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ኣዳላዊ                                                                                                                             
ቤት ፍቕሪ እግዚኣብሄር 
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ኣርእስቲ፦ ተኸታታሊ መምሪሒ ጽሑፋት ኣብ መንፈሳዊ ሂወት 

(ከመይ ገይረ ክጽሊ ኣለኒ) መልሲ ምስጢር ጸሎትና (1) 

ኣዳላዊ፦ኣገልገልቲ ቤተ ክርስትያን ቤት ፍቅሪ እግዚኣብሄር። 

 

ዝተሓተመሉ፦ 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

መተሓሳሰቢ፦ ኣብዚ መንፈሳዊ ጽሑፍ እዚ ሙሉእ ጥቅሚ ንምርካብ 
ብመስርዕ ምንባብ ከድልየካ እዩ። ብዘይ መስርዕ ምንባብ ግን ናብ 
ምድንጋርን ብተወሳኺ ውን ተስፋ ናብ ምቁራጽን ክወስድካ ይክእል 
ዩ። 

እዛ መጽሓፍ ብዝሓሰረ ዋጋ 

 ኣብ ኢድ ኩሉ መንእሰይ ክርስቲያን 
ክትበጽሕ ኣብ ክርስቶስ ተስፋ ኣሎና። 

ንሰኻ ውን ነዕሩክትኻን ፈተውትካን 
ብምሃብ ኣብቲ ተስፋና ተኻፋሊ ኩን። 
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ብጹእ ወቅዱስ ኣቡነ ቶዋድሮስ 2ይ 

መንበረ ወንጌላዊ ማርቆስን ፓትሪያሪክን እስክንድርያ 
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ብጹእ ወቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ 3ይ 

ፓትሪያሪክ ኤርትራ 

 

 

መእተዊ 
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ጸሎት ምስ ኣምላኽ ምዝርራብ እዩ። ግን ስለምንታይ እዩ ጸሎት 
ብገሊኦም ተፈታውን ደስ ኢልዎም ዝገብርዎን ኪኸውን ከሎ 
ብገሊኦም ከኣ ኣዝዩ ኣድካሚ ዝከውን፧ ሰለምታይ ከ ገሊኦም 
ይሓቱ እሞ ዝሓተትወ ረኺቦም ደስ ይብሎም ገሊኦም ከኣ ዋላ 
እዃ ብዙሕ እንተጸለዩ መልሲ ዘይረኽቡ፧  

ነዚ ነገር እዚ ምስጢር ኣለዎ። እታ ቀዳመይቲ ምስጢር መልሲ 
ናይ ጸሎትና ትጽቢት እያ። ንጸሎትካ ካብ ኣምላኽ መልሲ 
ምጽባይ። እዚ ከኣ ትርጉም ዘይብሉ ቃላት ዘይምዝራብ፡ ከምዚ 
ግዴታይ እዩ ኢልካ ዘይኮነስ ቅኑዕ እዩ ትርጉም ኣለዎ ዶ ኢልካ 
ምሕሳብ የድሊ። 

ሰለስተ ነገራት ኣለዉ ናይ ጸሎትካ መልሲ ብሓቂ ከም ትጽበ ዘለኻ 
ዝገልጹ። ብበሓደ ክንርዮም ኢና  

እታ ቀዳመይቲ ኣርእስቲ ጸሎት ምሓዝ፣  

ካልኣይቲ በቲ ዝሓተትትካዮ ነገር ምሕሳብ ምስትንታን፣   

ሳልሰይቲ ምጽባይ ክሳብ መልሲ ትረክብ። 

ትጽቢትና ኣብ ስሚዕትና ወይ ከኣ ኣብ ናትና ግብሪ ዝተመርኮሰ 
ኣይኮነን። ኩሉ ግዜ ትጽቢትና ኣብ ቃል ኣምላኽ እዩ ምኽንያቱ 
ኣምላኽ ንዝሓተትናዮ ክምልስልና ምዃኑ ነጊሩና እዩ። 

እንተድኣ ጸሎትካ ትርጉም ዘለዎን ውጺኢታውን ክኸውን ድሌት 
ኣሎካ፣ ነዘን ዝስዕባ ቀለልቲ ደረጃታት ክትፍትነን ይዕድመካ 
ኣለኩ። ድሕሪ ምፍታንካ ውጽኢት ክተረኽበሉ ኢኻ በዚ ከኣ ቀጽል 
ጠጠው ከይትብል። 
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ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይውዳእ ሓጎሰን 
ሰላምን ሂቡና እዩ ምስጢር ፍቕሩ ውን ገሊጹልና እዩ። 
ኣማላድነት ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ጸሎት ናይ 
ኣቦና ኣዱስ ተዎድሮስ 2 ዘሃገረ ግብጽ ኣይፈለየና። ክብርን 
ምስጋናን ንእግዚኣብሄር ኣምላኽና ሎምን ኩሉሳዕን ይኹን 
ኣሜን። 

ከምቲ ናይ ኹሉ ግዜ ልማደይ ናብ ኣበ ነብሰይ ኣብ ዝጓዓዘሉ 
ዝነበርኩ ግዜ ብዛዕባ ናይ ሎሚ መዓልቲ ዝማሃሮ ኣርእስቲ 
እንዳሓሰብኩ ይኹይድ ነበርኩ። ካብታ ኣቦና መልሲ ናይ ጸሎትካ 
ትረኽበሉ ምስጢር ኣሎ ካብ ዝብሉኒ ጀሚረ ብዛዕብኡ 
ብምሕሳብ ኣእሙረይ ትሑዝ ነበረ። ካብ ቁልዕነተይ ጀሚረ ዝኾነ 
ሓዲሽ ነገር ምድህሳስ ወይ ከኣ ዝኾነ ምስጢረ ናይ ምፍላጥ 
ድሌትን ፍቅረን ኔሩኒ እዩ።  በዚ ከምዚ እንዳሓሰብኩ 
ከይተረድኣኒ ናብታ ናይ ልሙድ መራኸቢት ቦታና በጻሕኩ። 
ንኣቦና ሰላም ኢለ ኮፍ በልኩ ብቀጥታ ከኣ ናብቲ ከሕስበኒ ዝቀነየ 
ጉዳይ ኣተኹ። ኣቦና ገለ ገለ ሰባት ናብ ኣምላኽ ይጽልዩ እሞ 
ብቅጥታ ከኣ መልሲ ጸሎቶም ይረኽቡ ገለ ገለ ሰባት ከኣ ዋላ 
ብዙሕ ይጸልዩ መልሲ ግን ዘይረኽቡ ኣለዉ። ኣቦና መልሲ 
ምስጢረ ጸሎትና ከም እትነግሩኒ መብጻዓ ኣቲኹሙለይ ኔርኩም 
ኢኹም እሞ ሕጂ ንገሩኒ። 

ኣቦና፣ እወ ዝወደይ ንጸሎትና ብከመይ መልሲ ንረኽበሉ 
ምስጢረ ኣለዎ። 

ኣነ፣ እንታይ እዩ ንሱ ኣቦና 

ኣቦና፣ እታ ቀዳመይቲ ምስጢረ  

ትጽቢት 
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ኣነ፣ እንታይ ክጽበ፧ 

ኣቦና፣ መልሲ ምጽባይ፡ ብዙሓት ሰባት ይጽልዩ እሞ ድሕሪ 
ጸሎቶም ከምዚ ኢልኻ ምስ እትሓቶም፡ መልሲ ክትረክብ 
ትጽቢት ኣሎካ ዶ፧ ወይ ትሓስብ ዶ፧ ምስ እትብሎም፣ ከምዚ 
ኢሎም ድማ ይምልሱልካ ኖእ ኣይጽበይን እየ። 

ስለዚ እቲ ዝጽልይወ ጸሎት ብዘይ ርዲኢት እዩ። ንሳቶም ዝጽልዩ 
ግዴታ ስለ ዝዃኖምን ስርዓት ንምፍጻምን ኢሎም ቃላት ጥራይ 
ይደጋግሙ። 

እታ ቀዳመይቲ  መልሲ ከም እትጽበ ትገልጸልካ ነገር መርጫካ 
ምፍላጥ ወይ ከኣ ንእትጽልዮ ነገር ፈሊኻ ምልላይ። 

                                  

 

 እንተ ድኣ ብዛዕባ ሓደ ነገር ፈሊኻ ኣብ 
ጸሎትካ ትሓትት ኮንካ እዚ ትርጉም ዘለዎ 
ቃል ወይ ከኣ ጸሎት እዩ። 

ኣነ፣ ብከመይ ድኣ ኣቦና 

ኣቦና፣ ንኣብነት ክነግረካ እዚ ወደይ 41 
ግዜ ክርያላይሶን ኣብ ነፍሲ ወከፍ 

ንሕና ግና ነታ ኻብ 
መንፈስ ቅዱስ 

እትመጽእ ናይ ተስፋ 
ጽድቂ ብእምነት 

ሃረረ እናበልና ንጽበ 
ኣሎና። 

ብዛዕባ ሓደ ነገር ፈሊኻ ምጽላይ (ኣርእስቲ ጸሎት ፈሊኻ 
ምሓዝ) 
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ጸሎትካ ክትብል ከለኻ እንታይ ኢካ ትሓትት ዘሎኻ፧ 

ኣነ፣ ኦኦኦ ጐይታ መሓረና እብል። 

ኣቦና፣ ንጐይታ እንታይ ዓይነት ምሕረት ኢኻ እትሓቶ ዘሎኻ፧ 
ወይ ከኣ እንታይ እዩ ትጽብይትካ ካብ ኣምላኽ፧ “ኣምላኽ 
ምሕረትካ ሃበኒ”፣ ሽዑ ኣምልኽ ድማ ዝወደይ እንታይ ዓይነት 
ምሕረት ኢኻ ትሓትት ዘለኻ ፍቑረይ ምሕረት ዘድልየካ ዘሎ 
ምኽንያት እንታይ እዩ ኢሉ ምስ ዝሓተካ እንታይ ኢኻ ክትብሎ፧ 

ኣነ፣ ብርግጽ ብዛዕባ እዚ ሓሲበ ኣይፈልጥን እየ። እንታይ ከም 
ዝብል ውን ብትኽክል ኣይፈልጥን እየ በልኩ ሕፍረት 
እንዳተሰማዓኒ። ኦኦኦ ጎይታ መሓረና ይብል ግን ዝኾነ ትጽቢት 
የብለይን ወይ ከኣ ከምቲ ዝበልኩሙኒ ብፍሉይ ዝጽበዮ ነገር 
የለን። 

ኣቦና፣ ዝወደይ ዝኾነ ትጸልዮ ጽሎት ኣርእስቲ ወይ ከኣ ብፍሉይ 
መሪጽካ ዝሓዝካዮ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ፡ ትጽበዮ ዝኾነ መልሲ 
የለን ማለት እዩ ስለዚ ውጺኢቱ ድማ መልሲ ከይረኸብካ ምኻድ 
እዩ። 

ዝኮነ ብዘይርዲኢት እትጽልዮ ጸሎት ዝኮነ ውጽኢት ወይ 
ከኣ ሓይሊ ክህልወ ኣይክእልን እዩ ካብ ቃል ዘይሓልፍ ተራ 
ዘረባ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ።  

ጸሎትካ ኩሉ ግዜ ብርዲኢት ክከውን ኣለዎ። ብኸምዚ ምኽንያት 
እዩ ጐይታ ብሓሶት ቃላት ኣይትደጋግሙ ዝበለና ብዘይ ምርዳእን 
ብዘይ ዝኾነ ግንዛቤን ክኸውን ጐይታ ኣይደልዮን እዩ። ንሱ 
ዝደልይ ንኽብሪ ዕብየቱን ሓይሉን ዝገልጽ ሓይሊ ዘለዎ ጸሎት እዩ 
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ኻባና ዝጽበ። ከምቲ ኣብ ወልጌል ማቴዎስ ዝበለና፡ (ማቴ 6፡7) 
ኣህዛብ ብምብዛሕ ዘረቦኦም ዚስምዑ እዩ ዚመስሎም እሞ፡ 
ኽትጽልዩ ከለኹም ከምኣቶም ከንቱ ዘረባ ኣይተብዝሑ።  

