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ማሳሰብያ ፡ የሄንን መጽሃፍ መጠቀም ስታስቡ ከመጀመርያ እስከ መጨረሻ 

በቀደም ተከተል እንድታነቡት እናሳስባለን ፡ ምክንያቱ ካለ ቀደም ተከተል 

ስታነቡት ግራ ሊገባቹ ስለሚችል ወይም ሃሳባቹ እንዳይወዛገባቹ በማሰብ 

ነው። 

 

 

 

 

 

*የሄ ተከታታይ መጽሃፍ ወደ ሁሉም ክርስትያን የተባለ በቅናሽ 

ዋጋ እንዲደርሳቸው በክርስቶስ ተስፋ ኣለን 

*በዚ ተስፋ ላይ ለጓደኞቻቱና ለወዳጃቹ በመስጠት መሳተፍ 

ትችላል። 
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                             መእተዊ 

እየሱስ ክርስቶስ ሃጥያተኞችን ያፈቅራል የሚል ቃል ሰምቼ ጣእም ያለውና 

በልብ ላይ ተስፋ የሚዘራ ቃል ነው ፡ ምክንያቱም ሁላችንም ሃጥያተኞች ነን 

። መጽሓፍ ቅዱሳችን በአንድነትም የማይጠቅሙ ሆነዋል ፡ ቸርነት 

የሚያደርግ የለም ፡ ሲለን ሁላችንም እንደረከስን ነው የሚገልጽልን ፡ ይሁን 

እንጂ ከነርካሽነታችን በ እግዚኣብሄር የተወደድንና የተመረጥን ነን፡

ምክንያቱም እግዚኣብሄር እኛ ልጆቹን መፈወስን እንጂ 

ቅጣትእንደሚያስፈልጋቸው ጠላቶች አርጎ አያየንም ። 

      ይሄ ጽሁፍ የመንፈሳዊ ጉዞ መግብያና መጀመሪያ ስለ ሆነ ፡

እግዛብሔርን ማወቅ ፡ እኛ ላይ ያለው እይታ ፡ ትልቁን ነገርም እኛ 

ሃጥያተኞች ስለሆንን፡እግዚኣብሄርን ማወቅ ፡ በትልቁም እኛ ሃጥያተኞች 

ስለሆንን እኛ ላይ ያለው እይታ እና ኣግባብ ኣየያዙ እናያለን ። የእየሱስ 

ክርስቶስ ፍቅር ለመረዳትና ሃጥያተኞችን ተቀብሎ እንደ ሚቀይር ለማወቅ 

፡ እነዚ ተከታታይ ጽሁፎች አብራቹን በማንበብ እንድትጨሩሱት 

እንማጸናቸዋልን ። ይህ ተከታታይ ጽሁፍ ለእያንዳንዱ ሰው ቀለል ባለ 

አገባብና ውጤታማ በሆነ መልኩ የተዘጋጀ ነው።                                                             

ጌታ አይነ ልቦናችንን ይክፈትልን ፡ ፍቅሩ እንድንቀበል ያርገን ፡ የእናታችን 

ቅድስት ድንግል ማርያምና ቅዱሳኞች ጸሎት ኣይለየንም ፡ ለኣምላካችን 

ለዘላለም ለሁሉም ቤተ ክርስትያን ክብር ለእየሱስ ክርስቶስ ይሁን አሜን።  
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    ወደ ኣባታችህን ጋር ነበር ያመራሁት ፡ መንፈሳዊ ካሪክለም ከ 

ጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ ፡ ብዙ ትምህርት ነው የተማርኩት ። ጌዘው 

ስለደረሰ ኣባታችን ለማየት በጣም ፍላጎት ላላቸው ወገኖች ካሪክለሙ ምን 

እንደ ሚመስል ፡ እንዴት ኣርገው ከ ክርስቶስ ጋር ግንኝነታቸው ማጥበቅ 

እንዳለባቸልንገራቸውና ፡ ከዛ ኣባታችን በሰፊው ይገልጽላቸዋል ፡ በደንብ 

ሲገባኝ ግን እኔ እንዳስረዳቸው ሃላፊነት እንዳለብኝ ነው አባታችን ቃል 

ያስገቡኝ ። እንደ ጀማሪ መጠን ለኣንድ ጓደኛየ ስለ ጀመርኩት መንፈሳዊ 

ካሪክለም ስነግረው ፡ እሱም በኣንደኔ  ለመጀመር ፋላጎት እንዳለው ሲነግረኝ 

፡ ከኔ ተያይዘን ወደ ኣባታችን ሄድን። 

    የሄ ጓደጛየ መልካምና ረጋ ያለ ነው ፡ ከእለታት ኣንድ ቀን መጥፎ 

ሁኒታዎች ኣጋጠመው ፡ ከዛን ጌዘ ጀምሮ ጸባዩ እየተበላሸ መጣ ፡ ወደ 

ሱስሱና መጥፎ ነገሮችን ኣመራ በኣንዴ ወደ መጥፎ ሰው ተቀየረ ፡ እንደ 

መፍረድ ኣይሁንብኝ እንጂ ራሱና ጓደኞቹን እሚመሰክሩት እውነት ነው ፡ 

በዚ የተነሳ ደሞ ቤተክርስትያን እርግፍ ኣርጎ ተዎ ፡ እሚገርመኝ ነገር ግን 

ከሱ ጋር ቁጭ ብየ በማወራበት ሳት ግን ገራገር ወደ ክርስቶስ ተመልሶ ረጋ 

ያለ ሂወት መኖር የሚፈልግ ሰው ነው ። እንዴት ኣርጎ ግን ይመለስ !? 

ትግስት ባለማረግ ሰው ነጥሎታል ?! መጥፎ ቃል በመናገር በኣንዴ ሁሉም 

ነገር ኣቁሞ መቀየር ኣልቻለም ፡ መጥፎ ልምድ ለማጠራቀም ብዙ ኣመት 

የወሰደበት በደቂቃዎች መቀየር ኣይችልም። ስንት ጌዜ  ሞክሮ ነበር ግን 

ኣልተሳካለትም ። ኣንዳንድ ጊዜ “ተስተካክየ ኣለው ኣዲስ ሰው ሁኘ ኣለው” 

ሲል ይሰማና ከዛ ከትንሽ ጊዜ ቦሃላ ወደ ነበረበት ይመለሳል፡ ተስፋ 

ይቖርጣል ከራሱ ጋር ይጣላል ። 
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“ኡፍፍ. . . እኔስ እማይረባ ሰው ነኝ” ለምንድ ነው ያልቀጠልኩት ይላል ፡ 

ኣንዳንዴም እነዚ የቤተ ክርስትያን ሰዎች ግን መናፍቃን ናቸው ምንም 

ለውጥ የተባለ የላቸውም ቤተክርስትያን ውስጥ እንደ ጥሩ ሰዎች 

ያገለግላሉ ከቤተክርስትያን ጌቢ ከወጡ ቦሃላ ግን በቃሎቻቸው ኣርገው ለ 

ሰው እንቅፋት ይሆናሉ ፡ ምን ኣይነት ኣታላይ ሰዎች ናቸው እያለ ተስፋ 

እምያስቆርጥ ንግግር ይናገራል ።  

ኣንድ ቀን ግን ከራሱ ጋር ቃል ኪዳን ገብቶ መንፈሳዊ ጉባኤ ተሳተፈ 

እውነተኛ ንሳሃ ሰውን ወደ ሃጥያት ኣይመልሰውም የሚል ስብከት ሰማ ፡ 

ለሃጥያት በሃይል መታገል ጀመረ ፡ በጀመረበት ሳት ግን በኣንድ የተወሰነ  

ሃጥያት በተደጋጋሚ ወድቆ ተስፋ ቆረጠ “ እውነተኛ ንሳሃ ወደ ሃጥያት 

እማይመልስ ከሆነ ታድያ እኔ ንሳሃ በመግባቴ ምን ኣገኘሁኝ ?! ኣለ ። 

ቆይቶ ግን መንፈሳዊ  

ሂወት የሚቀጥል ጉዞ እንጂ በኣንዴ ብቻ እንዳልሆነ ከገባው ቦሃላ ከንደገና 

ኣዲስ መንፈስ ኣገኘ ፡ ስለ ኣባታችን ከነገርኩት ቦሃላ በይበልጥ በርታት 

በኣዲስ መንፈስ ከ ኣባታችን ጋር ተገናጘ ፡ ያኔ እንየ ከወራት በፊት 

የጀመርኩት መንፈሳዊ ሂወት እሱም ከኔ ጋር ሆኖ ለመቀጠል ወሰነ ።  

    ኣንድላይ ወደ ኣባታችን እየድሄን ስለ መድሃኒታችን እየሱስ ክርስቶስ ለ 

ሃጥያቶኞችን ያለው ፍቅር እያወራን ኣባታችን ጋር ደረስን ፡ ኣባታችንም 

ሲጠቡቁን ስለ ነበሩ ተቀበሉን ፡ እኔም ኣባታችንን ኣስፈቀድኩኳቸው እና 

ብቻው እንድነጋገሩት ትቻቸው ወጣው ። 

       ጓደኛየ ከ ኣባታችን ጋር ብቻየ ስለተወኝ በጣም ተሳቀቅኩኝ ፡ 

ምክንያቱም ጸጉሬ ረጅም ነበር ፡ ኣባቶች ረጅም የተጠቀለለ ጸጉር ብዙም 

አይደግፉትም ምን ላድርግ ! ባህሪ እንደዚ ከሆነ ፡ ስለ እውነት ኩሉ ግዜ  

ከራሲ ጋር “እግዚኣብሄር ግን ረጂም ጸጉር ኣጭር ጸጉር ያስፈልጎታል” 
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እያልኩ እመራመራለው ። ብዙ ነገሮች ደፈር ብየ እንኳን ብፈታው ፡ ስለ 

መንፈሳዊ ሂወት ከእግዚኣቤሄር ጋር መናገር በደረሰበት ጊዜ ግን ትልቅ 

እፍረት ውስጥ እገባለዉ ።  

    ኣባታችን ትሁትና ፊታቸው በደስታ የበራ ብቻ ሳይሆን ፡ ያለምንም 

ጥያቄና ኣስተያየት ለኔ መቀበላቸው ለኔ እርጋታ ሳይፈጥርልኝ ኣልቀረም ። 

በሂወቴ በጣም የምጠላው ነገር ቢኖር ፡ ኣንድ ሰው በግል ሂወቴ ገብቶ 

ሲጠይቀኝ ነው ፡ ኣብዛኞች ሰዎች “ለምንድነው ጸጉርህ እንደዚ ያረዘምከው” 

ይሉኛል ፡ እኔ ግን ደስ ስለማይለኝ  በደረቁ “የኔ ጸጉር ነው ወይስ ያንተ 

ጸጉር” ብየ ነው ምመልስላቸው። እኚ ኣባት ግን እንደሊሎቹ  ኣይደሉም ስለ 

ጽጉሬ ሳይጠይቁኝ “እንዴት ኣደርክ ልጄ” ኣሉኝ ፡ ለረጂም ኣመታት 

ምንተዋወቅ መስሎ ተሰማኝ! 

እኔ፡ እግዚኣብሄር ይመስገን ኣባቴ 

ኣባታችን፡ ሂወትህ እንዴት ነው? 

