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ናይ ቁርስና በረኸት 

 

በስመ አብ ወወሌዴ ወመንፈስ ቅደስ አሐደ አምሊኽ አሜን! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ተቀባሌነት ዘሇዎ ጾም 

ኣብ ውሽጢ ክርስቲያናዊ ሕይወትና እቲ ቀንዱ ዋሌታ ጾም እዩ።     

ናይ ጾም ትርጉም ፣- ብመሰረት ክርስቲያናዊ ስርዓተ አምሌኮ ጾም ክሌተ ትርጉም ኣሇዎ። ንሳቶም ዴማ ንስጋ ናይ ምግዛእ 

(Devoutriess) ወይ ርእስኻ ናይ ምግታእን፣ መንፈሳውነት ንምሌባስ ( Spiritual) እዮም። 

1.  ገዛእ ርእስኻ ናይ ምግዛእ (ናይ ምግታእ) ትርጓሜ ፣- ጾም ንዝተወስነ ግዜ ወይ ከኣ ኣብ ውሽጢ ዝተወሰኑ ግዜ ገዯባት 

ካብ ተዴሊን ሓይሌን ክህቡ ዝኽእለ መግብታት ርእስኻ ብምግታእ ከም ኣታኽሌቲ ዘአመሰለ መግብታት ብዝተወስነ መጠን 

ምውሳዴ ማሇት እዩ።  

 ናይ ጾም ኩነታት ከከም ናይቲ ጸዋማይ (ሰብ) ክእሇትን ዓቕምን ከምኡ'ውን ናይ ጥዕና ኩነታት ዝተፈሊሇየ ብምኳኑ ናይ 

ጾም ግዜን ስዓትን ምስ ናይ ንስሓ ኣቦታት ብምዝርራብ ክንውስንን ክንመርጽን ንኽእሌ ኢና። 

2. መንፈሳውነት ናይ ምሌባስ ትርጓሜ፣- ጾም እንዲ ጾምና እነሕሌፈን ግዜያት ኩልም ንናይ ስጋ ዴላት ብምግታእ ወይ ካብ 

ናይ ስጋ ካብ ተገዛእነት ብምሌቓቕ ንነብስና ነሕዴሰለ ግዜ ብምዃኑ ካብ ኩልም ኣብ ውሽጢ ህይወትና ዘሇው ግዜታት 

እምብዛ ምዕሩጋትን ዝተቀዯሱን ግዜያት እዮም።እግዚአብሔር መንፈስ ከም ምኳኑ መጠን ናብ እግዚአብሔር ምቅራብ 

ዝከኣሌ ብመንፈስ ጥራይ እዩ። ስሇዝኾነ ኸኣ ግዜ ጾም እቲ ጾመኛ ሰብ መንፈሳውነት ስሇዝሇብስ ብመንፈስ ናብ 

እግዚአብሔር'ውን እተሓባበር እዩ። 

ናይ ቁርስና በረኸት 

ዘመነ ለቃስ ፣ ዓብይ ጾም ዝጅመረለ ዕሇት 21-ሇካቲት 2003 ዓ.ም (02-28-2011) ኮይኑ ትንሣኤ ዕሇት 16 ሚያዝያ 

2003 ዓ.ም (04-24-2011) ይኸውን። 

ዓብይ ጾም ካብተን ሸውዓተ ኣጽዋማት ሓዯ ኮይኑ  ንሓምሳን ሓሙሽተን  መዓሌታት  ይጽወም። ዓብይ ጾም ሽሞንተ 

ሳምንታት ኣሇውዎ። ንሳቶም ከአ ዘወረዯ ፡ቅዴስት፡ ምኩራብ፡ መጻጉእ፡ ዯብረዘይቲ፡ ገብርሔር፡ ኒቆዱሞስ፡ ሆሳዕና 

እዮም። እምበኣር ካብዚ ቀጺሌና ንርእዮ እቲ ናይ መጀመርታ ሰሙን ናይ ጾም መእተዊ ዝኾነ ጾመ ዘወረዯ እዩ። 

ቀዲማይ ሰሙን ዘወረዯ  

ጾመ ዘወረዯ፣- እታ ፈሊሚት ወይ ጀማሪት ናይ ዓብይ ጾም እያ ዘወረዯ ከአ ትብሃሌ።  ዘወረዯ ዝተባህሇትለ ምስጢር 
ዴማ ቅዴሚ ዓሇም ዝነበረ ዘልን ዝነብርን ጎይታናን መዴኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ሰማያት ምውራደን 
