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ትምሕርት 2-1 
የእድገት ደረጃ 2 ትምሕርቶች ዝርዝር 

 
 

‹‹የደቀ መዝሙር አድራጊዎች ሥልጠና›› 
 

___________________________________________________________________________________________ 
ትምሕርት 2-1 ግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙር ሥልጠናን አስመልክቶ ተዘውትረው 
የሚታዩ የተሳሳቱ አመለካከቶች 
 __________________________________________________________________________________________ 
ትምህትር 2-2 ግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙር ሥልጠና ምን ማለት ነው? 
 __________________________________________________________________________________________ 
ትምሕርት 2-3 እድገት - የአዲስ አማኒያን መንፈሳዊ እድገት ምልከታ 
___________________________________________________________________________________________  
ትምሕርት 2-4 ደቀ መዝሙር ምንድን ነው? 
___________________________________________________________________________________________  
ትምሕርት 2-5 ሌሎችን ደቀ መዝሙር አድርጎ ለማሰልጠን የሚረዳ መመሪያ 
 __________________________________________________________________________________________ 
ትምሕርት 2-6 ደቀ መዝሙርነትን የተመለከተ ውይይት 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
ማሳሰቢያ፡ የእድገት ደረጃ 2፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነውን የደቀ መዝሙር ትክክለኛ 
ፍቺ በማስቀመጥ ‹‹ግለሰብ ላይ ያተኮረ የደቀ መዝሙር ሥልጠና›› በምእመናን 
መካከል እና በቤተ ክርስቲያን ዘንድ ተዘውታሪ ተግባር የማድረግ ራዕይን የሰነቀ 
ትምሕርት ነው፡፡ 
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2-1 ግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙር ሥልጠናን አስመልክቶ 
ተዘውትረው የሚታዩ የተሳሳቱ አመለካከቶች 

 
1. በአሁኑ ሰዓት በስፋት ተቀባይነት ያገኝው የ‹‹ደቀ መዝሙር አድራጊ/አሰልጣኝ›› 
ትርጉም የተዛባ መሆኑ 
 
የደቀ መዝሙር አድራጊ ትርጉም ከአስተማሪነት ጋር ብቻ የተያያዘ ሳይሆን ከዛ 
የሚዘል ጥልቅ ትርጉም ያዘለ ሃሳብ ነው፡፡ የደቀ መዝሙር አድራጊ/አሰልጣኝ ትርጓሜ 
ተራ የአስተማሪና የተማሪ/ሠልጣኝ ግንኙነትን የሚያንጸባርቅ ሳይሆን ‹‹የመንፈሳዊ 
ወላጅ‹‹ እና ‹‹ልጅ›› ግንኙነትን የሚያሳይ ነው፡፡ 
 
በክርስቲያኖች ዘንድ ‹‹ደቀ መዝሙርነት›› የሚለው ሃሳብ ‹‹ማስተማር›› ከሚለው 
ሃሳብ ጋር ተመሳሳይ ተደርጎ በስፋት ተወስዷል፡፡ በዚህም ምክንያት ‹‹ደቀ 
መዛሙርትን የማሠልጠን›› ሃላፊነት የ ‹‹አስተማሪ›› ብቻ እንደሆነ ተደርጎ በብዙዎች 
ዘንድ ተወስዷል፡፡  
 
መጽሐፍ ቅዱሳዊው የደቀ መዝሙርነት ሃሳብ፣ ደቀ መዝሙርነት፣ በደቀ መዝሙር 
አድራጊው/በአሰልጣኙ እና በሰልጣኙ ደቀ መዝሙር መካከል ከማስተማር የዘለቀ 
ጥልቅ ግንኙነት እንዳለ ያስተምረናል፡፡ ምንም እንኳ ማስተማር በደቀ መዝሙርነት 
ሥልጠና ውስጥ ከፍተኛ ስፍራ ቢኖረውም እርሱ ብቻ ግን በቂ አይደለም፡፡  
 
በማስተማር እና መንፈሳዊ ወላጅ በመሆን መካከል ያለውን ልዩነት ከሚያስረዱን 
ነጥቦች መካከል አንዱ በሰልጣኞቹ ቁጥር መካከል ያለው ልዩነት ነው፡፡ ማስተማር፣ 
በባሕሪው በአንድ ጊዜ በርካታ ሰዎችን ማሰባሰብን አይከለክልም፡፡ የመንፈሳዊ 
ወላጅነት ሥልጠና ግን ይህንን አያበረታታም፡፡ የዚህ ዋነኛ ምክንያቱ ደግሞ 
ለግለሰቦች በቂ ጊዜና ትኩረትን መስጠትን እንደ ዋነኛ ግቡ አድርጎ ስለሚከተል 
ነው፡፡ ከግለሰብ ይልቅ ቡድንን ሰብስቦ በአንድ ላይ ማስተማር እርስ በእርሳችን 
የሚኖረንን የተግባቦት (interaction) መጠን እንዲቀንስ ወይም እንዳይኖር 
ያደርጋል፡፡ ለአብነት፣ አንድ ሰው ለመናገር ሰፊውን ጊዜ ቢወስድ ሌሎቹን 
ተሰብሳቢዎች ከተሳታፊነት ተራ አውጥቶ አድማጮች ብቻ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል፡፡ 
ሆኖም አማኝን እንደ ደቀ መዝሙር ለማድረግና ለማብሰል ከተፈለገ፣ የግሉ የሁኑ ልዩ 
ፍላጎቶቹንና አስተሳሰቦቹን ሊያንፀባርቅ የሚችልበትን እድል መስጠት ተገቢ ነው፡፡ 
በሌላ አነጋገር የደቀ መዝሙር አድራጊነት ትርጉም- የ‹‹መንፈሳዊ ወዳጅነት››፣ 
‹‹መንፈሳዊ መካሪ››፣ ‹‹መንፈሳዊ የግል አሰልጣኝ›› ሃሳቦችን እንዲያካትት ሆኖ 
በድጋሚ ሊተረጎም ይገባል፡፡ ጳውሎስ በትምሕርት 2-2 ላይ የገለፀው መጽሐፍ 
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ቅዱሳዊው የደቀ መዝሙርነት ምሳሌ፣ በአሁኑ ጊዜ በተጨባጭ በቤተ ክርስቲያን 
ከሚታየው አሰራር ጋር ሊነፃፀር ይገባል፡፡ 
 
2. ከ ‹‹ደቀ መዛሙርት›› ይልቅ ‹‹አስተማሪዎችን›› የማፍራት ፍላጎትና ጥረት 
መጽሐፍ ቅዱሳዊውን የደቀ መዝሙርነት ሥልጠና ሃሳብ በተሳሳተ መንገድ 
የመተርጎም ውጤት (ከላይ ያለውን ነጥብ 1 ይመልከቱ)፣ የማስተማር ‹‹ስጦታ›› 
ያላቸው የሚመስሉ አማኞች ላይ የተለየ ትኩረት የማድረግ ዝንባሌን ይፈጥራል፡፡ 
ማስተማር የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ (ሮሜ. 12፤4-8 1ቆሮ. 12፤28-29 ያዕ. 3፤1) በመሆኑ 
ብዙ ክርስቲያኖች የማስተማር ስጦታ የላቸውም ብለን ልንደመድም እንችላለን፡፡ ነገር 
ግን አማኞችን ‹‹ደቀ መዝሙር ማድረግ›› ስጦታ አይደለም፡፡ ጥቂት አማኞች 
አስተማሪ እንደሚሆኑ ብንጠብቅም፣ ከሞላ ጎደል ሁሉም አማኝ የደቀ መዝሙር 
አድራጊነት ብቃት እንዳለው ግንዛቤ ሊወሰድ ይገባል፡፡ ከአማኞች መካከል 
የአስተማሪነት ስጦታ እንዳላቸው የሚያምኑ ምን ያህል እንደሆኑ ብንጠይቅ በምላሹ 
የምናገኝው ጥቂቶች መሆናቸውን ነው፡፡ ሳንሰስት እናስብና ከመቶ አስሩ እጅ (10%) 
አማኝ የማስተማር ስጦታ አለው እንበል፡፡ የተቀሩት 90% በምን ሁኔታ ያገልግሉ? 
ብዙዎቹ አማኞች ቢጠየቁ የሚመልሱት እንደ ‹‹መርዳት›› ባሉ ሌሎች አገልግሎቶች 
ውስጥ እሳተፋለው የሚል ሊሆን ይችላል፡፡ ይህ ማለት ወላጅ በሌላቸው ልጆች 
መጠለያ ምግብ መመገብ፣ የመበለቶችን የፈራረሱ ቤቶች መጠገን እና ሌሎች ስፍር 
ቁጥር የሌላቸውን የእርዳታ አገልግሎቶችን ማድረግ ማለታቸው ሊሆን ይችላል፡፡ 
እነዚህ ‹‹አገልግሎቶች›› ጠቃሚዎች አይደሉም የሚል ምልከታ ለማስተላለፍ 
አለማሰባችን ሊሰመርበት ይገባል፡፡ የዚህ ሃሳብ መቅረብ ምክንያት፣ ለደቀ 
መዝሙርነት ሥልጠና ያስቀመጥነው ትርጉም ዳግም ሊጤን ይገባዋል የሚለውን 
ሃሳብ ለማጠናከር በማሰብ ነው፡፡ (ሮሜ. 12፡4-8፣ 1ቆሮ. 12፡28-29፣ ያዕ. 3፡1፡፡ 
ይመልከቱ)፡፡ 
 
3. ግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙርነት ሥልጠና ከጅምላ ተኮር የደቀ መዝሙርነት 
ሥልጠና አንጻር ሲታይ ጊዜ የሚገድል፣ ጉልበት የማይቆጥብና አክሳሪ ተደርጎ 
መታየቱ 
 
እዚህ ላይ መገንዘብ ያለብን ቁም ነገር፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊው የመባዛት ዘዴ በረጅም 
ጊዜ ሒሳብ እጅግ ውጤታማ መሆኑን ነው፡፡ ይህ በጣም ወሳኝ ሃሳብ ነው፡፡ በአጭር 
ጊዜ እይታ ውጤታማ የማይመስለው የግለሰብ ተኮር ደቀ መዝሙርነት ሥልጠና ዘዴ 
በብዙዎች ዘንድ ትክክለኛ ያልሆነ ዘዴ ተደርጎ ተወስዷል፡፡ እውነት ለመናገር በርካታ 
የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ውጤታማነትን በቁጥር ነው የሚመዝኑት፡፡ እንደ እኛ 
እምነት ይህ አመለካከት በክርስቲያኑ ማህበረሰብ መካከል የአጭር ጊዜ ውጤታማነት 
ላይ ትኩረት እንዲደረግ ካደረጉት ምክኒያቶች መካከል ዋነኛው ነው፡፡ (በተጨማሪ 
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‹ሌሎችን ደቀ መዝሙር ለማድረግ/ለማሰልጠን ስጦታ ያስፈልጋልን?› የሚለውን በገጽ 
104 ላይ የሠፈረውን ትምሕርት ይመልከቱ)፡፡  
 

የቤተ ክርስቲያን እድገት፣ በመንፈሳዊ መባዛት 
(ይህ የእድገት መስመር ከመደመር ሂደት የተለየ ነው) 

 
‹‹ያመኑ›› ሰዎች ቁጥር  

 
(በየዕለቱ 1 ሰው አማኝ 

ቢሆን) 
  

‹‹የደቀ መዛሙርት›› ቁጥር
 

(በየ 6 ወሩ 1 ደቀ መዝሙር 
ማፍራት ቢቻል) 

1 ለመጀመር 1
183 1/2 ዓመት 2
365 1 ዓመት 4
548 1 1/2 ዓመት 8
730 2 ዓመት 16
913 2 1/2 ዓመት 32

1,095 3 ዓመት 64
1,278 3 1/2 ዓመት 128
1,460 4 ዓመት 256
1,643 4 1/2 ዓመት 512
1,825 5 ዓመት 1,024
2,190 6 ዓመት 4,096
2,555 7 ዓመት 16,384
2,920 8 ዓመት 65,536
3,285 9 ዓመት 262,144
3,650 11 ዓመት 4,194,304
4,380 12 ዓመት 16,777,216

 
በስተግራ የሚገኘው የቁጥር ተርታ አንድ ክርስቲያን በእያንዳንዱ ቀን አንድ አማኝ 
ለክርስቶስ ቢማርክ የሚገኘውን ስሌት ይወክላል፡፡ በስተቀኝ ያለው የቁጥር ተርታ 
ደግሞ እያንዳንዱ ክርስቲያን በየ 6 ወሩ መጨረሻ ላይ ሌላ አማኝን ደቀ መዝሙር 
ሊያደርግ የሚችል፣ በመንፈሳዊ ነገር የበሰለ ደቀ መዝሙር ቢያፈራ ሊገኝ 
የሚችለውን ስሌት ይወክላል፡፡ በዚህ ተርታ ያለው የቁጥር ስሌት በመጀመሪያዎቹ 
ጥቂት አመታት አነስተኛ ቁጥር ያለው ቢመስልም በረጅም አመት ያለው ውጤት ግን 
አስደናቂ ነው፡፡ 
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«ብዙ ሰዎች የመሰከሩለትን፣ ከእኔም (ከጳውሎስ) የሰማኸውን፣ ሌሎችን ደግሞ ሊያስተምሩ 
ለሚችሉ ለታመኑ ሰዎች አደራ ስጥ (ጢሞቴዎስ)፡፡›› (2 ጢሞ. 2፡2) 
 
4. ብዙ አማኞች ራሳቸውን በበቂ ሁኔታ ያልሰለጠኑ ወይም ስጦታ የሌላቸው 
አድርገው መቁጠራቸው 
 
መሪዎች እንዲሰለጠኑ ወይም እንደ ሚሰለጥኑ ይታሰባል፡፡ ነገር ግን በግለሰብ ላይ 
ያተኮረ ደቀ መዝሙርነትን ሥልጠና ለመስጠት በቂ ጊዜ አይኖራቸውም፡፡ 
በተቃራኒው ግን ሌሎች በርካታ ተከታዮቻቸው (ምዕመናን)ይህ ጊዜ አላቸው፡፡ 
እነዚህኞቹ ደግሞ ሥልጠናውን ለመስጠት በአግባቡ የሰለጠኑ መሆናቸው 
አይሰማቸውም፡፡  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
እርሱም አንዳንዶቹ ሐዋሪያት፣ ሌሎቹም ነቢያት፣ ሌሎቹም ወንጌል ሰባኪዎች፣ ሌሎቹም 
እረኞችና አስተማሪዎች እንዲሆኑ ሰጠ ሁላችን የእግዚአብሔርን ልጅ በማመንና በማወቅ 
ወደሚገኝ አንድነት፣ ሙሉ ሰውም ወደመሆን፣ የክርስቶስም ሙላቱ ወደሚሆን ወደሙላቱ 
ልክ እስክንደርስ ድረስ፣ ቅዱሳን አገልግሎት ለመስራትና ለክርስቶስ አካል ሕንጻ ፍጹማን 
ይሆኑ ዘንድ፡፡ እንደ ስህተት ሽንገላ ባለ ተንኮል በሰዎችም ማታለል ምክኒያት በትምሕርት 
ንፋስ ሁሉ እየተፍገመገምን ወዲያና ወዲህም እየተንሳፈፍን ሕጻናት መሆን ወደፊት 
አይገባንም፣ ነገር ግን እውቀትን በፍቅር እየያዝን በነገር ሁሉ ወደ እርሱ ራስ ወደሚሆን ወደ 
ክርስቶስ እንደግ፤ ከእርሱም የተነሳ አካል ሁሉ እያንዳንዱ ክፍል በልክ እንደሚሰራ፣ 
በተሰጠለት በጅማት ሁሉ እየተገጣጠመና እየተያያዘ፣ ራሱን በፍቅር ለማነጽ አካሉን 
ያሳድጋል፡፡ ኤፌ. 4፤11-16 
 

 
መሪዎች፣ ‹‹የሰለጠኑ›› እንደሚሆኑ 
ቢጠበቅም፣ ለግለሰብ አማኞች 
ሊሰጡት የሚችሉት በቂ ጊዜ 
እንደሚኖራቸው ግን አይታሰብም፡፡ 
 
 
 
 
ተከታዮች፣ ብዙ ጊዜ ሰፊ ጊዜ 
አላቸው፣ ሆኖም የሌሎች አማኞችን 
መንፈሳዊ ፍላጎት ለማሟላት በቂ 
ስልጠና እንዳገኙ አይሰማቸውም፡፡ 

ተለምዷዊው የቤተ ክርስቲያን
ማኅበር 

ተከታዮች

መሪዎች
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የመወያያ ነጥቦች፡ 
 የመሪዎች ግብ እያንዳንዱ ምዕመን የሰለጠነ፣ የታጠቀና ፍሬያማ የክርስቶስ 

ተከታይ ሲሆን ማየት መሆን የለበትም ትላላችሁ? 
 ቅዱሳን ውጤታማ በሆነ ደረጃ ‹‹መታጠቃቸውን›› በምን እንለካለን? 
 መንፈሰዊ መባዛት (መራባት) ባልተስተዋለበት ሁኔታ ውጤታማነት አለ 

ማለት እንችላለን? 
 ግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙርነት ሥስልጠና (መንፈሳዊ መባዛት) የተለየ 

አገልግሎት ተደርጎ ከመታየት ይልቅ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚዘወተር 
አገልግሎት መሆን የለበትም?  

 እያንዳንዱ አማኝ በደቀ መዝሙርነት የእድገት ሂደት ውስጥ ሊሆን 
አይገባውንም? ወይም በሌሎች አማኞች መንፈሳዊ እድገት ውስጥ ጉልህ 
ድርሻ እንዲኖረው መጠበቅ የለብንም? 

 
ሌሎችን ደቀ መዝሙር ለማድረግ/ለማሰልጠን ስጦታ ያስፈልጋልን? 
 
የተሳሳተ አስተሳሰብ፡- አንድ በአማካይ ደረጃ ላይ ያለ ክርስቲያን (average 
Christian) ‹‹መንፈሳዊ ስጦታ›› ከሌለው በቀር ሌላ ክርስቲያንን ውጤታማ በሆነ 
መንገድ ደቀ መዝሙር ሊያደርግ አይችልም የሚል የተሳሳተ አስተሳሰብ አለ፡፡ 
‹‹የመመስከር›› ስጦታ የሚባል ነገር ባይኖርም በርካታ ክርስቲያኖች ላላመኑ ሰዎች 
ምስክር ይሆኑ ዘንድ ለጌታ ሥራ የተዘጋጁ መሆን እንዳለባቸው ያምናሉ፡፡ ልክ እንደ 
ምስክርነት አገልግሎቱ ሁሉ፣ ‹‹ደቀ መዝሙር የማድረግ›› ስጦታ የለም፡፡ ይህ 
የተሳሳተ አስተሳሰብ ለደቀ መዝሙርነት ሥልጠና በስፋት አለመታየት አመክኗዊ 
ማጠቃለያ ሊሆን ይችላል፡፡ ይህ አስተሳሰብ ምንም አይነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት 
የለውም፡፡ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች፣ ለምዕመናኖቻቸው እያንዳንዱ ክርስቲያን 
ምስክር ለመሆን እና ደቀ መዝሙር አድራጊ ለመሆን ይችል ዘንድ ለመንፈስ ቅዱስ 
የተዘጋጁ እንዲሆን ሊያስተምሩ ይገባቸዋል፡፡  
 
እግዚአብሔር እያንዳንዱ አማኝ ‹‹ወንጌላዊ›› እንዲሆን አይጠብቅም፡፡ 
ኤፌ. 4፡11 እርሱም አንዳንዶቹ ሐዋርያት ሌሎቹም ነቢያት ሌሎቹም ወንጌልን ሰባኪዎች 
ሌሎቹም እረኞችና አስተማሪዎች እንዲሆኑ ሰጠ፤ 
 
ነገር ግን እግዚአብሔር እያንዳንዱ አማኝ የእርሱ ‹‹ምስክር›› ይሆን ዘንድ ይጠብቃል! 
(ይህ ስጦታ አይደለም፡፡)  
ማቴ. 5፡16 መልካሙን ሥራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ 
ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ፊት ይብራ፡፡ 
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ሐዋ. 1፡8 ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ፣ 
በኢየሩሳሌምም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያም እስከ ምድር ዳርም ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ 
አለ፡፡ 
 
1ጴጥ. 3፡15 ዳሩ ግን ጌታን እርሱም ክርስቶስ በልባችሁ ቀድሱት፡፡ በእናንተ ስላለ ተስፋ 
ምክንያትን ለሚጠይቁዋችሁ ሁሉ መልስ ለመስጠት ዘወትር የተዘጋጃችሁ ሁኑ፣ ነገር ግን 
በየዋህነትና በፍርሃት ይሁን፡፡ 
 
እግዚአብሔር እያንዳንዱ አማኝ ‹‹አስተማሪ›› እንዲሆን አይጠብቅም  
ኤፌ. 4፡11 እርሱም አንዳንዶቹ ሐዋርያት ሌሎቹም ነቢያት ሌሎቹም ወንጌልን ሰባኪዎች 
ሌሎቹም እረኞችና አስተማሪዎች እንዲሆኑ ሰጠ፤ 
 
ሮሜ. 12፡6-8 እንደ ተሰጠንም ጸጋ ልዩ ልዩ ስጦታ አለን፤ ትንቢት ቢሆን እንደ እምነታችን 
መጠን ትንቢት እንናገር፤ አገልግሎት ቢሆን በአገልግሎታችን እንትጋ፤ የሚያስተምርም ቢሆን 
በማስተማሩ ይትጋ፤ የሚመክርም ቢሆን በመምከሩ ይትጋ፤ የሚሰጥ በልግስና ይስጥ፤ የሚገዛ 
በትጋት ይግዛ፤ የሚምር በደስታ ይማር፡፡  
 
ነገር ግን እግዚአብሔር እያንዳንዱ አማኝ ‹‹ደቀ መዝሙር››አድራጊ (ማለትም 
‹‹መንፈሳዊ ወላጅ››) እንዲሆን ይጠብቃል፡፡ ይህ ስጦታ አይደለም፡፡ 
1ተሰ. 2፡7-13 ነገር ግን ሞግዚት የራስዋን ልጆች እንደምትከባከብ፣ በመካከላችሁ የዋሆች 
ሆንን፤ እንዲሁም እያፈቀርናችሁ የእግዚአብሔርን ወንጌል ለማካፈል ብቻ ሳይሆን የገዛ 
ነፍሳችንን ደግሞ እናካፍላችሁ ዘንድ በጎ ፈቃዳችን ነበረ፣ … ወደ መንግሥቱ ወደ ክብሩም 
ለጠራችሁ ለእግዚአብሔር እንደሚገባ ትመላለሱ ዘንድ እየመከርንና እያጸናን 
እየመሰከርንላችሁም፣ አባት ለልጆቹ እንደሚሆን ለእያንዳንዳችሁ እንደ ሆንን 
ታውቃላችሁና፡፡  
 