እኔ፡ ጓደኛየ እንዳሎት ነው ከኣምላኬ በጣም ርቄኣለው ብዙ ነገሮች ለመናገር 

የምያሳፍርና የምያደክም ነገሮች ሰርቻለው ሁሉም ኣይነት ሃጥያት ሰርቻለው 

፡ ሃጥያት ኣሸነፈኝ ብሎት ማጋነን ኣይሆንብኝም ፡ ሁሉም ትቼ ወደ ቀና 

መስመር ለመመለስ ስንት ጊዜ  ሞክሬ ግን ኣቃተኝ ። 

   እንዴት ብየ መንፈሳዊ ሂወት እጀምራለው የሚል መጽሃፍ ካነበብኩኝ 

ቦሃላ ግን ትንሽ “ጥንካሬ ሰጥኝ” መንፈሳዊ ሂወት ጉዞ እንጂ ኣንድ ምዕራፍ 

እንዳልሆነ ከተገነዝብኩኝ ቦሃላ ትንሽም ቢሆን ተስፋ ኣርኩኝ ።የሚገርሞት 

ነገር ኣባቴ ተስፋ በምቆርጥበት ሳዓት ወደ ፓጋን (ኣምላክ የለም ብሎ 

የምያምኑ ሰዎች) እሄድ ነበር ፡ እማድርገው ነገር ስለሚጨንቅኝ ራስህን 

ኣጥፋ ራስህን ኣጥፋ ይለኛል ! እኔጃ በቃ ውስጥየ በጣም ተጎድተዋል ፡ 

ከነበርኩበት የጥፋት መንገድ  የሚረዳኝና የምያወጣኘ ኣለ ብየ ካስብኩኝ 

ቦሃላ ግን ወደ እርሶ መጣው ። በትልቁም እዚ የተማረ ጓደኛየ በጣም ትልቅ 
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ለውጥ በ ሂወቱ ላይ ሳይ በጣም ተገረምኩት ፡ ምክንያቱም ሰው ይለኛል 

ብሎ ሳይሆን የምያስብልኝ ትክክለኛ ፍቅርና ከልቡ መልካምነት ነበር 

የሚያሳየኝ ፡ የሄ በጣም ኣስተማሪና ግብራዊ የሆነ መጻሕፎትም ወደ እዚ 

እንድመጣ በጣም ነው የረዳኝ። 

ኣባታችን ፡ ጥሩ ኣረክ ልጄ !! እሺ “እንደት ብየ ልጀምር” የሚል መጽሃፍ 

ማንበብ ከጀመርኩበት ጌዘ ጀምሮ ክለሳ ከማድረጋቺ ቦሃላ ፡ ከሱዋ ጋር 

ተያይዞ የሚሄድ ቀለል ያለች ርእስ ኣለች እሱም  

  “እየሱስ ክርስቶስ ሃጥያተኞችን ያፈቅራል” የሚል ነው።ስለዚ 

ከመጀመራችን በፊት መሰረታዊ  የሆነ ነገር እንድናይ ይገባናል። 

     እኔ ፡ ርእሱ ግን ደስ ሲል ኣባቴ እሱም ብቻ ሳይሆን ያበረታልም ፡ 

በምንገድ ላይ እየመጣን እያለ ከጛደኛየ ጋር ስለ ርእሱ ጉዳይ እንወያይ ነበር 

እንዳየሁት ከሆነ ግን ከእርሶ ብዙ ነገር ነው የተማረው ።ግን ኣባቴ ክርስቶስ 

ሃጥያተኞችን እንደምያፈቅር ምን ማስረጃ ኣለ ?! 

 

 

 የመጀመርያው ማስረጃየ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ነው  

 እኔ ፡ በሰፊው ቀስ ብለው ቢገልጽሉኝ ግን ጥሩ ነበር ኣባቴ ምክንያቱም የ 

ቤተክርስትያን ነገር ምንም እውቀት የለኝም ፡ መጻሓፍ ቅዱስ ቢሆንም 

ኣንብቢ ኣላውቅም ፡ቅዳሲም ቢሆን በግእዝ ስለሆነ ምንም ኣይግባኝም 

ቻይና መስሎ ነው ሚሰማኝ ፡ ስለዚ መንፈሳዊ የሆኑ ነገሮች ሲነግሩን ኣባቴ 

እንደ ህጻን ሊጅ ምንም ነገር እንደማያውቅ ኣርገው ብያይኝ ጥሩ ነው ። 

ኣባታችን ፡ ህጻናቶችን እየሱስ  የቀድሞ ሰው ክብር ለመመለስ ክርስቶስ 

ያፈቅራቸዋል ። 

እየሱስ ክርስቶስ ሃጥያተኞችን እንደ ምያፈቅር ሶስት ጭብጥ ነገሮች እንይ 
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ስለ እነሱም እንደዚ ለ እግዚኣብሄር “መንግስተ ሰማያት ለ  ልጁች እንደነዚ 

ናት ልጆም ተውዋቸው ወደ ኣኔ  

እንዲመጡ ኣትከልክልዋቸው ሉቃ” 18፡16።ለሃጥያተኞች እንደምያፈቅር 

ወንጌላዊ ማርቆስ እንደዚ ብሎ ተስፋ ሰጥው “ለሃኪም በሽተኞች ኣንጂ 

ጤኖኞች ኣያስፈልጉትም ፡ ለሃጥያተኞኝች 

እንጂ ለ ጻድቅ ልጠራ ኣልመጣሁኝም 

ማርቆስ 2፡17 ። 

   

             በማቴ 11፡19 በተመሳሳይም 

“ሃጥያተኞችን እንደምያፈቅር ነው 

ምያብራራልን እንደዛውም ኣምላክ 

በኣንዱ ሊጁ ያመነ ሁሉ የዘላለም ሂወት 

እንድያገኙ እንዳይጠፉም ለሊጁ  በጃ 

እስከ መስጠት ድረስ እስከዚ ድረስ 

ኣለምን ኣፈቀራት” ይለናል ወንጊላዊ 

ቅዱስ የውሃንስ ። ዮሃ 3፡16  

እግዚብሄር በ ኢሳ 1፡18 “ኑና እንዋቀስ 

“ይላል እግዚኣብሄር”፡ሃጥያታችሁ እንደ 

ኣለላ ብትሆን እንደ እመዳይ ትነጻለች ፡ 

እንደ ደምም ብትቀላ እንደ ባዘቶ 

ትጸዳለች” ይላል። 

እኔ ፡ ምን ማለት ነው ደምም ? ኣባቴ  

ኣባታችን ፡ ደምም ማለት በጣም ደማቅ 

ቀለም ማለት ነው ፡ እዚ ምን ለማለት 

የሚቻል ቢሆን 

በውጣትነት እድሚ ላይ 

እያለ ለሁሉም ሰው 

በእግዚብሄር ፊት የተከበረ 

እንደሆነ ፡ እግዛብሄር 

የቀድሞው የሰው ልጅ 

ግርማ ለመመለስ ሲል 

በተከበረው በልጁ ደም 

እንደገዛው ፡

እንደውጢቱም 

ሰማያውያን ቅዱሳኖች 

እንደምያፈቅሩት ፡ 

እግዚኣብሄር በኛ ላይ 

ያለው እይታ በፍቅር 

እንደሆነ ፡ እንደዚ ብለው 

ብያስተምርዋቸው እንዲት 

ምልካም ነበር ። 

ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ 

(የኣምላክ ፍቅር በሚል 

መጽሓፍ ላይ ገጽ 57) 
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ፈልጎ ነው ሺ ጊዜ እንደ ደም ብትቀሉም ኣትዘገኑኑኝም ወደኔ ኑ እኔ ኣባታቹ 

እንደ በረዶና እንደ ሱፍ ኣነጻቸዋለው ይላል እግዚኣብሄር ። 

እኔ ፡ መልካም ዜና ነው ፡ በዘመነ ኢሳያስ ኣንድም ሰው ጥሩ ኣልነበረም 

ማለት እኮ ነው ! 

  ኣባታችን ፡ ምንም ይሁን በደላችን እግዚኣብሄር እንደ ምያፈቅረንና እንደ 

ምያስብልን ካወቅን የኣምላክ ቃል ካልገባን እንጠፋለን ። ምክንያቱም እሱ 

የ ሃጥያተኞች አፍቃሪ ፡ ሃጥያታችንም የሚጥርግልን ምህረቱ እንደ 

ምያበዛልን ፡ ኢሳ 55፡7 ነው ። ሰይጣን ትልቁ ኣላማው ከ እግዚኣብሄር ጋር 

ያለን ግኑኝነት መበጠስ ነው ። በኣእሞራችን እግዚኣብሄር በሃጥያታችን 

ብዛት እንደሚስለችውና እንደ ማይመለሰን ኣርጎ ያሳምነናል። 

እሱ ውሸታም ነው ፡ የውሸት ኣባት ነው (ዮሃ 8፡44)። 

እኔ ፡ ታድያ እኔኮ ሁሉም ጊዜ ነው ሃጥያት የምሰራው ኣባቴ ለዛም ትልቅ 

ሃጥያት የሰራሁት ኣለ !! 

ኣባታችን ፡ እኛ እማይገባን ሂውታችን የምያበላሽ ከልሳናችን የማይለይ 

በተደጋጋሚ የምንላት ቃል ኣለች ። ለ እኛ ትህትና ይሚመስለን ከ 

እግዚኣብሄር ጋር ያለን ግንኙነት ግን የምያፈርስ ነው ። 

እኔ ፡ (በመገረም) ምን ትሁን ኣባቴ ? 

ኣባታችን ፡ “ለእግዚኣብሄር ኣያስቆጣሁት”  

እኔ (በስሜት) ፡ እንዴ ታድያ ተደጋጋሚ ሃጥያት እግዚኣብሄር 

ኣያስቆጣውም እንዴ ? 

ኣባታችን ፡ ሃጥያት ለማረግ ፍላጎት ኣለህ ኣንደ ? 

እኔ ፡ አረ የለኝም !! ከዛ ማነው የሚገላግለኝ ኣልኩ ?!! 
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ኣባታችን ፡ ኣዎ እንደዚ የምትል ከሆንክ  እግዚኣብሄር ኣታስቀይመውም ፡ 

እንድያውም ኣምላክ እንደዚ ነው ሚልህ ፡ “ወዳጂ ሰይጣን እንዳያቀያይመን 

ይጥራል” ። ልክ እንደ ህጻኑ በመንገድ ላይ እየሄደ እያለ ኣንድ ተንኮለኛ  

ልጅ መጥቶ ቆሻሻ ዋሃ ለልጁ ቢደፋለት ኣባቱ ለየተኛው ነው ሚቆጣው ? 

