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*እዘን ተኸታታሊ መጽሓፍ ናብ ኢድ ኩሉ ክርስትያን 
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ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ ።  
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                                    መቅድም 

ብዙሓት ሰባት ኣብ መንፈሳዊ ሂወቶም ዝሕታለ የርእዩ ኢዮም ፡ ጠንቂ ናይዚ ዓቀኑ 
ዝሓለፈ ነብሰ ወቀሳ ስለ ዝስምዖምን ምሉእ ምሕረት እግዚኣብሄር ስለ ዘይኣምኑን’ዩ 
። ሓጢኣት ምስ እግዚኣብሄር ዘለካ ርክብ ዘጻልእ እንተ ኮይኑ ብንስሓ ዉን ምሉእ 
ብምሉእ ከም ዝሓድገልካ እመን ። 

ብይቅሬታ ወይ ብምሕረት ምእማን ኣፍደገ ክርስትና ኢዩ ፡ ምስ ተነሳሕካ ኩሉ 
ሓጢኣት ከም ዝሕደገልካ ዘይትኣምን እንተ ኮንካ ኣይትሓዘለይ እምበር ስጋብ ሕጂ 
ክርስቲያን ኣይኮንካን ዘለኻ ። 

ብኸመይ ሓጢኣተይ ከም ዝተሓድገለይ እኣምን ? ሓቀኛ ንስሓ ኸ ከመይ እዩ ? 

እዚ መጽሓፍ ዝምልሶ ሕቶ ክኸውን ኢዩ ፥ ክትግንዘቦ ዘለካ እንተሎ ግን እዚ 
መንፈሳዊ ካሪክለም ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ኣብ መንፈሳዊ ሂወትካ ሓቀኛ ዕብየትን 
ርጉጽ ውጽኢትን ክትረከብ እንድሕር ደሊኻ መስርዕ ናይዚ ተኸታታሊ ጽሑፍ 
ሓሊኻ ምንባብን ምትግባርን ወሳኒ ኢዩ ። 

እግዚኣብሄር ብቅዱስ ደሙ ሓጢኣትና ከም ዝሓደገልና ንኽንኣምን እምነት 
ይወስኸና ። ጸሎት ብጹእ ወቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ሳልሳይ ሃገረ ኤርትራ ኣይፈለየና 
ክብሪ ንእግዚኣብሄር ይኹን ንዘልኣለም ኣሜን ! 
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         ዕራርቦ ኮይኑ ናብ ኣቦና ተበገስኩ ፡ እንታይ ከም ዝኾንኩ ቁሩብ 
ብዉሽጠይ ተረቢሸ ነበረኩ ፡ ኣብ መንገዲ ኩሉ ሓጥያተይ ሓደ ብሓደ ኣብ ቅድሚ 
ዓይነይ ክቅጀሉኒ ጀመሩ ። ሰይጣን ከኣ ክትሰምዖ ብዘጽልእ ድምጺ “ ንስካ ሓጥእ 
ኢካ ፡ ንጹህ ኣይኮንካን ፡ ንካልኦት ሓጢኣት ንኽገብሩ ምኽንያት ዝኾንካ ፡ ዕድመ 
ንእስነትካ ብርኽሰት ዘሕለፍካ ክብለኒ ጀመረ ።  

ኣነ ፡ ኩሉ ጠቅሊለ ገዲፈዮ እንድየ   

ሰይጣን ፡ “ ብቃልካ ንኣባት ነብስኻ ( መንፈሳዊ ኣቦኻ ) ክትእመኖ ዘይከኣልካ ” 
ኢሉ ኣባጨወለይ ።  

ኣነ ፡ ግርም’ዩ ዝብለኒ ከመይ ጌሩ ንኩሉ ሓጥኣተይ ዘኪርዎ ኣይፈለጥኩን ። ክዝክሮ 
ከለኹ ኣጸያፊ ህሞት ኢዩ ኔሩ ። ካብ ሓጥእ ኢካ ፡ ንጹህ ኣይኮንካን ዝብል ድምጺ 
ሰይጣን ወላ ብሓይሊ ክሃድም ( ክርስዖ ) ኣይከኣልኩን ፡ ከምዚ ኢለ ምስ ጉሁይን 
ስቡርን ልበይ ኣብቲ ኣቦና ዝነበርዎ ቦታ በጻሕኩ ። ኣቦና ውን ኩነታተይ ግዲ 
ፈሊጦሞ ።  

ኣቦና ፡ እንታይ ኮይንካ ድኣ ዝወደይ ዝሓረቅካ ትመስል ? ናይ ንግሆ ሰላም ኣይነበረን 
ዲዩ ?  

ኣነ ፡ እንዳ ሰሓቅኩ ! ሕጂ እሞ ኣጋ ምሸት እንዲዩ ኮይኑ ። ክነግረኩም እንዶ ኣቦና 
ዝሓለፈ ሰሙን ዝበልኩሙኒ ኩሉ ኣብ ግብሪ ኣዉዒለዮ ኩሉ ዝመጸኒ ሓሳባት ናብ  
ጸሎት ድሕሪ ምቅያረይ ብሓቂ ብዙሕ ሰላም እየ ረኺበ ። ቅድሚ ገለ መዓልታት 
ናይ ቀደም ኩሉ ሓጥያተይ ተዘኪሩኒ ሰላምይ ተዘሪጉ ። ሓንቲ ከይተረፈ ኩሉ 
ሓጥያትይ ተዘኪሩኒ በቃ ብጣዕሳ ክመውት ደልየ ፡ ዝገብሮ ኩሉ ጸሎት ካብ 
ውሽጠይ ዘይኮነ ከምዚ ዝዋሳእ ዘለኹ ኮይኑ ተሰሚዑኒ ፡ በቃ ከምዚ ኣምላኽ 
ጸሎተይ ዘይሰምዓኒ ዘሎ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ። 

 ኣቦና ( ህድኣትን ሓሊዮት ብዝተሓወሶ ኣገባብ ) ፡ እወ ይርደኣኒ እዩ ኤፍሬም ወደይ 
ከቢድ ቃልሲ’ዩ ንስኻ ጥራይ ኣይትፍራህ እቲ ሽግር ክንፈትሖ ኢና እዚ ከምዚ 
ዓይነት ተርእዮ ንኹሉ ሰብ’ዩ ዘድክሞ ንኣገልገልቲ ኣምላኽ ከይተረፈ ፡ ብዙሕ ሰብ 
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ግን እቲ ጠንቂ ከስተብህሎ ኣይከኣለን ። ንሎሚ ኣብ ኣጋ ምሸት ዘሎ ሰላም ክንርኢ 
ኢና ።        

  ኣነ ፡ እንታይ ማለት እዩ ኣይሓዝኩኹምን ኣቦና ?   

 ኣቦና ፡ ዕራርቦ ሰላም ማለት ኣብ ሕድገት ዘሎ ሰላም ማለት’ዩ ።  

   ኣነ ፡ ከመይ ማለት ኢዩ ኣብ ሕድገት ዘሎ ሰላም ንምንታይ ኢዩ ከ ናይ ኣጋ ምሸት 
ሰላም ዝተባህለ ?                                           

   ኣቦና ፡ መብዛሕቲኡ እዋን ኣጋ ምሸት ስራሕካ ወዲእካ ኮፍ ኢልካ ትሓስበሉ ግዜ 
ኢዩ ፡ ህድእ ኢልካ በይንኻ ብዛዕባ ነብስኻ ክትሓስብ ምስ ጀመርካ ሰይጣን ቅድሚ 
ነዊሕ እዋን ዝፈጸምካዮ ሓጥያት ትዝክሮ ዶ ፡ ኣብ መባእታ ካልኣይ ደረጃ እንዳ 
ተምሃርካ ዝፈጸምካዮ ነዉሪ እሞ ክትዛረበሉ ዘሕፍር ኢዩ ። ንስኻ’ዉን ብግዴኻ “ 
ንሱ ደኣ ተነሲሐሉ እንዲየ ” ኢልካ ክትሙጉቶ ትፍትን ፡ ንሱ ከኣ  ጥዑይ ጌርካ እኮ 
ዘይተነሳሕካሉ ፡ ወላ ተነሳሓሉ ብቀሊሉ ሓጢኣትካ ክግደፈልካ ኢልካ ትሓስብ ?! 
ንስኻ ዝገበርካዮ ክፍኣት እኮ ፍሉይ ኢዩ !!!!!    

      ኣነ ፡ ጽቡቅ ኣለኹም ኣቦና ንዓይ ውን ከምዚ ሓሳብ ኢዩ ዝመጸኒ ኣቦና ከመይ 
ጌረ ግን ክሰዕሮ እኽእል ? 

     ኣቦና ፡ እዚ ኣዕናዊ ሓሳብ ንህይወትካ ዘባላሹ ፈታኒ እዩ ዝወደይ  

     ኣነ ፡ ከመይ ማለት’ዩ ? ዘረባኹም እኮ ኣፍሪሁኒ  

     ኣቦና ፡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸ ሓጥያት ኣዳም ጥራይ ክገድፍ ኣይኮነን 
ዝመጸ እንታይ ደኣ ሓጢኣት ኩሉ ። 

እምበኣር ብምሕረት ኣምላኽ ዘይኣምን ሰብ ካብቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝህቦ    
ክረብሕ ኣይክእልን ኢዩ ። 

የውሃንስ መጥምቅ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ርኣዮ እንሆ ሓጥያት ዓለም ዜርሕቅ 
ገንሸል ኣምላኽ በለ ። ዮሃ 1፡29 

ንሱ ሓጢኣት ዓለም ክስከም’ዩ ዝመጸ ኩሉ ሓጢኣተይ ኣብ ዝባኑ ከም ዝተሰከሞ 
እንተዘይ ኣሚነ ካብ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወለሓንቲ ኣይረባሕኩን ኣለኹ 
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ማለት’ዩ ። መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ትንቢት ሚክያስ ከምዚ ይብል ፦ መሊሱ 
ኽርህርሃልና ፡ ንኣበሳና ኣብ ትሕቲ እግሩ ይረግጾ ፡ ንኹሉ ሓጥኣትና ናብ መዓሙቅ 
ባሕሪ ኽድርቢዮ እዩ ሚክ 7፡19 ። ሓደ ካብ ኣቦታት ቤት ክርስትያን ነዚ ጥቅሲ 
ንምብራህ ከምዚ በለ  እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ’ዚ ባሕሪ  

                ተመሊሱ ንኸይዝክሮ ደምሲስዎ ኢዩ 

 

 

 

ባዕልኻ ንነብስኻ ወይ ከኣ ንሰይጣን ዕድል እንተዘይ ገዲፍካሉ እግዚኣብሄር 
ዝገደፈልካ ሓጥያት ተመሊሱ ኣይዝክሮን ኢዩ ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ 1ይ ዮሃ 1፡7
ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ካብ ኩሉ ሓጥኣት የንጽሃና እዩ ዝብል ቃል እንተ 
ተገንዚብና ንኩሉ ሓጢኣትና እምበር ፡ ገለ ክፋል ወይ መብዛሕቲኡ ሓጢኣትና 
ማለት ኣይኮነን ንኩሉ ሓጢኣትና’ዩ ብዘይ ሓንቲ ተረፍ ኢልና ። ኣብ ኢሳ 1፡18          
“እምበኣር ሕጂ ንዑ ፡ ንሓድሕድና ንማጎ” ይብል እግዚኣብሄር “ሓጢኣትኩም ከም 
ደም እኳ እንተ ቔሔ ፡ ከም ጻዕዳ ጸምሪ ኪኸዉን እዩ ” ።  

እግዚኣብሄር ንዑ ንረዳዳእ ሽግርኩም ሓጢኣትኩም ምዃኑ እፈልጥ’የ ኢዩ ዝብለና 
ዘሎ ፥ ሓጥያትኩም ቐይሕን ረሳሕን እኳ እንተ ኮነ ከም በረድ ከም ጸምሪ ጽሩያት 
ክገብረኩም ኢየ ። ንኩሉ ሓጢኣትኩም ክሓድገልኩም ከገብር እየ ፡ ጠቅላላ‘ዉን 
ክድምስሶም እየ ፡ ናብ ደስታን በረኸትን ክቅይሮም እየ ። ብተወሳኺ ንሱ ከምዚ 
በለ ኣነ ሰለ ገዛእ ድልየተይ ክብል ኣበሳኻ ክድምስሶ  ንሓጢኣትካ ኣየይዝክሮምን እየ 
። 

 መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል “ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ” ሮሜ 6፡23 ። እዚ ማለት 
ምሕረት ኣምላኽ እንተ ዘይተቀበልካ ብሓጥያትካ ሞይትካ ኣለካ ማለት እዩ ኣብ 
ኮረሻ ( መኪና ) ሰይጣን ተጻዒንካ ናብ ገሃነም ትጉዓዝ ኣለኻ ማለት ኢዩ ።  

ዘይምዝካር 
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ንኣኻትኩምን ንኣምላኽኩምን ኣብ መንጎኹም ኮይኑ ዚፈላልየኩምሲ ኣበሳኹም እዩ 
ኢሳ 59፡2 ። ስለዚ ነዚ ምሉእ ምሕረት እንተዘይ ኣሚንካን ተቀቢልካን ንስኻ ካብ 
ኣምላኽ ተፈሊኻ ርክብ ዘይብልካ ጸሎትካ ዉን ኣይክስመዓን ኢዩ ። 

      ኣነ ፡ ናይ ብሓቂ ዲዩ እትዛረብዎ ዘለኻ ኣቦና ? 

      ኣቦና (ኣብ እዝኑ ቅርብ ኢሉ)  ፡ እቲ ምስጢር ክነግረካ እየ ዝወደይ ግን 
ከይትኹሪ ። 

      ኣነ (ብህንጡይነት) ፡ ጸገም የለን ኣቦና ቀጽሉ ! 

                               ንዝገበሮ ኩሉ ሓጥያት  

                               ይቅረታ ዘይቅበል ሰብ  

                                 ክርስቲያን ኣይኮነን ። 

 ኣነ ፡ ብዉሽጠይ እንዳ ፈራሕኩ ፡ እንታይ ማለትኩም ኢዩ ኣቦና ? 

ኣቦና ፡ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ናይ ሓድሽ ኪዳን ከም ዝነግረና “ ወዲ ኽትወልድ እያ 

፡ ንሱ ኸኣ ንህዝቡ ኻብ ሓጢኣቶም ኬድሕኖም እዩ እሞ ፡ ስሙ ኢየሱስ 
ክትሰምዮ ኢኻ ማቴ 1፡21 ። ዝብል ኣሎ 

     ክርስቶስ ናብዚ ንነብረሉ ዓለም ዝመጸ ንዝበደልናዮ ሓጢኣት ይቅረ ክገብረልና 
እዩ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ነዚ ምሕረት ዘይቕበል እንተ ኾይኑ ንክርስቶስ ኣይተቀበለን 
ማለት እዩ ። ማንም ሰብ ንዝገበሮ ሓጢኣት ክርስቶስ ይቕረታ ከም ዝገበረሉ 
ዘይኣምን እንተ ኮይኑ ክርስቲያን ኣይኮነን ፡ ወይ ብባህሊ ወይ ብልምዲ ወይ ዉን 
ናይ ስድራኡ ኮይንዎ ኮይኑ ኢዩ ክርስቲያን ኮይኑ ዘሎ ብዓይኒ ሓቂ ግን ክርስቲያን 
ኣይኮነን ። 

   ዝወደይ ኣብ መንጎ ቡዳሃ ኮንፊሾስን ካልኦት እምነታትን ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ 
ምእማንን ዘሎ ፍልልይ እንታይ እዩ ? 