ዮሐ. 12፡24-26 እውነት እውነት እላችኋለሁ የስንዴ ቅንጣት በምድር ወድቃ ካልሞተች 
ብቻዋን ትቀራለች፤ ብትሞት ግን ብዙ ፍሬ ታፈራለች፡፡ ነፍሱን የሚወድ ያጠፋታል፣ 
ነፍሱንም በዚህ ዓለም የሚጠላ ለዘላለም ሕይወት ይጠብቃታል፡፡ የሚያገለግለኝ ቢኖር 
ይከተለኝ፣ እኔም ባለሁበት አገልጋዬ ደግሞ በዚያ ይሆናል፤ የሚያገለግለኝም ቢኖር አብ 
ያከብረዋል፡፡  
 
ማቴ. 28፡18-20 (ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠ ትእዛዝ) ኢየሱስም ቀረበና እንዲህ ብሎ 
ተናገራቸው፡፡ ሥልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ፡፡ እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ 
በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኋችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ 
እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው፤ እነሆም እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ 
ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ፡፡ 
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የምስክርነትም ሆነ ደቀ መዝሙር የማድረግ ትእዛዝ በዛ ወቅት ለነበሩ አማኞች ብቻ ሳይሆን 
በአጠቃላይ ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠ ትእዛዝ ነው፡፡ (ማቴ. 28፤18-20 እና ሐዋ. 1፤8) 

 
5. በግለሰብ ላይ ያተኮረ መንፈሳዊ አማካሪነት ሥልጠና ወይም የመንፈሳዊ ወላጅነት 
ተግባር በሰነበቱ አማኞች ዘንድ በሞዴልነት/በምሳሌነት ሲሰራ አለመታየቱ 
 
አዲስ አማኞች አብረዋቸው ያሉትን የሰነበቱ አማኞች ሁኔታ የመገልበጥ 
(የማስመሰል) ዝንባሌ አላቸው፡፡ ስለዚህ የሰነበቱ አማኞች ወደዱም ጠሉ የአዳዲስ 
አማኞች ሞዴሎች (ምሳሌዎች) ናቸው፡፡ 
 
6. ‹‹ግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙርነት አገልግሎት›› (መንፈሳዊ ወላጅነት) በብዙ 
ቤተክርስቲያናት በመሪነት ደረጃ በሞዴልነት/በምሳሌነት አለመተግበሩና 
አለመበረታታቱ ፡- 
 
በ1ጴጥ. 5፡1-3 መሪዎች እንዲህ ተብለዋል፣ ‹‹ . . . በመካከላቸው ያሉትን 
ሽማግሌዎችን እመክራለሁ፣ . . . በእናንተ ዘንድ ያለውን የእግዚአብሔርን መንጋ 
ጠብቁ፤ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በውድ እጂ በግድ ሳይሆን' በበጎ ፈቃድ እንጂ 
መጥፎውን ረብ በመመኘት ሳይነት ጎብኙት፤ ለመንጋው ምሳሌ ሁኑ እንጂ 
ማኀበሮቻችሁን በሀይል አትግዙ፤››፡፡ ሰዎች ማድረግ ያለባቸውን መንገር ሳይሆን ሆኖ 
ማሳየት ያስፈልጋል፡፡ 
 
7. መጽሐፍ ቅዱሳዊን እውቀት ብዙውን ጊዜ በተናጠል (በአንድ ርዕሰ ጉዳይ አንፃር) 
ብቻ በማቅረብ በአማኙ አጠቃላይ ሕይወት ውስጥ እንዴት ትርጉም 
እንደሚኖራቸው አለማሳየት በአማኙ ሕይወት ውስጥ ወጥነት የሌለው የተከፋፈለ 
የሕይወት ዘይቤን መፍጠሩ (በተጨማሪ ትምሕርት 2-2 ይመልከቱ) 
 
‹‹የመዝናኛ ጉዞ›› ወይም የህክምና ስራ ቅደም ተከተል ፕሮጀክት ገለፃ በስላይድ 
ለመከታተል ተዘጋጅተዋል እንበል፡፡ እንደ ተለመደው ገለፃው በቅደም ተከተልና 
ሂደቱን በጠበቀ መልክ እንደሚቀጥል ይጠብቃሉ፡፡ በዚህ መካከል ስላይዶቹ መሬት 
ላይ ቢወድቁና ተመልሰው ሲሰበቡ ያለ ትክክለኛ ቅደም ተከተላቸው ቢደረደሩና 
ገለፃው ቢቀጥል ምን የሚፈጥር ይመስልዎታል? የገለፃው አቅራቢ ምናልባት 
እያንዳንዱ ስላይድ በተናጠል የያዙትን ቁም ነገሮች በተገቢው ሁኔታ ሊያብራራ 
ቢችልም የቁም ነገሩን አጠቃላይ ስዕል በቅደም ተከተል ለማስቀመጥ ግን ይቸገራል፡፡ 
የሚቀርበው ቁም ነገር የበለጠ ውስብስብ በሆነ ቁጥርና ለተመልካቾች እንግዳ ሃሳብ 
በሆነ ቁጥር ገለፃው ትርጉም እንዲኖረው የሚደረገው ጥረት ዋጋ ቢስ ይሆናል፡፡ ብዙ 
ጊዜ የክርስቲያን ሕይወት እንዲህ ባለ የተዘበራረቀ መንገድ ነው የሚቀርበው፡፡ በዚህ 
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ምክንያት አዲስ አማኝ በተናጠል የሚቀርቡለትን ትምህርቶች ከእርሱ አጠቃላይ 
ሕይወት አንፃር ትርጉም እንዲሰጡት ለማድረግ የሚያደርገው ጥረት እጅግ አስቸጋሪ 
ይሆንበታል፡፡ ለዚህ ነው የደቀ መዝሙርነት ሥልጠና ሂደት በምስል በታገዘ አጭር 
ማጠቃለያ (ትምሕርት 1-2 ን ይመልከቱ) በማቅረብ በቀጣይ አዲሱ አማኝ 
የሚገጥሙትን ጉዳዬች በቅደም ተከተልና ዘዴ በተሞላበት አቀራረብ በማስቀጠል 
ሊሰጥ ይገባል የሚል ምክር የምንለግሰው፡፡  
 
8. የቤተ ክርስቲያን ማሕበረሰብ ደቀ መዝሙሮችን ከማፍራት ይለቅ አማኞችን 
በማፍራት ላይ ትኩረት መስጠታቸው 
 
ኢየሱስ በ (ማቴ. 28፡19-20) ላይ ወደ አለም ሁሉ እንድንሄድና ደቀ መዛሙርትን 
እንድናፈራ ነው ያዘዘን፤ አማኞችን አይደለም፡፡ ይህ ነጥብ በ ‹‹ደቀ መዝሙር›› እና 
‹‹ደቀ መዝሙር ባልሆነ›› ሰው መካከል ያለውን ልዩነት የማወቅ አስፈላጊነትን 
ይጠቁመናል፡፡ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሃሳብ አንፃር ሁሉ አማኝ ደቀ መዝሙር ነው የሚል 
እምነት የለንም፡፡ (ሉቃስ 6፡40ን ይመልከቱ) (በተጨማሪም ትምሕርት 2-4 
ይመልከቱ)  
 
9. ብዙ አማኞች የአኗኗር ዘይቤያቸውን ወይም ዕቅዶቻቸውን ይነካል ብለው 
በማሰብ፣ መሰጠት ውስጥ ላለመግባት የሚያሳዩት ቸልተኝነት  
 
ማሳሰቢያ፡- እነዚህ ዘጠኝ ሃሳቦች መንፈሳዊ ጉድለቶቻችንን ለመቀነስ እንችል ዘንድ 
የቀረቡ ጥቆማዎች እንጂ ፈፅሞ በፍርድ መንፈስ እንዲቀርቡ የታቀዱ አለመሆናቸውን 
ለማሳሰብ እንወዳለን፡፡ 
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አዲሱን አማኝ በማያደናግር መንገድ ትምሕርተ ሃይማኖትን በቅደም ተከተል፣ ደረጃ 
በደረጃ ማቅረብ ጠቃሚ ነውን?  

 
(ከታች ወደ ላይ ያንብቡ) 

 
 

ሌሎችን ደቀ መዝሙር ማድረግ 
 

የክርስቲያን አኗኗር 
 

የሽልማት ሥነ ስርዓት 
 

በክርስቶስ መኖር -- እንዴት 
 

ጌትነቱ የመቀበል ውሳኔ 
 

የአሮጌው ተፈጥሮ ባሕሪ 
 

መንፈስ ቅዱስ -- አዲሱ መሪዬ 
 

ለምንድን ነው ሁለት አይነት ተፈጥሮ አሁን ያለኝ? 
 

በድነት ወቅት ምን ተፈጠረ? 
 

ቀለል ያለ የአንድ ክርስቲያን የሕይወት መግለጫ 
 

ኢየሱስ -- የእኔ አለትና መሠረት 
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ሐሳብ ማስፈሪያ 
 
የትምህርት ቁጥር 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
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2-2 ግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙር ሥልጠና ምን ማለት ነው? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ስለ መንፈሳዊ ወላጅነት (ደቀ መዝሙርነት) የመጽሐፍ ቅዱስ ሞዴል
አድርገን የምንወስደው 1ተሰ. 2፡3-13 ነው፡፡ ይህ ክፍል የመንፈሳዊ ወላጅነት ተግባራትን 

አጠቃሎ ይዟል፡፡ 

አይምሯቸው ለአንድ አላማ የተጠመደ ነበር ፡3-6 ‹‹...እያቆላመጥን ከቶ አልተናገርንም፣
እግዚአብሔርም እንደ ሚመሰክር እያመካኘን በመጎምጀት አልሠራንም፤ የክርስቶስም ሐዋርያት 
እንደ መሆናችን ልንከብድባችሁ ስንችል፣ ከእናንተ ቢሆን ወይም ከሌሎች ክብርን ከሰው 
አልፈለግንም፡፡›› 
 
1. እናት ልጆቿን እንደ ምትንከባከብ አማኞችን ይንከባከቡ ነበር  

፡7-8 ነገር ግን ሞግዚት የራስዋን ልጆች እንደ ምትንከባከብ፣ በመካከላችሁ የዋሆች ሆንን፤ 
እንዲሁም እያፈቀርናችሁ የእግዚአብሔርን ወንጌል ለማካፈል ብቻ ሳይሆን የገዛ ነፍሳችንን 
ደግሞ እናካፍላችሁ ዘንድ በጎ ፈቃዳችን ነበር፣ ለእኛ የተወደዳችሁ ሆናችሁ ነበርና፡፡ 

2. ለአዲስ አማኞች ‹‹መልካም ምሳሌዎች›› ነበሩ  
፡9-10 ወንድሞች ሆይ ድካማችንና ጥረታችን ትዝ ይላችኋልና፣ ከእናንተ በአንዱ እንክዋን 
እንዳንከብድበት በለሊትና ቀን እየሠራን የእግዚአብሔርን ወንጌል ለእናንተ ሰበክን፡፡ በእናንተ 
በምታምኑት ዘንድ በእንዴት ባለ ቅድስናና ጽድቅ ነቀፋም በሌለበት ኑሮ እንደሄድን እናንተና 
እግዚአብሔር ምስክሮች ናችሁ፤ 

3. ለእያንዳንዳቸው ትኩረትን በመስጠትና አባት ለልጁ እንደሚሆነው በመሆን አገለገሉ  
፡11-12 ወደ መንግሥቱ ወደ ክብሩም ለጠራችሁ ለእግዚአብሔር እንደሚገባ ትመላለሱ ዘንድ 
እየመከርንና እያጸናን እየመሰከርንላችሁም፣ አባት ለልጆቹ እንደሚሆን ለእያንዳንዳችሁ 
እንደሆንን ታውቃላችሁና፡፡ 

4. የእግዚአብሔር ቃል የደቀ መዝሙርነት አገልግሎት ዋና አካል ነው  
፡13 ስለዚህም የመልእክትን ቃል እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ከእኛ በተቀበላችሁ ግዜ፣ 
በእውነት እንዳለ በእናንተ በምታምኑ ደግሞ እንደሚሠራ እንደ እግዚአአብሔር ቃል እንጂ 
እንደሰው ቃል አድርጋችሁ ስላልተቀበላችሁት፣ እኛ ደግሞ እግዚያብሔርን ሳናÌርጥ 
አናመሰግናለን፡፡ 

 

መሰጠት፡ ለአማኞች
መንፈሳዊነትና 
ጤናማ እድገት 

 

 
  
 
 
የግለሰብ ትኩረት፡ 
የእያንዳንዱን ፍላጎት 
ለመርዳት

መጽሐፍ 
ቅዱሳዊ 
እውነታዎችን 
ማስተማር 

ምሳሌነት፡ 
ከጌታ ጋር 
መንፈሳዊ 
ጉዞ 

ከፊል ዕውቀት፡- 
ብዙ ክርስቲያኖች ‹‹ደቀ 
መዝሙርነትን›› 
መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነታዎች 
ከማቅረብ ጋር ያመሳስሉታል፡፡ 
 
የበለጠ እውነተኛ ዕውቀት፡- 
‹‹መንፈሳዊ ወላጅነት››  
የደቀ መዝሙርነትን ሃሳብ 
ተስማሚና ትክክለኛ በሆነ መንገድ 
ይገልፃል ብለን እናምናለን፡፡ 

1
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3
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1. ጳውሎስ ለአማኞች የነበረው ልብ የማስተማር ብቻ አልነበረም፡፡ ከዚያ ባለፈ  
ስለ መንፈሳዊ ጤንነታቸውና እድገታቸውም ጭምር የተሰጠ ነበር፡፡ 
2ቆሮ. 11፡28-29 የቀረውንም ነገር ሳልቆጥር፣ ዕለት ዕለት የሚከብድብኝ የአብያተ ክርስቲያናት 
ሁሉ አሳብ ነው፡፡ የሚደክም ማን ነው፣ እኔም አልደክምምን? የሚሰናከል ማን ነው፣ እኔም 
አልናደድምን?  
 
2ቆሮ. 2፡4 በብዙ መከራና ከልብ ጭንቀት በብዙም እንባ ጽፌላችሁ ነበርና፤ ይህም እናንተን 
አብዝቼ የምወድበትን ፍቅር እንድታውቁ እንጂ እንዳሳዝናችሁ አይደለም፡፡ 
 
2ቆሮ. 12፡15 እኔ ግን ስለ ነፍሳችሁ በብዙ ደስታ ገንዘቤን እከፍላለሁ፣ ራሴን እንኳ 
እከፍላለሁ፡፡ ከመጠን ይልቅ ብወዳችሁ በዚህ ልክ ፍቅራችሁ የሚያንስ ነውን? 
 
ቆላ. 1፡28-29 እኛም በክርስቶስ ፍጹም የሚሆን ሰውን ሁሉ እናቀርብ ዘንድ ሰውን ሁሉ 
እየገሠጽን ሰውንም ሁሉ በጥበብ ሁሉ እያስተማርን የምንሰብከው እርሱ ነው፡፡ ለዚህም ነገር 
ደግሞ፣ በእኔ በኃይል እንደሚሠራ እንደ አሠራሩ እየተጋደልሁ፣ እደክማለሁ፡፡ 
 
2ጢሞ. 2፡10 ስለዚህ እነርሱ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለውን መዳን ከዘላለም ክብር ጋር 
እንዲያገኙ ስለ ተመረጡት በነገር ሁሉ እጸናለሁ፡፡ 
 

የደቀ መዝሙር አድራጊው ዓለማ፣ ደቀ መዝሙሩ (ሰልጣኙ) እንዲበስል፣ 
እንዲሰራና ፍሬያማ እንዲሆን በተጨማሪም መንፈሳዊ መራባትን 
እንዲያስቀጥል መርዳት ሊሆን ይገባል፡፡  

 
2. ደቀ መዝሙር አድራጊው ለሰልጣኙ ደቀ መዝሙር ምሳሌ (ሞዴል) ነው፡፡ የዚህ 
አላማ ደግሞ ሰልጣኙ ደቀ መዝሙር የደቀ መዝሙር አድራጊውን ፅኑ 
እምነት/convictions እና ጥልቅ ስሜት/passion እንዲወርስ ለማድረግ ነው፡፡ 
1ቆሮ. 4፡15-16 በክርስቶስ አእላፍ ሞግዚቶች ቢኖሩአችሁ ብዙ አባቶች የሉአችሁም እኔ 
በክርስቶስ ኢየሱስ በወንጌል ወልጄአችኋለሁና፡፡ እንግዲህ እኔን የምትመስሉ ሁኑ ብዬ 
እለምናችኋለሁ፡፡ 
  
1ቆሮ. 11፡1 እኔ ክርስቶስን እንደ ምመስል እኔን ምሰሉ፡፡ 
 
ፊሊ. 3፡17 ወንድሞች ሆይ፣ እኔን የምትመስሉ ሁኑ፣ እኛም እንደ ምሳሌ እንደምንሆንላችሁ፣ 
እንዲሁ የሚመላለሱትን ተመልከቱ፡፡ 
 
ፊሊ. 4፡9 ከእኔ የተማራችሁትንና የተቀበላችሁትን የሰማችሁትንም ያያችሁትንም እነዚህን 
አድርጉ፤ የሰላምም አምላክ ከእናንተ ጋር ይሆናል፡፡ 
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1ተሰ. 1፡6-7 ደግሞ እናንተ ቃሉን በብዙ መከራ ከመንፈስ ቅዱስ ደስታ ጋር ተቀብላችሁ፣ 
እኛንና ጌታን የምትመስሉ ሆናችሁ፤ ስለዚህም በመቄዶንያና በአካይያ ላሉት ምእመናን ሁሉ 
ምሳሌ ሆናችሁላቸው፡፡  
 
በተጨማሪ ከዚህ በታች ያሉትን ጥቅሶች ተመልከቷቸው፡- 
2ተሰ. 3፡7-9  
ዕብ. 13፡7  
1ጢሞ. 4፡12  
2ጢሞ. 3፡10-11  
ቲቶ. 2፡7-8  
ሉቃስ 6፡40  
 
3. ገና የተወለደ ሕፃን የተለየ የግለሰብ እንክብካቤን ይሻል፡፡ መንፈሳዊ ልጁ እየበሰለ 
በመጣ ቁጥር ግን፣ ክትትሉን በቡድን ላይ ተመስርቶ ማድረግ ይቻላል፡፡ እያንዳንዱ 
ሰው ልዩ ስለሆነ በግልና በቡድን ላይ የተመሰረተ ትኩረት ማድረግ ተገቢ ነው፡፡ 
 
ልጆቻችንን ለማሳደግ 18 አመት እንፈጃለን፡፡ ነገር ግን አዲስ አማኝ መንፈሳዊውን 
አለም እስኪለምድ 6 ወር ያህል እንኳን ልንለግሰው አንፈቅድም፡፡ በዚህ ምክንያት 
ብዙ አማኞች ምንም እንኳን ለረጅም አመታት ክርስቲያን ሆነው ቢሰነበቱም እንደ 
ሚገባቸውና እንደ ሚጠበቅባቸው ማደግ አይችሉም፡፡ ዕብ. 5፡12 ይህንን ሁኔታ 
ያብራራል፡፡ ይህንን ሁኔታ ለመቀልበስ፣ የአዲስ አማኞቹን እድገት ሊመራና ሊረዳ 
የሚችል ፈቃደኛ ሰው ያስፈልጋል፡፡  
 
ሰዎች በቀጥታ በክርስቶስ ሕይወት መሳብ እስከ ሚጀምሩ ድረስ በአንተ ሕይወት 
አማካኝነት ወደ እርሱ ይሳባሉ፡፡ ራሳቸውን ችለው የሚያስፈልጋቸውን 
ከእግዚአብሔር መቀበል እስኪማሩ ድረስ አንተ የፍላጎታቸው ግብአት ትሆናለህ፡፡ 
 
ጳውሎስ በ1ተሰ. 2፡7 ላይ ያለውን ያስተውሉ፣ ‹‹…ነገር ግን ሞግዚት የራሷን ልጆች 
እንደ ምትንከባከብ በመካከላች የዋሆች ሆንን፡፡›› አንዳንዶች፣ አዲስ ክርስቲያኖች 
የተለየ የግል ትኩረት አያስፈልጋቸውም ብለው ያምናሉ፡፡ እዚህ ላይ እውነተኛ ጥያቄ 
ማንሳት አለብን፡፡ ‹‹አንድ ሕፃን በተወለደ በምን ያህል ፍጥነት ነው እንክብካቤ 
ሊጀመርለት የሚገባው?;›› የዚህ ጥያቄ ምላሽ ለአዲሱ አማኝም ጭምር እንደሚሰራ 
ልብ እንበል፡፡  
 
ጳውሎስ እያንዳንዱ አማኝ የተለየ መሆኑንና የግል ትኩረት እንደሚያሻው 
አሳውቋል፡፡ 
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ሐዋ. 20፡31 ስለዚህ ሦስት ዓመት ሌሊትና ቀን በእንባ እያንዳንዳችሁን ከመገሠጽ 
እንዳላቋረጥሁ እያሰባችሁ ትጉ፡፡ 
 
ቆላ. 1፡28-29 እኛም በክርስቶስ ፍጹም የሚሆን ሰውን ሁሉ እናቀርብ ዘንድ ሰውን ሁሉ 
እየገሠጽን ሰውንም ሁሉ በጥበብ ሁሉ እያስተማርን የምንሰብከው እርሱ ነው፡፡ ለዚህም ነገር 
ደግሞ፣ በእኔ በኃይል እንደሚሠራ እንደ አሠራሩ እየተጋደልሁ፣ እደክማለሁ፡፡ 
 
1ተሰ. 2፡11 ወደ መንግሥቱ ወደ ክብሩም ለጠራችሁ ለእግዚአብሔር እንደሚገባ ትመላለሱ 
ዘንድ እየመከርንና እያጸናን እየመሰከርንላችሁም፣ አባት ለልጆቹ እንደሚሆን ለእያንዳንዳችሁ 
እንደ ሆንን ታውቃላችሁና፡፡ 
  

