
ውሳኔዎችን ለመውሰድ የሚረዱ መመሪያዎች



ስለ የትኛው ፈቃድ?
1. ሉዓላዊ

 ኢሳ. 46፡9-10 እኔ አምላክ ነኝና፣ ሌላም የለምና የቀድሞውን የጥንቱን
ነገር አስቡ፤ እኔ እግዚአብሔር ነኝ እንደ እኔም ያለ ማንም የለም።
በመጀመሪያ መጨረሻውን፣ ከጥንትም ያልተደረገውን እነግራለሁ፤
ምክሬ ትጸናለች ፈቃዴንም ሁሉ እፈጽማለሁ እላለሁ።

 ዳን. 4፡35 በምድርም የሚኖሩ ሁሉ እንደ ምናምን ይቈጠራሉ፤
በሰማይም ሠራዊት በምድርም ላይ በሚኖሩ መካከል እንደ ፈቃዱ
ያደርጋል፤ እጁንም የሚከለክላት ወይም። ምን ታደርጋለህ? የሚለው
የለም።



ስለ የትኛው ፈቃድ? …የቀጠለ

2. የተገለጠ

 በሕግ እና በሕሊና የተገለጠው የእግዚአብሔር ፈቃድ ሁሉ።

 1ቆሮ. 1፡21 በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም እግዚአብሔርን 

በጥበብዋ ስላላወቀች፥ በስብከት ሞኝነት የሚያምኑትን ሊያድን 

የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆኖአልና።

 ኤፌ. 6፡6 የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንደሚያደርጉ እንደ ክርስቶስ ባሪያዎች 

እንጂ ለሰው ደስ እንደምታሰኙ ለታይታ የምትገዙ አትሁኑ።

 1ተሰ. 4፡3 ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም መቀደሳችሁ ነውና፤



የቀጠለ…
 1ተሰ. 5፡17 ሳታቋርጡ ጸልዩ፤ በሁሉ አመስግኑ፤ ይህ 

የእግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እናንተ ነውና።

 1ጴጥ 2፡15 በጎ እያደረጋችሁ፥ የማያውቁትን ሞኞች ዝም ታሰኙ 
ዘንድ እንዲህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነውና፤

 ዮሐ. 6፡40 ልጅንም አይቶ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም 
ሕይወትን እንዲያገኝ የአባቴ ፈቃድ ይህ ነው፥ እኔም 
በመጨረሻው ቀን አስነሣዋለሁ

 1ተሰ. 4፡3 ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም መቀደሳችሁ 
ነውና፤



ስለ የትኛው ፈቃድ? …የቀጠለ
3. እግዚአብሔር ለግላችን ካለው ልዩ አላማ/ዕቅድ አንጻር

 መዝ. 139፡16 ያልተሠራ አካሌን ዓይኖችህ አዩኝ፤ የተፈጠሩ ቀኖቼ ሁሉ
አንድ ስንኳ ሳይኖር በመጽሐፍህ ተጻፉ።

 ምሳሌ 20፡24 የሰው አካሄዱ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው፤ እንግዲያስ ሰው
መንገዱን እንዴት ያስተውላል?

 ሐዋ. 13፡36 ዳዊትም በራሱ ዘመን የእግዚአብሔርን አሳብ ካገለገለ በኋላ
አንቀላፋ፣ ከአባቶቹም ጋር ተጨምሮ መበስበስን አየ፤



የጌታን ፈቃድ መፈለግ ለምን አስፈለገ?



