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         መግቢያ 

መቅድም  

ኢዩኤል 2 - 25 “የሰደድሁባችሁ ታላቅ ሰራዊቴ አንበጣና ደጎቢያ፣ኩብኩባና፣ተምች 

የበላቸውን አመታት እመልስላችኋለሁ ብዙ መብል ትበላላችሁ ትጠግቡማላችሁ 

ከእናንተም ጋር ተአምራትን የሠራውን የአምላካችሁን የእግዚአብሄርን ሥም 

ታመሰግናላችሁ ሕዝቤም ለዘላለም አያፍርም” ይላል    
አንዳንድ ጊዜ በሌሎች ሰዎች በተፈፀመብህ ወንጀለና በገዛ ራስህ በስራኸው ሐጢአት 

ያለፈው አመታቶች ሕይወትህ ባክኖና ተበላሽቶ ታገኘዋለህ ቢሆንም ግን በሙሉ የቅርፅ 

ለውጥ ሂደት አባ ጨጓሬ ቢራቢሮ፣ እንደሚሆን ሁሉ እግዚአብሄርም መለ¢ታዊ የሆነ 

የቅርፅ ለውጥ አዘጋጅቷል መለወጥም  ይካሄዳል    
በነቢይ ኢዮኤል አማካይነት እግዚአብሄር እንዲህ ይላል ያጣኸውንና የጠፋውን ነገርህን 

አድሳለሁ ይላል    
እግዚአብሄር የተሻለውን የወደፊት ብቻ ተስፋ አይሰጠም እግዚአብሄር ያለፈው 

የመደመውን ሕይወትህን በመጠቀም በለውጥ ሂደት ውስጥ አሳልፎ ኪሳራህን ወደ 

ትርፍ ለመለወጥም ተስፋ ሰጥቷል    
 ቢራቢሮ ፣አባ ጨጓሬ እንደሚሆን ጭራሽ አስቦትም አያውቅም እንደዛውም ሁሉ 

የሃዘን እንጉርጉሮህን እና የወደሙትን አመታቶችህን አታስባቸውም እግዚአብሄር 

የአንተን ነገ በአስደናቂ መንገድ ፍሬያማ ያደርገዋል   አባጨጓሬ እንደሚበላ ነገር ግን  

ጠቃሚና ፍሬያማ ቢራቢሮ ያውም ለምርታማነት አላማ የሚውል ነፍሳት የሚሆን 

ይሆናል   እግዚአብሄር ይህንን ቁጥር ለዚህ መጽሐፍ ፀሐፊ ለሆነው ሲናገረው ባለቤቴ 

ላሪ /Larry/ በአጭሩ ጌታን በተቀበለ በአጭር ጊዜ ውስጥ በ1987 ነው ላሪ /Larry/ 

በባለፈው በባከነው ዓመታቶቹ የሐዘን እንጉርጉሮ ያሰማ ነበር አሁን ግን በአጠቃላይ ነገ 

30 ዓመት በኋላ እርሱ ለዚህ ተስፋ እውነተኝነትና መሙላት መመስከር ይችላል   
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 ይህ መጽሐፍ ሰራስህ ሐጢአትና ብሌሎች ሰዎች ሐጢአት ምክንያት ለመጣብህ 

ውስጣዊና የማይታይ ቁስል ሐይል ካለው እውነቶች ጋር ተግባራዊ የሆነ የፈውስ 

መሣሪያዎችን ያቀርብልሃል የእግዚአብሄር ፈውስ አንተን ነፃ የወጣ ሰው ያደርግሃል   
ደግሞም ልክ በዚህ መጽሐፍ ሽፋን ላይ እንደተገለፀው ቢራቢሮ መብረርና ፍሬያማ 

እንድትሆን ያደርግሃል    
 

Carol chkoreff  

January 2009 

 

መግቢያ 

አስተያየት 

ለ”ነፃነት ላንተ ይሁን”  የተሰኘው ርዕስ ተገቢ ነው   ምክንያቱም በአንተ ውስጥ ያለው 

አንተነትህ በቁስልና በጥፋተኝነት የተደቆሰ ነው   አሁን ያለፈውን ታሪክህን ማነፅና 

ነገህን መገንባት ትችላለህ   ከግብፅ ምድር የወጡ እስራኤላውያን ከግብፅ ቢወጡም 

እንኳን ግብፅ ግን ፈፅሞ ከውስጣቸው አልወጣም ነበር   ችግሩ በውስጣቸው ያለውን 

ግብፅ እንዴት ከውስጣቸው ጠርጎ ማውጣት ነበር    አሁን ያልተጣራ የውስጣዊ 

የፈውስ ወርቅ አለ ሳታመነታ ተቀበለው እናም ለራስህ ተጠቀመው በተጨማሪም 

በስቃይ ግራ ለተጋቡም ጥቀማቸው   ነፃነትንና መለከታዊ ፈውስን ምረጥ   
John Brown Okwii, PhD.  

President  

The Apostolic Church LAWNA Theological Seminary Jos, 

 PL 93001, Nigeria 

ምስጋና  
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Michael እና Karen Vincent  በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ለተጫወቱት ሚና ሌላ የተሻለ 

ሰያሜ መስጠት ስላልተቻለ የመጽሃፉ አርታኢ ብለን ሰይመናቸዋል   ቢሆንም ግን 

የእነርሱ አስተዋፅኦ አስፈላጊነት የመጽሃፉ አርታኢ በማለት ብቻ አይገለፅም    
 Karen Vincent በጣም አስፈላጊና መሰረታዊ የሆነ የአርትአት ሥራ አበርክቷል   
ቢሆንም በባለፈው ስድስት አመታት /ከ2003 ጀምሮ/ Michael እና Karen Vincent 

ከራሳቸው የሕይወት ተሞክሮና ልምድ ስለ ውስጣዊ ፈውስ ብዙ አስተምረውኛል   
ከዚህ የተነሳ ለኔ ከመፅሐፉ አርታኢነትም በላይ እንደሆኑ ይሰማኛል   በብዙ 

አጋጣሚዎች ላይ አብረን ሰርተናል እንዲሁም አገልግለናል   ISOB የቀንበር ሰባሪዎች  

/Bondage Breakers/ የተሰኘውን 18 ቪዲዮ ካሴት አሳትመናል    
በተጨማሪም Michael እና Karen ይህንን መጽሐፍ የአርት አት ሥራ በሚሰሩበት ጊዜ 

የራሳቸውን ምስክርነትና ልምድ እንዲጨምሩበት ነፃነት ሰጥቻቸው ነበር   
በመጽሐፉም ውስጥ በዛ ያሉ የራሳቸውን ሐሳቦች አካተውበታል    
 ሁሉም ክብር ወደ ኢየሱስ ይሄዳል ግን ቢሆንም Michael and Karen ላመሰግን 

እወዳለሁ   ብዙ የምስጋና ቃላቶች የተዋበ የሽፋን ሥራ ለሠራቸው Tracey Diaz 

አቀርባለሁ    
Larry Chkoreff 

መግቢያ 

 

ነፃነት ለአንተ ይሁን 

መግቢያ 

 ራስህን እንደ እስረኛና ከእስር ቤት ውስጥ የመውጫ በር ለማየት አቅቶት እንደ 

ተቸገረ ሰው ዓይነት ስሜት ተሰምቶህ ያውቃል? በእስር ቤት ውስጥም ታላቅ ሸክም 

የተሸከምክ ዓይነት ስሜት ተሰምቶህ ያውቃል? ክፉ ቀን አጋጥሞህ  ያውቃል? የቁጣና 
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የፍርሃት ስሜት ሰለባ ሆነህ ታውቃለህ ይህንንም ስሜትህን እንዴት ማስቆም እንዳለብህ 

ግራ ገብቶህ ያውቃል?  በሚያሳፍር ሁኔታ ውስጥ አልፈህ ነገር ግን የሚያሳፍር 

ሁኔታህን የሚለውጥ ሐይል አጥተህ ይሆን? ከዕድሜ እኩዮችህ ወይም ከጓደኞችህ ጋር 

ወደ ቤ/ክ ተጉዘህ ታውቃለህ እናም እንዴት ነህ ብለው በሚጠይቁህ ጊዜ ጥሩ ነው 

በማለት እውነቱን ሳትነግራቸው የቀረህበትን ጊዜ ታውቃለህ? ብዙውን ጊዜ እውነቱን 

ለማወቅ አይፈልጉም ይሆናል ራስህን ለአደንዛዥ ዕፅ ለአልኮሆልና የወሲብ ድርጊቶችን 

ለሚያሳይ ልብሶችና ፎቶግራፎች እና ከሚገባ በላይ መመገብ አይነት ነገሮች ተጠቅተህ 

ታውቃለህ? ብዙ ተስፋ ሰጥተው ነገር ግን አንዱም ተስፋ ባልተፈፀመ ፕሮግራሞች 

ተስላችተህ ታውቃለህ    
 የእኔ ሁለት የመጽሐፍ አርታኢያን እና እኔ ሁላችንም ነፃ የወጣን ሰዎች ነን እኛ 

በንተራመድንበት መንገድ አንተም እንድትጓዝ እንመራሃለን   የእኛ መንገድ 

ከእግዚአብሄር እና የመጽሐፍ ቅዱስ መርሆዎችን በመተግበር  ነፃ የወጣ ሰው 

እንድትሆን ይረዳሃል    
ተስፋ አለ 

ጌታ የሱስ. የሁሉ ነገር ፈጣሪ እንደ ሰው ሆኖ ወደዚህ ምድር የመጣው ሊለውጥህና ነፃ 

እንድትወጣ ሐይልን ሊሰጥህ ነው   የእርሱ ተልዕኮ በኢሳይያስ 61 ላይ ከመቶዎች 

አመታት ከእርሱ ልደት በፊት ተተንብዮአል   የመጀመሪያ አገልግቱን ለማገልገል 

በተዘጋጀበት ጊዜ ከነቢዩ ኢሳይያስ የትንቢት መጽሐፍ በመግለጥ ተናግሯል    
የጌታ የእግዚአብሄር መንፈስ በእኔ ላይ ነው   ለድሆች የምስራችን እሰብክ ዘንድ 

እግዚአብሄር ቀብቶኛልና ልባቸው የተሰበረውን እጠግን ዘንድ ለተማረኩትም ነፃነትን 

ለታሰሩትም መፈታትን እናገር ዘንድ የሚበቀልበትን ቀን እናገር ዘንድ 

የሚያለቅሱትንም ሁሉ አፅናና ዘንድ እግዚአብሄር ለክብሩ የተከላቸው የፅድቅ ዛፎች 

እንዲባሉ ለፅዮን አልቃሾች አደርግላቸው ዘንድ በአመድ ፈንታ አክሊልን በልቅስም 



 

   
 
 
 
 
 

7

 

 

መግቢያ 

ፈንታ የደስታን ዘይት በሐዘንም መንፈስ ፋንታ የምስጋናን መጎናፀፊያ እሰጣቸው ዘንድ 

ልኮኛል    
 

ትንቢተ ኢሳይያስ 61 1-4 
የነቢዩንም የኢሳይያስን መጽሐፍ ስጡት መጽሐፉንም በተረተረ ጊዜ የጌታ መንፈስ 

በእኔ ላይ ነው ለድሆች ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ቀብቶኛልና ለታሰሩትም መፈታትን 

ለእውሮችም ማየትን እሰብክ ዘንድ ልኮኛል    ተብሎ የተፃፈበትን ሥፍራ አገኘ 

መጽሐፉንም ጠቅልሎ ለአገልገልጋዩ ሰጠውና ተቀመጠ በምኩራብም የነበሩት ሁሉ 

ትኩር ብለው ይመለከቱት ነበር እርሱም ዛሬ ይህ መጽሐፍ በጆሮአችሁ ተፈፀመ 

ይላቸው ጀመር    
አስታውሱ እርሱ እርዳታን የጠቀሰው  

• ለድሆች ነው  

• ልባቸው ለተሰበረ ነው 

• ለተማረኩት ነው 

• ለታሰሩት ነው 

• የተወደደችው የእግዚአብሄር ዓመት በዘሌዋውያን 25 ላይ እንደተገለፀው 

የኢዮቤልዩ አመት ነው   ያ ዓመት ደግሞ ማንኛውም ዕዳ የሚሰርዝበትና ረጂ 

የሌለው ባለ ዕዳ ነፃ የሚወጣበት ዓመት ነው    
ለእውራን ብርሃን ለመስጠት ተስፋ ተስቷል ይህም መንፈሳዊ ዕውርነትንም 

ይጨምራል    
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የሚያለቅሱትን ሁሉ እንደሚያፅናና ተናግሪል   ለቅሶ የሐዘን ስሜታዊ ህመም ነው   
ብዙዎቻችን በውስጣችን እናለቅሳለን ምክንያቱም የጠፋን በመሆናችን ነው   ወይም 

እውነተኛ ማንነታችንን ባለማግኘታችን ነው   ደግሞም ምንአልባት የህልምና የተስፋ 

እጦት ወይም ደግሞ የሚያፈቅሩንን በማጣታችን ምክንያት እናለቅስ ይሆናል    
ጌታ የሱስ ይህንን ተስፋ ሰጥቶናል የገባውንም ተስፋ ሊፈፅም እርሱ ሐይል አለው    
ታዲያ ምንድር ነው ችግሩ? ምንአልባት አንተ ክርስቲያን ሆነህ ሕይወትህን በመግዛት 

ትግል ውስጥ ትሆናለህ ወይም በጥቂቱ መወሰንህ ተሰምቶህ ይሆናል   ጌታ የሱስን 

አዳኝህ አድርገህ ይሆናል ነገር ግን የሕይወትህ ጌታ አድርገኸው ላይሆን ይችላል   
ጌታ የሱስን የሕይወት አዳኝ በማድረግና ጌታ የሱስን የሕይወት ጌታ በማድረግ 

መካከል ትልቅ ልዩነት አለ    
 

መግቢያ 

ዋጋ ቁጠር 

ከእናንተ ግንብ ሊሠራ የሚወድ ለመደደምደሚያ የሚበቃ ያለው እንደ ሆነ አስቀድሞ 

ተቀምጦ ኪሳራውን የማይቆጥር ማን ነው? ያለዚያ መሠረቱን ቢመሰርት 

ሊደመድመውም ቢያቅተው ያዩት ሁሉ ይህ ሰው ሊሠራ ጀምሮ ሊደመድመው 

አቃተው ብለው ሊዝቱበት ይጀምራሉ   ወይም ሌላውን ንጉሥ በጦርነት ሊጋጠም 

የሚሄድ ከሁለት እልፍ ጋር የሚመጣበትን በአንድ እልፍ ሊገናኝ የሚችል እንደ ሆነ 

አስቀድሞ ተቀምጦ የማያስብ ንጉስ ማን ነው?  

ባይሆንስ ሌላው ገና ሩቅ ሳለ መልዕክተኞች ልክ ዕርቅ ይለምናል   እንግዲህ እንደዚሁ 

ማንም ከእናንተ ያለውን ሁሉ የማይተው ደቀ መዝሙሬ ሊሆን አይችልም    
(ሉቃ 14 28-33) 
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መንፈስ ቅዱስ ያለፈውን ቁስልህንና ሁኔታዎችህን እንዲጋገልጥ በምትፈቅድበት ጊዜ 

በጣም ያምሃል ደግሞም ዋጋ ያስከፍልሃል   እኛ እውነትን የጋረደብንን ውሸቶች ወደ 

ኋላ ጥለን መመለስን ይቅርታንና ነፃነትን ማምጣት አለብን   ለመንፈስ ቅዱስ 

እንቅስቃሴ ሙሉ ቁጥጥር ዋጋ መክፈል አለብን ይህንን ዋጋ ለመክፈል ጥቂቶች 

ናቸው  ዋጋ የሚታምኑት? አንተስ?  

 

ችግሩ ማየት የማትችለው በውስጥህ ያለው ቁስል ነው    
አዳኙን ማግኘት ማለት በእኔነት ላይ ያተኮረ ሲሆን እኔነትን ማዕከል ያደረገ ሕይወት 

ነው   እኛ ከሐጢአት ጋር የምንታገል ያውም ሁላችንን ያጠቃልላል እርሱን ጌታ 

ማድረግ አለብን    እኛ ሕይወታችንን ለኢየሱስ በምንተውበትና ሙሉ ቁጥጥር 

ለእርሱ በምንሰጥበት ጊዜ ምንም እንኳን በተደጋጋሚ ጊዜ የምንወድቅ ብንሆንም 

ለሐጢአት ግን ከዚህ በኋላ እስረኛ አንሆንም ፍቅር በሆነውም በኢየሱስ እጆች ላይ 

እንወድቃለን ማለት ነው    
ምንአልባት የኢየሱስ ተከታይና ለብዙ አመታት ክርስቲያን ልትሆን ትችላለህ   
አሁንም ግን ራስህን እንደ እስረኛ በውስንነት ውስጥ ታገኘዋለህ   ቢሆንም ግን ይህ 

መጽሐፍ ለአንተ ነው   እኛ ጌታ የሱስ በመሞቱ ምክንያት ለአንተ ተስፋ የተገባው 

ርስት ምን ያህል መሆኑን መረዳት እንድትችል ማሳየት ነው    
 

መግቢያ 
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አሁን ለውጥን መፍጠር ትችላለህ   አሁን ለኢየሱስ እርሱ እንደሞተና ከሞት 

እንደተነሳ ለአንተም ነፃነት ዋጋ እንደከፈለ እንደምታምን ንገረው   ከዛም የሕይወትህ 

ጌታ እንደምታደርገው ግነረው   ራስህን መቆጣጠርህን ከእጅህ አውጥተህ ለእርሱ 

ስጠው   ከዛ በኂላ መስቀልህን ልትሸከም ተዘጋጅ   ቀጥሎ ለሐጢአት ሙት ከዛ 

ተከተለው የዚህ ነገር ውጤት ከሐይማኖተኝነት ቀንበር አንዱን መውሰድ አይደለም   
ነገር ግን እርሱን ታየዋለህ እናም ከክብሩና ከፍቅሩ የተነሳ ትማረካለህ   እርሱ ደግሞ 

እስከ መጨረሻ የአንተን ከእርሱ  ጥቅም መፈለግ ብቻ ወደ የእርሱን ማንነት ወደ 

መፈለግ ይለወጥል ከዛ በኋላ ወደ እርሱ መጠጋት ትፈልገለህ እናም እርሱን የመፈለግ 

ከፍተኛ ፍላጎት ያድርብሃል   
 

ችግሩ ያለው ማየት በማትችለው ውስጣዊ ቁስል ላይ ነው   
ሰዎች በውስጣቸውና በነፍሳቸው በማይታይ መንገድ ለቁስለት የተጋለጡ ናቸው   ብዙ 
ሰዎች ክርስቲያኖችም እንኳን ክርስቶስ ይህንን ቁስላቸውን ለመፈወስ እንደመጣና 

ነፍሳቸውን ፍጹም ለማድረግ እንደመጣ አይገነዘቡም   ሰዎች ይህንን ቁስል መፈወስ 

ወደሚችለው ወደ ብቸኛው መድኅኒት መሄድ ትተው ከቆስለው ነፍሳቸው ጋር 

ቁስላቸውን መፈወስ ወደማይችለውና ፍቱን መድኀኒት ወዳልሆነው ይሄዳሉ   
ከእነዚህም አንዳንዶቹ አደንዛዥ ዕፅ; አልኮል፤ የወሲብ ስለባዎች የሐይማኖተኝነት ፀባይ 

ወይም ንግድ ናቸው   አንዳንዶች ራሳቸውን ለገዛ ሥራቸው ያፈሳሉ ወይም ደግሞ 

ቁስላቸውን ለመፈወስ እንዲቻላቸው ነፍሳቸውን በዓለም ቁሳቁሶች ይሞላሉ   
አንዳንዶችም ደግሞ የውሰጣቸውን ነገር በመካድና መልካም ኑሮ እንደሚኖሩ 

በማስመሰል ቁስላቸውን ለመግታትና ለመቅበር ይሞክራሉ   እነሱም በውስጣቸው 

አንድ ነገር ስህተት እንዳለው ያውቃሉ እናም በጭንቀት በቁጣና በባዶነት ሕይወት 
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ተስፋ በመቁረጥ ይኖራሉ   አንዳንዶች ደግሞ ከእውነት በራቀ በቅዥት ዓለም ውስጥ 

ይኖራሉ አሸናፊነትም ከዚህ የሚወጣ ይመስላቸዋል   ይህም እውነታ በእጅጉ 

ጐድቷቸዋል   ስለዚህ ይህ ሁኔታ ከምርታማነት ድርጊት  ራሳቸውን ከልክሎ በቅዥት 

ዓለም ውስጥ በቀንበር እነዲኖሩ አድርጎአቸዋል   ከ1979 በፊት ጌታን እንደ ግል 

አዳኜ አድርጌ ከመቀበሌ በፊት ይህ ዓይነት ሕይወት የእኔ ሕይወት ነበር   ከእውነት 

የራቀ የቅዥት ሕይወት በአንዳንዶች አዕምሮ በጣም አደገኛ ነገር ነው   ከዚህ ነገር 

ለማምለጥ ደግሞ ለብዙ ሰዎች በጣም አስቸጋሪ ፈተና ነው የሚሆንባቸው   እነዚህ 

ነገሮች ከሕይወታችን ካለው አላማና ግብ ሊያስተጓጉሉን የሚሞክሩ ናቸው    
 

 መግቢያ 

 

እኛ መጋቢዎችንና መሪዎችን ለማሰልጠን በማሰብ እግዚአብሄር እንደወደደ ለውስጣዊ 

ፈውስ ሒደት ትንንሽ ቡድኖችን በመፍጠር የቪዲዮ ካሴቶችን ሠርተናል   ቢሆንም 

ግን ይህንን የቪዲዮ ካሴት የውስጣዊ ሕይወት መፈወስ የሚፈልግ ሰው በሙሉ 

ለማግኘት ዕድሉ ስለማይኖረው ይህንን መጽሐፍ አዘጋጅተን በትናንሽ ቡድኖች 

ከባለፈው ቁስላቸውና ልምምዳቸው እንዲወጡ ጌታ የሱስ እንደተናገረው የተትረፈረፈ 

ሕይወት ዕድል እንዲያገኙ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ነው    
 

ቁስል ከየት ነው የሚመጣው? 

 አንተን አስሮና ተጭኖ ያለው የውስጥ ቁስልህ የሚመጣው ከሦስት ዋና ዋና ምንጮች 

ነው    
1. ቁስል በእኛ ላይ የሚመጣው ከሌሎች በኩል ነው በዚህ መጽሐፍ ይህንን  
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      ሐጢአት በአንተ ላይ ወጥቷል ብለነዋል    
2. የራስ ስቃይ ቁስል - ይህ ከሕይወታችን የሐጢአት ልምምድ የሚመጣ ቁስል  

      ነው    
3. የዘር መርገም - ይህ ቁስል የሚመጣው ከዘር የሚተላለፍ ቁስል ነው    
ልብ አድርጉ ከፍ  ብለው በተጠቀሱት ሦስት የቁስል ዓይነቶች መካከል እያንዳንዱ 

የቁስል ዓይነት ከሆነ ዓይነት ሐጢአት ጋር ይቆራኛል   ብዙ ሰዎች ሐጢአት 

የሚለውን ቃል ለመጠቀም አይፈልጉም ብዙዎች ሐጢአትን የሚያዩት እንደ አንድ 

የሐይማኖት በሽታ ሲሆን የሚያያይዙትም ከፍርድ ጋር ነው    
 ነገር ግን ሐጢአት አንድ ጉዳይ ነው፤ ሐጢአትን ማስወገድ ደግሞ የኢየሱስ ሥራ 

ነው    ሐጢአትን ማስወገድ በቀዶ ጥገና  ካንሰርን ከማስወገድ ጋር ማነፃፀር ይቻላል 
  ሐጢአትን ማስወገድ መመለስና ይቅርታ ማግኘት ይባላል    
ተስፋ አልቆረጠም ኢየሱስ ሐጢአትን አሸነፈ 

 ይቅርታ የሚያሳየው  ከእግዚአብሄር ጋር ዳግመኛ መገናኘትን ነው   ደግሞም 

ከእርሱ ጋር የግልና የጠበቀ ሕብረትን ማግኘት ማለት ነው   ይቅርታ እግዚአብሄር 

ለእኛ ያዘጋጀውን ነገር  በሙሉ የምንወርስበትና እንደገና የምንሰራበት የመግቢያ በር 

ነው      

 የሐዋርያት ሥራ 26 18 የይቅርታን ዋጋ ያሳየናል   “የሐጢአትንም ስርየት በእኔም 

በማመን በተቀደሱት መካከል ርስትን ያገኙ ዘንድ ከጨለማ ወደ ብርሃን  

 

መግቢያ 
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ከሰይጣንም ስልጣን ወደ እግዚአብሄር ዘወር እንዲሉ ዓይናቸውን ትከፍት ዘንድ 

ከሕዝቡና ወደ እርሱ ከምልክህ ከአሕዛብ አድንሃለሁ  ” 
የኢየሱስ ሰዎችን ነፃ የማውጣት ተልዕኮ ሰዎችን ከሐጢአት ነፃ ከማውጣት ጋር 

የሚሰራ ነው   ይህም ደግሞ ይቅርታ ይባላል    
 “ኢየሱስም መለሠ እንዲህ ሲል እውነት እውነት እላችኋለሁ ሐጢአት የሚያደርግ 

ሁሉ የሐጢአት ባሪያ ነው  ” (ዮሐ8 34)  
 “እርሱ ሕዝቡን ከሐጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ  ትለዋለህ  ”  
(ማቴ 1 21)  
 “ከታመነውም ምስክር ከሙታንም በኩር የምድርም ነገስታት ገዥ ከሆነ ለወደደን 

ከሐጢአታችንም በደሙ ላጠበን” ራዕይ 1 5  
 ምንአልባት ስለ ይቅርታ ሁሉን ነገር አውቃለሁ ብለህ ታስብ ይሆናል ወይም ጭራሽ 

ስለ ይቅርታ ማሰብ የማትፈልግ ትሆን ይሆናል   ይህ መጽሐፍ ኢየሱስ የሐጢአት 

ካንሰር ሥርህን እንዲያስወግድ ደግሞም ይቅር እንዲልህ አዲስና የሚያነቃቃ መንገድ 

ይሰጥሃል    
ለአሁኑ ስለይቅርታ የተለያየ ዓይነት አመለካከቶች አዕምሮህን ክፈት    
በዚህ መጽሐፍ ከላይ ስላየናቸው ሦስት ዋና ዋና የቁስል ምንጭ አይነቶች 

የእግዚአብሄርን የወደፊት እቅዶችና መለኮታዊ የሆነ ሐይል እንወያያለን    
በመጽሐፉ ለፈውስ የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎችን ከዚህ በታች እንመለከታለን    
• በመስቀል የተሠራ የኢየሱስ ሥራ  

• ፍፁም የሆነ የኢየሱስ ጌትነት  

• ይቅርታ  

• ሕወትህን በሙሉ መቀየር  

• እግዚአብሄርን ለመስማት የግንኙነት ጥበብ  
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• በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ  

በመስቀል ላይ የተሠራ የኢየሱስ ሥራ 

  “እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ ስለ በደላችንም ደቀቀ የደህንነታችንም 

ተግሳፅ በእርሱ ላይ ነበር በእርሱም ቁስል እኛ ተፈወሰን” (ኢሳ 53 5)እርሱ በዕርግጥ 

አንተ ነፃ እንድትሆን በራስህ ዓመፅ ምከንያት የመጣብህን ቁስል ወስዶ ሰራሱ ላይ 

አድርጎታል    
 

መግቢያ 

“መቁስል” ማለት መወጋት ብቻ ሳይሆን መርከስም ነው መበከልም ነው ይህም 

በአጠቃላይ  ከመቀደስ  በተቃራኒ ጎን መሆን ማለት ነው    
መጎዳት ማለት መዳቆስ፤ መሰበር፤ እንደ ምንም ብሎ መቻል፤ አንድ ሰው ተቆራርጦ 

እንዲመታ መፍቀድ እና መጨቆን ነው    
እዚህ አንተ ተስፋ የምታደርገው ነገር አለ 

 ይህም በአንድነት ውስጥ አለ  

አሁን ከእኔ ጋር በሉ “ይህም በአንድነት ውስጥ አለ”  ይህንን ዓረፍተ ነገር ሦስት ጊዜ 

በሉት ምክንያቱም ይህንን ዐ.ነገር እንድትረሱት ስለማልፈልግ ነው   ይህም ከኢየሱስ 

ጋር ባለው አንድነት ነው   ይህ መጽሐፍ ለስነልቦናዊ ፈውስህ እራስህ በራስህ  

ተወጣበት የሚል ሐሳብ አይሰጥህም    
 በዮሐ 15  ላይ ጌታ የሱስ ሲናገር “በእኔ ኑሩ” ይላል   በሌላኛው የአዲስ ክፍል 

ውስጥ እርሱ በእኛ እንደሚኖር ይናገራል    
እግዚአብሄር ከአንተ ጋር አንድነትን ይፈልጋል ይህም አንተ ከእርሱ ጋር ያለህን 

ግንኙነት ትኩረት በመስጠት እንድታሳድገው ይፈልጋል   የውስጥ ፈውስ 
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እግዚአብሔር እንዲያደርግልን የምንጠይቀው የህክምና ጉዳይ አይደለም   የውስጥ 

ፈውስ የሚመጣው እኛ በእርሱ እርሱ ደግሞ  በእኛ ሲኖር የሚከናወን ጉዳይ ነው   
 

ብዙ ሰዎች ለአንድነት ተገቢ የሆነ ክብደት አይሰጡም 

 ሴቶች ከወንዶች ይሻላሉ  ከእስያ ከአፍሪካ እና ከሌሎች የመካከለኛው ምስራቅ 

ባህሎች የምዕራቡን ዓለም ካማከሉ ሰዎች ይልቅ በአንድነት ጉዳይ ላይ በብዙ ይሻላሉ 
  ነገር ግን በዚህ በይበልጥ አንድነት ባለበት ባህል ወንዶች ሚስቶቻቸውን እንደ የቤት 

ዕቃ ይቆጥሯቸዋል   ሐጢአት በሁሉም ባህል ውስጥ የአንድነትን ጥበብና ዋጋ 

በክሏል   ከእግዚአብሄር ጋር የግል ሕብረት እንዲኖር ማድረግ አስፈላጊ ጉዳይ ነው   
ምክንያቱም ከእርሱ ጋር በሕብረት አደግን ማለት እርሱ እኛን ነፃ  ያወጣናል 

ከሌሎችም ጋር መልካም ግንኙነት እንዲኖረን ያደርጋል  ማለት ነው   
 

መግቢያ 

ኢየሱስ እንዲህ አለ ይህ ሁሉ ያለው በአንድነት ውስጥ ነው   
 በዮሐ 15 ላይ ከስቅለቱ በፊት ደቀመዛሙርቱን በአዕምሮአቸው እንዲያስቀምጡት 

አንድ ቁልፍ ነገር ተወላቸው   በሕይወት በጣም አስፈላጊው ነገር አብን ማክበር 

እንደሆነ ነገራቸው   ይህንንም ማድረግ የሚችሉት ፍሬ በማፍራት ብቻ እንደሆነ 

ነገራቸው   ከዛም ፍሬ ማፍራት የሚችሉት ደግሞ ልክ ቅርንጫፍ ከግንዱ 

እንደተጣበቀ ሁሉ ከእርሱ ጋር ሲጣበቁ ብቻ መሆኑን ነገራቸው   ይህም ማለት 

ከእርሱ ጋር የቀረበና የጠለቀ አንድነት እና ቁርኝት ማለት ነው   “እውነተኛ የወይን 

ግንድ እኔ ነኝ ገበሬውም አባቴ ነው   ፍሬ የማያፈራውን በእኔ ያለውን ቅርንጫፍ 

ሁሉ ያስወግደዋል ፍሬ የሚያፈራውንም ሁሉ አብዝቶ እንዲያፈራ ያጠራዋል   እናንተ 
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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   በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼም 

በእናንት ቢኖሩ የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ይሆንላችሁማል ብዙ ፍሬ ብታፈሩና ደቀ 

መዝሙርቴ ብትሆኑ በዚህ አባቴ ይከብራል   “(ዮሐ 15 1-8)  
በዚህ በደቀመዝሙር መጽሐፋችን ከ1998 ጀምሮ በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች ከቀንበርና 

ከቁስል ነፃ በመውጣት ፍሬያማ የሆኑ የኢየሱስ ደቀመዝሙሮች ሲሆኑ አይተናል   ይህ 

መጽሐፍ ያተኮረው ከእግዚአብሄር ጋር በየዕለቱ የሚኖረንን የጠበቀ የግንኙነት ጥበብ 

በመጠቀም ፍሬ በማፍራት ላይ ነው    
 ነገሩ ቀላል ይመስላል   ከቀናነቱም የተነሳ በቤተ እምነቶች ብቻ ሳይሆን በብዙዎች 

ዘንድ የተተወ ይመስላል   ቢሆንም ግን ይህ ቀናነት ከኢየሱስ ነው   እንጂ ከእኟ 

ወይም ከኛ መጻሕፍት አይደለም    
“ነገር ግን እባብ በተንኰሉ ሔዋንን እንዳሳታት አሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከሚሆን 

ቅንነትና ንጽሕና ምናልባት እንዳይለወጥ ብዬ እፈራለሁ” (2ቆሮ 11 3) 
 

መግቢያ 

በዚህ መጽሐፍ ውስጥ እነዚህን ዋና ሥነ ሥርዓቶች እናጠናለን 

1. በየዕለቱ ከእግዚአብሄር ጋር ያለውን የግንኙነት ጥበብ  

2. ከእርሱ ጋር አብረህ በአንድነት ስትጓዝ ለእርሱ ታዛዥ መሆንን  
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   በዚህ መጽሐፍ የእግዚአብሄርን ድምጽ እንድትሰማና በመታዘዝ ሕይወት 

እንድትመላለስ የሚረዳህን ተግባራዊ የሆኑ መሳሪያዎችን እናስተምራለን ብለን ተስፋ 

እናደርጋለን    
ዘፀ 15 26 እንዲህ ይላል “አንተ የአምላክህን የእግዚአብሄርን ቃል አጥብቀህ ብትሰማ 

በፊቱም የሚበጀውን ብታደርግ ትዕዛዙንም ብታደምጥ ሥርዓቱንም ሁሉ ብትጠብቅ 

በግብፃውያን ላይ ያመጣሁትን በሽታ አላደርስብህም እኔ ፈዋሽህ እግዚአብሄር ነኝና 

አለ  ” 
ለውስጣዊ ሕይወት የሚጠቅም ጠንካራ ጎን 

 3ዮሐ ቁ3 “ወዳጅ ሆይ ነፍስህ እንደሚከናወን በነገር ሁሉ እንዲከናወንልህና ጤና 

እንዲኖርህ እፀልያለሁ  ” ይላል ልብ አድርጉ የውጫዊው ነገር መከናወን በቀጥታ 

ከነፍስ መከናወን ጋር የተቆራኘ ነው    
 በውስጣዊ ሕይወት ነፃ የወጣ ሰው መሆን ለውጫዊ ሕይወትም ጠቀሜታ አለው   
በዚህ በ2008-2009 ባለው ጊዜ አብዛኛውን የዓለም እንቅስቃሴዎች እየተዳከሙ ነው   
ለፍርሃትም ምክንያት እየሆኑ ነው   የታወቀው የአሜሪካ የገንዘብ አቅም እንኳን 

የተንገዳገደበት ጊዜ ነው   ታዋቂ የገንዘብ ተቋማት እየተሽመደመዱ ነው   በሚሊዮን 

የሚቆጠሩ ቤተሰቦች ከገንዘብ ምንጭ እጦት የተነሳ እየተሰቃዩ ነው   በዙሪያችን ያሉ 

ዓለማት ለብዙ ዘመናት የገንዘብ ችግር አጋጥሞአቸዋል   አሁን ግን ከበፊቱ ይልቅ 

እየባሰ መጥቷል   ትላልቅ ጦርነቶች እየተከናወኑ ነው   ምግብ ብርቅ እየሆነ ነው   
ትላልቅ የምድር መናወጥና የአየር ንብረት ለውጥ የብዙ ሰዎችን ሕይወት እየቀጠፈ 

ነው   በዚህ ምድር ላይ ፍርድ እየተከናወነ ነው  ያውም ደግሞ ተደርጎ የማይታወቅ 

ነው   እኛ ግን ተስፋ ተሰጥቶናል   “እግዚአብሄር ለድሆች መጠጊያ ሆናቸው 
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እርሱም በመከራቸው ጊዜ ረዳታቸው ነው   ስምህን የሚያውቁ ሁሉ በአንተ 

ይታመናሉ   አቤቱ የሚሹህን አትተዋቸውምና   (መዝ 9 9-10)  
 “ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሄርን መንግስት ጽድቁንም ፈልጉ ይህም ሁሉ 

ይጨመርላችኋልና  ” (ማቴ 6 33)  
መግቢያ 

ለውስጥ ሕይወትህ ኢየሱስን ስትፈልገው በሕይወትህ ሌላ ተግባራዊ ጉዳዮች መከናወን 

ሲጀምሩ ታያለህ   ከባለቤትህና ከልጆችህ ጋር ያለው ሕብረትህ ሲታደስ  

ታያለህ   ስለ ገንዘብ ፍላጎትህ ኢየሱስ ሲጠነቀቅልህ ታያለህ   ገንዘብ ነክ በሆነው 

ጉዳይ ላይ ታምራትን ሲሰራ ታያለህ ፤ እኔና የእኔ መጽሐፍ አርታኢ በግለሰብ ደረጃ 

ለዚህ ጉዳይ ምስክሮች ነን    
 

ጌታ ኢየሱስ የመጣው ሰዎችን ክርስቲያን ሊያደርግ ሳይሆን ደቀመዝሙር ሊያደርግ 

ነው   
  ደቀመዛሙር ራሱን ወይም ራሷን ለመማር ወይም ለመታዘዝ ለሌላ ሰው ያስገዛ ማለት 

ነው    
 በዚህ ጉዳይ ስለ ደቀመዛሙር ስታስብ ከአቅም በላይ የተጫነህን እምቅ ነገር ላቀልልህ 

እፈልጋለሁ   ይህ ፀሐፊ መጥቶ የሆነ ፀባዬንና ወይም እግዚአብሄራዊ ያልሆነ 

የሕይወት ዘይቤዬን እንድተው ራሴን መግዛት እንድችል እፈልጋለሁ ብዩ እንድለምን 

ወይም እንድጠይቅ ሊያደርገኝ ነው ወይ? ብለህ ልትጠይቅ ትችላለህ   አዎ እና 

አይደለም   ቁጣን፤ ፍርሃትን ወይም በአንደንዛዥ ዕፅ ቁስልህን ለማከም ብትሞክርም 

አትችልም   ወይም ማንኛውም ዓይነት ችግርህን ለማስቆም ራስህን በራስህ ሥርዓት 

ለማስያዝ ብትሞክርም አትችልም   ይህንን ራስህ በራስህ ማድረግ ብትችልማ ኖሮ 
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ኢየሱስ በመስቀል ላይ መስዋዕት መሆኑ አያስፈልግም ነበር   አንተ ሐጢአተኛ 

የሕይወት ዘይቤህን በራስህ ስርአት ልታይዘው አትችልም   ሌሎች ሰዎችም በአንተ 

ላይ የሚያደርጉትን የወንጀልና የሐጢአት ውጤት ስርዓት ልታስይዘው አትችልም   
በዚህ በራስህ የሕይወት ሥርዓት ውስጥ የሚታየውን የዘር እርግማን ልታድነው 

አትችልም    
መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ዓይነት ደንቦች ችግሮችን እንደሚያባብሱ በግልፅ ይናገራል 

 ቆላ 2፣20 “ከዓለማዊ ከመጀመሪያ ትምህርት ርቃችሁ ከክርስቶስ ጋር ከሞታችሁ 

እንደ ሰው ሥርአትና ትምህርት አትያዝ አትቅመስ አትንካ ለሚሉት ትዕዛዛት በዓለም 

እንደምትኖሩ ስለምን ትገዛላችሁ? እነዚህ ሁሉ በመደረግ ሊጠፋ ተወስነዋልና   ይህ 

እንደ ገዛ ፈቃድህ በማምለክና በትሕትና ሥጋንም በመጨቆን ጥበብ ያለው ይመስላል 
፤ ነገር ግን ሥጋ ያለ ልክ እንዳይጠግብ ለመከልከል ምንም አይጠቅምም  ” 
 

መግቢያ 

መልሱ አንድ ነው አንተ ራስህን በግንኙነት ጥበብ ከክርስቶስ ጋር ተቆራኝተህና 

አዕምሮህን እንደገና እንዲያስተካክለው በመፍቀድ ከእርሱ ጋር ሥርዓት እንዲኖርህ 

ማድረግ ነው    
 ቆላ 3 1-4 “እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሄር ቀኝ 

ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን እሹ   በላይ ያሉውን አስቡ እንጂ በምድር ያለውን 

አይደለም   ሞታችኋልና ሕይወታችሁም በእግዚአብሄር ከክርስቶስ ጋር ተስውሮአልና 

ሕይወታችሁ የሆነ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ እናንተ ደግሞ ከእርሱ ጋር በክብር 

ትገለጣላችሁ  ”  
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ሥነ ሥርዓት ያለው ሕይወት መኖርና ክእግዚአብሄር ጋር ያለውን የግንኙነት ጥበብ 

ማስተካከል ተራና ቀላል ነገር ይመስል ይሆናል   በዕርግጥ እመኑኝ ቀላል ነገር 

አይደለም   ካልሆነም ደግሞ ከዚህ በፊት እኔ ተስፋ ቆርጬ እንደነበር ሁሉ ተስፋ 

ሊያስቆርጣችሁ ይችል ይሆናል   የእኔን መጽሐፍ የአርትአት ሥራ አስተእፅኦ ያደረጉ 

Michael እና Karen Vincent ተስፋ እንደ ቆረጡ ሁሉ መፍትሔው ምን እንደሆነ 

መመስከር ቢችሉም ቀላል ግን አይደለም   ከሥጋቸውና ከሰይጣን ጋር በነበራቸው 

ትግል ነፃ ሊያወጣቸው የቻለው ነገር እነርሱ ከእግዚአብሄር ጋር የነበራቸው ቁርኝት 

እና አንድነት ነው   አሁንም ቢሆን ያ ትግል ለጥቅማቸው ሆኖአል    
 ሕይወቴ በማዕበል እንደ ተመታ መርከብ ሆኖ እንደነበር አውቃለሁ   ነገር ግን 

ደክሜ ብሠራም ምንም ማድረግ አልቻልኩም ነበር    በጣም ተሰብሬ በነበርኩበት ጊዜ 

ጌታ የሱስን ለማግኘት ጠዋትና ማታ ትዕግስት አልነበረኝም   ኢየሱስ ሕይወት  ሰጠኝ 

ከእርሱ ጋር ስገናኝ ነፃነትና ፍቅር ተሰማኝ   በእነዛ በተቀሩት ቀናት እርሱን 

እስከማገኝበት ጊዜ ድረስ ተፅዕኖ ይሰማኝ ነበር   ከዛም ሁሉ ደህና ሆነ   ይህ ታዲያ 

ከ1979ዓ.ም በፊት ነበር   አሁንም ከ29 ዓመት በኋላ ግን ከእርሱ ጋር ለመገናኘት 

እጓጓለሁ   ከተፅዕኖ ውስጥ እንድኖር ካደረገኝ ነገር ሁሉ አሁን ተፈውሻለሁ   አሁን 

ብዙውን ጊዜ በቀን ውስጥ ስመላለስ ደስ ብሎኝ ነው   በሕይወት ውስጥ በግለሰብ 

ደረጃ  ከእግዚአብሄር ጋር መሆንን የመሰለ የሚያረካ ነገር የለም    
ይህንን ልምምድ ለማስረዳት በጣም ይከብዳል   ልክ ውሃ በውስጡ ሀይድሮጂንና 

ኦክሲጂን ንጥረ ነገር አለው ብሎ እንደ ማስተማር ነው   የነገሩን እርግጠኝነት 

ልትቀበል ትችላለህ   ነገር ግን በቀመስከው ጊዜ ውሃ ለአንተ ትንሽ ትርጉም ያለው 

ሆኖ ታገኘዋለህ   
መግቢያ  
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አሁን ውሳኔ አድርግ 

ላለፉት ብዙ ዓመታት ተስፋ የቆረጥክ ብትሆን አሁን ደግሞ እግዚአብሄርም ወይም 

ራስህ ለሁኔታዎችህ ምንም ማድረግ እንደማይችሉ ቆጥረህ ተስፋ የሌለው ዓይነት 

ስሜት ይሰማህ ይሆናል     ይህንን መጽሐፍ ለራስህ ሸክም እንዲሆን ለአንድ 

ተጨማሪ ጊዜ የራስህን ጥንካሬ ከመጠቀምና አንድ ተጨማሪ ውድቀትን ከማስተናገድ 

ጋር አብረህ አታንብበው   ላንተ ያለኝ ጥያቄ ከእግዚአብሄር ጋር ያለህ ሕብረትህ 

እንዲያድግና በሕይወትህ ታምራቶችን ሲያደርግ ለማየት ራስህን አስገዝተሃል ወይ? 

የሚል ነው    
አንተ አስፈላጊ የሆነውን ጊዜ በየቀኑ ለመውሰድ ራስህን ካላዘጋጀህና በየሰአቱ እንኳን 

ከኢየሱስ ጋር ያለህን ሕብረት ጠንካራ ካላደረግክ አሁኑኑ ማንበብ አቁመህ ለሌላ 

ለሚያነብ ሰው እንድትሰጥ እንመክርሃለን    
 በግንቦት 15 የተፃፈ “በደስታ የተሞላ ልብ” ከሚል የWatchman Nee መጽሐፍ 

የተወሰደ ጥቅስ “መንፈስ ተዘጋጅቷል ሥጋ ግን ደካማ ነው” (ማቴ 26 41)  
 

ደቀመዝሙርት በጌተሰማኔ    
                

  በማንኛውም ሁኔታ ይህ የቅድመ ሁኔታ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ልምምድ ነው   
የሚያስታውስንም ክርስቲያን  በራሱ የፈቃድ ሐይል መኖር እንደማይችል ነው   
ትልቁ የፈቃድ ሐይል  ወደ ፈቃደኝነት ነጥብ ቢያመጣ እንጂ ከዛ ፈቅ አያደርግም   
ፈቃደኛ መሆን ደግሞ ደካማ ለሆነው ሥጋችን ምንም ሐይል አይሰጠም   ከዛ የበለጠ 

ነገር ያስፈልጋል   የፈቃድ ሐይል ልክ ነዳጅ እንደሌለው መኪና ነው   መገፋት 

ወይም መጎተት አለበት   ብቻውን ቀርቶ ለመቆም ይጋደዳል   ፍፃሜው መንፈሳዊ 
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ሐይል የሚሆን ሕይወት የሚመጣው በክርስቶስ በሚገኘው አዲስ ሕይወት ነው እንጂ 

በሰው ሐይል አይደለም   ይህም ሕይወት ሌላ ከፍላጎታችን በላይ የሆነውን የጠለቀ 

ሐይል ይሰጠናል   ሰተጨማሪም ያ ሐይል በእግዚአብሄር ድል ውስጥ በክብር 

ያኖርሃል  
 

              ምዕራፍ 1 

   በውስጥ ሕይወት መፈወስ ያለበት ራዕይ 

 ለዚህ መጽሐፍ እንደ ተጨማሪ መግቢያ እንዲሆን የእግዚአብሄርን ባህሪና ስብዕና 

በመግለጥ ለመጀመር እፈልጋለሁ    
 በማቴዮስ 12 1-21 ኢየሱስ ከእግዚአብሄር ፍፁም የሆነ ባህርያቶች መካከል አንዲን 

ባህሪ አስታውቋል   ጌታ የሱስ ያሳየው እግዚአብሄር በደንብና በሥርዓት ከሚደስት 

ይልቅ ሰዎችን በማስታመም እንደሚደሰት አስታውቋል   
 

ፈሪሳውያን እንዲህ ዓይነት ነገር ኢየሱስ በስንበት ቀን በማድረጉ ምክንያት ይከስሱትና 

ያጨናንቁት ነበር   
በምኩራብ እጁ የሰለለችውን ሰው ኢየሱስ በቀረበ ጊዜ ፈሪሳውያን በሰንበት ይህንን 

ማድረግ ተፈቅዷልን? በማለት ተቃውመውት ነበር   በቁ 12 ላይ ኢየሱስ በሰንበት 

ቀን በጉድጓድ ወድቆ ከሚያነሱት እንሰሳ ይልቅ ይህ ሰው ብዙ ዋጋ አለው አላቸው   
በቁ 13 ላይ “እጅህን ዘርጋ አለው” የሰውዬውም እጅ እንደ ሌላኛው እጅ ሆኖ ዳነ   
ይህንን ልብ በሉ   ፈሪሳውያንን በዚህ ምክንያት ኢየሱስን ለማጥፋት አሴሩበት    
 በኢሳ 42 1-3 የተተነበየው በማቴ 12 18-21 እውነተኛ መገለጥ ሆነ   ማቴ 12 18-
21 “እነሆ የመረጥሁት ብላቴናዬ ነፍሴ ደስ የተሰኘችበት ወዳጄ መንፈሴን በእርሱ ላይ 
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አኖራለሁ   ፍርድንም ለአሕዛብ ያወራሉ   አይከራከርም አይጨህምም ድምፁንም 

በአደባባይ የሚሰማ የለም   ፍርድን ድል ለመንሣት እስኪያወጣ የተቀጠቀጠን ሸምበቆ 

አይሰብርም የሚጤስን የጥዋፍ ክርም አያጠፋም አሕዛብም በስሙ ተስፋ ያደርጎሉ    
 ከዚህም በኋላ ጋኔን ያደረባትን ዕውር ዲዳም ወደ እርሱ አመጡ   ዕውሩም ዲዳውም 

እስኪያይና እስኪናገር ድረስ ፈወሰው   ሕዝቡም ሁሉ ተገረሙና እንጃ ይህ ሰው 

የዳዊት ልጁ ይሆንን? አሉ     
አንዳንዴ ሕፃናት ወደ ወንዝ መውረጃ ይሄዱና ዋሽንት ለመስራት መቃ/ሸምበቆ/ 

ይቆርጣሉ    
 ልጆቹ ይህንን መቃ/ሸምበቆ/ ሲቆርጡ እንደገና ለመጠገን አይሞክሩም ወዲያው 

በቀላሉ መቃውን/ሸምበቆውን/ ያስወግዱና እንደገና ወደ ወንዝ ወርደው ሌላ 

መቃ/ሸምበቆ/ ይቆርጣሉ   የሚጤስ የጥዋፍ ክርም እንደ ዘይት ዕቃ ሁሉ ደካማ ነገር 

ነው   በግልፅ የሆነ የጠራ ብርሃን ካልሰጠ ከዚያ ይልቅ መጤስ ከጀመረ እንደ ቅድሙ 

መቃ/ሸምበቆ/ ሁሉ ልጆች ይህንን በቀላሉ ደካማና የሚጤሰውን ጥዋፍ  ያስወግዱታል 
  ለዚህም የእኔ አገላለፅ “እኔ ማንንም የተቀጠቀጠ ሰው ነው ብዬ ወደ ውጭ 

አልገፋም   እነርሱ ለኔ ወደር የሌላቸው ናቸው   የአንተ ሕይወት የተቀጠቀጠ 

ሸምበቆ በመሆኑ ምክንያት ብቻና ሕይወትህ እግዚአብሄር የሰጠህን አላማ ማንፀባረቅ 

ባለመቻሉ ምክንያት እንደሚጤስ ጧፍ በመሆኑ እኔ በአንተ ላይ ተስፋ አልቆርጥም   
እኔ እመጣለሁ የሚጤሰውንም ጧፍህንም አበራውና እንደገና አድሰዋለሁ   
አላባርርህም የአንተ አላማም በፍፁም አይጨናገፍም   የሰንበርህ መፈወስ የሚጤስ 

ጧፍህ ደምቆ እንደዲያበራ ያደርገዋል   የውስጥ ማንነትህን የሚጤስ ጧፍህ መፈወስ 

በሕይወትህ ውስጥ ያለውን አላማና ፍፃሜ ከፍ ወዳለ ቦታ ያሳድገዋል   
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 ሰዎች አደጋ የማይችል ሥነ አዕምሮ መንፈሳዊ እና ሩህሩህ የሆነ ዝግጁነት ያላው 

አዕምሮ እንዳላቸው እንገነዘባለን   እግዚአብሄር አዳምን ሲፈጥረው ለሕብረትና 

ለአንድነት ነው   እግዚአብሄር ለአዳም በኤደን ገነት ካለው የሕይወት ዛፍ እንዲበላ 

የእግዚአብሄርን ቃል እንዲሰማና በኤደን ገነት ከእርሱ ጋር እንዲገናኝ ነግሮታል   
ከሁሉም በበለጠ ደግሞ ከእርሱ ጋር ሕብረት እንድታደርግ ሔዋንን ሰጥቶታል   
እግዚአብሄር አዳምን የፈጠረው ሁልጊዜ በእርሱ ላይ እንደ አባትና  የሚያስፈልገውን 

ነገር ሁሉ እንደሚያቀርብለት እንዲደገፍ ነበር    
 አዳምና ሔዋን ክፉውንና ደጉን የምታስታውቀውን የሕይወት ዛፍ ሲመርጡ 

ችሎታቸውና እውቀታቸው ከእግዚአብሄር መገኘት ውጭ አደረጋቸው   ከአባታቸው 

ጋር ያለውን ትልቁን ሕብረት ሰበሩት   ከዛም የሞቱ ሆኑ ወዲያው መንፈሳዊ ሞት 

ሞቱ ቀስ እያሉም ስጋዊውን ሞት ሞቱ    
ይህም ከአባታችው ጋር ያላቸው ህብረት መሰበር ለበደል ለእፍረትና ለራስ ጥላቻነት 

ምክንያት ሆናቸው    
ቀስ በቀስም ይህ ሐጢአታቸው ለልጅ ልጆቻቸው ተላለፈ   ለእኔም ለአንተም 

መተላለፍ ምክንያት ሆነ   በሐጢአት ተፀንሰን በአመጽ ተወለድን   ይህ እንግዲህ 

ከዘር የሚወረስ መርገም ይባላል    
በኢየሱስ የዘር ሐረግ ውስጥ የተሰበረ ሕብረት ያለውና ያልተገባ ቤተሰብ እንኳን 

ተካቷል   
 በትውልድ መካከል ያልተገባ ነገር እና የተሰበረ ሕብረት ቅይጥ ነገሮች በትውልድ 

መካከል ውርስ ሆነዋል   አንዳንድ ጊዜ ራሳችንን የተሰበረ ሕብረት ካለው ቤተሰብ 

ውስጥ የተወለድን መሆናችንን እናስተውላለን     ወይም ደግሞ ቅድመ አያቶቻችን 

የዘሩትን በደል አሁን እያጨድን ያለን እንሆናለን   ብዙ ያለ አባት በሚኖሩ ቤተሰብብ 
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ውስጥ  ሰዎች አባቶቻቸው በሰሩት የወሲብ ስህተት ውስጥ ይገኛሉ   አንዳንዶች አባት 

ቢናራቸውም ግን እናቶቻቸው ልጆች የአባታቸውን የሥነ ሥርዓት እርምጃ ከአባታቸው 

እንዲያገኙ አትፈቅድም   አንዳንዶች ደግሞ በአባቶቻቸው ይጎሳቆላሉ    
 በውጤቱም ራሳቸውን ምንነቱ በማይታወቅ ሕይወት ውስጥ እየኖሩ ያገኙታል   ይህ 

እንግዲህ እግዚአብሄር የሰው ዘር በሙሉ እንዲለማመደው የማይፈልገውን የሕይወት 

ዘይቤን ይጨምራል    ምን አልባት ሱስን፤ አደንዛዥ ዕፅንና የአልኮል ሱስን 

ልንመገብ እንችል ይሆናል   ምን አልባት በእንከን የለሽ ሥራ ልንረካ ወይም ደግሞ 

የሐይማኖት ወግ አጥባቂዎች ልንሆን እንችላለን   እነዚህ በሙሉ የውስጥ ቁስሎቻችንን 

ለማከም የምንምሞክራቸው ቢሆኑም ግን ከእግዚአብሄር ጋር የተሰበረ ሕብረት 

እንዲኖረን የሚያደርጉ መንገዳች ናቸው   ገደብ ለሌለው ወሲብና ወሲባዊ ግንኙነት 

የምንጠቀመው ስኬትንና ገንዘብን ሊሆን ይችላል   እና ታዲያ የእነዚህን ነገሮች 

መድሃኒትነትና ከእግዚአብሄር ጋር የተሰበረ ሕብረት ማድረግን እናተርፋለን   
ከእነዚህም አንዳንዶቹ ሐፍረት፤ ራስን መጥላት ጭንቀት፤ ቁጣ፤ ራስን በራስ የመግደል 

ዝንባሌ፤ ጥለቻ፤ ግለኝነት፤ የተሳሳቱ ሰዎችን ለተሳሳተ ምክንያት ማግኘት እና እንዲህ 

ዓይነት ዝርዝሮች ይቀጥላሉ    
 አንዳንዶች ወደ ሐይማኖት ይመለሳሉ   አንዳንዳች ወደ የስነልቦና ትምህርት እና 

የአዕምሮ ህክምና ይመለሳሉ   አንዳንዶች ወደ ዓላማዊ የማማከር  አገልግሎት  

ይመለሳሉ   ሌሎች ደግሞ በዛው (ከፍ ብሎ በተጠቀሰው)  የሕክምና ዘዴ ይመለሳሉ 
  ቅሬታቸውንም በማንም ላይ ያሰርፋሉ   ከዛም ከሕይወት ማግኘት ያለብኝን እንደ 

ደስታ፤ ጀብደኝነት፤ ስኬት፤ ገንዘብ፤ ሥልጣንና የመሳሰሉትን ማግኘት አለብኝ በሚል 

ሕይወት ይኖራሉ   ብዙውን ጊዜ የሰዎች በሽታ የአንድ ነገር ውጤት  ነው 

የሚሆነው    
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ከባለፈው ወይም ከአሁኑ የአባት መጥፎ ገፅታ የተነሳ የተሰበረ ሕብረትና ራስን 

አለመቀበል ውጤት ይመጣል    እግዚአብሄር ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር ከእርሱ ጋር 

ሕብረት እንዲኖረን እና ከሌሎች ጋር ጥሩ ሕብረት እንዲኖረን ነው   የተሰበረ 

ሕብረት ይህንን ያህል ጥሩ ያልሆነ ችግር ቢያስከትልም ብዙ የሚደንቅ አይደለም   
በጥሩ መሠረት ያለው አባትና ቤተሰብ ውስጥም ብንኖርም ከሰማያዊ አባታችን ጋር 

ያለን ሕብረት ጥሩ ያልሆነ ቢሆን ከላይ ለጠቀስኳቸው ችግሮች ለማግኘት የተጋለጥን 

ነን   
እንደ  ቤተክርስቲያን አገልጋይ የእግዚአብሄር ፈውስ በዚህ ውስጥ ሊያልፍ እንደሚችል 

በዓዕምሮአችን እናስቀምጥ      
እግዚአብሄር ለቆሰሉ ሰዎች እንደሚራራ ሁሉ እነርሱ የጉዳት ስለባዎች ስለሆኑ እርሱ 

እነርሱን በሚያይበት ዓይን እንድናያቸው ከእኛ ምህረትንና ርህራሔን እንዲያገኙ 

እኛም የሚራራ ልብ እንዲኖረን እፀልያለሁ   የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት በጣም ታላላቅ 

የሆኑ ሰዎችን ታሪክ ይነግረናል   እነ አብርሃምን፤ ጥስሀቅን፣ ያዕቆብን፣ ዳዊትን፣ 

ሙሴን እና የተለያዩ ሰዎችን ተመልከቱ   ይህ ታሪክ የሚያሳየን እውነተኛ የሆነውን 

ታሪክ ነው   እነርሱም የሚያሳዩን እግዚአብሄር በፍጥረቱ ላይ ፈፅሞ እንደማይሰለችና 

ሁኔታዎች በሚከፉበት ጊዜም እንኳን እግዚአብሄር ለሕዝቡ ሌላ ሐሳብ እንዳለው ነው 
  ነገር ግን እግዚአብሄር መቼም ተስፋ አይቆርጥም   ምክንያቱም እርሱ በማንም 

ጥበቃ የሚያዝ አምላክ ስላልሆነ ነው   እግዚአብሄር ጋ ድንገተኛ የሚባሉ ጊዜያት 

የሉም   የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ተስፋን ይሰጣሉ   ስለ ነፃ አውጪ፤ ስለ መሲሁ፤ 

እሱም ከምድራዊ አባት ጋርና ከሰማዩ አባታችን ጋር ስላለን የሕብረት መበላሸት ጉዳይ 

መፍትሔ ስለሚያመጣ ሁኔታ ይናገራል   በተጨማሪም የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት  

ስለ እኛ ሐጢአት  ስርየት ለማስገኘት ስለ ፈሰሰው ንፁህ የበግ ደም ያወራል    
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 መዝ(103)  በቁጥር 1-4 እና 12-13 ላይ ተስፋን ያመጣል   “ነፍሴ ሆይ 

እግዚአብሄርን ባርኪ አጥንቶቼም በሙሉ የተቀደሱ ስሙን   ነፍሴ ሆይ እግዚአብሄርን 

ባርኪ፤ ምስጋናውንም ሁሉ አትርሺ   ሐጢአትሽን ሁሉ ይቅር የሚል ደዌሽንም ሁሉ 

የሚፈውስ ሕይወትሽን ከጥፋት የሚያድናት በምህረቱና  በቸርነቱ የሚከልልሽ”  ቁ12-

13 “ምስራቅ ከምዕራብ እንደሚርቅ እንዲሁ  

ሐጢአታችንን ከእኛ አራቀ አባት ለልጆቹ እንደሚራራ አንዲሁ እግዚአብሄር 

ለሚፈሩት ይራራል  ” 
ለይቅርታ ዓይነቶች የሚሆን አዲስና ወቅታዊ እይታ 

መተላለፍና በደል የሚጎዱን በራሳችን ሲሰሩ ብቻ ሳይሆን ሌሎች በእኛ ላይ ሲፈፅሙም 

የመተላለፍና የበደል ጉዳት ይደርስብናል   ልብ አድርጉ! እኛ ለሠራነውም ሆነ 

በሌሎች ሰዎች ለተሠራብን በደል እግዚአብሄር መፍትሔ አለው  ሁለቱም አስፈላጊ 

ነገሮች ናቸው   አንዳንዶች ይቅርታን ሐጡአት  በምንሠራበት ጊዜ እግዚአብሄር 

ለእኛ የሚያደርገው ነገር ነው ብለው አቅልለው ያዩታል ነገር ግን ከዛ በበለጠ መልኩ 

ነው የምናየው    
 

የእግዚአብሔርን ፍቅር ለመረዳት በጣም ያስቸግራል 

 Watchman Nee ስለ መኋልየ መኋልየ ዘስለሞን” በፃፈው መጽሐፍ ጥሩ የሆነ ሥራ 

ሠርቷል   ስለ እግዚአብሄር ፍቅር ለመፃፍ ከተጠቀመባቸው ጥረቶች መካከል በገፅ 

115 ላይ ያለው በዚህ መፃፍ ላይ ተጠቅሷል    
 መኃልየ መኃልየ ዘሰለሞን 5 4ለ “አንጀቴም ስለ እርሱ ታወከ” “አንጀቴም ስለ 

እርሱ ታወከ” በሚልበት ጊዜ ይህ አንጀት የሚለው ቃል እንደ ትልቅ የስ 

ሜት መቀመጫ ሆኖ ተገልፂል   በ5 4 ላይ እንደተገለፀው ተመሳሳይ የሆነ የውስጥ 
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ስሜት ነው   ይህች ሴት አንጀቴም ስለ እርሱ ታወከ እንዳለችው ማለት ነው   ይህ 

ጥቅስ ጌታ የሱስ በዓይኑ ተመልክቶ የሚወስነው ዓይነት ስሜት ነው     
ኢየሱስም በሙስጡ የየዋህነት ሰሜት በጣም አለው   ለሕዝቡ ባለው ውስጣዊ ፍቅር 

ልቡ ይናወጣል   የዝሆን ጥርስ ከከበረ ድንጋይ  በተለየ መልኩ ትርፋማ ነው   
የዝሆን ጥርስ ግን የሚመጣው ከዝሆን የህመም ውጤት ነው   ልክ እንደዛውም ሁሉ 

ይህ ሁኔታ የሚያመለክተው እርሱ ለእርስዋ ያለው ፍቅር የተወለደው እንደ ሐጢአት 

ተሸካሚ እስከ ሞት ድረስ በመጨነቁ ነው   እግዚአብሄር ለሕዝቡ ያለው ጥልቅ ፍቅር 

የተቀረፀው ፍፁም ልዩ ከሆነውና ኢየሱስ ለሕዝቡ ከመቃብር በታች አልፏል   ይህም 

በሰንፔር የተሸፈነ ጥልቅ ስሜት አደጋ የማይችለውንና ውብ የሆነውን ጥበበኝነትና 

የእርሱን ፍቅር የሚያሳይ ብዙ ገፅታዎች እንዳሉት እንደ ዝሆን ጥርስ ቀርፃ ነው   
2. Nee Watchman. Song of Songs. Christian Literature Crusade 

    Fort Washington PA. 1965, page 115. 

 

እንደነዚህ የተሰባሰቡ ቅርፆች አይንት የኢየሱስ ፍቅርና የጋለ ስሜቱ ጥራዝ ነጠቅ 

ወይም ጥልቅነት የሌለው አለመሆኑ ወይም ደግሞ ድንገተኛ አለመሆኑን ያሳያል   
በዘፀ 24 10 እንደ ተገለፀው በሰንፔር የተሸፈነ ነው   “ከእግሩም በታች እንደ ሰማይ 

መልክ የሚያበራ እንደ ብሩህ ሰንፔር ድንጋይ የሚመሰል ወለል ነበር   “ይህም 

የሚያመለክተው የሰማይን ንፅህና ነው   ያ ሰንፔር በላዩና በዙሪያው ሁሉ በጥልቅ 

ስሜት የተሸፈነ ነበር   ይህ የእነዚህ የፍቅር ስሜቶች በእነዚያ እርሱ በሚወዳቸው 

ሰዎች ላይ ሲገለፅ ምን ዓይነት ሰማያዊ እና አዕምሮን የሚያልፍ ነገር ይፈፀም ይሆን? 

 

መፍትሔ 
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መዝ (68) ከአባት ጋር ስላለው የተሰበረ ሕብረት የፈውስ ተስፋ ያቀርባል   ይህም 

ደግሞ በዕርግጥ ለመገፋታችን ችግር ቁልፍ ነው    
“እግዚአብሐር በቅዱስ ቦታው ለድሀ አደጎች አባት ለባልቴቶችም ዳኛ ነው   እግዚአብሔር ብቸኞችን 

በቤት ያሳድራቸዋል   እስረኞችንም በሐይሉ ያወጣቸዋል ዓመፀኞች ግን በምድረ በዳ ይኖራሉ”   
በዚህ ቦታ በአጠቃላይ የአባትነትና የቤተሰብ ሕብረት እንዲኖረን ችግራችንን እንደሚረዳ ሆኖ 

ራሱን አቅርቧል   ግራ የተጋቡና ሕይወታቸው በአጠቃላይ የተዘበራረቀባቸው ሰዎች 

እግዚአብሔርን እንደ ፍፁም አባት በማየታቸው ምክንያት ነገራቸው ሲስተካከል ማየት 

በጣም ያስደንቃል   
 

አስቡ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ራሱ በአባቱ የተተወ ሆኖ የመገፋታችንን ቁስል እርሱ 

ተሸከመ   ማር 15 34 “በዘጠኝ ሰዓትም ኢየሱስ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ? ብሎ 

በታላቅ ድምፅ ጮኸ ትርጓሜውም አምላኬ አምላኬ ለምን ተውኸኝ? ማለት ነው    
እግዚአብሔር በመጨረሻው የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ላይ በነቢዩ ሚልኪያስ አማካይነት 

ተናግሯል   “እነሆ ታላቅና የሚያስፈራው የእግዚአብሔር ቀን ሳይመጣ ነቢዩን 

ኤልያስን እልክላችኋለሁ   መጥቼም ምድርን በእርግማን እንዳልመታ እርሱ የአባቶችን 

ልብ ወደ ልጆች የልጆችን ልብ ወደ አባቶች ይመልሳል  ”  
 እኔ ለብዙ አመታት መጽሐፍ ቅዱስ እንዲገለጥልኝ አጥንቻለሁ   በጥቂቱም 

ተረድቻለሁ   ከዚህም በላይ መረዳት እንዲኖረኝና አሁን ከማየው የበለጠ እንድረዳ 

እፈልግ ነበር   ይህንኑ መጽሐፍ ቅዱስ በብሉይ ኪዳን መጽሐፍ በአዲሱ መደበኛ 

ትርጉም ስመለከት እንዲህ ተብሎ ተተርጉሟል   “የኤልያስን ስም የተሸከሙ ሰዎችን 

እልክላችኋለሁ   ወይም በሌላ አባባል (ኤልያስ ማለት ምን ማለት ነው?) እግዚአብሔር 

አምላክ ነው  ”ማለት ነው    እንደዚህ   የሚሉትን ማለት ነው   ልቤን ለእነዚህ 

ሰዎች እገልጣለሁ እኔም ለምሰጣቸው መገለጥ ነቢያት አደርጋቸዋለሁ   ይህም 
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መገለጥና የእርሱ ትንቢት በመጨረሻው በሚያስጨንቅና በመከራ ዘመን ውስጥ 

ይሆናል   (አሁን እንዳለንበት ዘመን ማለት ነው)   በአባቶቻቸው ለተጠሉት ሕዝቤ 

እነዚህ ሰዎች መልዕክቴን ያውጃሉ ይህም መልዕክት “አንዲያ ልጄ ኢየሱስ 

መገፋታችሁን ተቀብሏል ምክንያቱም እኔ እሱን በመስቀል ላይ የተገፋ እንዲሆን 

ስላደረግኩት ነው” የሚል ነው   ይህንን መገፋት ኢየሱስ ስለ እናንተ ተቀብሎታል   
ስለዚህ አሁን ልቤን በፍቅር ወደ እናንተ መልሻለሁ እናም የብዙዎች ምላሽ እውነተኛ 

አባት ወደሆንኩት ወደ እኔ አመፀኛ የሆነ ልባቸውን መመለስ ይሆናል  ”  
 የብሉይ ኪዳንን ትርጓሜ በሙሉ ለመተንተን ቦታ አይበቃኝም   ነገር ግን 

ትርጉሙን እንዳስቀመጥኩኝ ይገባኛል    
 

ለመጥመቁ ዮሐንስ አባት ለሆነው ለዘካርያስ መልዐኩ የተናገረው ተመሳሳይ የሆነ 

መልዕክት ነው    
 ሉቃስ 1 17 “እርሱም የማይታዘዙትንም ሕዝብ ለጌታ እንዲያሰናዳ የአባቶችን ልብ 

ወደ ልጆች የማይታዘዙትንም ወደ ፃድቃን ጥበብ ይመልስ ዘንድ በኤልያስ መንፈስና 

ኃይል በፊቱ ይሄዳል” ኢየሱስ በማርቆስ 2 ላይ እንደተገለፀው ብዙ ታምራቶችን 

ማድረጉን ከማንኛውም የሥነ መለኮት ትምህርት በላቀ መልኩ እኔ መናገር እንደሚችል 

አምናለሁ    
1. ከጥቂት ቀን በኋላ ወደ ቅፍርናሆም ደግሞ ገብቶ በቤት እንደ ሆነ ተሰማ  

2. ሰደጅ ያለው ስፍራም እስኪጠባቸው ድረስ ብዙ ሰዎች ተሰበሰቡ   ቃሉንም 

ይነግራቸው ነበር    
3. አራት ሰዎችም የተሸከሙትን ሽባ አመጡለት  

4. ስለ ሕዝቡም ብዛት ወደ እርሱ ማቅረብ ቢያቅታቸው እርሱ ያለበትን የቤቱን ጣራ 

አነሡ ነጽተወም ሽባው የተኛበትን አልጋ አወረዱ    
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5. ኢየሱስ እምነታቸውን አይቶ ሽባውን “አንተ ልጅ ሐጢአትህ ተሰረየችልህ አለው 
 ”  
6. ከፃፎችም አንዳንዶቹ በዚያ ተቀምጠው ነበር  

7. በልባቸውም “ይህ ሰው ስለ ምን እንደዚህ ነያለ ስድብ ይናገራለ” ከአንዱ 

ከእግዚአብሔር በቀር ሐጢአት ሊያስተሰርይ የማን ይችላል?” ብለው አሰቡ    
8. ወዲያውም ኢየሱስ በልባቸው እንዲህ እንዳሰቡ በመንፈስ አውቆ እንዲህ አላቸው 

“በልባችሁ ይህን ስለ ምን ታስባላችሁ?” 

9. ሽባውን ሐጢአትህ ተሰረየችልህ ከማለት ወዲስ ተነሣ አልጋህንም ተሸከምና ሂድ 

ከማለት ማናቸው ይቀላል? 

10. ነገር ግን ለሰው ልጅ በምድር ላይ ሐጢአትን ሊያስተሰርይ ሥልጣን እንዳለው 

እንድታውቁ  

11.  አንተን እልሃለሁ ተነሣ አልጋህን ተሸከምና ወደ ቤትህ ሂድ አለው    
12. ተነስቶም ወዲያው አልጋውን ተሸክሞ በሁሉ ፊት ወጣ ስለዚህም ሰዎች ሁሉ 

ተገረሙና እንዲህ ያለ ከቶ አላየንም ብለው እግዚአብሄርን አከበሩ    
 

በቁጥር 5 ላይ አስታውሱ ኢየሱስ “አንተ ልጅ” ብሎ ሲናገር 

ይህ “አንተ ልጅ” የሚለው ቃል በግሪኩ ቴክኖን (teknon) ይባላል   ይህም ማለት 

ለቤተሰብህና ለአባትህ አንድያ ልጅ ማለት ነው   ነገር ግን ከሁለቱም ጋር ምንም 

ዓይነት ሕብረት የሌለህ ማለት ነው   አስታውሱ የዚህ ሰው ቤተሰብ አይደሉም እርሱን 

ወደ ኢየሱስ ያመጡት ነገር ግን እርሱን ወደ ኢየሱስ ያመጡት አራት እምነት ያላቸው 

ሰዎች ናቸው   ኢየሱስ በመጀመሪያ ሐጢአቱን ነው ይቅር የለው ከዛም የተሰበረውን 

ሕብረቱን ጠቀሰና ወደ ፈውሱ መጣ    
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በቁጥር 11 ላይ አስታውሱ ኢየሱስ ለልጁ የተናገረውን  

“አንተን እልሃለሁ ተነሣ አልጋህን ተሸከምና ወደ ቤትህ ሂድ” እሪ ይህንን አባባል 

እንዲህ እላለሁ ኢየሱስ ይህንን ሰው ወደ ቤቱ በመሔድ የተበላሸውን የቤተሰብ ሕብረት 

እንዲታረቅና ይቅር እንዲል ደግሞም ወደ ኢየሱስ እንዲመራቸው የፈለገ ይመስለኛል 
   
 ይህ የእቡነተኛይቱ ቤተክርስቲያን ምስል ይመስለኛል   ቤተክርስቲያን እምነቷን 

በመጠቀም ሽባ የሆኑትን ሕዝቦች ወደ ኢየሱስ ማምጣት አለባት በዕርግጥ እኛ ሰዎችን 

ወደ ኢየሱስ በማምጣት ለተጨማሪ ቁስል እንዲጋለጡ ከማድረግ ይልቅ ኢየሱስ 

ሥራውን እንዲሠራ እያደረግን ነው ወይ ያለነው?  

