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በAንዳች Aትጨነቁ

-- ““ጌታ ቅርብ ነው። በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ
በአንዳች አትጨነቁ። አእምሮንም ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና አሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ
ይጠብቃል።” ” ፊል ፊል 44፡፡66--77፡፡፡፡

መግቢያመግቢያ
-- EያንዳንዳችንEያንዳንዳችን ሥራችንንሥራችንን፣ ፣ ገንዘባችንንገንዘባችንን፣ ፣ ጤናችንንጤናችንን፣ ፣ ልጆቻችንንልጆቻችንን፣ ፣ ትዳራችንንትዳራችንን EንዲሁምEንዲሁም

መንፈሳዊመንፈሳዊ ሕይወታችንንሕይወታችንን AስመልክቶAስመልክቶ የየራሳችንየየራሳችን ጭንቀትጭንቀት፣፣ ፍላጎትፍላጎት ወይምወይም ጥያቄጥያቄ AለንAለን፡፡፡፡መንፈሳዊመንፈሳዊ ሕይወታችንንሕይወታችንን AስመልክቶAስመልክቶ የየራሳችንየየራሳችን ጭንቀትጭንቀት፣ ፣ ፍላጎትፍላጎት ወይምወይም ጥያቄጥያቄ AለንAለን፡፡፡፡

-- ታሪክታሪክ ተመሳሳይተመሳሳይ ፍላጎቶችናፍላጎቶችና ጥያቄዎችጥያቄዎች የነበየነበሯሯቸውንቸውን ታላላቅታላላቅ ሰዎችሰዎች መዝግቦመዝግቦ EናገኛለንEናገኛለን፡፡፡፡
ከብሉይከብሉይ የምንጠቅሳቸውየምንጠቅሳቸው የሳሙኤልየሳሙኤል EናትEናት ሐናሐና EናEና የይስሐቅየይስሐቅ ልጅልጅ ያEቆብያEቆብ ሲሆኑሲሆኑ
ከሐዲስከሐዲስ ኪዳንኪዳን ደግሞደግሞ የቅዱስየቅዱስ ዮሐንስዮሐንስ EናትEናት ቅድስትቅድስት ኤልሳቤጥኤልሳቤጥ ናቸውናቸው፡፡፡፡

-- EነዚህEነዚህ ችግሮቻቸውንችግሮቻቸውን AስመልክቶAስመልክቶ ምንምን AደረጉAደረጉ? ? EነዚህEነዚህ ሰዎችሰዎች ለችግራቸውንለችግራቸውን ማድረግማድረግ
የሚገባቸውንየሚገባቸውን በትክክልበትክክል ያውቁያውቁ ነበርነበር፡፡፡፡ ዓይናቸውንዓይናቸውን ወደወደ EግዚAብሔርEግዚAብሔር ወደወደ ሰማይሰማይየሚገባቸውንየሚገባቸውን በትክክልበትክክል ያውቁያውቁ ነበርነበር፡፡ ፡፡ ዓይናቸውንዓይናቸውን ወደወደ EግዚAብሔርEግዚAብሔር ወደወደ ሰማይሰማይ
AንስተውAንስተው ጥያቄዎቻቸውንጥያቄዎቻቸውን በፊቱበፊቱ AቀረቡAቀረቡ፡፡ ፡፡ 

-- EንደEንደ ክርስቲያን ክርስቲያን በተመሳሳይበተመሳሳይ ጉዳዮችጉዳዮች ማድረግማድረግ ያለብንያለብን ምንድርምንድር ነውነው? ? ቅዱስቅዱስ ጳውሎስጳውሎስ
ትት ትት ችችበመልEክቱበመልEክቱ በትክክልበትክክል ማድረግማድረግ ያለብንንያለብንን በሦስትበሦስት ነጥቦችነጥቦች ገልጦገልጦ AስፍሮልናልAስፍሮልናል፡፡፡፡



ለምን Eንጨነቃለን?

1.1. ሕይወትሕይወት ብርቱብርቱ ስለሆነችስለሆነች፡፡--
-- መልካምመልካም፣ ፣ መጥፎመጥፎ ወይምወይም በመካከሉምበመካከሉም ያሉያሉ የዚህየዚህ ዓለምዓለም መከራመከራ AይለያቸውምናAይለያቸውምና፡፡ ፡፡ 
ባለጠጋውምባለጠጋውም ቢሆንቢሆን AያመልጥምAያመልጥም፡፡፡፡

-- ሰዎችሰዎች ጭንቀትንጭንቀትን በማስመሰልበማስመሰል፣፣ ጭፍንጭፍን ነገሮችንነገሮችን በመሥራትበመሥራት፣፣ EውነታውንEውነታውን በመተውበመተው፣፣-- ሰዎችሰዎች ጭንቀትንጭንቀትን በማስመሰልበማስመሰል፣ ፣ ጭፍንጭፍን ነገሮችንነገሮችን በመሥራትበመሥራት፣ ፣ EውነታውንEውነታውን በመተውበመተው፣፣
ትኩረትትኩረት በመንፈግበመንፈግ ማስወገድማስወገድ ይሞክራሉይሞክራሉ፡፡ ፡፡ ““ዶንትዶንት ዎሪዎሪ”” EንደሚሉትEንደሚሉት ዘፈናቸውዘፈናቸው……