        ኣነ ፡ እንድዒ እንታይ እዩ ኣቦና ? 
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       ኣቦና ፡ እዞም ኩሎም ዝተሰርዑ ሃይማኖታትን ልምዲ ወይ ስነ ሓሳብ ወይ 
ሽርሒ ሰይጣን ኢዮም ጎይታ ኢየሱስ ግን ነብሱ በጃ ሂቡ ደሙ ኣፍሰሰልና ። ብዘይ 
ደም ምፍሳስ ይቕሬታ ኣይከውንን እዩ ከም ዝተባህለ ዕብ 9፡22 ። ንሱ ደሙ 
ዘፍሰሰልና ንሕና ምሕረት ይቅሬታ ክገብረልና ስለ ዝደለየ ኢዩ ፡ ዓስቢ ሓጢኣት 
ሞት እዩ ስለ ዝኾነ ከኣ ንሱ ኣብ ክንዳና ሞተ ። 

       ኣነ ፡ ኣቦና ነዚ ምሕረት ብኸመይ ክረኽቦ ይኽእል ? 

      ኣቦና ፡ እምነትን ንስሓን የድልየካ ፡ ክርስቶስ ንሓጢኣትካ ምሕረት ይቅሬታ 
ክገብር ኢሉ ከም ዝሞተ ትኣምን ዶ ዝወደይ ? 

      ኣነ ፡ ብርግጽ ክርስቶስ ስለ ሓጢኣተይ ከም ዝሞተን ከም ዘድሓነንን ይኣምን 
ኢየ ፡ ፍሽኽ ድሕሪ ምባል ስለዚ ኣነ ክርስቲያን ኢየ ኣቦና ! ግን ኣቦና ንስሓ እንታይ 
እዩ ብናትኩም ኣረኣኢያ ? 

      ኣቦና ፡ በረኣእያ መጽሓፍ ቅዱስ ይኹን ኣቦታት ኣብ ሰለስተ ይኽፈል ፡ 

       -----  ብዝገበርካዮ ምጥዓስ 

       ------ እንደገና ከይትገብሮ ምውሳን  

       ------- ዝተገብረልካ ምሕረት ምቅባል 

     ኣነ ፡  እስኪ ኣቦና ኣብርሁለይ በጃኩም ። 

     ኣቦና ፡ መጀመርታ ብዝሓለፈ ምጥዓስ ማለት ንእግዚኣብሄር ብዘጉሃኻዮ መጠን 
ይቅሬታ ምሕታት ካብ ኣምላኽ ብምፍላይካን ሓጢኣት ብምግባርካን ምጥዓስ ማለት 
እዩ ። ነቦኻ ምስ ተሕዝኖ መሊስካ ከምዛ ወላሓንቲ ዘይገበርካዮ ኮንካ ብሸለልትነት 
ይቕሬታ ምስ ትሓቶ ኣቦኻ እንታይ ይብል ኢልካ ትሓስብ ? 

    ኣነ ፡ መሊሱ ዝገደደ ይቅየመልካ እምበር ከምዚ ትላገጸሉ ዘለካ ከምዚ 
ዘይተገደስኩሉን ኮይኑ ይስምዖ ። 

    ኣቦና ፡ ብዝገበርካዮ ክትሓዘን እምበር ተስፋ ክትቆርጽን ዓቅልኻ ከተጸብብን 
ዉን የብልካን ። ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ዝላኣኾ መልእኽቲ ንሓዘን 
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ኣብ ክልተ ይኸፍሎ ። “ማለት ፡ ጓሂ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ሲ ንምድሓን ዚኽውን 
ዘይትጥዓሰሉ ንስሓ ይምጽእ ፡ ጓሂ ዓለም ግን ሞት እዩ ዜምጽእ” 2ይቆሮ 7፡10 ። 

   ሚና ትምህርቲ ቀዳማይ ዓመት ወዲኡ ናይ ክረምቲ ዕረፍቱ ምስ ስድራኡ ከሕልፎ 
ናብ ላዕለዋይ ግብጺ ከደ ። ንጽባሒቱ ኣብኡ ቁርሲ ብሓንሳብ ክበልዑ ናብ 
መደቀሲኡ መጺኡ ንሚና ከበራብሮ ጀመረ ፡ ሚና ግን ገንጨርጨር እንዳ በለ ከምዚ 
በሎ “ግደፈኒ ኣታ ሰብኣይ ክድቅስ እየ ኣይበልዕን እየ ። ሽዑ ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት 
ሚና ተንሰአ እሞ ነብኡ ዝገበሮ ተግባር ዘከሮ ፡ ናብ ኣብኡ ብምኻድ ድማ ባባ 
ይቕሬታ ባዕጊገ ስለ ዝነበርኩ እየ ኣይተረዳኣንን በሎ ። ኣብኡ ፡ ፍሽኽ ብምባል ይቅረ 
ይኹንካ ዝወደይ “ ነቶም ምሳኻ ኣብ ኮለጅ ዝነብሩ የዕሩኽትካ ኣምላኽ ይሓግዞም 
በሎ ። ሚና ግን ኣብ ጠረጴዛ ተሞርኪሱ ክበኪ ጀመረ  ኣብኡ ድማ ኢሂ ሚና ወደይ 
እንታይ ኮይንካ ድሓን ዲካ !?  

ሚና ፡ ኣይትሓዘለይ ባባ ብጣዕሚ እየ በዲለካ ንግሆ ”፡ 

ኣቡኡ ፡ ኦኦኦኦ . . . . በቓ ሓሊፉ እንድዩ ይቅረ ኢለልካ እየ ፡ ኣይተረዳካን ዲዩ  

    ሚና ፡ ናይ ብሓቂ ዲካ ይቅረ ገርካለይ ባባ ? 

ኣቡኡ ፡  እወ ናይ ብሓቂ እየ ይቅረ ገረልካ ዝወደይ ። 

 ኣብ ድራር’ዉን ብተመሳሳሊ ሚና ክበኪ ጀመረ ኣብኡ ድማ ብስርሑ እናገረሞ 
ኣጸናንዖ ። ንጽብሒቱ  ድማ ንግሆ ተንሲኡ ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሉ ክበኪ ጀመረ ፡ 
ኣቡኡ ድማ ሕጂ’ከ እንታይ ኮይንካ ኢሉ ሓተቶ ሚና ድማ “ ትማሊ ናብ ሓቂ በዲለካ 
ባባ ” ኣብኡ ድማ ዝወደይ ኣነ ይቅረ ጌረልካ እየ ኣብ ሓዘንን ጓህን ክትነብር ዲካ 
ደሊኻ ? በሎ  

  ኣነ ፡ እዋእ እዚ ኣብ ጸልማት ምንባር እዩ ይቅሬታ ኣይኮነንን ? 

  ኣቦና ፡ መዓልታዊ ሂወትና ልክዕ ነዚ እዩ ዝመስል ፡ ሕድገት ( ይቅሬታ ) ምስዘይ 
ንቅበል ቀጻሊ ንብዓትን ብኽያትን ኢና ንኸዉን ። መብዛሕትና ክርስቶስ ዝገበረልና 
ሕድገት ክንቅበል ድልየት ዘይብልና ኢና ንመስል ። ዝወደይ ንስሓ ቀጻሊ ምንባዕ 
ኣይኮነን ፡ ጎይታና ኢየሱስ ብዛዕባ ንስሓ ከምዚ ይብል ብሓደ ዝንሳሕ ሓጥእ ኣብ 
ሰማይ ብዙሕ ሓጎስ ክከውን እዩ ። ምስ ንጥዓስ ግጉይ መንገዲ ክንከይ ከም ዝጸናሕካ 
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ምስ ንኣምንን ኣብ ሰማይ ብዙሕ ሓጎስ ይኸውን ሉቃ15፡10  ሓደ ኣገራሚ ዛንታ 
ክነግረካ ፡ ሓደ ሰብኣይ ኢዩ ቆልዓ ከሎ ካብ ሓደ ግራት ዙኪኒ ሰረቀ ደሓር ምስ 
ተረድኦ ንኣርብዓ ዓመት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ለይትን መዓልትን ነብዐ ይብሃል ።  

  ኣነ ፡ ፍሽኽ ብምባል ብርጭቕ ወይ ዱባ ተዝሰርቅ ኔሩ ድኣ ኸ እንታይ ምገበረ ኔሩ 
ማለት እዩ ። ግን ክሓተኩም እንዶ ኣቦና ኣምላኽ ክገድፈለይ እዩ ምባል ሸለልተኛ ( 
ዘይግዱስ ) ኣይገብረንን ?  

   ኣቦና ፡ ዝወደይ ክነግረካ እየ ኣስተዉዕል ፡ ናትካ ድኽመት ገዲፍካ ናይ ካልኦት 
ድኽመት ትዝክርን ትርእን ተኾንካ ንክርስቶስ ትብድሎ ከም ዘለኻ ፍለጥ ። ናይ 
ተስፋ ምቁራጽ ወይ ዓቅሊ ጽበት ሽግር እንተለካ ግን ኩሉ ግዜ ፍቅሪ ኣምላክ ዘክር 
። ነቲ ኣብ መንግስቲ ኣምላክ ንሓጥኣን ዝተዋህበ ተስፋ ጨቢጥካ ተሓጎስ ። ነዚ “ 
መንፈሳዊ ሚዛን ” ኢልና ንጽዉዖ ። ኣብ ክልቲኡ ማለት ሸለል ምባልን ተስፋ 
ምቁራጽን ፡ ሓጢኣትና ከም ዝሕደገልና (ተተነሲሕና) ክንኣምን ኣሎና ። ነዚ እንተ 
ዘይኣመንካ ካብ ክርስቶስ ተፈሊኻ ንምሕረቱ’ዉን ኣይተቀበልካዮን ኣለኻ ማለት ኢዩ 
። መልእኽቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስሓ ኢዩ ፡ ስለዚ ምሕረቱ ዘይምቅባል ማለት 
ንስሕኡ ዘይምቅባል ማለት ኢዩ ። በዚ ምኽንያት’ውን ክርስቲያን ኣይኮንካን ። 

 ካልኣይ ፡  ዳግማይ ኣብ ሓጢኣት ከይትወድቅ ወስን ፡ ዝወደይ ጽን ኢልካ ስምዓኒ 
ዝብለካ “ሓጢኣት ከይትገብር ምዉሳንን ፡ ሓጥያት ኣይገብርን ኢየ ” ምባልን ዓቢ 
ፍልልይ ኣለዎ ። 

 ኣነ ፡ ከመይ ኣቦና ? 

ኣቦና ፡ ከመይ ዶ ከመይ ዝብል ለባም ፡ ገለ ሰባት “ናይ ብሓቂ ንስሓ ማለት ካልኣይ 
ግዜ ፍጹም ዘይምውዳቅ ማለት ኢዩ ዝመስሎም ” ። 

  ኣነ ፡ እወ ከምዚ ሰሚዐ’ለኹ ኣቦና ። 

 ኣቦና ፡ እሞ ነዚ ትኣምነሉ ዶ ? 

 ኣነ ፡ ሰጋእጋእ እንዳ በልኩ እንድዒ ! ግን ኣቦና ንዓይ ከም ዝመስለኒ  ድሕሪ ንስሓ 
ፍጹም ኣብ ሓጢኣት ከይወደቅካ ምሉእ ሂወትካ ክትነጽህ ዘይኮነን ። 
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   ኣቦና ፡ እዚ ዘረባ ብልክዕ እንተ ሪኢናዮ ሓቅነት ዘይብሉን ዘይርትዓዉን ኢዩ ። 
ብፍላይ ንመንእሰያት ናብ ንስሓ ንኸይምለሱ ማዕጾ ዝዓጹ ኢዩ ( እዚ ኣበሃህላ እዚ 
ንብዙሓት ብኣምላኽ ንኸይኣምኑ ጠንቂ ዝኸዉን ዘሎ እዩ ) ። መንእሰያት ነብሶም 
መዓልታዊ ኣብ ሓጢኣት ወዲቃ ስለ ዝረኽብዋ ንዝገብርዎ ንስሓ ናይ ብሓቂ ንስሓ 
ከም ዘይነበረ ምስ ዝንገሮም ተስፋ ይቆርጽ ብድሕሪኡ ክንስሑሕ ኣይክእሉን ። 
ክጻወት ከሎ ብተደጋጋሚ ብዙሕ ግዜ ብሕማቅ እንተ ወዲቁ ቆልዓ ኣይጻወትን ኢየ 
ኢሉ ገዝኡ ይኸይድ ። ብተመሳሳሊ መንእሰያት ዉን ከምኡ ገዲፈዮ ኣለኩ ኢሎም 
ናብ ዓለም ይኸዱ ። ኣብ ዝመጽእ ምርኻብና ጠንቂ ብኣምላክ ዘይምእማን እንታይ 
ኢዩ ዝብል ብዕምቆት ክንርእዮ ኢና ። ግጉይ ሓሳባት ንሰባት ምሃብ ነቲ ቅድሚኦም 
ዘሎ ጎይታ ንከይሪእዎ ዓይኖም ምሽፋን ማለት ኢዩ ። ሰይጣን ንሰባት ዝቀትለሉ 
ኲናት ከም ምሃብ ኢዩ ። 

 ኣነ ( ብፍርሓት ) ፡ ኦኦኦኦኦ ንምንታይ ግን ኣቦና ኮምኡ ኢልኩም ? 

ኣቦና ፡ ምኽንያቱ ሰይጣን ከዉድቀና ክደሊ ከሎ ብሓደ ወይ ብክልተ ዓይነት ሓጥያት 
ኣይኮነን ዝቃለሰና ፡ ድሌት ሰይጣን ናብ ሓጢኣት ከውድቀና ጥራይ ዘይኮነስ ከምቲ 
ኣቀዲምና ዝበልናዮ ተስፋ ክንቆርጽ ኢዩ ። እዚ ብሓቂ ንስሓ እንተ ተነሲሕካ 
ሓጢኣት ፈጺምካ ኣይትገብርን ኢኻ ዝብል ብሂል ቃል ብቃሉ እንተ ተርጉምናዮ 
ኣንጻር መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ዝወደይ። 

    ኣነ ፡ ከመይ ማለትኩም ኢዩ ? 

