
1 
 

                መሰረታዊ መምርሒ ኣብ ምጅማር መንፈሳዊ ህይወት 

 

    ደረጃታት ጸሎት 

   1-  ምግዳድ  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          ኣዳላዊ 

                                                 ቤት ፍቅሪ እግዚኣብሄር 

 



2 
 

                መሰረታዊ መምርሒ ኣብ ምጅማር መንፈሳዊ ህይወት 

 

     

 

     ደረጃታት ጸሎት 

       1- ምግዳድ  
  

 

 

 

                                                          ኣዳላዊ 

                                                 ቤት ፍቅሪ እግዚኣብሄር 

 

 



3 
 

ስም መጽሓፍ ፡ መሰረታዊ ሕግታት ኣብ ምጅማር መንፈሳዊ ህይወት 

                      ደረጃታት ጸሎት (1) ምግዳድ 

  

ኣዳላዊ ፡ ኣገልገልቲ ቤት ፍቅሪ እግዚኣብሄር (ዘይቱን, ግብጺ) 

ቀዳማይ ሕታም ፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መተሓሳሰቢ፡ ካብዚ ተኸታታሊ መንፈሳዊ ጽሑፋት ብምልኣት ክጥቀም 
መታን ብተርታ ክተንብቦ ምሕጽንቶና፣ እቲ ምንታይ ብመስርዕ 
ዘይምንባብ ምድንጋርን ዘይምቕጻልን ካብኡ ሓሊፉ ተስፋ ሙቅራጽ 
ከስዕበልካ ስለ ዝኽእል።  

 

 † እዚ ተኸታታሊ መንፈሳዊ ጽሑፍ ናብ 
ኢድ ነፍስ ወከፍ ክርስትያን ብትሑት ዋጋ 
ክበጽሕ ኣብ ክርስቶስ ዘለና ተስፋ ልዑል 

እዩ። 

† ኣብዚ ራኢ እዚ ናብ የዕሩኽትኻን 
ፈተውትኻን ብምሃብ ተሳታፊ ክትከውን 

ትኽእል ኢኻ። 
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          ብጹእ ወቅዱስ ኣቡነ ተዋድሮስ 2ይ 

ወንጌላዊ መንበረ ማርቆስን ፓትርያርክ እስክንድርያ (118) 
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ብጹእ ወቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ 3ይ ፓትርያሪክ 

ሃገረ ኤርትራ 
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                          መቅድም 

ብዙሓት ሰባት ከምቲ መጀመርያ መንፈሳዊ ህይወት ይኹን ጸሎት 
ክጅምሩ ከለዉ ዝስምዖም ስምዒትን ዑምቀትን ቀጻልነት ብዘይምህላዉ 
ጥርዓን ከቅርቡ ይረኣዩ እዮም። ከም ውጽኢቱ ድማ ክህከዩን 
ማዕጠይጠይ ክብሉ ይረኣዩ። ነዚ ናይ ትህኪት መንፈስ እንተ 
ሰዒሮሞ’ውን ብምስልቻውን ድኻምን ይጥቅዑ። 

    ኣብ ሓቂ እንተ መጺና ግን እዚ ተርእዮ እዚ ባህርያዊ መድረኽን ኣብ 
ቅኑዕ መንገዲ ከም ዘለኻ ዝሕብር እዩ። እዚ ብዘይምፍላጥና ግን ስምዒት 
የብለይን ካብ ዝብል ምኽንያት ነብስና ወቂስና ጠቅላላ ነቲ መንገዲ 
ንሓድጎ። ድሌት ሰይጣን ድማ እዚ እዩ። 

   ደረጃታታ ጸሎት እንታይ እዩ ? ብኸመይ ከ ናብዚ ደረጃታት ዝበሃል 
ዘሎ ብዓወት ንበጽሖ ? ኣብቲ ነፍስ ወከፍ ንበጽሖ ደረጃ ‘ኸ እግዚኣብሄር 
ብኸመይ እዩ ዝከታተለና ? 

   መገዲ ምፍላጥ ፍርቂ ናይቲ ክትበጽሖ ደሊኻ ዘለኻ ዕላማ እዩ 
ዘብጽሓካ፡ ነቲ ዝተረፈ ፍርቂ ድማ ነቲ ጉዕዞ ፈሊምካ ምቅጻል እዩ። 

   እዚ መንፈሳዊ ካሪክለም እዚ ፍርቂ ጉዕዞ ዝሽፍን ኮይኑ እቲ ዝተረፈ 
ፍርቂ ድማ ንስኻ ጀሚርካ ብዘይምቁራጽ ምጉዓዝ እዩ። 

ብዘይብኡ ሓንቲ'ኳ ክንገብር ኣይከኣለናን እዩ'ሞ ጐይታና ኢየሱስ 
ክርስቶስ ምሳኻ ይኹን። ጸሎት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ጸሎት 
ብጹእ ወቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ 3ይ ፓትርያርክ ሃገረ ኤርትራ 
ኣይፈለየና። ክብርን ሞጎስን ንእግዚኣብሄር ኣምላኽና ይኹን ንዘልኣለም 
ኣለም። ኣሜን!!! 
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ናብ ኣቦና እንዳ ተጓዓዝኩ ከለኹ ኣብ ቅድመይ ከቢድ ዓቀበት ነበረ። 
ናብቲ ኣቦና ዝርከብዎ ሰፈር ክበጽሕ ነዚ ዓቀበት ናይ ግድን ክሓኽሮ 
ጥራይ ዘይኮነስ ምስቲ ዶንጌዮ ዝነበርኩ ስልጥ ስልጥ ክብል ስለ ዝነበረኒ 
ክጎዪ ክዘልል ጀመርኩ፡ ደስ’ውን በለኒ። ኣብ ሓደ ውሱን ቦታ ምስ 
በጻሕኩ ግን ተንሸራቲተ ናብ ታሕቲ ወደቅኩ፡ ብሓቂ ኣምላኽ እንተ 
ዘይረድኣኒ ምስ ምዉታት ምተቆጸርኩ ኔረ . . . ክብሪ ንእግዚኣብሄር 
ይኹን !! ነዚ ኣብ ዝተፈላለየ መዓልታት ዝድይቦ ጠላዕ ጎቦ ንዝስምዓኒ 
ዝተፈላለየ ምግምጣል ስምዒት ኣተሓሳሰበኒ። ኣብቲ መጀመርታ ናብ 
ኣቦና ዝመጻሉ ዝነበርኩ እዋን ድኻም ምስልቻው ይስምዓኒ ኔሩ፡ ኣብ 
ካልእ እዋን’ውን ምምጻእ ፍጹም ደስ ኣይብለንን ኔሩ፡ ሕጂ ግን ኣብ ደሓን 
ኩነታት እርከብ፡ ካብዚ ኹሉ መገዲ ኣብዛ ጎቦ ምድያብ ክበጽሕ ከለኹ 
ደስ ኢልኒ እድይባ። ጐይታና ኢየሱስ 
ክርስቶስ ኣብ ጎቦ ደይቡ ከም ዝነበረ 
ጦብላሕ በለኒ፡ ክርስቶስ "ነዓ ኣብዚ 
ዓቢ ሓጎስ ክትረክብ ኢኻ" ዝብለኒ ዘሎ 
ኾይኑ ተሰሚዕኒ፡ ኩነታተይ ስለ 
ዝለወጥካዮ የመስግነካ ኣለኹ ጐይታ። 
ኣቦና ዝነበሩሉ ቦታ ምስ በጻሕኩ ንኣቦና ሰላም ኢለዮም ኮፍ በልኩ ኣብ 
መንገዲ ዝጋጠምኒ ምስ የዕለልክዎም ድማ ከምዚ በሉኒ፦ ሎምዓንቲ 
ብዛዕባ ካልእ ዓይነት ጎቦ ክንመሃር ኢና። 

ኣነ፡ እንታይ'ዩ ንሱ ኣቦና ? 

ኣቦና፡ ናይ ጸሎት ጎቦ ማለት ደረጃታት ጸሎትን ኣብ ጸሎት ምዕባይ 
ማለት'ዩ ዝወደይ።   

ኣነ፡ ሕራይ እንታይ እየን እተን ደረጃታት ? 

ኣቦና፡ ወዲ ሰብ ብባህሪኡ ፍጥነት ይፈቱ'ዩ፡ ከምቲ ንስኻ ነዚ ጎቦ እንዳ 
ሓኾርካ ትዘልል ዝነበርካ ሰባት’ውን ከምኡ ክመጣጠሩ እዮም ዝደልዩ፡ 

ካብ ዓቅምኻ ንላዕሊ ዕዮ 
ሰሪሕካ ነብስኻ ካብ 

ተዋርድ፡ ደረጃ ብደረጃ 
ምድያብ ይሓይሽ። 

ቅዱስ ባህታዊ ሲዮፋን  
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ኣገባብ ኣነጣጠራ ግን ሓደጋ ዝመልኦ ስለ ዝኾነ ውጽኢቱ ውሕስነት 
የብሉን። 

ኣነ፡ እዚ ዘረባ ደኣ ምስ ደረጃታት ጸሎት እንታይ ምትእስሳር ኣለዎ ኣቦና? 

ኣቦና፡ ጸሎት ስራሕ መንፈስ ኮይኑ ነፍስን ሰብነትን ዝሳተፎ መስርሕ'ዩ። 
ስለዚ ግዴታ ደረጃ ብደረጃ ክንመሃሮ ኣድላዪ'ዩ፡ ኣናጥራ እንቅርዖብ 
ድማ ኢና ክንጥቀም። 

ኣነ፡ ከመይ ማለት ? 

ኣቦና፡ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ኣብ ናይ ቋሕሰም ግዜ ቅዱሳን ክንከውን 
ስለ ንደሊ ክንነጥር ጥራይ ኢና ንጽዕር፡ መጨረሽትኡ ግን ንወድቅ 
ስምዒትና ይትንከፍ መንፈስና ይስበር። ክሳብ ንሓዊ፡ ውድቀትናን 
ብስጭትናን ክሳብ ንርስዕ ድማ ኣብ ውድቀትና ንተርፍ። መዓልታት 
ሳምንቲ ምስ ሓለፈ ድማ ከም እንደገና ክንነጥር ንፍትን'ሞ . . . . ከምኡ 
እንዳ በልና ከይተመሃርና ንነብር፡ ጸሎትን መንፈሳዊ ህይወትን ድማ 
ብሓፈሻ ከቢድ፡ ግዴታዊ ተጽዕኖ ኮይኑ ይስምዓና። ኣብ ሓንጎልና 
ቅዱሳን መነኩሳን ጥራይ ብጸሎት ዝሕጎሱ ተራ ሰብ ግን መዋእሉ ድኻም 
ሓዘን ጥራይ ዘምጽኣሉ ጌሩ ካብ ምውሳድ ሓሊፉ ወይ መነኩስ ምዃን'ዩ 
ወይ ድማ ጸሎት ዘይምጋብር'ዩ ዝብል ጌጋ ውሳኔ ይድምድምሉ።      

ኣነ፡ ብርግጽ ኣነን ብዙሓት ብጾተይ ውን ከምዚ ክትብልዎ ዝጸናሕኩም'ዩ 
ዘጋጥመና ኣቦና ኣብ ጸሎት ጥራይ ዲዩ ወይስ ብሓፈሻ ኣብ መንፈሳዊ 
ህይወት’ውን የጋጥም'ዩ ?! 

ኣቦና፡ ኣይተጋገኻን ዝወደይ ! ካብቲ ዘሕዝን ሰይጣን ኣብ ብዙሓት ሰባት 
ነዚ ሓሳብ ዘሪኡ'ዩ፡ ጸሎት ከቢድ ኣድካሚ ኣብ መነኩሳን ቅዱሳን ጥራይ 
ዝተሓጽረ ጌሩ የእሚንና። 

      ይኹን ደኣ'ምበር ጸሎት ንእግዚኣብሄር ሰመያዊ ኣቦኻ ንህጻን 
ውላዱ ትዛረበሉ ቛንቛ'ዩ፡ ፍቅርኻ ትገልጸሉ ድሌታትካ ተነግረሉ 
ኣገባብ'ዩ። 
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ኣነ፡ ሕራይ ብኸመይ ጸሎት ንመሃር ኣቦና ? 

ኣቦና፡ ብሽግለታ ክትዝውር ትኽእላ ዶ ዝወደይ ? 

ኣነ፡ እወ ! ይኽእል እየ። 

ኣቦና፡ ግርም !! መጀመርታ ምስ ደየብካያ ብፍጥነት ዲኻ ዘዊርካያ ?! 

ኣነ፡ ኣይፋሉን !! ክሳብ ጽቡቅ ጌረ ዝለምዳ ብዙሕ ግዜ እወድቅ ኔረ 
እምበር። 

ኣቦና፡ ስድራኻ ወይ ኣሕዋትካ ፈሪሆም ኣብ ገዛ "ግደፋ እንዶ እንታይ 
ክትገብረልካ እያ ዓሰርተ ሻዕ ተውድቀካ ዘላ" እንተ ዝብሉኻ’ኸ 
ምተማሃርካያ ዶ ? 

ኣነ፡ ብርግጽ ኣይምተማሃርክዋን። 

ኣቦና፡ ንሕና’ውን ከምኡ ኣብ ኩሉ ነገር ክንዕገስ ይግብኣና እዩ። ብሽክለታ 
ኣብ ንዝውረሉ እዋን ከይተረፈ ክንዕገስ የድልየና። ፈለማ ተውድቀካ እኳ 
እንተነበረት የላምዱኻን ይሕግዙኻን ስለዝነበሩ ንስኻ ድማ  ካብ ብዝሒ 
ምዝዋር ክኢልካያ ንኻልኦት ኣለማሚድካ ትኸውን። 

ኣነ፡ ብርግጽ ከምኡ'ዩ። 

ኣቦና፡ ጸሎት ኣብ ትመሃረሉ’ውን ከምኡ'ዩ ዝወደይ፡ ጸሎት ልክዕ ከም 
ቋንቋ ትምህርቲ'ዩ። 

ኣነ፡ ብኸመይ ? 