ኣነ፥ ኣቦና ከምዚ ዓይነት ጸሎት ክንገድፎ ኣለና ኣለት ድዩ፧ 

ኣቦና፡ ኖእ ብርግጽ ከምኡ ማለተይ ኣይኮነን፡ ዝወደይ ኣነ ዝብል 
ዘለኹ ነቲ ብዘይ ርዲኢት ንጽልዮ ከነቓርጾ፡ ነቲ ብንባብ ቃላት 
ጥራይ ንጽልዮ ኣቃሪጽና፡ ጸሎትና ብርዲኢት እንታይ ከም እንብል 
ዘሎና ብልኽዕ ተገንዚብና ክንገብሮ። ብውሽጥኻ ምስ ኣምላኽ  
ምስ ኣቦኻ ምስ ኣቦና ትዛረብ ከም ዘሎኻ ምእማን። ብሓቂ 
ጸሎትካ ቃላት ጥራይ ኣይክኸውንን እዩ ኣስተንትኖ እሞ ከምዚ 
ክትብል ከለኻ “ኦኦኦ ጐይታ መሓረኒ” ጐይታ ከምዚ ከም ዝብለካ 
እመን፡ “ ካብ ምንታይ እየ ክምሕረካ ፍቑረይ”  

ከምዚ ኢልካ መልሰሉ ካብ ናይ ሰይጣን ሓሳባት መሓረኒ፡ ካብ 
ትህኪት መሓረኒ፡ ኣብ ግዜ ፈተና ምሳይ ኩን ምሕረትካ ውን 
ሃበኒ፡ ግዜይ ብግቡእ መታን ክጥቀም ሓግዘኒ፡ ኦኦኦኦ ጐይታይ 
ምህረትካ ኩሉ ግዜ ምሳይ ትኹን ካባይ ኣይትርሓቅ። ከምዚ 
እንተ ድኣ ኢልካ ጸሎትካ ትርጉም ዘለዎን ስቕ ኢልካ ናብ ንፋስ 
ከም ምዝራብን ኣይከውንን እዩ። ዝወደይ መጽሓፍ ቅዱስ 
እንታይ ይብለና መሲሉካ ኣብ (ማር 7፡6)”እዚ ህዝቢ እዚ 
ብኸናፍሩ የኽብረኒ፡ ልቡ ግና ካባይ ኣዝዩ ዝራሓቀ እዩ”። 
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ኣነ፣ ኦኦኦ እንተ ድኣ ኣብ 
ነፍሲ ወከፍ ጸሎትና ኣተኩሮ 
ጌርናሉ ብጣዕሚ ጽቡቅን 
ጥልቀት ዘለዎ ትርጉም ናይ 
ቃላት ክንረክብ ኢና። 

ኣቦና፣ ትኽክል ዝወደይ 
ጽቡቕ ኣለኻ ከምዚ ክትብል 
ከለኻ ንኣብነት “ሓጥያትና 
ይቅረ በለልና” ወይ ከኣ  
“ኦኦኦ ጐይታየ ኣብዛ 
መዓልቲ እዚኣ  ኩሉ 
ዝገበርናዮ ሓጥያት ይቅረ 
በለልና” 

ኣምላኽ ከምዚ እዩ ዝብለካ 
ኣየናይ ሓጥያት እየ ይቅረ 
ክብለልካ፧  

ንሰኻ ድማ ኩሉ 
ዝሓጠክዎ ሓጥያት ኣነ 
ሓጥእ እየ ትብል።  

ድሕሪ ጸሎትካ ኣምልኽ ይቕረ ዝብለልካ ዶ ይመስለካ፧ 

ንሰኻ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ኢኻ ትብል ኣነ ሓጥእ እየ ። 

ስለዚ ጥቅሚ ናይ ጸሎት ድኣ እንታይ እዩ፧ ካብቲ ዕዳ ሓጥያትና 
ይቕረ ምባልና ጥቅሚ ድኣ እንታይ እዩ፧ 

 

እቶም ንጸሎቶም 
ብታህዋኽ ስቅ ኢሎም 

ዘንብቡ፣ ብሰንኪ 
ትህኪቶም ወይ ከኣ 
ደቃሶም ይጪነቁ። 

ኣብ ልቦም ዝኾነ ርዲኢት 
ናይቲ ዝጽልይወ ዘለዉ 

ጸሎት ዘይብሎም 
ክንሶም ንኣምላኽ 

ዘገልግሉ እንዳመሰሎም 
ንዕግበት ገዛእ ርእሶም 

ይዛረቡ ንሕልነኦም ውን 
ስቅ ከም ዝብል 

ይገብርወ። 
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ኣነ፣ ሕራይ ኣቦና መፍትሒ ናይዚ ጸገም እንታይ እዩ፧ 

ኣቦና፣ መፍትሒ ናይዚ ዝወደይ ዝገበርካዮ ሓጥያት ኩሉ ሓደ 
ብሓደ ክትዝክሮ ፈትን ክትጽሊ ከለኻ ከኣ ሓደ ብሓደ 
እንዳጠቀስካ ይቅሬታ ሕተት። ንኣብነት ኣብ መንገዲ ኣብ 
ብዙሓት ሰባት ኣብ ዘለውዎ ዝሓስቦ ዝነበርኩ ናይ ሰይጣን 
ሓሳባት ይቅረ ግበረለይ ጐይታይ፣ ሎም መዓልቲ ቁጥዕቲን 
ኣንጸርጻሪትን ኮይነ ዊዒለ ይቅረ በለለይ፣ ሎሚ ታሃክየ ምሳኻ 
ኣይተዘራረብኩን ኣይጸለኹን ውዒለ ይቅረ ግበረለይ። 

ኩሉ ዝገበርካዮ ሓጥያት ብኣስማቱ ክትዝክሮ ከለኻ ትንሳሓሉ 
ኣለኻ ማለት እዩ፣ ብሙሉእ ርእሰ ምትእምማን ከኣ ኣምላኽ 
ይቅረ ከም ዝበለልካ ታኣመን። እተዘይኮይኑ ጸሎትና ትርጉም 
ዘይብሉን ዘይውጺኢታዊን ይኸውን። ኣምላኽ ዘይምልስልና 
ምኽንያት ንክምልሰልና ስለ ዘይንጽበዮ እዩ። 

እዚ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ምኽንያት ናይ ጸሎትና ኣብ 
ክንዲ ሓጐስን ቅሳነትን ዝኸውን ኣጭናቅን ኣድካምን ዝኾነሉ 
ዘሎ ምኽንያት እዩ። እንተ ድኣ እቲ ዝጽሊ ዘሎ ሰብ ዝጸለዮ ዘሎ 
ነገር ከም ዝረኸቦን ከም ተቕበሎን ብርግጽ ዝኣምን ኮይኑ 
ብሓጐስ እዩ ክጎይይ። ከምዚ ሰብ ኣብ ዘድልዮ ናይ ኢኮኖሚ ነገር 
ብነጻ ምዃኑ እንተ ፈሊጡ ዝጐይ ልክዕ ከምኡ እዩ ህያብ ኣምላኽ 
ከኣ ነጻ ህያብ እዩ። 

ብምኽንያት መልሲ ጸሎትና ዘይምጽባይ፣ ጸሎትና 
ኣጭናቂ፣ከቢድን ኣድካሚን ይከውን። 
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ኩሉ ነገራትና ናብቲ ኩሉ ከኣሊ ንኹሉ ዝስዕር ኣምላኽ 
ንሃቦ። 

እቲ ንኣምላኽ ዝግባእ ኣምልኾን ናይ ኣምልኾ ስርዓታትን 
ብዘይ ምሰልቻው ክንህቦ ግዴታና እዩ። 

እቲ መልሲን በረኸትን ድማ ናባና እዩ ዝምለስ። 

ኣነ፣ ሓደ ሓደ ግዜ ኣሎ ንጐሆ ምስ ጸለኹ ዝኾነ ጸገም ከየጋጠመኒ 
ሰላም ዘለወ መዓልቲ ይውዕል። ግን እንታይ ዓይነት ጸሎት ከም 
ዝጸለኹ ክርድኣኒ ኣይክእልን ኣሎ እንታይ እዩ ኣቦና፧ 

ኣቦና፣ ኩሉ ግዜ ንጽልይ ካብ ኣምላኽ ሓገዝን ደገፍን ስለ ዘድልየና 
ንዕኡ ክንወስድን ኢልና ኢና። ኣብዛ ዓለም ዘሎ ጸገምን 
ሻቁሎታትን ንምስዓር ኣብ ልዕሊ ሰይጣን ንክንሕይልን ሰይጣን 
ናባና ዝሰዶ ኹናት ንምውጋእን እዩ። ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ምሳና 
ድኣ እንበር ኣንጻርና ኣይኮነን። ኣብቲ ጸሎት ምግባር ንርስዓሉ 
ግዜ ንናይ ሰይጣን ኹናትን ናይ ዓለም ፈተናን ንበይንና ክንስዕሮ 
ኣብ ንፍትነሉ ግዜ ብሰይጣን ተሳዒርና ደኺምና ንወድቅ። 
ምኽንያቱ ድኻም ናይ ሰይጣን ድኣ እንበር ናይ ኣምላኽ 
ኣይኮነን። ምኽንያት ናይ ድኻምና እቲ ዘድልየና ደገፍን ሓይልን 
ካብ ኣምላኽ ስለ ዘይወሰድና ኩሉ ትውክልትና ኣብ ነብሰና ስለ 
ዝገበርና ኣብ ቅድሚ ሰይጣንን ፈተናታት ናይ ዓለምን ድኹማት 
ኮይና ንርከብ። 

ኣነ፣ ኣቦና ሓደ ሓደ ግዜ ኣለኒ ምጽላይ ዝርሳዓሉ፧ 

ኣቦና፣ ዝወደይ ምጽላይ ንርስዓሉ ምኽንያት ጸሎት ትርጉምን 
ሓይልን ከም ዘለወ ርግጸኛታት ስለ ዘይኾና ኢና። ናይዚ ቀንዲ 
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ምኽንያት ከኣ መልሲ ናይ ጸሎትና ስለ ዘይንጽበ ጸሎትና ብዘይ 
ዕላማን ኣርእስቲን ስለ ዝኸውን እዩ። 

ንኣብነት፣ ብብዝሒ ስለ 
ሰላም ናይ ቤተክርስቲያናን 
ሰላም ዓለምናን ክንጽልይ 
ከሎና ኣምላኽ ከም 
ዝሰምዓናን ብሓቂ ሰላም 
ከም ዝህበናን ክንኣምን 
ይግብኣና።  

ስለ ዘራእትን ንፋሳት 
ሰማያትን ክትጽሊ ከሎኻ 
ኣቶኩሮኻ ኣብኡ ጌርካ 
ብሓቂ ስለ ዘራእቲ ጸልይ 
ብሓቂ ከኣ ጐይታ 
ንዘራእትና ክባርኽን ካብ 
ኩሉ ተባላዕቲ እንስሳታት 
ክሕልወናን እዩ። ስለዚ 
ዝወደይ ኹሉ እትሓቶ ሕቶ 
ኣምላኽ ከም ዝሰምዓካን 
ደስ ኢልዎ ከም 
ዝምልሰልካን እምነት 
ይሃልኻ። “ብዝዕባ እዚ 
ብዓሚቅ ኣብቲ ተኸታታሊ 
መንፈስን ሂይወትን ዝብል 

ክንሪኦ ኢና”። ብዛዕባ ጥቅሚ ሰዓታት ጸሎት፡ ቅዱሳን 

ንሓደ ሰብ ጸሎት ኣብ ትገብረሉ 
ግዜ፣  ነቲ እተቅርቦ ሕቶኻ እንታይ 
ዓይነት ቃላት ትጥቀም ኣለኻ፣ በቲ 
ተቅርቦ ዘለኻ ሕቶ ወይ ሒዝካዮ 

