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ኣዳላዊ ፡ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስትያን ቤት ፍቅሪ እግዘኣብሄር  

                           ( ትካል ግብረ ሰናይ ) 

                  ቀዳማይ ሕታም 

              7455/2016 

I.S.B.N ፡ 978-9779-03-859-9 

 

 ꘎ እዚ ተኸታታልቲ መጽሓፍ ናብ ኢድ ኩሉ  

ክርስቲያን ዘበለ ብዝሓሰረ ዋጋ ክትበጽሖ ብክርስቶስ ተስፋ ኣለና ።  

 ꘎ ኣብዚ ተስፋ’ዚ ንብጾትካን ፈተውትኻን ብምሃብ ክትሳተፍ 
ትኽእል ኢኻ ። 
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ብጹእ ወቅዱስ ኣቡነ ቶዋድሮ 

መንበረ ወንጌላዊ ማርቆስን ፓትሪያሪክ እስክድርያን 
( 118 ) 
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ብጹእ ወቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ 3ይ 

ፓትሪያሪክ ኤርትራ 
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                       መቅድም 
 
ትርጒም ቅድስና እንታይ እዩ፧ ኣነ ቅዱስ ድየ፧ እታ ቅዱስ እየ እትብል ቃል ኣነንነት 
ኣይተኸትልን’ዶ፧ ኣብ ሓንጎልና ብዙሕ ሕቶታት ክመጹና ይኽእሉ እዮም። ብፍላይ 
ካብ ግንቦት 2018 ንደሓር ብቕዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ቤተ–ክርስቲያን ግብጺ 
ብሓቂ ዝተዋህበ ውሳኔ፡ ኣምር ቅድስና፡ ብመጽሓፍ ቅዱስን ኣገልገልቲ ኣቦታትን 
ቅዳሴን፡ ኩሎም ክርስቲያን ቅዱሳት ምዃኖም ኣነጸረ። ምኽንያቱ ብጥምቀት 
ዝተቐበልናዮ መንፈስ ቅዱስ ኣባና ሓዲሩ ስለ ዘሎ፡ እቲ ቅዱስ ሜሮን ኣብ ጊዜ ቅዱስ 
ቍርባን ምስ ክርስቶስ ከም እንሓብር ይገብረና። 
 
ብዛዕባ ቅድስናን ንቅድስና ዘሰናኽልን ዘብርህ ሓቀኛ መግለጺ፡ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስን 
ካብ ጽሑፍት ኣቦታትን ክትረክብ ትኽእል። ንምንታይ እያ ቅዱስ ትብል ቃል ኣንነት 
ዘይተስዕብ፧ ከምኡ ውን ብዛዕባ ናይቲ ግጉይ ርድኢት መብርሂ ክትረክብ ኢኻ። 
 

ናብ ጐይታና ኢየሱስ ንጸሊ ክቅበልናን፡ ርድኢት ክበናን ከም ቅዱሳን ክነብር ኣምላኽ 
ቅዱስ ስለ ዝኾነ። ብኣማላድነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን፡ ጸሎት ብጹእ 
ወቅዱስ ኣቡነ ፓትሪያሪክ ተዋድሮስ 2ይ ፓትሪያሪክ ሃገር ግብጺን፡ ጸሎት ብጹእ 
ወቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ 3ይ ፓትሪያሪክ ሃገር ኤርትራ ኣይፈለየና ። ክብሪ ኣምላኽ 
ኣብ ቤቱ ንዘልኣለም ኣሜን። 
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    ኣብ መንገዲ ናብ መንፈሳዊ ኣቦይ እናኸድኩ ከለኹ ሃንደበት ኣብ እዝነይ፡ 
ናብይ ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ፧ ዝብል ናይ ሕሹኽታ ድምጺ መጸኒ። ናብ 
መንፈሳዊ ኣቦይ እኽይድ ኣለኹ በልኩ። ኣይትሓፍርን ዲኻ፧ ሕስብ እሞ 
ኣብሎ፡ ብዙሕ ኣዋርሕ ተመላሊስካ ክሳዕ ሕጂ ከኣ ኣብ ሓጢኣት ትወድቕ 
ኣሎኻ! ብርግጽ ኣብ ሓጢኣት ይወድቕ ኣለኹ፣ ግን ይቃወሞን ይቃላሶን እየ!  
ኖእ ኣይተቃወምካዮን። ንሳኻ ንጹህ ኣይኮንካን፡ ንስኻ ሓጥእ ኢኻ። ከምኡ 
ኢልካ ኢኻ ክትነብር። 
        ማለተይ! ማለትይ ብዛዕባ መንፈሳዊ ህይወትን ከምኡ ዝኣመሰለ 
ነገራትን ረስዓዮ። ንስኻ ንእሽተይ ኢኻ፡ መንእሰይ 
ዕድሜኻ ንበሮ ኵሉ ነገርካ ሓጢኣተኛ ኢኻ 

ገሃንም ትጽበየካ ኣላ!። ኣብ ሓጺር ጊዜ እዞም ናይ 
ሰይጣውንቲ ሓሳባት እምበር ከጸልሉኒ ደልዮም!፧ 
ኦ ጐይታ ኢየሱስ ሓግዘኒ! ኦ ጐይታ ኢየሱስ 
ሓግዘኒ !  
 
ነቦና ረኺበ ከምዚ በልክዎም። ሰላም ኣቦና  
 
ኣቦና ፡ ሰላም ዝወደይ እንቋዕ ብሰላም መጻእካ። 

 
ኣነ ፡ እንቛዕ ብሰላም ጸናሕኩም ይባርኽኩም 

 
ንሱ ፡ ከመይ ኣለኻ እንታይ ኣሎ ሓድሽ፧ 

 

 
ኣነ ፡ ኣምላኽ ይመስገን ኣቦና፡ ሎሚ ግን ናባኹም እናመጻእኩ ከለኹ ኣብ 
መንገደይ ሕማቕ ሓሳባት ኣጓኒፍኒ። ኣብ ሓጢኣት ክሳዕ ዝወደቅካ ሓጢኣተኛ 
ኢኻ። ከምኡ ውን ወላ ድሓን መሊስካ ኣብ ሓጢኣት ክትወድቕ ኢኻ። ስለዚ 
ስቕ ኢልካ ጥራይ ኣብ ሓጢኣት ንበር። ኣብ መጨረሻ ከኣ ምስ ካልኦት 
ትጠፍእ። ዘሰንብድ ሓሳባት እዩ ኣቦና። እንታይ ከም ዝገብር ጠፊኡኒ እዩ 
ዘሎ። 

ሰይጣን ሓቀኛ መንገዲ ናብ 
መንግስተ-ሰማይት ወይ 

ገሃነምሳት ሓሳባት ምዃኖም 
ይፈልጥ እዩ። ብሓሳብና 

እግዚኣብሄር ኣብ ሕቅፉኡ ከም 
ዝሰተረና ንዝክር። ከምኡ’ውን 
ብሓሳብና ፍቕሪ ዓለምን ስጋዊ 
ሸውሃትና ነስተማቕር። እዚ 

ንነፍስና ክሳብ ገሃነም የብጽሓ 
ንሓጢያትን ርኽሰትን የቋልዓ። 

 

(ሰይጣንን ኣብ ልዕሊኡ ዘለና 
ዓወትን ገጽ 80 ቆሞስ ቶድሮስ 

ያዕቆብ ማላቲ)  
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ኣቦና ፡ እዚ ኩነት፡ ስነ ኣእምሙራዊ ኲናት ይብሃል። ነዚ ኲናት ተጠቂሙ 
ጸላኢና ነቶም መቃልስቱ ንሱ ብጣዕሚ ሓያል ምዃኑ ከእምን ይፍትን። 
ሞራሎም ብምስባር ብቐሊል ክስዕሮም ይኽእል። 
 
         ቅድሚ እቲ ኲናት ምጅማሩ፡ ማንም ሰብ ሓሶት ጸላኢኡ ዝኣምን 
ክስዓር ይኽእል እዩ። ብተመሳሳሊ ሰይጣን ምስ ኣጋንንቲ ብጾቱ ንስኻትኩም 
ድኹማት ኢኹም፡ ንጹሃት ኣይኮንኩምን፡ ንሰይጣን ኣይትስዕርዎን፡ ናብ 
ሲኦል ክትኣትው ኢኹም፡ ሓጢኣትኩም ኣይተሓደገልኩምን ይብለና። ስለዚ 
እቲ ዝኸፍአ ኲናት ምስ ድያብሎስ ስነ ኣእምራዊ ኲናት እዩ። ከምኡ ውን 
ሰይጣን ኣእምሮና ኣብ ምቁጽጻር ብቐሊሉ እንተ ተዓዊቱ፡ ንባህርና ውን 
ክቆጻጸሮ እዩ። ኣብዛ ኲናት እንተ ስዒርናዮ ግን ንሱ ፈጺሙ ኣይክቆጻጸረናን 
እዩ። ንኣብነት ሰይጣውንቲ ከምዚ ብምባል ይዋግኡና፦ 
 
ሰይጣን ዓቢይ፡ ርኹሳት . . .  ስምዑ! 

 
ሰይጣን 1&2፡ እንታይ ተረኺቡ ፧ ዓቢይ ርኹስ። 

 
ሰይጣን ዓቢይ፡ ስምዑ! ሎሚ ብዛዕባ ኲናት ምስ ደቂ ሰባት ክነግረኩም እየ። 

  
ሰይጣን 2፡ እንታይ እዩ ንሱ፧ ዓቢይ ርኹስ። 

  
ሰይጣን ዓቢይ፡ እቲ ቀዳምነት እንሰርዖ ኲናት፡ ስነ ኣእምራዊ ኲናት እዩ። 

  
ሰይጣን 1፡ ስነ ኣእሙራዊ ኲናት ማለት`ከ እንታይ ማለት እዩ፧ ዓቢ ርኹስ። 
 
ሰይጣን ዓቢይ፡ ስነ ኣእሙራዊ ኲናት ማለት፦ ምስ ሓንጎል ዝግበር ውግእ 
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እዩ። ስለዚ ኣተሓሳስበኦም እንተ ተቆጻጺርናዮ ተግባራቶም ውን ብቐሊሉ 
ክንቆጻጸሮ ስለ እንኽእል፡ ባሮትና ድማ ንገብሮም። ተረዲእኩም`ዶ ርኹሳት፧  

 
ሰይጣን 2፡ ነዚ እንተ ዘይከኣልና`ኸ፧ 

 
ሰይጣን ዓቢይ፡ ነዚ እንተ ዘይጌርና ክንቆጻጸሮም ኣይንኽእልን። ክስዕሩናንን 
ከሕፍሩናንን እዮም። ስለዚ ዝተኻእለና ክንገብር ኣገዳሲ እዩ። እዚ እቲ 
ቀዳማይ ዕላማ ስራሕና እዩ። ምኽንያቱ ቀንድን ኣገዳስን ኲናት ምስ ደቂ 
ሰባት እዩ ርኹሳት። 
 
ሰይጣን 2፡ ሕራይ ግን ከመይ ጌርና ኢና ኣእምራዊ ኲናት ንጅምሮ፧ ዓቢይ 
ርኹስ። 
 
ሰይጣን ዓቢ፡ ኣብ ገዛእ ነፍሶም ተስፋ ክቖርጹን ክርበሹን ምግባር። ስለዚ 
ዝያዳ ኣብ ገዛእ ነፍሶም ተስፋ ምስ ዝቖርጹ ክደኽሙ እዮም። ሽዑ 
ክንቆጻጸሮም ኢና። 
 
ሰይጣን 1፡ ሕራይ ግን እንተ ዘይኣመኑና`ኸ፧ 

 
ሰይጣን ዓቢይ፡ ክኸውን እዩ በል ኣታ ርኹስ! እንተ ዘይኣመኑ ኸኣ ትሕትና 
እዩ ትብሎም! ሽዑ ክኣምኑኻ እዮም። 
 
ሰይጣን 1&2፡ ተረዲኡና ዓቢይ ርኹስ ፡ ተረዲኡና ዓቢይ ርኹስ!  

