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መግቢያ 1: የራእይ መግለጫ 

 

እያንዳንዱ ክርስቲያን ወደ ክርስቶስ ብስለት እና ሙላት ይደርስ ዘንድ ደቀ መዛሙርት           

አድራጊዎችን/አሰልጣኞችን ማሰልጠን 

 

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። (ቆላሲያስ 1፡28-29) 

 

ይህ የደቀ መዝሙር ማሰልጠኛ መጽሐፍ አዲስ ክርስቲያን ለብቻው አንብቦ በሚረዳው መንገድ የተዘጋጀ            

አለመሆኑን ማስገንዘብ እንወዳለን፡፡ 

 

ማሰልጠኛ መጽሐፉ በአዲሱ አማኝና በደቀ መዝሙር አድራጊው/አሰልጣኙ/መንፈሳዊ ወላጅ መካከል         

ውይይቶችን ለመፍጠር እንደ አጋዥ መሳሪያ የሚጠቅምና በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ደቀ መዝሙር አድራጊው            

የአዲሱን አማኝ መንፈሳዊ ፍላጎቶች ለይቶ በማወቅ ተገቢውን ምላሽ ይሰጥ ዘንድ እገዛ እንዲያደርግ            

በሚያስችል መልኩ የተዘጋጀ ነው፡፡ 
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መግቢያ 2: የተመጣጠነ ሥልጠና 
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ከላይ የተገለፀው የተመጣጠነ የደቀ መዝሙር ሥልጠና ስዕል ማብራሪያ 

 

መግለጫ፡- አማኞች በሚሰበሰቡባቸው ማንኛውም ቦታዎች «የተመጣጠነ» የደቀ መዝሙር ሥልጠና         

መሰጠት እንዳለበት እምነታችን ነው፡፡ በሌላ አገላለጽ በጅምላና በግለሰብ አማኞች ላይ ያነጣጠረ የደቀ            

መዝሙር ሥልጠና ጤናማ ለሆነ መንፈሳዊ እድገት በጋራ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ፡፡ ሁለቱም ደቀ መዝሙር             

የማድረጊያ መንገዶች የራሳቸው የሆነ ጠቃሚ ጎኖች ያላቸው ሲሆን እርስ በእርስም ይደጋገፋሉ፡፡  

 

ተደጋጋሚ ችግር፡- በርካታ አብያተ ክርስቲያናት በጣም ‹‹ውጤታማ›› በሚመስለው የጅምላ ተኮር ደቀ           

መዝሙር ሥልጠና ላይ በከፍተኛ ደረጃ ተወጥረው ይስተዋላሉ፡፡ በግለሰብ ላይ ያነጣጠረ የደቀ መዝሙር            

ሥልጠና በጥቅሉ የግብአት-መር (ጊዜ፣ ጉልበት፣ ገንዘብን በከፍተኛ ሁኔታ የሚጠይቅ) አሰለጣጠን ዘዴን           

የሚከተል ቢሆንም የአንድን አማኝ መንፈሳዊ እድገት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ለማድረስ የሚያበረክተው ሚና            

የላቀ ነው፡፡ የቤተክርስቲያን መሪዎች ለምዕመኖቻቸው በቂ የጉብኝት ጊዜ እንዲኖራቸው ቢሾሙም፣          

ከምዕመኑ ቁጥር በርካታነት፣ በሌሎች ሥልጠናዎች መጠመድ፣ እና ጊዜ በማጣት ምክንያቶች ይህንን           

ተግባራቸውን ከግብ ማድረስ ሲሳናቸው ይስተዋላል፡፡ 

  

መፍትሄ ይኖረው ይሆን? የዚህ ችግር መፍትሄ መጋቢዎችና መሪዎች በቤተክርስቲያናቸው ታማኝ የሆኑ ደቀ            

መዛሙርትን ማሰልጠን እንደሆነ እናምናለን፡፡ እነዚህ ደቀ መዛሙርት (መንፈሳዊ ወላጆች) በተራቸው ሌሎች           

አማኞችን ደቀ መዛሙርት ሊያደርጉ በሚችሉበት ደረጃ የሚሰለጥኑ በመሆናቸው ሥልጠናው ቀጣይነት          

ባለው መንገድ የሚሄድ ይሆናል፡፡  

 

ይህንን እውን ለማድረግ በርካታ መጋቢዎችና መሪዎች ደቀ መዝሙር አድራጊዎችን ለማሰልጠን ይችሉ ዘንድ            

እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ተረድተናል፡፡ በመሆኑም፣ መጋቢዎችና መሪዎች ደቀ መዝሙር አድራጊዎችን         

ለማሰልጠን የሚያስችላቸውን መንገድ መጠቆም የዚህ የስልጠና መጽሐፍ አላማ አካል ተደርጓል፡፡  

 

በብዙ አብያተ ክርስቲያናት፣ ደቀ መዛሙርትን የማብቃት/የማዘጋጀት ሥልጠና፣ ለአንድ ክርስቲያን         

‹‹መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነታዎችን›› ከማቅረብ ጋር ብቻ የተያያዘ ተደርጎ ተወስዷል፡፡ በዚህ ምክንያት ብዙ            

መሪዎች ያለባቸው ሃላፊነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነታዎችን ማስተላለፍ እንደሆነ አምነው ተቀብለዋል፡፡          

እንደ እነዚህ አይነቶቹ መሪዎች ይህንን ካደረጉ በኋላ ያስተላለፉት የመጽሐፍ ቅዱስ እውነታዎች በመንፈስ            

ቅዱስ አማካኝነት በአማኙ ሕይወት ውስጥ እየተገበሩ መሆናቸውን መከታተል የራሱ የአማኙ ሀላፊነት           
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እንደሆነ ያስባሉ፡፡ ሆኖም ግን በርካታ አዲስ አማኞች ስለ መንፈስ ቅዱስ ያላቸው እውቀት በጣም ውስን              

በመሆኑ፣ ያወቁትን እውቀት በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ወደ ሕይወት ለመተግበር የተለየ የግለሰብ እርዳታ            

በብርቱ ይሻሉ፡፡  

  

በብዙ አብያተ ክርስቲያናት፣ የእግዚአብሔርን ቃል በትክክል ለማስተላለፍ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት          

ቤቶች/ኮሌጆች ስልጠና ወሳኝ እንደሆነ ታምኖበታል፡፡ በእርግጥ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶችን ስልጠና፣           

እግዚአብሔር የብዙ መሪዎችን መንፈሳዊ እድገት እውን ለማድረግ ተጠቅሞበታል፡፡ ሆኖም ግን እያንዳንዱ           

ክርስቲያን ይህን ስልጠና የማግኘት ግዴታ እንዳለበት የማሰብ ተገቢነት አይታየንም፡፡ እያንዳንዱ አማኝ ወደ            

መጽሐፍ ቅዱስ ትምሕርት ቤት መሄድ አለበት የሚለውን አስተሳሰብ ማራመድ፣ ብዙ አማኞች የታናሽነት            

(የብቃት ጉድለት) መንፈስ ተጠቂዎች እንዲሆኑ በር ይከፍታል ብለን እናስባለን፡፡  

 

ኤፌ 4፡11-16 ጳውሎስ እንዲህ ይላል፣ ‹‹እርሱም አንዳንዶች … እረኞችና አስተማሪዎች          

እንዲሆኑ ሰጠ፡ ሁላችንም የእግዚአብሔርን ልጅ በማመን በማቅ ወደሚገኝ አንድነት ሙሉ          

ሰውም ወደ መሆን የክርስቶም ሙላቱ ወደሚሆን ሙላቱ ልክ እስክንደረስ ድረስ ቅዱስን           

ሥልጠናን ለመሥራትና ለክርስቶስ አካል ሕንጻ ፍጹማን ይሆኑ ዘንድ፡፡ … ከእርሱም የተነሣ           

አካል ሁሉ እያንዳንዱ ክፍል በልክ እንደሚሠራ በተሰጠለት ጅማት እየተጋጠመና እየተያዘ          

ራሱን ለማነጽ አካሉን ያሳድጋል፡፡›› 

  

እንግዲያውስ ‹‹የመሪዎች አላማ ግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙር ሥልጠና›› (መንፈሳዊ መባዛት) ላይ ያተኮረ            

መሆን ይገባዋል፡፡ እያንዳንዱ አማኝ፣ ደቀ መዝሙር በመሆን ጎዳና ላይ እንዳለ ማሳወቅ እና በሌሎች አማኞች              

መንፈሳዊ እድገት ላይ ተሳታፊ እንደሆነ እንዲገነዘብ ማድረግ የመሪዎች አቢይ አላማ መሆን አለበት፡፡ 

 

ጅምላ ተኮር የደቀ መዝሙር ሥልጠና፡ ከላይ በቀረበው ሞዴል ስር የተዘረዘሩት እንደ መስበክ፣ ሴሚናሮችን             

ማዘጋጀት ወይም ማሰልጠን፣ ወዘተ ብዙውን ጊዜ የማስተማር ጸጋ ባላቸው አማኞች የሚተገበሩ ናቸው፡፡            

የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች ወይም የሴሚናር ስልጠናዎች፣ መንፈሳዊ ሥልጠናን ሊያግዙ የሚችሉ           

ነገሮች ቢሆኑም የግድ አስፈላጊዎች ግን አይደሉም፡፡ 

 

ግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙር ሥልጠና፡ በዚህ ስር የቀረበው ሞዴል የሚያሳየን ደግሞ የማስተማር ፀጋ፣             

አንድን አማኝ በግል ደቀ መዝሙር ለማድረግ (መንፈሳዊ ወላጅ ለመሆን) አስገዳጅ መጽሐፍ ቅዱሳዊ            

 

https://ethiopiansite.com/
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መመዘኛ አለመሆኑን ነው፡፡ (ለተጨማሪ ማብራሪያ «ግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙር ሥልጠና ማለት ምን            

ማለት ነው?» የሚለውን ትምህርት 2-2ን ገጽ 128 ላይ ይመልከቱ፡፡) 

 

የእግዚአብሔር ቃል፡ ‹‹የእግዚአብሔርን ቃል ማስተማር›› ለግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙር ሥልጠናም ሆነ           

ለጅምላ ተኮር የደቀ መዝሙር ሥልጠና አስፈላጊ ክፍል ነው፡፡ እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስን እንደ አንድ             

የትምህርት መጽሐፍ በቀላሉ እንድንመለከተው አይሻም፡፡ የእርሱ ባሕሪ የተገለጠበት እንደሆነ እንድናውቅ          

እንጂ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች ስለ እርሱ ‹‹እንዲያውቁ›› የሚያስችላቸው መንገድ ነው፡፡ ‹‹አንተን . . .              

ያውቁ ዘንድ፣ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት፡፡›› (ዮሐ. 17፡3)፡፡ የመንፈስ ቅዱስ ምሪት ሁልጊዜ በቃሉ መሰረት              

የሚፀና ይሆናል፡፡  

 

መሰጠት፡ ይህ ደቀ መዝሙር አድራጊው (መንፈሳዊ ወላጁ) ለሰልጣኝ ደቀ መዝሙሩ መንፈሳዊ ፍላጎቶች            

መሟላት የሚያደርገውን የልብ ዝንባሌ እና ጥረት ይመለከታል፡፡ ይህ ክፍል መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነታዎችን            

ከማስተላለፍ በዘለለ፣ በደቀ መዝሙር አድራጊውና በሰልጣኝ ደቀ መዝሙሩ መካከል የሚኖረውን ጥልቅ           

ግንኙነትንም ያመለክታል፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ ለደቀ መዛሙርነት የሚሰጠው ትርጉም የተራ ተማሪና-አስተማሪ          

ግንኙነትን የሚንፀባርቅ ሳይሆን የአንድ ‹‹የሞያ ተማሪ›› ከአስተማሪው ጋር የሚያሳየውን የጠበቀ          

መስተጋብር ይመስላል፡፡  

 

ምሳሌ (ሞዴል) መሆን፡ ሰልጣኙ ደቀ መዝሙር የደቀ መዝሙር አድራጊውን (መንፈሳዊ ወላጁን) ጥልቅ            

ስሜቶች እንደሚወርስ ይታሰባል፡፡ በዚህ ምክኒያት የሁለቱ ግንኙነት ከተራ የተማሪና አስተማሪ ግንኙነት           

በእጅጉ የጠለቀ እና የመጠቀ ነው፡፡ እንዴት አድርገህ ነው ለአንድ ሰው ትዕግስትን፣ ወይም ታማኝነትን፣             

ወይም ፍቅርን የምታስተምርው? እነዚህ ነገሮች በጆሮ ከመደመጥ ይልቅ በአይን ለመታየት የሚቀሉ ናቸው፡፡            

አይደሉምን?  

 

በግለሰብ ላይ ማተኮር፡ የሥልጠና ሃሳቦቹ ለሰልጣኙ ደቀ መዝሙር በሚቀርቡበት ወቅት ልክ እንደ ቀለም             

ትምህርት 1፣2፣3፣4፣5 ብሎ ነጥብ የማስጨበጥ/የማስሸምደድ መንገድ የዚህ ሥልጠና አላማ እንዳልሆነ          

ሊሰመርበት ይገባል፡፡ ደቀ መዝሙር አድራጊው በፀሎት በመትጋትና ለመንፈስ ቅዱስ ሥራ ራሱን           

እንደመሳሪያ በማዘጋጀት አዲሱን አማኝ ወደ ደቀ መዝሙር ለማሳደግና መንፈሳዊ ፍላጎቶቹን ለማሟላት           

መትጋት ይጠበቅበታል፡፡ ይህ የማሰልጠኛ መጽሐፍ በሰልጣኝ ደቀ መዝሙሩና በደቀ መዝሙር አድራጊው           

መካከል ጥያቄዎችና ውይይቶች እንዲፈጠሩ በማድረግ የሁለቱም መንፈሳዊ ሕይወት እንዲያድግ በሚያስችል          
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መልኩ የተቀረፀ ነው፡፡ በዚህ ሂደት ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ለደቀ መዝሙር አድራጊው የሚያለማምደው ልዩ             

የሆኑ የግል ልምዶች እንደሚኖሩም ይታመናል፡፡ 
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መግቢያ 3: ‹‹መጽሐፍ ቅዱሳዊ የደቀ መዝሙር ሥልጠና›› ሞዴል 

 

 

 
ጳውሎስ በተሰሎንቄ ከተማ ይኖሩ ለነበሩ አማኞች የላከውን የመጀመሪያ ደብዳቤ ለ ‹‹መንፈሳዊ ወላጅነት››            

(ለመጽሐፍ ቅዱሳዊው የደቀ መዝሙር ሥልጠና) ሞዴል አድርገን እንለመከታለን፡፡ (1ተሰ. 2፡3-13) 

 

አይምሯቸው በአንድ አላማ የተጠመደ ነበር- ፡3-6 ‹‹... እያቆላመጥን ከቶ አልተናገርንም፣ እግዚአብሔርም           

እንደሚመሰክር እያመካኘን በመጎምጀት አልሠራንም፤ የክርስቶስም ሐዋርያት እንደ መሆናችን        

ልንከብድባችሁ ስንችል፣ ከእናንተ ቢሆን ወይም ከሌሎች ክብርን ከሰው አልፈለግንም፡፡››  

 

1. እናት ልጆቿን እንደምትንከባከብ አማኞችን ይንከባከቡ ነበር  

፡7-8 ነገር ግን ሞግዚት የራስዋን ልጆች እንደምትንከባከብ፣ በመካከላችሁ የዋሆች ሆንን፤ እንዲሁም           

እያፈቀርናችሁ የእግዚአብሔርን ወንጌል ለማካፈል ብቻ ሳይሆን የገዛ ነፍሳችንን ደግሞ እናካፍላችሁ          

ዘንድ በጎ ፈቃዳችን ነበር፣ ለእኛ የተወደዳችሁ  ሆናችሁ ነበርና፡፡ 

 

 

https://ethiopiansite.com/


ግለሰብ  ተኮር የደቀ መዝሙር ማሰልጠኛ https://ethiopiansite.com/  

11 

2. ለአዲስ አማኞች ‹‹መልካም ምሳሌዎች ›› ነበሩ  

፡9-10 ወንድሞች ሆይ ድካማችንና ጥረታችን ትዝ ይላች“ልና፣ 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 መዝሙር ሥልጠና ዋና አካል ነው  

፡13 ስለዚህም የመልእክትን ቃል እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ከእኛ በተቀበላችሁ ጊዜ፣ በእውነት እንዳለ            

በእናንተ በምታምኑ ደግሞ እንደሚሠራ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንጂ እንደሰው ቃል አድርጋችሁ           

ስላልተቀበላችሁት፣ እኛ ደግሞ እግዚአብሔርን ሳናÌርጥ አናመሰግናለን፡፡ 

 (1ተሰሎንቄ 2፡3-13) 
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መጽሐፍ ቅዱሳዊው የደቀ መዝሙር ሥልጠና ሞዴል ማብራሪያ 

ቀደም ሲል ያየነው ‹‹የተመጣጠነ የደቀ መዝሙር ሥልጠና›› (መግቢያ-3) ትምህርት፣ በቤተ ክርስቲያን            

ሊኖር የሚገባውን አካሔድ ያመለክታል፡፡ ‹‹መፅሐፍ ቅዱሳዊው የደቀ መዝሙር ሥልጠና ሞዴል›› ስዕላዊ           

መግለጫ ደግሞ የተመጣጠነ ደቀ መዝሙር (ማለትም ግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙር ሥልጠና እና ጅምላ             

ተኮር የደቀ መዝሙር ሥልጠና) በአንድ አማኝ መንፈሳዊ ሕይወት ውስጥ እንዴት መተግበር እንዳለበት            

የሚያስገነዝብ ነው፡፡ 

 

በአማኙ ሕይወት ውስጥ ጤናማ መንፈሳዊ እድገት ለማምጣት ‹‹ግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙር››           

(የመንፈሳዊ ወላጅነት) ሥልጠና ፍቱን የሥልጠና መንገድ እንደሆነ እናምናለን፡፡ እያንዳንዱ አዲስ አማኝ           

ሊሟሉለት የሚፈልገው የራሱ የሆኑና የተለዩ መንፈሳዊ ፍላጎቶች አሉት፡፡ አዲሱ አማኝ የመጽሐፍ ቅዱስን            

ሀሳቦች ለመቀበል ልቡ ክፍት የሚሆነበት የመንፈሳዊ ልጅነት ወቅት፣ መንፈሳዊ እድገቱን ለማፋጠንና ወደ            

ብስለትና ፍሬያማነት የሚደርገውን ጉዞ ለማገዝ በአመቺ አጋጣሚዎች የተሞላ ነው፡፡ በአማኙ መንፈሳዊ           

እድገትና በህፃናት አካላዊ እድገት መካከል በርካታ ዝምድናዎች አሉ፡፡ ለሁለቱም፣ እነዚህ ወቅቶች የማደጊያ            

ጊዚያት ናቸው፡፡ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ሀሳቦችን በሰው ስርዐት ማለትም (‹‹እንደገና መወለድ››፣          

‹‹ልጅነት››፣ ወዘተ) በሚሉት ቃላት ሊገልፅ የፈለገበት ምክኒያት ይህ ተማስሎ የፈጠረው መስተጋብር           

እንደሆነ እናምናለን፡፡  

 

ብዙውን ጊዜ አማኞች ራሳቸውን እንዲንከባከቡ ለራሳቸው ይተዋሉ፡፡ ይህ የሚደረገው መጽሐፍ ቅዱስን           

ማስተማርና ከሌሎች አማኞች ጋር ሕብረት እንዲያደርጉ እድል መክፈት በራሱ በቂ እንደሆነ በማሰብ ነው፡፡             

አማኞች ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛቸው ለመቀበል በወሰኑበት ወቅት በግል የሚከታተላቸው ሰው ቢያገኙ            

የተሻለ መንፈሳዊ እድገት ሊያሳዩ እንደሚችሉ እናምናለን፡፡ በተጨማሪም፣ በዚህ መልክ መጽሐፍ ቅዱሳዊ           

እውነታዎችን በግልፅ ተምረው ቢሆን ኖሮ በሕይወታቸው የተሻሉ ውጤቶች ላይ ይደርሱ እንደነበር           

እምነታችን ነው፡፡ 

 

አዲስ አማኞች ብዙውን ጊዜ ልክ እንደ ሕፃን ልጅ ይራባሉ፤ በግል የሚመራቸው (የሚንከባከባቸው) ሰው             

ይሻሉ፡፡ እንደሚታወቀው አዲስ አማኝ ኃጢአቱ እንደ ተሰረየለት እና መንግስተ ሰማያት እንደሚገባ በማወቁ            

ምክንያት በትልቅ ሐሴት ውስጥ መዋኘት ይጀምራል፡፡ ይህ የሐሴት ስሜት በመንፈሳዊ ዕድገት አስፈላጊነት            

ላይ ጥላውን ሊያጠላበት አይገባም፡፡ አዲስ አማኞች መንፈስ ቅዱስ በሕይወታቸው ያለውን ስፍራ ጠንቅቀው            

ሊረዱ ይገባል፡፡ እንዴት መንፈስ ቅዱስን መስማት፣ መከተልና መታዘዝ እንዳለባቸውም ሊገነዘቡ ይገባል፡፡           
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ለመንፈሳዊ እድገታቸው ስኬት እንዴት ከመንፈስ ቅዱስ ጋር መተባበር እንዳለባቸው በጥልቀት መረዳት           

አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው፡፡ 

 

ለግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙር ሥልጠና ዘዴ (1ተሰ. 2፡3-13) ጥሩ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ፡፡ ጳውሎስ             

ለመንፈሳዊ ልጆቹ እራሱን እንደ ‹‹መንፈሳዊ ወላጅ›› በመቁጠር ግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙር ሥልጠና            

ሞዴል (በተጨማሪ ትምህርት 2-2 ን በገጽ 108 ላይ ይመልከቱ) ምን እንደሚመስል ያሳየናል፡፡ ጳውሎስ             

መንፈሳዊ ወላጅ ከእያንዳንዱ መንፈሳዊ ልጅ ወይም ሰልጣኝ ደቀ መዝሙር ጋር ሊኖረው ስለ ሚገባው             

ግንኙነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስረጂዎችን በዚህ ጥቅስ ላይ አስፍሯል፡፡  
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መግቢያ 4: የደቀ መዝሙር ማሰልጠኛ መጽሐፉ መግቢያ 

 

እግዚአብሔር፣ የራሳችንን ፍላጎቶችና መብቶች ለማስከበር የምናሳየውን ግትርነት በመተው፣ በዚህ ዘመን          

ለእርሱ የተመቹና ጠቃሚ መሳሪያዎች ለመሆን ስንወስንለትና፣ በውስጣችን የደቀ መዝሙር ዝንባሌን          

ሲመለከት በእጅጉ እንደ ሚደሰትብን የዚህ ስልጠና አዘጋጆች ጠንካራ እምነት ነው፡፡ እርሱ ሊደፍረው            

የማይገባ ተብሎ በሕይወታችን አንድ ጥግ የተከለለ ምንም አይነት አመለካከት ሊኖረን አይገባም፡፡ በዚህ            

መጽሐፍ ውስጥ የቀረቡ አንዳንድ ፍሬ ሀሳቦች በክርስቲያኑ ማህበረሰብ ዘንድ በከፍተኛ ሁኔታ ከተስፋፉ            

አመለካከቶች ጋር ሊጋጩ ይችል ይሆናል፡፡ አላማችን፣ በእኛ እምነት የተዘነጉ የምንላቸውን የመጽሐፍ ቅዱስ            

መርሆችን ማስታወስና በብዙ ክርስቲያኖች ተቀባይነት አግኝተው የሰነበቱ ነገር ግን የተሳሳቱ አስተሳሰቦችን           

ይፋ ማድረግ ነው፡፡ ማንኛውም ሰው ይህንን መግቢያና ቀጣዮቹን ትምህርቶች በተከፈተ ልብ ካነበበ በኃላ             

መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምህሮዎችን በተገቢው ደረጃ ለማስተላለፍ ይረዳን ዘንድ አስተያየቱን እንዲለግሰን          

እናበረታታለን፡፡ አማኞች፣ በመንፈሳዊ ሕይወታቸው፣ በክርስቶስ የበሰሉና ፍሬያማ እንዲሆኑ ካለን ጥልቅ          

ፍላጎት ጎን ለጎን ስህተቶች ልንሰራ እንደምንችል የሚሰማንን ፍርሀት መደበቅ አስፈላጊ መስሎ           

አይታየንምና፡፡  

 

አማኞች ሁሉ በተለይም አዳዲሶቹ አማኞች ሊገነዘቧቸው የሚገቡ ጥቂት መርሆዎች አሉ፡፡ ብዙውን ጊዜ            

ለአዳዲስ ክርስቲያኖች የሚቀርብላቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ‹‹መርሆዎች›› ወይም የግል መመሪያዎች ሳይሆን          

የመጽሐፍ ቅዱስ ‹‹እውቀቶች›› ናቸው፡፡ አዲስ አማኞች በፍጥነት እንዴት በመንፈስ ቅዱስ ላይ የተደገፈ            

ሕይወት መኖር እንዳለባቸው ሊማሩ ይገባል፡፡ (የኮምፒውተር ወይም የመኪና ማኑዋሎች በዝርዝርና በበቂ           

መረጃዎች የተደራጁ ቢሆንም በአግባቡ ኮምፒውተር ለመጠቀምም ሆነ መኪና ለማሽከርከር ከእነዚህ          

መረጃዎች በተጓዳኝ የግለሰብ እርዳታ ማግኘት በእጅጉ ጠቃሚ ነው፡፡) 

 

በክርስቲያኑ ማህበረሰብ ውስጥ አንዳንድ በሰፊው የተስፋፉና የተሳሳቱ ጎጂ አመለካከቶች እንዳሉ እናምናለን፡፡           

በሰፊው ከተለመዱ የስህተት ሀሳቦች በተቃራኒ ሆኖ ማስተማር ደግሞ ቀላል ባለመሆኑ እነዚህ አመለካከቶች            

መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሀሳቦች መስለው ለረጅም ጊዜ ሊሰነብቱ ይችላሉ፡፡ አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ሀሳቦችን            

(ለምሳሌ፣ የክርስቶስ የሽልማት ሥነ ስርዓትን) ችላ ማለት ወይም መተው በአዲስ አማኞች ውስጥ እነዚህ             

ትምህርቶች ምንም ጠቀሜታ እንደሌላቸው እንዲታስቡ ሊያደርግ ይችላል፡፡ እንደነዚህ አይነቶቹ         

አመለካከቶች፣ ከልጅነት ጀምሮ በክርስቶስ ወዳለው ብስለት በክትትል እንዲያድጉ እድል ባልተሰጣቸው          

ክርስቲያኖች ጎልቶ ይታያል፡፡ 
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መሻታችን እያንዳንዱ አዲስ አማኝ (እንዲሁም ማንኛው መንፈሳዊ ረሀብ ያለበት የሰነበተ ክርስቲያን) ስለ            

ክርስቲያናዊ ሕይወት የጠራና ጠቅለል ያለ ሀሳብ እንዲኖረው፣ በተጨማሪም ስለ እግዚአብሔር አላማዎች           

መሰረታዊ መረዳት እንዲኖረው ማገዝ ነው፡፡ በክርስቲያኑ ማሕበረሰብ መካከል አሁን ለሚታየው መንፈሳዊ           

ጥንካሬ መታጣት አብይ ከሚሆኑ ምክንያቶች አንዱ አማኙ ከመነሻው ጠቃሚ የሆኑ መመሪያዎችና           

መንፈሳዊ አቅጣጫዎች (ግቦች) አንዲያገኝ ስለማይደረግ በመሆኑ እንደሆነ እናምናለን፡፡ አዲስ አማኝ          

እነዚህን መርሆዎች በጊዜ ተምሯቸው ቢሆን ኖሮ እግዚአብሔር በሕይወቱ ውስጥ ሊያደርግ የፈለገውን           

በማወቅ ሂደት ውስጥ ከሚያጋጥሙት አላስፈላጊ ከሆኑ ተስፋ መቁረጦችና ጉዳቶች በተረፈ ነበር፡፡ ለብዙ            

አዲስ አማኞች የመጀመሪያዎቹ ጥቂት ወራቶች በሕይወታቸው ላይ ወሳኝ ወቅቶች ናቸው፡፡ እነዚህ ወቅቶች            

አዲስ አማኝ ለመማር ከፍተኛ ፍላጎት የሚያሳይበት ወቅቶች ናቸው፡፡ ብዙውን ጊዜ ግን እነዚህ አዲስ             

አማኞች በዚህ ወቅት ከእግዚብሔር ቃል እውነት ጋር በራሳቸው ጥረት እንዲገናኙና የእግዚአብሔርን ቃል            

እውቀት በራሳቸው መረዳት እንዲዋሀዱት ለራሳቸው ይተዋሉ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አዲስ አማኞች          

በመጀመሪያዎቹ የክርስትና ዘመናቸው ወቅት አብረዋቸው ያሉትን ሌሎች ክርስቲያኖች ውጫዊ ነገርና          

አስተሳሰብ የመቅዳት ዝንባሌ በከፍተኛ ደረጃ ይታይባቸዋል፡፡ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የዕሁድ ቀን መንፈሳዊ            

ሥልጠናን በሳምንቱ ያለው በጣም ጠቃሚ መንፈሳዊ ሥልጠና ነው ወደሚል ማጠቃለያ ላይ ቢደርሱ            

ሊያስገርሞት አይገባም፤ ይህንኑ አይተው አድገዋልና፡፡ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን መንፈሳዊ ጉዞ በቀን 24            

ሰዐት፣ በሳምንት 7 ቀን (24/7) መሆኑ መታወቅ አለበት፡፡ 

 

የተበታተነ የእግዚአብሔር ቃል እውቀትን፣ የተቆራረጠ ስዕልን መልሶ ከመገጣጠም ጨዋታ (Jigsaw          

Puzzle) ጋር ልናነፃፅረው እንችላለን፡፡ አንድ ሰው ምንም እንኳ እነዚህ ቁርጥራጮች በእጁ ላይ ቢገኙም፣             

ሊረዳው የሚችል ሰው በሌለበት ሁኔታ ትርጉም በሚሰጡበት ሁኔታ አገጣጥሞ ለመጨረስ ይከብደዋል፤ ጊዜ            

የፈጅበታልም፡፡ የመጫወቻው ሳጥን ክዳን ላይ ያለውን ማገናዘቢያ ተመልክተው ስዕሉን የሚሰሩት ከሆነ ግን            

ቁርጥራጮቹን ገጣጥሞ ለመጨረስ በጣም ቀላል ነው፡፡ በተመሳሳይ፣ አዲስ አማኝ በክርስትና ሕይወቱ           

መጀመሪያ ላይ፣ እንዴት ከእግዚአብሔር ጋር መጓዝ እንዳለበት የሚያስታውቀው አጠቃላይ መፅሐፍ ቅዱሳዊ           

መርሆዎች ቢቀርቡለት፣ የሚኖረው ሕይወት ትረጉሙ እንዲሰማው ይረዳዋል፡፡  

 

እባክዎ ይህንን የማሰልጠኛ መጽሐፍ ያለበቂ ማብራሪ ለሌላ ሰው አይስጡ፡፡ ብዙ ጊዜ ሰዎች ሊገነዘቡ             

ከሚችሉት በላይ የሚገነዘቡ ሊመስለን ይችላል፡፡ ሰልጣኙ ደቀ መዝሙር፣ የቀረቡትን ፍሬ ሀሳቦች በተገቢው            
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ደረጃ ተረድቷቸው ከሆነና ተግባራዊ ካደረጋቸው፣ እንደ አሰልጣኝ የደከሙት ድካምና ያጠፉት ጊዜ ዋጋው            

ታላቅ ነው፡፡  
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መግቢያ 5: የስልጠና መጽሐፉን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመጠቀም የሚረዱ ጠቃሚ 

ምክሮች 

  
1. መሪ ከሆኑና በግልዎ መጽሐፍ ቅዱሳዊውን የደቀ መዝሙር ፍሬ ሀሳብን ለመረዳት  የሚሹ ከሆነ  

በዚህ የደቀ መዝሙር ማሰልጠኛ ውስጥ ምዕራፍ ፪ ላይ የሰፈሩ ቁም ነገሮችን በጥንቃቄ እንዲያነቡ             

እንመክርዎታለን፡፡ 

 

 2. መሪ ከሆኑና ሌሎችን ደቀ መዝሙር የሚያደርጉ አማኞችን  የማሰልጠን ፍላጎት ካሎት ደግሞ 

በፀሎት ሆነው ታማኝ ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎችን ይምረጡ፡፡ 12 ሰዎች ቢሆኑ በጣም ጥሩ ሊሆን             

ይችላል፡፡ በየሣምንቱ ቢያንስ አንድ ቀን በመገናኘት ከ1 ሰአት እስከ 1፡30 ሰዐታት አብራችሁ            

በመቆየት በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ምዕራፍ ፪ ላይ የሰፈሩ ሀሳቦችን እንዲያጠኑ እንመክራን፡፡ ቢያንስ 3             

ወር  የሚፈጅ የስልጠና ውሳኔ ውስጥ እንደገባችሁ አስተውሉ፡፡  

  

3. እርስዎ ራስዎ ደቀ መዝሙር ያልሆነ አማኝ ከሆኑና የክርስትናን ሕይወት በጥልቀት የመርዳት ፍላጎት              

ካለዎት  

በፀሎት ሆነው የሚያከብሩት አንድ ከእርሶ ቀደም ያለ (በሰል ያለ) ክርስቲያን ይምረጡ፡፡ ይህ ሰው             

ከእርሶ ጋር ቢያንስ በሣምንት አንድ ቀን እየተገናኘ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያለውን ምዕራፍ ፩             

ትምህርት አብሮት ሊያጠና ፈቃደኛ መሆኑን እርግጠኛ ይሁኑ፡፡ ሊረዳዎ የሚችል ሰው ካጡ           

መጀመሪያ በገጽ 159 ላይ ያለውን ትምህርት 2-5 ን በጥንቃቄ ያንብቡ፤ ወደ አዕምሮዎ የሚመጡ             

ጥያቄዎችን መጻፍ አይዘንጉ፣ ጥናቱ ምናልባት 3 ወር ሊፈጅብዎ ይችላል፡፡  

 

4. በግልዎ አዲስ አማኝን ደቀ መዝሙር ማድረግ  የሚፈልጉ ከሆነ  

አዲስ አማኞች በግለሰብ ደረጃ፣ በመንፈሳዊ ወላጅ አማካኝነት፣ ደቀ መዝሙር መደረግ አለባቸው           

የሚል ጠንካራ እምነት አለን፡፡ እንዲህ አይነት አላማ ካሎት መጀመሪያ ትምህርት 2-5 ን በማንበብ             

ዝግጅት ያድርጉ፡፡ በመቀጠልም ምዕራፍ ፩ ን ደቀ መዝሙር ሊያደርጉት ከሚፈልጉት አማኝ ጋር            

በግል ያጥኑ፡፡ ጥናቱ ምናልባት 6 ወር  የሚፈጅ ሊሆን ይችላል፡፡  
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ጠቃሚ መልዕክት፡ ሁል ጊዜም ቢሆን ትምህርቶቹን ለመማማር የአንድ-ለ-አንድ ግንኙነት ቅድሚያ ሊሰጠው           

ይገባል፡፡ ይህ ሳይሆን ቢቀር ግን በአነስተኛ ቡድን ሆኖ መማማር ይቻላል፡፡ በዚህ የማሰልጠኛ መጽሐፍ ውስጥ              

የቀረቡ ትምህርቶችን ለመረዳት ብዙ ክርስቲያኖች ጥልቀት ያለው ማብራሪያ እንደሚሹ ሊታወቅ ይገባል፡፡           

እነዚህ ትምህርቶች ልክ ጋዜጣ እንደሚነበብ ሊነበቡ በሚችሉበት ሁኔታ የተዘጋጁ አይደሉም፡፡ ከዚህ ይልቅ            

ደቀ መዝሙሩ የቀረቡ ቁምነገሮችን ወደ ግል ሕይወቱ እየመነዘረ እንዲመለከት እና ውይይቶችን በማነሳሳት፣            

ሊመለሱ የሚገባቸው መንፈሳዊ ፍላጎቶ እንዲሟሉ በማድረግ፣ እያንዳንዱ ክርስቲያን በእግዚአብሔር እጅ          

ጠቃሚ እንዲሆን ለመርዳት አጋዥ መሳሪያ በሚሆን መልኩ የተዘጋጀ ነው፡፡  
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ግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙር ማሰልጠኛ 

 

 

ምዕራፍ ፩፣ የክርስትናን ሕይወት መረዳት 
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1-1 የትምሕርቶቹ ዝርዝር 

 

(ይህ ስልጠና፣ አንድ አሰልጣኝ ከአንድ ሰልጣኝ ጋር በመሆን እንዲሰጥ እንመክራለን፤ ይህ መሆን ባይቻል ግን              

ከአነስተኛ ቡድን ጋር በመሆን ስልጠናውን ማካሄድ ይቻላል፡፡) 

ለጥናቱ የሚፈጀው ጊዜ፡- በሣምንት ከ 1-1፡30 ሰዓት የግንኙነት ስሌት ላይ በመንተራስ ሲሰላ በአማካይ             

ከ3-6 ወራት ይወስዳል፡፡) 

  

‹‹የክርስትናን ሕይወት መረዳት›› 

 

ትምሕርት 1-1 የትምሕርቶቹ ዝርዝር 

ትምሕርት 1-2 ጤናማ ክርስቲያናዊ ሕይወት  

ትምሕርት 1-3 እግዚአብሔርን ማወቅ 

ትምሕርት 1-4 የድነት (Salvation) እውነታዎች 

ትምሕርት 1-5 የሰው ልጅ ማንነት 

ትምሕርት 1-6 የክርስቲያን ሁለቱ ተፈጥሮዎች 

ትምሕርት 1-7 ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሕብረት ማድረግ 

ትምሕርት 1-8 መደበኛና የማያቋርጥ የክርስቲያን እድገት 

ትምሕርት 1-9 የክርስቲያን ሁለት ተፈጥሮዎች ስዕላዊ መግለጫ 

ትምሕርት 1-10 ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የማያቋርጥ ሕብረትን ለመጠበቅ የሚረዱ “በእርሱ የመኖር”         

መርሆዎች 

ትምሕርት 1-11 “በእርሱ ስለመኖር (ሕብረት)” ስለማድረግ ተዛማጅ ጥቅሶች 

ትምሕርት 1-12 በየዕለቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የሚኖረን (ወይም የማናቋርጠው) ሕብረት 

ትምሕርት 1-13 የጤናማ ክርስትና ሶስቱ የእድገት ምእራፎች 

ትምሕርት 1-14 መከራ፣ ስቃይና የእግዚአብሔር ሉአላዊነት 

ትምሕርት 1-15 የእግዚአብሔርን ፈቃድ መለየት (ውሳኔዎችን ለመውሰድ የሚረዱ መመሪያዎች) 

 

ማሳሰቢያ፡ ያልታሰቡ ሕመሞች ወይም እክሎች ሁልጊዜ ሊኖሩ ቢችሉም ከእንደነዚህ አይነቶቹ አስቸጋሪ           

ወቅቶች ውጪ፣ 15ቱንም የትምህርት ጊዜያት በጌታ ፊት ተሰጥቶ ያለማቋረጥ ለማጥናት ውሳኔ ያድርጉ፡፡ 
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ማሳሰቢያ፡  ከእያንዳንዱ ትምህርት በፊት ሣምንታዊ የቤት ስራዎችን በጥንቃቄ አንብበው ጥያቄዎችን ይፃፉ፡፡  

 

ማሳሰቢያ፡  በዚህ ወቅት፣ ሰልጣኞች በግል ሊረዳቸው የሚችል አሰልጣኝ ቢያገኙ የበለጠ ተጠቃሚ ይሆናሉ፡፡  
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1-2 ጤናማ ክርስቲያናዊ ሕይወት  

የክርስቲያንን ሕይወት “የተቆራረጠ ስዕልን መልሶ ከመገጣጠም ጨዋታ/“Jigsaw Puzzle”” ጋር         

በማነጻጸር ለማሰብ ይሞክሩ፡፡ 

 

በዚህ ስዕላዊ መግለጫ የክርስቲያን ሕይወት ጨዋታው ተገጣጥሞ ሲያበቃ በሚመጣው ሰዕል (ሕንጻ)           

የሚመሰል ሲሆን፣ የተበታተኑ የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀቶች ደግሞ በሚገጣጠሙት ብጥስጣሾች/ቁርጥራጮች         

ይወከላል፡፡ 

 

 

የዚህ ትምህርት ዋና አላማ የአንድ ጤናማ ክርስቲያን ሕይወት ምን እንደሚመስል ማሳየት እና አዲሱ             

አማኝ፣ የሚያነባቸውን የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀቶች እግዚአብሔር ካዘጋጀለት የሕይወት ግብ አንፃር በማየት           

ትርጉም ሊሰጡት እንዲችሉ መርዳት ነው፡፡  

 

የተቆራረጠ ስዕልን መልሶ የመገጣጠም ጨዋታን ለዚህ ሀሳብ ማሳያነት እንደ ምሳሌ እንጠቀማለን፡፡           

ያለምንም መመሪያ (manual) እነዚህን የተቆራረጡ ስዕሎች መልሶ ለመገጣጠም የሚደረግ አድካሚ ጥረትን           

ያስቡት፡፡ መመሪያው በእጅ ላይ ካለ ግን ስራው የሰመረ እና ቀላል ይሆናል፡፡  

 

አዲስ ክርስቲያን ብዙውን ጊዜ ከመጽሐፍ ቅዱስ፣ ከጓደኞቹ፣ ከመፃህፍት፣ ከተለያዩ አገልግሎቶች፣          

ውይይቶች፣ ወዘተ መረጃ የመሰብሰብ እድል ቢኖረውም እነዚህን መረጃዎች በአግባቡ አደራጅቶ          
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ለዕለት-ተዕለት ኑሮው በሚበጀው መልኩ ለመጠቀም ከፍተኛ ችግር ይገጥመዋል፡፡ አንዳንድ ጊዜም የተሳሳተ           

ማጠቃለያ ላይ በመድረስ ስለ እግዚአብሔርና ስለ ክርስትና ሕይወቱ የተዛባ ዕውቀት ሊይዝ ይችላል፡፡  

  

በዚህ ምክንያት፣ በቀላል ቁጥር የማይገመቱ ክርስቲያኖች ተስፋ በመቁረጥ ወደ አለም ይመለሳሉ፣ አልያም            

ለመንፈሳዊ ሕይወት ካላቸው የተሳሳተ ግንዛቤ የተነሳ ራሳቸውን ከገሀዱ አለም ለማግለል ሲጥሩ           

ይስተዋላሉ፡፡ እንደ እነዚህ አይነት ሰዎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ መርሆዎች በዚህ ምድር ሕይወት ውስጥ            

ተግባራዊ ሊሆኑ መቻላቸውን እየተጠራጠሩ፣ በሌሎች ዘንድ ተቀባይነት ያለው መንፈሳዊ ኑሮ ለመኖር ሲጥሩ            

ይታያሉ፡፡ ሰልጣኙ ደቀ መዝሙር የሕይወቱን የዕለት ተዕለት የተለያዩ ክፍሎች እንደወጥ ስርዓት           

እንዲመለከተውና እግዚአብሔርም በሕይወቱ የሚኖረውን ድርሻ እንዲያይ መርዳት ይኖርብናል፡፡  

 

የዚህ ትምሕርት አላማ፣ ሰልጣኙ ደቀ መዝሙር፣ የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀቱን በየእለቱ ከእግዚአብሔርና           

ከሰዎች ጋር ከሚያደርገው ግንኙነት አንጻር በማጣመር እንዲገነዘብ መርዳትና አዘውትሮ ከተለመደው          

የመጽሐፍ ቅዱስ መረጃዎችን ከማከማቸት ተራ ልምምድ መታደግ ነው፡፡ በእድገት ሂደት ውስጥ ያለ            

ክርስቲያን፣ በቀን 24 ሰዐት በሳምንት 7 ቀን (24/7) እግዚአብሔርን የመከተልና የሌሎች ሰዎችን ይሁንታ             

ሳይሆን የእግዚአብሔርን ይሁንታ የማግኘት አስፈላጊነትን በየዕለቱ እየተገነዘበ ያለ ክርስቲያን ነው፡፡ 
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 “የጤናማ” ክርስቲያናዊ ሕይወት ስእላዊ መግለጫ 
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“የጤናማ” ክርስቲያናዊ ሕይወት ስእላዊ መግለጫ ማብራሪያ 

  

ለደቀ መዝሙር አድራጊው (አሰልጣኙ) ማሳሰቢያ፡ ይህ ትምህርት በአንድ ክፍለ-ጊዜ እንዲያልቅ ይጠበቃል፡፡           

ለሰልጣኙ ደቀ መዝሙር ስለ ጤናማ ክርስቲያናዊ ሕይወት ቅድመ-መረጃ ማስጨበጥ የዚህ ትምሕርት           

ተቀዳሚ አላማ ነው፡፡ እዚህ ክፍል ላይ በግርድፉ የቀረቡ ሃሳቦች ሁሉ አንድ በአንድ በቀጣይ የጥናት ክፍሎች               

ውስጥ በስፋት ይቀርባሉ፡፡ 

 

1. ከአካላዊ (ከሥጋ) ልደት እስከ ዳግሞ (መንፈሳዊ) ልደት - በዚህ ጊዜ ውስጥ በነበርንበት ወቅት              

ከእግዚአብሔር ተለይተን፣ በመንፈሳዊ ጭለማ ውስጥ እንኖር የነበርን ተስፋ ቢሶች ነበር፡፡  

 

2. በዚህ ወቅት አንድ ሰው ክርስቶስን ቢገፋ (ባይቀበል) እና ቢሞት ቤቱን (ሕይወቱን) በአሸዋ ላይ የሰራ               

ሰውን ይመስላል፡፡ በመጨረሻም የማያምኑ ሰዎች ወደሚያገኛቸው ፍርድ ይገባል፡፡ አማኞች ግን ከዚህ ፍርድ            

ነፃ መሆናቸው ሊሰመርበት ይገባል፡፡ የዚህ አይነቱ ፍርድ አማኞችን ከቶ አይመለከትም፡፡ 

 

ማቴ 7፡24-27 (ኢየሱስ እንዲህ አለ) “ስለዚህ ይህን ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሰው ሁሉ ቤቱን በዓለት ላይ               

የሠራ ልባም ሰውን ይመስላል፡፡ ዝናብም ወረደ፣ ጎርፍም መጣ፣ ነፋስም ነፈሰ፣ ያንም ቤት ገፋው፣ በዓለት              

ላይም ስለተመሰረተ አልወደቀም፡፡ ይህንም ቃሌን ሰምቶ የማያደርገው ሰው ሁሉ ቤቱን በአሸዋ ላይ የሠራ             

ሰነፍ ሰውን ይመስላል፡፡ ዝናብም ወረደ፣ ጎርፍም መጣ፣ ነፋስም ነፈሰ፣ ያንም ቤት መታው፣ ወደቀም፣             

አወዳደቁም ታላቅ ሆነ፡፡” 

 

ራዕ 20፡11-15 (ሐዋሪያው ዮሐንስ እንዲህ ብሎ ፃፈ) “ታላቅና ነጭ ዙፋንን በእርሱም ላይ የተቀመጠውን             

አየሁ፤ ምድርና ሰማይም ከፊቱ ሸሹ፣ ስፍራም አልተገኘላቸውም፡፡ ሙታንንም ታናናሾችንና ታላላቆችን          

በዙፋኑ ፊት ቆመው አየሁ፤ መጻሕፍትም ተከፈቱ፣ ሌላ መጽሐፍም ተከፈተ፣ እርሱም የሕይወት መጽሐፍ            

ነው፤ ሙታንም በመጻሕፍት ተጽፎ እንደ ነበረ እንደስራቸው መጠን ተከፈሉ፡፡ ባሕርም በእርሱ ውስጥ            

ያሉትን ሙታን ሰጠ፣ ሞትና ሲኦልም በእነርሱ ዘንድ ያሉትን ሙታን ሰጡ፣ አያንዳንዱም እንደስራቸው            

መጠን ተከፈለ፡፡ ሞትና ሲኦልም በእሳት ባሕር ውስጥ ተጣሉ፣ ይህም የእሳት ባሕር ሁለተኛው ሞት ነው፡፡              

በሕይወትም መጽሐፍ ተጽፎ ያልተገኘው  ማንኛውም በእሳት ባሕር ውስጥ ተጣለ፡፡” 
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3. መስቀሉ - ይህ ጉዳይ በሰው ልጆች ሕይወት ውስጥ ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው ነው፡፡ ክርስቶስ በመስቀሉ ላይ                

በሠራው ሥራ አማካኝነት/ምክንያት አንድ ክርስቲያን ከሞት (የእግዚአብሔር ሕይወት ከሌለበት) ወደ          

‹‹ሕይወት›› (ጌታ ወደ አደረበት/ወደ ሚኖርበት ሕይወት) ይሻገራል፡፡ በሌላ አነጋገር ይህ አማኝ ከተስፋ ቢስነት             

ተስፋ ወደ ሞላው ሕይወት ተሻገረ ማለት ነው፡፡ 

 

ዮሐ. 5፡24 ‹‹እውነት እውነት እላችኋለው፣ ቃሌን የ ሚሰማ የላከኝንም የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው፣            

ከሞትም ወደ ሕይወት  ተሻገረ አንጂ ወደ ፍርድ አይመጣም፡፡›› 

 

4. አዲሱ ሕይወት - የድነት ስርዓት፣ አጠቃላይ ፍላጎታችንን ፈፅሞ ለመሙላት በእግዚአብሔር ወደ ተዘጋጀ            

አዲስ ሕይወት የምንገባበት ደጃፍ ነው፡፡ በዚህ ምድር ላይ በሚኖረን ቆይታ፣ በእግዚአብሔር ዕቅድ ውስጥ             

መግባት ማለት፣ እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን ወዳዘጋጀው የዘላለማዊ ዕቅድ አካል ውስጥ መግባት ማለት           

ነው፡፡ የክርስቲያን ሕይወት ከሁለት የመጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌዎች ጋር ይመሳሰላል፡፡ ከችግኝነት ተነስቶ እስከ            

ዛፍ ድረስ የሚያድግ ተክልን እና ከልጅነት እስከ አዋቂነት የሚያድግን ሰው፡፡ በተጨማሪ ድነት፣            

ከእግዚአብሔር ጋር እንዴት መጓዝ እንዳለብን የምንማርበት የአዲስ ሕይወት ጅማሬ ነው፡፡ በዚህ ወቅት            

ውስጥ አዲስ አማኝ ደቀ መዝሙር (መንፈሳዊ ወላጅ) ለመሆን መሰልጠን ይኖርበታል፡፡ 

 

1ተሰ. 2፡7-13 ‹‹ነገር ግን ሞግዚት የራስዋን ልጆች እንደምትንከባከብ በመካከላችሁ የዋሆች ሆንን እንዲሁም            

እያፈቀርናችሁ የእግዚአብሔርን ወንጌል ለማካፈል ብቻ ሳይሆን የገዛ ነፍሳችንን ደግሞ እናካፍላችሁ ዘንድ           

በጎ ፈቃዳችን ነበር ለእኛ የተወደዳችሁ ሆናችሁ ነበርና ፡፡ ወንድሞች ሆይ ድካማችንና ጥረታችን ትዝ            

ይላችኋልና ከእናንተ አንዱን ስንኳ እምዳንከብድበት ሌሊትና ቀን እየሠራን የእግዚአብሔርን ወንጌል ለእናንተ           

ሰበክን በእናንተም በምታምኑ ዘንድ በእንዴት ያለ ቅድስናና ጽድቅ ነቀፋም በሌለበት ኑሮ እንደሄድን እናንተና             

እግዚአብሔር ምስክሮች ናችሁ፤ ወደ መንግሥቱ ወደ ክብሩም ለጠራችሁ ለእግዚአብሔር እንደሚገባ          

ትመላለሱ ዘንድ እየመከርን ና እያጸናን እየመሰከርንላችሁም አባት ለልጆቹ እንደሚሆን ለእያንዳንዳችሁ እንደ          

ሆንን ታውቃላችሁና፡፡›› 

 

5. የሚጠበቅ ግብ - ችግኝ አድጎ ፍሬ የሚሰጥ ዛፍ እንደሚሆንና ሕፃን ልጅም አድጎ ለአዋቂነት በመድረስ              

ወላጅ እንደሚሆን ሁሉ፣ እግዚአብሔርም ጤናማ የሆነው መንፈሳዊ ልጅ አድጎ በመንፈስ የጎለመሰና ፍሬአማ            

ክርስቲያን እንዲሆን ይጠብቃል፡፡ 
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6. የእግዚአብሔር መሠረት እና እኔ በዚህ መሠረት ላይ ያለኝ የማነፅ ምርጫ - እግዚአብሔር መሠረትን              

መስርቷል፡፡ ይህ መሠረት ደግሞ የእኔን ድነት የሚወክለው ኢየሱስ ነው፡፡ ይህ እውነት ለሁሉ አማኞች በእኩል              

ደረጃ የሚሰራ እውነት ነው፡፡ ነገር ግን እያንዳንዳችን በዚህ መሠረት ላይ የማነፅ ምርጫ አለን፡፡ ሕንፃዎቹ              

በምድር ላይ በሚኖረኝ የቆይታ ጊዜ ያሉኝን ሐብቶች (ጊዜ፣ ጉልበት፣ ንብረት) አጠቃቀም የሚወክሉ ናቸው፡፡             

መንፈስ ቅዱስን እንደ ዋና የሕንፃ ተቋራጭ በሕይወቴ ቦታ በመስጠት እነዚህን ሐብቶቼን እንዲጠቀም            

ብፈቅድለት ፣ እርሱ በሐብቶቼ የዘላለም ዋጋ ትርፍ ያለውን ሕንፃ ለመገንባት በእኔ ውስጥ በወርቅ፣ በብርና             

በከበረ ድንጋይ ያንፃል፡፡ በዚህ ሁኔታ ባልሾመው  ግን ሕንፃው በእንጨት፣ በሳር ወይም በአገዳ የተገነባ ይሆናል፡፡  

 

1ቆሮ. 3፡10-15 ‹‹የእግዚአብሔር ጸጋ እንደ ተሰጠኝ መጠን እንደ ብልሀተኛ የአናጺ አለቃ መሠረትን            

መሠረትሁ፣ ሌላውም በላዩ ያንፃል፡፡ እያንዳንዱ ግን በእርሱ ላይ እንዴት እንዲያንጽ ይጠንቀቅ ፡፡           

ከተመሠረተው በቀር ማንም ሌላ መሠረት ሊመሠርት አይችልምና እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፡፡ ማንም            

ግን በዚህ መሠረት ላይ በወርቅ ቢሆን በብርም በከበረም ድንጋይም በእንጨትም በሳርም ወይም በአገዳ             

ቢያንጽ የእያንዳንዱ ሥራ ይገለጣል በእሳት ስለሚገለጥ ያ ቀን ያሳያልና የእያንዳንዱም ሥራ እንዴት መሆኑን             

እሳቱ ይፈትነዋል፡፡ ማንም በእርሱ ላይ ያነጸው ሥራ ቢጸናለት ደመወዙን ይቀበላል የማንም ሥራ            

የተቃጠለበት ቢሆን ይጎዳበታል፣ እርሱ ራሱ ግን ይድናል  ነገር ግን በእሳት እንደሚድን ይሆናል፡፡›› 

 

7. ይህ ጥቅስ የክርስቶስ የፍርድ ወንበር ስለ ሚሰኘው የሽልማት ሥነ ስርዓት ያወጋል፡፡ በዚህ ጊዜ እያንዳንዱ               

አማኝ በግል በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት በመቅረብ በምድር ላይ ባሳለፈው የሕይወቱ ዘመን መንፈስ ቅዱስን             

በሕይወቱ ውስጥ እንዲሰራ በመፍቀድ ለሰራው ሥራ ዘላለማዊ ሽልማት ይሸለማል፡፡ ይህን ያላደረጉ ግን            

ሽልማቱን ያጣሉ፡፡ ያም ሆኖ፣ በዚህ ሥነ ስርዓት ላይ የሚቀርቡ አማኞች ሁሉ የሞት ፍርድ ፍርሃት              

አይኖርባቸውም ፡፡ ነገር ግን የእነዚህ ሰዎች ሥራ የእንጨት፣ የሳር እና የገለባ በመሆኑ ህንፃው በፍርድ እሳቱ              

አማካኝነት ወደ ማይረባ አመድነት ከመለወጥ በቀር ሌላ እድል ፈንታ ሊኖረው አይችልም፡፡ የማያምን ሰው             

በዚህ ሥነ ሥርዓት ላይ የመገኘት እድል እንደሌለው ሊታወቅ ይገባል፡፡  

 

2ቆሮ. 5፡9-10 ‹‹ስለዚህ ደግሞ ብናድር ወይም ተለይተን ብንሆን እርሱን ደስ የምናሰኝ ልንሆን እንቀናለን፡፡             

መልካም ቢሆን ወይም ክፉ እንዳደረገ እያንዳንዱ በሥጋው የተሰራውን በብድራት ይቀበል ዘንድ ሁላችን            

በክርስቶስ በፍርድ ወንበር ፊት ልንገለጥ ይገባናል፡፡››  
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ማቴ. 6፡20-21 ‹‹ነገር ግን ብልም ዝገትም በማያጠፉት ሌቦችም ቆፍረው በማይሰርቁት ዘንድ ለእናንተ            

በሰማይ መዝገብ ሰብስቡ መዝገብህ ባለበት ልብህ ደግሞ በዚያ ይሆናል፡፡›› 
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1-3 እግዚአብሔርን ማወቅ 

 

እግዚአብሔር ሕይወትን የሚመለከትበት   

መንገድ/አተያይ እኔም በየዕለቱ ሕይወትን    

የምመለከትበት መንገድ ሊሆን ይገባል፡፡ 

 

እግዚአብሔር እርሱን በማወቅ እንድናድግ ይሻል፡፡     

ከተወለድኩበት ወቅት አንስቶ ኢየሱስን እንደ ግል      

አዳኜ አስከተቀበልኩበት ድረስ ባሉት ጊዜያቶች     

አእምሮዬ አለማዊ በሆኑ አስተሳሰቦችና ልማዶች     

ተሞልቷል፡፡ እነዚህን እውቀቶቼን፣ ዝንባሌዎቼን፣    

እምነቶቼን፣ ስሌቶቼንና ልማዶቼን ቀስ በቀስ     

እርሱን በማወቅ እውቀት በመተካት፣ ሕይወትን     

ከእርሱ አቅጣጫ እንድመለከታት ይፈልጋል፡፡    

እግዚአብሔራዊ እይታ በእኛ ውስጥ እግዚአብሔራዊ     

ባሕሪን ይሠራል / A godly perspective produces godly behavior. እግዚአብሔር የውስጥ           

አስተሳሰቤን እንዲለውጥ ሳልፈቅድለት ከውጭ የሚታዩ ባሕሪዎቼን ለመቀየር በማደርገው ጥረት ደስተኛ          

አይሆንም፡፡  

 

ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝ ሕብረት እንዲያድግ የምሻ ከሆነ፣ ልክ የትዳር ሕብረትን ለመንከባከብ የሚደረገውን            

አይነት ጥረት ማድረግና፣ እግዚአብሔርን ከልብ በመፈለግ በደንብ የታሰቡ ምርጫዎችን (conscious          

choices) መውሰድ ይጠበቅብኛል፡፡ 

 

እግዚአብሔር እኔን እና በእኔ ያለመከልከል እንዲሰራ ለእርሱ ግልፅ እና እውነተኛ መሆን ይገባኛል፣            

በተጨማሪም ከእርሱ ለመማር ያለኝን ዝንባሌ ላሳየው ይገባል፡፡ ስለ እኔ በቂ እውቀት ያለው እርሱ ብቻ              

ስለሆነ፣ የእኔ ድርሻ በአስተሳሰቤ ላይ ተገቢውን ለውጥ እንዲያደርግ ፈቃዴን መስጠት ነው፡፡ የወደደውን            

እንዲያደርግ ስፈቅድለት  እኔን የእርሱ ባሕሪ መገለጫ በሆነው በኢየሱስ መልክ ማበጀት ይጀምራል፡፡  
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እግዚአብሔር፣ ስለ እርሱ በእውቀት ደረጃ ከማወቅ ተራ ልምምድ ወጥቼ ራሱን በቅርበት እንዳውቀው            

ይሻል፡፡ ስለ እርሱ ሳይሆን እርሱን እንዳውቀው ይሻል። እግዚአብሔራዊ ባሕሪይ፣ የውስጣዊ ለውጥ           

ተፈጥሮአዊ ውጤት ነው። ለመሆኑ፣ እርሱን በማወቅ ለማደግ ምን ያስፈልገኛል? 

 

1. አወንታዊ ዝንባሌ (ATTITUDE) ይጠበቅብኛል፡፡ 

ሀ. እግዚአብሔር ስለ እርሱ ባለኝ እውቀት እንዳድግ እና የልቡን መሻት እንድገነዘብ ይፈልጋል፡፡ 

ኤር. 9፡23-24 እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፡- ጠቢብ በጥበቡ አይመካ ኃያልም በኃይሉ አይመካ ባለ ጠጋም             

በብልጥግናው አይመካ ነገር ግን የሚመካ፡- ምሕረትንና ፍርድን ጽድቅንም በምድር ላይ የማደርግ እኔ            

እግዚአብሔር መሆኔን በማወቁና በማስተዋሉ በዚህ ይመካ፣ ደስ የሚያሰኙኝ እነዚህ ናቸውና ይላል           

እግዚብሔር፡፡ 

በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 

ዮሐ. 17፡3፤ ሮሜ. 8፡29፤ ሮሜ. 12፡2፤ ኤፌ. 3፡16-19  

 

«የመማር ትልቁ ግብ እግዚአብሔርን ማወቅ ነው!» 

 ለ. የነቃ ሕብረት ማድረግ ይጠበቅብኛል፡፡ 

መዝ. 63፡1 (አ.መ.ት. ) እግዚአብሔር ሆይ፣ አንተ አምላኬ ነህ፤ አንተን ከልብ እሻለሁ ፤ ውሃ በሌለበት፣             1

በደረቅና በተራቆተ ምድር፣ ነፍሴ አንተን ተጠማች ፤ ሥጋዬም አንተን ናፈቀች፡፡ 

በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 

ምሳሌ 2፡1-5፤ ማቴ. 7፡7-8፤ 1ጴጥ. 2፡2-3  

 

2. የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልገኛል። 

የእውነት ምንጭ እኔ ወይም ሌላ ሰው አይደለም፡፡ የእውነት ምንጭ ራሱ እግዚአብሔር ብቻ ነው ፡፡ ስለዚህ              

‹‹የምደርስባቸው እውነቶች›› ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል አንፃር (በመጽሐፍ ቅዱስ) መፈተሽና መረጋገጥ          

ይኖርባቸዋል፡፡ 

 

ሀ. እግዚአብሔር እኔን ከሚለውጥበት መሳሪያ አንዱ ቃሉ ነው፡፡ ቃሉ የታመነ ነው፡፡ 

1 አ.መ.ት. ( አዲሱ መደበኛ ትርጉም) 
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2ጢሞ. 3፡16-17 የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ፥ የእግዚአብሔር            

መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተግሣጽ ልብንም ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ            

ይጠቅማል። 

በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 

መዝ. 119፡89፤ 1ጴጥ. 1፡25፤ ማቴ. 24፡35፤ ዮሐ. 14፡6፤ ዮሐ. 17፡17፤ ሮሜ. 15፡4፤ ኤፌ. 4፡21፤ 2ጢሞ.               

3፡16-17፤ 1ዮሐ. 5፡6  

 

ለ. የእግዚአብሔር ቃል፣ በየዕለቱ እንደ ምመገበው ምግብ አስፈላጊዬ ሊሆን ይገባል፡፡ 

ኢዮብ 23፡12 ከአፉ ከወጣው ትእዛዝ አልራቅሁም፣ የአንደበቱን ቃል ከእለት እንጀራዬ አብልጬ ይዣለሁ፡፡            

(አ.መ.ት.) 

በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 

ዘዳ. 6፡5-9፤ ኢዮብ 23፡12፤ መዝ. 119፡16፤ መዝ. 119፡103፤ ማቴ. 4፡4  

 

ሐ. ለማደግ ቃሉን ማስታወስና ማሰላሰል ያስፈልገኛል፡፡ 

መዝ. 1፡1-3 ምስጉን ነው በክፉዎች ምክር ያልሄደ በኃጢአተኞችም መንገድ ያልቆመ፣ በዋዘኞችም ወንበር            

ያልተቀመጠ፡፡ ነገር ግን በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል፣ ሕጉንም በቀንና በሌሊት ያስባል ፡፡ 

በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 

መዝ. 119፡11፤ መዝ. 119፡97፤ መዝ. 145፡5፤ ምሳሌ 22፡17-18፤ ቆላ. 3፡16  

  

የእግዚአብሔርን ቃል ለማስታወስ የሚረዱ ዘዴዎች፡  

ወደመስሪያ ቤትዎ ሲሄዱ አንድ ጥቅስ ለማስታወስ እየሞከሩ ይሂዱ አልያም ካርድ ላይ ጥቅስ በመፃፍ በግልፅ              

የሚታይ ቦታ ላይ ይለጥፉ፣ ከዛም ቀኑን በሙሉ ጥቅሱን ያሰላስሉ፡፡ 

 

መ. የእግዚአብሔር ቃል በሕይወቴ ውስጥ እንደሚያበራ መብራት ነው፡፡ የልቤን ምስጢሮች ይገልጣል፤           

እግዚአብሔር በሚያየኝ መንገድ ራሴን እንዳይ ይረዳኛል፡፡ መዝ. 119፡105 ሕግህ ለእግሬ መብራት           

ለመንገዴም ብርኃን ነው፡፡ 

በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 

መዝ. 119፡130፤ ሮሜ. 10፡17፤ ዕብ. 4፡12-13  
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ሠ. እግዚአብሔር ራሱ የቃሉን መገለጥ ይሰጣል፡፡ ምንም እንኳ አንዳንድ ጊዜ የቃሉን ክፍሎች ለመረዳት             

ቢከብደኝም፣ ለእርሱ ታማኝና ግልፅ በሆንኩ መጠን በሚያስፈልገኝ ደረጃ ቃሉን ይገልፅልኛል፡፡ 

ዘዳ. 29፡29 ምስጢሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ነው የተገለጠው ግን የዚህን ሕግ ቃሎች ሁሉ እናደርግ             

ዘንድ ለእኛ ለዘላለምም ለልጆቻችን ነው፡፡  

በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 

ሉቃስ 24፡45፤ 1ቆሮ. 2፡12-14፤ 2ጴጥ. 3፡15-16  

 

3. ፀሎት - ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ያስፈልገኛል። 

ፀሎት አፅናፈ አለሙን (the universe) ከፈጠረና ከሚቆጣጠር፣ እንዲህ ታላቅ ሆኖ ሳለ ደግሞ ዝርዝርና             

ትናንሽ በሆኑ የሕይወታችን ክፍሎች ውስጥ ሳይቀር ድርሻ እንዲኖረው ከሚሻ የፍቅር አምላክ ጋር            

የምናደርገው ጥልቅ ውይይት እንደሆነ ማወቅ አለብን፡፡ 

 

እግዚአብሔርን መቅረብም ሆነ ማነጋገር የምችለው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ በኩል መሆኑን ዘወትር            

በማስታወስ፣ ወደ እርሱ ስቀርብ በታላቅ አክብሮት ሊሆን ይገባል፡፡ የትኛውም መልካም ስራዬ እግዚአብሔር            

ፊት እንደማያቀርበኝ መረዳት ይኖርብኛል፡፡ የሁሉ ፈጣሪ ወደ ሆነው አምላክ በፀሎት መቅረብን እንደ ታላቅ             

እድል  መቁጠር ይኖርብኛል፡፡ 

 

በየትኛውም ውይይት ላይ እንደ ተለመደው፣ መስማት የውይይት ወይም የተግባቦት ትልቁ ክፍል ነው፡፡            

እግዚአብሔር በልቤ ሲናገር ወይም አንድ አዲስ ነገር ሲገልጥልኝ በማሰላሰልና በማድመጥ ጊዜውን መጠቀም            

ይኖርብኛል፡፡ እግዚአብሔር፣ ዘወትር ከእርሱ አንዳች ነገር እንደ ምንጠብቅ ሆነን (with expectation)           

እንድንኖር ይወዳል፡፡ 

 

እግዚአብሔር ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚፈልጋቸውን ነገሮች (priorities) በመፈለግና ሲገልጥልንም በመቀበል         

መኖር፣ ለእግዚአብሔር ያለንን ክብርና የሚገባውን ትክክለኛ ስፍራ መስጠታችንን የምናረጋግጥበት አንዱ          

መንገድ ነው፡፡ ትራፊውን ጊዜያችንን፣ ትራፊውን ጉልበታችንን እና ትራፊ የሆነውን ነገራችንን ከመስጠት           

ልምምድ ወጥተን ምርጥ የምንለውን ነገራችንን ለእርሱ የማቅረብ ልምምድ ውስጥ በመግባት ለእርሱ ያለንን            

ጥልቅ ፍቅር እንድናሳየው ይጠብቅብናል፡፡  
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ሀ. ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝ የውይይት (የፀሎት) ጊዜ መጠን- በሚኖረኝ የልብ ዝግጅት፣ ቅድሚያ ስለ             

ምሰጣቸው ነገሮች ባለኝ እውነተኛ ግምገማ (assessment of my priorities) እና ስለ እርሱ ባለኝ             

እውቀት መጠን እየጨመረ ይሄዳል፡፡  

መዝ. 5፡3 (አ.መ.ት.) እግዚአብሔር ሆይ፤ በማለዳ ድምጼን ትሰማለህ፤ በማለዳ ልመናዬን በፊትህ           

አቀርባለሁ፤ ፈቃድህንም በጥሞና እጠባበቃለሁ፡፡  

በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 

መዝ. 37፡7 (አ.መ.ት.) በእግዚአብሔር ፊት ጸጥ በል፤ በትዕግሥትም ተጠባበቀው፤ 

መዝ. 119፡147 (አ.መ.ት.) ትረዳኝ ዘንድ ጎሕ ሳይቀድ ተነሥቼ እጮኻለሁ፤ 

ምሳሌ 3፡5-6 በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ታመን፥ በራስህም ማስተዋል አትደገፍ፤ በመንገድህ ሁሉ           

እርሱን እወቅ፥ እርሱም ጎዳናህን ያቀናልሃል። 

ኢሳ. 50፡4 (አ.መ.ት.)...በየማለዳው ያነቃኛል፤ በመማር ላይ እንዳለ ተማሪ ለመስማት ጆሮዬን ያነቃዋል። 

 

ለ. ፀሎት፣ እግዚአብሔርን ማድነቅና ማመስገንን ያካትታል፡፡ 

መዝ. 145፡2-3 በየቀኑ ሁሉ እባርክሀለሁ፣ ስምህንም ለዘላለም ዓለምም አመሰግናለሁ፡፡ እግዚአብሔር ታላቅ           

ነው፣ እጅግም የተመሰገነ ነው፣ ለታላቅነቱም ፍፃሜ የለውም፡፡ 

በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 

መዝ. 146፡1-2፤ ዳን. 6፡10፤ ኤፌ. 5፡19-20፤ ፊሊ. 4፡6-7፤ ቆላ. 4፡2-4፤ 1ተሰ. 5፡16-18  

 

ሐ. ፀሎት መናዘዝ፣ መታረቅን እና ሌሎችን ይቅር ማለትን ያካትታል፡፡ 

መዝ. 32፡5 ኃጢአቴን ላንተ አስታወቀሁ፣ በደሌንም አልሸፈንሁም፣ ለእግዚአብሔር መተላለፌን እነግራለሁ          

አልሁ፣ አንተም የልቤን ኃጢአት ተውክልኝ፡፡  

በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 

መዝሙር 66፡18፤ ምሳሌ 28፡13፤ ማቴ. 5፡23-24፤ ማር. 11፡25፤ ሮሜ. 12፡18፤ 1ዮሐ. 1፡9-10  

 

መ. ፀሎት ልመናዎችን/ምህላ፣ ስለ ግል ፍላጎቶቻችን ጥያቄዎች ማቅረብንም ያካትታል፡፡  

ያዕ. 1፡5 ከእናንተ ማንም ጥበብ ቢጎድለው ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይለምን            

ለእርሱም ይሰጠዋል፡፡ 

በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 

ማቴ. 6፡5-8፤ ማቴ. 6፡25-34  
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ፀሎት - በ ‹‹ስውር ስፍራ›› የሚደረግ ጦርነት 

አንተ ግን ስትጸልይ፣ ወደ እልፍኝህ ግባ፣ መዝጊያህንም ዘግተህ በስውር ላለው አባትህ ጸልይ፣ በስውር የሚያይ              

አባትህም በግልጥ ይከፍልሀል፡፡ - ማቴዎስ 6፡6 

 

ወደ እልፍኛችን ከገባንና በራችንን ከዘጋን በኋላ ልናደርግ የሚቸግረን ትልቁ ነገር ቢኖር መፀለይ ነው፡፡             

አእምሮአችንን ለፀሎታችን ልንጠቀምበት በምንችለው ሁኔታ ማዘጋጀት አስቸጋሪው ሥራችን ይሆናል፡፡ በግል          

የፀሎት ጊዜ ያለው ታላቁ ጦርነት ሀሳባችንን ማሰባሰብና ለፀሎት ያልተዘጋጀውን አዕምሮአችንን ለዚሁ           

መንፈሳዊ ስራ እንዲነሳሳ ማድረግ ነው፡፡ ይህን ለማድረግ፣ በእግዚአብሔር ፊት በተመስጦ መሆን መማርና            

አዕምሮአችንን ማሰልጠን ይጠበቅብናል፡፡ 

 

ለፀሎት የተለየ ስፍራ ቢኖረን ይመረጣል፡፡ ያም ሆኖ ግን ወደዚህ ስፍራችን ስንገባ ሀሳባችን መባከኑ እንግዳ              

ነገር አይሆንም፣ ‹‹ይህ ነገር ዛሬ መሰራት አለበት››፤ ‹‹ያኛውን ደግሞ ነገ መጨረስ ይኖርብኛል፡፡›› የሚሉ             

ሀሳቦች በአዕምሮአችን መመላለስ ይጀምራሉ፡፡ በፀሎት ወቅት የተረጋጋ የአዕምሮ ሁኔታን ለመፍጠር፣          

የአዕምሮአችንን ደጆች ለሚያንኳኩ ስሜቶቻችን ሆን ብለን ደጃችንን በመዝጋት፣ እርሱን ብቻ ማሰብ           

ይኖርብናል፡፡ እግዚአብሔር በስውር አለ፡፡ ከ ‹‹ስውር ስፍራውም›› ይመለከተናል፡፡ እርሱ የሚመለከተን፣ ሰዎች           

እኛን ወይም ራሳችን ራሳችንን እንደ ምንመለከተው አይደለም፡፡ እግዚአብሔር እኛን በሚያየን በዚህ ‹‹ስውር            

ስፍራ›› መኖር መለማመድ ስንጀምር እግዚአብሔርን መጠራጠር አይሆንልንም፡፡ ከማንም እና ከምንም ነገር           

በላይ ስለ እርሱ እርግጠኞች መሆን እንጀምራለን፡፡ ወደዚህ ‹‹ስውር ስፍራ›› ስትገባ በእለት ተዕለት ሕይወትህ             

እግዚአብሔር በእርግጥ ትክክል እንደሆነ ታረጋግጣለህ፡፡ በሁሉም ጉዳዮች ላይ ከእግዚአብሔር ጋር የማውጋት           

ልማድ ይኑርህ፡፡ የማለዳው ጎህ ሲቀድ የሕይወትህን ደጆች ወለል አድርገህ ከፍተህ እግዚአብሔርን በፀሎት            

አስቀድም፡፡ ይህ ድርጊትህ በእርሱ ላይ ያለህን መደገፍ ያሳያልና፡፡  

የምክር ሃሳብ፡- ወደ ፀሎት በገባህ ጊዜ የሚደርስብህን የትኩረት መበታተን ችግር ለመቀነስ፣ ወደ አይምሮህ             

እየመጡ የሚያስቸግሩህ እና ኋላ ላይ ልትሰራቸው የሚገቡህን ነገሮች የምታሰፍርበት ማስታወሻ ደብተር           

አዘጋጅ፡፡ 

 

ረ. ፀሎት ምልጃንና ስለሌሎች ሰዎች ፍላጎቶች መፀለይን ያካትታል፡፡ 

2ቆሮ. 1፡8-11 በእስያ ስለ ደረሰብን መከራችን፣ ወንድሞች ሆይ፣ ታውቁ ዘንድ እንወዳለንና፤ ስለ            

ሕይወታችን እንኳ ተስፋ እስክንቆርጥ ድረስ ከዓቅማችን በላይ ያለ ልክ ከብዶብን ነበር፤ አዎን፣ ሙታንን             
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በሚያነሣ በእግዚአብሔር እንጂ በራሳችን እንዳንታመን፣ እኛ ራሳችን የሞትን ፍርድ በውስጣችን ሰምተን           

ነበር። እርሱም ይህን ከሚያህል ሞት አዳነን፣ ያድነንማል፤ እናንተም ደግሞ ስለ እኛ እየጸለያችሁ አብራችሁ             

ስትረዱን፣ በብዙ ሰዎች በኩል ስለ ተሰጠን ስለ ጸጋ ስጦታ ብዙዎች ስለ እኛ ያመሰግኑ ዘንድ፣ ወደ ፊት ደግሞ                 

እንዲያድን በእርሱ ተስፋ አድርገናል። 

በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 

ኤፌ. 6፡18-20፤ ቆላ. 4፡12  

  

ሠ. ፀሎት ምንም እንኳን የማይቋረጥና በማንኛውም ሰአት ልናደርገው የምንችለው ነገር ቢሆንም ለእርሱ            

የተወሰነ ሰዓት ሊኖረን ይገባል፡፡  

መዝ. 55፡17 በማታና በጠዋት በቀትርም እናገራለሁ፣ እጮኸማለሁ፣ ቃሌንም ይሰማኛል፡፡  

በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 

መዝ. 119፡62፤ መዝ. 119፡164፤ ዳን. 6፡10፤ ሮሜ. 12፡12፤ 1ተሰ. 5፡17  

 

በ 1ተሰ. 5፡17 ላይ የተሰጠ አስተያየት 

‹‹የማያቋርጥ ፀሎት፣ በሚቻል ወቅት ሁሉ የሚደረግ፣ ቀጣይነት ያለው ፀሎት ማለት እንጂ አንድም ጊዜ             

የማይቆም ማለት አይደለም፡፡ ጳውሎስ ይህንን ጉዳይ ያነሳው ያለ ማቋረጥ ሃሳብን ለእግዚአብሔር ማስገዛት            

ፈታኝ በሆነበት የዕለት ተዕለት ሕይወታችን፣ በተቻለ መጠን ያለማቋረጥ ከእግዚአብሔር ሕብረት ስር           

የመሆንን አስፈላጊነት ለመግለፅ ነው፡፡›› 

 

4. ለእግዚአብሔር ማሳሰብ  

 

እግዚአብሔር የማያውቀውን ነገር ልንነግረው አንችልም፡፡ ስንፀልይ የምንናደርገው ነገር ቢኖር እርሱ          

አስቀድሞ የሚያውቀውን ነገር በአንደበታችን ወይም በራሳችን ቃል ለእርሱ መልሶ መናገር ነው፡፡  

  

ይህ ጉዳይ እንድንፀልይ የሚያበረታታን እንጂ ፀሎትን አላስፈላጊ የሚያደርገው አይደለም፡፡ ስለ እኛ እና            

ስላለንበት ሁኔታ በሚገባ ከሚያውቅ ሰው ጋር ያው የሚያውቀውን ጉዳይ ስናወራ እረፍት ይሰማናል፡፡            

የእግዚአብሔር ምላሽ በሰጠነው መረጃ ላይ ሳይሆን እርሱ ስለእኛ ሁኔታ በሚያውቀው ፍፁም እውቀት ላይ             

የተመሰረተ መሆኑ ተደላድለን እንድንኖር ያደርገናል፡፡ በእኛ ላይ ተፅዕኖ ሊያሳድሩ ስለሚችሉ ያለፉ፣ የአሁን            

እና የወደፊት ሁኔታዎቻችንን ጠንቅቆ ያውቃልና፡፡ 
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ኢየሱስ በማቴ. 6፡8 ላይ እንዳለው አባታችን ሁሉን ያውቃል፡፡ እርሱ ሃሳቦቻችንንና ፍላጎቶቻችንን ያውቃል፡፡            

መንገዶቻችንን ጠንቅቆ ይረዳቸዋል (መዝ. 139፡3)፡፡ የልባችንን ጭንቀትና ስቃይ ያውቃል፤ የማያቋርጥ          

ተስፋ መቁረጥ የሚያደርስብንን የስሜት ጉዳትም ይገነዘባል፤ በውስጣችን ያሉ ሁለቱ ተቃራኒ ተፈጥሮዎች           

በነፍሳችን ላይ የሚያደርጉት ጦርነትም ከእርሱ የተሸሸገ አይደለም፡፡  

  

እንዲህ ከሆነ፣ ካሉብን ችግሮችና ተቃውሞዎች እንዴት እና በየትኛው ሰዓት መውጣት እንዳለብን ለማወቅ            

እግዚአብሔር ላይ የመታመን አስፈላጊነት አይታያችሁም? ሕይወታችን ሊታነፅ የሚችልበትን የተሻለ         

መንገድ እኛ ለእግዚአብሔር ልንጠቁም የምንችል ይመስላችኋል? በፍፁም፤ እግዚአብሔርን ምንም ነገር          

ልናስተምረው አንችልም፡፡ እርሱ ብቻውን እኛን ወደ ክብር የሚያደርሰውን ጎዳና ያውቃል፡፡ ካሉት መንገዶች            

ሁሉ፣ ለማንነታችን እና በእኛ ውስጥ እርሱ ላስቀመጠው ነገር የሚስማማውን ልዩ መንገድ መርጦልናል፡፡  

 

እግዚአብሔርን እውቀት ልናስገበየው አንችልም፡፡ ልናፈቅረውና ልንደላደልበት ግን እንችላለን፡፡ እርሱ ከኛ          

የሚጠይቀው ይህንን አንድ ነገር ነው፡፡ 

እግዚአብሔር ከመነሻው የመጨረሻውን ያውቃል፤ ስለዚህ በመካከል በሚፈጠሩ ነገሮች ላይ ሁሉ በእርሱ           

ልንታመን እንችላለን፡፡ 

 

5. ማጠቃለያ፡- በእግዚአብሔር ላይ ያለኝን መታመን በጨመርኩ መጠን እርሱ ለእኔ ባለው ፍቅር እርግጠኛ             

እየሆንኩ እሄዳለሁ፡፡ አንዳንዴ ነገሮች ከዚህ አስተሳሰብ ተቃራኒ ቢመስሉም፣ እግዚአብሔር ለእኔ ያለው ሃሳብ            

በጎና የሚጠቅመኝ ነው፡፡ ከዚህ ሃሳብ በተቃራኒው መሆን ከራሱ ባሕሪ ጋር መጋጨት ይሆናልና፡፡ 

ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 

መዝ. 34፡15፤ መዝ. 37፡4-5፤ መዝ. 86፡5፤ መዝ. 145፡18-19፤ ኤር. 10፡23፤ 1ዮሐ. 5፡14-15  

 

እኔ ግን ዘወትር ከአንተ ጋር ነኝ፥ ቀኝ እጄንም ያዝኸኝ። በአንተ ምክር መራኸኝ፤ ከክብር ጋር ተቀበልኸኝ።               

በሰማይ ያለኝ ምንድር ነው? በምድርስ ውስጥ ከአንተ ዘንድ ምን እሻለሁ? የልቤ አምላክ ሆይ፥ ልቤና ሥጋዬ               

አለቀ፤ እግዚአብሔር ግን ለዘላለም እድል ፈንታዬ ነው። 

መዝ. 73፡23-26) 
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1-4 ድነት (Salvation) 

 

ተፈጥሮአዊ (አካላዊ) ልደት ወደዚህ ምድር የምንቀላቀልበት ደጃፍ እንደሆነ ሁሉ፣ ዳግም ልደትም (መንፈሳዊ            

ልደት) ወደ መንፈሳዊው አለም የምንቀላቀልበት ደጃፍ ነው፡፡ የዚህ ትምህርት አላማ አዲስ አማኝ ጌታን             

ሲያገኝ (ሲቀበል) በሕይወቱ የሚከናወኑ ጥቂት ነገሮችን ማብራራት ነው፡፡ ከዚህ ስር ከተጠቀሱት በተጨማሪ            

ከድነት ጋር በተያያዘ ሊቀርቡ የሚችሉ ሌሎች በርካታ መርሆዎች እና እውነቶች እንዳሉ መዘንጋት            

የለብንም፡፡ 

 

1. ምህረትና ፀጋ 

‹‹ምህረት›› = ሊደርስብኝ የሚገባ ነገር፣ ሳይደርስብኝ ሲቀር 

‹‹ፀጋ›› = የማይገባኝ ነገር ሲሰጠኝ  

 

የእነዚህን ቃላት ትርጉም ለመረዳት ከፍጥነት በላይ በማሽከርከር ምክንያት የትራፊክ ፖሊስ የሚሰጠውን           

የቅጣት ወረቀት (Speeding Ticket) በምሳሌነት እንመልከት፡፡ 

 ‹‹መልካም ዕድል›› - በትራፊክ ፖሊሱ ካልተያዙ  

‹‹ፍትህ›› - ከተያዙና የክስ ወረቀት ከተሰጥዎ 

‹‹ምህረት›› - ከተያዙ ነገር ግን የክስ ወረቀት ካልተሰጥዎ  

‹‹ፀጋ›› - ከተያዙ፣ የክስ ወረቀት ከተሰጥዎ፣ ነገር ግን ቅጣትዎን የትራፊክ ፖሊሱ ከከፈለልዎ  

 

2. ከመዳኔ በፊት በእግዚአብሔር ፊት ምን እመስል እንደነበረ እና እግዚአብሔር ምን እንዳደረገልኝ ጳውሎስ             

ከዚህ በታች ባሉ ጥቅሶች ውስጥ የሚያብራራውን ተመልከት፡፡ (አንዳንድ ቃሎችን እንዳስፈላጊነቱ          

ያብራሩዋቸው፡፡)  

ሮሜ. 3፡10-12 እንዲህ ተብሎ እንደተፃፈ፡- ፃድቅ የለም፣ አንድስ እንኳ፤ አስተዋይ የለም፣ እግዚአብሔርንም            

የሚፈልግ የለም፡፡ ሁሉ ተሳስተዋል፣ በአንድነትም የማይጠቅሙ ሆነዋል፣ ቸርነት የሚያደርግ የለም አንድስ           

እንኳ የለም፡፡  

በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 

ሮሜ. 5፡6-10፤ ኤፌ. 2፡1-9፤ ኤፌ. 2፡12፤ ኤፌ. 4፡17-19  

 

3. የእግዚአብሔር ልጁን በእኛ ፈንታ የመተካት መርህ (ቤዛነት) 
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ሀ. የእግዚአብሔር ጸጋ፣ አዳምና ሔዋን ባለመታዘት እግዚአብሔርን በበደሉበት ወቅት ተገልጧል (ዘፍጥረት           

2፡15-17)፡፡ አዳምና ሔዋን አንድ ሕግ ተሰጣቸው፤ እርሱንም አልታዘዙም፡፡ ከዚያም በእግዚአብሔር ፊት           

ተቀባይነት ለማግኘት ሞከሩ (ይህ የበለስ ቅጠሎችን ሰፍተው በመልበሳቸው ተመስሏል ፡፡) እርስ በእርሳቸው           

ተካሰሱ፡፡ ለአመጻቸውም የሚገባቸውን አገኙ፤ ይህ ፍትህ ይባላል፡፡ ከዚያም እግዚአብሔር የማይገባቸውን          

ነገር ሰጣቸው፤ ይህ ደግሞ ፀጋ ይባላል፡፡ ይህም እግዚአብሔር ያዘጋጀው እንስሳ በእነርሱ ፈንታ በመታረዱ             

ተመስሏል ፡፡ ምንም በደል የሌለበት እንስሳ በእነርሱ ኃጢአት ምክንያት ታርዷል፡፡ የዚህ እንስሳ መታረድ፣ ኋላ             

ለሚመጣውና ለሰው ልጆች ሁሉ ኃጢአት ራሱን ለመስቀል ሞት አሳልፎ ለሚሰጠው ለኢየሱስ ክርስቶስ            

ቤዛነት ምሳሌው ነበር፡፡  

 

ለ. ፋሲካ - ሌላው የክርስቶስ በእኛ ምትክ/ቤዛ መሆን ምሳሌ ነው (ዘጸአት 12፡1-30)፡፡  

በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 

ዮሐ. 1፡29፤ 1ቆሮ. 5፡7  

እስራኤላውያን በግብፅ የባርነት ቀንበር ስር ነበሩ፡፡ ጠቦት በእነርሱ ምትክ ታረደ፡፡ የጠቦቱ ደም ባለበት ቤት ላይ               

ሁሉ የእግዚአብሔር ፍርድ ይከለከል ነበር፡፡ እግዚአብሔር ደሙን በመቃኖቹ ላይ እና በጉበኑ ላይ ሲመለከት             

«ፍርድ በዚህ ቤት ላይ አስቀድሞ ሆኗል ይላል፡፡ ››  

 

ሐ. የኢየሱስ ክርስቶስ ‹‹በእኛ ፈንታ›› መሞት ወይም ቤዛ መሆን፣ እግዚአብሔር ለእኛ ያዘጋጀው የድነት             

መንገድ ነው፡፡ 

ኢሳ. 53፡4-6 በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ ሕመማችንንም ተሸክሞአል፤ እኛ ግን እንደ ተመታ           

በእግዚአብሔርም እንደ ተቀሠፈ እንደ ተቸገረም ቆጠርነው። እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቈሰለ ስለ            

በደላችንም ደቀቀ፤ የደኅንነታችንም ተግሣጽ በእርሱ ላይ ነበረ በእርሱም ቍስል እኛ ተፈወስን። እኛ ሁላችን             

እንደ በጎች ተቅበዝብዘን ጠፋን፤ ከእኛ እያንዳንዱ ወደ ገዛ መንገዱ አዘነበለ፤ እግዚአብሔርም የሁላችንን            

በደል በእርሱ ላይ አኖረ ።  

በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 

2ቆሮ. 5፡21፤ ገላ. 3፡13፤ 1ጴጥ. 3፡18  

 

4. የዳንኩት ከፍቅሩ የተነሳ እንጂ ስለሚገባኝ አይደለም (NOT BECAUSE I AM DESERVING)፡፡ 

ቲቶ 3፡3-7 እኛ ደግሞ አስቀድመን የማናስተውል ነበርንና፤ የማንታዘዝ፣ የምንስት፣ ለምኞትና ለልዩ ልዩ            

ተድላ እንደ ባሪያዎች የምንገዛ፣ በክፋትና በምቀኝነት የምንኖር፣ የምንጣላ፣ እርስ በርሳችን የምንጠላላ           
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ነበርን። ነገር ግን የመድኃኒታችን የእግዚአብሔር ቸርነትና ሰውን መውደዱ በተገለጠ ጊዜ እንደ ምሕረቱ            

መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ አዳነን እንጂ፣ እኛ ስላደረግነው            

በጽድቅ ስለ ነበረው ሥራ አይደለም፤ ያን መንፈስም በጸጋው ጸድቀን በዘላለም ሕይወት ተስፋ ወራሾች             

እንድንሆን፣ በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ላይ አትርፎ አፈሰሰው። 

በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 

ዮሐ. 6፡37፤ ዮሐ. 6፡44፤ ሮሜ. 3፡10-12፤ ሮሜ. 4፡4-8፤ ኤፌ. 1፡3-8  

 

5. በ ‹‹ክርስትና›› እና በ ‹‹ሐይማኖት›› መካከል ያለው ልዩነት ምንድ ነው?  

‹‹ሐይማኖት›› በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት እንዲኖርህ አንተ ራስህ አንድ ነገር ማድረግ ትችላለህ ብሎ            

ሲያስተምር፣ ‹‹ክርስትና›› ግን በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት እንዲኖርህ የሚያደርግህ ክርስቶስ በአንተ          

ፈንታ የሰራልህ የመስቀል ስራ ብቻ ነው ብሎ ያስተምራል፡፡ 

ዮሐ. 14፡6 እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም 

ሐዋ. 4፡12 መዳን በሌላ በማንም የለም እንድንበት ዘንድ የሚገባን ለሰዎች የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች ሌላ               

የለምና 

 

6. ኢየሱስ ስለ ድነት የሰጠው ጠቅለል ያለ ምልከታ (ዮሐ 5፡24)፤ ይህ ጥቅስ በቃላችን ልንይዘው የሚገባ               

ታላቅ ጥቅስ ነው)  

(ኢየሱስ እንዲህ አለ)፣ ‹‹እውነት እውነት እላች“ለው፣ ቃሌን የሚሰማ የላከኝንም የሚያምን የዘላለም           

ሕይወት አለው፣ ከሞትም ወደ ሕይወት ተሻገረ እንጂ ወደ ፍርድ አይመጣም፡፡ 
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1-5 የሰው ማንነት 

 

1. የሰው ልጅ እግዚአብሔር ከፈጠረው ፍጥረት ሁሉ የተለየ ፍጥረት ነው፡፡ እግዚአብሔርን ያውቅ ዘንድ             

‹‹መንፈስ›› የተሰጠው፣ የሰው ልጅ ብቻ ነበር፡፡ 

 

እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው፣ በአፍንጫውም የሕይወት እስትንፋስ እፍ አለበት፣           

ሰውም ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ፡፡ 

(ዘፍጥረት 2፡7) 

  

 

  

1ተሰ. 5፡23 የሰላምም አምላክ ራሱ ሁለንተናችሁን ይቀድስ መንፈሳችሁንም ነፍሳችሁንም ስጋችሁንም          

ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ያለነቀፋ ፈፅመው ይጠበቁ፡፡ የሚጠራችሁ የታመነ ነው እርሱም ደግሞ             

ያደርገዋል፡፡ 

ሮሜ. 8፡16 የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራል፡፡ 

1ቆሮ. 14፡15 እንግዲህ ምንድ ነው፣ በመንፈስ እፀልያለሁ በአእምሮም ደግሞ እፀልያለሁ በመንፈስ           

እዘምራለሁ በአእምሮም ደግሞ እዘምራለሁ፡፡ 

 

2. እንስሳት በሞላ ‹‹መንፈስ›› ስለ ሌላቸው የእውቀታቸው አድማስ የተገደበ ከመሆኑ በተጨማሪ ስለ            

እግዚአብሔር እውቀት የሌላቸው መሆኑ መገንዘብ ይገባል፡፡ (ዘፍ. 2፡7 የሚመለከተው ሰውን ብቻ ነው::) 
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1-6 የክርስቲያን ሁለቱ ተፈጥሮዎች 

 

እንዴት ነው የሰው ተፈጥሮ  እና የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ተፈጥሮ ላገኝ የቻልኩት? 
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ከላይ የቀረበው ስዕላዊ ገለጻ ማብራሪያ የሁለቱ ተፈጥሮዎች ምንጭ 

የዚህ ትምህርት አላማ አማኝ እንዴት የሁለት ተፈጥሮዎች ባለቤት እንደሆነ ግልፅ ማድረግ ነው። እዚህ ላይ              

በርካታ መሠረታዊ የሆኑ የመፅሐፍ ቅዱስ መርሆዎች ይቀርባሉ፡፡ እነዚህ መሠረታዊ መርሆዎች፣ በቀጣይ           

በተለየዩ የትምህርት ክፍሎች ስር የሚቀርቡትን የመፅሐፍ ቅዱስ እውነታዎች በይበልጥ እንድንረዳቸው          

አጋዥ ይሆኑናል፡፡ 

1. የእግዚአብሔር ባሕሪ - መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር ባሕሪ የገለጠውን እውነታ መገንዘብ እጅግ             

ጠቃሚ ነገር ነው፡፡ መንፈስ ቅዱስ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ በኩል የገለጠውን የእግዚአብሔርን ባሕሪ ከዚህ            

በመቀጠል እናያለን፡፡ እዚህ ላይ የእግዚአብሔርን ባሕሪ የምናወሳበት ምክንያት በእርሱ ላይ መታመናችን ምን            

ያህል ምክንያታዊና ተገቢ እንደሆነ ለማሳየት ነው፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስ የተገለጠውን የእግዚአብሔርን ባሕሪ           

በአመክኗዊ ሚዛን ላይ ስናስቀምጥ፣ እርሱን አለማመን ኢ-ምክንያታዊ፣ በእርሱ ላይ መታመን ደግሞ           

ምክንያታዊ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ እርሱን ለመቃወም ወይም ታቅበን ለመኖር ምንም አይነት አሳማኝ ምክንያት            

የለንም፡፡ የወደቀው/የተበላሸው/አሮጌው የሰው ተፈጥሮ ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር ላይ ያምፃል፡፡         

እግዚአብሔርን የማናምንበት ዋና ምክንያት እርሱ እንደኛ አይነት ባሕሪ ያለው ስለሚመስለን ነው፡፡ እርሱ            

እንደ እኛ አይነት ባሕሪ ቢኖረው እርሱን አለማመናችን ምክንያታዊ ይሆን ነበር፡፡ 

  

ዘዳ. 32፡3-4 የእግዚአብሔርን ስም እጠራለሁና፤ ለአምላካችን ታላቅነትን ስጡ። እርሱ አምላክ ነው፤           

ሥራውም ፍጹም ነው፤ መንገዱም ሁሉ የቀና ነው፤ የታመነ አምላክ፣ ክፋትም የሌለበት፣ እርሱ እውነተኛና             

ቅን ነው።  

በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 

ኢዮብ 34፡10፤ ዕብ. 6፡18፤ 1ዮሐ. 4፡16፤ ሚል. 3፡6  

 

2. የሰይጣን የጦር ስልት - የሰይጣን ዋና የጦር ስልት ሰዎች በእግዚአብሔር ባሕሪ ላይ ያላቸውን እምነት              

በመሸርሸር እግዚአብሔር ሊታመን የማይችል አምላክ እንደሆነ ማሳመን ነው፡፡ ለአብነት- በዘፍጥረት 3፡1-5           

ሰይጣን፣ እግዚአብሔር ከአዳምና ሔዋን አንዳች የሚጠቅም ነገር እንደ ደበቀባቸው፣ የእነርሱንም መልካም           

ነገር የማይሻ እንደሆነ በእጅ አዙር በመንገር፣ በውስጣቸው ጥርጥርን በመዝራት እግዚአብሔርን ውሸታም           

ለማድረግ ያደረገውን ሴራ ያስተዉሉዋል፡፡  

ዘፍ. 3፡1-5 እባብም እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠረው ከምድር አውሬ ሁሉ ይልቅ ተንኮለኛ ነበረ፡፡            

ሴቲቱንም፡- በውኑ እግዚአብሔር ከገነት ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ አዟልን? አላት፡፡ ሴቲቱም ለእባቡ አለችው፡-            

በገነት ካለው ከዛፍ ፍሬ እንበላለን ነገር ግን በገነት መካከል ካለው ከዛፉ ፍሬ እግዚአብሔር አለ እንዳትሞቱ               
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ከእርሱ አትብሉ አትንኩትም፡፡ እባብም ለሴቲቱ አላት ሞትን አትሞቱም ከእርስዋ በበላችሁ ቀን ዓይኖቻችሁ            

እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔርም መልካሙን እና ክፉውን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር         

ስለሚያውቅ ነው እንጂ፡፡  

 

3. አዳምና ሔዋን በተፈጠሩ ጊዜ እንደሌሎቹ የእግዚአብሔር ፍጥረታት ሁሉ፣ እንከን የለሽ (perfect)            

ነበሩ፡፡ ሙሉ፣ ምንም ያልጎደላቸውና ፍፁም የረኩ (complete and totally satisfied) ነበሩ፡፡ ያደርጉት            

የነበረው ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር ባሕሪ አንፃር የተጣጣመና የተዋሀደም ነበር፡፡ በዚህ ወቅት ሞት            

አልነበረም ፡፡  

 

ሮሜ. 5፡12 ስለዚህ ምክንያት ኃጢአት በአንድ ሰው ወደ አለም ገባ፣ በኃጢአትም ሞት፣ እንደዚሁም ሁሉ              

ኃጢአትን ስላደረጉ ሞት ለሰው ሁሉ ደረሰ … 

 

1ቆሮ. 15፡21-22 ሞት በሰው በኩል ስለ መጣ … ሁሉ በአዳም እንደ ሚሞቱ … 

 

4. እና 5. አዳምና ሔዋን በእግዚአብሔር ላይ ያላቸውን መደገፍ ወደጎን በመተው፣ በራሳቸው ላይ             

በመተማመን ፣ ሰይጣን በእግዚአብሔር ባሕሪ ላይ የተናገረውን የውሸት ቃል አደመጡ፡፡ ከእግዚአብሔር          

ውጪም በራሳቸው አይን እርካታን ለማግኘት ተራመዱ፡፡ በእግዚአብሔር ላይ ካላቸው መታመን ለመውጣት           

መወሰናቸውን የሚያመላክቱ ሦስት ማሳያዎች አሉ፡፡ (1) የሰው ማስተዋል/human understanding         

(ለጥበብ መልካም እንደሆነ አዩ)፣ (2) የሥጋ/አካል ፍላጎት/appetites of the body (ለመብላት ያማረ            

እንደሆነ አዩ)፣ እና (3) ገንዘብ ማድረግ ወይም የራስ ማድረግ/possessions (ለዓይን እንደ ሚያስጎመጅ            

አዩ)፡፡ የዘወትር ፈተናዎቻችን ከነዚህ በአንዱ ውስጥ ይወድቃሉ)፡፡ ‹‹በራስ የመተማመን ዝንባሌ ››          

(predisposition toward independence) የሰው ልጆች ችግር ‹‹ሥር›› ከመሆኑ ባሻገር እኛና አለሙ           

ሁሉ በእግዚአብሔር ላይ ለምናደርገው አመፅ ዋነኛ አነሳሽ ምክንያት መሆኑን መገንዘብ በጣም አስፈላጊ ነገር             

ነው፡፡  

 

ዘፍ. 3፡6 ሴቲቱም ዛፉ ለመብላት ያማረ እንደሆነ ለዓይንም እንደሚያስጎመጅ ለጥበብም መልካም እንደሆነ            

አየች ከፍሬውም ወሰደችና በላች ለባልዋም ደግሞ ሰጠችው እርሱም ከእርስዋ ጋር በላ፡፡ 
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6. በሰው ዘር ውስጥ የተወለደ ማንኛውም ግለሰብ፣ የአዳምን ኃጢአተኛ ባሕሪ በአባታቸው በኩል ይካፈላሉ፡፡             

ማንኛውም ሰው ሲወለድ እግዚአብሔርን የመቃወም ተፈጥሯዊ ዝንባሌ ይዞ ይወለዳል፡፡  

ዘፍ. 5፡3 አዳምም ሁለት መቶ ሰላሳ አመት ኖረ ልጅንም በምሳሌው እንደ መልኩ ወለደ ስሙንም ሴት ብሎ                

ጠራው፡፡ 

ገላ. 5፡17 (አ.መ.ት) ስጋ መንፈስ የማይፈልገውን መንፈስም ስጋ የማይፈልገውን ይመኛልና 

በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 

መዝ 51፡5፤ ኤፌ. 2፡2፤ ምሳ. 22፡15፤ ዘፍ. 8፡21፤ መዝ 14፡2-3፤ ኢዮ 15፡14፤ ኤር 17፡9 እና መክ 9፡3  

 

7. ኢየሱስ በሰው የዘር ግንድ ውስጥ ተወለደ፤ ነገር ግን ኃጢአት ከሌለበት አባት ተወለደ፡፡ ኋለኛው አዳም               

(second Adam) ኢየሱስ፣ ከውድቀት በፊት እንደ ነበረው ፊተኛው ሰው አዳም ኃጢአት የለሽ ማንነትን             

ይዞ ተወለደ፡፡ ኢየሱስ በሕይወቱ ዘመን ያሳየው ቅዱስ ባሕሪ፣ እግዚአብሔር ለአዳም አስቀድሞ የወሰነለት            

ባሕሪ ነበር፡፡ 

ቆሮ. 15፡45-46 ፊተኛው ሰው አዳም ሕያው ነፍስ ሆነ ተብሎ ተፅፋል ኋለኛው አዳም ሕይወትን የሚሰጥ              

መንፈስ ሆነ፡፡ ነገር ግን አስቀድሞ ፍጥረታዊው ቀጥሎም መንፈሳዊው ነው እንጂ መንፈሳዊው መጀመሪያ            

አይደለም፡፡  

ሮሜ. 5፡19 በአንዱ ሰው አለመታዘዝ ብዙዎች ኃጢአተኞች እንደሆኑ እንዲሁ ደግሞ በአንዱ መታዘዝ            

ብዙዎች ፃድቃን ይሆናሉ፡፡ 

 

8. እና 9. ልክ አዳም እንደ ተፈተነ ኢየሱስም በተመሳሳይ ሦስት አቅጣጫዎች ላይ ተፈተነ፡፡ ነገር ግን ኢየሱስ                

ሰይጣን ያቀረበለትን በራስ የመታመን ግብዣ ወደጎን በመተው ራሱን በእግዚአብሔር ጥበቃ ስር አሳልፎ            

በመስጠት ለመኖር ወሰነ፡፡  

 

10. ኢየሱስን በመቀበል (በማመን ወቅት) አዲሱ አማኝ ከመንፈሳዊ ዘር በመንፈሳዊ ቤተሰብ ውስጥ            

ይወለዳል፡፡ የመለኮታዊ ባሕሪንም በመንፈስ ቅዱስ አማካኘነት ይካፈላል፡፡  

ማስታወሻ ፡- ጌታን በመቀበል ወቅትም ሆነ ከዚያ በኋላ በሚኖረን ጊዜ ውስጥ የሰው ሐጢአተኛ ባሕሪ/አሮጌ             

ተፈጥሮ/የወደቀ ማንነት ፈፅሞ የሚሻሻል አይደለም፡፡ (ገላ. 5፡17 ይመልከቱ) 

ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 

ዮሐ. 3፡3፣6፤ ሮሜ. 7፡14-25፤ ገላ. 5፡16-23  
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1-7 ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሕብረት ማድረግ 

ስለ መንፈስ ቅዱስ ምን አይነት ግንዛቤ ሊኖረኝ ይገባል? 

