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ኦ አዳም/ሔዋን አበሎኹም?  
“እግዚአብሔር አምላኽ አብ ገነት ክመላለስ ሰምዑ አዳምን ሰበይቱን ከአ ካብ ገጽ እግዚአብሔር 
አምላኽ አብ ማእከል እእዋም ገነት ተኃብኡ፥ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ንአዳም ጸዊዑ ‘አበይ 
አሎኻ’ በሎ” (ዘፍጥ 3፡8-9።

ካብ ገጽ አምላኽ ምህዳም፡

ሰብ ፍጥር ምስ በለ ብዙሕ ከይጸንሔ እዩ ካብ አምላኽ ክሃድም ክርሕቕ ዝጀመረ። ቀዳሞት 
ወለዲና ሕይወቶም ነውሕ ከይጸንሑ ካብቲ ዘፍቀሮም አምላኽ ክሃድሙ ናታቶም ዓለም ክፈጥሩ 
ብኻልእ አዘራርባ አምላኽቲ ክኾኑ እዮም ደልዮም ስለዚ ነቲ አነ አምላኽኩም እየ ዝበሎም ኩሉ 
ዝሃቦም ሓዲጎም ባዕሎም ዝውንንዋ ሕይወትን ዓለምን ደልዮም። ሰብ ብባህሪኡ ንአይ ናተይ 
ዝብለ ስምዒት አለዎ። ነዚ ስምዒት አብ ቅኑዕ መገዲ እንተ አቅንዖ ይዕወት አይኮነ አብ ዝገደደ 
ጸገም ከውርዶ ይኽእል። አዳምን ሔዋንን እዚ ጸገም ካብ አምላኽ ፈልይዎም። እቶም ቀዳሞት 
ውሉድ አድምን ሔዋንን ቃኤልን አቤልን ካብ ቅንኢ ዝተላዕለ ቃኤል ንሓዉ አቤል ቀቲልዎ፥ 
ካብ ገጽ አምላኽ ተኸዊሉ ክሃድም ክርሕቕ ተረኺቡ። ክፉእ ንአምላኽ ዘሕዝን ክንገብር ከሎን 
ካብኡ ንሃድምን ንርሕቕን። ነዚ መገዲ ሰባት ደጋጊሞም አብ ሕይወቶም ይፍጽምዎ። አምላኽ 
ካብ ልብኻ አውጺእካ ብኻልእ መንፈስ ምስ ተካእካዮ ክትኩብልል ቀሊል እዩ።   

ቀዳሞት ወለድና አዳምን ሔዋንን እምብአር ጸላኢ ተዓዊትሎም ካብ ገጽ አምላኽ ከምዝርሕቝ 
ገርዎም። አብ አእዋም ገነት ክሕብኡ ፈቲኖም ይብለና ቅ. መጽሓፍ። ቃል ንቓሉ ክንርእዮም 
ከሎና ጥርሖም ከምዘለዉ ፈሊጦም ይብለና። ጥራሕካ ምዃን ማለት ብዘይ ጸጋ አምላኽ ምዃን 
እዩ ዘስምዕ። ኃቲአት ምስ ገበርና ጥራሕና ንኸውን ሽዑ ክንሕባእ ክንጠፍእ ንደሊ። ንቀዳሞት 
ወለድና ካብ ዝጠፍእዎ ክምለሱ እግዚአብሔር እዩ ደልይዎም፥ ‘ ኦ ብሂገ ዝፈጠርኩኻ ፍጡረይ 
አበሎኻ እናበለ ደልይዎም። ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና ካብቲ ተሓቢእናሉ ዘሎና ክንወጽእ እሞ አብቲ 
ንሱ ዝደልየና ናይ ሓጎስ ናይ ፍቕሪ ቦታ ክንወጽእ ኢሉ አበሎኻ/ኺ እናበለ ይጽውዓና አሎ። 
አብቲ ወዲቕና ዘሎና ኃኢጢአት ንአምላኽ ርኢና ክንክእል። እሞ ዓይንና ንብርሃን ክርስቶስ 
ክቕበል ንኽፈቶ። አብዚ አብ ቦታ ስቓይ አብ ቦታ ጸልማት አሎኹ አብ ብርሃን አብ ቦታ ንስሓ 
አእትወኒ ክንብሎ አሎና። ግን እቲ ተበግሶ ካባና ክጀምር አለዎ። ሓደ ካብቲ ጸገም ንሕና 
ንክፍአት ንኃጢአት ንለምዶ ኢና እንታይ አልኦ ዘይ ኩሉ ዝገብሮ እዩ እናበልካ አብ ኩነኔ 
ኃጢአት ክትአቱ ንርእስኻ ምጽንናዕ። ካልኦት እንተ ተኾነኑ አነ እውን ክኹነን አሎኒ ማለት 
ድዩ? አነ አብ ቅድሚ አምላኽ ብግብረይ እየ ዝሕተት እምበር ብናይ ካልእ ዝገበርዎ አይሕተትን 
እየ። 

ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝጠፍኤ ርክብና ምስ አምላኽ ክመልስ መጺኡ። 

ቅዱስ ጳውሎስ አብ ፊልጲስዩስ አብ ዝጸሓፋ 2፡6~11 ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትስብእቲ ክገልጽ 
እንከሎ “ንሱ ብባህርዩ አምላኽ እኳ እንተ ኾነ ነቲ ምስ አምላኽ ዝነበሮ ማዕርነት አይገድፍን 
ኢሉ አይተኸራኸረን፥ እንተ ኾነ ሰብ ብምዃን መልክዕ ባርያ ብምውሳድ ብገዛእ ፍቓዱ ንርእሱ 
ድኻ ገበረ” ይብለና። 

