  

ኣቦና ፥ ቀጻሉ መዜሙር ምስማዕ ፥ ናጻ ግዛ 

ክትረክብ ከሇኻ ፥ ካብ ቤት ትምህርቲ ምስ 

ተፈዯስካ ፥ ኣብ መጓዒዙያ መንገዱ ፥ ቀንዱ 

ኣገዲስን ግን ኣብ ትዴቅሰለ እዋን መዜሙር ስማዕ 

። 

ኣነ ፥ ክዴቅስ ከሇኹ ?! 

ኣቦና ፥ እወ ዜወዯይ ፥ ክትዴቅስ ከሇኻ እቲ ትቆጻጸሮ ክፋሌ ሓንጎሌ ጥራይ’ዩ  

ዜዴቅስ ፡ እቲ ይትቆጻጸሮ ክፋሌ ግን ኣይዴቅስን’ዩ ። ዯቂስካ ከሇኻ ሌብኻ  

ሰዒት ክሌተ ሰዒት ከዏርፍ ይኽእሌ ዱዩ ?    
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ኣነ ፥ ሌቢ ተዕሪፋ ዯኣ ክመውት  ። 

ኣቦና ፥ ብርግጽ ዜወዯይ !! ዯቂስካ ከሇኻ ይትቆጻጸሮ ሓንጎሌካ ፡ ሌዕሉ እቲ 

ተንሲእካ ከሇካ ፡ ትቆጻጸሮ ሓንጎሌካ  ትሰምዖ መዜሙር ይሕዜ ! 

ኣነ ፥ ኣብ ከባብየይ ዴምጺ እንተ ሃሉዩ ዯኣ ይዴቅስ ?  

ኣቦና ፥ ኣብ መጀመርታ  ብዘሓት ከምዙ ትብል ሇኻ ኣጋጢምዎም ኢዩ ፥ 

ብዒቅሉ ግን ሓሉፎሞ ።  ምስ ሇመዴካዮ ብይ ዴምጺ ክትዴቅስ ከም 

ይትኽእሌ ክትክውን ኢኻ ። ሓዯ እዋን ሓዯ ኣቦ መጥባሕቲ ክገብሩ ኢልም 

ናብ ክፍሉ መጥባሕቲ ምስ ኣተዉ ፥ መዯንዙ መርፍእ ምስ ወግእዎም ዯቀሱ 

፡ ዴሕሪ ቁሩብ ዯቃይቅ ክዚረቡ ጀመሩ እቶም ሓካይም ንሓዴሕድም ‚ ኣቦና 

ናይ ሰባት ንስሓ እንዱዮም ዜሰምዐ ኔሮም ልምመዒሌቲ ከኣ ንሕና ከነነስሖም 

ኢና ‚ ተባሃሃለ ፥ እቶም ኣቦ እንታይ ኢልም መስሇካ ?  

ኣነ ፥ እንዴዑ እንታይ ኢልም ይኾኑ ? 

ኣቦና ፥ ቅዲሴ ብመስርዕ ሓንቲ ብሓንቲ ክቅዴሱ ጀመሩ ፥ ካሌእ መነኮስ ውን 

ሌቡ መጥባሕቲ ክገብር ከል ዋዛማ ክዜይምን ካሌእ መንፈሳዊ ነገራት ክዚረብ 

ጀመረ ። 

ኣነ ፥ እዋይ ከምዙኣቶም እንተ ዜኸውንሲ ክንዯይ ሰናይ ኔሩ ? 

ኣቦና ፥ ኩለ ብዒቅሉ እዩ ንስኻ’ዉን ክትዴቅስን ክትንስእን ከሇኻ መንፈሳዊ 

ዴምጺ ስማዕ ፥ ውጽኢቱ ባዕሌኻ ክትሪኦ ኢኻ ፡ ብመዜሙር ምሕዋይ 

ዜበሃሌ ኣል ።  

ኣነ ፥ እንታይ ማሇት ኢዩ ከ ብመዜሙር ምሕዋይ ? 