እኔ ፡ እርግጠኛ ነኝ ወሃ ለደፋለት ልጅ ነው 

ኣባታችን ፡ እኛም እንደሱ ነን ፡ በሃጥያት ውስጥ ስንወድቅ እግዚኣብሄር 

ተቀብሎን እንደ ምያጸዳን ኣምነን ተሎ ብለን ወደ እሱ እንመለስ ፡ 

ለእግዚኣብሄር ኣሳዝኘዋለው የሚል ቃል ሰይጣን ወደ ሰማያዊ ኣባታችን  

እንዳንመለስ ፡ ከተመለስን መቅዘፍት እንጂ ርዳታ እንደሌለው ኣስመስሎ 

ኣምራችን ላይ ያስርጽልናል።  በዛም የተነሳ መቀጣት ለመቀጣቱ እማ ዝም 

ብየ ሃጥያት ቢሰራ ይሻለኛል ትላለህ ፡ ኣንድ ኣንዴም ተጠራጣሪ ልብ 

ይኖርሃል ፡ ሃጥያቲን ይተውልኝ ይሆን ትላለህ ፡ ከጊዜ ቦሃላ ተስፋ 

ስለምትቆርጥ ለመመለስ በጣም ይከብደሃል ፡ በልብህ ውስጥም “ኣምላክ 

በኔ ተስፋ ቆርጠዋል በቃ ትላልህ” ፡ በዚ ሳት ድያብሎስ “ሃሃሃሃሃሃሃሃ 

እንኳን በእጄ ውስጥ ገባህ ኣሁን ኣለቅህም” ይለሃል ። 

እኔ ፡ የሄን የምያክል ተንኮለኛ ኣርጌ ኣስቢው ኣላውቅም!! 

ኣባታችን ፡ በተለያዩ ሃገሮች የክርስትና ሂወት ኣግልግሎት በማነስ 

የምያሳየው ጠንቅ ፡ ቤተ ክርስትያን ኣለመኖሩ ኣገልግሎት ባለ ማግኘቱ ነው 

። የሄ ትልቅ ኣሉታዊ ተራ ኣለው ። በቤቴ ክርስትያን ያለው ቦታም ስራትም 

በሚገባ የትምህርት ኣስተዳደር ስለሌለ ፡ ለወንጊል በሰው ባህል ለመሂድ 

ይገደዳሉ የሂም ስለሆነ ከእውነተኛ የክርስቶስ  ወንጌል የራቀ ይሆናል ! 

ድያብሎስም በቀላሉ ይጫወትባቸዋል ። ኣንድ ሰውየ ሚስቱን ትቶ ወደ 

ጆርዳን የሚባል ሃገር ሄደ ። ከሚስቱ ጋር ከተጋባ ሁለት ኣመት ኣርጎ ነበር 

። ኣንድ ልጅም ነበራቸው ከሂደ ቦሃላ በየ ወሩ ደብዳቤና ለሂወትዋ 

የምትመራበት ገንዘብ እንደ ሚልክላት ቃል ገብቶላት ሄደ ፡ ከመሂዱ በፊት 
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ማንበብ ስለማትችል ለቤትሰቦችዋ ወይም ለቤተሰቦቹ ሂዳ እንድያነቡላትና 

፡ በየወሩም ብር ኣዘርዝረው እንደሚሰጥዋት ነግረዋት ሄደ ። ቃሉን ሳያጥፍ 

በየ ወሩ ብር ዋንና ደብዳቤ ይልክላት ጀመር እስዋም ቤተ ሰቦችዋ ብር 

እንደመጣላት ሲነገርዋት ሄዳ ብር ኣዘርዝረው ሲሰጥዋት ተቀብላ ትመጣ 

ነበር ፡ ከተወሰነ ጊዜ ቦሃላ የቤተሰዎችዋ ቤት ሩቅ ስለ ነበር መመላለስ 

ሰልችተዋት ተወቹ ። ኣንድ መፍቲ ብላ ያሰበቹ ወደ ጎረቢትዋ ሄዳ ብር 

ኣዘርዝርልኝ ትለው ጀመረች ፡ እሱም ያዘረዝርላት ጀመር ፡ ከወራቶች 

ቦሃላም የባልዋ ደብዳቤ ኣንብብልኝ ትለው ጀመረች ፡ እሱም ያነብላት ነበር 

። ድጋሚም ከጊዜ ቦሃላ ፖስታ ቤት መሄድ ሰለቻት ፡ ደብዳቤና ብር 

እንዲቀበልላት ደብዳቤ ለምያነብላት እና ሚዘረዝርላት ጎረቤትዋ ውክልና 

ሰጠቹ ፡ እሱም እንደልማዱ ተቀብሎ ያነብላትና ብር ያዘረዝርላት ነበር ። 

           ከ እለታት ኣንድ ቀን ሊጅዋን ታመመ ፡ ብዙም እውቀት 

ስላልነበራት ለሊጅዋ ችላ ኣለቹ እሱም በጣም ታመመ፡ ከሳምንት ቦሃላ 

ተሽሎት ወደ ነበረበት ተመለሰ ። ንደ ልማድዋ የባልዋ ደብዳቤ ለመቀበል 

መጣች ፡ ጎረቤትዋም የሄ ችላነትዋ ኣይቶ ፡ የልጅዋም መታመሙ ተጠቅሞ 

፡ ደብዳቤው ባልዋ ልጁ ኣንደታመመ እንዳወቀ ኣርጎ ነገራት ። ልጁን 

የታመመው እስዋ ስለማትንከባከበው ኣሁንም ትዳራቸው በጥያቂ ምልክት 

እንዳለ ኣርጎ ኣነበበላት። ሴትየዋም  ኣነጋግሩ ስለ ኣመነቹ በጣም ፈራች ፡ 

እሱም መፍራትዋ ካወቀ ቦሃላ ሴራ ጠነሰሰ ፡ ኣይዞሽ ኣትፍሪ እኔ ኣለውልሽ 

እያለ ሊጠቀምባት ፈለገ ፡ በተመሳሳይ ባልዋ እደጻፈላት ኣርጎ ራሱን የጻፈው 

ውሸት ላነብላት ጀመር ፡ ኣጠግብ ለኣጠገቡም የፍቅር ወሬ ያወራታል ፡ 

ከክርስቶስና ከቤተ ክርስትያን ስለ ተለየች ፡ ከፍራቻ የተነሳ ከጎረቤትዋ ጋር 

ተጋባች። ከሁለት ኣመት ቦሃላ ያትክክለኛው ባልዋ ወደ ሃገሩ ከተመለሰ 

ቦሃላ ኣስፓልት ላይ ፊት ለፊት ተገናኙ፡በጣም ጮክ ብላ “ከኣሁን ቦሃላ ከኔ 

ጋር ምንም ነገር የለህም ፡ የሆነ ነገር ማድረግ ካሰብክ ፖሊስ ጋር 

እደውላለው” ብላ ኣስፈራራቹ ። እሱ በበኩሉ በድንጋጤ “ምንድነው 
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እያልሺ ያለሹ” ኣላት እስዋ ግን “ኣንተ ባሌ ኣይደለህም ኣላውቅህም” ብላው 

ሂደች ፡ ከብዙ ጊዜ ቦሃላ ግን ሁሉም ነገር እውነቱን ካወቀች ቦሃላ በጣም 

ኣዘነች ምን ታድርግ ታድያ ። 

   ኣንተም መጽሓፍ ቅዱስ ላይ ተጽፎ እንዳለ ቃል 

ፍቅርና ተስፋም ፡ የመድሃኒታችን ኣየሱስ ክርስቶስ ካልተቀበልክ ኣጣህ ኣንደ 

ሴትየዋ ነው ሚሆነው እድልህ ። እግዚኣብሄር ኣምላክ እንዳስቆጣሀው ባንተ 

እንደሰለቸውና እንደሚቀዝፍህ ፡ ኣንዴ የመዳን እድልክ እንዳለፈብህ ፡ ንስሃ 

ከገባህ ሙሉበ ሙሉ ያሃጥያትህን  እንደሚተውልህ ፡ ሃጥያትህ ትቶልህ 

ሁለተኛ በሃጥያት ስትወድቅ እንደ እንደ ማይምርህ የሚል መጥፎ ሃሳቦች 

ጭንቅላትህ ላይ ካስቀመጥከው ፡ ኣቅጣጫህ ስተሃል ማለት ነው ። ለኛ 

ቀንድና ተስፋ የሚይያስቆርጠን ይህእ ነው ፡ ከእግዚኣብሄር ያለን ግንኙነት 

ያበላሽብናል። 

  እየሱስ ክርስቶስ ግን ለሁሉ ሃጥያተኞች ፡ ኣመንዛሪ ኣታላይ ኣይደለም የት 

ነበርክ ሳይል ለሁ ሃይማኖት ያልንበረው ፡ እደዚ ሉም ሊያድን በመስቀል 

ላይ ሞተ ። የሄ ካለ በምንም ሁኔታ የምያፈቅር ጌታ ማንም ሳይለያይ 

ለሁሉም ምህረት ሰጠ። 

 

 

እኔ ፡ ቆይ ኣንዴ እዚ ላይ ኣባታችን ፡ እየሱስ ክርስቶስ እዚ ኣለም ላይ እያለን 

ያለ ምንም ልዩነት ነበር ያፈቀረንና ያዳነን ? 

ኣባታችን ፡ እግዚኣብሄር ንስሃ ሳንገባ እያለን ከነ ሃጥያታችን ነበር ያፈቀረን 

፡ ንሳሃ ግቡና ከዛ ኣፈቅራችዋለው ኣላለንም ። የየኣንዳንዱ ሰው በሂወቱ ላይ 

“እንድ ኣስፈላጊ ነገር”  መጽሃፍ ቅዱስ ላይ ኣለ ፡ እሱም ያመነ ሂወት 
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ከሽንፈት ወደ ማሽነፍ ፡ ከድያብሎስ ግዛት ወደ ክርስቶስ ነጻነት ፡ ከጨላማ 

ሃጥያት ወደ ጽድቅ ብርሃን ይመጣል። 

እኔ ፡ ምን ላይ ይሁን የሄ ጥቅስ ፡ ኣባታችን? 

ኣባታችን ፡ የሃወርያ ጳውሎስ 

መልእክት ወደ ሮሜ 5፡8 “እኛ ገና 

ሃጥያተኞች እያለን” እለን ገና 

ሃጥያተኞች እያለን ንስሃ ሳንገባ 

ሳንቀየር ሳንመለስ ማለቱ ነው። 

“ክርስቶስ በኛ ፋንታ ሞተዋል እኛ 

ኣምላክ በኣኛ ላይ ያለው ፍቅር በዚ 

ላይ እያሳየን ነው”  

ይህ ማለት ልጂን እግዚኣብሄር 

ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ወይም 

ያለማዳላት ፍቅሩ ገለጸልን ፡ ይሁን 

እንጂ እግዚኣብሄር በሃጥያት ውስጥ 

እያለን እንደምያፈቅረንና እንደ 

ሚቀበለን ካላመንን እውነተኛ ንሳሃ 

ለመግባት ይከብደናል። 

እኔ ፡ እንዴት ማለት ነው? 

ብቻችን ልንወጣው ስለማይቻል ፡ ክርስቶስ ከሃጥያታችን ልያነጻን መጣ ፡ 

እሱ ሃኪም ሆኖ ልያድነን እኛም መዳን የፈለግን በሽተኞች ነን። 

(እንደ ድንገት ኣባታችን ፡ ሆዳችው ይዘው ኡአኡአኡአኡአኡአኡ ኣያሉ 

ያቃስቱ ጀመር) 

እግዚኣብሄር በሃጥያት ውስጥ 

እያለህ እንኳን ፍቅሩ 

እየጨመረ ነው ሚሄደው ፡ 

ከሱም ርቀህ ችላ ብትለው 

እንኳን ፡እሱ ግን ልጁ 

ስለሆንክ ፡ ከሃጥያትህና 

ከደካ ባህሪህ ኣናግፎ ፍቅሩ 

ይለግሰሃል ። 

የአሪጋኖስ ትምህርት 

የኣምላካዊ ፍቅር መጽሃፍ 

ጽህፈት ገጽ ፡ 365 

ኣባታችን ቴድሮስ ያዕቆብ 

ማላት 
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እኔ ፡ ምነው ኣባታችን ምን ሆኑ ? 

