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ንመተሓሳሰቢ ፡ ካብዖን ኩሇን ክፋሊት ነዙ መጽሓፍ እዘኣ ንምጥቃም ፥ 
ንኩሇን ብተርታን ብመስርዔን ከተንብበን ንሊቦ ፥ ምኽንያቱ ብዖይ 
መስርዔ ምንባብ ፥ ዖይምርዲእ ፡ ወይ ምትሕንፋጽ ሓሳባት ከምጻሌካ ስሇ 
ዛኽእሌ ።  

꘎ እዙ ተኸታታሉት መጽሓፍ ናብ ኢዴ ኩለ 
ክርስቲያን ዖበሇ ብዛሓሰረ ዋጋ ክትበጽሖ ብክርስቶስ 
ተስፋ  ኣሇና ። 

꘎ ኣብዘ ተስፋ”ዘ ንብጾትካን ፈተውትኻን ብምሃብ  
ክትሳተፍ ትኽእሌ ኢኻ ። 
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                           መቅዴም 

 

እዙ መጽሓፍ እዘኣ ሳሌሳይ ክፋሌ ኮይና ፡ ብቅሌሌ ዛበሇ ኣገባብ ዛተዲሇወት 
መንፈሳዊ ካሪክሇም ኢያ ። መንፈሳዊ ዔብየትካ ንምሕሊው ፥ በብዯረጅኡ 
ከተንብቦ ፡ ኣብ መዒሌታዊ ሂወትካ ክተተግብሮን ንምሕጸን ። ኣብ ኣካዲሚ 
ትምህርቲ ቋንቋ ክንመሃር ከሇና ንኣብነት ፥ ቃሌ ንምቋም ፊዯሊት ነጽንዔ ፥ 
ፍዯሊት ምስ ኣጽናዔና ከኣ ትርጉም ዛህብ ምለእ ሓሳባት ንፈጥር ፥ ኣብ 
መንፈሳዊ ሂወት’ዉን ውጽኢት ንምርካብ ዯረጃ ብዯረጃ ሓሌዩ ዛኸይዴ 
ኣገባብ ኣናብባ ( ምንባብ ) ወሳኒ’ዩ ። 

እዘ ክፍሉ ጽሑፍ ዴምጺ እግዘኣብሄር ከመይ ጌርካ ካብ መጽሓፍ ቅደስ 
ክትስምዔ ከም ትኽእሌ ብቅሌሌ ዛበሇ መረዲእታ ዖብርህ’ዩ ። ንሕና 
ንእግዘኣብሄር ቀጻሉ ብኽፉት ሌቢ ኢና ነዔሌል ፥ ንሱ ኸኣ ብቃለ ጌሩ 
ይምሌሰሌና ። ብሓት ሰባት ከመይ ጌርና ዴምጺ እግዘኣብሄር ክንሰምዔ 
ንኽእሌ ኢልም ይሓቱ ? ዴምጺ እግዘኣብሄር ንቃለ ብምርዲእ ኢና ንሰምዕ ፥ 
እዘ ዖይንገብር እንተ ኮይና ግን ንእግዘኣብሄር ኣጋይሽ ኢና ፡ ንሱ ይዙረበና 
ንሕና ግን ንቃለ ኣጋይሽ ስሇ ዛኾነና ኣይርዯኣናን ። እዘ መጽሓፍ እምበኣር 
ብቀሉሌ መረዲእታ ፡ ግብራዊ ስራሕ ዖርኢ ኢዩ ፥ ዴምጺ እግዘኣብሄር 
ንምስማዔን ምርዲእን ምኽርታት ናይዙ መጽሓፍ “ብግብራዊ መሌክዔ ፈትኖ “ 
። “ ምጅማር ጥራይ ግን ኣኻሉ ከም ዖይኮነ “ ምግንዙብ ከዴሉ እዩ ። 

እግዘኣብሄር ፥ መንፈሳዊ ዔብየት ንምምጻእን ፥ እቲ ማራኺ ዴምጹ 
ንምስማዔን ጸጋኡ የብዛሓሌና ፥  ብኣማሊዴነት ኣዳና ቅዴስት ዴንግሌ 
ማርያምን ፥ ጸልት ብጹእ ውቅደስ ኣቡነ ቴዎዴሬዎስ 2 ሃገረ ግብጽን ፡ ጸልት 
ብጹእ ወቅደስ ኣቡነ እንጦንዮስ 3 ሃገረ ኤርትራ ኣይፈሇየና ። ክብሪ 
ንእግዘብሄር ንዖሌኣሇም ኣሇም ! ኣሜን ። 
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ኣብቲ ወትሩ ንኣቦና ንኽረኽቦም ኢሇ ዛጏዒዜ መንገዱ ቀስ ኢሇ ዖገም እና 
በሌኩ ከሇኩ ፥ ብቅዴመይ ሓዯ ገዘፍ ኣንጭዋ  ጎፍ በሇኒ ! ካብ ፍርሃት 
ዛተሊዔሇ ስጉምተይ ቀስ ኣበሌኩ ። እቲ ኣንጭዋ ኣይረኣየንን ፡ ጽንሒለ ግን 
ጠመጠተኒ እሞ ንሱ ዉን ምሳይ ዯዉ በሇ ፡ ኣእዲወይ ምስ ተንቀሳቀሰ ግን 
ዛሃርሞ ግዱ መሲሌዎ ሃዱሙ ። ኣነ’ዉን ሓቂ ትሓይሽ ሃዯምኩ ፡ 
ኣይጸናሕኩን ናብ ኣቦና በጺሐ ነቦና ረኸብክዎም ። 

ኣቦና ፥ ሰሊም ዛወዯይ ከመይ ኣሇኻ ?  

ኣነ ፥ ኣምሊኽ ይመስገን ፥ ካብታ ከመይ ጌረ ሓሳባት ዒሇም እስዔር ኢሌኩም 
ዛመሃርኩምኒ እዋን  ፥ ብሕ ተመሓዪሸ  ብፍሊይ እተን ኣገባብ ስነ-
ኣእምራዊ ሓኪም ዛጥቀመሊ ሜሊን ፥ ኲናታዊ ጸልትን ብሕ ሓጊዖናኒ ፡ ግን 
ንሓንሳእ ኣይርዯኣንን’ዩ “ ኢሇ እና ነገርክዎም ሓሳባት ይመጻኒ እሞ ቃሊት 
ይተሓዋወሰኒ ። 

ኣቦና ፥ እንታይ ኮንካ ኣሇካ ዛወዯይ ?! 

ኣነ ፥ ካሌእ ሕቶ ኔርኒ’ሞ ክሓተኩም ዯሌየ ኣቦና ? 

ኣቦና ፥ ጸገም የብለን ዛወዯይ ፥ ቅሩብ’የ ክሰምዒካ ! 

ኣነ ፥ ኣነን ኣንጭዋን እንታይ’ዩ ፍሌሌይና ? 

ኣቦና ፥ ፍሌሌይና ??? ከመይ ይመስሇካ ንስኻ ዛወዯይ ? 

ኣነ ፥ ከም ዛመስሇኒ ዯኣ ኣተሓሳስባና ? ? 

ኣቦና ፥ ኣንጭዋ ከማና ይሓስብ እንዱዩ ፥ ንኣብነት ማዔጾ ከይወጽእ ኢሌካ 
እንዴሕር ዒጺኻዮ ብመስኮት ይሃዴም ፥ ሰብ’ውን ይሃዴም ፥ ገሉኡ ሰብ 
ኣስፊሑ ይሓስብ ፡ ገሉኡ ከኣ ኣጽቢቡ ፥ ጽለሌ ሰብ ንኣብነት ዖይሓስብ ከል 
ሰብ ምዃኑ ግን ኣይተርፎን’ዩ ። 

ኣነ ፥ እሞ እንታይ ዯኣ’ዩ ፍሌሌዩና ? 
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ኣቦና ፥ ኣንጭዋ ስጋን ነፍስን ዛሓዖ ኢዩ ፡ ሰብ ግን እንኮሊይ መንፈስ 

ዛሓቆፈ’ዩ ። እቲ ቀንዱ መፈሊሇዩ መንፈስ’ዩ ። ኣንጭዋ ምስ ሞተ የብቅዔ ፥ 

ወዱ ሰብ ግን ስጋኡ ጥራይ’ዩ ዛመውት መንፈሱ ግን ነባሪት’ያ ። ከምቲ ስጋና 
መግቢ ዖዴሉያ ፥ መንፈስና ውን ከምኡ መግቢ የዴሌያ ። 

ኣነ ፥ መንፈስ ዯኣ እንታይ ይምገብ ኣቦና ?  

ኣቦና ፥ ስጋና ፡ ዯርሆ ፥ ሩዛ ፥ ፉሌ ፥ ዒዯስ ይምገብ ፥ መንፈስና ዴማ ቃሌ 
ኣምሊኽ ይምገብ ። ስሇዘ ኢዩ መጽሓፍ ቅደስ “ ሰብ ካብ ኣፍ ኣምሊኽ 
ብዛወጽእ ብኲለ ቃሌ እምበር ፥ ብእንጌራ ጥራይ ኣይነብርን ኢዩ ዛበሇ ። 
እንጌራ ኣገዲሲ እኳ እንተኾነ ንሱ ጥራሕ ግን ኣኻሉ ኣይኮነን ምኽንያቱ ሰብ 
ስጋ ጥራይ ኣይኮነን ፥ መንፈሱ ውን ክምገብ ኣሇዎ ። መንፈሱ ዖይምግብ ሰብ 
እንዲ ዯኸመ ኢዩ ዛኸይዴ ፡ ስጋ ጥራይ ሒ ስሇ ዛተርፍ ብመንፈስ ምዉት 
ይኸውን ፥ ነዘ ንምግሊጽ ኣብ ራእ 3፡1 ህያው ተባሂሌካ ትስመ ኣልኻ ፥ ግናኸ 
ምዉት ኢኻ  ይብሌ ።  

ሃይማኖት ዖይብልም ሰባት ንሕና ውን ከም እንስሳታት ክንመውት ኢና 
ኢልም ስሇ ዛሓስቡ ፥ ሞት ኣብ ምዴሪ ከሇዉ ይጅምርዎ ። እንስሳታት እኳ 
እንተሞቱ መንፈስ ስሇ ዖይብልም ኢዩም ። 

ኣነ ፥ ከመይ ማሇት’ዩ መንፈሱ ቃሌ ኣምሊክ ዖይምግብ ሰብ ምዉት’ዩ ኢሌካ 
ዖረባ ?! ኣዘዩ ዖተሓሳስብ ጉዲይ’ዩ ። ቅሌሌ ብዛበሇ ኣገባብ ከመይ ጌረ 
ክጅምር እኽእሌ ፥ ገሇ እዋን ኣል መጽሓፍ ቅዴስ ከንብብ እጅምር’ሞ ምርዲእ 
ምስ ኣበየኒ የቋርጾ ። 

ኣቦና ፥ ቅዴሚ ከመይ ጌርካ መጽሓፍ ቅደስ ከም ተንብብ ምንጋረይ ሓዯ 
ኣገዲሲ ሓበሬታ ክነግረካ ፡ ሓዯ ሰብ ጥቅሚ ናይ ስራሕ እንተ ተረዱኡ ኢዩ 
ቀጻሉ ክሰርሕ ዛኽእሌ ። ጥቅሚ ምንባብ መጽሓፍ ቅደስ እምበኣር ሓዯ ፥  

                                     

ምቅሊብ’ዩ 
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ኣብ ዖዲ.8፡3 ሰብ ካብ ኣፍ እግዘኣብሄር ብዛወጽእ ኲለ ነገር ዯኣ እምበር ፥ 
ብእንጌራ ጥራይ ኣይነብርን ኢዩ ይብሇና ።  

ኣቦና ፥ ሓንቲ ዙንታ ክነግረካ ዛወዯይ ኣብ 19 ክፍሇ ዖመን’ዩ ፥ ሓዯ ሰብ 
ክሰርሕ ናብ ኣሜርካ የምርሕ “ ከምዘ ትፈሌጦ መሬቶም ገፊሕ ስሇ ዛኾነ 
ኣብዘ ሕረስ ኢልም ፡ ናይ ሕርሻ ቦታ ፥ ኣዴጊ ፥ ስሇስተ ኣብዐርን መበገሲ 
ሃብዎ ፥ ስርናይ ንዒኻ ንመግብኻ ፥ ፍሩስካ ነቶም ኣብዐርን ኣዴግን ፡ ኣዙኒኻ 
ዛራእ ምኽንያቱ ጥሜት ዛረኣየለ እዋን ኣል ፥ ተጠንቂቅካ ኣዙኒኻ ዛራእ 
ኢልም ተፋነውዎ ። ምስ ግዚ ግን እቶም ኣብዐር ሰሰኑ ፥ ፍሩስካ ኣብዘሑ 
ስርናይ ኣውሒደ ክዖርእ ጀመረ ። ሽዐ ምስ ነብሱ “ ብሓት ኣብዐር ኣፍሪየ 
ኣሇኹ ፥ ኣብዘሐ ስርናይ ምዛራእ ይሕሽኒ ኢለ ሓሰበ ስርናይ ክዖርእ ጀመረ 
። ከምቲ ዛበሌዎ ኣብቲ ዒዱ ጥሜት ጀመረ ፥ ናብ ዔዲጋ ንኸብደ ዛኾኖ 
ስርናይ ክገዛእ ከዯ ፥ ዛሸጠለ ሰብ ግን ሰኣነ እንዲ ኣማረረ ከኣ “ ጠሚየ 
ስርናይ ሽጡሇይ ፥ ዛበሌኩምኒ ዋጋ ክህበኩም’የ !! ፍርቂ ስርናይ ፍርቂ 
ፍሩስካ ጌረ እንተ ዛዖርእ እዘ ኹለ ኣይምመጻንን ኔሩ ፥ እንታይ ዯኣ ክበሌዔ’የ 
. . . በጃኹም ዛብሊዔ ሃቡኒ ኢለ “ ነቶም መናብርቱ ሇመኖም ፥ ንሳቶም ከኣ “ 
ኩለ ንነብሱ ጥራይ ዛኣክሌ ስራናይ’ዩ ዖሇዎ ፥ ንምንታይ ግን ዖይሇበምካ “ 
ካብ ምምዒዴ ሓሉፎም ስርናይ ክህብዎ ኣይከኣለን ። ዴሕሪ ገሇ እዋን ፥ 
ንሱን ኣዴጉን ሞይቶም ተረኽቡ “ እዋይ ሓወይ !! እቲ ኣዴጊ ሞይቱ እቲ 
ዋንኡ ውን ከምቲ ኣዴጉ ሞተ “ ኢልም ኣሊገጽለ ። 

ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ 1፡3 ከምዘ ይብሌ  ብዔራይ ንዋናኡ ፥ ኣዴጊ ንመብሌዔ 
ማሌ ጎይትኡ ይፈሌጥ ፥ እስራኤሌ ግና ሓንቲ እኳ ኣይፈሌጠን ህዛበይ’ዉን 
ኣየስተውዔሌን ኢዩ ።  

ሰብ ዛጠቅሞ ዖይፈሌጥ መንፈሱ ቀሇብ ከም ዖዴሉያ ዖይርዲእ ኢዩ ፥ ከምቲ 
መጽሓፍ ቅደስ ዛበል ፥ ኣዴግን ብዔራይን ከይተረፉ ቀሇብ ከም ዖዴሉዮም 
ስሇ ዛፈሌጡ ካብኦም ኣይሓይሽን ኢዩ ። 

ኣነ ፥ መጽሓፍ ቅደስ ዖየንብብ ካብ ኣዴጊ ኣይሓይሽን ኢዩ ክንብል ከሇና 
ዯኣ’ሞ እቲ ሰብ ኣይቅየምን ኣቦና !! 
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ኣቦና ፥ ብርግጽ እምበር መጽሓፍ ቅደስ ዖየንብብ ሰብ መንፈሱ ስሇ ዛመውት 
ኣዴጊ ክንብል ከሇና የሕርቆ’ዩ !! ናብ ገሃንም ክትከይዴ ኢኻ እንተ ኢሌናዮ 
ግን ኣይሓርቅን ኢዮ !!! እዘኣቶም ብስጋዊ ዒይኒ ስሇ ዛመሊሇሱ ኢዮም ንሕና 
ግን ኣተሓሳስባና ክንሌውጦ ኢዩ ዛግበኣና ፥ ብመንፈስ እምበር ብስጋ 
ክንሓስብ የብሌናን ። 

ኣነ ፥  ሓቂ’ዩ ሓዯ ሰብ ሲኦሌ ክትከይዴ ኢኻ ክትብል ከሇኻ ዖይሓረቀ ፥ 
ኣዴጊ ክትብል ከሇኻ እዩ ዛሓርቅ ዖገርም’ዩ !! ኣስተብሂሇለ ኣይፈሌጥን ኢየ ! 
ብሕ ነገር ኣል ውሽጥና ክቅየር ዛግብኦ 

ኣቦና ፥ ንስኻ ከ ስርናይ ዱኻ ክትዖርእ ወይስ ፍሩስካ ? 

ኣነ ፥ ስርናይ እምበር  

ኣቦና ፥ ክሌቲኡ ዛራእ ዛወዯይ ፡ ስጋናን መንፈሳናን ንቀሌብ ፥ ስጋና ኣብ 
ሂወትና ኣገዲሲ ተራ ስሇ ዖሌዎ ክንከናኸኖ ኣሇና ። ክንርስዕ ዖይብሌና ግን 
ስጋና ግዘያዊ እምበር ነባሪ ኣይኮነን ፥ መንፈሳዊ ሂወትና ግን ዖሌኣሇማዊት 
ስሇ ዛኾነት ካብዘ ኢዩ ዛጅምር ። ኩለ መዒሌቲ መንፈስና ብቃሌ ኣምሊኽ 
ክንምግባ ኣሇና ፥ መጽሓፍ ቅደስ ዖየንብብ ካብ መዒሌቲ ናብ መዒሌቲ እንዲ 
ዯኸመ ስሇ ዛኸይዴ ንሓጢኣት ክቃወሞ ክእሇት ኮነ ሓይሉ የብለን ፥ 
ሓጢኣት ወሽጢ ሂወቱ ኣትዩ የበሊሽዎ ፥ ብሂወቱ ከል ይመውት ።                        

ኣነ ፥ ኣገዲስነቱ ማዔረ ክንዴዘ ኣይመሰሇንን ኢዩ ኣቦና !! ኣነ ኸኣ እንታይ 
ኮይነ’የ ስቅ ኢሇ ኣብ ሓጢኣት ዛወዴቅ እብሌ ፥ ሇካ ብግቡእ መጽሓፍ ቅደስ 
ዖይምገብ ምዃነይ’ዩ !!!!! ኢሇ ዛን በሌኩ ።  

“ ኦ ጎይታ ክርስቶስ ፥ ንሸሇሌትነተይን ትህኪተይን ይቅረ በሇሇይ ! 
ንኢንተርነት ፥ ፊሌምታት ፥ ዔሊሌን ካሌእ ዖይጠቅም ነገራት ግዚ ይረክብ ፥ 
ወንጌሌ ንኸንብብ ግን ግዚ እንዲ ሰኣንኩ ኢሇ ምኽንያት የቅረብ ፥ ኣብ ግዚ 
ፈተና ከኣ ይዯክም ፥ ካብዘ መሉኸኒ ዖል ሓጢኣት ተሊቂቀ ናጻ ክከውን 
ወትሩ ሃረርታይ’ዩ ግን በየን’ሞ ክሊቀቅ ምስዘ ብዛሒ ሓጢኣተይ ። ኦ 
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ኣምሊኽ ንትህኪተይን ሸሇሌትነተይን ይቅረ ኢሌካ ፥ ቃሌካ ሂወት ምዃኑ 
ብዖይ ብእኡ ሂወት ከም ዖይብሇይ ክርዲእ ሓግዖኒ ፥ መታን ክግዯስ ኣበርትዒኒ 
። 

ኣቦና ፥ እንታይ ዯኣ ዛን ኢሌካ ዛወዯይ ኣበይ ክትሓስብ ጸኒሕካ ? 

ኣነ ፥ እዘ ዖረባ እንዴዩ ከተሓሳስበኒ ጸኒሑ ንነዊሕ ዒመታት ብዖይ ርዴኢት 
ምጽነሐይ ተሃሲየ ኣይተመገብኩን ዖይተመገብኩ ፡ ዛነብር ዖሇኹ’ዩ መሲሇኒ 
ኔሩ ግን ብግምጣለ ኮይኑ ጸኒሑ ። ካሌኣይቲ ነጥቢ ጥቅሚ ካብ ቃሌ 
እግዘኣብሄር ንረኽበሊ ኸ እንታይ’ያ ኣቦና ?   

ኣቦና ፥ እታ ቀዲመይቲ ረብሓ ኢሌና ፥ ካሌአይቲ ዴማ  

                                      

                               

ከምቲ ኣብ መዛሙር ዲዊት ዛብል “ ቃሌካ ንእግረይ መብራህቲ ፥ 
ንመንገዯይ ብርሃን’ዩ ። “ መዛ . 119፡105 

ኣቦና ፥ ቃሌ ኣምሊኽ ነቲ ጸሌማት ኣእሙሮና ብርሃን’ዩ ፥ መጽሓፍ ቅደስ 
ዖየንብብ ሰብ ኣብ ጸሌማት’ዩ ዛነብር ፥ ባርያ ሰይጣን ዴማ ይኸውን ። ኣብ 
ግንጺ ስዑዱ ዛበሃሌ ግራት ቃንጫ ዛነበሮም ስዴራ ነበሩ ። ወድም ሇይቲ 
ክሕሌዎ ኢለ ቅዴሚ ምኻደ ፥ ኣቡኡ ሊምፓዱና ተማሊእ በል እቲ መንእሰይ 
ጸገም የብለን እቲ መንገዱ ሇሚዯዮ እየ  ኢለ መሇሰለ ፥ ኣዱኡ’ውን ትቅብሌ 
ኣቢሊ “ ኣንታ ወዯይ ጸሌሚቱ እንዴዩ ሰረቅቲ ከም ዖሇዉ ከኣ ትፈሌጥ ኢኻ  
በሇቶ ፥ ንሱ ከኣ ትፈሌጥኒ እንዱኺ ወዴኺ ወሇሓዯ ከም ዖየፍርሓኒ በሊ ። 
ኩነታቱ ባህ ዖይበልም ስዴርኡ በዒሌ ቅሌጽም ምዃንካ ንፈሌጥ ኢና ግን ፡
ኣንፈትካ ከይተጥፈእ መታን ሊምፓዱና ተማሊእ ኢልም ኣጠንቀቅዎ ። 
ዖረበኦም ዔሽሽ ብምባሌ ብዖይ ሊምፓዱና ኸዯ ። ኣብቲ መንገዱ ናይ እግሪ 
ኣሰር እኳ ተነበረ ሇይቲ ስሇ ዛነበረ ግን ኣንፈቱ ካብ ምስሓት ኣይዯሓነን ። 

ብርሃን 



 
  

                                                12 
 

መንገዱ ጸሌሚትዎ ናብ ቦታ ጨወይጢ ትኽ ኢለ ኣተወ ፥ ንሶም’ዉን 
ከይዯንጎዩ ሒዜም ኣሰርዎ “ እምበኣር ብእግርኻ መጺኻና ፥ ወሇዴኻ ሓዯ 
ሚሌዮን ጂኔ (pound ) ከይከፈለ ካብዘ ኣይትኸይዴን ኢኻ “ በሌዎ  

መጽሓፍ ቅደስ ንምንባብ ዖይግዯስ ሰብ ኣብ ጸሌማት ስሇ ዛመሊሇስ እቲ 
ዛኸድ ዖል መንገዱ ጌጋ ዴዩ  ቅኑዔ ዴዩ  ኣይፈሌጥን ኢዩ ፥ ንሰይጣን ባዔለ 
ይኸድ ፥ ሰይጣን ከኣ ብሓጢኣትን ርኽሰት ናይዙ ዒሇም ይኣስሮ እሞ 
መውዲእቱ ከኣ ሞት ይኸውን ።  

 መጽሓፍ ቅደስ ፥ ኣብ ውሽጢ እዙ ጸሌማት ዒሇም ብርሃን ኢዩ ፡ ሕዴርኻ 
ዛወዯይ መጽሓፍ ቅደስ ምንባብ ከይተቋርጽ ፥ እንተ ዖይኮይኑ ኣብ ጸሌማት 
ክትነብር ኢኻ ፥ ሰይጣን’ዉን ባርያኡ ጌሩ ኣብ ጸሌማት ሂወት ክንብረካ ኢዩ 
። 

ኣነ ፥ እምበኣር እዘ ኹለ ኣነን ከማይን ብሓት መንእሰያት ብዴኽመትና 
ይኹን ብሓጢኣትና ንሳቀዮ ስቅያት መጽሓፍ ቅደስ ንምንባብ ስሇ ዖይንግዯስ 
ኢዩ !! ሰይጣን ብእከይ ግብሪ ኣሲሩና ።  

ሳሌሰይቲ ጥቅሚ ኸ እንታይ ኢያ ? 

ኣቦና ፥ እታ ሳሌሰይቲ  

                          

 

ሃዋርያ ጳውልስ ንዔብራውያን ክጽሕፈልም ከል ከምዘ በልም ዔብ. 4፡12 “ 
ቃሌ ኣምሊኽ ህያውን መስሇጥን እዩ እሞ ፥ ካብ ክሌተ ዛኣፉ ዘበሌሕ ሴፍ 
ኢዩ ። ኣብ ቅዴሚ ዴያብልስ ሰይፍ ዖይሕዛ ሰብ ክሰዒርን ፡ ምሩኽ ናይ 
ሓጢኣትን ፡ ሕማቅ ግብርን ይኸውን ። 

ኣጽዋር’ዩ 
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ሰይፍና ኣብ ቅዴሚ ዱያብልስ ቃሌ ኣምሊኽ ኢዩ ፡ ሰይጣን ንጎይታና ኢየሱስ 
ክርስቶስ ኣብቲ ጎቦ ክቃሇሶ ከል ፥ ጎይታና ሓንቲ ቃሌ ኢዩ ዛምሌሰለ ኔሩ ። 

ኣነ ፥ እንታይ ኢያ እታ ቃሌ ኣቦና ? 