ዘለኻ ኣርእስቲ ጸሎት ድማ ርግጸኛ 
ሙኻንካ ክትምርምሮ ይግባኣካ 
እዩ። ኣምላኽ ንኹሉ መዓልታዊ 
እንዳገለጽና እነቅርቦ ጸሎትና 

ክምልስ ምዃኑ ዝኣተወልና ጥቡቅ 
ቃል ኪዳን ከም ዘሎና ክንኣምን 

ይግባና እዩ።  

ንኣብነት፣ ብዛዕባ ጥዕና ንነብሰኻ 
ወይ ከኣ ንካልእ ክትሓትት ከለኻ፣ 

ነቲ “ጥዕና” ዝብል ቃል ኣብ 
ኣእምሮኻ ዝነበረ  ናብ ናይ ብሓቂ 
ለዊጥካ ካብቲ ኩሉ ዝኽእል መሓሪ 

ጐይታ ኩሉ ዝሓተትካዮ ከም 
ዝተቀበልካ እመን። 

ምክንያቱ ስራሕን ተግባርን 
ኣምላኽና ከምኡ ስለ ዝኾነ። ሕተቱ 
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መዓልታትን ክንዘራረብ ኢና ስለዚ ከኣ እቲ ነብዕሎ በዓላት 
ብርዲኢት ንገብሮ። ኣብ ግዜ ጸሎትና ውን ኣተኩሮና ናብኡ 
ብምግባርን ተረዲኡናን ንጽሊ። ከምዚ ሓደ ተማሃራይ ኣዝዩ 
ንዝሰልቸወ ዕዩ ገዛ ቀልጢፉ ክውድእ ዝደሊ ከምኡ ዓይነት 
ስሚዒት ክህልወና ኣይግባእን። 

ከምዚ ምስ ንገብር እዩ ጸሎትና ካብ ትርጉም ዘይብሉ 
ቃላት ናብ ሓያልን ውጺኢት ዘለወን ከምቲ ጐይታ ዝደልዮ 
ዓይነት ጸሎት ዝኾነልና።   

ሕጂ ዝውደይ ሓደ ኣገዳሲ 
ክትላመዶ ዘለካ ነገር ክነግረካ 
እየ። 

ኣነ፣ እንታይ እዩ ኣቦና? 

ኣቦና፣ ክንምገብ ከለና ንጽልዮ 
ጸሎት፡ እንታይ እንዳበልካ ትጽሊ? 

ኣነ፣ ዝበዝሕ ግዜ”ኦኦኦ ጐይታ 
ከምቲ ነተን ሓሙሽተ ባኒን ክልተ 
ዓሳን ዝባረክኻ ነዚ መግብና ውን 
ባርኾ” ከምዚ ዓይነት ጸሎት ኢና 
እነዘውትር ቅድሚ ምምጋብና። 

ኣቦና፣ እሞ ዝወደይ ኣምልኽ 
ከምታ ዝለመንካዮ ነተን መግብኻ ባሪኹ ን5000 ሰባት 
ኣኺሉልካስ ተረፍ ድማ 12 መሶብ ክተረፍ ትጽበ ዶ? 

ብሙሉእ ልብኻ ናብ 
ኣምላኽ ኣብ ትጽልየሉ 
ግዜ ምስ ኣምላኽ ኢኻ 
ትዛረብ ዘለኻ ማለት 
እዩ፣ ካባኻ ወጻኢ 

ኣይኮነን ዘሎ እንታይ 
ድኣ ኣብ ውሽጢ ልብኻ 

እዩ ዘሎ። 

“እቲ ኣባይ ዝነብር ኣነ 
ድማ ኣብኡ ኣለኹ” 

(ዮሃ፣ 6:56) 
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ኣነ፣ ኖእ በልኩ ፍሽኽ እንዳበልኩ እዚ እኮ ከም ልማድ ኢና እንብል 
እንበር ከምኡ ክኸውን ኣይጽበይን እየ። ግን ኣቦና እንታይ ኢለ 
ክጽሊ ኣሎኒ ቅድሚ ምምጋበይ። 

ኣቦና፣በል ሕጂ ሓደ ቀሊል ልምምድ ክነግረካ እየ። ኩሉ ግዜ ኣቦና 
ማር ኢስሓቅ ዝበልወ ቃል ዘክር “ሓይሊ ጸሎት ኣብ ትሕዝቶ 
ዘይኮነስ ኣብ ቀጻልነት እዩ” መግቢ ንምገቦ መቸም ከብድና 
ብባኒ፡ ብሩዝ፡ ብደርሆ፡ ስጋ ክንመልእ ኢልና ኢና እዚ ሓጥያት 
ኣይኮነን ግን ንሕና ስጋ ጥራይ ዝሓዝና ፍጡራት ኣይኮናን ወይ 
ከኣ ኣይንኸውንን ኢና!!!  

 

 

ንሕና ደቂ ሰብ ኢና ዘይጠቅም ፍጥረት ወይ ኣናጹ ኣይኮናን። 
ነብሰና ውን ክትዓግብን ክትመልእን ኣለዋ። በዚ ምኽንያት እዩ 
ከኣ ወጌላዊ ጳውሎስ “ብመንፈስ ምልኡ” ዝበለና (ኤፌ፣ 5፡18) 
“ዝርገት ኣለዎ እሞ ብወይኒ ኣይትስከሩ ግናኸ ብመዝሙርን 
ምስጋናን ብመንፈሳዊ ቕኔን ብልብኹም ንጐይታ 
እናቐኔኩምሉን እናደረስኩምሉን ንሓድሕድኩም 
እናተዛራረብኹምን መንፈስ ይምላእኩም።” 
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ዮሃንስ መጥመቅ ውን ከምዚ በለ (ዮሃ፣ 3፡34) “ኣምላኽ 
መንፈሱ ሰፊሩ ኣይህብን እዩ” 

ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ውን ከምዚ 
በለና (ሉቃ፣11:13) “እምብኣርሲ 
ንሰኻትኩም እኳ ኽፉኣት ክነስኹም 
ንደቅኩም ጽቡቕ ህያብ ምሃብ ካብ 
ፈለጥኩም እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦ ግዳ 
ንዚልምንዎ ኽንደይ ኣብዚሑ መንፈስ 
ቅዱስ ዘይህቦም”። 

ኣነ፣ እንታይ ማለትኩም ኢኹም ኣቦና? 

ኣቦና፣ እንዳተመገብካ ከሎኻ ብዛዕባ 
እንታይ ትሓስብ? 

ኣነ፣ ፍሽኽ ድሕሪ ምባል እንዳሓሰብኩ ይምገብ በልኩ። 

ኣቦና፣ እቲ ትምገበሉ ግዜ ኣብ ጥቅምኻ ኣውዕሎ። ኣብ ነፍሲ 
ወከፍ ኩላሶኻ ከምዚ በል፡ 

                

 

 

እዚ ከምዚ ልምዲ ዝወደይ ሓጺር ግን ከኣ ኣዝዩ ዓሚቕ ጸሎት 
እዩ። ሕሰቦ እሞ ኣብ ግዜ ቁርሲ፡ ኣብ ግዜ ድራር ኣብ ግዜ ምሳሕ 
ኩሉ ግዜ ንጐይታ ብመንፈሱ ክመልኣካ ትሓቶን ከም ዝመልኣካ 
ኣሚንካ ትጽበ እንተ ድኣ ኮንካ። ልኽዕ ከምቲ ንሃዋርያት 

“ኦኦኦኦኦ ጐይታይ መንፈስ ቁድስካ ምልኣኒ” 

ክትጽሊ ከለኻ 
ቃላትካ 

ብዘይታሃዋኽ 
ኣውጻኣዮም። 

ሓሳባትካ ውን ናብ 
ኹሉ ወገን 

ኣይትዘርጋሓዮ። 
ኹሉ ኣእምሮኻ 
ናብቲ እትብሎ 

ዘሎኻ ቃላት ዕጽው 
ጌርካ ሓዞ። 
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መንፈሱ ዝመለኦም ናዓኻ ውን ደስ እንዳበሎ ዝለመንካዮ ከም 
ዝምልሰልካ እመን።  

መንፈስ ቅዱስ ውን ምሳኻ ሓቢሩ ፍረ መንፈስ ንኽትፈሪ 
ክሕግዘካ እዩ እዚ ከኣ (ፍቕሪ፣ ሓጎስ፣ ሰላም ወዘተ) ኹሉ 
ክምህረካን ቃል ወንጌል ውን ከዘክረካን እዩ። 

ኣነ፣ ኣቦና እዚ ድኣ ሓጺር ግን ከኣ ኣዝዩ 
ዓሚቅ ጸሎት እንድዩ። 

ኣቦና፣ ሓደ ቅዱስ ኣቦ (ካብ ሩሲኣ) ሰራፊን 
ሳሮቫ ዝባሃሉ ንሰለስተ ዓመት ዝኣክል 
ለይትን ቀትርን ከምዚ እንዳበሉ ይጽልዩ 
ነበሩ “ኦኦኦ ጐይታይ መንፈስ ቅዱስካ 
ምልኣኒ ኦኦኦኦኦ ጐይታይ መንፈስ ቅዱስካ 
ምልኣኒ” ዳሓር መንፈስ ቅዱስ መለኦም  
ኣብቲ ማእከል ናይ ሩሲኣ በረድ ኮይኖም 
ውን ይጽልዩ ነበሩ። ብጸጋን መንፈስን 

ተመሊኦም ድማ ብትብዓት ንጐይታ መስከሩ። ዝወደይ ስቅ 
ኢልካ ፋርማጆ ኣይትብላዕ ሕተት ድኣ። 

ኣነ፣ እንታይ ማለትኩም ኢኩም ፋርማጆ ብምብላዕ ኣቦና? 

ኣቦና፣ ሓደ ሰብኣይ ካብ ዓዲ ኢንግሊዝ ናብ ኣሜሪካ ብመርከብ 
ጉዕዞ ጀመረ። እቲ ጉዕዞ ናይ 10 መዓልቲ ጉዕዞ ነበረ። እቲ ሰብኣይ 
ኣዝዩ በቃቅ ስለ ዝነበረ ካብ ገዝኡ ቁሩብ ፋርማጆን ቁሩብ ባኒን 
ክወሰድ መደበ ከምኡ ውን ገበረ። ምኽንያቱ ኣብታ መርከብ 
ዝኾነ ነገር ክገዝእ መደብ ኣይነበሮን። መዓልታት ይሓልፍ እቶም 

ኸምኡ ውን 
መንፈስ ቅዱስ 
ክትቅበል ምስ 
እትደሊ ኩሉ 

ሓሳባትካ ለይትን 
መዓልትን ናብ 
ሰማይ ሰቂልካ። 
ብሙሉእ ልብኻ 
ለምን። መንፈስ 

ቅዱስ ከኣ 
ክዋሃበካን ኣባኻ 
ክነብርን እዩ። 
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ተሳፈርቲ ድማ መዓልታዊ ዝተፈላለየ መግቢ ይምግቡ ነበሩ። 
ከም ናይ ባሕሪ መግቢ ከም በዓል ዓሳ ገለ ዝኣመሰሉ። ንሱ ከኣ 
ኣብ ክፍሉ ኮይኑ ብቅንኣትን ብህርፋንን ክሳብ እታ ናይ 
መወዳእታ ናይ ጉዕዞ መዓልቲ ይዕዘቦም ነበረ። ኣብ መወዳእታ 
ግን ተጸሚሙ መስዋእቲ ክኸፍል ደለየ ማለት መግቢ ክዕድግ 
ወሰነ። ስለዚ ናብ ሓደ ካብቶም ተሳፈርቲ ብምቅራብ “ናይ ሎሚ 
ምሳሕ ክንደይ እዩ ዋግኡ”? ኢሉ ሓተቶም። እቲ ተሳፋሪ እቲ 
ቲኬት ዋላ ናይ መግቢ ዘጠቃለላ ከም ዝኮነ ብምግራም ነገሮ። 
እቲ ሰብኣይ ዓው ብዝበለ ድምጺ “መዓልታዊ” በለ። እወ ዝብል 
መልሲ ካብቲ ተሳፋሪ ረኸበ። እንታይ ዓይነት ስሚዒት 
ተሰሚዒወ ይኸውን ትብል? በሉኒ። 

ኣነ፣ ነብሱ ብቁጥዓ ናብ ባሕሪ ሰንዲዋ ይኸውን እንበር!! 