ኣባታችን ፡ ኣይ ኣይ ኣይ 

እኔ ፡ ህክምና እንሄድ ደናኖት ? 

ኣባታችን ፡ ደና ሲሻልኝ ፡ እንሂዳለን ፡ ኣይ ኣይ  

እኔ ፡ እንሂድ እንጂ ኣሁን ? እንደዚ ካልኩዋችው ቦሃላ ሳቁ ከተሻለኝ እንሂድ 

እንጂ (ገብቶሃል ያረኩት) ኣሉኝ ?  

እኔ ፡(ፈገግ ኣያልኩኝ) ኣስደነገጡኝ እኮ ፡ ልያስተላልፉት የፈለጉት መለአክት 

ግን በቀላሉ ገብቶኛል (እንደዚ ከማረጎት በፊት ግን እንዳልደነግጥ ፡ 

ቢነግሩኝ መልካም ነበር ) 

ኣባታችን ፡ መጀመርያ ይሻለኝና ከዛ ህክምና ኣሄዳለው ሜባል ነገር የለም ፡ 

ምክንያቱም ፡ ኣንዲሻለኝ ነው ወደ ህክምና ሜሄደው። ስለዚ መጀመርያ 

ከሃጥያቴን ልንጻ 

ከዛም ወደ ክርስቶስ ህጄ ፍቅሩ ልቀበል ሜባል 

ኣነጋገር ትክክል ኣይደለም ኣንድናምነውም 

ኣይግብንም። 

እኔ ፡ በጣም ኣጸያፊ የሆነ ሃጥያት ስወድቅ 

እግዚኣብሄር ያፈቅረኛል ማለት ነው ? 

ኣባታችን ፡ ኣዎ !! ሃጥያትህ በሚበዛበት እግዚኣብሄር 

በጣም ያፈቅረሃል ሮሜ 5፡20 ላይ ኣንደተጻፈ ፡ ሃጥያትን በሞት እንደነገሰ 

፡ እንዲሁም ጸጋ ከመጠን ይልቅ በለጠ።           

እኔ ፡ ምንም ኣልገባኝም ለመጀመሪያ ግዜ ነው የሰማሁት ጥቅሱ ? 

ኣባታችን ፡   ኣንድ የአጥንት ሃኪም    

ሃጥያት  

በበዛበት 

ጸጋ ይበዛል። 

ስርዓተ ቅዳሴ 
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ኣምስት ሊጆች ነበሩት ኣንዱ ከነሱ ኳስ           

እየተጫውተ እያለ እግሩ ይሰበርና ወድያው  

እየሮጠ ፡ ህክምና ወስዶ ጆሶ ጠቀለለለት  

ከልጆቹ ለየተኛው ነው በጣም ሚከባከበው ?! 

እኔ ፡ የሄማ የታወቀ እኮ ነው ለተሰበረው ልጁ 

ነዋ ! 

ኣባታችን ፡ ከሰወስት ቀን ቦሃላም ሊላኛው ልጁ 

ከደረጃ እየወረደ እያለ ወድቆ ዳሌጎታው 

ተሰበረ 

ኣሁንስ ለማን ኣብልጦ ይከባከበው? 

እኔ ፡ ኣሁን ለዳሌጎታው የተሰበረው ነው 

ሚንከባከበው ?  

 

ኣባታችን ፡ ከሳምንት ቦሃላም በመኪና 

ኣደጋ ቲንሹን ሊጁ ሰርሰሩን ተሰበረ ኣሁንስ 

ለማናቸው ኣስበልጦ ሚንከባከበው ትላለህ 

፡ ለነዛ ያልተሰበሩ ወይስ ለተሰበረው ወይስ 

ያ በመጨረሻ ላይ ኣደጋ ያጋጠመው? 

እኔ ፡ ለመጨረሻው የተጎዳው እንጂ 

ምክንያቱ የሱ ሁኔታዎች ከባድ ነው ። 

ሃጥያት የበዛበት ፡  

እሱ ላይ ጸጋ በዛ 

    ሮሜ 5፡20                

 

ኣንዴት ሆኖ ከሰዎች በላይ 

ውድቀት ያጋጥመኛኣል 

ብለህ ኣትመካ፡የሄ የትቢት 

ኣዋጅ ነው።ማንነትክ ዚቅ 

ኣርገህ ፡ኣይንህ ወደ ሰማይ 

ኣርገህ ፡ከልብህ ኣኔ ደካማ 

ሃጥያትኛ ነኝ ስንፈቴ 

ኣስወግድልኝ፡ልክ በሊለው 

ምህረትህ ባትረዳኝ ወደ 

የከፋ ሃጥያት ኣወድቅ ነበር፡

ኣሁን ግን ኣመሰግናሃለው ።

ብለህ ኣመስግነው ።      

(ቅ/ቲዮፊን ኣልናስክ 2ኛ 

ክፍል ገጽ፡86) 
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ኣባታችን ፡ ጌታችን እየሱስ ክርስቶስም እንደዚ ለሃጥያተኞች ያፈቅራቸውም 

ያስብላቸዋልም ፡                          

ሌላ ምሳሊም ኣንድ እንውሰድ የጠፋች በግ ፡ 

ለዘጠና ዘጠኝ በጎች ትቶ ኣንድዋን ሊፈልግ መጣ 

ምክንያቱም በጣም ኣንክብካቢ የምያስፈልጋት 

ያቺ መጥፎ ሁኔታ ስላለች ነው። 

ሰይጣን ውሸታምና የውሸት ኣባት ነው 

ዮሃ 8፡44 ግን 

  

“ጌታ ባንተ ሰልችቶታል ፡ እግዚኣብሄር ኣምላክ ለቅዱሳን ነው ሚያፍቅረው 

ኣንተ ግን፡ገሃንም ነው ቦታክ” ይለናል። 

 ያለ እየሱስ ክርስቶስ ነብሱ ራሱ ልያድና ከሃጥያት ነጻ ለመሆን የሚፈትን 

መውደቁ  የማይተርፍ ነው ። የዚ ውጢትም እግዚኣብሄር ወደ ጋሃንም ነው 

ሚወረውረኝ፡ብሎ ስለሚፈራ የኣምላክ ቃል ወደ ጥላቻና ወደ ኣለመቀበል 

ደረጃ ያደርሳል ። መባእታ ትምህርት ሰንበት ይማር የነበር የ ስድስት ኣመት 

ልጅ  ነበረ። ሁሉ ጊዜ በትምህርት ማሃል ይጫወትና ይረብሽ ነበር።በጣም 

ስላበዛው ኣስተማሬው ኣንድየ ላስፈራራው ብሎ በኣምላክ ቤት የሚጫውት 

ልጅ ኣምላክ ወደ እሳት ይወረውረዋል ብሎ ኣስጠነቀቀው። ከዛ ልጁ ወደ 

ቤቱ ከተመለሰ ቦሃላ ወደ ማድ ቤት ገብቶ የኣየሱስ ክርስቶስ ሰእል ይዞ በ 

ኣሳት ኣቃጠለው ። እናቱ ካየቹ ቦሃላ በድንጋጤ እየሮጠች መጥታ “ኣንተ 

ልጅ ምን እያረክ ነው” ኣለቹ ፡ ልጁም “እሱ ቀድሞ ወደ አሳት ሳይጥለኝ   

እኔ ቀድሜ ላቃጥልው” ብየ ነው ብሎ በፍርሃት መለሰላት ፡ ኣናቱም እንዴ 

ምንድነው ምትለው እንተ ልጅ ብላ ደግማ ጠየቀቹ ልጁም ቤተ ክርስትያን 
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ሄጄ እያለው ኣምላክ ወደ ኣሳት ይከተሃል ኣሉኝ ። እኔም  ሳያቃጥለኝ በፊት 

ቀድሚ አቃጠልኩት ብሎ መለሰላት። 

እኔ ፡ የሄን ያህል !! 

ኣባታችን ፡ ኣዎ ልጄ ! መጻፍ ቅዱስ እንዳለው ክርስቶስ ከሃጥያታችን ጋር 

እያለን እንደምያፈቅረንና እንደሚቀበለን ካላመንን ፡ ለጌታ መቀበል 

ይከብደናል ፡ ከዛም ኣልፎ ለኣምላክ ወደ መጥላት ደረጃ እንደርስለን ፡ ልክ 

እንደ ህላዌ ኣምላክ እማናምነው እንሆናለን። ቅዱስ ኣጎስጢኖስ እንደዚ ኣለ 

፡ ኣምላክ የለም ብሎ የምያምን ሰው ፡ ኣምላክ የለም የሚል ምክንያት 

ማግኘት ያስቻሎ ሙኘቱ ነው (ገንዘብ፡ዝና ፡ጾታዊ ስሜት…)። 

ለኣምላክ የማይቀበል ስው ፡ በምክንያት ሃጥያቴንን ሙኘቴንን ኣምላክ 

ይጠላኛል ብሎ ነው የምያምነው ። ከነሃጥያቱ 

እያለ እግዚኣብሄር እንደሚያፈቅረውና 

እንደሚቀበለው ቢያምን ግን ያንን ለውጥ እዚ 

ነው ሚጀምረው ። 

እኔ ፡ እግዚኣብሄር ስለ ምያፍቅረኝና ስለ 

ሚቀበለኝ  ሃጥያት ማድረግ ችግር የለውም 

ማለቶት ነው ። ኣነጋገሩኡት? 

ኣባታችን ፡ ያ ሊጆችሁ በኣደጋ የተሰበሩበት 

ኣባት ፡ ለሁሉም ሊጆቹ ያፈቅራቸዋል                       

እንዲሰበሩና እንዲታመሙ ግን ፍላጎቱ 

ኣልነበረም።     

ስለዚ ኣምላክም ከነ ሃጥያታችን ያፈቅረናልም  

ይቀበለናልም ፡ ሃጥያት እንዲኖረን ግን ፍላጎቱ ኣይደለም። 

እግዚኣብሄር ማስከፋት 

ሲችል ይከፋል 

ከብሽታችን ያድነናል እሱ 

የሚደነቅ የነብሶች ሃኪም 

ነው።ፍቅሩ ግን 

በበሽተኞች ኣንጂ 

በበሽታው ኣይደለም። 

መምህር ኦሪጋኖስ 

የኣምላክ ፍቅር 

ገጽ 365 
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ኣነዚ ኣዚህ ኣለም ያሉ ሃብታሞች 

ግብዞች ኣንዳይሆኑ፡ብዜ ኣንድንደሰት፡ብሎ 

ሁሉ በየዋህነት የሰጠን ኣምላክ ኣንጂ፡በዚ 

የሚያልፈው ሃብት ኣንዳያምኑ ኣመኑ (1ኛ ጢሞ፡6፡7) 

ሃጥያት ማለት ልክ በ ኣስፓልት ላይ እየሄድክ ሌቦች ራስራስህን 

ሲጨፍጭፍክ ነው። 

ሰማያዊ ኣባትክ ደሞ ኣይዞክ ወዳጂ ልንከባከብክና እዋጋልሕእለው ብሎ 

ያስተባብልሃል ፡ እንድ ሰው ግን ሰማያዊ ኣባቴ ስለሚዋጋልኝና ስለ 

ሚያባብለኝ ድያብሎስ መጥተህ ምታኝ የሚል ቢሆን ምን ትመክረው ነበር 

? 