አብዚ ክነስተንትኖ ሓጋዚ ዝኾነና ሰብ ሳዕበን ቀዳማይ ውድቀቱ ነቲ ባዕሉ ዘምጽኦ ሓዲስ 
ሕይወት ናብቲ ቅድሚ ውድቀት ዝነበሮ ሕይወት ክመልሶ አይክእልን እዩ። አምላኽ ጥራሕ እዩ 
ክሕግዞ ዝኽእል። በዚ ስላሴ ፍጡርና ተጉዲኡ ተፈልዩና ስለዘሎ ሓደ ካባና ከምቲ ባህሪኡ ለቢሱ 
ከድኅኖ ንልአኽ ኢሎም ንካልአይ አካል ልኢኾም። ኢየሱስ ክርስቶስ ሓዲስ ሕይወት ክህበና 
አብዚ ዓለም ጊዚኡ ሓልዩ ካብ ድንግል ተወሊዱ ዘጥፋእናዮ መሊሱልና። ነፍስወከፍና ተካፈልቲ 
እዚ ጸጋ ኮና ብፍላይ አብኡ አሚና ዝተቐበልናዮ። 

ብጸጋ ጥምቀት አፍደገ ድኅነት ይኽፈተልና ዝወረስናዮ አረጊት ባህሪ ይልወጥ ደቂ አምላኽ 
ንኸውን ንሓዲስ ዝለበስናዮ ሕይወት ክንምስክር ቃል ንአቱ። ንሰይጣንን ንኹሉ ግብሩን ብዕሊ 
ንኽሕድ፥ አብ ኩሉ ንእምነትና ክነብሮ ቃል ንአቱ። እዚ ጸጋ ጥምቀት ዝጅምር በብእዋኑ 
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ብእንቕበሎም ጸጋታት እናዓበየን እናተሓደሰን ይነብር። ክርስቶስ ንሓዋርያቱ ካብዚ ዓለም ቅድሚ 
ምሕላፉ ነቲ ንሱ ዘምጽኦ ድሕነት ክሰብኩ ንደቂ ሰብ አርድእቱ ክኾኑ ክነግሩ ልኢኽዎም። አብ 
ኩሉ ዓለም ኪዱ እናበለ ክሰብኩ ልኢኽዎም። ኩሎም ተኸተልቲ ሓዋርያት ነዚ እናሰበኹ 
ይቕጽልዎ አለዉ። ሎሚ ከም ቀደም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምስ አቡናት ካህናት ነዚ ተልእኮ እዮም 
ዝቕጽሉ። 

ጉዕዞ ድኅነት ሓደ መልክዕ ሒዙ አይተጓዕዘን እናተቐያየረ እዩ ተመሓላሊፉ ማለት ነቲ አምላኽ 
ዝደልዮ ዝኽተሉን ነቲ ንሱ ዝበሎ ዝሓድጉን ወረ ገለስ ንነገር አምላኽ ከጥፍኡ ዝክአሎም 
ዝገብሩ። ስለዚ ስብከት ተሓድሶ በብእዋኑ አድላዪ ኮይኑ። በብእዋኑ ዝተፈላለየ ዕድል ንተሓድሶ 
እናሃበት ቤተ ክርስትያን ተስተምህረና። ነቲ ዝውሃበና ዕድል ክንጥቀመሉ ናታትና ተገዳስነት 
ይሓትት።  

አምላኽ ክመልስ ሰብ ክሃድም እዋን ኮይኑ። አዳም ስለምንታይ ነዚ ገርካ ነጊረካ ዘይነበርኩን 
ካብዛ ‘ጽቡቕን ሕማቕን እተፍልጥ ኦም እንተ በላዕካ ክትመውት ኢኻዶ ኢለ ነጊረካ አይነበርኩን’ 
ኢሉ ምስሓተቶ ሕጂ ውን ክእመን አይተረኽበን እዛ ሓጋዚትካ ኢልካ ዝሃብካኒ እያ እናበለ 
ናብታ አካሉ ዝኾነት ሔዋን አሕሊፉ ሂብዋ። ንሳ እውን ተጋጊየ ተጋጊና አይበለትን 
አይተኣመነትን ናብ ተመን እናአመልከተት እዚ እዩ አጋግዩኒ እናበለት ካብ ርእሳ ክተርሕቕ 
ፈቲና። ሽዑ ንነፍሲ ወከፎም ነናቶም መቕጻዕቲ ሂብዎም። ነዚ አብ ዕለታዊ ሕይወትና 
ነፍስወከፍና ንደግሞ። አብ ሰባት ኢድና እና አወጣወጥና እዚ/እዚአ እናበልና ንጉድለትና አብ 
ካልኦት ንጽዕኖ። እዚ ከምዚ እንተ ዘይገብረኒ ነዚ አይምገበርክዎን እናበልና ኃጢአትና ክፍአትና 
አብ ካልኦት ንጽዕኖ። አብ ሓቂ እንተ መጻእና አምላኽ በቲ ዝገበርናዮ ምሉእ ሓላፍነት ወሲድና 
ተአሚና ክንምለሶ እዩ ዝደሊ። መን አጋግዩካ አይኮነን እቲ ሕቶ ስለምንታይ ተጋጊኻ እዩ። 
ንሰባት ክንጥቅን ክንሓሚ አምላኽ አይደልን እዩ። አነ እየ ተጋግየ ክሳብ ዘይበልና ክንሳሕ 
ክኸብደና እዩ። 