ኣቦና ከምዚ ብምባል ወሰኹ፡ ስለዚ ሰይጣን ብዘለዎ ዓቕሚ ተስፋ ከቁርጸና 
እዩ ዝፍትን፡ ግን ኣምላኽ የተባብዓናን ገዛእ ነፍስና ከነተባብዕ ከኣ ይደሊ። 
ስለዚ ከኣ እዩ ኣብ ትንቢት ዩኤል ከምዚ ዝብል ቃል "እቲ ድኹም ድማ፣ ኣነ 
ጅግና እየ፣ ይበል።" (ዩኤ 3፥10) ተጻሒፉ ዘሎ። 
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         እዚ ማለት እቲ ድኹም ገዛእ ነብሱ ብምትብባዕ ኣነ ሓያል እየ ይበል። 
ኣስተውዕል ዝወደይ ምትብባዕ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ፍቓድ እዩ ። እዚ ምኽሪ 
ወይ ቃል ጥራይ ኣይኮነንን ንዓይ! እዚ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሄር እቲ 
ድኹም ሓያል እየ ይበል ኢሉ። እዚ ማለት፡ እግዚኣብሄር፡ ንኹልና ድኹማት 
ገዛእ ነፍስና ከነተባብዕ ሓያል እየ ክብል፡ ነዚ ዘይብል ዘበለ ኸኣ ፍቓድ 
መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ዝጥሕስ። 
 
    ንሎሚ ብዛዕባ ጠባይን ባህርያትን ሓቀኛ ክርስቲያን ኢና ክንዛረብ ። ስለዚ 
ሓቀኛ ክርስቲያን እዘን ዝስዕባ ባህርያት እየን ዘለውኦ። እዚአን ዘይብሉ 
ክርስቲያን ዘደንግጽን ተኽእሎታቱ ዘይፈልጥን እዩ። 
 

እታ ቀዳመይቲ ባህርያት ሓቀኛ ክርስቲያን፡ ንሱ ቅዱስ እምበር ሓጥእ 
ዘይምዃኑ እዩ። 

 
ኣቦና፡ ነዛ ክፋል ቅድሚ ሕጂ ተዘራሪብናላ ክንከውን ንኽእል፡ ሎሚ ግን 
ኣስፊሕና ክንዛተየላ ኢና። ስለዚ ዓቕሊ ግበር። እታ ሓቀኛ ትርጒም ናይታ 
ቅዱስ እትብል ቃል፡ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ክትፈልጣ ኢኻ። ኣብ መወዳእታ 
ንዓኻ ሓደ ዘሕጉስ ዜና ክነግረካ እየ። 
 
ኣነ፡ ኵሉ ጊዜ ኢኹም ሓድሽ ነገር ተስምዑኒ ኣቦና 
ግን ቅዱስ ምዃነይ እንታይ መረጋገጺ ኣሎኩም፧ 

 
ኣቦና፡ እታ ቀዳመይቲ ዘቕርባ መረጋገጺ ሕቶ ንዓኻ እያ። ውሉድ ኣምላኽ ዲኻ 
ወይሲ ኣይኮንካን፧ 
 
ኣነ፡ ብርግጽ እየ ኵሉ መዓልቲ ኵሉ መዓልቲ ከማን "ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር 
ኢለ እየ ዝጽሊ።" 

ኣቦና፡ ጽቡቕ እታ ውሉድ ኣምላኽ እትብል ቃል፡ ካብ ቅዱስ ትብል ቃል 
ንላዕሊ ሓያልን ዓማቚን ምዃና ከብርሃልካ እየ። 
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ኣነ፡ ሕራይ ኣቦና 

 
ኣቦና፡ ኣቦ ዓቢይ እንተ ኾይኑ ወዱ ዓቢይ ድዩ ዝኸውን፧ 

 
ኣነ፡ ዓቢይ 

 
ኣቦና፡ ኣቦ ሃብታም ተኾይኑ ወዱ`ኸ . . .፧ 

 
ኣነ፡ ሃብታም ፍሉጥ 

 
ኣቦና፡ ኣቦ ቅዱስ ተኾይኑ ወዱ`ኸ . . . ፧ 

 
ኣነ፡ ቅዱስ  

 
 
ኣቦና፡ ሕራይ፡ ምኽንያቱ ንስኻ ወዲ ቅዱስ ኣምላኽ ኢኻ። ስለዚ ብኻልእ 
ኣበሃህላ ንስኻ ቅዱስ ኢኻ። 

እዚ ከኣ ኣብ (1 ጴጥ 1፥16) "ኣነ ቅዱስ እየ” ዝብል ተጻሒፉ ስለ ዘሎ እዩ። 

             ብተወሳኺ ውን እታ ወደይ ትብል ቃል ብጣዕሚ ኣገዳሲትን ዓሚቚ 
ትሕዝቶ ዘለዋ ካብ ቅዱስ ንላዕሊ እያ። ቅድስና ሓደ ንጽል ካብ ባህሪ 
እግዚኣብሄር ኣቦና እዩ። ወደይ ትብል ቃል ኣብዚ ኵሉ ኣምላኽ ዘለዎ ባህርያት 
ኣሎካ ማለት እዩ። ከም ቅድስና፡ ጽድቂን ናጽነትን ዝኣመሰሉ እዮም። (ኤፌ4፡

24) እቲ ብናይ ሓቂ ጽድቅን ቅድስናን ብመልክዕ ኣምላኽ እተፈጥረ ሓድሽ 
ሰብ ልበሱ። ተጻሒፉ ከም ዘሎ። 
 

ሰይጣውንቲ በቲ ብርድኢት 
ደግነት (ሰናይ ግብሪ) 

ዝለማመድ ሰብ ይቁጡዑ 
እዮም። ምኽንያቱ ሰይጣውንቲ 
በቲ ዘይረአ ቀስቶም ነቲ ካብ 
ልቢ ዝነቅል ቅድስና እዮም 
ዕላማ ክገብርዎ ዝደልዩ። 

 

ሰይጣንን ኣብ ልዕሊ ዘለና 

ዓወትን፡  

ቅዱስ ዮሓንስ ኣፈ-ወርቕ  
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     ስለዚ ንሕና ደቂ እግዚኣብሄርን፡ ባህርያት እግዚኣብሄር ጽድቅን ቅድስናን 
ዘሎና ኢና። እምበኣርከስ እቲ ውሉድ ኣምላኽ ምዃኑ ዝኣምን ባህርያት 
ኣምላኽ ከም ዘለዎ እምበር ባህርያት ሰይጣን ከም ዘለዎ ኣይኣምንን እዩ። 
 
ኣነ፡ ሕራይ ኣቦና ኣሚነ ኣለኹ። እቲ ካልኣይ መረጋገጺ`ከ እንታይ እዩ፧ 

 
ኣቦና፡ እታ ካልኣይቲ ኣብ (1ቆሮ 3፥16) ዘሎ እዩ። እዚ መልእኽቲ ጳውሎስ 
ከምዚ ይብል "ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ምዃንኩምን መንፈስ ኣምላኽ 
ኣባኻትኩም ሐዲሩ ምህላዉንዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም"፧ 
ስለዚ እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ ሓዲሩ ኣሎ`ዶ ወይሲ የለን፧ 

 
ኣነ፡  ብርግጽ ሓዲሩ ኣሎ ብተውሳኺ ውን ተጠሚቐ ብቕዱስ ሜሮን ተቐቢአ 
እየ። 

 
ኣቦና፡ ሕራይ እቲ ቅዱስ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ሓደ ቦታ ምስ ሓደረ ነቲ ቦታ 
ቅዱስ ድዩ ዝገብሮ ወይሲ ርኹስ፧ 

 
ኣነ፡ ብርግጽ ቅዱስ ይገብሮ። 
 
ኣቦና፡ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ቅዱስ ምዃኑን ቅዱስ መንፈስ እግዚኣብሄር ኣብኡ ከም 
ዝሓደረ ዘይኣምን ዘበለ "ርኹስ መንፈስ እዩ ኣባይ ሓዲሩ ዘሎ " ከም ምባል 
እዩ። ስለዚ እንይይ ኢኻ ትመርጽ፧ ቅዱስ መንፈስ ኣምላኽ ሓዲሩካ ቅዱስ 
ክትከውን`ዶ ወይ ርኹስ መንፈስ ሓዲሩካ ርኹስ ክትከውን፧ 

 
ኣነ፡ ብርግጽ ርኹስ መንፈስ ኣይደልዮን እየ። ኣምላኽና ይከላኸለልና እዩ። 
ስለዚ ቅዱስ ምዃንካ መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻ ከም ዝሓደረ ክትኣምን ምርጫ 
ኣሎካ ወይ ድማ ርኹስ ኴንካ ርኹስ መንፈስ ኣባኻ ክሓድር!! 
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ኣነ፡ ሓቂ ዘረባ ኣቦና እዚ ብጣዕሚ ዘፍርሕ ዘረባ እዩ። እዚ ኸኣ ነፍሲ ወከፍ 
ክርስቲያን ክፈልጦ ኣለዎ። እታ ሳልሰይቲ መረጋገጺ ግን እንታይ እያ፧ 
ኣቦና፡ እታ ሳልሰይቲ መረጋገጺ ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ገላትያ ዝጸሓፎ 
“ብክርስቶስ እተጠመቕኩም ዘበልኩም ንክርስቶስ ለበስኩምዎ” (ገላ 3፥27) 
ዝብል እዩ። 
 
      እዚ ማለት ኩሎም ብክርስቶስ ዝተጠመቁ ምስሉ እዮም ዝወስዱ። 
ክርስቶስ ቅዱስ እዩ ንሕና ድማ ምስሉ ስለዚ ዚኾና ንሕና ውን ቅዱሳን ኢና። 
 ንክርስቶስ ክለብስን ቅዱስ ክትከውንን ምርጫ ኣለካ ወይ ርኹስ ክትከውንን 
ርኹስ መንፈስ ክሓድረካን። 
 
ኣነ፡ ነዚ ደኣ እንታይ ምርጫ ኣድልይዎ ኣቦና እዚ ሓደገኛ እዩ። ግን ንምንታይ 
እዮም ብዙሓት ሰባት ነዚ ዝኣምኑ ቅዱሳት ዘይኮኑ፧ 
 
ኣቦና፡ ናይዚ ምኽንያት ሰለስተ እየን:- ቀዳመይቲ ኲናት ሰይጣውንቲ  ከምቲ 
ኣቀዲምና ዝበልናዮ ሰይጣውንቲ ዘገድሶም ስነ ኣእምሮ ኲናት እዩ። ምኽንያቱ 
ሰይጣን ኣብ ምቁጽጻር ኣእምሮ ተተዓዊቱ ብቐሊሉ ባህርያትና ክቆጻጸሮ 
ይኽእል እዩ። ኣብዚ ሰይጣውንቲ ከምዚ ብምባል መደብ የውጽኡ:- 
 
ሰይጣን ዓቢይ፡ ርኹሳት ንዑ እዚ ናይ ኣእምሮ ኲናት ኣንጽር ወዲ ሰብ 
ንጀምሮ። 
 
ሰይጣን 2፡ ከመይ ጌርና ኢና ክንጅምር፧ 
 
ሰይጣን ዓቢ፡ ቀዳማይ ስራሕና ብዝኾነ ሓጢኣት ወይ ርኽሰት ምቅላሶም 
ኣይኮነን ። 

 
ሰይጣን 1፡ እንታይ ደኣ ዘገድሰና ሓጢኣት ወይ ርኽሰት እንተ ኮይኑሲ እንታይ 
ደኣሉ እሞ፧ 
 
ሰይጣን ዓቢይ፡ ተረድኣኒ ርኹስ ብሓጢኣትን ርኽሰትን እንተ ተቓሊስናዮም 
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ካብኡ ክርሕቑ እዮም። ኵሉ ከኣ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ክኽውን እዩ። ስለዚ 
መጀመርያ ብዛዕባ ገዛእ ነፍሶም ዘለዎም ኣተሓሳስባ ምስ እንቕይሮ ግን ክሳዕ 
መወዳእታ ርኹሳት ኮይኖም እዮም ዝነብሩ። እዚ እንተ ኾይኑ ንብረትናን 
እዮም ኣብ መንግስቲ ርኹሳት ባሮትና ድማ ይኾኑ። 
 