ሌሎች ፈቃዶች ስላሉ
 ኤፌ. 2፡1-2 በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ፤ 

በእነርሱም፥ በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ፥ በማይታዘዙትም ልጆች ላይ 

አሁን ለሚሠራው መንፈስ አለቃ እንደ ሆነው በአየር ላይ ሥልጣን 

እንዳለው አለቃ ፈቃድ፥ በፊት ተመላለሳችሁባቸው።

 ኤፌ. 2፡3 በእነዚህም ልጆች መካከል እኛ ሁላችን ደግሞ፥ 

የሥጋችንንና የልቡናችንን ፈቃድ እያደረግን፥ በሥጋችን ምኞት በፊት 

እንኖር ነበርን እንደ ሌሎቹም ደግሞ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች 

ነበርን።



ሌሎች ፈቃዶች የቀጠለ…
 ኤፌ. 5፡17 ስለዚህ የጌታ ፈቃድ ምን እንደ ሆነ አስተውሉ እንጂ ሞኞች 

አትሁኑ።



ይህን ፈቃድ ለማግኘት ከእኔ ምን ይጠበቃል?



ከእኔ ምን ይጠበቃል?
የአስተሳሰብ ለውጥ

 ሮሜ. 12፡1-2  የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ 

ፍጹምም የሆነው ነገር ምን እንደ ሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ

(በአእምሮአችሁ) መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ።

ከልቤ መሻት፤ እና በፀሎት መጠየቅ

 ቆላ. 4፡12 ከእናንተ የሆነ የክርስቶስ ባሪያ ኤጳፍራ ሰላምታ 

ያቀርብላችኋል። በእግዚአብሔር ፈቃድ ሁሉ ተረድታችሁና ፍጹማን 

ሆናችሁ እንድትቆሙ፥ ሁልጊዜ ስለ እናንተ በጸሎቱ ይጋደላል።

 ኤር. 29፡13 እናንተ ትሹኛላችሁ፥ በፍጹም ልባችሁም ከሻችሁኝ 

ታገኙኛላችሁ።



ከእኔ ምን ይጠበቃል የቀጠለ…
ቆላ. 1፡9-10 ስለዚሁ እኛ ደግሞ ይህን ከሰማንበት ቀን 

ጀምረን የፈቃዱ እውቀት መንፈሳዊ ጥበብንና አእምሮን ሁሉ 

እንዲሞላባችሁ እየለመንን፥ ስለ እናንተ ጸሎትን 

አልተውንም።

መዝ. 143፡10 አንተ አምላኬ ነህና ፈቃድህን ለማድረግ 

አስተምረኝ ቅዱስ መንፈስህም በጽድቅ ምድር ይምራኝ።



ፈቃዱን የምናውቅባቸው ዋነኛ መንገዶች፡-



ፈቃዱን የምናውቅባቸው ዋነኛ መንገዶች፡-

1. የእግዚአብሔር ቃል

2. መንፈስ ቅዱስ/የእግዚአብሔር ሰላም

3. አካባቢያዊ ሁኔታዎች

4. መንፈሳዊ ምክር



1. የእግዚአብሔር ቃል
 መዝ. 119፡105 ሕግህ ለእግሬ መብራት፥ ለመንገዴ ብርሃን ነው።

 በግልፅ የተፃፉ እና በመርህ የተቀመጡ

 በግልፅ የተፃፉ 

1ተሰ. 5፡16-18 ሁልጊዜ ደስ ይበላችሁ፤ ሳታቋርጡ ጸልዩ፤ በሁሉ 
አመስግኑ፤ ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ 
እናንተ ነውና።

 በመርህ የተቀመጡ

ፊሊ. 4፡7 አእምሮንም ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም 
ልባችሁንና አሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል።



የእግዚአብሔር ቃል …የቀጠለ
ማስጠንቀቂያ

አውድ ጠብቅ

የዕድል/የግምት ንባብ አታድርግ

ማቴ 27፡5 ብሩንም በቤተ መቅደስ ጥሎ ሄደና 

ታንቆ ሞተ።



2. መንፈስ ቅዱስ/የእግዚአብሔር ሰላም

መንፈስ ቅዱስ

 ፊሊ. 2፡13 ስለ በጎ ፈቃዱ መፈለግንም ማድረግንም በእናንተ የሚሠራ 
እግዚአብሔር ነውና።

 ምሳሌ 16፡9 የሰው ልብ መንገዱን ያዘጋጃል እግዚአብሔር ግን አካሄዱን 
ያቀናለታል።

የእግዚአብሔር ሰላም

 ገላ. 5፡22-23 የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር፥ ደስታ፥ ሰላም፥ ትዕግሥት፥ 
ቸርነት፥ በጎነት፥ እምነት፥ የውሃት፥ ራስን መግዛት ነው።

