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ኣዚኺ ፍቕርቲ ጓለይ፣ ከም’ቲ ናብ ጎቦ ቀራንዮ ፣ ብዙሓት ነዚ ኣሸጋሪ መንገዲ ሓቂ ብዓብዪ ዉዕዉዕ 

ስምዒት ክድዪብዎ ኢዮም።  

 

እዚ ጉዕዞ በዳሂ ኢዩ፣ ብብዙሕ ዕንቅፋታት ዝተመልኤ። ንመብዛሕትኦም ሰባት፣ ነዚ ዓቐብ ምድያብ ስቓይ 

ኢዩ፣ ብዙሓት ፍፃመታት መጺኦም ክሓልፉ ኢዮም፣ ንዓይ ብምስዓብኩም ምጽላእኩም ወሲኹ። ካልኦት 

ደው ከብሉኹምን፣ ዝኾነ ምጉት ኣልዒሎም ከድሕሩኹም ክፍትኑ ኢዮም፣ መታን ካባይ ክትርሕቁ 

ክገብሩ። ካልኦት እውን ዘኽፍእ ነገራት ብምግዓር ከም ወተሃደራት የሱስ ዘይኮነስ ከም መሳርሒ ሰይጣን 

ኢኹም ኢሎም ክኸስኹም ኢዮም።  

 

ድሕሬኡ`ውን፣ ነቶም ካብ ሞንጎኹም ኣቕሽሽቲን ኣገልገልተይን ዝኾንኩም፣ ኣብ’ዚ ናይ መወዳእታ ጉዕዞ 

ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ክትጥንጥኑኒ ክትእዘዙ ኢኹም። እዚ ምድያብ ምልክት ናይ’ቲ መንገዲ መስቀል ኢዩ።   

 

ኩሎም ሰዓብተይ፣ በዚ ሰባት ዓዒንቶም ተዓሚቶም ሓቅን ፈጠራን ምፍላይ ዝሰኣኑሉ ጊዜ፣ ሓቅነት 

ትምህርተይ ዓለም ዳግማይ ክትፈልጦ ኣብ ዝጽዕሩሉ ግዜ፣ ፍልይ ብዝበለ ናይ ጭካነ ስቓይ ክሓልፉ 

ኢዮም። ንሳቶም፣ ፍቑራት ሰዓብተይ፣ ተኸተልቲ ዘይልሙድ እምነት ተባሂሎም ክስታት ክሳቐዩ ኢዮም። 

እዚ ጸርፊ ብፍላይ፣ ከም ሃተፍተፍ በሃልቲን ኣእምሮኦም ዝሰሓቱን ሰባት ክቑጸሩ ክገብሮም ኢዩ።  ከም’ዚ 

ዓይነት ክስታት ኣብ ኣእምሮኹም ምጥርጣር ንምፍጣር ዝተሃንደሱ ምዃኖም ክርዳኣኩም ኣለዎ። 

 

 

መንገደይ ቀሊል ኢዩ። ብዝጠዓመኩም መንገዲ ክትስዕቡኒ ይካኣል ኢዩ። እንተኾነ ግዳ ኣብ ዓለም ኣብ 

ዘለዉ ኩሎም ኣብያተ ክርስቲያናተይ ከተምልኹኒ ኣለኩም፣ ኣብ ምድሪ ካልኦት ኣባይቲ ስለዘይብለይ። 

እቶም እተፈልዩ ኣምለኽቲ ቤተክርስቲያነይ ወጻኢካልኦት ኣባይቲ ኢዮም ዝጥቀሙ። ካብ ቤተክርስቲያነይ 

ክትለቁ ክትሕተቱ ከለኹም፣ ካብ’ቲ ኣብ ናይ ሃዋርያተይ ግዜ ዝነበረ ዝተፈልየ ኣይኮነን፣ ንሕናውን ከምኡ 

ተሓቲትና ኢና።  

 