ኢየሱስ ምዕመናንን ሳይሆን ‹‹ደቀ መዛሙርትን›› እንድናፈራ አዞናል፡፡ 
በክርስቲያኑ ማህበረሰብ ውስጥ በርካታ ‹‹ምዕመናን›› ሲኖሩ ደቀ 
መዛሙርት ግን ጥቂቶች ናቸው፡፡ (ትምሕርት 2-4ን በተጨማሪ 
ይመልከቱ) 

 
4. መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነታዎች ለመጽሐፍ ቅዱሳዊ ደቀ መዝሙርነት አገልግሎትና 
ሥልጠና አስፈላጊ ናቸው፡፡  
 
ሀ. አንድ ክርስቲያን ያለ መጽሐፍ ቅዱስ መረዳት መንፈሳዊ ብስለትን ሊለማመድ 
አይችልም፤ ብዙ የመጽሐፍ እውቀት ኖሮት ግን በመንፈስ የበሰለ ላይሆን ይችላል፡ 
 
1ቆሮ. 8፡1-2 ለጣዖት ስለ ተሠዋ ሥጋም፣ ሁላችን እውቀት እንዳለን እናውቃለን፡፡ እውቀት 
ያስታብያል ፍቅር ግን ያንጻል፡፡ ማንም አንዳች የሚያውቅ ቢመስለው ሊያውቅ እንደሚገባው 
ገና አላወቀም፤  
 
ኤፌ. 4፡11-16 … ሁላችን የእግዚአብሔርን ልጅ በማመንና በማወቅ ወደሚገኝ አንድነት፣ ሙሉ 
ሰውም ወደ መሆን፣ የክርስቶስም ሙላቱ ወደሚሆን ወደ ሙላቱ ልክ እስክንደርስ ድረስ፣ 
ቅዱሳን አገልግሎትን ለመሥራትና ለክርስቶስ አካል ሕንጻ ፍጹማን ይሆኑ ዘንድ፡፡ እንደ 
ስሕተት ሽንገላ ባለ ተንኮል በሰዎችም ማታለል ምክንያት በትምሕርት ነፋስ ሁሉ 
እየተፍገመገምን ወዲያና ወዲህም እየተንሳፈፍን ሕፃናት መሆን ወደ ፊት አይገባንም ነገር ግን 
እውነትን በፍቅር እየያዝን በነገር ሁሉ ወደ እርሱ ራስ ወደሚሆን ወደ ክርስቶስ እንደግ፤ 
ከእርሱም የተነሣ አካል ሁሉ እያንዳንዱ ክፍል በልክ እንደሚሠራ፣ በተሰጠለት በጅማት ሁሉ 
እየተጋጠመና እየተያያዘ፣ ራሱን በፍቅር ለማነጽ አካሉን ያሳድጋል፡፡  
 
ቆላ. 1፡28-29 እኛም በክርስቶስ ፍጹም የሚሆን ሰውን ሁሉ እናቀርብ ዘንድ ሰውን ሁሉ 
እየገሠጽን ሰውንም ሁሉ በጥበብ ሁሉ እያስተማርን የምንሰብከው እርሱ ነው፡፡ ለዚህም ነገር 
ደግሞ፣ በእኔ በኃይል እንደሚሠራ እንደ አሠራሩ እየተጋደልሁ፣ እደክማለሁ፡፡ 
 



114 

 

1ተሰ. 2፡13 ስለዚህም የመልእክትን ቃል እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ከእኛ በተቀበላችሁ 
ጊዜ፣ በእውነት እንዳለ በእናንተ በምታምኑ ደግሞ እንደሚሠራ እንደ እግዚአብሔር ቃል 
እንጂ እንደ ሰው ቃል አድርጋችሁ ስላልተቀበላችሁት፣ እኛ ደግሞ እግዚአብሔርን ሳናቋርጥ 
እናመሰግናለን፡፡ 
 
ለ. የመጽሐፍ ቅዱስ እውነታዎችን ማቅረብ ‹‹ከደቀ መዝሙርነት ሥልጠና›› ጋር አቻ 
አድርጎ ማቅረብ ለዘመናት የዘለቀ የተሳሳተ አመለካከት ነው፡፡ የተቀሩት ክፍሎች 
ተገቢው ትኩረት ካልተሰጣቸው ሰልጣኙ ወደ ተፈላጊው መንፈሳዊ ብስለትና 
መራባት ለመድረስ ይቸገራል፡፡  

1. ‹‹መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውቀት›› በራሱ ለመንፈሳዊነት ቁለፍ ቢሆን ኖሮ ዛሬ 
አስደናቂ የመንፈሳዊ ክርስቲያኖች ትውልድን ባየን ነበር፡፡ የክርስቲያን 
መጻሕፍት ቤቶች፣ አሉ የሚባሉ ርዕሰ ጉዳዮችን በሚተነትኑ መጻሕፍት 
የተሞሉ አይደሉምን? 

 
2. ‹‹መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውቀት›› ብቻውን ለመንፈሳዊነት ቁልፍ ነው የምንል 

ከሆነ ‹‹ምግብ›› ብቻውን የአንድ ህፃን ዋነኛ ጠቃሚ ፍላጎት ነው እያልን 
መሆናችንን ማወቅ ይኖርብናል፡፡ የምግብ አስፈላጊነት ከጥያቄ የሚገባ 
ጉዳይ አይደለም፡፡ ሆኖም ፍቅር፣ መስጠት፣ ምሳሌ መሆን፣ የግል ትኩረት፣ 
ወ.ዘ.ተ ለልጁ ጤናማ እድገት ወሳኝ ሚናን ይጫወታሉ፡፡ እግዚአብሔር፣ 
የሥጋ ልጆቻችንን የምናሳድግበትን መንገድ (ሂደት) መንፈሳዊ ልጆቻችንን 
ለማሳደግ እንደ ሞዴል (ምሳሌ) አድርገን እንድንወስድ ፈልጓል ወይ? ይህ 
ከሆነ፣ መንፈሳዊ ልጃችንን በራሱ እንዲያድግ መተው እንዴት ተቀባይነት 
ሊኖረው ይችላል?  

 
3. ብዙ ክርስቲያኖች መንፈስ ቅዱስ፣ ክርስቲያኖችን በመጠቀም የማያምኑ 

ሰዎችን ወደ እርሱ እንደሚጠራ ያምናሉ፡፡ እንኪያስ እነዚህ ክርስቲያኖች 
በአዲሱ ክርስቲያን (ሕፃን) እድገት ውስጥ የእነርሱ ድርሻ ለህፃኑ መንፈሳዊ 
ምግብ አዘጋጅቶ ጠረጴዛ ላይ ማስቀመጥ ብቻ እንደሆነ እንዲያስቡ 
ያደረጋቸው ምንድ ነው? 

 
ማስተማር መውደድ መልካም ነው፡፡ የሚያስተምሩትን ሰው መውደድ ግን የበለጠ 

መልካም ነው! 
 
መጽሐፍ ቅዱስን ማወቅ መልካም ነው፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ የገለጠውን ማወቅና 

መረዳት ግን የበለጠ መልካም ነው! 
(ኤር. 9፡23-24፣ ዮሐ. 17፡3) 
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‹‹የግለሰብ ተኮር ደቀ መዝሙርነት አገልግሎት›› (‹‹መንፈሳዊ ወላጅነት››)  
ግብ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

አማኝ በየዕለቱ በራሱ ላይ ካለው የመታመን (የመደገፍ) ኑሮ በመላቀቅ
በየዕለቱ በእግዚአብሔር ላይ በመታመን (በመደገፍ) ለመኖር የሚያደርገውን 
የእድገት ጉዞ (ለውጥ) ማገዝ፡፡  
 
በሌላ አነጋገር “በራስ ማስተዋል ላይ ከመደገፍ›› በማውጣት ‹‹በፍጹም ልብ 
በእግዚአብሔር ላይ ወደ መታመንና በሁሉ መንገድ ለእርሱ እውቀና ወደ 
መሰጠት›› ለመሸጋገር የሚደረገውን ሂደት ማገዝ ነው፡፡ (ምሳሌ 3፡5-6) 

«ሞት›› «ሕይወት›› 

ሕፃን
ሕፃን 

1 2

3

የአማኞ
ች ፍርድ 

 
ሽልማት 
ማግኘት 
ወይም 
ማጣት 

ሽልማቱ፣
በሕይወት 
ዘመኔ መንፈስ 
ቅዱስ በእኔ 
ሕይወት 
ውስጥ 
እንዲሰራ 
በእምነት 
በመታዘዝ 
ባፈራሁት 

(የእርሱ ፍሬ) 
መሰረት 
የሚሰጥ 
ነው፡፡ 

ዮሐንስ
5፡24 

4

ል
ደ
ት 

አ
ካ
ላ
ዊ
 
ሞ
ት
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1. ይህ አንድ “ያልዳነ” ሰው ሲጓዝ የነበረበትን ጊዜ ይወክላል፡፡ በአካል ከተወለደበት 
አንስቶ በመንፈስ እስከ ሚወለድበት ድረስ ያለውን ጊዜ ያሳያል (በእግዚአብሔር ፊት 
ያለውን መንፈሳዊ ሞት ይገልጻል)፡፡ በዚህ ወቅት «በራስ ላይ መታመን (መደገፍ)›› 
በየዕለቱ የሚኖረው የሕይወቱ መገለጫ ነው፡፡ 
 
2. ይህ ደግሞ የ «ወንጌል ሰበካ (መዳረስ)›› ጊዜን ይወክላል፡፡ የወንጌል ብርኃን 
የበራለት (ድነት ያገኘ) ሰው፣ ከመንፈሳዊ ሞት ወቶ በእግዚአብሔር ፊት በመንፈሳዊ 
ሕይወት መኖር ጀመረ ማለት ነው፡፡ 
 
3. ይህ ጊዜ ክርስቲያን ያለማቋረጥ በመንፈስ ቅዱስ ላይ እየተደገፈ ወደ መኖር 
እንዲያድግ፣ የመንፈሳዊ ወላጅ እንክብካቤ ሊያገኝ የሚገባው ወሳኝ ወቅትን 
ያመለክታል፡፡ 
 
4. ይህ የ «መቀደስን›› ሂደት ያመለክታል፡፡ ደቀ መዝሙር የሆነው አማኝ 
በእግዚአብሔር ለመመራት እና መንፈሳዊ ለውጦችን ለመለማመድ የጌታና-ባርያ 
ግንኙነት አስፈላጊነትን ተረድቷል፤ መንፈስ ቅዱስን የመከታተል አስፈላጊነትንም 
አስተውሏል፡፡ 
 

ከደቀ መዝሙርነት ሥልጠና የሚጠበቁ ውጤቶች፡-  
መንፈሳዊ ብስለት፣  
ፍሬያማነት፣ 

መንፈሳዊ መባዛት (መዋለድ) 
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አካላዊና መንፈሳዊ መባዛት 

 

አካላዊው
የሰው ዘር 

 

መንፈሳዊው
ዘር 

መንፈሳዊ ዘር 

የአካላዊ መዋለድ እንቅፋቶች፡-
1. በአካል አለመብሰል 
2. አካላዊ ህመም (በሽታ) 
3. አካላዊ ግንኙነት አለመኖር 

የመንፈሳዊ መዋለድ እንቅፋቶች፡-
1. መንፈሳዊ አለመብሰል 
2. መንፈሳዊ ህመም (በሽታ) 
3. መንፈሳዊ ግንኙነት አለመኖር 

የሕክምና ባለሙያዎች 90% የሚሆኑ በአካል
ጤናማ የሆኑ ጥንዶች፣ ልጅ መውለድ ይችላሉ 
ይላሉ፡፡ ልጅ መውለድ የጤናማነት ምልክት 
ተደርጎ ተወስዷል፡፡ ልጅ መውለድ ስላልቻሉ 
ጥንዶች ሀዘን ይሰማናል፡፡ 

በርካታ የሚሆኑ ክርስቲያኖች በመንፈስ 
የሚዋለዱ እንዲሆኑ መጠበቅ የለብንምን?  
 
በመንፈስ ላልተዋለዱቱ ክርስቲያኖች ሐዘን 
ሊሰማን አይገባንምን? ካልሆነስ፣ ለምን? 

የሰው ዘር 

ማቴዎስ 28፡18-20
 
፡18 ኢየሱስም ቀረበና እንዲህ ብሎ 
ተናገራቸው፡- ሥልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር 
ላይ ተሰጠኝ፡፡´  
 
፡19 «እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ 
በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም 
እያጠመቃችኋቸው፣ ደቀ መዛሙርት 
አድርጓቸው፡፡´ 
 
፡20 «ያዘዝኋችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ 
እያስተማራችኋቸው፤ እነሆም እኔ እስከ ዓለም 
ፍጻሜ ድረስ ሁል ጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ፡፡´ 
 
1ቆሮ. 15፡45-46 
፡45 … «ፊተኛው ሰው፣ አዳም ሕያው ነፍስ 
ያለው ተብሎ ተጽፏል፤ ኋለኛው አዳም 
(ኢየሱስ) ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው፡፡´ 
 
፡46 ነገር ግን አስቀድሞ ፍጥረታዊው ቀጥሎ 
መንፈሳዊው ነው እንጂ መንፈሳዊው 
መጀመሪያው አይደለም፡፡ 

ዘፍጥረት 1፡26-28
 
፡26 እግዚአብሔርም አለ፡- «ሰውን በመልካችን 
እንደ ምሳሊያችን እንፍጠር፤ የባሕር ዓሶችንና 
የሰማይ ወፎችን፣ እንስሳትንና ምድርን ሁሉ፣ 
በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ይግዙ፡፡´  
 
፡27 «እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ፣ 
በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው፣ ወንድና ሴት 
አድርጎ ፈጠራቸው፡፡´ 
 
፡28 «እግዚአብሔርም ባረካቸው፣ እንዲህም 
አላቸው፡- ብዙ፣ ተባዙ፣ ምድርንም ሙሉአት፣ 
ግዙአትም፤ የባሕር ዓሶችንና የሰማይ ወፎች፣ 
በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ግዙአቸው፡፡´ 

ኢየሱስ (ኋለኛው አዳም)ፊተኛው ሰው (አዳም) እና ሔዋን
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ሐሳብ ማስፈሪያ 
 
የትምህርት ቁጥር 
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2-3 እድገት - የአዲስ አማኞች መንፈሳዊ እድገት ምልከታ 
 

አዲስ አማኞችን በማሳደግ ረገድ ሊጤኑ የሚገባቸው ሃሳቦች 
 
አዲስ አማኝ መንፈሳዊ መረዳትን የሚያገኝው እንዴት ነው? 
አዲስ አማኝ ሌላ አማራጭ ካጣ፣ ልክ አንድ ሕጻን የቤተሰቡን ባህሪ እንደ ሚኮርጅ 
ሁሉ አብሯቸው የሚውላቸውን ክርስቲያኖች አስተሳሰብ፣ ለነገሮች የሚሰጡትን ዋጋ 
(values and convictions) እና ሌሎች ማንነታቸውን ጨምሮ 
መውረስ/መኮረጅ/ማስመሰል ይጀምራል፡፡  
 
ካመነ በኃላ ወደ አንድ የክርስቲያኖች አነስተኛ ቡድን የተቀላቀለ አማኝ ባህሪን 
እንመልከት፡፡ ይህ አማኝ ወደዚህ አነስተኛ ቡድን/ሕብረት በተቀላቀለ ቅጽበት 
በቡድኑ አስተሳሰብ፣ አካሄድ፣ ዝንባሌ ወዘተ ተጽዕኖ ውስጥ መግባት ይጀምራል፡፡ 
የዚህ አማኝ ምርጫዎች ሁለት ይሆናሉ፡፡ አንድም፣ በተጽዕኖ መዋጥ አልያም 
ተጽዕኖውን ለእርሱ ምቹ ሆኖ ባለማግኝቱ ተስማሚ ሆኖ የሚታየውን ሌላ ሕብረት 
መሻት፡፡ 
 
እንደዚህ፣ የአማኙን የቀደመ አስተሳሰብ በቅርብ ሊፈታተን የሚችል አነስተኛ ቡድን 
ባይገኝስ ምን ይፈጠራል? የሚሆነው ነገር፣ አማኙ የእግዚአብሔር ቃል በሚነገርበት 
ትልቅ ማህበር (ጉባኤ) ውስጥ እንዲቀላቀል ይገደድና በዚህ ጉባኤ ውስጥ ሆኖ 
በሂደት መንፈሳዊ ብስለት ውስጥ እንዲገባ ይጠበቃል፡፡ የዚህ አይነቱ፣ አማኝን 
የማሳደጊያ ዘዴ ተስፋ ከሚያደርጋቸው ነገሮች አንዱ በማሕበሩ (በጉባኤው) 
የአማኙን አስተሳሰብ ሊጎዱ የሚችሉ ነገሮች እንዳይፈጠሩ መጠበቅ ነው፡፡ ይህ 
ተጨባጭ እና ተፈጻሚ ሊሆን የሚችል ይመስሏታል? የአዲስ አማኞች ሕይወት 
በሚሰሙት ሳይሆን በሚያዩት ነገር ይበልጥ ተጽዕኖ ውስጥ ይገባል ብለን በግርድፉ 
ብንደመድም ስህተት ላይ አይጥለንም፡፡ አንድ ማህበር ወይም ጉባኤ ውስጥ ያሉ 
አማኞች የበሰሉ ክርስቲያኖች ናቸው ብለን ብናስብ፣ በጉባኤው በሚነገረው 
የመጋቢው ወይም የአስተማሪው ቃል እና በአማኞቹ ምሳሌ/ሞዴል የመሆን ብቃት 
በመታገዝ አዲሱ አማኝ ወደ ክርስቶስ ሙላት የሚያደርገው ጉዞ የቀና ይሆንለታል 
ማለት ይቻላል፡፡ መሪዎች፡- «አዲሱ አማኝ ይህን ማህበር (ጉባኤ) የሚመስል 
እንዲሆን እሻለሁን?›› የሚለውን ጥያቄ ለራሳቸው በመጠየቅ የጉባኤውን መንፈሳዊ 
ሁኔታ መመዘን ይገባቸዋል፡፡ ለዚህ ጥያቄ ምላሹ በፍጹም የሚል ከሆነ መሪው 
ማኀበሩ ሊደርስ ወደ ሚያስፈልገው ደረጃ እንዲደርስ የሚረዳውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ 
እውነታዎችን ማቅረብ ይገባዋል፡፡ 
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አዲስ አማኝ በማኀበሩ (በጉባኤ) ውስጥ በመሆን እና በእግዚአብሔር ቃል በመታነጽ 
ጤናማ መንፈሳዊ ኑሮ እንዲኖር እንፈልጋለን፡፡ እርሶ ባሉበት ማኀበር (ጉባኤ) አኗኗር 
እርካታ አግኝተዋል? በአብዛኛው መልሱ አላገኘሁም ይሆናል፡፡ እናስ አዲስ አማኝ 
ያለምንም የግል እርዳታ ወደ ማኀበሩ ከተቀላቀለ የማኀበሩን አኗኗር “የመቅሰም 
ነጻነት” የለውምን? ለምን ከዚህ የተለየ ውጤት እንጠብቃለን? ልጄን ተገቢ ባልሆነ 
ሕብረት ውስጥ ባለበት ሁኔታ እኔ ምንም ላደርግ ባልችልና ልጄ የዚህን ተቀባይነት 
የሌለው ሕብረት ምሳሌነት ቢከተል፣ የችግሩ አካል እንዳልሆንኩ እንዴት ላይሰማኝ 
ይችላል? አዲሱ አማኝ ስለ ክርስትና ጉዞ ብዙ እንደሚያውቅ አድርገን ልናስብ 
አይገባም፡፡ ትክክለኛ ነገሮች ለማድረግ መሻትና በውጫዊ ባሕሪ ለውጥ ላይ ዝንባሌ 
ማድረግ የአዲስ አማኞች ተፈጥሮአዊ ውጤት ነው፡፡ ምንም እንኳን “በውጫዊ 
ባሕሪ” ላይ በማተኮር መንፈሳዊ ጉዞ ማድረግ የአዲስ አማኝ ተፈጥሯዊ ድርጊት 
ቢሆንም፣ ጊዜ ሳይፈጅ ይህን አኗኗር በመቀየር በ “መጽሐፍ ቅዱሳዊ መርሆች” ላይ 
መመስረት እንዲጀምር ግን የእግዚአብሔር አላማ ነው፡፡ 
 
ምናልባት 90% የሚሆነው የየዕለቱ አኗኗራችን በቀጥታ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ 
አልሰፈረ ይሆናል፡፡ ይህ እውነታ፣ በውጫዊ የባሕሪ ለውጥ ላይ ተደግፎ መንፈሳዊ 
ሕይወትን ለመምራት እንዴት አስቸጋሪ እንደሆነ ያስረዳል፡፡ የክርስቲያን ኑሮ 
በውጫዊ ባሕሪ ለውጥ ሳይሆን በመጽሐፍ ቅዱሳዊ መርህ መመራት አለበት፡፡ የአንድ 
አዲስ አማኝ መንፈሳዊ ጉዞ፣ ጊዜውንና ጉልበቱን ለመስጠት ባለሰሰተ መንፈሳዊ ወላጅ 
እንዲታገዝ ካልተደረገ አዲሱ አማኝ አኗኗሩን በውጫዊ ባሕሪ ለውጥ ላይ 
ከመመሥረት ወጥቶ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መርሆች ላይ ለመደገፍ የሚያደርገው ጉዞ 
እጅግ አስቸጋሪ ይሆንበታል፡፡  
 
«በራስ ላይ መታመን›› እና «ሥጋዊ›› የሚሉት ቃላት ትርጉም ምን ያመለክታል?  
በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በመንፈሳዊ አማኞች እና በራሳቸው በሚታመኑ (ስጋዊ 
አማኞች) መካከል በንጽጽር የተቀመጡ ቁም ነገሮች እናገኛለን፡፡ በምሣሌ 3፡5-6 ላይ 
ይህ ንጽጽር በግልጽ ይታያል ብለን እናምናለን፡፡ «በፍጽም ልብህ በእግዚአብሔር 
ታመን፤ በራስህ ማስተዋል አትደገፍ፤ በመንገድህ ሁሉ እሱን እወቅ፤ እሱም ጎዳናህን 
ያቀናልሃል፡፡›› 
 
