
                  ወርቃዊ  ዕድል 
ኣነ ፡ ኣቦና እዚ ኩነታት ትርእዮ ዶ ኣለኻ ኩሉ ሰብ ፈሪሑ ኣሎ ስለዚ መንፈሳዊ 
ኣጠማምታ ናይ ከምዚኦም ዝበሉ ኩነታት ብናትኩም ኣራኣእያ እንታይ እዩ ? 

ኣቦና ፡ ብመንፈሳዊ ኣጠማምታ እዚ ኩነታት “ወርቃዊ ዕድል” ክብሃል ይከኣል 

ኣነ ፡ እዚ ኩነታት ብሓቂ ንኣካልን ንስነ ኣእምሮን ሓደገኛ እዩ እዚ ዕሽሽ ክንብሎ 
ኣይንኽእልን ኢና ። ምስቶም ዝሳቐዩ ዝለዉ ሰባት ነቲ ቃንዛ ንካፈሎ ፡ ንጽልየሎም 
፡ ብዓቅምና ንሕግዞምን ቅድመ ጥንቃቐ ድማ ንገብር። እንተ ኾነ ግን ኣብ ኣካላዊን 
ስነ ኣእሙራውን ሽግር ጥራይ ተዘይ ኣድሃብና ኣገዳሲ እዩ ብመንፈሳዊ ሸነኽ ውን 
ክርእዮ ኣሎና። እዚ ማለተይ እየ ኸኣ ወርቃዊ ዕድል 

ኣነ ፡ ከመይ ጌሩ እዚ ህልው ኩነታት ወርቃዊ ዕድል ክብሃል ይክኣል ? 

   

1.ንውልቀ ሰባት 

 ወርቃዊ ዕድል ንንስሓ 

  ኣቦና  ፡እዚ ግዜ ንነፍሲ ወከፍና ወርቃዊ ዕድል እዩ ነታ “ኩሉ ስጋ ከም ሳዕሪ ፡ 
ኩሉ ክብሩውን ከም ዕምበባ ሳዕሪ እዩ። እቲ ሳዕሪ ይነቅጽ ፡ እቲ ዕምባባውን 
ይረግፍ ፡” ትብል ጽሕፍቲ ክንዝክራ። ከምኡ ውን ህይወትና ኣብዛ መሬት ንቁሩብ 
ግዜ ከም ሃፋ ተራኢዩ ዝጠፍእ ምዃኑ ክንዝከር ኣሎና (ያቆ. 4፡14)። ንሕና ኣካል 
ነብሲን ጥራይ ዘይኮናሲ ንኣምላኽ ትናፍቅ መንፈስ ውን ኣብ ውሽጥና ከም ዘላ 
ክንዝክር ኣሎና። ኩሉ ሰብ ኣብ ስርሑ ዝተጸምደ ወይ ቢዚ እዩ ኔሩ ካብ መንፈሳዊ 
ህይወት ርሒቑ ብምኽንያት ጻዕቂ ስራሕ ይኹን ሸለልትነት ምስ ሓጢኣት እዩ 
ጸኒሑ ። ሕጂ ግን ዕድል ተረኺቡ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ዘልኣለማዊ ሓጎስ ዝጸብዮ ዘሎ 
ክሓስብ ክጅምር ወላ ውን ዘይግደስ እንተ ነበረ። 

ኣነ ፡ ኣምላኽ ንኹሉ ሓጢኣትና ሽዑ ንሽዑ ድዩ ይቕረ ዝብለልና ምስ ተነሳሕና ፡ 
ተስፋ ዘልኣለማዊ ሓጎስከ ከም ብሓድሽ ንረክብ ዲና ወላ እቲ ናይ ንስሓ ምኽንያት 
ፍርሒ ይኹን ? 

