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iii 
 

ምስጋና 
 

በመጀመሪያ ይህ አሳብ እንዱጸነስና እንዱወሇዴ ያዯረገውን ሌኡሌ አምሊክ 

እግዚአብሔርን አመሰግናሇሁ፡፡ በመቀጠሌም ይህንን ማኑዋሌ ሳዘጋጅ በሙለ 

ሌባቸው የረደኝን ወንዴሞችና እህቶች ሁለ አመሰግናሇሁ፤ በተሇይም፡- 

ሳሙኤሌ ሙለጌታ (በአርትኦት ሥራ)፣ ምንተስኖት ገብረመዴኅን እና ጽጌ 

በቀሇ (በጽሁፍ ሥራ)፤ ሰሇሞን ሀብተየስ (የግሌ ኮምፒውተሩን ሇዚህ ሥራ 

በማዋስ) ሊበረከቱት አስተዋጽኦ ምስጋናዬ የሊቀ ነው፡፡ 

 

  



iv 
 

ይህ የዯቀ መዝሙር ማሰሌጠኛ ማንዋሌ መሠረታዊ ይዘቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ 
ይሇወጣሌ ተብል የማይታሰብ ቢሆንም በሂዯት ማሻሻያዎች የሚዯረጉበት መሆኑን 
አንባቢዎች እንዱረደ እንፈሌጋሇን፡፡ ስሇዚህ፣ የሚሰነዘሩ ጠቃሚ አስተያየቶችም ሆኑ 
ምሌከታዎች በተገቢው ሁኔታ የሚስተናገደ መሆኑንን እንገሌፃሇን፡፡ የእኛ ዋነኛ 
ፍሊጎት፣ በመንፈስ ቅደስ ምሪት አማካኝነት፣ በዚህ ማንዋሌ ውስጥ የሰፈሩ መንፈሳዊ 
ቁምነገሮች ሇሁለም አማኝ በተሇይም ሇአዲዱሶችና በክ  

ርስትና ትምህርት ስር ሊሌሰዯደ ቅደሳን በተቻሇ መጠን ግሌፅ ሆነው እንዱተሊሇፉ 
ማዴረግ ነው፡፡ 

ይህንን ማንዋሌ ማንም ሰው በነፃ ሉያባዛና ሉያሰራጭ ይችሊሌ፡፡ ሆኖም ያሇ ዯራሲው 
ፈቃዴ መሸጥም ሆነ ይዘቱን መሇወጥ አይፈቀዴም፡፡  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  



v 
 

የማሰሌጠኛ ማንዋለ ይዘት ማውጫ 
 

መግቢያ - «ግሇሰብ ተኮር የዯቀ መዝሙር ማሰሌጠኛ ማንዋሌ›› 
ትምሕርት ገጽ ርዕስ ማብራሪያ 

መግቢያ-1 viii የራዕይ 

መግሇጫ 
‹‹እያንዲንደ ክርስቲያን ወዯክርስቶስ ብስሇት ይዯርስ 

ዘንዴ ዯቀ መዛሙርት አዴራጊዎችን/አሰሌጣኞችን 

ማሰሌጠን›› 
መግቢያ-2 x የተመጣጠነ 

ስሌጠና 

ጅምሊና ግሇሰብ ተኮር የዯቀ መዝሙር ስሌጠናዎች 
ሁሇቱም ጠቃሚዎች ናቸው 

መግቢያ-3 xiv ሞዳሌ ከ 1ተሰ. 2፡3-13 የተወሰዯ መጽሐፍ ቅደሳዊ የዯቀ 
መዝሙር ሥሌጠና ሞዳሌ 

መግቢያ-4 xviii ገሇጻ የዯቀ መዝሙር ስርዓተ ትምህርት ገሇጻ 
መግቢያ-5 xix የገሇጻ ሰላዲ የዚህ ዯቀ መዝሙር ኮርስ የገሇጻ ሰላዲ 
መግቢያ-6 xx የአዘጋጁ 

ማሳሰቢያ 

ስሇ ትምህርቶቹ አሊማና አጭር ገሇጻ 

መግቢያ-7 xxii አጭር 

መግቢያ 

የዯቀ መዝሙር ኮርሱን አጠቃቀም በተመሇከተ ጠቃሚ 
መመሪያ 

 

የእዴገት ዯረጃ 1 - ‹‹የክርስትናን ሕይወት መረዲት›› 
ትምሕርት ገጽ ርዕስ ማብራሪያ 

1-1 2 የትምሕርቶቹ ዝርዝር የሥርዓተ ትምህርት መግቢያ፣ መተዋወቅ፣ 

ወዘተ 

1-2 4 የክርስትና ሕይወት 

መግሇጫ 

የ ‹‹ጤናማ›› ክርስቲያናዊ ሕይወት መግሇጫ 

1-3 11 እግዚአብሔርን ማወቅ ክርስቲያን ከእግዚአብሔር ጋር የጠበቀ 

ግንኙነት ሉኖረው የገባሌ 

1-4 22 የዴነት አውነታዎች ከዴነት ጋር የተያያዙ አንዲንዴ መርሆች 

1-5 26 የሰው ሌጅ ማንነት የአንዴ ክርስቲያን ማንነቶች 

1-6 29 ሁሇቱ ተፈጥሮዎች የክርስቲያን ሁሇቱ ተፈጥሮዎች መነሻ 

1-7 34 ከመንፈስ ቅደስ ጋር 

ሕብረት ማዴረግ 

መንፈስ ቅደስ ከክርስቲያን ሕይወት ጋር 

እንዱኖረው የሚፈሌገው መስተጋብር 

1-8 40 የክርስቲያን እዴገት የክርስቲያን ዘሊቂ መንፈሳዊ እዴገት መግሇጫ 

1-9 49 ሁሇቱ ተፈጥሮዎች የክርስቲያን ሁሇቱ ተፈጥሮዎች መነሻ 

1-10 55 በእርሱ የመኖር 

መርሆዎች 

የሁሇቱ ተፈጥሮዎችና በእርሱ (በጌታ) የመኖር 

ስዕሊዊ መግሇጫ 

1-11 63 በእኔ ብትኖሩ… በመንፈስ ቅደስ ውስጥ የመኖር ምንነትን 

የሚገሌጹ ጥቂት መርሆች 

1-12 69 በየዕሇቱ በእርሱ መኖር በየዕየሇቱ ከመንፈስ ቅደስ ጋር ሕብረት 

በማዴረግ መውጣትና መግባት 

1-13 78 ሶስት የእዴገት ምዕራፎች የክርስትና ሶስቱ ዋና ምዕራፎች 
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1-14 82 መከራን መቀበሌ መከራ፣ ስቃይና የእግዚአብሔር ለአሊዊነት 

1-15 91 የእርሱን ፈቃዴ መሇየት ውሳኔዎችን ሇመውሰዴ የሚረደ መመሪያዎች 

 

የእዴገት ዯረጃ 2 – ‹‹የዯቀ መዝሙር አዴራጊዎች ስሌጠና›› 
ትምሕርት ገጽ ርዕስ ማብራሪያ 

2-1 100 ዘጠኝ ምክንያቶች ዯቀ መዛሙርት የማዴረግ ሥሌጠና በብዙ አብያተ 

ክርስቲያናት እንዲይዘወተር እክሌ የፈጠሩ ዘጠኝ 

ምክንያቶች 

2-2 110 ዯቀ መዝሙርነት ግሇሰብ ተኮር ዯቀ መዝሙርነት ምንዴን ነው? 

2-3 119 ማዯግ የአዲዱስ አማኞች መንፈሳዊ እዴገት ምሌከታ 

2-4 137 ዯቀ መዝሙር ዯቀ መዝሙር ምንዴን ነው? 