ቴ ክኖክ (teknon)  ማለት በአጠቃላይ ምንም ግንኙነት የለም ማለት አይደለም   ነገር 
ግን ቴክኖን ማለት አንድ ብቻ ያውም አንድያ ማለት ነው    
 እኔ እንደማምነው ኢየሱስ ለልጁ የተናገረው ነገር የሚያመለክተው እኔ ከላይ 

እንደገለፅኩት ነው   ምክንያቱም ኢየሱስ ሊጠቀመው የሚችለው ሌላ ቃል ነበር    
አንተ ምንአልባት በሰውነትህ ሽባ ላትሆን ትችላለህ ነገር ግን በመንፈስህና በሕይወት 

ዘይቤህ ምን አልባት  ሽባ ልትሆን ትችላለህ 

ለአደንዛዥ ዕፅ  ለስግብግብነት  የወሲብ ድርጊቶችን ለሚያሳዩ ልብሶችና ፎቶግራፎች 

ወይም ደግሞ ለሌላ ፀያፍ ለሆኑ ድርጊቶች ሽባ ሆነህ ይሆናል   ምን አልባት ከሌሎች 

ጋር ስላለህ የህብረት ባደነት ህክምና ይሆናል ብለህ ብዙ ትበላ ይሆናል   እንደ ራስህን 

በመቁረጥ ወይም እንዲህ ዓይነት የሚያምም ድርጊት ሰውነትህን ለማጎሳቆል የሚጎዳ 

ድርጊት ትፈፅም ይህናል   ምንአልባት ልቅ የሆነ የወሲብ ድርጊትን፣ የወሲብ 

ድርጊቶችን የሚያሳዩ ልብሶችንና ፎቶግራፎችን ማየት፣ ቁጣን  ጭንቀትን እና 

የተለያዩ ሁኔታዎች ማቆም አትችልም ይሆናል   የአንተ ለውጫዊ ሕይወት መፈወስ 

ኢየሱስ ለከፈለው የውስጣዊ ሕይወት መፈወስ መድኃኒት ነው    
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     እናም ኢየሱስ እንዲህ አለው “ሐጢአት ተሰርየችልህ” በሌላ ቋንቋ ይህ ማለት 

አንተ ከአንተ አባት ጋር የአባትና የልጅ ሕብረት እንዳይኖራችሁና ከቤተሰብህ ጋር 

ሕብረት እንዳይኖርህ ያደርገው በደል በእኔ ተቆርጧል ማለቱ ነው  ኢየሱስ   ይቅርታ 

ማድረግ ማለት ቆርጦ መጣልና ወስዶ መጣል ማለት ነው   ያ መገፋትና ሕብረት 

ማጣት ያንን ሰው ዋጋ አሳጥቶት የነበረውን በኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ ሥራ 

እንደገና ተወለደ    
ኢየሱስ ለዚህ ሰው እንዲህ ማለት ይችል ነበር   “አንተ ልጅ ከጥቂት አመታት በኋላ 

ልሰቀል እሄዳለሁ በዚያም አባቴ ፊቱን ከእኔ ይሰውራል  ዳግምም እገፋለሁ ይህ አሁን 

አንተ የምትሰቃይበት ሐጢአት በዚያን ጊዜ ከአንተ ይወሰዳል  ይቅርም ይባልልሃል  
ማለት ይችል ነበር   
ኢሳይያስ 53 5 “ኢየሱስ ስለ መተላለፋችን ቆሰለ” ይላል   መተላለፍ እንደ ቁስል 

ሁሉ በራሱ የውስጥ ቁስል ነው   ኤርምያስ እንዲህ ይላል 31 29-60” በዚያ ዘመን 

ሰው ዳግመኛ እንዲህ አይልም  አባቶች ጨርቋ የወይን ፍሬ በሉ የልጆችም ጥርሶች 

ጠርሱ ነገር ግን ሰው ሁሉ በገዛ በደሉ ይሞታል   መራራውን የወይን ፍሬ የሚበላ 

ሁሉ ጥርሶቹ ይጠርሳሉ   በሌላ አባባል በአዲስ ኪዳን ውስጥ ኢየሱስ በብሉይ ኪዳን 

ያልተቀበለውን ይቀበለዋል ማለት ነው   የባለፈው የቀድሞ ትውልድ መርገም በአንተ  

ላይ ጭንቀት ሊያመጣ አይችልም   ምክንያቱም ኢየሱስ በአንተ ቦታ ሆኖ 

ተጨንቆአልና ነው    
 

ተመልከት ምን እንደሆነ - ያ ሽባ የሆነውን ልጅ ወዲያው ተነሣ  አልጋውን ተሸከመ 

በሁሉ መካከል እየተመላለሰ ሄደ ከዛ በኋላ ሁሉም ተገረሙ እግዚአብሄርንም አከበሩ  
እንዲህ ያለ አይተን አናውቅም አሉ    
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 ኢየሱስን ወደ ውስጥህ እንዲገባና በአንተ ላይ የተደረገውን ነገር ሁሉ ወይም ከዘር 

ዘሮችህ የተላለፈብህን በደልህን ይቅር እንዲልህ በምትፈቅድበት ጊዜ ከኢየሱስ ጋር 

የእርሱ ምህረት እንደሚያስፈልግህ ትስማማለህ  ውጫዊ የሆነውም ነገርህ ሁሉ 

የተፈወሰ ይሆናል   ይህንን ስለ ይቅርታ ያለውን የሰፋ ስዕል ብትረዳ የበደሉህን 

ወይም በደልንና መተላለፍን በአንተ ላይ ያስተላለፉትን ይቅር እንድትላቸው ነገሩን 

ያቀልልሃል     
ፈውስ ከውስጥ ይጀምራል ወደ ውጭም መስራት  ይጀምራል 

 መንፈስ ቅዱስን ወደ ጥልቅ ሕይወታችን ወደ ውስጥ ሕይወታችን ቁስል እንዲገባ 

የምንፈቅድለትና የምንተባበረው መንገድ አለ   በሚቀጥለው ምዕራፍ እናየዋለን    
ወንጀል ወይም ሰለባ መሆን 

 እስከ አሁን ድረስ ትኩረት ያደረግነው ተቀባይነትን በማጣት ሰለባ ላይ ነው   እናም  

ይህ ተቀባይነትን ማጣት በአንድ ሰው ሕይወት ውስጥ ለቁስል እንዴት ምክንያት 

እንደሚሆን ነው   በተጨማሪም የወንጀልን ጉዳት ወይም ተቀባይነትን ማጣት 

ምህረትና  ይ ቅርታ የሚያገኝበትን እውነታዎች ለመዳሰስ ሞክረናል   በዕርግጥ አንተ 

በፊት ወንጀለኛ ሆነህ ወይም አሁንም ወንጀለኛ ብትሆን የዚህ ነገር ሰለባ ነህ   
ይህንንም መጽሐፍ ስታነብ የበደለኝነትና የኩነኔ ስሜት ሊሰማህ ይችላል  አሁን ግን 

ጤናማ ስሜት ሊሰማህ ይገባል   ሆኖም ኩነኔ ወይም የመጨረሻ ፍርድ ስሜት 

እንዲሰማህ አያስፈልግም   የመጨረሻው ፍርድህ በክርስቶስ ኢየሱስ ሥራ ይቅርታ 

ሊሆን ይገባል   አዎን በእርግጥ እርሱ ሐጢአትህን ወስዶታል   አንተ ራስህን በእጆቹ 

ላይ ለፈውስ በማሳረፍ ለመመለስና ሐጢአትህን ለመናዘዝ ብትችል እርሱ ደግሞ ይቅር 

ብሎ ለመቀበል ቆሞአል   ደግሞም የእርሱን ይቅርታ እንድትቀበል ይጋብዝሃል   
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ይህም ወዲያው እንደሚመጣ ዓይነት ስሜት ላይሰማህ ይችላል ግን በአትኩሮት 

ቀጥልበት   
 ይህንን ፅሑፍ ከመፃፌ በፊት ያለው ምሽት እኔ የማውቀው ሰው የወሲብ ሐጢአት 

ቀንበር የነበረበት ሰው እንደሆነም አውቃለሁ   ምንም እንኳን አማኙ ከዚህ ነገር 

ለመላቀቅ ከፍተኛ ትግል ቢያደርግም ማለት ነው   እርሱ እንደመሰከረልኝ ከሆነ 

የእርሱ ቁሰል የመጣው አባቱ እርሱን በስርዓት ካለማሳደጉ እንደሆነ ነው የመሰከረው 

ቢሆንም ግን እርሲ አባቱን ፈፅሞ ይቅር ከማለቱ የተነሳ አባቱ አሁን የኢየሱስ ተከታይ 

ሊሆን ችሏል   አሁን ያ ሰው ለእግዚአብሔር ቃል የሚራብ ሰው ሆኖአል   ጓደኛዬ 
እንደነገረኝ አባቱ ልክ እንደ “ንጉሥ ዳዊት” በአንድ ወቅት አስፀያፊ ሐጢአት እንደ 

ሠራ በመጨረሻ ጊዜ “እንደ እግዚአብሔር ልብ” የሆነ ሰው ሆኖ አገኘው    
 

የነፍስ ብልፅግና 

 3ዮሐ ቁ1 4 
1. ሽማግሌው በእውነት እኔ ለምወደው ለተወደደው ለጎይዮስ  

2. ወዳጅ ሆይ ነፍስህ እንደሚከናወን በነገር ሁሉ እንዲከናወንልህና ጤና እንዲኖርህ 

እፀልያለሁ    
3. ወንድሞች መጥተው አንተ በእውነት እንደምትሔድ ስለ እውነትህ ሲመሰክሩ እጅግ 

ደስ ብሎኛልና    
4. ልጆቼ በእውነት እንዲሄዱ ከመስማት ይልቅ የሚበልጥ ደስታ የለኝም    
በትልቁ የቃላት ዝርዝር መጽሐፍ ውስጥ በ3ኛ ዮሐንስ የተገለፀው ብልፅግና ማለት  

 “ለመጓዝ ቀላል የሆነ ጥሩ ፣መልካም እና  ጥሩ ጎዳና መልካም መንገድ ለመበልፀግ 

በብልፅግና መንገድ ለመሄድ ለስኬት  ፍሬ ለማፍራት ወደ ፍፃሜ ለመምጣት   
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“እነዚህ በሙሉ ተቃራኒ ሐሳቦች ናቸው  ” በመርከብ አደጋ ለመሰቃየት መውደቅ 

እንደሚባለው ማለት ነው   (ምፀት)  

ይህ ለጋይዮስ ማለትም  ይህ መልዕክት ለተፃፈለት ሰው የተሰጠ መልዕክት አይደለም 
  ከዛ ይልቅ የፀሐፊው ምኞት ነው   ዮሐንስ በተመሳሳይ መልኩ በትክክል 

ብንተረጉመው “ደህና እንደሆንክና ሁሉም መሠረታዊ ፍላጎቶችህ እነደተሟሉ ተስፋ 

አደርጋለሁ   ሊለው ይችላል   በቁ ጥር 3 ላይ ዮሐንስ ይህንን ተስፋ ሲያክልባት 

ሕይወትህን በወንጌል እውነት ላይ ብትመራ ትበለፅጋለህ ብሎ ይጨምርለታል    
 

በቁጥር 3 ላይ እንደተገለፀው የነፍስ ብልፅግና የሚጀምረው በወንጌል እውነት ላይ 

በመኖር ነው   
  እኛ ኢየሱስ ለእኛ ያደርጋል ነገር እና እንድንሆንለት የፈጠረንን ነገር 

የእምነታችን መለህቅ ማድረግ አለብን   ስለዚህ በዛ እምነት መንቀሳቀስ ይኖርብናል   
በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ “እመኑ” የሚለው ቃል የተግባር ግስ እንደሆነ ሁሉ ማለት 

ነው    

የነፍስ ብልፅግና በሦስት አቅጣጫዎች ላይ መስቀልን በመሸከም የሚፈፀም 

ይሆናል   
1. ፈቃድ - በዕርግጥ ኢየሱስ ሕይወትህን በሙሉ ተቆጣጥሮታል? እርሱን ጌታ አድርገኸዋል እርሱን 

ጌታ ማድረግ ያ የደህንነት ሁኔታ ነው  መዳን ከአደጋ መጠበቅ ነው   
 

2. ሐሳብ - መስቀልህን ተሸክመሃል ወይ? እግዚአብሔራዊ ያልሆነውን ሐሳብህን እንዲፈውሰው 

ፈቅደሃል ወይ? 

3. ስሜት - ስሜትህ ሕይወትህን እንዲቆጣጠረወ ፈቅደህለታል ወይ? ወይስ መስቀልህን ተሸክመህ 

ስሜትህ በኋላ ወንበር ላይ እንዲቀመጥ አድርገኸዋል? 
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ይህ ማለት በወንጌል እውነት ላይ ሕይወትን ማራመድ ማለት ነው   ይህ የነፍስ ፈውስ ነው   
የነፍስህ ብልፅግና ከላይ እንደተገለፀው መስቀልን በመሸከም ይከተላል ከዛም የነፍስህ ብልፅግና 

ይቀጥላል   
 

 

    እርዳታ በከባድ የገንዘብ ቀውስ ውስጥ 

 

በገንዘብ አቅም አከባቢ ብዙ ሰዎች ራሳቸውን ወደ መጨረሻ ምዕራፍ ላይ አምጥተዋል 
  በዚህም በር ነው ጌታ የሱስ ሰዎችን በእሱ ላይና በአብ ላይ እንዲታመኑ 

የሚያደርገው ሕይወትን በገንዘብ መሥራት ካልቻልክ ልክ በማርቆስ ምዕራፍ 2 ላይ 

እንደተገለፀው ሰው ለመፈወስ የተመረጥክ /የታጨህ ሰው ነህ    
 

ይህንን ነገር ግምት ውስጥ አስገባ   
ሽባው ሰው ለመስራትና ለሕይወቱ ምንም ማድረግ አይችልም ነበር   ለሕይወቱ 

ለሚያስፈልገው ነገር በሌሎች ላይ መደገፍ ብቻ ሳይሆን ትዳር ሊመሰርትና ልጆችን 

ለመውለድ አልቻለም ነበር   ይህ ሰው ለራሱ የነበረው ግምትም ዝቅተኛ ነበር   
እናም ያለ ጥርጥር ይህ ሰው ይኖር የነበረው ያለ ተስፋ ነበር     
 እራስህን በዚህ ዓይነት ሁኔታ ውስጥ ብታገኝ በዚህ መጽሐፍ እየተናገርነው ያለውን 

የድል ነሺዎች የሕይወት ዘይቤ መኖር ጀምር  እናም ዝምብሎ ከተወለደ ነገር ግን 

የአባትና የቤተሰብ ሕብረት ከሌለው ዓይነት ኑሮ ወደ በራዕይ 21 7 ላይ 

እንደተጠቀሰው ዓይነት ሰው ሆነህ ትለወጣለህ   “ድል የነሳው ይህንን ይወርሳል” 

እግዚአብሔር በራዕይ መጽሐፍ ውስጥ የሚያሳየን በመከራ ዘመን  በጥራጥሬ ጊዜ እና 
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በእግዚአብሔር እንዳንታመን በሚያደርገን ጊዜ እነዚህን ከመሳሰሉ አስቸጋሪ ሁኔታዎች 

ውስጥ በቃሉ ታምነን በመቆም ካለፍን በኋላ የመጨረሻው ምዕራፍ ከአባታችን 

ከእግዚአብሔር ሁሉን ነገር ከሚያዘጋጅልን ጋር  ይሆናል    
 

 

 

Hvios ከትልቁ መዝገብ ቃላት ሲሰተረጎም 

እግዚአብሔርን እንደ አባታቸው የሚያከብሩ በባሕሪያቸውና በሕይወታቸው 

እግዚአብሔርን የሚመስሉ በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ልጆች በወላጆቻቸው ላይ 

እንደሚያርፉ እነርሱም በእግዚአብሔር ሙሉ ፀጥታና መታመን ይሆንላቸዋል   
(ሮሜ8 14 ገላ 3 26) እናም ከዛ በኋላ በዘላለማዊ ሕይወት ውስጥ በበረከትና በክብር 

የእግዚአብሔር ልጆች የሚያገኙትን ማዕረግ ያገኛሉ   ኢየሱስ በሚከብርበት ጊዜ 

በእግዚአብሔር የተለየ ፍቅር ይደሰታሉ   ከእርሱ ጋር በጠበቀ ፍቅር አንድ ይሆናሉ 
  የንጉሥ ካህናት በድርጊት በሙሉ ለአባታቸው ፈቃድ የታዘዙ ይሆናሉ    
የእኔ  ረዳት አርታኢዎች እና እኔ ከእግዚአብሔር ጋር ባለን አስደናቂ ግንኙነት 

እንዴት አድርገን   በገንዘብና በሚያስፈልገን ነገር ታምራት እንደሠራልን ምስክሮች 

ነን    
 እኔ እያወራሁ ያለሁት  የተፈጥሮ ችሎታችን፤ ብቃታችን እና አጋጣሚዎች 

ከሚያመጡት መልካም ነገር  ይልቅ እግዚአብሔር ገንዘብ ነክ በሆነ ጉዳዮችን ላይ 

እንዴት እንደመጣ ነው    
 በዚህ በውስጣዊ ሕይወት ፈውስ ሂደት ውስጥ እንደተጓዝን በተከታታይ ጊዜ 

በገንዘብ ነክ ጉዳዮችን ላይ ተመሳሳይ የሆነ ጉዳይ አጋጥሞናል   የንግድ ማዕከሎች 

ተገነቡ፤ ትላልቅ ዕዳዎች ተሰረዙ፤ ለአገልግሎታችን እርዳታ ተገኘ፤ ቤቶች ተገዙ ቀን 
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በቀን የነበረን የገንዘብ ችግር  ጠፋ፤ በገንዘብ ሁኔታዎችን ላይ ኢየሱስ ጣልቃ 

በመግባት ሲጠነቀቅልን አየን፤ የመንግሥቱ ንጉሥ ሆኖ ኢየሱስን አየነው፤ የእርሱን 

መንግስት በመጀመሪያ ስናይ እና ፅድቅቁንም ስንፈልግ የሚያስፈልገን ሁሉ 

እንደሚጨመርልን አይተናል ምስክሮች ነን   (ማቴ 6 35) በሚቀ ጥለው ምዕራፍ 

መጠበቅ ያለብህ ስለእነዚህ ዋና ዋና ነገሮች ነው    
1. ከእግዚአብሔር ጋር፤ ከራስህ ጋርና ከሌሎች ጋር የሚኖርህን የግል ግንኙነት 

እንድታጠናክር  

2. እንደ የውስጥ ቁስላችንን እንደሚገልጠውና እንደሚፈውሰው ወይም በመጽሐፍ 

ቅዱስ አነጋገር ይቅር እንደሚልህ ከእግዚአብሔር ጋር እንድትተባበር ነው     

 

        ምዕራፍ 2 

ለምንድነው እግዚአብሔር ከባርነት ነፃ የሚያወጣህ? 

በይቅርታ አማካይነት የሚመጣው ከቀንበር ነፃ የመወጣት ውጤት የሆነውን ለውስጥ 

ቁሰል ፈውስ እስከ አሁን ትኩረት ሰጥተናል   ይህም ቁሰል የሚመጣው ከተለያየ 

ዓይነት ሐጢአቶች መሆኑንና ከዘር ከወረስነው የትውልድ ሐጢአት መሆኑን 

ጦቅመናል   ኢየሱስ ይህንን ሁሉ ሐጢአት እንዴት በራሱ ላይ ለእኛ እነዳኖረም 

አይተሃል   ለእኛ ቁስለ ሲል እርሱ ቆሰለ ይህንን በእውነት ስናምንና በዚህም እውነት 

ስንጓዝ ነፃ እንወጣለን   ቢሆንም ደግሞ ከዚህ ጋር አያይዘን ለዚህ ነፃ መውጣት 

ከእግዚአብሔር አባታችን ጋር የሚኖረን ግንኙነት አንደሆነ ተናግረናል    
  የእግዚአብሔር ፍቅር ከሁሉም የሚልቅ ሐይለኛ የሆነ በጎ ነገር እንደሆነና 

ተቀባይነትን ማጣት ደግሞ ከሁሉም የሚልቅ ሐይለኛ የሆነ መጥፎ ነገር እንደሆነ 
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በሐሳባችን ሽፋን ሰጥተናል   ከአባት በኩል ተቀባይነትን ማጣት፤  ከእንጀራ አባት 

ወይም ከዘር ማንዘር ከመጣው መርገም ተቀባይነትን ማጣት እነዚህ በሙሉ ከቁስል 

ዓይነቶት በጣም ከባባዶቹ ናቸው   እነዚህ ዓይነት ውስጣዊ ቁስሎች በጥሩ  ጊዜ 

ከእግዚአብሔር ከአባታችን ጋር ያለንን ሕብረት ደግሞም እግዚአብሔር ከሰጠን አላማ 

ሊያከላክለን ይችላሉ    
 

ለምንድር ነው እግዚአብሔር እኛ ነፃ እንድንሆን የፈለገው? 

ብዙ ሰዎች ነፃነትን በማግኘት ብቻ ላይ ትኩረታቸውን ያደርጋሉ እና ከዛ በኋላ 

ከመጨረሻ ግባቸው ይጐድላሉ  ይኸውም ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖራቸውን ሕብረት 

ማለት ነው   አዲስ ኪዳን በግልፅ እንደሚናገረው እኛ ለሆነ ነገር የተገዛን መሆናችንን 

ይናገራል   እናም ሌላ ምርጫ የለንም   አንድ ብቸኛ አማራጫችን ለሰይጣን መገዛት 

ወይንም ደግሞ ለአብና ለኢየሱስ መገዛት ነው    
ሮሜ 6 16 ለመታዘዝ ባሪያዎችን እንድትሆኑ ራሳችሁን ለምታቀርቡለት ለእርሱ 

ለምትታዘዙለት ባሪያዎች እንደ ሆናችሁ አታውቁምን? ወይስ ለሞት የሐጢአት 

ባሪያዎች ወይም ለፅድቅ የመታዘዝ ባሪያዎች ናችሁ    
 

እግዚአብሔር እርሱን እንድንመርጠውና ለእርሱ እንድንኖር ፈልጐ ነው ነፃ 

ያወጣን   
2 ቆሮ 5፤15 “በሕይወትም ያሉት ስለ እነርሱ ለምተውና ለተነሣው እንጂ ወደ ፊት 

ለራሳቸው እንዳይኖሩ ስለ ሁሉ ሞተ  ”  
እግዚአብሔር ፍሬያማ፤ የበለፀገ ሕይወት መኖር የምንችለው ለእርሱ በመኖር ብቻ 

እንደሆነ ያውቃል   እግዚአብሔር በጣም ይወድደናል   ለዛም ነው ለእርሱ 
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እንድንኖርለት የሚፈልገው  እና እንዲህ በማድረግ ለእኛ የሚጠቅመውን ነገር 

እናደርጋለን    

 

 

 

ህልም ማጣት፤ አላማ የለሽ ሕይወት ተሰምቶህ ያውቃል? እግዚአብሔር 

ነፃነት ለአንተ እንዲሆን ይፈልጋል   
  ብዙ ሰዎች ክርስቲያኖችም እንኳን ለሕይወታቸው አላማ የሚሆን ህልምና ራዕይ 

ያጣሉ፤ ወይም እስከነ ጭራሹም የላቸውም፤ እግዚአብሔር በፊትህ የተትረፈረፈ 

በሕይወትህም፤ ውስጥ አስደናቂ የሆነ አላማ አስቀምጧል   እርሱ አንተን በማንም 

የማይደገፍ ሰው አድርጐ አይደለም ነፃ የሚያወጣህ፤ ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ 

ጌትነት ቁጥጥረ ሥር የሚኖር ሰው አድርጐ ነው ነፃ የሚያወጣህ፤ በውጤቱም አንተን  

ከቀንበርህ ትወጣና ከእርሲ ጋር የአምልክ  ሕብረት እንዲኖራችሁ ማድረግ ይሆናል   
አንተ እግዚአብሔር ለሕይወትህ አስቀድሞ ያስቀመጠወን የመጀመሪያ አላማ 

ትወርሳለህ፤ እግዚአብሐር የሰጠህ ህልሞችህ ይታደሳሉ   ደግሞም ወደ ተግባርም 

ይመጣሉ   የእኔ ተባባሪ አርተኢና እኔ እነዚህን ነገሮች በሕይወትታችን አይተናል   
ከምንገምተው በላይ የሆኑ ነገሮችን እግዚአብሔር በሕይወታችን ሲሰራ አይተናል   
ከህልማችንም በላይ የሁኑ ነገሮችን እግዚአብሔር አድርጐልናል    
አፌ 3 20 “እንግዲህ በእኛ እንደሚሰራው ኃይል መጠን ከምንለምነው ወይም 

ከምናስበው ሁሉ ይልቅ እጅግ አብልጦ ሊያደርግ ለሚቻለው…” 

ከምናሰበው በላይ ማለት ከፀሎታችን ከፍላጐታችን ከሐሳባችን ከተስፋችን ወይም 

ከህልማችን በላይ ማለት ነው    
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ከግብፃውናያን በረከትና ከመውጣት/ዘጸአት/ ትምህርት እንውሰድ 

ዘፀ 4  22-23 “ፈርኦንንም እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እስራኤል የበኩር ልጄ ነው 

ይገዛልኝ ዘንድ ልጄን ልቀቅ አልሁህ አንተም ትለቅቀው ዘንድ እንቢ አልህ እነሆ እኔ 

የበኩር ልጅህን እጋላለሁ ትለዋለህ   “እንዲያገለግለኝ” የሚለውን ቃል ልብ በል 

በዕብራውያን ቋንቋ አባድ (abad) ይባላል   ይህም ማለት ማምለክ  ጠንክሮ መስራት 

እና እንደ ባሪያ መሥራት ማለት ነው   በዘፀአት መጽሐፍ መጀመሪያ ላይ 

እግዚአብሔሔር ሕዝቡ ለፈርኦን እንዴት እንደተገዛ ለመግለፅ ይህንን የባርነት ዓይነት 

ተመሳሳይ ቃል ተጠቅሟል   ይህ ማለት እግዚአብሔርም ልክ እንደ ፈርኦንና እንደ 

ሰይጣን አስቸጋሪ የሆነ ሥራ አስኪያጅ ነው ማለት አይደም   ነገር ግን ይህ 

የሚያመለክተው አንድ ሰው በአንድ ነገር ያልተደገፈ አለመሆኑን ነው   በአንድ ነገር 

ላይ ያልተደገፈ አለመሆን ዓይነት ነገር ለሰው ለጅ የለውም   ለሚወድህና ሕይወቱን 

ለሰጠህ ለኢየሱስ በነፃነት አገልጋይ ባሪያው ልትሆን ትችላለህ   

እግዚአብሔር ሕዝቡ ነፃ እንዲወጣ ይፈልጋል   
 እግዚአብሔር በፈርኦንም (በሰይጣን) ላይ ቢሆን ወይም ከሰይጣን ጋር በሚተባበሩትም 

ላይ የራሱን እርምጃ ይወስዳል   ሰይጣን ምንም ምርጫ የለውም እግዚአብሔር 

የጠላትን ሐይል አሳጥቶ ሕዝቡን ነፃ ያወጣ ነበር   ቢሆንም ግን ቀጥሎ ያለውን ደረጃ 

የመራመድ የሕዝቡ ሐላፊነት ነው   እሱም እግዚአብሔርን ማገልገል ነው   ደግሞም 

ከእግዚአብሔር ጋር የአባትነት ሕብረት እንዲያደርጉ ነው  
እግዚአብሔር አንዲያገለግሉት ብቻ አይደለም የጠየቃቸው   ነገር ግን እንዲሰውለትም 

ነው የፈለገው   ዘፀ 3 18 “እነርሱም ቃልህን ይሰማሉ አንተና የእስራኤል ሽማግሌዎች 

ወደ ግብፅ ንጉሥ ትገባላችሁ የዕብራውያን አምላክ እግዚአብሔር ተገለጠልን አሁነም 
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ለአምላካችን ለአግዚአብሔር እንሰዋ ዘንድ የሦስት ቀን መንገድ በምድረ በዳ እንሔድ 

ትሉታላችሁ  ”  
 አሁን እራሳችሁን በአግዚአብሔር ባህል ውስጥ እና እርሱ ለሚለው ሕብረት ውስጥ 

አስቀምጡ   መስዋዕት ማለት መሞት ማለት ነው   ይህም የሚያመለክተው የደም 

ቃል ኪዳንን ነው    ከእግዚአብሔር ጋር ሆነ በጋብቻ ውስጥ ከደም ቃል ኪዳን  ውጨ 

ምንም ሕብረት የለም   በሁለቱም ወገኖች በኩል ደግሞ ከሞት ውጭ የሚሆን የደም 

ቃል ኪዳን የለም   በዚህ ዘመን አባባል ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር በየቀኑ 

መስቀላችንን መሸከም አለብን   እውነተኛ ደማችንን ማፍሰስ አያስፈልገንም  ነገር ግን 

የአሮጌው ሕይወት ደማችን ጌታ የሱስን ከማግኘታችን በፊት የነበረን ዳግመኛ 

ያልተፈጠረ ራስን ያማከለ ማንነታችን መሞት አለበት ከዚህ በኋላ ጌታ የሱስ ለዚህ 

ሕብረት እንዴት ደሙን እንዳፈሰሰ እናያለን    

ሙሴ ወደ ማዕረጉ መጨረሻ ደረሰ 

በዘፀ 5 22-23 ሙሴ ወደ ፈርኦን ሕዝቡን እንዲለቅቅ ሔደ   መልዕክት እንዲነግረው 

እና ፈርኦንም አልለቅም እንዳለ ደግሞም መከራ እንደጨመረባቸው ለእግዚአብሔር 

ነገረው    
 እግዚአብሔርም መለሰለት “እግዚአብሔርም ሙሴን አለው በፀናች እጅ 

ይለቅቃችኋልና በፀናችም እጅ ከምድሩ አስወጥቶ ይሰድዳችኋልና አሁን በፈረኦን 

የማደርገውን ታያለህ    
 እዙአብሔርም ሙሴን ተናገረው አለውም እኔ እግዚአብሔር ነኝ ለአብርሃምም 

ለይስሀቅም ለያዕቆብም ሁሉን እንደሚችል አምላክ ተገለጥሁ ነገር ግን ስሜ 

እግዚአብሔር አልታወቀላቸውም ነበር   የተሰደዱባትንም ምድር የእንግድነታቸውን 

የከነዓንን ምድር እሰጣቸው ዘንድ ከእርሱ ጋር ቃል ኪዳኔን አቆምሁ ደግሞ እኔ 
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ግብፃውያን የገዙአቸውን የአስራኤልን ልጆች ልቅሶ ሰማሁ ቃል ኪዳኔንም አሰብሁ   
(ዘፀ6 1-5)  
እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሐሳቡን ወደ ጠላት ነው የመለሰው   እና ጠላት ጉልበት 

ካጣ በኋላ እግኢብሔር ቀጥሎ ትኩረት የሰጠው ከሕዝቡ ጋር ስላለው ሕብረት ነው     
በዘፀ 6 1-5 ያለውን አስቡ   እግዚአብሔር እንዲህ አለ ለመጀመሪያ ልዩ በሆነ ስም 

እንደሚገለጥ ተናገረ   ኤልሻዳይ ከመባል ጄሆቫ በመባል ተገለጠ   ይህም ባርነትን 

ሰባሪ ነው   ኢየሱስ የሚለው ስም “እግዚአብሔር ደህንነት” ማለት ነው   
እግዚአብሔር ለማለት የፈለገው እኔን የምታውቁኝ በሁሉን ቻይነቴ ነው አሁን ደግሞ 

ሌላውን ማንነቴን አሳያችኋለሁ እኔ ኢየሱስ ባርነትን ሰባሪ ነኝ ማለቱ ነው   እናንተን 

ነፃ ለማውጣት ደሜን አፈስላችኋለሁ ማለቱ ነው    

እግዚአብሔር ሕዝቡ ነፃ እንዲወጣና አብን እንዲያገለግል ልጁን ሰጥቷል  
ኢየሱስ ሁልጊዜ ወደ እግዚአብሔር አብ እንድናይ ያመለክታል   ኢየሱስ ራሱን እኔ 

ወደ አብ የማደርስ መንገድ ነኝ ብሎአል   በዚህ በዘፀአት ታሪክም ተመሳሳይ ነው   
ጄሆቫ እሕቡ ነፃ እንዲወጣ እንዲያመልክ እንዲሰዋና ከአባቱ ጋር እንዲገናኝ ባርነት 

ሰባሪ ነው   እኛ እንኳን የእግዚአብሔርን የባርነት ሰባሪነት ሐይል ለመቀበል ፅንፈኞች 

ብንሆንም እንኳን እርሱ አሁንም ወደ ፊት ይጓዛል    
 ዘፀአት 6 9 “ሙሴም ይህን ለእስራኤል ልጆች ተናገረ እነርሱ ግን ከሰውነታቸው 

መጨነቅ ከከባዱም ሥራ የተነሳ ቃሉን አልሰሙትም” ይህ የሚያሳየው እንዴት የብዙ 

ትውልድ ባርነት እስራኤልን እንደጐዳው ነው   ከዘጸአት ምዕራፍ 7 በኋላ 

እግዚአብሔር በግልፅ ጣኦት ላይ መቅሰፍት ማምጣት ጀመረ   አስረኛውና 

የመጨረሻው መቅሰፍት “የማለፍ” ነው   ይህ የሚያመለክተው መስቀልን የኢየሱስን 

ደም እሱም የቃል ኪዳን ደምን ነው    
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ይህም የሚያመለክተው በአጠቃላይ የእግዚአብሔር ቁጣ በእግዚአብሔር በግ ላይ 

እንዳረፈ ነው   የማለፍ ሥርዓት የሚያመለክተው ይቅርታን ነው   ይህም 

የሚያመለክተው ሁሉም ሐጢአት ይቅር ስለተባለ ሰይጣንንና ፈርኦንን መበተን ማለት 

ነው   በሌላ አባባል ምንም ዓይነት ሥህተት ብትሰራም ምንምም ዓይነት ሥህተት 

በአንተ ላይ ቢሰራም በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ አርፏል ማለት ነው   እርሱ ስለ አንተ 

መተላለፍ ደቅቋል   በመስቀል ላይ የአንተ መገፋት በኢየሱስ ላይ አርፏል ማለት 

ነው    
 የእስራኤል ሕዝብ እግዚአብሔር ነፃ ካወጣቸው በኋላ በምድረ በዳ ለማምለክ 

ለመስዋትና ፈጣሪ አባታቸውን ለማገልገል አሁን ነፃ ሆነዋል   ዘፀ 12 31 “ፈርኦንም 

ሙሴንና አሮንን በሌሊት ጠርቶ እናንተ የእስራኤልም ልጆች ተነሡ ከሕዝቤ መካከል 

ውጡ ሂዱም እንዳላችሁም እግዚአብሔርን አገልግሉ “እግዚአብሔር የጋገሩት ለዳቦ 

ሳይኮመጥጥ ከግብፅ ምድር በችኮላ እንዲወጡ አዝዞአቸው ነበር   ይህንን ስንመለከት 

በዕርግጥ እኛ ነፃ የወጣን መሆናችንን እናያለን   ከባለፈው ባርነት ወደ ከእግዚአብሔር 

ጋር ለሚኖረን ሕብረት ግንባታ መሮጥ የእኛ ምርጫ ነው    
 

ከእስራኤል ልጆች ጋር ቀድሞ ከነበሩበት ቡድኖች ሁለቱ ብቻ ናቸው ወደ ተሰፋይቱ 

ምድር የገቡት   
 ዘሁልቁ 32 12 “እርሱም በእውነት እግዚአብሔርን ፈፅመው ከተከተሉት ከእነዚህ 

ከቄኔዛዊው ከዮፎኒ ልጅ ከካሌብና ከነዌ ልጅ ከኢየሱስ በቀር …” ዘሁልቁ 26 65 
“እግዚአብሔርም  ስለ እርሱ በእውነት በምድረ በዳ ይሞታሉ ብሎ ተናግሮአልና   
ከዮፎኒ ልጅ ከካሌብና ከነዌም ልጅ ከኢየሱስ በቀር ከእነርሱ አንድ ሰው ስንኳ 

አልቀረም    የዘሁልቁን መጽሐፍ በምንመለከትበት ጊዜ ኢየሱስና ካሌብ ከሕዝቡ ጋር 
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ካጠፉት ጊዜ ይልቅ በማደሪያው ድንኳን አካባቢ ያሳለፉት ጊዜ ይበልጥ ነበር   
ምድሪቱን በሚሰልሉበት ጊዜም እምነት ነበራቸው  እምነት የእግዚአብሔርን ቃል 

በመስማት የሚመጣ እስከሆነ ድረስ ከእግዚአብሔር ጋር የቅርብ ግንኙነት 

ያስፈልጋቸው ነበር   ሙሴም ይህንን ያደርገው ያለ ምንም ምክንያት አልነበረም   
እንደ እግዚአብሔር ተወካይነቱ ሐላፊነቱም ትልቅ ነበር   ድንጋዩን  በመታ ጊዜ ግን 

የእግዚአብሔርን ባህርይ ሊወክል አልቻለም   ይህም እግዚአብሔር ሕዝቡን 

እንደተቆጣቸው ያመለክታል    
 

 

 

ሁለት ምርጫዋች አሉልህ  

እነዚህ ሁለቱ ምርጫዎችህ በጠለቀ ሁኔታ ከኢየሱስ ጋር የመጣበቅ ሕብረት የማድረግ 

ወይም በምድረ በዳ የመሞት   ለዛ ነው እኛ የግንኙነት/የሕብረት ጥበብን ጠበቅ 

የምናደርገው   በግምት 2 ሚሊዮን ሕዝብ ከግብፅ ባርነት ነፃ የወጣ ነው ከዚህ ሁሉ 

ሕዝብ ሁሉም በምድረ በዳ ሲሞቱ ሁለቱ ብቻ ናቸው ወደ ተስፋይቱ ምድር የገቡት  
እነዚህ ሁለቱ ኢያሱና ካሌብ ግን ጊዜያቸውን በመገናኛው ድንኳን አከባቢ ያጠፉ 

ነበር   በትልቅ ቅናት ከእግዚአብሔር ጋር ሕብረትን ያደርጉ ነበር    
 

እኛ ነፃ የወጣን ሰዎች እንድንሆን ኢየሱስ መስዋዕት አዘጋጅቷል 

ቢሆንም ግን ከአባታችን ጋር ያለንን በደም ቃል ኪዳን የመሰረተውን ሕብረት ተቀብሎ 

ምላሽ መስጠት የእኛ ምርጫ ነው   ያንን ሕብረት እስካልፈለግን ድረስ በባርነት 

ውስጥ እንኖራለን   “አንድን ነገር ደጋግሞ ደጋግሞ ማድረግና ልዩ የሆነ ውጤት 
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መጠበቅ አብደት ነው”  ተብሎአል   ኢያሱና ካሌብ እንዳደረጉ ዓይነት እኛም 

ከአባታችን ጋር ያለንን የሕብረት አንድነት ጥበብ ማሳደግ ካልቻልን ለየት ባለ ባርነት 

ውስጥ አለን ማለት ነው    
የእኛ ሥነ ሥርአት ወግ አጥባቂነት ሳይሆን ራስን የመረዳት ፕሮግራም ነው   ነገር 
ግን ከእኛ የሚጠበቀውን ድርሻ መስራት አለብን   
መጥፎ የሆነ ባህሪያችንን ለማስቆም ሥርዓት ባይኖረንና ክርስቶስን ለመምሰል ባንለወጥ 

አንድ ሌላ ማስተዋል ያለብን ሥነ ሥርዓት አለ   አዲስ የሆነ የሕብረት የግንኙነት 

ጥበብ መማር አለብን   እነዚህን አዲስ የሕብረት ጥበቦች ከዚህ በፊት ያልተጠቀማችሁ 

ከሆነ እነርሱን እንድትለማመዱሥርዓት እናስይዛችኋለን   እኛ በተለይም 

ከእግዚአብሔር አባታችን ጋር ሕብረት እንድናደርግ ነው የተፈጠርነው   በዚህ ህብረት 

ውስጥ መጠመድ ለሕይወታችን መለከታዊ የሆነ ውጤትን ያመጣልናል   ይህ 

ከእግዚአብሔር ጋር መጣበቅ ከእኛ ጥረት ያልሆነው የእግዚአብሔርን ባህርያቶችና 

ሌሎችን ፍሬዎች በሕይወታችን ውስጥ ያስተላልፍልናል   የእግዚአብሔር ሐይል 

በልዩ ሁኔታ ይሞላብናል   የእኛ ጥረት ይህንን ሕብረት ማስተካከልና በጠላት ፊት 

መቆም ነው   በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ኢየሱስ ሲናገር የዘላለም ሕይወት 

እርሱንና አብን በማወቅ የሚመጣ ነው ይላል   ማወቅ የሕብረት አገላለፅ ነው   
ጳውሎስ ለፊልጵስዮስ ምዕራፍ 3 የእርሱ ምኞት ክርስቶስን ማወቅ እንደሆነ ገልፂል   
በተጨማሪም ክርስቶስንና የትሳኤውን ሐይል ማወቅና በመከራውም መካፈል ብችል 

ብሎ ምኞቱን ገልፂል    
 

እግዚአብሔርን በእውነት ክበብ ውስጥ ልናገኘው ይገባል 
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ኢየሱስ እውነት ነው   መንፈስ ቅዱስም የእውነት መንፈስ ነው  ሁለት ዓይነት 

የእውነት ዓለሞች አሉ    
የመጀመሪያው እውነት አሁን እኛ ያለንበት ነው 

እርሱም የእኛን ደካማነት ስህተት  ሐጢአት  ኩራት  ጉረኝነት  ይቅርታ 

አለማግኘትና ከእግዚአብሔር ዘንድ ፍርድ እንዳለን የሚያሳይ ነው   እነዚህን ነገሮች 

ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል አምጥተን በእርሱ ዘንድ ታማኞች መሆን አለብን   
ይህንን ካረግን  አግኝተናል  ንፁህ ሆነን ማለት ነው (1ዮሐ1-9) ከክርስቶስ ባህርያቶች 

ውጭ በሆነው የሕይወት ክፍላችን ባለመርካት በየዕለቱ ንስሀ ለመግባት በሚደረገው 

ትግል መስቀላችንን እንሸከማለን   ሌሎችን ላለመኰነንና ራሳችንን ላለማፅደቅ 

እርግጠኞች እንሁን ከዛ ይልቅ አንድንፈወስ እርስ በራሳችን ሐጢአታችንን እንናዛዝ    
 በተመሳሳይ መልኩ ከዚህ በኋላ ከአብና ከኢየሱስ ጋር በምንጓዘው በመንፈስ በሆነው 

የእምነት እርምጃ ምንም ዓይነት ኩነኔ እንደሌለ እንገነዘባለን (ሮሜ8 1-2) በ1ቆሮ 11 
31 ላይ ራሳችንን ስንመረምር ግን ባልተፈረደብንም ነበር ይላል    

እርግጠኛ እውነት የእግዚአብሔር ቃል ነው   
የእግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ ነው   የእግዚአብሔር ቃል መለከታዊ ነው   
የእግዚአብሔር ቃል ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን የደም ቃል ኪዳን ያዘለ ነው   
ደግሞም እግዚአብሔርን ለመስለት እና ከእርሱ ጋር ሕብረት ለማድረግ የመጀመሪያው 

እክንያት ነ    
ከእግዚአብሔር የተሰጠ ራዕይ ሥነ ሥርዓት ያስይዛል 

ምሳሌ 29 18 “ከእግዚአብሔር መመሪያ የማያገኝ ህዝብ ሥርዓት የጎደለው ይሆናል 

የእግዚአብሔርን ሕግ የሚያከብር ሰው ግን ደስ ይለዋል  ” በማንኛውም የሕይወት 

እርምጃቸው የተሳካላቸውን ሰዎች ሕይወት ጥናት ከጭንቅላት ቀዶ ህክምና ሠራተኛ 
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እስከ የቀን ሠራተኛ ድረስ ያለውን ማለት ነው   በሁሉም ውስጥ አንድ የጋራ ነገር 

ራስን መግዛት ነው   ራስን መግዛት ማለት አንድን ነገር ላለማድረግ ቃል መግባት 

ሳይሆን መልካም የሆነን ነገር ለማድረግ ራስን መግዛት ማለት ነው    
 ሐዋሪያው ጳውሎስ ራሱን በማፅደቅ ዓይነት ችግር ይቸገር ነበር ለበፊልጵስዮስ 

ምዕራፍ 3 ላይ እንደተገለፀው ክርስቶስን የማወቅ ራዕዩና ፍላጐቱ እርሱ ከዚህ ዓይነት 

ልማድ ነፃ አውጥቶታል   ይህም ልምምድ ለደንተም ይሰራል መልካም ባልሆነ ነገር 

ላይ ይህንን ራስን መግዛት ልምምድ ለመጠቀም ትፈልጋለህ? አዎን   ያ ልምምድ 

መጥቶ ባህሪያቶችህን ለይሰብርልሃል ቢሆንም ግን መጥቶ የሆነውን ባህሪህን በጥሩ 

መቀየር ነፃ የሚያወጣህን የእግዚአብሔርን ሐይል የሚለቅቅ ራስን የመግዛት ልምምድ 

ነው    
 ጴጥሮስ በ2ጴጥ1 5-9 ላይ መልካም የሆኑ ራስን የመግዛት ልምምዶችን በዝርዝር 

አስጠምጦልናል   እናም በቁ16 10 ላይ ሲናገር “ስለዚህ ወንድሞች ሆይ 

መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ታፀኑ ዘንድ ከፊት ይልቅ ትጉ እነዚህን ባታደርጉ ከቶ 

አትሰናከሉም  ” ይላል   
የሕብረት/ግንኙነት ጥበቦች 

የሰው ልጆ ሕብረት አለው ግን ያንን የሕብረት ጥበቦች አጥቷል የእግዚአብሔር 

በከፍተኛ ሁኔታ ቅድሚያ ያለው ነገር የእኛ ሕብረት ነው    
ከኢየሱስና ከአብ ጋር ከፍተኛ የሆነ ሕብረት ቢኖርህ ከዚህ ቀጥሎ የተዘረዘሩት ሐሳቦች 

ይህንን ሕብረት እንደቀረፁት አድርግ ያንን ሕብረት ለማሳደግ በሒደት ላይ ያለህ 

ብትሆን እነዚህ ሐሳቦች ጥሩ ቅርፅ ይሰጥሃል   መለከታዊ ፍሬ እንደሆነው ተክል ቃሉ 

እርሱን መደመምሰል ይለውጠናል   ቃሉ እምነትን ያመጣልናል   ቃል በሆነዉ 

በኢየሱስ ከእግዚአብሔር ጋር እንገናኛለን   
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 በውስጥህ ያለው ቃልና የሚነገረው ቃል ሰይጣንንና ተከታዮቹን ከሕይወትህና 

ከአከባቢህ ያርቀዋል   በልባችንና በአዕምሮአችን ከምለው የእግዚአብሔር ቃል 

አውጥተን በምንናገርበት ጊዜ ልባችን ይታደሳል እና በእኛ ፈንታ ለቃሉ መላዕክትን 

እንደፈተና ከሐይሉ ጋር ሰጥቷል    
አንተ ከፈለግክ ለዚህ ለግንኙነት ጥበብ ግብአቶችን አቅርበናል 

“የሚፈስስ ወንዝ የሚለው ሐሳብ ማደግ ወይም መሞት” በሚል መጽሐፋችን ምዕራፍ 

ውስጥ ነው   ይህም የሚያስገነዝበው በብሉይ ኪዳን ውስጥ ያለውን በእግዚአብሔር 

የማደሪያ ድንኳን የተመሰረተውን የሕብረት ዘዴዎች ነው   ይህም ሕብረት ብዙ ሰዎች 

ከእግዚአብሔር ጋር ያላዋውን የግል ሕብረት ጥበቦች እንዲያድሱ ረድቶአቸዋል   
በዚህ መጽሐፍ በሚቀጥለው ምዕራፍ ውስጥ ከሚፈስስ ወንዝ ትምህርት ብዙ 

ተጠቅመናል   የሚፈስስ ወንዝ በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ አስደናቂና ቀላል ያለ 

እርምጃ ነው   እግዚአብሔርን የትኛውን የሕይወት ክፍል እንዲያስገዛለት 

እንዲያሳያቸው እግዚአብሔርን ለሚጠይቈ ሰዎች ይህ የየዕለቱ የግብር ገብዝርዝር 

በብዛት ተጠቃሚነት አለው ይህ ወርቅ ከዚህ ለምዕራፍ አጨረሻ ላይ ተያይዞ ቀርቧል 
   
 የአንተ ሕብረት የገልህና ምንም ዓይነት መሠረታዊ ደንብ የሌለው መሆኑን 

በአዕምሮህ ውስጥ አስቀምጠው ይህንን ጥበብ እንደ ሐሳብና እንደ ማውጫ ተቀበለው 

የሚቀጥለው ምዕራፍ ለዚህ የሕብረት ጥበብ ብዙ ያወራል    
3. web link for the floeing River //www.isob-biblw.org/flowingriver.htm 

4. Web line for grow or Die book.http://www.isob-bible.org/openlessons.htm. 

5. Web link for Daoly Inventory http://www.isob-

bible.orginnerheal/moralisventory-htm 

 

http://www.isob-biblw.org/flowingriver.htm
http://www.isob-bible.org/openlessons.htm
http://www.isob
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                ምዕራፍ 3 

       የራዕይ ሐይል 

     የግንኙነት/ሕብረት ጥበብ 

ከእግዚአብሔር ጋር ያለህ የሕብረት ጥበብ እንዲጠናክር የሚረዳንን የመጣማት ሐይል 

ራዕይ በልብህ ውስጥ ለመትከል እፈልጋለሁ   በክርስቶስ ኢየሱስና በመንፈስ ቅዱስ 

ከእግዚአብሔር ጋር ያለህ አንድነት ደስታን  ነፃነትን  የሁሉም ዓይነት ብልፅግናን እና 

ከሁሉም በላይ ደግሞ ከኢየሱስ ጋር የጠለቀ ሕብረት ይሰጥሃል   እርሱ ለአንተ 

እየተገለጠ እየተገለጠ ይመጣል   በትክክለኛ መንገድ እርሱ ለአንተ ሲናገርህ 

ታየዋለህ  ታደምጠዋለህ   ቢሆንም ይህ ሕብረት ከአንተ ጥቂት ሥነ ሥርዓቶችን 

እንድታሟላ ይፈልጋል   ሁሉም ሕብረቶች ሥነ- ሥርዓትን  ይጠይቃሉ   ነገር ግን 
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እነዚህ ነገሮች ሁሉ በቦታቸው ከተፈፀሙ ሕብረት ልንደሰትበት የሚገባን በጣም 

የሚያረካ ነገር ይሆናል    
ራዕይ ሥነ-ሥርዓትን ያመጣል 

ምሳሌ 29 18 “ራዕይ ባይኖር ሕዝብ መረን ይሆናል  ሕግን የሚጠብቅ ግን የተመሰገነ 

ነው  ” 
የሰው ሥነ ልቦና ራዕይን እንዲያንቀሳቅስ የተሰራ ነው   ይህም በሌላ አባባል ተስፋ 

ይባላል   
እግዚአብሔር አዳምንና ሔዋንን የመባረኪያ መንገድ እንዲሆን በመጀመሪያ ለአዳም 

የተናገረው ራዕይን ነው    
1 28 “እግዚአብሔርም ባረካቸው እንዲህም አላቸው ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሉአት 

ግዙአትም የባሕርን  ዓሦችና የሰማይን ወፎች በምድርም ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ 

ግዙአቸው  ”  
 ይህ መጽሐፍ እግዚአብሔራዊ ካልሆነ የሕይወት ዘይቤህ ባርነት ነፃ እንድትወጣ 

ትኩረት ቢሰጥም እውነተኛ የልብህ መስመር ብቻ ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖርህን 

ሕብረት ሊያድስልህ ይችላል  ያ እና ያ ብቻ ነው ነፃ የወጣ ሰው የሚያደርግህ    
 ከእግዚአብሔር ጋር ያለህን ሕብረት ለማሳደግና ለማደስ ከአንተ በኩል ሥነ-

ሥርዓትን ይጠይቃል   እግዚአብሔር ሁሉን ነገር አድርጓል   ከእርሱ ጋር 

የሚኖረንን የጠለቀ ሕብረት ተግባራዊ ለማድረግ የእኛ ድርሻ ይቀራል   
 ሥነ-ሥርዓት/ ደንብ ደግሞ በምሳሌ 29 18 እንደተጠቀሰው ራዕይን ይጠይቃል   
ብዙ ሰዎች ውጤታማ እንዲሆኑ ራዕይ እንደሚያስፈልግ ያስተውላል    
 አንድ ሐኪም መድኀኒት ቢሰጥህ በአወሳሰዱ ደንብ መሠረት መድኀኒቱን 

ትወስዳለህ   ምክንያቱም የመፈወስ ራዕይ ስላለህ ነው   በየቀኑ ስለ ሥራህ ሪፖርት 
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ብታደርግና ሥራውንም ሳትወድደው ቀርተህም ብትሠራው ገንዘብ የሚከፈልበት ራዕይ 

ስላለህ ሥራውን ትሠራለህ   
 ወደ እርሻ ብትሔድ ሰብልን ለመዝራት ብዙ ብትለፋ ይህንንም ታደርገዋለህ 

ምክንያቱም የመብላት ራዕይ ስላለህ ነው   በልብህ ውስጥ ራዕይ ላስቀምጥ 

እፈልጋለሁ   ፀሎቴም ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖርህን ግንኙነት በዚህ በግንኙነት 

ጥበብ አማካኝነት ሥነ ሥርዓት ያለው እንድታደርግ ነው   ለዚህ ደንብ የተሰጠውን 

ተስፋዎች ከዚህ ቀጥሎ ተመልከት  

 

 

 

1.  ለደስታና ለነፃነት ያለ ራዕይ 

2ጴጥ 1 2 “የመለኮቱ ሐይል በገዛ ክብሩና በበጐነቱ የጠራንን በማወቅ ለሕይወትና 

እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆነውን ነገር ሁሉ ስለሰጠን በእግዚአብሔርና በጌታችን 

በኢየሱስ እውቀት ፀጋና ሰላም ይብዛላችሁ    
አስተውሉ እነዚህ ሁሉ አስደናቂ የሆኑ ጥቅሞች የሚመጡት እግዚአብሔርን በግል 

ከማወቅ ነው   
1. ራዕይ እግዚአብሔራዊ ለሆነ ብልፅግና  

3ዮሐ 1 2-4 ወዳጅ ሆይ ነፍስህ እንደሚከናወን በነገር ሁሉ እንዲከናወንልህና ጤና 

እንዲኖርህ እፀልያለሁ ወንድሞች መጥተው አንተ በእውነት እንደምትሔድ ስለ 

እውነትህ ሲመሰክሩ እጅግ ደስ ብሎኛልና ልጆቼ በእውነት እንዲሄዱ ከመሰማት ይልቅ 

የሚበልጥ ደስታ የለኝም  ”  
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አስተውል ውጫዊ ብልፅግና የነፍስህ ብልፅግና ውጤት ነው   የነፍስህ ብልፅግና 

የሚመጣው ከእግዚአብሔር ጋር ያለህን የጠበቀ ሕብረት ስታድስ ነው    
2. ራዕይ ለቅርብ ግንኙነት - እግዚአብሔር ለአንተ እውን እየሆነ ይሔዳል 

 ኤፌ3 17-19 “ክርስቶስ በልባችሁ በእምነት እንዲኖር እንደ ክብሩ ባለጠግነት 

መጠን ይሰጣችሁ    
የእናንተ ሥርና መሠረት በፍቅር ይፀና ዘንድ ከቅዱሳን ሁሉ ጋር ስፈቱና ርዝመቱ 

ከፍተውም ጥልቅነቱም ምን ያህል መሆኑን ለማስተዋል ከመታወቅም የሚያልፈውን 

የክርስቶስን ፍቅር ለማወቅ ትበረቱ ዘንድ እስከ እግዚአብሔርም ፍፁም ሙላት 

ደርሳችሁ ትምሉ ዘንድ”  

ፊል 3 10 “እርሱንና የትንሳኤውን ኃይል እንዳውቅ በመከራውም እንድካፈል ወደ 

ሙታንም ትንሳኤ ልደርስ ቢሆንልኝ በሞቱ እንድወስለው እመኛለሁ”  

 

3. ራዕይ - ለጥሪህ መሙላት  ለአላማህ  ለፍፃሜህ  
 2ጢሞ 1 9 “ያዳነን በቅዱስም አጠራር የጠራን እግዚአብሔር ነውና  ይህም እንደ 

ራሱ አሳብና ፀጋ መጠን ነው እንጂ እንደ ሥራችን መጠን አይደለም  ይህም ፀጋ 

ከዘላለም ዘመናት በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰጠን    
4. ራዕይ - ኢየሱስን ለመምሰልና ለነፃት  

 2ጴጥ 1 3-4 ላይ እግዚአብሔርን በማወቅ ስንቀጥል የእርሱን ተስፋዎች ወራሾች 

እንሆናለን   ከዚህም በላይ ኢየሱስን እንመስላለን   “የመለኮቱ ሐይል በገዛ ክብሩና 

በበጎነቱ የጠራንን በማወቅ ለሕይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆነውን ነገር 

ሁሉ ስለ ሰጠን በእግዚአብሔርና በጌታችን በኢየሱስ እውቀት ፀጋና ሰላም ይብዛላችሁ 
  ስለ ክፉ ምኞት በዓለም ካለው ጥፋት አምልጣችሁ ከመለኮት ባህርይ ተካፋዮች 
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በተስፋ ቃል እንድትሆን በእነዚያ ክብርና በጐነት የተከበረና እጅግ ታላቅ የሆነ ተስፋን 

ሰጠን    
5. ራዕይ - ለዘላለማዊ ሽልማት  

ዕብ 11 6 “ያለ እምነትም ደስ ማሰኘት አይቻልም   ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ 

እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋ እንዲሰጥ ያምን ዘንድ ያስፈልገዋልና  ” 
2ቆሮ 5 10 “መልካምም ቢሆን ወይም ክፉ እንዳደረገ እያንዳንዱ በሥጋው 

የተሠራውን በብድራት ይቀበል ዘንድ ሁላችን በክርስቶስ በፍርድ ወንበር ፊት ልንገለጥ 

ይገባናል    
1ቆሮ 9 25 “የሚታገልም ሁሉ በነገር ሁሉ ሰውነቱን ይገዛል   እነዚያም የሚጠፋውን 

አክሊል ሊያገኙ ነው   እኛ ግን የማይጠፋውን  ” ራዕይ 22 12 “አነሆ በቶሎ 

እመጣለሁ ለእያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን እከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከእኔ ጋር አለ  ”  

ከእግዚአብሔር የሆነ ራዕይ ጌዴአንን ከባርነት ወደ ነፃነት  አላማና ብልፅግና 
አምጥቶታል   
ጌዴአንም እንደ እስራኤላውያን ሁሉ እግዚአብሔር ራዕይን እስከሚሰጠው ጊዜ ድረስ 

በተሸነፈ ሕይወት ውስጥ ይኖር ነበር   ስለ ራሱም የነበረው ግምት ዝቅተኛ ነበር   
ምክንያቱም የእስራኤል ጠላቶች ብዙ ስለነበሩ ማለት ነው   ስለራሱ የተሳሳተ 

አመለካከት ነበረው   እግዚአብሔር የራሱ ሐይል ጌዴአንን ሊለውጥ እንደሚችልና 

እንደሚለውጥ ያውቅ ነበር   ቢሆንም ግን እግዚአብሔር ጌዴአን ስለ ራሱ የነበረውን 

አመለካከት ሊቀይር ፈለገ   እግዚአብሔር እነዚያ ነገሮች እንደዚያ እንዳይሆኑ 

ተናገረ   ከእግዚአብሔር ጋር በጥልቀት ሕብረት በምንፈጥርበት ጊዜ እርሱ እኛን 

እንደሚያየን ትክክለኛውን እርሱ ለኛ ያለውን አመለካከት ሊሰጠን ይችላል    



 

   
 
 
 
 
 

56

 መሳፍንት 6 12 “የእገዚአብሔርም መልዕክ ለእርሱ ተገልጦ አንተ ፅኑዕ ሐያል 

ሰው እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው አለው  ”  
እናም በሚቀጥሉት ጥቂት በመሳፍንት ምዕራፎች እግዚአብሔርና ጌዴኦን በዝግታ ነገር 

ግን በትክክል ጥልቀት ያለው ግንኙነት እንዳዳበሩ ታያለህ   ይህም ደግሞ ጌዴአን 

በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶና በጣም በቀረበ መልኩ እግዚአብሔርን መስማት በሚችልበት 

ደረጃ ነገሩ ተጠናቀቀ   እግዚአብሔርም ጌዴአንን ሕዝቡንና ጌዴአን ራሱ በባርነት 

ውስጥ እንዲኖሩ ያደርገውን ጠላት እንዲመታ ተጠቀመው    
 

የአንተ ሥራ  

 ከላይ የተጠቀሱትን ጥቅሶች እንድታስታውሳቸው እመክርሃለሁ   በቃልህም በላቸው 
 በደንብ አስታውሳቸው ወደ ነፍስህና ልብህ ውስጥ እንዲገቡ አድርጋቸው    
   ከዛም በተጨማሪ መግለጫ ‘ሀ” ላይ እንደተገለፀው በግንኙነት ጥበብ ራስህን 

ማላመድ ጀምር  በጥቂቱ ጀምር   ይህ ጥቂት ጅማሮ በግንኙነት ጥበብህ ላይ ፍጥነት 

እየጨመረ ይሔዳል   
ይህም የፍጥነት መጨመር የሚቀጥለውን ደረጃ ቀላል ያደርገዋል   እስቲ ስለ መኪና 

አስብ  አንድ መኪና በሰዓት 25Km -40 Km ከሚወስደው ጉልበት በሰዓት ለ6-10 Km 

የሚወስደው ጉልበት በጣም ያነሰ ነው   ይህም የፍዘታዊ ሐይል ህግ ይባላል   በቀላሉ 

አባባል ፍዘት ማለት “በእንቅስቃሴ ላይ አካል በእንቅስቃሴ ይቆያል  የቆመ አካል 

በመቆም ይቆያል ማለት ነው  ” በተጨማሪም ለውጥ ሌላ ጥረት እስከፈለገ ድረስ 

በእንቅስቃሴ ላይ ያለ አካል ባለበት ቦታ ይቆያል    
አንተ የቆምክ ብትሆን ከእግዚአብሔር ጋር ባለህ ሕብረት እንቅስቃሴ ባታደርግ 

በትክክለኛው ሁኔታ ላይ እንድትሆን የሥራ ሥርዓት ሐይልህን ተጠቀም   ለሕብረት 
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ደግሞ ምንም ዓይነት ፍላጐት ከሌለህ ወይም ለእግዚአብሔር ቃል ምንም ፍላጐት 

ከሌለህ ለጌታ ተናዘዝና በውስጥህ አዲስ ሥራ እርሱ እንዲሰራ ጠይቀው    
 

ተጨማሪ መግለጫ ሀ 

የሕብረት/የግንኙነት ጥበቦች  

1. አንድነትን ለመፈለግ የጠበቀ ውሳኔ አድርግ - ራስህን ሙሉ በሙሉ ለእግዚአብሔር 

አቅርብ በሮሜ 12 12 ላይ ያለውን አስተውል ይህ ከእግዚአብሔር ለእኛ የቀረበልን 

ለአስደናቂው የደም ቃል ኪዳን ለሆነው የእኛ የደም ቃል ኪዳን ምላሽ ነው    
2. ለማዳመጥ ጊዜ ውሰድ ለቃሉ ጊዜ መስጠት አለብህ  

የአግዚአብሔር ቃሎች የደም ቃል ኪዳኖችን ያዘሉ ናቸው   የእግዚአብሔር ቃል 

ኢየሱስ ራሱ ነው   ይህ ማለት የተሰፋ መጽሐፍን መምረጥና መያዝ አይደለም   
የእግዚአብሔር ቃል እንደ ቋሚና ዕለታዊ የሕብረት ጥበብ ሊፈለግ ይገባል   
እንዲናገርህ ጠይቀው  ቃል ካለ መለኮታዊ ነው   እናም ልክ የተፈጥሮ ምግብ 

ሐይልን እንደሚያነጭ ሁሉ ቃል እምነትን ያመነጫል   ኢየሱስ ሕይወትን የሚሰጥ 

እውነተኛ መና እንደሆነ ተናግሯል   ከዛም እርሱ ሲናገርህ የሚሰማህን ስሜት ፃፍ    
3. ቃልህን ለመናገር ጊዜ ውሰድ  

ከእግዚአብሔር ጋር ያለህን ሕብረት ለማሳደግ ሁለት መንገዶች አሉ   እነሱም ደካማ 

ቋንቋና የልብን መናገር በጣም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው   ምን እንደሚሰማህ ፃፋቸው 
  ከደም ቃል ኪዳን አድራጊ ከወዳጅህ ከኢየሱስ ጋር ያለው ታማኝነት ሐጢአትህን 

በራሱ ላይ ያደርግልሃል   አንተ ማንኛውም ነገር የሆድህን ጉዳይ ለእርሱ ሳትናገር 

ልታሸንፍ አትችልም   በሁለት ዓይነት መንገድ ለመናገር ትችላለህ   ይህም መንፈስ 

ቅዱስ የግል እና ሚስጢር የሆነውን ነገርህን ወደ አንተ የሚስብበት ነው   የመጀመሪያ 
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በፀጥታ ቦታ ተቀመጥ። ግን አዕምሮህ ከኢየሱስ ጋር ይሁን፤ ከዛም ማምለክ ጀምር 

አንተ ለእርሱ ለመናገር ወይም ልትጠይቀው የፈለከወን ጉዳይ ፃፈው። በመንፈስህ 

የምታዳምጠውን ነገር ፃፍ፤ በመጀመሪያ ምንአልባት ጥቂት ስህተት ሊኖር ይችላል 

ነገር ግን በእምነትና በመንፈሳዊ ልምምድ እርሱ እውን ይሆንልሃል    

የማንን ድምፅ እየሰማህ እንደ ሆነ የመለያ መንገዶች 

የእግዚአብሔር ድምፅ የተረጋገጠ ነው፤ ትክክል ነው ፤እውነት ነው ፤የሰይጣን ድምፅ 

በውሸትና በኩነኔ በባርነት አዘቅት ውስጥ እንድንቆይ የሚያደርግ ነው ። 

የራስ ድምፅ ወይም የሥጋ ድምፅ መመፃደቅ፤ በምክንያት ማመን፤ መካድ እና 

ሌሎችን መኮነን ነው    
 

 

የእግዚአብሔርን ድምፅ እየሰማን መሆናችንን መለኪያዎች 

መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው? 

ክርስቶስን ያከብራል?  

መንፈሴ ይመሰክርልኛል ወይ?  

የሚያንፅ ነው ወይስ የሚሰብር ነው? 

ነፃነትን ይሰጣል ወይንስ ገርነትን? 

 

እግዚአብሔር ለእኛ የሚናገርበት መንገዶች 

መጽሐፍ ቅዱስ  - የዕውቀት መገለጥ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው  

የክርስቶስ አካል - አማኞች የመጋቢ አማካሪዎችን ተጠንቀቁ ሙሉ በሙሉ በእነዚህ 

አትደገፉ  
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የጥሞና ጊዜ - የመንፈስ ቅዱስ ድምፅ (መዝ139) 23-23 (ዮሐ1 9)  
በሁልጊዜ ሕይወታችን ውስጥ ያሉ ሁኔታዎችን አጋጣሚዎች (ኤር 32 8) ተጠያቂነት 

ያለው ጓደኛ - በሕይወትህ ውስጥ ተጠያቂ ሆኖ ሊይዝህ የሚችል ጠንካራና የታመነ 

ጓደኛ ቢኖርህ ጥበበኛነት ነው    
4. የእርሱን ቃል ለመናገር ጊዜ ይኑርህ  

በተቃራኒ ሰይጣንና መላዕክቶቹ አንተን ድል ሊነሱህና ጥረትህን ሊያበላሹ ሁል ጊዜ 

በሥራ ላይ ናቸው   አንተ ብቻ ነህ ልትቃወማቸው የምትችለው   ኢየሱስ ለአንተ 

በእነርሱ ላይ ቃል እንድትናገር ሥልጣንና ሐላፊነትን ሰጥቶሃል። በኢያሱ 1 8 ላይ 

እግዚአብሔር ለኢያሱ ሲናገር “የዚህ ሕግ መጽሐፍ ከአፍህ አይለይ ነገር ግን 

የተፃፈበትን ሁሉ ትጠብቅና ታደርግ ዘንድ በቀንም በሌሊትም አስበው የዚያን ጊዜም 

መንገድህ ይቀናልሃል ይከናወንልሃልም  ” 

 

ይህንን ለማድረግ አንድ ሐሳብ አለ    
 የመዝሙረ ዳዊትን እና የምሳሌን መጽሐፍ በየቀኑ አንብብ፤ በየቀኑ 5 መዝሙሮችን 

አንብብ፤ የቀን መቀጠሪያን ተጠቅመህ በወሩ በሦስተኛው ቀን መዝሙር 3,33(63),(93) 

እና (123)  አንብብ እና ምሳሌ 33 አንብብ በዚህ፤ ዘዴ አዕምሮህን ታድሳለህ 

ለሰይጣንም ቃሉን ትነግረዋለህ   በተጨማሪ ይህንን ካረክ ስሜትህን ከዘማሪው ከዳዊት 

ጋር ታገኛለህ ማለት ነው ደግሞም ለማንኛዉም ነገር የውግያ ቃለ ለሚሰጥህ ለመንፈስ 

ቅዱስ የተገዛህ ሁን    
5. በጥልቀት ማሰብ  

ቃሉን በጥለቀት ማሰብ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው   በኢያሱ 1 8 ላይ ያለውን ሃሳብ 

ቃሉን በየቀኑ ማሰብ ስለሚገባ ቀደም ብዬ አስቀምጫለሁ መዝሙረ ዳዊት 1 2-3 
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“ሲናገር” “ነገር ግን በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል   ህጉንም በቀንና በሌሊት 

ያስባል   እርሱም በውሃ ፈሳሾች ዳር እንደተተከለች ፍሬዋን በየጊዜዋ እንደምትሰጥ 

ቅጠልዋም እንደማይረግፍ ዛፍ ይሆናል   የሚሰራውም ሁሉ ይከናወንለታል  ”  
ቃሉን በጥልቀት ማሰብ ከፍተኛ ሥራ የሆነውን ሥጋዊ የሆነ አስተሳሰብህን ይቀይራል፤ 

ያስተካክላል   በተጨማሪም ቃሉ በሕይወትህ  ጠልቆ እንዲገባ ያደርጋል   ቃሉን 

በጥልቀት ማሰብ ከብት የሚያመነዥገውን ከማኘክ ጋር ይያያዛል   ከብቲቱ 

ታኝካለች፤ ትውጠዋለች፤ ታመነዥከዋለች፤ ይህንንም ሂደት በተደጋጋሚ ሁኔታ 

ትቀጥለዋለች   እንዲህ ዓይነት ሁኔታ የእግዚአበሔር ቃል ወደ ልብህ ውስጥ በጥልቀት 

እንዲገባ ያደርጋል። ለመንፈስ ቅዱስም ከቃሉ አንድ ነገር እንዲነግርህ ዕድል 

ይሰጠዋል    
 

  

 

6. መፆም - 
መፆም በጣም አስፈላጊ ሥነ ሥርዓት ነው   ብዙ ዓይነት ፆሞች አሉ:: ይህንን ርዕስ 

በዚህ መሸፈን አልችልም   የፆም ዋናው ጥቅም ለመብላት ያለውን የሥጋን ፍላጐት 

ጉልበት መካድ ነው   ይህንን በማድረግ አንድ ሰው በተሻለ መልኩ መንፈስ ቅዱስን 

ማዳመጥ ይችላል   ሥጋ በመንፈስ ላይ መንፈስም በሥጋ ላይ እንደሚቀዋወሙ 

አስተውል ገላ5 17 ይህንን ያነበብኩት አንድ ሰው በሚራብበት ጊዜ የእርሱ ወይም 

የእርሲ የተፈጥሮ መስማት የተሻለ በሚሆንበት ጊዜ ነው    
7. የእግዚአብሔር ታዛዥ  

አንተ ሁልቀን እግዚአብሔር ልትታዘዘው የምትችለውን ቀላልና ትንሽ ነገር 

እግዚአብሔር እንዲሰጥህ ጠይቀው።ይህም ምን አልባት ሌላውን ማበረታታት ሊሆን 
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ይችላል። መጥፎ ልማድህን መቀጠል እንዳትችል በመጥፎ መንገድ አንዳይመራህ ሊሆን 

ይችላል። ለእግዚአብሔር ሐጢአትህን እንድትናዘዝ እንድትችል እንዲያደርግ ሊሆን 

ይችላል፤ ወይም ለሌላው የገንዘብ ስጦታ እንድትሰጥ ሊሆን ይችላል    
ይህ ትልቅ ነው - ዮሐ 14 21-21 እንዲህ ይላል እኛ ቃሉን በታዘዝን ጊዜ እርሱ ራሱን 

ጨምሮ ጨምሮ እንደሚገልጥ ይናገራል   አንዴ ኢየሱስን ካየህ ከእርሱ ጋር የሚኖርህ 

ሕብረት ደንብ አይሆንብህም ከዛ ይልቅ ግን በጥማት ላይ የሚሆን ፍላጐት ይሆናል    
 

        ምዕራፍ 4 

ከሌሎች የሚደርስብን ቁስል 

የዚህ መጽሐፍ ጥቂት ምዕራፎች ለአንተ ለመስጠት የፈለገው ስለ ቁስል ውጤትና 

ህክምናቸው ጥቂትና ቀላል እውቀት ነበር። ልናበረታታህ የምንፈልገው የእግዚአብሔር 

ፍላጐት እንዲፈውስህና ይህንንም ለማድረግ ከአንተ ጋር በሚኖረው የቀረበ ግንኙነት 

አማካይነት ለማድረግ እንደሚፈልግ ነው   እኛ ስለ እነዚህ ቁስሎች የተለያዩ 

ምክንያቶችን አሁን እናሰይሃለን። እንዳነበብከውም በውስጥህ ያለውን ቁስል በመንፈስ 

ቅዱስ አማካይነት ተገልጦልህ እንድትገነዘብ ልንፀልይልህ እንፈልጋለን    
ስለውስጣዊ ቁስል ጉስቀልናና ውስጣዊ ፈውስ ታዋቂ ሰው ለመሆን ጥያቂ እያቀረብኩኝ 

አይደለም። ቢሆንም ግን ከተሞክሮዬና ካገኘሁት ነፃነት ከእግዚአብሔር ቃል ከውስጣዊ 

ፈውስ ለመጽሐፍ እና ከመጽሐፉ ተባባሪ አርታኢዎች Michael & Karen  ርዕስ ብዙ 

ነገሮችን ተምሬአለሁ። ይህ መጽሐፍ ስለውስጣዊ ፈውስ ሙሉ በሙሉ መሠረታዊ የሆነ 

የህክምና  መመሪያን ይሰጥሃል ማለት አይደለም። ከዛ ይልቅ ግን ስለ ቁስል መስርታዊ 

የሆነ እውነቶችን ይሰጥሃል፤ እናም ከቁስልህ እንዴት መፈወስ እንደምትችል መሠረታዊ 
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መንገዶችን ይሰጥሃል፤ በእርግጥ መሰረታዊ የሆነ መረዳታችንን እና አንተን  

ለማበረታታት የተጠቀምነውን ቀላል አፃፃፍ እግዚአብሔር እንደሚጠቀም እናምናለን    
መፅናናት  

ለአንተ የሚያፅናና ቃል መናገር እፈልጋለሁ ምንአልባት ከተሰደብክ፤ ከተገፋህ ፤ወይም 

በሌላ ሰው በሆነ ምክንያት ከቆሰልክ ወይም ደግሞ በሕይወት ዘይቤ ከቆሰልክ ማለት 

ነው   ከመጥፎ ባህሪ ጋር ከሱስ ጋር ወይም እግዚአብሔራዊ ካልሆነ የሕይወት ዘይቤ 

የምትታገል ብትሆን እኔ  ላፅናናህ እፈልጋለሁ   የቱንም ያህል በባርነት ውስጥ ሆነህ 

ቢሰማህም ለየቱም ያህል ጊዜ በባርነት ውስጥ ብትቆይ ለችግርህ መፍትሔ ይሰጠዋል   
በሕይወትህ ዘመን በሙሉ የማልበቃ ነኝ በሚል ስሜት ውስጥ መኖር የለብህም፤ ብዙ 

የተገፋ ሰዎች ቋሚ የውድቀት ስሜት ይሰማቸዋል   የሚነኩት ወይም የሚያስቡት 

ነገር በሙሉ ከእግዚአብሔር ጋርም ያላቸው ህብረት ጭምር ውድቅ እንደሚሆን ዓይነት 

ስሜት ይሰማቸዋል   ሌሎች አማኞች ዘንድ የበታችነት ስሜት ይሰማቸዋል   ሌሎች 

ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ዓይነት ሕብረት ለምን እነርሱ እንደሌላቸው የሚያስደንቅ 

ነገር ነው    

እግዚአብሔር የት ነበር? 