ካብ ቅዴስት ዴንግሌ ማርያም ካብ ሥጋኣ ሥጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲደ ብዴግሌና ተጸኒሱ ብዴግሌና ተወሉደ ንዯቂ 
ሰብ ንምዴሓን ናብዛ ምዴሪ ዝመጸለ ምሥጢር ዝነግር ሰሙን ስሇዝኾነ ዘወረዯ ይብሃሌ። " ዘአሌቦ ዘዓርገ ውስተ 
ሰማይ ዘእንበሇ ዘወረዯ እምሰማይ ወሌዯ እጓሇ እመሕያው፤ ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረዯ ወዱ ሰብ ናብ ሰማይ 
ዝዓረገ ሓዯ እኳ የሌቦን።'' ብምባሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኒቆዱሞስ ኣብ ዝመሃረለ ጠቂስዎ እዩ። (ዮሐ 3፤13) 
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   ኣብ ውሽጢ ተቐባሌነት ዘሇዎ ጾም ዘሇው ግዳታታት 

1. ምስ ጸልት ዝተጣመረ ክኸውን ይግብኦ፣- ጸልት ናብ ጸጋ ዝፋኑ ንኽብጽሕን ብእግዚአብሔር'ውን ተቀባሌነት ንክህሌዎን 

ምስ ጾም ዝተጣመረ ክኸውን ኣሇዎ። ምስ ጾም ዝተጣመረ ጸልት ንሰይጣን ናይ ምስዓር ሓይሉ ኣሇዎ፣ ምኽንያቱ ጏይታና 

መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌሌ ማቴዎስ "እዚ ከምዚ ዘኣመሰሇ ዓይነት ግና ብጸልትን ብጾምን እንተዘይኮይኑ 

ኣይወጽእን እዩ።" ኢለ ተዛሪቡ እዩ። ማቴ.17-21። 

ጾምን ጸልትን ኣዝዩም ከበዴቲ ንዝኾኑ ዓይነት ሽግራት ንምፍታሕ የኽእለ እዮም። ክብርን ምስጋናን ንአምሊኽና ይኹኖ፣ 

ዋሊ'ውን ንእግዚአብሔር ኣምሊኽና ገዱፍና ጸኒሕና ዯሓር ግና ብጸልት ተሓጊዝና ካብ ሓቂ ዝመንጨወን ፍጹም ገዛእ ርእስና 

ብምሃብ ዘቕረብናዮ ጸልት እንተ ኮይኑ ጸልትና ሰሚዑ ስቕ ኣይብሌን እዩ። ነቢዩ ኢዩኤሌ'ውን ብዛዕባዚ አመሌኪቱ " ኣብ 

እምባ ጽዮን መሇኸት ንፍሑ፣ ጾም ኣውጁ፣ ኣኼባ ጸውዑ፣ ህዝቢ ኣክቡ፣ ቅደስ ጉባኤ ከምዘል ንገሩ፣ ኣረገውቲ ኣክቡ፣ 

ቆሌዑት ጡብ ዝጠብው'ውን ኣክቡ፣ መርዓዊ ካብ ቤቱ ይውጻእ፣ መርዓት ከአ ካብ ሐሌፍኝኣ ትውጻእ፣ እቶም ካህናት 

ኣገሌገሌቲ እግዚአብሔር ኣብ መንጏ ኣፍዯገ ቤተ መቅዯስን መሰውእን ኮይኖም ኦ! እግዚአብሔር አምሊኽ ንህዝብኻ ንሓፍ 

ንርስትኻ ኣህዛብ ክገዝእዎ ኣሕሉፍካ ኣይትሃቦ።" ኢዮ.2-15-17። እንዲበሇ ይመኸረና። 

2. ጾም ንዴኹማት እንዲረዲእና ክኸውን ኣሇዎ፣- ሓዋርያ ቅደስ ጳውልስ ኣብ ግብ.ሓዋ 20-35 "ካብ ዝቕበሌሲ እቲ ዝህብ 

ኣዚዩ ይባረኽ።" ኢለ ዝተዛረቦ ብምሕሳብ እቲ ንጸሞ ጾም ንዴኹማት እንዲሓገዝናን ንዴኻታት እንዲሃብናን ክኸውን ኣሇዎ። 

ብተዋሳኺ ንሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ዝሇኣኾ መሌእኽቱ ከምዚ ኽብሌ የተሓሳስበና "አምሊኽ ሕጉስ ወሃቢ እዩ'ሞ ነፍሲ ወከፍ 