-- ባሎችባሎች ሚስቶቻቸውሚስቶቻቸው ሊያማክሩAቸውሊያማክሩAቸው የፈለጉትንየፈለጉትን … … በዚህበዚህ መነጋገርመነጋገር AልፈልግምAልፈልግም
በማለታቸውናበማለታቸውና ባለመነጋገራቸውባለመነጋገራቸው ጉዳዩጉዳዩ የሚቀርላቸውየሚቀርላቸው AድርገውAድርገው ያስባሉያስባሉ፡፡፡፡

2.2. የወደፊቱንየወደፊቱን መወሰንመወሰን ስለማንችልስለማንችል
-- heart attack Eንዳያጠቃን የምግብ ዝርዝርና፣ ውሃ ወይም መጠጦችን ልናዘጋጅ
Eንችላለን … ነገር ግን ነገ ምን Eንደሚሆንብን Aናውቅም፡፡Eንችላለን … ነገር ግን ነገ ምን Eንደሚሆንብን Aናውቅም  

-- ጭንቀትንጭንቀትን ስለወደፊቱስለወደፊቱ መተንበይመተንበይ በሚያስችለንበሚያስችለን EውቀትEውቀት ለማስወገድለማስወገድ EንሞክራለንEንሞክራለን ……
የወደፊቱንየወደፊቱን ግንግን AይታወቅምAይታወቅም፡፡፡፡

33 የሚሆነ ንየሚሆነ ን ቆጣ ርቆጣ ር ስለማንችልስለማንችል3.3. የሚሆነውንየሚሆነውን መቆጣጠርመቆጣጠር ስለማንችልስለማንችል
-- EኛEኛ ነገሮችንነገሮችን ለመቆጣጠርለመቆጣጠር ያለንያለን AቅምAቅም ራሳችንንራሳችንን ከጉዳትከጉዳት ሙሉሙሉ ለሙሉለሙሉ መከላከልመከላከል
የማንችልበትየማንችልበት ነውነው፡፡ ፡፡ ነገሮችንነገሮችን መቆጣጠርመቆጣጠር ብንችልብንችል የሚሰቃይየሚሰቃይ ባልኖረባልኖረ ነበርነበር፡፡፡፡

-- ዶክተሮችዶክተሮች ይታመማሉይታመማሉ፣ ፣ የገንዘብየገንዘብ ባለሞያዎችባለሞያዎች በስቶክበስቶክ ገበያገበያ ገንዘባቸውንገንዘባቸውን ያጣሉያጣሉ፣ ፣ ይታይታ ያያ ያያ ያያ
ፖሊሶችፖሊሶች ይሰረቃሉይሰረቃሉ፣፣… … መልካምመልካም ወላጆችወላጆች በልጆቻቸውበልጆቻቸው የመካድየመካድ EድልEድል ይገጥማቸዋልይገጥማቸዋል፡፡፡፡



መፍትሔው ምንድር ነው?
1.1. በመጨነቃችንበመጨነቃችን ምንምምንም ልናደርግልናደርግ EንደማንችልEንደማንችል EንወቅEንወቅ

-- ጭንቀትጭንቀት የመፍትሐየመፍትሐ ምንጭምንጭ AለመሆኑAለመሆኑ ብቻብቻ ሳይሆንሳይሆን ጉዳትምጉዳትም ያለውያለው መሆኑንመሆኑን EንወቅEንወቅ፡፡፡፡
-- ጠጉራችንጠጉራችን በማለቁበማለቁ ብናዝንብናዝን ትርፉትርፉ ሂደቱንሂደቱን ቢያፋጥንቢያፋጥን EንጂEንጂ AንድAንድ ጠጉርጠጉር
AይጨምመርምAይጨምመርም፡፡፡፡
-- በመታመማችንበመታመማችን ብንጨነቅብንጨነቅ ሰውነታችንሰውነታችን በሽታበሽታ የመከላከልየመከላከል ኃይሉኃይሉ EንዲዳከምEንዲዳከም ብናደርግብናደርግ-- በመታመማችንበመታመማችን ብንጨነቅብንጨነቅ ሰውነታችንሰውነታችን በሽታበሽታ የመከላከልየመከላከል ኃይሉኃይሉ EንዲዳከምEንዲዳከም ብናደርግብናደርግ
EንጂEንጂ AይረዳምAይረዳም፡፡፡፡

-- ስለመወፈራችንስለመወፈራችን መጨነቃችንመጨነቃችን የበለጠየበለጠ EንድንመገብEንድንመገብ ያደርገንያደርገን ይሆናልይሆናል EንጂEንጂ መጨነቁመጨነቁ
ብዙምብዙም AይረዳAይረዳ፡፡፡፡
-- ““ሰውን የልቡ ኀዘን ያዋርደዋል መልካም ቃል ግን ደስ ያሰኘዋል።” ” ምሳሌምሳሌ 1212፡፡2525፣ ፣ ማቴማቴ 66፡፡2525--3434፡፡፡፡

2.2. EግዚAብሔርEግዚAብሔር EንደሚጠነቀቅልንEንደሚጠነቀቅልን EንወቅEንወቅ
-- EግዚAብሔር ዓለምን ፈጥሮ የሚሆነውን Eንደ ቲቪ Eየተመለከተ ኤAደለም፡፡ EኛምEግዚAብሔር ዓለምን ፈጥሮ የሚሆነውን Eንደ ቲቪ Eየተመለከተ ኤAደለም  Eኛም
የፊልሙ ተዋናዮች ዌወም Aሻንጉሊቶተች ኤAደለንም፡፡ EግዚAብሔር ዘወትር ከEኛ
ጋር ነው፡፡ ከሌሎቹ ፍጥረታትም ይልቅ ያስብልናል፡፡

