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                  ብኸመይ ምስ ኣምላክ አገልግል? 

                                                  መምሪሒታት ጽሑፋት ናይ ኣገልግሎት። 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   ኣዳላዊ  

                                                                                                                     ቤት ፍቕሪ እግዚኣብሄር 
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እዛ መጽሓፍ ብዝሓሰረ ዋጋ ኣብ ኢድ ኩሉ 
ክርስቲያን ክትበጽሕ ኣብ ክርስቶስ ተስፋ 

ኣሎና። 

ንሰኻ ውን ነዕሩክትኻን ፈተውትካን 
ብምሃብ ኣብቲ ተስፋና ተኻፋሊ ኩን። 

                                                                                                        

ኣርእስቲ፦ ተከታታሊ መምሪሒ ጽሑፋት ኣብ መንፈሳዊ ህይወት 

               

(ብከመይ ምስ ኣምላክ አገልግል ?) (2) መምሪሒ ጽሑፋት ናይ ኣገልግሎት። 

 

ኣዳላዊ፦ኣገልገልቲ ቤተ ክርስትያን ቤት ፍቕሪ እግዚኣብሄር። 

 

ዝተጻሕፈትሉ፦ 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መተሓሳሰቢ፦ ካብዚ መንፈሳዊ ጽሑፍ እዚ ሙሉእ ብምሉእ ጥቅሚ ንምርካብ ብመስርዕ ምንባብ ከድልየካ እዩ። 
ብዘይ መስርዕ ምንባብ ግን ናብ ምድንጋርን ብተወሳኪ ውን ተስፋ ናብ ምቁራጽን ክመርሓካ ይኽእል ዩ። 
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ብጹእ ወቅዱስ ኣቡነ ቶዋድሮስ 2ይ 
መንበረ ወንጌላዊ ማርቆስን 

ፓትሪያሪክ እስክድርያን 118 
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ብጹእ ወቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ 3ይ 
ፓትሪያሪክ ኤርትራ 
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                                                      መእተዊ 
             ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ መዛሙርቱን ንዓናን ኣብ መወዳእታ ዝኣዘዘና ትእዛዝ 
ወንጌል ክንሰብኽ እዩ። ከምቲ ኣብ ወንጌል (ማር፣16፡15) ዘሎ። ንኹሉ ዓለም ብጐይታ ዝረኸብናዮ ሕድገት 
ሓጥያትን፣ ተበጃውነት ጐይታናን ዘልኣለማዊ ህይወትን ዕርቂ ምስ ኣምላኽ ከም ዝረኸብናን ክንነግር እዩ። ኢየሱስ 
ክርስቶስ ንኹሉ ዓለም ድሕነት ክብል ደሙ ከም ዘፍሰሰ። እዛ ድሕነት እዚኣ ከኣ ንኹሉ ዓለም ከነበስር ተኣዚዝና 
ኢና። ንሕና ውን ከም ኣቦና እሙናት ኮይና ነዚ ክቡር ደም ጐይታና ናብ ኩሉ ዓለም ከነብጽሕ ይግባና እዩ። 

እቶም ብደም ጐይታ ዝተረኽበ ሕድገት ሓጥያትን ዘለኣለማዊ ህይወትን ዝኣምኑ ብዛዕባ እዚ ካብ ምምስካር ስቅ 
ክብሉ ኣይኮነሎምን እዩ ንኹሉ ከኣ ብዛዕባ እዚ ይነግሩ። 

መምሪሒታት ኣገልግሎት ኣምላኽ እንታይ እዩ? እቲ ምኽንያት ዕንቅፋትን ደርጃታት ኣገልግሎትን ከ እንታይ እዩ? 
ስለዚ ኢና ከኣ ደረጃ ብደረጃ ሓቢርና ንኣገልግሎት ኣምላኽ ክንዓቢ  እሞ ንጐይታና ክርስቶስ መታን ምስክር 
ክንኮኖ። 

ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልብናን ልቢ ዝዳሓና ነብሳትን የጽንዕ። ጸሎት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል 
ማርያም፡ ጸሎት ብጹእ ወቅዱስ ኣቡነ ቶዋድሮስ 2 ዘሃገረ ግብጽን ጸሎት ብጹእ ወቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ሳልሳይ 
ፓትርያሪክ ሃገረ ኤርትራ ኣይፈለየና። ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሄር ኣምላኽና ይኹን ሎምን ኲሉ ሳዕን ኣሜን። 
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            ናብ መንፈሳዊ ኣቦይ ወይ ከኣ ኣባት ነብሰይ ኣብ ዝጓዓዘሉ ዝነበርኩ እዋን። ኣጋጣሚ ኣብቲ ናይቲ ገዳም ሕርሻ 

ቦታ ሰባት ንሓንቲ ዓርኮብኮባይ ገረብ ክቆርጽዋ ራኣኹ። ብጣዕሚ ተገረምኩን ከምዚ ክብል ውን ሓሰብኩን። 
ብርግጽ እዛ ገረብ ንኽትዓቢ ብዙሕ ዓመታት እዩ ወሲዱላ ግን ዕድል ኣይገበረትን ብዘይጠቅምን ብቀሊል ኣገባብን 
ቆሪጾማ፡ ከምዚ ኢለ እንዳሓሰቡ ድማ ናብ ኣቦና በጻሕኩ። ኣቦና ኮፍ ኢሎም ክጽበዩኒ ጸንሑ። ሰላም ንዓኩም ኣቦና 
ኢለ ድማ ኮፍ በልኩ። ኣቦና ብቀጥታ ብዛዕባ መንፈሳዊ ህይወተይ 
ሓተቱኒ። ኣነ  ከኣ ሎም መዓልንቲ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ምህሮ 

ብከመይ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት አገልግል ዝብል መምርሒ ክንቅጽሎ 

ዲና በልክዎም። 

ኣቦና፦ ዝሓለፈ ግዜ ከም ዝተዛራረብናዮ፡ "እቲ ዝተረደኦ ስቅ ክብል 
ኣይኮነሉን እዩ፡ እቲ ስቅ ዝብል ድማ ጌና ዘይተረዶ እዩ፡" ዋሓይዝ 
እንተዘይኮይና ዲጋ ኢና ማለት እዩ። ፍረ ዘይብሉ ጨንፈር ክቁረጽ እዩ። 

ኣነ፡ ኣቦና ሎሚ ብጣዕሚ ገሪሙኒ ናባኩም እንዳመጽኹ ንሓንቲ 
ዓርኮብኮባይ ገረብ ክቆርጽዋ ሪኤዮም። ድሕሪ ነዊሕ ግዜ  ብኸምዚ 
ኣገባብ ክቆርጽዋ የገርም እዩ። 

ኣቦና፡ ዝወደይ ግን እኮ እቲ ፍረ ዘለዎ ጨንፈር'ዉን ኣብ ግዚኡ ይቁረጽ 
እዩ። ኣብ መንፈሳዊ ህይወት'ውን ልክዕ ከምኡ እዩ። እዚ ከኣ ናይ ጐይታናን ኣምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ 
ትእዛዝ እዩ። ንሕና ናይ ጐይታ ተበጃውነትን ድሕነትን ንኹሉ ህዝቢ ንሰብኽ። ከምቲ ወንጌላዊ ማርቆሰ ኢልዎ ዘሎ 
(ማር 16፡15) ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ድማ ወንጌል ስበኹ በሎም። 

ቅዱስ ጳውሎስ ውን ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣብ (ዕብ፡ 2-3) ንሕና ግዳ ንክንድዚ ዝኣክል ምድሓን ዕሽሽ ክንብል ከለና 
ከመይ ጌረና ክንሞልቅ ንኽእል። እዚ እቲ መጀመረታ ብጐይታ ዝተነገረ ድሕነት በቶም ዝሰምዕዎ ተረጋጊጽልና እዩ። 
ዝሓለፈ ግዜ 1ይ ክፋል መምሪሒታት ብኸመይ ምስ ጐይታ ይሰርሕ ሪኢና ነይረና ሕጂ ድማ 2ይክፋል ክንማሃር ኢና። 

                                                                

                                                                ቀጻሊ ምዝራብ 

 

እቲ ዝርርብ ክፉት ግደፎ 

ኣነ፦ ከመይ ማለት እዩ ኣቦና ኣይተረዳኣንን? 

ኣቦና፦ ኩሉ መንፈሳዊ ነገራት ኣብ ሓደ ርክብ ክትዛረቦ ኣይትኽእልን ኢኻ። ምጅማር ጥራይ ኣኻሊ ኣይኮነን እቲ 
ኣገዳሲ ቀጻልነት ክህልዎ ኣለዎ። 

 

ነብሰናን ነብሲ ካልኦትን 
ከነድሕን 

እንተዘይኪኢልና ካብዚ 
ዝከፍእ እንታይ ኣሎ? 