ኣቦና፡ ኣብ ጸሎት ቋንቋ እግዚኣብሄር ስለ ንመሃር ክንመልኮ ግዜ 
ይሓተና'ዩ ልክዕ ከም ሓድሽ ቋንቋ ክንመልኽ ግዜ ዝወስደልና ማለት'ዩ። 
መጀመርታ ፊደላት ሕግታት ስለ ንመሃር እዚ ደረጃ'ዚ ቁሩብ ክብድ 
ዝበለ ይኸውን፡ ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ደሓን ብዝኾነ 
መንገዲ ክንዛረብ ንጅምር ድሕሪ ግዜ ግን ኣብ ናይ ምልከት ደረጃ 
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ንበጽሕ። ነቲ ቋንቋ ኣብዚሕና ኣብ ንጥቀመሉ ዝያዳ ምልከት እንዳ 
ኣጥረና እንዳ ቀለለና’ውን ይመጽእ። ዝኾነ ይኹን ትምህርቲ ድማ 
ከምኡ'ዩ ዓቅሊ እንዳ ገበረና ኢና ንወጾ፡ እቲ ዝዕገስ ይመሃር'ዩ እቲ 
ዘይዕገስ ግን ፍጹም ኣይመሃርን'ዩ ነቲ ሒዝዎ ዘሎ ቋንቋ ይኹን ሞያ 
ከይመለኾ ይተርፍ። ንሕና ውን ከምኡ ኢና ዝወደይ እቲ ቀጻሊ ዝጽሊ 
መጽሓፍ ቅዱስ ይኹን መንፈሳዊ መጽሓፍ ዘንብብን ዝዕገስን ቋንቋ 
ኣምላኽ (ጸሎት) ብቅጽበት እዩ ዝመልኮ፡ እቲ ዘይዕገስ ግን ከይተማህረ 
መዋእሉ ይነብር።    

ኣነ፡ ኣቱም ኣቦና ዓቅሊ እንዲዩ'ሞ ዘይብለይ ኮይኑ እንታይ ክገብር 
እኽእል ? 

ኣቦና፡ ብጣዕሚ ይገርም'ዩ ኤፍሬም ወደይ፡ ብዙሕ ነገር ክንመሃር 
ምስክር ወረቀት (ሰርቲፊኬት) ክንቅበል ንብዙሕ ዓመታት ንዕገስ ኢና፡ 
ባኒ ካብ ዱካን ይኹን ካብ ሱፐር ማርኬት ክነምጽእ ከለና ሪጋ ሒዝና 
ንጽበ፡ ንናይ ስጋ ነገር ኩሉ ንጽመም፡ ንናይ መንፈሳዊ ነገር ንናይ 
ዘልኣለማዊ ህይወት ዝምልከት ክመጽእ ከሎ ግን ክንዕገስ ኣይንደልን። 
ንትዕግስቲ ቅሩባት እኳ እንተ ኾና ካብ ጌጋና ክንሃድም ስለ ንደሊ ግን 
ዓቅሊ የብለይን ኢና ነቃልሎ። 

ኣነ፡ ብሓቂ ጽቡቅ ኣለኹም ኣቦና ሕጂ ክርደኣኒ ጀሚሩ፡ ኣነ ዓቅሊ ዘይኮነ 
ዘይብለይ ዓቅሊ የብለይን ዝብል ቃል መመኽኔታ'የ ክጥቀመሉ ጸኒሐ፡ 
ከምዚ ክትብልዎ ዝጸናሕኩም ኣብ ብዙሕ ዝጠቅምን ዘይጠቅምን ዓቅሊ 
እገብር'የ ኣብ ጸሎት ግን ስለምንታይ'የ ዓቅሊ ዘይገብር እንድዒ ? 

ኣቦና፡ ነዚ ጸገም ዝፈትሕ ሜላ ኣስፊሐ ክገልጸልካ'የ። ጸሎት ደረጃታት 
ኣለዎ፡ በዚ ደረጃታት ኣቢልና ድማ ንዓብን ንልወጥን። 

ኣነ፡ እዞም ደረጃታት ጸሎት ዝበሃሉ ዘለዉ እንታይ እዮም ኣቦና ? 

ኣቦና፡ ኣብ ጸሎት ቀዳማይ ደረጃ ዝመጽእ 
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እዚ ደረጃ'ዚ ክብድ ኢሉ'ዩ ልክዕ ከምቲ ሓደ ህጻን ፋልማይ እግሪ 
ክተክል ከሎ ንኽምርሽ ዝኸብዶ፡ ኣነ ድማ ከምኡ መታን ክመሃር 
ንነብሰይ ምጽዓር ከልምዳ ኣለኒ። ስለዚ ካብተን ካልኦት ደረጃታት ጸሎት 
እዛዚኣ እታ ዝኸበደት እያ። 

ኣነ፡ ንምንታይ ደኣ ዝኸበደት ኮይና ኣቦና ? 

ኣቦና፡ ናይ ምግዳድ ደረጃ ጸሎት ክብደት ፈተናታቱ ኣብ ሰለስተ’ዩ። 

ቐዳማይ፡ ብሸነኽ ሰብነት ዝመጽእ ፈተነ'ዩ፡ ምኽንያቱ ሰብነትና ትህኪት 

ጸወታ ስለ ዝፈቱ ማለት'ዩ። 

ኣነ፡ ሕራይ ነዚ ፈተነ ብኸመይ ንቃለሶ ኣቦና ? 

ኣቦና፡ ናይ ሰብነት (ስጋና) ትህኪት ሸለልትነት ብሓደ ኣገዳሲ መበገሲ 
ኢና ንቃለሶ ንሱ ድማ፡ 

                       ደረጃ ብደረጃ ዝብል መበገሲ'ዩ  

   ከምቲ ቅዱስ ማር ኢስሓቅ ዝበሎ "ከምቲ ነጠብጣብ ማይ ኣብ ልዕሊ 
ተሪር እምኒ ምስ ዝፈስስ ምስ ግዜ 
ፈርከሽከሽ ከም ዝብል ዝገብሮ 
ከምኡ ድማ ንእሽተይ ግን ከኣ 
ቀጻልነት ዘለዎ ጸሎት ካብ ድንዛዘን 
ትህኪትን ሓራ ይገብረና።" ሓደ 
ሳልሳይ ክፍሊ ትምህርቱ ዝወደአ 
ህጻን'ዩ ወለዱ ኣብ ትምህርቱ 
ዕዉት ኮይኑ ክወጻሎም ስለ 
ዝደለዩ ኣብ ክረምቲ ናይ ግሊ 

ናይ ምግዳድ ደረጃ'ዩ 

ጸሎት ንምግባር ሰብነትካ 
ኣገድዶ (ወላ ብዘይስምዒት 
ይኹን)፡ እግዚኣብሄር ድማ 
ክርህርሃልካን ብመንፈስ ከም 
ትጽሊ(ብፍቅርን ዑምቀትን) 

ክገብረካ'ዩ። 

ቅ/ መቃርዮስ ዓቢ 
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ትምህርቲ ኣመዝገብዎ። እቶም ትምህርቲ ድማ ዝሽምደድ ምስ ሃብዎ 
ኣቡኡ ንግሆ ተንሲኡ ዝተዋህቦ መጽናዕቲ ሸምዲዱ ክውድኦ ቀጻሊ 
ጸቅጢ ይገብረሉ ከምዚ ውን ይብሎ ነበረ “እዘን ተዋሂበናኻ ዘለዋ ዕዮ 
ሸምዲድካ ከይወዳእካየን ምጽዋት የለን፡ ንስኻ ትረብሕ ሰብ ኣይኮነካን፡ 
ሰነፍ ኢኻ፡ ወላሓንቲ ከይሰራሕካ ዕረፍትኻ ተወዲኡ።” እቲ ቆልዓ ድማ 
ምስኪናይ ሸምዲዱ ክውድእ ይፍትን እሞ ኣቡኡ ዝተዛረቦ ዘጨንቅ ዘረባ 
ዘኪሩ ተስፋ ይቆርጽ። ከምዚ እንዳ በለ ወላሓንቲ ከይወደአ ምሉእ 
መዓልቲ ቀንፈዘው ክብል ይውዕል ነበረ። ወላሓንቲ ከየጽነዐ ክረምቲ  
ክውዳእ ቀረበ። ኣይ ጥዑይ ጌሩ ተጻዊቱ ኣይ ዝተዋህቦ ዕዮ ኣጽኒዑ፡ 
ሓዲግ መዲግ ኮይኑ ተረፈ። ደሓር ግን ኣብ ኮሌጅ ሕክምና ዝመሃር 
ዝነበረ ኣኩኡ ትምህርቱ ወዲኡ ናብቲ ገዛ ምስ መጸ ከተባብዖን ከረድኦን 
ጀመረ፡ ዘጽንዓሉን ዝጻወተሉን፡ ዝድቅሰሉ ግዜ ሰርዓሉ (timetable) 
ውን ሰርዓሉ። ንግሆ ተንሲኡ ክልተ ሰዓት ጉዳይ መጽናዕቱ ይገብር ካብኡ 
ቀጺሉ ክሳብ እዋን ምሳሕ ዝኣክል ይጻወት፡ ንእሽተይ ኣዕሪፉ ድማ 
ዳግማይ ክልተ ሰዓት የጽንዕ ክሳብ እዋን ድራር ዝኣክል ከኣ ይጻወት። 
በቲ ኣኩኡ ዝሰርዓሉ ሰዓታት ኣብ ውሽጢ ሰለስተ መዓልቲ ኩሉ ዝነበሮ 
ዕዮ ወዲኡ ናይ ዕረፍቱ ግዜ ከስተማቅሮ ጀመረ፡ ኣኩኡ ድማ ትምህርቱ 
እንዳ ተኸታተለ ልዑል ነጥቢ ክሳብ ዘምጽእ ጸዓረሉ። 

   ስለዚ ዝወደይ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና በብደረጃ ክንጎዓዝ ኣገዳሲ'ዩ፡ 
ሰይጣን’ውን ኣገዳስነት ናይዚ ደረጃ ብደረጃ ምጉዓዝ ኣጸቢቁ ስለ ዝፈልጥ 
ቀጻሊ እዩ ዝቃለሰና ወረ ንሱ ናብ ረብሕኡ ኣውዒሉ ኣንጻርና'ዩ ዝቃለስ። 

ኣነ፡ ብኸመይ መልክዕ ደኣ ኣንጻርና ይቃለስ ? 

ኣቦና፡ ሰይጣን ብዓቢ ሓጢኣት ኣይቃለሰናን'ዩ፡ እንታይ ደኣ ምስ ንብል 
ቀስ እንዳ በለ እዩ ዝፍትነና። ንኣብነት “ንእሽተይ ሓጢኣት'ያ፡ ዘይተራ 
ዘረባ'ያ፡ ብጎቦ ዓይነኻ እንደኣልካ ኢኻ ትጠምት” እንዳ በለ ይኣትወካ 
ደረጃ ብደረጃ ሸለል ክትብል ካብ መንገዲ ኣምላኽ’ውን ክትርሕቅ 
ትጅምር፡ ከምኡ እንዳ በልካ እንዳ ረሓቅካ ክትከይድ ድሕሪ ምጽናሕ 
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ኣካይዳኻ ኣብ ዝተገንዘብካሉ እዋን ከምዚ ይብለካ "ሃ ሃ ሃ ሃ በቃ እንታይ 
ተሪፍካ ቀደም ዝጠፋእካስ ሕጂ ትዝ ኢሉካ . . ." 

   ኣብ ጸሎት’ውን ከምኡ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳ ተሰላቸኻ 
ጸሎት ክሳብ ትርስዖ ትኸውን፡ ከምዚ’ውን ክብለካ ይጅምር “ሎምዓልቲ 
ደኺምካ ኣለኻ ጽባሕ ጸሎት ትገብር ሕጂ ደቅስ !! እዘን ዝሓለፋ ክልተ 
መዓልታት ብዘይ ስምዒት ኢኻ ጸሊኻ ስለዚ ወይ ስምዒት ዘለዎ ኣጸላልያ 
ጸሊ ወይ ከኣ ግደፎ ይትረፍካ . . . እዚ ኹሉ ሰብ እንዳ ጠመተካስ 
ክትጽሊ !! ክትከዓብ . . . ከምዚ እንዳ በለ ከም ዘይትጽሊ ይገብረካ።
መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብለና "ኣታኽልቲ ወይንና ዓምቢቡ እዩ እሞ፡ 
ነታኽልቲ ወይኒ ዘበላሽዋ ወኻሩ፡ ነተን ኰራኲር ወኻሩ ኣጻዊድኩም 
ሓዙልና" (መሃ 2፡15)። ሰይጣን ኩሉ ግዜ ከምዚ ክብለካ ክፍትን'ዩ፡ 

                    ወይ ከምዚ ግበር ወይ ከኣ ትትረፍካ  

ኣነ፡ ከመይ ማለት'ዩ እዚ ? 

ኣቦና፡ ማለቱ ዶ "ወይ ብዑምቀት ጸሊ ወይ ከኣ ኣቋርጾ" "ወይ ኩሉ 
መዝሙር ዳዊት ድገሞ ወይ ኣቋርጾ" "ቅዳሴ ካብ መጀምርያ ተሳተፍ 
ኣይኮነን ግን ኣይትምጻእ" ክብለካ ይፍትን፡ ንስኻ ግን ከምዚ ኢልካ 
መልሰሉ፡ 

                  ካብ ጠቅላላ ምግዳፍ ከምዚ ይሓይሽ 
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    ቅዳሴ ከይመጻኻ ካብ ምትራፍ ገለ ክፋል ምስታፍ ይሓይሽ፡ 
ከምኡ’ውን ካብ ከይጸለኻ 
ምትራፍ ሓንቲ መዝሙር ዳዊት 
ምጽላይ ይሓይሽ። ሎምዓልቲ 
ቅዳሴ ዶንጊኻ እንተ መጺኻ 
ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ቀልጢፍካ 
ክትከይድ ኢኻ፡ ንእሽተይ 
ክፋል ካብ መዝሙር ዳዊት 
እንተ ደጊምካ ጸሎት ክትለምድ 
ክሕግዘካ እዩ። 

   ሰይጣን ኣብ መንፈሳዊ 
ህይወት ክትጉዓዝ ስለ ዘይደሊ 
ክኾልፈካ ጥራይ'ዩ ዝደሊ፡ 
መታን ምኸይትጽሊ’ውን ጸሎት ከኽብደልካ ይፍትን “ስማዕ!! 
እግዚኣብሄር ብዑምቀት ስምዒትን ንብዓትን ምስ ትጽሊ ጽቡቅ እንተ 
ዘይኮይኑ ብፍጹም ጸሎትካ ኣይቅበለካን እዩ።” 

ኣነ፡ እግዚኣብሄር ብዘይ ስምዒት ዝጽልዮ ጸሎት ይቕቦሎ ዶ ? 