እኔ ፡ የሄማ እብደት ነው ! ቅር ኣይበሎትና ? 

ኣባታችን ፡ ድያብሎስ ሲጥለን እግዚኣብሄር ኣምላካችን ግን ያስነሳናል። 

ሃጥያት ድካም ፡ ጉዳት ፡ ራስህን መውቅስ ፡ፍርሃትን ማነኛው ድንጋጢ ፡ 

መንከባከብን ፡ የጌታችን ኣየሱስ ክርስቶስ ያስፈልገናል። ኣንድ ጢናማ  ሰው 

ኣምላክ ኣንድያዝንልኝ ህጂ በሰይጣንን ተመትቼ  ኣመጣለው ማለት 

የለበትም። 

እኔ ፡ መልካም ኣባታችን ኣንድ ትልቅ ነገር ኣስተምሮውኛል፡ ቀደም አርገው 

ግን የእግዚኣብሄር ፍቅርና ምህረት ኣያዳላም  ብለውኝ ነበር፡ እኔም ንስሃ 

ልግባ ኣልግባ ያለምንም እግዚኣብሄር እንደ ምያፈቅርኝ ብቻ ኣርጌ ወስጄው 

ነበር ፡እግዚኣብሄር ስለምያፈቅረኝም ወደ እርሱ  እንድመለስ ረቶኛል ማለት 

እችላለው ፡ ግን ንስሃ ሳንገባ ነው ምህረት ያገኘነው ፡ ስንል ኣንዴት ማለት 

ነው ? ንስሃ ሳንገባ ሃጥያታችን ሊተውልን ይችላል ማለት ነው ? 

ኣባታችን ፡ ተቆጨን ማለት ምህረት ኣገኘን ማለት ኣይደለም 
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                  አሱ 

            የምህረት መንገድ ነው። 

እኔ ፡ ይቅርታ ኣርጉልኝ ኣባቴ ኣልገባኝም  

ኣባታችን ፡ ያየጠፋ ልጅ የኣባቱ ብር ይዞ ከሄደ ቦሃላ  ከኣመንዛሪዎች ጋርና 

ከመጥፎ ሰዎች ሆኖ ብሩን ኣጠፋው ፡ከዛም መጠግያ ኣጥቶ ከሃሰማ መተኛት 

ጀመረ ። ኣባቱ ግን ያፈቅረው ስለነበር ቢመለስልኝ ኣያለ ጥዋት ጥዋት 

መንገድ ላይ ከሩቅ ኣያየ ይጠብቀው ነበር ። ልጁ በሃጥያት ከሃሰማዎች 

ኣየኖረ ፡ ኣባቱ ግን ልቡን በ ፈቅር ሞልቶ ስለ ነበር ማሃሪና ሁሉም ነገር 

ይተውለት ነበረ። ቁጭት (ንስሃ) ለጠፍ ልጅ ፡ የኣምልክ ምህረት እንዲያገኝ 

የሚረዳው መንገድ ነው። 

 

 

     ምህረት ግን ከመመለሱ በፊት ነው የነበረው ፡ ወደ ምህረት ካላመራ 

ግን ፡ ምህረቱን እያለ ሊያገኘው ኣይችልም። ኢሳ፡44፡22 ላይ ኣኔ ነኝ 

እምዋጅክና ፡ ወደ ኣኔ ተመለስ ፡ የሚል ስናይ ፡ ገና ከመመለስክ በፊት 

እዋጀሃለው ኣላለንም ፡መጀመርያ ተመለስ ከዛ ቦሃላ ግን እዋጀሃለው ኣለን። 

ስለዚ ከተመለስኩኝ ቦሃላ ነው ምህረቱን የማገኘው። 

እኔ ፡ እግዚኣብሄር እንደማረኝ ኣውቄለው ፡ ተጸጸትኩኝ  ማለት ምህረት 

ኣገኘሁኝ ማለት ኣይደለም ፡ ወደ ምህረት ሳመራ ነው የእግዚኣብሄር ምህረት 

የማገኘው ፡ ባይሆን ግን ምህረት ቦታው ላይ ሳለ ባለ መመለሲ(ንስሃ 

ባለመግባቲ) እንደምጠፋ ፡ ኣሁን ገብቶኛል ኣባቴ ! 

       ስለዚ ቁጭት የምህረት መንገድ ነው 
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ኣሁንም የሆነ ዝብርቅርቅ የሚለኝ ነገር ኣለ፡ እግዚኣብሄር ኣምላክ የሰው 

ጥፋት ኣይፈልግም ሰው ልጅ ግን የሚርቀው   በራሱ ፍቃድ ነው ፡ ሞትም 

ያመጣል እንላለን ፡ ግን እኔ የሄ ከጌታጋር እያራቀኝ ያለው ፡ ገዢ ፍላጎቴ 

እንዴት ብየ ከኔ ኣርቀዋለው ፡ ምክንያቱም ፍላጎቶቺ ሁሉ ክፋትና ርክሰት 

የተሞላበት ነው። 

እኔ በእግዚኣብሄር ፈቃድ እንጂ በፍላጎቶቼ መገዛት ኣልፈልግም ፡ በሃይልም 

ቢሆን እሱ ኣንዲመራኝ  እፈልጋለው !! 

ኣባታችን ፡ የሄ ነው እውነተኛ ቁጭት ልጂ!! 

እውተተኛ መንፈሳዊ ሂወት የሚባለው በንደዚ መልክ ነው ሚጀምረው ፡ 

በዚ ኣጋጣሚ ትልቁና ከባዱን ደረጃ የሚባለው ተሻግረህዋል። በተጨማሪ 

እውነተኛ ቁጭት ሚባለው በሃጥያትህ ታምነህ ሂወትህ ሊመራው ሚችለው 

ጌታ ሙሉ ፍቃድ መስጠት ኣንጂ፡ ምክንያት ኣምጥተህ ገበንህ ማናናስ 

ኣይደለም። የእግዚኣብሄር ቃል የታመነ ነው “ያወደኔ ሚመጣው ከቶ ወደ 

ውጭ ኣልጥለውም” ይለናል ውንጌላዊ የውሃንስ 6፡37 ። ሂወትህ ሊመራ 

ፍቃድህ እስከሰጠሀው ድረስ እሱ ራሱ ያስጠጋሃል፡ ሳትሰናከሉ 

መተላለፍህን እንደ ደመና 
፡ ሀጢኣትህንም እንደ 
ጭጋግ ደምስሼአለሁ ፡ 
ተቤዥቼሃለሁና ወደ እኔ 

ተመለስ። 

ኢሳያስ 44፡22 
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እንዲጠብቃቹ ፡ በህብረትም ፊት በደስታ ነውር የሊላቹ ኣድርጎ 

ኣንድያቆማቹ ፡ የሚችለው የይሁዳ 1፡24። 

እኔ ፡ ከኣሁን ቦሃላ ሃጥያት ላይ በድጋሜ  ኣልወድቅም ማለት ነው ኣባቴ? 

ኣባታችን ፡(ፈገግታ) እንደዛ  ማለቴ ኣይደለም፡ ከታመምክ ቦሃላ ነብስህ ወደ 

ኣፍቃሪው ኣምላክ ኣስረክባት፡ እሱ ፍቱን ሃኪም ስለሆነ ሃላፊነት ስጠው፡ 

እንዴት ኣርገን መዳን እንዳለብን እርሱን ነው ሚመለከተው ፡ በኣንድላይ 

ኣይደለም እምንድነው ፡ ጊዘ ልንስጠው ይገባል። 

      ህክምናው (ጸጋ የሚሰጥ ተግባር) መቀጠል ኣለብህ 

        ሃኪሙ የሚሰጥህ መምርያ(ወንጌል ማንበብ) 

        ስትከተለው፡ ነብስህ ከምያሳምሙ ምግቦች 

        (የሰይጣናዊ ስርስዎችህ) መቆጠብ ኣለብህ ፡ ከጊዜ ቦሃላ 

                 ኣየተስተካከልክ ትሂዳለህ። 

ትልቁ ነገር የምያግዝህ ነገር ግን በሃኪምህ ምተማመን ኣለብህ መንፈሳዊ 

ኣባትህ ማለየ ነው። 

1ኝ ፍቅሩ ማመን ፡ ፈገግታና ጣፋጭ ቃላት፡ የሃኪም ስራ በሽተኛ ለማዳን 

ትልቅ ሚና ኣለው፡ እንደማይጎዳህ ባንተ ላይ ፍቅር እንዳለው ካመንክ ፡ 

ለምንድነው ምትታመመው ላንተ ህክምና ኣይገባህም ብሎ እንደማያባርርህ 

ታውቃለህ። 

2ኛ፡ በችሎታው መታመን ፡እንድሁም ሃኪምህ (እግዚኣብሄር) ከሁሉም 

ህመመህንና ስቃይህ እንደሚፈውስህ፡ ከሁሉም ሃጥያትክ ነጻ 

እንደሚያውጣህ በራስ ተማማኝነት ማመን አለብህ። 

እኔ ፡ በእውነት ግን ከሁሉም ሱሴንና  ሃጥያቴን ነጻ ልያወጣኝ ይችላል ? 
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ኣባታችን ፡ መጽሃፍ ቅዱሳችን “በዝያን ቀን ኣንዲህ ይሆናል ይላል፡

እግዚኣብሄር ከሃዘንና ከመከራ ከተገዛህለትም ከጽኑ ባርነት ያሳርፈሃል  ኢሳ 

14፡3 ይለናል። 

                     ኣምላክ በርግጥ ይሆናል ብሎዋል። 

እኔ ፡ በእውነት በምድር ላይ የሄን የምናይበት ቀን ኣለ፡ማለት ያለ ሱስ ፡

ውድቀት፡ርክሰት፡ምንኖርበት ቀን ኣለ ? 

ኣባታችን ፡ እንደዛ ማለታችን ኣይደለም ፡ እላማውም እንደዛ ኣይደለም 

ኣላማችን ከእግዚኣብሄር የእውነት ፍቅር የሞላበት ጓደኝነት መፍጠር ነው 

ያልጁ ተሽሎት፡ ተነስቶ ካስ መጫወት፡ ከኣባቱ ጋር መሳቅ ይጀምራል፡ 

በሄወት እስካለ ድረስ ግን ሊጎዳ ባህርያዊ ነው ፡ ከኣባቱ ጋር ስላለ 

ተረጋግቶዋል፡ ሊላ ነገር ብያጋጥመው እንኳን ኣይተወውም። ልጁ 

የመንክባከብ ዋስትና ፡ ሙሉ ሃላፊነት ሚወስደው ኣባቱ ነው (ወደ 

ዕብራውያን 7፡22)። 

እኔ ፡ በእውነት ቃሎት ምግብ ሆነኛል ኣባቴ ፡ “ኣንተ ሃጥያተኛ ኣንተ በጌታ 
ፊት ኣምትረባ ሰው ኣይደለህም ፡ ኣንተ ቆሻሻ ነህ” እያለ ሰይጣን ሃሳቤን 
ስረብሸኝ በመቆየቱ እኔ ባደረግኩት ክፉ ተግባር ጌታ እሚቅበለኝ መስሎ 
አይሰማኝም ነበር ። ኣሁን ግን ብርታት ኣግኝቼ ኣለው። ወጣት እያለሁኝ 
ኣፍላ እድሜ ላይ ወደ ሱሱን ሌላ መጥፎ ነገሮች መግባት ጀመርኩኝ፡ ኣጸያፊ 
ነገሮች መከታተል  ጀመርኩኝ ይገቦውታል ብየ ተስፋ ኣደርጋለው ኣባቴ? 