ቅዱስ ዮውሃንስ    
ኣፈወርቅ 
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                             ኩሉ ግዜ መጀመረታ ከቢድ እዩ 
            ብዛዕባ መንፈሳዊ ነገራት ምስ ሰባት 
ክትዛረብ ከለኻ ነቶም ሰባት ጋሻ ነገረን ሓድሽን 
ክኾኖም ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ ብቀጥታ  ብዛዕባ 
ክርስቶስ ምዝራብ ኣይለመድዎን ክኾኑ ይኽእሉ 
እዮም። እቲ ምኽንያት ድማ ንቤተ-ክርስትያን ከም 
መአከቢ ወይ ከም መራኸቢ ጥራይ ስለ ዝጥቀምሉ 
እዩ። ብዛዕባ ፖለቲካ፡ ስፖርት፡ ቁጠባን ምዝራብ 
ግን ኣዝዩ ልሙዱ እዩ ። ብዛዕባ ኢየሱስ ምዝራብ 
ግን ዘይልሙድ ነገር እዩ። እቲ ኣዝዩ ዘሐዝን ድማ 
እዚ እዩ።  

ነገር ግን ዝወደይ ኣብዚ ሓቂ እዚ ኢድና 
ኣይክንህብን ኢና። ብቀሊል መንገዲ ምእንታን 
ክንፍጽሞ ድሕሪ እታ ቀዳመይቲ ዝርርብካ እቲ 
ዝርርብ ክፉት ክትገድፎ ኣገዳሲ ኣይኮነን። ግን ኩሉ 
ግዜ እተን ሰለስተ መምሪሒታት ኣብ ዝሓለፈ 
ዝገለጽናየን ኣዘክሮ። እዚ መጀመርታ ምዃኑን 
ንኹሉ ከኣ ደርጃታት ከም ዘለዎ ንገሮ። እንተ ደኣ ነቲ 
ዝርርብ ዓጺኻዮ  ግን ኣብ ዝቅጽል ዝርርብ ከኣ 
መሊስካ ሓድሽ መጀነሪ ክትደሊ ኢካ። 

ኣነ፦እሞ እንድሕር ብሓንሳብ ኩሉ ክፈልጡ 
ደልዮም ከ ? 

ኣቦና፦ ከምኡ ከይትገብር ዝወደይ፡ ምኽንያቱ 
ዘረባካ ከም መዘናግዒ ወይ ከም ዛንታ ክኸውን እዩ። ከምዚ ታሪኽ ዝመለአ መጽሓፍ ክኸውን እዩ። ስለዚ መንፈሳዊ 
ደረጃታት ዘይብሉ፡ ኣድላይነት ዘይብሉ፡ ህይወት ዘይብሉ ሓበሬታ ከም ምውሳድ ጥራሕ ክኸውን እዩ። ብከምዚ 
ምኽንያት ኢና ከኣ ነዚ መንፈሳዊ መምሪሒታት ንኽንጽሕፍን ክንዝርግሕን ፍቃደኛታት ዘይነበርና። እዚ መጽሓፍ 
ጥራይ ኣይኮነን ኣንቢብካ ዝርሳዕ። እዚ መምሪሒታት እዚ፡ ሙሉእ ህይወትካ ብተግባር ክትገብሮን ክትነብረሉን 

እዩ ዘለካ። 

ሓደ ግዜ ክልተ ሰባት ቁሪ ወሲዶም ሓመሙ እሞ ናብ ሓኪም ከዱ። ሓኪም ድማ ኣንቲባዮቲክ ሃቦም። እቲ ሓደ 
ከምዚ ክብል ሓሰበ ነዘን መድሃኒት ብሓንሳብ ክወስደን እሞ ቀልጢፈ ክሓዊ በለ። ዝወደይ እንታይ ትብል ክሓዊ 
ይክእል ዶ መስለስካ ? 

ኣነ፦ ኣይፋሉን ብፍጹም ክሓዊ ኣይክእልን እዩ ምኽንያቱ ልዕሊ ዓቀን ስለ ዝወሰደ። 

ኣቦና፦ እዚኣቶም እቶም ንኹሉ ነገር ብሓንሳብ ክፈልጥወን ዝደልዩ እዮም። ነገራት ልዕሊ ዓቅሙን ልዕሊ መንፈሱን 
ምስ ከደ ክጐድኦ ተዘይኮይኑ ኣይጠቅሞን እዩ። ስለዚ በዚ ምኽንያት ተስፋ ክቆርጽን እቲ መንፈሳዊ ስሚዒቱ ኣብ 
ውሽጡ ክመውት እዩ። እዚ ነገር እዚ ከም መዘናግዒ ወይ ከኣ ንቅዱሳን ሰባት ጥራይ ዝዝረብ እዩ ክብል ይኽእል 
እዩ። 

ኣገልጋሊ ወይ ጓሳ ምዃን ሓጎስ ጥራይ 
ኣይህበካን እዩ እንኳላይ ሓላፍነት ናይ 
ኩሎም ኣብታ ማሕበር ዘለዉ ሰባት እዩ 
ዘሰክመካ። ብሰንኪ ናይ ኣገልጋሊ 
ሽለልትነት ዝጠፈአት ነብሲ፡ ብዛዕባ እዛ 
ነብሲ እዚኣ ብዘይምጽላይን ነዛ ነብሲ 
እዚኣ ብዘይምድላይን፡ ጐይታ ኣብ ግዜ 
ፍርዲ ነዛ ዝጠፈአት ነብሲ ብዓሚቕ 
ሓዘን ነቲ ኣገልጋሊ እዩ ዝሓቶ። ብዘይካ 
ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ  ክርስቶስ 
ክንደይ ንኸዉን ኣገልገልቲ ኢና 
ንሕሙማት ንበጽሕን ብዛዕባ ቃል 
ኣምላኽ ንነግርን። ብጣዕሚ የሕዝን ! 

                  ፈቃር ጓሳ ገጽ፡ 375 
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ኣነ፦ እቲ ሓደ ሕሙም ከ እንታይ ክኸውን እዩ? 

ኣቦና፦ እቲ ካልኣይ ሕሙም ነዚ ኣንቲባዮቲክ 1000 ሚግ 
ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ንከብደይ፡ ሓንቲ ከኒና ንሰሙን ወይ ከኣ 
ኣብ 2 ሰሙን ይኣክል እዩ በብቅሩብ ክሓውይ እየ በለ። 
ዝወደይ እዚ ከ ክሓውይ እዩ ዝብል ረዲኢት  ኣለካ ዶ? 

ኣነ፦ ኖ ክሓውይ ኣይክእልን እዩ ኣብ ነብሱ ዝኣተወ 
ኣንቲባዮቲክ ስለ ዘየለ። 

ኣቦና፦ እዚኦም ኣብ መጀመርታ ነቲ ቃል ምስ ሰምዑ ብሓጎስ 
ዝቅበልወ እዮም። ደሓር ግን ብካልእ ዋኒኖም ትሑዛት ይኾኑ 
እሞ ግዜ ይስእኑ። 

ኣነ፦ እሞ ኣቦና እንታይ ክንገብር ኣለና? 

ኣቦና፦ ንሕና ክንገብሮ ዝግባኣና ቀጻሊ ብትዕግስቲ 
ምክትታል፡ ምቹእ ግዜ ምምራጽን ኣብ ንዛረበሉ ግዜ ከምቲ 
ኣምላኽና ለዋህ  ዝኮነ ለዋሃት ንምዃን፡ ኣብ ጉዕዞ 
እንተዚሒሎም ንሰኻ'ውን ምስኦም ሰለይ ምባል ክሳብ 
ክሰምዑካ ፍቃደኛታት ዝኾኑ ብትዕግስቲ ምጽባይ። እቲ ንፉዕ ጓሳ ደድሕሪ እታ ዝጠፈአት በጊዕ እዩ ዝኸይድ እንበር 
ንበይኑ ክሳብ ትሞጾ ኣይጽበይን  እዩ። 

                                     

                                                     ተበግሶ ክህልወና ይግባእ 
         ሓደ ካብቲ መሳጢ ቃላት ኣብዚ መምርሒ ዘሎ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ብዛዕባ እቲ ኢትዮጵያዊ ሰብኣይ ዘሎ 
እዩ። "ፊሊጶስ እንዳጐየየ ናብኡ መጸ’’ (ግሃ 8፡30) ንሱ ኣይሓፈረን ወይ ኣይፈረሐን። ጐይታና ኢየሱስ ኪድ ደኣ እዩ 
ዝበለና እንበር ክመጹኹም እዮም ኣይበለናን። ጐይታና ንባዕሉ ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ ንኽረክብ ን 6 ሰዓታት 
ዝኣክል ናብ ሰማርያ ተጓዓዘ። ከምኡ ውን ከም ንፉዕ ጓሳ ንዝጠፈት በጊዕ ክደሊ ከደ። ብዛዕባ ተበግሶ ምውሳድ 
ብዕምቆት ኣብ ዝቅጽል ክንረእዮ ኢና። 

 

                         ብግልካ ምስራሕ (ውልቃውነት) 
ኣነ፦ ከመይ ማለት እዩ? 

ኣቦና፦ እቲ ዝበለጸ መንገዲ ነዚ መንፈሳዊ መምሪሒታት ንምትግባር በይንኻ ኮይንካ እዩ። 

ኣነ፦ ስለምንታይ? 

ኣቦና፦ ብ ሰለስተ ምኽንያታት 

                                  እታ ቀዳመይ፦ ኩሉ ሰብ ብሓደ ዓይነት ኣረዳድኣ ኣይርድኣካን እዩ። 

          መጀመርታ ቃል ኣምላኽ ክትዛረብ ከለካ ኩሉ ሰብ ብጽቡቅ ክቅበለካ ኣይትጸበ ኢኻ። ኣብ መጀመርታ ካብ 
ዘረባካ ጠጠው ከብሉኻ፡ ክነጽጉኻ፡ ክድህሉኻ ክፍቱኑ እዮም። ስለዚ እቲ ዝበለጸን ውጺኢታውን ንበይንካ ምዃን 
እዩ ክሳብ ብዘይሕፍረት ብትብዓት ክትዛረብ ካልኣይ ግዜ ዕድል እትረክብ። ብተወሳኺ'ውን ምስ ብዙሓት ኣብ 

 

ካብ ንዝጠፈአት በጊዕ ንምድላይ 
ዝገበሮ ፍቅርን ጽድቅን ኣምላኽና 
ዝዓቢ ነገር የለን። ነተን 99 ኣባጊዕ 
ንድሕሪት ገዲፉ ነታ ሓንቲ ክደልይ 
መጸ። ስለዚ ኣገልገልቲ ኣተኩረኹም 
ኣብ ፍቅሪ፣ ፍልጠት፣ ሓይልን ጐይታ 
ጌርኩም ነታ ዝጠፈአት ነብሲ 
ምለስዋ። ዝበኣሰ ሕማም ዝከፈአ 
ቁስሊ ክትፍውሱ ከም እትክእሉ 
ዘክሩ። እታ እትረክብዋ ሽልማት ዓቢ 
እያ።  

            እታ መሳልል ገጽ፡ 402 
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ትኾኑሉ ግዜ ሓደ ሰብ ዘይተገዳስነት ከርእየካ ይኽእል እዩ፡ ስለዚ እዚ ከምዚ ከኣ ነቶም ካልኦት ብኣሉታ ክጸልወም 
ተኽእሎ ኣሎ። 

ሓደ ግዜ ንሓደ ሰብ ብዛዕባ መንፈሳዊ ህይወት ክዛረቦ ምስ ጀመረኩ ኣብቲ መጀመርታ እዋን ተገዳስነት 
ኣየረኣየንን። ግን ድሕሪ ሓደ ዓመት መሊሰ ፈቲነዮ ደሓር ግን ነቲ ቃል ተቀቢሉኒ ሕጂ ሓደ ቅዱስ ሰብ ኮይኑ ኣሎ። 
ስለዚ ዝወደይ በይንኻ ንነብሰኻ ግዜ ምሃብ ነቲ ዝመጸካ ዘይተቀባልነት ብዝቀለለ ክትቅበሎ የኽእለካ እዩ። 

ኣነ፦ እቲ ካልኣይ ከ ኣቦና? 