ንርእስኻ ንክፍአትካ ርኢኻ ዘይምኽአል ጸገም እዩ።

ሰብ ዝኸበደ ጸገም ዝወርዶ ሚዛን ናይ እቲ ዝገበሮ ኃጢአት ክርኢ እንተ ዘይከአለ እዩ። 
ንአምላኽን ሰብን አሕዚንካ ኮሎኻ ከም ቅዱስ ከም ሕያዋይ ኮንካ ምንባር ወይ ካልኦት ብኸምኡ 
ክፈልጡኻ ምድላይ ንርእስኻ ምትላል እዩ። 

አብ 2ሳሙኤል 12፡1~7 ዘሎ ዳዊት ነቲ ዝገበሮ ክፍአት ክርኢ ከምዘይክአለ ብመንፈስ ብኹሉ 
ዓዊሩ ንኽፍአት ክገብር ድሕር አይበለን። “እቲ ሰብአይ ንስኻ ኢኻ” ኢሉ ናታን ነብይ 
ምስተዛረቦ ግን ልቡ ወቒዑ በኽዩ ተጣዒሱ ንኹሉ አምላኽ ዝበሎ ክገብር ፍቓደኛ እየ ኢሉ 
ንክፍአቱን ኃጢአቱን ተአሚኑ ተነሲሑ። አብ ሕይወትና እንርእዮ ነገር እዩ። አብ ጉዕዞ 
ሕይወትና ንአምላኽ አይንዝክርን ብኃጢአት ልብና ምስ ተሸፈነ አይንርእን ኢና። ሓደ ዓቢ 
ምልክት ወይ አግሂዱ ዝነግረና ክሳብ ዘይረኸብና ሱቕ ኢልና ካብ ዝገደደ ናብ ዝገደደ እናወደቕና 
ንነብር። ንኽፍአትና ሰብ ክነግረና ብዙሕ ጊዜ ፍቓደኛታት አይኮናን። ሎሚ አምላኽ በዚ ብሩኽ 
ሱባኤ ርእስና ክፍአትና ኃጢአትና ክንርኢ ደልዩ አበሎኻ/ኺ ክብል መጺኡና አሎ። እንታይ 
ንግበር። 

ቅ. ዮውሓንስ መጥምቕ አብ ሉቃስ 3፡7 ዘሎ እንተ አንበብና ነቶም አብኡ ክጥመቝ ዝመጹ 
ዝነበሩ “ንንስሓ ዚበቅዕ ፍረ ግበሩ” እናበለ እቲ እንኮ ዕርቂ ምስ አምላኽን ሰብን ዝፈጥረልና 
ንስሓ ብኃጢአትካ ተአሚንካ አብ አምላክ ምምላስ እዩ። 

በዚ ሎሚ ንሰብ ከቢድዎ ዘሎ ኃጢአትን ዘይኃጢአትን ምፍላይ ስኢኑ አብ ዓዘቕቲ ኃጢአት 
ክነብር መሪጹ ይነብር አሎ። ኃጢአት የለን ምንሳሕ ኑዛዜ አየድልን፥ ዘይካህናትስ ከማና እዮም 
ከመይ ኢለ አብኦም ክናዘዝ ብፍላይ አብ ብዓል አባ እገሌ እናበልካ ዝተፈላለየ ምኽንያት 
ፈጢርካ ካብ አምላኽ ምርሓቕ ልሙድ ኮይኑ አሎ። እግዚአብሔር ግን ኃጢአትና እምበር 
ኃጢአት ካልኦት አይኮነን ዝሓተና። ብዙሓት ከአ ብናይ ከኒሻ አተሓሳስባን ርድኢትን ተጸልዮም 
አብ አምላኽ ጥራሕ ዘይናዘዝ እንታይ ናብ ካህን አድለየኒ ኢልካ ዕሞቕ ምስጢር እምነት 
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ብዘይምፍላጥ ዝነብሩ አለዉ። ገለ ኸአ ንኹሉ ክይፈልጡ ክሓስቡ ዕድል ዘይረኸቡ ዝተፈላለየ 
ሕይወት ዘሕለፍዎ ጸልይዎም አብ መንፈሳዊ ሕይወቶም ዘድልዮም ነገር ክርእዩ ዘይከአሉ አለዉ። 
ድኅሪ ነጻነት ሃገር ዝመጸ ፍሉይ ጸገም እውን አሎ፥ አብ በረኻ ንዓመታት ዝጸንሑ አሕዋትና 
ዳርጋ አልቦ እግዚአብሔር ዝዓይነቱ ሕይወት እዮም ነሮም። አብቲ ገድሊ ዝነበረ ሕይወት ናቱ 
ባህልን ስርዓትን ፈጢሩ ንአብነት ብዝምድና ምንባር፥ ፍቕረይ ወዲኤ፥ ነቐፈታና ርእሰ ነቐፈታን 
እዝን ካልእን ካብቲ ንቡር እምነትናን ባህልናን ከም ዝወጹ ገርዎም። ድኅሪ ነጻነት አብቲ ልሙድ 
ባህልን እምነትን ክምለሱ ንብዙሓት አጸጊምዎም። እቲ ምኽንያት ብዙሕ እዩ። አምላኽ ግን 
አብኡ ክንምለስ ይደልየና። 