ኣቦና፡ እዚ ናይ ነፍሲ ፈተነ እዩ ዝወደይ። ብርግጽ ኣብ ምጅማር 
መንፈሳዊ ህይወት ጸሎትካ ስምዒት ኣልቦ'ዩ ዝኸውን እዚ ድማ ባህርያዊ 
እዩ፡ ኣብ ሓደ እዋን ዶ ጭሕሚ ኣውጺእካ ቅዱስ ክትከውን ኮይንካ። 

ኣነ፡ ኣይፋሉን ከምኡ ማለተይ ዘይኮነስ እግዚኣብሄር ጸሎተይ ከም 
ዝሰምዓንን ዝተቀበለንን ዘረጋግጽ ስምዒት ክስምዓኒ ኢለ እየ። 

ኣቦና፡ ጸሎት ኣብ ንገብረሉ ኣብ ስምዒትና ኣይኮናን ንምርኮስ፡ ምኽንያቱ 
ስምዒት ተቀያያራይ እዩ፡ ብሰፊሑ ኣብቲ ኣብ ስምዒትና ዘይምውካል 
ዝብል ምስ በጻሕና ዝያዳ ክነብርሆ ኢና። እግዚኣብሄር ጸሎተይ ዝቅበሎ 
ኣነ ውሉዱ ስለ ዝኾንኩ እየ ኣነ ክዛረቦ ከለኹ ንሱ ድማ ይሰምዓኒ። 

ትህኪት፡ ንሕልናኻ ሓንሳእ ናብ 
ኣምላኽ ምግባር ትርጉም የብሉን 
ኢሉ ከየታልለካ፡ ምኽንያቱ 
“ሓንሳእ” ዋግኡ መዳርግቲ ዘይብሉ 
እዩ ካብ ናይ መላእ ዓለም ሃብቲ  
ይበልጽ’ዩ፡ ምኽንያቱ ሸለልትነት 
ካብ ነፍስና ንምርሓቅ ኣብ ንግደደሉ፡ 
መንፈሳዊ ዕዮ ንምስራሕ ኣብ 
ንጽዕረሉ፡ መላእኽቲ ሰማይ ናይ 
ዓወት ኣኽሊል እዮም ዝቅርቡልና። 

        ቅዱስ ባሕታዊ ሲዩፋን   
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   ተቀባልነት ጸሎት ኣብ ስምዒት ዘይኮነ ኣብ ርድኢት'ዩ ዝሙርኮስ 

ኣነ፡ ናይ ምንታይ ርድኢት ማለት'ዩ ኣቦና? 

ኣቦና፡  

1- ንስኻ ከም ውሉድ እግዚኣብሄር ድማ ከም ወላዲ ተዛረቦ ከም 
ዘለኻ ምርዳእ፡ ከምኡ’ውን እግዚኣብሄር ከም ዘፍቅረካ ትዛረቦ 
ዘበለ ኹሉ ንእሽተይ ይኹን ዓቢ ብዘየገድስ ተመሲጡ ጽን ኢሉ 
ከም ዝሰምዓካ ምርዳእ። 

ሓደ ንእሽተይ ህጻን ንኣቡኡ ምስቲ ባምቡላ ዝገበሮ ነገር ከምዚ እናበለ 
የዕልሎ “ኣነ ነዚ ድቢ ደድሕሪኡ ጐየ ንሱ ከኣ በቲ ከይዱ ኣነ ከኣ ሒዘ 
ሃሪመዮ” ኣቡኡ ድማ ኣዚዩ ተመሲጡን ተገዲሱን እንዳ ሰምዐ “ንፉዕ 
ዝወደይ ሽዑ ኸ” ኢሉ ምስ ዝምልሰሉ እቲ ህጻን ድማ ኣቦይ ሰሚዕኒ ኢሉ 
ይሑጎስ መሊሱ ድማ ከምዚ እንዳ በለ ዘረብኡ ይቅጽል “ምስ ጐየኽዎ 
ንሱ ከኣ በኪዩ . . .” ስለዚ እዚ ቆልዓ ክብሎ ዝጸነሐ ንወለዱ ዘይጠቅም 
እኳ እንተ ኾነ ንዖዖኦም ውላዶም ስለ ዘገድሶም ተሓጒሱ ክጻወት 
ክርእይዎ ከለዉ ደስ ይብሎም። 

ኣነ፡ ብርግጽ ወለዲ እቲ ህጻን ዝበሎ ናይ ቆልዑ ዘረባ ኣገዳስነት የብሉን 
ናቱ ታሕጓስ ጥራይ'ዩ ዘገድሶም። 

ኣቦና፡ ንሕና ውን ኩሉ ስራሕና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ናይ ቆልዑት 
እዩ፡ ንሱ ግን ንዓና ንህጻናት ደቁ ክሰምዓና'ዩ ዝፈቱ (ማቴ 18፡3) ኣዚዩ 
ድማ እዩ ዘፍቅረና። 

       

 
 
  

ዎ ጐይታ !! ነዚ ሓቂ ክንርዳእ 
ሓግዘና 
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ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ብናይ ህጻናት ደረጃ ክንሓልፍ ናይ ግድን'ዩ፡ 
እግዚኣብሄር’ውን ከም ንኣሽቱ ህጻናት ክቅበለና፡ ክምህረና፡ ድኽመትና 
ክቅበለና ካብ ዓቅምና ንላዕሊ ሽኸም ውን ኣየሰክመናን'ዩ። 

    ሓደ ኣቦ ካብቲ ንእሽተይ ወዱ ማዕረ ጎበዝ ዝዓዮ ዕማም ኣይጽበን 

እዩ፡ እግዚኣብሄር’ውን ከምቲ ካብ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ወይ ቅዱስ 
ኣቡነ ቡላ ዝጽበዮ ካባኻ ከምኡ ኣይጽበን'ዩ። ስለዚ ነዚ ሓቂ እንተ 
ፈሊጥና ኣብ ጸሎትና ክንብርትዕ ንኣምላኽ’ውን ከም ንኣሽቱ ህጻናት 
ብግርህነት ሕጉሳት ኣገልገልቲ ኮይና ክንዛረቦ ኢና። 

ኣነ፡ ኣቦና ኣብዚ ዝበልክሞ ግን ሓደ ስክፍታ ኣለኒ። ኣብ ቅድሚ 
እግዚኣብሄር ህጻን እየ እንተ ኢለ ሸለልትነት ከየርኢ እሞ ከም ውጽኢቱ 
ድማ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ዕብየት ዘይብለይ ኮይነ ከይተርፍ ? 

ኣቦና፡ ህይወትካ ከም ህጻን ንክርስቶስ ከኣ ከም ኣቦ ቆጺርካ ነብስኻ እንተ 
ሂብካዮ ወይ እንተ ቐሪብካዮ፡ ባዕሉ ክመርሓካን ክትገብሮ ዘለካ 
ክምህረካን እዩ። ሓደ ህጻን ብባህሪኡ ከም ኣቡኡ ክኸውን ንኣቡኡ 
ከሐጉሶን'ዩ ዝደሊ፡ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ዓበይቲ ኣሕዋቱ ስለ ዝቀንእ 
ከምኦም ክኸውን'ዩ ዝጽዕር። ንዓኻ’ውን እግዚኣብሄር ንኹሉ ነገር ቀስ 
እንዳ በለ ደረጃ ብደረጃ ክምህረካ'ዩ። 

ኣነ፡ ሕራይ ካልእ ክርድኦ ዘለኒ ነገር ከ እንታይ ኣሎ? 

ኣቦና፡ 2ይ ክትርድኦ ዘለካ ነጥቢ ስምዒትካ ብዘየገድስ እግዚኣብሄር ኩሉ 
እቲ ትብሎ (ትጽልዮ) ከም ዝሰምዓካ ምፍላጥ'ዩ። 
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   ንኣብነት ካብ ድቃስ ተንሲእካ ኣለኻ 
ንበል፡ እዋን ፈተና ኮይኑ ተሃዊኽኻ ገጽካ 
ከይተሓጸብካ ጸጉርኻ ከየስተኻኸልካ 
ሰልዲ ስለ ዘድልየካ ናብ ኣቦኻ መጺኻ "ባባ 
ሰልዲ'ባ ሃበኒ" ትብሎ። ኣቦኻ ድማ ከምዚ 
ይብለካ "ኣንታ ደፋር ስነ-ምግባር ዘይብሉ 
ቆልዓ !! ጸጉርኻ ከየስተኻኸልካ ገጽካ 
ከይተሓጸብካ መጺኻ ክትዛረበኒ ?! 
ንቅድም ስነ-ምግባር ክትመሃር ገጽካ 
ተሓጺብካ ጸግሩካ ተመሺጥካ ምጻእ።" 
ሽዑ ኣቦና ኣተኩረኦም ናባይ ብምግባር “ዝወደይ ኣቦኻ ከምኡ ክብለካ 
ይኽእል ?” ኢሎም ሓተቱኒ ? 

ኣነ (ፍሽኽታ ሓዊሰ)፡ ብርግጽ ከምኡ ክብለኒ ኣይክእልን'ዩ !! ተመሊሱ 
እምበር ይሕግዘኒ ክዳውንተይን ቦርሳይን ይቅርበለይ። ይዝከረኒ ሻድሻይ 
ክፍሊ እንዳ ተማሃርኩ ከለኹ ኣቦይ ትምህርቲ ንምኻድ ዶንጊየ ምስ 
ረኣየኒ ክሳብ ገጸይ ዝሕጸብ ክዳውንተይን ሳእነይን ኣዳሊዩ ባዕሉ ከደነኒ፡ 
ምስቲ ፈተና ዝጽበየኒ ዝነበረ ተረቢጸ ስለ ዝነበርኩ ኣቦይ፦ "ኣጆኻ 
ክተርክብ ኢኻ ህድእ ጥራይ በል" ኢሉ ኣህዳኣኒ። 

ኣቦና፡ ምድራዊ ኣቦ ከምዚ ካብ ኮነ ደኣ እቲ ምሕረቱን ለውሃቱን ኣብ 
ልቢ ደቂ ሰባት ዝገለጸ ፈቃር ኣምላኽና ደኣ ማዕረ ክንደይ ኣብሊጹ 
ዘየፍቅረናን ዘይርህርሃልናን። 

ጸሎት፡ ናይ ምቅባል 
ኣገባብ'ያ፡ ኢድ ውን 
እያ። ብኣኣ ኣቢልና 

ኩሉ ዓይነት 
ውህበት ኣምላኽ 

ንቅበል፡ ልክዕ ከም 
ዘየቋርጽ ፈልፋሊ። 

ቅ/ባሕታዊ ሲዮፋን  
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   ከምኡ ድማ ተጸሊእካ ክትዛረብ ሓይሊ ስኢንካ ወይ ስምዒት ሕማቅ 
ከሎ እንተ ጸሊኻ 
ኣይሰምዓንን'ዩ ኢልካ 
ትሓስብ ?! ክብድብድ 
ኢልካ ከሎ ተንስእ !! ኣነ 
ኣቦኻ ተንሲእካ  ሰጥ ኢልካ 
ተዛረበኒ ክብለካ ይኽእል 
?! ወይ ኮፍ ኢልካ 
ክትዛረበኒ ኣንታ ስዲ ?! 
ኢሉ ክገንሓካ ይኽእል ?!! 

ኣነ፡ ብፍጹም ከምኡ ኣይብለንን'ዩ። ወረ ተጸሊእኒ እንድሕር ኣሎ 
ክትንስእ እንድሕር ሓሲበ ጥራይ "ኣይፋልካን!! የዕርፍ ዝወደይ ክብለኒ 
ዝብላዕን ዝስተን ናብ ዓራተይ ኣምጺኡ ባዕሉ መብለዓኒ እምበር። 

ኣቦና፡  

     ከምቲ ኣቦታትና ኣብ ግዜ ሕማምና ዝከናኸኑና ድኽመትና 
ዝርድኡልናን ነፍስናን መንፈስናን ዝሓመሉን ዝደኽመሉን እዋን ውን 
ኣሎ ስምዒትና ይኹን ቃላት ይኣብየና፡ ይኹን ደኣ'ምበር ኣብ ቅድሚ 
እግዚኣብሄር ቅቡላት ኢና ይከናኸነና ድማ።  

                              ንሕና ግን 

    ሰብነትና ክሓምም ከሎ ንቕበሎ መንፈስና ክሓምም ከም ዝኽእል ግን 
ኣይንግንዘብን ኢና። ሓደ ኣቦ ሕማም ናይ ወዱ ተረዲኡ ክኣልዮን 
ክድግፎን ከሎ ርዱእ ጌርና ንወስዶ፡ እግዚኣብሄር ናይ መንፈስና ሕማም 
ተረዲኡ ክሳብ ንሓዊ ክድግፈና ከም ዝኽእል ግን ኣይንቅበሎን።  

 

 

ንናይ ነፍሲ ፈተነ ንምብዳህ

እግዚኣብሄር
ኣምላኽ
ኣቦኻ
ምዃኑ
ምርዳእ

እግዚኣብሄር
ብዘይስምዒት
ትጽልዮ ጸሎት
ከም ዝቅበለካ

ምፍላጥ

እንታይ
ኢልካ
ትጽሊ

ከም ዘለኻ
ምፍላጥ
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3. ሳልሳይ ክንርድኦ ዘላና ድማ ንዛረቦ (ንጽልዮ) ተረዲእና ክንዛረቦ ከም 
ዘለና ደኣ እምበር ኣቃልቦና ኣብ ካልእ እንዳ ሓሰበ ብከንፈርና ጥራሕ 
ክነምልኾ የብልናን። 

ኣነ፡ ኣዘኪርኩምኒ ኣነ 
ውን ኣብ ግዜ ጸሎት 
ብዙሕ እዋን እየ 
ሓሳባተይ ዝስረቅ፡  
እግዚኣብሄር ግን 
ጸሎተይ ይሰምዓኒ 
ዶ ይኸውን ኣቦና 
? 