እግዚአብሔር ሉአላዊ ነው እግዚአበሔር ለሰው ያለውን የቀደሞ አላማ ሳያዛባ 

በጠለቀው ጥበቡ ይህንን ዓለም ያስተዳድራል፤ እሱ ከሰው ጋር የፍቅር ሕብረት 

ይፈልጋል፤ ቢሆንም ግን ይህንን የፍቅርን ሕብረት ለማጣጣም ሰው ከዚህ በተለየ 

መልኩ ለመቆም የሚያስችል አቅም አለው። ይህም ልዑላዊ አገዛዙንና ፍቅሩን መጋፋት 

ነው   ከነፃ ፍላጐትህ ውጭ ልታፈቅር አትችልም’ ስለዚህ ክፉ ሰዎች ክፋትን 

ይሰራሉ   ከዛም የተነሳ ነው ብዙ ልናብራራቸው የማንችላቸው ነገሮች በሕይወታችን 

የሚከናወኑት   “አባቴ በሚደገፈኝ ጊዜ እግዚአብሔር የት ነው” በዛን ጊዜ ምንም 
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ምርጫ አልነበረኝም የሚል ጥያቄ ልትጠይቅ ትችላለህ   አንድ ሰው ለምንድር ነው 

ያንን ንፁህ ሰው ኢዮብን “ኢዮብ በታገሠው መከራ ውስጥ እንዲያልፍ ለምን 

እግዚአብሔር አደረገ?” ሊል ይችላል፤ በነገራችን ላይ በዚህ ርዕስ የኢዮብ ጉዞ የተባለ 

መጽሐፍ አለን    
በዚህ ሐጢአት በሞላበት ዓለም ውስጥ ከመኖር በስተቀር ለዚህ “ለምን” ለሚለው ጥያቄ 

በቂ መልስ ሊሰጥ አይቻልም፤ ቢሆንም ግን የእግዚአብሔር ቃል ሰላም ደህንነትን 

መጠጋትንና አላማን ሊሰጥ የሚችለውን መልስ ሊሰጠን ይችላል ብዬ አምናለሁ   
የኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ሥራና ትንሳኤው ከዳግም ልደት ጋር በፀጋው ማንኛውም 

አሳዛኝ ልምምድ በሚበዛ ጊዜ ከዛ የሚበልጥ አሳዛኝ የተጠራቀመ ልምምድ ውስጥ 

ላለፈው እግዚአብሔር ለእኔ የሚሰራውን ሥራ እኔ አልሰራም   አምናለሁ Michaeለ 

እና Karen ለብዙ ሰዎች የውስጥ ፈውስ ፕሮግራምን ለማምጣት እግዚአብሔር 

የተጠቀመባቸው ከባለፈው አሳዛኝ ሕይወታቸው ምክንያት ለብቻ ነው   ያለፈውን 

ሕይወትህን ከምትንቀው ትርኪሚርኪ ነገሮችህን ወደ ለጌጣጌጥነት እንዲለውጠው 

ለእግዚአብሔር ፍቀድለት፤ በመጽሐፋችን ላይ እንደተበራራው ትርኪሚርኪ ወደ 

ጌጣጌጥነት ይለወጣል    
 በተጨማሪም የእግዚአብሔርን መጀመሪያዎችና አላማዎች በአዕምሮአችን 

ማስቀመጥ አስፈላጊ ነገር ነው   ለእኛ ቁስል ያለ ፤ሕይወት መስጠት የእግዚአብሔር 

ዓላማ ነው ብዩ አላስብም፤ በማንኛውም መንገድ እኛ መቸገር እንደሌለብን እርግጠኛ 

እንድንሆንም አይደለም የእግዚአብሔር ዓላማ ።እግዚአብሔር ችግርን ሲሰጥ ከአላማዎች 

አንዱ የሆነውን ለመፈፀም የሚጠቀምበት መንገድ ነው ማለት ነው፤ እሱም የሰይጣን 

እና ከግብረ አባሮቹ ጋር በመጨረሻ መሸነፍ ነው    
የኢዮብ ልምምድ በኢዮብ ሕይወት ያለውን የጣልቃ ገብነት ዓለም ውስጥ ያለውን 

የሰይጣንን ሐይል አሸንፏል   የጳውሎስ ከሰይጣን መልዕክተኛ “በሥጋው ውስጥ 
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ያለው መውጊያ (2ቆሮ12) ያለው በጳውሎስ ሕይወት ተሸንፏል፤ መከራን ከሚያመጡ 

ቁስሎችና ሁኔታዎች በላይ መሆን ነፃነት ከማግኘት በላይ ነው   ጣልቃ በሚገቡብን 

ዓለም ውስጥ ሰይጣናዊ አካላትንና መርገምን ማሸነፍም ነው   
ቆላ 1 24 አሁን በመከራዬ ስለ እናንተ ደስ ይለኛል   ስለ አካሉም ማለት ስለ ቤተ 

ክርስቲያን በሥጋዬ በክርስቶስ መከራ የጐደለውን እፈፅማለሁ     
 

መገፋት በእርግጥ ይጐዳል የአእምሮ ጥናት ያስፈልገዋል   
ምንጭ - New scientist ቀን ጥቅምት 2003 ብቸኛ የሆኑ ልቦች ለመከፋት ሕመም 

ለማቋቋም በስነ ግጠም፣ በዜማና በሥዕል ግዜያቸውን ያሳልፋሉ አሁን የማደበት 

የአእምሮ በሽታ ሳይንቲስቶች በማህበራዊ ሕይወት ችላ በማለት ሕመም ለሚሰቃዩት 

የኮሌጁ ተማሪዎች ብልቅ ድርግም የሚል የአእምሮ ምስል አግኝተዋል የአእምሮ እይታ 

እንደሚያሳየው ከሆነ ሁለት አይነት ተመሳሳይ የሆነ የአእምሮ ክልል ያውም አካላዊ 

ሕመም እንደሚሰራና ያውም ማህበራዊ ገለልተኛነት እንደሚሰራ አሳይተዋል   
ለጥቂት ጊዜ የቤት መንከባከብ አስታማሚነት የጤናቸውንና በስፋት ደግሞ ለስነ 

አእምሮ መሳትና ስለ አእምሮ ዘገምተኝነት ያጠናቸውን የማህበራዊ ሠራተኛ የሆነችውን 

ሴት ቃለ መጠይቅ አድርጌ ነበር፤ እርሷ እንደነገረችኝ ከሆነ አንድ ሰው አሰቃቂ 

ገጠመኝ ቢኖረው ወደ ጭንቅላት ውስጥ የሚረጭ የተትረፈረፈ በንዴት ወይንም 

በፍርሃት ግዜ ከኩላሊት በላይ ያሉ ዕጢዎች የሚያመነጩት ኬሚካል ይኖራሉ። 

በውጤቱም በጭንቅላቱ ላይ የኬሚካል ምልክቶች ይኖራሉ ይህ ምልክት ይህ አሰቃቂ 

ገጠመኝ በተደጋጋሚ ግዜ እንዲከሰት ያደርጋል ይህች ሴት ክርስቲያን ናት የልጁ 

የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይህንን ለመሰለው ጉዳይ የውስጥ ፈውስና ይቅርታን ይሰጣል 

ብላ የምታስብ እንደሆነ ጠየኳት እርሷም ሙሉ በሙሉ በእርግጠኝነት አዎን ብላ 

መለሰችልኝ፤ ይህ ምልክት ከጠባሳነት ወደ ቅርፊትነት እንዲቀየር አቀርባለሁ    
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በሚቀጥለው ምዕራፍ ስለዚህ ጉዳይ እናሳስባለን   የቅድመ ሰለባዎች እንደሚነግሩን 

እነዚህ ምልክቶች የሚነግሩን አንዳንዴ ሰዎች ከሚሰሙት ሙዚቃ አደንዛዥ ዕፅ የወሲብ 

ድርጉቶችን የሚያሳይ ምስሎችና ፎቶግራፎች ወይም ደግሞ ከሌሎች መንፈስን 

ከሚያነቃቃ ምክንያቶች የሚወጡ የደስታ ምልክቶች ናቸው   ብዙውን ጊዜ በጦርነት 

ብዙ ጊዜ ያገለገለ ወታደር ከሚያየው እጅግ አስደንጋጭ ነገር የተነሳ በዚህ ነገር 

ሊሰቃይ ይችላል    

ከመገፋት ውጤት አንዱ የተሰበረ መንፈስ ነው 

ምሳሌ 15 13 እንዲህ ይላል ደስ ያለው ልብ ፊትን ያበራል በልብ ሃዘን ግን ነፍስ 

ትሰበራለች    

 

 

በመገፋት የመጣ የተሰበረ ልብ ለመድረቅና የሕይወትን ፍላጐት 

ለመቀነስ ይችላል         
ምሳሌ 17 22 እንዲህ ይላል “የሰው ነፍስ ህመሙን ይታገሳል የተቀጠቀጠን መንፈስ 

ግን ማን ያጠነክረዋል  ” 

በፍጥረት ውስጥ በጣም ጤናማና መልካም የሆነ ሐይል   

የእግዚአብሔር ፍቅር ነው   
እግዝአብሔር ፍቅር ነው   ስለዚህ ለእግዚአብሔር ፍቅር ጉልበተኛ የሆነ ሐይሉ ነው 
  በእኛና በእግዚብሔር ላለው የጠለቀ ሕብረት ነው እኛ የተፈጠርነው    
መዝ (139) 13-16 እንዲህ ይላል “አቤቱ አንተ ኩላሊቴን ፈጥረኀልና በእናቴም ሆድ 

ስውረከኛልና ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬአለሁና አመሰግንሃለሁ ሥራህ ድንቅ ነው 
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ነፍሴም እጅግ ታውቀዋለች   እኔ በሥውር በተሰራሁ ጊዜ አካሌም በምድር ታች 

በተሠራ ጊዜ አጥንቶቼ ከአንተ አልተሰወሩም ያልተሠራ አካሌን ዓይኖችህ አዩኝ 

የተፈጠሩ ቀኖቼ ሁሉ አንድ ስንኳ ሳይኖር በመጽሐፍህ ተፃፉ  ”  
ኤፌ 1 4-5 ሲናገር “ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለን በፍቅር እንሆን 

ዘንድ በክርስቶስ መረጠን   በበጐ ፈቃዱ አንደወደደ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ለእርሱ 

ልጆች ልንሆን አስቀድሞ ወሰነን    
 እኛ ከእናታችን ጋር የተገናኘን ነን። ይህም ድልድይ የተሰራው ለፍቅር 

ለመቀባበልና  ለሶስት ጉዞዎች; እግዚአብሔር እናት ልጅ ላለው እንዲረዳ ነው ።ይህም 

ስሜታዊና አካላዊ ፍላጐት ነው   ልክ ውሃና ምግብ እንደሚያስፈልገን ሁሉ ፍቅርና 

ተቀባይነት ያስፈልገናል   እግዚአብሔር ከእነዚህ ፍላጐቶች ጋር ነው የፈጠረን። 

ምክንያቱም ከእርሱ ጋር ያለንን ሕብረት  በመጠቀም ነው እነዚህን ፍላጐቶች 

የሚምላው  1 1ዮሐ 4 8-16 እነዲህ ይላል “ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያውቅም 

እግዚአብሔር ፍቅር ነውና” እኛም እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ፍቅር አውቀናል 

አምነንማል   እግዚአብሔር ፍቅር ነው በፍቅርም የሚኖር በእግዚአብሔር ይኖራል 

እግዚአብሔርም በእርሱ ይኖራል  ”  
 በተፈጥሮ ውስጥ ፍቅር ጉልበተኛ የሆነ መልካም ሐይል ቢሆን ፍቅር ማጣት ደግሞ 

በተፈጥሮ ጉልበተኛ የሆነ መልካም ያልሆነ ሐይል ነው የሚለው ይከተላል    
መግፋት(አለመቀባበል) ፍቅርንና መቀበልን በሕይወታችን እንዳይኖር መካድ ነው   
የመነካካት ጉድለት ሲኖር፤ በቃል የመገናኘት ጉድለት ሲኖር እና የመስማማት ደህንነት 

ሲታጣ ሕብረት ይሰበራል፤ መነካካት ሰዎችን በአንድነት ያኖራል   የአካል መነካካት 

ለልማትና ግንኙነትን ለመፍጠር በጣም አስፈላጊ አካል ነው   የእኔ ተባባሪ አርታኢ 

Michael በአፍሪካ በሚጓዝበት ጊዜ ህፃናት በእናታቸው ጀርባ ታዝለው እንዴት ባለ 



 

   
 
 
 
 
 

67

ደህንነት ሲጓዙ ተገንዝቧል   ይህም ደግሞ ለህፃናት ለአንድም ህፃን ሰላም አያገኝም 

ብሎ መመስከር አይችልም   በሌላ አባባል ያለንክኪ ዘገምተኛና ቀጣይነት ያለው 

ብክነትይኖራል። Michael የተወለደው ጊዜው ሳይደርስ  በመሆኑ ከእናቱ ተለይቶ 

በማሞቂያ መሣሪያ ውስጥ ሊቀመጥ ተገድዶ ነበር   ከዛ የውስጥ ፈውስ ካገኘ በሃላ 

ባለው ሕይወቱ ሙቀት በሚሰጥ መሣሪያ ውስጥ በነበረበት ጊዜ ምን ዓይነት ፈሪ ሰው 

እንደነበርና ፍረሃትና ቁጣ ወደ ሕይወት እንደገባ እግዚአብሔር ገልጦለታል   
በተደጋጋሚ ጊዜ ድልድያችን በመገፋት አማካይነት ይሰበራል ይጠፋልም   መገፋት 

ምን አልባት በጣም የሚያምም በጣም የተናቀ መሆን ነው   ቢሆንም ግን አሁን 

ከምንሰቃየው ስቃይ በጣም የተለመደ የስሜት ቁስል ነው   ይህ የተሰበረ ሕብረትና 

የመገፋት ጉዳይ የሚመጣው ከሁሉም ስፋትና ቅርፅ እና ከተለያዩ ምንጨች ነው    
በዚህ ምዕራፍ መጨረሻ ላይ በጋብቻ አማካይነት የሚፈጠሩ ቁስሎች እንኳን 

የቤተክርስቲያንን ቤተሰብ ወይም የቤተክርስቲያንን የሥልጣን ምስል የሚጐዳ ነው   
እንዳንዶች ለመገፋት ዓይነቶች መካድ፤ አለመቀባበል እና በንቀት ያለመቀበል ማሳነስ፤ 

ማራቅ፤ ዘለፋ፤ ችላ ማለት ንቀት፤ ማስወገድ እና ተቃውሞ ናቸው   በዕርግጥ 

መገፋት ሁልጊዜ አካላዊ አይደለም   ደግሞም ብዙም የሚስተዋል አይደለም    

መገፋት ለበለጠ የፍርሃት መገፋትና ራስን ወደመግፋት ሊመራ ይችላል 

እንደምንጠቀው የውስጥ ፈውስ መፅሐፍ የመገፋት ፍርሃት መገለጫዎች ቁጣ፤ 

መራርነት ፤የሐሰት አምልኮና ወንበዴነት፤ ራስን መጥላት፤ ጥላቻ፤ ራስን መናቅ ፤

ጭንቀት፤ ድብርት፤ መገለልና ራስን በራስ ማጥፋት ናቸው    
 እኛ አሁን የምንጠቀምበት የውስጥ ፈውስ መጽሐፍ በክፍል አራት ውስጥ 

የመገፋት ፍሬዎችን በዝርዝር አስቀምጧል    
የመገፋት ፍሬዎችና ምክንያቶቻቸው 
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መገፋት እንደ ክፉ ዛፍ ሥር ዓይነት ነው። የሚያፈራውም ፍሬ ሁልጊዜ ክፉና መራራ 

ነው   እድገቱና ፍሬው የመገፋት መጠኑ በጨመረ ቁጥር ይለያያል። ከዚህ  በታች 

የተዘረዘሩት የመገፋት ፍሬዎች የሚያፈሩትን ነው    
- ፍቅርን ለመቀበል አለመቻል - የተገባንን አለመሆናችንን እናምናለን  

- ሌሎችን መውደድ አለመቻል - ባለመተማመን ተራርቀን እንኖራለን  

- የሚያስተማምን ዋስትና የለንም - መገፋትን እንጠብቃለን  

- መውጣት በብቸኝነት መደላደል 

- ጥርጣሬ ማንም  ሰው ሊቀበለን አይችልም  

- የበታችነት ምክንያቱም የተገባን አለመሆናችን ይገባናል  

- ማህበራዊ ሐፍረት ማንም ሰው ከኛ በላይ ነው  

- የውድቀት ፍርሃት የእኔ እምነት ውዳቂ መሆኔን ያረጋግጥልኛል  

- የሰው ፍርሃት ሰዎች ማንነቴን ካወቁ  

- የመገፋት ፍርሃት ራሳችንን ከመሆን ይጠብቀናል  

- ራስን አለመቀበል ውሸት እውነት እንደሆነ እናምናለን  

- ቅዥት የራሳችንን እርግጠኛ ነገር እንፈጥራለን  

የመገፋት ምክንያቶች 

ቅድመ ወሊድ መገፋት 

1. ከጋብቻ በኋላ በፍጥነት መፀነስ  

2. ከመጀመሪያ ልጅ መወለድ በኋላ በቅርብ መፀነስ  

3. የገንዘብ አቅም መድከም በቤተሰብ ውስጥ ይፈጠራል  

4. የውድቀት ፍርሃት  

5. በቤተሰብ መካከል አለመግባባት ይኖራል  
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6. ፅንስን የማስወረድ ዝንባሌ ወይም ፍላጐት  

7. ቤተሰብ በልጆች የፆታ ጉዳይ ላይ ደስተኛ አለመሆን  

ሌላ ምክንያቶች 

አካላዊ ችግሮች 

- የስድብ የአካል የቃላት የፆታ ሰለባ መሆን  

- የሁኔታዎች ሰለባ መሆን  

- ለምሳሌ አንድ ህፃን ከእናቱ ጋር በደም ያለተገናኘ ጉዲፈቻ መሆን፤ የቤተሰብ 

መፋታት፤ በአስተማሪዎችና በትምህርት ቤት ጓደኞች የተፈጠረ ችግር  

እግዚአብሔር ልክ እንደ አባት እኛን የፈጠረን ከእርሱ ጋር በሕብረት እንድንኖር ነው 
  ነገር ግን ዋናው ነገር በምድር ላይ ካለን ሕብረት ጋር የሚፈጠር መገፋት ነው   
ይህም ደግሞ አሁን እየጐዳን ላለው ዓይነት ውስጣዊ ቁስል ምክንያት ይሆናል   
መፍትሔው ለመግለፅ ቀላል ቢሆንም ተግባራዊ ለማድረግ ግን ቀላል አይደለም    
በሕይወታችን ውስጥ ሥር ስድዶ ያለውን ነገር በሥነ ሥርዓት እንድናውቅ 

ብንፈቅድለትና በመስቀል ላይ ደግሞ እንዲሞት ማድረግ አለብን። በመጀመሪያ ይቅር 

ማለት ያለብንን ነገር ይቅር ብለን ከዛ ደግሞ በሙሉ ልባችን ከሰማዩ አባታችን ጋር 

ያለንን ሕብረት መፈለግ አለብን   ዕብ 12 15 እንዲህ ይላል “የእግዚአብሔር ፀጋ 

ለማንም እንደይጐድለው ብዙዎቹም የሚረክሱበት አንድ መራራ ሥራ ወደ ላይ በቅሎ 

እንዳያስጨንቅ ነው  ” ይህ ሥር የሰደደ መገፋት የዳበረው በህፃንነት ጊዜና ገና 

በማህፀን ሳለን ነው   ይህም መገፋት የእምነት ዘይቤያችንን ይገነባዋል   ለምሳሌ 

አንድ ተጋቢዎች ከጋብቻቸው ቦሃላ በፍጥነት ልጅ ቢወልዱ ወዲያው ፍርሃት 

ይይዛቸዋል   ይህ አዲስ አባት ከቁጥጥር ውጭ ይሆናል ምክንያቱም በዚህ ጊዜ ይህ 

ልጅ ያልተፈለገና ያልተጠበቀ ነው   ስለዚህ ይህ ባል ካልተጠበቀው ሁኔታዎቹ መሸሽ 
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ሲል በፍርሃት እና ሁኔታዎች ስላልተመቹት ከጓደኞቹ ጋር በመጨፈርና ሌሊቱን 

በሙሉ በመጠጣት ያሳልፋል   በዚህ ጊዜ ይህች ወጣት እናት ይህ እርግዝናዋ እርሷን 

ከአዲስ ባሏ ጋር ይለየኛል፤ በማለት በፍርሃትና በቅሬታ ትሞላለች። ይህንንም ባሏን 

በመጀመሪያ ደረጃ ማግባት ይኖርብኝ ነበር ወይ? በማለት ራሱዋን መጠየቅ 

ትጀምራለች። ከዚህ ካልተለመደ እርግዝና የተነሳ ፅንሱን ለማስወረድ ወይም ልጁን 

ለጉዲፈቻ ለመስጠት ዝንባሌ ያሳያሉ   ይህ ሁሉ ፍርሃት፤ መገፋት፤ አለመግባባት፤ 

በአጠቃላይ በሆድ ውስጥ ላለው ልጅ ይተላለፋል   ይህም መገፋት ለዚህ ልጅ ራሱን 

እንዲገፋ መጀመሪያ ይሆነዋል   ልጁ ምንአልባት ጊዜው ሳይደርስ ሊወለድ ይችላል 

ምክንያቱም እናቱ በእርግዝናዋ ወቅት ከገጠማት ጫና የተነሳ ማለት ነው   ልጁ 

ጊዜው ሳይደርስ ከመወለዱ የተነሳ ለመጀመሪያዎቹ ጥቂት ቀናት ወይም እንደ አጋጣሚ 

ሆኖ በሕይወት ዘመኑ በሙሉ ከእናቱ ጋር ላይገናኝ ይችላል   ምክንያቱም ልጁ  

በሙቀት መስጫ መስሪያ ውስጥ ከመቆየቱ የተነሳ የዚህ የመገፋት ሥር ለብዙ ችግር 

ምክንያት ይሆናል   ይህም ደግሞ በእግዚአብሔር ላይ ለሚደረገው ቁጣ መነሻ 

ይሆናል   እንደውም ለመሞት መፈለግም የዚህ ውጤት ነው   ምክንያቱም 

ያለመፈለግና በስህተት የተገኘሁ ነኝ የሚል ስሜት ስለሚኖር ነው   ወደ ኋላ 

ተመልሰንንና የቀድሞ ዘመናችንን የጠለቀ ቁስል ለማየት በጣም ተልቆ ያለ ህመም 

ሊሰማን ይችላል   እንደ ሰው ትንሽ ዋጋ የሚያስከፍለውን መንገድ ለመጓዝ ነው 
የምንፈልገው። እኛ እግዚአብሔር ወደ ቆሰለው የልብ ሥፍራችን ወደ ኋላ እንዲመልሰን 

እና እንዲፈውሰቸው ብንፈቅድ ክርስቶስ ወደ እኛ መጥቶ ሊሰጠን በፈለገው ነፃነት 

ልንራመድ እንችላለን   ይህም ደግሞ በወጣትነት ጊዜያችን ችግርን ለመገፋትና 

ህመምን እንድናሸንፍ ያስችለናል    
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በባለፈው ምዕራፍ እንዳሳየናችሁ በማርቆስ 2 ላይ እንደተገለፀው ኢየሱስ ታምራት 

አድርጓል። የዚህ የውስጥ ፈውስ ምክንያት በመገፋት ምክንያት የሚመጡት የመገፋት 

ፍሬዎችና መገለጫዎች በሙሉ በእርግጥ ተጠርገው ይሔዳሉ    
 

ምንአልባት በአካል ሽባ ላትሆን ትችላለህ ነገር ግን በመንፈስህ ወይም 

በሕይወት ዘይቤህ ሽባ ልትሆን ትችላለህ 

  ምን አልባት አደንዛዥ ዕፅን ለማቆም አቅቶህ ሽባ ሆነህ ይሆናል   ምንአልባት 

የግንኙነት ባዶነትህን ለማከም ብዙ ልትበላ ትችላለህ   ምን አልባት በሰውነትህ ላይ 

ጐጂ የሆነ ነገር እንደ ራስን መቆራረጥ ወይም እንደዚህ ያለ አሰቃቂ ነገር ልታደርግ 

ትችላለህ። ምን አልባት ልቅ የወሲብ ስሜትህን የወሲብ ድርጊቶችን የሚያሳዩ 

ስዕሎችንና ፎቶዎችን ማየት፤ ቁጣን ወይም ድብርትን ልታቆም አልቻልክም  

ይሆናል   ይህም ህመሙን ለመደበቅ ሲል የሚያደርገው የላይ ላይ ቅልጥፍና መግለጫ 

ሊሆን ይችላል   አንዳንዶች ጀብደኝነትን፤ በስፖርት መዝናናትን፤ እና ሌሎች 

ሰይጣናዊ ተግባራትን ይጠቀማሉ። የአንተ ውጫዊ ሽባነትህ የመጨረሻውን ዋጋ ኢየሱስ 

የከፈለበትን ውስጣዊ ፈውስ ያስፈልገዋል   ምንአልባት የተትረፈረፈ ሕይወት 

ካልተለማመድክ ማለት ነው    
ሌላ ዓይነት ቁስል በሌሎት መገፋት በDunklin የተፃፈ  

ብዙ ሰዎች ዝብርቅርቁ ከወጣ ቤት መጥተዋል ያ ማለት የአልኮል ሱሰኝነት ወይም 

የአደንዛዥ ዕፅ ተጠቃሚነት በቤት ውስጥ አለ ማለት አይደለም   አልኮል መጠጣትና 

አደንዛዥ ዕፅ መጠቀም የዝብርቅርቅነት ዓይነቶች ናቸው። ብዙ ዓይነት የዝብርቅርቅነት 

ዓይነቶች አሉ ።ይህንን ቃል ግን ለመግለፅ ማንኛውም ክርስቶስ ራስ ያልሆነበት ቤት 

የተዘበራረቀ ነው ማለት ነው    
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 የአካል ተገቢ ያልሆነ አድራጐት፤ የአዕምሮ ተገቢ ያልሆነ አድርጐት፤ የወሲብ 

ተገቢ ያልሆነ አድርጐት እና በሐይል የሚቆጣጠር ቤተሰብ እንኳን የቤትን መዘበራረቅ 

ሊያስከትል ይችላል    
ወጥ የሆነ ፍፁምነትን የሚፈልግ ቤተሰብ በቤት ውስጥ የድርጊት ሁኔታን ያነሳሳል   
አንድ ልጅ ፍቅርንና ትኩረትን ለማግኘት የሚፈጥን ይሆናል    
 

የተዘበራረቀ ቤት ሁኔታ   
 

የአካል ተገቢ ያልሆነ ድርጊት 

በአካል ተገቢ ያልሆነ ድርጊት የተጐዳ ልጅ ወዲያውና በፍርሃትና ግራ በመጋባት 

የተሞላ ይሆናል   በአዕምሮ ውስጥ የተገፋ ስለመሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም    
ጥልቅ ስሜት የቁጣ ስሜት ለማግኘት መፈለግ ለመቅጣት እንኳን መፈለግ ለማመፅ 

መጀመር ይፈልጋል ምክንያቱም ልጁ ተገቢ ያልሆነ ድርጊት የሚያደርጉ ምሳሌዎች 

ነበሩት ማለት ነው   እርሱ በተመሳሳይ ሁኔታ ተገቢ ያልሆነ ድርጊት ፈፃሚ ይሆናል 
   
የወሲብ ተገቢ ያልሆነ ድርጊት 

ለማባባል የተገዛ ልጅ ከሰዎች ጋር ግልፅና ተስማሚ የሆነ ተሰጥኦን አያዳብርም 

የአዕምሮ ዘገምተኛነት ስሜት ያሳያል   ማንንም ሰው የማመን ብቃት ይጐድለዋል 

በተለይም ስልጣንን በተመለከተ    
 ከወሲብ ተገቢ ያልሆነ ድርጊት የሚመጣ ቁስል ወደ ጥልቅ ይሔዳል   ብዙ 

ሰዎችንም የተበለሻሸ የሕይወት ዘይቤ እንዲኖሩ ምክንያት ይሆናል   ለፍርሃትና ተስፋ 



 

   
 
 
 
 
 

73

ማጣትን ያስከትላል   እግዚአብሔር ተጠቆሞአቸው በአስደናቂ ሁኔታ የተፈወሰውንና 

ለሌሎች ሰዎች የመፈወስ ምንያት የሆነውን ሕይወት አይቻለሁ    
 

  

 

የ Inner Healing Copyright 1992 by unkin Memorial church –Used by 

permission ISOB. 

Web line http-//www.isob-bibl-org/open lessons.htm#heal  

 

የተሳሳተ የወሲብ ሁኔታ 

አንድ ልጅ እስከሚወለድ ድረስ በጣም የሚፈለግ ይሆናል   የወሲብ ሁኔታ 

ለአንድአንድ ወላጆች በጣም ቁምነገር የሆነ ጉዳይ ነው   ቢሆንም ግን የልጅ 

ሁኔታ/አቁም ምንም የጠነከረ ቢሆንም ለህፃኑ ግን የሚገባው ጉዳይ አይደለም ወላጆቹ 

እሱን ከመግፋታቸው የተነሳ ልጁ ሊቆጣጠረው የሚችለው ጉዳይ ስላልሆነ ነው   
የግብር ሥጋ ግንኙነት በእግዚአብሔር የታቀደ ነው ደግሞም በወላጆችም ዘንድ 

ተቀባይነት ማግኘት ያለበት ጉዳይ ነው    
 

 ብዙ ቤተሰቦች ደግሞ በልጆቻቸው ፆታ/ወንድ ወይም ሴት መሆን ላይ ደስተኞች 

አይደሉም። ህፃናትን ያለመቀበል ሁኔታ በተንንኮለኝነት ላይደረግ ይችላል   ነገር ግን 

ውጤቱን ባለመረዳት ያደርጉታል   
 ይህ ቁስል በሚፈጠርበት ጊዜ ከዚህ ጉዳይ ጥቅምን ለማግኘት ሰይጣን በጣም ፈጣን 

ነው   ትክክል ባልሆነ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ምክንያት በሚሆነው የወላጆች 

አለመቀባበል ለወንድ ልጆች ተቀባይነትን ለማግኘት አንዱ አንድ ተቃራኒ ፆታ 
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በመሆን ለማድረግ ይፈለጉታል   ተከትሎም ደግሞ ትክክል ባልሆነ የግብረ ሥጋ 

ግንኙነት ምክንያት ተቀባይነት ያጣ ልጅ ይህንን ጉዳይ ሊጠላውና ላይቀበለው 

ይችላል   አንድ ሰው የግብረ ሥጋ ግንኙነት ፍላጐት ሳይቀበለው ቢቀር ይህ ድርጊት 

ይህንን ሰው ወደ ግብረ ሰዶማዊነት ይመራዋል    
 ምክንያቱም ይህ ሰው ሲጠቀም የነበረው ከተፈጥሮ ሕግ ውጭ ነው። የተቀባይነት 

ማጣት ህመም ይሰማዋል   ከላይ ቀደም ሲል ስለ ወሲባዊ ግንኙነት ምርጫ የተገለፀው 

ሐሳብ እስከሚፃፍበት ጊዜ ድረስ በዚህ ርዕስ ከመወለድ በኋላ ያለው ያለመቀበል 

ልምምድ ከመወለድ በፊት ካለው ያለመቀበል ልምምድ ብዙ ጉዳይ እንዳለው ጥናት 

ተደርጐበታል   ቢሆንም ግን ወላጆች ባልመረጡት ሁኔታ ከዚህ ነገር እግዚአብሔር ነፃ 

አንዲያወጣቸውና እንዲለውጣቸው መጠየቅ ነው   ይህ በህፃናት ላይ ሲሆን በግል 

አይቻለሁ    
 ምንም ዓይነት ምክንያት ቢሆን አሁን ካለው ሁኔታ የተነሳ የመጣ ቁስል ቢሆን 

ወይም ከዘር የመጣ ሐጢአት ቢሆን የኢየሱስ ሥራ ለመፈወስና ነገሮችን ለማስተካከል 

ከበቂ በላይ ነው  ከዚህ ዓይነት አስከፊ ሁኔረ ሰዎች በአስደናቅ ሁኔታ ነፃ ወጥተው ብዙ 

ምስክርነት ሲሰጡ አይቻለሁ ።አንድ ሰው በግብረ ሰዶም የሕይወት ዘይቤ ሲኖር 

ብታዩት በእርሱ ላይ ወይም በእነርሱ ሰዎች ምንም አትኮንኑአቸው ።ከዛ ይልቅ አንድ 

ተስፋ ሊሰጣቸው የሚችል ነገር አቅርቡላቸው። ይህ ዓይነት ቁስል ከሰይጣን ሐይለኝነት 

የተነሳ መሆኑንና ያም ደግሞ በመንፈሳዊው ዓለም በጣም ሐይለኛ መሆኑን ሰምቻለሁ   
ይህንንም ደግሞ በቀላሉ መስበር ላይ የተደገፈ ነው   እርሷ ወይም እርሱ  ከእዚህ 

ዓይነት ሁኔታ ለመውጣት ለእርዳታ ለእውነት ቢጨኹ ኢየሰስ ይመጣል ይፈውሳቸዋል 

ነፃም ያወጣቸዋል    
ከተሰበረ የጋብቻ ሕብረት የሚመጣ ቁስል 
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ጠቃሚ በሆነ ዓመታቶቻችን ጊዜ የሚመጡ ቁስሎች በፍፁም የጋብቻ ጊዜ ከሚመጡ 

ቁስሎች በጐጂነታቸው ያንሳሉ። ሁለቱም በእኛ ላይና በልደቻችን ላይ በጣም ጐጂዎች 

ናቸው   ለውስጥ ፈውስም ዕጩዎች ነን ማለት ነው። የመንፈስ ቅዱስ ሥራም 

ይቅርታን፤ ንስሀን፤ እርቅንና እና ፈውስን ማምጣት ነው   ጋብቻ የደም ቃል ኪዳን 

ነው   ይህም ደግሞ ሁሉም የደም ቃል ኪዳኖች አንዱ አንደኛውን ለማገልገል 

የሁለቱም የቃል ኪዳን ተጋቢዎችን መሞት ይጠይቃል። ማንኛውም ነገር ከእነዚህ 

ነገሮች የተጓደለ ከሆነ በሁለቱ ቃል ኪዳን መስራቾችና በልጆች ላይ ፈውስ 

የሚያስፈልገው ቁስል ይፈጥራል   ኤር 34 18-20 እንዲሀ ይላል የቃል ኪዳንን ቃል 

ያልፈፀሙ ሰዎች ለጠላቶቻቸው እጅ አልፈው ይሰጣሉ   ቢሆንም ግን ይቅርታና ንስሀ 

ጠላቶቻችንን ከሕይወታችን እንደሚያነሳ እናውቃለን    
 በጋብቻ ውስጥ ያለ መስጠት “እኔ ፈፅሞ ፍቺ አልፈፅምም” ከማለት ያለፈ ነገር 

ነው   ያንን ዐረፍተ ነገር ብለህ ከዛ በኋላ ከጓደኞችህ ጋር የምታሳልፈው ጊዜ 

ከባለቤትህ ጋር ከምታሳልፈው ጊዜ ከበለጠ ጋብቻህን በሕይወት ያለ ፍቺ አደርግከው 

ማለት ነው   መሰጠት ማለት ምን ማድረግ ስላለብህ ነገር ነው እንጂ ምንም ማድረግ 

ስለማትችለው ነገር አይደለም    
 ይህንን ሁሉ ካልን እግዚአብሔር ከማንኛውም የተሰበረ ጋብቻ ኩነኔና ክስ ሊያነፃህ 

ይፈልጋል   በችግሩ ላይ ከፍተኛ ሚና ብትጫወትና ንስሀ ብትገባ አንተ ይቅር 

ትባላለህ። ሐጢአትህ በሙሉ የተደመሰሰ ይሆናል   አንተ ነፃ ለመሆን ይቅርታን 

መለማመድ አለብህ    
 አንዳንድ የሐይማኖት ህግጋቶች ፍቺ ይቅር የማይባል ሐጢአት ነው ብለው 

ማስተማራቸው ንፁህ የሆነ የሐሰት ትምህርት ነው። እግዚአብሔር በቃሉ ከመረጃዎች 

በመነሳት አቋም  ለመውሰድ በፍፁም አያስብም። ከትዳር ቁስሎች መፈወስ የሚል 
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መጽሐፍ አለን እርሱ በመረጃ መረባችን ሌላው ትልቅ ምንጭ በDr.M.G.Mchuhan.  

ትዳርና ፍቺ የተሰኘ መጽሐፍ ነው   
 

እግዚአብሔር አባትን ከሚፈልግ ሁኔታ ጋር ነው 

እኔ ከተማርኩት ነገር ከአባት ጋር ያለው የተሰበረ ሕብረት ተቀባይነት ለማጣት 

ስሜታችንና የውስጥ ቁስላችን ቁልፍ ነገር ነው   በፊት እንደተገለፀው በቀጥታ ወይም 

በተዘዋዋሪ የአባት ሕብረት መሰበር አይደለም ይህ ምን አልባት ሲወርድ ሲዋረድ 

የመጣ ከዘር ማንዘር የመጣ የትውልድ መተላለፍ ሊሆን ይችላል ከአዳምና 

እግዝአብሔር የመጣ የሕብረት መሰበር  ነው    
ዳዊት ይህንን በመዝሙረ ዳዊት ጠቅሶታል 

ዳዊት ለእግዚአብሔር ሲያስታውቅ ወላጆቹ ወንድሞቹ እና ቤተሰቡ ከፍፁምነት የራቁ 

መሆናቸውን ነው   ነገር ግን ብቸኛ የሆነ ፍላጐት የእግዚአብሔር ልጅ መሆንና 

ከሰማያዊ አባቱ ጋር የሚቀጥል ሕብረት እንዲኖረው ነው    
መዝሙረ ዳዋት (27)10 “አባቴና እናቴ ትተውኛልና እግዚአብሔር ግን ተቀበለኝ  ”  
 

 

መዝሙረ ዳዊት (27) 4 “እግዚአብሔርን እንዲት ነገር ለመንሁት እርሱዋንም እሻለሁ 

በሕይወቴ ዘመን ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት እኖር ዘንድ ለእግዚአብሔር ደስ 

የሚያሰኘውንም አይ ዘንድ መቅደሱንም እመለከት ዘንድ  ”  
 ኢየሱስ ሕይወታችን በቀድሞ ዓይነት ሕይወት እንዲሆን አይደለም ለይቅርታችንና 

ለፈውሳችን ዋጋ የከፈለው። እርሱ ውድ ዋጋ የከፈለው ልክ እንደ ዳዊት ከአባታችን ጋር 

ቋሚ የሆነ ሕብረት እነዲኖረን ነው    



 

   
 
 
 
 
 

77

Michael phidlips  እግዚአብሔር እግዚአብሔራዊ አባት” በሚለው ጽሑፍ ላይ ጥልቅ 

እውቀት ያለው ስለ እግዚአብሔር አባታዊነት ነፍሴን ማነቃቃት የቻለውን አባባል 

ተናሯል    
 በፍጥረት ሁሉ ላይ በጣም አስፈላጊ እውነት በአራት ቃላት ይገልፃል   
እግዝአብሔር አባታችን ነው ፤ የእግዚአብሔርን አባታዊነት በተረዳን መጠን 

ሕይወታችን ይቀናጃል   ሙሉ በሙሉ ከፈጣሪ ጋር ሕብረት ይኖረናል   እርሱም 

እኛን ካስቀመጠን ቦታ ባሉ ነገሮች ተከብበን እንኖራለን ማለት ነው    
 በአዲሱና በተለማመደ ዓይን ወንጌላትን በምናነብበት ጊዜ ክርስቶስ ሁልጊዜ 

የሚስለውን የእግዚአብሔርን አባታዊነት ብቸኛ እውነት እንደሆነ እናነባለን   ይህም 

ደግሞ ኢየሱስ በምድር  በነበረበት ጊዜ አገልግሎቱ ያነጣጠረው ትልቁ ነጥብ ነው    
 በዚህ አገልግሎት ኢየሱስ አዲስ መስረት መስርቷል   ለጥቂት ጊዜያት በብሉይ 

ኪዳን እግግአብሔር እንደ አባት ሆኖ አልተገለፀም   የስላሴ ትምህርት አልነበረም ስለ 

አባት ምንም ሐሳብ አልነበረም ስለ ልጁ ምንም ዓይነት እውቀት አልነበረም ስለ 

መንፈስ ቅዱስ ምንም የታወቀ ነገር አልነበረም    
እግዚአብሔር የመጨረሻ ቃል ነው    
በኢየሱስ ጊዜ የነበሩት የአይሁድ ሐይማኖቶች ማናቸውም ግለሰባዊ አልነበሩም። 

ሁላቸውም እግዚአብሔርን እንደ ሕግ ሰጪና ፈራጅ እንደሆነ አስቀምጠውታል። ሙሴና 

ዳዊት ከእግዚአብሔር ጋር በጠበቀ ጓደኝነት ተመላልሰዋል   ነገር ግን ሙሉ በሙሉ 

አይደለም   ሕጉ መጠበቅ ነበረበት   ፍፁም ሐይል ያለው የእግዚአብሔር ፍርድ ሕጉ 

ሲሰበር ፍርዱን ሊያመጣ ዝግጁ ነበር    በየትኛውም ኢየሱስ በነበረበት 

በሥነመለኮትም ወይም ፍልስፍና አለም ውስጥ መለኮታዊ ባህርይ ከአባትነቱ ጋር እኩል 

ሆኖ አያውቅም    
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 ምድራዊ አባቶች ስለ እግዚአብሔር ከግምት በላይ የሆነ እፅብ ድንቅ የሆነ አባትነት 

ለዘብ ያለ አመለካከት ነው ያላቸው። የእርሱ አባትነት ወሳኝ የሰው ተፈጥሮ ነው   
እሱም አባታችንን እንድናየውና እንድንጠራው ናፍቆትን ይፈጥራል    
 

God A God Father, Michael Phillips, Destiny Image Publishers Inc 

Shippensburg PA. 2001, Pages 43-49. 

 

ኢየሱስ የመጣው ከተሰበረው የአባት ሕብረት ሰዎችን ለመፈወስና ለማዳን ነው   
 በብሉይ ኪዳን የተፃፈውን እንደገለፅኩት እግዚአብሔር ሰዎች የአባታቸውን ቤት 

እንዲተውና እርሱም እንዲከተሉት አነሳስቷል   በብሉይ ኪዳን ውስጥ የብዙ ሰዎች 

አባትነት እንደተበላሸ የሚያስረዱ መረጃዎች ሞልተዋል   እነዚህም አባቶች በትክክል 

የአባትነት ሥነ ሥርዓት እርምጃ የመውሰድ ድርሻ፤ የመውደድ ድርሻ ጥንቃቄ 

የማድረግ፤ የማረጋገጥ፤ ግብረ ገባዊነት፤ የእምነት ድርሻውን አልተወጡም። በዮሐንስ 

ምዕራፍ 8 ላይ ያለውን ሰናጠና ኢየሱስ ስለዚህ ነገር ያለውን ልብ ያሳየናል   አንድ 

ጊዜ አይሁዶች አብረሃም የእነርሱ አባት እንደሆነ ገልፀዋል   ኢየሱስ በተናገራቸው 

ጊዜ ግን እግዚአብሔርም አባታቸው እንደሆነ ተናግረዋል   ነገር ግን ኢየሱስ ወዲያው 

ሰይጣን አባታቸው እንደሆነ ነው የነገራቸው   ኢየሱስ እግዚአብሔር አባታቸው 

እነዲሆን ከፈለጉ የሐጢአት ጉዳይ በቅድሚያ መታየት ያለብት እነደሆነ ነው 

የነገራቸው    
 ዮሐንስ ምዕራፍ 14 17 የተገለፀው የኢየሱስ የመጨረሻ ንግግር እኛን 

ከእግዚአብሔር ጋር መልሶ ለማገናኘት ነው። ጌታ የሱስ እኛን ከእግዚአብሔር አብ ጋር 

ሊያገናኘን መንፈስ ቅዱስ እንደሚመጣ ነው የተናገረው። ኢየሱስ መንገድ ነው ማለትም 
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ነገሮችን ያዘጋጃል ደግሞም ቃሉን ያመለክታል ማለት ነው። ነገር ግን  መንፈስ ቅዱስ 

ሁል ጊዜ በአስፈላጊው ጊዜ ግንኝነትን የሚፈጥር አካል ነው  

 

ኢየሱስ ወደ አብ የሚያደርስው መንገድ ነው  

እኛ  ከእግዚአብሔር አብ ጋር መገናኘት እንድንችል አንድ ሐጠአታችንን የሚወስድ 

አካል አስፈልጎን ነበር። ኢየሱስም ይህንን ፈፀመው። ሁልጊዜ በአዕምሮህ ውስጥ 

የሐጢአት ይቅርታ ሁለት መንገድ እንደሆነ አስታወል   
እኛ በኢየሱስ ላይ የሠራነው ሐጠአት ብቻ ሳይሆን በእርሱ ላይ የኖረው፤ ሌሎች በእኛ 

ላይ የሠሩትንም ሐጠአትም ጭምር ነው በአርሱ ላይ ኢየሱስ ያኖረው። ከእግዚአብሔር 

ከአባታችን ጋር ቀጣይነት ያለው ሕብረትና አንድነት እንዲኖረን ከፈለገን ኢየሱስ 

ያስፈልገናል። ቃሉ ኢየሲስ ነው። ሰለዚህ ይህ ቃል የሆነው ወደ አብ የሚያደርስ መንገድ 

ነው። ዬሐንስ 14 6 
“ኢየሱስም እኔ መንገድና እውነት፤ ሕይወትም ነኝ ከእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ 

የለም አለው “ 

ኢየሱስ የእግአብሔርን የዋህነት ገለጠ  

“ ኢየሱስም አለው አንተ ፊልጶስ፤ ይህን ዘመን ከእናተ ጋር ስኖር አታውቀኝምን? 

እኔን ያየ አብን አይቶአል። እንዴትስ አንተ አብን አሳየን ትላለህ ? ዬሐ 14 9 አብ 

ኢየሱስን ከመሰለ ስለዚህ አባ አባ ብለን በድፍረት መጥራት እንችላለን። 

 ገለቲያ 4.6 እንዲህ ይላል “ልጆችም ስለሆናችሁ እግአብሔር አባ አባት ብሎ የሚጨህ 

የልጁን መንፈስ በልባችሁ ውስጥ ላከ    
የሐ 16  27 “እናንተ ስለወደዳችሁኝ ከእግዚብሔርም ዘንድ እኔ እንደወጣሁ ስላመናቹ 

አብ እርሱ ራስ ይወዳችሓል “ይህንን ጥቀስ እያሰባችሁ በመደጋግም በሉት 

“እግዚአብሔር በጥብቅ ይወደኛል።“  
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እኛ ከኢየሱስና ከአባት ጋር ቅርርብነትና አንድነት አለን  

ዬሐ 17 12፦”ሁሉም አንድ ይሆኑ ዘንድ ከቃሉም የተነሳ በእኔ ስለሚያምኑ ደግሞ 

እንጂ ስለ እነዚህ ብቻ አልለምንም። አንተ አንደ ላከኝ ዓለም ያምን ዘንድ   

 ይህ አባት ፈፅሞ አይተዋችሁም “ 

ዕብ 13  5ለ “እርሱ ራሱ አልለቅህም ከቶም አልተውህም ብሎአልና” አንተ እንደገና 

መፍራት የለብህም። የአንተ ባህሪያ ፍፁም ላይሆን ይችላል። ከጊዜ ወደ ጊዜም 

ሐጢአተኛ ልትሆን ትችላለህ።ባህሪህም ፍፁም ላይሆን ይችላል። ቢሆንም እንኩዋን 

አባትህ ፈፅም አይተውህም ከቶም አይለቅህም። ወደእራሱ ሊያመጣህና ሊመልስህ እርሱ 

ሁልጊዜ ከአንተ ጋር ነው ያለው። 

 እግዚብሔር ለአንተ ያለውን ፍቅርና አጠቃላይ ማንነትነህን ለመቤዥት ኢየሱስ 

በመስቀል ልይ የ‹ከፈለውን ዋግ ሁልጊዜ በአዕምሮህና በልብህ ሳለው . 

እስቲ ኢየሱስ የአንተን ስድብ ለመሸከም በአንተና በሚስድብህ ሰው መካከል ቆሞ 

እንዳለ ገምት። ደግምም ይህ ስድብ ኢየሱስ ስለወሰደው አንተን ምንም እንደልጎዳህ 

ገምት። ይህ በትክክል ኢየሱስ የነበረበት ቦታ ያለ ሐጢአት ነበር። የአንተን ሐጢአት 

ስለአንተ ሲወስድና በራሱ ላይ ሲያኖር ማለት ነው። ይህንን ነገር ሌሎችን 

በምትበድልበትም ጊዜ አስበው። አንተን የሰደቡትን ሰዎች ይቅር በማለት ኢየሱስ 

ሐጢአታቸው እንዲያስወግድ ብትፈቅድ አንተ ነፃ ትወጣለህ ። 

(12 Huions in strong’s Concordance  በመጽሐፍ ላይ ሲገልፀው ሮሜ 8 14 
“በእግአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር ደስ የሚል እምነትና 

ፀጥታ ይሆንላቸዋል” ገላቲያ  2 6 ከዚህ በሃላ በዘላለማዊዉ ሕይወት ባለው በረከትና 

ክብር የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና እግዚአብሔር አንደ አላቸው የሚመሩ   

ለእግዚአብሔር ለየት ያለ ፍቅር ለመካፈል ከእርሱ ጋር በጠለቀ ሕብረት አንድ ለመሆን 

የንጉስ አማከሪ ለመሆን የእግዚአብሔርን የልጅነትን ማርረግ ይቀበላሉ።). 
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ይህንን እውነት ካልተቀበልክ ይቅር ላለማለት ከመረጥክ አንተ ሰለባ በመሆን ትቀጥላላህ 

፤ደግምም የተመሰቃቀለ ሰው ትሆናለህ ። 

ኢሳ 53 4-5 “በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ ህመማችንንም ተሸክሞአል እኛ ግን 

እንደተመታ በእግዚአብሔርም እንደ ተቀሰፈ እንደ ተቸገረም ቆጠርነው። እርሱ ግን ስለ 

መተላለፋችን ቆሰለ ስለ በደላችንም ደቀቀ የደህንንታችንም ተግሳፅ በእርሱ ላይ ነበር 

በእርሱም ቁሰል እኛ ተፈወስን”  

   ለእኛ እና ለሚያስፈልገን ነገር ሁሉ  የሚያስብልን አባት ስላላን ድፋረት ሊኖረን 

ይገባል 

ዬሐንስ 16 23 “በዚያን ቀንም ከእኔ አንዳች አትለምኑም፤ እውነት እውነት እላችሃለሁ፤ 

አብ በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ ይሰጣቹሃል፤” ይህንን አባባል ማብራራት እንደምችል 

አምናለሁ። ምክንያቱም እናንተ እኔ እንደለኝ ዓይነት ስምና ባህርይ ስለሚኖራችሁ ነው። 

እርሱም ልክ እኔን በሚያስተናግድበት መልኩ እናንተን ያስተናግዳችሃል። 

ማንኛውምንም ዓይነት ፍለጎታችሁን ያስተናግደል።(በሰሜ የምትለምኑትን ሁሉ)  

መፍትሔው  

ብዙዎቹ ውስጣዊ ቁስሎቻችን ከመገፋት ቢመጡም ከዛ የሚበልጥ መገፋት ወይም 

የተሰበረ ህብረት ድግሞ ከአባት በኩል ያለው ነው። ያንን መፈወስ የሚችል 

የመጨረሻው መፈውስ የሚችል ግንኙነት ያለው እግዚብሔር አባት ጋ ነው ያለው ።     

ማግለል በጣም ጉልበተኛ ጤናማ ያልሆነ ሐይል ነው ።እንደዛውም ሁሉ ፍቅር  በጣማ 

ጉልበተኛ ጤናማ የሆነ ሐይል ነው . 

 ሰለዚህ ውስጣዊ ፈውስ ሁለት የመጀመሪያ ደረጃዎች አሉት  

1. ኢየሲስን የሐጢአታችን ተሸካሚ አድርሰገን ማየት እናም እኛና የገፉንን ሰዎት 

ይቅር ማለት መቻልና ይህም የመገፋት ሐጢአት ያመጣብንን ውጤት መናዘዝ ይህ 

ለሚቀጥለው ደርጃ በር ነው  
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2. ቃል በሆነው በኢየሱስ ውስጥ  ቀጣይነት ባለው ግልፅነት ውስጥ  ከአባታቸን 

ጋር በሕብረት መኖር። ይህንንም ከእርሱ ጋር ያለንን ሕብረት መኖር ይህንንም  ከእርሱ 

ጋር ያለንን ሕብረት በመታዘዝና በፍቅር መገንባት።   

የእግዝብሕር ፊቃድ እረሱም በጎና ደስ የሚያስኝ ፍፁምም የሆነውን ነገር ምን  

እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንዱ  በአዓምሮአችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን 

ዓለም አትምሰሉ “ይላል ። ሮሜ 12 2 
   ኢየሱስ ለአንተ ተገፍቶአልና ቆስሎአልም   

መንፈስ ቅድስ ይህንን ጥቅስ ለእናንተ እውን እንዲያደርገው እጸልያለሁ። 

ማርቆስ 15 34 “በዘጠኝ ሰዓትም ኢየሱስ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሳባቅታኒ ብሎ በታላቅ 

ድምፅ ጨኸ ትርጋሜውም አምላኬ አምላኬ ለምን ትወኸኝ? ማለት ነው” 

ኢሳ 53 3 “የተናቀ ከሰውም የተጠላ የሕማም ሰው ደዌንም የሚያውቅ ነው ሰውም 

ፈቱን እንደሚሰውርበት የተናቀ ነው እኛም አላከበርነውም”  

የመገፋት ልምምደች  

ዕድሜህ አስር ዓመት ሳይሆን በፊት የተለማመድከውን 5. የተገፋህበትን ነገሮች 

እግዚአብሔር እንዲገልጥልህ ፀልይ። ከዛም በእያንዳንዱ መገፋት ምክንያት 

ያተረፍከውን መራራ ሥሮች እና  በሕይወትህ በእነዚህ መራራ ሥሮች ምክንያት  

ያለህን ፍሬዎች እንዲያሳይህ ጠይቀው ። 

እግዚአብሔር እነዚህን ነገሮች እንዲገልጥልህ ስትጠይቀው እነዚህ መራራ መጋፋቶች 

ሲፈፀሙ እርሱ የት እንደነበር ጠይቀው ።ከዛ በሃላ አንተ በእርሱ ላይ ፤በሌሎች ላይ፤ 

እና በራስህ ላይ ያለህን ቁጣና ቅሬታ እነዲያሳይህ ጠይቀው ከዛ በሃላ ንስሀ ግባ።      

 

            ምዕራፍ 5  
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       ከትውልድ እርጋማን የሚመጣ ቁስል  
በዓለም ላይ ያሉትን ባህሎች  እንዳጠናሁኝ  ከሆነ ብዙ ባህሎች የተፈጥሮ ክፋሎች 

ነፍስ አላቸው ብሎ የሚስብክ ትምህርታቸው ሳይከብር የቀረ ሐይማኖት እንደ ሆነ 

ግልፅ ነው። ከዛ ዓይነት የቃላት ትርጉም የዘር ሐረግ አምልኮ መንፈስ፤ የቅድመ 

አያቶች አምልኮ መንፈስ ፤ እንደ ሆነ ግልፅ ነው። እነርሱም በሕይወት የሌሉ  ናቸው። 

እኔ ምግብ በጎርጋዳ ሳህን ተደርጎ መናፍስት መብላት ይችል ዘንድ በመቃብር አናት 

ላይ ሲደርግ አይቻለሁ። ከዚህ በጣም ደስ የሚለው ነገር እነዚህ ጎድጋዳ ሳህኖች 

በውስጣቸው ቀዳዳ አለ ይህም የሚጠቅመው ስዋች ወስደው ለራሳቸው እንዳይጠቀሙ 

መሆኑ ነው    

አንዳንድ ጊዜ ይህ በቀድሞ ባህል የሚደርገው ባህል ሆን ብሎ የተደርገ ነው ።

የአምልኮን ሥርዓት ያደርጉ ነበር። ደግሞም የተወሰኑ አያቶቸው በሕይወታቸው ውስጥ 

ለተወሰነ በረከቶቻቸው ተጠያቂ ናቸው የሚል ስሜት ነበራቸው። በሰለጠነ ባህሎች 

ደግሞ የተፈጠሮ ክፍሎች ነፍስ አላቸው ብሎ የሚያስተምረው  ትምርታቸው ሆን ብሎ 

እንዳይደለና ውስጠ ህሊና እንደሆነ አምናለሁ። የዘር መርገም መተላለፍ እንዲችል 

ጠንካራ መንገድ  ለመስጠት የሚይስፋፋው በተለየ መንገድ ነው። ነገር ግን በሁሉም 

ጉዳዪች አይደለም፤ የቤተሰብ መዋሃድ ሰይጣን የሚጠቀምበት ጠንካራ መሣሪያው ነው 

። በብዙ ባህሎች በዓላት ለቤተሰብ መዋሃድ ተመሳሳይ ናቸው። ያላፈውን ዓመት 

ያከብራሉ፤ ሰይጣናዊ አምልኮና የቤተስብ አማልኮ ለሚመጣው ዓመት ለመጠበቅ ቃል 

ኪዳን ይገባሉ። 

ይህንን በመጀመሪያ ደርጃ Haiti አይተናል እኔ እንደማምነው mardi gras በ new 

orleans Louisiana የዚህ የ Haiti ባህል ልጅ ነው። በእኔ አመለካካት እነዚህ በዓለት 
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የእግዚአብሔር በዓለትን የሚያስመስሉ የእርሱንም በርከት የሚያስትላልፉ ናቸው 

ተብለው ተመሳስለው የተሠሩ ቅጂዎች ናቸው። 

ቢሆንም ምንም እንኩዋን የተስፋፋ ቢሆንም የጣአት አምልኮ ነው። የጣአት አምልኮ 

የሰይጣን አምልኮ ነው። ደግሞም በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ በጣም ሐይለኛ የሆነ ነው።  

1ቆ10 21:-ይህንን አስረግጦ ይናገራል “እንግዲህ ምን አላለሁ? ወይም ጣኦት  ምናምን 

እንዲሆን እላለሁን? አያደለም፤ ነገር ግን አሕዛብ የሚሰውት ለአጋንንት እንዲሆን 

እንጂ ለእግዚአብሔር እንዳይሰው እላለሁ ከአጋንንትም ጋር ማህበርተኞች እንድትሆኑ 

አልወድም የጌታን ፅዋና የአጋንንትን ፅዋ ልትጠጡ አትችሉም ወይስ ጌታን 

እናስቀናውን?  እኛስ ከእርሱ ይልቅ እንበረታለንን?” 

ብዙ ጣኦታት ወደ ቀድም ብሉይ ኪዳን ዘመን በመመለስ ጥቂት የሆነ ከወሲብ ግንኙነት 

ሐሳብ ጋር ይያያዛል።በዚህ ዘመን የነበረው የስይጣን ዘዴ በጣም የብልጣ ብልጥ ዘዴ 

ነበር። ሰይጣን አንድ ሰው በተበላሸ ወሲብ እንዴት በስነ ምግባር እና በሰይጣን ጣልቃ 

ገብነት መበላሸት እንዳለበት ያውቃል።  

  

ማናቸዉ ቤተስቦችህ ? 

ኢየሱስ በተደጋጋሚ ጊዜ እግዚአብሔርን በመምረጥ ቤተሰብን ስለ መጥላት ተናግራል። 

በእርግጥ እሱ እኛ መጠላትን በምንተረጉመው ሁኔታ አይደለም የተጠቀመው። እርሱ 

ለማለት የፈለገዉ በተፈጥሮ ቤተሰቦቻችንን በአንደኛ ቦታ ማስቀመጥ አንደሌለብን  ነው  

ነገር ግን ከዛ ይልቅ በእግዚአብሔር መንግስት አዲስ ቤተስብ መለየት ነዉ። ኢየሱስ 

ቤተስብ ሙሉ በሙሉ ለግዚአብሔር ከመገዛት እንደሚከለክል ያወቃል። ማቴ 12 50 

ሲናገር “በሰማያት ያለዉን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ ሁሉ እርሱ ወንድሜ እህቴም 

እናቴም ነዉና አለ   ” 
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ሰዎች የቤተሰቦቻቸዉን ቅርንጫፍና የትወልዳቸዉን ሐርግ  ለመዘረጋት ጥረት 

በማድርግ በብዙ የሚቆጠር ደላርና ብዙ ጊዜያቸዉን ያባክናሉ። ይህ በራሱ መጥፎ 

አይደለም፤ ዋጋ ያለዉና ጥሩ የሆነ ነገር ነዉ። በሐይማኖተኝነት ሐይለኝ መንፈስ 

የተሞሉ የአራተኛ የአምስተኛ ትዉልድ ናቸዉ፤ ቢሆንም ግን ሊበረታታ የሚገባዉ 

መስመርና ትኩረት ሊሰጠዉ የሚገባ የቤተሰብ ግንድ የመጀመሪያዉ የተፈጠሮ ልደት 

ሳይሆን የሁለተኛው ልደት ዉጤት በሆነዉ ነዉ። 

 

አዳም  

የመጀመሪያው ሰው አዳም የተፈጠረው እንከን የሌለው ሆኖ እንዲኖር ነው። ያ ማለት 

የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጡ ተጣብቆ ነበር ማለት ነው ። ከአግዚብሔር ጋር በቃሉ 

በሕይወት ዛፍ እንዲቆይና በራሱ እወቀት እንዳይደገፍ ተነግሮት ነበር። ከእግዚአብሔር 

ቃል ይልቅ በራሱ ጥገኛ ላለመሆን ላለመሆን ጥረት  ሲያደርግ ራሱን ለሰይጣን እስረኛ 

ሆኖ  አገኘው እርሱና የእርሱ የዘር ሐረግ በሙሉ ከእግዚአብሔር ጋር  በመለያየት 

አዕምሮን የሚያዘባ ገጠመኝ መለማመዱ ጀመሩ.። 

እንደጠናነው ሁሉ እኛ ሁንችን የተወለድነው ከዚህ ከእግዚአብሔር ጋር በመለያየት 

ነው። እና ግን አዲስና ሁለተኛ ልደት ለማግኘትና ለመቤዠት ምርጫ ለማድረግ ነጻ  

ነበርን   ያንን  ምርጫ ሰናደርግ ግን አሮጌ አስተሳሰብ መለያችን እንደሆነ ራሳችንን 

አገኘነው። መደሐፍ ቅዱስ በአዲሱ ልደታችን ውስጥ ምን ዓይነት  አውነት እየተከናወነ 

እንደለ ማየት እድንችል በአዕምሮ መታደስ ያስፈልገን ነበር ። በዕርግጥ ለምን በጣም 

አስቸጋሪ ጊዜ መኖሩ በጣም የሚያስደንቅ ነበር፤ አንዳንድ አስቸጋሪ ነገሮች የሰይጣን 

ማታለል፤ የባህል ማታለል ፤ የአለም የኑሮ ዘይቤ እና የእኛ የራሳችን የሚገማ 

አስተሰባችን ነበር።  
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በረከቶችና መርገሞች  

እግዚአብሔር ምድርንና ሰዎችን ለበረከት ፈጥሮአል። እግዚአብሔር ለአዳም የተናገረው 

የመጀመሪያው ቃል የበረከት ቃል ነበር ፤ ዘፍ 1 28. “እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ 

ፈጠረ፤ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው 

አግዚአብሔርም ባረካቸው እዲህም አላቸው፤ ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሉአት 

ግዙአትም የባህርን ዓሦችና የሰማይን ወፎች በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም  ሁሉ 

ግዙአቸዉ።”  

ቢሆንም ከእግዚአብሔር ጋር ሁል ጊዜ የሚቃረን ሐይል አለ። ፍቅር ካለ ሁል ጊዜ 

ጥላቻ አለ። መታዘዝ ካለ፣ ሁል ጊዜ የአለመታዘዝ አቅም ወይም ሐጢአት አለ፤ ስለዚህ 

በረከት መኖር ካለበት ሁልጊዜ የመርገም አቅም የግድ መኖር ይኖርበታል።ይህም 

“የማይስራ ነገር አስፈላጊነት” ሊባል ይችላል።  

 

 

 

በረከት ለመታዘዝ መርገም ለአለመታዘዝ  

መርገም የበረከት ተቃራኒ ነው። በረከት የብልፅግና ዓይነት ሲሆን የመልካምና የጥሩ 

ቃላት ወይም የመልካም ተግባሮች ዉጤት ነው፤ መርገም ደግሞ የዉድቀት ዓይነት 

ወይም በመጥፍ ወይም በሐጢአት በሆነ ቃላት ወይም ተግባራት የሚስራጭ ነው፤ 

በዛዳግም 28ና 29 ላይ ሙሴ አንድ ሰው የእግዚአብሔርን ህግጋት  ሲታዘዝ በረከት 

እንደሚያገኝ ሳይታዘዝ ሲቀር ደግሞ እንደሚረገም በዝርዝር አስቀምጦአል።  የመጽሐፍ 

ቅዱስ ትልቁ አላማ መርገምን ወደ በረከት መቀየር ነው እንደሆነ አምናለሁ። መርገም 

በዘፍጥረት ታውጆአል በዬሐንስ ራዕይ ላይ ደግሞ የመርገም ፍጻሜ  ይሆናል። 

መርገምን የማስወገድ ሒደት “ድል አድራጊነት” እንደሆነ አምናለሁ።  
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ዘፀ 34 5-8 ላይ እርግማን ለሚመጣው ትውልድ እንደተላለፈ ይናገራል  

ዘፀ 34 7፦ “እስከ ሺ ትዉልድም ቸርነትን የሚጠብቅ አበሳንና መተላለፍን 

ሐጢአትንም ይቅር የሚል በደለኛውንም ከቶ የማያነፃ የአባቶችንም ሐጢአት በልጆች 

አስከ ሦስትና እስከ አራት ትወልድም በልጅ ልጆች የሚያመጣ አምላክ ነው”  

     የእግአብሔር የመጀመሪያው ዕቅድ ለእኛ በረከት ወደሚቀጥለው ትውልድ 

እንዲተለለፍ ነበር፤ ይህም ከእግዚእብሔር ጋር በሚኖር ጤናማ ሕብረት የሰዋች ነፃ 

ምርጫ ውጤት የሚሆን ነው፤ ቢሆንም ግን ፍትህ እንደሚለው ከሆነ በረከት ከተላለፈ 

መርገምም መተለለፍ እንዳለበት ነው ። 

እግዚአብሔር ለሙሴ በዘፀአት 34 5-8 ላይ ግልፅ የሆነ የሚፃረር ነገር አለ እግአብሔር 

ሲናገር እንደሚምር ነው ደግሞም አበሳንና ሐጢአትን ለሚመጣው ትወልድ 

እንደሚያስተላልፍ ነው።  

 

 

እንዴት ሁለቱን ነገር ሊያደርግ ይችላል? 

የእግዚአብሔር ፅጽቅ ሐጢአትንና በደልን ዝም ብሎ አያይም። ስለዚህ ለሚመጣው 

ትወልድ ያስተላፋል፤ እናም ይህ በኢየሱስ ላይ ያርፋል፤ ኢየሱስም ፍፁም የሆነው በግ 

ለሁላችን ሐጢአትን በራሱ ላይ አኖረ፤ እርሱም ስለእኛ የፈተረገመ ሆነ። 

 ገላቲያ 3 13 

መርገምና በረከት ለ ዘርቶ ያንኑ ማጨድ ህግ የተገዛ ነው 

አያትህ የቀጣና የጊዜያዊ ስሜትን ሐጠአት ዘርቶ እንደሆነ አንተ ወይም ልጆችህ 

አያትህ ከሰራው የቁጣና የጊዜያዊ ስሜት ሐጢአት የባሰውን ሐጢአት ለመስራት 

ምንአልባት መስመር ላይ ልትሆኑ ትችላላችሁ፤ እርሱ ዘርን ዘርቶ ቢሆንም ፍሬው 

ከዘሩ በጣም ብዙ ይሆናል። ጥቂት የአልኮል መጠጥ  የምትጠጣ ከሆነ ከአልኮል የበለጠ 
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አደገኛ የሆነውን ነገር ጨምሮ በሱስ ነገር ልጃችህ ወይም የልጅ ልጆችህ የተጠመዱ 

ቢሆኑ ብዘም  አትደነቅ፤ እኛ የዘር ዘሮቻችን የተለማመዱትን የአካል አቅመ 

ደካማነትን አሽንፈናል፤ ይህ ሐሳብ ከየት እንደመነጨ የምንውቀው ነገር ባይኖርም ፤

ነገር ግን የተላላፈ መሆኑን ግን እናውቃለን ቢሆንም ግን በእኛ ድል መንሳት 

እናውቀለን፤ ያ ትውልድ አልፎአል ( ማቴ 23 24)  ማቴ24 34 ኢየሱስ ሲናገር 

“እውነት እላችሃላሁ ይህ ሁሉ እስኪሆን ድርስ ይህ ትወልድ አያልፍም” በዚህ ቦታ ላይ 

ስለ ዓለም ፍፃሜ ብቻ እንዳማይናገር አማናለሁ፤ በእያንዳናዱ ስው ሕይወት ውስጥ 

የዘር ዕርግማንም ጭምር ነው እንጂ፤ በማቴ 24 ላይ ጌታ ኢየሱስ ሲናገረ ከዋናው ነገር 

በፊት ስለሚመጣው አሳዛኝ ነገሮች ይናገር ነበር ይህም  እርግምን እደሆነ ነው። 

 

 

 

ተስፋ መቀረጥና ተስፋ ቢስነት  

Derek prince በረከት ወይም መርገም በተባለው መጽሕፍ ላይ ስለመርገም ተፅዕኖ 

ሲናገር  

“እናንተ ምንአልባት ስኬትን ቀምሳችሁ ይሆናል በዕርግጥ ስለ ስኬት ጣፋጭነት ታውቁ ይሆናል ነገር 

ግን በፍፀም አያልቅም በአጋጣሚ ያለ ምንም ምክንያት ያለመርካታችሁን ታውሩ ይሆናል ጭንቀት 

እንደ ደመና ይከበባችሃል፤ ሁሉም ውጤቶቻችሁ ምንም ትርጉም ያጣባችሁ ይመስላል ሌሎችን 

ስትመለከቱ  በዚህ ዓይነት ሁኔታ ውስጥ ያሉ ይመስላሉ ምንድነው ስህተቱ? ለምንድር ነው እኔ 

እርግጠኛ የሆነ እርካታ የማላገኘው? ብላችሁ ራሳችሁን ትጠይቁ ይሆናል?” 

 

ትግል ከጥላ ግር የሚለው Derek prince ከተጠቀማቸው ዐ.ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው  

በሕይቴ ውስጥ ከራሴ ሥራ ውጤት ይሁን ወይም ደግሞ ከዘር የተላለፈ ይሁን 

የመርገምን ውጤት ስቀምስ ለራሴ የሚኖረኝ ግመት ወርዶ ዜሮ ይሆናል፤ በእኔ ላይ 
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አንድ መጥፎ ነገር ተክናውናል የሚል ስሜት ይስማኛል፤ ደግሞም ተስፋ መቁረጠና 

ተስፋ ቢስነት ይሰማኛል፤ ይህም የሚሆነው ከእግዚአብሐር ጋር የጋለ ሕብረት  

በሚኖረኝ ጊዜ ነው 

13. prince Derek Blessing or curse grand rapids mi chosen books 1990  

 

ሰዎች ይህንን ነገር በተለያየ መንገደች ምላሽ ሊሰጠበት ይችላሉ፤ አንዳንደች በተስፋ 

መቁረጥና በመሰልቸት ጫና ወደ ጥልቅ ሊስጥሙ ይችላሉ፤ ሌሎች ደግሞ በድርጊት 

ብቻ አዕምሮአቸው የተሞላ ሰዎች  ደግሞ በራሳቸው ሥራ ላይ የተመሰረተ ለራሳቸው 

ባላቸው አመላካከት መመሰረት ይፈልጋሉ፤ እኔም አልሰለችም ነገር ግን ከዛ ይልቅ 

በቃሉ ከእግዚአብሔር ጋር ሕብረት በማድረግ በየዕለቱ እፎይታን አግኝቻለሁ 

እግዚአብሔር ስለ እኔ በዛን ጊዜ ስለበረከትና መርገም እንዳስተማረኛ አስተወሳለሁ 

በመጨረሻም እኔ በእሱ ላይ ባለኝ ማንነት መሰረት በማድረግ እግዚአብሔር  ለእኔ 

ለራስ ያለኝን ጥሩ  አመለካከት ስጠቶኛል፤ ወደቦኃላ ስመለከት የውስጥ ፈውስ 

የመጣው ይህ እርግማን ከእኔ ከመወገዱ በፊት እና ሁኔታዎችም ብሩህ መሆን 

ከመጀመራቸው በፊት ነው። አሁን ከእግዚአብሔር ጋር ታመኛች አንድትሆኑ 

አደርጋችኃለሁ፤ በሕይወታችሁ ውስጥ እንዲህ ዓይነት ነገሮች ካሉ እግዚአብሔር 

አብዲያውቅ አድርጉ ይህም ደግም የነፃነታችሁ ጁማሮ ይሆናል እውነትም ነፃ 

ወጥታችኃል    

 

ኢየሱስ በአቅመ ደካማነት ወይም እና በሰይጣን ይህም በተጨባጭ በተፈጥሮ ከዘር 

የሆነውን የታሰሩትን ብዙ ስዎች ተገናኝቶአቸዋል  

በማርቆስ 9.17-29 ኢይሱስ ከልጅነቱ ጀምሮ በአጋንንት ተይዞ የነበረውን አንድን 

ወጣት ከአጋንንት ነፃ አውጥቶታል፤ የእርሱ ደቀመዛሙርት ግን አጋንንቱን ሊያስወጡ 



 

   
 
 
 
 
 

90

አልቻሉም ኢየሱስ ግን ይህንን ስራ ከሰራ ቦሃላ ደቀመዛሙርት ኢየሱስን ስለዚህ ሁኔታ 

ጠየቁት ማርቆስ 9 29 “እንዲህም አላቸው ይህ ወገን በጸሎትና በጾም ካልሆነ በምንም 

ሊወጣ አይችልም ከእጋንንት መኖር ጋር በተጨባጭ አንድ ሐሳብ አብሮ ሊጠና 

ይጋባል።  

እኛ  ከዘር ማንዘር ከመጣ መንፈሳዊ ቀንበር ስንነጋገር የኢየሱስን ልብ ልናይ ይገባል፤ 

በመጀመራያ እርሱ እኛ ነፃ እንድንሆን ይፈልጋል።  ቀጥሎ  እርሱ ሉአላዊ ስለሆነ 

ተነሳሽነቱን ይወስዳል፤ በተጨማሪም ያለ ኩነኔ እርሱ ይፈውሰናል እኔ እኛ ያልተመቸን 

እንሆናለን እያልኩኝ አይደለም ወይም ደግሞ በአንዳንድ ከባድ ነገሮች ላይና ከባድ 

እርምዎች ላይ እግዚአብሔር አያፅናናንም ማለቴ አይደለም፤ ነገር ግን እርሱ በፍፁም 

አይኰንነንም፤ መንፈስ ቅዱስ ይወቅሰናል እኛም መብስልና ታማኝ መሆን 

ያስፈልገናል፤ እርሱ ይህን ሥራ እንዲስራ ዬሐንስ ምዕራፍ 9- ላይ ኢየሱስ  

ከደቀመዛሙርት ጋር በመንገድ እየሔደ ሰለ ከመወለዱ ጀምሮ አይነ ስውር የሆነ ሰው 

ተመለከተ፤ እንዴት ነው ኢየሱስ ይህ ሰው ከመወለዱ ጀምሮ አይነ ስውር መሆኑን 

ሊያውቅ የቻለው? በዕርግጥ የእውቀት ቃል ነበር፤ ምን አልባት ከአንድ ሌሊት በፊት 

እግዚአብሔር በፀሎት ተናግሮት ይሆናል፤ ይህ ሰው ሊፈውስ ይፈልግ ነበር ኢየሱስም 

ከብዙ ሰዎች መካከል ይህንን ሰው ተመለከተው። 

  ዬሐንስ 9 2 እንደሚለው ደቀመዛሙርቱ “ዕውር ሆኖ እንዲወለድ ሐጢአት የሠራ 

ማን ነው? እርሱ ወይስ ወላጁቹ?” ብለው ጠየቁት እነርሱ ይህ ገጠመኛ የመጣው 

በሐጢአት ነው ብለው አሰቡ፤ ምን አልበት የቤተስቡ ሐጢአት ይሆን? ምንአልባት 

ወይም ሙሴ እንደገለጠው የጠለቀ የዘር ማንዘር እርግማን ይሆን? ኢየሱስም እንዲህ 

ሲል ጥያቄውን መለሠ፤ የእግዚአብሔር ሥራ በእርሱም ዕንዲገለጥ ነው እንጂ እርሱ 

ወይም ወላጆቹ ሐጢአት አልሠሩም” (ዬሐ 9.3) 
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     በዕርግጥ ይህንን ሰው ጨምሮ ሁለም ሐጢአትን ሠርተዎል እናም ቤተሰቡም 

ጭምር፤ ዋናው ነጥብ ኢየሱስ በዚህ አቅመ ደካማው ሰው  ታላቅ አለማ አይቶአል 

ደግምም የማን ሐጢአት ይህንን ጉዳይ እንዳመጣው ማወቁ ምህርት አልባኛ መሆንና 

መድሃኒት እንደማያመጣም ኢየሱስ ያወቃል፤ የእኛ ውዳቂ ነገር በእግዚአብሔር  

እይታ ለእንቁ አልማዝ የጥሬ ዕቃ ከመሆን ሌላ ምንም ጥቅም እንደሌለው ኢየሱስ 

ያስተምር እንደነበር አምናለሁ። ስለዚህ ነገሩ ከእኛ የዘር ማንዘር እርግማን ጋር ነው። እኔ 

ኢየሱስ ፃማል ፀልዮአልም እናም እርሱ ወደ እኛ ከሐይሉ ጋር መጥቶአል እናም 

የእኛን እርግማን ወደ በረከት ለውጣል;ብዬ አምናለሁ። እዚህ ጋ ማስቀመጥ የምፈልገው 

ነገር በመጀመሪያ የርዕሱን ትምህርት ነው ሁለተኛ እኛ ራሳችንን ነፃ ለማውጣት 

ከእግዚአብሔር ጋር እንዴት መተባበር እንዳለብን ነው። 

 

 

 

እርግምን እስካልተብራራ ድርስ በሕይወት ውሥጥ ያለው አላማህ ግንዘቤ አያገኝም  

ከብዙ ዓመታት በፊት ከጌታ ጋር ረዘም ያለ እርምጃ እወስድ ነበር፤ የሆነ ሰሜት 

በሚስማኛ ጊዜ ሁለተናዩን ለእርሱ ማዋል ፈልጌ እንዲህ አልኩት፤ ጌታ ሆይ በመንፈስ 

ቅዱስ ቀለም በቃልህም ብዕር አላማህን በልቤ ፅላት ላይ ፃፋልኝ፤ ሳይበዛ ሳያንስም እኔ 

የፈለግኩት እግዚአብሔር በሕይወቴ ላይ የፈለገውን ነገር ነው።  

በውስጤ እንዳ ሸራ ዓይነት ነገር በውስጤ አያለሁ ጌታም በላዩ ላይ ለሕይወቴ 

አላማውን ፃፈበት (ምሳሌ 7 2-3) “ትዕዛዜን ጠብቅ እስራቸው በልብህ ፅላት ጻፋቸው”  

       እግዚአብሔር መለሰለኝ “መፃፍ  የለብኝም ለሕይወትህ ያለው ዓላማ ዓለም 

ከመመስረቱዋ በፊት በልብህ ላይ ተፅፎአል ያ ሰይጣን አሰመሳይ ሸራህን ሠርቆ የእኔን 
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አላማ ገልብጦ የራሱን አላማ በሽራው ላይ ፅፎታል፤ አሁን የሚያስፈልገው የአስመሳዩን 

( የስይጣንን) ቅብ ማስወገድ ነው።”  

    አንድ ጊዜ የስዕል ሰዓሊ እዳገኘሁትና እስከአሁንም የስዕል ሥራዎች በሚታይበት 

አዳራሽ ውስጥ ቆንጆ ቅብ እንደሆነ ጌታ ያውቅ ነበር፤ ይህም ስለ ስዕል ሥራቸው 

በሚታዩበት አደራሽ ውስጥ ቆንጃ ቅብ እንደሆነ ጌታ ያውቅ ነበር፤ ይህም ስለ ስዕል 

ሥራቸው ቁንጅና አይደለም ነገር ግን ለሸራው ዋጋ ሲባል ነው፤ እርሱ ከዛ በሃላ 

ከመጀመሪያው በላይ ሥራውን ይቀባዋል ይህ ያየሁት ስዕል ነበር። 

    በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር ለሕይወትህ ውብ የሆነ አላማ እናደለው አማናለሁ። 

ጌታም ከታላቁ ህልምህ በላይ ሊያረካህ ይችላል፤ ይህም ህልም በፊት ያየኸው ህልም 

አይደለም ነገር ግን በውስጥህ ተቆልፎ ያለ ነው (ኤፌስን 3. 20) 

    የቀድም ሐጢአትህንና በተለይም  የዘር ማንዘር መርገምህን ልጅ ሆነህ ሳለህ 

እናኩዋን በአንተ ላይ የሆነውን ነገር ጨምሮ እናም ከመወለድህ በፊት በቅድመ 

አያቶችህ ላይ የሆነውን  ነገር ያካተተው የአስመሳዩ ( የሰይጣን ) ቅብ እንደሆነ 

አምናለሁ፤ ከራሴ ልምምድ ሁለት ነገሮችን ልነግርህ አችላለሁ አንደኛው እግዚአብሔር 

ወደ አላማዬ እየወስደኝ እንደለና በመንገዴ ላይ ያለው እያንዳንዱ ደርጃ ድል እየተነሳ 

ነው ነገር ግን በሕይወት ውስጥ ምንም ቀላል ነገር የለም ለምንድር ነው ታደያ ለወርቅ 

የማይኬደው?  