በ ማንነት/disposition1 እና በድርጊት/acts of behavior መካከል ያለውን ሁኔታ 
ልናውቅ ይገባናል፡፡ የምናደገው ነገር የማንነታችን መገለጫ ነው፡፡ እዚህ ላይ በጣም 
ጥሩ ምሳሌ የሚሆነን የንጉሥ ዳዊት እና የንጉሥ ሳኦል ሁኔታ ነው፡፡ (ትምሕርት 3-

                                                            
1 Disposition፡ አንድ ሰው በተፈጥሮ የሚያንጸባርቀው የተለየ ባሕሪይ፡- ደስተኛ፣ ድንጉጥ፣ 
ወዘተ ወይም አንድን ነገር የማድረግ ተፈጥሯዊ ዝንባሌ፡- የማታለል ዝንባሌ 
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3ለ ን በተጨማሪ ይመልከቱ)፡፡ ንጉሥ ዳዊት መንፈሳዊ ስለ መሆኑ በእግዚአብሔር 
የተመሰከረለት ሰው ነው፡፡ መንፈሳዊ ሰው የሚለው ሐረግ፣ የልቡን ዝንባሌ 
የሚገልጽ ነው፡፡ ሐዋ. 13፡22 ለዳዊት ሲመሰክርለት፡- «እንደ ልቤ የሆነ ሰው 
ፈቃዴንም ሁሉ የሚደርግ የእሴይን ልጅ አገኘው…›› ይላል፡፡ ይህ ማለት ግን፣ ዳዊት 
ዝሙትና ግድያ ሲፈጽም እግዚአብሔርን ደስ ያሰኝ ነበር ማለት አይደለም፡፡ 
በተቃራኒው የንጉሥ ሳኦል የልብ ዝንባሌ፣ በራስ መተማመንን የሚገልጽ ነበር፡፡ 
ንጉሥ ሳኦል በእምነት በእግዚአብሔር ላይ ከመደገፍ ይልቅ በተደጋጋሚ በራሱ 
ማስተዋል ላይ በመታመን ውሳኔዎችን ያደርግ ነበር፡፡ መንፈሳዊ ሰዎች ሁል ጌዜ፣ 
በሁሉ ሁኔታ፣ በእግዚአብሔር ላይ ይታመናሉ (ጳውሎስን 2 ቆሮ. 1፡8-9 እና 12፡7 
ላይ ይመልከቱ) በራሳቸው ማስተዋል ሚደገፉ አማኞች ግን ብዙውን ጊዜ በአስቸጋሪ 
ጊዜዎቻቸው ወቅት ብቻ የእግዚአብሔርን ክንድ ይሻሉ፡፡ 
 
ሌላው ምሳሌ ደግሞ በኢያሱ እና በካሌብ እንዲሁም በተቀሩት 10 እስራኤላዊያን 
የነገድ መሪዎች መካከል የነበረው ሁኔታ ነው፡፡ (ትምሕርት 3-3ሀ ን በተጨማሪ 
ይመልከቱ)፡፡ ሁሉም ተስፋይቱ ምድርን እንዲሰልሉ ተላኩ፡፡ ኢያሱ እና ካሌብ 
በእምነት በእግዚብሔር ተስፋ ሲታመኑ የተቀሩት 10ሩ ደግሞ በራሳቸው ሰዋዊ 
አመክኗዊ አስተሳሰብ ላይ በመደገፍ ከእግዚአብሔር በረከት ጎደሉ፡፡ ኢያሱ 14፡7-8 
ስለ ካሌብ እንዲህ ይላል፣ «የእግዚአብሔር ባርያ ሙሴ ምድርን እሰልል ዘንድ 
ከቃዴስ በርኔ በላከኝ ጊዜ እኔ የ 40 ዓመት ሰው ነበርኩ፣ እኔም በልቤ የነበረውን 
ቃል መለስኩለት፡፡ ከእኔ ጋር የወጡ ወንድሞቼ ግን የሕዝብን ልብ አቀለጡ፤ እኔ ግን 
አምላኬ እግዚአብሔርን ፈጽሜ ተከተልኩ፡፡›› በዘኁልቁ 14፡24 ላይ ደግሞ 
እግዚአብሔር ስለ ካሌብ እንዲህ ይላል «ባሪያዬ ካሌብ ግን ሌላ መንፈስ ከእርሱ ጋር 
ስለሆነ ፈጽሞም ስለተከተለኝ እርሱ ወደ ገባባት ምድር እገባዋለሁ ዘሩም 
ይወርሳታል፡፡›› 
  
«መንፈሳዊ›› የሚለው ቃል፣ ሕይወታቸውን፣ በተሻለ መንገድ ሊያስተዳድር ለሚችል 
አምላክ የተው፣ ገዢያቸው ለሆነ አምላክ ራሳቸውን ባሪያ ያደረጉ አማኞችን ሕይወት 
ይገልጻል፡፡ «በራሳቸው የሚታመኑ›› እና «ስጋዊያን›› የሚሉት ቃላት ደግሞ በማወቅም 
ሆነ ባለማወቅ በሕይወታቸው ላይ ለክርስቶስ ጌትነት እውቅና ያልሰጡትን 
ይገልጻቸዋል፡፡ በድጋሚ በጥንቃቄ ልናስተውለው የሚገባን ቁም ነገር፣ በውጫዊ 
ባሕሪይ ላይ ተመስርተን አንድን ሰው «መንፈሳዊ›› ወይም «ስጋዊ›› የምንል ከሆነ 
መጽሐፍ ቅዱስ ከሚያወራው ውስጣዊ የመለወጥ ሃሳብ ጋር መተላለፋችን ነው፡፡ 
ውጫዊ የባሕሪ ለውጥ ከውስጣዊ ለውጥ ሊቀዳ ይገባል፡፡፡ 
 
ሮሜ. 12፡1-2 እንግዲህ፣ ወንድሞች ሆይ፣ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና 
ሕያው ቅዱስም መሥዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራኄ 
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እለምናችኋለሁ፣ እርሱም ለአእምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው፡፡ የእግዚአብሔር ፈቃድ 
እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነው ነገር ምን እንደ ሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ 
በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ፡፡  
 
ምሳሌ 23፡7 በልቡ እንዳሰበ እንዲሁ ነውና፤ … 
 
ማቴ. 12፡34 እናንተ የእፉኝት ልጆች፣ ክፉዎች ስትሆኑ መልካም ለመናገር እንዴት 
ትችላላችሁ? በልብ ሞልቶ ከተረፈው አፍ ይናገራልና፡፡ 
 
ሊጤኑ የሚገቸው ነጥቦች! 
ጉባኤ (ማህበር)፣ ቅዱሳንን ‹‹ለማነፅ›› እንዲሁም አንዱ በሌላው ላይ መልካም 
መንፈሳዊ ተፅዕኖ ለማሳደር እንዲያስችል መንገድ የሚከፍት አይደለምን?  
 
ኤፌሶን 4፡11-16 እርሱም አንዳንዶቹ ሐዋርያት፣ ሌሎቹም ነቢያት፣ ሌሎቹም ወንጌልን 
ሰባኪዎች፣ ሌሎቹም እረኞችና አስተማሪዎች እንዲሆኑ ሰጠ፤ ሁላችን የእግዚአብሔርን ልጅ 
በማመንና በማወቅ ወደሚገኝ አንድነት፣ ሙሉ ሰውም ወደ መሆን፣ የክርስቶስም ሙላቱ 
ወደሚሆን ወደ ሙላቱ ልክ እስክንደርስ ድረስ፣ ቅዱሳን አገልግሎትን ለመሥልጠና ትና 
ለክርስቶስ አካል ሕንጻ ፍጹማን ይሆኑ ዘንድ፡፡ እንደ ስሕተት ሽንገላ ባለ ተንኮል በሰዎችም 
ማታለል ምክንያት በትምሕርት ነፋስ ሁሉ እየተፍገመገምን ወዲያና ወዲህም እየተንሳፈፍን 
ሕፃናት መሆን ወደ ፊት አይገባንም ነገር ግን እውነትን በፍቅር እየያዝን በነገር ሁሉ ወደ እርሱ 
ራስ ወደሚሆን ወደ ክርስቶስ እንደግ፤ ከእርሱም የተነሣ አካል ሁሉ እያንዳንዱ ክፍል በልክ 
እንደሚሠራ፣ በተሰጠለት በጅማት ሁሉ እየተጋጠመና እየተያያዘ፣ ራሱን በፍቅር ለማነጽ 
አካሉን ያሳድጋል፡፡  
 
ለምንድነው በርካታ የክርስቲያን መሪዎች ልጆች የወላጆቻቸውን ሁኔታ መከተል 
አሻፈረኝ የሚሉት? 
 
አንዳንዶች ለዚህ ምላሽ ሲሰጡ ጠላት በእነዚህ ሰዎች አገልግሎት ላይ የሚያደርገው 
ውጊያ አካል አድርገው ይቆጥሩታል፡፡ በእርግጥ ይህ ሊዘነጉት የማይገባ እውነት 
ነው፡፡ ሆኖም ከዚህ ይልቅ ሊያሳምን የሚችል ነጥብ ያለ ይመስለናል፡፡ ልጆች በቤተ 
ክርስቲያን ከሚሰሙት ይልቅ በቤት የሚያዩት ሞዴል ባህሪ፣ በሕይወታቸው ላይ 
ትልቅ ተፅዕኖ ያሳድራል፡፡ በሌላ አነጋገር ወላጅ-አገልጋይ በቤተ ክርስቲያን 
የሚናገረው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ እምነቶቹ በሕይወቱ ከሚያሳየው እውነተኛ 
ባህሪ ጋር መጋጠም ከሌላቸው፣ ልጆቹ ይህን ለመቀበል አይችሉም፡፡ ልጄን፡- 
«ለዘላለማዊ ሕይወት ትልቅ ዋጋ ልንሰጥ ይገባል፤ አኗኗራችንም ይህንን ሊገልጥ 
ይገባል›› ብዬ ነግሬው፣ እኔ ግን በዚህ ምድር ላይ ያለኝን ኑሮ ከሰማያዊው ኑሮ 
አብልጬ ስኖር ቢመለከተኝ፣ ልጄ የቱን ሊያምን ይችላል? ኑሮዬን ወይስ ቃሌን? 
አንድ ክርስቲያን መሪ አብረውት ከሚያገለግሉት አማኞች ጋር ከሚያሳልፈው አጭር 
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ጊዜ አንፃር በአስተሳሰቡና በአኗኗሩ መካከል ያለውን ውህደት በሚጣጣም መንገድ 
ለመግለጽ አይቸገር ይሆናል፡፡ ሆኖም ቀንና ለሊት ሳምንቱን ሁሉ አብሮት ከሚኖረው 
ልጁ እውነተኛ የሆነውን አመለካከቱን እና ልምምዱን ሊሰውር አይችልም፡፡ 
 
አዲሱ አማኝ በፀጋ፣ በክርስቶስ የሚገኘውን የድነት መሠረታዊ ዶክትሪን ተረድቷል፡፡ 
ከዚህ በመቀጠል በዚህ እውነት ላይ በመመስረት ሕይወቱን እንዴት መምራት/ 
ማስቀጠል እንዳለበት ግን እርግጠኛ አይደለም፡፡ ለዚህ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ 
በመስጠት ሕይወቱን በራሱ ወደ መንፈሳዊ ብስለት እንዲመራ መጠበቅ ምክንያታዊ 
ነውን?  
 
ይህ አሰራር አልፎ አልፎ ውጤታማ ሊሆን ይችላል፡፡ የዚህ ምክንያት ደግሞ 
አንዳንድ ክርስቲያኖች ጥቂት ድጋፍ ብቻ የሚሹ መሆናቸው ነው፡፡ ይህ ጉዳይ፣ 
‹‹ታዲያ ለምን ብዙ ክርስቲያኖች በዚህ ሁኔታ አያድጉም?›› የሚል ጥያቄ እንድናነሳ 
ሊያደርገን ይችላል፡፡ በአለም የሚገኙ አንዳንድ ተማሪዎች በአነስተኛ ድጋፍ ብቻ 
ውጤታማ ይሆናሉ፡፡ ነገር ግን ሁሉም በዚህ መንገድ አይሳካላቸውም፡፡ ይህ አይነቱ 
መንገድ ለበርካቶች ተማሪዎች አይሰራም፡፡ ለምሳሌ፡- የኮምፒውተር ቅድመ እውቀት 
ለሌላቸው 100 ሰዎች የኮምፒውተር ማንዋል ሰጥተናቸው ኮምፒውተራቸውን 
እንዲጠቀሙ አዘዝናቸው እንበል፡፡ በጣም ጥቂቱ፣ ከአስቸጋሪ ሙከራ በኃላ 
አጠቃቀሙን ሊደርሱበት ይችሉ ይሆናል፡፡ የተቀሩት በርካቶቹ ግን ሙከራው አሰልቺ 
ሆኖባቸው ያቆሙታል፡፡ ብዙ ክርስቲያኖች በዚህ መንገድ ውስጥ ያልፋሉ፡፡ ይህ 
አማራጭ የቀረበሎት ሰው እርሶ ቢሆኑ፣ የቱን መንገድ ይመረጣሉ? የኮፒውተሩ 
ማንዋል ተሰጥቶዎት በራስዎ መሞከር ወይስ ጊዜ ሰጥቶ ሊረዳዎት የሚችል እና 
ጥያቄዎን ሊመልስ በሚችል ረዳት እየተደገፉ መማር? ምን ያህሎቻችን የአንድ ቤት 
ፕላን በእጃችን ተሰጥቶን ቤቱን ያለምንም ልምድ በፕላኑ መሰረት እንድንሰራ 
በተጠየቅነው ጥያቄ ደስተኞች እንሆናለን? በእርግጠኝነት፣ ለብዙዎቻችን ይህ ጥያቄ 
አስደሳች ሊሆን አይችልም፡፡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

በጌታ አምኜ ድኛለሁ፤
ከዚህ ቀጥሎ ምን 
ላድርግ? መሠረቱ ክርስቶስ

የሆነ ቤት

መሠረቱ ክርስቶስ
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አንዳንዶች፣ መንፈስ ቅዱስ ብቻውን የአዲሱ አማኝ አስተማሪ ሊሆን ይገባዋል ብለው 
ያስባሉ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ አዲሱን አማኝ ከአንድ ህንፃ ጋር ያነፃፀረበት መንገድ አንድ 
ነገር እንድንረዳ ሊያደርገን ይገባል፡፡ ‹‹ደቀ መዛሙርቴ›› አድርጓቸው የሚለው ትዕዛዝ 
መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማንዋል በእጃቸው አድርሱ የሚለውን ትርጉም ነው የሚያሳየን? 
መንፈስ ቅዱስ፣ የሰነበቱ ክርስቲያኖች አዲስ አማኞችን ደቀ መዝሙር በማድረግ 
ሂደት ውስጥ፣ የመንፈሳዊ ወላጅነት ሚናን እንዲጫወቱ አይሻምን?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
የአማኞች ጉባኤ መንፈሳዊነት መጠንን ከምንለካባቸው መለኪያ አንዱ፣ የማያምን 
ሰው በአማኞቹ ጉባኤ መገኘት ምክንያት በሚኖረው የመወቀስ መጠን ነው፡፡ 1ቆሮ. 
14፡24-25 እንዲህ ይላል፣ ‹‹ሁሉ ትንቢት ቢናገሩ ግን የማያምን ወይም ያልተማረ 
ቢገባ በሁሉ ይወቀሳል፣ በሁሉም ይመረመራል፣ በልቡም የተሰወረ ይገለጣል፤ 
እንዲሁም፡- እግዚአብሔር በእውነት በመካከላቸው ነው ብሎ እየተናገረ በፊቱ ወድቆ 
ለእግዚአብሔር ይሰግዳል፡፡›› 
 
  

 

ስለ ኮምፒውተር ምንም እውቀት
የሌለው ሰው የኮምፒውተር መጽሐፍ 
ተሰጥቶት ኮምፒውተሩን እንዲጠቀም 
ቢነገረው፣ የሚሰማው ስሜት ምን ሊሆን 

ይችላል? 
 

 

 

ብዙ ክርስቲያኖች መጽሐፍ ቅዱስ
ተሰጥቷቸው፡- ‹‹መጽሐፍ ቅዱስ 

እንካችሁ፣ ለጥቄያችሁ ሁሉ ምላሹ እዚህ 
ውሰጥ ይገኛል›› ተባለዋል፡፡ 

አዲስ 
ክርስቲያን 

አንብበው፤ 
የሚፈልጉህ 
ነገሮች ሁሉ 
እዚህ ውስጥ 
አሉ፡፡

ይህን መጽሐፍ 
አንብብ፤ ሁሉም 
ነገር እዚህ 
ውስጥ አለ፡፡ 
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የዘሪው ምሳሌ (አንድ ትርጓሜ) 
ማቴዎስ 13፡3-8፣ 18-23 እና ሉቃስ 8፡4-8፣ 12-15 

 
ሉቃስ 8፡4 … ኢየሱስም በምሳሌ እንዲህ ሲል ተናገራቸው 

ሉቃስ 8፡11 ምሳሌው ይህ ነው፡፡ ዘሩ የእግዚአብሔር ቃል ነው፡፡ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ያ 
 
ላ 
 
መ 
 
ኑ 
 
 
ሰ 
 
ዎ 
 
ች 

ምድብ 
1 

‹‹በመንገድ ዳር ወደቀ›› 
 
ሉቃ 8፡5 ዘሪ ዘሩን ሊዘራ መጣ፡፡ 
ሲዘራም አንዳንዱ በመንገድ ዳር 
ወደቀ፣ ተረገጠም፣ የሰማይ 
ወፎችም በሉት፡፡ 
 
 
ሉቃ 8፡12 በመንገድ ዳር ያሉት 
የሚሰመት ናቸው፣ ከዚህ በኋላም 
ዲያብሎስ ይመጣል አምነውም 
እንዳይድኑ ቃሉን ከልባቸው 
ይወስዳል፡፡ 
 
 

 
የግንዛቤ ነጥብ፡- 
 
እነዚህ ሰዎች እንደ 
ሚታወቀው የድነት 
መልዕክትን የተቃወሙ 
‹‹ያልዳኑ›› ሰዎች ናቸው 

 
 

ምድብ 
2 

‹‹በዓለት ላይ ወደቀ›› 
 
ማቴ 13፡5-6 ሌላውም 
ብዙ መሬት በሌለበት 
በጭንጫ ላይ ወደቀ ጥልቅ 
መሬትም ስላልነበረው 
ወዲያው በቀለ ፀሐይ 
በወጣ ጊዜ ግን ጠወለገ፣ 
ሥርም ስላልነበረው 
ደረቀ፡፡ 
 
ማቴ 13፡20-21 በጭንጫ 
ላይ የተዘራውም ይህ 
ቃሉን ሰምቶ ወዲያው 
በደስታ የሚቀበለው ነው፣ 
ነገር ግን ለጊዜው ነው 
እንጂ በእርሱ ስር 
የለውም፣ በቃሉ 
ምክኒያትም መከራ ወይም 
ስደት በሆነ ጊዜ ወዲያው 
ይሰናከላል፡፡ 

 
 
 
የግንዛቤ ነጥብ፡- እነዚህ ሰዎች 
‹‹በእውቀት ደረጃ›› የድነት 
ትምሕርትን የተቀበሉ ሲሆኑ 
ነገር ግን ኋላ ላይ በእግዚብሔር 
ሕብረት ውስጥ የመኖር 
መንገድን እነርሱ እንዳሰቡት 
ሆኖ ስላላገኙት ትምህርቱን 
የሚቃወሙ ናቸው፡፡ 
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ያ 
 
መ 
 
ኑ 
 
 
ሰ 
 
ዎ 
 
ች 

 
 
 
  

ምድብ 
3 

 
‹‹በእሾህ መካከል ወደቀ›› 
 
ሉቃ 8፡7 ሌላውም በእሾህ 
መካከል ወደቀ፣ እሾሁም 
አብሮ በቀለና አነቀው፡፡ 
 
ሉቃ 8፡14 በእሾህ 
መካከልም የወደቀ እነዚህ 
የሚሰሙት ናቸው፤ 
መንገዳቸውንም ሄደው 
በሕይወት ዘመን በአሳብና 
በባለጠግነት ምኞት 
ይታነቃሉ ሙሉ ፍሬም 
አያፈሩም፡፡ (ማቴ. 12፡22 
…የማያፈራም ይሆናል፡፡ 
 

 
 
 
የግንዛቤ ነጥብ፡- እነዚህ ሰዎች 
የክርስቶስን አዳኝነት የተቀበሉ 
ሲሆኑ ነገር ግን በማወቅም ሆነ 
ከዕውቀት ማነስ አንዳንዶቹ 
በሕይወታቸው ላይ ለክርስቶስ 
ጌትነት እውቅና ይነፍጋሉ፡፡ 
ሌሎች ደግሞ የአለም ነገር 
ሕይወታቸው እንዲገባ 
በመፍቀድ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ 
እንዲታነቅ ያደርጋሉ፡፡ በዚህም 
ምክንያት እግዚአብሔር 
ካዘጋጀላቸው በረከትና ሽልማት 
ይጎድላሉ፡፡  

 
 
  

ምድብ 
4 

‹‹በመልካም መሬት ላይ የወደቀ›› 
 
ማቴ. 13፡8 ሌላውም በመልካም 
መሬት ወደቀ፣ አንዱም መቶ 
እጥፍ አፈራ፣ አንዱም ስድሳ፣ 
አንዱም ሰላሳ ፍሬ ሰጠ፡፡  
 
ማቴ. 13፡23 በመልካም መሬት 
የተዘራውም ይህ ቃሉን ሰምቶ 
የሚያስተውል ነው፡፡ እርሱም 
ፍሬ ያፈራል አንዱም ስድሳ፣ 
አንዱም ሰላሳ ያደርጋል፡፡ 
  

የግዛቤ ነጥብ፡- እነዚህ 
ሰዎች የዳኑ ናቸው፣ 
የክርስቶስንም ጌትነት 
በሕይወታቸው ላይ 
ሾመዋል፡፡ መንፈስ 
ቅዱስን በሕይወታቸው 
እንደ ፈቀዱለት መጠን 
ፍሬ ያፈሩ ናቸው፡፡ በዚህ 
ምክንያት በምድር 
የሚባረኩ በሰማይ ደግሞ 
በክርስቶስ ፍርድ ወንበር 
ሽልማትን የሚቀበሉ 
ናቸው፡፡ 

