
የእግዚአብሔር  ቃሌና  የጸልት  ሕይወት  

ኦርቶዶክሳዊ የዕሇት መመሪያ  

አንዳንድ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃሌ ማንበብ አስቸጋሪ እንደ ሆነ ይናገራለ። በዚህም 

ምክንያት የእግዚአብሔርን ቃሌ ከማንበብ ስሇሚታቀቡ ከእግዚአብሔር በረከት ይርቃለ። 

የእግዚአብሔር ቃሌን ሙለ በረከት እንድናገኝ የእግዚአብሔር ቃሌ ከጸልት ሕይወታችን ጋር 

ሌናያይዘው ይገባሌ።  

የእግዚአብሔር ቃሌ ስናነብ የሚከተለትን መንፈሳዊ ሌምምዶች የዕሇት መመሪያ ብናደርግ 

በውስጡ መንፈሳዊ እርካታ እናገኛሇን። 

1. በጸልት ጀምሩ፤ የምናነበው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሌ አንድ ቁጥርም ይሁን አንድ ምዕራፍ 

እግዚአብሔር እንዲናገረንና እኛም እንድንሰማ ስሇሆነ፥ ወደ እግዚአብሔር ቃሌ በጸልት 

መንፈስ ሌንቀርብ ይገባሌ። ሇምሳላ በቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ወንጌሌ ከመነበቡ በፊት 