“እንታይ እሞ ክንገብር” ኢሎም ንዮውሓንስ ምስ ሓተትዎ ንሱ ኸአ ‘ክልተ ክዳን ዘለዎ ነቲ 
ዘይብሉ ይምቀሎ ቀለብ ዘለዎ ድማ ከምኡ ይግበር፥ ተቐበልቲ ቀረጽ ድማ ኺጥመቑ መጺኦም 
‘ኦ መምህር ንሕናኸ እንታይ ክንገብር ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ኸአ ካብቲ ዝተአዘዘልኩም ኅልፊ 
አይትውሰዱ በሎም፥ ወተሃደራት ከአ ንሕናኸ እንታይ ንግበር ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ኸአ ንሓደ 
እኳ አይትግፍዑ ብሓሶት እውን አይትኽሰሱ ደሞዝኩም ይአኽለኩም በሎም” ሉቃ 3፡10~15። 

ነፍስወከፍና አብ ልብና አቲና ሎሚ ክንሓቶ ዝግብአና እዩ፥ በበቲ ዘሎና ሓላፍነት፥ ሰብ ኪዳን፥ 
ምሁራት፥ መንእሰያት ከምኡ አብዝኾነ ዓይነት ሕይወት እንነብር አብ ልብና ክንአቱ እሞ እዚ 
ሕቶ ክንሓትት ይግብአና እንታይ እግበር። አበሎኹ ከመሎ ርክበይ ምስ አምላኽ ምስ ሰባት 
ከማይ ዝበሉ ኢልና ሕልናዊ ሕቶ ሓቲትና መልሲ ክንህብ ይግብኣና። ንሰብ ካብ ካልኦት 
ፍጡራት ዝፈልዮ ሕልንኡ ጉድለቱን ጽቡቑን ርእዩ ዝኽእል ለባዊ ፍጡር እዩ። ንርእሰይ ርእየያ 
እፈልጥዶ ክንብል አሎና። አብ ካልእ ዓጀውጀው እናበልና ከሎና ፀሓይ ከይትዓርበና ንበራበር። 
ዘመና እዋና ናይ ተሃውኻ እዋን እዩ። አርክበሉ እንተበልካ ጊዜ ዝህብ አይኮነን። ሎሚ አብዛ 
ስዓት ኢየሱስ ክምለሶ ይደልየኒ አሎ እንታይ ክገብር ንበል። 

ሓደ እዋን ሓደ ብድሕነቱ ዝተረበሸ መንእሰይ አብ ኢየሱስ ቅርብ ኢሉ እንታይ እግበር ሕይወት 
ዘለዓለም ክውርስ ኢሉ ሓቲቱ፥ አብቲ ዝተዋህበ መልሲ ኢየሱስ አብ መጨረሽታ ስዓበኒ ኢልዎ። 
ናይ ነፍሲ ወከፍ ሕይወት ትርጉምን ቅሳነት ዝህልዎ ምስ ኢየሱስ ምሉእ ውህደት ምስ ዝህልወና 
እዩ። ነዚ ክንገብር ተአምኖ ኃጢአት የድልየና። ተኸታላይ ኢየሱስ መለልይኡ ንስሓ ፍቕሪ 
ሕድገት እዩ። ተሪር ልቢ ዘይጥዓስ ልቢ ዘይ ዕረቕ ልቢ ገጽ አምላኽ ክርኢ አይክእልን እዩ። አብ 
ቅድሚ ክርስቶስ ክንቀውም ንጹሕ ሕልና ይሃልወና። እሞ ክነጽሕ አብ መንበረ ንስሓ አቲና 
ንርእስና አብ ቅድሚ አምላኽ ክንፈርዳ ክንከሳ ፍቓደኛታት ንኹን። ኃጢአትና ካልኦት ክነግሩና 
ዘይኮነ ባዕልና ኃጢአትና ንተአመን እሞ ንናዘዞ። 

ከመይ ኢልና ክንናዘዝ ዝግብአና፡

አብ ቅድሚ ኢየሱስ ቀሪብና ኃጢአትና ምእማን እዩ። አብ ቀዳሞት ዘመናት ቤተ ክርስትያን ሓደ 
ዓቢ ኃጢአት እንተ ገበረ አብ ማሕበር ቀሪቡ ኃጢአቱ ይናዘዝ ካህን ብስም ማሕበር ቆኖናን 
ፍትሓትን ይህቦ ነሩ። ቤተ ክርስትያን ነዚ ንብዙሓት ከቢድ ምዃኑ ርእያ ግላዊ ንስሓ አብ 
አበነፍሲ ጥራሕ ክኸውን ወሲና። ግላዊ ንስሓ አብ ቅድሚ አበ ነፍሲ ተጀሚሩ። በዚ ሎሚ እዋን 
ቤተ ክርስትያን ክንሳሕ እንጥቀመሉ አገባብ ብንጹር ትነግረና። ሓደ ዝንሳሕ መጀመርያ ጊዜ 
ወሲዱ ኃጢአቱ ክእመን ክጽሊ ክሓስብ እሞ ምስ አምላኽ ክዕረቕ ፍቓደኛ ክኸውን ክውስን 
አለዎ። ኩሉ ዝገበሮ ከም አብ መስትያት ሕልንኡ ክርእዮ የድሊ ሽዑ ነቲ ጉዕዞ ንስሕኡ አብ አበ 
ነፍሱ ቀሪቡ ክንሳሕ ክናዘዝ አለዎ እዚ ኸአ ንምስክርነትን ከምኡ ካህን በቲ ዝተዋህቦ ስልጣን 
ክአስር ክፈትሕ ስለ ዝኽእል ቆኖና ሂቡ ይፈትሖ። 