 የግዛቤ ነጥብ፡- በግለሰብ ላይ ያተኮረ የደቀ መዝሙርነት ሥልጠና በቤተ ክርስቲያን 
የተዘወተረ ቢሆን ኖሮ በምድብ 3 ላይ ያሉ የክርስቲያኖች ቁጥር ጥቂት ሆኖ በቁጥር 4 ላይ 
ያሉት ደግሞ በርካታ ይሆን ነበር፡፡ 
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መንፈሳዊ እድገትን በተመለከተ በቤተ ክርስቲያን ምዕመናን መካከል የተለመደ 
ምልከታና እና በመጽሐፍ ቅዱስ ምልከታ መካከል የሚታይ ልዩነት 

 
 
 

 
‹‹መንፈሳዊ›› 

3 

እነዚህ ክርስቲያኖች በሙሉ ልባቸው
ለእርሱ ጌትነት እውቅና የሰጡ፣ ከመንፈስ 
ቅዱስ ሕብረት ጋር አብረው የሚጓዙ፣ እና 
መንፈሳዊ ፍሬ የሚያፈሩ ናቸው፡፡ 

‹‹መንፈሳዊ›› 
3 

 
 
 

 
‹‹ተቀባይነት ያለው›› 

እነዚህ ክርስቲያኖች የገነነ ውጫዊ ባሕሪ
ችግር አይታይባቸውም፡፡ 

እነዚህ ክርስቲያኖች የቤተ ክርስቲያን 
ፕሮግራሞችን ያለማቋረጥ ሊካፈሉ 
ይችላሉ፣ በሌሎች ክርስቲያናዊ አገልግሎት 
ላይም አጥጋቢ በሆነ ሁኔታ ሊካፈሉ 
ይችላሉ፣ እግዚአብሔርን በሕይወታቸው 
ላይ እውቅና ቢሰጡትም በጥልቅ ስሜት፣ 
በሙሉ ልብ ለእርሱ ጌትነት እጃቸውን 
ሙሉ ለሙሉ አልሰጡም፡፡  

 
 
 

‹‹በራስ ላይ የሚደገፍ 
ሕይወት›› (ሥጋዊ) 

2 

 
 

‹‹በራስ ላይ የሚደገፍ 
ሕይወት›› (ሥጋዊ) 

2 

እነዚህ ክረስቲያኖች አጠያያቂ የጎደፈ
ውጫዊ ባሕሪያትን ያንፀባርቃሉ፡፡ ለምሳሌ 
ያህል ባልተቋረጠ የትዳር፣ የሕብረት፣ 
የገንዘብና የሱሶች ወዘተ ችግር ተጠቂዎች 

ይሆናሉ፡፡ 
 
በቤተ ክርስቲያን ፕሮግራሞች ላይ 
ያለማቋረጥ ሊመጡም ላይመጡም 
ይችላሉ፡፡ አልፎ አልፎ በሌሎች 
ክርስቲያናዊ ፕሮግራሞች ላይ ሊገኙ 
ይችላሉ፡፡ እግዚአብሔርን በሕይወታቸው 
ላይ እውቅና ይሰጣሉ፤ ምክር 
የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ናቸው፡፡ 
ድነታቸው አደጋ ውስጥ ሊሆን ይችላል፡፡  

 
‹‹በራስ ላይ የሚደገፍ 
ሕይወት›› (ሥጋዊ) 

 
1 እነዚህ ሰዎች ያልዳኑ ብለን የምንላቸው

ሰዎች ናቸው፡፡ 
1

የተለመደ
ምልከታ 

መጽሐፍ ቅዱሳዊ 
ምልከታ 
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ደቀ መዝሙር የሆኑና ደቀ መዝሙር ያልሆኑ አማኞች 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«እኔ (ጳውሎስ) ተከልሁ፣ አጵሎስም አጠጣ፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ያሳድግ ነበር፤ እንግዲያስ 
የሚያሳድግ እግዚአብሔር እንጂ የሚተክል ቢሆን ወይም የሚያጠጣ ቢሆን አንዳች አይደለም፡፡ 
የሚተክልና የሚያጠጣ አንድ ናቸው፤ ነገር ግን እያንዳንዱ እንደ ራሱ ድካም መጠን የራሱን ደሞዝ 
ይቀበላል፡፡ የእግዚአብሔር እርሻ ናችሁ፤ የእግዚአብሔር ሕንጻ ናችሁ፤ ከእርሱ ጋር አብረን የምንሰራ 
ነንና፡፡›› 1 ቆሮ. 3፡6-9 

- በእግዚአብሔር ላይ ያለው ጥገኝነት እያደገ 
የሚሄድ (የጌታና ባሪያ ግንኙነት) 
- በእግዚአብሔር ላይ ያለው ታማኝነት እያደገ 
የሚሄድ (የእምነት ጉዞ) 
- በውስጣዊ ለውጥ ላይ የሚያተኩር 
(እግዚአብሔርዊ ባሕሪ የሚያፈራ) 
- የሕይወቱ ማዕከል እግዚአብሔር የሆነለት (የ 
‹‹ውሻ ዝንባሌ›› ምሳሌን ያስተውሉዋል) 
 

‹‹ደቀ መዝሙር የሆነ›› አማኝ 

- እግዚአብሔር (እስከ 49%) ያህል አጋሬ ነው፤
የሕይወቴ ረዳት አብራሪ ነው የሚል 
- እግዚአብሔር፣ እኔን በሚያስፈልገኝ ጊዜ ብቻ 
ከጎኔ ሊቆም ይገባዋል ብሎ የሚያስብ 
- የባህሪ ማሻሻያዎች ላይ የሚያተኩር 
- የሕይወቴ ማዕከል እራሴ ነኝ የሚል (የ ‹‹ድመት 
ዝንባሌ›› ምሳሌን ያስተውሉዋል) 

‹‹ደቀ መዝሙር ያልሆነ›› 

የአማኞች
የፍርድ 
ጊዜ 
 

ሽልማት 
ማግኘት 
ወይም 
ማጣት! 

ጌታ 
 
እኔ 

አ
ካ
ላ
ዊ
 
ሞ
ት

5 

6 

7

 
ጌታ እኔ 

ሕጻን 1 2 

3 

ሕጻን 4 

ግ= ግለሰብ ተኮር ሥልጠና 

ል
ደ
ት 

ጌታን 
ከማወቅ 
በፊት 

ወ 
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ከላይ የቀረበው ስዕል ማብራሪያ 
ደቀ መዝሙር የሆኑና ደቀ መዝሙር ያልሆኑ አማኞች 

 
ለደቀ መዝሙር አድራጊው ጠቃሚ ምክር፡- የዚህ ትምሕርት አላማ አንድ አማኝ 
ወሳኝ በሆነው የክርስትና ሕይወት የመጀመሪያ ጉዞ ወቅት የግል ክትትል ቢደረግለት 
ሊገኝ የሚችለውን ውጤትና ይህ ሳይሆን ቢቀር ደግሞ ሊሆን የሚችለውን ጉዳት 
ማሳየት ነው፡፡ አነስተኛ በሆነ የግል ክትትል፣ ውጤታማ ሊሆኑ የሚችሉ ክርስቲያኖች 
መኖራቸው እሙን፡፡ ቢሆንም እነዚህ ሰዎች ጥቂቶች እንደሆኑ ግንዛቤ ሊወሰድ 
ይገባል፡፡ 
 
1. ከአካላዊ ልደት አንስቶ እስከ መንፈሳዊ ልደት ድረስ  
 
2. የወንጌል ሰበካ ወቅት፡- ይህ ወቅት መንፈስ ቅዱስ የማያምነው ሰው 
ከእግዚአብሔር ዘንድ የጠፋ መሆኑን የሚገልጥለት ወቅት ነው፡፡ መንፈስ ቅዱስ 
የማያምነውን ሰው ወደ ራሱ ለመጥራት ቃሉን፣ አማኝን(ኞችን)፣ እና አካባቢያዊ 
ሁኔታዎችን ይጠቀማል፡፡  
 
ዮሐ. 12፡32 እኔም ከምድር ከፍ ከፍ ያልሁ እንደ ሆነ ሁሉን ወደ እኔ እስባለሁ፡፡  
ዮሐ. 16፡8 እርሱም (መንፈስ ቅዱስ) መጥቶ ስለ ኃጢአት ስለ ጽድቅም ስለ ፍርድም ዓለምን 
ይወቅሳል፤ 
 
3. መስቀሉ፡- ይህ በሰው ሕይወት ውስጥ ታላቅ ስፍራ የሚኖረው ነው፡፡ ሰውየው 
“ከሞት” (ከእግዚአብሔር መለየት) ወደ “ሕይወት” (ጌታ በአማኙ ሕይወት ውስጥ 
መኖሩ) የሚሸጋገርበት ወቅት ነው፡፡ 
 
ዮሐ. 5፡24 እውነት እውነት እላችኋለሁ፣ ቃሌን የሚሰማ የላከኝንም የሚያምን የዘላለም 
ሕይወት አለው ከሞትም ወደ ሕይወት ተሻገረ እንጂ ወደ ፍርድ አይመጣም፡፡ 
 
4. የደቀ መዝሙርነት (የመንፈሳዊ ወላጅነት) ወቅት፡- (ለመጽሐፍ ቅዱሳዊው የደቀ 
መዝሙርነት ሞዴል፣ በትምሕርት 2-2 ላይ የተብራራውን 1ተሰ. 2፡3-13 
ይመልከቱ፡፡) አዲሱ አማኝ፣ ደቀ መዝሙር ለመሆን ራሱን ክፍት የሚያደርግበትን 
ይህን አጋጣሚ መጠቀም ብልህነት ከመሆኑ ባሻገር ኋላ ላይ መልሰው ሊያገኙት 
የማይችሉት አጋጣሚም ጭምር ነው፡፡ በዚህ ወቅት፣ በአዲሱ አማኝ አለማዊ 
እውቀትና አመለካከት ላይ ተፅእኖ ለመፍጠር በርካታ የእድል መስኮቶች ክፍት 
ናቸው፡፡ በርካታ ልምድ ያላቸው ክርስቲያኖች እንደ ሚሉት በዚህ ወቅት ለአዲሱ 
አማኝ የሚደረግ የግል እንክብካቤ በአማኙ ቀጣይ መንፈሳዊ እድገት ላይ ታላቅ 
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ተፅዕኖ ያሳድራል፡፡ በአንፃሩ ይህ እድል ያልገጠማቸው አማኞች ደግሞ በቀላሉ 
ሊወገድ በሚችል እንደ ግራ መጋባት፣ ትግልና ፍሪያማ ያለመሆነ ችግር ውስጥ 
በመዘፈቅ ይጎዳሉ፡፡ 
 
5. ደቀ መዝሙር የሆነ አማኝ፡- በግል የመገራት እድል የገጠማቸው አዲስ አማኞች 
ወደ ጌታና-ባሪያ ግንኙነት የሚያመሩት ጉዞ አንፃራዊ በሆነ ሁኔታ ተፈጥሮአዊ ሆኖ 
ያገኙታል፡፡ በዚህ ወቅት አዲሶቹ አማኞች «ማን ሕይወቴን ይመራል)›› የሚለው 
ጥያቄ ገፍቶ አያሰጋቸውም፡፡ ምክንያት ቢሉ፣ የእግዚአብሔርን ፍቅርና እንክብካቤ 
ጠንቅቀው ተገንዝበዋልና ነው፡፡ እግዚአብሔር ይህን የእድገት ሂደት ሲቆጣጠር 
አማኙ በሕይወቱ እግዚአብሔር ሉአላዊ ተሳትፎ እንዳለው ስለሚገነዘብ ፍርሃት 
አይነግስበተም፡፡ ይልቁኑ ለተጨማሪ መንፈሳዊ መዘርጋት ይተጋል እንጂ፡፡  
 
የክርስቶስን ጌትነት የተገነዘቡና የተለማመዱ፣ የሕይወታቸው ምህዋር በጌታ ዙሪያ 
ዘወትር ሲሽከረከ ይመለከታሉ፡፡ በተቃራኒው የዚህ ግንዛቤ ባለቤት ያልሆኑቱ ደግሞ 
የሕይወታቸው ምህዋር በአለም ዙሪያ እንደሚሽከረከር ያያሉ፡፡ ብዙ ውሾች፣ 
አማኞች ሊማሩት የሚገባውን የታማኝነት ባህሪ ለጌታቸው ያንፀባርቃሉ፡፡ ውሾች 
ለጌታቸው የተሰጡ፣ የታመኑና የተገዙ ናቸው፡፡ ጌታቸውን ማገልገላቸውን እንጂ 
በጌታቸው መገልገልን አይከታተሉም ወይም አይናፍቁም፡፡ 
 
6. ደቀ መዝሙር ያልሆነ አማኝ፡- አንድ አማኝ የግል እንክብካቤና ምሪት በብርቱ 
በሚያስፈልገው የክርስትና የመጀመሪያ ወቅት፣ ከላይ የተገለጸውን እንክብካቤ 
ባያገኝና ከምዕመኑ ጋር በጅምላ ተቀላቅሎ እንዲማር ቢደረግ፣ በመንፈሳዊ ሕይወቱ 
ውስጥ በርካታ አደጋዎች ሊጋረጡበት ይችላል፡፡ መንፈሳዊ እድገትን በራሳቸው 
እንዲወጡት ለራሳቸው የተተውት እነዚህ አማኞች፣ መንፈሳዊ ሕይወታቸውና ቀሪው 
አለማዊ ሕይወታቸው የሚጣጣሙበትን መንገድ በመሻት ተቀባይነት ያለውን ኑሮ 
ለመኖር ጥረት ይጀምራሉ፡፡ ኑሮአቸውን ምክንያታዊ ለማድረግ እና ተቃራኒ 
አስተሳሰቦችን ለማስታረቅ በሚያደርጉት የጥረት ሂደት ውስጥ፣ ሕይወታቸው ሙሉ 
በሙሉ ለጌታ የተገባ መሆኑን ከመገንዘብ ይልቅ፣ ከፊሉ መንፈሳዊ፣ ቀሪው ደግሞ 
አለማዊ ምክንያታዊነቱን ጠብቆ መኖር እንዳለበት ወደሚመለከቱበት አሉታዊ 
ማጠቃለያ ይደረሳሉ፡፡  
 
በርካታ የሰነበቱ ክርስቲያኖች ከልባቸው ከእግዚአብሔር ጋር የጠበቀ ሕብረት 
ማድረግን ቢሹም በሕይወታቸው ሳይለማመዱት ይኖራሉ፡፡ ብዙዎቹ፣ እግዚአብሔር 
ከእነሱ የሚሻው ነገር ቢኖር ሊያደርጉ የሚችሉትን ምርጥ ነገር ማድረግ እንደሆነ 
ያስባሉ፡፡ አልያም የክርስትና ሕይወታቸውን በግልፅ ለመረዳት እጅግ አዳጋች እንደ 
ሆነባቸው ይገነዘባሉ፡፡ የተዛባ የ‹‹አጋርነት/Partnership›› አስተሳሰብ፣ ትክክለኛ 
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የሆነውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምሪት ለመቀበልና ጤናማና መደበኛ የክርስትና ሕይወት 
ምን እንደ ሚመስል ለመረዳት እንቅፋት ይሆናል፡፡ መገዛት የማይፈልገው፣ ነፃ 
የሆነውና ጥገኝነትን የማይሻው የድመት ባሕሪ የነዚህን አይነት አማኞችን ሁኔታ 
ሊገለፅ ይችላል፡፡ 
 
7. የሽልማት ሥነ-ስርዓት፡- የክርስቶስ የፍርድ ወንበር እንደ ማስፈራሪያ ሳይሆን 
በአማኙ ሕይወት ውስጥ መንፈስ ቅዱስ እንዲሰራ፣ ፍሬውን እንደ ወደደ እንዲያፈራ፣ 
እንደ ፈቀደ የአማኙን ሕይወት እንዲመራና እንዲያስተዳድር ማበረታቻ ተደርጎ 
ሊወሰድ ይገባል፡፡ አማኙ፣ መንፈስ ቅዱስ በሕይወቱ ውስጥ እንዲያስተዳድር 
የሚፈቅድለት ከሆነ ለዘላለማዊ ሽልማት የሚያበቃ ምርጥ ፍሬን በአማኙ ሕይወት 
ውስጥ ያፈራል፡፡ 
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እያንዳንዱ አዲስ አማኝ ሊያውቃቸው የሚገቡት  
አምስት ጠቃሚ አሳቦች 

(መንፈሳዊ ሕይወትን ለማሰድግና መሰናክሎችን ለመቀነስ የሚረዳ) 
(ጠቃሚ አሳብ- የተሰመረባቸው ቃሎች/ሀረጎች ማብራሪያ ሊያስፈልጋቸው ይችላል፡፡) 

 
1. ኢየሱስን እንደ አዳኝ ማወቅ፡ - ኢየሱስ፣ ኃጢአትህን ሁሉ እንዳስተሰረየልህ (ይቅር 
እንደተባልክ) እና አሁን የዘላለም ሕይወት እንዳለህ እንድታውቅ ይሻል፡፡ 
 
 ዮሐ. 5፡24 እውነት እውነት እላችኋለሁ፣ ቃሌን የሚሰማ የላከኝንም የሚያምን የዘላለም 

ሕይወት አለው ከሞትም ወደ ሕይወት ተሻገረ እንጂ ወደ ፍርድ አይመጣም፡፡ 
 
 ሮሜ. 4፡7-8 ዓመፃቸው የተሰረየላቸው ኃጢአታቸውም የተከደነላቸው ብፁዓን ናቸው፤ 

ጌታ ኃጢአቱን የማይቆጥርበት ሰው ብፁዕ ነው፡፡  
 
 ሮሜ. 8፡1 እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኵነኔ የለባቸውም፡፡ 
 
 ሮሜ. 8፡16 የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር 

ይመሰክራል፡፡ 
 
 ሮሜ. 8፡31 እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን? እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ማን 

ይቃወመናል? 
 
 ሮሜ. 10፡13 የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናልና፡፡ 
 
 1ዮሐ. 3፡24 ትእዛዙንም የሚጠብቅ በእርሱ ይኖራል እርሱም ይኖርበታል፤ በዚህም 

በእኛ እንዲኖር ከሰጠን ከመንፈሱ እናውቃለን፡፡  
 
 1ዮሐ. 5፡11-13 እግዚአብሔርም የዘላለምን ሕይወት እንደ ሰጠን ይህም ሕይወት በልጁ 

እንዳለ ምስክሩ ይህ ነው፡፡ ልጁ ያለው ሕይወት አለው፤ የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው 
ሕይወት የለውም፡፡ የዘላለም ሕይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ በእግዚአብሔር ልጅ 
ስም ለምታምኑ ይህን ጽፌላችኋለሁ፡፡  

  
2. ኢየሱስን እንደ ጌታ ማወቅ፡- ኢየሱስ በዋጋ እንደ ተገዛህና ከእንግዲህ የራስህ 
እንዳልሆንክ እንድታውቅ ይሻል፡፡  
 
 1ቆሮ. 6፡19-20 ወይስ ሥጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው 

የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደ ሆነ አታውቁምን? በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ 
አይደላችሁም፤ ስለዚህ በሥጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ፡፡  
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 1ቆሮ. 7፡22-23 ባሪያ ሆኖ በጌታ የተጠራ የጌታ ነጻ ነውና፤ እንዲሁም ነጻ ሆኖ የተጠራ 
የክርስቶስ ባሪያ ነው፡፡ በዋጋ ተገዝታችኋል፤ የሰው ባሪያዎች አትሁኑ፡፡  

 
 ሮሜ. 14፡7-8 ከእኛ አንድ ስንኳ ለራሱ የሚኖር የለምና፣ ለራሱም የሚሞት የለም፤ 

በሕይወት ሆነን ብንኖር ለጌታ እንኖራለንና ብንሞትም ለጌታ እንሞታለን፡፡ እንግዲህ 
በሕይወት ሆነን ብንኖር ወይም ብንሞት የጌታ ነን፡፡  

 
ጠቃሚ ነጥብ፡- ይህ ነጥብ፣ እግዚአብሔር እንደ ሚያፈቅርህና ለአንተ የሚጠቅም ነገር እንደ 
ሚያስብ በተገለፀ ፍፁም እውነት ላይ የተመሰረተ እውቀት ከሌለህ የሚያሰጋ መስሎ ሊታይህ 
ይችላል፡፡ 
 
3. አንተ ልዩ ነህ፤ እግዚአብሔር በሕይወትህ ዘመን ሁሉ የሚዘልቅ ለአንተ የተለየ 
እቅድ አለው፤ ይህንን የእርሱን እቅድ ተግባራዊ ለመድረግ ደግሞ የአንተን ሕይወት 
ማስተዳደር ይፈልጋል፡፡ 
 
 መዝ. 139፡16 ያልተሠራ አካሌን ዓይኖችህ አዩኝ፤ የተፈጠሩ ቀኖቼ ሁሉ አንድ ስንኳ 

ሳይኖር በመጽሐፍህ ተጻፉ፡፡ 
 
 ኤር. 29፡11 ለእናንተ የማስባትን አሳብ እኔ አውቃለሁ፤ ፍጻሜና ተስፋ እሰጣችሁ ዘንድ 

የሰላም አሳብ ነው እንጂ የክፉ ነገር አይደለም፡፡ 
 
 ምሳሌ 3፡5-6 በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ታመን በራስህም ማስተዋል አትደገፍ፤ 

በመንገድህ ሁሉ እርሱን እወቅ፣ እርሱም ጎዳናህን ያቀናልሃል፡፡  
 
4. እግዚአብሔር፣ መንፈስ ቅዱስ እርሱ ብቻውን የእርሱን ፈቃድ እንደ ሚገልጽልህና 
በእርሱ መንገድ ሊመራህ የሚችለውም እርሱ ብቻ እንደሆነ እንድታውቅ ይሻል፡፡ 
 
 ኤር. 10፡23 አቤቱ የሰው መንገድ ከራሱ እንዳይደለ አውቃለሁ አካሄዱንም ለማቅናት 

ከሚራመድ ሰው አይደለም፡፡ 
 
 ኢሳ. 55፡8-9 አሳቤ እንደ አሳባችሁ መንገዳችሁም እንደ መንገዴ አይደለምና ይላል 

እግዚአብሔር፡፡ ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል እንዲሁ መንገዴ ከመንገዳችሁ አሳቤም 
ከአሳባችሁ ከፍ ያለ ነው፡፡  

 
 1ቆሮ. 2፡9-14 ነገር ግን፡፡ ዓይን ያላየችው ጆሮም ያልሰማው በሰውም ልብ ያልታሰበው 

እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው ተብሎ እንድተጻፈ እንዲህ እንናገራለን፡፡ መንፈስም 
የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር ስንኳ ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና ለእኛ እግዚአብሔር 
በመንፈሱ በኩል ገለጠው፡፡ በእርሱ ውስጥ ካለው ከሰው መንፈስ በቀር ለሰው ያለውን 
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የሚያውቅ ሰው ማን ነው? እንዲሁም ደግሞ ከእግዚአብሔር መንፈስ በቀር 
ለእግዚአብሔር ያለውን ማንም አያውቅም፡፡ እኛ ግን ከእግዚአብሔር እንዲያው 
የተሰጠንን እናውቅ ዘንድ ከእግዚአብሔር የሆነውን መንፈስ እንጂ የዓለምን መንፈስ 
አልተቀበልንም፡፡ …. 