ሰይጣን 2፡ ከምዚ ብምግባር ከም ድሌትና ክንቆጻጸሮምን ከነዳኽሞምን 
ንኽእል ኢና። 

 
ሰይጣን 1፡ ከመይ ገይሩ እዚ ክኸውን ይኽእል፧ “ንሳቶም ቅዱሳት እዮም 
ተጠሚቆምን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ድማ ተቀቢሎም እዮም።” ንሳቶም ኣይኮኑን 
ርኹሳት ንሕና ኢና። 
 
ዓቢይ ሰይጣን፡ ኣብ ሲኦል ምስ መን ዲኻ ዘሎኻ፧ ምሳና ወይ ምስኦም 
ርኹስ።  ሓሲና ክንነግሮም ኣሎና፡ ተረዲኡካ ኣሎ‘ዶ፧ 

 
ሰይጣን 1&2፡ ዝከኣለኩም ግበሩ ርኹሳት። ሓሳባቶም ቀይርዎም እዚኣ 
ኣገዳሲት ክፋል እያ። ንሱ ናይ ብሓቂ ርኹስ ምዃኑ ክሳዕ ዝኣምን ቀይርዎ። 

 
ኣቦና፡ ሰይጣን ቅዱሳት ከምዘይምዃና እኳ ደኣ ሓጥኣንን ርኹሳትን ኢኹም 
ኢሉ እንተ ኣእሚንና፡ ንሱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓጢኣትን ርኽሰትን ብቐሊሉ 
ከውድቀና እዩ። ከምቲ ኣብ ምሳሌ ተጻሒፉ ዘሎ (ምሳ 23፥7) “ኣብ ውሽጡ 
ግና ተጸባጻቢ እዩ እሞ፡ ልቡ ምሳኻ ኣይኰነን።” 
         

         ስለዚ ሓደ ሰብ ሓጥእ ምዃኑ እንተ ደኣ ኣሚኑ፡ ሓጢኣት ክገብርን 
ክናሳሕን ከይሓሰበ ኣብ ርኽሰት ይወድቕን እሞ ይለምዶ። ኵሉ ግዜ ኣብ 
ሓጢኣትን ርኽሰትን ይነብር። ኵሉ መዓልቲ ክገብሮ ዘለዎ ኰይኑ ይስምዖ። 
ኣብ ምስላ ከምዚ ነንብብ “ሮማውያን ሮማውያን ምዃንኖም 
ኣይትውቀስዎም።” 
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        ስለዚ እዮም ድማ ብዙሓት መንእሰያት፡ ኣብ ሓሶት ሰይጣን ዝኣምኑን 
ኣብ ገዛእ ነፍሶም ተስፋ ዝቆርጹን ኣብ ሓጢኣትን ርኽሰት ከለው ሱቕ ይብሉ። 
ስለዚ ናይ ባህሪ ለውጢ፡ ውጽኢት ባህርያዊ ለውጢ ኣእምሮ እዩ እምበር 
ኣንጻር ኣይኮነን። ዝኾነ ሰብ ባህሪኡ ክልውጥ እንተ ደልዩ፡ መጀመርያ 
ኣእምሮኡ ክቕየር ኣለዎ። ስለዚ እዩ ሓዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ዝበለ “ብምሕዳስ 
ሓሳብኩም ተለወጡ” (ሮሜ 12፥2)። 

 
        ሰይጣን ጎራሕ ስለ ዝኾነ ካብታ ኣገዳሲት ነጥቢ እዩ ዝጅምር። ኣብ 
ኣእምሮና ንሕና ብተፈጥሮና ሓጥኣን ኢኹም ኢሉ ይመልኣና። ኣብዚ እንተ 
ተዓዊቱ ኣብ ኢዱ ንወድቕን ይቆጻጸረናን። ከምቲ ቅዱስ ኢስሃቅ በዓል ነነውየ 

ዝበሎ “ሰይጣን ዘገድሶ፡ ኣምላኽ ንወዲ ሰብ 
ከምዘይግደሰሉ ምእማን እዩ።” 
        ስለዚ በተሓሳስባኻ ተጠንቀቕ! ዝወደይ፡ 
ሰይጣን ክቆጻጸረካ ዕድል ከይትህቦ። እቲ ኣብ 
ኣእምሮኻ መጺዩ ንስኻ ተፈጥሮኻ ርኹስ እዩ፡ ቅዱስ 
ኣይኮነካን ዝብለካ ድምጺ ናይ ሰይጣን እዩ ወይ ሓደ 
ብሰይጣን ዝምራሕ ንዑ ብዘይ ፍርሃት ዝሰርሕን 
ድምጺ እዩ። 
 
ኣነ፡ ስለዚ እቲ ንዓይ ብተፈጥሮኻ ቅዱስ ኣይኮን 
ኢሉ ዝነግረኒ ድምጺ ሰይጣን እዩ። ነዚ ሰይጣናዊ 
ኲናት ግን ከመይ ጌርና ክንዋግኦ እንኽእል፧ ሓቂ 
ዘረባ ሕማቕ ዕድል ኰይኑ ብዙሓት እዮም ኣብዚ 
ወዲቆም ዘለው። 
 
ኣቦና፡ ኲናት ሰይጣን ብቓል ኣምላኽ ኢና ንዋግኦ፡ 
እዚ ዝሓየለ መሳርሒ እዩ። ንሰይጣን ብቓል 
ኣምላኽ ጌርካ መልሰሉ፡ ከምቲ ኢየሱስ ኣብቲ ጎቦ 
ዝገበሮ ግበር፣ ንሓሳባት ሰይጣን ፈጺምካ ከይትመያየጠሉ። ምኽንያቱ ምስኡ 
ምስ ትመያየጥ መወዳእትኡ ውድቀት እዩ። 

ንሰይጣን ተዋግእዎ ሽጣራታቱ 
ክትፈልጡ ተቃለሱ። ንሱ 

መታን ከይፍለጥ ነቲ መሪር 
በቲ ምችእ ጌሩ እዩ ዝሓብኦ። 
መን ይዕዘቦ ክትርእዮ ከለኻ 
ብጣዕሚ ጽቡቕ ትርኢት እዩ 
ዘለዎ ክሳብ እቲ ሓቂ ካብቲ 
ትርኢቱ ዘይተፈለየ። ሰይጣን 
ነቲ ሓቀኛ ትርኢት ወሲዱ 
ከደናግር ስሓብነት ከም 

ዝህልዎ ይገብር።  

ሰይጣንን ኣብ ልዕሊኡ ዘለና 

ዓወትን 

ቅዱስ ዮሓንስ ኣፈ-ወርቅ 
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ኣነ፡ እንታይ ኢለ ክምልሰሉ ኣቦና፧ ግብራዊ ኣብነት ዶ ክትቡኒ፧ 

 
ኣቦና፡ እዚ ማለት ሰይጣን ንስኻ ሓጥእ ኢኻ፡ ምኽንያቱ ኣብ ብዙሕ ሓጢኣት 
ኢኻ ትወድቕ! ኣብ ብዙሕ!! መዓልታዊ ኣብ ወልፊን ፊልምታት ምዕዛብን 
ትወድቕ ስለዚ ኢኻ ርኹስን ዘይንጽሁን ዝዀንካ ምስ ዝብለካ፡ 

 ከምዚ ብምባል መልሰሉ፦ ኣነ ርኹስ ኣይኰንኩን! ንስኻ ግን ሰይጣን ኢኻ። 
ክንሳሕ እየ “ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣ ካብ ኵሉ ሓጢኣተይ ከንጽሃኒ እዩ” 
ጽሑፍ እዩ።  

      ወላ ውን ምስ ተነሳሕካ ደጊምካ ክትሓጥእ ኢኻ፡ ካባይ ብፍጹም 
ኣይተምልጥን ኢኻ። ደጋጊመ ከውድቐካ እየ እንተ በለካ፡ 
ወላ እንተ ወደቕኩ ክትንስእ እየ። ደጋጊመ ወላ ሚልዮን ግዜ ይኹን ሰይጣን 
ርኹስ . . . ። ኣብ ትንቢት ሚልክያስ ከምዚ ዝብል ተጻሒፉ ኣሎ “ኣቲ 
ጸላኢተይ፣ እንተ ወደቕኩ ኽትንስእ እየ” (ሚክ. 7፥8)።   
        

     ከምኡ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሰይጣን ከምዚ እንዳ በለ ምስ ዝቃለሳ፡ 
ሕራይ በሊ ርኽስቲ ሕሉፍኪ ዘሰንብድ እዩ እንታይ ክትገብሪ ኢኺ!፧ ብዙሕ 
ሓጢኣት ኢኺ ጌርኪ፧ ከምዚ ብምባል መልስሉ፦ ንዅሉ ሓጢኣተይ 
ተናሲሐሉ እየ። ተናሲሐ ኵሉ ሓጢኣተይ ከኣ ተሓዲጉለይ እዩ። “ደም ኢየሱስ 
ካብ ኩሉ ሓጢኣተይ ኣንጺህኒ” እዩ። ኣነ ብደሙ ተቐዲሰ እየ ንስኻ ኢኻ 
ርኹስ ሰይጣን። 

 
ሰይጣን፡ ከምዚ በለ፡- ግን እኮ ዘይረሳዕካዮም ሓጢኣት ኣለውኻ። ከምኡውን 
ክትዛረበሎም ዘሕፍሩኻ ሓጢኣት፡ ኩሉ እዚ ጌና ርኹስ እዩ ዝገብረካ። ንስኻ 
ዋንነት መንግስተይ ኢኻ። 

 
ኣነ፡ ኣነ ቅዱስ እየ። ምኽንያቱ ካብ ኩሉ ሓጢኣተይ ተናሲሐ እየ። ኢየሱስ 
ክርስቶስ ንኹሉ ዝረሳዕክዎን ዝዛረበሉ ዝሓፍረሉ ሓጢኣት ኩሉ ተሓዲጉለይ 
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እዩ። ኩሉ ሓጢኣት ንስኻ ኢኻ፡ ርኹስ ሰይጣን ከምዚ ተጻሒፉ ኣሎ:- 
“ንገበንካ ኸም ደበና፡ ንሓጢኣትካውን ከም ግመ ኣጥፊኤዮ እየ። ኣነ እየ 
ዝብጀወካ እሞ፡ ናባይ ተመለስ።” (ኢሳ. 44፥22) 

 
ኣነ፡ ሕራይ ክብኣሰኒ እንተ መጸ ቃል ኣምላኽ ክጥቀም እየ። ግን እንታይ እዩ 
እቲ ካልኣይ ነገር ቅዱሳን ከምዝኾና ክንኣምን ዘየኽእለና፧ 

 
ኣቦና፡ እቲ ካልኣይ ቅዱሳን ምዃና ክንኣምን ዘይከኣልናሉ ምኽንያት ግጉይ 
ርድኢት ብዛዕባ ቅድስና። ብዙሓት ካባና ቅድስና ተኣምራት ምግባርን 
ሕሙማት ምፍዋስ ኣጋንንቲ ምውጻእ እዩ ዝመስለና። 

 
ኣነ፡ ቅድስና ካብዚኦም ወጻኢ እዩ ማለት ድዩ ኣቦና፧ ኩሎም ሰባት እዚ ቅድስና 
እዩ ዝመስሎም፧ 

 
ኣቦና፡ ኣጋንንቲ ምውጻእ ሕሙማት ምፍዋስን ተኣምራትን ህያባት እዮም። 
ኣምላኽ ንገለ ሰባት ከገልግሉሉ ዝሃቦም እዩ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኣካል 
ክርስቶስ ፍሉይ ህያብ እዩ ዘለዋ ነታ ኣካል በዚ ጌሮም የገልግልዋ። ከምዚ 
ተጻሒፉ ኣሎ:- (1ቆሮ 12፥12) “ከምቲ ስጋ ሓደ ኽነሱስ፡ ብዙሕ ኣካላት 
ዘለዎ፡ ብዘሎ እቲ ኣካላት ስጋ ኸኣ፡ ብዙሕ ክነሱስ፡ ሓደ ስጋ ዝዀነ፡ ክርስቶስ 
ከኣ ከምኡ እዩ።” 

 ብተወሳኺ ገለ ሰባት ከምዚ ህያብ ከለዎ ናብ ገሃንም ክኣትው ይኽእሉ 
እዮም። 
ኣነ (ብምድናቕ)፡  ሓደ ኣጋንንቲ ዘውጽእን ሕሙማት ዝፍውስንስ፡ ኣብ 
መወዳእታ ገሃነም ክኣቱ ይኽእል እዩ፧ 