ኣቦና ፥ ሰይጣን ብሓዯ ነገር ክፍትነካ ከል ፥ ስጋብ እቲ ፈተና ዜውዲእ ምስቲ 

ዒይነት ፈተነ ዜኸይዴ መዜሙር ስማዕ ፥ ንብዘሕ ግዛ ስምዒያ ! ንኣብነት ናይ 

እምነት ፈተነ እንተ ኮይኑ ፥ ንእምነት ዜገሌጽ መዜሙር ስማዕ ፥ ሓዯ ሰብ 
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ናይ ሓንጎሌ ሕማቅ 

ተክሮ ከም መጽሓፍ 

ቅደስ ጌሩ ዯው ብልን 

ጥፍኦን የሇን ።  

ቅደስ ማር ኢስሓቅ 

ሶርያኒ 

ስጋዊ ትምኒት ይሽገር እንተ ሃሉዩ ፥ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ባህጊ ስጋ ከም 

ንጸሃና ዜገሌጽ መዜሙር ክሰምዕ ኣሇዎ ፥ ካሌእ ሰብ መንፈሳዊ ዴኽመት 

ወይ ጭንቀት ይሳቀ እንተ ሃሉዩ ውን ንሱ ኣብ ዒይኒ እግዙኣብሄር ክቡር ከም 

ዜኾነ እግዙኣብሄር ንሰይጣን የሕሉፉ ከም ይህቦን ዜገሌጽ መዜሙር እንዲ 

ሰምዏ ዜተፈሊሇየ ኩነታት ክገጥሞም ይኽእሌ ኢዩ ። 

ኣነ ፥ ይትቆጻጸሮ ሓንጎሌና ዜቅዴስ ፡ ሳሌሳይ ነጥቢኸ እንታይ ኢዩ ?  

ኣቦና ፥ ሳሌሳይ ነጥቢ ፥  

           ኣብ ሰሙን ሓንቲ ጥቅሲ ሚእቲ ግዛ ምዴጋም          

ኣነ ፥  ማሇት ? 

ኣቦና ፥ ሓንቲ ጥቅሲ መሪጽካ ፥ 

ሰሙን ምለእ ቀስ ኢሌካ ዯጋግማ  

ኣነ ፥ ክገብሮ እኽእሌ’የ ፥ 

ከይተረዴኣኒ ኢየ ክብል ማሇት’ዩ ? 

ኣቦና ፥ ወሊ እንተይ ተረዯኣካ  

ዯጋግማ ጥራሕ ፥ ቃሌ እግዙኣብሄር  

ህያው ስሇ ዜኾነ ፥ ንኣተሓሳስባካ 

ክቅዴሶ’ዩ ፥ ካብ ክሌተ ዜኣፉ ዜበሌሕ ሴፍ ስሇ ንሕማቅ ሓሳባት 

ክቆርጸሌካ ኢዩ ፥ ንስኻ ግን ኣብ  
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ምዴጋም ኣይትሕመቅ ፡ ሽዐ እቲ ይትቆጻጸሮ ክፋሌ ሓንጎሌካ ባዕለ 

ነቲ ክትዯጋግሞ ዜወዒሌካ ከስተንትኖ ክጅምር’ዩ ፥ ኣብ መንገዱ እንዲ 

ኸዴካ ፥  ቅዴሚ ምዴቃስካ ቃሌ እግዙኣብሄር ክትዯግም ፈትን ። 

ዜወዯይ እግዙኣብሄር ፍትሓዊ ኢዩ  ። 

ኣነ ፥ እንታይ ማሇትኩም እዩ ኣቦና ? 