 

 

 

 

ኣቦና፡ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ጠቂስናዮ ዝነበርና ኣብ ሞንጐ ንሓጢኣት 
ምቅላስን ኣብ ሓጢኣት ምውዳቅን ፍልልይ ኣለዎ ዝወደይ። ሓሳብካ 
ዝሰርቁ ፈተነ እንዳ መጸካ ከሎ ንስኻ ድማ ነቲ ፈተነ ነጺግካ እግዚኣብሄር 
ካብቲ ፈተነ ከድሕነካ እንድሕር ትጽሊ ኣለኻ ከድሕነካ'ዩ፡ ምኽንያቱ 
ትቃለስ ስለ ዘለኻ እግዚኣብሄር ክባርኸካን ክረድኣካን'ዩ። ጸሎት 
መዝሙር ዳዊት ምድጋምን ትርጉሙ ከይፈለጠ ዝሽምድዶን፡ ብውሽጡ 
ዕሚም እንዳ በለ "ዎ ጐይታ የመስግነካ ኣለኹ" ዝብል፡ ውሽጡ ጨላዕላዕ 
እንዳ በሎ ከሎ "ዎ ጐይታ የፍቅረካ እየ" ምባል ደስ ዝብሎ እንተ ኾይኑ፣ 
ጸሎቱ ኣብ ህይወቱ ጽልዋ ዘይብሉ እዩ ዝኸውን ወላሓንቲ 
ከይተቀበለ’ውን ይተርፍ። እቲ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ዝብሎ ዘበለ ኹሉ 
ግቡእ ስራሕ ኮይንዎ እዩ፡ ወላሓንቲ ካብ ኣምላኽ ዝጽበዮ ነገር የብሉን። 

ኣብ ምግዳድ ዘሎ ፈተነ 

ናይ ስጋ 
ፈተነ 

ናይ ነፍሲ 
ፈተነ 

ናይ መንፈስ 
ፈተነ 

ትህኪት ስምዒት 
ዘይምህላው 

ብስጭት 

ዓቅሊ 
ብምግባርን    
ብደረጃ 

ምሱጓምን 
የድሊ 

ኣብ ርድኢት 
ደኣ'ምበር ኣብ 

ስምዒት 

ዘይምሙርካስ  

ተስፋ 
ምግባር፡ 
ምልማንን 

ምትብባዕን 
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እግዚኣብሄር ጸሎትና ኣየድልዮን እዩ ካብ ጸሎትና ዝረኽቦ ጥቅሚ’ውን 
የብሉን። ብኣንጻሩ ግን ንሕና ኢና ንጥቀም፡ ክንሓትት ከለና ካብቲ 
ፈቃርን ለዋህን ኣቦና ህያብ ንቅበል። ንደቁ ምሃብ ይፈቱ ስለ ዝኾነ "ክሳብ 
ሕጂ ሓንቲ እኳ ብስመይ ኣይለመንኩምዎን። ሓጎስኩም ምሉእ ምእንቲ 
ኪኸውን፡ ለምኑ ኽትረኽቡ ድማ ኢኹም" (ዮው 16፡24)። ልክዕ ከምዚ 
ሓደ ኣቦ ንወዱ ናብ እንዳ ዱካን ወሲዱ “እንታይ ክገዝኣልካ ትደሊ ? 
እንታይ ደስ ይብለካ ?" ዝብሎ እምበር እቲ ኣቦ ብሓይሊ ኣገዲዱ ኣይኮነን 
ዝደልዮ ዝገዝኣሉ። ከምዚ እዩ ጸሎት ዝበሃል ዝወደይ፡ ጸሎት ግቡእ ወይ 
ድማ ልምዲ ዘይኮነስ፡ ምስቲ ዘፍቅሮ ኣቡኡ ክጻወት ክስሕቅ ዝደሊ፡ 
ሽግሩ ዘካፍሎ፡ ድሌታቱ ዝሓተሉ ናይ ህጻን ዘረባ'ዩ። ስለዚ ንጸሎት ከም 
ንእሽተይ ኮንካ ክትነብሮ ፈትን፡ ፍጹም ኣይክስልችወካን ተጻዒርካ 
ትጽልየሉ ምኽንያት’ውን ኣይክትረክብን ኢኻ። ከም ህጻን ኮንካ ምስቲ 
ለዋህ ኣቦኻ እንተ ነቢርካ ጭንቀትካ ቀንጢጡ ብህይወት ከም ትነብር 
ክገብረካ'ዩ።  

ኣነ፡ እዚ ጸሎት ደኣ ክንደይ ይጥዕም ደቀይ!! ደሓር ከኣ ንምትግባሩ ቀሊል 
እዩ ዝመስል፣ ካብ ቅድም ነዚ ቃል እዚ ሰሚዐዮ ኔረ እንተ ዝኸውን 
ህይወተይ ካልእ ምኾነ ኔሩ። ግዜና ኣብ ድኻምን ካብ ፍቅርን ለውሃትን 
ሰምያዊ ኣቦና ተሓሪምና ንኾንቱ ጠፊኡ። 

ኣቦና፡ ድሓን ዝወደይ ሕጂ ጀምር፡ እግዚኣብሄር ነቲ ንብዙሕ ዓመታት 
ዘጥፋእካዮ ግዜ ክኽሕሰካ እዩ። ካልእ ክትዝክሮ ዘለካ፡ 

ቀዳማይ ፈተነ ናይ ስጋ (ሰብነትና) ትህኪት ሸለልትነትን'ዩ፡ መፍትሒኡ 
ድማ ደረጃ ብደረጃ ምጉዓዝ እዩ። 

ካልኣይ ፈተነ ናይ ነፍሲ ፈተነ ልምዳውነት እዩ፡ መፍትሒኡ ድማ ኣብ 
ስምዒት ዘይኮነስ ኣብ ርድኢት ምሙርኳስ እዩ። 

ሳልሳይ ፈተነ ናይ መንፈስ ፈተነ'ዩ። ሰይጣን መታን ከይትዓቢ ብኡንብኡ 
ኢድካ ክትህብ መጀመርያ ንትህኪትካ ሕሉፍ ሓጢኣትካን ብዝሒ 
ውድቀትካን ተጠቂሙ ከጨንቐካ ይፍትን።  



21 
 

መጀመርያ፡ ብተስፋ ተቃለሶ። ውድቀትካ ክንዲ ዝኸፈአ ይኽፋእ ክንዲ 
ዝበዝሐ ይብዛሕ ተንሲእካ ተናሳሕ፡ ምሉእ ምሕረት ኣሚንካ 
ከይተሓለልካ ናብቲ መንፈሳዊ መምርሒኻ ተመለስ፡ ፍጹም ግን ተስፋ 
ከይትቆርጽ። 

ካልኣይ፡ ኣብዚሕካ ናብ 
ጐይታ የእዊ። ካብ 
ክርስቶስ ደገፍ ለምን። 
ጸጸኒሕካ ጸሊ፡ ኣብ 
ቅድሚ ኣምላኽ 
ንድኽመትካ ብምግላጽ 
ጸጋን ሓይልን ክህበካ 
ለምኖ። 

ሳልሳይ፡ ቀጻሊ ምትብባዕ ለምን። መንፈስ ቅዱስ ምንጪ መጸናንዒ ስለ 
ዝኾነ ከጸናንዓካን ከሐይለካን መታን ቀጻሊ ከምዚ ኢልካ ለምኖ "ዎ 
ቅዱስ ዝኾንካ መንፈስ ኣምላኽ ደግፈኒ፡ ኣተባብዓኒ፡ ኣበርትዓኒ። ኣነ 
ድኹምን ሕዙንን እየ"። እቲ መጸናንዒ እዚስ ክንደይ ይጥዕም። ኣብ ኢሳ 
66፡13 ከምዚ ይብል "ከምቲ ኣደ ንዉሉዳ እተጸናንዕ፡ ከምኡ 
ኸጸናንዓኩም እየ፡ ኣብ የሩሳሌም ከኣ ኽትጸናንዑ ኢኹም"                             

"ኣነ ኸኣ ነቦ ኽልምኖ እየ፡ ንሱ ድማ ንዘልኣለም ምሳኻትኩም ዚነብር 
ካልእ መጸናንዒ ኺህበኩም እዩ" (ዮው 14፡16)። ንስኻ ለምን ጥራይ 
ምጽንናዕን ምትብባዕን ክትረክብ ኢኻ። 

ካልእ ውን ብመገዲ ለዋህ መጸናንዒ ብኣባት ነብስኻ ጌርካ ምጽንናዕ 
ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ቅዱስ ዮውሃንስ ኣፈወርቅ ከምዚ ይብል “ኣብ 
ክንዲ ናብ ዝሕክመካ ሓኪም ናብ ዝጎድኣካ ከይትኸይድ ተጠንቀቅ።” 

ኣነ፡ እዚ ናይ ምግዳድ ደረጃ ግን ነዊሕ ዲዩ ? 

ናይ መንፈስ ፈተነ ንምቅላስ 

ተስፋ ምጭዳር 

ካብ መንፈስ 
ቅዱስ ጽንዓት 

ምልማን 



22 
 

ኣቦና፡ ናይ ግዜ ከሕስበካ የብሉን ዝወደይ፡ ኣብቲ መንገዲ ጥራይ 
ምህላውካ ኣኻሊ እዩ። ኣብ ምጅማር ናይቲ መንገዲ ይኹን ኣብ ማእከል 
ወይ ድማ ኣብ መወዳእታ ዘይኮነስ ክርስቶስ ምሳኻ ምህላዉ እኹል እዩ። 
ንስኻ ጥራይ ኣብ ኩሉ ደረጃ እሙን ኩን፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደረጃ 
ጥንቁቅን መስተውዓልን ክትከውን ከም ዘለካ ፍለጥ። 

ኣነ፡ ብጣዕሚ ጽቡቅ ኣቦና። ልምምድ ከ ክንወስድ ዲና ? ምኽንያቱ 
ግብራዊ ልምምድ መዓልታዊ ኣብ ህይወተይ ስለ ዝነብሮ ካብ ርእሰይ 
ኣይሕከኽን'ዩ። 

ኣቦና፡ ቀዳማይ ልምምድና ኣብ ሰሙን ቅዱስ ቁርባን ክንወስድ ከም ዘለና 
እዩ። 

ኣነ፡ ሓቂ ትሓይሽ እዛ ልምምድ ከባድ ዲያ ክትከውን ወይስ ፎካስ 
ኣይፈለጥኩን !! 

ኣቦና፡ ቅዳሴ ዝግበረሉ ቀንዲ ምኽንያት ናብ ቅዱስ መስዋእቲ ቀሪብካ 
ምስ ክርስቶስ መታን ክትሓብርን ክትጸንዕን እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ምሕረት 
ኣምላኽ ጸኒዕና ኣንጻር ፍትወትን ማዕበል እዛ ዓለም ደው መታን ክንብል 
እዩ። ጎይታ፦ "ፍረ ኣብ ጨንፈር እንተ ዘይጸኒዑ ኣይፈርይን እዩ" በለ። 
ስለዚ ቀጻሊ ክንቅበል ኣለና፡ ብእኡ ኣሚና ክንሕጎስ ኣብ ጐይታና ክንጸንዕ 
ኣለና። ንኣብነት፦ ሓደ ሰብ መጺኡ እንካ ሰብነተይ፡ እንካ ደመይ፡ እንካ 
መንፈሰይ፡ እንካ ህይወተይ ይብለካ እንተ ሃሊዩ ካብዚ ዝዓቢ ፍቅሪ 
እንታይ ኣሎ። 

ኣነ፡ ግን እኮ'ሞ ኣቦና ኣነ እዚ ፍቅሪ'ዚ ኣይግበኣንን እዩ ?! 

ኣቦና፡ ሕጂ ድማ ናብታ ወላሓደ ኣይግበኦን'ዩ ትብል ዘረባ ዶ ክንምለስ 
ኢና !!! መን ደኣ'ዩ ዝግብኦ ?! እቲ ብሓይሉ ብቁዕ ክኸውን ዝፍትን 
ፍንፉን ኣንጭዋ ?!! ኣይፋሉን ! ንሕና ጥራይ ብሓጢኣትናን ጌጋናን 
ንናዘዝ፡ ኣምላኽ ባዕሉ እዩ ብቑዓት ዝገብረና። ካህን ኣብ ቅዳሴ ክጽሊ 
ከሎ ብቑዓት ግበረና ኢሉ'ዩ ዝጽሊ። ብጹእ ወቅዱስ ኣቡነ ቄረሎስ 6ይ 
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መበል 116 ፓትርያርክ ዘእስክንድርያ ዝነበሩ "ኩሉ መዓልቲ ቅዱስ ቁርባን 
ውሰድ" ኢዮም ዝብሉ ኔሮም። ኣቦና ቢሾይ ካምል ካህን ቤተክርስትያን 
ግብጺ ውን "ሓደ ሰብ እንታይነት ሓጢኣቱ ብዘየገድስ 'ኣነ ጠፊአ'የ 
ዘለኹ' ኢሉ እንተ መጺእኒ፣ ኣብ ጽኑዕ ምክትታል ኣቲዩ ብቀዳምነት 
ቅዱስ ቁርባን ዝቅበል ንሱ'ዩ" ይብሉ ኔሮም። ስለዚ ሓጢእካ ኣብ 
ዝረሳሕካሉ እዋን ክንክን ጥራይ ዘይኮነ ዘድሊየካ ፈውሲ'ውን ይግበኣካ 
እዩ፡ ነዚ ድማ እዩ ነብስኻ ናብ ቤተክርስትያን ክትከይድ ተገድዳ፡ ወረ 
ክርስቶስ ምስ ሓጢኣትካን ረሰሓትካን ከለኻ ከም ዝቅበለካ እንተ ኣሚንካ 
ቤተክርስትያን ክትከይድ ዘይትግደደሉ ምኽንያት የብልካን ንምንታይ፡ 

                          ፍሑግ ፍሑግ እንዳ በልካ ዘይትመጽእ              

ሓደ ሰብ እግዚኣብሄር ኣይቅበለንን እዩ ዝብል ስምዒት እንተ ሒዝዎ ግን 
ክሰላቸውን ንነብሱ ዘይረብሕ ሰብ ጌሩ ክቆጽራን ነብሰ ምትሓትን 
ክስምዖን እዩ። 

ኣነ፡ ኣይትሓዙለይ ኣቦና እዛ ሕቶ ኩሉ ግዜ እየ ዝሓታ ግን እሞ ሸለል 
እንተ በልኩ ኸ ? 

ኣቦና፡ ዝወደይ !! ኣነዶ ሸለል በል ወይ ኣብ ክርስቶስ ቅዱስ ኮይንካ ኢኻ፡ 
ኣብ ሰማያት ተቀሚጥካ 
ኢኻ'ሞ እልል በል 
ኣመስግን ዘድልየካ የለን 
ኢለካ እየ። ኣነ ዝብለካ 
ዘለኹ ንነብስካ ከምዚ 
በላ፡ "ኣነ ሓጥእ እኩይ 
ሰብ'የ፡ ሓሚመ እየ 
መጺአ ዘለኹ እሞ 
ፈውስኻ እደሊ ኣለኹ 
ጐይታይ !! ካብ ሓጢኣተይ ናጻ ክኸውን ከተንጽሃኒ እደሊ ኣለኹ፡ ካብ 
ፍትወት ስጋ ነጻ ክኸውን ፍቅርኻ ኣጽግበኒ፡ ስለዚ ኣንጽሃኒ ጐይታ 
ክርስቶስ ! ፍቅርኻ ምልኣኒ ኣምላኸይ !!" 