 
 መዝ. 32፡8 አስተምርሃለሁ በምትሄድበትም መንገድ እመራሃለሁ፤ ዓይኖቼን በአንተ ላይ 

አጠናለሁ፡፡ 
 
 ዮሐ. 14፡26 አብ በስሜ የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነው አጽናኝ እርሱ ሁሉን 

ያስተምራችኋል እኔም የነገርኋችሁን ሁሉ ያሳስባችኋል፡፡ 
 
 ዮሐ. 16፡13-15 ግን እርሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ 

ይመራችኋል፤ የሚሰማውን ሁሉ ይናገራል እንጂ ከራሱ አይነግርምና፤ የሚመጣውንም 
ይነግራችኋል፡፡ እርሱ ያከብረኛል ለእኔ ካለኝ ወስዶ ይነግራችኋልና፡፡ ለአብ ያለው ሁሉ 
የእኔ ነው፤ ስለዚህ፡፡ ለእኔ ካለኝ ወስዶ ይነግራችኋል አልሁ፡፡  

 
5. እግዚአብሔር፣ መንፈስ ቅዱስ ምሪቱን እንድታስተውል፣ እንድትከተልና 
እንድትታዘዝ እንደ ሚያሰለጥንህ እንድታውቅ ይሻል፡፡ 
 
 ሉቃስ 9፡23-24 ለሁሉም እንዲህ አላቸው፡፡ በኋላዬ ሊመጣ የሚወድ ቢኖር፣ ራሱን 

ይካድ መስቀሉንም ዕለት ዕለት ተሸክሞ ይከተለኝ፡፡ ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ሁሉ 
ያጠፋታልና፤ ስለ እኔ ነፍሱን የሚያጠፋ ሁሉ ግን እርሱ ያድናታል፡፡  

 
 ዮሐ 10፡27 በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ እኔም አውቃቸዋለሁ ይከተሉኝማል፤ 
 
 ዮሐ. 12፡24-26 እውነት እውነት እላችኋለሁ፣ የስንዴ ቅንጣት በምድር ወድቃ 

ካልሞተች ብቻዋን ትቀራለች፤ ብትሞት ግን ብዙ ፍሬ ታፈራለች፡፡ ነፍሱን የሚወድ 
ያጠፋታል፣ ነፍሱንም በዚህ ዓለም የሚጠላ ለዘላለም ሕይወት ይጠብቃታል፡፡ 
የሚያገለግለኝ ቢኖር ይከተለኝ፣ እኔም ባለሁበት አገልጋዬ ደግሞ በዚያ ይሆናል፤ 
የሚያገለግለኝም ቢኖር አብ ያከብረዋል፡፡  

 
 ሮሜ. 11፡36 – 12፡2 ሁሉ ከእርሱና በእርሱ ለእርሱም ነውና፤ ለእርሱ ለዘላለም ክብር 

ይሁን፤ አሜን፡፡ የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነው 
ነገር ምን እንደ ሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን 
ዓለም አትምሰሉ፡፡  

 
እዚህ ቦታ ላይ ለመወያየት የሚጠቅሙ ተዛማጅ ትምህርቶች  
1. የእግዚአብሔር ባሕሪ (ትምሕርት 1-6 ይመልከቱ) 
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2. የመንፈስ ቅዱስ ማንነት (ትምሕርት 1-7 ይመልከቱ) 
3. የሰው ባሕሪና የመለኮት ባሕሪ (ትምሕርት 1-6ይመልከቱ) 
4. የእግዚአብሔር ሉአላዊነት (ትምሕርት 1-14 ይመልከቱ) 
5. የውስጣዊ ለውጥና የውጫዊ ባሕሪ ለውጥ ንጽጽሮሽ 
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ሐሳብ ማስፈሪያ 
 
የትምህርት ቁጥር 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
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2-4 ደቀ መዝሙር ምንድን ነው? 
 

መጽሐፍ ቅዱሳዊው ደቀ መዝሙር ምንድን ነው? 
 
1. ለበርካታ ክርስቲያኖች ‹‹ደቀ መዝሙር›› የሚለው ቃል ስለ ተቀባይነት ያለው 
የክርስቲያን ባሕሪ እንደሚያወራ ያስባሉ፡፡ የአንድ ሰው ባሕሪ የአስተሳሰቡና የፅኑ 
እምነቱ ውጤት በመሆኑ ይህ ቃል ትክለኛ ፍቺውን የሚያገኘው ግለሰቡ ከጌታ ጋር 
በሚኖረው ሕብረት ላይ በተመሰረተ ሕይወቱ በሚገለጠው ባሕሪ አንፃር ሲፈተሽ 
ነው ብለን እናምናለን፡፡ በዚህ ትምሕርት ትኩረት አድርገን የምናየው ደቀ መዝሙሩ 
‹‹የሚያደርገውን›› ሳይሆን የደቀ መዝሙሩን ‹‹የልብ ዝንባሌ›› ይሆናል፡፡ 
 
… ሰው እንዲያይ እግዚአብሔር አያይምና ናቅሁት፣ ሰው ፊትን ያያል እግዚአብሔር ግን ልብን 

ያያል… (1ሳሙ. 16፡7) 
 

እግዚአብሔራዊ ባሕሪ  
የእግዚአብሔራዊ ቅንአት/GODLY CONVICTIONS/  

ውጤት ነው፡፡ 
 
2. ደቀ መዝሙር ያደረገው ትልቅ ቁም ነገር ቢኖር በሕይወቱ ላይ የክርስቶስን ጌትነት 
ማወጅ ነው፡፡  
 
በሌላ አነጋገር አማኙ ክርስቶስ በሕይወቱ ላይ ላነሳው የይገባኛል ጥያቄ ተገቢ ምላሽ 
ሰጥቷል፡፡ ኢየሱስ ሕይወቱን መምራቱ፣ ትክክለኛና አማራጭ የማይገኝለት ነው ሲል 
ድምዳሜ ላይ የደረሰ አማኝ ነው፡፡  
 
1ቆሮ. 6፡19-20 ወይስ ሥጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ 
ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደ ሆነ አታውቁምን? በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁም፤ 
ስለዚህ በሥጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ፡፡  
 
1ቆሮ. 7፡23 በዋጋ ተገዝታችኋል፤ የሰው ባሪያዎች አትሁኑ፡፡ 
 
እግዚአብሔር በእኛ ላይ ያለው የባለቤትነት ጥያቄ በእኛ እውቅና መስጠትና 
አለመስጠት ላይ የተንጠለጠለ ጉዳይ ሳይሆን በግልፅ የተቀመጠ እውነት ነው፡፡ 
ባለቤትነቱን የምሰጠው ሳይሆን በተገለጠው እውነት ላይ በመንተራስ የምቀበለውና 
እውቅና የምሰጠው ነው፡፡ አዲስ አማኞች ከዚህ በፊት እግዚአብሔር ከእነርሱ ስለ 
ሚጠብቀው ነገር እውቀት ስለማይኖናቸው፣ ይህንን እውነት ለመቀበል 
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አያንገራግሩም፡፡ በተቃራኒው የሰነበቱ ክርስቲያኖች ደግሞ ይህን እውቀት በመርህ 
ደረጃ በመቀበል አፈፃፀሙ ላይ ግን ያመነታሉ፡፡ የባለቤትነት መገለጫዎች ምንድን 
ናቸው? በጥቅሉ በባለቤትነት ሥር የሚካተቱ መብትና ስልጣኖች ምን ሊሆኑ 
ይችላሉ? ባለቤት በንብረቱ ላይ ያሻውን የማድረግ መብት የለውምን?  
 

አመንኩም አላመንኩም እኔ የእርሱ ነኝ፡፡ 
የእርሱ የባለቤትነት መብት በእኔ መቀበል አለመቀበል ላይ የተመሠረተ አይደለም፡፡ 

 
ደቀ መዝሙር ለመሆን ለእርሱ ታማኝ መሆንን ይጠይቃል፡፡ ይህም እርሱን በመከተልና 
ለእርሱ ያልተገደበ የሕይወት ድርሻን በመስጠት ይገለጣል፡፡ አንዳንዴ ቤትን፣ ሐብትና 
ንብረትን፣ ስራን መተው የሚጠይቅ ሲሆን፣ ሁል ጊዜ ግን የቱንም ያህል ዋጋ የሚያስከፍል 
ቢሆን ኢየሱስን ፊተኛ ማድረግን ይጠይቃል፡፡ ይህ ዝንባሌ ‹‹ደቀ መዝሙር›› የሚለው ቃል 
ከተራ ተማሪና የመምህር ግንኙነት የጠለቀ መሆኑን ያሳየናል፡፡ (The New Bible 
Dictionary) 
 

ደቀ መዝሙር ሁሉ አማኝ ነው፤ 
ነገር ግን አማኝ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊው ደቀ መዝሙር አይደለም፡፡ 

 
3. ደቀ መዝሙር ሌላ እውቅና የሰጠው ጉዳይ ቢኖር ክርስቶስ ከተከታዮቹ ጋር 
ያለውን የጌታና-ሎሌ ግንኙነት ትዕዛዝ ነው፡፡ 
 
ሉቃስ 14፡25-33 ብዙም ሕዝብ ከእርሱ ጋር ይሄዱ ነበር፣ ዘወር ብሎም እንዲህ አላቸው፡፡ 
ማንም ወደ እኔ የሚመጣ ቢኖር አባቱንና እናቱን ሚስቱንም ልጆቹንም ወንድሞቹንም 
እኅቶቹንም የራሱን ሕይወት ስንኳ ሳይቀር ባይጠላ፣ ደቀ መዝሙሬ ሊሆን አይችልም፡፡ 
ማንም መስቀሉን ተሸክሞ በኋላዬ የማይመጣ፣ ደቀ መዝሙሬ ሊሆን አይችልም፡፡ … እንግዲህ 
እንደዚሁ ማንም ከእናንተ ያለውን ሁሉ የማይተው ደቀ መዝሙሬ ሊሆን አይችልም፡፡ ((ከስር 
የቀረበውን የግንዛቤ ነጥብ ይመልከቱ))  
 

በሉቃስ 14፡25-33 ላይ የግንዛቤ ነጥብ፡- እዚህ ላይ ሊተኮርበት የተፈለገው ነጥብ፡ ሊኖር 
ስለሚገባው ፍቅር ቅደም ተከተል ነው (ከማቴ. 10፡37 ጋር ያነፃፅሩ . . .) ለቤተሰብ ወይም 
ለራስ ካለ የፍቅር ታማኝነት በፊት ለክርስቶስ ቅድሚያ ሊሰጥ ይገባል፡፡ በእርግጥ ነው ስለ 
ክርሰቶስ ሲሉ ከቤተሰባቸው ፍላጎት በተቃረቃኒው የሚኖሩ አማኞች ለቤተሰባቸው 
በጠላትነት የቆሙ ይመስሉ ይሆናል፡፡ 

  
ሮሜ. 6፡19 ስለ ሥጋችሁ ድካም እንደ ሰው ልማድ እላለሁ፡፡ ብልቶቻችሁ ዓመፃ ሊያደርጉ 
ለርኵስነትና ለዓመፃ ባሪያዎች አድርጋችሁ እንዳቀረባችሁ፣ እንደዚሁ ብልቶቻችሁ ሊቀደሱ 
ለጽድቅ ባሪያዎች አድርጋችሁ አሁን አቅርቡ፡፡ 
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1ቆሮ. 7፡22 ባሪያ ሆኖ በጌታ የተጠራ የጌታ ነጻ ነውና፤ እንዲሁም ነጻ ሆኖ የተጠራ የክርስቶስ 
ባሪያ ነው፡፡ 
 
1ጴጥ. 2፡16 አርነት ወጥታችሁ እንደ እግዚአብሔር ባሪያዎች ሁኑ እንጂ ያ አርነት ለክፋት 
መሸፈኛ እንዲሆን አታድርጉ፡፡  
 
4. የኢየሱስ ደቀ መዝሙር ከተማሪ በላይ ነው፣ የሙያ ተማሪን ይመስላል፡፡  
 
በርካታ ምዕራባውያን፣ አማኞችን ለማሳደግ መደበኛውን የተማሪ-አስተማሪ ምሳሌ 
በቀጥታ ተግባራዊ አድርገዋል፡፡ ይህንን አቀራረብ ለመጠቀም እንደ ምክንያት 
ከሚጠቀሷቸው ነገሮች መካከል ጊዜ ማጣትና ተስማሚነቱን ነው፡፡ እዚህ ላይ ልብ 
ልንለው የሚገባን ነጥብ ግን አለ፡፡ በጣም ተስማሚ ሆኖ የተገኘ ነገር ሁሉ በጣም 
ውጤታማ ነው ብሎ ማሰብ ስህተት ነው፡፡ 
 
የመምህር-ደቀ መዝሙር ግንኙነት ትልቅ መስጠትን የሚጠይቅ እና የግለሰብ 
ትኩረትን የሚሻ ከመሆኑ ባሻገር በኢየሱስ አማካኝነት ምሳሌነቱ የተረጋገጠ መጽሐፍ 
ቅዱዊ ሞዴል እንደሆነ እናምናለን፡፡ ይህም ሞዴል ለታላቅ መንፈሳዊ እድገትና አለም 
ላይ ተፅዕኖ ለመፍጠር ወሳኝ ሚና ይጫወታል፡፡ 
 
ተማሪ፡- የተማሪው አላማ እውቀት (መረጃ) መገብየት ነው፡፡ ይህም ማለት መምህሩ 
የሚያውቀውን እውቀት ማለት ነው፡፡ ተማሪው መምህሩን ላያከብረውና ላይወደው 
ይችላል፡፡ 
 
ደቀ መዝሙር፡- የደቀ መዝሙር አላማ መምህሩን መምሰል ነው፡፡ ይህ ሞዴል 
በግለሰብ ላይ የተረመሰረተ ግንኙነትን ይጠይቃል፡፡ እንዲሁም የመምህሩን 
(የመካሪውን፣ የመንፈሳዊ ወላጁን) ብርቱ ጥረትና መሰጠት ይጠይቃል፡፡ 
 

ተማሪ መምህሩ የሚያውቀውን ለማወቅ ይሻል 
ደቀ መዝሙር ግን መምህሩ የሆነውን ለመሆን ይሻል 

 
ሉቃስ 6፡40 ደቀ መዝሙር ከመምህሩ አይበልጥም፤ ፈጽሞ የተማረ ሁሉ ግን እንደ መምህሩ 

ይሆናል፡፡ 
 

ማቴ. 10፡24-25 ደቀ መዝሙር ከመምህሩ ባሪያም ከጌታው አይበልጥም፡፡ ደቀ መዝሙር 
እንደ መምህሩ፣ ባሪያም እንደ ጌታው መሆኑ ይበቃዋል፡፡ … 

 
ደቀ መዝሙር ሁሉ ተማሪ ነው፣ 
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ተማሪ ሁሉ ግን ደቀ መዝሙር አይደለም፡፡ 
 
5. ደቀ መዝሙር ‹‹ስለ›› እግዚአብሔር ሳይሆን እግዚአብሔርን ማወቅ ይሻል፡፡ 
 
ኤር. 9፡23፡24 እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፡፡ ጠቢብ በጥበቡ አይመካ፣ ኃያልም በኃይሉ 
አይመካ፣ ባለ ጠጋም በብልጥግናው አይመካ፤ ነገር ግን የሚመካው፡፡ ምሕረትንና ፍርድን 
ጽድቅንም በምድር ላይ የማደርግ እኔ እግዚአብሔር መሆኔን በማወቁና በማስተዋሉ በዚህ 
ይመካ፤ ደስ የሚያሰኙኝ እነዚህ ናቸውና ይላል እግዚአብሔር፡፡  
 
ሉቃስ 10፡38-42 ሲሄዱም እርሱ ወደ አንዲት መንደር ገባ፤ ማርታ የተባለች አንዲት ሴትም 
በቤትዋ ተቀበለችው፡፡ ለእርስዋም ማርያም የምትባል እኅት ነበረቻት፣ እርስዋም ደግሞ ቃሉን 
ልትሰማ በኢየሱስ እግር አጠገብ ተቀምጣ ነበረች፡፡ ማርታ ግን አገልግሎት ስለ በዛባት 
ባከነች፤ ቀርባም፡፡ ጌታ ሆይ፣ እኔ እንድሠራ እኅቴ ብቻዬን ስትተወኝ አይገድህምን? እንኪያስ 
እንድታግዘኝ ንገራት አለችው፡፡ ኢየሱስም መልሶ፡፡ ማርታ ማርታ በብዙ ነገር ትጨነቂአለሽ 
ትታወኪማለሽ የሚያስፈልገው ግን ጥቂት ወይም አንድ ነገር ነው፤ ማርያምም መልካም 
ዕድልን መርጣለች ከእርስዋም አይወሰድባትም አላት፡፡  
 
ዮሐ. 17፡3 እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንህ አንተን የላክኸውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ 
ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት፡፡ 
 
ሮሜ. 12፡2 …የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነው ነገር ምን 
እንደ ሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም 
አትምሰሉ፡፡ 
 
6. ደቀ መዝሙር ጌታን ‹‹የመምራት›› ሳይሆን በጌታ የመመራት ዝንባሌ አለው፡፡  
 
ሉቃስ 5፡10-11 እንዲሁም ደግሞ የስምዖን ባልንጀሮች የነበሩ የዘብዴዎስ ልጆች ያዕቆብና 
ዮሐንስም ተደነቁ፡፡ ኢየሱስም ስምዖንን፡፡ አትፍራ፤ ከእንግዲህ ወዲህ ሰውን የምታጠምድ 
ትሆናለህ አለው፡፡ ታንኳዎችንም ወደ ምድር አድርሰው ሁሉን ትተው ተከተሉት፡፡  
 
ሉቃስ 9፡23-24 ለሁሉም እንዲህ አላቸው፡፡ በኋላዬ ሊመጣ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ 
መስቀሉንም ዕለት ዕለት ተሸክሞ ይከተለኝ፡፡ ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ሁሉ ያጠፋታልና፤ ስለ 
እኔ ነፍሱን የሚያጠፋ ሁሉ ግን እርሱ ያድናታል፡፡  
 
ዮሐ. 12፡24-26 እውነት እውነት እላችኋለሁ፣ የስንዴ ቅንጣት በምድር ወድቃ ካልሞተች 
ብቻዋን ትቀራለች፤ ብትሞት ግን ብዙ ፍሬ ታፈራለች፡፡ ነፍሱን የሚወድ ያጠፋታል ነፍሱንም 
በዚህ ዓለም የሚጠላ ለዘላለም ሕይወት ይጠብቃታል፡፡ የሚያገለግለኝ ቢኖር ይከተለኝ እኔም 
ባለሁበት አገልጋዬ ደግሞ በዚያ ይሆናል፤ የሚያገለግለኝም ቢኖር አብ ያከብረዋል፡፡  
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7. ከላይ የተዘረዘሩ ነጥቦች የኢየሱስ ደቀ መዝሙርን እንደ ልዕለ-ሰብ ወይም ኃጢአት 
እንደ ማይነካው ሰው አድርጎ የሚያሳይ ምስል መፍጠር የለባቸውም፡፡  
 
ምንም አንኳ ደቀ መዝሙሩ የኢየሱስን ቀንበር ለመሸከም መወሰኑ መንፈስ ቅዱስ 
የደቀ መዝሙሩን ሕይወት ለማበጀት እድል ቢሰጠውም፣ ደቀ መዝሙሩ 
ለኃጢአተኛው የሰው ባሕሪ ራሱን ሊያስገዛና ኃጢአትን ሊያደርግም የሚችልበት 
አቅም እንዳለው መታወቅ አለበት፡፡  
 
የክርስቶስን ጌትነት በሕይወቱ ላይ ማወጁ በጥቅሉ የደቀ መዝሙሩ የክርስትና ጉዞ 
በትክክለኛ መንገድ ላይ መሆኑን ያመለክታል፡፡ ነገር ግን ያወጀውን አዋጅ ፍሬ 
በየዕለቱ ለማየት፣ በየዕለቱ ተግባራዊ በሆነ መንገድ ራሱን ለክርስቶስ ሥልጣን 
ማስገዛት መለማመድ ይኖርበታል፡፡ ዋናው ጦርነት በድል ተጠናቋል፤ ይህም 
የክርስቶስን ጌትነት በሕይወቱ ላይ ማወጁ ነው፡፡ በርካታ ቀላል ግጭቶች ግን 
ይቀራሉ፡፡ ይህም በየዕለቱ ለሥልጣኑ መገዛትን በሕይወቱ መለማመድ ነው፡፡ ደቀ 
መዝሙርነት የውጫዊ ባህሪ ጉዳይ ሳይሆን የልብ ዝንባሌ ጉዳይ ስለሆነ ደቀ 
መዝሙር የሆነ አማኝ፣ በሙሉ ልብ፣ ያለማቋረጥ በመንፈስ ቅዱስ ሕብረት መኖርን 
እስኪለማመድ ድረስ በማያቋርጥ የሽንፈት ረግረግ ውስጥ ሊገኝ ይችላል፡፡  
 
 

ከቤተ ክርስቲያን መሪዎች ከሚጠበቁ ተግባራት መካከል ዋነኞቹ  
አማኞች ለመንፈስ ቅዱስ ሥልጠና በመዘጋጀት  
‹‹ምስክሩ›› አድርጎ እንዲጠቀማቸው ማነሳሳትና  

‹‹መንፈሳዊ ወላጅ›› (ደቀ መዝሙር አድራጊ) እንዲሆኑ  
ማስተማርና ማደፋፈር ናቸው፡፡ 

 
 

በክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ሕይወት ውስጥ  
በጉልህ የሚታይ አንድ ባህሪ ቢኖር  
‹‹ለጌታ ያላቸው ጥልቅ ፍቅር ነው››፡፡ 

 
‹‹ … ዳዊትን በእነርሱ ላይ እንዲነግስ አስነሳው ሲመሰክርለትም፡-  

እንደ ልቤ የሆነ ሰው  
ፈቃዴንም ሁሉ የሚያደርግ  

የእሴይን ልጅ ዳዊትን አገኘሁ አለ፡፡›› (ሐዋ. 13፡22) 
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እንደ ክርስቲያን የት ነው ያለሁት? 
 