 

     እታ ካልኣይቲ፦ ፍልልያት ኣብ መንፈሳዊ 
ዕብየት 

       ኩልና ሓደ ዓይነት መንፈሳዊ ዕብየት ዘይብልና ምኽንያት 
ኩልና ሓደ ስለ ዘይኮና እዩ። ገለ ሰባት ንተስፋ ዝቆረጸ ሰብ ተስፋ 
ኣብ ምሃብ፡ ይቅረ ኣብ ምብህሃል፡ ትዕቢት ኣብ ምውጋድን 
ይነጥፉ። ኩሉ ሰብ ነናቱ ምኽንያት ኣለዎ ንምንታይ ከምኡ 
ይገብር ኣሎ። እቲ ሓደ ዝድግፎ ብካልእ ክንጸግ ይከኣል እዩ፡ 
ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ (1ቆሮ፡ 9፡20) "ነቶም ኣይሁድ 
ምእንቲ ክረብሕ ምስ ኣይሁድ ከም ኣይሁዳዊ ኮንኩ። ነቶም 
ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ምእንቲ ክረብሕ ከኣ ባዕለይ እኳ ትሕቲ ሕጊ 
ዘይኮንኩ ኸለኹ ምስቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ትሕቲ ሕጊ ከም 
ዘሎ ኮንኩ።" 

ሓደ ሓደ ሰባት ኣለዉ ብቀሊሉ ፍቕሪ እግዚኣብሄር ዝቅበሉ ግን ነቲ ኣምላኽ ዝሃቦም ናይ ሓጥያት ይቅሬታ፡ ጐይታ 
ከም ዝተቀበሎም ክኣምኑ ወይ ክቅበልወን ብጣዕሚ ግዜ ይወስደሎም። እዚ ከኣ ብምኽንያት ኣብ ህይወቶም ዘሎ 
ሓጥያት እዩ። ገለ ሰባት ከኣ ንገዛእ ርእሶም ይቅሬታ ክብሉ የሽግሮምን ብኸመይ ይቅረ ይብሉ ኣይፈልጡን። 
ምኽንያቱ እቲ ጭካነ ኣብ ውሺጦም ስለ ዝዓበየ እዩ። ውልቃዊ ፍልልያት ኣለና ሓደ ሓደ ተፈጥራዊ ባህርያት ደቂ 
ሰባት ኣሎ ክንቅበሎን ክንሰማማዓሉን ዘለና ጉዳይ። 

 ሓደ ኣማካሪ ንኹሎም ምኽሪ ዝደለዮ ሰባት ሓደ ዓይነት ኣገባብ ምኽሪ ኣይጥቀምን እዩ። እቲ ጉዕዞ ነዊሕን 
ኣድካምን እዩ ወይ ከኣ ቀሊልን ኣዝዩ ደስ ዘብልን እዩ ኣይብሎምን እዩ። ምስ መን እንታይ ይዛረብ ኣብቶም ምኽሪ 

ዘደልዩ ዉልቃዉያን ሰባት ተሞርኪሱ እዩ ምኽሩ ዝህብ። 

ንኣብነት፡ ነቶም ብኽብደት ሓጥያቶም ዝሳቀዩ፡ እቲ ኣማኻሪ ብቅልል ዝበለ ከረድኦም ኣለዎ። እቲ ጉዕዞ ቀሊል ግን 
ቁሩብ ድኻም ዘለዎ ምዃኑ ይሕብሮም። ነቶም ነዚ መንገዲ ብትዕቢት ከም ቀሊል ዝወስድዎ ከኣ እቲ መንገዲ 
ከቢድን ብዙሕ ስቃይን ከም ዘለወን  ምዃኑ ይነግሮም። ከምዚ ዓይነት ፍልልያት ኣብ ብዝሒ ሰባት ዘለዉዎ ወይ 
ኣብ ኣኼባ ወይ ኣብ ጉሩብ ምዝራብ ተመራጺ ኣይኮነን። እቲ ዝበለጸ ንብሕትካ እዩ። 

ኣነ፦ ምንዛዝ ማለት ድዩ? 

ኣቦና፦ ኣይፋሉን ከምኡ ማለተይ ኣይኮነን ምንዛዝ ናይ ካህን ስራሕ እዩ። ኣነ ክዛረበካ ደልየ ዘለኹ ብዛዕባ መንፈሳዊ 
መምሪሒታት እዩ። ብዛዕባ ፍቕሪ ክርስቶስን ከመይ ጌርና መንፈሳዊ መንገዲ ብግብራውነት ካብ ደረጃ ናብ ደረጃ 
ንዓቢ ጥራይ ተዛረብ ብዘይ ዝኾነ ምንዛዝ። ዝኾነ ማሕበራዊ ጉዳይ ወይ ክትዓት ከተዓናቅፈካ ኣይትፍቀደሉ፡ ንስኻ 
ኣብቲ ቀንዲ ዕላማኻ ጥራይ ኣተኹር። ከምዚ ዓይነት ነገራት ምስ ዘጋጥመካ ካብኡ ራሓቅን ህደመሉን። 

ኣብ ናይ ጥምቀት ግዜ ኣብ 
ቅድሚ ኣምላኽ ወለድካ ወይ 
ከኣ ዘዕበዩካ ተቆጻጸርትካ 
መንግስቲ ኣምላኽ ውን 
ይመርሑካ። 

ኣቦና ቲኦዶር 

ፍቕሪ ኣሕዋት 

ገጽ፡234 
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       ንስኻ ኣተኹሮኻ ኣብ ሓቀኛ ዝምድና ምስ ክርስቶስን፡ ጐይታ ይቕረ ከም ዝበለለልና ምእማንን፡ በቲ ብጐይታ 
ዝርከብ ነባሪ ሰላም ጥራይ ይኹን። ብዙሓት ሰባት ሓደ ዓይነት ድሌት ኣለዎም ከም ንኣብነት ፍቕሪ ክርስቶስ፡ 
ይቅሬታ፡ ሰላምን ዘልኣለማዊ ህይወት ክህልወም ይደልዩ። ግን ከኣ ዝበዝሑ ነቲ መንፈሳዊ ህይወት ዝጠልቦ ነገራት 
ክስዕብወን ይሽገሩ። እንተ ድኣ ብመደብን ብተዓጻጻፊ ኣገባብን ኬድካ ብጣዕሚ ክጠቅመካ እዩ። 

ኣነ፦ እታ ሳልሰይቲ ከ ኣቦና? 

                                    

                                                

                           እታ ሳልሰይቲ፦ ኣድህቦ 
ኣነ፦ ከመይ ማለት እዩ ኣቦና?                                                                  

ኣቦና፦ ሓደ ድያቆን ንሓንቲ ንእሽተይ ኩባያ ማይ ክመልኣ ደለየ ነቶም ሕዝቢ ድሕሪ ቅዱስ ቁርባን ዝሰትይዎ ማለት 
እዩ። ነቲ ማይ ናብቲ ኩባያ እንዳገጨበ ክመልኦ ጀመረ ልክዕ ከምቲ ኣቦታትና ኣብ መወዳእታ ቅድሴ ናይ ባርኾት 
ዝግጪቡና ማለት እዩ። እቶም ህዝቢ ተገሪሞም እንታይ ትገብር ኣለኻ 
? ኢሎም ሓተትዎ። ነዛ ኩባያ ማይ እንዳገጨብኩ ክመልኣ እየ ኢሉ 
መለሰሎም።  ዝወደይ ብኸምዚ ኣገባብ እዛ ኩባያ ክትመልእ ትኽእል 
ኢያ ዝብል ሓሳብ ኣለካ ዶ? 

ኣነ፦ ብርግጽ ክከውን ዘይክእል እዩ ብጣዕሚ ግዜን ጻዕርን ክወስደሉ 
እዩ። ምኽንያቱ እቲ ማይ ዝበዝሕ ይፈስስ እዩ ዘሎ። 

ኣቦና፦ እንድሕር እቲ ጆክ ወሲዱ ክመልኦ ጀሚሩ ከ? 