-- ወፎችወፎች የሚመገቡትየሚመገቡት፣ ፣ ጊዜያዊጊዜያዊ የሆኑየሆኑ AበቦችAበቦች ጥሩጥሩ ልብስልብስ ካላቸውካላቸው EኛEኛ ከነርሱከነርሱ የበለጥንየበለጥን
AይደለንምAይደለንምAይደለንምAይደለንም፡፡፡፡

3.3. መቅደምመቅደም ያለበትንያለበትን EናስቀድምEናስቀድም
-- AብዝተንAብዝተን የምንጨነቀውየምንጨነቀው ለማይጠቅመንለማይጠቅመን ነገርነገር ነውነው፡፡፡፡ይይ
-- ስለምንመገበውስለምንመገበው EንጂEንጂ ተመግበንተመግበን ስለምንሠራውስለምንሠራው፣ ፣ ስለምንለብሰውስለምንለብሰው EንጂEንጂ ልብሱልብሱ
የሚያርፍበትየሚያርፍበት ሰውነትሰውነት ስለሚሠራውስለሚሠራው… … AንጨነቅምAንጨነቅም፡፡፡፡



መፍትሔው ምንድር ነው?

-- መቅደምመቅደም ያለበትንያለበትን ማስቀደምማስቀደም ሕይወትንሕይወትን ያለጭንቀትያለጭንቀት EንድንጋፈጥEንድንጋፈጥ ይረዳናልይረዳናል፡፡፡፡
-- EርሱምEርሱም መንግሥቱንናመንግሥቱንና ጽድቁጽድቁ ነውነው፡፡ ፡፡ 
-- ቀዳሚውቀዳሚው ራስንራስን ማገልገልማገልገል ሳይሆንሳይሆን EግዚAብሔርንEግዚAብሔርን ማገልገልናማገልገልና ማወቅማወቅ መሆንመሆን AበትAበት፡፡፡፡
-- ቀዳሚውቀዳሚው EግገዚAብሔርንEግገዚAብሔርን ማወቅናማወቅና ከEርሱከEርሱ ጋርጋር EንዴትEንዴት መኖርመኖር EንደምንችልEንደምንችል
ማወቅማወቅ ነውነው፡፡ ፡፡ ሮሜሮሜ 44፡፡44--88፡፡፡፡

4.4. በEግዚAብሔርበEግዚAብሔር ፈጽመንፈጽመን EንታመንEንታመን
-- ““ጌታ ቅርብ ነው። በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ
በአንዳች አትጨነቁ። አእምሮንም ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና አሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ

”” ፊል 4 6ይጠብቃል።” ” ፊል 4፡6
-- በራሳችንበራሳችን ኃይልኃይል፣ ፣ ችሎታችሎታ፣ ፣ ጥበብጥበብ ሳይሆንሳይሆን በEግዚAብሔርበEግዚAብሔር EንታመንEንታመን፡፡ ፡፡ ይህምይህም
መንፈሳዊነትመንፈሳዊነት ነውነው፡፡፡፡

-- ጭንቀትጭንቀት ተግባራዊተግባራዊ ክህደትክህደት ነውነው፡፡፡፡ጭንቀትጭንቀት ተግባራዊተግባራዊ ክህደትክህደት ነውነው
-- ልጆቻችንልጆቻችን ስለምግባቸውስለምግባቸው፣ ፣ ልብሳቸውልብሳቸው… … ኤAጨነቁምኤAጨነቁም በEኛበEኛ ይታመናሉይታመናሉ EንጂEንጂ፡፡ ፡፡ EኛምEኛም
በEግዚAብሔርበEግዚAብሔር በዚሁበዚሁ መንገድመንገድ መታመንመታመን AለብንAለብን፡፡፡፡

-- AብርሃምAብርሃም የተባረከውየተባረከው የተጠቀመውየተጠቀመው በEግዚAብሔርበEግዚAብሔር ፈጽሞፈጽሞ ታምኖታምኖ ነውነው፡፡ ፡፡ ዘፍጥዘፍጥ 1212፡፡11--



በAንዳች Aትጨነቁ

ስስ ጎ ችጎ ች ስስ ሻ ችሻ ች ቅቅ ክክ-- ስለስለ ፍላጎታችንናፍላጎታችንና ስለስለ መሻታችንመሻታችን የምንጨነቅየምንጨነቅ ወይምወይም የምንታወክየምንታወክ መሆንመሆን የለብንምየለብንም፡፡ ፡፡ ማዘንማዘን
ወይምወይም መጨነቅመጨነቅ በራሱበራሱ የEምነትየEምነት ማነስማነስ ምልክትምልክት ስለሆነስለሆነ ኃጢAትኃጢAት ነውነው፡፡ ፡፡ 

-- EውነተኛEውነተኛ AማኒAማኒ የሆነየሆነ ሰውሰው በሕይወቱበሕይወቱ ስለሚሆኑትስለሚሆኑት ነገሮችነገሮች ማዘንማዘን የለበትምየለበትም፡፡ ፡፡ ጌታችንጌታችን
ደቀደቀ መዛሙርቱንመዛሙርቱን ““እናንተ እምነት የጎደላችሁ፥ ስለ ምን ትፈራላችሁ?” ” በማለትበማለት ብዙብዙ ጊዜጊዜደቀደቀ ዛ ርቱንዛ ርቱን እናንተ እምነት የጎደላችሁ ስለ ምን ትፈራላችሁ?   በማለትበማለት ብዙብዙ ጊዜጊዜ
ገስገስጿጿቸዋልቸዋል፡፡ ፡፡ ማቴማቴ 88፡፡2626፡፡፡፡