2-5 144 ዯቀ መዝሙር 

ማዴረግ 

ላልችን ዯቀ መዝሙር የማዴረጊያ መመሪያዎች 

2-6 154 ወይይት ዯቀ መዝሙርነትን አስመሌክቶ የውይይት ነጥቦች 

 

የእዴገት ዯረጃ 3 - ‹‹ጥሌቅ የዯቀ መዝሙር ስሌጠና ፍሬ ሃሳቦች›› 

ክፍሌ I - የክርስትና ሕይወት አጭር ‹‹መግሇጫ›› (ትምህርት 3-1) 
ትምሕርት ገጽ ርዕስ ማብራሪያ 

3-1 160 ማጠቃሇያ ተጠቃል የቀረበ የክርስቲያን ሕይወት ገጽታ 

 

ክፍሌ II – ‹‹የጌትነት ትምሕርት - LORDSHIP›› (ትምህርት 3-2 እስከ 3-7) 
ትምሕርት ገጽ ርዕስ ማብራሪያ 

3-2 173 አስቀዴሞ የተፈጠሩ 

ዝንባላዎች 

ሌንገነዘባቸው የሚገቡ አስቀዴሞ የተፈጠሩ 

የሰው ሌጆች ዝንባላዎች 

3-3ሀ 175 ሁሇት ካምፖች በሁሇት ካምፖች የተከፈሇ የክርስቲያን 

ማሕበረሰብ 

3-3ሇ 179 ሁሇት ካምፖች በንጉሥ ሰሇሞንና በንጉሥ ዲዊት መካከሌ 

የተዯረገ የንጉሥነት ንጽጽር 

3-4ሀ 187 የእሥራኤሌ ጉዞ የእሥራኤሊዊያንን ጉዞ የተመሇከተ መግሇጫና 

ጥቅሶች 

3-4ሇ 205 ክርስቲያን  የክርስቲያንን ጉዞ የተመሇከተ መግሇጫና 

ጥቅሶች 

3-4ሐ 211 ማጠቃሇያ የሁሇቱ ካምፖች ባሕሪ ማጠቃሇያ 

3-5ሀ 213 ጌትነት የጌትነትን ፍሬ ሃሳብ የተመሇከቱ ጥቂት ጥቅሶች 

3-5ሇ 219 ጌትነት የጌትነትን ፍሬ ሃሳብ የተመሇከቱ ጥቂት 

መርሆች 

3-5ሐ 227 መማረክ የመማረክ አመክኗዊነት 

3-6ሀ 230 ሶስት አቅጣጫዎች ሕይወቴ ሉማረክባቸው የሚገባቸው ሶስት 

አቅጣጫዎች 

3-6ሇ 232 ሶስት አቅጣጫዎች ከኢዮብ ሕይወት ሌንማራቸው የሚገቡ ሶስት 
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ትምህርቶች 

3-6ሐ 239 ሶስት አቅጣጫዎች ሶስቱን አቅጣጫዎች አስመሌክቶ ጥቂት ጥቅሶች 

3-7 241 ውይይት ዴነትን፣ ሁሇቱን ተፈጥሮዎችና ጌትነትን 

አስመሌክቶ የውይይት ነጥቦች 

 

ክፍሌ III - ‹‹በእርሱ የመኖር›› ትምሕርት (ትምህርት 3-8 እስከ 3-16) 
ትምሕርት ገጽ ርዕስ ማብራሪያ 

3-8 246 ሁሇት 

ተፈጥሮዎች 

ክርስቲያን ከመንፈስ ቅደስና ከሰው ተፈጥሮ ጋር 

የሚያዯርገው መስተጋብር 

3-9 248 ሁሇት 

ተፈጥሮዎች 

ከሁሇቱ ተፈጥሮዎች ጋር የተያያዙ ጥቅሶች  

3-10 255 ዛሬ ዛሬ- በመንፈስ ቅደስ መኖር 

3-11 262 ኢያሱ 7 ከኢያሱ 7 የምንማራቸው የመኖር፣ ንስሀ የመግባትና 

የመታዯስ ቁም ነገሮች 

3-12 269 ዮሐንስ 15 ከዮሓንስ 15 የተወሰደ በእርሱ የመኖር ምሌከታዎች 

3-13 279 ወሌዴ ወሌዴ ዘወትር በእርሱ የመኖር ሞዳሊችን ወሌዴ ነው 

3-14 286 ቤተ መቅዯስ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ቤተ መቅዯስ መሆኑን 

የሚገሌጹ ጥቅሶችና የስዕሌ ማብራሪያዎች 

3-15 292 መብሰሌ በመንፈስ የመብሰሌ ጽንሰ ሃሳብ 

3-16ሀ 300 ሽሌማቶች ስሇ ኢየሱስ የፍርዴ ወንበር ጥናት 

3-16ሇ 310 ቤማ ስሇ ኢየሱስ የፍርዴ ወንበር የሥነ መሇኮት ምሌከታ 

 

ክፍሌ IV - ‹‹የክርስቲያን ኑሮ›› (ትምህርት 3-17)  
ትምሕርት ገጽ ርዕስ ማብራሪያ 

3-17 333 ኤፌሶን 4-5 በመንፈስና በሥጋ የመኖር ንጽጽር 
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መግቢያ -1  
 

የራእይ መግሇጫ 
 

 

እያንዲንደ ክርስቲያን 

ወዯ ክርስቶስ ብስሇት እና ሙሊት ይዯርስ ዘንዴ 

ዯቀ መዛሙርት አዴራጊዎችን/አሰሌጣኞችን 

ማሰሌጠን 
 

  

 
እኛም በክርስቶስ ፍጹም የሚሆን ሰውን ሁለ እናቀርብ ዘንዴ ሰውን ሁለ እየገሠጽን ሰውንም 
ሁለ በጥበብ ሁለ እያስተማርን የምንሰብከው እርሱ ነው። ሇዚህም ነገር ዯግሞ፥ በእኔ በኃይሌ 

እንዯሚሠራ እንዯ አሠራሩ እየተጋዯሌሁ፥ እዯክማሇሁ። (ቆሊሲያስ 1፡28-29) 



ix 
 

ይህ የዯቀ መዝሙር ማንዋሌ አዱስ ክርስቲያን ሇብቻው አንብቦ ይረዲዋሌ በሚሌ 

እምነት የተዘጋጀ አሇመሆኑን ማስገንዘብ እንወዲሇን፡፡ 

 

ይህ የዯቀ መዝሙር ማሰሌጠኛ ማንዋሌ በአዱሱ አማኝና በዯቀ መዝሙር 

አዴራጊው/አሰሌጣኙ/መንፈሳዊ ወሊጅ መካከሌ ውይይቶችን ሇመፍጠር እንዯ አጋዥ 

መሳሪያ የሚጠቅምና በመንፈስ ቅደስ መሪነት ዯቀ መዝሙር አዴራጊው የአዱሱን 

አማኝ መንፈሳዊ ፍሊጎቶች ሇይቶ በማወቅ ተገቢውን ምሊሽ ይሰጥ ዘንዴ እገዛ 

እንዱያዯርግ በሚያስችሌ መሌኩ የተዘጋጀ ነው፡፡ 
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መግቢያ-2 
 

የተመጣጠነ ሥሌጠና 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

እያንዲንደ የአጥቢያ ስብሰባዎች (ቤተክርስቲያናት) 

ተመጣጣኝ የሆነ ዯቀ መዛሙርትን ሇማፍራት 
የሚያስችሌ የስሌጠና ዘዳ ተግባራዊ ሇማዴረግ ሉተጉ ይገባሌ 

 

 (በጅምሊና በግሇሰብ ሊይ ያነጣጠረ ዯቀ መዛሙርትን የማፍራት ስሌጠና 

ሁሇቱም ጤናማ ሇሆነ መንፈሳዊ እዴገት አስፈሊጊዎች ናቸው) 

 

ግሇሰብ ተኮር  

የዯቀ መዝሙር ሥሌጠና 

 

(በጣም አስፈሊጊ፣ ነገር ግን 

በእጅጉ የተዘነጋ) 

ጅምሊ ተኮር  

የዯቀ መዝሙር ሥሌጠና 

 

(አስፈሊጊ፣ ነገር ግን በራሱ 

አጥጋቢ ውጤት ሇማምጣት 

በቂ ያሌሆነ) 