ኣነ፦ ብርግጽ ብሓንሳብ ትመልእ እንበር። 

 

ኣቦና፦ ስብከት ብወግዓዊ ትምህርቲ ምስማዕን ንእግረ መንገድካ 
ምስማዕን እምበኣር እዚ እዩ ፍልልዩ።  

ቀደም እታ ቀዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ትጥቅመሉ ዝነበረት ኣገባብ ኣመሃህራ ብኣባልገ እዩ ነይሩ። ህጻናት ምስ 
ተጠመቁ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓላፍነት ወሲዱ ብዛዕባ መንፈሳዊ ህይወቶም ዘዕብዮምን ዝከናኸኖምን ነበረ። 
ከምኡ ውን ሓደ ክምንኩስ ዝደለየ ሰብ መንፈሳዊ ኣቦ የድልዮ ኣብ ሙንኩስና ህይወቱ ዝመርሖን ዝኣልዮን ኣቦ።  

ንሱ ናይቲ መንፈሳዊ 
ሓይሊ ተኻፋሊ ኮይኑ እዩ 

ካብ ኣምላኽ 
ብዝተቀበሎ ንጽሕና 

ንሰባትካብ ሓጥያቶም 
ክሓጽቦምንከንጽሖምን 

ይካኣሎ እዩ። እዞም ሰባት 
እዚኣቶም ዘቅርብወ 

መስዋእቲ እቲ ዝበለጸ 
ኣገልግሎት እዩ። ኣብ 
መጽሓፍ ቅዱስ ከም 



11 
 

ከምኡ ውን ኣብ ሓድሽ ሓዳር ዝኣልየካ ኣቦ የድልይ። ብዛዕባ እታ ሓዳሽ ሓዳር ዝግደስን ዝኣልይን ብሓንሳብ 
ንኽዓብዩ  እዩ ዝሕግዞም። ስለዚ እቲ ንገብሮ ክርዳኣናን ክንነብረሉን ይግባና እዩ ስቅ ኢሉ ስርዓት ኣይኮነን። ስለዚ 
ትርጉም ኣባልገን ሓላፍነቱን ጽቡቅ ጌይሩ ክርዳኣና ኣለዎ። ስቅ ኢልካ ቃላት ጥራይ ወይ ከኣ ከምብክልተ ቆልዑ ኣብ 
መርዓ ሺምዓ ሒዞም ዝሰኣሉ ስእሊ ኣይኮነን። ዓለም ብሰይጣንን ብኣጸያፊ ነገራትን መሊኣ ኣላ፡። ኣቦታት ኣብ 
ስራሕ ዓለም ቅዩዳት ኢዮም። ንደቆም ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ክሕግዙ ወይ ከተባብዑ ግዜ የብሎምን። ኣዴታት 
ውን ንደቂ ኣንስትዮ ደቀን ምክትታልን ምሕጋዝን ሸለል ኢለኖኦ እየን። ኩሉ ሓሳባትና ኣብ እንታይ ክንበልዕ ኢና 
እንታይ ክንሰትይ ኢና እንታይ ክንክደን ኢና ኾይኑ። ብዛዕባ ክርስቶስን ወንጌልን መንፈሳዊ ህይወትን ክንዛረብ ግን 
ዘሕፍረና ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። 

ስለዚ ኢቲዚም (ኣምላኽ የለን) ፡ ኣጸያፊ ፊልም፡ ግብረሶዳማውነት 
እንተኣሰፋሕፈሐ ክንድነቅ የብልናን። ክሳብ ወለዲ ዘይተገደሱ እዚ 
ኣጸያፊ ነገራት ክውስኽ ናይ ግድን እዩ። እታ እንኮ ንማሕበራዊ 
ጉዳያትናን ንጥፈታትናን እትግደስ ቤተክርስትያን ጥራይ ኮይና ኣላ። 
ስለዚ ኢና ከኣ ናይ ዘለኣለማዊ ህይወትን እቲ ብጐይታ ዝረኸብናዮ 
ሕድገት ሓጥያትን  ንከስሮ ዘለና። ካብዚ ወሎዶ እዚ እንጽበዮ ዓመጽን 
ኣሉታዊ ነገረን ጥራይ እዩ። ሰብ ክሳብ ዝደልዮ ነገር ኣብ ውሽጢ 
ዘይረኸቦ ድሌታቱ ከርውይ ኢሉ ናብ ግዳም ክወጽእ ናይ ግድን እዩ። 
ድሌቱ ክመልእ ኢሉ ውን ዋላ ካብቲ ርስሓት ናይ ዓለም ተኻፋሊ 
ይኸውን።  

 

ኣነ፦ ኣቦና ብዘይቀላዓለም ክዛረብ ተኾይነ ትርጉም ናይ ኣባልገ ሕጂ እየ 
ዝማሃር ዘለኩ። ግን ኣቦና ሰራሕ ናይ ኣባልገ እንታይ እዩ ወይ እንታይ እዩ 
ዝህበና? 

ኣቦና፦  ሰባት ኣብ መንፈሳዊ ህይወቶምን ብዛዕባ ምሕረት ጐይታ 
ዘለዎም ረዲኢት ንኽዓቢ ይሕግዝ። እዚ ከምዚ እዩ ክርስቲኣናዊ ህይወት 
ዝበሃል። እዚ መንፈሳዊ መምርሒ ቀሊልን ንዓበይትን ንናኣሽቱን 
ዝኸውን እዩ። ኩሉ ሰብ ኣንቢቡ በብቁሩብ ኣብ ውሽጣዊ ዕብየቱ 
ይጥቀም እዩ። 

ንሕና ኩልና ሓላፍነታውያን ኢና ንኹሉ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጥን ክሰምዕን ህንጡይነት ዘለወ ሰብ፣ 
ብጽሎት ክንድግፎምን ከነተባብዖምን ይግባኣና። ስለዚ ኣድህቦ ምሃብ ንመንፈሳዊ ዛሕልታትካ የጥፋኣልካ 
ብኣንጻሩ ከኣ ብመንፈስ ትዓቢ። 

ዝወደይ ክንደይ ስብከታት ከም ዝሰማዕካ ክንደይ ጉባኤታት ከም ዝተሳተፍካ ትዝክሮ ዶ? ካብቲ ዝሰማካዮ 
ስብከታት ከ እንታይ ትዝክር? 

ኣነ፦ ዋላ እኳ ብዙሕ ስብከት ይስማዕ ዝዝክሮ ግን ቁሩብ እዩ። 

ኣቦና፦ ብኸመይ ፍቕሪ ኣምላክ ከም ዝረከብካ፡ ብከመይ ሓሳባትካ ትቆጻጸር፡ ብከመይ መጽሓፍ ቅዱስ ተንብብ 
ተዝሓተካ ከ ትዝክሮ ዶ? 

ኣነ፦ ገለ ካብቶም ዝተዘራረብናሎም ንኹሉ ብዕምቆት ይዝክሮ እየ። ገለ ካብኦም ከኣ ኣርእስቶምን እቲ ደረጃታትን 
ይዝክሮ። ንዓኹም ኣቦና ከኣ ኩሉ ግዜ ይዝክረኩም እየ። 

ወርቂ ዝመለአ ሳጹን ረኺብካ 
ዶ ? 

ንዝኮነ ሰብ ኣይትገድፈሉን  
ኢካ ልክዕ ከም ተኹላ 

እንዳጐየካ ትወስዳ ቅድሚ 
ዝኮነ ሰብ ምርኣዩ። ከምዚ 
ዓይነት ተበግሶ ኣብቶም 

ዝጣፍኡ ኣሕዋትካ ክህልወካ 
ኣለዎ። ኩለን ነብሳት ንስኻ 
ከተድሕነን ዘለካን ብዛዕባ 

ድሕነተን ክትግደስ ዘለካ ሃብቲ 
ሙካነን እየን።  

ቅዱስ ዮሓንስ ኣፈወርቅ 

ፍቕሪ ኣሕዋት 

ገጽ፡ 238 
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ኣቦና፦ ኣባሃህላይ ብልክዕ ተተረዲእካኒ ስብከት ምስማዕ ኣቋርጽ ኣይኮንኩን ዝብለካ ዘለኩ። ኣብ ሞንጎ 
ንዝሰማዕካዮ ነገር ናብ ግብሪ ኣውዒልካ ኣብ ጥቕምካ ምውዓልን፡ ሓፈሻዊ ንኹሉ ምስማዕን ዘሎ ፍልልይ እየ 
ክገልጸልካ ዝፍትን ዘለኹ። 

ኣነ፦ ግን ኣቦና ብጉጂለ ኮይንካ ምስራሕ ውጺኢታዊ እዩ ዶ ኢልኩም ትሓስቡ? 

ኣቦና፦ ከምዚ ኢልና እስከ ንሕሰብ ንኣብነት ንስካ ኣብ ናይ ቱሪዙም ካምፓኒ ንኽረምቲ ናይ ስራሕ ዕድል ረኺብካ 
ንበል። ክልተ ናይ ዶሞዝ ኣከፋፍላ ምርጫ ኣለካ ንበል። እታ ቀዳመይቲ ምርጫ 20 ናቅፋ ንማዓልቲ ን30 መዓልታት 
ክከውን ከሎ። እታ ካልኣይቲ ምርጫ ድማ ብ1 ናቅፋ ንቀዳመይቲ መዓልቲ ጀሚረካ ኣብ 2ይቲ መዓልቲ ድማ 2 
ናቕፋ ኣብ ሳልሰይቲ ድማ 4 ናቕፋ መዓልታዊ ዕጽፊ እንዳወሰኸ ንወርሒ ይኸይድ፡ ምክንያቱ እቲ ናይ ስራሕ ክብደት 
መዓልታዊ እንዳወሰኸ ንወርሒ ሙሉእ ስለ ዝከይድ እዩ። ኣየናይ ምመርጽካ? 

ኣነ፦ እታ ቀዳመይቲ ምመረጽኩ 20 ናቅፋ ንመዓልቲ። 

ኣቦና፦ ሕራይ ከምዚ ከኣ ንበል ደሞዝካ ብ100 ናቅፋ ተጀሚርካ እሞ ብዕጽፊ ከኣ እንዳወሰኸ ተዝከይድ ከ? ካብዘን 
ክልተ ነየነይቲ ምመረጽካ? 

