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ንመተሓሳሰቢ ፡ ካብዘን ኩለን ክፋላት ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ንምጥቃም ፥ 

ብተርታን ብመስርዕን ክተንብበን ንላቦ ፥ ምኽንያቱ ብዘይ መስርዕ ምንባብ ፥ 

ዘይምርዳእ ፡ ወይ ምትሕንፋጽ ሓሳባት ከድህበልካ ስለ ዝኽእል ።  

 

 

꘎ እዛ ተኸታታሊት 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 እንጦንዮስ 3ይ 

ፓትሪያሪክ ኤርትራ 

 



6 
 

                                      መቅደም 

ኢየሱስ ክርስቶስ መፍቀሪ ሓጥኣን ዝብል ቃል ኣብ እዝኒ ሰማዒ መቀረት 

፥ ኣብ ልቢ ኩሉ ከኣ ተስፋ ዝዘርእ ቃል’ዩ ምኽንያቱ ኩላትና ሓጥኣን ኢና ፥ 

መጽሓፍ ቅዱስና ፥ ኩላቶም ዘንበሉ ኩላቶም ሓቢሮም ዘይጠቅሙ ኮኑ ክብል 

ከሎ ፡ ኩላትና ከም ዝረኸስና’ዩ ዝበርሃልና ፥ ይኹን ደኣ’ምበር ምስዚ ኩሉ 

ርኽሰትና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ቅቡላትን ፍቱዋትን ኢና ፥ ምኽንያቱ 

እግዚኣብሄር ንሕና ደቁ ሕክምና ከም ዘድሊየና ሕሙማት እምበር መቅጻዕቲ 

ከም ዝግብኦም ጸላእቲ ጌሩ ስለ ዘይጥምተና ። 

  እዘን ክፋላት ከም መበገስን መእተውን ናይ መንፈሳዊ ጉዕዞ ስለ ዝኾና 

። ንእግዚኣብሄር ምፍላጥ ፥ ኣባና ዘለዎ ኣጠማምታ ፥ ብዝያዳ ንሕና ሓጥኣን 

ስለ ዝኾና ኣብ ልዕሌና ዘለዎ ኣጠማምታ ኣገባብ ኣተሓሕዝኡ ክንርኢ ኢና ። 

ፍቅሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትርዳእ ፥ ንሓጥእ ተቀቢሉ ከም ዝልውጦ ንምፍላጥ 

ነዘን ተኸታተልቲ ጽሑፋት ምሳና ክትውድአን ንምሕጸነካ ። 

እዚ ተኸታተሊ ጽሑፍ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ፥ ቅልል ብዝበለን ፡ 

ውጽኢታዊ ብዝኾነ ኣገባብ ዝተዳለወ እዩ ። 
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ጎይታ ዓይነ ልቦናና ከፊቱ ፡ ፍቅሩ ክንቅበል የብቅዓና ፥ ጸሎት ኣዴና 

ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎት ብጹእ ወቅዱስ ኣቡነ ተዎድሮስ ካልኣይ ሃገር 

ግብጽ ፡ ጾሎት ብጹእ ወቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ሃገረ ኤርትራ ኣይፈለየና ፥ 

ንኣምላኽ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓኣለም ንኩሉ ብቤተ ክርቲያን ብክርስቶስ 

ኢየሱስ ክብሪ ይኩኖ ኣሜን ። 
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ናብ ኣቦና ኢየ ዘምርሕ ኔረ ፥ ካብቲ መንፈሳዊ ካሪክለም ዝጀመርኩሉ 

እዋን ኣትሒዘ ፥ ብዙሕ እየ ተማሂረ ። እዋኑ ስለ ዝኣኸለ ከኣ ነቶም ንኣቦና 

ክረኽቡ ድሌት ዘለዎም ወገናት ብዛዕባ’ዚ ካሪክለም እንታይ ይመስል ፥ ከመይ 

ጌሮም ምስ ክርስቶስ ቀጻሊ ርክብ ይምስርቱ ክነግሮም እሞ ፥ ብድሕሪኡ ኣቦና 

ብሰፊሑ ክገልጹሎም ፥ ምስ በሰልኩ ግን ፥ ባዕለይ ከረድኦም ሓላፍነት ከም 

ዘለኒ እዮም ኣቦና ተላብዮምኒ ። ከም ጀማሪ መጠን እምበኣር ንሓደ ብጻየይ 

ብዛዕባ ዝጀመርክዎ መንፈሳዊ ካሪክለም ምስ የዕለልክዎ ፥ ንሱ ውን ከማይ 

ክጅምር ድሌት ከም ዘለዎ ምስ ሓበረኒ ናብ ኣቦና ተማላእክዎ  

እዚ ብጻየይ ኣዚዩ ጥዑይን ትሑትን ሰብ’ዩ ፥ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ 

ግን ሕማቅ ኩነታት ኣጋጠሞ እሞ ካብታ ሰዓት እቲኣ ጀሚሩ ግን እንዳ ተጸየቀ 

መጸ ፥ ናብ ወልፊ ናብ ሕማቅ መንገድን ከኣ ኣምረሐ ብሓንሳብ ስዲ ሰብ 

ተቀየረ ፥ ክፈረዶ ኢለ’ኳ እንተዘይኮንኩ ባዕሉን ብጾቱን ዝምስክርሉ ሓቂ እዩ 

፡ ብሰንኪ ሕማቅ ሽሙ ከኣ ቤተክርስትያን ገደፎ ፡ ዝገርመኒ ግን ምስኡ ኮፍ 

ኢልካ ኣብ ተዕልለሉ እዋን ገርሂ ናብ ክርስቶስ ተመሊሱ ርጉእ ሂወት ክነብር 

ክቱር ድሌት ዘለዎ ሰብ ኢዩ ። ከመይ ጌሩ’ሞ ይመለስ ?! ሰኣን ዓቕሊ ኩሉ 

ሰብ’ዳ ነጸሎ ?! 

ሕማቅ ቃል ምዝራብ ብሓንሳብ ደዉ ኣቢሉ ክልወጥ ኣይከኣለን ፡ 

ንከጥርዮ ዓመታት ዝወሰደሉ ሕማቅ ልምድታት ፡ ኣብ ደቃይቅ ከጥፍኦ 

ኣይከኣለን ፡ ክንደይ ግዜ ፈቲኑ ኢዩ ዉን ግን ኣይተዓወተን ። ሓደ ሓደ  እዋን 
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“ ተዓርየ ሓድሽ ሰብ ኮይነ’የ “ ክብል ትሰምዖ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ግን 

ናብ ዝነበሮ ይምለስ ፡ ተስፋ ይቆርጽ ምስ ነብሱ ይበኣስ “ እዋይ ኣነስ ትርጉም 

ዝበሃል ዘይብለይ “ ንምንታይ’የ  ዘይቀጸልኩ ይብል ፡ ንሓንሳብ ከኣ እዞም 

ናይ ቤተ ክርስትያን ሰባት መናፍቃን’ዮም ለውጢ ትበሃል የብሎምን ኣብ 

ውሽጢ ቤተክርስትያን ከምዛ ጥዑያት የገልግሉ ካብ ቀጽሪ ቤተክርስቲያን ምስ 

ወጹ ግን ብቃሎም ጌሮም ሰብ ይዕንቅፉ ፡ እንታይ ዓይነት መደናገርቲ 

ሰባት’ዮም ዳ በለ ተስፋ ዘቁርጽ ዘረባ ይዛረብ ። 

ሓንሳብ’ውን ምስ ነብሱ መብጽዓ ኣቲዩ መንፈሳዊ ጉባኤ ተሳተፈ ፥ ናይ 

ብሓቂ ንስሓ ንሰብ ናብ ሓጢኣት ኣይመልሶን እዩ ዝብል ስብከት ሰምዐ ፡ 

ንሓጢኣት ብሓይሊ ክቃለሶ ጀመረ ፥ ኣብ ዝጀመረሉ ግን ኣብ ሓንቲ 

ዝተወሰነት ሓጢኣት ብተደጋጋሚ ወዲቁ ተስፋ ቆረጸ “ እንድሕር ናይ ብሓቂ 

ንስሓ ናብ ሓጢኣት ዘይመልስ ኮይኑስ ኣነ ብምንስሐይ እንታይ ረኺበ ?!“ በለ 

። ጸኒሑ ግን መንፈሳዊ ሂወት ቀጻሊ ጉዕዞ እምበር ሓደ ውሱን ወቅቲ ከም 

ዘይኮነ ምስ ተረድአ ግን መሊሱ ተተባብዐ ፥ ብዛዕባ ኣቦና ምስ ኣዕለልክዎ ከኣ 

ዝያዳ ተተባቢዑ ምስ ኣቦና ተራኸበ ፡ እቲ ኣነ ቅድሚ ኣዋርሕ ዝጀመርክዎ 

መንፈሳዊ ሂወት ንሱ ዉን ምሳይ ኮይኑ ክቅጽል ወሰነ ። 

ብሓንሳብ ናብ ኣቦና እንዳ ኸድና ብዛዕባ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ 

ንሓጥኣን ዘለዎ ፍቅሪ እንዳ ኣዕለልና ናብ ኣቦና በጻሕና ፥ ኣቦና ክጽበዩና ስለ 
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ዝጸንሑ ተቀበሉና ፥ ኣነ ከኣ ካብ ኣቦና ፍቃድ ወሲደ ንበይኖም ከዕልሉ 

ገደፍክዎም ። 

ዓርከይ ምስ ኣቦና ገዲፉኒ ምስ ከደ ተሰከፍኩ ፥ ምኽንያቱ ጨጉረይ 

ነዊሕ ኢዩ ዝነበረ ፥ ኣቦታት ነዊሕ ዝተጠቅለለ ጸጉሪ ብዙሕ ኣይድግፍዎን 

ኢዮም እንታይ’ሞ ክገብር ! ባህረይ ከምኡ ኮይኑ ፡ ምስ ነብሰይ ግን ሓቂ 

ትሓይሽ ኩሉ ግዜ “ እግዚኣብሄር’ሲ ነዊሕ ሓጺር ጸጉሪ የገድሶ ድዩ “ እንዳ 

በልኩ’የ ዝዘራረብ ። ብዙሕ ነገራት ትብዕ ኢለ ዘፈትሖ እኳ እንተ ኮንኩ ፥ 

ብዛዕባ መንፈሳዊ ሂወት ምስ እግዚኣብሄር ምዝራብ ኣብ ዝመጻሉ እዋን ግን 

ኣብ ከቢድ ሕፍረት እየ ዝኣቱ ። 

ኣቦና ትሑትን ገጾም ሓጎስ ዝመልኦ ጥራይ ዘይኮነ ፡ ብዘይ ሕቶን ርኢቶን 

ንዓይ ምቅባሎም ርግኣት ከይፈጠረለይ ኣይተረፈን ። ኣብ ሂወተይ ዝጸልኦ 

ነገር እንተልዩ ፥ ሓደ ሰብ ኣብ ወልቃዊ ሂወተይ ኣቲዩ ክሓተኒ ከሎ እዩ ፡ 

መብዛሕቲኡ ሰብ “ እንታይ ድኣ ጸጉርኻ ኣንዊሕካዮ “ እዮም ዝብሉኒ ፡ ኣነ 

ግን ደስ ስለ ዘይብለኒ “ ጸጉረይ ድዩ ጸጉርኻ “ ኢለ እየ ደረቅ ዝምልሰሎም ። 

እዞም ኣቦ ግን ዘይከም ካልኦት ሰባት ብዛዕባ ጸጉረይ ከይሓተቱ ብሰላምታ 

ተቀቢሎም ከመይ ኣለኻ ዝወደይ በሉኒ ፡ ከምዚ ናይ ነዊሕ ዓመታት ሌላ 

ዘለና ኮይኑ ተሰማዓኒ ! 

ኣነ ፥ እግዚኣብሄር ይመስገን ኣቦና  
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ኣቦና ፥ ሂወትካ ከመይ ኣለኻ ? 

