9ይ ትእዛዝ
“ንቤት ብጻኡካ አይትመነ፥ ሰበይቲ ብጻይካ፥ ግዙኡ፥ ግዝእቱ፥ ብዕራዩ፥ አድጉ፥ ገንዘብ
ብጻይካ ዘበለ ኹሉ አይትመና” ዘፀ 20፡17።
አብ ካቶሊካዊ ቅዳሕ ዓሰርተ
ትእዛዛት ሻድሻይን ታሽዓይን
ትእዛዝ ብሓደ ክርአዩ ይክአል
ክልቲኦም ብዛዕባ ንጽሕና እዮም
ዝዛረቡ። ሻድሻይ ትእዛዝ አብ ዘፀ
20፡14 ከምኡ አብ ዘዳግም 5፡18
ዘሎ እንተ ረኤና “አይትዘሙ”
ብዝብል ንረኽቦ። ታሽዓይ ትእዛዝ
ግን አብቲ ዘይቅኑዕ ድለት ዝገልጽ
አብኡ እዩ ተጠቒሱ እንረኽቦ።
አብቲ አብ ዘፀ 20፡17 ከምኡ አብ
ዘዳግም 5፡21 “ሰበይቲ ብጻይካ
አይትመነ፥ ቤት ብጻይካ ግራቱ
ወይ ግዙኡ ብዕራዩ ወይ አድጉ
ወይ ናይ ብጻይካ ዘበለ ኹሉ
አይትመነ” አብ ዝብል አብ
ውሽጡ ኢና ተጠቒሱ እንረኽቦ።
ታሽዓይ ትእዛዝ ካብ ሻድሻይ
ትእዛዝ ዝፍለየሉ ንፍትወት ሥጋ
ክፍሊ ናይ ሞራላዊ ሕይወት ገሩ
እዩ ዝርእዮ ማለት ስምዒትን
ተግባርን ክልተ ቀንዲ ነገራት አብ
ትግባረ እዮም። አብ ዕብራዊ
አተሓሳስባ ስምዒት ክብል እንከሎ
አብ ተግባር ዘምርሕ ስምዒት እዩ
ዘስምዕ እምበር አብኡ እንከሎ
ስምዒት ጥራሕ ማለት አይኮነን።
ንአብነት ዳዊት ንጉሥ ሕማቕ ስምዒት ምስ ሓደሮ ንኦርዮ አቕቲሉ ንሰበይቱ ወሪስዋ (2ሳሙኤል
11-12) ስለዚ ከምዚ ዓይነት ስምዒት እዩ እቲ ፍትወት ሥጋ ዝብል ሒዝዎ ዝርከብ።
አብዞም ክልተ ትእዛዛት መሰረታዊ ምምስሳል አልኦም። አብ ዘዳግም ነቲ ዘይሰበይትኻ አይትመነ
ዝብል አብቲ ንስስዐ አብ ዝርኢ ምስ ንብረት፥ ከብትን ግዙአትን አመዓራርዩ ይርእዮ።
አብ ቅድሚ ክርስትና ዝነበረ ርድኢት ሞራላዊ አተሓሳስባ አይሁድ እንተ ረኤና ዝሙት ብዝርኢ
ሰበይቲ ከም ሓንቲ ንብረት ናይ ሰብአያ ስለ እትርአ ዝነበረት “እቲ በደለ እንተ ተፈጸመ ናይ
ሰብአይ መሰል ክግሃስ እንከሎ ጥራሕ እዩ” ዝፍጸም ዝብል ርድኢት ነርዎም። አብ ከምዚ ዝበለ
አተሓሳስባ ዘይተመርዓወት ሰበይቲ ምስ ሰብአይ እንተ ዘመወት አየሕትታን እዩ። ሰበይትን ምስአ
ዝዝሙን ናይ ሰብአያ መሰል ይግህሱ፥ ሰብአይ እንተ ዘመወ ናይ ሰበይቱ መሰላት አይጥሕስን
እዩ፥ እዚ ግን ምዝማው ጽቡቕ ወይ ድሓን ማለት አይኮነን። ሰበይቲ ከም ንብረት ሰብአይ ትርአ
ስለ ዝነበረት ሰይቲ ሰብአይ እንተ ዘመወት መሰል ሰብአያ እያ እትግህስ ስለ ዘላ እዩ ኃጢአት
እትገብር እምበር ብርእሱ እቲ ዝገበረቶ ኃጢአት ኮይኑ አይኮነን። እዚ አብ ቅድሚ ሕጊ የሕታት
ክሳብ ሞት እውን የፍረድ።