 ቆላ. 3፡15 በአንድ አካልም የተጠራችሁለት ደግሞ የክርስቶስ ሰላም 
በልባችሁ ይግዛ። የምታመሰግኑም ሁኑ።



ማስጠንቀቂያ
 የሚታወቁ ኃጢአቶችን ሁሉ ተናዘዝ፡፡

 ‹‹ስሜቶች›› አሳሳቾች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡

 የተፈጥሮ ዝንባሌዬ የእግዚአብሔርን ምሪት እንቢ ማለት

እና በራሴ ላይ መደገፍ ነው፡፡

ለራስህ እውነተኛ በመሆን! ራስህን ፣ ‹‹ይህ ነገር

እግዚአብሔርን ያስደስታልን?›› ብለህ ጠይቅ፡፡



3. አካባቢያዊ ሁኔታዎች፡-

 አካባቢያዊ ሁኔታዎች አመቺ ናቸውን? በሮች ተከፍተዋል? ወይስ

ተዘግተዋል? የገንዘብስ ሁኔታ ምን ይመስላል?

 ማስጠንቀቂያ

 እክሎቹ (ችግሮቹ) ‹‹ፈተና›› ናቸው ወይስ ‹‹ምሪት››? 

 አስቸጋሪ ሁኔታዎች ወይም መከራ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ

እንደሌለሁ ላያመለክቱ እንደሚችሉ ሁሉ ምቾትና ቁሳዊ በረከቶም

በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ እንዳለሁ የሚያሳዩ ላይሆኑ

ስለሚችሉ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡



አካባቢያዊ ሁኔታዎች…የቀጠለ
 2ቆሮ. 1፡8-9 በእስያ ስለ ደረሰብን መከራችን፥ ወንድሞች ሆይ፥ ታውቁ ዘንድ 

እንወዳለንና፤ ስለ ሕይወታችን እንኳ ተስፋ እስክንቆርጥ ድረስ ከዓቅማችን በላይ ያለ 

ልክ ከብዶብን ነበር፤

 2ቆሮ. 11፡24-28 አይሁድ አንድ ሲጎድል አርባ ግርፋት አምስት ጊዜ ገረፉኝ። ሦስት 

ጊዜ በበትር ተመታሁ፤ አንድ ጊዜ በድንጋይ ተወገርሁ፤ መርከቤ ሦስት ጊዜ ተሰበረ፤ 

ሌሊትና ቀን በባሕር ውስጥ ኖርሁ። ብዙ ጊዜ በመንገድ ሄድሁ፤ በወንዝ ፍርሃት፥ 

በወንበዴዎች ፍርሃት፥ በወገኔ በኩል ፍርሃት፥ በአሕዛብ በኩል ፍርሃት፥ በከተማ 

ፍርሃት፥ በምድረ በዳ ፍርሃት፥ በባሕር ፍርሃት፥ በውሸተኞች ወንድሞች በኩል 

ፍርሃት ነበረብኝ፤ በድካምና በጥረት ብዙ ጊዜም እንቅልፍ በማጣት፥ በራብና በጥም 

ብዙ ጊዜም በመጦም፥ በብርድና በራቁትነት ነበርሁ።





4. መንፈሳዊ ምክር

 በጥበብ የተሞላ መልካም ምክሮችን መሻት አለብኝ፡፡

 ምሳሌ 1፡5 … አስተዋይም መልካም ምክርን ገንዘቡ ያደርጋል።

 ምሳሌ 12፡15 የሰነፍ መንገድ በዓይኑ የቀናች ናት ጠቢብ ግን ምክርን ይሰማል።

 ምሳሌ 15፡22 ምክር ከሌለች ዘንድ የታሰበው ሳይሳካ ይቀራል መካሮች በበዙበት 

ዘንድ ግን ይጸናል።