ኣነ ፥ ከምዚ ብጻየይ ዝበለኩም ኢዩ ኣዚየ ርሒቀ’የ ዘለኹ ካብ ኣምላኽ 

ብዙሕ ክትዛረቦ ዘሕፍርን ዘድክምን ንገራት’የ ጌረ ኩሉ ዓይነት ሓጢኣት ኢየ 

ጌረ ፥ ሓጢኣት መሊኽኒ እንተ በልኩኹም ምግናን ኣይኮነን ፥ ክገድፎ ናብቲ 

ቅኑዕ መስመር ክምለስ ክንደይ ግዜ ኢየ ፈቲነ ግን ኣቢኒ ። 

ከመይ ጌረ  እጅምር ትብል መጽሓፍ ምስ ኣንበብኩ ግን ቅሩብ “ 

ትብዓት ጌረ ” መንፈሳዊ ሂወት ጉዕዞ እምበር ሓንቲ ፍጻሜ ከም ዘይኮነ ምስ 

ተገንዘብኩ ንእሽተይ ትኹን እምበር ተስፋ ጌረ ። ዝገርመኩም ኣቦና ተስፋ 

ኣብ ዝቆርጸሉ እዋን ናብ ፓጋን ( ኣምላኽ የለን ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት ) 

ይበጽሕ ኔረ ፥ ዝገብሮ ሰለ ዝጨነቀኒ ነብሰይ ኣጥፍእ ዝብል ሓሳባት ይወረኒ ! 

እንድዒ በቃ ውሽጠይ ተጎዲአ ኢየ ፥ ካብቲ ዝነበርክዎ መገዲ ጥፍኣት 

ዝሕግዘንን ዘውጸኣንን ኣሎ ኢለ ምስ ሓሰብኩ ግን ናብኹም መጺአ ። 

ብቀንዱ ግን ኣብዚ ዓርከይ ርኡይ ለውጢ ኣብ ሂወቱ ምስ ረኣኩ ኢየ ተገሪመ 

፡ ምኽንያቱ ሰብ ከይብሉኒ ኢልካ ተርእዮ ሓልዮት ዘይኮነስ ሓቀኛ ፍቅርን 

ሓልዮትን ኢዩ ኣርእዩኒ ፥ እቲ ግብራዊ ዝኾነ መጽሓፍኩም’ውን ናብዚ 

ክመጽእ ሓጊዙኒ እዩ ። 

ኣቦና ፡ ሰናይ ዝወደይ !! እምበኣር ካብታ “ ከመይ ጌረ ይጅምር “ ትብል 

ዘንበብካዮ መጽሓፍ ሓፈሻዊ ድግማ ድሕሪ ምግብርና ፥ ምስኣ ተተሓሒዛ 

ትኸየድ ፍኹስ ዝበለት ኣርእስቲ ኣላ ንሳ ከኣ 
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 “ ኢየሱስ ክርስቶስ መፍቀሪ ሓጥኣን “ ትብል ኢያ ። ስለዚ ቅድሚ 

ምጅማርና መሰረታዊ ነገር ክንርኢ ይግብኣና’ዩ 

ኣነ ፥ እዛ ኣርእስቲ ክትጥዕም ኣቦና ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ተበራትዕ ውን’ያ 

፥ ኣብ መንገዲ እንዳ መጻና ከለና ምስዚ ዓርከይ ብዛዕባኣ ንዘራረብ ኔርና 

ከምቲ ዝተዓዘብክዎ ግን ብዙሕ እዩ ተማሂሩ ካባኹም ። ግን ኣቦና ክርስቶስ 

ንሓጥኣን ከምዘፍቅር እንታይ ጭብጢ ኣሎ ?!ኣቦና ፥     

 

              

        

ኣነ ፥ ቀስ ኢልኩም ኣስፊሕኩም እንተ ትገልጹለይ ጽቡቅ ኔሩ ኣቦና 

ምኽንያቱ ናይ ቤት ክርስትያን ነገር ኣፍልጦ የብለይን ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ውን 

እንተኾነ ኣንቢበ ኣይፈልጥን’የ ዋላ ቅዳሲ ብቋንቋ ግእዝ ስለ ዝቅድሱ 

ኣይርደኦን ኢየ ቻይና ዘለኹ ኮይኑ’ዩ ዝስመዓኒ ፡ ስለዚ መንፈሳዊ ነገራት 

ክትነግሩኒ ከለኹም ከም ህጻን ወላሓንቲ ዘይፈልጥ ጌርኩም እንተ ትቆጽሩኒ 

ጽቡቅ ኔሩ። ኣቦና ፥ ኢየሱስ ክርቶስ ንህጻናት የፍቅሮም’ዩ ብዛዕብኦም ከኣ 

ከምዚ ኢሉ ኣሎ “ መንግስቲ ኣምላኽ ንኸምዚኣቶም ዝበሉ እያ እሞ ፥ ህጻናት 

ናባይ ይምጽኡ ሕደጉ ኣይትኸልክልዎም “ ሉቃ 18፡16 ። ንሓጥኣን ከም 

ዘፍቅር ከኣ ንወንጌላዊ ማርቆስ ከምዚ ክብል ተስፋ ሂብዎ “ ንሓኪም’ሲ 

ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓጥኣን ከም ዘፍቅር ሰለስተ ጭብጢ 

                             ንርአ                                       
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ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣየድልይዎን እዮም ፥ ንሓጥእ እምበር ንጻድቃን 

ክጽውዕ ኣይመጻኩን ። ማር 2፡17 

ኣብ ማቴ 11፡19 

ዉን ብተመሳሳሊ 

 “ ንሓጢኣን ከም 

 ዘፍቅር’ዩ ዘብርሃልና 

ከምኡ ውን ኣምላኽ 

 በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ 

 ኩሉ ናይ ዘልኣለም 

 ሂወት ምእንቲ ክረክብ 

 እምበኣር ፡ ከይጠፍእሲ 

 ፥ ንወዱ በጃ ስጋብ ዝህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ “ ይብለና ቅዱስ 

ወንጌላዊ ዮሃንስ ። ዮሃ 3፡16 

 

“ ይከኣል እንተ ዝኸውን ንኩሉ ሰብ 
ብንእስነቱ ከሎ ፥ ብእግዚኣብሄር  

ክቡር ከም ዝኾነ ፥እግዚኣብሄር ነቲ 
ናይ ቅድም ግርማ ወዲ ሰብ ክመልስ 
ክብል ፡ በቲ ክቡር ደም ወዱ ከም 

ዝዓደጎን ፡ ከም ዉጺኢቱ ከኣ 
ሰመያዉያን ቅዱሳን ከም ዘፍቅርዎን ፡ 

እግዚኣብሄር ኣብ ልዕሌና ዘለዎ 
ኣጣምታ ብፍቅሪ ከም ዝኾነ 

እንተዝምህርዎም ክንደይ ሰናይ ኢዩ 
። 

ቅዱስ ያዕቁብ ዘስሩግ ( ኣምላኻዊ 
ፍቅሪ ኣብ  ዝብል መጽሓፍ ገጽ 57 )
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እግዚኣብሄር ኣብ ኢሳ 1፡18 “ እምበኣር ሕጂ ንዑ ፥ ንሓድሕድና ንማጎት 

“ ይብል እግዚኣብሄር “ ብሓጢኣትኩም እኳ እንተ ቄሕኩም ፥ ከም በረድ 

ከጻዕድወኩም ኢየ ። ከም ዝዋውዕ እኳ እንተ ቄሕኩም ፥ ከም ጻዕዳ ጸምሪ 

ኽትኮኑ ኢኹም “ ይብል ። 

ኣነ ፥ እንታይ ማለት’ዩ ዝዋውዕ ኣቦና ?              

ኣቦና ፥ ዝዋውዕ ማለት ኣዚዩ ድሙቅ ሕብሪ ማለት’ዩ ፥ ኣብዚ እንታይ’ዩ 

ክብል ደሊዩ’ዩ ሽሕ ግዜ ከም ደም እንተ ቀያሕኩም ኣይፍንፍነኩምን ኢየ 

ናባይ ንዑ ኣነ ከም በረድን ሱፍን ከጻዕድወኩም’የ ይብል እግዚኣብሄር ።ኣነ ፥ 

ጥዑም ዜና እምበር ፡ ኣብ ዘመነ ነቢይ ኢሳያስ ወላ ሓደ ጥዑይ ኣይነበረን 

ማለት እኮ’ዩ ! 

ኣቦና ፥ ክንዲ ዝኾነ ይኹን በደልና እግዚኣብሄር ከም ዘፍቅረናን 

ዝግደሰልናን ተዘይፈሊጥና ፡ ንቃል ኣምላክ ተዘይተረዲእናን ክንጠፍእ ኢና ፥ 

ምኽንያቱ ንሱ መፍቀሪ ሓጥኣን ንሓጢኣትና ዝጸርገልናን ምሕረቱ 

ዘብዝሓልናን ኢሳ 55፡7 ኢዩ ። ሰይጣን ቀንዲ ዕላምኡ ምስ እግዚኣብሄር 

ዘለና ዝምድና ምብታኽ ኢዩ ። ስለ ዝኾነ ከኣ ኣብ ኣእምሮና እግዚኣብሄር 

ብብዝሒ ሓጢኣትና ከም ዝረብረበን ከም ዘይምለሰናን ጌሩ’ዩ ዘስርጸልና ። 

ንሱ ሓሳዊ እዩ ፥ ንሓሶት ውን ኣቦኣ እዩ ። ( ዮሃ 8፡44 )  
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ኣነ ፥ ክንደይ ግዜ እንዲየ’ሞ ዝሓጥእ ኮይነ ኣቱም ኣቦና ደሓር ከቢድ ሓጢኣት 

ኣለኒ !! 

ኣቦና ፥ ንሕና ዘይርደኣና ንሂወትና ተባልሹ ካብ ልሳንና ዘይትፍለ ብተደጋጋሚ 

ነውጽኣ ቃል ኣላ ። ንዓና ትሕትና ትመስለና ምስ እግዚኣብሄር ዘለና ዝምድና 

ግን ተዕኑ ኢያ ። 

ኣነ ( ብምግራም ) ፥ እንታይ ድኣ ኮይና ኣቦና ?  

ኣቦና ፥  “   

ኣነ ( ብስምዒት ) ፥ እዋእ እሞ ተደጋጋሚ ሓጢኣት ንእግዚኣብሄር ኣየቆጥዖን 

ድዩ ? 

ኣቦና ፥ ሓጢኣት ክትገብር ባህጊ ኣለካ ድዩ ? 

ኣነ ፥ የብለየን !! ካብኡ መን ከገላግለኒ’ዩ እንዳ በልኩ ?!! 

ኣቦና ፥ እወ ከምዚ እንድሕር ትብል ኮንካ ንእግዚኣብሄር ኣይተቀይሞን ኢኻ ፥ 

እኳ ደኣ ኣምላኽና ከምዚ ኢዩ ዝብለካ “ ፍትወይ ሰይጣን ከቀያይመና ይጽዕር 

ኣሎ “ ። ልክዕ ከምቲ ህጻን ኣብ መንገዲ እንዳኸደ ከሎ ሓደ ሕማቅ መጋብሩ 

ቆልዓ መጺኡ ረሳሕ ማይ ዝደፍኣሉ ኢዩ ። ኣቡኡ ንመን ኢዩ ተቆጢዕሉ ? 

ኣነ ፥ ብርግጽ ነቲ እኩይ ቆልዓ  
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ኣቦና ፥ ንሕና ድማ ከምኡ ኢና ፡ ኣብ ሓጢኣት ክንወድቅ ከለና 

እግዚኣብሄር ተቀቢሉ ከም ዘጽርየና ኣሚና ቀልጢፍና ናብኡ ንመለስ ፥ 

ንእግዚኣብሄር ኣቆጢዐዮ ኢየ ፡ ትብል ቃል ሰይጣን ናብ ሰማያዊ ኣቦና 

ንኸይንምለስ ፥ እንተ ተመሊስና መቅዘፍቲ እምበር ሓገዝ ከምዘይብልና 

ኣምሲሉ ኣብ ኣእምሮና ዘስረጸልና ሓሳብ ኢዩ ። ከም ውጽኢቱ ከኣ ምቅጻዕ 

ምቅጽዐይ ደኣ ስቅ ኢለ ሓጢኣት ምግባር ይሕሸኒ ትብል ፡ ስሕት ኢልካ ከኣ 

ተጠራጣሪ ልቢ ትሕዝ ፡ ይሓድገለይ ዶ ኮን ትብል ፥ ምስ ግዜ ተስፋ ስለ 

ትቆረጽ ንኽትምለስ ይኸብደካ  ብልብኻ ከኣ “ ኣምላኽ በኣይ ረብሪቡ ኢዩ 

ኦሮማይ “ ትብል ፡ ኣብዚ እዋን ዲያብሎስ “ ሃሃሃሃሃሃሃሃሃሃ እንቋዕ ኣብ 

ኢደይ እሞ ወደቅካ ኣይገድፈካን’የ  “ ይብለካ ። 

ኣነ ፥ ማዕረ ክንደዚ ተንኮለኛ ጌረ ወሲደዮ ኣይፈለጥ ኢየ !! 