ብሉይ ኪዳን ንዝሙት ብግብርን ብሓሳብ/ሃረርታ ይኹንኖ፥ አብ ክልቲኡ ዝሙት ኃጢአት ናይ
ዘይቅንዕና ወይ ዘይሓቂ እዩ፥ ናይ ካልኦት ሰባት ንብረት ከም ምስራቕ ወይ ብሓሳብ ዘይ ናትካ
ከም ምምናይ ሃረር ምባል እዩ።
አብ ሓዲስ ክዳን ብፍላይ አብ ወንጌል ነዚ ታሽዓይ ትእዛዝ ልዑል ርድኢትን ትርጉምን
ተዋሂብዎ። ሰብ ብሓሳብ ብትምኒት እውን ነቲ ኃጢአት ከም ዝፍጽሞ ምሂሩና “አይትዘሙ
ከምዝተባህለ ሰሚዕኩም አሎኹም አነ ግና ንጓል አንስተይቲ ርእዩ ዝተመነያ ኹሉ ብልቡ ፈጺሙ
አብአ ዘመወ፥ እብለኩም አሎኹ የማነይቲ ዓይንኻ እንተ አስሓተትካ ካባኻ ጎጥጒጥካ ደርብያ፥
ብዘሎ አካልካ ናብ ገሃነም ካብ ዚአቱስ ሓንቲ አካልካ እንተ ጠፍአት ይኅሸካ” (ማቴ 5፡27~29)
ይብለና። ብሓሳብ እትፍጽሞ ከም ብግብሪ ዝተፈጸመ እዩ ዝርአ። ንአብነት አብርሃም ንወዱ
ክስውዕ ምስተቐረበ መልአኽ እግዚአብሔር ብኢዱ ሒዝዎ፥ ከም መስዋዕቲ ኸአ ተቖጺርሉ።
ብሓሳቡ ስለዝወድኦ አምላኽ ከም መስዋዕቲ ተቐቢልዎ። እዚ አብ ጽቡቕ ነገር እዩ፥ አብ ሕማቕ
ነገር እውን ከምኡ እዩ። ሰብ ብሓሳቡ ክዝሙ ክወድቕ ይኽእል እዩ።
ቅ. ማቴዎስ ጥራሕ እዩ ካብ ወንጌላውያን ብዛዕባ ንጽሕና አነጺሩ ዝነግረና። አብ ብሉይ ኪዳን
ንዝሙትን ብሃረርታ ዝፍጸም አብ ልዕሊ ሰይቲ ካልእ ሰብአይ ይዅንኖ። ነቲ ናይ ሃረርታ ዝሙት
ግን ከም ርትዒ ዘጝደለ ዘይቅኑዕ ኃጢአት ገሩ የቕርቦ። ብንጹር ከም ኃጢአት አንጻር ንጽሕና
ገሩ አየቕርቦን እዩ።
እዚ ክበርሃልና ናይ ክልቲኡ ፍልልይ ክንርእዮ አሎና። ናይ ካልእ ሰብ ዝኾነ ነግር ምምናይ ጌጋ
እዩ ምኽንያቱ ናይ ዋንኡ ናይ ምውናን መሰል ስለ እንግህስ። ነቲ እግዚአብሔር ከይንገብሮ
ዝኸለከልና ነገር ምምናይ ጌጋ እዩ ምኽንያቱ ናይ እግዚአብሔር ግብኡ ንክሕድ አሎና፥ ነቲ
እግዚአብሔር ንሰውነተይን ነፍሰይን ከመይ ገረ ክጥቀመሉ ዝአዘዘኒ እኽሕዶ አሎኹ። ነዚ
ቅ.ማቴዎስ አነጺሩ አብ 5፡27~29 ይነግረና። እግዚአብሔር ካብ መጀመርያ እቲ ቅኑዕ ነገር
ክንክተሎ ነቲ ሕማቕ ከአ ክንነጽጎ አዚዙና ሰብ ግን ናይ አምላኽ ነገር ሓዲግና አብ ንአና ጥዑም
ኮይኑ ዝተሰመዓናን ዝደለናዮን ጥራሕ ነተኩር እዚ ኸአ ካብ አምላክኽ ይፈልየና።
ቃላትና ኩ ጊዜ ጽሩያት ክኾኑ አይክእሉን እዮም። ታሽዓይ ትእዛዝ ኩሎ ዓይነት ናይ ዝሙት
ሓሳባትን ሃረርታን ከይንገብር ይኽልክለና። ርእሰ ሊቃነ ጳጳቅሳት ዮውሓንስ ጳውሎስ II እዚ
ሓሳብ ብማዕረ ንሰብአይን ሰበይትን ከምዘስምዕ ይገልጹ። ክልቲኦም ጾታታት ናይ ስጋዊ
ስሚዒቶም ክቆጻጻሩ ይግባእ። ነዚ ሃረርታታት ስጋ ክንመልኽ ልምምድ ናይ ምቁጽጻር ናይ
ኩሎም ሕዋሳትና ብፍላይ ናይ ዓይናን ምትንካፍን የድልየና።
ሰብ ብክልተ ዓይነት ኃጢአት ክፍጽም ይኽእል ብግብርን ብሓሳብን። ኃጢአት ግዳማውን
ውሽጣውን ኢልና ክንመቕሎ ይክአል። ግዳማዊ ክብሃል እንከሎ ካብ አእምሮና ወጻኢ ብግዙፍ
አካልና ክንፍጽሞ እንከሎና፥ ውሽጣዊ እንብሎ ኸአ አብ ሕልናና ዝፍጸም ኃጢአት እዩ። አብዚ
ክበሪህ ዘለዎ አተኩሮና አብቲ ብሓሳብ ዝፍጸም ኃጢአት እዩ። ቅድሚ መልሲ ምሃብና ብሕቶ
ክንጀምሮ ስለምንታይ እዩ ሓደ ነገር ብሓሳብ አብ አእምሮና ጥራሕ ዝተፈጸመ አብ ተግባር
ዘይፈጸምናዮ ኃጢአት ክብሃል ዝኽእል? አብ ትምህርትን ቃላትን መምህርና ክርስቶስ ንመለስ
ንሱ ዝብሎ ንስማዕ። አብ ወንጌል ብተደጋጋሚ ዝተጠቕሱ ኃጢአት አለዉ፦ ዝሙት፥ ምቕታል፥
አምላኾ ጣዖት፥ ጥንቆላ፥ ቁጥዓ...ዝአመሰሉ ተጠቒሶም ንረኽቦም። ከምኡ አብዚ ምስ እዚኦም
ዝተጠቕሱ ካልእ ብሓሳብ እንፍጽሞም ኃጢአት ተጠቒሶም ንረክብ። ጽልኢ ሕማቕ ትምኒት
ሃረርታ፥ ስሳዐ ዝአመሰሉ።
ኢየሱስ ከምዚ ይብል “ካብ ልቢ ኽፉእ ሓሳብ፥ ቅትለት፥ ዝሙት፥ ምንዝርና፥ ስርቂ፥ ብሓሶት
ምምስካር፥ ጸርፊ፥ ይወጽእ (ማቴ 15፡19) እናበለ ምንጪ ኩሉ ኃጢአት ልብና ከምዝኾነ
ይነግረና። ንንጽሕና ብፍሉይ ከመልክት ኢሉ ኸአ “ንጓል አንስተይቲ ርእዩ ዚትምነያ ዅሉ
ብልቡ ፈጺሙ አብአ ዘመወ” (ማቴ 5፡28) ይብል። እዚ ዝተጠቕሰ ጥቕስታት አድላዩ እዩ
ምኽንያቱ ሞራላዊ ርድኢትና ዝምስረቶ ስለ ዝገልጸልና። ምንጪ ናይ ሓደ ሰብ ተግባር ጽቡቕ
ይኹን ሕማቕ አብቲ ብልቡ ሃረር ዝብሎ ዝመርጾ እዩ ዝምስረት። ናይ ቅትለት፥ ዝሙት፥ ስርቂ
ክፉእ ዝገብሮ አብቲ ግዙፍ ተግባር ወይ አብቲ ሳዕበን ናይ ግብሪ (ወላ እኳ እዚ ቀንዲ ነገር እንተ