ኣቦና ፡ ኣምላኽ ወዱ (ኩሉ ሰብ ) ናብኡ ክምለስ ብጣዕሚ ብንቕሓት እዩ ዝጽበ ። 
ዝኾነ ይኹን እቲ ምኽንያት ንሱ ይቅበሎን ብእኡ ይሕጎስ ። 



ንኣብነት እቲ ጥፉእ ውላድ ንሱ ምስ ደለየ እዩ ተመሊሱ (ሉቃስ 15፡17)። ምስ 
ተመልሰ ኣብኡ ተቀበሎን ሓቆፎን ነቲ ዝነበሮ ሕማቕ ኩነታትን ናይ ዝርገት 
ህይወት ከይረኣየ። ንሱ ብዝርዝር ሓጢያቱን ርኽሰቱን ክንሳሕ ኣይገደዶን ። 

   ከምኡ ውን ሰብ ነነውየ ናብ ኣምላኽ ዝተመልሱ ብምኽንያት ፍርሒ ናይቲ 
ዝጽበዮም መቅጻዕትን ጥፍኣትን እዩ። ናብ ኣምላኽ ምስ ተመልሱን ምስ ተነስሑን 
ተቀበሎምን ብንስሓኦም ተሓጎሰን ወላ ሓንቲ ውን ኣየጋጠሞምን። 

   ኣምላኽ ምምላስና እዩ ዝጽበ ምኽንያት ናይ መምለሲና ብዘየገድስ ንሱ 
ይሓቑፈናን ሕድገት ይገብረልናን ናብታ ሰማያዊት ቤቱ ድማ የእትወና። ብተግባርና 
ዘይኮነስ ብምሕረቱን ፍቅሩን ስለዚ ሕጂ ወርቃዊ ዕድል እዩ ንኹሉ ርሑቅ ዘሎ 
ተመሊሱ ምሕረቱ ከስተማቅር (ግብ. 3፡19)። እቲ ዝምለስ ተስፋ ናይ ዘልኣለማዊ 
ሓጎስ ክህልዎ እዩ (ጢሞ.3፡7)። 

ኣነ ፡ ወላ ሓደ ሰብ ምሉእ ህይወቱ ኣብ ሓጢኣት ዝነበረ ወይ ኣምላኽ ዘይኣምን 
እንተ ተናሲሑ ንሱ ተስፋ ዘልኣለማዊ ሓጎስ ኣለዎ ዶ? 

ኣቦና ፡ እቲ ነቲ ምሉእ ህይወቱ ኣብ ቅትለትን ዝሙትን ዘይስነምግባራዊ ስራሕ 
ዝሕለፈ ሽፍታ ዝተቐበሎን መንግስቲ ስማይ ከም ዝኣቱ ቃል ዝኣተወሉ ኣምላኽ 
ንኹሉ ሰብ ይቅበሎ እዩ ኣብኡ ዝተዓቑበ ኩነታቱ ብዘየገድስ መንግስቲ ሰማይ ከም 
ዝኣቱ ድማ ቃል ይኣትወሉ። 

ኣነ ፡ ግን እቲ ሰብ እንተ ዘይሞይቱ እንታይ ውሕስነት ኣለዎ ምንሳሓ ከም 
ዝቕጽሎን ምስ ኣምላኽ ከም ዝነብርን። ምናልባት እቲ ሽግር ምስ ኣብቅዐ ንሱ ናብ 
ሓጢኣት ተተመልሰን ካብ ኣምላኽ ተረሓቐ ከ ? 

ኣቦና ፡ እቲ ውሕስነት ጣዕሚ ፍቅሩ እዩ። እቲ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝጠዓመ ናብ 
መሪር ሓጢኣት ኣይምለስን እዩ (ምሳሌ 27፡7) 

ኣነ ፡ እዚ ማለት ንሱ ደጊሙ ኣይሓጥእን ማለት ድዩ ? 

ኣቦና ፡ ኣብ ዓለም ክሳብ ዘለና ንዓለምን ባህግታታን ሰይጣንን ሰራዊቱ 
ንቃወሞምን ክንቃለሶምን ኣለና። እንተ ወደቅና ተመሊስና ክንትስእ ኢና (ሚክ. 7፡
8) ሓደ ወትሃደር ኣብ ኩናት እንተ ተወግአ እቲ መራሒ ሰራዊት ገዲፍዎ ይኸይድ 
ማለት ኣይኮነን እኳ ድኣ ይሕክሞን ይሕግዞን። እቲ መራሒ ሰራዊት ጽቡቕ ጌሩ 



ነቲ ወትሃደር ምስ ዝድግፎ እቲ ወትሃደር ጽቡቕ ጌሩ ይዋጋእ። እታ ካልኣይቲ 
ወርቃዊት ዕድል ንኹላትና ድማ . . . 