 
ኣቦና፡ እዚ ቃለይ ኣይኮነን ዝወደይ ባዕሉ ኣምላኽ ዚበሎ እዩ (ማቴ.7፥22-
23) “በታ መዓልቲ እቲኣ ብዙሓት፡ ጐይታይ፡ ጐይታይ፡ ብስምካ እተነቤናዶ 
ኣይኰናን፧ ኣጋንንትስ ብስምካዶ ኣየውጻእናን፧ ብስምካስ ብዙሕ ሓይሊዶ 
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ኣይገበርናን፧ ኪብሉኒ እዮም። ሽዑ ኣነ፡ ኣቱም ገበርቲ ዓመጻ፡ ከቶ 
ኣይፈለጥኩኹምን፡ ካባይ ርሐቑ” 

 
ኣነ፡ ኣቦና፡ እዚ ግን ከመይ ጌሩ ክኸውን ይኽእል፧ እቲ ኣጋንንቲ ዘውጽእን 
ዝንበን ብዙሕ ተኣምራት ዝገብርንስ፡ ኣብ መወዳእትኡ ምስ ሓጥኣ ክኸውን 
ይኽእል እዩ፧ 

 
ኣቦና፡ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ህያባት ኣምላኽ ንብጾቶም ከገልግልሉ ንገለ 
ሰባት ዝሃቦም እዩ። እቲ ህያብ ኣምላኽ ግን ንኽብሪ ርእሶም ክጥቀሙሉ፡ 
ገንዘብ ክእክብሉን ክዝርፉን በዞም ህያባት ኣምላኽ ክነግዱ ይኽእሉ እዮም። 
ከምቲ ኣብ (1ጢሞ 6፥5) “ንሱ ብኽትዕን ብዜብእስ ዘረባን ሓሚሙ እዩ 
እምበር፡ ሓንቲ እኳ ዘይፈልጥ ንፉሕ እዩ። ካብዚ እዩ ቕንኢ፡ ባእሲ፡ ጸርፊ፡ 
ሕሱም ጥርጥር፡ ናይቶም ሓሳቦም ዝጠፍኤን ሓቂ ዝሰኣኑን ሰባት ብርቱዕ 
ጽልኢ ዝመጽእ፡ ካብ ከምዚኣቶም ዘመሰሉ ርሐቕ። እዚኣቶም ኣምልኾስ 
መገባብሮ ረብሓ ኸም ዝዀነ እዩ ዚመስሎም።” 
 

እዚኦም ነዚ መለኮታዊ ሓይሊ ዝነግዱሉ እዮም፣ እዚ ሕማቕ ዕድል ኰይኑ 
ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ስምኦናዊ እዩ ዝበሃል። 

 
ኣነ፡ እንታይ እዩ ስምኦናዊ’ኸ፧ ኣቦና! 

 
ኣቦና፡ ብስም ስምኦን ጠንቋላይ እዩ ዝጽዋዕ። ምስ ሃዋርያ ስምኦን ጴጥሮስ 
ንዛረብ ከም ዘለና ጌርና ንውሰዶ። 

 
ስምኦን፡ ስምዓኒ መምህር ጴጥሮስ ሕቶ ኣሎኒ!፧ 

 
ሓዋርያ ጴጥሮስ፡ እንታይ ኢኻ ደሊኻ ስምኦን፧ 
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ስምኦን፡ መንፈስ ቅዱስ ክህልወኒ ደልየ፡ ግን ካብ ናይ ካልኦት ፍሉይ’የ 
ዝደሊ፧ 

 
ሃዋርያ ጴጥሮስ (ብሕርቃን)፡ ኣይፋልካን ኣይፋልካን ስምኦን ወርቅኻን 
ብሩርካን ምሳኻ ይጥፋእ። ህያብ መንፈስ ቅዱስ ብገንዘብ ብወርቂ ወይ ብሩር 
ኣይግዛእን እዩ። ተነሳሕ ስምኦን! ምኽንያቱ ኣብ መንገዲ ገሃነም ኢኻ ዘሎኻ፡ 
ንስኻ ክሳዕ ሕጂ ኣብቲ ግጉይ ኣምልኾ ባርያ ሰይጣን ኢኻ ዘለኻ። 

 
ኣነ፡ ሕራይ እዚ ዛንታ፡ ዛንታ ስምኦን እዩ። ብዛዕባ ስምኦናውያ’ከ፧ 

 
ኣቦና፡ እዚ ኣብ ታሪኽ ቤተ-ክርስቲያን ዘጋጠመ እዩ ነይሩ። ገለ ሰባት ገንዘብ 
ብምኽፋል ክህነት ክቕበሉ ዝደለይሉ ጊዜ እዩ ነይሩ። ስለዚ ማንም ሰብ ከምዚ 
ዚገብር ዘበለ፡ ዕላምኡ ንኢየሱስ ምግልጋል ዘይኮነስ፡ ነቲ ግጉይ ኣምልኾ እዩ። 
ንኻልኦት ጐይትኦም ምዃን እዩ። 

 
 

ኣነ፡ መወዳእትኡ ብርግጽ ከም ስምኦን ጠንቋሊ እዩ ኪኸውን ወላ ንሱ 
ተኣምራት ተገበረ። 

 
ኣቦና፡ ብርግጽ ኩሉ ሰብ ህያብ ኣለዎ። እዚ ግን ንኢየሱስ ከገልግለሉ ዘይኮነስ 
ንግጉይ ኣምልኾ እንተ ተጠቕመሉ ወይ ንሰባት ጐይትኦም ክኸውን እንተ 
ተጠቕመሉ፡ መወዳእትኡ ከም ናይ ስምኦን ጠንቋሊ እዩ ዝኸውን። 

 
ኣነ፡ እዞም ሰባት ግን ንህዝቢ እዮም ዝብድሉ ክጠፍኡ እዮም ዝገብርዎም ወይ 
ዘይኣመንቲ እዩ ዝገብሮም። 

 
ኣቦና፡ ከምቲ ኣቐዲምና ዝተማሃርናዮ፡ ሰላምና ኣብ ዝኾነ ሰብ ክንገብሮ 



19 
 

የብልናን። ስለዚ በዚ ኸይንጠፍእ ምኽንያቱ ሓደ ከም ስምኦን ብገንዘብ 
ዘምጽኦ መንፈስ ቅዱስ ጌሩ ምስኡ ኣብ ሓጢኣት ከየውድቐናን ከየጥፍኣናን። 
እቲ ዝጠፍእ በይኑ ይጥፋእ። ሰላምና ኣብ ኢየሱስ እዩ ዝወደይ ኣብ ሰባት 
ኣይኮነን። ስለዚ እዩ ድማ ሃዋርያ ጴጥሮስ ነቶም ዝኽተልዎ ዝነበሩ ከምዚ 
ዝበሎም “ብስስዔ ብዘረባ ጥበራ ገይሮም፡ መናገዲ ኺገብሩኹም እዮም፡ 
ፍርዶም ካብ ቀደም ኣይዐርፍን ጥፍኣቶምውን ኣይድቅስን እዩ።” (2ጴጥ 2፥3) 
ከምኡ ውን ንኻልኦት ኣብ ሓጢኣት ዘውደቐ ሰብ ዝኸደዶ መንገዲ ሓደገኛ እዩ 
። ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ “ካብዞም ብኣይ ዚአምኑ ናእሽቱ 
ንሓደ ዜስሕት ግና፡ መጥሓን ኣድጊ ኣብ ክሳዱ ተአሰሩ ኣብ ዓሚቕ ባሕሪ 
ኺጥሕል ይሔሾ። መዓንቀፊ ኸይመጸ ኣይተርፍን እዩ እሞ፡ ወይለኣ ንዓለም 
ብሰሪ መዓንቀፊ። ምናዳ ነቲ ብሰሩ ስሕተት ዚመጽእ ሰብ ወይለኡ።” 
(ማቴ.18፥ 6-7) 

 
  ህያባት ቅድስና ኣይኮኑን። ገለ ሰባት ኣለው ናይ ምዝራብ ህያብ ዘለዎም፡ 
ክዛረቡ ኸለው ብጥዑም ቃላት ዚዛረቡ። ብዙሓት ሰባት ነቲ ዝሰምዕዎ 
ኣሚኖም ኣብ ግብሪ ዘውዕሉን ድሕነት ዝረኽቡን ኣለው። እንተኾነ ግን እቲ 
ካህን እኳ ነቲ ዝተዛረቦ እንተ ዘይነበሮ ክጠፍእ እዩ። 

 
ኣነ፡ እዚ ግን ብሓቂ ድዩ ከምዚ ኣሎ ኣቦና፧ 

 
ኣቦና፡ ሓደ ሰብ መዝሙር ዳዊት ናይ ምዝያም ህያብ እንተ ደኣ ኣለዎ፣ 
ብዙሓት ሰባት ክናስሑ ይኽእሉ እዮም። ብምኽንያት እዚ ግን ንሱ ንድምጹ 
ክፈትዎን በዚ ህያብ ግዚኡ ከሕልፍ ይኽእል ኣብ መወዳእታ ብዙሓት ሰባት 
በዚ ሰብ ክድሕኑ ይኽእሉ እዮም ንሱ ግን ዘይክድሕን ይኽእል እዩ። 

 
ኣነ፡ እዚ ከቢድን ሓደገኛን ኣርእስቲ እዩ። እቲ ሓቀኛ ትርጒም ቅድስና እንታይ 
እዩ፧ 

 
ኣቦና፡ ቅዱስ ዚብል ቃል ፍሉይ ማለት እዩ። ኣብ ንቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ 
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ኢና ንብላ እዚ ማለት ንጸሎት ዝተመስረተት እንበር ኩዕሶ ንምጽዋት 
ኣይኮነን። 

ኣነ፡ ብርግጽ ኣይኮነትን። 

ኣቦና፡ እቲ ጻሕሊ ናይ መሰውኢ ንቅዱስ ቍርባን ዝተዳለወ እዩ። ንብልዒ 
ዝተዳለወ ኣይኮነን። 

 
ኣነ፡ ብርግጽ ኣይኮነን። 

 
ኣቦና፡ ስለዚ ንስኻ ቅዱስ ኢኻ። ቅዱስ ማለት ኣምላኽ ዝሰፍረሉ እዩ። ማንም 
ክርስቲያ ቅዱስ እዩ። ምኽንያቱ መንፈስ ኣምላኽ ኣብኡ ስለ ዝሰፈረ። ቅድስና 
ንመነኮሳት ወይ ንኣቦታት ጥራይ ኣይኮነን። ብርግጽ ወትሩ ንኢየሱስ ካብ 
መነኮሳትን ካህናትን ንላዕሊ ዘፍቅርዎ ሰባት ኣለው። ከም ሰማእታት ሊብያ። 
ቅድስና ኣብ ኢየሱስ ዘለካ ፍቕሪ እንበር ምስ ናትካ መልክዕን ደረጃን ርክብ 
የብሉን። 

 
ኣነ፡ ሕራይ ማንም ክርስቲያን ቅዱስ እዩ፡ ምኽንያቱ መንፈስ ኣምላኽ ኣብኡ 
ስለ ዝሰፍር። ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ሓጢኣት እንተ ወደቕኩ’ኸ ኣቦና ቅዱስ እየ፧ 
ሰይጣውንቲ ቅዱስ ክትከውን እንተ ደሊኻ ሓጢኣት ዘይብልካ ክትከውን 
ኣሎካ። ንኣብነት ሰይጣን ከምዚ ይብለካ፦ 

 
ሰይጣን 1፡ እዚ መደብና ከነተግብሮ ኣሎና ናብ ዓቢይ ሰይጣን ንኺድ። 

 
ሰይጣን 2፡ ስለዚ በዛ ተሪፋትና ዘላ ካርድ ክንጻወትን ቅዱስ ከምዘይኮነ 
ከነእምኖን ኣሎና። 

 
ሰይጣን 1፡ እንታይ እያ እዛ ካርድ፧ ርኹስ፡ ረሲዐያ ኣለኹ፧ ንቓሓቱ ብጣዕሚ 
ሓያል እዩ ዳርጋ ተበሳጭየ ኣለኹ!። 
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ሰይጣን 2፡ ሱቕ በል ርኹስ ንሕና ኣይንበሳጮን ኢና። 
በዛ ናይ መወዳእታ ካርድ ቅዱስ እንተ ዄንካ ብዘይ ሓጢኣት ክትከውን ኣሎካ 
ኢልና ከነእምኖ ኣሎና። 