ኾነ) አይኮነን ዝምስረት አብቲ ሕልና ዘሎ ውሳኔ፥ አብቲ አብ ልቢ ቀታላይ፥ ዘማዋይ፥ ሰራቒ፥
ብልቡ ነዚ ክመርጽ እንከሎ ውሳኔ እዩ ዝገብር ንሱኸአ አንጻር ፍቕሪ ብጻዩን ብሳዕበኑ ኸአ አንጻር
አምላኽ እዩ ዝመርጽ። ሓሳብ ንተግባር ይመርሖ ግን ኩሉ ዝሓሰብናዮ ኃጢአት ማለት አይኮነን።
ሕልና ወዲ ሰብ ኩሉ ጊዜ ጸቡቕ እዩ ዝመርጽ ግን አብ ገለ እዋን እቲ ጽቡቕ ዝመስል አብ
አእምሮና ብስሩዕ ስለ ዘይመጽእ አንጻር እቲ ጽቡቅ ይኸውን። ሰራቕ ክሰርቅ እንከሎ ጽቡቕ ኢሉ
ዝግምቶ ይሰርቕ ግን እቲ ሓቂ እቲ ነገር ብኻልእ ሰብ ዝውነን ስለ ዝኾነ እቲ ክውንኖ ኢሉ
ዝገበሮ ምርጫ ከም ሰብ አብ ሕይወቱ ሓንቲ ጥቕሚ አየበርክተሉን እዩ ማለት ንዓላማ ሕይውቱ
ሓንቲ ጥቕሚ የብሉን። በዚ ዓይነት ርኢቶ ግዳማዊ ግብሪ (exterior action) ንሕልናና አብ
ጽቡቕ ወይ ክፉእ ገጹ ከምርሕ እንከሎ ክውስን አየድልዮን እዩ። ዝኾነ ሰብ ሓደ ነገር ክሰርቕ
ዝወሰነ ወላ እውን እቲ ነገር አብ ቅድሚኡ አይሃሉ ከተግብሮ ብሓሳቡ ስለ ዝወሰነ ነቲ ስርቂ
ፈጺምዎ እዩ። አብ ሕልናኡ ብልቡ አንጻር ፍትሒ/ሓቂ ፈጺምዎ እዩ።
ናይ ሓደ ሰብ ጽቡቕነትን ሕምቀትን አብ ሕልንኡ እዩ መሰረቱ፥ ስለዚ ብንጹር አዘራርባ ነዚ
ሓሳብ አብቲ ሃረርታ ዝብል እምበር አብ ሓሳባት ዝብል ክንጥቀመሉ አይግባእን። ብዛዕባ አእምሮ
ክንዛረብ እንከሎና ካልእ አምራት እንጥቀመሎም እውን አለዉና ሓቂ ወይ ሓሶት ዝብል። ታሽዓይ
ትእዛዝ “ርኹስ ሓሳብ” “Impure thoughts” ከይንሓስብ ክኽልክለና እንከሎ፥ ነቲ አብ
አእምሮና ዝመጽእ ምስሊ/ራእይ (Image) ወይ ሓሳባት ብርእሶም አይ ኮነን ዝምልከት ነቲ አብ
ሕልናና ዘሎ ምንቅስቓስ ናይ እቲ ዘይቅኑዕ ደስታ ወይ ርውየት ብገለ ምስልታት ወይ ራኢ
ዝመጽና እዩ ዘስምዕ። አብ አተሓሳስባ ቅዱስ መጽሓፍ አብ ሕልናና ዝመጽእ ፍትወት ሥጋ አብ
ኃጢአት ዘምርሕ ክኸውን እንከሎ ጥራሕ እዩ ኃጢአት ዝብሎ።
አብ ውሽጣዊ ኃጢአት ዘውድቝና እዞም ዝስዕቡ ክኾኑ ይክአል፡
1. ክፉእ ሓሳባት (evil thoughts) ክፉእ ሓሳባት አብ አእምሮና ዝመጽእ ግን አብ
ግብሪ ክንፍጾሞ ኢልና ዘይሓሰብናዮ እዩ። ሞራላዊ ኃጢአት ከውድቐና ይክአል
ምኽንያቱ ብአኡ አቢልና ንስምዒትና ሓሳብና እንተ ዓጊብናሉ አብ ኃጢአት
የውድቐና።
2. ክፉእ ሃረርታ (evil desire) ውሽታዊ ሃረርታ ንርኽሰት ክትፍጽም ኢልካ
ብድላይካ እትቕበሎ እዩ። እዚ ልክዕ ከምቲ አብ ውሽጥኻ ክትግብሮ ኢልካ
እትሓስቦ ንሓደ ነገር አይኮነን፥ ብዙሕ ጊዜ እቲ ሰብ ሓደ ዝኽልክል ወይ ዝዓግት
ነገር እንተ ዘይረኸበ (ሳዕበን ናይ እቲ ነገር እንተ ዘየፍርሖ፥ ገለ ጽንኩር ነገር
ክፍጽሞ እንተ ዘይከልከሎ) ዝፍጽሞ እዩ። ካብ ሓሳብ ናብ ግብሪ የሰጋግር ብሓቂ
ክንጥንቀቐሉ ዘሎና ጉዳይ እዩ።
3. ብኃጢአትካ ምዕጋብ (sinful Complacence) ብድላይካ አብ ሓደ ክፉእ ርውየት/
ደስታ ምእታው እዩ። በቲ አብ አእምሮኻ ዝመጸ ፍትወት ሥጋ ዕግበት ክስምዓካ
እንከሎ እዚ ኸአ ብባዕልኻ ወይ ብኻልእ ክትገብሮ ፍቓደኛ ኮንካ እትገብሮ እዩ።
እዚ አብ ነፍሲ ንኃጢአት ይሕድሶ።
ብባዕሎም ውሽጣውያን ኃጢአት ምስ ግዳማዊ ኃጢአት ክነጻጸሩ እንከለዉ ብዙሕ ጉድአት
የብሎምን ምኽንያቱ ግዳማዊ ኃጢአት ብምሉእ ድለት ስለ ዝፍጸሙ። ጉድአቶም ብዘየገድስ ኩሉ
ጊዜ አብ ድንገት ዘብጽሑ እዮም ብፍላይ ምስ አምላኽ ብጽቡቕ ዕርክነት ክዓብዩ ንዝደልዩ
ጎዳእቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።
4. ሕልናና ክፉት እንተ ሓደግናዮ፡ አብ ኃጢአት ክንወድቕ ናይ ሕልናና እሽታ
ጥራሕ እዩ ዘድሊ፥ ፈተና ብምድግጋም ስለ ዝመጽእን ብቐሊል ክንፍፍሞ
አይከብድን እዩ። ሕልናና ክፉእ ክአትዎ ከፊትና እንተ ሓደግናዮ ብቐሊል
አብዘይተደለ ከውድቐና ይክእል እዩ ስለዚ እታ መፍትሕ አብ ኢድና እያ ዘላ