  

የጌትነት 
ውሳኔ 

የተስፋይቱ 
ምድር ልምምድ

አ
ካ
ላ
ዊ
 
ሞ
ት

ምድብ #1 
 
አዲስ አማኝ ነዎት? አሁን 
በእግዚአብሔር መንግስት 
ውስጥ ህፃን ልጅ ስለ ሆንኩ 
አዲሱን ትግሌን የሚያግዝና 
የክርስቶስ ደቀ መዝሙር 
እንድሆን ሊረዳኝ የሚችል 
ሰው ያስፈልገኛል፡፡ ያለ 
መብሰል ባሕሪ በዚህ ጊዜ 
የሚጠበቅ ነው፡፡ 

ምድብ # 4
 
የክርስቶስን ጌትነት 
እንደተቀበልኩ አውቃለሁ፤ 
ይህንንም በመፍቀዴ 
በሕይወቴ መንፈሳዊ 
እድገት አስተውያለሁ፣ ነገር 
ግን አሁንም በክርስቶስ 
ውስጥ ለመኖርና ሌሎችን 
ደቀ መዝሙር ለማድረግ 
ብርቱ ፍላጎት አለኝ፡፡

ምድብ #3 
 
የክርስቶስን ጌትነት እንደ 
ተቀበልኩ አውቃለሁ፤ ነገር 
ግን የክርስትናን መንገድ 
አስቸጋሪ ሆኖ ስላገኘሁት 
በመንፈሳዊ ሕይወቴ የማደግ 
ፍላጎት አጥቻለሁ፡፡ 

ምድብ #1 
 
አዲስ አማኝ ነዎት? አሁን 
በእግዚአብሔር መንግስት 
ውስጥ ህፃን ልጅ ስለ ሆንኩ 
አዲሱን ትግሌን የሚያግዝና 
የክርስቶስ ደቀ መዝሙር 
እንድሆን ሊረዳኝ የሚችል 
ሰው ያስፈልገኛል፡፡ ያለ 
መብሰል ባሕሪ በዚህ ጊዜ 
የሚጠበቅ ነው፡፡ 

ምድብ # 4
 
የክርስቶስን ጌትነት 
እንደተቀበልኩ አውቃለሁ፤ 
ይህንንም በመፍቀዴ 
በሕይወቴ መንፈሳዊ 
እድገት አስተውያለሁ፣ ነገር 
ግን አሁንም በክርስቶስ 
ውስጥ ለመኖርና ሌሎችን 
ደቀ መዝሙር ለማድረግ 
ብርቱ ፍላጎት አለኝ፡፡

ምድብ #3 
 
የክርስቶስን ጌትነት እንደ 
ተቀበልኩ አውቃለሁ፤ ነገር 
ግን የክርስትናን መንገድ 
አስቸጋሪ ሆኖ ስላገኘሁት 
በመንፈሳዊ ሕይወቴ የማደግ 
ፍላጎት አጥቻለሁ፡፡ 

ምድብ #2
እንደ ክርስቲያን በምድረ በዳ 
ልምምድ ውስጥ (ምናልባት 
ለአመታት) እየኖርኩ ይሆን? 
እግዚአብሔር ትሁት 
ሊያደርገኝ፣ ለእርሱ 
ስልጣንና ጌትነት እውቅና 
እሰጥ ዘንድ የምድረ በዳ 
ልምምድ ፈቅዶብኝ ይሆን? 

ይህ ወቅት አንድን አማኝ ደቀ 
መዝሙር ለማድረግ አመቺው 
ወቅት ነው፡፡ 

አዲሱ አማኝ የተማሪ ባሕሪን 
በመግለጥ አዲሱን የክርስትና 
ሕይወት ‹‹ሀ›› ብሎ ይጀምራል፡፡ 
አማኙ ግልጽነትና («የመጀመሪያ 
ፍቅር››) በሚለማመድበት በዚህ 
ወቅት ግለሰብ ተኮር የደቀ 
መዝሙርነት ስልጠና ካላገኘ፣ 
አብረውት ከሚኖሩት ሌሎች 
ክርስቲያኖች የሚያየውን ምሳሌነት 
በመከተል መኖርን መለማመድ 
ይጀምራል፡፡ 

የአማኞች
የፍርድ 
ቀን 
 

ሽልማት 
ማግኘት 
ወይም 
ማጣት!

የጌትነቱን 
የመቀበል 
ውሳኔ 

 

የተስፋይቱ 
ምድር ልምምድ

የምድረ በዳ
ልምምድ

አ
ካ
ላ
ዊ
 
ሞ
ት

ል 
ደ
ት 

ምድብ #1 
 
አዲስ አማኝ ነዎት? አሁን 
በእግዚአብሔር መንግስት 
ውስጥ ህፃን ልጅ ስለ ሆንኩ 
አዲሱን ትግሌን የሚያግዝና 
የክርስቶስ ደቀ መዝሙር 
እንድሆን ሊረዳኝ የሚችል 
ሰው ያስፈልገኛል፡፡ ያለ 
መብሰል ባሕሪ በዚህ ጊዜ 
የሚጠበቅ ነው፡፡ 

ምድብ # 4
 
የክርስቶስን ጌትነት 
እንደተቀበልኩ አውቃለሁ፤ 
ይህንንም በመፍቀዴ 
በሕይወቴ መንፈሳዊ 
እድገት አስተውያለሁ፣ ነገር 
ግን አሁንም በክርስቶስ 
ውስጥ ለመኖርና ሌሎችን 
ደቀ መዝሙር ለማድረግ 
ብርቱ ፍላጎት አለኝ፡፡

ምድብ #3 
 
የክርስቶስን ጌትነት እንደ 
ተቀበልኩ አውቃለሁ፤ ነገር 
ግን የክርስትናን መንገድ 
አስቸጋሪ ሆኖ ስላገኘሁት 
በመንፈሳዊ ሕይወቴ የማደግ 
ፍላጎት አጥቻለሁ፡፡ 
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ሐሳብ ማስፈሪያ 
 
የትምህርት ቁጥር 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
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_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
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_____________ _____________________________________________________________________________ 
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2-5 ሌሎችን ደቀ መዝሙር አድርጎ ለማሰልጠን የሚረዳ መመሪያ 
 
1. ደቀ መዝሙር የማድረግ አላማ ምንድን ነው? (ትምሕርት 2-2A ይመልከቱ) 
 
ማንኛውም ሰው ሲወለድ ከእግዚአብሔር ተለይቶ በመኖር ዝንባሌ ይወለዳል፡፡ ይህ 
ዝንባሌ እየጎለመስን በመጣን ቁጥር ጠንካራ እየሆነ ይሄዳል፡፡ ይህ ሰው 
የእግዚአብሔርን የድነት ስጦታ ቢቀበል እግዚአብሔር ውስጣዊ የሆነ የለውጥ 
ሥልጠናን (ቅድስናን ማበጀት) ይጀምራል፡፡ የዚህ ሥልጠና ፍጥነትና ጥልቀት እንደ 
አዲሱ ክርስቲያን ለእግዚአብሔር ክፍት መሆንና ግንዛቤ ይወሰናል፡፡ የደቀ 
መዝሙርነት ሥልጠና አላማም ይህ አዲስ ክርስቲያን እግዚአብሔር በሕይወቱ ምን 
እያደረገ እንደሆነ እንዲያውቅና ይህንንም ሂደት ትርጉም ባለው ሁኔታ እንዲፋጠን 
ተፅዕኖ መፍጠር ነው፡፡  
 
ሮሜ. 12፡1-2 እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ሕያው 
ቅዱስም መሥዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራኄ እለምናችኋለሁ 
እርሱም ለአእምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው፡፡ የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ 
የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነው ነገር ምን እንደ ሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ 
ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ፡፡  
 
ቆላ. 1፡28-29 እኛም በክርስቶስ ፍጹም የሚሆን ሰውን ሁሉ እናቀርብ ዘንድ ሰውን ሁሉ 
እየገሠጽን ሰውንም ሁሉ በጥበብ ሁሉ እያስተማርን የምንሰብከው እርሱ ነው፡፡ ለዚህም ነገር 
ደግሞ በእኔ በኃይል እንደሚሠራ እንደ አሠራሩ እየተጋደልሁ እደክማለሁ፡፡ 
 
2. ኢላማ ማድረግ፡- (እግዚአብሔር ማንን ደቀ መዝሙር አድርገህ እንድታሠለጥን 
እንደፈለገ ማወቅ) 
 
ሀ. ውጤታማ መንፈሳዊ ወላጅ (ደቀ መዝሙር አድራጊ) ለመሆን የሚሹ ከሆነ እርሶ 
ከሚሰጡት ጊዜ፣ ጉልበትና ሃሳብ ማን ተጠቃሚ ሊሆን እንደሚችል መለየት 
የሚያስችሎትን ጥበብና ምሪት እንዲያገኙ በፀሎት በእግዚአብሔር ፊት ሊቀርቡ 
ይገባል፤ ኢየሱስ ይህንን ምርጫ ለአባቱ ነበር የተወው፡፡  
 
ሉቃስ 6፡12-16 በነዚህም ወራት ይጸልይ ዘንድ ወደ ተራራ ወጣ፣ ሌሊቱንም ሁሉ ወደ 
እግዚአብሔር ሲጸልይ አደረ፡፡ በነጋም ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ጠራ፣ ከእነርሱም አሥልጠና 
ሁለት መረጠ ደግሞም ሐዋርያት ብሎ ሰየማቸው፤ …፡፡  
 
ጠቃሚ ነጥብ፡- በሚያሳዝን ሁኔታ በርካታ ክርስቲያኖች በተለይም የሚመችና 
ተቀባይነት ያለው የክርስትና ኑሮ እየኖርን ነው ብለው የሚያስቡቱ፣ ደቀ መዝሙር 
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ለመሆን መሠልጠንን እምብዛም አይሹም፡፡ ወደ ክርስትና ብስለትና ፍሬያማነት 
ለመምጣትም ብርቱ ፍላጎት የላቸውም፡፡ ክርስቲያኖችን ደቀ መዝሙር የማድረግ 
ፍላጎት ካሎት በነጥብ 3 ላይ የተገለፀውን ባህሪያቸውን ማየት የግድ ያስፈልጎታል፡፡ 
ለማሠልጠን ያሰቡት ሰው እነዚህ ባሕሪያት የማይስተዋልበት ከሆነ ጌታ ማረጋገጫ 
እንዲሰጥዎ አልያም ለማደግ መንፈሳዊ ረሀብ ያለውን አማኝ እንዲሰጦት መፀለይ 
ይኖርቦታል፡፡ እርሶ እንደ መንፈሳዊ አባት ሆነው እንዲያሳጓቸው የእርሶን እርዳታ 
በብርቱ የሚፈልጉ ሌሎች በርካታ ክርስቲያኖች እንዳሉ መዘንጋት የለቦትም፡፡ ፍላጎት 
የሌለውን ክርስቲያን ደቀ መዝሙር ለማድረግ መሞከር ውጤቱ ተስፋ አስቆራጭ 
ይሆናል፡፡ ያሎትን ውስን ጊዜ ፍላጎት የለሽ ለሆነ አማኝ የሚሰጡት ከሆነ ይህን ጊዜ 
በብርቱ የሚፈልገውን ሌላ አማኝ መበደልዎ መሆኑን አይዘንጉ፡፡ 
 
ጠቃሚ ነጥብ፡- ሠልጣኙን ደቀ መዝሙር ለመምረጥ ትክክለኛውን ጊዜ ማወቅ 
በጣም ጠቃሚ ነገር ነው፡፡ ለአብነት፣ በወቅቱ ፍላጎት የሌለው መስሎ የሚታይ 
አማኝ ለከርሞ ፍላጎት ሊያሳይ እንደሚችል ማወቅ በሰው እውቀት ላይ ተመሥርቶ 
ምርጫን ማካሄድ ያለውን አደገኛ ጎን ያመለክታል፡፡ 
 
ለ. ክርስቲያኖችን ደቀ መዝሙር ለማድረግ የት ቦታ እንፈልጋቸው? (በተጨማሪ 
ትምሕርት 2-5A ን ይመልከቱ) 
 
1. አዲስ አማኞች፡- እነዚህ ሰዎች በክርስትና ሕይወታቸው በእግዚአብሔር መንግስት 
ውስጥ ገና ሕፃናት ስለሆኑ መንፈሳዊ ነገርን የሚራቡ ከመሆናቸው ባሻገር 
የሚመራቸው ሰው የማግኘት ፍላጎት አላቸው፡፡ 
 
2. በምድረ በዳ ሕይወት ልምምድ ውስጥ የሚገኙ ክርስቲያኖችን፡- (በተለይ 
ለአመታት) እግዚአብሔር በሕይወታቸው እንዲሆን በፈቀደው ውጥንቅት የተነሳ 
ትሁት የሆኑና እግዚአብሔር ሕይወታቸውን እንዲያስተዳድር እጅ የሰጡ፡፡ 
 
3. የኢየሱስ ጌትነት የተቀበሉ ከእርሱ ጋር ለመጓዝ የሚሹ ነገር ግን ከፈጣን 
ለውጣቸው በኋላ መጎተት በሕይወታቸው የተስተዋለ ክርስቲያኖች ወይም እንዴት 
ቀጣይ በሆነ መልክ ከእርሱ ጋር ሕብረት እንደሚያደርጉ ግራ የሆነባቸው አማኞች፡፡  
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ደቀ መዝሙር ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎችን የምናገኝባቸው 3 የትኩረት ቡድኖች 
«ብዙ ሰዎች የመሰከሩለትን ፣ ከእኔም የሰማኸውን፣ ሌሎችን ደግሞ ሲያስተምሩ ለሚችሉ 

ለታመኑ ሰዎች አደራ ስጥ፡፡›› (2ጢሞ. 2፡2) 

ምድብ #2
 

እንደ ክርስቲያን በምድረ በዳ 
ልምምድ ውስጥ (ምናልባት 
ለአመታት) እየኖር ያለ፤ 
እግዚአብሔር ትሁት ሊያደርገው፣ 
ለእርሱ ስልጣንና ጌትነት እውቅና 
ይሰጥ ዘንድ የምድረ በዳ ልምምድ 
በሕይወቱ ፈቃድ ያገኘበት፡፡ 

ይህ ወቅት አንድን አማኝ ደቀ 
መዝሙር ለማድረግ አመቺው 
ወቅት ነው፡፡ 

ምድብ #1 
 
አዲስ አማኝ ነዎት? አሁን በእግዚአብሔር 
መንግስት ውስጥ ህፃን ልጅ ስለ ሆንኩ አዲሱን 
ትግሌን የሚያግዝና የክርስቶስ ደቀ መዝሙር 
እንድሆን ሊረዳኝ የሚችል ሰው ያስፈልገኛል፡፡ 
ያለ መብሰል ባሕሪ በዚህ ጊዜ የሚጠበቅ ነው፡፡ 

የአማኞች
የፍርድ 
ቀን 
 

ሽልማት 
ማግኘት 
ወይም 
ማጣት!

የጌትነቱን 
የመቀበል 
ውሳኔ 

የተስፋይቱ
ምድር ልምምድ

አ
ካ
ላ
ዊ
 
ሞ
ት

ል 
ደ
ት 

ምድብ #1 
 
አዲስ አማኞች፤ በእግዚአብሔር 
መንግስት ውስጥ ገና ህፃናት 
ስለሆኑ በአዲሱ የክርስትና 
ሕይወታቸው ትግል ውስጥ 
ከአጠገባቸው በመሆን 
የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ይሆኑ 
ዘንድ ሊረዳቸው የሚችል ሰው 
ያስፈልጋቸዋል፡፡  
 

ምድብ #3
 
ጌትነቱን የተቀበሉ ክርስቲያኖች 
ሆነው ነገር ግን ከክርስቶስ ጋር 
ሳያቋርጡ መጓዝ (በእርሱ መኖር) 
ምን እንደሆነ ካለማወቃቸው 
የተነሳ ሕይወታቸው ውጤት 
አላባ ይሆንባቸዋል፡፡ 

የምድረ በዳ
ልምምድ

ውድቀት
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3. ደቀ መዝሙር እንዲሆን በምንሻው ሰው ውስጥ ምን አይነት ባህሪ ማየት አለብን? 
 
ሀ. መንፈሳዊ ረሀብ፡፡ እግዚአብሔርን ይራባሉ? እርሱን በብርቱ ይሹታል? (ኢየሱስ 
እንዲህ አለ) ማቴ. 5፤6 ‹‹ፅድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው 
ይጠግባሉና፡፡››  
 
ለ. የመማር ዝንባሌ፡፡ ለእርሱ ክፍት ናቸው? ራሳቸውን እንደተማሪ/ሰልጣኝ 
ይመለከታሉ? 
 
ሐ. ሊታመን የሚችል ባህሪ፡፡ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ እንዲህ አለ 2ጢሞ. 2፡2 ብዙ 
ሰዎች የመሰከሩለትን ከእኔም የሰማከውን ሌሎች ደግሞ ሊያስተምሩ ለሚችሉ 
ለታመኑ ሰዎች አደራ ስጥ፡፡ የተገለጠላቸውን የእርሱን እውነት በሕይወታቸው ላይ 
ተግባራዊ ማድረግ ይሻሉ? መንፈሳዊ እድገት ቅድሚያ የሚሰጡት ጉዳያቸው ነው? 
 
ማስጠንቀቂያ፡- ሰልጣኙ ከእርሶ ስር በመማሩ ምክኒያት ለእርሶ ውለታ እያደረገሎት 
እንደሆነ የሚሰማው ከሆነ ጥሩ አይደለም፡፡ 
 
4. ሌላውን ሰው ደቀ መዝሙር ለማድረግ የሚጠቅሙ አሳቦች፡፡  
 
 ሀ. በሣምንት ውስጥ ቢያንስ ለአንድ ቀን፣ 1፡30 ሰዓት ለሚፈጅ ጊዜ ያህል 

አብረው ለመሆን ሰአቶን ያመቻቹ፡፡ ከሠልጣኙ ደቀ መዝሙሩ ጋር ከ 3ወር 
እስከ አንድ አመት ተኩል ሊደርስ ለሚችል ግዜ ያለሟቋረጥ አብረው 
ለመገናኝት ያቅዱ፡፡  

 
 የመገናኘቱ አላማ፡- የመጽሐፍ ቅዱስ እውነታዎችንና መርሆዎችን ለማብራራት፣ 

ሰልጣኙ ደቀ መዝሙር ጥያቄዎችን እንዲያነሳ እድል ለመስጠት፣ የመንፈሳዊ 
ትግሎች ልምዶዎን ለማካፈል እና ተዛማጅ ጉዳዮች ላይ ለመወያየት ነው፡፡ 

 
 በአንክሮ የሚያዳምጡ መሆንዎ አማራጭ የለውም፡፡ ይህ በሰልጣኞቹ ውስጥ 

ያለውን መንፈሳዊ ክፍተት ለማወቅ ጠቃሚ መንገድ ነውና፡፡ መንፈስ ቅዱስ 
በሚወደው መልክ ጥናቱን ወይም ውይይቱን ለመለዋወጥ ዝግጁ ይሁኑ፡፡ 
ሆኖም ግን ጊዜው በጣም ጠቃሚ ባልሆኑ ጉዳዮች እንዳይወሰድ ውይይቱ 
ስርአት እንዲኖረው ይጠንቀቁ፡፡ በሰልጣኙ ደቀ መዝሙሩ ፍጥነት ልክ 
ያስተምሩ፡፡ 
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 ሰልጣኙ ደቀ መዝሙር መጽሐፍ ቅዱሳዊ መርሆዎችን በሕይወቱ ላይ ተግባራዊ 
ለማድረግ መንፈስ ቅዱስን እንዲሻ ማበረታታት አለብዎ፡፡ የዚህ አላማው 
ሰልጣኙ ደቀ መዝሙር እነዚህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መርሆዎችን እንዲረዳቸውና 
ለሌሎች ማስረዳት እንዲችል መርዳት ከሥልጠናው የሚጠበቅ ውጤት ነው፡፡ 
አንድ ደረጃ ላይ፣ በእረስዎ አጋዥነት ስር እያለ ሌሎችን ደቀ መዝሙር 
ለመድረግ ዝግጁ መሆን አለበት፡፡ 
 

ለ. ለሰልጣኙ ደቀ መዝሙር የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀትን ሳይሆን፣ ሊኖርበት 
የሚገባውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መርሆዎች ያስተምሩት፡፡ 
 
ሐ. በሥልጠናው ሣምንት ውስጥ ሰልጣኙን ደቀ መዝሙር እንደሚያገኙት 
ያሳውቁት፡፡ በቀጠሮ ከተያዘው ጊዜ ውጪም እንኳ ቢሆን ደቀ መዝሙሩን ለማግኝት 
እቅድ ሊኖርዎት ይገባል፡፡  
 
መ. ያለማቋረጥ ለሰልጣኙ ደቀ መዝሙር ይጸልዩለት፤ አብረውም ይጸልዩ፡፡ 
 
ሠ. ለደቀ መዝሙሩ ምሳሌ(ሞዴል) እንደሆኑ አይዘነጉ፡፡ አመቺ በሚሆንበት ጊዜ 
ሁሉ ሰልጣኙ ደቀ መዝሙር በመንፈሳዊ ሕይወትዎ ውስጥ እንዲሳተፍ ያድርጉ፡፡ 
 
ረ. አላማዎ ሰልጣኙን በመንፈስ ቅዱስ ላይ ጥገኛ እንዲሆን መምራትና ከእርሶ ላይ 
ይህን ጥገኝነት በሂደት ማስወገድ ነው፡፡ በአግባቡ ደቀ መዝሙር የሆነ አማኝ 
‹‹በመንፈስ የሚባዛ›› እንዲሆን ይጠበቃል፡፡ 
 
 
ለእነርሱ ምን ያህል ዋጋ እንደሚሰጡት ሳይረዳ በፊት ሰልጣኙ ደቀ መዝሙር 

ለእርስዎ እውቀት ዋጋ መስጠት አይጀምርም! 
 