   ኣቦና ፡ እቲ ብቕድስናኡ ኣብዚ መሬት ዝለዓለ ቅዱስ እሞ ንበል ከምዚ ክብል 
ይኽእል ዶ ኣነ ብዘይ ሓጢኣት ፍጹም ኮይነ ኢየ ። ምኽንያቱ ካብ ኩሉ ሓጢኣተይ 
ስለ ዝተነሳሕኩ ። ወይ ሓደ መነኮስ ምስ መንኮሰ ድሕሪ 50 ዓመት ሎሚ ንኩሉ 
ሓጢኣት ሲዒረዮ ኢየ ሓቀኛ ንስሓ ብምንስሐይ ፍጹም ኮይነ ኢየ ክብል ይኽልዶ ? 

 ኣነ ፡ ብርግጽ ኣይክእልን ኢዩ ። 

ኣቦና ፡ ስለዚ ዝወደይ ተጠንቀቅ ሰይጣን ናብ ተስፋ ምቁራጽ ክእትወካ ኢዩ ዝደሊ 
። መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ምሳሌ 24፡16 “ እቲ ጻድቅ ሾብዓተ ሳዕ ይወድቅ እሞ ይትንስእ 
” ። ይብል 
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 ጎይታ ኢየሱስ ንጴጥሮስ ሾብዓተ ግዜ ሰብዓ 7*70 7*70 7*70 7*70 7*70…………..
ንሓዉኻ ምሕረት ክገብረሉ ኣዘዞ ፡ ስለዚ ጎይታ ባዕሉ ከ ክንደይ ግዜ እዩ ምሕረት 
ወይ ሕድገት ክገብረልና ። 

   ኣነ ፡ ሸለል ከይብል ግን የፍርሓኒ ኢዩ ኣቦና ! 

   ኣቦና ፡ ናብ ሓጢኣት ክትወድቅ ትደሊ ዲኻ ? 

   ኣነ ፡ ብርግጽ ኣይደልን ኢየ ኣቦና ካብ ሓጥያት ምርሓቀይ ብጣዕሚ ሕጉስ ኢየ ፡ 
ድሕሪ ሕጂ ዉን ናብ ሓጥኣት ክውድቅ ኣይደልን ኢየ ፡ ግን ኣቦና ኣብ ሓጥያት 
ከይወድቅ ይፈርሕ ። 

  ኣቦና ፡ ብልብኻ ክትወድቕ እንተዘይደልኻ ግን ከኣ እንተ ወደቕካ ተንስእ ።  
መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ መልእክቲ የው 2፡1 ከም ዝነግርና ኣቱም ደቀየ ! እዚ 
ዝጽሕፍልኩም ዘለኹ ፡ ሓጢኣት ምእንቲ ኸይትገብሩ ኢለ ኢየ ። ሓደ እኳ ሓጢኣት 
ዝገብር እንተሎ ግና ፡ ጠበቓ ኣብ ኣቦ ኣሎና ። ንሱ እቲ ጻድቕ ፡ ኢየሱስ ክርስቶስ 
ኢዩ ። 

   እታ ሓቀኛ ንስሓ ንክርስቶስ ሓትያትካ ምንዛዝን ካልኣይ ግዜ ከይትደግሞ ምስ 
ልብኻ ምስምማዕ ኢዩ ። ዝኮነ ሰብ ዝለዓለ መንፈሳዊ ደረጃ ( ማዕርግ ) ይሃልዎ ። 
ዋላ ቅድሚ ሙሟቱ ቅድሚ ቁሩብ ሰዓታት ዘሎ ሰብ ንስሓ ስለ ዝተነሳሕኩ ሓጥያት 
የብለይን ። ወይ ውን ቅድሚ ሕጂ ይኹሪ ኔረ ድሕሪ ሕጂ ግን ፈጽመ ኩራ ዝበሃል 
ገዲፈዮ ኢየ ፡ ይፈርድ ኔረ ሕጂ ግን ፍጹም ምፍራድ ገዲፈዮ እየ ፍጹም ፍጹም 
ፍጹም ኮይነ እየ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ። ቅዱሳን እኳ ምስተነስሑ ተመሊሶም 
ኣብ ሓጢኣት ይወድቁ ኔሮም ኢዮም ፡ ስለዚ እቲ መጀመርታ ዝገበርዎ ንስሓ ሓቀኛ 
ንስሓ ኣይነበረን ማለት ዲዩ ? ሓቀኛ ንስሓ ስለ ዝተነሳሕኩ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣብ 
ከምዚ ዝበለ ሓጢኣት ፈጺመ ኣይክወድቅን እየ ክብል ይኽእል ዶ ? 

     ሓደ መንእሰይ ንሓደ ኣገልጋሊ ንምንታይ እዩ ሰብ ነቲ ዝተነሳሓሉ ሓጢኣት 
መሊሱ ዝምለሶ በሎ ። ንሱ ድማ ንስሓኡ ሓቀኛ ስለ ዘይነበረ በሎ ። እቲ መንእሰይ 
ድማ እንታይ ? እዚ ኹሉ ተጣዒሰን ነቢዕን እንታይ ዘይገበርኩ ልዕሊ እዚ ! በጃኻ 
ከመይ ጌረ ሓቀኛ ንስሓ ከም ዝንሳሕ በል ንገረኒ በሎ ። እቲ ኣገልጋሊ ድማ ኣብ 
ሓጢኣት ኣይትወደቅ በሎ ። ብኸመይ ? ንሱ ድማ ብሓቂ ንስሓ ። ሽዑ እቲ መንእሰይ 
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ዓቅሉ ጸበቦ እሞ ኣዕሚቁ ኣስተንፈሰ ፈጺመ ኣነ ናይ ብሓቂ ንስሓ ክንሳሕ ኣይክእልን 
ኢየ በለ ። ስለዚ ዝወደይ ንነብስኻ ዘይዓቅማ ጾር ኣይተሰክማ እዚ ፍጹም ምዃን 
ነብስኻ ክትጾሮ ዓቅሚ የብላን ። ከምዚ ዝበለ ንስሓ ፍጹም ግጉይ እዩ ፡ እዃ ድኣ 
ኣምላክ ብዙሕ ከም ዝሓድግ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ብግቡእ ክንረዳእ ንኽእል ኢና ። 
ሓጢኣት ክገብር እሞ ሽዑ ይንሳሕ ጥራሕ ክንብል የብልናን ከምኡ ምግባር ዓመጽ 
ኢዩ ፡ ዘይክትንሳሓሉ’ዉን ትክእል ኢኻ ። ከምቲ ኣብ 5ይ ክፋል ዘይድረት ፍቅሪ 
ኣምላኽ ኣብ ዝብል ዝተዛረብናሉ ናይ ቅዱስ ኣብሮሲኒ ( ሓሽሽ ዘትኽኽ ዝነበረ 
መንእሰይ ) ብልብኻ ንኣምላኽ ከይትብድሎ ቃል እቶ ሓጥያት እንተጌርካ ግን 
ኣምላኽ ከም ዝሓድገልካ ኣሚንካ ተነሳሕ ፡ ብሓደ ዝንሳሕ ሓጥእ ኣብ ሰማይ ብዙሕ 
ሓጎስ ከም ዝኸዉን ፍለጥ ። 

ኣነ ፡ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝንሳሓናሉ እዋን ዲዩ ኣብ ሰማይ ሓጎስ ዝኸውን ወላ ሓንሳብ 
ክንሳሕ ከለኹ ጥራይ ኢዩ ? 

ኣቦና ፡ እወ ኩሉ ግዜ ኣብ ትንሳሓሉ እዋን ኣብ ሰማይ ብዙሕ ሓጎስ ኣሎ ዝወደይ 
ንስሓ ኣብ ሂወትካ ሓደ ግዜ ጥራይ ዝፍጸም ኣይኮነን ። 

ኣነ ፡ እታ ሳልሰይቲ ኣገባብ ናይ ንስሓ ከ እንታይ ኢያ ኣቦና ? 

ኣቦና ፡ እታ ሳልሰይቲ ኣገባብ ንዝተገብረልአካ ምሕረት ምቅባልን ሕጉስ ሙዃንን 
ኢያ ። 

      ኣምላኽ ንዝገበረልካ ምሕረት ምቅባልን ምእማንን ፡ ኣብዚ ክንግንዘቦ ዘለና 
ንዝተገብረልካ ምሕረት እንተዘይተቀቢልካ ዓስቡ ሞት ኢዩ ። ሓጥያትካ ኣምላኽ 
ምሕረት ( ሕድገት ) ከም ዝገበረልካ እንተዘይኣሚንካ ካብ እግዚኣብሄር ተፈሊኻን 
ርክብ ውን የብልካን ። 

     ይቅሬታ ዘይትቅበል እንተኾይንካ ግን ጌና ክርስቲያን ኣይኮንካን ዝወደይ ሕማቅ 
ኣይሰማዓካ ። እስኪ ንበል ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ መድሕን ዓለም ኢየ ፡ እቲ ብኣይ 
ዝኣምን ዘበለ ክሓድገሉን ብሂወት ክነብር ኢዩ በለ ፡ ክልተ ሰባት ነዚ ምስ ሰምዑ 
እቲ ሓደ ንዝተገብረሉ ምሕረት ኣሚኑ ተነሰሐ ፡ እቲ ሓደ ግን ንዝተገብረሉ ምሕረት 
ኣይተቀበለን ሰለዚ ካብ ክልቲኦም መኖም እዩ ሕድገት ዝተገብረሉ ? 
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 ኣነ ፡ ፍሉጥ እንድዩ እቲ ምሕረት ዝኣመነ ፡ ግን ኣቦና ምሕረት ክሳብ ክንድዚ ቀሊል 
ኢዩ ? ከምዚስ ኣይተጸበኹን ? 

ኣቦና ፡ ዝወደይ ኣብ መንፈሳዊ ሂወት ፍትሓዊ እዩ ። ኣብ ያእቆብ 4፡17  እምበኣርከስ 
እቲ ኺገብሮ ዚግባኦ ሰናይ ነገር ዚፈልጥ ፡ ግና ዘይገብሮ ፡ ንሱ ሓጢኣተኛ እዩ ። 
ሓጢኣት ንዓና ቀረባ እዩ ግን ወላ እኳ ሓጢኣት ንዓና ቀረባ ተኾነ ፡ ምሕረት ኣምላኽ 
ካብኡ ንላዕሊ ኣዝዩ ዝቀረበ ኢዩ ። ጥራሕ ተነሳሕ እንበር ኣምላኽ ምሕረት 
ክገብረልካ እዩ ፡ ኣምላኽ ምሕረት ክገብር እዩ ዝደሊ ፡ ንሱ መሓሪ ምሕረት 
ዝባህሪኡ ኢዩ ከምቲ ኣብ ኢሳይያስ 1፡18 ዝበሎ ፡ 

  “ እምበኣር ሕጂ ንዑ ፡ ንሓድሕድና ንማጎት ይብል እግዚኣብሄር ሓጥያትኩም እዃ 
ኸም ደም እንተ ቔሐ ፡ ከም በረድ ከጻዕድወኩም ኢየ ፡ ከም ዝዋውዕ እኳ እንተ 
ነቔሕኩም ፡ ከም ጻዕዳ ጸምሪ ኽትኮኑ  ኢኹም ። ኣምላኽ ድኻምና ይፈልጦ ኢዩ 
ዝወደይ ናይ ነብሰ ወቐሳ ስምዒት ሓደገኛ እዩ ፡ ሰይጣን ብነብሰ ወቀሳ ክኣስረና ኢዩ 
ዝደሊ ። ክርስቶስ ካብዚ ሓጹር እዚ ብደሙ ብምሕረቱ ኣዉጺኢና ኢዩ 1ቆሮ 6፡11 
። እዚ እቲ ዝሓየለ መልእኽቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብዑምቀት ብዛዕባ ምሕረት 
ዘብርሃልና ኢዩ ምኽንያቱ ክርስትና ምስጢሩ ንሱ ስለ ዝኾነ ። 

          

 

 

ኣብ ምሕረት ዘይኣመን ዘበለ ንሱ ጌና ክርስቲያን ኣይኮነን ዘሎ ። ሓደ ክርስትያን 
ብልሳኑ ኣነ ክርስቲያን ኢየ ይብል ኩሉ ሓጢኣትካ ምሕረት ከም ዝተገበረልካ ከ 
ትኣምን ዶ ? ምስትብሎ እዋእ ከመይ ጌረ እሞ ኣዳማዊ ሓጥያት ኣሎ ፡ ባዕለይ 
ዝገበርክዎ’ሎ ይብለካ ። ገሊኦም እሞ ብህላወ ኣምላኽ ኣይኣምንን ኢየ ይብሉኻ 
ነዚኦም እንታይ ኢና ክንብሎ ክርስትያን ?  

    ኣነ ፡ ናይ ብሓቂ ዲኹም ኣቦና ? 