መተው አስፈላጊ ነገር ነው 

መተው ማለት ማመንና እምነት መጣል ነው ፤እምነት ነው ፤እናም የእግዚአብሔርን 

ትኩረት ያገኛል፤መሉ ለሙሉ ለእግዚአብሔር በመተው ካልኖረክ ጌታ የሱስን ፊት  

ለፊት በምታየው ጊዜ ምንአልባት ብዙ ወደሃላ የምትለው ነገር ይኖርሃል ማል ነው። 

ለእርሱ ሥፍራ ልትተው ይገባል አለዚያ እርሱ አይሰራም እግዚአብሔር ራስህን 
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መተውህን በሚያበት ጊዜ መርገምህን ወደ በረከት ለመለወጥ መንገድህን ጀመረ ማለት 

ነው። 

አዚህ ከበረከት ወይም መርገም ከሚል መጽሐፍ የተወሰደ ስለ ዘር ማንዘር መርገሞች 

ተጨማሪ እውነቶች አሉ  

1. የሐጢአት ቅጣት መርገም ነው የዘላለማዊ መለየት መርገም የፍፃሜ መርገም ነው ፤

ያ እንዲህ ከሆነ ትንንሽ ቅጣቶች እንዴት ናቸው እርሱ ሞትን  ከሰረዘ የአንተንም 

መርገም ሰርዞታል  

II prince Derek Blessing or curse grand Rapids mi chosen Books 1996 

2. መርገም ወይም በረከት ለመልካም ወይም ለክፋ የሚሆን መላከታዊ ሐይል ነው 

ዘዳግም 28-21 ይጣበቅብሃል ይላል ቁ 29 ፣ ማንም ሊያድንህ አይችልም ይላል 

3. መርገም ወይም በረከት ከዘር ማንዘር ሊተላላፍ ይችላል በቤተሰብ፤ በሕዝቦች ፤    

   በዘር እና በክልሎች ሊሆን ይችላል  

4. መርገም ሊሠራ የሚችለዉ በሚነገር ቃል በፅሑፍ ወይም በቁሳቁስ ላይ ነው  

5. መርገም ከባለፈዉ የሚቀጠል እና ረጅም እጅ ነው ከዱላ ጋር መታገል ነው 

6. የመርገም የመጀመራያዉ ምክንያት እገዚአብሔርን መስማትና መታዘዝ አይደለም 

ዘዳግም 28 

ጥቂት የመርገም ምልክቶች  

የሚከተሉት ሁኔታዎች በሙሉ ከመርገም ጋር ይሔዳሉ ብዬ አላምንም ነገር ግን  

ማየት እንዲቻል ዝርዝር ይሰጣሉ፤ እንዚህን ሁኔታዎች በሙሉ በሕይወትህ ዉስጥ 

እየተከናወነ ያለዉን መርገም ፍፀም ሊያመለክት ይችላል ብለህ አትዉስድ፤ እኔ የእኔን 

ለየት ያሉ ነገሮችን አይቻለሁ። ይህ ማውጫ  የተወስዳዉ በረከት ወይም መርገም 

ከሚል በ Derek prince ከተፃፈዉ ነው   

1) የአዕምሮ ወይም የስሜት መጎዳት  
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2) የተደጋገመ ወይም ሥር የስደደ ህመም በተለይም ከዘር የተወረሰ  

3) መካንነትና ወይም ጭንገፋ ወይም ተዛማጅ የሴቶች ችግሮች  

4) የትዳር መፍረስ እና የቤተሰብ ማግለል ( ባይተዋር ማድረግ ) 

5) ቋሚ የገንዘብ አለመረጋጋት  

6) በአደጋ ዝንባሌ ዉስጥ መሆን  

7) ራስን በራስ የመግደል ታሪክና ተፈጥሮአዊ ያልሆነ ሞት  

8) አመፅ 

9) የሰይጣን ሥራ   

10)  ቋሚ የሆነ ያለመሳካትና ለስኬት አቅም ማጣት  

11)  ገደብ የለሽ የምግብ ልማድ  

12)  አንድን ነገር አለአግባብ መጠቀም እንደ አልኮልና አደንዛዥ  ዕፅ 

13)  ገደብ የለሽ የምግብ ልማድ  

14)  ሌላ ሱሶች 

 

ከእንዚህ ነገሮች መካከል በአንተ ዉስጥ እንደሉ ከተሰማህ የኩነኔ ስሜት አይስማህ 

በታማኛነት ግን መናዘዝ በቂ ነዉ። እኔ ከብዙ መርገምች ነፃ የወጣሁ ሰዉ ነኝ። ችግሩ  

ያለዉ ብዙ ሰዎች ስለ ራሳቸዉ ሁኔታ ከእግዚአብሔር ጋር ለመስማማት አይፈልጉም፤ 

ስለዚህ ነፃ ሊወጡ አይችሉም፤ መርገምህንና ሐጠአትህን እንዲወስድ ለኢየሱስ 

ፍቀድለት፤ እርሱ በዕርግጥ አድርጎታል፤ አሁንም ያደርጋዋል፤ ከእርሱ ጋር ታማኝ 

ሁን ፤አዉነትን ማሰወገድ ቀላል ነገር ሊመስል ይችላል፤ ነገር ግን በቀንበር ዉስጥ 

ትቆያለህ ። 

ጥቂት የመርገም ምንጮች 
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 ዘዳ 27  17 “የባልጃራዉን የድንበር ምልክት የሚገፋ ርጉም ይሁን ይላል 

እግዚአብሔር የድንበር ምልክትን ስጥቶናል እኛ ግን ይህንን የድንበር ምልክት 

  በምንተላልፈበት ጊዜ የተረገምን እንሆናለን  

1)  ጣኦታት /ሐሰተኛ አማልክት /ዘዳ 20 35 

2)  ጣኦትን ማምለክ ዘዳግም 27 15 

3) ወላጀችን አለማክበር ም  ሳሌ 30  17  

4) ባልንጀ  ራን የሚክድ ምሳሌ 17  13 

5)  ለድሆችና ለደካምች ፍትህ ማዛባት ምሳሌ 28  27  

6) ተፈጥሮአዊ ያልሆነ የግብረ ሥጋ ግንኙነት / በዘመዳሞች መካከል  

            የገብረ ሥጋ ግንኙነት መፈፀም ዘሌዋዉያን 20 10-16 

7)  የአይሁድ ጠላት ዘፍጥረት 12 3.27.29 

8)  በሥጋ መታመን ኤርምያስ 17  5-7 

9) ስርቆ   ት / መስርቅ ዘካ 5 1 4  

10)  ስግብግብነት  ምክያስ 3 8-10 

11) እዉነተውኝን ወንጌል መቃ  ወም ገላቲያ 1  8-9 

12) በህግና በሥርአት ብቻ  መኖር በፀጋ አለመኖር ገላቲያ 3 10  

13)  ራስ ላይ በራስ ፍላጎት የሚፈደረግ (ክፋ ቃል መናገር የግል ሐጢአት  

               ዘፍጥርት 27 11 13 ማቴ 27  24  25 

14) የሰይጣን አገልጋይ ሌላዉን መርገም እንደ ባአለም አና ጎልያድ \ 

              ዘሁልቁ 22 6 23 11 13 1ሳ  ሙ 17 43   

15)  ዘዳግም 28 15 እንደሚለዉ ህጉን ባንታዘዝ እነዚህ ሁሉ መርገምች 

ይመጡብናል። ብዘዉን ጊዜ ሐጢአታችንን በምንገነዘበት ጊዜ እና በምንናዘዝበት ጊዜ 

እንነፃለን ፤ ቢሆንም ግን እግዚአብሔር እንዳንፈራ አዝዞናል።ፍርሃት  እግዚአብሔር ለኛ 
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ያለዉን ትልቅ ፍቅር ካለማወቅ የተነሳ ነው የሚወለደዉ። ፍርሃት በራሱ መርገምን 

ያመጣል ፤ፍርሃት የመርገም መንፈስ አገናኝ ነዉ። 

መርገምን ለመስበር ሁኔታዎችን ማሟለት  

 መርገም በራሱ ያለ ምክንያት አይመጣም ምሳሌ 26  2 “እንደሚተለለፍ ድንቢጥ 

ወዲያና ወዲህም እንደሚበርር ጨረባ እንዲሁ ከንቱ እርግማን በማንም ላይ 

አይደርስም”  

    ማንኛዉም መርገም ምንም ምክንያት እንዳይኖረው ለማድረግ የመተላለፊያውን 

መንገድ ሐጢአታችንን ከተሸከመው ከኢየሱስ ጋር ማገኛኘትና የእግዚአብሔርን ቃል 

መስማትና መታዘዝ ነው። ነው። ይህንን በምንስትበት ጊዜ ሐጢአታችንን እንናዘዛለን 

ደግሞም ወደ ትክክለኛው መንገድና መታዘዝ እንመጣለን። (ዬ  ሐንስ 1 9) 

መርገምን ማስወገድ ለእስራኤል የተገባ ቃል ኪዳን ነበር  

እኛ ( ቤተከርስቲያን ) በቅድሚያ የአዲሱን ኪዳን ጥቅም እያጨድን ነው፤ በኤርምያስ 

እንደተነገረዉ የአሁኑዋ እስራኤል ወደ አዲሱ ኪዳን ትገባለች። በኤር  ምያስ 31 29- 34 

ላይ ኤርምያስ ስለ ተስፋዉ ይናገራል፤ ቢሆንም ግን  ቁ 29-30 በመንፈሳችሁና 

በልባችሁ አንድታስቀምጡት የምገፋፋችሁን ትልቅ ስዕል ይስጣል። “በዚያ ዘመን ሰዉ 

ዳግመኛ እንዲህ አይልም አባቶች ጨርቋ የወይን ፍሬ በሉ፤ የልጀችም ጥርሶች ጠረሱ 

ነገር ግን ሰዉ ሁሉ በገዛ በደሉ ይምታል መራራዉን የወይን ፍሬ የሚበሉ ሁሉ ጥርሶቹ 

ይጠርሳሉ”  

ኢየሱስ የዚህ ተስፋ ፍፃሜ ነዉ፤ በእንጨት የሚስቀል የተረገመ ነዉ ተብሎ ክርስቶስ 

ስለ እኛ እርግማን ሆኖ ከህግ ዋጀን   ገላቲያ 3 13  

ኢየሱስ የበርናባስንንና የአንተን መርገም ወስዶአል  

ማቴዎስ  27 16 እንደሚለዉ በርናባስ በመጥፎነቱ የታወቀ እስረኛ ነበር። በጎልጎታ 

ሦስት መስቀሎች ነበሩ ሁለቱ በሁለቱም ጎን ያሉት መስቀሎች የተዘጋጁት 
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ለወንጀለኞች ነበር። መካከለኛዉ መስቀል የተዘጋጀዉ ለኢየሱስ ነበር ወይ? አይደለም።

ይህ የተዘጋጀው ለበርናባስ ነበር። ነገር ግን ኢየሱስ በእርሱ ቦታ ገባ። ኢሳይስ 53 

ኢየሱስ የእኛ ቦታ ወሰደ ይላል። 

 

 

  እዚህ ጋር የሶስት መስቀል ስዕል ይሳላል 

 

 

ኢሳ  ይያስ 53 4-6 ሲናገር “በእዉነት ደዌያችንን ተቀበለ ህመማችንንም ተሽክምኦል 

እኛ ግን እንደ ተመታ በእግዚአብሔርም እንደተቀሰፈ እንደተቸገረም ቆጠርነው እርሱ 

ግን ስለ መተለለፋችን ቆስለ ስለ በደላችንም ደቀቀ የደህነታችንም ተግሣፅ በእርሱ ላይ 

ነበር በእርሱም ቁስል እኛ ተፈወስን እኛ ሁላችን እንደ በጎች ተቅበዝብዘን ጠፋን ከአኛ 

እያንዳምዱ ወደ ገዛ ምንገዱ አዘነበለ። እግዚአብሔርም የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ 

አኖረ ።” 

 

ከመርገም ነፃ ለመሆን የሚወስዱ እርምጃዎች  

1.በመስቀል ላይ ተስርቶ ባለቀዉ ሥራ እምነትህን አድርግ፦ ይኽም በአንተ ላይ 

ሊመጣ ያለዉን ማንኛዉም መርገም ኢየሱስ እንደወሰደ እመነ። ልክ እስራኤላዊያን 

የነሐስ አባብ ሠርተዉ በአላማ ላይ እነደሰቀሉ አንተም ኢየሱስን በአላማ ላይ ከፍ 

ማድረግ አለብህ (ዘኑልቁ 21) የቅደመ አያቶችህን ወይም የራስህን ሐጢአት ዉጤት 

ግን በመሰቀል ላይ አኑር።  

2. ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ አንደሆነ ወደ አብ የሚያደርስ ብቸኛው መንገድ 

እንደሆነና በመስቀል ላይ እንደሞተና ከሞትም አንደተነሣ እመን 
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3. መርገምን ለማብራራት ንስህ ሐይለኛ የሆነ መንገድ ነዉ። ከሁሉም ዓመፅህና 

ሐጢአትህ ንስሀ ገብተህ እንደ ጌታ አድርገኸው ራስህን አስገዛ።ይህም ሊያጠቃልል 

የሚችለው የግልህን መመለስና እንዲሁም ከቤተሰብህ ጋር የምታደርገውን የሕብረት 

ንስሃ ማንኛዉም በዚህ መረገም የተጠቀ ስዉ የሚገባዉ ንሰሀ ነዉ፤ በልጆቻችንን 

ጉዳይ ስለእነርሱም ንስሀ መግባት አለብን፤ ለራሳችንም ንስሀ መግባት አለብን  

 ይህንን መርገም ወደእኛ እንዲተላለፍ ላደረጉት ቅድመ አያቶቻችን ንስሃ መግባት 

አለብን። 

 የቅደመ አያቶችህን ሐጢአት ወደሃላ ዞር ብለህ ተመልክተህ ይቅር በላቸዉ ከዛም 

የእነዛን ሐጢአቶች ፍሬ የሀጢአቶችን ፍሬ በሙሉ በተሸከመዉ በኢየሱስ መስቀል ላይ 

አኑረዉ። ራስህን ተመልከትና እግዚአብሔር  ይቅር እንዲልህ ጠይቀዉ፤ ከዛም ወደ 

ፊት ተመልከትና እግዚአብሔር ልጀችህን ይቅር እነዲል ጠይቅዉ፤ ከዛም 

እግዚአብሔር የዘር ማንዘርህን የመርገም ፍሬዎች  በእነርሱ ላይ ሳይሆን በኢየሱስ ላይ 

እንዲያኖር ፀልይ፤ ንስሃ በዚህ ሁኔታ በጣም ሐይለኛ ነዉ፤ ይህንን እኔና  ባለቤቴ 

መመስከር እንችላላን  በዚህ ጉዳይ መለኮታዊ በረከት አይተናል ። 

 

3. ለሐጢአቶችህ ሁሉ ይቅርታን አዉጅ። በተለይም አንተን ለመርገም ያጋለጠህን 

ሐጢአት፤ ተከታታይ ከሆነ ከዘር ማንዘር ሐጢአት፤ እግዚአብሔር ነፃ እንዲያወጣህ 

ጠይቀዉ  

4. ሌሎች እንትን የበደሉትን ወይም በአንተ ላይ ክፋ የሠሩትን ይቅር በላቸዉ  

5. አንተን የበደሉህን ሰዎች ወይም ያሳዘኑህን ሰዎች ይቅር በላቸው 

6. ከአስማት ጋር   ወይም ከሰይጣን ጋር እነርሱን ከሚወክል ዕቃ ጋር ያለህን  

      ግንኙነት በጠቅላላ ተዉ ወይም ካድ  

7. ከእዚአብሔር ቃል ጋር የተፈጠረዉን ክፍተት ሙላው አንተ የካድከዉን  
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     መርገም እንዲከላከል እግዚአብሔር ቃል እንዲስጥህ ጠይቀው ከዛም አስበዉ  

    አስላስለዉ ከዘም በቀጣይነት ተናገረዉ ። 

መርገምን ማሸነፍ ወደያዉ ሊመጣ ይቻላል ወይም ጊዜ ሊወስድ ይችላል  

ሁል ጊዜ ከመርገም ተፅዕኖ ሙሉ በመሉ ለመላቀቅ ጥቂት ጊዜን ሊወስድ ይችላል፤ 

ለአንዳንዱ ቶሎ ይሆናል ለእኔ ግን ረዘም ያለ ሒደት ወስዶብኛል፤ እግዚአብሔር 

በመሰረታዊ ደንብ ጠርሙስ ዉስጥ ላስቀምጠዉ መሞከሬ አይደለም፤ እርሱ እንደ 

ወደደ በፈቀደዉ መንገድ መስራት ይቻላል፤ እኔ እየስጠኃችሁ ያለሁት የእኔ ተምክሮ 

ምን እንደነበርና ከመድሐፍ ቅዱስ ጋር እንዴት አብሮ እንደ ሄደ ነዉ፤ 

እኔ እንዳብራራሁት በድል ነሺ ሕይወት በምንኖረበቶ ጊዜ ድልንና አሸናፊነትን 

አይተናል ራእይ 12 11 “እነርሱም ከበጉ ደም የተነሳ ከምስክራቸዉም ቃል የተነሳ ድል 

ነሡት፤ ነፍሳቸዉንም እስከ ሞት ድርስ አልወደዱም” ችግራችንን አወቀንና በንሰሀ 

ሐጢአታንን  በምንናዘዝበት ጊዜ የፈዉስንም የነፃነትም መንገድ ወዲያዉ ሲገለጠልን 

አይተናል፤ የእኛ ሥራ ታማኝ መሆንና መመለስ ነዉ፤ እግዚአብሔር ለሕወትህ አላማና 

መንገድ አለዉ።  

በጣም በተደጋጋሚ ጊዜ በሕይወታችን ዉስጥ ዕርግማንን ለማሸነፍ ወራትን እንዲሁም 

ዓመታትን አሳልፈናል። ይህንንም  ምንም ያህል ስሜቶቻችን ቢገረፍንም እንኩዋን 

የእግዚአብሔርን ቃል በማመን ፀንተናል፤ በተደጋጋሚ ጊዜ መርገም ማሽነፍ መርገምን 

ከሚያውጅ ከሰይናናዊ አካላት ለማሸነፍ ብዙ ልፋት እንዳለውና ወደ ዘላለማዊ ሽንፈት 

መላክ ብዙ እንደሚያሠራ ተገንዝበናል፤ ምንም አይነት ሁኔታ ይሁን ተስፋ አትቀረጥ 

እግዚብሔር ምን መስራት እንዳለበት ያዉቃል    

በዛፉ ዙሪያ ያለዉን ሠንሠለት ግፋ 

ከ Derek prince አገልግሎቶች አንዱ ሲናገር አንድ ነገር ካጋጠመን ቦሃላ ለመቆም 

የሚያስችል የሚያስገርም መንገድ ሲናገር ስምቻለሁ፤ እሱ የአንዱን ትልቅ ዛፍ የቀይ 
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እንጨት ለንፅፅር ተጠቅሞአል፤ አንዳንድ ጊዜ በቀላሉ ቆርጠው አየጥሉትም። ከዛ ይልቅ 

በዛፉ ዙሪያ በሰንሰለት ያስሩትና በከባድ ዕቃ ያጣብቁታል፤ ይህ ሲሆን ዛፉ በአንዴ 

ይሞታል ቢሆንም ግን ዛፉ ብዙ ቅጠላ ቅጠል በላዩ አለ በተደጋጋሚ ሠራተኞች 

እንደገና መጥተው በሰንሰለት ያስሩታል የመሞቱ ነግር እርግጠኛ እስኪሆና ድርስ ማል 

ነው። ከልይ እንደጠቀስናው ሁኔታ ዓይነት በሚገጠመን ጊዜ መረገማችንም ሞአቶል 

ነገር ግን እስከአሁን ፍሬና ቅጠለ ቅጠል ሊኖረዉ ይችላል በአሽናፊነት የሕይወት 

ዘይቤ በቃ ዝም ብህ ስንሰለትህ አጥብቀህ ማሰርህን ቀጥል  

በሕይወታችን ከእርግማን ነፃ ለመዉጣት በምናስብበት ጊዜ የምናደርገዉ ነገር ይህንን 

ነው እኛ ሰንሰለቱን ጠፈር ነው የምናደርገው በቀላሉ በሽናፊነት የሕይወት ዘይቤ 

በመኖር እንስረዋለን መንደርህን በንፅህና መጠበቅ እንዳለብህ አስታዉስ ወይም በሌለ 

አባባል በኤፌሶን 4 1 ላይ እንደተጠቀሰው ለጌታ እንደሚገባ ኑር፤ ከሁከት የራቅህ ሁን 

እና በፍቅርና በይቅርታ ሕይወት ኑር። 

 

 

የፀሎት ማሳሰቢያዎች  

መጸሐፍ ቅዱሳዊ መሠረት፦ “ጌታ ኢየሱስ ክርቶስ ሆይ በመስቀል ላይ አንተ በእኔ ላይ 

ሊመጣ የነበረዉን መርገም እንደወስድክ አምናለሁ”  

በክርስቶስ ማመን፦ “አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ወደ  አብ የምታደርስ ብቸኛ 

መንገድ በመስቀል ምተሃል ከሞትም ተነስተሃል። 

በንስሀ መመለስ፦ አመፃዬንና ሐጢአቴን ሁሉ እተዋለሁ ራሴንም ለአንተ ጌታና አለቃ 

አድርጌ አስገዛልሃለሁ  
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ይቅርታን አዉጅ፦ ሐጢአቴን በሙሉ እናዘዛለሁ የአንተንም፣ ይቅርታ እጠይቃለሁ 

በተለይም ለመርገም ያጋለጠኝን ሐጢአት ከዘር ማንዘሮቼም የሐጢአት ውጤት ነፃ 

አውጣኝ  

ይቅርታ አድርግ፦ በእኔ ፈቃድና ውሳኔ እኔን የበዳሉኝንና በዕኔ ላይ ክፋ የሠሩትን 

ሰዋች እኔ እግዚአብሔርን እንደምፈልግ ሁሉ ይቅር ብያ   ለሁኝ  

መተዉ፦ ከአስማት ሥራ ወይም ከስይጣን ጋር እነርሱን ከሚወክል ዕቃ ጋር ያለኝን 

ግንኙነት እተዋለሁ እክዳለሁ እቃዎቹንም አጠፋለሁ ስይጣን በእኔ ላይ ያወጀዉን 

አዋጅ እሰርዛለሁ( Blessing or Curse:You can choosd for list of occult 

practices:see pp.121-124 Of They shall Expel Demons for five signs of a 

cul.)(ገፅ 68-71) 

የበረከት ወይም እርገምን በከአስማት ሥሪያች ዝርዝር መመረጥ ትትልለህ ገፅ 121-

124 አጋንንተን ያሰወጣሉ ከሚለዉ መጽሓፍ የሐሰት አምልክ አምስት ምልክቶች  

ነፅ መለቀቅ፦ በሕይወቴ ዉስጥ ካለዉ ማንኛዉም መርገም ነፅ እንድታወጣኝ 

እለምንሃለሁ በስምህ በኢየሱስ ራሴን ነጻ አወጣለሁ  

 

 

አሁን ለዉጡን ተቀበል  

በረከቶች                               መርገምች 

ክብር                                       ዉርደት 

ምርታማነት                                  መካንት 

ጤንነት                                      የሁሉም ዓይነት በሽታ  

ብልፅግና                                    ድኃነት ወይም  ዉድቀት  
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ድል                                       ሽንፈት 

ሥልጣን (ራስ መሆን)                        ሽንፈት  

የበላይነት ( ጥንካሬ )                         የበታችነት ( ደካማነት ) 

 

መታወስ የሚገባዉ ነጥብ የእግዚአብሔር መፍትሔ ለእኛ እንድናይና እናድናምን ነው  

ከማንኛዉም የተፈጥሮ ዓለም በስተጀርባ መንፈስዊ እዉነት አለ መንፈሳዊና የማይታይ 

ዓለም በዙሪያችን አለ፤ ነገር ግን እኛ በተፈጥሮ ዓይናችን አናየዉም ጳዉሎስ በኤፌስን 

ምዕራፍ 1 ላይ የፀለየዉ ሕዝቡ መንፈሳዊ አለምን እንዲያይ ዐይኑ እንዲበራለት ነዉ፤ 

ኤፌሶን 1 17-18  “የክብር አባት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እርሱን በማወቅ 

የጥበብንና የመገለጥን መንፈስ እንዲስጣችሁ እለምናለሁ ይህም የልባችሁ ዓይኖች 

ሲበራ የመጥራቱ ተስፋ ምን እንዲሆን በቅዱሳንም ዘንድ ያለዉ የርስት ክብር ባለ 

ጠግነት ምን እንዲሆን ለምናምን ከሁሉ የሚበልጥ የሐይሉ ታላቅነት ምን እንዲሆን 

ታዉቁ ዘንዱ ነዉ” የመንፈሳዊ ዓለምን እዉነት በምንመለከትብት ጊዜ እዉነቱን 

እናዉቃለን እናም ነፃ እንወጣለን ልክ ኢየሱስ ዬሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ 

እንደተናገረዉ    

 የጳዉሎስ ፀሎት አንተና እኔ የእኛ ዉርስ የሆነዉን የርስት ክብር ባለጠግነት ማየት 

እንድንችል ነው። ይህ ክብር ምን ዐይነት ነዉ ቆላስይስ 1 27 “ለእነርሱም እግዝአብሔር 

በአሕዛብ ዘንድ ያለዉ የዚህ ሚስጢር ተስፋ ያለዉ ክርስቶስ በእናንተ ዘንድ መሆኑ 

ነዉ፤” ክብሩና በረከቱ በአንተ ውስጥ ያለው ክርስቶስ ነው። የአንተ ለመርገም  የተገዛው 

ማንነት ከክርስቶስ  ጋር ተስቅሎአል (ገላ 2፤20) ቢሆንም ግን አዲሱ ሰዉነትህ ክርስቶስ 
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በአንተ ያለዉ አሁን ህያዉ ነዉ እና ምን ንደሚሆን ገምት በአንተ ያለዉ ክርስቶስ 

ለመርገም ፈፅም ሊገዛ አይችልም    

ክፋዉንና ደጉን ማየት አለብን  

በመጀመሪያ መልካም የሆነዉን ተመልከት፤ ይኸዉም አሁን ባንተ ዉስጥ ባለዉ ከሞት 

በተነሳዉ ኢየሱስ ዳግም ተወልደሃል እና ኢየሱስ ለመርገም የተገዛ አይደለም፤ ክርስቶስ 

ዝም ብሎ ብቻ ለመኖር የአንተ ምሳሌ አይደለም፤ በስማይም ተቀምጦ የሚረዳህ የሆነ 

ሰዉ አይደለም ነገር ግን ኢየሱስ በአንተ ምትክ የሆነ ነዉ በአንተ ዉስጥ የቀድሞ 

ማንነትህ ከሚኖር ይልቅ የእርሱን ሕይወት የሚኖር ነዉ      

        እግዚአብሔር በምህረቱ ራስህን እንድታይ ይረዳሃል፤ አንተ ከእርሱ ጋር 

በተቀራረብክና በፀሎት ቃሉን በማጥናት ጊዜህን ባሳለፍክ ቁጥር መንፈስ ቅድስ 

ሐይለኞችን፤ክርስቶስን የማይመስሉ ባህሪያቶችንና ሁኔታዎችን ይገስጻቸዋል። ይህንን 

ምክንያት ተጠቀም፤ ክርስቶስ  በእኔ ካለ እና ክርስቶስን የማይመስሉ በዉስጤ ካሉ 

እነዚህ ነገሮች ታዲያ ምንድር ናቸው? ይህ እምነት ከእግዚአብሔር የሆነ የንስሀ ስጦታ 

ነዉ፤ መራርነትን፤ ቁጣ፤ ቅናት፤ ምኞት የመሳሰሉ ነገሮች በዉስጥህ ከተሰማህና ነገሮች 

ከየት እንደመነጩ እግዚአብሔር እንዲያሳይህ እርሱን ጠይቀዉ የልብህን በሮች በመሉ 

ክፈትና በተዘጉ የሕይወት ክፍሎች አከባቢ እግዚአብሔር እንዲመጣ ፍቀድለት እርሱ 

ብቻ ነዉ ሊፈዉስቸዉ የሚችለዉ። ዳንኤል በአንበሶች ጉድጋድ አልተበላም። 

ምክንያቱም የእግኢአብሔር ቃል እንደሚነግረን ቅዱስ  ስለነበር ነበር። የዕብራዉያን 

ቃል ንፅህ የሚለዉ ግልፅ ይለዋል። ዳንኤል 6 21 

   ባለፈዉ ዓመት ስለ መርገም እና በረከት ከማወቄ በፊት እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር 

በነበረኝ ታማኝነትና ግልፀኝነት እኔን ከመርገም ነፃ ያዉጣኝ ነበር፤ እኔ              

ቃሉን በተዳጋጋሚ እንደ መስታወት አይ ነበር ፤ደግምም ቃሉ እንዲያነበኝ አደርግ 
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ነበር ከዛ በዉስጤ ያለዉን ኢየሱስን የሚይመስለዉ ነገር በሙሉ እናዘዝ ነበር፤ ለዚህ 

ነዉ አንተ ነፃ መዉጣት ያለብህ   

መርገም ሊቆጣጠርህ የመፈለጉ ነገር ዉሸትን መሰረት አድርጎ ነው 

ክርስቶስ  በአንተ ካለ እና መርገም፣ አንተን የመጉዳቱ ጉዳይ በሥነ ሥርዓት ሊቆም 

ይገባል፤ ቢሆንም ግን አንተ ይህንን እዉነት በማየትና በማመን በራስህ የራሰህ 

ልታደርግ ይገባል። በመንፈሳዊ ዓለም ዉስጥ የምታየውን እዉነቱን ማረጋገጥ አለብህ። 

ይህንን ለማድርግ ብቸኛዉ መንገድ ይህ ነዉ ምክንያቱም አንዳንድ መርገምች 

በሚቀጥለዉ ቀን አይለቅም ጥቂት የሰይጣን ሐይላት እንደሚሸሽ ዉሻ አይሔድም 

ትግስትን ይዉስዳል እና በዛ ያለ ጊዜ ይወሳዳል እና ለመስቀሉ እዉነት መመስከር ነው 

፤በተመሳሳይ መልኩ አንተ የቅድስናን ኑሮ መኖር አለብህ በሌላ አባባል የታማኝነት 

ሕይወት ማለት ነዉ፤ ስለዚህ ምስክርነትህ ከጌታም ከሰይጣንም ጋር ዉጤታማ መሆን 

አለበት አዕማሮህ እንዲተደስ ጥቂት ጊዜ ይወስዳል ወይንም የትዉልድ ጉዳይ 

እንዲታዲስ ጥቂት ጊዜን ይወስዳል፤ ነገር ግን አንተ በማየትና በእምነት ብትቀጥል 

አንተ ድል አድራጊ ነህ፤ እንደ እግዚአብሔር ልጅነት ማየት እግዚአብሔር የሰጠህ 

ዉርስ ነዉ። ነገር ግን እንደተፃፈዉ 1ቆሮ 2  9 10 ነገር ግን አንተ በማየትና በእምነት 

ብትቀጥል አንተ ድል አድራጊ ነህ እንደ “እግዚአብሔር ለሚወደት ያዘጋጀዉ ተብሎ 

እነደ ተፃፈ እንዲህ እንናገራለን መንፈስም የእግዚአብሔር ጥልቅ ነገር ስንኳን ሳይቀር 

ሁሉን ይመረምራልና ለእኛ እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል   ገለጠዉ ” 

እርግማንን በተመለከተ የተነጋገነዉን ሐሳብ አስዉስ  

በሕይወታችን ዉስጥ እርግማን የሚመች ባይሆንም ለእግዚአብሔር መንግስት የክብር 

ድንጋይ ፈርጥ ጥሬ ዕቃ ነዉ፤ የዬሐንስ ራዕይን መጽሃፍ አለማ አስታዉስከው? 

በእግዚአብሔር ዙፋን ኢየሱስ መርግማችንን በውስጡ የተፃፈበትን ጥቅልል ይዞ 
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አይተነዋል፤ ከራዕዪ ቦሃላ በመጨረሻዉ ምዕራፍ እንደምናየዉ የከበረ ድንጋይ ፈርጥ 

የእግዚአብሔርን መንግስት እንደሚሰራዉ እናያለን ። 

በመስቀል ላይ ክርስቶስ ተርግሞአል በሲኦልም እርሱ ተረግሞአል  

ነገር ግን እግዚአብሔር በክርስቶስ ዉስጥ የትንሳኤ ሕይወት ተናግሮአል    እና እርሱ 

አሁን ንጉሥ ነዉ ያ ተመሳሳይ የሆነ የትንሳኤ ሕይወት ለአንተ የተነገረዉ አንተንና 

የአንተን ሕይወት ይቀይራል    

 

            ምዕርፍ ስድስት  

      ከገዛ ራሳችን ሐጢአት የሚመጣ ቁስል  

በሚቀጥሉት ጥቂት ምዕራፎች በብርቱ የሚጎዱንን የተለመዱና ጠናካራ የግል 

ሐጢአቶች እንነጋገራለን። እነሱም ፍርዶች፤ ቃል ኪዲኖች፤ እና የነፍስ ቅርኝት ናቸው።

በዚህ ምዕራፍ በአጠቃላይ ሐ አትንና አመፅን እንመለከታለን።  በሌሎች ላይ የመፍርድ 

ሐጢአት ይሁን፤ ቃል ኪዳን የመግባት ይሁን፤ የነፍስ ቁርኝት ይሁን ወይም አመፅ 

ወይም የራስህ ሐጢአት በዉስጥ ማንነትህ ኢየሱስ ብቻ ሊፈዉስዉ የሚችለዉን ቁስል 

ይፈጠርብሃል።  

በመጀመሪያ ስለምታነበዉ ነገር ላዘጋጅህ እፈልጋለሁ  

የሐዋሪያት ሥራ 26.18 “የሐጢአትን ስርየት በእኔም በማመን በተቀደሱትም መካከል 

ርስትን ያገኙ ዘንዱ ከጨለማ ወደ ብርሃን ከስይጣንም ሥልጣን ወደ እግዚአብሔር 

ዘወር እንዲሉ ዓይናቹን ትከፍት ዘንድ”  

      ስለ ሐጢአት እንነጋገራለን ፤ይህም ጥሩ ዜና ወይም መንጥ ዜና ሊሆን ይችላል፤ 

ይህም የሚወስነዉ አንተ በብርሃን ወይም በጨለማ ከመኖርህ አንፃር ሊሆን ይችላል።

ይህም የሚያጠቀልለዉ  
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1. ኢየሱስ   

2. ቃሉ  

3. አንተ ራስህ 

4. ሐጢአትህ  

5. የእርሱ ፍቅር  

6. የእርሱ ይቅርታ  

7. የእርሱ ፀጋ  

 

ብርሃን  

አንተ በብርሃን ካለህ የእኔ ከላይ ያለዉ ዝርዝር እንዳሚለዉ ኩነኔ የለብህም ምንም 

እንኳን ብትታገልም በብርሃን ነዉ ያለኸዉ፤ እና አንተ በምን ዓይነት ጉዳይ ንስሀ 

መግባት እንዳለብህ ስለሚያይህ በእግዚአብሐር ደስ ልትስኛ ይገባል፤ በፅናት ከቆምክ 

ድል ትነሳለህ፤ ጠላትህ የሚከስህን የዉሽት ክስ አትቀበል፤ ከላይ ያለዉ ዝርዝር በሮሜ 

8 1 ያለዉን በመንፈስ መመላለስ ይናገራል  

 

 

 

ጨለማ  

በጨለማ ብትኖር አሁን ኩነኔ ይስማሃል፤ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል 

እንሚናገረዉ ወደ ብርሃን ያለመጣኸዉ ጥቂት ጨለማ ነገር አለ ማለት ነዉ፤ ይህም 

ማለት አንተ በጣም በሐጢአትህ እየተደስትክ ነዉ ልትወዉም አልፈልግክም ማለት 

ነዉ    
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        2 ተሰ 2  11-12 “ስለዚህም ምክንያት በእዉነት ያላመኑት ነገር ግን በአመፅ 

ደስ ይላቸዉ የነበሩ ሁሉ ፍርድን እንዲቀበሉ ሐስትን ያምኑ ዘንድ እግዚአብሔር 

የሰህተትን አሥራር   ይልክባቸዋል ” 

         1 ዩሐ 1 6 ‘ከእርሱ ጋር ሕብረት አለን ብንል በጨለማም ብንመላለስ 

እንዋሻለን እዉነትንም አናደርግም።”  

       ዩሐንስ 3-19.20 “ብርሃንም ወደ አለም ስለመጣ ሰዎችም ሥራቸዉ ክፉ ነበርና 

ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ስለ ወደዱ ፍርዱ ይህ ነዉ ክፋ የሚያደርግ ሁሉ ብርሃንን 

ይጠላልና ሥራዉም እንደይገለጥ ወደ ብርሃን አይመጣም”  

      ይህ ሁሉ የሆነዉ አንተ ከብርሃንና ከጨለማ ጋር ስለተደባለቅክ ነዉ፤ 

በሕይወትህ ዉስጥ አንተ ያልተረዳኸዉ የጨለማ ነገር አለ ለመንቃት አሁን ጊዜዉ ነዉ 

   

እንዴት ወደ ብርሃን መምጣት የሚቻለዉ?  

ኢየሱስ ወደ ብርሃን መምጣት የምንችለዉ እርሱን በመከተል እንደሆነ ነግሮናል፤  

የዬሐንስ 8 12 “ደግሞም ኢየሱስ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ የሚከተለኛ የሕይወት ብርሃን 

ይሆንለታል፣ እንጂ በጨለማ አይመላለስም ብሎ ተናገራቸዉ”  

እንዴት ነዉ ኢየሱስ ልንከተለዉ የምንችለዉ ?  

ብዙ ስዎች መስቀላችንን መሸከም መሰቃየት ነዉ ብለዉ ያስባሉ ይህ መጽሐፍ ቅዱስዊ 

አይደለም። 

በሉቃስ 9 24 ያለዉ ሐሳብ የሚያጠቃልለዉ ለነፍሳችን አይሆንም ብለን እንዳንመልስ 

ነዉ፤ ነፍሳችን ፤ፈቃዳችን አዕምሮአችንና ስሜታችን ነው። የዛም ትርጉም የአሮጌዉ 

ፍጥረታዊ ባህሪይ ነፍስ ማለት ነዉ። ይህም ማለት በቀላሉ አሮጌዉ ፍጥረታዊ ባህሪህን 

በኢየሱስ የፅጽቅ ባህሪይ መቀየር ነዉ፤ አሮጌ ማንነታችን ሕይወታችንን ለመቆጣጠር 
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በሚፈግበት ጊዜ መናዘዝና መመለስ ደግሞም የእግዚአብሔር ሕይወትና ባህርይ በእኛ 

ዉስጥ እንዲስራጭ ውሳኔ ማድርግ ነዉ፤  

ኢየሱስ መስቀሉን ሲሽከም የእርሱን ፅጽቅ  የሆነዉን ተፈጥሮ ሐጢአት በሞላበት የአንተ 

ተፈጥሮ መቀየሩ ነበር።  

   በማቴ 19  ላይ ኢየሱስ ለአንድ ሐብታም አለቃ ያለዉን ሁሉ እንዲሸጥና 

እንዲከተለዉ ጠየቀዉ፤ ኢየሱስ የጠየቀዉ መስቀሉን አንዲሸከም’ እንዲከተለዉ እና 

በብርሃን እንዲኖር ነዉ፤ ይህ አለቃ ግን ተቃወመ፤ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር 

መከራን በሕወታችን እንዲመጣ በመፍቀድ መስቀላችንን እንድንሸከም ይረዳናል።  

 

የመንቃት ጥሪ ! የእግዚአብሔር ምህርት በጨለማ ላሉት  

እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን የመንቃት ጥሪ እየሰጠ ነዉ ያለዉ፤ ሰለመንቃት 

የሚናገሩ በርከት ያሉ የአዲስ ኪዳን ጥቅሶች አሉ፤ በእያንዳንዱ ስዓት የእነዚህ 

የመጽሃፍ ቅድስ ጥቅሶች አዉዱ ለአንተና ለእኔ ከሐጢአት ጨለማ በእግዚአብሔር 

በብርሃን ወደ መኖር  ጥሪን ያስተጋባል፤ በእንቅልፍ ካለን በጨለማ ዉስጥ ነዉ ያለነዉ 

ማለት ነዉ ፤በሕይወታችን በሐጢአት ተደላድለን ከኖርን ይህ ማለት በጨለማ አለን 

ማለት ነዉ፤ አንቀላፍተናልም ማለት ነዉ፤ እኛ ያለማቋረጥ በእግዚአብሔር  መገኘትና 

ክብር ዉስጥ ከኖርን በብርሃን እንኖራለን ሐጢአታችንም ይወገዳል ማስጠነቀቂያዉ 

ከባድ ነዉ፤ እኔ ለዓመታት ክርስቶስን ለመምስል ምንም ዕይነት ፍላጎት የሌለቸዉን 

ብዙ ክርስቲያን ወንድና ሴትቶችን አይቻለሁ፤ ሚያሳዝንና ደካማ የሆነ ሕይወት 

ሲያጭዱ አይቻለሁ። በዬሐንስ 3 19 21 ስለ ብርሃንና ጨለማ የተናገዉን አንብብ  

ሮሜ 13 8-14 

8. እርስ በርሳችሁ ከመዋደድ በቀር ለማንም ዕዳ አይኑርባችሁ ሌላዉን     

    የሚወድ ህግን ፈጽምታልና 
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9. አታመንዝር አትገደል አትስረቅ በዉሽት አትመስክር አትመኝ የሚለዉ     

    ከሌላይቱ ትዕዛዝ ሁሉ ጋር በዚሁ ባልጀራህን እንደ ነፍስህ ዉደድ በሚለዉ ቃል     

    ተጠቃሎአል  

10. ፍቅር ለባልንጀራዉ ክፋ አያደርግም ስለዚህ ፍቅር የህግ ፍግሜ ነዉ  

11. ከእንልፍ የምትነሱበት ሰዓት አሁን እንደ ደርሰ ዘመኑን እወቁ  

     ካመንንበት ጊዜ ይልቅ መዳናችን ዛሬ ወደ እኛ ቀርቦአልና  

12. ሌሊቱ አልፎአል ቀኑም ቀርቦአል እንግዲህ የጨለማዉን ሥራ     

    አዉጥተን የብርሃንን ጋሻ ጦር እንልበስ 

13. በቀን እንደምንሆን በአግባብ እንመላለስ በዘፈንና በስካር አይሁ       

     በክርክርና በቅንአት አይሁን    

14. ነገር ግን ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት ምኞቱንም እንዲፈፅም      

      ለሥጋ አታስቡ   

      ኤፌሶን 5 10-17 

10. ለጌታ ደስ የሚናስኘዉን እየመረመራችሁ እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ  

11. ፍሬም ከሌለዉ ከጨለማ ሥራ ጋር አትተባበሩ ይልቁን ግለጡት እንጂ  

12 . እነርሱ በስዉር ስለሚያደርጉት መናገር እናኳ ነዉር ነዉና  

13. ሁሉ ግን በብርሃን ሲገለጥ ይታያል የሚታየዉ ሁሉ ብርሃን ነዉ  

14. ስለዚህ አንተ የምትተኛ ንቃ ከሙታንም ተነሣ ክርስቶስም ያበራልሃል ይላል  

15. እንግዲህ እንደ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸዉ ሳይሆን እንዴት              

እንድትመላለሱ በጥንቀቄ ተጠበቁ  

16. ቀኖቹ ክፍዎች ናቸዉ ዘመኑን ዋጁ  

17 ስለዚህ የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ አስተዉሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ    

1ቆሮ 15 33- 34  
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33. አትሳቱ ክፋ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ያጠፋል  

34. በጽድቅ ንቁ ሐጢአትንም አትሥሩ እግአብሔርን የማያዉቁ አሉና አሳፍራቸዉ 

ዘንድ ይህን እላለሁ  

 

በአንተ ፅድቅ ሳይሆን  በፀጋዉ በሚሰጥህ ፅድቅ አንተ በክርስቶስ  ብትነቃ እና ያ 

የሚያነቃህ እንድትራመድና ዳግመኛ ሐጢአትን እንዳታደርግ ብርሃንና ሐይልን 

ይስጥሃል።የአንተ የትኩረት ፍላጎት ብርሃንና ለእግዚአብሔር በመኖር ላይ ይሆናል። 

ልታደርገዉ በምትሞክረው ሐጢአት ላይ ትኩረት  አታድርግ ይህንን ግን ብታደርግ 

ግን በዛ የጢአት ተመልሰህ ልትወድቅ ትችላለህ። በዬሐንስ ምዕራፍ 8 ላይ 

እንደተጠቀሰችው በምንዝርም የጢአት እንደተያዘችው ሴት ዓይነት ልምምድ ይኖርሃል።

እርሷ ፍቅር፤ሐይልና ፀጋ ተስጥቷታል    

የሐጢአት ትርጉም  

በአጠቃላይ ሰዎች አማኞችም ሆኑ የማያምኑ እዉነተኛ የሐጢአት ዉጤትን 

አልተርዱም። ብዙ ሰዎች ሐጢአትን እንደ አስፈሪ የሥነ ምግባር ድርጊት አድርገዉ 

ያዩታል፤ በእርግጥም እንደዛዉ ነዉ፤ ነገር ግን እኔ ደግም ያ አስፈሪ የሥነ ምግባር 

ድርጊት በራሱ የሐጢአት ዉጤት ነው  እላለሁ። 

 

  

             ሮሜ 14 23 “በእምነትም ያልሆነ ሁሉ ሐጢአት ነዉ፤ ሐጢያት ማለት 

እግዚአብሔር ያልተናገረዉን ወይም ደግም እግዚአብሔር ያላመነጨዉን፤ነገር ማድረግ 

ወይም እግዚአብሔር እንድታደርገው የተናገረውን ነገር ያለማድረግ ነዉ፤  እምነት 

ሁልጊዘዜ የሚበቅለው እግዚአብሔር ሲናገር በመስማት ነው። ስለዚህ ሐጢአት ማለት 

እግዚአብሔር ሲናገር የሰማኸዉን ነገር ባለመታዘዝ መኖር ማለት ነዉ፤ ግን ይህ ማለት 
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አሁን እግዚአብሐር ሲናገር መስማት ላይሆን ይችላል ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል 

መስማት ማለት ነዉ ከአምስት ዓመት በፊት ይቅር ተብሎልሃል እንበል ዛሬ ደግሞ 

አንተ በመታዘዝ ይቅር በል   አስራት መስጠትና ልግስና ትክክል መሆኑን ታዉቅ 

 ይሆናል  ነገር ግን ምንም ስለማይመስልህ ይህንን አላደረግክ   ይሆናል     

  1 ሳሙኤል 15 22፣23 

ቁጥር 22. ሳሙኤልም በዉኑ የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ደስ እነደሚለው 

እግዚአብሔር በሚቃጠልና በሚታረድ መስዋዕት ደስ ይለዋልን እነሆ መታዘዝ 

ከመስዋዕት ማዳመጥም የአውራ በግ ስብ ከማቅረብ   ይበልጣል  

ቁጥር 23. ዓመጸኝነት እንደ ሙዋርተኛ ሐጢአት እልከኝነትም ጣኦትንና ተራፊምን 

እንደማምለክ   ነው  የእግዚአብሔርን ቃል ንቀሃልና እግዚአብሔር ንጉሥ እንዳትሆን 

ናቀህ   አለ   

     በዚህ ቦታ በሳኦል የቀረበው መስዋዕት በዘሌዋውያን ላይ እንደ ጣፋጭ ጣዕም 

መስዋዕት የተገለጸ   ነው  ይህ ከሐጢአት ጋር  ምንም ዓይነት ግንኙነት   የለውም   

ነገር ግን መስዋዕቶች ለእግዝአብሔር የቀረቡት እግአብሔር እንዲቀበለዉና እንዲረካ 

ነዉ። ለምንድ ነዉ ታዲያ ሳኦል መታዘዝን ከመስዋዕት ጋር ያላጻጸረዉ ምክንያቱም 

ታሪክ እንደሚገልዉ በመስዋዕት ዉስጥ እንኳን የራስ ፈቃድ ገነር አለ እሱም 

እግአብሔር ሊያከብረዉ ወይም ሊያስደስተዉ አይችልም መታዘዝ ብቻ ነዉ 

ለእግዚብሔር ጥሩ ሽታ   የሚሆነው  

ሐጢኢት ኢላማን እንደ መሳትም ሊታይ  ይችላል  

ይህ ኢላማ እግዚአብሔር ለሕይወታችን ያለዉ መንገድ ነዉ፤ የእርሱ ፈቃድ 

ለሕይወታችን ነዉ እላለሁ በጣም በተብራራ መልኩ አሽናፊ ከሚስጠዉ  ሽልማት 

ያለመካታቸችን ነዉ ይህ ማለት አንድ ሰዉ የተሳሰተ ዓለማ እንደሚያልም ማለት ነዉ 
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ምንም እንኳን ሰዎች አላማቸዉ ግቡን የሚመታ ቢሆንም እግዚአብርሔ ያዘጋጀዉን 

አላማ  ግን ስተዋል፤ እና ይህ ነዉ ሁላችን የምንፈርድበት የመለኪያ ብቸኛ አላማ ነዉ  

     መተላለፍ የሚተረጎመዉ እንደ በእግአብሔር ላይ የሚደረግ የሥነ ምግባር አመፅ 

ነዉ።  ይህም የሚታየዉ አንድ ግለስብ በሚያደርገዉ ድርጊት ነዉ፤ ይህም ደግሞ 

የሚታየዉ እንድ ግለስብ በሚያደርገዉ ድርጊት ነዉ ይህም ደግሞ ሆነ ተብሎ ወይም 

ደግሞ በድንገት ሊሆን ይችላል በሁለቱም መንገድ በእግአብሐር ላይ የሚደረግ አመፅ 

ነዉ።  

     በደል ማለትም እንደ ሥነ ምግባራዊ ክፋት ወይም መጣመም ነዉ። ይህም እንደ 

ክፋ ምኞት ወይም በልብ ሐሳብ ለመገዛት እንደ ፈቀደ ሥጋዊ ሰዉ  ነዉ፤ በደል 

እገዚአብሔር በአንድ ሰዉ ሕይወት ዉስጥ ያለዉን ስልጣን እንደመጋፋት ነዉ 

በመሆኑም ማነኛዉም የልብ ሐሳብ በክፋ ተጠምዝዞአል በደል በተጨማሪም የቅጣትን 

ዉጤት ይዟል ይህም የበደል ዉጤት ነዉ።  

ሁሉም ሐጢአትን ሠርቷልና የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሎአቸዋል  

እኛ የጎደለን ነገር እኛ የተፈጠረንበት የግዚአብሔር መገኘት ነዉ እኛ የሳትነዉ አላማ 

የእግዚአብሔር መገኘት ነዉ ልክ እንደ ቀስተኛ ቀስቱ ግቡን በአግባቡ ሳያይ የአላማ 

ማነጠጠሪያ የመሃል ነጥብን እንደማያይ በሐጢአትችን ምክንያት ያንን ኢላማ 

ማንጠጣሪያ የመሃል ነጥብን እንደሚያይ በሐጢአታችን ምክንያት ያንን ኢላማ ሳትን፤ 

የእኛ ተፈጥሮኦዊ ማንነት  መጠበቅ ያለበት እኛ በእዚአብሔር መገኘትውስጥ 

በምንኖርበት ጊዜ እርሱ የሚናገረውን መስማት ነው።ያም ጻድቅ በእምነት በሕይወት 

በእምነት ይኖራል  (ዕብ10.38) የሚለው ነጸብራቅ ነው። አንዳንዴ እኔ ይህንን መንፈሳዊ 

ግብርን እሰዋለሁ ሐጢአት ከእግዚአብሔር ጋር ለይቶናል ምንም እንካን ክርስቲያን 

ብትሆንም አንተ ከእግዚአብሔው መገኘት ጋር ልትለያይ ትጭላላህ ስለዚህ የእርሱ 

ክብር እና የእርሱ ለሕይወትህ አዘጋጅነት ለመጣ አይችልም  
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ለመፍትሔዉ የመጀመሪያ እርምጃ የእግአብሔር ቃል ስለ ሐጢአት የሚለዉን ማመንህ 

ነዉ  

1. ይኸዉም ሐጢአት አንተ የተደላደለ ኑሮ እንዳትኖር ያደርግሃል  

2. ይኸዉም እግዚአብሔር ከሐጢአት ባርነት የምታመልጥበትን መንገድ ሰጥቶሃል። 

   እነዚህን ሁለት ሐሳቦች ብታምን ሌላው የተቀረው ያለው በአስተሳሰብህ ውስጥ 

ነው። አስተሳሰብህ የሚገማ ወይም ሥርዓት ያለዉ ሊሆን ይችላል። የአሮጌ  ሥጋ 

ተፈጥሮህና ሰይጣናዊ ሐይሎች ሐጢአትህ እንዳልተስረየ አድርጎ እንድትክድ 

በአስተሳስብህ ሊሠራ ይችላል    

በሕይወትህ በጥቂት ክፍሎች ባርነት ዉስጥ ብትሆን አስተሳስብህን ገምግመዉ 

በአግዚአብሔር ቃል እዉነት ላያ እንደቆመና እንዳልቆመ ተመልከት፤ አንተ 

የምትናገርዉ እንደምታስበዉ ነዉ እናም ሕይወትህም በስተመጨርሻ የምታሰበዉን 

ሐሳብ ሆኖ ይላወጣል፤ አስተስስብህ የአንተን ባህሪ እና ንግግር በመጨረሻም ባህሪህና 

ንግግርህ የሕይወትህን ጥራት መስመር ይገዛዋል እኔ እያወራሁ ያለሁት ስለ ትንሽ ንፅህ 

ሐጢአት አልባ ሁኔታ አይደለም እኔ እያወራሁ ያላሁት ከእግዚአብሔር ጋር ስለለህ 

ቀጣይ ሒደት አርምጃ ነዉ፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኛ በሕይወትህ ዉስጥ ንስሀና ይቅርታን 

አድርግ፤ በተጨማሪም ምንአልባት አንተ እግዚአብሔር ተስፋዎቹን እየሞላ ባለበት ጊዜ 

ዉስጥ እያለፍክ ብትሆን እና በመከራ ዉስጥ እያለፍክ ቢሆን በችግርህ የኩነኔ ስሜት 

አይሰማህ፤ ከዛ ይልቅ እግዚአብሔርን የሚያስደስት ኑሮ ለመኖር እየምከርክ እንደሆነ  

እርግጠኛ ሁን። 

የአዳማና የሔዋን ሐጢአት አሳዛኝ መከራ የአንድ ሰዉ ሐጢአት እንዴት የእግዚአብሔር 

ፈዉስ የሚያስፈልገዉን የዉስጥ ቁስል የሚያመጣ እንደሆነ የመጀመሪያና ፍፀም የሆነ 

ምሳሌ ነዉ 
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እነዚህ ሁሉት ሰዎች ፍፅም አባት ነበራቸዉ፤ እግዚአብሔርእራሱ አባታቸው ነበር። 

ቢሆንም ግን ራሳቸው ሐጢአት እና ያላቸዉ ሐሰተኛ አማለካከት አሁን ሁላችን 

ስለምናወራዉ መርገምና የዉስጥ ቁስል አበቃቸዉ፤ አስተሳሰባቸዉ በዉሽት የታቃኘ 

ሆነ ለዉሽት ተሸጡ እናም ዉሽትን በራሳቸዉ ተናገሩ።  

ሰይጣን በመጀመሪያ ሰዎች በአዳምና በሔዋን ላይ ቁስልን ሊያመጣ ተሰማራ  

አዳማና ሔዋን በእግዚአብሔር አምስል ነዉ የተፈሩት ሰይጣን በነፍሳቸዉ ውስጥ 

ደህንነት እንዳይኖርና የበታችነት ሰሜት እንዲሰማቸዉ ለማድረግ ዋሻቸዉ፤ ሰይጣን 

በእነርሱ ላይ ስኬታማ ሆኖአል፤ እናም አሁንም በእኛ ላይ ተመሳሳይ ዘዴን ለመጠቀም 

ይፈልጋል። ሰይጣን አዳምና ሔዋን ከአባታቸዉ ጋር የነበራቸዉን ሕብረት ሰብሮአል። 

ይህንንም በማድርግ በነፍሳቸዉ ቁስል አምጠቷል ይህም እንደ ተሰበረ ድላድልጥ 

ሊገለፅ ይችላል።  

 

 

 

 ዘፍጥረት 3  1-7  

“እባብም እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠረዉ ከምድር አውሬ ሁሉ ይልቅ ተንኮለኛ ነበር 

ሴቲቱንም በዉኑ እግዚአብሔር ከገነት ዛፍ ሁሉ አንድትበሉ አዟልን? አላት፤ ሴቲቱም 

ለእባቡ አለችዉ፦ በገነት ካለዉ ከዛፍ ፍሬ እንበላለን ነገር ግን በገነት መካከል ካለዉ 

ከዛፉ ፍሬ እግዚአብሔር አለ፦ አንዳትምቱ ከእርሱ አትብሉ አትንኩትም። እባብም 

ለሴቲቱ አላት፦ በበላችሁ ቀን ዓይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔርም 

መልካምንና ክፋን የምተወቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር  ስለሚያዉቅ ነዉ እንጂ። 

ሴቲቱም ዛፉ ለመብላት ያማረ እንደ ሆነ ለዓይንም እንደሚያስጎመጅ ለጥበብም 

መልካም እንደ ሆነ አየች፤ ከፍሬዉም ወሰደችና በላች  ለባልዋም ደግም ሰጠችዉ 



 

   
 
 
 
 
 

115

እርሱም ከእርስዋ ጋር በላ። የሁለቱም ዐይኖች ተከፈቱ እነርሱም ዕራቁታቸውን እንደ 

ሆኑ አወቁ የበለስንም ቅጠሎች ሰፍተዉ ለእነርሱ ለራሳቸዉ ግልድም አደረጉ ።” 

ሰይጣን ሔዋንን እግዚአብሔር እንደዋሻት አሳመናት  

ሔዋን እንኳን “እንዳትሞቱ ከእርሱ አትብሉ አትንኩትም” ብላ በምትናገረበት ጊዜ 

በእግዚአብሔር ቃል ላይ ጨምራለች ፤እግዚአብሔር እንዳትሞቱ ከእርሱ አትብሉ አለ 

እንጂ አትንኩ አላለም፤ እኔ ሁል ጊዜ መልካምንና ክፋዉን የምተስታውቀውን የጥበብ 

ዛፍ እንደ ምክንያታዊ አዕምሮ የራስ ፈቃድን ከእግዚአብሔር ቃል ጋር አለመገኛኘት 

አድርጌ አየዋለሁ።እኔ የሕይወትን ዛፍ እንደ እግዚአብሔር ቃል አድርጌ አየዋለሁ። 

ሔዋን አባቷ(እግዚአብሔር) እንደዋሻት ስለተሰማት ደህንነት አልተሰማትም 

 ሔዋን ስለ ራስዋ የበታች እንደሆነች ማሰብ  ጀመረች እናም በእግዚአብሔር አምሳል 

እንዳልተፈጠረች ዓይነት ማሰብ ጀመረች። ሰይጣን ልክ፤”ዓይኖቻችሁ እንዲከፈቱ፤እንደ 

እግዚአብሔርም … እንድትሆኑ”ብሎ በሚነግራት ጊዜ የሆነ ነገር እንደጎደላት ዓይነት 

የበታችነት ተሰማት። 

አዳምና ሔዋን በዉሽት ቆሰሉ፤ የአባታቸዉን ሕብረት አጡ እናም አሁን ደህንነትን 

ያጡና የበታችነት ስሜት የሚስማቸዉ ስዎች ሆኑ፤ ይህም ቁስል ለሰዉ ልጆች ሁሉ 

በአጠቃላይ ተሰራጨ፤ ቁስላቸዉ የመጣዉ አባታቸዉ ሳይቀበላቸዉ መቅረቱ እንዳልሆነ 

እና ከራሳቸዉ ሐጢአት እንደሆነ አስብ፤ በተጨማሪም ሰይጣን በአስተሰስባቸዉ ሒደት 

ዉስጥ ጥቃት ፈፅሟል ያ የጦርነት ሜዳ የሚገኝበት ሥፍራ ነዉ እናም ያ ስፍራ ነዉ 

እኛ ራሳችንን ለመግዛት ሥርዓት ማስያዝ ያለብን ቦታ     

የሐጢአት ዉጤት  

አዳምና ሔዋን እራሳቸዉ ለራሳቸዉ ማዘጋጀት ወደሚችሉበት እርግማን ሥር ሆኑ  
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ልክ ከላይ እንደፃፍኩት በእግዚአብሔር ክብር ውስጥ ባትኖር እርሱ በሚናገረበት ጊዜ 

ልትስማዉ አትችልም፤ የእርሱም እርዳታ በእምነት ወደ አንተ አይተላለፍም ማለት 

ነዉ ። 

ዘፍጥት 3 17-19 “አዳምንም አለዉ የሚስትህን ቃል ሰምተሃልና ከእርሱ እንዳትበላ 

ካዛዝሁህ ዛፍም በልተሃልና ምድር ከአንተ የተነሳ የተረገመች ትሁን በሕይወት 

ዘመንህም ሁሉ በድካም ከእርስዋ ትበላለህ።እሾህንና አሜከላን ታበቅልብሃለች 

የምድርንም ቡቃያ ትበላለህ ወደ ወጣህበት መሬት እስክትመለስ ድረስ በፊትህ ወዝ 

እንጀራን ትበላለህ አፈር ነህና ወደ አፈርም ትመለሳለህና።” 

የሁሉም ዓይነት ህመም በሰው ላይ ደረሰ። ሴቶች በብዙ መንገድ ለስቃዩ ተጋላጭ ሆነዋል። 

ሴቶች በወንዶች በጭካኔ ይሰደዳሉ ደግሞም ይጎሳቆላሉ።  

ዘፍጥረት 3፤16 “”ለሴቲቱም አለ በፀነስሽ ጊዜ ጭንቅሽን እጅግ  

አበዛለሁ በጭንቅ ትወልጅያለሽ ፈቃድሽም ወደ ባልሽ ይሆናል እርሱም ገዥሽ 

ይሆናል።   

የሰዉ ልጆች የእግዚአብሔርን ክብር አጡ ከአባታቸዉ ጋር የነበራቸዉን  ጥልቅ የሆነ 

አብሮነትንም አጡ    

ያ ሞት  ወይም ከእግዚአብሔር አብ ጋር የመለያየቱ ነገር በእያንዳንዳችን ላይ ትልቅ 

ቁስል አመጣ  

  ዘፍጥረት 3   23 -24 “ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከኤደን ገነት አስወጣዉ 

የተገኘባትን መሬት ያርስ ዘንድ። አዳምንም አስወጣዉ ወደ ሕይወት ዛፍ 

የሚወስደውንም መንገድ ለመጠበቅ ኪሩቤልንና የምትገለባበጥ የነበልባል ስይፍን 

በዔደን ገነት ምስራቅ አስቀመጠ።”  

ሆሴዕ 4 7 “እንደ ብዛታቸዉ መጠን ሐጢአት ሠሩብኝ እኔም ክብራቸዉን ወደ ነዉር 

እለዉጣለሁ”  
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ሮሚ 3  23 “ሁሉም ሐጢአትን ሠርተዋልን የእግዚአብሔር ክብር ጋድሎአቸዋልና”  

የሰዉ ዘር ሁሉ ሞተ  

ዘፍጥረት 2 17ለ- “ነገር ግን መልካምንና ክፍን ከሚያስተወቀዉ ዛፍ አትብላ ከእርሱ 

በበላህ ቀን ምትን ትምተለህ”  

በግሪኩ ምት የሚለዉ ቃል መለየት ማለት ነዉ፤ አዳምና ሔዋን በመንፈስ  

ከእግዚአብሔር  ተለዩ፤ ምክንያቱም መንፈስ ቅድስ ከእነርሱ ስለተለየ ነዉ ከዛ ቦሃላ  

ብዙ ጊዜ ከኖሩ በሃላ ሥጋዊ ሞት ምቱ፤ ምክንያቱምመንፈሳቸውና ነፍሳቸው 

ከሥጋቸዉ ስለተለየ  ነው፤ስለዚህም ሁለት ጊዜ ሞቱ ማለት ነዉ    

ሐጢአት ለዓለም የመጀመሪያዉ ሐይማኖት መወለድ ምክንያት ሆነ  

ዘፍጥረት 3›7 “የሁለቱም ዓይኖች ተከፈቱ እነርሱም ራቁታቸዉን እንደሆኑ አወቁ 

የበለስንም ቅጠሎች ሰፍተዉ ለእነርሱ ለራሳቸዉ ግልድም አደረጉ፤ ይህ የበለስ ቅጠል 

የሁሉም ሐይማኖት አባት ነዉ። ሀይማኖት ስዎች የተቆጣዉን እግዚአብሔር ለማስደስት 

መንገድ ለመፈለግ የሚጥሩት ሽፋን ነዉ። የእግዚአብሔር መፍትሔ የነበረዉ ግን 

የእግዚአብሔር በግ ነዉ  ፤ 

 ዘፍጥረት 3 21 “እግዚአብሔር አምላክም ለአዳምና ለሚስቱ የቁርበትን ልብስ 

አደረገላቸዉ፤ አለበሳቸዉም፤ የፍፁም በግ ደም ለአዳምና ለሔዋን ፈስሶላቸዋል ፤ 

ቁስል ለማንነትና ለአላማ መጥፋት ምክንያት ይሆናል  

ኢሳይያስ 61  3 “የሚያለቅሱትንም ሁሉ አፅናና ዘንድ እግዚአብሔር ለክብሩ 

የተከላቸዉ የፅድቅ ዛፎች እንዲባሉ ለፅዩን አልቃሾች አደርግላቸዉ ዘንድ በአመድ 

ፈንታ አክሊልን በልቅሶም ፈንታ የደስታን ዘይት በሐዘንም መንፈስ ፈንታ የምስጋናን 

መጎናፀፊያ እስጣቸዉ ዘልድ ልከኛል።”  

    የኢየሱስ የአጋልግሎት አባባል ክፍል የነበረዉ ይህ ጥቅስ የሚያመለክተዉ 

በእርግጥ የሕይወታችን ህልም ጠፋብን፤ ወዳጀቻችን፤ ጤናችን እንኳን ጠፋብን 
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ለሚሉት የሚያመለክት ሐዘን ነው። በተጨማሪም እንደ ምርኮኛ ለጠፋብን ማንነት 

የምናለቅስበት እንደ ሆነ አምናለሁ፤ የእኛ የአዲስ ፍጥረት ትዉልዶች ነን ፤እኛ 

እግዚአብሔር ለምን እንደፈጠረን በዕርግጥ የሚገባን ጊዜ የዛን ጊዜ   እግዚአብሔርራዊ 

በሆነ  መንገድ መኖር የምንጅምርበት ጊዜ ነዉ፤ ክርስቶስ በእኛ ውስጥ የሚኖረበትን 

ሕይወት የፀጋዉን ታምራት እናያለን    

ስለ አንተ ከሚባለዉ በላይ ነዉ  

ራስን ማማከልና ግለኛ መሆን አንድን ሰዉ ሁልጊዜ ስለ ራሱ ጦርነት፤ ለራሱ ስሜት 

እና ስለራሱ ጤንነት ብቻ እንዲያስብ ምክንያት ይሆነዋል፤ “እኔ” ከሚለው ከራሴ ሳጥን 

ውጭ ለማሰብ እኔ ተምሬአለሁ እና አሁንም እየተማርኩ ነኝ።ማንኛውም የምትስራዉና 

የምትንገረዉ ነገር በሌላዉ ሰዉ ላይ ዘላለማዊ የሆነ ተፅዕኖ አለዉ። በባለፈዉ 

ምዕራፋችን ስለ ትዉልድ እርግማኖች ተመልክተናል ያ ምዕራፍ በመጀመሪያ  ሲያወራ 

የነበረዉ በሐጢአት ምክንያት ስተላለፈዉ መርገም ነዉ፤ አሁን አንተ እያስተላለፍክዉ 

ስላለኸዉስ መርገም? አንተም የዉርስ ሰንስለት አንደኛዉ ክፍል ነህ፤ በዘላለማዊነት 

ስንሰለት ዉስጥም አንደኛዉ ክፍል ነህ ፤እግዚአብሔር ከአንተ በሃላ ለሚመጡት 

ለልጀችህ፤ ለቤተስብህ እና በአጠቃላይ ለክርስቶሰ አካል ለሆኑት ሁሉ በረከትን 

ሊያሳያቸዉ እምነት   ጥሎብሃል   

 

በምንሰራዉና በምንናገርዉ ማንኛውም ነገር በዉስጠ ህሊናችን ውርስ የሚሆን ነገር 

መፍጠረ አለብን  

በሁሉም ሆኔዎች በእግዚአብሔር ሆነህ በፍቅርና በእምንት ተፅዕኖ ማድረግ 

በምትችልበት ክልል ቅርስ የሚሆንነገር ፍጠር። በተለይም አስቸጋሪ በሆነ ነገር ዉስጥ 

እያንዳንዱን ቀን ለእግዚአብሔር ለመስጠት ፍላጎት ያለዉ ሰዉና በዙሪያህ ያሉ ሰዎች 

ጥሩ ሰዎች  ጥሩ ቀን  እንዲስጡህ አትመልከታቸዉ፤ ይህ የዘርቶ ማጨድ መርህ 
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የሚባርከዉ አንተን ብቻ ሳይሆን በሚሊዩን  የሚቆጠሩትን ሰዎችንም ነዉ፤ በደስታ 

የሚስጥ ሰዉ ሁን፤ ታዲያ የምትሰጠዉ ገንዘብን ብቻ ሳይሆን ፍቅርን ደስታን እና 

መፅናናትንም ጭምር ነዉ  2 ቆሮንቶስ 9 7 “እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠዉን 

ይወዳልና እያንዳንዱ በልቡ እንደሰበ በደስታ ይስጥ በሐዘን ወይም በግድ አይደለም   ” 

የሀጢአትህ ቁስል  

ከመዝራትና ከማጨድ የሚመጣ ቁስል  

በሚቀጥለው ምዕራፍ የፍርድን፤ የቃል ኪዳንንና የነፍስ ትስስርንና መዝራትን እናያለን 

።እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ነገሮች በአንድ ሰዉ ሕይወት ዉስጥ የዉስጥ ቁስልን የሚያመጡ  

በጣም ሐይለኛ የሆኑ ጉዳዩች ናቸው። የምናጭደዉን ነገር በሙሉ መልሰን ያንኑ 

የምናጭድ መሆኑን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በሐጢአታችን ምክንያት 

የምናጭደዉ ገነር በሙሉ ለውስጥ ቁስል ምክንያት ይሆናል። ይህም  በሐጢአታችን 

ምክንያት በሕይወታችን ዉስጥ ያለዉን ማንኛውም ጉዳይ የሚያጠቃልል ነዉ፤ ኢየሲስ 

በሕይወታችን ዉስጥ ያለዉን ማንኛዉም ጉዳይ እንዴት እንምታስተናግድ እና ምን 

እንደምትናገር ዝርዝር ሁኔታዎችን ይዟል፤ በሕይወታችን መጥፎ ዘርን አንደ ዘራን 

ሁሉ የምናጭደዉም በተመሳሳይ መልኩ ያንኑ መጥፎ ነገር ነዉ፤ እነዚህም ነገሮች 

በውስጥህ ሊፈወስ ለሚገባው ነገር እና ለተጣበቀብህ ቅርስ በሙሉ ለቁስል ምክንያት 

ይሆናሉ። ሕይወትህን በመ፣ልካም ኑሮ ለማኖር የመልካም መንገድ በኢየሱስ 

እንደተገለፀዉ የምተደርገዉና የምትናገረዉ ነገር ፍቅርን መሰረት ያደረገ መሆኑን 

እርግጠኛ መሆን ነዉ ።   

እግዚአብሔር  ይህንን ዓለም ያዘጋጀዉ በመዝራትና በማጨድ እንድታፈራ ነዉ  

ዘፍጥረት 8 22 “በምድር ዘመን ሁሉ መዝራትና ማጨድ ብርድና ሙቀት በጋና 

ክረምት ቀንና ሌሊት አይቋርጡም”  
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ገላቲያ 6  7 “አተላቱ እግዚአብሔር አይዘበትበም ሰዉ የሚዘራዉን ሁሉ ያንኑ ደግሞ 

ያጭዳል”  

ሉቃስ 6 33 “ስጡ ይሰጣችሁማል በምትሰፍሩበት መስፈሪያ ተመልሶ ይስፈርላችኋልና 

የተጨቆነና የተነቀነቀ የተትረፈረፈም መልካም መስፈሪያ በእቅፋችሁ ይስጣችኋል” 

 2 ቆሮንቶስ 9 6 “ይህንንም እላለሁ በጥቂት የሚዘራ በጥቂቱ ደግሞ ያጭዳል 

በበረከትም የሚዘራ በበረከት ደግሞ ያጭዳል።” 

 

በማናኛወም ዓያነት ሥልጣናት /ባለሥላጣን /ላይ ማመፅ ለቁስል ምክንያት ይሆናል  

ምሳሌ 17 11 “ክፋ ሰዉ ዓመፃን ብቻ ይሻል ስለዚህ ጨካኝ መልዐክ ይላክበታል።”  

ዕብራውያን 3 15፦”ይኸውም “ዛሬ ድምፁን ብትሰሙ በዐመፅ እንዳደረጋችሁት አሁንም 

ለልባችሁን አታደንድኑ” እንደ ተባለው ነው።” 

ኢየሱስ የአመፅ ተቃራኒ ስለሆነዉ ባለሥልጣናትን ስለማክበር በትምህርቱ ላይ ትልቅ 

አፅንኦት ስጥቷል  

 

የሙሴን ሥልጣን የተቃወሙ ሁሉት ታሪኮች  

አንደኛዉ የብሉይ ኪዳን ምሳሌ ነዉ   በዘኑልቁ 12 ላይ ማርያምና አሮን በሙሴ ላይ 

በተናገሩ ጊዜ የሆነ ነዉ   ዘኑልቁ 12  8 -10 “በባሪያዬ በሙሴ ላይ ትናገሩ ዘንድ ስለ 

ምን አልፈራችሁም? አለ እግዚአብሔርም ተቆጥቶባቸው   ሄደ ደመናውም ከድንኳዋኑ 

  ተነሳ  እነሆም ማርያምም ለምፃም   ሆነች  እንደ ዓመዳይም ነጭ   ሆነች  አሮንም 

ማርያምን ተመለከተ፤ እነሆም ለምጻም ሆና   ነበር  ቅጣቱ የጠነከረ  ነበር እንደገና 

ደግሞ በዘኁልቁ 16  የሚናገረው  “ስለ ቆሬና ዳታንና አቤሮን ከ250 መሪዎች ጋር 

በሙሴ ላይ ስለማመጻቸው   ነው  ምድርም አፍዋን  ከፈተች  በሕይወትም ሳሉ 

እነርሱንና ለእነርሱ ያለውን ሁሉ   ዋጠቻቸው ” 
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 የእግዚአብሔርን ሥልጣን የእርሱ ተወካዮች የሆኑትን ባለሥልጣናትን በቀጥታም ሆነ 

በተዘዋዋሪ መንገድ በምንቃወምበት ጊዜ በሕይወታችን በእኛና ውርስ በሚጠብቁ ሁሉ 

ላይ መርገም እያመጣን ነው ማለት   ነው   

   ቤተሰቦቼ  ትሁት  ታዛዥ ጠንካራ ሠራተኞችና የሥነ ምግባር ሰዎች በእግዚአብሔር 

የሚያምኑ   ነበሩ  በአሜሪካ ስደተኞች ሆነው በሚኖሩበት ጊዜ በሕይወታቸው የተደነቁ 

ሰዎች   ነበሩ  በልባቸ ውስጥ የአመጽ ነቁጣም   አልነበረም  ቢሆንም ግን በ 39 ዓመቴ 

ጌታን እስከማገኝበት ጊዜ ድረስ ለ 20 ዓመታት ያልተቤዠው በወጣትነት ጌዜዬም 

በዓመጽ የሄድኩ ሰው   ነበርኩ  ለምን ይህ ሆነ? ምክንያቱም ከቅደመ አያቶቼ አንዱ 

ከሆነው የወረስኩት ውርስ   ነው  ቢሆንም ሌላው ከቅድመ አያቶቼ አንዱ የሆነው 

ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው ብቻ ሳይሆን ርሁሩህ ቤተ ክርስቲያንን የሚተክል ሰው 

  ነበር  በመጨረሻዎቹ ሰዓታት ወደ ሰማይ ለመሄድ በሚዘጋጅበት ጊዜ መልዓኩ 

ገብርኤል እርሱን ይዞት እንደመጣ በማየት ይናገር   ነበር  

በራስ ፅድቅ ቁስልን መሽፈን  

የራስ ፅድቅ ብዙዉን ጊዜ የሚመጣዉ አንድ ሰዉ የራሱን ቁስል ለመሸፈን በሚሞክርት 

ጊዜ ነዉ፤ ከእግዚአብሔር ጋር በቀጥታ በሚጋጠምበት ጊዜ ኢየብ በግምባሩ ወድቆ 

በማልቀስ “መስማትንስ  በጆሮ በመስማት ሰምቼ ነበር አሁን ግን ዐይኔ አየችህ” ብሎ 

ንስሀ ገባ የእግዚአብሔርን ትንሽ ፈተና እንዳየን እንደ እኛ ማለት ፤ኢዮብ በራሱ ጻድቅ 

ሰዉ ነበር፤  የኢዮብ ጓደኞች ከኢዮብ እንኳን የሚብሱ ነበሩ፤ እነርሱ ስለራሳቸው 

የሳሉት በእግዚአብሔር ፈት ያለቸዉ ሁኔታ በጤናና በብልፅግና እንደጠበቃቸዉ ነዉ 

የሚያስቡት።፤ያ የእነርሱ ትምህርትና አስተምርሆ ነበር፤ ለኢዬብም ይህ መከራ ያገኘው 

በሕይወትህ ዉስጥ አንድ የተደበቀ ሐጢአት  ስላለ ነው ብለው ነገሩት። እግዚአብሔር 

ግን በእነርሱ ላይ በፍፁም  ደስ አልተሰኘም ነበር፤ እነርሱ ግን ፍርድን ዘሩ ቢሆንም 

ግን ኢዬብ የሐጢአታቸው ውጤት እንዳያገኛቸው ስለእነርሱ ማለደ። የኢዮብ ጓደኞች 
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ከፊል እዉነት ነበራቸዉ፤ በዚህም የኖሩበት ሕይወት ሁኔታ የዉጤቱ ጥላ መሆኑን 

ያሳያል፤ ቢሆንም ግን እንደተማሩት ሁሉ ያ ዐይነት ጠንካራ አመለካከት እግዚአብሔር 

ስለ ሕይወት ያለዉን የመጀመሪያ ዓለማ ያሳጣል፤ እኛ ስለ ኢዮብ የኢዮብ የእዮብ ጉዞ 

የሚል በመረጃ መርባችን http://www.isob.org/job/job-book-2.htm. በሚለው 

አስቀምጠናል። 

መፍትሔዉ  

እኔ እንደማምነዉ መጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ የአመለካካት አቅጣጫ ስለሐጢአት  

መፍትሔ ይሰጠናል፤ በሮሜ ምዕራፍ 7ና8 ቀጥሎ ያለው ንግግር የመጣው ከአንድ 

ከሆነ የአመለካከት አቅጣጫ ነዉ ። አንደኛዉ የእኔ ምርጫ በ1ዬሐንስ ነገር ግን በብርሃን 

ብንመላለስ ለእያንዳንደችን ሕብረት አለን የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከሐጢአት 

ሁሉ ያነፃናል:: በዚህ ምዕራፍ ጀምሮ  እንደፃፍኩት በብርሃን መመላለስ በጣም ቁልፍ 

ነገር ነዉ፤ በመቀጠልም መስቀላችንን መሸከም፤ ይህንን ማድረግ ከቻልን የብርሃን 

ሱስኛ እንሆናለን፤ ሐጢአት ደግሞ ይወድቃል፤ ሐጢአት በሞላበት መንገድ 

የማንደሰትና ብርሃንን ደግመን ደጋግመን የምንመኝ እንሆናለን፤ በ1ዬሐ 1 7 “እርስ 

በርሳችን  ሕብረት ቢኖረን” ይላል ያ ማለት በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት ከ 

እግዚአብሔር ጋር ስላለው ሕብረት ብቻ አይደለም ነገር ግን በብርሃን ዉስጥ ካሉ 

ከሌሎች አማኞች ጋርም ጭምር ነዉ፤ ይህን ልምምድ ማብራራት አልችልም ነገር ግን 

በብርሃን ብንመላለስ እንለወጣለን ። 

    በሮሜ ምዕራፍ 7 ሐዋሪያዉ ጳዉሎሰ አሰቃቂ ስለ ሆነዉ ስለ ራሱ ሐጢአት 

የመጨረሻ ፍርድ ተስምቶታል። ያዉም በኩነኔ ሥር እንዳለ፤ ኩነኔ ልክ የከፍተኛ ፍርድ 

ቤት ዳኛ የበደልን የመጨረሻ ውሳኔ እንደሚሰጥና ከዛ በላይ ሌላ ይግባኝ ሊባል 

እንደማይቻልበት ዓይነት ነው። ጳዉሎስ በሮሜ 7 24 ላይ ጥያቄ ይጠይቃል። “ለዚህ 

ለምት ከተሰጠ ሰዉነት ማን ያስነኝል?” ለሞት የተሰጠ ሰዉነት ለመገደል 

http://www.isob.org/job/job-book-2.htm
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የተወስነባቸዉን ሰዎች የሚያሰወግደበት አስቃቂ የሆነ ዘዴ ነዉ ማለት ነበር 

ባለሥልጣናት የምተዉን በድን ጠፍረዉ ለገዳዩ ይስጡታል ለሞት የተሰጠዉ ሰዉነት 

በሽታ እስከሚረጭ ድርስ ገዳዩንም  እስከሚያለብስ ድረስና ከዛ ቦሃላ ሟቹ በቀስታና 

በአሰቃቂ ሞት   ይሞታል  

    መልሱ በሮሜ 7 25 እንዲህ   ይላል  “በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ለእግዚአብሔር 

ምስጋና   ይሁን  እንግዲያስ እኔ በአዕምሮዬ ለእግዚአብሔር ሕግ በሥጋዬ ግን 

ለሐጢአት ሕግ   እገዛለሁ ” 

   ሮሜ 8 1-4 ይቀጥላል   “እንግዲህ በክርስቶስ ላሉት አሁን ኩነኔ   የለባቸውም  

በክርስቶስ ያለው የሕይወት መንፈስ ሕግ ከሐጢአትና ከሞት ሕግ አርነት 

  አውጥቶኛልና  ከሥጋ የተነሳ ስለደከመ ለሕግ ያልተቻለውን እግዚአብሔር የገዛ ልጁን 

በሐጢአተኛ ሥጋ ምሳሌ በሐጢአትም ምክንያት ልኮ አድርጎአልና እንደ መንፈስ 

ፈቃድ እንጂ እንደ ሥጋ ፈቃድ በማንመላለስ በእኛ የሕግ ትዕዛዝ ይፈጸም ዘንድ 

ሐጢአትን በሥጋ   ኮነነ ” 

   በመንፈስ መመላለስ በጳውሎስ ላይ የተደረገ የሥነ ሥርዓት ምልክት   ነው  

ይህ ማለት እግዚአብሔርን በሚያስደስት ሕይወት ለመኖር እርሱን ለመስማትና 

  ለማክበር መወሰን ማለት ነው  ይህ ማለት በተጨማሪ ይህንን ሳናደርግ ብንቀርና 

ሐጢአት ብናደርግ   እርሱ ይቅር ሊለን ፈጣን ነው ማለት ነው  ቢሆንም ግን ይህ 

ይቅርታ በጽድቅ ሕይወት መንገድ መራመድ እንድንችል እንጂ በሚንሸራተት 

  ሕይወት እንድንኖር አይደለም  

      አንተ ይቅር ተብለሃል 

Strong’s Concordance በተሰኘው መጽሐፍ ይቅርታ የሚለው ቃል የተተረጎመው 

  መለየት በሚል ነው  ከሥርወ ቃሉ     አንዱ መሞት መግደል ማለት ነው  ይቅር 

መባል ማለት ሐጢአትህ በቀዶ ሕክምና ከአንተ ላይ ተነስቶ ወይም ተለይቶ በኢየሱስ 
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  ላይ ተደረገ ማለት ነው  እርሱ  ሐጢአትህን ተሸከመ  እርሱ በአንተ ፋንታ ስለ 

ሐጢ   አትህ ውጤት ተሰቃየ ማለት ነው  

   1ዬሐንስ1 9 “በሐጢአታችን ብንናዘዝ ሐጢአታችንን ይቅር ሊለን ከአመጻም ሁሉ 

  ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው ” 

ኢሳይያ  ስ 53 10 “   እግዚአብሔርም በደዌ ያደቅቀው ዘንድ ፈቀደ  ነፍሱን ስለ 

ሐጢአት መስዋዕት ካገረገ ቦሃላ ዘሩን ያ   ያል  የእግዚአብሔርም ፈቃድ በእጁ 

  ይከናወናል ” 

 አንተ እራስህ ራስህን ይቅር ማለት አለብህ 

አንተ እግዚአብሔር ለአንተ ካለው ይቅርታ ጋር ካልተስማማህ ለባለለፈው ሐጢአትህ 

እራስህን ይቅር     አትልም  ደግሞም ሰይጣን አንተን በበደልና በኩነኔ ያኖርሃል

  በእርግጥ ራስህን ይቅር ማለት ቀላል ነገር አይደለም  መፍትሔው በቀላሉ ስሜትህንና 

  የሚሰማህን ነገር ከማመን ይልቅ የእግዚአብሔርን ቃል ማመን ነው   

  እኛ ሁላችን ከክርስቶስ ጋር ስለ መሰቀላችን ጥልቅ እውነት ማሰብ አለብን 

 ገላቲያ 2 20 “    ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ  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  

    ይህንን ነገር በደንብ ካመንክ እንደዛ ዓይነት ኑሮ ትኖራለህ  እንዴት ነው አንድ 

የሞተ ሰው ሐጢአት መሥራት የሚችለው ክርስቶስ በአንተ ሕያው ከሆነ እርሱ 

  ሐጢአት ሊያደርግ አይችልም ምንም እንኩዋን ደግመህ ደግመህ ሀጢአት ብትሰራም  

  አንተም ከዚህ ቦሃላ ሐጢአተኛ አይደለህም  አንተ ዳግመኛ የተወለድክ የእግዚአብሔር 

      ልጅ ነህ  የአዲሱ ዘር አባል ነህ  በኢየሱስ ክርስቶስም አዲስ ፍጥረት ነህ  የአንተ 

    አሮጌው ማንነት ተሰቅሎአል  አሮጌው ማንነትህ የሞትን ቅጣት ያስታውሳል  አንተ 

     ሰማያዊ የልደት ሠርተፍኬት አለህ  መዝ(87) 5  አንተ ሁለት አካል ያለህ ሰው 
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  አይደለህም  ሥጋ ሐጢዓትን ሊያደርግ የሚፈልግ በአዕምሮህ ውስጥ ያለው አሮጌ 

  አስተሳሰብ ነው  ይህ ልክ ያንን ፍላጎት እንዲጠፋ መመዝገብና መዝግቦ መጨረስ 

  ነው  

  የሐጢዓትን እሽክርክሪት እንዴት ማቆም ትችላለህ 

    ይህ በአጠቃላይ ስለሚገማ አስተሳሰብ ነው እውነት ነጻ ያወጣሃል ነገር ግን አንተ 

አዕምሮህ በእውነት የታደ   ሰ መሆን አለበት ማለት ነው አንት ከክርስቶስ ጋር 

ተሰቅለሃ     ል መንፈስ ቅዱስም በአንተ ይኖራል እናም እርሱ የእርሱን ቅድስና ከእርሱ 

  ጋር ይሰጥሃል    ከዚህ ከሚገማ አስተሳሰብ በፍጥነት ተላቀቅ  ሕይወትህም የኢየሱስን 

መልክ    በመምሰል ይለወጣል ሮሜ 12 1-2 ግልጽ ሲደርግልን አዕምሮአችንን የማደስ 

  ሥነሥርአት እንደሚያስፈልገን ይነግረናል  በመጀመሪያ የእግዚአብሔር ቃል አሮጌ 

      አስተሰሳሰባችንን ይቀይራል ቃሉን አስታውሰው  ተናገረው አሰላስለውም  

  ስለ ሐጢአትህ ለእግዚአብሔር   ታማኝ ሁን  በሐጢዓትህ መወቀስ እንድትችል እንደ 

  መስታወትም እንዲያይህ ከቃሉ ጋር ቆይታ አድርግ  ከዛም ለእግዚአ  ብሔር ተናዘዘው

    ከዛ ቦሃላም በሚመጣው አስደናቂ ፈውስ ደስ ይበልህ  

   እኔ በግሌ አንድ ሙሉ በሙሉ በፍጥነት ከአንድ ከታወቀ የሱስ ሐጢዓት(የወሲብ 

  ፎቶግራፎችን ማየት) ነፃ የወጣ ሰው አውቃለሁ  እርሱ እንደ አዲስ ክርስቲያን 

    ሲገነዘበው ይህ ነገር እግዚአብሔርን ደስ እንደማያሰኘው ተረዳ  በፍጥነትም ተመለሰ  

  ይህንን ነገር ወደ ብርሃን ማምጣት እንዳለበት ወሰነ  የአርነት መውጣት ስሜት 

ለእርሱ   ጥሩ መሆኑን ለእግዚአብሔር ቃል ሱስ በያዘው ጊዜ ተገነዘበ  ይህም የእርሱ 

  የተለወጠ ጥልቅ ስሜት ሆነ    በጌታም ያድግ ነበር  

     ንስሃ ለመግባት  በጣም ስሜት ያለው ሰው ሁን  ከሥነ ምግባር ሐጢዓቶችህ ብቻ 

ሳይሆን በሕይወትህ ሁሉ ኢየሱስን ንጉስና ገዢ ለማድረግ ያለመፈለግህንም: ንስሃ  ግባ
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  የራስህን ስሜት ከእግዚአብሔር ቃል በላይ በማክበርህ ንስሃ   ግባ  እግዚአብሔር 

ክርስቶስንና ፍቅርና እንድትመስል አድርጎ እንዲለውጥህ   ፍቀድለት  

ከሁሉም በላይ   ንቃ  

 

                 

 

 

 

               ምዕራፍ 7 

               ፍርዶችና ቃልኪዳኖች 

               በባርነት የሚያቆዩን መንገዶች 

 በዬሐንስ 8 3-16 በምንዝር ስለተያዘች ሴት   የሚናገር ታሪክ አለ  እና በምንዝር ተይዛ 

ወደ ኢ   የሱስ ለፍርድ ቀረበች  ታሪኩን በምታነብበት ጊዜ ፈሪሳውያን ፍርድ 

እንደፈለጉ     ታያለህ  ነገር ግን ኢየሱስ ብርሃን ሰጣት  “ኢየሱስም ቀና ብሎ ከሴቲቱ 

በቀር ማንንም ባላየ ጊዜ አንቺ ሴት እነዚያ ከሳሾችሽ ወዴት አሉ? የፈረደብሽ የለምን 

    አላት  እርሱዋም ጌታ ሆይ እንድ ስንኩዋን አላች  ኢየሱስም እኔም አልፈርድብሽም 

  ሂጂ ከአሁንም ጀምሮ ደግመሽ ሐጢአትን አትስሪ አላት  ደግሞም ኢየሱስ እኔ 

የዓለም ብርሃን ነኝ የሚከተለኝ የሕይወት ብርሃን ይሆንታል እንጂ በጨለማ 

አይመላለስ   ም ብሎ ተናገራቸው ”  (ዬሐናስ 8 10-12) 
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     ኢየሱስ አዲስ ህግ ለመስጠት አይደለም የመጣው  እርሱ የመጣው በብርሃን 

  ተመላለሱ የሚል በአጠቃላይ አዲስ የሕይወት መንገድ ለመስጠት ነው የመጣው

  ወይም በመንፈስ ተመላለሱ ለማለት ነው የመጣው  ሕግ በጣም ጥሩ ነገር መስራት 

  የሚችለው ነገር ሐጢዓታችንን መግለጥ ነው  ብርሃን ግን ሐጢዓታችንን በሙሉ 

  ያስወግደውና የኢየሱስን ደም ገለጠልን   1ዬሐ 1 7 ሲናገር “እርሱ በብርሃን እንዳለ 

  በብርሃን ብንመላለስ ለእያንዳንዳችን ሕብረት አለን  የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም 

  ከሐጢዓት ሁሉ ያነጻናል ” 

   በዚህ መጽሐፍ በሚቀጥለው ምዕራፍ በብርሃን መመላለስና በመንፈስ መመላለስ 

    የሚለውን ሐሳብ ሽፋን እንሰጣለን  ከቁልፎቹ አንዱ ግን ኢየሱስን መከተል ነው  

ይህች ሴት ኢየሱስን ጌ   ታ ሆይ አለች  ይህም ኢየሱስን ለመከተል የእርሷ መሰጠት 

  ነው  

የኢየሱስ አገልግሎት ሰዎች በብርሃን እንዲመላለሱ ለማደፋፈር ከሆነ ይህም የፍርድ 

    ተቃራኒ ነው  እንዲህ ከሆነ ይህ የእኛም አገልግሎት መሆን አለበት  

ፍርድ ምንድር ነው አደገኛ የሆነ ፍርድና የፅድቅ ፍርድ አለ 

ስለ ፍርድ የአዲስ ኪዳን ቃል የተጠቀመው ልክ ዳኛው በፍርድ ቤት የመጨረሻ ፍርድ 

እንደሚሰጥ የመጨረሻ ውሳ   ኔ ነው  እግዚአብሔር ብቻ ነው የመጨረሻ ፍርድ 

  የሚሰጠው እግዚአብሔር ብቻ ነው አንድ ሰው እንዴት እንደሚያበቃለት 

  የሚያውቀው  አንዳንድ ሐጢዓተኛ ወንጀለኞች   በወርቃማው መልኩ ድነዋል  

    ደግሞም ምህረትን ተቀብለዋል  ምህረቱ ፍርዳቸውን አሸነፈ ሰዎችን በዚህ ዓይነት 

  መልኩ እንዳንፈርድ መጠንቀቅ አለብን የመጨረሻውን የፍርድ ቃል በእነዚህ ሰዎች 

    ላይ መያዝ የለብንም  ፍርድ የሚጀምረው በዓዕምሮአችን ነው ነገር ግን በቃላችን 

  ይገለጻል  ስለሌሎች እንኩዋን የተሰማችሁ ነገር ካለ አውጥታችሁ አትናገሩ ከዛ ይልቅ 

ለጌታ ስጡት ከዛም በዛ ሰው ላይ መፍረድ እንዳትችሉ እግዚአብሔር እንዲጠብቃቹ 
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    ጠይቁት  ስለ ስሜቶችህ በእግዚአብሔር ፊት ታማኝ ሁን  እርሱን 

  እንድታስተካክለው እርሱ ይረዳሃል  ብዙ ዋጋ ስለማትከፍል ለዚህ ነገር በጣም 

  የተገባው ሰው ሁን  

       ሮሜ 14 10  እንዲህ ይላል  “አንተም በወንድምህ ላይ ስለ ምን ትፈርዳለህ? 