በግሇሰብ 

ሊይ 

ማተኮር 

ምሳላ/ሞዳ

ሌ መሆን 

መሰጠት 

ግሇሰብ ተኮር ጅምሊ ተኮር 

የመጽሐፍ 

ቅደስ ጥናት 

ስብከት 

ሴሚናሮችና 

ሥሌጠናዎች 

አነስተኛ 

ቡዴኖች 

የእግዚአብ
ሔርን ቃሌ 
ማስተማር 

 



xi 
 

ከሊይ የተገሇፀው የተመጣጠነ የዯቀ መዝሙር ሥሌጠና ስዕሌ ማብራሪያ 
 

መግሇጫ፡- አማኞች በሚሰበሰቡባቸው ማንኛውም ቦታዎች «የተመጣጠነ» የዯቀ 

መዝሙር ሥሌጠና መሰጠት እንዲሇበት እምነታችን ነው፡፡ በላሊ አገሊሇጽ በጅምሊና 

በግሇሰብ አማኞች ሊይ ያነጣጠረ የዯቀ መዝሙር ሥሌጠና ጤናማ ሇሆነ መንፈሳዊ 

እዴገት በጋራ ወሳኝ ሚና ይጫወታለ፡፡ ሁሇቱም ዯቀ መዝሙር የማዴረጊያ መንገድች 

የራሳቸው የሆነ ጠቃሚ ጎኖች ያሊቸው ሲሆን እርስ በእርስም ይዯጋገፋለ፡፡  

 

ተዯጋጋሚ ችግር፡- በርካታ አብያተ ክርስቲያናት በጣም ‹‹ውጤታማ›› በሚመስሇው 

የጅምሊ ተኮር ዯቀ መዝሙር ሥሌጠና ሊይ በከፍተኛ ዯረጃ ተወጥረው ይስተዋሊለ፡፡ 

በግሇሰብ ሊይ ያነጣጠረ የዯቀ መዝሙር ሥሌጠና በጥቅለ የግብአት-መር (ጊዜ፣ 

ጉሌበት፣ ገንዘብን በከፍተኛ ሁኔታ የሚጠይቅ) አሰሇጣጠን ዘዳን የሚከተሌ ቢሆንም 

የአንዴን አማኝ መንፈሳዊ እዴገት ከፍተኛ ዯረጃ ሊይ ሇማዴረስ የሚያበረክተው ሚና 

የሊቀ ነው፡፡ የቤተክርስቲያን መሪዎች ሇምዕመኖቻቸው በቂ የጉብኝት ጊዜ 

እንዱኖራቸው ቢሾሙም፣ ከምዕመኑ ቁጥር በርካታነት፣ በላልች ሥሌጠናዎች 

መጠመዴ፣ እና ጊዜ በማጣት ምክንያቶች ይህንን ተግባራቸውን ከግብ ማዴረስ 

ሲሳናቸው ይስተዋሊሌ፡፡ 

  

መፍትሄ ይኖረው ይሆን? የዚህ ችግር መፍትሄ መጋቢዎችና መሪዎች 

በቤተክርስቲያናቸው ታማኝ የሆኑ ዯቀ መዛሙርትን ማሰሌጠን እንዯሆነ እናምናሇን፡፡ 

እነዚህ ዯቀ መዛሙርት (መንፈሳዊ ወሊጆች) በተራቸው ላልች አማኞችን ዯቀ 

መዛሙርት ሉያዯርጉ በሚችለበት ዯረጃ የሚሰሇጥኑ በመሆናቸው ሥሌጠናው 

ቀጣይነት ባሇው መንገዴ የሚሄዴ ይሆናሌ፡፡  

 

ይህንን እውን ሇማዴረግ በርካታ መጋቢዎችና መሪዎች ዯቀ መዝሙር አዴራጊዎችን 

ሇማሰሌጠን ይችለ ዘንዴ እርዲታ እንዯሚያስፈሌጋቸው ተረዴተናሌ፡፡ በመሆኑም፣ 

መጋቢዎችና መሪዎች ዯቀ መዝሙር አዴራጊዎችን ሇማሰሌጠን የሚያስችሊቸውን 

መንገዴ መጠቆም የዚህ የስሌጠና ማንዋሌ አሊማ አካሌ ተዯርጓሌ፡፡  

 

በብዙ አብያተ ክርስቲያናት፣ ዯቀ መዛሙርትን የማብቃት/የማዘጋጀት ሥሌጠና፣ 

ሇአንዴ ክርስቲያን ‹‹መጽሐፍ ቅደሳዊ እውነታዎችን›› ከማቅረብ ጋር ብቻ የተያያዘ 

ተዯርጎ ተወስዶሌ፡፡ በዚህ ምክንያት ብዙ መሪዎች ያሇባቸው ሃሊፊነት መጽሐፍ 

ቅደሳዊ እውነታዎችን ማስተሊሇፍ እንዯሆነ አምነው ተቀብሇዋሌ፡፡ እንዯ እነዚህ 

አይነቶቹ መሪዎች ይህንን ካዯረጉ በኋሊ ያስተሊሇፉት የመጽሐፍ ቅደስ እውነታዎች 

በመንፈስ ቅደስ አማካኝነት በአማኙ ሕይወት ውስጥ መሥሌጠናት 

አሇመሥሌጠናታቸውን መጠበቅ ወይም መከታተሌ የራሱ የአማኙ ሀሊፊነት እንዯሆነ 

ያስባለ፡፡ ሆኖም ግን በርካታ አዱስ አማኞች ስሇ መንፈስ ቅደስ ያሊቸው እውቀት 
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በጣም ውስን በመሆኑ፣ ያወቁትን እውቀት በመንፈስ ቅደስ አማካኝነት ወዯ ሕይወት 

ሇመተግበር የተሇየ የግሇሰብ እርዲታ በብርቱ ይሻለ፡፡  

  

በብዙ አብያተ ክርስቲያናት፣ የእግዚአብሔርን ቃሌ በትክክሌ ሇማስተሊሇፍ የመጽሐፍ 

ቅደስ ትምህርት ቤቶች/ኮላጆች ስሌጠና ወሳኝ እንዯሆነ ታምኖበታሌ፡፡ በእርግጥ 

የመጽሐፍ ቅደስ ትምህርት ቤቶች ስሌጠና፣ እግዚአብሔር የብዙ መሪዎችን መንፈሳዊ 

እዴገት እውን ሇማዴረግ ተጠቅሞባቸዋሌ፡፡ ሆኖም ግን እያንዲንደ ክርስቲያን ይህን 

ስሌጠና የማግኘት ግዳታ እንዲሇበት የማሰብ ተገቢነት አይታየንም፡፡ እያንዲንደ 

አማኝ ወዯ መጽሐፍ ቅደስ ትምሕርት ቤት መሄዴ አሇበት የሚሇውን አስተሳሰብ 

ማራመዴ፣ ብዙ አማኞች የታናሽነት (የብቃት ጉዴሇት) መንፈስ ተጠቂዎች እንዱሆኑ 

በር ይከፍታሌ ብሇን እናስባሇን፡፡  

 
ኤፌ 4፡11-16 ጳውልስ እንዱህ ይሊሌ፣ ‹‹እርሱም አንዲንድች … እረኞችና 
አስተማሪዎች እንዱሆኑ ሰጠ፡ ሁሊችንም የእግዚአብሔርን ሌጅ በማመን 
በማቅ ወዯሚገኝ አንዴነት ሙለ ሰውም ወዯ መሆን የክርስቶም ሙሊቱ 
ወዯሚሆን ሙሊቱ ሌክ እስክንዯረስ ዴረስ ቅደስን ሥሌጠናን 
ሇመሥራትና ሇክርስቶስ አካሌ ሕንጻ ፍጹማን ይሆኑ ዘንዴ፡፡ … 

ከእርሱም የተነሣ አካሌ ሁለ እያንዲንደ ክፍሌ በሌክ እንዯሚሠራ 
በተሰጠሇት ጅማት እየተጋጠመና እየተያዘ ራሱን ሇማነጽ አካለን 
ያሳዴጋሌ፡፡›› 

  