 

1. መንፈስ ቅዱስን አካል/ማንነት የሌለው፣ አንዳች ‹‹አነሳሽ›› ወይም ‹‹ተፅዕኖ ፈጣሪ›› ሃይል አድርጎ ማሰብ             

ስህተት ነው፡፡ መንፈስ ቅዱስ ማንነት/አካል ያለው እንደሆነ አውቄ ከእርሱ ጋር አብሬ መስራት ይኖርብኛል፡፡             

እርሱ እግዚአብሔር ነው፡፡  

ሐዋ. 5፡3-4 ጴጥሮስም፡- ሐናንያ ሆይ መንፈስ ቅዱስን ታታልል ና ከመሬቱ ሽያጭ ታስቀር ዘንድ ሰይጣን             

በልብህ ስለም ሞላ? ሳትሸጠው የአንተ አልነበረምን? ይህ ነገር ስለምን በልብህ አሰብህ? እግዚአብሔርን            

እንጂ ሰውን አልዋሸህም አለው፡፡  

በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 

1ቆሮ. 2፡10-11፤ 2ቆሮ. 13፡14፤ ኤፌ. 4፡30፤ ኢዮብ 33፡4  

 

መንፈስ ቅዱስ አካል/ማንነት አለው፡፡ ተፅዕኖ አድራጊ፣ ወይም ኃይል፣ ወይም አነሳሽ ሳይሆን እግዚአብሔር            

ነው፡፡ እንደ የልብ ወዳጅ ነው፡፡ በእርግጥ ከዚህም በላይ ነው፡፡ ከእርሱ ጋር ያለኝ ግንኙነት በብዙ መልኩ               

በመልካም ትዳር ውስጥ ያለን ቁርኝት ይመስላል፡፡ የትዳር ግንኙነት መገለጫዎች ምንድን ናቸው? መከባበር?            

መግባባት? አንዱ ሌላውን መንከባከብ?  

 

2. እኔ የእርሱ መቅደስ ነኝ፤ እርሱ በእኔ ውስጥ ይኖራል፡፡  

1ቆሮ. 3፡16 የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ የእግዚአብሔርም መንፈስ እንዲኖርባችሁ         

አታውቁምን? 

1ቆሮ. 6፡19-20 ወይስ ስጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ           

መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን? በዋጋ ተገዝታኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁም ስለዚህ በስጋችሁ         

እግዚአብሔርን አክብሩ፡፡ 

 

እግዚአብሔር የክርስቲያኖች ባለቤት የመሆኑ ጉዳይ፣ በአማኙ እውቅና መስጠት ላይ ያልተመሰረተ እውነታ           

ነው፡፡ ገሀድ የሆነውን ይህን እውነት ከመቀበል ውጪ የባለቤትነት ድርሻውን ልከለክለውም ሆነ ልሰጠው            

አልችልም፡፡ አዲስ አማኞች ከዚህ ቀደም ስለ እግዚአብሔር የሳሉት ውስጣዊ ስዕል ስለማይኖር ብዙውን ጊዜ             

ይህን እውነት ለመቀበል አይቸገሩም፡፡ በተቃራኒው፣ የሰነበቱ ክርስቲያኖች ግን በእውቀት ደረጃ እውነታውን           
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ቢቀበሉም፣ በሕይወታቸው ተግባራዊ ለማድረግ ሲቸግራቸው ይሰተዋላል፡፡ የባለቤትነት መገለጫዎች        

ምንድን ናቸው? በባለቤትነት ውስጥ ተቀባይነት የሚያገኙት መብቶች እና ስልጣኖች ምን አይነት ናቸው? 

  

3. የእግዚአብሔር ልጅ ስለ መሆኔ፣ መንፈስ ቅዱስ ማህተሜ (መያዣዬ፣ ዋስትናዬ፣ ማስረጃዬ) ነው፡፡ 

ሮሜ. 8፡9፣… እናንተ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር፣ በመንፈስ እንጂ በሥጋ            

አይደላችሁም፡፡ የክርስቶስ መንፈስ የሌለው ከሆነ ግን ይኸው የእርሱ ወገን አይደለም፡፡  

በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 

ሮሜ. 8፡14-16፤ 2ቆሮ. 1፡21-22፤ 2ቆሮ. 5፡5፤ ገላ. 4፡6፤ ኤፌ. 1፡13-14፤ 1ዮሐ. 4፡13 

 

መንፈስ ቅዱስ፣ እግዚአብሔር እኔን ስለማዳኑ ማረጋገጫ/ማስረጃ ነው፡፡ መንፈስ ቅዱስን መጠማትና          

ከእርሱም ምሪትና መመሪያዎች ጋር መተባበር ይገባናል፡፡ ሰልጠኙ ደቀ መዝሙር፣ በየዕለቱ በደቀ መዝሙር            

አድራጊው (አሰልጣኙ) ላይ ያለውን መደገፍ እየቀነሰ፣ በመንፈስ ቅዱስ ላይ ያለውን መደገፍ ደግሞ እየጨመረ             

ማደግ ይኖርበታል፡፡ ሰልጣኙ ደቀ መዝሙር፣ መንፈስ ቅዱስ በእርሱ የዕለት ተዕለት ሕይወት ውስት በመግባት             

ሕይወቱን ለመምራት ለሚያደርገው ፍላጎት እውቅና መስጠት ይገባዋል፡፡  

 

4. መንፈስ ቅዱስ በዕለት ተእለት ሕይወቴ ውስጥ ዕቅድ አለው፡፡ ከእርሱ እንድማርና እርሱን አንድታዘዘው             

ይሻል፡፡ በራሴ ዕቅድ እንድነዳ አይሻም፡፡  

መዝ. 139፡16 (አ.መ.ት.) ዐይኖችህ ገና ያልተበጀውን አካሌን አዩ፤ ለእኔ የተወሰኑልኝም ዘመናት፣ ገና            

አንዳቸው ወደ መኖር ሳይመጡ፣ በመጽሐፍህ ተመዘገቡ።  

በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 

ኤር. 10፡23፤ ኤር. 29፡11፤ ዮሐ. 14፡16-17፤ ዮሐ. 14፡26፤ ዮሐ. 16፡13-15፤ 1ቆሮ. 2፡9-14  

 

ደቀ መዝሙር፣ በእግዚአብሔር ዕቅድ ላይ መደገፍ ይኖርበታል፡፡ እግዚአብሔር እንድከተለው እንጂ የእኔ           

ፍላጎቶች አገልጋይ እንደሆነ አንዳስበው አይሻም። እርሱን ሳላማክር ባወጣኋቸው እቅዶቼ ላይ የይለፍ           

ማህተም ለማስመታት ብቻ የምፈልገው አድርጌ እንድቆጥረውም አይሻም። የእርሱ እርዳታ         

እንደሚያስፈልገኝ ባሰብኩ ቁጥር ሊረዳኝ እንደሚገባው (ግዴታው ይንደሆነ) አድርጌ እንድቆጥረውም         

አይፈልግም፡፡ እርግጥ ነው፣ የቀናትና የወደፊት ጊዜ ጊዜያዊ ዕቅዶች ለማውጣት መከልከል የለብኝም፡፡ ይህን            

ሳደርግ ግን እግዚአብሔር በማንኛውም ወቅት የእኔን ዕቅዶች ሊቀይራቸው እንደሚችል መዘንጋት          

የለብኝም፡፡ 

 

https://ethiopiansite.com/
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5. ወደ እግዚአብሔር አብ ይማልድልኛል፣ ፀሎትም ያስተምረኛል፡፡  

ሮሜ. 8፡26፣27 እንዲሁም ደግሞ መንፈስ ድካማችንን ያግዛል፤ እንዴት እንድንጸልይ እንደሚገባን          

አናውቅምና፣ ነገር ግን መንፈስ ራሱ በማይነገር መቃተት ይማልድልናል፤ ልብንም የሚመረምረው የመንፈስ           

አሳብ ምን እንደ ሆነ ያውቃል፣ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ስለ ቅዱሳን ይማልዳልና።  

ኤፌ. 2፡18 (አ.መ.ት.) ሁላችንም በእርሱ አማካይነት  በአንዱ መንፈስ  ወደ አብ መቅረብ እንችላለንና። 

በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 

ኤፌ. 6፡17-18፤ ይሁዳ 20  

 

ደቀ መዝሙር በፀሎት፣ ቃሉን በማንበብ፣ ትምህርቶችን በማዳመጥ፣ ከቅዱሳን ጋር ሕብረት በማድረግ፣           

ወዘተ… ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለውን ንቁና የማይቋረጥ ግንኙነት መጠበቅ አለበት፡፡  

 

6. መንፈስ ቅዱስ ከክርስቶስ አለማቀፋዊ አካል (UNIVERSAL BODY OF CHRIST) ጋር አንድ እሆን             

ዘንድ አጥምቆኛል፡፡ (ይህ የሚያውራው፣ ስለ ውሀ ጥምቀት ሳይሆን ስለ መንፈስ ጥምቀት ነው)፡፡  

ማቴ. 3፡11 እኔስ ለንስሐ በውኃ አጠምቃችኋለሁ፤ ጫማውን እሸከም ዘንድ የማይገባኝ ከእኔ በኋላ            

የሚመጣው ግን ከእኔ ይልቅ ይበረታል፤ እርሱ በመንፈስ ቅዱስ  በእሳትም ያጠምቃችኋል፤ 

1ቆሮ. 12፡12-13 አካልም አንድ እንደ ሆነ ብዙም ብልቶች እንዳሉበት ነገር ግን የአካል ብልቶች ሁሉ              

ብዙዎች ሳሉ አንድ አካል እንደ ሆኑ፣ ክርስቶስ ደግሞ እንዲሁ ነው፤ አይሁድ ብንሆን የግሪክ ሰዎችም ብንሆን               

ባሪያዎችም ብንሆን ጨዋዎችም ብንሆን እኛ ሁላችን በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንድንሆን ተጠምቀናልና።            

ሁላችንም አንዱን መንፈስ  ጠጥተናል። 

 

ደቀ መዝሙር፣ አንድና ብቸኛ ከሆነችው ቤተክርስቲያን ጋር በመንፈስ ቅዱስ በመተሳሰር አለማቀፋዊ ከሆነው            

የክርስቶስ አካል ማሕበርተኞች ጋር ያለውን አንድነት ሊረዳ ይገባል፡፡ 

 

7. ለማያምኑ ሁሉ፣ ስለ ኢየሱስ እንድመሰክር ሊጠቀምብኝ ይወዳል፡፡ 

ማር. 13፡11 ሲጐትቱአችሁና አሳልፈው ሲሰጡአችሁም ምን እንድትናገሩ አስቀድማችሁ አትጨነቁ፣ ዳሩ          

ግን በዚያች ሰዓት የሚሰጣችሁን ተናገሩ፤ የሚነግረው መንፈስ ቅዱስ ነው እንጂ እናንተ አይደላችሁምና። 

በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 

ዮሐ. 15፡26፤ ዮሐ. 16፡8-11፤ ሐዋ. 1፡8  

 

https://ethiopiansite.com/


ግለሰብ  ተኮር የደቀ መዝሙር ማሰልጠኛ https://ethiopiansite.com/  

49 

 

መንፈስ ቅዱስ እኛን ልጆቹን በመጠቀም፣ የማያምኑ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ማመን እንዲደርሱ            

ይረዳቸው ዘንድ ይሻል፡፡ ይህንን ለማድረግ ሁለት ነገሮችን እንድናደርግ ይረዳናል፡፡ አንደኛ ቃሉን በስልጣን            

እንድንናገር፤ ሁለተኛ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ የሆነውን የኢየሱስን ሕይወት እንድንኖር፡፡  

 

8. ሌሎችን አገለግልበት ዘንድ የሰጠኝን የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ(ዎች) ሊጠቀም ይፈልጋል፡፡  

ሮሜ. 12፡4-8 በአንድ አካል ብዙ ብልቶች እንዳሉን፣ የብልቶቹም ሁሉ ሥራ አንድ እንዳይደለ፣ እንዲሁ             

ብዙዎች ስንሆን በክርስቶስ አንድ አካል ነን፣ እርስ በርሳችንም እያንዳንዳችን የሌላው ብልቶች ነን። 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። 

በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 

1ቆሮ. 12፡4፤ 1ቆሮ. 12፡7-11፤ ፊል. 2፡3-4፤ 1ጴጥ. 4፤10-11  

 

በእግዚአብሔር ዕቅድና አላማ ውስጥ እያንዳንዱ ደቀ መዝሙር ልዩ ነው፡፡ መንፈስ ቅዱስ በአማኞች መካከል             

የትብብር ሥራ እና ተሳትፎን መፍጠር ይፈልጋል፡፡ (ኢየሱስ በዮሐ. 13፡35 ላይ «እርስ በእርሳችሁ ፍቅር             

ቢኖራችሁ ፣ ደቀመዛሙርቴ እንደሆናችሁ ሰዎች ሁሉ በዚያ ያውቃሉ›› ብሏል፡፡) ሌሎች አማኞች የእኔን           

ፍላጎት ብቻ ሲያሟሉ እንዳይ አይሻም፤ መንፈስ ቅዱስ አማኞችን በእኔ ውስጥ ሆኖ ሊያገለግላቸውም            

ይፈልጋል፡፡  

 

9. እርሱ ብቻውን፣ እኔ ውስጥ እና በእኔ ውስጥ፣ መንፈሳዊ ሕይወትን ይሠራል፡፡ 

ዮሐ. 6፡63 ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው፤ ሥጋ ምንም አይጠቅምም፤ እኔ የነገርኋችሁ ቃል መንፈስ ነው              

ሕይወትም ነው። 

2ቆሮ. 3፡6 እርሱም ደግሞ በመንፈስ እንጂ በፊደል ለማይሆን ለአዲስ ኪዳን አገልጋዮች እንሆን ዘንድ አበቃን፤              

ፊደል ይገድላልና መንፈስ ግን ሕይወትን ይሰጣል። 

መክ. 3፡14 እግዚአብሔር ያደረገው ሁሉ ለዘላለም እንዲኖር አወቅሁ፤ ሊጨመርበት ወይም ከእርሱ ሊጐድል            

አይቻልም፤ እግዚአብሔርም በፊቱ ይፈሩ ዘንድ አደረገ። 
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ዘላለማዊ የሆነ ዋጋ ያለው ማንኛውም ነገር የሚመነጨው ከመንፈስ ቅዱስ ነው፡፡ ከዚህ ሥጋ (ሰውነት)             

እስክለይ ድረስ በራሴ ላይ እንድታመን የሚያደርገኝ ፈተና አይቋረጥም፡፡ ደቀ መዝሙሩ ይህ ፈተና            

እንደማይቋረጥ ሊገነዘብ ይገባል፡፡ አለበለዚያ ራሱን ጤነኛ እንዳልሆነ አማኝ ሊቆጥር ይችላልና፡፡ 
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 1-8 በማመርክ ውስጥ የሚገኝ የማያቋርጥ የክርስትና ሕይወት እድገት 

 

 

 

ከላይ የቀረበው ስዕላዊ መግለጫ ኢየሱስን እንደ ጌታ የመቀበል ውሳኔን እና በቀጣይ ስላለው መንፈሳዊ             

እድገት ያወሳል፡፡ ይህ እድገት ስለ ሕይወት ያለኝ እይታ በእግዚአብሔር እይታ እየተለወጠ በሄደ ቁጥር እውን              

እየሆነ ይሄዳል፡፡  
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አስተውሉ ፡- ራስን መስጠት (መማረክ) ሁለት ነገሮችን ያቀፈ ነው፡፡ 

1. የመጀመሪያው፣ ፈቃድን የመስጠት ውሳኔ ነው፡፡ (ሕይወቴ የእርሱ እንደሆነ እውቅና የምሰጥበትና በእርሱና            

በእኔ መካከል ያለው ግንኙነት የጌታና-የአገልጋይ ግንኙነት መሆኑን የማረጋገጥበት ውሳኔ፤ ይህም ማለት           

የእርሱን ‹‹ጌትነት›› መቀበል ማለት ነው)፡፡  

 

2. ሁለተኛው ደግሞ፣ ከላይ የተገለፀው ውሳኔዬ በየቀኑ፣ በተጨባጭና በተግባር በእውቀቴና በባሕሪዬ ላይ            

እንዲገለጥ የመፍቀድ ሂደት ነው፡፡ መንፈስ ቅዱስ የበለጠ እንድበስልና ፍሪያማ ክርስቲያን እንደሆን የመለወጥ            

ስራውን እንዲሰራ እንድፈቅድለትና እንድተባበረው ይሻል፡፡  

አስተውሉ ፡- የአንድ ጊዜ ‹‹ፈቃድን›› ለመስጠት የመማረክ ውሳኔ፣ በየዕለቱ በባሕሪያችን ላይ ያለንን ቁጥጥር            

አሳልፎ በመስጠት ቀጣይ ውሳኔዎች  መደገፍ አለበት፡፡ 

‹‹እውነተኛ መማረክ (መሰጠት)፣ ውጫዊ ሕይወታችንን ብቻ መስጠት ሳይሆን ፈቃዳችንን መስጠት ማለት           

ነው፡፡ ይህ ከሆነ መማረክ ሙሉ ይሆናል፡፡ በሕይወታችን የሚያጋጥመን ትልቁና አስቸጋሪው ወቅት ፈቃዳችንን            

የምናስማርክበት ጊዜ ነው፡፡ እግዚአብሔር የሰው ልጅ ፈቃዱን እንዲሰጠው አያስገድድም፣ አይለምንም፡፡          

ግለሰቡ ራሱ በፈቃዱ ራሱን እስኪያቀርብለት ድረስ በትዕግስት ይጠባበቃል እንጂ፡፡ ኢየሱስ እንዲህ አለ፣            
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‹‹እኔን መከተል የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ ›› ማቴ. 16፡24፡፡ ራስህን ከሰጠህ በኋላ … ከዛስ? በሕይወትህ              

ዘመን በሞላ፣ ከእርሱ ጋር ያልተቋረጠ ሕብረት ለማድረግና አንድ ለመሆን፣ መትጋት አለብህ፡፡ 

አስተውሉ ፡- ‹‹ውስጣዊ ለውጥ›› ‹‹ውጫዊ  የሆነ የባሕሪ ለውጥ››ን ይወልዳል፡፡ 

 
 

  

 

 

 

‹‹ያልተቋረጠ መማረክን›› በተመለከተ በተደጋጋሚ የሚታዩ የተሳሳቱ አስተሳሰቦች 

ከዚህ በታች ያለው ስዕል ጤናማ ያልሆነ ክርስቲያናዊ እድገትን ይወክላል፡፡ 
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ከላይ ባለው ስዕላዊ መግለጫ እና ቀደም ብሎ በቀረበው ስዕላዊ መግለጫ መካከል ያለው ልዩነት ምንድን              

ነው?  

ከላይ በቀረበው ስዕላዊ መግለጫ ውስጥ የኢየሱስ ጌትነት ተዘንግቷል፡፡ አማኙ፣ ኢየሱስን በሕይወቱ ላይ            

እንደመጣ ተጨማሪ ጌታ እንጂ ብቸኛ ጌታ አድርጎ አይመለከተውም፡፡ የዚህ አይነቱ አማኝ ግብ እግዚአብሔር             

“አንድ ቀን” ሕይወቱን 100% ይቆጣጠራል የሚል ነው፡፡ በዚህ ምክንያት፣ ከላይ የቀረበው ስዕላዊ መግለጫ             

የክርስቲያንን ጤናማ ያልሆነ እድገት ያመለክታል፡፡ ብዙውን ጊዜ እንዲህ አይነቱ አመለካከት የሚከሰተው           

በጊዜ በግለሰቡ ላይ ያተኮረ የደቀ መዝሙር ስልጠና ካለመኖሩ እና/ወይም አማኙ ለኢየሱስ ጌትነት            

እምቢተኝነት ከማሳየቱ ነው፡፡ 

 

ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝን ሕብረት በዚህ መንገድ የምመለከተው ከሆነ፣ እግዚአብሔር የሕይወቴ ከፊል ገዢ            

እንጂ ሕይወቴን ሙሉ በሙሉ የመቆጣጠር መብት ያለው አለመሆኑን እየተናገርኩ ነው ማለት ነው፡፡ ይህ             

ደግሞ ሙሉ በሙሉ በዋጋ መገዛቴን ከሚናገረው የእግዚአብሔር ቃል በተቃራኒ የቆመ እውቀተ መሆኑን            

ያስተውሉዋል፡፡ 

 

ሌላው ማስተዋል ያለብን እውነት ደግሞ፣ ኢየሱስን እንደ ጌታ መቀበልን፣ ሂደታዊ ከሆነው የባሕሪዬ ለውጥ             

ጋር ካያያዝኩት፣ ለኢየሱስ ጌትነት ሙሉ በሙሉ የመገዛትን ሃሳብ “total surrender” (Lordship) ፍጹም            

ከሆነ መታዘዝ ጋር የማዛመድ ምክንያታዊ ድምዳሜ ላይ እንድደርስ እገደዳለው፡፡ ይህ ሁኔታ ደግሞ እኔን             

የሂደቱ ዋነኛ ተዋናይ ከማድረጉ በተጨማሪ የምጠብቀውን ፍጹም መታዘዝ በሕይወቴ ስለማላገኝ          

የማያቋርጥ ተስፋ መቁረጥና ድካም ውስጥ እንድገባ ያደርገኛል፡፡ 
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ያስተውሉ ፡- ‹‹አስራትና መባ›› የእግዚአብሔር ፈንታ ናቸው በሚል መረዳት የሚሰጡ ከሆነ፣ መረዳቱ           

የሚያመለክተው የቀረውን የሐብት ፈንታ በራሴ መንገድ ለማስተዳደር ‹‹መብት›› አለኝ የሚለውን ነው፡፡           

(ሚልክያስ 3:7-10፤ 2 ቆሮ 9:7-9፤ ማርቆስ 12:41-44፤ ምሳሌ 3:9-10፤ ማቴዎስ 6:19-33፤ 1 ጢሞ 6              

6-10፤ 17-19) ፡፡) ለቤተክርስቲያን አገልግሎትና መጽሐፍ ቅዱስ ለማንበብ የምሰጠው ‹‹ጊዜ››          

የእግዚአብሔር ፈንታ እንደሆነ በማስብ ከሆነ፣ የቀረውን ጊዜ በራሴ መንገድ ለማስተዳደር እችላለሁ ማለቴ            

አይደለምን? 

 

በጊዜ ሂደት  ኢየሱስ እንደ ጌታ ከመቀበል የተሳሳተ ሃሳብ ጋር ተያያዥ የሆኑ ሌሎች ችግሮችን እንፈትሽ:- 

1. ይህ አመለካከት፣ ክርስቲያን ሙሉ በሙሉ ለእግዚአብሔር ለመማረክ በሚያረግው የውሳኔ ሂደት ውስጥ            

ካሉ የጥርጣሬ ሃሳቦች ይወላዳል ፡፡  እስቲ ለአብነት ጥቂቱን ወስደን እንመልከት፡- 

ሀ. እግዚአብሔር፣ ‹‹ላደርግ የማልችለውን ወይም የማልፈልገውን ነገር እንዳደርግ ቢጠይቀኝስ?›› 

ለ. እግዚአብሔር፣ ‹‹ላደርግ የምፈልገውን ነገር እንዳላደርግ ቢፈልግስ?›› 

ሐ. እግዚአብሔር፣ ‹‹በጣም የምወደውን (የተከበረ የምለውን) ነገር ቢወስድብኝስ?›› 

መ. እግዚአብሔር፣ ‹‹በእርሱ ላይ ታምኜ ቢያሳፍረኝስ?›› 

 

2. ይህ አመለካከት፣ የመንፈሳዊ እድገት ሂደትን በበላይነት የምቆጣጠረው እኔ እንደሆንኩ እንድመለከት           

ያደርገኛል ፡፡ አማኝ በራሱ፣ መንፈስ ቅዱስ በሕይወቱ ውስጥ ምን ማድረግ (ማፍራት) እንዳለበት ሲወስን፣            

አስቸጋሪ ሁኔታ ይከሰታል፡፡ እዚህ ላይ ክርስቲያኑ ራሱ ሕጎችንና ልኬቶችን ያወጣል፡፡ ይህ አስተሳሰብ ከትዕቢት             

የሚመነጭ ነው፡፡ ምክንያቱም ይህ አስተያየት ለራስ ከሚኖር የተጋነነ የችሎታ አመለካከት፣ የመለየት ብቃት            

እንዲሁም ስለ እግዚአብሔር ባሕሪ ካለን የተሳሳተ ማጠቃለያ፣ የሚመነጭ ነውና፡፡  

 

ያስተውሉ፡- የጌትነቱን ቀንበር ላለመሸከም የምናቀርበው ምንም አይነት       

አሳማኝ ምክንያት የለም ፡፡ ይህን ቀንበር ላለመሸከም አሻፈረኝ ከምንልበት        

ምክንያቶች ጥቂቶቹ፡- (1) የማይታወቀውን (የማናየውን) ከመፍራት፣ (2)       

በስሜት ሕዋሶቻችን ላይ መደገፍ ለማቆም ከማመንታት፣ (3) የምቾት        

ቀጠናዎቻችንን ለመተው ከምናደርገው ግብግብ፣ ወይም (4) የወደፊት       

ሕይወታችንን በራሳችን መንገድ ለመምራት ያለንን ብቃት አጋኖ       

ከመመልከት ይመነጫሉ፡፡ ኢየሱስ እንዲህ አለ፡ “እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ፣ እኔም              
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አሳርፋችኋለሁ ፡፡ ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ ፣ ከእኔም ተማሩ፣ እኔ የዋህ በልቤም ትሁት ነኝና፣ ለነፍሳችሁም            

እረፍት  ታገኛላችሁ፤ ቀንበሬ ልዝብ  ሸክሜም ቀሊል  ነውና፡፡” (ማቴ. 11፡28-30)  

 

ያስተውሉ ፡- ዋናው ጥያቄ “እግዚአብሔር ሊታመን ይችላል ወይ ?” የሚለው ነው፡፡ እግዚአብሔር እንደ አንተ            

ወይም እኔ ቢሆን ኖሮ ለስጋታችን ጥሩ ምክንያት ይኖረን ነበር፡፡ ሰው እንዲህ ብሎ ራሱን ሊጠይቅ ይገባዋል፡፡               

እግዚአብሔር በእርግጥ ያፈቅረኛል ወይ? የእግዚአብሔር ባሕሪ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደሰፈረው ከሆነ፣           

በተጨማሪም እኔን የሚጠቅመኝን ነገር እንደሚያደርግ ተስፋ ከሰጠኝ፣ ምንድነው ሊያስፈራኝ የሚችለው          

ነገር? ሕይወት አልሰጠኝምን? ወደ መኖርስ አላመጣኝምን? ከእግዚአብሔር በቀር ሊያረካኝ የሚችለውን          

ነገር የሚያውቅ ማን ሊሆን ይችላል? ለእኔ ምርጥ የሆነውን ከእርሱ በቀር የሚያውቅ ማን ነው? እንዴት              

ሕይወቴን መሥራት እንዳለበት፣ ለዘላለም ዕቅድ ሕይወቴን እንዴት መጠቀም እንዳለበት የሚያውቀው እርሱ           

ብቻ አይደለምን?  

 

ያስተውሉ ፡- በክርስቲያን ላይ የእግዚአብሔር ባለቤትነት ጉዳይ፣ ተጨባጭ እውነት ነው፡፡ ይህ እውነት           

በክርስቲያኑ ይሁንታ ላይ የተመሠረተ አይደለም፡፡ የእግዚአብሔርን ባለቤትነት የምፈቅደው ጉዳይ ሳይሆን          

ልቀበለውና በዚህ መሠረት ልታዘዘው የሚገባኝ እውነት ነው፡፡ አዲስ አማኞች ለዚህ እውነት እምቢተኞች            

አይደሉም፤ ምክንያቱም እግዚአብሔር ከእነሱ ምን እንደሚጠብቅ አስቀድመው የተረዱት ቅድመ እውቀት          

የላቸውምና፡፡ በተቃራኒው፣ የሰነበቱ አማኞች ይህንን እውነት በእውቀት ደረጃ በመቀበል፣ የሕይወት          

አፈፃፀሙን ግን ሲቃረሩ ይታያሉ፡፡  

 

የእግዚአብሔር ባለቤትነት መገለጫዎች ምንድን ናቸው? ምን አይነት መብቶችና ስልጣኖች ናቸው          

በባለቤትነት ሥር ሊገለፁ ይገባቸዋል ብለን የምናስበው? ደቀ መዝሙር የሚኖረው በመንፈሳዊ ዲሞክራሲ           

ውስጥ ሳይሆን በመንፈሳዊ ‹‹መንግስት ›› ውስጥ እንደሆነ ሊረዳ ይገባል፡፡ ወይስ ሥጋችሁ ከእግዚአብሔር           

የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን? በዋጋ          

ተገዝታችልና ለራሳችሁ አይደላችሁም፤ ስለዚህ በሥጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ፡፡ 1ቆሮ. 6፡19-20 

 

እግዚብሔር አንተን የመጉዳት ወይም የማጎሳቆል አላማ ቢኖረው ኖሮ፣ ይህን ለማድረግ ፈቃድህን ለማግኘት 

መጠበቅ እንደ ሚያስፈልገው ታስባለህ?  
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ንጽጽሮሽ፡- ‹‹የቤትህ›› ክፍሎች 

በቤትህ ክፍሎች ሁሉ ኢየሱስ መግባት ተፈቅዶለታልን? 

 

የሁለት አማኞች ታሪክ … 

 

ኢየሱስ በፊተኛው የልቦናቸው በር አንኳኩቶ የአስገቡኝ ፈቃድ ሲጠይቅ፣ በልባቸው ያለው የባዶነት ስሜት            

የእሱ በሕይወታቸው ውስጥ አለመኖር እንደሆነ በማመን፣ እንዲገባ ፈቃዳቸውን አሳዩት (የድነት ውሳኔ)፡፡ 

 

እንደ አዲስ አማኝ ኢየሱስ ወደ ሕይወታቸው ስለ ገባና ኃጢአታቸው ይቅር ስለ ተባለ በደስታ ፈነደቁ፡፡              

ሁለቱም ልዩ ደስታ ተሰማቸው፤ ወደ መንግስተ ሰማያት የመግባት ማረጋገጫንም አገኙ፡፡ ኢየሱስም ሁልጊዜ            

ፀድቶና አምሮ ወደሚዘጋጀው ‹‹የእንግዳ ክፍል›› ገብቶ እንዲያርፍ ተፈቀደለት፡፡ የ‹‹መንፈሳዊ›› ቤቱንም          

አልተነፈገም - ይህ ቤት የአማኙን የቤተክርስቲያ አገልግሎት፣ ፀሎትና የመጽሐፍ ቅዱስ ንባብን ይወክላል፡፡ 

 

 

 

ነገር ግን አንድ ቀን፣ ኢየሱስ ሁለቱንም አማኞች በቤቱ ውስጥ አንዳንድ ለውጦች ለማድረግ ይቻለው እንደሁ              

ፈቃዳቸውን ጠየቀ ፡፡ ለውጡም፣ አዲስ አስተዳደራዊ ቅደም ተከተሎችን እውን ማድረግ፣ ዕቃዎችን          

ማስተካከል፣ ጠቃሚ ያልሆኑትን ዕቃዎች መጣል፣ አዲስ ዕቃዎችን ማስገባት ያካትት ነበር፡፡ አማኞቹ ለዚህ            

ጥያቄ የሰጡት ምላሽ የተለያየ ነበር፡፡ 
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የድነትን ውሳኔ ብቻ የተሰጠበት ቤት 

በስተግራ ያለው አማኝ ዋና ለውጦች እንዲደረግበት ባልወሰነበት የሕይወቱ ክፍል የኢየሱስን ጥያቄ           

ለማስተናገድ ቸልተኝነት አሳይቷል፡፡ ይህ ሰው፣ ማናቸውንም አይነት አስተያየቶች በጥንቃቄ ሊሰማና፣          

በሕይወቱ መርህዎች ላይ መሠረታዊ ለውጥ የማያመጡ ጥቃቅን ማሻሻያዎችን ሊቀበል ይችላል፡፡ 

 

በሰውየው ውስጥ ለሚኖሩ ለውጦች ሁሉ ትክክለኛ ውሳኔ ሊሰጥ የሚችለው ኢየሱስ ብቻ እንደሆነ፣ ቤቱ             

ለእግዚአብሔር በሚስማማ መልኩ እንዴት መበጀት እንዳለበት የሚያውቀው ኢየሱስ ብቻ እንደሆነና፣          

አማኙን ለእርሱ አላማ የሚጠቅም እንዲሆን ሊያደርገው የሚችል ኢየሱስ ብቻ እንደሆነ እግዚአብሔር           

አሳውቆት ነበር፡፡ ኢየሱስ ለአማኙ ያለውን መልካም ዕቅድ ከመግለፁ በተጨማሪ አማኙ ይህንን እንዲያደርግ            

ቢፈቅድለት፣ በውጤቱ ፍፁም እንደሚረካ ጭምር ዋስትና ሰጥቶት ነበር፡፡  

 

አማኙ፣ በኢየሱስ ሃሳብ ማራኪነት ቢደመምም፣ ባካበተው የራሱ ልምድ ላይ መደገፉ ሁከት ያልበዛበት፣             

ትክክለኛ የለውጥ ሂደት በሕይወቱ ሊያመጣ እንደሚችል ያስባል፡፡ አማኙ በኢየሱስ መገኘትና ባርኮት           

የተሰማውን ጥልቅ ደስታ በመግለጽ ኢየሱስ ያለበትን የእንግዳ ክፍል ብቻ ለራሱ በሚስማው መልኩ            

እንዲከውን ፈቃዱን ያሳያል፡፡ 

 

አማኙ፣ ከጊዜ በኋላ ኢየሱስ ሌሎች ክፍሎችን እንዲጎበኛቸው ፈቃድ እንደሚሰጥ ቃል ይገባል፡፡ እንዲህም            

ይላል- “ኢየሱስ ሆይ በቤቴ ስለ ምትኖር በጣም አመሰግንሀለው፡፡ ላደርጋቸው የሚከብዱኝ ጉዳዮች           

ሲገጥሙኝ  ልጠራህ በመቻሌ ውለታህን አልረሳም፡፡” 

 

ድነትና ጌትነቱን የመቀበል ውሳኔዎች የተሰጠበት ቤት 

በስተቀኝ ያለውም በሕይወቱ ላይ ወሳኝ ለውጦችን ለማድረግ ያለመዘጋጀቱን በመግለፅ በመጀመሪያ          

የኢየሱስን ጥያቄ ለማስተናገድ ቸልተኝነት ያሳያል፡፡ ሆኖም ሳይዘገይ በታላቅ ዋጋ የተገዛ መሆኑን በማስተዋል            

የኢየሱስ የጌትነት (የባለቤትነት) መብት አግባብ እንደሆነ ይቀበላል፡፡ 

 

ምክንያታዊነቱንም እንዲህ በማለት ይመረምራል፡፡ ኢየሱስ፣ የቤቱ ባለቤት ከሆነ እንዴት የቤቱን ክፍሎች           

የማስተዳደር መብት ልነፍገው እችላለሁ? (ይሄ ኢየሱስ በአማኙ ሕይወት ላይ ያለውን የጌትነት መብት            

የመቀበል ውሳኔ ነው፡፡) 
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አማኙ፣ ይህ ውሳኔ ሕይወቱን እንዴት ሊያደርገው እንደሚችልሙሉ ግንዛቤ ስለሌለው በመጀመሪያ ፈቃዱን            

ለመስጠት ፈራ ተባ ይላል፡፡ ኋላ ግን ምክንያቶቹን በማስቀመጥ ጉዳዩን ማጤን ይጀምራል፡፡ ኢየሱስ ከዚህ             

በፊት ብዙ ነገሮችን አድርጎልኛል፡፡ ስለዚህ በኔ ውስጥ የቀረውን ስራ እርሱ በወደደው መልክ እንዲፈፅም             

መፍቀድ በአመክኗዊ መስፈርቴ አንጻር አግባብነት አለው፡፡ 

 

‹‹ኢየሱስ ሆይ፣ በሕይወቴ ላይ ያቀድከውን በእርግጠኝነት አላውቅም፡፡ እውነቱን ለመናገር ጥቂት ፍርሃትም           

አለኝ፡፡ ሆኖም የአንተ እንደ ሆንኩ በእርግጥ አውቃለሁ፡፡ በመሆኑም ምን እንድሆን እንደምትሻና እኔን            

ወደምትፈልገው ጉዳይ ለማድረስ፣ ምን አይነት መንገድ መጠቀም እንደምትፈልግ ስለማላውቅ፣ በሕይወቴ          

ስኬት ለማምጣት፣ በራሴ ትክክለኛ ውሳኔ መስጠት እንደማልቸል እረዳለሁ፡፡ አንተ ግን ይህን በእርግጥ            

ስለምታውቅ አመሰግናለሁ፡፡ እናም ትክክለኛ የሆኑትን ለውጦች በሕይወቴ ላይ እንድታደርግ አንተን ብቻ           

እንዳምን እሻለሁ፡፡ የእቅድህ አካል ልታደርገኝ ስለ ወደድክ አመሰግንሀለሁ!›› 

 

ወይስ ሥጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ           

አታውቁምን? በዋጋ ተገዝታችልና ለራሳችሁ አይደላችሁም ፤ ስለዚህ በሥጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ፡፡ 

(1ቆሮ. 6፡19-20) 

 

ኢየሱስን ጌታ የማድረግ ውሳኔ፣ በቤቱ ውስጥ ባሉ ክፍሎች ሁሉ እንዲመላለስ ፈቃድ ከማስገኘቱ በተጨማሪ             

በእያንዳንዱ ክፍል ውስጥ መለወጥ ያለባቸውን ፍላጎቶች የመወሰን ኃላፊነት የእርሱ ብቻ እንዲሆን           

ያደርጋል፡፡ መንፈስ ቅዱስ ለእርሱ ደስ በሚያሰኘው መንገድ ለውጦቹን ያስተዳድራል፡፡ ይህ ነው እንግዲህ            

ያልተቋረጠ የእድገት ሂደት አካል ፡፡ 

 

በመንፈሳዊ ቤትህ ውስጥ ምን አይነት ክፍሎች አሉህ? በክፍሎችህ ላይ ጌታን ታምነዋለህ? በፀሎትና            

በማስተዋል ሆነህ ኢየሱስ - የራሱ በሆነው ቤቱ ውስጥ የማስተዳደር ፈቃድ ሰጥተኸው እንደሆነ ራስህን             

ጠይቅ! 

 

አማኝ፣ ጌታ በሕይወቱ ያጠናቀቀውን ሥራ በማየት እርሱ ሕይወቱን እንዲያስተዳድር በመፍቀዱ 

አይፀፀትም፡፡ 
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1-9 የአማኝ ሁለቱ ተፈጥሮዎች ክለሳ 

 

የአማኝ ሁለት ተፈጥሮች ያላቸውን ግንኙነት በቅጡ ማስተዋል በቀጣይ በተደጋጋሚ የምንመለከተውን          

በ”እርሱ የመኖር” ሃሳብን በአግባቡ ለመረዳት የመሠረት ድንጋይ ይጥላል፡፡  

 

1. የሚከተሉት ሶስት ስዕላዊ ገለጻዎች ሶስት መንፈሳዊ ሁኔታዎችን ያሳያሉ፡፡  

ስዕላዊ ገለጻ “ሀ”፣ ከኃጢአት ውድቀት በፊት የነበረውን አዳምን እና ኢየሱስ በምድር ላይ በነበረበት ወቅት               

የነበረውን ሁኔታ ያመለክታል፡፡ የሕይወት መንፈስ ኢየሱስ፣ ኋለኛው አዳም (second Adam) መባሉ           

በአዳም ውድቀት ምክንያት እግዚአብሔር በምትኩ የሰውን ልጆች ለማዳን የመረጠው እቅድ መሆኑን           

ያመለክታል፡፡  
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በዚህ ወቅት የሰው ሁሉም ባሕሪዎች ከእግዚአብሔር ባህሪዎች ጋር ውህደት የፈጠሩ ነበሩ፡፡ እግዚአብሔርንም            

ፍጹም የሚያስደስቱ ነበሩ፡፡ 

 

ተከታዮቹን ጥቅሶች ያንብቡ፡- 

ዘፍ. 1፡27፤ ዘፍ. 2፡7፤ ዘፍ. 1፡31፤ ሮሜ. 5፡14፤ 1ቆሮ. 15፡45፤ ፊል. 2፡5-7፤ ዕብ. 4፡15  

 

አዳም፣ ራሱን ከእግዚአብሔር ጥገኝነት በመነጠል የጎደለው የመሰለውን ፍላጎት ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ           

በማሟላት ሃጢአትን ለመስራት ወሰነ፡፡ በአንጻሩ፣ ኢየሱስ ደግሞ በምድር ላይ በነበረበት ጊዚያት ሁሉ            

የአባቱን ጥገኛ በመሆን ያለሃጢአት ለመኖር ወሰነ፡፡ ሁላችን የአዳም ዘሮች በመሆናችንና አዳም ደግሞ            

በሃጢአት ስለወደቀ፣ ከእርሱ የምንወለድ ሁላችን በ ስዕላዊ ገለጻ “ለ” ን እንመስላለን፡፡  

 

ስዕላዊ ገለጻ “ለ”፣ ከአዳም ዘር በሃጢአት ተጸንሶ በሃጢአት የተወለደን እና በመንፈሱ ምውት የሆነን ሰው              

ይወክላል፡፡ በስ ዕላዊ መግለጫው መካከለኛ ክበብ ውስጥ ያለው ጠቆር ያለ ቀለም፣ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለ               

ሰው መንፈስ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሌለው ያመለክታል፡፡  
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ጠቆር ያለው ዛፍም የተበላሸውን የሰው ተፈጥሮ የሚወክል ሲሆን ከዛፉ ጋር ተያይዞ ያለው ገመድ (ሰንሰለት)              

ደግሞ ይህ ሰው በሃጢአታዊ ተፈጥሮው ባርነት ውስጥ መሆኑን ያሳያል፡፡   

 

ኢየሱስን ከመቀበሌ በፊት፣ ሃጢአታዊ ተፈጥሮዬ እኔን ከእግዚአብሔር የሚለየኝ መጋረጃ ነበር፡፡          

እግዚአብሔር ሃጢአቶቻችንን ለእኛ የሚያሳይበት (የሚገልጥበት) ምክንያት ሃጢአት መሆኑን እንድንገነዘብ፣         

ጉዳዩ ሃጢአት በመሆኑ ላይ ከእርሱ ጋር እንድንስማማ፣ ከዛም ይቅርታን እንዲያደርግልን እንድንፈቅድለት           

ነው፡፡ የዚህ ግቡ ደግሞ እኛን የልጁን መልክ እንድንመስል ማድረግ ነው፡፡ እግዚአብሔር፣ ይህ ኢ-አማኝ ወደ              

እምነት እንዲመጣ ያለማቋረጥ ይጠራዋል፤ ያስጠነቅቀዋልም፡፡ 

 

 

 

ተግባሮቻቸው (ፍሬዎቻቸው) (የዘላለም) ሕይወት የለውም ፡፡ ፍጹም አይደልም፣ (እንከን አለበት)፣ ስለዚህም          

በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት የለውም ፡፡ ሃጢአታዊ የሰው ተፈጥሮ፣ የተበላሸ (የተበከለ) ተፈጥሮ ከመሆኑ           

የተነሳ በእግዚአብሔር ፊት የሚያስደስትና ተቀባይነት ያለውን ፍሬ ሊያፈራ አይችልም፡፡ 
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አስተውል ፡- እግዚአብሔር ህጸጽ የሌለበትን ብቻ ይቀበላል (100% ያለነውር የሆነ)፡፡ በሃጢአት ምክንያት           

ከወደቀ የሰው ተፈጥሮ ደግሞ እንዲህ አይነት በንፅህና የተሞላ ማንነት ፈፅሞ አይገኝም፡፡ ያላመነ ሰው፣             

ሕይወት የለውም፡፡ እግዚአብሔር ብቻ  ነው ዘላለማዊ ዋጋ ያለውን ነገር በእኛ ውስጥ ሊሰራ የሚችለው፡፡ 

ተከታዮቹን ጥቅሶች ያንብቡ፡- 

ሮሜ. 3፡23፤ ሮሜ. 3፡10-12፤ ሮሜ. 8፡8፤ 1ቆሮ. 15፡22፤ ኤፌ. 2፡12  

 

ስዕላዊ ገለጻ “ሐ”፣ እንደአማኝ፣ እምነቴን አዳኜ በሆነው በክርስቶስ ላይ መጣሌን ያመለክታል፡፡ ይህን ውሳኔ             

ባደረኩ ቅስበት፣ መንፈስ ቅዱስ ሕይወቴን ማደሪያው ለመድረግ በመንፈሴ ላይ ያርፋል፡፡ ይህ በሚሆንበት            

ወቅት፣ የማይሻሻለው፣ የማይለወጠውና እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ አንዳች ፍሬ ማድረግ የማይችለው፣          

ሃጢአታዊ ተፈጥሮዬም በውስጤ መኖሩን ይቀጥላል፡፡ ሆኖም፣ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እጅ ለእጅ መጓዝ            

ስጀምር፣ የዚህን ሃጢአታዊ ተፈጥሮዬን (የሥጋዬን) ምኞት አልፈጽምም፡፡   

 
ያለ መንፈስ ቅዱስ አነሳሽነት የተሰራ ነገር ሁሉ ጊዚያዊ (ምድራዊ) ከመሆኑ በተጨማሪ በውስጡ የእርሱ             

ሕይወት ስለሌለበት ለሽልማት የሚያበቃ አይሆንም (እንጨት፣ ሣር፣ አገዳ  - 1ቆሮ 3፥12 )፡፡ 
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2. ሁለቱን ተፈጥሮዎች ለማነጻጸር እግዚአብሔር ዛፎችንን እና ተክሎችን በምሳሌነት ይጠቀማል፡፡ 

 
 

3. ያዕቆብ የሰውን ተፈጥሮ ከ “ጨዋማውሃ ”፣ የመንፈስ ቅዱስን መለኮታዊ ባሕሪይ ደግሞ ከ “ሕያው ውሃ”               

ጋር ያነጻጽራል፡፡  

ያዕ 3:9-12 በእርሱ ጌታንና አብን እንባርካለን፤ በእርሱም እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠሩትን ሰዎች            

እንረግማለን፤ ከአንድ አፍ በረከትና መርገም ይወጣሉ። ወንድሞቼ ሆይ፥ ይህ እንዲህ ሊሆን አይገባም።            

ምንጭስ ከአንድ አፍ የሚጣፍጥንና የሚመርን ውኃ ያመነጫልን? ወንድሞቼ ሆይ፥ በለስ ወይራን ወይስ            

ወይን በለስን ልታፈራ ትችላለችን? ከጨው ውኃም ጣፋጭ ውኃ አይወጣም። 

ዮሐ 7:37-39 ከበዓሉም በታላቁ በኋለኛው ቀን ኢየሱስ ቆሞ፦ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና              

ይጠጣ። በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ፥ የሕይወት ውኃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ብሎ ጮኸ። ይህን ግን              

በእርሱ የሚያምኑ ሊቀበሉት ስላላቸው ስለ መንፈስ ተናገረ፤ ኢየሱስ ገና ስላልከበረ መንፈስ ገና አልወረደም             

ነበርና። 
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4. ጳውሎስ በሮሜ መልዕክቱ፣ ከድነት በፊት እና በኋላ የነበርንበትንና ያለንበትን ሁኔታ ያነጻጽራል፡፡ 

በዚህ ጥቅስ ውስጥ የተገለጸው “ሞት” ጨርሶ መጥፋትን ሳይሆን “ሕይወት አልባነትን” ነው የሚያመለክተው፡፡  

 

ሀ. ኢየሱስን ከመቀበሌ በፊት ፣ በሥጋዬ ውስጥ የሚያድረው ሃጢአተኛ ባሕሪይ እስረኛ (ባሪያ) ነበርኩ፡፡  

ሮሜ 7:5 (አ.መ..ት) ኀጢአተኛ በሆነ ተፈጥሮ ቊጥጥር ሥር ሳለን፣ ለሞት ፍሬ እንድናፈራ በሕግ             

የተቀሰቀሰው የኀጢአት መሻት በሥጋችን ላይ ይሠራ ነበር። 

 

ለ. በጌታ ኢየሱስ ሳምን፣ ከሃጢአተኛ ተፈጥሮዬ እስራት (ባርነት) ተፈትቻለሁ፡፡ 

ሮሜ 7:6 አሁን ግን ለእርሱ ለታሰርንበት ስለ ሞትን፥ ከሕግ ተፈትተናል ፥ ስለዚህም በአዲሱ በመንፈስ ኑሮ              

እንገዛለን እንጂ በአሮጌው በፊደል ኑሮ አይደለም። 

 

ሐ. ከእግዚአብሔር እይታ አንጻር አሁን እኔ ለሃጢአታዊ ተፈጥሮዬ ሞቼ (ነጻ ሆኜ) ከክርስቶስ ጋር             

ተጣምሬአለሁ፡፡ 

ሮሜ 6:18፣ 22 ...ከኃጢአትም አርነት ወጥታችሁ ለጽድቅ ስለ ተገዛችሁ ለእግዚአብሔር ምስጋና           

ይሁን።...አሁን ግን ከኃጢአት አርነት ወጥታችሁ ለእግዚአብሔርም ተገዝታችሁ፥ ልትቀደሱ ፍሬ አላችሁ፤          

መጨረሻውም የዘላለም ሕይወት ነው። 

ሮሜ 7:4 እንዲሁ፥ ወንድሞቼ ሆይ፥ እናንተ ደግሞ በክርስቶስ ሥጋ ለሕግ ተገድላችኋል፤ ለእግዚአብሔር            

ፍሬ እንድናፈራ፥ እናንተ ለሌላው፥ ከሙታን ለተነሣው፥ ለእርሱ ትሆኑ ዘንድ። 

እውነታው ይህ ነው፣ ክርስቲያኖች ለሃጢአት ሞተዋል ፡፡ በግሪኩ፣ “ሞት” የሚለው ግስ ድርጊቱ የተፈጸመበትን            

አንድ ልዩ ጊዜ ያመለክታል፤ ያም ጊዜ የድነት ወቅት ነው፡፡ መንፈሳዊውም ሆነ ሥጋዊው ሞት መለየትን እንጂ               

ጨርሶ መጥፋትን አያሳይም (ሮሜ 6:6-7፣ 14)፡፡ ለሃጢአት መሞት የሚለው ሃረግ፣ ሃጢአት ከሕይወታችን            

ጨርሶ መወገዱን አያሳይም፡፡ ለሃጢአት መሞት ማለት ከሃጢአት ሃይል መዳን ማለት ነው፡፡ ይህም በመሆኑ፣             

ለሃጢአት የሞቱ አማኞች በሃጢአት ጸንተው መኖር አይችሉም (ሮሜ 6:18፣ 22)፡፡  
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1-10 ከጌታ ጋር ያልተቋረጠ ሕብረትን መጠበቅ (“በእርሱ መኖር”) 

 

‹‹በእርሱ መኖር›› ማለት በአጭሩ በየዕለቱ ከመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ጋር አብሮ መጓዝ ማለት ነው፤ ይህ              

አይነት ሕብረት፣ መንፈስ ቅዱስን ሊያሳዝን ከሚችል ‹‹ያልተፈታ ›› ችግር የፀዳ ነው፡፡ 

 

 

ማስታወሻ ፡- በነጠብጣብ የተሰራው ክብ፣ በእርሱ መኖር፣ ‹‹በቅድመ ሁኔታ›› ላይ የተመሰረተ መሆኑን           

ያሳያል፡፡ 

 

አማኝ ብሆንም፣ ሥጋዊ (አሮጌው) ተፈጥሮዬ በውስጤ መኖሩን ይቀጥላል፡፡ በማንኛውም ጊዜ ከመንፈስ           

ቅዱስ ጋር ያልተቋጩ ነገሮች (ሃጢአት) በእርሱ እና በእኔ መካከል እንዲኖሩ በመፍቀድ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር              

ያለኝ ሕብረት እንዲቋረጥ ላደርግ እችላለው፡፡  
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ሥጋ በመንፈስ ላይ  መንፈስም በሥጋ ላይ ይመኛልና፣ እነዚህም እርስ በርሳቸው ይቀዋወማሉ ፤ ስለዚህም 

የምትወዱትን ልታደርጉ አትችሉም። ገላ. 5፡17 

… ቅርንጫፍ በወይኑ ግንድ ባይኖር ከራሱ ፍሬ ሊያፈራ እንዳይቻለው ፣ እንዲሁ እናንተ ደግሞ በእኔ ባትኖሩ 

አትችሉም ። እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ። ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉምና 

በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ፣ እርሱ ብዙ ፍሬ ያፈራል። 

ዮሐ. 15፡4-5 
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«በእርሱ የመኖር» መርሆዎች 

(ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የማያቋርጥ ሕብረትን ለመጠበቅ የሚረዱ «በእርሱ የመኖር» መርሆዎች) 

 

‹‹በእርሱ መኖር›› ማለት በአጭሩ በየዕለቱ ከመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ጋር አብሮ መጓዝ ማለት ነው፤ ይህ              

አይነት ሕብረት፣ መንፈስ ቅዱስን ሊያሳዝን ከሚችል ‹‹ያልተፈታ›› ችግር የፀዳ ነው፡፡ 

 

1. ሕብረት ማድረጌን፣ ይሄን ያህል አስፈላጊ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? 

ሀ) እግዚአብሔር ለስራ የተዘጋጁ መገልገያዎችን/vessels ይሻል፡፡ ከእርሱ ጋር ሕብረት ካለኝ፣ እኔን እንደ            

ጠቃሚ እቃ በመጠቀም የመንፈስ ቅዱስ ፍሬን በእኔ ለማፍራት ነፃ ይሆናል፡፡ በማንኛውም ሰዓት በሕብረት             

ላለመሆን በመወሰን በገዛ ፈቃዴ የማይጠቅም እቃ ልሆንም እችላለሁ፡፡ ራሴን እንደ መሳሪያ፣ እቃ፣ የውሃ             

ብርጭቆ፣ ወዘተ ልስለው ይገባል፡፡ የዕቃ ዋና ተግባር የራሱን ፈቃድ ማድረግ ሳይሆን ዝግጁ ሆኖ፣ ለባለቤቱ              

ጥቅም መስጠት ነው፡፡ በውኑ እግዚአብሔር በማንኛውም ጊዜ፣ በመረጠው ሁኔታ፣ በእኔ ውስጥ ሊያዝ            

የሚችል ነፃ የሸክላ ሰሪ ነውን? (ሮሜ. 6፡13,19፣ 2ቆሮ. 4፡6-7፣ 2ጢሞ. 2፡20-21) 

ለ) ብዙ ጊዜ ሥራ (ተግባር) ላይ እናተኩራለን፡፡ ነገር ግን ይህ ትምህርት ስለ ተግባር ሳይሆን ስለ መሆን ነው                 

የሚያወራው፡፡ ድርጊቴ፣ የማንነቴ ውጤት ሊሆን ይገባል፡፡ ከዚህ ትንታኔ አንጻር የቅርንጫፍ ተግባር ምንድን            

ነው?  

 

(ኢየሱስ እንዲህ አለ) ‹‹እኔ የወይን ግንድ ነኝ፣ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ፡፡ ያለእኔ ምንም ልታደርጉ 

አትችሉምን፣ በእኔ የሚኖር ፣ እኔም በእርሱ፣ እርሱ ብዙ ፍሬ ያፈራል፡፡›› (ዮሐ. 15፡5) 

‹‹… በልብ ሞልቶ ከተረፈው አፍ ይናገራልና፡፡›› (ማቴ. 12፡34) 

 

ሐ) ይሄ ትምህርት፣ ‹‹ከባለቤቴ ጋር እንዴት ያለ ማቋረጥ በመጣጣም መኖር እችላለሁ?›› በሚል ርዕስ             

ቢቀየር፣ ምሳሌው ትምህርቱን ግልፅ ሊያደርገው ይችላል፡፡ ምክንያቱም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ሊኖረን           

ስለሚገባው ሕብረት ግልፅ ምሳሌ ያደረገው የባልና የሚስት ግንኙነትን ነውና፡፡ በባለ ትዳሮች ወይም በቅርብ             

ጓደኝነት መካከል ያለውን ሕብረት መመርመር በእኔና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን ሕብረት እንዳስተውል           

ይረዳኛል፡፡ 

 

 2. በእርሱ መኖርን ሶስት  አቅጣጫዎች ሰጥተን እንመልከት፡- ወርድ (ጎን)፣ ቁመት እና ጥልቀት፡፡ 
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ወርድ (ጎን)፡ ‹‹በየዕለቱ ›› በእርሱ ሕብረት ውስጥ መኖርን ሊያመለክት ይችላል፡፡ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለኝ             

ሕብረት ‹‹ዛሬን ›› የሚመለከት እንደሆነ ማሰብ ይገባኛል፡፡ የትናንቱ ጉዳይ የተፈታ መሆን አለበት፤ ስለ ነገው             

ጉዳይ ደግሞ ፀጋው እንደሚበቃኝ (እንደሚያግዘኝ) ማወቅ አለብኝ፡፡ ላስብ የሚገባኝ የዛሬን ጉዳይ ብቻ ነው። 

  

ሀ. ጌታ ‹‹የየዕለቱ ›› ፍላጎታችንን እንደሚያሟላልን ቃል ገብቶልናል፡፡ 

ማቴ. 6፡8-11 … የዕለት እንጀራችንን ዛሬ ስጠን፤… 

ዘፀ. 16፡4-30 እግዚአብሔርም ሙሴን። በሕጌ ይሄዱ ወይም አይሄዱ እንደሆነ እኔ እንድፈትናቸው፣ እነሆ            

ከሰማይ እንጀራን አዘንብላችኋለሁ፤ ሕዝቡም ወጥተው ለዕለት ለዕለት የሚበቃቸውን ይልቀሙ።… 

መዝ. 68፡19 (አ.መ.ት.) ሸክማችንን በየዕለቱ የሚሸከምልን፣ አዳኝ አምላካችን፣ ጌታ ይባረክ፡፡ 

 

ለ. የየዕለቱን  መስቀል እንድሸከም ተነግሮኛል፤ ከዚህ በላይ (የሚያልፍ) ሸክም ሁሉ አድካሚ ነው፡፡ 

ሉቃስ 9፡23 ለሁሉም እንዲህ አላቸው። በኋላዬ ሊመጣ የሚወድ ቢኖር፣ ራሱን ይካድ መስቀሉንም ዕለት             

ዕለት ተሸክሞ ይከተለኝ። 

 

ሐ. ልናስተውላቸው የሚገቡ ሐሳቦች፡፡ 

መንፈስ ቅዱስን ሳሳዝን ፈጥኜ ንስሃ መግባት መለማመድ አለብኝ፡፡ እያወቅን ከትዳር ባለቤታችን ጋር            

ሕብረት በማጣት እንደማንኖር ሁሉ ከመንፈስ ቅዱስም ጋር እንዲሁ መሆን አለበት፡፡ በኤፌ. 4፡26-27 ላይ             

እንዲህ ተብለናል፣ «ተቆጡ ኃጢአትንም አታድርጉ፣ በቁጣችሁ ላይ ፀሀይ አይግባ፣ ለዲያብሎስም ፈንታ           

አትስጡት ፡፡›› በሐዋ. 24፡16 ላይ ደግሞ ጳውሎስ እንዲህ ይላል፣ «...እኔ ደግሞ በእግዚአብሔርና በሰው ፊት፣             

ሁል ጊዜ ነውር የሌለባት ሕሊና ትኖረኝ ዘንድ እተጋለሁ፡፡›› 

ጠቃሚ ነጥብ ፡- መንፈስ ቅዱስን እንዳሳዘንኩት ሊነግረኝ የሚገባው ራሱ መንፈስ ቅዱስ እንጂ እኔ መሆን              

የለብኝም፡፡ ያዘነን የትዳር ጓደኛ (ወይም ወዳጅ) ስሞታ ማዳመጥ፣ ሕብረትን ለማደስ ብዙ ጊዜ ፈጣኑና             

የመጀመሪያው እርምጃ ነው፡፡ 

 

ከመንፈስ ቅዱስ ሕብረት መጉደል ማለት፣ መንፈስ ቅዱስ በእኔ ውስጥ ሊያደርግ ያሰበውን በረከት (ዘላለማዊ             

ፍሬ) እንቢ፣ ማለትና ያልተገባ ውጤት ማጨድ ማለት ነው፡፡ «ሰው የሚዘራውን ሁሉ ያንኑ ደግሞ ያጭዳልና፣              

በገዛ ሥጋው የሚዘራ፣ ከሥጋ መበስበስን ያጭዳልና…››፡፡ ገላ. 6፡7-8 
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እግዚአብሔር ፍላጎቶቼን ሊሞላ ቃል ገብቷል (ማቴ. 6፡19-21፣ 25-34)፡፡ ስለ ወደፊት ጊዜ አርቆ ማሰብ፣             

ጥንቃቄ ማድረግ፣ እና ሐላፊነት መውሰድ ተገቢ ቢሆንም ከማሰብ አልፈን ‹‹መጨነቅ›› ስንጀምር ግን            

ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ሕብረት አሉታዊ በሆነ መንገድ በመጉዳት በቀላሉ ኃጢአት ልንሰራ እንችላለን፡፡            

እግዚአብሔር የእርሱ ሰላም በልባችን እንዲነግስ ይፈልጋል፡፡ «ሰውን የልቡ ሐዘን ያዋርደዋል፣…፡፡›› ምሳ.           

12፡25 (ቆላ. 3፡15) 

 

ቁመት፡ ‹‹ግልፅ የሆነና ከታች ወደ ላይ የተዘረጋ መስመር››፤ እኔ ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝን            

ግንኙነት/communication ይወክላል፡፡ ይህንን ግንኙነት በንቃት ልጠብቀውና መኖሩንም በየጊዜው        

ላረጋግጥ ይገባኛል፡፡ በዚህ ግንኙነት መሀል ምንም ነገር እንዳይገባ ጥንቃቄ ላደርግ ይገባኛል፡፡ ይህ ሕብረት             

መኖሩን ማረጋገጥ ያለብኝ በሚመቸኝ ጊዜ አይደለም፡፡ የሕብረቱን መኖር በቀን 24 ሰዓት፣ በሳምንት 7 ቀን፣              

ላረጋግጥ ይገባኛል፡፡  

 

ጠቃሚ ነጥብ ፡- ያለማቋረጥ እንድፀልይ ተነግሮኛል፡፡ «ሁል ጊዜ ደስ ይበላችሁ፤ ሳታቋርጡ ፀልዩ፣ ይህ            

የእግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ኢያሱስ ወደ እናንተ ነውና፡፡›› (1ተሰ. 5፡16-18) ‹‹ያለማቋረጥ›› ፀሎት           

ማለት የግድ እረፍት የሌለው ንግግር ማለት አይደለም፡፡ ጳውሎስ ይህን ቃል ሲጠቀም፣ ሊል የፈለገው፣             

ትኩረት በየደቂቃው በሚበታተንበት የዕለት ተዕለት ኑሮ፣ በተቻለ መጠን ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን           

ያልተቋረጠ ሕብረት አጥብቀን እንያዝ ማለቱ ነው፡፡  

 

በባልና በሚስት መካከል ያለው ሕብረት እንክብካቤ ካላገኘ እየተጎዳ መምጣቱ አይቀሬ ነው፡፡ (ኤፌ 5፡25-32) 

 

ማስጠንቀቂያ ፡- ጊዜ ማጣት፣ የእግዚአብሔርን መንፈስ ችላ እንድንል የሚያደርገን መለኛ ወጥመድ ነው፡፡           

መንፈስ ቅዱስንም ሆነ የትዳር አጋሬን ችላ ብል በቀላሉ አሳዝናቸዋለሁ፤ ቸልታ ብዙውን ጊዜ የነገሩን             

አላስፈላጊነት ይገልፃልና፡፡ መንፈስ ቅዱስን ብጠይቅ፣ በመካከላችን ያልተፈታውን ችግር ሊጠቁመኝ ሁልጊዜ          

ታማኝ ነው፡፡ በሕይወትህ የምታደርገው ነገር ከመንፈስ ቅዱስ ሕብረት የበለጠ እንዲሆን ዕድል አትስጥ፡፡  

 

ጥልቀት፡ ከጌታ ጋር ያለኝን የጠለቀ ግንኙነት ሊወክል ይችላል፡፡ በትዳር ውስጥ እንደ ማደርገው፣ የበለጠ             

የመተዋወቅ መሻት ማለት ነው፡፡ የ ‹‹መንፈሳዊ እድገት›› እና ‹‹የመብሰል ሂደት›› ሃሳቦች የሚጠቁሙን ቁም             

ነገር ቢኖር በአሁኑ ሰአት እግዚአብሔር በእኔ ሕይወት የማይደሰትባቸው በርካታ ነገሮች መኖራቸውን ነው፡፡            

እድገት እና ሂደት የሚሉት ቃላት ያልተፈጸመ፣ ነገር ግን በትግበራ ላይ ያለን ነገር ያመለክታሉና፡፡ ምንም              
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እንኳን ጌታ እነዚህ በርካታ የሚያሳዝኑትን ጉዳዮች ቢያውቅም፣ በሃላፊነት ሊጠይቀን የሚፈልገው በየቀኑ           

እኛን ለማሳደግ በወጠነው ጉዳይ ላይ ተንተርሶ ብቻ ነው፡፡ 

 

 

 

 

 

ሀ. ምሳሌ፡፡ 

በአንድ ክፍል ውስጥ ያለውን አየር ስናይ፣ በአንፃሩ/relatively ንፁህ        

ይመስለናል (ይሄ የእኔ እይታ ነው፡፡) የብርኃን ጨረር በዚህ ክፍል         

ቢያበራ ግን በቅፅበት በአየሩ ላይ ያለውን ቁጥር ስፍር የሌለውን         

አቧራ ማየት እንጀምራለን (ይሄ የእግዚአብሔር እይታ ነው፡፡) ምንም        

እንኳን እግዚአብሔር የእኔን አዳማዊ ተፈጥሮ ከእርሱ ባሕሪ ጋር        

ሲያስተያየው ሙሉ በሙሉ የተበላሸ መሆኑን ቢያይም፣ እኔን በ        

‹‹ክርስቶስ›› በኩል በማየት፣ በጊዜው የእኔን ትኩረት እንዲያገኝ       

ባደረገው ጉዳይ (አቧራ) ላይ ብቻ ተጠያቂ እንድሆን ያደርገኛል፡፡ መኖራቸውን ባላወኩ ወቅትም ቢሆን እንኳ             

የአቧራ ብናኞቹ በቦታቸው መኖራቸውን መዘንጋት የሌለብኝ ነጥብ ነው፡፡ የእኔ ሃላፊነት ሊሆን የሚገባው፣            

ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የነቃ ሕብረት በማድረግ የትኞቹን መረዳቶቼንና የትኞቹን ባሕሪያቶቼን ሊለውጥ           

እንደፈለገ መረዳት ነው፡፡ እርሱ ከምሸከመው በላይ አይጭንብኝም፡፡  

 

እግዚአብሔር ከእኔ ጋር የሚሰራው አንደ ደረስኩበት የብስለት ደረጃ እና ከእርሱ ለመማር እንደ ማሳየው             

የፈቃድ መጠን ነው፡፡  

 

ለ. እንዲሰራኝ በፈቀድኩለት መጠን፣ እግዚአብሔር አብዝቼ ዘላለማዊ ፍሬ እንዳፈራ ይገርዘኛል፡፡ 

እግዚአብሔር ሕይወቴን ይበልጥ ፍሬያማ ለማድረግ የሚወስደውን ሂደት       

‹‹በመገረዝ›› አብራርቶታል፡፡ (ዮሐ. 15፡2) «… ፍሬ የሚያፈራውንም ሁሉ        

አብዝቶ እንዲያፈራ ያጠራዋል፡፡›› ግዝረት ደስ አያሰኝም፤ እግዚአብሔር       

የጀመረውን ሥራ እንዲፈፅም ብፈቅድለት ግን ውጤቱ የተትረፈረፈ       

ፍሬያማነት ነው፡፡ በእኔ አይን ሲታይ፣ ጉዳት የለውም የምለው የሕይወቴ         
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ክፍል በእግዚአብሔር እይታ ለሥራው እንቅፋትና ጎጂ ሊሆን ይችላል፡፡ ሊገረዝ የሚያስፈልገውን ነገር           

የሚወስነው ራሱ እግዚአብሔር ነው፡፡ የእኔ ሃላፊነት የሚማር ልብ መያዝና ንቁ መሆን እና የእኔ የሆነው              

‹‹መልካም›› ነገር፣ ‹‹እጅግ መልካም›› ከሆነው ከእግዚአብሔር ነገር እንዳያሸሸኝ መጠንቀቅ ነው፡፡ (ምሳሌ           

ማርታ- ሉቃስ 10፡38-42) 

 

ሐ. ማስጠንቀቂያ ፡- በአዳማዊው ተፈጥሮ ኃጢአተኛነት ግር አትሰኝ፡፡  

በመንፈስ ባደግን ቁጥር የአዳማዊ ተፈጥሯችንን እግዚአብሔር እንደ ሚያየው ማየት እንጀምራለን፡፡ እንከኖች           

ለብርኃን እየተጋለጡ በመጡ ቁጥር ይበልጥ እንከንነታቸው እየታየ ይመጣል፡፡ ወደ እግዚአብሔር ይበልጥ           

እየቀረብን በሄድን ቁጥር አዳማዊ ተፈጥሮአችንን እጅግ እየተፀየፍነው እንሄዳለን፡፡ (--- ሁሉ ግን በብርኃን            

ሲገለጥ ይታያል----ኤፌ. 5፡13) 

 

3. ከመንፈስ ቅዱስ ሕብረት እንደወጣሁ በምን አውቃለሁ? 

በእኔ እና በመንፈስ ቅዱስ መካከል ያልተፈቱ ችግሮች (ሃጢአት) መኖር አለመኖራቸውን እርሱን ራሱን            

ልጠይቅ ይገባኛል፡፡ ምንም እንኳን በመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ብኖርም፣ ያልተቋጩ ጉዳዮች ባይኖሩኝም፣           

የማደርጋቸው ነገሮች ሁሉ በእርሱ አነሳሽነት የተደረጉ ላይሆኑ ይችላሉ፡፡ ላላስደስተውም እችላለሁ፡፡          

እንዲያሳድገኝ በፈቀድኩለት መጠን፣ የእርሱን ፍሬ እንደፈለገ ያፈራ ዘንድ ነፃነት እሰጠዋለሁ፡፡ ከመንፈስ           

ቅዱስ ሕብረት የምወጣው በራሴ ምርጫ ነው፡፡ መንፈስ ቅዱስ ሃላፊነቱን እንድወስድ በሚያሳስበኝ ኃጢአት            

ላይ ሁሉ ንስሀ ብገባ ወዲያውኑ ወደ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት መመለስ እችላለሁ፡፡  

 

ብዙ ጊዜ የበሽታ ምልክት፣ የታመመውን የሰውነት ክፍል እንደሚጠቁም፣ መደነቃቀፍ፣ ትግል፣ ትዕግስት           

ማጣት፣ ሰላም ማጣት፣ ተስፋ መቁረጥ፣ የመሸነፍ ስሜት፣ እርካታ ማጣት፣ ማጉረምረም፣ ስጋት፣ ጭንቀት፣            

ቁጣ፣ ግልፍተኝነት፣ የሱስ ባሕሪ፣ ስህተት ፈላጊነት ወይም ትችት፣ ወዘት የኃጢአተኛነት ባህሪ መንፈሳዊ            

በሽታ ምልክቶች  ናቸው፡፡ 

 

4. ስለ «በእርሱ መኖር›› በስፋት የሚታዩ የተሳሳቱ ግንዛቤዎች  

ሀ. የተሳሳተ አመለካከት 1፡  በጥረቴ በመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ውስጥ መቆየት እችላለው፡፡  

በድነት ወቅት ከጌታ ጋር በሕብረት እንድኖር ተደርጊያለሁ፡፡ ይህ የተደረገልኝ ስለ ሚገባኝ ሳይሆን በክርስቶስ             

ፅድቅ ምክንያት ብቻ ነው፡፡ እንደ አማኝ ይህን ሕብረት በራሴ ጥረት መጠበቅ አልችልም፡፡ ግቤ እርሱን              

ማስደሰት መሆን አለበት፤ በተጨማሪም እግዚአብሔር ወደ እኔ ግንዛቤ የሚያመጣቸው ችግሮች ሳይፈቱ           
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እንዳይሰነብቱ ለእግዚአብሔር ቅርብ መሆን አለብኝ፡፡ እነዚህ ሳይፈቱ የሚያልፉ ችግሮች ከእግዚአብሔር ጋር           

ላለኝ ሕብረት እንቅፋቶች ይሆናሉ፡፡ ይሄ ሂደት ከሰው ጋር ባለንም ሕብረት ተመሳሳይነት አለው፡፡ 

 

ለ. የተሳሳተ አመለካከት 2፡ ‹‹ኃጢአትን ከሕይወቴ ማስወገድ››የክርስትና ሕይወቴ ዋነኛ ትኩረት ሊሆን           

ይገባዋል፡፡  

እግዚአብሔር፣ የአንተ ኃጢአት በከፍተኛ ሁኔታ የሚያሳስበው፣ ኃጢያቱ እርሱ ላንተ ካሰበው ቅድስና ጋር            

ሲነፃፀር ምን ያህል የጎደለ መሆኑ ሳይሆን ከአንተ ጋር ሊያደርግ ያሰበውን ሕብረት ማወኩ እና ይህም በአንተ               

ሊፈፅም ያሰበውን አጀንዳ እንዳይከውን እንቅፋት መሆኑ ነው፡፡ ‹‹ኃጢአትን ማስወገድ›› የክርስትና ጉዞህ           

ቀዳሚ ትኩረት መሆን የለበትም፤ ትኩረትህ ሊሆን የሚገባው ከእግዚአብሔር ጋር ያልተቋረጠ ሕብረትን           

ማድረግ ነው፡፡ የዕብራውያን ፀሐፊ እንዲህ ይለናል «... ቶሎም የሚከበንን ኃጢአት አስወግደን           

የእምነታችንንም ራስና ፈጻሚን ኢየሱስን ተመልክተን/fixing our eyes on Jesus ፣ በፊታችን ያለውን           

ሩጫ በትእግስት እንሩጥ ›› (ዕብ. 12፡1-2)፡፡ 

 

ሐ. የተሳሳተ አመለካከት 3፡ “በእርሱ መኖር” በክርስትና የጨበጥነውን የብስለት ደረጃ ያሳያል፡፡ 

ሕብረት ስለ ማድረግ (በእርሱ ስለ መኖር) በስፋት ከሚታዩት የተሳሳቱ ግንዛቤዎች አንዱ ሕብረትን አንድ ቀን              

‹‹በጥረታችን ልናገኘው ›› እንደምንችለው ነገር አድርገን ማሰባችን ነው፡፡ በእውነቱ ከሆነ፣ ሕብረት          

በጥረታችን ለማግኘት የምንፈልገው ነገር ሳይሆን የእግዚአብሔር ልጆች የሆንን ሁላችን ዳግም በመወለዳችን           

ያገኘነው መብት ነው፡፡ በእርሱ መኖር በክርስትና ስለ ጨበጥነው የብስለት ደረጃ አያወራም፡፡ ወላጆችህ ጋር             

ያለህ የልጅ-ወላጅ ሕብረት፣ ከእነርሱ በመወለድህ ያገኘኸው መብት እንጂ በጥረትህ ያገኘኸው ምንዳ           

አይደለም፡፡  

 

እግዚአብሔር እያንዳንዱ ክርስቲያን ከእርሱ ጋር ለረጅም ጊዜ ያልተቋረጠ ሕብረት እንዲያደርግ          

አስፈላጊውን ነገር ሁሉ አድርጓል፡፡ በእርሱ መኖሬ - በእውቀት ማጣት፣ ባለፈው ጊዜ ልምምዴ፣ በግል             

ጉድለቶቼ ምክንያት አይከለከልም፡፡ ሊከለከል የሚችለው ባልተናዘዝኳቸውና እውቅና ባልሰጠኋቸው        

ኃጢአቶች ምክንያት ነው፡፡ ይሄ፣ እግዚአብሔር እኔን እንዳይባርከኝና እንደ ወደደው በእኔ እንዳይጠቀም           

ያደርገዋል፡፡  

 

መ. የተሳሳተ አመለካከት 4፡ በአይምሮዬ ውስጥ የ‹‹አድርግ ›› እና ‹‹አታድርግ›› ዝርዝሮችን መገንባት           

ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ንቁ ሕብረት እንዳደርግ ያግዘኛል፡፡ 
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‹‹ባሕሪያትን›› በምድብ በምድብ ማስቀመጥና በአይምሮዬ ውስጥ የ‹‹አድርግ›› እና        

‹‹አታድርግ›› ዝርዝሮችን መገንባት የተፈጥሮ ዝንባሌዬ ነው፡፡ እነዚህን ዝርዝሮች        

መጠበቅ፣ ንቁ ሆኖ ከመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ጋር በመሆን በእርሱ ምሪት ከመኖር           

አንፃር የተሻለ ሊመስል ይችላል፡፡ ሆኖም ግን፣ ከዚህ ዝርዝር ባለፈ፣ እያንዳንዱ          

ምርጫዎቼና ውሳኔዎቼ እግዚአብሔርን የሚያስደስቱ ስለ መሆናቸው ለማየት       

የሚያስችለኝ ልምምድ ውስጥ መግባት አለብኝ፡፡ የማትረባ የምትመስል ትንሽ ነገር         

ለእርሱ በጣም አስፈላጊ ልትሆን ትችላለችና፡፡ ይሄ ሂደት ‹‹እግዚአብሔርን        

የማያስደስት ማንኛውም ነገር›› ኃጢአት ነው ወደሚል ማጠቃለያ እንድደርስ ይረዳኛል፡፡ 

 

ምሳሌ ፡ ‹‹መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ኃጢአት ነውን?›› የሚል ጥያቄ እናንሳና ከዚህ ቀጥሎ የሰፈረውን ታሪክ             

ልብ ብለን እንመልከት፡፡ በአንድ ወንዝ ዳር ተቀምጠው መጽሐፍ ቅዱሶን እያነበቡ ነው አንበል፡፡ ይህን             

እያደረጉ ሳለ በወንዙ ማዕበል አማካኝነት ወደ ወንዙ ጥልቅ እየተገፉ ያለ የአንድ ሕፃን ልጅ የጩኸት ድምፅ               

ሰሙ፡፡ እርሶ ግን በታማኝነት መጽሐፍ ቅዱሶን ማንበብ ቀጠሉ፡፡ ዘግይቶ የልጁ እናት ወደ እርሶ መጥታ              

ልጅዋን አይተው እንደሆን ጠየቀችዎ፡፡ እርሶም መጽሐፍ ቅዱስ በማንበብ ባይጠመዱ ኖሮ የሴትዮዋን ልጅ            

ከወንዙ ማዕበል አደጋ ሊታደጉት ይችሉ እንደነበረ ተናገሩ፡፡ የእናትየው እና (የእግዚአብሔር) ምላሽ ምን            

የሚሆን ይመስሎታል፡፡ ይህ ታሪክ የተጋነነ ይመስል ይሆናል፤ ቢሆኖም ግን የሚገቡ እና የማይገቡ ባሕሪያቶችን             

በምድብ የማስቀመጥ አደገኛነትን ያመለክተናል፡፡ 

ዮሐ. 5፡30 እኔ ከራሴ አንዳች ላደርግ አይቻለኝም፤ እንደ ሰማሁ እፈርዳለሁ ፍርዴም ቅን ነው፣ የላከኝን              

ፈቃድ እንጂ  ፈቃዴን አልሻምና። 

2ቆሮ. 5፡9 ስለዚህ በሥጋ ብንኖርም ወይም ከሥጋ ብንለይም አላማችን እርሱን ደስ ማሰኘት ነው፡፡ 

ኤፌ. 5፡8-10 ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁና፣ አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁ፤ የብርሃኑ ፍሬ በበጎነትና በጽድቅ              

በእውነትም ሁሉ ነውና ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ ፣ እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ፡፡ 

ሮሜ. 14፡23 … በእምነትም ያልሆነ ሁሉ ኃጢአት ነው።  
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1-11 ‹‹በእርሱ ስለ መኖር (ሕብረት ስለ ማድረግ)›› ተዛማጅ ጥቅሶችና ማብራሪያዎቻቸው 

 

1. በእርሱ ስኖር፣ ፍሬ ያለማቋረጥ እንደሚያፈራ በግንዱ ላይ እንዳለ ቅርንጫፍን እመስላለው፡፡ 

 

  

ዮሐንስ 15፡1-6 እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ፤ ገበሬውም አባቴ ነው። ፍሬ የማያፈራውን በእኔ ያለውን              

ቅርንጫፍ ሁሉ ያስወግደዋል፤ ፍሬ የሚያፈራውንም ሁሉ አብዝቶ እንዲያፈራ ያጠራዋል ። እናንተ ስለ           

ነገርኋችሁ ቃል አሁን ንጹሐን ናችሁ፤ በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ። ቅርንጫፍ በወይኑ ግንድ ባይኖር ከራሱ ፍሬ               

ሊያፈራ እንዳይቻለው ፣ እንዲሁ እናንተ ደግሞ በእኔ ባትኖሩ አትችሉም። እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተም             

ቅርንጫፎች ናችሁ። ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉምና በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ፣ እርሱ ብዙ ፍሬ              

ያፈራል። በእኔ የማይኖር ቢሆን እንደ ቅርንጫፍ ወደ ውጭ ይጣላል ይደርቅማል፤ እነርሱንም ሰብስበው ወደ             

እሳት ይጥሉአቸዋል፣ ያቃጥሉአቸውማል። (ማስታወሻ፡- በዮሐንስ 15 ላይ የተብራራ መረጃ ለማግኘት          

ትምህርት 3-12ን በ ገጽ 267 ላይ ይመልከቱ፡፡)  
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፡7-11 በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼም በእናንተ ቢኖሩ የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ይሆንላችሁማል። ብዙ ፍሬ            

ብታፈሩና ደቀ መዛሙርቴ ብትሆኑ በዚህ አባቴ ይከበራል። አብ እንደ ወደደኝ እኔ ደግሞ ወደድኋችሁ፤ በፍቅሬ              

ኑሩ። እኔ የአባቴን ትእዛዝ እንደ ጠበቅሁ በፍቅሩም እንደምኖር፣ ትእዛዜን ብትጠብቁ በፍቅሬ ትኖራላችሁ።            

ደስታዬም  በእናንተ እንዲሆን ደስታችሁም እንዲፈጸም  ይህን ነግሬአችኋለሁ።  

 

፡12-16 እኔ እንደ ወደድኋችሁ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ ትእዛዜ ይህች ናት። ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ              

ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም። እኔ ያዘዝኋችሁን ሁሉ ብታደርጉ እናንተ ወዳጆቼ             

ናችሁ። ከእንግዲህ ወዲህ ባሮች አልላችሁም፤ ባርያ ጌታው የሚያደርገውን አያውቅምና፤ ወዳጆች ግን           

ብያችኋለሁ፣ ከአባቴ የሰማሁትን ሁሉ ለእናንተ አስታውቄአችኋለሁና። እኔ መረጥኋችሁ እንጂ እናንተ          

አልመረጣችሁኝም ፤ አብም በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ እንዲሰጣችሁ፣ ልትሄዱና ፍሬ ልታፈሩ ፍሬአችሁም          

ሊኖር  ሾምኋችሁ።  

 

ገላቲያ 5፡22-23 የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግሥት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የውሃት፣             

ራስን መግዛት ነው። እንደዚህ ያሉትን የሚከለክል ሕግ የለም። 

  

2. ሀ. ‹‹በእርሱ ስኖር ›› እኔ እንደ ውሃ መያዣ ፣ ወይም እንደ እቃ/VESSEL እመሰላለሁ፡፡  

«በትልቅም ቤት የእንጨትና የሸክላ እቃ ደግሞ አለ እንጂ የወርቅና የብር እቃ ብቻ አይደለም፣ እኩሌቶቹም              

ለክብር፣ እኩሌቶቹም ለውርደት ይሆናሉ፣ እንግዲህ ማንም ራሱን ከነዚህ ቢያነፃ ለክብር የሚሆን የተቀደሰም            

ለጌታውም የሚጠቅም ፣ ለበጎም ስራ ሁሉ የተዘጋጀ  እቃ  ይሆናሉ፡፡›› (2ጢሞ. 2፡20-21) 
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በዚህ ትምሕርት ውስጥ እያወራን ስላለው ሕብረት፣ ቧንቧ ጥሩ ምሳሌ ሊሆን ይችላል፡፡ ምንም እንኳን             

የውሃው ግፊት በማንኛውም ወቅት (ተዘግቶም ሆነ ተከፍቶ ባለበት ሁኔታ) አንድ አይነት ቢሆንም፣ ውሃው             

አልፎ እንዲፈስ ግን ቧንቧው መከፈት ይኖርበታል፡፡ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሕብረት በማላደርግበት ጊዜያት            

ቧንቧው መዘጋቱን ያሳያል፡፡ 

 

ለ. ‹‹በእርሱ ስኖር›› የእግዚአብሔር የ ‹‹ሕይወት ውሃ ›› እኔን እንደ መገልገያ የውሃ ዕቃ በመጠቀም በውስጤ              

ይፈስሳል፡፡ (ሕዝ 47፡1-12 ይመልከቱ) 

ኤር. 2፡13 ሕዝቤ ሁለቱን ክፉ ነገሮች አድርገዋልና፤ እኔን የሕያውን ውኃ ምንጭ ትተውኛል፣            

የተቀደዱትንም ጉድጓዶች፣ ውኃውን ይይዙ ዘንድ የማይችሉትን ጉድጓዶች፣ ለራሳቸው ቆፍረዋል። 

ዮሐ. 4፡14 እኔ ከምሰጠውውኃ የሚጠጣ ሁሉ ግን ለዘላለም አይጠማም፣ እኔ የምሰጠውውኃ በእርሱ ውስጥ               

ለዘላለም ሕይወት የሚፈልቅ የውኃ ምንጭ  ይሆናል እንጂ አላት። 

ዮሐ. 7፡37-39 ከበዓሉም በታላቁ በኋለኛው ቀን ኢየሱስ ቆሞ። ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና              

ይጠጣ። በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ፣ የሕይወት ውኃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ብሎ ጮኸ። ይህን ግን              

በእርሱ የሚያምኑ ሊቀበሉት ስላላቸው ስለ መንፈስ ተናገረ፤ ኢየሱስ ገና ስላልከበረ መንፈስ ገና አልወረደም             

ነበርና።  

ያዕ. 3፡8-12 ነገር ግን አንደበትን ሊገራ ማንም ሰው አይችልም፤ የሚገድል መርዝ የሞላበት ወላዋይ ክፋት              

ነው። በእርሱ ጌታንና አብን እንባርካለን፤ በእርሱም እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠሩትን ሰዎች           

እንረግማለን፤ ከአንድ አፍ በረከትና መርገም ይወጣሉ። ወንድሞቼ ሆይ፣ ይህ እንዲህ ሊሆን አይገባም።            
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ምንጭስ ከአንድ አፍ የሚጣፍጥንና የሚመርን ውኃ ያመነጫልን? ወንድሞቼ ሆይ፣ በለስ ወይራን ወይስ            

ወይን በለስን ልታፈራ ትችላለችን? ከጨው ውኃም  ጣፋጭ ውኃ  አይወጣም።  

 

3. ሀ. ‹‹በእርሱ ስኖር›› የእግዚአብሔር ብርሃን እንደሚያስተላልፍ ዕቃ እመሰላለው፡፡ 

 

ማቴ. 5፤14-16 እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ። በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም።            

መብራትንም አብርተው ከዕንቅብ በታች አይደለም እንጂ በመቅረዙ ላይ ያኖሩታል በቤት ላሉት ሁሉም            

ያበራል። መልካሙን ሥራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ እንዲሁ          

በሰው ፊት ይብራ።  

2ቆሮ. 4፤6-7 በክርስቶስ ፊት የእግዚአብሔርን የክብሩን እውቀት ብርሃን እንዲሰጥ በልባችን ውስጥ የበራ።            

በጨለማ ብርሃን ይብራ ያለ እግዚአብሔር ነውና። ነገር ግን የኃይሉ ታላቅነት ከእግዚአብሔር እንጂ ከእኛ             

እንዳይሆን  ይህ መዝገብ  በሸክላ ዕቃ ውስጥ አለን፤  

ፊል. 2፡16 … በእነርሱም መካከል የሕይወትን ቃል እያቀረባችሁ በዓለም እንደ ብርሃን ትታያላችሁ፣            

ስለዚህም በከንቱ እንዳልሮጥሁ በከንቱም እንዳልደከምሁ በክርስቶስ ቀን የምመካበት ይሆንልኛል። 

 

ለ. ‹‹በእርሱ ስኖር›› በእግዚአብሔር መገኘት ብርኃን ውስጥ እንደሚጓዝ  ሰው ነኝ፡፡  

1ዮሐ. 1፡5-10 ከእርሱም የሰማናት ለእናንተም የምናወራላችሁ መልእክት።       

እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጨለማም በእርሱ ዘንድ ከቶ የለም የምትል ይህች          

ናት። ከእርሱ ጋር ኅብረት አለን ብንል በጨለማም ብንመላለስ እንዋሻለን         

እውነትንም አናደርግም፤ ነገር ግን እርሱ በብርሃን እንዳለ በብርሃን ብንመላለስ         

ለእያንዳንዳችን ኅብረት አለን፣ የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት        

ሁሉ ያነጻናል። ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን፣ እውነትም        
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በእኛ ውስጥ የለም። በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ከዓመፃም ሁሉ ሊያነጻን የታመነና            

ጻድቅ ነው። ኃጢአትን አላደረግንም ብንል ሐሰተኛ እናደርገዋለን ቃሉም በእኛ ውስጥ የለም።  

1ዮሐ. 2፡8-11 ዳግመኛ አዲስ ትእዛዝን እጽፍላችኋለሁ፣ ይህም ነገር በእርሱ በእናንተም እውነተኛ ነው፤            

ጨለማው ያልፋልና እውነተኛውም ብርሃን አሁን ይበራል። በብርሃን አለሁ የሚል ወንድሙንም የሚጠላ           

እስከ አሁን በጨለማ አለ ። ወንድሙንም የሚወድ በብርሃን ይኖራል ማሰናከያም የለበትም፤ ወንድሙን           

የሚጠላ ግን በጨለማ አለ፣ በጨለማም ይመላለሳል፣ የሚሄድበትንም አያውቅም፣ ጨለማው ዓይኖቹን          

አሳውሮታልና።  

ዮሐ. 8፡12 ደግሞም ኢየሱስ። እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ፤ የሚከተለኝ የሕይወት ብርሃን ይሆንለታል እንጂ             

በጨለማ አይመላለስም  ብሎ ተናገራቸው። 

 

4. እግዚአብሔር፣ በክርስቲያን ባልና ሚስት መካከል ያለውን የማያቋርጥ ጤናማ         

ሕብረት በመንፈስ ቅዱስና በክርስቲያን መካከል ላለ የማያቋርጥ ጤናማ ሕብረት         

ምሳሌ አድርጎ አቅርቧል፡፡ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንዴት ሕብረት ማድረግ         

እንዳለብኝ ግራ ገብቶኝ ከሆነ፣ ራሴን እንዴት ከትዳር ጓደኛዬ (ወይም ከልብ          

ወዳጄ) ጋር ሕብረት እንደማድረግ መጠየቅ አለብኝ፡፡ 

ኤፌ. 5፡22-33 ሚስቶች ሆይ ፣ ለጌታ እንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ፤ ክርስቶስ         

ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ራስ እንደ ሆነ እርሱም አካሉን የሚያድን እንደ ሆነ ባል የሚስት ራስ ነውና። ዳሩ ግን                 

ቤተ ክርስቲያን ለክርስቶስ እንደምትገዛ እንዲሁ ሚስቶች ደግሞ በሁሉ ለባሎቻቸው ይገዙ። ባሎች ሆይ፣            

ክርስቶስ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን እንደ ወደዳት ሚስቶቻችሁን ውደዱ ፤ በውኃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አንጽቶ             

እንዲቀድሳት ስለ እርስዋ ራሱን አሳልፎ ሰጠ፤ እድፈት ወይም የፊት መጨማደድ ወይም እንዲህ ያለ ነገር              

ሳይሆንባት ቅድስትና ያለ ነውር ትሆን ዘንድ ክብርት የሆነችን ቤተ ክርስቲያን ለራሱ እንዲያቀርብ ፈለገ።             

እንዲሁም ባሎች ደግሞ እንደ ገዛ ሥጋቸው አድርገው የገዛ ሚስቶቻቸውን ሊወዱአቸው ይገባቸዋል። የገዛ            

ሚስቱን የሚወድ ራሱን ይወዳል፤ ማንም የገዛ ሥጋውን የሚጠላ ከቶ የለምና፣ ነገር ግን የአካሉ ብልቶች              

ስለሆንን፣ ክርስቶስ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን እንዳደረገላት፣ ይመግበዋል ይከባከበውማል ። ስለዚህ ሰው          

አባቱንና እናቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይተባበራል ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ። ይህ ምሥጢር ታላቅ             

ነው፣ እኔ ግን ይህን ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተ ክርስቲያን እላለሁ። ሆኖም ከእናንተ ደግሞ እያንዳንዱ የገዛ               