ምሕረት ኣፍደገ ክርስትና እያ 
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     ኣቦና ፡ እወ ዝወደይ መልእኽትን ስራሕን ክርስቶስ ፡ ዘዛርብ ኣየኮነን ምሉእ 
ምሕረት ዘይቅበል ዘበለ ክርስቲያን ኣይኮነን ። ወይ ብሽም ጥራይ እዩ ክርስቲያን 
ዝጽዋዕ ። ስለዚ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ ደጋጊሙ ኣጥቢቁ ዝነግረና ። 

 ንገበንካ ኸም ደበና፡ ሓጢኣትካውን ከም ግመ ኣጥፊአዮ እየ። 

    ኣነ እየ ዝብጀወካ እሞ፡ ናባይ ተመለስ ። ኢሳ 44፡22 

 ምስ እዚ ኹሉ ግን ኣነ፡ ኣነ እየ ስለ ርእሰይ ኢለ ገበንካ ዝድምስስ። 

    መሊሰ ኸኣ ሓጢኣትካ ዘይዝክር ። ኢሳ 43፡25 

 ረሲእ መገዱ ፡ ዓመጸኛ ኸኣ ሓሳቡ ይሕደግ ፡ ናይ እግዚኣብሄር ይመለስ ፡ንሱ 
ኸኣ ኪምሕሮም ኢዩ ፡ ኣዝዩ ይቅረ ይብል ኢዩ እሞ ፡ ናብ ኣምላኽናዉን 
ይመለስ ። ኢሳያ 55፡7 

 እምበኣርከስ ንኣይ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽኪ ከም ዝጠለምኪ ተኣመኒ ፡ ኣብ 
ትሕቲ ኹሉ ልሙዕ ኣእዋም ንጓኖት ኣማልኽቲ ኽትሰግዲ ኣብዝን ኣብትን 
ጸፋዕፋዕ ከም ዝበልኪ ፡ ትእዛዘይ’ውን ከም ዘይሓሎኺ ተናዘዚ ፡ ኣነ 
እግዚኣብሄር ተዛሪበ ኣሎኹ ። ኤር 3፡13  

 ተነስሑ፡ ኣበሳኹም ጥፍኣት ከየምጽኣልኩምሲ ኻብ ኩሉ ግህሰትኩም 
ተመለሱ ። ሕዝ 18፡30 

 ኣምላኽ ነቲ ዘመን ድንቁርና ሸለል ብምባል ኣሕሊፍዎ ኢዩ ፡ ሕጂ ግና ኣብ 
ኩሉ ዓለም ንብሎ ሰብ ኪንስሑ ኣዚዙ ኣሎ ። ግብ 17፡30 

 ብእኡ ዚኣምን ዘበለ ብስሙ ሕድገት ሓጢኣት ከም ዚረክብ ኩሎም ነቢያት 
ይምስክሩሉ ኣለዉ። ግብ 10፡43 

 ብእኡ ፡ ማለት ብደሙ ድሕነት ፡ ከምቲ ሃብቲ ጸጋኡ ኸኣ ሕድገት ሓጢኣት 
ኣሎና ። ኤፌ 1፡7 

 ኣነ ልዑል እግዚኣብሄር እምሕል ኣሎኹ፡ ሓጥእ ካብ እኩይ መገዱ ኺምለስ 
እምበር ብሞት ሓጥእ ባህ ኣይብለንን ኢዩ ። ስለዚ ኣቱም ሕዝቢ እስራኤል ፡ 
ስለምንታከ እትሞቱ ፡ ካብቲ እኩይ መገድኹ ተመለሱ ኢልካ ንገሮም ። ሕዝ 
33፡11 
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  እዝን ካልእ ብዙሕ ነገሩኒ ብድሕሪኡ ኣቦና ዕትብ ኢሉ ናባይ ገጹ ብምጥማት 
ከምዚ በለኒ ። ንስኻ ኸ ዝወደይ ምሕረት ኣምላኽ ትኣምን ዶ ? 
ኣነ ፡ ይኣምን እየ ኣቦና ፡ ዝኾነ ሰብ ንምሕረት ኣምላክ ከምዚ ጌሩ ተዝገልጾ 
ክንደይ ጽቡቅ ኔሩ ? ብዙሕ ነገራት ዘደናግሩኒ ዝነበሩ ፡ ቅድሚ ሕጂ ጓሂ ነብሰ 
ወቀሳ ጭንቐት ዘስዕቡለይ ዝነበሩ ኩሎም ኣብሪህኩሙለይ ። ብቃልኩም 
ዳገም ህይወት ዝረኸብኩ ኮይኑ ተሰሚዒኒ ፡ ኣብቲ ሕያዋይ ክርስቶት ኣብ 
ምሕረቱ ክኣምን ተስፋ ሂብኩሙኒ ። ድሕር ሕጂ ናብ ከምዚ ዝኣምሰለ ሓሳብ 
ኣይወድቅን እየ ። 

       ኣቦና ፡ ሓደ ግዜ ንቅዱስ ኣቡነ ሽኖዳ ሓደ ወዲ 65 ዓመት ሰብኣይ ከምዚ 
ክብል ብጽሑፍ ሓተትዎ ። ወዲ 5 ዓመት ከለኩ ኣዝዩ ከቢድ ሓጢኣት ፈጺመ ኔረ 
ክሳብ ሕጂ ኣይተነሳሕኩላን ( ክሳብ ሽዑ ንሰብ ኣይነገረን ) ግን ኩሉ ግዜ ኢየ 
ንነብሰይ ዝኸሳ ። ተሓዲጉለይ ዶ ይኸዉን ወይስ ? 

   ኣነ ፡ እንታይ ኢሉ ደኣ መሊሱሎም ? 

   ኣቦና ፡ ነቲ ሕቶ ምስ ኣንበብዎ ፍሽኽ ድሕሪ ብምባል ከምዚ በልዎ ፡ ብጣዕሚ 
ተሪሪ ልቢ ኣለካ ኣምላኽ ነዚ ሓጥያት እዚ ቅድሚ 60 ዓመት ይቅረ ጌሩልካ እዩ 
ንስካ ግን ስጋብ ሕጂ ንነብስኻ ይቕረ ኣይገበርካላን ? ዝኾነ ኮይኑ ዝወደይ ክልተ  
መንገዲ ኣለዋኻ ወይ ተነሲሕካ ኣምላኽ ዝገበረልካ ምሕረት ምቅባል ወይ ድማ  
ንዝተገብረልካ ምሕረት ምንጻግ እዚ ድማ ቕሳነት ዘይህብ ዘይክርስቲያን ሙዃን 
ማለት ኢዩ ። በልዎ 

     ናይ ሓደ ኣብ መመገቢ ናይ ተማሃሮ ( ሆል ) ዝተናዘዘ መንእሰይ ዛንታ ነጊረካ 
ኔረ ዶ ሓቀይ ? 

ኣነ ፡ ኣይነገርኩሙንን ኣቦና ። 

ኣቦና ፡ ኣብ ኣደራሽ ኩሉ ሰብ ድራር እንዳ በለዐ እንከሎ ሓደ መንእሰይ ካብ ኮፍ 
መበሊኡ ተንሲኡ ዓዉ ኢሉ “ ኩላትኩም ኣብዚ ዘልኩም ሰባት ” ምስ በለ ። ኩሉ 
ሰብ እንታይ ደኣ ኢዩ ኮይኑ ኢሉ ብምግራም ናብኡ ጠመተ ። ከምዚ ድማ በለ “ ኣነ 
ሓጢኣተኛ ኢየ ፡ ኣነ ሓጢኣተኛ ኢየ ፡ በጃኹም ጸልዩለይ ጸልዩለይ ” ኣብቲ ኣደራሽ 
እንዳ ዞረ “ ይጻረፍን ፡ ይራገምን ኔረ ፡ ይሰርቅን ፡ ብሓሶት ይምሕል ሕማቅ ሓሳባት 
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ይሓስብ ኔረ ዝሙት ግብረ ሰዶም ፈጺመ ። ዘይገበርክዎ ሓጥያት የብለይን በጃኹም 
ጸልዩለይ ጸልዩለይ በለ ። ኩሉ ሰብ ብምግራም እዚ ካልኣይ ቅዱስ ሙሴ ጸሊም ኢዩ 
ብሓቂ ዓቢ ቅዱስ  እዩ በሉ ። ሽንኳይ ኣብ እኩብ ህዝቢ ንመንፈሳዊ  ኣቦይ ከማን 
ከምዚ ኢለ ክዛረብ ምሓፈርኩ ኔረ ንሱ ግን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ብርቱዕ ንስሓ 
ኣተወ ። 

 እዚ ወዲ እዚ ኩሉ ዝተነስሖ ካልኣይ ግዜ ተዝጋገ ፡ እዚ ሕጂ ዝንስሖ ዘሎ ሓቀኛ 
ንስሓ ዲዩ ክብሃል ? 

ኣነ ፡ ሓጢኣት ክገብሮ ክሳብ ብድሌቱ ዘይኮነ ብርግጽ ኣይኮነን ፡ ግን ንምንታይ እዩ 
ኣብ ቅድሚ ሰብ ከምዚ ጌሩ ተነሲሑ ?? መሊሱ ዳግማይ ክጋገ ? ክርትም ኢለ 
ሰሓቅኩ  

ኣቦና ፡ ምኽንያት ከምዚ መግበሪኡ ዝወደይ ፡ ኣብ ግዜ ሃዋርያት ሰባት ቅድሚ 
ምጥማቆም ኣብ ቅድሚ እኩብ ሰብ ይንስሑ ከም ዝነበሩ ኣብ ስብከት ስለ ዝሰምዐ 
እዩ ፡ ኣነ ዉን ኣብ ቅድሚ ሰባት ክንሳሕ በለ ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ሰባት ሓጥያተኛ 
ምዃነይ ስለ ዝፈለጡ ዝደለኽዎ ጌረ ካልኣይ ግዜ ኣብ ኣደራሽ ከይዱ ተተናሲሑ 
ምሕረት ይቅበል ዶ ። 

ኣነ ፡ ( ሰሓቅ ) እዚ ደኣ ከመይ ኢሉ ንስሓ ክብሃል ? ተጸሊሉ ዶ ኾይኑ 

ኣቦና ፡ ስለምንታይ ትስሕቅ ኣለኻ ? 

ኣነ ፡ ምኽንያቱ ንነብሱን ኣዋሪዱ ወላሓንቲ ስለ ዘይረብሐ ስሒቀ ወላ ኣብ ኣደባባይ 
ወጺኡ ከምኡ ይግበር እሞ ዳግማይ ሓጥያት ክገብር እንተ መዲቡ ወላሓንቲ ዝረብሖ 
ነገር የለን ። 

ኣቦና ፡ ንሳ እያ ዝወደይ ብልብኻ ዳግማይ ሓጢኣት ከይትገብር መድብ ፡ እንተ 
ወደቅካ ግን ተነሳሕ ንዝተገበረልካ ምሕረት ከኣ እመን ። ምሕረት ወይ ሕድገት 
ዳግማይ ግዜ ዝጸቀጥኩላ ምኽንያት ንሓጢኣት እንተዘይ ተነሲሕካሉ ካብ 
እግዚኣብሄር እዩ ዝፈላልየካ ። ዓስቢ ሓጢኣት ከኣ ሞት ኢዩ ፡ ስለዚ ዝተገብረልካ 
ምሕረት ብዘይ ምቅባልካ ገሃነም እዩ ዝጽበየካ ። ከምኡ’ዉን ምሕረት ኣምላኽ እንተ 
ዘይተቀበልካ ዘየማትእ ኢዩ ክርስትያን ኣይኮንካን ። 
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  ክርስቶስ ንተቀበልቲ ቀረጽን ሓጥኣንን ኢዩ ዘፍቅር ፡ ንሱ ነታ ብግብራ ዝተታሕዘት 
ሰበይቲ  ብዝገበረቶ ግብሪ ኣየዋረዳን ፡ ብዝርዝር’ውን ስለ ሓጢኣታ መዓስ እያ ጌራቶ 
፡ ምስ መን ፡ ክንደይ ግዜ ኢሉ ዉን ኣይሓተታን ። ኣይገዘታን ኣይወቀሳን ዉን እዃ 
ድኣ “ ኣይኩንነክን ኢየ ኪዲ ሓጢኣትኪ ተሓዲጉልኪ እዩ እሞ ደጊም ኣይትድገሚ ” 
ኢሉ ሰተራ ። 

 ንሳምራዊት ሰበይቲ ውን ኩሉ ዝገበርክዮ ተግባራት ክትክሕድዮ ኣይትኽእልን ኢኺ 
፡ ብዝርዝር ይፈልጦ ኢየ ኢሉ ኣየዋረዳን ፡ ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ንሱ ጽቡቅ ተዛረብኪ 
ኢሉ ንንስሓ ኣተባብዓ ። ንሱ ኣቦትኣ ኾይኑ ተነስሐ ፡ ንሳ ውን ካብቲ ዝሓበራ ሓንቲ 
ሓጢኣት ኣይረኸበትሉን ። እዚ እዩ እቲ ነምልኾ ለዋህ ኣምላኽ ፡ ርህሩህ ፡ ሕያዋይ 
ኣምላኽ ፡ ንሱ ንሕና ድኹማት ምዃና ንሓጥያት ከይደለና ከም ንገብሮ ይፈልጥ እዩ 
። ንሱ ናብኡ ክንምለስ ኢዩ ዝደሊ ልክዕ ከምቲ ጥፉእ ወዲ ፡ ኣብኡ እምበኣር ሕጂ 
ተረዲእካ ። ክሳብ ክንደይ ዓቢ ሓጢኣት ከምዝገበርካ ተሰዊጥካ ዶ ፡ ኣነ ብሂወት 
ከለኹ ዉርሻይ ኢልካ ወሲድካ ከርቲትካ ተዋሪድካ ከኣ መጺካ ኣይበሎን ወይ ውን 
ኣይገሰጾን ። ኣብ ሕቅፉኡ ደኣ ተቀቢልዎ ። ኣብኡ መቕጻዕቲ ናይቲ ዝገበሮ ሰራሕተኛ 
ኮይኑ ክነብር ኣሕሊፉ ኣይሃቦን ፡ ወዱ ድማ ፡ ኣቦ ኣብ ቅድሜኻ ሓጢኣት ገበርኩ 
ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን ኢየ እሞ ከም ሓደ ባርያኻ ቁጸረኒ በሎ ። ስለዚ ዝወደይ 
ኣብ ምሕረት ክርስቶስ እመን ኣይትጠራጠር ዉን ናይ ዝኾነ ክትጠራጠር ዝገብረካ 
ዘረባ ሰብ’ውን ኣይትስማዕ ። 

 ኣነ ፡ ከመይ ማለት ኢዩ ??? 

ኣቦና ፡ ሓደ ብክርስቶስ ሓወይ ኣብ ካልእ ቤተ ክርስቲያን ዘገልግል ከምዚ ኢሉ 
የዕሊልኒ ኔሩ ። ሓደ ግዜ ኢዩ ምስ ከምኡ ኣገልገልቲ ኮፍ ኢሎም ከለዉ እዚ ሓውና 
ብጹእ ወቅዱስ ኣቡነ ሽኖዳ ከምዚ ዝብል ሕቶ ካብ ህዝቢ መጽያቶም ኢሉ ክነግሮም 
ጀመረ ፡ ሓደ ሰብ ኢዩ ወዲ ሓሙሽተ ዓመት ከሎ ዝገበሮ ሓጢኣት ንሰብ ፈጺሙ 
ኣይነገረን ኣይተነሳሓሉን ሕጂ ወዲ 65 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ንኣቦና ኣምላኽሲ ገዲፍለይ 
ዶ ይኸዉን ኢሉ ሓቲትዎም ። ኣቡነ ሽኖዳ ከምዚ ኢሎም መለስሉ “ ዝወደይ 
ብጣዕሚ ተሪር ልቢ ኣሎካ ፡ ኣምላኽ ቅድሚ 60 ዓመት ምሕረት ጌርልካ ኢዩ ንስኻ 
ግን ንነብስኻ 60 ዓመት ምሕረት ኣይገበርካላን በሎ ። በሎም ሽዑ ሓደ ካብቶም 
ኣገልገልቲ ብርግጽ እታ መልሲ ኮምኡ ኣይኮነትን ብጌጋ ተረዲካያ ኣልካ በሎ ፡ እቲ 
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ሓውና ከኣ ብትክክል ዝተባህለ ሰሚዐዮ ኢየ በሎ ። እቲ ኣገልጋሊ ነቲ ዝተዋህበ 
መልሲ ብምልኡ ኣይሰማዕካዮን በሎ ። እቲ ሓውና ከኣ እታ መልሲ ክልተ ሓሳባት 
ኢያ ብሙልኣ ሰሚዐያ ኢየ በሎ ። እቲ ኣገልጋሊ ድማ  እሞ . . . . . . . .  በሎ ።  
እቲ ሓውና ኣብ መንጎ ዘረባኡ ኣቲዩ እንታይ ኢዩ ሽግርካ ንስኻ ፡ ንምንታይ ኢኻ 
ተስፋን ምሕረትን ካብ ኣምላኽ ምስ ረኸብኩ ትጭንቀት ዘለኻ ። ናብ ኣምላኽ 
ክንቀርብን ምሕረት ኣምላኽ ክንቕበልን እንዶ ግደፈና ፡ ንምንታይ ነቲ ማዕጾ ኣብ 
ገጽና ትዓጽዎ ፡ ንስኻ ህላውነት ኣምላኽ ክንክሕድ ዲኻ ትደሊ ዘለኻ ኢልዎ ካብቲ 
ቦታ ገዲፍዎም ከደ ። ሓጢኣት ንኸይንገብርን ክንሳሕን ከም ዘለና ክንውስንን 
ክንምድብንን ኣሎና ። ኣብ ምሕረት ኣምላኽ ዉን ክንኣምን ኣሎና ፡ እንተ ወዲቅና 
ከኣ ቀልጢፍካ ተንስእ ። 

ኣነ ፡ ንኣምላኽ ምኽሓድ ( ኣምላኽ የለን ) ምስ ሕድገት ዘይግበሮ ሓጢኣት ርክብ 
ኣለዎ ድዩ ? 