ኣነ፡ እንታይ እያ ኣቦና 

2 ወርቃዊ ዕድል ንመንፈሳዊ መግቢ እዩ 

  ሓደ ሰብ ብምኽንያት ኣብ ስራሕ ምጽማዱን ወይ ሸለልተኛ ምዃኑ ከይጽልን 
መጽሓፍ ከየንብብን ቢዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ። እዘን መዓልታት ብተወሳኺ 
ወርቃዊ ዕድል እየን ንኽጅምር ጽቡቅ ጌሩ ክምገብን ምስ ክርስቶስ ፍቅራዊ ርክብ 
ንክህልዎ ክሓትት። ከመይ ጌርካ መንፈሳዊ ልምምዳት ደው ከየበልካ ትቅጽሎ 
ከምቲ ኣብ ድረጃታት ጸሎት ዝብል ኣርእስቲ ኣብሪህናዮ ዘለና ተብሎ ጸሎት 
መግለጺ ናይ ሓቐና ስምዒት እዩ ክሳብ ዝበልና። ስለዚ ፍርሕና ሕጂ ኣብዘን 
መዓልታት ንንገሮ እቲ ንስድራናን ቤተ ሰብናን ንደልዮ ሓለዋ ማለት እዩ ። 

ኣነ፡ ሓደ ሰብ ጸልዩ ዘይፈልጥ ኣብዘን መዓልታት ምጽላይ ምስ ጀመረ ? ኣምላኽ 
ይምልሰሉ ዶ ወይሲ ንጥቕምኻ ኢኻ ትጽሊ እዩ ዝብሎ ? 

ኣቦና(እናሰሓቀ)፡ ኣይጨነቕ ዝወደይ ኣምላኽ ከማና ኣይኮነን። ንሱ ዝኾነ ቃል 
ክትዛረብ ወላ ንጥቅምኻ ይኹን ይህንጠ እዩ። ንሱ ኣብ ዝደለናዮ ግዜ ናብኡ ምስ 
ንምለስ ኣይነጽገናን እዩ። እኳ ድኣ ንሱ ንኹላትና ይቕበለናን ይሓቑፈናን ከም 
ዝፈትዎ ወዱ ድሕሪ ነዊሕ ዝተመልሰ። ንሱ ድልየታትና የማልኣልና እዩ ከምቲ ኣብ 
(መዝ.50፡15) ተጻሒፉ ዘሎ “ብመዓልቲ ጸበባ ድማ ጸውዓኒ ፡ ኣነ ኽናግፈካ እየ 
ንስኻውን ከተኽብረኒ ኢኻ” “እቲ ናይ ሽግርን ድልየትን ወቅቲ” ናይ “ንስሓን 
ጸሎትን ወቅቲ እዩ”። 

  ኣብዘን መዓልታት ንጀምር። ነቲ ጸሎት ክምሃር ዝደሊ እዚ ወርቃዊ ዕድል እዩ 
ንኽጽሊ። ብዙሓት ክንጽልየሎም ዘድልየና ጉዳያት ኣለውና። ነቶም ዝተምሃሩ ከኣ 
ክጸንዑን ግዚኦም ዝያዳ ንጸሎት ክጥቀሙሉ ወርቃዊ ዕድል እዩ።  

 ወርቃዊ ዕድል እዩ ካብ ወንጌል ንክትምገብ። ሰብ ካብ ወንጌል ክሳብ ዘይተመገበ 
ከም ሰብ ኣይቁጸርን እዩ (ከምቲ ኣብ ከመይ ጌረ መጽሓፍ የንብብ ዝብል ትምርቲ 
ዝረኣናዮ) ልክዕ ከምቲ ስጋና ምምጋብ ዘድልዮ። በብቁሩብ ንጀምር “ምስጢር 
ሓይሊ መጽሓፍ ቅዱስ ነቲ ቃል ናብ ጸሎት ምቅያር እዩ ምስጢር ሓይሊ ጸሎት 
ከኣ ጥቕስታት ምጥቃም እዩ” ምዃኑ ዘክር። 