ሚስቱን እንዲህ እንደ ራሱ አድርጎ ይውደዳት፣ ሚስቱም ባልዋን ትፍራ። (በተጨማሪ ዮሐንስ 17፡11፣            

21-22 ይመልከቱ) 
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ዘፍ. 2፡24 ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል፣ በሚስቱም ይጣበቃል፤ ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ ። 

 

1ቆሮ. 6፡16-17 ወይስ ከጋለሞታ ጋር የሚተባበር አንድ ሥጋ እንዲሆን አታውቁምን? ሁለቱ አንድ ሥጋ             

ይሆናሉ ተብሎአልና። ከጌታ ጋር የሚተባበር ግን አንድ መንፈስ ነው ።  

ቆላ. 3፡18-19 ሚስቶች ሆይ ፣ በጌታ እንደሚገባ ለባሎቻችሁ ተገዙ። ባሎች ሆይ፣ ሚስቶቻችሁን ውደዱ            

መራራም አትሁኑባቸው ።  

 

1ጴጥ. 2፡18-23 ሎሌዎች ሆይ፣ ለበጎዎችና ለገሮች ጌቶቻችሁ ብቻ ሳይሆን ለጠማሞች ደግሞ በፍርሃት            

ሁሉ ተገዙ። በግፍ መከራን የሚቀበል ሰው እግዚአብሔርን እያሰበ ኃዘንን ቢታገሥ ምስጋና ይገባዋልና።            

ኃጢአት አድርጋችሁ ስትጎሰሙ ብትታገሡ፣ ምን ክብር አለበት? ነገር ግን መልካም አድርጋችሁ መከራን            

ስትቀበሉ ብትታገሡ፣ ይህ ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ ምስጋና ይገባዋል። የተጠራችሁለት ለዚህ ነውና፤           

ክርስቶስ ደግሞ ፍለጋውን እንድትከተሉ ምሳሌ ትቶላችሁ ስለ እናንተ መከራን ተቀብሎአልና። እርሱም           

ኃጢአት አላደረገም ፣ ተንኰልም በአፉ አልተገኘበትም፤ ሲሰድቡት መልሶ አልተሳደበም መከራንም ሲቀበል          

አልዛተም ፣ ነገር ግን በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን አሳልፎ ሰጠ ፤ 

 

1ጴጥ. 3፡1-2 እንዲሁም ፣ እናንተ ሚስቶች ሆይ ፣ ከባሎቻችሁ አንዳንዱ ለትምህርት የማይታዘዙ ቢኖሩ፣           

በፍርሃት ያለውን ንጹሑን ኑሮአችሁን እየተመለከቱ ያለ ትምህርት በሚስቶቻቸው ኑሮ እንዲገኙ          

ተገዙላቸው ። 

 

1ጴጥ. 3፡7 እንዲሁም ፣ እናንተ ባሎች ሆይ፣ ደካማ ፍጥረት ስለ ሆኑ ከሚስቶቻችሁ ጋር በማስተዋል             

አብራችሁ ኑሩ ፤ ጸሎታችሁ እንዳይከለከል አብረው ደግሞ የሕይወትን ጸጋ እንደሚወርሱ አድርጋችሁ          

አክብሩአቸው ።  

  

ትዳር አንድ የውሳኔ ወቅትን (የቃል ኪዳን ቃለ መሃላ ቀን) እና ሂደትን አካቶ የያዘ ነው፡፡ በቃለ መሃላው ቀን፣                 

በግሌ ውሳኔዎችን የማድረግ መብቴን በመተው ከባለቤቴ ጋር ተጠምጄ ለመኖር እወስናለው፡፡ ከትዳር እያደገ            

የሚሄድ ሕብረት ይጠበቃል፤ ይህ ደግሞ በስምምነትና በተዋህዶ አብሮ መሄድን ያካትታል፡፡ ይህ ሂደት አንድ             

ክርስቲያን ከጌታ ጋር እንዴት በስምምነትና በተዋህዶ አብሮ መጓዝ እንዳለበት ያመላክታል (ሚል 2:14ን            

ይመልከቱ)፡፡  
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1-12 በየዕለቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የሚኖረን ቀጣይ ወይም የተቋረጠ ሕብረት 

  

 

 
  

 ከላይ የቀረበው የትምሕርት 1-12 ስዕላዊ ገለጻ፣ ማብራሪያ 

 

ይህ ትምህርት ከዚህ በፊት ያየናቸው ፍሬ ሀሳቦች ማጠቃለያ ነው፡፡ ትምሕርቱ፣ አማኞች በውስጣቸው ካሉ             

ሁለት ተፈጥሮዎች ጋር የሚያደርጉትን ያልተቋረጠ ግንኙነት እና ይህ ግንኙነት በየቀኑ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር             

በሚኖራቸውን ሕብረት ላይ እንዴት ተፅዕኖ እንደሚያሳድር ያስገነዝበናል፡፡ 

ከድነት በኋላ፣ አማኝ ሁለት መንገዶች ከፊቱ የገጥሙታል፡፡       

ሁለቱም መንገድ አማኙን ይወክላሉ፡፡ 

1. አንደኛው መንገድ ቀስ በቀስ ወደላይ በመጓዝ ወደ        

‹‹መንፈሳዊው የተስፋይቱ ምድር›› አማኙን ይዞ ይሄዳል፡፡      
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በአረንጓዴ ቀለም የቀረበው የላይኛው መንገድ ጌታውን እንደ አዛዥ የሚመለከትና ጌታ ሕይወቱን           

የሚያስተዳድርለትን አማኝ ይወክላል፡፡  

2. በጥቁር ቀለም የቀረበውና ጠመዝማዛው የታችኛው መንገድ ወደ ‹‹መንፈሳዊ ምድረ በዳ›› የሚወስድ            

መንገድን ይወክላል፡፡ ይህ መንገድ ባለማወቅም ሆነ በራሱ ምርጫ በሕይወቱ ውስጥ ለክርስቶስ ጌትነት            

እውቅና ያልሰጠን  አማኝ ያመለክታል፡፡  

ከድነት በፊት፣ ኢ-አማኒያን ከመሆናችን ባሻገር ለኃጢአተኛ የሰው ባሕሪያችን        

እንደ ባሪያ የተገዛን ነበርን፡፡ (ይህ ሁኔታ ከዛፉ ጋር በተገመደው ሰንሰለት መሳይ           

ገመድ ተመልክቷል)፡፡  

 

በመስቀሉ ከኃጢያት ‹‹ቅጣት›› ድነናል፡፡ (ይህ ሁኔታ ደግሞ ሰንሰለቱ/ገመዱ        

እንደመቀስ በኤክስ (˟) ምልክት በተቆረጠ ምስል ተመልክቷል)፡፡ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እስከ           

እለተ ሞታችን ድረስ ከኃጢያት ‹‹ኃይል››/ "power of sin" ነፃ እየወጣን እንጓዛለን፡፡           

በሥጋ ሞታችን ወቅት ደግሞ ከኃጢያት ‹‹መገኘት›› "presence" of sin ነፃ          

እንወጣለን፡፡  

 

በድነት ወቅት፣ አማኙ ከአዳማዊ ባሕሪ ገዥነት ነፃ በመውጣት መንፈስ ቅዱስን ይቀበላል፡፡ ይህም ማለት፣             

መንፈስ ቅዱስ በአማኙ ሕይወት ውስጥ ከዚያን ወቅት ጀምሮ መኖር ይጀምራል ማለት ነው፡፡ ከመንፈስ             

ቅዱስ ሕብረት ጋር በመሆን የክርስትና ሕይወታችንን እንጀምራለን፤ ከሁለቱ መንገዶች በአንዱ ላይ ለመጓዝ            

የራሳችንን ምርጫም እናደርጋለን፡፡ (በተራ ቁጥር 4 ላይ የተመለከተውን ወይም በተራ ቁጥር 5/6 ላይ             

የተመለከተውን) 

እዚህ ላይ አንድ ልብ ልንለው የሚገባ ነገር አለ፡፡ አማኙ ከአዳማዊው ኃጢአተኛነት ባሕሪ ገዥነት ነፃ ቢወጣም               

ይህ የኃጢአተኝነት ባሕሪ፣ አማኙ ሥጋዊ ሞት እስከ ሚሞት ድረስ በሕይወቱ ውስጥ መኖሩን ይቀጥላል እንጂ              

ፈፅሞ አይጠፋም ፡፡ በአካላዊ (ሥጋዊ) ሞት ወቅት ብቻ ነው የዚህ ኃጢአተኛነት ባህሪ መገኘት እስከ             

ወዲያኛው የሚያከትመው፡፡ 

 

በጌታ ሳምን፣ ከመንፈሳዊው ዘር እወለዳለሁ፤ በመንፈስ ቅዱስ  አማካኝነት       

የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ባሕሪ እካፈላለሁ፡፡ ምንም እንኳ ኃጢአተኛ       

ባሕሪ በእኔ ውስጥ ቢኖርም ለእርሱ ባሪያ መሆኔ ያከትማል፡፡ ጳውሎስ እንዲህ          

ይላል፣ « ከእንግዲህስ ወዲያ ለኃጢያት እንዳንገዛ፣ የኃጢያት ሥጋ ይሻር        
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ዘንድ አሮጌው ሰዋችን ከእርሱ ጋር እንደ ተሰቀለ እናውቃለን፤ የሞተስ ከኃጢያቱ ጸድቋልና (ድኗልና) ››            

(ሮሜ6፡6-7) 

በጌታ የማያምን ሰው በኃጢአተኛው ባህሪ ቁጥጥር ስር በመሆን እንከን ያለውን ፍሬ እያፈራ ከመኖር ውጪ              

ሌላ ምንም አማራጭ የለውም፡፡ በጌታ የሚያምን ግን በዚህ የኃጢአተኝነት ባሕሪ ቁጥጥር ስር የሚገባው፣             

በራሱ ምርጫ  ብቻ ነው ፡፡ 

 

በመካከል ላይ የሚገኘው ወጣ-ገባ መስመር ‹‹ጤናማ      

ያልሆነ››ን የክርስትና ሕይወትን ይወክላል፡፡ አማኞች     

በግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙርነት ሰልጠና ውስጥ በማለፍ       

መንፈስ ቅዱስን እንዴት መከተል እንዳባቸው     

ካልተገነዘቡ፣ የመንፈስ ቅዱስ መሪነትን ወደጎን በመተው      

ባሕሪያቸውን ከሌሎች አማኞች ምሳሌነት አንጻር     

በመመዘን መኖር ይጀምራሉ፡፡ በውጤቱም ይህ አማኝ የመንፈስ ቅዱስን ምሪት ችላ በማለት የጓደኞቹን            

(አብረውት ያሉትን) አማኞች ምሳሌነት ለመከተል ይመርጣል፡፡ 

 

በእውቀት ማጣት ወይም ሆን ብሎ ባለመታዘዝ ምክንያት የመንፈስ ቅዱስን ምሪት አሻፈረኝ ያለ አማኝ፣             

ራሱን ‹‹ምድረ በዳ›› ልምምድ ውስጥ ያገኘዋል፡፡ ይህ ማለት ደግሞ አማኙ፣ የራሱ ሊያደርገው በሚስበው             

የኃጢአተኝነት ባሕሪ ላይ የበላይ የመሆን ኃይል አይኖረውም ማለት ነው፡፡ ይህ አማኝ እግዚአብሔር ለእርሱ             

ያዘጋጀውን ፍሬያማ የክርስትና ሕይወት እንቢ ያለ ነው፡፡ 

 

እንደ እነዚህ አይነት አማኞች ብዙውን ጊዜ እግዚአብሔርን የሚያዩት እንደ ‹‹የበታች ሸሪካቸው ›› እንጂ እንደ             

አዛዣቸው አይደለም፡፡ በሚያስቸግራቸው የሕይወት አጋጣሚ ሁሉ እርሱ ከእነርሱ ጋር እንደሆነ እና           

ሊረዳቸው በሚያስፈልጋቸው ሁኔታ ውስጥ ሲሆኑ ብቻ የእርሱ እርዳታ እንደ ሚያስፈልጋቸው ያስባሉ፡፡           

የራሳቸውን ግቦችና ሕልሞች ከእግዚአብሔር ይልቅ አስፈላጊዎች እንደሆኑ ያያሉ፡፡ እግዚአብሔር በእነርሱ          

እቅድ ውስጥ እንዲገባ ይፈልጋሉ እንጂ እነሱ በእርሱ እቅድ ውስጥ የመግባት ፍላጎት የላቸውም፡፡ በአጭሩ             

ሕይወታቸው ‹‹በራስ የመተማመን›› ባሕሪ ይገልፃል፡፡ 

 

መንፈስ ቅዱስ፣ (ከጠመዝማዛው መስመር በላይ ባለው በነጠብጣብ መስመር ተመስሏል)፡፡ መንፈስ ቅዱስ፣           

ይህን ክርስቶስን እንደ ግል ሸሪኩ የሚመለከት አማኝ ክርስቶስን እንደ ሸሪኩ ሳይሆን እንደ ጌታው በማድረግ              
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እውቅና እንዲሰጠው በተደጋጋሚ ሊያግባባው ይሞክራል፡፡ በዚህ ሰው ሕይወት ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ልቆ            

አይታይም፡፡ በዚህም ምክንያት መንፈስ ቅዱስ በዚህ ሰው ሕይወት ውስጥ ሊያፈራ የሚፈልገውን ፍሬ            

እንዲያፈራ ነፃነት አያገኝም፡፡  

 

ከታች የሚገኘው ቀጥታ መስመር፣ ኃጢአተኛ የሰው ባሕሪ በእንደዚህ አይነቱ አማኝ ላይ ያለውን የመግዛት             

አቅም ወይም ኃይል ይወክላል፡፡ ይህ አማኝ ማንኛውንም ውሳኔ ለማድረግ በራሱ ማስተዋል ላይ የሚደገፍ             

ነው፡፡ መንፈስ ቅዱስ ይህን ሕይወት እንዲመራ ስላልተፈቀደለት፣ የኃጢአተኛነቱ ባሕሪ የገዢነት ስፍራውን           

ይዞ ይኖራል፡፡ ይህም ኑሮ በአማኙ ሕይወት ውስጥ ችግሮች ይዞ መምጣት ይጀምራል፤ አማኙ እርካታ የለሽ              

ከመሆኑ በተጨማሪ በቀላሉ ተስፋ በመቁረጥ ስሜት ተጎጂ ይሆናል፡፡ እነዚህ ሁኔታዎች፣ በመጨረሻ አማኙ            

በሕይወቱ ላይ የኢየሱስን ጌትነት እንዲመርጥ ያደርጉታል፡፡  

 

እነዚህ አማኞች በዘሪው ምሳሌ (ማቴዎስ 13 እና ሉቃስ 8) ላይ ተጠቅሰዋል፡፡ እነዚህ ሰዎች ኢየሱስ              

በሕይወታቸው ላይ ላለው የጌትነት ስፍራ እውቅና እስካልሰጡ ድረስና ‹‹በእርሱ መኖር እስከ ሚጀምሩ ድረስ             

የማያስተውሉ፣ ያልበሰሉ፣ ሽልማት የሚያስገኝ ዘላለማዊ ፍሬ የማያፈሩ ሆነው ይኖራሉ ፡፡ ምንም እንኳን           

የዳኑ ቢሆንም፣ ሽልማት የማጣት አደጋ ውስጥ የሚገኙ ናቸው፡፡ «የማንም ሥራ የተቃጠለበት ቢሆን            

ይጎዳበታል፡፡ እርሱ ራሱ ግን ይድናል፣ ነገር ግን በእሳት እንደ ሚድን ይሆናል፡፡›› (1ቆሮ. 3፡15) 

 

በምድረ በዳ ለረጅም ጊዜ የቆዩ አማኞች (በተለይ ለአመታት)፣ ያለማቋረጥ በመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ውስጥ             

የመኖር ሃሳብ፣ ተግባራዊ ሊሆን የማይችል ሃሳብ እንደሆነ ያስባሉ፡፡ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነው፣ ከጌታ ጋር             

የሚደረግ ሕብረት ሃሳባዊና በርካታ ክርስቲያኖች ሊደርሱበት የማይችሉት ግብ እንደሆነም ያስባሉ፡፡ እንደ           

ህልም የሚታየው የዚህ ሕይወት አካል ለመሆን ከፈለክ፣ ማድረግ የሚኖርብህ ይህን ኑሮ ለመኖር በራስህ             

መጣር/መሞከር ሳይሆን እግዚአብሔር ለዚህ ሕይወት መሳካት ያቀረበውን መንገድ በእምነት መከተል ነው፡፡           

አማኙ፣ ጌታ ሕይወቱን በጌትነት ለመግዛት እንደ ሚፈለግ ቢገነዘብና እንዴት ያለማቋረጥ በእርሱ መኖር            

እንዳለበት ቢማር፣ እግዚአብሔር ያዘጋጀውን ጤናማ የክርስትና ሕይወት መለማመድ ይጀምል፡፡ ይህ          

ሕይወት፣ ‹‹ለማግኘት የምትጥረው›› ሳይሆን በመወለድ ላንተ የተገባ ሕይወት ነው፡፡ እያንዳንዱ ክርስቲያን           

ተስፋ በተሰጠው መንፈሳዊ ምድር (spiritual Promised Land) የመኖር መብት አለው፡፡ አማኞች፣           

ክርስቶስን ባመኑበት የመጀመሪያዎቹ ግዚያት በግል ሕይወታቸውን ተከታትለን ቢሆን ( ማለትም በመንፈሳዊ           

ወላጆች ተኮትኩተው አድገው ቢሆን) (በግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙርነት ሥልጠና ክትትል ውስጥ አድገው            

ቢሆን) ኖሮ፣ ይህን የምድረ በዳ ጉዛ እድሜ ማሳጠር በተቻለ ነበር፡፡  
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አጫጭሮቹ ትይዩ መስመሮች፣ በአማኙ ሕይወት መገንጠያ መንገድ ላይ        

ያለን መንፈሳዊ የዮርዳኖስ ወንዝ እና ወደ ‹‹መንፈሳዊው ተስፋይቱ ምድር››         

ለመግባት የክርስቶስን ጌትነት የመምረጥ ውሳኔን ይወክላሉ፡፡ ይህ ‹‹ጊዜ››        

አማኙ መንፈስ ቅዱስ ሕይወቱን እንዲያስተዳድር እና እንዲቆጣጠር       

‹‹ምርጫ ›› ላይ የደረሰበትን ወቅት ያመለክታል፡፡  

ይህ ማለት ‹‹የተቻለኝን ያህል ልሞክር›› ወይም ‹‹በራሴ ጉልበት ጥሩ ለመሆን ልጣር›› ማለት አይደለም፤             

ይህ ማለት ‹‹ፈቃዴን ›› ላስገዛ፣ ቀንበር ልሸከም እና የእርሱን ሕይወት በእኔ እንዲኖር ልፍቀድለት ማለት             

ነው፡፡  

(ኢየሱስ እንዲህ አለ)፣ «እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ፣ ወደ እኔ ኑ፣ እኔም አሳርፋችኋለው፡፡             

ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ ፣ ከእኔም ተማሩ፣ እኔ የዋህ በልቤም ትሑት ነኝና፣ ለነፍሳቸሁም እረፍት            

ታገኛላችሁ፣ ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነው፡፡›› (ማቴ. 11፡28-30) 

 

(ጳውሎስ ደግሞ እንዲህ ብሎ ፃፈ)፣ «ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ፣ እኔም አሁን ሕያው ሆኜ አልኖርም፣             

ክርስቶስ ግን በእኔ ይኖራል፣ አሁንም በሥጋ የምኖርበት ኑሮ በወደደኝና ስለ እኔ ራሱን በሰጠው             

በእግዚአብሔር ላይ ባለ እምነት የምኖረው ነው፡፡›› (ገላ. 2፡20) 

 

አንድ ጊዜ አማኙ ክርስቶስ በሕይወቱ ላይ ላለው ጌትነት እውቅና ከሰጠ          

በኋላ ‹‹ከመንፈስ ቅዱስ ሕብረት›› ጋር በመስማማት የሚኖረውን       

መደበኛና የማይቋረጥ የክርስትና ሕይወት ጉዞን ይጀምራል፡፡ 

 

ከመገንጠያ መንገዱ በላይ ያለው ቀጥተኛ መስመር አማኙ ከመንፈስ ቅዱስ         

ሕብረት ጋር የተጓዘበትን (abiding in fellowship) ጊዜ ያመለክታል፡፡  

 

በቀጥታ መስመሩ መካከል የሚታዩት የጭረት (ነጠብጣብ) መስመሮች       

አማኙ ከመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ውጪ የነበረበትን ወቅት ይወክላሉ፡፡        

በዋናው ስዕል ላይ የተመለከተው ሦስተኛው የዚህ ተመሳሳይ ምስል የንጉስ         

ዳዊትን ሕይወት ይወክላል፡፡ ንጉስ ዳዊት ወደ ቤቱ ጣሪያ በወጣበት ወቅት          

በመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ውስጥ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል፡፡ ዝሙትንና        
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ግድያን ለመፈፀም ሲመርጥ ግን በእርግጥ ከመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ውጪ ነበረ፡፡ ለ9 ወር ገደማ ከጌታ              

ሕብረት ውጪ ሆኖ ሰነበተ፡፡ ዳዊት፣ ነቢዩ ናታን ሊያናግረው እስከ መጣበትና ልጁ እስከ ተወለደበት ጊዜ ድረስ               

ከእግዚአብሔር ጋር የነበረውን ሕብረት አላደሰም ነበር፡፡ ዳዊት ኃጢአቱን (ዝሙትና ግድያ) ወደጌታ           

በተናዘዘበት ቅፅበት የሰራው ኃጢአት ይቅር ተባለለት፣ ሕብረቱም ወዲያው ታደሰ፡፡ በእርግጥ የኃጢአቱ           

ውጤት በቀሪው የሕይወት ዘመኑ ሁሉ እንቅፋት ሲሆንበት ነበር፡፡ ሆኖም ግን ከእግዚብሔር ይቅርታ አንጻር             

ዳዊት አጥቶት የነበረው ሕብረት የታደሰለት ወዲውኑ ነበር፡፡ ሕብረታችን ታደሰ ማለት የሰራነው ኃጢአት            

የሚያስከፍለን ዋጋ የለም ማለት አይደለም፤ የኃጢአት ይቅርታን ሙሉ በሙሉ እናገኛለን ማለት እንጂ፡፡            

ለክርስቶስ ጌትነት እውቅና መስጠት በራሱ ላልተቋረጠ መንፈሳዊ ሕብረት ዋስትና አይደለም፡፡ ሕብረት           

(በእርሱ መኖር) ቅድመ ሁኔታዎች አሉት፡፡ በማንኛውም ወቅት አማኙ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለውን ሕብረት             

በገዛ ፈቃዱ እንዲቋረጥ በመምረጥ ራሱን ‹‹በሥጋው ሲኖር /ሲሄድ›› (ለኃጢአተኛ ባሕሪው ተሰጥቶ)           

ሊያገኝው ይችላል፡፡ በማንኛውም ወቅት ለመንፈስ ቅዱስ አልያም ለኃጢአተኛ ባሕሪያችን ተሰጥተን ልንገኝ           

እንችላለን፡፡ በሌላ አነጋገር፣ በማንኝውም ወቅት ‹‹በመንፈስ›› ‹‹አልያም›› ‹‹በሥጋ ልንሆን›› እንችላለን፡፡ 

 

እግዚአብሔር፣ ክርስቲያን ሁሉ ባልተቋረጠ የመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ውስጥ እንዲኖር አስፋላጊውን ነገር           

ሁሉ አድርጓል (ጤናማ የክርስትና ሕይወት)፡፡ በተቃራኒው አማኝ ደግሞ ‹‹የእኔ ተፈጥሮ እንደዚህ ነው››            

በማለት ወይም በሮሜ 7 ላይ ያሉትን ጥቅሶች በመጥቀስ ኃጢአትን ለማድረግ ምክንያት ሊያበጅ ይችላል፡፡             

በዚህ ክፍል ውስጥ የተገለፀው ጳውሎስ ከኃጢአተኛ ባሕሪው ጋር ያደረገው ትግል ነው፡፡ ነገር ግን የጳውሎስ              

መንፈሳዊ ሕይወት በሮሜ. 8 ላይ በተገለፀው ሁኔታ ላይ የተመሠረተ እንደሆነ ልንገነዘብ ይገባል፡፡ እርግጥ             

ነው፣ አልፎ አልፎ አማኝ ከመንፈስ ቅዱስ ሕብረት የሚያፈነግጥበት ወቅት አለ፡፡ ሆኖም እነዚህ ወቅቶች             

ቋሚ ሳይሆኑ ያልተለመዱ አጋጣሚዎች ተደርገው ሊወስዱ ይገባል፡፡ እነዚህ ወቅቶች ማለትም (አማኙ           

ከመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ውጪ በመሆን በኃጢአተኛ ባሕሪው ቁጥጥር ስር የሚገባበት) አማኙ እየበሰለ            

በመጣ ቁጥር ድግግሞሻቸውና የሚሰነብቱበት የጊዜ ርዝመት ከዕለት ወደዕለት እየቀነሱ ሊመጡ ይገባል፡፡  

 

መንፈስ ቅዱስ ፍሬ የሚያፈራው በሕብረቱ ውስጥ እስከ ሆንን ድረስ ብቻ ነው፡፡ የኛ ድርሻ ፍሬ ለማፍራት               

መጣር አይደለም ፤ ወይም መጨነቅ አይደለም፡፡ የኛ ድርሻ በእርሱ ሕብረት መኖር ብቻ ነው፤ ፍሬው             

ተፈጥሯዊ (naturally) በሆነ መንገድ መገለጡ አይቀሬ ይሆናል፡፡ መንፈስ ቅዱስ መልካምን ፍሬ ብቻ            

ያፈራል፡፡ በእርሱ ሕብረት ውስጥ ባለሁባቸው ወቅቶችም ቢሆን እንኩዋን የማደርገው ነገር ሁሉ           

እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ነው ብዬ መደምደም የለብኝም፡፡ ልጆቻቸውን የሚያፈቅሩ ወላጆች እንደ           

ሚያደርጉት መንፈስ ቅዱስም በኃላፊነት የሚጠይቀን እንደ ብስለታችን መጠን ነውና፡፡ «እነርሱ መልካም           
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ሆኖ እንደ ታያቸው ለጥቂት ቀን ይቀጡን ነበርና፣ እርሱ ግን ከቅድስናው እንድንካፈል ለጥቅማችን            

ይቀጣናል፡፡›› (ዕብ. 12፡10)  

 

ከመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ውጪ በምንሆንበት ወቅት መንፈስ ቅዱስ በሕይወታችን ውስጥ የራሱን ፍሬ            

ለማፍራት ነጻ አይሆንም፡፡ «ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው፣ ሥጋ ምንም  አይጠቅምም…፡፡›› (ዮሐ 6፡63) 

 

እግዚአብሔር እያንዳንዱን አማኝ ሊሸልም ይሻል፡፡ በዚህ አለም ካለው ጋር ሊነፃፀር የማይችል           

ዘላላማዊ ሽልማት እያዘጋጀልን ነው፡፡ ኢየሱስ ሃብታችንን በምድር ሳይሆን በሰማይ እንድናከማች          

አዞናል፡፡ እያንዳንዱ አማኝ በሰማይ የማይጠፋ ዘላለማዊ ሃብትን አልያም በምድር የሚጠፋ ጊዜያዊ           

ሃብትን ያከማቻል፡፡ (ኢየሱስም አለ)፣ ‹‹ለእናነተ በሰማይ መዝገብ ሰብስቡ … መዝገብህ ባለበት ልብህ ደግሞ             

በዚያ ይሆናል፡፡›› (ማቴ. 6፡20-21) 

 

1ቆሮ. 3፡10-15 አማኞች፣ በሽልማት ሥነ-ሥርዓት ጊዜ፣ ስለ ሚያመልጣቸውና ስለ ሚጎዱበት ሽልማት           

ያወራል፡፡ ‹‹መጎዳትን›› እና ‹‹ቅጣትን›› ለይተን ማወቅ በጣም ጠቃሚ ነው፡፡ በዚህ አውድ ውስጥ፣ መጎዳት             

የሚለው ቃል ትርጉም ቅጣትን አያመለክትም ፡፡ ለአብነት የምረቃ ሥነ-ሥርዓትን አንመልከት፡፡ ዲፕሎማህን          

ወደ ምትቀበልበት የምረቃ ሥነ-ሥርዓት ልትሄድና ዲፕሎማህን ልትቀበል ትችላለህ፡፡ ይህ አንደኛው          

አማራጭ ነው፡፡ ሌላው አማራጭ ደግሞ ሌሎች ከሚያገኙት ዲፕሎማ በተጨማሪ አክብሮትና ሽልማት           

ማግኘት ነው፡፡ ዲፕሎማ ብቻ ስላገኘህ እንደ ‹‹ተቀጣህ›› አድርገህ ራስህን አታይም፡፡ ከዲፕሎማቸው           

በተጨማሪ የተለየ ሽልማት የተቀበሉት ሰዎች፣ በሕይወታቸው ቅድሚያ በሰጡት ውሳኔ ምክንያት          

የተቀበሉት ውጤት ነው፡፡ እንተም እነዚህ ሰዎች ቅድሚያ ለሰጧቸው ጉዳዮች ቅድሚያ ሰጥተህ ቢሆን ኖሮ             

የዚህ ሽልማት ተካፋይ ትሆን ነበር፡፡ በሥጋ የሚኖር አማኝ ልክ የማያምን ሰው ሊያደርግ እንደ ሚችለው፣              

ከሰው እይታ እንፃር ‹‹መልካም›› ነገር እያደረገ ሊኖር ይችላል፡፡ ትንሽ ነገር ብትሆንም እንኩዋን፣ በመንፈስ             

ቅዱስ አነሳሽነት የተደረገች እንደሆነ ዘላለማዊ ሽልማት ታስገኛለች፡፡ ማንኛውም በሥጋ ተነሳሽነት የተደረገ           

(ውጫዊው ነገሩ የቱንም አይነት መልክ ይኑረው) ህፀፅ አለው፤ ፍፁም አይደለም፤ በዚህም ምክንያት            

የዘላለም ሽልማት አይኖረውም ፡፡ ጳውሎስ እንዲህ ይላል፣ «በሰዎችና በመላዕክት ልሳን ብናገር፣ ፍቅር ግን            

ከሌለኝ እንደ ሚጮህ ናስ ወይም እንደ ሚንሸዋሸው ጸናጽል ሆኛለሁ፡፡ ትንቢትም ቢኖረኝ፣ ምስጢርንም            

ሁሉና እውቀትን ሁሉ ባውቅ፣ ተራሮችንም እስካፈልስ ድረስ እምነት ሁሉ ቢኖረኝ፣ ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ              

ነኝ፡፡›› (1ቆሮ. 13፡1-3) 

 

 

https://ethiopiansite.com/


ግለሰብ  ተኮር የደቀ መዝሙር ማሰልጠኛ https://ethiopiansite.com/  

89 

ፍፁምና ዘላላማዊ ውጤት የሚኖረው መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ የሚሰራው ነገር ብቻ ነው ፡፡ ፍፁም ፍሬ              

ሊያፈራ የሚችለው መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው፡፡ በጣም ጠቃሚው ነገር፣ መንፈስ ቅዱስ በእኔ ሕይወት ውስጥ              

አልፎ እንዲሰራ የምፈቅድለት ነገር እንጂ እኔ ለእግዚብሔር የምሰራው ነገር አይደለም፡፡ (መክ. 3፡14) 

  

እንግዲያውስ፣ ቁም ነገሩ ያለው ፍሬ ማፍራቱ ላይ ሳይሆን ፍሬው የመጣበትን መሠረት/ምንጭ መለየቱ ላይ              

ነው፡፡ በእርሱ ሕብረት ስንኖር መንፈስ ቅዱስ የራሱን ፍሬ በእኛ ውስጥ ያፈራል፡፡ (ኢየሱስ እንዲህ አለ)፣ ‹‹እኔ               

የወይን ግንድ ነኝ፣ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ፡፡ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉምና፣ በእኔ የሚኖር             

እኔም በእርሱ፣ እርሱ ብዙ ፍሬ ያፈራል፡፡›› (ዮሐ. 15፡5) 
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1-13 የጤናማ ክርስትን ሦስቱ የእድገት ምእራፎች 

 

 

https://ethiopiansite.com/


ግለሰብ  ተኮር የደቀ መዝሙር ማሰልጠኛ https://ethiopiansite.com/  

91 

ከዚህ በታች የቀረበው የ‹‹ወ/ሮ ቃልኪዳን››እውነተኛ ታሪክ ሶስቱን የክርስቲያን የእድገት ምእራፎች 

ያብራራል 

 

1. ምንም አንኳ የክርስቶስን ጌትነት መቀበል ያለብን ትክክለኛ ወቅት ድነትን በተቀበልንበት ጊዜ            

ቢሆንም፣ አንዳንድ ጊዜ ከዓመታት ቆይታ በኋላ ዘግይተን የምንቀበለው ሊሆን ይችላል፡፡  

2. እውነተኛ የሆነ ፈቃድን የማስገዛት ውሳኔ የባሕሪ ለውጥን ያስከትላል፡፡  

(ከዚህ በታች የቀረበው ታሪክ የክርስትና ሶስቱን ዋና ክፍልዎች በሚያብራራ መለኩ የተከፋፈለ ነው)፡፡ 
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1-14 መከራ፣ ስቃይና የእግዚአብሔር ሉአላዊነት 

 

ኢየሱስ እርሱን ለመከተል ካልቆረጥኩ በቀር ደቀ መዝሙሩ ልሆን እንደማልችል በግልፅ ነግሮኛል፡፡ (ማቴ.            

10፡38፣ ማቴ. 16፡24፣ ሉቃስ 14፡27፣ ዮሐ. 12፡26 ይመልከቱ)፡፡ እርሱን መከተል ስጀምር፣ በእኔ አይን             

የማያስደስቱና አልፎ አልፎም በእኔ ችሎታ ላልፋቸው የማልችላቸው ጉዳዮች እንዲገጥሙኝ ይፈቅዳል፡፡          

የዚህ ትምህርት ዓላማ ማንኛውም ሁኔታ (የማይረቡ የሚመስሉ ሁኔታዎችን ጨምሮ)፣ መልካምም ይሁን           

መጥፎ፣ ሁሉም በእግዚአብሔር የመፍቀድ ስልጣን ስር መሆናቸውን ማስገንዘብ ነው፡፡ እግዚአብሔር          

በዘላለም ዕቅዱ ውስጥ ያለውን የእርሱን ፈቃድ በእኔ በመፈፀም፣ ቅዱስና ጠቃሚ ዕቃ አድርጎ ለማበጀት             

ማንኛውንም  ሁኔታ ይጠቀማል፡፡ 

 

እግዚአብሔር በሁኔታዎች ላይ ሉአላዊ ስልጣን እንዳለው የማይገነዘብ ክርስቲያን ለሁኔታዎች የሚሰጠው          

ምላሽ በማጉረምረም፣ በማሳበብ፣ ስለ ችግሮቹ ከመጠን በላይ በማሰብ፣ ራሱን እንደ እድለ ቢስ አድርጎ             

በመቁጠር፣ በቁጣና በመራርነት በመሞላት ነው፡፡ በተቃራኒው፣ ከእርሱ ጋር ስተባበር፣ እርሱ ለእኔ ላቀደው            

ነገር እውቅና ስሰጥ፣ ትክክለኛ ምላሽ ስሰጥ እና ሊያስተምረኝ የፈለገውን ትምህርት ስረዳ እግዚአብሔርን            

ያስደስተዋል፡፡ 

 

1. እግዚአብሔር በአፅናፈ አለሙ ሁሉ እና በእርሱም ውስጥ በሚሆነው ነገር ላይ ሁሉ ፍፁም ቁጥጥር              

አለውን? የእግዚአብሔርን ሉአላዊነት በተወሰነ መልክ የሚፈታተን ሰው ወይም ኃይል ይኖር ይሆንን?           

እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ትክክል የሆነውን ያደርጋልን? እግዚአብሔር ስህተት ይሰራ ይሆንን? እግዚአብሔር           

መጥፎ ሥራ ይሰራ ይሆን? እግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ ሊታመን ይችላልን?  

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

ዘዳ. 32፡4፤ ምሳሌ 18፡30፤ ምሳሌ 21፡30፤ ኢዮብ 34፡12-16፤ ኢሳ. 46፡11፤ ዳን. 4፡32 

 

2. እግዚአብሔር በእኔ ሕይወት ዙሪያ ባሉ አጠቃላይ ሁኔታዎች እና በእኔ ሕይወት ዝርዝር ጉዳይ ላይ ፍፁም               

ቁጥጥር አለውን? (መዝሙር 139 በማንበብ ያሰላስሉ) 

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

ሐዋ. 17፡25፤ ኢዮብ 34፡14-15፤ ኤር. 1፡5፤ ኤር. 10፡23፤ ምሳሌ 16፡9፤ ምሳሌ 19፡21፤ ኤር. 29፡11፤              

ማቴ. 6፡25-27፣ 34፤  ሮሜ. 8፡28፤ 1ቆሮ. 10፡13  
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3. መከራና ስቃይ፣ የክርስትና ‹‹መደበኛ›› ሕይወት አካሎች እንደሆኑ እግዚአብሔር በቃሉ ነግሮኛል፡፡ መከራና            

ስቃይ እግዚአብሔር በእኔ ያለመደሰቱ ምልክት ተደርገው መወሰድ የለባቸውም፡፡ ልክ እንደዚሁ በረከቶች ሁሉ            

ለእርሱ ታማኝ የመሆኔ ውጤቶች እንደሆኑ ማሰብ የለብኝም፡፡ እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ ነው፡፡ ልጆቹ            

የማያስደስቱት እንኳን ቢሆኑ እንክብካቤ ያደረግላቸዋል፡፡ 

 

ሀ. ከዚህ በታች ባሉ ጥቅሶች ውስጥ በዓለም አስተያየት በድህነት የተሰቃዩ፣ በእግዚአብሔር አይን ግን ባለፀጋ              

ስለነበሩ ሰዎች እናነባለን፡፡ እነዚህ ሰዎች በድኅነቱ ተቀጥተው አልነበረም፤ እግዚአብሔር ለዘላለም ባለፀጋ           

ያደርጋቸው ዘንድ ለጊዜው ደኅይተው ነበር እንጂ፡፡ 

እነዚህን ጥቅሶች አጥኗቸው፡- 

ሉቃስ 16፡19-31፤ ማር. 12፡41-44  

  

ለ. ሐዋሪያው ጳውሎስ መከራን እንደ እንግዳ ነገር አልቆጠረም፡፡ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት በርካታ ጥቅሶች             

ውስጥ፣ ጳውሎስ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማዕከል በማድረግ ፈጣሪውን ለማስደሰት በተጓዘው ጉዞ ወቅት           

ያጋጠሙትን ነገሮች እንመለከታለን፡፡  

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

ሐዋ. 9፡15-16፤ 2ቆሮ. 6፡4-10፤ 2ቆሮ. 11፡23-27፤ ፊል. 3፡7-11፤ ፊል. 4፡11-13፤ ሐዋ. 16፡22-40 

 

ሐ. ሌሎቹ ሐዋሪያትም ቢሆኑ መከራንና ስቃይን እንግዳ እንደሆኑ ነገሮች አልቆጠሯቸውም፡፡ 

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

ሐዋ. 5፡40-41፤ 1ቆሮ. 4፡9-13፤ ራዕ. 1፡9  

  

መ. እኔም፣ መከራና ስቃይ ሲገጥመኝ እንደ እንግዳ ነገር ላስበው አይገባኝም፡፡  

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

ዮሐ. 15፡18-21፤ ዮሐ. 16፡33፤ ሐዋ. 14፡22፤ ፊል. 1፡29፤ 1ተሰ. 3፡2-4፤ 2ጢሞ. 1፡8፤ 2ጢሞ. 3፡12፤              

1ጴጥ. 2፡20-21 (በተጨማሪ 1ጴጥሮስ 3፡13-17 ይመልከቱ)፤ 1ጴጥ. 4፡12-16፤ 1ጴጥ. 5፡10፤ ሮሜ.           

8፡35-39  
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4. እግዚአብሔር፣ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት አንድ ወይም ከዛ በላይ ምክንያቶች፣ መከራ ወደ እኛ እንዲመጣ              

ይፈቅዳል፡፡ 

● ባሕሪዬን ሊሰራ  

● ባመታዘዝ ወይም በቸልተኛነቴ ምክንያት  

● ሊያስተምረኝ  

● የሌሎች ሰዎች ፍላጎቶችን እንድረዳ  

● ሕይወቴ ለሌሎች በረከት ምክንያት እንዲሆን  

 

ሀ. እግዚአብሔር ባህሪዬን ለመስራት፣ ሕይወቴን የሚጠቅምና ቅዱስ ዕቃ ሊያደርግ መከራና ስቃይን           

ይጠቀማል፡፡ በምድር ላይ በቀረኝ የሕይወት ዘመን የትኛው ሁኔታ በተሻለ መንገድ ሕይወቴን በተፅዕኖ ውስጥ             

ሊያደርግ እንደሚችል እና እኔን ለመባረክ የትኛው የበለጠ ጠቃሚ እንደሆነ እርሱ ብቻውን በትክክል            

ያውቃል፡፡  

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

ሮሜ. 5፡3-4፤ ያዕ. 1፡2-4፤ ዕብ. 5፡8-9፤ 1ጴጥ. 4፡12-16፤  

 

ለ. አንዳንድ መከራዎች በራሴ አለመታዘዝ እና ቸልተኝነት ሊመጡ ይችላሉ፡፡ በዚህም ሁኔታ ውስጥ አንኳ             

ብገኝ፣ እግዚአብሔር ታማኝና አፍቃሪ አምላክ በመሆኑ ሁኔታውን ለእኔ የመማሪያ መንገድ ያደርገዋል፡፡           

ለአብነት ለአመጋገቤ ቸልተኛ ብሆን በውጤቱ አከላዊ ምቾቶት በማጣት ልሰቃይ እችላለሁ፡፡ 

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

1ቆሮ. 11፡27-34፤ ዕብ. 12፡6-11  

  

ሐ. አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የእርሱን ታማኝነት፣ ኃይል እና የእርሱን በቂነት ሊያስተምረኝ እግረ            

መንገዱንም የእኔን ደካማነት  ሊጠቁመኝ መከራና ስቃይ ወደ ሕይወቴ እንዲመጡ ይፈቅዳል፡፡  

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

2ቆሮ. 1፡8-9፤ 2ቆሮ. 12፡7-10  

 

መ. እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ለሌሎች ሰዎች ችግር በትክክለኛ ስሜት ትክክለኛ ምላሽ መስጠትን            

እንድማር  እኔን በመከራና ስቃይ እንዳልፍ ያደርጋል፡፡ 

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
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2ቆሮ. 1፡3-5፤ ዕብ. 2፡10, 17-18፤ 1ጴጥ. 5፡9-10  

  

ሠ. አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በእኔ ሕይወት የበለጠ ደምቆ ለማብራት ሲሻ በመከራና ስቃይ እንዳልፍ             

ይፈቅዳል፡፡ (ብርኃን፣ በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ይበልጥ ያበራል፣ ይበልጥ ጠቀሜታ ይኖረዋልም፡፡) 

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

ማቴ. 5፡14-16፤ ዮሐ. 9፡1-3፤ ሐዋ. 16፡22-34  

 

5. የእግዚአብሔርን ፈቃድ መከተል፣ አንዳንድ ጊዜ ውድ የምላቸውን የራሴን ነገሮች እንድተው ይጠይቀኛል፡፡            

እግዚአብሔር ይህን የሚያደርገው እነዚህን ነገሮቼን ለእኔና ለሌሎች ዘላለማዊ ጠቀሜታ በሚሰጥ በተሻለ           

ነገር ለመተካት ነው፡፡ (ለምሳሌ፡- ምቾት፣ ኃብት፣ ጤንነት፣ ወዘተ) 

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

ማቴ. 5፡11-12፤ ሉቃስ 21፡1-4፤ ሐዋ. 4፡32-35፤ ሮሜ. 8፡17-18፤ ዕብ. 11፡17-19፤ ዕብ. 11፡24-27፤            

1ጴጥ. 1፡6-7  

 

6. እግዚአብሔር ላዘጋጀው ሁኔታዎች የማሳየው ምላሽ፣ እርሱ ለእኔ ያዘጋጀውን እቅድ የመቀበሌና ራሴን            

በእርሱ ቁጥጥር ስር የማዋሌ አመላካች ነው፡፡  

 

ሀ. ዝንባሌዬ እና ምላሼ ምን መምሰል እንዳለበት ኢየሱስ አሳይቶኛል፡፡ 

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

ማቴ. 26፡51-53፤ ዮሐ. 19፡9-11፤ ዕብ. 5፡8፤ ዕብ. 12፡1-2፤ 1ጴጥ. 2፡19-23  

 

ለ. ሐዋሪያው ጳውሎስ ራሱን በእግዚአብሔር የፍቅር ጥበቃ ውስጥ ለመተው መረጠ፡፡ 

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

ሐዋ. 20፡22-24፤ 2ቆሮ. 12፡7-10፤ ፊል. 3፡10-11፤ ፊል. 4፡12  

 

ሐ. ኢዮብ ራሱን በእግዚአብሔር ሉአላዊ ጥበቃ ውስጥ አሳልፎ መስጠትን ተምሯል፡፡ በአንድ ቀን            

እግዚአብሔር፣ ሰይጣን የኢዮብ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ልጆቹን ጨምሮ፣ እንዲወስድ ፈቀደለት (ኢዮብ           

1፡4-19)፡፡ በመቀጠልም ሰይጣን የኢዮብን ሰውነት እንዲያሰቃይ፣ እግዚአብሔር ፈቀደለት (ኢዮብ 2፡1-8)፡፡          

ይህ ሁሉ ሆኖ ሳለ ግን የኢዮብ ምላሽ እግዚአብሔርን አስደሰተ፡፡  
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የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

ኢዮብ 1፡1-3፤ ኢዮብ 1፡20-22፣ ኢዮብ 2፡7-10  

 

መ. እግዚአብሔር በሕይወቱ እንዲመጣ ለፈቀደው መከራ የዮሴፍ ምላሽ ምን እንደ ነበረ እንመልከት፡-  

● ይቀኑበት የነበሩ ወንድሞቹ ዮሴፍን ጠሉት ፤ ለነጋዴዎችም አሳልፈው ሸጡት፤ ገዢዎቹም ወደ ግብፅ           

ወሰዱት (ዘፍ. 37፡2-36)፡፡  

● ከዛም አስገድዶ በመድፈር ሙከራ በሐሰት ተከሰሰ ፤ ያለምንም በደል በእስር ሰነበተ (ዘፍ.           

39፡1-40፡23 እና መዝ. 105፡17-19)፡፡ 

ዮሴፍ ግን ከዚህ በታች ባሉ ጥቅሶች ውስጥ እንደምናስተውለው ለወንድሞቹ የእግዚአብሔርን ታማኝነትና           

ሉአላዊነት መሰከረ፡፡ 

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

ዘፍ. 41፡52፤ 45፡5፤ 45፡8፤ 50፡19-20  

 

7. Our daily Bread – (መጋቢት 21, 2005) - የሚያንገጫግጭ መንገድ 

ሰዎች፣ ሕይወት አስቸጋሪ እንደሆነች ሲነግሩኝ ሁልጊዜ የምመልሰው ‹‹በእርግጥ አስቸጋሪ ናት፡፡›› በማለት           

ነው፡፡ ልሰጥ ከምችላቸው ምላሾች በላይ ይህ መልስ ያረካኛል፡፡ ፀሐፊ ቻርለስ ዊሊያምስ በአንድ ወቅት             

እንዲህ አለ፣ ‹‹አለም በሁሉም ረገድ ስቃይ አለባት፤ ይህን ስቃይ መውደድ ይኖርብናል የሚለውን ሃሳብ             

መስማት ደግሞ ሊሸከሙት የማይችሉት ዜና ነው፡፡›› 

 

እግዚአብሔር እኛን ይዞን የሚጓዝበት መንገድ ብዙውን ጊዜ እኛ ለራሳችን ካየነው ጥሩ መንገድ አንጻር             

በተቃራኒው ሊመስል ይችላል፡፡ በዚህም ምክንያት አንዳንዴ እየተጓዝንበት ያለንበት የእግዚአብሔር መንገድ          

ትክክለኛ ያልሆነ ይመስለናል፡፡ ለዚህ ነው ብዙዎቻችን፣ በትክክለኛው መንገድ ላይ ብሆን ኖሮ፣ የእግዚአብሔር            

መልካምነት፣ ሁል ጊዜ ከችግር ነፃ በሆነ የሕይወት ጎዳና ይመራኝ ነበር ብለን የምናስበው፡፡ 

 

ይህ ሃሳብ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሃሳብ የወጣና ሊሰራ የማይችል ሕልም ነው፡፡ የእግዚአብሔር ፍቅር ምድራዊ             

ምቾት በሌለበት ጎዳና ሊመራን ይችላል፡፡ ጳውሎስ እንዲህ ይላል፣ ‹‹... ስለ እርሱ መከራ ደግሞ ልትቀበሉ              

እንጂ በእርሱ ልታምኑ ብቻ አይደለም›› (ፊል. 1፡29)፡፡ ስንጓዝበት ከነበረው የመከራ ጉዟችን ስንወጣ            

እያንዳንዱን ሁኔታ እግዚአብሔር ለዘለቄታዊ ጥቅማችን ሲል የፈቀደው እንደነበረ ይገባናል፡፡ 
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የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪ የሆነው ኤፍ ቢ ሜየር እንዲህ አለ፣ ‹‹ካለፍንበት መንገድ የተሻለ ተስማሚ             

ወይም ደህና መንገድ የለም፤›› ‹‹አንድን መንገድ ልንመረጠው የምንችለው እግዚአብሔር እንደሚያየው፣          

እኛም ማየት ስንችል ብቻ ነው፡፡›› ዴቪድ ሮፐር ይህን አስመልክቶ ሲናገር ደግሞ እንዲህ ይላል፣             

«እግዚአብሔር መከራዎቻችንን የፈቀደበት ምክንያት አውቀነው ቢሆን ኖሮ የትኛውም መከራ በተስፋ          

መቁረጥ ውስጥ እንድንገባ ባላደረገን ነበር፡፡›› 

 

8. “የተማረከ ሕይወት” ከሚለው ጽሁፍ የተገኘ የኦስዋልድ ቻምበርስ ምክር 

ፈጹም ነጻ (fundamentally free)፣ ፍጥረታ አይደለንም፡፡ ውጫዊ ሁኔታዎች በእኛ ቁጥጥር ስር           

አይደሉም፤ በእግዚአብሔር ቁጥጥር ስር እንጂ፡፡ አንድ ነጻ የሆንበት ነገር ቢኖር ከእግዚአብሔር ጋር ባለን             

ሕብረት ውስጥ ለመሰንበት ወይም ላለመሰንበት ምርጫ የማድረግ ነጻነት ነው፡፡ ላለንበት ውጫዊ ሁኔታ            

ተጠያቄዎች አይደለንም፤ ሆኑም ግን፣ ውጫዊው ሁኔታው በእኛ ላይ ሊፈጥር ላለው የተጽእኖ አይነት            

ተጠያቄዎች ነን፡፡ ሁኔታዎቹ በእኛ ላይ እንዲሰለጥኑ ወይም እግዚአብሔር እንድንሆን ወደፈለገው መልክ           

እንዲለውጡን ልንፈቅድ እንችላለንና፡፡  

 

ማጠቃለያ ፡ እግዚአብሔር፣ ልታምነው የሚገባ አምላክ ነው፡፡ ሁል ጊዜ ለእኔ እጅግ የሚጠቅም ነገር            

እንደሚያደርግ ላምነው እችላለሁ፡፡ በሰማይ በእርሱ ፊት ቆሜ፣ በምድር ላይ በእኔ ሕይወት ያደርግ የነበረውን             

ሥራ በማይበት የመጨረሻ ቀን፣ በእርሱ ላይ አሳርፌው በነበረው እምነት አላፍርም፡፡ መከራዎች ካለሁበት            

ሁኔታ እንዳፈገፍግ እያደርጉኝም፡፡ በሚወደን አምላክ ፈቃድ ወደ ሕይወታችን የሚመጡ መከራዎችን፣          

በእምነት ሆነን መቀበል ያስፈልጋል፡፡ «...እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መከራን የሚቀበሉ፣ መልካምን እያደረጉ           

ነፍሳቸውን ለታመነ ፈጣሪ አደራ ይስጡ ፡፡›› (1ጴጥ. 4፡19) 

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

መዝ. 33፡18-21፤ መዝ. 34፡4-8፤ ሮሜ. 8፡31-32፤ 1ዮሐ. 5፡18-19፤ 1ተሰ. 5፡16-18  
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1-15 የእግዚአብሔርን ፈቃድ መለየት 

(ውሳኔዎችን ለመውሰድ የሚረዱ መመሪያዎች) 
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‹‹ምርጫቸው ሊያደርጓት ለሚወዱ ሁሉ፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሁል ጊዜ እጅግ መልካም ናት›› 

  

1. እግዚአብሔር ለእኔ ሕይወት ያቀዳቸው አላማዎች፣ መሠረታዊ መመሪያዎቼ ናቸው፡፡ 

ሀ. የእግዚአብሔር መሻቱ እንዳፈቅረው ነው፣ (ይህም የእርሱን ባሕሪ በማመኔ፣ እርሱን ደስ የሚያሰኘውን            

በማወቅ ማደጌ፣ እርሱን እመስል ዘንድ መንፈስ ቅዱስ በእኔ እንዲሰራ በመፍቀዴ ይገለጣል)፡፡  

 

ለ. እግዚአብሔር በአለም ያሉ ሰዎችን ሁሉ ይወዳል፤ ያላመኑ ሰዎችን በድነት ወንጌል ሊደርሳቸውና            

አማኞችን ደግሞ በክርስቶስ ወዳለ ፍሬያማነትና መንፈሳዊ ብስለት ሊያመጣቸው ይሻል፡፡  

 

ሐ. እግዚአብሔር ለእርሱ አላማ ይጠቀምብኝ ዘንድ ራሴን እንድፈቅድለት ይፈልጋል፤ ይሄም በምድር ላይ            

ላለኝና በዘላለም ሕይወት ዘመኔ ባርኮትን ያተርፍልኛል፡፡  

 

2. የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማስተዋል፣ ቅድመ ሁኔታዎች፡፡ 

ሀ. እግዚአብሔር ለሕይወቴ ምትክ የሌለው ፍፁም የሆነ ዕቅድ (አላማ) እንዳለው ማመን አለብኝ፡፡  

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

መዝ. 139፡16፤ ምሳሌ 16፡9፤ ምሳሌ 20፡24፤ ኤር. 10፡23፤ ሐዋ. 13፡36  

 

ለ. እግዚአብሔር ለእኔ ያለውን ፈቃድ እንዳውቅ ይፈልጋል፤ ፈፅሞ ከእኔ ሊሸሽገው አይሻም፡፡ የምፈልገውን            

ያህል መስረጃ ላይሰጠኝ ይችላል፣ ሆኖም በማወቅና በእምነት ልክተለው የሚያስችለኝን በቂ ማስረጃ           

ይሰጠኛል፡፡ 

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

ሮሜ. 12፡1-2፤ ኤፌ. 5፡17፤ ቆላ. 1፡9-10  

 

ሐ. እግዚአብሔር ሉአላዊ ነው፤ ፈቃዱንም ፍጹም በሆነ ደረጃ ለማድረግ በእርግጥ የሚችል ነው፡፡ 

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

መክ. 3፡14፤ ዳን. 4፡35፤ ሐዋ. 17፡25  

  

3. ለእርሱ መማረኬን የሚያሳይ ዝንባሌ ሊታይብኝ ይገባል፡፡ 

ሀ. ፈቃዱን ለማወቅ ከልቤ  መሻት አለብኝ፤ እንዲሁም በፀሎት ሆኜ ፈቃዱን መጠየቅ አለብኝ፡፡ 
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የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

ኤር. 29፡13፤ ምሳሌ 2፡1-6፤ ያዕ. 1፡5-8፤ ሉቃስ 6፡12-13  

አስተውል፤ ኢየሱስ ይህን በጣም ጠቃሚ ውሳኔ ከማድረጉ በፊት ለሊቱን ሁሉ መጸለይ ከነበረበት፣ እኔስ             

ውሳኔዎችን ከማሳለፌ በፊት ተግቼ መጸልይ አይኖርብኝምን? 

 

ለ. ቅድሚያ የምሰጣቸው ጉዳዮቼን ሲቀይርና ሲያስተምረኝ በእግዚአብሔር ፊት በተገዢነት መንፈስና          

በተዋረደ ልብ ፈቃዱን እንዲያደርግ መፍቀድ አለብኝ፡፡ 

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

መዝ. 25፡9፤ መዝ. 32፡8-9፤ ሐዋ. 13፡22  

 

ሐ. ዘላለማዊ ዋጋ /ሽልማት/ ያለው ምርጫ (በመንፈስ ቅዱስ አነሳሽነት የተጀመረ ማለት ነው)፣ ሁል ጊዜ              

እምነትን የሚጠይቅ ሲሆን አስጊ አደጋዎችም ሊኖሩበት ይችላሉ፡፡ አንድ ሰው እንዲህ አለ፣ «አንድን ነገር             

ማድረግ እንደሚቻል ሳይሆን የእርሱ ፋቃድ መሆኑን ጠይቅ፡፡ ምክንያቱም ነገሩ የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ            

መቻሉ አይቀርምና፡፡›› 

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

2ቆሮ. 4፡16-18፤ ገላ. 3፡11፤ ዕብ. 11፡6፤ 1ጴጥ. 1፡6-7 

 

 

መ. በእምነት ላይ የተመሠረቱ ምርጫዎች መስዋዕትነትን እና/ወይም መከራን ሊያስከትሉ ይችላሉ፡፡          

ለፈቃዱ መታዘዝ ዋጋ ያስከፍላል፡፡ መከራ እንደ ጠላት መታየት የለበትም፡፡ 

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

ሉቃስ 21፡1-4፤ ዕብ. 5፡8፤ ያዕ. 1፡2-4  

 

4. ትክክለኛ ምርጫዎችን ለማድረግ ከግንዛቤ ልናስገባቸው የሚገቡ አራት ጉዳዮች፡-  

ሀ. ጉዳዩን አስመልክቶ የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ነገር ይኖር ይሆን? ጉዳዩን በሚመለከት መጽሐፍ ቅዱስ             

የሚያሳውቀን መርሆዎች ይኖሩ ይሆን?  

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

መዝ. 119፡105፤ 2ጢሞ. 3፡16-17፤ 1ተሰ. 5፡16-18፤ 1ተሰ. 4፡3-5፤ ዕብ. 4፡12  
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ለ. የእግዚአብሔር ሰላም ፡- የእግዚአብሔር ሰላም አለኝን? 

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

ገላ. 5፡22-23፤ ቆላ. 3፡15፤ ፊል. 4፡6-7  

 

ማስጠንቀቂያ ፣ ‹‹ስሜቶች›› እና ‹‹ፍላጎቶች/ምኞቶች›› አሳሳቾች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ የተፈጥሮ ዝንባሌዬ         

የእርሱን ምሪት እንቢ ማለት እና በራሴ ላይ መደገፍ ነው፡፡ ለራስህ እውነተኛ ሁን! ብዙ ጊዜ ራስህን (እና                

እግዚአብሔርን)፣ ‹‹ይህ ነገር እግዚአብሔርን ያስደስታልን›› ብሎ መጠየቅ ጠቃሚ ነው፡፡ 

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

ምሳሌ 16፡2፤ ምሳሌ 28፡26፤ ኤር. 17፡9፤ ገላ. 5፡17  

 

ማስጠንቀቂያ ፣ የሚታወቁ ኃጢአቶችን ሁሉ መናዘዝ አለብኝ፡፡ 

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

መዝ. 66፡18፤ ምሳሌ 28፡9፤ ምሳሌ 28፡13፤ ያዕ. 4፡3፤ 1ዮሐ. 1፡5-10  

 

ሐ. አካባቢያዊ ሁኔታዎች ፡- አካባቢያዊ ሁኔታዎች አመቺ ናቸውን? በሮች ተከፍተዋል? ወይስ ተዘግተዋል?           

የገንዘብስ ሁኔታ ምን ይመስላል?  

 

ማስጠንቀቂያ ፣ እክሎቹ (ችግሮቹ) ‹‹ፈተና›› ናቸው ወይስ ‹‹ምሪት››? ችግር (እክል) የሌለበት ወይም ችግሩ            

ትንሽ የሆነበት መንገድ የእግዚአብሔር ፈቃድ የሌለበት ሊሆን ይችላል፡፡ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ወይም መከራ            

በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ እንደሌለሁ ላያመለክቱ እንደሚችሉ ሁሉ ምቾትና ቁሳዊ በረከቶም          

በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ እንዳለሁ ላያመለክቱ ይችላሉ፡፡ 

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

2ቆሮ. 1፡8-9፤ 2ቆሮ. 11፡24-28  

 

መ. መንፈሳዊ ምክር ፤ በጥበብ የተሞላ መልካም ምክሮችን መሻት አለብኝ፡፡ (የትዳር ጓደኛዬ ‹‹ሚዛናዊ››            

እንድሆን ልትረዳኝ ትችላለች፡፡) 

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

ምሳሌ 1፡5፤ ምሳሌ 12፡15፤ ምሳሌ 15፡22፤ ምሳሌ 19፡20  
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ማስጠንቀቂያ ፣ ምክር ስህተት ሊሆን ይችላል፡፡ 

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

ኢዮብ 2፡9፤ ኢዮብ 42፡7፤ 1ነገሥ. 13፡1-26  

 

5. ትክክለኛ ምርጫ ማድረግ - ሁለት አማራጭ መንገዶች 

1. ገቢር (active) - እግዚአብሔር በተለየ መንገድ ካልመራኝ በቀር፣ በጣም ትክክል መስሎ የሚታየኝን             

በቅንነት በማድግ እግዚአብሔር በርን በመክፈትና በመዝጋት የምጓዝበትን መንገድ እንዲያረጋግጥልኝ ወይም          

እንዲቃወመው በተከፈተ ልብ ሆኜ በእግዚአብሔር ላይ መታመን፡፡ ያስተውሉ ይህ መንገድ ብዙ ጊዜ የትዳር             

አጋሮቻችንን ለመፈለግ፣ ሥራ ለመቀጠር (ለመስራት)፣ መኪና ወይም ቤት ለመግዛት ባጠቃላይ          

የሚያስፈልግኑን ነገሮች ለማግኘት ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት መንገድ ነው፡፡ 

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

መዝ. 37፡23-24፤ ምሳሌ 3፡5-6፤ ኢሳ. 30፡21፤ ሐዋ. 16፡6-10  

 

2. ኢ-ገቢር (passive) - እግዚአብሔር አንድ የተለየ ነገር እስኪያደርግ ‹‹እጠብቃለሁ›› ብሎ ማሰብ            

ኢ-ገቢራዊ አማራጭ ተብሎ ይጠራል፡፡ ብዙ ጊዜ ክርስቲያኖች (በተለይ የማይፈልጓቸውን ነገሮች          

በተመለከተ) የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለመፈለግ ይህንን መንገድ ይመርጣሉ፡፡ ይህ መንገድ ምርጫ ለማድረግ           

ቀላሉ መንገድ ይመስላል፤ ሆኖም ግን ተግባራዊ ለማድረግ አስቸጋሪ የሚሆንበት ጊዜም አለ፡፡ ያም ሆነ ይህ፣              

አንዳንድ ጊዜ ያለን አማራጭ ይህን መንገድ መከተል ብቻ ይሆናል፡፡ 

የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 

ዘፀ. 14፡14፤ መዝ. 27፡14፤ መዝ. 37፡7 

 

ራሴን ልጠይቅ የሚገቡኝ ሁለት መሠረታዊ ጥያቄዎች፡ 

1. በሕይወቴ አንድ ነገር የመምረጥ ግዴታ ውስጥ ብገባ፣ የምመርጠው የራሴን መንገድ ነው ወይስ             

የእግዚአብሔርን?  

2. በዚህ ምድር ላይ ሳለሁና ነገሮችን ማድረግ በምችልበት በአሁኗ ጊዜ፣ በየዕለቱ ላለኝ ሕይወት             

የእግዚአብሔርን እቅድና አላማ ለማወቅ እሻለሁ ወይስ እስከ አማኞች የፍርድ ቀን፣ በክርስቶስ ፊት            

እስክቆም ድረስ እንዲሁ መቆየትን እሻለሁ? (2ቆሮ. 5፡10)  
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ግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙር ማሰልጠኛ 

 

 

ምዕራፍ ፪፣ የደቀ መዝሙር አድራጊዎች/አሰልጣኞች ሥልጠና 
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የምዕራፍ ፪ ትምሕርቶች ዝርዝር 

‹‹የደቀ መዝሙር አድራጊዎች ሥልጠና›› 
 

______________________________________________________________________ 

ትምሕርት 2-1 ከጅምላ የደቀ መዝሙር ስልጠና ጎን ለጎን ግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙር ሥልጠና (መንፈሳዊ              

ወላጅነት) ትኩረት ሊሰጠው ይገባል 

______________________________________________________________________ 

ትምህትር 2-2 ግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙር ሥልጠና ማለት ምን ማለት ነው? 

______________________________________________________________________ 

ትምሕርት 2-3 የአዲስ አማኞች 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፡ ምዕራፍ ፪፣ 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 ከጅምላ የደቀ መዝሙር ስልጠና ጎን ለጎን ግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙር ሥልጠና ትኩረት 

ሊሰጠው ይገባል  

 

ግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙር ስልጠና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ትኩረት ሊሰጠው እንዲገባው ከሚያደርጉ 

ምክንያቶች መካከል ከዚህ በታች የተዘረዘሩት በቀዳሚነት ይጠቀሳሉ:- 

 

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 አንዳችን ከሌላችን ጋር የሚኖረንን የተግባቦት (interaction) መጠን            

እንዲቀንስ ወይም ፈጽሞ 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-            
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የ‹‹መንፈሳዊ ወዳጅነት››፣ ‹‹መንፈሳዊ አማካሪ››፣ ‹‹መንፈሳዊ የግል አሰልጣኝ›› ሃሳቦችን እንዲያካትት ሆኖ          

በድጋሚ ሊተረጎም ይገባል፡፡  

 

2. ከ ‹‹ደቀ መዛሙርት›› ይልቅ ‹‹አስተማሪዎችን›› የማፍራት ፍላጎት በሰፊው መስተዋሉ 

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 ይህ ስጦታ ያላቸው የተወሰኑ አማኞች ብቻ ናቸው ብለን ልንደመድም እንችላለን፡፡ ነገር ግን              

አማኞችን ‹‹ደቀ መዝሙር ማድረግ›› ለጥቂት አማኞች የተሰጠ ስጦታ አይደለም፡፡ ጥቂት አማኞች           

አስተማሪ እንደሚሆኑ ብንጠብቅም፣ ከሞላ ጎደል ሁሉም አማኝ የደቀ መዝሙር አድራጊነት/አሰልጣኝነት          

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 ቆጣቢ ያልሆነ እና 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፡፡  
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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 ½ ዓመት 2 

365 1 ዓመት 4 

548 1 ½ ዓመት 8 

730 2 ዓመት 16 

913 2 ½ ዓመት 32 

1,095 3 ዓመት 64 

1,278 3 ½ ዓመት 128 

1,460 4 ዓመት 256 

1,643 4 ½ ዓመት 512 

1,825 5 ዓመት 1,024 

2,190 6 ዓመት 4,096 
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2,555 7 ዓመት 16.384 

2,920 8 ዓመት 65,536 

3,285 9 ዓመት 26,2144 

3,650 10 ዓመት 104,8576 

4,015 11 ዓመት 4,194,304 

4,380 12 ዓመት 16,777,216 

 

በስተግራ የሚገኘው የቁጥር አምድ (column) አንድ ክርስቲያን በእያንዳንዱ ቀን አንድ አማኝ ለክርስቶስ            

ቢማርክ የሚገኘውን ስሌት ይወክላል፡፡ በስተቀኝ ያለው የቁጥር አምድ 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 አምድ ስር ያለው የቁጥር ስሌት በመጀመሪያዎቹ ጥቂት             

አመታት አነስተኛ ቁጥር ያለው ቢመስልም በረጅም አመት ያለው ውጤት ግን አስደናቂ ነው፡፡ 

 

4. ብዙ አማኞች ራሳቸውን በበቂ ሁኔታ ያልሰለጠኑ ወይም ስጦታ የሌላቸው አድርገው መቁጠራቸው 

ጥቂት የማይባሉ መሪዎች በቂ ስልጠና ያገኙ መሪዎች ቢሆኑም በግለሰብ ላይ ያተኮረ የደቀ መዝሙር             

ሥልጠና ለሌሎች ለመስጠት በቂ ጊዜ አይኖራቸውም፡፡ በተቃራኒው፣ ሌሎች በርካታ ተከታዮቻቸው          

(ምዕመናን) ይህ ጊዜ ቢኖራቸውም ሥልጠናውን ለመስጠት በአግባቡ የሰለጠኑ መሆናቸው አይሰማቸውም፡፡  
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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 

 

የመወያያ ነጥቦች፡ 

● የመሪዎች ግብ እያንዳንዱ ምዕመን የሰለጠነ፣ የታጠቀና ፍሬያማ የክርስቶስ ተከታይ ሲሆን ማየት           

መሆን የለበትም ትላላችሁ? 

● ቅዱሳን፣ ውጤታማ በሆነ ደረጃ ‹‹መታጠቃቸውን›› በምን እንለካለን? 

● መንፈሳዊ 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? 
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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፡፡ 

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፤ 
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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፡፡ 

 

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፡፡ 
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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. የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀትን ብዙውን ጊዜ በተናጠል (በአንድ ርዕሰ ጉዳይ አንፃር) ብቻ በማቅረብ በአማኙ              

አጠቃላይ ሕይወት ውስጥ እንዴት ትርጉም እንደሚኖው አለማሳየት በአማኙ ሕይወት ውስጥ ወጥነት           

የሌለውን የተከፋፈለ የሕይወት ዘይቤ መፍጠሩ  

‹‹የመዝናኛ ጉዞ›› ወይም የህክምና ስራ ቅደም ተከተልን የፕሮጀክት ገለፃ በስላይድ ለመከታተል ተዘጋጅተዋል            

እንበል፡፡ እንደ ተለመደው ገለፃው በቅደም ተከተልና ሂደቱን በጠበቀ መልክ እንደሚቀጥል ይጠብቃሉ፡፡ በዚህ            

መካከል ስላይዶቹ መሬት ላይ ቢወድቁና ተመልሰው ሲሰበሰቡ 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 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)  
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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፡፡ 

 

አዲሱን አማኝ በማያደናግር መንገድ ትምሕርተ ሃይማኖትን በቅደም ተከተል፣ ደረጃ በደረጃ ማቅረብ ጠቃሚ 

እጅግ ጠቃሚ ነው፡፡  

(ከታች ወደ ላይ ያንብቡ) 
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2-2 ግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙር ሥልጠና ማለት ምን ማለት ነው? 
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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፡፡ 
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የደቀ መዝሙር አድራጊው ዓለማ፣ ደቀ መዝሙሩ (ሰልጣኙ) እንዲበስል ፣ እንዲሰራ ና ፍሬያማ እንዲሆን           

በተጨማሪም መንፈሳዊ መራባትን እንዲያስቀጥል  መርዳት ሊሆን ይገባል፡፡  

 

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፡፡ 

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  

 

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፡፡  
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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፡፡ 

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) 

 

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፡ 
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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፡፡ 

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?  
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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) 

 

‹‹የግለሰብ ተኮር ደቀ መዝሙርነት አገልግሎት›› (‹‹መንፈሳዊ ወላጅነት››) ግብ 
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ከደቀ መዝሙርነት ሥልጠና የሚጠበቁ ውጤቶች፡- 

መንፈሳዊ ብስለት፣ 

ፍሬያማነት፣ 

መንፈሳዊ መባዛት (መዋለድ) 
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አካላዊና መንፈሳዊ መባዛት 
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2-3 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፣ በተጽዕኖው መዋጥ አልያም            

ተጽዕኖውን ለእርሱ ምቹ ሆኖ ባለማግኘቱ 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 ይጠበቅበታል፡፡            

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 አንወድቅም፡፡ 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፡፡ 

 

አዲስ አማኝ በማኀበሩ (በጉባኤ) ውስጥ በመሆን እና በእግዚአብሔር ቃል በመታነጽ ጤናማ መንፈሳዊ ኑሮ             

እንዲኖር እንፈልጋለን፡፡ እርሶ ባሉበት ማኀበር (ጉባኤ) አኗኗር እርካታ አግኝተዋል? በአብዛኛው መልሱ           
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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 ሕብረት ተቀባይነት የሌለውን 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፣ ይህ ጉዞ “መጽሐፍ ቅዱሳዊ መርሆች”             

ላይ የተመሰረት እንዲሆን ይጠበቃል፡፡ 

 

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/disposition 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፡፡ (በተጨማሪ ትምሕርት 3-3ለ 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            
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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፡፡ (በተጨማሪ ትምሕርት 3-4ሀ 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 ሊመነጭ            

ይገባል፡፡፡ 

 

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፡፡  

ምሳሌ 23፡7 በልቡ እንዳሰበ  እንዲሁ ነውና፤ … 
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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 ሳበቃ፣ በተግባር 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 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፡፡ 
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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፡፡ 

 

አንዳንዶች፣ መንፈስ ቅዱስ ብቻውን የአዲሱ አማኝ አስተማሪ ሊሆን ይገባዋል ብለው ያስባሉ፡፡ መጽሐፍ            

ቅዱስ አዲሱን አማኝ ከህንፃ ጋር ያነፃፀረበት መንገድ አንድ ነገር እንድንረዳ ሊያደርገን ይገባል፡፡ ‹‹ደቀ             

መዛሙርቴ›› አድርጓቸው የሚለው ትዕዛዝ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማንዋል/መመሪያ በእጃቸው አድርሱ         
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የሚለውን ትርጉም ነው የሚያሳየን? መንፈስ ቅዱስ፣ የሰነበቱ ክርስቲያኖች አዲስ አማኞችን ደቀ መዝሙር            

በማድረግ ሂደት ውስጥ፣ የመንፈሳዊ ወላጅነት ሚናን እንዲጫወቱ አይሻምን?  

 

የአማኞች ጉባኤ የመንፈሳዊነት መጠንን ከምንለካባቸው መለኪያዎች አንዱ፣ የማያምን ሰው በአማኞቹ          

ጉባኤ ተገኝቶ ባገኘው 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፡፡›› 

 

  

  

 

https://ethiopiansite.com/


ግለሰብ  ተኮር የደቀ መዝሙር ማሰልጠኛ https://ethiopiansite.com/  

128 

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፡፡ 

 

 
የግዛቤ ነጥብ ፡- በግለሰብ ላይ ያተኮረ የደቀ መዝሙርነት ሥልጠና በቤተ ክርስቲያን አዘውትሮ የሚሰራበት 

ቢሆን ኖሮ በምድብ 3 ላይ ያሉ የክርስቲያኖች ቁጥር ጥቂት ሆኖ በምድብ 4 ላይ ያሉት ደግሞ በርካታ ይሆኑ 

ነበር፡፡ 
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ደቀ መዝሙር የሆኑና ደቀ መዝሙር ያልሆኑ አማኞች 

 

 
 

 

እኔ 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 ደመወዝ ይቀበላል። የእግዚአብሔር እርሻ ናችሁ፤             

የእግዚአብሔር ሕንፃ ናችሁ፤ ከእርሱ ጋር አብረን የምንሠራ ነንና። 1ኛ ቆሮ 3:6-9 
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ላይ 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፡፡ 

 

 

 

የወንጌል ሰበካ ወቅት (ወ )፡- ይህ ወቅት መንፈስ ቅዱስ ለማያምነው 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፤ 

 

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፡፡ 

 

የደቀ መዝሙርነት (የመንፈሳዊ ወላጅነት) ወቅት (ደ)፡- (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             
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መንፈሳዊ እድገት ላይ ታላቅ ተፅዕኖ ያሳድራል፡፡ በአንፃሩ ይህ እድል ያልገጠማቸው አማኞች ደግሞ በቀላሉ             

ሊወገድ በሚችል እንደ ግራ መጋባት፣ ትግልና ፍሪያማ ያለመሆነ ችግር ውስጥ በመዘፈቅ ይጎዳሉ፡፡ 

 

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 እንክብካቤን ጠንቅቀው ተገንዝበዋልና ነው፡፡ እግዚአብሔር ይህን የእድገት ሂደት          

ሲቆጣጠር አማኙ በሕይወቱ እግዚአብሔር ሉአላዊ ተሳትፎ እንዳለው ስለሚገነዘብ ፍርሃት አይነግስበተም፡፡          

ይልቁኑ ለተጨማሪ መንፈሳዊ እድገት 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፣ ታማኝነታቸውን ለጌቶቻቸው በማሳየት ልዩ ባሕሪያቸው ይታወቃሉ፡፡          

ውሾች ለጌታቸው የተሰጡ፣ የታመኑና የተገዙ ናቸው፡፡ ጌታቸውን ማገልገላቸውን እንጂ በጌታቸው መገልገልን           

አይከታተሉም ወይም አይናፍቁም፡፡ አማኞች ከዚህ ሊማሩት የሚገባቸው ቁም ነገር አለ፡፡  

 

ደቀ መዝሙር ያልሆነ አማኝ፡- አንድ አማኝ የግል እንክብካቤና ምሪት በብርቱ በሚያስፈልገው           

የክርስትና የመጀመሪያ ወቅት፣ ከላይ የተገለጸውን እንክብካቤ ባያገኝና ከምዕመናን 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 እንደሆነ ወደሚያስቡበት አሉታዊ ማጠቃለያ ላይ 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፡፡ የድመት ባሕሪይ ነጻ እና ጥገኝነትን የማይሻ ባሕሪይ ነው፡፡ መገዛት            

የማይፈልገው፣ ነፃ የሆነውና ጥገኝነትን የማይሻው የድመት ባሕሪ የነዚህን አይነት አማኞችን ሁኔታ ሊገለፅ            

ይችላል፡፡ 

 

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 ለማሳደግና መሰናክሎችን ለመቀነስ የሚረዳ)  

 

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፡፡  

1ቆሮ. 7፡22-23 ባሪያ ሆኖ በጌታ የተጠራ የጌታ ነጻ ነውና፤ እንዲሁም ነጻ ሆኖ የተጠራ የክርስቶስ ባሪያ ነው፡፡                

በዋጋ ተገዝታችኋል ፤ የሰው ባሪያዎች አትሁኑ፡፡  
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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 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፡፡ …. 
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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) 

2. የመንፈስ ቅዱስ ማንነት (ትምሕርት 1-7 ይመልከቱ) 

3. የሰው ባሕሪና የመለኮት ባሕሪ (ትምሕርት 1-6 ይመልከቱ) 

4. የእግዚአብሔር ሉአላዊነት (ትምሕርት 1-14 ይመልከቱ) 
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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 ለክርስቶስ ጌትነት እውቅና መስጠቱ ነው፡፡               

በሌላ አነጋገር፣ ደቀ መዝሙር ክርስቶስ በሕይወቱ ላይ ላነሳው የይገባኛል ጥያቄ ተገቢ ምላሽ ሰጥቷል፡፡ ደቀ              

መዝሙር፣ ኢየሱስ ሕይወቱን መምራቱ ትክክለኛና አማራጭ የማይገኝለት በመሆኑ ጉዳይ ላይ 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፡፡ እርሱ በእኔ ላይ ያለውን ባለቤትነ እኔ ለእርሱ የምሰጠው              

ሳይሆን በተገለጠው እውነት ላይ በመንተራስ የምቀበለውና እውቅና የምሰጠው ጉዳይ ነው፡፡ አዲስ አማኞች            

ከዚህ በፊት እግዚአብሔር ከእነርሱ ስለ ሚጠብቀው ነገር ቅድመ-እውቀት ስለማይኖናቸው፣ ይህንን እውነት           

ለመቀበል አያንገራግሩም፡፡ በተቃራኒው የሰነበቱ ክርስቲያኖች ደግሞ ይህን እውቀት በመርህ ደረጃ በመቀበል           

አፈፃፀሙ ላይ ግን ያመነታሉ፡፡ የባለቤትነት መገለጫዎች ምንድን ናቸው? በጥቅሉ በባለቤትነት ሥር           
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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፡፡ 

 

“ታማኝነት የደቀ መዝሙር አንዱ መገለጫ ባሕሪይ ነው፡፡ ይህም ጌታን በመከተልና ለእርሱ ያልተገደበ            

የሕይወት ድርሻን በመስጠት ይገለጣል፡፡ አንዳንዴ ቤትን፣ ሐብትና ንብረትን፣ ስራን መተው የሚጠይቅ ሲሆን፣            

ሁል ጊዜ ግን የቱንም ያህል ዋጋ የሚያስከፍል ቢሆንም እንኳ፣ ኢየሱስን ፊተኛ ማድረግን ይጠይቃል፡፡ ይህ              

ዝንባሌ ‹‹ደቀ መዝሙር›› የሚለው ቃል ከተራ የተማሪ-አስተማሪ 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፡፡ 

  

4. የኢየሱስ ደቀ መዝሙር ከተማሪ በላይ ነው፣ የሙያ ተማሪን ይመስላል፡፡  
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በርካታ ምዕራባውያን፣ አማኞችን ለማሳደግ መደበኛውን የተማሪ-አስተማሪ ምሳሌ በቀጥታ ተግባራዊ         

አድርገዋል፡፡ ይህንን አቀራረብ ለመጠቀም እንደ ምክንያት ከሚጠቀሷቸው ነገሮች መካከል ጊዜ ማጣትና           

ተስማሚነቱን ነው፡፡ ሆኖም ግን፣ በጣም ተስማሚ ሆኖ የተገኘ ነገር ሁሉ በጣም ውጤታማ ነው ብሎ ማሰብ               

ስህተት መሆኑን ልብ ልንል ይገባል፡፡ 

 

የመምህር-ደቀ መዝሙር ግንኙነት ትልቅ መሰጠትን 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 የተመሰረተ             

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፤ 

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            
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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፡፡  

 

7. ከላይ የተዘረዘሩ ነጥቦች የኢየሱስ ደቀ መዝሙርን እንደ ልዕለ-ሰብ ወይም ኃጢአት እንደ ማይነካው ሰው              

አድርጎ የሚያሳይ ምስል መፍጠር የለባቸውም፡፡  
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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 እንዲጠቀምባቸው 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) 

  

እንደ ክርስቲያን የት ነው ያለሁት? 
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2-5 ሌሎችን ደቀ መዝሙር አድርጎ ለማሰልጠን የሚረዳ መመሪያ 

 

1. ደቀ መዝሙር የማድረግ አላማ ምንድን ነው?  

ማንኛውም ሰው ሲወለድ፣ በእግዚአብሔር ላይ ካለመደገፍ ዝንባሌ ጋር ይወለዳል፡፡ ይህ ዝንባሌ እየጎለመስን            

በመጣን ቁጥር ጠንካራ እየሆነ ይሄዳል፡፡ ይህ ሰው የእግዚአብሔርን የድነት ስጦታ ቢቀበል እግዚአብሔር            

ውስጣዊ የሆነ የለውጥ ሥልጠናን (ቅድስናን) በሕይወቱ 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 ለመሆን መሠልጠንን እምብዛም አይሹም፡፡ ወደ            

ክርስትና ብስለትና ፍሬያማነት ለመምጣትም ብርቱ ፍላጎት የላቸውም፡፡ ክርስቲያኖችን ደቀ መዝሙር          

የማድረግ ፍላጎት ካሎት ከታች በነጥብ 3 ላይ የተገለፀውን ባህሪያቸውን ማየት የግድ ያስፈልጎታል፡፡            
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ለማሠልጠን ያሰቡት ሰው እነዚህ ባሕሪያት የማይስተዋልበት ከሆነ ጌታ ማረጋገጫ እንዲሰጥዎ አልያም           

ለማደግ መንፈሳዊ ረሀብ ያለውን አማኝ እንዲሰጦት መፀለይ ይኖርቦታል፡፡ እርሶ እንደ መንፈሳዊ አባት ሆነው             

እንዲያሳድጓቸው 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፡፡ 

 

ተጨማሪ ጠቃሚ ነጥብ ፡- ሠልጣኙን ደቀ መዝሙር ለመምረጥ ትክክለኛውን ጊዜ ማወቅ በጣም ጠቃሚ ነገር             

ነው፡፡ ለአብነት፣ በወቅቱ ፍላጎት የሌለው መስሎ የሚታይ አማኝ ኋላ ላይ ፍላጎት ሊያሳይ እንደሚችል             

ማወቅ በሰው እውቀት ላይ ተመሥርቶ ምርጫን ማካሄድ ያለውን አደገኛ ጎን ያመለክታል፡፡ 

 

ለ. ክርስቲያኖችን ደቀ መዝሙር አድርጎ ለማሰልጠን የት ቦታ እንፈልጋቸው?  

I. አዲስ አማኞች ፡- እነዚህ ሰዎች በክርስትና ሕይወታቸው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ገና ሕፃናት            

ስለሆኑ መንፈሳዊ ነገርን የሚራቡ ከመሆናቸው ባሻገር የሚመራቸው ሰው የማግኘት ፍላጎት አላቸው፡፡ 

 

II. በምድረ በዳ ሕይወት ልምምድ ውስጥ የሚገኙ ክርስቲያኖችን፡- (በተለይ ለአመታት) እግዚአብሔር           

በሕይወታቸው እንዲመጣ በፈቀደው ውጥንቅት የተነሳ ትሁት የሆኑና እግዚአብሔር ሕይወታቸውን         

እንዲያስተዳድር እጅ የሰጡ፡፡ 

 

III. የኢየሱስ ጌትነት የተቀበሉ፣ ከእርሱ ጋር ለመጓዝ የሚሹ ነገር ግን ከፈጣን ለውጣቸው በኋላ መጎተት              

በሕይወታቸው የተስተዋለ ክርስቲያኖች ወይም ያልተቋረጠ ሕብረት ከጌታ ጋር እንዴት ማድረግ          

እንዳለባቸው ግራ የሆነባቸው አማኞች ፡፡  

 

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) 
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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 ምክንያት ለእርሶ ውለታ እያደረገሎት እንደሆነ የሚሰማው           

ከሆነ ጥሩ አይደለም፡፡ 
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4. ሌላውን ሰው ደቀ መዝሙር ለማድረግ የሚጠቅሙ አሳቦች፡፡  

ሀ.  

● በሣምንት ውስጥ ቢያንስ ለአንድ ቀን፣ ለ1፡30 ሰዓት ያህል አብረው ለመሆን ጊዜዎን ያመቻቹ፡፡  

● ከሠልጣኙ ደቀ መዝሙሩ ጋር ከ 3ወር እስከ 9ወር 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፡፡ 

● ሰልጣኙ ደቀ መዝሙር መጽሐፍ ቅዱሳዊ መርሆዎችን በሕይወቱ ላይ ተግባራዊ ለማድረግ መንፈስ           

ቅዱስን እንዲሻ ማበረታታት አለብዎ፡፡  

● 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. በቀጠሮ ከተያዘው ጊዜ ውጪም እንኳ ቢሆን ሰልጣኝ 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፡፡ 

 

 

https://ethiopiansite.com/


ግለሰብ  ተኮር የደቀ መዝሙር ማሰልጠኛ https://ethiopiansite.com/  

146 

ለእነርሱ ምን ያህል ዋጋ  እንደሚሰጡት  ሳይረዳ በፊት ሰልጣኙ ደቀ መዝሙር ለእርስዎ እውቀት ዋጋ መስጠት 

አይጀምርም! 

የደቀ መዝሙር ሥልጠናዎ ውጤታማነት መለኪያው ደቀ መዝሙር ያደረጉት አማኝ ሌሎችን ደቀ መዝሙር 

ለማድረግ ባለው ብቃት ነው፡፡ 

  

 

 

 

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. መጸለይ ና አንዳች ነገር ከመንፈስ ቅዱስ እንደሚጠብቅ ሆኖ መገኝት (expectation) 

ለ. ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያልተቋረጠ ሕብረት  ማድረግ (በመንፈስ መኖር) 
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ሐ. ቃሉን ማጥናት ና የሚጠቅም ዕቃ ለመሆን መሻት  (2ጢሞ. 2፡15) 

መ. የእግዚአብሔርን 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፡፡  

ለ. የአዲሱ አማኝ ፍላጎቶችን ደረጃ በደረጃ የሚደርስ መሆን አለበት (የቤት ግንባታ ምሳሌን ያስተውሏል)፡፡             

በተጨማሪ ‹አዲሱን አማኝ በማያደናግር መንገድ ትምሕርተ ሃይማኖትን በቅደም ተከተል፣ ደረጃ በደረጃ           

ማቅረብ ጠቃሚ ነው፡፡› የሚለውን ትምሕርት በገጽ 127 ላይ ይመልከቱ)፡፡ 

ሐ. የደቀ መዝሙሩን ትኩረት ከውጫዊ ባህሪዎች ለውጥ፣ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ወደ ሚደረግ ሕብረት             

የሚያሻግር መሆን ይኖርበታል፡፡ 

 

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             

ለመንፈሳዊ እድገት 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 መዝሙሩን መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውቀትን ብቻ እንደሚሻ ተማሪ ሳይሆን እንደ ሙያ ሰልጣኝ              

ማሰልጠን ተገቢ ነው፡፡ እንደ ማንኛውም የሙያ 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 ስልጠናውን ማካሄድ 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፡፡             

ክርስቲያኖች አዳዲስ አማኞችን ለመንከባከብ እንደሚያሳዩት ቸልታ የሰው ልጅም ለቤተሰቡ ያንኑ ቸልታ           

ቢያሳይ 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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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) 1) መሰጠት 2) ማስተማር 3) ምሳሌ መሆን እና               

4) ለግለሰብ መደረግ ያለበት ትኩረት 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 ወቅትን የሚገልፁ ቢያንስ 3 ዋና ዋና ባሕርያት              

አሉ፡ 1) ይራባሉ (ምግብ ይሻሉ)፣ 2) በሌሎች ላይ ጥገኞች ናቸው ፣ 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 ሊሆን የሚችል አድርጎ ከማሰብ የመነጨ ሊሆን ይችላል፡፡ በዚህ የደቀ መዝሙርነት ማሠልጠኛ             

መጽሐፍ ውስጥ 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 ምክንያቶች             
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በአብዛኛው በእምነት በእግዚአብሔር ችሎታ ላይ ከመደገፍ ይልቅ በራስ ብቃትና ችሎታ ላይ የመደገፍ            

ዝንባሌን ያሳያሉ፡፡ የወላጅነት ክህሎታችን እስኪጨምር ዝም ብለን እንጠብቅ የሚሉ ወላጆች የመውለድ           

እድላቸው ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት ትችላላችሁ፡፡ ከላይ የተገለጡት ምክንያቶች ለእርስዎ 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           
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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? 

 

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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ግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙር 

ማሰልጠኛ 

 

 

ምዕራፍ - ፫፣ ጥልቅ የደቀ መዝሙር ስልጠና 

ፍሬ ሃሳቦች 
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ግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙር 

ማሰልጠኛ ማኑዋል 

 

ምዕራፍ - ፫ ጥልቅ የደቀ መዝሙርነት ስልጠና ፍሬ ሃሳቦች 

 

ክፍል 1፣ የክርስትና ሕይወት አጭር ገለጻ (OVERVIEW) 

(ትምሕርት 3-1) 
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3-1 ተጠቃሎ የቀረበ የክርስቲያን ሕይወት ገጽታ 

 

1. ድነት ከሲኦል ከመትረፍ ያለፈ ነገር ነው   

እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ እና በዘላለም ሕይወት በእኛ ሊያደርግ ያሰባቸው በርካታ እቅዶች አሉት፡፡             

(ኢየሱስ እንዲህ አለ)፣ ዮሐ. 10፡10 «ሌባው ሊሰርቅና ሊያርድ ሊያጠፋም እንጂ ስለ ሌላ አይመጣም፤ እኔ              

ሕይወት እንዲሆንላቸው፣ እንዲ በዛላቸውም በጣሁ፡፡›› 

እንዲህም ተብሎም ተጽፏል፣ 1ቆሮ. 2፡9 «...ዓይን ያላየችው፣ ጆሮም ያልሰማው፣ በሰውም ልብ           

ያልታሰበው፣ እግዚአብሔር፣ ለሚወዱት ያዘጋጀው ተብሎ እንደተጻፈ፣ እንዲህ እንናገራለን፡፡›› 

 

2. ሰው የተለየ ፍጥረት ነው  

እግዚአብሔር የሰውን ልጅ ከሌሎች ፍጥረታት በተለየ ሁኔታ፣ የእርሱን መንፈስ ያካፈለው ፍጥረት ነው፡፡ ዘፍ.             

2፡7 

 

 

እንስሳት መንፈስ የላቸውም  - ስለዚህ የእግዚአብሔር መኖር እውቀት የላቸውም፡፡ 

 

3. የሰው ውድቀት በአዳም እና ሔዋን ተጀመረ   

እግዚአብሔር (ሕግ) ሰጣቸው፤ እነርሱ ተላለፉት፡፡ ባለመታዘዛቸው ኃጢአትና ሞት ወደ አለም ገባ፡፡ ‹‹…            

ስለዚህ ምክንያት ኃጢአት በአንድ ሰው ወደ ዓለም ገባ፣ በኃጢአትም ሞት፣ እንደዚሁም ሁሉ ኃጢአትን             

ስላደረጉ ሞት ለሰው ሁሉ ደረሰ፤…›› (ሮሜ 5፡12) 
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መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ፍቅር፣ ፍጹም፣ ሉአላዊ፣ ቅዱስ፣ ጻዲቅ፣ ርህሩህ፣ ይቅር ባይ እንደ ሆነ             

ይናገራል፡፡ እርሱ ሊዋሽ አይችልም፣ ሊለወጥም አይችልም፡፡ እግዚአብሔር ፍጹም ሊታመን የሚችል አምላክ           

ነው ፡፡  

 

ሰይጣን እግዚአብሔርን ሊታመን እነደማይችልና ለሰው ልጆችም ጥቅም የማይቆም እነደሆነ በሰው አእምሮ           

ውስጥ ይስላል፡፡ የሰይጣን አይነተኛ ውሸት እኛ ያለ እግዚአብሔር - ሰላምን፣ ደስታን፣ እርካታን፣ ሃሴትንና             

ፍፁም ተድላን ልናገኝ እንደምንችል ማግባባት ነው፡፡ 

 

እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያቀደው ደስታ ከእርሱ ጋር ህብረት በማድረግ ብቻ የሚገኝ ደስታ ነው፡፡ (ኢየሱስ              

እንዲህ አለ) ‹‹…ሰላምን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ፣ እኔ የምሰጣችሁ አለም እንደሚሰጥ          

አይደለም፡፡›› ዮሐ. 14፡27 ‹‹… የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስም የሆነ ደስታ ናት             

እንጂ መብልና መጠጥ አይደለችምና፡፡›› (ሮሜ 14፡17) 

 

4. የማያምን ሰው የሚያደርገው ነገር ሁሉ መጥፎ አይደለም   

ከሰው እይታ አንፃር የማያምን ሰው በርካታ መልካም ነገሮች ያደርጋል፡፡ ችግሩ የሰው ልጅ በራሱ የሚያደርገው              

መልካም ነገር በእግዚአብሔር ሚዛን ፍጹም አለመሆኑ ነው፡፡ ሰው በራሱ የሚሰራው ማንኛውም ነገር            

ከእግዚአብሔር አንጻር እንከን ያለው፣ የተዛባ እና ክብር የጎደለው ነው፡፡ እግዚአብሔር ‹‹የእኔን ምርጥ›› ነገር             

ሊቀበለው አይችልም፡፡ 
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የሰው ተፈጥሮ፣ ሰው ሰራሽ የሆነ ፍሬ (artificial fruit) ብቻ ነው ሚፈራው፡፡ መልካም ሊመስል ይችላል፣              

ነገር ግን ሕይወት የለውም፡፡ ሰው ሰራሽ ፍሬ ተመግበው ምን ያህል ጥቅም ያገኛሉ? ያረካዎታልን? 

 

5. ድነት 

የማያምን ሰው በሕይወቱ ላይ ከሚደርሱ ብዙ ተጽዕኖዎች የተነሳ ነገሮች ሁሉ ተስፋ ቢስ እንደሆኑ ወደ              

ሚያውቅበት ማጠቃለያ ላይ ይደርሳል፤ ከዛም ወደ እግዚአብሔርም ይጮሃል፡፡ ያን ጊዜም ድነትን           

ከእግዚአብሔር ዘንድ ያገኛል፡፡ «የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናልና›› ሮሜ. 10፡13፡፡ ድነት የክርስትና            

ሕይወት መነሻ (መጀመሪያ) ነው፡፡ “የዘለአለም ሕይወት”፣ ቁስ ነገር ሳይሆን ማብቅያ የሌለው የእግዚአብሔር            

ሕይወት ማለት ነው፡፡  
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6. በድነት ወቅት መንፈስ ቅዱስን እና አዲስ ሕይወትን እቀበላለው 

 

በጌታ የማያምን ሰው በቅዱሱ ፈራጅ ፊት በኃጢአቱ ምክንያት በደለኛ ነው፡፡ በጌታ የሚያምን ሰው ግን              

የእግዚአብሔር ልጅ  ነው፡፡ መለኮታዊ በሆነው መንፈስ ቅዱስ ጥበቃ ስርም ይኖራል፡፡ 

ማሳሰቢያ ፡- በነጠብጣብ የተሰራው ክብ «ቅድመ ሁኔታን›› የሚያመለክት ነው፡፡ 

 

7. እዚህ ላይ መልካም እና መጥፎ ዜናዎች አሉ! 

መጥፎ ዜና! የሰው (አሮጌው) ተፍጥሮአችን አልተቀየረም ፤ መልካም ፍሬ ማፍራትም አይችልም፡፡ «ሕይወትን           

የሚሰጥ መንፈስ ነው፤ ሥጋ ምንም አይጠቅምም ፡፡›› ዮሐ. 6፡63 

መልካም ዜና! አሮጌው ኀጢአተኛ ተፈጥሮአችን አለመለወጡ ችግር የለውም፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር          

አዲስ ተፈጥሮ ሰጥቶናልና ፡፡ ይህ አዲስ ተፈጥሮ በመንፈስ ቅዱስ ማንነት በኛ ውስጥ ያለው መለኮታዊ ባሕሪ              

ነው ፡፡ 

‹‹የመለኮቱ ኃይል በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን በማወቅ ለሕይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆነውን           

ነገር ሁሉ ስለ ሰጠን ... ከመለኮት ባሕርይ ተካፋይ በተስፋ ቃል እንድትሆኑ ፣ በእነዚያ ክብርና በጎነት የተከበረና               

እጅግ ታላቅ የሆነ ተስፋን ሰጠን፡፡›› 2ጴጥ. 1፡3-4 

 

ክርስቲያን ስሆን የሰው ተፈጥሮዬ አልተለወጠም! 