ኣነ፦ ከይሓሰብኩ ነታ ናይ 100 ናቅፋ ብዕጽፊ ትውስኽ 
ምመረጽኩ፡ ግን ዝኾነ ነገር ከም ዘሎ ተሰሚዑኒ፣ ልክዕ ድየ ኣቦና 
ኢለ ሓተትኩ? 

ኣቦና፦ ኣብታ ቀዳመይቲ ምርጫ ዋላ 1000 ናቅፋ ንመዓልቲ 
ተተከፈልካ ድሕሪ 20 ዓመት ደሞዝካ 20000 ናቅፋ ይኸውን። 

 

ኣብታ ካልኣይቲ ምርጫ ዕጽፊ ምክፋል ምስ እንረእይ ግን ድሕሪ 
20 መዓልታት ናይ ስራሕካ ደሞዝካ ሚልዮን ናቅፋ ክከውን እዩ 
ድሕሪ 30 መዓልታት ከኣ ቢንዮን ክከውን እዩ። 

ኣነ፦ ብናይ ኣግርሞት ቃና ኖ ክከውን ኣይክእልን እዩ በልኩ! 

ኣቦና፦ ናባይ እንዳጠመቱ ዝወደይ ባዕልካ ሕሰቦ እሞ ካብኡ 
ክትርእዮ ኢኻ በሉኒ። 

ኣቦና፦ ክንደይ ኢኻ ጌርካ ዘለካ ዕድሜኻ ዝወደይ? 

ኣነ፦ 20 ዓመት ጌረ ኣለኹ ኣቦና 

ኣቦና፦ ካብ ሎሚ ድሕሪ 20 ዓመት ወዲ ክንደይ ዓመት 
ክትከውን ኢኻ? 

ኣነ፦ ወዲ 40 ዓመት ክኸውን ኢየ። 

ኣቦና፦ እንድሕር ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት 2 ሰባት ሚሂርካ ናብ ጐይታ ኣምጺካዮም፡ እቶም 2 ሰባት ድማ ነብሲ 
ወከፎም 2 ሓድሽቲ እንተ ድኣ ሚሂሮም ናብ ጐይታ ኣምጺኦም። ድሕሪ 20 ዓመት ሚልዮን ዝኾኑ  ደቂ ማሕበር 
ዘለዋ ግሩፕ ትምስረት። በዚ ምክንያት እዚ እዩ ከኣ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ዝበለና 
"መንግስተ ሰማያት ሰበይቲ ወሲዳ፡ ኩሉ ክሳዕ ዚበኩዕ፡ ኣብ ሰለስተ መስፈር ሓሪጭ ዝለወሰቶ ማይ ብሑቕ 
ትምሰል።’’ (ማቴ 13፡33)። 

ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እቲ 
ንብሑቱ ዝነብር ህይወቱ 

ሙሉእ ብጾም ዘሐልፍ፡ ኣብ 
ዘይሙቹእ ርስሓት ዝድቅስ፡ 
ኩሉ ሃብቱ ንድኻታት ዝህብ 

ሰብ፡ ምስቲ ንድሕነት 
ነብሳት ኣሕዋቱ ዝግደስ ኣይ 

ወዳደርን እዩ። 

ቅዱስ ዮሓንስ ኣፈወርቅ 

ፍቅሪ ኣሕዋት 

ገጽ፡ 235 
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ስለዚ ንሓደ ሰብ ሚሂርካ ውጺኢታዊ ዝኾነ ስራሕ ምስራሕ ዘሎ ሓይሊ ክንዲ ዝወሰደ ግዜ ይውሰድ ኣዝዩ 
ውጺኢታዊ እዩ። ከም ቀሊልን ጥቅሚ ዘይብሉን ጌርካ ኣይትውሰዶ። 

እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ዝጀመርካዮ ዕዮ ኣብ መፈጸምታ ምብጻሕ እዩ። ሕሰቦ ነፍሲ ወከፍ ክርስትያናት ኣብ 
ህይወትና ከምዚ ዓይነት ስራሕ በብውልቕና እንተ ንሰርሕ ኖን ኣሽሓት ሚሊዮናት ሰባት ናብ ቤተ እግዚኣብሄር 
መምጻእና ኔርና። 

ቅዱስ ዮሃንስ ቅሊማንጦስ ከምዚ ይብል:- "ሓንቲ ነብሲ ናብ ጐይታ ምምጻእ እቲ ካብ ኩሉ መስዋእቲ ዝዓበየ እዩ። 
ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድማ እቲ ካብ ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ነገራት ዝበለጸ ነብስና እዩ። ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ክሓልፍ 
እዩ ነፍስና ግን ዘልኣለማዊት እያ። 

እንድሕር ምስ ኣምላኽ ክትሰርሕ ወሲንካን ቃል ኣቲኻን 2 ነብሳት ኣብ ዓመት ናብ ጐይታ ከተምጺእ ኣለካ። ልክዕ 
ከማኻ ንኽገብሩ ድማ ንገሮም ድሕሪ 20 ዓመት እቶም 2 ሰባት ክባዝሑ እዮም። ኣብ መወዳእታ ሚሊዮናት ዉልቀ 
ሰባት ንክርስቶስ ዘገልግሉ ዘለዉዋ ማሕበር ክትከውን እያ። ካብ ንኣሻሓት ሰባት ዝጸልው ስብከት ካብ ምስባኽ 

ንዓኣቶም ከመይ ጌሮም ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ክምህሩን ናብ ጐይታ ከምጹን ከም ዝኽእሉ ከየነገርካ ሰቅ ካብ 
ምባል፡ እዚ ክንማሃሮ ዝጸናሕና ኣገባብ ኣዝዩ ጸላውን ዉጺኢታውን እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ። ከም ውጺኢቱ ከኣ እቲ 
ሰባኺ እንተ ድኣ ዓሪፉ (ብሞት ተፈልዩ) ዋላ ሓደ ሰብ ከመይ ገይሩ ይምህር ከም ዝነበረ ስለ ዘይፈልጥ ኣዝዩ ኣጽጋሚ 
ይከውን። ተቀባልነት ንክህልወኒ ከም ሃዋርያ ጳውሎስ ክኸውን ኣይክእልን እየ ግን ከም ሃናኒያ ክከውን ይክእል 
እየ።  

ኣነ፦ ከመይ ማለትኩም  እዩ ኣቦና? 

ኣቦና፦ ብዛዕባ ሃናኒያ ብዙሕ ሰሚዕና ኣይንፈልጥን ኢና፡ ንሱ እዩ ግን ንሳዉል ኣብ ጠርሴስ ዘጠመቆ ደሓር ሃዋርያ 
ጳውሎስ ዝኾነ። ከምዚ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብዘለካ ዓቅምን ክእለትን ንሓደ ሰብ ብዛዕባ ጐይታ ክትምህሮ 
ትኽእል ኢኻ። ምኽንያቱ ኣምላኽ ነቲ ሰብ ንብዙሓት ንመቀይሮ ክገብሮ ይኽእል እዩ። እቲ ዝምህረ ሰብ ኣገዳሲ 
ኣይኮነን እቲ ኣገዳሲ ኩሉ ንገብሮ ንምስጋናን ንኽብሪ ኣምላኽን ይኹን። ቃል ኣምላኽ ምምሃር ሰቕ ኢልካ ትምህርቲ 
ምምሃር ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳኣ ህይወትካ ንጐይታ ምሃብ ማለት እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ 
መምሪሒታት ናይ ኣምላኽ እዩ። ኣብ (2ጢሞ 2፡2) ተጻሒፉ ድማ ንረክቦ። 

 

ኣነ፦እንታይ ማለትኩም እዩ ኣቦና? 

ኣቦና፦ሃዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ከምዚ ኢልዎ  "ነቲ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር ካባይ ዝሰማዕካዮ ነገር፡ 
ካልኦት ኪምህሩ ንዚከኣሎም እሙናት ሰባት ሕድሪ ሃቦም።’’ 

ጳውሎስ ከመይ ጌርካ ከም ትምህር ኣይተዛረበን እንታይ ድኣ ከመይ ጌሩ ሓደ ሰብ ንኻልእ ሰብ ንኣምላኽ ከገልግል 
ከም ዘለወ እዩ ዝነገሮ ዘሎ። ኣቅዲሙ ብዛዕባ 4 ወለዶታት ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ብዛዕባ (ጳውሎስ፡ ጢሞቴዎስ፡ 
ሓቀኛታት ሰባትን) ቤተ ክርስትያና ቤት ትምህርቲ እያ። 

ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 12 ደቂ መዛሙርቲ መረጸ ንዐኦም ድማ ኩሉ ብዛዕባ ነብሱን ብዛዕባ ዘለኣለማዊ 
ህይወትን ነገሮም። ተወሳኺ ናብ ኩሉ ዓለም እንዳዘሩ ዝማሃሮም ክምህሩ ሰደዶም። (ማቴ 28፡19) "እምበኣር ኪዱ 
እሞ ንኩሎም ኣህዛብ ብስም ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቕኩምዎም ደቂ መዛሙርተይ ግበርዎም’’። 
ኩሉ ሰብ ኣብ ዓለም ዘሎ ናይ ጐይታ ወዲ መዝሙር ክኸውን ዕዱም እዩ።  

ኣብ ብውልቅና እንሰርሓሉ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ መምርሒ እዚ ዝስዕብ እዩ፦ 