ብጓሂ ወይ ብግዱ ዘይኮነስ፣ ከምቲ ብሌቡ ዝሓሇኖ ይሃብ።" 2ይ.ቆሮ.9-7። 

ጠቢቡ ሰልሞን'ውን ኣብ መጽሓፈ ምሳላ ከምዚ ክብሌ የጠንቕቀና "እቲ ንጥርዓን ዴኻ ከይስምዕ ኢለ እዝኑ ዝዓጹ ንሱውን 

ይጠርዕ እዩ'ሞ ምሊሽ ኣይረክብን" እዩ እንዲበሇ የተሓሳስበና። ምሳ.21-13። 

3. ጾም ብፍቕሪ ዝተሰነየ ክኽውን ይግባእ፣- ኣብ ቕዴሚ ጏይታ ሞጎስ ዘጓናጽፍን ተቐባሌነት ዝረክብን ጾም ብፍቕሪ 

ዝተኣሰረ ክኸውን ይግብኦ። ሓዋርያ ቅደስ ጳውልስ ብዛዕባ'ዚ ኣመሌኪቱ ንሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ዝሌኣኾ መሌእኽቲ "ኩለ 

ገንዘበይ ከኣ ንዴኻታት እንተዝዕዴሌ ሰብነተይ'ውን ንምንዲዴ ኣሕሉፈ እንተዝህብ ግና'ኸ ፍቕሪ እንተዘይሃሌዩኒ ሓንቲ እኳ 

ኣይጠቕመንን እዩ።" 1ይቆሮ.13-3። ይብሌ። 

እወ ናይ ገዛእ ሓውና ስጋ እንዲመንጨትናን ብጽሌኢ እንዲተነኻኸስናን ንሓዴሕዴና እንዲተዯማመናን እንዲተቛሰሌናን ካብ 

ስጋን ጠስምን ተዓቒብና እንዲጾምና ኢና ምስ እንብሌ ፣ ንእግዚአሔር'ውን እንዲሕዘንናን እንዲሓሰናን ኢና። 

ምእንት'ዚዩ ከኣ ሓዋርያ ቅደስ ጳውልስ ናብ ሰብ ገሊትያ ኣብ ዝሇኣኾ መሌእኽቱ "ንሓዴሕዴኩም እንዲተኻሰስኩምን 

እንዲተባሊዕኩምን ንሓዴሕዴኩም ከይትጠፍኡ ተጠንቀቑ።" ገሊ 5፣15 ክብሌ ኣጥቢቑ ዝመኸረና። 

4. ጾም ርእስኻ ብምትሓት ዝተጸምዯ ክኸውን ይግባእ፣- ናይ ጾም ቀንዱ ዕሊማ ከብዴኻ ብምጥማይን ሰብነትካ 

ብምጽምሊውን ኣብ ቅዴሚ ሰብ ኣዕቢርካ ናይ ምርአይን ዘሇዎ ስራሕ ዘይኮነስ፣ እግዚአብሔር አምሊኽና በዯሌናን 

ሓጢአትናን ይቕረ ኢለ ምሕረቱ ምእንቲ ከውርዯሌና አብ ቅዴሚኡ ርእስና ኣትሒትና እንቐርበለን ምስኡ ብመንፈስ 
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እንራኸበለን መሳሌሌ እዩ። ብዛዕብዚ ቅደስ ዲዊት ከምዚ እናበሇ ይነግረና ”ኣነ ግና ምስ ሓመምኩ ከሉ ተኸዯንኩ ነፍሰይ 