እንግዱያውስ ‹‹የመሪዎች አሊማ ግሇሰብ ተኮር የዯቀ መዝሙር ሥሌጠና›› (መንፈሳዊ 

መባዛት) ሊይ ያተኮረ መሆን ይገባዋሌ፡፡ እያንዲንደ አማኝ፣ ዯቀ መዝሙር በመሆን 

ጎዲና ሊይ እንዲሇ ማሳወቅ እና በላልች አማኞች መንፈሳዊ እዴገት ሊይ ተሳታፊ 

እንዯሆነ እንዱገነዘብ ማዴረግ የመሪዎች አቢይ አሊማ መሆን አሇበት፡፡ 

 

ጅምሊ ተኮር የዯቀ መዝሙር ሥሌጠና፡ ከሊይ በቀረበው ሞዳሌ ስር የተዘረዘሩት 

እንዯ መስበክ፣ ሴሚናሮችን ማዘጋጀት ወይም ማሰሌጠን፣ ወዘተ ብዙውን ጊዜ 

የማስተማር ጸጋ ባሊቸው አማኞች የሚተገበሩ ናቸው፡፡ የመጽሐፍ ቅደስ ትምህርት 

ቤቶች ወይም የሴሚናር ስሌጠናዎች፣ መንፈሳዊ ሥሌጠናን ሉያግዙ የሚችለ ነገሮች 

ቢሆኑም የግዴ አስፈሊጊዎች ግን አይዯለም፡፡ 

 

ግሇሰብ ተኮር የዯቀ መዝሙር ሥሌጠና፡ በዚህ ስር የቀረበው ሞዳሌ የሚያሳየን 

ዯግሞ የማስተማር ፀጋ፣ አንዴን አማኝ በግሌ ዯቀ መዝሙር ሇማዴረግ (መንፈሳዊ 

ወሊጅ ሇመሆን) አስገዲጅ መጽሐፍ ቅደሳዊ መመዘኛ አሇመሆኑን ነው፡፡  

 

(ሇተጨማሪ ማብራሪያ የግሇሰብ ተኮር ዯቀ መዝሙር ሥሌጠና ሞዳሌ፣ አራቱ 

ኮምፖነንቶች የሚሇውን ትምህርት 2-2ን ይመሌከቱ፡፡) 

 



xiii 
 

የእግዚአብሔር ቃሌ፡ ‹‹የእግዚአብሔርን ቃሌ ማስተማር›› ሇግሇሰብ ተኮር የዯቀ 

መዝሙር ሥሌጠናም ሆነ ሇጅምሊ ተኮር የዯቀ መዝሙር ሥሌጠና አስፈሊጊ ክፍሌ 

ነው፡፡ እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅደስን እንዯ አንዴ የትምህርት መጽሐፍ በቀሊለ 

እንዴንመሇከተው አይሻም፡፡ የእርሱ ባሕሪ የተገሇጠበት እንዯሆነ እንዴናውቅ እንጂ፡፡ 

መጽሐፍ ቅደስ ሰዎች ስሇ እርሱ ‹‹እንዱያውቁ›› የሚያስችሊቸው መንገዴ ነው፡፡ 

‹‹አንተን . . . ያውቁ ዘንዴ፣ ይህች የዘሊሇም ሕይወት ናት፡፡›› (ዮሐ. 17፡3)፡፡ የመንፈስ 

ቅደስ ምሪት ሁሌጊዜ በቃለ መሰረት የሚፀና ይሆናሌ፡፡  

 

መሰጠት፡ ይህ ዯቀ መዝሙር አዴራጊው (መንፈሳዊ ወሊጁ) ሇሰሌጣኝ ዯቀ መዝሙሩ 

መንፈሳዊ ፍሊጎቶች መሟሊት የሚያዯርገውን የሌብ ዝንባላ እና ጥረት ይመሇከታሌ፡፡ 

ይህ ክፍሌ መጽሐፍ ቅደሳዊ እውነታዎችን ከማስተሊሇፍ በዘሇሇ፣ በዯቀ መዝሙር 

አዴራጊውና በሰሌጣኝ ዯቀ መዝሙሩ መካከሌ የሚኖረውን ጥሌቅ ግንኙነትንም 

ያመሇክታሌ፡፡ መጽሐፍ ቅደስ ሇዯቀ መዛሙርነት የሚሰጠው ትርጉም የተራ ተማሪና-

አስተማሪ ግንኙነትን የሚንፀባርቅ ሳይሆን የአንዴ ‹‹የሞያ ተማሪ›› ከአስተማሪው ጋር 

የሚያሳየውን መስተጋብር ይመስሊሌ፡፡  

 

ምሳላ (ሞዳሌ) መሆን፡ ሰሌጣኙ ዯቀ መዝሙር የዯቀ መዝሙር አዴራጊውን 

(መንፈሳዊ ወሊጁን) ጥሌቅ ስሜቶች እንዯሚወርስ ይታሰባሌ፡፡ በዚህ ምክኒያት 

የሁሇቱ ግንኙነት ከተራ የተማሪና አስተማሪ ግንኙነት በእጅጉ የጠሇቀ እና የመጠቀ 

ነው፡፡ እንዳት አዴርገህ ነው ሇአንዴ ሰው ትዕግስትን፣ ወይም ታማኝነትን፣ ወይም 

ፍቅርን የምታስተምርው? እነዚህ ነገሮች በጆሮ ከመዯመጥ ይሌቅ በአይን ሇመታየት 

የሚቀለ ናቸው፡፡ አይዯለምን?  

 

በግሇሰብ ሊይ ማተኮር፡ የሥሌጠና ሃሳቦቹ ሇሰሌጣኙ ዯቀ መዝሙር በሚቀርቡበት 

ወቅት ሌክ እንዯ ቀሇም ትምህርት 1፣2፣3፣4፣5 ብል ነጥብ የማስጨበጥ/የማስሸምዯዴ 

መንገዴ የዚህ ሥሌጠና አሊማ እንዲሌሆነ ሉሰመርበት ይገባሌ፡፡ ዯቀ መዝሙር 

አዴራጊው በፀልት በመትጋትና ሇመንፈስ ቅደስ ሥራ ራሱን እንዯመሳሪያ በማዘጋጀት 

አዱሱን አማኝ ወዯ ዯቀ መዝሙር ሇማሳዯግና መንፈሳዊ ፍሊጎቶቹን ሇማሟሊት 

መትጋት ይጠበቅበታሌ፡፡ ይህ ማሰሌጠኛ ማንዋሌ በሰሌጣኝ ዯቀ መዝሙሩና በዯቀ 

መዝሙር አዴራጊው መካከሌ ጥያቄዎችና ውይይቶች እንዱፈጠሩ በማዴረግ 

የሁሇቱም መንፈሳዊ ሕይወት እንዱያዴግ በሚያስችሌ መሌኩ የተቀረፀ ነው፡፡ በዚህ 

ሂዯት ውስጥ መንፈስ ቅደስ ሇዯቀ መዝሙር አዴራጊው የሚያሇማምዯው ሌዩ የሆኑ 

የግሌ ሌምድች እንዯሚኖሩም ይታመናሌ፡፡ 
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መግቢያ-3 
 

‹‹መጽሐፍ ቅደሳዊ የዯቀ መዝሙር ሥሌጠና›› ሞዳሌ 

 

 

 
  

  

  

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ጳውልስ በተሰልንቄ ከተማ ይኖሩ ሇነበሩ አማኞች የሊከው የመጀመሪያ 

ዯብዲቤ ሇ ‹‹መንፈሳዊ ወሊጅነት›› (ሇመጽሐፍ ቅደሳዊው የዯቀ መዝሙር ሥሌጠና) 

ሞዳሌ አዴርገን እንሇመከታሇን፡፡ (1ተሰ. 2፡3-13) 

 

አይምሯቸው በአንዴ አሊማ የተጠመዯ ነበር- ፡3-6 ‹‹... እያቆሊመጥን ከቶ አሌተናገርንም፣ 

እግዚአብሔርም እንዯሚመሰክር እያመካኘን በመጎምጀት አሌሠራንም፤ የክርስቶስም ሐዋርያት 
እንዯ መሆናችን ሌንከብዴባችሁ ስንችሌ፣ ከእናንተ ቢሆን ወይም ከላልች ክብርን ከሰው 
አሌፈሇግንም፡፡››  

 