 
ሰይጣን 1፡ ብዘይካ ኣምላኽ፡ ሓጢኣት ዘይብሉ ሰብ ኣሎ’ዶ፧ ንሱ በዚ እንተ 
ዘይኣሚኑ በሃም እዩ። 

 
ሰይጣን 2፡ ኣተኩሮና ኣብ ዕሽነት ሰባት ክኸውን ኣለዎ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ 
ኣፍልጦ ዘይብሎ ብምተኳር ብቐሊሉ ከነጥፍኦም ኢና፧ 

 
ሰይጣን 1፡ እንታይ ክንገብር ኣሎና፧ ኣረድኣኒ ርኹስ!! ዕሽነት ሰባት 
ዝተማሃርኩ ኰይኑ ይስምዓኒ ኣሎ። 

 
ሰይጣን 2፡ ነዚ ቅዱስ ብዘይ ሓጢኣት ክኸውን ከም ዘለዎ ምስ ኣእመነዮ፡ 
ብሓንቲ ሓጢኣት ክንቃለሶ ንጅምርን ኣብኣ ነተኩርን፡ ነዚ ምስ ተሰምዖ ከኣ 
እዚ ባህርያትካ እዩ ንብሎ። ፈጺሙ ብዛዕባ ሓሳብ ቅድስና ክርስዖ፡ ክሳዕ 

ዝርበሽን ዘቋርጾን እዚ ሓሳብ’ዚ ከቅጽሎ ኢና። 

 
ሰይጣን 1፡ እዚኣ እያ ጸወታይ! ኣብ ምንታይ ከድህብ ከም ዘሎኒ ተርዲኤ 
ኣለኹ። ክሳዕ ህይወቱ ዝጸልኦ ኣይክገድፎን እየ። 

 
ሰይጣን 2፡ ጽቡቕ እዩ ርኹስ! ሕጂ ናብ ስራሕና ንኺድ። 

 
ሰይጣን 1፡ ንኺድ!! 
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ኣቦና፡ ሕማቐ ኣጋጣሚ ኰይኑ ብዙሓት ሰባት በዚ ኣብ ጌጋ ወዲቘም እዮም። 
ቅድስና ብዘይ ሓጢኣት ፍጹም ምዃን ዀይኑ እዩ ዝስምዖም። 

 
ኣነ፡ ይቕረ ግበረልይ ኣቦና ከምዚ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ቅድስና ከም ዝመስለኒ 
ብዙሓት ውን ከምዚ ከማይ እዮም፧ 

 
ኣቦና፡ ሕራይ ዝወደይ ሕቶ ኣሎኒ። ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ኣነ ፈጺመ 
ሓጢኣት የብለይን ክብል ይኽእል’ዶ፧ 

 
ኣነ፡ ኣይፋልን! ብረግጽ ገለ ቅዱስ ግን ውሱን ዓይነት ሓጢኣት ክገብር ይኽእል 
እዩ። 

 
ኣቦና፡ እንታይ እዩ መዐቀኒኡ፧ እዚ ማለት ክንደይ ሓጢኣት እዩ፧ መዓስ እዩ 
ሓደ ሰብ ኣነ ሓጥእ ወይ ኣይኮንኩን ዝብል፧ 
መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፣ “ንሓው . . . ኣታ ዓሻ፡ ዚብሎውን ንገሃነም 
ሓዊ ኺፍረዶ እዩ” 

 
ኣነ፡ እዚ ከቢድን ዘደናግርን ጉዳይ እዩ። ትርጒም ቅድስና እንታይ እዩ፧ 

 
ኣቦና፡ ቅድስና፡ ኣነ ብዘይ ሓጢኣት ንጹህ እየ ማለት ኣይኮነን። 

 
ኣነ፡ ብርግጽ ወላ ሓደ ሰብ ሓጢኣት ዘይብሉ የለን፧ 

 
ኣቦና፡ ቅድስና ማለት ንሓጢኣት ምጽላእን ምስኡ ክትነብር ዘይምድላይን እዩ። 
ቅዱስ ኢስሃቅ ከምዚ ይብል  “እግዚኣብሄር ብግብራ ፍጽምቲ ኣበር ዘይብላ 
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ነብሲ ኣይኮነን ዝደሊ፡ ሰናይ ድሌትን ጣዕሳን ናብኡ ትቀርብ ነፍሲ እዩ 
ዝደሊ።”  

 
     ከምቲ ሓደ ጽሩይ ሰብኣይ ብጎሓፍ ዝመልአ ረሳሕ ጎደና ዝኸይድ እሞ፡ 
እቲ ረስሓት ምስ ተንከፎ ብጣዕሚ ዝሓርቕ ናብ ገዝኡ ተመሊሱ ክዳኑ 
ይቕይር። 
ስለዚ ሓደ ሰብ ኣብ ሓጢኣት ምስ ወደቐ ሽዑ ንሽዑ ካብኡ ይወጽእ። “እንተ 
ወዲቑ ቀልጢፉ ይንሳሕ ናይዚ መዐቀኒ ከኣ ኣብ ህይወት ቅድስና እዩ ዝዓቢ 
ዘሎ፣ ስለዚ እዩ ከኣ መጽሓፍ ቅዱስ፣ “እቲ ጻድቕ ሾብዓተ ሳዕ ይወድቕ እሞ 
ይትንስእ” (ምሳ 24 ፥16) 
ወላ እኳ ንሱ ሸውዓተ ግዜ ክወድቕ ይኽእል እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ረሲእ 
ኣይኮነን እዩ ዝብሎ። 

 
ኣነ፡ እዚ ግጉይ ርድኢት ቅድስና ንብዙሓት መንእሰያት ኣጥፊኡ እዩ። 
ምኽንያቱ ብስንኪ ምውዳቘም መንፈሶም ከም ዘርከሱን፡ ቅድስንኦም ከም 
ዘጥፍኡን እዩ ዝመስሎም። ስለዚ ድማ ንሓጢኣት ኢዶም ሂቦም ምስኡ 
ይነብሩ። 

 
ኣቦና፡ ዅላትና ድኹማት ኣብ ሓጢኣት ውን ወደቕቲ ኢና። ዝወደይ እቲ 
ኣገዳሲ ነገር ግን ንሕና ንሓጢኣት ንቃወሞ ካብኡ ንሃድምን ምዃና እዩ። ኣብ 
ሓጢኣት እንተ ወድቕና ግና ንንሳሕ። ንምንታይ ኢና ንንሳሕ እስኪ ንገረኒ፧ 

 
ኣነ፡ ንምንታይ ኣቦና፧ 

 
ኣቦና፡ ምኽንያቱ ቅድስና ፍጥረትና እዩ። ሓጢኣት ግን ኣንጻር ተፈጥሮና እዩ። 
ስለዚ ኢና ንወድቕ። ከምዚ ብምባል ድማ ንንሳሕ፣ ይቕረ ግበረለይ ጐይታ 
ኣብ ሓጢኣት ወዲቐ ንብል። ብምሕረት ከም ዝነጻህናን ንኣምን እምበር 
ንግሆን ምሸትን “ኦ ኣምላኽ ይቕረ ግበረለይ ኣነ ሓጥእ እየ ምባልና ኣይኮነን።” 
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ኣነ፡ ስለዚ ከምዚ ክንበል የብልናን ኣቦና 

 
ኣቦና፡ ኣብ ሓደ ፍሉይ ሓጢኣት ንወደቕ እንተ ኴንና ከምዚ ንብል “ኦ ኣምላኽ 
ካብዛ ሓጢኣት ምሓረኒ” እዚ ግን ብዘይ ርድኢትን ኣድህቦን ለይትን 
መዓልትን “ኦ ኣምላኽ ምሓረኒ” እንዳ በልካ ምድግጋም ማለት ኣይኮነን። 

 
ኣቦና፡ ስለዚ ሓደ ሰብ “ኦ ኣምላኽ ኣነ ሓጥእ እየ እሞ ምሓረኒ” ኢሉ ምስ 
ዝንሳሕ “ኣምላኽ እመነኒ ክባርኸካ እየ ይብሎ።” 
“ኦ ኣምላኽ ኣነ ሓጥእ እየ እሞ ምሓረኒ” "ኦ ኣምላኽ ምሓረኒ ኣነ ሓጥእ እየ 

እሞ ምሓረኒ” 
ምሒረካ እየ ዝወደይ እመነኒ ከም ዝሓደግኩልካ 
“ኦ ኣምላኽ ኣነ ሓጥእ እየ እሞ ምሓረኒ” “ኦ ኣምላኽ ኣነ ሓጥእ እየ ምሓረኒ” 
ኦ ኣምላኽ ምሓረኒ ኣነ ሓጥእ እየ" 
ፍትው ወደይ ብሓቂ ሓዲገልካ’የ፡ ካብ መጀመርያ ካልእ ትሓቶ የብልካን ድዩ፧ 
ንምንታይ ኢኻ ካልእ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣገልግሎት ክህበካ 
ዘይትሓትት። 

 
ኣቦና፡ ኣምላኽ ከም ዝምሕርን ምስ ሓተትና ድማ ጸጋ ከም ዝህብ ክትኣምን 
ኣገዳሲ እዩ። ካብ ዘይተረድኣካ ቃል ምድግጋም፡ ንሕና ሓጥኣን ምዃና ንኣምን 
ኢና። እዚ ኸኣ ባህሪያትና እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ ኢና ንወድቕ። ከምኡውን 
ሓደ ዓቢይ ምትላል ኣሎ። ሰይጣን ዝጥቀመሉ ኢየሱሰ ንሰባት ህያብ ቅድስና 
ዝሃቦም ምዃኑ ንኸይቅበሉ ንእነቶም የከዳኽምን የደናግሮምን። 

 
ኣነ፡ እታ ምትላል እንታይ እያ፧ ኣቦና! 

 
ኣቦና፡ ነቲ ስእሊ ይግምጥሎ 
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ኣነ፡ ስእሊ ይግምጥሎ!! እንታይ ማለት እዩ፧ ኣቦና! 

 
ኣቦና፡ እዚ ማለት ቅዱሳን ክንከውን ሰናይን ክቡር ነገራት ክንገብር ኣሎና። ግን 
ንፍትን እሞ ክንገብሮ ኣይንኽእልን፡ ብኸምዚ ኢና ድማ ንደክምን ቅድስና 
ኣይከኣልን እዩ ንብልን። 

 
ኣነ፡ ሕራይ እንታይ እዩ እቲ ቅኑዕ፧ ኣቦና! 