ጉዕዞ ንስሓ አብ ሕልናና ምስ አቶና ርኢና ምስከአልና ንአምላኽ ፍቕሩን ናታትና ክፍአትና ምስ 
ፈለና እዩ ዝጀምር። አበሎኹ ከመሎኹ ክንብል ከሎና ሽዑ ኃጢአተይ አሕፊሩኒ አብዚ አሎኹ 
ክንብል አሎና። ክንናዘዝ ሕፍረት ዝስምዓና ክበድ ናይ እቲ ዝገበርናዮ ኃጢአት ስለ ዘይንፈልጥ 
እዩ። ሰብ በደሉ ብንጹር እንተ ፈሊጡን ተአሚኑን ክንሳሕ ክእመን አየሕፍሮን እዩ። ተጋግየ 
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በዲለ እናበለ ተደፊኡ እቕረታ ክሓትት አየጽግሞን እዩ። እዚ እዩ አብ ሕይወት ነፍስወከፍ 
ተነሳሒ ክህሉ ዝግብኦ።

ንስሓ ዘይብልካ ሱቕ ኢልካ ምንባር አብ ብዙሓት ዝርአ ናይ ዘመና ጸገም እዩ። ከም ዝበልክዎ 
ገለ ምስጢር ኑዛዜ ብዘይ ምፍላጥ ገለ ኸአ እምነት ብምጉዳል ገለ ኸአ ብዘይምግዳስ ሱቕ ኢልካ 
ምንባር ጸገም ኮይኑ አሎ። መንበር ኑዛዜ ንስሙ ኮይኑ ቅዱስ ቍርባን ምስ ኃጢአትካ ከሎኻ 
መንጢልካ ምኻድ ንብዙሓት ቀሊል ኮይኑ አሎ። ክንምለስ አሎና። አብ መአዲ ክርስቶስ ቅድሚ 
ምቕራብና ሕይወትና ክንምርምር ክንርኢ ይግባእ። ተሰሪዕና ከም ቅዱሳን እንተ ተቐበልና 
ንርእስና አብ ፍርዲ ነውርድ አሎና ማለት እዩ። 

ቅዱስ ጳውሎስ “ከይተገብኦ ንጎይታ እንገራ ዝበልዕ ወይስ ጽዋዕ ጎይታ ዚሰቲ አብ ናይ ጎይታ 
ሥጋን ደምን እዩ ዚዕግብ፥ ሰብ ቅድሚ ካብዚ እንጌራ እዚ ምብልዑን ቅዲሚ ካብዚ ጽዋዕዚ 
ምስታዩን ርእሱ ይመርምር ፥ ከመይ ሥጋ ጎይታ ምዃኑ ፈልዩ ኸይፈለጠ ዚበልዕን ዝሰትን አብ 
ገዛእ ርእሱ ፍርዲ እዩ ዜምጽእ” 1ቆሮ 11፡27~29 እናበለ ክንገብሮ ዝግብአና ይነግረና። አብ 
መጽሓፍ ቅዳሴና “ንጹሕ ዘይኮነ፥ ዘይተሰናደወ ካብ ምቕባል ሥጋን ደምን ክርስቶስ ክኽልከል 
ከምዘልኦ ይነግረና። 

ስለምንታይ ምንዛዝ የጸግመና አሎ?  

• ብባህርና ተጋግየ ምባል ይኸብደና፡ ሰብ ብተፈጥርኡ አይስዓርን ብሃላይ እዩ። ተጋጊኻ 
እንተ ተባህለ ሕፍረት ይስምዖ ክንአድ እሞ ዕዉት ክብሃል ጥራሕ እዩ ዝደሊ። ዝኾነ 
ካባና ብጉድለቱ ክንዛረብ ዝደሊ የለን። እዚ ባህሪ ንምስጢረ ኑዛዜ ቀዳማይ አዕናዊኡ 
እዩ። አነ ዝብል አብ ገለ እኳ ድኃን እንተኾነ መበቆል ትዕቢት ክፍአት ውድቀት እዩ። 
ብዝገበርናዮን ዘይገበርናዮን ክንንአድ ኢና እንደሊ። ተጋግየ ኢልና ክሳብ ዘይአመና 
ምሕረት አምላኽ ምሳና የላን። ተጋግየ በዲለ ዝብል ሰብ ዕዉት እዩ። ንርእሱ ስዒሩ ነቲ 
ዝበደሎ እውን ይስዕሮ እዩ። ነዚ ከቢድ መስቀል ምምብርካኽ ርእስና ብጸጋ አምላኽ 
ክንዕወቱሉ ንኽእል ኢና። 