ክንከፍታ ክንዓጽዋ አብ ኢድና እዩ። ንጹሕ ሕልና ሒዙ ዝጉዓዝ ሰብ ብቐሊሉ
አይወድቕን እዩ።
5. እኹል አፍልጦ ኃጢአት ዘይምህላው፡ ብዙሓት ዘየስተውዕልዎ ጉዳይ እዩ፥ብፍላይ
አብ ስምዒትካን መንፈስካን አትዩ ዘይንጹር ድለት ክእህሉ እንከሎ እሞ አበይ
የምርሕ ከምዘሎ ዘይምፍላጥ፥ አብ ገለ እዋን ከአ እቲ መጺኡ ዘሎ ስምዒት አብ
ክፉእ ዘምርሐ ስለ ዝኾነ ብቐሊል ክወድቁ ከምዝኽእሉ ዘይምፍላጥ። ገለ ሰብ ከአ
ነቲ ኃጢአት ብርእሱን አብኡ ዘብጽሖምን ክፈልጡ አይደልዩን እዮም፥ ብኻልእ
አዘራርባ እዚ ንህላዌ ኃጢአት ምኽሓድ እዩ ሽዑ ድላይካ ትገብር፥ እዚ ግን ናይ
ሰብ አይኮነን ሰብ ለባዊ ፍጥረት እዩ ጽቡቕን ክፉእ መምዩ ዝኽእል ፍጡር እዩ።
እንፈለጠ ክዓውር እንተ ዘይደልዩ ክርኢ ይኽእል እዩ።
ውሽጣዊ ኃጢአት ንሕልናና ከበላሽዎ ይኽእል እዩ፥ ሓደ ንእሽቶይ ውሽጣዊ ኃጢአት ክፍጽም
ፍቓደኛ ኮይኑ ከም ልማድ ክሕዞ እንከሎ ወይ ደጋጊሙ አብኡ ክወድቕ እንከሎ ወላ እውን ዓቢ
ኃጢአት ክአሊ ኢሉ ይግበሮ ንሕልንኡ ከበላሽዎ ይክአል እዩ። እዚ ዝተበላሸወ ሕልና አብ ካልእ
ዓቢ ነገራት ክወድቕ ክፉት ይኸውን፥ ፍቕሪ የጉድል፥ ድኹም መንፈስ፥ አብ ክንዲ ንፈተና
ዝዋጋእ አብ ፈተና ክወድቕ ቅሉዕ ይገብሮ። አብ ገሊኡ እዋን ንሕልናና ነዚ ንአሽቱ ኃጢአት
ከየለሊ ዘይብቑዕ ምኽንያታትን ዘደናግር ኩነታት ይፈጥር እሞ ብቐሊል አብ ኃጢአት ይወድቕ።
በዚ ምኽንያት ከም ሳዕበኑ ንነፍስኻ ጥራሕ ምፍቃር እናዓበየ ይመጽእ፥ ኩሉ ጊዜ ዘይምቕሳን
ይዓቢ፥ትሕትናን ናይ ልቢ ጣዕሳን ክትገብሮም ከቢድ እናኾነ ይመጽእ፥ ብግዳማዊ ነገር ጥዑይ
ብውሽጢ ግን ድኹም ምዃን እናዓበየ ይመጽእ። አብ ጊዜ ቃልሲ ንውሽጣዊ ኃጢአት
scrupulous ከይንከውን ምጥንቃቅቕ የድሊ።
ንውሽጣዊ ኃጢአት ክንቃለስ/ክንጋደል ነዞም ዝስዕቡ ነገራት ክንገብር ይግባእ፡
•

ምስጢራት ክነዘውትር፡ ነቶም ጸጋ ዘውህቡና ምስጢራት ኩሉ ጊዜ ክንቅበሎም
ይግባእ ምኽንያቱ በቲ እንቕበሎ ጸጋ ጨሪሾም ከምሕሩና ወይ ክሕግዙና ይኽእሉ
እዮም። ብፍላይ ምስጢረ ኑዛዜን ምስጢረ ቅ. ቍርባን ኩሉ ጊዜ ክነዘውትር
ይግብአና። ምስጢራት መጋበሪ ድሕነት እዮም።

•

ብኹሉ አብ ትሕቲ አምላኽ ክንከውን ይግብአና፡ ጸሎት፥ ተጋድሎን ዕዮን
ምዝውታር። ንአምላኽ ብምሉእ ልብና ክንደልዮ ይግባእ። ሰብ አብ ኃጢአት
ዝወድቕ ብዘይ አምላኽ ክነብር ምስጀመረ እዩ። ንሕና ንአምላኽ ካብ ሕይወትና
አውጺእና ብዘይ አምላኽ ክነብር ዘየጸግመና ፍጥረት ኢና ስለዚ ምስ አምላኽ
ክነብር ኩሉ ጊዜ ንፈተናን ሕማቕ ፍትወት ሥጋን ክንረባረቦም ይግብአና።

•

ትሕትና ምግባር፦ ንኹሉ አብ ኢድ አምላኽ ምሕዳጉ፥ እዚ ኸአ ብድኽመትና
ተስፋ ከይቆረጽና ንጸጋ አምላኽ ርኢና ክንክእልን ክንአምን እሞ ኩሉ ጊዜ
ብጸግኡ ከድሕነና ስንድው ከምዝኾነ ምፍላጥ። አምላኽ ንኹሉ አብ ኢዱ እንተ
ሓደግናዮ ተአምራት ይፍጸም እዩ። ጸገም ዝመጽእ አነ ቦታ አምላኽ ሒዘ ክርከብ
ከሎኹ እዩ ስለዚ ዓቕሚ ተፈጥሮና አለሊና ትሕትና የድልየና። ንኹሉ አብ ትህቲ
አምላኽ ርኢና ክንክእል አሎና።