-- EኛEኛ የEግዚAብሔርየEግዚAብሔር ልጆችልጆች መሆናችንንመሆናችንን ካመንንካመንን፣ ፣ መሻታችንንመሻታችንን EንደፈቃዱEንደፈቃዱ EንደሚሰጠንናEንደሚሰጠንና
Eንደሚ ልስልንምEንደሚ ልስልንም ከታ ንንከታ ንን በልባችንበልባችን ለሐዘንለሐዘን ለጭንቀትለጭንቀት ቦታቦታ AይኖረንምAይኖረንም፡፡፡፡EንደሚመልስልንምEንደሚመልስልንም ከታመንንከታመንን በልባችንበልባችን ለሐዘንለሐዘን ለጭንቀትለጭንቀት ቦታቦታ AይኖረንምAይኖረንም፡፡  ፡፡  

-- ጌታችንጌታችን ስለስለ ዘሪውዘሪው ባስተማረበትባስተማረበት ምሳሌምሳሌ AንዱAንዱ ዘርዘር በEሾህበEሾህ መካከልመካከል EንደወደቀEንደወደቀ ነግሮናልነግሮናል፡፡ ፡፡ 
EሾህEሾህ የተባለውምየተባለውም ስለዚህስለዚህ ዓለምዓለም መጨነቅመጨነቅ፣ ፣ ባለጠግነትንባለጠግነትን መውደድመውደድ ወይምወይም መፈለግመፈለግ፣ ፣ 
በምድራዊበምድራዊ ነገርነገር መደሰትምመደሰትም EንደሆነEንደሆነ ለደቀመዛሙርቱለደቀመዛሙርቱ ተርጎሞላቸዋልተርጎሞላቸዋል፡፡ ፡፡ ““በእሾህ መካከልም
የወደቀ እነዚህ የሚሰሙት ናቸው፤ መንገዳቸውንም ሄደው በሕይወት ዘመን በአሳብና በባለ ጠግነት ምቾት
ይታነቃሉ፥ ሙሉ ፍሬም አያፈሩም።” ” ሉቃሉቃ 88፡፡1414፡፡፡፡

OሾህOሾህ ተክሉንተክሉን EንዳያድግEንዳያድግ AንቆAንቆ EንደሚያስቀረውEንደሚያስቀረው በEሾህበEሾህ የታጠረየታጠረ EምነትምEምነትም-- OሾህOሾህ ተክሉንተክሉን EንዳያድግEንዳያድግ AንቆAንቆ EንደሚያስቀረውEንደሚያስቀረው በEሾህበEሾህ የታጠረየታጠረ EምነትምEምነትም
የEግዚAብሔርየEግዚAብሔር ቃልቃል በሕይወታችንበሕይወታችን ፍሬንፍሬን EንዳያፈራEንዳያፈራ ያደርገዋልያደርገዋል፡፡  ፡፡  በዙሪያቸውበዙሪያቸው ባለባለ EሾህEሾህ
ሳይናወጡሳይናወጡ በመኖርበመኖር መልካምመልካም ምሳሌምሳሌ ከሚሆኑንከሚሆኑን በAንበሶችበAንበሶች ጉድጉድጓጓድ ድ የተጣለየተጣለ ነቢዩነቢዩ ዳንኤልዳንኤል፣ ፣ 
በEቶንበEቶን EሳትተEሳትተ የተጣሉየተጣሉ ሦስቱሦስቱ ወጣቶችወጣቶች፣ ፣ በፊልጵስዩስበፊልጵስዩስ EስርEስር ቤትቤት የተጣሉየተጣሉ ሲላስናሲላስና
ጳውሎስጳውሎስ፣ ፣ EንዲሁምEንዲሁም በIየሩሳሌምበIየሩሳሌም የታሰረውየታሰረው ቅዱስቅዱስ ጴጥሮስጴጥሮስ ከሚጠቀሱትከሚጠቀሱት ጥቂቶቹጥቂቶቹ
ናቸውናቸው፡፡፡፡



በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋና ጋር …

-- ጥያቄያችንጥያቄያችን በጸሎትናበጸሎትና በምልጃበምልጃ ከምስጋናከምስጋና ጋርጋር በEግዚAብሔርበEግዚAብሔር ዘንድዘንድ በተወሰነበተወሰነ መንገድመንገድ
የታወቀየታወቀ ይሁንይሁን፡፡ ፡፡ የለመነውምየለመነውም EንደሚደረግልንEንደሚደረግልን ““ለምኑ፥ ይሰጣችሁማል፤ ፈልጉ፥ ታገኙማላችሁ፤
መዝጊያን አንኳኩ፥ ይከፈትላችሁማል።” ” በማለትበማለት ጌታችንጌታችን በገባልንበገባልን ቃልቃል ኪዳንኪዳን ተገልጾልናልተገልጾልናል፡፡ ፡፡ 
ማቴማቴ 77፡፡77፡፡፡፡ ነገርነገር ግንግን EግዚAብሔርEግዚAብሔር ምሉEምሉE፣፣ ሁሉንሁሉን ቻይቻይ ሁሉንሁሉን የሚመለከትናየሚመለከትናማቴማቴ 77፡፡77፡፡ ፡፡ ነገርነገር ግንግን EግዚAብሔርEግዚAብሔር ምሉEምሉE፣ ፣ ሁሉንሁሉን ቻይቻይ… … ሁሉንሁሉን የሚመለከትናየሚመለከትና
የሚያውቅየሚያውቅ ስለሆነስለሆነ … … በሚልበሚል የተሳሳተየተሳሳተ AመለካከትAመለካከት የተነሳየተነሳ AንዳንዶችAንዳንዶች መጸለይመጸለይ
AያስፈልገንምAያስፈልገንም በማለትበማለት ያስባሉያስባሉ፡፡ ፡፡ 