የደቀ መዝሙር ሥልጠናዎ ውጤታማነት መለኪያው ደቀ መዝሙር የደረጉት አማኝ 
ሌሎችን ደቀ መዝሙር ለማድረግ ያለው ብቃት ነው፡፡ 
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ደቀ መዝሙር ለማድረግ ጠቃሚ ነጥቦች 
(የሥራ ድርሻዎች) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. በሚከተሉት ጉዳዮች ላይ፣ ደቀ መዝሙር አድራጊው በመንፈስ ቅዱስ ላይ እምነቱን 
መጣል አለበት  
ሀ. ሰልጣኝ ደቀ መዝሙር ሊሆኑ የሚገባቸውን ሰዎች በማግኝት  
ለ. ሰልጣኝ ደቀ መዝሙር ሊሆን ባለው ግለሰብ ውስጥ መንፈሳዊ ረሀብ በመፍጠር  
ሐ. የደቀ መዝሙርነቱን የስልጠና ሂደት በመምራት  
መ. ለአሰልጣኙ (ለደቀ መዝሙር አድራጊው) ጥበብና መለየትን በመስጠት 
 
2. ደቀ መዝሙር አድራጊው በሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ሐላፊነት መውሰድ ይገባዋል  
ሀ. መጸለይና አንዳች ነገር ከመንፈስ ቅዱስ እንደሚጠብቅ ሆኖ መገኝት 
ለ. ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያልተቋረጠ ሕብረት ማድረግ (በመንፈስ መኖር) 
ሐ. ቃሉን ማጥናትና የሚጠቅም ዕቃ ለመሆን መሻት (2ጢሞ. 2፡15) 
መ. የእርሱን ሥራ አብሮ እንደ ሚሰራ ሰራተኛ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር መተባበር 
 
3. ለሥልጠናው ጥቅም ላይ የሚውለው መሣሪያ 
ሀ. እግዚአብሔር በቃሉ በኩል (በመጽሐፍ ቅዱስ) ራሱን ለሰልጣኙ ደቀ መዝሙር 
እንደሚገልጥለት የሚያሳውቅ መሆን አለበት፡፡  

መንፈስ ቅዱስ 

 
አሰልጣኙ 
ደቀ መዝሙር 

(እኔ) 

 
መሳሪያዎች 
(መጽሐፍ 
ቅዱስና 
ተዛማጅ 
መረጃዎች) 

ሰልጣኝ ደቀ
መዝሙር 

1

2 3
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ለ. የአዲሱ አማኝ ፍላጎቶችን ደረጃ በደረጃ የሚያስተናግድ መሆን አለበት (የቤት 
ግንባታ ምሳሌ) (በተጨማሪ ‹አዲሱን አማኝ በማያደናግር መንገድ ትምሕርተ 
ሃይማኖትን በቅደም ተከተል፣ ደረጃ በደረጃ ማቅረብ ጠቃሚ ነውን?› የሚለውን 
ትምሕርት በገጽ 108 ላይ ይመልከቱ)፡፡ 
ሐ. የደቀ መዝሙሩን ትኩረት ከውጫዊ ባህሪዎች ለውጥ፣ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ወደ 
ሚደረግ ሕብረት የሚያሻግር መሆን ይኖርበታል፡፡ 
 
4. በሰዎች አካላዊ የመራባት ሂደት ውስጥ ሦስት እንቅፋቶች አሉ፡፡ 
ሀ. በአካል አለመብሰል (አለመድረስ) 
ለ. የጤና መጓደል እና  
ሐ. ግኑኝነት አለማድረግ 
 
እነዚህ ጉዳዮች በቀጥታ ከመንፈሳዊ መባዛት (መራባት) እንቅፋቶች አንፃር ሊታዩ 
ይችላሉ፡፡ 
ሀ. መንፈሳዊ አለመብሰል፡- አዲስ ክርስቲያን ከመሆን የተነሳ አልያም መንፈሳዊ 
ዕድገት ከማጣት የተነሳ፤  
ለ. መንፈሳዊ የጤና መጓደል፡- በአማኙና በጌታ መካከል ካልተፈታ ችግር የተነሳ እና 
ወይም ከተዛባ መንፈሳዊ እውቀት የተነሳ፤ 
ሐ. መንፈሳዊ ግንኙነት እጦት፡- በሥራ የተጠመዱ ከመሆን የተነሳ ወይም በአማኙና 
በጌታ ወዳጅነት መካከል ጥሰው በሚገቡ ጉዳዮች የተነሳ፡፡ 
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ውጤታማ ለሆነ የደቀ መዝሙርነት ሥልጠና ጠቃሚ ምክር 
 

የደቀ መዝሙሩ ግብ እንደ መምህሩ መሆን ነው፡፡ 
(በሉቃ 6፤40 ላይ ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ ደቀ መዝሙር (ተማሪ/ሰልጣኝ) ከመምህሩ 

አይበልጥም ፈፅሞ የተማረ ሁሉ ግን እንደ መምህሩ ይሆናል፡፡) 
 
1. አዲስ አማኞች የውጫዊ ባህሪ ለውጥ (behavior modification) ላይ 
እንዲያተኩሩ ግፊቶች ይኖሩባቸዋል፡፡ እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝበት ውስጣዊ ለውጥ 
ስለሆነ አማኙ ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ሕብረት ላይ እንዲያተኩር መርዳት 
አለብን፡፡ እዚህ ላይ ግባችን፣ ደቀ መዝሙሩ በሕይወቱ መጠበቅ ያለበት የሰውን 
ማረጋገጫ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ማረጋገጫ መሆኑን ማስተማር ነው፡፡ (ሮሜ. 
12፡1-2) 
 
2. በመንፈሳዊ ልጅነት ወቅት አማኙ በግሉ መንፈሳዊ እርዳታ ሊያገኝ ይገባል፡፡ 
ማሳሰቢያ፡- በዚህ ወቅት የሚያሳየው ፍላጎትና ጉጉት የመንፈሳዊ ሕይወቱ ጤናማነት 
ትክክለኛ አመላካች ነው፡፡ ይህንን መልካም እድል ተጠቅሞ (ለመንፈሳዊ ነገሮች 
ያለውን ረሃብና ዝግጅት ተጠቅሞ) ካልተሰራ የመክሰም እድሉ ሰፊ ነው፡፡  
 
3. የመጽሐፍ ቅዱስ ሥልጠና ቅደም ተከተል ያለውና በሂደት እያደገ የሚመጣ እንጂ 
በዘፈቀደ የሚቀርብ መሆን የለበትም፡፡ ለአዲሱ አማኝ የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀቶችን 
በዘፈቀደ የምናቀርብ ከሆነ፣ አማኙ ለክርስትና ሕይወት እንግዳ በመሆኑ መረጃዎቹን 
በሕይወቱ ተግባራዊ ከማድረግ ይልቅ አውቀቶቹን በማካበት/በማጠራቀም ላይ 
ያተኩራል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም በአዲሱ አማኝ ሕይወት ውስጥ የጠቃሚ እውቀቶች 
ክፍተት በሰፊው የሚስተዋል ይሆናል፡፡ (ምሳሌ፡- የቤት ግንባታ ቅደም ተከተል) 
(1ቆሮ 3፡10-15) 
 
4. ሰልጣኝ ደቀ መዝሙር መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውቀትን ብቻ እንደሚሻ ተማሪ ሳይሆን 
እንደ ሙያ ሰልጣኝ ማሰልጠን ተገቢ ነው፡፡ እንደ ማንኛውም ሙያ ሰልጣኝ፣ 
ሰልጣኙ ደቀ መዝሙር ለሥልጠናው በቂ የሆነ ጊዜና ጉልበት ይሻል፡፡ በግለሰብ ላይ 
የተመሰረተ ሥልጠና ፈጣን ባይሆንም ጥልቅና ውጤታማ ነው፡፡ 
 
5. የአንድ ለአንድ ሥልጠና (መንፈሳዊ ወላጅነት) ሥልጠና ከጅምላ ተኮር የደቀ 
መዝሙርነት ሥልጠና ጋር ሚዛኑን በጠበቀ ሁኔታ መቀናጀት አለበት፡፡ ሁለቱም 
እንደ አማራጭ መታየት የለባቸውም፡፡ የጅምላ ተኮር ደቀ መዝሙርነት ሥልጠና 
አንዱ ጉድለት የሰልጣኝ ደቀ መዝሙሩን መንፈሳዊ ፍላጎቶች ለሟሟላት የሚረዳ 
ጥልቅ ውይትን የሚያግዝ አለመሆኑ ነው፡፡ 
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6. ከዚህ በታች የተገለፁት የደቀ መዝሙርነት ሥልጠና አካሎች (components) 
ትክክለኛ ትኩረት ማግኝታቸውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል 1) መሰጠት 2) ማስተማር 3) 
ምሳሌ መሆን እና 4) ለግለሰብ መደረግ ያለበት ትኩረት፡፡ በ1ተሰ. 2፡3-13 ላይ 
የተገለጸውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ የደቀ መዝሙርነት ሥልጠና ሞዴል ይጠቀሙ፡፡ ይህ 
ክፍል ሁሉንም የደቀ መዝሙርነት ሥልጠና አካሎች (components) አጠቃሎ 
ይዟል፡፡  
 
7. እያንዳንዱ አማኝ ደቀ መዝሙር የማሰልጠን አቅም እንዳለው በመቁጠር ይህ 
አላማ ግቡን በሚመታ አቅጣጫ ማሰልጠን ያስፈልጋል፡፡ ለመመስከር የተለየ ፀጋ 
እንደሌለ ሁሉ ደቀ መዝሙር አድራጊነትም የተለየ ፀጋ አይጠይቅም፡፡ «ደቀ መዝሙር 
አድርጉ›› የሚለው የኢየሱስ ትዕዛዝ ለመላዋ አለም አቀፋዊት ቤተ ክርስቲያን የተሰጠ 
እንጂ ለሰለጠኑና ስጦታ ላላቸው ጥቂት አማኞች የተተወ ጉዳይ አይደለም፡፡ የሰው 
ልጅ፣ ልክ ክርስቲያኖች ለአዳዲስ አማኞች ትኩረት እንደ ሚሰጡት ለቤተሰቡ 
የሚሰጥ ቢሆን ኖሮ፣ በምድራችን ላይ በመጥፋት ላይ የሚገኝ ዘር በሆነ ነበር፡፡ 
 
8. ሰልጣኝ ደቀ መዝሙሩ ቢያንስ ስለ አጠቃላዩ መንፈሳዊ ሕይወት ዳሰሳ እና ስለ 
‹‹ጌትነት››፣ ‹‹ቅድስና››፣ ‹‹በእርሱ ስለ መኖር›› (በመንፈስ ቅዱስ ስለመኖር)፣ ‹‹ስለ 
ክርስቶስ ፍርድ ወንበር››፣ ወ.ዘ.ተ. አሳቦች መረዳትና ለሌሎች ማስረዳት የሚችል 
መሆን አለበት፡፡ 
 
9. የቤተ ክርስቲያን ጤናማነት በዋናነት በአመራር ተግባራት ላይ መመዘን የለበትም፡፡ 
የጤናማነቷ ዋና መለኪያ መንፈሳዊ መባዛት እና አማኞች ለዚህ ሥልጠና 
ከመታጠቃቸው የተነሳ በሚገኛው መንፈሳዊ እድገት መሆን አለበት፡፡ እዚህ ላይ 
‹‹መሪዎች ባይኖሩ አማኞች በመንፈሳዊ ሕይወታቸው ለመባዛትና ለማደግ ይችላሉ 
ወይ?›› የሚል ጥያቄ ይነሳ ይሆናል፡፡ ምላሹን በኤፌ. 4፡11-16 ላይ ይመልከቱ፡፡ 
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ሐሳብ ማስፈሪያ 
 
የትምህርት ቁጥር 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 



154 

 

2-6 ደቀ መዝሙርነትን የተመለከተ ውይይት 
 

1. ምኞታችን የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀቶችን ከማስተላለፍ ጋር ብቻ የተያያዘውን የደቀ 
መዝሙርነት ሥልጠና አሳብ እንዲቀየር ማድረግ ነው፡፡ ምንም እንኳን በቡድን 
መሰባሰብ፣ በክርስትና ሕይወት እድገት ውስጥ ጠቃሚ ሚና ቢጫወትም ግለሰብን 
በማስተማርና ሞዴል በመሆን ላይ ተመሥርቶ የሚሰጠውን የአንድ -ለ- አንድ 
አገልግሎት ሊተካ ግን ፈፅሞ አይችልም፡፡ በአነስተኛ ቡድን የሚሰጠውን የጅምላ 
ተኮር የደቀ መዝሙርነት ሥልጠና አገልግሎትና የግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙርነት 
ሥልጠና አገልግሎት ጠቃሚና ጎጂ ጎናቸውን ተወያዩበት፡፡ 
 
2. የግለሰብ ተኮር አራቱን ዋና አካሎች (components) ጠቃሚነት ተወያዩበት፡፡ 
ለአንድ አዲስ ክርስቲያን መንፈሳዊ ዕድገት፣ የተለወጠበት ወይም ጌታን የተቀበለበት 
የመጀመሪያዎቹ ጊዚያት ለምን ወሳኝ ናቸው ይባላል?  
 
3. አዳዲስ አማኞች በክርስቶስ እንዳሉ ‹‹መንፈሳዊ ሕፃናት›› ናቸው፡፡ እነዚህን ሰዎች 
በአካል ሕፃን ከሆነ ሰው ጋር የሚያመሳስሏቸው በርካታ ነገሮች አሉ፡፡ አካላዊ 
የልጅነት ወቅት የሚገልፁ ቢያንስ 3 ዋና ዋና ባሕርያት አሉ፡ 1) ይራባሉ (ምግብ 
ይሻሉ)፣ 2) በሌሎች ላይ ጥገኞች ናቸው፣ በተጨማሪም 3) ራስ ወዳድ ናቸው፡፡ 
ለመሆኑ እነዚህ ባሕሪያት በአዲሱ አማኝ ላይ ይታዩ ይሆን? 
 
4. ብዙ ጊዜ አዲስ ክርስቲያኖች ጠቃሚ የሆኑ መንፈሳዊ እውቀቶች ሳይቀርቡላቸው 
ሊቀር ይችላል፡፡ የዚህ ምክንያቱ ደግሞ ውስብስብ እንዳይሆንባቸው ከመስጋት 
የመነጨ እና የክርስትና ሕይወት ለበሰሉ ክርስቲያኖች ብቻ ግልፅ ሲሆን የሚችል 
አድርጎ ከማሰብ የመነጨ ሊሆን ይችላል፡፡ በዚህ የደቀ መዝሙርነት ማሠልጠኛ 
ማኑዋል የቀረቡ ትምህርቶች በግልፅ እስከ ቀረቡ ድረስ አንዳቸውም ቢሆኑ አዲሱን 
ክርስቲያን ግር ሊያሰኙ አይችሉም፡፡ እነዚህ እውቀቶች ያለ ማንም አጋዥ ለአዲሱ 
አማኝ እንዲቀርቡ የሚደረጉ ከሆነ ግን አዲሱ አማኝ የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት 
በማካበት እና በውጫዊ ባህሪ ለውጥ ላይ በማተኮር መኖርን ምርጫው ሊያደርግ 
ይችላል፡፡ ይህ ነው ውስብስቡ፡፡ 
 
5. ክርስቲያኖች፣ አዳዲስ አማኞችን በግል ለማገልገል ቸልተኛ ከሚሆኑባቸው 
ምክንያቶች ጥቂቶቹ (1) ብቁ አይደለሁም፣ (2) ስጦታዬ አይደለም፣ (3) በቂ የሆነ 
የመጽሐፍ ቅዱስ መረዳት የለኝም፣ (4) ግብዝ መሆን አልሻም፣ (5) ጊዜ የለኝም፣ 
ከበቂ በላይ በሌሎች ጉዳዮች ተጠምጃለሁ ወ.ዘ.ተ. ናቸው፡፡ እነዚህ መመዘኛዎች 
በአብዛኛው በእምነት በእግዚአብሔር ችሎታ ላይ ከመደገፍ ይልቅ በራስ ብቃትና 
ችሎታ ላይ የመደገፍ ዝንባሌን ያሳያሉ፡፡ የወላጅነት ክህሎታችን እስኪጨምር ዝም 
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ብለን እንጠብቅ የሚሉ ወላጆች የመውለድ እድላቸው ምን ሊሆን እንደሚችል 
መገመት ትችላላችሁ፡፡ ከላይ የተገለጡት ምክንያቶች ለእርሷ ጥያቄ ሆነው ያውቃሉ? 
 
6. ሕይወትዎ በሌሎች ክርስቲያኖች ሞዴልነት እንዴት ባለ ሁኔታ ተፅዕኖ ውስጥ 
ገብቶ ያውቃል? አሉታዊና አዎንታዊ ገፅታዎች ነበሩት? 
 
7. በአዲሱ ክርስቲያን ሕይወት የመጀመሪያ ወቅት ውስጥ የሚከሰተው የመፈንደቅ 
ስሜት በስህተት የመንፈሳዊ መረዳት መለኪያ ተደርጎ ሲወሰድ በተደጋጋሚ 
ይስተዋላል፡፡ እነዚህ አዲስ ክርስቲያኖች ‹‹አዲስ ፍጥረት›› እንደሆኑ ተነግሮአቸው 
ሲያበቃ ብዙ ሳይከርሙ የማያምኑ በነበሩበት ወቅት ሲፈተኑበት በነበረው ተመሳሳይ 
ፈተና ሲናጡ ራሳቸውን ያገኛሉ፡፡ ከእነርሱ የሚጠበቅ የሚመስላቸውን ‹‹አዲስ›› 
ሕይወት ለመኖር ጥቂት ወራት በራሳቸው ከጣሩ በኋላ ሳይሳካላቸው በመቅረቱ 
የማያምኑ ሰዎችን ኑሮ ወደ ሚመስል አኗኗር ይመለሳሉ፡፡ ሌሎቹ ደግሞ በውስጣቸው 
ካለው ትግልና ሽንፈት ጋር በመወዛገብ ‹‹የሚችሉትን ሁሉ በማድረግ!›› የቤተ 
ክርስቲያን አገልግሎቶችን መካፈል ይቀጥላሉ፡፡ ይህ የእርሶን ሕይወት ይመስላል?  
 
8. የግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙርነት ሥልጠና፣ አዲሱን አማኝ እግዚአብሔር ለእርሱ 
ያለውን አጠቃላይ ግብ እንዲረዳና ወደ መንፈሳዊ ሕይወት ዕድገት በሚያደርገው ጉዞ 
ውስጥ እግዚአብሔር በሥልጠናው የሚያውላቸውን ሒደቶች እንዲገነዘብ ያግዛል፡፡ 
እያንዳንዱ ክርስቲያን ልዩ ስለሆነ የአማኙን መንፈሳዊ እድገት በተመለከተ ሐላፊነት 
ሊወስድ የሚችለው መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው፡፡ ግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙርነት 
አገልግሎት፣ አዲሱ አማኝ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንዴት መተባበር እንዳለበት 
በመግለፅ፣ አዲሱን ሕይወት በራሱ ጥረት ለመኖር የሚያደርገውን የመውተርተር ጊዜ 
እንዲያጥር ይረዳል፡፡ ከአንድ ጤናማ ደቀ መዝሙር የሚጠበቅ መንፈሳዊ ውጤት 
ምን መሆን አለበት ብለው ያምናሉ? ለምን? 
  
9. በምሳሌ 3፡5-6 ላይ እንደተገለፀው አንድ ክርስቲያን በራሱ ከመታመን ወጥቶ 
በእግዚአብሔር ወደ መታመን ይደርስ ዘንድ በግለሰብ ደረጃ መሠልጠን 
ይኖርበታል፡፡ ‹‹መከራ›› ይህን ለውጥ ለማምጣት እግዚአብሔር ከሚጠቀምበቀቸው 
መሳሪያዎች መካከል አንዱ ሊሆን ይችላል፡፡ ብዙ ጊዜ የሰነበቱ ክርስቲያኖች ለዚህ 
አይነቱ ለውጥ ግትሮች ሲሆኑ ይታያሉ፡፡ የዚህ ምክንያቱ ደግሞ የራሳቸው የሆነ ምቹ 
የክርስትና ሕይወት ዘይቤን በመቀለሳቸው ነው፡፡ እግዚአብሔር ደግሞ ብዙ ጊዜ 
ለውጡን ለማምጣት ‹‹አስቸጋሪ ሁኔታዎችን›› ጥቅም ላይ ያውላል፡፡ የመንፈስ ቅዱስ 
ድርሻ እነዚህን አስቸጋሪ ሁኔታዎች ማቀናጀት ሲሆን፣ የእኔ ድርሻ ደግሞ እርሱ 
በፈለገኝ ስፍራና ሁኔታ መገኝት ነው፤ አንድ ሰው ‹‹መጽሐፍ ቅዱሳዊውን ደቀ 
መዝሙር›› እንዲገልጽልዎ ቢጠይቅዎ ምላሽዎ ምንድን ነው? 
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10. ከመንፈስ ቅዱስ የተቀበሉትን የመንፈስ ስጦታዎችዎን ያውቃሉ? ካለዎት እነዚህ 
ስጦታዎች አሉኝ እንዲሉ ያስቻሎት ነገር ምንድን ነው? የሌሎችን መንፈሳዊ ነገር 
ለመጥቀም እንዴት ባለ ሁኔታ ነው ጌታ እርሶን እየተጠቀመ ያለው? ስላሎት 
መንፈሳዊ ስጦታ ከሌሎች አስተያየት ተቀብለው ያውቃሉ? 
  
ኢየሱስ ወደ አለም ሁሉ ሄደን ‹‹አማኝ›› የሆኑ ሰዎች ብቻ እንድናፈራ አልላከንም 

‹‹ደቀ መዛሙርትን›› እንድናፈራ እንጂ፡፡ 
 
 

እያንዳንዱ አማኝ ምስክር ሊሆን እንደሚችል ሊታይ ይገባል፡፡ እንዲሁም እያንዳንዱ 
አማኝ ደቀ መዝሙር አድራጊ/አሰልጣኝ (‹‹መንፈሳዊ ወላጅ››) ሊሆን እንደሚችል 

ሊታይ ይገባል፡፡ 
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ሐሳብ ማስፈሪያ 
 
የትምህርት ቁጥር 
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