 ምሳሌ 19፡20 ምክርን ስማ፥ ተግሣጽንም ተቀበል በፍጻሜህ ጠቢብ ትሆን 

ዘንድ።

 ማስጠንቀቂያ፣ ምክር ስህተት ሊሆን ይችላል፡፡



ፈቃዱን የምንጠብቅበት ሁለት መንገዶች



መ. ፈቃዱን የምንጠብቅበት ሁለት መንገዶች
1. ገቢር (active)
 እግዚአብሔር በተለየ መንገድ ካልመራኝ በቀር፣ በጣም ትክክል መስሎ

የሚታየኝን በቅንነት አደርጋለው።

 እግዚአብሔር በርን በመክፈትና በመዝጋት የምጓዝበትን መንገድ
እንዲያረጋግጥልኝ ወይም እንዲቃወመው በተከፈተ ልብ ሆኜ
በእግዚአብሔር ላይ በመታመን እጓዛለው፡፡

 ይህ መንገድ ብዙ ጊዜ የትዳር አጋሮቻችንን ለመፈለግ፣ ሥራ ለመቀጠር
(ለመስራት)፣ መኪና ወይም ቤት ለመግዛት ባጠቃላይ የሚያስፈልግኑን
ነገሮች ለማግኘት ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት መንገድ ነው፡፡



ገቢር (active)…የቀጠለ

ምሳሌ

 ሐዋ. 16፡6-10 በእስያም ቃሉን እንዳይናገሩ መንፈስ ቅዱስ ስለ 

ከለከላቸው በፍርግያና በገላትያ አገር አለፉ፤ በሚስያም አንጻር 

በደረሱ ጊዜ ወደ ቢታንያ ይሄዱ ዘድን ሞከሩ፥ የኢየሱስ መንፈስም 

አልፈቀደላቸውም፤ በሚስያም አጠገብ አልፈው ወደ ጢሮአዳ 

ወረዱ። ራእይም ለጳውሎስ በሌሊት ታየው፤ አንድ የመቄዶንያ ሰው። 

ወደ መቄዶንያ ተሻገርና እርዳን እያለ ቆሞ ሲለምነው ነበር። ራእዩንም 

ካየ በኋላ ወዲያው ወደ መቄዶንያ ልንወጣ ፈለግን፥ ወንጌልን 

እንሰብክላቸው ዘንድ እግዚአብሔር እንደ ጠራን መስሎናልና።



መ. ሁለት የምርጫ አካሄዶች …የቀጠለ
2. ኢ-ገቢር (passive)

 እግዚአብሔር አንድ የተለየ ነገር እስኪያደርግ ‹‹እጠብቃለሁ››።

 ይህ መንገድ ምርጫ ለማድረግ ቀላሉ መንገድ ይመስላል፤ ሆኖም ግን

ተግባራዊ ለማድረግ አስቸጋሪ የሚሆንበት ጊዜም አለ፡፡ ያም ሆነ ይህ፣

አንዳንድ ጊዜ ያለን አማራጭ ይህንን መንገድ መከተል ብቻ ይሆናል፡፡



2. ኢ-ገቢር (passive) …የቀጠለ

ምሳሌ

 ዘፀ. 14፡14 እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል፥ እናንተም ዝም ትላላችሁ 

አላቸው።

 መዝ. 27፡14 እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ በርታ፥ ልብህም ይጽና 

እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ።

 መዝ. 37፡7 ለእግዚአብሔር ተገዛ ተስፋም አድርገው። መንገድም 

በቀናችለትና ጥመትን በሚያደርግ ሰው አትቅና።



ተፈፀመ