-- EግዚAብሔርEግዚAብሔር ሳንጠይቀውሳንጠይቀው መሻታችንንመሻታችንን AይሰጠንምAይሰጠንም፡፡ ፡፡ ““የሚለምነው ሁሉ ይቀበላልና፥ የሚፈልገውም
ያገኛል፥ መዝጊያንም ለሚያንኳኳ ይከፈትለታል።” ” ማቴማቴ 77፡፡88፡፡፡፡

-- ቅዱስቅዱስ ጳውሎስጳውሎስ ለፊልጵስዩስለፊልጵስዩስ ሰዎችሰዎች በጻፈውበጻፈው መልEክቱመልEክቱ ለጥያቄዎቻችንለጥያቄዎቻችን መልስመልስ
የምናገኝባቸውንየምናገኝባቸውን መንገዶችመንገዶች ጠቁጠቁሟሟል፡፡ ል፡፡ 
11 ጸሎትጸሎት1.1. ጸሎትጸሎት

ጸሎትጸሎት ልመናችንንልመናችንን ለEግዚAብሔርለEግዚAብሔር የምናሳውቅበትየምናሳውቅበት መንገድመንገድ ነውነው፡፡ ፡፡ EውነተኛEውነተኛ
ጸሎትጸሎት በAምስትበAምስት መመዘኛዎችመመዘኛዎች ላይላይ የተደገፈየተደገፈ ነውነው፡፡፡፡
-- ቦታቦታ፡፡-- ለጸሎትለጸሎት የተወሰነየተወሰነ ሥፍራሥፍራ ያስፈልገዋልያስፈልገዋል፡፡ ፡፡ ““አንተ ግን ስትጸልይ፥ ወደ እልፍኝህ ግባ
መዝጊያህንም ዘግተህ በስውር ላለው አባትህ ጸልይ፤ በስውር የሚያይ አባትህም በግልጥ ይከፍልሃል።” ” 
ማቴማቴ 66፡፡66፡፡ ፡፡ ይህችውምይህችውም የተመረጠችውየተመረጠችው ሥፍራሥፍራ ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን ናትናት፡፡ ፡፡ AንዳንድAንዳንድ ጊዜጊዜ
ይህይህ የተወሰነየተወሰነ ሥፍራሥፍራ በሁሉምበሁሉም ቦታቦታ ተወስዶተወስዶ EናያለንEናያለን፡፡ ፡፡ ሰዎችሰዎች በመኪናቸውበመኪናቸው፣ ፣ 
በሥራቸውበሥራቸው፣፣ መጸለያቸውመጸለያቸው መልካምመልካም ቢሆንምቢሆንም የምንጸልየውየምንጸልየው ሁሉምሁሉም ሆነሆነበሥራቸውበሥራቸው   … … መጸለያቸውመጸለያቸው መልካምመልካም ቢሆንምቢሆንም የምንጸልየውየምንጸልየው ሁሉምሁሉም ሆነሆነ
የምንጸልይበትምየምንጸልይበትም EንዲህEንዲህ EንዲሆንEንዲሆን ግንግን መጻሕፍትመጻሕፍት ድምዳሜድምዳሜ AይሰጡምAይሰጡም፡፡ ፡፡ 



በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋና ጋር …
-- ጊዜጊዜ፡፡-- ““በእርሱ ሕያዋን ነንና እንንቀሳቀሳለን እንኖርማለን።”” ሥራሥራ 1717፡፡2828፡፡፡፡ EንደተባለውEንደተባለው-- ጊዜጊዜ፡፡-- በእርሱ ሕያዋን ነንና እንንቀሳቀሳለን እንኖርማለን።   ሥራሥራ 1717፡፡2828፡፡ ፡፡ EንደተባለውEንደተባለው
ለርሱለርሱ የምንሰጠውየምንሰጠው ጊዜጊዜ የሚገለጠውየሚገለጠው ለጸሎትለጸሎት በምንሰጠውበምንሰጠው ጊዜጊዜ ነውነው፡፡ ፡፡ 
““በመኝታዬም አስብሃለሁ፥ በማለዳም እናገርልሃለሁ” ” መዝመዝ 6262፡፡66፣ ፣ ““ስለ ጽድቅህ ፍርድ ሰባት ጊዜ
በቀን አመሰግንሃለሁ።”” መዝመዝ 118118፡፡164164፡፡ ፡፡ … … ያለያለ ልበልበ AምላክAምላክ ዳዊትምዳዊትም የሚሰጠውንየሚሰጠውን
ጊዜጊዜ “… “… እኔ ግን እጸልያለሁ።… ምስጋናውንም ዘወትር በአፌ ነው።” ” መዝመዝ 108108፡፡44፣ ፣ መዝመዝ
3333፡፡11፡፡ ፡፡ EስኪልEስኪል ድረስድረስ ከፍከፍ AድርጎትAድርጎት ነበርነበር፡፡ ፡፡ በመጨረሻምበመጨረሻም ቀንናቀንና ሌትምሌትም
EግዚAብሔርንEግዚAብሔርን የሚያስበውየሚያስበው ሆነሆነ፡፡ ፡፡ ““ዘወትር። አምላክህ ወዴት ነው? ሲሉኝ እንባዬ በቀንና
በሌሊት ምግብ ሆነኝ።”” መዝመዝ 4141፡፡33፡፡፡፡በሌሊት ምግብ ሆነኝ።   መዝመዝ 4141 33