ናብ ቤተክርስትያን ዝመጽእ ሰብ፡ 
ከም እንስሳ ብዘይርድኢት ዝጎዓዞ 
ዘይኮነስ፡ ምኽንያት ሃሊዎ እዩ 
ዝመጽእ፡ ናብ ሓኪም ዝኸይድ 

ሕሙም ክፍወስ እምበር ናይ ዙረት 
ኣመል ሃሊዎ ኣይኮነን። 

ቅዱስ ያእቆብ ዘስሩግ  
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   ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ምውሳድካ ጸልይ፡ ተነሳሕ፡ ከምቲ 
ዝተበሃሃልናዮ ንስሓ ብዝሓለፈ ምጥዓስ፡ ካልኣይ ግዜ ነቲ ጌጋ ክትደግሞ 
ዘይምድላይ፡ ምሉእ ምሕረት ኣምላኽ ምእማንን እዩ። ነዚ ምስገበርካ 
ኣብ ምሕረት መታን ክትጸንዕ ቅዱስ ቁርባን ወሰድ። 

ኣነ፡ ኣቦና ! ነዚ ሓቂ ክርዳእ ስለ ዝገበርኩምኒ ካብ ልቢ እየ 
ዘመስግነኩም፡ ምኽንያቱ እዚ ሓቅ እዚ ናብ ቤተክርስትያን ምምጻእ 
ጥራይ ዘይኮነ ፍሑግ እንዳ በልኩ ክመጽእ ከኽእለኒ'ዩ። እንሓንሳብ 
ጸይመ፡ ተናሲሐ ይውዕል እሞ ነብሰይ ክወቅስ፡ ቅቡል ኣይኮንኩን ዝብል 
ሓሳብ ኣብ ርእሰይ እንዳ መጸ ቅዱስ ቁርባን ከም ዘይቅበል ይገብረኒ።
ሓጢእ፡ ክፉእ ሰብ ጽቡቅ ዘይብሉ ሰብ ኮይኑ ክስመዓካ ከሎ ጽቡቕ 
ስምዒት ኣይህበንን'ዩ፡ ስለዚ ኣነ ገና እግዚኣብሄር ሓጥእ ከለኹ ከም 
ዝቕበለንን ዘፍቅረንን እንተ ተቀቢለዮ ንሓጢኣት ክጸልእ ሓይልን ሓጎስን 
ክህበኒ እዩ። 

  ኣቦና እዚ ምሕረት ኣምላኽን ኣምላኽ ከም ዝቅበለናን ቃል ፍጹም 
ኣይምኖን እዩ'ሞ እንተ ትደግሙለይ ክንደይ ምመቀረ ኔሩ ምኽንያቱ 
ደስታ ጥራይ ዝህብ ዘይኮነስ ተስፋ’ውን ዘስንቅ እዩ።             

ኣቦና፡ ደሓን ዝወደይ ኣብዚ ንወስዶ ዘለና መንፈሳዊ መምርሒ "ክርስቶስ 
መፍቀር ሓጥኣን" ዝብል ኣርእስቲ ምስ በጻሕና ብኸመይ ነፍቅር፡ ከመይ 
ጌርና ኢና ኸ ንቅበሎን ምስኡ ንነብርን ኢልና ብሰፊሑ ክንዘራረበሉ 
ኢና። ንሕጂ ግን ቅድሚ ናብ ካልእ ነጥቢ ምስጋረይ ንርድኢትካ ተብርህ 
ሓንቲ ኣብነት ክነግረካ። 

ኣነ፡ ሕራይ እሰምዓኩም ኣለኹ ኣቦና። 

ኣቦና፡ ንኣብነት ኣብ ቤተክርስትያን ከምዚ እንዳ በሉ ኣዋጅ ኣዊጆም እሞ 
ንበል "ዝመጽእ ዘሎ ሰንበት ንግሆ ቅድሚ ሰዓት ሽዱሽተ ኣብ 
ቤተክርስትያን ዝተረኽበ ምእመን ደርሆ ምስ እንቋቅሖኣ ብነጻ ክወሃብ 
እዩ" ኣብዛ መዓልቲ ክንደይ ሰብ ናብ ቤተክርስትያን ክኸይድ እዩ ኢልካ 
ትሓስብ? 
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ኣነ (ፍሽኽ እንዳ በልኩ)፡ ኣነ ቀዳማይ ኣብቲ ቦታ ምስተረኸብኩ ኔረ 
ኣቦና። እታ ቤተክርስትያን’ውን ክሳብ ኣፋ ምመለአት ኔራ፡ ወረ 
ገሊኦምሲ ኣብ ቤተክርስትያን ምሓደሩ ኔሮም !! (ኣነ እንዳ ሰሓቅኩ) 
ድርሆ ምስ ደቃ እንዳ ሰማዕካ ዶ ስቕ ይበሃል'ዩ። 

ኣቦና፡ ሰሙን ሰሙን እንተ ዝኸውን ከ ? 

ኣነ፡  ኣብ ሰሙን ከኣ ረጎደ እንታይ ከይብለና!! 

ኣቦና፡ እምበኣር ኣብ ቤተክርስትያን ሰሙን 
ሰሙን ደርሆ ዘይኮነ ዘሎ ደምን ስጋን ናይ 
ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዘሎ፡ 
ህይወት ዝህብ፡ ኣንጻር እከይ ፍትወት ስጋ 
ዘጽንዕ፡ ሕድገት ሓጢኣት (ማለት 
ንቅዱሳን ዘይኮነ ንሓጢኣን)፡ ዝተሓርደ 
(መስዋእቲ) ክርስቶስ እዩ ዘሎ። ዝኾነ ሰብ 
መጺኡ ሎምዓልቲ ቅዱስ ቁርባን 
ብሓሙሽተ ቅርሺ እዩ፡ ብመስርዕ ኢኻ ክትወስድ ዝብለካ የለን፡ ብነጻ 
ኢኻ ትወስድ። ክንርድኦ ዘድሊየና እዚ እዩ ዝወደይ። 

ስለዚ መንእሰያት ናብ ዘይስነ-ምግባራዊ ቪድዮ ምርኣይን ፍትወት ስጋን 
ክፈትዉ ዝድርኾም ዘሎ ምኽንያት ካብ ቅዱስ ቁርባን ምርሓቆም 
ክርስቶስ ከም ዝቅበሎምን ከም ዝሓድገሎም ስለ ዘይተረድኡ'ዩ። ቅዱስ 
ቁርባን በረኸት ወይ ስርዓት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ምስቲ ቅዱስ ምሕባርን 
ምቅዳስን፡ ምስቲ ንጹህ ምንጻህ'ዩ፡ ምስቲ ሰመያዊ ኣቦና ሓቢርና ሓደ 
ኮይና ነዚ ዘድክመናን ዝጎድኣናን ሓይሊ ሰይጣን ኣንጻሩ ንኽንቃለስ 
ንረኽቦ እዩ። ዝወደይ፡ 

 

            ትህኪት፡ ንመንእሰያት ግዳማዊ ጽፍሒ ኮይኑ  

     ፍቅርን ሓይልን ክርስቶስ ንኸይርድኡ ዝጉልብብ ሽፋን እዩ  

ወዲ ሰብ ብዘይ 
ኣምላኻዊ ጸጋ ህይወት 

ቅድስና ክነብርን 
ክሕጎስን ኣይክእልን 

እዩ። 

ቅዱስ ኣጎስጢኖስ 
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 ምኽንያቱ ሰብ ንበይኑ ወላሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እዩ፡ ኣንጻር 
ፍትወትን ርኽሰትን እዛ ዓለም ጸኒዑ ክቃለስ እንተ ኾይኑ ናይ 
እግዚኣብሄር ጸጋ የድሊዮ እዩ። ሰባት ኩሉ ግዜ ዋጋ ንምኽፋል ድሉዋት 
እዮም፡ ዋጋ መስዋእቶም እንተ ተረዲኦም (ደርሆ ንምርካብ) ነብስና 
ክነገድዳን ክንጽዕርን ክንጅምር ኢና። 

ኣነ፡  ምናልባት’ውን ካብ ምስ ተረድኣና ምስ ተሰምዓና ዝያዳ ንነብስና 
ክነገድዳ ንኽእል ኢና ኣቦና፡ ምኽንያቱ ንኣብነት ኣነ  ደርሆ ብጣዕሚ ስለ 
ዝፈቱ ናይ ግድን እየ ንግሆ ክትንስእ ክግደድ፡ ደርሆ እንተ ዘይከውን ግን 
ምናልባት ክድቅስ’ውን ይኽእል ኔረ። 

ኣቦና፡ ስምዒት ንግዚኡ ንጎኒ ገዲፍና፡ ሓንቲ ኣብነት ክነግረካ። ንጽባሕቱ 
ፈተና ሃሊካ ሰዓት ሓደ ናይ ለይቲ ምስ ደቀስካ ንግሆ መጺኦም የተስኡኻ፡ 
ግደፉኒ ኣነ ፈተና ኣይፈቱን'የ ዲኻ ክትብሎም ?! 

ኣነ (ፍስኽ እንዳ በልኩ)፡ ሕጂ ተረዲኤኩም ኣቦና !! ርድኢት'ዩ ንሰብ 
መስዋእቲ ክኸፍል ነብሱ ከገድዳ ዘኽእሎ። 

ኣቦና፡ ስለዚ ዝወደይ ነብስኻ ከተገድዳ ዝሕግዘካ ስምዒት ዘይኮነስ 
ርድኢት እዩ። ስምዒት መመላእታ እምበር ቀንዲ ኣይኮነን ንሓንሳብ 
ክህልወካ ይኽእል ንሓንሳብ ድማ ዘይክህልወካ ይኽእል እዩ።  

  ኣብ ግብሪ ከነውዕሎ ዝተሰማማዕናዮ ልምምድ "ሰሙናዊ ቅዱስ 
ቁርባን" ንኽትርዳእ፡ ምሕረት ኣምላኽ ምቅባል፡ ሓጢኣትካ ብዘየገድስ 
ኣብ ክርስቶስ ክትጸንዕ ክሕግዘካ፡ ሰሙን ምሉእ ክትቃለስ ከኽእለካን'ዩ። 
ሓድሽ ልብሲ ዝለበስካ ኮይኑ ስለ ዝስምዓካ ከም ዘለዎ ብጻዕዲኡ 
ክጸንሓልካ ስለ ትደሊ’ውን ንሓጢኣት ክትቃወም ከጽንዓካ እዩ። 

ኣነ፡ ብኸመይ ? 

ኣቦና፡ ሓደ ሰብ ንኣውደኣመት ዝኸውን ሓድሽ ክዳን ገዚኡ ንመጀመርያ 
ግዜ ይኽደኖ እንድሕር ሃሊዩ፡ ኣዚዩ ስለ ዝሕጎስ ብዝከኣሎ መጠን እቲ 
ኽዳን ንኸይረስሖ እዩ ዝጥንቀቅ፡ ዝኾነ ሓላፊ መንገዲ ከይተረድኦ ክዳኑ 
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ረሰሓት እንተ ጸዪቅዎ ድማ ብሕርቃን "ኣታ እንታይ ክትረክብ !! ዓይንኻ 
ዘይትርኢ !! ክብሎ ባህርያዊ እዩ። ዝኾነ ቅድሚ ሕጂ ነዊሕ እዋን ዝለበሶ 
ልብሲ እንተ ኾይኑ ግን ሓመድ ይጽየቅ ኣይጸየቅ ብዙሕ ኣየሕስቦን'ዩ 
"ማይ እዩ ፈውሱ" እዩ ዝብል። ስለዚ ቅዱስ ቁርባን ክትወስድ ከለኻ 
ሓድሽ ልብሲ ከም ዝተኸደንካ፡ ሓድሽ ህይወት፡ ምስ ክርስቶስ ዘለካ 
ፍቅሪ ምሕዳስ ከም ዝኾነ እንተ ኣሚንካ፡ ኣዘራርባኻን ጠባይካን 
ንክርስቶስ ከትመስል ክሕግዘካ እዩ። ቅዱስ ቁርባን ምውሳድ ከም 
በረኸት ወይ ልምዲ ጥራይ ጌርካ ቅድሚ ፈተነ ብዘይ ሓቀኛ ርድኢት 
እንተ ወሲድካዮ (ወላ ኩሉ መዓልቲ ውሰዶ) ግን ክትህከ ናብ 
ቤተክርስትያን ንምኻድ ክትሰላቾ፡ ዑምቀት፡ ሓይሊ፡ ኣንጻር ፍትወት 
ዓለም ንምቅላስ ዘይትጸንዕ ደጋዊ ምስሊ ከም ትሕዝ ጥራይ እዩ 
ዝገብረካ።  

ኣነ፡ ይቅሬታ ኣቦና ምስዛ ሰሙናዊ ቅዱስ ቁርባን ዝሃብኩምኒ ልምምድ 
ትኸይድ ተወሳኺት ልምምድ ትህልዋ ዶ ትኸውን? 

ኣቦና፡ መዓልታዊ መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ ኣይተቋርጾ፡ ብስሩዕ 
ዘይትኸይድ እንተ ሃሊኻ ግን ከም ብሓድሽ መዓልታዊ ሰሙን ምሉእ 
ሓንቲ ጥቅሲ እንዳ ኣንበብካ ጀምር፡ ካልኣይ ሰሙን ፍርቂ፡ ሳልሳይ 
ሰሙን ድማ ምዕራፍ ትውድእ። 

ኣነ፡ ሓንቲ ጥቅሲ ጥራይ !! ብሓንቲ ምዕራፍ ዘይጅምር?! 

ኣቦና፡ ክንደይ ጌርካ ኣለኻ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዘይተንብብ? 

ኣነ፡ ከባቢ ሰለስተ ወርሒ። 

ኣቦና፡ ልቢ ግበር ዝወደይ !! ሰይጣን ንተሽከርካሪት (መኪና) ደው ከብላ 
እንተ ዘይክኢሉ በንዚን እዩ ዝረግጽ። 

ኣነ፡ ከመይ ማለት ኣይተረድኣንን ? 
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ኣቦና፡ ስለስተ ወርሒ ከየንበብካ እንተ ጸኒሕካ ከም እንደገና ንድሕሪት 
ተመሊስካ በብሓንቲ ቀስ እንዳ በልካ ቅልል ብዝበለ መልክዕ ምንባብ 
ጀምር፡ ብስሩዕ ኣገባብ ጌርካ ድማ ቀጽሎ "ካብ ከየንበብኩ ሓንቲ 
መዓልቲ ትሓልፈኒ ሞት ይሕሸኒ" ከምኡ ክትገብር ይኸብደካ ዲዩ ? 

ኣነ፡ ኣይከብድን'ዩ!! ሓንቲ ጥቅሲ ሓንቲ ደቂቅ ኣይትወስድን እያ 

ኣቦና፡ ሓንቲ ጥቅሲ ንምንባብ ጸኒዕካ እንተ ኣንቢብካ፡ ሓንቲ ምዕራፍ 
ንምንባብ ውን ብቀጻሊ ከተንብብ ክትክእል ኢኻ። 

ኣነ፡ ብጣዕሚ ጽቡቅ ኣቦና ከምኡ ክገብር እየ። 

ኣቦና፡ እንተ ቅድሚ ሕጂ ጠቂስናየን ዝነበርና ሰለስተ ነጥብታት’ውን 
ኣይትረስዓየን ኢኻ (ፍሉጥ ግዜ ሒደት ጥቅሲ/ ናይ ምርዳእ ጸሎት/ 
ንበር፡ ተዋሳእ፡ ጸልይ)።  

ኣነ፡ ይቅሬታ ኣቦና ከምዛ ቅዱስ ቁርባን ንምውሳድ ርድኢት 
ዘትሓዝኩምኒ መጽሓፍ ቅዱስ ንምንባብ ዝሕግዙኒ መረዳእታ እንተ 
ትደግሙለይ ጽቡቅ ኔሩ፡ ምኽንያቱ ነብሰይ መንፈሳዊ ህይወት ንኸንብራ 
ከገድዳን ንትህኪት ክቃለስ’ውን ክሕግዘኒ እዩ። 

ኣቦና፡ ሓደ ሰለስተ ውላድ 
ዝነበርዎ ኣቦ ናብ ርሑቅ ሃገር ገሸ 
እሞ ቀጻሊ ደብዳቤ ይልእከሎም 
ነበረ። እቲ ቦኽሪ ወዱ ደቁ ከዕቢ 
ብስራሕ ላዕልን ታሕትን ክብል 
ምስኡ ተወሳኺ ኮርስ ይወስድ ስለ 
ዝነበረ ኣቡኡ ዝልእከሉ ዝነበረ 
ደብዳቤታት ከንብቦ ኣይከኣለን፡ 
በዚ ድማ ርክቦም ተበትከ፡ ሓንሳእ 
ሓንሳእ ኣቦ ከም ዘለዎ ይርስዖ 
ሓንሳእ ሓንሳእ ድማ ንኣቡኡ ዘኪሩ 

ወላ እኳ መገዲ መንግስተ 
ሰማያት ንደቂ ሰባት ቀጣን 
ተጨንቅ እንተ ኾነት ምስ 
ኣተኻያ ግና መዳርግቲ 
ዘይብሉ ግፍሓት ብሉጽ 
ሰፈር እዩ። እዚ እቶም 

ብዓይኖም ርእዮም ዝነበርዎ 
ምስክር እዩ። 

ቅ/ ሃዋርያ ኣትናትዮስ  
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ከዕዘምዝም ይውዕል ሓንሳእ ድማ ናይ ቅድም ዝነበሮም ርክብ ዘኪሩ 
ይነብዕ። ወላ እኳ ነቲ ቅድም ዝነበሮም ርክብ ክምለሶ እንተ ፈተነ ቃልሲ 
ህይወት ግና ዕድል ክህቦ ኣይከኣለን። ናይ ሰብ ህይወት ከም ዘይብሉ 
በሊዑ ሰቲዩ ጥራይ ዝድቅስ ኮነ። 

ኣነ (ክሉፍ ኣቢለ)፡  ወንጌል ዘየንብብ ሰብ ከምዚ ዘጋጥሞ እንድሕር 
ኮይኑ ከቢድ'ዩ !! 