ወይስ አንተ ደግሞ ወንድምህን ስለምን ትንቃለህ? ሁላችን በክርስቶስ ፍርድ ወንበር 

  ፊት እንቆማለንና ” 

 ያዕቆብ 4 11-  15 እንዲህ ይላል  “   ወንድሞች ሆይ እርስ በርሳቹ አትተማሙ

ወንድሙንም የሚያማ  በወንድሙም የሚፈርድ ህግን ያማል  በህግም ይፈር   ዳል  

  በህግም ብትፈርድ ፈራጅ ነህ እንጂ ህግን አድራጊ አይደለህም  ሕግን የሚሰጥና 

 የሚፈርድ አንድ ነው  እርሱም ሊያድን ሊያጠፋም   የሚችል ነው  በሌላው ግን 

የምትፈርድ አንተ ማን ነህ? አሁንም ዛሬ ወይም ነገ ወደዚህ ከተማ እንሔዳለን በዚያም 

 ዓመት እንኖራለን እንነግድማለን እናተርፍማለን የምትሉ እናንተ ተመልከቱ  ነገ 

የሚሆነውን አታውቁምና ሕይወታችሁ ምንድር ነው? ጥቂት ጊዜ ታይቶ ኃላ 

  እንደሚጠፋ እንፍዋሎት ናችሁና በዚህ ፈንታ ጌታ ቢፈቅድ ብንኖርም ይህን ወይም 

  ያን እንደርጋለን ማለት ይገባችኃል ” 

 ማቴዎስ 7 1-4 እንዲህ ይላል “እንዳይፈረድባችሁ አትፍረዱ በምትፈርዱበት ፍርድ 

ይፈረድባችኃልና በምትሰ   ፍሩበትም መስፈሪያ ይሰፈርባችኃል  በወንድምህ ዓይን 

ያለውን ጉድፍ ስለምን ታያለህ?” በዓይንህ ግን ያለውን ምሶሶ ስለምን አትመለከትም? 

ወይም ወንድምህን ከዓይንህ ጉድፍ ላውጣ ፍቀድልኝ እንዴትስ ትለዋለህ? እነሆም 

  በዓይንህ ምሶሶ አለ  አንተ ጎበዝ አስቀድመህ ከዓይንህ ምሶሶውን አውጣ ከዚያም ቦሃላ 

  ከወንድምህ ዓይን ጉድፉን ታወጣ ዘንድ አጥርተህ ታያለህ ” 

     አንተ በወንድምህ ላይ ስላለው ጉድፍ የምትከስሰውና የምትፈርድበት ምንአልባት 

  የእርሱን ስህተት ወይም ሐጢዓት ሊሆን ይችላል  ቢሆንም ግን ኢየሱስ በዚህ ቦታ 
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ሲናገር ስለእዛ ሐጢአ   ት ማጉላት በዓይንህ ላይ ምሶሶ ነው ማለት ነው  የቱ ነው በጣም 

ጠንከር ያለው ነገር? ጉድፍ የሚያክል የወንድምህ ሐጢአት ወይም ምሶሶ የሚያህል 

የአንተ ፍርድና ክስ? ፍርድ የጠረጴዛ   ኩዋስን በግድግዳ ላይ እንደመወርወር ነው  

ኩዋሱ ተመልሶ ይመጣና አንተን ይመታ   ሃል  

    ይህ መጽሐፍ እንደሚያብራራው ፍርድ በተሳሳተ መንገድ በአገልግሎት ላይ ከዋለ 

    በጣም አደገኛ ነገር ነው  በዚህ ውስጥ የመዝራትና የማጨድ መርህ ተካቶበታል  

  እና እኛ ፍርድን በእጃችን ካመጣን በአደጋ ላይ ነን ማለት ነው  ቢሆንም ግን ጥረት 

  ግቡን እንዲመታ ፍርድን በመጽሐፍ ቅዱስ አመለካከት ለመቶርጎም እሞክራለሁ  

ለተሳሳተ ፍርድ ጠንቃቃዎች እንደምንሆን ሁሉ መጥፎ አስተሳሰብ ካላቸው ሰዎች 

  ለመጠበቅ እውነተኛ የሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ አመለካከት ሊኖረን ያስፈልጋል  

 የጽድቅ ፍርድ 

 በዬሐንስ 7 24 ላይ ኢየሱስ ሲናገር “ቅን ፍርድ ፍረዱ እንጂ በመልክ አትፍረዱ” 

  ይላል      ኢየሱስ ስለመፍረድ ተናግሮአል  ነገር ግን በጽድቅ መሆን አለበት ለእኔ 

  የጽድቅ ፍርድ ማለት ልክ ኢየሱስ እንደሚፈርደው መፍረድ ማለት ነው  

     ሁሉም የፍርድ   ድ አደራ የተሰጠው ለኢየሱስ ነው  እናም ኢየሱስ 

የእግ    ዚአብሔር ቃል ነው (ዬሐ 5 22) ፍርድን ሁሉ ለወልድ ሰጠው እንጂ አብ 

  በአንድ ሰው እንኩዋን አይፈርድም  ኢየሱስ   ስህተት ፈላጊ አይደለም  አንዳንዴ 

  ከፈሪሳውያን ጋር ፊት ለፊት ከመጋፈጥ በስተቀር  

 እንዴት ነው ኢየሱስ የሚፈርደው 

  ኢየሱስ የሚፈርደው በቃሉ መሠረት ነው  እርሱ የሁሉንም ሰው ሐጢዓት ቅጣትና 

  ፍርድ ወስኖአል  ያ እርሱ   ለሕዝቡ ወሰደው የወሰደው ፍርድ ነው  እስከሚሞቱ 

ድረስ ደግሞም እነርሱ እንደ መስዋዕታቸው አድረገው ኢየሱስን ቢቀበሉትም 

ባይቀበሉትም    ስለእነርሱ የሚወስደው ፍርድ ሆኖ ይቀጥላል    
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    ቢሆንም ኢየሱስ ሰይጣንንና አጋንንትን በዬሐንስ ራዕይ መጽሐፍ ላይ 

ይፈድባቸዋል ፤ደግምሞ በወንጌል ዉስጥ ፊት ለፊት ተጋፍጦአቸዋል ኢየሱስ ሁል ጊዜ 

ሰዉን ከሰይጣን ወይም ከአጋንንት ይለያል።  

ፍርድ በሥጋ ላይና በአጋንንት ዓለም  

መጥፎ ፍሬ የአጋንንት ሥራ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። እንደምናወቀዉ አጋንንት 

የእግዚአብሔርን ልጅች ሊይዝ አይችልም ነገር ግን በተወስነ መልኩ በእግዚአብሔር 

ልጅች ላይ ተፅዕኖ ሊያደርግና ተፅዕኖ ሊያመጣ ይችላል።  

በሌላዉ ሰው ግን  ያየኸው ወይም የተለማመደከዉ ሰይጣናዊነት ሊሆን አይችልም 

መይም የአሮጌው ስጋ ባህሪ ሊሆን ይችላል። በዚያ ነገር ታዲያ ፍርዱ ምንድር ነው? 

ፍርዱ ልክ የኢየሱስ ዓይነት ነው። ለዚህ ሕዝብ የቃሉን እዉነት ተናገር ልክ 

  በገላ 2 20 እንደለዉ “ከክርስቶስ ጋር ተስቅያለሁ እኔም አሁን ሕያዉ ሆኜ አግኖርም 

ክርስቶስ ግን በእኔ ይኖራል አሁንም በሥጋ የምኖረበት ኖሮ በወደደኝና  ስለ እኔ ራሱን 

በሰጠዉ በእግዚአብሔር  ልጅ ላይ ባለ እምነት የምኖርበት ነው”  በሮሜ 4  17 ላይ 

ነገሮች ወደ እዳደ ቀድሞ እንዳደሉ ይናገራል በጥቃቶች ላይ እንዲጠፋ ተናገረ  

የ   ፅድቅ ፍርድ ግን ነሐጢዓተኛው ላ ምህረትን ያውጃል  ሐጢዓታቸውን ለኢየሱስ 

ተናገር እናም በተመሳሳይ መልኩ እየሰራ ባለው ሰይጣን ሥጋ ላይ የፍርድን ቃል 

     ተናገር  የዚህ ዓይነት ፍርድ ሰውን ከሰይጣን ሥራና ከስጋ ተፈጥሮ ይለያል  ሐ 5

16 እንዲህ ይላል ማንም የመንድሙን ሞት የማይገባውን ሐጢዓት ሲያደርግ ቢያየው 

  ያለ ምንም ሞት የማይገባውናን ሐጢዓት ላደረጉት ሕይወት ይሰጠለታል  ሞት 

    የሚገባው ሐጢዓት አለ  ስለዚህያ እንዲጠየቅ አልልም   

   በሌሎች ላይ የክፉ ትችት ስሜት ቢኖረን ወይም በሌሎች ላይ ትክክል ባልሆነ 

ሁኔታ በተመለከተ ብናገልላቸው የእኛ ፍርድ የእኛ ጽድቅ ፍርድ በእነርሱ ላይ 

  እውነትን መናገር አለበት  ኢየሱስ ሐጢዓታቸውን የተሸከመ በግ እንደሆነ መመስከር 
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  ነው  የጽድቅ ፍርድ ከይቅርታ ጋር ተመሳሳይ   ነው  ይህም የሌላውን ሰው ሐጢዓት 

በኢየሱስ ላይ ማኖር   ነው  እናም ኢየሱስ ያንን ሰው እንደሚያድነው ማመን   ነው  

በምስክርነታችንና በጽድቅ ፍርድ   እንደታገዘው  

        በጽድቅ የመፍረድ ጥቅም  

ኢሳይያስ 58 6,9-11 እንዲህ ይላል እኔም የመረጥኩት ጾም ይህ አይደለም የበደልን 

እስራት ትፈቱ ዘንድ የቀንበርን ጠፍር ትለቅቁ ዘንድ የተገፉትንስ አርነት ትሰድዱ 

ዘንድ ቀንበሩንስ ሁሉ ትሰብሩ ዘንድ አይደለምን 9-11 የዚያን ጊዜ ትጠላህ 

እግዚአብሔርም ይሰማሃልትጮሃለህ እርሱም አነሆኝ ይላል ከመካከልህ ቀንበርን ብታርቅ 

ጻትህንም መጥቀስ ብትተው ባታንጎራጉርም ነፍስህንም ለተራበ ብታፈስስ የተጨነቀውን 

ነፍስ ብታጠግብ ብርሃንሃ በጨለማ ይወጣል ጨለማህም እንደቀትር   ይሆናል  

እግዚአብሔርም ሁልጊዜ ይመራሃል ነፍስህንም በመልካም ነገር ያጠግባል አጥንትህንም 

ያጠናል አንተም እንደሚጠጣ ገነት ውሓም እንደማያቋርጥ ምንጭ   ትሆናለህ   

 

 ፍርድ እንደሚከተለው አይደለም 

1. በ1ኛ ቆሮ 12 1 ላይ እንደተጻፈው የመለየት መንፈስ   አይደለም  ይህ 

የመለየት ስጦታ ለአገልግሎት ዓላማ የሚሰጥ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ   ነው  

እግዚአብሔር በእኔ እንዳለ ዓየነትና በባለፈው ጊዜ በሚለየን ሰዎች እንደኖረዉ ዓይነት 

ሊስጥ ይችላል መለከታዊ መገለጥ በቀሉ ወይም በመንፈሱ ሊስጥ ይችላል ይህም ደግሞ 

ስይጠን በመራል ሰዉ ወይም ሁኔታ ዉስጥ በሊላ ዐይነት መንፈስ የሚስራም አለ    

ይህ ፍርድ አይደለም ይህ በቀለሉ ለጥበብ እግዚአብሔር ን ማደመጥ ነዉ ስለ አንድ 

ሰዉ ሕይወት ለማወቅ በእዉቀት ቃል ምንአልባት መግለጥ ነዉ አንድ ስዉ ሕይወት 

ነሀር ለማወቅ በእዉቀት ቃል ምንአልባት መግለጥ ነዉ ሁል ጊዜ ስጦታ ነገሮችን 

ለመፈወስ እና /ወይም በህይወትህ የለዉን ዳርቻ ለማነፅ   ነዉ  



 

   
 
 
 
 
 

132

እንዳንድ ፍረዶች የሚጀምሩት ነዉ ለምሳሌ እግዚአብሔር ለአንድ ሰው ስለ አንድ 

ሰው ሕይወት እዉነት እንዲናገረ ቢሰጠው ከመታዘዝ ይልቅ ይህንን የመለየት 

ስጦታበፍሃትና በሚገማ አስተሳስብ ከቀየጠ ይህ ነገር ወደ ፍድ ይለወጣል እግዚአብሔር  

ለመልካም ያሰበዉን ነገር እነርሱ ወደ ክፉ ይለዉታል   

የመለየት ስጦታ እማነትን ይወልዳል ይህ ደግሞ ጥሩ ነገር ግን ፍርድ ኩነኔን ይወልዳል 

ፍርድና  በመሠርቱ ከፍሣት ዉጭ ነዉ እግዚአብሔር በሆን ፍርድና እግዚአብሔብራዊ 

ባልሆኑ መልኩ ፈራጁ በመሆን መካከል ልዩት አለ ብዙ መለከታዊ ስጦታ ያላቸዉ 

ሰዎች ፈራጅች  አለመሆናቸውን አዉቃለሁ     

በሌላዉ ላይ በምትፈርድበት ጊዜ በጣም ጠንቃቃ ሁን ብዘዉን ጊዜ በሌሎች ላይ 

የተሳሳተ ፍርድ ልንፈርድ እንችላለን ምክንያቱም እራሳችንን በሌሎች ላይ ለመፍርድ 

በሚያስችል ድርጃ ላይ ለማስቀመጥ በመምከራችን ነዉ  

ሮሜ 2  1 እንዲህ ያላል ስለዚህ አንተ የምትፈርድ ሰዉ ሁሉ ሆይ አንተዉ ፈረጁ 

እነዚያን ታደርጋለህና    

2. በሌሎች ላይ መጥፎ ፍሬ ለይቶ ማወቅ አይደለም ባህሪን ወይም ድርጊቱን 

ለይቶ ማወቅ በልምድ የሌላዉን ባህሪይ ማወቅ ነዉ    ለምሳሌ አንድ በሆነ ሁኔታ 

ገንዘብን ለአጋልህሎት ለማግኘት የማጭበርበር ሁኔታ ያለዉን   አርቲስት ብታይ 

አንተ በዕርግጥ ለመሳተፍ  አለፈልግም   

ቢሆንም ያ ፍረድ አይደለም ይልቅ በቀላሉ ብልጥ መሆን ፍሬያቸውን ላይቶ ማወቅ 

እና ከእነስ መራቅ ነዉ    

 

   ለምሳሌ ሥልጣንን በአግባቡ በማይጠቀሙና ወደ ራስ ፍላጎቶ በሚጠመዝዙ ሰዎች 

የኤልዘቤል መንፈስ ይስራል 
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    ይህንን ሁኔታ በተደጋጋሚ አይቻለዉ በማየዉ ጊዜ ነገሩን ለይቼ አዉቃለሁ ከዛም 

አንድ ሐሳብ  ኢወሰዳለሁ ይህ ፍርድ /መፍርድ አይደለም ምክንያቱም እግዚአብሔር 

እየሰማሁ እየጠበኩኝ ነዉ ማለት ነዉ ይህንን መንፈስ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር 

በሕይወቴ ባይገልጥልኝ ኖሮ ሕይወቴ ጠፍቶ ነበር እግዚአብሔር በመለየት ነገሩን ለይቶ 

በማወቅ አንለኝ እንዲህ ዓይነት ነገሩን ለይቶ ማወቅና መለየት እንዴት መፀለይ 

እንዳለብኝና  ለእኔና ለቤተሰቤ  እንዴተስ ድንበሮን መገንባት እንዳለብኝ እንዳወቅ አ 

አደረገኝ የእኔ ፍርድ ለዚህ ኢየሱስ የዛን ሰዉ ሐጢአት የተሸከመ በግ እንደሆነ 

እመስከራለሁ ነገር ግን በስይጣን ላይ ስለ ራሱ ፍርድ የሚናገረዉ መጽሐፍ ቅዱስ 

አነብቦታለሁ  

ጎታ የሱስ ራስችንን በጥንቃቄ ለመጠበቅ በፍሬ ላይ ማተኮረ እንለብን አስጠንቅቆናል 

ማቴ 7 15-23 እንዲህ ይላል የበግ ለምጽ ለብሰዉ ከሚመጡባችሁ ቦዉስጣቸዉ ግን 

ነጠቂዎች ተኩላዊች ከሆኑ ከሐስተኛች ነቢያት ተጠንቀቁ ከፍሬያቸዉ ታዉቋቸላችሁ 

ከእሽህ ወይም ከኩርንችትስ በላስ ይስቀማልን እንዲሁ መልካም ዛፍ ሁሉ መልካም ፍሬ 

ያደርጋል ክፋት ዛፍ ፍሬ ደርጋል መልካም ዛፍ ክፋ ፍሬ ማፍራት ወይም ክፋ ዛፍ 

መልካም ፍሬ ማፍራት አይቻለዉም መልካም ፈሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል ወደ 

እስትም ይጣላል ስለዚህም ከፍፊአችዉ ታዉቃቸዋላችሁ በሰማያት ያለዉን የአባቴን 

ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግሥተ ሰማያት የሚገባ 

አይደለም በዚያን ቀን ብዘዎች ጌታ ሆይ በስማህ ትንቢት አልተናገረንምን በስመህስ 

አጋንንት አለወጣንምን በስምህስ ብዙ ተአምራት አላደረግንምን ይሉኛል የዚያን ጊዜም 

ከቶ አላወቅኃችሁም እናንተ አመፀኛች ከእኔ ራቁ ብዩ እመስክረባቸዋለሁ  ፤  

ሮሜ 16  17 – 20 እንዲህ ይላል ነገር ግን ወንድምች ሆይ እናንትተ 

የተማራችሁትን ትምህርት የሚቃወሙትን ለመለያትንን መስናከያን የሚያደርጉትን 

ሰዎች እንድትመለከቱ እለምናችላለሁ ከእነርሱ ዘንድ ፈቀቅ በሉሁ8 እንዲህ ያሉት ለገዛ 
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ሆዳቸዉ እንጅ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ አይገዙምን  በመልካምን በሚያቆለምጥ 

ለሁሉ ተወርቶአልና እንግዲህ በእናንተ ደስ ይላኝል ነገር  ግን ለበጋ ነገር ጥበበኞች 

ለክፋም የዋኸች እንድትሆኑ እወዳለሁ የሰላምም አምላክ ስይጣንን ከዕግራችሁ በታች 

ፈጥሮ ይቀጠል የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ፀጋ ከእናንተ ጋር ይሁን አሜን  

በሆንም መንፈስን በመለየትን ድርጊቱን መርምሮ በማወቅ እንካን ያገኘኸዉን ነገር 

ለማስራጨት አትፍጠን ያገኘኸዉን መርጃ ሰበመጀመሪያ ደርጃ ለመማለድ ከዛም 

ደግሞ በዘሪያህ ላሉ ሰዎች ሲባል ነገሩን ያዝ አረሀዉ እንዴም በሰዎች ላይ ስላለዉ በጋ 

ያልሆን ነገር ማየት ትከርት ማድርግ ከጀመርክ ከሌሎች ጋር ተወያይበት በዚህ ጊዜ 

በመጥፎ ሁኔታ ፈራጅ ው በመሆን በመጥፎ ሁኔታ ዉስጥ ልትሆን ትችላለህ በወሬና 

በሐሜት በደልኛ ትሆናለህ እግዚአብሔር ግን ፍርድን ጠብቆኢል አንተ ግን 

የእግዚአብሔር ድርሽ የሆነዉን ትስርቃለህ ይህም ደግሞ በጣም አደገኝ ነገር ነዉ 

አንዱ ህግሰመና ፈራጁ አለ እሱም ሊያድንና ሊያጠፋ የመችል ነዉ ክርስቶስ ፈራጁ 

ተበሎአል ምክንያቱም እርሱም ለያድንና ሊያጠፋ የሚችል ነዉ ክርስቶስ ፈራጁ 

ተብሎአል ምክንያቱም እርሱ ብቃት ስላለዉ ነዉ እርሱ ብቻ መርጀዎች አለት እርሲ 

ብቸ ፃድቅ ነዉ     

ስሜትህን በመሰዉያዉ ላይ ማድርግህን እርግጠኝ ሁን እና ከዛ እግዚአብሔር አነተ 

በሌሎች ላይ ያለህን ወይም በራስህ ላይ ያለዉን ይህም ጤናም ለሆን ፍርድ ምክንያት 

የሆነ ለፍሬዉ በሚታይበት ጊዜ እንዲያሳይህ ጠይቀዉ እኔ የምተገብረዉ መራራ ሥር 

እግዚአብሔር አእነዲያሳይህ ጠይቀዉ እኔ የምተገብረዉ ስለራሴ የማስበውን ነው እና 

በሌሎች ላ የምፈርደዉም ከዛ እምነት በመንሰት  በመነሳት ነዉ ተቀባይነት ያጣ ሰው 

ሆኜ ራሴን አገኘዋለሁ እኔ ሰዎችን እኔ ባስተላለፍኩት ይህ ራሱን የሚፈፅም ትንቢት 

ነዉ ይህም በህግ ሐይል የሚንቀሳሰስ የዘራነዉን እንድናጭድ የሚያደርገን   ነው   
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የአደገኛና ትክክል ያልሆን ፍርድ ጥቂት ምሳሌዎች ጥቂት ጥሩ ምሳሌዎች የአዮብ 

ጋደኛች ናቸዉ 

 

ከአራቱ ሦስቱ ጓደኞች ለኢዮብ መከራ ምክንያቱንየሚያዉቁ ይመስላቸዉ ነበር 

በሕይወቱ መከራ የሚያይ የነበረዉ በሕይወቱ ሐጢአት በመኖሩ ምክንያት እንደሆነ 

ነግረወታል አንዱ ብጫ ኤሊሁ ለኢዮብ አዉነት ነገርዉ እና እሱም በማንፈስ ቅዱስ 

ስለተቀባ ነዉ እግዚአብሔር ለኢዮብ ጋደኞች ተናገራቸዉ ኢዮብ 42 7 እንዲህ ይላል 

እግዚአብሔር ይህን ቃል ለእዮብ ከተናገረ ቦሃላ እግዚአብሔር ቴማናዊዉን ቀጣዩ  

በአንተና በሁለቱ ባልንጀሮችን ላይ ላድደኦል እላዚህ ሦስቱ የኢዮብ ጋደኞች ኢዮብ 

አስቃቂ የሆንዉን ሁኔታ እንዲርዳ ለመርዳት መዋክራችዉን አስተውል እግዚአብሔር 

ግን በእነርሱ ላይ ተቆጣ ምክንቱም እግዚአብሔር ሊወክሉ ስለልቻሉና በኢዮብ ላይ 

ስለፈርዱ ነው ኢዮብ 35 3 እንዲህ ይላል   

ደግምም በኢዮብ ፈርደብት እንጂ የሚገባ መልስ ስላለገኙ በሦስቱ ባልጀሮቹ ላይ 

ተቆጣ  

እኛ በሌሎች ሰዎች ሕይወት ውስጥ የተወሰሰቦ ነገርሮች አናወቅም እኛ ምንአልባት  

98% ልናውቅ እንችላለን ነገር ግን እግዚአብሔር ብቻ ነዉ በሰዉ ልብ ዉስጥ ያለውን 

ነገር የሚያዉቀዉ እኔ ባሌሎች ብቻ ነዉ በሰዉ ላብ ዉስጥ ያለዉን ነገር የሚያዉቀወ 

እኔ ባሌሎች ሰዎች አለአግባብ ዉስጥ የተፈርደባቸዉንና ሰዎች ሊርድአቸዉ 

ያልቻለወን ሰዎች አዋቃለሁኝ ለእንዚህ ፈራጁ ለሆኑት ሰዎች ጥረጣሬአቸለዉን 

እግዚአብሔር እንዲያቀርቡና ፈፍርዱንም ለእሱ ቢተዉ የተሸለ ነዉ የእኛ ፍርዱ 

ከእግዚአብሔር እንደ መገለጥ እስካልመጣ ድርስ ብዝዉን ጊዜ በተወሰሰበ ማንነታችን 

የተከበበ ነዉ እኛ ብዘዉን ጊዜ በተወሳስበ ማናነታችን የተከበበ ነዉ መገለይ 

እስካልመጠ ድርስ ብዝዉን ጊዜ በተወስሰብ ማናነታችን የተከበበ ነዉ እኛ ብዘዉን ጊዜ 
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የምንፈረደዉ በራሳችን የመነሽ ሐሳብ ነዉ ሮ 12 1 ፍሮዱ ያለዉ በሰዉ ልብ ዉስጥ 

ነዉ ነገር ግን በቃል በሚነገርበት ጊዜ በጣም ጠንካራ ነዉ     

 

የአደገኛ ፍርድ ሌላኝዉ ምሳሌ በዚኑላቁ 20 10 ላይ ሙሴ ከዓለት ላይ ፀሃን 

ያፈለቀበትን ሁኔታ የተቆጠተረበት መንገድ ነዉ ሙሴና አሮንም ጉባኤዉን በድንጋይ 

ፍት ስብስበዉ እናንተ ዓመፀኞች እንግዲህ ሰሙ በዉኑ ከዚህ ድንጋይ ዉሃን 

እናወጣላችላን እግዚአብሔር ለሕዝቡ ከምህረቱ የተነሳ ዉሃ ሊስጣቸዉን ፈለገ እናም 

ለሙሴ የለቱን ለሕዝቡ  ከምህርቱ የተነሳ ዉሃ ሊስጠቸዉ ፈለገ እናም ለሙሱ የለቱን 

እንዳይመታ ነገርቱ የተነሳ ዉሃ ሊስጣቸዉ ቀየር እግዚአብሔር ተቆታ በዚህ 

ምክንያትም ሙሴ  ወደ ተስፋይቱ ምድር ለመግባት አልቻለም ከባዱ ነገር ነዉ  

 

ፅድቅ ያልሆነ ፍርዱ ጉዳት 

 

እኛ ምሰክሮች እንዱንሆን ተጠርተናል ምስክር ለፍርድ ቤት ምስክርነቱን ይሰጣል 

ምሰክር ፈራጁ አይደለም ለወንጀምቻችን የእኛ ምስክረነት ኢሱስ የሐጢአታቸዉን 

ፍረድ እንወስደ መመልከር ነዉ ከዚህም በላይ ደግሞ ሐጢአት በሕይወታቸዉ በሥራ 

ላይ እንደሆን እርግጠኛን የእኛ ምስክርነት ኢየሱስ የሐጢአታቸዉን ሕይወታቸዉ 

በሥራ ላይ እንደሆን እርግጠኛች ሆነዉ እንዲያወቁ በመንቀጥቀጥ አንላግራቸዋለን ከዛ 

ይላቅ በራሳችን ላይ እንፈርዳለን ከፍርድ ቦታች አልመጣንም  

ለምሳሌ አንድ ነዉ አስቸጋሪ ልጅ ያለዉ ወንድም ብታዩ ምን አልባታ ለመፍርድ 

በጣም ቀላል ነዉ እና ወንዱም እገሌ ጥሩ አባት አይደለም ለዚህም ነዉ የእርሱ ልጅ 

ቡኩት የሆነዉ ይህም ደግሞ በቀላሉ ልጁህን ተመልሰህ እንድትግርም ያደርግሃል ነካ 

ይልቅ ማለት ያለብህ ነገር ያ ልጅ የፅድቅ ዘር ደግሞ  ይባካል የእግዚአብሔር ሐሳብና 
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ነፃ ያወጣል አትሳቱ እግዚአብሔር ኢይዘበትበትም ሰዉ የሚዘራወን ሁሉ ያንኑ ደግሞ 

ያጭዳላን ( ገላ 6፤ 7) 

 

በምህረተ በኩል ልንሳሳት ያስፈልገናል ደግምሞ እንደር ሮግብ ጉዳት አልባዎች መሆን 

አለብን በተጨማሪም ደግሞ ሰይጣን በእኛ ላይ ምንም ዓይነት ዕድል እንደያገኝ እንደ 

አባብ ልባምች ልንሆን ይገባል በፅድቅ ፍርድን እንደ ሽላማት አድርጋ ያመጣልሃል    

 ጋደኛ ኢስቃቂ የሆነ የፍርድ አጨዳ ታሪክ የተመሰከረለትን ነግሮኛል   

 

በጣም ወፍራም በሆኑ ሰዎች ላይየሚስቅና የሚቀልድ አንዱ ልጅ ነበር እያሳቀና 

እየቀለደባቸዉ በአስጋራ ሁኔታ ያስቃያቸዉ ነበር ከዛ ልጅ የአንገት ማበጥ ችግረ 

ገጠመዉና ብዙ ኪሎ ጨመረ ዉፍረቱም መቆጣጠር አቃተወ በቤተክርስቲያን ዉስጥ 

ስለተፈቱት ሰዎች ስለሚሰጠዉ ፍርደና ኩነኔ በግል እመስክራለሁ ፍቺዉ መጽሐፍ 

ቅዱስዊ ይሁን አይሁን እነርሱ የተወሰደባቸዉ የፈሪሳዉያን ዓይነት አመለካከት ነዉ 

እነዚህ ጀሰዎች በሙሉ በሕይወታቸዉ ወይም በልጆቻቸዉ ሕይወት ፍቺ 

እንደገጠማቸዉ መመስከር እንችላለን    

 

ቃል ኪዳን  

ቃል ኪዳን ብዘዉን ጊዜ የሚመሠረተዉ በሌሎች ላይ በምናደርገዉ ፍርድ ነዉ 

የምንገባዉ ቃል ኪዳን ግን ይገነባል ፍርድ ተመልከቶቸዉ ይላል ቃል ኪዳን ግን እኔስ 

ይላል እኛ ቃልኪዳን የምንመሰርተዉ ለራሳችን መልካም ሆኖ ሲታየን ነዉ ቃል ኪዳን 

በተፈጥሮዉ ቃሚ ነዉ አንዴ ቃል ኪዳን ነገባን ከቁጥራችን ዉጭ ይሆናል ለምሳሌ 

አንተ በዛ መንገዱ ላለመሄዱ ቃል ኪዳን ትገባለህ ነገር ግን እኛ የዘራነዉን ከማጨዳችን 

የተነሳ ራሳችንም ስህተት ፈላጌዎች ሆነን እንገኛለን አንዳንድ ጊዜ በሕይወታችን 
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እስኮሚገለጥ አመታትን ሆን እንኛለን ይችላል እንዳንድ ጊዚ በሕይወታችን 

እስኮሚገለጥ እመታትን ሊያስቆጥር ይችላል ነገር ግን ከዛ ቦሃላ ቃል ኪዳናችንን 

እስክምንስብረበት ጊዜና በኢየሱስ ስም እሰከምንክድበት ጊዜ ድርስ በጣም ጠንካራ 

ይሆናል ብዙ መጥፎ ባህረያቶቻቸን ሥር የሰደዱት በሌሎች ላይ በምንፈርዱበት ጊዜ 

የገባነዉ ቃል ኪዳኖች ናቸዎ  

መፍርድ ማቆም ማለት ከእነርስ ጋር ከስተሳስረን ገመዱ ከፍርዳችንና ከዉስጥ ቃል 

ኪዳን በቤተስቦቸችን ላ የመሠረትንዉ ነዉ ዘዳግም 5  16 እንዲህ ያላል  

ቁ 16   እግዚአብሔር እንዳዘዝህ አባትህንና እናትህን አክብር እግዚአብሔር  አምላክህ 

በሚስጥህ ምድር ላይ ዕድሜህ እንዲርዝም መልካምም እንዲሆንልህ ማክበር ማለት 

መታዘዝ ነዉ አክብሮት  ለመስጠት መጣተር ነዉ ማክበር ማለት መዉደድ ነዉ 

መንከባከብ ነዉ እና ይቅርታ ማድርግ ነዉ አንዳንንድ ጊዜ ቤተስቦቻችን ይሳደናል ነገር 

ግን እግዚአብሔር ከልባችን እንድንሞክርዉ 

ይነግረናል      

እኛ ቤተስበቻችንን በመጥፎ ልብ ብንፈርደባቸዉ እያዋዱናቹው ነዉ ማለት ነዉ 

የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ህግ ተፀዕኖ በተቃራኒ ልንሆን እንችላለን በማንኛዉም 

ራሳችን መመሠርት ካላብን ማንኝዉም ደርጀ በመደገፍ ወይም የመሰረትነዉን ቃል 

ኪዳን በመፈፀም በዉጤቱም ራሳችን ፃድቅ እንሆናለን እና ለሁኔታዊች ብቁ እንሆናለን 

ወይም ደግሞ በትክክል የፈረገነዉን ቃል ኪዳን በመሰበር እናም በዉጤቱም በመጣስ 

ራሳችን የገባነዉን ቃል ኪደን በመሰበር እናም በዉጤቱም ራሳችንን የምንኮንነ3 እና  

በሐፍረት እንታጠራለን ማቴ 5  33 37 አንዲህ ይላል ደግም ለቀደሙት  በዉሽት 

አትማል ነገር ግን መሐላዎችህን ለጌታ ስጥ እንደ ተባለ ስምታችኋል  እኔ ግን  

እላችኋለሁ ከቶ አትማሉ በሰመይ አይሆንም የእግዚአብሔር ዙፍን ነዉና በሞድርም 

አይሆንም የእግሩ መርገጫ ናትና በኢየሩሳሌምም አይሆንም የታላቁ ንጉስ ከተማ ናትና 
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በራስህም አትማል እዲቱን ጠገ/ር ነጭ ወይም ጥቁር ልታደረግ አትችልምና ነገር ግን 

ቀላችሁ አዎን   ወይም   አይደለም ይሁን ከነዚህም የወጣ ከክፋዉ ነዉ    

አንድ ሰዉ ቃል ኪዳን በሚመሰርትበት ጊዜ ቃል ኪዳትን ለመፈፀም የሚታመነዉ 

በራሱ ጉልበት ነዉ ይህም መርገምን ያመጣል ርምያስ 17.5 እንዲህ ይላል 

እግዚአብሔር  እስዲህ ይላል በስዉ የሚተመን ሥጋ ለባሽንም ክንደየመያደርግ ልቡም  

ከእግዚአብሔር የሚመለስ ሰዉ ርገሞ ነዉ  

እግዚአብሔር  ቃል ኪዳን ብተደርግ ለእግዚአብሔር  ፀጋ ዋጋ  ለመክፈል ትሞክር 

ነበር ይህም ሊገዛ አይችልም በሚያሳዝን መልኩ እርሱን በመፈፀም ራስህን ትፈፅማለህ 

ወይም እኔ ሁል ጊዜ አደረጋለሁ ብትል ለዛ ቃል ኪዳን የተገዛህ ትሆናለህ ለዚህ 

ምክንያቱ ቃል ኪዳን በዉጤቱ ፍርዱ ስለሆነ ነዎ  ደግምሞ ለዘርቶ ማጨዱ ህግ የተገዛ 

ስለሆነ ነዉ    

ቆላ 2 20- 23 በመጀመሪያ የሚያወራዉ ስለ ሥጋ ሐይማኖታዊነት ሥራ ነዉ 

በተጨማሪም በሥጋ ስለመደገፍ ከንቱነት ምሳሌ ይስጠናል ይህም ቃል ከኪፋንን 

ይጨምራል  

ቆለስይ 2 20-23  

20. ከክርስቶስ ጋር ምታችሁ ከዚህ ዓለም ነገሮች የተለያያችሁ ከሆናችሁ ታዲያ 

ከእነርሱ እንላተለያችሁ ዐይነት ሆናችሁ ስለምን እንደቲህ ላሉት ትዕዛዞች ትጋዛላችሁ   

21. ትዕዛዛቹም ሁሉ አትያዝ አትቅመስ አትንካ የሚሉ ናቸዉ  

22.   እነዚህ ሁሉ በሰዉ ሠራሽ ትዕዛዝና ትምህርት  ላይ የተመሠርቱ ስለሆኑ ሥራ 

ላይ ከዋሉ በኃላ ለመጥፋት የተወሰኑ ናቸዉ  

23. እነዚህ ትዕዛዘች በጋዛ ፈቃዱ በሆነ አምልከና በአጉል ትህትና ሰዉነትንም 

በማጋስቆል ላ ስለሚያረኩር ጥበብ ያላቸዉ ይመስሉ ይሆናል ነገር ግን ሥጋዊ ስሜትን 

በመቆጠጠር ረገድ ዋጋቢስ ናቸዉ    
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ቃል ኪዳን ከመሆኑ በፊት ቃል መግባት የምትችላዉ እንዴት ነዉ  

የትዳር ቃል ኪዳን እና ሌሎች በእግዚአብሔር ፀጋ ሐይል በስተቀር በራሳችን ብቃት 

እንደሞናደረጋቸዉ  መቁጠር የለብንም  

 

መፍትሔ ለፍርድና ለቃል ኪዳን ሐጢአት  

ለመንፈስ ቅዱስ በጣም ቅርብ ሆነህ ቆይ ከዛም ማንኛዉም መጥፍ የሆነ የተሸኮምከዉ 

ፍርድ ካላ ወይም ፍርዱ ሊሆን የሞኮረ ነገር ካለ መንፈስ ቅዱስ እንዲገልጥልህ 

ጠይቀዉ ይቅርታ ከዛ ነገር ተመለስ ይህንን ነገር በባለፈዉ ጊዜ ስለደረግከዉ ቃል 

ኪዳንም ደግመህ አድርገዉ አዕምሮህና ሰሜትህን ፍርድን ስለሚስብ ጠብቀው :: 

በ Dunklin የተፃፈ ከ Inner Healing የዉስጥ ፈዉስ መጽሐፍ የተወሰደ ምንም ዓይነት 

ፍርድ በሌሎች ላይ ብንዘራ መልስን ከሌሎች እንቀበላሉን ይህንን በማወቅ 

በምንሔድበት ቦታ ሁሉ ፍቅርና ምህረትን መዝራት አለብን ይህንንም ፍቅርዳና 

ምህረት እንደምንቀብል በማወቅ ነዉ ይህንን ፍርዳና ምህረትን እንደምንቀበል በማወቅ 

ነዉ     

ማንኛዉም በላፍላችን የተፈለፈለ ነገር በሁኔታዎች ይፈጠራል በነፍሳችን  ከዛ ዉስጥ 

ለሌሎች የምንቀርፀዉ በነፍሳቸዉ ይቀበሉታል ከዛ መልሶዉ ለኛ ይልከታል ስለዚህ 

ምክንያት ነፍሳችንን በመለኮታዊ ፍቅር ልናሽገዉ ይገባል     

እግዚአብሔር መርጠናል ማን ይቃወመናል የሚያፀዳቅ እግዚአብሔር ነዉ (ሮሜ 8 33)  

ከ Devotion መጽሐፍ የክርስቶ መስቀል የተወስደ ሰኔ   22 የማይቀየር የፍርድ ህግ  

በምትፈርዱበት ፍርዱ ይፈረዱባችኃላና በምትስፍሩበት መስፈሪያ ይስፈርባኃል ( ማቴ 

7 2 )  
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ይህ አባባል ጊዜ የወለደወ ፅንስ ሐስብ አይደለም ነገር ግን ዘላለማዊ  የእግዚብሔር ህግ 

ነዉ    ምንም ዓይነት ፍርዱ አንተ የምትሰጠዉ በዛዉ መንገድ አንተም ይደርዱብሃል  

ብድርን በመመለስና ተገቢን ቅጣት መስጠት  መካከል ልነት አለ ኢሱስ የሕይወት 

ነስረት ተገቢን ቅጣት መስጠት ነዉ ልክ በምትሰፍሩበት መስፈሪያ ይስፈርባችኃል 

የንደተባለ የሌሎችን ዉጤት ለመፈለግ ነዝናዘ ከሆንክ  አንተም በዛዉ ሕይወት ለአንተ 

መልሶ የሚከፍልኝ ነዉ ይህ ዘላላማዊ ህግ ከእግዜአብሔር  ዙፋን ረወደታች ለኛ 

ይስራል ( መዝ (18-25-26) ሮሜ 2-1 ይህንን ሲናገር በትክክል ግልፅ በሆና መንገድ 

ነዉ አንድ ብቻ  አይደለም የሚያየዉ ነገር ግን ራሱ ይኮነንበታል እግዜአብሔር 

ድርጊትን ብቻ አይደለም የሚያዉ ነገር ግን ራሱ ይኮነንበታል  ፤ እንደተስራም 

ጭምር ያዉቃል እርሱ ልባችንን ያያል  

ይህንን የፍርድንና የቀል ኪዳንን ሒደት በወላጅቻችን ላይ ከስራነዉ ፍርድ ሥር 

መስርት ለመስበር መጀመር ጥበብ ነዉ ይህ ነገር ከሴላዉ ከሠራተዉ ፍሮድ ይልቅ 

ሕይወታችንን ጎዱቶታል በወላኩታችን ላይ ምን አይነት ፍርድና ቃልኪዳን መንፈስ 

ቅድስ እንያሳየን መፀለይና  መፍቀድ አለብን እናም ይህንን ፀሎት በሕይወታችን ላይ 

ያላቸዉ የፍርዶና የቃልኪዳን ሐይል እስከሚሰበር  ድርስ ማለት አለብን    

ፍርድ ሰበራ ፀሎት  

እኔ በ-------------- ላይ በ------------- ምክንያት ፈርጀለሁ እኔ ይህንን ያንን ፍርደ 

በእየሱስ ስም ሰብሮ ሬ አለሁ    እኔ ---------------- ላይ ቃል ኪዳን አድርጌአለሁ 

ይህንንቃልኪዳን በኢየሱስ ስም እተዋለሁ  

ምዕራፍ 8  

የነፍሽ ትስስር  

በባርነት ለመቀየት ሌላኛዉ መንገዱ  
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የነፍስ ትስስር 16 የሚፈጠረዉ ሁለት ወይም ከሁለትየሚበልጡ ሰዎች በአንድ ላይ 

ሲተሳስሩ ነዉ የነፍስ ትስስር መልካም ወይም ክፋ ሉሆን ይችላል የረከሰ ወይም ክፍ 

ሊሆን ይችላል ረከሰ ወይም ቅዱስ  ቢሆንም ማለት ነዉ እግዚአብሔር ቤተሰብከልጁች 

ባል ከሚስቶ ጋደኛ ጋር እርስቲያኖች ከእርስቲያኖች ጋር ያላቸዉን ትስስር ቀድሰታል 

የነፍስ ትስስር በአጋቼ ፍቅር ትስስር የሰዎችን መተሳሰር ለመወከል በእግዚአብሔር  

የተረጋጋጠ ነዉ የነፍስ ትስስር የአጋጴ ፍቅርን ድልድይ ለማምጣት ነዉ የተሰየመዉ  

ከእግዚአብሔር ለነልካም እንሆንየፈለጋዉ በክፋ ተመስለ ክፋ የነፍስ ትስስር ደርጀያች 

አሉ በጣም ሕይለኛ የሆነ የንፍስ ትስሰሮች እንደ የግብር ሥር ግንኙት የትደር 

እናየቤተሰብ የነፍስ ቀርኝቶች ሁለቱንም ወጋኖች በመርገም የተጋዳ ያደርጋዋል 

ደግምም ለሌለዉ ወጋን በረከትም ይሆናል ለምሳሌ የ16 ኣመት ልጅ ከቡና ቤት ሴት 

ጋር ወሲብ  ቢፈፅም ያ ልጅ በዛች ሴት እርግማን ብቻ ሳይሆን ሚጎዳዉ ያቺ ሴት 

የግብረ ስጋ ግንኙነት ፈፀመችባቸዉን የወንዶች እርግማን በሙሉ ነዉ የሚጎዳዉ ከዚህ 

የተነሳ ይህች የቡና ቤት ሴትና ይህ ልጅ ከሺዎች ወይም ከሚሊዮናች ሌሎች ስዎች 

ጋር የነፍስ ትስስር አድርጋዋልና በእነዚህ ሰዎች ሁሉ እርጋማን እንዲሁ ይጎዳሉ ትንስ 

ዳግም እንዳ የኗዳኛ የነፍስ ትስስር ዓይነት አለ    

 

መልካም የነፍስ ትስስር የሚባለዉ በመጀመሪያ የሚመስርታዉ በቤተሰብና በልጅች 

ሕብረት መካካል ነዉ ጤናማ ልጁ እንደሚያድግ ሁሉ ከተወሰነ ቀጥሩ ካላቸዉ 

ጋደኞች ጋር ጤናማ የሆነ የነፍስ ትስስር ይመስርታል በመጨረስም በጣም  

ከሚቀርበዉ ሰዉ ጋር የነፍስ ትስስር ይመስላ ለመመስራት የተዘጋጀ ይሆናል ይህን 

በጋብቻ ምክንያት ይፈጠናል ከዚህ ቦሃላ የተጋቡ ጥንዶች ከሌሎች  

ክርስቲያኖች ጋር የፍቅር የነፍስ ትስሰር ይፈጥራሉ  
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የጋብቻ የነፍስ ቀርጃት  

16 በዚህ ምዕራፍ ዉስጥ የሚበዛዉ መረጃ ከ ዉስጥ ፈዉስ የተባለ መፅሐፋ  የተወስደ 

ነዉ ስምንት ፍርዳችና የነፍስ ቀርኝት በፈቃዱ የተወሰደ ነዉ  

Copyright 1992  በ Dunklin memorial church – 150B  በፈቃዱ የተወስደ  

ኤፌሰን 5 31 እንዲህ ይላል ስለዚህ ሰዉ አባቱንና እናቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር 

ይተባበራል ሁሉቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ ባልና ሚስት በፍቅር ተስስሩ ማለት ነዉ  

ማቴ ዎስ 19   6 ስለዚህ አንድ ሥጋ ናቸዉ እንጂ ወደ ፊት ሁለት አይደሉም 

እግዚአብሔር ባልንና ሚስትን እግዚአብሔር ያጣመርዉ እንደ ሆነ ነዉ እግዚአብሔር 

ባልንነና ሚስትን ካጠመር ይህ ሁል ጊዜየሚከስት አይደለም በ 

 

 

ቤተስብ ከልጅ ጋር የለዉየነፍስ ትስስር  

 

በቤተስብና በልጁ ላይ መካከል የነፍስ ትስስር ባይመሠረት ልጁ ወይም ልጁቷ 

የተቀረዉን ዘመኑን ተጠፋለእ /ያጠፋል ቀጠይነት ባለዉ ምርመራ ይህ ልጅ የነፍስ 

ትስስር ለመተካት የተጎዳ ይሆነላ ይህም ክፋ ነገር ነዉ  

የዬሴፍ ቤተስቦች በምድራቸዉ ድርቅ ስለነበር ምግብ ለመፈለግ ወደ ግብፅ መጡ ይህ 

የሆንዉ ዩሴፋ በግብፅ ምድር ሆኖ ሳለ ነበር ዩሴፍም ማንቱን በመደበቅ የንደሞቹን 

ሰላም አለ አለማዉም በብንያም አይበት ዉስጥ የሚጠቅው የብር ዋንጫ በማሰቀመጥ 

እና እነርሱን እንደ ሌባ በመያዝ ብንያምን መልሶዉ እንዲያመጡትና አባቱንም 

ያዕቀብን ቡእንዲሁ እንዲያመጡት በማሰብ ነዉ ይህንን ማታለል ያደርገዉ ይህ ሁሉ 

ሲሆን የተደበቀዉን ብንያምም እንዲመልሰዉ ይሁዳ ጋር የነፍስ ይለምላዉ ነበር ይሁዳ 
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ነገሩን ሲጥገር አባቱ ያዕቆን ከብንያም ጋር የነፍስ ትስስር እንዳላዉና ያንን መሰበር 

ደግም ያዕቆብ እንዲምት መክንያት እንሚሆን ተናገረ   

ምክንያት እንሚሆን ተናገር  

ዘፍ 44  30 31 አሀንም እኔ ወደ አባቴ ወደ ባሪያህ ብሄዱ ብላቴናዉም ከእኛ ጋር 

ከሌለ ነፍሱ በብላቴናዉ ነፍስ ታስራለችና ብላቴናዉ ከእኛ ጋር እንደሌለ ባየ ጊዜ 

ይምታል ባሪያዎችህም የባሪያህን የአባተችንን ሽበት በኃዛን ወደ መቃብር ያወዳሉ     

 

የንፍስ ትስስር   

ልጅ በሚወለዱበት ጊዜ ህፃኑ ከመተሰቡ ጋር ይተሳሰራል ጤናማ የነፍስ ትስስር በቀሪዉ 

ዕዱሜ ሁሉ ለልጅ የፍቅር አጋልግሎትና ደህንነት ይመሰርታል ይህ የነፍስ ትስስር 

የልጁን ማንነት ለማጠንከር ይርዳል  

ቢሆንም ግን ልክ አንዱ የደርሰ ወጣት ልጅ ወደ ጋብቻ እንደሚገባና መለየት 

እንሚያስፈልገዉ ሁሉ ከቤተስቦች መካካል የነፍስ ትስስርን የሚይተወበት አንድ ሁኔታ 

አለ እኔ በመርዛማ እናቱ ቀጥር ሥር ያለ ተለቅ ያለ ሰዉ አይቻለሁ በፍፃሜዉም 

በጋብቻዉ እግዚአብሔር በሆነ ሕብራት ለያድግ አልቻለም 

  

የጓደኝነት የነድስ ትስስር 

የጓደኝነት የነፍስ ትስስር በሁለት የእግዚአብሔር ሰዎች የሚደርግ ከሆነ ለበረከት 

ይሆናል ምንም እንኳን  ደካማ የነፍስ ትስስር ዓይነት ቢሆንም ማለት ነዉ እነርሱ ሁል 

ጊዜ በተፈጥሮአቸዉ መንፈሳዊ አይደለም እናም ሁል ጊዜም እንደ የመርገም ቱቦ 

አይሆኑም  

 

የናታንና ዳዊት 
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1 ሳሙኤል 18 1 ዳዊትም ለሳኦል መናገሩን በፈጸመ  ጊዜ ዬናታን ነፍስ በዳዊት ነፍስ 

ታስር ዩናታንም እንደ ነፍስ ወደደዉ ይህ ደግሞ ሌላኛዉ ዓይነት የንፍስ ትስስር ነዉ 

ይህም ንፀህና በፍቅር የተመሠረተ ነዉ ምሳሌ 18  24 ብዙ ወዳጆች ያሉት ሰዉ 

ይጠፋል ነገር ግን ከወንዱም አብላጦ የሚጠጋጋ ወዳጁ አለ ይህ የተለዩ ማዕርግ ነዉ 

ይህም በተሰጡ ጓደኛሞች መካከል የመገኝ ነዉ     

 

የክርስቲያን የነፍስ ትስስር  

 ኤፌ 4 16 እንዲህ ይላል ከእርሱም የተነሳ አካል ሁሉ እያንዳንዱ ክፍል በልክ 

እንደሚሠራ በተስጠላት በጁማ ሁሉ እየተጋጠመና ዐየተያያዙ ራሱን በፍቅር ለማነፅ  

አካሉን ያሳድጋል    

የክርስቲያን ሕብረት በሰዉነታችን ዉስጥ ካሉ እያንዳንዱ ብልትበ እርሱ በርሩ  

ህብረት ጋር ይነፃፀራል ይህ የንፍስ ትስስር የክርስቶስን አካል ለማነፅና ጥራዉን 

ለመፈፀም  ይረዳዋል  

ሌሎች ጥሩ ላልሆነ ተፅዕኖ የብቃት ደርጀ እንዳላቸዉ ክርስቲያንና የጓደኝነት የነፍስ 

ትስስር ጥሩ ሆነ የሕይወት ዘይቤ ከሌላቸዉ ሰዎች ጋር ምንም ዐይነት የቀርበ ህብረት 

እንደናደርግ ሊጎዱን ስለሚችሉ ነዉ  

 

የክፉ ጓደኛ የነፍስ ትስስር  

1ቆሮነረቶስ 15 33 ሲናገር አትሰቱ ክፉ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ያተፋል 

ምሳሌ 22    24  25 ከቀጡ ሰዉ ጋር ባልንጀራ አትሁን ከወፈፍተኛም ጋር አትሂዱ 

መንደዱን እንትማር ላነፍስህም ወጥመዱ እንደተገኝህ     
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ከክፋ ጓደኛ ጋር የሚደረግ የነፍስ ትስስር በሐጢአት አንዲያዝ ሰዉዮሙን ያሰናክለዋል 

ጓደኞቻችን ሊቀይሩን ይቻላሉ ሰለዚህ ትክክለኛዉን መምርጥ በጣም አስፈላጊ ነገር ነዉ 

    

አጋንንታዊ የነፍስ ትስስር 

1ቆሮንቶስ 6 16 እንዲህ ይላል ወይስ ከጋለምታ ግር የሚተባበር አንዱ ሥጋ እንዲሆን 

አታዉቀምን ሁለቱ እንዱ ሥጋ ይሆናሉ ተብሎአልና  

አጋንንታዊ የነፍስ ትስስር የሚፈጠረዉ በፍቅር የተመሰረተዉን መልካምና ቀዱስ 

ትስስር በማስመስመስል ነዉ መልካም የነፍስ ትስስር የሚመስርተዉ በፍቅር ነዉ 

አጋንንታዊ የነፍስ ትስስር የሚመሰረተዉ በምኞት ነዉ ለምሳሌ ከጋብቻ ዉጭ 

የሚደርግ የወሲብ ግንኘነት ወደ አጋንንታዊ የነፍስ ትስስር ያመራል በዝሙት ወይም 

አጋንንታዊ የሆን ትስስር ቅዱስ የሆንዉን ሕብረት ያጠፋዋል ይህም በጥልቅ ፍቅርና 

በእምነት የተመሰርቱ ነዉ    

ሮሜ 1 26-27 እንደህ ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ለሚያስነወር ምኞት አሳላፎ 

ሰጣቸዉ ሴቶቻቸዉም ለባሕረያቸዉ የሚገባዉን ለባሕረያቸዉ በማይገባዉ ለዉጡ 

እንዲሁም ወንደች ደግሞ ለባሕርያቸዉ የሚገባዉን ሴቶችን መገናኘት ትተዉ እርስ 

በርሳቸዉ የሚገባዉን ብድራት በራሳቸዉ ተቀበሉ  ፤ 

ብላሹየሆነ የሆነ  የነፍስ ትስስር የሚፈጠረዉ ተመሳሳይ ፆታ በሆኑ መካከል ነዉ ገብረ 

ሰደማዊነትና የሴት ለሴት ጋብቻ የሚደፋፈረዉ በምኛች ነዉ ምንም እንኳን ራሳቸዉን 

አፍቃሪ ነን ብለዉ ቢጠሩም ማለት ነዉ በተጨማሪም ብልሹ የሆነ የንፍስ ትስስር 

ያለቸዉ በሰዉ ልጀና በእንስሳ መካከል ወደለዉ ግንኙነትም ያደጋፊ የዚህ የብልሽነት 

ፍግመ ሲገለለፅ አዉሬነት ነዉ ከእስሱ ጋር መገናኘት ነዉ ጥቂት ከእንስሳ ጋር የነፍስ 

ትስስር የሚያደርጉ  ወደ አዉሬነት ያዘነብላሉ እነርሱ ከእንስሳት ገደብ የለሽ ባህርይ 

ጋር ይመስሰለሉ  
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የተባለሽ የቤተሰብ የነፍ ትስስር 

ኢየሱስ ብዘዉን ጊዜ ከቤተሰብ ጋር ሕብረት አደገኛነት ይናገራል ፍፀም በሆነዉ ዓለም 

የቤተስብ የነፍስ ትስስር አስፈላጊና በረከት ነዉ ቢሆንም ግን አንተ ሕይወትህን 

ከኢየሱስ ጋር ለማራመድ ብትፈልግና ቤተሰብህ ግዳ ካልፈለን በመንፈሳዊ ሕይወትህ 

ላይ ትልቁ ክፋ የሆነ ተፅዕኖ መጣል እንደዉም እግዚአብሔር አንዱትክዱና ወድ ጋላ 

እንዱ ትመለስ ሁሉ  ሊያደርግህ ይችላል    

ሊቃስ 14፤ 26 ሲናገረ ማንም ወደ እኔ የሚመጣ ቢኖር አባቱንና እናቱን ሚስቱንም 

ልጁቹንም ወንድሞቹንም እህቶቹንም የራሱን ሕይወት ስንኳ ሳይቀር ባይጠላ ደቀ 

መዝሙሬ ሉሆን አይችልም       

በወለጁና በቤተስብ መካካል ያለዉ የነፍስ ትስስር ጤናማና ጠቃሚ ነዉ ልጁጎልማሳነት 

ሕይወት ቀጣይነት እስካለዉ ድርስ ማለት ነዉ ልጅ ወይም ልጅቷ ለጋብቻ ዝግጁ 

ከሆነች የጋብቻ የነፍስ ትስስር እንዲመሰርት ከቤተሰብ ጋር ያለዉ የነፍስ ትስስር 

ያ  ቆማል ፤ 

  አባት ሴት ሊጁን ለትዳር ሲሰጥ በባሉዋ ምርጫ ከባድ የነፍስ ትስስር ከእርሱዋ ጋር 

  ያደርጋል  በአባትዋና በልጁ መካከል ያለው የነፍስ ትስስር በሚገባው ሰዓት ከባዳ 

ካልሆነ ጥሩ  ነው  ጠቃሚ የነበረው ግንኙነት በቁጥትርና በንብረት ኩፉይሆናል ማለት 

  ነው  

   በቤተሰብ ሕብረት መካከል ብልሹ የሆነ ወሲብ የሚከናወነው በአባትና በሴት ልጅ 

 መካከል  በእናትና በወነንድ ልጁ  መካከላ  በወንድምና በእህት  መካከል  በአጎትና 

በእህት ልጅ  መካከል በአማትና በአማች  መካከል ወይም ሉላ ቅርብ የቤተሰብ ትስስር 

በዘመዶች መካከል የሚደረግ ይግብረ ሥጋ ግንኙነት   ነው  በወሊድ ጊዜ በበተሰብና 

ያለውን ያለእስፈላጊ ግንኙነት ቢታጣ ልጁ የሆነ ነገር   ይጎድለዋል  ይህ ዓይነት ስሜት 

 ይሰማዋል  ይህ ደግሞ ልጁን እረፍት አልባ ያደርገዋል ደግሞም በሕይወቱ ዘመን ሁሉ 
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ይህንን እንደፈለገ   ያደርገዋል  ሰይጣን ይህን ዓይነት ሰው በቀላሉ ውሸት ወደ ሆነ 

ብልሹ ወደ ሆነ የነፍስ ከሌሎች ጋር እንዲያደርግ   ይገፋዋል  

    ዘፍጠረት 50 10 ሲናገር በዮርዳኖስም ማዶ ወዳለችው አጣድ ውድማ መጡ 

እጅግ ታላቅ በሆነው በጽኑ ለቅሶም   አለቀሱለት  ለአባቱም ሰባት ቀን ለቅሶ  አደጉለት

  

 ዘዳግም 34 8 ሲናገር የእስራኤልም ልጆች በሞአብ ሜዳ 30 ቀን ለሙሴ  አለቀሱለት

  ለሙሴም የልቅሶው ወራት   ተፈጸመ  

   አንድ የቤተሰብ አባት ወይም የቅርብ ጉዋደኛ ሲሞት ከዛ ሰው ጋር የተመሰረተ 

የነፍስ ትስስር   ይፈርሳል  የተወዳጁን ሞት ተከትሎ የሐዘን ጊዜ የሚሆነውን 

በመጀመሪያ በተመደበ የጊዜ ገደብ ይሆንና የነፍስ ትስስር   ያበቃል  

  የተራዘመ ሐዘን የሚያሳየው የነፍስ ትስስሩ የመቀጠሉን   ሁኔታ  ይህም የሐዘን 

ትካዜና የብቸኝነት እና የሌላ መንፈስ እንዲመጣ   ይጋብዛል  

 

 አጋንንታዊ የነፍስ ትስስርን መስበር 

 

ክፉ የነፍስ ትስስር እንደሚታወቀው መንፈሳቸው ተቃራኒ   ነው  የእኛ ታማኝ ለመሆን 

መወሰን ፈውስን የመቀበላችንን ሁኔታ   ይወስነዋል  

2ቀፐረፐንቶስ 6 17 ሲናገር ከመካከላቸው ውጡና የተለያችሁ ሁኑ እርኩስንም ነገር 

አትንኩ  ይላል  ሁሉንም የሚገዛ   ጌታ   እኔም እቀባለችኃለሁ  

2ቆሮንቶስ 6 18 ሲናገር ለእናተንተም አባት እሆባለሁ እናንተም ለእኔ ወንድ ልጀችና 

ሴ ት ልጅች ትሆናላችሆ የ ላል  
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ማቴ 16 19 ሲናገርየመንግሥተ ስማያትንም መክፈቻዎች እስጥሃለሁ በምድር 

የምታስርዉ ሁሉ በስማያት የታሰር ይሆናል በምድርም የምትፈዉ ሁሉ በስሚያት 

ተፈተይሆናል  

ከዚህ አጋንንታዊ ከሆነ ነፍስ ትሰስር ጋር የቱንም ህል ሐጢአት ብንያያዝም በኢየሱስ 

ክርስቶስ ደም ለመተዎ ንስሀ ለመግባት ይህንን መጥፎ የሆኑ ጉባት ለመፍታነ ነፃ 

ለማዉጣት በመንፈስ ቅዱስም ለመሞላት  

ሐይል አለን  

 

የፀሎት ጥቆማዎች 

 

1. በፀሎት ዉስጥ በመንፈስ ቅዱስ ትናድተህ አንተ ማንኛዉንም ዓይነት የግብር 

ሥጋ ግንኙነት ከዚህ በፊት አብረህ ያደርግካቸዉን ሰዎች ሁሉ እንዱታስታዉስ 

እግዚአብሔር እንዲርደህ ፀልይ አንተ ይህንን ዱርጊት ለማስታወስ በማትችልበት 

በወጣትነት ጊዜ የተፈፀመ የወሲዱ ድርጊት ካለም እንዲነግርህ ጎታን ጠይቀዎ  

2. ይህ ጠንካራ መንፈሳዊ የሆነ ዉጊያ ነዉ ስለዚህ የወህንን ብቻችንን ማድርግ 

የለብንም በዚህ ፀሎት ዉስጥ ሊመራን ይችላል ብልን የምናምነዉን በሳል ክርስቲያን 

ማግኘት አለብን ይህም ጤናም የሆነ የንፍስ ትስስርን ይገነባል  

3. በእግዚአብሔር ላይ  ለተስራዉ ሐጢአት ንስሀ መግባት አስፈላጊ ነዉ 

የእግዚአብሔር ህግጋት ተጠሰዋል እግዚአብሔር ላስቀመጠልን ድንበር ምኞት ለድርነሩ 

በላይ እንድንሄድ አድርጎናል ሐጠአቱ  ባለማወቅ በሰራም እንካን እሱም ይቅርታ 

ያስፈልገዋል አንተ እራስህ የፈጠረከዉን የተላሽየነፍስ ትስስር እግዚአብሔር ይቅር 

እንዲልህ እግዚአብሔር ጠይቀዎ  
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4. ሰይጣን ከእንተ የወስደብህን ነገር በሙሉ መልስህ በመዉስዱ የሰይጣንን ቤት 

አፍርስ ሰይጣን በአንተ ላይ ምንም ዐይነት ሕጋዊ መብት እንዳየወኖርዉ 

በእግዚአብሔር ገት ተናዘዝ አንተ  በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይስነሩ ዘንዱ 

የለየሃቸዉን እያንዳነረዱ አጋንንታዊ የነፍስ ትስስር አዉጃቸዉ  

5. ከነፍስ ትስስር ጋር የሉትን ክፋ መንፍሶች በእግዚአብሔር በጌታ በእየሱስ  

ክርስቶስ ስም እንዲለቅቁ እዘዛቸዉ የነፍስ ትስስር በምትስብረበት ገዜ በታቸለህ መጠን 

በጣም ግልፅ ሁን የነፍስ ትስስር የወሚፈጠሩት ከገታብች ዉጭ  አንተ የወሲብ 

ግንኑነት ካደርግካችዉ ሰዎች ጋር ነዉ እያንዳንዱን ስም  ጥራና የነፍስ ትስስር ስበር 

ከእንስሳ ጋርስ የነፍስ ትስስር አለህ  

6. ተፈጥሮኢዊ ያልሆኑ የነፍስ ትስስር ከቤተስብ አባል ጋር ብልሹ የነፍስ ትስስር 

አለህ ለምሳሌ እንዴ ኮከብ ቆጣሪነት ማፍዘዝ የዳም ቃል ኪዳን ቅዱስ ያልሆነ ቀል 

ኪዳን መጪዉን ሁኔታ በከከብ ቆመማወቅ እና ሌሎችም ዉርጃን /ፅንፅ ማቃርጥ 

አድርገኻል ወይም ደግም ዉርጃ ለተደረበት ልጅ የአባትነት የነፍስ ትስስርህ በአንተና 

ባልተወለደዉ ልጅህ መካከል ተቀርጣል  ፤ 

 

የነፍስ ትስስርን የሚሰበር ፀሎት   

የነፍስ ትስስረ ያለዉ በተወሰኑ ሰዎች መካከል ነዉ ስለዚህ የነፍስ ትስስርን መስበን 

መዳርግ ያለበት ከእነዛ የተወሰኑ ሶች ጋር ነዉ ይህ እና በፈርዱንበት ሰዉ ላይ ይቀርታ 

ለምንጠይቀበት ሁኔታ ጋር ተመሳሳይ ነዉ ሰምች ወደአዕምሮህ ባይመጡ ሑኔታዎችና 

አንዳንዱ መግለጨዎችን መጠቀም ይችላል በተጨማሪም ፣በጣም ግልፅ በሆንን ጊዜ 

በጣም በግልፅ ሁኔታ ንስሀ ለመግባት ይመእናል ለነፍስ ትስስርም ሆነ ለፈርድንበትም 

ሁኔታ የነፍስ ትስስር ልክ እንደ ተጣበቁ ሁለት የቅንጣት ቁረጥራጭ ነዉ ቀፈጥራጨቹ 

በሚለያየብት ጊዜ አንድ ቀራጭ ብቻ ይቀራል  
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እኔ መጠን የሌለዉ የነፍስ ትስስር ከ ---------- በጋር ነበርኝ እንዚህ የነፍስ ትስስር 

እንዳደርግ ስላደርኝ ድርጊት ፣ጌታ የሱስን አሁን ይቅርታ እጠይቃለሁ እናም ከእኔ ጋር 

የነፍስ ትስስር ያደርጉትንም ይቅር እላቸዋለሁ የነፍሴን መልሼ እወስዳለሁ እኛም በእኔ 

ላይ የተጣበቀዉን ማንኛዉም  ዐይነት ቀሳቀስ እፈታለሁ 

ለእነዚህ ሐጢአቶቼ ንስሀ እገባለሁ ( ሐጢአቶችህን ሁሉ  ዘርዝርህ ፃፍ) በእየሱስ ስም 

ንስሀ እገባለሁ  

የነፍሴ ትስስርን ከ------------ ጋር የገባሁትን እስብራለሁ የነፍሴን ቁሳቁሰች በሙሉ 

በእየሱስ  ስም ከእንርሱ እወስዳለሁ የእነርሱንም እስጠለሁ ( የሰዎች ስም ዝርዝር በባደ 

ቦታ ይፃፋል )  

ለማንኛዉም በአንተ  ላይ ለተቆጣሁት ቀጣና ቅሬታ እነዚህ ነገሮች ሁሉ በእኔ ላይ ጋር 

ተባብሬአለሁና እገባለሁ በዚህ ሐጢአት የተባበሩትን ሰዎች ቀጣና ቅሬታ ንስሀ እገባለሁ 

ይቅርም እላቸዋለሁ ለዚህ ሐጢአት ጋር የታቀሩኛ ማንኛዉም ክፋ መንፈስ እንዲለቅቅ 

በእየሱስ ስም አዝዛለሁ ጌታ ሆ በመንፈስ ቅዱስህ በላች አመስግንሃለሁ አከብርሃለሁ 

ሁሉንም ክብር አንተ ዉስድ አሜን 

 

ምዕራፍ 9  

ሐዘንተኛነት  

ለመፈወስ የሚወስዱ እርምጃዎች  

 

ሐዘንተኛነት ለማንኝወም ለጠፋ ነገር የለዉ ልጁ ያለዉዴታ ተፈጠወሮኢዊ ምላሽ ነዉ 

በሕይወታችን ልዩነት የሚያመጣዉ ነገር በሐዛን የምናደርገዉ ነገር ነዉ አቅፈን 

ልንይዘዉ እንችላለን እናም እንደልኖርም ልናስመስል እንቻላለን ወይም በሕይወት 

ዘማችን በሙሉ ሐዘንተኛ ሆንን መቀጠል እንችላለን እናም በራሳችን ጉዳጋዱ ልንቆይ 
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እንችላለን  ኁሉም ሞላሽች በባርነት ዉስጥ ያቆዮናል ቢሆንም ግን ሐዛንን ለመነጋጋር 

ጤናማ መንገድ አለ ይህም መንገድ ኢየሱስ እኛ ለጠነዉ ነገር ምቶልናል ኢየሱስ 

ከእኛ ጋር ቦታ ተለዋዉጧል አሁን እኛ የእርሱን ገውስ እንዴት መጠቃም እንዳለብ ን 

ማወቅ ያስፈልጋናል አንተ በሕይትህ በወደመዉ ነገሮች ከእግዚአብሔር ጋር እርግጠኛ 

መሆን አለብህ በወጣትነት ጊዜ የነበሩ ፀፀቶች ሊሆኑ ይችላሉ ምን አግባት ስዎች ሊሞቱ 

ብህ ይችላል የቤተስብ ማጣት የልጅ ማጣት በሞት ምክንያት ፍቺ ወይም አመፅ 

ዝርዝሩ ሊቀጥል ይችላል ስዎች ግልማቸወጁ ሲጠፋ በሕይወታችዉ ዉስጥ ራዕያቸዉና 

ዕቅዳቸዉ ሲጠፋ ሐዘንተኛ የሖናሉ  ብዙ ጊዜም እነዚህ ሁሉ ስዎች ህመማቸዉን 

አ3ንካን የሆነ ነገር እንፋጡ ህል አያስቡትም በዚህ የተነሳ እንደ ቁስል ሆኖ 

ሕይወታችዉን በአተቃላይ እንደ ቁስል  ያማቸዋል  

 