-- ቃሉቃሉ፡፡-- ““ቃልህን አስብ ዘንድ ዓይኖቼ ለመማለድ ቀደሙ።” ” መዝመዝ 118118፡፡148148 EንዳለEንዳለ
ከEግዚAብሔርከEግዚAብሔር ቃልቃል በቀርበቀር EንጸልይበትEንጸልይበት ዘንድዘንድ የተሻለየተሻለ የለምየለም፡፡ ፡፡ ስለዚህስለዚህ በራሳችንበራሳችን
A ለካከትA ለካከት ተደግፈንተደግፈን Eነዚ ንEነዚ ን የጸሎትየጸሎት ጻሕፍትጻሕፍት ከ ተከ ተ ይልቅይልቅ የምንጸልየየምንጸልየAመለካከትAመለካከት ተደግፈንተደግፈን EነዚህንEነዚህን የጸሎትየጸሎት መጻሕፍትመጻሕፍት ከመተውከመተው ይልቅይልቅ የምንጸልየውየምንጸልየው
የEግዚAብሔርየEግዚAብሔር ቃልቃል ምንምን EንደሆነEንደሆነ መማርመማር ይገባናልይገባናል፡፡፡፡

-- መምህር፡መምህር፡-- EርሱምEርሱም መንፈስቅዱስመንፈስቅዱስ ነውነው፡፡ ፡፡ ““እንዴት እንድንጸልይ እንደሚገባን አናውቅምና፥ይ ሚ
እንዲሁም ደግሞ መንፈስ ድካማችንን ያግዛል፡፡” ” ሮሜሮሜ 88፡፡2626፡፡ ፡፡ ስለዚህስለዚህ ከመጸለያችንከመጸለያችን በፊትበፊት
EንዴትEንዴት EንደምንጸልይEንደምንጸልይ ይመራንይመራን ዘንድዘንድ መጠየቅመጠየቅ ይገባናልይገባናል፡፡ ፡፡ 

ፈቃደኝነትፈቃደኝነት፡፡ ሰይጣንሰይጣን በድካማችንበድካማችን፣፣ በኃጢAትበኃጢAት፣፣ በስንፍናችንበስንፍናችን በመጠቀምበመጠቀም ከጸሎትከጸሎት-- ፈቃደኝነትፈቃደኝነት፡፡-- ሰይጣንሰይጣን በድካማችንበድካማችን፣ ፣ በኃጢAትበኃጢAት፣ ፣ በስንፍናችንበስንፍናችን በመጠቀምበመጠቀም ከጸሎትከጸሎት
EንደሚለየንEንደሚለየን በማወቅበማወቅ ለመጸለይለመጸለይ ፈቃደኛፈቃደኛ መሆንመሆን ይጠበቅብናልይጠበቅብናል፡፡ ፡፡ ጠላትንጠላትን የምንሰማየምንሰማ
ከሆንንከሆንን EያደርEያደር ለጸሎትለጸሎት ፈቃደኝነትንምፈቃደኝነትንም ሆነሆነ በመጨረሻምበመጨረሻም ፍላጎትንምፍላጎትንም EናጣለንEናጣለን፡፡፡፡



አለመታከት
የማይታክትየማይታክት የተመሰጠየተመሰጠ ልቦናልቦና ጸሎትጸሎት የምንጸልይበትየምንጸልይበት የረጋየረጋ መንፈስመንፈስ ነውነው፡፡፡፡ ለዚህምለዚህም-- የማይታክትየማይታክት የተመሰጠየተመሰጠ ልቦናልቦና ጸሎትጸሎት የምንጸልይበትየምንጸልይበት የረጋየረጋ መንፈስመንፈስ ነውነው፡፡ ፡፡ ለዚህምለዚህም
ጌታችንጌታችን በጌቴሴማኒበጌቴሴማኒ ከጸለየውከጸለየው ጸሎትጸሎት የተሻለየተሻለ ምሳሌምሳሌ የለንምየለንም፡፡ ፡፡ 

-- ጌታችንጌታችን ስለስለ መበለቲቱመበለቲቱ ጸሎትጸሎት ያስተማረውያስተማረው ለዚህለዚህ ጉዳይጉዳይ የተሻለየተሻለ ማስረጃማስረጃ ነውነው፡፡ ፡፡ 
ሉቃሉቃ 1818፡፡11--88፡፡፡፡

ምስጋናምስጋና
-- EግዚAብሔርንEግዚAብሔርን ስላደረገልንስላደረገልን ማመስገንማመስገን EንዲሰጠንEንዲሰጠን የምንጠይቀውንየምንጠይቀውን ያህልያህል AስፈላጊAስፈላጊ ነውነው፡፡ ፡፡ 

-- ጌታችንጌታችን ከፈወሳቸውከፈወሳቸው ከAሥሩከAሥሩ ለምጻሞችለምጻሞች ለማመስገንለማመስገን የተመለሰውንየተመለሰውን AንዱንAንዱን በመጥቀስበመጥቀስ
የማመስገንንየማመስገንን AስፈላጊነትAስፈላጊነት ለትውልድለትውልድ ሁሉሁሉ መማሪያመማሪያ EንዲሆንEንዲሆን AድርጎታልAድርጎታል፡፡ ፡፡ ሉቃሉቃ 1717፡፡1212--
1919፡፡ ፡፡ የEግዚAብሔርየEግዚAብሔር ፈቃድፈቃድ ሳይታክከቱሳይታክከቱ በመጸለይበመጸለይ፣ ፣ ዘወትርዘወትር ደስደስ በመሰኘትበመሰኘት፣ ፣ ምስጋናምስጋና
በማድረግበማድረግ ውስጥውስጥ ትገኛለችትገኛለች፡፡ ፡፡ 11ኛ ኛ ተሰተሰ 55፡፡1616--1818፡፡፡፡