እቲ ባጫታት፣ ላግጺ፣ ከምኡ’ውን እቶም ነቲ ናተይ ትምህርትታት ጠማዚዞም ነዚ ሎሚ ዝህበኩም 

መልእኽትታት ንምንጻግ ዝጥቀሙሉ ዕሽሽ በሉዎም።  



 

ትኽ ኢልኩም ብምትእምማን ንቕድሚት ሰጉሙ፣ እዚ ግጥም’ዚ ነቶም እንታይ ይኸውን ኣሎ ክርእዩ 

ዘይክእሉ ንጹሃት ሰባት ክቱር ደልሃመት ከውርድ በቲ መታለሊ ንዝተተኽለ ክፍኣትን ሓሶታትን ክስዕሮም 

ኢዮም።      

 

እቶም ኣብ’ቲ ጉዕዞ ክቕጽሉ ዓቕሚን ትብዓትን ከምዘይብልኩም ዝተረዳእኩም ድማ፣ በጃኹም 

ኣይትፍርሑ፣  ነዚ ዝስዕብ እንተኢልኩም እቲ ዘድልየኩም ፍሉያት ጸጋታት ክህበኩም ስለዝኾንኩ።  

 

ጸሎት ገድሊ (108) ምድያብ ዓቐብ ቀራንዮ 

የሱስ፣ ተላዒለ ምስ ኣብ ምድሪ ተሪፉ ዘሎ ሰራዊትካ ተጸምቢረ ንሓጥያተይ ክትብል ዝደየብካዮ ዓቐብ 

ቀራኒዮ ክድዪቦ ትብዓት፣ ድፍረትን ቆራጽነትን ክረክብ ሓግዘኒ።   

 

ነፍሳት ከተድሕን ክሕግዘካ መታን መስቀልካን ጾርካን ክሽከም እቲ ሓይሊ ሃበኒ። 

 

ድኽመተይ ኣወግደለይ። 

 

ካብ ፍርሔይ ኣናግፈኒ። 

 

ንምጥርጣራታተይ ጨፍልቆም። 

 

ኣዒንተይ ነቲ ሓቂ ክፈተን።  

 

ንዓይን ንኻልኦት መስቀልካ ክንጸውር ጻውዒትካ ዝተቐበሉን፣ ኩላትና ብጥሉቕን ትሑት ልቦናን መታን 

ክንስዕበካን ካልኦት’ውን ተቢዖም ከምኡ ክገብሩ ሓግዘና። ኣሜን።  

 

ውዳችሁ የሱስ 

 

እግዚአብሄር ይባርኽ። 



 

 