ኣቦና ፡  እወ ዝምድና ኣለዎ ዝወደይ ፡ ሓደ ሰብ ብምሕረት ኣምላኽ ዘይኣምን 
እንተኾይኑ ካብ ኣምላኽ መቅጻዕቲ ጥራሕ ስለ ዝጽበ ይፈርህ ። ስለዚ ዳግም 
ኣይምለስን ኢዩ ልክዕ ከም ናይ ሰገን ዓይነት ሜላ ኢዩ ዝጥቀም። 

ኣነ ፡ ናይ ሰገን ሜላ ! ኣባሃላኩም ኣይተረዳኣንን ? 

ኣቦና ፡ ሰገን ክትህደን ከላ ክሳብ ትደክም ጉያ ኣየተቋርጽን እያ ፡ ሽዑ ምስ ደኸመት 
እሞ ከኣ ዝሃድና ዘሎ ኣብ ጥቃኣ ከምዝቀርበ ምስ ተረድኣ ፡ ርእሳ ኣብ ጉድጓድ 
ትቀብራ ፡ ክሳብ እቲ ሃዳናይ መጺኡ ዝሕዛ ።  ምሕረት ኣምላኽ ዘይኣምን ሰብ’ውን 
ልክዕ ከምዚ እዩ ዘጋጥሞ ፡ ካብ ኣምላኽ ይርዕድን ህላውነት ኣምላኽ ይኽሕድን ገጹ 
ዉን  ካብ ኣምላኽ ይሓብእ ። 

 ኣነ ፡ ኣገዳስነት ምሕረት ኣምላኽ ክሳብ ክንድዚ ይበጽሕ ኢዩ ኢለ ገሚተዮ 
ኣይፈልጥን ኢየ ! 

ኣቦና ፡ ወላ እኳ ብሰንኪ ዘይምንቃሕ ዝመጽእ እንተኮነ ፡ ንሕና እዞም ኣገልገልቲ 
ሓጢኣተኛ ኢየ ሓጥያተይ ብዙሕ ኢዩ ንዝብለና ሰብን ፡ ንብምሕረት ኣምላኽ 
ዝተጠራጠረ ሰብን ጽን ኢልና ብምሉእ ኣቃልቦና ኣይንሰምዖን ኢና ። ብተመሳሳሊ 
ንህላውነት ኣምላኽ ክሒዱ ንክርስቶስ ገዲፉ ክንሰምዕ ከለና ግን ብጣዕሚ ንስንብድ 
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፡ ናብኡ ብጉያ ኬድና ንሓቶ ! ጌና ኣብ ቤት ክርስትያን ከሎ ዘይተገደስናሉ ስሙ 
ከየጸልምዎ ጥራሕ ንፈርሓሉ ፡ ብዛዕባ ንስሓን መንፈሳዊ ሂወቱን ግን ኣይንግደስን 
እዩ ። በቃ ክርስቲያን ዝብል ስም ሒዙ ንገሃንም ክኣቱ ኢና ንደሊ ፡ ምስ ክርስቶስ 
ኣሎን የለን ግን ኣይግድሸናን ኢዩ ። 

 ሎሚ ኣብ ስብከት ወይ ጉባኤታት ወላ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ምሕረት ዝምህር ሰብ 
ኣይንረክብን ኢና ። ቀጻሊ ተነስሑ ተነስሑ ጥራይ ኢዩ ዝበሃል ሕራይ ተነሳሕና ከ 
ምሕረት ወይ ሕድገት ክግበረልና ዲዩ ኣይግበረልናን ። ንስሓና ቅቡል ዲዩ 
ኣይቅብሉን ? ዝብል ከ ኣይትሕተት ኢዩ ! ጥራይ ሱቅ ኢልካ ተነስሑ ዝበሃል ! 
ክትንሳሕ እንተ ኮንካ እኮ ክሕድገልካ ኣለዎ ? ተነሳሕ ጥራሕ ግን ?!  

     ሓቂ ንምዝራብ ኣገልገልቲ ነቲ ኣብ ኤፌ 1፡7 ን ሮሜ 3፡24 ዘሎ ምሉእን ብናጻ 
ዝተዋህበ ሕድገትን ምሕረትን ካብ ምጥቃስ ዝተቆጠቡ ይመስሉ ። ኣብ መጽሓፈ 
ስንክሳር ንቅዱስ የዉሃንስ ሓጺር እግዚኣብሄር ብዛዕባ ቅድስቲ ቢሳ እታ ዘማዊት 
ዝነበረት ሰበይቲ ገዳም ቅድሚ ምብጽሓ ኣብ መንገዲ ምስ ሞተት ። ንስሓኣ ቅቡል 
ከምዝኮነንን ኣብታ መጀመርታ ዝተነሰሓታ ከምዝተቀበላን ነገሮ ። ክርስቲያን ዘይኮኑ 
ሰባት ወይ ብህላውነት ኣምላኽ ጠቕላል ዘይኣምኑ ወይ ብስድራኦም ጥራሕ 
ክርስትያን ዝበሃሉ ሰባት ኩሎም ተመሳሳሊ እምነት እዩ ዘለዎም ። ምሕረት ኣምላኽ 
ዘይኣምንን ዘይቅበልን ሰብ ምስቶም ዘይኣመንቲ ፍልልይ የብሉን ( ደሓር ኣዕሙቅ 
ኣቢልና ምኽንያት ብኣምላኽ ዘይምእማንን ፡ ሓቀኛ ክርስቲያን ኣብ ዝብል ኣርእስቲ 
ክንዛራረበሉ ኢና ፡ ዝወደይ ብሓቂ ብዙሕ ዘፍርሑ ነገራት ክትሰምዕ ኢኻ ) ። 

 ኣነ ፡ ኣቦና ፡ መዓልታዊ ብዛዕባ ፍቕሪ ኣምላኽን ፡ ምቅባል ምሕረትን ሓደሽቲ 
ነገራት ኢየ ዝምሃር ዘለኩ ልክዕ ከም ሓደ ክርስቲያን ዘይነበረ ሰብ ። ብዛዕባ ናይ 
ሕድገትን ምሕረትን እዚ ዝተማሃርናዮ ጥራሕ ድዩ ወላስ ካልእ ተወሳኺ ኣለዎ ኢዩ 
?? 

ኣቦና ፡ ክልተ ነጥቢ ኣለዋና ፡ ቀዳመይቲ ነጥቢ ንነብስኻ ምሕረት ምግባር ክትከውን 
ከላ ካልኣይቲ ነጥብና ድማ ንካልኦት ምሕረት ምግባር እያ ?? 
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ኣቦና ፡ ሰይጣን ኣብ ርእስኻ መጽዩ ፡ ትዝከሮ ዶ ኣብ መባእታን ማእከላይ ደረጃ 
እናተማሃርካ ከለኻ ዝገበርካዮ ? ይብለካ ። ንስኻ ከኣ ንሱ ድኣ ሓሊፉ እንድዩ ትብሎ 
፡ ንሱ ከኣ ኣይፋል ከምዘለዎ እዩ ዘሎ ይብለካ ። 

   ነቲ ቀደም ኣብ ማእከላይ ደረጃ እናተማሃርካ ዝበደለካ ወዲ ቤት ትምርትካ ምስ 
ረኸብካዮ ክትሃርሞ ትደሊ ። ነቲ ዝድህለካ ዝነበረ መምህር ኣብ ጎደና ምስ ትረኽቦ 
ብዉሽጥኻ ነዝስ መኪና እባ ተትሃርሞ ትብል ! ሓደ ሓዉና ዝነገረኒ ኣብ ካልኣይ 
ደረጃ እናተማህረ ከሎ ጥዑይ ኢዩ ዝነበረ ፡ ደሓር የዕሩኹ ሕማቕ ልምዲ ክምሃር 
ምስ ደፋፍእዎ ተባላሸወ በቃ ሓንጎሉ ተደዊኑ ። ኣብዚ ሎሚ ኮይኑ ክሓስቦ ከሎ 
ቀጻሊ ነቲ ንሶም ዘልምድዎ ሕማቕ ልምዲ እናዘከረ በብሓደ ረኺቡ ክሓንቆም እዩ 
ዝምነ ። ዝወደይ ዋላ ኣነ ከይተረፍኩ ዘይርስዖ ኣለኒ !  

ኣነ ፡ እስኪ ንገሩኒ ። 

ኣቦና ፡ ኣቦይ…………….  

ኣነ ፡ እንታይ እዩ ጸገሙ ?  

ኣቦና ፡ ኣቦይ መጀመርታ ኣዝዩ ኢዩ ዝፈትወኒ ኔሩ ፡ ድሓር ድሕሪ 7 ዓመት ሓወይ 
ምስ ተወልደ ግን ዘይግደሱለይ ኮኑ ፡ እቲ ቀዳማይ ፍቅሪ ኣባላሺኒ ኢዩ ትፈልጥ 
ዝወደይ ስጋብ ሕጂ ኣይርስዖን ኢየ ። ሓደ ካልእ ሓዊ ዘዕለልኒ ድማ ኣኩኡ 3ይ 
ክፍሊ እንዳ ተማህረ ከሎ ብጭካነ ዝሃረሞ ስጋብ ሕጂ ከምዘይርስዖ ነጊሩኒ ። ከምዚ 
ዓይነት ኣጋጣሚታት ገጢሙካ ይፈልጥዶ ዝወደይ ? ሓጢኣት ክትገብር ዝደፋፋኣካ 
ሰብ ወይ ዝድሃለካ ወይ ስምዒትካ ዝጎድኣካ ??? 

ኣነ ( ቁሩብ ዝን ድሕሪ ምባል ) ፡ ኣቦና ግን ንምንታይ ኢኹም ናብዞም  ክዝክሮም 
ዘይደሊ ተዘክሮታት ንድሕሪት ትመልሱኒ ዘለኹም ። ኣብ ሂወተይ ዝበደሉኒ ከመይ 
ኢለ ከርስዖም ኣይከኣልን እዩ ፡ ብሰንኮም ከይፈተኹ ኣብ ሓጢኣት ተጨማሊቀ ፡ 
መንገደይ ክቅይር ኣገዲዶሙኒ ። 

ኣቦና ፡ እወ ዝወደይ ምስ ቀረባ ቤተሰብካ ፡ ኣዝማድካ ፡ የዕሩኽትኻ ዝሕለፍካዮ 
ሕማቕ ግዜ ኩሉ ትዝክሮ ዶ ? 
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 ዝን ድሕሪ ምባል ፡ እወ ብዙሕ እየ ዝዝክር ገለ ገለ ዝፈትዎም ሰባት ዝነበርኩ  ግን 
ከኣ ኣብ ልዕለይ ዝገበርዎ በደል ፡ በቃ ኩሉ ግዜ ዉሽጠይ ክዕዘቦ ከለኹ ሓደ 
ዝተጎድአ ነገር ይረክብ ። 

ኣቦና ፡ እሞ ሕጂ ኸ ይቅረ ጌርካሎም ዶ ? 

ኣነ ፡ ይቅረ ? እዚ ኩሉ ሽግር ፡ ጭንቀት ፡ ጉድኣትን ይቅረ ክብለሎም ። ኣቦና 
ኣይተረዳኣኩም ዘሎ ሂወትይ ኣባላሽዮማ እየ እኮ ዝብለኩም ዘለኹ ፡ ብሕማቅ 
ተግባራቶም ስጋብ ሕጂ ኢየ ተጎዲኤ ዘለኹ ። ይቕረ ግበሩለይ እንበር ኣቦና ከምዚ 
ናተይ ኣጋጢሙኩም ተዝኸዉን ኔሩ ወይስ ብሓፈሻ ኢኹም ትዛረቡ ዘኹም ። 

ኣቦና ፡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እዚ ጽቡቅ ኣብነት ሂቡና ኣሎ ። ኣብ ወንጌል 
ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ተጻሒፉ ከምዘሎ ፡ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ንሰባት ገንዘብ የለቅሕ 
ነበረ ። ሽዑ ሓደ ነጋዳይ ካብኡ ብናይ ሎሚ 50 ሚልዮን ዶላር ተለቅሐ ። ሕማቅ 
ነጋዳይ ስለ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝከስረሉ ይልቃሕ ነበረ ።  

ሽዑ ጎይትኡ ገንዘብ ኣድለዮ እሞ ዘለቅሖ ክመልሰሉ ነግሮ ፡ ስለ ዘይነበሮ ንክጽበዮ 
ለመኖ ገንዘቡ ከመልሰሉ ምዃኑ ድማ ነገሮ። ሕራይ ኢሉ ግዜ ሃቦ ክመልሶ ግን 
ኣይከኣለን ። ጎይታኡ ሕጂ ገንዘበይ ትመልሰለይ ዲኻ ኣይትመልሰለይን እንተ ዘይኮነ 
ከእስረካ ኢየ በሎ ፡ ወያ ነጋዳይ እዚ ምስ ሰምዐ እንዳ በኸየ ክኸፍለካ እየ በጃኻ 
ኣይትእሰረኒ ኢሉ ለመኖ ። ጎይታኡ እቲ ኣለማምንኡ ስለ ዘደንገጾ ሓደ ውሳነ ወሰነ 
እቲ ኣገልጋሊ ግን ኣይኣመኖን ። 

ኣነ ፡ እንታይ እዩ እቲ ውሳነ ?? 

ኣቦና ፡ ግዜ ወይ ወለድ ከጉድለሉ ዘይኮነስ ፡ ኩሉ ልቃሕካ “ ምሕረት ጌረልካ ኣለኹ 
” በሎ ሕሰቦ እሞ ሓደ ሰብ  50 ሚልዮን ዶላር ክምሕረካ ከሎ ። 

ኣነ ፡ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣቦና ? 