• ዘመና ሓጋዚ አይኮነን፥ ከባቢና ስድራና ሃገርና አይሕግዘናን አሎ። ከማና ዝበሉ ሰባት 
ይጸልዉና እዮም። አብ ከባቢና ዘሎ ትምህርቲ፥ ምዕባሌ፥ ባህሊ ይጸልወና እዩ። ከም 
ዘመና ክንከውን ኢልና ነቲ ናትና ባህልን እምነትን ብኻልእ ንትክኦ። አለባብሳና፥ 
አዘራርባና፥ ኩሉ ኩነታትና ንኻልኦት ክንመስል ክንጽዕር ከሎና ናትና ክንገብር 
ይሕፍረና። አብዚ ዓዲ ንአሽቱ ቆልዑ አደታቶም ክዳን ሓበሻ ተኸዲነን አብ ቤት 
ትምህርቲ ከብጽሓኦም አይደልዩን እዮም ሕፍረት ይስምዖም። አብ መርዓ ቨሎ እንተ 
ዘይተገብረ ባኖ ክራባታ እንተ ዘይተገብረ መርዓ ዘይገበሩ ኮይኑ ዝስምዖም ውሑዳት 
አይኮኑን። ዘይናትካ ምልባስ ንብዙሓት ከቢድ ኮይኑ ካብቲ ቀንዲ እምነት እውን 
የዘንብሎም። ኢንተርነት፥ ፈይስ ቡክ፥ ተለፎን፥ ኢመይል፥ እዚ ኩሉ ብመሰረቱ ንሰብ 
ክጠቅም እዩ ተፈጢሩ እንተኾነ ብአንጻሩ ንብዙሓት ግዙአት ኃጢአት ኮይኖም ክነብሩ 
ምኽንያት ኮይንዎም ይርከብ። ፐርኖ ግራፍይ፥ ቅጥለት ዝርጋን ኩሉ ዘመተ ክፍአት በዚ 
ናይ ዘመና ተክኖሎጂ ኢዩ ዝመሓላለፈልና ዘሎ። 

• ብቐሊል ተጸለውቲ ኢና። ብሓፈሻ እንተ ረኤናዮ ባህልና ቋንቋና ክንገብር የሕፍረና እሞ 
ናይ ካልኦት ክንክተል ብቐሊል ንጽሎ። ናይ ከኒሻ ናይ ተዋህዶ ባህሊ ብቐሊል 
ይጸልወና። መን ምዃንካ ክነግረካ ምስ መን ከምእትኸይድ ንገረኒ ንብል። እዚ ንርእሱ 
ዝኽአለ አብነት እዩ። ካብ ከኒሻ አብ ምስጢራት ዘይምእማን አየድልዩን ክርስቶስ 
ዝሰርዖም አይ ኮኑን፥ ቤተ ክርስትያን ንሰብ ክትጭቁን ዝመሃዘቶም እዮም፥ ናይ አረመን 
ብህሊ እዮም ዝብል. . . . . . .፥ ካብ ተዋህዶ ኸአ ጌና ንእሽቶይ እየ አርክበሉ፥ ብዙሕ 
ቤተ ክርስትያን ዘይምኻድ ድኅን እዩ፥ ቃል ኪዳን ብቐሊል መገዲ ምፍራስ. . . 
ይጸልወና።  
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• አፍልጦ እምነት የብልናን። ምስጢራት እምነትና ዕሞቆም አይንፈልጥን ኢና። ዘይንፈልጦ 
ነገር ከአ ክንገብሮ አይንኽእልን ኢና። ቤተ ክርስትያን ስለምንታይ ነዚ ተስተምህር 
አብንታይ ተመስሪታ ከም እተስትምህረና አይንፈልጥን ኢና። “ኢአምር ምአምር ኢሎም 
አቡነ ቢካር ይብሉ” ዘይተፈልጥ እንተኾንካ ኩሉ ትሓዋውስ ሽዑ ንዘይሓቂ ከምሓቂ 
ሒዝካዮ ትነብር። ብዙሓት ኃጢአትን ዘይኃጢአትን ክፈልዩ ዘይክእሉ አለዉ። አብ 
ቅድሚ ካህን ቀሪበ እንታይ እየ ክብል ኢሎም ሱቕ ዝብሉ አለዉ። ብዙሓት ብሓፈሻ 
ኩነት ሰብ ይናዘዙ ማለት እዚ ገረ ክንዲ ምባል እንታይ ዘይንገብር እንታይ 
ዘይንርኢ. . . . . . እናበልካ ሕውስውስ አቢልካ ምንዛዝ። ገለ እውን ሓደ ዓይነት 
ጥራሕ ይናዘዙ ይግበርዎ አይግበርዎ ብዘየገድስ። እቲ ዘይምፍላጥ ብዙሕ እዩ። ክነንብብ 
ክንሓትት ግቡእ እዩ። ባዕልኻ ሱቕ ምባል ግን ዓገብ እዩ። 

• ክበድን ሳዕቤን ኃጢአት ለሚድናዮ። አብ ኃጥአት ዝነብር ሰብ ነቲ ዘለዎ ክነት ስለ 
ዝለምዶ አብ ንስሓ ዕርቂ ምስ አምላኽ ክገብር አይሓስቦን ጊዜ አይህቦን፥ ዓቢ ሕማም 
ወይ ዘፍርሕ ነገር እንተ መጸ ሽዑ አብ ቤተ ክርስትያን ገጽና ንጎይይ ካልእ ጊዜ ግን 
አይንሓስበሉን። ኃጢአት እንተሎ ኩሉ ጊዜ ዓመጽ ክፍአት አሎ። ንኃጥአት አብ አምላኽ 
ብምቕራብ ኢና እንዕወተሉ።