ማልቀስ ሐዘን  ነዉ 

 ማቴዎስ 5 2-4 እንዲህ ይላል አፍንም ከፍንም ከፍን አስተማሪቸዉ እንዲህም አለ 

በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፅዓን ናቸዉ መንግስተ ሰማይት የእነርሱ ናትና የሚያዘኑ 

ብፀዓኑ ናቸዉ መድናናትን ያገኛሉና  

ማልቀስ የሚመጣዉ ከጥልቅ ልብ ዉስጥ ነዉ ሐጢአት ከምላበት ድርጊት አይደለም 

ነገር ግን በማንፈስ ዱሃ መሆንህን ከማውቅ ነዉ እራስህ በራስህ ለመስራት ከመሞከረህ 

ከመመለስ ነዉ እና የእርሱ ፍቅርና ፀጋ ሊረዳህ ሲመጣ ከማየት ነዉ  

በአሜሪካ ት/ቤት በእዉነተኛ ታሪክ ላይ የተመሠረተ በተለያዩ የቆስቃላ ሰዎች 

የመኖሪያ ያለዉ ልወም አይቻለዉ የእንዚህ የጋብቃል ስዎች የሕዘወብበዛት 

የተመስርተዉ ወደ ከፍተኛ ደርደ ት/ቤት ከመጡት ከተለያየ ባህል ነዉ የ 15   ዕድሜ 

ልጁች የወንበዴዎች አባል ነቸዉ አደንዛዥ ዕፅ የሚጠቀሙ ናቸዉ ጥቀሮች 

ለካቲናወያን እስያወን እርስ በርሳቸዉ ይጠላለሉ በዚህ ሁኔታ ነገሮች የመለወጥ ልብ 
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ያለዉ አነድ ወጣት ነጭ አስተማሪ መጣች ይህች አስተማሪ እርሱን ከጠላት ንፅህ 

ልጅች ጋር ለጥቂት ጊዜ ሞከርች ነገር ግን ተስፋ አልቆርጠችም  

ይህች አስተማሪ ሙከራ አደርጉች ይህም የሐዘንን ክብደት በትክክለኛ መንገዱ 

ለማሳየት ለሁሉም ተማሪዎች የማስታሽ ደብተር ስጠች እያንዳንዱንም ተማሪ የየዕለት 

ሐሳብ እንዲፅፍ ጠየች የማስታወሻ ደብተር ስጠች እያንዳንዱንም ተማሪ የየዕለት ሐሳብ 

ተመለሱና ሰፈቃዳቸዉ አስተማሪያቸዉ ነዉ በቆስጋሳ ስዎች መንደር ያደርጉትን 

የሶዋች ስቃይ ሁኔታ ከቤተስቦቻቸዉየደርሰባቸዉን ጥቃት እና ሌሎችንም ነገሮች ሁሉ 

ፃፍ እንዚህ ልጅች እያዘኑ ነበር የርህራሔን ጀሮ ይወስዱ በቸዉንም ያፈስሱ ነበር ይህ 

የዉነተኛ ታሪክ ያሳዝን ነበር ተማሪዎቹነ አስተማሪቸወን ይወዱና የከብሩ ጀመር ሰለሌላ 

ሰዉች ጭንቀት መጽሐፍ ማንበብ ጀመሩ ስለ ናዚ እልቂት እና የተለያየ ባህሉች 

መተሳስርና ስለ እርስ በርስ መዋደድ ማንበብ ጀመሩ ከዛ ምን ሆነ ከሐዘናቸወጁ ተፅናት 

እናም ተፈወሱ ስለ አጣኸዉ ነገር ሐሳብን ከጌታጋር መመዝገብ ሕይለኛ ነዉ  

 

የሚከተለዉ ከዉስጥ ፈዉስ መጽሐፍ 17 በዚህም ተከታታይ ትምህርት የምንጠቀመዉ 

ምንባብ ነዉ  

መማር የሚያስፈልገን በጣም አስፈላጊዉ ነገር እንዴት ማዘን እንደለብን ነዉ ማዘን 

ማለት ስለአጣነዉ ነገር የምናስበበትና የምናለቅስበት ችሎታ ነዉ እግዚአብሔር የማዘን 

ችሎታ ስጥቶናል 17ኛዉ የዉስጥ ፈውስ  Copyright 1992 Dunklin memorial 

church  በፈቃድ የተወስደ 1508 

ማዘን  

ከኛ መካከል በምት ምክንያት የቤተስብ አባላትን ልናጣ እንችላለን ከዚህ የተነሳ ልናዝን 

እንእላልን በሕይወታችን ይህንን የመጠት ነገር በሚገጥመን ጊዜ ችግር ሊነሳ ይችላል 

ነገር በእነዛ ማጣቶች አትዘኑ ከማዘን ይልቅ ወስጣችን እንዲጠነክር እናደጋለን 
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በዉጠቱም ለእነዛ ነጋሮች በተሳሳተ መንገድ  ምላሽ እንስጣለን በእነሱ ላይም 

ቅርየምንስኝናየምንቆጣ እንሆናለን ጉዳቱን ሕመሙንና ጥፋቱን አናስተዉልም እና 

በእነዚያ ነገሮች እግዚአብሔር እንዲያገለግለን አናደርግም› 

በብርተስብ ዉሽትን ንገረን እዉነት ነዉ ብለን አመንን መንዶች ማልቃ እንደሌለባቸዉ 

ተነገረን ሰለዚህ ጋበዝ ትናንሽ ልጅች ወንድ ለመሆን ከፈለጉ አያለቅሱም ወንድ ሰዉ 

ጉዳቱን ሰሜቱን ወይም ህመሙት አያሳይም ነገር ግን ያ ዉሽት ነዉ  

የሚሰማንን የሀዘን ስሜት ለመግለፅ ለራሳችን ከልቀድንለት ይህ በዉስጣችን ያለ ትልቅ 

ጨከራ ነዉ ለእግዚአብሔር በያም ክፋትና  ተማኝ መሆን እንደለብን አናስበዉም እርሱ 

ግን እናዚያን የሕይወት ክፋላችንን ይፈዉስናል እኛ እናዚህን ነገሮች ወደ ክርስቶስ 

ብርሃን ባመጣን ጊዜ ፈወሱን ሊያገለግለን ይችላል በሕይወታችን ዉስጥ ራሳችንን 

የሚጉዶ ብዙ ነገሮች በዉስጠኛዉ የዓጀንሮ አችን ገባ ነገር እኛ ለድርግቶች 

በምንሰጠዉ ምላሽ እና በየቀኑ በምንገናኛቸዉ ሰዎች በእኛ ላይ ተፅዕኖ እያመጡ 

መቁጠላቸውን ነዉ እንዴት ታማኝ መሆን እንደለብን ማወቅ አለብን ማዘን እንዳለብን 

ነዉ ወደ ዉጭ ለማዉጣት ስናደርግ እግዚአብሔር  በዉስጣችን ሒዳቱን ይጀምራል 

ከዛ ዉጭ ለማዉጣት ስናደርግ እግዚአብሔር በዉስጣችን ሒዳቱን ይጅምራል ከዛ 

እወቀት ይስጠናል ስለእናርሱም ጥበብ ይስጠናል ከዛም ፈውስ ይከናወናል  

ለፈዉሳችን አንድ መሰናክል ደግም በምናዝንበት ጊዜ እኛ ማየት የምንችላዉ  በእኛ 

ጋን ያሉትን ሁኔታዎች ብቻ ነዉ  በሐዘን ዉስጥ አንድ አደጋ አለ በሐዘኑ እኛም 

እያዛለን እኛም ራሳችንን ከዛ ዉስጥ ለማዉጣት አንፈልግም በሐዘን ከተያዝን በጣም 

የምንጨነቅ እንሆናለን በርህሔና በኩነኔ ተሞልተን ራሳችንን እናገኛለን ለማዘን የተወሰላ 

ጊዜ አለ ነገር ግን ከዛም ለመዉጣት ጊዜ አለ  
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ማኛቸዉም ሰዎች እግዚአብሄር በሕይወታቸዉ ሊያፈራዉ ያለዉን ነገር ከእርሱም 

የሚመጣዉን ነገር ለእነርሱ የመጀመሪያ አላማ የሆነዉን ነገር ማጠፍ የሚችሉ አሉ 

ብዮ አላምንም  

እንዴት ነዉ ከእግዚአብሔር ጋር መተባበር የምንችለዉ ዋና ዋና ቅመምችስ ምንድር 

ናቸዉ ብዘ ናቸዉ አቀርባቸዋለሁ ቢሆነምም ግን በዚህ ምዕራፍ መጀመሪያ ይሁን ብዮ 

ያመንኩትን በጣም አስፈላጊዉን ያለአርሱም ለሕይወታችን የእግዚአብሔር ጋር እርግጥ 

የሆነዉን ነገር እሽፍናለሁ    

ያ ቅመማ ቅመማ እዉነት ነዉ  

ሁለት ዓይነት የእዉነት አቅጣጫዎች አሉ 

መዝ 985) የኛ እዉነት ከምድር ስትበቅል እና ፅድቅን ከሰማይ እንቀበላለን በሌላ 

አባባል እዉነት የሆነዉ ኢየሱስ ሁልጊዜ አለ ነገር ግን ግንኙነት ለመፍጠር 

እዉነታችንን ወደ እርሱ መላክ አለብን   

ምህረትና እዉነት ተገናኑ ጽድቅና ስላም ተስማሙ እዉነት ከምድር በቀለች ፅድቅም 

ከሰማይ ተመለከተች እግዚአብሔር  በገ ነገር ይስጣል  ምድራችንም ፍሬዋን  

ትስጣለች ጽድቅ በፊት ይሔዳል ፍለጋዉንም በመንገደ ዉስጥ ያኖራል  መዝ ( 85) 

10-13 )  

የመጀመሪያዉ የእዉነት አቅጣጫ ድራስህና ከእግዚአብሔር ጋር እርግጠኛ መሆን ነዉ  

1ኛ የሕንስ እወነታችን ወደ መንፃት ይመራናል ብሎ ይናገራል የሓ 1 5-10 ከእርሱም 

የስማናት ለእናተም የምናወራላችሁ መልፅክት እግዚአብሔር ብርሃን ነዉ ጨለማም 

በእርሱ ዘንዱ ከቶ የለም የምትልናት ከእርሱ ጋር ሕብርት አለን ብንል በጨለማም 

ብንመላለስ እንዋሻለን እዉነትንም እናደርጋም ነገር ግንእርሱ በብርሃን እንዳለ በብርሃን 

ብንመላለስ ለእያንዳንዳችን ሕብርት አልነ   የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም 

ከሐጢአት ሁሉ ያነፃናል ሐጢአት የላብንም ብንላ ራሳችንን እናስታለን እዉነታም 
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በእኛ ዉስጥ የለም በሐጢአጥ የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን እውነትም በእኛ 

ዉስጥ የለም በሐጢአታችን ብንናዘዝ ሐጢአታችንን ይቅር ሊለን ከያመፃምሁሉ 

ሊያነፃን የታመነና ፃድቅ  ነው ሐጢአት አላደርግንም ብንል ሐስተኛ እናደርገዋለን 

ቃሉም በዕኛ ዉስጥ የለም ልንክደዉ ወይም ደግሞ እርግጠኛ የሆነዉን የሚስማንን 

ነገር ላምምዳችንን እና ስሜታችንን አስቃቂ ዋጋ ካልከፍን በስተቀር ልንቀብርዉ 

አንችላም እግአብሔር ባልሆነ በሚሰማን ነገር ዕና ማድርግ ያለብን ነገር ልክ አጋድ 

የሆነ ነገር እንዳለና አድርንን ለእግዚአብሔር መስጠት ነዉ  

ያ የሚስማን ነገር እንደለና ስሜታችን እንዳለ መካድ እንችልም ነገር ግን እንዚህ 

ነገርሮች በሕይወታችን ላይ መብት አላቸዉየሚለዉን እንክደለን  ለጌታ ለኢየሱስ 

እንናገራቸዋለን እና እሱም ከእነርሱ መካካል የእርሱ ያልሆነዉን ሐጢአት ይመስድና 

ያቅር ይላል ያጠፋቸዋል   

የሚከተለዉ ምንባብ የተወሰደዉ  Bercal with god ከሚለዉ መጽሐፍ ነዉ 18 

የእግዚአብሔር ለሕይወትህ የነበርዉ የመጀመሪያዉ እቅድ ከእርሱ ጋር በሕብረት 

እንደትኖር ነዉ የዝህም መጽሐፍ አላማ አንተ ያንን ሕብረት ፈልጋህ እንታገኝና 

በእርሱም መራመድ እንትችላ መርዳት ነዉጀ   

በሕይወታችን ዉስጥ ስለምንጫወተዉ ሚና ላይ ለመጨመር አይደለም በተለይም 

ሐይማኖታዊ ሚናና ሐይማኖታዊ ዓይነት ድርጊት ይህ መጽሐፍ ከእግዚአብሔር 

ከፈጣሪህ ጋር ግልፀ እንድትሆን እንዲያበረታችህ እፀልያለሁ እናም በዚህ ግልፀነት 

የእግዚአብሔር አስደናቂ ፍቅር እና ፀጋ እንድትለማመዱ አነተንም ለሕይወትህ ያለዉን 

ወደ የመጀመሪያዉን እቅድ  የሚቀርፅህን እንትላመመድ ያደርግሃል   

እያንደንደችን መጀመር የለብን  ማን እንደትበርን በማወቅ ነዉ ከዛም ምን መሆን 

እንዳለብን የተለያየ ሁኔታዎችን እናዳብራለን  
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እኛ ለመሆንየምንፈልገዉ ነገር መጫወት ያለብን ሚና ይሆናል ብዘዉን ጊዜ ይህ ዉሳኔ 

የወስነዉ ባለማወቅ ነዉ እነዚህ ማናዎች በሙሉ ልክ እንደ ሸምኩርት ቅረፍት ነዉ 

በሕይወታችን ዉስጥ የሚያድጉት እኛን ወደ እዉነት እኛነት ለማምጣት እኛ ማን  ንነ 

ወደሚለዉ  

ወደ ኃላ ሓሳብ ማምጣት የእግአብሔር  የለማ ነዉ ያም እግዚአብሔር የሚወደዉ 

ማንነትህ እና ያም ምንነትህ ብቻ ነዉ አንተን በሕይወት ውስጥ ሙሉና የሞላለት 

እንዲሆን አድርጎ ለመስራት   የሚፈልገው  

   እኛ በእርግጥ እኛ እነማን ነን የሚለለውን ግኝት   እንፈራለን  

ለብዙ ዓመታት የራስህ ማጣለልን እርፊት ልክ እንደ ሽንኩርት ቅርፊት በራሳችን ላይ 

ስንገነባው   ቆይተናል እኛ ወደሃላ ለመደበቅ የምንጫወትበትን ብዙ መንገዶች ሌሎች 

ወይ እኛ ራሳችን የገነባናቸው መንገዶች   አሉ  

እነዚህም ሚናቸው (be real with God) ከሚል መጽሐፍ በLarry Chkoreftበ 

የተወሰዱ   ናቸው  ራስን ማታለልና እራሳችንን ለማዳን አልቻልንም ወደ ሃላም በጣም 

  ቀርተናል   

  ምንነቱን ሳናውቅ ራሳችንን ያታለልንባቸው ቅርፊቶች እንዲያበቁልንና ይህም 

ኤርሚያስ ካለው ነገር ጋር   ይመሳሰላል  ኤር 17 9 የሰው ልብ ከሁሉ ይላቅ ተንኮለኛ 

እጅግም ማንስ ያውቀዋል 

     በይወትህ ውስጥ እውነተኛ መርካት ተቀባይነት ያለውን ማንነትህን ማወቅ   ነው  

እሱም ከእግዚአብሔር ጋር ትክክል መሆንንህን ማወቅ   ነው  በአንድ ድርጊት እንዴት 

ፍጹም መሁን እንደሚቻል መጃወቅ   ነው  ነገር ግን በሕይወትህ ውስጥ ተስፋ 

በእግዚአብሔር ቅርፊቶች ሁሉ ጥቂት በጥቂት እንዲነሳ   ያደርጋል  ልክ 

እንደታገስካቸውና እንደተቀበልካቸው ማለት   ነው  እንተን እንደ አንተነትህ 

እግዚአብሔር እንደተቀበለህ   ታውቃለህ  ቢሆንም ግን እግዚአብሔር እውነተኛ 
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ማንነትህን ለማወቅ ቅርፊቶችህን መልሶ ይልጣቸዋል አንተም እግዚአብሔር ይህን 

ሂደት ሲያደርግ ጨዋ  ሞኑን   ትረዳለህ  በዚሁ ውስጥ ጨዋነቱ የሚያምም መሆኑንም 

  ትረዳለህ  በሕይወትህ ውስጥ አንተ ሌላውን ሰው የምትፈልግበት የተደበቀ ስፍራ 

ሊኖርህ   ይችላል  በተለይም እግዚአብሔር እንዳይሸፍነው እንዳይገልጠው   ታውቃለህ 

እርሱም በጣም የሚያምህ ነው ነገር ግን እግዚአብሔር  ለአንተ ቀጥልበትና እና ያንን 

የሚያምህን ቦታ እንደምነካው ታመነኝ ምንአልባት ያንን ቦታ በመንካቴ በሕይወትህ 

ላይ ተጨማሪ ህመም ሊያመጣብህ ይችል ይሆናል ነገር ግን ከዛ ቦሃላ ፈውስ  ይመጣል  

ይህ ጥቅምህ ይሆን ይህም አንድ ቀን ጠጋኝ ሐኪም እንደሚጠይቅህ ዓይነት   ነው  

የእኔን ቢላዋ ህመም ብትሸከም ይሻልሃል ማለትም ህመሙን ቆርጬ ባወጣ ይሻልሃል 

ወይ? 

   ምድር በምትባለው ፕላቴ ላ ሁልጊዜ የሚሰራ ህግ   አለ  መዝራትና ማጨድ  ይባላ

  (ገላቲያ 6 7-8) እንድ ሰው በመጨረሻ ምንም ይዝራ ምን የዘራውን መልሶ 

  ያጭዳል  ይህ ህግ ለእውነትም   ይሰራል  እውነትን ከዘራህ እውነትን   ታጭዳለህ  

ውሸትና አለመታመንን ከዘራህ ጨለማን   ታጫዳለህ  እውነትም በሕይወትህ  አያበራም

  ዬሐንስ 18 37 ከእውነት የሆነ ሁሉ ድምጼ   ይሰማል  በመዝምረ ዳዊተ (32)  2-3 

አስጨናቂ የሆነውን ሐጢዓት ከእግዚአብሔር ለመደበቅ ከሞከረ ቦሃላ ንጉሡ ዳዊት 

ይህንን ንግግር  ተናገረ ፤፤ ዳዊት ከራሱ ጋር ለረጅም ጊዜ አይኖርም ነገር ግን 

እግዚአብሔር እነት እንደሚወድድ   ተገነዘበ  እናም እውነትም እንድን ሰው ነጻ 

  ያወጣል  

እግዚአብሔር በደልን የማቀይቆጥርበት በመንፈሱም ሽንገ፤ላ የሉለበት ሰው ምስጉን 

  ነው  ሁልጊዜ ከመጮሐየ የተነሳ ዝም ባልሁ  ጊዜ አጠይንቶቼ   ተበላሹ  መዘዝሙረ 

ዳዊት (32) ተኛውን ምዕራፍ በሙሉ እንድታነብብ   እመክራለሁ  
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   ታማኝ ለመሆን ሁልጊዜ የሚከፈል ዋግ አለ    ምሳሌ 23 23 እንዲህ ይላል 

እውነትን ግዛ  አትሽጣትም  ጥበብን  ተግሳጽን   ማስተዋልንም  እንድ ለመክፈል 

መዘጋጀት ያለብህ ዋጋ ትህትና ነው   በአለማችን ላይ ክፋት ተወራርዶ የመጣውና 

የሚቀጥለውም በሰዎች አለመታመን   ነው  ከታች ያለው ስዕልም ይህንን  ያብራራዋል

  አንተ እውነተኛ በልሆንክ መጠን በሕይወትህ ውስጥ የሚገኘው የክፋትና የጨለም 

መጠን ያን ያህል   ይሆናል ክፍተቱ በበዛ ቁጥር ለክፋት ያለው ጉልበት   ይጨምራል  

 

   እውነተኛ መሆን የእውነት የመጀመሪያው አቅጣጫ   ነው  የእውነት ሁለጠኛው 

አቅጣቻ ኢየሱስ   ነው  

የእርሱ ቃል የመጨረሻው እውነት   ነው  ቢሆንም ግን የመጀመሪያውን እውነት 

ላልተለማመዱት ማለትም በእግዚአብሔር ፊት ለራሳቸው ታማኞች ላልሆኑት የጌታ 

ቃል   አይገለጥላቸውም   

  ኢየሱስ እራሱን እውነት ብሎ   ጠርቷል   

ሚና 

እኔ የምቻወተው 

በእርግጥ እኔ 

ማን ነኝ 

ይህ ገደል ክፋት 

የሚኖርበት ነው 

ኢየሱስም እኔ መንገድና እነት ሕይወትም  ነኝ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ 

ለም(ዬሐንስ 14 6) 

 የመንፍ ቅዱስ ስም እውነት   ነው  
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ዬሐንስ 15 26 ዳሩ ግን እኔ ከአብ ዘንድ የምልክላችሁ አጽናኝ እርሱም ከአብ 

የሚመጣ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ እርሱ ስለእኔ   ይመሰክራል  ነጻነት የተወሰነ 

ሄኔታ   ቸለው  ከእነርሱም ውስጥ አንዱ እነት   ነው  

     ከላይ የተዘረዘሩት የእውነት ገጽታዎች እርስ በራሳቸው በተገናኙ ጊዜ 

እግአብብሔርም ለሥራ   ይነሳል  በዬሐንስ ምዕራፍ 8 ላይ የተጠቀሱት ከቃሉ ጋር 

ቢጣበቁ የኢየሱስ ደቀመዝሙር ተኮነ ማለት   ነው  እርሱን መታዘዝና በሕወትህ ውስጥ 

መብትን   አለመጠየቅ  ከዛ እውነትን ታውቃለህ ይህም ከእርሱ ጋር ሕብረትን መፍጠር 

  ነው  እውነት ተወለደ ማለት   ነው  

    ዬሐንስ 8 31-36 ኢየሱስም ያመኑትን አይሁድ እናንተ በቃሌ ብትኖሩ በእውነት 

ደቀመዝሙርቴ  ናችሁ  እነትንም ታውቃላችሁ እውነትም አርነት  ያወጻችሃል   አላቸው

  እነርሱም መልሰው የአብርሃም ዘር ነን ለአንድም ስንኳ ከቶ ባሪያዎች አልሆንንም 

አንተ አርነት ትወጣላችሁ እንዴት ትላለህ   አሉት  ኢየሱስ መለሠ እንዲህ  ሲል  እነት 

እውነት  እላችኋለሁ  ሐጢአት የሚያደርግ ሁሉ የሐጢአት ባሪያ  ነው  ባሪያም ለዘላለም 

በቤት አይኖርም   ልጁ ለዘላለም   ይኖራል እንግዲህ ልጁ አርነት ቢያወጣችሁ 

በእውነት አርነት   ትወጣላችሁ  

    ስለ ስሜትህ ስለሚሰማህ ነገር እና ስለ ህመምህ እግዚአብሔር አንተን ነጻ 

እንዲያወጣህ ከተፈለገ እውነተኛ መሆን   አለብህ  

 

   እግዚአብሔራዊ ሐዘን 

 

እግዚአብሔር ለእኛ የሐዘንን ሂደት   አስቀምጦልናል  ቢሆንም ግን ካተጠነቀቅን 

እግዚአብሔራዊ ወዳልሆነ ሐዘን   እንደርሳል  
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በሚከተለው ቅደመክ ተከተል ራሳቸውን የሚገልጡ 6 የሐዘን ደረጃዎች   አሉ ቢሆንም 

ግን በምንቀጥልበት ጊዜ በእነዚህ ደረጃዎች ወደፊትን ወደኋላም መሄድ ተፈጥሮአዊ 

  ነው  

1.  መካድ - እኛ እድለኛ አለመሆንን ልንቀበለው   አንፈልግም  

2. ከእግዚአብሔር ጋር  መከራከር - እግዚአብሔር  ቢያድስ ቢጠግን ወይም ቢቀይር 

ስለምንድር ነው የምናዝዘው? እርሱ የሚፈልገውን ነገር መስራት   ይችላል  

3.  ቁጣ - እኛ በአጠቃላይ በተሰራው ሁሉ ላይና በአግባቡ አልተስተናገድንም 

ብለን በሚሰማን ነገር ሁሉ የተገባን   አይደለንም ይህ ቁጣችንን   ያሳያል  

4.  ተቀባይነት - የሆነውን ነገር እንቀበላለን ምንም ማድረግ የማንችለውን መልሰን 

  እንሰጣለን  

5. ለጠፋው ነገር  ማዘን - ለሚሰማን ነገር ጣማኝ እንሆናለን እናም ለመፈወስ 

ራሳችንን   እናመቻቻለን  

6.  ውሳኔ - ጥቃቅኑን ለመውሰድና ከሕይወት ጋር ለማቆየት   እንወስናለን  

 

የእውነት ሌላኛው ደረጃ 

እኛ በራሳችን ላይ በሆነው ሐጢዓት የሞላበት ምላሽ ታማኞች መሆን   አለብን  እኛ 

ሰዎች በእኛ ላይ ባደረጉት ነገርና ሕይወት በኛ ላይ በፈጠረው ነገሮች ላይ በሰጠነው 

ምላሽ ሦሥት መርሆዎችን   ተላልፈናል  

1.  ፍርድ - በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳንፈርድ   ተነግሮናል  

2. አባታችንንና እናታችንን  ማክበር - ይህንን ባናደርግ ሕይወት በመልካም 

ሁኔታ   አይሔድልንም  

3. መዝራትና  ማጨድ - ዘር ብንተክል ምርቱን ለማጨድ ተስፋ   እናደርጋለን  
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     መልካም ዜና 

ኢሱስ ሐዘናችንን ተሸክሞአል 

ኢሳይያስ 53 4 - በእነት ደዌያችንን  ተቀበለ ሕመማችንንም  ተሸክሞአል  እኛ ግን 

እንደ ተመታ በእግዚአብሔርም እንደ ተቀሰፈ እንደ ተቸገረም   ቆጠርነው  

   የሐዘኛችንን እውነት በምንገልጥበት ጊዜ እኛ ከዛ ቦሃላ የእርሱን ፈውስ እውነት 

  እናጭዳለን  እርሱ የእኛን ቦታ   ወሰደ  ኢየሱስ ደዌያችንንና ሐዘናችንን በመስቀል 

ላይ በሚሞትበት ጊዜ   ወሰደ  ኢየሱስ አንተ ነጻ እንድትሆን ነው ለአንተ   የወሰደው  

 

    የኢየሱስ አገልግሎት ነፃ የወጣ ሕዝብ እንድንሆን   ነው  በውስጥ መፈወስ እና 

በጥፋት በሐጢዓት በኛ ላይ ካመጣብን ቅጣት ነጻ ማውጣት   ነው  

በመጀመሪያ ኢየሱስ መጥቶ የሰጠንን የቦታ ለውጥ ልብ   በል  ከዛም የእረሱን ስጦታ 

ለሚቀበሉ ሁሉ ተስፋ ልብ   በል  

1. የገታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ   ነው  ለዱሆች የምስራች እሰብክ 

ዘንድ እግዚአብሔር  ቀብቶኛልና  ልባቸው የተሰበረውን እጠግን ዘንድ ለተማረኩትም 

ነጻነት ለታሰሩትም መፈታትን እናገር ዘንድ   ልኮኛል  

2. የወደደችውን የእግዚአብሔር ዓመት አምላካችንም የሚበቀልበትን ቀን 

እናገር ዘንድ የሚያለቅሱትንም ሁሉ አጽናና ዘንድ  

3. እግዚአብሔር ለክብሩ የተከላቸው የጽድቅ ዛፎች እንዲባሉ ለጽዬን አልቃሾች 

አደርግላቸው ዘንድ በአመድ ፋንታ በልቅሶም ፋንታ የደስታን ዘይት በኀዘንም መንፈስ 

ፋንታ የምስጋናን መጎናጸፊያ እሰጣቸው ዘንድ   ልኮኛል  

4. ከጥንትም ጀምሮ ባድማ የነበሩትን   ይሠራሉ  ከቀድሞ የፈረሱትንም 

  ያቆማሉ  ባዶ የነበሩትን ከብዙ ትልድ በፊት የፈረሱትንም ከተሞች እንደገና  ይሰራሉ
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5. መጻተኞችም ቆመው በጎቻችሁን ያሰ   ማራሉ  ሌሎች ወገኖችም አራሾችና 

ወይን ጠባቂዎች   ይሆኑላቸዋል  

6. እናንተ ግን የእግዚአብሔር ካህናት ትባላላችሁ ሰዎችም የአምላካችን 

አገልጋዬች ብለው   ይጠሩአችኃል  የሕዝብንም ሀብት ትበላላችሁ በክብራቸውም 

  ትመካላችሁ  

7. በእፍረታችሁ ፋንታ ሁለት እጥፍ  ይሆንላችኃል  በውርደታችሁም ፋንታ 

እድል ፋንታችሁ ደስ   ይላችኃል  ስለዚህ በምድራችሁ ሁለት እጥፍ ይገዛሉ የዘላለም 

ደስታ   ሆንላችኃል  

8. እኔ እግዚአብሔር ፍርድን የምወድድ ስርቆትንና በደልን የምጠላ   ነኝ  

ፍርድቸውንም በእነት   እሰጣቸዋለሁ  ከእነርሱ ጋር የዘላለምን ቃል ኪዳን   አደርጋለሁ   

9.  ዘራቸው በሕዝብ መካከል ልጆቻቸውም በወገኖች መካከል የታወቁ 

  ይሆናሉ  ያያቸው ሁሉ እግዚአብሔር የባረካቸው ዘር መሆኑን   ይገነዘባል  

10.  አክሊልን እንደ ለበሰ ሙሽራ በጌጥ እንዳጌጠች ሙሽራ የማዳንን ልብስ 

አልብሶኛልን የጽድቅንም መጎናጸፊያ ደርቦልኛልና በእግዚአብሔር እጅግ ደስ  ይለኛል

  ነፍሴም በአምላኬ ሐሴት   ታደርጋለች  

11.  ምድርም ቡቃያዋን እንደምታወጣ  ገነትም ዘሩን እንደሚያበቅል እንዲሁ 

ጌታ እግዚአብሔር ጽድቅንና ምስጋናን በሕዝብ ሁሉ ፊት   ያበቅላል  

ይህንን ኢሳይያስ 61 ላይ ያለውን ሂደት መመዝገብ   ያስደስታል   

1. ኢየሱስ በሕይወታቸው እጦት ያለባቸውን ሰዎች ሊረዳ   መጣ  ድሆች ባርነት 

የተሰሩ ናቸዉ  

2. ከዛም ቦሃላ ነፃ ያወቀላቸዋል በእነዚህም ሰለባዎች ላይ የሐጢቸት ወንጅል 

የፈፀሙትን ይበቀላቸዋል ይህም ሰይጣንና ሠራዊሩ ናቸዉ    
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3. ከዛ በሃላ እናዛን ሰዎች ያፅናናል ያ ቃል አፅናኑ የሚል ቃል ተቀባዮቹን ወደ 

ቱንስሀ  አቅጣጫ ለማምጣት ምክንያት ይሆናል ይህ ማለት የታሰሩ ሰዎች 

የእግዚአብሔር ፍቅር ሲያዉቀቸዉና ወደ አዲስ ሕይወት ሲወራቸዉ ያያሉ ማለት ነዉ 

   

4. በፅዉንየሚያለቅሱትን ያፅናናል ፅዮን የእግዜአብሔር መንግስት ይመክለል 

ማፅናናት የሚለዉ ቃ  መምርጥ መመሰን ማስተምር እና መቀየር ማለት ነዉ 

እግዜአብሔር ወደ ፅዮን 9 የእግዚአብሔር መንግሰት 0 ዉስጥ ከገባን ቦሃላ ሊያፅናናን 

ይፈልጋል ቀድሞ ሲያጡና ሲያለቅሱ  የነበሩትን ሊያወጣቸዉ የሚጠቀምብት ዘዴ ነዉ 

  

5. እና 61  4-11 እግዚአብሔር ከእኛ ጋር አና በእኛ ዉስጥ ሊሠራ ያለዉን 

ተስፋ ተመልከት  

 

ምስክርነት  

በ1979ዓ.ም ጌታ ካዳነኝ ከጥቂት ቦሃላ ጌታየሱስን ከማግነቴ በፊት ስላባከንኩት ጊዜ 

ተስምቶኝ አለቅሰ ነበር ምን ያህል እንደተስማኝም ለእግዚአብሔር እናግረዉ ነበር ያንን 

ሐዘን እንዲያበቃ እፈልግና በመዳኔ ደስተኛ እንድሆን እፈልግ ነበር ነገር ግን 

ሰላባክንኩት ጊዜ ዘዝን ነበር ለእግዚአብሔር ቃል ረሃብ ነበርኝና በመንፈስ የተነቃቁ 

ሰዎች ስብከት ያርከት ያርካኝ ሰለነበር በጣም እፈልግ ነበር    

በካሊፎኒያ በምጋዝበት ጊዜ ከቤተክርስቲያን በየሳምንቱ ከሴት እወስዱ ነበር መጋቢ 

Jack Hanford   በእሁዱ አገግሎት ይሰብክ ነበር እና ለእኔየሆነዉን ትንቢታዊ 

መልዕክት ተናገር በካሴት ላይ መልዕክቱ ይተላለፍ ስለነበር ተገረምኩኝ ይህንንም ስስማ 

የነበረዉ በንግዱ ቦታዮ ላ እያለሁ ነበር እግዚአብሔር በቀጥታ ይናገኝ ነበር  
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በትንቢታዊ መልዕክቱ መጋቢዉ የተናገዉ ሕይወትህ ልክ እንደ መጽሐፍ ጥቅልል 

የሕይወትህም እቅዱ በእርሱ ላይ ተፅፎታል ነገር ግን ጥቅልል መጽሐፍ በጠርዙ ዘሪያ 

ተቃጥላል የሕይወት ጥቅልል መጽሰሐፍ  ጠርዝ ወደ አመድነት ተለወጠ እናም 

በምድር ላይ ተበተነ አንተም የሕይወትህን አላማ ለማንበብ መልስህ መስጠት እችላለሁ 

እናም ወደ ጥቅልል መጽሀፍም መልሼ አኖራለሁ ያንተ የሕይወት አላማም እንደገና  

  ይሰራል  በእርግጥ እኔ እግዚአብሔር በአንበጣ የተበላውን ዓመታቶችህን  ለአንት 

  እመልሳለሁ  ኢዩኤል 2 25-27 የሰደድሁባችሁ ታላቁ ሠራዊቴ አንበጣና  ደጎቢያ 

ኩብኩባና ተምች የበላቸውን ዓመታት    እመልስላችኃለሁ  ብዙ መብል ትበላላችሁ 

  ትጠግቡማላችሁ  ከእናንተም ጋር ተአምራትን የሰራውን የአምላካችሁን 

የእግዚአብሔርን ስም   ታመሰግናላችሁ  ሕዝቤም ለዘላለም   አያፍርም  እኔም 

በእስራኤል እንዳለሁ እኔም አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደ  ሆንኩ ከእኔም በቀር ሌላ 

አምላክ እንደሌለ   ታውቃላችሁ  ሕዝቤም ለዘላለም   አይፍርም   በሕይወትህ ምንም 

የባከነ ጊዜ እንደሌለ አድርጌ እሰራዋለ   ሁ   

    ይህ መጽሐፍ በሚጻፍበት ጊዜ ከ29 ዓመት ቦሃላ እኔ በታማኝነት እናገራለሁ ይህ 

ነገር   ተፈጸመ  እኔ ከምጠብቀው በላቀ ሁኔታ ልዩና የተትረፈረፈ   ሆነ ለአመዴ 

ቁንጅናን  ሰጠው ለሐዘኔም የደስታ ዘይት   ሰጠኝ  

 

     ስለጠፋብህ ነገር ካላለቀስክ ከሞት ቦሃላ ሕይወት  የለህም ወይም በአሁን ሕይወትህ 

ላይ ትንሳኤ   የለህም  

በኢሳይያስ 61 በመጽሐፍ ቅዱስ የተሰጠንን ተስፋ ልብ   በል  ሁሉም መልካም ነገሮች 

በልውውጥ መልክ   ይደረጋሉ  በአመድ ፋንታ ውበት በልቅሶ ፋንታ የደስታ   ዘይት  

ያ ልውውጥ የመስቀሉ መርህ   ነው  ወይም በሌላ  አባባል  ከእግዚአብሔር ጋር 
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የተደረገ የደም ቃል ኪዳን   ነው  ለእኛ ያለው ማንኛውም ነገር ወደ እርሱ  ይሔዳል  

ለእርሱ ያለው ማንኛውም  ነገር  ወደ እኛ   ይመጣል  

 

ይህ እርሱ የተቀበለዉ ነገር ነዉ 

ኢሳይያስ 53 34 የተናቀ ከሰዉም የተጠላ የሕማም ሰወ ደዌንም የሚያወቅ ነዉ ሰዉም 

ፊቱን እንደሚሰዉርበተግ የተናቀ ነዉ እኛም አላከበርነዉም     በእዉነት 

ዲዌያችችንን ተቀበለ ሕመማችንንም ተሸክምአል እኛ ግን እንደ ተመታ በእግአብሔር 

እንደ ተቀስፈ እንደ ተቸገርም ቆጠርነዉ    

ይህ እርሱ የመቀበሉ ዉጤት ነዉ    

ኢስይስ 53 11 ከላፍሱ ድካም ብርሃን ያያል ድስም ይለዋል ፃድቅ ባራያዩም በእዉቀቱ 

ብዙ ሰዎችን ያፀድቃል ሐጠአታቸዉንም ይሽከማል    

ሐዘንህን ማፍስስ በሕይወትህ ያጣኻዉን ነገር ለኢየሱስ መስጠተወ ርሱ መለከታዊ 

ትንሳኤ በአንተና ዉስጥና ለአንተ እንዲያፈስ ሊፈጠር አይችልም    

በ Evelgn Akin የተባለ ጥቅስ  

 

ወደ ዉስጣዊ ፈዉስ ከመዱርሳችን በፊት ለእኔ እንደሚመስሉኝ ለሐጢአት 

መምታችንን መስማማት አለብን ሮሜ 6 11 ይህም ለራስ መምትንም ያካትታል 

(በተለይምዉስጣዊ ፈዉስ ለምንፈልገባዉ ጉዳትን የመዳበቅ በታችንን) 

 

Watchan nee ሲያብራራ እኛ በክርስቶስ እንደሞተን እናቃለን ነገር ግብ አሁንም 

መሞት አለብን ያ ማለት የራሳችንን መብት መተዉ ብቻ ሳይሆን ( ለሕወታችን ያለን 

መብት መፈለግ መቆጣጠርና ለስሜታችን መኖር ) 
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ለሚሳዳን ነገር መብትን መተዉና በእኛ ፣ላይ ማወቅ ወደሚለዉ ነጥብ  ጥልቀት ድርስ 

መሄዱና መተዉ ነዉ በተደጋጋሚ ጊዜ የእኛ ጉዳቶች ምንዱናቸዉ ብዮ አስባ ነበር 

በትልቁ ሲለካ ማንንታችን ነዉ ይህ ማለት መብታችንን ለስጋብግብነት ለቀጣ ለቅሬታ 

ሲለካ ማንነታችን ነዉ ይህ ማለት መእንዲሄ ማድርግ ነዉ ይህ ለእኔነት እዉነት ሞት 

ነዉ እኔ እንደማምነዉ እኔ የተለማመደኩት ሁሉ አልቃል ሁለተኛ እንደይደገም 

ዳግመኛ አያንሰራራም ልክ ሐጢአቴ ከክርስቶሰ ጋር እንደተቀበረ ነገር ግን 

የሚቀጥለዉ ነገር ሕይወት የሚስጠን ለራስ መሞት እንዲሆነ አናስታዉልም ነገር ግን 

ይህም ለማጎዳን ነገር ለመብታችን መሞትን ይጠቃል    

 

 

ዬወደደችዉ የጌታ ዓመት በዘሌዋዉያን ምዕራፍ 25 ላይ እንደተገለፀዉ የአዮቤልዮ 

አመት ነዉ የለንበት ዓመት ሰባተኛዉ ዓመት  ነበር በዚህ .ዓመተ ሕዝቡ መሬታቸዉ 

እንዲያረፍ ያደርጉ ነበር ቢሆንም ግን ምንኛዉም ሐምሳኛዉ  ዓመት (50ኛዉ ) 

የኢዮቤየ አመት ነዉ ይህም  ሁሉ  ባሪያዊች ነፃ የሚዉጡበት ጊዜ ነበር ደግሞም 

በመያዥነት የተያዘ መሬት እና ዕዳ ይቅር ይባል ነበር በእጭሩ ይህ የአጠቃላይ 

የይቅርታ ዓመት ነበር እና ኢየሱስ ይናገር የእበረዉ የዚህ ተስፋ የመጨርሻዉ ፍፃሜ 

በእርሱ እንደሚያገኝ ነበር ይህ የኢዮቤልዮ አመት የሚጀምርዉ በሰርየት ቀን ነዉ 

ይህም ሊቀ ካህኑ  ወደ ቅድስት ቅዱስን ለስርየት የሚሆን ደም ይዞ በዓመት አንዱ ጊዜ 

አንዱ  ቀን ለይቅርታ በሚገባበት ቀን ነዉ     

ይቅርታ ሐጢአታችንን ይቅር የሚል ቀዶ ጠጋኝ ነዉ ይህም ለፈዉስ ትልቁ እርምጃ 

ነዉ  

ይህ ልክ እንዳ አካላዊ ቀደ ጥገና ነዉ ይቅርታ የሚለዉ ቃል ማስወድ ማለት  ነዉ 

ሥርዉ ቃሉ  ምት ነዉ ይህም መለየት ማለት ነዉ  
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በላይ የላይ ቅባት የዉስጥን ቃስል ለማኮም የሚደርግ የሰዉ ሙከራ 

  

ችግሩ ያለዉ ዉጫዊ የሆነዉ ጉዳዮቻችንየዉስጥ ቁስል ዉጤት መሆትን አላማወቃችን 

ላይ ነዉ ስለዚህ ሊስፋ የሚይችሉትንና እንዳዉም ጭራሹን ሊያባብስ የሚችለዉን 

ማናኛዉን ማ ንኛዉንም ዓነት መዱሃኒትና እንቅስቃሴዎችን እንምክራለን በዚደህ 

መጽሐፍ ምዕ ራፍ አንዱ ላይ እንደተናገርኔዉ ይቅርታ ለዉስጥ ፈዉስ ዘይት 

ነዉየዉስጥ ፈዉስ ዘዉትር ለዉጫዊ ነገሮች ፊውስንና ብልፅጋናንን ይስጣል    

 

ምዕራፍ 10 

ይቅርታ  

የዉስጥ ፍዉሰ ቅባት  

የዉስጥ ፈውስን በተመለከተ ብዙ ሐሳቦችን እና አጠቃላይ ሁኔታዊችን በባለፈዉ ምዕፍ 

ተነጋግርናል ቢሆንም ግን ግንየ ይቅርታ ሐሳብ በዉሳጥ ፈዉስ  ዉስጥ ቁልፍ ነገር  

ነዉ ይህ በጣም አስፈላጊ ሐሳብ ነዉ ይቅርታ ሰይጣንን ያሽነፈ የምት ነፍስ ነዉ 

ይቅርታ አለመድርግ በሕየውወትህ ዉስጥ ስጣይን እንዲሠራ መቀዱ ነዉ በ2ቆሮ .2 

10 11 ላይ ጳዎሎስ ሲናገር ሰይጣን ይቅርታ ካለማድርግ የተነሳተጠቆሚ እንደሚሆን 

ነዉ 11 እናንት ግን ቅ የምትሉትን እኔ ደግም ይቅር እለዋለሁ እኔም ይቅር ካልሁ 

ይቅር ያልሁሉትን ስለ እናንተ በክርስቶስ ፊት ይቅር ብዮ አለሁ በሰይጣን እንደንታለል 

የእርሱን ሐሳብ አንስተዉም     

በኢሳይያስ 61ላይ እንደተገለፀዉ የኢየሱስ አጋልግሎት እርሱም በሉቃስ 4 

እንደተናገርዉ በይቅርታ አማካይነት እኛን ባሪያ ከርግን ነበር ነፃማዉጣት ነዉ 
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ሊቃስ 4  17  21 የነቢዮንም የኢሳይያስ መፅያስን መፅሐፍ ሰጠት መጽሐፋንም 

በተረር ጊዜ የጋታ መንፈስ በእኔ ላይ ነዉ ለዱሆች ወንጌልን እስብክ ዘንዱ ቀብቶኛልና 

ለታሰራትም መፈተትን ለእዉሮችም ማየትን እስብክ ዘንድ የተጠቀትንም ነፃ አዉጣ 

ዘንዱ የተወደደችዉንም የጌታን ዓመት እስባክ ዘንድ ልኮኛል ተብሎ የተፃፈበትን ስፍራ 

አገኘ መጽሐፍንም ጠቅላሎ ለአጋልዩ ሰጠዉና ተቀመጣ በምኩራብም የነበሩት ሁሉ 

ትኩር ብከዉ ይመለከቱት ነበር እርሱምዛሬ ይህ መጽሐፍ በጀሮአችሁ ተፈፀመ 

ይላቸዉ ጀመር    

3ኛ የሐንስ 3 እንዲህ ይላል ወደጁ ሆይ ነፍስህ እንደሚከናወን በነገር ሁሉ 

እንዲከናወንልህና ጤና እንዲኖር እፀልለሁ  

ብዙ ስጣዊ ቁስሎች የሚመጣት ከነቀፋ ተቀባይነት ከማጣት ከፍር ጉዱላት እናም 

ከጀምሩ ከተበላሽ ሕብረት  ነዉ በለይም አባትን ከመሰከ ጋር ጀእግዚአብሔር እኛን 

የፈጠርን ለሕብርት ነዉ ስለዘጂህ በዛዉ ልክ መጠን ደግ የዉስጥ አገኘን ይቅርታ 

እግዚዘብሔር እኛን የፈጠርን ለሕብረት ነዉ እናም የህብርታችን ልክ የዉስጥ  ቁስል 

አሀኘን ይቅርታ እግዚአብሔር ይህንን ቀስል ወደ ኢየሱስ የሚያስተላልፍበት ሐደት 

ሆኖ ነዉ የተፈጠረዉ  

 

ይቅርታ በትክክል ምንድነዉ  

ብዙ ሰዎች ክርስቲኖችም እንኳ የኢቅርታን ትርጉም በትክክል አልተርደም ስለዚህ 

በባርነት ዉስጥ አሉ ይቅርታ ማዱርግ ማለት ከፍርዱ ነፃ ማዉጣት ማለት ነዉ 

ማግኘት የሚገባዉን መብት መተዉ ማለት ነዉ ሌሎች ከፍርዳችን ነፃበማንለቃቸዉ 

ጊዜን ማግኘት የሚገባንን መብት እንኳ በማንተዉባት ጊዜ በማቴዎስ 18 ላ እ 

ንደተገለፀዉ የጋደኛመ ባራያዉን ዕዳ ለመተዉ ፍቃደኛ እንደልሆነዉ ሰዉ ታሪክ በታ 

ራሳችንን እናስቀምጣለን ማለት ነዉ  ፤ 
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ይህ አንተ የሚስማህ ነገር ነዉ እዉነቱም ይህ ነዉ የእግዚአብሔር ይቅርታ 

የማትስማማና የማትቀበል ከሆንክ አንተ መጥፎ ብቻ ስትሆን አስቃቂ የሆነ ፍርድ 

ታጭዳለህ እኛ በስዎች ላይ ያስቀመጣነዉን ቅን ያልሆነ ፍርዱ አስቃቂ ዉጤት  

እናጭዳለን ይቅርታ አላደርግም በሎ መያዝ ማለት ከፍርዱ ጋር ተመሳሳይ ነዉ ይቅር 

መባባል የፍርዱ ተቃራኒ ነዉ ይቅርታ ከሚሰማን ሰሜት ዉጨ ነዉ ይቅርታ ሙሉ 

በሙሉ የተደጋፈዉ በፊቃሰዳችን ላይ ነዉ    

ይቅርታ አድርግ ብሎ የሚለን ስሜት እስከሚስማን ድርስ ከጠበቅን ይቅርታ 

አናደርግም ይህ በተለይም ሌሎች ሰዎች ያቆስሉን   ቁስል ጥልቅ በሚሆንበት ሁኔታ 

እዉነትን አለዉ ይቅርታ ለማድርግ ዉሳነኔ የሚደርገዉ በፈቃደችን ላይ ነዉ እናም 

ሰሜታችን ን ለእግዚአብሔር እናቀርባለን እርሱም በመያስፈልግ ጊዜ ሰሜታችንን 

ይቀይራል  

ይቅርታ ማድርግ በሁለት መንገዱ ይጋዛል እሱም ራሳችን በፈፀምንበት ሐጢአት 

ሌሎች ሰዎች በእኛ ላይ በፈፀሙት ሐጢአት  

አንዱን ሰዉ ወይም የአንዱን ሰዉ ሐጢአት መሽፋን አይደለም ሐጢ አትም 

አይሽፈንም  ይቅርታ  ለማድርግ አንዱ ሰዉ የሠራዉን አስከፊ ስህትት ማመን አለበት 

ይቅርታ ለማድርግ አንዱ ሰዉ የሠራዉን አስከፊ ስህተት ማመን አለበት ይቅርታ 

የተሳሳቆሉ ነገርች ተመልሰወ እንዲጋሳቆሉ በሌላዉ ሰዉ ቁጥጥር ሥር እንዲወደቀና 

ተግባራዊ እንዲሆኑ አያስገዱዱም ብዙ ሰዉች ሐጢአት ከሠሩ ቦሃለ ይቅርታመ 

እንደሚያሰፈልጋቸዉ ይገባቸዋለ፤ ነገር ግን ብዘዉን ጊዜ ሌላዉን ሰዉ ይቅር ማለት 

ምን ማለት እንደሆነ በፍፀም አይወቀም የሚቀጥለዉ ምስል የሚያሳየዉ በአንተና 

ሀጢአትን በአንት ላይ  ባደርገገዉ ሰዉ መካካለል ኢየሱስ መቆሙነ ኑ ኢየሱስ 
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የአአንትን ሐጢአት ተሸክምአል    አንተ ማድር ያለብህ በገር መስማማት ነዉ እናም 

ነፃነት ትወጣለህ     

 

ይቅርታ ማድርግ ማለት መለየት ነዉ  

በአዲስ ኪዳን ዉስጥ ይህ ቃል ከሞት ገቫር ተመሳስሎአል መሞት ለት መለየት ማለት 

ነዉ ይቅርታ ማድርግ የሚጠይቀዉ ነገር ነአንድ ሰዉ ላይ ሐጢአትን ቆርጠ በሌሎዉ 

ሰዉ ላይ ማኞር ማለት ነዉ    

 

በማሪክ ቋንቋ ይቅርታ ማድርግ ሲተረጎም አፊዮሚ ( aphiemi) ማለትም ማስወገድ 

መጣል መጥረግ ለሐጢአት ተግባር የተሰጠዉን ቅጣት ምህርት ማድርግ ማለት ነዉ 

ሐጢአተኛዉንም ከቅጣት ማዳን ማዳን ነዉ  

አንዱን ሰዉ ይቅርታ ማለት ነዉ እናም ሐጢቸትንና ቅጣቱ በኢየሱስ ላይና በኢየሲስ 

ብቻ ላይ እንዲያርፍ ማድርግ ማለት ነዉ    

 

ይቅርታ የኢየሱስ የተፈፀመ ሥራ ነዉ  

እኛ ማድርግ ያለብን ነገር እዉነቱን ማመን ብቻ ነዉ ነዉ እሱም ሁሉም ሐጢአት 

በየሱስ ላይ መኖራን ይህንን ሥራ እንደተሠራልን ብኖምን የኛ ግበህይ ደርሽ 

ተፈፅምአል እኛ ነፃ ሆነናል ማለት ነዉ ይህም .የሚሆነዉ በረታሳችን ሥራ አይደለም 

ነገር ግን በማመናችንና የላዉዉጥ ድርጊቱን በማመናችን ነዉ የሐንስ 1 29 ኢንዲም 

ይላል በነገዉ ዮሐንስ ኢየሱስን ወደ ስርሱ /ሲመጣ አይቶ እንዲህ አለ እነሆ የይለምን 

ሐጢአት የሚያስወግዱ የእግዚአብሔር በግ 

 

በማቴዎስ 18 ላይ ኢየሱስ ግልፅ መላዕክትና ማስጠንቀቂያ ስጥቶል 
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ማቴዎስ 18 21-35  

ቁ 21. በዚያን ጊዜ ጴጥሮስ ወደ እርሱ ቀርቦ ጌታ ሆ ይ ወንድሜ ቢበድለኝ ሰንት ጊዜ 

ለ፤ተዉላት እስከ ሰባት ጊዜን አለዉ 

22. ኢየሱስ እንዲህ አለዉ እስከ ሰባ ጊዜ ሰባት እንጂ እስከ ሰባት ጊዜ  አልልህም ፤ 

23. ስለዚህ መንግስት ሰማያት ባሮቹን ሊቆጠተር የወደደን ንጉሥ ትመስላለች  

24. መቆጣጠርም በጀመር ጊዜ እልፍ መክሊት ዕዳ ያለበትን እንድ ሰዉ ወደ እርሱ 

አመጡ  

25. የመከፍለዉም ቢያጣ እርሱና ሚስቱ ልጆቹም ያለዉም ሁሉ እንዲሽጣና ዕዳዉ 

እንዲከፈል ጌታዉ   አዘዘ  

26. ስለዚህ ባራያምዉ ዳቆ ስገደለትና ጌታ ሆይ ታገሥኝ ሁሉንም እከፍልሃለሁ አ  ለዉ

  

27. የዚያም ባሬያዉ ጌታ አዘለትና ለቀቀዉ ዕዳዉንም ተወለት  

28. ነገር ግ ያ ባሪያ ወጥቶ ከባልንጀሮቹ ከባሮቹ መቶ ዲናር ዕዳ የለበትን አንዱን 

አገኘና ዕዳህን ክፈለኝ ብሎ ያዘና አነቀዉ  

29. ስለዚህ ባልንጀራዉ ባራያ  ወዱቆ ታጋኝ .ሁሉንም እከፍልሃለሁ ብሎ ለመነዉ    

30. እርሱም አልወደደም ግን ሄለደ ዕዳዉን እስኪከፍልን ድረስ በነዉኃኒ አኖረዉ  

31. ባልንጀሮቹ የሆኑ ባሮችም ያደርገዉን አይተዉ እጅግ አዘኑ መጥተዉም የሆነወን 

ሁሉ ለጌታቸዉ ገለጡ     

32. ከዚያ ወዲያ ጌታዉ ጠርቶ አንተ ክፍ ባሪያ ስለ ለመንኸኝ ያን ዕዳ ሁሉ 

ተዉሁልህ  

33. እኔ እንደ ማርሁህ ባልንጀራህ የሆነዉን ያን ባሪያ ልትምርዉ ለአንስ አይገባህምን 

አለዉ   

34. ጌታ ተቆጣና ዕዳዉን ሁሉ እስኪከፍለዉ ድርስ ለሚያሰቃዩት ሰኣልፎ   ሰጠዉ   
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35. ከእናንተ እያንዳንዱ ወንዱሙን ከል ይቅር ካለለ እንዲሁ ደግሞ የሰማይ አባቴ 

ያደርግባትኃለሁ    

 

በዚህ ምሳሌ ጌታዉ ፣የወቅርታ አደረገ ባሪያዉ ግን ይቅርታ ለማድርግ እምቦ አለ    

ይህ ማለት ይህ ባሪ እርሱ ይቅር እንደተባለለት አላማነም ነበር ዕዳ የሌለበት ሰዉ 

ገንዘብ መሰብ ሰብ አያስፈልገዉም ነበር ነፃ የተለቀቀ ሰዉ ለመጥፋት ጉቦ መክፈል 

አያስፍልጋዉም አንድ ዕዳዉ የተሰረዘለት ሰዉ ወዳ ቤቱ እየሔደ ላይ መደነሱ 

የተፈጥሮ ጉዳይ ነዉ ለቤተስበም ስለገኙት አዲስ ነፃነት በአድናቆት ይናገራል እናም 

በተመሳሳይ ሁኔታ ዉስጥ ያሉትን ሌሎችን ሰዎች ለመርደት ዝግጁ ነዉ ይህ ባሪያ ወይ 

የጌታዉን ምህርት ጥያቄ ሆኖበታለ፤ ወይም ሰለ ራሱ ደህንነት ተጠራጥራል ይቅር 

ከተባልን ቦሃለ ካልሆን በስተቀር ሌሎችን ይቅር ለማለት እንችላለን    

እኛ ሁል ጊዜ ሌሎችን ይቅር ያለማለታችንን የሐጢአት ዋጋ እንከፍላለን  

ያ ደካማዉ አገልጋይ የመከመሪያዉንና ይቅር የተባለዉን ዕዳ መክፈል አልነበረበትም 

በቁጥር 25  በተገለፀዉ መሠረት ነገር ግን ይቅር ያላለለትን ሰዉ ዕዳ እንዲከፍል 

ተደርገ በቁጥር 34 የምታገኘዉ ይቅር ያላልከዉን ትዝታዊች ሐሳቦች ድርጊቶች ነዉ 

ይህ መንፈሳዊ ህግ ነዉ ለሚያስቃዮት ወይም ስቃይ ለሚሳዩት ቅጣቱ እንደተስጣቸዉ 

አስብ ይህም ለሚያስሩት ነዉ ይቅርታ አለማድርግ ሁሉጊዜ  ለስቃይ ያጋልጣል እኛ 

አልፈን የተሰጠነግቸዉ አስቃዮቻችን የሚያካትተዉ ቀጣ ፍርሃጣል በደል ቅሬታ ዳላቻ 

መራርነት ሐፍረት ነዉ ይቅር ባለማለት በማንማላስቦት ጊዜ ቤተሰቦቻችንና የምንወ 

ዳቸዉ በሙሉ የዛ ባሪያ ልጅችና ባለቤት በሙሉ በዚህ ትምህርት እንደተስቃዩ የእኛም 

እንዲሁ ይጎዳሉ    

 

ይቅርታ እንዳታደርግ ማን መብት ሰጠህ   
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ገላ2 20 ከክርስቶስ ጋር ተስቅያለሁ እኔም አሁም ህያዉ ሆኜ አልኖርም ክርስቶስ ግን 

ግን በእኔ ይኖራል አሁንም በሥጋ የምኖረነት ኑሮ በወደደኝና ስለ እኔ ራሱን በሰጠዉ 

በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለ ምምነት የምኖርዉ ነዉ መጽሐፍ ቅዱስ 

ግልጽእንደሚያደርገዉ ከሆነ አንተ ከክርስቶስ ጋር ተስቅለሃል አሁን እርን እርሱ 

በአንተ ይኖራል ታዲያ አንተ ማን ነህ እርሱ ይቅር እንዳይል የምታደርገዉ ጠእርሱ 

ቀድሞዉት ተፈጥሮዉ ይቅር ማለት ነዉ ያ የእርሱ ማንነቱ በጣም ሐይለኛ የሆነ ነገር 

ነዉ    

 

እኛ በእንደዛ ዓይነት ሐጢአተኛ ልብ ቦታ ካለን ከ1የሐ1 9 ዉጭ  ነን 

በሐጢኢታችንን ብንናዘዝ ( ከእግዚአብሔር ፍርድ ጋር ብንስማማ ) ሐጢአታንን ይቅር 

ሊለን ከየመፃም ሁሉ ሊያነፃን የታመመነ ነዉ    ( ሐጢአታችንን ከእኛ ላይ እንስተኮ 

በኢየሱስ ላይ ለያስቀምተዉ )  እግዚአብሔር ይቅር ያለናለትን አስቃቂ ዉጤት 

ለመከላከል እንድንችል እግዚአብሔር የማስጠንቀቂያሰ ምልክቶችን ስጦታ ሰጥቶናል 

ብዙ ሰዎች ጥላቻንና ቀጣን እንደ ማስጠንቀቂያ ምልክት አያዮትም ነገር ግን 

ምልክቶች ናቸዉ እንዲሁም አንተ ራስህን በአንተ ላይ የተደረገዉን ቅሬታና 

የባለፈዉን ቁስል በተደጋጋሚ እያወራህ ብታገኘዉ ያ ስላዛ ነገር ነጋሩን በይቅርታ 

ለላመጨርስህ  ጥሩ ማሳያ / ማመላከቻ /ጠቋሚ ነገር ነዉ     አንተ እነዚህን 

ማስጠንቀቂያዎች በሕይወታህ የማትሰማ ከሆነ ሰለ ይቅርታ ጉዳይ በፍጥንት 

እግዚአብሔር ፈልግ ተጨማሪና የበለጠ የማሰጠንቀቂያ ምልክተሎች የሰቃይ ዓይነቶች 

ናቸዉ መንፈሳዊ የሆኑ ስሜታዊና አካለዊ የሆኑ ናቸዉ ከሚቴ 18.ላይታሪክ የይቀቅርታ 

አንዱ ዉጤት መሰቃየት ነዉ    

 

ምስክርነት  
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ጌታ የእየሱስን እስከማገኝበት ጊዜ ድርስ እንኳን ይቅርታ ለማድርግ ለመወሰን 

ፈጣንነበርኩ ቢሆንም ግን ሁል ጊዜ ቀላል አልነበርም አንዳንዱ ጊዜ በራሴ ላ በተደረጉ 

ስህቶች የማልቅስበት ጊዜ ነበር እናም በፊቃዴ ቀጠኛ ድርጊት ይቅርታ አድርጌአለሁ 

በእኔ ላይየተነገሩት ዉሽቶች ለመተዉ የተፈጥሮ ፀባይ የላኝም ስለዚህ ያ ነዉ በይቅርታ 

ዉስጥ የለኝ           ትልቁ ፈተና ለአመታት ድልን ከማግኘቴ በፊት በይቅርታ 

ሂደት ዉጥ የማልፈበት ጊዜ ነበር የተወሰኑ ሰዎችን ይቅር ብያለሁ ነገር ግን ሰሜቶቴ 

ይዋጉኝ ነበር ሰዉ ከሚኖርበት ጥቂት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንደምገኝ አስተዋልኩኝ 

መንፈስ ቅዱስ በእኔ እየሠራ እንደሆነ ገባኝ እና አዛ ጠዋት ዉስጣዊ ማንነቴ ነፃ ሆነ ከዛ 

በሃላ ይህ ሰዉ ይቅርታ ደብባቤ ጋር ወደ እኔ   መጣ  

 

ለራስህ ይቅርታ አድርግ /ራስህን ይቅር በል  

በ Richard wurmbrand 19 reaching Towards The Heights / ከተባለዉ መጽሐፍ 

የተወስደ ነዉ     

19 Richard Wurmbrand Reaching for the Heights living sacrifice Book 

Company Bartlesville< ok 1979 / Pages 221_223    የተወስደ  

ከሗላ ያለዉን ነገር መርሳት ( ፍልጶስዮስ 3 13 )  

ሼማ እስራኤል አደናይ ኤሎሂም አደናይ አደናይ ኢሐዱ እስራኤል ወይ ስማ አምላክህ 

እግዚአብሔር  እንዱ አምላክ ነዉ ( ከላይ የተጠቀሱት ቃላቶች አይሁዱ ናቸዉ ) ይህ 

ፀሎት ነዉ በማንኛወም አይሁዱ ከንፈር ላይ የሚገኛዉ በተለይም በአንድ የላዳጀ ነገዴ 

ከ 20 ዓመታት በሃላ ይህ ሰዉ በእስራኤል የደህንት ፓሊሶች ተማርኮ ዓመታት ቦሃል 

ወደ በይነስ ተመሳሳይ የሆነ ፀሎት በሚፀልዩበት ጊዜ ተደነቀ ህ ደግሞ ራሱን ክርስቲያን 

አይደለሁም ብሎ ለማጠራዉ ለዚህ ሰዉ በጣም የሚያስደነቅ ነበር     
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እኔ የነፍስ ገዳዮችንና የወንጀለኛችን ዓለም በጣም አዉቃለሁኝ በላፍሳችዉ ዉስጥ 

ሰለባዊቸቸዉ ሚስጡራዊ የሆነ መለያ ነገር አለ የአይሁዱ ጅምላ ጨራሽ አይሁዳዊ 

ለመሆን ከሚልግ ይልቅ በጣም ያስጨነቀዉ አይሁዳዊነትን ነዉ ታዋቂ የጽንስ 

ማስወርድ ሥራ የሚስራ ስዎች በነጠጠሩባቸዉ በሕፃናት ዓለም በጣም ይታደናሉ 

ይህንን ጥያቄ ይጠየቃሉ ለምንድር ነዉ የጋደልከኝ በሒሮሺማ ላይ ጥያቄ ይጠየቃሉ 

ለምንድር ነዉ የጋደልከኝ ስለእዚህ ነገር ምን ይሰማሃል ብሎ መለሠ በሕይወታችን ብዙ 

ስለባ የሆንብት ጉዳይ አለ ኢየሱስ ተስማሚ የሆን ስለ ባ ነዉ ይህ ንፀህ የሆነ በግ 

የተጠላ ሆነ ተስደቦ ስህተት ተስርቶበታል ለእኛ ስህተት ተገደለ   

አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያወቁም ን ይቅር ባለቸዉ ከሚለዉ ቃል ጋር ነዉ 

የምተዉ ከዛ በሃላ ራሱን ለእኛ በመስጠት እኔ እለባ የሆንኩት ይቅር ሰብያችሃለሁ አለ 

በዓለም ያለዉ ሰለባዊቻችሁ በሙሉ በይቅረግታ ክልል ዉስጥ ናቸዉ ያሉት  አንተ ባቻ 

ነህ ራስህን ይቅር ያላልከዉ አንተ ራስሄ ባደርግከዉ ነገር እየተስደድክ ነዉ ይቅርታ 

ተቀበል ራስህን ይቅር በል አንተ ከተሳስትከዉ ስዉ ጋር  ያለህ ጤናማ ያልሆነዉ 

መለያዎችህ ያቆማሉ አዲስም ማንነት ይኖርሃል     

ይቅርታን እንደ ሞት ትርጉመዉ አዲስ ዓለም ዉስጥ ለመኖር ተወልደ እንደ ምታ 

ህፃን ቀጣረዉ ይቅርታ የሐጢአት ምት ነዉ ሐጢአት ከአነተ ተነረስቶ ወደ ሌላ ክልል 

ይሔዳል እሱም ከወደ ኢየሱስ ነዉ    

 

እንተ ማን እንደሆንክ አስታውስ 

አንተ በእግዚአብሔር የተሞላህ እቃ የእግዚአብሔር  ቤተመቅድስ ነህ ፀሎት  

ኢየሱስ ሆይ በፈቃዬና በቃሌ ከ፤ሎች በእኔ ላ የተጠቀዉ ሐጢአት በአንተ 

እንደተነሳልኝ አዉቀለሁ አንተ ነህ  የወስድከወጁ እኔ አይደለሁም ስለሁህ እኔ  በእኔ 

ላይ ያለዉ ሐጢአት ከሚያመጣብኝ ተፅዕኖ ነፃ መጥለሁ     
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በተጨማሪም በፈቃዬና በቃሌ ሐጢአቴን ለአንተ አቀርባለሁ እናዘዛለሁ ቃልህ 

እንደሚለዉ እኔ ሐጢአቴን ለእንተ አቀርባለሁ እናዛዘለሁ ቃልህ እንደሚለዉ እኔ 

ሐጢአቴን ከተናዘዝኩ አንተ ይቅር ልተለኝና ከሐጢአቴ ልታነፃኝ ታማኝ እንደ ሆንክ 

ነዉ    (1ሐ1 9 

Dunklin የተበለዉ ሰዉ ከ Inner Healing ከተባለዉ መጽሐፍ ሲጠቀስ ይቅርታ  

1. በእኛ ላይ የተደርገዉን ሐጢአት ማየት መቀጠር አይደለም እኛ በእኛ ላይ 

ተደርጋዉ ሐጢአት ካየን ከእኛ እ ንደሚሄድ ዓይነት አድርገን እንማንለን በዕርግጥ 

እንደሱ አይደለም እንድን ነገር ማየት ይቅርታ አይደለም የጭቆና ወይም የክደት 

ዕይነት ነዉ አንደንዶቻችን ሰዎች ባሉታ አድርገን ይሆናል እናም እናዛን ሁኔታዎች 

ለማየት ጥጊት አድርገናል እዉነቱ ግን እነዛ ሁኔታዎች በሕይወታችን ላይ ትልቅ 

ተፅዕኖ ማምጣታቸዉ ነዉ ቅሬታን መጨቆንና ማየት ይቅርታ ተደርጎላንል ማለት 

አይደለም በዉስጥ እስካ አሁን ሕመም ካለ በዉስጥ ይቅር አለማለት እንደለ ምልክት 

ነዉ ማለት ነዉ  

2. በእኛ ላይ የተስራዉን ሥህተት በቂ ምክንት መስጠት ወይም መሽፈን ማት 

አይደለም  በቂ ምክንት ለማቅርብ በምንጥርበት ጊዜ ወይደም ነገሩን ለማቀዝቀዝ 

በምንምክርበት ጊዜ ነገሩ ያን ያህል ከባድ እንደልሆነ ለራሳችንን እየነገርን ነዉ ማለት 

ነዉ    ይሀብ ማለት የነገሩን ትክክለኛነት ማሳየት ወይም ለነገሩ ትረጉም ያለዉ 

ምክንያት መስጠት ነዉ ነገር ግን ይቅርታ አይደለም    

3. ለምን በእኛ ፈላይ ስህተት እንደ ሠራ የግለስቡን አዕምሮ ማጥናት አይደለም    

በትክክል ምን እንደተከሰተ ማወቁ አስፈላጊ ነገር ነዉ ነገር ግን ማወቅና ይቅርታ ሁላት 

ተለያዩ ነገሮች ናቸዉ   ኢየሱስ በመስቀል ላይ በሚስቀለወበት ጊዜ የሚያደርጉትን 

አያዉቁምና ይቅር በላቸዉ አለ ከኬሚካል ቅመም ጥቀት ዉስጥ የወጠን የእኛን 

ድርጊት ልንርዳ እንችላለን ነገር ግን ነገሮችን ልስርዳ አንችልም  
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አንዱ ሰዉ እያሳየ ያለዉን ባህሪ ለምነጅ እንደሚያሳይ ማወቅ ያንን ሰዉ ይቅር 

ለማለት ይረዳናል ነገር ግን ማወቅ እንደ ይቀር ማለት አይደለም ስለ ግለስብ ልናዉቅ 

እንችላለን እናም እያሳየ ያለዉን ባህሪ ለምን እንሚያሳይም ልናዉቅ እንችላለን እኛም 

እያሳየ ያለዉን ባህሪ ለምን እንደመ፣ያሳይም ለ፤ንዉቅ እንችላለን ነገር ግን ይቅርታ 

ልናደረግለት ግን እንችልም የግለስቡን ባህሪ ማወቅ እሱን ይቅር አልነዉ ማለተ 

አይደለም     

ሐጢአት የሥነ ምግባር ጀልነት ነዉ እሱም የማይብራራ ነዉ ሐዋሪያዉ ጳዉሎስ  

ሲናገር የማደርገዉ አላዉቅም ( ሮሜ 7 15 ) ስለዚህ  ይቅር ማለታችንን በማቃችን 

መሠረት ላይ መድርግ እንደሌለብን ማወቅ አለብን ያ ማለት ይቅር ለማለት ማዉቅ 

የለብንም ምለት ነዉ ብዙ ሰዎች ጊዜያቸዉን ራሳቸዉን በመርደትና ለምን አለአግባቡ 

እናደስተዳቹዉ በመርዳት ጊዜያቸዉን ያጠፋሉ  እርሱ ምንም ከመጀምራቸዉ በፊት 

ከብዘ ጥርት በሃላ መልካም ራሳችንን ከስራነዉየሚያምም ታሪካችን ካሠረን ፍርድ 

የሚፈታን መክፈቻ ነዉ    

ፈዉስ ከማግኘታችን በፊት ራሳችንን ማየት አለብን አባቴ ለምን እንደዚህ 

እንሚሆንብኝ አዋቃለሁ አባቴ ከየት እየመጣ እንደለ አዉቃለሁ ነገር ግን የወቅርታ 

ላይ ለደርግለት አልችልም ማለት እንችላለን    

ከስሜቶችን በላይ ለመኖር ፈቃደኛ ባንሆንና ይቅር ላለማለት ከወሰንን በሕይወታችን 

በሙሉ የእግዚአብሔር ፈዉስ ልንቀበል በፍፀም አንችልም እኛ በመጨረሽ ለግለስቡ 

ባህሪ ምክንያቱን ልንዉቅ እንችላለን ነገር ግን ይቅር ለማለት ፍቃደኛ ባንሆን ለሁ፤

ቱም ወጋኖች ምንም ይቅርታ የለም    

ብዙዉን ጊዜ ይህየሚሆነዉ ልጁን በማሳሰቆል ነዉ ነቀፊታን መወስድ ከይቅርታ ጋር 

ተመሳሳይ ነገር ነዉ ነገር ግን በአካል በእዕምሮ ወይም በወሲብ እንደ ህፃን  ብንሳሳቆል 

ይህ ለስህተታችን አይደለም ለዚህ ነመገር ትችት ብንወስዱ ይህ ይቅርታ አይደለም 
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በወሲብ ጉዳይ የተጎሳቆሉ ብዙ ሰዎች በራሳቸዉ ትችት  አለደለም ብዙ ሰለባ የሆኑ 

ወጣቶች በነገሩ እነርሱ እንደበት ስህተቱም የራሳቸዉ እንሆን ተነገሮአቸዋል ይህ ነገር 

የእነርሱ ስህትት እንደሆነ ቢያምኑ እና ትችቱን ይቀበሉታል ይህም ደግሞ የይቅርታ 

ዓይነት አይደለም ይህ ነገር በቦደዮ ላይ እንዲለወጥ ብቻ  ነዉ እንዚህ ከላይ የተየቀሱ 

ሁሉ የተሳሰቱ ባህረያቶች ነቸዉ እንዚህ ማናቸዉንም ሁኔታዊች ለይቅታ ብንካክስ 

እግዚአብሔር  በእኛ ሊፈፀመዉ  ያለዉን ነገር ወደ እኛ አጋባን ማለት   ነዉ  

 

ይቅርታ ማለት 

1. በእኛ ላይ የተደረገዉ ክፍ ድርጊት መቋቋም ማለት ነዉ እኛ ምክንያት 

ልንቀርብ ወይም ትርጉም ያለዉ ምክንያት ማርባችን አይደለም እኛ ታምኞች ልንሆን 

ይገባል ከታች የተዘርዘሩት  6. ቃላት ናቸዉ እያንዳንዱን ቃላት በተናጠል እይ ዓይንን 

ጨፈን እና  

ከእነርሱ ጋር የተያያዘዉን ድርጊቶች በአዕምሮህ ሳል  

ሀ. ተቀባይነትን ማጣት  

ለፍቅርና ተቀባይነትን ላመኘት የሚኖርህን የስሜት ፍላሳት ሳላቸዉ ነገር ግን ከአንተ 

ርቆኦል አንተ ትኩርት እንዲስጥህ ትፈላጋለህ ነገር ግን  ተንቃሃል     

ለ. ቸል መባል  

ለችላ መባል ጥሩ ምሳ የሚሆነዉ የአልኮል የሚጠታ ቤተስብ ነዉ ይህ ቤተስብ ምግብና 

ሌላ የሚያሰፈልግ ነገሮችን ከመሽመት ይልቅ ገንአቡን በመጠጥ ላይ ሲያባክን ማለት 

ነዉ    

ሐ. ኢ- ፍትሐዊ ድርጊት ወይም ሚዛናዊ ያልሆን 

ይህ የሚሆነዉ ቅጣቱ ወንጀሉን በማይመጥንበት ጊዜ ነዉ ምንአልባት አንተ 

ለመስስቀል ወይም ለመሞት እንደምትሔዱ በፍፀም አታዉቅም ይሆናል    
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ምንአልባት የተለየ ምላሽ ወደሚሰጥበት ሁኔታ ነገር እንዲመጣ ልትስለዉ አስቸጋሪ 

ሊሆንብህ ጭካኔ  

ይህ በቃል ወይም  በአካል ሊሆን ይችላል የቃል ጭካኔ ሁል ጊዜ በድርጊትህ ይገለፃል 

ለምሳሌ ደደብ የሆነ ሥራ መሥራትህ አልተነገር ይሆናል ግን በሠራኸዉ   ሥራ 

ደደብ መሀጆንህ ተናግሮሃል    

የይቅርታ ቅፅ 

በሕይወት ለሕመም ምክንያት የሆኑትን ሰዎች ስም ዝርዝር አንተ ይቅር ልትላቸዉ 

ያልቻልከዉን ሰዎች ስም ዘርዝር በራስህ ቃላት ከራስህ ስሜት ስለእነዚህ ሰዎች ምን 

እንደተስማህ ፃፍ ታማኝ ሁን አታስመስል    

በሰሜትህ ሳይሆን በፈቃዱህ ድርጊት እንዲህ በል እኔ ---------------  -------------- ይቅር 

እላለሁ ልክ ኢየሱስ የእኔን ሐጠአት እንደተሸለመ እነዚህ ሰዎች  በእኔ ላይ ያደርጉት 

ሐጢአት በሙሉ በኢየሱስ ላይ ሆኖ ማየትን እመርጣለሁ አሁን አባ ት ሆይ ይቅር 

ለማለት አመላካከቴን እንደ ዉሳኔዮ ታድርግልኛ ዘንድ እለምንሃለሁ ለስዎች ግን 

ሐጠቸታችዉን  ይቅር ባትሉ አባታችሁም ሐጢአታችሁን ይቅር አይላችሁም ማቴ 6 

15 በሕይወትህ ዉስጥ ያለዉን ሐጢአት ዘርዝር ለእግዚአብሔር ተናዘዛቸዉ መናዘዝ 

ማት መናገር ነዉ ነዉ ነገር ግን ኢየሱስ ከሚያየዉ እይታ ጋርም መስማማት ነዉ  

ሀጢአታችንን ብንናዘዝ ሐጠአታችንን ይቀር ሊለን ከአመፃም ሁሉ ሊያነፃን እርሱ 

የታመነና ፃድቅ   ነዉ  ( 1የሐ1 9)  

 

ይህ አባት በፍፀም አይተዋችሁም / አይለቃችሁም  

 

ዕብራዉያን  13 5ለ እርሱ ራሱ አልለቅህም ከቶም አልተዉህም ብሎአልና እንደገና 

መፍራት የለብህም ባህሪህ ፍፅም ላይሆን ይችላል እ ንደገና እንደናናም ሐጢአት 
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ልትስራ ትችላላህ እንዲህ ቢሆንም አባትህ በፍፅም አይለቅህም ከቶም አይተዉህም 

እርሱ አንተን ለመመለስና ወደ ቀድም ሥፍራ ሊያመጣህ ከአንተ ጋር ነዉ እርሱ ስለ 

አነተ ይጨነቃል    

ይህንን ወርቀት ወስደህ ልክ እንደ ኢየሱስ መስቀል በእንጨት ላይ ስቀለዉ ከዛ በሃላ 

ከመስቀል ላይ አስወግደዉ በአጠቃላይ እንደጠፋ ምሳሌ አድርገህ አቃጥለዉ     

 

ምዕራፍ 11 

ጠባሳና ቅርፊት  

በባለፈዉ ምዕራፍ ስለ ይቅርታ በተነገርዉ ይቅርታ እንዴት ሐጢአትንን 

እያደሚያስወግደፍ  ቁስላችንን እንዴት እንደሚፈወዉስ ፅፈናል ቢሆንም ግን ቁስላችን 

ጠእዉነት እንደማይወገዱ ነገር ግን ወደ ጠባሳና ቅርፍት እንደሚለወጥ           

ተምረናል ኢየሱስ እንኳን ጠበሳዉን እንደሚጠ ብቅ ማወቅ ጥሩ ነገር ነዉ  የሐ 20 27 

ከዚህያም ቦሃላ ቶማስን ጣትህን አምጣና እጀቼን እይ እጅህንም አምጣና በጎኔ ኢግባዉ 

ያመንህ እንጂ ያላመንህ   አትሁን  

ቅርፊት በደርቀ ደም የሚሽፈን የቁስል ሽፋን  ነዉ ከላዩ ገለል ቢደረግ ቁስሉ 

ይከፈታል ጠባሳ ደግሞ ከዚህ  በፊት ቁስል እንደነበር ማርጋገጫ ነዉ ነገር ግን ከዛ 

በሃላ ለህመም የተጋለጠ አይደለም ጠባሳ በሚናካበት ጊዜ ለሕመም አይስጥም     

በ Dunklin ከተፃፈዉ ወጽሐፍ Inner Heahing በተባለዉ ላይ 20 ተወሰደ  ሮሜ 12 2 

የእግዚአብሔር ፊቃዱ እርሱም በጎና ደስ የሚያስኝ ፍፅምም የሆነዉን ነገር ፈትናችሁ 

ታዉቁ ዘ ንድ በልባችሁ መተደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም  

አትምስሉ    

በእዕምሮን መታደስ በተመለከተ በዚህ ጥናት ጊዜ በሕይወታችን ጊዜ ሁሉ በእኛ ላይ 

ሁዳት ያስርሱትን ስዎች ይቅር ለማለት ብዙ ዕድሎች አሉን ይህ በተሐድስ ሂደት 
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ዉስጥ ትልቅ ደርጃ ነዉ  አሁን በይቅርታ አከባቢ ምን ያህል ጥሩ ሥራ እንደሥራን 

የምናይበት ጊዜ ነወ ቡሆንም እኛ ይቅርማለት ካልቻልን ለእኛም ይቅር እንደማይባልን 

ተነግሮናል ነገር ግን ያ በቀላሉ ትክክል አይደለም     

ከምሳሌ ምንም ሰዉ የተፈወሰ ጠባሳ ሊነኮረዉ ይቻላል እኛ ሁላችን ልንጠቅመዉ 

የምንለዉ ጠባሳ አለብን እኛ የሂነ ቆዳን የሚያስቆጠ  የአካል ጉዳት አጋጥሞናል (20  

Copyight 1992 Dunkhil memorial ሜሞሪያል ቤ/ክ  በፊቃድ የተወሰደ Isob ) ከዛ 

ነሃላ ይድናል ከደና ቦሃላ ጠባሳ ይሆናል አሁን ያንን ድርግት በምናስታግሥበት  ጊዜ 

አሁን በትክክል ማስታወስ እንላለን ነገር ግን ምንም የህመም ሰሜት ኢይስማንም 

እናስተወሰዋስ እንችላላን ነገር ግን ምንም የህመም ስሜት ኢያመንም እናስታወሰዋለን 

እንጠቀመዋለን ነገር ግን  ሕመሙ ግን አያመንም ይህ ነገር በሰሜታችን እንዲሁም 

በአካላችን ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ያለፈዉን ጉዳታችንን ልናስታስዉ እንችላለን  

ወይም አሁን ምንም ዓይነት ጉዳት እንደሌለብን ዓይነት እናስባ ይሆብ በስሜታችን ላይ 

ከደርሱዉ ነገር የተነሳ በዉስጣችን የተጎደነዉን ጉዳትና የተሰቃየነዉን ስቃይ ለመርደት 

አሁን ጊዜዉ ነዉን ይህን ን ነገርለመርሳት  አስፈላጊ አይደለም መርሳት የፈዉስ ሂደት 

አንዱ አካል አይደለም     

እንደ እዉነቱ ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛ አላዚህን ነገሮች እንድንርሳቸዉ እያደርግም 

እርሱ ጉዳታችንን ለመፈዉስና ጠባሳ ዉነዉ እንዲቀሩ ከዛም ለእርሱ ክብር  

እንድንጠቅማቸዉ ነዉ የሚፈልገዉ    

በባሳ በማግኘት ላይ ምንም ስህተት የሆ ነ ነገር የለም እንደ እዉነቱ ከሆነ ጠባሳ 

ተጨማሪ ነገር ነዉ ከጠባሳ በላይ እንድናገኝ ያስፈልጋል እየሱስ ከዚህ ነጥብ እንስቶ 

መደፈት እንዴት አድርጎ እንደሚመራን ማሰብ መጀመር አለብን በሕወታችን እኛን 

የጎዱንን አጋጣሚዎች ማየት ለብን ለማክበር ተጠቀሙበት በሕይወታችን ያለዉን 

አላማ ማወቅ አስፈላጊ ነገር ነዉ ከሕወታችን አላማዊች አንዱ ጠባሳን ለእርሱ ክብር 
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እንዲዉል ማድርግ  ነዉ እንዲህም ዓይነት   ነገር ላይንጥመን ይችላል ስሜታዊ የሆነን 

ጠባሳ ለማመልከት መቻልና ለጎደዉ ሰዉ መናገር ምን እንደሚመስል እስቲ ገምት  

በምን ዓይነት ነገር ዉስጥ እንደምተልፍ እኔአዉቃለሁ ምክንያቱም እኔም በዛ ዓይነት 

ጉዳት ዉስጥ አልፌአለሁና ያ በእኔም ላይ ሆኖአል ነገር ግን እዚህ ተመልከቱ አሁን 

ተፈዉሶአል ዝርዝር ሁኔታዉን ነገር ግን እዙህ የሆነዉን ነገር በሙሉ ልንጋራችሁ 

እችላለሁ የሆነዉን ነገር ቃል በቃል አስተዉሳሉሁ ነገር ግን አይችሁ ከእንግዲህ ምንም 

የህመም ስሜት አይስማኝም ምክንያቱም ድኖአልና ነዉ እግዚአብሔር ፈዉስዉ ስለዚህ 

በእናንተ ያለዉንም ሊፈዉስ ይችላል እያንዳንዳችን ቢያንስ አንዱ አጋጣሚ አላን 

አንዳንዶቻችንም በሕወታችን ብዙ አጋጣሚዎች አሉን እነርሱም አዕምሮን የሚያዛዉ 

ናቸዉ    

አሁን በዚህ ኘሮግራም ዉስጥ ካለን ዕድል አለን ዕድላችንም ጉዳታችን እስከአሁን 

ድርስ ካልተፈወሰ ምንድር ነዉ ምድረግ ያለብኝ  እንድ እርግጥ የሆነ ምንድ አለ 

በእርሱም እኛ ሌላዉን ሰዉ ይቅር እንዳልነዉና እንደላልነዉ  የምንናገርበት ነዉ    

ስለአዚህ ነገር በምንገጋርበት ጊዜ ለሌሎች በምንካፍልበት ጊዜ ቅርፍቱን እያላሳን ነዉ 

ወይም ወይንስ ጠባሳዉን እየጦቆምን ነዉ ቅረፊቲን ልንንሳ እንችላለን እና ሊፈወሰ ግን 

አይችልም ቅርፊቱን በማንሳት መቀጠል እንችላለን እንደገናም መቃጠል እንችላለን 

እሱም መጽማቱን ይቀጥላል ጉዳቱም ይቀጥላል መመርቀዝም ይቀጥላል እና ሊመርዘን 

ይችላል     

እኛ በጥንቃቄ ቅርፍቲን ለተጨማሪ ጊዜ እንደማ ልናነሳ እንችላለን ህመሙም እንደገና 

እንዲያመብ እንፈልግል ይሆናል በዚህ ዓይነት መንፈገድ በሌሎች ላይ ማድርግ 

እንችላለን ወይም ከሌሎች ህክምና ልንቀበል እንችላለን  

አማራጩ ጉዳቱን ለእግዚአብሔር መስጠት ነዉ እርሱም ጉዳቱን እንዲፈዉስዉ 

መፍቀድ ነዉ እኛም ነገሩ ጠባሳ እንዲሆን ማድርግ እንችላላን ህምሙም እንደነና 
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እንዲያመን እንፈልግ ይሆንላ በዚህ ዓይነት መንገዱ በሌ፤ች ላይ ማድርግ እንችላለን 

ወይም ከሌሎች ህክማና ልንቀበል እንችላለን   

አማራጩ ጉዳቱን ለእግዚአብሔር  መስጠት ነዉ እርሱም ጉዳቱን እንዲፈዉስዉ 

መፍቀድ ነዉ እኛም ነገሩ ጠባሳ እንዲሆን ማድርግ እንችላለን እናም ልንጦቅዉም 

እንችላለን እና እግዚአብሔር ይህን ን ፈዉሰዉ ልንል እንችላለን እንዲህ ብታደርጉ 

እናንተ የምትሐየዱበትን መንገዱ አዉቃለሁ እኔም በተመሳስይ ነገር ዉስጥ አልፊአለሁ 

ነገር ግን እግዚአብሔር ፈዉስ ስለእዚህ ነገር ልንገራቹ ምክንያቱም እርሱ እናንተንም 

ሊፈዉስ ይችላልና ነዉ    

እኛ አሁን ካለንበት ጊዜ በላይ ማስብ መጅመር እንዳለብን የታወቀ ነገር ነዉ እኛ 

ማስብ ያለብን ምንአልባት አሁን እየተስማን ካለዉ ስቃይ በላይ ነዉ ራሳችንን ከዛ በላይ 

ልናገበኘዉ እንችላለን ምክንያቱም እግዚአ ብሔር ለእኛ ሌላ አለማ   አለዉ  

ወደ እግዚአብሔር ዕቅድ ፍፃሜ ለመድርስ ወደ ጠባሳ ደርጃ መድርስ አለብን 

ምክንያቱም በመንገዳችን ላይ ወደ እግዚአብሔር አላማ በማንሔድበት መንገዱ ቅርፊት 

ሊላሣ ይችላል ምክንያቱም በሕይወታችን ዉስጥ ለሚፈጠርዉ  ነገር ለምንሰጠዉ 

ምላሽና ድርጊት ቅርፊት ሁል ጊዘ ተፅዕኖ ያሳድራል ቁስላችን እስከአሁን ድርስ 

የሚደማ  እስኮሆነ ድርስ እኛም ሁል ጊዜ ቅርፊታችንን እያነሳን እስከሆንን ድርስ 

በዉስጠ ህሊና በእኛ ላይ በተላዉ ነገር የእኛ ምላሽ ነፃብራቅ ነዉ ነሕይወታችን 

የሚፈጠሩ ማንኛዉም ሁኔታ በዕሜታዊ ጠባሳ   በኩይጣራል  

 በዚህ  ነገር አስቡባት ሁል ቀን እነም በሁሉ ቅርፊቶች እንዲነሱ ብናንኩካና ገለል 

የምናደርግ ከሆነ እናም በሁሉ ነገር ደም የሚደማን ብንሆንስ ያ ነገር ኪሳራ አይደለም 

ወይ በሕይወታችን ባሉት ሁሉም ነገሮች ኪሳራ አይደለም ወይ በሕይወታችን ባሉት 

ሁሉት ነገሮች  ለይቅርታ ጫና የማናደርግ ኩነ ያ የእኛ ጉዳይ ነዉ ይህንንም ነገር 

ለጠበስ በምንፈቅዱበት ጊዜ ፈዉስን በዉስጣችን ያለዉን ዓለም ማሽነፍ ነዉ    
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ቢሆንም ግን እግዚአበሔር ያወጣንን ባርነት ልንርሳ እንቸላም መርሳት የገዉሳችን 

እንደኛዉ አካል አይደለም የዉስጥ ፈዉስ ዘይቤን በመቀጠል ስኬታችንን የምንምስርት 

ብቻ ሳይሆን ሌሎችም መርዳት እንጀምራለን     

ለስኬት የክርስሮስ ትርጉም ከይቅርታም በተጨማሪም እኛ በነፃ የተቀበልነዉን ነፃነት 

ሌሎንች ሕይወት መስጠት ነዉ    

2ቆሮ 1 23- 4 ሲናገር የርህራሔ አባትየመፅናናትም ሁሉ አምላክና ፣የሆና የጌታችን 

የኢሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባርክ እርሱ በመከራችን ሁሉ ያፅናናል ስለዚህም 

እኛ ራስችን ማፅናናት እንችላለን    

 

ምስክርነት     

ስለ ይቅርታ በተፃፈዉ በባለፈዉ ምዕራፍ እኔ ከእግዚአብሔርበነ ጋር ሰስለ አስቸጋሪ 

የይቅርታ ጉዳዮች ሰለ መጨነቅ አጭር ምሰከርነት ስጥቻለሁ አሁን በእነዛ አስቸጋሪ 

ሁኔታዎች ላይ ድልን አግኝቻለሁ ቢሆንም ግን እልርሳቸዉም እኔ እንድደነቅ እነዛን 

ሁኔታዎ ሰዎች አሁን በማስታዉስበት ጊዜ በእርግጥ ለልምምደቼ እነዛን ሁኔታዎች 

አመስጋናለሁ እነዙህ ህመም የተሞሉመ ልምዶቼ በሐጅወወቴ ዉስጥ መልካም 

ባህሪያትነ መመገንባተቸዉም ብቻ ሳይሆን ፍፅም በሆነዉ መንገድ እንድሔድ 

እያስገደደኝ እና የእግዚአብሔር ፊቃድ በሕይወት እያሳዩኝ መሆኑን እያዩሁ ነዉ     

እንዛ በህመም የተሞሉ /ጊዜያቶቼን በማስብበት ጊዜ ሰዎች በሚጎዱኝ ጊዜ ከዙህ ቦሃለ 

ምንም ህመም የለመም ስለእነርሱ እግዚአብሔር አመስግናለሁ ምክንያቱም እነርሱ 

የቀረበና በብዙ ርዱተወኛልና ነዉ እነርሱ ጠባሳዎች  ናቹዉ እኔ አሁን የቀረበና ጣፋጭ  

የሆነ ሕብረት  ነዉነ ያለኝ ይቅርታ .ለማድግ ከተቸጋርኩባቸዉ ሰዎች ጋር ማለት ነዉ 

እነርሱ ለእኔ መልካም እምዲሆን ርድተዉኛል ልክ የኢየሱስ ጠባሳ የእግዚአብሔር 

ፍፅም ፈቃድ ለእንተና ለእኔ ያለዉ ይፈፀም ዘንድ  
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ማለት ነዉ    

ጠስሳና ቅርፊት የሚመጣዉ በአስቸጋሪ የሕይወት ሁኔታ  ነዉ    

በኢየሱስ የጌትነት ሥልጣን ሥር ለመኖር የወስንክ ወይም  ያልወስንክ ብትሆንም 

አንተ አስቸጋሪ ሁኔታ ሊጋጥምህ ይችላል ተግዳሮትም ብትሆንም አንተ አስቸጋሪ 

ሁኔታ ሊገጥምህ ይችላል ተግዳሮትም በሕይወትህ ይገጥምሃል   የገንብ ሊሆን ይችላል 

የጋብቻ ወይም የሌላ ጉዳይ ሊሆን ይችላል የእነዚህ ጉዳዮች ምክንያቶች ብዙና ተለያየ 

ነዉ በሙሉ ተስፋ የእንዚህ ዓይነት ችግሮች በእግዚአብሔር ላይ ወዳለዉ የጥገኝነት 

ሕብርት ያመጡናል እናም በመጠሉ ዉጊያ የሥጋ ባህረያ ይቻችንን ለማቃጠል ያዘነ 

ብለሉ እናም የኢየሱስን  መልክ እንዴት እንድት እንደምንመልስ  በሕይወታችን ላይ 

ትልቅ ተፅዕኖ  አለዉ አንዳንደች እነዚህ ነገሮች እንዲደጉ ስለደርገ በእግዚአብሔር  

ላይ ይቆጣሉ አንዳንደች በሌሎች ሰዎች ላይ ጣተቸዉን ይቅራሉ ወይም ለአስቸጋሪ 

ጊዜያቸዉ ተቃማትን ስህተተኛ ያደርጋሉ ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ለገንዘባቸዉ አስቸጋሪ 

ሁኔታ ብሔራዊ ድርጅቶችን ይወቅሳሉ ስዎች ለጋብቻ መፍርስ ስዎችን ይወቅሳሉ 

ለህፃናት አፅመና ለሌሎች ተመሳሳይ ነገሮችም ማለት ነዉ    

ስህተት መቀጠር አንተን በባርነት ዉስጥ እንድትቆይ ያደርግሃል ጠባሳ ሆኖ የሚቀር 

ቁስል እንዲፈጠር ምክያት ይሆናል በዕሮግጥ ይቅር ሊል የሚችል  ማንም የለም 

ስለዚህ ነፃ ፣ለመሆን አይቻልም የሚገረም ነዉ የተጠበቀዉ ስህተት ቀስልን ሊፈጥር 

ይችላል በእግዚአብሔር አይታተጠያቂዉ ማነዉ የሚለዉ ጥያቄ ምንም ማለት 

አይደለም የእርሱ ፍላሳት ከስህትት መቁጠር ዉጭ የእርሱ ሐይል በአንተ ዉስጥ ድልን 

እንደሚሠራ ለማሳየት ነዉ    

ከመከራና ከችግር መዉጣት የምንችልበት ሦስት መክደች አሉ እኛ ቀከእግዚአብሔር 

ጋር  መመላለስ የማይልበግ ጠንካራ ልብ ሊኖርን ይችላል እኛ የሰለባ ኢስተስሰባና 

ፈዉስን የማይቀበል የተስበረ ልብ ልናዳብር እንችላለን ለሕይወት ሰለባ መሆን ብዙ 
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ሰዎችን ያርካል ወይም ደግሞ ርሁሩህ ልብ ልናደብር እንችላለን ሩህሩህ ልብ 

በሁኔታዎችና በጌታ የተሠራና ሁሉን አስቸጋሪ ሁኔታዎች ወደበረከት በእምነት 

የሚለዉጥ ነዉ    

መፍትስዉ ግን አንተ ከእግዚአብሔር ጋር ያለህ ሕብርት በሕይወት መኖሩን በአሁን 

ስዓ በመልካም ሂኔታ ላይ መገኘቱን እርግጠኛ መሁን ነዉ አንተ በመንፈስ ቅዱስ 

ኢማካይነት ከእርሱ ጋር ግንኙነት ቢኖርህ እርሱ ዳግሞ በሕይወት ዉጣ ዉርድ ዉስጥ 

አአንተ ጋር ተስፋን እየሰጠ የጋዛል እርሱ ድል በመንሳት ዘይቤ እንዴት መጋዝ 

እንዳለብህ ያሳይሃል ይህም የሚያጠቃልለዉ  

1. የአንተ የሕብርት ጥበብ እንድትጠግንና ሕይወት ያለዉ ግንኙነት ከእርሱ ጋር 

ማድግን 

2. ስለነባራዊዉ ሁኔታ እርሱ ሲናገርህ እንድትሰማዉ  

3. አንተ በእርሱ ማን እንደሆንኸኝ ማንነትህን ሲናገርህ እንድትስማዉ  

4. በመንፍስ መመላለስ ይህም የሚያጠቃልለዉ  መንገዱን በሕይወት መመለስ 

ነዉ 

5. ተፅዕኖ በሚያሳርፍብህ አካባቢ ሰይጣንን ሐይል ለመቃወም የመንፈሳዊ ዉጉያ 

አስተያየትህን መጠገን  

ህመም ትርፋማ ሉሆን ይችላል   

እኔ በተማኝነት ለመናገር እኔ አሁን ለእያንዳንድ ብ ና ጠንካራ ለሆኑ መከራዊቼ 

አመስጋኝ ነኝ ከእነሱ ትርፍን እያየሁ ነኝ በመከራዊቼ በኩል የእግዚአብሔር የተስፋ 

ቃል ወደ ሕይወቴ መጥታል እነዚህ ተስፋዊች ከመከራ ዉጭ ሊሆኑ የማይችሉችትን 

መለኮታዊ  በረከቶች አይጥተዉልኛል  

የመስቀሉ ሚስጢር 
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እግዚአብሔር ያለፈዉን ትዝታዎቻችን አይስርዝም እርሱ በይቅርታ በኩል ይፈዉስዋል 

እንጂ ለምን ምክንያቱም አንድ ናመለከክታቸዉና ክብሩን እንዱናሳይ ነዉ የምን ክብር 

የመስቀሉንና የትንሳኤዉን አስደናቂ የተሠራዉን ሥራ ማለት ነዉ    

ክርስቶስን በመስቀል ላይ መስቀል በሰዉ .ልጅ ላይ ያልተየ በጣም አስቃቂ የሆነ 

ወንጀል ነዉ ይህም በንፀህ ሰዉ ላይ የተደርገ ኢ- ፍታሐዊ ድርጊት ነዉ ቢሆንም 

በሕይቅርታ ዉስጥ እንዴት ሐይለኛ የሆነ መሳሪያ ተመልከት ኢየሱስ መስቀልን 

ኢይደርሳም አሁን ግን ወደሃላ በሚያሉብበት ጊዜ ጥቅሜን ዋጋዉን ያየዋል ያለ ዝዛ 

በእርሱ ላይ በአርዉ አስተቃቂ ድርጊት በስተቀር እና ተአምራዊ ትንሳኤ ዛሬ እኔና 

አንተ ልንድን አንችላም ነበር  

ቆላ 1 20 ሲናገር በእርሱም በኩል በመስቀሉ ደም ስላም አድርጎ በምድር ወይም 

በስማያናት ያሉትን ሁሉ ለራሱ እንዲያስ ታርቅ ፈቅዶኦልና ም ን የሚያስደንቅ 

ኢስተስስብ ነዉ  ሁሉም  ነገር ም ነም ኢስቃቂ  ይሁን በኢየሱስ መስቀል በኩል 

ጋደኛ ሆነ    

ሮሜ 16  25 ሲናገር እንግዲህ እንደ ወንጌሌ ስለ ኢየሱስም እንደ ተስበከ ከዘላለም 

ዘመንም 

የተሰወርዉ     

Eleanor Roosevelt የተበለዉ ሰዉ ሲናገር አንተ ያለራስህ ፊቃዱ የማንም ሰለባ 

አይደለህም እኛ ልጅች እያለን ይህ እዉነት አይደለም አሁን ግን እዉነት ነዉ ከዚህ 

ቦሃላ ልጅች እያለን እንደ ሆነዉ ስለባዎች አንሆንም ለእነዛ ቂስሎች ፊቃድ 

እስካልስጠን ድርስ ቅርፊቱን ለማንሳት ድርቅ ካልን በስትቀር ማለት ነዉ    
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                    ምዓራፍ 12 

 

                     ሐፍረትና በደል  

 

ይህ በጠቅላላ በሳለ አንተ ማንነት ነዉ  

ሁላችን ስለ በደል ስምታናል ብዙ ክርስቲያነች በደል ጤናማ እንዳልሆነ ሰምታወል 

ነገር ግን ብዘዎች እየተቸገሩበት ነዉ በደል ተንጠልጥሎባቸል ጤናማ የሆነ በደል አለን 

ጤናማ ያልሆነ ወይም ዉሽት  በደል አለን መልሱ ለሁሉም አዎን የሚል ነዉ  

አንዳንዶች እንዲሚሉት ዉሽት  በደል ሐፍረት ነዉ     

 

በደል ምንድር ነዉ  

 

Vine የሚባል መዝገበ ቃል በደልን ሲተረገመዉ በደል እንደ Enochos መለብስብ 

መያዝ ለእንድ ድርጊት የታመና በህግ ለችግር ማምጣት በፍርድ ሥር  

በደልና Enochos  በግርክ ሲተርርጎም አደጋ ነዉ በትዕዛዝ ሥጋ መያዝ መስብሰብ 

ታማኝ መሆን መገዛት ግለሰቡን ከወንጀሉ ጋር ማያያዝ ዋናዉ ሥርዉ ግሡ ሲተረጎ 

መታሰር ባርነት ልክ አንድ ግለስብ በመከራ ጊዜ ዋስትና የማይጠራ ሰዉ መታስር  

ወደ በደል በምንመጣበት ጊዜ እግዚአብሔር ስህተት አልስራም በደል የሚመጣዉ 

ከሠራነዉ ስህተት ነዉ ከሰበርነዉ መመሪያና ህግ ነዉ በደል እንደ መጥፎ ሰዎች 
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ሊኮንነን አይችልም ነገር ግን ምን አይነት ስህተት እንደሠራን ይወቅስናል 

ለእግዚአብሔር ህጎች ምላሽ እንዲሆን ነዉ የተስራዉ በምንዝልበት ጊዜ 

እንደሚያሰፈልገን ለማሳሰብ እንዲርደን ነዉ ህግን በምንተላለፍበት ጊዜ የበደልኝነት 

ስሜት ይሰማናል ይህም ወደ ኢየሱስ እንድንመጠና እንድንነፃ ነዉ    

 

 

እግዚአብሔር በልባችን ካልዉ ህግ ጋር ነዉ የሠራን አዳም ግን ይህንን ጣለዉ ኢየሱስ 

ግን    ወደ ኃላ መለሰዉ እኛ ህግን ብንሰብር በደለኞች እንሆናለን ህግን ሰብርናል እና 

ፍርደ ቤቱና ደኛዉ በደለኛች  መሆናችንን ይነግሩናል    

ያዕቆብ 2 10 ህግን ሁሉ የሚጠብቅ ነገር ግን በአንዱየሚስናኪል ማንም ቢኖር በሁሉ 

በደለኛ ፣ይሆናል     

በዕብራዉያን ቃል ኪዳን ሥር በደል ህዝቡን ወደ ሰርየት ቀን ከደስታ ጋር እንዲመጡ 

ያደርጋል ከዛም ሐጢአተቸዉ ይወገዳል ይህም የሚሆነዉ ከደም መስዋዕት ጋ ነዉ ያም 

በእነርሱ ቦታ የምተ ነርሱ እያዩ ካህኑ ጊደር ፍየልና ሌና እንስሳ ይሆናል  

 

እንዴትና የት ነዉ በደል የሚንቀሳቀሰዉ  

 

ነፍሳችን ሥስት ሥራ አለዉ ፈቃድ (ፍላጎት ) አዕምሮአችን ( እዉቀት ) እና ስሜት 

በተመሳሳይ መልሉ መንፈሳችንም ሥስት ሥራ አለዉ እነሱም ህሊና ስሜት እና 

ምንፈሳችንም ሕብረት( ከእግዚአብሔር ጋር ወይም ከመንፈሳዊ ዓለም ጋር ) ሮሜ 9 1 

ብዙ ሐዘን የማያቃርጥም ጋር ጭንቀት በልቤ አለብኝ ስል በክርስቶስ ሆኜ እዉነትን 

እናገራለሁ    

አልዋሽምም ሕሊናዬም በመንፈስ ቅዱስ ይመስክርልኛል    
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በደል የሚሠራዉ በመንፈሳችን ዉስጥ ) ርህራሔ ቢስ እንዲሆን ምክንያት ይሆናል እና 

ከዛ እንደ ብረት ይሆንና ጠንካራ ይሆናል    

/ጢሞ 4 2  እንዲሁም ዐይነቱ ትምህርት የመመላጨዉ በግብዝነት ሐስትን ሲናገሩ 

በጋለ ብረት እንደተተኮሰ ያህል ሆኖ የደነዘዘ ህሊናቸዉ ከሚይወቅሳቸዉ ሰዎች ነዉ     

ቲቶ 1 15 ለንፀሐች ሁሉ ነገር ንፀህ ነዉ ለርኩለችና ለማያምኑ ሰዎች ግን ንፀህ የሆነ 

ምንም ነገር የለም እንዲያወም አዕምሮ አቸዉም ሆነ ህሊናቸዉ የረከሰ ነዉ  ፤  

 

 

ብዙ ሰዎች በባለፈዉ ሐጢአታቸዉ ቆመዋል   

 

አንተ ራስህን ይቅር ባትል ወይም በሌላ አባባል ለባለፈዉ ሐጢአትህ ከእግዚአብሔር 

ዘንድ በዕርባን ይቅርታን ካልተቀበልክና ካለስተዋልክ በቀረዉ ሕይወትህ በሙሉ አንተ 

ከአስቃቂ ዉጤት ጋር አስረኛ ሆናህ ትኖርለህ ወይም በሙሉ በቂ ነዉ     

ወይም ደግም በቂ አይደለም ማለትህ ነዉ ከዚህ ዉጭ አማራጭ የለም አንተ ራስህን 

በማጎሳቆል ለባለፈዉ ሐጢአትህ ክፍያ እያዲሆን የምትርዉ አንተ ራስህን በማጎሰቆል 

ለባለፈዉ ሐጢአትህ ክፍያ እንዲሆን የምትርዳዉ ነገር የለም ኢየሱስ  ሥራዉን 

ሠርቶታል    አንተ ንስሀ የገባህ ከሆነ አንተ ይቅር ተባለሃል ከዚህ ሌላ የሚሆን ነገር 

የለም     

የኢየሱስን የተፈፀመ የደም መስዋዕት ያለመቀበል እንደንዱ ዉጤቶች አንተ በሌሎች 

ላይ ፈራጁ መሆንህ ነዉ በመንፈስ ቅዱስ ሙላት ጊዜ አንተ ከእግዚአብሔር ጋር 

ሕብረት እና ቅረበት ለኖርህ አይችልም በሕይወትህ ሁሊ ወደ ጢሪህ በፍፀም አትገባም 

ሌሎችን ልትወዱዳቸዉ ደካማ አካላዊ ጤንነት ይኖርሃል ስሜታዊና መንፈሳዊ 

ጤንነትሀጅ የተመቻመ ይሆናል    
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በአለም የሉት የአዕምሮ ሐኪሞች ራሳቸዉ ለአዕምሮ ችግር የለም ምንጩ ( ተጠራዉ ) 

በደል እንደሆነ ይሰማማሉ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር የባለፈዉ ሐጢአትህ ተንም ያህል 

አስቃቂ ቢሆንም እግዚአብሔር  ይቅር ብሎሃል ይላል ይህንን አስደናቂ የሆነ ስጦታ  

ባትቀበል አንተ ከእግዚአብሔር ጋር አልተስማማህም ማለት ነዉ  ›ላ እኔ እንደሚገባኝ 

እዉነተኛ መሆን መልካም ነዉ ቢሆንም እግዚአብሔር ለአንተ እዉነተኛ የሆነዉን 

መልካም ነገር ሊስጥህ ይወድዳል     

 

ሐፍርት ምንድር   ነዉ   

 

በደል በእግዚአብሔር እንደታቀዲዉ ህሊናህን ሰለ ሐጢአት መዉቀስ ነዉ እና 

ከእግዚአብሔር ጋር ያለህ የቀርበ በሕብርት እንዲታደስ ወደ ንስሀ ማምጣት ነዉ በደል 

ግልሰቡን እርሱ በስራዉ ነገር አያጠቃዉም በደል የእንተን ማንነት ነዉ የሚያጠቃዉ 

እና አንተ መላካም እንደልሆንክ የማትጠቅም አንደ ሆንክ የማጠቅም መጠፎ ሰዉ 

እንዲሆክ እና ምንም ተስፋ ሆንክ የማትጠቅም መጥፎ ሰዎ እንዲሆንክ እና ምነም 

ተስፉ እንደሌለህ መልዕክት ይሰጥሃል     

 

ሐፍረት እንደ ዓይነት መልክ አለዉ ሐፍረት በስይጣን የተጠመዘዘ የበደል አስመሳይ 

ነዉ  

 

ክፉ ሰዎችና ስይጠናዊ አካለት በእኛ ላይ ሐፍረትንና በደል እንዴት መጠቀም 

እንደለባቸዉ ተመረርዋል ስይጠን እኛ ለስራነዉ ሐጢአት ይቅርታ እንደንቀበል ወደ 

ኢየሱስ መምጣት ከከለከለን ቀጥሎ የሚጠቀመዉ መሳሪያ ሐፍረት ነዉ    
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ሰዎች ሐፍርትን ወደ ራሳቸዉ ፍካጎት መጠምዘዝ ይፈልጋሉ  

 

እኔና ባለቤቴ ይህንን በተጋባረ አይተናል ስይጠን ክፉ ሰዎችና አጋንንት እኛ 

የማንጠቀም  መሆናችንን ለማሳመን ፈልገዉ ነበር    

ልክ እንደ በደል ሁሉ ሐፍረት በእኛና በእግዚአብሔር  መካከል  አስቀቂ ግንባል 

ይገነባል ከእግዚአብሔር ጋር ምንም ዓይነት ቅርበት ሊኖርን አይችልም ህሊናችን ኩነኔ 

ይሰማዋል እናም እርሱ እኛን ሊያገለግለን አይችልም የእርሱም መገኘት አይስማንም 

ቃሉንም አናምንም ለምንም ነገር የምንጠቅም የማንረበ ሰዎች እንደ ሆንን እናስባለን 

ሽባዎም ለምንም ነገር የምንጠቅም የማንርባ ሰዎች እንደ ሆንን እናስባለን  

ሽባዎችም ነን መጋቢ jack hay ford በካሊፎርነያ ባለዉ እንድ ሻን ኑዮስ መንደር  

ቤተክርስቲያን መጋነቢ የአንዲት በመንፈስ ቅዱስ  ለምቀት ለመጠመቅ የምትፈልግ 

ነገር ግን ምንም ዓይነት ጠርምሶ የመዉጣት ጉላበት ሰላለገኘች የምትፈልገ ነገር ግን 

ምንም ዓይነት ጠርምሶ የመዉጣት ጉልቦት ሰላላገኘች ሴት ታሪክ ነግርኛል ከሐፍርት 

ስለመንፃት በሚያገለግላት ጊዜ እርሱ ወደያዉ በልሳን በመናገር እግዚአብሔር ማነስጋን 

ጀመርች    

 

 

 

 

ሐፍረት በጋብቻ ዉስጥ የጠበቀ ወዳጅነት እንዳይኖር ያግዳል   
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ሐፍረት ከእግዚአብሔር  ጋር ያለንን የጠበቀ ወዳጅነት ብቻ አይደላም የሚያግደዉ 

ከሁሉም በጣም አስፈላጊዉ የየበቁ ወደጁነት በጋብቻ ዉስጥ ያለዉ ነዉ    

 

አንዳንድ የሐፍረት ባህሪቶች  

 

ሐፍረት ለመወሰን በጣም አስቸጋሪ ነዉ ምክንያቱም ሐፍረት የተመሰረተዉ አንተ 

እራሰህን በምትመለከትበት ሁኔታ ላይ ነዉ አንተ ማናነ በምታምነዉ ላይ ነዉ እራስህን 

በምትመለከትበት ሁኔታ ላይ ነዉ አንተ ማንን በምታምነዉ ላይ ነዉ  

ሐፍርት የሌሎች ሰዎችን ግምት ወይም ፈቀዱ ያለመሙላት ዉቤት ነዉ ወይም ደግም 

በሌሎች የቦታች ሆኖ መታየት ነዉ    

ሐፍርት እንዲህ ይላል አትባገር ለማንም  አትናገር ታማኝ ልትሆን እትችልም ይላል 

ይህም የዉስጣዊ ስሜት ሕመም ይሰጥሃል ሐፍረት አንተ ዋጋ የለህም ብቁ አይደለህም 

ዳቅም የለህም ዋጋ የለህም ቆሽሽ ነህ ወይም ደንቆሮ ነህ የተለየህ ነህ የተበላሽህ ነህ 

ብቸኝ ነህ ወይም ደንቆሮ ነህ ይላል  

እኔ ብዙ ጊዜ ሰዎች ለምን ታማን አይሆኑም ለምንስ ራስቸዉን አይገልፀም ምን 

አልባት ይህ የሚመጣዉ ጠሀፍረት ነገሮችን ከመደበቅ የተማረ ባህሪ ነዉ  

 

ሐፍረት በስራነዉ ሥራ ሳይሆን  እኛ ማን ነን ብሎ ማመን ነዉ    

ሐፍረት በተፈጥሮ አንዱ ስህተት አለበኝ ብሎ ማመን ነዉ አንተ ተስፋ የሌለህ  

ጉደለት አለብህ የሚል ስሜት ይሜት ይስማሃል     

 

ሐፍርት የራስ ጥላቻን ይፈጥራል  
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ሰዎች ከልጅነት ጊዜ ያችን ጀምሮ በእኛ ላይ ሐፍረትን አሳረፈዋል ይህንን የሐፍረት 

ዐ.ነገር  ስምተህ ታዉቃለህ  

v ሐፍርት ለአንተ ይሁን  

v አትመስቃቀለል  

v አታልቅስ  

v መልካም ሁን 

v ዳግ ሁን  

v ሰዉ ሁን በገቢር እንደ ሴት ሁን  

v በሁሉም ሁኔታ ግጭትን አስወግድ  

v ያንን አሮጌ ነገር አሁንም ታደርጋለህ ምንምልትለወጥ አትችልም  

v ታማን ለመሆን ምንም ትስንም  

v እንደ ጥሩ ሴት ዓይነት ድርጊት ይኑርህ  

v ቤተሰብህን አትከድ 

v ታይ እንጂ አትደመጥ  

v እኔ ይህንን ካደርግኩልህ በሃላ አንተ ይህን ራህ  

v እንድታመም አደርግከኝ  

የሐፍረት አንደኛዉና ትልቁ ምንም አባት አልባ ቤት ነዉ አንዳንዱ ልጆች 

በሕይወታችዉ የተሳሰሩ ሌሎችን ሕፃናት ከአባታቸዉ ጋር ሲነጋጋሩ አዩ እና ለራሳቸዉ 

እኔ መልካም አይደለሁም ምን ክፉ ነገር ብሥራ ነዉ እንደ ሌላ ልጅች ለምንድር ነዉ 

የማልሆነዉ ይላሉ ይህ የጠለቀ ሐፍረትን ያመጣል    

 

ሐፍረት በመጎሳቆል ይስራጫል 
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ጉስቁልና የወሲባዊ ወይም የአካል መሆን አያስፈልገዉም ቀላል የሆነ የሰሜት ጉስቀልና 

ሐፍረትን ያመጣል ለማናኛዉም የተጠቃዉን ሰዉ የግብር ገባዊነት ሠልጣን ወንጀለኝ 

ሊሥርቅ ይችላል የተጠቃዉ ሰዉ ከዛ በሃላ ለተፈጠርዉ ነገር ሐላፊነቱን ይወስዳል     

 

የወሲብ ሴስኝነት በደልንና ሐፍርትን ያመጣል  

 

ሁል ጊዜ ይህ  የዉስጠ ህሊና ጉዳይ ነዉ  

 

ሐፍርት በቤተሰብ  ሁኔታ ይስራጫል  

 

አንድ ሰዉ ሰዎች እንዴት ሐፍርትን ወደ ራሳቸዉ ፍላጎት እንደሚያዘሩት  

ሊርዳ ይቸረላል ምክንያቱም ራሳቸዉ ወደ ሰዉ ፍላጎት ዞርዉ ስለነበር ምክንያቱም 

ራሳቸዉ ወደ ሰወ ፍላጎት ዘርዉ ስለነበር ምክንያቱም ይህንን ባሕሪ ከቤተሰቦቻቸዉ 

ሰለተማሩ ነዉ    

 

አንዳንድ ሰዎች ሐፍረትንና በደልን ወደ ራስ ፍላጎት በመጠምዘዝ የተካኑ አሉ    

ይህንን የሚያደርጉት ሳይሰቡት ነዉ እነርሱም የሚወስሉት ልክ እኔ ምን ያህል ክፉ 

እንደሆንክ ታያለህን ወይም እኔ ምን ያህል እንደተስስትኩ ታያለህን ወይም እባክህን ሰለ 

እኔ እዘንልኝ በሚል አየርን በሞላዎ መንፈሳዊ ዱቄት በራሳቸዉ ላይ አድርጋዋል 

ይህንን  ከማወቅህ በፈት አንተ የእነርሱ ባሪያ ሆናለህ ከራሳችዉ ይህንን ከማወቅህ 

በፊት አንተ የእነርሱ ባሪያ ትሆናለህ ከራሳቸዉ የግል ስሜት ማድርግ ማለት ነዉ 

የእንግሊዝ ንግሥት ንግሥት ቪክቶሪያ በ/800 ስዎች እንዴት መጠምዘዝ እንደሚችሉ 

ያዉቃሉ ብላ ደመሰመች  
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በትክክል ካልተብራራ በደልና ሐፍርት ምን ያደረጋል   

 

በደልና ሐፍረት በእግዚአብሔር ቃል መሠረት ካልተብራራ አንተ ከእግዚአብሔር 

መሰማት  አስቸጋሪ ይሆንብሃል ለመፀለይ አስቸጋሪ ይሆንብሃል ቃሉም ሕይወትየሌለዉ 

ይመስልሃል ቃሉን በምታነብበት ጊዜ ሁሉ የሚሰማህ ኩነኔ ብቻ ነዉ    

 

 

 

 

በደል  ህሊናችንን ፍላጎታችንን ሕብረታችንን አደንዝዞአል  

 

ድል ነሺዎች ለመሆን ከተፈለገ እግዚአብሔር ሁል ጊዜ የሚናገገረዉን መስማት 

አለብን ያንየመስለ ጣፍጭ ግንኙነት ለእርሱ ጋር ሊኖረን የግዱ ያስፈልገናል ያለበለዚያ 

እኛ በዕርግጥ በክርስቶስ እነማን መሆናችንን ልናዉቅ አንችል እግዚአብሔር የሆነ 

ሕይወት መኖር አንችልም እና በሰይጣን ፊት መቆም አንችልም    

ጤናማ  የሆነ በደል ወደ ንስሀ እና ወደ ኢየሱሰወ ይመራናል ምክንያቱም እኛ 

ፍላጎቶቻችንን የምንጠዉ ለደመ መስዋዕትና ለእርሱ ፅድቅ ነዉ 2ቆሮ 7 10 እንደ 

እግዚአብሔር  የሆነ ሐዘን ፀፀት የሌሎበትን ወደ ወደንም የሚያደርስዉን ንሰሀ 

ያደረጋልና የዓላም ሐዘን ግን ምትን ያመጣል   

የዓለም ሐዘን ከሐፍትና የተነሳ  ሀዘን   ነዉ   ከሐፍረትና የተነሳ ሐዘን ፍፃሜዉ ደግሞ 

ምት  ነዉ ወይም በሌላ አባባል ከእግዚአብሔር መለየት ነዉ  ፤ ምት ሁሉ ጊዜ ማለት 

የሆነ ዓይነት መለየት ነዉ  
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በደልና ሐፍረት በነፍስህና በመንፈስህ ዉስጥ የሚስማ እደ እድፍ ዓይነት ነገር ነዉ 

እናም በአንዳንድ ጊዜ በአካልህ ላይ  እንኳን ሊሰማህ ይችላል  ፤ አዳም የእግዚአብሔር 

ቃል ሳይታዘዝ በቀረበት ጊዜ ይህንን በደል ተለማምዶአል    

 

መልካም ዜና ለመጥፎ ሰዎች እኝ ፀድቀናል 

 

ሮም 5 9 ይልቀንስ እንግዲህ አሁን በደሙ ከፀደቅን በእርሱ ከቀጣዉ እንድናለን ይላል 

መፀደቅ የሚለዉ ቃል ዐድርድ ቤት ቃል ነዉ ለበደል ፍርድ  ተቃራኒ ነዉ ኢየሱስ 

በደልህንና ሐፍረትህን ወስደታል እና አንተን ከእስራትህ ፍርድህ ነፃ አዉጥቶሃል    

ኢሳ 53 11 ከነፍሱ ድካም  ብርሃል ያያል ደስም ፃድቅ ባሪያዬም በእወቀቱ ብዙ 

በያፀቆል ሐጢአታቸዉንም ይሸከማል  

ኢየሱስ ቢያፀድቀን  እንኳን በበደልወይም በሐፍርት ዉስጥ ብንሆን  

በመከራችን ጊዜ መቆም አንችልም ሰይጣን በበዳል ወይም በሐፍረት ዉስጥ ሊያቆየን 

ይፈልጋል ይህንንምየሚያደርገዉ እኝ ፍሬ የማፍራት ሂደታችንን እንደንጨርስና 

በእግዚአብሔር  ቃል እንደዳቆም ለማድርግ ነዉ የእኛ ሥራ ትክክለኛ መጽሀፍ ቅዱስን 

በማንበብ በአዕምሮአችን መታደስ በመቀጠል ምንሳዊ ዉጊያን መዋጋት ነዉ     

 

በኢየሱስ ክርስቶሰ ደም ያለዉ ጽድቅ ህሊናህን ያነፃዋል 

 

የወንጌል መልካም ዜና ማለት በከኢየሱስ ጋር ሕብረት እንዲኖረን ከበደልና ከሐፍረት 

እኛን ነፃ ማዉጣት ነዉ በእርሱ መገኘት ዉስጥ መኖርና በቃሉ መኖር ማለት እርሱ 

እኛን የሚያነፃበት ብቸኛዉ መንገድ ነዉ ማት ነዉ በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ህግን 

ተላለፊዎች የምንሆንበት አጋጣሚ መኖሩ 
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እርግጥ ነዉ  ነገር ግን ኢየሱስ ከሚከንን ይልቅ የስጋችንን ባህሪ ለመቀየርና የእርሱን 

ባህሪ በእኝ ለመግለጥ እኝ ወደ እርሱ እንድንመጣ ይፈልጋል   ልክ በየሐነስ 8  ላይ 

በምንዝር እንደ ተያዘች ሴት ወደ ብርሃት የጠራናል  

ዬሐ 8 11-12 “እርስዋም ጌታ ሆይ አንድ ስንኳ አለች ኢየሱስም እኔም 

አልፈርድብሽም ሂጂ ከአሁንም ጀምሮ ደግመሽ ሐጢአት አትሥሪ አላት ደግምሞ 

ኢየሱስ እኔ የዓለለም ብርሃን ነኝ የሚከተለኝ የሕይወት ብርሃን ይሆንለታል እንጂ 

በጨለማ አይመላለስም ብሎ  ተናገራቸዉ  ” 

የእኛ መጋቢ Emeritus of mount Paran North church of God ደክተር ፓዉል 

ዋልከር(Dr. Paul Walker) እግዚአብሔር ሕዝቡን አይኮንንም የሚል አገልግሎት  

ይሰጣል እርሱ ትኩርት የሚስጠዉ በመልካም ዜና ላይ ነዉ እርሱ ሕዝቡ በደላቸዉንና 

ሐጢአታቸዉን ካነሱ ለራሳቸዉ ከእግዚአብሔር ጋር ሕብረት ያደርጋሉ እና ኢየሱስ 

በዛ ሰዉ ላይ ያለዉን ሥራ ይፈፅማል፤ አንተ በበደልና በሐፍት አንተ ሽባ ከሆንክ ያ 

ሊሆን አይችልም። በደል ከሆነ በቀላሉ ንስሀ ግባ ሐጢአትህን ተናዘዝ ሐጢአትህን 

መጥላት እንድትችል እግዚአብሔር እንዲረዳህ ጠይቀው እና እርሱ ያነፃሃል ደግምሞ 

ይቅር ይልሃል። አንተም የእርሱን መገኘት እንዲሰማህና ወደ ብስለትም እንድታድግ ነፃ 

ያወጣሃል   - 

 

እኛ ነፃ እንድንወጣ ኢየሱስ ለእኔ ለአንተ ሐፍረት ራሱን ስጥታል  

 

ዕብ 12 2 “እርሱ ነዉር ንቆ በፊቱም ስላለዉ ደስታ በመስቀል ታግሦ በእግዚአብሔር  

ዙፋን ቀኝ ተቀምጦአልና   ” 
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ይህ የሚናገረዉ ኢየሱስ ሐፍረትን ስለ እኛ ወስዶአል በመናቅ ወይም በመተዉ ይህንን 

በደስታ ስለ እኛ አደረገዉ በሚዘብቱበት ሰዎች ፊት እንደ ወንጀለኛ እራቁትን ሊሰቀል 

ይህ ሐፍረትን ያመጣል። 

የተለየ ሐፍረትን ያመጣል ይህም በእኛ ላይ ማረፍ የነበበት የተለያ ሕፍረት ነበር  

በኢሳይየስ 61 የአግልግሎት ተልዕከ እንደተፃፈዉ ከኢየሱስ የመጀመሪያ አገልግሎቶች 

አንዱ ሐፍረትን ማስገዱ ነዉ ለለ (ኢሳ 61  7 ) በእፍረታችሁ ፋንታ ሁሉት እንፍ 

ይሆንላችኃል  በዉርደታችሁም ፋንታ ዕድል ፈንታችሁ ደስታ ይሆንላቸዋል    

ሐፍረት ከሆነ የኢየሱስ ክርስቶስ ደምብ እንደ በርዶ አድሀርጎ አንተን ለማጠብ 

የማፅዳት ሐይሉ ትክክል ነዉ  

 

ይህ ሁሉ ስለ ማንነታችን ነዉ  

 

እግዚአብሔር አንትን በሚመለከትበት ሁኔታ አንተ ማን እንደሆንክ በዕርግጥ ብታዉቅ 

ሐፍርት ይማረካል 

 

አሁን በረዥሙ ተንፍስ እና ነእዉነት አይን አንተ ማን እንደሆንክ ተመልከት 

የእግዚአብሔር ቃል አንትነ ማን እንደ ሆንክ ብቸኛና እዉነተኛ የዘር ሐርግ ነዉ አነተ 

ማን መሆንህን ብታውቅ ማን መሆንህን እንደማያዉቅ ዓይነት ባህሪ አትሆንም ነበር 

በዓለም ላይ እዉነት ሐይለኛ የሆነ መሣሪያ   ነዉ   

 

 

ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሐፍረታችንን ተሽክሞአል ደግምሞ የራሱን ንፀህ ማንነት 

ስጥቶናል 



 

   
 
 
 
 
 

201

 

ኢሳይያስ 50 6 ጀርባዮን ለገራፊዎች ጉንጩንም ለጠጉር ነጪዎች ሰጠሁ ፊቴንም 

ከዉርደትና ከትፋት አልመለስሁም  

የእግዚአብሔር ቃል አዕምሮኦችንን ለእዉነት ማደስ የሚችል ብቸኛዉ ነገር ነዉ 

ይህንን ዉነት የቱንም  ያህል ስሜቶችህ ቢነግሩህም አዕምሮህን እስከሚያድሰዉ ድርስ 

ለማመን ወስን ቢሆንም አንተ ስለራስህ ለእግዚአብሔር እዉነትን እስካልሰጠህ ድርስ 

በእግዚአብሐየር ቃል እዉነት የታደሰ አዕምሮ ሊኖርህ አይችልም አንተ የንፍህን 

ክፍሎች በአጠቃላይ መክፈት አለብህ ይህንንም የምታደርገዉ ልክ እንደ ጋደኛ 

ለእግዚአብሔርበ  በመናገር ነዉ ስሜቶችህን ሐጢአትህን  ስጋትህን ይቅር 

አለመባልህን እና ለራስህ የምትስጠዉን ዝቅተኛ  ግምት በሙሉ ለጌታ ንገረዉ አንዱ 

ነገር አትደብቀዉ እግዚአብሄር አንተ ም ን እርሱ ምን እንደምትመስል ለእርሱ 

እስካለስየኸዉ ድርስ አንተ በእርሱ ምን እንሰመትመስል ለእንተ አያሳይህም ይህንን 

ከማድርግ ብትስንፍ በባነት ዉስጥ ትቆያለህ    

 

እኛ በእግዚአብሔር ቃል አማካይነት እዉነተኛ ማንታችንን ከእርሱ ማግኘት 

ይጠበቅብናል  

 

በዘፉልቁ ምዕራፍ 13ና 14 ላይ ስለበ እስራኤላዉያንና 12 ቱ ሰላዮች በተስፋይቱ 

ምድር ያደርጉንት ታሪክ እንድታጠኑ አደፈፍራችሃለሁ እግዚአብሔር የተስፋይቱ 

መድር ያደርጉትን ታሪክ ሊሰጠዉን ከጠላቶቻቻዉ በላይ ድል ነሺዎች አድርገዉ 

ለማየት በእግዚአብሔር ቃል እምንት ነበራቸዉ    
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ሌሎቹ አስሮቱ በዙያም ከኔሊም ወገም የሆኑትን ኔፊሊም የዐየናቅን ልጅች አየን እኛም 

በዓይናችን ግምት እንደ አንበጣዎች ነበርን ደግምሞ እኛ በዓይናቸዉ ዘንዱ እንዲሁ 

ነበርን አሉ  

 

 

 

ስይጣን በእኛ ዉስጥ የተበላሽ ማንነት እንዲበቅል ዘሩን ይዘራል 

 

በማቴ 13 1 23  ጌታ የሱስ ለደቀመዛሙርቱ በልባቸዉ ዉስጥ እንደ ዘር ስለዘርዉ ስለ 

እግዚአብሔር ቃል ነገሮአቸዋል ከዛም ዘሩ እንዴት እንደሚስራና ስይጣን እንዴት 

አድርጎ እንደይሰራ ለማድርግ እንደሚምክር አብራርቶአል በመቀጠልም ሰይጣን 

ከልባቸዉ ቃሉን መስርቅ ብቻ ሳይሆን ስይጣን ራሱ ዘር የሚዘራ መሆኑንም ጭምር 

አብራራላቸዉ     

ማቴ 13  24-25 ሌላ ምሳሌ አቀረበላቸዉ እንዲህም አለ መንግሥተ ሰማያት በእርሻዉ 

መልካም ዘርን የዘራን ሰዉ ትምሰለለች ስዎቹ ሲተኙ ግን ጠላቱ መጣና በስንዴዉ 

መካከል እንክርዳዱን ዘርቶ ሔዳ    

 

 

ከዚህ ቀጥሎ የተዘርዘሩት ማሰላሰል ያለብህ የቃሉ እዉነቶች ናቸዉ  

 

 እነዚህእዉነቶች መልካም ዘሮች ናቸዉ በሕይወትህም ዉስጥ መልካም  

የሆነ ፍሬን ያፈራሉ    

1. አንተ ተስፋ ቢስ ሆነህ የጠፋህ ነህ  
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      ይህም ማለት አንድ የሆነ ሰዉ ሊፈልግህ ይገባል 

   ኤፌሶን 2 12 በዚህም ዓለም ተስፋን አጥታችሁ ከእግዚአብሔርም ተለይታችሁ የለ 

ክርስቶስ ነበራችሁ  

2. በሐጢአትህ ሙለጁ ነበርክ ለምተለዉ ሕወትን ከመቀበል ዉጭ ለመዉጣት 

ምንም መንገዱ የለዉም ኤፌ2  1 በበደላችሁና በሐጢአታችሁ ማታን ነበራቸሁ 

በነስቀል ላይ የኢየሱስ ደም ሲፈስስ ሐጢአትህን ከማስወጋዱም በላይ ይቅር ብሎሃል 

በዚህ ጠወቅስ ዉስጥ በክርስቶስ ይቅርታንና መቤዥትን አገኘን ይላል    

ቆላስይስ 1 4 በእርሱም ተዋጁተን የሐጢአታችንን ይቅርታ አግኝተናል ኤፊስን 1 7 

በዉዱ እንደ ፀጋዉ ባለጠግነት መጠን በደሙ የተደርገ ቤዛነታችንን አገኘን እርሱም 

የበደላችን ስርየት  

3. የእኛ የመጀመሪያ ይቅርታ በትክክል አልገባንም 

እንዳንደች ራሳቸዉ የቀድም ዓይነት ሰዎች እንደሆኑ ያስበሉ አሁን ግን ሐጢአታቸዉን 

እንደስወገላቸዉ ይቅር እንዳላቸዉ ወይም ይቅርታ እንደ ሰጣቸዉ ብቻ እንደሆነ 

ያስባሉ   

ይህ ስህተት ነዉ አንተ ከክርስቶስ ጋር ተስቆለሃል እግዚአብሔር ለአንተ ያደርገዉ 

የመጀመሪያዉ ነገር ከክርስቶስ ጋር የክርስቶስ ሞት እኩል ተካፈይ እንድትሆን በክርስቶ 

ስጥ አንተን ማስቀመጥ ነዉ የአንተ አሮጌዉ /አዳማዊዉ ባህሪህ የመከመሪያዉ 

አንተነትህ ምንም የመፃት ተስፋ አልነበሆም አንተ መሞት ነበረብህ የሚል ነዉ  

ክርስቶስ በሚሰቀልበበት ጊዜ አንተ በእርሱ ዉስጥ ነበርክ አንተ ይህንን ነገር 

እንድትመርምር እንድተምንና እንድትቀበል ያስፈልጋል  

 

4. ቁጥሎ የተዘረዘሩት ድርጊቶች ሲደረጉ አንተ በክርስቶስ ዉስጥ ነበርክ 
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ገላቲያ 2  20 ከክርስቶስ ጋር ተስቅያለሁ እኔም አሁን ሕያዉ ሆኜ አልኖርም ክርስቶስ 

ግን በእኔ ይኖራል አሁንም በሥጋ የመኖርበነት ኑሮ በወደደኝና ስለ እኔ ራሱን በሰጠዉ 

በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለ እምነት የምኖረዉ   ነዉ   

5. ከክርስቶ ጋር ምተሃል  

ሞቱንም በሚመስል ሞት ከእርሱ ጋ ከተባበርን ትንሣዔዉን በሚመስል ትስሣዔ ደግሞ 

ከእርሱ ጋር እንተባበራለን    (ሮሜ 6 5)  

6. ከክርስቶስ ጋር ተቀብረሃል 

እንግዲህ ክርስቶስ በእብ ክብር ከሙታን እንደ ተነሣ እንዲሁ እኛም በአዲስ ሕይወት 

እንደንመለለስ ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከእርሱ ጋር ተቀበረን  

በጥምቀት ከእርሱ ጋር ተቀበራችሁ በጥምቀት ደግሞ ከሙታን በሰነሣዉ በእግዚአብሔር 

አሠራረ በማመናችሁ  ከእርሱ ጋር ተነሥችሁ ( ቆላ2 12)  

ስለ ማንነትህ ጋራየሚገባህ ከሆነ ሮሜ ምዕራፍ 6 ትን እንድትነብ አስበሃለሁ ይህንን 

በማድርግ ለሕይወቴ በጣም ጽልቅ የሆነ ተፅዕኖ አግኝቻለሁ 

  

7. ከክርስቶስ ጋር ሕያዉ ሆነሃል  

ቆለስይለ 2 13 እናንተም በበደላችሁና ሥጋችሁን ባለመገረዝ መታን በሆናችሁ ጊዜ 

ከእርሱ ጋር ሕይወትን ሰጣችሁ በደላችሁን ሁሉ ይቅር አላችሁ ኤፊ 2 5 -6 ምንም 

እነኳን በበደላችን የምትን ብንሆንም እግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ሕይወትን ስጥቶናል 

እናንተም የዳናችሁት በፀጋዉ ነዉ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በተባበራችን ከእርሱ ጋ 

ከሞት አስነስቶናል ከክርስቶስም ጋር በሰማይ አስቀምጠና  ፤ 

ይህ አሁን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህጋዊ ሥፍራ ነዉ እናም የህጋዊ መብቶቻችን 

መሠረት ነዉ መንፈሳዊ ዓለም እስከሚመለከዉ ድርስ የአንተ ሥፍራ ከክርስቶስ ጋር 

በሰማያዊ ሥፍራ ነዉ    
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አንተ በበለሥልናት ወንበር ላይ ነዉ ያለኻዉ ስይጣንና የአንተ አዕምሮ የሚነግሩህ 

በሰማያዊ ሥፍራ ከክርስቶስ ጋር እንዳልተጠቀመጥክ ነዉ ነገር ነግን ያ ዉሽት ነዉ 

አንተ ሐጢአተኛ ሆነህ ሳለህ እግዚአብሔር ከራሱ ጋር እንሳስቀመጥህ ማወቅ  

አለብህ    

9. አንተ አዲስ ፍጥረት ነሀ  

2 ቆሮንቶስ 5 17 ስለዚህ ማንም በክርስቶ ቢሆን ፍጥረት ነዉ አሮጌዉ ነገር አልፍአል 

እነሆ ሁሉም አድስ ሆኖለል ይላል  

 

ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል ብለህ ልትጠይቅ ትችላለህ 

 ጥሩ ጥጣቄ ነዉ    እግዚአብሔር በክርስቶስ በእኛ ላይ አደረገዉ 1ቆሮ 1 30 

እናንተን ግን እግዚአብሔ ከኢየሱስ ክርስቶሰ ጋር ሕብርት እንዲኖራችዉ አደረገ 

ስለዚህ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ጥበባች ጽድቃችን ቅዱስናችን ቤዛችን እንዲሆን 

አደርገዉ     

በክርስቶስ መኖር ማለት አንተ በአባተህና በእናትህ ዉስጥ እንደ አንተ የቤተስብህ 

ታሪክ በዘር ሐርግህ ትወርሳለህ ልክ አንተ በመጽሐፍ ዉስጥአንደተቀለመ የቀለም ብዕሮ 

ቀለም ከመጽሐፍ  ይሔዳል መጽሐፍ በመደርደሪያዉ ላይ ይሔዳል መጽሐፍ ሲቃጠል 

ይህም ቀለም ይቃጠላል በሆነ ተአምር መጽሀፍ ቢታደሥና በመንደሪያዉ ላይ እንደገና 

ቢቀመጥ ይህም የብዕር ቀለም ይታደሳል የአንተ ታሪክ እና በክርስቶስ ያለህ ማንነት 

በክርስቶስ የመስቀል በኩል ከእግዚአብሔር ጋር የተደርገ የደም ቃል ኪዳን ዉጤት ነዉ 

   

10.    አንተ ፃድቅ ነህ  
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ፃድቅ ማነለት ከእግዚአብሔር ጋር ትክክለኛ አቋም ማግኘት ነዉ አንድ ወንድ ልጅ ( 

ሴት ልጅ ) ከአባቱ ጋር በትዉልድ ፀድቋል እርሱ በቤተስብ ዉስጥ ነዉ እና ጎረቤቱ 

የሌለዉ መብት እርሱ   አለዉ  

እኛ በአዲስ ልደት ፃድቃኖች ነን እኛ በሥራነዉ ሥራ አይደለም 2 ቆሮንቶስ 5 21 

እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ፅድቅ እንሆን ዘንድ ሐጢአት ያላወቀዉን እርሱን ስለ 

እኛ ሐጢአት አደረገዉ    

 

11. ሰይጣን በአንተ ላይ ያለዉ የበላይነት ተስብሮኦል  

 

ስይጣን በእንተ አሮኔ ባህሪ ላይ የበላነት ነበርዉ ነገር ግን የአንተ በከርስቶሰ ተፈጥሮ 

የክርስቶስ መንፍሳ ነዉ እርሱም ፈፅም ሰይጣንን አሽንፍአል  

ሮሜ 6 8- 10 እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከሞት ከእርሱ ጋር በሕይወት እንደምንኖር 

እናማነለን ክርስቶስ ከሞት በመነሣቱ ምክንያት ዳግመኛ እንዳይሞትና ምትም በእርሱ 

ላይ ሥልጣነ እንደሌለዉ እናዉቃለን እርሱ በሞተ ጊዜ ሞቶአል አሁንም በሕይወት 

ሲኖር ለእግዚአብሔር ይኖራል  

መንፈሳዊ ዓለም በፍርሃት ባለህ ማንነት መጠውፎ ነገር ከዚህ ቦሃላ በእነተ ላይ ሐይል 

አይኖረዉም አንተ በክጋ ነገሮች ላይ ሐይል አለህ ክፎ ነገሮችን ወደ በረከት ለመለወጥ 

አማካይነት በሰማይም ሆነ በምድር ያሉትን ነገሮች ሁሉ ከራሱ ጋር አስታርቀ 

በመስቀል ላይ በፈስሰዉ ደሙም ስላምን አደርገ    

 

 

መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለዉ ለምን አይሰማኝም  
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ይህንን ጥያቄ በመጠየቅ ደስታተኛ ነኝ ይህ በጣም አስፈላጊ ጥያቄ ነዉ    ዓለምና 

ሌሎች አማልክት ስለ አንተ ያላቸዉን አመለካከት ለማግኘት ብዘ ዓመታትን 

ወስደብሃል በበደል በሐጢአት በፍርሃትና በመርገም ህሊና ተለማምደሃል አዕምሮህንም 

በእዉነት ለማደስ የተስርቅብህ ጥረት እያደርገ ነዉ ስይጣን በአንተ ላይ በሁኔተዎችና 

በበደል አማካይነት በቂ ተፅዕኖ ቢያሳድርብህ ማመን ታቆማለህ  

  

ይህንን  ስጦታ እንዴት ነዉ የምንቀበለዉ  

1. .ኢየሱስንና የእርሱን ቃል የአንተ አለቃና ጌታ አድርግ   

ስሜትህንና አሮጌ የሥጋ የኑሮ ዘይቤህን ከማመን ይልቅ ቃሉን ለማመን ዉስን ቀሉን 

ለመታዘዝ ወስን መታዘዝ የማመን አስፈላጊ አካል ነዉ  

ሮሜ  10 9 -10 ኢየሱስ ጌታ እንደ ሆነ አበፍህ ብትመሰክር እግዚአብሔር ከሙታን 

እንዳነሳዉ በልንህ ብታምን ትድናለህና ሰዉ በልቡ አምሮ ይፀድቃልና በእፍም መስክሮ 

  ይጽናልና  

2. ስለ አንተ ሁኔታ ለእግዚአብሔር ታማኝ ሁን  

ሁሉም ነገር በብርሃን ይገለጣል ሁሉም ነገር በባርነት ዉስጥ በጨለማ ይሰራል ስለዚህ 

አንተ ነገርህን ወደ ብርሃን ወደ እየሱስ በተማኝነት ማምጣት አላብህ ከሌላ ሰዉ ጋር 

መስማማት ብትችል ያ ሐይለኝ ነገር ሊሆን ይችላል ቢሆንም እምነትህ በሌላ ሰዉ ላይ 

ስታደርግ ጥንቃቄ አድርግ    

     3. ሌሎችን ይቅር በል እና የራስህን ይቅርታ ተቀበል  

 4. ስለማንነትህና እግዚአብሔር እብድትሆንለት ከፈጠርህ ማንነት ጋር ራስህን   

   ተቀበል  

እግዚአብሔር የእርሱ ባለመያ አድርጎ እንደሥርሐኽ እወቅ ይህም ሲተረጎም  poilma 

ወይም የእርሱ የመጀመሪያ የሚገጣጠዎ ሰዉ ማለት ነዉ  ኤፌ 2 10 
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በትላልቅ ጉዳየች ሌሎች እንዴት ነዉ የምናስተናግዳቸዉ  

ምሳሌ 14 35 አስተዋይ አጋልጋይ በንጉሥ ዘንድ ይወዳደል በሚያሳፍር ላይ ግን 

ቁጣዉ ይሆናል  

እኛ ሁላችን ሌሎችን እግዚአብሔር እንድናስተናግዳቸዉ በሚፈልገዉ መንገድ 

ማስተናድ እንድንችል ጥንቃቄ ማድርግ አለብን እና ሌሎችን ማስተናገድ ያለብን 

በኩነኔና በበደል ሳይሆን በፅድቅ ነዉ እኛ በሰዎች ላይ በጥሩ ተነሳሽነት እንኳን  ቢሆን 

በደልን ሐፍርትንና ኩነኔን ብንጠቀም የጠቀም የጠላትን ሥራ እየሠራን ነዉ ዓኛም 

እየረዳናቸዉ ያለዉን ሰዎች እግዚአብሔር  ሕይወት እንደመቀርጥ ነዉ አንዳንዱ ጊዜ 

የተወኑ ሰዎችን ለመጥቀመረ በፍቅር እንድንገስፃቸዉ ሊቀምበት  የሚችልበት ይህንን 

ነገር ለማድርግ መሪ ነቱን የሚወሰደዉ ጌታ መሆኑን እርግጠኛ መሆን አለብት ነዛ ቦሃላ 

በሌሎች ላይ አስቃቂ ስህተትና የሚያስጨንቅ ሕመም አናደርግም ማለት ነዉ  

 

የፍብሪካ ጫጫታ  

 

በ Jhon Steinbeck’s በተባለዉ ሰዉ የፋብሪካ ጫጫታ በሚለዉ መጽሐፍ ስለ በዲልና 

ሐፍርት ብዙ ጥናት ተደርጎአል Doc (Baseball ) በአሜሪካ አገር  የሚዘወተር ጫወታ 

ተጫዋች የሆነ ወጣት ነበር አንድ ቀን በጉደጋድ ወደ ቀ ይህም ቃሚ የሆነ የጭቅላት 

ምት ፈጠረበት ( ሰሙን እርሰቻለሁ ነገር ግን  Joe ብለን እንጠራዋለን Joe በቀረዉ 

ሕይወት በባህር ዳር እንደ ለማኝ ሆነ በበደል ተነስቶ Doc Joe ን ለማግኘት ጀምሮ 

ወደማጠቃላያ ደርስ Doc የባህር ሔይል ቤተ መዘክር ለመገባት ጀምሮ 

ወደማጠቃላያዉ  ደርስ ነበር አንድ ቀን  Doc ከከተማ ሲወጣ የጠዉ ቡድን 

ተጠቀመዉ  
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በዛ በሙሉ የአስ ገንደዉን ሰባበሩት የ ን ህልም  በሙሉ አጠፍበት  እንዙህ ጠጪዎች 

ይህንን ጉዳት ማድርሳቸዉን ባወቀ ጊዜ ወዲያዉ ራሱን ይቅር አለ ይህንን ያደርገዉ 

በደልንና ሐፍረትን በሌለዉ ሰዉ ላይ ማድርግ አስቃቂ ህመም ተገንዛበና እንዲያዉም 

የሕይወቱን ህልም ከማጣተት በላይ አስቃቂ ህመም መሆኑን በማወቅ እንዲያዉም 

የሕይወቱን ህልምም ከማጣት በላ አስቃቂ ህመም መሆኑን  በማወቅ ነዉ በደልንና 

ሐፍረትን በሌለ ሰዉ ላይ ማጣበቅን ያለመፈለግ ፍልጎትን ነዎ በደልንና ሐፍርትን 

በሌሎችን ከበደልና ከሐፍረት አስቃቂ ተፅዕኖ ለመጠበቅ  በጣም የምትጠነቀቅ ሰው 

ትሆናለህ     

ፀሎት፦ ሐፍረት ራስን ወደ መጥላት ይመራል ራስን መጣለ፤ት ባለበት በመጀመሪያ 

መመሰከርና መናዘዝ ነዉ ያለብን ጌታ ሆይ የመጥላትን ሐጢአት እናዘዛለሁ በሰዉነቴ 

በሕይወቴ በነፍሴ ላይ  የተሸከምኩትን ማንኛዉንም ራስን  መጥላት እናዘዛለሁ እባክህን 

ይቅር በለኝ  ደግሞም ራስን ከመጠላት  ሐጢአት አጥባህ አንፃኝ የኢስተስቤን 

የእምነቴን የስሜትና የቀድም ሁኔታ በሙሉ ለአንንተ  እስጣለሁ እና ያ የቀድም ወደ 

ሞት የሚሄደዉ ማንነቴ ከሐፍረት ጭምር ወደ መስቀልህ አቀርባለሁ በእርሱ ፋንታ 

አንተን የሚመስለዉን ማንነት በትንሳኤ አባቅልልኝ    

የአንተ ዓይነት አስተሳስባ እምነት ስሜትና የተሐደስ አዕምሮ እናዘናለሁ ሌሎችን በእኔ 

ላይ ያደርጉትን ነገር ለአንተ እሰጣለሁ እኔም በሌሎች ላይ የሥራሁትን ነገር ለአንተ 

አቀርበለሁ እነዛ ነገሮች  እኔ ያደርግኩዋቸዉ በእንተ ፊት ሐጢአት ናቸዉ    

እነዚህ ሥራዊቼ በሙሉ ይቅር እንዲባሉና እንዲመሰሱ ስለፈሳሰዉ ሰለ ቀዱስ ደምህ 

ጌታ ሆይ አመስግንሃለሁ ጌታ ሆይ አንተ የእኔን በደልና ሐፍርት መሽከም ሳይገባህ 

በደሌንና ሐፍርቴን ስለተሸከምክ  አመስግንሃለሁ አንተ ንፀህ ሆነህ ሳለህ እኔም በደለኝ 

ሆኜ ሳለሁ ስለ እኔ ኩነኔ የለብህም ሰዉ ሰለሆንክ እና ስለተሰደብክ አመስግንሃለሁ 

/አሁን እኔ ኩነኔ የለብህም እና ህሊናህ ንጸህ ሆኖኦል የሚለዉን ቃልችል ማን ነዉ 
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በተቀደስ መቅደስ መቅሰሱስ ለቆም የሚችል ማን ነዉ ይህን ማድርግ የሚችል 

በሥራዉና በአሳቡ ንዱህ የሆኑ ባዕድ አምላኮ የመይከተልና በሐስት የመይምል ነዉ    

(መዝሙረ ዳዊት 24 3-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ማወቅ የሰዎ ቅርብ ሁኔታ ቢሆንም ግን በዛጦርነት ዉስጥ ነዉ ያለ ነዉ     

ጦርነቱ በአዕማኦችንናለ አዕምሮችን ነዉ    የኛ ትልቁ ሥራችን አስተሣወባችንን ለእግዚአብሔር 

የቶር ዕቃ አድርጎ ማቅረብ ነዉ    እየሱስ ሠይጣንን በመሰቀአሽፎታል ከዛም ሙሉ የደም ቃልኪዳን 

ን ለመቀጠል ነዉ    እየሱስ የደም ቃልኪዳን አማላጂ   ነዉ የተቀበልነዉ የደሙ ቃኪዳን ልዩ መብት 

ሊያረጋግጥልን ደግመ በአብ ቀኝ አለ    ነገር ግን አስተዉል ስሙ ቃል ነዉ  ፤ 

ዒየሱስን ስታዉቀዉ አሁን ማለት ነወ፣ ልክ በምድር ላይ አሁን እንዳለ እና የሰይጣን ሥራ 

እንደፈረሰ  ነገር ግን አስተሳስብእን ሴይጣን ከወረሰዉ እየሱስን ልታዉቅ አትችልም    የሴይጣን 
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ዕቅድ መሳኪያ ትሆናለ    እየሱስ በማቴወስ ወንግለ ላይ የተናገርዉ አስተዉል ‘’ አላዉቅህም አለዉ 

‘’ የአጤያት ሴሬት እሱን እንዳዉቀዉ ይፈቅድለናል ትንቢት ኤርሚያስ 24 7  እና 31  34 እንዲህ 

ይላል እኔም እግዚአብሔር እንደሆነኩም የሚያዉቀ ልብ እስጣችዉልወ ፈ በፍጹም ም ልባቸዉ 

ወደእኔ ይመለሳሉ ሕዝብ ይሆኑኛል እና አምላክ እሆናለችዉለዉበ    

እያንደንዱ ሰዉ ባልንጀራዉን እያንዳንዱም ወንድሙን እግዚአብሔር እወቅ ብሎ አይስተምርም 

ከታናሹ ድርስ እስከ ታላቁ ድርስ  ሁሉጀ ያዉቁኛልና  ፤ ይላል እግዚአብሔር    በደስቸዉን 

እምራቸዋለ ሁና ኃጤታቻዉንም ከእንግዲህ ወዲህ አላስብምና    
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የአስተሳስብ ጦርነት  
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ስላኃጢያት  ማስባ እግዚአብሔርን ከማወቅ ያግደናለናል    በኤፊ 4 1 ላይ በአእምሮቸችሁም 

መንፈስ ታደስ ለእዉነትም በሚሆኑ ጽድቅ ቅድሰና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረዉን አዲሱን  

ሰዉ ልበሱ  ፤ በአእምሮአችሁ መታደስ ተለወጡ ይላል  

ጳውሎስ ለዚያች ቤተክርስቲያን እግዚአብሄርን አንድታውቅ ይጸልይላት ነበር  

ኤፌሶን 3 16-20 ይህንን ሃሳብ በጉልህ ያሳያል 

16. በመንፈሱ በውስጥ ሰውነታችሁ እንድትጠነክሩ 

17.  ክርስቶስ በልባችሁ በእምነት አንዲኖር አንደ ክብሩ ባለጠግነት መጠን ይስጣችሁ    የእናንተ 

ሥርና መሠርት በፍቅር ይደና ዘንድ  

18. ከቅዱሳን ሁሉ ጋር ስፋቱና ዝመቱ ከፉታወም ጥልቅነቱ ምምን ያህል  መሆኑን  

19. ለማስተዋል ከመታወቅም የሚያልፈዉን የክታዉን የክስቶስን ፍቅር ለማወቅ ትበረቱ ዘንድ     
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ምዕራፍ 13  

 

የአስተሳሰብህ ጦርነተ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሐፍረታችንን ተሽክሞአል ደግምሞ 

የራሱን ንፀህ ማንነት ስጥቶናል 

 

ኢሳይያስ 50 6 ጀርባዮን ለገራፊዎች ጉንጩንም ለጠጉር ነጪዎች ሰጠሁ ፊቴንም ከዉርደትና 

ከትፋት አልመለስሁም  

የእግዚአብሔር ቃል አዕምሮኦችንን ለእዉነት ማደስ የሚችል ብቸኛዉ ነገር ነዉ ይህንን ዉነት 

የቱንም  ያህል ስሜቶችህ ቢነግሩህም አዕምሮህን እስከሚያድሰዉ ድርስ ለማመን ወስን ቢሆንም አንተ 

ስለራስህ ለእግዚአብሔር እዉነትን እስካልሰጠህ ድርስ በእግዚአብሐየር ቃል እዉነት የታደሰ አዕምሮ 

ሊኖርህ አይችልም አንተ የንፍህን ክፍሎች በአጠቃላይ መክፈት አለብህ ይህንንም የምታደርገዉ ልክ 

እንደ ጋደኛ ለእግዚአብሔርበ  በመናገር ነዉ ስሜቶችህን ሐጢአትህን  ስጋትህን ይቅር አለመባልህን 

እና ለራስህ የምትስጠዉን ዝቅተኛ  ግምት በሙሉ ለጌታ ንገረዉ አንዱ ነገር አትደብቀዉ 
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እግዚአብሄር አንተ ም ን እርሱ ምን እንደምትመስል ለእርሱ እስካለስየኸዉ ድርስ አንተ በእርሱ ምን 

እንሰመትመስል ለእንተ አያሳይህም ይህንን ከማድርግ ብትስንፍ በባነት ዉስጥ ትቆያለህ    

 

እኛ በእግዚአብሔር ቃል አማካይነት እዉነተኛ ማንታችንን ከእርሱ ማግኘት 

ይጠበቅብናል  

 

በዘፉልቁ ምዕራፍ 13ና 14 ላይ ስለበ እስራኤላዉያንና 12 ቱ ሰላዮች በተስፋይቱ ምድር ያደርጉንት 

ታሪክ እንድታጠኑ አደፈፍራችሃለሁ እግዚአብሔር የተስፋይቱ መድር ያደርጉትን ታሪክ ሊሰጠዉን 

ከጠላቶቻቻዉ በላይ ድል ነሺዎች አድርገዉ ለማየት በእግዚአብሔር ቃል እምንት ነበራቸዉ    

ሌሎቹ አስሮቱ በዙያም ከኔሊም ወገም የሆኑትን ኔፊሊም የዐየናቅን ልጅች አየን እኛም በዓይናችን 

ግምት እንደ አንበጣዎች ነበርን ደግምሞ እኛ በዓይናቸዉ ዘንዱ እንዲሁ ነበርን አሉ  

 

ስይጣን በእኛ ዉስጥ የተበላሽ ማንነት እንዲበቅል ዘሩን ይዘራል 

 

በማቴ 13 1 23  ጌታ የሱስ ለደቀመዛሙርቱ በልባቸዉ ዉስጥ እንደ ዘር ስለዘርዉ ስለ እግዚአብሔር 

ቃል ነገሮአቸዋል ከዛም ዘሩ እንዴት እንደሚስራና ስይጣን እንዴት አድርጎ እንደይሰራ ለማድርግ 

እንደሚምክር አብራርቶአል በመቀጠልም ሰይጣን ከልባቸዉ ቃሉን መስርቅ ብቻ ሳይሆን ስይጣን 

ራሱ ዘር የሚዘራ መሆኑንም ጭምር አብራራላቸዉ     

ማቴ 13  24-25 ሌላ ምሳሌ አቀረበላቸዉ እንዲህም አለ መንግሥተ ሰማያት በእርሻዉ መልካም 

ዘርን የዘራን ሰዉ ትምሰለለች ስዎቹ ሲተኙ ግን ጠላቱ መጣና በስንዴዉ መካከል እንክርዳዱን ዘርቶ 

ሔዳ    

 

ከዚህ ቀጥሎ የተዘርዘሩት ማስላስል የለብህ የቃሉ እዉነቶች ናቸዉ  

 