                                          ጥበብ ናይ ጐይታ። 
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             ጐይታ ኢየሱስ ከምዚ በለ መንግስቲ ኣምላክ ብከምዚ እያ ትምስል ቅሩብ ለቢቶ ንብዘሎ ብሑቅ ከም 
ዘብኩዖን፡ ፍረ ኣድሪ'ውን ምስ ዘራእካያ ዓባይ ገረብ ትኸውን እሞ ብዙህ ፍረ ከም እትህብን ብከምኡ እያ ትምሰል 
በለ። ኢየሱስ ኣብቲ ናይ 3 ዓመት ኣጎልግሎቱ ንብዙሓት ሰባት ማሃረ ግን ን12 ሰባት ጥራይ ደቂ መዛሙርቱ ክኮኑ 
ሓረዮም። ኢየሱስ ንደቂ መዛሙርቱ ብዛዕባ ኩሉ ነገር ተገዲሱ ይነግሮም ነበረ ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ'ውን 
ንዐኦም ብእምነት የካፍሎም ነበረ። (ሉቃ 8፡10) "ምፍላጥ መንግስቲ ኣምላክ ንዓኻትኩም እዩ ተዋሂቡ ዘሎ 
ንኻሎኦት ግና እናረኣዩ ምእንቲ ኸይርእዩ፡ እናሰምዑ ውን ከየስተውዕሉስ ብምስላ እዛረቦም ኣሎኹ’’።  ኣምላክ 
ግን ንጥበበኛታት ንከሐፍር ናይ እዛ ዓለም እዚኣ ዕሽነት መረጸ፡ ሓያላት ንኸሕፍር ድማ ድኻም እዛ ዓለም መረጸ። 
እቶም ክርስትና ናብ ዓለም ሙሉእ ዘስፋሕፍሑን እቶም ንዓለም ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ዝገምጠሉ ውን ከምዚ 
ነበሩ። 

ኣብ ዉሑድ ነገር እሙን ኹን እሞ ኣብ ብዙሕ ነገር ክሸመካ እየ ይብል እግዚኣብሄር። ኣብ ዝኾነ ቦታ ሓቀኛ ኩን እቲ 
ዘለካ ዕድል ድማ ተጠቀመሉ። ንሓደ ሰብ ብውልቂ ምስ መስከርካሉ ንሱ ውን ኣገልጋሊ ምስ ኮነ እቲ ኣገልግሎት 
ይሰፍሕን ይዓብን። ጐይታ ኢየሱስ ከምዚ ይብል (ግብ 1፡8) "መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ዝወርድ ግና ሓይሊ 
ኽትቅበሉ ኢኹም። ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ኹላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳብ ወሰን ምድሪ ኸኣ መሰኻኽረይ ክትኮኑ 
ኢኹም’’ በሎም። 

እቲ ቀዳምነት ክንህቦ ዘለናን ዕላማ ኣብ ህይወትናን እዚ እዩ’’ መሰኻኽር ጐይታ ምዃን’’ እግዚኣብሄር ድማ ኩሉ 
ዘድልየና ክህበና እዩ። ከመይ ጌርካ ሰብ ናብ ገሃነም እንዳወረደ ስቅ ኢልካ ክንርእዮ፡ ከነድሕኖም ንኽእል ኢና ግን 
ኣይገበርናዮን ኣለና ? 

                                       ሓደ ክርስቶስ ዘይብሉ ሰብ ዘልኣለማዊ ህይወት የብሉን። 

        ብዛዕባ ኣብ ክርስቶስ ዘይኣምኑ ጥራይ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ፡ እንኮላይ እቶም ክርስትያን ከለው ነገር ግን 
ንኣምላክ ከም ኣቦኦም ዘይፈልጥዎ እየ ዝዛረብ ዘለኹ። እቶም ብተደጋጋሚ ውድቀት ዝሳቀዩን እግዚኣብሄር ከም 
ዝቅበሎም ዘይፈልጡን ኣብ እግዚብሄር ምሉእ ተስፋ ዘይብሎምን፡ ኣምላኽ ንሓጥያቶም ምሉእ ይቅሬታን 
ምሕረትን ከም ዝገብረሎምን ዘልኣለማዊ ህይወት ከም ዘለዎም ዘይኣምኑን እዚኣቶም ኣብ ክሕደት (Atheism)፡ 
ወልፊ፡ ጸቕጢን ንኽኣትዉ ኣብ ቀረባ እዮም። ንሕና ኩልና ነዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ክንሕግዝን ምስኦም 
ኾይና ከነገልግልን ኣለና። 

 

ኣነ፦ ብውልቂ ምስራሕ ክሳብ ክንድዚ ኣድማዒ እዩ ኢለ ሓሲበ ኣይፈልጥን። ግን ኣቦና ሓደ ሰብ ትምህርቱ ገዲፉ 
ኣብ ኣጎልጉሎት ጥራይ ድዩ ክነጥፍ ዘለወ? 

ኣቦና፦ ኣይፋሉን ብርግጽ ከምኡ ኣይኾነን ግን ከም ቀዳምነት ሃቦ። ከየቋረጽካ ጸልይ 

            "ዎ ጐይታይ  ንክብሪን ምስጋንና ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተጠቀመለይ’’ 

ኩሉ ሰብ ኣብ ትምህረቱ ወይ ስርሑ ኣበርቲዑ ይሰርሕ። ኣብ ዕለታዊ ስራሕካ ግን ንጐይታ ክትምስክር ትኽእል 
ኢኻ። 

ኩልና ምስ ስድራቤትና፡ የዕሩኽትና ብዛዕባ ኩሉ 

ነገር ነዐልል ኢና ብዛዕባ ኣምላኽ ግን ኣይነዐልልን ኢና። 

ንምንታይ ኢና ግን ምስኦም ብዛዕባ ፍቕሪ ኣምላኽን ምሕረት 

ኣምላኽን ዘልኣለማዊ ህይወትን ዘይንዘራረብ? ንምንታይ ኢና ግን 

ንሕና ህይወቶም ኣብ ጥርጣሬ፡ ድኻም፡  ነብስካ ናይ ምውቃስ ስሚዒት 
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ተጸሚዶም ከለው ስቅ ኢልና ንርእይዮም እሞ ምስ ሞቱ ንበኽየሎም፡ 

ዋላ ሓደ ክዓብሰሎም ኣብ ዘይክእል ኩነታት? ንምንታይ ሕጂ ክንበኽይን 

ክንጽልን ንጅምር? ንምንታይ መንፈሳዊ ጽሑፋት ንኸንብቡ፡ ስብከታት 

ንክሰምዑ ዘይሃብናዮም? ንምንታይ ካብ ሕጂ ብዛዕባ ፍቕሪ ኣምላኽን 

ምሕረት ኣምላኽን፡ ብዛዕባ ዘልኣለማዊ ህይወትን ክንዘራረብ ዘይንጅምር? 

            ነቶም ብዛዕባ ኣምላኽ ክዛረቡን ንኣምላኽ ከኣ ከም ፍቁር ኣቦኦምን ከም መድሓኒኦምን ከም ተበጃዊ 
ንሓጥያቶም ጌሮም ዘይፈልጡ ሰባት ሃሰስ ክንብሎም ይግባኣና። ብዙሓት ኣብ ከባቢና ነዚ ዝደልዩ ኣለዉ።ሎሚ 
ዓለምና ሳላ ኢንተርነት ኣብ ንእሺተይ ቁሸት ተቀይራ ኣላ። ብዙሓት መንእሰያት ግዚኦም ኣብ facebook ከዕልሉ 
እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ። ንምንታይ ብዛዕባ ጐይታ ዘይምስክሩን ዘይዛረቡን? እንተ ድኣ ምስ ጐይታ ሓቀኛ ፍቕሪ 
ሃሊዎም ብዛዕባ ፍቕሪ ኣምላኽን ምሕረት ኣምላኽን ክዛረቡ ደስታ ምፈጠረሎም ኔሩ።  

ኩሎም ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘለዉ መንእሰያት እንተ ድኣ ሓድነት ጌሮም ካብዚ ዘለናዮ ዝተፈለየ ምኾነ ኔሩ። ኣብ  
ሓድነትና እዩ ዘሎ ሓይልና ንዝራኣየና ሰብ ዝኾነ ኣገዳሲ ነገር ኣብ ማእከልና ከም ዘሎ ምተገንዘበ። 

ኣነ፦ ንምንታይ ኢና እሞ ከምኡ ዘይገበርና? 

ኣቦና፦ ምኽንያቱ ዝወደይ ንሕና እቶም ሰዓብቲ ጐይታ ንበሃል ቀዳምነት ቦታ ንህቦ ነቲ ናይ ዓለም ነገር እዩ። 
ንመንእሰያትና ኣብ ጉባኤታትን ኣብ ስብከታትን  ክንድግፎምን ከነተባብዖምን ኣለና። ሓደሽቲ እሙናት ኣገልገልቲ 
ናይ ክርስቶስ ናብ ቤት ኣምላክ ምምጻእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ክንገንጸሎም ይግባኣና እዩ። ብዛዕባ ዝኾነ ንረኽቦ 
ጥቅሚ ኣይንዛረብን ኢና ዝኾነ ጸቅጢ ውን ኣይንገብረሎምን ኢና። ንሕና እቲ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ብርሃንን ፍቕሩን 
ንሓጥያተኛታት ይቅረ በሃሊ ምዃኑን ክነርእዮም ኣለና። ነዚ ዝሕግዘና ናይ ኣመንቲ ዝኮነ ቤት እዩ፡ መንእሰያት ኣብ 
ገዛ ክጽልዩን መጽሓፍ ቅዱስ ከንብቡን ከለዉ፡ ደስ ኢልወም ብዛዕባ ጐይታ ክርስቶስ ይዛረቡን ይምስክሩን በዚ 
ድማ ብፍጹም ሕፍረት ኣይስምዖምን እዩ።  

         ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ተገዳስነት ሙጉዳል ብዙሕ ጸገም እዩ ዘኸትል ብዙሓት ሰባት ይጠፍኡ እታ ሃገር ውን 
ኣንፈታ ሲሒታ ናብ ዘይተደለየ መንገዲ ትኸይድ። እቶም ዝተረፉ ድማ ናብ ክሕደትን (atheism)፡ ውሉፋት ናይ 
ኣጸያፊ ፊልም ምርኣይን ግብረ ሰዶማውያንን ይኾኑ። ስለዚ ኣተሓሳስባናን እቲ ጐዳኢ ዝኾነ ባህልን ክንቅይሮ ኣለና። 
ብናጽነት ክንዘራረብ ኣለና እቲ ከም ባምቡላታት ስቅ ዘብለና ሕፍረት ከነወግዶ ይግባኣና። ኩሎም ጐረባብትና 
ድሌታቶም ይዛረቡ እዮም ብዘይካ ንሕና። ብዛዕባ ፍቕሪ ኣምላኽናን ብዝሒ ምሕረቱን ክንዛረበሉ ንሓፍር። ንሕና 
ኹልና ልክዕ ከምቲ ዘስጥም መሐንበሲ ፑል ወይ ከኣ ፍረ ዘይብሉ ገረብ ኢና። ክሳብ ዝነቅጽ ተጽብዮም ድሓር 
ቆሪጾም ናብ ሓዊ ይድርብይዎ ኣብኡ ከኣ ይሓርር። ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ ክርስትያን ዝነበራ ሕጂ ግን ከም መዘከሪ 
ጥራይ ኮይነን ተሪፈን። ስለዚ ኣምላኽ ዕድል ሂቡና ኣሎ ከነስፋሕፍሕ። ንሕና ኣብ ሓደ ኣዝዩ ዓቢ ነገር ታኣሲርና ኣለና 
ንሱ ካኣ "ሕፍረት’’። ሕፍረት ኣብ ጸሎት ሕፍረት ኣብ ምምስካር ብዛዕባ ክርስቶስ። ስለዚ መንእሰያት ዓቢ ግደ 
ኣለዎም፡ በቲ ዘለዎም ንጥፈታት፡ ባህልታት፡ ካልእ'ውን ብማሕበራዊ መራከቢታትን ኣብ ዩኒቨርስታትን ኮለጃትን 
ብዛዕባ ጐይታ ክምስክሩ ይኽእሉ እዮም። ሽማግለታት'ውን ኣዝዩ ዓቢ ግደ ከም ዘለዎም ኣይንክሕድን ኢና ንሳቶም 
ውን ብከምዚ ንጐይታ ከኽብርዎን ክምስክሩሉን ይክእሉ ኢዮም ንኣብነት፡ ብዘለወም ናይ ህይወት ተመክሮ፡ 
ብጥበቦም፡ ምስ ሰባት ዘለዎም ምሕዝነትን ርክብን፡ ካብ ህይወቶም ንብዙሓት ኣብነት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። 

        ብሰንኪ ዕብየቶምን ድኻሞምን ናብ ሰባት ክበጽሑ እኳ እንተዘይከኣሉ፡ በብማዓልቱ ንኩሉ ሰብ ክጽልዩሉ 
ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት ሰንበት ንቤተሰቦም፡ ሶኒ ንመሓዝቶም፡ ሰሉስ ንጐረባብቶም፡ ሮብዕ ንቤተ-ክርስትያን 
ንኣገልገልቲ ኣምላኽን፡ ሓሙስ ንሃገር፡ ዓርቢ ንመላእ ዓለም ከምኡ እንዳበለ ይቅጽል። ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ኢየሱስ 
ክርስቶስ ክዛረብ ይኽእል እዩ። ተማሃሮ ምስ ደቂ ክላሶም፡ ሓካይም ምስ ሕሙማቶም፡ መምሃራን ምስ 
ተማሃርኦም። ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ክርስቶስ ክምስክር ይግብኦ እዩ። እንተ ድኣ ንጐይታ ክርስቶስ ቅድሚ ኩሉ ነገራትና 



16 
 

ሰሪዕናዮ እቲ ዝገበረልና ውዕለት ብደሙ ዘድሓነናን ዝተበጀወልናን ተተረዲእናዮ ነዚ ከይመስከርና ስቅ ክንብል 
ኣይኮነልናን እዩ። 

ኣነ፦ እንተ ድኣ ከመይ ጌርና ከም ንምስክር ተዘይፈሊጥና ከ? 

ኣቦና፦ ብዛዕባ እዚ ነጥቢ ብዓሚቅ ኣብ ዝቅጽል ክንዘራረበሉ ኢና። እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ንስኻ ባህጊ ክህልወካ ኣለዎ፡ 
ናይቲ ትሰርሖ ስራሕ ዋጋ ድማ ክርዳኣካ ኣለዎ። እቲ መንገዲ ነዊሕን ዓሚቁን እዩ ስለዚ ሓቢርና ክንጓዓዞ ኢና። ቀሊል 
ኣይኮነን ግን ዘይከኣል ኣይኮነን። 

ብዛዕባ ሰለስተ ነገራት ተዘራሪብና 

ምስላ - መምሪሒታት - ግብራዊ ውሳኒታት  

          ቀዳማይ፦  ታሪክ 

እቲ ዝበዝሐ ስብከታት ንሰምዖ ታሪክ ዘይብሉ እዩ፡ ስለዚ ስቅ ኢሉ በቃ ከምዚ መምርሒ ስብከት ይኸውን ማለት 
እዩ። እቲ ናይ ታሪክ መምሪሒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እዩ። (ማር 4፡34) ``ብዘይ ምሰላ ኸኣ 
ኣይተዛረቦምን፡ ንደቂ መዛሙርቱ ግና ኩሉ ኣብ በይኖም ይገልጸሎም ነበረ`` 

      ሓሳብካ ናብቶም ተከታተልቲ ዝበጽሓሉ ኣገባብ 
   ሜላ ኣቀራርባኻ 
         20% 

      ዘረባ  
          30% 

 ኣካላዊ ቋንቋ (Body 
languange) 
      50% 

 
 

ኣነ፦ ኣቦና ምስላ ካበይ ክንረኽቦም ንክእል 

ኣቦና፦ ከምቲ ጐይታና ኢየሱስ ዝገብሮ ዝነበረ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ንጥቀመሎም ነገራት ምጥቃም እዩ። 
ንኣብነት ጐይታ ብዛዕባ ናይ ህጻንነት ግዜ፡ ብዛዕባ ምሕዝነት፡ ብዛዕባ ገፈፍቲ ዓሳን መርበባቶምን፡ ብዛዕባ ዘርእን 
ዘራእን ይትርኽ ነበረ። እቲ ኣገዳሲ ነገር እቲ ታሪኽ ሓቐኝነ ዘለዎን ነቲ ዕላማና ዝሃርምን ክኸውን ኣለዎ። 

ስለዚ ዘረበኻ ብምስላ ወይ ከኣ ብታሪኽ እንዳተሓገዝካ ግበሮ። ሰባት ብታሪኽን ብትገብሮ ምንቅስቃሳትን 
ዝተጸለዉ እዮም። ታሪኽ ክትነገር ከለኻ ንሰባት ብዝምስጥን ኣድህቦ ከም ዝህቡካን ግበር ኣይትዝሓል፡ ምንቅስቃስ 
ዘድልዮ እንተኮይኑ ውን ተንቀሳቀስ። እንተ ድኣ ዘሕዝን ታሪኽ ኮይኑ ድምጽካ ቀይርካ ናይ ሓዘን ስሚዒት ኣርእዮም፡ 
እንድሕር ብዛዕባ እምነት ትዛረብ ሃሊኻ ብርእሰ ተኣማማንነት ተዛረብ። ታሪኽ ብዛዕባ ንስሓን ምጥዓስን ክትነግር 
ከለኻ ብላግጺ ወይ ከም መዘናግዒ መልክዕ ከይትዛረብ ተጠንቀቅ። 

ስለዚ እቲ ሓሳብካ ናብ ሰባት ብከምዚ መንገዲ ይበጽሕ፦ 

                `` ሜላ ኣቀራርባካ - ብዘረባ - ኣካላዊ ቋንቋ (Boday languange)`` 

ኣነ፦ ከመይ ማለት እዩ ኣቦና? 

ኣቦና፦ ናይ ዘረባካ ረሾ 20%፡ ኣገባብ ኣቀራርባካ ረሾ 30% ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ኣካላዊ ቋንቋኻ ረሾ 50%። 
ሰማዕትኻ ንምምሳጥን እቲ ዝደለኻዮ መልእኽቲ ንምምሕልላፍን መሳጢ ዝኮነ ናይ ኣካላት ቋንቋ ክትጥቀም ኣሎካ 
። እዚ ኣገባብ እዚ ኣብ ቆልዑ ውን ውጺኢታዊ እዩ።   

                              ካልኣይ፦ መምሪሒታት 
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        ዘረባካ መሰረታዊ ከተብጽሖ ዝደለካ መምሪሒታት ክህልወ ኣለወ። ከምዚ ናይ መዘናግዒ ታሪኻት ክከውን 
የብሉን። ድሕሪ ቁሩብ ምዝራብካ ዝተዛረብካዮ ጾሚቅካ ከተቅርቦ ፈትን ናይ ተዓዘብቲ ኣድህቦ ንምስሓብ፡ ወይ 
ከኣ ገለ ሰባት ኣድህቦኦም ናብ ካልእ እንተ ከይዱ ብከምኡ ኣገባብ ክትመልሶ ፈትን።  

     ከምኡ ተዘይጌርካ ግን ኩሉ ዝማሃርካዮም ክርስዕዎ እዮም።   

ስለዚ ብከምዚ ኣቀራርባ ከምዚ ዓይነት መንገዲ ክትረክብ ኢኻ ንዝኮነ ሰብ ንኸንብቦ ድማ ቀሊል እዩ። ክንደይ 
ስብከታት ከም ዝሰማዕካስ ትዝክሮ ዶ? 