 
ኣቦና፡ እቲ ቅኑዕ መጀመርያ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሃበናን፡ በቲ ኣባና 
ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ፍጥረትና ቅዱስ እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ ከም 
ሓጥኣን ዘይከነስ ከም ቅዱሳን ንነብር። 

 
ኣነ፡ ቅዱስ ንኽተከውን ሓጢኣት ምግባር ገዲፍካ ሰናይ ብምግባር’ዶ ኣይኮነን 
ክኸውን ኔርዎ፧ 

 
ኣቦና፡ ሓንቲ ህበይ ባድላ ለቢሳ ጨና ተነስኒሳ፡ ኣብ ጸጉራ ድማ ክሬም 
ብምግባር፡ ፋርኬታን ካራን ሒዛ ክትበልዕ ሰብ ክትክውን ትኽእል ዶ፧ 

 
ኣነ፡ ኖእ! ክኽውን ኣይክእልን እዩ። ሕጂውን ህበይ እያ። 

 
ኣቦና፡ ስለዚ ድማ እዩ ብግብርኻ ዝገበረካ እንተ ገበርካ ብዘይ ጸጋ ኣምላኽ 
እንዳ ጸዓርካ ቅዱስ ክትከውን ዘይከኣል። 

 
ኣነ፡ ሓቂ ዘረባ ኣቦና አይከኣል እዩ። ኣነ ብዙሕ ጊዜ ፈቲነ ግን ፈሺለ። 
ዘይከውን ኰይኑ ተሰሚዕኒ። በዚ ምኽነያት ደማ እየ ብዙሕ ዓመታት ፈቲነ 
ተበሳጨ ስቕ ዝበልኩ። እንታይ እዩ እቲ ፍታሕ ግን ኣቦና፧ 
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ኣቦና፡ ደጊመ ክነግረካ፡ እቲ ፍታሕ ንስኻ ቅዱስ ዝኾንካ በቲ ኣባኻ ሓዲሩ ዘሎ 
መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ምእማን እዩ። እዚ እንተ ገበርካ፡ ስራሕ ቅድስና 
ክትገብር ክሕግዘካ እዩ። ብኣንጻሩ እንተ ዀይኑ ግን ዘይከውን እዩ። ኣብዚ 
ሰይጣውንቲ መደብ ኣውጺኦም ከምዚ ብምባል ክቃለስኹም እዮም። 
 
ሰይጣን 1-2፡ መጺና ኣሎና ዓቢይ ሰይጣን 

 
ዓቢይ ሰይጣን፡ ንምንታይ ኢኹም ፈሪሕኩም፧ ሰይጣውንቲ ኣሰንቢድኩምኒ 
እኮ። 

 
ሰይጣን 1-2፡ ንሚኪኤል ክንከስሮ ኢና ክንከስሮ ኢና 

 
ዓቢይ ሰይጣን፡ ብኸመይ ከምዚ ኢልኩም፧ እንታይ ኣጋጢሙ ድዩ፧ 

 
ሰይጣን 2፡ ሚኪኤል ቅዱስ ምዃኑን መንፈስ ቅዱስ ኣብኡ ከም ዝሓደሮ 
ክኣምን ጀሚሩ። ካባና ርሒቑ በቲ ቅዱስ መንገዲ ክጉዓዝ ጀሚሩ። 

 
ዓቢይ ሰይጣን (ብምግራም) እንታይ ኣጋጢምዎ፧ ኩሎም እቶም ንነዊሕ 
ዓመታት ርኹስ፡ ሓጥእ፡ ርጉም ምዃኑ ዝነግርዎ ዝነበሩ ሓሳባት ቤተ–ሰቡን 
ኣገልገልቱን ኣበይ ከይዶም። 

 
ሰይጣን 1 (ብጓሂ)፡ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኰይኑ ቃል መጽሓፍ ቅዱስ ክኣምን 
ጀሚሩ ኩሉ ነገራት ረሲዕዎ። ዓቢይ ሰይጣን! 

 
ሰይጣን 2፡ ንዓና ዝተሰዓርና ኰይኑ ይስምዓና ኣሎ፣ ክንከስሮ ኢና ዓቢይ 
ሰይጣን! 



27 
 

 
ዓቢ ሰይጣን፡ ንዑ ናብዚ ሰይጣውንቲ፡ እንታይ ከም ትገብሩ ክነግረኩም እየ። 

 
ሰይጣን 1-2፡ ንሰምዓካ ኣሎና ዓቢይ ሰይጣን። 

 
ዓቢ ሰይጣን፡ ነቲ ስእሊ ገምጥልዎ ሰይጣውንቲ። 

 
ሰይጣን 2፡ ከመይ ጌርና ክንግምጥሎ፧ 

 
ዓቢይ ሰይጣን፡ ቅዱስ ስለ ዝዀነ፡ ቅዱስ ግብሪ ይገብር ዘይኮነስ መጀመርያ 
ቅዱስ ክኸውን ግብሪ ቅድስና ክገብር ኣለዎ ኢልና ነእምኖ። 

 
ሰይጣን 1፡ እንታይ እዩ ፍልልዩ ጐይታና! 

 
ዓቢይ ሰይጣን፡ ርኹስ! ኣኺልካ ብደንቆሮኻ ክትነብር ኢኻ፧ ኣተውዕል! ንሱ 
ቅዱስ ምዃኑ እንተ ኣሚኑ፡ ቅዱስ ዝኾነ ስራሕ ንምግባር ክቃለስ እዩ። ንዓና 
ድማ ከዳኽመና እዩ። ቅዱስ ክኸውን ቅዱስ ተግባር ክገብር ነእምኖ። 

 
ሰይጣን 1፡ ቅዱስ ተግባር ንክገብር ከነእምኖ።! ብሓቂ!! 

 
ዓቢ ሰይጣን፡ ኣስተውዕል ርኹስ! እዚ መጀመርያ እዩ፡ እንተ ፈተነ ውን በይኑ 
ክገብሮ ኣይክእልን እዩ። ምስ ግዜ ክርበሽን ቅድስና ኣይግብኣንን ክብል እዩ። 
በዚ ኸኣ ቅዱስ ምዃኑ ክርስዕ፡ ንሕና ኸኣ ክንቆጻጸሮ ኢና። ተረዲኡካ’ዶ ኣታ 
ርኹስ፧ 
ንኣሽቱ ሰይጣውንቲ (እንዳ ሰሓቁ)፡ ተረዲኡና ጐይታና ጽብቕቲ መደብ እያ። 
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ኣነ፡ እዚ ሓደገኛ ሰይጣናዊ ሓሳባት እዩ። ብደገ ጽቡቕ ዘለኻ ትመስል እቲ ሓቂ 
ግና የዕንውኻ እዮም ዝለው። ንብዙሕ ዓመታ ኣዕኒዮምኒ እዮም። ሕማቕ 
ኣጋጣሚ ኮይኑ ሕጂ ውን ብዙሓት ይጠፍኡ ምህላዎም እዩ። 

 
ኣቦና፡ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ቅዱስ ክኸውን ኢሉ ነዞም ግብርታት ዝገብር ፈጺሙ 
ክገብሮም ኣይክእልን እዩ። 

 
ኣነ፡ ዘይከኣል እዩ። 

 
ኣቦና፡ ቅዱስ ኴንካ ክትነብ፡ር መጀመርያ መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻ ሓዲሩ ከም 
ዘሎ ክትኣምን ኣሎካ። ንሓጢኣት ድማ ትቃወሞ ግን ዝወደይ ካብዚ 
ዝተገምጠለ ስእሊ ተጥንቀቕ፧ 

 
ኣነ፡ እዚ ዝተገምጠለ ስእሊስ ንብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍኡ እዩ ጌርዎም። 

 
ኣቦና፡ ነዚ ህይወት ቅድስና ዘዕኑ ሓሰባት ኣሎ ተጠንቀቕ ዝወደይ። 

 
ኣነ፡ እንታይ እዩ ኣቦና፧ 

 
ኣቦና፡ “ምድንጉይ” ሓደ ሰብ፡ ንስሓ እንተ ኣደናጎየ ወይ እንተ ተነስሐ ንሱ 
ክሳዕ መወዳእታ ሰሙን ወይ ወርሒ ምሕረት ከምዘይተገብረሉን ቅዱስ 
ከምዝነበረን እዩ ዝኣምን። ኣብታ መዓልቲ ንስሓ ወይ ቁርባንን ጥራይ ንሱ 
ቅዱስ ከም ዝኸውን እዩ ዝኣምን። ኣብ ምሉእ ወርሒ ግን ንሱ ሓጢኣተኛን 

ርኹስን እዩ ዝመስሎ!! 
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ኣነ፡ እንታይ ኢኹም ትዛረብ ዘሎኹም ኣቦና! ኣብ ልበይ ዘሎ ሓሳባት 
ተንብብዎ ኣለኹም መስለኒ፧ ብሓቂ እየ ከምዚ ዝሓስብ። 

 
ኣቦና፡ ኣይፋልካን ዝወደይ ተጠንቀቕ! እዛ ሓሳብ ንብዙሓት እያ እተዕኑ። ንሕና 
ኩሉ መዓልቲ ቅዱሳን ኢና፡ ሓንቲ መዓልቲ ካብ ሰሙን ወይ ወርሒ ድኻም 
እንተ ተሰምዓና ተነሲሕና፡ ብደም ኢየሱስ ንንጻህ። ኣብ ምሉእን ቅጽበታዊ 
ምሕረት ንእመን፡ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ወይ ወርሒ ዘይኮነ፡ ኣነ ሓጥእ እየ 
ኣብ ዝበልካሉ ህሞት እግዚኣብሄር ክሓቑፈካ እዩ፡ ከምዚ ውን ክብለካ እዩ 
“ኩሉ ሓጢኣትና ተሓዲጉልና እዩ ፍትወይ ኩሉ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ እዩ 
ፍትወይ።” 

 
ኣነ፡ ይቕረ ግበሩለይ ኣቦና፡ ኩሉ ጊዜ ክንራኸብ ከሎና ንምንታይ ኢኹም ኣብ 
ይቕሬታ ተተኩሩ፧ 

 
ኣቦና፡ ምኽንያቱ እቲ ዝዓበየ ኲናት ሰይጣን ኣንጻርና ሓጢኣት እዩ። እቲ ቀንዲ 
ንጥቀመሉ መሳርያ ነዚ ኲናት ድማ ይቕሬታ እዩ። 

 
ኣነ፡ ብሓቂ ይቕሬታ ዝበለጸ መሳርሒ እዩ። እምበኣር እዚ እዩ ንሓደ ሰብ 
ናጽነት ክስምዖ ዝገብር። 

 
ኣቦና፡ ካብ ይቕሬታ ዘርሕቐካ ወይ ኣብ ጥርጣረ ዘእትወካ እዚ ሓሳባት ሰይጣን 
እዩ እምበር ሓሳብ ኣምላኽ ኣይኮነን።እዚ ልክዕ ከምቲ ሓደ ኣብ ቃልሲ ዘሎ 
ወትሃደር ሓላፊኡ ድማ ነቲ መሳርያኡ ከምዚ ብምባል ዝወስዶ እዩ፡ 

 
ሓላፊ (ብትዕቢትን ትምክሕትን)፡ እቲ መሳርያ ምሳይ ይኹን፡ ኣብ መወዳእታ 
ወርሒ ወይ ሰሙን መጺእኻ ውሰዶ ከም ኩነታቱ። 
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ወትሃደር (እንዳ ለመነ)፡ ጐይታይ ጸላኢ ኣብ ሰዓት ሰዓት ይቃለሰኒ ኣሎ። ኖእ 
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ እምበር፡ ከመይ ገይረ ብዘይ መሳርያ ክቃለስ እየ፧! 

 
ሓላፊ (ብሕርቃን)፡ ኣነ በሊሕ እየ ኢልካ ኢኻ ትሓስብ ምሽ፡ እዚ ንዓኻ 
ጽቡቕ ኣይኮነን፡ ኣይትካታዓኒ ወይ ካብዚ ሰራዊት ከውጻካ እየ። ኪድ ተዋጋእ 
እሞ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጺእኻ መሳርያኻ ትወስድ። ተረዲኡካ’ዶ፧ 

 
ወትሃደር፡ ሕራይ እቲ መሳርያ ምሳኻ ክሳዕ ዝኾነ ንስኻ ኩሉ ጊዜ ምሳይ ኩን፡ 
ፈጺምካ ኣይትግደፈኒ። 

 
ሓላፊ፡ ኣነ ብዙሕ ስራሕ ኣሎኒ። ምስ ኩሉ ክኸውን ኣይክእልን እየ! ኣነ 
ወትሃደር እየ። 

 
ወትሃደር (ምስ ነፍሱ እንዳ ተዛረበ)፡ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ፧ እዚ ሓላፊ 
እንታይ እዩ ኮይኑ፧ ማግሎሚንያ (ባዕልኻ ናይ ምግማት ሕማም) ዝሓመመ 
እዩ ዝመስል። 

 
ወትሃደር 2፡ እንታይ ኴንካ ሚና፧ እንታይ ኮይንካ ኮሪኻ ? 