ብጾም ቀጻዕክዋ ርእሰይ ኣዴኒነውን ጸላኹ ይብሌ” መዝ 35-13። 

5. ጾም ብስውር(ብምስጢር) ክኽውን ይግባእ፣-ጾም ፍጹም ብስውርን ብምስጢር ዝግበር ክኸውን ኣሇው። ጾም እንዴሕር 

ዴኣ አብ ቅዴሚ ካሌኦት ንክንረኤ ኢሌና ንገብሮ እንተዄንና እቲ ካብ እግዚአብሔር እንረኽቦ ዋጋ የስእነና። እዚ ክሳዕ 

ክንዯይ ከንቱ ከምዝኾነ ጏይታና መዴሓኒናን ኢየሱስ ከርስቶስ ከጠንቕቀና ከል እቶም ግቡዛት ጸወምቲ ምዃኖም ብሰብ 

ምእንቲ ክረኣዩ ገጾም የጸምሌዉ እዮም እሞ ክትጾሙ ከሇኹምሲ ከምኣቶም ጽምሌዋት ኣይትኹኑ ዓስቦም ከም ዝተቀበለ 

ብሓቂ እብሇኩም ኣሇኹ። ማቴ.6-16። ኢለ ኣስተምሂሩ።  

ምስማዕ ፣ንኣእዛና ሓሜት ኣል በሃሌነት፣ ሓሶት፣ ስጋዊ ዴሌየት ክቅስቅሱ ካብ ዝኽእለ ዯርፍታት ካብ ምስማዕ ከም ዝጾሙ 

(ከምዝዕቀቡ) ክንግበር ይግብኣና። ኣብ ክንዴኦም ኣእዛና ንናይ እግዚአብሔር ቃሌ ንምስማዕ መንፈሳዊ መዝሙራት ናይ 

ፈተውትና ሰናይ ቃሌ ንምስማዕ ከነውዕልም ይግባእ።  

ምርኣይ  ፣ ንኣዕይንትና ክፉእን ንዝሙት ዝዯፋፍኡ ነገራት ካብ ምርኣይ ከምዝጾሙ ክንገብሮም ይግብኣና። ከምዚ 

ብምግባርና ንጹህ ሌቦና ኣካሌ ከምእውን ዝተቐዯሰ ሓሳብ ኣብ ውሽጥና ይሰፍን እዩ።  

ምዝራብ  ፣ናይ ምዝራብ ስሚዒት (ህዋስ) ዝርከብ ካብ መሌሓስና ስሇዝኾነ ንመሌሓስና ካብ ምዴራፍን ክፉእ ቃሌ ካብ 

ምዝራብን ናይ እግዚኣብሔር ስም ብኸንቱ ካብ ምጽዋዕን፣ ካብ ምሕሳው፣ ንኻሌኦት ካብ ምሕማይን፣ ቤሊ ቤሇው ወረታት 

ካብ ምውራይን ከምዝጾሙ ክንገብሮም ይግባእና። እምባኣር ክፉእ ቃሌ ምዝራብ ኣብ ቅዴሚ እብዚአብሔር ከምዘሕትተና  

ተርዱኣና መሌሓስና ንእግዚአብሔር ብምምስጋን ብምውዲስን ምስ ኣሕዋትና ብምዃን ብሓቂ ብምጽሊይ ሰናይ ቃሊት 

ንኸውጽኡ ንግበር። ማቴ.12-36። ተመሌከቱ። 

ናይ ሌቢ ሓሳብ 

 ሌብና ንሰባት ንምትሊሌን ንምጉዲእን ካብ ምሕሳብ ከምዝጾሙ (ከምዝዕቀቡ) ምግባር። 

ምዝካር  

ናይ ርእስና ሓጢኣትን በዯሌን ብምዝካር እንዲተጠዓስና ጏይታና ምሕረት ንኽገብረሌና ክንሌምን ዴኣ ይግብኣና እምበር ናይ 

ካሌኦት ሰባት ስሕተትን በዯሌን ብምስሌሳሌ ናይ ጽሌእን ናይ ሕነ ምፍዲይን ስምዒት ኣብ ውሽጥና እንዲሕዯርና ክፉእ 

ነገራት እንዲዘከርና ክንነብር ኣይግብኣናን እዩ። እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ሕዝበ ክርስቲያን ጾም ካብ ስጋን ካብ ካሌኦት 

ሰውነትና ክሃንጹ ዝኽእለ መግብታት ምዕቃብ ጥራሕ ከምዘይኮነ ኣብ ሊዕሉ ተጠቂሱ ካብ ዘል ጽሑፍ ተረዱኢናዩ ኣሇና። 

እዞም ዝተጠቕሱ ነጥብታት ኣማሉእና እንተጾምና በረከተ ስጋን ነፍስን ካብ እግዚአብሔር ንረክብ።  

 ኣብ ግዜ ጾምና ንእግዚአብሔር ዘሐጉስ ስራሕ ክንሰርሕ እታ ናይ ቁርስና ነጥፍኣ ከኣ ንዝተሸገሩ ስኡናት ከነካፍሌን ወይ ከኣ 

ንቤተክርስቲያን ክንህብ ይግብኣና። 

  እግዚአብሔር ጾምና ይባርኽ ። 

  ወስብሐት ሇእግዚአብሔር! 
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