ጸልተ ወንጌሌ አሇ በዚህ በጸልተ ወንጌሌ ሊይ ካህኑ የከበረ የወንጌሌን ቃሌ እንድንሰማና 

እንድናደርገው ሲጸሌይ፥ ዲያቆኑ ደግሞ << ስሇ ወንጌሌ ጸሌዩ>> ይሇናሌ፤ እኛም << 

ቅዱስ ወንጌሌን ሇመስማት የበቃን አድርገን>> ብሇን ወደ አምሊካችን እንጸሌያሇን። ይህን 

የማኅበር ጸልት በግሌም ማድረግ ይገባሌ።  

2. በምስጋና፤ መዝሙር ውዳሴ፤ የጸልት ጊዜያችንም ሆነ የእግዚአብሔር ቃሌ ንባባችንን 

በውዳሴና በመዝሙር መጀመር እጅግ መሌካም ነው፤ አንደኛ መጻሕፍት በሙለ 

እግዚአብሔርን እንድናወድሰው የመከሩንን እንከተሊሇን፤ ሁሇተኛ ክብሩን ሁለ ሇእግዚአብሔር በመስጠት 

ዲያብልስን እናሳፍራሇን፤ ሦስተኛ፤ በሐሳብ ከመባዘን እንድናሇን። የኤላክትሮኒክስ መሣሪያዎች መብዛት ብዙዎችን 

አመስጋኞች እና ዘማሪዎች ከመሆን ይሌቅ አዳማጮች አድርጎአቸዋሌ። ብዙዎችም መዝሙራት ሇወሬዎቻችን ሳውንድ 

ትራክ መጠቀሚያ ሆነዋሌ። ስሇሆነም ዛሬ አንደበታችንን ከፍተን በመዝሙር እግዚአብሔርን ማክበር አሇብን። 

3. ባሌተከፋፈሇ ሌብ፤ ይህ ያሇንበት ዘመናዊ ዓሇም ሁከትና ጥድፊያ የተመሊበት ነው። ብዙዎቻችን ባይመስሇንም 

ምናሌባትም እግዚአብሔር ከእኛ ሕይወት የሚፈሌገው << ዝግ ማሇትን> ይሆናሌ። የእግዚአብሔርን ቃሌ 

የምናነብበት ጊዜም << ዝግተኛ ሌብ>> ኖሮን በእግዚአብሔር ፊት በጸጥታ የምንቀመጥበት ሉሆን ይገባሌ። ይህ 

ደግሞ በመጀመሪያ ዕቅድን፥ ቁርጥ ውሳኔንና ሇእግዚአብሔር ፈቃድን መከተሌን ይጠይቃሌ። በተሇይ በአገረ አሜሪካ 

ሊሇነው የእግዚአብሔርን ቃሌ የምናነብበት ጊዜና ሁኔታ ካሇንበት ሁኔታና አካሄድ ጋር የተገናዘበ መሆን አሇበት። 

ላሉት በሥራ ሊይ አድሮ ሇሚመጣ ሰው የጠዋቱ ጊዜ አመቺ አይሆንም፤ ቀኑን በሥራ ውልና ደክሞ ሇሚመጣ 

የማታው ጊዜ አይመችም። በላሊ በኩሌ ደግሞ አንዳንድ ሰው የጠዋት ሰው ወይም የማታ ሰው ሉሆን ይችሊሌ። 

የትኛው እንደሚመቻችሁ እናንተ መወሰን ይገባችኋሌ።  

የጸልታችን መሌስ  

  አይሆንም፤ የሚሌ ይሆናሌ ሇእኛ 

የሚበጀውን የሚያውቅ ጌታ ስሇአሇን  

 ይሁን፤ የሚሌ ይሆናሌ። ከጸጋው 

ባሇጠግነት ሳይሰስት የሚሰጥ ሇጋስ 

ጌታ ስሊሇን 

 ቆ፤ የሚሌ ይሆሌ። ሌጆቹን በእምነት 

በማሳደግ፥ በመንፈሳዊ ሕይወት 

በማጎሌበት እርሱን ወደ መምሰሌ 

ህይወት የሚያደርስ አምሊክ ስሊሇን።  

በሉቀ ኅሩያን ቀሲስ መሌአኩ ባወቀ ተረፈ  

www.kesis.org  

  
 

 

November and December   



ኦርቶዶክሳዊ የዕሇት መመሪያ  
1 Nov ለቃ 1፥1-25  

2 Nov 1፥26-38 

3 Nov 1፥39-45 

4 Nov 1፥46-56 

5 Nov 1፥57-66 

6 Nov 1፥67-80 

7 Nov 2፥1-7 

8 Nov 2፥8-20 

9 Nov 2፥21-24 

10 Nov 2፥25-38 

11 Nov 2፥39-52 

13 Nov 3፥1-20 

14 Nov 3፥21-22 

15 Nov 3፥23-38 

16 Nov 4፥1-13 

17 Nov 4፥14-30 

18 Nov 4፥31-37 

19 Nov 4፥38-41 

20 Nov 4፥42-5፥11 

21 Nov 5፥12-16 

22 Nov 5፥17-26 

23 Nov 5፥27-32 

24 Nov 5፥33-39 

25 Nov 6፥1-11 

26 Nov 6፥12-16 

27 Nov 6፥17-19 

28 Nov 6፥20-26 

 

29 Nov 6፥27-36 

30 Nov 6፥37-42 

1 Dec 6፥43-49 

2 Dec 7፥1-10 

3 Dec 7፥11-17 

4 Dec 7፥18-35 

5 Dec 7፥36-50 

6 Dec 8፥1-3 

7 Dec 8፥4-15 

8 Dec 8፥16-18 

9 Dec 8፥19-21 

10 Dec 8፥22-25 

11 Dec 8፥26-39 

12 Dec 8፥40-56 

13 Dec 9፥1-10 

14 Dec 9፥11-17 

15 Dec 9፥18-27 

16 Dec 9፥28-36 

17 Dec 9፥37-42 

18 Dec 9፥43-56 

19 Dec 9፥57-62 

20 Dec 10፥1-16 

21 Dec 10፥17-24 

22 Dec 10፥25-37 

23 Dec 10፥38-42 

25 Dec 11፥1-13 

26 Dec 11፥14-28 

 

27 Dec 11፥29-36  

28 Dec 11፥37-54   

29 Dec 12፥1-12 

30 Dec 12፥13-34 

31 Dec  12፥35-48 

 

   

 

በምናነብበት ወቅት ራሳችን ሌንጠይቅ የሚገባን 

ጥያቄዎች 

1. ይህ ክፍሌ ስሇምን ይናገራሌ?  

2. በዚህ ምንባብ ውስጥ ዋናው ተናጋሪ/ባሇታሪክ 

ማንነው?  

3. የንግግሩ ይዘት ምን አይነት ነው? (ታሪክ፥ቅኔ፥  

፥ምሳላ)  

4. ቤተ ክርስቲያን ይህን በምን መንገድ ስትተረጉም 

ኖራሇች?  

5. ምንባቡ ስሇ እግዚአብሔር አንድነትና ሦስትነት 

ምን ያስተምረኛሌ 

6. ምንባቡ ስሇ ጌታዬ ስሇ ኢየሱስ ክርስቶስና 

ስሇሥጋዌው ምን ያስተምረኛሌ 

7. ሇመንፈሳዊ ሕይወቴ ምን መሌእክት አሇው?  

8. ምን አይነት መንፈሳዊ ሥራ ያነሣሣኛሌ?  

9. ከምንስ ነገር እንድርቅ ያሳስበኛሌ?  

 

መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስይንዝ መርሳት የላሇብን 

1. እምነት፤ እግዚአብሔር በቃለ እንደሚናገረን 

ያሇምንም ጥርጥር ማመን  

2. መታዘዝ፤ እግዚአብሔር በቃለ የሚናገረንን ሙለ 

በሙለ መቀበሌ፤ 

3. ውሳኔ፤ እግዚአብሔር በቃለ የተናገረንን ሙለ 

በሙለ ሇማድረግ መወሰን። 