ጌታን በመቀበል የኃጢአተኝነት ተፈጥሮአችን አይቀየርም፡፡ አንዲት ጋት አይሻሻልም፡፡        

በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ያለው ፍሬ ሊያፈራም አይችልም፡፡ 

 

https://ethiopiansite.com/


ግለሰብ  ተኮር የደቀ መዝሙር ማሰልጠኛ https://ethiopiansite.com/  

159 

ገላ. 3፡3 ‹‹... በመንፈስ ጀምራችሁ አሁን በሥጋ ትፈጸማላችሁን?›› 

ገላ. 5፡17 ‹‹ሥጋ በመንፈስ ላይ መንፈስም በሥጋ ላይ ይመኛልና፣ እነዚህም እርስ በእርሳቸው            

የቀዋወማሉ ፤...›› 

 

ሕግ የሰው ተፈጥሮ ባሕሪን ይገልጣል፡፡ 

ሮሜ. 3፡19-20 ‹‹... ኃጢአት በሕግ ይታወቃልና...›› 

የሰው ተፈጥሮ ፣ ለመጠጥ ሊውል በማይችል የጨው ውሃ ተመስሏል፡፡ ‹‹ምንጭስ ከአንድ አፍ የሚጣፍጥንና            

የሚመርን ውሃ ያመነጫልን? ... በለስ ወይራን ወይስ ወይን በለስን ልታፈራ ትችላለችን? ከጨው ውሃም             

ጣፋጭ ውሃ አይወጣም ›› (ያዕ. 3፡11-12)፡፡ 

ሕግን፣ ልክ በበረሃ መካከል ባለ የውሃ ኩሬ አጠገብ፡- «ማስጠንቀቂያ! ይህ ውሃ የተበከለና ለመጠጣት አደገኛ              

ነው፡፡›› ተብሎ እንደ ተንጠለጠለ ምልክት ልናየው እንችላለን፡፡ 

 

8. ተጨማሪ መልካም እና መጥፎ ዜናዎች 

መልካም ዜና  = መንፈስ ቅዱስ በዘላቂ  ካንተ ጋር ይኖራል፡፡ ፈጽሞ  ትቶህ አይሄድም፡፡  

‹‹ለዘላለም  ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል፤...›› (ዩሐ. 14፡16)፡፡ 

(ጠቃሚ ነጥብ፡- መንፈስ ቅዱስ፣ ግለሰቡ እርሱን እንዲገነዘብና እንዲከተለው ይረዳዋል፡፡ መንፈስ ቅዱስ፣           

ግለሰቡ የሚያዘው የአማኙ አገልጋይ እንደሆነ መታሰብ ለበትም) 

መጥፎ ዜና  = በሥጋ እስክትሞት ድረስ የሰው ተፈጥሮህ (አሮጌው ተፈጥሮህ) ከአንተ አይነጠልም፡፡ 

እያንዳንዳችን  ይህ የኃጢአተኝነት ተፈጥሮ አለን፡፡ 

 

9. በእርሱ መኖር (ሕብረት)  

ከጌታ ጋር በሕብረት መኖር (living in fellowship)፣ በእርሱ መኖር (ABIDING) ይሰኛል፡፡ ሁሉም ሰው             

የክርስትናን ሕይወት ወይም ኑሮ እዚህ ላይ ይጀምራል ፡፡ 

 

በእርሱ የመኖር ምሳሌ ፡- በእጅዎ የያዙትን አንዲት እቃ ቢለቁት የመሬት ስበት ዕቃውን በማሸነፍ ወደ መሬት              

ይጥለዋል፡፡ የመሬት ስበትን፣ ከእግዚአብሔር እጅ ስቦ ወደ ኃጢአት የሚጥሎትን የሰው ተፈጥሮ ምሳሌ            

አድርገው ይዉሰዱ፡፡ አሁን ደግሞ እቃውን በተዘረጋ መዳፎ ውስጥ ያድርጉት፡፡ የእጅዎ ኃይል ከመሬት ስበት             

ጉልበት በላይ ስለሆነ እቃው በእጅዎ ውስጥ ያለ ችግር ማረፍ ይችላል፡፡ የመሬት ስበቱ ጉልበት ባይቀንስም              

እቃው ከመዳፎ አልወደቀም፡፡ መንፈስ ቅዱስ በእጅዎ መዳፍ ይመሰላል፤ እርሶ ደግሞ በመዳፍ ውስጥ ባለው             
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እቃ ይመሰላሉ፡፡ በእርሱ (በመዳፉ) ላይ እስካረፉ ድረስ ባለማቋረጥ የመንፈስ ቅዱስን ኃይል በመለማመድ            

በኀጢአተኛ ተፈጥሮዎ ላይ የበላይ ይሆናሉ፡፡ 

 

ይህ ሁኔታ ማረፍን  ያመለክታል፡፡ ከላይ የተገለጸውን ምሳሌ ከዛፍ ቅርንጫፍ ጋር ማመሳሰል እንችላለን፡፡  

(ዩሐ. 15) ማቴ. 11፡28-30 «እናንት ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ፣ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ፡፡              

ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ፣ ከእኔም ተማሩ፣ እኔ የዋህ በልቤም ትሁት ነኝና፣ ለነፍሳችሁም እረፍት            

ታገኛላችሁ፤ ቀንበሬ ልዝብ  ሸክሜም ቀሊል ነውና፡፡›› 

 

10. ኃጢአት የለሽ ሕይወት ለመኖር መጠበቅ አለብኝን? 

ኀጢአተኛው (አሮጌው) ተፈጥሮ፣ እንደ የመሬት ስበት ኃይሉ፣ እኔን ለመጣል ዘወትር ወደ ራሱ እንደ ሚስበኝ              

ማወቅ ያስፈልጋል፡፡ በመንገድ ስሄድ፣ «እወድቅ ይሆን?›› እያልኩ መስጋት ይኖርብኛል? ፈጽሞ፡፡ ምንም እንኳ            

ዘወትር ስለ ስበት ኃይሉ ነቅቼ መኖር ቢኖርብኝም፣ በኃጢአት ባሕሪዬ ስበት ምክንያት እንደ ምወድቅ             

እየተጠባበቅሁ  መኖር ግን የለብኝም፡፡ 

ዮሐ. 1፡19፣ 2፡1 ‹‹ልጆቼ ሆይ ኃጢአትን እንዳታደርጉ ይህንን እጽፍላችኋለሁ፡፡ ማንም ኃጢአትን ቢያደርግ            

ከአብ ዘንድ ጠበቃ አለን፣ እርሱም ጻድቅ የሆነ ኢያሱስ ክርስቶስ ነው፡፡›› 

ገላ. 5፡16 (አ.መ.ት.) ‹‹... እንግዲህ በመንፈስ ኑሩ እላለሁ፤ የሥጋንም ምኞት አትፈጽሙም ፡፡›› But I say,              

walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. 

 

11. ከእርሱ ጋር በሕብርት ስኖር፣ መንፈስ ቅዱስ በእኔ ውስጥ ምን ያደርጋል? 

➢ ያለማቋረጥ ፍሬውን በኔ ውስጥ ያፈራል፡፡  

ገላ. 5፡22-23 ‹‹የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግስት፣ ቸርነት በጎነት፣ እምነት፣ የዉሃት፣ ራስን              

መግዛት  ነው፡፡ እንደዚህ ያሉትን የሚከለክል ሕግ የለም፡፡›› 

ዮሐ. 15፡5 ‹‹እኔ የወይን ግንድ ነኝ፣ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ፡፡ ያለእኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉምና፣             

በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ፣ እርሱ ብዙ ፍሬ ያፈራል››  

➢ አብ በእኔ ውስጥ ያከብራል፡፡ 

ዮሐ. 15፡8 ‹‹ብዙ ፍሬ ብታፈሩና ደቀመዛሙርቴ ብትሆኑ በዚህ አባቴ ይከብራል፡፡›› 

➢ በመንፈሳዊ ብስለት እንዳድግ ያደርገኛል፡፡ 

ዮሐ 15፡2 ‹‹... ፍሬ የሚያፈራውንም ሁሉ አ ብዝቶ እንዲያፈራ ያጠራዋል ፡፡›› 
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ሮሜ. 12፡2 ‹‹የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነው ነገር ምን እንደሆነ             

ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ...›› 

➢ የእርሱን ደስታ እንድለማመድ ያደርገኛል፡፡ 

ዮሐ. 15፡11 ‹‹ደስታዬም በእናንተ እንዲሆን፣ ደስታችሁም እንዲፈጸም  ይሄን ነግሬአችኋለሁ፡፡›› 

➢ ዘላለማዊ ውርስ ያፈራልኛል፡፡ 

ዮሐ. 15፡16 ‹‹... ልትሄዱና ፍሬ ልታፈሩ፣ ፍሬአችሁም ሊኖር ሾምኋችሁ፡፡›› 

2ቆሮ. 4፡17 ‹‹... የክብርና የዘላለም ብዛት ከሁሉ መጠን ጥልቅ ያደርግልናል፤...›› 

➢ በእኔ ሕይወት ሌሎችን ወደ ራሱ ይስባል፡፡  

ሐዋ. 1፡8 (ኢየሱስም እንዲህ አለ) ‹‹መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ፣             

በኢየሩሳሌምም በይሁዳም ሁሉ በሰማሪያም እስከ ምድር ዳርም ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ...፡፡›› 

 

12. በእርሱ መኖር (ሕብረት) ቅድመ ሁኔታዊ /CONDITIONAL/ ነው፡፡ 

በጌታ ከሆንኩ በኋላም ኀጢአተኛ ተፈጥሮ በውስጤ አለ፡፡ ቢሆንም ግን፣ እግዚአብሔርን የመምረጥ መብቴን            

ሊወስድብኝ አይችልም፡፡ በማንኛውም ወቅት ራሴን ‹‹ከእረፍት›› (በእርሱ ከመኖር) በማውጣት፣ ኃጢአኛው          

ተፈጥሮዬ እንዲነግስ ልፈቅድ እችላለሁ፡፡ 

 

ወደ መዳፍ ምሳሌ ተመልሰን ብንመለከት፣ በመዳፉ ውስጥ ካላረፍኩ፣ ከመዳፉ ላይ ለመነሳት ወስኛለሁ ማለት             

ነው፡፡ በየእለቱ በሕብረት ለመኖር ወይም ላለመኖር የምታደርገው ምርጫ ከድነትህ ጋር ምንም የሚያገናኘው            

ነገር ባይኖርም በዚህ ምድር ላይ ከምትኖረው ፍሬ አልባ ሕይወት ጋር  ግን ግንኙነት አለው፡፡ 

 

የ ክርስቲያን ባል እና ሚስት ግንኙነት፣ በ ሕብረት የመኖር ሞዴል  ነው፡፡ 

ኤፊ. 5፡31-32 ‹‹...ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል፣ ከሚስቱም ጋር ይተባበራል፣ ሁለቱም አንድ ሥጋ            

ይሆናሉ፡፡ ይህ ምስጢር ታላቅ ነው፣ እኔ ግን ይህን ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተ ክርስቲያን እላለሁ፡፡›› 

ኤፌ. 4፡10 ‹‹ለቤዛም ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑ፡፡›› 

 

እንደ ክርስቲያን የሕይወት ውሃ በአንተ ሕይወት ውስጥ ሊፈስ ተዘጋጅቷል፡፡ ነገር ግን በሕብረት በእርሱ መኖር              

ስታቆም፣ ቧንቧው ይዘጋል ፡፡ ኢየሱስ በዮሐንስ 7፡38-39 እንዲህ አለ፡- «... በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ፣             

የሕይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል፣... ይህንን ሊቀበሉት ስላላቸው ስለ መንፈስ  ተናገረ፤...›› 
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13. ክርስቲያን ብትሆንም፣ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሳትታረቅ ልትኖር ትችላለህ፡፡ 

 

ማሳሰቢያ፡- በነጠብጣብ የተሰራው ክብ «ቅድመ ሁኔታ›› የሚያመለክት ነው፡፡ 

 

በመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ውስጥ አለመሆኔን በምን አውቃለው? ብዙ ጊዜ የበሽታ ምልክቶች የታመመ            

ሰውነትን ይጠቁማሉ፡፡ በተመሳሳይ «ተዘውትረው ›› የሚታዪ የሚከተሉት መንፈሳዊ የኀጢአተኛ ተፈጥሮ         

ምልክቶች በሕይወትዎ መኖር አለመኖራቸውን ያረጋግጡ፡፡ ጭንቀት፣ ስጋት፣ መንገዳገድ፣ ትግል፣ የመፍረድ          

ዝንባሌ፣ ትዕግስት ማጣት፣ ሰላም ማጣት፣ ቁጣ፣ ተስፋ መቁረጥ፣ የሽንፈት ስሜት፣ ማጉረምረም፣ በትንሸ            

በትልቁ መበሳጨት፣ የሱስ ባሕርይ፣ ወዘተ፡፡ እነዚህ ምልክቶችን አዘውትረው በሕይወትዎ የሚታዩ ከሆነ፣           

በመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ውስጥ አለመሆንዎን የሚያሳዩ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 
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ጠቃሚ ነጥብ ፡- በጤናማ ቤተሰብ ውስጥ በልጅና በወላጅ መካከል የሚገኘውን ግንኙነት መቆጣጠር የወላጅ            

ኃላፊነት ነው፡፡ በተመሳሳይ መልኩ፣ መንፈሳዊ ግንኙነታችን የሰመረ መሆን አለመሆኑን ራሱ መንፈስ ቅዱስ            

ይቆጣጠራል፡፡ የእኛ ድርሻ የሚለንን ለመስማት የነቃ ማንነት መያዝ (sensitive መሆን) ይሆናል፡፡ 

 

14. ለምንድን ነው አንዳንድ ክርስቲያኖች ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እርቅ ያልተበጀለት ግንኙነት ይዘው            

የሚኖሩት? 

መንፈስ ቅዱስ በሕይወትህ ላይ ላለው ስልጣን እውቅና መስጠት ስታቆም፣ እርቅ ያልተበጀለት ግንኙነት ይዘህ             

ልትኖር ትችላለህ፡፡ መንፈስ ቅዱስ በሕይወትህ ላይ ላለው የባለቤትነት ስልጣን እውቅና መስጠት ባቆምቅ            

ጊዜ፣ በሕይወትህ ላይ ሃላፊው አንተው ራስህ ሆነሃል ፤ (በዚህ ግንኙነት ውስጥ መንፈስ ቅዱስን የምታየው             

እንደ ጌታህና መሪህ ሳይሆን እንደ ሸሪክህ ነው)፡፡ በዚህ አይነቱ ግንኙነት መንፈስ ቅዱስ በሚያስፈልግህ ወቅት              

ብቻ እንደሚታደግህ ረዳት አርገህ ታየዋለህ፡፡ መንፈስ ቅዱስ የሕይወትህ ጌታ መሆን ይገባዋል፡፡ አንተ ደግሞ             

የእርሱ ባርያና ተከታይ መሆንህን ልትረዳ ይገባል፡፡ እንዲህ አይነቱ ግንኙነት የጌታና-ባርያ  ግንኙነት ይባላል፡፡ 

 

አንተን በሚመችህ መልክ የሕይወትህን ዕቅድ አውጥተህ ከጨረስክ በኃላ፣ መንፈስ ቅዱስ በዚያ ዕቅድ ውስጥ             

እንዲረዳህ እንድትጠይቀው አይሻም፤ ተገላቢጦሹ ነው መሆን ያለበት፡፡ እርሱ ለአንተ ልዩ የሕይወት ዕቅድ            

አዘጋጅቶ በዚህ ዕቅዱ ውስጥ በፈቃደኝነት እንድትገባ ይጠብቅሃል፡፡  

 

አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔርን የአደጋ ጌዜ የስልክ ቁጥር (991) አድርገው ያስቡታል፡፡ ወደ እርሱ የሚጮሁት             

ነገሮች ከቁጥጥራቸው በወጣ ጊዜ ብቻ ነው፡፡ (እግዚአብሔር የአንተ ረዳት አብራሪ ይመስልሃልን?) እርሱን            

ራሱን ነው የምትሻው፣ ወይስ ባርኮቱን? 

 

አንዳንዶች፣ የእግዚአብሔር ቀዳሚ ጉዳይ እኔን በምድር ላይ ማስደሰት ነው ይላሉ! እግዚአብሔር የእኛን            

ደስታ ቢወድም ጊዜያዊውን ደስታ ግን አይደለም፡፡ እግዚአብሔር ዘላቂ እርካታ ሊሰጠን ይሻል፡፡ እኛ ግን             

ብዙውን ጊዜ ጊዚያዊ እርካታን እንመርጣለን፡፡ ነገር ግን እግዚአብሔር ስለሚያፈቅረንና ምርጥ የሆነው ነገር            

እንዲያገኘን ስለሚሻ እርሱ ካሰበልን ባነሰ ነገር እንድንረካ አይፈቅድም፡፡ የአንተ ደስታ ከእርሱ ጋር ያለህ             

ሕብረት ውጤት ነው ፡፡ እግዚአብሔር እጅግ ስለ ሚያፈቅርህ እውነተኛ ደስታህ ከእርሱ ጋር ባለ እውነተኛ             

ሕብረት ላይ ብቻ እንዲመሰረት ይሻል፡፡ 
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ምን እንደሚያረካኝ የበለጠ የሚያውቀው ማነው? እኔ ወይስ እግዚአብሔር? ወደ ክርስትና ሕይወት ስንመጣ            

በአዕምሮአችን ከቀድሞ አሮጌ ሕይወታችን የወረስነውን የጥሩ እና የመጥፎ ስሌት እንዲሁም          

የሚያስደስተንን እና የማያስደስተንን ነገሮች ዝርዝር/ሊስት ይዘን ነው የምንመጣው፡፡ እነዚህን አስተሳሰቦችና          

ልማዶች መተው መማር መጀመር አለብን፡፡ እግዚአብሔርን በእኛ ፕሮግራም ውስጥ ለማስገባት ማሰብ           

የለብንም፡፡ እርሱ ለእኛ፣ ከእኛ የተሻለ ዕቅድ አለው፡፡ ይህ ደግሞ እርሱን በማመን ውስጥ የምንለማመደው             

ሕይወት ነው፡፡ 

ሮሜ. 12፡1-2 ‹‹እንግዲህ ወንድሞች ሆይ፣ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ሕያው፣ ቅዱስም           

በስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርህራሄ እለምናችኋለሁ፣ እርሱም ለአእምሮ የሚመች          

አገልግሎታችሁ ነው፡፡ የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነው ነገር ምን            

እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ  እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ፡፡›› 

 

«ከመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ውጪ በመሆን ‹መልካም› ምግባራትን ማከናውን እችል ይሆን?›› መልሱ አዎን            

የሚል ነው፡፡ ከመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ውጪ በመሆን፣ ቤተ ክርስቲያን መካፈል ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ፣             

መጸለይ ፣ ገ ንዘብ መስጠት ፣ ወዘተ ትችላለህ፡፡ መልካም ነገሮችን ማድረግ በመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ውስጥ ስለ             

መገኘትህ ማረጋገጫ ሊሆን አይችልም ፡፡ 

ጳውሎስ በ1 ቆሮ. 13፡1-3 እንዲህ በማለት ያስጠነቅቃል፡- ‹‹በሰዎችና በመላእክት ልሳን ብናገር ፍቅር ግን             

ከሌለኝ እንደሚጮህ ናስ ወይም እንደሚንሸዋሸው ጸናጽል ሆኜአለሁ፡፡ ትንቢትም ቢኖረኝ፣ ምስጢርንም          

ሁሉና እውቀትን ሁሉ ባውቅ፣ ተራሮችንም እስካፈልስ ድረስ እምነት ሁሉ ቢኖረኝ፣ ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ              

ነኝ፡፡ ድሆችንም ልመግብ ያለኝን ሁሉ ባካፍል፣ ሥጋዬንም ለእሳት መቃጠል አሳልፌ ብሰጥ ፍቅር ግን ከሌለኝ              

ምንም አይጠቅመኝም፡፡›› 

 

15. ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ‹‹ያልተፈቱ ችግሮችን›› እንዴት ልለያቸው? 

ብዙ ጌዜ በኃጢአት መሸነፍ የችግሩ ምልክት ነው፡፡ በጣም አስቸጋሪ የሕይወትህ ክፍሎች፣ ችግሮቹ ሳይሆኑ             

የችግሩ ምልክቶች የመሆን እድላቸው ሰፊ ነው፡፡ መንፈስ ቅዱስ፣ በአንድ የሕይወቴ ጉዳይ ላይ አሸናፊ             

በመሆን በሌላው የሕይወቴ ክፍል ደግሞ ሆን ብዬ ባለመታዘዝ ተሸናፊ ሕይወት እየመራሁ ከእርሱ ጋር             

ሕብረት እንዳደርግ አይፈቅድልኝም፡፡ 

 

ሕብረት እንዳታደርግ ያገደህ ነገር ምንድን ነው? 

➢ ይቅርታ /ምህረት/ አለማድረግ?  
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ማር. 11፡25 «... በማንም ላይ አንዳች ቢኖርባችሁ ይቅር በሉት ...›› 

➢ በእርቅ ያልተፈታ ሕብረት?  

ማቴ. 18፡15 «ወንድምህ ቢበድልህ፣ ሄደህ አንተና እርሱ ብቻችሁን ሆናችሁ ውቀሰው ፡፡ ቢሰማህ ወንድምህን            

ገንዘብ አደረግኸው፤...›› ማቴ. 5፡23-24 «... በዚያ በመሰዊያው ፊት መባህን ትተህ ሂድ፣ አስቀድመህም            

ከወንድምህ ጋር ታረቅ፣ በኋላም በጥተህ መባህን አቅርብ፡፡›› 

➢ ካሳ አለመክፈል? 

ዘኁ. 5፡5-7 (አ.መ.ት.) «... ወንድም ሆነ ሴት በማናቸውም ረገድ ሌላውን ቢበድልና ከዚህም የተነሣ             

በእግዚአብሔር ዘንድ ያለውን ታማኝነት ቢያጐድል ያ ሰው በደለኛ ነው፤ በሠራው ኀጢአት ይናዘዝ፤            

ሰለበደሉም ሙሉ ካሳ ይክፈል፤ የተመደበበትም ካሳ ላይ አንድ አምስተኛ በመጨመር በደል ላደረሰበት ሰው             

ይስጥ፤፡፡›› 

➢ ያልተናዘዝከው ኃጢአት? 

(ኃጢአት፣ እግዚአብሔርን ደስ የማያሰኝ ማንኛውም ነገር ሁሉ መሆኑን መዘንጋት የለብንም) 

ምሣሌ 28፡13 «ኃጢአቱን የሚሰውር አይለማም፣ የሚናዘዝባትና የሚተዋት  ግን ምህረትን ያገኛል፡፡›› 

1ዮሐ. 1፡9-10 «በኃጢአታችን ብንናዘዝ ፣ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን፣ ከዓመጻም ሁሉ ሊያነጻን የታመነና           

ጻድቅ ነው፡፡ ኃጢአትን አላደረግንም ብንል፣ ሐሰተኛ እናደርገዋለን፣ ቃሉም በእኛ ውስጥ የለም፡፡›› 

 

16. የመታደስ አስፈላጊነት 

እውነት ነው፣ ኃጢአት በእግዚአብሔር ቅድስና ላይ የተደረገ አመጽ ነው፡፡ ሆኖም ኃጢአት በእኔና            

በእግዚአብሔር ሕብረት ላይ የሚያደርሰው ትልቁ ጉዳት፣ ከእነሱ ጋር ያለኝን ሕብረት ማመሳቀል ፣ እርሱ እኔን             

እንዳይጠቀም ማድረግ፣ እና እኔን ከመባረክ እንዲታቀብ ማድረጉ ነው፡፡ የራሴ ተፈጥሮ በእኔ ሕይወት ውስጥ             

እንዲገዛ በፈቀድኩበት ሁኔታ እግዚአብሔር የእሱን ፍሬ በእኔ ውስጥ ለማፍራት አይቻለውም፡፡ 

ዮሐ. 15፡4-5 (ኢየሱስ እንደዚህ አለ)፣ “በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ፡፡ ቅርንጫፍ በወይኑ ግንድ ባይኖር ከራሱ ፍሬ               

ሊያፈራ እንዳይቻለው፣ እንዲሁ እናንተ ደግሞ በእኔ ባትኖሩ አትችሉም፡፡ እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተም             

ቅርንጫፎች ናችሁ፡፡ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉምና በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ፣ እርሱ ብዙ ፍሬ              

ያፈራል፡፡” ዘላለማዊ ዋጋ ያለው በመንፈስ ቅዱስ አነሳሽነት የሚሰራ ነገር ብቻ ነው፡፡  

 

ንጉሥ ዳዊት ለ 9 ወራት ከእግዚአብሔር ሕብረት ውጪ በመሆን ኖሯል፡፡ (2ኛ ሳሙ. 11፡11-2፡25)፡፡ በዚህ              

ጊዜ፣ የእግዚአብሔር ፍላጎት፣ ከዚህ ሁኔታ እንድትወጣና ከእርሱ ጋር ያለህን ሕብረት እንድታድስ ነው፡፡            

መንፈስ ቅዱስም ከእግዚአብሔር ጋር የነበረህን ሕብረት ያወከውን ማንኛውምንም ነገር ሊገልጽልህ ፈቃደኛ           
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ነው፡፡ የአንተ ድርሻ በምን መንገድ እንዳሳዘንከው መጠየቅ፣ እውነተኛ መሆን እና በሚገልጽልህ ጉዳይ ላይ             

ስምምነትህን ማሳየት ነው፡፡  
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ግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙር 

ማሰልጠኛ ማኑዋል 

 

ምዕራፍ - ፫ 

ጥልቅ የደቀ መዝሙርነት ስልጠና ፍሬ ሃሳቦች 

 

ክፍል 2፣ ጌትነት (LORDSHIP) 

 

(ከትምሕርት 3-2 እስከ 3-7) 
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ከላይ የቀረበው ስዕል ማብራሪያ 

የትምሕርቱ አላማዎች:- 

➢ በክርስቲያኑ ማህበረሰብ ውስጥ ሁለት ካምፖች መኖራቸውን ማሳየት፡፡  

➢ በእግዚአብሔር በመታመንና በራስ ላይ በመደገፍ መከላከል ያለውን ንጽጽር ማሳየት (ምሳሌ 3፡5-6)፡፡ 

➢ ትኩረትን  ‹‹ከውጫዊ ባህሪ›› ለውጥ በማንሳት ‹‹በውስጣዊ ለውጥ›› ላይ የማድረግ አስፈላጊነትን 

ማጉላት፡፡ 

 

1. የዚህ ትምሕርት ዋነኛ አላማ በሁለት ካምፖች ውስጥ ተከፍሎ ላለው የክርስቲያኑ ማህበረሰብ የጉዳዩን             

አሳሳቢነት በማሳየት ለኢየሱስ ስልጣን (ጌትነት) ይሁንታ በመስጠት ላይ ትኩረት እንዲያደርግ መርዳት ነው፡፡ 

 

2. በርካታ ክርስቲያኖች በአንድ ክርስቲያን ሕይወት ውስጥ የተከፋፈለ ስልጣን እንዳለ ያስባሉ፡፡ ከፊሉን            

እግዚአብሔር የሚገዛውና የቀረውን ደግሞ ክርስቲያኑ የሚቆጣጠረው አድርገው ያያሉ፡፡ እንዲህ አይነቱ          

አማኝ እግዚአብሔር የቱን የሕይወቱን ክፍል መግዛት እንደሚኖርበት ለእርሱ ሊወስንለት እንደሚችል          

ያስባል፡፡ ነገር ግን ኢየሱስ ይህን ጉዳይ አስመልክቶ በ (ማቴ. 6፡24) ላይ ግልጽ መልዕክት አለው፡፡ ይህ               

የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሚያስረዳን ነገር ቢኖር፣ በክርስቲያን ሕይወት ውስጥ ሊኖር የሚችለው ጌታ አንድ             

ብቻ መሆኑን ነው፡፡ 

 

3. አንድ ክርስቲያን ይህንን ጉዳይ በአግባቡ የማይማር ከሆነ ተፈጥሮአዊ ዝንባሌው የሚሆነው           

ለእግዚአብሔር ጥቂቱን የሕይወቱን ክፍል በመስጠት የተቀረውን በራሱ ስልጣን ስር ማድረግ ይሆናል፡፡ 

 

4. በርካታ ክርስቲያኖች፣ ሕይወትን ለኢየሱስ ጌትነት ማስገዛት (ቀንበሩን መሸከም) ምን ማለት እንደሆነ            

ለአዳዲስ አማኞች ሲያስተምሩ የሚሉት ነገር፣ “ይህ ጉዳይ የረጅም ጊዜ ሂደት እንጂ የአንድ ጊዜ ቁርጠኛ              

ውሳኔ አይደለም፤” ይላሉ፡፡ ውሳኔው በሂደት የሚመጣ መሆኑን ማመን በክርስቲያኑ ሕይወት ውስጥ           

ከእግዚአብሔር ሥልጣን ይልቅ ለራስ ጉዳዮች ቅድሚያ መስጠትን ያበረታታል፡፡ ለጌታ አለቃነት እውቅና           

መስጠት የአንድ ጊዜ ቁርጠኛ ውሳኔ ሲሆን ራስን ለዚህ ስልጣን እያስገዙ መኖር ደግሞ ልክ ባለትዳሮች የአንድ               

ቀን መሃላቸውን በየዕለቱ ለመጠበቅ እንደሚተጉ የየዕለቱን ውሳኔን ይሻል ፡፡ 

 

5. ደቀ መዝሙር አድራጊው/አሰልጣኙ፣ ሰልጣኝ ደቀ መዝሙሩ በሕይወቱ ላይ የእግዚአብሔርን ስልጣን           

እንዴት እንደሚመለከት ሊለይ (ሊያውቅ) ይገባል፡፡ ለክርስቶስ ጌትነት (ስልጣን) ሕይወታቸውን የሰጡ          
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አማኞች ይህንን ጊዜና ሁኔታ ያስታውሱታል፡፡ የሚያስታውሱበት ምክንያት ደግሞ ይህ ውሳኔ ድንገተኛ ውሳኔ            

ስላልሆነ ነው፡፡ 

 

6. እግዚአብሔር በአንድ አማኝ ሕይወት ላይ የሚያነሳው የይገባኛል ጥያቄ ፍፁምና ተገቢ ሲሆን ይህም             

በአማኙ ይሁንታ ላይ የተመሰረተ አለመሆኑን አማኙ ሊያውቅ ይገባል፡፡ አማኙ ይህንን እውነት መቀበሉ            

እግዚአብሔር በአማኙ ሕይወት ላይ ሊያመጣ ያለውን በረከት መፍቀዱን የሚያመለክት ሲሆን ይህ ውሳኔ            

እግዚአብሔር በወደደው መልክ አማኙን እንዲጠቀም እንቅፋቶችን ያነሳል፡፡ ይህን ስልጣን እምቢ ማለት የራስ            

ያልሆነን ስልጣን በእብሪተኝነት መንጠቅ ማለት ነው፡፡ ‹‹ስለምን፡- ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ትሉኛላችሁ፣            

የምለውንም አታደርጉም›› (ሉቃስ 6፡46)፡፡ 

 

7. ሁለት ጌቶችን (እግዚአብሔርንና ራሱን) ሊያገለግል የሚወድ ክርስቲያን በውስጡ የተከፋፈለ ታማኝነት           

(divided loyalty) አለው፡፡ (ይህ አማኝ ሁለት ሃሳብ ያለው ነው)፡፡ እግዚአብሔርን ለማስደሰት ይፈልጋል፤            

በተጨማሪም እግዚአብሔር ለአማኙ ምኞቶች መሳካት የሚሰራ ረዳቱ እንደሆነም ያስባል፡፡ 

 

8. በብሉይ ኪዳን የነበረው ንጉሥ ሳኦል ፈቃዱን ለእግዚአብሔር ያላስገዛ አማኝ ምሳሌ ነው፡፡ ሳኦል በራሱ              

ማስተዋል ተደገፈ (በራሱ ተደገፈ)፡፡ ንጉሥ ዳዊት ደግሞ በተቃራኒው በሕይወቱ ላይ የእግዚአብሔርን ስልጣን            

የተቀበለና ለአማኝ መልካም ምሳሌ ሊሆን የሚችል ሰው ነው፡፡ እንደሚታወቀው ዳዊት ከባድ ኃጢአት ያደረገ             

ሰው ነበር፡፡ ሆኖም እግዚአብሔር ስለ ዳዊት የተገዛ ሕይወት በሐዋ. 13፡22 ላይ መስክሮለታል፡፡ በሰው አይን              

ንጉሥ ሳኦል የሰራው ኃጢአት፣ ሰው ከሚሰራው ኃጢአት አንፃር የከፋ ላይመስል ይችላል፡፡ ነገር ግን ሳኦል              

የእግዚአብሔርን ስልጣን አለመቀበሉ በእግዚአብሔር ፊት ታላቅ ኃጢአት ነበር፡፡ የሳኦል ኃጢአት ፈቃድን           

ያለመስጠት ወይም ጌትነትን ያለመቀበል ሲሆን የዳዊት ኃጢአት ደግሞ የባሕሪ ኃጢአት ነበር፡፡ 

 

9. እያንዳንዱ አማኝ ሁለት ምርጫዎች አሉት፡፡ ራሱን እንደ እግዚአብሔር ባሪያ አልያም እግዚአብሔርን            

የራሱ ምኞት አሳኪ አድርጎ መቁጠር፡፡  

ክርስቲያን፣ ያልበሰለ መንፈሳዊ ሊሆን ይችላል 
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3-3ለ ንጉሥ ሳኦል (‹‹በራሱ የሚታመን››)፣ ንጉሥ ዳዊት (‹‹መንፈሳዊ››) 

 

ሁለቱም ንጉሦች በእግዚአብሔር የተመረጡ ነበሩ፡፡ የእግዚአብሔርም መገኘት ከሁለቱም ጋር ነበር፡፡ ሁለቱም           

እግዚአብሔርን ያልታዘዙበት ወቅት ነበር፡፡ የእግዚአብሔር ነቢያትም ሁለቱንም በአንድ ወቅት አግኝተዋቸው          

ነበር፡፡ እነዚህ ንጉሦች ለእግዚአብሔር መልእክተኞች ማለትም ለሳሙኤልና ናታን መልክዕክቶች ያሳዩት          

ምላሽ የልባቸውን ምንነት ገልጦ ያሳየናል ፡፡ ውጫዊ ነገርን በማየት ለመዳኘት የሚሞክር እዚህ ቦታ ላይ             

በቀላሉ ስህተት መስራቱ አይቀርም፡፡ ነገር ግን እግዚአብሔር ውስጥን ያያል አይሳሳትምም፡፡ ‹‹...ሰው ፊትን            

ያያል እግዚአብሔር ግን ልብን ያያል...›› (1ሳሙ. 16፡7) 

 

ንጉሥ ሰሎሞን -- በራሱ የሚታመን አማኝ 

(ንጉሥ ሰለሞን ለ40 አመታት ነገሠ - ሐዋ. 13፡21) 

 

1. ንጉሥ ሳኦል በእግዚአብሔር ተመረጠ፡፡ መንፈስ ቅዱስም በእርሱ ሕይወት ውስጥ ይሰራ ነበር፡፡ (1ሣሙ.             

9-10 እና 28፡19) 

1ሣሙ. 9፡2 ለእርሱም ሳኦል የሚባል የተመረጠ መልካም ልጅ ነበረው፤ ከእስራኤልም ልጆች ከእርሱ ይልቅ             

መልካም የሆነ ሰው አልነበረም፤ ከሕዝቡም ሁሉ ይልቅ ከትከሻውና ከዚያም በላይ ቁመቱ ዘለግ ያለ ነበረ፡፡ 

1ሣሙ. 9፡17 ሳሙኤልም ሳኦልን ባየ ጊዜ እግዚአብሔር፡፡ ያ የነገርሁህ ሰው እነሆ፤ እርሱም በሕዝቤ ላይ              

ይሠለጥናል አለው፡፡ 

1ሣሙ. 10፡6-7 የእግዚአብሔርም መንፈስ በኃይል ይወርድብሃል፣ ከእነርሱም ጋር ትንቢት ትናገራለህ፣ እንደ           

ሌላ ሰውም ሆነህ ትለወጣለህ፡፡ እነዚህም ምልክቶች በደረሱህ ጊዜ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነውና እጅህ             

የምታገኘውን ሁሉ አድርግ፡፡ 

1ሣሙ. 10፡9-10 ከሳሙኤልም ዘንድ ለመሄድ ፊቱን በመለሰ ጊዜ እግዚአብሔር ሌላ ልብ ለወጠለት፤ በዚያም             

ቀን እነዚህ ምልክቶች ሁሉ ደረሱለት፡፡ ወደዚያም ኮረብታ በደረሰ ጊዜ፣ እነሆ፣ የነቢያት ጉባኤ አገኙት፤             

የእግዚአብሔርም መንፈስ በኃይል ወረደበት ፣ በመካከላቸውም ትንቢት ተናገረ፡፡ 

 

2. የንጉሥ ሳኦል ውጫዊ ተክለ ሰውነት ማራኪና በሕዝቡም ተቀባይነት ያገኘ ነበር፡፡ 

1ሳሙ. 10፡22-24 ... ከሕዝቡም ሁሉ ይልቅ ከትከሻው ወደ ላይ ከፍ ያለ ቁመተ ረጅም ነበረ፡፡ ሳሙኤልም               

ለሕዝቡ ሁሉ፡፡ ከሕዝቡ ሁሉ እርሱን የሚመስል እንደሌለ እግዚአብሔር የመረጠውን ታያላችሁን? አላቸው፤           

ሕዝቡም ሁሉ፡፡ ንጉሥ ሕያው ይሁን እያሉ እልልታ አደረጉ፡፡ 
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3. ንጉሥ ሳኦል አንድ ቀላል ትዕዛዝ ተሰጠው - ይህም ትዕዛዝ ሳሙኤል መጥቶ ለእግዚአብሔር መስዋዕት              

እስኪያቀርብ እነዲጠብቅ ነበር፡፡ 

1ሳሙ. 10፡8 በፊቴም ወደ ጌልገላ ትወርዳለህ፤ እኔም፣ እነሆ፣ የሚቃጠለውን መሥዋዕት አቀርብ ዘንድ፣            

የድነትም መሥዋዕት እሠዋ ዘንድ ወደ አንተ እወርዳለሁ፤ እኔ ወደ አንተ እስክመጣና የምታደርገውን            

እስክነግርህ ድረስ ሰባት ቀን ትቆያለህ፡፡ 

አስተውሉ ፡- በሰባተኛው ቀን ማለትም ሳሙኤል በሚደርስበት ቀን፣ ሳኦል መጠበቁን ትቶ ለካህናት ብቻ            

የተፈቀደውን የመስዋዕት ስርአት በገዛ ፈቃዱ መፈፀም ጀመረ (ዘሌ. 6፡8-13 ይመልከቱ)፡፡ 

1ሳሙ. 13፡8-14 

፡8 ሳኦልም፣ ሳሙኤል እንደ ቀጠረው ጊዜ ሰባት ቀን ቆየ፤ ሳሙኤል ግን ወደ ጌልገላ አልመጣም፣ ሕዝቡም               

ከእርሱ ተለይተው ተበታተኑ፡፡ 

፡9 ሳኦልም፣ የሚቃጠል መሥዋዕትና የድነት መሥዋዕት አምጡልኝ አለ፡፡ የሚቃጠለውንም መሥዋዕት          

አሳረገ፡፡ 

፡10 የሚቃጠለውንም መሥዋዕት ማሳረግ በፈጸመ ጊዜ፣ እነሆ፣ ሳሙኤል መጣ፤ ሳኦልም እንዲመርቀው           

ሊገናኘው ወጣ፡፡ 

፡11 ሳሙኤልም፣ ያደረግኸው ምንድር ነው? አለ፡፡ ሳኦልም፣ ሕዝቡ ከእኔ ተለይተው እንደ ተበታተኑ፣ አንተም             

በቀጠሮው እንዳልመጣህ፣ ፍልስጥኤማውያንም ወደ ማክማስ እንደ ተሰበሰቡ አየሁ ፤ 

፡12 ሰለዚህ ፣ ፍልስጥኤማውያን አሁን ወደ ጌልገላ ይወርዱብኛል፣ እኔም የእግዚአብሔርን ሞገስ          

አልለመንሁም አልሁ፤ ስለዚህም ሳልታገሥ የሚቃጠልን መሥዋዕት አሳረግሁ አለ፡፡ 

፡13 ሳሙኤልም ሳኦልን፣ አላበጀህም፤ አምላክህ እግዚአብሔር ያዘዘህን ትእዛዝ አልጠበቅህም፤ ዛሬ          

እግዚአብሔር መንግሥትህን በእስራኤል ላይ ለዘላለም አጽንቶልህ ነበረ፡፡ 

፡14 አሁንም መንግሥትህ አይጸናም፤ እግዚአብሔር እንደ ልቡ የሆነ ሰው መርጦአል ፤ እግዚአብሔርም           

ያዘዘህን አልጠበቅህምና እግዚአብሔር በሕዝቡ ላይ አለቃ ይሆን ዘንድ አዝዞታል አለው፡፡ 

 

4. ንጉሥ ሳኦል ሌላ ተጨማሪ ትዕዛዝ ተሰጠው፤ ነገር ግን በድጋሚ ትዕዛዙን ተላለፈና ሳሙኤል ሊያገኘው              

መጣ፡፡ 

(1ሳሙ. 15፡1-35) 
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፡1-3 ሳሙኤልም ሳኦልን አለው ... የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ... አሁንም ሄደህ አማሌቅን              

ምታ፣ ያላቸውንም ሁሉ ፈጽመህ አጥፋ ፣ አትማራቸውም፤ ወንዱንና ሴቱን ብላቴናውንና ሕፃኑን በሬውንና           

በጉን ግመሉንና አህያውን ግደል፡፡ 

፡4-7 ... ሳኦልም አማሌቃውያንን ከኤውላጥ ጀምሮ በግብጽ ፊት እስካለችው እስከ ሱር ድረስ መታቸው፡፡ 

ሀ. ሳኦል ለአእምሮው አልመች ያለውን የእግዚአብሔርን ትዕዛዝ ከመፈፀም ይልቅ እንደልማዱ በራሱ           

አመክኗዊ አስተሳሰብ ላይ በመደገፍ አመፁን ቀጠለ፡፡ 

፡8-9 የአማሌቅንም ንጉሥ አጋግን በሕይወቱ ማረከው ፣ ሕዝቡንም ሁሉ በሰይፍ ስለት ፈጽሞ አጠፋቸው፡፡            

ነገር ግን ሳኦልና ሕዝቡ ለአጋግ፣ ለተመረጡትም በጎችና በሬዎች ለሰቡትም ጥጆችና ጠቦቶች፣           

ለመልካሞቹም ሁሉ ራሩላቸው፣ ፈጽሞ ሊያጠፉአቸውም አልወደዱም ፤ ነገር ግን ምናምንቴንና የተናቀውን          

ሁሉ ፈጽመው አጠፉት ፡፡ 

ለ. ሳኦል ከእግዚአብሔር ይልቅ የሰውን ይሁንታ ማግኘት መረጠ፡፡ 

፡10-12 (አ.መ.ት) ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ሲል ወደ ሳሙኤል መጣ፤ ‹‹ሳዖልን በማንገሴ             

ተጸጽቻለው፤ እኔን ከመከተል ተመልሷልና፣ ትእዛዜንም አልፈጸመምና ፡፡›› ሳሙኤልም እጅግ ተጨንቆ፣         

ሌሊቱን ሙሉ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ፡፡ ሳሙኤልም ጠዋት ተነስቶ በማለዳ ‹‹ሳኦልን ለመገናኘት ሄደ፤ ነገር             

ግን ሳኦል ወደ ቀርሜሎስ ሄዷል፤ ለራሱ ክብር የመታሰቢያ ሐውልት ከዚያ ካቆመ በኋላ ተመልሶ ወደ ጌልጌላ               

ወርዷል›› ተብሎ ተነገረው፡፡  

አስተውሉ ፡- የመታሰቢያ ሐውልቱ አላማ ምንድን ነው? ሳኦል ለምን ንስሀ በሚገባና ለእግዚአብሔር ምላሽ            

በሚሰጥ ልብ አልሆነም? የሚል ጥያቄ ልናነሳ ይገባል፡፡ 

ሐ. ሳሙኤል ሳኦልን ባነጋገረበት ወቅት ሳኦል ምክንያት በመደርደር ራሱን ይከላከል ነበር፡፡ 

፡13-15 ሳሙኤልም ወደ ሳኦል መጣ፤ ሳኦልም፣ አንተ ለእግዚአብሔር የተባረክህ ሁን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ            

ፈጽሜአለሁ አለው፡፡ ሳሙኤልም፣ ይህ በጆሮዬ የምሰማው የበጎች ጩኸትና የበሬዎች ግሣት ምንድር ነው?            

አለ፡፡ ሳኦልም፣ ሕዝቡ ለአምላክህ ለእግዚአብሔር ይሠዉአቸው ዘንድ መልካሞቹን በጎችና በሬዎች          

አድነዋቸዋልና ከአማሌቃውያን አምጥተዋቸዋል፤ የቀሩትንም ፈጽመን አጠፋን አለው፡፡ 

፡16-19 ሳሙኤልም ሳኦልን፣ ቆይ፣ እግዚአብሔር ዛሬ ሌሊት የነገረኝን ልንገርህ አለው፤ እርሱም፡፡ ተናገር            

አለው፡፡ ሳሙኤልም አለ፡፡ በዓይንህ ምንም ታናሽ ብትሆን ለእስራኤል ነገዶች አለቃ አልሆንህምን?           

እግዚአብሔርም በእስራኤል ላይ ንጉሥ ትሆን ዘንድ ቀባህ፡፡ እግዚአብሔርም፡፡ ሄደህ ኃጢአተኞቹን          

አማሌቃውያንን ፈጽመህ አጥፋቸው፣ እስኪጠፉም ድረስ ውጋቸው ብሎ በመንገድ ላከህ፡፡ ለምርኮ ሳስተህ           

ለምን የእግዚአብሔርን ቃል አልሰማህም? ለምንስ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ አደረግህ? 
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፡20-21 ሳኦልም ሳሙኤልን፡፡ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቻለሁ፣ እግዚአብሔርም በላከኝ መንገድ ሄጃለሁ ፤          

የአማሌቅን ንጉሥ አጋግን አምጥቻለሁ፣ አማሌቃውያንንም ፈጽሜ አጥፍቻለሁ፡፡ ሕዝቡ ግን ለአምላክህ          

ለእግዚአብሔር በጌልገላ ይሠዉ ዘንድ ከእርሙ የተመረጡትን በጎችንና በሬዎችን ከምርኮው ወሰዱ አለው፡፡ 

፡22-23 ሳሙኤልም፣ በውኑ የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ደስ እንደሚለው እግዚአብሔር በሚቃጠልና          

በሚታረድ መሥዋዕት ደስ ይለዋልን? እነሆ፣ መታዘዝ ከመሥዋዕት፣ ማዳመጥም የአውራ በግ ስብ ከማቅረብ            

ይበልጣል፡፡ ዓመፀኝነት እንደ ምዋርተኛ ኃጢአት፣ እልከኝነትም ጣዖትንና ተራፊምን እንደ ማምለክ ነው፤           

የእግዚአብሔርን ቃል ንቀሃልና እግዚአብሔር ንጉሥ እንዳትሆን ናቀህ አለ፡፡ 

አስተውሉ ፡- የሳኦልን የምክንያታዊነት ሂደቶች አብራራ፡፡ በምክንያታዊነቱ ውስጥ ያሉት እንከኖች ምን ነበሩ?           

እግዚአብሔር የሳኦልን ልብ እንዴት ገለፀው? 

መ. ሳኦል በስተመጨረሻ ኃጢአቱን ተቀበለ፡፡ ነገር ግን በዚህም ወቅት ቢሆን፣ ከእግዚአብሔር ይሁንታ ይልቅ             

የሰውን ይሁንታ የሚሻ ሰው ነበር፡፡ 

፡24-25 ሳኦልም ሳሙኤልን፣ ሕዝቡን ስለ ፈራሁ፣ ቃላቸውንም ስለ ሰማሁ የእግዚአብሔርን ትእዛዝና           

የአንተን ቃል በመተላለፍ በድያለሁ ፡፡ አሁንም፣ እባክህ፣ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ፣ ለእግዚአብሔርም እሰግድ           

ዘንድ ከእኔ ጋር ተመለስ አለው፡፡ 

፡26-29 ሳሙኤልም ሳኦልን፣ የእግዚአብሔርን ቃል ንቀሃልና ፣ እግዚአብሔርም በእስራኤል ላይ ንጉሥ          

እንዳትሆን ንቆሃልና ከአንተ ጋር አልመለስም አለው፡፡ ሳሙኤልም ሊሄድ ዘወር ባለ ጊዜ ሳኦል የልብሱን ጫፍ              

ያዘ፣ ተቀደደም፡፡ ሳሙኤልም፣ እግዚአብሔር የእስራኤልን መንግሥት ዛሬ ከአንተ ቀደዳት፣ ከአንተም ለሚሻል           

ለጎረቤትህ (ለዳዊት) አሳልፎ ሰጣት...፡፡ 

፡30-35 እርሱም፣ በድያለሁ ፤ አሁን ግን በሕዝቤ ሽማግሌዎች ፊትና በእስራኤል ፊት ፣ እባክህ፣ አክብረኝ ፤            

ለአምላክህም ለእግዚአብሔር እሰግድ ዘንድ ከእኔ ጋር ተመለስ አለው፡፡ ሳሙኤልም ከሳኦል በኋላ ተመለሰ፤            

ሳኦልም ለእግዚአብሔር ሰገደ፡፡ 

ሠ. እግዚአብሔር ለምን ሳኦል እንደ ሞተ ይነግረናል፡፡ 

1ዜና 10፡13 እንዲሁ ሳኦል በእግዚአብሔር ላይ ስላደረገው ኃጢአት፥ የእግዚአብሔርንም ቃል ስላልጠበቀ           

ሞተ፡፡ ደግሞም መናፍስት ጠሪ ስለ ጠየቀ እግዚአብሔርንም ስላልጠየቀ፥ ስለዚህ ገደለው፥ መንግሥቱንም           

ወደ እሴይ ልጅ ወደ ዳዊት አሳለፈው፡፡ 

 

ንጉሥ ዳዊት - መንፈሳዊ አማኝ 

(ንጉስ ዳዊት ለ40 ዓመታት ነገሠ - 2ሳሙ. 5፡4-5) 

1. ዳዊት እግዚአብሔርን አሳዘነ፡፡ ለወራትም ከእርሱ ሕብረት ፈቀቅ አለ፡፡ (2ሳሙ. 11) 
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2ሳሙ. 11፡1 እንዲህም ሆነ፤ በዓመቱ መለወጫ ነገሥታት ወደ ሰልፍ በሚወጡበት ጊዜ፣ ... ዳዊት ግን              

በኢየሩሳሌም ቀርቶ ነበር፡፡ 

፡2-5 እንዲህም ሆነ፤ ወደ ማታ ጊዜ ዳዊት ከምንጣፉ ተነሣ፣ በንጉሥም ቤት በሰገነት ላይ ተመላለሰ፤ በሰገነቱ               

ሳለ አንዲት ሴት ስትታጠብ አየ፤ ሴቲቱም መልከ መልካም ነበረች፡፡ ዳዊትም ልኮ ስለ ሴቲቱ ጠየቀ ፤ አንድ               

ሰውም፡፡ ይህች የኤልያብ ልጅ የኬጢያዊው የኦርዮ ሚስት ቤርሳቤህ አይደለችምን? አለ፡፡ ዳዊትም           

መልእክተኞች ልኮ አስመጣት ፤ ወደ እርሱም ገባች፣ ከርኵሰትዋም ነጽታ ነበርና ከእርስዋ ጋር ተኛ፤ ወደ             

ቤትዋም ተመለሰች፡፡ ሴቲቱም አረገዘች፣ ወደ ዳዊትም፡፡ አርግዤአለሁ ብላ ላከችበት፡፡ 

፡6-13 ዳዊትም ወደ ኢዮአብ፣ ኬጢያዊውን ኦርዮን ስደድልኝ ብሎ ላከ፡፡ ኢዮአብም ኦርዮን ወደ ዳዊት             

ሰደደው፡፡ ... ዳዊትም ኦርዮን፣ ወደ ቤትህ ሂድ፣ እግርህንም ታጠብ አለው፡፡ ኦርዮም ከንጉሡ ቤት ሲወጣ              

ማለፊያ የንጉሥ መብል ተከትሎት ሄደ፡፡ ኦርዮ ግን ከጌታው ባሪያዎች ሁሉ ጋር በንጉሥ ቤት ደጅ ተኛ፣ ወደ                

ቤቱም አልወረደም፡፡ ኦርዮ ወደ ቤቱ አልሄደም ብለው ለዳዊት ነገሩት፤ ዳዊትም ኦርዮን፡፡ አንተ ከመንገድ             

የመጣህ አይደለምን? ስለ ምን ወደ ቤትህ አልወረድህም? አለው፡፡ ኦርዮም ዳዊትን፣ ታቦቱና እስራኤል            

ይሁዳም በጎጆ ተቀምጠዋል፤ ጌታዬ ኢዮአብና የጌታዬም ባሪያዎች በሰፊ ሜዳ ሰፍረዋል፤ እኔ ልበላና ልጠጣ             

ወይስ ከሚስቴ ጋር ልተኛ ወደ ቤቴ እሄዳለሁን? በሕይወትህና በሕያው ነፍስህ እምላለሁ! ይህን ነገር             

አላደርገውም አለው፡፡ ዳዊትም ኦርዮን፣ ዛሬ ደግሞ በዚህ ተቀመጥ፣ ነገም አሰናብትሃለሁ አለው፡፡ ኦርዮም            

በዚያ ቀንና በነጋው በኢየሩሳሌም ተቀመጠ፡፡ ዳዊትም ጠራው፣ በፊቱም በላና ጠጣ፣ አሰከረውም፤ ነገር ግን             

በመሸ ጊዜ ወጥቶ ከጌታው ባሪያዎች ጋር በምንጣፉ ላይ ተኛ፣ ወደ ቤቱም አልወረደም፡፡ 

 

፡14-25 በነጋም ጊዜ ዳዊት ለኢዮአብ ደብዳቤ ጻፈ፣ በኦርዮም እጅ ላከው፡፡ በደብዳቤውም፡፡ ኦርዮን ጽኑ ሰልፍ              

ባለበት በፊተኛው ስፍራ አቁሙት፣ ተመትቶም ይሞት ዘንድ ከኋላው ሽሹ ብሎ ጻፈ፡፡ ... ኬጢያዊው             

ኦርዮም ደግሞ ሞተ፡፡ ኢዮአብም ልኮ በሰልፍ የሆነውን ሁሉ ለዳዊት ነገረው፡፡ ለመልእክተኛውም እንዲህ ብሎ             

አዘዘው፡፡ ... ባሪያህ ኬጢያዊው ኦርዮ ደግሞ ሞተ በለው፡፡ ... 

፡26-27 የኦርዮም ሚስት ባልዋ ኦርዮ እንደሞተ በሰማች ጊዜ ለባልዋ አለቀሰች፡፡ የልቅሶዋም ወራት ሲፈጸም             

ዳዊት ልኮ ወደ ቤቱ አስመጣት፣ ሚስትም ሆነችው፣ ወንድ ልጅም ወለደችለት፤ ነገር ግን ዳዊት ያደረገው              

ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ሆነ፡፡ 

ሀ. ሳሙኤል ሳኦልን እንደ ተገናኘው ነብዩ ናታን ዳዊትን ተገናኘው፡፡ 

2ሳሙ. 12፡1-4 እግዚአብሔርም ናታንን ወደ ዳዊት ላከ፣ ወደ እርሱም መጥቶ አለው፡፡ በአንድ ከተማ አንዱ              

ባለጠጋ አንዱም ድሀ የሆኑ ሁለት ሰዎች ነበሩ፡፡ ባለጠጋውም እጅግ ብዙ በግና ላም ነበረው፡፡ ለድሀው ግን               

ከገዛት አንዲት ታናሽ በግ በቀር አንዳች አልነበረውም፤ አሳደጋትም፣ ከልጆቹም ጋር በእርሱ ዘንድ አደገች፤             
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እንጀራውንም ትበላ፣ ከዋንጫውም ትጠጣ፣ በብብቱም ትተኛ ነበር፣ እንደ ልጁም ነበረች፡፡ ወደ ባለጠጋውም            

እንግዳ በመጣ ጊዜ ከበጉና ከላሙ ወስዶ ለዚያ ወደ እርሱ ለመጣው እንግዳ ያዘጋጅለት ዘንድ ሳሳ፤ የዚያንም               

የድሀውን ሰው በግ ወስዶ ለዚያ ለመጣው ሰው አዘጋጀ፡፡ 

፡5-6 ዳዊትም ወደ ኢዮአብ፡፡ ኬጢያዊውን ኦርዮን ስደድልኝ ብሎ ላከ፡፡ ኢዮአብም ኦርዮን ወደ ዳዊት             

ሰደደው፡፡ ኦርዮም ወደ እርሱ በመጣ ጊዜ ዳዊት የኢዮአብንና የሕዝቡን ድነት፣ ሰልፉም እንዴት እንደ ሆነ              

ጠየቀው፡፡ 

፡7-12 ናታንም ዳዊትን አለው፡፡ ያ ሰው አንተ ነህ፡፡ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፡፡             

በእስራኤል ላይ ንጉሥ ልትሆን ቀባሁህ፥ ከሳኦልም እጅ አዳንሁህ የጌታህንም ቤት ሰጠሁህ፥ የጌታህንም            

ሚስቶች በብብትህ ጣልሁልህ የእስራኤልንና የይሁዳን ቤት ሰጠሁህ ይህም አንሶ ቢሆን ኖሮ ከዚህ የበለጠ             

እጨምርልህ ነበር፡፡ አሁንስ በፊቱ ክፉ ትሠራ ዘንድ የእግዚአብሔርን ነገር ለምን አቃለልህ ? ኬጢያዊውን            

ኦርዮን በሰይፍ መትተሃል፥ ሚስቱንም ለአንተ ሚስት ትሆን ዘንድ ወስደሃል እርሱንም በአሞን ልጆች ሰይፍ             

ገድለሃል፡፡ ስለዚህም አቃልለኸኛልና፥ የኬጢያዊውንም የኦርዮን ሚስት ለአንተ ሚስት ትሆን ዘንድ ወስደሃልና           

ለዘላለም ከቤትህ ሰይፍ አይርቅም፡፡ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፦ እነሆ፥ ከቤትህ ክፉ ነገር አስነሣብሃለሁ            

ሚስቶችህንም በዓይንህ ፊት እወስዳለሁ፥ ለዘመድህም እሰጣቸዋለሁ፥ በዚህችም ፀሐይ ዓይን ፊት          

ከሚስቶችህ ጋር ይተኛል፡፡ አንተ ይህን በስውር አድርገኸዋል እኔ ግን ይህን በእስራኤል ሁሉ ፊትና በፀሐይ ፊት               

አደርገዋለሁ፡፡ 

 

ለ. ነገር ግን ዳዊት ሳኦል እንዳደረገው ሳይሆን፣ ለኃጢአቱ ሙሉ ኃላፊነትን ወሰደ፡፡ ከዛምሙሉ በሙሉ ይቅር               

ተባለ፡፡ (መዝ. 51 ን ይመልከቱ) 

12፡13 ዳዊትም ናታንን፡፡ እግዚአብሔርን በድያለሁ አለው፡፡ ናታንም ዳዊትን፡፡ እግዚአብሔር ደግሞ          

ኃጢአትህን አርቆልሃል ፤ አትሞትም፡፡ 

፡14 ነገር ግን በዚህ ነገር ለእግዚአብሔር ጠላቶች ታላቅ የስድብ ምክንያት አድርገሃልና ስለዚህ ደግሞ             

የተወለደልህ ልጅ ፈጽሞ ይሞታል  አለው፡፡ 

 

2. እግዚአብሔር ዳዊትን ይቅር ያለበት ይቅርታ ፍፁም ነበር፡፡ 

12፡24 ዳዊትም ሚስቱን ቤርሳቤህን አጽናናት፣ ወደ እርስዋም ገባ፣ ከእርስዋም ጋር ተኛ፤ ወንድ ልጅም             

ወለደች፣ ስሙንም ሰሎሞን  ብሎ ጠራው፡፡ እግዚአብሔርም ወደደው፤  

ማስታወሻ ፡- ሰለሞን መቅደሱን እንዲሰራ እና ከጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የተወሰነውን እንዲጽፍ፣ በእግዚአብሔር           

ተመረጠ፡፡ ሰለሞን በኢየሱስ የዘር ሃረግ ዝርዝር ውስጥም እንዳለ ያስተውሉ፡፡ 
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3. ውይይት 

ሳኦልና ዳዊት ሁለቱም አማኞች ነበሩ፡፡ አንዱ ፈቃዱን ለእግዚአብሔር ጌትነት ባለማስገዛት ኃጢአትን           

አደረገ፡፡ ሌላው ደግሞ ፈቃዱን ለጌትነቱ ሰጥቶ የባሕሪይ ኃጢአት ሰራ፡፡ 

ፍርዱ በምርጫ ሳጥን የሚወሰን ቢሆን የትኛው የከፋ ኃጢአት እንደ ሰራ ይቆጠር ነበር? ለምን? የትኛው              

ኃጢአት ነው እግዚአብሔር የከፋ ነው ያለው? ለምን? ኃጢአታቸው ያስከተለው ውጤት ምን ነበረ? 

 

‹‹በራስህ የምትታመን (ሥጋዊ) ስለሆንክ የምትሰራው ሁሉ (በሰው ፊት) ስህተት ሆኖ እንደማይቆጠር ሁሉ            

‹‹መንፈሳዊ›› ስለሆንክ የምታደርገው ሁሉ (በእግዚአብሔር ፊት) ያለነውር ነው ማለት አይደለም፡፡  

 

አንድ ሰው እንዲህ አለ፣ ‹‹ባህሪ ማለት (ከአንተና ከእግዚአብሔር በቀር) ማንም በአካባቢህ በማይኖርበት 

ወቅት የምትሆነው ማንነትህ ነው፡፡ 
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3-4ሀ ‹‹የእስራኤላዊያን ጉዞ አጠቃላይ ምልከታ›› 

 

ማስታወሻ ፡- ደቀ መዝሙር አድራጊው/አሰልጣኙ አስቀድሞ የሚከተሉትን የማስተማሪያ ምክሮች በጥንቃቄ         

አንዲያነብ እንመክራለን፡፡ 

 

1. የትምሕርት 3-4ሀ ዋነኛ አላማ የእስራኤላውያንን ጉዞ ማለትም ከግብፅ ባርነት እስከ ነፃነት (ከነዓን)             

ያለውን ጉዞ በኢያሱ መጽሐፍ ላይ በመመስረት ለሰልጣኙ ደቀ መዝሙር ማስጠናት ነው፡፡ የእስራኤላውያን            

ጉዞ እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ላለን ሕብረት (ግንኙነት) እንደ ጠቃሚ ምሳሌና ሞዴል ሆኖ ሊያገለግለን             

ይችላል፡፡ (1ቆሮ. 10፡11 «ይህም ሁሉ እንደ ምሳሌ ሆነባቸው፣ እኛንም የዘመናት መጨረሻ የደረሰብንን            

ሊገስጸን ተጻፈ ፡፡››) 

 

2. በትምህርቱ ወቅት ስለ እስራኤላውያን ልብና እግዚአብሔር ለእነርሱ ያደረገውን ሁኔታ ትኩረት ሰተው            

ይከታተሉ፡፡ ከትምሕርት 3-3ሀ በተገኘ ልምድ አማካኝነት ሰልጣኙ ደቀ መዝሙር ራሱን ችሎ የእስራኤልን            

ሕይወት ከራሱ ሕይወት እና ከሌሎች ክርስቲያኖች ሕይወት ጋር ማነፃፀር ሊጀምር እንደሚችል ይጠበቃል፡፡ 

 

3. የእስራኤላዊያንን ጉዞ ፋይዳ ስታስተምር በመርሆዎች ላይ ትኩረት በማድረግ ይሄ ጉዳይ እንዴት            

በክርስቲያኖች እና በእግዚአብሔር መካከል ላለ ግንኙነት ምሳሌ ሊሆን እንደሚችል አስብ፡፡ 

 

4. እንደ አስፈላጊነቱ እስራኤላዊያን በግብፅ የነበረባቸውን የባርነት ሁኔታ ግለፅ፡፡ 

 

5. ዘፀአት 3፡7-8 ላይ በቀረበው የቁጥቋጦው ትይንት ላይ እግዚአብሔር ለእስራኤል ያለውን ሃሳብ ለሙሴ             

ሲገልጽ እንመለከታለን፡፡ እግዚአብሔር ሁለት ደረጃ ያለው አላማ ለእስራኤል ነበረው፡፡ የመጀመሪያው ደረጃ           

እነርሱን ከግብፅ ማውጣት ነበር፡፡ ሁለተኛው ደረጃ ደግሞ ወደ ተስፋቱ ምድር በቀጥታ መውሰድ፡፡ በከንዓን             

ያለውን የእርሱን በረከት ማቆምም ሆነ እስራኤላውያንን በምድረ በዳ ፍሬ አልባ ጊዜ እንዲያሳልፉ ማድረግ             

የእግዚአብሔር ሃሳብ አልነበረም፡፡ 

 

6. ከዘፀአት 12 ላይ በማንበብ የፋሲካን ሁኔታ (የቤዛነትን መርህ/substitutionary principle) በማጉላት           

አብራራ፡፡ 
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7. እንደ አስፈላጊነቱ የቀይ ባሕር መከፈልንንና የሕግ (10ቱ ትዕዛዛት) መሰጠትን አብራራ፡፡ 

 

8. በዮርዳኖስ ወንዝ የተገለጠው የእስራኤል ሕዝብ የልብ ዝንባሌ ለእኛ የሚያስተላልፈው በጣም ጠቃሚ            

ትምሕርት አለው፡፡ ቁጥር 13 እና 14 (ትምሕርት 3-4ሀ) ስታነብ እግዚአብሔር የእስራኤል ህዝብ            

እንዲገነዘብለት የፈለገውን የእርሱን 

ፍላጎት፣ እግዚአብሔር በከነዓን ለእስራኤላውያን ያለውን አላማና በረከት ትኩረት በመስጠት ይሁን፡፡ በእነዚህ           

ጥቅሶች መሠረት እግዚአብሔር ለእስራኤል የነበረው አላማ መባረክ ብቻ እንደነበረ ሊታወቅ ይገባል፡፡           

በእግዚአብሔር በኩል የተደረገ 

ስህተት ስለመኖሩ የሚጠቁመን ምንም መረጃ የለም፡፡ ነገር ግን እስራኤላውያን ልክ እንደ አማኞች            

እግዚአብሔር ሊታመን የሚችል ስለ መሆኑ ጥርጣሬ ነበራቸው፡፡ በእግዚአብሔር ባሕሪ ላይ የነበራቸው           

አለመታመን የመነጨው ኢ- ምክንያታዊ ከሆነ የሰው አስተሳሰብ ነበር፡፡ (ምሳሌ 3፡5-6) 

 
 

የእስራኤላውያንን ጉዞ የሚያብራሩ ጥቅሶች 
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1. እግዚአብሔር ለእስራኤል ያለውን ባለ ሁለት ደረጃ እቅዱን በእሳት በሚቃጠል ቁጥቋጦ ውስጥ ለሙሴ             

ሲገልፅለት እስራኤላውያን በግብፅ ለ400 አመታት ያህል እየተገዙ ነበር፡፡  

 

ሕዝ. 20፡5-6 እንዲህም በላቸው፡፡ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፡፡ እስራኤልን በመረጥሁበት ለያዕቆብም           

ቤት ዘር በማልሁበት ቀን በግብጽም ምድር በተገለጥሁላቸውና፡፡ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ ብዬ            

በማልሁላቸው ጊዜ በዚያ ቀን ከግብጽ ምድር ወዳዘጋጀሁላቸው ፣ ወተትና ማር ወደምታፈስሰው፣ የምድርም           

ሁሉ ጌጥ ወደምትሆን ምድር አ ወጣቸው ዘንድ  ማልሁላቸው፤ 

 

2. እግዚአብሔር በግብፃዊያን ላይ ቁጣውን አነደደ፡፡ የመጨረሻው ፍርዱ ምልክት ‹‹ፋሲካ›› ነበር፡፡  
ዘፀ. 12፡21-23 ሙሴም የእስራኤልን ሽማግሌዎች ጠርቶ አላቸው፡፡ በየቤታችሁ ጠቦት ምረጡ፣          

ወስዳችሁም ለፋሲካ እረዱት ፡፡ ከሂሶጵ ቅጠልም ጭብጥ ውሰዱ፣ በዕቃ ውስጥ ባለውም ደም ንከሩት፣            

በዕቃውም ውስጥ ካለው ደም ሁለቱን መቃኖችና ጉበኑን እርጩ ፤ ከእናንተም አንድ ሰው ከቤቱ ደጅ እስኪነጋ              

ድረስ አይውጣ፡፡ እግዚአብሔር ግብፃውያንን ይመታ ዘንድ ያልፋልና፤ ደሙንም በጉበኑና በሁለቱ መቃኖች ላይ            

ባየ ጊዜ እግዚአብሔር በደጁ ላይ ያልፋል፣ አጥፊውም ይመታችሁ ዘንድ ወደ ቤታችሁ እንዲገባ አይተውም፡፡ 

 

ዘፀ. 12፡29-31 እንዲህም ሆነ፤ እኩል ሌሊት በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር፣ በዙፋን ከተቀመጠው ከፈርዖን በኵር             

ጀምሮ በግዞት እስካሉት እስከ ምርኮኞቹ በኵር ድረስ፣ የግብፃውያንን በግብፅ ምድር የተገኘውን በኵር ሁሉ፣             

የእንስሳውንም በኵሮች ሁሉ መታ፡፡ ፈርዖንም ባሪያዎቹም ሁሉ ግብፃውያንም ሁሉ በሌሊት ተነሡ፤ የሞተ            

የሌለበት ቤት አልነበረምና በግብፅ ምድር 

ታላቅ ልቅሶ ሆነ፡፡ ፈርዖንም ሙሴንና አሮንን በሌሊት ጠርቶ፡፡ እናንተ የእስራኤልም ልጆች ተነሡ፣ ከሕዝቤ             

መካከል ውጡ፤ ሂዱም፣ እንዳላችሁም እግዚአብሔርን አገልግሉ፤ 

3. እግዚአብሔር የቀይ ባህርን ከፍሎ እስራኤልን ከፈርኦን ሰራዊት አዳነ፡፡  
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ዘፀ. 14፡21-22 ሙሴም በባሕሩ ላይ እጁን ዘረጋ፤ እግዚአብሔርም ሌሊቱን ሁሉ ጽኑ የምሥራቅ ነፋስ             

አምጥቶ ባሕሩን አስወገደው፣ ባሕሩንም አደረቀው፣ ውኃውም ተከፈለ፡፡ የእስራኤልም ልጆች በባሕሩ መካከል           

በየብስ ገቡ፤ ውኃውም በቀኛቸውና በግራቸው እንደ ግድግዳ ሆነላቸው፡፡ 

፡23-25 ግብፃውያንም፣ የፈርዖን ፈረሶችና ሰረገሎች ፈረሰኞቹም ሁሉ፣ እያሳደዱ በኋላቸው ወደ ባሕር           

መካከል ገቡ፡፡ ንጋትም በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር በእሳትና በደመና ዓምድ ሆኖ የግብፃውያንን ሠራዊት            

ተመለከተ፣ የግብፃውያንንም ሠራዊት አወከ፡፡ የሰረገሎቹንም መንኰራኵር አሰረ፣ ወደ ጭንቅም አገባቸው፤          

ግብፃውያንም፡፡ እግዚአብሔር በግብፃውያን ላይ ይዋጋላቸዋልና ከእስራኤል ፊት እንሽሽ አሉ፡፡ 

፡26-28 እግዚአብሔርም ሙሴን፡፡ እጅህን በባሕሩ ላይ ዘርጋ፣ ውኃውም በግብፃውያን በሰረገሎቻቸውም          

በፈረሰኞቻቸውም ላይ ይመለስ አለው፡፡ ሙሴም እጁን በባሕሩ ላይ ዘረጋ፣ ባሕሩም ማለዳ ወደ መፍሰሱ             

ተመለሰ፤ ግብፃውያንም ከእርሱ ሸሹ፣ እግዚአብሔርም ግብፃውያንን በባሕሩ መካከል ጣላቸው ፡፡ ውኃውም          

ተመልሶ በኋላቸው ወደ ባሕር የገቡትን ሰረገሎችን ፈረሰኞችንም የፈርዖንንም ሠራዊት ሁሉ ከደነ፤           

ከእነርሱም አንድ ስንኳ አልቀረም፡፡ 

 
4. እግዚአብሔር በሲና ተራራ ተገለጠ፤ አስሩን ትዛዛትና ሕጉን ሰጠ፡፡  

ዘፀአት 19፡18-20 እግዚአብሔርም በእሳት ስለ ወረደበት የሲና ተራራ ሁሉ ይጤስ ነበር፤ ከእርሱም            

እንደ እቶን ጢስ ያለ ጢስ ይወጣ ነበር፣ ተራራውም ሁሉ እጅግ ይናወጥ ነበር፡፡ የቀንደ መለከቱም              

ድምፅ እጅግ በበረታና በጸና ጊዜ ሙሴ ተናገረ እግዚአብሔርም በድምፅ መለሰለት፡፡ እግዚአብሔርም በሲና            

ተራራ ላይ ወደ ተራራው ራስ ወረደ፤ እግዚአብሔርም ሙሴን ወደ ተራራው ራስ ጠራው፤ ሙሴም ወጣ፡፡ 

ዘፀአት 24፡12 እግዚአብሔርም ሙሴን፡፡ ወደ እኔ ወደ ተራራው ውጣ፣ በዚያም ሁን፤ እነርሱን ታስተምር             

ዘንድ እኔ የጻፍሁትን ሕግና ትእዛዝ የድንጋይም ጽላት እሰጥሃለሁ አለው፡፡ 

 

5. እስራኤላውያን ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ ደረሱ፡፡ እዚህ ቦታ ላይ ውሳኔ መወሰን ነበረባቸው፡፡ እግዚአብሔር             

ሊታመን ይችላልን? ይንከባከባቸዋልን? የሰጣቸውን ተስፋ ሊያምኑ ይችላሉን? ወይስ አደጋው የከፋ ነበር? 
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ከየነገዱ የተመረጡ 12 ሰዎች ከነዓንን ይሰልሉ ዘንድ ተላኩ፡፡  
ዘኁልቁ 13 

፡1-3 እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፡፡ ለእስራኤል ልጆች የምሰጣትን የከንዓንን ምድር           

ይሰልሉ ዘንድ ሰዎችን ላክ፤ ከአባቶች ነገድ ሁሉ እያንዳንዱ በመካከላቸው አለቃ የሆነ አንድ ሰው ትልካላችሁ፡፡              

ሙሴም እንደ እግዚአብሔር ትእዛዝ ከፋራን ምድረ በዳ ላካቸው፤ እነርሱም ሁሉ የእስራኤል ልጆች አለቆች             

ነበሩ፡፡ 

፡23 ወደ ኤሽኮልም ሸለቆ መጡ፣ ከዚያም ከወይኑ አንድ ዘለላ የነበረበትን አረግ ቈረጡ፣ ሁለቱም ሰዎች              

በመሎጊያ ተሸከሙት፤ ደግሞም ከሮማኑ ከበለሱም አመጡ፡፡ 

፡25-29 ምድሪቱንም ሰልለው ከአርባ ቀን በኋላ ተመለሱ፡፡ በፋራን ምድረ በዳና በቃዴስ ወዳሉት ወደ ሙሴና              

ወደ አሮን ወደ እስራኤልም ልጆች ማኅበር ሁሉ ሄደው ደረሱ፤ ወሬውንም ለእነርሱና ለማኅበሩ ሁሉ             

ነገሩአቸው፣ የምድሪቱንም ፍሬ አሳዩአቸው፡፡ እንዲህም ብለው ነገሩት፡፡ ወደ ላክኸን ምድር ደረስን፣ እርስዋም            

ወተትና ማር ታፈስሳለች ፣ ፍሬዋም ይህ ነው፡፡ ነገር ግን በምድሪቱ የሚኖሩ ሰዎች ኃያላን ናቸው፡፡             

ከተሞቻቸውም የተመሸጉ እጅግም የጸኑ ናቸው፤ ደግሞም በዚያ የዔናቅን ልጆች አየን፡፡ በደቡብም ምድር            

አማሌቅ ተቀምጦአል፤ በተራሮቹም ኬጢያዊና ኢያቡሳዊ አሞራዊም ተቀምጠዋል፤ ከነዓናዊም በባሕር ዳርና          

በዮርዳኖስ አጠገብ ተቀምጦአል፡፡ 

፡30 ካሌብም  ሕዝቡን በሙሴ ፊት ዝም አሰኘና፡፡ ማሸነፍ እንችላለንንና እንውጣ፣ እንውረሰው አለ ፡፡ 

፡31-33 ከእርሱ ጋር የወጡ ሰዎች ግን፡፡ በኃይል ከእኛ ይበረታሉና በዚህ ሕዝብ ላይ መውጣት አንችልም አሉ ፡፡               

ስለ ሰለሉአትም ምድር ክፉ ወሬ ለእስራኤል ልጆች እያወሩ፡፡ እኛ ዞረን የሰለልናት ምድር የሚኖሩባትን ሰዎች              

የምትበላ ምድር ናት፤ በእርስዋም ዘንድ ያየናቸው ሰዎች ሁሉ ረጃጅም ሰዎች ናቸው ፡፡ በዚያም ከኔፊሊም             

ወገን የሆኑትን ኔፊሊም፣ የዔናቅን ልጆች፣ አየን፤ እኛም በዓይናችን ግምት እንደ አንበጣዎች ነበርን፣ ደግሞም             

እኛ በዓይናቸው ዘንድ እንዲሁ ነበርን አሉ፡፡ 

ዘኁልቁ 14 

፡1-4 ማኅበሩም ሁሉ ድምፃቸውን አንሥተው ጮኹ፤ ሕዝቡም በዚያ ሌሊት አለቀሱ፡፡ የእስራኤልም ልጆች            

ሁሉ በሙሴና በአሮን ላይ አጕረመረሙ፤ ማኅበሩም ሁሉ፡፡ በግብፅ ምድር ሳለን ምነው በሞትን ኖሮ! ወይም              

በዚህ ምድረ በዳ ምነው በሞትን ኖሮ! እግዚአብሔርም በሰይፍ እንሞት ዘንድ ወደዚች ምድር ለምን             

ያገባናል? ሴቶቻችንና ልጆቻችን ምርኮ ይሆናሉ፤ ወደ ግብፅ መመለስ አይሻለንምን? አሉአቸው፡፡ እርስ           

በርሳቸውም፡፡ ኑ፣ አለቃ ሾመን ወደ ግብፅ እንመለስ ተባባሉ፡፡ 

፡5-9 ...የነዌ ልጅ ኢያሱና የዮፎኒ ልጅ ካሌብ ልብሳቸውን ቀደዱ፤ ለእስራኤልም ልጆች ማኅበር ሁሉ፡፡ ዞረን              

የሰለልናት ምድር እጅግ መልካም ናት፡፡ እግዚአብሔርስ ከወደደን ወተትና ማር ወደምታፈስሰው ወደዚች           
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ምድር ያገባናል እርስዋንም ይሰጠናል ፡፡ ነገር ግን በእግዚአብሔር ላይ አታምፁ፤ እንደ እንጀራ ይሆኑልናልና            

የምድሪቱን ሰዎች አትፍሩ፤ ጥላቸው ከላያቸው ተገፍፎአል፣ እግዚአብሔርም ከእኛ ጋር ነው፤ አትፍሩአቸው           

ብለው ተናገሩአቸው፡፡ 

፡10-12 ማኅበሩ ሁሉ ግን በድንጋይ ይወግሩአቸው ዘንድ ተማከሩ፡፡ የእግዚአብሔርም ክብር ለእስራኤል ልጆች            

ሁሉ በመገናኛው ድንኳን ተገለጠ፡፡ እግዚአብሔርም ሙሴን፡፡ ይህ ሕዝብ እስከ መቼ ይንቀኛል? በፊቱስ            

ባደረግሁት ተአምራት ሁሉ እስከ መቼ አያምንብኝም? ከርስታቸው አጠፋቸው ዘንድ በቸነፈር          

እመታቸዋለሁ፤ አንተም ከእነርሱ ለሚበዛና ለሚጠነክር ሕዝብ አደርግሃለሁ አለው፡፡ 

፡13-16 ሙሴም እግዚአብሔርን አለው፡፡ ግብፃውያን ይሰማሉ፤ ይህን ሕዝብ ከመካከላቸው በኃይልህ          

አውጥተኸዋልና፤ ለዚችም ምድር ሰዎች ይናገራሉ፡፡ አንተ እግዚአብሔር በዚህ ሕዝብ መካከል እንደ ሆንህ            

ሰምተዋል፤ አንተም፣ አቤቱ፣ ፊት ለፊት ተገልጠሃል፣ ደመናህም በላያቸው ቆሞአል፣ በቀንም በደመና ዓምድ፣            

በሌሊትም በእሳት ዓምድ በፊታቸው ትሄዳለህ፡፡ ይህን ሕዝብ እንደ አንድ ሰው ብትገድል ዝናህን የሰሙ             

አሕዛብ፡፡ እግዚአብሔር ይህን ሕዝብ ወደ ማለላቸው ምድር ያገባቸው ዘንድ አልቻለምና በምድረ በዳ            

ገደላቸው ብለው ይናገራሉ፡፡ 

፡17-19 አሁንም፣ እባክህ፡፡ እግዚአብሔር ታጋሽና ምሕረቱ የበዛ፣ አበሳንና መተላለፍን ይቅር የሚል፣           

ኃጢአተኞችንም ከቶ የማያነጻ፣ የአባቶችን ኃጢአት እስከ ሦስትና እስከ አራት ትውልድ ድረስ በልጆች ላይ             

የሚያመጣ ነው ብለህ እንደ ተናገርህ፣ የጌታ ኃይል ታላቅ ይሁን፡፡ ይህን ሕዝብ ከግብፅ ምድር ካወጣህ ጀምሮ               

እስከ ዛሬ ድረስ ይቅር እንዳልሃቸው፣ እባክህ፣ እንደ ምሕረትህ ብዛት የዚህን ሕዝብ ኃጢአት ይቅር በል፡፡ 

፡20-25 እግዚአብሔርም አለ፡፡ እንደ ቃልህ ይቅር አልሁ ፤ ነገር ግን እኔ ሕያው ነኛ በእውነት የእግዚአብሔር              

ክብር ምድርን ሁሉ ይሞላል፡፡ በግብፅ ምድርና በምድረ በዳ ያደረግሁትን ተአምራቴንና ክብሬን ያዩ እነዚህ             

ሰዎች ሁሉ አሥር ጊዜ ስለ ተፈታተኑኝ ነገሬንም ስላልሰሙ ፣ በእውነት ለአባቶቻቸው የማልሁላቸውን ምድር            

አያዩም፤ ከእነርሱም የናቀኝ ሰው ሁሉ አያያትም፤ ባሪያዬ ካሌብ ግን ሌላ መንፈስ ከእርሱ ጋር ስለ ሆነ               

ፈጽሞም ስለተከተለኝ እርሱ ወደ ገባባት ምድር አገባዋለሁ፤ ዘሩም ይወርሳታል፡፡ አማሌቅና ከነዓናዊውም           

በሸለቆው ውስጥ ተቀምጦአል፤ በነጋው ተመልሳችሁ በኤርትራ ባሕር መንገድ ወደ ምድረ በዳ ሂዱ፡፡ 

፡26-35 እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን እንዲህ ብሎ ተናገራቸው፡፡ የሚያጕረመርምብኝን ይህን ክፉ          

ሕዝብ እስከ መቼ እታገሠዋለሁ? በእኔ ላይ የሚያጕረመርሙትን የእስራኤልን ልጆች ማጕረምረም ሰማሁ፡፡           

እንዲህ በላቸው፡፡ እኔ ሕያው ነኝና በጆሮዬ እንደ ተናገራችሁት እንዲሁ በእውነት አደርግባችኋለሁ፣ ይላል            

እግዚአብሔር፤ በድኖቻችሁ በዚህ ምድረ በዳ ይወድቃሉ፤ የተቆጠራችሁ ሁሉ፣ እንደቁጥራችሁ ከሀያ ዓመት           

ጀምሮ ከዚያም በላይ የሆነ ሁሉ፣ እናንተ ያጕረመረማችሁብኝ ከዮፎኒ ልጅ ከካሌብና ከነዌ ልጅ ከኢያሱ በቀር              

በእርስዋ አስቀምጣችሁ ዘንድ እጄን ዘርግቼ ወደ ማልሁላችሁ ምድር በእውነት እናንተ አትገቡም፡፡ ምርኮኛ            
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ይሆናሉ ያላችኋቸውን ልጆቻችሁን እነርሱን አገባቸዋለሁ፣ እናንተም የናቃችኋትን ምድር ያውቃሉ ፡፡ እናንተ          

ግን በድኖቻችሁ በዚህ ምድረ በዳ ይወድቃሉ፡፡ ልጆቻችሁም በምድረ በዳ አርባ ዓመት ይቅበዘበዛሉ፣            

በድኖቻችሁም በምድረ በዳ እስኪጠፉ ድረስ ግልሙትናችሁን ይሸከማሉ፡፡ ምድሪቱን በሰላለችሁባት ቀን          

ቍጥር፣ አርባ ቀን፣ ስለ አንድ ቀንም አንድ ዓመት፣ ኃጢአታችሁን አርባ ዓመት ትሸከማላችሁ፣ ቍጣዬንም             

ታውቃላችሁ፡፡ እኔ እግዚአብሔር፡፡ በእኔ ላይ በተሰበሰበ በዚህ ክፉ ማኅበር ሁሉ ላይ እንዲህ አደርጋለሁ ብዬ              

ተናገርሁ፤ በዚህ ምድረ በዳ ያልቃሉ፣ በዚያም ይሞታሉ፡፡ 

፡36-40 ምድሪቱንም ሊሰልሉ ሙሴ ልኮአቸው የተመለሱት ሰዎች ክፉ ወሬም ስለ ምድሪቱ እያወሩ በእርሱ             

ላይ ማኅበሩ ሁሉ እንዲያጕረመርሙ ያደረጉ ክፉ ወሬ ያወሩ እነዚያ ሰዎች በእግዚአብሔር ፊት በመቅሠፍት             

ሞቱ፡፡ ነገር ግን ምድሪቱን ሊሰልሉ ከሄዱ ሰዎች የነዌ ልጅ ኢያሱና የዮፎኒ ልጅ ካሌብ በሕይወት ተቀመጡ ፡፡               

ሙሴም ይህን ለእስራኤል ልጆች ሁሉ ነገረ፣ ሕዝቡም እጅግ አዘኑ፡፡ በነጋውም ማልደው ተነሡ፣ ወደ             

ተራራውም ራስ መጥተው፡፡ እነሆ፣ መጣን፤ እኛ በድለናልና እግዚአብሔር ወዳለው ስፍራ እንወጣለን አሉ፡፡ 

፡41-45 ሙሴም አለ፡፡ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ለምን ትተላለፋላችሁ? አይጠቅማችሁም፡፡ እግዚአብሔር         

በእናንተ መካከል አይደለምና በጠላቶቻችሁ ፊት እንዳትወድቁ አትውጡ ፡፡ አማሌቃዊና ከነዓናዊ በፊታችሁ          

ናቸውና በሰይፍ ትወድቃላችሁ፤ እግዚአብሔርን ከመከተል ተመልሳችኋልና እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር         

አይሆንም፡፡ እነርሱ ግን ወደ ተራራው ራስ ሊወጡ ደፈሩ፤ ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦትና ሙሴ               

ከሰፈሩ አልተነሡም፡፡ በዚያም ተራራ ላይ የተቀመጡ አማሌቃዊና ከነዓናዊ ወረዱ፣ መትተዋቸውም እስከ           

ሔርማ ድረስ አሳደዱአቸው፡፡ 

 

6. በሚከተሉት ጥቅሶች እግዚአብሔር እስራኤልን፣ እስራኤል ደግሞ እግዚአብሔርን የሚመለከቱበትን         

አመለካከቶች እናያለን፡፡ 

ሀ. ነህምያ የእግዚአብሔርን ታማኝነት እና የእስራኤልን በራሷ መታመን (ሥጋዊነት) ያነጻጽራል፡፡  

ነህምያ 9፡7-12 አንተ እግዚአብሔር አምላክ ነህ፤ አብራምን መረጥህ፣ ከዑር ከላውዴዎንም አወጣኸው፣           

ስሙንም አብርሃም አልኸው፤ ልቡም በፊትህ የታመነ ሆኖ አገኘኸው፤ የከነዓናዊውንና የኬጢያዊውን          

የአሞራዊውንም የፌርዛዊውንም የኢያቡሳዊውንም የጌርጌሳዊውንም ምድር ለእርሱና ለዘሩ ትሰጥ ዘንድ         

ከእርሱ ጋር ቃል ኪዳን አደረግህ አንተም ጻድቅ ነህና ቃልህን ፈጸምህ፡፡ በግብጽም ሳሉ የአባታችንን መከራ              

አየህ፣ በኤርትራ ባሕርም ሳሉ ጩኸታቸውን ሰማህ፤ እንደ ታበዩባቸውም አውቀህ ነበርና በፈርዖንና           

በባሪያዎቹ ሁሉ በምድሩም ሕዝብ ሁሉ ላይ ምልክትና ተአምራት አሳየህ ፤ ዛሬም እንደ ሆነው ስምህን             

አስጠራህ፡፡ ከፊታቸውም ባሕሩን ከፈልህ ፣ በባሕሩም መካከል በደረቅ አልፉ፤ ጠላቶቻቸውን ግን ድንጋይ           
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ለጥልቅ ውኃ እንዲጣል በቀላይ ውስጥ ጣልሃቸው ፡፡ የሚሄዱበትንም መንገድ ታበራላቸው ዘንድ በቀን በደመና            

ዓምድ፣ በሌሊትም በእሳት ዓምድ መራሃቸው፡፡ 

፡13-15 ወደ ሲናም ተራራ ወረድህ፣ ከሰማይም ተናገርሃቸው ፤ ... ለራባቸውም ከሰማይ እንጀራ ሰጠሃቸው ፣            

ለጥማታቸውም ከዓለቱ ውኃ አመጣህላቸው ፤ ወደ ማልህላቸውም ምድር ገብተው ይወርሱ ዘንድ          

አዘዝሃቸው፡፡ 

፡16-21 ለመስማትም እንቢ አሉ፣ ያደረግህላቸውንም ተአምራት አላሰቡም ፤ አንገታቸውንም አደንደኑ፣         

በዓመፃቸውም ወደ ባርነታቸው ይመለሱ ዘንድ አለቃ አደረጉ፤ አንተ ግን ይቅር ባይ፣ ቸርና መሐሪ አምላክ፣              

ለቍጣም የምትዘገይ፣ ምሕረትንም የምታበዛ ነህ፣ አልተውሃቸውም፡፡ ቀልጦ የተሠራውንም እምቦሳ         

አድርገው፡፡ ከግብጽ ያወጣህ አምላክህ ይህ ነው ባሉ ጊዜ፣ እጅግም ባስቈጡህ ጊዜ፣ አንተ በምሕረትህ ብዛት              

በምድረ በዳ አልተውሃቸውም ፤ በመንገድም ይመራቸው ዘንድ የደመና ዓምድ በቀን ፣ የሚሄዱበትንም መንገድ           

ያበራላቸው ዘንድ የእሳት ዓምድ በሌሊት ከእነርሱ አልራቀም፡፡ ያስተምራቸውም ዘንድ መልካሙን          

መንፈስህን ሰጠሃቸው ፣ መናህንም ከአፋቸው አልከለከልህም፣ ለጥማታቸውም ውኃ ሰጠሃቸው፡፡ አርባ         

ዓመትም በምድረ በዳ መገብሃቸው፣ ምንም አላጡም፤ ልብሳቸውም አላረጅም፣ እግራቸውም አላበጠም፡፡ 

 

ለ. የመዝሙር ፀሐፊዎችም፣ የእግዚአብሔርን ታማኝነትና የእስራኤልን በራሷ መታመን (ሥጋዊነት)         

ያነፃፅራሉ፡፡ 

መዝ. 78፡12-16 በግብጽ አገርና በጣኔዎስ በረሃ በአባቶቻቸው ፊት የሠራውን ተኣምራት፡፡ ባሕርን ከፍሎ            

አሳለፋቸው፤ ውኆችን እንደ ክምር አቆመ፡፡ ቀን በደመና መራቸው፣ ሌሊቱንም ሁሉ በእሳት ብርሃን፡፡ ዓለቱን             

በምድረ በዳ ሰነጠቀ፤ ከጥልቅ እንደሚገኝ ያህል በብዙ አጠጣቸው፡፡ ውኃን ከጭንጫ አወጣ፣ ውኃንም እንደ             

ወንዞች አፈሰሰ፡፡ 

፡17-19 ነገር ግን ይበድሉት ዘንድ እንደ ገና ደገሙ ፣ ልዑልንም በምድረ በዳ አስቈጡት፡፡ ለነፍሳቸው መብልን              

ይፈልጉ ዘንድ፣ እግዚአብሔርን በልባቸው ፈተኑት ፡፡ እግዚአብሔርን እንዲህ ብለው አሙት፡፡ እግዚአብሔር          

በምድረ በዳ ማዕድን ያሰናዳ ዘንድ ይችላልን? 

፡20-25 ዓለቱን መታ፤ ውኆችም ወጡ፣ ወንዞችም ጐረፉ፤ እንጀራን መስጠትስ ይችላልን? ለሕዝቡስ           

ማዕድን ያዘጋጃልን? እግዚአብሔርም ይህን ሰምቶ ተቈጣ፤ በያዕቆብም ላይ እሳት ነደደ፣ መዓትም           

በእስራኤል ላይ መጣ፤ በእግዚአብሔር አላመኑምና፣ በመድኃኒቱም አልተማመኑምና፡፡ ደመናውንም ከላይ         

አዘዘ ፣ የሰማይንም ደጆች ከፈተ፤ ይበሉም ዘንድ መናን አዘነበላቸው፣ የሰማይንም እንጀራ ሰጣቸው፡፡           

የመላክትንም እንጀራ ሰው በላ ስንቅንም እስኪተርፋቸው ላከላቸው፡፡ 
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፡26-31 ከሰማይ የምሥራቅን ነፋስ አስነሣ፣ በኃይሉም የደቡብን ነፋስ አመጣ፤ ሥጋን እንደ አፈር፣            

የሚበርሩትንም ወፎች እንደ ባሕር አሸዋ አዘነበላቸው ፤ በሰፈራቸው መካከል፣ በድንኳናቸውም ዙሪያ ወደቀ፡፡           

በሉ እጅግም ጠገቡ፤ ምኞታቸውንም ሰጣቸው፡፡ ከወደዱትም ላሳጣቸውም፤ መብላቸውም ገና በአፋቸው          

ሳለ የእግዚአብሔር ቍጣ በላያቸው መጣ፣ ከእነርሱም ከፍ ያሉትን ገደለ፣ የእስራኤልንም ምርጦች አሰናከለ፡፡ 

፡32-37 ከዚህም ሁሉ ጋር እንደ ገና በደሉ፣ ተኣምራቱንም አላመኑም ፤ ቀኖቻቸውም በከንቱ አለቁ፣            

ዓመቶቻቸውም በችኰላ፡፡ በገደላቸውም ጊዜ ወዲያው ፈለጉት፤ ተመለሱ ወደ እግዚአብሔርም ገሠገሡ፤          

ረዳታቸውም እግዚአብሔር፣ መድኃኒታቸውም ልዑል አምላክ እንደ ሆነ አሰቡ፡፡ በአፋቸው ብቻ ወደዱት፤           

በአንደበታቸውም ዋሹበት፤ ልባቸውም ከእርሱ ጋር አልቀናም ፣ በቃል ኪዳኑም አልተማመኑትም ፡፡ 

፡38-43 እርሱ ግን መሓሪ ነው፣ ኃጢአታቸውንም ይቅር አላቸው፣ አላጠፋቸውምም፤ ቍጣውንም መመለስ           

አበዛ፣ መዓቱንም ሁሉ አላቃጠለም፡፡ ወጥቶ የማይመለስ መንፈስ፣ ሥጋም እንደ ሆኑ አሰበ፡፡ በምድረ በዳ ምን              

ያህል አስቈጡት ፣ በበረሃም አሳዘኑት፡፡ ተመለሱ፣ እግዚአብሔርንም ፈተኑት ፣ የእስራኤልንም ቅዱስ         

አሳዘኑት፡፡ እነርሱም እጁን አላሰቡም፣ ከጠላቶቻቸው እጅ ያዳነበትን ቀን በግብጽ ያደረገውን ተኣምራቱን፣           

በጣኔዎስም በረሃ ያደረገውን ድንቁን፡፡ 

 
መዝ. 81፡10-16 ከግብጽ ምድር ያወጣሁህ እኔ እግዚአብሔር አምላክህ ነኝና፤ አፍህን አስፋ እሞላዋለሁም፡፡            

ሕዝቤ ግን ቃሌን አልሰሙኝም፣ እስራኤልም አላዳመጠኝም፡፡ እንደ ልባቸው ሥራ ተውኋቸው፣ በልባቸውም           

አሳብ ሄዱ ፡፡ ሕዝቤስ ሰምቶኝ ቢሆን፣ እስራኤልም በመንገዴ ሄደው ቢሆን፤ ጠላቶቻቸውን ፈጥኜ           

ባዋረድኋቸው ነበር፣ በሚያስጨንቋቸውም ላይ እጄን በጣልሁ ነበር፤ የእግዚአብሔር ጠላቶችም በተገዙለት          

ነበር፣ ዘመናቸውም ለዘላለም በሆነ ነበር፤ ከስንዴም ስብ ባበላቸው ነበር፣ ከዓለቱም ማር ባጠገባቸው ነበር፡፡ 

መዝ. 105፡36-45 የአገራቸውንም በኵር ሁሉ፣ የጕልበታቸውን መጀመሪያ ሁሉ መታ፡፡ ከወርቅና ከብርም           

ጋር አወጣቸው፣ በወገናቸውም ውስጥ ደዌ አልነበረም፡፡ ፈርተዋቸው ነበርና ግብጽ በመውጣታቸው ደስ           

አላት፡፡ ደመናን ለመሸፈኛ ዘረጋባቸው፣ እሳትንም በሌሊት ያበራላቸው ዘንድ ዘረጋ፡፡ ለመኑ፣ ድርጭትንም           

አመጣላቸው፣ የሰማይንም እንጀራ አጠገባቸው፡፡ ዓለቱን ሰነጠቀ፣ ውኃውም ፈሰሰ፤ ወንዞች በበረሃ ሄዱ፤           
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ለባሪያው ለአብርሃም የነገረውን ቅዱስ ቃሉን አስቦአልና፡፡ ሕዝቡንም በደስታ የተመረጡትንም በእልልታ          

አወጣ፡፡ የአሕዛብንም አገሮች ሰጣቸው፣ የወገኖችንም ድካም ወረሱ ሕጉን ይጠብቁ ዘንድ፣ ሥርዓቱንም           

ይፈልጉ ዘንድ፡፡ ሃሌ ሉያ  

መዝ. 106፡7-27 

፡7-12 አባቶቻችን በግብጽ ሳሉ ተኣምራትህን አላስተዋሉም፣ የምሕረትህንም ብዛት አላሰቡም፤ በኤርትራ          

ባሕር ባለፉ ጊዜ ዐመፁብህ፡፡ ኃይሉን ግን ለማስታወቅ፡፡ ስለ ስሙ አዳናቸው ፡፡ የኤርትራንም ባሕር ገሠጸ             

እርሱም ደረቀ ፤ እንደ ምድረ በዳ በጥልቅ መራቸው፡፡ ከሚጠሉአቸውም እጅ አዳናቸው ፣ ከጠላትም እጅ            

ተቤዣቸው ፡፡ ያሳደዱአቸውንም ውኃ ደፈናቸው፣ ከእነርሱም አንድ አልቀረም፡፡ በዚያን ጊዜ በቃሉ አመኑ፣           

ምስጋናውንም ዘመሩ ፡፡ 

፡13-18 ፈጥነውም ሥራውን ረሱ፣ በምክሩም አልታገሡም ፡፡ በምድረ በዳም ምኞትን ተመኙ፣ በበረሃም           

እግዚአብሔርን ተፈታተኑት ፡፡ የለመኑትንም ሰጣቸው ፤ ለነፍሳቸው ግን ክሳትን ላከ ... 