ኣቦና፣ ሪኢኻ ዝወደይ ንሕና ውን 
ኣምላኽና ክንደይ ኣዝዩ ብዙሕ 
ቅዱስን ሃፍታምን ዝኾነ ነገር ሂቡና 
ኣሎ። ግን ንሕና ከም ዋላ ሓደ 
ዘይብልና ድኻታት ኾይና ንነብር 
ኣለና። ከምዚ ሃፍታማት ከለውስ 
ከም ድኻታት ናብራ ዝነብሩ ልክዕ 
ከምኦም ኮይና ኣለና። ስለዚ ሰባት 

ከምዚ ይብሉ “ዝተባረኸ ትርኢት የብሉን” 

ኣነ፣ ትርኢትና ናይ ጥምየት እዩ። 

ኣቦና፣ እወ ዝወደይ፣ ንኣምላኽ ብዕምቆት ክንሓቶ ኣለና። ከምቲ 
መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ “ኣምላኽ መንፈሱ ብመዐቀኒ ኣይህብን 

ትጽቢት 

እንዳተመገብካ ዝጽለ 

ኣብ ግዜ ማኣዲ ከምዚ 
በል 

“ኦኦኦ ኣምላከይ 
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እዩ” ከምዚ ከኣ ይብለና “ንሳኻትኩም እኳ ርጉማት ክንስኹም 
ጽቡቕ ነገር ንውላድኩም ዝሃብኩም ክንደይ ግዳ ሰማያዊ 
ኣቦኹም መንፈሱ ኣብዚሑ ዘይህበኩም ነቶም እትሓትወ!!”። 

 

ነቲ ትጽልዮ ጸሎት ብልኽዕ ኣርእስቲ ሒዝካ ምጽላይ ነቲ 
ትጽቢትካ የዛይዶ፣ 

ዝያዳ ኣርእስትኻ ብዕምቆትን ንጹርን ምግባር ከኣ ዝያዳ 
መልሲ ጸሎትካ የቅርበልካ። 

ስለዚ ዝወደይ ክትጽሊ ከለኻ ስቅ ኢልካ ኣምላኸይ ሓግዘኒ ኣብ 
መጽናዕተይ ዘይኾነስ። ብልኽዕ ኣብቲ ሓገዝ ዘድለየካ ዓይነት 
ሳብጀክት ወይ ከኣ ምዕራፍ ፈሊኻ ዝያዳ ጸልይ። ስለ ህጻናት 
ክትጽሊ ከለኻ ውን ከምኡ። ኣብ ትምህርቶም፣ ኣብ ህይወቶም 
ክቅደሱ ፈሊኻ ብዕምቆት ምጽላይ ዋላ ነቲ ንእሽተይ ዝባሃል ነገር 
ፈሊኻ ጸልይ። 

ኣነ፣ ኣቦና ብጣዕሚ ደስ ዘብል ሓድሽ ቃላት። ግን ኣምላኽ ብኣይ 
ኣይስልቺወን ዶ? 

ኣቦና፣ ፍሽኽ እንዳበሉ፡ ብፍጹም ኣምላኽ ብጣዕሚ እዩ ዝሕጎስ 
ምሳኻ ዘለዎ ዝምድና ከኣ እንዳዓበየ ይኸይድ። ንሓደ ጽቡቕ 
ጌረካ ዘይትፈልጦ ሰብ፡ ሰላም ኣብ ትበሃሉሉ ግዜ፡ ከመይ ኣለኻ? 
ይብለኻ። ንሰኻ ከኣ መርሓባ ከመይ ኣሎኻ? ትብሎ!! ብድሕሪኡ 
ክልቴኹም እቲ ዕላል ክቅጽል ኣይትጽበዩን ኢኹም ስቅ ስቅ እያ 
ትኸውን። 
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ኣነ፣ ሳሓቅ እንዳመጻኒ፣ ከምዚ ውን ክንብል ይከኣል እዩ፣ 
“መርሓባ ኮፍ በል” ዋላ እኳ ኣብ ደገ ተሃለና ግን ንትሕትና ኢልና 
ከምኡ ንብል ኢና። 

ኣቦና፣ ግን ንሓደ ጽቡቕ ጌርካ ትፈልጦ ብዕምቆት ኢኻ ትሓቶ፣ 
ስድራ ከመይ ኣለዉ? ባባካ፣ ማማካ፣ ኣብ ውልቃዊ ዕዮታቱ ውን 
ከመይ ይኸደሉ ኣሎ ትሓቶ ኢኻ። ብሓጺሩ ቅርበት ዘለዎ ዝምድና 
ዝያዳ ሕቶታት ከም ትሓትት ይገብረካ እዩ። 

ኣብ ምምስጋን ውን ስቅ ኢልካ ተመስገን ኣይትበል!! ከምዚ 
ግዴታ ወይ ስርዓት ከተማልእ ኢልካ። 

ኣምላኽ ከምዚ እዩ ዝብለካ ነየናይ ኩነታት ኢኻ ተመስግነኒ 
ዘሎኻ ንሰለ ቃላት ዲካ? 

ኣነ፣ ብሓቂ ኣቦና፡ ከም ልምዲ ብሓፈሻ ትርጉምን ኣተኩሮን 
ከይሃብና ነቲ ልማድን ስርዓትን ንምምላእ ብዘይ መንፈስ ኢና 
ነመስግን። ብዙሕ ግዜ ከሲረ እየ ዝጽልዮ ዝነበርኩ ጸሎት ውን 
ብዘይ ምርዳእን ትርጉም ዘይብሉን እዩ ነይሩ። ጸሎተይ ውን 
ብፍቕርን ሓጎሰን ኣይኾነን ነይሩ። እቲ ክኸውን ዝነበሮ ግን ኣዝዩ 
ምቁርን ጥዑምን ግዜ ኾይኑ ናብ ንጉስ ንቀርበሉን ዘላኣለማዊ 
ሂወት ንጂምረሉን እዩ። ካብ ሕጂ እቲ ብዘይርዲኢትን ትርጉም 
ዘይብሎም ቃላትን ምጽላይ ኣብዚ የብቅዕ። ብሓቂ ግን ኣቦና 
ሕጽረት ፍልጠት ናብ ጥፍኣት እዩ ዘምርሕ። ካብ ሕጂ ግን 
ጸሎተይ ብዕምቆት ክትንትኖ ክፍትን እየ። ግን ኣምላኽ 
ኣይስቺወን እዩ ምሽ በቲ ዘረባይ በልኩ ፍሺኽ እንዳበልኩ። 
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ኣቦና፣ ብፍጽም ኣምላኽ በኣና ኣይስልቺወን እዩ። ልኽዕ ከምቲ 
ኣቦ ምስ ዉሉዱ ንብዙሕ ዓመት ከይተዘራረቡ ዝነበሩ እሞ ምስ 
ተራኸቡ ዝሕጎሶ ሓጎስን ፍስሃን ኣምላኽ ድማ ከምኡ እዩ። ሓደ 
ነገር ክትፈልጦ ዘለኻ ከኣ ብዝርዝር ክትሓትት ከለኻ መግለጺ 
ድሌታትካ እዩ። ከምዚ ሓደ ንእሺተይ ቆልዓ ንወላዲኡ ንኣሽቱ 
ነገራት ዝሓቶ ንኣብነት ባባ ካምቻ ደልየ፡ ጫማ ደልየ፣ ቤት 
ትምህርተይ ኣብጻሓኒን ከምዚታት ዝኣመሰለ ሕቶታት ይሓትት።  

ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉና እዩ 
እንተዘይተመሊስኹምን ከም ህጻን ውን ተዘይኾይንኩምን (ኣብ 
እምነትን ቅንዕናን) መንግስቲ ሰማይ ኣይክትኣትውን ኢኹም። 

ኣነ፣ ክንደይ ትዕድልቲ እዩ ብዛዕባኻ ዝግደስ፡ ዝሕግዘካ፡ እፎይታ 
ዘሰመዓካ ምርካብ። ግን ናይ ብሓቂ እፎይታ ዘይብልካ ተኾይኑ 
እዚ መንገዲ ናብ ድኻምን ናብ ገሃንምን እዩ። እንተ ድኣ ሸኸመይ 
ኣራጊፈን እፎይታ ይሰማዓኒ ሃልዩን ድኽመተይ ኣሚነን ኣብ 
ጐይታ እንተ ድኣ ወዲቀን፣ ካብ ሕጂ ጀሚረ ንኣምላኽ ኩሉ 
ምስጢረይን ውሽጠይን ክፈልጠኒ ክገድፎ እየ። ኣነ ከም ህጻን 
ቆልዓ ክከውን እየ። ኩሉ ሓሳባይ ናብ ኣምላኽ ኣውዲቀ ከዐርፍ 
እየ።  

ያኣኽል ድኻም ያኣኽል ጋሃንም። ኣብዚ ነገር ብዙሕ ኢና 
ነቢርናሉ ኣምላኽ ከም ዘፍቕረናን ናትና ዕረፍቲ ከም ዝደልይን 
ኣየስተውዓልናን። ናብ ህይወትና ባዕልና ድኻም ንዕድም። እዚ 
ኹሉ ከኣ መንነትና ካብ ዘይምፍላጥ እዩ። ብትኽክል ዕላማ ናይቲ 
ስርዓትን ሕግን ብዘይምፍላጥ ንኣምላኽ ብፍርሒ ጥራይ 
ንቐርቦ። ስለዚ እዩ ከኣ ፍቕሪ፡ ሓጐስን ኣቦነትን እግዚኣብሄር ኣባና 
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ዘየለ። እቲ ብድኻምን ዕረፍትን ዝጓዓዝ ወይ ከኣ ካብ ሰይጣንን 
ሓጥያትን ሃዲሙ ኣብ ሕቁፊ ጐይታ ዝዕቆብ ኣበይ ኣሎ? ኣቦና 
ካብ ሕጂ ክጂምር እየ  ካብ ሎሚ። 

ኣቦና፣ እወ ዝወደይ ምስ ዘፍቅረካ ኣቦኻ ሕጉስ ናይ ቁልዕነት ግዜ 
ጀሚር። እቲ ብምሕረት ሙሉእ ዝኾነ ልዕሊኻ ንነብስኻ ምሕረት 
ዝገብረላ፡ እቲ እኳ ኣብ ድኻምካ ዝቅበለካን፡ ዝድግፈካን፡ ካብ 
ሓጥያትካ ዘጽርየካን፡ ኹሉ ነገራትካ ቅድሚ ነቲ ዓብይ ነገር ነቲ 
ደቂቅ ነገር ናይ ህይወትካ ክሰምዕ ደስ ዝብሎ ጐይታኻን 
ኣምላኽካን መድሓኒኻን ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ጀምር። 

                                           

 

ኣነ፣ ከመይ ማለት እዩ ትሑዝ ሙዃን 
ኣቦና? 