-- ጥያቄጥያቄ ሲኖረንሲኖረን EንጸልያለንEንጸልያለን፣ ፣ ሲመልስልንሲመልስልን ደስደስ EንሰኛለንEንሰኛለን፣ ፣ ደስደስ ስንሰኝምስንሰኝም EናመሰግናለንEናመሰግናለን፡፡ ፡፡ 

-- EንደEንደ ብስጩናብስጩና የሚያማርርየሚያማርር መንፈስመንፈስ ያለያለ AጥፊAጥፊ ነገርነገር የለምየለም፡፡ ፡፡ ደስታናደስታና ምስጋናምስጋና በምሬትበምሬት፣ ፣ 
በወቀሳናበወቀሳና፣ ፣ ይቅርይቅር በማይልበማይል ልብልብ ውስጥውስጥ ማደሪያማደሪያ ኖሮAቸውኖሮAቸው AያውቅምAያውቅም፡፡፡፡



በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን አስታውቁ
-- AምላካችንAምላካችን EግዚAብሔርንEግዚAብሔርን በትክክልበትክክል የምናውቀውየምናውቀው ከሆንንከሆንን ቅዱስቅዱስ ጳውሎስጳውሎስ ስለምንስለምን

በAንዳችበAንዳች AትጨነቁAትጨነቁ EንዳለንEንዳለን መረዳትመረዳት EንችላለንEንችላለን፡፡ ፡፡ ስለዚህስለዚህ ፍጹምፍጹም EምነታችንEምነታችን በEርሱበEርሱ
ላይላይ ይሁንይሁን፡፡ ፡፡ AምላካችንAምላካችን EግዚAብሔርEግዚAብሔር፡፡--
11 ፍቅርፍቅር፣፣ ጻድቅናጻድቅና ““ለገዛ ልጁ ሳይራራለት ስለ ሁላችን አሳልፎ የሰ ው ”” ሮሜሮሜ 88፡፡3232 EናEና1.1. ፍቅርፍቅር፣ ፣ ጻድቅናጻድቅና ““ለገዛ ልጁ ሳይራራለት ስለ ሁላችን አሳልፎ የሰጠው…” ” ሮሜሮሜ 88፡፡32 32 EናEና

ዓለምንምዓለምንም ከኃጢAትከኃጢAት ባርነትባርነት ነጻነጻ ያወጣውያወጣው ነውነው፡፡ ፡፡ 
2.2. ያላመኑትንያላመኑትን ለማዳንለማዳን የሚሻየሚሻ ያመኑበትንምያመኑበትንም የሚባርክየሚባርክ ዘወትርዘወትር ለሁሉለሁሉ መልካምመልካም የሆነየሆነ

ልUልልUል AባትAባት ነውነው፡፡፡፡
3.3. መጀመሪያናመጀመሪያና መጨረሻመጨረሻ የሌለውየሌለው ዘላለማዊዘላለማዊ ነውነው፡፡ ፡፡ 
4.4. በሕይወታችንበሕይወታችን የሆነውንየሆነውን፣ ፣ የሚሆነውንየሚሆነውን EየሆነEየሆነ ያለውንያለውን ሁሉናሁሉና ተጽEኖውንምተጽEኖውንም

የሚያውቅየሚያውቅ ሁሉንሁሉን AዋቂAዋቂ ነውነው፡፡፡፡
55 ቃልኪዳኑንቃልኪዳኑን ሁሉሁሉ የሚጠብቅየሚጠብቅ ለኃይሉለኃይሉ ፍጻሜፍጻሜ የሌለውየሌለው ሁሉንሁሉን ቻይቻይ ነውነው፡፡፡፡5.5. ቃልኪዳኑንቃልኪዳኑን ሁሉሁሉ የሚጠብቅየሚጠብቅ ለኃይሉለኃይሉ ፍጻሜፍጻሜ የሌለውየሌለው ሁሉንሁሉን ቻይቻይ ነውነው፡፡፡፡
6.6. በማንኛውምበማንኛውም ጊዜጊዜ በሁሉምበሁሉም ሥፍራሥፍራ የሚገኝየሚገኝ ምሉEምሉE ነውነው፡፡፡፡
7.7. ትናንትትናንት፣ ፣ ዛሬምዛሬም ሆነሆነ ለዘላለምለዘላለም ያልተለወጠያልተለወጠ የማይለወጥየማይለወጥ ነውነው፡፡፡፡
8.8. EውነትንEውነትን የተናገረየተናገረ EውነተኛናEውነተኛና ለዘላለምምለዘላለምም የታመነየታመነ ነውነው፡፡፡፡