ኣቦና፡ ወንጌል ዘየንብብ ጥራይ ኣይኮነን ዝወደይ፡ ዝኾነ ሰብ ምስ ኣምላኽ 
ወላሓንቲ ርክብ እንተ ዘይብሉ፡ ኣምላኽ ኣቡኡ ኣይኮነን ማለት'ዩ፡ 
እግዚኣብሄር ኣብ ህይወቱ ስለ ዘይነብር፡ ርክብ ስለ ዘይብሎም ህይወት 
ጻዕርን ድኻምን ትኾኖ። 

ኣነ፡ ምስ ወንጌልን ኣምላኽን ርክብ ዘለዎ’ኸ ኣብ ህይወቱ ወላሓንቲ 
ድኻም ወይ ጻዕሪ የብሉን ማለት ዲዩ ? 

ኣቦና፡ ከምኡ ማለተይ ኣይኮነን፡ ምድካምን ምጽዓርን ኣብ ኩሉ ፍጥረት 
ወዲ ኣዳም ኣሎ። ወንጌል ባዕሉ’ውን ህይወት ብዘይ ድኻም ጻዕሪ 
ኣይበለን፡ ኣብ ሞንጐኦም ክልቲኦም ግን ፍልልይ ኣሎ። 

ኣነ፡ እንታይ እዩ እቲ ፍልልይ ? 

ኣቦና፡ እቲ ፍልልይ፡ 

እቲ ምስ እግዚኣብሄር ርክብ ዘለዎን ኣብ መብጽዓ ቃል ኣምላኽ ዝኣምን 

ሰብ፡ እግዚኣብሄር ክሕብሕቦን ሓይሊ ክህቦን ልክዕ ከም ኣቦ ንውላዱ 
ኣብ እዋን ሽግሩ ሓጐስ ክፈጥረሉ፡ ድኻማቱ ናብ ሓይሊ ክልውጦ፡ ጸላም 
ናብ ወጋሕታ፡ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ጸላእቱ ስልጣን ክህቦን ኣብ ትሕቲ 
ኣእጋሩ ከግዝኣሉን ኣእምሮ ክበጽሖ ዘይክእል ሰላም ድማ ክዓስሎ እዩ። 

እቲ ዝረድኦ ዘይብሉ በይኑ ዝቃለስ ሰብ ግን ክደክም ወላሓደ ዘዕርፎ 

ክስእን፡ ሽግር ክገጥሞ፡ ናይ ህይወት ጸበባ ንበይኑ ክገጥሞ  ሰላም ክስእን፡ 
ምሉእ ዕድሚኡ ክደክም ድሕሪ ሞቱ ድማ ከም ዘለዎ ክነብር እዩ።  
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ኣነ፡ ብዛዕባ እቶም ክልተ ዝተረፉ ደቁ’ኸ ኣይቀጸልኩማን እኮ ? 

ኣቦና (እንዳ ሰሓቀ)፡ ግርም ዘኪርካ ዝወደይ፡ ዛንታ ትፈቱ ኢኻ ማለት'ዩ 
! 

ኣነ፡ እወ ዛንታ ኩሉ ግዜ ንሓደ ስነ ሓሳብ ስለ ዘብርሃልካ ጽቡቅ እዩ ደስ 
ይብለኒ እዩ። 

ኣቦና፡ ብናይቲ ቦኽሪ ውሉድ ክጅምረልካ። ከምቲ ዝጠቀስናዮ እቲ ቦኽሪ 
ውላድ፡ ኣቡኡ ዝሰደሉ ዝነበረ ደብዳቤታት ሰልዲ፡ ህይወት ብኸመይ 
ትገጥማ፡ ብከመይ ሽግራት ትፈትሕ ትሕስቶ ዘልዎ ምኽሪ ዘጠቃለለት 
እኳ እንተ ነበረት ሰኣን ምግዳሱ ከምቲ ዝራእናዮ ህይወት ኣድከመቶን 
ኣበሳጨወቶን። እቲ ምንኣሱ ድማ ኣቡኡ ዝሰደደሉ ደብዳቤ የንብቦ ነበረ 
ነቲ ቃል ግን ይኣምኖ ኣይነበረን፡ ነቲ ሰልዲ ውን ይጥቀመሉ ኣይነበረን፡ 
ምኽሪ ኣቡኡ ይጥቀመሉ ኣይነበረን፡ ሕልንኡ ንኸዕርፍ ጥራይ ወይ ከኣ 
ከድሊዮ ከሎ ነቲ ደብዳቤ የንብቦ ነበረ። ናይ ኣቡኡ ደብዳቤ ምንባብ 
ንሽግረይ ክሕግዝ ዝኽእል ምኽሪ እዩ ኢሉ ሓሲቡ ስለ ዘይፈልጥ ልማድ 
ጥራይ ኮይንዎ የንብቦ ስለ ዝነበረ ብዙሕ እዋን ንኣቡኡ “ንምንታይ ኣብዚ 
ገዲፍና ከይዱ?! ነሕልፎ ዘለና ክስምዖ ኣይክእልን?!” ክብል ወትሩ 
ንኣቡኡ ይወቅሶ ነበረ። እንሓንሳእ’ውን ድኻሙን ጭንቀቱ ዝነግር 
ደብዳቤ ንኣቡኡ ይልእከሉ ነበረ፡ እቲ ዘሕዝን ግን ኣቡኡ ዝኣትወሉ 
ዝነበረ ቃል ኪዳን ዘይምእማኑ ዓቅሊ ጌሩ ዘይምጽባዩን ምረትን ድኻምን 
ዝመልኦ ህይወት ይነብር ነበረ፡ ካብቲ ዓቢ ሓዉ ውን ወላሓንቲ መፍለዪ 
ኣይነበሮን። 

ኣነ፡ ብርግጽ መልእኽቲ ኣቡኡ ብዘይ ዑምቀት፡ ርድኢት የንብቦ ስለ 
ዝነበረ ኣብ ግብሪ የውዕሎ ስለ ዘይነበረ ኣንቢብካ ጥራይ ምኻድ ሃሲዎ። 

ኣቦና፡ ቃል መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ሰማያዊ ኣቦይ ዝተቀበልክዎ ውልቃዊ 
ደብዳቤይ ጌረ እንተ ዘይተቀቢለዮ፡ ኣብ ህይወት ከም ዝመርሓኒ፡ ሕድሪ 
ከም ዘለኒ ዘፍልጠኒ፡ ቃል ኪዳን ከም ዝኣተወለይ ዝሕብረኒ፡ ፍረ ጻማይ 
ከም ዝኸፍለኒ ዘፍልጠኒ ኣቦነታዊ ምኽሪ ምዃኑ እንተ ዘይፈሊጠ 
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መጽሓፍ ቅዱስ ብምንባበይ ዝረኽቦ ጥቅሚ ወላሓንቲ ኣይክህሉን'ዩ። 
ህይወተይ’ውን ልምዳዊ ስርዓት፡ ንይምሰል ዝመላለስ፡ ድኻም፡ 
ብስጭትን ቃንዛን ጥራይ እዩ ክኸውን። 

ቃል ኪዳን እግዚኣብሄር፡ ንቕዱሳን ኣቦታት ጥራይ ዘይኮነ ንኹላትና          
ነቶም ደቁ ዝኾና’ውን እዩ።  

   ንሱ ንኹላትና ማዕረ እቶም ቅዱሳን ኣቦታት እዩ ዝግደሰልና፡ ከምቲ 
ንኣቦና ኣብራሃም ዳዊት ጳውሎስ ዘፍቀሮም ንዓኻ ውን የፍቅረካ እዩ።  

ከምቲ ንሳቶም ዋጋኦም ደም ክርስቶስ ዝኾነ፡ ንስኻ ውን ልክዕ  

 = ከም ደም ክርስቶስ ኢኻ። 

ኣነ፡ ይገርም'ዩ ኣቦና!! ብኸምዚ ትብልዎ ዘለኹም ቃል ኣይዓበናን፡ 
ኣተዓባብያና “ንሕና ደኣ ጥቃ ቅዱሳን እንታይ ኢልና ክንቀርብ። ቃል 
ኪዳን እግዚኣብሄር ንቕዱሳን ጥራይ እንተ ዘይኮይኑ ንዓና ሓጥኣን 
ኣይኮነን” ብዝብል ኣበሃህላ ኢና ዓቢና። 

ኣቦና ዘረባይ ኩሉፍ ኣቢሎም ከምዚ በሉኒ፡ እወ ብርግጽ ሓጥኣን !! 
ኩላትና ሓጥኣን ኢና፡ ኩላቶም ዓሊዮምን ስሒቶምን እዮም። ኣቦና 
ኣብራሃም ሓሲዩ፡ ዘማራይ ዳዊት ዘምዩን ቀቲሉን፡ ጴጥሮስ ክሒዱ፡ 
ነፍሲ ወከፍና ድኽመት ኣለና፡ ነታ ዘማዊትን ነቲ ሽፍታን ዝተቀበለ 
ይቅበለና እዩ !! እግዚኣብሄር ኣብ ደቁ ኣድልዎ የብሉን፡ እምበሺ ነቲ 
ዝደኸመ ርእዩ ብሉጽ ክንክን ይገብረሉ፡ ኣብዚሑ ፍቅሩ ይልግሰሉ። 
ክርስቶስ ንሓጥኣን እዩ ዝመጸ፡ ዝኣተዎ ቃል ኪዳን ውን ንኹሎም ደቁ 
እዩ!! ነቲ ኣሚኑ ዝተቀበሎ ቃሉ እሙን እዩ። 

ኣነ፡ ንሳቶም ደኣ ሓንሳእ ምስ ተጋገይዩ ተናሲሖም እዮም፡ ኣነ ግን ክንደይ 
ሳዕ እየ ዝሓጥእ!! 

ኣቦና (ብፍሽኽታ)፡ ንስኻ ውን ተናሳሕ። ጻድቅ ኣብ መዓልቲ ሸውዓተ 
ሳዕ ይወድቅ ይትንስእ ከኣ። መን ኣሎ ካባና ጻድቅ፡ ኩላትና ሓጥኣን 
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ዘይኮናን !! ንስኻ ጥራይ ንሓጢኣት ጽሊእካ ኣብ መንገዲ ክርስቶስ 
ገስግስ። ሓደ ሰብ ሓጢኣት ኣብ ዝገብረሉ ካብ  ሑቅፊ ድያብሎስ 
ዘምልጠሉ ቃል መብጻዓ (ኪዳን) ኣምላኽ የድሊዮ፡ ብዙሕ ሕድገት 
ሓጢኣት የድሊዮ፡ ኣብ ግዜ ሽግሩ ረድኤት ኣምላኽ የድሊዮ። ስለዚ 
ብዙሕ ናይ መብጽዓታት ቃል ፍቅሪ ስለ ዘለካ ተሓጐስ። 

ኣነ፡ ኣቦና ሓደ ነገር ክነግረኩም ደሊየ ኔረ ዘይትኹርዩለይ እንተ ኾንኩም 
ክነግረኩም። 

ኣቦና (ብፍቅሪ)፡ ስኽፍ ኣይበልካ ዝወደይ እንታይ ንገረኒ። ብዘይ ክፉት 
ልቢ (ጉሉጽነት) ብዙሕ እንተ ተዛረብና ቁም 
ነገር የብሉን እሞ ኣብ ልብኻ ዘሎ ነጊርካ 
የዕርፍ። 

ኣነ፡ ሓንሳእ ሓንሳእ እትብልዎ ነገራት ኣመና 
ተቃልልዎ ኮይኑ'ዩ ዝስምዓኒ፡ ካብ ፍቅሪ 
ክርስቶስን፡ ካብቲ ዝኣተወልና ብዙሕን 
እሙንን  መብጽዓ ወላሓንቲ ዝፈልየኒ ከም ዘየለ ዲኹም ትነግሩኒ 
ዘለኹም ? 

ኣቦና፡ ብዘይካ ሓንቲ እወ። 

እነ፡ እንታይ እያ ንሳ ኣቦና ? 

ኣቦና፡ ምንሳሕ ምስ ትኣቢ፡ ብድሌትካ ሓጢኣት ምስ ትፍጽም፡ መንፈስ 
ቅዱስ ተነሳሕ ክብለካ ከሎ ንስኻ "ኣይንሳሕን እየ" ንሱ ተመለስ ክብለካ 
ከሎ ንስኻ "ኣይምለስን እየ" ክትብል ከለኻ። 

ኣነ፡ ብድልየት ሓጢኣት ዝፍጽም ሰብ ኣሎ ዲዩ ኣቦና?! ኩሉ ብዘይ ድሌት 
ዘይኮነን እዩ ዝፍጽም?! 