ኣቦና፣ ሓደ ቆልዓ ኣቡኡ ካብ ስራሕ 
ክምለስ ከሎ ቸኮሌት ከምጽኣሉ ይጽበዮ 
እንተ ድኣ ሃልዩ። ኩሉ ሓሳቡ ናብታ 
ቸኮሌት ጌሩ ኣብ ደደቂቅ ናብ ማዕጾ ወይ 
ከኣ ብመስኮት እንዳጠመተ ንኣቡኡ 
ክጽበ ሙሉእ መዓልቲ በዚ ሓሳብ ትሑዝ 
ኾይኑ ይውዕል። እቲ ክብለካ ደልየ ዘለኹ 
እንታይ መሲሉካ ዝወደይ ዝኾነ ይኹን 

ሕቶ ኣብ ሓሳብካ ምስ መጸ ናብ ኣምልኽ ከኣ ምስ ኣቕረብካዮ 

ትሑዝ ሙኻን (busy) 

እቲ ብርግጽ መልሲ 
ናይ ጸሎቱ 

ዘይረክብ ሰብ። እቲ 
መልሲ ናይ ጸሎቱ 

ከም ዝረክብ 
እምነት ዘይብሉ 

ሰብ እዩ። 

ቅዱስ፡ ዮሓንስ 
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ክሳብ መልሲ ካብ ኣምላኽ ዝመጽኣካ ለይትን መዓልትን ብኡኡ 
ክትሓስብ ኣለኻ። 

ኣነ፣ ኣቦና ኣብ ሞንጎ ትሑዝን መኝኽ ምባልን እንታይ ፍልልይ 
ኣለዎ። 

ኣቦና፣ ትሑዝ ምዃን ኣብ ሓጎልና ዝፍጸም ዕዮ እዩ። መኝኽ ምባል 
ወይ ከኣ ምቁያቅ ግን እቲ ሓንጎል ዝሓሰቦ ናብ ግብሪ ምውዓል 
ማለት ብዘረባ ምውጻእ እዩ። ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝቅጽል ኣብቲ ምስ 
ኣምላኽ ምግጫው ወይ ከኣ ናብ ኣምላኽ ተቃውሞ ምርኣይ ኣብ 
ዝብል ኣርእስትና ክንዘራረብ ኢና። እንተ ድኣ እቲ ንዛረቦ ዘረባና 
ናይ ብሓቂ ምስ እቲ ሓንጎልና ዝሓስቦ ርኽብ ዘይብሉ ኮይኑ እቲ 
ዘረባና ኩሉ ግዜ ሓሶትን ትርጉም ዘይብሉን ዘይርዳኣናን ኢና 
ንዛረብ። 

ሓንቲ ታሪኽ ኣላ ብሓደ መንእሰይ ሰብኣይ ዝተተረኸት ኣብ ኮለጅ 
“ሓንቲ ትከብደና ዓይነት ትምህርቲ ነበረትና እቲ ዶክተር ወይ ከኣ 
መምህርና ንተማሃሮ ከፈራርሕ ኢሉ ንመጀመርታ ግዜ ናይ ቃል 
ፈተና ገበረልና። እቲ ሕቶታቱ ድማ ኣዝዩ ብርቱዕ ነበረ። ኣነ ከኣ 
በዛ ዓይነት ትምህረቲ እዚኣን ነቲ ፈተና ከጽንዕን ለይትን 
መዓልትን ኣዝየ ትሑዝ ነበርኩ። ንበይነይ ከኣ ዳርጋ ሃተፍተፍ 
ይብል ነበርኩ፣ ከምዚ እንዳበልኩ ድማ ይሓስብ ነበርኩ። “ኣብቲ 
ኮሚቴ እንተዝኸውን ኔረስ ንኩሉ ሕቶታት እንተዝሰምዖ ከ  
ኣብቲ ናይ ብሓቂ ፈተና ከመይ ምዃነ”  

ኣነ፣ ኣነ ከማን ከምኡ እየ ዝገብር ኣቦና። እንተ ድኣ ከቢድ ነገር 
ኮይኑ ሙሉእ ለይቲ ብኡኡ ክሓስብ ትሑዝ ይኸውን። ኩሉ ግዜ 
በቲ መልሲ ይሓልም ተንሲአ ከኣ ይጽሕፎ። 
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ኣቦና፣ እዚ ናይቲ ኣቀዲምካ ለይትን መዓልትን ብዘይምቁራጽ 
ክሳብ ካብ ኣምላኽ መልሲ ትረክብ ዝጸለኻዮ ጸሎት ብዛዕባ 
ሓንቲ ዓይነት ትምህርቲ መልሲ ከም ትጸበ ዘለኻ መረጋገጺ እዩ። 

“ኦ ኢየሩሳሌም ኣብ ልዕሊ ቐጽርኺ ሓለውቲ ኣቑመ ኣሎኹ፣ 
ለይትን መዓልትን ከቶ ስቕ ኣይኪብሉን እዮም። እወ፣ 
ንሰኻትኩም ኣቱም ንእግዚኣብሔር ነቲ ዝሃቦ ተሰፋ ኸይርሰዕ 
እተዘክርዎ፣ ከየዕረፍኩም ጸውዕዎ፣ (ኢሳ 62፡6)። ከምኡ ውን 
ኣብ (1ይ ተሰሎ 5:17) “ከየቋረጽኩም ጸልዩ” ኣብ ሉቃስ ውን 
ከምዚ ይብል(ሉቃ 18:1) “ኢየሱስ ተሰፋ ኸይቀበጹ ኹሉ ሳዕ 
ኪጽልዩ ኸም ዚግብኦም ንኼረድእ ከምዚ ኢሉ ብምስላ 
ተዛረቦም”። 

ኣብ ብሉይ ኪዳን ሓደ ናይ ሃይማኖትን ኣዝዩ ጥንቁቅን ዝኾነ 
ሰብኣይ ነበረ። ኣይሁዳውያን ነቲ መጽሓፍ ናይ ብሉይ ተርጊሞም 
ኣብ ናይ ኣሌክሳንድሪኣ ቤት ንባብ ከቀምጥወ ምስ ደለዩ። ካብ 
ሽውዓተ ሰብኡት  ነዚ ጥንቁቅ ሰብኣይ እዚ ነቲ ስራሕ ክሰርሖ 
መረጽዎ። ኣብ (ኢሳ 7፡14) “እንሆ ድንግል ክትጠንሰ ወዲ ኸኣ 
ክትወልድ እያ፡ ስሙውን ኣማኑኤል ክትሰምዮ እያ”። ዝብል 
እንዳተርጐመ እንከሎ ረኸበ፡ ከመይ ኢለ ድንግል ክትጠንስ ኢያ 
ኢለ ክጽሕፍ ዘይከውን |እዩ ኢሉ ተገረመ። ከምዚ ኢሉ ከኣ ሓሰበ 
ጓል ወይ ከኣ ሰበይቲ ጠኒሳ ክበሃል ይከኣል እዩ ድንግል ግን 
ዘይከውን እዩ ግሪኻውያን ከምዚ ክቅበልወ ኣይክእሉን እዮም። 
ስለዚ እቲ ዝበለጸ ክቅይሮ ኣለኒ ኢሉ ሓሰበ። ኣምላኽ ከምዚ ክብል 
መለሰሉ ክሳብ ነታ ድንግልን ነቲ ህጻንን እትርእዮ ሞት 
ኣይክትርእያን ኢኻ በሎ። ስለዚ እቲ ሰብኣይ ክሳብ እዚ መብጻዓ 
ዝፍጸም ዋላ እኳ ኣሪጉን ደኺሙን እንተነበረ ለይትን መዓልትን 
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ኣብ ቤት መቅደስ ኾይኑ ይጽበ ነበረ። ነቲ መብጻዓ ምስ ራኣዮ ከኣ 
ሕጂ ንባርያኻ ብሰላም ኣሰናብቶ በለ። 

ንኣምላኽ ምስ ሓተትካዮ 

ክሳብ ዝምልሰልካ ብእኡ ሕሰብ 

ሕትት ኣቢልካ ኣይትረሳዓዮ መልሲ ክሳብ ዘይረኸብካ። 

ሓደ ሰብ ናብ ኣምላኽ ጸሎት ምስ ገበረ ድሕሪ ቅሩብ መዓልቲ ነቲ 
ሰብ እንታይ ኢሉ ከም ዝጸለየ ምስ እትሓቶ። ኣይፈለጥኩን 
ይብለካ። ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ኣምላኽ ትጽበዮ ነገረ እንታይ 
ኣሎ? ኢልካ ንዝኾነ ሰብ ምስ እትሓትት ዝፈልጦ የብለይን፡ ኣነ 
ዝዝክሮ ትማሊ እንታይ ከም ዝበላዕኹ ጥራይ እዩ ይብለካ!! 
ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ዝኾነ መልሲ ካብ ኣምላኽ ስለ ዘይጽበዮ 
ዝቅበልወ ነገር ከኣ የለን። እቲ ንዝሓተቶ ሕቶ መልሲ ዘይጽበይ 
ብእኡ ክሓሰብ ውን ኣእምሩኡ ትሑዝ ዘይከውን እንተ ድኣ 
ኮይኑ። እዚ ማለት እቲ መልሲ ብዙሕ ኣገዳሲ ኣይኮነን ወይ ከኣ 
ናይ ግድን ዘድልዮ ኣይኮነን ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ሓደ ነገረ እንተ 
ድኣ ደልዩ ለይትን መዓልትን ቡኡኡ እዩ ዝሓሰብ። 

ሓደ መንእሰይ ሰብኣይ ምስ ሕማቅ ልምድታቱን ምስ ናይ 
መንእሰይ ድሌታቱን ክቃለስ ተፈጥሮ እዩ። 

ኣነ፣ ክሳብ መንእሰይ ዝኾንኩ ኣብቲ ናይ መንእሰያት ትምኒት 
ክወድቅ ናይ ግድን እዩ! 

ኣቦና፣ ክትቃለሶ እዩ ዘሎኻ ስቅ ኢልካ ክትወድቕ የብልካን። ኣብ 
ኺናት ክቆስል ክውጋእ ይክእል እየ ግን ተስፋ ኣይቆርጽን እየ። 
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ክወድቅ ተኽእሎ ኣሎ ግን ምውጋአይ ኣየቓርጽን እየ። ምኽንያት 
እንዳምጸእኻ ተስፋ ክትቆርጽ የብልካን። ነቲ መንእሰይ ከምዚ እዩ 
ኣጋጢምወ። ንሱ ቃልሱ ኣይቆረጸን ቀጻሊ ተቃሊሱ ይወድቅ 
ይትንስእ ከኣ ብእምነት ለይትን መዓልትን ተቃለሰ። ሓጺርን 
ዘይውዳእን ጸሎት ምጽላይ (ጐይታይ ኢየሱስ ኣጽርየኒ፡ ጐይታይ 
ኢየሱስ ቀድሰኒ፡ ጐይታይ ኢየሱስ ነጻ ግበረኒ. . . . . . .) ብኸምዚ 
ኩሉ ግዜ ትሑዝ ኩን። 

እቲ መንእሰይ ከምዚ በለኒ “ ዋላ ካብ ድቃሰይ ተበራቢረ 
ጐይታይ በጃካ ቀድሰኒ እየ ዝብል” ኢሉኒ 

ኣነ፣ እሞ ናይ በሓቂ ዶ ነጻ ኮይኑ? 

ኣቦና፣ ኣምላኽና እሙን እዩ። ብሓቂ ብምሕረት ኢየሱስ ክርስቶስ 
ነጻ ኮይኑ። 

ኣነ፣ ክንደይ ዝኣኽል ግዜ ወሲድሉ? 