ኣባታችን ፡ ገብቶኛል ልጂ ኣንተ ላይ ብቻ ኣይደለም ፡ በዚ እድሜ ላይ ያሉ 
ሁሉም ወጣቶች በእንደዚ ኣይነት ሃጥያት ነው እየተሰቃዩ ያሉት። 

እኔ(ውስጢ ደስታ እየተሰማኝ)፡በእውነት ኣባቴ!!! 

ኣባታችን ፡ ብዝዎች ወጣቶች በሱስና ዝሙት ከወደቁ ቦሃላ፡ሰይጣን 
ለነብሳቸው፡የተፈነፈኑ ፡ ቆሻሻዎች ፡ እንደሆኑ ለማሳመን ይታገላቸዋል። 
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ተስፋ ስለምያስቆርጣቸው፡ እግዚኣብሄር እንደ ሚምራቸው እያምኑም፡ በቃ 
ኣለቀልኝ ሰይጣን ኣሸንፎኛል ይላሉ ፡ እውነቱን ግን እንደዛ ኣይድለም። 

እኔ ፡ (የልቤን ስለተናገሩ ቸኩየ)፡ እንደት ማለት ነው ? 

ኣባታችን ፡ እንደ ሃኪም የበሽተኛው ፋሻ ሲቅይርለት በመረጋጋት ፍቅርን 
ነው ሚቀይርለት፡ የሰይጣን ፈተና ለካ ጊዚያዊ ትግል ነው። ቲንሾች ኣያለን፡ 
ከኣስፓልት የለመድነው ስድብ ውሸት ማሃላ ኣርጎ ይጣላናል፡ ወጣቶች 
እያለን በዝሙት፡ ሱስ ፡ ኣርጎ ይጣላናል፡ከተምህርት ቤት ቦሃላ ስንመረቅ 
ወደ ስራ መግባታችን ፡ደሞ በሃላፍነትና ኣስተሳሰብን ኣርጎ ይጣላናል። 
ከተንንሽች ጋር የምያንስ ፡ከትልልቆችም አብሮዋችው የምያረጅ፡የወጣቶች 
ሰይጣን ግን በጣም ጠንካራና ሃይለኛ ነው።በባህርያቸው ወጣቶች ሃይልና 
ጢናማነት ስለ ሚሰማቸው ወደ ሃጥያት ሲወድቁ በጣም ይረበሻሉ፡ከሃጥያት 
መታገል የችሎታ ጉዳይ ኣርጎ ስለሚወስዱት እንዴት ብየ ኣኔ ሃጥያተኛ 
ኣሆናለው ይላሉ ለምሳሌ፡ ኣንድ ወጣት በ ኣግር ካስ ጭዋታ ስናየው ሲሸነፍ 
በጣም ይረበሻል በጣምም ይሰመዋል። 

እኔ ፡ በእርግጥ እኔም የኮምፒተር ጌም ጭዋታ ስሸነፍ በጥም ይሰማኛል ፡ 
ከዛም ኣልፎ ኮምፒተሩ ስበረው ስበረው ይለኛል። 

ኣባታችን ፡ በመንፈሳዊ  ሂወታችንም ለድያብሎስ 
ብለን ኣንጣላለን ፡ ስለዚ ከወደቅክ ተስፋ 
ሳትቆርጥ ተነሳ ፡ “ኣንተ እማትረባ ሰው 
ኣይደለህም” የሚል ድምጽ ኣትስማው። 

እኔ ፡ እንደዚ እያለ ከተጣላኝ ምን ማድረግ 
ኣለብኝ ኣባታችን ? 

ኣባታችን ፡  “የእየሱስ ክርስቶስ ደም ከሁሉም 
ሃጥያት ኣንጽቶኛል” ብለህ መልስለት። ክርስቶስ 
የሚል ስም አንደ ሲፍ ተጠቅመህ  ጣለው፡ እሱ 
ቀድሞ ሳይጥልህ ፡በእግዚኣብሄር ፊት የተቀበልክና የተወደድክ እንደሆንክ፡ 

በደም ኣየሱስ ክርስቶ እንደነጻህ እመን ፡ ለምን በቀን ሚልዮንን 

ጌታ ክርስቶስ 
በራቁትህ ሆነክ 

ያዳንከኝና በተግባርክ 
ዳግም የፈጠርከኝ እዳ 

ኣለብኝ፡ 
ሂወትስ ምን ትርጉም 

ኣለው ያለ 
ተበጃውነትህ? 

ቅዱስ ኣምብሮሲኔ 
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ጊዜ ብትወድቅም ፡ ሳትጠራጠርና ተስፋ ሳትቆርጥ ብቻ 

ተመለስ። 

እኔ ፡ በርግጥ የሄ የሰይጣን ምክር ጆረየ ላይ መጥቶ 

ተስፋ የመቁርጥ ብቻ ስይሆን እስከ ማበድ ነው  

የምያደርሰን። ኣባኮዎትን ኣባቴ ፡ ኣንድ ጓደኛየ መንፈሳዊ ትምህርት 
(ካሪክለም) የጨረሱለት ለኔም ከኣጠገቤ ሁኑ (ኣበረታቱኝ) 

ኣባታችን ፡ ጌታችን ኣየሱስ ክርስቶስ  አይተወንም። ኣንድ በኣንድ እንዴት 
ኣርገን ከተደጋጋሚ ውድቀት እንድናለን፡ እንዴት ብለን ሃጥያታችን 
እንደተወልን እናምናለን፡ እንደ እግዛብሄር ፍቃድ እንወያያለን፡ በርግጽ 
ብዝዎች ወጣቶች ራሳቸው ከመውቀስ የተነሳ፡በስነ ኣእምራዊ ጭንቀት 
ይኖራሉ ። 

እኔ ፡ በተግባር መለማመድ እፈልጋለው ኣባቴ ! ጓደኛየ በሂወቴ ውስጥ 
የተማርኩት ሁሉ በተግባር እያዋልኩኝ እንዲሄድ ይመክረኛል። የሚሰጡኝ  
ተግባር ላይ የሚውል ስራ ከኣቅሜን ጋር የሚሄድ ቢሆን ጥሩ ነበር 
ምክንያቱም ሂውቴን ንደምታዩት ነው ። 

ኣባታችን ፡ ውጢት እንድናገኝበት ተግባራዊ ስራ ስለሆነ በተግባር 
እናውለዋለን። ኣጀማመራችን በሁለት 
ደረጃዎች ነው ምንጅምረው፡ኣንደኛው፡ 
ኣስተሳሰባችን በህብረተሰቡ ምክንያት 
ይዘነው የነበረው ሃሳባችን መቀየር ነው። 
ሁልተኛው ግብራችን ነው፡ የሄ ግብራችን  
እያልን ያለነው በተግባር ስናተገብረው ነው 
ኣስተሳሰባችን  እንድንቀይር እሚረዳን 
ሰወስት ቀለል ያሉ ኣገባብ ኣሉ። 

እኔ ፡ ምንና ምን ናቸው 

ኣባታችን ፡ ኣንደኛው ወንጌል ማንበብ 

የመጻሃፍ ቅዱስ ህይል 

ወደ ጸሎት ሲቀየር ነው ፡ 

ሃይል ጸሎትም በመጻሃፍ 

ቁዱስ ያለው ጥቅስ 

በመጠቀም ነው። 
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እኔ ፡ ከተወለድኩኝ ጀምሮ እንዴ ወይም 

 ሁልቴ እንኳን ኣንብቤ ኣላውቅም!! 

ኣባትችን ፡ ግድ የለህም ኣንብበህ እማታውቅ 

 ከሆንክ በቀን ኣንድ ጥቅስ ከመጻፍ ቅዱስ ማንበብ ጀምር ። 

እኔ ፡ ኣንድ ብቻ!! 

ኣባታችን ፡ ኣደራ ልጄን እኔ ያልኩህ ኣድርግ ፡ በቀን ኣንድ ጥቅስ ፡
በሁለተኛው ቀን ፡ ኣንድ እንደዛ እያልክ ለሳምንት ያህል ኣንብብ ከዛ በወር 
ውስጥ ግማሽ ምዕራፍ ትደርሳለህ ፡ እስከ ኣመት እንደዛ ኣድርገህ ኣንብብ። 
ትችላለህ ኣይደል? 

እኔ ፡ ቀላል ነው የሄማ ከዛም በላይ ላነብ እችላለው 

ኣባታችን ፡ ኣደራህ ካልኩ በላይ ኣትጨምር ከሁለት ሳምንት ቦሃላ ሳታነብ 
ከቆየህ ግን ወደቦሃላ ተመልሰህ ኣንደ ኣዲስ ኣንብብ።ትልቁ ነጥብ መጽሃፍ 
ቅዱስ ማንበብ ግድ ነው፡ከዛ ያነበብከው ቃላት፡ 
ኪዳን ወደ ጽሎት መቀየር ነው፡ ኣንብበህ ብቻ 
ዝም ኣትበል፡ኣምላክ ከፈቀደው እንዴት ብየ 
መጽሃፍ ቅዱስ ኣነባለው በሚለው ርአስ በሰፊው 
እንወያይበታለን። 

እኔ ፡ ኣባቴ ለጓደኛየ ግን በቀን ሰወስት ምዕራፍና 
የጸሎት ሳዓታትን እንድያነብ ፈቅደውለታል፡
ታድያ እንዴት ለኔ ኣንድ ጥቅስ ብቻ ኣባቴ ?? 

ኣባታችን ፡ ጓደኛህ ኣሁን ኣንተ እንደጀመርከው 
እሱም የሄ ዘዴ ተጠቅመዋል ቀስ እያለ ግን 
ወደዚህ ደረጃ ደረሰ ፡ በደረጃ  መሄድ 
በመንፈሳዊ እድገት ላይ በጣም ኣስፈላጊ ነው፡ 
በሰውነታችንም ቢሆን መልካም ነው። 

እኔ ፡ መልካም ስለ ወንጌል ማንበብ ይህ ነው ስለ ጸሎትስ ? 

ወደ እየሱስ 
ክርስቶስ ሙሉ 

ሆነህ 
ለመቅረብደረጃ 
በደረጃ ነው፡ቀስ 

በቀስ 
መጥፎ ሃሳቦች 
ሙሉ በሙሉ 
ይፈርሳል። 

ቅዱስ መቃርዮስ       
ዓቢ 
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ኣባታችን ፡ ጸሎት ሳትጀምር ስንት ጌዘ ኣረክ ልጄ ? 