፡19-20 በኮሬብም ጥጃን ሠሩ፣ ቀልጦ ለተሠራ ምስልም ሰገዱ ፡፡ ሣርም በሚበላ በበሬ ምሳሌ ክብራቸውን             

ለወጡ፡፡ 

፡21-23 ታላቅ ነገርንም በግብጽ፣ ድንቅንም በካራን ምድር፣ ግሩም ነገርንም በኤርትራ ባሕር ያደረገውን            

ያዳናቸውንም እግዚአብሔርን ረሱ ፡፡ እንዳያጠፋቸው ቍጣውን ይመልስ ዘንድ የተመረጠው ሙሴ         

በመቅሠፍት ጊዜ በፊቱ ባይቆም ኖሮ፣ ያጠፋቸው ዘንድ ተናገረ፡፡ 

፡24-27 የተወደደችውን ምድር ናቁ፣ በቃሉም አልታመኑም በድንኳኖቻቸውም ውስጥ አንጐራጐሩ፤         

የእግዚአብሔርን ቃል አልሰሙም፡፡ በምድረ በዳም ይጥላቸው ዘንድ፣ ዘራቸውንም በአሕዛብ መካከል ይጥል           

ዘንድ፣ በየአገሩም ይበትናቸው ዘንድ፣ እጁን አነሣባቸው፡፡ 

 

ሐ. ኢሳይያስ የእግዚአብሔርን ታማኝነት ሲገልጽ እንዲህ ይላል፡- 

ኢሳይያስ 63፡11-14 እርሱም እንዲህ ብሎ የቀደመውን ዘመን አሰበ፡፡ የበጎቹን እረኛ ከባሕሩ ያወጣው ወዴት             

ነው ያለ? ቅዱስ መንፈሱንም በመካከላቸው ያኖረ ወዴት ነው ያለ? የከበረውንም ክንድ በሙሴ ቀኝ ያስሄደ፣              

ለራሱም የዘላለምን ስም ያደርግ ዘንድ ውኃውን በፊታቸው የከፈለ፣ በምድረ በዳም እንደሚያልፍ ፈረስ፣            

በቀላይ ውስጥ ያለ ዕንቅፋት ያሳለፋቸው ወዴት ነው ያለ? ወደ ሸለቆ እንደሚወርዱ ከብቶች፣ እንዲሁ             

የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ ዕረፍት አመጣቸው ፤ እንዲሁም ለራስህ የከበረ ስም ታደርግ ዘንድ ሕዝብን            

መራህ፡፡ 

 

መ. እስጢፋኖስ የእግዚአብሔርን ታማኝነትና የእስራኤልን በራሷ መታመን (ሥጋዊነት) ያነፃፅራል፡፡ 
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ሐዋ. 7፡36-44 ይህ ሰው በግብፅ ምድርና በኤርትራ ባሕር በምድረ በዳም አርባ ዓመት ድንቅና ምልክት              

እያደረገ አወጣቸው፡፡ ... ይሰጠንም ዘንድ ሕይወት ያላቸውን ቃላት ተቀበለ፤ ለእርሱም አባቶቻችን           

ሊታዘዙት አልወደዱም፤ ነገር ግን ገፉት በልባቸውም ወደ ግብፅ ተመለሱ፤ ... እንዳየው ምስል አድርጎ             

ይሠራት ዘንድ ሙሴን ተናግሮ እንዳዘዘው፣ የምስክር ድንኳን ከአባቶቻችን ዘንድ በምድረ በዳ ነበረች፤ 

 

ሠ. ጳውሎስ የእግዚአብሔርን ታማኝነትና የእስራኤልን በራሷ መታመን (ሥጋዊነት) ያነፃፅራል፡፡ 

1ቆሮ. 10፡1-5 ወንድሞች ሆይ፣ ይህን ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ፡፡ አባቶቻችን ሁሉ ከደመና በታች ነበሩ ሁሉም              

በባሕር መካከል ተሻገሩ፤ ሁሉም ሙሴን ይተባበሩ ዘንድ በደመናና በባሕር ተጠመቁ፤ ሁሉም ያን መንፈሳዊ             

መብል በሉ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መጠጥ ጠጡ፤ ይከተላቸው ከነበረው ከመንፈሳዊ ዓለት ጠጥተዋልና፣ ያም             

ዓለት ክርስቶስ ነበረ ፡፡ እግዚአብሔር ግን ከእነርሱ በሚበዙት ደስ አላለውም፣ በምድረ በዳ ወድቀዋልና፡፡ 

 

 
 

7. 2ኛው የእስራኤል ወገን ከነዓን ለመግባት ወሰነ  
ሀ. እግዚአብሔር ከአብርሃም፣ ከይስሃቅና ከያዕቆብ ጋር የከነዓን ምድርን ለእነርሱና ለዘራቸው ለዘላለም           

ለመስጠት ቃል ኪዳን አደረገ፡፡  

ዘፍጥረት 12፡1-9 

፡1-3 እግዚአብሔርም አብራምን አለው፡፡ ከአገርህ ከዘመዶችህም ከአባትህም ቤት ተለይተህ እኔ ወደማሳይህ           

ምድር ውጣ ፡፡  

፡7-9 እግዚአብሔርም ለአብራም ተገለጠለትና፡፡ ይህችን ምድር ለዘርህ እሰጣለሁ አለው፡፡ …  
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ዘፍ. 13፡14-18 ... እግዚአብሔር አብራምን አለው፡፡ ዓይንህን አንሣና አንተ ካለህበት ስፍራ ወደ ሰሜንና ወደ              

ደቡብ ወደ ምሥራቅና ወደ ምዕራብ እይ የምታያትን ምድር ሁሉ ለአንተና ለዘርህ ለዘላለም እሰጣለሁና፡፡ ...              

ተነሣ በምድር በርዝመትዋም በስፋትዋም ሂድ እርስዋን ለአንተ እሰጣለሁና፡፡ ... 

ዘፍ. 17፡1-8 አብራምም የዘጠና ዘጠኝ ዓመት ሰው በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር ለአብራም ተገለጠለትና፡፡ እኔ             

ኤልሻዳይ ነኝ፤ በፊቴ ተመላለስ፣ ፍጹምም ሁን፤ ቃል ኪዳኔንም በእኔና በአንተ መካከል አደርጋለሁ ፣ እጅግም             

አበዛሃለሁ አለው፡፡ አብራምም በግምባሩ ወደቀ፤ እግዚአብሔርም እንዲህ ብሎ ተናገረው፡፡ እነሆ፣ ቃል ኪዳኔ            

ከአንተ ጋር ነው፤ ለብዙ አሕዛብም አባት ትሆናለህ፡፡ ከዛሬም ጀምሮ እንግዲህ ስምህ አብራም ተብሎ             

አይጠራ፣ ነገር ግን ስምህ አብርሃም ይሆናል፤ ለብዙ አሕዛብ አባት አድርጌሃለሁና፡፡ እጅግም አበዛሃለሁ፣            

ሕዝብም አደርግሃለሁ፣ ነገሥታትም ከአንተ ይወጣሉ፡፡ ቃል ኪዳኔንም በእኔና በአንተ መካከል ከአንተም በኋላ            

ከዘርህ ጋር በትውልዳቸው ለዘላለም ኪዳን አቆማለሁ፣ ለአንተና ከአንተ በኋላ ለዘርህ አምላክ እሆን ዘንድ፡፡             

በእንግድነት የምትኖርባትን ምድር፣ የከነዓን ምድር ሁሉ፣ ለዘላለም ግዛት ይሆንህ ዘንድ ለአንተና ከአንተ በኋላ             

ለዘርህ እሰጣለሁ፤ አምላክም እሆናቸዋለሁ፡፡ 

ዘፍ. 26፡1-6 ...እግዚአብሔር (ለይስሃቅ ) ተገለጠለት፣ እንዲህም አለው፡፡ ወደ ግብፅ አትውረድ፣ እኔ በምልህ            

ምድር ተቀመጥ እንጂ፡፡ በዚህች ምድር ተቀመጥ፣ ከአንተ ጋርም እሆናለሁ፣ እባርክሃለሁም፤ እነዚህን ምድሮች            

ሁሉ ለአንተም ለዘርህም እሰጣለሁና፣ ለአባትህ ለአብርሃም የማልሁለትንም መሐላ አጸናለሁ፡፡ ... እነዚህንም           

ምድሮች ሁሉ ለዘርህ እሰጣለሁ፤  

ዘፍ. 28፡10-22 ያዕቆብም ከቤርሳቤህ ወጥቶ ወደ ካራን ሄደ፡፡ ወደ አንድ ስፍራም ደረሰ፣ ፀሐይም ጠልቃ              

ነበርና ከዚያ አደረ፤ በዚያም ስፍራ ድንጋይ አነሣ፣ ከራሱም በታች ተንተርሶ በዚያ ስፍራ ተኛ፡፡ ሕልምም              

አለመ፤ እነሆም መሰላል በምድር ላይ ተተክሎ፣ ራሱም ወደ ሰማይ ደርሶ፣ እነሆም የእግዚአብሔር መላእክት             

ይወጡበት ይወርዱበት ነበር፡፡ እነሆም፣ እግዚአብሔር በላይ ቆሞበት ነበር፣ እንዲህም አለ፡፡ የአባትህ           

የአብርሃም አምላክ የይስሐቅም አምላክ እኔ እግዚአብሔር ነኝ፤ ይህችን አንተ የተኛህባትን ምድር ለአንተም            

ለዘርህም እሰጣለሁ ፤ ... ያዕቆብም ከእንቅልፉ ተነሥቶ፡፡ በእውነት እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ነው፤ እኔ            

አላወቅሁም ነበር አለ፡፡ ፈራ፣ እንዲህም አለ፡፡ ይህ ስፍራ እንዴት ያስፈራ፤ ይህ ስፍራ የእግዚአብሔር ቤት ነው               

እንጂ ሌላ አይደለም፤ ይህም የሰማይ ደጅ ነው፡፡ ... ያዕቆብም ያንን ስፍራ ቤቴል  ብሎ ጠራው፤ 

ዘፍ. 35፡9-15 

፡9-11 እግዚአብሔርም ለያዕቆብ ... እንደ ገና ተገለጠለት፣ ባረከውም፡፡ እግዚአብሔርም፡፡ ስምህ ያዕቆብ           

ነው፤ ከእንግዲህም ወዲህ ስምህ ያዕቆብ ተብሎ አይጠራ፣ ስምህ እስራኤል  ይባል እንጂ አለ፤ ... 

፡12-15 ለአብርሃምና ለይስሐቅም የሰጠኋትን ምድር ለአንተ እሰጣለሁ፣ ከአንተም በኋላ ለዘርህ ምድሪቱን           

እሰጣለሁ፡፡ ... 
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ለ. ሙሴ እስራኤላውያን የት እንደነበሩና ወዴት እንደሚሄዱ አስታወሳቸው፡፡ ዘዳ. 8፡1-10 

፡1-6 ... በእነዚህ አርባ ዓመታት የለበስኸው ልብስ አላረጀም፥ እግርህም አላበጠም፡፡ ሰውም ልጁን            

እንደሚገሥፅ እንዲሁም አምላክህ እግዚአብሔር አንተን እንዲገሥጽ በልብህ አስተውል፡፡ በመንገዱም         

እንድትሄድ እርሱንም እንድትፈራ የአምላክህን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ጠብቅ፡፡ 

፡7-10 አምላክህ እግዚአብሔር ወደ መልካም ምድር፥ ከሸለቆና ከኮረብታ የሚመነጩ የውኃ ጅረቶችና           

ፈሳሾች ምንጮችም ወዳሉባት ምድር፥ ስንዴ ገብስም ወይንም በለስም ሮማንም ወይራም ማርም ወደ            

ሞሉባት ምድር፥ ሳይጎድልህ እንጀራን ወደምትበላባት አንዳችም ወደማታጣባት ምድር፥ ድንጋይዋ ብረት          

ወደ ሆነ፥ ከተራራዋም መዳብ ወደሚማስባት ምድር ያገባሃል፡፡ ትበላማለህ፥ ትጠግብማለህ፥ ስለሰጠህም          

ስለመልካሚቱ ምድር አምላክህን እግዚአብሔርን ትባርካለህ፡፡  

ዘዳ. 11፡10-12 ትወርሳት ዘንድ የምትገባባት ምድር፣ በአትክልት ስፍራ እንደሚዘሩ ዘርህን እንደዘራህባት፣           

በእግርህም እንዳጠጣሃት፣ እንደ ወጣህባት እንደ ግብፅ ምድር አይደለችም፡፡ ነገር ግን ትወርሱአት ዘንድ            

ተሻግራችሁ የምትገቡባት ምድር ኮረብታና ሸለቆ ያለባት አገር ናት፤ በሰማይ ዝናብ ውኃ ትረካለች፡፡ አምላክህ             

እግዚአብሔር የሚጐበኛት አገር ናት፤ ከዓመቱ መጀመሪያ እስከ ዓመቱ መጨረሻ ድረስ የአምላክህ           

የእግዚአብሔር ዓይን ሁልጊዜ በእርስዋ ላይ ነው፡፡ 

 

ሐ. ከመጀመሪያው ጀምሮ በራሳቸው ሳይሆን በእግዚአብሔር ላይ ሊታመኑ ይገባ ነበር፡፡ 

ኢያሱ 3፡13-16 እንዲህም ይሆናል፤ የምድርን ሁሉ ጌታ የእግዚአብሔርን ታቦት የተሸከሙ ካህናት እግር            

ጫማ በዮርዳኖስ ውኃ ውስጥ ሲቆም ፣ ከላይ የሚወርደው የዮርዳኖስ ውኃ ይቋረጣል፤ እንደ ክምርም ሆኖ             

ይቆማል፡፡ እንዲህም ሆነ፤ ሕዝቡ ዮርዳኖስን ሊሻገሩ ከየድንኳናቸው በወጡ ጊዜ፣ የቃል ኪዳኑን ታቦት            

የተሸከሙ ካህናት በሕዝቡ ፊት ይሄዱ ነበር፡፡ እንደ መከር ወራት ሁሉ ዮርዳኖስ እጅግ ሞልቶ ነበርና ታቦት               

ተሸካሚዎቹ ወደ ዮርዳኖስ ሲደርሱ ፣ ታቦቱንም የተሸከሙት የካህናቱ እግሮች በውኃው ዳር ሲጠልቁ ፣ ከላይ            

የሚወርደው ውኃ ቆመ፤ በጻርታን አጠገብ ባለችው አዳም በምትባል ከተማ በሩቅ ቆሞ በአንድ ክምር ተነሣ፤              

ወደ ዓረባ ባሕር ወደ ጨው ባሕር የሚወርደው ውኃ ፈጽሞ ተቋረጠ፤ ሕዝቡም በኢያሪኮ ፊት ለፊት ተሻገሩ፡፡ 

 

መ. መሻገራቸው መታሰቢያ ተደረገለት፡፡  

ኢያሱ 4፡1-9 (በተጨማሪ 4፡19-24 ይመልከቱ) 

፡1-4 እንዲህም ሆነ፤ ሕዝቡ ሁሉ ዮርዳኖስን ፈጽመው በተሻገሩ ጊዜ እግዚአብሔርም ኢያሱን፡፡ ከሕዝቡ            

ከየነገዱ አንድ አንድ ሰው፣ አሥራ ሁለት ሰዎች ምረጥና፡፡ በዮርዳኖስ መካከል የካህናት እግር ከቆመበት ስፍራ              
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አሥራ ሁለት ድንጋዮች አንሡ፤ ተሸክማችሁም በዚህ ሌሊት በምታድሩበት ስፍራ አኑሩአቸው ብለህ           

እዘዛቸው አለው፡፡ ... 

፡5-7 ኢያሱም አላቸው፡፡ በአምላካችሁ በእግዚአብሔር ታቦት ፊት ወደ ዮርዳኖስ መካከል እለፉ፤ ከእናንተም            

ሰው ሁሉ በእስራኤል ልጆች ነገድ ቍጥር በጫንቃው ላይ አንድ አንድ ድንጋይ ከዚያ ይሸከም፡፡ ይህም              

በመካከላችሁ ምልክት ይሆናል፤ ልጆቻችሁም በሚመጣው ዘመን፡፡ የእነዚህ ድንጋዮች ነገር ምንድር ነው?           

ብለው ሲጠይቁአችሁ እናንተ፡፡ በእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት ፊት የዮርዳኖስ ውኃ ስለተቋረጠ ነው፤            

ዮርዳኖስን በተሻገረ ጊዜ የዮርዳኖስ ውኃ ተቋረጠ፣ እነዚህም ድንጋዮች ለእስራኤል ልጆች ለዘላለም           

መታሰቢያ ይሆናሉ ትሉአቸዋላችሁ፡፡  

 

፡8-9 የእስራኤልም ልጆች ኢያሱ እንዳዘዘ አደረጉ፤ እግዚአብሔርም ኢያሱን እንደ ተናገረው በእስራኤል ነገድ            

ቍጥር ከዮርኖስ መካከል አሥራ ሁለት ድንጋዮች አንሥተው ወደሚያድሩበት ስፍራ ወሰዱ፣ በዚያም           

አኖሩአቸው፡፡ ኢያሱም የቃል ኪዳኑን ታቦት የተሸከሙ ካህናት እግሮች በቆሙበት ስፍራ በዮርዳኖስ መካከል            

ሌሎችን አሥራ ሁለት ድንጋዮች ተከለ፤ እስከ ዛሬም ድረስ በዚያ አሉ፡፡ 

 

ሠ. እግዚአብሔር የግርዘትን ስርአት ዳግም አደረገ፣ ፋሲካም ተከበረ፡፡ 

ኢያሱ 5፡2-9 በዚያን ጊዜም እግዚአብሔር ኢያሱን፡፡ የባልጩት መቍረጫ ሠርተህ የእስራኤልን ልጆች           

ሁለተኛ ጊዜ ግረዛቸው አለው፡፡ ኢያሱም የባልጩት መቍረጫ ሠርቶ የግርዛት ኮረብታ በተባለ ስፍራ            

የእስራኤልን ልጆች ገረዘ፡፡ ኢያሱ የገረዘበትም ምክንያት ይህ ነው ፤ ከግብፅ የወጡት ሕዝብ ወንዶች ሰልፈኞች             

ሁሉ ከግብፅ ከወጡ በኋላ በመንገድ ላይ በምድረ በዳ ሞቱ፡፡ የወጡት ሕዝብ ሁሉ ተገርዘው ነበር፤ ነገር ግን                

ከግብፅ በወጡበት መንገድ በምድረ በዳ የተወለዱት ሕዝብ ሁሉ አልተገረዙም ነበር፡፡ እግዚአብሔርም ወተትና            

ማር የምታፈስሰውን ምድር ለእኛ ይሰጠን ዘንድ ለአባቶቻቸው የማለላቸውን ምድር እንዳያሳያቸው          

የማለላቸው፣ ከግብፅ የወጡ የእግዚአብሔርንም ቃል ያልሰሙ፣ እነዚያ ሰልፈኞች ሁሉ እስኪጠፉ ድረስ           

የእስራኤል ልጆች አርባ ዓመት በምድረ በዳ ይሄዱ ነበር፡፡ ልጆቻቸውን በእነርሱ ፋንታ አስነሣ፣ እነዚህንም             

ኢያሱ ገረዛቸው፤ በመንገድ ሳሉ ስላልገረዙአቸው ሸለፈታሞች ነበሩና፡፡ ሕዝቡም ሁሉ ፈጽመው በተገረዙ           

ጊዜ እስኪድኑ ድረስ በሰፈር ውስጥ በየስፍራቸው ተቀመጡ፡፡ እግዚአብሔርም ኢያሱን፡፡ ዛሬ የግብፅን ነውር            

ከእናንተ ላይ አንከባልያለሁ አለው፤ ስለዚህ የዚያ ስፍራ ስም እስከ ዛሬ ድረስ ጌልገላ ተብሎ ተጠራ፡፡ 

ኢያሱ 5፡10 የእስራኤልም ልጆች በጌልገላ ሰፈሩ፤ ከወሩም በአሥራ አራተኛው ቀን በመሸ ጊዜ በኢያሪኮ ሜዳ              

ፋሲካ  አደረጉ፡፡ 
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ሸ. የእሳት አምድና የእሳት ደመና እስራኤል ወደ ተስፋቱ ምድር ከገቡ በኋላ አልተጠቀሱም፡፡ አሁን             

‹‹የማየት›› ጉዞ ሳሆን ‹‹የእምነት›› ጉዞ ነውና፡፡ 

 

ቀ. ወዲያውኑ እግዚአብሔር ያዘጋጀውን በረከት መቀበል ጀመሩ፡፡ 

ኢያሱ 5፡11-12 ከፋሲካውም በኋላ በነጋው የምድሪቱን ፍሬ የቂጣ እንጎቻ ቆሎም በዚያው ቀን በሉ፡፡             

በነጋውም ከምድሪቱ ፍሬ ከበሉ በኋላ መናው ቀረ፤ ከዚያም በኋላ ለእስራኤል ልጆች መና አልመጣላቸውም፤             

ነገር ግን በዚያው ዓመት የከነዓንን ምድር ፍሬ በሉ፡፡ 

ዘፀአት 16፡35 የእስራኤልም ልጆች ወደሚኖሩባት ምድር እስኪመጡ ድረስ አርባ ዓመት መና በሉ፤ ወደ             

ከነዓን ምድር ድንበር እስኪመጡ ድረስ  መና በሉ፡፡ 

 

በ. እግዚአብሔር አስቀድሞ መንገድን አዘጋጅቶላቸው ነበር፡፡ 

ኢያሱ 2፡8-11 (ረዓብ ለሁለቱ ሰላዮች እንዲህ አለቻቸው) ... እግዚአብሔር ምድሪቱን እንደ ሰጣችሁ፣            

እናንተንም መፍራት በላያችን እንደ ወደቀ፣ በምድሪቱም የሚኖሩት ሁሉ ከፊታችሁ እንደ ቀለጡ አወቅሁ፡፡            

ከግብፅ ምድር በወጣችሁ ጊዜ እግዚአብሔር የኤርትራን ባሕር በፊታችሁ እንዳደረቀ፣ በዮርዳኖስም ማዶ           

በነበሩት እናንተም ፈጽማችሁ ባጠፋችኋቸው በሁለቱ በአሞራውያን ነገሥታት፣ በሴዎንና በዐግ         

ያደረጋችሁትን ሰምተናል፡፡ ይህንም ነገር ሰምተን ልባችን ቀለጠ፤ አምላካችሁም እግዚአብሔር በላይ በሰማይ           

በታችም በምድር እርሱ አምላክ ነውና  ከእናንተ የተንሣ ከዚያ ወዲያ ለማንም ነፍስ አልቀረለትም ፡፡ 

ዘፀአት 15፡14-16 አሕዛብ ሰሙ፣ ተንቀጠቀጡም፤ በፍልስጥኤም የሚኖሩትን ምጥ ያዛቸው፡፡ የዚያን ጊዜ           

የኤዶም አለቆች ደነገጡ፤ የሞአብን ኃያላን መንቀጥቀጥ ያዛቸው፤ በከነዓን የሚኖሩ ሁሉ ቀለጡ፡፡ አቤቱ፣            

ሕዝብህ እስኪያልፍ ድረስ፣ የተቤዠኸው ሕዝብ እስኪያልፍ ድረስ፣ ፍርሃትና ድንጋጤ ወደቀባቸው፤ በክንድህ           

ብርታት እንደ ድንጋይ ዝም አሉ፡፡ 

 

ተ. እግዚአብሔር ለምን የከነዓን ነዋሪዎች እንዲጠፉ ፈለገ? 

ዘዳግም 9፡4-6 ... እነዚህን አሕዛብ ስለ ኃጢአታቸው እግዚአብሔር ከፊትህ ያወጣቸዋል፡፡ ምድራቸውን           

ትወርሳት ዘንድ የምትገባው ስለ ጽድቅህና ስለ ልብህ ቅንነት አይደለም፤ ነገር ግን አምላክህ እግዚአብሔር             

ከፊትህ በሚያጠፋቸው በእነዚያ አሕዛብ ኃጢአት ምክንያትና ለአባቶችህ ለአብርሃምና ለይስሐቅ         

ለያዕቆብም የማለላቸውን ቃል ይፈጽም ዘንድ ነው፡፡ እንግዲህ አንተ አንገተ ደንዳና ሕዝብ ነህና አምላክህ             

እግዚአብሔር ይህችን መልካም ምድር ርስት አድርጎ የሰጠህ ስለ ጽድቅህ እንዳይደለ እወቅ፡፡ 
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እዝራ 9፡10-12 ... ትወርሱአት ዘንድ የምትገቡባት ምድር በምድር አሕዛብ ርኵሰት ረክሳለች ፣ ከዳር እስከ             

ዳርም ድረስ ከርኵሰታቸው ከጸያፍ ሥራቸውም ተሞልታለች ፤ ... 

 

ቸ. ሊመራቸውና ጦርነታቸውን ሊዋጋላቸው ያለውን የእግዚአብሔር ሰራዊት አዛዥ ተገናኙት  

ኢያሱ 5፡13-15 እንዲህም ሆነ፤ ኢያሱ በኢያሪኮ አጠገብ ሳለ ዓይኑን አንሥቶ ተመለከተ፣ እነሆም፣ የተመዘዘ             

ሰይፍ በእጁ የያዘ ሰው በፊቱ ቆሞ ነበር፤ ኢያሱም ወደ እርሱ ቀርቦ፡፡ ከእኛ ወገን ወይስ ከጠላቶቻችን ወገን                

ነህን? አለው፡፡ እርሱም፡፡ አይደለሁም፤ እኔ የእግዚአብሔር ሠራዊት አለቃ ሆኜ አሁን መጥቼአለሁ አለ፡፡            

ኢያሱም ወደ ምድር በግምባሩ ተደፍቶ ሰገደና፡፡ ጌታዬ ለባሪያው የሚነግረው ምንድር ነው? አለው፡፡            

የእግዚአብሔርም ሠራዊት አለቃ ኢያሱን፡፡ አንተ የቆምህበት ስፍራ የተቀደሰ ነውና ጫማህን ከእግርህ           

አውልቅ አለው፡፡ ኢያሱም እንዲሁ አደረገ፡፡ 

ዘዳ. 20፡3-4 እስራኤል ሆይ፣ ስሙ፤ ዛሬ ጠላቶቻችሁን ለመውጋት ትቀርባላችሁ፤ ልባችሁ አይታወክ፣           

አትፍሩ፣ አትንቀጥቀጡ፣ በፊታቸውም አትደንግጡ፤ ከእናንተ ጋር የሚሄድ፣ ያድናችሁም ዘንድ         

ጠላቶቻችሁን ስለ እናንተ የሚወጋ  አምላካችሁ እግዚአብሔር ነውና፡፡ 

ሐዋ. 7፡45 አባቶቻችንም ደግሞ በተራ ተቀብለው እግዚአብሔር በፊታቸው ያወጣቸውን የአሕዛብን አገር           

በያዙት ጊዜ ከኢያሱ ጋር አገቡአት፥ እስከ ዳዊት ዘመንም ድረስ ኖረች፡፡ 

 

ነ. ከጥቂት አመታት በኋላ፣ ሁለተኛው የእስራኤል ወገን የከነዐንን መሬት ሲቆጣጠሩ፣ እግዚአብሔር           

ለመጀመሪያው የእስራኤል ወገን ቃል የገባውንና ያሰበውን በረከት ሁሉ በታማኝነት መፈፀሙን መሰከሩ፡፡ 

ኢያሱ 21፡44-45 እግዚአብሔርም ለአባቶቻቸው እንደ ማለላቸው በዙሪያቸው ካሉት አሳረፋቸው፤         

ከጠላቶቻቸውም ሁሉ ይቋቋማቸው ዘንድ ማንም ሰው አልቻለም፤ እግዚአብሔርም ጠላቶቻቸውን ሁሉ          

በእጃቸው አሳልፎ ሰጣቸው፡፡ እግዚአብሔር ለእስራኤል ቤት ከተናገረው መልካም ነገር ሁሉ ተፈጸመ እንጂ            

ምንም አልቀረም፡፡ 

ኢያሱ 23፡14 እነሆም፣ ዛሬ የምድርን ሁሉ መንገድ እሄዳለሁ፤ እናንተም እግዚአብሔር ስለ እናንተ            

ከተናገረው ከመልካም ነገር ሁሉ አንድ ነገር እንዳልቀረ በልባችሁ ሁሉ በነፍሳችሁም ሁሉ እወቁ፤ ሁሉ             

ደርሶላችኋል፤ ከእርሱም አንድ ነገር አልቀረም፡፡ 

ኢያሱ 23፡3 እናንተም አምላካቸሁ እግዚአብሔር በእነዚህ አሕዛብ ሁሉ ስለ እናንተ ያደረገውን ሁሉ            

አይታችኋል፤ ስለ እናንተ የተዋጋ እርሱ አምላካችሁ እግዚአብሔር ነው፡፡ 
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3-4ለ የክርስቲያን ጉዞ አጭር ምልከታ 

 

 

የክርስቲያን ጉዞን በተመለከተ የአዲስ ኪዳን ተዛማጅ ጥቅሶች 

 

1. እግዚአብሔር አማኞችን ወደ እርሱ በረከት (መንፈሳዊቷ ተስፋዪቷ ምድር) እንዲገቡ የሚያደርገው ጥሪ            

ዛሬም በዚህ ዘመን ላለን አማኞች የሚሰራ ነው፡፡  

ዕብ. 3፡16-19-4፡1 (አ.መ.ት) ሰምተው ያመፁት እነማን ነበሩ? ሙሴ ከግብፅ መርቶ ያወጣቸው ሁሉ            

አይደሉምን? አርባ ዓመት የተቈጣውስ እነማንን ነበር? ኀጢአት ሠርተው ሬሳቸው በምድረ በዳ ወድቆ            

የቀረውን አይደለምን? ያልታዘዙትን ካልሆነ በቀር ወደ ዕረፍቱ እንዳይገቡ የማለባቸው እነማን ነበሩ?           
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እንግዲህ ሊገቡ ያልቻሉት ካለማመናቸው የተነሣ እንደሆነ እንረዳለን። ... እንግዲህ ወደ ዕረፍቱ ለመግባት            

የተሰጠው ተስፋ አሁንም የተጠበቀ ስለሆነ፣ ከእናንተ ማንም ለዚያ ሳይበቃ እንዳይቀር እንጠንቀቅ፤  

ዕብ. 4፡9-11 እንግዲያስ የሰንበት ዕረፍት ለእግዚአብሔር ሕዝብ ቀርቶላቸዋል ፡፡ ወደ ዕረፍቱ የገባ፣           

እግዚአብሔር ከሥራው እንዳረፈ ፣ እርሱ ደግሞ ከሥራው አርፎአልና፡፡ እንግዲህ እንደዚያ እንደ አለመታዘዝ           

ምሳሌ ማንም እንዳይወድቅ ወደዚያ ዕረፍት ለመግባት እንትጋ ፡፡  

ማሳሰቢያ ፡- ምንም እንኳን አንዳንድ ገጣሚዎች ከነዓንን (ተስፋዪቱ ምድርን) የመንግስተ ሰማይ ምሳሌ           

አድርገው ቢያዩአትም መጽሐፍ ቅዱስ ግን ይህንን አያረጋግጥልንም፡፡ 

 

2. የሚከተለው የዕብራዊያን መልዕክት ክፍል፣ በብሉይ ኪዳን የነበሩ እስራኤላዊያን ለአዲስ ኪዳን ዘመን            

ያለቸውን ፋይዳ ያሳየናል፡፡  

ዕብራዊያን 3፡1-19 

፡1-6 ስለዚህ፣ ከሰማያዊው ጥሪ ተካፋዮች የሆናችሁ ቅዱሳን ወንድሞች ሆይ፣ የሃይማኖታችንን ሐዋርያና           

ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ፤ ሙሴ ደግሞ በቤቱ ሁሉ የታመነ እንደሆነ፣ እርሱ ለሾመው የታመነ              

ነበረ፡፡ ቤትን የሚያዘጋጀው ከቤቱ ይልቅ የሚበልጥ ክብር እንዳለው መጠን፣ እንዲሁ እርሱ ከሙሴ ይልቅ             

የሚበልጥ ክብር የተገባው ሆኖ ተቆጥሮአልና፡፡ እያንዳንዱ ቤት በአንድ ሰው ተዘጋጅቶአልና፣ ሁሉን ያዘጋጀ ግን             

እግዚአብሔር ነው፡፡ ሙሴስ በኋላ ስለሚነገረው ነገር ምስክር ሊሆን በቤቱ ሁሉ እንደ ሎሌ የታመነ ነበረ፣              

ክርስቶስ ግን እንደ ልጅ በቤቱ ላይ የታመነ ነው፤ እኛም የምንደፍርበትን የምንመካበትንም ተስፋ እስከ             

መጨረሻው አጽንተን ብንጠብቅ ቤቱ ነን፡፡ 

፡7-11 ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንደሚል፡፡ ዛሬ ድምፁን ብትሰሙት፣ አባቶቻችሁ እኔን የፈተኑበት           

የመረመሩበትም አርባ ዓመትም ሥራዬን ያዩበት በምድረ በዳ በፈተና ቀን በማስመረር እንደ ሆነ፣ ልባችሁን             

እልከኛ አታድርጉ፡፡ ስለዚህ ያን ትውልድ ተቆጥቼ፡፡ ዘወትር በልባቸው ይስታሉ መንገዴን ግን አላወቁም አልሁ፤             

እንዲሁ፡፡ ወደ ዕረፍቴ አይገቡም ብዬ በቍጣዬ ማልሁ፡፡ 

፡12-15 ወንድሞች ሆይ፣ ምናልባት ሕያው እግዚአብሔርን የሚያስክዳችሁ ክፉና የማያምን ልብ ከእናንተ           

በአንዳችሁ እንዳይኖር ተጠንቀቁ፤ ነገር ግን ከእናንተ ማንም በኃጢአት መታለል እልከኛ እንዳይሆን፣ ዛሬ            

ተብሎ ሲጠራ ሳለ፣ በእያንዳንዱ ቀን እርስ በርሳችሁ ተመካከሩ፤ የመጀመሪያ እምነታችንን እስከ መጨረሻው            

አጽንተን ብንጠብቅ፣ የክርስቶስ ተካፋዮች ሆነናልና፤ እየተባለ፡፡ ዛሬ ድምጹን ብትሰሙት፣ በማስመረር          

እንደሆነ ልባችሁን እልከኛ አታድርጉ፡፡ 

፡16-19 ሰምተው ያስመረሩት እነማን ነበሩ? በሙሴ ተመርተው ከግብጽ የወጡ ሁሉ አይደሉምን? አርባ            

አመትም የተቆጣባቸው እነማን ነበሩ? ሬሳቸው በምድረ በዳ የወደቀ፣ ኃጢአትን ያደረጉት እነርሱ           

 

https://ethiopiansite.com/


ግለሰብ  ተኮር የደቀ መዝሙር ማሰልጠኛ https://ethiopiansite.com/  

197 

አይደሉምን? ካልታዘዙትም በቀር ወደ እረፍቱ እንዳይገቡ የማለባቸው እነማን ነበሩ? ባለማመናቸውም          

ጠንቅ ሊገቡ እንዳልተቻላቸው እናያለን፡፡  

 

ዕብራዊያን 4፡1-11 

፡1-5 እንግዲህ ወደ ዕረፍቱ ለመግባት ተስፋ ገና ቀርቶልን ከሆነ፣ ምናልባት ከእናንተ ማንም የማይበቃ መስሎ              

እንዳይታይ እንፍራ፡፡ ለእነዚያ ደግሞ እንደ ተነገረ ለእኛ የምስራች ተሰብኮልናልና፤ ዳሩ ግን የሰሙት ቃል             

ከሰሚዎቹ ጋር በእምነት ስላልተዋሐደ አልጠቀማቸውም፡፡ ሥራው ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ምንም እንኳ           

ቢፈጸም፡፡ እንዲህ፡፡ ወደ ዕረፍቴ አይገቡም ብዬ በቁጣዬ ማልሁ እንዳለ፣ እኛስ ያመንን ወደ ዕረፍቱ እንገባለን፡፡              

ስለ ሰባተኛው ቀን በአንድ ስፍራ፡፡ እግዚአብሔርም በሰባተኛው ቀን ከሥራው ሁሉ ዐረፈ ብሎአልና፤ በዚህ             

ስፍራም ደግሞ፡፡ ወደ ዕረፍቴ አይገቡም፡፡ 

፡6-8 እንግዲህ አንዳንዶች በዚያ እንዲገቡ ስለ ቀሩ ፣ ቀድሞም የምስራች የተሰበከላቸው ባለመታዘዝ ጠንቅ            

ስላልገቡ፡፡ ዛሬ ድምፁን ብትሰሙት ልባችሁን እልከኛ አታድርጉ በፊት እንደ ተባለ፣ ይህን ከሚያህል ዘመን             

በኋላ በዳዊት ሲናገር፡፡ ዛሬ ብሎ አንድ ቀን እንደ ገና ይቀጥራል፡፡ ኢያሱ አሳርፎአቸው ኖሮ ቢሆንስ፣ ከዚያ               

በኋላ ስለ ሌላ ቀን ባልተናገረ ነበር፡፡ 

፡9-11 እንግዲያስ የሰንበት ዕረፍት ለእግዚአብሔር ሕዝብ ቀርቶላቸዋል ፡፡ ወደ ዕረፍቱ የገባ፣ እግዚአብሔር           

ከሥራው እንዳረፈ፣ እርሱ ደግሞ ከሥራው አርፎአልና፡፡ እንግዲህ እንደዚያ እንደ አለመታዘዝ ምሳሌ ማንም            

እንዳይወድቅ ወደዚያ ዕረፍት ለመግባት እንትጋ ፡፡  

 

ዕብራዊያን 4፡12-16 

፡12-13 የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና፣ የሚሠራም፣ ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው፣              

ነፍስንና መንፈስንም ጅማትንና ቅልጥምንም እስኪለይ ድረስ ይወጋል፣ የልብንም ስሜትና አሳብ          

ይመረምራል፤ እኛን በሚቆጣጠር በእርሱ ዓይኖቹ ፊት ሁሉ ነገር የተራቆተና የተገለጠ ነው እንጂ፣ በእርሱ             

ፊት የተሰወረ ፍጥረት የለም፡፡ 

፡14-16 እንግዲህ በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህናት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን፣ ጸንተን            

ሃይማኖታችንን እንጠብቅ፡፡ ከኃጢአት በቀር በነገር ሁሉ እንደ እኛ የተፈተነ ነው እንጂ፣ በድካማችን            

ሊራራልን የማይችል ሊቀ ካህናት የለንም፡፡ እንግዲህ ምሕረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ          

የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ፡፡  
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ዕብራዊያን 5፡1-14 

፡1-3 ሊቀ ካህናት ሁሉ ስለ ኃጢአት መባንና መስዋዕትን ሊያቀርብ ከሰው ተመርጦ ለእግዚአብሔር በሆነው             

ነገር ሁሉ ስለ ሰው ይሾማልና፤ እርሱ ራሱም ደግሞ ድካምን ስለሚለብስ፣ ላልተማሩትና ለሚስቱት            

ሊራራላቸው ይችላል፤ በዚህም ምክንያት ስለ ሕዝብ እንደሚያቀርብ እንዲሁ ስለ ራሱ ደግሞ መስዋዕትን            

ስለ ኃጢአት ሊያቀርብ ይገባዋል፡፡ 

፡4-11 እንደ አሮንም በእግዚአብሔር ከተጠራ በቀር ማንም ክብሩን ለራሱ የሚወስድ የለም፡፡ እንዲሁ            

ክርስቶስ ደግሞ ሊቀ ካህናት ሊሆን ራሱን አላከበረም ነገር ግን፡፡ አንተ ልጄ ነህ እኔ ዛሬ ወልጄሃለሁ ያለው                

እርሱ ነው፤ እንደዚህም በሌላ ስፍራ ደግሞ፡፡ አንተ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ነህ ይላል፡፡               

እርሱም በስጋው ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትንና ምልጃን አቀረበ፣             

እግዚአብሔርንም ስለ መፍራቱ ተሰማለት፤ ምንም ልጅ ቢሆን፣ ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ፤           

ከተፈጸመም በኋላ በእግዚአብሔር እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ሊቀ ካህናት ተብሎ ስለ ተጠራ፣ ለሚታዘዙለት             

ሁሉ የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነላቸው፡፡ ስለ እርሱም የምንናገረው ብዙ ነገር አለን፣ ጆሮቻችሁም ስለ             

ፈዘዙ በቃል ልንተረጕመው ጭንቅ ነው፡፡  

 

ዕብራውን 5፡12 – 6፡12 (ስለ ፍሬያማነትና ብስለት ያወራል)  

5፡12-14 ከጊዜው የተነሳ አስተማሪዎች ልትሆኑ ሲገባችሁ፣ አንድ ሰው ስለ እግዚአብሔር ቃላት መጀመሪያ            

(elementary principles) ያለውን የሕፃንነትን ትምሕርት እንዲያስተምራችሁ እንደ ገና        

ያስፈልጋችኋልና፤ የሚያስፈልጋችሁም ወተት ነው እንጂ ጠንካራ ምግብ አይደለም፡፡ ወተት የሚጋት ሁሉ           

ሕፃን ስለ ሆነ የጽድቅን ቃል አያውቅምና ፤ ጠንካራ ምግብ ግን መልካሙንና ክፉውን ለመለየት በስራቸው             

የለመደ ልቡና ላላቸው ለፍጹማን (mature)  ሰዎች ነው፡፡ … 

 

https://ethiopiansite.com/


ግለሰብ  ተኮር የደቀ መዝሙር ማሰልጠኛ https://ethiopiansite.com/  

199 

6፡1-6 ስለዚህ የክርስቶስን ነገር መጀመሪያ የሚናገረውን ቃል (elementary teaching) ትተን ወደ ፍጻሜ            

(maturity) እንሂድ፤ መሠረትን ደግመን አንመሥርት፥ እርሱም ከሞተ ሥራ ንስሐና በእግዚአብሔር          

እምነት፥ ስለ ጥምቀቶችና እጆችንም ስለ መጫን ስለ ሙታንም ትንሣኤ ስለ ዘላለም ፍርድም ትምህርት             

ነው፡፡ እግዚአብሔርም ቢፈቅድ ይህን እናደርጋለን፡፡ አንድ ጊዜ ብርሃን የበራላቸውን ሰማያዊውንም ስጦታ           

የቀመሱትን ከመንፈስ ቅዱስም ተካፋዮች ሆነው የነበሩትን መልካሙንም የእግዚአብሔርን ቃልና ሊመጣ          

ያለውን የዓለም ኃይል የቀመሱትን በኋላም የካዱትን እንደገና ለንስሐ እነርሱን ማደስ የማይቻል ነው፤            

ለራሳቸው የእግዚአብሔርን ልጅ ይሰቅሉታልና ያዋርዱትማልና፡፡  

6፡7-12 ብዙ ጊዜ በእርስዋ ላይ የሚወርደውን ዝናብ የምትጠጣ መሬት፣ ለሚያርሱአትም ደግሞ           

የምትጠቅምን አትክልት የምታበቅል፣ ከእግዚአብሔር በረከትን ታገኛለችና፤ እሾህና ኵርንችትን ግን         

ብታወጣ፣ የተጣለች ናት ለመረገምም ትቀርባለች፣ መጨረሻዋም መቃጠል ነው፡፡ ስለ እናንተ ግን፣ ወዳጆች            

ሆይ፣ ምንም እንኳ እንዲሁ ብንናገር፣ አብልጦ የሚሻለውና ለመዳን የሚሆነው እንዲሆንላችሁ ተረድተናል፡፡           

እግዚአብሔር፣ ቅዱሳንን ስላገለገላችሁ እስከ አሁንም ስለምታገለግሉአቸው፣ ያደረጋችሁትን ሥራ ለስሙም         

ያሳያችሁትን ፍቅር ይረሳ ዘንድ ዓመፀኛ አይደለምና፡፡ በእምነትና በትዕግሥትም የተስፋውን ቃል          

የሚወርሱትን እንድትመስሉ እንጂ ዳተኞች እንዳትሆኑ ተስፋ እስኪሞላ ድረስ እያንዳንዳችሁ ያን ትጋት           

እስከ መጨረሻ እንድታሳዩ እንመኛለን፡፡ 

 

3. በአሁን ዘመን ያሉ ክርስቲያኖች የእስራኤላውያንን ፈለግ እንዳይከተሉ ማስጠንቀቂያ ተሰቷቸዋል፡፡  

1ቆሮ. 10፡1-14 

፡1-5 ወንድሞች ሆይ፣ ይህን ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ፡፡ አባቶቻችን ሁሉ ከደመና በታች ነበሩ ሁሉም በባሕር              

መካከል ተሻገሩ፤ ሁሉም ሙሴን ይተባበሩ ዘንድ በደመናና በባሕር ተጠመቁ፤ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መብል             

በሉ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መጠጥ ጠጡ፤ ይከተላቸው ከነበረው ከመንፈሳዊ ዓለት ጠጥተዋልና ያም ዓለት             

ክርስቶስ ነበረ፡፡ እግዚአብሔር ግን ከእነርሱ በሚበዙት  ደስ አላለውም፣ በምድረ በዳ ወድቀዋልና፡፡ 

፡6-10 እነዚህም ክፉ ነገር እንደ ተመኙ እኛ ደግሞ እንዳንመኝ ይህ ምሳሌ ሆነልን ፡፡ ሕዝብም ሊበሉ              

ሊጠጡም ተቀመጡ ሊዘፍኑም ተነሡ ተብሎ እንደ ተጻፈ ከእነርሱ አንዳንዶቹ እንዳደረጉት ጣዖትን           

የምታመልኩ አትሁኑ፡፡ ከእነርሱም አንዳንዶቹ እንደ ሴሰኑ በአንድ ቀንም ሁለት እልፍ ከሦስት ሺህ እንደ             

ወደቁ አንሴስን፡፡ ከእነርሱም አንዳንዶቹ ጌታን እንደ ተፈታተኑት በእባቦቹም እንደ ጠፉ ጌታን አንፈታተን፡፡            

ከእነርሱም አንዳንዶቹ እንዳንጎራጎሩ በሚያጠፋውም እንደ ጠፉ አታንጐርጕሩ፡፡ 

፡11 ይህም ሁሉ እንደ ምሳሌ ሆነባቸው፣ እኛንም የዘመናት መጨረሻ የደረሰብንን ሊገሥጸን (for our             

instruction) ተጻፈ ፡፡ 
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3-4ሐ የሁለቱ ካምፖች ባሕሪ ማጠቃለያ 
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3-5ሀ ‹‹ጌትነት›› / “LORDSHIP” 

እግዚአብሔር፣ ሁሉ አማኝ የእርሱ ደቀ መዝሙር እንዲሆን ይሻልን?  

ይህስ ፍላጎቱ ተገቢና ምክንያታዊ ነውን?  

 
1. እርሱ ስለፈጠረኝ የእግዚአብሔር ነኝ (ፈጣሪ በፈጠረው ነገር ላይ ሙሉ ስልጣን የለውምን?)  

ዘዳ. 10፡14 እነሆ፣ ሰማይ ሰማየ ሰማያትም፣ ምድርም በእርስዋም ያለው ሁሉ የአምላክህ የእግዚአብሔር            

ነው፡፡  

መዝ. 100፡3 እግዚአብሔር እርሱ አምላክ እንደ ሆነ እወቁ፤ እርሱ ሠራን እኛም አይደለንም፤ እኛስ ሕዝቡ              

የማሰማርያውም በጎች ነን፡፡  

ኤር. 10፡23 አቤቱ፣ የሰው መንገድ ከራሱ እንዳይደለ አውቃለሁ፣ አካሄዱንም ለማቅናት ከሚራመድ ሰው            

አይደለም ፡፡ 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 ፡፡ 

 

2. ገዝቶኛል ፡፡ ተቤዥቶኛል፡፡ የእርሱ  ነኝ፡፡ (ይህ የተገለጠ እውነታ 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፡፡  

2ቆሮ. 5፡15 በሕይወትም ያሉት ስለ እነርሱ ለሞተውና ለተነሣው እንጂ ወደ ፊት ለራሳቸው እንዳይኖሩ ስለ              

ሁሉ ሞተ፡ ፡ 

 

3. ‹‹ጌታ›› የሚለው ማዕረግ የገዢነትና የሎሌን ግንኙነትን ያመለክታል፡፡ 
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ማቴ. 22፡37-38 ኢየሱስም እንዲህ አለው፡፡ ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህም በፍጹም            

አሳብህም ውደድ፡፡ ታላቂቱና ፊተኛይቱ ትእዛዝ ይህች ናት፡፡ 

ዮሐ. 13፡13 እናንተ መምህርና ጌታ ትሉኛላችሁ፤ እንዲሁ ነኝና መልካም ትላላችሁ፡፡ 

ሉቃ. 6፡46 ስለ ምን ፡- ጌታ  ሆይ፣ ጌታ  ሆይ፣ ትሉኛላችሁ፣ የምለውንም አታደርጉም? 

ዮሐ. 14፡21-23 ትእዛዜ በእርሱ ዘንድ ያለችው የሚጠብቃትም የሚወደኝ እርሱ ነው፤ 

የሚወደኝንም አባቴ ይወደዋል እኔም እወደዋለሁ ራሴንም እገልጥለታለሁ፡፡ ... ኢየሱስም መለሰ አለውም፡፡           

የሚወደኝ ቢኖር ቃሌን ይጠብቃል ፤ ... 

 

4. እርሱ ገዢዬ ነው፡፡ እኔ ደግሞ ራሴን እንደ እርሱ አገልጋይ (ባሪያ) ልመለከት ይገባል፡፡ 

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

ባሪያም እንደ ጌታው መሆኑ ይበቃዋል፡፡ ባለቤቱን ብዔል ዜቡል ካሉት፣ ቤተሰዎቹንማ እንዴት አብዝተው            

አይሉአቸው! 

ማቴ. 20፡26-28 በእናንተስ እንዲህ አይደለም፤ ነገር ግን ማንም ከእናንተ ታላቅ ሊሆን የሚወድ የእናንተ             

አገልጋይ ይሁን፣ ከእናንተም ማንም ፊተኛ ሊሆን የሚወድ የእናንተ ባሪያ ይሁን፤ እንዲሁም የሰው ልጅ             

ሊያገለግል ነፍሱንም ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም፡፡ 

ሮሜ. 1፡1 ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ጳውሎስ በነቢያቱ አፍ በቅዱሳን መጻሕፍት             

አስቀድሞ ተስፋ ለሰጠው ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለየ፡፡ 

1ቆሮ. 7፡22-23 ባሪያ ሆኖ በጌታ የተጠራ የጌታ ነጻ ነውና፤ እንዲሁም ነጻ ሆኖ የተጠራ የክርስቶስ ባሪያ ነው፡፡                

በዋጋ ተገዝታችኋል ፤ ... 

ፊል. 2፡5-8 በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ አሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን፡፡ እርሱ በእግዚአብሔር መልክ              

ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቈጠረውም፣ ነገር ግን የባሪያን መልክ             

ይዞ በሰውም ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ፣ በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ፣ ለሞትም              

ይኸውም የመስቀል ሞት እንኳ የታዘዘ ሆነ ፡፡ 

2ጢሞ. 2፡4 የሚዘምተው ሁሉ ለጦር ያስከተተውን ደስ ያሰኝ ዘንድ ትዳር በሚገኝበት ንግድ ራሱን             

አያጠላልፍም፡፡ 

1ጴጥ. 2፡16 አርነት ወጥታችሁ እንደ እግዚአብሔር ባሪያዎች ሁኑ እንጂ ያ አርነት ለክፋት መሸፈኛ             

እንዲሆን አታድርጉ፡፡ 
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በሮሜ 1፡1 ላይ ገለጻ፡- ጳውሎስ ራሱን ባሪያ ብሎ ይጠራል፡፡ ባሪያ ማለት በሌላ ስው የተገዛና የራሱ ያልሆነ                

ማለት ነው፡፡ ጳውሎስ ይህንን ስም በደስታ ተቀብሎ እናያለን (ገላ. 1፡10፣ ቲቶ. 1፡1)፡፡ ይህንንም ጉዳይ ከ               

(ዘፀ. 21፡2-8) ሃሳብ ጋር በማዛመድ ሳያቀርበው እንዳልቀረ ይታመናል፡፡ 

 

5. እግዚአብሔር፣ ዋጋ የምሰጣቸውን የእኔን ነገሮች ለእርሱ ጌትነት እንዳስገዛቸው ይሻል፡፡ 

ማቴ. 10፡37-39 ከእኔ ይልቅ አባቱን ወይም እናቱን የሚወድ ለእኔ ሊሆን አይገባውም፤ ከእኔ ይልቅም ወንድ              

ልጁን ወይም ሴት ልጁን የሚወድ ለእኔ ሊሆን አይገባውም፤ መስቀሉንም የማይዝ በኋላዬም የማይከተለኝ            

ለእኔ ሊሆን አይገባውም፡፡ ነፍሱን የሚያገኝ ያጠፋታል፣ ነፍሱንም ስለ እኔ የሚያጠፋ ያገኛታል፡፡ 

ማቴ. 19፡29-30 ስለ ስሜም ቤቶችን ወይም ወንድሞችን ወይም እኅቶችን ወይም አባትን ወይም እናትን             

ወይም ሚስትን ወይም ልጆችን ወይም እርሻን የተወ ሁሉ መቶ እጥፍ ይቀበላል የዘላለምንም ሕይወት             

ይወርሳል፡፡ ነገር ግን ብዙዎቹ ፊተኞች ኋለኞች፣ ኋለኞችም ፊተኞች ይሆናሉ፡፡ 

ሉቃስ 5፡10-11 እንዲሁም ደግሞ የስምዖን ባልንጀሮች የነበሩ የዘብዴዎስ ልጆች ያዕቆብና ዮሐንስም ...            

ታንኳዎችንም ወደ ምድር አድርሰው ሁሉን ትተው ተከተሉት ፡፡ 

 

6. ኢየሱስ አንገቴን ከእርሱ ቀንበር ስር ዝቅ እንዳደርግ ይሻል፡፡ (ነፃነቴን እና አለኝ የምለውን መብትም              

ለጌትነቱ እንዳስገዛ ይፈልጋል፡፡) 

ማቴ. 11፡28-30 እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ፣ ወደ እኔ ኑ፣ እኔም አሳርፋችኋለሁ፡፡ ቀንበሬን             

በላያችሁ ተሸከሙ ከእኔም ተማሩ ፣ እኔ የዋህ በልቤም ትሑት ነኝና፣ ለነፍሳችሁም ዕረፍት           

ታገኛላችሁ፤ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነውና፡፡  

‹‹ነፃነትህን በገዛ ፈቃድህ እንዳረድክ ዘወትር ልታስብ ይገባል፡፡›› 

 

7. እግዚአብሔር፣ ሰውነቴን ለእርሱ መስዋዕት አድርጌ እንዳቀርብ ይሻል፡፡  

ሮሜ. 6፡13 ብልቶቻችሁንም የዓመፃ የጦር ዕቃ አድርጋችሁ ለኃጢአት አታቅርቡ፣ ነገር ግን ከሙታን            

ተለይታችሁ በሕይወት እንደምትኖሩ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አቅርቡ፣ ብልቶቻችሁንም የጽድቅ የጦር ዕቃ          

አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር አቅርቡ፡፡ 

፡18-19 ... ብልቶቻችሁ ዓመፃ ሊያደርጉ ለርኵስነትና ለዓመፃ ባሪያዎች አድርጋችሁ እንዳቀረባችሁ፣          

እንደዚሁ ብልቶቻችሁ ሊቀደሱ ለጽድቅ ባሪያዎች አድርጋችሁ አሁን አቅርቡ፡፡ 

ሮሜ.11፡33-36 ... ሁሉ ከእርሱና በእርሱ ለእርሱም ነውና፤ ለእርሱ ለዘላለም ክብር ይሁን፤ አሜን፡፡ 
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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፡፡ 

 

8. እግዚአብሔር ከዋነኛ ነገሬ በላይ አስፈላጊዬ ሊሆን ይገባዋል፡፡ 

ሉቃስ 14፡26-33 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 ፡፡ ከእናንተ ግንብ ሊሠራ የሚወድ           

ለመደምደሚያ የሚበቃ ያለው እንደ ሆነ አስቀድሞ ተቀምጦ ከሳራውን የማይቈጥር ማን ነው? ያለዚያ            

መሠረቱን ቢመሠርት፣ ሊደመድመውም ቢያቅተው፣ ያዩት ሁሉ፡፡ ይህ ሰው ሊሠራ ጀምሮ ሊደመድመው           

አቃተው ብለው ሊዘብቱበት ይጀምራሉ፡፡ ወይም ሌላውን ንጉሥ በጦርነት ሊጋጠም የሚሄድ፣ ከሁለት እልፍ            

ጋር የሚመጣበትን በአንድ እልፍ ሊገናኝ የሚችል እንደ ሆነ አስቀድሞ ተቀምጦ የማያስብ ንጉሥ ማን ነው?              

ባይሆንስ ሌላው ገና ሩቅ ሳለ መልክተኞች ልኮ ዕርቅ ይለምናል፡፡ እንግዲህ እንደዚሁ ማንም ከእናንተ ያለውን              

ሁሉ የማይተው ደቀ መዝሙሬ ሊሆን አይችልም ፡፡ (ከታች የቀረበውን ማብራሪያ ይመልከቱ)  

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፡፡ 

ሐዋ. 20፡24 ነገር ግን ሩጫዬንና ከጌታ ከኢየሱስ የተቀበልሁትን አገልግሎት እርሱም የእግዚአብሔርን ጸጋ            

ወንጌልን መመስከር እፈጽም ዘንድ ነፍሴን በእኔ ዘንድ እንደማትከብር እንደ ከንቱ ነገር እቆጥራለሁ፡፡ 

ሐዋ. 21፡13 ጳውሎስ ግን መልሶ፡፡ እያለቀሳችሁ ልቤንም እየሰበራችሁ ምን ማድረጋችሁ ነው? እኔ ስለ ጌታ              

ስለ ኢየሱስ ስም በኢየሩሳሌም ለመሞት እንኳ ተሰናድቼአለሁ እንጂ ለእስራት ብቻ አይደለም አለ፡፡ 

ራዕ. 12፡11 እነርሱም ከበጉ ደም የተነሣ ከምስክራቸውም ቃል የተነሣ ድል ነሡት፣ ነፍሳቸውንም እስከ ሞት              

ድረስ አልወደዱም ፡፡ 
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በሉቃስ 14፡26-33 ላይ ማብራሪያ ፡- የዚህ ክፍል ትኩረት የፍቅር ቅደም ተከተል ነው፡፡ (ማቴ. 10፡37 «ከእኔ              

ይልቅ አባቱን ወይም እናቱን የሚወድ ለእኔ ሊሆን አይገባውም፤ ከእኔ ይልቅም ወንድ ልጁን ወይም ሴት ልጁን               

የሚወድ፣ ለእኔ ሊሆን አይገባውም፡፡››) አንድ ሰው ለቤተሰቡም ሆነ ለህይወቱ ከሚሰጠው ታማኝነት በፊት            

ለኢየሱስ የሚሰጠው ታማኝነት 

ቀድሞ ሊመጣ ይገባል፡፡ እርግጥ ነው ስለ ኢየሱስ ፈቃድ ሲሉ የቤተሰባቸውን ሃሳብ የተጋፋ ሰዎች             

ቤተሰባቸውን የጠሉ ሊመስሉ ይችላሉ፡፡ 

 

እግዚአብሔር የሚያፈቅርህ ከሆነ፣  

ለጥቅምህ የሚሆነውን ብቻ በሕይወት ያደርጋል፤ ስህተትም ፈጽሞ አይሰራም፤  

እንዲህ ከሆነ ሕይወትህን ለእርሱ ጌትነት እንዳትሰጥ  

ሊያደርግህ የሚችል ምክንያታዊ ማጠቃለያ ከወዴት ልታገኝ ትችላለህ? 

 

አንድ አማኝ፣ ‹‹የኢየሱስን ጌትነት የመቀበል ትምሕርት›› በትክክልና በግልጽ ከተብራራለት፣ ይህን ዜና ልክ 

እግዚአብሔር ፍቅሩን እንደገለጠለት ‹‹የምስራች ዜና›› አድርጎ ነው የሚቀበለው፡፡ 

 

በሚያሳዝን ሁኔታ፣ ይህ ትምሕርት በግልፅ ያልተብራራላቸው የሰነበቱ አማኞች ግን ትምህርቱን እንደ 

‹‹መጥፎ ዜና›› ይቆጥሩታል፣ እንደ ‹‹እስራትም›› ይመለከቱታል፡፡ 

3-5ለ የ ‹‹ጌትነት›› ትምሕርት መርሆዎች ማጠቃለያ  

እግዚአብሔር ለሕይወቴ ውብና ታላቅ አላማ አለው፡፡ መብቴንና ነፃነቴን ለእርሱ በማስገዛት ሕይወቴን እንደ 

ወደደ፣ ወደ ፈቀደው ፍፃሜ እንዲመራት እፈቅዳለሁን? 

 

1. እውነታዎች (FACTS)፡- 

ሀ. እግዚአብሔር ከኃጢአት ባርነት በልጁ ደም ገዝቶኛል (ተቤዥቶኛል)፡፡ ይህ ግዢ እግዚአብሔር በኔ ሕይወት             

ላይ ባለ መብት እንዲሆን አድርጎታል፡፡ ባለመብት መሆኑ በኔ ፈቃደኝነት ላይ ወይም ይሁንታ ላይ የተመሰረተ              

ሳይሆን ልቀበለው የሚገባኝ ፍጹም እውነት (absolute fact) 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፡፡ 
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1ጴጥ. 1፡18-19 ከአባቶቻችሁ ከወረሳችሁት ከከንቱ ኑሮአችሁ በሚያልፍ ነገር በብር ወይም በወርቅ           

ሳይሆን፣ ነውርና እድፍ እንደ ሌለው እንደ በግ ደም በክቡር የክርስቶስ ደም እንደ ተዋጃችሁ  ታውቃላችሁ፡፡ 

 

ለ. ድነት  - ስለ መሠረት  ያወራል፡፡ ኢየሱስ ክርስቶስ መሠረት ነው፡፡ ሁሉ ሕንፃ በእርሱ ላይ ይገነባል፡፡ 

ጌትነት ፡- የምገነባው ሕንጻ የቆይታ ዘመንና ጥራት፣ ሕንፃውን እንዲገነባ በመረጥኩት አርክቴክት ወይም           

ተቋራጭ ማንነት ላይ ይመሰረታል፡፡ ጌታ ሕይወቴን እንዲቆጣጠር የምፈቅድለት ከሆነ እርሱ ሕይወቴን           

በወርቅ፣ በብርና በከበረ ድንጋይ አድርጎ በመሠረቱ ላይ ያንፃል፡፡ እንዲህ አይነቱ ሕንጻ የኢየሱስን የፍርድ             

ወንበር ሰዓት አልፎ ሽልማት የሚያስገኝ ይሆናል፡፡ ግንባታውን እንዲቆጣጠር የማልፈቅድለት ከሆነ ግን፣ ራሴ            

ጊዜያዊ የሆነ ቤት ከእንጨት፣ ከሳርና ከአገዳ እገነባለሁ፡፡ ይህ ቤት በዚህ ምድር ላይ እስከሚኖረኝ የሕይወት              

ዘመን ብቻ የሚቆይ ይሆናል፡፡ በክርስቶስ የፍርድ ወንበር ፊት ግን ወደ አመድነት ይቀየራል፤ ሽልማትም             

አያስገኝልኝም፡፡ 

 

በየዕለቱ በእርሱ ሕብረት ውስጥ መኖር ፡- ሕንፃውን እንዲገነባልኝ ለመንፈስ ቅዱስ የማቀርብለት ግብአቶቼ           

(building materials)፡- ጊዜዬ፣ ጉልበቴ እና የእኔ የሆነው ነገር ሁሉ (የሚዳሰሰውም ሆነ የማይዳሰሰው            

ጭምር) ናቸው፡፡ እግዚአብሔር የሰጠኝን እነዚህን ሃብቶች (“resources”) መልሼ ለእርሱ ለመስጠት ‹‹ነፃ           

ፈቃድ ›› አለኝ፡፡ እነዚህን ግብአቶች በምድር ላይ ጊዜያዊ ለሆኑ ግንባታዎች ላውል ወይም ለእርሱ ልሰጥ             

እችላለሁ፡፡ ያም ሆነ ይህ፣ እግዚአብሔር እነዚህን ግብአቶች ለእርሱ እንድሰጥ አያስገድደኝም፡፡ 

1ቆሮ. 3፡10-15 የእግዚአብሔር ጸጋ እንደ ተሰጠኝ መጠን እንደ ብልሃተኛ የአናጺ አለቃ መሠረትን            

መሠረትሁ፣ ሌላውም በላዩ ያንጻል፡፡ እያንዳንዱ ግን በእርሱ ላይ እንዴት እንዲያንጽ ይጠንቀቅ፡፡           

ከተመሠረተው በቀር ማንም ሌላ መሠረት ሊመሠርት አይችልምና፣ እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፡፡ ማንም            

ግን በዚህ መሠረት ላይ በወርቅ ቢሆን በብርም በከበረ ድንጋይም በእንጨትም በሣርም ወይም በአገዳ             

ቢያንጽ፣ የእያንዳንዱ ሥራ ይገለጣል፤ በእሳት ስለሚገለጥ ያ ቀን ያሳያልና፣ የእያንዳንዱም ሥራ እንዴት            

መሆኑን እሳቱ ይፈትነዋል (tests the quality of each man’s work)፡፡ ማንም በእርሱ ላይ ያነጸው ሥራ               

ቢጸናለት ደመወዙን ይቀበላል፤ የማንም ሥራ የተቃጠለበት ቢሆን ይጎዳበታል (suffer loss)፣ እርሱ ራሱ            

ግን ይድናል ነገር ግን በእሳት እንደሚድን ይሆናል፡፡ 

መዝ. 127፡1 እግዚአብሔር ቤትን ካልሠራ ፣ ሠራተኞች በከንቱ  ይደክማሉ፤ ... 

መክ. 3፡14 እግዚአብሔር ያደረገው ሁሉ ለዘላለም  እንዲኖር አወቅሁ፤ ... 
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ሐ. ክርስቲያን ከመሆኔ በፊት፣ ከአዳም ለወረስኩት ለሰው ተፈጥሮ ባሪያ ሆኜ እኖር ነበር፡፡ ሁልጊዜ             

እግዚአብሔርን እቃወም ነበር፡፡ ደስም ላሰኘው አልችልም ነበር፡፡ ክርስቲያን ስሆንም ያው ተፈጥሮ በኔ ውስጥ             

መኖሩን ይቀጥላል፡፡ አንዲት ቅንጣት እንኳን አይሻሻልም ፡፡ እግዚአብሔር ያሻሻለው ይህንን አመፀኛ ባሕሪዬን           

አይደለም ፡፡ በመንፈስ ቅዱስ አዲስ መለኮታዊ ባሕሪን ሰጠኝ እንጂ፡፡ 

ማቴ. 7፡17-18 እንዲሁ መልካም ዛፍ ሁሉ መልካም ፍሬ ያደርጋል፣ ክፉም ዛፍ ክፉ ፍሬ ያደርጋል፡፡ መልካም               

ዛፍ ክፉ ፍሬ ማፍራት፣ ወይም ክፉ ዛፍ መልካም ፍሬ ማፍራት አይቻለውም ፡፡ 

ገላ. 3፡1-3 የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ሆይ፣ በዓይናችሁ ፊት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ተሰቀለ ሆኖ ተሥሎ              

ነበር፤ ለእውነት እንዳትታዘዙ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው? ይህን ብቻ ከእናንተ እንድማር እወዳለሁ፤ በሕግ             

ሥራ ወይም ከእምነት ጋር በሆነ መስማት መንፈስን ተቀበላችሁን?እንዲህን የማታስተውሉ ናችሁ?          

በመንፈስ ጀምራችሁ አሁን በሥጋ ትፈጽማላችሁን? (አ.መ.ት.) በመንፈስ ጀምራችሁ በሥጋ ፍጹም          

ለመሆን ትጥራላችሁን? 

ገላ. 5፡17 ሥጋ በመንፈስ ላይ መንፈስም በሥጋ ላይ ይመኛልና፣ እነዚህም እርስ በርሳቸው ይቀዋወማሉ፤             

ስለዚህም የምትወዱትን ልታደርጉ አትችሉም፡፡ 

 

መ. መንፈስ ቅዱስ፣ የሕወቴን የተለያዩ ክፍሎች በመነካካት ‹‹ደቀ መዝሙር›› አድርጎ ለማሰልጠን           

ከሚያደርገው እንቅስቃሴ ጎን መቆም አለብኝ፡፡ 

ከልጅነቴ ጀምሮ ስለ ሕይወትና ዓለም ወዘተ የተለያዩ እውቀቶችን ስሰበስብ ከርሜአለሁ፡፡ ክርስቲያን ስሆን            

እነዚያ እውቀቶች አይጠፉም፤ ከእነዚያ መካከል አንዳንዶቹ ከእግዚአብሔር ሃሳብ ጋር የሚጣጣሙ ሲሆኑ           

ሌሎቹ ደግሞ አይደሉም፡፡ በአስተሳሰቤ ውስጥ መለወጥ ያለበትን ነገር የሚያውቀው መንፈስ ቅዱስ ብቻ            

ነው ፡፡ ስለዚህ፣ መንፈስ ቅዱስ በአእምሮዬ ጥቁር ሰሌዳ ላይ የተፃፈውንና መለወጥ ያለበትን ነገር ሁሉ             

እንዲለወጥ ልፈቅድለት ይገባል፡፡ ይህ ሁኔታ የኢየሱስን ‹‹ጌትነት›› የመቀበል ፍሬ ሃሳብን ይገልጻል፡፡ ከዚህ            

ውሳኔ በኋላ አእምሮዬ በመታደስ ሂደት ውስጥ ይገባል፤ ያን ጊዜም እግዚአብሔር ሕይወቴን በሚያይበት            

አቅጣጫ ማየት እጀምራለሁ፡፡ 

 

ማሳሰቢያ፡- ፈቃዱን ለጌታ ሥልጣን ሆን ብሎ ያላስገዛ ክርስቲያን በአእምሮው የ ‹‹አታድርግ›› እና            

‹‹አድርግ›› ዝርዝሮች ይዞ ይዞራል፡፡ ይህ ዝርዝር በተለምዶ ለሚጠበቀው የክርስቲያን ባሕሪ መለኪያ           

ተስማሚ መስሎ ሊታይ ይችላል፡፡ አማኙ ካስቀመጠው መለኪያ አልፎ መንፈስ ቅዱስ ሊናገረው በሚፈልግ            

ወቅት አደጋ መከሰት ይጀምራል፡፡ ውጤቱም በአብዛኛው የአለመታዘዝ፣ የተስፋ መቁረጥ፣ ንስሃ የመግባትና           
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ደግሞ የመሰበር የማያቋርጥ ዑደት ይሆናል፡፡ ይህ ትግል አማኙ ለክርስቶስ ጌትነት ፈቃዱን እስኪያስገዛ            

ይቀጥላል፡፡ 

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 ፡፡ 

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

 

2. ጌትነቱን የሚያብራሩ ምሳሌዎችና ተስማሚ ቃላት 

ሀ. በጋብቻ ወቅት ነፃነቴን መተዌ 

ጋብቻ ሁለት ነገሮችን ያካትታል፤ 1) ትዕይንት/event (የጋብቻ ሥነ ሥርዓት) እና 2) በጋብቻ ውስጥ ያለው              

ቆይታ (ሂደት )፡፡ ትዕይንቱ ወይም የጋብቻ ሥነ ሥርዓቱ፣ ከዚህ ቀደም የነበረኝ ብቻዬን ውሳኔ የመወሰን ነፃነት              

ማክተሙን እና ይህን ውሳኔ በጋራ ከሌላ ሰው ጋር ለማድረግ መጠመዴን ያሳያል፡፡ ሂደቱ ደግሞ የሚያድግ              

ሕብረትን እና በመስማማት ከትዳር ጓደኛ ጋር አብሮ ለመኖር የሚደረግ ጉዞን ያመለክታል፡፡ ይህ ሂደት             

ክርስቲያን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በሰመረ ሕብረት አብሮ ለመኖር ከሚደረገው ጉዞ ጋር ይዛመዳል፡፡ ኤፌ. 5፡32              

ይህ ምሥጢር ታላቅ ነው፥ እኔ ግን ይህን ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተ ክርስቲያን እላለሁ፡፡ 

 

ለ) እግዚአብሔር በሕይወቴ ላይ ላለው የባለቤትነት መብት እውቅና መስጠት፡፡ 

ይህ ውሳኔ፣ እግዚአብሔር “እውነት ይህ ነው”፣ ብሎ ካወጀው ሃቅ ጋር መስማማትን ይጠይቃል፡፡ 

 

ሐ. ቀንበሩን በገዛ ፈቃድ መቀበል (የአንድ ጊዜ ውሳኔ/an event) ነው፡፡ ይህ ውሳኔ፣ ስለ ከርሱ በመማር እና                

በግልህ ትለማመደው የነበረውን መብት እና ግለ-ውሳኔ እያቆሙ በመሄድ ይታጀባል (የማያቋርጥ ሂደት)፡፡ 

ማቴ.11፡28-30 እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ፣ ወደ እኔ ኑ፣ እኔም አሳርፋችኋለሁ፡፡ ቀንበሬን            

በላያችሁ ተሸከሙ ከእኔም ተማሩ ፣ እኔ የዋህ በልቤም ትሑት ነኝና፣ ለነፍሳችሁም ዕረፍት ታገኛላችሁ፤            

ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነውና፡፡ ማስታወሻ ፡ ለጌትነቱ እውቅና ያልሰጡ የሰነበቱ ክርስቲያኖች           

የጌታ-አገልጋይ ግንኙነት/Master-servant relationship ‹‹እስር›› እንደሆነ በማመን ግንኙነቱን አጥብቀው        

ይፈሩታል፡፡ የጌታ-አገልጋይ ግንኙነት ያለውን መንፈሳዊ ጠቀሜታ ክርስቲያኖች ሊገነዘቡ ይገባል፡፡ 

 

መ. ወደ ዕረፍቱ መግባት (በብሉይ ኪዳን በነበሩ እስራኤላዊያን አንጻር ሲታያ)  

እግዚአብሔር ለእስራኤል የነበረውን አላማ ለሙሴ በሚነደው ቁጥቋጦ መካከል ገለጠለት፡፡ 
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ዘፀ. 3፡7-8 እግዚአብሔርም አለ፡፡ በግብፅ ያለውን የሕዝቤን መከራ በእውነት አየሁ፣ ከአስገባሪዎቻቸውም           

የተነሣ ጩኸታቸውን ሰማሁ፤ ሥቃያቸውንም አውቄአለሁ፤ ከግብፃውያንም እጅ አድናቸው ዘንድ፣         

ከዚያችም አገር ወተትና ማር ወደ ምታፈስሰው አገር ወደ ሰፊይቱና ወደ መልካሚቱ አገር ወደ             

ከነዓናውያንም ወደ ኬጢያውያንም ወደ አሞራውያንም ወደ ፌርዛውያንም ወደ ኤዊያውያንም ወደ          

ኢያቡሳውያንም ስፍራ አወጣቸው ዘንድ ወረድሁ፡፡ 

የመጀመሪያዎቹ ቡድኖች የእግዚአብሔርን አላማ አሻፈረኝ አሉ፡፡ (ዘኁ. 13፡1-2፣ 23-33፣ 14፡1-11፣          

19-24) ሁለተኛዎቹ ቡድኖች ራሳቸውን ከእግዚአብሔር በታቻ ለማስገዛት ተስማሙ፡፡ (ኢያሱ 21፡44-45፣          

23፡14)  

ለእኔ የሚሆን ማስጠንቀቂያ ፡- ሮሜ. 15፡4 «በመጽናትና መጻሕፍት በሚሰጡት መጽናናት ተስፋ ይሆንልን           

ዘንድ አስቀድሞ የተጻፈው ሁሉ ለትምህርታችን ተጽፏልና፡፡›› (ዕብ. 4፡9-11 ን ጨምረው ይመልከቱ) 

 

ሠ. የዱር ፈረስ 

የዱር ፈረስ የጌትነትን ትምሕርት ሀሳብን ለማስረዳት ጠቃሚ ምሳሌ ነው፡፡ የዱር የነበረውን ይህን እንስሳ             

ጌታው በፈልገው ጊዜ ሁሉ የሚገኝ፣ የሰለጠነ እና ጠቃሚ እንዲሆን ለማድረግ ምን ይደረጋል? ይህ እንዲሆን              

መጀመሪያ የዱሩ እንስሳ ፈቃድ (ማለትም ለጌታው ስልጣን ያለው አመጻ/ተግዳሮት መሰበር አለበት)፡፡ የዱሩ            

እንስሳ በጌታው ስልጣን ስር ለመተዳደር በወሰነበት ማግስት ጠቃሚና ለስለጠናው ምቹ እንደሆነ መታሰብ            

የለበትም፡፡ ሆኖም ግን በረጅም ጊዜ የማያቋርጥ ስልጠና ለጌታው የሚጠቅም ለመሆን የሚያስችለውን           

የአስተሳሰብ ለውጥ ያካሂዳል፡፡ መጀመሪያ ፈቃዱን ሳያገዛ እንስሳው ለመሰልጠን ዝግጁ ሊሆን አይችልም ፡፡ 

መዝ. 32፡9 ወደ አንተ እንዳይቀርቡ በልባብና በልጓም ጉንጫቸውን እንደሚለጉሟቸው ልብ          

እንደሌላቸው/no understanding እንደ ፈረስና እንደ በቅሎ አትሁኑ፡፡ 

 

ረ. የመኪና ምሳሌ 

የክርስቲያንን ሕይወት በመኪና መስለን እንመልከት፡፡ ኢየሱስ በተሳፋሪው መቀመጫ፣ ክርስቲያኑ ደግሞ          

በሾፌሩ ወንበር ላይ ተቀምጠዋል፡፡ ብዙ ክርስቲያኖች እግዚአብሔር የመኪናውን መሪ መያዛቸውን አይቶ           

ዝም ስላላቸው፣ በአስቸጋሪ ሁኔታቸው ወቅት ብቻ እንደሚጠሩት አጋዥ ያዩታል፡፡ በዚህ አይነቱ መኪና            

ፈረፋንጎ ላይ ‹እግዚአብሔር ረዳት ሾፌሬ ነው፡፡› የሚል ተለጥፎበት እናነባለን፡፡ ምንም እንኳን አማኙ ኢየሱስ             

በመኪናው ላይ ያለውን የባለቤትነት ስልጣን ቢቀበልም፣ የመኪናዋን 

መሪ አሳልፎ ለባለቤቱ ለመስጠት ግን ከፍተኛ ፍርሀት አለበት፡፡ ጌታ በአማኙ ሕይወት ውስጥ ረዳት ሾፌር              

መሆንን አይሻም፤ ዋናው ሾፌር በመሆን ሕይወቱን መምራት እንጂ፡፡ የጌትነት ፍሬ ሃሳብ የመቆጣጠር ፍሬ             
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ሃሳብ ነው ፡፡ በርካታ ክርስቲያኖች እግዚአብሔር ወዴት እንደ ሚወስዳቸው እርግጠኛ ለለመሆናቸውን          

በምክንያትነት በማስቀመጥ የሕይወታቸውን መሪ ለእርሱ ለመልቀቅ ከፍተኛ ስጋት ሲያድርባቸው ማየት          

አሳዛኝ ክስተት ነው፡፡ እውነታው ግን የሚከተለው ነው፡- መሪነቱን ለእርሱ ብሰጠው፣ እግዚአብሔር ሕይወቴን            

ለእኔ በሚጠቅም አቅጣጫ የመራታል፡፡ አማኙ፣ የመኪናውን መሪ እንዲይዝ እግዚአብሔር የሚፈቅድለት፣          

ያለማቋረጥ ከእርሱ ምሪትን ለመቀበል ሲሻና የእርሱ ጥገኛ ሲሆን ብቻ ነው፡፡ 

 

3. የሁለት በሮች ምሳሌ 

አዲስ ክርስቲያን የወደፊት ሕይወቱን ሲመለከት ምን ያያል?  

ልክ አዲስ ክርስቲያን እንደሆንኩ በመንገዴ ላይ መንታ መንገዶች ገጠሙኝ፡፡ በእነዚህ መንገዶች ውስጥ            

የወደፊት ሕይወቴን አሻግሬ እመለከት ነበር፡፡ በመጀመሪያው መንገድ በር በኩል ዘልቄ ስመለከት የሚከተሉትን            

ነገሮች ተመለከትሁ፡፡ በዚህ ምድር ላይ ያለኝን ፍላጎቶች ላሟላ በሚያሰስችለኝ ግብአቶች የተሞላ ነበር፡፡            

እነዚህ ነገሮች ፍፁም መጥፎዎችም አልነበሩም፡፡ እንደውም ብዙ ክርስቲያኖች ሊያገኟቸው የሚሹአቸው          

ነገሮች ነበሩ፡፡ እግዚአብሔር በሰጠኝ ጥበብና እውቀት እነዚህን ነገሮች ላገኛቸው እንደምችል ተሰማኝ፡፡           

በተለይ እግዚአብሔር እኔን ሊረዳ ቃል በገባልኝ በዚህ ጊዜ እነዚህን ነገሮች ማግኘት ቀላል ሆኖ ተሰማኝ፡፡              

እግዚአብሔር ከሞት ካዳነኝ የኔን ደስታ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ እንደሆነ ማሰቤ ምክንያታዊ እንደሆነ            

ተሰማኝ፡፡  

 

በሁለተኛው በር ውስጥ ደግሞ ይህንን አየሁ፡፡ በበሩ ደጃፍ ላይ ኢየሱስ፣ ‹‹ና ተከተለኝ፣ ለአንተ የተሻለ እቅድ               

አለኝ፡፡›› የሚል ጽሁፍ ተለጥፎበታል፡፡ በዚህና በሚመጣው አለም እርካታን እንዲሰጠኝ እርሱን ብቻ           

እንዳምነው የሚሻ መሆኑን አወቅሁ፡፡ በቀድሞው በር ውስጥ የተመለከትኩት ነገር ለአሁኑ አለም ጊዜያዊ            

ደስታ የሚሰጠኝ መሆኑንንና ይሄ ግን ለዘላለም ሕይወት ዋጋ እንዳለው ነገረኝ፡፡ ‹‹ተስፋ የሚገባልኝን ነገሮች             

ማየት ስለማልችል እንዴት ትርጉም ያለው ምዘና ላደርግ እችላለሁ? በእውር እምነት ላይ ተደግፌ            

እንድተማመንበት እንዴት ከእኔ ይጠብቃል? አዲስ አማኝ ስለሆንኩና ገና ጠንካራ እምነት ስለሌለኝ ይህንን            

ነገር ከኔ መጠበቁ አግባብ ነውን? ምናልባት ከእርሱ ጋር በተጓዝኩ ቁጥር እነዚህን ነገሮች ይበልጥ የምረዳበት              

እምነት አገኝ ይሆን?›› የሚሉ ጥያቄዎችን በውስጤ አሰላሰልኩ፡፡ 

 

4. ሕይወቴ በሶስት ክፍሎች አንጻር ሊታይ ይችላል 
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ጌትነቱን የማወጅባቸው 3 የሕይወት ክፍች አሉኝ - በንብርቴ/በሃብቴ ላይ፣ በሰውነቴ (ሥጋዬ) ላይ እና             

በእውቀቴ ላይ፡፡ አንድ ክርስቲያን ከሶስት በአንዱ፣ ጌትነቱን ባይቀበል ወደ ክርስቶስ ፍፁም ሙላት            

የሚያደርገው ዘላለማዊ ፍሬያማ ጉዞ ይስተጓጎላል፡፡ 

ማቴ. 13፡22፣ ሉቃስ 8፡14 በእሾህ መካከል የተዘራውም ይህ ቃሉን የሚሰማ ነው፣ የዚህም ዓለም አሳብና              

የባለጠግነት መታለል  ቃሉን ያንቃል፣ የማያፈራም ይሆናል፡፡ 

 

5. እግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ መልካም አምላክ ነውን?  

ሊታመን ይችላል?  

መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር በሕሪይ ምን ይላል?  

ክፉዉስ (ሰይጣን) እለ እግዚአብሔር ምን ይላል?  

ልክ አንድ ሕፃን የወላጆቹን ስልጣን እንደሚረዳ ሁሉ አንድ ክርስቲያንም እግዚአብሔር በሕይወቱ ላይ            

ያለውን ስልጣን ሊረዳ እንደሚችል መጠበቅ የኖርብናል?  

በእርሱ ስልጣን ስር ሕይወቴን እንዳልተው ሊያደርገኝ የሚችል አመክኗዊ አስተሳሰብ ይኖር ይሆን? 

በክርስቶስ የፍርድ ወንበር ፊት በቆምኩ ጊዜ እግዚአብሔር በሕይወቴ ላይ ላለው መብት እውቅና ሳልሰጥ             

ስለመኖሬ ምን ማመካኛ መስጠት እችላለው? 

 

እግዚአብሔር ውድ የሆነውን ስጦታ ከሰጠኝ ከእዚህ የሚያንሰውን ላይሰጠኝ ይችላል ብዬ እንዴት ድምዳሜ            

ላይ ልደርስ እችላለሁ? “ለገዛ ልጁ ያልራራለት ነገር ግን ስለ ሁላችን አሳልፎ የሰጠው ያው ከእርሱ ጋር ደግሞ                

ሁሉን ነገር እንዲያው እንዴት አይሰጠንም?” (ሮሜ 8፡32)  

 

በርካታ የሰነበቱ አማኞች የክርስቶስን ጌትነት የመቀበል ዶክትሪንን ‹‹ከእስራት›› ጋር እያዛመዱ የሚያዩት 

ቢሆንም፤ አዲስ አማኞች ግን ሃሳቡ በአግባቡ ከተብራራላቸው ‹‹ከነፃነት›› ጋር አዛምደው ሊያዩት 

አንደሚችሉ ሊታሰብ ይገባል፡፡ 
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3-5ሐ መማረክ 

 

Our Daily Bread 

ጥቅምት 24, 1998 (እ.ኤ.አ) 

 

እጅ መስጠት 

 

እ.ኤ.አ በ1940ዎቹ መጨረሻ የዳላስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ፕሬዝዳንት ሊዊስ ስፔሪ ቻፈር ሰዎች በታደሙበት            

አንድ ግብዣ ላይ ‹‹ሕይወታችንን ለእግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ እንድናስገዛ የሚያደርጉን ምክንያቶች››          

በሚለው ርዕሰ ጉዳይ ላይ አጭር ንግግር አደረገ፡፡ 

 

ጊዜው ረፍዶ ስለነበር ሊያቀርብ ካሰበው መልዕክቱ ውስጥ ሶስቱን ነጥቦች ብቻ ነበር የተናገረው፡፡ እስቲ             

እነዚህን ሶስት ነጥቦች እንመልከት፡- 

ምክንያት 1፡  እግዚአብሔር ጠቢብ ነው፤ ከማንም በላይ ለእኔ ሕይወት ምርጥ የሆነውን ያውቃል  

ምክንያት 2፡ እርሱ ኃያል ነው፤ በመሆኑም ለእኔ ምርጥ የሆነውን ነገር የማስፈጸም ብቃት አለው  

ምክንያት 3፡  እግዚአብሔር ማንም ከሚወደኝ በላይ ይወደኛል  

 

ቻፈር እንዲህ ብሎ ንግግሩን ደመደመ፣ ‹‹ከላይ በተገለጹት ምክኒያቶች ላይ በመንተራስ፣ ልደርስበት           

የምችለው ብቸኛ አመክኖአዊ ማጠቃለያ ለእግዚአብሔር ሕይወቴን ሙሉ በሙሉ ማስገዛት አማራጭ          

የሌለው መሆኑን ነው፡፡ ከዚህ በላይ ምን ልል እችላለሁ? ምንስ ልጨምር እችላለሁ?፡፡›› 

ሐዋሪያው ጳውሎስም ተመሳሳይ መረዳት አለው፡፡ በኢየሩሳሌም እስርና መንገላታት እንደሚገጥመው ያውቅ          

ነበር፡፡ እንዲያም ሆኖ እግዚአብሔር ወደ ስፍራው እንዲሄድ እንደሚፈልግም ያውቅ ነበር (ሐዋ. 20፡22-23)፡፡            

ይህ ሙሉ በሙሉ መሰጠትን ያሳያል፡፡ ያዘኑለት ጓደኞቹ ሳይቀር የጳውሎስ ውሳኔ ትክክል እንደነበረ ተረድተው             

ነበር (21፡14)፡፡ 

 

የሚያጋጥመን ነገር ምንም አይነት ቢሆን፣ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በምንፈጽምበት ጊዜ እና ቦታ እስከሆንን            

ድረስ ለሕይወታችን ደህንነት እጅግ ተስማሚ በሆነ ሁኔታ ውስጥ መገኘታችን እሙን ነው፡፡ ጌታ አዋቂ፣             

ብርቱ እና አፍቃሪ ነው፡፡ እናስ ለዚህ ጌታ ሕይወትህን መስጠት ትርጉም አይሰጥህ ይሆን?  
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መገዛት፣ ለእግዚአብሔር ሲሆን ድል ነው፡፡ 

3-6ሀ ሕይወቴ ሊማረክባቸው የሚገባቸው ሶስት አቅጣጫዎች 
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3-6ለ እግዚአብሔር በሦስቱም የኢዮብ የሕይወት ክፍሎች ይሰራ ነበር  

(የኢዮብ ታሪክ ከመከራና ትእግስት ጋር በተያያዘ መንገድ መቅረቡ የተለመደ ቢሆንም ከኢዮብ ሕይወት 

የምንማረው ትልቁ ትምሕርት እግዚአብሔር እንዴት የልጆቹን ሕይወት እንደሚሰራ ነው ብለን እናምናለን፡፡) 

 

1. ኢዮብ ለእግዚአብሔር ጥልቅ ፍቅር የነበረው ሰው ነበር፡፡ 

ኢዮብ 1፡1 ዖፅ በሚባል አገር ስሙ ኢዮብ የተባለ አንድ ሰው ነበረ፤ ያም ሰው ፍጹምና ቅን፣               

እግዚአብሔርንም የሚፈራ፣ ከክፋትም የራቀ ነበረ፡፡ 

ኢዮብ 23፡12 (አ.መ.ት.) ከአፉ ከወጣው ትእዛዝ አልራቅሁም፣ የአንደበቱን ቃል ከዕለት እንጀራዬ አብልጬ            

ይዣለሁ፡፡ 

 

2. እግዚአብሔር በከፍተኛ ሁኔታ ኢዮብን ባረከው፡፡ 

ኢዮብ 1፡2-3 ሰባትም ወንዶች ሦስትም ሴቶች ልጆች ተወልደውለት ነበር፡፡ ሀብቱም ሰባት ሺህ በጎች፣             

ሦስት ሺህም ግመሎች፣ አምስት መቶም ጥማድ በሬ፣ አምስት መቶም እንስት አህዮች ነበረ፣ እጅግ ብዙም              

ባሪያዎች ነበሩት፤ ያም ሰው በምሥራቅ ካሉ ሰዎች ሁሉ ይልቅ ታላቅ ነበረ፡፡ 

 

3. እግዚአብሔር ኢዮብንና የኢዮብ የሆውን ነግር ሁሉ ቀጥሮለት ነበር፡፡ ይህ ቅጥር ጠላት ተስፋ             

የሚቆርጥበትን የእግዚአብሔርን ሉአላዊነት ይወክላል፡፡ የእያንዳንዱን አማኝ ህይወት ይህ ቅጥር ይቀጥረዋል፡፡ 

ኢዮብ 1፡8-10 እግዚአብሔርም ሰይጣንን፣ በውኑ ባሪያዬን ኢዮብን ተመለከትኸውን? በምድር ላይ እንደ           

እርሱ ፍጹምና ቅን፣ እግዚአብሔርንም የሚፈራ፣ ከክፋትም የራቀ ሰው የለም አለው፡፡ ሰይጣንም           

ለእግዚአብሔር እንዲህ ብሎ መለሰለት፡፡ በውኑ ኢዮብ እግዚአብሔርን የሚፈራ በከንቱ ነውን? እርሱንና           

ቤቱን በዙሪያውም ያሉትን ሁሉ አላጠርህለትምን ? የእጁን ሥራ ባርከህለታል፣ ከብቱም በምድር ላይ           

በዝቶአል፡፡ 

ለተጨማሪ ማብራሪያ ፡- በአፍሪካ ውስጥ ያሉ አንዳንድ ነገዶች ከብቶቻቸውን ከነጣቂ አውሬዎች ለመታደግ           

በመንደራቸው ዙሪያ ቅጥርን ይሰራሉ፡፡ 1ጴጥ. 5፡8 ላይ እንዲህ ይላል፣ «በመጠን ኑሩ ንቁም፣ ባላጋራችሁ             

ዲያብሎስ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ይዞራልና፡፡›› 

 

4. ሰይጣን የኢዮብን ንብረት እንኳ ሳይቀር ለመተናኮል ከእግዚአብሔር ፈቃድ ያስፈልገው ነበር፡፡ 

ኢዮብ 1፡10-12 እርሱንና ቤቱን በዙሪያውም ያሉትን ሁሉ አላጠርህለትምን? የእጁን ሥራ ባርከህለታል፣           

ከብቱም በምድር ላይ በዝቶአል፡፡ ነገር ግን እጅህን ዘርግተህ ያለውን ሁሉ ዳብስ፤ በእውነት በፊትህ             
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ይሰድብሃል፡፡ እግዚአብሔርም ሰይጣንን፡፡ እነሆ ለእርሱ ያለው ሁሉ በእጅህ ነው፣ ነገር ግን በእርሱ ላይ እጅህን              

አትዘርጋ አለው፡፡ ሰይጣንም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ፡፡ 

የትኩረት ነጥብ ፡- ጠላት ሰይጣን በራሱ ኢዮብን (ወይም አማኞችን) ለመተናኮል ምንም ኃይል የለውም፡፡            

እንዲተናኮል ከእግዚአብሔር በተሰጠው ፈቃድ ልክ ብቻ መስራት ይችላል፡፡ ከዛ በላይ ሊያደርግ ፈጽሞ            

አይችልም፡፡ ሰይጣን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማስፈፀም እስከሚችልበት መጠን ልክ በዚህ አለም ላይ ተፅዕኖ            

ለማድረግ ኃይል አለው፡፡ በአንጻሩ ግን እግዚአብሔር፣ በፈጠረው ፍጥረት ላይ ሁሉ ያለው ፍፁም ሉአላዊ             

ስልጣን ጥያቄ ውስጥ ገብቶ አለማወቁን እና ወደፊትም እንደማይገባ ማወቅ ታላቅ ቁም ነገር ነው፡፡ 

ምሳሌ 21፡30 (አ.መ.ት.) እግዚአብሔርን ለመቋቋም የሚያስችል፣ አንዳችም ጥበብ ማስተዋልና ዕቅድ          

የለም ፡፡ 

ዳን. 4፡35 በምድርም የሚኖሩ ሁሉ እንደ ምናምን ይቈጠራሉ፤ በሰማይም ሠራዊት በምድርም ላይ በሚኖሩ             

መካከል እ ንደ ፈቃዱ ያደርጋል፤ እጁንም የሚከለክላት ወይም፣ ምን ታደርጋለህ? የሚለው የለም፡፡ 

 
 

5. እግዚአብሔር ሰይጣን ቅጥሩን አልፎ በኢዮብ ‹‹ሃብትና ንብረት›› ላይ ያሻውን እንዲያደርግ ፈቀደለት፤            

ነገር ግን ወደ ቀጣዩ ክፍል ማለትም፣ ወደ ሥጋው (አካሉ) እንዳይቀርብ አዘዘው፡፡  

ኢዮብ 1፡12-19 

፡12 እግዚአብሔርም ሰይጣንን፡፡ እነሆ ለእርሱ ያለው ሁሉ በእጅህ ነው፣ ነገር ግን በእርሱ ላይ             

እጅህን አትዘርጋ አለው፡፡ ሰይጣንም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ፡፡ 
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፡13-15 አንድ ቀንም እንዲህ ሆነ፤ የኢዮብ ወንዶችና ሴቶች ልጆች በታላቅ ወንድማቸው ቤት ይበሉና             

የወይን ጠጅ ይጠጡ ነበር፡፡ መልክተኛም ወደ ኢዮብ መጥቶ፡፡ በሬዎች እርሻ ያርሱ፣ በአጠገባቸውም አህዮች             

ይሰማሩ ነበር፤ የሳባም ሰዎች አደጋ ጣሉ፣ ወሰዱአቸውም፣ ብላቴኖቹንም/servants በሰይፍ ስለት ገደሉ፤           

እኔም እነግርህ ዘንድ ብቻዬን አመለጥሁ አለው፡፡ 

፡16 እርሱም ገና ሲናገር ሌላ መጥቶ፡፡ የእግዚአብሔር እሳት ከሰማይ ወደቀች፣ በጎቹንም አቃጠለች፣            

ጠባቂዎችንም  በላች፤ እኔም እነግርህ ዘንድ ብቻዬን አመለጥሁ አለው፡፡ 

፡17 እርሱም ገና ሲናገር ሌላ መጥቶ፡፡ ከለዳውያን በሦስት ረድፍ ተከፍለው በግመሎች ላይ አደጋ ጣሉ፣              

ወሰዱአቸውም፣ ብላቴኖቹንም/servants በሰይፍ ስለት ገደሉ፤ እኔም እነግርህ ዘንድ ብቻዬን አመለጥሁ          

አለው፡፡ 

፡18-19 እርሱም ገና ሲናገር ሌላ መጥቶ፡፡ ወንዶችና ሴቶች ልጆችህ በታላቅ ወንድማቸው ቤት ይበሉና             

የወይን ጠጅ ይጠጡ ነበር፤ እነሆም፣ ዐውሎ ነፋስ ከምድረ በዳ መጥቶ የቤቱን አራቱን ማዕዘን መታው፣              

በብላቴኖቹም ላይ ወደቀ፣ ሞቱም፤ እኔም እነግርህ ዘንድ ብቻዬን አመለጥሁ አለው፡፡ 

 

6. ምንም እንኳን ኢዮብ በሆነው ነገር እጅግ ቢጎዳም፣ እግዚአብሔር በፈጠረው ነገር ሁሉ ላይ ሁሉን              

የማድረግ ሉአላዊ ስልጣን እንዳለው አስቀድሞ ያወቀ ሰው መሆኑን በሕይወቱ ላይ ከተከሰተው ነገር            

በኋላ ባሳየው ምላሽ አሳይቷል፡፡ 

ኢዮብ 1፡20-22 ኢዮብም ተነሣ መጐናጸፊያውንም ቀደደ፣ ራሱንም ተላጨ፣ በምድርም ላይ ተደፍቶ ሰገደ፤            

እንዲህም አለ፡፡ ራቁቴን ከእናቴ ማኅፀን ወጥቻለሁ፣ ራቁቴንም ወደዚያ እመለሳለሁ፤ እግዚአብሔር ሰጠ፣           

እግዚአብሔርም ነሣ፤ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን፡፡ በዚህ ሁሉ ኢዮብ አልበደለም ፣ ለእግዚአብሔርም           

ስንፍናን አልሰጠም፡፡ 

 

7. በኢዮብ ‹‹ሀብትና ንብረት›› ላይ ያካሄደው ጦርነት እንዳልተሳካለት ያየው ሰይጣን ‹‹አካሉን›› በመጉዳት            

ለማሳካት ከእግዚአብሔር ፈቃድን ለመነ፡፡ እግዚአብሔርም ሰይጣን የኢዮብን አካል እንዲጎዳ፣ ነገር          

ግን ነፍሱን እንዳነካ ፈቀደለት፡፡  

ኢዮብ 2፡1-7 

፡1-5 ከዕለታት አንድ ቀን እንዲህ ሆነ፤ የአምላክ ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም መጡ፣ ሰይጣን ደግሞ              

በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም በመካከላቸው መጣ፡፡ እግዚአብሔርም ሰይጣንን፡፡ ከወዴት መጣህ? አለው፡፡          

ሰይጣንም፡፡ በምድር ላይ ዞርሁ፣ በእርስዋም ተመላለስሁ ብሎ ለእግዚአብሔር መለሰ፡፡ እግዚአብሔርም          

ሰይጣንን፡፡ በውኑ ባሪያዬን ኢዮብን ተመለከትኸውን? በምድር ላይ እንደ እርሱ ፍጹምና ቅን፣           
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እግዚአብሔርንም የሚፈራ፣ ከክፋትም የራቀ ሰው የለም፤ በከንቱም አጠፋው ዘንድ አንተ በእርሱ ላይ ምንም             

ብታንቀሳቅሰኝ፣ እስከ አሁን ፍጹምነቱን ይዞአል፡፡ ሰይጣንም መልሶ እግዚአብሔርን፣ ቁርበት ስለ ቁርበት           

ነው፤ ሰው ያለውን ሁሉ ስለ ሕይወቱ ይሰጣል፡፡ ነገር ግን አሁን እጅህን ዘርግተህ አጥንቱንና ሥጋውን ዳብስ፤               

በእውነት በፊትህ ይሰድብሃል አለው፡፡ 

፡6 እግዚአብሔም ሰይጣንን፣ ሕይወቱን ተወው እንጂ እነሆ፣ እርሱ በእጅህ ነው አለው፡፡ 

፡7 ሰይጣንም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ፣ ኢዮብንም ከእግሩ ጫማ ጀምሮ እስከ አናቱ ድረስ በክፉ ቍስል              

መታው ፡፡ 

 

8. ኢዮብ በሆነው ነገር ሁሉ ተጨነቀ፣ ግራ ተጋባ፤ ነገር ግን ልክ እንደ ሀብትና ንብረቱ ሁሉ እግዚአብሔር                

በፈጠረው ነገር ሁሉ ላይ፣ ሰውነቱን ጨምሮ የፈቀደውን የማድረግ ሉአላዊ ስልጣን እንዳለው           

ባሳየው ምላሽ አስመስክሯል፡፡  

ኢዮብ 2፡8-10 ሥጋውንም ይፍቅበት ዘንድ ገል ወሰደ፣ በአመድም ላይ ተቀመጠ፡፡ ሚስቱም፡፡ እስከ አሁን             

ፍጹምነትህን ይዘሃልን? እግዚአብሔርን ስደብና ሙት አለችው፡፡ ...እርሱ ግን አንቺ ከሰነፎች ሴቶች እንደ            

አንዲቱ ተናገርሽ፤ ከእግዚአብሔር እጅ መልካሙን ተቀበልን፣ ክፉ ነገርንስ አንቀበልምን? አላት፡፡ በዚህ ሁሉ            

ኢዮብ በከንፈሩ አልበደለም፡፡  

 

ለቀጣዮቹ 29 ምዕራፎች (ከምዕራፍ 3-31) ኢዮብ ራሱን ከሶስቱ ጓደኞቹ ክስ ሲከላከል እንመለከታለን፡፡ 

 

9. እግዚአብሔር ኢዮብ ‹‹በማስተዋሉ/understanding›› ዙሪያ በሰራው ስህተት ላይ እንዲያተኩር ፈለገ፡፡          

ክርክሩን ሲያደምጥ የነበረውን ኤሊሁን በመጠቀም እግዚአብሔር የኢዮብን መንፈሳዊ ኩራት         

(ከምዕራፍ 32-37) ሊገልጥለት ወደደ፡፡ 

ኢዮብ 32፡2-3 ከራም ወገን የሆነ የቡዛዊው የባርክኤል ልጅ የኤሊሁ ቍጣ ነደደ፤ ከእግዚአብሔር ይልቅ ራሱን              

ጻድቅ አድርጎ ነበርና ኢዮብን ተቈጣው፡፡ ደግሞም በኢዮብ ፈረዱበት እንጂ የሚገባ መልስ ስላላገኙ በሦስቱ             

ባልንጀሮቹ ላይ ተቈጣ፡፡ 

ኢዮብ 33፡8-12 (ኤሊሁ ለኢዮብ) በጆሮዬ ተናግረሃል፣ የቃልህንም ድምፅ ሰምቻለሁ፣ እንዲህም ብለሃል፡፡ እኔ            

ያለ መተላለፍ ንጹሕ ነኝ ፤ ያለ ነውር ነኝ ፣ ኃጢአትም የለብኝም፤ እነሆ፣ ምክንያት አግኝቶብኛል፣ እንደ             

ጠላቱም ቈጥሮኛል፤ እግሬን በግንድ አጣበቀ፣ መንገዴንም ሁሉ ተመለከተ፡፡ እነሆ፣ አንተ በዚህ ጻድቅ            

አይደለህም፤ እግዚአብሔር ከሰው ይበልጣል ብዬ እመልስልሃለሁ፡፡ 
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ኢዮብ 34፡5-6 (ኤሊሁ ቀጠለ) ኢዮብ፡- እኔ ጻድቅ ነኝ፣ እግዚአብሔር ግን ፍርዴን አስወገደ፤ ምንም             

እውነተኛ ብሆን እንደ ውሸተኛ ተቈጠርሁ፤ ምንም ባልበድል  ቍስሌ የማይፈወስ ነው ብሎአል፡፡ 

34፡12 (ኤሊሁ) በእውነት እግዚአብሔር ክፉ አይሠራም፣ ሁሉንም የሚችል አምላክ ፍርድን ጠማማ           

አያደርግም ፡፡ 

34፡17 (ኤሊሁ) በውኑ ጽድቅን የሚጠላ ይሠለጥናልን? ጻድቅና ኃያል የሆነውስ በደለኛ ታደርገዋለህን? 