ኣቦና፣ ድሕሪ ኣዋርሕ። ግን እቲ ግዜ ኣብ ናትካ ተገዳስነት እዩ 
ዝምርኾስ። ካብ ቤተክርስቲያን ናብ እንዳ ኣብቶቡስ ንሓደ ሰብ 
15 ደቂቅ ትወስደሉ ትኸውን ንካልእ ሰብ ድማ 30 ደቂቅ 
ክትወስድ ትኽእል እየ። ንገሊኦም ክልተ ኮይኖም እንዳዕለሉ ኣብ 
መንገዲ ሻሂ እንዳሰተዩን ንዝጓዓዙ ከኣ ክሳብ 1 ወይ 2 ሰዓት 
ክወስደሎም ይኽእል እዩ። 

ዝወደይ ሓቀኛ መልሲ እንተደኣ ደሊኻ ለይትን መዓልትን በቲ 
ዝሓተትካዮ ሕቶ ኣእሙሮኻ ትሑዝ ግበሮ። ክሳብ ኣምላኽ 
ዝምልሰልካ ብዘይ ትህኪትን ድኻምን ተጸበዮ። 
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ሓንቲ ኣደ ብናይ ጓላ ድሕነት እንዳሓሰበት ለይትን መዓልትን 
ብጸሎትን ብብኽያትን ናብ ኣምላኽ ትቀርብ ነበረት። ጓላ ለዋህን 
መስኪንን እያ ግን ካብቲ ቅኑዕ እምነት ናይ ክርስትና ወጺኣ 
ነበረት። እታ ኣደ ስእሊ ናይ ጓላ ኣብ ቅድሚኣ ገይራ ተስፋ 
ኣይቆረጸት።  

ለይትን መዓልትን ብጓላ ክትሓሰብ ትውዕል ነበረት። እዚ ግን 
ዝኾነ ሕማም፣ ሓዘን ወይ ስንክልና ኣየምጻኣላን። ኩሉ ቃንዛኣን 
ሓዘናን ናብ ጸሎት ቀየረቶ “ጐይታ ኢየሱስ ጓልካ እያ፡ ክትመልሳ 
ትኽእል ኢኻ፡ ጣልቃ እቶ ንዓ” እንዳበለት ትጽሊ ነበረት። ሃንደበት 
ኣብቲ ነታ ጓል ኣታሊልዋ ዝነበረ መንእሰይ ሰብኣይ ገዛ ሓደጋ ኾነ። 
ንሱን ስድራቤቱን ድማ ነታ ጓል ውጺ ካብዚ ገዛና፡ ገዛና ይባላሾ 
ኣሎ ናብ ስድራኪ ኺዲ ኢሎም ሰጐግዋ።  

ኣነ፣ ገለ ገለ ስድራቤታት ኣለዉ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣብ ደቆም 
ከጋጥም ከሎ ዘይጽልዩ። ዝከኣል ነይሩ እንተዝከውን 
ምቀተልወም ነይሮም። 

ኣቦና፣ ሰባት ዝቀትል መን እዩ? 

ኣነ፣ ሰይጣን እዩ ቀታሊ ድኣ። 

ኣቦና፣ መን እሞ ብዛዕባ እዚ ይሓስብ እዚ ነገር እዚ ውሉድ 
ሰይጣን ከም ዝገብረካ!!  ንሳቶም ብዛዕባ ድሕነት ደቆም 
ኣይፈርሑን ኣይሓስቡን እዮም። ናይ ገዛእ ርእሶም ድሕነት ውን 
ርግጸኛታት ይኾኑን። ንሳቶም ዘገድሶም ክብረት ገዛእ ርእሶምን 
ኣብ ቅድሚ ሰባት ንከይሓፍሩን ጥራይ እዮም ዝፈርሑ። ግን እቲ 
ክኸውን ዘለዎ ንደቅና ይቅረ ክንብል ኣለና ከምቲ ጐይታ ናዓና 
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ይቅረ ዝበለልና። ንስለ ደቅና ለይትን መዓልትን ከየቓረጽና 
ክንጽልይ ይግባኣና መልሲ ውን ከይተሓለልና ክንጽበ ኣሎና። 
ምኽንያቱ ጐይታና ኹሉ ክድሕን ድኣ እንበር ሓደ እኳ ክጠፍእ 
ድሌቱ ኣይኮነን። በዚ ናይ ደቅና ነገር ክንጪነቅን ክንሓምምን 
ወይ ከኣ ንዐኦም ቀቲልና ናብ ሲኦል ክነእትወም ንሕና ውን 
ሓቢርናዮም ናብቲ ቀታሊ ዝኣተዎ ክንኣትው ኣይኮነን። ካብ 
ሓንጎልና ክወጹን ክንሰርሓሎምን ዘለና ቃላት ግን፡ ድሕነት፡ 
ይቅሬታ፡ ሓይሊ ጸሎትን፡ መልሲ ጸሎትናን እዮም። 

ሒዝናዮ ዘለና ባህሊ ናይ ክርስትያን ኣይኮነ ናይ ሃዋርያት ውን 
ኣይኮነን። ናይ ሕፍረትን ኣብ ቅድሚ ሰብ ከመይ ኾይነ ይረአን 
ዝብል ባህሊ እዩ ዓብሊሉና ዘሎ። ግን ከየቆረጽና ለይትን 
መዓልትን ቀጻሊ ብዘይ ምስልቻው  ክንጽሊ ኢና። 

ኣነ፣ ክርድኣኒ ኣይክእልን እዩ ቀጻሊ ከምዚ ክርስቲያን ዘይኮንኩ 
ኾይኑ ይስማዓኒ። ሕድገት፡ ጸሎት፡ ኣቦነት፡ ዘየቆርጽ ፍቕሪን 
ባህሊ ናይቶም ቀዳሞት ወንጌላውያን እዩ ነይሩ። እዚ ኩሉ ናዓና 
ናይ ብሓቂ ጋሻ ነገር እዩ። ኣቦና በጃኩም ኣይትግደፉኒ ቀጻሊ 
ንገሩኒ እቲ ሓቀኛ ምስሊ ናይ ክርስቲያን መታን ክፈልጦን ከምቲ 
ዝበልኩሙኒ ከኣ ናብቲ ልብምና ንኽበጽሕን። ኣቦና ዋላ እዃ 
እንተወደቅኩን ኣብ ጉዕዞ ዉን እንተደንጐኹን በጃኹም 
ብትዕግስቲ ተጸበዩኒ።  

ኣቦና፣ ጐይታና ኢየሱስ ንኹልና ይዕገሰና እዩ። ስለዚ ንሕና ውን 
ነንርእስና ክንተዓጋገስ ኣሎና። ምሳይ ነቲ ካሪክለም ንክትቅጸል 
ከም ዘሎካ ዝነገርኩኻ ኣነ እየ። ዝወደይ ካብ ጐይታ ኢየሱስ 
ሪሒቅካ ዝንበር ህይወት ትርጉም የብሉን። ምስ ግዜ እቶም ናብ 
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ዓወትን ናብቲ ዝላዓለ ንህይወትካ ዘድልያ ጽቡቅ ነገር ዝወስዱኻ 
ነገራት እንዳፈለጥካ ክትከይድ ኢኻ። 

ኣነ፣ “እታ ቀዳመይቲ ምልክት ናይ ትጽቢት ኣርእስቲ ጌርካ 
ምጽላይ ንኣብነት ነቲ መልሲ ምልላይ”። 

     “እታ ካልኣይቲ ምልክት ሓንጎልካ ብዛዕብኡ ሕዙእ (busy) 
ምግባር፣ ንመልስኻ ብጥልቀት ምሓዝን ብእኡ ሕዙእ ሙዃንን። 

    እታ ሳልሰይቲ ብዛዕባ ትጽቢት እንታይ እዩ ኣቦና።  

ኣቦና፣ ብጣዕሚ ጽቡቕ ብቅልል ዝበለን ኣሕጺርካን ዘኺርካዮ። 
እዚ ከኣ ገለ ካብቲ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ። ፍልልይ ኣብ ሞንጐ ብቃል 
ምምሃርን ብግብራውነት ምርኣይን እዩ። ንጹርን ደረጃ ዝሓዘን 
ግብራውነት እንተዘይተጠቂምና ኹሉ ዝተማሃርናዮ ቃላት ምስ 
ግዜ ክንርስዖ ኢና። 

 

እታ ሳልሰይቲ ሃንቀውታ ምህላው እዩ፡ 

                                               

 

ብሰፊሑን ዕሙቅ ብዝበለን ኣብታ ሳልሰይቲ መልሲ ምስጢር 
ጸሎትና ክንርእዮ ኢና። 

ኣነ፣ ግን ኣቦና ከምዚ ዓይነት ሃንቀውታ ኩሉ ግዜ ኣይሰማዓካን 
እዩ። 

ምጽባይ 
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ኣቦና፣ እወ ኣብ ዝሓለፈ ተማሂርናዮ ኔርና ኣብ ስሚዒታትና 
ክንኣምን ከም ዘይብልና። 

ኣነ፣ ሓያል እምነት ስለ ዘይብለይ ውን 
ክኸውን ይኽእል እዩ። 

ኣቦና፣ ዝወደይ እቲ ናይ ሕቶ ሓርነትና ኣብ 
ስሚዒታትና ዝተሰረተ ኣይኮነን። 
ስሚዕታትና ኹሉ ግዜ በቲ ንገብሮ 
ስራሕና ይቀያይር እዩ። (ኢሳ 64፡6) 
“ኹላትና ከም ሓደ ርኹስ ኰንና ብዘሎ 
ጽድቅና ኸኣ ከም ጽዩቕ ክዳን እዩ፡ ኩላትና 

ኸም ቆጽሊ ቐምሰልና፡ ኣበሳና ድማ ከም ንፋስ ይብቁጸና ኣሎ። 

ንጐይታ ሕቶ ንሓቶ ውን ኣብ እምነትና ተሞርኪስና ኣይኮነን፣ 
ንሕና ድኹማት ኢና ክንዲ ፍረ ኣድሪ ትኸውን እምነት እኳ 
የብልናን። 

ኣነ፣ (ብዝተደነቀ) ቃና ኣብ ምንታይ ኢና ድኣ ክንተኣማመን 
ኣቦና? በልክወም። 

ኣቦና፣ ኣብ ሰሜናዊ ግብጺ ዘለዉ ቃል እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል 
ይብሉ፣ “ንሱ ቃል ኣለዎ” እዚ ንሰሜናዊ ክፋል ግብጻውያን 
ጥራይ ድዩ፡ ሓንቲ ቃል ተዛረብ እሞ ይፍጽሞ፡ ስለዚ 
እግዚኣብሔር ቃሉ ኣይፍጽምን?!! 

ናይ መልስና ጉዳይ ብፍጹም ኣባና ዝተሞርከሰ 
ኣይኮነን። 

እቶም ጥቅስታት 
ዝፈልጡ። እቲ ጥቅሲ 

ናይ ብሓቂ ጸሎት 
ንክጽልዩ 

የቃልለሎም። 

ቅዱስ፡ ኢስሃቅ ሶርያዊ 
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ብጠቅላላ ኣብ ኣምላኽ ዝተመርኾሰ እዩ 

ንሱ ኣብ ቃሉ ብሙሉእ ዝተኣመነ እዩ 

ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብለና (እብራ 10፡23) “እቲ ተስፋ ዝሃበና 
እሙን እዩ እሞ፡ ነታ እሙንቶ ተሰፋና ብዘይ ምንቕናቕ 
ነጽንዓያ”። 

ኣነ፣ እሞ ክሳብ ኣምላኽ ዝምልሰለይ እምነት ክህልወኒ ኣገዳሲ 
ኣይኮነን? 

ኣቦና፣  

                 

 

 

 

ኣቦና፣ እግዚኣብሔር ኣብ ኹሉ ነገር ክእለት ከም ዘለዎ ትኣምን 
ዶ? 

ኣነ፣ እወ፡ ይኣምን እየ። 

ኣቦና፣ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ ምዃኑ ትኣምን ዶ? 