ው- ውሌዯት 

ሞ- ሞት 

ወ- የወንጌሌ ሥርጭት 

ከክርስቶስ በፊት 

‹‹መንፈሳዊ ወሊጅነት›› 

ግሇሰብ ተኮር የዯቀ መዝሙርነት 

ሥስሌጠና 

ው 

ሌጅ 

ጎረምሳ 

አዋቂ 

ጅምሊ ተኮር የዯቀ መዝሙርነት ሥሌጠና (በአማኙ 

የሕይወት ዘመን በሙለ) 

መጽሐፍ ቅደስ ጥናት 

ስብከት 

ሴሚናሮችና ስሌጠናዎች 

አነስተኛ ቡዴኖች 

1 

ከዯቀመዝሙርነት ሥሌጠና የሚጠበቁ 

ውጤቶች፡ 

  -መንፈሳዊ ብስሇት 

  -ፍሬአማነት 

   -መንፈሳዊ መባዛት 

ሞ 

2 

ዴኅነት 

ወ 

ሌጅ 

3 
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1. እናት ሌጆቿን እንዯምትንከባከብ አማኞችን ይንከባከቡ ነበር  
፡7-8 ነገር ግን ሞግዚት የራስዋን ሌጆች እንዯምትንከባከብ፣ በመካከሊችሁ የዋሆች 
ሆንን፤ እንዱሁም እያፈቀርናችሁ የእግዚአብሔርን ወንጌሌ ሇማካፈሌ ብቻ ሳይሆን የገዛ 
ነፍሳችንን ዯግሞ እናካፍሊችሁ ዘንዴ በጎ ፈቃዲችን ነበር፣ ሇእኛ የተወዯዲችሁ ሆናችሁ 

ነበርና፡፡ 

 

2. ሇአዱስ አማኞች ‹‹መሌካም ምሳላዎች›› ነበሩ  
፡9-10 ወንዴሞች ሆይ ዴካማችንና ጥረታችን ትዝ ይሊች“ሌና፣ ከእናንተ በአንደ እንክዋን 
እንዲንከብዴበት በሇሉትና ቀን እየሠራን የእግዚአብሔርን ወንጌሌ ሇእናንተ ሰበክን፡፡ 
በእናንተ በምታምኑት ዘንዴ በእንዳት ባሇ ቅዴስናና ጽዴቅ ነቀፋም በላሇበት ኑሮ 
እንዯሄዴን እናንተና እግዚአብሔር ምስክሮች ናችሁ፤ 

 

3. ሇእያንዲንዲቸው ትኩረትን በመስጠትና አባት ሇሌጁ እንዯሚሆነው 

በመሆን አገሇገለ  
፡11-12 ወዯ መንግሥቱ ወዯ ክብሩም ሇጠራችሁ ሇእግዚአብሔር እንዯሚገባ ትመሊሇሱ 
ዘንዴ እየመከርንና እያጸናን እየመሰከርንሊችሁም፣ አባት ሇሌጆቹ እንዯሚሆን 
ሇእያንዲንዲችሁ እንዯሆንን ታውቃሊችሁና፡፡ 
 

4. የእግዚአብሔር ቃሌ የዯቀ መዝሙር ሥሌጠና ዋና አካሌ ነው  
፡13 ስሇዚህም የመሌእክትን ቃሌ እርሱም የእግዚአብሔር ቃሌ ከእኛ በተቀበሊችሁ ጊዜ፣ 
በእውነት እንዲሇ በእናንተ በምታምኑ ዯግሞ እንዯሚሠራ እንዯ እግዚአብሔር ቃሌ 
እንጂ እንዯሰው ቃሌ አዴርጋችሁ ስሊሌተቀበሊችሁት፣ እኛ ዯግሞ እግዚአብሔርን 
ሳናÌርጥ አናመሰግናሇን፡፡ 

 (1ተሰልንቄ 2፡3-13) 
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መጽሐፍ ቅደሳዊው የዯቀ መዝሙር ሥሌጠና ሞዳሌ ማብራሪያ 
  

1. መግሇጫ 

ቀዯም ሲሌ ያየነው ‹‹የተመጣጠነ የዯቀ መዝሙር ሥሌጠና›› (መግቢያ-3) ትምህርት፣ 

በቤተ ክርስቲያን ሉኖር የሚገባውን አካሔዴ ያመሇክታሌ፡፡ ‹‹መፅሐፍ ቅደሳዊው 

የዯቀ መዝሙር ሥሌጠና ሞዳሌ›› ስዕሊዊ መግሇጫ ዯግሞ የተመጣጠነ ዯቀ 

መዝሙር (ማሇትም ግሇሰብ ተኮር የዯቀ መዝሙር ሥሌጠና እና ጅምሊ ተኮር የዯቀ 

መዝሙር ሥሌጠና) በአንዴ አማኝ መንፈሳዊ ሕይወት ውስጥ እንዳት መተግበር 

እንዲሇበት የሚያስገነዝብ ነው፡፡ 

 

እነዚህ ሁሇት አይነት ዯቀ መዝሙር የማሰሌጠኛ ዘዳዎች በጊዜ መመዘኛ እንዱነፃፀሩ 

የተዯረገ ሲሆን በግሇሰብ ሊይ ሊተኮረ የዯቀ መዝሙር ሥሌጠና መፅሐፍ ቅደሳዊ 

ዴጋፎች ቀርቧሌ፡፡ 

 

2. ጅምሊ ተኮር የዯቀ መዝሙር ሥሌጠና ሞዳሌ 

ይህንን ሞዳሌ በርካታ አብያተ ክርስቲያናት የሚተገብሩት ሲሆን ሞዳለም 

በተቆራረጠ ቀጥታ መስመር ከአማኙ የህይወት ዘመን ጉዞ ጋር በመነፃፀር በስዕለ ሊይ 

የተመሇከተው ነው፡፡ በርካታ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ይህ አሰሇጣጠን በብዙ 

አማኞች መንፈሳዊ ሕይወት እዴገት ሊይ ባሳዯረው አለታዊ ተፅእኖ ሊይ የጋራ 

መግባባት አሊቸው፡፡ 

 

3. ግሇሰብ ተኮር የዯቀ መዝሙር ሥሌጠና ሞዳሌ 

በአማኙ ሕይወት ውስጥ ያሇውን ይህን ክፍተት ሇመሙሊት እና ጤናማ መንፈሳዊ 

እዴገት ሇማምጣት ‹‹ግሇሰብ ተኮር የዯቀ መዝሙር›› (የመንፈሳዊ ወሊጅነት) ሥሌጠና 

ፍቱን የሥሌጠና መንገዴ እንዯሆነ እናምናሇን፡፡ እያንዲንደ አዱስ አማኝ ሉሟለሇት 

የሚፈሌገው የራሱ የሆኑና የተሇዩ መንፈሳዊ ፍሊጎቶች አለት፡፡ አዱሱ አማኝ 

የመጽሐፍ ቅደስን ሀሳቦች ሇመቀበሌ ሌቡ ክፍት የሚሆነበት የመንፈሳዊ ሌጅነት 

ወቅት፣ መንፈሳዊ እዴገቱን ሇማፋጠንና ወዯ ብስሇትና ፍሬያማነት የሚዯርገውን ጉዞ 

ሇማገዝ በአመቺ አጋጣሚዎች የተሞሊ ነው፡፡ በአማኙ መንፈሳዊ እዴገትና በህፃናት 

አካሊዊ እዴገት መካከሌ በርካታ ዝምዴናዎቸ አለ፡፡ ሇሁሇቱም፣ እነዚህ ወቅቶች 

የማዯጊያ ጊዚያት ናቸው፡፡ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ሀሳቦችን በሰው ስርዏት ማሇትም 

(‹‹እንዯገና መወሇዴ››፣ ‹‹ሌጅነት››፣ ወዘተ) በሚለት ቃሊት ሉገሌፅ የፈሇገበት 

ምክኒያት ይህ ተማስል የፈጠረው መስተጋብር እንዯሆነ እናምናሇን፡፡ (ትምህርት 2-2 

ይመሌከቱ)፡፡ 

 