 እዘን መዓልታት ወርቃዊ ዕድል ኢየን ንኹሉ እቲ ክምገብ ዝጀመረ ጽቡቅ ጌሩ 
ክዓቢን እቲ ዘይጀመረ ኸኣ ቀስ ኢሉ ክጀምር ወርቃዊ ዕድል እዩ። 

ኣነ ፡ እቲ ሳልሳይ ዕድል ንሰባት እንታይ እዩ ? 

3. ወርቃዊ ዕድል ንክርስትና እዩ 

  ኩሉ ሰብ ናይ ክርስቶስ ሰላም ኣብዘን መዓልታት ክርኢ ይደሊ እዩ ናይ መንግስተ 
ሰማይ ተስፋ ኣባና ክርእዩ ይደልዩ እዮም። ኣባኻ ፍሉይ ነገር ካብቶም ኣብ ዓለም 
ዘለው ሰባት ምስ ዝርኢ እዚ ሓቀኛ ምስክር ናይ ክርስቶስ እዩ (1ይ የው 5፡11) ሽዑ 
ብዛዕባ ተስፋናን ምኽንያት ዘይምፍራሕና ዘይምርባሽናን ክነግሮም ድልዋት  
ክንከውን ኢና። ብተወሳኺ ውን ብዙሓት ካብ ይሕዋትናን ስድራናን ምሳና ዝነብሩ 
ኣብ ተቐባልነት ኣምላኽን ፡ ምሕረቱን ፡ ዘልኣለማዊ ሓጎስን ክኣምኑ ይደልዩ። እዘን 
መዓልታት ናብ ንስሓ ዝምለሱለን ኣብ ዘልኣለማዊ ህይወት ዝኣምኑሉ ግዜ ምዃኑ 
ክፈልጡ ኣለዎም። ናይ ኩሉ ሰብ ኣብ ከባቢና ዘሎ ሓላፍነት ኣሎና። 

ኣነ፡ ግን እንተ ዘይተቀበሉናኸ እንታይ ክንገር ኣሎና ? 

    ብዙሕ ክንገብሮ ንኽእል ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ምዝራብ ከነቛርጽ የብልናን። 
ክንጽልየሎም ውን ኣሎና ተስፋ ዘልኣለማዊ ሓጎስ ከየምልጦም። ከምቲ ቅዱስ 
ኣጎስጢኖስ ዝበሎ “ክርስቲኣያናዊ ርህራሄ የብልካን ድዩ ነታ መንፈስ ዝገደፈታ ስጋ 
ትሓዝን ነታ ካብ ኣምላኽ ዝተፈልየት መንፈስ ግን ዘይትሓዝነላ”?!  ነቶም ምሳና 
ዘለው ክንጽልየሎም ኣገዳሲ እዩ ናብ ፍልጠት ክርስቶስ ፡ ፍቅርን ፡ እምነት ኣብ  
ዘልኣለማዊ ህይወትን ክምለሱ። “እንጌራ ናብ ዓይኒ ማያት ንደርቢ” ዘጸናንዕ 
መልእኽቲ ወይ ስብከት ወይ መንፈሳዊ መዝሙር ክንሰደሎም ንኽእል ኢና ከምቲ 
ኣብ (ኢሳ.55፡11)ተጻሒፉ ዘሎ “ብኸንቱ ናባይ ኣይኪምለስን እዩ” 

  ነቶም ምስ ተዛረብካዮም ዝተቐበሉኻ ዝተወሰነ ስጉምቲ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት 
ውሰዶም። ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ሕድገትን ኣምላኽን ኩቡራት ምዃንኖም ንገሮም። 

ኣቦና፡ ብኸምዚ ጀምር ጸጋ ኣምላኽ ይሓግዝካ። ኣብ ዝመጽ ብዛዕባ ወርቃዊ ዕድል 
ናይ ስድራን ቤተ ክርስቲያንን ክንዛራረብ ኢና። 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