ኣቦና ፥ ኣብ ዝተፈላለየ ኣህጉር ዋሕዲ ሂወት ክርስትና ዝረኣየሉ ጠንቂ ፡ 

ቤት ክርስያን ዘይምህላዉ ኣጎልጉሎት ዘይምርካብ ኢዩ  እዚ ዓቢ ኣሉታዊ 

ተራ ኣለዎ ። ኣብቲ ቤተክርስትያን ዘለዎ ቦታ’ዉን ስርዓትን ግቡእ ምሕደራን 

ኣመሃህራን ስለ ዘየለ ፥ ንወንጌል ብባህሊ ሰብ ክኸድዎ ይግደዱ ከም ውጽኢቱ 

ከኣ ካብቲ ሓቀኛ ወንጌል ክርስቶስ ዝረሓቁ ይኾኑ ! ዲያብሎስ ከኣ ብቀሊሉ 

ይጻወተሎም ። ሓደ መንእሰይ ሰበይቱ ገዲፉ ናብ ጆርዳን ዝበሃል ሃገር 

ክሰርሕ ከደ ። 



17 
 

ምስ ሰበይቱ ካብ ዝምርዖ ክልተ ዓመት ጌሩ ነበረ ፡ ሓደ ቆልዓ ውን 

ነበሮም  ። ክፋነዋ ከሎ ወርሒ ወርሒ ደብዳቤን ንሂወታ ትመርሓሉ ሰልድን 

ከም ዝሰደላ ተመባጺዕላ ከደ ፥ ቅድሚ ምኻዱ ኣንቢባ ዘይትኽእል ስለ 

ዝነበረት ንስድራኣ ወይ ንስድርኡ ከይዳ ከንበቡላ ፡ ወርሓዊ መሻርፍ’ዉን 

ንሶም ኣሽሪፎም ክህቡዋ ሙኻኖም ሓቢርዋ ኸደ ። መብጽዕኡ ከይጠለመ 

ወርሓዊ ደብዳቤን መሻርፍን ክሰደላ ጀመረ ንሳ ከኣ ናብ ስድራኣ ከይዳ 

መልእኽታ ሰሚዓ ሓዋላ ስድርኣ ዘሽረፉላ ተቀቢላ ትምለስ ነበረት ፥ እንዳ 

ስድረኣ ርሑቅ ስለ ዝነበሩ ግን ምስ ግዜ ምኻድ ሰልቺዋ ገደፈቶ ። ፍታሕ ኢላ 

ዝሓሰበቶ ናብ ጎረቤታ ብምኻድ ሰልዲ ኣሽርፈለይ ክትብሎ ጀመረት ፡ ንሱ 

ውን የሽርፈላ ነበረ ፥ ድሕሪ ኣዋረሕ ከኣ ናይ ሰብኣያ ደብዳቤ ኣንብበለይ 

ክትብሎ ጀመረት ንሱ ውን የንብበላ ነበረ ። መሊሱ ምስ ግዜ ናብ እንዳ 

ፖስጣ ምኻድ ስለ ዝሰልቸዋ ፥ እንዳ ፖስጣ ከይዳ ደብዳቤኣን ሰልዳን 

ክቅበለላ ውክልና ነቲ ዘንብበላን ዘሽርፈላን ዝነበረ ጎረቤታ ገብረትሉ ፥ ንሱ 

ከኣ ከም ልማዱ ተቀቢሉ የንብበላን የሽርፈላን ነበረ ።  

ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ውላዳ ሓመመ ፥ ብዙሕ ኣፍልጦ ስለ ዘይብላ 

ነቲ ቆልዓ ሸለል በለቶ’ሞ እቲ ቆልዓ ሕማሙ በርተዖ ፥ ድሕሪ ሰሙን እቲ 

ቆልዓ ናብ ንቡር ተመሊሱ ሓወየ ። ከም ልማዳ ደብዳቤ ሰብኣያ ክትቅበል 

መጸት ፡ ወዮ ጎረቤት ሸለልትነታ መዝሚዙ ፡ ወዳ ሓሚሙላ ዘነበረ ግዜ 

ተጠቂሙ ፥ ነቲ ደብዳቤ ሰብኣያ ከም ዝፈለጠ ኣምሲሉ ነገራ ። ወዱ ብሰኪ 

ዘይምግዳሳ ከም ዝሓመመ ሕጂ ከኣ ሓዳሮም ኣብ ምልክት ሕቶ ከም ዝኣተወ 
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ኣምሲሉ ኣንበበላ ። እታ ሰበይቲ ዘረብኡ ስለ ዝኣመነቶ ፍርሂ ሓዛ ፡ ንሱ ከኣ 

ፈሪሃ ከም ዘላ ፈሊጡ ተንኮል ሓሰበላ ፡ ኣጆኺ ኣይትፍርሂ ኣነ ኣለኹልኪ 

እንዳ በለ ክኣትዋ ጀመረ ፥ ብተደጋጋሚ ንሱ ዝመሃዞ ሰብኣያ ከም ዝጸሓፈላ 

ኣምሲሉ ሓሶት ጥራይ ከንብበላ ጀመረ ፡ በቲ ሓደ ሸነኽ ከኣ ፍቅራዊ ዕላላት 

ይነግራ ፥ ካብ ክርስቶስን ቤት ክርስትያንን ስለ ዝተፈልየት ፡ ካብ ፍርሂ 

ዝተላዕለ ምስ ጎረቤታ ተመርዓወት ። ድሕሪ ክልተ ዓመት እቲ ቀንዲ ሰብኣያ 

ናብ ዓዱ ምስ ተመልሰ ፡ ኣብ ጽርግያ ገጽ ንገጽ ተራኸቡ ፥ ዓው ኢላ “ ድሕሪ 

ሕጂ ምሳይ ወላ ሓንቲ የብልካን ፡ ገለ ክትገብር እንተ ፈቲንካ ንፖሊስ 

ክድውል’የ “ ኢላ ኣፈራረሀቶ ። ንሱ ብወገኑ ብስንባደ ዝኣክል “ እንታይ ኢኺ 

ትብሊ ዘለኺ “ በላ ንሳ ግን “ ኣይሰብኣየይን ኣይፈልጠካን ኢየ “ ኢላቶ ከደት 

፡ ድሕሪ ምንዋሕ ግዜ ግን ሓቅነት ናይቲ ነገር ምስ ፈለጠት ኣዝያ ሓዘነት 

እንታይ እሞ ክትገብር ። 

ንስኻ’ውን ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ዘሎ ቃል ፍቅርን ተስፋን 

፡ ናይ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተዘይ ተቀቢልካ ከምታ ሰበይቲ ኢዩ 

ክኸውን ዕጫኻ ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከም ዘቖጣዕካዮ  በኣኻ ከም 

ዝረብረበ እሞ ከም ዝቀዝፈካን ፥ ሓንሳብ ናይ ድሕነት ዕድለ ከም ዝሓለፈካን 

፥ ተተነሲሕካ ምሉእ ብምሉእ ከምዝሕደገልካን ፥ ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ 

ካልኣይ ግዜ ምስ ትወድቕ ከምዘይሕደገልካን ዝብል መጥፍኢ ሓሳባት ኣብ 

ርእስኻ እንተ ኣቀሚጥካ ኣንፈትካ ስሒትካ ኣለካ ። እዚ እዩ ነዓና ቀንድን 

መሰረታውን ተስፋ ኣቁሪጹ ፡ ምስ እግዚኣብሄር ዘለና ርክብ ዘባላሽወልና ። 
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ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንኹሉ ሓጢኣተኛ ፡ ኣመንዝራ 

መታለሊ ፥ ሃይማኖት ዘይነበሮ ፡ ከምዚ እንዲኻ ኔርካ 

ከይበለ ንኩሉ ንክምሕር ኣብ መስቀል ሞተ ። 

እዚ ብዘይ ቅድመ ባይታኻ ዘፍቅር ጎይታ ብዘይ ፍልልይ ንኩሉ ምሕረት 

ሃቦ ። 

ኣነ ፥ እስከ ሓንሳብ ኣብዚኣ ኣቦና ክርስቶስ’ሲ ኣብዚ ዓለም ከሎ ብዘይ 

ኣፈላላይ’ዩ ኣፍቂሩናን ኣድሒንናን ?! 

ኣቦና ፥ እግዚኣብሄር ከይተነሳሕና ምስ ሓጢኣትና ከለና’ዩ ኣፍቂሩና ፥ 

ተነሰሑ’ሞ ብድሕሪኡ ከፍቅረኩም’የ ኣይበለናን ። ንነብሲ ወከፍ ሰብ ኣብ 

ሂወቱ “ ሓንቲ ኣገዳሲት ነጥቢ “ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣላቶ ፥ ንዓኣ ዝኣመነ 

ሂወቱ ካብ ስዕረት ናብ ዓወት ፥ ካብ መግዛእቲ ዲያብሎስ ናብ ናጽነት 

ክርስቶስ ፥ ካብ ጸልማት ሓጢኣት ናብ ብርሃን ጽድቂ ኢዩ ዝመጽእ ። 

ኣነ ፥ ኣየነይቲ ደኣ ኮይና እዛ ጥቅሲ ኣቦና ? 

ኣቦና ፥ መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ 5፡8 “ ንሕና ገና ሓጥኣን 

ከሎና “ ኢሉና ገና ሓጥኣን ከለና ከይተነሳሕና ከይተቀየርና ከይተመለስና 

ማለት’ዩ ። 
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 “ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ ኢዩ እሞ ፡ ኣምላክ እታ ኣባና ዘላቶ ፍቅሪ 
በዚ የርኢ ኣሎ  “ 

እዚ ማለት ዝወደይ እግዚኣብሄር ብዘይ ቅድመ ኲነት ወይ ብዘይ ኣድለዎ 

ፍቅሩ ገሊጽልና ፡ ይኹን ደኣ’ምበር እግዚኣብሄር ምስ ሓጢኣትና ከለና ከም 

ዘፍቀረናን ዝቅበለናን ተዘይኣሚና ሓቀኛ ንስሓ ክንሳሕ ክኸብደና’ዩ ። 

ኣነ ፥ ከመይ ማለት ? ኣቦና ፥ በይንና ክንወጾ ሰለ ዘይንኽእል ክርስቶስ ካብ 

ሓጢኣት ከንጽሃና መጸ ፥ ንሱ ሓኪም ኮይኑ ክፍዉስ ንሕና ከኣ ክንሓዊ 

ዝደለና ሕሙማት ኢና ።   

( ሃንደበት ኣቦና ከብዶም ሒዞም ኣኣኣ 

ኣኣኣኣኣ እንዳ በሉ ክቅንዘዉ ጀመሩ )  

ኣነ ፥ ኢሂ ኣቦና እንታይ ደኣ ኮንኩም ? 

ኣቦና ፥ ኣይ ኣይ ኣይ  

ኣነ ፥ ሕክምና ንኺድ ኣቦና ደሓን 

 ዲኩም ? 

ኣቦና ፥ ደሓን ምስ ሓወኩ ንኸይድ 

እግዚኣብሄር ዋላ ውን ኣብ 
ውሽጢ ሓጢኣት ከለኻ ፍቅሩ 

እንዳ ዛየደ ኢዩ ዝኸየድ ፥ 
ካብኡ ርሒቅካ ዋላ ውን 

ተዘይተገደስካሉ፥ ንሱ ግን ወዱ 
ስለ ዝኾንካ ፥ ካብ ሓጢኣትካን 

ድኹም ባህሪያትካን ኣናጊፉ 
ፍቅሩ ይገልጸልካ ። 

ትምህርቲ ኦሪጋኖስ  

መጽሓፍ ኣምላኻዊ ፍቅሪ 

ጽሕፈት ገጽ ፥ 365 

ብኣቦና ቴድሮስ ያዕቆብ 
መልታዊ   
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 ኣይ ኣይ  

ኣነ ፥ ንኺድ እምበር ሕጂ ? 