ብዙውን ጊዜ አማኞች ራሳቸውን እንዱንከባከቡ ሇራሳቸው ይተዋለ፡፡ ይህ 

የሚዯረገው መጽሐፍ ቅደስን ማስተማርና ከላልች አማኞች ጋር ሕብረት 

እንዱያዯርጉ እዴሌ መክፈት በራሱ በቂ እንዯሆነ በማሰብ ነው፡፡ አማኞች ኢየሱስን 
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እንዯ ግሌ አዲኛቸው ሇመቀበሌ በወሰኑበት ወቅት በግሌ የሚከታተሊቸው ሰው 

ቢያገኙ የተሻሇ መንፈሳዊ እዴገት ሉያሳዩ እንዯሚችለ እናምናሇን፡፡ በተጨማሪም፣ 

በዚህ መሌክ መጽሐፍ ቅደሳዊ እውነታዎችን በግሌፅ ተምረው ቢሆን ኖሮ 

በሕይወታቸው የተሻለ ውጤቶች ሊይ ይዯርሱ እንዯነበር እምነታችን ነው፡፡ 

 

አዱስ አማኞች ብዙውን ጊዜ ሌክ እንዯ ሕፃን ሌጅ ይራባለ፤ በግሌ የሚመራቸው 

(የሚንከባከባቸው) ሰው ይሻለ፡፡ እንዯሚታወቀው አዱስ አማኝ ኃጢአቱ እንዯ 

ተሰረየሇት እና መንግስተ ሰማያት እንዯሚገባ በማወቁ ምክንያት በትሌቅ ሐሴት 

ውስጥ መዋኘት ይጀምራሌ፡፡ ይህ የሐሴት ስሜት በመንፈሳዊ ዕዴገት አስፈሊጊነት 

ሊይ ጥሊውን ሉያጠሊበት አይገባም፡፡ አዱስ አማኞች መንፈስ ቅደስ በሕይወታቸው 

ያሇውን ስፍራ ጠንቅቀው ሉረደ ይገባሌ፡፡ እንዳት መንፈስ ቅደስን መስማት፣ 

መከተሌና መታዘዝ እንዲሇባቸውም ሉገነዘቡ ይገባሌ፡፡ ሇመንፈሳዊ እዴገታቸው 

ስኬት እንዳት ከመንፈስ ቅደስ ጋር መተባበር እንዲሇባቸው በጥሌቀት መረዲት 

አማራጭ የላሇው ጉዲይ ነው፡፡ 

 

4. ሇግሇሰብ ተኮር የዯቀ መዝሙር ሥሌጠና ዘዳ መጽሐፍ ቅደሳዊ ማስረጃ (1ተሰ. 

2፡3-13) 

ጳውልስ ሇመንፈሳዊ ሌጆቹ እራሱን እንዯ ‹‹መንፈሳዊ ወሊጅ›› በመቁጠር ግሇሰብ 

ተኮር የዯቀ መዝሙር ሥሌጠና ሞዳሌ (በተጨማሪ ትምህርት 2-2 ን ይመሌከቱ) 

ምን እንዯሚመስሌ ያሳየናሌ፡፡ ጳውልስ መንፈሳዊ ወሊጅ ከእያንዲንደ መንፈሳዊ ሌጅ 

ወይም ሰሌጣኝ ዯቀ መዝሙር ጋር ሉኖረው ስሇ ሚገባው ግንኙነት መጽሐፍ ቅደሳዊ 

አስረጂዎችን በዚህ ጥቅስ ሊይ አስፍሯሌ፡፡ 

  

  

  

  

  

  



xviii 
 

መግቢያ-4 
 

ይህ የግሇሰብ ተኮር ዯቀ መዝሙር ሥሌጠና ሥርዓተ-ትምህርት 

በሦስት ዋና ዋና የእዴገት ዯረጃዎች የተከፋፈሇ ነው 
 

 

የእዴገት ዯረጃ 1- የክርስትና ሕይወትን መረዲት 

 

የእዴገት ዯረጃ 2- የዯቀ መዝሙር አዴራጊዎች/አሰሌጣኞች ስሌጠና 

 

የእዴገት ዯረጃ 3- ጥሌቅ የዯቀ መዝሙር ስሌጠና ፍሬ ሃሳቦች 

ክፍሌ I- የክርስትና ሕይወት መግሇጫ 

ክፍሌ II- የኢያሱስ ጌትነት ትምህርት 

ክፍሌ III- ያሇማቋረጥ ‹‹በእርሱ የመኖር›› ሌምምዴ 

ክፍሌ IV- የክርስቲያን ፀባይና ኑሮ 

 

************************ 

 

ጠቃሚ መሌዕክት፡ እነዚህን ትምህርቶች አንዴ-ሇአንዴ ግንኙነት ሊይ ባተኮረ መንገዴ 

መጠቀም የመጀመሪያ ቅዴሚያ ሉሰጠው ይገባሌ፡፡ ይህን ማዴረግ ካሌተቻሇ ግን 

በአነስተኛ ቡዴን ዯረጃ ቢሰጡም ውጤታማነታቸው ጉሌህ ነው፡፡  

 

እነዚህ ትምህርቶች ሌክ ጋዜጣ እንዯሚነበብ ሉነበቡ በሚችለበት ሁኔታ የተዘጋጁ 

አይዯለም፡፡ ትምሕርቶቹ - ሰሌጣኙ ዯቀ መዝሙር በትምህርቱ ውስጥ የቀረቡ ቁም 

ነገሮችን ወዯግሌ ሕይወቱ እየመነዘረ እንዱመሇከት፤ የውይይት ሃሳቦችን በማንሳት፣ 

ሉዲሰሱ የሚገባቸው መንፈሳዊ ፍሊጎቶች እንዱዲሰሱ በማዴረግ፣ እና እያንዲንደ 

ክርስቲያን በእግዚአብሔር እጅ ጠቃሚና የሚስማማ እንዱሆን ሇመርዲት - አጋዥ 

መሳሪያ በሚሆኑበት መንገዴ የተዘጋጁ ናቸው፡፡ 

 

************************ 
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መግቢያ-5 
 

የዯቀ መዝሙር አዴራጊ/አሰሌጣኝ ስሌጠና ኮርስ (የአንዴ-ሇ-አንዴ 

አሰሇጣጠን መንገዴ የሚመረጥ ሲሆን፣ ስሌጠናው በቡዴንም 

ሉሰጥ ይችሊሌ 
 

‹‹በግሇሰብ ሊይ ያተኮረ የዯቀ መዝሙር ሥሌጠና መርህ›› 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

የእዴገት ዯረጃ 1 የእዴገት ዯረጃ 2 

 

የእዴገት ዯረጃ 3 

 
«የክርስትና 

ሕይወትን መረዲት´ 

«የዯቀ መዝሙር 

አዴራጊ ስሌጠና´ 

 

«ጥሌቅ የዯቀ መዝሙር 

ስሌጠና ሃሳቦች´ 

 
ክፍሌ I- መግሇጫ 

 
ክፍሌ II- ጌትነት 

 
ክፍሌ III- በእርሱ 

መኖር 

 

ክፍሌ IV- መኖር 

 

 

 ላልችን ዯቀ መዝሙር ሇማዴረግ ሇእግዚአብሔር ጊዜ ይኑርዎ   

   

   

 

አሊማ፡ 

 

 

 

 

 

*የሚፈጀው 

ጊዜ: 

ዯቀመዝሙሩ 

ከእግዚአብሔር 

ጋር ያሇው 

ግንኙነት 

 

 

6 ወራት ± 

 

ዯቀ 

መዝሙርነትና 

ላልችን ዯቀ 

መዝሙር 

ማዴረግ 

 

2-3 ወራት ± 

*ክሇሳ 

*ግንዛቤን ማስፋት 

*በክፍሌ ውስጥ 

የሚዯረግ ትወና 

 

 