ኣነ፦ ብጣዕሚ ሒደት እተን ዝዝክረን ከማን እተን መሰጥቲ ዝነበራ እየ። 

ኣቦና፦ ሓንቲ ተወሳኪ ሕቶ፡ ካብቲ ሰባኺ ብዝሰማዕካዮ ውጺት ትረኽበሉ ኣለኻ ዶ? 

ኣነ፦ ብርግጽ ከምኡ ኣይኮነን። 

ኣቦና፦ ናይ ቃላትካ ወይ ዝሰበካዮ መጠቃለሊ ምግባር ኣገዳስነቱ እዚ እዩ። ኩሉ ንዛረበሉ ኣርእስቲ ሰለስተ ክፋል 
ኣለዎ። በተን ሰለስተ ቃላት ንኹሉ ክትዝክሮ ትኽእል ኢኻ። እዚ ኣዝዩ ኣገዳስን መሰረታዊን ዝኾነ መምርሒ እዩ 
ምኽንያት ዕብየት ቤተክርስቲያን ቀጻልነት ኣብ ዓለምን ብዘይ ምቁራጽ ወይ ብዘይ ድኻም ምርኣይ እዩ። 

                                              

          

 

  

 

 

 እቶም ብድሕሬና ዝመጹ ካባና ይሕይሉ እዮም 

ጐይታና ኢየሱስ ንደቂ መዛሙርቱ ከምዚ በሎም "እቲ ብኣይ ዚኣምን ንሱ ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘሎኹ ግብረታት ከም 
ዚገብር ብሓቂ፣ ካብኡ ዝዓቢውን ከም ዝገብር ብሓቂ እብለኩም ኣሎኩ (ዮሃ፣14፡12) ካብዚ ዝዓብይ ውን ክትገብሩ 
ይከኣለኩም እዩ። እንተ ድኣ ባዕሉ ጐይታ ኢየሱስ ከምዚ ዓይነት መምርሒ ንደቂ መዛሙርቱ ሂብዎም። ንሳቶም 
ካብቲ ናቱ ዝዓቢ ስራሕ ክሰርሑ ይከኣሎም እዩ። እቶም ብድሕሬና ዝመጹ ነቲ ናትና ልምዲ ክወስዱን ነቲ 
ዝጀመርናዮ ጉዕዞ ክስዕቡን እዮም። ብኸምዚ እንተዘይኬድና ቤተክርስትያና ክትዓቢ ኣይትክእልን እያ ምስ ግዜ 
ድማ እዳደኸመት እያ ክትከይድ። 

ሓደ ምሁርን በሊሕን ሰባኺ ንሚሊዮናት ዝኾኑ ሰባት ንብዙሕ ዓመታት ሚሁሩ ግን ካባታቶም ሓደ እኳ ዝምህር 
እንተዘየለስ እንታይ ጥቅሚ ኣለዎ። እቲ ሰባኺ መዓልቱ ኣኪሉ ናብ ጐይታ ምስ ከደ ኩሉ ነገር ምስኡ እዩ ከብቅዕ፡ 
እቲ ዝተርፍ ተዘክሮታት ጥራይ እዩ። ስለዚ ከኣ እዩ ጐይታ ኢየሱስ ከምዚ ዝበለ ``ኣነ እየ ዝሓሬኹኹም እንበር 
ንስኻትኩም ኣይሓሬኹምንን። ኬድኩም ፍረ ምእንቲ ኽትፈርዩ፣ ፍሬኹም ዉን ምእንቲ ነባሪ ኪኸውን 
ሽምኩኹም’’ (ዮሃ 15፡16)። ቃል ቅዱስ ቃላት ጐይታና ኣብ ቅድሜና እንተድኣ ጌርናዮ ቤተክርስቲያና ትዓቢ ጸጋ 
ድማ ይበዝሓልና። እዚ ኩሉ ንረኽቦ ግን ብውልቂ ብምምሃር እዩ። እዚ ኣገባብ እዚ ድማ ካብ ጐይታና ኢየሱስን 
ካብ ሃዋርያትን ዝተማሃርናዮ እዩ። 

ከምቲ ኣቀዲመ ዝገለጽክዎ፡ ኣርእስትና ብከምዚ ከፋፊልናዮ ኔርና ቀዳማይ ታሪኽ ወይ ምስላ፡ ካብኡ ቀጺሉ ድማ 
መምሪሒታት እቲ ሳልሳይ ድማ፦ 

ሳልሳይ፦ ኣብ ተግባር ምውዓል። 

ቀጻልነት ዘረባ 

ኣብ 
ተግባር 

ምውዓል 

መምሪሒ
ታት 

ታሪክ 
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መምርሒታት ብዘይ ታሪኽ ውጺኢታዊ ክኸውን ኣይክእልን እዩ።  ታሪኽ ብዘይ ግብራውነት ውን ልክዕ ከምዚ  ናይ 
መዘናግዒ ታሪኽ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ። እቲ መምሪሒታት ከም ስነ ሓሳብ ድኣ እንበር ኣብ ስራሕ ወይ ግብሪ ዘየለ 
ይኸውን ማለት እዩ። ኩሉ ዝማሃርናዮን ዝሰበክናዮም ልክዕ ከምዚ ኣብ ሑጻ ዝተሃንጸ ገዛ ይኸውን። ዝናብ ምስ 
ዘነበ፡ ዋሓይዝ ውን ምስ ዋሓዘ፡ ንፋስ ውን ምስ ነፈሰ ነታ ገዛ ይሃርማ እሞ እታ ገዛ ድማ ትወድቅ። ዓቢ ኣወዳድቃ 
ድማ ትወድቅ። 

ስለዚ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ ዝመሃረና ``ኣምላኽ ኣቦታትና ኣምላኽ ኣብራሃምን ኢሳቅን ያዕቆብን 
ንወዱ ኢየሱስ ኣኽበሮ ንስኻትኩም ግና ነቲ ጲላጦስ ይፈታሕ ኢሉ ዝፈረደሉ ኣሕሊፍኩም ሃብኩምዎ፡ ኣብ ቅድሚ 
ጲላጦስ ከኣ ኸሓድክምዎ፡ እወ ንሰኻትኩን ነቲ ቅዱስን ጻድቕን ኪሒድኩምሲ ነቲ ሰብ ዝቐተለ ሰብኣይ 
ኪፈትሓልኩም ለመንኩም’’ (ግሃ፣3፡13-14) ንሳቶም ከኣ "እንታይ ክንገብር ኢና ‘’ በሉ። እዚ ማለት ተግባራዊ 
ዝኾነ ዕዮ የድልየና ኣሎ ማለት እዩ። 

ብዙሓት ሰበኽቲ ኣብ ስብከቶም ኣብቶም ሕዝቢ ብ ኣንጸርጽሮት ይሰብኩ ብዓውታ ውን እንታይ ኢና 
ንገብር ዘለና? እንዳበሉ ይጪድሩ 

ኣነ፦ ካብ ቁልዕነተይ ኣትሒዘ ንቅዱሳን ክስዕብን ናቶም መንገዲ ሒዘ ውን ካብ ሓጥያት ነጻ ክኸውን እየ ዝደሊ ኔረ። 
ግን ነዞም ተግባራዊ ስራሕ ቅድሚ ሕጂ ሰሚዐዮም ኣይፈልጥን እየ። ኩሉ ተግባራዊ ስራሕ ኢልኩም 
ዝገለጽኩሙለይ ንጹር ዝኾነ ውጺኢት ኣለዎ። ብተወሳኺ ከኣ ክዳኸም ከለኹ ብቀሊሉ ንኽምለስ ይሕግዙኒ እዮም። 

ኣቦና፦እዚ ተግባራዊ ስራሕ ዕብየት ናይቲ ሰብ ዘርእይ እዩ። ካልኦት ግን ከም መዘናግዒ ታሪኽን ኣኼባታትን እዩ። 

ሕጂ እቲ ዝተማሓርናዮ ክንድህስሶ ኢና ዋላ እኳ ተዘይረሳዕናዮ። 

            

               መሰራታዊ መምሪሒታት 
ትኽክል ግዜን  ዕድልን     
ምጥቃም 

ቀጻሊ ምዝርራብ ብውልቅኻ ምስራሕ 

   
 

ብዛዕባ ናይ ስራሕ መሪሒታት ተዘራሪብና፦ 

- ትክክል ግዜን ዕድልን ምጥቃም 
- ቀጻሊ ምዝርራብ 
- ብውልቅኻ ምስራሕ 

 

ጥቅሚ ብውልቅኻ ምስራሕ፦ 

- ኩሉ ሰብ ብሓደ ዓይነት ኣረዳድኣ ኣይርድኦን እዩ 
- ፍልልያት ኣብ መንፈሳዊ ዕብየት 
- ኣድህቦ 

 ብውልቂ ምስራሕ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ኣገባብ ኣሰራርሓ እዩ። ናይ መወዳእታ ትእዛዙ ድማ "ናብ ኩሉ ዓለም 
እንዳዘርኩም መሃሩ’’ (ማቴ 28፡19) 

     እቲ ንቤተክርስትያና ቀጻልነት ዘለዎ ዕብየት ክህባ ዝኽእል መምሪሒታት ጠቂስናዮ ኢና። 
ኣነ፦ ናይዚ ሰሙን ልምምድ እንታይ እዩ? 
ኣቦና፦መዓልታዊ ከየቋረጽካ ጸልይ ከምዚ ከኣ በል 
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"ዎ ጐይታ ንምስጋና ቅዱስ ስም ተተቀመለይ’’ 
 
መዓልታዊ ንዝኮነ ሰብ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትዛረብ ፈትን። ዕድል ተዘይረኺብካ ድማ ማሕበራዊ 

መራኸቢታት ተጠቀም። 
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