-- EነዚህንEነዚህን ሁሉሁሉ ካስተዋልንካስተዋልን ፍርሐትንናፍርሐትንና ጭንቀትንጭንቀትን ከልባችንከልባችን ገፍተንገፍተን በማስወጣትበማስወጣት በርሱበርሱ
የመተማመንንየመተማመንን ፍሬፍሬ ማፍራትማፍራት AይቸግረንምAይቸግረንም፡፡ ፡፡ የዚህስየዚህስ ውጤቱውጤቱ ምንድርምንድር ነውነው? “? “አእምሮንም
ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና አሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል።” ” ፊል ፊል 44፡፡77፡፡፡፡
-- ይህይህ በጸሎትበጸሎት የሚገኝየሚገኝ ሽልማትሽልማት ነውነው፡፡፡፡ይህይህ በጸሎትበጸሎት የሚገኝየሚገኝ ሽልማትሽልማት ነውነው፡፡ ፡፡ 



በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን አስታውቁ

-- EግዚAብሔርEግዚAብሔር ለጥያቄያችንለጥያቄያችን መልስመልስ ለመስጠትምለመስጠትም ሆነሆነ ይዞይዞ ለማቆየትለማቆየት የራሱየራሱ ምክንያትናምክንያትና
መንገድመንገድ AለውAለው፡፡፡፡

-- ቅዱስቅዱስ ጳውሎስጳውሎስ በሰውነቱበሰውነቱ ስለነበረስለነበረ ሕመምሕመም ይርቅለትይርቅለት ዘንድዘንድ ሦስትሦስት ጊዜጊዜ ደጋግሞደጋግሞ ጸለየጸለየ፡፡ ፡፡ ይይ ጊጊ ጋጋ
ነገርነገር ግንግን ለጥያቄውለጥያቄው EግዚAብሔርEግዚAብሔር የሰጠውየሰጠው መልስመልስ ““ጸጋዬ ይበቃሃል፥ ኃይሌ በድካም ይፈጸማልና” ” 
የሚልየሚል ነበርነበር፡፡ ፡፡ 22ኛ ኛ ቆሮቆሮ 1212፡፡99፡፡፡፡

-- ቅዱስቅዱስ ጳውሎስጳውሎስ ከሕመሙከሕመሙ ጋርጋር ሆኖሆኖ መረዳትንመረዳትን ሁሉሁሉ የሚያልፈውንየሚያልፈውን ሰላምናሰላምና ደስታደስታ AግኝቶAግኝቶ
ይኖርይኖር ነበርነበር፡፡፡፡ ““ስለዚህ ስለ ክርስቶስ በድካም በመንገላታትም በችግርም በስደትም በጭንቀትም ደስ ይለኛል፤ይኖርይኖር ነበርነበር፡፡ ፡፡ ስለዚህ ስለ ክርስቶስ በድካም በመንገላታትም በችግርም በስደትም በጭንቀትም ደስ ይለኛል፤
ስደክም ያን ጊዜ ኃይለኛ ነኝና።” ” 22ኛ ኛ ቆሮቆሮ 1212፡፡1010፡፡፡፡

-- የEግዚAብሔርየEግዚAብሔር ኃይልኃይል የሚኖረውየሚኖረው በEኛበEኛ ድካምድካም ውስጥውስጥ ነውነው፡፡ ፡፡ የEኛየEኛ ድካምናድካምና የEርሱየEርሱ ኃይልኃይል
ተለይቶተለይቶ የሚታወቅበትየሚታወቅበት መንገድመንገድ ይህይህ ነውነው፡፡ ፡፡ 

-- EኛEኛ ስንደክምስንደክም ፈጽሞፈጽሞ ይረዳናልይረዳናል ስሙምስሙም ገናናገናና ይሆናልይሆናል፡፡ ፡፡ ለዚህለዚህ ነውነው ቅዱስቅዱስ ጳውሎስጳውሎስ … … 
ልመናችሁንልመናችሁን በEግዚAብሔርበEግዚAብሔር ዘንድዘንድ AስታውቁAስታውቁ… … ያለንያለን፡፡ ፡፡ በዚህምበዚህም የጥያቄያችንንየጥያቄያችንን መልስመልስ
ወይምወይም የነገርንየነገርን መመሟሟላትላት AላረጋገጠልንምAላረጋገጠልንም፡፡ ፡፡ ነገርነገር ግንግን በጌታችንበጌታችን በIየሱስበIየሱስ ክርስቶስክርስቶስ
AEምሮAችንንAEምሮAችንን ስለሚሞላውስለሚሞላው ሊገለጥሊገለጥ ስለማይቻለውስለማይቻለው ሰላምናሰላምና ስለጥበቃውስለጥበቃው ግንግን AስረግገጦAስረግገጦAEምሮAችንንAEምሮAችንን ስለሚሞላውስለሚሞላው ሊገለጥሊገለጥ ስለማይቻለውስለማይቻለው ሰላምናሰላምና ስለጥበቃውስለጥበቃው ግንግን AስረግገጦAስረግገጦ
ነግሮናልነግሮናል፡፡፡፡

-- EንግዲህEንግዲህ ““ጌታ ቅርብ ነው። በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን
አስታውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ። አእምሮንም ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና አሳባችሁን

ትት ቅቅ ጳጳ ጵጵ ትትበክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል።” ” በማለትበማለት ቅዱስቅዱስ ጳውሎስጳውሎስ በፊልጵስዩስበፊልጵስዩስ EስርEስር ቤትቤት ሆኖሆኖ የጻፈውየጻፈው
በልባችንበልባችን የታተመየታተመ EንዲሆንልንEንዲሆንልን የAምላካችንየAምላካችን የEግዚAብሔርየEግዚAብሔር ፈቃድፈቃድ ይሁንልንይሁንልን፡፡ ፡፡ 



ይቆየን፡፡ይቆየን፡፡

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡፡


