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ቦታ፡ቦታ፡-- ቦሌቦሌ ደብረደብረ ሳሌምሳሌም መድኃኔዓለምመድኃኔዓለም ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን AዳራሽAዳራሽ

በየሳምንቱበየሳምንቱ ረቡEረቡE ምሽትምሽት ከከ1212፡፡30 30 –– 11፡፡3030

ነሐሴነሐሴ ፲፰፲፰ ቀንቀን ፳፻፳፻፫፫ ዓዓ..ምም..



ጸሎትጸሎት በቤታችንበቤታችን ባለችባለች ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን
• የቤተ ክርስቲያን ታላቁ ሚና ጸሎት ነው፡፡ ጸሎት ከEግዚAብሔር ጋር ያለንን ግኑኝነት ያጸናል፡፡

• ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ ‹‹ጸሎት በመላ ሕይወታችን ከEግዚAብሔር ጋር ያለውን ግኑኝነታችንን

የምናጸናበትና ሕይወትንም ያለማቋረጥ የምንጸልይባት Aንድ የጸሎት ጎዳና የምናደርግባት

መሣሪያ ናት፡፡›› ሲል ቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅም ‹‹ወደ EግዚAብሔር የማይጸልይ ሰው ነፍሱ

የተለየችው - በመንፈሱ የሞተ ሙት ሰው ነው፡፡ ጸሎት ታላቅ መሳሪያ፣ መጨረሻ የሌላት

ሀብት፣ ፈጽመን Eንዳንወድቅ የምታደርገን ባለጠግነት፣ የጸጥታ ወደብና መሸነፍ የማያገኛት

ጸጥታ ናት፡፡›› በማለት ተናግረዋል፡፡

• ጠላትን የምናሸንፍባት የEግዚAብሔር ኃይል የምትገኘው በጸሎት ነው፡፡ በAስጨናቂው ዓለም

ውስጥ በEግዚAብሔር ጥበቃ ሥር Eንድንሆን Aቅፋ የምትይዝ መሸሸጊያች ጸሎት ናት፡፡

• በዚህም የተነሳ በየግላችን ከምናደርገው ጸሎት በተጨማሪ የቤተሰቡ Aባላት በAንድነት ሆነው

ሊጸልዩ ይገባል የምንለው ከላይ የተገለጸው ክብካቤ ከEግዚAብሔር Eንዲደረግላቸው ነው፡፡

• በቤተሰብ ሆኖ የመጸለይን Aስፈላጊነት የምናስተምርበት ምክንያት፡-

• Aምላካችን Iየሱስ ክርስቶስ ‹‹ሁለት ወይምሦስት በስሜ በሚሰበሰቡበት በዚያ

በመካከላቸው Eሆናለሁና።››ማቴ 18፡20፡፡ በማለት Eንደተናገረው EግዚAብሔር በቤተሰባዊ

ሕይወታችን ስለሚገኝ



ጸሎትጸሎት በቤታችንበቤታችን ባለችባለች ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን
• በግላቸው ከመጸለይ የሚሰንፉና ቸልተኞች የሆኑ የቤተሰቡ Aባላትን Eንዲጸልዩ ስለሚያበረታታ

• በቤተሰብ ጸሎት Aባላቱ ከልብ ሆነው የሚጸልዩት ጸሎት በዚያ ያሉትን ልብ ወደ በጎ

ስለሚመልስና ይህም በEግዚAብሔር ዘንድ ተቀባይነት ስላለው

• የቤተሰብ ጸሎት ቤተሰቡን በEግዚAብሔር ስለሚያዋሕዳቸው

• ልጆች በቤተሰብ ጸሎት መጸለይንም ሆነ፣ Eንዴት መጸለይ Eንዳለባቸው፣ EግዚAብሔርን

Eንዴት ሊያከብሩት Eንደሚገባና በፊቱም Eንዴት በፍርሐት መቆም Eንዳለባቸው የሚማሩበት

ት/ቤት ስለሆነ ነው፡፡

• ታዲያ ዋናው ጥያቄ በቤተሰብ የጸሎት ጊዜ ምን Eንጸልይ? የሚል ነው፡፡

1. የዘወትር ጸሎት፣ ውዳሴ ማርያምን፣ መዝሙረ ዳዊትንና ሌሎችንም

• Eነዚህ ጸሎቶች የተወሰዱት ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው፡፡ ማቴ 6፡9-13፣ ሉቃ 1፡26-58፣Iሳ 6፡1-7

• ‹‹Eንግዲህ፥ ወንድሞች ሆይ፥ ምንድር ነው? በምትሰበሰቡበት ጊዜ ለEያንዳንዱ መዝሙር Aለው፥

ትምህርት Aለው፥ መግለጥ Aለው፥ በልሳን መናገር Aለው፥ መተርጐም Aለው፤ ሁሉ ለማነጽ ይሁን።››

ቀዳ ቆሮ 14፡26፡፡ ፣ ‹‹በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊም ቅኔ Eርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ፤ ለጌታ

በልባችሁ ተቀኙና ዘምሩ፡፡›› ኤፌ 5፡19፡፡ Eንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ፡፡

• የዳዊት መዝሙር ‹‹ትለምናላችሁ፥ በምቾቶቻችሁም ትከፍሉ ዘንድ በክፉ ትለምናላችሁና Aትቀበሉም።››

ያE 4፡3፣ ‹‹Eጃችሁንም ወደ Eኔ ብትዘረጉ ዓይኔን ከEናንተ Eሰውራለሁ፥ ልመናንም ብታበዙ

Aልሰማችሁም Eጆቻችሁ ደም ተሞልተዋል።›› Iሳ 1፡15 Eንዳሉት ሳይሆን Eንደ EግዚAብሔር ፈቃድ

የተዘመረ መዝሙር ነው፡፡ Eኛም ልቦናው በEግዚAብሔር ፈቃድ የተሞላ መዝሙሩን Eንጸልያለን፡፡



ጸሎትጸሎት በቤታችንበቤታችን ባለችባለች ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን
• Eኛ በየግላችን በEግዚAብሔር ፊት ተግተን ለመቆም የሚያስችለን የተሰበሰበ ሐሳብና የተጠኑ ቃላቶች

(Aረፍተ ነገሮች…) የሌለን ቢሆንም በዘወትር ጸሎት (AAትብ ገጽየ፣ ነAኩተከ፣ Aቡነ ዘበሰማያትና በሰላመ

ገብርኤል፣ ጸሎተ ሃይማኖት፣ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ፣ Eሰግድ፣ ስብሐት፣ ሰላም ለኪ)፣ ውዳሴ ማርያም፣

መዝሙረ ዳዊትና ሌሎችም በቅዱሳን የተጸለዩ ጥልቅ መንፈሳዊ መልEክት የያዙ ጸሎታችንንም የሚያጠነክሩ

ጸሎት ሊይዘው የሚገባውን ፍሬ ነገር ምስጋናን፣ ውዳሴን፣ ልመናን Eንዲሁም የምናምነውንና

የምንመሰክርበትን ትምህርት ያካተቱ ናቸው፡፡

• በዚህ ጸሎት ልመናችን Eንደተፈጸመልን Eየገለጽን ከEግዚAብሔር ጋር Eንነጋገራለን፡፡

• ‹‹Aቤቱ፥ የሚያስጨንቁኝ ምንኛ በዙ! በኔ ላይ የሚቆሙት ብዙ ናቸው።›› Eንዳልን ሁሉ ‹‹በቃሌ ወደ

EግዚAብሔር Eጮሃለሁ ከተቀደሰ ተራራውም ይሰማኛል።›› ብለን Eንጸልያለን፡፡ መዝ 3፡፡

• ‹‹Aቤቱ፥ በቍጣህ Aትቅሠፈኝ፥ በመዓትህም Aትገሥጸኝ።›› Eንዳልን ሁሉ ‹‹ዓመፃን የምታደርጉ ሁሉ፥ ከEኔ

ራቁ፥ EግዚAብሔር የልቅሶዬን ቃል ሰምቶAልና።›› ብለን Eንጸልያለን፡፡ መዝ 6፡፡

• ‹‹Aቤቱ፥ Eስከ መቼ ፈጽመህ ትረሳኛለህ? Eስከ መቼስ ፊትህን ከEኔ ትሰውራለህ?።›› Eንዳልን ሁሉ ‹‹Eኔ

ግን በቸርነትህ ታመንሁ፥ ልቤም በመድኃኒትህ ደስ ይለዋል።የረዳኝን EግዚAብሔርን Aመሰግናለሁ፥ ለልUል

EግዚAብሔር ስምም Eዘምራለሁ።።›› ብለን Eንጸልያለን፡፡ መዝ 13፡፡

• በዚህም የተነሳ በጸሎታችን ፍጻሜ ሰላምን የተሞላን Eንሆናለን፡፡ በቀን ሰባቱን ሰዓታት ጠብቀው የሚጸልዩም

መላውን ቀን EግዚAብሔርን ሲገናኙት ይውላሉ፡፡ መዝ 118፡164፡፡

• በጸሎት ውስጥ ትምህርት ስለሚገኝ በቤታችንም ልንጸልይ ይገባናል፡፡ ‹‹ምስጉን ነው በክፉዎች ምክር ያልሄደ፥

በኃጢAተኞችም መንገድ ያልቆመ፥ በዋዘኞችም ወንበር ያልተቀመጠ።›› መዝ 1፡1፡፡



ጸሎትጸሎት በቤታችንበቤታችን ባለችባለች ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን
• ማር ይስሐቅ ‹‹የመዝሙረ ዳዊትን ጸሎትና የAገልግሎትህንም ፍሬ ጣEም በመንፈስ ቅዱስ ለማጣጣምና ደስ

ለመሰኘት የምትወድ ከሆነ ስንት መዝሙራትን Eንደደገምህ ሳይሆን ለምትጸልየው ጸሎት ትኩረት

በመስጠትና የምትጸልየውንም በመረዳት ጸልይ፤ በዚህም EግዚAብሔርን Eየተነጋገርህና Eያመሰገንኸው

Eንደሆነ በEውነት ትገነዘባለህ፡፡›› Eንዳለ Eያደረግን Eንጸልይ፡፡

2. በጸሎት ጊዜ ከቤተሰቡ Aባላት የሚጠበቁ ነገሮች

• በቤታችን ለምንጸልየውም ጸሎት ትኩረት ሊኖረን ይገባል፡፡ ይህም የግል ጸሎት የሚከተሉት መገለጫዎች

ሊኖሩት ይገባል፡፡

EግዚAብሔርን በመፍራትመጸለይ

• ከEግዚAብሔር ጋር ስንነጋገር Eንደ ሃያ Aራቱ ካህናተ ሰማይ በፊቱ ወድቀን በመስገድ ሊሆን ይገባል፡፡ ‹‹ሃያ

Aራቱ ሽማግሌዎች በዙፋን ላይ በተቀመጠውፊትወድቀው፥ ከዘላለም Eስከ ዘላለም በሕይወት ለሚኖረው

Eየሰገዱ። ጌታችንና Aምላካችን ሆይ፥ Aንተ ሁሉን ፈጥረሃልና ስለ ፈቃድህምሆነዋልና ተፈጥረውማልና

ክብርውዳሴ ኃይልም ልትቀበል ይገባሃል Eያሉ በዙፋኑ ፊት Aክሊላቸውን ያኖራሉ።››ራE 4፡10-11፡፡

‹‹መላEክቱምሁሉ በዙፋኑና በሽማግሌዎቹ በAራቱም Eንስሶቹ ዙሪያ ቆመው ነበር፤ በዙፋኑም ፊት

በግምባራቸውተደፉ፥ ለEግዚAብሔርም Eየሰገዱ።›› ራE 7፡11፡፡ Eንደተባለ፡፡

Eንደ EግዚAብሔር ልጆች በመሆንመጸለይ

• EግዚAብሔር ‹‹Aባታችን ሆይ…›› ብላችሁ ጸልዩ በማለት Eንዲሁም በሞቱም ወደ ክብራችንመልሶ ልጆቹ

Eንዳደረገን በመገንዘብ Eንደ ልጆች ሆነንመጸለይ ይገባናል፡፡



ጸሎትጸሎት በቤታችንበቤታችን ባለችባለች ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን
2. በጸሎት ጊዜ ከቤተሰቡ Aባላት የሚጠበቁ ነገሮች…

በEምነትና በተስፋ መጸለይ
• Eምነት EግዚAብሔር በማይወሰን ፍቅሩና ኃይሉ Eንደማይተወንና Eንደሚጠብቀን ‹‹ሁሉ በEርሱ ሆነ፥

ከሆነውም Aንዳች ስንኳ ያለ Eርሱ Aልሆነም።›› Eንደተባለው ተቀብሎ መኖር ነው፡፡ ዮሐ 1፡3፡፡

• በዚህም Eምነታችንና ተስፋችን EግዚAብሔር በጊዜው ምላሹን Eንደሚሰጠን Eንታመናለን፡፡

ራስን በመስጠት መጸለይ

• ፈቃድህ በሰማይ Eንደሆነ Eንዲሁ በምድር ይሁን Eያልን Eንደምንጸልይ ፈቃድህ ይሁን ብለን ሁሉን

ለEግዚAብሔር Aሳልፈን በመስጠት መጸለይ ይኖርብናል፡፡

• ይህም Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ‹‹የወይን ጠጅ የላቸውም፡፡›› ዮሐ 2፡3፡፡ በማለት ችግራቸውን

በጌታችን ፊት Eንዳቀረበችላቸው Eና በEምነት (በAማላጅነትዋ) የቀረበ ጸሎትም Eንደሚፈጸም በማመን

‹‹የሚላችሁን ሁሉ Aድርጉ›› ዮሐ 2፡5፡፡ Eንደ Aለቻቸው ሆኖ መጸለይ ማለት ነው፡፡ ጌታችንም ጊዜው

ባይደርስም ውሃውን ወደ ወይን በመለወጥ ለEመቤታችን ለልመናዋ መልስ ሰጠ፡፡ ስለዚህ Eመቤታችን

ለቅዱስ ገብርኤል ‹‹Eንደ ፈቃድህ ይሁንልኝ ይደረግልኝ፡፡›› ሉቃ 1፡38 ያለችውን ከማለት በቀር የኛን ፈቃድ

በEግዚAብሔር ላይ ለመጫን ከመሞከር Eንጠንቀቅ፡፡

• የምንጸልየውም ጸሎት ልጆቻችን ሊረዱት የሚችሉት የልጆችንም የAዋቂዎቹንም ፍላጎት ያቀፈ ይሆን ዘንድ

በቀላል ቋንቋ የሚቀርብ ሁሉም ከEግዚAብሔር ጋር Eየተነጋገሩ መሆኑን በሚረዱበት መንገድ መቅረብ

ይኖርበታል፡፡ ይህም Eንደ ቤተክርስቲያናችን ጸሎት በምስጋና የሚጀመር ሊሆን ይገባዋል፡፡ ፊሊ 3፡10፡፡

• በጸሎታችን የEግዚAብሔርን ጽድቅና መንግሥት ፣ ኃጢAታችንም ይሰረይልን ዘንድ መጠየቅ ይገባናል፡፡

‹‹Aቤቱ፥ ንጹሕ ልብን ፍጠርልኝ፥ የቀናውንም መንፈስ በውስጤ Aድስ።›› መዝ 50፡10፡፡



ጸሎትጸሎት በቤታችንበቤታችን ባለችባለች ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን
2. በጸሎት ጊዜ ከቤተሰቡ Aባላት የሚጠበቁ ነገሮች…

በፍቅር መጸለይ

• ከልቡ የሚጸልይ ሰው ስለራሱ ብቻ ሳይሆን ስለሌሎችም ይጸልያል፡፡ ‹‹ከEነርሱ ጋር Eንደ ታሰረ

ሆናችሁ Eስሮችን Aስቡ፥ የተጨነቁትንም ራሳችሁ ደግሞ በሥጋ Eንዳለ ሆናችሁ Aስቡ።›› Eብ 13፡3፡፡

• ነቢዩ ሳሙኤል Eንደተናገረው ለሌሎች Aለመጸለይ ኃጢAት ነው፡፡ ‹‹ደግሞ መልካሙንና ቅኑን

መንገድ Aስተምራችኋለሁ Eንጂ ስለ Eናንተ መጸለይን በመተው EግዚAብሔርን Eበድል ዘንድ ይህ

ከEኔ ይራቅ።›› ቀዳ ሳሙ 12፡23፡፡

• ልጆቻችን ለቤተ ክርስቲያን ሰላም፣ ለፓትርያርኩ፣ ለሊቃነ ጳጳሳት፣ ለኤጲስ ቆጶሳት፣ ለቀሳውስት፣

በሰንበት ት/ቤት ለሚያስተምሯቸው መምህራን፣ ለAገራቸው፣ ለመሪዎች፣ በተለያየ መንገድ

ለሚያገለግሉAቸው ሁሉ Eንዲጸልዩ Eናስተምራቸው፡፡ ጌታችን ‹‹Eኔ ግን Eላችኋለሁ፥ በሰማያት ላለ

Aባታችሁ ልጆች ትሆኑ ዘንድ ጠላቶቻችሁን ውደዱ፥ የሚረግሙAችሁንም መርቁ፥ ለሚጠሉAችሁም

መልካም Aድርጉ፥ ስለሚያሳድዱAችሁም ጸልዩ፤ Eርሱ በክፎዎችና በበጎዎች ላይ ፀሐይን ያወጣልና፥

በጻድቃንና በኃጢAተኞችም ላይ ዝናቡን ያዘንባልና።›› ማቴ 5፡44፡፡ በማለት Eንዳስተማረን፣ ቅዱስ

Eስጢፋኖስ ለሚወግሩት ‹‹ተንበርክኮም። ጌታ ሆይ፥ ይህን ኃጢAት Aትቍጠርባቸው ብሎ በታላቅ

ድምፅ ጮኸ። ይህንም ብሎ Aንቀላፋ።›› የሐዋ 7፡60 Eንደተባለ፣ ጌታችንም ‹‹Aባት ሆይ፥

የሚያደርጉትን Aያውቁምና ይቅር በላቸው፡፡›› ሉቃ 23፡34፡፡ ብሎ Eንደነገረን ለጠላቶቻችንም

Eንጸልይ፡፡



ጸሎትጸሎት በቤታችንበቤታችን ባለችባለች ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን
2. በጸሎት ጊዜ ከቤተሰቡ Aባላት የሚጠበቁ ነገሮች…
በቤተ ክርስቲያን ዜማዎች በመጠቀም መጸለይ
• በጸሎታችን ጊዜ የቤተክርስቲያንን ዜማ የተከተሉትን ምስጋናዎች Eንጠቀም፡፡ ይህን ካደረግን የቤተ

ክርስቲያን ዜማዎች ለጆሮAችን Eንግዳ Aይሆኑም፡፡
• የተወደዳችሁ ምEመናን በቤታችሁ የምትገኘው ቤተ ክርስቲያን ወዴት Aለች? ቤተሰቡንስ በAንድነት

የሚያሰባስበውስ የቤተሰብ ጸሎት ወዴ Aለ?

የቤተሰብ ጸሎት የሚደረግበት ቦታና ጊዜ

• ከEግዚAብሔር ጋር ያለን ግኑኝነት በጸሎት የጠበቀ መሆኑ ‹‹Eናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ። በተራራ

ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር Aይቻላትም።›› ማቴ 5፡14፡፡ Eንደተባልን ለሌሎች ብርሃን፣ መንፈሳዊ

በረከት Eንዲያገኙም ምክንያት ለመሆን ያበቃናል፡፡

ቦታ

• ጌታችን ከተጠመቀ በኋላ 40 ቀንና ሌሊት ለመጾም ወደ ገዳም Eንደሄደ፣ ከደቀመዛሙርቱ ጋር ያደርግ

Eንደነበረው በመኖሪያ ቤታችን ለዚሁ የተዘጋጀ ልዩ ክፍል (ሥፍራ) Eንዲኖረን ያስፈልጋል፡፡

• Eንደዚህ ስንጸልይ ልቦናችን ወደ ሰማያዊ Aገር ይወሰዳል፣ በደብረ ታቦርም Eንደሆንን ይሰማናል፡፡

• AEምሮAችንም ተለውጦ በመንፈሳዊ ዓይን ከምድር ወደ ሰማይ በተዘረጋ መሰላል በመላEክቱ Aማካይነት

ጸሎታችን ሲያርግ ሰማያዊውንም በረከት መለኮታዊውንም ስጦታ ሲያወርዱልን Eናያለን፡፡ Eንደ Aባታችን

ያEቆብም ‹‹ይህ ስፍራ Eንዴት ያስፈራ ይህ ስፍራ የEግዚAብሔር ቤት ነው Eንጂ ሌላ Aይደለም ይህም

የሰማይ ደጅ ነው።›› ማለት ይቻለናል፡፡ ዘፍጥ 28፡15፡፡



ጸሎትጸሎት በቤታችንበቤታችን ባለችባለች ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን
ቦታ…

• በምንጸልይበት ቦታ Eንደ ሙሴ ልቦናችንና መላ ሕይወታችን በሰማያዊው መገለጥ ደስ ተሰኝቶ ታላቁን

ስጦታ Eንድንቀበል ያስችለናል፡፡

• በምንጸልይበት ሥፍራ ሆነን ጌታችን Eናየዋለን፡፡ ነገር ግን ስለ Eኛ Eያለቀሰ ሳይሆን ‹‹ለAንተ ኃይልና

ክብር ለዘላለም ይሁን፡፡›› Eያልን በፊቱ Eየተንቀጠቀጥን፣ በደስታና በሐሴት Eናየዋለን፡፡

• ቀኑን ሁሉ ካሳለፍነው የዓለም መከራ በኋላ ጌታችን በጎልጎታ Eንደተደረገበት ሆነን በፊቱ ለጸሎት

መቆማችን ከሕማሙ የምንካፈል ሆነን Eንደታዛቢ ሳይሆን ከEርሱ ጋራ ሰቅለን Eንድንገኝ

ያደርገናል፡፡

• በማለዳ ተነስተንም ስንጸልይ የጌታችን ትንሣኤ ምስክሮች ሆነን ከEርሱ ጋር ጠላታችን ዲያቢሎስን

Aሸንፈን ቀኑን (Eለቱን) በታላቅ ድል Aድራጊነት Eንጀምራለን፡፡

• ወደ ጸሎት ቦታችን ስንገባ ወደ ደብረ ዘይት ሲያርግ ልናየው ሳይሆን ወደ ሰማያዊው Aገሩ

ሊያስከትለን Eንደሄድን ሆነን ሰማያዊ Aክሊል Eየታየን ሰማያውያኑ ካህናት በዙፋኑ ለተቀመጠው

ንጉሥ Eየሰገዱ Eንገባለን፡፡

• በጸሎት ሥፍራችን በገነት ያሉ ቅዱሳንና መላEክቱ ጸሎታችንን የከበቡት ሆኖ ይሰማናል፡፡ ስለዚህም

በቤታችን የተለየ የጸሎት ሥፍራ ሊኖረን ያስፈልገናል፡፡ በቦታውም የሥላሴ፣ የልደቱ፣ የደብረ ታቦር፣

የትንሣኤው፣ Eያንዳንዱ የቤተሰቡ Aባል የሚጠቀምባቸው Aማላጆቻችን የሆኑ የEመቤታችን፣

የቅዱሳን መላEክት፣ የቅዱሳን ሰዎች፣ የመስቀል… ሥEል Eንዲኖረን ያስፈልገናል፡፡

• ይህም የጸሎት ሥፍራ ጸጥታ የሰፈነበት ሊሆን ይገባዋል፡፡



ጸሎትጸሎት በቤታችንበቤታችን ባለችባለች ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን
የጸሎት ጊዜ

• መጽሐፍ ቅዱስ ‹‹ሳይታክቱም ዘወትር ሊጸልዩ Eንዲገባቸው የሚል ምሳሌን ነገራቸው፡፡›› ሉቃ 18፡1፣

‹‹ሳታቋርጡ ጸልዩ፡፡›› ቀዳ ተሰ 5፡17፡፡ በማለት Eንደነገረን ቤተሰቡ ለሁሉም በሚስማማ መልኩ

ከሰባቱ የጸሎት ጊዜያት (የነግህና የሠርኩ በቤተ ክርስቲያን ሆኖ) ቢያንስ ሁለት ጊዜ ሊጸልዩ ይገባል፡፡

• ከምንጸልያቸው ጸሎቶች ጋር ‹‹Eኔም ዛሬ Aንተን የማዝዘውን ይህን ቃል በልብህ ያዝ።ለልጆችህም

Aስተምረው፥ በቤትህም ስትቀመጥ፥ በመንገድም ስትሄድ፥ ስትተኛም፥ ስትነሣም ተጫወተው።በEጅህም

ምልክት Aድርገህ Eሰረው በዓይኖችህም መካከል Eንደክታብ ይሁንልህ።በቤትህም መቃኖች በደጃፍህም

በሮች ላይ ጻፈው።›› ዘዳግ 6፡6-9 Eንደተነገረን መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ይገባናል፡፡ ሕዝ 3፡17፡፡

• ልጆች ከመኝታቸው በፊት በቀኑ መጨረሻ የEግዚAብሔርን ቃል (ትEዛዝ) መስማታቸው ከሁሉ

የበለጠ ያስደስታቸዋል፡፡

• ‹‹የመድኃኒቴ Aምላክ EግዚAብሔር ሆይ፥ ከደም Aድነኝ፡፡›› መዝ 50፡14፡፡ ብለን የምንጸልየው

EግዚAብሔር ለልጆቻችን መንፋሳዊነት ክብካቤ ባለማድረጋችን ከመጠየቅ Eንዲታደገን ነው፡፡

• ወላጆች ሆይ ምን ዓይነት መጻሕፍት ታነባላችሁ? በቤታችሁስ ያለ መጽሐፍ Eንዴት ያለ ነው? የልብ

ወለድ፣ የሳይንስ፣ የቴክኖሎጂ መጻሕፍት ናቸው? ጋዜጦችና መጽሔቶች ናቸው? Eነዚህን ማንበብ

ጥፋት ባይሆንም ለመንፈሳውያን መጻሕፍት ጊዜ ነፍገን የምናደርገው ከሆነ ጥፋት ነው፡፡

• መጽሐፍ ቅዱስና መንፈሳውያን መጻሕፍትን ማንበብ በዚህም በወዲያኛውም ዓለም ጥቅም Aለው፡፡



ጸሎትጸሎት በቤታችንበቤታችን ባለችባለች ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን
• ስለዚህ Eንደ ደቀመዛሙርቱ ነፍሳችንን ከAምላካችን Eግር ሥር Aድርገን ቃሉን በማንበብ

Eንጥቀማት፡፡

• መንፈሳውያን መጻሕፍትን የምናነበው ልጆቻችንን ማስተማር Eንድንችል ነው፣

• Eንደ EግዚAብሔር ትEዛዝ በመኖር ለልጆቻችን ምሳሌ Eንድንሆናቸው ነው፣

• ልጆቻችን Eኛን ተከትለው Eንዲያነብቡ ነው፡፡

• ስለዚህ ስናነብ ለሚከተሉት ጉዳዮች ትኩረት ሰጥተን በቤተሰብ ሆነን የምናነብበት ክፍለ ጊዜ ይኑረን፡፡

• ቤተሰቡ በጋራ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያነብበት ክፍለ ጊዜና ቦታ ይኑረው፡፡

• Aባት ከቤተ ሰቡ ለሚነሱ ጥያቆቄዎች መልስ መስጠት Eንዲችል ለብቻው የሚያብበት ክፍለ ጊዜ

ይኑረው፡፡

• ቤተ ክርስቲያን ወንጌልን ከማንበብ በፊት መጸለይን Eንዳስተማረችን ከማንበባችን በፊት

Eንጸልይ፡፡

• EግዚAብሔር የመጻሕፍቱን የትርጉም ደጆች ይከፍትልን ዘንድ Aንብበን ስንፈጽምም Eንጸልይ፡፡

‹‹ዓይኖቼን ክፈት፥ ከሕግህም ተኣምራትህን Aያለሁ።›› መዝ 118፡18፣ ‹‹መንፈስም

የEግዚAብሔርን ጥልቅ ነገር ስንኳ ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና ለEኛ EግዚAብሔር በመንፈሱ

በኩል ገለጠው።›› ቀዳ ቆሮ 2፡10፣ ‹‹EግዚAብሔርም መጥቶ ቆመ፥ Eንደ ቀድሞውም። ሳሙኤል

ሳሙኤል ብሎ ጠራው። ሳሙኤልም። ባሪያህ ይሰማልና ተናገር Aለው።›› ቀዳ ሳሙ 3፡10፣

ማቴ 11፡25፣ ያE 1፡21…



ጸሎትጸሎት በቤታችንበቤታችን ባለችባለች ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን
• በምናነብበት ጊዜ ትርጉሙን ያልተረዳነው Aንዳች ነገር ቢኖር የቤተ ክርስቲያን Aባቶችን Eንጠይቅ፡፡