6 ወራት ወይም ከዛ 

በሊይ 

* ማስታወሻ፡ የጊዜ ሰላዲው 

በሣምንት አንዴ የመገኛ ጊዜ 

ሊይ ተንተርሶ የተሰሊ ሲሆን 

እንዯ አስፈሊጊነቱ ሉሇወጥ 

ይችሊሌ፡፡ 



xx 
 

መግቢያ-6 
 

የዯቀ መዝሙር ማሰሌጠኛ ማኑዋለ መግቢያ 
 

እግዚአብሔር፣ የራሳችንን ፍሊጎቶችና መብቶች ሇማስከበር የምናሳየውን ግትርነት 

በመተው፣ በዚህ ዘመን ሇእርሱ የተመቹና ጠቃሚ መሳሪያዎች ሇመሆን 

ስንወስንሇትና፣ በውስጣችን የዯቀ መዝሙር ዝንባላን ሲመሇከት በእጅጉ እንዯ 

ሚዯሰትብን የዚህ ስሌጠና አዘጋጆች ጠንካራ እምነት ነው፡፡ እርሱ ሉዯፍረው 

የማይገባ ተብል በሕይወታችን አንዴ ጥግ የተከሇሇ ምንም አይነት አመሇካከት 

ሉኖረን አይገባም፡፡ በዚህ ማንዋሌ ውስጥ የቀረቡ አንዲንዴ ፍሬ ሀሳቦች በክርስቲያኑ 

ማህበረሰብ ዘንዴ በከፍተኛ ሁኔታ ከተስፋፉ አመሇካከቶች ጋር ሉጋጭ ይችሌ 

ይሆናሌ፡፡ አሊማችን፣ በእኛ እምነት የተዘነጉ የምንሊቸውን የመጽሐፍ ቅደስ 

መርሆችን ማስታወስና በብዙ ክርስቲያኖች ተቀባይነት አግኝተው የሰነበቱ የተሳሳቱ 

አስተሳሰቦችን ይፋ ማዴረግ ነው፡፡ ማንኛውም ሰው ይህንን መግቢያና ቀጣዮቹን 

ትምህርቶች በተከፈተ ሌብ ካነበበ በኃሊ መጽሐፍ ቅደሳዊ አስተምህሮዎችን 

በተገቢው ዯረጃ ሇማስተሊሇፍ ይረዲን ዘንዴ አስተያየቱን እንዱሇግሰን 

እናበረታታሇን፡፡ አማኞች፣ በመንፈሳዊ ሕይወታቸው፣ በክርስቶስ የበሰለና ፍሬያማ 

እንዱሆኑ ካሇን ጥሌቅ ፍሊጎት ጎን ሇጎን ስህተቶች ሌንሰራ እንዯምንችሌ የሚሰማንን 

ፍርሀት መዯበቅ አስፈሊጊ መስል አይታየንም፡፡  

 

አማኞች ሁለ በተሇይም አዲዱሶቹ አማኞች ሉገነዘቧቸው የሚገቡ ጥቂት መርሆዎች 

አለ፡፡ ብዙውን ጊዜ ሇአዲዱስ ክርስቲያኖች የሚቀርብሊቸው መጽሐፍ ቅደሳዊ 

‹‹መርሆዎች›› ወይም የግሌ መመሪያዎች ሳይሆን የመጽሐፍ ቅደስ ‹‹እውቀቶች›› 

ናቸው፡፡ አዱስ አማኞች በፍጥነት እንዳት በመንፈስ ቅደስ ሊይ የተዯገፈ ሕይወት 

መኖር እንዲሇባቸው ሉማሩ ይገባሌ፡፡ (የኮምፒውተር ወይም የመኪና ማኑዋልች 

በዝርዝርና በበቂ መረጃዎች የተዯራጁ ቢሆንም በአግባቡ ኮምፒውተር ሇመጠቀምም 

ሆነ መኪና ሇማሽከርከር ከእነዚህ መረጃዎች በተጓዲኝ የግሇሰብ እርዲታ ማግኘት 

በእጅጉ ጠቃሚ ነው፡፡) 

 

በክርስቲያኑ ማህበረሰብ ውስጥ አንዲንዴ በሰፊው የተስፋፉና የተሳሳቱ ጎጂ 

አመሇካከቶች እንዲለ እናምናሇን፡፡ በሰፊው ከተሇመደ የስህተት ሀሳቦች በተቃራኒ 

ሆኖ ማስተማር ዯግሞ ቀሊሌ ባሇመሆኑ እነዚህ አመሇካከቶች መጽሐፍ ቅደሳዊ 

ሀሳቦች መስሇው ሇረጅም ጊዜ ሉሰነብቱ ይችሊለ፡፡ አንዲንዴ የመጽሐፍ ቅደስ 

ሀሳቦችን (ሇምሳላ፣ የክርስቶስ የሽሌማት ሥነ ስርዓትን) ችሊ ማሇት ወይም መተው 

በአዱስ አማኞች ውስጥ እነዚህ ትምህርቶች ምንም ጠቀሜታ እንዯላሊቸው 

እንዱታስቡ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ እንዯነዚህ አይነቶቹ አመሇካከቶች፣ ከሌጅነት ጀምሮ 

በክርስቶስ ወዲሇው ብስሇት በክትትሌ እንዱያዴጉ እዴሌ ባሌተሰጣቸው ክርስቲያኖች 

ጎሌቶ ይታያሌ፡፡ 



xxi 
 

መሻታችን እያንዲንደ አዱስ አማኝ (እንዱሁም ማንኛው መንፈሳዊ ረሀብ ያሇበት 

የሰነበተ ክርስቲያን) ስሇ ክርስቲያናዊ ሕይወት የጠራና ጠቅሇሌ ያሇ ሀሳብ 

እንዱኖረው፣ በተጨማሪም ስሇ እግዚአብሔር አሊማዎች መሰረታዊ መረዲት 

እንዱኖረው ማገዝ ነው፡፡ በክርስቲያኑ ማሕበረሰብ መካከሌ አሁን ሇሚታየው 

መንፈሳዊ ጥንካሬ መታጣት አብይ ከሚሆኑ ምክንያቶች አንደ አማኙ ከመነሻው 

ጠቃሚ የሆኑ መመሪያዎችና መንፈሳዊ አቅጣጫዎች (ግቦች) አንዱያገኝ ስሇ 

ማይዯረግ በመሆኑ እንዯሆነ እናምናሇን፡፡ አዱስ አማኝ እነዚህን መርሆዎች በጊዜ 

ተምሯቸው ቢሆን ኖሮ እግዚአብሔር በሕይወቱ ውስጥ ሉያዯርግ የፈሇገውን 

በማወቅ ሂዯት ውስጥ ከሚያጋጥሙት አሊስፈሊጊ ከሆኑ ተስፋ መቁረጦችና ጉዲቶች 

በተረፈ ነበር፡፡ ሇብዙ አዱስ አማኞች የመጀመሪያዎቹ ጥቂት ወራቶች በሕይወታቸው 

ሊይ ወሳኝ ወቅቶች ናቸው፡፡ እነዚህ ወቅቶች አዱስ አማኝ ሇመማር ከፍተኛ ፍሊጎት 

የሚያሳይበት ወቅቶች ናቸው፡፡ ብዙውን ጊዜ ግን እነዚህ አዱስ አማኞች በዚህ ወቅት 

ከእግዚብሔር ቃሌ እውነት ጋር በራሳቸው ጥረት እንዱገናኙና የእግዚአብሔርን ቃሌ 

እውቀት በራሳቸው መረዲት እንዱዋሀደት ሇራሳቸው ይተዋለ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 

አዱስ አማኞች በመጀመሪያዎቹ የክርስትና ዘመናቸው ወቅት አብረዋቸው ያለትን 

ላልች ክርስቲያኖች ውጫዊ ነገርና አስተሳሰብ የመቅዲት ዝንባላ በከፍተኛ ዯረጃ 

ይታይባቸዋሌ፡፡ ስሇዚህ እነዚህ ሰዎች የዕሁዴ ቀን መንፈሳዊ ሥሌጠናን በሳምንቱ 

ያሇው በጣም ጠቃሚ መንፈሳዊ ሥሌጠና ነው ወዯሚሌ ማጠቃሇያ ሊይ ቢዯርሱ 

ሉያስገርሞት አይገባም፡፡ ይህንኑ አይተው አዴገዋሌና፡፡ ከእግዚአብሔር ጋር ያሇን 

መንፈሳዊ ጉዞ በቀን 24 ሰዏት፣ በሳምንት 7 ቀን (24/7) መሆኑ መታወቅ አሇበት፡፡ 

 