34፡35-37 (ኤሊሁ) ኢዮብ ያለ እውቀት ተናግሮአል፣ ቃሉም በአእምሮ አይደለችም ... 

 

የትኩረት ነጥብ፡- ኤሊሁ የኢዮብን ስህተት ለመጠቆም የተጠቀመበት የየዋህነት መንፈስ፣ በገላት 6፡1-2 ላይ            

ለተጠቀሰው ሃሳብ ግሩም ምሳሌ ነው፡፡ «ወንድሞች ሆይ፣ ሰው በማናቸውም በደል ስንኳ ቢገኝ፣            

መንፈሳዊያን የሆናችሁ እናንተ እንደዚህ ያለውን ሰው በየዉሃት መንፈስ አቅኑት፤ አንተ ደግሞ እንዳትፈተን            

ራስህን ጠብቅ፡፡ (ገላ. 6፡1-2)››፡፡ (ስለ ኤሊሁ አስተሳሰብ ተጨማሪ ነገሮች ለመረዳት ኢዮብ 32፡6፣ 13፣ 18፣              

21፤ 33፡3፣ 6-7፣ 32፤ 34፡4 ያንብቡ)፡፡ 

 

10. ከዛም እግዚአብሔር ኢዮብን በቀጥታ አረመው (ምዕራፍ 38-41)፡፡ 

ኢዮብ 38፡1-4 እግዚአብሔርም በዐውሎ ነፋስ ውስጥ ሆኖ ለኢዮብ መለሰ እንዲህም አለ፡፡ ያለ            

እውቀት በሚነገር ቃል ምክርን የሚያጨልም ይህ ማነው? ... 

ኢዮብ 40፡1-2 (አ.መ.ት.) እግዚአብሔርም ኢዮብን እንዲህ አለው፣ ‹‹ሁሉን ከሚችል አምልክ ጋር ተከራክሮ            

የሚረታው አለን? እግዚአብሔርን የሚወቅስ  እርሱ መልስ ይስጥ!›› 

ኢዮብ 40፡8 (አ.መ.ት) ፍርዴን ታቃልላለህን? ወይስ አንተ ጻድቅ ለመሆን እኔን ትኮንናለህን? 

 

11. ኢዮብ ኃጢአቱን ተቀበለ፣ ስለ ኃጢያቱም ተናዘዘ 

ኢዮብ 42፡1-6 (አ.መ.ት.) ኢዮብም እንዲህ ሲል ለእግዚአብሔር መለሰ፣ ‹‹አንተ ሁሉን ማድረግ           

እንደምትችል፣ ዕቅድህም ከቶ እንደማይሰናከልዐወቅሁ፡፡ አንተ፣ ‹ያለ ዕውቀት ዕቅዴን የሚያደበዝዝ         

ይህ ማን ነው› አልኸኝ፣ በእርግጥ ያልገባኝን ነገር፣ የማላውቀውንና ላስተውለው የማልችለውን ጉዳይ           

ተናገርሁ ፡፡ ‹ስማኝ ልናገር እኔ እጠይቃለሁ፤ አንተ ትመልስልኛለህ› አልኸኝ፡፡ ጆሮዬ ስላንተ ሰምታ ነበር አሁን             

ግን ዐይኔ አየችህ፡፡ ስለዚህ ራሴን እንቃለሁ፤ በትቢያና ዐመድ ላይ ተቀምጬ ንስሓ እገባለሁ ፡፡›› 

 

12. እግዚአብሔር ሦስቱንም ከሳሾች ገሰጸ፣ ኢዮብንም አፅናና  
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ኢዮብ 42፡7-8 እግዚአብሔርም ይህን ቃል ለኢዮብ ከተናገረ በኋላ እግዚአብሔር ቴማናዊውን ኤልፋዝን፡፡           

እንደ ባሪያዬ እንደ ኢዮብ ቅንን ነገር ስለ እኔ አልተናገራችሁምና ቍጣዬ በአንተና በሁለቱ ባልንጀሮችህ ላይ              

ነድዶአል፡፡ አሁን እንግዲህ ሰባት ወይፈኖችና ሰባት አውራ በጎች ይዛችሁ ወደ ባሪያዬ ወደ ኢዮብ ዘንድ ሂዱ፣               

የሚቃጠልንም መሥዋዕት ስለ ራሳችሁ አሳርጉ፤ ባሪያዬም ኢዮብ ስለ እናንተ ይጸልያል፣ እኔም እንደ            

ስንፍናችሁ እንዳላደርግባችሁ ፊቱን እቀበላለሁ ፤ እንደ ባሪያዬ እንደ ኢዮብ ቅን ነገር ስለ እኔ            

አልተናገራችሁምና፡፡  

ኢዮብ 42፡9-12 ... እግዚአብሔርም ቀድሞ በነበረው ፋንታ ሁለት እጥፍ አድርጎ ለኢዮብ ሰጠው፡፡            

ወንድሞቹና እኅቶቹ ቀድሞም ያውቁት የነበሩት ሁሉ ወደ እርሱ መጡ፣ በቤቱም ከእርሱ ጋር እንጀራ በሉ፤              

ስለ እርሱም አዘኑለት፣ እግዚአብሔርም ካመጣበት ክፉ ነገር ሁሉ አጽናኑት፤ እያንዳንዳቸውም ብርና የወርቅ            

ቀለበት ሰጡት፡፡ እግዚአብሔርም ከፊተኛው ይልቅ የኋለኛውን ለኢዮብ ባረከ፤ አሥራ አራት ሺህም በጎች፣            

ስድስት ሺህም ግመሎች፣ አንድ ሺህም ጥማድ በሬዎች፣ አንድ ሺህም እንስት አህዮች ነበሩት፡፡  

ማስታወሻ፡- ‹‹ስለመከራ›› ተጨማሪ አሳቦችን ለማግኘት ትምሕርት 1-14 ይመልከቱ፡፡  
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3-6ሐ ፈተና፣ መከራ፣ ስደት እና መገዛት የሚያነጣጥሩባቸው ሦስቱ አካባቢዎች 
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3-7 የውይይት ነጥቦች 

ክፍል 2 ድነት፣ ሁለቱ ተፈጥሮዎች እና ጌትነት/Lordship 

 

1. ክርስቶስ ስለ እኛ ቤዛ በመሆን ያገኘነውን መዳን ሰዎች በራሳቸው ጥረት ድነትን ለማግኘት ከሚያደርጉት              

ውጣ ውረድ ጋር አነፃፅር፡፡ አዳዲስ ክርስቲያኖች፣ ድነት በሰው ጥረት የሚገኝ አድርገው እንደ ገላቲያ             

ክርስቲያኖች እንዳያስቡ በአግባቡ ሊማሩ ይገባቸዋል፡፡ «የማታስተውሉ የገላቲያ ሰዎች ሆይ በአይናችሁ ፊት           

ክርስቶስ እንደ ተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበር፤ ለእውነት እንዳትታዘዙ አዚም ያደረገባቸወሁ ማን ነው? ይህን ባቻ              

ከእናንተ እንድማር እወዳለሁ፤ በሕግ ስራ ወይም ከእምነት ጋር በሆነ መስማት መንፈስ ተቀበላችሁን?            

እንዲህን የማታስተውሉ ናችሁ? በመንፈስ ጀምራችሁ አሁን በሥጋ ትፈፀማላችሁን?›› (ገላ 3፡1-3) 

 

2. ልክ አካላዊ ልደት ሰዎች ከልጅነት እስከ እውቀት ለሚያደርጉት ጉዞ የመጀመሪ ደረጃ እንደሆነ ሁሉ፣ ድነት               

ወይም ‹‹አዲስ ልደት›› ከእግዚአብሔር ጋር ለሚኖረን መንፈሳዊ ጉዞ ‹‹የመጀመሪያው ደረጃ›› እንደሆነ           

አብራራ፡፡ በርካታ ክርስቲያኖች ከድነት አንስቶ ነፍስ ከስጋ እስከ ምትለይበት ድረስ ያለውን መንፈሳዊ ጉዞ             

ወደጎን በመተው በመጀመሪያው የድነት ክብረ በአል (salvation event) ላይ ብቻ ትኩረት በመስጠት            

ይኖራሉ፡፡ በርካታ ክርስቲያኖች የየዕለት ሕይወታቸውን፣ በሞት አማካኝነት ነፃ እስከ ሚወጡና ወደ መንግስተ            

ሰማይ እስኪሄዱ ድረስ ከኃጢአት ጋር የሚደረግ እልህ አስጨራሽና አስቸጋሪ ትግል አድርገው ይመለከቱታል፡፡            

እንደዚህ አይነቶቹ ሰዎች፣ ያልተቋረጠ የድል ሕይወት ለመኖር ቢወዱም ይህንን ሕይወት ሊኖሩት የሚችሉት            

‹‹ብርቱ መንፈሳዊያን›› ብቻ እንደሆኑ ያስባሉ፡፡ 

 

3. እግዚአብሔር ሊታመን የሚችል አምላክ እንደሆነ አስረጅ ሊሆኑ የሚችሉ ባህርያቶቹን አብራራ፡፡           

በመቀጠልም፣ የጠላት አላማ ይህን ሊታመን የሚችል የእግዚአብሔር ባህሪን በአማኙ አእምሮ ውስጥ           

አገላብጦ በተቃራኒው ማስቀመጥ እንደሆነ አስረዳ፡፡ ምንም እንኳን መጽሐፍ ቅዱስ በተደጋጋሚ          

የእግዚአብሔር ባሕሪ ፍቅር፣ ፍፁምና ሊታመን የሚችል እንደሆነ ቢነግረንም ጠላት የሰውን ልጅ           

በእግዚአብሔር ላይ ጥገኛ ያለመሆን ምኞት በመጠቀም ይህን የእግዚአብሔርን ባሕሪይ እየተጠራጠረ          

እንዲኖር ለማድረግ ዘወትር ይተጋል፡፡ 

 

4. እንዴት እርስ በእርሳቸው የሚቀዋወሙ ሁለት ተፈጥሮዎች በእኛ ውስጥ ሊገኙ እንደቻሉ አብራራ፡፡ ጌታን             

ስንቀበል አሮጌው ተፈጥሯችን አንዲትም ቅንጣት እንዳልተሻሻለ እና መንፈስ ቅዱስ ወደ ሕይወታችን           

የመጣው ይህንን አሮጌ ተፈጥሮአችንን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሳደግ እንዳልሆነ አብራራ፡፡ እያንዳንዱ ክርስቲያን            
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ጌታን ከተቀበለ በኋላ ልክ እንደ ቀድሞ ኃጢአት ሊሰራ የሚችል ማንነት እንዳለው ሊያውቅ ይገባል፡፡ የሰው              

ተፈጥሮ ከመጠገን በላይ ሆኗል፡፡ እግዚአብሔር 

ለድል ሕይወታችን የሰጠን መፍትሄ አዲስ መለኮታዊ ባህሪ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት በእኛ ውስጥ ማኖር             

ነው ፡፡ 

 

5. መንፈስ ቅዱስ ማንነት ያለውና እርሱ ራሱ እግዚአብሔር እንደሆነ እንጂ ከዚህ ባነሰ መልክ የሚቀርቡ              

ሀሳቦች (ለአብነት - ‹‹ተፅዕኖ የሚያደርግ ኃይል›› አድርጎ ማቅረብ) የተሳሳቱ መሆናቸውን አብራራ፡፡ ልክ            

ከባለቤቴ ወይም የቅርብ ወዳጄ ጋር እንደ ማደርገው ግንኙነት ከእርሱ ጋር ልገናኝ፣ ሕብረት ላደርግና እርሱን              

እንደ የልብ ወዳጅ ልቆጥረው ይገባል፡፡ መንፈስ ቅዱስ፣ እኔን በሚያስፈልገኝ ጊዜ ብቻ የእኔን ሀሳብ             

ለማስፈፀም የሚረዳኝ ሳይሆን በእርሱ እቅድ ውስጥ እንድገባ፣ በየእለቱ ከእርሱ ጋር እንዴት መጓዝ            

እንዳለብኝ ሊያስተምረኝ የሚወድ አምላክ ነው፡፡ 

 

6. ክርስቶስ በእኛ ሕይወት ላይ ያለው የባለቤትነት መብት በእኛ ይሁንታ ላይ የተመሰረተ አለመሆኑን             

አስረዳ፡፡ መማረክ፣ እግዚአብሔር አስቀድሞ የራሱ ያልነበረውን ነገር የራሱ ለማድረግ የሚያደርገው ጥረት           

እንዳልሆነ ክርስቲያኖች ሊያውቁ ይገባል፡፡ በደሙ የተገዛው ስለሆንኩ፣ ራሴን ለእርሱ ከመስጠት ውጪ           

የማደርጋቸው ውሳኔዎች ሁሉ የራሴ ያልሆነውን ነገር ለመንጠቅ የማደርገው ሕጋዊ ያልሆነ ጥረት ነው፡፡            

ኢየሱስ የእኔ ጌታ መሆኑን ማመንና መቀበል አለብኝ፤ ገና ወደፊት አንድ ወቅት፣ ጌታዬ የሚሆን አድርጌ              

ማሰብ የለብኝም፡፡ 

 

7. ጌትነቱን የመቀበል ፍሬ ሀሳብ የራስ ፈቃድን ለእርሱ ስልጣን የማስገዛት ውሳኔ እና ሂደት (በእርሱ ውስጥ               

መኖርን፣ መቀደስን፣ መንፈሳዊ እድገትን) የሚያካትት መሆኑን አብራራ፡፡ ይህ ድርጊት የዮርዳኖስ ወንዝን           

በመሻገር እግዚአብሔር ወዳዘጋጀው የተስፋይቱ ምድር ለመግባት በወሰኑና ምድሪቱን በመውረስ ሂደት ውስጥ           

እግዚአብሔርን ለመታዘዝ በታመኑ ሁለተኛዎቹ የእስራኤል ወገኖች ይመስላል፡፡ 

 

ጋብቻ፣ በጋብቻ ስነ ስርዐት/event እና ሂደት/process የተዋቀረ ነው፡፡ ስነ ስርዐቱ ሰርጉ ሲሆን ሂደቱ ደግሞ              

ከትዳር ጓደኛ ጋር የሰመረ ግንኙነት ለመፍጠር የሚደረግ የማያቋርጥ የትምሕርት ጊዜ ነው፡፡ ይህንን ምሳሌ             

በተለምዶ ካለው የተሳሳተ አስተሳሰብ ማለትም ጌትነቱን በሂደት የመቀበል አመለካከት ጋር በንፅፅር አቅርብ፡፡ 
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8. ክርስቲያኖች ከሁለቱ የእስራኤል ወገኖች በአንዱ እንደ ሚወከሉ አብራራ፡፡ አንደኞቹ ወደ ከነዐን የገቡት             

እስራኤላውያን ሲሆኑ ሌሎቹ ደግሞ ከነዐን ያልገቡትና በእርሱ ጥበቃ ስር መታመን አሻፈረኝ ያሉቱ ናቸው፡፡             

እነዚህ ወገኖች እግዚአብሔርን፣ ሊታመን የማይችል አድርገው ቆጠሩት፤ በውጤቱም እግዚአብሔር ጊዜያዊ          

ፍላጎታቸውን በመስጠት ታማኝ እየሆነ፣ ከእርሱ ዘላለማዊ ሃሳብ ጎድለው በምድረ በዳ ተንከራተቱ፡፡ 

 

9. አማኞችን ግር ሊያሰኝ የሚችለውን ሁለቱን ራስን የማስገዛት ገፅታዎች አብራራ፡፡ የመጀመሪው ገፅታ            

ፈቃድን በእርሱ ስልጣን ስር ለማስገዛት የተደረገ የመጀመሪያ ጊዜ ውሳኔ ነው፡፡ ይህ በሁለተኛው ገፅታ             

ይከተልና፣ መንፈስ ቅዱስ እንደ ወደደ የአማኙን አስተሳሰብ እና ባህሪ እንዲለውጥ፣ በመግረዝም ጠቃሚና            

ፍሬያማ እንዲያደርገው፣ ራሱን የሚያስገዛበት ሂደት ነው፡፡ (የዱር ፈረስ ፈቃድ መጀመሪያ መሰበር (ማለትም            

ከዱር ወደ ቤት መምጣት) አለበት፤ ይህን ተከትሎ የመግራት/የማሰልጠን ሂደት ይጀምራል፡፡) በማቴዎስ           

11፡28-30 የተጠቀሰው ‹‹ቀንበር›› በእኔ ላይ የነበረኝ መደገፍ (ነፃነት) አክትሞ ከእርሱ ጋር በሰመረ ሁኔታ             

ለመጓዝ የሚያስችለኝን እውቀት ለመገብየት በትምሕርት ሂደት ውስጥ መግባቴን የሚያመለክት ነው፡፡ 

 

10. በርካታ ክርስቲያኖች ጌትነቱን የመቀበል ሂደት ከውጫዊ ባሕሪ ለወጥ ጋር እንደ ሚያዛምዱትና ይህም             

ስህተት መሆኑን አብራራ፡፡ ጌትነቱን ከውጫዊ ባሕሪይ ለውጥ ጋር ማዛመድ አማኝ እግዚአብሔርን በመምሰል            

ለመቀደስ የሚያደርገውን ጉዞ አሰልቺና ተስፋ አስቆራጭ አድርጎ እንዲመለከተው ያደርገዋል፡፡ ይህም          

የሚሆንበት ምክንያት ወዲያውኑ ሊያገኘው ያሰበውን ንፅህናና እግዚአብሔርን መምሰል በሕይወቱ አለማየቱ          

ነው፡፡ በመጨረሻም ከዚህ ኃጢያተኛ ተፈጥሮ ጋር ያደረግሁት ትግል ቅንነት የጎደው፣ እውቀት የጎደለው እና             

መክፈል የነበረብኝን ዋጋ እንደሚገባው ያልከፈልኩበት ትግል ነው ብሎ ያጠቃልላል፡፡ በርካታ ክርስቲያኖች           

ይህንን የትግል ሂደት በህይወታቸው ለብዙ አመታት ይደግሙታል፡፡ 
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ግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙር 

ማሰልጠኛ ማኑዋል 

 

ምዕራፍ - ፫ 

ጥልቅ የደቀ መዝሙርነት ስልጠና ፍሬ ሃሳቦች 

 

ክፍል 3፣ በእርሱ መኖር (ABIDING) 

 

(ከትምሕርት 3-8 እስከ 3-16) 
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3-8 የሁለቱ ተፈጥሮዎች መስተጋብር 
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3-9 የሁለቱ ተፈጥሮዎች አጭር ገለጻ 

 

1. የሰው ፍላጎት ውጫዊ ባሕሪን ማስተካከል ነው፡፡ እግዚአብሔር ግን የችግሩ ስር (የሰው ኀጢአተኛ ባሕሪ)              

ላይ ትኩረታችንን እንድናደርግ ነው፡፡ ውጫዊው ባሕሪ የውስጠኛው እውነተኛ ችግር መገለጫ ነው፡፡ 

ማቴ. 5፡21-22 ለቀደሙት፡- አትግደል እንደ ተባለ ሰምታችኋል፤ የገደለም ሁሉ ፍርድ ይገባዋል፡፡ እኔ ግን             

እላችኋለሁ፣ በወንድሙ ላይ የሚቆጣ ሁሉ ፍርድ ይገባዋል፤ ወንድሙንም ጨርቃም የሚለው ሁሉ የሸንጎ            

ፍርድ ይገባዋል፤ ደንቆሮ የሚለውም ሁሉ የገሃነመ እሳት ፍርድ ይገባዋል፡፡ 

ማቴ. 5፡27-28 አታመንዝር እንደ ተባለ ሰምታችኋል፡፡ እኔ ግን እላችኋለሁ፣ ወደ ሴት ያየ ሁሉ የተመኛትም              

ያን ጊዜ በልቡ ከእርስዋ ጋር አመንዝሮአል፡፡ 

ማቴ. 15፡19 ከልብ ክፉ አሳብ፣ መግደል፣ ምንዝርነት፣ ዝሙት፣ መስረቅ፣ በውሸት መመስከር፣ ስድብ            

ይወጣልና፡፡ 

 

2. እግዚአብሔር የሰውን ሕይወት ለመግለፅ (ለማብራራት) የዛፍን እና የተክሎችን ምሳሌ ይጠቀማል፡፡ 

ኤር. 17፡5-6 እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፡፡ በሰው የሚታመን ሥጋ ለባሹንም ክንዱ የሚያደርግ ልቡም            

ከእግዚአብሔር የሚመለስ ሰው ርጉም ነው፡፡ በምድረ በዳ እንዳለ ቍጥቋጦ ይሆናል፣ መልካምም በመጣ ጊዜ             

አያይም፤ ሰውም በሌለበት፣ ጨው ባለበት ምድር በምድረ በዳ በደርቅ ስፍራ ይቀመጣል፡፡ 

ኤር. 17፡7-8 በእግዚአብሔር የታመነ እምነቱም እግዚአብሔር የሆነ ሰው ቡሩክ ነው፡፡ በውኃ አጠገብ እንደ             

ተተከለ ፣ በወንዝም ዳር ሥሩን እንደሚዘረጋ ሙቀትም ሲመጣ እንደማይፈራ ቅጠሉም እንደሚለመልም፣          

በድርቅ ዓመትም እንደማይሠጋ ፍሬውንም እንደማያቋርጥ ዛፍ ይሆናል፡፡ 

መዝ. 1፡3 እርሱም በውኃ ፈሳሾች ዳር እንደ ተተከለች፣ ፍሬዋን በየጊዜዋ እንደምትሰጥ፣ ቅጠልዋም            

እንደማይረግፍ ዛፍ  ይሆናል፤ የሚሠራውም ሁሉ ይከናወንለታል፡፡ 

ማቴ. 7፡17-18 እንዲሁ መልካም ዛፍ ሁሉ መልካም ፍሬ ያደርጋል፣ ክፉም ዛፍ ክፉ ፍሬ ያደርጋል፡፡ መልካም               

ዛፍ ክፉ ፍሬ ማፍራት፣ ወይም ክፉ ዛፍ መልካም ፍሬ ማፍራት አይቻለውም፡፡ 

 

3. የሰው ተፍጥሮ ኃጢአተኛ ነው፣ በራሱ ይታመናል፣ ከመታደስም በላይ ነው፡፡ 

ኤር. 17፡9 (አ.መ.ት.) የሰው ልብ ከሁሉ ይልቅ ተንኰለኛ ነው፤ ፈውስም የለውም ፣ ማንስ ሊረዳው ይችላል? 

ዮሐ. 6፡63 ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው፤ ሥጋ ምንም አይጠቅምም፤ እኔ የነገርኋችሁ ቃል መንፈስ ነው              

ሕይወትም ነው፡፡ 
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ሮሜ. 7፡18 (አ.መ.ት.) በእኔ ማለትም ኃጢአተኛ በሆነው ተፈጥሮዬ (ሥጋዬ) ውስጥ ምንም በጎ ነገር እንደ              

ማይኖር አውቃለሁ፤... 

ሮሜ. 3፡10-12 እንዲህ ተብሎ እንደ ተጻፈ፣ ጻድቅ የለም አንድ ስንኳ ፤ አስተዋይም የለም ፤            

እግዚአብሔርንም የሚፈልግ የለም፤ ሁሉ ተሳስተዋል፣ በአንድነትም የማይጠቅሙ ሆነዋል፤ ቸርነት         

የሚያደርግ የለም፣ አንድ ስንኳ የለም፡፡ 

ሮሜ. 8፡8 በሥጋ ያሉትም እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኙት አይችሉም፡፡ 

ገላ. 5፡17 ሥጋ በመንፈስ ላይ መንፈስም በሥጋ ላይ ይመኛልና፣ እነዚህም እርስ በርሳቸው ይቀዋወማሉ፤             

ስለዚህም የምትወዱትን ልታደርጉ አትችሉም፡፡ 

 

4. እግዚአብሔር በሰው ተፈጥሮ ላይ ተስፋ እንድንቆርጥና በመንፈስ ቅዱስ ላይ እንድንታመን ለማስረዳት            

ሕግን ይጠቀማል፡፡ (ገላት 3፡1-3 በተጨማሪ ይመልከቱ) 

ሮሜ. 3፡19-20 አፍም ሁሉ ይዘጋ ዘንድ ዓለምም ሁሉ ከእግዚአብሔር ፍርድ በታች ይሆን ዘንድ ሕግ              

የሚናገረው ሁሉ ከሕግ በታች ላሉት እንዲናገር እናውቃለን፤ ይህም የሕግን ሥራ በመሥራት ሥጋ የለበሰ             

ሁሉ በእርሱ ፊት ስለማይጸድቅ ነው፤ ኃጢአት በሕግ ይታወቃልና ፡፡ 

ሮሜ. 5፡20 ሕግ በመምጣቱ  መተላለፍ በዛ፣ ... 

ገላ. 5፡22-23 የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግሥት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የውሃት፣ ራስን              

መግዛት ነው፡፡ እንደዚህ ያሉትን የሚከለክል ሕግ የለም ፡፡ 

 

በመንፈስ ቅዱስ አነሳሽነት የሚደረግ ማንኛውም ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር ባሕሪ ጋር ግቡብ ነው፡፡ 

በተጨማሪም እነዚህን ይመልቱ ፡- ... ሕግ በሌለበት መተላላፍ የለም ፡፡ (ሮሜ. 4፡15) ... ሕግ 

እስከመጣ ድረስ ኃጢአት በዓለም ነበረና፣ ነገር ግን ሕግ በሌለበት ጊዜ ኃጢአት አይቆጠርም፤ (ሮሜ 5፡13) 

 

5. ቅዱስ ያዕቆብ፣ የሰውን ተፈጥሮ ከ ‹‹የጨው ውሃ›› ጋር ሲያነፃፅር የመንፈስ ቅዱስ መለኮታዊ ተፈጥሮን              

ደግሞ ከ‹‹ሕይወት ውኃ ወንዝ›› ጋር ያነፃፅራል፡፡ 

ያዕ. 3፡9-12 በእርሱ ጌታንና አብን እንባርካለን፤ በእርሱም እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠሩትን ሰዎች            

እንረግማለን፤ ከአንድ አፍ በረከትና መርገም ይወጣሉ፡፡ ወንድሞቼ ሆይ፣ ይህ እንዲህ ሊሆን አይገባም፡፡            

ምንጭስ ከአንድ አፍ የሚጣፍጥንና የሚመርን ውኃ ያመነጫልን? ወንድሞቼ ሆይ፣ በለስ ወይራን ወይስ            

ወይን በለስን ልታፈራ ትችላለችን? ከጨው ውኃም ጣፋጭ ውኃ አይወጣም ፡፡ 
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ዮሐ. 7፡37-39 ከበዓሉም በታላቁ በኋለኛው ቀን ኢየሱስ ቆሞ፡፡ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና              

ይጠጣ፡፡ በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ፣ የሕይወት ውኃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ብሎ ጮኸ፡፡ ይህን ግን              

በእርሱ የሚያምኑ ሊቀበሉት ስላላቸው ስለ መንፈስ ተናገረ ፤ ኢየሱስ ገና ስላልከበረ መንፈስ ገና አልወረደም             

ነበርና፡፡ 

 

የትኩረት ነጥብ ፡- ሕግ ልክ በበረሃ ባለ፣ የጨው ወንዝ ዳር እንደተተከለና ‹‹ማስጠንቀቂያ! ይህ ውኃ የተበላሸና              

ለመጠጣት የማይሆን ነው፡፡›› ብሎ የሚያስጠነቅቅ ጽሁፍን ይመስላል፡፡ ጨዋማ ውኃ ንፁህ ውሃ           

‹‹ይመስላል››፡፡ ነገር ግን የሰውን ጥም ሊቆርጥ ፈጽሞ አይችልም፡፡ 

 

የትኩረት ነጥብ ፡- የራሴ አሮጌ ተፈጥሮ ሁል ጊዜ ከእግዚአብሔር ሕይወት እንድወጣ ወደ ራሱ ኃጢአተኛ             

ማንነት የሚስበኝ ተፈጥሮ እንደሆነ ለማስረዳት የመሬት ስበት ሕግን በምሳሌነት ማቅረብ ይቻላል፡፡ ሥጋ            

በመንፈስ ላይ፣ መንፈስም በስጋ ላይ ይመኛልና፤... (ገላ 5፡17)፡፡ የመሬት ስበት ሕግ በአካሌ ላይ ተፅእኖ              

እንደሚያደርገው ሁሉ፣ አሮጌው ተፈጥሮዬ በመንፈሳዊ ማንነቴ ላይ ተፅዕኖ ያደርሳል፡፡ 

ሁል ጊዜ የመሬት ስበት እንዳለ አስባለሁ፡፡ እንዳይጥለኝም ማድረግ የሚገቡኝን ነገሮች አደርጋለሁ፡፡ ነገር ግን             

ብደናቀፍ ወይም ብወድቅ በዛው አልቀርም፤ ቶሎ እነሳለው፡፡ ማንም ሕፃን ከመቅስበት መራመድ አለመጀመሩ            

ይህን ጉዳይ ይበልጥ ያብራራዋል፡፡  

 

6. ከሮሜ 7 እስከ 8፣ ጳውሎስ የሰውን ተፈጥሮ ጎስቋላነትና ተስፋ ቢስነት እንዲሁም እግዚአብሔር ለዚህ              

ችግር ያዘጋጀውን ፍፁም መፍትሄ ይጠቁማል፡፡  

ማስታወሻ ፡- በሚከተሉት ጥቅሶች ውስጥ ‹‹ሞት›› የሚለው ቃል ‹‹ሕይወት አልባነትን›› ይወክላል (ማለትም           

ከእግዚአብሔር ሕይወት የተለየ)፡፡ 

ሀ. ከእግዚአብሔር እይታ አንፃር አማኝ ለኃጢአተኛ ተፈጥሮ ‹‹ሞቷል›› (ነፃ ወጥቷል)፤ ከክርስቶም ጋር            

ሆኗል፡፡  

ሮሜ. 6፡18፣22 ነገር ግን አስቀድማችሁ የኃጢአት ባሪያዎች ከሆናችሁ፣ ለተሰጣችሁለት ለትምሕርት          

ዓይነት ከልባችሁ ስለ ታዘዛችሁ፣ ከኃጢአትም አርነት ወጥታችሁ ለጽድቅ ስለ ተገዛችሁ ለእግዚአብሔር           

ምስጋና ይሁን፡፡  

ሮሜ. 7፡4 እንዲሁ፣ ወንድሞቼ ሆይ፣ እናንተ ደግሞ በክርስቶስ ሥጋ ለሕግ ተገድላችኋል፤ ለእግዚአብሔር            

ፍሬ እንድናፈራ ፣ እናንተ ለሌላው፣ ከሙታን ለተነሣው፣ ለእርሱ ትሆኑ ዘንድ ፡፡ 
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መ. እግዚአብሔር ሕግን የሰጠው ሰዎች ኃጢያተኛ ባሕሪያቸውን በእርሱ ፊት ተቀባይነት እንዲኖረው           

ለማድረግ ይጠቀሙበት ዘንድ ሳይሆን ይህ ተፈጥሮ ፈፅሞ በእርሱ ዘንድ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን            

ይረዱበት ዘንድ ነው፡፡ 

ሮሜ. 7፡7-13 ... ነገር ግን በሕግ ባይሆን ኃጢአትን ባላወቅሁም ነበር፤ ሕጉ፡፡ አትመኝ ባላለ ምኞትን              

ባላወቅሁም ነበርና፡፡ ኃጢአት ግን ምክንያት አግኝቶ ምኞትን ሁሉ በትእዛዝ ሠራብኝ፤ ኃጢአት ያለ ሕግ             

ምውት ነውና፡፡ እኔም ዱሮ ያለ ሕግ ሕያው ነበርሁ፤ ትእዛዝ በመጣች ጊዜ ግን ኃጢአት ሕያው ሆነ እኔም                

ሞትሁ፤ ለሕይወትም የተሰጠችውን ትእዛዝ እርስዋን ለሞት ሆና አገኘኋት፤ ኃጢአት ምክንያት አግኝቶ           

በትእዛዝ አታሎኛልና በእርስዋም ገድሎኛል፡፡ ስለዚህ ሕጉ ቅዱስ ነው ትእዛዚቱም ቅድስትና ጻድቅት በጎም            

ናት፡፡ እንግዲህ በጎ የሆነው ነገር ለእኔ ሞት ሆነብኝን? አይደለም፣ ነገር ግን ኃጢአት ሆነ፤ ኃጢአትም በትእዛዝ               

ምክንያት ያለ ልክ ኀጢአተኛ ይሆን ዘንድ ፣ ኃጢአትም እንዲሆን ይገለጥ ዘንድ በጎ በሆነው ነገር ለእኔ ሞትን               

ይሠራ ነበር፡፡ 
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ሠ. ጳውሎስ ሁሉም ክርስቲያን ሊማር የሚገባውን አንድ ነገር በሕየወቱ ተለማምዷል፡፡ ይህም ኃጢተኛ            

ተፈጥሮ ክርስቲያን ስሆን አለመለወጡንና የቱንም ያህል ብጥር እርሱን ከእግዚአብሔር ባሕሪ ጋር           

እንዲጣጣም ላደረገው እንደማልችል፡፡  

ሮሜ. 7፡14-16 ሕግ መንፈሳዊ እንደ ሆነ እናውቃለንና፤ እኔ ግን ከኃጢአት በታች ልሆን የተሸጥሁ የሥጋ ነኝ ፡፡               

የማደርገውን አላውቅምና፤ የምጠላውን ያን አደርጋለሁና ዳሩ ግን የምወደውን እርሱን አላደርገውም፡፡          

የማልወደውን  ግን የማደርግ ከሆንሁ ሕግ መልካም እንደ ሆነ እመሰክራለሁ፡፡ 

 

ረ. ጳውሎስ ኃጢአተኛው ተፈጥሮ እንደማይለወጥ ተረዳ፡፡ የእርሱን እውነተኛ ፍላጎት እንደማይወክልም          

ጭምር፡፡ ታዲያ ሌላ ምን አማራጭ አለው? 

ሮሜ. 7፡17-24 እንደዚህ ከሆነ ያን የማደርገው አሁን እኔ አይደለሁም ፣ በእኔ የሚያድር ኃጢአት ነው እንጂ፡፡              

በእኔ ማለት በሥጋዬ በጎ ነገር እንዳይኖር አውቃለሁና፤ ፈቃድ አለኝና፣ መልካሙን ግን ማድረግ የለኝም፡፡             

የማልወደውን ክፉን ነገር አደርጋለሁና ዳሩ ግን የምወደውን በጎውን ነገር አላደርገውም፡፡ የማልወደውን           

የማደርግ ከሆንሁ ግን ያን የማደርገው አሁን እኔ አይደለሁም ፣ በእኔ የሚኖር ኃጢአት ነው እንጂ ፡፡ እንግዲያስ              

መልካሙን አደርግ ዘንድ ስወድ በእኔ ክፉ እንዲያድርብኝ ሕግን አገኛለሁ፡፡ በውስጡ ሰውነቴ በእግዚአብሔር            

ሕግ ደስ ይለኛልና፣ ነገር ግን በብልቶቼ ከአእምሮዬ ሕግ ጋር የሚዋጋውንና በብልቶቼ ባለ በኃጢአት ሕግ              

የሚማርከኝን ሌላ ሕግ አያለሁ፡፡ እኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ!  ለዚህ ሞት ከተሰጠ ሰውነት ማን ያድነኛል ? 

 

ሰ. እግዚአብሔር ለዚህ ተስፋ ቢስ፣ ኃጢአተኛ፣ አሮጌ፣ የሰው ተፈጥሮ ያዘጋጀው መፍትሔ እርሱን መጠገን             

ወይም ማደስ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ባሕሪ ጋር ግቡብ የሆነውን አዲስ ተፈጥሮ በውስጣችን ማድረግ ነው፡፡             

ጳውሎስ በሮሜ 7 ላይ አልከረመም፤ እኔም መክረም አይኖርብኝም፡፡ 

ሮሜ 7፡25 በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፡፡ እንግዲያስ እኔ በአእምሮዬ           

ለእግዚአብሔር ሕግ፥ በሥጋዬ  ግን ለኃጢአት ሕግ እገዛለሁ፡፡ 

8፡1-4 እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኵነኔ የለባቸውም፡፡ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የሕይወት            

መንፈስ ሕግ ከኃጢአትና ከሞት ሕግ አርነት አውጥቶኛልና ፡፡ ከሥጋ የተነሣ ስለ ደከመ ለሕግ ያልተቻለውን ፥             

እግዚአብሔር የገዛ ልጁን በኃጢአተኛ ሥጋ ምሳሌ በኃጢአትም ምክንያት ልኮ አድርጎአልና፤ እንደ መንፈስ            

ፈቃድ  እንጂ እንደ ሥጋ ፈቃድ በባንመላለስ በእኛ የሕግ ትእዛዝ ይፈጸም ዘንድ ኃጢአትን በሥጋ ኰነነ፡፡ 

8፡5-8 እንደ ሥጋ ፈቃድ የሚኖሩ የሥጋን ነገር ያስባሉና፥ እንደ መንፈስ ፈቃድ የሚኖሩ ግን የመንፈስን ነገር               

ያስባሉ ፡፡ ስለ ሥጋ ማሰብ ሞት (ሕይወት አልባ) ነውና፥ ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ሕይወትና ሰላም ነው፡፡ ስለ                
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ሥጋ ማሰብ በእግዚአብሔር ዘንድ ጥል ነውና፤ ለእግዚአብሔር ሕግ አይገዛምና፥ መገዛትም ተስኖታል፤ በሥጋ            

ያሉትም እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኙት አይችሉም፡፡ 

ገላ. 2፡19-20 እኔ ለእግዚአብሔር ሕያው ሆኜ እኖር ዘንድ በሕግ በኩል ለሕግ ሞቼ ነበርና፡፡ ከክርስቶስ ጋር               

ተሰቅዬአለሁ፤ እኔም አሁን ሕያው ሆኜ አልኖርም ክርስቶስ ግን በእኔ ይኖራል ፤ አሁንም በሥጋ የምኖርበት ኑሮ              

በወደደኝና ስለ እኔ ራሱን በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለ እምነት የምኖረው ነው፡፡ 

ገላ. 5፡16 እንግዲህ በመንፈስ ኑሩ እላለሁ፣ የሥጋንም ምኞት አትፈጽሙም፡፡ 
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3-10 ዛሬ - አሁን - በዚህ ጊዜ 

 

እግዚአብሔር ካለፉ ወይም ሊመጡ ካሉ ጊዜያት ‹‹ያልተፈቱ ጉዳዬች›› ሸክም እንድላቀቅና የእርሱን ፍሬ            

በእኔ ሕይወት ውስጥ እንዲያፈራ እንድፈቅድለት ይሻል፡፡ 

 

 

 

1. ከሌሎች ሰዎች ጋር በተገናኘ ያሉኝ ጉዳዮች - ያለፈ ወይም የአሁን ጊዜ  

ሀ. ከሌሎች ጋር ያለኝን ሕብረት ወደጎን በመተው ከእግዚአብሔር ጋር መልካም ሕብረት እንዳለኝ የማስብ             

ከሆነ ይህ እራሴን ማሳት ነው፡፡  

1ዮሐ. 2፡9-11 በብርሃን አለሁ የሚል ወንድሙንም የሚጠላ እስከ አሁን በጨለማ አለ፡፡ ወንድሙንም            

የሚወድ በብርሃን ይኖራል ማሰናከያም የለበትም፤ ወንድሙን የሚጠላ ግን በጨለማ አለ፣ በጨለማም           

ይመላለሳል፣ የሚሄድበትንም አያውቅም፣ ጨለማው ዓይኖቹን አሳውሮታልና፡፡ 

1ዮሐ. 4፡20-21 ማንም፣ እግዚአብሔርን እወዳለሁ እያለ ወንድሙን ቢጠላ ሐሰተኛ ነው፤ ያየውን           

ወንድሙን የማይወድ ያላየውን እግዚአብሔርን ሊወደው እንዴት ይችላል ? እግዚአብሔርንም የሚወድ         

ወንድሙን ደግሞ እንዲወድ ይህች ትእዛዝ ከእርሱ አለችን፡፡  

የትኩረት ነጥብ ፡- ‹‹ፍቅር ›› ማለት ‹‹ለሌላው መልካም የሆነውን ነገር ለማድረግ›› መምረጥ ማለት ነው፡፡            

ይህ፣ ‹‹የግድ ግለሰቡን የሚያስደስት ነገር ማድረግ›› ከሚለው ሃሳብ ጋር አብሮ አይሄድም (ዕብ. 12፡6፣11             
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ይመልቱ)፡፡ ለአንድ ሰው የግድ ‹‹የፍቅር ስሜት ዝንባሌ›› ሊኖረኝ አይገባም፡፡ ነገር ግን ‹‹ላፈቅረው›› ግድ             

ነው፡፡ ‹‹ጥላቻ ››፣ የግድ ‹‹የተንኮለኝነት/ሆደ-መጋዝነት›› ስሜት ማንፀባረቅ ብቻ እንደሆነ ማሰብ የለብንም፤          

‹‹ለሌላው መልካም የሆነውን ነገር አለማድረግም ›› ጭምር በራሱ ጥላቻ  ነውና፡፡ 

 

ለ. ሌላውን ሰው ይቅር አለማለት እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ ሊሰራ የፈለገውን ነገር ያስተጓጉላል፣            

ፍሪያማነቴንም ያዘገያል፡፡ 

ማር. 11፡25 ለጸሎትም በቆማችሁ ጊዜ፣ በሰማያት ያለው አባታችሁ ደግሞ ኃጢአታችሁን ይቅር           

እንዲላችሁ፣ በማንም ላይ አንዳች ቢኖርባችሁ ይቅር  በሉት፡፡ 

ቆላ. 3፡12-13 እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ምርጦች ቅዱሳን ሆናችሁ የተወደዳችሁም ሆናችሁ፣          

ምሕረትን፣ ርኅራኄን፣ ቸርነትን፣ ትህትናን፣ የዋህነትን፣ ትዕግሥትን ልበሱ፡፡ እርስ በርሳችሁ ትዕግሥትን          

አድርጉ፣ ማንም በባልንጀራው ላይ የሚነቅፈው ነገር ካለው፣ ይቅር ተባባሉ፡፡ ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ            

እናንተ ደግሞ እንዲሁ  አድርጉ፡፡ 

 

ሐ. ያስከፋሁትን ሰው ይቅር እንድል መንፈስ ቅዱስ ይሻል፡፡ ከሰውየው ጋር ያለኝን ሕብረት ማደስ የእኔ ድርሻ               

ነው፡፡ 

ማቴ. 5፡23-24 እንግዲህ መባህን በመሠዊያው ላይ ብታቀርብ፣ በዚያም ወንድምህ አንዳች በአንተ ላይ            

እንዳለው ብታስብ ፣ በዚያ በመሠዊያው ፊት መባህን ትተህ ሂድ፣ አስቀድመህም ከወንድምህ ጋር ታረቅ ፣            

በኋላም መጥተህ መባህን አቅርብ፡፡ 

 

መ. ያስከፋኝን ሰው ይቅር እንድል መንፈስ ቅዱስ ይሻል፡፡ ከሰውየው ጋር ያለኝን ሕብረት ማደስ የእኔ ድርሻ               

ነው፡፡ 

ማቴ. 18፡15 ወንድምህም ቢበድልህ ፣ ሄደህ አንተና እርሱ ብቻችሁን ሆናችሁ ውቀሰው፡፡ ቢሰማህ፣           

ወንድምህን ገንዘብ አደረግኸው፤ 

 

ሠ. ኪሳራ ያደረስኩበትን ሰው እንድክስ መንፈስ ቅዱስ ይሻል፡፡ (እዳዬን እንድከፍል፣ ብድሬን እንድከፍል፣            

ያልከፈልኩትን ታክስ እንድከፍል ይሻል፡፡) 

ዘኁ. 5፡5-7 እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፡፡ ለእስራኤል ልጆች ንገራቸው፡፡ ወንድ ወይም            

ሴት የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ይተላለፍ ዘንድ ሰው የሚሠራውን ኃጢአት ቢሠራ፣ በዚያም ሰው ላይ በደል             
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ሆን፣ በሠራው ኃጢአት ይናዘዝ፤ የወሰደውንም በሙሉ ይመልስ አምስተኛውንም ይጨምርበት፣ ለበደለውም          

ሰው ይስጠው፡፡ 

ሮሜ. 13፡8 እርስ በርሳችሁ ከመዋደድ በቀር ለማንም ዕዳ አይኑርባችሁ፣ ሌላውን የሚወድ ሕግን            

ፈጽሞታልና፡፡ 

 

ረ. ማፍቀር ለማይሻ ወይም ይቅር ሊል ለማይወድ ሰው የምንወስደው ኃላፊነት የለም፡፡ ይህ የእርሱ ምርጫ              

ነው፡፡ ሆኖም ግን ከእኛ አንጻር ይህን ሰው የማፍቀርና ይቅር የማለት ሙሉ ኋላፊነት አለብን፡፡ 

ሮሜ. 12፡10 በወንድማማች መዋደድ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ፤ እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ፤ 

ሮሜ. 12፡16-18 ... ለማንም ስለ ክፉ ፈንታ ክፉን አትመልሱ ፤ በሰው ሁሉ ፊት መልካም የሆነውን አስቡ፡፡               

ቢቻላችሁስ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ፡፡ 

ሮሜ. 12፡20-21 ጠላትህ ግን ቢራብ አብላው፤ ቢጠማ አጠጣው፤ ይህን በማድረግህ በራሱ ላይ የእሳት ፍም              

ትከምራለህና፡፡ ክፉውን በመልካም አሸንፍ እንጂ በክፉ አትሸነፍ፡፡ 

ፊል. 2፡1-4 ... ነገር ግን እያንዳንዱ ባልንጀራው ከራሱ ይልቅ እንዲሻል በትሕትና ይቍጠር፤ እያንዳንዱ ለራሱ              

የሚጠቅመውን አይመልከት ፣ ለባልንጀራው  ደግሞ እንጂ፡፡ 

የትኩረት ነጥብ ፡- ‹‹ፍቅር››፣ ‹‹ለሌላው ሰው መልካም የሆነውን ነገር ለማድረግ›› መምረጥ እንደሆነ           

አትዘንጋ፡፡ 

 

2. በጌታና በእኔ መካከል ያሉ የግል ጉዳዮች 

ሀ. መንፈስ ቅዱስ እውቅና እንድሰጠውና እንድናዘዛቸው የሚሻው ያልተፈቱ የግል ጉዳዮች አሉኝ? 

1ዮሐ. 1፡9-10 በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ከዓመፃም ሁሉ ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ            

ነው፡፡ ኃጢአትን አላደረግንም ብንል ሐሰተኛ እናደርገዋለን ቃሉም በእኛ ውስጥ የለም፡፡ 

 

ለ. ማሰላሰል የሚገቡህ ነጥቦች 

1. ተጠያቂነት ፡- በርካታ ክርስቲያኖች በእነርሱና በእግዚአብሔር መካከል ሊፈታ የሚገባ ችግር መኖሩን ወይም            

አለመኖሩን እንዲወስኑ እግዚአብሔር ይህንን ሃላፊነት በእጃቸው አሳልፎ እንደሰጣቸው ያስባሉ፡፡ ይህ ስህተት           

ነው! በኋላፊነት ልጠየቅበት የሚገባኝ ነገር ምን እንደሆነ መወሰን የእኔ ስልጣን አይደለም፡፡ ይህንን            

የሚወስነው መንፈስ ቅዱስ ብቻውን ነው ፡፡ በወላጅ እና ልጅ ግንኙነት መካከል የወላጅ ኋላፊነት የሚሆነው             

ችግሩን ለልጅ ማስረዳት ሲሆን የልጅ ሀላፊነት ደግሞ ይህንን ማብራሪያ በትኩረት መስማትና ምላሽ            

መስጠት  ነው፡፡ 
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2. ስምምነት ማምጣት ፡- ባልና ሚስት ከተጋቡ በኋላ ብዙ የማይግባቡባቸው ሃሳቦች ሊኖራቸው ይችላል፡፡            

ግንኙነታቸውን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሳደግ እንቅስቃሴ ሲጀምሩ ግን በርካታዎቹ አለመግባባቶች መፍትሔ           

ማግኘት ይጀምራሉ፡፡ አንዳንዶቹ ችግሮች ወዲያው መፍትሄ ላያገኙ ይችላሉ ፤ አንዳንዶቹም ፈጽሞ ላይፈቱ           

ይችላ ሉ፡፡ ከግዜ በኋላ ጥንዶቹ እነዚህን ጉዳዮች በማጤን፣ ‹‹ሁለታችንም የተለያዩ ስብእናዎች አሉን፡፡ ስለዚህ            

አንዳችን የሌላችንን ልዩነቶች ልናከብር ይገባል›› የሚል መደምደሚያ ላይ ይደርሳሉ፡፡  

 

ሁሉም ሰው እኔ እንደማስበው እንዲያስብ እሻ ይሆን? ይሄ ፈጽሞ የማይሆን ጉዳይ ነው፡፡ የእኔ አላማ ከሰዎች               

ጋር በሰመረ ህብረት መኖር እንጂ ሰዎች የእኔን አመለካከት እንዲቀበሉ ጫና ማሳደር አይደለም፡፡ ይህን             

እውነታ፣ ከባለቤቴ ከልጆቼና ከሌሎች ጋር ባለኝ ግንኙነት ላይ ሁሉ ተግባራዊ ላደርግ ይገባል፡፡ 

 

 

እንደኔ ስላላሰቡ ወይም ነገሮችን በእኔ መንገድ ስላላደረጉ በባለቤቴ ወይም በሌሎች ሰዎች ባህሪ ተቸግሬ             

ይሆን? የእነዚህ ሰዎች ባህሪ ለእግዚአብሔር ደስ የማያሰኝ (ኃጢአት) መሆኑን እግዚአብሔር ተናግሯል ወይስ            

አስተሳሰባቸውና የግል እምነታቸው ነው የሚያበሳጨኝ? እግዚአብሔር ኃጢአት ባላለው በሰዎች         

አስተሳሰብና እምነት የምቸገር ወይም የምበሳጭ ከሆነ ልቤን ልመረምር ይገባኛል፡፡ ምናልባት ፈራጅ ልሆን            

እችላለሁና፡፡ ወይም፣ ምናልባት እግዚአብሔር ሊቀይረው የፈለገው የሕይወቴን ክፍል ሊያሳየኝ እየሞከረ          

ይሆናል፡፡ ልዩ ሀሳቦችን ወደጎን በመተው በሰመረ ሕብረት አብሮ መኖር እንደ እንግዳ ነገር ሊታሰብ አይገባም፡፡ 

 

3. እድገት ፡- በአሁኑ ሰዓት መንፈስ ቅዱስ እኔን ተጠያቂ የሚያደርገኝ ነገር አለመኖሩ ፣ አሁን የማደርገው ነገር              

ሁሉ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ነው ማለት አይደለም ፡፡ እድገት የሚለው ቃል፣ ‹‹ከ››አንድ ነገር ‹‹ወደ››             

ሌላ ነገር እየተለወጥን፣ እየተሻልን፣ እየበረታን መሆናችንን ያመለክታል እንጂ ያለምንም ችግር መሆናችንን           

አያሳይም፡፡ ለአብነት፣ በአካል ስናድግ ከደካማነት ወደተሻለ አካላዊ ብቃት እናድጋለን፡፡ በመንፈሳዊ ነገርም           

ስናድግ በራስ ከመታመን (ከመደገፍ) በእግዚአብሔር ላይ ወደ መደገፍ (መታመን) እናድጋለን፡፡ እግዚአብሔር           

የእኔን ሕይወት እንዳይጠቀም የሚከለክለው አንድ ነገር አለ፡፡ ያም እግዚአብሔር እኔን ተጠያቂ በሚያደርግበት            

ኋጢአት  (ማንኛውም እግዚአብሔርን ደስ የማያሰኝ ነገር ሁሉ) አለመናዘዝ ነው፡፡ 

 

‹‹የማደግ›› ፍሬ ሃሳብ የሚያመለክተው እግዚአብሔር በአሁኑ ሰዓት በሕይወቴ የማይደሰትበት ነገር መኖሩንና           

ያም መለወጥ እንዳለበት ነው፡፡ የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር በማያስደስተው ነገር ሁሉ ላይ እኔን ተጠያቂ             
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አለማድረጉ ነው፡፡ እንዳውም እርሱ ሊለውጠው በሚፈልገው ነገር ሁሉ ላይ እውቀት የለኝም፡፡ በመንፈሳዊ            

ነገር እያደኩ ከሆነ ለድምፁ ቶሎ ምላሽ የምሰጥ እሆናለሁ፡፡ ሳይጮህብኝ በፊት በሹክሹክታ ድምፁን            

እንድሰማ ይሻል፡፡  

 

ሁላችን ልጅን የማሳደግ ሀሳብ ስለሚገባን፣ እድገት ለሚለው ፍሬ ሃሳብ እንግዳ አይደለንም፡፡ ለምሳሌ የ6 ወር              

ሕፃን በዳይፐሩ (ሽንትና አየነ ምድር መቀበያ ጨርቅ) ውስጥ ይፀዳዳል፡፡ ይህ ያስደነግጠናል? እንድንቀጣውስ            

ያደርገናል? በዳይፐሩ ውስጥ እንደዛ መሆኑስ ያስደስታል? በፍፁም! በዚህ ወቅት ሕፃኑ ይህንን ሊረዳ            

አይችልም፡፡ ነገር ግን ይህንኑ ተግባር 6 አመት ሞልቶትም የሚያደርገው ከሆነ ጥያቄ ያስነሳል፡፡ መንፈስ             

ቅዱስ፣ በመንፈሳዊ ነገር የሚያሰለጥነኝ ደረጃ በደረጃ መሆኑን ልገነዘብ ይገባል፡፡  

 

በድጋሜ ላስታውስ ሚገባኝ ነገር፣ በእኔ ደስ ያልተሰኘበትን ነገር መወሰን የራሱ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ብቻ              

መሆኑን ነው፡፡ ይህንን እኔ እንድወስን አይጠብቅብኝም፡፡ ልጃችሁ ከእናንተ ጋር በስርዐትና በመልካም ግንኙነት            

የሚኖርበትን ሕግ እንዲነግራችሁ ትጠብቃላችሁ? ይህ ፍፁም የማይጠበቅ ነው፡፡ እንደዚሁ፣ መንፈስ ቅዱስ           

ምንና የቱ ተቀባይነት ያለው ነገር እንደሆነ እንድንነግረው ከእኔ አይጠበቅም፡፡ 

 

3. የወደፊት ጊዜን የተመለከቱ ጉዳዮች - እግዚአብሔር ሕይወቴ ባለፈው ወይም በወደፊት ጊዜ ጉዳዮች             

ሃሳብ እንዲደክም አይሻም፡፡ 

ሀ. ስለ ወደፊት ጊዜ ጉዳይ ማሰብ መልካም ነው፡፡ ነገር ግን ይህ ኋሳብ ፍርሃትን፣ ፍርሃቱም፣ ጭንቀትን፣               

ጭንቀቱም ሽብርን ሊወልድ ይችላል፡፡ እነዚህ ስሜቶች በእግዚአብሔር ላይ እንዳልታመን ሰበቦች          

እንዳይሆኑብኝ ጥንቃቄ ላደርግ ይገባል፡፡ 

 

ለ. ስለወደፊት ጊዜ ማሰብ ማቀድና መዘጋጀት በራሱ ችግር የለውም፡፡ ጳውሎስ ለአማኞች ያሳየው ማሰብ             

ምንም ስህተት አልነበረበትም፡፡ 

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? 

ምሳሌ 10፡5 በበጋ የሚያከማች ልጅ አስተዋይ ነው፤ በመከር የሚተኛ ግን እርሱ ራሱን ያስነውራል፡፡ 

 

ሐ. ስለ ወደፊት እንዳልጨነቅ ተነግሮኛል፡፡ ይህንን መመሪያ እንደ ‹‹አስተያየት›› ላየው አይገባም፡፡ ፍርሃትና            

ጭንቀት በእግዚአብሔር ላይ ያለመታመን ማስረጃዎች ሊሆኑና በመጨረሻም ኃጢአት ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 
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ማቴ. 6፡31-34 (አ.መ.ት.) ስለዚህ፣ ‹ምን እንበላለን? ምን እንጠጣለን? ምነስ እንለብሳለን?› ብላችሁ           

አትጨነቁ ፤ አሕዛብ እነዚህን ነገሮች ሁሉ ለማግኘት ይጨነቃሉና፤ የሰማዩ አባታችሁም እነዚህ ሁሉ ለእናንተ            

እንደሚያስፈልጓችሁ ያውቃል፡፡ ከሁሉ አስቀድማችሁ ግን የእግዚአብሔርን መንግስትና ጽድቁን እሹ፤ እነዚህ          

ሁሉ ይጨመሩላችኋል፡፡ ስለዚህ ለነገ በማሰብ አትጨነቁ ፤ የነገ ጭንቀት ለነገ ይደር፤ እያንዳንዱ ዕለት የራሱ             

የሆነ በቂ ችግር አለውና፡፡ 

ፊል. 4፡6 ጌታ ቅርብ ነው፡፡ በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን              

አስታውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ ፡፡ 

 

መ. የሚያስፈልገኝን ነገር መንፈስ ቅዱስ በታማኝነትና በፍቅር ሊሰጠኝ እንደሚችል ላምነው እችላለሁ፡፡ 

ፊል. 4፡6-7 ጌታ ቅርብ ነው፡፡ በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን              

አስታውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ፡፡ አእምሮንም ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና          

አሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል፡፡ 

1ጴጥ. 5፡6-7 እንግዲህ በጊዜው ከፍ እንዲያደርጋችሁ ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሳችሁን           

አዋርዱ፤ እርሱ ስለ እናንተ ያስባልና የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉት ፡፡ 

 

ሠ. ‹‹መምራት›› የሚያጓጓ ቢሆንም ‹‹እንድከተለው››ተነግሮኛል፡፡ በወደፊት እቅዶቼ ሁሉ ላይ በቅርበት ከእኔ           

ጋር እንዲሰራ እንድፈቅድለትም ይሻል፡፡ 

ምሳሌ 3፡5-6 በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ታመን ፣ በራስህም ማስተዋል አትደገፍ ፤ በመንገድህ ሁሉ እርሱን            

እወቅ ፣ እርሱም ጎዳናህን ያቀናልሃል፡፡ 

ሉቃስ 9፡23-24 ለሁሉም እንዲህ አላቸው፡፡ በኋላዬ ሊመጣ የሚወድ ቢኖር፣ ራሱን ይካድ መስቀሉንም ዕለት             

ዕለት ተሸክሞ ይከተለኝ፡፡ ... 

ያዕ. 4፡13-17 አሁንም፣ ዛሬ ወይም ነገ ወደዚህ ከተማ እንሄዳለን በዚያም ዓመት እንኖራለን እንነግድማለን             

እናተርፍማለን የምትሉ እናንተ፣ ተመልከቱ፣ ነገ የሚሆነውን አታውቁምና ፡፡ ሕይወታችሁ ምንድር ነው?          

ጥቂት ጊዜ ታይቶ ኋላ እንደሚጠፋ እንፍዋለት ናችሁና፡፡ በዚህ ፈንታ፡፡ ጌታ ቢፈቅድ ብንኖርም ይህን ወይም              

ያን እናደርጋለን ማለት ይገባችኋል፡፡  
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3-11 በእርሱ መኖር፣ ኃጢአትን መናዘዝና ወደ ሕብረት መመለስ ከኢያሱ 7 አንጽር 

 

መቼት ፡- በመጀመሪያው ወገን እስራኤላውያን አለማመን ምክንያት፣ ከግብፅ የወጣው እስራኤል ለ40          

አመታት በምድረ በዳ ከሰነበቱ በኋላ ሁለተኛው ወገን በኢያሱና ካሌብ መሪነት ወደ ከነዓን (ተስፋይቱ ምድር)              

ገቡ፡፡ በከነዓን ይኖሩ በነበሩት ጠላቶቻቸው ላይ እግዚአብሔር ድልን እንዲሰጣቸው በየዕለቱ እንዴት በእርሱ            

ላይ መታመን እንደሚገባቸው ተማሩ፡፡ «በከነዓንም አገር ሰባት አሕዛብን አጥፍቶ ምድራቸውን          

አወረሳቸው፡፡›› (ሐዋ. 13፤19) 

 

ችግር ፡- በአንድ ጊዜ፣ በመንፈስ ቅዱስና በአሮጌው የሰው ተፈጥሮ ቁጥጥር ስር ልሆን እችላለሁ የሚል             

የተሳሳተ አመለካከት አለ፡፡ ልክ ባለትዳሮች እንደሚያደርጉት፣ እግዚአብሔር ‹‹ከመላ›› እኔነቴ ጋር ሕብረት           

ማድረግ ይሻል፡፡ በአንዱ የሕይወቴ ክፍል ሆን ብዬ እርሱን ባለመታዘዝ በውድቀት እየኖርኩ በሌላው የሕይወቴ             

ክፍል ድል ለማግኘት ከእርሱ ጋር ሕብረት እንዳደርግ አይፈቅድልኝም፡፡ 

 

ጠቃሚ ነጥብ ፡- በተደጋጋሚ የምወድቅበት (የምሸነፍበት) የሕይወቴ ክፍል ምክንያት፣ ብዙ ጊዜ ከምወድቅበት           

ኃጢአት ጋር ዝምድና የሌለው ነገር ግን ያልተናዘዝኩት ኋጢአት ውጤት ሊሆን ይችላል፡፡ 

 

1. እግዚአብሔር እስራኤላውያን በተስፋይቱ ምድር ድል እንደሚቀናቸው አስቀድሞ አረጋገጠላቸው፡፡ ሆኖም          

ይህ ድል እነርሱ በእግዚአብሔር ላይ ‹‹በመታመን›› እና ሕብረት በማድረግ ቅድመ ሁኔታ፣ እውን እንደሚሆን             

ሊማሩ ይገባቸው ነበር፡፡ በተመሳሳይ፣ እግዚአብሔር በእርሱ እስከኖርኩ ወይም እስከታመንኩ ድረስ (ይህ           

ቅድመ ሁኔታ ነው)፣ ክርስቲያናዊ ጉዞዬ በድል የታጀበ እንደሚሆን አረጋግጦልኛል፡፡ 

ኢያሱ 1፡3-5 ለሙሴ እንደ ነገርሁት የእግራችሁ ጫማ የሚረግጠውን ቦታ ሁሉ ለእናንተ ሰጥቼአለሁ፡፡ ...             

በሕይወትህ ዕድሜ ሁሉ ማንም አይቋቋምህም፤ ከሙሴ ጋር እንደ ሆንሁ እንዲሁ ከአንተ ጋር እሆናለሁ፤             

አልጥልህም፣ አልተውህም፡፡ 

ኢያሱ 6፡2 እግዚአብሔርም ኢያሱን አለው፡፡ ተመልከት፣ ኢያሪኮንና ንጉሥዋን ጽኑዓን ኃያላንዋንም በእጅህ           

ሰጥቼአለሁ ፡፡  

 

2. ጌታ በኢያሪኮ ግለፅ መመሪያ ሰጣቸው፡፡ እነርሱም ይህን የተረዱትን መመሪያ የመታዘዝ ኋላፊነት            

ነበረባቸው፡፡ 
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ኢያሱ 6፡17-19 ከተማይቱም በእርስዋም ያለው ሁሉ ለእግዚአብሔር እርም ይሆናሉ፤ የላክናቸውን          

መልክተኞች ስለ ሸሸገች ጋለሞታይቱ ረዓብ ከእርስዋም ጋር በቤትዋ ውስጥ ያሉ ሁሉ ብቻ በሕይወት             

ይኖራሉ፡፡ እናንተ ግን እርም ካደረጋችሁት በኋላ እርም ከሆነው ነገር ራሳችሁን ጠብቁ፤ እርም ከሆነው             

አንዳች የወሰዳችሁ እንደ ሆነ የእስራኤልን ሰፈር የተረገመ ታደርጉታላችሁ፣ ታስጨንቁትማላችሁ፡፡ ነገር ግን           

ብርና ወርቅ ሁሉ የናስና የብረትም ዕቃ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ይሁን፤ ወደ እግዚአብሔርም ግምጃ ቤት             

ይግባ ፡፡ 

ኢያሱ 6፡21፣24 በከተማይቱም የነበሩትን ሁሉ፥ ወንዱንና ሴቱን፥ ሕፃኑንና ሽማግሌውን፥ በሬውንም          

በጉንም አህያውንም፥ በሰይፍ ስለት ፈጽመው አጠፉ፡፡ ... ከተማይቱንም በእርስዋም የነበረውን ሁሉ በእሳት            

አቃጠሉ ነገር ግን ብሩንና ወርቁን የናሱንና የብረቱንም ዕቃ በእግዚአብሔር ግምጃ ቤት አደረጉት ፡፡ 

 

3. ነግር ግን፣ አለመታዘዝ ከእግዚአብሔር ጋር የነበራቸውን ሕብረት አበላሸ፡፡ ይህም ከእግዚአብሔር           

የሚያገኙትን ድል አስቀረባቸው፡፡ (ጠብታ መርዝ ብርጭቆሙሉውሃ ትመርዛለች፡፡ 1ቆሮ. 5፡6 እንዲህ ይላል             

‹‹ጥቂቱ እርሾ ሊጡን ሁሉ እንዲያቦካ አታውቁምን?››፡፡ እኔ እንደ ቀላል የማየው ነገር በእግዚአብሔር አይን             

ትልቅ ሊሆን ይችላል፡፡) 

ኢያሱ 7፡1 የእስራኤል ልጆች ግን እርም በሆነው ነገር በደሉ፤ ከይሁዳ ነገድ የሆነ አካን፣ እርሱም የከርሚ ልጅ፣                

የዘንበሪ ልጅ፣ የዛራ ልጅ፣ እርም ከሆነው ነገር ወሰደ፤ የእግዚአብሔርም ቍጣ በእስራኤል ልጆች  ላይ ነደደ፡፡ 

 

ምንም እንኳ በዚህ ተግባር ላይ ተሳታፊ የነበረው አንድ ሰው ቢሆንም፣ እግዚአብሔር ግን መላው እስራኤልን              

(በጅምላ) ተጠያቂ አድርጓል፡፡ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲመለከቱት ለአንዳንዶች ይህ ‹‹ሚዛናዊ›› አይመስልም፡፡          

አንድ ሰው ቢሰርቅ እጁ ብቻ ወደ እስር ቤት አይገባም፡፡ አንዱ የእግዚአብሔር አላማ እስራኤልን (እና እኛን)               

ይህንን መርህ ማስተማር ነበር፡፡ (ኢያሱ 22፡20 በተጨማሪ ያንብቡ) 

 

4. ከመውጣታቸው በፊት ጌታን ስለ መጠየቃቸው ምንም ምልክት የለም፡፡ ይህ ደግሞ በራስ            

የመተማመናቸው  ምልክት የመስላል፡፡ (ኢያሱ 9፡14 ጨምረው ያንብቡ) 

ኢያሱ 7፡2-3 ኢያሱም ከቤቴል በምሥራቅ በኩል በቤትአዌን አጠገብ ወዳለችው ወደ ጋይ ሰዎችን ከኢያሪኮ             

ልኮ፡፡ ውጡ ምድሪቱንም ሰልሉ ብሎ ተናገራቸው፤ ሰዎቹም ወጡ፣ ጋይንም ሰለሉ፡፡ ወደ ኢያሱም            

ተመልሰው፡፡ ሁለት ወይም ሦስት ሺህ ያህል ሰው ወጥተው ጋይን ይምቱ እንጂ ሕዝቡ ሁሉ አይውጣ፤              

ጥቂቶች ናቸውና ሕዝቡ ሁሉ ወደዚያ ለመሄድ አይድከም አሉት፡፡  

ያለ እግዚአብሔር ጥበቃ እንደወጡና በራሳቸው ኃይል እየታተሩ እንደነበር አልተገነዘቡም፡፡ 
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5. በራሳቸው ብርታት ጠላትን ሲገጥሙ ተሸነፉ፡፡ 

ኢያሱ 7፡4-5 ሦስት ሺህ ያህል ሰዎችም ወደዚያ ወጡ፤ ከጋይም ሰዎች ፊት ሸሹ፡፡ የጋይም ሰዎች ከእነርሱ               

ሠላሳ ስድስት ያህል ሰዎችን መቱ፤ ከበሩ እስከ ሸባሪም ድረስ አባረሩአቸው በቍልቍለቱም መቱአቸው፤            

የሕዝቡም ልብ ቀለጠ፣ እንደ ውኃም ሆነ፡፡ 

የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል (ነጥብ 1 ን ይመልከቱ) ግቡን ሳይመታ ቀረ ብሎ ማጠቃለል ይቻላል፡፡ 

 

6. ተስፋ ቆረጡ፤ ለምን እንዲህ እንደ ሆነባቸው አልተረዱም፡፡ ጌታን እንደታዘዙ ‹‹ገምተዋል ›› ተስፋ            

የመቁረጥ መንገድ ውስጥ ገብተዋል፡፡ 

ኢያሱ 7፡6-9 ኢያሱም ልብሱን ቀደደ፣ እርሱና የእስራኤልም ሽማግሌዎች በእግዚአብሔር ታቦት ፊት እስከ            

ማታ ድረስ በግምባራቸው ተደፉ፤ በራሳቸውም ላይ ትቢያ ነሰነሱ፡፡ ኢያሱም አለ፡፡ ዋይ! ጌታ እግዚአብሔር             

ሆይ፣ በአሞራውያን እጅ አሳልፈህ ትሰጠን ታጠፋንም ዘንድ ይህን ሕዝብ ዮርዳኖስን ለምን አሻገርኸው?            

በዮርዳኖስ ማዶ መቀመጥን በወደድን ነበር እኮ! ጌታ ሆይ፣ እስራኤል በጠላቶቻቸው ፊት ከሸሹ ምን እላለሁ?              

ከነዓናውያንም በምድሪቱ የሚኖሩ ሁሉ ሰምተው ይከብቡናል፣ ስማችንንም ከምድር ያጠፋሉ፤ ለታላቁ          

ስምህም የምታደርገው ምንድር ነው? 

 

 

7. እግዚአብሔር አሁን ትኩረታቸውን አገኘ፡፡ ‹‹ያልተፈታ ጉዳይን›› ሊገልጥላቸው ወደደ፡፡ የበሽታ ምልክቱን           

ከመሰረታዊ ችግሩ ጋር አይገናኝም ብሎ መደምደም ስህተት ነው፡፡ እስራኤል ጋይን እንደ መሠረታዊ ችግር             

አድርጋ ታያለች፤ እግዚአብሔር ግን ጋይን እንደ በሽታ ምልክታ ይመለከተዋል፡፡ መሠረታዊ ችግሩ አካን ነበረ፡፡             

የጥንካሬያቸው ኃይል እግዚአብሔር፣ ከእነርሱ ጋር ስላልወጣ ተሸነፉ፡፡ 

ኢያሱ 7፡10-11 እግዚአብሔርም ኢያሱን አለው፡፡ ለምን በግምባርህ ተደፍተሃል? ቁም፤ እስራኤል          

በድሎአል፤ ያዘዝኋቸውንም ቃል ኪዳኔን አፍርሰዋል፤ እርም የሆነውንም ነገር ወሰዱ፣ ሰረቁም፣ ዋሹም፣           

በዕቃቸውም ውስጥ ሸሸጉት፡፡ 

 

እንደገና ያስተውሉ፣ እግዚአብሔር በአንድ ሰው ኃጢአት ምክንያት ሁሉን ተጠያቂ አድርጎ ስለነበር ‹‹እነርሱ››            

እያለ ይጠራ ነበር፡፡ 
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8. እስራኤል በጠላታቸው ላይ ያላቸው ድል፣ ከእግዚአብሔር ብቻ እንደሚመነጭ፣ ያም ከእርሱ ጋር ባላቸው             

ያልተቋረጠ ሕብረት ላይ ባለ ቅድመ ሁኔታ ላይ እንደሚመሰረት እንዲረዱ እግዚአብሔር ፈልጓል፡፡ ከእርሱ            

ሕብረት ውጪ ሲሆኑ ተሸናፊዎች ናቸው፡፡ (እንደ ክርስቲያን እኔም ባለመታዘዝ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለኝን             

ሕብረት ስረብሽ እነርሱን እመስላለሁ፡፡ (ዮሐ. 15፡4-5 እንዲህ ይላል፡- ... ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ             

አትችሉምና፡፡) 

ኢያሱ 7፡12 ስለዚህም የእስራኤል ልጆች በጠላቶቻቸው ፊት መቆም አይችሉም፤ … 

 

በሕይወቴ ያልተፈታ 1% ኃጢአት፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝን ሕብረት 100% ሊያበላሽ ይችላል፡፡ ይህ            

ማለት 100% ኃጢአተኛ ነኝ ማለት ሳይሆን አሁን በሥጋ ነኝ ማለት ነው፡፡ (ከኃጢአተኛ ተፈጥሮዬ ጋር              

ሕብረት አድርጊያለው ማለት ነው፡፡) ይህ ሁኔታ በንስሃ እስክመለስ ይቀጥላል፡፡ 

 

9. ከእግዚአብሔር ጋር ለመስማማትና ለመታደስ መናዘዝና እግዚአብሔር ተጠያቂ ባደረጋቸው ጉዳይ ላይ           

ንስሃ መግባት ነበረባቸው፡፡ ይህን ካላደረጉ፣ በራሳቸው ብርታት እየታመኑ ከጠላቶቻቸው ጋር በመፋለም           

ሽንፈትን ከመቅመስ ውጪ የእግዚአብሔርን ኃይል ለመለማመድ አይችሉም፡፡ 

ኢያሱ 7፡12-13 ስለዚህም የእስራኤል ልጆች በጠላቶቻቸው ፊት መቆም አይችሉም፤ የተረገሙ ስለ ሆኑ            

በጠላቶቻቸው ፊት ይሸሻሉ፤ እርም የሆነውንም ነገር ከመካከላችሁ ካላጠፋችሁ ከዚህ በኋላ ከእናንተ ጋር            

አልሆንም፡፡ ተነሣና ሕዝቡን ቀድስ፣ እንዲህም በላቸው፡፡ እስራኤል ሆይ፣ እርም የሆነ ነገር በመካከልህ አለ፤             

እርምም የሆነውን ነገር ከመካከላችሁ እስክታጠፉ ድረስ በጠላቶቻችሁ ፊት መቆም አትችሉም ብሎ           

የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ተናግሮአልና እስከ ነገ ተቀደሱ፡፡ 

 

10. በታማኝነት ራሳቸውን በማየት ያልተፈታ ችግር አለመኖሩን ማረጋገጥ አለባቸው፡፡ ከጌታ ጋር ያላቸውን            

ሕብረት ያወከውን ኃጢአት መንጥረው በእግዚአብሔር ፊት አጠፉት፡፡ (1ዮሐ 1፡5-10 ይመልከቱ)፡፡ 

ኢያሱ 7፡14-19 ነገም በየነገዳችሁ ትቀርባላችሁ፤ እግዚአብሔርም የሚለየው ነገድ በየወገኖቹ ይቀርባል፤ ...           

እርም የሆነውም ነገር የተገኘበት ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን አፍርሶአልና፣ በእስራኤልም ዘንድ በደል            

አድርጎአልና እርሱና ያለው ሁሉ በእሳት ይቃጠላሉ፡፡ ኢያሱም ማልዶ ተነሣ፣ እስራኤልንም በየነገዶቻቸው           

አቀረበ፤ ... ከይሁዳም ነገድ የሆነ የከርሚ ልጅ የዘንበሪ ልጅ የዛራ ልጅ አካን ተለየ፡፡ ኢያሱም አካንን፣ ልጄ                

ሆይ፣ ለእስራኤል አምላክ ለእግዚአብሔር ክብር ስጥ፣ ለእርሱም ተናዘዝ፤ ያደረግኸውንም ንገረኝ፤ አትሸሽገኝ           

አለው፡፡ 
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ኢያሱ 7፡20፣21፣23 አካንም መልሶ ኢያሱን፣ በእውነት የእስራኤልን አምላክ እግዚአብሔርን በድያለሁ          

እንዲህና እንዲህም አድርጌአለሁ፡፡ በዘረፋ መካከል አንድ ያማረ የሰናዖር ካባ፣ ሁለት መቶም ሰቅል ብር፣             

ሚዛኑም አምሳ ሰቅል የሆነ ወርቅ አይቼ ተመኘኋቸው፣ ወሰድኋቸውም፤ እነሆም፣ በድንኳኔ ውስጥ በመሬት            

ተሸሽገዋል፣ ብሩም ከሁሉ በታች ነው አለው፡፡ ... ከድንኳኑም ውስጥ ወስደው ወደ ኢያሱና ወደ እስራኤል              

ልጆች ሁሉ አመጡት፤ በእግዚአብሔርም ፊት አኖሩት፡፡ 

ኢያሱ 7፡24-26 ኢያሱና እስራኤል ሁሉ የዛራን ልጅ አካንን፣ ብሩንም፣ ካባውንም፣ ወርቁንም፣ ወንዶችና            

ሴቶች ልጆቹንም፣ በሬዎቹንም፣ አህያዎቹንም፣ በጎቹንም፣ ድንኳኑንም፣ ያለውንም ሁሉ ወስደው ወደ አኮር           

ሸለቆ አመጡአቸው፡፡ ኢያሱም፣ ለምን አስጨነቅኸን? እግዚአብሔር ዛሬ ያስጨንቅሃል አለው፤ እስራኤልም          

ሁሉ በድንጋይ ወገሩት፤ በእሳትም አቃጠሉአቸው ፣ በድንጋይም ወገሩአቸው፡፡ በላዩም እስከ ዛሬ ድረስ ያለ            

ታላቅ የድንጋይ ክምር ከመሩ፤ እግዚአብሔርም ከቍጣው ትኵሳት ተመለሰ፡፡ ስለዚህም የዚያ ስፍራ ስም            

እስከ ዛሬ ድረስ የአኮር ሸለቆ ተብሎ ተጠራ፡፡ 

 

11. ከእግዚአብሔር ጋር የነበራቸው ሕብረት ፍፁም ሆኖ ወዲያውኑ ታደሰ፡፡ ከእግዚአብሔር ጋርም እንደገና            

በሕብረት መኖር ጀመሩ፡፡ ዳግመኛ በእርሱ ውስጥ መኖር በመጀመራቸው ያስለመዳቸውን በረከትና ድል           

በድጋሚ ማጣጣም ጀመሩ፡፡ 

ኢያሱ 7፡26 – 8፡1 ... እግዚአብሔርም ከቍጣው ትኵሳት ተመለሰ ፡፡ ... እግዚአብሔርም ኢያሱን፣ አትፍራ፣             

አትደንግጥ ፤ ሰልፈኞችን ሁሉ ከአንተ ጋር ውሰድ፣ ተነሥተህም ወደ ጋይ ውጣ፤ እይ፣ የጋይን ንጉሥ             

ሕዝቡንም ከተማውንም ምድሩንም በእጅህ ሰጥቼሃለሁ ፡፡ 

እግዚአብሔር የመጀመሪያውን የተስፋ ቃልና ማፅናናት እንዳደሰ ያስተውሉ (ኢያሱ 1፡3.5) 

 

12. ቀጥሎ በሚያጋጥማቸው ነገር ላይ የተለየ መመሪያ ሰጣቸው፡፡ እግዚአብሔር በኢያሪኮ ኃጢአት ብሎ            

የበየነውን በጋይ ኃጢአት አላለውም፡፡ አካን የእግዚአብሔርን ጊዜ ጠብቆ ቢሆን ኖሮ ያደረገው እግዚአብሔርን            

ባላሳዘነ ነበር፡፡ (መልካምን ነገር ያለጊዜው ማድረግ ኃጢአት ሊሆን ይችላል፡፡) 

ኢያሱ 8፡2 በኢያሪኮና በንጉሥዋም እንዳደረግህ እንዲሁ በጋይና በንጉሥዋ ታደርጋለህ፤ ምርኮዋንና ከብትዋን           

ግን ለራሳችሁ ትዘርፋላችሁ ፤ ከከተማይቱም በስተ ኋላ ድብቅ ጦር አስቀምጥ አለው፡፡ 

 

13. እስራኤላውያን በኢያሱ 7 ላይ የተማሩትን ትምሕርት ሳይዘነጉ ቀጠሉ፡፡ 

ኢያሱ 22፡20 የዛራ ልጅ አካን እርም ነገር በመውሰድ ኃጢአትን ስለ ሠራ በእስራኤል ማኅበር ሁሉ ላይ ቍጣ                

አልወረደምን? እርሱም በኃጢአቱ ብቻውን አልሞተም፡፡  
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ልንማራቸው የሚገቡ መርሆዎች 

1. ድል ያጣህበት የሕይወትህ ክፍል ቢኖር ምናልባት ‹‹ከችግሩ›› ጋር ሳይሆን ከበሽታው ምልክት ጋር             

እየታገልክ ሊሆን ይችላል፡፡ የእነዚህን የሁለቱን ነገሮች ልዩነት እንዲገልጥልህ እግዚአብሔር ጠይቀው፡፡ 

 

2. መንፈስ ቅዱስ በአሁኑ ሰአት አንተን ተጠያቂ በሚያደርግበት ነገር ላይ መፍትሔ ሳታበጅ የእርሱን ደስታ፣              

ሰላም፣ ድልና በረከት እንድትለማመድ አይፈቅድልህም፡፡ ከእርሱ ጋር ያለህን ሕብረት እንዳበላሸህ ሊነግርህ           

የሚገባው መንፈስ ቅዱስ ብቻ መሆኑን መዘንጋት የለብህም፡፡ እርሱ ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ (ለምሳሌ            

ኩራት፣ ይቅር አለማለት፣ ቸልተኝነት፣ ወ.ዘ.ተ) ላንተ ምንም ላይሆኑ ይችሉ ይሆናል፡፡  

 

3. ‹‹ትላንት›› ተጠያቂ ባላደረገህ ነገር ‹‹ዛሬ›› ተጠያቂ ሊያደርግህ ይችላል፡፡ ወይም ‹‹ትላንት›› ተጠያቂ            

ሊያደርግህ በፈለገው ነገር ‹‹ዛሬ›› ተጠያቂ ሊያደርግህ አይወድ ይሆናል፡፡ 

 

4. ምሪቱን ችላ ብለህ፣ የምትደርስበት የተሳካ መንፈሳዊ ስፍራ ሊኖር አይችልም፡፡ 

 

‹‹መቀደስ›› 

‹‹ቁጥርህ ጨምሮ ምድሪቱን ለመውረስ እስክትበቃ ድረስ ጥቂት በጥቂት ከፊታችሁ አባርራቸዋለሁ፡፡›› ዘፀ. 

23፡30 
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3-12 የወይን ግንድ እና ቅርንጫፎቹ 

ዮሐንስ 15 
(ክፍሉ ጥቅስ በጥቅስ ሲዳሰስ) 

 

፡1 እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ፤ ገበሬውም አባቴ ነው፡፡  

ይህ ጥቅስ ከሚጠቁመን ቁም ነገሮች አንዱ፣ ‹‹እውነተኛ ያልሆኑ›› የወይን ግንዶች መኖራቸውን ነው፡፡            

ሕይወታቸውን በክርስቶስ ላይ በእምነት የጣሉ (አደራ የሰጡ) ከ ‹‹እውነተኛ›› የወይን ግንድ ናቸው፡፡ ገበሬው             

አብ ነው፤ ኢየሱስ የወይን ግንድ ነው፤ እኛ ደግሞ ቅርንጫፍ ነን፡፡ ገበሬው (አትክልተኛው) የሚለው ቃል              

እግዚአብሔር ያለውን ሉአላዊነት፣ ባለቤትነት፣ እንክብካቤና ጥበቃ ያመለክታል፡፡ እግዚአብሔር በእኛ ዙሪያ          

ቅጥር አለው፡፡ 

ኢዮብ 1፡10 እርሱንና ቤቱን በዙሪያውም ያሉትን ሁሉ አላጠርህለትምን? ... 

 

፡2 ፍሬ የማያፈራውን በእኔ ያለውን ቅርንጫፍ ሁሉ ያስወግደዋል (ቆርጦ ይጥለዋል- አ.መ.ት.)፤ ፍሬ            

የሚያፈራውን ሁሉ አብዝቶ እንዲያፈራ ያጠራዋል፡፡ 

‹‹በእኔ›› የሚለው ቃል ስለ ድነት ያወራል (ክርስቲያን የተባሉትን ያመለክታል)፡፡ ‹‹በክርስቶስ ውስጥ›› ያለነው            

ፍሬ ስለምናፈራ አይደለም፤ ድነትን በራሳችን ፍሬ አንሸምታትም፤ ፍሬ የምናፈራው በክርስቶስ ውስጥ           

ስለሆንን ነው፡፡ ከመካከላችን ማነው በራሱ ፅድቅና ታማኝነት ሊድን የሚችል? 

መክ. 7፡20 በምድር ላይ መልካምን የሚሠራ ኃጢአትንም የማያደርግ ጻድቅ አይገኝምና ፡፡  

 

ክርስቲያን ፍሬ ሊያፈራም ላያፈራም ይችላል፡፡ ማስወገድ/ቆርጦ መጣል የሚለው ቃል መለኮታዊ          

ዲሲፒሊንን (የማስተካከል እርምጃን) ያመለክታል፡፡ በማስተካከል ሂደት ውስጥ እግዚአብሔር ነፍሴን እስከ          

መጥራት እርምጃ ሊወስድ ይችላል፡፡ 

1ቆሮ. 5፡5 መንፈሱ በጌታ በኢየሱስ ቀን ትድን ዘንድ እንደዚህ ያለው ለሥጋው ጥፋት ለሰይጣን እንዲሰጥ              

ፍርዴ ነው፡፡ 

1ቆሮ. 11፡30 ስለዚህ በእናንተ ዘንድ የደከሙና የታመሙ ብዙዎች አሉ አያሌዎችም አንቀላፍተዋል ፡፡ 

1ቆሮ. 3፡15 የማንም ሥራ የተቃጠለበት ቢሆን ይጎዳበታል፣ እርሱ ራሱ ግን ይድናል ነገር ግን በእሳት              

እንደሚድን ይሆናል፡፡ 
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‹‹ፍሬ የሚያፈራውን››፡- ፍሬ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ሆኖ የሚሰራውን የክርስቶስን ባህሪ ያመለክታል፡፡ 

ገላ. 5፡22-23 የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግሥት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የውሃት፣ ራስን              

መግዛት ነው፡፡ እንደዚህ ያሉትን የሚከለክል ሕግ የለም፡፡ 

 

መግረዝ፤ እግዚአብሔር በእኛ ሕይወት ውስጥ ሊያደርገው ላቀደው ሃሳብ መሳካት እንቅፋት ሆኖ           

ያስቸግረውን ነገር የማጥራት ተግባርን ይወክላል፡፡ ጥገኛ ተክሎች ያላቸውን ጎጂ ባሕሪ እኔ ላልገነዘበው            

እችላለሁ፡፡ ከእግዚአብሔር በቀር ዋጋ ያለው ነገር ምን እንደሆነ በትክክል ለመወሰን ማን ይችላል? ግርዛት             

ለጊዜው ያማል፤ ዋነው ቁም ነገር ግን ‹በእዚህ ሂደት ውስጥ እርሱን ላምን እችላለሁ ወይ?› የሚለው ነው፡፡               

መከራ የክርስቲያኖችን የተፈተነ ባሕሪ ፍንትው አድርጎ ይገልጣል፡፡ 

ዕብ. 12፡4-11 ... እርሱ ግን ከቅድስናው እንድንካፈል ለጥቅማችን ይቀጣናል፡፡ ቅጣት ሁሉ ለጊዜው            

የሚያሳዝን እንጂ ደስ የሚያሰኝ አይመስልም፣ ዳሩ ግን በኋላ ለለመዱት የሰላምን ፍሬ እርሱም ጽድቅን             

ያፈራላቸዋል፡፡ 

ሮሜ. 5፡3-4 (አ.መ.ት.) ... መከራ ትዕግስትን እንደሚያስገኝ እናውቃለን፡፡ ትዕግስት ጽናትን፣ ጽናት የተፈተነ            

ባሕሪይን፣ የተፈተነ ባሕሪይ ተስፋን... 

 

፡3 እናንተ ስለነገርኳችሁ ቃል አሁን ንፁሐን ናችሁ፡፡  

ጌታ ኢየሱስ ስለአንተ በፈፀመው ነገር ምክንያት አንተ ንፁህ ነህ፤ ‹‹ንፁህ ›› የሚለው ቃል ድነትን             

እንድናስታውስ የሚያደርገን ተስማሚ ቃል ነው፡፡ ሐዋርያት ንፁሐን ነበሩ፤ ይሁዳ ንፁህ አልነበረም፡፡ 

ዮሐ. 13፡10-11 ኢየሱስም፣ የታጠበ እግሩን ከመታጠብ በቀር ሌላ አያስፈልገውም፣ ሁለንተናው ግን ንጹሕ            

ነው፤ እናንተም ንጹሐን ናችሁ ፣ ነገር ግን ሁላችሁ አይደላችሁም አለው፡፡ አሳልፎ የሚሰጠውን ያውቅ ነበርና፤             

ስለዚህ፡፡ ሁላችሁ ንጹሐን አይደላችሁም አለው፡፡ 

 

፡4 በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ፡፡ ቅርንጫፍ በወይኑ ግንድ ባይኖር ከራሱ ፍሬ ሊያፈራ እንዳይቻለው እንዲሁ              

እናንተ ደግሞ በእኔ ባትኖሩ አትችሉም ፡፡ 

‹‹ኑሩ ›› የሚለው ቃል ስለ ድነት አያወራም ስለ ‹‹ሕብረት/fellowship›› እንጂ፡፡ ድነት በእግዚአብሔር ላይ            

የተመሰረተ ሲሆን ሕብረት ደግሞ በእኔ ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ ለአብነት የትዳር ግንኙነትን መጥቀስ ይቻላል፡፡             

ሐዋሪያው ዮሐንስ ‹‹ኑር›› የሚለውን ቃል 64 ጊዜያት ተጠቅሞበታል፡፡ ትርጉሙም ‹‹መሰንበት፣ መቀጠል፣           

እርፍ ማለት፣ መፅናት›› ን ያመለክታል፡፡ በተጨማሪም፣ መንፈስ ቅዱስ ተጠያቂ ባደረገን ነገሮችና ከእርሱ ጋር             

ያልተፈቱ እክሎችን አስወግዶ ሳያቋርጡ በእርሱ ሕብረት ውስጥ መኖርን ያሳየናል፡፡ 
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በእርሱ ውስጥ ስኖር፡ ያልተናዘዝኩት ኃጢአት አይኖርም፤ እርሱ የሌለበት ሕይወት አያጓጓኝም፤ እርሱ           

የማይጋራው ሕይወት አይሆንልኝም፡፡ ሸክሜን በእርሱ ላይ እጥላለሁ፤ ጥበብ፣ ሕይወትና ብርታትን ከእርሱ           

እወስዳለሁ፡፡ ሳላቋርጥ ለእነዚህ ጉዳዮች ሙሉ ትኩረቴን ሰጥቼ እኖራለሁ፤ ከእርሱ የሚለየኝ ምንም ነገር            

በሕይወቴ ውስጥ እንዳይገኝ ዘብ  እቆማለሁ፡፡ 

 

ያልተቋረጠ ሕብረትን መጠበቅ ይቻላል? እግዚአብሔር ምክንያታዊ ነውን? በክርስቶስ ውስጥ መኖር          

አለመኖራችንን ለማወቅ መባዘን የለብንም፡፡ (በእግሬ ውስጥ እሾህ ቢኖርብኝ ወይም በአይኔ ውስጥ ጉድፍ            

ቢገባ ልዘነጋው እችላለሁን? ምንም እንዳልተፈጠረ ላልፈው (ላስመስል እችላለሁን?) ሕብረትን         

ሊያስተጓጉል የሚችለው ነገር እውቅና ያልተሰጠው ኃጢአት ብቻ ነው፡፡ ንስሀ መግባት ወዲያውኑ ይህን            

የተበላሸ ሕብረት ያድሳል፡፡ ኢየሱስ ወደ ‹‹እረፍቱ›› ጠርቶናል (ማቴ. 11፡28-30 ይመልከቱ)፡፡ ጌታ ለማረፍ            

‹‹እንድንታገል›› ሳይሆን ይህንን ሕብረት በሚያውከው ነገር ሁሉ ላይ ንቁና ፈጣን ምላሽ በሚሰጥ ማንነት             

እንድንገኝ ይሻል፡፡ ‹‹በቅንነት ›› ሆኜ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘዋል ብዬ የማምንበትን ነገር እያደረግሁ ስኖር            

እርሱ ደግሞ በፈንታው ያልተገባውን ነገር በማደርግበት ወቅት ከድርጊቴ ሊያነቃኝ ወይም ስህተቴን ሊያሳየኝ            

እንደሚችል ልታመንበት  እችላለሁ፡፡ 

 

 

ምሳሌ ፡- በመዳፍ ውስጥ ያለ ዕቃ በመዳፉ ላይ ለመሆን/ለመቆየት መታገል አያስፈልገውም፡፡ ዕቃው በመሬት            

ስበት ኃይል ተሸንፎ የመውደቅ አደጋም የለበትም፡፡ እቃው ነፍሳችንን ቢወክል የመሬት ስበቱ በእኛ ሰውነት             

ውስጥ የሚያድረውን/ያለውን ኃጢአተኛ ተፈጥሮ ይወክላል፡፡ መዳፉ ደግሞ መንፈስ ቅዱስን ይወክላል፡፡ 

ኢሳ. 30፡20-21 ጌታም የጭንቀትን እንጀራና የመከራን ውኃ ቢሰጥህም አስተማሪህ እንግዲህ ከአንተ           

አይሰወርም ፤ ዓይኖችህ ግን አስተማሪህን ያያሉ፣ ወደ ቀኝም ወደ ግራም ፈቀቅ ብትል ጆሮችህ በኋላህ፣             

መንገዱ ይህች ናት በእርስዋም ሂድ  የሚለውን ቃል ይሰማሉ፡፡ 

 

በብርኃን መመላለስ ሕብረትን ያመለክታል፡፡ ጨለማ ኃጢአትን ይወክላል፡፡ ይህ አደገኛ ነው! ልክ አይናችን            

ራሱን ከብርሀኑ መጠን ጋር የማስማማት ባሕሪይ እንዳለው ሁሉ መለመድ የሌለበትን እንዳንለምድ ጥንቃቄ            

ልናደርግ ይገባል፡፡ 

1ዮሐ. 1፡7 ነገር ግን እርሱ በብርሃን እንዳለ በብርሃን ብንመላለስ ለእያንዳንዳችን ኅብረት አለን፣ የልጁም             

የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል፡፡  
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እግዚአብሔር እኛን ለማሰልጠን ቃሉን ይጠቀማል፡፡ 

ዕብ. 5፡13-14 (አ.መ.ት.) ወተት የሚጋት ሁሉ ሕፃን ስለ ሆነ ከጽድቅ ትምሕርት ጋር ገና አልተዋወቀም፡፡              

ጠንካራ ምግብ ግን መልካሙን ከክፉው ለመለየት ራሳቸው ላስለመዱ፣ ለበሰሉ ሰዎች ነው፡፡ 

 

በክርስትና እድገታችን አንጻር፣ ሁላችን በተለያዩ የእድገት ደረጃዎች ውስጥ ነን (ሕፃንነት፣ጉልምስና፣          

አዋቂነት)፡፡ የት ደረጃ ላይ እንዳለሁ የሚያውቀው እግዚአብሔር ብቻ ነው፡፡ እግዚአብሔር በመንፈሳዊ           

እድሜዬ መጠን በእኔ ውስጥ ይሰራል፡፡ እግዚአብሔር ከእድሜዬ በላይ እንድሆን አይጠብቅብኝም፡፡ 

 

ሕብረት በቅድመ ሁኔታ ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ በርካቶቹ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳኖች አፈጻጸም በቅድመ            

ሁኔታ ላይ የተመሰረቱ ናቸው፡፡ በእርሱ እንድኖር ለእኔ ምርጫ መሰጠቱ የሚያሳየው አንድ ቁም ነገር ቢኖር              

በእርሱ ያለመኖር ተፈጥሮአዊ ዝንባሌ እንዳለኝ ጭምር ነው፡፡ 

 

፡5 እኔ የወይን ግንድ ነኝ፤ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ፤ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉምና፤ በእኔ              

የሚኖር፣ እኔም በእርሱ፣ እርሱ ብዙ ፍሬ ያፈራል፡፡ 

ከግንዱ ጋር የመጣበቅ ተፈጥሮአዊ ውጤት ፍሬ ማፍራት ይሆናል! ፍሬያማነት ‹‹ጤናማ በመሆን›› ብቻ            

ይመጣል፡፡ ራሳችንን ከሌሎች ጋር ማነፃፀር ፈፅሞ አያስፈልግም፡፡ 

2ቆሮ. 10፡12 ... እነርሱ ራሳቸውን ከራሳቸው ጋር ሲያመዛዝኑ፣ ራሳቸውንም ከራሳቸው ጋር ሲያስተያዩ፣            

አያስተውሉም፡፡ 

 

የተለያየ አይነት የተፈጥሮ ፍሬዎች እንዳሉ ሁሉ፣ የተለያዩ ስጦታዎች አሉን፡፡ ሰዎች የሚያረካ ፍሬን ይሻሉ፤             

መልካም ፍሬን ይሻሉ፡፡ ‹‹ተግባር›› ሁሉ የግድ ‹‹መልካም ፍሬ›› ላይሆን ይችላል፡፡ በስጋችን በእግዚአብሔር            

ፊት ተቀባይነት ያላቸው የሚመሰስሉ በርካታ ተግባራትን ልንፈጽም እንችላልን፡፡ እነዚህ ተግባራት መልካም           

ፍሬዎች አይደሉም፡፡ 

1ቆሮ. 13፡1-3 በሰዎችና በመላእክት ልሳን ብናገር ፍቅር ግን ከሌለኝ እንደሚጮኽ ናስ ወይም            

እንደሚንሽዋሽዋ ጸናጽል ሆኜአለሁ፡፡ ትንቢትም ቢኖረኝ ምሥጢርንም ሁሉና እውቀትን ሁሉ ባውቅ፣          

ተራሮችንም እስካፈልስ ድረስ እምነት ሁሉ ቢኖረኝ ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነኝ ፡፡ ድሆችንም ልመግብ ያለኝን              

ሁሉ ባካፍል፣ ሥጋዬንም ለእሳት መቃጠል አሳልፌ ብሰጥ ፍቅር ግን ከሌለኝ ምንም አይጠቅመኝም፡፡ 

ዮሐ. 6፡63 ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው፤ ሥጋ ምንም አይጠቅምም ፤ ... 
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፡6 በእኔ የማይኖር ቢሆን፣ እንደ ቅርንጫፍ ወደ ውጭ ይጣላል፣ ይደርቅማል፣ እነርሱንም ሰብስበው ወደ እሳት              

ይጥሉአቸዋል፣ ያቃጥሉአቸውማል፡፡  

ይህ ጥቅስ ስለ ፍሬ ማፍራት እንጂ ስለ ድነት አያወራም (ቁጥር 2 ይመልከቱ)፤ የሚያወራው በአለም ፊት               

ስለሚኖረኝ የምግባር ምስክርነት ነው፡፡  

 

ክፍሉ የሚያወራው ስለ ፍሬ በመሆኑ የሚቃጠለው የሚለው ቃል የሚያመለክተውም የአማኙን ተግባር እንጂ            

አማኙ ግለሰብን አይደለም፡፡ ከመንፈስ ቅዱስ፣ በመንፈስ ቅዱስ እና ለመንፈስ ቅዱስ ያለሆነ ተግባር ሁሉ             

ፍጻሜው መቃጠል ነው፡፡ በእዚህ ምድር ላይ ሳለን ለእርሱ ክብር የሚያመጣ ፍሬ እንድናፈራ እግዚአብሔር             

ይሻል፡፡ 

 

‹‹መቃጠል ›› የሚለው ቃል ብዙ ጊዜ ከሲዖል ወይም ከገሃነመ እሳት ጋር በተያያዘ የሚነሳ ቢሆንም ሁል ጊዜ               

ግን ይህንን አያመለክትም፡፡ ክርስቶስ ዳግመኛ ሲመጣ የአማኞች ሥራ/ምግባር ለፍርድ እንደሚቀርብ          

መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል  (1ቆሮ. 