እኔ ፡ ኣላስተውስም ለረጅም ጊዜ ነው ከኣመት በላይ ሆኖኛል 

ኣባታችን ፡ እሺ !! ኣሁን በዚ ሰሙን ኣንድ ደቂቃ                   

የሚያክል ጸሎት አርግ በሁለተኛው ሰምንት ሁለት 

ደቂቃ በሰወስተኛ ሳምንት ኣምስት ደቂቃ ሳታበዛ  

ሳታሳንስ ጸሎት ኣዘውትር 

እኔ ፡ ምን ብየ ልጸልይ? 

ኣባታችን ፡ የምትፈልገው ነገር በእንደዚህ  መልኩ ጸሊ 

(መንፈሳዊ ጉዳይ፡ስጋዊ ጸሎቶች ፡ለሌሎች መጸለይ)። 

እኔ ፡ እንደት ማለት? 

ኣባታችን ፡ ለጌታ ከሃጥያት ከመጥፎ ነገሮች ከፈተና እንድያድንህ 
ተማህጸነው፡ ኦ ኣምላኬ የሄም ያንንም ኣርጌለውና ማረኝ ብለህ ምህረት 
እንደምትቀበል ኣምነህ ለምነው፡ ከልብህ በመነጨው ደስታ ስለ ስራህ 
ስለውሎህ ስለፍላጎትህ ጽናትህ እንዲረዳህ ለምነው፡ ለቤተሰብህ(ኣባትህ 
እናትህ ልጆችህ . . . የተጣሉም የሚጠልሁም ጸሎት ኣርግላቸው)። 

እኔ ፡ ለምጠላቸውም ደሞ ጸሎት ላድርግላቸው!! እንድያዉም ካሳ ክፈሉኝ 
ልበላቸው ኣንጂ! 

ኣባታችን ፡ (ፈገግ እያሉ)ኣይሆንም ልጄ !! ጸሎት እንጂ እናርግላቸው 
ካሉበት ሁኔታዎች እንዲገላገሉ፡ ለጠላትህ ልትቀይረው ምትችል 
ትክክለኛው መንገድ ጓደኛህ ማድረግ ነው፡ ከሱጋር እንድትግባባ የምያስችል 
ልቦና ስጠኝ ብለህ ጸሎት ኣድርግ፡ 

ኣንተም ጠላትህን ከመከራ እንድትገላገል ጸሎት ኣድርግ። የሰው ልጅ ምንም 
ኣያውቅም፡ ሰይጣን ግን እርሰበርሳቸው እንዲጣሉ ይገፋፋቸዋል፡ ስለዚ 
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እግዚኣብሄር ላንተ ና ለጋደኛህ እንዲገላግላቹ ጸሎት ማድረግ ወሳኝ ነው። 
እስኪ ኣሁን እየሰማሁክ እንደተማርነው ኣርገህ ጸሎት ኣድርግ። 

እኔ ፡ እንዴት ኣርጊ ልበል? 

ኣባታችን ፡ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ብለህ ጸሊ፡ “በእውነት ኣምላኪ እኔ ሃጥያታኛ 
ና ክፉ እያለሁኝ ትወደኛለህ ? ምናልባት ሰዎች ኣያውቁም ይሆናሉ፡ ኣንተ 
ግን ሁሉም ሃጥያቴ እና የሱሶቼ ሃጥያቶቼም ታውቃለህ፡ ለማቃረጥ ባልወስን 
ኣንካ ቀበለኛለህ፡ልመተው ብዙ ጊዜ ፈተኚ ነበር ግን ኣልቻልኩም፡ ኦ 
ኣምላኪ ኣንተ ኣባቴ ነህ ኣይደል፡ ከዚ የሃጥያት ሱስ ልርቅ እፈልጋለው፡ 
ደካማ ስለሆንኩኝ ርዳኝ፡ በጣም ናፈቅከኝ፡ ኣንተስ ኣልናፈቅከኝም እንዴ ? 

ኦ ኣምላክ ፍቅርህ ግለጽልኝ ፡ ከኣባቴንና እናቴን ፡ ጓደኞቼ እንደምታፈቅረኝ 
ግለጽልኝ፡ ኣባቴና እናቴን ጓደኛየ ሁነኝ ብርሃንህ ኣሳየኝ፡ ላንተ ሳይገባኝ 
በመፍራቴ የሰይጣን ተገጚ ሆኚ ያሳለፍኩት ጊዜ ይበቃኛል።ኣሁን ግን ጥሩ 
ኣርጌ ኣውቂሃለው ለስራየ እንጂ ለኔ እንደማትጠላ ኣብልጠህም በጣም 
እንደምትወደኝም ገብቶኛል።ካንተ መለየት፡ ውርደት፡ ግዛት፡ ፍራት ነውና 
ወደ ኣንተ መልሰኝ፡ኦ ኣምላኬ ወደ ሃጥያት እንዳልመስ ርዳኝ፡ ቢደክምም 
እንኳን ተስፋ ሳልቆርጥ ኣኔ ትርጉም የለኝም ከማለቴ በፊት ወዳንተ 
እንድመለስ ኣርዳኝ፡ በሃጥያት ተስፋ ቆርጬ ለሃጥያት ኢጄ እንዳልሰጥ 
ለሃጥያት ካንተ ጋር ሆኚ እስከ ሞቴ እንድታገል ተስፋህ ስጠኝ፡ቃልህ 
ስለታም ሲፍ ነውና ለሰይጣን እድታገለው ስጠኝ፡ ኣንድ ነገር ስለማላውቅ 
ኣሳውቀኝ፡ ከኣሁን ቦሃላ በሄወተይ ወስጥ ስልጣን ያለህ ኣንተ ነህ፡በምድርና 
በሰማይ ለዘላለም ከኔጋር እንደምተሆንም እተማመናለው፡ ኣንተ ኣፍቃሬ 
የሄወቴ ኣባት ነህ። 

ኣባትችን ፡ እስኪ ኣሁን በውስጥህ ያለው የሚሰማህ ሁሉም ነገር እስኪ 
ግለጽለት 

እኔ ፡ ኣሁን ? ስለ እውነት እንዴት ኣርጌ እንደ ምጸልይ ኣላውቅም ፡ ማለቴ 
ኣለመድኩኝም ብልም እንኳ እንደ ባህላዌ ወግ ነው እንጂ የምለው ኣሁን 
እንደሚሉት በጣም ክባድ ነው!!! 
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ኣባታችን ፡ ደና ጀምርና ከዛ ትለምደዋለህ ፡ ውስጥህ ላይ ያለው እውነተኛ 
ሁኔታክ ብቻ ግለጽለት እንጂ ከኣሁን በፊት የምታውቀው ጸሎት እና 
የተለማመድከው ጸሎት ኣይደለም፡ወድያው መልስ  ኣትጠብቅ። 

እኔ ፡ ታድያ ቢሳሳት እንኳ ኣምላክ ይቆጣኛል? 

ኣባታችን ፡(በፈገግታ) እንደኛ ነገር ቀድመን እንደተናገርነው እግዚኣብሄር 
ኣምላካችን ውስጥህ ሁኖ እያደከመህ ያለው ሃጥያትህ እንጂ ላንተ 
ኣይቆጣህም፡ ሁለተኛ እግዚኣብሄር ለተናገርከው ቃል እኩል እንደ ቅዱሳን 
ጽሎት ኣርጎ ስለሚቆጥረው ይደሰታል እንጂ ኣይናደድም። 

እኔ ፡ ኣባቴ ይቅር በሉኝ እንጂ ኣነጋገሮት ኣዲስ ሆኖብኛል!! እኔ ነብሴ ሁሉ 
በሃጥያት የተሞላሁኝ ሰው ፡ ጸሎቴ ልክ ንደ ቅዱሳኖች ይቆጠራል!!! 

ኣባታችን ፡ ኣንድ ኣባት ብዙ ልጆች ነበሩት ፡ ከዛ ልጆቹ እንድ ኣፉ ያልፈታ 
ትንሽየ ልጅ ነበረው ፡ ከሁሉም ሊጆቹ ለማነው ኣብልጦ በደስታ ስያወራ 
እምያዳምጠው ትላለህ። 

እኔ(በፈገግታ)፡ ለሁሉም ጥያቄ በምሳሌ ነው የምትመልሱስ. . . እሸነፉን” 

ኣባታችን ፡ እግዚኣብሄር ከማንም ኣባት በላይ ፍቅር ነው። ኣንድ የስጋ ኣባት 
ለሊጁ ሊጨክንበትና ልቆርጥበት ይችላል የእግዚኣብሄር ፍቅር ግን ከኣንድ 
ኣፍቃሪ እንኳን በእጥፍ ይበልጣል ፡ ይላል መጻሃፍ ቅዱስ ኣባቴና እናቴን 
ቢተውን እንኳን ኣምላኬን ግን ያጠለኛል። እሱ ከ ጓደኛ ከወንድም በላይ 
ቅርብ ነው፡ ለእግዚኣብሄር ከፈለግ እንደ የቅርብ ጓደኛ ልታደርጎ ትችላለህ። 

እኔ ፡ በርግጥ ኣቅራቢያየ ላደርገው እችላለው? 

ኣባታችን ፡ በእርግጥ ነወ የኔ ልጅ በ ዘጻ. 1፡3 እደዚ ይለናል፡ ሰው ለልጁ 
እንደሚሸከመው ፡ እግዚኣብሄር ኣምላክ ወደዚ ቦታ እሰክትማጣ ፡ በበረሃ 
በሁሉም በሄድክበት መንገድ እንደሚሸምህ ኣይተህ። እልፍ ብሎም በ 
ትንቢት ኢሳያስም “እንደ ማንም ለልጅዋ እንደ ምታጽናና ፡ እንደዛ 
ያጽናናቸዋል” ኢሳ 66፡13 የሉቃስ ወንጌልም በተራውም “ጓደኞቺ 
እላቸዋለው ኣትፍሩ “ ሉቃ 12፡4 እንደዚ ጽፎ እናገኘዋለን። 



29 
 

እኔ ፡ ኣባቴ ይህ የኣምላክ ቃል የት ተደብቆ ነበር ለምንድነው በልጅነታችን 
እግዚኣብሄር በራቅንበት ጊዜ ፡ በብዛት ሃይጥያት ላይ የወደቅንበት ጊዜ 
ለምን ኣልተሰበክም!!! 

ኣባታችን ፡ እግዚኣብሄር ያመልካም ስራውና ቃሉ እሱ ለሚመስሉ ፡ፍቃዱ 

የምያማሉት ኣገልጋይዎቹ ሁሊም ይገልጽላቸዋል ልጄ፡ ኣሁን ግን ያንተ ተራ 

ነውና ከእግዚኣብሄር ጋር ኣውራ። 

እኔ ፡ እሺ ካሉማ  በቃ ላውራው፡ “ኦ ኣምላኬ አኔ ደካማ ስለሆንኩኝ ምን 

ብየ እንኳን መጸለይ እንዳለብኝ ኣላውቅም፡ ምንም እንኳን ሃጥያተኛ 

ብሆንም ወደሀኛል። ከሃጥያቴ የምያነጻኝና የምያድነኝ ኣንተ ነህ፡ ደካማ 

ስለሆንኩኝ ኣንድ ነገር እንኳን ማድረግ የምችለው ፡ወዳንተ መጥቺ 

ምህረትህ መለመን ብቻ ነው። ለሁልተኛ ጊዜ ሃጥያት ላይ እንዳልወድቅ 

እሰጋለው፡ ኣባታችን እንዳሉትም ብወድቅም ወዳንተ እመለሳለው ተስፋ 

ኣልቆርጥም። ኣምላኬ እፈልገህለው፡ እንዴት ኣድርጌ ያለማቃርጥ ጸሎት 

እንደማደርግ ኣንተ ኣስተምረኝ። ከሰይጣን፡ ዝሙት ፡ ምኞት፡ ሱስ፣ 

የሚገላግለኝ እኮ ኣንተ ብቻ ነህ ኣሜን!!! 