የተበታተነ የእግዚአብሔር ቃሌ እውቀትን፣ የተቆራረጠ ስዕሌን መሌሶ ከመገጣጠም 

ጨዋታ ጋር ሌናነፃፅረው እንችሊሇን፡፡ አንዴ ሰው ምንም እንኳ እነዚህ ቁርጥራጮች 

በእጁ ሊይ ቢገኙም፣ ሉረዲው የሚችሌ ሰው በላሇበት ሁኔታ ትርጉም በሚሰጡበት 

ሁኔታ አገጣጥሞ ሇመጨረስ ይከብዯዋሌ፣ ጊዜ የፈጅበታሌም፡፡ የመጫወቻው ሳጥን 

ክዲን ሊይ ያሇውን ማገናዘቢያ ተመሌክተው ስዕለን የሚሰሩት ከሆነ ግን 

ቁርጥራጮቹን ገጣጥሞ ሇመጨረስ በጣም ቀሊሌ ነው፡፡ በተመሳሳይ፣ አዱስ አማኝ 

በክርስትና ሕይወቱ መጀመሪያ ሊይ፣ እንዳት ከእግዚአብሔር ጋር መጓዝ እንዲሇበት 

የሚያስታውቀው አጠቃሊይ መፅሐፍ ቅደሳዊ መርሆዎች ቢቀርቡሇት፣ የሚኖረው 

ሕይወት ትረጉሙ እንዱሰማው ይረዲዋሌ፡፡  

 

ማሳሰቢያ፡ እባክዎ ይህንን ማሰሌጠኛ ማንዋሌ ያሇበቂ ማብራሪ ሇላሊ ሰው አይስጡ፡፡ 

ብዙ ጊዜ ሰዎች ሉገነዘቡ ከሚችለት በሊይ የሚገነዘቡ ሉመስሇን ይችሊሌ፡፡ ሰሌጣኙ 

ዯቀ መዝሙር፣ የቀረቡትን ፍሬ ሀሳቦች በተገቢው ዯረጃ ተረዴቷቸው ከሆነና 

ተግባራዊ ካዯረጋቸው፣ እንዯ አሰሌጣኝ የዯከሙት ዴካምና ያጠፉት ጊዜ ዋጋው 

ታሊቅ ነው፡፡ 
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መግቢያ-7 
 

አጭር መግቢያና ጠቃሚ ምክሮች 
  

1. መሪ ከሆኑና በግሌዎ መጽሐፍ ቅደሳዊውን የዯቀ መዝሙር ፍሬ ሀሳብን ሇመረዲት 

የሚሹ ከሆነ  

በዚህ የዯቀ መዝሙር ማሰሌጠኛ ማንዋሌ ውስጥ የእዴገት ዯረጃ-2 ሊይ 

የሰፈሩ ቁም ነገሮችን በጥንቃቄ እንዱያነቡ እንመክርዎታሇን፡፡ 

 

 2. መሪ ከሆኑና ላልችን ዯቀ መዝሙር የሚያዯርጉ አማኞችን የማሰሌጠን ፍሊጎት 

ካልት ዯግሞ 

በፀልት ሆነው ታማኝ ሉሆኑ የሚችለ ሰዎችን ይምረጡ፡፡ 12 ሰዎች ቢሆኑ 

በጣም ጥሩ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ በየሣምንቱ ቢያንስ አንዴ ቀን በመገናኘት ከ1 

ሰአት እስከ 1፡30 ሰዏታት አብራችሁ በመቆየት በዚህ ማንዋሌ ውስጥ 

የእዴገት ዯረጃ-2 ሊይ የሰፈሩ ሀሳቦችን እንዱያጠኑ እንመክራን፡፡ ቢያንስ 3 

ወር የሚፈጅ የስሌጠና ውሳኔ ውስጥ እንዯገባችሁ አስተውለ፡፡  

  

 3. እርስዎ ራስዎ ዯቀ መዝሙር ያሌሆነ አማኝ ከሆኑና የክርስትናን ሕይወት 

በጥሌቀት የመርዲት ፍሊጎት ካሇዎት  

በፀልት ሆነው የሚያከብሩት አንዴ ከእርሶ ቀዯም ያሇ (በሰሌ ያሇ) 

ክርስቲያን ይምረጡ፡፡ ይህ ሰው ከእርሶ ጋር ቢያንስ በሣምንት አንዴ ቀን 

እየተገናኘ በዚህ ማንዋሌ ውስጥ ያሇውን የእዴገት ዯረጃ-1 ትምህርት 

አብሮት ሉያጠና ፈቃዯኛ መሆኑን እርግጠኛ ይሁኑ፡፡ ሉረዲዎ የሚችሌ 

ሰው ካጡ መጀመሪያ ትምህርት 2-5ሇ ን በጥንቃቄ ያንብቡ፤ ወዯ 

አዕምሮዎ የሚመጡ ጥያቄዎችን መጻፍ አይዘንጉ፣ ጥናቱ ምናሌባት 3 ወር 

ሉፈጅብዎ ይችሊሌ፡፡  

 

4. በግሌዎ አዱስ አማኝን ዯቀ መዝሙር ማዴረግ የሚፈሌጉ ከሆነ  

አዱስ አማኞች በግሇሰብ ዯረጃ፣ በመንፈሳዊ ወሊጅ አማካኝነት፣ ዯቀ 

መዝሙር መዯረግ አሇባቸው የሚሌ ጠንካራ እምነት አሇን፡፡ እንዱህ 

አይነት አሊማ ካልት መጀመሪያ ትምህርት 2-5 ን በማንበብ ዝግጅት 

ያዴርጉ፡፡ በመቀጠሌም የእዴገት ዯረጃ-1 ን ዯቀ መዝሙር ሉያዯርጉት 

ከሚፈሌጉት አማኝ ጋር በግሌ ያጥኑ፡፡ ጥናቱ ምናሌባት 6 ወር የሚፈጅ 

ሉሆን ይችሊሌ፡፡  

  

 5. ከአንዴ አማኝ ጋር ሇአንዴ ጊዜ የሚሆን የቆይታ ጊዜ ብቻ ካሌዎት፣ ሇምሳላ የጉዞ 

ሊይ ወይም የእስር ቤት ሥሌጠና፣ ወዘተ ቢሆን 
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ከዚህ ሰው ጋር በመሆን ትምህርት 2-5ሇ ሊይ የቀረበውን ቁም ነገር ያጥኑ፡፡  

 

ጠቃሚ መሌዕክት፡ ሁሌ ጊዜም ቢሆን ትምህርቶቹን ሇመማማር የአንዴ-ሇ-አንዴ 

ግንኙነት ቅዴሚያ ሉሰጠው ይገባሌ፡፡ ይህ ሳይሆን ቢቀር ግን በአነስተኛ ቡዴን ሆኖ 

መማማር ይቻሊሌ፡፡ በዚህ የማሰሌጠኛ ማንዋሌ ውስጥ የቀረቡ ትምህርቶችን 

ሇመረዲት ብዙ ክርስቲያኖች ጥሌቀት ያሇው ማብራሪያ እንዯሚሹ ሉታወቅ ይገባሌ፡፡ 

እነዚህ ትምህርቶች ሌክ ጋዜጣ እንዯሚነበብ ሉነበቡ በሚችለበት ሁኔታ የተዘጋጁ 

አይዯለም፡፡ ከዚህ ይሌቅ ዯቀ መዝሙሩ የቀረቡ ቁምነገሮችን ወዯ ግሌ ሕይወቱ 

እየመነዘረ እንዱመሇከት እና ውይይቶችን በማነሳሳት፣ ሉመሇሱ የሚገባቸው 

መንፈሳዊ ፍሊጎቶ እንዱሟለ በማዴረግ፣ እያንዲንደ ክርስቲያን በእግዚብሔር እጅ 

ጠቃሚ እንዱሆን ሇመርዲት አጋዥ መሳሪያ በሚሆን መሌኩ የተዘጋጀ ነው፡፡ 

 