ኣቦና ፥ ሓዯ ሰብ ንዒይኑ ሕማቅ ጥራሕ ይርእየለ ፡ ሌሳኑ’ዉን ሕማቅ 

ጥራሕ ዜዚረበለ ፡ ንእዜኑ ዉን ከምኡ እንተ ኮይኑ ፥ ሰይጣን ኣብ 

ይውዲእ ኣዴካሚ ሂወት ኢዩ ንብሮ ። 

ናብቲ ስቁሌ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ ጠሚጡ ፥ መዜሙር ተሰሚዐ ፡ 

ጥቅስታት መጽሓፍ ቅደስ እንተ ዯጋጊሙ ግን እቲ ይትቆጻጸሮ ክፋሌ 

ሓንጎለ ንሕማቅ ነገራት ክዴቅስ ንጽቡቅ ነገራት ክበራበር ይጅምር ። 

ሓንቲ ኩባያ ማይ እንተ መሉእካያ ማይ’ያ ተፍስስ ፥ ኮካ እንተ 

መሉእካያ ኮካ ተፍስስ ፥ ጹማቅ እንተ መሉእካያ’ዉን ከምኡ ፥ ንሕና 

ከኣ ንሓሳባትና ንሕና ኢና ንሕተተለ ፥ ይኹን ዯኣ’ምበር ዜወዯይ ግዛ 

ዜሓትት’ዩ ። ከምቲ ሃዋርያ ጳውልስ ናብ ሰብ ሮሜ ዜሇኣኾ መሌእኽቲ 

‚ እምበኣር ንፍትወት ስጋ ምእንቲ ኸይትግዜኡ ፥ ኣብዙ መዋቲ 

ስጋኹም ሓጢኣት ኣይንገስ ‚ ኢለ ጸሓፈሌና ። 

     ከምቲ ዒይንና ፥ እዜንና ፥ መሌሓስና ናብ ሓጢኣትን  

     ክፋእን ወፊናዮ ዜነበርና ፥ ሕጂ ከኣ ነቲ ስቁሌ ክርስቶስ እናረአና  

     ፥ ውዲሴኡ እናሰማዕና ቃለ እናዯጋገምና ኣካሊትና ንጽዴቂ ንወፊ ። 
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ምቅዲስ ንይንቆጻጸሮ ሓንጎሌ 

ኩለ ግዛ 

ስእሉ 

ስቅሇት 

ናይ 

መዴሓና 

ኢየሱስ 

ክርስቶስ 

መዜሙር 

ምስማዕ 

ኣብ ነፍሲ 

ወከፍ ሰሙን 

ሓንቲ ጥቅሲ 

ዯጋጊማና 

ምሓዜ  

 

ኣነ ፥ ጽቡቅ !! እሞ በየነይተን ጥቅሲ ክጅምር ? 

ኣቦና ፥ ኣነ ዜጀመርኩሊ ጥቕሲ ዜወዯይ ፥ ገሊ.2፡20 እያ ኔራ  

በቲ ፍቀረኒ ምእንታይ’ዉን ነፍሱ ሕሇፈሇይ ወዱ ኣምሊኽ እየ ዜነብር 

ሇኹ ። 

‚ ኢየሱስ ‚ ትብሌ ቃሌ ዒሰርተ ግዛ ክትዯጋግማ ከሇኻ ፥ ፈቃር ፥ ቀረባ 

ብጻይካ ስሇ ዜኸዉን ፥ ጣዕሙ ስሙ ክምቅረካ’ዩ ።    

‚ ፍቀረኒ ‚ ትብሌ ቃሌ ዉሌቃዊ ፍቅሪ’ያ ተስምዕ ፡ ንሱ ንዒኻ ፈሉዩ 

ኢዩ ፍቅረካ ። ኩሊትና ሓቀኛ ፍቅሪ የዴሉየና ኢዩ ፡ ንሱ ካብ ካብ 

ክርስቶስ ንረኽቦ ፥ ካብኡ ፍለይ ፍቅሪ ስሇ ንረክብ ‚ ፍቀረኒ ‚ ክብሌ 

ከል ሓዯ ሰብ ናይ በሓቂ ዕጋበት 

ይስምዖ ። 

‚ ነፍሱ ሕሇፈሇይ ‚ ትብሌ ፥ 

ምሳኻ ኣብ ዜኾነ ትሕዚ ስእሉ 

ክርስቶስ ተሰቂለ እንከል ኢያ 

ተኻኽረና ፥  

ስቅያቱ እንዲ ኣስተንተንካ ‚ እዙ  

ኹለ ቃንዚ ነዒይ ክትብሌ  

ተጽሚምካዮ ኢየሱሰይ ‚ ትብሌ 

። 
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‚ ምእንታይ ‚ እዙ ኹለ ነዒይ  

ክትብሌ ጼርካዮስ ፥ ተመሉሰ ከኣ ሓጢኣት ክገብር ኣይከውንን’ዩ ፥ 

ምእንታይ ክትብሌ መከራ ጸጊብካስ ካሌኣይ ግዛ ሓጢኣት ኣይዯግምን’የ 

ከም ትብሌ ይገብረካ ። 

ምስትንታን ፥ እቲ ትቆጻረሮ ክፋሌ ሓንጎሌካ ይክኽእል ክኸዉን 

ይኽእሌ’ዩ ፥ ኣፍካ ነቲ ጥቅሲ ክትዯጋግሞ ከልካ ግን ፥ እቲ 

ይትቆጻጸሮ ክፋሌ ሓንጎሌ ባዕለ ከስተንትኖ ክጅምር’ዩ ። 

ኣነ ፥ ጽብቅቲ ጥቅሲ’ያ ኣቦና ፥ ካብ ሕጂ ክዯጋግማ ክጅምር’የ 

ኣቦና ፥ ብጣዕሚ ጽቡቅ ዜወዯይ ፥ ኣነ ካብ ኣቦይ ምስ ተማሃርክዋ ፥ 

ንሰሙን ዜኣክሌ ወርሒ እንዲ በሌኩ ዒመት ምለእ ዯጋጊመያ 

ኣነ ፥ ሓዯ ሓዯ እዋን ፥ ብዚዕባ ኣምሊኽ ዜተዯባሇቀ ሓሳባት እሓስብ’ሞ 

፥ ሽዐ ከምዙ ኣምሊኽ ል ኮይኑ ይስመዒኒ ፥ እንታይ ክገብር ኣሇኒ 

ኣቦና ? 

ኣቦና ፥ ሌብኻ ኣይሽበር ዜወዯይ ፥ ንእግዙኣብሄር ነጻ ኮንካ ንገሮ ፥ 

ስጋብ ኣብቲ ኣርእስቲ ንበጽሕ ዜስመዒካ የዕሌል ። ምዉት ኣንጭዋ 

ኣብ ዜብሌ ኣርእስቲ ክንራረበለ ኢና ንሕጂ ግን ሕማቅ ሓሳባት 

ክመጸካ ከል ንጥቀመልም ኣገባብ ፥ ኣብ ግብሪ ኣውዕል ፥ እቲ ኣገዲሲ 

ጉዲይ ግን ተገዱስካ ምስራሕ’ዩ ። ተገዱስካ ኣብቲ መንገዱ እንተ 

ተጓዑዜካ ንጹር ፍረ ክትረኽበለ ኢኻ ፥ ዲ ተሃከኻ ቀስ እንዲበሌካ 

እንተ ኬዴካ ውጽኢቱ ክደንግየካ’ዩ ። መጠቃሇሉ ክንገብር ፥  

                 ሓሳባካ ንምቁጽጻር ፡ 
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 * ቡንባ ( ናይ ማይ ) ዕጸዎ ( ሓሙሽተ ህዋሳትካ ሓለ ) 

  * እምቢ በሌ ( ሕማቅ ሓሳባት ክመጸካ ከል ፥ ምስኡ ኢሂን ሚሂን 

ኣይትበሃሃሌ ) 

 * ኲናታዊ ጸልት ( ቅዱ ኣገባብ ናይ ስነ-ኣእምሮ ሓኪም ተጠቀም / 

ህጹጽ ኣገባብ ተጠቅም ) 