• አርክበሉ ጊዜ አሎ ንብል። ብፍላይ ንእሽቶይ እንተኾንካ ኩሉ ዝሓዝካ ኮይኑ ስለ 
ዝስምዓካ አርከበሉ አበይ በጽሐ ዝብል ሕማቕ ባህሊ አሎ። ንእሽቶይ እንተኾንካ አምላኽ 
ዘይርእየካ ዘይጽውዓካ ገርካ ምሕሳብ። ንብዙሓት መንእሰያት ከምኡ ጽቡቕ ጥዕና ዘለኦም 
ጌና እንድየ እናበሉ ንሕይወቶም ዘንጊዖም አብ ዓለም ክሕንብጡ ይነብሩ። እንተኾነ አብ 
ቅድሚ አምላኽ ኩልና ብቅድስና ክነብር ጽዉዓት ኢና።

እዝን ካልእን ንሰብ አብ ምስጢረ ንስሓ ደፊሩ ከይአቱ ዕንቅፋት ይኾኖ። ከም ልምዲ አንስቲ 
ቆልዑት ጥራሕ ክናዘዙ እምበር አሰብኡትን መንእሰያትን ብያኔ ከም ዝተዋህቦም ዝናዘዙ 
ውሑዳት እዮም። እግዚአብሔር ኩልና ደቁ ቅድስና ጨቢጥና ክነብር እዩ ድላዩ። አብ መዓልታዊ 
ሕይወትና ምስ ሰይጣን ዓለም ሥጋ እናተቓልሰና ክንዕወት ደቂ ሰማይ ኮና ንሰማይ ዘእቱ ሕይወት 
ክንለብስ እዩ ድላዩ። ኩልና እምብአር ብዝተፈላለየ መገዲ ስለ እንወድቕ ክንሕጸብ ግድን እዩ። 
ክዳና እንተ ረስሔ ንሓጽቦ ማኪና እንተ ተበላሸወትና አብ መካኒክ ክትዕረ ንሰዳ ልክዕ ከምኡ 
ንሕና ብሰንኪ ኃጢአት እንተ ረሳሕና እንሕጸበሉ እንተ ተበላሸውና እንዕረየሉ ጋርጅና ምስጢረ 
ንስሓ እዩ ክንሳሕ ክንቅየር እግዚአብሔር በብእዋኑ ይሓተና አሎ። 

ኦ ፍጡረይ አበሎኻ/ኺ እናበለ ብዝተፈላለየ መገዲ ክንምለሶ ይጽውዓና አሎ። ከም ቀዳሞት 
ወለድና ደፊርና ኃጢአተይ በዚሑኒ አሕፊሩኒ አብዚ ተሓቢኤ አሎኹ እናበልና ንስምዓዮ። በል 
ካብኡ ውጻእ እሞ ንዓ አብ ሕቝፈይ ይብለና አሎ። 

ክትንሳሕ ምስ ርእስኻ ምፍርራድ የድሊ፡ 

አብ መንበረ ኑዛዜ ኮፍ ኢልካ ንርእስኻ ምኽሳስ ምፍራድ፥ ንሕመቕካ ንኸማኻ ዝአመሰለ ሰብ 
ምንጋር ብባህርና ክንገብሮ ይኸብደና፥ ሥጋና ባህልና ስምዒትና ዝሽነፍ አይኮነን። ድሕሪ ወድቀት 
ቀዳሞት ወለድና ባህርና ስለ ዝተቐየረ ንፈተና ንውድቀት ንጌጋ ቅሉዓት ኮና። ደጋጊምና አብ 
ሓደ ኃጢአት ንወድቕ፥ ሕልናና ክፍኡ እዩ አይትግበር እናበለና እንከሎ ደፊርና ንገብሮ፥ እዚ 
እትገብሮ እዚ እትሓስቦ ዘሎኻ ክፉእ እዩ አይትግበሮ ዝብል አብ ውሽጥና ዝነግር አሎ፥ ጸማም 
እዝኒ ንህቦ እሞ ንጌጋና ደጋጊምና ንገብሮ። ኃጢአት እውን ይልመድ እዩ፥ አቦታትና ቀዳማይ 
ስሕታን ካልአይ ዕብዳን ይብልዎ። ሓደ ጊዜ ምስራቕ ምስጀመርካ አብታ ቀዳመይቲ ትርበሽ 
ሕልናኽ ይህወኽ አብ ካልአይቲ ምኽንያታት ትፈጥር አብ ሳልሳይ ነዚ እንተ ዘይገረ ከመይ ኢለ 
ክነብር ትብል፥ ሽዑ ስርቂ ዓወት መንፍዓት ጅግንነት ይቑጸር፥ አብዚ ዓዲ ፍሉጣት ናይ ስርቂ 
ቦታታት አለዋ፥ አብ ፓርኪን ዝሰርሑ፥ አብ ዓበይቲ ትካላት ከም ሆስፒታል ዝአመሰለ ዝሰርሑ 
ዝኾነ ንብረት አልዒልካ ምውሳድ፥ ከይሓመምካ ሓሚመ ኢልካ ምሕሳው፥ እዝን ካልእን ልሙድ 
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ኃጢአት ኮይኑ ይርአ። ነዚ ኹሉ ዝለመደ ሰብ ጌጋ እገብር አሎኹ ክብል አይክእልን። ድሓር 
ሰባት ከም ለባም መስተውዓሊ ዓቢ ዓዲ ብስድርኡ ክቡር ሕፉር ዝኾነ ሰብ ኃጢአቱ አይኮነ ዝኾነ 
ንእሽቶይ ድኽመቱ ክፍለጠሉ ዝደሊ የለን። ከም ገለ ምሕማይ እንተ ተጀመረ እሞ ንስኻ እንተ 
ኾንካ እትሓሚ ዘሎኻ ጠፊእካ ኢኻ ምፍርራሕን ምሕንሓንን አሎ ስለዚ ሱቅ ይምረጽ። 
ብድሕሪኡ ቆርበቱ ትቐልጦ። 