ኣባታችን ፡ ሁለተኛዋ ልምምድ ይህች ናት ፡ 

ሁሉ ጊዜ ጥዋትና ማታ እንደዚ እያልክ ከ 

እግዚኣብሄር ተነጋገር፡ የሚመጣው ሳምንት ወደ 

ሊላ ትምህርት እስክንማር ድረስ እስከዛ የሄን 

በንደዚ ተለማመድ ፡ የሚቀይርህና ወደ ንሳሃም የምያቀርብህ ጸሎት ነው ። 

          ቅዱስ ማር ኢስሓቅ  

“ያለጸሎት ፡በሊላው መልክ ወደ ንሳሃ የሚውስደን መንገድ ኣለ ብሎ 

የምያምን ሰው ሰይጣን ያማከረው ብቻ ነው” 

 የሄንን ሲለን ትልቅ ትምህርት ነው የተወልን። 

የባርያህያህ 
ስራ ላይ ተሳተፍ 

ስርዓተ ቅድሴ 
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ሰወስተኛ፡ልምምዳችን ሁሉ ጊዘ ለእግዚኣብሄር ኣውራው ፡ መንገድ ላይ፡ 

ትምህርት፡ ስራ ፡ ታክስ ውስጥህ ላይ ያለው ያልታየ ነገር ሁሉም ኣናግረው።

የቅርብ ጓደኛህ ካረግከው ቦሃላ ሰይጣን ካንተ መፍራት ይጀምራል። 

በተከታታይ ከጌታችን ጋር ተገናኝ፡ሁሉም ቅድሳን ኣባቶቻችን በተከታታይ 

በኣንቅልፍ ሳታቸው ሳይቀር እየሱስ ክርስቶስ ብሎ ስለ ሚጸልዩ 

ለዚ ነው ስይጣን በጣም የሚፈራቸው። 

ኣኔ፡ ስለእውነት ኣባቴ ጸሎት ካረግኩኝ ቦሃላ፡ 

ውስጤ ቀለል ኣለው፡ ጽሎት እንደዚ ከሆነ እንደ 

እግዚኣብሄር ፍቃድ፡ ሁሉ ጊዘ ጸሎት ኣደርጋለው 

በጣም ቀላልና ጣፋጭ ኣገባብ ነው። በምችለው ኣቅሜ ግን በስራም ቦታ 

ይሁን በመንገድ በማነኛው ሰዓት እጸልያለው። በማነኛውም ሳዓት 

እማይጸሊ ሰው ምን ያህል እግዚኣብሄር ጸጋ እያለፈው እንደሆነ ይታየኛል። 

ኣባታችን ፡ በል የተማርነው መዝግያ እናርግበት! 

+ ኣንደኛው ነገር እየሱስ ክርስቶስ ሃጥያተኞች እንደሚያፈቅር 

የምያረጋግጥልን መጽሓፍ ቅዱስ ነው ብለናል 

+ የእግዚኣብሄር ፍቅር ሚስጥሩ ለመረዳት ከሰይጣን ግዛት ለመላቀቅ በሮሜ  

መልእክት የምትገኘው ጥቅስ ወሳኝ ነው” 

ግን ኣኛ ገና ሃጥያተኞች ኣያለን፡ክርስቶስ ስለኛ ሞተዋልና ኣምላካችን ኣኛ 

ላይ ያለቹ ፍቅር ለኛ በዚ ኣሳይቶናል” 

+ልምምድ 

1 በመጀመርያ ሳምንት ኣንድ ጥቅስ ፡ በሁለተኛ ሳምንት ሁለተኛ ጥቅስ፡ 

በሰውስተኛ ሳምንት ሰወስተኛ ጥቅስ እንደዛ እያልክ ሂድ! 
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2  ጸሎት በመጀመርያ ሳምንት ኣንድ ደቂቃ ፡ በሁለተኛ ሳምንት ሁለት 

ደቂቃ፡በሰወስተኛ ሳምንት ሰወስት ደቂቃ ፡ ለሰወስት ወር ኣምስት ደቂቃ 

ብቻ ጸሎት ኣድርግ። ከዚ ኣታጉድል ኣታብዛ ፡ እግዚኣብሄር ፍላጎትህ 

እንዲፈጽምልህ  በምህረቱ መንገዱ እንድያስተምርህ ለምነው! 

3  ለእግዚኣብሄር በሆነ ኣጋጣሚ በስራ ብመንገድ በምትተኛበትና 

በምትነሳበት ኣናግረው። 

የጌታችን ጸጋ ካንት ጋር ይሁን ልጄ።በሚመጣው ጊዜ የተረፈው ኣየሱስ 

ክርስቶስ ለሃጥያተኞች እንደምያፈቅር በማስረጃ እናሞላዋለን።ይህንን 

ይተማርነው በተግባር እንድታውለው እሺ በየሳምንቱ እየተገናኘን ሊላ ኣዲስ 

ረእስ እናያለን(ወይም የሚቀጥለው ርኣስ ማንበብ ትችላለህ)በመጀመር ብቻ 

በቂ ስላልሆነ በማጥናት መቀጥል ኣስፈላጊ ነጥብ ነው። 

ሃዋርያው ጳውሎስ በመልእክቱ ላይ “በመታደስ ሃሳባቹ ለውጡ” ይላል 

ስለዚ ባህርያችን ለመቀየር ኣስተሳሰባችን መቀየር ኣስፈላጊ ነው። 

ኣስተሳሰባችን ለመቀየር ኣስፈላጊው ነገር መጽሃፍ ማንበብ ነው። “ህዝቦቼ 

ባለማወቅ እየጠፉ ነው” ይለናል  ባለማወቅ ወደ ድቅድቅ ጨለማ 

ያወስደናል። 

የሄ መንስፈሳዊ ሂደት ቢቻለን በነጻ ካልተቻልን ደሞ በርካሽ ዋጋ ወደ ሁሉም 

የኦርቶዶክስ ኣማኞች እንዲደርስ ራእያችን ነው። በራኢያችን ከኛጋር 

ኣብራቹን ለመደገፍ እንደኛ በጸሎት ፡ ምክንያቱም ጸሎት ፡ ኣስፈላጊ ስለሆነ 

በጸሎታቹ ኣስቡን እኛ ያላሰብነው ደረጃ ስላድረሳቹን ኣሁንም ሁሌ የናንተ 

ጸሎት ኣይለየን በጸሎታቹ ኣስቡን። 
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ሁለተኛ ፡ በማከፋፈል፡የሄ ተከታታይ  መንፈሳዊ ጽሁፎች ወደ ተለያየ ቤተ 

ክርስትያን የሰንበት ትምህርት በዋነኛውም ቤተ ክርስትያን የለሊበት ቦታ ፡

ክፍለ ሃገሮች እንዲደርስ እንተባበር  

ሰወስተኛ ፡ ኣገዝ እዲሆን 0.02 ወደ ባንክ ቁጥራችን እንድትልኩልን 

36201333782 alhli Egyptian bank .cairo branch alswah በኣቶ 

ማርቆስ ከማል ሓኒን ስም ኣስገቡ የሄ መጽሃፍ በሂወትህ ውስጥ ለውጥ 

ካመጣልህ የተረፈው ተከታታይ መጽሃፍ እንዲታተም በጸሎትክ ኣስበን በ 

ፒዲፍ መልክ ለማግኘት ከፈለጋቹ በሚከተለው ዋብሳይታችን በመግባት 

Mbade2.com 

በረድዮ ድራማ ልመስማትም በሞባይላቹ ወይም ቾምፒተራቹ  

Soundcloud app በመጫን 

Soundcloud.com/mbade2 የሚል ዋብሳይት ታገኛላቹ  

የኣንድ መጽሃፍ ዋጋ በ25 ሳንቲም (ጅኔ) የግብጽ ብር ብቻ 
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የሄ መጽሃፍቶች ከቤት መሃባ በትዛዝ መግዛት ይቻላል 

ስልክ ቁጥር 01278348844 

01285625314/0222585965 

 

 

 

 

 

 እየሱስ ክርስቶስ ለሃጥያተኞች ያፈቅራል የሚል ቃል በድምጽ ጣእም ብቻ 

ሳይሆን በሁሉም ልብ ላይ ትልቅ ተጽኖ ኣለው። ምክንያቱ ሁላችን ሃጥያት 

ስለምንሰራ ነው ። ሁሉንም ሃጥኣን ሆኑ የኣምላክ ክብርም ኣጡ የሚል 

መጻሃፍ ላይ ስላሉ፡ ሁላችን ሃጥያተኞች ነን ማለት ነው። ይሁን እንጂ 

እግዚኣብሄር ግን እንክብካቤ እንደሚያስፈልጋቸዉ በሽተኞች እንጂ ቅጣት 

እንደ ሚያስፈልጋቸው ጠላቶቹ ኣርጎ ስለማያየን እንደ ልጆቹ ይቀበለናልም 

ያፈቅረናልም ፡ የሄ መጻሃፍ (እየሱስ ክርስቶስ ሃጥያተኞች ያፈቅራል) 

መሰረት ሆነብን እንድናውቀውና ለሃጥያተኞች በምህረቱ እንደምያቸው 

እምያሳውቀን መጻሃፍ ነች ። በብዛት ጥልቅ የእግዚኣብሄር ፍቅር 

በሃጥያተኞች ላይ በምህረቱ እንደሚቀይራቸውና እንደ ሚለውጣቸው 

እንድገባቹ ከፈለጋቹ በዚ ተከታታይ ጽሁፎች ከኛ ጋር ኣብራቹ 

እንድትቀጥሉ ቅዱስ ፍቃዳችን ነው ። የሄ ተከታታይ ልብ ወለድ በ 

መንፈሳዊ ሂወት ተግባራዊ ውጤት ለማምጣት እንድታድጉና ፍሬ 

እንድታገኙበት ስለሚረዳቹ በዚ በተርታ እንደተቀመጠ ኣርጋቹ 

እንድትከታተሉትና ስትተገብሩት ነው ውጤት የምታገኝበት ። ካልሆነ ግን 

በተርታ ባለማንበብ ወይም መከታተል ልያደናግራቹሁ ይችላል ። በዚ 
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ተከታታይ መጻሃፍ ፡ ሃሳባችን ማቆጣጠር በተደጋጋሚ መውደቅ ፡ 

የውስጥ ሰላም ፡ የማይገባ ራስህን መውቀስ ፡ የሞት ሬሳ ፡ እውነተኛ 

ክርስትያን እንዲያሞኣላ የሚያስፈልጎ . . . ሌሎች እናያለን ። ከ 0.25 

ሳንቲም በላይ መሸጥ ኣይፈቀድም። 

 

  

 

  

 