ኣቦና፡ ኣሎ እምበር ዝወደይ። ይሁዳ ንኣብነት ብገዛእ ፍቃዱ ናብቶም 
ሊቀ ካህናት ከይዱ "እንተ ኣረኪበኩም እንታይ ትህቡኒ?" እዩ ዝበሎም። 

ኣብቲ ሓጢኣት 
ዝዓዘዞ ግና፡ 

ኣብኡ እቲ ጸጋ 
ኣዚዩ ዓዘዘ። 

ሮሜ 5፡20 
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ንፈሪሳውያን መታን ከረክቦም ምቹእ ግዜ ዝጽበ ዝነበረ ንሱ ባዕሉ'ዩ፡ 
ክርስቶስ ከጠንቅቆ ከሎ ውን ንቃሉ ዕሽሽ ኢሉ ብገዛእ ፍቃዱ ከይዱ። 

ኣነ፡ ሓቂ ትሓይሽ ኣነ ውን ካብ ድፍረተይ ዝተላዕለ ሓንሳእ ሓንሳእ ከምኡ 
እገብር'የ ኣቦና። 

ኣቦና፡ ነብስኻ ኣይትውቀስ ዝወደይ፡ እዚ ኣብ ብስጭት መታን ከትኣቱ 
ሰይጣን ዘምጽኣልካ ሓሳብ እዩ። ይሁዳ እዚ ኹሉ ዝበልናዮ እኳ እንተ 
ፈጸመ እንተ ዝምለስ ኔሩ ክርስቶስ ምተቀበሎን በደሉ ምሓደገሉን ኔሩ፡ 
ንሱ ግን ነዚ ምሕረት ተሓሲሙ ስለ ዝተበሳጨወ ናብ ክርስቶስ 
ኣይተመልሰን። 

           

 

  

ኣነ፡ ዝኾነ ይኹን ሓጢኣተይ፡ ክምለስ’ሲ እኽእል እየ ? 

ኣቦና፡ ዝኾነ ይኹን። ሰይጣን ቐጻሊ ታኼላ ድሕሪ ታኼላ እንዳ ገበረ 
ከውድቐካ ጥራይ እዩ ዝጽዕር፡ ንስኻ ግን ብሓንቲ ቃል ክተንድዶን ካብቲ 
ፈተነ’ውን ክትሃድም ትኽእል ኢኻ። 

ኣነ፡ እንታይ እያ እታ ቃል ኣቦና ? 

ኣቦና፡ ሓንቲ ቃል ተጋጊየ ጥራይ በል። ካብ ልብኻ ተጋጊየ እንድሕር 
ኢልካ ጐይታ ክቅበለካ ኩሉ ሓጢኣትካ ክሓድገልካን እዩ። ቅዱስ 
ኣኒስሞስ ዘኢዮርሳሌም ከምዚ ዝብል ቃል ገዲፎምልና ኣለዉ "ተጋጊየ 
ዝብል ቃል፡ ንኹሉ ሓጢኣትካን 
በደልካን ከም ዝምሖ ይገብር"። እቲ 
ዝጠፍአ ውሉድ ኣቡኡ ብህይወት 
እንከሎ እዩ ወሪስዎ፡ ኩሉ እቲ ገንዘብ 
ኣጥፊኡ ምስ ሓሳሙ ተቀመጠ፡ ኩሉ 

እንተ ዘይተመለስካን ዘይተነሳሕካን፡ ክርስቶስ ከም ዝቅበለካ እንተ 
ዘይኣሚንካ፡ ምሕረት ክርስቶስ እንተ ዘይተቀቢልካን ዕጫኻ ዕጫ 

ይሁዳ ክኸውን እዩ። 

ተጋጊየ ዝብል ቃል፡ ንኹሉ 
ሓጢኣትካን በደልካን ከም 

ዝምሖ ይገብር። 

ቅ/ ኣንሲሞስ ዘኢዮሩሳሌም 
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ንብረቱ ኣብ ምንዝርና ኣጥፈኦ፡ ምስ ተመልሰ ግና ኣቡኡ ሓንቲ እኳ 
ኣይቀጸዖን፡ ምምላሱ ከም ንሰሓ ተቆጽረሉ፡ ናብ ኣቡኡ ከይዱ ተሓቆፈ፡ 
ኣቡኡ ውን "ዝገበርካዮ ረሲዕካዮ!! ቅድም ግቡእ መቅጻዕትኻ ኣቅሪብካ 
ብንብዓት ተማህሊልካ ምጻእ ብድሕሪኡ እየ ዝሓቁፈካ!!" ኣይበሎን። 
እንታይ ደኣ ኣብ ርሑቅ ከሎ ምስ ረኣዮ ኣእዳዉ ዘርጊሑ ሓቆፎ ከምዚ 
ውን በሎ "ወደደደደይይይይይ"። ወደይ ትብል ቃል፡ ፍቅሪ ውላዱ 
ኣቃጺልዎ ካብ ልቡ እዩ ኢሉዋ። ከምኡ ምስ በሎ’ውን ሓቆፎ፡ ወዱ 
ይቅሬታ ክሓትት "ከም ሓደ ካብ ባሮትካ ቁጸረኒ" ክብል ውን ዕድል 
ኣይሃቦን። እዚ ጥራይ ኣይነበረን ኣቡኡ ህያብ ደኣ ኣዳለወሉ እምበር 
ኣይቀጸዖን። እቲ ውሉድ ኣቡኡ ስለ ዝተቀበሎ ክሕጐስ ይኽእል እኳ 
እንተ ኾነ፥ ቀለቤት፡ ሳእኒ፡ ልብሲ፡ ስብሕቲ ላም ሓሪዱ ግብጃ ክገብረሉ 
ግን ካብ ትጽቢት ወጻኢ'ዩ፡ ኣእምሮ ወዲ ሰብ ክበጽሖን ክርድኦን  
ዘይክእል ግብሪ እዩ፣ እቲ ምዕባይ ሓዉ ውን በቲ ዘጋጠመ ኮሪዩ ናብቲ 
ግብጃ ምእታው ክሳብ ዝኣቢ እዩ ኮይኑ። 

ኣነ፡ ብሓቂ ዘገርም ፍጻሜ እዩ። ምምላስ ናይቲ ውርሻ ወሲዱ ዘጥፍአ 
ውሉድሲ  ሕራይ ዘይጋገ የለን ንቡር እዩ፡ እዚ ኹሉ ህያብ ክወሃብ ግን 
ዘስደምም ጥራይ ዘይኮነ ሕርኽርኽ ዘብል እዩ። 

ኣቦና፡ እዚ ግን እኮ የርብሓና እምበር ኣይጎድኣናን እዩ። 

ኣነ፡ ብኸመይ ኣቦና? 

ኣቦና፡ መን ካባና ዘይሰሓተ፥ ኩላትና ከም ኣባጊዕ ተባረርና፡ ኩላትና 
ጠፊእና ኢና። እዚ ንኹላትና ንኽንምለስ ተስፋ ዝህብ፡ ንቃል ኪዳን 
ኣምላኽ ተኣማሚንና ክንቅበሎ፡ ነብስና መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ 
ክነገድዳ፡ ኩነታትና ብዘየገድስ መብጽዓ ኣምላኽ ክንኣምኖ እዩ 
ዝሕግዘና። ምኽንያቱ ነዚ እንተ ተረዲእና ኢና ኣብ መንፈሳዊ ህይወት 
ክንጽዕር ንግደድ። 

ኣነ፡ ኣዚዩ ደስ ዘብል ዘተባብዕ ቃል እዩ ኣቦና። ከምዚ ክትብልዎ 
ዝጸናሕኩም እንተ ኾይኑ ሓደ ሰብ ነብሱ ከገድዳ ጥራይ ዘይኮነ ከየቋረጸ 
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ኣብቲ ጉዕዞ ክስጉም፡ ሓጐስ ዝመልኦ ህይወት፡ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት 
ክሳብ ህይወት ምኽፋል ዋጋ እንተ ሓተቶ እንዳ ተሓጐሰ እዩ ክወጾ፡ 
ምኽንያቱ ዘተባብዕ ኣቦ እዩ ዘለና። ልክዕ ከምቲ ሓደ ቆልዓ ኣቦይ ይርእየኒ 
ኣሎ ኢሉ ነኺሱ ኩዕሶ ዝጻወት እንተ ተዓዊቱ ውን ብሽም ኣቦይ ኢሉ 
ክሳብ መወዳእታ ደኺመ ከይበለ ክቅጽል እዩ ዝደሊ። 

ኣቦና፡ ትኽክል ዝወደይ። ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ምግዳል ነቲ ብሃረርታን 
ሓጐስን ዝጽበየና ሰማያዊ ኣቦና ጎይታ ክርስቶስ ነቕርቦ ህያብ እዩ፡ ናይ 
ዓለም መገሻ ሰጊርና ኣብ ሕቅፉኡ ነጽልል፡ ንዝኣተወልና ቃል ኪዳን 
ኣሚና ምጉዓዝን እዩ። 

ኣነ፡ ንጸሎት ዝምልከት ስብከታት ክሰምዕ ከለኹ ብዙሕ ግዜ ደረጃታት 
ጸሎት ክበሃል እሰምዕ ኔረ እየ፡ እቲ ርድኢት ከምዚ ምዃኑ ምስ ፈለጥኩ 
ግን እዚ ጉዳይ ብዙሕ ለውጢ ከም ዘለዎ ኣስተውዒለ፡ ምኽንያቱ ሓደ 
ሰብ ንምንታይ ነብሱ የገድዳ ከም ዘሎ እንተ ተረዲኡ፡ ምቅጻል ደኣ'ምበር 
ምግዳድ ኮይኑ ኣይክስምዖን እዩ፡ እቲ ዘረባ ብዘይ ጸጋ ብዘይ ርድኢት 
እንተ ኾይኑ ግን ከም ትእዛዝ፡ መንፈሳዊ ህይወት’ውን ኣሰልቻዊ፡ 
ኣድካሚ፡ ከቢድ ኮይኑ ጥራይ እዩ ክተርፍ። ሕራይ እታ ዝጀመርኩምለይ 
ዛንታ እቲ ሕሳስ ልደት ዝነበረ ውላድ ከ እንታይ ይገብር ኔሩ ?  

ኣቦና፡ እቲ ሕሳስልደ ምስ ኣቦኡ ብስሩዕ ይጸሓሓፉ ነበሩ፡ ኣቡኡ 
ዝሰደደሉ መልእኽቲ ኣንቢቡ ተረዲኡ ጽቡቅ ጌሩ ይርድኦ ነበረ። 
ዝሰደደሉ ገንዘብ ኣብ ጽቡቅ መዓላ ኣውዒሉ ጥዑም ህይወት ይነብር 
ኔሩ። ኣብቲ ዝስደደሉ ዝነበረ ደብዳቤ ገለ ዘይተረድኦ መልእኽቲ 
እንድሕር ረኺቡ፡ ንኣቡኡ እንታይ ክብል ከም ዝደለየ ከብርሃሉ 
መልእኽቲ ይሰደሉ ነበረ፡ ኣቡኡ ውን ከም ግብረ መልሲ መረዳእታ 
መልእኽቲ ይሰደሉ ንገሊኡ ድማ "እዚ ሕጂ ክትርድኦ ኣይትኽእል ኢኻ 
ደሓረይ ግን ክትርድኦ ኢኻ" ይብሎ ነበረ። እቲ ሕሳስልደ ነዚ ድሕሪ 
ምንባብ "ባባ ደሓረይ ክርደኣካ እዩ እንተ ኢሉ በቃ ደሓረይ ክርደኣኒ እዩ" 
ዘረባ ኣቡኡ ይሰምዕን ይጽበን ነበረ። ነዚ ሕሳስልደ ጸላእቲ ስለ ዝነብርዎ 
የሽግርዎን ብዙሕ ግዜ ኣብ ቤት ፍርዲ ይኸስዎን እዮም ኔሮም፡ ንሱ ግን 
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ዘጋጠሞ ንኣቡኡ ይነግሮን እንታይ ክገብር ከም ዝግብኦ ከማኽሮ 
መልእኽቲ ምስ ሰደደሉ ኣቡኡ ድማ ሽግሩ ዝፈትሓሉ ኣገባብን ክጥቀመሉ 
ዝግብኦ ሜላን ይነግሮ ነበረ። እቲ ሕሳስልደ’ውን ኩሉ'ቲ ኣቡኡ ዝመኸሮ 
ሜላ ኣብ ግብሪ ስለ ዘውዕሎ ንኹሎም ጸላእቱ ይስዕሮም ነበረ። ክሓዝን 
ከሎ ጽንዓት፡ ክቅንዞ ከሎ ረድኤት፡ ክስእን ከሎ ጽጋብ ይረክብ ስለ 
ዝነበረ፡ ኣቡኡ ውን ኣብዚሑ ይህቦ ስለ ዝነበረ ወላሓንቲ ዝጎድሎ 
ኣይነበረን። ሕሉፍ ሓሊፉ ካብቲ ኣቡኡ ዝህቦ ዝነበረ ሃብቲ ንኻልኦት 
ኽህብ ክኢሉ እዩ። ወላ'ኳ ኣብቲ መጀመርታ ከምኡ ይስምዖ እንተ 
ዘይነበረ፡ ኣቡኡ ኣብ ርሑቅ ሃገር እንከሎ ምስኡ ዘሎ ኮይኑ ይስምዖ 
ነበረ። ኣቡኡ "ሓደ መዓልቲ ኣእምሮ ክበጽሖ ዘይክእል ጸጋ ክህበካ እየ" 
ዝበሎ ቃል ኣሚኑ ዓቅሊ ጌሩ ምስ ተጸበየ ግን ነቲ ጸጋ ክረኽቦ ከኣለ። 
ብርግጽ ንዓመታት ተጸቢዩ እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ህይወቱ ምስ ሰባት 
ዘይኮነ ምስ መላእኽቲ ይነብር ከም ዘሎ እዩ ዝቁጸረሉ፡ ልክዕ ከም ኣብ 
ሰማይ እምበር ኣብ መሬት ይነብር ከም ዘየለ ወትሩ ክንገር ኣብ ዘይክእል 
ሓጎስን ክብርን'ዩ ዝነብር፡ ኣብ ጸበባ ከይተረፈ ሕጉስ!! ኣብ ቓንዛ ሓጐስ!! 
ብኸመይ? ኣይርደኣንን እዩ!! ኣብ ሓደ እዋን ክቕንዞን ክሕጎስን ምስ 
ራእካዮ "ተቀንዚኻ ዲኻ?" ምስ በልካዮ "እወ" ይብለካ፣ "ሕጐስ ዲኻ?" 
ኢልካ ምስ ሓተትካዮ ድማ "እወ ሕጉስ እየ" ይብለካ። ሕዙን ግን ከኣ 
ጽኑዕ፥ ድኹም ግን ከኣ ሓያል። ክትሪኦ ተጻራሪ እኳ እንተ መሰለ ሓቀኛ 
ነገር'ዩ ንይምሰል ኢሉ ኣይኮነን ዝገብሮ። ክትሪኦ ከለኻ እቲ ኣብ ውሽጡ 
ዘሎ ሰላም ንዓኻ ይስመዓካ፡ ንርእሱ ጥራይ ዘይኮነ ንኻልኦት ከይተረፈ 
ሰላም ይፈጥረሎም፡ እዚ ኹሉ ድማ ብዝዛረቦ ቃል ጥራይ ዘይኮነ ንውሱን 
ግዜ ምስኡ ቀሪብካ ኣብ ዘዕለልካሉ ኣጋጣሚ ውን ክኸውን ይኽእል እዩ። 
ናይ ኣቡኡ ሓያል ጽልዋ ዝወሰደ ይኸውን። ብሓቂ መጽሓፍ ቅዱስ ውን 
ከምዚ ኢሉ ኣሎ "ኣነስ፡ ኣማልኽቲ ኢኹም በልኩ" ካልእ ውን "መንግስተ 
ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኹም ኣላ"። 