ንርእስና ክነሸንፍ እምብአር ከቢድ ካብ ኮነ ዓቢ ኲናት ምእዋጅ እዩ። ንብርቱዕ ኲናት ብርቱዕ 
ምስንዳው የድልዮ፥ ዘሎካ ሓይልን ዓቕምን ተጠቒምካ ንጸላኢኻ ላሽ ምባሉ እዩ። ሎሚ አብ 
ርእሰይ ኲናት አዊጀ አሎኹ ስለዚ እንተ ኸአልኩም ሓግዙኒ እናበልና ክንዛረብ የድሊ። ሰባት 
ኲናትና ክርእዩ እንተ ኸአሉ አጆኻ አብ ጎንኻ አሎና ዝብሉ ክመጹ እዮም። ኲናትና ዕዉት 
ክኸውን ጸሎት ተጋድሎ ምስ ርእስኻ ምጭኽኻን የድሊ። ነዚ ገሩ ዝኸአለ ጥራሕ እዩ ክዕወትን 
ክንሳሕን ዝክእል። ንሕይወቱ ማሪኹ አብ ጉዕዞ ሰማይ ዘምርሕ። ጎ.ኢ.ክ. ‘እታ ንመንግስተ ሰማይ 
እትወስድ መገዲ ጸባብ እያ ብአ ዝጉዓዙ ኸአ ውሑዳት እዮም’ ይብለና። ንጸባብ መገዲ 
ብትዕግስቲ ብተስፋ ክንከዳ ይግባእ፥ እምበር እናጠዓመካ እናተዛነኻ ምንባር መን ዘይደልዮ። 
እምብአር ንነፍስና መሊኽና ክንከይድ ዓቢ ጻዕርን ድኻምን የድልየና። 

ድሕሪ ንስሓ ዝስዕብ ሓጎስ፡

ሓደ ካብዞም ሓጥአን ክምለስ አንከሎ አብ ሰማይ ዓቢ ሓጎስ ይኸውን ይብለና ክርስቶስ። ዕለት 
ዕለት ክንምለስ ክንሳሕ ድላይ አምላኽ እዩ። “ግዚኡ አኺሉ እዩ፥ መንግስቲ እግዚአብሔር ከአ 
ቀሪባ እያእሞ ተነስሑ ብወንጌል እመኑ” ማር. 1፡15 ይብለና። እዚ ምስጢር እዚ አብ ጸጋ 
እግዚአብሔር ይመልሰና፥ ዕርቂ ምስ አምላኽ ይፈጥረልና። 

እዚ ምስጢር እዚ ምስ ቤተ ክርስትያን እውን ይዓርቀና። ኃጢአት ንኅውነታዊ ሱታፌን ኅብረትን 
ዝሃሲ ጥራሕ ዘይኮነስ ዚበትኽ እውን እዩ። ምስጢረ ንስሓ ነዚ የዔርዮ። ብኃጢአቱ ዝንሳሕ ሰብ 
ነቲ ድኅሪ ሞት ዝመጾ ፍርዲ አምላኽ ሕጂ ከቐድሞ ይርከብ። “ሓደ ኃጢአትና ብንስሓ 
ብእምነትን ናብ ክርስቶስ ክምለስ እንከሎ ካብ ሞት ናብ ሕይወት ይሳገር ደአምበር ኵነኔ 
አይረኽቦን እዩ” ዮሓ 5፡24። 

ክርስቶስ ነዚ ምስጢረ ንስሓ ዝሠርዖ ንዅሎም እቶም ዝኃጥኡ አባላት ቤተ ክርስትያን ልዕሊ 
ዅሉ ድማ ነቶም ብድሕሪ ጥምቀት አብ ዓቢይ ኃጢአት ዝወደቑ እሞ ንጸጋ ጥምቀቶም ዘጥፍኡን 
ናይ ቤተ ክርስትያን ሱታፌ ኅብረት ንዘቝሰሉን ኢሉ እዩ። (ሓዲስ ት/ክ 1446)። ሓዲስ ዕድል 
ይኸፍት፥ ናይ ጽድቂ ጸጋ ዳግማይ ንኺቕበልዎ የኽእሎም። 

አብ ሕይወት ተነሳሓይ ርኡይ ምልክት ሓጎስ ሰላም ህድአት ይርአ። ብኃጢአቱ ተአሚኑ ዝቐርብ 
ሰብ አብ ሕይወቱ ዓቢ መንፈሳዊ ዕግበት ረኺቡ መልአኽ ዘለዎ ገጽ ይርአየሉ። ከምቲ ክዳን 
ምስተ ሓጽበ እንፈትዎ ዝተነስሐ አብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ፍቱው ይኸውን። 

ሎሚ አብ መንበረ ኑዛዜ ቀሪብና ንዓመታት አብ ልብና አብ ሕልናና ሓቢእናዮ ዘሎና ንነሳሕ። 
እዚ ወደይ እዛ ጓላይ፥ መይቱ/ታ ነሩ ሕይወት ረኺቡ/ባ፥ ጠፊኡ ነሩ ተረኺቡ/ባ እናበለ መሓሪ 
አምላኽ ክቕበለና ደፊርና አብ ቤት አቦና ንእቶ ሽዑ ዓቢ ሓጎስን ብዓልን ክግበረልና እዩ። 
አምላኽ ነዚ የብቅዓና። 

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ 