ኣነ፣ እወ፡ ይኣምን እየ። 

ኣቦና፣ እዚ እዩ እቲ እምነት ክንእመኖ ዘሎና ኣምላኽ ኩሉ ነገር 
ክገብር ከም ዝኽእል። ከምኡ ውን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ቃል 

እምነት ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ደኣ እንበር እምነት ኣብ 
ሓይልካን ኣብ ውልቃዊ 

ብርታዔኻን ክኸውን የብሉን። 
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ኣምላኽ ንኹሉ ክፍጽም ይከኣሎ እዩ። ግን ኣብ ናትና ድሌት እዩ 
ዝምርኮስ።  

ኣነ፣ግን እኾ ኣቦና ኣነ ሓጥያተኛ ሰብ እየ ክንደይ ሓጥያት እየ 
ዝገብር። 

ኣቦና፣ ንድሕሪት ንመለሰ እምበኣር፡ 
ሓጥያት ክትገብር ትደሊ ዲኻ? ንኹሉ 
ሓጥያት ንምንጻግን ንምቅዋምን 
ብዘይምቁራጽ ጸኒዕኻ ተኸታቲልካ ዶ 
ትፈልጥ? ንስኻ ብባህሪኻ ድኹም ኢኻ?! 
ሓደ መዓልቲ ግን ኣሎ እቲ ቅድስናና 
ከምዚ ይብል ሎሚ መዓልቲ 
ብዘይሓጥያት ዊዒለ? ኣምላኽይ!! 
መልስለይ ይብል። 

ኣነ፣  ኣቦና ተረዲኢኒ ተረዲኢኒ፡ ይቅሬታ ንድሕሪት 
እንዳመለስክኹም። 

ኣቦና፣ ኣብ ናይ ትምርቲ ሰንበት ክፍልታት፣ እቲ ኣገልጋሊ ነቶም 
ቆልዑት ብዛዕባ እምነት ክምሀሮም ደለየ። ስለዚ ሰዓቱ ኣውጸአ። 
እታ ሰዓቱ ኣዝያ ክብርቲ ነበረት። ከምዚ ድማ በለ”ካባኻትኩም 
ነዛ ሰዓት ክወሰዳ ዝደሊ መን ኣሎ” በለ ዓው ኢሉ። ሓደ ቀዲሙ 
ኣነ ክወሰዳ በለ እሞ ወሰዳ ከኣ። “እቶም ቆልዑ ንቅሩብ ግዜ 
ሓሰቡ” ናይ ብሓቂ ድዩ ክህቦ ወይስ ይጻወት እዩ ዘሎ እንዳበሉ 
ሓሰቡ። ሓደ ወዲ ድማ መምህር “ኣነ ክወስዳ ይደሊ እየ” በለ። 
ንሱ ከኣ ነቲ ወዲ ናይ ብሓቂ ሃቦ። ኩሎም እቶም ኣብቲ ክፍሊ 
ዝነበሩ ሓረቁ፡ መምህር ናይ ብሓቂ ድዮ ንኹሉ ግዜ ክወሰዳ? 

እምነት ናይ ጸሎትና 
መንገብገብ እዩ፣ 
ብዘይ መንገብገብ 

ድማ ጸሎትና መሊሱ 
ናብ ሕቁፈና እዩ 

ዝምለስ። 

ኣቦና፡ ዮሃንስ ላደር 
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እንዳበሉ ሓተትዎ። ንሱ ከኣ እወ በሎም። ኩሎም ናተይ 
እንተትኸውን ነይራ እንዳበሉ ተጣዓሱ። 

 

ኣነ ከኣ ንኣምላኽ ከምዚ ይብሎ ንሰኻ 
ቀሊል ምኻኑ ነጊርካና ኢኻ። ስለዚ ኣነ 

ናዓኻ እየ ዝጽበ ዘለኹ። 

ኣቦና፣ ቅዱሳን ከምኡ እዮም ዝገብሩ ነይሮም። ከምኡ ውን ነብይ 
ሙሴ ኩሉ ግዜ ከምዚ ይብል። “ኣምላኽ እቲ ነቦታትና 
ዝኣተካሎም ቃል ኪዳን ዘክር” 

መጽሓፍ ቅዱስ ከኣ ከምዚ ይብለና (ዮሃ 14፡13) “ኣቦ ብወልድ 
ምእንቲ ኪኸብርሲ፡ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ኹሉ 
ኽገብረልኩም እየ። 

ከምኡ ውን ኣብ (ማቴ 21፡22) ከምዚ 
ይብለና “ኣሚንኩም ብጸሎት 
ዝለመንኩምዎ ዘበለ ኹሉ ነገርውን 
ክትቅበሉ ኢኹም” እናበለ መለሰሎም። 

(ዮሃ 16፡24) “ክሳዕ ሕጂ ሓንቲ እኳ 
ብስመይ ኣይለመንኩምዎን። ሓጐስኩም 
ምሉእ ምእንቲ ኪኸውን ለምኑ ክትረኽቡ 
ድማ ኢኹም። 

ኦኦኦ ኣምላኽ ምስ 
ኣቦታትና 

ኣብራሃም ፣
ኢስሃቅ፣ያዕቆብ። 
ዝኣተኻዮ ቃል 

ተዘከረና። 
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 (ኢሳ 45፡11) “እግዚኣብሄር እቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ፣ ፈጣርን 
ናይቲ ዚመጽእ ኩሉ ጐይታን ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ኣይግብኣኩምን 
እዩ፡ ኽገብሮ ዚግብኣኒ ክትግሩኒውን መሰል የብልኩምን”። 

(ዮሃ 14፡12) “ኣነ ናብ ኣቦይ እኸይድ ኣሎኹ እሞ እቲ ብኣይ 
ዚኣምን ንሱ ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘሎኹ ግብርታት ከም ዚገብር 
ካብኡ ዚዓብይውን ከም ዚገብር ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም 
ኣሎኹ”። 

(ሉቃ 10፡19) “እንሆ፡ ተመንን ዕንቅርቢትን ኹሉ ሓይሊ ጻላእን 
ክትረግጹ ስልጣን ሂበኩም ኣሎኹ ዚጐድኣኩም ከኣ ኸቶ 
የልቦን”። 

ኣነ፣ ጐይታ ሓያልን ዓሚቑን ዝኾነ ኪዳን እዩ ገዲፉልና፣ ተስፋ 
ይገብር በዚ ኪዳን እዚ እንዳ ኣመንና ኣብኡ ክንነብር። 

ኣቦና፣ ናብ ሰማይ ምስ ኸድና ክሳብ ክንደይ ክብርን ሃፍትን ከም 
ዘሎና ክንፈልጦ ኢና። ግን ሳኣን ኣብቲ ጐይታና ዝገደፈልና ኪዳን 
ምእማንን ኣብኡ ምንባርን ከም ስኡናትን ድኻታትን ኮይና 
ንነብር ኣለና። 

 ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ናይ ግብጺ ትርከብ ቁሸት እዩ ኣብ ዝሓለፈ 
ዓመት ኣብ ዝነበረ ናይ Faculty of Arts። ወዳ ንሓንቲ መበለት 
ናይቲ ዝነበረ ውድደር ታዓዋቲ ኾነ። ናብ ኣሜሪካ ዝኽይድ ነጻ 
ቪዛ ድማ ተዋሃቦ። ነታ ኣረጊትን መበለትን ዝኾነት ኣዲኡ ገዲፉ 
ምኻድ ውን ብጣዕሚ ኸበዶ እንታይ ከም ዝመርጽ ድማ 
ሕርብት በሎ ምውሳን ውን ሳኣነ። ነዚ ናይ ክንደይ ሰብ ሕልሚ 
ዝኾነ ዓቢ ዕድል ከሲሩ ምስ ኣዲኡ ዶ ክተርፍ?! ድሕሪ ብዙሕ 
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ምሕሳብ ግን ብድፊኢት ናይ ኣዲኡ ክኸይድ ከም ዝለዎን ንሳ 
ድማ ኣብ ዓዳን ኣብ ጥቃ ቤተሰባን ክትጸንሖ ወሰኑ። ቅድሚ 
ምኻዱ ኣዲኡ ከምዚ በለቶ ኹሉ ግዜ ደብዳቤ ስደደለይ፡ ሓንሳእ 
ኣብ ክልተ ዓመት ድማ መጺካ ራኣየኒ በለቶ። እታ መበለት ኣደ 
ድሕሪ ወዳ ምኻዱ እቲ ብተከታታሊ ትሳተፎ ዝነበረት ቅዳሴ 
ምኻድ ኣቃረጸቶ። ሓደ ካህን ድማ ናብ ቤታ ክበጽሕዋን ዳሓን 
ሙኻና ክሓቱን ከዱ። ዳሓን ዲኪ ድኣ ኣብ ቅዳሴ ኣይርእየክን 
ኣለኹ ዝኾነ ሰብ ውን ኣይትረክብን ኣለኪ ናይ ዳሓን ዲኪ? ክብሉ 
ሓተትዋ። እታ መበለት ከምዚ ክትብል መለሰት “ንምንታይ 
ምኽንያት ኢለ እየ ናብ ቤተ ክርስትያን ክኸይድ!! እቲ ሓደ ወደይ 
ከይዱ ከማን ብዛዕባይ ዝሓተተ ክሳብ ሕጂ የለን። ናብራ ጸጊሙኒ 
ናይ ገዛይ ንብረት ይሽይጥ ኣለኹ” በለቶም። እቲ ካህን ድማ 
ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ነገር ኣይሰደደልክን? በልዎ። እታ መበለት ድማ 
“ደብዳቤን ስእልን ይሰደለይ እዩ እታ ስእሊ ከማን ኩሉ ግዜ ንሳ 
እያ ኣይቅይራን እዩ በለቶ”። “ እቲ ደብዳቤን እቲ ስእልን ኣበይ 
ኣሎ” በላ። ኣምጺኣ ምስ ሃበቶ ኣብቲ ፖስታ እቲ ስእሊ ትብሎ 
ዝነበረት ናይ 2000 ናይ 3000 ዶላር ቸክ ነበረ። መሊሱ ካልእ 
ስእሊ ተሃልዩ ሓተታ ነቲ ናይ 2000ን 3000ን ቸክ ምስ ረኸበ። እታ 
ናይዚ ዓዲ ዝሃብተመት ሰበይቲ ንሰኺ ኢኪ በላ። 

ኣነ፣ ኦኦኦ ንሕና ከማን ልክዕ ከምዛ ሰበይቲ ኢና!! 

ኣቦና፣ እወ ዝወደይ፣ ኣምላኽና ብዙሕ መብጻዓታት እዩ ሂቡና። 
ንሕና ግን ኣብ ድኽነት ኢና ንነብር ዘለና ምኽንያቱ ንቃልን 
መብጻዓታትን ጐይታና ኣይንኣምንን ኢና። ብናትና ስራሕን 
ስሚዒታትናን እንዳተወከልና ኢና ንነብር ዘለና። እዚ ኩሉ ድማ 
ናብ ድኽነት፡ ውድቀትን ምምራርን እዩ ዝመርሓና። ካብ ውሉድ 
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ካብ ኣቡኡ ዝረኽቦ መክሰብ ናይ ሓደ ግዙእ ክበዝሕ ተክእሎታት 
ኣሎ። 

ኣነ፣ ከመይ ገይሩ ኣቦና? 