ሰኑይ፣ ሰኔ 10, 2013   ሰዓት 23፣00 

ኣዚኺ ዝተፈተኺ ጓለይ፣ ናይ ምምላስ ግዜይ ቀሪቡ ከም ዝለኦ ዓለም ክትንገር ኣለዋ። ግዜይ ድሮ 

ተጀሚሩ ኣሎ፣ ንደቅሰብ ናባይ ክምለሱ ኣብ ዝጽዕረሉ እዋን፣ ቅድሚ’ቲ ዓብዪ መዓልተይ።  

ንኹሉኹም ኣብ’ዚ ግዜ የዳልወኩም ኣለኹ፣ ዋላ’ኳ ብዙሓት ካባኻትኩም ጸማም እዝኒ ክትህቡኒ 

እንኾንኩም። ነዚ ዝገብሮ ብፍቕሪ ኢዩ፣ ንነፍሲ ወከፍኩም ዘፍቅረኩም፣ ነቶም ስጋይ ኣሕሊፈ 

ዝሃብኩልኩም ንነፍሲ ወከፍኩም ኢዩ። ናተይ ጣልቃ ምእታው ክትርእዪዎ ኢኹም፣ ናይ ደቅ ሰብ ኣዒንቲ 

ክኸፍቶ እንከለኹ ብግልጺ ክርኤ ኢዩ።  

ተልእኾይ ተቐባልነት ክረክብ እንከሎ ሽዑ ተኣምራት ክርኣዩ ኢዮም። ህላወይ ክስማዓኩም ኢዩ፣ 

ከምኡ’ውን ብዓብዪ ናይ ምሕረት ተግባራት ንርእሰይ ከላሊ ኢየ። እዚ መደብ’ዚ ንዓኻትኩም ንምምላስ 

ኢዩ፣ ነቶም ብናተይ ህላወ ዘይትኣምኑ ዘበልኩም ናብ’ቲ ዘደንቕ ድሕነተይ ንምምላስ ዝተወጠነ ኢዩ።  

ኣነ እቲ ኣብ ልዕሊ እቲኣ ኣቦይ ዝተማባጻዓለይ ሓዳስ ገነት ዝነግስ ንጉስ ኢየ። ኣቱም ንዓይ 

ዘይትፈልጡኒ፣ ሕጂ ስምዑኒ። ናተይ ኢኹም። ህይወት ከምጻኣልኩም ኢየ፣ ከም’ቲ ኣብ ምድሪ 

እትፈልጡዋ ዓይነት ዘይኮነትስ ዘልኣለማዊት ሂወት።  

ክትፈርሑ የብልኩምን፣ ተስፋ ዝኣተኹልኩም ናትኩም ኢዩ’ሞ፣ ክትወርስዎ ኢኹም።  

 

ነዚ ንግስነት እዚ ኢኹም ተወሊድኩም፣ ስለ’ዚ እግዚኣብሄር፣ ፍቑር ኣቦይ፣ ንዓለም ከም’ቲ መጀመርያ 

ዝነበረቶ ጌሩ መሊሱ ክፈጥራ ኢዩ። ንሱ መጀመርያ ኢዩ፣ ንሱ ስለዝፈጠራ። ንሱ መወዳእታ ኢዩ፣ እታ 

ዓባይ መዓልቲ ምስ መጸት’ሲ ብድሕሬኡ ስቓይ ዝበሃል ኣይክህሉን ኢዩ፣ እታ ሓዳስ መፈለምታ - 

ዘልኣለማዊት ሂወት - ነቶም ፍቕሪ እግዚኣብሄር ዝቕበሉ ዘበሉ ክቕረበሎም ኢዩ። እምነትኩም ዝበዝሔ፣ 

ጥርጣሬኹም ዝነኣሰ ኮይኑ፣ ነቲ ካብ ፍጹም ኣምላኽ ጥራይ ዝርከብ ዓብዪ ህያብ ሂወት ተቐበሉ። 

 

እግዚኣብሄር ጥራይ ኢዩ ከም’ዚ ዓይነት ተኣምር ክፈጥር ዝኽእል - ህያብ ሂወት።  

እግዚኣብሄር ጥራይ ኢዩ ዘልኣለማዊ ሂወት ዝህበኩም፣ እቲ ሞትን ኩሉ ክፉእ ዘበለን ዝማረኸሉ። 



ንመጻኢ ብሃንቀውታ ተጸበይዎ። ነዘን መልእኽታት እዚኣተን ክትሰምዑ ፈትኑ፣ እተን ኣብ ቅድሜኹም 

ዘለዋ መዓልታት እንዳጸልመታ ክኸዳ እንከለዋ፣ ንመድሕንኩም ከድልያኹም ስለዝኾና።  

ናተይ ድልየት ከይትሻቕሉ፣ ከይትጭነቑ፣ ከይትፈርሑን፣ ከይትሓዝኑን ኢዩ፣ እቲ ዘደንቕ መዓልተይ ማለት 

ንብዓት፣ ቃንዛ፣ ጓሂ፣ ስቓይ ዘበለ ካባኻትኩም ጸራሪገ ብዓብዪ ክብሪ ናተይ ከንጻሃኩም ኢየ።  

 

 