• ስለዚህም ለማስታወስ ወንጌል ሲነበብ ‹‹Eናንተ ስሜን የምታቃልሉ ካህናት ሆይ፥ ልጅ Aባቱን፥ ባሪያም

ጌታውን ያከብራል Eኔስ Aባት ከሆንሁ ክብሬ ወዴት Aለ? ጌታስ ከሆንሁ መፈራቴ ወዴት Aለ? ይላል

የሠራዊት ጌታ EግዚAብሔር፦ Eናንተም። ስምህን ያቃለልን በምንድር ነው? ብላችኋል።›› ሚል 1፡6፡፡

Eንደተባልን ቆመን Eንድንሰማ ዲያቆኑ ያሳስበናል፡፡

• የEግዚAብሔርን ቃል ፈጽመን Eናክብረው Eንጂ ታመን ካልሆነ ተኝተን፣ Eየበላን ወይም በሌሎች

ነገሮች ተይዘን ከማንበብ Eንቆጠብ፡፡

• ለልጆች ሥEላት ያሉት መጽሐፍ ቅዱስ ኖሮን Eንዲያነቡ Eያበረታታን Eንዲያነቡ ብናደርጋቸው

ኃላፊነት ይሰማቸዋል የማንበብም ፍቅር ያድርባቸዋል፡፡

• ‹‹ምርኮኛ ፈጥኖ ይፈታል Aይሞትም ወደ ጕድጓድም Aይወርድም፥ Eንጀራም Aይጐድልበትም።›› Iሳ

51፡4፡፡ Eንደተባለ ሲነበብልን በጥሙና መስማት ይገባናል፡፡

• ከተነበበልንም የቤተሰቡ Aባላት የEለቱን ጥቅሳቸውን Eንዲመርጡ፣ ሕፃናትም ጥቅሱን በወረቀት

ጽፈው የሚታይ ቦታ Eንዲለጥፉት ቢደረግ ሁሉም ቃሉን ሊያስታውሰው ይችላል፡፡ ዘዳግ 6፡8፡፡

• ጥቅሱም ቀኑን ሙሉ ሊታወስና Eያንዳንዳቸውም ጥቅሱን Eንዴት በሕይወታቸው Eንዴት ተግባራዊ

Eንዳደረጉት መማከር ይገባል፡፡

• ለብ ያልን ሆነን Eንዳንቀር ምንም ይሁን ምን የEግዚAብሔርን ቃል በየቀኑ ማናበብ ይገባናል፡፡ ራE

3፡15-16፡፡



ጸሎትጸሎት በቤታችንበቤታችን ባለችባለች ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን

• የሳምንቱ መጨረሻ በሳምንቱ የተነበቡልንን የምንከልስበት፣ ያስታወሱትንም ለማበረታታት

የምንሸልምበት መንገድ ሊኖረን ይገባል፡፡

• በዓመታዊ በዓላትም Eለት Eንደ በዓሉ ታሪክ፣ የምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ጥቅሶችም

Eንዲጠኑ ማድረግም ተገቢ ነው፡፡

• ልጆች በቤተ ክርስቲያን በሚደረጉ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት የጥያቄ ውድድሮች

Eንዲሳተፉ ብናደርጋቸውም ተገቢ ነው፡፡

• የተወደዳችሁ ምEመናን! ቤተ ክርስቲያንን በቤታችሁ ልታዩAት የምትሹ ከሆነ መጽሐፍ

ቅዱስን (መንፈሳውያን የቤተ ክርስቲያን መጻሕፍትን) Eናንብብ፡፡

• ለመንጋው ሁሉ በጎ ምሳሌ ይሆኑ ዘንድ ቤተ ክርስቲያንን Aስቀድመን በAገልጋዮቹ ቤት

ማየት ይገባናል፡፡ ሁሉን Eንድንፈጽም በጎ ምሳሌም Eንድንሆን Aምላካችን EግዚAብሔር

በቸርነቱ ይርዳን፡፡ ቅዱሳን በAማላጅነት Aይለዩን Aሜን፡፡



ይቆየን፡፡ይቆየን፡፡

For your queries or questions EFor your queries or questions E--mail: mail: 
kesisolomon4@gmail.comkesisolomon4@gmail.com

To get all the lessons, surf :To get all the lessons, surf :
www.zeorthodox.orgwww.zeorthodox.org