ኣቦና፣ ኣብ ኤሮፓ ሓደ ዓብይ ንጉስ ነበረ። እዚ ንጉስ ንለመንቲን 
ጽጉማትን ብምሕጋዝ ፍሉጥ ለበረ። ሓደ ለማኒ ቀጻሊ ናብቲ 
ንጉስ እንዳኸደ ሓገዝ ይሓትት ነበረ። እቲ ንጉስ ድማ ኹሉ ግዜ 
ይሕግዞ ነበረ።  ሓደ መዓልቲ እኳ ነጺግወ ኣይፈልጥን ነበረ። እቲ 
ንጉስ ወዲ ነበሮ ንወዱ ድማ ኩሉ ግዜ እንታይ ትደሊ እንዳ በለ 
ይሓቶ ነበረ። እቲ ውሉድ ግን ዳሓን ኣቦይ ዘድልየኒ የለን ይብሎ 
ነበረ። እቲ ንጉስ ንወዱ ኣነ ንሰኻ ሕጉስን ዕጉቡን ክትከውን እዩ 
ድሌተይ በሎ። እቲ ውሉድ ድማ የቀንየለይ ኣቦ በሎ። ሓደ 
መዓልቲ ድማ እቲ ለማኒ መጺኡ ነቲ ንጉስ ኣብ ናይ ወዱ መርዓ 
ክሕግዞ ለመኖ። እቲ ንጉስ ውን ደስ እንዳበሎ ብዙሕ ገጸ በረከትን 
በጊዕ ነቲ ግብጃ ዝከውንን ሃቦ። እቲ ውላድ ነዚ ምስ ራኣየ 
እንዳነበዐ ኣቦ እንታይ ትገብር ኣሎካ? ነዚ ብዙሕ ነገር ትህቦ ኣለኻ 
ናዓይ ግን ትበቐለይ ኣለኻ በሎ። እዚ ትገብሮ ዘለኻ ፍትሓዊ 
ኣይኮነን ድማ በሎ። ብድሕሪኡ ካብቲ ገዛ እንዳጎየየ ነቡኡ ገዲፍወ 
ከደ። ኣቡኡ ግን ናብቲ ንሱ ዘለወ ከደ፡ እቲ ውላዱ ድማ 
እንዳበኸየ ንምንታይ ነቲ ለማኒ እንዳሃብካ ናዓይ ግን ሂብካኒ 
ዘይትፈልጥ በሎ? እቲ ኣቦ ከምዚ በሎ ዝወደይ ኩሉ ናትካ እዩ፡ 
ዝኮነ ነገር ሓቲትካኒ እሞ ዝኸላእኩካ ኣሎ ድዩ በሎ። 

ኣነ፣ እዚ ወዲ ከደንግጸካ በልኩ። 

ኣቦና፣ እቶም ነደንግጽ ንሕና ኢና፣ ኣምላኽና ብዙሕ መብጻዓታት 
ሂቡና ክንሱ ንሕና ግን ኣብ ስእነት ንነብር ኣሎና። ኣምላኽ 
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ክንሓትትን ክንወስድን ሕጉሳትን ሓያላትን ክንከውን ፍቃዱ 
ሂቡና እዩ። ንሕና ግን ኣብቲ ዝሃበና መብጻዓታት ኣይንኣምንን 
ኢና። በዚ ምኽንያት ኢና ከኣ ኣብ ጸልማትን ድኻምን ኣብ 
ምረትን ንነብር ዘሎና። 

ኣነ፣ ኣቦና ኣምላኽ ንኹሉ ሰብ ድዩ መብጻዓታቱ ዝፍጽመሉ? 

ኣቦና፣ ብርግጽ እንበር ዝወደይ ንኩሎም ደቁ ነቶም ኹሉ 
ትውክልቶም ኣብኡ ዝገበሩን ኹሉ ዝተመባጻዓሎም ክህቦም 
እሙን እዩ። (ከምቲ ኣብ ራብዓይ ክፍሊ ዝገለጽናዮ) እቲ ውላድ 
ኩሉ ሃፍቲ ናይ ኣቡኡ ነይርዎ እዩ ንሓና ውን ከምኡ ኹሉ ናይ 
ኣቦና ሃፍቲ ናትና እዩ። እቲ ህይወቱ ሙሉእ ንጐይታ ዝሃበ ጐይታ 
ድማ ህይወቱ እዩ ዝህቦ። ንሱ ነቲ ናትና ወሲዱ ነቲ ናቱ እዩ 
ዝህበና። ስለዚ ንሰኻ ወዲ ኣምላኽ ዲኻ ወይስ ኣይኮንካን? ኩሉ 
ትውክልትኻ ኣብ ኣምላኽ ድዩ? 

ኣነ፣ ኣነ ውሉድ ኣምላኽ እየ ምኽንያቱ ንሱ ናዓይ ተቀቢሉንን 
የዕብዩንን እዩ። ኣነ ነብሰይ ንጎይታ ሂበዮ ኣለኹ ንዕኡ ውን ክግዛእ 
እየ ምኽንያቱ ንሱ ብሰሪ ሓጥያተይ ኣብ መስቀል ሞይቱለይ እዩ። 
ግን ኣቦና ኣምላኽ ዝሃበና መብጻዓታት ይፍጽሞም ድዩ? 

ኣቦና፣ ዝወደይ ሙሉእ ብሙሉእ 
ንጎይታ ዲካ እትግዛእ? ኩሉ ፍቃድካ 
ከ ንጐይታ የሕሊፍካ ሂብካ ዲኻ? 

ኣነ፣ ኣቦና ከምቲ ኣብቲ 
መምሪሒታት ዝማሃርክሙኒ 
እንዳዓበኹ ይኸይድ ኣለኹ። 

መግለጺ 

“ሞባእ ግበር” 

ኣብ እንሳተፎ ኩሉ ቅዳሴ 
ሕቶን ጸልየለይ ዝበለካ 

ሰብን መሪጽካ ኣብቲ ቅዳሴ 
ስሊኦም ጸልይን ሕተትን። 
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ኣቦና፣ ብጣዕሚ ጽቡቅ ዝወደይ ስለዚ ኹሉ ጎይታ ዝሃበና 
መብጻዓታት ናትካ እዮም። ኣምላኽ ነቲ ናዓኻ ዘይጠቅም 
መብጻዓ የፈልጦ እዩ ኣብ ህይወትካ ከኣ ኣይህበካን እዩ። ግን ኩሉ 
ኣብ ህይወትካ ዝፍጸም ነገር ይነግረካ እዩ፣ እቲ ናዓካ ዘይጠቅም 
ካባኻ ወሲዱ ድማ ካልእ ናዓኻ ዝጠቅም ሓጎስን ሰላምን ይህበካ።  

ቅድሚ ናብታ ካልኣይቲ ነጥቢ መልሲ ናይ ጸሎትና ምሰጢር 
ምስጋርና ሓንቲ ልምምድ ተሪፋትና ኣላ። 

ኣነ፣ እንታይ እዩ ኣቦና? 

                                    ትጽቢት 
 

ኣርእስቲ ጸሎት 
ምሓዝ 

 

 
ትሑዝ ሙካን 

 
ትጽቢት 

 

ኣቦና፣ ኹሉ ግዜ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ከምዚ ንብል ኢና “ኦኦኦ ጐይታ 
ነዚ ምጽዋትካ ተዘከር መን ከም ዝገበሮን ንመን ከም ዝገበሮን 
ተዘከር” ኣምላኽ ከምዚ ይብለና ፍቁረይ ኣብ ቅዳሴ እንታይ ኢኻ 
ሓቲትካኒ ካባይ ትደልዮ እንታይ እዩ? ንሕና ግን ንሰዓታት ዝኣክል 
ጠጠው ኢልና ንጽሊ ብዘይዝኾነ ኣርእስቲ ጸሎት ወይ ዕላማ። 

ኣነ፣ ከመይ ማለት እዩ ኣቦና? 

ኣቦና፣ ኣብ ኩሉ ቅዳሴ ክትሳተፍ ከሎኻ ንኣምላኽ እንታይ ኢልካ 
ትሓቶ ሕሰብ። ብፍሉይ ጸልየለይ ዝበሉኻ ሰባት ውን ኣብ ቅዳሴ  
ዘክሮም። ከምዚ ጌርካ ብዕላማ ነቲ ተቅርቦ ጸሎትን መስዋእትን 
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ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣቅርቦ። እንዳሰገድካ ጐይታ ማሓረኒ 
ክትብል ከሎኻ ክትቖርብ ከሎኻ ኩሉ ግዜ ብዕላማ ኣርእስቲ 
ጸሎት ሒዝካ ግበሮ። ኣብ ቅድሚ ኣምልክ ኣብ እትቀርበሉ ግዜ 
ኩሉ ኣድህቦኻ ናብ ጸሎትካ ጌርካ መልሲ ካብ ኣምላኽ ተጸበ ሰቅ 
ኢልካ ተመላላሲ ጥራይ ኣይትኹን። 

ኣነ፣ ብጣዕሚ ጽቡቅ ሓሳብ እዩ ኣቦና ሓቂ ትሓይሽ ዝበዝሕ ግዜ 
ኣብ እዋን ቅዳሴን ስግዳንን እቲ ስዓታቱ ስለ ዝነውሕ ብጣዕሚ 
እዩ ዝስልቺወኒ። ካብ ሕጂ ግን ናብ ቅዳሴ ክከይድ ከለኹ ኣርእስቲ 
ጸሎትን ዝጽልየሎም ሰባትን ሒዘ ክከይድ እየ። ካብኡ ንላዕሊ 
ምውሳድ ይከኣል ዶ ይከውን ኣቦና? 

ኣቦና፣ ዝወደይ ኣብቲ ናብ ኣምላኽ ዘቅረብካዮ ሕቶኻ ኣድህቦ 
ግበር ኢኻ ስለዚ ከኣ ኣይክትርስዖን ወይ ውን ድንግርግር 
ኣይክብለካን እዩ። ኩሉ ግዜ ክትዝክሮ ዘሎካ ሰይጣን ንሓንቲ 
ማኪና ደው ኣቢሉ እንተዘይኪኢልዋ ነቲ ናይ ነዳዲ እዩ ዝረግጾ። 
ስለዚ ንሰኻ ድማ እዚ ከምዚ ዓይነት ልምምድ ምስ ግዜ 
ባህርያትካ ክከውን እዩ ዝወደይ። 

ሎምመዓልቲ ዝተዛረብናዮ ብዛዕባ እታ ቀዳመይቲ መልሲ ናይ 
ጸሎትና ምስጢር ንረኽበሉ መንገዲ ሙዃኑ ዘክሮ ኢኻ። እዚ 
ማለት እቲ ትጽቢት ኢልና ዝራኣናዮ እዩ (ኣርእስቲ ጸሎት 
ምፍላይ፣ ብዛዕቡ ምሕሳብ፣ መልሲ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጸካ 
ምጽባይ)። ትጽቢት ማለት ኣብ ፍቃድ ርእስኻን ኣብ 
ስሚዒታትካን ተወኪልካ ዘይኾነስ ከም ቃል ኣምላኽ ኣብ ፍቃዱ 
ተሞርኪስካ መልሲ ካብ ኣምላኽ ምጽባይ ማለት እዩ ኢልና 
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ተዘራሪብና ነይርና። ከምኡ ውን ብዙሕ ልምምዳት ወሲድና 
ነይርና። 

1, እንዳተመገብካ ትጽልዮ (መግቢ ኣብ ዝምገበሉ ግዜ ምስታ 
ሓንቲ ኩላሶ ኦኦኦኦ ጐይታይ መንፈስ ቁዱስካ ምልኣኒ) ምባል። 

2, ኣብ ቅዳሴ ክትሳተፍ ከሎኻ ሞባእ ከተቅርብን ከሎኻ ኣርእስቲ 
ጸሎትን እትጽልዮሎም ሰባትን ኣብቲ ናይ ቅዳሴ ጸሎት ኣብ 
ቅድሚ ኣምላኽ ቅረቦም። 

ሰላምን ምሕረትን ኣምላኽ ምሳኻ ይኹን  ብምሕረት ኣምላኽ 
ኣብ ዝቅጽል ሰሙን ክንቅጽል ኢና። 

እዚ ተከታታሊ ጽሑፍ ናብ ዝተፈላላዩ ቆንቃታት ክትርጎምን ናብ 
ዝፈላላዩ ናይ ወጻኢ ሃገራት ቤተክርስትያናት ክዝርጋሕ ተስፋና 
እዩ። ብምሕረት ኣምላኽ ናብ ኢንግሊሽን ናብ ጀርመንን 
ክንትርጉሞ ጀሚርና ኣለና። ኣብዚ ምትርጋም ክትታሓባበሩ 
ንእትደልዮ  ብፍቅሪ ክርስቶስ ንዕድመኹም ኣሎና። 

እዚ ተከታታሊ መምሪሒታት ብመልክዕ ብተንቀሳቃሲ ፊልም 
ክሰራሕ ተስፋ ንገብር። ዝኾነ ሓሳብ ወይ ብናይ ጎይታ ፍቅሪ 
ክትሕግዙ ንእትደልዮ ብሓጎስ ማዕጾና ክፉት እዩ። 