ኣቦና ፥ ጽሑፍ’ዩ ትብሌ ቃሌ ። ቃሌ ኣምሊኽ እምበኣር ኣጽዋር’ዩ ፥ እንተ 
ሒዛካዮ ንሰይጣን ክትስዔሮ ኢኻ ፥ እንተዖይሓዛካዮ  ግን  ማሪኹ ባርያኡ 
ክገብረካ ኢዩ ። 

ኣብ ኤውሮጳ’ዩ ውግእ ኣብ ዛነበረለ እዋን ፥ ሓዯ ላዖር ዛተባህሇ 
ወተሃዯር ምዔቡሌ መሳርሒ ዖሇዋ ታንኪ ሒ ንውግእ ተቀሪቡ ነበረ ። 
እዙ ታንኪ ዔሊማ (target) ኣብ ትሪኤለ እዋን ኣንፈታ ናብቲ ጸሊኢ ጌራ 
ትእዙዛ ጥራይ ኢያ ካብ ታንከኛ ትጽበ ። እዘ ወተሃዯር ግን ኣዘዩ 
ህኩይ ሰሇ ዛነበረ ቅዴሚ ናብ ዉግእ ምስሊፉ ኣብ ግዚ ሌምምዴ 
ብግቡእ ኣይሊማመዴን ነበረ ፥ ሓዯ ካብቶም ብጾቱ ጽቡቅ ጌርካ 
ዖይትመሃር ውግእ ተጀሚሩ ግን ኣብ ሽግር ክትኣቱ ኢኻ  ኢለ 
የጠንቅቆ ነበረ ፡ ላዖር ግን ኣምሊኽ ኣል ኩለ ንኣምሊክ ንግዯፎ በጃካ 
ኢለ ይምሌሰለ ነበረ ። እቶም ወተሃዴራት ብጾቱ ዖረብኡ ሰሚዕም 
ኣምሊኽ ዯኣ ኣል’ወ ! ግን እቲ ኣብ ኢዴካ ዖል መሳርሒ ጽቡቅ ጌርካ 
ክትፈሌጦን ክትሰርሓለን ኣሇካ ኢልም መዒዴዎ ። ኮነ’ዉን ሓዯ 
መዒሌቲ ውግእ ዯበኽ በሇት ፡ እቲ ዉግእ ኣዛዩ ስሇ ዛበርተዏ ናይቲ 
ህኩይ ወተሃዯር ዛነበራ በጦልኒ ክትስሇፍ ግዱ ኮነ ። ላዖር ኣጠቃቅማ 
ታንኩ ስሇ ዖይፈሌጥ ኣ ኣ ኣ ኣቱም ዛገብሮ’ኮ ጠፊእኒ እዋይ ባዔሇይ 
ሞተይ ኣቀሊጢፈ በሇ ። ጸሊኢ ኣዛዩ ስሇ ዛበርትዕም ቀሉጡፉ 
ማረኾም ንዔኡ’ዉን ኣሲሮም እንዲ ኣጋፍዐ ወሰዯዎ ።  

ኣቦና ፥ ንሕናውን ዛወዯይ ፥ እቲ ኣጽዋር ዛኾነ መጽሓፍ ቅዴስ ሸሇሌ 
ኢሌና ኣጠቃቅምኡ እንተዖይ ፈሉጥናዮ ፡ ዱያብልስ ዉሽጥና እንዲ 
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ኣቛሰሇ ንሕና ዉን እንዲ ተቆንዖናን ክነብር ኢና !! ጠንቁ ዴማ መጽሓፍ 
ቅደስ ዖይምንባብ ኢዩ ። 

ኣነ ፥ ካብ ልሚ ምንባብ ክጅምር ኢየ ሻቅልትን ሓሳብ ዒሇምን ግዛኣት 
ዱያብልስ ኣብዘ ይኣክሌ ። ይቅረ በለሇይ እምበር ኣቦና መጽሓፍ 
ቅደስ ዖየንብብ ሰብ መንፈሱ ስሇ ዖይምገብ ፡ ንሓጢኣት ዖይቃሇስ ፡ 
ብዯዉ ፓራሊይዛ ኢዩ ፡ ግን ኣቦና ብምንታይ’የ ዛጅምር ?!  ግብራዉን 
ቀሉሌ ኣገባብ እዯሉ ኣሇኹ ። 

ኣቦና ፥ ሰሇስተ ኣገባብ ኣሇዋና ፡ ካብ ቃሌ ኣምሊኽ ብግቡእ ንምገበለ ፡ 
ኣጽዋርካ ትጥቀመለ ንስኻ ትዒብየለ ሓጢኣት ክቃሇሰካ ከል ዉን 
ኣዛዩ ክሕግዖካ ኢዩ ። 

ኣቦና ፥ እታ ቀዲመይቲ ነጥቢ                              

 

 

ኣነ ፥ ከመይ ማሇት’ዩ ውሱን ንባብ ኣብ ፍለጥ ግዚ ኣቦና ? 

ኣቦና ፥ ወዱ ሰብ ብባህሪኡ ረሳዑ ኢዩ ፡ ነዘ ናይ ምርሳዔ ባህሪ 
ክነወግድ ኣብ ፍለጥ ግዚ ምንባብ ተመራጺ ይኸውን ። ኣብታ 
ዛመዯብካሊ እዋን ዛኾነ ኣወጊዴካ መዒሌታዊ ኣንብብ ። 

ኣነ ፥ መዒስ ይጥዔም ንኸተንብብ ? 

ኣቦና ፥ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈሊሇ’ዩ ፥ ንኣብነት ሓዯ ሰብ ቅዴሚ 
ትምህርቲ ወይ ቅዴሚ ስራሕ ምኻደ ቀሌጢፉ ተንሲኡ ዖንብብ ኣል ፥ 
ብሓይሉ ካብ ዴቃሱ ስሇ ዛትንስእ ምሸት ቅዴሚ ምዴቃሱ ምንባብ 

ውሱን ፍቅዴታትን ፡ ፍለጥ ግዚን 
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ዛፈቱ ኣል ፥ ቅዴሚ ዴራር ዖንብብ ኣል ፡ ገሉኦም ከኣ ቅዴሚ 
ምዴቃሶም ዴኻም ዛስምዕም ቀትሪ ዖንብቡ ኣሇዉ ። ስሇዘ ነዒይ 
ይጥዔም’ዩ ትብል ግዚ ሪእካ ኣንብብ ፥ ብመዯብ ሒዛካ ስጋብ 
መወዲእታ ተቃሇስ ። 

ኣነ ፥ ስጋብ መወዲእታ ?! 

ኣቦና ፥ ስጋብ መወዲእታ ክንብሌ ከሇና ፡ ነቲ ነገር ስጋብ ተተግብሮ 
ስጋብ ሞት ተቃሇስ ማሇት’ዩ ። 

ስጋብ መወዲእታ ምቅሊስ’ዩ እንተዖይኮይኑ ግን ብፍትወት ዒሇምን 
ብሰይጣን ብጥሜት ወዱቅካ ክትመውት ኢኻ ።  

ነዙ ግዚያዊት መዴረኽ እንተሓሉፍካያ ብዴሕሪኡ ክቀሇሌካ ኢዩ ። እቲ 
ጽቡቅ ባህርኻ ክከዉን ኢዩ ። መጽሓፍ ቅደስ ከየንበብካ ካብ ገዙኻ 
ኣይክትወጽእን ኢኻ ወይ’ውን ከየንበብካ ምዴቃስ ኣይኮነሌካን’ዩ ። 
ሌክዔ ከምቲ ከይበሊዔካ ወሊ ሓንቲ ክትገብር ዖይትኽእሌ ፥ ምንባብ 
መጽሓፍ ቅደስ’ውን ከምኡ’ዩ ስሇዘ ስጋብ ናይ ምንባብ ሌምዱ ተጥሪ 
ተቃሇስ ። ናይ ስነ ኣእምሮ ሉቃውንቲ’ውን ከምኡ’ዮም ዛብለ ፥ ሓዯ 
ነገር ኣብ ፍለጥ ሰዒትን ቦታን ተዯጋጋሚ ን 21 መዒሌታት እንተ 
ኣተግቢርካዮ ፥ ባህሪያዊ ኮይኑ ኣብ ነብስኻ ይሰርጽ እሞ ኣይትርስዕን 
ኢኻ ። 

ኣነ  ፥ ንምንታይ ግን 21 መዒሌቲ ? 

ኣቦና ፥ ምኽንያቱ መትንታት ሓንጎሌና ተቃንዮም ክሰፍርለ ዛኽእለ ፡ 
ባህሪያዊ ግብረ መሌስና ዉን ዛቅየረለ ኢዩ ፥ ንኣብነት ሓዯ ሰብ ካብ 
ገዛኡ ክወጽእ ከል ፡ ኩለ ግዚ መብራህቲ ኣጢፍእዎ ዛወጽእ ተኾይኑ 
፡ ሰብ ከል ዉን ብዖይርዴኢት መብራህቲ ( ሌቺ ) ኣጥፊኡዎ ዛወጽእ 
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ኣል ፡ ወይ’ውን ኣሳንሲር (elevator) ዛጥቀም ተኾይኑ ቁጽሪ ሓዯ 
ጠዊቁ ካብ ሊዔሉ ናብ ታሕቲ ዛወርዴ እንተ ኾይኑ ወሊ ብኻሌእ ሰብ 
ተጠዊቃ ከሊ ኩለ ግዚ ንቁጽሪ ሓዯ ምጥዋቅ ሌማደ ትኸዉን ። በቃ 
ከምቲ ሓዯ ሇባም ዛበል ኢዩ ፡ ባህሪ ምስ ኣጥረና ይቅይረና ። 

ኣነ ፥ ጥበበኛ ብሂሌ’ዩ ዛመስሌ እንታይ ማሇት’ዩ ግን ? 

ኣቦና ፥ ጸልት ንምግባር መጽሓፍ ንምንብብ ፍለጥ ግዚ ንኽህሌወካ 
ምጽዒር ማሇት’ዩ ፥ ኣብ መጀመርታ ብዖይርዴኢት ብዖይስምዑት 
ክኸውን ይኽእሌ’ዩ ምስ ግዚ ግን ( ኣብ ሓጺር እዋን ማሇት’ዩ ) ነገራት 
ምስ ነብሱ ብምውህሃዴ ብዖይ ጻዔሪ ክገብሮ ትርኢ ሌምዱ ስሇ ዛኾኖ 
ጸልት ምግባር ወንጌሌ ምንባብ ኣሰር ቅደሳን ምስዒብ ዯስ ኢሌዎ 
ከቛርጾ ኣብ ዖይክእሇለ ዯረጃ በጺሑስ ወሌፊ ይገብረለ ፥ 
ብኣንጻሩ’ውን ከምኡ ። 

ኣነ ፥ ሃሃሃሃ መንፈሳዊ ሂወትሲ ወሌፊ ይገብረሌካ ?! 

ኣቦና ፥ ትኽክሌ ጸልት ምግባር መጽሓፍ ቅደስ  ምንባብ ከም ወሌፊ 
ኮይኑ ንምዛውታሩ ዯስ ክብሇኒ ይኽእሌ ኢዩ ፡ ግን ፍሌሌይ ኣሇዎ !! 

ወሌፊ ኣዘዩ ሕማቕ ነገር ኢዩ ፡ ኣብ መጀመርታ ሓጎስ ሂቡ መወዲእትኡ 
ሓዖን ፡ ተስፋ ምቁራጽ ፡ ፍሽሇት ፡ ሂቡ ናብ ሞት የብጽሓካ ።  

መንፈሳዊ ሂወት ግን ብዴኻም ፡ ጻዔሪ ፡ ጀሚሩ ኣንጻር ትህኪትን 
ፍትወት ዒሇምን ዛስጉም ናብ ናይ ዖሌኣሇም ሂወትን ሓጎስን ኢዩ 
ዛወስዴ ። 

ኣነ ፥ ስሇዘ ወሌፊ ኣብ ሂወተይ እንዲ ሳዔረረ ተኸይደስ ወይ ናብ 
ዖሌኣሇማዊ ሂወት’ዩ ወይ ከኣ ናብ ዖሌኣሇማዊ ሞት ኢዩ ማሇት’ዩ ። 
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ኣቦና ፥ ብርግጽ ዛወዯይ ፡ ንኣብነት ሓዯ ኣለታዊ ነገር ከም ፈተነ ኢለ 
ዛጀመሮ ሰብ ፡ ወሊ ኣብ መጀመርያ እንተዖይፈተዎ ምስ ግዚ ግን 
ይሇምድ እሞ ፡ ዯሓር ክገዴፎ ናብ ዖይክእሌ ዯረጃ ይበጽሕ ። ንሰዒታት 
ኣብ ፌስቡክ ግዘኡ ዖጥፍእ ሰብ መንፈሱ ክምግብ ግዚ ይስእን ፡ 
መንፈሱ ትምገቦ ስኢና ብጥሜት ትመውት ። ኣነዋሪ ቪዴዮታት ሕማቅ 
ሌምዱ ኩለ ብፈተነ ኢዩ ዛጅምር ፡ ዯሓር ናብ ኣምሌኾ ይቅየር ። 

ቅደስ ማር ኢስሓቅ ነዘ ኩነት ክገሌጽ ከምዘ ይብሌ “ መንፈስ ወዱ 
ሰብ በቲ ተዯጋጋሚ ሕማቕ ይኹን ጽቡቅ ብዖየገዴስ ዛኽተል 
ብኣመሌ ኢዩ ዛነብር ’’  

ኣነ ፥ እህህህ ሌምዴን ወሌፍን ማዔረ ክንዴዘ ሓዯገኛ ኮይኑ ተራኢኒ 
ዖይፈሌጥ ፥ ኣቦና ካብ ወሌፊ ክገሊገሌ እኽእሌ ድ ?! 

ኣቦና ፥ እግዘኣብሄር እንተ ፈቀድ ምስጢር ሓይሉ መንእሰያት ዛብሌ 
ኣርእስቲ ምስ በጻሕና ኣስፊሕና ክንዙተየለ ኢና ። ጎይታና ኢየሱስ 
ክርስቶስ ቀንዱ ካብ ሰማይ ዛወረዯለ ምኽንያት ንዯቂ ሰባት ነጻ 
ኸውጽኦም ኢዩ ። ዛወዯይ ብግቡእ ቃሌ ኣምሊኽ ክትምገብ መጀመርታ 
መዯብን ሰዒትን ስራዔ ፡ ኣብቲ መጀመርታ ብዛኾነ ክትሰናኸሌ ኢኻ 
ምስ ግዚ ግን ባህርኻ ስሇ ዛኸውን ፡ ካብ ሕማቕ ወሌፍታት ነጻ 
ክትከውን ኢኻ ፥ ብርሃን ምስ በረሀ ኢዩ ጸሌማት ዛጠፍእ ። 

 

ነብስኻ ዖሕስርን ዖባሊሹን ነገራት ፡ ሽሇሌ ኢሌካ ካብ ምሕሊፍ                      

               ንዛሃንጸካ ነገር ክትዯኽመለ ይሕሸካ   

ኣነ ፥ ፍለጥ ግዚ ከመይ ማሇት’ዩ ኣቦና ? 
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ኣቦና ፥ ፍለጥ ግዚ ማሇት ዖይቅየር ሰዒት ማሇት’ዩ ፥ ውሱን ጥቅሲ 
ማሇት ዴማ ዉሑዴ ፡ ኣብ መዒሌቲ ዉሑዴ ምንባብ ማሇት’ዩ ። ካብ 
ብሕ ምዔራፍ ኣንቢብካ ምቁራጽ ፡ ውሑዴ ጥቅሲ ኣንቢብካ ምቅጻሌ 
ይሓይሽ ። 

ኣነ ፥ ከመይ ኢየ ክገብር ሕጂ ኣነ ? 

ኣቦና ፥ ክንዯይ ጌርካ ኣሇኻ መጽሓፍ ቅደስ ካብ ዖይተንብብ ? 

ኣነ ፥ ብሕ ? 

ኣቦና ፥ ኣብ መዒሌቲ ሓንቲ ጥቅሲ ኣንብብ  

ኣነ ፡ ( ኩለፍ ኣቢሇ ) ፥ ሓንቲ ጥራይ ዯኣ ኣይወሓዯን !!! 

ኣቦና ፥ ዯሓን ዛወዯይ ቀጻሌነት መታን ክህሌዎ ሓዯ ብሓዯ ንጀምር ፥ 
እቲ ኣገዲሲ ነጥቢ ከምቲ ኣብ መጀመርታ ዛበሌናዮ ምጅማር ዖይኮነ 
ምቅጻሌ ኢዩ ። 

ንሰሙን ሓንቲ ጥቅሲ ኣብ ካሌኣይ ሰሙን ክሌተ ጥቅሲ ፡ ሳሌሳይ 
ራብዒይ ሓሙሻይ ሰሙን እንዲ በሌካ ቀጽሌ ።  

ከምኡ ክትገብር ትኽእሌ ድ ዛወዯይ ? 

ኣነ ፥ እዘ ዯኣ ቀሉሌ እንዴዩ ወረ ሌዔሉኡ’ውን ከንብብ እኽእሌ ኢየ ። 

ኣቦና ፥ ዯሓን ዛወዯይ ካብኡ ንሊዔሉ ኣይትወስኽ ፥ ሌዔሉ ክሌተ 
ሰሙን እንተዖይ ኣንቢብካ ፡ ከም ብሓዴሽ ተመሉስካ ጀምር ። 

ኣነ ፥ ብሓንቲ ጥቅሲ ግን መንፈሰይ ክምገብ ይኽእሌ !! ማሇተይሲ 
ሓንቲ ጥቅሲ ኣብ ሂወተይ ሇውጢ ክተምጻሇይ ተኽእሌ ኣይመስሇንን ?! 
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ኣቦና ፥ ሓዯ ንእሽተይ ህጻን ኣብ መዒሌቲ ንእሽተይ እንተ ኣብሉዕሞ 
ብሂወት ክጸነሕ ይኽእሌ ድ ? 

ኣነ ፥ ንእሽተይ እንዴዩ ግዴን እምበር 

ኣቦና ፥ ወሇሓንቲ እንተዖይ በሌዏ ኸ ክነብር ይኽእሌ ? 

ኣነ ፥ ኣይኽእሌን !! 

ኣቦና ፥ ንስኻውን ኣብ መንፈሳዊ ሂወትካ ከምኡ ኢኻ ። ኣብ ምቅጻሌ 
ኽሕግዖካ ሓንቲ ብሓንቲ ኪዴ ፥ ንእሽተይ ኢሌካ ኣይትንዒቅ ኣብ 
መንፈሳዊ ሂወትካ ክትነብር ኣዛዩ ዛሕግዖካ ፡ ምስ ግዚ ዴማ እንዲ 
ዒበኻ ክትከይዴ ኢኻ ። ብንእሽተይ እንተዖይዒጊብካ ግን ምስ ግዚ 
ዯኺምካ ክትመውት ኢኻ ። ሃዋርያ ጳውልስ ኣብ ዔብ 5፡12 ጸባ ዯኣ 
እምበር ፥ ዔጹም ብሌዑ ኣየዴሉየኩምን እዩ ይብሌ ። 

 1ቆሮ 3፡2 “ ገና ስጋውያን ስሇ ዛኾንኩም ፥ ጸባ መገብኩኹም ፥ ዔጽም 
ብሌዑ ኣይኮነን ፡ ገና ኣይከኣሌኩምዎን ፥ ሕጂ እኳ ኣይትኽእሌዎን 
ኢኹም “ ይብሇና ። 

ኣቦና ፥ ከም ህጻን ቀስ ብቀስ ዔበ ፡ ሰይጣን ብመንፈሳዊ ምንጥጣር ከም 
ዛቃሇሰካ ዉን ኣይትዖንግዔ ኢኻ ። 

ኣነ ፥ እንታይ ማሇት’ዩ መንፈሳዊ ምንጥጣር ከ ? 

ኣቦና ፥ ሰይጣን ሓንቲ መኪና ዯው ምባሌ እንዴሕር ኣቢያቶ ነዲዱ ( 
ኣችሊተረ ) ኣብዘሑ ይህባ ፡ ብምስሌቻው ክቃሇሰካ ተዖይከኣሇ ፡ 
ምጽዋሩ ስጋብ ትስእን ኣዘዩ ብሕ ምዔራፋት ከም ተንብብ ይገብረካ 
እሞ ፡ ብዴሕሪኡ ሰሌቺካ ምንባብ ትገዴፎ ። 
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ኣነ ፥ እስኪ ዛያዲ ኣብርሁሇይ  

ኣቦና ፥ ንኣብነት መጽሓፈ ምሳላ ሰሊሳን ሓዯን ምዔራፋት ኢዩ ። 
ምዔራፍ ምለእ ብሓዯ መዒሌቲ ተንብቦ እሞ ኣርባዒ መዒሌታት ዯቅስ 
ይብሇካ ። 

ኣብ ሓዯ ዒዱ ኢዩ ፡ ሓንቲ ስዴራቤት ጾም ኣርብዒ ዴሕሪ ምውዴኡ 
ንፋሲካ ዛኸውን በጊዔ ገዛኡ ። ዒቢ ወድም ኣነ ናተይ ሰጋ ወሲዯ 
ክበሌዔ’የ በሇ ። ኣቡኡ ከኣ ዴሊይካ ውሰዴ ዛወዯይ በል ፡ እቲ ጎበዛ 
ኣብ ጾም ስሇ ዛነበረ ርብዑ ናይታ በጊዔ ወሲደ ክበሌዕ ስርሕሇይ ማማ 
በሊ  “ ኣዱኡ ትቅብሌ ኣቢሊ ፡ 

ኣብ ፍርጅ ከእትዎ እሞ ክትበሌዔ ተዯሉኻ ዒቅምኻ ኣውዑኻ ትበሌዔ 
በሇቶ ወዱ ግን ዯሓን ኣብ ክሌተ መዒሌቲ ክውዴኦ እየ ኢለ መሇሰሊ ። 
ከምታ ዛበልም ኣብ ክሌተ መዒሌቲ ርብዑ በጊዔ ፥ ንግሆ ፡ ቀትሪ ፡ 
ምሸት ፥ ጻዔዲ ፡ ቀይሕ ዲ በሇ በሉዐ ወዴኣ ፡ ኣበሊሌዒ ስሇ ዖኽፍአ 
ብርቱዔ ውጽኣት ሓመመ ፡ ምስ የዔሩኽቱ ተራኸበ እሞ ፥ ኩነታቱ 
ኣሰንበድም ፥ እቲ ቀንዱ ዒርኩ ዴማ “ እንታይ ዯኣ ኮንካ ዛሓመምካ 
ትመስሌ ብጣዔሚ እኮ ዒቢርካ ከይበሊዔካ ዱኻ ቀኒኻ በል ? ንሱ ዴማ 
“ ከመይ ማሇትካ ኢዩ ? ዒርኩ ከኣ ከም ሰብካ ዛረኸብካዮ ዖይትበሌዔ ! 
በል ፥ እንታይ ኮይነ ዖይበሌዔ ወይስ ርብዑ በጊዔ ስሇ ዛወዲእኩ 
ከይበሊዔኩ ሰሇስተ ሰሙን ክጸንሕ ኢካ ዯሉኻ ኢለ መሇሰለ ። 

እዘ ጎበዛ ሰሇስተ ሰሙን ከይበሇዏ ክጸንሕ ይኽእሌ ?! 

ኣነ ፥ ክኸውን ኣይክእሌን’ዩ ፥ ወሊ ብዔራይ ምለእ ይብሊዔ ሰሇስተ 
መዒሌቲ ከይበሇዏ ከማን ክጸንሕ ኣይክእሌን’ዩ ። 
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ኣቦና ፥ ንስኻ’ዉን ቀጻሉ ዯኣም’በር ንግዘኡ ጥራሕ ኣብዘሕካ ወንጌሌ 
ኣይተንብብ ፥ ወሊ ንምንታይ ፈተነ ዖይበዛሓካ ንምንታይ ኣዔቅሌኻ 
ዖይጸበካ ንምንታይ ዖይስሌችወካ መጽሓፍ ቅደስ ግዴን መዒሌታዊ ኢዩ 
ዖዴሌየካ ። 

ኣነ ፥ ሓንሳብ ሓንሳብ መጽሓፍ ቅደስ ምንባብ ዖጽሌኣኒ እዋን ኣል ኣብ 
ከምዘ ኩነታት እንታይ ክግብር እኽእሌ ኣቦና ? 

ኣቦና ፥ ንሓንቲ ጥቅሲ ብዛከኣሇካ መጠን ከተንብብ ንነብስኻ ኣገዴዲ ፥ 
ኣብ ዯረጃታት ጸልት ግዳታ ዛብሌ ትምህርቲ ኣል ። ምስ በጻሕናዮ 
ክንሪኦ ኢና ፥ ነገሩ ግን ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዛበል “ 
መንግስተ ኣምሊኽ ብሓይሉ ኢያ ዛብል ኢዩ ። መጽሓፍ ቅደስ 
ክተንብብ ከሇኻ ዛወዯይ ፥ ሓዯ ዴሕሪ ሓዯ ስምዑትካ ስጋብ ዛሌወጥ 
ነዙ ሓጥያት ዛሇመዯት ነፍሲ ኣገዴዲ ። ኣብነት ክኾነና ገሇ እዋናት ኣብ 
መዒሌታዊ ሂወትና ነብስና ክብዴ ክብሇና ከል መግቢ ምብሊዔ ይኣብየና 
፡ ብፍሊይ እንተ ሓሚምና ብሌዑ ኣይረአየናን ኢዩ ። ክትበሌዔ ስሇ 
ዖሇካ ግን ብሓይሉ ንእሽተይ ትበሌዔ ካብ ሕማምካ’ውን ትሊቀቅ ። 

ኣነ ፥ ሓዯ ሓዯ እዋን ኣቦና ፥ የንብብ እሞ ምርዲእ  ይኣብየኒ ? 

ኣቦና ፥ እዘኣ እታ ካሌኣይቲ ነጥቢ ንመሃራ ኢያ ፡ ቀዲማይ ነጥቢ 
ውሱን ጥቅሲ ፍለጥ ጊዚ ኢሌና እታ ካሌኣይቲ ነጥቢ ዴማ ፥ 

                             

 

ኣነ ፥ እንታይ ኢሌካ ትጽሉ ? 

ምስትውዒሌ ፡ ክህበካ ፡ ምጽሊይ   
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ኣቦና ፥ ቃሌ መጽሓፍ ቅደስ ንዒኻ ኢለ ዛተጻሕፈ መሌእኽቲ 
እግዘኣብሄር ኢዩ ። ስሇዘ ንኽትፈሌጦን ፡ ኽትርዯኦን ምሕታት ። 

ኦ ኣምሊኽ ንልሚ ክትብሇኒ ዯሉኻ ዖሇኻ ኣፍሌጠንን ኣረዴኣንን ። 

ኣቦና ፥ ምስትውዒሌ ኣዘዩ ኣገዲሲ ኢዩ ዛወዯይ ፥ ኣብ ሓዱሽ ኪዲን 
ምስትውዒሌ ትብሌ ቃሌ 30 ጊዚ ተዯጊማ ኣሊ ማቴ 13፡19 ። ቃሌ 
መንግስቲ ሰሚዐስ ዖየስተውዔሌ ዂለ ፥ እቲ ኽፉእ ይመጽእ እሞ ነቲ 
ኣብ ሌቡ እተዖርአ ይምንጥል ፥ እቲ ጥቃ መገዱ እተዖርኤ እዘ እዩ ።
ማሇት እቲ ብዖይምስትውዒሌ ዖንብብ እኩይ መጺኡ ነቲ ቃሌ 
ይምንዛዕ እሞ ወሇሓንቲ ከይረበሐ ይተርፍ ኣብ መንፈሳዊ ሂወቱ’ውን 
ፍጹም ዔብየት የብለን ። እቲ ዛርዲእ ግን ይብሇና ትሕት ኢለ ፡ ኣብ 
ወንጌሌ ማቴዎስ ማቴ 13፡23 እቲ ኣብ ጽቡቅ ምዴሪ እተዖርኤ ኸኣ ነዘ 
ቓሌ ሰሚዐስ ዚስተውዔል እዩ ፥ ንሱ ፍረ ይፈሪ ።  

ኣነ ፥ እሞ ከመይ ጌረ ይርዲእ !! 

ኣቦና ፥ ምስትውዒሌ ዛህብ እንኮ እግዘኣብሄር ጥራሕ ኢዩ ፡ እቲ 
ጽሑፍ ከምዘ ይብሌ ሽዐ ነተን ጽሑፋት ኬስተውዔሌወን ፥ 
ኣእምሮኦም ከፈተልም ለቃ 24፡45 ። ሃዋርያ ጳውልስ’ውን 
ንጢሞቴዎስ እግዘኣብሄር ብዂለ ኣእምሮ ኺህበካ እዩ ኢለ 
ይመኽሮም  2ጢሞ 2፡7 ። 

ኣነ ፥ ኣምሊኽ ከ ከመይ ጌሩ ኢዩ ከረዲኣኒ ? 

ኣቦና ፥ ከረዲኣካ ትሓቶ ንእግዘኣብሄር እንተ ሇሚንካዮ ግዴን’ዩ 
ዛምሌሰሌካ ፡ ሕጂ ዖንበብካዮ ዴሕሪ ኣዋርሕ ፥ ዒመታት ክጠቅመካ 
ኢዩ ፡ ካብ ዔሇታት ሓዯ መዒሌቲ ምስቲ ኩነታት ዛተኣሳሰረ ምስ 
ኣጋጠመካ ዖንበብካዮ ጥቅሲ ክርዴኣካን ክረዴኣካን ኢዩ ። ኣብ ትንቢት 
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ኢሳይያስ ከምዘ ዛብሌ ጽሑፍ ኣል እቲ ኻብ ኣፈይ ዛወጽእ ቃሇይ ከኣ 
ከምኡ ኪኸውን እዩ ፥ ነቲ ኣነ ዛዯሌዩ ኼስሌጥ ፥ ኣብቲ ኣነ ዛሌእኮ 
ኬቕንዔ እዩ እምበር ፥ ብኸንቱ ናባይ ኣይኪምሇስን እዩ ። 
ንእግዘኣብሄር ግዚ የብለን ንሱ ብግዚ ኣይዉሰንን ኢዩ ኣብኡ ሕለፍ ፡ 
ህለው ፡ መጻኢ ዛበሃሌ ኣይስርሕን ኢዩ ። ኣምሊኽ ተገዴሶ ሕጂ ኢያ ፡ 
ዛሇመንካዮ ክምሌሰሌካ ዴማ ቅሩብ ኢዩ ፥ መሌሱ ግን ኣብቲ ምደብ 
ግዘኡ ኢና ነስተማቅሮ ። 

ኣብ ዒዱ ጥሌያን ኣብ ምስራቅ ባንክ ኣዘዩ ረቂቅ ጥበብ ዛጥቀም ማፍያ 
ሰብ ነበረ ፥ ከም ሌማደ ቅዴሚ ባንክ ምዔጻዉ ብዒስርተ ዯቂቅ ኣቢለ 
ናብቲ ባንክ ክሰርቅ ኣተወ ናብቲ ተሓዛ ገንዖብ ከይደ ፥ ሽጉጡ 
ኣውጺኡ ስማዔ ! ንስኻ እከሇ እከሇ ሰበይትኻ እከሉት እከሇ ትበሃሌ 
ዯቅኻ ኸኣ እከሇ እከሇ ይበሃለ ገዙኻ ኣብ ከምዘ ቦታ ጎዯና እኸሇ 
ይበሃሌ ። ኩለ እዘ ስሌዱ ምሳኻ ዖል ኣብዘ ቦርሳ ኣቀምጦ እንተ 
ዖይኮይኑ ንስኻ ጥራይ ዖይኮንካ ብሙሌኦም ስዴራኻ ሓዊሰ 
ከሕርረኩም ኢየ ሰሚዔካ ኣሇኻ !! እቲ ተሓዛ ገንዖብ ኣዛዩ ሰንበዯ 
ብሌቡ ስሇ ዛፈርሀ ከምዘ በሇ እዜም ማፍያ ንሕስያ ትበሃሌ የብልምን 
ሰሌዱ ሂበ ኣነ ክእሰር ይሓይሽ ካብ ብምለኦም ስዴራቤተይ ዛሞቱ ኢለ 
ኩለ ገንዖብ ሃቦ ። እቲ ሰራቂ ዴሕሪ ዒሰርተ ዯቂቅ ዴሊይካ ግበር 
ተዯሇኻ ኡይ በሌ ፖሉስ ጸውዔ ቅዴሚኡ እንተ ዯዊሌካ ግን ነጊረካ 
ኣሇኹ ስዴራኻ ከጥፍኦም ኢየ ተረዱእካ ኣል !! ኢለ ኣፈራረሆ ። 
ካብቲ ባንክ ወጺኡ ታክሲ ተሰቂለ ናብ መዯበር ባቡር ኣምረሐ ፥ ካብ 
ዒዱ ጥሌያን ናብ ፈረንሳ ትወስዴ ባቡር ምስ ተሰቅሇ ።  

እታ ባቡር ኣብ ምብጋሳ ስሇ ዛነበረት ሓዯ ካብቶም ኣብታ ባቡር 
ዛነበሩ ፎቶሪኖታት “ ማዔጾ ዔጸዎ ክንብገስ ኢና “ ክብል ከል እቲ 
ሰራቂ ሰመዕ ፡ ፎቶሪኖታት ዔሊልም እንዲ ቀጸለ ፡ እቲ ሰራቂ ግን “ 
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ማዔጾ ዔጸዎ . . . ማዔጾ ዔጸዎ . . . ዛብሌ ቃሌ ናይቶም ፎቶሪኖታት ኣብ 
ርእሱ እንዲ መጸ ኣናወጾ ። ዯሓር ጽንሕ ኢለ ምስ ነብሱ እንታይ 
ማሇት’ዩ ማዔጾ ዔጸዎ ? በቃ በቃ ፈረንሳ ወይ ስዊዖርሊንዴ ከይዯ 
ምስቶም ዛተረፉ የዔሩኽተይ ክራኸብ ኢየ . . . ኢለ ይሓስብ እሞ 
ዯሓር ከኣ ጽንሕ ኢለ ከኣ ከመይ ኢሌካ ምለእ ዔዴሜኻ ተሓቢእካ 
ክትነብር ኢኻ  ዛብሌ ሓሳብ ከኣ በቲ ሓዯ ሸነኽ ክከራኸሮ ጀመረ ። 

 ማዔጾ ዔጸዎ  ማዔጾ ዔጸዎ ዲበርትዏት መጸት እዙ ቃሌ ቅዴሚ ሕጂ 
ኣበይ ኢየሰሚዏያ . . . . . እዋይይይይ መባእታ ክፍሉ እንዲ ተመሃርኩ 
ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ዖንበብክዋ እንዴያ ፡ ዙንታ ናይተን ሓሙሽተ 
ሇባማትን ዒያሹን ዯናግሌ ፡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጸ “ ማዔጾ 
ተዒጽወ ዛብሌ ። ክርስቶስ ሕጂ እንተ ዛመጽእሲ ኣበይ ምኾነ ኔሩ 
ቦታይ ፡ ኣንታ እቲ ቅዴም ቤት ትምህርቲ ሰንበት ክመሊሇስ ከሇኹስ 
ጥንቁቅ ኢየ ኔረ ፡ እንታይ’ዩ ረኺበኒ ሕጂ ግን ከምዘ ኮይነ ?! ምስ 
ነብሱ ክመራመር ጀመረ ። ማዔጾ ከይተዒጽወ ከል ግዴን ክምሇስ ኣሇኒ 
ኢለ ክናሳሕ ወሰነ ፡ ካብታ ባቡር ወሪደ ከይድንገየ ናብ መዯበር 
ፖሉስ ከይደ ኢደ ሃበ ፡ እዘ ፍጻመ ክሳብ ሇይቲ ልሚ ንፖሊይስ 
ጣሌያን ካብቲ ኣዯናቂ ፍጻመ ኮይኑ ይነብር ኣል ። 

ዔጸዎ ማዔጾ ትብሌ ቃሌ ሂወት ሰራቂ ቀይራ ፡ ዛወዯይ ንስኻውን ቃሌ 
ኣምሊኽ ክተንብብ ከሇኻ ብርዴኢት ኣንብቦ ካብ ኣምሊኽ ንሊዔሉ ጽቡቅ 
ጌሩ ዖረዴእ ወሇ ሓዯ የሇን ንስኻ ጥራይ ጸልት ግበር ሇምኖ ። 

ቃሌ ኣምሊኽ ከየስሇጠ ኣይተርፍን ኢዩ ፡ ወሊ ዴሕሪ ክሌተ ዒመት 
ይረዲኣካ ትረብሕ እምበር ኣይትኸስርን ኢኻ ። ሓንቲ ክትርስዒ 
ዖይግበኣካ ግን መጽሓፍ ቅደስ ቅዴሚ ምንባብካ ኦ ኣምሊኽ ልሚ 
ክትብሇኒ ዛዯሇኻ ኣረዴኣኒ ኢሌካ ምስትውዒሌ ክህበካ ጸልት ግበር ። 
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ኣነ ፥ ብርግጽ ኣቦና ካብ ብዖይርዴኢት ኣንቢበ ዯሓር ዛስሌችወኒ ፥ 
ምስትውዒሌ ክህበኒ ክጽሉ ይሓይሽ ።  

እታ ሳሌሰይቲ ነጥቢ ኸ እንታይ ኢያ ? 

ኣቦና ፥ ቀዲመይቲ ፍለጥ ግዚን ውሱን ጥቅሲ (ምንባብ )  

ካሌኣይቲ ምስትውዒሌ ክህበካ ምጽሊይ   

ሳሌሰይቲ ዴማ ሰሇስተ ነገራት ኮይነን ብግብሪ ኢየን  

                 

  ኣነ ፥ ከመይ ማሇት’ዩ ምንባር ፡ ምውሳእ ፡ ምጽሊይ ?! 

ኣቦና ፥ ምንባር ማሇት ዖንበብናዮ ቃሌ ኣምሊኽ ብተግባር ትነብሮ 
ንትእዙዙቱ ምፍጻም ማሇት’ዩ ። ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ 
ዮሃ.6፡63 ዛበል እዖን ኣነ ዛነገርኩኹም ቃሊት ፥ መንፈስ እየን 
ህይወትውን እየን ፡ ሃዋርያ ያእቆብ ውን ገበርቲ ቓሌ ኩኑ ፥ ርእስኹም 
እናጠበርኩም ሰማዔቲ ጥራይ ኣይትኹኑ ይብሇና ፡ ምእዛ ውሊዴ 
ዖረባ ወሊዱኡ ሰሚዐ ይፍጽሞ ኢዩ ፡ ወሊ ይበርትዒዮ ኣቡኡ ዛበል 
ቓሌ ንጥቅሙን ንጽብቁን ምዃኑ ኣሚኑ ስጋብ ዛገብሮ ይጽዔር ። 

ኣንቢቡ ዖይፍጽሞ ሰብ ግን መግቢ በሉዐ ነቲ ዛበሌዕ ዖምሌሶ ኢዩ 
ዛመስሌ ። ዛወዯይ ዖዛበሌዕ መግቢ ዖምሌሶ ሰብ ካብቲ መግቢ 
እንታይ ይጥቀም ኢሌካ ትሓስብ ? 

ኣነ ፥ ወሇሓንቲ ፡ ካሌእ ኣብነት እንተትዯግሙኒ ዉን ጽቡቅ ኔሩ  

ኣቦና ፥ ንኣብነት ሓዯ መንእሰይ “ ሕማቕ ቓሌ ካብ ኣፍኩም ኣይውጻእ 
“ ዛብሌ ጥቅሲ የንብብ ፡ ኣንቢቡ ካብ ገዛኡ ምስ ወጸ ግን ካብ ሌሳኑ 

ምንባር ፡ ምዉሳእ ፡ ምጽሊይ 
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ክወጽእ ዖይግብኦ ኣጸያፊ ቓሌ እንዴሕር ዛዙረብ ኮይኑ መጽሓፍ ቅደስ 
ምንባብ ወሊሓንቲ ኣይጠቅሞን’ዩ ። እዘ መንእሰይ ዛበሌዏ በሉዐ 
ይጠቅሞድ ትብሌ ? 

ኣነ ፥ ወሇሓንቲ ኣይጠቅሞን ኢዩ ። ሓቂ ትሓይሽ ረዘን ኣብነት ኢኹም 
ነጊርኩምኒ ።  

ኣቦና ፥ ቓሌ ኣምሊኽ ዖንብብን ዛፈሌጥን ሰብ ኣንጻር ሕጊ ኣምሊኽ 
ክገብር ከል ፡ ኣዛዩ ዖተሓሳስብ ኢዩ ። ሌክዔ ከምቲ ሓዯ መንእሰይ 
ኣቡኡ ከተግብሮ ዛሃቦ ሕዴሪ ሕራይ ኢለ ሰሚዐ ከብቅዔ ተመሉሱ 
ግን ኣንጻር ኣቡኡ ዛሰርሕ ሰብ’ዩ ። 

ኣነ ፥ እዘ ከምዛስ ብሓቂ ነብኡ ክሕርቅ ኢለ ዛተበገሰ ኮይኑ ይስመዒካ 
፡ ግን እዘ ሰብ’ዘ ቓሌ ኣምሊኽ ንምትግባር ሓይሉ እንተሰኣነኸ ? 

ኣቦና ፥ ንቓሌ ኣምሊኽ ከፍርስ ኢለ ስጋብ ካብ ሌቡ ዖይተበገሰ ጽቡቅ 
ምሌክት ኢዩ ፥ ብዴኽመቱ ንሕጊ እግዘኣብሄር እንተ ዖይፈጸመ እኳ 
ተጋጊየ ኢለ ክምሇስ ግን ይግብኦ ። ቀስ ብቀስ ከኣ እንዲሓየሇ ከምቲ 
ኣምሊኽ ዛሓሰቦ ሰብ ኩነታት ይኹን ነገራት ናብ ዖይጥብሮ ዯረጃ 
ይበጽሕ ። 

ኣነ ፥ ንቓሌ ኣምሊኽ ክነብሮ ከመይ ጌሩ ይከኣሌ ፡ ሰይጣን 
እንዲተቃሇሰኒ ? 

ኣቦና ፥ ቀዲማይ ዯረጃ ተሰሪዐ ዛመጽእ ዴሌየት ኢዩ ፥ ንሕጊ ኣምሊኽ 
ክትፍጽሞ ምዴሊይ ። ካሌኣይ ነገር በይንኻ ፈተና ክትወጾ 
ከምዖይትኽእሌ ምፍሊጥ ፡ ሳሌሳይ ነጥቢ ዴማ ኣብ ሓጢኣትን 
መንፈሳዊ ዴኽመትን እንተ ወዱቅካ ተስፋ ዖይሙቅራጽ ። ተንሲእካ 
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ብዖይ ምኽንያት ምንሳሕ ፡ ምለእ ምሕረት ከም ዛግበረሌካ ምእማን ፡ 
ከም ብሓዴሽ ምጅማር ኢዩ ። 

ኣነ ፥ ግን ከቢዴ ቓሌ ኣምሊኽ ኣል ኣቦና ንኣብነት “ ጸሊእትኹም 
ኣፍቅሩ ዛጸረፍኹም መርቁ “ ዛብለ ከመይ ጌረ ኢየ ከተግበሮ ፥ 
ማሇትሲ ሓዯ ሰብ በዱሇኒ ንውዴቀተይ ዛተመነየ ሰብሲ እንዴዑ ከቢዴ 
ኢዩ ? 

ኣቦና ፥ ብዙዔባ ሕዴገት ብሰፊሑ ኣብቲ “ ኣብ ይቅረታ ዖል ሰሊም “ 
ዛብሌ ኣርእስተና ክንዙተየለ ኢና ። ከም መጀመርያ ግን ሕጊ 
እግዘኣብሄር ከተተግበሮ ዖይትኽእሌ ዴኹም ምዃንካ እመን ፥ 
ብዴሕሪኡ ጸጋ ጎይታና ክርስቶስ ክወሃበካ ጸልት ግበር ። ብተዯጋጋሚ 
“ ጸሊእትኹም ኣፍቅሩ ዛጸረፍኹም መርቁ “ ትብሌ ቃሌ ኣብ ጸልትካ 
ከምዘ እንዲ በሌካውን ጸሉ “ ኦ ኣምሊኽ ኣነ ዴኹም ኢየ’ሞ ቓሌካ 
ከፍጽሞ ዯግፈኒ ። ምስ ግዚ ዒቅሌኻ ምጽባብ ፡ ሓሳብ ዖይቅበሌ 
ስምዑት ፡ እንዲ ጎዯለ ክከደ ኢዮም ። ዴሕሪ’ዘ ዴማ እቲ ናይ 
ኣለታዊ ስምዑት ብፍቅሪ እንዲ ተተከአ ክኸይዴ ኢዩ ። 

ኣነ ፥ ኣቦና !! ማዔረ ክንዴዘ ክቀሌሌ ይኽእሌ ? 

ኣቦና ፥ ሌክዔ ኣብቲ መጀመርታ ከቢዴ’ዩ ንስኻ ጥራይ ግደስን ተስፋን 
ይሃለኻ ። ምስ ጊዚ ባህሪኻ እንዲተቀየረ ክመጽእ’ዩ ፡ እኩይ ሓሳብ 
ክመጸካ ከል ቓሌ ኣምሊኽ ክትዯጋግም ጸዒር ፥ ከምቲ ኣባ መቓር 
ዛበል ንኣምሊኽ ምእዙዛ ትረኽበለ ሓይሉ ካብ ኣምሊክ ኢዩ ። 

ኣነ ፥ ከመይ ማሇት ኢዩ ? 

ኣቦና ፥ ትእዙዛ ኣምሊኽ ጌርካ ጥራይ ንዱያብልስ እንተ ተቃሉስካዮ 
ሓይሉ ረኺብካ ክትስዔሮ ኢኻ ። ሰይጣን ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 
ክቃሇሶ ከል ፡ ብትእዙዛ እግዘኣብሄር ጌሩ ንትእዙዛ እግዘኣብሄር 
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መጽሓፍ ቅደስ 
ዛፈሌጡ ሰባት 
ሓቀኛ ጸልት 

ክጽሌዩ ኣዛዩ ኢዩ 

ዛቀልም 

ከፍርሶ ፈቲኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ዉን ጽሑፍ ኢዩ እንዲበሇ ስዑርዎ ። 
ንስኻውን ከምኡ ግበር ንኣብነት ሰይጣን ኣብ ሌዔሉ ካሌኦት ክትፈርዴ 
ይዯፋፋኣካ እንተሌዩ ኣይትፍረደ ከይትፍረደ በል ፡ ናብ ርኹስ ነገራት 
ክትጥመት ይፈታትነካ እንተሃሉዩ ዴማ ናብ ጽዴቂ ዖጠምት መዛሙር 
ዖምር ። 

ከምኡ እንዲበሌካ ንፈተና ዱያብልስ ብቓሌ ኣምሊኽ ስጋብ መወዲእታ 
ተቃሇሶ ። 

ኣነ ፥ ሕራይ እዘ ኹለ ብዙዔባ ምምባር ኢዩ ። ምውሳእ ክንብሌ ከሇና 
ኸ ከመይ ማሇት’ዩ ? 

 ኣቦና ፥ ምንባር ማሇት ትእዙዛ ኣምሊኽ ኣብ ሂወትካ ምትግባር ኢሌና ፥ 
ምውሳእ  ዴማ ኣብቲ ተንብቦ ዖሇኻ ቓሌ ኣምሊኽ ነብሰኻ ኣብ ውሽጢ 
እቲ ዙንታ ምእታው ማሇት ኢዩ ። 

ኣነ ፥ ከመይ ማሇት ኣይትረዴኣንን ኣቦና ? 

ኣቦና ፥ መንፈሳዊ ፊሌምታት  

ከመይ ኢልም ከም ዛዋስኡ ተዒዘብካዮም ኣሇካ ? 

ኣነ ፥ እወ ሓዯ ጠባይ ወሲድም ይዋስኡ ። 

ኣቦና ፥ ንስኻውን ከምኡ ካብቲ ተንብቦ ዖሇካ ኣብ ቦታኦም ብምእታዉ 
ኣነ እንተዛኸውንሲ እንታይ ወይ ከመይ ምገበርኩ ኢሌካ ሕሰብ ።    

 ዙንታ ዖኬዎስ ንኣብነት ነብስኻ ኣብ ቦታ ዖኬዎስ የእትዋ ፥ ኣብታ ገረብ 
ምስ ዯየብካ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብትሕቲ እታ ገረብ እንዲ ሓሇፈ 
ናባኻ ጥምት ኣቢለ “ ውረዴ ፍትወይ ፥ ልሚ ኣብ ገዙኻ ምስኻ ኮፍ 
ኢሇ ከዔሌሌ ኢየ “ እንተ ዛብሇካስ ወይ’ውን ኣብ መዯቀሲካ መጺኡ 
እንታይ ኢኻ ትዯሉ ፍትወይ እንተዛብሇካስ እንታይ ምበሌካዮ ?  
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መጽዩ ኣል ንበል ሕጂ እስከ የዔሌል እንታይ ምበሌካዮ ! 

ኣነ ፥ እንታይ ኢየ’ሞ ክብል ? 

ኣቦና ፥ ንኣብነት ጎይታ ክርስቶስ ኣብ ቤተይ ምህሊውካ ኣዘየ ሕጉስ ኢየ 
ነብሰይ ክኣምኖ ኣይከኣሇን ፥ ጎይታይ ሓጢኣተይ ውዴቀተይ ከይራኣካ 
ንዒይ ብምፍቃርካ ኣዘየ ኢየ ዖመስግነካ ። ሓቂ ትሓይሽ ሓጢኣተይ 
ብዖየገዴስ ከም ተፍቅረኒ ይኣምን ኢየ ፡ ከምቲ ንዖኬዎስ ዛቀየርካዮ 
ቀይረኒ ከምቲ ካብ ፍቅሪ ገንዖብ ነጻ ዖውጻካዮ ነዒይውን ካብ ኩለ 
ክፉእ ሓጢኣተይን ሕማቕ ሌምዯይን ነጻ ግበረኒ ፥ ንስኻ ፈቃርን 
ጥዐምን ኣምሊኽ ኢኻ ። ካብ ኩለ ሓጢኣተይ ኣንጽሃኒ ፥ ንዖኬዎስ 
ሓዱግካለ ኢኻ እሞ ነዒይውን ሕዯገሇይ ፥ ካብ ኩለ ሓጢኣተይን 
በዯሇይን ከም ዛሓዯግካሇይ ክኣምንሲ እምነት ሃበኒ ። ብዖይ ብኣኻ 
ሰብ የብሇይን ፡ ኣነ ዖይኮንኩ ንስኻ መጺኻኒ ምሳይ ኩን ፍጹም 
ኣይትግዯፈኒ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ። 

ኣቦና ፥ ሕጂ ከኣ ንስኻ በሌ 

ኣነ ፥ ኣዘዩ ዯስ ዖብሌ ኣገባብ ኢዩ ብሓቂ ፥ እዖን ክሌተ ዯቃይቅ ኣብ 
ሂወተይ እተን ዖሐጎሳኒ ኢየን ኔረን ከተቋርጹ ኣይዯሇኹን ኔረ ፡ ካሌእ 
ዙንታ ክፍትን ድ ኣቦና ?! 

ኣቦና ፥ ዙንታ ናይቲ ኣብ ኣፍዯገ ቤት ሳይዲ ዛነበረ ዔዉር ሰብኣይ 
ውሰዴ ፥ ክርስቶስ ከሕውዮ ዯሌዩ ይጭዴር ኢዩ ዛነበረ ። እስከ ንስኻ 
ኣብ ቦታኡ ኣቲኻ ዒው ኢሌካ ትሌምኖ ከም ዖሇኻ ጌርካ ብሓቂ ተዋሳእ   
( ዒው ማሇተይ ብውሽጠኻ ) ኩልም ሰባት ጸሉኦምኻ ክርስቶስ ግን 
እንታይ ክገብረሌካ ዯሉኻ ንገረኒ ክገብረሌካ እጽበየካ ኣሇኹ ይብሇካ 
ኣል ምስጢርካ ኣካፍል ። ኦ ጎይታይ ምርኣይ እርኢ ኢየ ግን መንፈሳዊ 
ምርኣይ ክርኢ ዴላትካን ትእዙዛካን ክርኢ ሓግዖኒ ኢሌካ የዔሌል ! 

ኣነ ፥ ሕራይ ጽቡቅ ክጅምር ኢየ  
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ኣነ ( ብውሽጠይ ) ፥ ኦ ጎይታ ክርስቶስ ናይ ስጋ ዛሪኤለ ዒይኒ እኳ 
እንተ ሃሇወኒ ፥ መንፈሳዊ ዒይኒ ክህሌወኒ ይዯሉ ኣሇኹ ፥ ፍቃዴካ ኣብ 
ሂወተይ ፈሉጠ ከተግብሮ ዒይነይ ክፈተሇይ ። ከምቲ ብሓጢኣትን 
እኩይ ነገራት እንዲ ጠመታ ዛዒወራ ዖይኮናስ ከምተን ዛፈጠርካይን 
መጀመርታ ጽቡቃት የዑንቲ ክህሌዋኒ እዯሉ ኣሇኹ ። እዖን ሒዖየን 
ዖሇኹ ኣዑንቲ ሓጢኣት ጥራይ ኢየን ዖርእያኒ ዖሇዋ ፡ ዒይነይ ነቶም 
ዖጋግዩኒ ሰባት ሪኣ ከይትፈርድም ንጹህ ዒይኒ ሃበኒ ። ጎይታይ ክርስቶስ 
ክፉእ ነገር ንዒይነይ ከይዯፍኖ ከየርክሶ ኣይትግዯፈኒ ፥ ኢዴካ ኣብ 
ዒይነይ ኣንብረሇይ ፡ ሽዐ ክነጽሁን ናትካ ክኾኑ ኢዮም ። ኣነ ፈቲነ 
ተሓሉሌኒ ኢዩ ኢዴካ ምትንካይ ግን የንጽህ’ዩ ፡ ጎይታይ ከምቲ  ነቲ 
ዔዉር ሰብኣይ ክርኢ ዖፍቀዴካለ ነዒይውን ንጹህ ምርኣይ ክርእይ 
ክእሇት ሃበኒ ። ኣሜን ( ወዱአ ኣቦና ) 

ኣቦና ፥ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ዖንበብካዮ ዙንታ ንስኻ ኣብኡ ኣቲኻ 
ተዋሳእ ፥ እቲ ኣብኡ ዖል ቓሊት ብሓቂ ክስመዒካ ምስ ጀመረ ነብስኻ 
ክትሑጎስ ኢያ ። ሓቂ ከካፍሇካ ዛወዯይ መጽሓፍ ቅደስ ከም ሓዯ ተራ 
ታሪኽ ወይ ሌብወሇዲዊ ዙንታ ጌርና ጥራይ እንተኣንቢብናዮ ኣብቲ 
መጀመርታ ጥዐም ክኸውን ኢዩ ኣብ መበሌ ካሌኣይ ግዚ እቲ 
ፍጻሜታት ክትፈሌጦ ኢኻ ፥ ኣብ መበሌ ሳሌሳይ ግዚ ሽዐ ክስሌችወካ 
ኢዩ ። 

ኣነ ፥ መጽሓፍ ቅደስ ከንብብ ከሇኹ ዛስሌችወንስ ከም ሓዯ ተራ ነገር 
ስሇ ዛወስድ ዛነበርኩ ኢዩ ። 

ኣቦና ፥ ሌክዔ ከምኡ ኢዩ ዛወዯይ ፥ ንኣብነት ሓዯ ሰብ ዛዴገም ዖል 
ጸወታ ኩዔሶ እግሪ እንዴሕር ይርኢ ኣል ፥ ውጽኢቱ ስሇ ዛፈሌጦ 
ተሃንጢዩ ኣይከታተልን’ዩ ፥ ወይ’ውን ፊሌም ዛከታተሌ ሰብ 
ንመጀመርያ ጊዚ ክከታተሊ እንከል ዯስ ኢሌዎ ክከታተሊ ኢዩ ፥ ካሌኣይ 
ግዚ ምስ ዯገማ ግን እቲ ሓጎስ ይጎዴሌ ፥ ካብኡ ንንየው ካሌእ ሓዴሽ 
ኢዩ ክዯሉ ። ቓሌ መጽሓፍ ቅደስ ዴማ ከምኡ ከምናትካ ፍጻሜ ናትካ 



 
  

                                                31 
 

ታሪኽ ጌርካ ናብ ሂወት እንተዖይሇዊጥካዮ ኣብቲ ፍጻሜታት ነብስኻ 
የእቲኻ እንተ ዖይተዋሲእካለ ምስ ግዚ ከስሌችወካ ኢዩ ። 

ኣነ ፥ ገሉኡ ክፋሌ መጽሓፍ ቅደስ ዙንታ ዖይብለ ኣል ንኣብነት 
መሌእኽትታት ጳውልስን ገሇ ካብ ብለይ ኪዲን መጽሓፍን ። ከምዘ 
ክረክብ ከሇኹ ኸ እንታይ ክገብር ኣሇኒ ኣቦና ? 

ኣቦና ፥ እዘኣ ሳሌሰይቲ ነጥቢ ኢያ ። ስጋብ ሕጂ ከመይ ጌርና ንገብሮ ፥ 
ከመይ ጌርና ንዋሳእ ኢና ዖሇና ፡ ሳሌሰይትን ናይ መወዲእታ ነጥቢ ዴማ 
ምጽሊይ ኢዩ ። 

ኣነ ፥ ከመይ ማሇት ኢዩ ምጽሊይ ? 

ኣቦና ፥ ኣብቲ ዙንታ ዖይትረኽበለ ክፋሌ መጽሓፍ ቅደስ ቃሌ ኪዲን 
ክትረክብ ኢኻ ፥ እዘ ቃሌ ኪዲን እምበኣር ናብ ጸልት ቀይርካ 
ተጠቀመለ ። ቃሌ ኪዲን እግዘኣብሄር ንኣቦና ኣብራሃም ነቢይ 
ኢሳይያስ ሃዋርያ ጴጥሮስ ጳውልስን ጥራይ ኢለ ኣይኮነን ተጻሒፉ 
ንኹሊትና ኢዩ ተጻሒፉ ። ኣብ ግብ 2፡38 እቲ ተስፋ ንኣኻትኩምን 
ንዯቅኹምን ነቶም ኣብ ርሑቅ ዖሇዉ ኹልም እግዘኣብሄር ኣምሊኽና 
ዘጽውዕም ዖበለን እዩ እተዋህበ ይብሌ ። እዘ ቃሌ ኪዲን እዘ ንዒቶም 
ጥራይ እንተዛነብር ኔሩ ነብስና ክንወቅስ ጥራይ ምነበርና ኔርና !!! ስሇዘ 
ኢዮም ከኣ ብሓት ሰባት ንቅደሳን ኣቦታትና ዯኣ በረኸቱ እንዴዩ 
ኣብዘሑል ንሕና ግን በየን ገጽና ክንቀርቦም ዛብለ ። በዘ ኣበሃህሊ 
መሰረት እዘ መጽሓፍ ቅደስ ካብ ክንዱ ምንጪ ሓጎስ ምንጪ ሓዖን 
ምተባህሇ ። 

ኣነ ፥ እዘ ኹለ ቃሌ ኪዲን ናይ ቅደሳን ኣቦታትን ፡ ነብያትን ፡
ሃዋርያትን ንዒናውን ይምሌከተና ኢዩ ማሇት ዱዩ ?! 

ኣቦና ፥ እወ ዛወዯይ ንኩሊትና ይምሌከተና ኢዩ ፥ ቃሌ ኪዲን 
እግዘኣብሄር ኣብ ዯቁ ኣፈሊሊይ ዛበሃሌ የሇን ። ሓዯ መሰረታዊ ነገር 
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ክነግረካ እንዴሕር እዘ ቃሌ ኪዲን እዘ ብግቡእ ኣብ ጾልት ፈጺምካዮ 
ኣብ ሂወትካ ብሕ ሇውጢ ክትርኢ ኢኻ ። 

ኣነ ፥ ከመይ ማሇት ኢዩ ? 

ኣቦና ፥ ሓይሉ መጽሓፍ ቅደስ ምስጢሩ ናብ ጸልት ምስ ትቅይሮ ኢዩ 
፥ ሓይሉ ጸልት ዴማ ምስጢሩ ካብ መጽሓፍ ቅደስ ክትጥቀም ከሇኻ 
ኢዩ ። 

ኣነ ፥ እስከ ኣብነት ሃቡኒ ኣቦና ? 

ኣቦና ፥ ንኣብነት ኣብ ኢሳ 43፡1 ከምዘ ይብሌ ተበጅየካ እየ እሞ ፥ 
ኣይትፍራህ ፥ ብስምካ ጸዋዔኩኻ ፥ ንስኻ ናተይ ኢኻ ። እዘ ቃሌ ኪዲን 
እዘ ንነብይ ኢሳይያስ ጥራይ ኣይኮነን ንኩለ ናብ ኣምሊክ ኣሚኑ 
ዛጽሌይ ኢዩ ። 

ኣነ ፥ ከመይ ጌረ ክጽሉየለ እኽእሌ ? 

ኣቦና ፥ ኦ ኣምሊኽ መጻእየይ የፍራሃኒ ፥ ዖይፈሌጦ ነገራት የፍሩሁኒ ፥ ኦ 
ኣምሊኽ ኣብ ሌበይ ሰሊም ኣንብረሇይ ፡ ንኹለ ዴኽመተይ ከም 
ዛተበጀኻሇይን መሓርካንን ክኣምን እምነት ወስኸኒ  ፥ ከም ትግዯሰሇይ 
ክኣምን እምነት ሃበኒ ፥ ንዒሇምን ፍትወታን ዖይኮነስ ንዒኻ ኢሇ ክነብር 
ዯግፈኒ ፡ ኣምሊኸይ ንምንታይ ግን ፍትወት ዒሇም ኣብ ውሽጠይ እንዲ 
ኣተወ ሱቕ ኢሌካ ትርእየኒ ?! ንምንታይ ግን ፍትወት ስጋ እንዲ 
ሕመቀኒ ስቕ ኢሌካ ትዔዖበኒ ?! ኣምሊኸይ ኣነ እንተገዯፍኩኻ ንስኻ 
ኣይትግዯፈኒ ዲግማይ ናባኻ ምሇሰኒ ፥ ኣነ ናትካ ኢየ ንስኻ ኢኻ ናይ 
ምለእ ዔዴመይ ተሓታቲ ንስካ ክርስቶስ ጎይታይ ኢኻ ። ኣሜን !!  

ኣነ ፥ ዒሚቕ ቃሌ ብሓቂ ተስፋ ዖስንቕ ጸልት ። ብካሌእ ቃሌ ኪዲን 
ክትዯግሙሇይ ትኽእለ ድ መታን ክመሃር ? 
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ኣቦና ፥ ይከኣሌ’ዩ ኣብ ወንጌሌ ዮሃንስ ከምዘ ይብሌ እተን ኣባጊዓይ 
ዴምጸይ ይሰምዒ ፥ ኣነ ኸኣ የሊሌየን ፥ ንሳተን’ውን ይስዔባኒ ። ኣነ ኸኣ 
ሂወት ዖሌኣሇም እህበን ፥ ንዖሌኣሇም ዴማ ኣይጠፍኣን እየን ፥ ካብ 
ኢዯይ ዘምንዛዏን ሓዯ እኳ  የሌቦን  ዮሃ 10 ፡ 27-28 ። 

ክንጽሉ ከሇና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብተን ኣባጊዔካ ኢየ እሞ 
እምነት ወስኸኒ ፥ ሓጢኣተይ ብሕ ስሇ ዛኾነ ሰይጣን 
ከምዖይተፍቅረኒ ከእምነኒ ይጽዔር ኣል ፥ ዴምጽኻ ሰሚዏ ክስዔበካ 
እምበር ንፍትወት ሌበይ ክኽተሌ ኣይዯሌን ኢየ ፥ ካብኻ እንተ ርሒቐ 
ምሇሰኒ ፡ ተስፋ ዖሌኣሇማዊ ሂወት ኣስንቐኒ ፡ ምሳይ እንተ ሃሉኻ ካብ 
ኢዴካውን ክጨውየኒ ዛኽእሌ የሇን ። ኣሜን ! 

ነፍሲ ወከፍ ቃሌ ኪዲን ናይ መጽሓፍ ቅደስ ከም ባንክ ቸኽ ( check 
) ኢዩ ፡ ናብ ጸልት እንተቀይርካዮ ዴማ ኣሽሪፍካ ትጥቐመለ ኣሇኻ 
ማሇት’ዩ ፥ ኮፍ ኣቢሌካ እንተሒዛካዮ ግን ፡ ከም ሓዯ ሚሌዮን ድሊር 
ቸክ ወርቐት ሒ ከል ዛበሌዕን ዛኽዯኖን ስኢኑ ኣብ ዯገ ጽርጊያ 
ዯቂሱ ኣነ እኮ ሓዯ ሚሌዮን ድሊር ቸክ ዖሇኒ ሃብታም ኢየ “ ክብሌ 
ይውዔሌ ፥ ዛሰመዕ ሰብ ግን እሞ እንታይ ዯኣ ዴኻ ኮንካ ትነብር ኣሇኻ 
!! ዛብሌዎ ኢዩ ። ትርጉሙ ስጋብ ዖይተረዴኦ ግን “ ኣነ ሃብታም 
ኢየ………. ኣቦይ’ኮ ንጉስ’ዩ ……….. ምሳይ ሓዯ ሚሌዮን ቼክ ኣሇኒ “ 
ክብሌ  ይውዔሌ ። ዛሰምዕ ሰብ እንታይ ክብል ኢሌካ ትሓስብ ?! 

ኣነ ፥ ጽለሌ ወይ ሕሙም ኢልም የሊግጽለ ፡ ግሉኦምውን “ እወ 
ከምኡ ኢኻ ትመስሌ ምሕረት የውርዯሌካ ኣቦይ ንጉስ ኢዩ ሓዯ 
ሚሌዮን ቸክ ኣሇኒ እንዲበሇ ዛበሌዕን ዛኽዯኖን ዛስእን መዯንገጽ ። 
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 ንጉስ ፥ ነቶም ዛመረጾም 
ሰባት ጸጋን ፍለይ 
ተውህቦ ክህቦም 

ከምዛፈተወ ፥ ናባይ 
መጺኹም ሰምያዊ 

ፍሌጠት ተቀበለ ኢለ   
መሌእኽቱ ጸሓፈ ፥ ንሶም 

ግን ኣንቢቦም ጥራይ 
እንተገዯፍዎ 

ኣይጠቅሞምን ጥራይ 
ዖይኮነስ ሞትውን  
ይግብኦም ኢዩ ።  

ቅ. መቃርዮስ ዒቢ 

ናይ ኣምሌኾት ፍቅሪ 

ገጽ.949  

 

ኣቦና ፥ ኣብዘ ኢዩ ዖል እቲ ኣገዲሲ ነጥቢ ዛኾነ ክርስቲያን 
እግዘኣብሄር ኣቡኡ ከምዛኾነ ዛኣምን ፥ መጽሓፍ ቅደስ የንብብ ነቲ  
ኣብኡ ዖል ቃሌ ኪዲን ግን ዖይኣምኖን ዖይጽሌየለን እንተኾይኑ ኣብ 
ቀጻሉ ፍርሕን ሓዖነን ይነብር ከምቲ ክንሪኦ ዛጸናሕና ከኣ ከም ጽለሌ 
ይቑጸር ። 

ኣነ ፥ ብሓቂ ብሓት ክርስቲያን 

 ከይተረዴኦም ተጸሉልም ፡ 

 ኣነ’ውን ሓዯ ካብኣቶም ኢየ ። እንዲ  

ኣንበብኩ ቃሌ ኪዲን እንተዖይረኸብኩ ኸ  

እንታይ ክገብር ኣቦና ? 

ኣቦና ፥ ወሊ ተራ ዖረባ እንተ ረኸብካ ናብ 

ጸልት ሇውጦ ፥ ንኣብነት ኣብ መሌእኽቲ 
ሃዋርያ ጳውልስ “ ሃዋርያ ኣገሌጋሉ ኢየሱስ 
ክርስቶስ” ኢለ ኢዩ ዛጅምር ፡ ስሇዘ  ከምዘ  

ክትብሌ ትኽእሌ “ ጎይታይ ሃዋርያ 

ጳውልስ እሙን ባርያኻን ኣገሌጋሉኻን  

ኢዩ ኔሩ ፥ ነዒይውን ከም ናቱ 

ምለእ ዖመነይ እሙን ኣገሌጋሉኻ ግበረኒ ጎይታይ ክርስቶስ ፥ መጺኻ 
ካብ ናይ ሓጢኣት ባርነት ኣገሊግሇኒ   

ከም እንዯገና ናብ ሕቅፎኻ ምሇሰኒ ፥ ንሞትን ሓጢኣትን ዖይትብህጎ 
ክነስኻ ፥ ንሓጥኣንን እኩያትን ክተዴሕን ግን መጺኻ ፥ ኣገሌጋሉኻ 
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እምበር ኣገሌጋሉ ሰይጣን ከይከውን ሓሌወኒ ! እንታይ ኢዩ እሞ 
ትርጉሙ ብስም ጥራይ ክርስቲያን ምዃን !! ፥ ብስምካ እንዲ ተጸዋዔኩ 
ግን ፍቃዴካ ዖይገብር !! ናባይ መጺኻ ኣዴሕነኒ ይብሇካ ኣሇኩ ፡ 
ንክንሳሕ ዴፍኣኒ ኣነውን ክንሳሕ ኢየ ፥ ንሃዋርያ ጳውልስ ካብ ቀታሉ 
ሰብ ናብ ሰባኺ ሰብ ቀይርካዮ ንዒይ’ውን ብጸጋኻ ሇውጠኒ ንስምካ 
ክምስክር ክሰብኽ ምሕረትካን መንግስትኻን ክነግር ሇውጠኒ ። 

ኣነ ፥ እዘ ኹለ ካብ ኣገሌጋሉ ጥራይ ? 

ኣቦና ፥ እወ ዛወዯይ ዛኾነ ቓሌ ናብ ጸልት ክትቅይሮ ትኽእሌ ኢኻ 
ንስኻ ጥራይ ቀስ ብቀስ ክትጽሌየለ ትኽእሌ እንዲምጻኻ ጀምር ምስ 
ግዚ ዐምቅት ዖሇዎ ጸልት ክትጽሌይ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዴሌደሌ 
ዛምዴና ክትፈጥር ኢኻ ። ኩለ ጊዚ ግን “ ሓይሉ መጽሓፍ ቅደስ 
ምስጢሩ ናብ ጸልት ክቅየር ከል ኢዩ ፥ ሓይሉ ጸልት ምስጢሩ ከኣ 
ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ዖል ጥቅሲ ምጥቃም ኢዩ “ ። ንልሚ እምበኣር 
ኩለ ሰብ ክገብሮ ዖይክእሌ ሌምምዴ ክንገብር ኢና ፡ ነቲ ክገብሮ 
ዛወሰነ ሰብ ግን ኣብ መንፈሳዊ ሂወቱ ርኡይ ሇውጢ ክስመዕ ኢዩ ። 

ኣነ ፥ እንታይ’ዩ ኣቦና ? 

ኣቦና ፥ እቲ ሌምምዴ ጥራዛ ቐሪብካ ስሩዔ  መንፈሳዊ መዯብ ምዴሊው 
ኢዩ ? 

ኣነ ፥ ከመይ ኢዩ ስሩዔ መንፈሳዊ መዯብ ምዴሊው  ? 

ኣቦና ፥ ዛኾነ ሰብ ምስ ኣቦና ቢሾይ ካምሌ ( ግብጻዊ ካህን ኣቦ ዛነበሩ 
) ዛነበረ ክሌተ ሌምምዴ ከተግብሩ ኢዮም ዖተባብዔዎ ኔሮም ፥ እታ 
ቀዲመይቲ ስእሉ ናይ ጎይታናን መዴሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ 
መስቀሌ ከል ፡ ኣብታ ንዖይንቆጻጸሮ ሓሳባት ምቅዲስ ገሉጽናያ ኔርና ። 
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ኣነ ፥ ናይ በሓቒ ዯስ ትብሌ ሌምምዴ’ያ ኣቦና ኣነ ባዔሇይ ፈቲነያ ኔረ 
ዖገርም ውጽኢት’ውን ረኺበሊ ፥ እታ ካሌኣይቲ ኸ እንታይ ኢያ ኣቦና ? 

ኣቦና ፥ ካሌኣይቲ ስሩዔ መዯብ ምዉጻእ ዛበሌናያ ኢያ ፥ እንታይ 
ማሇትና ኢዩ ፡ ኣብ መንፈሳዊ ሂወትና መዒሌታዊ ስሩዔ መምርሒ 
ምኽታሌ ማሇት ኢዩ ። ጥራዛ ኣምጺኻ መዒሌታዊ ሓንቲ ጥቅሲ 
ንጸልት ወይ ንምስትንታንን ከምዙ ካብ ናይ ዖኬዎስ ወሲዴና ጸልት 
ዛገበርካዮ ሰሇስተ ነጥብታትን ወሲዴካ ጽሓፍ ። 

ኣነ ፥ እንታይን እንታይን ? 

ኣቦና ፥ ቀዲማይ ነጥቢ ፡ ምስናዴ ኣገዲሲ ፍጻሜ ኣብ መዒሌቲ ሂወትካ 
ዛኾነ ፍለይ እንተ ኣጋጢምካ ጸሓፎ ፥ ወሊ ሓንቲ እንተ ዖየጋጠመካ 
ግን ናብ ከምዘ ቦታ ከይዯ ብዴሕሪኡ ከምዘ ሰሪሐ ተመሉሰ ኢሌካ 
ጸሓፍ ፥ እግዘኣብሄር ቅዴሚ ክሌተ ዒመት ሇሚንካዮ ኔርካ ልሚ 
እንዴሕር ሰሚዐ ሓሳብካ ከም ዖስመረሌካ መዛግቦ ።  

ካሌኣይቲ ነጥቢ መንፈሳዊ ቃሌሲ ኢዩ ። 

ኣነ ፥ ከመይ ማሇት ? 

ኣቦና ፥ መንፈሳዊ ቃሌሲ ማሇት “ ኦ ኣምሊኽ ካብ ሕማቕ ሓሳብ ፥ 
ወሌፊ ፥ ምሽባር ፥ ትዔቢት ፥ ሕርቃን ዛኾነ ካሌእ መንፈስካ ዛርብሽ 
ነገራት ኣዴሕነኒ ኢሌካ ኣብ መጽሓፍካ ኣስፍሮ ፥ ኣምሊኽ ካብኡ 
ከርሕቀካ ሇምኖ ።  

ሳሌሳይ ነጥቢ  “ዴላታትካ “  ከምዘ ኢሌካ ጸሓፎ ፡ 

ቀዲማይ መንፈሳዊ ሕቶ ፥ መንፈስ ቅደስ ክመሌኣካ ፥ ፍቅሪ ፥ ንጽህና 
፥ ትሕትና ፥ እምነት ፥ ጥበብ ፥ ቅዴስና ዛኾነ ካሌእ መንፈሳዊ ነገራት 
ክህበካ ሇምኖ ።   
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ካሌኣይ ንዋታዊ ነገራት ሕተት ፥ ምሳኻ ኣብ ፈተናታት ኣብ ስራሕ 
ክኸውን ሕተት ፥ ብዙዔባ መጻኢኻ ሽግርካን’ውን ከምኡ ። 

ኣነ ፥ እግዘኣብሄር ምሽ ቅዴም መንግስቱን ጽዴቁን ዴሇዩ ኢለ ? 
ንዋታዊ ነገራት ክሓትት ግቡእ ዱዩ ? 

ኣቦና ፥ ሓዯ መንእሰይ ዛኾነ ነገር ክዯሉ ከል ነብኡ ዱዩ ዛሓትት ወይስ 
ንጎሮቤቱ ?! 

ኣነ ፥ ንኣቡኡ እምበር  

ኣቦና ፥ እግዘኣብሄር ኣቦኻ ኢዩ ዛዯሇኻዮ ሕተቶ ፡ ሌክዔ ኢዩ ቓሌ 
እግዘኣብሄር ቅዴም መንግስቲ እግዘኣብሄር ኢዩ ዛብሌ ። ኣብዘ ምዴሪ 
ክሳብ ዛሃሇና ግን ብዙዔባ ዖዴሌየካ ምሌማን ጌጋ ኣይኮነን ቀዲምነት 
ዛስራዔ ግን ክንፈሌጥ የዴሌየና !! ኣምሊኽ ኣቦኻ ስሇ ዛኾነ ኩለ 
ትዯሌዮ ክምሌሰሌካ ኢዩ ዛዯሉ ፥ መንግስቲ ኣምሊኽ ቀዲምነት ስራዔ ፥ 
ስጋብ’ታ ዛዯቀቀት ጉዲይ ሂወትካ’ውን ካብ ምሕታት ኣይትቆጠብ ፥ 
ከምኡ ስሇ ዛፈቱ ሌክዔ ከም ሓዯ ህጻን ነቡኡ መዒሌታዊ ህያብ ከምጻለ 
ሃረር ኢለ ዛጽበዮ ንስኻውን ተጸበዮ ። 

ኣነ ፥ ከመይ ማሇት’ዩ ጽቡቅ ነገር ከምጻለ ዛጽበዮ ? 

ኣቦና ፥ ሌክዔ ከም ህጻን ኮንካ ከምዘ በል “ ልሚ እንታይ ጥዐም ነገር 
ኢኻ ክትህበኒ ኣምሊኸይ “ ብዒቅሉ ነቦኻ ምስ ተጸበኻዮ ሽዐ ዴላትካ 
ብሓጎስ ክትቅበሌ ኢኻ ። ብከምዘ ሂወት ቀስ ብቀስ ናብ እግዘኣብሄር 
ክትቀርብ ኢኻ ዛያዲ ኣብ መንፈሳዊ ምስ ዒበኻ ዛያዲ ምሕዛነት 
ክትፈጥር ኢኻ ። 

ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሃ 16፡24 ከምዘ ይብሌ ክሳዔ ሕጂ ሓንቲ እኳ 
ብስመይ ኣይሇመንኩምንን ፡ ሓጎስኩም ምለእ ምእንቲ ኪኸውን ፥ 
ሇምኑ ኽትረኽቡ ዴማ ኢኹም “ ። 
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ኣነ ፥ እቲ ሳሌሳይ ዒይነት ዴላት ከ ከመይ ዛበሇ ኢዩ ኣቦና ? 

ኣቦና ፥ ቀዲማይ መንፈሳዊ ካሌኣይ ንዋታዊ ሳሌሳይ ነጥቢ ዴማ ምእንቲ 
ካሌኦት ምጽሊይ ።  

ኣነ ፥ ኣነ ንባዔሇይ ዴኹም ምእንቲ ኻሌኦት ክጽሉ ይከኣሌ ዱዩ ? 

ኣቦና ፥ እግዘኣብሄር ኣምሊኽ ምእንቲ ካሌኦት ምስ ጸሇና ዛሰምዒና 
ቅደሳን ስሇ ዛኾና ወይ ሌዐሌ መንፈሳወነት ስሇ ዖሇና ኣይኮነን ስሇ 
ዛርህርሃሌናን ዛምሕረናን ኢዩ ። እግዘኣብሄር ምእንቲ ካሌኦት ክንጸሉ 
ከሇና ፡ እዘ ፈቃር ወዯይ ምእንቲ ሓዉ ከምዘ ጌሩ ይጽሉ !! “ ስሇ 
ዛብሇና እንዲ ተሓጎሰ ኢዩ ዛምሌሰሌና ፥ ክምሌስለ ከል ንብጻዩ 
ኣፍቂሩ ኢለ ኢዩ ዛምሌሰለ ። ዛኾነ ትፈትዎ ሰብ እንተ ረኺብካ ባዔለ 
ከይበሇካ ጸሌየለ ፡ ዛወዯይ እዘኣ ኣብ ሌብኻ ሓዙ ፥ እግዘኣብሄር 
ንጸልትካ ክሰምዔ ከል ምእንቲ ቅዴስናኻ ዖይኮነስ ንብጻይካ ስሇ 
ዖፍቀርካዮ ኢለ ኢዩ ምኽኒያቱ ንሱ ኣምሊኽ ፍቅርን ርህራሄን ኢዩ ። 

ኣብ ትምህርትና ቁሩብ ንቅዴሚት ምስ ሰጎምና ጻውዑት ጸልት ዛብሌ 
ኣገዲሲ ትምህርቲ ክንርኢ ኢና ። 

ኣነ ፥ እዘ ሓዴሽ ኢዩ ንዒይ ኣቦና ፥ ኣገዲስነትን ትርጉም ጸልትን 
ምሂርኩሙኒ  ምእንቲ ስዴራቤተይን ፥ መሓተይን ፈተውተይን ፥ 
ክጽሉ ኢየ ፡  እቲ ኣብ ኮንቱ ዛጠፍአ ጊዚይ ክጥቀመለ ዒቢ ትምህርቲ 
ኢዩ እዘ ነዒይ ። 

ኣቦና ፥ ዛተማሃርናዮ ሕሌፍ ሕሌፍ ኢሌና ንርኣዮ ፡ 

ካብ መጽሓፍ ቅደስ ሰሇስተ ኣገዲስትን ጠቀምትን ነገራት ንረክብ  

ኣነ ፥ ዒመታዊ ቀሇብ ፡ ብርሃን ፡ ኣጽዋር 
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ኣቦና ፥ መጽሓፍ ቅደስ ክነንብብ ከሇናውን ሰሇስተ መሰረታውያን 
ነጥብታት ኣሇዋ ቀዲማይቲ ?  

ኣነ ፥ ውሱን ንባብ ኣብ ፉለጥ ግዚን ሰዒትን  

ኣቦና ፥ ካሌኣይቲ ነጥቢ ? 

ኣነ ፥ ምስትውዒሌ ክወሃበና ጸልት ምግባር  “ ኦ ኣምሊኽ ልሚ እንታይ 
ክትብሇኒ ከም ዛዯሇኻ ኣረዴኣንን ኣፍሌጠንን “ 

ኣቦና ፥ ሳሌሰይቲ ነጥቢ ኸ ?  

ኣነ ፥ ምንባር ፡ ምውሳእ ፡ ምጽሊይ ። ትርጉመን ዴማ ፥ ብቃሌ ኪዲን 
እግዘኣብሄር ምንባር ፥ ነብሰይ ኣብ ቦታ ጽሑፍ እናእተኹ ምውሳእ ፡ 
ዙንታ ዖይብለ ክፋሌ ምስ ዛረክብ  ናብ ጸልት ምቅያር ።     

ኣቦና ፥ ኣብ ዛመጽእ ምርኻብና ብዙዔባ “ ተዯጋጋሚ ውዴቀት “ ስጋብ 
ንጅምር ሰሊም ቅነ ዛወዯይ ። 
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እዘ ጽሑፍ ብመሌክዔ PDF ንምርካብ ኣብዘ ዛስዔብ ዊብሳይት 
ተወከሱ 

                     mbade2.com  

 

              ብመሌክዔ ዴምጺ ንምስማዔ ከኣ 

 

            Soundcloud.com/mbade2 

 

ዋጋ’ዙ መጽሓፍ 0.50 ሳንቲም ፖውንዴ (ናይ ግብጺ) 
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                  ኣብዙ መጽሓፍ   

 

እዖን ንሓዴሕዯን ዛተሓሓዙ ተኸታተሌቲ መጻሕፍቲ ግብራውያን ኢየን 
፥ እዘኣ ሳሌሰይቲ ክፋሌ ካብተን መጽሓፍቲ ኢያ ። እታ ቀዲመይቲ 
ክፋሌ ብኸመይ እጅምር ( ቀጻሌነት - ኩፉት ሌቢ - ምምዛዙን ) ፥ 
ካሌኣይቲ ክፋሌ ብኸመይ ሓሳበይ እቆጻጸር ( ማይ ቡንባ ምዔጻው - 
እምቢ ምባሌ - ኣገባብ ስነ-ኣእምሮ ሓኪም ) ኢየን ። 

ኣብዙ ሳሌሰይቲ ክፋሌ መጽሓፍ ቅደስ ንምንባብ ሰሇስተ መሰረታዉን 
ግብራውን ኣገባብ ኣል ! 

• ኣብ ፍለጥ ጊዚን ውሱን ንባብን 

• ምስትውዒሌ ክዋሃበና ምጽሊይ 

• ምንባር ፡ ምውሳእ ፡ ምጽሊይ 

• ከምኡውን መንፈሳዊ ነገራት ንምሓዛ ቅሌሌ ዛበሇ ኣገባብ ክትረክብ 
ኢኻ ። 

ክትዒቢ እንዴሕር ዯሉኻ እዖን ኣገባብ ተጠቀመሇን ኣብ ነብስኻ ርኡይ 
ሇውጢ እንተኣምጺኻ ዴማ ክትቅጽል ንምሕጸን ። 

እዖን ተኸታተሌቲ መጽሓፍ ካብ ቤት መሓባ ፍቅሪ እግዘኣብሄር ( ቤት 
መሓባ ) በዖን ቁጽሪ ቴላፎን ክትእዛ ትኽእለ ኢኹም ።  
01278348844 / 01285625314 

 

                                                  