 
ወትሃደር 1፡ እዚ ሓላፊ ዝበሎ ሰሚዕካዮ’ዶ፧ 

 
ወትሃደር 2፡ እንታይ እዩ ኢሉ፧ 

 
ወትሃደር 1፡ እቲ መሳርያ ምስኡ ክኸውን፡ ክሳዕ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ 
ኣይክህበናን እዩ። ክመይ ጌርና ክንዋግኦም ኢና፧ 
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ወትሃደር 2፡ ንኹሉ ወትሃደር ድዩ እዩ ከምኡ ኢሉ፧ እንታይ ከም ዝኾነ 
ኣፈለጥኩን። 

 
ወትሃደር 1፡ ብማግሎሚንያ ዝሓመመ እዩ ዝመስል ክንስዓር እዩ መስለኒ 
ደልዩ። 

 
ኣቦና ከምዚ ብምባል ወሰኸ፡  ብሓቂ ብዛዕባ ሰራዊቱ ዝሓስብ ወትሃደር’ዶ 
ይመስለካ፧ 

 
ኣነ፡ ጽቡቕ ኣሎኹም፡ እዚ ፈጺሙ ሓላፊ ኣይኮነን። ንሱ ተለኣኣኺ ወይ 
ዘይጥዑይ ሓላፊ እዩ። ካልእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ!! እቲ ናይ ብሓቂ ሓላፊ 
ንወትሃደራቱ የተባብዕ፡ ኣጽዋርኩም ኩሉ ጊዜ ምሳኹም ይኹን ዝብልን 
መጺኡ ድማ ምኽሪ ዝልግስን ምስ ደለይዎ ዝሕዞምን እዩ። 

 
ኣቦና፡ እቶም ወትሃደራት እንታይ ምገበሩ ይመስለካ፧ 

 
ኣነ፡ ካብዚ ሓላፊ ክገላገሉ ወይ ክቐትልዎ ምተማኸሩ። 

 
ኣቦና፡ በዚ ምኽንያት እዮም ብዙሓት መንእሰያት ብሓጢኣት ዝማረኹን ምስ 
ሓጢኣት ዝነብሩን። ምኽንያቱ ንሶም ርግጸኛታት ኣይኰኑን፡ ምስ ተናስሑ 
ከምዚ ይብሉ፡ ኣምላኽ ሓዲግሎም ከሎ “ጐይታ ይቕረ ግበረልና” ይብሉ።  
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     ስለዚ ድማ ከምዚ ይብሉ “ኣብ ኩሉ ፈሺልና፡ ኩሉ ግዜ ርኩሳት ኢና! 
ህይወትና ነስተማቕራ ኣብ መወዳእታ ኩላትና ገሃነም ምእታውና ዘይተርፍ 
እዩ።”  

        ስለዚ ንቅድስናኻ እተጽንዓሉ መሳርያ ቀጻሊ ምንሳሕን ኣብ ምሉእን 
ቅጽበታውን ምሕረት ምእማን እዩ። 

 
      “ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንነዊሕ ዓመት ካብ ፍቕርኻን ጸጋኻን 
ርሒቕና ኔርና። ንነዊሕ ጊዜ ኣብ ነፍሰ ወቐሳን ሓጢኣትን፡ ቅዱስ ኣይኮነን 
ዝብል ኣተሓሳስባ፡ ኩሉ እዚ መጽሓፍ ቅዱስን ፍቕርኻን ምሕረትካን ስለ 
ዘይፈለጥና እዩ። ንዓይን ንደቕኻን ከም ዝመሃርካና ቅድስና ብጥርሑ ንቕበሎን 
ኣብኡ ድማ ንዓቢ። ቅድስና ተኣምራት ኣይኮነን፡ ብርሃን ካብ ኢድ ወዲ ሰብ 
ኣይኮነን፡ እቲ ኣባና ዝሓደረ መንፈስካ እዩ። እዚ እዩ ቅዱሳን ምዃና ክንኣምን 
ዝገብረና፡ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ወርሒ ዘይኮነስ መዓልታዊ ኩሉ ጊዜ ኣብ 
ሓጢኣት እንተ ወደቕና፡ ናብ ሕቕፎኻ ተመሊስና ካብ ሓጢኣትና ድኽመትናን 
ንነጽህ። ጐይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝለውሀን ዝራህርሀን ኣቦ” 

 
ኣቦና፡ ምሳይ ኣሎኻ’ዶ ዝወደይ፧ 

 
ኣነ፡ ይቕሬታ ኣቦና ኣነ ቁርብ ተረቢሸ ኣለኹ። ሓቂ ዘረባ እዞም ቃላት ሓደስትን 
ሓደገኛታትን እዮም። ይቕረ ግበረለይ ግን ኣቦና፡ ሕቶ ኣላትኒ። እዛ ቅዱስ 
እትብል ቃል ብትዕቢት ክፍተን ኣይትገብረንን፧ 

 
ኣቦና፡ ከምዚ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ኣብ መንጎ ንሓጢኣት ምቅላስን ኣብ 
ሓጢኣት ምውዳቕን ዓቢይ ፍልልይ ኣሎ። ብዝሙት ምስ እትፍተን ወዲቕካ 
ማለት ኣይኮነን፡ ልክዕ ከምቶም ኣምላኽ ዘይኣምኑ ንኣምላኽ ኣይትኣምኖን 
ማለት ኣይኮነን። ብተመሳሳሊ መንገዲ ብትዕቢት እንተ ተፈተንካ ትዕቢተኛ 
ኴንካ ማለት ኣይኮነን። 

 
ኣነ፡ መዓስ እዮም ሓሳባት ሓጢኣት ዝዀኑ፧ 
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ኣቦ፡ ቅዱስ ማሪቆስ ዝበሎ ነቲ ሕማቕ ሓሳባት ተቐቢልካ ምስኡ እንተ ነቢርካ፡ 
እዚ ሓጢኣት እዩ ዝብሃል ግን ኣንጻሩ እንተ ተቓለስካን እንተ ነጸግካዮን። 
ንስኻ ተቓላስይ ኢኻ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣኽሊል ኣለካ። ከምኡ ድማ እታ 
ቅዱስ እትብል ቃል ኣይትፍርሓያ ትዕቢት ኣይተምጸልካን እያ። 

 
ኣነ፡ ሕራይ ኣቦና ነቲ ሓሳባት ክነጽጎ እየ፡ ግን ንምንታይ እያ እታ ቅዱስ 
እትብል ቃል ትዕቢት ዘይተምጸለይ። 

 
ኣቦና፡ እተን ምኽንያት ሰለስተ እየን፡- 
    ቀዳማይ፡ ምኽንያቱ ቅድስና ከም ህያብ ብነጻ ኢኻ ተቐቢልካዮ 
ከምዚ ተጻሒፉ ኣሎ “ሓደ እኳ ኸይምካሕሲ፡ ካብ ግብሪ ኣይኰነን እሞ፡ 
ብእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝደሐንኩም፡ እዚ ኸኣ ውህበት ኣምላኽ እዩ እምበር፡ 
ካባኻትኩም ኣይኰነን።” (ኤፌ. 2፥8-9) 
ስለዚ ቅዱስ ምዃንካ ፍሉይ ብልጫ የብልካን። ብግብርኻ ኣይኮነን መንፈስ 
ቅዱስ ኣባኻ ስለ ዝሓደረ እዩ። እዚ ህያብ ካብ ኣምላኽ ንዓና እዩ። ስለዚ 
ማንም ሰብ ዘይግብኦ ከሎ እዩ ዝቕበል። ንሱ ፈጺሙ ክዕበ ኣይክእልን እዩ። 

 
ኣነ፡ ብርግጽ ኣይክእልን።  

 
ኣቦና፡ ንሓደ ከም ሃዋርያ ጳውሎስ ዓቢይ ጸጋ ዘለዎ ሰብ፡ ከም መምህርና 
ጳውሎስ ዓቢይ ቅዱስ ኢኻ፡ ዓቢይ ጸጋ ዲኻ ተቐቢልካ፧ ኢልና ምስ ንሓቶ። 

 
ጳውሎስ፡ ኣነ ድኹም እየ። እዚ ንዓይ ካብ ኣምላኽ ዝተዋህበኒ ጸጋ እዩ። 

 
ሓታቲ፡ ከመይ ድኹም! ምሽ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ጽዒርካ፧ ብዙሓት 
ህዝብታትን ሃገራትን ቀይርካ፧ 
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ጳውሎስ፡ ብዙሓት ቤተክርስቲያን ኣዕንየ፡ ብዙሓት ክርስቲያን ኣሳሲደን 
ገሪፈን ኣምላኽ ብጺሑኒ ቀይርኒ ድማ። ስለዚ እዚ ሕጂ ዘለኽዎ ብጸጋ 
ኣምላኽ እዩ ንዓይ ዝግብኣኒ ኣይኮነን። 

 
ሓታቲ፡ ጳውሎስ፡ ንስኻ ግን ሕጂ ዓቢይን መምህርና ውን ኢኻ። 

 
ጳውሎስ፡ እዚ ጸጋ እዩ ዝወደይ ጸጋ እዩ እንበር ኣነስ ኣይግብኣንን እዩ። 

 
ኣቦና፡ ብጣዕሚ ትሑት ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ብዙሕ ጸጋ ሂብዎ። 

 
       እታ ካልኣይቲ ፡ ቅዱስ ምዃንካ ዘይትዕበየላ ምኽንያት ንስኻ ጥራይ 
ኣይኮንካ ቅዱስ፡ ኩሉ ሰብ ቅዱስ እዩ። ኩሉ ሰብ በቲ ሓዲርዎ ዘሎ መንፈስ 
ቅዱስ፡ ቅዱስ እዩ። 

 
ኣነ፡ ወላ እቶም ዘይኣመንቲ ቅዱሳት እዮም፧ 

 
ኣቦና፡ እንተ ኣሚኖምን፡ ቅዱስ መንፈስ ኣምላኽ ኣብኦም ክሓድር እንተ 
ፍቒዶምን ተኽእሎታት ኣለዎም። ሰለዚ ቅዱስ ምዃንካ ዘኹርዕ የብሉን። 
ኩላትና ኣብ ምቅባል ጸጋ ኣምላኽ ማዕረ ኢና። ሓደ ሰብ፡ ኣነ ኣባል ናይዚ 
ዓቢይ ቤተ-ሰብ እየ ኢሉ እተን ተዓበየ፡ ንኣሕዋቱ ክዕበየሎም ምኽንያታዊ 
ድዩ፧ 
ሓደ ሰብ (ብትዕቢት)፡ ኣነ ኣባል እዚ ዓቢይ ቤተ-ሰብ እየ። ካብዛ ሃገር ከኣ 
ዝበለጽኩ ኣነ እየ። 

 
ካልእ ሰብ፡ ሕራይ ግን ኩሉ እዚ ሃገር ብምሉኡ ካብዛ ቤተ-ሰብ እዩ። 
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ሓደ ሰብ (ብትዕቢት)፡ እወ ጽቡቕ ኣሎኻ፡ ግን ፍልልይ ኣለዎ። ብዙሕ ሃብቲ 
ኣሎና፡ ኣብ ዝበለጸ ቤት ትምህርታት ተማሂረ፡ ከም ካልኦት ሰባት 
ኣይኮንኩን። 

ካልእ ሰብ፡ እዞም ሰባት ግን ይሕዋትካ እዮም። ከመይ ጌርካ ከምዚ ትብል።  

 

ትዕቢተኛ፡ እዚ ትዕቢት ኣይኮነን ንቡር እዩ። ኣብ መንጎና ዓቢይ ፍልልይ 
ኣሎ። 

 
ኣቦና፡ ሓደ ሰብ ከምዚ እንተ ኢሉ እንታይ ክትብሎ ኢኻ ዝወደይ፧ 

 

ኣነ፡ ብርግጽ እዚ ዓሻ እዩ። ሓደ ሰብ ከምዚ ክገብር እዚ ምኽንያታዊ ድዩ፧ 
ሓደ ብትዕቢት ዝተሸገረ ሰብ ግን እዚ ክቅይሮ’ዶ ይኽእል፧ 

 
ኣነ፡ እዚኣ ሳልሰይቲን  ኣገዳሲት ነጥብን እያ። ቅድስናኻ ሓቀኛ ምዃኑ 

ዝረጋገጸሉ እዩ።          

                                                                             