ኣብ ዜመጽእ ል ሰሙን ውሽጣዊ ሰሊም ብዜብሌ ኣርእስቲ ስጋብ 

ንራኸብ ሰሊም ቅነ ፡ ዜወዯይ !! ኣቀዱምና ዜተማህርናዮም ፡ ቀጻሉ 

ምስ እግዙኣብሄር ምዜራብ ፡ ንግሆ ንግሆ ክትብልም ሇካ ሓረጋት ፡ 

ኣካይዲኻ ምቁጽጻር ፡ ኣብ ግብሪ ምውዒሌ ኣይትሕመቅ ኢኻ ። 

ኣነ ፥ ኣቦና እተን ናይ ንግሆ ክዯግመን ዜግብኣኒ ሓረጋት እባ ኣክሩኒ  

ኣቦና ፥ ንግሆ ካብ ዴቃስ ተንሲእካ ገጽካ ክትሕጸብ ከሇኻ ‚ ኦ ኣምሊኽ 

ከፍቅረካ ዯግፈኒ ፥ ፍቅረኻ ክርዲእ ሓግኒ ፥ ምሳኻ ክነብር ፍቀዯሇይ 

። 

ቅደስ ማር ኢስሓቅ ዜበል ቅደስ ቃሌ ክር ሓይሉ ጸልት ኣብ ብዜሒ 

ይኮነ ፥ ኣብ ቀጻሌነቱ’ዩ ኩለ ግዛ ትጽሉ እንተ ኮንካ ፥ እግዙኣብሄር 

ናይ ግዴን ክምሌስ ኢዩ ፡ ናትና ተገዲስነትን ፥ ቀጻሉ የቋርጽ ጸልት 

ምዜውታርን ግን ኣባና ኢዩ ዜሙርከስ ። ንእግዙኣብሄር እንተ 

ኣፍቂርካዮ ፡ ሓጢኣት ስሇ ትጸሌእ ፡ ካብ በዯሌ ነጻ ኢኻ ትኸውን ። 

ትምስክረለ ፡ ንሱ ውን ክሳብ መወዲእታ ኣይጋዯፈካን ኢዩ ። 

ኣነ ፥ ክጅምር’የ ኣቦና ክጅምር’የ  
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ኣቦና ፥ ምጅማር ጥራይ እኹሌ ኣይኮነን ክትቅጽሌ ኣሇካ ፥ እግዙኣብሄር 

ይዯግፍካ ። 

እዙ መንፈሳዊ ጽሑፍ ኣብ ሂወትካ በረኸት እንተ ኣምጽኢሌካ ፥ ነተን 
ካሌኦት ጽሑፋት ናብ ሕታም ክበቅዒ ጸልትካ  ኣይፈሇየና ። ነተን 

ዜተረፋ ክፋሊት ብመሌክዕ PDF ንምርካብ ኣብዙ ዜስዕብ ኣዴራሻ 

ተወከስ ፡            godlovehostel@gmail.com 
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                             ኣብዙ መጽሓፍ እዙ 

                       

                   ከመይ ጌርና ሓሳባና ንቆጻጸር . . .  

እን ሰንሰሇታዊ ጽሑፍ ኣብ መንፈሳዊ ሂወት ግብራዊ ሇውጢ ምጽኣ 

ኮይነን ፥ እዙኣ መጻሓፍ እዙኣ ብዚዕባ ምቁጽጻር ሓሳባት’ያ ተረዴእ ፥

ሰይጣን ቀንዱ ዜጥቀመለ ስሌቲ ብሓሳብና ምጽዋት’ዩ ፥ ከምዙ ክንብሌ 

ከሇና ግን ሓሳባ ዯኣ ይቅርበሌና እምበር ከገዴዯና ኣይክእሌን’ዩ ። 

                      ሓሳብና ንምቁጽጻር . . .    

ቡንባ ( ናይ ማይ ) ዕጾ ፥ እምቢ በሌ ፥ ኣገባብ ስነ-ኣእምሮ ሓኪም 

ዜጥቀመለ ተጠቀም ። 

 ንጹህ ሓሳብ ንምውናን ተገዱስካ ክትሰርሕ እንተ ዯሉኻ እን ኣገባብ 

ኣተግብረን ፥ ውጽኢት ምስ ረኸብካሇን ከኣ ፥ ዯው ከይበሌካ ቀጽል ። 

ኣብዙ ዜተፈሊሇየን ሰንሰሇታዊ ጽሑፋት 

 ብዚዕባ ምቁጽጻር ሓሳባት ፥ ተዯጋጋሚ ውዴቀት ፥ ውሽጣዊ ሰሊም ፥ 

ካብ ሕለፍ ጣዕሳ ምሌቃቅ ፡ ብዚዕባ ምዉት ኣንጭዋን ፥ መፍሇጢ 

ሓቀኛ ክርስቲያን . . . . . . . ዜብለ ኣርእስተታት ክንርኢ ኢና ። 

እን መጻሕፍቲ እዙኤን ካብ ቤት ፍቅሪ ክትእዜዘ ትኽእለ ኢኹም 

01278348844 /01285625314 /0222585965 