ኣቦና ፡ ብርግጽ ብዙሕ እዩ ? እቲ ዝተማሕረ ከማን ክኣምን ኣይከኣለን ። ሽዑ እቲ 
ዝተማሕረ ነጋዳይ ካልእ ግዜ ኣብ መንገዲ ንሓደ 100 ዲናር ዘለቅሖ ሰብ ረኸቦ 
ብማሊኡ ሓኒቁ ትኸፍለኒ ዲኻ ኣይትኸፍለንን በሎ ። ንሱ ድማ በጃኻ ተጸመመኒ 
ኣብዚ ሰሙን ሰሪሐ ክህበካ ክህበካ ኢየ ኢሉ ለመኖ ። ንሱ ግን ሕጂ ክፈለኒ ወይ 
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ከእስረካ እየ በሎ ኣእሰሮን’ውን ፡ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝለማኖ ብጻዩ ርሕራሀ ምግባር 
ኣበየ ። እቲ ጎይታኡ ነዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ተቆጥዕ ነቲ ከምዚ ዝገበረ ኣገልጋሊ ድማ 
ጸውዖ። 

ኣነ ፡ ሽዑ ደኣ ኸ እንታይ ድኣ ኢልዎ ? 

ኣቦና ፡ ኣነ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝገደፍኩልካ ኣይተረዳኣካን ምሽ ፡ ብዙሕ ገንዘብ 
ከም ዝመሓርኩኻ ረሲዕካዮ ዲኻ ? ንስኻ ግን ኣይተረዳኣካን ዘሎ ኢሉ ክእሰር ኣዘዘ 
። 

ኣቦና ፡ ናባይ እንዳ ጠመተ ከምዚ በለ ፡ ዝወደይ ኣምላኽ ንዓኻ ብዙሕ ምሕረት 
ድዩ ጌሩልካ ዋላ ውሑድ ትብል ??? 

ኣነ ፡ ብዙሕ እምበር ! 

ኣቦና ፡ እሞ ኣምላኽ ኣነ ስለ ዝገደፍኩልካ ንዓይ ክትብል ንኹሎም ዝበደሉኻ ይቅረ 
ግበረሎም እንተ ዝብለካ እንታይ ምበልካ ?? 

ኣነ ፡ እዚኣሲ ከባድ ኢያ ኣቦና ። 

ኣቦና ፡ እወ ከባድ እያ ዝወደይ ፡ ንኻልኦት ሕድገት ክትገብር ከለኻ ደረጃታት ኣለዎ 
ንሕጂ ንርእዮ ክልተ ኢዮም ። 

ኣነ ፡ ምርሳዕ ከ እኹል ድዩ ኣቦና ? ኩሉ ረሲዐዮ ኢየ ፡ ኩሎም ዘጓነፉኒ በደላት 
ረሲዐዮም ኢየ ፡ ዋላ ውን ነቶም ሰባት ከይተረፉ ረሲዐዮም ኢየ ። 

ኣቦና ፡ ምርሳዕ ፡ ምሕረት ምግባር ማለት ኣይኮነን ዝወደይ ። 

ኣነ ፡ ከመይ ማለት ደኣ ኢዩ ? 

ኣቦና ፡ ምሕረት ምግባር ማለት ነቲ ዘጋጠመካ ምዝካር ኮይኑ ፡ ግን ነቲ ክትወስዶ 
ሓሲብካ ዝነበርካ ሕነ ምፍዳይ ስጉምቲ ዘይምውሳድ ፡ ነቲ ዘጓነፈ ኣጋጣሚ ሳዕቤን 
ዘይምዉሳድ ማለት እዩ ። እዚ ልኽዕ ከም ኣብ ቤት ፍርዲ ነቲ ዘለካ ናይ ምክሳስ 
መሰል ገዲፈካ ፡ ብዕርቂ ከውዳእ ምሕታት ማለት እዩ ። እቲ ዝሓለፈ በደል ከም 
ዘለዎ ኮይኑ ግን  ብወለንታኻ ንኣምላኽ ክትብል ትሓድጎ ። 
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ኣቦና ፡ ዝወደይ ክርስቶስ ብዙሕ ዲዩ ገዲፍልካ ዋላ ውሑድ ። 

ኣነ ፡ ብጣዕሚ ብዙሕ እምበር። 

ኣቦና ፡ ንሱ በጃኻ ንስለይ ክትብል ሕድገት ግበር ኢሉ እዩ ዝልምነካ ። 

ኣነ ፡ ምርሳዕ ከ እንታይ እዩ ኣቦና ? 

ኣቦና ፡ ምርሳዕ ማለት ካብቲ ሓቐኛ ክውንነት ክተምልጥ ምፍታን እዩ ። ብኸምዚ 
ክትቅጽል ትኽእል ኢኻ ግን ነቲ ዘጓነፈ ምስ ትዝክሮ ቓንዛን ስቕያትን ይመጻካ ። 
ብፍላጥ ወይ ምስትውዓል ዝመጽእ ኣይኮነን ፡ ኣብ ኣእምሮና ተደጒሉ ዝጸንሕ ስለ 
ዝኾነ ኢዩ ። ኣብ ኣእምሮካ ተደጉሉ ከሎ’ውን የሻቅለካ ኢዩ ። ጌና ነቲ ኣብ ውሽጥኻ 
ዘሎ ቓንዛን ስቕያትን ዘይረሳዕካዮ ክነስኻ ከምዝረሳዕካዮ መሲልካ ትቐርብ ። እዚ 
ከምዚ ከኣ ኢዩ ንዝኾነ ሰብ ብዘይ ምኽንያት ብዘይ ፍሉጥ መበገሲ ዘሕርቆን 
ዘባሳጭዎን ። ከምዚ ንኣብነት ሓደ ሰብ እንታይ ከም ዝኾንኩ ጓሂ ይስማዕኒ ኣሎ 
ሕጉስ ኣይኮንኩን ዝብል ማለት ኢዩ ። 

ኣነ ፡ ብሓቂ ከምዚ ብብዝሒ ንዓይ የጋጥመኒ እዩ ! እንታይ ክገብር ኣቦና ? ብጣዕሚ 
ኢዩ ዘሸግረኒ ፡ ግን ኣቦና ምሕረት እንተ ጌረ ካብ ዉሽጣዊ ስቃይ ክናገፍ ነቲ ዝነበርኒ 
ቁስሊ ክፍውሰለይ ይክእል እዩ ? 

ኣቦና ፡ እወ ዝወደይ ፡ ካብ ሃይማኖት ውጽእ ኢልና ብዓውዲ ሳይኮሎጂ ዝተገብረ 
መጽናዕቲ እንተ ሪእና 75% ናይ ኣተሓሳስባ ሽግር ዝፍጠሩ ንገዛእ ርእስኻ ወይ 
ንካልኦት ይቕረ ብዘይ ምግባር እዮም ዝመጹ ። ምሕረት ዘይምግባር ንዓኻ’ዉን ናይ 
ኣተሓሳስባ ጸገም ከምጻልካ እዩ ዝወደይ ፡ ወላ እኳ ብደገኻ ደሓን እንተ መሰልካ ፡ 
ብውሽጥኻ ግን ከም ፍልሖ ንጣዉላ ዝበልዖ ንዓኻ’ዉን ክበልዓካ ኢዩ ። 

   ዝወደይ ምሕረት ወይ ሕድገት ዘይትገብር እንተ ኮይንካ ክርስቶስ ብዓቢኡ 
ኣይክሓድገልካን እዩ ። እዚ ማለት ከኣ ኩሎም ሓጢኣትካን ጌጋኻን ከምዘለዎም ኣብ 
ርእስኻ እዮም ። ይርዳኣካ ኣሎ ድዩ ዝወደይ እንታይ ንብል ኣለና ??? 

ኣነ ፡ ተረዲእኒ ኣቦና መወዳእትኡ ጥፍኣት ከምዝኸውን ። 

ኣቦና ፡ እሞ እንታይ ደኣ ክትገብር ኢኻ ?? 
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ኣነ ፡ ዋላ ሓንቲ !!! ካልእ መፍትሒ የለን ግድን ምሕረት ክገብር ኣለኒ ። ከምቲ 
ክርስቶስ ምሕረት ዝገበረለይ ኣነ ዉን ምሕረት ክገብረሎም ፡ ግን ስምዑኒ እንዶ 
ኣቦና ነቲ ዝተጎድአ ስሚዒተይ ከ እንታይ ከገብሮ ?? 

ኣቦና ፡ ምሕረት ክትገብር ከለኻ ደረጃታት ኣለዎ ። 

ኣነ ፡ ሕራይ ንቀጽል ?? 

ኣቦና ፡ እታ ቐዳመይቲ ደረጃ ድሌት እያ ፡ ማለት ቅድሚ ምሕረት ክትገብር 
ምዉሳንካ ፡ ንኣምላኽ ክትብል ሓዲገልካ ኣለኹ ምባል ። 

ኣነ ፡ ካልኣይ ደረጃ ከ ?? 

ኣቦና ፡ እታ ካልኣይቲ ደረጃ ኸኣ ስምዒታትና እዩ ። ኣምላኽ ክፈጥረና ከሎ ከም 
ግዙእ ነገር ከም እምኒ ብዘይ ስምዒት ኣይፈጠረናን ። ሰባት ከም ምዃና መጠን 
ስምዒት ኣሎና ። ስለዚ እዩ ድማ ንዝበደለካ ሰብ ኣብ ጎደና ምስ ትረኽቦ ከም ቀደምካ 
ሓቄፍካ ክትስዕሞ ነብስኻ ምእዛዝ ዝኣብየካ ። 

ኣነ ፡ እንታይ ክትገብር ይሓይሽ ? 

ኣቦና ፡ ብልቢ ምሕረት ክትገብር ግዜ ይሓትት እዩ ፡ ንግዚኡ ሕማቅ ክስማዓካ 
ይኽእል እዩ ፡ እዚ ግን ባህርያዊ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ኢዩ ፡ ኣምላኽ ዉን ካብ ዓቅምኻ 
ንላዕሊ ኣይእዝዘካን እዩ ። 

ኣነ ፡ ምሕረት ጌረ ኣለኹ ማለት ድዩ ? 

ኣቦና ፡ እወ ዝወደይ ሓንሳብ ንእግዚኣብሄር ክትብል ምሕረት ክትገብር ምስ ትዉስን 
፡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምሉእ ምሕረት እዩ ። 

ኣነ ፡ ግን ኣቦና ምስ ዘለኒ ስምዒት ከመይ ጌረ ምሕረት ክገብር ይክእል ?? 

ኣቦና ፡ ነቲ ኣብ ልብኻ ዝነበረ ናይ ሕርቓን ፡ ጽልኢ ፡ ቅርሕንትን ስምዒት ፡ ጸሪግካ 
ምስ ኣዉጻእካዮ በዲልኒ እዩ ኢልካ ኣይትረግሞን ኢኻ ። እንተ ረጊምካዮ ሕማቅ 
ናቱን ትምነ ተለኻ ግን ምሕረት ኣይገበርካ ኣለኻ ማለት እዩ ። 
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ሓደ መዓልቲ ኢዩ ሓደ መንእሰይ ብዙሕ ወረቃቅቲ ክነድድ ረኣየ እሞ ፡ ኣብ ጥቅኡ 
ነዳዲ ዝመልአ ጥርሙዝ ኣልዒሉ ናቲ ሓዊ ኣፍሰሶ ፡ እቲ ሓዊ መሊሱ ገደደ ፡ ሓደ 
ካልእ ነዚ ዝተዓዘበ ሰብ ድማ እንታይ ትገብር ኣለኻ ብምባል ሓተቶ ? ንሱ ድማ ነዚ 
ሓዊ የጥፍእ ኣለኹ በሎ ። ካብ መጀመርታ ኣትሒዙ ይዕዘቦ ስለ ዝነበረ እቲ ጥርሙዝ 
ግን ነዳዲ እዩ ሒዙ ዘሎ በሎ ፡ ንሱ ድማ ጸገም የለን ፈሳሲ ስለ ዝኾነ ከጥፍኦ እዩ 
በሎ ። ዝወደይ ንስኻ ኸ እንታይ ትብል ? 

ኣነ ፡ እዚ ደኣ ፍሉጥ እንድዩ መሊሱ ክገድድ እዩ ። 

ኣቦና ፡ ስለዚ ካብ ናይ ቂም ስምዒት ምስ ወጻእና ንነብስና ካብ ንግብረ መልሲ 
ኣሕሊፎም ዝህቡ ናይ ሓጢኣት ስምዒታት ክንህባ የብልናን ። ዘሳቕዩና ስምዒታት 
ምስ ዝመጹና ግን ከምዚ ብምባል ንጸሊ ! 

 ዎ ኣምላኽ ከምቲ ምሕረት ዝገበርካለይ ምሕረት ክገብር ሓግዘኒ ፡ ከምቲ ንዓይ 
ዝተቀበልካኒ ንኻልኦት ክቅበል ፡ ካብ ናይ ጽልእን ቅርሕትን ስምዒት ኣድሕነኒ ። 

ኣነ ፡ እታ ኣነ ክገብራ ዘለኒ ነዛ ጸሎት እዚኣ ምጽላይ እያ ? 

ኣቦና ፡ እወ ዝወደይ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልያ ሰላምን ርግኣትን ድማ ክትፈጥረልካ እያ 
፡ ንዝተጎዳእኮዮ ቁስሊ ፈውሲ ክትኮነካ እያ ። እዚ ጉዳይ ግዜ ዝሓትት እኳ እንተ 
ግን ይንዋሕ ይሕጸር እዚ ከምዚ ዓይነት ስምዒታት ጠቅላላ ክፍወስ ምዃኑ እመነኒ 
። ምስ ግዜ እዚ ናይ ጽልእን ቃንዛን ስምዒት ናብ ፍቕርን ምስምማዕን ክልወጥ እዩ 
። 

ኣነ ፡ እዚ ከም ምሕረት ዲዩ ዝቁጸር ? 

ኣቦና ፡ እወ ከም ምሕረት ኢዩ ዝሕሰብ ። 

ኣነ ፡ ካልእ ከ እንታይ ክገብር ትመኽሩኒ ? 

ኣቦና ፡ ናተይ ምኽሪ ዝወደይ ሓደ ዓቢ ናይ ምቅያር ኣተሓሳስና ዝሓቆፈ እዩ ፡ ጻዕዳ 
ወረቐት ኣምጺና ስም ኩሎም ዝበደሉኻ ዘሳቅዩኻ ዘጨነቁኻ ዘጋፍዑኻ ዝጠለሙኻ 
ሕማቅ ክንሓስብ ምኽንያት ዝኾኑኻ ፡ ከሎም ኣዕሩኽትኻ ፡ ኣዝማድካ ዝፈትወካ 
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ዝነበሩ ወይ ውን ዝጸልኡኻ ዝነበሩ ፡ ምሳኻ ዘለዉ ወይ ክትረክቦም ዘይትኽእል 
ሰባት ኣስማቶም ጸሓፎም ዘይትዝክሮም ሕደጎም ትዝክሮም ጥራሕ ጽሓፍ ። 

ኣነ ፡ ሓደ ሰብ እንተ ረሳዕኩ ኸ ?? 