ከምዚ ምስ በልክዎም ኣቦና እንዳ ሰሓቁ ምስ ሓወኹእምበር ንኸይድ ( 

ተረዲእካ’ዶ ዝገበርክዎ ) በሉኒ ? 

ኣነ (ፍሽኽ እንዳ በልኩ ) ፥ ኣሰንቢድኩምኒ እንዲኹም  

ኣነ ፡ ከተመሓላልፍዎ ዝደለኹም መልእኽቲ ግን ብቀሊሉ ተረዲኡኒ ( ቅድሚ 

ምውሳእኩም ከይስንብድ መታን ኣቀዲምኩም እንተ ትሕብሩኒ ጽቡቅ ኔሩ ) 

ኣቦና ፥ ቅድም ክሓዊ’ሞ ደሓር ናብ ሓኪም ክኸይድ ዝበሃል ነገር የለን 

ምኽንያቱ ክሓዊ ኢየ ናብ ሓኪም ዝኸይድ ። ስለዚ ቅድም ካብ ሓጢኣተይ 

ክነጽህ ደሓር ናብ ክርስቶስ ከይደ ፍቅሩ ክቅበል ዝበሃል ዘረባ ጌጋ ኢዩ 

ክንኣምኖ’ውን የብልናን ። 

ኣነ ፥ ወላ ኣብ ጽዩፍን ሓጢኣት እንዳ ወደቅኩ እግዚኣብሄር ከፍቅረኒ ኢዩ 

ማለት ድዩ ? 

ኣቦና ፥ እወ !! ሓጢኣትካ ኣብ ዝበዝሓሉ እግዚኣብሄር ዝያዳ የፍቅረካ ከምቲ 

ኣብ ሮሜ 5፡20 ተጻሒፉ ዘሎ “ ኣብቲ ሓጢኣት ዝዓዘዞ ግና ፥ ኣብኡ እቲ ጸጋ 

ኣዝዩ ዓዘዘ “ ። 
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ኣነ ፥ ቦኽሪ እዝነይ’ያ እዛ ጥቅሲ ! ምርዳእ ትኣብየካ ? 

ኣቦና ፥ ሓደ ናይ ዓጽሚ ሓኪም ሰብኣይ ሓሙሽተ ቆልዑት ነበርዎ ፥ ሓደ 

ካብኣቶም ኩዕሶ እንዳ ተጻወተ እንከሎ እግሩ ይስበር’ሞ ኣቡኡ እንዳ ጎየየ ናብ 

ሕክምና ወሲዱ እግሩ ጆሶ ጠምጠመሉ ። ካብቶም ደቁ ንመኖም ዝያዳ 

ዝከናኸን ?! 

ኣነ ፥ እዚ ደኣ ፍሉጥ እንዲዩ ነቲ እግሩ ዝተሰብረ ወዱ ! 

ኣቦና ፥ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ዉን ካልእ ወዱ ካብ 

 ኣስካላ እንዳ ወርደ ከሎ ጎልኡ ተሰብረ ፥ ሕጂ’ኸ  

ንመኖም ኣብሊጹ ዝከናኸኖ ? 

ኣነ ፥ ሕጂ ውን ነቲ ጎልኡ ዝተሰብረ’ዩ 

ክከናኸኖ 

ኣቦና ፥ ድሕሪ ሰሙን ከኣ እቲ ንእሽተይ 

ወዱ ብሓደጋ መንኪና ዓንዲ ሕቁኡ 

ተሰብረ ፥ ሕጂ’ከ ንመኖም ኢዩ ኣብሊጹ ዝከናኸኖ ትብል ፡ 

ነቶም ዘይተሰብሩ’ዶ ወይ ነቲ እግሩ ዝተሰብረ ወይስ ነቲ መወዳእታ ሓደጋ 

ዘጋጠሞ ?  

ኣብቲ ሓጢኣት ዝበዝሖ 
፥ ኣብኡ ጸጋ በዝሐ  

ሮሜ 5፡20 

ኣብቲ 
ሓጢኣት 

ዝበዝሖ ጸጋኻ 
ይብዛሕ ። 

ስርዓተ ቅዳሴ 
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ኣነ ፥ ነቲ መወዳእታ ዝተጎድአ እምበር ምኽንያቱ ኩነታቱ ከቢድ’ዩ 

ኣቦና ፥ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኮምኡ ንሓጥኣን የፍቅሮምን 

ይግደሰሎምን ኢዩ ፡ 

ካልእ ኣብነት’ዉን  ናይታ 

ዝጠፍአት በጊዕ ንዉሰድ 

፥ ነተን ቴስዓን ትሸዓተን 

ኣባጊዕ ሓዲጉ ነታ ሓንቲ 

ዝጠፍአት ክደሊ መጸ ፡ 

ምኽንያቱ እታ ቀንዲ 

ክንክን ዘድሊያ ፡ እታ ኣብ 

ሕማቅ ኩነታታ ዘላ ስለ 

ኢያ ።  

ሰይጣን ሓሳውን ንሓሶት 

ኣቡኣ ዮሃ 8፡44 ግን 

“ ጎይታ ብኣኻ ረብሪቡ ኢዩ ፥ እግዚኣብሄር ኣምላኻ ንቅዱሳን’ዩ ዘፍቅር 

ንስኻ ግን ገሃነም’ዩ ቦታኻ” ይብለና ።   

 ꘎ እቲ ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነብሱ ባዕሉ ከሕውን ካብ ሓጢኣት ነጻ 

ከኸውን ዝፍትን ሰብ ምውዳቁ ዘይተርፍ’ዩ ። ውጽኢቱ ናይዚ ከኣ 

ከመይ ጌሩ ልዕሊ ሰበይ ዉድቐት 
ዘጋጥመኒ ኢልካ ኣይትመካሕ ! እዚ ናይ 
ትዕቢት ኣዋጅ ኢዩ ። ነብስኻ ብምትሓት 
፡ ዓይንኻ ናብ ሰማይ ጌርካ ፡ ካብ  ልብኻ 

፥ ኣነ ድኹምን ሓጢኣተኛን ኢየ’ሞ 
ድኽመተይ እለየለይ ፥ በቲ ዘይድረት 

ምሕረትካ ተዘይ ትረድኣኒ ናብ ዝኸፈአን 
ሓጢኣት ምወደቅኩ ኔረ ሕጂ ግን 

የመስግነካ ኣለኹ ኢልካ ኣመስግኖ ። 

ቅ. ቲዮፋን ኣልናስክ 

( 2ይ ክፋል ገጽ 86 )  
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እግዚኣብሄር ናብ ገሃንም ኢዩ ዝድርብየኒ ፡ ኢሉ ስለ ዝፈርህ ናብ ጽልእን ፡ 

ቃል ኣምላኽ ዘይምቅባል ደረጃ ኢዩ ዝበጽሕ ። መባእታ ትምህርቲ ሰንበት 

ዝመሃር ዝነበረ ወዲ ሽድሽተ ዓመት ቆልዓ ነበረ ። ኩሉ ግዜ ኣብ ሞንጎ 

ትምህርቲ ይጻወት ይርብሽ ነበረ ። ስለ ዘብዘሖ መምህሩ ከፈራርሆ ኢሉ ኣብ 

ቤት ኣምላኽ ዝጻወት ቆልዓ ፥ እግዚኣብሄር ናብ ሓዊ ኢዩ ዝድርብዮ ኢሉ 

ኣጠንቀቆ ። እቲ ቆልዓ ናብ ገዝኡ ምስ ተመልሰ ናብ ክሽነ ኣቲዩ ስእሊ ናይ 

ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዙ ብሓዊ ኣቃጸሎ ። ኣዲኡ ምስ ረኣየቶ ብስንባደ እንዳ 

ጎየየት መጺኣ “ እንታይ ትገብር ኣለካ ኣታ ቆልዓ “ በለቶ ፡ ቆልዓ ከኣ “ ንሱ 

ቀዲሙ ናብ ሓዊ ከየእተወኒ ፡ ኣነ ከቃጽሎ “ ኢሉ ብፍርሃት መለሰላ ፥ ኣዲኡ 

እዋእ እንታይ ኢካ ትብል ዘለካ “ ኢላ ዳግማይ ምስ ሓተተቶ “ ቆልዓ  እሞ . . 

. ኣብ ቤት ክርስትያን ምስ ከድኩ ኣምላኽ ናብ ሓዊ ከእትወካ ኢዩ ኢሎሙኒ 

፡ ኣነ ከኣ ቀዲመ ኣንዲደዮ ከየንደደኒ ከሎ ኢሉ መለሰላ ። 

ኣነ ፥ ስጋብ ክንድኡ !! 

ኣቦና ፥ እወ ዝወደይ ! ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ክርስቶስ ምስ ሓጢኣትና 

ከለና ከም ዘፍቅረና ከም ዝቅበለና ተዘይኣሚና ፥ ንጎይታ ክንቅበሎ 

ክኸብደና’ዩ ካብኡ ሓሊፉ’ውን ንኣምላኽ ኣብ ምጽላእ ንበጽሕ ፥ ልክዕ 

ከምዞም ህላዌ ኣምላኽ ዘይኣምኑ ንኸውን ። ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ከምዚ ኢሉ “ 

ኣምላኽ የለን ኢሉ ዝኣምን ሰብ ፡ ኣምላክ የለን ከብሎ ዝኸእለ ምኽንያት 

ባህጉ ኢዩ ( ገንዘብ ፥ ዝና ፥ ጾታዊ ስምዒት . . .) ። 
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ንኣምላኽ ዘይቅበል ሰብ ፥ ብሰሪ ሓጢኣተይን ባህገይን ኣምላኽ ይጸልኣላኒ’ዩ 

ኢሉ ኢዩ ዝኣምን ፥ ምስ ሓጢኣቱ ከሎ እግዚኣብሄር ከም ዘፍቅሮን ዝቅበሎን 

ተኣሚኑ ግን እቲ ለውጢ ኣብዚ’ዩ ዝጅምር ። 

ኣነ ፥ እግዚኣብሄር ስለ ዘፍቅረንን ዝቅበለንን ሓጢኣት ምግባር ጸገም የብሉን 

ማለት’ዩ ኣባሃላኩም ? 

ኣቦና ፥ እቲ ደቁ ብ ሓደጋ ዝተሰብርዎ 

ኣቦ ፥ ንኩሎም ደቁ የፍቅሮም ኢዩ ፥ 

ክስበሩን ክሓሙን ግን ድሌቱ ኣይኮነን 

። ስለዚ ኣምላኽ ከኣ ምስ ሓጢኣትና 

የፍቅረናን ይቅበለናን ኢዩ ፡ ሓጢኣት 

ክህልወና ግን ድሌቱ ኣይኮነን ። 

       ነቶም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘለዉ 

ሃብታማት ከይዕበዩ ፥ በቲ ክንሑጎስ 

ኢሉ ኩሉ ብልግሲ ዝሃበና ኣምላኽ 

እምበር ፥ በዚ ሓላፊ ሃብቲ ኸይእመኑ ኣዘዞም ። 

(1ይጢሞ6፡7)  

ሓጢኣት ልክዕ ኣብ ጽርጊያ እንዳ ከድኩ ሰይጣን ርእሲ ርእሰኻ ምስ 

ጨፍጨፈካ ኢዩ ። 

እግዚኣብሄር ክንዲ ዝኸፍአ 
ይኽፋእ ሕማምና ዝፍዉስ’ዩ 
ንሱ ዘድንቅ ሓኪም ነፍሳት 

ኢዩ ፥ ፍቅሩ ግን ኣብ 
ሕሙማት እምበር ኣብቲ 

ሕማም ኣይኮነን ። 

መምህር ኦሪጋኖስ  

 ኣምላኻዊ ፍቅሪ 

           ገጽ 365  
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ሰማያዊ ኣቦኻ ከኣ ኣጆኻ ፍቱወይ ኣነ ኽከናኸነካን ክዋግኣልካን እየ ኢሉ 

ዝሓባብለካ እዩ ፥ ሓደ ሰብ ግን ሰማያዊ ኣቦይ ስለ ዝዋግኣለይን ዘቀባጥረለይን 

ንዓ ዲያብሎስ መጺኻ ህረመኒ ዝብል ተኮይኑስ እንታይ ምበልካዮ ? 

ኣነ ፥ እዚ ደኣ ጽሉል ! ኣይትሓዙለይ ደኣ’ምበር ?   