ኣነ፡ "ንብዓት ካብ ዓይነይ ወረር እንዳ በለ እንከሎ"፡ በቃ ይኣኽለኩም 
ኣቦና! ኣነ ኣብ ድኽመት፡ ኣብ ድኻም፡ ኣብ ከርተት ከለኹ ነዚ ሓቂ ምስ 
ነገርኩምኒ ውሽጠይ ስዒርኒ። ብሓቂ ሰይጣን ብገዛእ ርእሰይ፡ ንዝሓልፍ 
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ጣዕሚ እዛ ዓለም ጌሩ ኣዋሪድኒ እዩ!! ወንጌል ዝብሎ፡ ፍቅሪ ክርስቶስ 
ንሱ ዝኣተወለይ ቃል ኪዳን ኣየስተውዓልኩን። ሽሕ ግዜ እንተ ኣንበብኩ 
ወይ ውን መንፈሳዊ ህይወት ምንባር ጀሚረ እንተ ነበርኩ መንፈሳዊ 
ክበሃል ጥራይ እየ ዝገብሮ ኔረ። ኣነ እጽሊ'የ፡ ኣነ እጸውም'የ፡ ኣነ 
ተደጋጋሚ ግዜ ክወድቅ የብለይን!! ጥራይ ክብል ጠቅላላ ምስ ኣምላኽ 
ዘለኒ ርክብ ገዲፈዮ። ንእግዚኣብሄር ዘገድሶ እጸውም ዶ? እጽሊ ዶ? 
እናሳሕ ዶ? ንሓጢኣት ከመይ ጌረ ይቃለሶ ከም ዘለኹ፡ ኩነታት 
ብዘየገድስ ቃሉ ምንባብ ሃረርታ ኣለኒ ዲዩ ወይስ የብለይን ዝብል 
ነጥብታት እዩ። እቲ ሓቂ እግዚኣብሄር ንዓይ ንኣሽቱ ዘይጠቅሙ ኢለ 
ዝሓሰብክዎም ብዛዕባ መግበይ፡ መስተይ፡ መጻኢየይ፡ ጽጉሪ ርእሰይ 
ከይተረፈ ከም ዘገድሶ እየ ተገንዚበ። ይነብር ኔረ'የ ግን ከኣ ህያው 
ኣይኮንኩን ኔረ። ብስም ጥራይ ውሉድ ኣምላኽ ኔረ! ብስም ጥራይ! ጊላ 
ነብሰይ ጊላ ዓለም ንሳ ተጠቃልሎ ብልዒ፡ መስተ፡ ልብሲ፡ ትምህርቲ፡ 
ስራሕ ግዙእ ኮይነ ኔረ። ከም ሓቂ እንተ ደሊና ናይ ሰይጣን ግዙእ'የ ኮይነ 
ኔረ ምኽንያቱ ውሉድ ክርስቶስ ዘይኮነ ዘበለ ውሉድ ሰይጣን እዩ ስለዚ 
ኣነ’ውን ብዘይቀልዓለም ሰብ ዘይኮነኩ እንስሳ እየ ኔረ። እወ ኣቦና!! ካብ 
ክርስቶስ ርሒቅካ ምንባር ናይ እንስሳ ናይ ሰይጣን ህይወት ምንባር ኣብ 
መሬት ከለኻ ልክዕ ከም ኣብ ገሃነም ምንባር ማለት'ዩ። 

ትርጉም ምግዳድ ሕጂ ተረዲእኒ ንሱ ድማ ካብ ኣድካምን ጻዕርን ህይወት 
ምስግጋር እዩ፡ ሰብ ክፍጠር ከሎ ዝነበሮ ምስሊ ክርስቶስ ኣባይ ክሓድር፡ 
ነዚ ናይ ድኻምን ጻዕርን ህይወት ሰጊረ ሓጐስ፡ ቅሳነት ዝመልኦ ህይወት 
ንምብጻሕን ንምንባርን ግዜን ልምምድን ከም ዘድሊ ተረዲአ ኣለኹ። 
ሕጂ ግን በቃ ክጅምር እየ !! ካብ ሕጂ ክጅምር'የ !! ንነብሰይ እንዳ 
ተሓጐስኩ ብጥበብ ከገድዳ ክጅምር እየ። ካብ ክርስቶስ ሓገዝ 
ክሓትት'የ፥ ነብሰይ ከገድዳ ከለኹ ናብኡ ክጥምት'የ ንሱ ክቅበለኒ እዩ፥ 
ክወድቅ ከለኹ ተስፋ ኣይቆርጽን እየ ንምንታይ ኣብ መዓልቲ ሽሕ ግዜ 
ዘይጋገ ኢደይ ኣይህብን'የ። ካብ ኣብ ሓጢኣት ምንባር ንክርስቶስ እንዳ 
ጠመትኩ ምሟት ይሕሸኒ። መዓልታዊ መጽሓፍ ቅዱስ ቀስ እንዳ በልኩ 
ከንብብ ክጅምር'የ ፍጹም ካብ ምንባብ ኣየቋርጽን'የ ኣይነጥርን ከኣ እየ። 
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ኩነታተይ ብዘየገድስ መዋእለይ ቅዱስ ቁርባን ካብ ምውሳድ ድሕር 
ኣይብልን'የ! ሰይጣን፡ ሰባት ይኹን ሓጢኣት ስጋ ሰመያዊ ኣቦይ ካብ 
ምውሳድ ዝኽልክለኒ ኣካል ኣይክህሉን እዩ። ምኽንያቱ እቲ ክኽልክለኒ 
ዝፍትን ሞተይ ዝደለየ ጥራይ ስለ ዝኾነ ኣየፍቅደሉን'የ። ስለዚ ሞት 
ይኣክል፡ ትርጉም ዘይብሉ ህይወት ምንባር ይኣክል፡ ወላሓንቲ 
ዘይትረክበሉ ድኻምን ጻዕርን ይኣክል!! ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ክሳብ 
ዝመሃር ክደክምን ክጽዕርን'የ፡ ከም ዝዕወት ኣሚነ ዓቅሊ ክገብር'የ። 
ክርስቶስ ከም ዝከታተለንን በኣይ ከም ዝዓግብ ምፍላጥ፡ ከም ዝቅበለኒ 
በኣይ ከም ዝሕጎስ ዝኣተወለይ ቃል ኪዳን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኩሉ ነገር 
እያ፡ ናባይ እንዳ ጠመተ "እፈትወካ'የ" ካብ ምባል ንላዕሊ ወላሓንቲ 
ኣይደልይን'የ።               

"እግዚኣብሄር ልክዕ ከም ቅዱሳን ስምዒት ክህልወካ ከሎ፡ ለይትን 
መዓልትን መዝሙር ዳዊት ክትደግምን ክትጽልይን ከለኻ፡ ብዙሕ ግዜ 
ኣብ ሓጢኣት ትወድቕ እንተ ኾንካ፥ ንስሓኻ ኣይቅበለካን'ዩ ምኽንያቱ 
ሓቐኛ ንስሓ ካልኣይ ግዜ ኣብ ሓጢኣት ዘይምውዳቕ'ዩ" ተባሂልና 
ዝተማሃርናዮ ኣድካሚ ህይወት ዝኸብድ ነገር የለን። እዚ ኹሉ ጌጋ 
ርድኢት ሕቆና ክሳብ ንስበር ኣድኪምና፡ መንፈሳዊ ህይወት ክሳብ ንጸልእ 
ጌርና'ዩ። ደፊርካ ከይትብሉኒ እምበር ከም ሓቂ እንተ መጺና ንባዕሉ 
ንኣምላኽ ከም ንጸልኦ ጌሩና፡ ምኽንያቱ ጨካን ኣምላኽ ድኻምናን 
ስምዒትናን ዘይርዳእ ጌርና ቆጺርናዮ ኔርና። እዚ ናይ ምግዳድ 
መስርሕ’ውን ኮነ ኢሉ ንኽቐጽዓና ደኣ'ምበር ንኽምህረና ኢሉ ከም 
ዘይገበሮ፡ ዕቤቱ ከርኢ ደኣ እምበር በብደረጃ ክንዓቢ ኢሉ ዝገበሮ ኮይኑ 
ኣይስምዓንን'ዩ ኔሩ። ኣየየየየ ክሳብ ሕጂ ብዕሽነት ክንነብር ጸኒሕና ኣቦና። 

ኣቦና፡ እምበር ካብ ሕጂ ጀምር። ቀስ እንዳ በልካ ሰጉም ደኣ እምበር 
መንፈሳዊ ዝላ ከይትገብር ተጠንቀቕ ምኽንያቱ ሰይጣን ኣዚዩ ተንኮለኛ 
ስለ ዝኾነ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ተዘራሪብናሉ ዝነበርና መንኪና ደው ከብላ 
እንተ ዘይክኢሉ ኣችላተረ(መወሰኺ ፍጥነት ናይ ማኪና) ረጊጹ ከም 
ትግልበጥ ወይ ከኣ ናብ መንደቕ ይኹን ገረብ ከም ትጋጮ እዩ ዝገብራ። 
ስለዚ ካብ መንፈሳዊ ዝላ ተጠንቀቅ ኣብዚሕካ ኣይተንብብ፡ ኣንዊሕካ 
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ውን ኣይትጹም፣ ቀሊል ብዝኾነ ኣገባብ ጌርካ ቀስ እንዳ በልካ ቀጽልን 
ዕበን። 

ኣነ፡ ብኸመይ ዓይነት ኣገባብ ክጅምር ይሕሽኒ ኣቦና? 

ኣቦና፡ ንግሆን ምሸትን ጸሎት ግበር፡ ሰሙናዊ ቅዱስ ቁርባን ውሰድ፡ 
መዓልታዊ ወንጌል ኣንብብ፡ ብዝተኻእለካ መጠን ሓሓሊፍካ ምስ 
እግዚኣብሄር ምዝራብ ኣይተቋርጾ፡ ንግሆ ምስ ተንሳእካ ዕዮ ከመይ 
ሓዲርካ፡ ምስትኽኻል ኣንፈት ኣብ ምትግባር ከይትሰላቸው። ካልእ’ውን 
ከተስተውዕል ዘለካ ትጽሊዮ ጸሎት ብርድኢት ክኸውን ኣለዎ። ምስ 
እግዚኣብሄር ክትዛረብ ከለኻ ስርዓት ክትሕሉ ኢልካ ልማዳዊ ወይ 
ሽምደዳ ከይከውን። ቃል ወንጌል ውን ንህይወትካ ዝጠቅም ንውልቅኻ 
ዝሃንጽ ካብ ኣምላኽ ዝተላእከ ቃል ኪዳን፡ ሕድሪ ምዃኑ ፍለጥ። ንስሓ 
ውን ይቅሬታ ምዃኑ፥ ምሉእ ምሕረት ኣምላኽ ውን ክትኣምን ኣለካ 
ምኽንያቱ ውጽኢታዊ ደኣ እምበር ተራ ዘረባ ኣይኮነን።  

ስለዚ ነዚ ኹሉ ብርድኢት እንተ ጌርካዮ ህይወትካ ትርጉም ክህልዋ'ዩ፣ 
ወላ ውን ስምዒት ኣይሃልዎ ብሓቂ ንኣምላኽ ትዛረቦ ስለ ዘለኻ 
ክሰምዓካን ክረድኣካን እዩ፡ ጎደሎ ዘይብሉ ኣቦ ኮይኑ ክትረኽቦ ኢኻ። 

ኣነ፡ ብጣዕሚ ጽቡቅ ኣቦና!! ከም ፍቃድ ክርስቶስ ክጅምር'የ። 

ኣቦና፡ ኣምላኽ ይባርኽካ ዝወደይ። ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን መቐጸልታ 
ደረጃታት ጸሎት ክንቕጽሎ ኢና። ካልኣይ ደረጃ ናይ ጸሎት ምልምማድ 
ዝብል'ዩ ክኸውን። 

ተኸታተልቲ መጻሕፍቲ መምርሒ ምጅማር መንፈሳዊ ህይወት 
ብመልክዕ (pdf) ንምርካብ ኣብ google/ mbade2.com ኣቲኹ 
ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። 

ብድምጺ ብመልክዕ ድራማ ንምስማዕ ድማ ኣብ youtube Eritrean 
orthodox ቤት ፍቅሪ እግዚኣብሄር ወይ ድማ 
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soundcloud.com/mbade2 ኢልኩ ኣቲኹም ክትሰምዕዎ ትኽእሎ 
ኢኹም። 

ብመልክዕ መጽሓፍ ንምጥላብ ድማ; 

 amanafewerki62@gmail.com / godlovehostel@gmail.com 

                             wbere84@gmail.com 
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                        ኣብዚ መምርሒ ጽሑፍ 

  ብዙሓት ሰባት ከምቲ መጀመርያ መንፈሳዊ ህይወት ይኹን ጸሎት ክጅምሩ 
ከለዉ ዝስምዖም ስምዒትን ዑምቀትን ቀጻልነት ብዘይምህላዉ ጥርዓን ከቅርቡ 
ይረኣዩ እዮም። ከም ውጽኢቱ ድማ ክህከዩን ማዕጠይጠይ ክብሉ ይረኣዩ። ነዚ 
ናይ ትህኪት መንፈስ እንተ ሰዒሮሞ’ውን ብምስልቻውን ድኻምን ይጥቅዑ። 

    ኣብ ሓቂ እንተ መጺና ግን እዚ ተርእዮ እዚ ባህርያዊ መድረኽን ኣብ ቅኑዕ 
መንገዲ ከም ዘለኻ ዝሕብር እዩ። እዚ ብዘይምፍላጥና ግን ስምዒት የብለይን 
ካብ ዝብል ምኽንያት ነብስና ወቂስና ጠቅላላ ነቲ መንገዲ ንሓድጎ። ድሌት 
ሰይጣን ድማ እዚ እዩ። 

   ደረጃታታ ጸሎት እንታይ እዩ ? ብኸመይ ከ ናብዚ ደረጃታት ዝበሃል ዘሎ 
ብዓወት ንበጽሖ ? ኣብቲ ነፍስ ወከፍ ንበጽሖ ደረጃ ‘ኸ እግዚኣብሄር ብኸመይ 
እዩ ዝከታተለና ? 

   መገዲ ምፍላጥ ፍርቂ ናይቲ ክትበጽሖ ደሊኻ ዘለኻ ዕላማ እዩ ዘብጽሓካ፡ 
ነቲ ዝተረፈ ፍርቂ ድማ ነቲ ጉዕዞ ፈሊምካ ምቅጻል እዩ። 

   እዚ መንፈሳዊ ካሪክለም እዚ ፍርቂ ጉዕዞ ዝሽፍን ኮይኑ እቲ ዝተረፈ ፍርቂ 
ድማ ንስኻ ጀሚርካ ብዘይምቁራጽ ምጉዓዝ እዩ። 

 