ኣቦና ፡ ዝወደይ እንተ ረሳዕካ ፡ ክርስቶስ ውን ረሲዕዎ ኣሎ ማለት ኢዩ ። ዝዘከርካዮ 
ኩሎም ድሕሪ ምጽሕፍካ ኣብ ታሕቲ ንኹሎም ይቕረ ጌረልኩም ኣለኹ ኢልካ ጽሓፍ 
። ድሓር ነታ ወረቐት ቅደዳ ወይ ኣንድዳ ወይ ከኣ ናብ ጉሓፍ ደርብያ ። 

ኣነ ፡ ሽዑ’ኸ ኣነ እንታይ ክኸውን እየ ? እቲ ዘጋጠመኒ በደል ከ ? ንዓመታት 
ዝተሳቀኽዎን ዝተቀንዘኽዎን ከ ? 

ኣቦና ፡ ኣይትፍራሕ እግዚኣብሄር ክክሕሰካ እዩ ፡ 
እግዚኣብሄር ንውጹዓት ፍትሒ የውጽእ እዩ ።  
መዝ 146፡7 ንጥቑዓት ፍትሒ ዜውጽኣሎም ፡ 
ንጥሙያት እንጌራ ዚህቦም ንሱ እዩ ፡ ካብ ድነ 
ሞት ናብ ናይ ወጋሕታ ባና የሰጋግረካ ፡ ካብ 
እሻኹ ገረብ ናብ ልሙዕ ጽሕዲ ይቕይረናን 

 

        ኣእዋም ጽድቒ ንክብሪ እግዚኣብሄር ዚኸዉን ተኽሊ 
እግዚኣብሄር ፡ ተባሂሎም ምእንቲ ኺስመዩ ድማ ፡ ንሕዙን ጽዮን ኣብ ክንዲ 
ሓሙኹሽቲ ዘውዲ ኽደፍኣሎም ፡ ኣብ ክንዲ ሓዘን ከኣ ዘይቲ ሓጎስ ፡ ኣብ ክንዲ 
መንፈስ ጓሂ’ዉን ኪዳን ምስጋና ኽህቦም ለኣኸኒ ኢሳ 61፡3 ። 

          ድሕሪ ደጊም ሕድገትን ጽልኣትን ዓንያ ዝባደመት ከተማ ኣይክትኮንን ኢኻ፡ 
ኣነ ዘለኣለማዊ መሓበንን ንዉሉድ ወለዶ ኸኣ ደስታን ክገብረኪ እየ ኢሳ 60፡15 ። 

          ኣይክትሓፍርን ኢኺ እሞ ኣይትፍርሂ ፡ ኣይክትንውርን ኢኺ እሞ 
ኣይትሕነኺ ፡ ኤረ ነውሪ ንእስነትኪ ኽትርስዒ ፡ ጸርፊ ምብልውናኺ ድማ ድሕርዚ 
ኣይክትዝክርን ኢኺ ኢሳ 54፡4 ። 

ፍትዋተይ ዉሽጣዊ ንጽህና 
ንምስራሕ ይጽነሓለይ 
ኣይትበሉ ፡ ሓጢኣት ከም 
ዝገበርኩም ምስ ፈለጥኩም 
ከኣ ቀልጢፍኩም ተነስሑ ፡ 
ምሕረት ከም 
ዝተገበረልኩም ከኣ እመኑ 
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ኣቦና ፡ እወ ዝወደይ ኩሉ ጉድኣትካ ንሓጎስ ክኸዉን እዩ ፡ ዓስቢኻ ዝኸፍል ኣምላኽ 
ከምዘሎ ተኣማመን ። እዚ ንዓኻ ንበረኸት ክኾነካ እዩ ፡ ናይ ዮሴፍ ንባርነት ምሻጥ 
ንዕኡን ንስድራቤቱን ንጽቡቆም እዩ ኮይኑ ። 

   ኣነ ፡ ኣቦና ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብል ምሕረት ጌረ ኣለኹ ፡ ዓስበይ ድማ 
ካብቲ ዝኣተወለይ ቓል ክጽበ እየ ። ከምዚ ከቢድ ሸኸም ካብ ልበይ ዝቐለለይ ኮይኑ 
ተሰሚዑኒ ። 

ኣቦና ፡ ግርም ፡ እምበኣር ሳልሰይቲ ነጥቢ ሰላም ዕራርቦ ተሪፋትና ኣላ ። 

ኣነ ፡ ከመይ ማለት ኢዩ ኣቦና ? 

ኣቦና ፡ መዓልታዊ ንዘጋጥሙኻ በደል ምሕረት ምግባር ። 

ኣነ ፡ ከመይ ማለት እዩ ? 

ኣቦና ፡ ንነብስናን ንኻልኦትን ብዝሓለፈ ምሕረት ድሕሪ ምግባርና ፡ ንሓርቀሉን 
ንጉህየሉን ምኽንያት የብልናን ፡ እምበኣር ካብ ሕጂ መዓልታዊ ምሕረት ምግባር 
ንጀምር ። 

ኣነ ፡ ከመይ ጌርና ? 

ኣቦና ፡ መዓልታዊ ዝገበርካዮ ሓጢኣት ፡ ዉድቀት ፡ ጌጋ ፡ ዘኪርካ ተነሳሕ ፡ምሕረት 
ካብ ክርስቶስ ዉን ሕተትን ከምዝተሓደገልካ ዉን እመን ። 

         ቅዱስ ኣቡነ ሽኖዳ ባሕታዊ ፡ ምስ ሓጢኣትካ ኣይትደቅስ ። ይብሉ ኔሮም  

ኣነ ፡ እንታይ ማለቶም ኢዮም ? 

ኣቦና ፡ ማለት ን ኣምላኽ ኣጉሂኻዮ ተባኢስካ ከለኻ ክድቕስ ናብ ዓራትካ ኣይትደይብ 
፡ ቅዱስ ኣቦና ከምዝበልዎ ነፍስ ወከፍ ሓጥያትካ ቅድሚ ምድቓስካ ኮፍ ኢልካ 
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ዝገበርናዮ እንዳ ዘከርካ ተነሳሕ ። ብከምዚ እዩ ከኣ ሓደ ሰብ ሰላም ዘለዎ ድቓስ 
ዝድቕስን ምስ ኣምላኽ ኸኣ ዕርቒ ዝገብርን ።  

ኣነ ፡ ምንዛዝ ከ ኣቦና ? 

ኣቦና ፡ ብዛዕባ ኣገዳስነትን ጥቅምን ምንዛዝ 
ክንዛረብ ኢና ። ሓደ መእምን ኢዩ ንኣቦና ዳውድ 
ለምዒ ከመዚ ብምባል ሓተቶም ፡ መዓስ ኢዩ ሓደ 
ሰብ ሓጢኣቱ ምሕረት ዝግበረሉ ድሕሪ ምንሳሕ 
ድዩ ድሕሪ ኑዛዜ ድዩ ወይሲ ድሕሪ ቁርባን በሎ ?? 
ኣቦና ድማ ከምዚ ብምባል መለሱሉ ፡ ምሕረት ኣብ ክርስትንና ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ። 
ስለዚ ከኣ እዩ ብዙሕ ኣፍደገታት ዘለዎ ከም ንስሓ ፡ ምንዛዝ ፡ ቁርባን እዚኦም 
ኩሎም ምሕረት እዩም ዘዉህቡ ። ኣምላኽ ኣገዳስነት ምሕረት ርእዩ ንመዓጹ 
ምሕረት ኣብዝሖም ። 

 ዝኾነ ሰብ ንመዓልቲ ከይሓጥአ ዝዉዕል ይህሉ ዶ ትብል ? 

ኣነ ፡ ኣነ እኮ መዓልታዊ እየ ዝሓጥእ ፡ ከምዝመስለኒ ከኣ ኩሉ ሰብ እዩ ከምኡ ፡ ወላ 
ዓቢ ሓጥያት ኣይግበር ንኣሽቱ ግን ግድን ኢዩ ። 

ኣቦና ፡ እሂናይ ድኣ ዝወደይ ኩላትና ሓጥኣን ኢና ፡ ስለዚ ብናይ ሰይጣን ተንኮልን 
ምትላልን ከይተዓሸኻ መዓልታዊ ተነሳሕ ። ቤት ክርስትያን ኣብ ናይ ድቃስ ጸሎት 
ከም ትምህረና ቅድሚ ናብ ዓራትና ምድያብና ከምዚ ንብል ፡ ዎ ጎይታ ኣብዛ 
መዓልቲ እዚኣ ብቃል ኮነ ብግብሪ ወይስ ብሓሳባት ኩሉ ዝገበርናዮ ስለቲ ቅዱስ 
ስምካ ኢልካ ሕደገልናን ተዓረቀናን ።  ንገለ ወይ መብዛሕትኡ ኣይኮናን ንብል 
እንታይ ደኣ ንኩሉ ሓጢኣትና ኢና ሕደገልና ኢና ንብል ። ንጎይታና ኢየሱስ 
ክርስቶስ ክሓድገልናን ከምሕረናን ንልምኖ ። ስማዕ እንዶ ዝወደይ ንሱ ናይ ብሓቂ 
ሓዲግልናን ምሒርናን ዲዩ ወይሲ ዘረባ ጥራይ እዩ ? 

ኣነ ፡ ንሱ ብዘይ ጥርጥር ይምሕር እዩ ። 

ኣቦና ፡ ሓንቲ ታሪኽ ከንገረካ ፡ ሓደ ተማሃራይ ካብ ላዕላይ ግብጺ ናብ ካይሮ ዝርከብ 
ኮለጀ ብዓዉዲ ኢንጅነር 3ይ ዓመት ክመሃር መጸ ። ኣብኡ ኣብቲ ኮለጅ ሓደ ወዲ 

ኣቲ ኢዮርሳሌም ምእንቲ 
ክትድሕኒ ልብኺ ካብ ክፍኣት 
ሕጸቢ ። ክሳዕ መኣዝ ክፉእ 
ሓሳባት ኣብ ዉሽጥኺ ኺነብር 
እዩ ! 
          ኤር 4 ፡14 
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ዓዱ ጸንሖ ብሰለስተ ዓመት ድማ ይዓብዮ ነበረ ። ስድራ እቲ ንእሽተይ ንወዲ ዓዶም 
ምስ ረኸቡ ተሓጎሱ ኣመት ወዶም ክገብር ፡ ሓድሽ ስለ ዝኾነ ክሕጉዞ ተላበውዎ ። 
ንሱ ድማ ፡ ሓወይ እንዲዩ ኣይትሸገሩ ናባይ ግደፍዎ በሎም ። ቆልዓ ኮለጅ ስለ 
ዘይለመዶ ጭንቀት ገበረሉ ዓቅሉ ምስ ጸበቦ ሽጋራ ምስታይ ጀመረ ። ነዚ ዝረኣየ 
ወዲ ዓዱ ክንዲ ዝሕግዞ ድኻሙ መዝሚዙ ከፈራርሖ ጀመረ ። መዓልታዊ ገንዘብ 
ክፈለለይ ተዘይ ኮይኑ ክነግረልክእ እየ ፡ እናበለ ሓንሳብ ናይ ድራር ሓንሳብ ናይ ኮፒ 
. . . . ወዘተ ኣሸገሮ ። ዋላ ደኣ እቲ ሓድሽ ተማሃራይ ሓሙሽተ መዓልቲ ጥራሕ 
ይስተያ ረሲዕካዮ ዲኻ እቲ ጉዳይ ? እናበለ ገንዘብ ይወስድ ነበረ ። ብስድሩ ክሕግዞ 
ከም እሙን ዝተቆጽረ ወዲ ዓዱ ነቶም ድሃዩ ንምፍላጥ ዝድውሉ ወለዱ ክነግረልካ 
እየ እንዳ በለ ምፍርራህ ቀጸሎ ።      

   ሽዑ ዓመታዊ ዕረፍቲ ኣኪሉ 6 ነሓሰ ክልቲኦም ናብ ዓዶም ከዱ ። ኣብ ካልኣይ 
መዓልቲ ኣብ ደገ ተራኸቡ ፡  

ዓቢ ተማሃራይ ፡ ንዓ እስኪ ድራር ኣብልዓኒ ። 

ንእሽተይ ተማሃራይ ፡ ገገዛና ንብላዕ ። 

ዓቢ ተማሃራይ ፡ እንታይ ረሲዕካዮ ዲኻ ? ኣብ ካይሮ ከለና ብቴለፎን እያ ኔራ ፡ 
ሕጂ ግን ገጽ ን ገጽ ኢያ  

ኢሉ ኣፋራርሖ እቲ ዉን ፈሪሑ ጋበዞ ።  

እናበልዑ ኣብ መንጎ ካብቲ ዝበልዑሉ ዝነበሩ ቤት መግቢ ሓንቲ ጽብቅቲ መፍትሒ 
ሽግር ሒዙ ወጸ ። ንሳ ድማ ሳዕቤኑ ብዘይ ገድስ ነብኡ ምንጋር ነበረት ።ናብ ገዝኡ 
ምስ ከደ ነብኡ ካብ ስራሕ ክሳብ ዝምለስ ኮፈ ኢሉ ተጸበዮ ። ኣብኡ ምስ መጸ ። 

ንእሽተይ ተማሃራይ ፡ ባባ ሓንቲ ነገር ዶ ክነግረካ ግን ትሓርቅ ዲኻ በሎ ።  

ኣቦ ፡ ኢሂ ዝወደይ ኣይሓርቅን ኢየ ቀጽል  

ንእሽተይ ተማሃራይ ፡ ናብ ካይሮ ምስ ከድኩ ሽጋራ ከትክኽ ጀሚረ ኔረ በሎ ። 

ኣቦ ፡ ( ብሕርቃን ) ኣነ ንካይሮ ዝሰደድኩኻ ክትምሃር ድየ ወላ ሽጋራ ክትሰቲ ?  
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ንእሽተይ ተማሃራይ ፡ ( ብቅልጡፍ ) ሕጂ ብዙሕ ጌረ ካብ ዝገድፎ ፡ ኣብቲ 
መጀመርታ ንካይሮ ዝከድኩሉ መዓልታት ጥራሕ እዩ ኔሩ ፡ ብከምኡ እየ ክነግረካ 
ክጽበየካ ኣምስየ ባባ ፡ ናይ ብሓቂ ገዲፍካያ ! ብሓቂ እየ ባባ ተዘይ ገድፋ  እንታይ 
ክገብር ይነግረካ ። 

 ኣብኡ ድማ ኣስፍሕ ኣቢሉ ብዛዕባ ናይ ምትካኽ ጥዕና ዘለዎ ጎዳእነትን ክሳብ ሞት 
ከምዘብጽሕ ክመኽሮ ጀመረን ። ነብሱ ክከናኸንን ኣብ ትምርቱ ከድህብን ከም ዘለዎ 
ድማ ነገሮ ። ኣብ መወዳእታ ድማ ባዕልኻ መጺኻ ስለ ዝነገርካኒ ግን ኣድኒቀካ ኢሉ 
ኣተባብዖ ሓቆፎን ፡ ዝኾነ ዘድልየካ ነገር እንተ ኣሎ ንገረኒ በሎ ። 