ኣቦና ፥ ዲያብሎስ ከውድቀና ከሎ እግዚኣብሄር ኣምላኽ የተንሳኣና ። ሓጢኣት 

ድኻም ፥ መጉዳእቲ ፥ ነብሰ ወቀሳ ፡ ፍርሃትን ስለ ዘኾነ ድንጋጸን ምክንካንን 

ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ የድሌና’ዩ ። ሓደ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ኣምላኽ ስለ 

ዝርህርሃለይን ከይደ ብሰይጣን ተሃሪመ ክመጽእ ኢየ ክብል የብሉን ። 

ኣነ ፥ ግርም ኣቦና ሓደ ዓቢ ትምህርቲ ኣረዲእኩምኒ ፥ ኣቀድም ኣቢልኩም ግን 

ፍቅሪን ምሕረትን እግዚኣብሄር ኣድልዎ የብሉን ኢልኩሙኒ ኔርኩም ፥ ኣነ ከኣ 

ይናሳሕ ኣይናሳሕ ብዘይገድስ ጎይታ ከም ዘፍቅረኒ ጥራሕ ጌረ ወሲደዮ ኔረ ፥ 

እግዚኣብሄር ስለ ዘፍቀረኒ ከኣ ናብኡ ክምለስ ደሪኹኒ ክብል እኽእል ፥ ግን 

ከይተነሳሕና ኢና ምሕረት ረኺብና ክንብል ከሎ’ና ከመይ ማለት’ዩ 

ከይተነሳሕና ሓጢኣትና ክሓድገልና ይኽእል’ዩ ማለት ዲዩ ? 

ኣቦና ፥     ተጣዒስና ማለት ተማሒርና ማለት ኣይኮነን  

                                 ንሱ 

                      መንገዲ ምሕረት እዩ ። 
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ኣነ ፥ ይቅረ ግበሩለይ ኣቦና ኣይትረዳኣትንን  

ኣቦና ፥ እቲ ዝጠፍአ ውላድ ፥ ገንዘብ ኣቡኡ ሒዙ ምስ ከደ ምስ ኣመናዝር 

ብዕሉጋት ሰባትን ኮይኑ ገንዘቡ ኣጥፈኦ ፡ ሽዑ ምስ ሓሰማ ክድቅስ ጀመረ ። 

ኣቡኡ ግን የፍቅሮ ስለ ዝነበረ እንተ ተመልሰ ኢሉ ንግሆ ንግሆ ናብቲ መንገዲ 

እንዳ ኣማዕደወ ይጽበዮ ነበረ ። ውላዱ ብሓጢኣት ምስ ሓሳሙ እንዳ ነበረ ። 

ኣቡኡ ግን ልቡ ብፍቅሪ መሊኡ ስለ ዝነበረ ሓዳግን መሓርን ነበረ ። ጣዕሳ ( 

ንሰሓ ) ንዝጠፍአ ውላድ ፥ ምሕረት ኣምላኽ ንኽረክብ ዝሕግዞ መንገዲ ኢዩ 

። 

 

ምሕረት ግን ቅድሚ ምምላሱ’ዩ ኔሩ ፥ ናብ ምሕረት እንተዘይ ኣምሪሑ ግን ፡ 

እቲ ምሕረት እንዳ ሃለወ ክረኽቦ ኣይክእልን’ዩ ፡ ኣብ ኢሳ 44፡22 “ ኣነ እየ 

ዝብጀወካ እሞ ፥ ናባይ ተመለስ “ ዝብል ክንርኢ ከለና ፡ ገና ቅድሚ 

ምምላስካ ክብጀወካ እየ ኣይበለናን ፥ መጀመርታ ተመለስ ሽዑ ኽብጀወካ ኢየ 

ኢልና ። ስለዚ እንተ ተመሊሰ እየ ነቲ ድሕነት ዝረኽቦ ። 

ኣነ ፥ እግዚኣብሄር ከም ዝምሕረኒ ፈሊጠ ኣለኹ ፥ ተጣዒሰ ማለት ከኣ 

ተማሒረ ማለት ኣይኮነን ። ናብ ምሕረት ኣምሪሐ ኢየ ፡ ንምሕረት 

እግዚኣብሄር ዝረኽቦ ፡ እንተዘይ ኮይኑ ምሕረት ኣብ ቦትኡ እንከሎ ሰኣን 

ምምላሰይ ( ምንሳሐይ ) ከም ዝጠፍእ ፡ ሕጂ ተረዲእኒ ኣቦና !  

ጣዕሳ እምበኣር መንገዲ ምሕረት’ዩ 
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ንገበንካ ከም ደመና 
፥ ንሓጢኣትካ ውን 
ከም ግመ ኣጥፊኤዮ 

እየ ። ኣነ እየ 
ዝብጀወካ እሞ 
ናባይ ተመለስ ። 

ኢሳ.44፡22 

 ሕጂ ውን ሕርኽርኽ ዝበለኒ ኣሎ ፥ 

እግዚኣብሄር ኣምላኽ ጥፍኣት ሰብ ኣይደለን 

ኢዩ ወዲ ሰብ ግን ባዕሉ ብገዛእ  ፍቃዱ’ዩ 

ዝርሕቆ ፡ ሞት ከኣ የምጽእ ንብል ኣለና ፥ 

ግን ኣነ እዚ ካብ ጎይታ ዘርሕቀኒ ዘሎ ገዛእ 

ድሌተይ ከመይ ጌረ ካባይ የርሕቆ ምኽንያቱ 

ድሌታተይ ዘበለ ኩሉ ክፍኣትን ርኽሰትን 

ዝመልአ’ዩ ።  

ኣነ ፍቃድ እግዚኣብሄር እምበር ድሌታትይ ክገብር ኣይደልን’የ ወላ ብሓይሊ 

ንሱ ክመርሓኒ እየ ዝደሊ !! 

ኣቦና ፥ እዚ’ዩ እቲ ናይ በሓቂ ጣዕሳ ዝወደይ !! 

እቲ ሓቀኛ ምጅማር መንፈሳዊ ሂወት ዝበሃል ኣብ ብኸምዚ መልክዕ’ዩ 

ዝጅምር ። በዚ ኣጋጣሚ እቲ ከቢድ ደረጃ ዝበሃል ሰጊርካዮ ኣለኻ ። 

ብተወሳኺ ሓቀኛ ጣዕሳ ዝበሃል ብሓጢኣትካ ተኣሚንካ ሂወትካ ንክመርሖ 

ዝኽእል ጎይታ ምሉእ ፍቃድ ምሃብ ደኣ እምበር ፡ ምኽንያት ኣምጺካ ገበንካ 

ምንእኣስን ኣይኮነን ። ቃል እግዚኣብሄር እሙን ኢዩ “ ነቲ ናባይ ዝመጽእ ከቶ 

ንወጻኢ ኣይድርቢዮን እየ “ ይብለና ወንጌላዊ ዮሃንስ 6፡36 ። ሂወትካ 

ንኽመርሕ ፍቃድካ ስጋብ ዝሃብካዮ ንሱ ባዕሉ ከዕቁበካ’ዩ “ ነቲ ካብ ውድቀት 
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ዘበለ ኺሕልወኩም ፥ ብሓጎስውን ብዘይ ነውሪ ኣብ ቅድሚ ኽብሩ 

ኬቊመኩም ዝከኣሎ “ ይሁ 1፡24 ። 

ኣነ ፥ ደጊም ኣብ ሓጢኣት ኣይወድቅን’የ ማለት ዲዩ ኣቦና ? 

ኣቦና ( ብፍሽኽታ ) ፥ ከምኡ ማለት ኣይኮንኩን ምስ ሓመምካ ነፍስካ ናብቲ 

ፈቃር ኣምላኽ ኣረክባ ፡ ንሱ ክኢላ ሓኪም ስለ ዝኾነ ሓላፍነት ሃቦ ፡ ከመይ 

ጌርና ንሓዊ ንዑ ይምልከት ፡ ብሓንሳብ ኣይኮናን ንሓዊ ግዜ ክንህቦ ኣለና ። 

               እቲ ሕክምና (ጸጋ ዝህብ ግብሪ) ክትቅጽሎ ኣለካ 

እቲ ሓኪም ዝህበካ መምርሒ (ወንጌል ምንባብ) 

ክትክተሎ ኣለካ ፥ ነብስኻ ካብ ዘሕምሙ መግብትታት 

(ሰይጣናዊ ስራሓ) ክትቁጠብ ኣለካ ፡ ምስ ግዜ 

እንዳ ተመሓየሽካ ክትከይድ ኢኻ ። 

እቲ ቀንዲ ዝሕግዘካ ግን ኣብ ሓኪምካ ምእማን’ዩ መንፈሳዊ ኣቦኻ ማለት’ዩ ። 

ቀዳማይ ነጥቢ ፍቅሩ ምእማን ፥ ፍሽኽታን ጥዑም ቃላትን ፡ ስራሕ ሓኪም 

ኣብ ምሕዋይ ሕሙም ዓቢ ተራ ኣለዎ ፥ ከም ዘይጎድኣካን ኣባካ ፍቅሪ 



30 
 

ከምዘለዎ እንተ ኣሚንካ ፡ ንምንታይ ትሓምም ንዓኻ ሕክምና ኣይግበኣካን’ዩ 

ኢሉ ከም ዘይሶገካ ክትፈልጥ ኢኻ ። 

ካልኣይ ነጥቢ ኣብ ክእለቱ ምእማን ፥ ስለዚ ሓኪምካ ( እግዚኣብሄር ) ካብ 

ኩሉ ሕማምካን ቃንዛኻን ከም ዝፍዉሰካን ፡ ካብ ኩሉ ሓጢኣት ነጻ ከም 

ዘዉጸካ ብርእሰ ተኣማንነት ምእማን’ዩ ። 

ኣነ ፥ ናይ በሓቂ ግን ካብ ኩሉ ወልፈይን ሓጢኣተይን ናጻ ከውጻኒ ይኽእል’ዩ 

? 

ኣቦና ፥ መጽሓፍ ቅዱስና “ ኪኸውን ከኣ እዩ ፥ እግዚኣብሄር ካብ ጻዕርኻን 

ካብ መከራኻን ካብቲ ኣብኡ ኣእቲዮምኻ ዝነበሩ ጽኑዕ ባርነትን ምስ ዜዕርፈካ 

መዓልቲ “ ኢሳ.14፡3 ይብለና ። 

ኣምላኽ ብርግጽ ክኸውን’ዩ ኢሉ ኢዩ 

ኣነ ፥ ብሓቂ እዚ ንሪአሉ መዓልቲ ኣሎ ኣብዚ ምድሪ ፥ ማለተ ብዘይ ወልፊ ፥ 

ውድቀት ፥ ርኽሰት  ንነብረሉ መዓልቲ ኣሎ ? 

ኣቦና ፥ ከምኡ ማለትና ኣይኮነን እቲ ዕላማ ውን ከምኡ ኣይኮነን 

  ዕላማና ምስ እግዚኣብሄር ናይ ብሓቂ ፍቅሪ ዝመልኦ ምሕዝነት ምፍጣር’ዩ  
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እቲ ውላዱ ሓዊዩ ፥ ተንሲኡ ኩዕሶ ክጻወትን ፥ ምስ ኣቡኡ ክስሕቅ ክጅምር’ዩ 

፥ ኣብ ሂወት ስጋብ ዝሃለወ ግን ክጉዳእ ባህሪያዊ’ዩ ፥ ምስ ኣቡኡ ስለ ዘሎ 

ቅሱን’ዩ ገለ እንተ ኣጋጢምዎ ውን ኣይክገድፎን’ዩ ። ወዱ ናይ ምክንኻን 

ምውሓስን ፡ ምሉእ ሓላፍነት ዝወስድ ኣቡኡ’ዩ [ ዕብ 7፡22 ] ። 

ኣነ ፥ ብሓቂ ቃልኩም መግቢ ኮይኑኒ ኣቦና “ ኣንታ ሓጥእ ንስኻ ኣብ ቅድሚ 

ጎይታ ትረብሕ ሰብ ኣይኮንካን ፡ ንስኻ ረሳሕ ኢኻ “ እንዳ በለ ሰይጣን ኣብ 

ሓሳባተይ ይርብሸኒ ድሕሪ ምጽንሑ በቲ ኣነ ዝግበርክዎ ክፉእ ግብሪ ጎይታ 

ዝቅበለኒ ኮይኑ ኣይስመዓንን’ዩ ኔሩ ! ሕጂ ግን ትብዓት ረኺበ ። መንእሰይ 

ከለኹ ኣብቲ ውዑይ ዕድመ ኣብ ወልፍን ካልእ ብዕልግናን ክኣቱ ጀመርኩ ፡ 

ኣጸያፊ ነገራት ክከታተል ጀመርኩ ትርድኡኒ ክትህልዉ ተስፋ እገብር ኣቦና ? 