ኣነ፡ እንታይ እዩ እቲ  ምልክት፧ 

 
ኣቦና፡ ትሕትና  ሓደ ሰብ ኣብ ቅድስና ከም ዝዓቢ ዘሎ መረጋገጺ ትሕትናኡ 
እዩ። ማንም ዝዕበ ዘበለ ኣብ ሓቀኛ ቅድስና ከም ዘይነብር ዘሎ መረጋገጺ እዩ። 
ብቅድስና እንዳ ዓበየ ምስ ከደ፡ ንኣምላኽ እንዳ መሰለ እዩ ዝኸይድ። ከምኡ 
ውን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብትሕትናን ምቅሉልነትን ከምዚ በለ፡ “ኣነ 
ለዋህ እየ፡ ልበይውን ትሑት፡ ኣርዑተይ ፈኵሽ፡ ጾረይውን ቀሊል እዩ እሞ፡ 
ኣርዑተይ ጹሩ ኻባይውን ተምሀሩ” (ማቴ.11፥29) 
መረጋገጺ ናይ ሓቀኛ ቅድስና ብትሕትና ምዕባይ እንበር ብትዕቢት ኣይኮነን። 
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ኣነ፡ ብዘረባ ቀሊል እዩ ግን ኣቦና ሓቀኛ ቅድስና እትነብረሉ ደረጃታት እንታይ 
እዩ፧ 

 
ኣቦና፡ ህይወት ቅድስና ክትነብር ሰለስተ፡ነገራት የድልየካ። 
 

     መጀመርያ ቅዱስ ምዃንካ ክትኣምን ብሓቂ ኣገዳሲ እዩ። 

 
ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ፡ ምጅማር ናይ ለውጢ ኣብ ሓንጐል እዩ ተሰሪቱ 
ዘሎ። ሓንጐል እንተ ተቐይሩ ባህሪ ክቅየር ይኽእል እዩ። 
ስለዚ ማንም ሰብ መንፈስ ቅዱስ ሓዲርዎ ከሎ፡ ቅዱስ ምዃኑ ዘይኣምን 
ፈጺሙ ግብሪ ቅድስና ክገብር ኣይክእልን እዩ። ዝኾነ ዝፍትኖ ኣይኮነሉን እዩ። 

 
ኣነ፡ ሕራይ መጀመሪያ ስጉምቲ ግብሪ ቅድስና፡ ቅዱስ ምዃንካ ምእማን እዩ። 
እታ ካልኣይቲ’ከ፧ 

 
ኣቦና፡ ካልኣይቲ ነገር ክትገብራ ዘለካ ቅዱስ ብምዃንካ ተሓጓስ። 
     

    ሓደ ሚልዮን ዶላር ዝተዓወተ ሰብ እንታይ ዓይነት ስምዒት ኣለዎ፧ 

 
ኣነ፡ ናይ መወዳእታ ይሕጐስ። 

 
ኣቦና፡ እዚ ሰብ ግን ነዚ ሽልማት ምስ ተዓወተ እንተ ጓሃየን ሓዘነን፡ እንታይ 
ምበልካዮ፧ 

 
ኣነ፡ ብርግጽ እቲ ሽልማት ሓቀኛ ኣይኮነን ወይ ንሱ ሕሙም እዩ ጥዑይ 
ኣይኮነን። 
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ኣቦና፡ ማንም ሰብ ብዝተዋህቦ ብዋጋ ዘይትመን ዓቢይ ጸጋ ማለት በቲ ኣብኡ 
ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ዘይሕጎጐስ በሃም እዩ። ወይ ኣማኒ ኣይኮነን። ኣብ 
ክልትኡ ኵነታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ብልጫ ክቅበል ይክእል እዩ። 

 
ኣነ፡ ኣይግብኦን እዩ፧  

 
ኣቦና፡ ጭብጢ ቅድስና ሕጉስን ኩሩዕን ምዃን እዩ። እዚ ድማ ናይ ርኽሰትን 
ኲናት ሓጢኣትን ንኽትቃለስ ሓይሊ ክህበካ እዩ። ከምዚ ተጻሒፉ ኣሎ 
“ሓጐስ እግዚኣብሄር ሓይልኹም እዩ” (ነህ.8፥10) 
እቲ ኣብ ጓህን ሓዘንን ዝነብር ቅዱስ ብምዃኑ ዘይሕጉስን ዘይምካሕን ግን 
ብቐሊሉ እዩ ኣብ ናይ ሰይጣን ኲናት እዩ ዝወድቕ።  

 
ኣነ፡ ይቕረ ግበሩለይ ኣቦና ይመካሕ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም ግን ኣነ ቅዱስ 
ብምዃነይ ክምካሕ ዲዩ ዘሎኒ፧ 

 
ኣቦና፡ እዚ ቃላተይ ኣይኮነን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ዘሎ እዩ “ዚምካሕ 
ብእግዚኣብሄር ይመካሕ” (1ይቆሮ.1፥30)። 
ንሕና ብስራሕና ወይ ብዝተቓለስናዮ ዘይኮና ንምካሕሲ፡ ኣምላኽ ኣቦ ኰይኑ 
ኣባና ምሕዳሩ በዚ ኢና ንምካሕ። ልክዕ ከምቲ ንኣሕዋትና ዘይንምክሓሎ፡ 
ምኽንያቱ ኩላትና ሓደ ኣቦ እዩ ዘሎና ንሱ ኸኣ እግዚኣብሄር ከምኡ ውን 
መንፈስ ቅዱስ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ሓዲሩ ኣሎ።  ምስ ሰይጣንን ርኹስ 
ሓሳባቱን ኣብ ትገብሮ ኲናት ብኸምዚ ኢኻ ትዕወተሉ። 

 
ኣነ፡ ጽቡቕ ኣቦና፡ ግን ብቕድስና ክነብር እዚ እኹል ድዩ፧ 

 
ኣቦና፡ ሳልሰይቲ ነጥቢ ብቅድስና ንምንባር 
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ግብሪ ቅድስና ንምግባር 

 
ኩሉ እቲ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ፡ ብሰፊሕ ኣብ ትምርትና ቀጻሊ ካብ መግቢ 
ቅድስና ምምጋብ እዚ ማለት ቃል ኣምላኽ እዩ። ሓሳባትካ ምቕዳስ፡ ነፍስኻ 
ምንጻህ፡ ይዕሩኽትካ ቅዱሳት፡ ኣብ ቅዱስ ቦታ ምዃን፡ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኻ 
ንምሕጋዝ ከኣ፡ ንኹሎም ኣሕዋትካ ኣብ ዓለም ዘለው ድሕነትን ቅድስናን 

ክቅበሉ ምምሃር። 

ኣነ፡ ክምህር ኣቦና!! እዚ ቃል ብሓቂ ከቢድ እዩ ንዓና ኣቦና፧ 

 
ኣቦና፡ ከቢድ ጥራይ ኣይኮነን ዘይከውን ውን እዩ ነቲ ቅዱስ ምዃኑ ዘይኣምን። 
ስለዚ እቲ ዘይኣምን ሓንጐሉ ብጥርጣረ እዩ ዝመልእ፡ ከምዚ ኢሉ ከመይ 
ገይሩ ክምህር፧ ንሰባት እንታይ እየ ክብሎም፧ ንዑ ንጸሊ ንቃለስ ንጹም ግን 
ኣብ መወዳእታ ኩላትና ሓጢኣተኛታት ናብ ገሃነም ክንኣቱ ኢና። ዝመጽእ ዘሎ 
ናይ ጥፍኣት ዓለም ማለት እዩ። 

 
ኣነ፡ ኦኦኦ!!! ስለዚ ኢና ቃሉ ዘይንምህር ወላ ውን ዘይንሓስቦ። ምኽንያት 
ናይዚ ኩሉ ግጉይ ርድኢት ናይ ቅድስና እዩ። 

 
ኣቦና፡ ብሓቂ ግጉይ ርድኢት ኣጥፊኡና። ነቲ ኣገዳሲ ፍቓድ ጐይታና ኢየሱስ 
ክርስቶስ ንኹሎም ኣህዛብ ብዛዕባ ድሕነት ምምሃር ጎሲናዮ። ቅንኣትን ፍቕርን 
እንተ ደኣ ኣሎና፡ ነዚ ኹሉ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ህዝቢ መጽሓፍ ቅዱስ 
ምመሃርናዮም። ንዕስራ ክፍለ ዘመናት ኣምላኽ ኣልቦ ኮይኖም ወላ ሓንቲ 
ዘይፈልጡ ክዀኑ ኣይምሓደግናዮምን። ኩሉ ሰብ ኢየሱስ ከም ዝቐደሶን 
መንፈስ ቅዱስ ኣብኡ ሓዲሩ ከም ዘሎ ምኣመነ። ንድሕነት ናይ ካልኦት 
ነፍሳት፡ ቃል ኣምላኽ ንኹሎም ህዝብታት እዛ ምድሪ ብሰብኣውነት ኣሕዋትና 
ዝዀኑ ምብጻሕን ሓላፍነት ምተሰምዓና እምበር ሽለልተኛታትን ዝሑላትን 
ኣይምኾናን። 

 
ኣነ፡ እዚ ግን ይኸውን እዩ ኣቦና፧ 
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ኣቦና፡ ቅዱስ ምዃንካ እንተ ኣሚንካ ቀሊል እዩ። መሰናኽል እንተ ኣጋጠመ 
ከምኦም ኣይስምዓካን፡ ምኽንያቱ ብሉጽ ዕላማ ምንባር ስለ ዘለካ። ከምኡ 
ውን መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ ስለዘሎ ኣብ መከራ ክጽንዓካ እዩ። 

 
ኣነ፡ ሓደ ነገር ከም ተበስሩኒ መብጽዓ ኣቲኹምለይ ኔርኩም ኣቦና እንታይ እዩ፧ 

 
ኣቦና፡ እቲ ብስራት ሎሚ ዝተዛረብኩኻ እዩ። ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብቲ ኣብ 
2018 ዝገበሮ ኣኼባ ብዛዕባ እዚ ሎሚ ዝነገርኩኻ ከምዚ ኢሎም፦ 
“ኣምር ቅድስና፡ መጽሓፍ ቅዱስ ባህሊ ኣቦታትን ቅዳሴን ኩሎም ክርስቲያን 
ቅዱሳት ምዃኖም እዩ ዝእውጅ። ምኽንያቱ ብጥምቀትን ቅዱስ ቁርባንን 
መንፈስ ቅዱስ ምሕዳሩ መረጋገጺ እዩ።” 

 
ኣነ፡ ዓቢይ ብስራት እዩ ኣቦና በዚ ዘረባ ብዘይጥርጥር ኹላቶም ሰባት ክኣምኑ 
እዮም። እዚ ኣቦና ዝበልክሞ ቀሊል ዘረባ ኣይኮነን። 

 
ኣቦና፡ ሎሚ ዝበልናዮ በል ነጠቓልሎ። ከምዚ ውን ኢልና ንሕና ብሰለስተ 
ምኽንያት ኢና ቅዱሳን። እንታይ እየን ንሳተን፧ 

 
ኣነ፡ ንሕና ደቂ እቲ ቅዱስ ኣምላኽ፡ መንፈስ ቅዱስ ኣባና ሓዲሩ ኣሎ፡ ምስሊ 
ቅዱስ ጐይታ ኢየሱስ ኢና። 

 
ኣቦና፡ ከምኡ ውን ቅድስናና ከይንኣምን ዝገብራና ሰለስተ መሰናኽላት ኣለዋ። 
እንታይ ኢየን፧ 

 
ኣነ፡ ኲናት ሰይጣውንቲ፡ ቅድስና ትኣምራት ምግባር እዩ፡ ቅድስና ሓጢኣት 
ዘይብልካ ምዃን እዩ። 
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ኣቦና፡ ኣብ ቅድስና ክነብር ዝሕግዛና ሰለስተ ነገራት ኣለዋ እንታይ እየን፧ 

 
ኣነ፡ ቀዳማይ ቅዱሳን ምዃና ምእማን፡ ካልኣይ ቅዱሳን ብምዃና ምሕጓስ፡ 
ሳልሳይ ግብሪ ቅድስና ምግባር። 

 
ኣቦና፡ ካብ ስእሊ ምቕያርን ኣብ ንስሓ ምድንጓይን ኣብ ሕድገት ካብ 
ዘይምእማንን ተጠንቀቕ። 

 
ኣነ፡ ኣምላኽ ካብ ስእሊ ምቕያር የድሕነኒ፡ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ ኣቦና። 
ከይደ በሉ። 

 
ኣቦና፡ ጸሎት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ኩሎም ቅዱሳንን ኣምላኽ 
ምሳኻ ይኹን ዝወደይ . . .  

 
  

 