3፡11-15)፡- ከተመሠረተው በቀር ማንም ሌላ መሠረት ሊመሠርት አይችልምና፥ እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ           

ነው፡፡ ማንም ግን በዚህ መሠረት ላይ በወርቅ ቢሆን በብርም በከበረ ድንጋይም በእንጨትም በሣርም ወይም              

በአገዳ ቢያንጽ፥ የእያንዳንዱ 

ሥራ ይገለጣል፤ በእሳት ስለሚገለጥ ያ ቀን ያሳያልና፥ የእያንዳንዱም ሥራ እንዴት መሆኑን እሳቱ            

ይፈትነዋል፡፡ ማንም በእርሱ ላይ ያነጸው ሥራ ቢጸናለት ደመወዙን ይቀበላል፤ የማንም ሥራ የተቃጠለበት            

ቢሆን ይጎዳበታል፥ እርሱ ራሱ ግን ይድናል  ነገር ግን በእሳት እንደሚድን ይሆናል ፡፡ 

 

፡7 በእኔ ብትኖሩ፣ ቃሎቼም በእናንተ ቢኖሩ፣ የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ይሆንላችሁማል፡፡ 

የእርሱ ፍላጎት፣ ሃሳብ፣ አላማ የእኛም እስኪሆኑ ድረስ እንሰራለን፡፡ እንደ እርሱ ለማሰብ እንማራለን፡፡            

እግዚአብሔር ምኞቶቼ የእርሱን እስኪመስሉ ድረስ ሊቀይራቸው ይፈልጋል፡፡ 

አሞፅ 3፡3 በውኑ ሁለት ሰዎች ሳይስማሙ በአንድነት ይሄዳሉን?  

መዝ. 37፡4 በእግዚአብሔር ደስ ይበልህ፣ የልብህንም መሻት ይሰጥሃል፡፡ 

 

 

 

፡8 ብዙ ፍሬ ብታፈሩና ደቀመዛሙርቴ ብትሆኑ፣ በዚህ አባቴ ይከብራል፡፡  
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በጨለማ ውስጥ ብርኀኖች ነን፡፡ በአለም እንዳለው አይነት ውድድር እኛ ዘንድ የለም፤ ክብሩን የሚወስደው             

ጌታ ነውና፡፡ የሥጋዊ ምኞቶቻችን እርካታ በመንፈሳዊ ተግባሮቻችን ውስጥ ስፍራ አይኖራቸውም፡፡ 

ማቴ. 5፡14-16 እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ፡፡ በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም፡፡            

መብራትንም አብርተው ከዕንቅብ በታች አይደለም እንጂ በመቅረዙ ላይ ያኖሩታል በቤት ላሉት ሁሉም            

ያበራል፡፡ መልካሙን ሥራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ እንዲሁ          

በሰው ፊት ይብራ፡፡ 

ዮሐ. 7፡18 ከራሱ የሚናገር የራሱን ክብር ይፈልጋል፤ የላከውን ክብር የሚፈልግ ግን እርሱ እውነተኛ ነው              

በእርሱም ዓመፃ የለበትም፡፡ 

ገላ. 5፡22-23 የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግሥት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የውሃት፣ ራስን              

መግዛት ነው፡፡ እንደዚህ ያሉትን የሚከለክል ሕግ የለም፡፡ 

 

፡9 አብ እንደ ወደደኝ እኔ ደግሞ ወደድኋችሁ፤ በፍቅሬ ኑሩ፡፡  

‹‹እንደ›› የምትለዋ ቃል አስፈላጊ ነች፡፡ የወደደን አባቱ በወደደን ልክ ነው፡፡ እግዚአብሔር አብ ለወልድ             

(ለኢየሱስ) ያሳየውን ፍቅርና እንክባካቤ እናውቃለን፡፡ ኢየሱስ በዚህ እንክብካቤ ላይ ነው ራሱን የጣለው፡፡ 

1ጴጥ. 2፡21-23 የተጠራችሁለት ለዚህ ነውና፤ ክርስቶስ ደግሞ ፍለጋውን እንድትከተሉ ምሳሌ ትቶላችሁ           

ስለ እናንተ መከራን ተቀብሎአልና፡፡ እርሱም ኃጢአት አላደረገም፣ ተንኰልም በአፉ አልተገኘበትም፤          

ሲሰድቡት መልሶ አልተሳደበም መከራንም ሲቀበል አልዛተም፣ ነገር ግን በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን አሳልፎ            

ሰጠ፤ 

 

፡10 እኔ የአባቴን ትዕዛዝ እንደጠበቅሁ፣ በፍቅሩም እንደምኖር፣ ትእዛዜን ብትጠብቁ በፍቅሬ ትኖራላችሁ፡፡  

ሙሉ በሙሉ በእርሱ እጆች ላይ ራሳችንን እንድንጥል ተጠርተናል፡፡ እንዴት ነው በእርሱ የምንኖረው?            

በመታዘዝ! መታዘዝ በ ‹‹ፈቃደኝነት›› ላይ የተመሰረተ ድርጊት ነው፡፡ ማንን ልታዘዝ? መንፈስ ቅዱስን፡፡ 

ገላ. 5፡16-17 ነገር ግን እላለሁ፣ በመንፈስ ተመላለሱ ፣ የሥጋንም ምኞት ከቶ አትፈጽሙ፡፡ ሥጋ በመንፈስ             

ላይ መንፈስም በሥጋ ላይ ይመኛልና፣ እነዚህም እርስ በርሳቸው ይቀዋወማሉ፤ ስለዚህም የምትወዱትን           

ልታደርጉ አትችሉም፡፡ ባልንጀሮቻችንን በተመለከተ አንድ ትእዛዝ ተሰጥቶናል፡- እርስ በእርሳችሁ ተዋደዱ          

(ቁ.12) 

ገላ. 5፡14 ሕግ ሁሉ በአንድ ቃል ይፈጸማልና ፣ እርሱም፡፡ ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ የሚል ነው፡፡              

መልካም ነገርን አውቆ ባለመታዘዝ ውስጥ አደጋ አለ፡፡ ያዕ. 4፡17 እንግዲህ በጎ ለማድረግ አውቆ ለማይሠራው              

ኃጢአት ነው፡፡ 
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፡11 ደስታዬም በእናንተ እንዲሆን፣ ደስታችሁም እንዲፈፀም ይህን ነግሬአችኋለሁ፡፡  

ስለ ‹‹ደስታ›› የምናወራበት ትክክለኛ ሰዐት ነውን? 

ዕብ. 12፡2 እንግዲህ እነዚህን የሚያህሉ ምስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉልን፣ እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ              

ቶሎም የሚከበንን ኃጢአት አስወግደን፣ የእምነታችንንም ራስና ፈጻሚውን ኢየሱስን ተመልክተን፣ በፊታችን          

ያለውን ሩጫ በትዕግሥት እንሩጥ፤ እርሱ ነውርን ንቆ በፊቱም ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሦ            

በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀምጦአልና፡፡ 

 

በእርሱ መኖርን ከመረጥን ፍሬን እናፈራለን፡፡ የእግዚአብሔርንም ደስታ እንለማመዳለን፡፡ ይህ ደስታ፣ ደስታ           

ብቻ አይደለም፤ ሙላት ያለው የኢየሱስ ደስታ እንጂ፡፡ 

ዮሐ. 17፡13 አሁንም ወደ አንተ እመጣለሁ፤ በእነርሱም ዘንድ ደስታዬ የተፈጸመ እንዲሆንላቸው ይህን            

በዓለም እናገራለሁ፡፡ 

 

፡12 እኔ እንደ ወደድኋችሁ እርስ በእርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ ትእዛዜ ይህች ናት፡፡  

ፍሬ (የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ) ለሌሎች ሰዎች ጥቅም የሚሆን ነው፡፡ ፍቅር ምርጫ ነው፡፡ ለእኔ እንዲደረግልኝ              

የምወደውን ለሌላው ለማድረግ መምረጥ፡፡ 

ማቴ. 22፡39 ሁለተኛይቱም ይህችን ትመስላለች፣ እርስዋም፡፡ ባልንጀራህን እንደ ነፍስህ ውደድ የምትለው           

ናት፡፡ 

ማቴ. 23 ፡11 ከእናንተም የሚበልጠው አገልጋያችሁ  ይሆናል፡፡ 

ፊል. 2፡3-4 ለወገኔ ይጠቅማል በማለት ወይም በከንቱ ውዳሴ ምክንያት አንድ እንኳ አታድርጉ፣ ነገር ግን              

እያንዳንዱ ባልንጀራው ከራሱ ይልቅ እንዲሻል በትሕትና ይቍጠር፤ እያንዳንዱ ለራሱ የሚጠቅመውን          

አይመልከት፣ ለባልንጀራው ደግሞ እንጂ፡፡ 

 

፡13 ነፍሱን ስለወዳጆቹ ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም፡፡ 

ማቴ. 20፡26 ... ማንም ከእናንተ ታላቅ ሊሆን የሚወድ የእናንተ አገልጋይ ይሁን፥ 

ዮሐ. 10፡15-18 መልካም እረኛ እኔ ነኝ፥ አብም እንደሚያውቀኝ እኔም አብን እንደማውቀው የራሴን በጎች             

አውቃለሁ የራሴም በጎች ያውቁኛል፤ ነፍሴንም ስለ በጎች አኖራለሁ፡፡ ... ስለዚህ አብ ይወደኛል፡፡ እኔ በፈቃዴ              

አኖራታለሁ እንጂ ከእኔ ማንም አይወስዳትም፡፡ ላኖራት ሥልጣን አለኝ ደግሞም ላነሣት ሥልጣን አለኝ            

ይህችን ትእዛዝ ከአባቴ ተቀበልሁ፡፡ 
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ፊል. 2፡3-8 ... በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ አሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን፡፡ ... 

 

፡14 እኔ ያዘዝኋችሁን ሁሉ ብታደርጉ እናንተ ወዳጆቼ ናችሁ፡፡  

ጓደኛ፣ ስለወዳጁ ያለውን ታማኝነት በተግባር የሚያስመሰክር ነው፡፡  

1ቆሮ. 3፡6-9 ... ከእርሱ ጋር አብረን የምንሠራ ነንና፡፡ 

 

፡15 ከእንግዲህ ወዲህ ባሮች አልላችሁም፤ ባሪያ ጌታው የሚያደርገውን አያውቅምና፤ ወዳጆች ግን           

ብያችኋለሁ፤ ከአባቴ የሰማሁትን ሁሉ ለእናንተ አስታውቄአችኋለውና፡፡  

ወዳጅ የአለቃውን ጉዳይ ያውቃል፡፡  

ኤፌ. 5፡17 ስለዚህ የጌታ ፈቃድ ምን እንደ ሆነ አስተውሉ  እንጂ ሞኞች አትሁኑ፡፡ 

 

፡16 እኔ መረጥኋችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁኝም፤ አብም በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ እንዲሰጣችሁ           

ልትሄዱና ፍሬ ልታፈሩ ፍሬያችሁም ሊኖር ሾምኋችሁ፡፡ 

ተመረጥን - ለምን እንደሆነ ማን ያውቃል? ማንም ከማንም አይሻልም፡፡ ድርሻችን ማመስገን ብቻ ነው፡፡ 

ዮሐ. 6፡44 የላከኝ አብ ከሳበው በቀር ወደ እኔ ሊመጣ የሚችል የለም፣ እኔም በመጨረሻው ቀን አስነሣዋለሁ፡፡ 

ዮሐ. 6፡65 ደግሞ፡፡ ስለዚህ አልኋችሁ፣ ከአብ የተሰጠው ካልሆነ ወደ እኔ ሊመጣ የሚችል የለም አለ፡፡  

እኔ በእርሱ ስኖር፣ መንፈስ ቅዱስ በእኔ ውስጥ የሚሰራው ፍሬ፣ ዘላለማዊ  ዋጋ አለው፡፡ 

2ቆሮ. 4፡17 የማይታየውን እንጂ የሚታየውን ባንመለከት፣ ቀላል የሆነ የጊዜው መከራችን የክብርን የዘላለም            

ብዛት ከሁሉ መጠን ይልቅ ያደርግልናልና፤ የሚታየው የጊዜው ነውና፣ የማይታየው ግን የዘላለም  ነው፡፡ 

 

፡17 እርስ በእርሳችሁ እንድትዋደዱ ይህን አዛችኋለሁ፡፡ 

ሁሉን የሚገዛ ትእዛዝ፡፡ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በሕብረት ስጣመር እርሱ በእኔ ውስጥ ሆኖ ለሌሎች በሚያሳየው              

ፍቅር፣ ብዙዎችን ወደ እርሱ ይስባል፡፡ 

ዮሐ. 13፡35 እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ ፣ ደቀ መዛሙርቴ እንደ ሆናችሁ ሰዎች ሁሉ በዚህ ያውቃሉ፡፡ 

 

ክለሳ፡- በእርሱ የመኖር/ያለማቋረጥ በእርሱ ሕብረት ውስጥ የመገኘት ውጤት፡- 

ቁ. 2 የበለጠ አፈራ ዘንድ እገረዛለሁ (ዲሲፒሊን እማራለሁ)፡፡ 

ቁ. 5፣12፣17 በፍቅሩ ሌሎችን እንዲነካ በሕይወቴ ስፈቅድለት ሌሎችን ወደ ራሱ ይስባቸዋል፡፡ 

ቁ. 7 እጸልያለሁ መልስንም እቀበላለሁ፡፡ 
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ቁ. 8 እግዚአብሔር በሕይወቴ ይከብራል፡፡ 

ቁ. 11 የእርሱን ደስታ እለማመዳለሁ፡፡ 

ቁ. 16 የዘላለም ዋጋ ያለውን ፍሬ አፈራለሁ፡፡ 
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3-13 ‹‹ላልተቋረጠ በእርሱ ውስጥ/CONTINUAL ABIDING የመኖር የሕይወት ሥርዓት››  

ኢየሱስ ምሳሌያችን ነው 

 

1. ወልድ ፍፁም የእግዚአብሔር ‹‹ቅርንጫፍ ›› ነበር፡፡ (የብሉይ ኪዳን ትንቢቶች)  

ኢሳ. 4፡2 በዚያም ቀን የእግዚአብሔር ቍጥቋጥ ለጌጥና ለክብር ይሆናል፣ ከእስራኤልም ወገን ላመለጡ ሰዎች             

የምድሪቱን ፍሬ ለትምክሕትና ለውበት ይሆናል፡፡  

ኢሳ. 11፡1-5 ከእሴይ ግንድ በትር ይወጣል፣ ከሥሩም ቍጥቋጥ ያፈራል፡፡ የእግዚአብሔር መንፈስ፣ የጥበብና            

የማስተዋል መንፈስ፣ የምክርና የኃይል መንፈስ፣ የእውቀትና እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ ያርፍበታል፡፡          

... 

ኤር. 23፡5-6 እነሆ፣ ለዳዊት ጻድቅ ቍጥቋጥ የማስነሣበት ዘመን ይመጣል፣ ይላል እግዚአብሔር፣ እርሱም            

እንደ ንጉሥ ይነግሣል፣ ይከናወንለታልም፣ በምድርም ፍርድንና ጽድቅን ያደርጋል፡፡ ... 

ኤር. 33፡15 በዚያም ዘመን በዚያም ጊዜ ለዳዊት የጽድቅን ቍጥቋጥ አበቅልለታለሁ፤ እርሱም ፍርድንና            

ጽድቅን በምድር ያደርጋል፡፡ 

ዘካ. 3፡8 ታላቁ ካህን ኢያሱ ሆይ፣ ስማ፤ በፊትህም የሚቀመጡት ባልንጀሮችህ ለምልክት የሚሆኑ ሰዎች             

ናቸውና ይስሙ፤ እነሆ፣ እኔ ባሪያዬን ቍጥቋጥ አወጣለሁ፡፡ 

ዘካ. 6፡12-13 ... የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፡፡ እነሆ፣ ስሙቍጥቋጥ የሚባል ሰው በስፍራው              

ይበቅላል፣ የእግዚአብሔርንም መቅደስ ይሠራል፡፡ እርሱ የእግዚአብሔርን መቅደስ ይሠራል፣ ክብርንም         

ይሸከማል፣ በዙፋኑም ላይ ተቀምጦ ይነግሣል፤ በዙፋኑም ላይ ካህን ይሆናል፣ የሰላምም ምክር በሁለቱ መካከል             

ይሆናል፡፡ 

 

2. እንደ ቅርንጫፍ ፣ ወልድ ለሚናገረውና ለሚያደርገው ነገር ሁሉ በራሱ ምንጭ አልነበረም፡፡ ልክ እንደ              

ሚጠቅም መገልገያ፣ ለአባቱ ሥራ ያለማቋረጥ ‹እነሆኝ› የሚል ነበር፡፡ 

ዘዳ. 18፡18 ከወንድሞቻቸው መካከል እንደ አንተ ያለ ነቢይ አስነሣላቸዋለሁ፤ ቃሌንም በአፉ አደርጋለሁ፣            

ያዘዝሁትንም ቃል ሁሉ  ይነግራቸዋል፤ 

ዮሐ. 3፡32 ያየውንና የሰማውንም  ይህን ይመሰክራል፣ ምስክሩንም የሚቀበለው የለም፡፡ 

ዮሐ. 5፡19 ... እውነት እውነት እላችኋለሁ፣ አብ ሲያደርግ ያየውን ነው እንጂ ወልድ ከራሱ ሊያደርግ ምንም               

አይችልም ፤ ያ የሚያደርገውን ሁሉ ወልድ ደግሞ ይህን እንዲሁ ያደርጋልና፡፡ 
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ዮሐ. 5፡30 እኔ ከራሴ አንዳች ላደርግ አይቻለኝም ፤ እንደ ሰማሁ እፈርዳለሁ ፍርዴም ቅን ነው፣ የላከኝን              

ፈቃድ እንጂ ፈቃዴን አልሻምና፡፡ 

ዮሐ. 7፡16 ስለዚህ ኢየሱስ መለሰ እንዲህም አላቸው፡፡ ትምህርቴስ ከላከኝ ነው እንጂ ከእኔ አይደለም፤ 

ዮሐ. 8፡16 የላከኝ አብ ከእኔ ጋር ነው እንጂ ብቻዬን አይደለሁምና እኔ ብፈርድ ፍርዴ እውነት ነው፡፡ 

ዮሐ. 8፡26 ስለ እናንተ የምናገረው የምፈርደውም ብዙ ነገር አለኝ፤ ዳሩ ግን የላከኝ እውነተኛ ነው እኔም               

ከእርሱ የሰማሁትን  ይህን ለዓለም እናገራለሁ አላቸው፡፡ 

ዮሐ. 8፡28 ስለዚህም ኢየሱስ፡፡ የሰውን ልጅ ከፍ ከፍ ባደረጋችሁት ጊዜ እኔ እሆን ዘንድ አባቴም              

እንዳስተማረኝ እነዚህን እናገር ዘንድ እንጂ ከራሴ አንዳች እንዳላደርግ በዚያን ጊዜ ታውቃላችሁ፡፡ 

ዮሐ. 8፡38 እኔ በአባቴ ዘንድ ያየሁትን እናገራለሁ፤ ... 

ዮሐ. 12፡49-50 እኔ ከራሴ አልተናገርሁምና፤ ነገር ግን የላከኝ አብ እርሱ የምለውን የምናገረውንም ትእዛዝ             

ሰጠኝ፡፡ ትእዛዙም የዘላለም ሕይወት እንደ ሆነች አውቃለሁ፡፡ ስለዚህ እኔ የምናገረውን አብ እንደ ነገረኝ             

እንዲሁ እናገራለሁ፡፡ 

ዮሐ. 14፡24 የማይወደኝ ቃሌን አይጠብቅም፤ የምትሰሙትም ቃል የላከኝ የአብ ነው እንጂ የእኔ አይደለም፡፡ 

ዮሐ. 14፡31 ነገር ግን አብን እንድወድ ዓለም ሊያውቅ፣ አብም እንዳዘዘኝ፣ እንዲሁ አደርጋለሁ ፡፡ ... 

ዮሐ. 15፡15 ከእንግዲህ ወዲህ ባሮች አልላችሁም፤ ባርያ ጌታው የሚያደርገውን አያውቅምና፤ ወዳጆች ግን            

ብያችኋለሁ፣ ከአባቴ የሰማሁትን ሁሉ ለእናንተ አስታውቄአችኋለሁና ፡፡ 

ዮሐ. 17፡8 የሰጠኸኝን ቃል ሰጥቻቸዋለሁና ፤ እነርሱም ተቀበሉት፣ ... 

ፊል. 2፡5-7 በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ አሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን፡፡ እርሱ በእግዚአብሔር መልክ              

ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገ ነገር አልቈጠረውም፣ ነገር ግን የባሪያን መልክ             

ይዞ  በሰውም ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ ፣ 

3. ወልድ፣ የማይታየው እግዚአብሔር የሚዳሰስ መገለጥ (visible manifestation) ነው፡፡ 

ዮሐ. 1፡14 ቃልም ሥጋ ሆነ፤ ጸጋንና እውነትንም ተመልቶ በእኛ አደረ፣ አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለው               

ክብር የሆነው ክብሩን አየን፡፡ 

ዮሐ. 10፡37-38 እኔ የአባቴን ሥራ ባላደርግ አትመኑኝ፤ ባደርገው ግን፣ እኔን ስንኳ ባታምኑ አብ በእኔ እንደ               

ሆነ እኔም በአብ እንደ ሆንሁ  ታውቁና ታስተውሉ ዘንድ ሥራውን እመኑ፡፡ 

ዮሐ. 12፡44-45 ኢየሱስም ጮኸ፣ እንዲህም አለ፡፡ በእኔ የሚያምን በላከኝ ማመኑ ነው እንጂ በእኔ             

አይደለም፤ እኔንም የሚያይ የላከኝን ያያል፡፡ 

ዮሐ. 14፡9 ኢየሱስም አለው፡፡ አንተ ፊልጶስ፣ ይህን ያህል ዘመን ከእናንተ ጋር ስኖር አታውቀኝምን? እኔን ያየ               

አብን አይቶአል ፤ እንዴትስ አንተ፡፡ አብን አሳየን ትላለህ? 
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ዮሐ. 14፡10-11 እኔ በአብ እንዳለሁ አብም በእኔ እንዳለ አታምንምን? እኔ የምነግራችሁን ቃል ከራሴ             

አልናገረውም፤ ነገር ግን በእኔ የሚኖረው አብ እርሱ ሥራውን ይሠራል፡፡ እኔ በአብ እንዳለሁ አብም በእኔ              

እንዳለ እመኑኝ፤ ባይሆንስ ስለ ራሱ ስለ ሥራው እመኑኝ፡፡ 

ኢሳ. 9፡6 ሕፃን ተወልዶልናልና፣ ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና፤ አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል፤ ስሙም            

ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ (Mighty God)፣ የዘላለም አባት (Eternal Father)፣ የሰላም አለቃ ተብሎ             

ይጠራል፡፡ 

2ቆሮ. 4፡4 (አ.መ.ት) የእግዚአብሔር አምሳል (image of God) የሆነውን የክርስቶስ፣ የክብሩን ወንጌል            

ብርሃን እንዳያዩ 

ቆላ. 1፡15 (አ.መ.ት.) እርሱ የማይታየው አምላክ አምሳል ነው፡፡ ...He is the image of the invisible               

God 

ዕብ. 1፡3 (አ.መ.ት) እርሱ የእግዚአብሔር ክብር ነጸብራቅና የባሕሪዩ ትክክለኛ ምሳሌ ሆኖ በኀያል ቃሉ ሁሉን              

ደግፎ ይዟል ...And He is the radiance of His glory and the exact representation of His                

nature, ... 

 

4. ወልድ፣ የሰዎችን ምስጋና ለማግኘት ሲል ሰዎችን ደስ የሚያሰኝ ነገር አልፈለገም፡፡ አባቱን ብቻ             

የሚያስደስተውን ነገር ፈለገ እንጂ፡፡  

ማቴ. 26፡36-44 በዚያን ጊዜ ኢየሱስ ከእነርሱ ጋር ጌቴሴማኒ ወደምትባል ስፍራ መጣ ደቀ መዛሙርቱንም፣             

ወዲያ ሄጄ ስጸልይ ሳለ በዚህ ተቀመጡ አላቸው፡፡ ... ጥቂትም ወደ ፊት እልፍ ብሎ በፊቱ ወደቀና ሲጸልይ፡፡                

አባቴ፣ ቢቻልስ፣ ይህች ጽዋ ከእኔ ትለፍ ፤ ነገር ግን አንተ እንደምትወድ ይሁን እንጂ እኔ እንደምወድ አይሁን               

አለ፡፡ ... ደግሞ ሁለተኛ ሄዶ ጸለየና፡፡ አባቴ፣ ይህች ጽዋ ሳልጠጣት ታልፍ ዘንድ የማይቻል እንደ ሆነ፣ ፈቃድህ                

ትሁን  አለ፡፡ ...ደግሞም ትቶአቸው ሄደ፣ ሦስተኛም ያንኑ ቃል ደግሞ ጸለየ፡፡ 

ዮሐ. 4፡34 ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፡፡ የእኔስ መብል የላከኝን ፈቃድ አደርግ ዘንድ ሥራውንም እፈጽም             

ዘንድ ነው፡፡ 

ዮሐ. 5፡30 እኔ ከራሴ አንዳች ላደርግ አይቻለኝም፤ እንደ ሰማሁ እፈርዳለሁ ፍርዴም ቅን ነው፣ የላከኝን              

ፈቃድ እንጂ ፈቃዴን አልሻምና ፡፡ 

ዮሐ. 5፡41 ከሰው ክብርን አልቀበልም ፤ ... 

ዮሐ. 6፡38 ፈቃዴን ለማድረግ አይደለም እንጂ የላከኝን ፈቃድ  ለማድረግ ከሰማይ ወርጃለሁና፡፡ 

ዮሐ. 7፡18 ከራሱ የሚናገር የራሱን ክብር ይፈልጋል፤ የላከውን ክብር የሚፈልግ ግን እርሱ እውነተኛ ነው              

በእርሱም ዓመፃ የለበትም፡፡ 
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ዮሐ. 8፡29 የላከኝም ከእኔ ጋር ነው፤ እኔ ደስ የሚያሰኘውን ዘወትር አደርጋለሁና አብ ብቻዬን አይተወኝም              

አላቸው፡፡ 

ዮሐ. 8፡50 እኔ ግን የራሴን ክብር አልፈልግም ፤ የሚፈልግ የሚፈርድም አለ፡፡ 

ዮሐ. 8፡54 ኢየሱስም መለሰ አለም፡፡ እኔ ራሴን ባከብር ክብሬ ከንቱ ነው፤ የሚያከብረኝ እናንተ አምላካችን              

የምትሉት አባቴ ነው፤ 

ዮሐ. 12፡27-28 አሁን ነፍሴ ታውካለች ምንስ እላለሁ? አባት ሆይ፣ ከዚህ ሰዓት አድነኝ፡፡ ነገር ግን ስለዚህ               

ወደዚህ ሰዓት መጣሁ ፡፡ አባት ሆይ፣ ስምህን አክብረው፡፡ ስለዚህም፡፡ አከበርሁት ደግሞም አከብረዋለሁ የሚል            

ድምፅ ከሰማይ መጣ፡፡ 

 

5. ወልድ፣ ሙሉ በሙሉ በአባቱ ጥበቃ ስር ራሱን አስገዛ፡፡ አባቱ ሉአላዊና ሊታመን የሚችል እንደሆነ ያውቅ               

ነበር፡፡ ማቴ. 26፡39 ጥቂትም ወደ ፊት እልፍ ብሎ በፊቱ ወደቀና ሲጸልይ፡፡ አባቴ፣ ቢቻልስ፣ ይህች ጽዋ ከእኔ                

ትለፍ፤ ነገር ግን አንተ እንደምትወድ ይሁን እንጂ እኔ እንደምወድ አይሁን አለ፡፡ 

ዮሐ. 7፡28 ... እኔም በራሴ አልመጣሁም  ነገር ግን እናንተ የማታውቁት የላከኝ እውነተኛ ነው፤ 

ዮሐ. 19፡10-11 ስለዚህ ጲላጦስ፣ አትነግረኝምን? ልሰቅልህ ሥልጣን እንዳለኝ ወይም ልፈታህ ሥልጣን           

እንዳለኝ አታውቅምን? አለው፡፡ ኢየሱስም መልሶ፡፡ ከላይ ካልተሰጠህ በቀር በእኔ ላይ ምንም ሥልጣን            

ባልነበረህም ፤ ስለዚህ ለአንተ አሳልፎ የሰጠኝ ኃጢአቱ የባሰ ነው አለው፡፡ 

ፊል. 2፡8 በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ ፣ ለሞትም ይኸውም የመስቀል ሞት እንኳ የታዘዘ              

ሆነ፡፡ 

ዕብ. 5፡8-9 ምንም ልጅ ቢሆን፣ ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ፤ ከተፈጸመም በኋላ በእግዚአብሔር            

እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ሊቀ ካህናት ተብሎ ስለ ተጠራ፣ ለሚታዘዙለት ሁሉ የዘላለም መዳን ምክንያት              

ሆነላቸው፡፡ 

1ጴጥ. 2፡21-23 ... እርሱም ኃጢአት አላደረገም፣ ተንኰልም በአፉ አልተገኘበትም፤ ሲሰድቡት መልሶ           

አልተሳደበም መከራንም ሲቀበል አልዛተም፣ ነገር ግን በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን አሳልፎ ሰጠ፤ 

 

6. እግዚአብሔር፣ ከላይ የተገለጸውን አይነት ‹‹በእርሱ የመኖር›› የሕይወት ስርአት በእኔም ሊያይ ይወዳል፡፡ 

ዮሐ. 14፡12 እውነት እውነት እላችኋለሁ፣ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ሥራ እርሱ ደግሞ ያደርጋል፤             

ከዚህም የሚበልጥ ያደርጋል፣  

ዮሐ. 15፡5 እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ፡፡ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉምና በእኔ               

የሚኖር እኔም በእርሱ፣ እርሱ ብዙ ፍሬ ያፈራል፡፡ 
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ዮሐ. 17፡14 እኔ ቃልህን ሰጥቻቸዋለሁ፤ እኔም ከዓለም እንዳይደለሁ ከዓለም አይደሉምና ዓለም ጠላቸው፡፡ 

ዮሐ. 17፡23 እኛም አንድ እንደ ሆንን አንድ ይሆኑ ዘንድ፤ እኔም በእነርሱ አንተም በእኔ ስትሆን፣ በአንድ               

ፍጹማን እንዲሆኑ፣ የሰጠኸኝን ክብር እኔ ሰጥቻቸዋለሁ፤ እንዲሁም ዓለም አንተ እንደ ላክኸኝ በወደድኸኝም            

መጠን እነርሱን እንደ ወደድሃቸው ያውቃል፡፡ 

ዮሐ. 17፡26 እኔንም የወደድህባት ፍቅር በእነርሱ እንድትሆን እኔም በእነርሱ ፣ ስምህን አስታወቅኋቸው           

አስታውቃቸውማለሁ፡፡ 

ዮሐ. 20፡21 ኢየሱስም ዳግመኛ፡፡ ሰላም ለእናንተ ይሁን፤ አብ እንደ ላከኝ እኔ ደግሞ እልካችኋለሁ  አላቸው፡፡ 

ማቴ. 10፡40 እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል ፣ እኔንም የሚቀበል የላከኝን ይቀበላል፡፡ 

ሮሜ. 8፡29 ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኵር ይሆን ዘንድ፣ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ             

እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኖአልና፤ 

2ቆሮ. 3፡18 እኛም ሁላችን በመጋረጃ በማይከደን ፊት የጌታን ክብር እንደ መስተዋት እያብለጨለጭን            

መንፈስ ከሚሆን ጌታ እንደሚደረግ ያን መልክ እንመስል ዘንድ  ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን፡፡ 

ፊሊ. 2፡5-7 በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ አሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን ፡፡ እርሱ በእግዚአብሔር መልክ              

ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቈጠረውም፣ ነገር ግን የባሪያን መልክ             

ይዞ በሰውም ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ፣ 

1ጴጥ. 2፡21-23 የተጠራችሁለት ለዚህ ነውና፤ ክርስቶስ ደግሞ ፍለጋውን እንድትከተሉ ምሳሌ ትቶላችሁ           

ስለ እናንተ መከራን ተቀብሎአልና፡፡ ... 

1ዮሐ. 2፡6 በእርሱ እኖራለሁ የሚል እርሱ እንደ ተመላለሰ ራሱ ደግሞ ሊመላለስ ይገባዋል ፡፡  
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3-14 በእርሱ መቅደስ ውስጥ መኖር 

 

 
 

የመቅደሱን ገለፃ አስመልክቶ ተዛማጅ ጥቅሶች 

1. ኢየሱስ በምድር ላይ የእግዚአብሔር ቤተመቅደስ ነበር፤ እውነተኛ አማኞችም እንደዚሁ ናቸው፡፡  

ዮሐ. 2፡19-21 ኢየሱስም መልሶ፣ ይህን ቤተ መቅደስ አፍርሱት፣ በሦስት ቀንም አነሣዋለሁ አላቸው፡፡ ስለዚህ             

አይሁድ፡፡ ይህ ቤተ መቅደስ ከአርባ ስድስት ዓመት ጀምሮ ይሠራ ነበር፣ አንተስ በሦስት ቀን ታነሣዋለህን?              

አሉት፡፡ እርሱ ግን ስለ ሰውነቱ ቤተ መቅደስ  ይል ነበር፡፡ 

1ቆሮ. 3፡16 የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደ ሆናችሁ የእግዚአብሔርም መንፈስ እንዲኖርባችሁ          

አታውቁምን? 
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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፡፡ 

2ቆሮ. 6፡16 ለእግዚአብሔር ቤተ መቅደስም ከጣዖት ጋር ምን መጋጠም አለው? እኛ የሕያው እግዚአብሔር             

ቤተ መቅደስ ነንና እንዲሁም እግዚአብሔር ተናገረ እንዲህ ሲል፦ በእነርሱ እኖራለሁ በመካከላቸውም           

እመላለሳለሁ፥ አምላካቸውም እሆናለሁ እነርሱም ሕዝቤ ይሆናሉ፡፡ 

 

2. እግዚአብሔር እንደመቅደስ በእያንዳንዱ ክርስቲያን ሕይወት ውስጥ ያድራል፡፡ እያንዳንዱ አማኝ ደግሞ           

እንደ ካህን ወደ እግዚአብሔር መገኛ ይገባል፤ ከእርሱም ጋር ይገናኛል፡፡ (ዘፀ 30፡6-8 በተጨማሪ ይመልከቱ) 

ማቴ. 27፡50-51 ኢየሱስም ሁለተኛ በታላቅ ድምፅ ጮኾ ነፍሱን ተወ፡፡ እነሆም፣ የቤተ መቅደስ መጋረጃ             

ከላይ እስከ ታች ከሁለት ተቀደደ ፣ ምድርም ተናወጠች፣ ዓለቶችም ተሰነጠቁ፤ 

ኤፌ. 2፡18-22 ... እንግዲያስ ከእንግዲህ ወዲህ ከቅዱሳን ጋር ባላገሮችና የእግዚአብሔር ቤተ ሰዎች ናችሁ             

እንጂ እንግዶችና መጻተኞች አይደላችሁም፡፡ በሐዋርያትና በነቢያት መሠረት ላይ ታንጻችኋል፣ የማዕዘኑም          

ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው፤ በእርሱም ሕንጻ ሁሉ እየተጋጠመ በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን              

ያድጋል፤ በእርሱም እናንተ ደግሞ ለእግዚአብሔር መኖሪያ ለመሆን በመንፈስ አብራችሁ ትሠራላችሁ ፡፡ 

ዕብ. 9፡1-7 ፊተኛይቱም ደግሞ የአገልግሎት ስርዓትና የዚህ ዓለም የሆነው መቅደስ ነበራት፡፡ የመጀመሪያይቱ            

ድንኳን ተዘጋጅታ ነበርና፣ በእርስዋም ቅድስት በምትባለው ውስጥ መቅረዙና ጠረጴዛው የመስዋዕቱም          

ኅብስት ነበረባት፤ ከሁለተኛውም መጋረጃ ወዲያ ቅድስተ ቅዱሳን የምትባለው ድንኳን ነበረች፣ በዚያም           

ውስጥ የወርቅ ማዕጠንት ነበረ ሁለንተናዋም በወርቅ የተለበጠች የኪዳን ታቦት፤ በእርስዋም ውስጥ መና            

ያለባት የወርቅ መሶብና የበቀለች የአሮን በትር የኪዳኑም ጽላት ነበሩ፣ በላይዋም ማስተስሪያውን የሚጋርዱ            

የክብር ኪሩቤል ነበሩ፤ ስለ እነዚህም ስለ እያንዳንዳቸው ልንናገር አሁን አንችልም፡፡ ይህም እንደዚህ ተዘጋጅቶ             

ሳለ፣ ካህናት አገልግሎታቸውን እየፈጸሙ ዘወትር በፊተኛይቱ ድንኳን ይገቡባታል፤ በሁለተኛይቱ ግን ሊቀ           

ካህናት ብቻውን በዓመት አንድ ጊዜ ይገባባታል፣ እርሱም ሰለ ራሱና ስለ ሕዝቡ ስሕተት የሚያቀርበውን ደም              

ሳይዝ አይገባም ፤  

ዕብ. 10፡19-22 እንግዲህ፣ ወንድሞች ሆይ፣ በመረቀልን በአዲስና በሕያው መንገድ ወደ ቅድስት በኢየሱስ            

ደም በመጋረጃው ማለት በሥጋው በኩል እንድንገባ ድፍረት ስላለን፣ በእግዚአብሔርም ቤት ላይ የሆነ ታላቅ             

ካህን ስላለን፣ ከክፉ ሕሊና ለመንጻት ልባችንን ተረጭተን ሰውነታችንንም በጥሩ ውኃ ታጥበን በተረዳንበት            

እምነት በቅን ልብ እንቅረብ፤  

 

https://ethiopiansite.com/


ግለሰብ  ተኮር የደቀ መዝሙር ማሰልጠኛ https://ethiopiansite.com/  

261 

ዕብ. 13፡10፣15፣16 መሠዊያ አለን፥ ከእርሱም ሊበሉ ድንኳኒቱን የሚያገለግሉ መብት የላቸውም፡፡ ...           

እንግዲህ ዘወትር ለእግዚአብሔር የምስጋናን መሥዋዕት፥ ማለት ለስሙ የሚመሰክሩ የከንፈሮችን ፍሬ፥          

በእርሱ እናቅርብለት ፡፡ ነገር ግን መልካም ማድረግን ለሌሎችምማካፈልን አትርሱ፤ እንዲህ ያለው መሥዋዕት            

እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘዋልና፡፡ 

1ጴጥ. 2፡5፣9 እናንተ ደግሞ እንደ ሕያዋን ድንጋዮች ሆናችሁ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ደስ            

የሚያሰኝ መንፈሳዊ መሥዋዕትን ታቀርቡ ዘንድ ቅዱሳን ካህናት እንድትሆኑ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሠሩ፡፡            

... እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁን የእርሱን በጎነት እንድትናገሩ የተመረጠ ትውልድ፣            

የንጉሥ ካህናት፣ ቅዱስ ሕዝብ፣ ለርስቱ የተለየ ወገን ናችሁ፤  

 

3. የእርሱ ‹‹ፍሬ›› በእኔ ውስጥ መፍራት አለበት፡፡ 

ሮሜ. 8፡6 ስለ ሥጋ ማሰብ ሞት ነውና፣ ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ሕይወት ና ሰላም ነው፡፡ 

ሮሜ. 14፡17 የእግዚአብሔር መንግሥት ጽድቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስም የሆነ ደስታ ናት እንጂ መብልና             

መጠጥ አይደለችምና፡፡ 

ገላ. 5፡22-23 የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግሥት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የውሃት፣ ራስን              

መግዛት ነው፡፡ እንደዚህ ያሉትን የሚከለክል ሕግ የለም፡፡ 

 

4. የእርሱ ‹‹ብርኀን›› በእኔ ውስጥ መብራት አለበት፡፡ 

ማቴ. 5፡14-16 እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ፡፡ በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም፡፡            

መብራትንም አብርተው ከዕንቅብ በታች አይደለም እንጂ በመቅረዙ ላይ ያኖሩታል በቤት ላሉት ሁሉም            

ያበራል፡፡ መልካሙን ሥራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ እንዲሁ          

በሰው ፊት ይብራ፡፡ 

 

2ቆሮ. 4፡6-11 በክርስቶስ ፊት የእግዚአብሔርን የክብሩን እውቀት ብርሃን እንዲሰጥ በልባችን ውስጥ የበራ፡፡            

በጨለማ ብርሃን ይብራ ያለ እግዚአብሔር ነውና፡፡ ነገር ግን የኃይሉ ታላቅነት ከእግዚአብሔር እንጂ ከእኛ             

እንዳይሆን ይህ መዝገብ በሸክላ ዕቃ ውስጥ አለን፤ በሁሉ እንገፋለን እንጂ አንጨነቅም፤ እናመነታለን እንጂ             

ተስፋ አንቆርጥም፤ እንሰደዳለን እንጂ አንጣልም፤ እንወድቃለን እንጂ አንጠፋም፤ የኢየሱስ ሕይወት ደግሞ           

በሥጋችን ይገለጥ ዘንድ ሁልጊዜ የኢየሱስን መሞት በሥጋችን ተሸክመን እንዞራለን፡፡ የኢየሱስ ሕይወት           

ደግሞ በሚሞት ሥጋችን ይገለጥ ዘንድ እኛ ሕያዋን የሆንን ከኢየሱስ የተነሣ ዘወትር ለሞት አልፈን             

እንሰጣለንና፡፡ 
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ኤፌ. 5፡8-13 ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁና፣ አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁ፤ የብርሃኑ ፍሬ በበጎነትና በጽድቅ              

በእውነትም ሁሉ ነውና ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ፣ እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ፤ ፍሬም            

ከሌለው ከጨለማ ሥራ ጋር አትተባበሩ፣ ይልቁን ግለጡት እንጂ፣ እነርሱ በስውር ስለሚያደርጉት መናገር            

እንኳ ነውር ነውና፤ ሁሉ ግን በብርሃን ሲገለጥ ይታያል፤ የሚታየው ሁሉ ብርሃን ነውና፡፡ 

1ዮሐ. 2፡8-11 ዳግመኛ አዲስ ትእዛዝን እጽፍላችኋለሁ፣ ይህም ነገር በእርሱ በእናንተም እውነተኛ ነው፤            

ጨለማው ያልፋልና እውነተኛውም ብርሃን አሁን ይበራል፡፡ በብርሃን አለሁ የሚል ወንድሙንም የሚጠላ እስከ            

አሁን በጨለማ አለ፡፡ ወንድሙንም የሚወድ በብርሃን ይኖራል ማሰናከያም የለበትም፤ ወንድሙን የሚጠላ ግን            

በጨለማ አለ፣ በጨለማም ይመላለሳል፣ የሚሄድበትንም አያውቅም፣ ጨለማው ዓይኖቹን አሳውሮታልና፡፡ 

 

5. የእርሱ ‹‹የሕይወት ውሃ›› በእኔ ውስጥ መፍሰስ አለበት፡፡ 

ኤር. 2፡13 ሕዝቤ ሁለቱን ክፉ ነገሮች አድርገዋልና፤ እኔን የሕያውን ውኃ ምንጭ ትተውኛል ፣            

የተቀደዱትንም ጉድጓዶች፣ ውኃውን ይይዙ ዘንድ የማይችሉትን ጉድጓዶች፣ ለራሳቸው ቆፍረዋል፡፡ 

ዮሐ. 7፡37-38 ከበዓሉም በታላቁ በኋለኛው ቀን ኢየሱስ ቆሞ፡፡ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና              

ይጠጣ፡፡ በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ፣ የሕይወት ውኃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል  ብሎ ጮኸ፡፡ 

ያዕ. 3፡8-12 ነገር ግን አንደበትን ሊገራ ማንም ሰው አይችልም፤ የሚገድል መርዝ የሞላበት ወላዋይ ክፋት              

ነው፡፡ በእርሱ ጌታንና አብን እንባርካለን፤ በእርሱም እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠሩትን ሰዎች           

እንረግማለን፤ ከአንድ አፍ በረከትና መርገም ይወጣሉ፡፡ ወንድሞቼ ሆይ፣ ይህ እንዲህ ሊሆን አይገባም፡፡            

ምንጭስ ከአንድ አፍ የሚጣፍጥንና የሚመርን ውኃ ያመነጫልን? ወንድሞቼ ሆይ፣ በለስ ወይራን ወይስ            

ወይን በለስን ልታፈራ ትችላለችን? ከጨው ውኃም ጣፋጭ ውኃ አይወጣም ፡፡ 

 

6. የሰማይቱ ከተማ ቅምሻ 

ራዕይ 21፡10-22 በመንፈስም ወደ ታላቅና ወደ ረጅም ተራራ ወሰደኝ፣ የእግዚአብሔርም ክብር ያለባትን            

ቅድስቲቱን ከተማ ኢየሩሳሌምን ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትወርድ አሳየኝ፤ ...ሁሉንም የሚገዛ ጌታ           

አምላክና በጉ መቅደስዋ  ናቸውና መቅደስ በእርስዋ ዘንድ አላየሁም፡፡ 
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3-15 በክርስትና ብስለት ማደግ 

የአንድ ክርስቲያን መንፈሳዊ ብስለት ደረጃ፣ እግዚአብሔር ሕይወትን በሚያይበት መንገድ እርሱም በማየቱ 

መጠን ይለካል፡፡ 

 

1. በክርስትና ያለው ብስለት ምንን ያመለክታል? 

በክርስትና ያለው ብስለት መንፈስ ቅዱስ የራሱን ሕይወት በአማኙ ሕይወት ውስጥ ያለመከልከል ለመግለፅ            

የአማኙን መንፈሳዊ መረዳት የሚያሳድግበትን ሂደት ያመለክታል፡፡ የእርሱ ሕይወት በእኔ እንዲፈስ          

በፈቀድኩለት መጠን የእርሱ  መንፈሳዊ ፍሬ ከመጠን ይልቅ እየበዛ ይመጣል፡፡ 

ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለኝ ሕብረት (በእርሱ መኖር) የእርሱ ሕይወት ያለመከልከል በእኔ ውስጥ እየሰራ ይሁን              

አይሁን  ማመላከቻ ነው፡፡  

መንፈሳዊ ብስለት ደግሞ ምን ያህሉ  የመንፈስ ቅዱስ ሕይወት በእኔ ውስጥ ማለፍ እንደቻለ ማመላከቻ ነው፡፡ 

 

2. መንፈሳዊ ብስለት ምን ያህል የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እውቀት እንዳለኝ የምለካበት መሳሪያ የግድ ላይሆን              

ይችላል፡፡ መንፈሳዊ ብስለት፣ መንፈስ ቅዱስ ስለ እርሱና ስለ ሕይወት ያለኝን ግንዛቤ እንዲለውጥ ምን ያህል              

እንደፈቀድኩለት  መለኪያ መሳሪያ ነው፡፡ 

እግዚአብሔር ሕይወትን የሚመለከትበት መንገድ/አተያይ እኔም     

በየዕለቱ ሕይወትን የምመለከትበት መንገድ ሊሆን ይገባል፡፡ 

 

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፡፡ 

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፡፡ 

2ጴጥ. 1፡5-8 ስለዚህም ምክንያት ትጋትን ሁሉ እያሳያችሁ በእምነታችሁ በጎነትን ጨምሩ፥ በበጎነትም           

እውቀትን፥ በእውቀትም ራስን መግዛት፥ ራስንም በመግዛት መጽናትን፥ በመጽናትም እግዚአብሔርን         
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መምሰል፥ እግዚአብሔርንም በመምሰል የወንድማማችን መዋደድ፥ በወንድማማችም መዋደድ ፍቅርን        

ጨምሩ፡፡ እነዚህ ነገሮች ለእናንተ ሆነው ቢበዙ፥ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት ሥራ ፈቶችና ፍሬ             

ቢሶች እንዳትሆኑ ያደርጉአችኋልና ፤  

ቆላ. 1፡10 በበጎ ሥራ ሁሉ ፍሬ እያፈራችሁ በእግዚአብሔርም እውቀት እያደጋችሁ፥ ... 

2ጴጥ. 3፡17-18 እንግዲህ እናንተ፥ ወዳጆች ሆይ፥ ይህን አስቀድማችሁ ስለምታውቁ፥ በዓመፀኞቹ ስሕተት           

ተስባችሁ ከራሳችሁ ጽናት እንዳትወድቁ ተጠንቀቁ፤ ነገር ግን በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ           

ጸጋና እውቀት እደጉ ፡፡ ለእርሱ አሁንም እስከ ዘላለምም ቀን ድረስ ክብር ይሁን፤ አሜን፡፡ 

 

3. ባሉኝ እና በሌሉኝ ችሎታዎች ላይ በማተኮሬ ምክንያት የእርሱ ሕይወት በእኔ ውስጥ እንደልብ እንዳይፈስ              

እግዚአብሔርን ልወስነው እችላለሁ፡፡ 

ስለ እርሱ ባለኝ ውሱን እውቀት ላይ በመንተራስ እግዚአብሔርን መወሰን የተፈጥሮ ዝንባሌዬ ነው፡፡            

በስልጠናዬ ሂደት ወቅት፣ የእርሱ ሕይወት በእኔ ውስጥ በሙላት እንዳይፈስ ያገደውን እውቀቴን ይነግረኛል፡፡            

ለመስማትና ለማመን ዝግጁ የሆነ ዝንባሌ ቢኖረኝ፣ መንፈስ ቅዱስ እኔን የሚያሰለጥንበትን ጊዜ ለማሳጠር            

ይመቸዋል፡፡ በማንኛውም የሕይወቴ ክፍል ላይ ያሻውን ለውጥ እንዲያደርግ ልፈቅድለት ይገባኛል፡፡ እርሱ           

በእኔ ውስጥ ዘላለማዊ ዋጋ ያለውን ፍሬ ያፈራልና፡፡ 

 

ያለፈ ልምምዳችንን እያሰብን፣ በዚህ ነገር ‹‹ሁል ጊዜ እወድቃለሁ፤ ወደፊትም መውደቄ አይቀርም፤››           

እንላለን፡፡ በዚህ ምክንያት እርሱን ከመጠየቅ ይልቅ ስለ ጉዳዩ ማሰብን እንመርጣለን፡፡ ‹‹ስለዚህ ጉዳይ            

እግዚአብሔርን መጠየቅ ፍፁም አስፈላጊ አይደለም እንላለን››፡፡ ጉዳዩ ለአንተ የማይቻል መሆኑ፣ ወደ እርሱ            

ብቻ ልታቀርበው የሚገባህ መሆኑን ከማስረዳት አልፎ ስለ እግዚአብሔር አሉታዊ እውቀት እንዲፈጥርብህ           

አትፍቀድ፡፡ 

 

በመንፈሳዊው ነገር እየበሰልኩ በመጣሁ ቁጥር ከራሴ ብቃትና ችሎታ በመላቀቅ በእርሱ ችሎታና ብቃት ላይ 

መደገፍን እመርጣለሁ፡፡ 

 

ማሳሰቢያ ፡- እግዚአብሔር በአንተ ሕይወት ውስጥ እንዳያፈራ የሚገዳደረው ‹‹የአንተ ብርታት›› እንጂ ድካም           

አይደለም፡፡ 2ቆሮ. 12፡9-10 እርሱም፣ ጸጋዬ ይበቃሃል፣ ኃይሌ በድካም ይፈጸማልና አለኝ፡፡ እንግዲህ           

የክርስቶስ ኃይል ያድርብኝ ዘንድ በብዙ ደስታ በድካሜ ልመካ እወዳለሁ፡፡ ስለዚህ ስለ ክርስቶስ በድካም             

በመንገላታትም በችግርም በስደትም በጭንቀትም ደስ ይለኛል፤ ስደክም ያን ጊዜ ኃይለኛ ነኝና፡፡ 
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እውነተኛ ግምገማ በማድረግ በውስጥህ ላሉት ችሎታዎች እውቅና መስጠት መልካም ነው፤ በዚህ ችሎታህ 

የእግዚአብሔርን ኃይል ብትወስን ግን ይህ እርሱን መሳደብ ይሆናል፡፡ 

 

4. መንፈሳዊ እድገት (የመማር ሂደት) ወደ መንግስተ ሰማይ እስክሄድ የማይቋረጥ ጉዳይ ነው፡፡  

አንድ የሚያድግ ክርስቲያን የሚጠብቀው ወጥመድ ቢኖር፣ መንፈሳዊ ሕይወትን በቀላሉ ልመራ የሚያስችለኝ           

አንድ ደልዳላ መንፈሳዊ ሜዳ፣ በሕይወቴ ዘመን ፊት ለፊቴ ይኖራል ብሎ ማሰቡ ነው፡፡ እግዚአብሔር ልክ              

እርሱ እንደሚያስበው ለማሰብ እንዳድግ እና እምነቴን በመጠቀም ብዙ እንዳፈራ ይፈልጋል፡፡ ምንም እንኳን            

እያንዳንዱ የእምነት ጉዞ ‹‹አደጋ›› ቢኖረውም ፈፅሞ የእግዚአብሔር ሉአላዊ ጥበቃና እንክብካቤ አይለየኝም፡፡           

ሊያግዘኝ ከሚለቅልኝ በቂ ፀጋ በላይ መከራን እንድቀበልም ፈፅሞ አይፈቅድም፡፡ ይህ ሂደት ነፍሴ ከስጋዬ እስከ              

ምትለይበት ጊዜ ድረስ ይቀጥላል፡፡ እያደጉ ያሉ ክርስቲያኖች ሕይወታቸው ባልተቋረጠ ጦርነት ውስጥ           

የምትገኝ መሆኗን ይረዳሉ፡፡ የክርስትና የተደላደለ ሜዳ የሚባል ነገር የለም፡፡ በደረስክበት የመንፈሳዊ ዕድገት            

ደረጃ ረክተህና ተደስተህ ከሆነ ተጠንቀቅ፡፡ ፍፃሜ ያገኘ የክርስትና የእድገት ደረጃ በዚህ ምድር የሕይወት             

ዘመንህ የለምና ይህ ዝንባሌ በለውጥ ሂደትህ ላይ እንቅፋት ይፈጥራል፡፡ 

ሮሜ. 5፡3-5 (አ.መ.ት.) ... መከራ ትዕግስትን እንደሚያስገኝ እናውቃለን፡፡ ትዕግስት ጽናትን፣ ጽናት የተፈተነ            

ባሕሪይን፣ የተፈተነ ባሕሪይ ተስፋን፤ ይህም ተስፋ ለእፍረት አይዳርገንም፤ እግዚአብሔር በሰጠን በመንፈስ           

ቅዱስ ፍቅሩን በልባችን አፍስሷልና፡፡ 

1ቆሮ. 10፡13 ለሰው ሁሉ ከሚሆነው በቀር ምንም ፈተና አልደረሰባችሁም፤ ነገር ግን ከሚቻላችሁ መጠን             

ይልቅ ትፈተኑ ዘንድ የማይፈቅድ እግዚአብሔር የታመነ ነው፣ ትታገሡም ዘንድ እንድትችሉ ከፈተናው ጋር            

መውጫውን ደግሞ ያደርግላችኋል፡፡ 

ያዕ. 1፡3-4 ወንድሞቼ ሆይ፣ የእምነታችሁ መፈተን ትዕግሥትን እንዲያደርግላችሁ አውቃችሁ፣ ልዩ ልዩ           

ፈተና ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቍጠሩት ትዕግሥትም ምንም የሚጎድላችሁ ሳይኖር ፍጹማንና           

ምሉዓን ትሆኑ ዘንድ  ሥራውን ይፈጽም፡፡ 

 

5. የመብሰል ሂደት መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስረጂዎች  

ሀ. የሕይወት ውሃ ወንዝ፡- (እንጥብጣቢ ወደ ጅረት፣ ጅረትም ወደ ወንዝ ይለወጣል)፡፡ 

ዮሐ. 7፡38-39 በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ፥ የሕይወት ውኃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ብሎ ጮኸ፡፡ ይህን              

ግን በእርሱ የሚያምኑ ሊቀበሉት ስላላቸው ስለ መንፈስ ተናገረ፤ ኢየሱስ ገና ስላልከበረ መንፈስ ገና             

አልወረደም ነበርና፡፡ (በተጨማሪ ዮሐ. 4፡14 ይመልከቱ)  
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በመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ውስጥ በሰነበትኩ መጠን የእርሱ ‹‹የሕይወት ውሃ›› በእኔ ሕይወት ውስጥ ለመፍሰስ             

ነፃነት ያገኛል፡፡ የውሃው መጠን ግን ባለኝ መንፈሳዊ ብስለት ይወሰናል፡፡ 

 

ለ. የወይን ግንድ ቅርንጫፍ፡- (ቀንበጥ ወደ ቅርንጫፍ ያድጋል፤ ቅርንጫፍ ሲያድግ/ሲበስል በርካታ ፍሬዎችን            

ያፈራል)፡፡ 

ዮሐ. 15፡1-2፣ 8፣ 16 እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ፤ ገበሬውም አባቴ ነው፡፡ ፍሬ የማያፈራውን በእኔ               

ያለውን ቅርንጫፍ ሁሉ ያስወግደዋል፤ ፍሬ የሚያፈራውንም ሁሉ አብዝቶ እንዲያፈራ ያጠራዋል፡፡ ... ብዙ            

ፍሬ ብታፈሩና ደቀ መዛሙርቴ ብትሆኑ በዚህ አባቴ ይከበራል፡፡ ... እኔ መረጥኋችሁ እንጂ እናንተ             

አልመረጣችሁኝም፤ አብም በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ እንዲሰጣችሁ፥ ልትሄዱና ፍሬ ልታፈሩ ፍሬአችሁም          

ሊኖር ሾምኋችሁ፡፡ 

ሮሜ. 7፡4 እንዲሁ፣ ወንድሞቼ ሆይ፣ እናንተ ደግሞ በክርስቶስ ሥጋ ለሕግ ተገድላችኋል፤ ለእግዚአብሔር            

ፍሬ እንድናፈራ ፣ እናንተ ለሌላው፣ ከሙታን ለተነሣው፣ ለእርሱ ትሆኑ ዘንድ፡፡ 

 

ሐ. የሰው ዕድገት፡- (ሕፃን/ልጅ ይጎረምሳል፣ ከዛም አዋቂ ይሆናል)፡፡  

የሕፃን (ልጅ) ባህሪያት፡- 1) መራብ 2) በሌሎች ላይ ጥገኛ መሆን 3) ራስ ወዳድ  

የእድገት ደረጃዎች ፡- ያልበሰለ ክርስቲያን በራሱ ፍላጎት ላይ የማነጣጠር ዝንባሌ ይታይበታል፡፡ እያደገ ሲመጣ            

ግን የሌሎች ሰዎች ፍላጎቶች ትኩረቱን መሳብ ይጀምራሉ፡፡ ሲበስል ደግሞ እግዚአብሔር ራሱ ዋና ትኩረቱ             

ይሆናል፡፡  

መዝ 73፡25 (አ.መ.ት.) «በሰማይ ከአንተ በቀር ማን አለኝ? በምድርም ከአንተ ሌላ የምሻው የለኝም፡፡›› 

 

ጨቅላዎች/ሕፃናት/ ልጆች ፡- 

1ቆሮ. 3፡1-3 እኔም፣ ወንድሞች ሆይ፣ የሥጋ እንደ መሆናችሁ፣ በክርስቶስም ሕፃናት እንደ መሆናችሁ እንጂ             

መንፈሳውያን እንደ መሆናችሁ ልናገራችሁ አልቻልሁም፡፡ ገና ጽኑ መብል ለመብላት አትችሉም ነበርና ወተት            

ጋትኋችሁ፤ ገና ሥጋውያን ናችሁና እስከ አሁን ድረስ ገና አትችሉም፡፡ ቅናትና ክርክር ስለሚገኝባችሁ            

ሥጋውያን መሆናችሁ አይደላችሁምን? እንደ ሰው ልማድስ አትመላለሱምን? 

1ቆሮ. 13፡11 ልጅ ሳለሁ እንደ ልጅ እናገር ነበር፣ እንደ ልጅም አስብ ነበር፣ እንደ ልጅም እቈጥር ነበር፤                

ጎልማሳ  ሆኜ ግን የልጅነትን  ጠባይ ሽሬአለሁ፡፡ 
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1ቆሮ. 14፡20 ወንድሞች ሆይ፣ በአእምሮ ሕፃናት አትሁኑ፤ ለክፋት ነገር ሕፃናት ሁኑ እንጂ በአእምሮ የበሰሉ              

ሁኑ፡፡ 

1ተሰ. 2፡7 ነገር ግን ሞግዚት የራስዋን ልጆች  እንደምትከባከብ፣ በመካከላችሁ የዋሆች ሆንን፤  

ዕብ. 5፡12-14 ከጊዜው የተነሳ አስተማሪዎች ልትሆኑ ሲገባችሁ፣ አንድ ሰው ስለ እግዚአብሔር ቃላት            

መጀመሪያ ያለውን የሕፃንነትን ትምሕርት እንዲያስተምራችሁ እንደ ገና ያስፈልጋችኋልና፤        

የሚያስፈልጋችሁም ወተት ነው እንጂ ጠንካራ ምግብ አይደለም፡፡ ወተት የሚጋት ሁሉ ሕፃን ስለ ሆነ             

የጽድቅን ቃል አያውቅምና፤ ጠንካራ ምግብ ግን መልካሙንና ክፉውን ለመለየት በስራቸው የለመደ ልቡና            

ላላቸው ለፍጹማን ሰዎች ነው፡፡ 

1ጴጥ. 2፡2 ጌታ ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ እንደ ሆነ፣ ለመዳን በእርሱ እንድታድጉ አሁን እንደ ተወለዱ ሕፃናት               

ተንኰል የሌለበትን የቃልን ወተት ተመኙ፡፡ 

1ዮሐ. 2፡12-13 ልጆች ሆይ፣ ኃጢአታችሁ ስለ ስሙ ተሰርዮላችኋልና እጽፍላችኋለሁ፡፡ አባቶች ሆይ፣           

ከመጀመሪያ የነበረውን አውቃችኋልና እጽፍላችኋለሁ፡፡ ጎበዞች ሆይ፣ ክፉውን አሸንፋችኋልና        

እጽፍላችኋለሁ፡፡ ልጆች ሆይ፣ አብን አውቃችኋልና እጽፍላችኋለሁ፡፡ 

 

ወጣቶች፡- 

1ዮሐ. 2፡13-14 አባቶች ሆይ፣ ከመጀመሪያ የነበረውን አውቃችኋልና እጽፍላችኋለሁ፡፡ ጎበዞች ሆይ፣ ክፉውን           

አሸንፋችኋልና እጽፍላችኋለሁ፡፡ ልጆች ሆይ፣ አብን አውቃችኋልና እጽፍላችኋለሁ፡፡ አባቶች ሆይ፣         

ከመጀመሪያ የነበረውን አውቃችኋልና እጽፍላችኋለሁ፡፡ ጐበዞች ሆይ፣ ብርቱዎች ስለ ሆናችሁ         

የእግዚአብሔርም ቃል በእናንተ ስለሚኖር ክፉውንም ስለ አሸነፋችሁ እጽፍላችኋለሁ፡፡ 

 

አዋቂዎች (አባቶች)፡- 

1ቆሮ. 13፡11 ልጅ ሳለሁ እንደ ልጅ እናገር ነበር፣ እንደ ልጅም አስብ ነበር፣ እንደ ልጅም እቈጥር ነበር፤                

ጎልማሳ  ሆኜ ግን የልጅነትን ጠባይ ሽሬአለሁ ፡፡ 

1ቆሮ. 14፡20 ወንድሞች ሆይ፣ በአእምሮ ሕፃናት አትሁኑ፤ ለክፋት ነገር ሕፃናት ሁኑ እንጂ በአእምሮ የበሰሉ              

ሁኑ፡፡ 

ዕብ. 5፡14 ጠንካራ ምግብ ግን መልካሙንና ክፉውን ለመለየት በስራቸው የለመደ ልቡና ላላቸው ለፍጹማን             

ሰዎች ነው፡፡ 

1ዮሐ. 2፡13-14 አባቶች ሆይ ፣ ከመጀመሪያ የነበረውን አውቃችኋልና እጽፍላችኋለሁ፡፡ ጎበዞች ሆይ፣ ክፉውን           

አሸንፋችኋልና እጽፍላችኋለሁ፡፡ … 
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አማኞች ሁሉ (ቤተ ክርስቲያን)፡- 

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፡፡  

ኤፌ. 4፡11-15 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 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 ፤ 

ሮሜ. 8፡29 ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኵር ይሆን ዘንድ፣ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ             

እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኖአልና፤  

 

መ. የኢየሱስ መንፈሳዊ ዕድገት 

(ማሳሰቢያ ፡- የኢየሱስ መንፈሳዊ ዕድገት ከኃጢአት ጋር በተገናኘ አይደለም፡፡ በአባቱ ፈቃድ ላይ አምፆ            

አያውቅም፤ ከፍፁምነትም አልጎደለም፡፡) 

ሉቃስ 2፡40 ሕፃኑም አደገ ፣ ጥበብም ሞልቶበት በመንፈስ ጠነከረ ፤ የእግዚአብሔርም ጸጋ በእርሱ ላይ ነበረ፡፡ 

ሉቃስ 2፡42፣ 46-52 የአሥራ ሁለት ዓመት ልጅ በሆነ ጊዜ፣ እንደ በዓሉ ሥርዓት ወደ ኢየሩሳሌም ወጡ፤ ...                

ከሦስት ቀንም በኋላ በመምህራን መካከል ተቀምጦ ሲሰማቸውም ሲጠይቃቸውም በመቅደስ አገኙት፤          

የሰሙትም ሁሉ በማስተዋሉና በመልሱ ተገረሙ ፡፡ ...ኢየሱስም ደግሞ በጥበብና በቁመት በሞገስም          

በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ያድግ ነበር፡፡ 

ዕብ. 5፡8-9 (አ.መ.ት.) የእግዚአብሔር ልጅ ቢሆን እንኳ፣ ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ፤ በዚህም            

ፍጹም ሆኖ ከተገኘ በኋላ እርሱን ለሚታዘዙ ሁሉ የዘላለም ድነት ምክንያት ሆነላቸው፡፡ 
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3-16ሀ ለክርስቲያኖች የተዘጋጀ ሽልማት የማግኘት ወይም ሽልማት የማጣት ክብረ በዓል 

(ይህ ሥነ ሥርዓት ፣ የክርስቶስ የፍርድ ወንበር ወይም የቤማ//Bema መቀመጫ በመባል በስፋት ይታወቃል) 

 

ለክርስቲያኖች ብቻ የተዘጋጀው ይህ የፍርድ ሥነ ሥርዓት ፈፅሞ ከድነት ጉዳይ ጋር የተገናኘ አይደለም፤             

ከቅጣት ጋርም አይገናኝም ፡፡ ፍርድም ሆነ ቅጣት በመስቀሉ አማካኝነት ምልሽ አግኝተዋል፡፡ ይህ ሽልማት እኔ             

ለእግዚአብሔር ካደረኩት ተግባር ጋርም አይገናኝም፡፡ እግዚአብሔር እኔ በራሴ ማድረግ የምችለውን ነገር           

አይፈልገውም ፡፡ ይህ ሽልማት የሚያያዘው በምድር የሕይወት ዘመኔ፣ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ባለኝ ሕብረት            

አማካኝነት በእምነት እርሱ በእኔ ሕይወት ውስጥ ፍሬ እንዲያፈራ ከፈቀድኩለት ጉዳይ ጋር ብቻ ነው፡፡ ይህ              

ሰማያዊ ሽልማት ከምድራዊ ሽልማት ጋር ሊነጻጸር አይችልም፡፡ ሽልማቱ በሰማይ ባለኝ የሕይወት           

ሁኔታ/quality ላይ በሆነ መልክ ተፅዕኖ የሚያሳድር መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ ሽልማትን ከቅጣት ጋር            

የሚያገናኘው ምንም ነገር አለመኖሩ ክርስቲያኖች ጉዳዩን በቸልታ እንዲያዩት ሊያደርጋቸው አይገባም፡፡          

እግዚአብሔር ይህንን ጉዳይ ታላቅ ነው ካለ፣ በእርግጥ ታላቅ ነውና! 

 

1. እያንዳንዱ ክርስቲያን በክርስቶስ የፍርድ ወንበር ፊት ይቀርባል፡፡ 

ሮሜ. 14፡10-12 አንተም በወንድምህ ላይ ስለ ምን ትፈርዳለህ? ወይስ አንተ ደግሞ ወንድምህን ስለ ምን              

ትንቃለህ? ሁላችን በክርስቶስ ፍርድ ወንበር ፊት እንቆማለንና፡፡ እኔ ሕያው ነኝ፣ ይላል ጌታ፣ ጉልበት ሁሉ              

ለእኔ ይንበረከካል መላስም ሁሉ እግዚአብሔርን ያመሰግናል ተብሎ ተጽፎአልና፡፡ እንግዲያስ እያንዳንዳችን          

ስለ ራሳችን ለእግዚአብሔር መልስ እንሰጣለን፡፡ 

2ቆሮ. 5፡9-10 ስለዚህ ደግሞ ብናድር ወይም ተለይተን ብንሆን እርሱን ደስ የምናሰኝ ልንሆን እንቀናለን፡፡             

መልካም ቢሆን ወይም ክፉ እንዳደረገ፣ እያንዳንዱ በሥጋው የተሠራውን በብድራት ይቀበል ዘንድ ሁላችን            

በክርስቶስ በፍርድ ወንበር ፊት ልንገለጥ ይገባናልና፡፡ 

2ጢሞ. 4፡7-8 መልካሙን ገድል ተጋድዬአለሁ፣ ሩጫውን ጨርሼአለሁ፣ ሃይማኖትን ጠብቄአለሁ፤ ወደ ፊት           

የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል፣ ይህንም ጻድቅ ፈራጅ የሆነው ጌታ ያን ቀን ለእኔ ያስረክባል፣ ደግሞም             

መገለጡን ለሚወዱት ሁሉ  እንጂ ለእኔ ብቻ አይደለም፡፡ 

ራዕ. 22፡12 እነሆ፣ በቶሎ እመጣለሁ፣ ለእያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን እከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከእኔ ጋር              

አለ፡፡ 

 

2. የክርስቶስ የፍርድ ወንበር ባሕሪ ምን ይመስላል? 

 

https://ethiopiansite.com/


ግለሰብ  ተኮር የደቀ መዝሙር ማሰልጠኛ https://ethiopiansite.com/  

270 

1ቆሮ. 3፡8-15 የሚተክልና የሚያጠጣ አንድ ናቸው፣ ነገር ግን እያንዳንዱ እንደ ራሱ ድካም መጠን የራሱን              

ደመወዝ ይቀበላል፡፡ የእግዚአብሔር እርሻ ናችሁ፤ የእግዚአብሔር ሕንፃ ናችሁ፤ ከእርሱ ጋር አብረን የምንሠራ            

ነንና፡፡ የእግዚአብሔር ጸጋ እንደ ተሰጠኝ መጠን እንደ ብልሃተኛ የአናጺ አለቃ መሠረትን መሠረትሁ፣            

ሌላውም በላዩ ያንጻል፡፡ እያንዳንዱ ግን በእርሱ ላይ እንዴት እንዲያንጽ ይጠንቀቅ፡፡ ከተመሠረተው በቀር            

ማንም ሌላ መሠረት ሊመሠርት አይችልምና፣ እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፡፡ ማንም ግን በዚህ መሠረት             

ላይ በወርቅ ቢሆን በብርም በከበረ ድንጋይም በእንጨትም በሣርም ወይም በአገዳ ቢያንጽ፣ የእያንዳንዱ ሥራ             

ይገለጣል፤ በእሳት ስለሚገለጥ ያ ቀን ያሳያልና፣ የእያንዳንዱም ሥራ እንዴት መሆኑን እሳቱ ይፈትነዋል፡፡            

ማንም በእርሱ ላይ ያነጸው ሥራ ቢጸናለት ደመወዙን ይቀበላል፤ የማንም ሥራ የተቃጠለበት ቢሆን            

ይጎዳበታል፣ እርሱ ራሱ ግን ይድናል ነገር ግን በእሳት እንደሚድን ይሆናል፡፡ 

1ቆሮ. 4፡5 ስለዚህም በጨለማ የተሰወረውን ደግሞ ወደ ብርሃን የሚያወጣ የልብንም ምክር የሚገልጥ ጌታ             

እስኪመጣ ድረስ ጊዜው ሳይደርስ አንዳች አትፍረዱ፤ በዚያን ጊዜም ለእያንዳንዱ ምስጋናው ከእግዚአብሔር           

ዘንድ ይሆናል፡፡ 

 

3. የክርስቶስ የፍርድ ወንበር መቼ ተግባራዊ ይሆናል? 

ማቴ. 16፡27 የሰው ልጅ ከመላእክቱ ጋር በአባቱ ክብር ይመጣ ዘንድ አለውና፤ ያን ጊዜም ለሁሉ እንደ ሥራው                

ያስረክበዋል፡፡ 

ሉቃስ 14፡13-14 ነገር ግን ግብዣ ባደረግህ ጊዜ ድሆችንና ጕንድሾችን አንካሶችንም ዕውሮችንም ጥራ፤            

የሚመልሱት ብድራት የላቸውምና ብፁዕ ትሆናለህ፤ በጻድቃን ትንሣኤ  ይመለስልሃልና፡፡ 

1ጴጥ. 5፡1-4 እንግዲህ እኔ፥ ከእነርሱ ጋር ሽማግሌ የክርስቶስም መከራ ምስክር ደግሞም ሊገለጥ ካለው             

ክብር ተካፋይ የሆንሁ፥ በመካከላቸው ያሉትን ሽማግሌዎች እመክራቸዋለሁ፤ በእናንተ ዘንድ ያለውን          

የእግዚአብሔርን መንጋ ጠብቁ፤ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በውድ እንጂ በግድ ሳይሆን፥ በበጎ ፈቃድ እንጂ             

መጥፎውን ረብ በመመኘት ሳይሆን ጐብኙት፤ ለመንጋው ምሳሌ ሁኑ እንጂ ማኅበሮቻችሁን በኃይል አትግዙ፤            

የእረኞችም አለቃ በሚገለጥበት ጊዜ የማያልፈውን የክብርን አክሊል ትቀበላላችሁ፡፡ 

ራዕ. 11፡18 አሕዛብም ተቈጡ፣ ቍጣህም መጣ፣ በሙታንም ትፈርድ ዘንድ ዘመን መጣ፣ ለባሪያዎችህም            

ለነቢያትና ለቅዱሳን ስምህንም ለሚፈሩት ለታናናሾችና ለታላላቆችም ዋጋቸውን ትሰጥ ዘንድ ፣ ምድርንም          

የሚያጠፉትን ታጠፋ ዘንድ ዘመን መጣ፡፡ 

 

4. ለአማኝ የተዘጋጀ ቅጣት የለም፡፡ 
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ዮሐ. 5፡24 እውነት እውነት እላችኋለሁ፣ ቃሌን የሚሰማ የላከኝንም የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው፣            

ከሞትም ወደ ሕይወት ተሻገረ እንጂ ወደ ፍርድ አይመጣም፡፡ 

ሮሜ. 4፡8 ጌታ ኃጢአቱን የማይቆጥርበት ሰው ብፁዕ ነው፡፡ 

ሮሜ. 8፡1 እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኵነኔ የለባቸውም፡፡ 

ዕብ. 10፡14 አንድ ጊዜ በማቅረብ የሚቀደሱትን የዘላለም ፍጹማን አድርጎአቸዋልና፡፡ 

ዕብ. 10፡17-18 ... ኃጢአታቸውንና ዓመጻቸውንም ደግሜ አላስብም ይላል፡፡ የእነዚህም ስርየት ባለበት           

ዘንድ፣ ከዚህ ወዲህ ስለ ኃጢአት ማቅረብ የለም፡፡ 

ራዕ. 21፡4 እንባዎችንም ሁሉ ከዓይኖቻቸው ያብሳል፣ ሞትም ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም፣ ኀዘንም ቢሆን            

ወይም ጩኸት ወይም ሥቃይ ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም ፣ የቀደመው ሥርዓት አልፎአልና ብሎ ሲናገር            

ሰማሁ፡፡ 

 

5. ነገር ግን እያንዳንዳችን በዚህ ወቅት ሽልማት ‹‹የማጣት›› አደጋ እንዳለብን መዘንጋት የለብንም፡፡            

(ሽልማት ማጣት ቅጣት አይደለም፡፡ 

ዮሐ. 15፡16 እኔ መረጥኋችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁኝም፤ አብም በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ           

እንዲሰጣችሁ፣ ልትሄዱና ፍሬ ልታፈሩ ፍሬአችሁም ሊኖር ሾምኋችሁ፡፡ 

1ቆሮ. 3፡14-15 ማንም በእርሱ ላይ ያነጸው ሥራ ቢጸናለት ደመወዙን ይቀበላል፤ የማንም ሥራ            

የተቃጠለበት ቢሆን ይጎዳበታል ፣ እርሱ ራሱ ግን ይድናል ነገር ግን በእሳት እንደሚድን ይሆናል፡፡ 

1ቆሮ. 9፡24-27 በእሽቅድምድም ስፍራ የሚሮጡት፣ ሁሉ እንዲሮጡ ነገር ግን አንዱ ብቻ ዋጋውን            

እንዲቀበል አታውቁምን? እንዲሁም ታገኙ ዘንድ ሩጡ፡፡ የሚታገልም ሁሉ በነገር ሁሉ ሰውነቱን ይገዛል፤            

እነዚያም የሚጠፋውን አክሊል ሊያገኙ ነው፣ እኛ ግን የማይጠፋውን፡፡ ስለዚህ እኔ ያለ አሳብ እንደሚሮጥ             

ሁሉ እንዲሁ አልሮጥም፣ ነፋስን እንደሚጎስም ሁሉ እንዲሁ አልጋደልም፤ ነገር ግን ለሌሎች ከሰበክሁ በኋላ             

ራሴ የተጣልሁ  እንዳልሆን ሥጋዬን እየጎሰምሁ አስገዛዋለሁ፡፡ 

ገላ. 6፡9 (አ.መ.ት.) በጎ ነገር ከማድረግ አንታክት፤ ተስፋ ካልቆረጥን  ጊዜው ሲደርስ መከሩን እናጭዳለን፡፡ 

2ጢሞ. 2፡5 ደግሞም በጨዋታ የሚታገል ማንም ቢሆን፣ እንደሚገባ አድርጎ ባይታገል ፣ የድሉን አክሊል            

አያገኝም፡፡ 

2ዮሐ. 1፡8 ሙሉ ደመወዝን እንድትቀበሉ እንጂ የሠራችሁትን እንዳታጠፉ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ፡፡ 

ራዕ. 3፡11-12 እነሆ፣ ቶሎ ብዬ እመጣለሁ፤ ማንም አክሊልህን እንዳይወስድብህ ያለህን አጽንተህ ያዝ፡፡ ... 
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6. አማኞች የሚሸለሙት ስለ የትኞቹ ነገሮች ነው? መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ እንዲሰራ በፈቀድንለት             

መጠን ከዚህ በታች የተገለፁትን እና ሌሎች የሚያሸለሙ ፍሬዎችን በእኛ ውስጥ ያፈራል፡፡ 

1ሳሙ. 26፡23 ዛሬም እግዚአብሔር በእጄ አሳልፎ ሰጥቶህ ሳለ እግዚአብሔር በቀባው ላይ እጄን እዘረጋ ዘንድ              

አልወደድሁምና ለሁሉ እያንዳንዱ እግዚአብሔር እንደ ጽድቁና እንደ እምነቱ ፍዳውን ይክፈለው፡፡ 

ምሳሌ 19፡17 ለድሀ ቸርነትን የሚያደርግ ለእግዚአብሔር ያበድራል፣ በጎነቱንም መልሶ ይከፍለዋል፡፡ 

ማቴ. 5፡11-12 ሲነቅፉአችሁና ሲያሳድዱአችሁ በእኔም ምክንያት ክፉውን ሁሉ በውሸት ሲናገሩባችሁ          

ብፁዓን ናችሁ፡፡ ዋጋችሁ በሰማያት ታላቅ ነውና ደስ ይበላችሁ፣ ሐሴትም አድርጉ፤ ከእናንተ በፊት የነበሩትን             

ነቢያትን እንዲሁ አሳድደዋቸዋልና፡፡ 

ማቴ. 5፡44-46 እኔ ግን እላችኋለሁ፣ በሰማያት ላለ አባታችሁ ልጆች ትሆኑ ዘንድ ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣             

የሚረግሙአችሁንም መርቁ፣ ለሚጠሉአችሁም መልካም አድርጉ፣ ስለሚያሳድዱአችሁም ጸልዩ፤ እርሱ        

በክፎዎችና በበጎዎች ላይ ፀሐይን ያወጣልና፣ በጻድቃንና በኃጢአተኞችም ላይ ዝናቡን ያዘንባልና፡፡          

የሚወዱአችሁን ብትወዱ ምን ዋጋ አላችሁ? ቀራጮችስ ያንኑ ያደርጉ የለምን?  

ሉቃስ 6፡35 ነገር ግን ጠላቶቻችሁን ውደዱ፤ መልካም አድርጉ፤ ምንም ተስፋ ሳታደርጉም አበድሩ ፣            

ዋጋችሁም ታላቅ ይሆናል፣ የልዑልም ልጆች ትሆናላችሁ፣ እርሱ ለማያመሰግኑ ለክፉዎችም ቸር ነውና፡፡ 

ማቴ. 19፡27-30 በዚያን ጊዜ ጴጥሮስ መልሶ፣ እነሆ፣ እኛ ሁሉን ትተን ተከተልንህ፤ እንኪያስ ምን እናገኝ              

ይሆን? አለው፡፡ ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ ... ስለ ስሜም ቤቶችን ወይም ወንድሞችን ወይም እኅቶችን             

ወይም አባትን ወይም እናትን ወይምሚስትን ወይም ልጆችን ወይም እርሻን የተወ ሁሉ መቶ እጥፍ ይቀበላል               

የዘላለምንም ሕይወት ይወርሳል፡፡ ነገር ግን ብዙዎቹ ፊተኞች ኋለኞች፣ ኋለኞችም ፊተኞች ይሆናሉ፡፡ 

ሮሜ. 8፡17-18 ልጆች ከሆንን ወራሾች ደግሞ ነን፤ ማለት የእግዚአብሔር ወራሾች ነን፣ አብረንም ደግሞ             

እንድንከበር አብረን መከራ ብንቀበል ከክርስቶስ ጋር አብረን ወራሾች ነን፡፡ ለእኛም ይገለጥ ዘንድ ካለው ክብር              

ጋር ቢመዛዘን የአሁኑ ዘመን ሥቃይ ምንም እንዳይደለ አስባለሁ፡፡ 

ኤፌ. 6፡5-8 ባሪያዎች (ሠራተኞች) ሆይ፣ ለክርስቶስ እንደምትታዘዙ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ በልባችሁ          

ቅንነት በሥጋ ጌቶቻችሁ ለሆኑ ታዘዙ፤ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንደሚያደርጉ እንደ ክርስቶስ ባሪያዎች           

እንጂ ለሰው ደስ እንደምታሰኙ ለታይታ የምትገዙ አትሁኑ፡፡ ለሰው ሳይሆን ለጌታ እንደምትገዙ በትጋትና በበጎ             

ፈቃድ ተገዙ፤ ባሪያ ቢሆን ወይምጨዋ ሰው፣ እያንዳንዱ የሚያደርገውን መልካም ነገር ሁሉ ከጌታ በብድራት              

እንዲቀበለው ታውቃላችሁና፡፡ 

ቆላ. 3፡22-24 ባሪያዎች (ሠራተኞች) ሆይ፣ በቅን ልብ ጌታን እየፈራችሁ እንጂ፣ ለሰው ደስ እንደምታሰኙ             

ለታይታ የምትገዙ ሳትሆኑ፣ በሥጋ ጌቶቻችሁ ለሆኑ በሁሉ ታዘዙ፡፡ ለሰው ሳይሆን ለጌታ እንደምታደርጉ ፣            
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የምታደርጉትን ሁሉ በትጋት አድርጉት፣ ከጌታ የርስትን ብድራት እንድትቀበሉ ታውቃላችሁና፡፡         

የምታገለግሉት  ጌታ ክርስቶስ ነውና፡፡ 

ፊሊ. 4፡1 ስለዚህ፣ የምወዳችሁና የምናፍቃችሁ፣ ደስታዬና አክሊሌ የምትሆኑ ወንድሞቼ ሆይ፣ እንዲሁ           

በጌታ ቁሙ፣ ወዳጆች ሆይ፡፡ 

1ተሰ. 2፡19-20 ተስፋችን ወይስ ደስታችን ወይስ የትምክህታችን አክሊል ማን ነው? በጌታችን በኢየሱስ            

ፊት በመምጣቱ እናንተ አይደላችሁምን? እናንተ  ክብራችን ደስታችንም ናችሁና፡፡ 

ያዕ. 1፡12 በፈተና የሚጸና ሰው የተባረከ ነው፤ ከተፈተነ በኋላ ለሚወዱት ተስፋ ስለ እርሱ የሰጣቸውን              

የሕይወትን አክሊል ይቀበላልና፡፡ 

ራዕ. 2፡10 ልትቀበለው ያለህን መከራ አትፍራ፡፡ እነሆ፣ እንድትፈተኑ ዲያብሎስ ከእናንተ አንዳንዶቻችሁን           

በወኅኒ ሊያገባችሁ አለው፣ አሥር ቀንም መከራን ትቀበላላችሁ፡፡ እስከሞት ድረስ የታመንህ ሁን           

የሕይወትንም አክሊል እሰጥሃለሁ፡፡ 

 

‹‹ለእናንተ በሰማይ መዝገብ ሰብስቡ›› (ማቴዎስ 6፡20)  

ይህ ትዕዛዝ እንጂ አስተያየት አይደለም፡፡ 

 

7. ምድራዊ ባህሪ ያለውን ሽልማት ሳይሆን ዘላለማዊውን ሽልማት ልንሻ ያስፈልጋል፡፡ 

ማቴ. 6፡1-6 ለሰዎች ትታዩ ዘንድ ምጽዋታችሁን በፊታቸው እንዳታደርጉ ተጠንቀቁ፤ ያለዚያ በሰማያት           

ባለው አባታችሁ ዘንድ ዋጋ የላችሁም ፡፡ እንግዲህ ምጽዋት ስታደርግ፣ ግብዞች በሰው ዘንድ ሊከበሩ በምኩራብ             

በመንገድም እንደሚያደርጉ በፊትህ መለከት አታስነፋ፤ እውነት እላችኋለሁ፣ ዋጋቸውን ተቀብለዋል፡፡ አንተ          

ግን ምጽዋት ስታደርግ ምጽዋትህ በስውር እንዲሆን ቀኝህ የምትሠራውን ግራህ አትወቅ፤ በስውር የሚያይ            

አባትህም በግልጥ ይከፍልሃል፡፡ ስትጸልዩም እንደ ግብዞች አትሁኑ፤ ለሰው ይታዩ ዘንድ በምኩራብና በመንገድ            

ማዕዘን ቆመው መጸለይን ይወዳሉና፤ እውነት እላችኋለሁ፣ ዋጋቸውን ተቀብለዋል፡፡ አንተ ግን ስትጸልይ፣ ወደ            

እልፍኝህ ግባ መዝጊያህንም ዘግተህ በስውር ላለው አባትህ ጸልይ፤ በስውር የሚያይ አባትህም በግልጥ            

ይከፍልሃል፡፡ 

ማቴ. 6፡16-21 ... ብልና ዝገት በሚያጠፉት ሌቦችም ቆፍረው በሚሠርቁት ዘንድ ለእናንተ በምድር ላይ             

መዝገብ አትሰብስቡ ፤ ነገር ግን ብልም ዝገትም በማያጠፉት ሌቦችም ቆፍረው በማይሠርቁት ዘንድ ለእናንተ            

በሰማይ መዝገብ ሰብስቡ፤ መዝገብህ ባለበት ልብህ ደግሞ በዚያ ይሆናልና ፡፡ 

ሉቃስ 14፡12-14 ... ምሳ ወይም እራት ባደረግህ ጊዜ፣ እነርሱ ደግሞ በተራቸው ምናልባት እንዳይጠሩህ             

ብድራትም እንዳይመልሱልህ ፣ ወዳጆችህንና ወንድሞችህን ዘመዶችህንም ባለ ጠጎች ጎረቤቶችህንም        
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አትጥራ፡፡ ነገር ግን ግብዣ ባደረግህ ጊዜ ድሆችንና ጕንድሾችን አንካሶችንም ዕውሮችንም ጥራ፤ የሚመልሱት            

ብድራት የላቸውምና ብፁዕ ትሆናለህ፤ በጻድቃን ትንሣኤ ይመለስልሃልና፡፡ 

ዮሐ. 5፡44 እናንተ እርስ በርሳችሁ ክብር የምትቀባበሉ ከአንዱም ከእግዚአብሔር ያለውን ክብር           

የማትፈልጉ፣ እንዴት ልታምኑ ትችላላችሁ? 

ዮሐ. 12፡42-43 (አ.መ.ት.) ይህም ቢሆን፣ ከአለቆች መካከል እንኳ ሳይቀር ብዙዎች በእርሱ አመኑ፤ ይሁን             

እንጂ ከምኩራብ እንዳያስወጧቸው ስለ ፈሩ ማመናቸውን አይገልጡም ነበር፡፡ ይህም የሆነው በእግዚአብሔር           

ከመመስገን ይልቅ በሰው መመስገን ስለ ወደዱ ነው፡፡ 

2ቆሮ. 4፡17-18 የማይታየውን እንጂ የሚታየውን ባንመለከት፣ ቀላል የሆነ የጊዜው መከራችን የክብርን           

የዘላለም ብዛት ከሁሉ መጠን ይልቅ ያደርግልናልና፤ የሚታየው የጊዜው ነውና፣ የማይታየው ግን የዘላለም            

ነው፡፡ 

ፊሊ. 3፡7-16 ነገር ግን ለእኔ ረብ የነበረውን ሁሉ ስለ ክርስቶስ እንደ ጉዳት ቈጥሬዋለሁ ፡፡ አዎን፣ በእውነት               

ከሁሉ ይልቅ ስለሚበልጥ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ጌታዬ እውቀት ነገር ሁሉ ጉዳት እንዲሆን እቈጥራለሁ፤              

... ነገር ግን አንድ ነገር አደርጋለሁ፤ በኋላዬ ያለውን እየረሳሁ በፊቴ ያለውን ለመያዝ እዘረጋለሁ፣ በክርስቶስ              

ኢየሱስ ከፍ ከፍ ያለውን የእግዚአብሔርን መጥራት ዋጋ እንዳገኝ ምልክትን እፈጥናለሁ፡፡ እንግዲህ ፍጹማን            

የሆንን ሁላችን ይህን እናስብ፤ ... 

ቆላ. 3፡1-3 እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሣችሁ፣ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ            

ያለውን እሹ፡፡ በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም፡፡ ... 

1ጢሞ. 4፡8 ሰውነትን ለሥጋዊ ነገር ማስለመድ ለጥቂት ይጠቅማልና፤ እግዚአብሔርን መምሰል ግን የአሁንና            

የሚመጣው ሕይወት  ተስፋ ስላለው፣ ለነገር ሁሉ ይጠቅማል፡፡ 

 

1ጢሞ. 6፡17-19 በአሁኑ ዘመን ባለ ጠጎች የሆኑት የትዕቢትን ነገር እንዳያስቡ፣ ደስም እንዲለን ሁሉን             

አትርፎ በሚሰጠን በሕያው እግዚአብሔር እንጂ በሚያልፍ ባለ ጠግነት ተስፋ እንዳያደርጉ እዘዛቸው፡፡           

እውነተኛውን ሕይወት ይይዙ ዘንድ፣ ለሚመጣው ዘመን ለራሳቸው መልካም መሠረት የሚሆንላቸውን          

መዝገብ እየሰበሰቡ፣ መልካምን እንዲያደርጉ በበጎም ሥራ 

ባለ ጠጎች እንዲሆኑ፣ ሊረዱና ሊያካፍሉም የተዘጋጁ እንዲሆኑ ምከራቸው፡፡ 

1ጴጥ. 1፡17 ለሰው ፊትም ሳያደላ በእያንዳንዱ ላይ እንደ ሥራው የሚፈርደውን አባት ብላችሁ ብትጠሩ             

በእንግድነታችሁ ዘመን በፍርሃት ኑሩ፡፡ 

 

‹‹መዝገብህ ባለበት ልብህ ደግሞ በዚያ ይሆናል፡፡›› (ማቴ 6፡21) 
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8. የእርሱ ሽልማቶች ዘላለማዊ ናቸው፡፡ (ማሳሰቢያ፡- ከዳንኤል መጽሐፍ የተጠቀሰው ሃሳብ የበብሉይ ኪዳን            

ቅዱሳንን ብቻ የሚመለከት ሊሆን ይችል ይሆናል፡፡) 

ዳን. 7፡18 ነገር ግን የልዑሉ ቅዱሳን መንግሥቱን ይወስዳሉ፣ እስከ ዘላለም ዓለምም መንግሥቱን ይወርሳሉ፡፡ 

ዳን. 7፡27 መንግሥትም ግዛትም ከሰማይም ሁሉ በታች ያሉ የመንግሥታት ታላቅነት ለልዑሉ ቅዱሳን            

ሕዝብ ይሰጣል፤ መንግሥቱ የዘላለም መንግሥት ነው፣ ግዛቶችም ሁሉ ይገዙለታል ይታዘዙለትማል፡፡ 

1ቆሮ. 9፡24-27 በእሽቅድምድም ስፍራ የሚሮጡት፣ ሁሉ እንዲሮጡ ነገር ግን አንዱ ብቻ ዋጋውን            

እንዲቀበል አታውቁምን? እንዲሁም ታገኙ ዘንድ ሩጡ፡፡ የሚታገልም ሁሉ በነገር ሁሉ ሰውነቱን ይገዛል፤            

እነዚያም የሚጠፋውን አክሊል ሊያገኙ ነው፣ እኛ ግን የማይጠፋውን ፡፡ ... 