ኣቦና ፥ ተረዲእኒ ኣሎ ዝወደይ ኣባኻ ጥራይ ኣይኮነን ፡ ኣብዚ ዕድመ እዚ 

ዘለዉ ኩላቶም በዚ ኸምዚ ሓጢኣት ኢዮም ዝሳቀዩ ዘለዉ ። 

ኣነ ( ብውሽጠይ ሩፍታ እንዳ ተሰምዓኒ ) ፥ ናይ በሓቂ ኣቦና !!! 

ኣቦና ፥ ብዙሓት መንእሰያት ብወልፊ ዝሙት ምስ ወደቁ ፡ ሰይጣን ንነብሶም 

፡ ፍንፉናትን ፡ ረሳሓት ፡ ከም ዝኾኑ ንኸእምኖም ይቃለሶም ። ተስፋ ስለ 

ዘቁርጾም ፡ እግዚኣብሄር ከም ዝሓድገሎም ኣይኣምኑን ኦሮማይ ሰይጣን 

ስዒሩኒ ይብሉ ፥ እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ኣይኮነን ። 

ኣነ ( ውሽጠይ ስለ ዝገለጹኒ ኩሉፍ ኣቢለ ) ፥ ከመይ ማለት ? 
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ኣቦና ፥ ሓደ ሓኪም ናይ ሕሙም ቁስሊ ጨርቁ ክቅይረሉ ከሎ ብህድኣትን 

ፍቅርን ኢዩ ዝቅይረሉ  ፥ ናይ ሰይጣን ፈተና ከኣ ግዚያዊ ቃልሲ’ዩ ። ንኣሽቱ 

ከለና ፡ ካብ ጽርጊያ ዝለመድናዮ ጸርፊ ሓሶት ማሕላ ጌሩ ይቃለሰና ፥ 

መንእሰይ ከለና ብዝሙት ፡ ወልፊ ፡ ጌሩ ይቃለሰና ፥ ድሕሪ ካብ ቤትምህርቲ 

ምምራቅናን ናብ ስራሕ ምእታውናን ድማ ብሓላፍነትን ሓሳብን ጌሩ ይቃለሰና 

። 

ምስ ንኣሽቱ ከም ዓቅሞም ኮይኑ’ዩ ዝንእስ ፥ ምስ ዓበይቲ ኣሰብኡት ከኣ 

ምስኦም ይኣርግ ፥ ናይ መናእሰይ ሰይጣን ግን ኣዚዩ ብርቱዕን ኣድካምን’ዩ ። 

ብባህሪኦም መንእሰያት ሓይልን ጥዕናን ስለ ዝስምዖም ኣብ ሓጢኣት ምስ 

ወደቁ ኣዚዮም ይርበሹ ፡ ምስ ሓጥያት ምቅላስ ናይ ክእለት ጉዳይ ጌሮም ስለ 

ዝወስድዎ ከመይ ጌረ ኣነ ይሓጥእ ይብሉ ንኣብነት ፥ ሓደ መንእሰይ ኣብ 

ጸወታ ኩዕሶ እግሪ እንተ ሪእናዮ ምስ ተሳዕረ ኣዚዩ ይርበሽ ሕማቅ ከኣ 

ይስምዖን ። 

ኣነ ፥ ብርግጽ ወላ ኣነ ኣብ ጸወታ ናይ ኮምፒተር እንተተሳዒረ ሕማቅ’ዩ 

ዝስምዓኒ ሕሉፍ ሓሊፈ ነታ ኮምፒተር ስበራ’ዩ ዝመጻኒ !!!!! 

ኣቦና ፥ ኣብ መንፈሳዊ ሂወትና ንዲያብሎስ ኢና ንቃለሶ ፡ ስለዚ እንድሕር 

ወዲቅካ ተስፋ ከይቆረጽካ ተንስእ ፡ “ ንስኻ ትረብሕ ሰብ ኣይኮንካን “ ዝብል 

ድምጺ ኣይትስመዓዮ ። 
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ጎይታይ ክርስቶስ ፥ በቲ 
ጥራሕ ዕርቃንካ ኮንካ 

ዘድሓንካንን ፡ ብተግባርካ 
ዳግማይ ዝፈጠርካንን ዕዳ 
ኣሎኒ ፥ ሂወት’ከ እንታይ 

ትርጉም ኣለዋ ብዘይ 
ተበጃውነትካ ? 

ቅዱስ ኣምብሮሲኒ 

ኣነ ፥ ከምኡ እንዳ በለ እንድሕር ተቃሊስኒ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኣቦና ? 

ኣቦና ፥ “ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ሓጢኣት ኣንጺህኒ’ዩ “ ኢልካ 

መልሰሉ ። ክርስቶስ ዝብል ስም ከም ሴፍ ተጠቂምካ ብእኡ ኣዉድቆ ፡ ንሱ 

ቀዲሙ ከየዉደቀካ ከሎ ፡ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ቅቡልን ፍቱውን ከም 

ዝኾንካ ፥ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝነጻህካ እመን ፡ ንምንታይ ሚልዮን 

ግዜ ኣብ መዓልቲ ዘይትወድቅ ከይተጣራጠርካን ተስፋ ከይቆረጽካን ጥራሕ 

ተመለስ ። 

ኣነ ፥ ብርግጽ እዚ ናይ ሰይጣን ምኽሪ ኣብ እዝነይ መጺኡ ተስፋ ናብ 

ሙቅራጽ ጥራይ ዘይኮነ ስጋብ ክጽለል 

ዝደሊ’ዩ ዝገብረኒ* ። በጃኩም ኣቦና ፥ 

ከምታ ነዚ ዓርከይ መንፈሳዊ ትምህርቲ 

[ካሪክለም] ዝወዳእኩምሉ ነዓይ ከኣ 

ኣይትግደፉኒ ። 

ኣቦና ፥ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 

ኣይገድፈናን እዩ ። ሓደ ብሓደ  ከመይ 

ጌርና ካብ ተደጋጋሚ ውድቀት ንድሕን ፥ 

ከመይ ጌርና ሓጢኣትና ከም ዝተሓደገልና ንኣምን ፡ ከም ፍቃድ እግዚኣብሄር 

ክንመያየጥን ኢና ። * ብርግጽ ብዙሓት መንእሰያት ካብ ነብሰ ወቀሳ 

ዝተላዕለ ፡ ናይ ስነ ኣእምሮ ነውጺ ይገብሩ 
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ሓይሊ መጽሓፍ ቅዱስ 
ናብ ጸሎት ክቅየር 

ከሎ’ዩ ፥ ሓይሊ ጸሎት 
ከኣ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ 
ንዘሎ ጥቅሲ ምጥቃም 

እዩ ።  

ኣነ ፥ ግብራዊ ልምምድ እደሊ ኣለኹ ኣቦና ! እዚ ዓርከይ ዘዝተማሃርክዎ ኣብ 

ሂወተይ እንዳ ኣተግበርኩ ክኸይድ ይመክረኒ ኢዩ እቲ ትህቡኒ ግብራዊ ስራሕ 

ምስ ዓቅመይ ዝኸይድ እንተ ዝኸውን ጽቡቅ ኔሩ ምኽንያቱ ሂወተይ ከምዛ 

ትሪእዋ ዝለኹም’ያ !!! 

ኣቦና ፥ ውጽኢት መታን ክንረክበሉ ግብራዊ ስራሕ ዝኾነ ክነተግብሮ ኢና ። 

ኣጀማምራና ብኽልተ ደረጃታት ኢና ክንፍልም ፥ እቲ ቀዳማይ ፡ 

ኣተሓሳስባና’ዩ ብጽልዋ ሕብረተሰብ ሒዝናዮ ዝነበርና ሓሳብ ምቅያር’ዩ ። 

ካልኣይ ግብርና’ዩ ፡ እዚ ግብራዊ ንብሎ ዘለና ብግብሪ ክነተግብሮ ከለና’ዩ 

ኣተሓሳስባና ክንቅይር ስለስተ ቅልል ዝበላ ኣገባብ ኣለዋ ። 

ኣነ ፥ እንታይ ይበሃላ ? 

ኣቦና ፥ ቀዳመይቲ ወንጌል ምንባብ 

ኣነ ፥ ካብ ዝዉለድ ኣትሒዘ ሓንሳእ 

 ወይ ክልተ ግዜ እንተ ዘይኮይኑ ኣንቢበ 

 ዘይፈልጥ !! 

ኣቦና ፥ ግዲ የብልካን ! ኣንቢብካ ዘይትፈልጥ እንተ ኮንካ ኣብ መዓልቲ ሓንቲ 

ፍቅዲ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ብምንባብ ጀምር 
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ኣነ ፥ ሓንቲ ጥራይ !! 

ኣቦና ፥ ሓደራ ዝወደይ ኣነ ዝብለካ ግበር ፥ ንመዓልቲ ሓንቲ  

ፍቅዲ ፡ ካልኣይ መዓልቲ ሓንቲ ከምኡ እንዳ በልካ ሰሙን ኪድ 

ኣብ ወርሒ ፍርቂ ምዕራፍ ክትበጽሕ ኢኻ ስጋብ ዓመት ከምኡ 

ጌርካ ኣንብብ ። ትኽእል ዲኻ ? 

ኣነ ፥ ቀሊል’ዩ እዚ ደኣ ካብኡ ንላዕሊ ከማን ከንብብ እኽእል’የ  

ኣቦና ፥ ሓደራኻ ካብዚ ዝበልኩኻ ንላዕሊ ኣይትወስኽ ፥ ልዕሊ ክልተ ሰሙን 

ከየንበብካ እንተ ቀኒኻ ግን ንድሕሪት ተመሊስካ ከም ብሓድሽ ኣንብብ ። እቲ 

ቀንዲ ነጥቢ ምንባብ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ፥ ነቲ ኣብኡ ዘንበብካዮ ቃላት 

ኪዳን ናብ ጸሎት ምቅያር’ዩ ፡ ኣንቢብካ ጥራይ ሱቅ ኣይትበል ፥ ኣምላኽ 

እንተ ፈቀዶ ከመይ ጌረ መጽሓፍ ቅዱስ የንብብ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ብሰፊሕ 

ክንዛተየሉ ኢና ። 

ኣነ ፥ ኣቦና ነዚ ዓርከይ ግን ኣብ መዓልቲ ሰለስተ ምዕራፍን ጸሎት ሰዓታትን 

ከንብብ ፈቂድክሙሉ ከመይ ደኣ ኣነ ሓንቲ ጥቅሲ ጥራይ ኣቦና ?? 

ኣቦና ፥ ዓርክኻ ከምዚ ንስኻ ጌርካ ትጅምሮ ዘለኻ ተጠቂሙ’ዩ ቀስ እንዳ በለ 

ናብዚ ደረጃ በጺሑ ዘሎ ፥ ብመስርዕ ምኻድ ኣብ መንፈሳዊ ዕብየት 



36 
 

 ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ፡ ዋላ ብመልክዕ ሰብነት ይኩን ። 

ኣነ ፥ ግርም እዚ ብዛዕባ ምንባብ ወንጌል’ዩ 

ብዛዕባ ጸሎት ከ ? 

ኣቦና ፥ ክንደይ ጌርካ ኣለኻ ጸሎት ካብ 

ዘይትገብር ዝወደይ ? 

ኣነ ፥ ኣይዝክሮን’የ ዓመት ወይ ልዕሊኡ 

ኣቁጺሩ’ለኩ 

ኣቦና ፥ ሕራይ !! ሕጂ ኣብዛ ሰሙን ሓንቲ ደቂቅ ዝኣክል ጸሎት ግበር ኣብ 

ካልኣይ ሰሙን ክልተ ደቂቅ ኣብ ሰለስተ ሰሙን ሓሙሽተ ድቂቅ ከየብዛሕካ 

ከየጉደልካ ጸሎት ኣዘውትር  

ኣነ ፥ እንታይ ኢለ ክጽሊ ? 

ኣቦና ፥ ትደልዮ ዘበለ ብኸምዚ ዝስዕብ ጌርካ ጸልይ ( መንፈሳዊ ጉዳይ ፥ 

ስጋዊ ድሌታት ፥ ንኻልኦት ምጽላይ ) ። 

ኣነ ፥ ከመይ ማለት ? 

ኣቦና ፥ ንጎይታ ካብ ሓጢኣት ካብ እኩይ ነገራት ካብ ፈተና ከድሕነካ 

ተማሕጸኖ ፥ ኦ ኣምላኽ ከምዚ ከምቲ ጌረ እየ እሞ መሓረኒ ኢልካ ምሕረት 

ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ 
ሙሉእ ኮንካ ክትቀርብ 
፡ ደረጃ ብደረጃ ኢዩ ፡ 
ኹሉ ኽፉእ ሓሳባት 
ብብንእሸተይ ምሉእ 
ብምሉእ ይፈርስ ። 

ቅዱስ መቃርዮስ ዓቢ 
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ከም ትቅበል ኣሚንካ ለምኖ ፥ ብሕጉስ ልቢ ብዛዕባ ስራሕካ መዓልታዊ 

ድሌታትካ መጽናዕትኻ ክሕግዘካ ለምኖ ፥ ንስድራኻ (ኣቦኻ ኣዴኻ ኣሕዋትካ 

ደቅኻ . . . . ዝጸልኡኻን ዝተባእሱኻን ጸሎት ግበረሎም ) ። 

ኣነ ፥ ንዝጸልኡንስ ጸሎት ከኣ ክገብረሎም !! ካሕሳ እምበር ሃቡኒ እብሎም ! 

ኣቦና (ፍሽኽ እንዳ በሉ) ፥ ኣይፋሉን ዝወደይ !! ጸሎት እምበር ንገብረሎም 

ካብቲ ዘለዉዎ ኩነታት ክገላገሉ ፡ ንጸላኢኻ ክትቅይሮ ትኽእል መንገዲ 

ዓርክኻ ምግባር’ዩ ፥ ምስኡ ክትረዳዳእ ዘኽእለካ ልቦና ዓድለኒ ኢልካ ጸሎት 

ግበር ፥ ንስኻን ጸላኢኻን ካብ መከራ ክትናገፉ ጸሎት ግበር ። ወዲ ሰብ 

ሓንቲ ኣይፈልጥን’ዩ ፡ ሰይጣን ግን ንሓድሕዶም ኽበኣሱ ይደፋፍኦ ፡ ስለዚ 

እግዚኣብሄር ንዓኻን ብጻይካን ከገላግለኩም ጽሎት ምግባር ወሳኒ እዩ ። እስከ 

ሕጂ እንዳ ሰማዕኩኻ ከምዚ ክንመሃሮ ዝጸናሕና ጌርካ ጸሎት ግበር ። 

ኣነ ፥ ከመይ ጌረ ክብል ? 

ኣቦና ፥ ኩሉ ግዜ ከምዚ እንዳ በልካ ጸሊ “ ናይ በሓቂ ዲኻ ኣምላኸይ ኣነ 

ሓጥእን ክፉእን ከለኹ ትፈትወኒ ? ምናልባት ሰባት ኣይፈልጡንን ይኾኑ ፡ 

ንስኻ ግን ኩሉ ሓጢኣተይ ወረ ሓጥያት ወልፍታተይን ትፈልጥ ኢካ ፡ ዋላ 

ከቋርጾ ዘይወሰንኩ ትቅበለኒ ፡ ክገድፎ ክንደይ ግዜ ዘይፈተንኩ ግን 

ኣይከኣልኩን ፥ ኦ ኣምላኸ ምሽ ንስኻ ኣቦይ ኢኻ ፡ ካብዚ ወልፊ ሓጢኣት 
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ክርሕቅ እደሊ ኣለኹ ፡ ድኹም ስለ ዝኾንኩ ሓግዘኒ ፡ ኣነስ ብጣዕሚ ናፊቀካ 

ኣለኩ ፡ ንስኻስ ኣይናፈቅካንን ዲኻ ?  

ኦ ኣምላኸይ ፍቅረኻ ግለጸለይ ልዕሊ ኣቦይ ኣደይ መሓዙተይ ከም ተፍቅረኒ 

ግለጸለይ ፥ ኣቦይ ኣደይ መሓዛይ ኮነኒ ፥ ብርሃንካ ኣርእየኒ ፡ ንዓኻ ብዘይ 

ርድኢት ብምፍረሀይ ግዙእ ሰይጣን ኮይነ ዘሕለፍክዎ ግዜ ይኣክለኒ ፥ ሕጂ 

ግን ጽቡቅ ጌረ ፈሊጠካ ኣለኩ ንግብረይ እምበር ንዓይ ከም ዘይትጸልእ 

ኣብሊጽካ እኳ ደኣ ከማን ከም ተፍቅረኒ ተረዲአ ኣለኩ ። ካባኻ ምፍላይ 

ዘሰንብድ ፡ ውርደት ፡ ግዝኣት ፥ ፍርሓት ኢዩ እሞ ናባኻ ምለሰኒ ፥ ኦ ፈጣሪ 

ናብ ሓጢኣት ከይምለስ ሓልወኒ ፥ እንተ ደኸምኩ ግን ተስፋ ከይቆረጽኩ ኣነ 

ትርጉም የብለይን ከይበልኩ ከለኩ ናባኻ ክምለስ ደግፈኒ ፥ ካብ ብሓጢኣት 

ተስፋ ቆሪጸ ኣብ ሓጥያት ኢደይ ምሃብ ፥ ንሓጢኣት ምሳኻ ኮይነ ስጋብ ሞት 

ክቃለስ ተስፋኻ ሃበኒ ፥ ቃልካ በሊሕ ሴፍ ኢዩ እሞ ንሰይጣን ክቃለሰሉ ሃበኒ 

፡ ሓንቲ ስለ ዘይፈልጥ ኣፍልጠኒ ፡ ካብ ሕጂ ኒነዉ ኣብ ሂወተይ ስልጣን ዘለካ 

ንስኻ ኢኻ ፡ ኣብ ምድርን ሰማይን ንዘልኣለም ምሳይ ከም ትኸውን ከኣ 

ይተኣማመን’የ ፥ ንስኻ ፈቃር ኣቦ ሂወተይ ኢኻ “ ።  

ኣቦና ፡ ሕጂ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ዝስምዓካ እስኪ ግለጸሉ  

ኣነ ፥ ሕጂ !!! ሓቂ ትሓይሽ ከመይ ጌርካ ከም ዝጽለ ኣይፈልጥን’የ ማለተይሲ 

ኣይለመድክዎን ወላ እንተ በልኩ ከኣ እቲ ወግዓዊ ኣበሃህላ እየ ክብል እምበር 

ከምዚ ትብልዎ ዘለኹም ከቢድ’ዩ !!! 
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ኣቦና ፥ ደሓን ጀምር’ሞ ክትለምዶ ኢኻ ፥ እታ ሓቂ ኣብ ውሽጥኻ ዘላ 

ኩነታትካ ጥራሕ ግለጻ እምበር ቅድሚ ሕጂ ትፈልጦ ወይ ዘጽናዕካዮ ጸሎት 

ኣይኮነን ፥ ሽዑ ንሽዑ ከኣ መልሲ ኣይትጸበ ። 

ኣነ ፥ እሞ እንተ ተጋግየ ከ ኣምላኽ ክኩርየለይ እንድዩ ?  

ኣቦና( ብፍሽኽታ ) ፥ ቀዳማይ ነገር ከምቲ ኣቀዲምና ዝበልናዮ እግዚኣብሄር 

ኣምላኽና ነቲ ኣብ ዉሽጥካ ኮይኑ ዘድክመካ ዘሎ ሓጥያት እምበር ንዓኻ 

ኣይኩርየልካን ኢዩ ፥ ካልኣይ እግዚኣብሄር ነቲ ዝበልካዮ ቃል ማዕረ ናይቶም 

ቅዱሳን ጸሎት ጌሩ ስለ ዝቆጽሮ ይሕጎስ እምበር ኣይኩርን ኢዩ   

ኣነ ፥ ኣቦና ይቅረ በሉለይ እምበር ዘረባኹም’ሲ ሓድሽኒ !!! ኣነ ኩሉ ነብሰይ 

ሓጢኣት ዝመልአኒ ሰብሲ ጸሎተይ ማዕረቶም ናይ ቅዱሳን ሰባት ክቁጸር !!!  

ኣቦና ፥ ሓደ ኣቦ ብዙሓት ደቂ ነበርዎ ፥ ካብቶም ደቁ ሓደ ንእሽተይ ኣፍ 

ዘየዉጽአ ነበሮ ፡ ካብዞም ኩሎም ደቁ ንመን ኢዩ ዝያዳ ጽን ኢሉ ብታሕጓስ 

ዝሰምዖ ትብል ። 

ኣነ ፥ [ ብፍሽኽታ ] ንኹሉ ሕቶ ኣብነት ብምምጻእ ትምልስዎ. . .  

ስዒርኩሙኒ !  

ኣቦና ፥ እግዚኣብሄር ልዕሊ ማንም ኣቦ ፍቃር’ዩ ። ሓደ ስጋዊ ኣቦ ንወዱ 

ክጭክነሉ ክተሮን ይኽእል’ዩ ናይ እግዚኣብሄር ፍቅሪ ግን ካብ ናይ ኣደ ፍቅሪ 
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እኳ ብዓጸፌታ ይዛይድ ኢዩ ይብል መጽሓፍ ቅዱስና ፥ ኣቦይን ኣደይ እንተ 

ገደፉኒ እኳ ኣምላኽ ግና የማዕቁበኒ ። ንሱ ልዕሊ ብጻይን ሓዉን ቀረባ’ዩ ፡ 

ንእግዚኣብሄር እንተ ደለኻ ከም ኣቦኻ እንተ ደለኻ ከም ኣደኻ እንተ ደለኻ 

ከም ቀረባ ዓርክኻ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ። 

ኣነ ፥ ብርግጽ ቀረባይ ክገብሮ እኽእል’የ ?? 

ኣቦና ፥ ብርግጽ ዝወደይ ኣብ ዘዳ 1፡31 ከምዚ ይብለና “ ሰብ ንወዱ ከም 

ዝሕንግሮ ፡ እግዚኣብሄር ኣምላኽካ ናብዛ ቦታ እዚኣ ክሳዕ እትመጽእ ፡ ኣብ 

በረኻ ኣብ ኩሉ ኣብ ዝኸድኩምዎ መገዲ ከም ዝሕንግረካ ረአኻ “ ። ሕልፍ 

ኢሉ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ዉን “ ከምቲ ኣደ ንውሉዳ እንተጸናንዕ ፡ ከምኡ 

ከጸናንዓኩም እየ “ ኢሳ 66፡13 ወንጌላዊ ሉቃስ ውን ብግዲኡ “ ኣቱም 

የዕሩኽተይ እብለኩም ኣለኹ ኣይትፍርሁ “ ሉቃ 12፡4 ኢሉ ጽሒፉ ንረኽቦ ። 

ኣነ ፥ ኣቱም ኣቦና እዚ ቃል ኣምላኽ እዚ ኣበይ ተሓቢኡ ኔሩ ስለምንታይ ኣብ 

ንእስነትና ኣብቲ ንእግዚኣብሄር ዝረሓቅናሉ እዋን ፡ ኣብቲ ብብዝሒ 

ሓጢኣትና ዝወደቅናሉ እዋን ዘይተሰብከ !!! 

ኣቦና ፥ እግዚኣብሄር እቲ ሰናይ ግብሩን 

 ቃሉን ነቶም ንዑ ዝመስሉ ፡ ነቶም ፍቃዱ 
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 ዘማልኡን ኣገልገልቲ ኢዩ ዝገልጸሎም ዝወደይ ፡  ሕጂ ግን ግዴኻ እዩ እሞ 

ምስ እግዚኣብሄር የዕልል ። 

ኣነ ፥ ግድን ካብ በልኩም ደኣ ሐራይ ክንዛረብ “ ኦ ኣምላኽ ኣነ ድኹም ስለ 

ዝኾንኩ እንታይ ኢልካ ከም ዝጽለ ኣይፈልጥን’የ ፡ በዚ ሎሚ ዝሰማዕክዎ 

ትምህርቲ ፥ ሓጥእ ከንሰይ ፈተኻኒ ። ካብ ሓጢኣተይ ዘንጽሃንን ዘሕዉየንን 

ንስኻ ኢኻ ፡ ድኹም ስለ ዝኾንኩ እቲ እንኮ ክገብሮ ዝኽእል ናባኻ መጺአ 

ምሕረትካ ምልማን’ዩ ። ካልኣይ ግዜ ናብ ሓጢኣት ከይወድቅ እሰግእ ኣለኹ ፡ 

ከምቲ ኣቦና ዝበልዎ እንተ ወዲቀ ናባኻ ከኣ ክምለስ’የ ተስፋ ኣይቆርጽን’የ ። 

ኣምላኸይ እደልየካ ኣለኹ እሞ ከመይ ጌረ ብዘይ ምቁራጽ ጸሎት ክገብር 

ምሳኻ ክነብር መሃረኒ ። ካብ ሰይጣን ፥ ትምኒት ፡ ዝሙት ፥ ወልፊ . . . . 

ዘገላግለኒ እንኮ ኣምላኽ ንስካ ኢኻ ኣሜን !!!!! 

ኣቦና ፥ እታ ካልኣይቲ ልምምድና እዚኣ እያ ፡ ኩሉ ግዜ ንግሆን ምሽትን 

ከምዚ እንዳ በልካ ምስ እግዚኣብሄር ተዘራረብ ፥ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ናብ 

ካልእ ትምህርቲ ስጋብ ንኣቱ ብኸምኡ ተለማመድ ፥ ጸሎት’ዩ ዝቅየረካ ናብ 

ንስሓ ዘቅረበካን ። ቅዱስ ማር ኢስሓቅ 

“ ብዘይካ ብጸሎት ፥ ብካልእ ኣገባብ ናብ ንስሓ ዘብቅዓና መንገዲ ኣሎ ኢሉ 

ዝኣምን ሰብ ሰይጣን ዘደናገሮ ጥራይ እዩ “  

ክብለና ከሎ ዓቢ ትምህርቲ’ዩ ገዲፉልና ። 
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ኣብ ዕዮ ባርያኻ 
ተሳተፍ ። 

ስርዓተ ቅዳሴ  

 ሳልሳይ ፡ ልምምድና ንእግዚኣብሄር ኣብ ኩሉ እዋን የዕልሎ ፥ ኣብ መንገዲ ፡ 

ስራሕ ፡ ትምህርቲ ፡ ታክሲ ፡ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሕልኽላኻት ኩሉ የዕልሎ ፥ 

ቀረባ ዓርክኻ ምስ ትገብሮ ሰይጣን ካባኻ ክፈርህ ክጅምር’ዩ ። ምስ 

 ጎይታና ቀጻሊ ተራኸብ ፥ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታት ብቀጻሊ ኣብ ግዜ ድቃሶም 

ከይተረፈ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሎም ስለ ዝጽልዩ 

 ስለዚ ኢዮም ሰይጣውንቲ ብጣዕሚ 

ዝፈርህዎም ። 

ኣነ ፥ ሓቂ ትሓይሽ ኣቦና ምስ ጸለኹ ነብሰይ 

 ፎኺስኒ ፥ ጸሎት ከምዚ እንተ ኾይኑ ከም 

 ፍቃድ ኣምላኽ ኩሉ መዓልቲ ክጽሊ እየ ፥ ብጣዕሚ ፈኲስን ጥዑምን 

ኣገባብ’ዩ ። ብዝከኣለኒ መጠን ግን ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ መንገዲ ኣብ ዝኾነ 

ሰዓት ክጽሊ’የ ። ኣብ ዝኾነ እዋን ፥ ቦታ ፥ ዘይጽሊ ሰብ ማዕረ ክንደይ ጸጋ 

እግዚኣብሄር ይሓልፎ ከም ዘሎ ግን ይብርሃልካ ። 

ኣቦና ፥ በል ዝተመሃርናዮ መዛዘሚ ንግበረሉ ! 

 ቀዳማይ ነጥቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓጥኣን ከም ዘፍቅር መረጋገጺ መጽሓፍ ߙ 

ቅዱስ’ዩ ኢልና  
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 ምስጢር ፍቅሪ እግዚኣብሄር ንምርዳእ ካብ ግዝኣት ሰይጣን ንምልቃቅ  ߙ

እታ ኣብ መልእኽቲ ሮሜ ትርከብ ጥቅሲ ወሳኒት ኢያ “  

ግናኸ ንሕና ገና ሓጥኣን ከለና ፥ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እዩ’ሞ ፥ 

ኣምላኽ እታ ኣባና ዘላቶ ፍቅሩ ንኣና በዚ የርኢ ኣሎ “ 

  ልምምድ ߙ

1- ኣብ ሰሙን ሓንቲ ጥቅሲ ካልኣይቲ ሰሙን ካልእ ጥቅሲ 

ሳልሰይቲ ሰሙን ካልእ ጥቅሲ ከምኡ እንዳ በልካ ኪድ ! 

2- ጸሎት ኣብ ሰሙን ሓንቲ ደቂቅ ፡ ኣብ ካልኣይቲ ሰሙን 

ክልተ ደቂቅ ፡ ን ሰለስተ ወርሒ ሓሙሽተ ደቂቅ ጥራሕ ጾሎት 

ግበር ። ካብዚአን ኣይተጉድል ኣይተብዝሕ ፡ እግዚኣብሄር ድሌትካ 

ክፍጽሞ ብምሕረቱን መንገዱ ክምህረካን ለምኖ ! 

3- ንእግዚኣብሄር ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ስራሕ ኣብ መንገዲ 

፥ ኣብ ዝደቀስካሉ ዝተንሳእካሉን የዕልሎ ። 

 

ጸጋ ጎይታና ምሳኻ ይኹን ዝወደይ ። ኣብ ዝመጽእ ሰሙን እተን ዝተረፋ 

ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓጥኣን ከም ዘፍቅር ብጭብጢ ክንምልአን ኢና ። እዘን 

ዝተማሃርናየን ኣብ ግብሪ ኣውዕለን ኢኻ ሰሙን ሰሙን እንዳ ተራኸብና ካልእ 

ሓድሽ ኣርእስቲ ክንርኢ ኢና  ( ወይ ከኣ ዝቅጽል ኣርእስቲ ክተንብብ ትኽእል 



44 
 

ኢኻ ) ምጅማር ጥራሕ ኣኻሊ ስለ ዘይኮነ ብጽንዓት ምቅጻል ኣገዳሲ ነጥቢ’ዩ 

። 

 

ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ “ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ “ 

ይብል ስለዚ ባህርኻ ንምቅያር ሓሳብ ምቅያር ኣገዳሲ’ዩ ። ምንባብ ካብቲ 

ኣገዳሲ ነጥቢ ንኣተሓሳስባና ንቅይረሉ ኢዩ ፥ መጽሓፍ ቅዱስ ውን “ ህዝበይ 

ሰኣን ፍልጠት ይጠፍእ ኣሎ “ ይብል ዘይምፍላጥ እምበኣር ናብ ግብ ዝበለ 

ድካም ይመርሓና ። 

እዚ መንፈሳዊ ካሪክለም እንተ ተኻእለ ብነጻ እንተ ዘይተኻእለ ድማ ብሕሱር 

ዋጋ ናብ ኩሉ ኣማኒ ኦርቶዶክስ ክበጽሕ ራኢና እዩ ። ኣብዚ ራእይ እዚ ፥ 

ምሳና ክትሓብር ቀዳማይ ፥ ብጸሎት ፡ ምኽንያቱ ጸሎት ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ። 

ብጾሎትኩም ብዙሕን ንሕናዘይሓሰብናዮ ደረጃ ስለ ዘብጻሕኩምና ሕጂ’ዉን 

ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩና ። 

ካልኣይ ፥ ብምክፍፋል ፥ እዚ ሰንሰለታዊ መንፈሳዊ ጽሑፋት ናብ ዝተፈላለያ 

ቤተ ክርስቲያናትን ትምህርቲ ሰንበትን ብፍላይ ድማ ቤት ክርስትያን ዘይብለን 

ገጠራት ንኽበጽሕ ንተሓባበር 

ሳልሳይ ፥ ሓገዝ ምእንቲ ክኸውን 0.02 ናብዚ ናይ ባንክ ቁጽሪ ክትልእኹ  
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36201333782 ALHLI EGYPTIAN BANK . CAIRO BRANCH /

ALSEWAH ብስም ኣቶ ማርቆስ ከማል ሓኒን        እዛ መጽሓፍ ኣብ 

ሂወትካ ብረኸት እንተ ኣምጺኣትልካ ነቲ ዝተረፈ ሕታም መታን ክዝርጋሕ 

ኣብ ጽሎትካ ዘክረና ፥ ብመልክዕ PDF ክትረኽባ እንተ ደልኻ ውን ኣብዚ 

ዝስዕብ ምላግቦ ብምእታው 

Mbade2.com ክትረኽባ ትኽእል  

 ብመልክዕ ድራማ ብድምጺ ዝተመልአ ንምስማዕ ከኣ ኣብ ሞባኢልኩም ወይ 

ኮምፑይተር  

Soundcloud App ብምጽዓን  

Soundcloud.com/mbade2 ዝብል መላግቦ ክትረኽብዎ ትኽእሉ  

ዋጋ ሓንቲ መጽሓፍ ብ25 ሳንቲም ጂነ ( ግብጺ ) ጥራይ ። 

 

  

  እዘን መጻሕፍቲ ካብ ፥ ቤት መሓባ ክትእዝዙ ይከኣል’ዩ01278348844 /

01285625314 / 0222585965                                              
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                                   ኣብዛ መጽሓፍ 

ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓጥኣን የፍቅር’ዩ ዝብል ቃል ኣብ እዝኒ ሰማዒ ጣዕሚ 

ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልቢ ኩሉ ሰብ ዓቢ ጽልዋ ኣለዎ ። ምኽንያቱ ኩላትና 

ንሓጥእ ስለ ዝኾና ፥ ኩላቶም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላክ ስኢኖም ዝብል ጽሑፍ 

ስለ ዘሎ ፡ ኩላትና ሓጥኣና ኢና ማለት’ዩ ፥ ይኹን ደኣ’ምበር እግዚኣብሄር ግን 

ክንክን ከም ዘድሊዮም ሕሙማት እምበር መቅጻዕቲ ከም ዝግበኦም ጸላእቱ 

ጌሩ ስለ ዘይርእየና ከም ደቁ ይቅበለናን የፍቅረናን ኢዩ ። እዛ መጽሓፍ ( 

ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጥኣን የፍቅር’ዩ ) መሰረታዊት ኮይና ንእግዚኣብሄር 

ክንፈልጦን ንሓጥኣን ብምሕረቱ ከም ዝጥምቶም ተፍልጠና መጽሓፍ ኢያ ። 

ዝያዳ ዑምቀት ፍቅሪ እግዚኣብሄር ኣብ ሓጥኣን ፡ ብምሕረቱ ከም 

ዝልውጦምን ዝቅይሮምን ክትርዳእ እንተ ደሊኻ ኣብዚ ሰንሰለታዊ መንፈሳዊ 

ጽሑፍ ምሳና ሓቢርካ ክትቅጽል ቅዱስ ለበዋና እዩ ። እዚ ሰንሰለት እዚ 

ፎኪስን ኣብ መንፈሳዊ ሂወት ግብራዊ ውጽኢት ንኽተምጽእ ክትዓቢ ፍረ 

ክትረኽበሉን ስለ ዝሕግዘካ ከምቲ ተሰሪዕዎ ዘሎ ኣገባብ ጌርካ ክትክተሎን 

ክትግብሮን ከልኻ እዩ ዝያዳ ውጽኢት ዝርከበሉ ። እንተዘይ ኮይኑ ግን 

ብመስርዕ ዘይምክትታል ምድንጋር ክፈጥረልካ’ዩ ። ኣብዚ ሰንሰለታዊ 

መጽሕፍቲ ፡ ምቁጽጻር ሓሳባት ተደጋጋሚ ውድቀት ፥ ውሽጣዊ ሰላም ፥ 

ዘይግቡእ ነብሰ ወቀሳ ፥ ምዉት ሬሳ ፥ ሓቀኛ ክርስቲያን ከማልኦ ዝግብኦ . . . 

. ካልእን ክንርኢ ኢና  ልዕሊ 0.25 ሳንቲም ምሻጥ ኣይፍቀድን’ዩ ። 
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