•

ካብ አምላኽ ከይንፍለ ጥንቑቓት ምዃን፡ ምስ አምላኽ፥ ምስ ርእስናን አብ
መንፈሳዊ ጉዕዞናን ኩሉ ጊዜ እሙናት ክንከውን እሞ ፍሉይ ተገዳስነት አብ ናይ
ሕልና ምርመራ ክንጽመድ። ምሸትን ንጋሆን ንሕልናና ዘልኦ ኩነት ርኢና
ምኽአል ጥዕና መንፈስ የውርደልና። ሕልናና ጠቂሩ እንከሎ ክንርእዮ እንተ
ዘይከአልና ክፉእ ክንሓስብን ክንገብርን አይከብደናን እዩ እሞ አብ ኩሉ ትጉሃት
ኮና ንንምበር።

•

ተጋድሎ ምግባር፡ ጥምቀት ንተቐባሊኡ ካብ ኩሉ ኃጢአት ዚነጽሓሉ ጸጋ
ይዕድሎ። እንተኾነ እቲ ዝተጠምቀ ሰብ ተጻይ ፍትወት ሥጋን ዘይስሩዕ ሃረርታን
ዚገብሮ (ቃልሲ) ገድሉ ኺቕጽሎ ይግባእ (ሓ/ት/ክ 2520)። ክርስቶስ ባዕሉ
ዕለት ዕለት መስቀል ተሰኪምና ክንስዕቦ እዩ ነጊሩና። መስቀል ዘይስከም ሕይወት
አብ ትንሣኤ ክርስቶስ ክሳተፍ ኽኸብዶ እዩ። እናተዛነኻ ትድሕነት አይርከብን
እዩ ስለዚ ኩሉ ጊዜ ገድልና ክቕጽል አለዎ። ጾም ጸሎት ምጽዋት ዓበይቲ
መጋበሪ ድሕነትና እዮም። አብ ግብሪ ክንፍጽሞም እንተ ከአልና ካብ መንግስተ
ሰማይ ርሑቓት አይኮናን።

2. ምንጻሕ ልቢ ፡
ሓ/ት/ክ ነዚ ምንጻሕ ልቢ ኢልናዮ ዘሎና ብከምዚ ይገልጾ፡ “ናይ እቲ ሞራላዊ ሰብ ቀንዲ
መንበሩ ልቢ እዩ። “ካብ ልቢ ክፉእ ሓሳብ፥ ቅትለት፥ ዝሙት፥ ምንዝርና. . . .
ይወጽእ” (ማቴ 15፡19)። ተጻይ ሥጋዊ ፍትወት ዚግበር ቃልሲ ወይ ገድሊ ናይ ልቢ ምንጻሕን
መንፈ ምጥንና ምኽታልን የሓትት፡”ትሑታት ንጽሓትን ኮንኩም ንበሩ፥ ከምቶም ንሕይወት ሰብ
ንዚድምስስ ክፍአት ዘይፈልጡ ሕፃናት ክትኮኑ ኢኹም” (ሄርማስ Mandate 2, 1: PG 2, 916)
(ሓ/ት/ክ 2517) ይብል።
ታሽዓይ ትእዛዝ ብዛዕባ ውሽጣዊ ሱር ናይ ኃጢአት አንጻር ንጽሕናን ሓቅን ዝኾኑ ብሓፈሻ ኸአ
ብዛዕባ ኃጢአት ይነግረና። እዚ ትእዛዝ ብንጹሕ ልብን ብቅኑዕ ድለትን ክንጉዓዝ ይእዝዘና። አብ
ሕይወትና ምስ አምላኽን ሰብ ዘሎና ርክብ ክንሰርዕ ዝሕግዘና ትእዛዝ ስለ ዝኾነ ብዘይመጠን
አድላዪ እዩ ከምኡ ንግዳማዊ ተግባርና ምንጪ ኮይኑ ዝህብን ዝጸሉን ስለ ዝኾነ ክንትግብሮ
አሎና።
እዚ ውሽጣዊ ተግባር አብ ሞራላዊ ሕይወት ናይ ክርስትያን መሰረታዊ እዩ፥ አብኡ ህያባት
መንፈስ ቅዱስን ጸጋታት እንዕደለሎም ብመጠን እቲ ምቅርራብ ናይ ግለሰብ ዝውሰኑ ስለ ዝኾኑ
ዓቢ አቓልቦ ክንገብረሎም ይግባእ። አብዚ ፍሉይን አድላይን ነገር ሞራላዊ ንጽሕና አብ
ሕልናናን አብቲ ናይ ሕዋሳትና ሸውሃት ወይ ድለት ጽቡቕ ንምግባር አብ እንመርጾ ዝምስረት
እዩ። ነዞም ነገራት ግምት ብምሃብ ንብዙሕ ንሞራላዊ ሕይወትና ከጋጊ ዝኽእልን ከምኡ አብ
ኃጢአት ክንወድቕ ዝፈታተነና ክነሸንፎን ዘኽእለና መገዲ ሒዝና ብጸጋን ብንጽሕናን ከም እንዓቢ
ይገብረና።
ታሽዓይ ትእዛዝ ብፍሉይ ነቲ ውሽጣዊ ኃጢአት ተጻይ ንጽሕናን ሓቅን ዝርኢ ኮይኑ ምስቲ አብ
ቅዱስ መጽሓፍን ትውፊትን ዝሰማማዕ እዩ። ቅዱስ ዮሓንስ ሰለስተ ዓይነት ትምኒት ወይ ፍትወት
ሥጋ ይዝርዝረልና፥ ናይ ሥጋ ፍትወት፥ ናይ ዓይኒ ትምኒት፥ ናይ ሕይወት ትዕቢት (1ዮሓ 2፡
16) (ሓ/ት/ክ 2514)። ብካቶሊካዊ ትውፊት ትምህርተ ክርስትና ታሽዓይ ትእዛዝ ሥጋዊ
ፍትወት፥ ዓስራይ ትእዛዝ ድማ ናይ ንብረት (ፍትወት) ትምኒት ይኽልክል (ሓ/ት/ክ 2514።
አብዚ እንርድኦ ክልቲኡ ትእዛዛት ብፍላጥን ብድለትን አብዘይተደለ ፍትወት ወይ ሃረርታ
ከይንወድቕ ይኽልክሉና።
ክርስትያናዊ ትምህርተ መለኮት ነዚ ክገልጸልና እንከሎ፥ ፍትወት ኪበሃል ከሎ ነቲ ናይ ሕዋሳትና
ድሌት ሸውሃት ተጻይ ሰብአዊ አእምሮን ስራሕን ምንቅስቓሱ ማለት እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ
“ሥጋ” አብ ልዕሊ “መንፈስ” ምስ ዝገብሮ ተቓውሞ የመሳስሎ። ፍትወት ሥጋ ካብቲ ናይ
ፈለማ ኃጢአት ዕልወት (ዘይምእዛዝ) ዝፈልፈለ እዩ። ንናይ ሞራላዊ ክእለትን ብቕዓትን አዘናቢሉ
ንርእሱ ብቐንዱ ኃጢአት ዘይኮነ ከሎ ንሰብ ኃጢአት ናብ ምፍጻም የብሎ ወይ የዘንብሎ (ዘፍ 3፡
11) (ሓ/ት/ክ 2515)። ድሕሪ ውድቀት ቀዳሞት ወለዲ ብዘይካ ጎ.ኢ.ክን ድንግል ማርያም ካብ
ኃጢአት አዳም ነጻ ዝኾነ ካብ ደቂ ሰብ የለን።