ኣብ መወዳእታኡ፣ ዘልኣለማዊ ንጹህ ሓጎስ ክስማዓኩም ኢዩ። ብዛዕባ መንግስተ-ሰማያት ከምዚኣ ትኸውን 

ኢልኩም ብሓንጎልኩም ዝሰኣልኩሞ ኩሉ ናትኩም ክኸውን ኢዩ።  

 

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ እምነት ስለዘይብልኩም ክትምልሱለይ እንተዘይክኢልኩም፣ ኣብ ዝጸዋዕኩምኒ ግዜ 

ንረድኤትኩም ክኸውን ኢየ። በዚ ጸሎት ገድሊ ኣቢልኩም ስለ ህያብ እምነት ሕተቱኒ። 

 

ጸሎት ገድሊ (109) ስለ ህያብ እምነት 

ኦ ክቡር የሱሰይ፣ 

ብኣኻ ክኣምን ሓግዘኒ። 

ብዛዕባ ዳግማይ ምምላስካ ብዝኣተኻዮ ቃል መብጽዓ ክኣምን’ውን።  

ዳግማይ ናይ ምምላስካ ሓቅነት ክቕበልውን።  

እግዚኣብሄር ኣቦ፣ ንግስነት ክህቦ ኢየ ኢሉ ንዓኻ ብዝኣተወልካ መብጽዓ’ውን ክኣምን።   

 

ብዝማሃርካዮም ኣስተምህሮታት፣ ንዓለም ከተድሕን ብዘለካ መደብ ክኣምን ሓግዘኒ።  

 

ንህያባትካ ብጸጋ ክቕበሎም ሓግዘኒ። 

 

ፍርሐይ ኣወጊደ፣ ልበይን ነፍሰይን ብዋሕዚ ፍቕርኻ ክመልእ’ሲ ብኣኻ ክእመን ሓግዘኒ።    

 

ኣሜን። 



 

 

ኦ፣ ከመይ ከጸናናዓኩም፣ ፍርሕኹም፣ ጭንቀትኩምን፣ ስግኣትኩምን ከቃልለልኩም ከምዝናፍቕ። 

ብመንገዲ ጸላእቲ እግዚኣብሄር ኣብ ኢድ እቲ ኣራዊት ከይትሳቐዩ’ሲ ማዕረ ክንደይ እቲ መሰጋገሪ ግዜ 

ቃንዛ-ኣልቦ ክገብሮ ከም ዝብህግ።   

 

ብኣይ ሙሉእ ብሙሉእ ኣሚንኩም ንምሕረተይ እንተተንበርኪኩም፣ ነቲ ብሰንኪ ክፍኣቶም ስቓያትኩም 

ከምጽኡ ዝደልዩ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰብ ዘስዕቡዎ ስቓያት እናኸፍኤ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ፣ ብምሕረተይ ነዚ 

ግዜ ከሕጽሮ ምዃነይ ልባዊ መብጽዓ እኣትወልኩም።  

 

 

ብመንገዲ ተኣምራተይ ብዝገብሮ ጣልቃ ምእታው፣ ነቶም ኣዝዩ ሓገዝ ዘድልዮም ከንቅሖም - ምንቕቓሕ 

ሓቂ - ቃል እኣቱ። ሓቂ እግዚኣብሄር፣ በቶም መብጽዓ ዳግማይ ምምላሰይ ዘይርድኦም ግን ከኣ ብልቦም 

ዝቕበልዎ ተቐባልነት ኣብ ዝረኽበሉ፣ ሽዑ ስቅያት ክንኪን ንቢልዮናት ምሕረት ከርኢን ኢየ። 

   

ብኣይ ምእማንኩም’ሲ ነቲ ሓቂ ንኽትርእዪዎ ክሕግዘኩም ኢዩ። ነቲ ሓቂ ምስ ተቐበልኩሞ፣ መፋትሕ እታ 

ሓዳስ መንግስተይ ክትቅበሉ ኢኹም።  

 

ናትኩም የሱስ 

 

 

 

 

 

 

 

 