 በዚ ዝተተባብዐ ወዱ ሓደ ዘተረፈ ነገር ዉን ኣሎ በሎ ። 

ኣቦ ፡ ( ብልቡ ሕጂከ እንታይ ሓሽሽ ሰቲየ ዲዩ ክብለኒ ኢሉ ፈርሐ ) ቀጽል ቀጽል 
።  

እቲ ወዲ ዓዱ ዝገበሮ በታ ሽዓ መዓልቲ ዘጋጠሞ ነገሮ ። ኣብኡ ኣዝዩ ሓዘነ በሎ 
ድማ ድሕር ሕጂ ኣነ ዋላ ሓንቲ ኣይብለካን እየ ። ኣብ ነብስኻ ተሞርኩስካ ድላይካ 
ወስን ፡ ካብኡ ግን ርሓቅ ዓማጺ ስለ ዝኮነ ተጠንቀቀሉ በሎ ። ነብኡ ባብ ብኣይ 
ኣይጎሃኻን በሎ ። ኣብኡ ድማ ብርግጽ ኣይጎሃኩን እቲ ዘገድስ እንኳዕ ካብ ሕማቅ 
ምስራሕ ተቆጠብካ ። ኩሉ ከይሓባእካ ሰለዝነገርካኒ እኳ ደኣ ተሓጒሰ ካብ ሕጂ 
ንድሓር ከም ሓውኻን ዓርክኻን ሕሰበኒ ። ንዓርክኻ ኣይትፍርሓዮ ፡ ሕጂ ኩሉ 
ባዕልኻ ኩሉ ፈሊጥካ ኢካ ፡ ሓቀይ ዶ ? እወ ባባ ወረ ድሕሪ ሕጂ ኣየድልየኒን እዩ 
። እወ ክትጥንቀቅ ኣለካ ። ነቦኻ ክነግረልካ እየ እንተ ኢሉካ ናባይ ከመጽእ ገደፎ ። 
ሽዑ እቲ ተመሃራይ ካብ ከቢድ ሸኸም ነጻ ዝኾነ ኮይኑ ተሰመዖ ፡ ናብ ኣብኡ ምስ 
ተናዘዘ ነታ ዓርኩ ዝጥቀመላ ዝነበረ ካርድ ዘቃጸላ ኮይኑ ተሰመዖ ። 

    ቁሩብ ምስይ ምስ በለ ንፋስ ክወስድ ንደገ ወጸ ነቲ ዓቢ ዓርኩ ኣጋጣሚ ረኸቦ 
። ሰላም ድሕሪ ምባል  

ዓቢ ተማሃራይ ፡ እንታይ ደኣ ኮይንካ ተጸዊግካ ትጥምተኒ በሎ ?? ድራር ኣድርረኒ 
ኣይብለካን እየ ጥራይ ዝስተ ግዝኣለይ ። 
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ንእሽተይ ተማሃራይ ፡ ( ዕትብ ኢሉ ) ፡ ስማዕ ነፍሲ ወከፍና ባዕልና ነናትና ንኸፍል 
፡ ተዘይ ኮይኑ መመንገድና ሒዝና ንኸይድ ።  

ዓቢ ተማሃራይ ፡ እንታይ ድኻ ኮይንካ መን እዩ 
ኣጆኻ ኢሉካ ? ብኸምዚ ደኣ የዋጻካ ድዩ 
ረሲዕካዮ ድኻ ዝገበርካዮ ? ክትርኤኒ ኢኻ በል 
እንታይ ከምዝገብረካ ኢሉ ገዲፍዎ ከደ ። 

ንእሽተይ ተማሃራይ ፡ ድልየትካ ግበር ።  

ሽዑ ብታህዋኽ ናብ ገዛ እቲ ተማሃራይ ከይዱ 
ንኣብኡ ረኸቦ ።  

ኣቦ ፡ “ እንቋዕ ብሰላም መጻኻ ” ዝወደይ እቶ  

ኮፍ ድሕሪ ምባሉ 

ዓቢ ተማህራይ ፡ ሓደ ነገር ኣሎ ክነግረኩም ዝደለኹ ። 

ኣቦ ፡  እንታይ እዩ ዝወደይ 

ዓቢ ተማሃራይ ፡ ወድኹም ኣብ ካይሮ ሽጋራ 
ምስታይ ጀሚሩ ኔሩ ። 

ኣቦ ፡ ( ርእሱ እንዳ ነቕነቀ ) ሰሓቀ  

ዓቢ ተማሃራይ ፡ ( ብርቡሽ መንፈስ ) ማለተይ 
ኣነ እኮ ንዕኡ ሓሊየ እየ ። ካብ ሕጂ ከትኽኽ 
እንተ ጀሚሩ እንዳ ዓበየ ምስ ከደሲ ጽቡቅ 
ኣይኮነን ።  

ኣቦ ፡ ( ብብርቱዕ ድምጺ ) ነጊሩኒ እዩ ብዛዕባ 
ኩሉ ነገር ነጊሩኒ እዩ ።  

እቲ ተማሃራይ በዚ ሓፊሩ ኩሉ ከድሓርሕር ጀመረ ። ኣብ ራእይ የውሃንስ 13 ብዛዕባ  
ሰይጣን ተጻሒፉ ኣሎ ፡ ንሱ ለይትን መዓልትን ከሳሲ ኣሕዋትና እዩ ። ሓጢኣት ምስ 

ብሓጥያትካ ኣዚኻ ክትጠዓስ 
ጽቡቅ ኢዩ ፡ ግን ብሰንኪ ነብሰ 
ወቀሳ ኣብ ሕድገት ወይ ምሕረት 
ኣምላኽ ጥርጣረ ክገብረልካ 
የብሉን ። ምሕረት ኣምላኽ ኩሉ 
ምሉእ እዩ ኩሉ ሓጥያትና ኣብ 
መስቀል ተቆሪጹ ኢዩ ። 
           ቅዱስ ባሕታዊ ቶፋን   

ኣምላኽ ኣብዚ ዓለም ምስ ኩሉ 
ዘጋጥሙና ፈተናታት ርእዩ ሓደ 
ዓቢ ዉሕስነት ሂቡና ፡ ገሌና 
ዉን ሕድገት ( ጥምቀት ) ምስ 
ተገበርልና መሊስና ንወድቅ ። 
ስለዚ እቲ ዝከኣለና ክንገብር 
ኣለና ። እዚ ማለት ከኣ 
መዓልታዊ ንገብሮ ክንስሓሉ 
ኣለና ። በዚ ከምዚ ከኣ በቲ 
ዘይቅየር ክርስቶስ ካብ ቁስልና 
ንሓዊ ። 
           ቅዱስ ኣጎስጢኖስ 
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ሰራሕካ ሰይጣን ኣብ ናይ ክሲ ወረቐት እዩ ዝጽሕፎ ፡ ንምሳሌ ንሓደ ሰብ ምስ 
ትፈርድ ፡ ንኣምላክ እዚ ሰብ እዚ ፈሪዱ እዩ ጽሑፍ ከኣ “ኣይትፍረድ” ኢዩ ዝብል 
ንስኻ ከኣ ናይ ፍትሒ ኣምላኽ ኢኻ ይብሎ ። ዝወደይ ሰይጣን ጽቡቕ ኣሎ ወይሲ 
ጌጋ ? 

  

ኣነ ፡ ጽቡቅ ኣሎ ይብል ምኽንያቱ ሓጢኣት ስለ ዝሰራሕኩ ። 

ኣቦና ፡ ግን ነቦኻ መዓልታዊ ዝገበርካዮ ሓጢኣት  

እንተ ነጊርካዮ ሰይጣን ብድሕሪ ኣምላኽ ቆይሙ 

እዚ ሰብ ከምዚ እንድዩ ጌሩ ከምዚ እንድዩ ጌሩ እንዳ በለ እዩ 

ክኽሰካ ይጅምር ኣምላኽ ድማ ግን ኣይምልሰሉን እዩ ። ሰይጣን 10 ትዛዛት ከምዚ 
እዮም ዝብሉ ሰለዚ ኣብይ ኣሎ ፍትሕኻ ክቕጻዕ ኣለዎ እዩ ዝብል ። ኣምላክ ድማ 
ከምዚ ኢሉ ይምልሰሉ “ ነጊሩኒ እዩ ኩሉ ነገር ” ። እታ ኣብ ኢድ ሰይጣን ዘላ ካርድ 
ትነድድ ። 

 ስለዚ ንኣምላኽ መዓልታዊ ዝገበርካዮም ሓጢኣት ክትነግሮ ኣሎካ ። ወላ እቶም 
ቐለልትን ኢልካ ትሓስቦምን ከየትረፍካ ንገሮ ። ሽዑ ኣብ ትናዘዘሉን ትናሳሓሉን 
እዋን ፡ ኣምላኽ ነታ ማይ ክሲ ወረቀት ካርድ ከንድዳ እዩ ሽዑ ሰይጣን ምኽንያት 
ኣይረኽበልካን እዩ ። ንስኻ’ዉን ካብ ሓጢኣትካ ነጻ ትኸውን ። መዓልታዊ ምሕረት 
ኣብ ትሓተሉ ግዜ ፡ ንኻልኦት’ዉን ምሕረት ምግባር ክትርስዖ የብልካን ። ዝወደይ 
ኩሎም ኣብ ልዕሌኻ በደል ዘውረዱ ሰባት ምሕረት ግበረሎም ፡ ከምቲ በደሎም 
ዝሕደግናሎ በደልና ሕደገልና ክትብል ሓይሊ ክትረክብ ኢኻ ። 

  ኣነ ፡ እዚ ግን ኣቦና ንክብረይ ኣየፍኩሶን ( ኣይጸልዎን ) ። 

ኣቦና ፡ ብዛዕባ ውሽጣዊ ሰላም ኢና ንዛረብ ዘለና ዝወደይ ፡ ሓደ ሰብ ብውሽጡ 
ጽልኢ ፡ ቂም ፡ ንዕቐት መሊኡ ሰብ ከም ዝፈቱ መሲሉ ክቀርብ ይኽእል እዩ ። 
ብዛዕባ እዚ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ፡ ጽልእን ቂምን ኣብ ልብኻ ኣይትሓዝ ። ብዛዕባ 
ልባዊ ርክብ ምስ ሰባት ዝምልኸት እዚኣ ታሪኽ ካልእ ብዛዕባ ደሓን ዝኾነ ኣተሓሳስባ  
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ወይ ልዙብ ኣተኩራ ብዝርዝር ከተርእየና እያ ። ምስ ወደይ ምስ ተማሃሮ ናይ ቤት 
ትምህርቲ ሰንበት ደቀይ ወይ ምስ ዓርከይ ጽቡቅ  ክከውን ይኽእል እየ ወላ ውን 
ዘይጸላእክዎ ከለኹ ። ምስ ሰባት ዘለኒ ርክብ ክፈላለ ይኽእል እዩ ወይ ምስ ገለ ሓደ 
ሰብ ርክብ ክህልወኒ ዘይምድላየይ ግን ጸሊይዮ ተቀይመሉ ወይ ኒዒቀዮ ኣይኮንኩን 
እዚ ካልእ ታሪኽ እዩ ። 

      ንስኻ ናብ ውሽጥኻ ኣድህብ ካብ ልብኻ ንኹሉ ሰብ ምሕረት ግበረሉ ። 
መዓልታዊ ተነሳሕ ንዝተገብረልካ ምሕረት ተቀበል ። ጓሂን ሓጢኣትን ካባኻ 
ኣርሕቆም ፡ ብኸምዚ ሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ከተስተማቅሮ ኢኻ ። መንፈስካ ካብ 
መጽሓፍ ቅዱስ መግቦ ፡ ነቲ ካብ ጎይታ ዝተዋሃብካዮ ቀጻሊ ከተሐድሶ ከተዕብዮ 
ከም ዘለካ ክትርስዕ የብልካን ። 

   ኣነ ፡ ሓቅኹም ኢኹም ኣነ ከማን ተሃንጥየ ኣለኹ ኣቦና ። 

ድሕሪ ዚ ኣነን ኣቦንናን ደጊምና ክንራኸብ ቃል ተኣታቲና ተፈላለና ፡ ከምዚ ካብ 
ኣፍ ልበይ ጾር ዘራገፍኩ ኮይኑ ተሰማዓኒ ፡ ካብ ሕጂ ናይ ብሓቂ ክርስቲያን ኮይነ 
ኢየ ። ምሕረትሲ ክንደይ ይጥዕም ወደይ ! 

   ነዚ መጽሓፍ ካብ ቤት ፍቅሪ እግዚኣብሄር ዘይትቡን ግብጺ ክትጠልቡ ትኽእሉ 
ኢኹም ።      

ቴለ፡ 01285625314 ወይ Kings pharmacy bishoy Armanios 33 park
avenue Newark new jersey 07104 tel; 917 794 1733 
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                                    ኣብዚ መጽሓፍ 

ብዙሓት ሰባት ኣብ መንፈሳዊ ሂወቶም ድኻም ወይ ዝሕታለ የርእዩ ኢዮም ፡ ጠንቂ 
ናይዚ ዓቀኑ ዝሓለፈ ነብሰ ወቀሳ ስለ ዝስምዖምን ምሉእ ምሕረት እግዚኣብሄር ስለ 
ዘይኣምኑን’ዩ ። ሓጢኣት ምስ እግዚኣብሄር ዘለካ ርክብ ዘጻልእ እንተ ኮይኑ ብንስሓ 
ዉን ምሉእ ብምሉእ ከም ዝሓድገልካ እመን ። 

 

ብይቅሬታ ወይ ብምሕረት ምእማን ኣፍደገ ክርስትና ኢዩ ፡ ምስ ተነሳሕካ ኩሉ 
ሓጢኣት ከም ዝሕደገልካ ዘይትኣምን እንተ ኮንካ ኣይትሓዘለይ እምበር ስጋብ ሕጂ 
ክርስቲያን ኣይኮንካን ዘለኻ ። 

ብኸመይ ሓጢኣተይ ከም ዝተሓድገለይ እኣምን ? ሓቀኛ ንሰሓ ኸ ከመይ እዩ ? 

እዚ መጽሓፍ ዝምልሶ ሕቶ ክኸውን ኢዩ ፥ ክትግንዘቦ ዘለካ እንተሎ ግን እዚ መንፈሳዊ 
ካሪክለም ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ኣብ መንፈሳዊ ሂወትካ ሓቀኛ ዕብየትን ርጉጽ 
ውጽኢትን ክትረከብ እንድሕር ደሊኻ መስርዕ ናይዚ ተኸታታሊ ጽሑፍ ሓሊኻ ፡ 
ምንባብን ምትግባርን ወሳኒ ኢዩ ።። 

                          