2ቆሮ. 4፡17-18 የማይታየውን እንጂ የሚታየውን ባንመለከት፣ ቀላል የሆነ የጊዜው መከራችን የክብርን           

የዘላለም ብዛት ከሁሉ መጠን ይልቅ ያደርግልናልና፤ የሚታየው የጊዜው ነውና፣ የማይታየው ግን የዘላለም            

ነው፡፡ 

1ጴጥ. 1፡3-7 ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሣቱ ለሕያው ተስፋና ለማይጠፋ ፣ እድፈትም ለሌለበት፣           

ለማያልፍም ርስት እንደ ምሕረቱ ብዛት ሁለተኛ የወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት            

ይባረክ፤ ይህም ርስት በመጨረሻው ዘመን ይገለጥ ዘንድ ለተዘጋጀ መዳን በእምነት በእግዚአብሔር ኃይል            

ለተጠበቃችሁ ለእናንተ በሰማይ ቀርቶላችኋል፡፡ 

በዚህም እጅግ ደስ ይላችኋል፣ ነገር ግን በእሳት ምንም ቢፈተን ከሚጠፋው ወርቅ ይልቅ አብልጦ የሚከብር              

የተፈተነ እምነታችሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ፣ ለምስጋናና ለክብር ለውዳሴም ይገኝ ዘንድ አሁን ለጥቂት            

ጊዜ ቢያስፈልግ በልዩ ልዩ ፈተና አዝናችኋል፡፡ 

 

9. ምንም እንኳ በርካታ ሐይማኖታዊ ተግባራት መንፈሳዊ ቢመስሉም ለሽልማት የሚያበቃን ግን በመንፈስ            

ቅዱስ አነሳሽነት የተሰሩቱ ብቻ ይሆናሉ፡፡ (የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር፣ ደስታ፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣             

እምነት፣ የውሀት፣ ራስን መግዛት ነው፡፡ እንደዚህ ያሉትን የሚከለክል ሕግ የለም፡፡ ገላ 5፡22-23)  

መክ. 3፡14 እግዚአብሔር ያደረገው ሁሉ ለዘላለም እንዲኖር አወቅሁ፤ ሊጨመርበት ወይም ከእርሱ ሊጐድል            

አይቻልም፤  

ዮሐ. 15፡5 እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ፡፡ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉምና በእኔ               

የሚኖር እኔም በእርሱ፣ እርሱ ብዙ ፍሬ ያፈራል፡፡ 

1ቆሮ. 13፡1-3 በሰዎችና በመላእክት ልሳን ብናገር ፍቅር ግን ከሌለኝ እንደሚጮኽ ናስ ወይም            

እንደሚንሽዋሽዋ ጸናጽል ሆኜአለሁ፡፡ ትንቢትም ቢኖረኝ ምሥጢርንም ሁሉና እውቀትን ሁሉ ባውቅ፥          
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ተራሮችንም እስካፈልስ ድረስ እምነት ሁሉ ቢኖረኝ ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነኝ ፡፡ ድሆችንም ልመግብ ያለኝን              

ሁሉ ባካፍል፥ ሥጋዬንም ለእሳት መቃጠል አሳልፌ ብሰጥ ፍቅር ግን ከሌለኝ ምንም አይጠቅመኝም ፡፡ 

ገላ. 6፡7-10 ቨአትሳቱ፤ እግዚአብሔር አይዘበትበትም፡፡ ሰው የሚዘራውን ሁሉ ያንኑ ደግሞ ያጭዳልና፤ በገዛ            

ሥጋው የሚዘራ ከሥጋ መበስበስን ያጭዳልና፣ በመንፈስ ግን የሚዘራው ከመንፈስ የዘላለምን ሕይወት           

ያጭዳል፡፡ ባንዝልም በጊዜው እናጭዳለንና መልካም ሥራን ለመሥራት አንታክት፡፡ እንግዲያስ ጊዜ ካገኘን           

ዘንድ ለሰው ሁሉ ይልቁንም ለሃይማኖት ቤተ ሰዎች መልካም እናድርግ፡፡ 

1ዮሐ. 4፡16-17 እኛም እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ፍቅር አውቀናል አምነንማል፡፡ እግዚአብሔር ፍቅር           

ነው፣ በፍቅርም የሚኖር በእግዚአብሔር ይኖራል እግዚአብሔርም በእርሱ ይኖራል፡፡ በፍርድ ቀን ድፍረት           

ይሆንልን ዘንድ ፍቅር በዚህ ከእኛ ጋር ተፈጽሞአል፤ እርሱ እንዳለ እኛ ደግሞ እንዲሁ በዚህ ዓለም ነንና፡፡ 

 

10. የብሉይ ኪዳን አማኞች ጭምር ይሸለማሉ፡፡ 

ዕብራዊያን 11 

11፡1-2 እምነትም ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ፣ የማናየውንም ነገር የሚያስረዳ ነው፡፡          

ለሽማግሌዎች የተመሰከረላቸው በዚህ  ነውና፡፡ 

11፡8-11 አብርሃም የተባለው ርስት አድርጎ ሊቀበለው ወዳለው ስፍራ ለመውጣት በእምነት ታዘዘ፣ ወዴትም            

እንደሚሄድ ሳያውቅ ወጣ፡፡ ለእንግዶች እንደሚሆን በተስፋ ቃል በተሰጠው አገር በድንኳን ኖሮ፣ ያን የተስፋ             

ቃል አብረውት ከሚወርሱ ከይስሐቅና ከያዕቆብ ጋር፣ እንደ መጻተኛ በእምነት ተቀመጠ፤ መሠረት ያላትን፥            

እግዚአብሔር የሠራትንና የፈጠራትን ከተማ ይጠብቅ ነበርና፡፡ ተስፋ የሰጠው የታመነ እንደ ሆነ ስለ            

ቈጠረች፥ ሣራ ራስዋ ደግሞ ዕድሜዋ እንኳ ካለፈ በኋላ ዘርን ለመፅነስ ኃይልን በእምነት  አገኘች፡፡ 

11፡13-16 እነዚህ ሁሉ አምነው ሞቱ፣ የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል አላገኙምና ፤ ዳሩ ግን ከሩቅ ሆነው አዩትና              

ተሳለሙት፣ በምድሪቱም እንግዶችና መጻተኞች እንዲሆኑ ታመኑ፡፡ እንዲህ የሚሉት ለእነርሱ የሚሆነውን          

አገር እንዲፈልጉ ያመለክታሉና፡፡ ያን የወጡበትን አገር አስበው ቢሆኑ፣ ሊመለሱ ጊዜ በሆነላቸው ነበር፤ አሁን             

ግን የሚበልጠውን እርሱም ሰማያዊ አገር ይናፍቃሉ፡፡ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካቸው ተብሎ ሊጠራ           

በእነርሱ አያፍርም፣ ከተማን አዘጋጅቶላቸዋልና ፡፡ 

11፡24-27 ሙሴ ካደገ በኋላ የፈርዖን የልጅ ልጅ እንዳይባል በእምነት እምቢ አለ፤ ከግብፅም ብዙ ገንዘብ              

ይልቅ ስለ ክርስቶስ መነቀፍ እጅግ የሚበልጥ ባለ ጠግነት እንዲሆን አስቦአልና ለጊዜው በኃጢአት ከሚገኝ             

ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መከራ መቀበልን መረጠ፤ ብድራቱን ትኵር ብሎ ተመልክቶአልና፡፡            

የንጉሡን ቍጣ ሳይፈራ የግብፅን አገር የተወ በእምነት ነበር፤ የማይታየውን እንደሚያየው አድርጎ ጸንቶአልና፡፡ 
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11፡32-40 ... ሴቶች ሙታናቸውን በትንሣኤ ተቀበሉ፤ ሌሎችም መዳንን ሳይቀበሉ የሚበልጠውን ትንሣኤ           

እንዲያገኙ እስከ ሞት ድረስ ተደበደቡ፤ ሌሎችም መዘበቻ በመሆንና በመገረፍ ከዚህም በላይ በእስራትና            

በወኅኒ ተፈተኑ፤ በድንጋይ ተወግረው ሞቱ፣ ተፈተኑ፣ በመጋዝ ተሰነጠቁ፣ በሰይፍ ተገድለው ሞቱ፣ ሁሉን            

እያጡ መከራን እየተቀበሉ እየተጨነቁ የበግና የፍየል ሌጦ ለብሰው ዞሩ፤ ዓለም አልተገባቸውምና በምድረ            

በዳና በተራራ፣ በዋሻና በምድር ጕድጓድ ተቅበዘበዙ፡፡ እነዚህም ሁሉ በእምነታቸው ተመስክሮላቸው ሳሉ           

የተሰጠውን የተስፋ ቃል አላገኙም፣ ያለ እኛ ፍጹማን እንዳይሆኑ እግዚአብሔር ስለ እኛ አንዳች የሚበልጥ             

ነገርን አስቀድሞ አይቶ ነበርና፡፡  

 

“ደግሞም ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም፤ ምክንያቱም ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ 

ሁሉ እግዚአብሔር መኖሩንና ከልብ ለሚሹትም ዋጋ እንደሚሰጥ ማመን አለበት፡፡”  

(አ.መ.ት.) ዕብ. 11፡6 

 

እያንዳንዳችን ሦስት ሐብቶች አሉን፡- ጊዜ፣ ጉልበትና ያለን ሃብት/ንብረት፡፡ መንፈስ ቅዱስ እነዚህን 

ሃብቶቼን እንዲጠቀም በሕይወቴ ውስጥ ስፈቅድለት ከወርቅ፣ ብርና የከበረ ድንጋይ ዘላለማዊ  ሽልማት 

ያለውን ፍሬ ለእኔ ይሰራል፡፡ እነዚህ ሃብቶቼን መንፈስ ቅዱስ እንዳይጠቀም እንቅፋት ስሆንበት ደግሞ 

ከእንጨት ከገለባና አገዳ ጊዚያዊ የሆነና ለሽልማት የማያበቃ ሕንፃ ራሴ ለራሴው እሰራለሁ፡፡ 
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3-16 ለ የክርስቶስ የፍርድ ወንበር (ቤማ) ወይም የሽልማት ዶክትሪን  

(ከ www.bible.org የተወሰደ) 

(ደምቀው የተፃፉና የተሰመረባቸው ቃላት ትኩረትን የሚሹ ጉዳዮች ናቸው፡፡)  

 

በሐዲስ ኪዳን ከሚገኙ ታላላቅ ትምህርቶች አንዱ የሽልማት ዶክትሪንና የክርስቶስ የፍርድ ወንበር           

ትምሕርት ነው፡፡ ይህ አስተምህሮ ብዙ ጊዜ የተዘነጋና፣ በትምሕርት መልክ የሚሰጥ ሲሆንም ከግሪኩ ላይ             

ተተርጉሞ ከተወሰደው ‹‹ፍርድ›› ከሚለው ቃል የተነሳ በተሳሳተ መንገድ ሲቀርብ ይስተዋላል፡፡ 

 

ሳሙኤል ሆይት ስለዚህ ጉዳይ ሃሳቡን ሲሰጥ፣ በአሁኑ ጊዜ ስለ ክርስቶስ የፍርድ ወንበር ባሕሪ በርካታ              

ንትርኮችና ግርታዎች ይስተዋላሉ፡፡ በእንግሊዘኛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ‹‹የክርስቶስ የፍርድ ወንበር›› ተብሎ           

የተቀመጠው አገላለፅ አንዳንዶች ስለ ጉዳዩ አላማና ባሕሪ የተሳሳተ ማጠቃለያ ላይ እንዲደርሱ አድርጓቸዋል፡፡            

በዚህ የእንግሊዘኛ ትርጉም ምክንያት ከሚስተዋሉ የተለመዱና የተዛቡ አመለካከቶች አንዱ በዚህ ወቅት           

እግዚአብሔር በአማኙ ሕይወት ውስጥ በታዪት ኃጢአቶች አንጻር አማኙን ይቀጣል የሚለው ነው፡፡ 

 

ምንም እንኳን ኃጢአት ያለው ዘላለማዊ አሉታዊ ፋይዳ በቀላል የሚታይ ባይሆንም፣ የክርስቶስ የፍርድ            

ወንበር ጌታ እግዚአብሔር፣ በእርሱ ልጆች የተሰራውን ኃጢአት የሚቀጣበት ጊዜ እና ቦታ አይደለም፡፡            

ሕይወታችን ለጌታ ስራ እንደዋለ መጠን ሽልማት የምናገኝበት ወይም የምናጣበት ስፍራ እንጂ፡፡ 

 

በሌላ አገላለጽ ሽልማት፣ መንፈስ ቅዱስ በሕይወቴ ውስጥ ፍሬ እንዲያፈራ ከእርሱ ጋር በሕብረት በመጣመር             

በእምነት የኖርኩበት ኑሮ ውጤት ነው ፡፡ በ 1ተሰሎንቄ 2፡19-20 ላይ ጳውሎስ ለዚህ ሽልማት ራሱንና ቤተ              

ክርስቲያንን ሲያበረታታ እንመለከታለን፡፡ የመጀመሪያው የተሰሎንቄ መልዕክት የዚህን ሽልማት ጉዳይ         

በእያንዳንዱ ምዕራፍ ላይ ይጠቀስና በሁለተኛው መልዕክት ላይ ደግሞ ዋናኛ የደብዳቤው ትምሕርት ይሆናል፡፡            

የጌታ ዳግም ምፅአት ለአለም ብቻ ሳይሆን ለእኛ ለምናምን ለእያንዳንዳችን ታላቅ ትምሕርት የያዘ የሐዲስ             

ኪዳን እውነት ነው፡፡ በመጨረሻው የራዕይ መጽሐፍ ክፍል ላይ እነዚህን የጌታ ቃሎች እናገኛለን፡፡ ‹‹እነሆ             

በቶሎ እመጣለሁ ለእያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን እከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከእኔ ጋር አለ፡፡››  (ራዕ. 22፡12) 

 

ድነት፣ የእግዚአብሔር ነጻ ስጦታ ነው፤ እያወራን ካለው ሽልማት ጋርም ምንም ግንኙነት የለውም፡፡            

ከምግባሮቻችን በመነሳት በሕይወታችን ላሳየነው ታማኝነት ሽልማት የምናገኝበት እና ታማኝ ላልሆንበት          

ደግሞ ሽልማት የምናጣበት ጊዜ ከፊታችን አለ፡፡ ሽልማት በክርስትና ሕይወት ውስጥ ዋነኛ አነሳሽ            
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ምክንያት/motivation ከሚሆኑን ነገሮች መካከል አንዱ ነው፤ እየሆነ ካልሆነም ከዚህ በኋላ መሆን አለበት፡፡            

ስለ አነሳሽ ምክንያቶች ባህሪ ከማውሳታችን በፊት የእነዚህን ሽልማቶች ባሕሪ ልንገነዘብ ይገባል፡፡ አንዳንዶች            

ይህንን ጉዳይ ለመረዳት የሚቸገሩበት ምክንያቶች አንዱ የሽልማት አስተምህሮ ‹‹ፀጋ›› ን ወደጎን በማድረግ            

‹‹ሽልማት ስለሚገባው ችሎታ›› ትኩረት የሚሰጥ ነው ብለው ስለሚያስቡ ነው፡፡ ከዚህ ጋር በማያያዝ            

እግዚአብሔርን፣ ከፍቅር በመነሳትና ለእርሱ ክብር ስንል ብቻ ልናገለግለው ይገባል ሲሉ ይደመጣሉ፡፡ በእርግጥ            

ነው እግዚአብሔርን ከፍቅር በመነሳትና ለእርሱ ክብር ስንል ልናገለግለው ይገባል፡፡ የሽልማት ባህሪንም           

መረዳት እንዲሁ እንድናደርግ ያስተምረናል፡፡ 

 

እግዚአብሔር ድነትን ይሰጠናል፡፡ ይህን በእምነት የምንቀበለው ነው፡፡ ደግሞም ስለ መልካም ሥራችን           

ይሸልመናል፡፡ እግዚአብሔር ፀጋውን እስከተጠቀምንበት ድረስ መፈለግንና ማድረግን በእኛ ውስጥ ሆኖ          

ይሰራል (ፊል 2፡12-13)፡፡ ነገር ግን ለማገልገል መፍቀድና ይህንንም ለማድረግ ትጋት ከእኛ የሚጠበቁ የእኛ             

ድርሻዎችና የእኛ አስተዋፅኦዎች ናቸው፡፡ እናም እግዚአብሔር ይህንን ነገራችንን፣ ሽልማት እንደሚገባው          

አድርጎ ይቆጥረዋል፡፡ 

1ቆሮ. 15፡10 ነገር ግን በእግዚአብሔር ጸጋ የሆንሁ እኔ ነኝ፤ ለእኔም የተሰጠኝ ጸጋው ከንቱ አልነበረም              

ከሁላቸው ይልቅ ግን ደከምሁ፣ ዳሩ ግን ከእኔ ጋር ያለው የእግዚአብሔር ጸጋ  ነው እንጂ እኔ አይደለሁም፡፡ 

ቆላ. 1፡29 ለዚህም ነገር ደግሞ፣ በእኔ በኃይል እንደሚሠራ እንደ አሠራሩ እየተጋደልሁ፣ እደክማለሁ፡፡ 

ቁልፍ ጥቅሶች ፡ ሮሜ. 14፡10-11፤ 1ቆሮ. 3፡11-15፤ 2ቆሮ. 5፡9-10፤ 1ዮሐ. 2፡28፤ ራዕ. 3፡11-12 

 

የፍርድ ወንበር (ቤማ) ትርጓሜ 

የሮሜ መልክት 14፡10 እና 2ቆሮንቶስ 5፡10 ስለ ‹‹ፍርድ ወንበር›› ያወራሉ፡፡ ይህ ሀሳብ የአንድ «bema››              

የተሰኘ የግርክ ቃል ትርጓሜ ነው፡፡ በወንጌላትና ሐዋሪያት ስራ ላይ «bema›› የሚለው ቃል የሮማዊያኑ             

ፈራጆች ወይም ገዥዎች ውሳኔ ለመስጠት እና ብይን ለማድረግ የሚቀመጡበትን ጉብታ ስፍራ           

የሚያመለክት ሲሆን (ማቴ. 27፡19፣ ዮሐ. 19፡13)፣ ጳውሎስ በደብዳቤዎቹ የተጠቀመበት አጠቃቀም ግን           

የግሪክ አትሌቶችን ውድድር በሚያወሳ መልኩ እና ግሪካዊያን ‹እንደ ወረደ› (original use) በሚጠቀሙበት            

አግባብ ነው፡፡ ይህ ቃል የ Isthmian ጨዋታ ከሆነውና ዳኞች የዚህ ጨዋታ ሕጎች በተወዳዳሪዎች በአግባቡ              

መፈፀማቸውን በጥብቅ ከተከታተሉ በኋላ ለተወዳዳሪዎች ሽልማት ከሚሰጡበት የጨዋት ሃሳብ የተወሰደ          

ነው (2ጢሞ. 2፡5)፡፡  
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ሕጉ በሚፈቅደው መልኩ ጨዋታውን ያጠናቀቀው አሸናፊ በዳኛው ወደዚህ ጉብታ (bema) ፊት እንዲቀርብ            

ይደረግና የድሉ ተምሳሌት የሆነው ከለምለም ሳር የተሰራ አክሊል በራሱ ላይ ይቀመጥለታል (1ቆሮ.            

9፡24-25)፡፡ በእነዚህ ጥቅሶች ሁሉ ‹‹ጳውሎስ አማኙን መንፈሳዊ ውድድር ውስጥ ያለ አድርጎ           

ያስቀምጠዋል፡፡ ልክ ድል የነሳው የግሪክ አትሌት በ bema ፊት ቀርቦ የሚገባውን እንደሚቀበል፣ አማኝም             

በክርስቶስ bema ፊት የማይጠፋውን አክሊል ለመቀበል ይቀርባል፡፡ በ bema ያለው ዳኛ፣ ድል ለነሱት             

ሽልማት የሚያበረክት እንጂ ተሸናፊዎችን የሚገርፍ አይደለም ፡፡  

 

በክርስቶስ የፍርድ ወንበር ወቅትም፣ ተገቢው ምርመራ ከተደረገ በኋላ ተሸላሚውና የማይሸለመው ተወዳዳሪ           

ማን እንደሆነ ይፋ የሚሆንበት እንጂ አማኞች ስለሰሩት ኃጢአት ቅጣት የሚቀበሉበት ጊዜ አይደለም፡፡ ጉዳዩ             

በዚህ መንገድ ካልታሰበ፣ ከተጠናቀቀው ከክርስቶስ የመስቀል ሥራ ጋር የሚጋጭ ሃሳብ ይሆናል፡፡ ምክንያቱም            

እርሱ የኃጢአታችንን ዋጋ ሁሉ ከፍሏልና፡፡ 

 

ኃጢአትን በተመለከተ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው ትምሕርት፣ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነ ሁሉ በፀጋው           

አማካኝነት ከፍርድ ነፃ መሆኑን ነው (ዮሐ. 3፡18፣ 5፡24፣ 6፡37፣ ሮሜ. 5፡1፣ 8፡1፣ 1ቆሮ. 11፡32)፡፡ ክርስቶስ               

የአማኙ ፍፁም ተለዋጭ/ቤዛ ስለሆነ አማኙ ካለፈ፣ ከአሁንና ከወደፊት ጊዜ የኃጢአት (ቆላ 2፡13) ፍርድ ሁሉ              

ነፃና በክርስቶስ በመሆኑ እንደ ክርስቶስ ያለ ነውር ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት ይታያል (1ቆሮ. 1፡30፣ ኤፌ.              

1፡6፣ ቆላ. 2፡10፣ ዕብ. 10፡14)፡፡ አማኝ፣ ክርስቶስ በእግዚአብሔር እንደ ተወደደ እንዲሁ የተወደደ ነው             

(ዮሐ. 17፡23)፡፡ 

 

የ ቤማ ጊዜ 

ይህ የሚሆነው፣ የቤተ ክርስቲያን መነጠቅ ወይም ትንሳኤን ተከትሎ ጌታን በአየር ለመቀበል በደመና            

ከተነጠቅን በኋላ ነው (1ተሰ. 4፡13-18)፡፡  

 

ይህን አመለካለት በመደገፍ የሚሰጡ ምክንያቶች፡-  

በሉቃስ 14፡12-14፡- መሠረት ሽልማት፣ የቤተ ክርስቲያን ትንሳኤና መነጠቅን ተከትሎ የሚሆን ነገር ነው፡፡ 

ራዕይ 19፡8፡- ከታላቁ መከራ ፍጻሜ በኋላ ጌታ ከሙሽሪት ጋር ሲመለስ የተሸለመች ሆና እንደምትመጣ             

ያሳያል፡፡ ሽልማቱም እንደ ቀጭን የተልባ እግር (እርሱም የቅዱሳን የጽድቅ ስራ) ሆኖ ተገልጧል፡፡ ይህ፣ ያለ              

ጥርጥር የሽልማት ውጤት 

እንደሆነ ያሳያል፡፡  
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2ጢሞ. 4፡18 እና 1ቆሮ. 4፡5፡- ሽልማቶች ከ ‹ያን ቀን› እና ከ ‹ጌታ መምጣት› ከሚሉ ሐረጎች ጋር                

ተያይዘው ቀሪበዋል፡፡  

 

ለቤተ ክርስቲያን ይህ ጊዜ ማለት የ 1ተሰ. 4፡13-18 ተዕይንት ጊዜ ማለት ነው፡፡ የትዕይንቱ ቅደም ተከተል               

ይህን ይመስላል፡- (1) መክበራችንንና የትንሳኤ አካል መልበሳችንን የሚያበስረው መነጠቅ፣ ከዛም (2)           

በሰማያት ከጌታ ጋር ከፍ ማለት፣ በመቀጠልም (3) በ bema ፊት መመርመርና፣ በመጨረሻም (4)             

ሽልማቶችን ማግኘት ይሆናል 

ማለት ነው፡፡  

 

የ ቤማ ስፍራ 

ይህ ትዕይንት በጌታ መገኘት፤ በሰማያዊ ስፍራ የሆነ ቦታ ላይ ይፈጸማል፡፡ 1ተሰ. 14፡17፣ ራዕ. 4፡2 እና 19፡8                

ይመልከቱ፡፡ 

 

በ ቤማ ተሳታፊ የሚሆኑት 

ከ ቤማ ጋር ተያያዥ የሆኑ ጥቅሶች ሁሉ የሚያወሱት በዚህ ስፍራ ላይ የሚገኙት አማኞች ናቸው (ሮሜ.               

14፡10-12፣ 1ቆሮ. 3፡12፣ 2ቆሮ. 5፡9፣ 1ዮሐ. 2፡29፣ 1ተሰ. 2፡19-20፣ 1ጢሞ. 6፡18-19፣ ቲቶ 2፡12-14             

(ለመልካም ምግባር የተሰጠውን ትኩረት አስተውል)፡፡ 

 

የትንሳኤ ፕሮግራም እና የብሉይ ኪዳን ቅዱሳት ሽልማት የሚሆነው ከታላቁ መከራ በኋላ፣ ቅዱሳን በሰማያት             

ከታዩና ከተሸለሙ በኋላ ከዛም ከጌታ ጋር ሊገዙ ወደ ምድር ከመጡ በኋላ ይሆናል (ራዕ. 19፡8ን ከ ዳን.                

12፡1-2 እና ማቴ. 24 ጋር በጋራ ይመልከቱ)፡፡ 

 

በየትኛውም መንፈሳዊ ሁኔታ ውስጥ ያሉ አማኞች ሁሉ በ ቤማ ፊት ስለ ሕይወታቸው ምላሽ ይሰጡ ዘንድ               

እንደ ስራቸው መጠንም ዋጋን ይቀበሉ ወይም ያጡ ዘንድ ይቀርባሉ፡፡ አንዳንድ የከፊል መነጠቅ አስተምህሮ             

ተከታዮች እንደሚያስቡት፣ በመነጠቅ ሂደት የሚተባበሩት ከጌታ ጋር ሕብረት ያላቸው ክርስቲያኖች ብቻ           

ናቸው፡፡ ይህም የሚሆነው በተቀሩት ክርስቲያኖች ላይ የኃጢአት ቅጣት ለማስተላለፍ ነው ይላሉ፡፡ ከላይ እንደ             

ተመለከትነው ይህ ሃሳብ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለኃጢያታችን ዋጋ ከከፈለው ከክርስቶስ የመስቀል ስራ ጋር             

የሚጣረስ ብቻ ሳይሆን ከ 1ተሰ. 5፡8-11 ትምሕርትም ጋር ይቃረናል፡፡... እግዚአብሔር ለቁጣ           

አልመረጠንምና፣ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መዳንን ለማግኘት ነው እንጂ፡፡ 
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የዚህ ክፍል አውድ የሚያሳየን ጳውሎስ፣ የጌታን ዳግም መመለስ እና የቤተ ክርስቲያንን መነጠቅ ትኩረቱ             

አድርጎ እንደጻፈ ነው (1ተሰ 4፡13-18)፡፡ መነጠቅ ፣ ጳውሎስ በ 1ተሰ. 5፡1-3 ላይ እነደ ገለፀው             

ከእግዚአብሔር ቁጣ የምንድንበት መንገድ ነው፡፡ በተጨማሪም በቁጥር 10 ላይ የተገለፁት መንቃት እና            

ማንቀላፋት የሚሉት ቃሎች መንፈሳዊ ወይም ሞራላዊ ሁኔታን የሚያመለክቱ እንጂ በ 4፡13-14 ላይ            

እንደተገለፀው ክርስቶስ በሚመጣበት ወቅት በሕይወት ያሉ ወይም የሞቱ ሰዎችን ሁኔታ አያመለክትም፡፡           

የዚህን እውነታ ከ 5፡4-8 አውድ እና ለመተኛት ከተጠቀመበት ቃሎች መለወጥ አንፃር መረዳት እንችላለን፡፡ በ              

5፡10 ላይ koimao የሚለውን ቃል ሳይሆን Katheudo የሚለውን የግሪክ ቃል ተጠቅሟል፡፡ ይህን በ             

4፡13-14 ላይ ከተገለፀው አካላዊ ሞት ጋር ዘይቢያዊ ትስስር እንዲኖረው አድርጓል፡፡ ምንም እንኳን            

Katheudo የሚለው ቃል (5፡10 ላይ የተገለጸው) አካላዊ እንቅልፍና ሞትንም ጭምር የሚያሳይ ቢሆንም            

ከመንፈሳዊ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ መልኩ ከመንፈሳዊ ደንታ ቢስነት ወይም ከሥጋዊ ስሜት አልባነት/ባዶነት            

ጋር በተያያዘ ጥቅም ላይ ይውላል፡፡ ይህ ነው እንግዲህ የምዕራፍ 5 አውድ፡፡ እንግዲያው ዋናው ቁም ነገር               

የሚከተለው ይሆናል፡- በክርስቶስ ፍፁምና የተጠናቀቀ ሞት ባህሪ ምክንያት (ቁጥር 10 ላይ ያለውን ስለ እኛ              

ሞተ ለሚለው ሃሳብ ትኩረት ሰጥተው ይመልከቱ) መንፈሳዊ ሁኔታችን ንቁም ይሁን አይሁን ሁላችን አብረን             

ከእርሱ ጋር ለመኖርና በ ቤማ ፊት ስለ ሕይወታችን መልስ ለመስጠት እንነጠቃለን፡፡  

 

በ ቤማ ያለው መርማሪ ወይም ፈራጅ  

ይህ ፈራጅ አሁን ባለው ሕይወት አንኳ ሳይቀር ሥራችንን ወደ ብርሃን እያወጣ ጉዟችን ከእውነት ስለመሆኑ              

እየመረመረ ያለው ኋላም በ ቤማ ፊት ስንገኝ ይህንኑ የሚያደርገው ኢየሱስ ብቻ ነው (ራዕ. 1-2፣ 1ቆሮ.               

4፡5፣ 2ቆሮ. 5፡10፣ 1ዮሐ. 2፡28)፡፡ በሮሜ. 14፡10 ላይ ይህንን የምርመራ ወቅት ሐዋርያው የ እግዚአብሔር              

ቤማ ሲለው በ2ቆሮ. 5፡10 ላይ ደግሞ የክርቶስ ቤማ ብሎ ይገልፀዋል፡፡ ሁለቱን ሃሳቦች አጋጥሞ በማየት              

እግዚአብሔር የሆነው ኢየሱስ መርማሪያችንና ሸላሚያችን ነው የሚለውን ቁም ነገር ማግኘት እንችላለን፡፡ 

 

የ ቤማ አላማና መሰረተ ሃሳብ 

የ ቤማ አላማና መሰረት ሃሳብ፣ ከሃሳቦቹ ሁሉ ዋና እና ከ ቤማ ተግባራዊ አተያይ ጋር ፊት ለፊት እንድንገናኝ                 

የሚያደርገን ይሆናል፡፡ በዚህ ረድፍ ስር ከሚነሱት አበይት ጥያቄዎች መካከል፡- ለምንድን ነው በ ቤማ ፊት              

የምንቀርበው? ለሽልማት ብቻ ነው ወይስ ማጣትም አለው? የቅጣት ብይን ይሰጥበታል? ታላቅ ሐዘንስ            

ይኖራል? ቤማ ተግባራዊ የሚሆንበት መሰረት ምንድን ነው? በኃጢአት ላይ ተመስርቶ ነው? ወይስ            

በመልካም ተግባራችን ላይ? ወይስ በሌላ? የሚሉት ይጠቀሳሉ፡፡ 
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ችግሩ፡- በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቤማን በተመለከተ ትንሽ የማይባሉ ንትርኮችና ግራ መጋባቶች አሉ፡፡            

‹‹የፍርድ ወንበር›› የሚለው ቃል ትርጉም፣ የቃሉን ታሪካዊና ባህላዊ ዳራ ጠንቅቆ ካለማወቅና የክርስቶስን            

የተጠናቀቀ የመስቀል ስራ በብዥታ ከተመለከተ የስነ-መለኮት አስተምህሮ በመነሳት በተዛባ መልክ ይቀርባል፡፡           

ይህም አስተሳሰብ በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ይህ ትዕይንት (ቤማ) እግዚአብሔር ቢያንስ ላልተናዘዝነው            

ኃጢአት አልያም ለኃጢአታችን ተገቢውን ቅጣት የሚሰጥበት ስፍራ እንደሆነ እንዲገነዘቡ አድርጓቸዋል፡፡ 

 

ቤማን በተመለከተ 3 ምልከታዎች፡- 

የሦስቱ ምልከታዎች ማጠቃለያ ሃሳብ በአጭሩ ለማቅረብ የሳሙኤል ሆይትን አባባል ከ bibliotheca sacra            

ላይ እንጠቅሳለን፡፡  

 

አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች፣ የፍርድ ወንበርን - ከአስጨናቂ መከራ ቦታ እና ከፍርሀት ስፍራ ጋር              

ከማዛመዳቸው በተጨማሪ ክርስቶስ የእያንዳንዱን አማኝ ኃጢአቶች (ቢያንስ ኑዛዜ ያልቀረበባቸውን)         

በትንሳኤ በተባበረችውና በተነጠቀችው ቤተ ክርስቲያን ፊት የሚገልጥበት ስፍራ አድርገው ይቆጥራሉ፡፡          

አንዳንዶች እንደውም ከዚህ አልፈው፣ በዚህ የምርመራ ወቅት ክርስቲያኖች ስለ ኃጢአታቸው የተወሰነ           

መከራን ይቀበላሉ ሲሉም ይደመጣሉ፡፡  

 

በሌላ አንፃር፣ ሌላው ቡድን ይህንን ትዕይንት የሽልማት ሥነ ሥርዐት ወቅት አድርጎ ያቀርባል፡፡ ሽልማት             

ለእያንዳንዱ ክርስቲያን ይሰጣል፡፡ የዚህ ፍርድ ውጤት፣ ይላሉ እነዚህ ቡድኖች፣ እያንዳንዱ አማኝ ባገኘው            

ሽልማት አመስጋኝ ይሆናል፤ በተጨማሪም ጥቂት እፍረት ያጋጥመዋል ወይንም ከነጭራሹ አያጋጥመውም፡፡  

 

ሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ደግሞ ማዕከላዊውን ስፍራ በመያዝ፣ ለምርመራው ጊዜ ከባድነት           

ተገቢ ስፍራ በመስጠት፣ የፍርድ ቀኑ ያለውን የሽልማት አላማ ያንፀባርቃሉ፡፡ በዚህ ምድር ላይ ታማኝ ሆኖ              

ስለ መኖር አስፈላጊነትና ጠቃሚነት ትኩረት ይሰጣሉ፡፡ ሆኖም በ ቤማ ወቅት በአማኞች ላይ አለ ተብሎ              

በሚታሰበው የቅጣት ሀሳብ አይስማሙም፡፡ 'እያንዳንዱ አማኝ ሁሉን በሚያውቅ ቅዱሱ ክርስቶስ ፊት ስለ            

ሕይወቱ መልስ ይሰጣል'- ለሚለው አስተሳሰብ ትኩረት ይሰጣሉ፡፡ በሥጋ ኃይል የተሰራ ሥራ ሁሉ ዋጋ             

የሚያሳጣ ሲሆን በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የተሰሩ ሥራዎች ሁሉ ግን ሽልማት የሚያስገኙ ናቸው ይላሉ፡፡             

ይህንን አስተሳሰብ የሚጋሩ ቡድኖች፣ ክርስቲያን አስቀድሞዉኑ ፃድቅ ተደርጎ ስለተቆጠረ ያለ ምንም ኩነኔ            
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በክርስቶስ ፊት መቆም ይችላል ይላሉ፡፡ ክርስቶስ የአማኞችን ኃጢአት ሁሉ ተሸክሟልና ምንም አይነት            

ቅጣት/ፍርድ ለአማኞች አይገባም የሚለውንም ሃሳብ ያሰምሩበታል፡፡  

 

ይህን መጨረሻ ላይ የቀረበው አመለካከት ከመጽሐፍ ቅዱስ ጠቅላላ ሀሳብ ጋር የሚዛመድ ነው ብለን             

እናምናለን፡፡ የ ቤማን አላማ መሠረተ ሃሳብ ባሕሪ ስናጠና የዚህን ሀሳብ ዋቤዎች እንመለከታለን፡፡ ለአሁኑ ግን              

የተሳሳተ ማጠቃለያ ላይ እንዳንደርስ ይረዳን ዘንድ የእግዚአብሔር ቃል፣ ኃጢአት ወይም አለመታዘዝ ስለ            

ሚያስከትለው ጊዜያዊና ዘላለማዊ ከባድ ውጤቶች በግልፅ እንደሚናገር ማስገንዘብ እንወዳለን፡፡ ክርስቶስ          

ኃጢአታችንን ሁሉ ስለ ተሸከመልን በ ቤማ ፊት አማኝ የሚቀበለው የኃጢአት ቅጣት ባይኖርም ክርስቲያኖች             

ለኃጢአት አነስተኛ ግምት ሊሰጡ ፈፅሞ አይገባም፡፡ ምክንያቱም ኃጢአት ከባድ ውጤቶች አሉትና፡፡  

 

ኃጢአት ወይም አለመታዘዝ የሚያስከትለው የአሁን ጊዜ ውጤት  

ከዚህ በታች ያለው ዝርዝር ሁሉን ያጠቃለለ ባይሆንም ኃጢአት በአማኙ ሕይወት ውስጥ የሚናቅ ነገር             

አለመሆኑን በከፊል ያሳያል፡፡ 

1. ከጌታ ጋር ያለንን ሕብረት ያሳጣናል ፡፡ በአንድ ሰው ውስጥ ያለ የታወቀ ኃጢአት ከጌታ ጋር ያለውን የቅርብ                

ግንኙነት ያውካል፤ የግለሰቡን ደስታና ሰላምን ያጠፋል (መዝ. 32፡3-4)፡፡ 

 

2. ከጌታ የሆነ መለኮታዊ ዲሲፕሊን/ሥነ ስርዓት መማር ፡፡ የሥነ ስርዓት ትምሕርትን እንደ ቅጣት ማየት             

የለብንም፡፡ ከእግዚአብሔር ዘንድ ያለው ስነ ስርአት የማስያዝ ትምሕርት አብ ልጆቹን ለማሰልጠን እና            

ለማሳደግ የሚጠቀምበት መልካም መንገድ ነው፡፡ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በፈተና፣ በመከራ፣ በውድቀት፣           

በአስቸጋሪ ሁኔታና በመሳሰሉት ሁኔታዎች ያሰለጥነናል፡፡ በግትርነታችን መቀጠል ስንፈልግ ስቃይና መከራችን          

እያደገ እንዲመጣ ይፈቅዳል፡፡ የዚህ ሁሉ አላማው ደግሞ እኛን ወደ እርሱ መመለስ ነው (ዕብ. 12፡5-11)፡፡              

አማኙ ባለመናዘዝ ፀንቶ ከኖረ እንደ አናንያ እና ሰፒራ (ሐዋ. 5) እንዲሁም በቆሮንቶስ እንደነበሩ አንዳንድ              

ኃጢአታቸውን መናዘዝ እምቢ እንዳሉ አማኞች ሞትን ሊቀምስ ይችላል (1ቆሮ. 11፡28 እንዲሁም 1ዮሐ.            

5፡16-17)፡፡ 

 

3. ኃይልና ፍሬያማነትን ማጣት ፡፡ ኃጢአታችንን በእውነተኛ ልብ መናዘዝ ስናቆም በውስጣችን ያለውን           

መንፈስ እናጠፋለን፡፡ ይህ ማለት ደግሞ በእምነት በእግዚአብሔር አቅርቦት መኖር አቁመን በሥጋ ኃይል መኖር             

እንጀምራለን ማለት ነው፡፡ በሌላ አነጋገር፣ በሥጋችን ማስተዋል ሕይወትን ወደ መምራት ዘወር እንላለን (ገላ.             

3፡1-5፣ 5፡5፣ ኤር. 2፡12-13) የዚህ ውጤቱ ደግሞ የሥጋ ፍሬና ፍሬቢስ መዘዙ ይሆናል (ገላ. 5፡19-21.26)፡፡              
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የእምነትና የመታዘዝ ሕይወት ደግሞ በእርሱ ውስጥ ከመኖር (ከሕብረት) ውጪ የማይታሰብ ነው (ዮሐ.            

15፡1-7)፡፡ 

 

4. ከአጋጣሚዎች ጋር መተላለፍ ፡፡ ሕይወታችንን የሚመራው ጌታ ሳይሆን ራሳችን በሚሆንበት ወቅት፣ ስለ            

ሰዎችና ስለ አገልግሎት አጋጣሚዎች ግዴለሾች እንሆናለን- ራዕይ እናጣለን፡፡ ሥጋዊ አማኞች የራሳቸውን           

አጀንዳዎች ከማሟላትና የግላቸውን ግቦች ከመምታት ውጪ ሌላ ራዕይ አይኖራቸውም (ዮሐ. 4፡34)፡፡ 

 

5. ለአገልግሎት መነሳሳትና ፍላጎት ማጣት፡፡ ሥጋዊ አማኞች በራሳቸው የግል ፍላጎቶች ቁጥጥር ስር ያሉ             

ናቸው (ገላ. 5፡16)፡፡ እስቲ ስለ ራስ ወዳድነት ጥቂት እንበል፡፡ ዜን ሆገስ ራስ ወዳድነትን አስመልካቶ የሚለው               

ነገር አለ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ራሳችን ደስታና መልካም ነገሮች ግድ እንዳይኖረን አያስተምረንም፡፡            

ፈንጠዝያዎችና እርካታዎች ሕገወጥ ድርጊቶች አይደሉም፡፡ እግዚአብሔር አዳምንና ሔዋንን በኤድን ገነት          

ሲያኖራቸው ‹‹ለማየት ደስ የሚያሰኘውን፣ ለመብላትም መልካም የሆነውን ዛፍ ...›› ሁሉ አብቅሎላቸው           

ነበር (ዘፍ. 2፡9)፡፡ ከተከለከለው የዛፍ ፍሬ በቀር በሌላው ፍሬ ሁሉ መደሰት ይችሉ ነበር፡፡ ጳውሎስም              

በተመሳሳይ በ 1ጢሞ. 6፡17 ላይ እንዲህ ይለናል፡፡ እግዚአብሔር ‹‹ደስ እንዲለን ሁሉን ነገር አትርፎ ...››              

ይሰጠናል፡፡ ራስ ወዳድነት የራስን ጥቅም በማስጠበቅ መልኩ ሊበየን አይገባም፡፡ ነገር ግን ራስ ወዳድነት ማለት              

የራሱን ጥቅም በእግዚአብሔር መንገድ ከማስፈፀም ይልቅ በራስ መንገድ ማስፈፀምን ያመለክታል፡፡ ‹‹ፍቅር››           

ከሁሉ የሚልቅ የክርስትና ምግባር እንደ መሆኑ መጠን እውነተኛ ራስ ወዳድነት ይህንን የፍቅር ህግ በመጣስ              

የሚደረግ የራስን ጥቅም የማስጠበቅ መንገድ ነው ፡፡ 

 

በእግዚአብሔር መንገድ የራስን ጥቅም ለማስጠበቅ የሚደረግ ጥረት፣ ሕጋዊ ነው፡፡ ራስ ወዳድነት የሌሎችንና            

የእግዚአብሔርን ፈቃድ ጨፍልቆ በራስ ጉዳይ ላይ ብቻ መጠመድን ያመለክታል፡፡ አዳምና ሔዋን መልካምንና            

ክፉን ዛፍ ለመብላት በወሰኑ ጊዜ የተንቀሳቀሱበት አነሳሽ ምክንያት ራስ ወዳድነትና በእግዚአብሔር ላይ            

ያለመደገፍ ዝንባሌ ነበር፡፡ ይህም የጣኦት አምልኮና ሐጢአት ይባላል፡፡ በተቀሩት የዛፍ ፍሬዎች እየተደሰቱ            

በነበሩበት ወቅት ደግሞ በእርሱ ላይ በመደገፍና በመታዘዝ ሆነው የራሳቸውን ጥቅም ያስጠብቁ ነበር፡፡ 

 

6. የተቋረጠ ሕብረትና የተስተጓጎለ ግንኙነት፡፡ ሥጋዊነት፣ በአካባቢያችን አብረውን ከሚኖሩ ቤተሰቦቻችን፣          

ጓደኞቻችን፣ እና አብረውን የክርስቶስን አካል ከሚያገለግሉ አማኞች ጋር የተበላሸና ስቃይ ያለው ሕብረት            

እንድንገፋ ያደርገናል (ገላ. 5፡15፣ ዕብ. 12፡15)፡፡ 
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7. ጤና ያሳጣል፤ ከፍተኛ ጥንካሬና ወኔን ይሰልባል፡፡ እርግጥ ነው ሁሉም ህመም፣ ድካምና ስቃይ የኃጢአት              

ውጤት ሊሆን አይችልም፤ አይደለምም፡፡ ሆኖም አንዳንድ ጊዜ የኃጢአት ውጤትም ሊሆኑ ይችላሉ (1ቆሮ.            

11፡29-30፣ 1ዮሐ. 5፡16-17፣ ምሳሌ 17፡22፣ 14፡30)፡፡ 

 

8. በ ቤማ ወቅት ሽልማት ማጣትን ያስከትላል ፡፡ 1ቆሮ. 3፡13-15 ‹‹የእያንዳንዱ ሥራ ይገለጣል፤ በእሳት ስለ              

ሚገለጥ የ ቀን ያሳያልና፣ የእያንዳንዱም ሥራ እንዴት መሆኑን እሳቱ ይፈትነዋል፡፡ ማንም በእርሱ ላይ             

ያለጸው ሥራ ቢጸናለት ደመዎዙን ይቀበላል፤ የማንም ሥራ የተቃጠለበት ቢሆን ይጎዳበታል፣ እርሱ ራሱ ግን             

ይድናል፣ ነገር ግን በእሳት እንደሚድን ይሆናል››፡፡ 

 

የ ቤማ ዓላማ 

ቤማ ለቅጣት የታለመ አይደለም፡፡ የተናዘዝነውም ሆነ ያልተናዘዝነውን የእኛን የአማኞችን ኃጢአት          

የመቅጣት አላማም አላነገበም ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ የኃጢአተኛውን ኃጢአት በተመለከተ እግዚአብሔር አንዴ፣          

ለዘላለም የራሱን ፍትህ በመስቀሉ ላይ መግለጡን ያስተምረናል፡፡ እግዚአብሔር፣ ኢየሱስ ለአማኙ የከፈለውን           

የኃጢአት ዋጋ ከተቀበለ በኋላ እንደገና አማኙም እንዲከፍል የሚጠይቅ ከሆነ ለኃጢአት ሁለት ዋጋ እየጠየቀና             

ኢ-ፍትሀዊ እየሆነ ነው ማለታችን ነው ፡፡ ቤማ ለቅጣት የታለመ ነው የሚለው ሃሳብ በቂና ሙሉ የሆነውን              

የክርስቶስን የመስቀል ስራ ፈፅሞ ይቃረናል፡፡ ክርስቶስ ለአማኙ ያለፈ፣ የአሁንና የወደፊት ኃጢአት ዋጋ            

ከፍሏል፡፡ አማኙ ሊቀበለው ይገባው የነበረውን ሽልማት ሊያጣ ይችላል እንጂ ለኃጢአቱ ዋጋ በመክፈል አንፃር             

አይቀጣም፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን ኃጢአት ሁሉ፣ የተናዘዝናቸውም ሆነ ያልተናዘዝናቸው፣         

በክርስቶስ የመስቀል ስራ አማካኝነት ይቅር እንደተባለልንና፣ አማኝ በፍርድ ቀን ስለ ኃጢአቱ የቅጣት ዋጋ             

እንደማይከፍል ነው፡፡ 

ቁልፍ ጥቅሶች ፡- የሚከተሉት ጥቅሶች የተሟላና የተጠናቀቀውን የክርስቶስን ስራ ባህሪ የሚገልፁ ናቸው፡፡ 

ዕብራዊያን 10፡14 አንድ ጊዜ በማቅረብ  የሚቀደሱትን የዘላለም ፍጹማን  አድርጎአቸዋልና፡፡ 

ሮሜ 5፡19 በአንዱ ሰው አለመታዘዝ ብዙዎች ኃጢአተኞች እንደ ሆኑ፣ እንዲሁ ደግሞ በአንዱ መታዘዝ             

ብዙዎች ጻድቃን  ይሆናሉ፡፡ 

ቆላሲያስ 2፡10 (አ.መ.ት.) እናንተም የገዥነትና የሥልጣን ሁሉ ራስ በሆነው በክርስቶስ ሙሉ ሆናችኋል፡፡ 

 

የሚከተሉት ጥቅሶች ደግሞ ፍፁም የሆኑ ውጤቶችና ማጠቃለያዎችን ያበስራሉ፡  

ዕብራዊያን 8፡12 ዓመፃቸውን እምራቸዋለሁና፣ ኃጢአታቸውንም ደግሜ አላስብም ፡፡ 
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ዕብራዊያን 10፡17-18 ... ኃጢአታቸውንና ዓመጻቸውንም ደግሜ አላስብም ይላል፡፡ የእነዚህም ስርየት          

ባለበት ዘንድ፣ ከዚህ ወዲህ ስለ ኃጢአት ማቅረብ የለም፡፡ 

ኢሳይያስ 44፡22 መተላለፍህን እንደ ደመና፣ ኃጢአትህንም እንደ ጭጋግ ደምስሼአለሁ፤ ተቤዥቼሃለሁና ወደ           

እኔ ተመለስ፡፡ 

ኢሳያስ 38፡17 እነሆ፣ ታላቅ ምሬት ለደኅንነቴ ሆነ፤ አንተም ነፍሴን ከጥፋት ጕድጓድ አዳንሃት፣ ኃጢአቴንም             

ሁሉ ወደ ኋላህ ጣልህ ፡፡  

 

የሚከተሉት ጥቅሶች ደግሞ ወደ ፍርድ እንደማንመጣ ያሳያሉ፡፡ ለምን? ምክንያቱም ክርስቶስ በእኛ ፈንታ            

ኃጢአታችንን በመሸከም እርግማን ሆኖልናልና፡፡ 

ሮሜ 5፡1 እንግዲህ በእምነት ከጸደቅን በእግዚአብሔር ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን እንያዝ፤ 

ሮሜ 8፡1 እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኵነኔ የለባቸውም፡፡ 

ዮሐንስ 3፡18 በእርሱ በሚያምን አይፈረድበትም ፤ በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ            

አሁን ተፈርዶበታል፡፡ 

ዮሐንስ 5፡24 እውነት እውነት እላችኋለሁ፣ ቃሌን የሚሰማ የላከኝንም የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው፣            

ከሞትም ወደ ሕይወት ተሻገረ እንጂ ወደ ፍርድ አይመጣም፡፡ 

 

ጥያቄ፡ - ታዲያ በምድር የሕይወታችን ዘመን ለምን ስለ ኃጢአታችን እንናዘዛለን? ለምንድን ነው           

እግዚአብሔር በሃናንና ሰፒራ (ሐዋ. 5) እንዲሁም በአንዳንድ የቆሮንቶስ አማኞች በኑዛዜ ያልቀረቡ           

ኃጢአቶች (1ቆሮ. 11፡28) ላይ ፍርድ ያሳለፈው? 

መልስ ፡- ይህ ጉዳይ አሁን ከምናወራው ጉዳይ ጋር ፈፅሞ አይገናኝም፡፡ 

1. በኑዛዜ ያልቀረበ ኃጢአት፣ ግንኙነቱ አሁን በዚህ ምድር ላይ ካልን ሕብረት ጋር እንጂ በእግዚአብሔር ፊት               

ካለን የመታየት መብት ጋር አይደለም፡፡ 

ያልተናዘዝነው ኃጢአት ጌታ ከእኛ ጋር በሚያደርገው ሕብረት ላይ ጥላውን ያጠላል (እንቅፋት ይሆናል)፡፡            

ሕይወታችንን ጌታ እንዳይቆጣጠረውም እክል ይሆናል፡፡ አሞጽ 3፡3 ላይ እንዲህ ይላል ‹‹በውኑ ሁለት ሰዎች             

ሳይስማሙ በአንድነት ይሄዳሉን?›› ምላሹ ‹‹ፈጽም›› የሚል ይሆናል፡፡ መናዘዝ ማለት ኃጢአታችንን          

በተመለከተ ከእግዚአብሔር ጋር መስማማትና በእግዚአብሔር ቁጥጥር ስር ለመሆን መመለስ ማለት ነው፡፡           

በክርስቶስ ባመንበት ቅፅበት የተደረገልን አንዴ ለዘላለም በሆነው የኃጢአት ይቅርታ ( ማለትም በክርስቶስ            

ሆነን እግዚአብሔር ፊት ለመቅረብ ጻድቅ ሆነን በተቆጠርንበት) እና ሕብረት ከማድረግ አንጻር በየእለቱ            

በሚደረግልን የኃጢአት ይቅርታ መካከል ያለውን ልዩነት ጠንቅቀን ልናውቅ ይገባል፡፡ በየዕለቱ ያለንን ሕብረት            
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ለማደስ የሚደረግ የኃጢአት ይቅርታና በክርስቶስ ውስጥ በመሆን በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም ብቃት           

ያገኘንበትን ይቅርታ ለይተን ማወቅ ይኖርብናል፡፡  

 

ቁልፍ ጥቅሶች ፡- ዕብ. 12፡5 እና 1ቆሮ. 11፡28-32 ይህ ክፍል እግዚአብሔር በምድር ላይ በአማኞች ላይ              

የሚያደርገውን የፍርድ ባህሪ ይገልፃል፡፡ ይህ፣ አማኞች ከሳቱበት ተመልሰው ዳግመኛ ከእግዚአብሔር ጋር           

ለመጓዝ ይችሉ ዘንድ እንዲሰለጥኑ ለማድረግ እግዚአብሔር የሚወስደው ስርአት የማስያዝ (የዲሲፕሊን)          

ቅጣት ነው፡፡ እነዚህ ጥቅሶች ስነ ስርዐት የማስያዝ ቅጣቶች፤ የተገለጡ ኃጢአቶችን ሳይናዘዙ ወደጎን            

የማድረግ ውጤቶች እንደሆኑ ያስተምሩናል፡፡ ኃጢአቶች ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ሕብረት ያውካሉና፡፡          

‹‹በተፈረደብን ጊዜ ከአለም ጋር እንዳንኮነን...›› (1ቆሮ. 11፡32) የሚለው ሀሳብ በሮሜ 1፡24 ላይ ከሰፈረው             

ሃሳብ ጋር የበለጠ አብሮ የሚሄድ ሲሆን ይህም ሰዎች ከእግዚአብሔር ፊታቸውን ባዞሩ መጠን            

የሚደርስባቸውን የሞራል ዝቅጠትና በሂደትም የሚደርስባቸውን ውድቀት ያመለክታል፡፡ ተመሳሳይ ነገር         

በአማኝ ሕይወትም ውስጥ ይከሰታል፡፡ ነገር ግን እግዚአብሔር ሂደቱ እንዳይከሰት የአማኙን ሕይወት ስነ            

ስርዐት ለማስያዝ ይቀጣል፡፡ 

 

2. ለሰራነው ኃጢአት ዋጋ በመክፈል አኳያ እግዚአብሔር በኃጢአታችን ላይ አይፈርድም፡፡ 

መጽሐፍ ቅዱስ፣ እግዚአብሔር በአማኙ ሕይወት በተደረገው ኃጢአት ላይ ያለውን ቁጣ ለመመለስ           

የክርስቶስ ሞት ፍፁምና ሙሉ እንደሆነ ያስተምረናል፡፡ በልጁ ሙሉና ፍፁም መስዋዕት አማካኝነት           

እግዚአብሔር በኃጢአት ላይ የነበረው የፍትህ ጥያቄ በሙላት ተመልሷል፡፡ አማኙ በኃጢአቱ ምክንያት           

ከሚያገኘው ቅጣት በክርስቶስ የምትክ አገልግሎት ወይም ቤዛነት አምልጧል፡፡ እዳውም በክርስቶስ ደም           

ተከፍሏል፡፡ አማኙ በክርስቶስ ሆኖ ለፍርድ ቀርቧል፣ ተፈርዶበታል፣ ተቀጥቷልም፡፡ 

ቤዛነት ተከፍሏልና እግዚአብሔር ሁለተኛ ቤዛ አይጠብቅም፡፡ እግዚአብሔር አማኙን በክርስቶስ የፅድቅ ልብስ           

ተሸፍኖ ይመለከተዋል፡፡ ስለዚህም እግዚአብሔር በአማኙ ሕይወት ውስጥ ሊነቅፈው የሚችለውን ሕጸጽ          

ሊያገኝ አይችልም፤ ክርስቶስን ለብሷልና፡፡ ስለዚህ በክርስቶስ የፍርድ ወንበር ፊት አማኝ ስለ ኃጢአቱ            

አይቀጣም፤ ስለ ኃጢአቱም ወደፊት የሚከፍለው ዋጋ አልቀረለትም፡፡ 

 

በዚህ ምድር ላይ አማኝ ላይ የሚደርሰው ቅጣት፣ የፍርድ ጉዳይ ሳይሆን የቤተሰብ ጉዳይ ነው፡፡ አባት ልጁን               

ለማረም እንደሚቀጣ ሁሉ እግዚአብሔር የልጁን መልክ እንመስል ዘንድ ለጥቅማችን ይቀጣናል/ስነ-ስርዓት          

አስይዘናል፡፡ 
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የ ቤማ አወንታዊ ገፅታ፣ የአማኝ ተግባር (ሥራ) መልካም መሆን አለመሆኑን ማለትም ተቀባይነት ያለውና             

ለሽልማት የሚያበቃ መሆን አለመሆኑን፣ ወይም የሚጣል ፍሬ ቢስና ለሽልማት የማያበቃ መሆን           

አለመሆኑን፣ የመለየትን ሥራ የያዘ ነው፡፡ በእርግጥ ይህ ምዘና በጌታ በየዕለቱ እየተከናወነ ነው (ዕብ. 3፡3)፡፡ 

 

በእንጨት፣ ገለባና አገዳ የተመሰሉት እና በእሳት ተፈትነው የማያልፉት የአማኙ ተግባራት ይቃጠላሉ፡፡           

ማንኛውም የኃጢአት ተግባር፣ ሃሳብ፣ አነሳሽ ምክንያት እንዲሁም በሥጋ ጉልበት የተሰሩ ማናቸውም           

መልካም ተግባራት ሁለ እሳት እንጨትን፣ ገለባንና አገዳን እንደሚበላ እንዲሁ በእሳት ይበላሉ፡፡ ምክንያቱም            

ለሽልማት የሚያበቁ ተግባራት አይደሉምና፡፡ ለምን? የዚህን ምላሽ ሽልማት የሚሰጥበትን ወይም          

የሚታጣበትን መመዘኛ ስንመለከት ኋላ ላይ እናየዋለን፡፡ በወርቅ፣ ብርና የከበረ ድንጋይ የተመሰሉት እና            

በእሳት ተፈትነው የሚያልፉት የአማኙ ተግባራት ይሸለማሉ፡፡ ይህ ለሽልማት የተገባ ነውና፡፡ 

ጥቅሶች ፡-  

1ቆሮ. 3፡13-15 ‹‹የእያንዳንዱ ሥራ ይገለጣል፤ በእሳት ስለ ሚገለጥ የ ቀን ያሳያልና፣ እያንዳንዱም ሥራ             

እንዴት መሆኑን እሳቱ ይፈትነዋል፡፡ ማንም በእርሱ ላይ ያለጸው ሥራ ቢጸናለት ደመዎዙን ይቀበላል፤ የማንም             

ሥራ የተቃጠለበት ቢሆን ይጎዳበታል፣ እርሱ ራሱ ግን ይድናል፣ ነገር ግን በእሳት እንደሚድን ይሆናል››፡፡  

‹‹ይገለጣል›› ማለት phaneros ማለት ሲሆን፣ ትርጓሜውም ‹‹የታወቀ፣ ግልጥ፣ የሚታይ፣ ይፋ›› ማለት           

ነው፤ ‹‹ያ ቀን›› የሚለው ሀረግ የሚያመለክተውም ከቤተ ክርስቲያን መነጠቅ በኋላ የሚሆነውን የ ቤማ ጊዜ              

ነው፡፡ ‹‹ይፈትነዋል›› ማለት dokimaze ማለት ሲሆን ትርጓሜውም ‹‹ዕውቅና ለመስጠት መመዘንን››          

ያመለክታል፡፡ 

1ቆሮ 4፡5 «ስለዚህም በጨለማ የተሰወረውን ደግሞ ወደ ብርኀን የሚያወጣ፣ የልብንም ምክር የሚገልጥ ጌታ             

እስኪመጣ ድረስ፣ ጊዜው ሳይደርስ አንዳች አትፍረዱ፤ በዚያን ጊዜም ለእያንዳንዱ ምስጋናው ከእግዚአብሔር           

ዘንድ ይሆናል፡፡››  

ከላይ የቀረበው ጥቅስ ጌታ የእያንዳንዱን ሰው ሥራ ባህሪና ጥራት እንደሚመዝን በግልፅ ያሳያል፡፡ ይህንን             

እውነታ ከዚህ በታች ካለው ጥቅስ ጋር ያነፃፅሩ፡፡ 

2ቆሮ. 5፡10 «መልካም ቢሆን ወይም ክፉ እንዳደረገ፣ እያንዳንዱ በሥጋው የተሰራውን በብድራት ይቀበል            

ዘንድ፣ ሁላችን በክርስቶስ በፍርድ ወንበር ፊት ልንገለጥ ይገባናልና፡፡›› 

ራዕ. 22፡12 «እነሆ፣ በቶሎ እመጣለሁ፣ ለእያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን እከፍል ዘንድ፣ ዋጋዬ ከእኔ ጋር              

አለ፡፡›› 
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የ ቤማን አሉታዊ ገፅታዎች የሚያሳዩ፣ ሊብራሩ የሚገባቸው በርካታ ጥቅሶች አሉ፡፡ በእነዚህ ጥቅሶች ውስጥ፣             

‹‹ይጎዳበታል፣ በስጋው የተሰራውን በብድራት ይቀበል ዘንድ ስለ ሰራው ሥራ መልስ ይሰጣል፣ እያንዳንዳችን            

ስለ ራሳችን ለእግዚአብሔር መልስ እንሰጣለን ፣ በእርሱ ፊት እንዳናፍር›› የሚሉ ሐረጋት ይገኛሉ፡፡ አማኞች             

በ ቤማ ጊዜ እፍረት፣ ሃዘን፣ ፀፀት ይሰማቸዋልን? የሚሰማቸው ከሆነ እንዴት አድርገን ነው እነዚህን ሀሳቦች              

ከሚከተሉት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ጋር የምናስማማቸው? 

ራዕይ 7፡17 «... እግዚአብሔርም እንባዎችን ሁሉ ከዓይናቸው ያብሳል፡፡›› 

ራዕይ 21፡4 ‹‹...እንባዎችንም ሁሉ ከዓይኖቻቸው ያብሳል...›› 

ኢሳይያስ 65፡17 ‹‹እነሆ፣ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር እፈጥራለሁና፤ የቀደሙትም አይታሰቡም፣ ወደ ልብም            

አይገቡም/shall not be remembered፡፡›› 

 

አሉታዊ ገፅታው የሚከተሉትን ያካትታል፡- 

በ1ቆሮንቶስ 3፡15 ላይ የተገለፀው ሀሳብ ሽልማት ማጣትን ያመለክታል እንጂ ድነት ማጣትን አያሳይም፡፡ 

በ1ቆሮንቶስ 9፡27 የተጠቀሰውም ሀሳብ ከሽልማት መጉደልን (disqualified) መሆንን እንጂ ከድነት          

መጉደልን አያመለክትም፡፡ ይህንን ከክፍሉ አውድና ከግሪኮች የአትሌቲክስ ጨዋታ ምስስሎሽ መገንዘብ          

ይቻላል፡፡ 

በ2ቆሮንቶስ 5፡10 ላይ የተገለፀው የብድራት ፍሬ ሃሳብም በሽልማት ስለሚታጣው ጉዳይ እንጂ ከድነት            

ማጣት ጋር አይዛመድም፡፡ (ከማቴዎስ 25፡27 እና ኤፌሶን 6፡8 ጋር አነፃፅር) 

በዚሁ ጥቅስ (2ቆሮንቶስ 5፡10) ላይ የሰፈሩት የግሪክ ቃሎች - [‹‹መልካም›› (agathvs- መልካም ፍሬ፣ ዋጋ              

ያለው) እና ‹‹ክፉ›› (phaulos- የበሰበሰ ፍሬ የማይረባ)] - ጥቅሱ ስለ ሽልማት እንደሚያወራ የበለጠ             

አስረጂዎች ናቸው፡፡ 

 

ምሳሌ ፡- ይህንን ጉዳይ፣ አንድ ተማሪ ባሳየው ደካማ ጥረት ምክንያት ከሚሰጠው ‹‹ኤፍ›› ወይም ‹‹ዲ››             

ውጤት ጋር ማዛመድ እንችላለን፡፡ ደካማ ስራው ተገቢ የሆነ የውጤት ብድራትን እንዲቀበል ያደርገዋል፡፡ ይህ             

ውጤት ለስራው የሚገባ ነው፡፡ 

 

1ዮሐ. 2፡28 “አሁንም፥ ልጆች ሆይ፥ በሚገለጥበት ጊዜ እምነት እንዲሆንልን በመምጣቱም በእርሱ ፊት            

እንዳናፍር በእርሱ ኑሩ ።” ይህ ጥቅስ ያለጥርጥር ስለ ቤማ ነው የሚያወራው፡፡ ጥቅሱ፣ በቤማ ወቅት በእርሱ              

 

https://ethiopiansite.com/


ግለሰብ  ተኮር የደቀ መዝሙር ማሰልጠኛ https://ethiopiansite.com/  

291 

ውስጥ በመኖር ምክንያት ስለሚገኝ ድፍረትና በእርሱ ውስጥ ባለመኖር ስለሚኖረው እፍረት ያወሳል፡፡ እስቲ            

ጥቅሱን ዘርዘር አድርገን እንመልከት፤ 

‹‹አሁንም ልጆች ሆይ›› ዮሐንስ ለአማኞች ነው የሚፅፈው፡፡ ደብዳቤውን ለሚያነቡ ዳግም ለተወለዱ           

ሕዝቦቹ የተጠቀመበት የፍቅር መግለጫ ነው፡፡ 

‹‹በእርሱ ኑሩ›› ይህ ሀረግ ሕብረት ከማድረግ ፍሬ ሐሳብ ጋር ተመሳስሎ አለው፡፡ የ1ኛ ዮሐንስ ደብዳቤ ርዕሰ               

ጉዳይም ይኸው ነው (1፡3-7)፡፡ ‹‹በእርሱ ኑሩ›› የሚለው ሃሳብ የእርሱን ሕይወት የእኛ ሕይወት ምንጭ             

አድርገን በእርሱ ላይ 'እንደጥገኛ መኖር' የሚለውን መልዕክት ያስተላልፋል፡፡ በክርስቶስ ላይ ጥገኛ የሆነ            

ሕይወት (ማለትም በእርሱ መኖር)፣ ሽልማት ለመቀበል የምንኖረው ሕይወት መሰረት ነው፡፡  

‹‹በሚገለጥበት ጊዜ›› እዚህ ላይ ሁለት ነገሮችን ማየት እንችላለን፤ (1ኛ) ‹‹ጊዜ›› የምትለዋ ቃል የጌታን             

መምጣት አይቀሬነት ያሳያል (2ኛ) ‹‹በሚገለጥበት›› የሚለው ቃል ደግሞ የመነጠቅንና ይህም          

የሚያስከትለውን የ ቤማ ን ጉዳይ ያሳያል፡፡  

«እምነት እንዲሆንልን›› በሚለው ሀረግ ውስጥ፣ በአማርኛው እምነት ተብሎ የተተረጎመው ቃል መሰረታዊ           

ሃሳብ ድፍረት ነው፤ ‹‹ድፍረት›› parresia ማለት ሲሆን ትርጓሜውም ልበ ሙሉነት፣ ለመናገር አቅም            

ማግኘትን ያመለክታል፡፡ ምንም እንኳ ሁላችንም አሁንም ሆነ ወደፊት ፍፁም ባንሆንም፣ በእርሱ ለመኖር            

ያደረግነው ታማኝነት ግን ሽልማት ለመቀበል ድፍረት ይሆነናል፡፡  

‹‹በመምጣቱም (በመገኘቱ) በእርሱ ፊት እንዳናፍር›› እዚህ ላይ የሰፈሩትን በርካታ ቁም ነገሮች ልብ እንበል፡፡ 

1. በዚህ ክፍል ላይ የተጠቀሰው የግሪክኛው ግስ aorist subjunctive የሚሰኝ ግስ ነው፡፡ ግሱም             

የሚያስተላልፈው ሃሳብ ቀጣይ ያልሆነ የወደፊት ጊዜን ሲሆን ይህም ማለት በቋሚነት የሚቀጥል ድርጊት            

አለመሆኑን ያስረዳል፡፡ 

2. የግሱ ግብር ደግሞ ተደራጊ ነው፡፡ ባለቤቱ የድርጊቱ አድራጊ ሳይሆን ተቀባይ ነው፡፡ ይህ ማለት እንዲያፍር               

ተደርጓል ማለት ነው፡፡ ነገር ግን እንዴት? 

3. ሁለት አይነት ምልከታዎች አሉ፡- በእርሱ ያልኖረ አማኝ ጌታ እንዲያፍር ያደርገዋል፡፡ ይህ በተወሰነ መልክ              

የቅጣት ይዘት ስለሚኖረው ክርስቶስ ካዘጋጀልን ከፍርድ ነፃ የመሆን ፍሬ ሃሳብና ከ ቤማ አላማ ጋር ይጣረሳል፡፡               

በእርሱ ያልኖረ አማኝ ኃጢአቱ ያስከተለበትን የሽልማትና ክብር ማጣት ውጤት በማየት ያፍራል፡፡ በራዕይ            

7፡17፣ 21፡4 እና ኢሳይያስ 65፡17 መሰረት ይህ ጊዚያዊና የሚያልፍ ክስተት እንደሆነ መረዳት ይቻላል፡፡  

 

ሆይት ስለዚህ ጉዳይ እንዲህ ይላል፡- መጽሐፍ ቅዱስ፣ በክርስቶስ የፍርድ ወንበር ፊት እንደ አማኙ ታማኝነት              

ልክ፣ መጠኑ የሚለያይ እፍረት በአማኞች ሕይወት እንደሚኖር ይናገራል፡፡ ስለዚህ አማኝ በማናቸውም           

ጉዳዮች ጌታን ደስ የሚያሰኝ ሆኖ ለመኖር የዘወትር ምኞቱ ሊሆን ይገባዋል፡፡ ምንም እንኳን አማኞች             
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በአንዳንድ ተግባሮቻቸው ምክንያት በምድራዊ ሕይወታቸው ዘመን እፍረትን እንደሚቀበሉ በሰማያዊውም         

ሕይወት ይህን መሳይ ነገር፣ በሚያልፍ ቅፅበት፣ መቀበላቸው አይቀሬ ነው፡፡ ይህንን ተከትሎ ግን ቁጥር ስፍር              

የሌለው ደስታ ይገለጣል፡፡ 

 

ኢንግሊሽ የተሰኘው ሰው በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንዲህ ብሏል፡- ‹‹ደስታ፣ ከጌታ ጋር ባለን ሕይወት በይበልጥ               

የሚታየው ስሜት ነው፡፡ ይህ ብቻ ስለ መሆኑ ግን እጠራጠራለሁ፡፡ ተግባራችን በፍርድ ቀን ሲገለጥ አንዳንድ              

ደስታዎች ከእፍረት ጋር የተቀላቀሉ ይሆናሉ፡፡ ሽልማት በምናጣባቸው ነገሮች ሁሉ እፍረትን እናውቃለን፡፡           

የክርስቶስ የፍርድ ወንበር ከምረቃ ስነ ስርዓት ጋር ሊነፃፀር ይችላል፡፡ በምረቃ ስነ ስርዓት ወቅት ተመራቂው              

ባሳየው አነስተኛ ትጋት ምክንያት የተወሰነ መጠን ያለው ፀፀት ይሰማዋል፡፡ ነገር ግን በዚህ ወቅት በገዢነት              

የሚንፀባረቀው ስሜት ከፀፀት ይልቅ ደስታ ነው፡፡ የተሻለ ውጤት ባለማግኘታቸው ተመራቂዎች ከአዳራሹ           

እያለቀሱ አይወጡም፡፡ ከዚህ ይልቅ በመጨረሳቸውና ባገኙት ስኬት እርካታ ይኖራቸዋል፡፡ ሀዘን ያለውን ድርሻ            

ማግዘፍ መንግስተ ሰማይን ገሀነም እሳት ማድረግ ሲሆን ሀዘን ያለውን ድርሻ ማቃለል ደግሞ ታማኝነት             

ያለውን ውጤት ከንቱ ማድረግ ነው፡፡ 

 

የሽልማቶች ባሕሪ  

በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት እነዚህ ሽልማቶች ምንድን ናቸው? እንዴት ተደርገው ነው የተገለፁት?           

የተገለፁበት መንገድ በግርድፉ ሲሆን እነርሱም የሚከተሉት ናቸው፡፡  

 

የአክሊሎች ተስፋ  - ይህ የድል፣ የስልጣን እና የሃላፊነት ምሳሌ ይመስላል፡፡ 

የሰማይ መዝገብ ተስፋ  - (ማቴ. 6፡20፣ 1ጴጥ. 1፡14) ያላቸውን ዘላለማዊ ዋጋ የሚያሳይ ይመስላል፡፡  

ይሁንታ/አክብሮት ወይም ሙገሳ የማግኘት ተስፋ - ‹‹መልካም አንተ በጎ ታማኝም ባሪያ ...›› ወዘተ በሚሉ              

ቃላት ሽልማት የተሰጠበትን ሁኔታ ያሳያል፡፡ (ማቴ. 25፡21፣ ሉቃስ 19፡17፣ 1ቆሮ. 4፡5)፡፡ 

ድል ለነሱት ተስፋ - ይህ ሽልማት ሁሉን አማኝ የተመለከተ ተስፋ ሳይሆን የተለየ ፈተናንና መከራን በድል               

ላለፉ አማኞች የተዘጋጀ የተለየ ሽልማትን ይመለከት ይሆናል፡፡ (ራዕ. 2፡7፣ 2፡11፣ 17፡26 ወዘተ ይመልከቱ)፡፡  

በጌታ ቤት ላይ የተለየ ኃላፊነትና ስልጣን የማግኘት ተስፋ - (ማቴ 19፡28፣24፡45- 47፣25፡21.23፣ ሉቃስ             

19፡17-19፣22፤29-30፣ ራእ2፡26)  

 

የአዲስ ኪዳን ዘውዶች 

ለዘውዶች የተሰጡ ቃሎች 
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Stephanos፡፡ ይህ የድል ዘውድ ነበር፡፡ በ ቤማ ስፍራ በዳኛው ፊት፣ ድል ለነሳው አትሌት የሚሰጥ ከጉንጉን               

አበባና ቅጠል የተሰራ አክሊል ነው፡፡ በታማኝነታቸው ምክንያት ለአማኞች የሚሰጥ ዘውድን አስመልክቶ           

ጥቅም ላይ የዋለ ቃልም ነው፡፡  

Diadem፡፡ ይህ ደግሞ ንጉሳዊ አክሊል ነበር፡፡ በራዕይ 12፡3 እና 13፡1 ላይ ከተጠቀሰው የአውሬው 7 ዘውዶች               

ጋር በተያያዘ ተጠቅሷል፡፡ ነግር ግን ክርስቶስ የነገሥታት ንጉስ መሆኑን ለማስረገጥ፣ ይህ ቃል ጌታ ሲመለስ              

የሚያደርጋቸውን በርካታ ዘውዶች ለመጥቀስ ጥቅም ላይ ውሏል (ራዕ. 19፡12)፡፡  

መርህ ፡ ድል አድራጊው ጌታ ነው፡፡ የእኛ ድል በእርግጥ የእርሱ ነው፡፡ እኛ ያደረግነው ነገር ቢኖር ይህን የእርሱን                

ድል በእምነት በእኛ ሕይወት ውስጥ መኖር ነው፡፡ አክሊል (ዘውድ)፣ የክርስቶስ ድል፣ በእግዚአብሔር ፀጋ፣             

በእኛ ሕይወት ይገለጥ ዘንድ ላሳየነው ታማኝነት የሚደረግ ሽልማት ነው፡፡  

 

አክሊሎቹ/ዘውዶቹ እና ፋይዳቸው 

የእሾህ አክሊል (ማቴ. 27፡29፣ ማር. 15፡17፣ ዮሐ. 19፡2.5) የክርስቶስን የመስቀል ላይ ሥራ የሚናገር ሲሆን              

በኃጢአት፣ ሰይጣንና ሞት ላይ ያገኘውን ድል ይናገራል፡፡ 

የማይበሰብስ አክሊል (1ቆሮ. 9፡25) ሁለት ነገሮችን ያመለክታል፡- (1ኛ) ይህ አክሊል የሁሉንም አክሊሎች            

ባሕሪይ ይወክላል፡፡ በሰማይ የምንቀበለውን አክሊል በዚህ ምድር ላይ ከምንቀበላቸው ጊዜያዊና ጠፊ           

አክሊሎች ጋር ያለውን ንፅፅሮሻዊ ግንኙነት ያሳያል፡፡ (2ኛ) በተጨማሪም ጌታን ለማገልገልና ሩጫችንን           

ለመፈፀም ስንል ራሳችንን በማስገዛት ላሳየነው ታማኝነት የሚሰጠንን አክሊል ያመለክታል፡፡ 

 

የደስታ ወይም የትምክህት አክሊል (1ተሰ. 2፡9፣ ፊሊ. 4፡1) ይህ አክሊል ለመመስከር፣ ለመከታተልና ሌሎችን             

ስለ ማገልገል የምንቀበለው አክሊል ነው፡፡ የተሰሎንቄ ሰዎች የጳውሎስ አክሊሎች ናቸው፡፡  

 

የሕይወት አክሊል (ያዕ. 1፡12፣ ራዕ. 2፡10) ይህ አክሊል ፈተናና መከራን በመታገስ የሚገኝ አክሊል ነው፡፡ ይህ               

አክሊል በእምነት ብቻና በክርስቶስ ብቻ የምናገኘው የዘላለም ሕይወት አይደለም (ያዕ. 4፡10፣ ሮሜ. 3፡24፣             

5፡15-17፣ 6፡23፣ ኤፌ. 2፡8)፡፡ ይህ አክሊል ፈተናዎችን በማሸነፍና መከራዎችን በመታገስ የሚገኝ አክሊል            

ነው፡፡ 

 

የጽድቅ አክሊል (2ጢሞ. 4፡8) ይህ አክሊል ስጦታዎቻችንንና አጋጣሚዎቻችንን በታማንነት ለጌታ          

አገልግሎት በመጠቀማችንና የእርሱን መገለጥ በመውደዳችን የምንሸለመው ሽልማት ነው፡፡ እነዚህ ሁለት          

ነገሮች እጅና ጓንት ናቸው፡፡ መገለጡን መውደድ በብረሃኑ መኖር ማለት ነው፡፡ 
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የክብር አክሊል (1ጴጥ. 5፡4) ይህ አክሊል ሽማግሌዎች ሕዝብን በእረኝነት የማገልገል ሃላፊነታቸውን           

በታማኝነት ቢፈጽሙ ቃል የተገባላቸው ሽልማት ነው፡፡ 

 

አክሊሎችን ማኖር (ራዕ. 4፡10-11) ይህ ክብር ክርስቶስ ብቻ ስለሚገባው፣ እኛም ያገኘነው የፍሬያማነት            

ሕይወት ምንጩ በእርሱ የመኖራችን እና የእርሱ ሕይወት በእኛ ውስጥ የመፍሰሱ ምስጢር ስለሆነ፣ ያገኘነው             

አክሊል ሁሉ የእርሱ ፀጋ ውጤት መሆኑን ለማሳወቅ አክሊሎቻችንን ሁሉ በእርሱ እግር ስር እናኖራለን፡፡ 

 

ብዙ ዘውዶች ወይም Diadems (ራዕ. 19፡12) ኢየሱስ ክርስቶስ የነገሥታት ንጉሥ እና የጌቶች ሁሉ ጌታ              

መሆኑን፣ አለምንም የመግዛት መብት ያለው እርሱ ብቻ መሆኑን የሚያሳይ የንጉሥነት ዘውዶች ናቸው፡፡ 

 

የውይይት ነጥቦች 

ክፍል 3 - በእርሱ መኖር እና የቤማ ወንበር 

 

1. ሂደት በሂደት ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ባለን ሕብረት አማካኝነት የምንለማመደው የ ‹‹በእርሱ መኖር››             

ልምምድ እኛ ክርስቲያኖች ከእርሱ በመወለዳችን ምክንያት ያገኘነው መብት እንደሆንና ይህም ልምመድ           

በመታዘዝ የሚገኝ መሆኑን አብራራ፡፡ የመንፈስ ቅዱስ ሕይወት ያለማቋረጥ በሕይወቱ እንዲፈስ የሚወድ           

ክርስቲያን፣ እግዚአብሔር ለኃጢአት የሚሰጠውን ቦታ በአግባቡ ሊረዳ ይገባል፡፡ ኃጢአት ሕብረትን ያውካልና፡፡           

የታወከ ሕብረት ደግሞ የእርሱን በረከትና እኔ ለእርሱ ያለኝን ጠቀሜታ ችግር ውስጥ ይጥላል፡፡ በተፈጥሯችን             

ያለው ዝንባሌ በአይምሮአችን ያለውን የ ‹‹አድርግ አታድርግ›› ዝርዝሮችን ለመፈፀም መሞከር ነው፡፡           

ይህንንም የምናደርገው መታዘዝ በራሱ ግብ ስለሚመስለን ነው፡፡ መታደስ/ትኩስነት ከመታዘዝ ሳይሆን          

ከመንፈስ ቅዱስ ሕይወት የሚመነጭ ነው፡፡ ‹‹ድርጊቴ›› የማንነቴ ውጤት መሆን አለበት፡፡ የ ‹‹በእርሱ            

መኖር›› መርህ አማኙ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ስለሚኖረው ሕብረት ትኩረት ይሰጣል፡፡ በዚህ መንገድ የመንፈስ             

ቅዱስ ፍሬ ተፈጥሯዊ  በሆነ ሁኔታ መፍራት ይጀምራል፡፡ 

 

2. በርካታ ክርስቲያኖች ራሳቸውን በሮሜ 7 ልምምድ ውስጥ ያገኛሉ፡፡ ድካማቸውንም ሐዋርያው ጳውሎስ            

ራሱ በተመሳሳይ ትግል ውስጥ ነበረ በሚል ሰበብ ማመካኘት ይቀናቸዋል፡፡ እርግጥ ነው፣ ማንኛውም            

ክርስቲያን የሰው ተፈጥሮ ተስፋ ቢስ መሆኑን የሚረዳበት ደረጃ ላይ መድረስ አለበት ብለን እናምናለን፡፡             

በሮሜ 7 ላይ ያለው ሕግ ይህንን አላማ ከግብ ለማድረስ ይጠቅማል፡፡ ጳውሎስ እንደማንኛውም ክርስቲያን             
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በሮሜ 7 ውስጥ አልፏል፡፡ ነገር ግን የኖረው በሮሜ 8 ውስጥ ነው ፡፡ እግዚአብሔር ተመሳሳይ አቅርቦት              

ለሁላችን አልሰጠንምን? 

 

3. እግዚአብሔር ልጆቹ ‹‹የእርሱን›› ዘላለማዊ ሽልማት እንዲሹ እንደሚፈልግ እና ይህም አንዳንዶች           

ከሚያስቡት ማለትም - ‹ሽልማት መንፈሳዊ አይደለም ›፣ ‹ተገቢ ያልሆነ አነሳሽ ምክንያት ነው›፣- ብለው            

ከሚያስቡት አስተሳሰብ ጋር ያለውን ተቃርኖ አብራራ፡፡ የምድራዊ ፍላጎቶቼን (ማለትም ቁሳዊ ነገሮች፣           

ምስጋና፣ እርካታ፣ ወዘተ) መሳካት እንደ አላማ ይዤ የምኖር ከሆነ ስህተት ነው፡፡ ነገር ግን ምድራዊ ባህሪ               

የሌላቸውን የእርሱን ዘላለማዊ ሽልማቶች እንድንሻ ታዘናል፡፡ እነዚህ ሽልማቶች በስሜት፣ አካሎቼና          

በአእምሮዬ ሊለኩ የማይችሉ ናቸው፡፡ ከልጅነቱ ዘመን አንስቶ ማየት የተሳነው ሰው ስለ ቀለማት በቂ             

እውቀት ሊኖረው እንደማይችል ሁሉ እኛም ስለእነዚህ ሽልማቶች ያለን እውቀት እንዲሁ ነው፡፡ በዘላለም            

ሕይወት፣ የሽልማቱ ተካፋዮች እንድንሆን በራሱ መልካምነትና ፀጋ መረጠን እንጂ እኛ ስለተገባንና መልካም            

ስለሆንን አይደለም (ዕብ. 11፡6)፡፡ 

 

4. ራሳችንን እንደ መፃተኞችና እንግዶች በመቁጠር ዘላለማዊ በሆኑ ነገሮች ላይ ትኩረታችንን መጣል አለብን             

የሚለውን አስተሳሰብ፣ በተቃራኒው የእግዚአብሔር ልጆች በምድር ላይ ባላቸው ቆይታ ምቾቶቻቸውን፣          

እርካታቸውንና ቁሳዊ ስኬቶቻቸውን ማሳደድ ምንም ችግር የለውም ብለው ከሚያስቡት ሃሳብ ጋር           

በማዛመድ አብራራ፡፡ የዚህ አለም ሃሳብና የባለጠግነት ምኞት፣ በርካታ ክርስቲያኖች ወደ መብሰል           

እንዳይደርሱ እንቅፋት የሚሆንባቸው መሰናክል ነው ፡፡ (ሉቃስ 8፡4፣ ቆላ. 3፡1-3 ይመልከቱ) 

 

5. መንፈስ ቅዱስ በእኔ ውስጥ ያቀደውን የእርሱን አላማ ለመፈፀም እንዲሁም እኔን ፍሬያማ ለማድረግና             

ጠቃሚ መሣሪያው አድርጎ ለማበጀት በእኔ ሕይወት ውስጥ ለሚያደርገው ሥራ የማሳየው ፈቃደኝነት           

በዘላለም ሕይወቴ ሁኔታ ላይ የሚያሳድረውን ተፅዕኖ አብራራ፡፡ እንደ ክርስቲያን በዚህ ምድር ላይ ስንኖር             

‹‹ለእግዚአብሔር አንድ ነገር ማድረግ አለብኝ›› የሚለው የተሳሳተ አስተሳሰብ፣ እግዚአብሔር በሰማይ የስራ           

መዘርዝር መቆጣጠሪያ በመያዝ ‹‹እኔ›› ለ ‹‹እርሱ›› የማደርጋቸውን ተግባሮች እንደሚቆጣጠር አምላክ          

እንድንስለው ሊያደርገኝ ይችላል፡፡ በሂደት፣ እግዚአብሔር ከእኔ የሚጠብቀው አንዳች ነገር የለም - ወደሚል            

ግንዛቤ ከመጣሁ በኋላ ቀጣዩ ጥያቄ ‹‹ታዲያ ከእኔ ምን ይሻል?›› የሚለው ይሆናል፡፡ ይህ ማለት እኔ ምንም               

ማድረግ አልችልም ማለት ይሆን? ፈፅሞ፡፡ በርካታ ነገሮችን ማድረግ እችላለሁ (1ቆሮ. 13፡1-3 ይመልከቱ)፡፡            

ጥያቄው ‹‹የምሰራው ሥራ ዘላለማዊ ዋጋ (የእርሱ ሕይወት) አለበት ወይ?›› የሚለው ነው፡፡ የማደርገው ነገር             

 

https://ethiopiansite.com/


ግለሰብ  ተኮር የደቀ መዝሙር ማሰልጠኛ https://ethiopiansite.com/  

296 

በመንፈስ ቅዱስ አነሳሽነት ተደርጎ ቢሆን፣ የእርሱ ሕይወት አለበት፡፡ ነገር ግን ከእኔ መንጭቶ ቢሆን፣             

ጊዜያዊና ለዚህ አለም ብቻ የሚረባ ነገር ይኖረዋል፡፡ 

 

6. መንፈስ ቅዱስ፣ ለእያንዳንዱ አማኝ የሰጠውን ሀብት/ችሎታ ይጠቀም ዘንድ እንዴት ልንፈቅድለት           

እንደምንችል አብራራ፡፡ እያንዳንዳችን መጠኑ የሚለያይ ሶስት ሀብቶች አሉን፡- ጊዜ፣ ጉልበት እና           

ሃብት/ንብረት ፡፡ አዲሱ አማኝ፣ መንፈስ ቅዱስ በእርሱ ሕይወት ውስጥ እነዚህን ሀብቶች በመቆጣጠር           

መጠቀም እንዲችል ወሳኙን ሚና የሚጫወተው የአማኙ ፈቃድ እንደሆነ ሊያውቅ ይገባል፡፡ አማኙ በራሱ            

ምርጫ ላይ ሙሉ ቁጥጥር እንዲኖረው ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደተሰጠው ሊያውቅ ይገባል፡፡ መንፈስ ቅዱስ            

እነዚህን ሀብቶች (የግንባታ ጥሬ እቃዎች) እንዲጠቀም በፈቀድኩለት መጠን ዘላለማዊ መዋቅር ያለውን ቤት            

ከወርቅ፣ ብርና የከበረ ድንጋይ ለእኔው ይሰራል፡፡ ይህ እንዳይሆን መንፈስ ቅዱስን ስከላከል ደግሞ ከእንጨት፣             

ሳርና አገዳ ዘላለማዊ መዋቅር የሌለውን ጊዜያዊ ቤት እኔው ለራሴ እገነባለሁ ማለት ነው፡፡ ብዙ ዘመን              

ከመሰንበቱ በፊት አማኙ ይህንን እውነታ ቢያውቅ የሚኖረው ጠቀሜታ ይታያችኋል?  
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ግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙር 

ማሰልጠኛ ማኑዋል 

 

ምዕራፍ - ፫ 

ጥልቅ የደቀ መዝሙርነት ስልጠና ፍሬ ሃሳቦች 

 

ክፍል 4፣ የክርስቲያን ኑሮ 

 

(ትምሕርት 3-17) 
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3-17 የክርስትና ሕይወት፣ መልካም ያልሆኑ ባሕሪዎችን ማስወገድ ሳይሆን፣ በመንፈስ 

መመላለስ ነው  

(ኤፌ. 4 እና 5) 

    

 አሮጌው ሰው (በሥጋ መመላለስ)  አዲሱ ሰው (በመንፈስ መመላለስ) 

4፡14-15 ... ሕጻናት መሆን ወደፊት አይገባንም... 

 

ነገር ግን እውነትን በፍቅር እየያዝን በነገር ሁሉ ወደ እርሱ ራስ 

ወደሚሆን ወደ ክርስቶስ እንደግ 

 

4፡17-24 ... አሕዛብ ደግሞ በአእምሮአቸው ከንቱነት 

እንደሚመላለሱ 

ከእንግዲህ ወዲህ እንዳትመላለሱ እላለሁ... 

እናንተ 

ግን 

... በአእምሮአችሁም መንፈስ ታደሱ፣ ለእውነትም 

በሚሆን ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ 

የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱ፡፡ 

4፡25 ... ውሸትን አስወግዳችሁ፣ - ... እያንዳንዳችሁ ከባልንጀሮቻችሁ ጋር እውነትን 

ተነጋገሩ 

4፡28 የሰረቀ ከእንግዲህ ወዲያ አይስረቅ፣ ነገር ግን ... ለጎደለው የሚያካፍለው እንዲኖርለት ... እየሠራ 

ይድከም፡፡ 

4፡29 ክፉ ቃል ከቶ ከአፋችሁ አይውጣ - ... ለማነጽ የሚጠቅም ማናቸውም በጎ ቃል... 

4፡31-32 መራርነትና ንዴት፣ ቁጣም፣ ጪኸትም፣ መሳደብም 

ሁሉ፣ 

ከክፋት ሁሉ ጋር ከእናንተ ዘንድ ይወገድ 

 

- አርስ በእርሳችሁም ቸሮችና ርኅሩዎች ሁኑ፣ 

እግዚአብሔርም ደግሞ በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ 

ይቅር ተባባሉ፡፡ 

5፡3-4 ...ዝሙትና ርኩሰት ሁሉ ወይም መመኘት በእናንተ 

ዘንድ ከቶ አይሰማ፤ የሚያሳፍር ነገርም የስንፍና 

ንግግርም ወይም ዋዛ የማይገቡ ናቸውና አይሁኑ፣... 

ይልቁን ምስጋና እንጂ፡፡ 

5፡7-10 ... ከእነርሱ ጋር ተካፋዮች አትሁኑ (ከጨለማ ጋር) አሁን 

ግን 

ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ፣ እንደ ብርኀን 

ልጆች 

ተመላለሱ፤... 

5፡11-13 

 

...ፍሬም ከሌለው ከጨለማ ሥራ ጋር አትተባበሩ... ይልቁን ግለጡት እንጂ፤ ...ሁሉ ግን በብርኀን ሲገለጥ የታያል፣... 
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5፡15-16 ... ጥበብ እንደሌላቸው ሰዎች አትመላለሱ (ለንባብ 

እንዲመች ተደርጎ የተጻፈ) 

ነገር ግን (እንደ ጥበበኛ) እንዴት እንደምትመላለሱ በጥንቃቄ 

ተጠበቁ፣ 

ቀኖቹ ክፉዎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ 

5፡17 ... ሞኞች አትሁኑ፡፡ - የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ... 

5፡18-21 ... በወይን ጠጅ አትስከሩ፣ ይህ ማባከን (ጤናማ 

ያልሆነ፣ አሳፋሬ) ነውና፤... 

- በመዝሙርና በዝማሬ፣ በመንፈሳዊም ቅኔ እርስ በርሳችሁ 

ተነጋገሩ፤ ለጌታ በልባችሁ ተቀኙና ዘምሩ፤ ሁል ጊዜ ስለ 

ሁሉ በጌታችን በኢያሱስ ክርስቶስ ስም አምላካችንና 

አባታችንን ስለ ሁሉ አመስግኑ፡፡ 

... እንግዲህ በመንፈስ ኑሩ እላለሁ፤ የሥጋንም ምኞት አትፈጽሙም፡፡ 

(ገላ. 5፡16 አ.መ.ት.) 
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በቀጣዩ ህትመት የሚዳሰሱ ርዕሰ ጉዳዮች 

(አስተያየቶችና ምክሮች ሁል ጊዜ ተቀባይነት ይኖራቸዋል፡፡) 

tsegaewnet@gmail.com 

https://ethiopiansite.com/ 

 

 

1. ገንዘብና ስጦታ / ሥራ 

2. ጥምቀት 

3. እውነት 

4. መንፈሳዊ ስጦታ 

5. መንፈሳዊ ውጊያና ፈተናዎቹ 

6. ተልዕኮ እና የተልዕኮ አገልግሎት 

7. ምስክር መሆን / መመስከር 

8. የክርስቲያን ነፃነት / መፍረድ / የግል መብቶች 

9. ጋብቻ / ሚናዎች 

10. ሕብረትና በአንድነት መሰባሰብ 

 

 

ስለ «ግለሰብ ተኮር ደቀ መዝሙር ማሰልጠኛ ማኑዋል›› 
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ስለ «ግለሰብ ተኮር ደቀ መዝሙር ማሰልጠኛ መጽሐፍ›› አጭር ታሪክ 

 

አርትና ባለቤቱ ቶኒ በቦሊቪያ ባሉ ነገዶች መካከል በሚሽነሪነት ለ 20 አመታት ያገለገሉ ሰዎች ናቸው፡፡              

ብዙው የዚህ ደቀ መዝሙርነት ማሰልጠኛ መጽሐፍ ሥራ የተጠናቀቀው በነዚሁ አመታት ነበር፡፡  

 

«ለዚህ ሥራ ያነሳሳኝ ዋነኛ ምክንያት በረካት ክርስቲያኖች ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛቸው ተቀብለው             

ጣፋጭ ጊዜን ባሳለፉ ጥቂት ወራት ውስጥ ወደ ኋላ በመመለስ ቀድሞ ባለማመን ሲጠመዱበት በነበረው             

አሮጌ ሕይወት መሳተፋቸውን ማየቴ ነው፡፡››  

 

«በሰሜን አሜሪካ በነበርንበት ወቅትም ይህንኑ የሚመስል ነገር አስተውለን ነበር፡፡ ጌታን ተቀብለው ከጌታ ጋር             

አስደሳች ጊዜን ያሳለፉ አማኞች፣ ከጥቂት ወራት በኋላ በማያምኑ ሰዎች መካከል ሲገኙ ቀድሞ የክርስቶስ             

ተከታይ እንደነበሩ ማወቅ እስኪያሰቸግር ሆነው አግኝቻለሁ፡፡›› «አንድ የጎደለ ነገር እንዳለ ባስተውልም           

ለበርካታ አመታት ምን እንደሆነ ልለይ ግን አልቻልኩም ነበር፡፡››  

 

«ሌላው በጣም ሲያሳስበኝ የነበረው ጉዳይ ደግሞ በበርካታ አማኞች ዘንድ የክርስትና ሕይወት ሊረዱት            

የሚያስቸግርና ሊኖሩት የሚከብድ ተደርጎ መወሰዱ ነበር፡፡ በዚህም ምክንያት ብዙ ጊዜ እንዲህ እያልኩ አስብ             

ነበር፡- እግዚአብሔር ድነትን ሰው ሁሉ እንዲቀበለው በጣም ቀላል ካደረገው፣ የክርስትና ኑሮ ሊረዱት            

የሚቸግርና ሊኖሩት የሚከብድ አድርጎ ሊያቀርበው ይፈልጋልን?››  

 

ከዛም እ.ኤ.አ በ 1990፣ እግዚአብሔር አርትና ቶኒ ለዘላቂው ከቦሊቪያ እንዳይመለሱ ሁኔታዎችን           

በማመቻቸት፣ በአርት በሬኖ ክርስቲያኖች ፌሎሺፕ ውስጥ በረዳት መጋቢነት ለ7 አመት ተኩል እንዲያገለግል            

በር ከፈተለት፡፡ በዚህ ወቅት ነው እንግዲህ አርት አሁንም ድረስ በስራ ሂደት ላይ ያለውን «ግለሰብ ተኮር የደቀ                

መዝሙርነት ማሰልጠኛ መጽሐፍ›› ማዘጋጀት የጀመረው፡፡  

 

«የዚህ ደቀ መዝሙር ማሰልጠኛ ማኑዋል አላማ፣ ለጌታ የሚቃጠል ልብ ያላቸው አማኞች፣ በመንፈስ ቅዱስ             

መሪነት፣ ሌሎች አማኞች እንዲያድጉና በጤናማ የክርስትና ሕይወት ውስጥ ያለውን ደስታ እንዲለማመዱ           

ይረዷቸው ዘንድ ጠቃሚ የሆነ የማሰልጠኛ መሳሪያ ማቅረብ ነው፡፡ በርካታ አማኞች እንዲህ ሲሉ            

እንሰማቸዋለን፡- ‹ሌሎችን በመንፈሳዊ ሕይወታቸው ለመርዳት ጌታ እንዲጠቀምብኝ እሻለሁ፡፡ ነገር ግን ምን           
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እንደማስተምራቸው አላውቅም›፡፡ ይህ የማሰልጠኛ መሳሪያ፣ ይህንን ጥያቄ ለመመለስ እንዲረዳ ሆኖ          

ተዘጋጅቷል፡፡›› 

 

ላለፉት 12 አመታት እና ከዛ በላይ፣ አርት በመቶዎች በሚቆጠሩ አማኞች ላይ ግለሰብ ላይ ያተኮረ የደቀ               

መዝሙርነት ሥልጠና ሰጥቷል፡፡ በስልጠናውም እርሱና ቶኒ እግዚአብሔር የሰዎችን ሕይወት ሲለውጥ          

ተመልክተዋል፤ ይህንን የደቀ መዝሙር ማሰልጠኛ ማኑዋል በማዘጋጀታቸውና በጥቂቱም ቢሆን         

በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የራሳቸውን ድርሻ ስላበረከቱ ደስታ ይሰማቸዋል፡፡ አርት በርክሌይ          

የአለማቀፍ ደቀ መዝሙር ማሰልጠኛ ፕሬዝደንት ሲሆን ባለቤቱ ቶኒ ደግሞ በሪኖ ክራይስስ ነፍሰ ጡሮች             

ማዕከል በመንፈሳዊ ጉዳዮች ላይ የማማከር አገልግሎት በመስጠትና ሴቶችን ደቀ መዝሙር በማድረግ ላይ            

እየሰራች ትገኛለች፡፡ 
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