ፍትወት ሥጋ ብርእሱ ኃጢአት ዘይኮነ እንከሎ ዝንባሌ ኃጢአትን አብ ኃጢአት ከም ክንወድቕ
ይገብረና እዚ ግን ብጸጋ እምነት ዘይበርሀ አተሓሳስባን ናይ ጸጋ ሓገዝ ዘይብሉን ሕይወት ክኸውን
እንከሎ እዩ። ብገርሂ ንፍትወት ሥጋ ክንርእዮ ከሎና አብ ከምዚ ዝስዕብ አተሓሳስባ ክንወድቕ
ንኽእል “እዚ ባህርያዊ እዩ ሓንቲ ጌጋ የብሉን በቲ ዝስምዓና ክንምራሕ ሓንቲ ጸገም የብሉን”
ንብል። ብዙሓት ነዚ ሓሶት ምዃኑን በዚ ስምዒታት ክንምራሕ እንከሎና አብ ዘይተደለ ህውከትን
ክፍአትን ስለ እንወድቕ እዚ ዓይነት ፍትወት ሥጋ ባህርያዊ አይኮነን ይብሉ፥ እንተኾነ አብ ሕቶ
ንጽሕና ምስ በጽሑ ሓደ ዓይነት ርድኢት አይቅበሉን “ሰብ በቲ ዝስምዖ ፍትወት ክምራሕ ጌጋ
የብሉን” ይብሉ። ታሽዓይ ትእዛዝ እዚ አተሓሳስባ ጌጋ ከም ዝኾነ ክንርዳእ ይሕግዘና፥ ፍትወት
ሥጋ ንባህርና ስለ ዘቝሰሎ ኩሉ እቲ ከም ባህርያዊ ዝስምዓና ብቐጻሊ ሳዕቤን ኃጢአትን እሞ
ክንመልኮ ዝግብአና ከምዝኾነ ይእዝዘና። እዚ ርድኢት ልክዕ ከምኡ ኸአ አብ ህርፋን ሃብቲ
ዝለሎና አረአእያ የስምዕ።
አብ ሕይወትና ነዚ ናይ አቦና አዳም ኃጢአት፥ ናይ ባዕልና ኃጢአት፥ ዘስዓቦ ዘይስሩዕ ኩነት
አፍልጥኡ ክህልወናን ክንጥንቀቐሉን ዝግብአና እዩ።
•

ክንጽሊ ይደፍአና። ነቲ ምንጪ ፍጥወት ሥጋን ፍረ ኃጢአት አዳምን፥
እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ አባና ሳዕቤን ከየምጽእ ደው ከብሎ ዝኽእል። ከምኡ
ብሓገዙ ጥራሕ ኢና ነዚ ዘይቅኑዕ ዝንባሌ ካብ ምኽታል ደው ክንብል
እንኽእል። ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ነቲ ብሰንኪ ኃጢአት ዝቖሰለ ባህሪ
ሕይወትና የሕውዮ እሞ አብ መልዕልተ ባህርያዊ ስርዓት ክብ የብሎ።

•

ንኹሎም ፍጡራት ክነፍቅር ይምህረና። ኩሉ ካብ እግዚአብሔር ዝመጸ ነገር
ጽቡቕ እዩ። ናትና ዘይስሩዕ ፍትወት እዩ ነቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ጽቡቕ
ነገር ከም ዝቕየር ዝገበሮ። ንነገራት ከምቲ እግዚአብሔር ዝፈጠሮም ክንርኢ
እንተ ኸአልና አይክንጋገን ኢና። አምላኽ ንሕዋሳትና ጽቡቕ ክንገብር ሂቡና
በቲ ንሱ ዝሃበና ክንጥቀመሎም ከሎና አይንጋገን ኢና። ካብቲ አምላኽ ዝበለና
ወጻኢ ክንጥቀመሎም እንተ ፈተና ጥራሕ እዩ አብ ኃጢአት እንወድቕ።
ንኹሉ አምላኽ ዝሃቦ አፍቂርካን ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ገርካ ምጥቃሙ ንዓለምና
ሕይወት ሰላም ፍቕሪ የውርደሉ።

3. ምእንቲ ንጽሕና ምቅላስ፡
ናይ ልቢ ንጽሕና ክብሃል እንከሎ ጥዑይ መገዲ ስምዒት ምኽታል እዩ ዘስምዕ። ብናይ አምላኽ
ሓገዝን ብናትና ቃልስን ዝበለጸን ዝዓበየን “ንጹሕ ልቢ” ክነጥሪ ንኽእል። ንጽሕና አብ ሓሳብናን
አብ ፍትወትናን ክሓድር እንከሎ ካብ ኃጢአት ውድቀት ንድሕን።
ክርስትያን ንጽሕና ዝዕደሎ ብናይ እግዚአብሔር ጸጋን ህያብን፥ ብርእሱ ናይ ንጽሕና ውህበትን፥
ብንጹሕ ድለትን፥ ጠመተን፥ ብጸሎትን እዮም ዝዕደልዎ።
ናይ ምጥማት ንጽሕና ክንብል እንከሎና ንሓደ ጽቡቕ ዘይኮነ ነገር ካብ ምርአይ ምኽዋል ጥራሕ
ማለት አይኮነን። ንግዳማዊ ሕዋሳትና እውን አንጺሕና ክንሕዞም እሞ አብ ዓለምን ምስ ካልኦት
አሰብኡትን አንስትን ብዓይኒ መልዕልተ ባህርያዊ መልክዕን ብዓይኒ ክርስቶስ ክንርእዮም ይግባእ።
እዚ ዓይነት ምጥማት ነቲ ቅኑዕ ምጥማት መጀመርታኡ እዩ ብአኡ አቢልና ኸአ ነቲ ሓቀኛ
መልክዕ ሰባት ብአርአያን አምሳልን አምላኽ ዝተፈጥሩን ጽቡቕ ናይ ነገራትን ክንርኢ ንኽእል።
“ንጽሕና ንምሕላው ናይ ምጥንና ቀንዲ ዝኾነ ትሕትና አተና የድሊ። ትሑት ወይ ምጡን ምዃን
ነቲ ውሽጣዊ መንፈስ ሰብ ይሕልዎ። እዚ ማለት ከአ ነቲ ኪስተር ዚግብኦ ክትቀልዖ ዘይምድላይ
እዩ። እዚ ኸአ ናብቲ ዚምስከረሉ ንጽሕና (ተዓቅቦ) ገጹ ዝዓለመ እዩ። ሓደ ሰብ ብከመይ
ንኻልኦት ከምዝጥምትን ብመንፅሮም ብኸመይ ከም ዝካየድን ንክብሪ ሰባትን ኅብረቶምን ብዝርኢ
ንዘለዎ አተሓሕዛ ዚመርሕን እዩ” (ሓ/ት/ክ 2521)።

ሰብ ብፍጥረቱ አብ ውድቀት ዘዘንብል ስምዒትን ባህርን አልኦ ስለዚ ኩሉ ጊዜ ሓለዋን ጽንዓትን
የድልዮ። “ፍትወት ሥጋ ዘለዓዕል ሥእሊ አካላት ወድሰብ አብ ገሊኡ ናይ ንግዲ ሓበረታ
ምውጻእ ወይ ከአ ስቱር አካላትን ናይ ኅፍረተ ሥጋ ወገናትን አብ ገሊኡ መራኸቢ ብዙኃን
ቀሊዕካ ክሳብ ምውጻእ” (ሓ/ት/ክ 2523) ንሰብ አብ ውድቀትን ኃጢአትን አውዲቕዎ ይርከብ።
ሰብ አብ ንጽሕና ክነብር ኩሉ ጊዜ አብ ኩስከሳ ክርከብ አልኦ ብፍላይ ንሕፃናትን አብ ጉብዝና
ንዝርከቡን ትሕትናን ምጥንናን ምምሃሮም ማለት ንሰብ ዚወሃብ አኽብሮ ከምዚርድኡ ምግባር
የድሊ። ቆርበት ብርሑሱ ሰብ ብንኡሱ ከምዝብሃል ካብ መጀመርያ ነቲ ሓቀኛ መገዲ ፈሊጦም
ክዓብዩ ናይ ኩሉ ክርስትያን ሓልፍነት እዩ። ወለድን አብ ሓላፍነት ዝርከቡን ንሕብረተሰብ አብ
ሞራላዊ ሕይወት ክነብሩ ክመርሑ ግብኦም ስለ ዝኾነ ከምህሩ ክሕብሩ ይግባእ።
“ክርስትያናዊ ንጽሕና ንምኽታል እቲ ማኅበረሰባው ሃለዋት ኪንጽሕ የድልዮ። ናይ መራኸቢ
ብዙኃን መጋበሪ ዘቕርብዎ መደባት፥ ደረትን ክብረትን ዝሓለወ ኪኸውን ይድለ። ልቢ ክንጸሕ
እንከሎ ካብ ኩሉ ስምዒት ፍትወት ሥጋ ሓራ ይገብረካ፥ ወሲባዊ ዝንባሌን ወይ ስምዒት
ዘለዓዕልን ዘይጭበጥን ዘይትሓዝን ዓይነት መዘናግዕን የወግደልካ” (ሓ/ት/ክ 2525)።
አብዚ ዘሎናዮ ዘመን ነጻነት ብዝብል ጉልባብ አብ መራኸቢ ብዙኃን ንክብረት ሰብ ዝቕንጥጥን
ንንአሽቱ ብመንፈስ ዘድክም ምርኢታት ልሙድ ኮይኑ አሎ። እዚ ንሕልና ቀቲሉ መንፈስ
አድኪሙ ንሰብ አብ እንስሳዊ ደረጃ አውዲቕዎ ይርከብ ታሽዓይ ትእዛዝ ነዚ ክንዋጋእ እሞ ንጹሕ
ሕብረተሰብ ክንሃንጽ ይእዝዘና።
ቤተ ክርስትያን ንናይ ህዝብታት ሥነምግባር እንካብ ምንጻሕን ክብ ምባልን ሓንቲ መዓልቲ አቋሪጻ
አይትፈልጥን። ናንይ ነፍስወከፍ እዋንን ወገንን መንፈሳዊ ብቕዓትን ዕድሎትን ወሲዳ ብውሽጡን
ብመንፈሳዊ ሃብትን ጸጋታትን ከም ዝዕንብብ ትገብሮ፥ ተበርትዖን ትመልኦን፥ አብ ክርስቶስ ከአ
ናብ ምልአቱን ተሓድሶኡን ትመልሶ” (ፍስሓን ተስፋን GS 58, 4)።

መደምደምታ
ሓዲስ ትምህርተ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ካብ 2514-2533 ዘሎ ነዚ ታሽዓይ
ትእዛዝ ዘርዚሩ ይገልጸልና። ትሕዝቶ ናይ እዚ ትእዛዝ እምብአር አብቲ “ክልኩል ፍትወት
ሥጋ” (Concupiscence” ዘተኮረ ኾይኑ ንኹሉ ወሲባዊ ስምዒት አብ ኃጢአት ዘምርሕ
ክንጥንቀቐሉ ይሕብረና (ሓ/ት/ክ 2515)። ንኹሎም ክርስትያን ከአ “ናይ ልቢ ንጽሕና”
ክኹስኩሱ ይነግር (//2519)። ብልቢ ንጹሕ ምዃን ማለት ከአ አብ ፍቕርን አኽብሮትን
ተመስሪትካ ንኹሉ ከም ሓውኻን ሓፍትኻ ገርካ ብምርአይ ማለት እዩ (//2519)። ንጹሕ
ክትከውን ከም ውግእ እዩ፥ ንጽሕና ክትጭብጥ ብዙሕ ጻዕርን ተጋድሎን ክተሕልፍ ይግባእ።
ንጹሕ ሕልናን ሕይወትን ዝለበሰ ሰብ አብ ቅድሚ አምላኽ ዝረኽቦ ክገልጽ እንከሎ ሓ/ት/ክ
ከምዚ እናበለ የስተምህረና፡ “’እቶም ንጹሓት ልቢ’፥ ንእግዚአብሔር ገጽንገጽ ንኪርእይዎን
ኪመስልዎን ቃል ተአትዩሎም አሎ። ምእንቲዚ ንጽሕና ልቢ ናይ ራእይ አምላኽ ቅድመ ኵነት
እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ብዓይኒ እግዚአብሔር ንምጥማት ካልኦት ከም ብጾትና ንምቕባል
የኽእለና። ንናትና ኮነ ናይ ብጻይና ሰብአዊ ግዙፍ አካልን ከም ማኅደር መንፈስ ቅዱስን ናይ እቲ
መለኮታዊ ጽባቔ መግለጽን ገቢርና ክንርእዮ ይሕግዘና” (ሓ/ት/ክ 2519)።
ንጽሕና ወድሰብ ብቐሊል ተነቃፊ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ንሰባት ዕንቅፋትን ምኽንያት ውድቀትን
ከይከውን ክጥንቀቕ ይግባእ። አብ ጠመተ ርእስና ጥራሕ ዘተኮረ ሕይወት ክነብር እንተ ኾና ብአና
ምኽንያት አብ ኃጢአትን ውድቀትን ዝወድቁ ክህልዉ ስለ ዝክአል ዓቢ ምስትውዓል የድልየና።
ብሰንኪ አነ ዝግብሮ አብ ርኹስ ሓሳብን ርኹስ ትምኒትን ከይኃድሮም፥ ፍትወት ሥጋ በቲ አነ
ዝገብሮ ከይቅበሉ ምጥንቃቕ የድሊ።

ጎ.ኢ.ክ ንጽሕናና ብቐሊል አብ ኃጢአት ከምዝወድቕ እሞ ኃጢአት ብምርአይ ብምስማዕ፥
ብምድህሳስ አብ ልብና ከም ዝአቱ ከስተምህረና ኢሉ “አይትዘሙ ከምዝተባህለ ሰሚዕኩም
አሎኹም አነ ግን ንጓል አንስተይቲ ብሃረርታ ዝጠመታ ኵሉ ብልቡ ምስአ ድሮ ዘምዩ እዩ
እብለኩም አሎኹ” (ማቴ 5፡27~28) ይብለና።
ቅ. ጳውሎስ እውን “ነቲ አብ ምድሪ ዘሎ አካላትኩም ቅተልዎ ምንዝርና፥ ርኽሰት፥ ፍትወት
ሥጋ። ክፉእ ትምኒት፥ ስሳዔ እዚታት ኩሉ አምልኾ እዩ (ቆላስያስ 3፡5) እናበለ ካብኡ ክንርሕቕ
ይነግረና። ንጢመቴዎስ ወዱ ከአ “ካብ ትምኒት ጉብዝና ህደም ምስቶም ብንጹሕ ልቢ
ንእግዚአብሔር ዚጽውዕዎ አሠር ጽድቅን እምነትን ፍቕርን ሰላምን ሰዓብ”(1ጢመ 2፡22) እነበለ
ዝመዓዶ ንኹልና ዝምልከት እዩ።
ካብ ኩሉ ሕማቕ ትምኒትን ሃረርታን ኩሉ ጊዜ ክንጥንቐቕ ይግባእ። “ሓደ ፍላስፋ ኪድቅስ ከሎ
ንየማናይ ኢዱ አብ አፉ ንጸጋማይ ኢዱ ኸአ አብ ብልዕቱ አንቢሩ ይድቅስ ከምዝነበረ ተፈለጦ
እሞ ስለምንታይ እንተ በልዎ ካብ ክፉእ ዘረባን ኻብ ምንዝርናን ምእንቲ ኪሕሎ” በለ ይብሃል።
ቅ. ጳውሎስ ነዚ ብዝመሳሰል “እምብአርከስ አኅዋተይ ከም ዝንባሌ ሥጋ እንተ ነበርኩም ክትሞቱ
ኢኹም፥ ነቲ ግብሪ ሥጋ ብመንፈስ እንተድአ ቀተልኩም ግን ብሕይወትኩም ክትነብሩ
ኢኻትኩም” (ሮሜ 8፡13) ይብለና።
ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ንጽሕና እምብአር ክነብራ ይግብአና። አብ ኩሉ አምላኽ ክሕግዘና
ኩሉ ጊዜ ከይቋረጽና ክንጽሊ ይግብአና። ቅዱስ አጎስጢኖስ ነዚ ህያብ ንጽሕና ካብ አምላኽ
ክምንቕበሎ ከስተምህረና እንከሎ ከምዚ ይብል፡ “ተዓቅቦ ርእስኻ ብምቍጽጻር ካብ ሓይልኻን
ክእለትካን ጥራሕ ዚመጽእ ይመስለኒ ነሩ፥ አነ ግና አይፈለጥክዎን ነረ፥ ንስኻ ክትህብ እንተ
ዘይተረኸብካ ንጹሕ ከም ዘይከውን...ንምፍላጥ ብሓቂ ዓሻ ነበርኩ። ውሽጣዊ እህህታይ አብ
እዝንኻ እንተ ዝበጽሕ ነይሩ ብርግጽ ምሃብካኒ፥ አነ እውን ብጽኑዕ እምነት ኃልዮተይ አባኽ
ምወደቕኩ ነረ” (Conf. 6, 11, 20: Pl 32, 729-730) እናበለ ነቲ ብዘይፍላጥ ዝገብሮ ዝነበረ
ኃጢአት ተጻይ ንጽሕና ይጽጸተሉ። ንሕና እውን በዚ ጎዕዞ ተጓዒዝና ንዝኾነ አብ ንጽሕናና
መጺኡ ዝፈታተነና ክንአልዮን ክንጋደሎን በዚ ታሽዓይ ትእዛዝ ትሑዛት ኢና።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