 እነዚህእዉነቶች መልካም ዘሮች ናቸዉ በሕይወትህም ዉስጥ መልካም  

የሆነ ፍሬን ያፈራሉ    
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1. አንተ ተስፋ ቢስ ሆነህ የጠፋህ ነህ  

      ይህም ማለት አንድ የሆነ ሰዉ ሊፈልግህ ይገባል 

   ኤፌሶን 2 12 በዚህም ዓለም ተስፋን አጥታችሁ ከእግዚአብሔርም ተለይታችሁ የለ ክርስቶስ 

ነበራችሁ  

8. በሐጢአትህ ሙለጁ ነበርክ ለምተለዉ ሕወትን ከመቀበል ዉጭ ለመዉጣት ምንም መንገዱ 

የለዉም ኤፌ2  1 በበደላችሁና በሐጢአታችሁ ማታን ነበራቸሁ በነስቀል ላይ የኢየሱስ ደም ሲፈስስ 

ሐጢአትህን ከማስወጋዱም በላይ ይቅር ብሎሃል በዚህ ጠወቅስ ዉስጥ በክርስቶስ ይቅርታንና 

መቤዥትን አገኘን ይላል    

ቆላስይስ 1 4 በእርሱም ተዋጁተን የሐጢአታችንን ይቅርታ አግኝተናል ኤፊስን 1 7 በዉዱ እንደ 

ፀጋዉ ባለጠግነት መጠን በደሙ የተደርገ ቤዛነታችንን አገኘን እርሱም የበደላችን ስርየት  

9. የእኛ የመጀመሪያ ይቅርታ በትክክል አልገባንም 

እንዳንደች ራሳቸዉ የቀድም ዓይነት ሰዎች እንደሆኑ ያስበሉ አሁን ግን ሐጢአታቸዉን 

እንደስወገላቸዉ ይቅር እንዳላቸዉ ወይም ይቅርታ እንደ ሰጣቸዉ ብቻ እንደሆነ ያስባሉ   

ይህ ስህተት ነዉ አንተ ከክርስቶስ ጋር ተስቆለሃል እግዚአብሔር ለአንተ ያደርገዉ የመጀመሪያዉ 

ነገር ከክርስቶስ ጋር የክርስቶስ ሞት እኩል ተካፈይ እንድትሆን በክርስቶ ስጥ አንተን ማስቀመጥ ነዉ 

የአንተ አሮጌዉ /አዳማዊዉ ባህሪህ የመከመሪያዉ አንተነትህ ምንም የመፃት ተስፋ አልነበሆም አንተ 

መሞት ነበረብህ የሚል ነዉ  ክርስቶስ በሚሰቀልበበት ጊዜ አንተ በእርሱ ዉስጥ ነበርክ አንተ ይህንን 

ነገር እንድትመርምር እንድተምንና እንድትቀበል ያስፈልጋል  

 

10. ቁጥሎ የተዘረዘሩት ድርጊቶች ሲደረጉ አንተ በክርስቶስ ዉስጥ ነበርክ  

ገላቲያ 2  20 ከክርስቶስ ጋር ተስቅያለሁ እኔም አሁን ሕያዉ ሆኜ አልኖርም ክርስቶስ ግን በእኔ 

ይኖራል አሁንም በሥጋ የመኖርበነት ኑሮ በወደደኝና ስለ እኔ ራሱን በሰጠዉ በእግዚአብሔር ልጅ 

ላይ ባለ እምነት የምኖረዉ   ነዉ   

11. ከክርስቶ ጋር ምተሃል  

ሞቱንም በሚመስል ሞት ከእርሱ ጋ ከተባበርን ትንሣዔዉን በሚመስል ትስሣዔ ደግሞ ከእርሱ ጋር 

እንተባበራለን    (ሮሜ 6 5)  
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12. ከክርስቶስ ጋር ተቀብረሃል 

እንግዲህ ክርስቶስ በእብ ክብር ከሙታን እንደ ተነሣ እንዲሁ እኛም በአዲስ ሕይወት እንደንመለለስ 

ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከእርሱ ጋር ተቀበረን  

በጥምቀት ከእርሱ ጋር ተቀበራችሁ በጥምቀት ደግሞ ከሙታን በሰነሣዉ በእግዚአብሔር አሠራረ 

በማመናችሁ  ከእርሱ ጋር ተነሥችሁ ( ቆላ2 12)  

ስለ ማንነትህ ጋራየሚገባህ ከሆነ ሮሜ ምዕራፍ 6 ትን እንድትነብ አስበሃለሁ ይህንን በማድርግ 

ለሕይወቴ በጣም ጽልቅ የሆነ ተፅዕኖ አግኝቻለሁ 

  

13. ከክርስቶስ ጋር ሕያዉ ሆነሃል 

  

ቆለስይለ 2 13 እናንተም በበደላችሁና ሥጋችሁን ባለመገረዝ መታን በሆናችሁ ጊዜ ከእርሱ ጋር 

ሕይወትን ሰጣችሁ በደላችሁን ሁሉ ይቅር አላችሁ ኤፊ 2 5 -6 ምንም እነኳን በበደላችን የምትን 

ብንሆንም እግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ሕይወትን ስጥቶናል እናንተም የዳናችሁት በፀጋዉ ነዉ 

ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በተባበራችን ከእርሱ ጋ ከሞት አስነስቶናል ከክርስቶስም ጋር በሰማይ 

አስቀምጠና  ፤ 

ይህ አሁን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህጋዊ ሥፍራ ነዉ እናም የህጋዊ መብቶቻችን መሠረት ነዉ 

መንፈሳዊ ዓለም እስከሚመለከዉ ድርስ የአንተ ሥፍራ ከክርስቶስ ጋር በሰማያዊ ሥፍራ ነዉ    

አንተ በበለሥልናት ወንበር ላይ ነዉ ያለኻዉ ስይጣንና የአንተ አዕምሮ የሚነግሩህ በሰማያዊ ሥፍራ 

ከክርስቶስ ጋር እንዳልተጠቀመጥክ ነዉ ነገር ነግን ያ ዉሽት ነዉ አንተ ሐጢአተኛ ሆነህ ሳለህ 

እግዚአብሔር ከራሱ ጋር እንሳስቀመጥህ ማወቅ  

አለብህ    

9. አንተ አዲስ ፍጥረት ነሀ  

2 ቆሮንቶስ 5 17 ስለዚህ ማንም በክርስቶ ቢሆን ፍጥረት ነዉ አሮጌዉ ነገር አልፍአል እነሆ ሁሉም 

አድስ ሆኖለል ይላል  

 

ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል ብለህ ልትጠይቅ ትችላለህ 
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 ጥሩ ጥጣቄ ነዉ    እግዚአብሔር በክርስቶስ በእኛ ላይ አደረገዉ 1ቆሮ 1 30 እናንተን ግን 

እግዚአብሔ ከኢየሱስ ክርስቶሰ ጋር ሕብርት እንዲኖራችዉ አደረገ ስለዚህ እግዚአብሔር ኢየሱስ 

ክርስቶስ ጥበባች ጽድቃችን ቅዱስናችን ቤዛችን እንዲሆን አደርገዉ     

በክርስቶስ መኖር ማለት አንተ በአባተህና በእናትህ ዉስጥ እንደ አንተ የቤተስብህ ታሪክ በዘር ሐርግህ 

ትወርሳለህ ልክ አንተ በመጽሐፍ ዉስጥአንደተቀለመ የቀለም ብዕሮ ቀለም ከመጽሐፍ  ይሔዳል 

መጽሐፍ በመደርደሪያዉ ላይ ይሔዳል መጽሐፍ ሲቃጠል ይህም ቀለም ይቃጠላል በሆነ ተአምር 

መጽሀፍ ቢታደሥና በመንደሪያዉ ላይ እንደገና ቢቀመጥ ይህም የብዕር ቀለም ይታደሳል የአንተ 

ታሪክ እና በክርስቶስ ያለህ ማንነት በክርስቶስ የመስቀል በኩል ከእግዚአብሔር ጋር የተደርገ የደም 

ቃል ኪዳን ዉጤት ነዉ    

10.    አንተ ፃድቅ ነህ  

ፃድቅ ማነለት ከእግዚአብሔር ጋር ትክክለኛ አቋም ማግኘት ነዉ አንድ ወንድ ልጅ ( ሴት ልጅ ) 

ከአባቱ ጋር በትዉልድ ፀድቋል እርሱ በቤተስብ ዉስጥ ነዉ እና ጎረቤቱ የሌለዉ መብት እርሱ 

  አለዉ  

እኛ በአዲስ ልደት ፃድቃኖች ነን እኛ በሥራነዉ ሥራ አይደለም 2 ቆሮንቶስ 5 21 እኛ በእርሱ ሆነን 

የእግዚአብሔር ፅድቅ እንሆን ዘንድ ሐጢአት ያላወቀዉን እርሱን ስለ እኛ ሐጢአት አደረገዉ    

12. ሰይጣን በአንተ ላይ ያለዉ የበላይነት ተስብሮኦል  

ስይጣን በእንተ አሮኔ ባህሪ ላይ የበላነት ነበርዉ ነገር ግን የአንተ በከርስቶሰ ተፈጥሮ የክርስቶስ 

መንፍሳ ነዉ እርሱም ፈፅም ሰይጣንን አሽንፍአል  

ሮሜ 6 8- 10 እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከሞት ከእርሱ ጋር በሕይወት እንደምንኖር እናማነለን 

ክርስቶስ ከሞት በመነሣቱ ምክንያት ዳግመኛ እንዳይሞትና ምትም በእርሱ ላይ ሥልጣነ እንደሌለዉ 

እናዉቃለን እርሱ በሞተ ጊዜ ሞቶአል አሁንም በሕይወት ሲኖር ለእግዚአብሔር ይኖራል  

መንፈሳዊ ዓለም በፍርሃት ባለህ ማንነት መጠውፎ ነገር ከዚህ ቦሃላ በእነተ ላይ ሐይል አይኖረዉም 

አንተ በክጋ ነገሮች ላይ ሐይል አለህ ክፎ ነገሮችን ወደ በረከት ለመለወጥ አማካይነት በሰማይም ሆነ 

በምድር ያሉትን ነገሮች ሁሉ ከራሱ ጋር አስታርቀ በመስቀል ላይ በፈስሰዉ ደሙም ስላምን አደርገ  
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መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለዉ ለምን አይሰማኝም  

 

ይህንን ጥያቄ በመጠየቅ ደስታተኛ ነኝ ይህ በጣም አስፈላጊ ጥያቄ ነዉ    ዓለምና ሌሎች አማልክት 

ስለ አንተ ያላቸዉን አመለካከት ለማግኘት ብዘ ዓመታትን ወስደብሃል በበደል በሐጢአት በፍርሃትና 

በመርገም ህሊና ተለማምደሃል አዕምሮህንም በእዉነት ለማደስ የተስርቅብህ ጥረት እያደርገ ነዉ 

ስይጣን በአንተ ላይ በሁኔተዎችና በበደል አማካይነት በቂ ተፅዕኖ ቢያሳድርብህ ማመን ታቆማለህ  

  

ይህንን  ስጦታ እንዴት ነዉ የምንቀበለዉ  

3. .ኢየሱስንና የእርሱን ቃል የአንተ አለቃና ጌታ አድርግ   

ስሜትህንና አሮጌ የሥጋ የኑሮ ዘይቤህን ከማመን ይልቅ ቃሉን ለማመን ዉስን ቀሉን ለመታዘዝ ወስን 

መታዘዝ የማመን አስፈላጊ አካል ነዉ  

ሮሜ  10 9 -10 ኢየሱስ ጌታ እንደ ሆነ አበፍህ ብትመሰክር እግዚአብሔር ከሙታን እንዳነሳዉ 

በልንህ ብታምን ትድናለህና ሰዉ በልቡ አምሮ ይፀድቃልና በእፍም መስክሮ   ይጽናልና  

4. ስለ አንተ ሁኔታ ለእግዚአብሔር ታማኝ ሁን  

ሁሉም ነገር በብርሃን ይገለጣል ሁሉም ነገር በባርነት ዉስጥ በጨለማ ይሰራል ስለዚህ አንተ ነገርህን 

ወደ ብርሃን ወደ እየሱስ በተማኝነት ማምጣት አላብህ ከሌላ ሰዉ ጋር መስማማት ብትችል ያ ሐይለኝ 

ነገር ሊሆን ይችላል ቢሆንም እምነትህ በሌላ ሰዉ ላይ ስታደርግ ጥንቃቄ አድርግ    

     3. ሌሎችን ይቅር በል እና የራስህን ይቅርታ ተቀበል  

 4. ስለማንነትህና እግዚአብሔር እብድትሆንለት ከፈጠርህ ማንነት ጋር ራስህን   

   ተቀበል  

እግዚአብሔር የእርሱ ባለመያ አድርጎ እንደሥርሐኽ እወቅ ይህም ሲተረጎም  poilma ወይም የእርሱ 

የመጀመሪያ የሚገጣጠዎ ሰዉ ማለት ነዉ  ኤፌ 2 10 

  

በትላልቅ ጉዳየች ሌሎች እንዴት ነዉ የምናስተናግዳቸዉ  
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ምሳሌ 14 35 አስተዋይ አጋልጋይ በንጉሥ ዘንድ ይወዳደል በሚያሳፍር ላይ ግን ቁጣዉ ይሆናል  

እኛ ሁላችን ሌሎችን እግዚአብሔር እንድናስተናግዳቸዉ በሚፈልገዉ መንገድ ማስተናድ እንድንችል 

ጥንቃቄ ማድርግ አለብን እና ሌሎችን ማስተናገድ ያለብን በኩነኔና በበደል ሳይሆን በፅድቅ ነዉ እኛ 

በሰዎች ላይ በጥሩ ተነሳሽነት እንኳን  ቢሆን በደልን ሐፍርትንና ኩነኔን ብንጠቀም የጠቀም የጠላትን 

ሥራ እየሠራን ነዉ ዓኛም እየረዳናቸዉ ያለዉን ሰዎች እግዚአብሔር  ሕይወት እንደመቀርጥ ነዉ 

አንዳንዱ ጊዜ የተወኑ ሰዎችን ለመጥቀመረ በፍቅር እንድንገስፃቸዉ ሊቀምበት  የሚችልበት ይህንን 

ነገር ለማድርግ መሪ ነቱን የሚወሰደዉ ጌታ መሆኑን እርግጠኛ መሆን አለብት ነዛ ቦሃላ በሌሎች ላይ 

አስቃቂ ስህተትና የሚያስጨንቅ ሕመም አናደርግም ማለት ነዉ  

 

የፍብሪካ ጫጫታ  

 

በ Jhon Steinbeck’s በተባለዉ ሰዉ የፋብሪካ ጫጫታ በሚለዉ መጽሐፍ ስለ በዲልና ሐፍርት ብዙ 

ጥናት ተደርጎአል Doc (Baseball ) በአሜሪካ አገር  የሚዘወተር ጫወታ ተጫዋች የሆነ ወጣት ነበር 

አንድ ቀን በጉደጋድ ወደ ቀ ይህም ቃሚ የሆነ የጭቅላት ምት ፈጠረበት ( ሰሙን እርሰቻለሁ ነገር 

ግን  Joe ብለን እንጠራዋለን Joe በቀረዉ ሕይወት በባህር ዳር እንደ ለማኝ ሆነ በበደል ተነስቶ Doc 

Joe ን ለማግኘት ጀምሮ ወደማጠቃላያ ደርስ Doc የባህር ሔይል ቤተ መዘክር ለመገባት ጀምሮ 

ወደማጠቃላያዉ  ደርስ ነበር አንድ ቀን  Doc ከከተማ ሲወጣ የጠዉ ቡድን ተጠቀመዉ  

በዛ በሙሉ የአስ ገንደዉን ሰባበሩት የ ን ህልም  በሙሉ አጠፍበት  እንዙህ ጠጪዎች ይህንን ጉዳት 

ማድርሳቸዉን ባወቀ ጊዜ ወዲያዉ ራሱን ይቅር አለ ይህንን ያደርገዉ በደልንና ሐፍረትን በሌለዉ 

ሰዉ ላይ ማድርግ አስቃቂ ህመም ተገንዛበና እንዲያዉም የሕይወቱን ህልም ከማጣተት በላይ አስቃቂ 

ህመም መሆኑን በማወቅ እንዲያዉም የሕይወቱን ህልምም ከማጣት በላ አስቃቂ ህመም መሆኑን  

በማወቅ ነዉ በደልንና ሐፍረትን በሌለ ሰዉ ላይ ማጣበቅን ያለመፈለግ ፍልጎትን ነዎ በደልንና 

ሐፍርትን በሌሎችን ከበደልና ከሐፍረት አስቃቂ ተፅዕኖ ለመጠበቅ  በጣም የምትጠነቀቅ ሰው 

ትሆናለህ     

ፀሎት ሐፍረት ራስን ወደ መጥላት ይመራል ራስን መጣለ፤ት ባለበት በመጀመሪያ መመሰከርና 

መናዘዝ ነዉ ያለብን ጌታ ሆይ የመጥላትን ሐጢአት እናዘዛለሁ በሰዉነቴ በሕይወቴ በነፍሴ ላይ  
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የተሸከምኩትን ማንኛዉንም ራስን  መጥላት እናዘዛለሁ እባክህን ይቅር በለኝ  ደግሞም ራስን 

ከመጠላት  ሐጢአት አጥባህ አንፃኝ የኢስተስቤን የእምነቴን የስሜትና የቀድም ሁኔታ በሙሉ 

ለአንንተ  እስጣለሁ እና ያ የቀድም ወደ ሞት የሚሄደዉ ማንነቴ ከሐፍረት ጭምር ወደ መስቀልህ 

አቀርባለሁ በእርሱ ፋንታ አንተን የሚመስለዉን ማንነት በትንሳኤ አባቅልልኝ    

የአንተ ዓይነት አስተሳስባ እምነት ስሜትና የተሐደስ አዕምሮ እናዘናለሁ ሌሎችን በእኔ ላይ 

ያደርጉትን ነገር ለአንተ እሰጣለሁ እኔም በሌሎች ላይ የሥራሁትን ነገር ለአንተ አቀርበለሁ እነዛ 

ነገሮች  እኔ ያደርግኩዋቸዉ በእንተ ፊት ሐጢአት ናቸዉ    

እነዚህ ሥራዊቼ በሙሉ ይቅር እንዲባሉና እንዲመሰሱ ስለፈሳሰዉ ሰለ ቀዱስ ደምህ ጌታ ሆይ 

አመስግንሃለሁ ጌታ ሆይ አንተ የእኔን በደልና ሐፍርት መሽከም ሳይገባህ በደሌንና ሐፍርቴን 

ስለተሸከምክ  አመስግንሃለሁ አንተ ንፀህ ሆነህ ሳለህ እኔም በደለኝ ሆኜ ሳለሁ ስለ እኔ ኩነኔ የለብህም 

ሰዉ ሰለሆንክ እና ስለተሰደብክ አመስግንሃለሁ /አሁን እኔ ኩነኔ የለብህም እና ህሊናህ ንጸህ ሆኖኦል 

የሚለዉን ቃልችል ማን ነዉ በተቀደስ መቅደስ መቅሰሱስ ለቆም የሚችል ማን ነዉ ይህን ማድርግ 

የሚችል በሥራዉና በአሳቡ ንዱህ የሆኑ ባዕድ አምላኮ የመይከተልና በሐስት የመይምል ነዉ    

(መዝሙረ ዳዊት 24 3-4) 

 

           ምዕራፍ 13   

     ጠርነት በሐሳባዊ ሕይወትህ  
 

         ለመፈወስ የሚያበቁ ደርጃዎች  

 

ሮሜ 12 12 እንግዲህ ወነዱሞቼ ሆይ ኹለንተናችሁን እግዚአብሔር ርህራሔ እለምናችሓለሁ ይህም 

ማቅርብ የሚገባችሁ ቅብበት ያለዉ እዉነተኛ አደገልግሎት ነዉ መልካሙንና ድስየሚያስኘዉን 

ፍፀም የሆነዉንም የእግዚአብሔር ፈቃዱ ማወቅ እንድትችሉ አዕምሮአችሁ ታድሶ ሕይወታችሁ 

ይለወጥ  እንጂ የዚህን ዓለም ክፋ ጠባይ አትከተሌ    
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የእግዚአብሔር ርህራሔ የሚለዉ ጳዉኮስ በሮሜ 1-8 ባለት ምዕርፎች የፃፋቸዉን ነዉ ምዕራፍ 9 10 

እና 11 ተማሳሳይ ነዉነ እና የጳዎሎስ ሐሳብ በምዕራፍ 12 ላይ ይቅጥላል ጳዉሎስ ሲናገር ወደሃላ 

በምናይበት ጊዜ የአንተ ምክነያታዊ የሆነ ምላሽህ ሰዉነትህን ሕያዉ መሰዋዕት  አድርገህ ማቅርብ 

ነዉ በተላይም አዕምሮህን በሌለ አባባል ያ አንተ ማድርግ የለብህ ትንሹ ነገር ነዉ ይህም ለአዕምሮ 

የሚመች ቸገልግሎታችሁ ነዉ ይላል    

በእዕምሮ መታደስ የተስጠህ ስፋ የእግዚአብሔር ፊቃድ ማወቅ ወይም መመርመር እንደሆነ ልብ በል 

ይህ በሮሜ 12 2 መፈተን የሚለዉ ቃል መርቅንና ብርን በስሳት ከመፈተን ጋር ይመሳሳል ስለዚህ 

ይህ ሒደት ህመምን እንሚያካት እናዉቃለን ለሕይወትህ የእግዚአብሔር ፍፀም ፊቃድ ትፈልጋለህ 

አዕምሮህን አቅርብ አስተሳሰብህን አቅርብ ለመለወጥ ሒደት ማለት ነዉ     

መለወጥ የሚለዉ ቃል ደስየሚል ነዉ Strongs concordance ሲገልፀዉ ሙሉ የቅርፅ ለወጥ መለወጥ 

መቀየር መለወጥ ወደ ሌላ ቅርፅወላወጥ መለዉጥ ለመየር የክርስቶስ ሁኔታ ተላወጠ እና በመገለጥ 

ተራራ ላይ ከመለከት ብርሃን የተነሳ አንፅባርቀ    

 

በአስተሳስበች ፍፀም መለወጥ ያስፈልገናል  

 

የእግዚአብሔር ልጅች ሆነን ዳግመኛ ተወለድን እንኳን በሃላ እግዚአብሔር ምን እንዱንሆን 

እንደፈጠረን ለማየት አሮጌዉ አስተስባችችን መለወጥ ያስፈልገዋል አግዚአብሔር የበታችና 

ያልደለልን እንድንሁን አይፈልግም    

እኛ በከክርስቶስ አዲስ ፍጥረት መሆናችንን  እንድናዉቅ ይፈልጋል የአዲሱ ዘር አካል ማለት ነዉ 

ክርስቶስ አሁን በዉስጣችን ይኖራል እና በስይጣን የበላይነት ያለዉ በአዲስ ዘር አካል ማለት ነዉ 

ክርስቶስ አሁን በዉስጣችን ይኖራል እና በስይጣን ላይ የበላይነት ዓለዉ በአዲሱ ር ገግመኝ 

የተወለዱን አደርጎናል እግዚአብሔር ለስዉ ልጅ ወደሰበዉ ወደ ቀድም ሁኔታ አሁን ተመለልሰና 

ቢሆንም አሁን እኛ የክርስቶስ ትንሳኤ መንፈስ አለን ይህም አዳምና ሔዋን ያላገኙት ነዉ    

 

ለምንድር ነዉ በአስተሳስባችን መለወጥ ያስፈለገን ? 
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እኛ በኢስተሳስባችን ከዉሽት ወደ እዉነት መለወጥ ያስፈልገናል በዓለም ላይ ሐይለኛዩነ መሣሪያ 

እዉነት ነዉ ይህም በጣም ዋጋ ያለዉ ነዉ በዉሽትም ጠባቂዎች የተከበበ ነዉ    

የምናሰበዉ ነገር በንግግራችን ላይ ተፅዕኖ አለዉ ሉቃስ 6 45 ስለዚህ ደግ ሰዉ ከመልካም ልቡ 

መልካምን ነገር ያወጣል ክፋ ሰዉም ከመጥፎ ልቡ ክፋዉን ነገር ያወጣል ሰዉ በአፉ የሚናገረዉ 

ከልቡ ምልቶ የተረፈዉን ነዉ  ያዕ ቆ 3 4-6 መርከብ ምንም ትልቅ ቢሆንና  በትልቅ ነፊስም 

የሚገፋ ቢሆን የመርከቡ ነጁ በትንሽ መሪ ወደ ፈለገዉ ቦታ ይነዳዋል እንዲሁም ምላስ ትንሽ የአካል 

ክፍል ስትሆን በታላለቅ ነገሮች ትመካከለች ትልቅ ጫካ የሚቀጠለዉ በትንሽ እስት ነዉ ምልስም 

እንደ እሳት ናት ምላስ በአካል ክፍሎቸችን መካከል የምትገኝ ክፉ ዓለም ናት  ሥጋችንንም ሁሉ 

ታሪክሳለች እንደ ገሃነም እስት ሰዉነታችንን ሁሉ   ታቀጥላለች  

 

የጠር መሣሪያችን ሐሳባዊ ሕይወታችንን እና እርሱን የማወቃችን ቃል ኪዳናዊ 

መብታችንን ለመጠቅ ነዉ  

 

2 ቆሮ 10 3-5 ምንም እንኳን  በዓለም ብንኖር የምን ዋጋዉ እንደ ዓለም ሰዎች አይደለም የጠር 

መሣሪያዎቻችንም ምሽግ ለማፍርስ የማያስችል መላከታዊ ሐይል ያላቸዉ ናቸዉ እንጂ እንደ ዓለም 

የጦር መሣሪያዊች አይደለም በእግዚአብሔር ዕዉቀት ላይ በትዕቢት የሚነሣዉን ክርክስቶስ 

እንዲታዘዝ እናደርጋለን    

የአንት የአስተሳስብ ሐደት የአንተንየተቀርዉን ሕይወት ለቆጣጠር ይችላል ለዚህ ነዉ መጽሐፍ ቅዱስ 

ከእግዚአብሔር ጋር የላንን እርምጅ ሚያደነቃቅፈን መሰናክል ላይ ፣ስለምናነሳዉ ሐይለኛ የሆነ 

መናፈሳዊ የሚናገረዉ  

 

በአስተሳሰባችን ላይ የሚነሳ ጠርነት አለ 

 

እግዚአብሔር ንጉሦችና ካህናት አድርጎናል ነገሥታት ይዋጋሉ ካህናት ደግሞ እግዚአብሔር ለሕዝቡ 

ሕቡንም ለእግዚአብሔር ይወክላሉ ወይም በሌላ አባበል አጋልግሎት ነዉ በሕይወታችን ለሌሎች 
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ሙሉ በሙሉ  ልንሆን አንችልም ወይም በእዕምሮአችንና በአስተሳስባችን ለታቀደ ጠርነት የታጨን 

ከልሆንን በስተቀር ሌሎችን ማገልገል አንችልም    

 

እግዚአብሔርን ማወቅ ሁሉ ነገር ነዉ  

 የደም ቃልኪዳን እሱን ሰለማወቅ  

ማወቅ የሚለው ቃል የሚያመለክተው በጣም ቅርብ ከእውቀት ያለፈ መተዋወቅ  ግላዊ 

የሆነ  ግንኙነት ነው። ይህም የቀረበ ግላዊ የሆነ መተዋወቅ ነው። ቢሆንም ግን እኛ በሱ 

ነገር ጦርነት ላይ ነን። የእኛ ትልቁ ስራ እግዚአብሔር ከሰጠን የጦር መሳሪያ ጋር 

የተማረከውን አስተሰሳሰባችን ማምጣት ነው። ኢየሱስ ሰይጣንን በመስቀል ላይ 

አሸንፎታል።ኢየሱስ ፍጡም የሆነ የደም ቃል ኪዳን ሰጥቶናል። የእኛ ጦርነት ሰይጣንን 

ለማሸነፍ አይደለም። ነገረር ግን የእኛን ትክክለኛ ውርስን ለመከላከል ነው። በተጨማሪም 

ደግሞ ኢየሱስ የደም ቃል ኪዳኑ አማላጅ ነው። እኛ የደም ቃል ኪዳኑን እድል 

እንዳገኘን ለማረጋገጥ እርሱ ሁልጊዜ እዛው ነው ያለው። ነገር ግን አስታውሱ ስሙ ቃል 

የሚል ነው። 

   አንተ እርሱን በምታውቅበት ጊዜ የአሁን ጊዜ ግስ ነው እርሱ በምድር ላይ ህያው 

ሆኖ ታየዋለህ።እና የሰይጣን እቅድ ሁሉ ይሰባበራል። ቢሆንም ግን ሰይጣን የአንተን 

ሐሳብ መቆጣጠር ከቻለ ኢየሱስን አታውቀውም ማለት ነው። እናም የሰይጣን እቅድ 

ሁሉ ውጤታማ ይሆናል ማለት ነው። ኢየሱስ በማቴዎስ 7 23 ለጥቂቶች የተናገረውን 

አስታውስ፣ “ከቶ አላወቅሓችሁም” 

    የሐጢአታችን መደምሰስ እርሱን እንድናውቅ ያደርገናል።  

    ኤርምያስም ይህንን ተንብዮታል። 

ኤርምያስ 24 7 እና 31 34 “እኔ እግዚአብሔር እንደሆንሁ የሚያውቅ ልብ 

እሰጣቸዋለሁበፍጱም ልባቸውም ወደ እኔ ስለሚመለሱ እነርሱ ሕዝብ ይሆኑኛል እኔም 



 

   
 
 
 
 
 

224

አምላክ እሆናቸዋለሁ። ከእንግዲህ ማንም ሰው ባልጀራውን ወይም ወንድሙን 

እግዚአብሔርን እወቅ ብሎ አያስተምርም ከትንሹ ጀምሮ እስከ ትልቁ  ሁሉም እኔን 

ያውቁኛልና ይላል እግዚአብሔር።” 

  አንተ ከእግዚአብሔር ጋር ከተቆራረጥክ የምትኖረው ኑሮ እንደ አሕዛብ በአዕምሮህ 

ከንቱነት ነው። ይህንን ካደረግክ በሕብረቱ ውስጥ የሚሰጥህንንና ሊሰጥህ ያሰበውን ሁሉ 

ነገር ዋጋ ታሳጣዋለህ ማለት ነው። ስላኃጢያት  ማስባ እግዚአብሔርን ከማወቅ 

ያግደናለናል    በኤፊ 4 1 ላይ በአእምሮቸችሁም መንፈስ ታደስ ለእዉነትም በሚሆኑ 

ጽድቅ ቅድሰና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረዉን አዲሱን  ሰዉ ልበሱ  ፤ 

በአእምሮአችሁ መታደስ ተለወጡ ይላል (ኤፌሶን 4 23) 

ጳውሎስ ለዚያች ቤተክርስቲያን እግዚአብሄርን አንድታውቅ ይጸልይላት ነበር  

ኤፌሶን 3 16-20 ይህንን ሃሳብ በጉልህ ያሳያል 

16. በመንፈሱ በውስጥ ሰውነታችሁ እንድትጠነክሩ 

17.  ክርስቶስ በልባችሁ በእምነት አንዲኖር አንደ ክብሩ ባለጠግነት መጠን ይስጣችሁ 

   የእናንተ ሥርና መሠርት በፍቅር ይደና ዘንድ  

18. ከቅዱሳን ሁሉ ጋር ስፋቱና ዝመቱ ከፉታወም ጥልቅነቱ ምን ያህል እንደሆነ 

ከቅዱሳን ሁሉ ጋር የመገንዘብ ሐይልን እንድታጘኙ ነው። 

19. እስከ እግዚአብሔር ሙላት ሁሉ ደርሳችሁ እንድትሞሉ ለማስተዋል ከመታወቅም 

የሚያልፈዉን የክታዉን የክስቶስን ፍቅር ለማወቅ ትበረቱ ዘንድ  ነው    

   አስተሳሰባችንን ስርዓት ማስያዝ ትልቁ ስራችን ነው። በዚህ ሕይወት በጌታ ነገር 

ንዝላል መሆን ለዘለአለም ይጎዳናል። እባካችሁን ተረዱን እኛ የእግዚአብሔርን ምህረትና 

ጠጋ ለመቀነስ መሞከራችና አይደለም።እን በመስቀል ላይ ያለቀውን የኢየሱስ ስራ 

ደህንነት በስራ ወይም በህግ ስራ ነው እያልን አይደለም።እኛ እግዚአብሔር ከበስተጀርባ 

ተቀምጦ እኛ ምን እየሰራን መሆናችንን እተቆጣተረ ነው የሚል አስተሳሰብ የለንም። 
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አይደለም ይህንን በፊት አድርጎታል። ቢሆንም ግን እኛ አሸናፊዎች እንድንሆን ይህም 

በጦርነት ቃል የተገለጠ ነው አስጠንቅቆናል። ቢሆንም ግን የእኛ መቆየት 

ከእግዚአብሔር ሕይወት ጋር አገኛኝቶናል።  ከእርሱ ጋር ትክክለኛ የሆነ ግኑኝነት 

እንዲኖረን አድርጎናል። ያለ እንከን እንድንሆን አድርጎናል። ለእርሱ ክብር እንዲጠቀመን 

አድርጎናል። ለዚህ ምድርም የመንግስቱን አላማ እንድናመጣ አድርጎናል። 

    የአስተሳሰብ ሕይወታችን ከቃሉ ጋር የተጣበቀ እንዲሆን ና የሰይጣንን መጥፎ 

ሐሳብ ለመቃወም መንፈሳዊ ውጊያና ስነስርአት ያስፈልገናል። የሰይጣን ስራ ሐሳባችንን 

በመቆጣጠር ከእግዚአብሐር ሕይወት ሊያስወጣን ነው። አዕምሮአችን የሰይጣን ጥሩና 

የተመቻቸ የትግል ሜዳ ነው። 

 

   እግዚአብሔር መፍትሔ አዘጋጅቶልናል  

 እኛ ሐሳባችንን በእርሱ እውነት መለወጠወ አለብን 

እርግጠኛ መሆን ያለብህ ነገር በክርስቶስ ስራ እግዚአብሔር ቁስልህን ለመፈዋኢ 

የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ አድርጋል። የእርሱ  ሕይወት ትንሳኤውን እርገቱ አንተን 

ሙሉ ሰው ለማድረግ ከበቂ በላይ የሆነ ስራ ሰርቶአል።የእኛ ድርሻ እውነቱን ማመን 

ብቻ ነው። አዕምሮአችንን በእነት ለማደስ ጊዜ የሚወስድ ሂደት ነው። ይህም እርግጥ 

የሆነ ነገር ነው እርግጥ በይመስልም። የእኛ አዕምሮ ለውጥን ማድረግም ሆነ መለወጥም 

ይችላል። ይህም ለውጥ ደግሞ በሕይወታችን ሁሉ ላይ ጫና ያመጣል። በሕይወቴ 

ይህንን እውነት መመስከር እችላለሁ።በሌሎቹም ሕይወት መመስከር እችላለሁ። 

በአርትኦት ስራ ተባባሪ ሚካኤል ቤንሰንት ጥሩ ያልሆነ  ስሜትቶችን ትክክል ያልሆነ 

ነገርና መልካም ያልሆነ ነገር እንዴት ማሸነፍ እንዳለብን ይነግረናል ። ሚካኤል 

ትምህርት በጀመረ ጊዜ በመጀመሪያ ቀን እርሱ እንደ ሌሎች ተማሪዎች መማር 

እንደማይችል ነው የነገሩት። ሁልጊዜ ወደ ትምህርት ቤት በሄደ ቁጥር የተነገረው 
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ውሸት በከባድ ሁኔትታ ይታገለው ነበር። ምሽግም መስራት ጀመረ። ከአመት ወደ 

አመት ሚካኤል አብረው ከሚማሩት ተማሪዎች ወደሃላ ማፈግፈግ ጀመረ። ከእምነቱም 

ዘይቤ የተነሳ ለመማር ከመሞከር ተስፋ እየቆረጠ መጣ። በ37 አመቱ ከ20 ዓመት 

የአልኮልና የዕጥ ሰለባ ከሆነ ቦሃላ ሚካኤል ራሱን ክርስቲያናዊ በሆነ ስለ አልኮልና ስለ 

ሱስ በሚደረግበት ፕሮግራም ላይ ራሱን አገኘው። ፕሮግራሙ በሚደረግበት የሆነ ሰዓት 

ላይ መጵሐፍ ቅዱስን ማሰሰላሰል ጀመረ። በመጀመሪያ ጊዜ መልካም ሁሉ መልካም ነው 

አለ እና አመጠኛ የሆነ ልቡ ደግሞ ሐሰት መንገሩን ቀጥሎ ማድረግ አትችልም 

ይለዋል። በፕሮግራሙ ከነበሩት ሰዎች ማበረታትና የጠሎት ድጋፍ መጥሓፍ ቅዱስን 

እንደገና ማሰላሰል ጀመረ። በፕሮግራሙ ውስጥ ለመቆየት ከዚህ በፊት እርሱ አስራ 

ስድስት ምዕራፎችን ለማስታወሰ የወሰደበትን  ረጅም ጊዜ ያህል አልወሰደ። አንድ ቀን 

በፕሮግራሙ ውስጥ በእግዚአብሔር ላይ የቁጣና የቅሬታ መንፈስ ተሰማው። 

ምክንያቱም እርሱ ሁልጊዜ እግዚአብሔር እርሱን በመፍጠሩ ተሳስቶአል ብሎ ያምን 

ስለነበር ነው። ከእግዚአብሔር ይቅርታን ጠይቆ ከተቀበለ ቦሃላ ምንም እንዳልተማረ 

በመሃላ ተናገረ። ከዛ ቦሃላ እግዚአብሔር እርሱን በመፍጠር እንዳልተሳሳተ በማመን 

እግዚአብሔርን አመሰገነ። እናም አንብቦት ወደማያውቀው መጥሐፍ ተወሰደ እንዳውም 

እርሱ እግዚአብሔር አሁን እንዳለ ዓየነት ሆኖ እንደተፈጠረ ተረዳ። በዚህ ጊዜ ከህይወቱ 

መንፈሳዊ የሆነ እስራት ተፈታ።እግዚአብሔር ሕይወቱን አሳረፈው  አንድ ቃል በአንድ 

ጊዜ እንዲያነብ ትዕግስትን  ሰጠው እናም ከዛ ቦሃላ ብዙ ጥቅሶችን ማሳታወስ ጀመረ። ዛሬ 

ከ10 ዓመት ቦሃላ በመቶ የሚቆጠሩ የክርስቲያን መጳሕፍትን ያነባል። መጵሀፍ ቅዱስን 

በየዕለቱ ያነባል። እናም ሕይወቱን በሙሉ የተቆጣጠረውን ጠላት አሸንፎ በድል 

ይኖራል። 

 

   እርግጠኛ የሆነ እውነት መሰረታዊ ነው።   
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ለምሳሌ ገላቲያ 2 20 እንደሚለው፦”ከክርስቶስ ጋር  ተሰቅያለው  ከእንግዲህ እኔ 

አልኖርም ነገር ግን ክርስቶስ በውስጤ ይኖራል። አሁንም በስጋ የምኖረው ኑሮ  

በወደደኝና ስለ እኔ ራሱን አሳልፎ በሰጠው በእግዚአብሔረር ልጅ ላይ ባለኝ እምነት 

ነው።”  ሮሜ 6፤3-4 “ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንድንሆን የተጠመቅን  ከሞቱ 

ጋር አአንድ እንድንሆን ዘንድ እንደ ተጠመቅን አታውቁምን? ስለዚህ ክርስቶስ በአብ 

ክብር ከሞት እንደተነሳ እኛም እንዲሁ በአዲስ ሕይወት እንድንኖር በጥምቀት ሞተን 

ከእርሱ ጋር ተነስተናል።” 

   ሐጢአትህ መወሰዱ ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ማንም ሐጢአትን ሰራ ሰው ሁሉ ለሞት 

የተሰጠ ነው እና አንተ ግን ከክርስቶስ ጋር ተነስተሃል እናም አሁን ከእርሱ ጋር 

በሰማያዊው ስፍራ ተቀምጠሃል። አንተ በእርግጥ ዳግመኛ የተወለድከው አዲስ ትውልድ 

ከሆነው ሕዝብ ነው። ይህንን እውነት ማመን ስትጀምር የአንተ አዕምሮ መታደስ 

ይጀምራል። የ ደግሞ ቢሆንበት ጊዜ በአንተ ውስጥ የውስጥ ፈውስ ሂደት ስራውን 

ሊሰራ ሙሉ ነጳነትን ያገኛል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ከስሜታዊ ፈወስ ይልቅ ጠለቅ 

ያለ ስራ ነው። የማያምኑ ሰዎች እንኩዋን ስሜታዊ ፈውስን ሊቀበሉ ይችላሉ። ቢሆንም 

ግን ደቀመዝሙር የሆነ የእግዚአብሔር ልጅ ብቻ መለኮታዊ የሆነ መለወጥን ያገኛል። 

      በአዕምሮ ሳይሆን ግን በተገለጠው እውቀት በእርግጥ የእውነት ለማመን 

አዕምሮህ በሚለወጥበት ጊዜ በዛን ጊዜ አንተ ከክርስቶስ ጋር ትሰቀላለህ በእርሱም 

ውስጥ ትሆናለህ እርሱም በመስቀል ላይ በሚስማር በሚቸነከርበት ጊዜ አንተ ነጳነትን 

ታገኛለህ። 

  አጥፊ የሆነ አስተሳሰብ ምሳሌዎች 

እኛ አስተሳሰብን የምንቀበለው 

1. እውነተኛ  ከሆነው ከእግዚአብሔር ባህሪ ነው 

2. በክርስቶስ ካለን እውነተኛ ማንነት ነው 
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3. ከሌሎች ነገሮች ነው 

እግዚአብሔርን በሁለንተናችን መውደድ ትእዛዝ ነው። በማቴዎስ 22፤37-39፦”እርሱም 

እንዲህ አለው፦ጌታ አምላክህን በፍቱም ልብህ በፍጱም ነፍስህ በፍፑም ሐሳብህ 

ውደደው፤ ይህ የመጀመሪያውና ከሁሉ የሚበልጠው ትዕዛዝ  ነው  ሁለተኛውም ያንኑ 

ይመስላል፤ይህም   ጎረቤትህን እንደራስህ ውደደ የሚለው ነው።” 

 

   መረን የተለቀቀ ሐሳብ ከየት ነው የሚመጣው? 

ብዙ ሐሳቦች ያለፈቃድ ከባለፈው የተበላሸ ሕብረት በተለይም ከአያቶቻችን ይመጣሉ። 

የባለፈው ወይም አሁን ያለንበት በጎ ያልሆኑ ሁኔታዎቻችን በጎ ያልሆነ አስተሳሰብ 

ይሰጡናል። አጥፊ የሆነ አስተሳሰብ አሁን ካሉን ጘደኞቻችን ሊመጣ ይችላል።ወይም 

ደግሞ ዓይኖቻችንንና ጆሮአችንን ከተከልንበት ሁኔታዎች ሊመጣ ይችላል።እን ደግሞ 

አዕምሮአችንን በቃኘንበት ሁኔታ ሊወሰን ይችላል። የሰይጣን ሰራዊት በቀጥታ  

በአዕምሮህ ውስጥ ያለውን አስተሳሰብ ሊመታ ይችላል። 

   ኢየሱስ ሲናገር መንፈሳችን የተፈጠረው በቅድስና ነው። ወደ መንግስተ ሰማይ 

በምንሄድበት ጊዜ ሰውነታችን አዲስና ቅዱስ ሆኖ ይሰራል። ቢሆንም ግን በዚህ 

በምድር ላይ የነፍስን ፈውስና ብልጥግና መፈለግ አለብን። ይህም  ፈቃዳችንን

አዕምሮአችንን፤እና ስሜታችንን ያጠቃልላል። ሮሜ 12 1-2 በአዕምሮአችን ለመታደስ 

መፈለግ እንዳለብን በትክክል ያስረዳል።’” 

    እኛ አዲስ ፍጥረት ለመሆን ዳግም በምንወለድበት ጊዜ ‘የስጋና” የአሮጌው 

ሰውነት ማንነት” ተያይዞ በአስተሳሰባችን ውስጥ ነበር። አንዳንዶች ለማስተማር 

እንደሚሞክሩት እኛ ሁለት ዕይነት ማንነት የለንም።በውስጣችን የሚኖር ሁለት ዓይነት 

ሰው የለም። እኛ አዲስ ትንሳኤን ያገኘን አካላት ነን። በክርስቶስም አዲስ ፍጥረት 

የሆንን ነን። ቢሆንም ግን ይህ አሮጌ ሰውነታችን በአዕምሮአችን ውስጥ አሮጌ የሆነ 



 

   
 
 
 
 
 

229

አስተሳሰብን ጥሎብናል። እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ትግል የሚጀምረው። 

እግዚአብሔርም አሱን ነው እንዲታደስ የሚፈልገው። ሰይጣንም እሱን ነው ሊቆጣጠር 

የሚፈልገው። 

  አዕምሮህ እንዳይማረክ ጠብቀው 

ቃሉን በምትሰማበት ጊዜ ዘሩ ይዘራል ያም የሕይወት እርግጠኛው የሆነ 

ነገር ነው 

  ቃላት አስተሳሰብ ይሆናሉ ከዛም ፍሬ ያፈራሉ። ሰይጣንም አስተሳሰብ ሊሆን 

የሚችል ቃላትን ይዘራል። (ማቴዎስ 13 25) ይህ አስተሳሰብ በትክክል የሰይጣንን ፍሬ 

ያፈራል።  

አስተሳሰብህን ሊማርክ የሚችልና አእምሮህን ሊያድስ የሚችል ጥቂት ዘዴ 

ቀርቦልሃል። 

1. አእምሮህ እንዳይማረክ ጠብቀው.፦ በአሁን ሰዓት አየር መንገዶች 

በትክክል የሚፈትሹ እያንዳንዱን ሰውና እያንዳንዱን ቁራጭ ቦርሳ ወደ 

አውሮፕላኑ  ውስጥ አደገኛ የሆነ ነገር እንዳይገባ የደህንነት ጠባቂዎች 

አሉአቸው። አንተም ተመሳሳይ የሆነ ነገር ማድረግ አለብህ። አንድ ሐሳብ 

በሚሰማህ ጊዜ ቆም ብለህ ይህ ሐሳብ መጥፎ ውጤትን የሚያስከትል ሐሳብን 

አዝሎ ይሆን ? ይህ ሐሳብ እግዚአብሔርዊ ኑሮን እንድኖር ይረዳኝ ይሆን? ይህ 

ሐሳብ ከሰይጣን ይሆን? ወይስ ከስጋዬ ይሆን? ብለህ  ጠይቅ። በዛ ነጥብ ላይ 

“አንተ ወደ ውስጤ እንድትገባ  አልፈቅድልህም  በጌታ በኢየሱስ ስም 

 ማርኬሃለሁ አስሬሃለሁ” ብለህ ለዛ ሓሳብ ትክክለኛ የሆነ ውሳኔ መውሰድ 

ትችላለህ። ከጥቂት ልምምዶች ቦሃላ ከእግዚአብሔር የሚመጡትን ሐሳቦች 

በትክክል ልትረዳ ትችላለህ።ብዙውን ጊዜ የእግዚአብሔር ሐሳቦች እንደሚፈስ 
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ሐሳብ ሊመጡ ይችላሉ።አንዳንድ ጊዜ ለእኔ ልክ እንደ መብረቅ ብልጭታ ሆኖ 

ይመጣል። አስተሳሰብህን እግዚአብሔርዊ በሆነ አስተሳሰብ ለውጠው  አንተ 

የምትኖረው ለባዶ ነገር አይደለም። አዕምሮህን መልካም በሆነ  ነገር መሙላት 

አለብህ ። 

2. የእግዚአብሔርን ቃል ማሰላሰል ጀምር፦ መጲሐፍ ቅዱስን እንድታገኝ 

እግዚአብሔር እንዲረዳህ ጠይቀው።ከዛ ጳፈውና አስታውሰው። “አመንዠከው” 

ቀኑን ሙሉ እሱን አሰላስለው። አንድ የመጵሐፍ ቅዱስ ታሪክ አስብና እሱን 

በአእምሮህ ውስጥ ገምተው። ምስሎች እኛ የምናስባቸው ነገሮች ናቸው።ለዚህ 

ነው ቁልፍ በሆነው መጵሐፍ ቅዱስ ውስጥ በ2ቆሮንቶስ 10 3-5 ከላይ 

እንደተገለጰው ግምታችንን ማስወገስ አለብን። ወይም በአንዳንድ ትርጉሞች 

ክርክር የሚለው ተጠቅሶአል። ቃሉ ግምት ከሚለው ጋር በጣም ተመሳሳይ ነው። 

አዕምሮአችን ከቃላት ይልቅ በስዕል ወይም በግምት ይሰራል። 

3. ቃሉን  ተናገር - የእግዚአብሔርን ቃል ድምጵ እያሰማህ መናገርን 

ልማድህ አድርገው። መጥፎ አስተሳሰብን ማሰብ አትችልም። የተለየ ነገር 

 ተናገር  ሞክረው። 

ማጠቃለያ፦ 

በማጠቃለያ ጌታ ኢየሱስ ሐጢአታችንን ሊያስወግድ የሚችል የደም ቃል ኪዳን 

ሰጥቶናል። የዚህ ነገር አንደኛው ጥቅም እኛ እሱን በተወደደ መንገድ 

እንድንወድደው ነው። እኛ በአሁናዊ ግስ እሱን በምንወድደው ጊዜ የእርሱ 

ሐይል በእኛ ይሰራል ለእኛ ይሰራል እንዲሁም በዓለም ላሉት ሁሉ ይሰራል።  

ሰይጣን የአስተሳሰባችን ሕይወት እኛን ከእግዚአብሔር ሐይል እንደሚያግደን 
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ያውቃል። ስለዚህ ለዚህ ነው ሐይለኛ የሆነውን የእርሱን መሳሪያ በዛ ላይ 

የሚያነጣጥረው። 

  “እኔ አስተሳሰቤን ለአንተ አስማርኬለው አንተም በተመሳሳይ መልኩ 

እንደ እኔ ታደርጋለህ?” 

  ፊሊጲስዩስ 2፤5 “በክርስቶስ የነበረው የ አስተሳሰብ በእናንተም ዘንድ ይሁን” 

የሚቀጥለው ቁጥር እንደሚያብራራው የእርሱ “አዕምሮ” ትሁት ነው ደግሞም 

መስቀልን ለመሸከም የሚፈልግ ነው። ሽርአት አልብ የሆኑ አስተሳሰቦች 

ሊቆጣጠሩን በሚፈልጉበት ጊዜ መስቀላችንን መሸከም አለብን። 

 

  ከ”በመርህ የተመራ ሕይወት”  የዕለት ዲቮዢን ከሚለው መፕሐፍ 

የተወሰደ አባባል 

በመርህ የተመራ ሕይወት.ኮም የሳድልባክ አገልግሎት ቤ.ክ 1 

ሳድልባክፒክዋይ ፎርሰት፣ካልፎርኒያ 92630(800)633-8876 

ከሁሉም በላይ ልብህን ጠብቅ የሕይወት ምንጭ ነውና (ምሳሌ 4 23) 

  የድሮ ዘመን ስነ አዕምሮአዊ ከሆነ ግኝት አንዱ አስተሳሰብህ ድርጊትህን 

ይቆጣጠረዋል የሚል ነው። ድርጊትህን ለመለወጥ ብትፈልግ መለወጥ ያለብህ 

እንዴት ማሰብ እንዳለብህ ነው። 

 በእርግጥ ከሺዎች አመታት በፊት ሰለሞን በምሳሌ 4 23 ላይ ጠቅሶታል 

“ከሁሉም በላይ ልብህን ጠብቅ የሕይወትምንጭ ነውና” ። 

   መጵሐፍ ቅዱሳችን አስተሳሰባችን የሕይወታችንን ስድስት ክፍሎች ተጵእኖ 

እንደሚያደርግ ይናገራል። 
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የእኔ አተረጋጎም የእኔን ሁኔታ ተጵዕኖ ያደርጋል። እንዴት አድርጌ ለማየት 

እስከመረጥኩኝ ድረስ በእኔ ላይ ምንም ቢደረግ ግድ የለኝም። የእኔ ለነገሮች 

ምላሽ አሰጣጥ መንገዴ ሁኔታዎች መጥፎ ወይም ጥሩ እንዲሆኑ ይወስነዋል። 

እኔ ነገሮችን ሁሉ እንደ ለእድገት የሚሆን አጋጣሚ ወይም እንደ እንቅፋት 

አድርጌ ማየት እችላለሁ። የማሰናከያ አለት ወይም የመረማመጃ ደረጃዎች 

ናቸው። ያዕቆብ 1፤2-4 “ወንድሞች ሆይ ልዩ ልዩ መከራ ሲደርስባችሁ እንደ 

ሙሉ ደስታ ቁጠሩት፤ምክንያቱም የእምነታችሁ መፈተን ትዕግስትን 

እንደሚያስገኝ ታውቃላችሁ። ምንም የማይጎድልባችሁ ፍጱማንና ሙሉአን 

እንድትሆኑ ትዕግስት ስራውን ይፈጵም።” የእኔ ግንዛቤ በጭንቀቴ ላይ ተጵዕኖ 

ያመጣል። በሌላ  አባባል   አዕምሮዬ ስሜቴ ላይ ተጵዕኖ  ያመጣል  አስተሳሰቤ 

ስሜቴን ይወስነዋል። ጭንቀት ቢሰማኝ ያ ሊሆን የቻለበት ምክንያት እኔ 

የሚያሰጨንቅ ሀሳብ  ስለ  ስራዬ   ቤተሰቤ  ወይም ደግሞ ስለማንኛውም ነገር 

ለማሰብ ስለመረጥኩኝ ነው። አንተ ሁልጊዜ ስሜትን ልትቆጣጠር በማትችልበት 

ጊዜ መምረጥ የምትችለው ነገር ስለምታስበው ነገር ነው ይህም የሚሰማህን ነገር 

ሊቆጣጠር ይችላል። መዝሙረ ዳዊት 55 2 “ወደ እኔ ተመልከት መልስልኝም።  

በውስጤ ታውኬአለሁም።” 

   የእኔ እምነት በእኔ ጰባይ ላይ ተጵዕኖ ያሳድራል። እኛ ሁልጊዜ 

የምንተገብረው ምንም እንኩዋን እነዛ ሀሳቦች ውሸት ቢሆኑም እንደ እምነታችን 

ነው። ለምሳሌ  ያህል  እንደ ህጳን፣ በምሽት በመኝታህ ቤት ውስጥ የሆነ ጥላ 

አይተህ አስፈሪ ፍጡር ነው ብለህ ብታምን ምንም እንኩዋን ውሸት ቢሆንም 

ሰውነትህ በፍርሃት ይርዳል። ይህ ለምን  መሰለህ  አንተ እውነተኛ በሆነ መረጃ 

መንቀሳቀስህ በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ስለሆነ ነው።ስለ ራስህ ያለህ ጵኑ 

እምነት፣ ስለሕይወትህ እና ስለ እግዚአብሔር ያለህ መረጃ ጰባይህን 
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ይለውጠዋል። ዬሐንስ 8 31 “በትምህርቴ  ብትጰኑ  እናንተ በእውነት 

ደቀመዛሙርቴ ናችሁ።” 

 የራሴው ንግግር ለራሴ የምሰጠውን ግምት ተጵዕኖ ያደርገዋል። አንተ 

ሳታስበው በቀጥታ ስለራስህ ስለራስህ ትናገራለህ። አዲስ ነገር በተሞላ ቤት ውስጥ 

በምትመላለስበት ጊዜ ስለ ራስህ ምንድር ነው ለማሰብ የምትሞክረው? በራስ 

የመተማመንህን ነገር ይበልጥ እንድታዳብር ወደ ታች መሮጥህን ማቆም 

አለብህ። “ልቡ ግን ከአንተ ጋር አይደለም።”(ምሳሌ 23 7) 

   የእኔ አቐም በአኔ ችሎታ ላይ ተጵዕኖ ያመጣል። አሸናፊዎች ማሸነፍን 

ይጠብቃሉ። የአንተ የመረዳትና የመገንዘብ ችሎታ በብቃትህ ላይ ተጵዕኖ 

ያመጣል። መሃመድ አሊ የተባለው ሰው በሙያው ሁሉ በሁለት ውጊያዎች ነው 

የተሸነፈው። ከሁለቱም በፊት በሌሎች ውጊያዎች ላይ በፊት ያልተናገረውን 

ነገር ተናግሮአል።”ለሚያምን ሁሉ ይቻላል”(ማርቆስ 9 37) 

  የእኔ ግምት በእኔ በከፍተኛ የመነሳሳት ስሜቴ ላይ ተጵዕኖ ያመጣል። በሌላ 

 አባባል  የአንተ ህልም ፍጳሜህን ይወስነዋል ማለት ነው። ማንኛውንም ነገር 

 ለመፈጰም በመጀመሪያ   ተልዕኮ ግብ፤ተስፋ   ራዕይ ሊኖርህ ያስፈልጋል። “ራዕይ 

በሌለበት ሕዝብ መረን ይሆናል” (ምሳሌ 29፤18) 

 እነዚህ ሐይለኛ የሆኑ ነገሮችን ለመስበር ዓመታትን ሊወስድብህ ይችላል ይህም 

በቁስልህ ጥልቀትና እነዚህን ሐይለኛ የሆኑ ነገሮችን ለምን ያህል ጊዜ በማመንህ 

ላይ የተደገፈ ነው። እኛ በሕይወታችን ሐሳቦች  ቃሉን በማሰላሰል ፤ መጵሐፍ 

ቅዱስን በማስታወስ፤ የየዕለት የስነ ምግባር ዝርዝሮችን  በመውሰድ  እነዚህ 

ተራሮቻችን በፍጥነት እንዲወገዱ ለእግዚአብሔር በመናገር ወዲያው ሀሳቦች 

ሁሉ ሲማረኩልን ስላየን መመስከር እንችላለን። እግዚአብሔርን በፈለግከው 

 መጠን በታመንከው  መጠን እና ፤የእርሱ ፍቅር አንተን እንዲረዳህ ባደረግክ 
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 መጠን የምታሸንፍበትን እውነት ታያለህ። የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት በዚያ 

አርነት አለ። 

 

       

 

 

 

        ምዕራፍ 14 

 

     ራስህን መስለህ ኑር 

 

ራስህን መስለህ ካልኖርክ ለጳ ልትወጣ አትችልም። በዚህ መጵሐፍ ውስጥ 

በእያንዳንዱ  ምዕራፎች የእግዚአብሔርን የውስጥ ፈውስ ዝግጅት 

እንድታስታውስ ጥሩ ዕድል አቅርበናል። ትኩረት ያደረግነው በፈውስ ፍላጎትህ 

ላይና በሕይወትህ መለወጥ ላይ ያለውን የኢየሱስን መስቀል ጉልበት ነው። በዚህ 

ምዕራፍ ላይ ጥቂት የአንተን ሐላፊነቶች እንጠቅሳለን። በባለፈው ምዕራፍ 

በእግዚአብሔር ቃል በእምነት አንተ በክርስቶስ ማን እንደሆንክ ማወቅ አለብህ፤

የሚለውን ትኩረት ሰጥተን ነበር። የውስጥ መገለጥን ማግኘት የውጭ ማንነትን 

 እንደሚለውጥ አብራርተናል። ያ ዓይነት እምነት እንዲኖርህ አንተም ከክርስቶስ 
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ጋር እንደተሰቀልክና ከእርሱም ጋር በትንሳኤ እንደተነሳህ ለማመን 

ከእግዚአብሔር ጋር ግልፕ መሆን እንዳለብህ ትኩረት ሰጥተናል። አስተሳሰብህ 

መቀየር እንዳለበት ይህንንም አስደናቂ ሆነ መገለጥ ለማየት አዕምሮህ መታደስ 

እንዳለበት ትኩረት ሰጥተናል። 

   ቢሆንም ግን በመንፈስ መመላለስ ባንችል የእግዚአብሔር አስደናቂ ሐይል 

እንዳይሰራ  እናደርገዋለን  ወይም ደግሞ በሌላ አባባል የፍቅርን ሕይወት  

ለመኖር ገደብ እናበጃለን ማለት ነው። ገላቲያ 5 6 “በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖ 

በፍቅር የሚሰራ እምነት እንጂ መገረዝ ወይም አለመገረዝ አይጠቅምምና።” 

 

   

ከመጠን ካለፈ ነገር ተጠንቀቅ  

ልክ እንደ ብዙ መንፈሳዊ ጉዳዬች በመንፈስ መመላለስ በሁለት ከመጠን ባለፉ 

ነገሮች አለአግባብ ሊተረጎሙ ይችላ  ሉ ሁለቱም በሕይወታችን ላይ ውድቀትን 

ሊያስከትሉ ይችላሉ። 

   አንደኛው ከመጠን ያለፈ ነገርበሕይወትህ ሁሉም ነገር እንደሄደ ዓይነት ኑሮ 

መኖር ነው። አንዳንድ ሰዎች የእግዚአብሔር ፍቅርና የእግዚአብሔር ጰጋ 

አሸናፊዎች እንዳይሆኑ እንደሚያደርጋቸውና ክርስቶስ በውስጣቸው እንዲቀረጲ 

የሚያደርግ ይመስላቸዋል። ይህንን እንደ ጰጋ ይሳሳታሉ። 

    ሁለተኛው ከመጠን ያለፈ ነገር በሕይወትህ “በፍጵምና ወይም ስህተት 

አልባ” ሁኔታ  መኖር ነው። እነዚህ ዓይነት  ሰዎች  እግዚአብሔር እንዲለወጡ 

እንደሚፈልግ ይገነዘባሉ፤ነገር ግን ስህተት ሲሰሩ ሐጢአት ሲሰሩና ለመለወጥ 

ባቃታቸው ጊዜ  ይከሰሳሉ፤ይጨናነቃሉ እናም ተስፋ ይቆርጣሉ። 

  እውነቱ ግን በሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ ተጠቅሶአል። 
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በሮሜ 6 ላይ ጳውሎስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተጨረሰ ስራ ያወራል። በሮሜ 7 

ላይ የክርስቶስ ስራ ባያልቅ ኖሮ ጳውሎስ የራሱን ሕይወት መኖር እንደማይችል 

በመናገር ይቀጥላል። በሮሜ 8 ላይ መፍትሔ ይሰጣል። 

ሮሜ 8 1-6 

ቁ.1. እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸውም 

ቁ.2. በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የሕይወት መንፈስ ሕግ ከሐጢአትና ከሞት   

     ህግ አርነት አውጥቶኛልና። 

ቁ.3. ከስጋ የተነሳ ስለ ደከመ ለህግ ያልተቻለውን እግዚአብሔር የገዛ ልጁን  

     በሐአተኛ ስጋ ምሳሌ በሐጢአትም ምክንያት አድርጎ  ልኮአልና በዚህም  

    ሐጢአትን በስጋ ኮነነ። 

ቁ.4. ይሀውም በስጋ ሳይሆን በመንፈስ በምንመላለስ በእኛ ህጉ የሚጠይቀው  

     ጵድቅ ሁሉ ሙሉ በሙሉ እንዲፈጰም ነው። 

ቁ.5. እንደ ስጋ የሚኖሩ ልባቸውን በስጋ ፍላጎት ላይ ያሳርፋሉ። እንደ  

    መንፈስ የሚኖሩ ግን ልባቸውን በመንፈስ ፍላጎት ላይ ያደርጋሉ። 

ቁ.6. የስጋን ነገር ማሰብ ሞት ነው። የመንፈስን ነገር ማሰብ ግን ሕይወትና  

    ሰላም ነው። 

  ጳውሎስ በስጋ ወይም  በመንፈስ  ”ተመላለሱ” የሚለውን አስቡ። መራመድ 

ተንቀሳቃሽ የሆነ ተግባራዊ ግስ ነው። ይህም ማለት በአንድ ወይም በሌላ ዓይነት 

ተግባር መቀጠል ማለት ነው። አንተ ስህተት በምትሰራበት ጊዜ ትኮነናለህ ማለት 

አይደለም። ጳውሎስ እያወራ  ያለው  ስለ ፍጵምና አደለም።ነገር ግን ተስፋ 

ስላለመቁረጥ ነው። ከስር በተጠቀሰው በመንፈስ ተመላለሱ በሚለው ገለጳ 

ታዩታላችሁ። ስህተት መስራት እንደምንችል እናያለን። ቢሆንም ግን የእኔ 

እምነት እግዚአብሔር እኛን ሙከራ ያያልልባችንም እርሱን ለማስደሰት 
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እንደሚፈልግ ያውቃል። እንዲህም ይለናል”አሁን፤  ና ተነሳ፤  እኮራብሃለሁ  

አሁን መስራት  ትችላለህ ” 

     የለውጥ ህመም ከተፈለገው በላይ የሆነ ህመም በሚሆንበት ጊዜ 

የዛኔ ትፈወሳለህ። 

ይህ ከሚካኤልና ከካረን በተደጋጋሚ ጊዜ የሰማሁት አባባል ነው። አሁን 

እግዚአብሔር ማን እንደሆነ አውቀናል። ለውስጥ ፈውሳችን ኢየሱስ ዋጋ 

እንደከፈለልን አውቀናል። ኢየሱስ በእርሱ ነጳ እንዳወጣን አውቀናል። አሁን 

የሚያስፈልገን የሕይወት ዘይቤ ለውጥ በማድረግ የተለወጥንበትን ያንን 

የተለወጠ ሕይወት ኑሮ መኖር ካልቻልን እግዚአብሔር ይህንን የሚያስደንቅ 

ነገር ማድረጉ ብቻ በቂ አይደለም። ይህ በሰዓቱ የሚደረግ ምንነታችንን 

ከሕይወታችን ዘይቤ ጋር የማመሳሰል ምርጫ ነው።ትልቁ መለወጥ አንተ 

ማድረግ ያለብህ በቃሉ ከእግዚአብሔር ጋር ሕብረት ለማድረግ መወሰን ነው። 

ስለ ፍላጎትህ ብቻ በቀላሉ ስለመጰለይ እየተናገርኩኝ አይደለም። ከዛ ይልቅ 

እየተናገረርኩኝ ያለሁት በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ለመዘፈቅ ጊዜ ውሰድ 

ልብህን ለእርሱ አፍስሰው በየዕለቱ ለማመስገንና ለምስጋና ራስህን አስለምድ። 

በሆነ መንገድ ጊዜህን አጣብቅ ይህንንም በየዕለቱ በመዝገብ መዝግበው። እምነት 

የሚመጣው ቃሉን በመስማት ነው። ቃሉን በምትሰማበት ጊዜ መገለጥ ወደልብህ 

ለመምጣት ዕድል ያገኛል ማለት ነው። ያ ደግሞ በሚሆንበት ጊዜ የእርሱ 

ብርሃን በአንተ ውስጥ ይበራል ለአንተም ታምራትን ይሰራል። 

  ማስጠንቀቂያ 

ብዙ አማኞች የጰሎት ጊዜአቸውንና ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸውን ጊዜ 

በጥንቃቄ አይጠቀሙትም። እኔ በመንፈስ ለመራመድ ለሚፈልጉትን ሰዎች 

ፈልጌ ማግኘት እችላለሁ። እነርሱ ለራሳቸው ስለራሰሳቸው ጥሩ ሽታ አላቸው። 
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ያልበሰለ አማኝን አይደለም እየተናገርኵኝ ያለሁት ወይም በእምነቱ ገና 

የሆነውን ሰው አይደለም ወይም ከእግዚአብሔር ቃል ያልተማሩትንም 

አይደለም። በተደጋጋሚ ጊዜ እነርሱ ከእግዚአብሔር ጋር ከታላላቅ አማኞች 

በላይ ጊዜ ሊኖራቸው ይችላል። ሕይወትህን ለማጵዳትና ከእግዚአብሔር ጋር 

ሕብረት ለማድረግ ጊዜ መውሰድ ሕይወትን ይሰጣል፤ዋጋ ያለውን ሕይወት 

ለመኖር ያስችላል ለፍላጎትህ ሁሉ ማዘጋጀት የሚችል ነው። ለኢየሱስም ደስታን 

የሚሰጥ ነገር ነው። 

 

 

 ክርስቶስ በአንተ ለቀረጵ ይፈልጋል 

    ከሕይወትህ ዘይቤህ ይልቅ መንፈስ ቅዱስን በምትፈልግበት ጊዜ የዛን ጊዜ 

ክርስቶስ በአንተ ይቀረጳል። ገላቲያ 4፤19 “የምወዳችሁ ወዳጆቼ ሆይ ክርስቶስ 

በውስጣችሁ እስኪሳል ድረስ ስለ እናንተ እንደ ገና ምጥ ይዞኛል።” ኦስዋልድ 

ቻምበርስ የተባለ ሰው ሲጵፍ ክርስቶስ በውስጤ እስካልተቀረጰ ድረስ ትምህርቱ 

ክርስቶስን ለእኔ ሊያደርገው አይችልም። 

 በእምነት ድነናል 

 ሮሜ 4 2-6  “አብርሃምም በስራ ጰድቆ ቢሆን ኖሮ የሚመካበት ነበረው፤ነገር 

ግን በእግዚአብሔር ፊት መመካት  አይችልም  መጵሐፍስ ምን ይላል? 

“አብርሃም እግዚአብሔርን አመነ፤ ጵድቅም ሆኖ ተቆጠለት። አንድ ሰው ስራ 

ከሰራ ደመወዙ እንደ ስጦታ ሳይሆን እንደ ተገቢ ዋጋው ይቆጠርለታል። ነገር 

ግን ለማይወራው ሐጢኡን ሰው ጳድቅ በሚያደርገው በእግዚአብሔር ለሚያምን 

ሰው እምነቱ ጵድቅ ሆኖ ይቆጠርለታል። ዳዊትም ጵድቅ ያለ ስራ 

ስለሚቆጠርለት ሰው ብፅዕና እንዲህ ብሎአልና። መተላለፋቸው ይቅር 
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የተባለላቸው ሐጢአታቸው የተሰረየላቸው ብፁዓን ናቸው ሐጢአቱን ጌታ ከቶ 

የማይቆጥርበት ሰው ብፅዕ ነው። 

  እምነታችን በስራ የተፈጸመና የተፈረመበት ነው 

ያዕቆብ 2፤14፦ “ወንድሞቼ ሆይ አንድ ሰው እምነት አለኝ ቢል ስራ ግን 

ባይኖረው ምን ይጠቅመዋል? እንዲህ ያለው እምነት ሊያድነው ይችላልን?” 

ያዕቆብ 2 17-18፦ “እንዲሁ ስራ የሌለው እምነት በራሱ የሞተ  ነው ነገር ግን 

አንድ ሰው “አንተ እምነት አለህ እኔ ስራ አለኝ ይላል” እምነትህን ከስራህ 

ለይተህ አሳየኝ እኔም እምነቴን በስራ አሳይሃለሁ” 

ለንጉስ መታዘዝ ያስፈልጋል 

ዬሐንስ 14-21፦ “የሚወደኝ ትዕዛዜን ተቀብሎ የሚጠብቅ ነው፤የሚወደኝንም 

አባቴ  ይወደዋል እኔም እውደዋለሁ ራሴንም እገልጥለታለሁ።” 

   መፅሐፍ ቅዱስ ክርስቶስ ኢየሱስን አዳኛችን ስናደርግ እኛ ከገሃነም ለዘላለም 

እንደዳንንና በዚህ ምድርም ስንኖር እንደዳንን ግልፅ ያደርግልናል። እርሱን ጌታ 

ማድረግ ማለት በእርሱ ላይ መደገፍና እንደ ንጉስ እርሱን መታዘዝ ነው። እላይ 

እንደተጠቀሰው እርሱን በታዘዝን ልክ እርሱ ራሱን ለእኛ ይገልጥልናል ማለት 

ነው። ይህም ቀጣይነት ያለው ሒደት ይሆናል። እንታዘዘዋለን እርሱ ራሱን 

ይገልጥልናል፤ ከዛም በብዙ እናየዋለን፤በብዙም እንታዘዘዋለን፤በቅርቡ ከእርሱ 

ጋር አንድ እንሆናለን እናም እኛ በምናፈራው ፍሬ እርሱ ይከብራል። 

ለራስህ ምቾት ብቻ እግዚአብሔርን መፈለግህን እወቅ 

 እኔ እንዳንድ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር በድንገት ሲገኛኙ አውቃለሁ።ነገር ግን 

እግዚአብሔር ፍቅር መሆኑን ስገምትና እርሱ እኛ በምንም ዓይነት ሕይወት 

ውስጥ ብንኖርም ከእኛ ጋር ይስማማል። እርሱ እኛን ያጵናናናል በማንኛውም 

ዓይነት ትዕዛዝ እንዲሰማን አይፈልግም። 
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  መፅፅናናት የሚመጣው እግዚአብሔርን ከመፍራት ቦሃላ ብቻ ነው 

የሐዋሪያት ስራ 9 31፤- “በዚህ ጊዜ በይሁዳ በገሊላና በሰማሪያ ያለችው ቤተ 

ክርስቲያን በሰላም መኖር ጀመረች ተጠናከረችም ደግሞም እግዚአብሔርን 

በመፍራት እየተመላለሰችና በመንፈስ ቅዱስ እየተፅፅናናች በቁጥር አየበዛች 

ሄደች። 

 

 የእኛ ስራ በእርግጥ የእኛ ስራ አይደለም የእኛ ስራዎች ክርስቶስ ለእኛና በእኛ 

ውስጥ በመኖሩ ምክንያት የጸጋ ስራዎች ናቸው። 

ፊልጵስዩስ 2 12-13፤ “ስለዚህ ወዳጆች ሆይ ሁልጊዜም ታዛዦች እንደነበራችሁ 

ሁሉ አሁንም እኔ በአጠገባችሁ ሳለሁ ብቻ ሳይሆን ይልቁንም አሁን በሌለሁበት 

ጊዜ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ የራሳችሁን መዳን ፈፅሙ እንደ በጎ ፈቃዱ 

መፈለግንና ማድረግን በእናንተ ውስጥ የሚሰራ እግዚአብሔር  ነውና ፤” 

  እምነት በፍቅር ውስጥ ነው የሚሰራው 

  የእግዚአብሔርን ቃል ቀኑን ሙሉና ሌሊቱን ሙሉ ልታጠና  ትችላለህ  

ልታሰላስለው ትችላለህ ደግሞም እስከምታልፍበት ድረስ ልትለው ትችላለህ ነገር 

ግን በፍቅር ካልተመላለስክበት አስደንጋጭ ነገር ነው። 

   

 

ጣኦታቶችህን ቀደህ ጣላቸው 

መሳፍንት ምዕራፍ 6-8 ጌዴኦን እስራኤላውያን በተስፋይቱ ምድር ውስጥ 

እንኳን እየኖሩ በባርነት ውስጥ ነበሩ። እግዚአብሔር መጣና ከጌዴኦን ጋር 

እስራኤልን ነፃ ለማውጣት ጌዴኦንን ነጻ አውጪ ለማድረግ ዝግጅት አደረገ። 

እግዚአብሔር ከጌዴኦን ጋር የቀረበ ጓደኝነት መሰረተ። ከዛ የደም ቃል ኪዳንን 
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አሳየው። ጌዴኦንም አስተሳሰቡን  ከድሃ፤ያረጀ የተሸነፈ ትል ከሆነው ወደ አስፈሪ 

የእግዚአብሔር ጦረኝነት መለወጥ ጀመረ። ቢሆንም ግን ጌዴኦን የጣኦታትን 

ቤተሰብ ቀድዶ ለመጣል እርምጃ መውሰድ ነበረበት። ልክ እንደ ጌዴኦን 

አንተም በፍቅርና አሮጌ መንገድህን ካልተወክ በስተቀር በጠላቶችህ ፊት 

መቆም አትችልም። 

     በመንፈስ መመላለሰ 

ገላቲያ 5፤16፤- “እንግዲህ በመንፈስ  ኑሩ እላለሁ፤ የስጋንም ምኞት 

አትፈፅሙም። 

ኤፌሶን 4 1፦” እንግዲህ በጌታ እስረኛ የሆንሁ እኔ ለተቀበላችሁት ጥሪ የሚገባ 

ኑሮ ትኖሩ ዘንድ እለምናችሃለሁ። 

ሮሜ 8 1፤- “ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉት አሁን ኩነኔ የለባቸውም። ይህ 

እንደ ስጋ ለሚመላለሱ ሳይሆን እንደ መንፈስ ለሚመላለሱ ነው። 

ሮሜ 8 8 “በስጋ የሚመሩት እግዚአብሔርን ማስደሰት አይችሉም” ይላል። በዚህ 

ቦታ ላይ እግዚአብሔር እኛ በመንፈስ እንድንመላለስ እንጂ በስጋ መመላለስ 

እንደሌለብን በአትኩሮት ይፈልጋል። ጌታ ሲናገር በመንፈስ ብንመላለስ ድል 

እንዳለና በስጋ ብንመላለስ መሸነፍ እንዳለ ነግሮናል። 

ገላቲያ 6 7-8፦ “አትታለሉ እግዚአብሔር አይዘበትበትም ሰው የሚዘራውን 

ያንኑ ያጭዳል ስጋዊ ምኞቱን የሚዘራ ከስጋው ጥፋትን ያጭዳል መንፈስን 

ለማስደሰት የሚዘራ ግን ከመንፈስ የዘላለምን ሕይወት ያጭዳል።” 

    በመንፈስ መመላለስ ቀላል ነው። ነገር ግን ለመኖር ለየት ያለ ነው። እናም 

በየዕለቱ ከእግዚአብሔር ጋር በሰላም ለመጓዝ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ቀላል 

መንገድ ነው። ይህም በሚከተለው ዓይነት በሂደት የሚቀጥል ነው። 
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1. የእግዚአብሔርን ቃል እንደ መስታወት ማየት  ቀጥል  እና እንዴት መኖር 

እንዳለብህ እንዲያሳይህ እግዚአብሔርን ጠይቀው። እርሱ ለሕይወትህ ያለውን 

መመዘኛ ጠይቀው ደግሞም ፈልገው። ለምሳሌ አትዋሽ  ይልሃል  ጋደኞችህን 

በፍቅር አስታጋግዳቸው ይልሃል፤ለባለስልጣናት ታዘዝ  ይልሃል ቤተሰብህን 

በጥሩ ሁኔታ እንድታስተናግድ፤እንዳትጠጣ፤ግለኛ   እንዳትሆን እንዳትቆጣ

ሁልጊዜ ይቅር እንድትል 

2. እግዚአብሔር እንድትኖርለት በሚፈልገው ዓይነት መንገድ ለመኖር ወስን። 

ለእግዚአብሔር የሚገባውን ኑሮ ለመኖር የሚያስችልህ እግዚአብሔር ብቻ 

እንደሆነ እወቅ። 

3. በምትወድቅበት ጊዜ ለራስህ ታማኝ ሁን። እግዚአብሔርና ሌሎች 

በአጠገብህ አሉ። ንስሃ ግባ(ተመለስ) በፍጥነት በምንመለስበት ጊዜ (ንስሃ 

በምንገባበት ጊዜ) የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች ወይም በእጃችን ናት። 

4. ሐጢአትህን ለእግዚአብሔር ተናዘዝ። 1ዬሐንስ 1 9፦ “ሐጢአተችንን 

ብንናዘዝ ሐጢአታችንን ይቅር ሊለን ከዓመጻ ሁሉ ሊያነጻን እርሱ ታማኝና 

ጻድቅ ነው።” 

5. የእግዚአብሔር ቃል ስለ ሁኔታህ የሚናገረውን ነገር በቀናነት ተናገር።    

 ገላቲያ 2 20፦”ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ ከእንግዲህ እኔ አልኖርም ነገር 

ግን ክርስቶስ በውስጤ ይኖራል አሁንም በስጋ የምኖርበት ኑሮ በወደደኝና 

ስለ እኔ ራሱን አሳልፎ በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለኝ እምነት ነው።

” 

6. በዚህ ዓይነት ኑሮ መኖር ብትቀጥል እነዛ አሮጌ ባህሪያቶችህና አሮጌ 

የሐጢአት መንገዶች ሁሉ መወገድ ይጀምራሉ። የእግዚአብሔር ጸጋ 
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ያሸንፋል።እና ከአሮጌው ባህሪያቶችህ ይልቅ የእግዚአብሔርን ባህሪይ 

ይሰጥሃል። 

7. ጸጋው ሐጢአትህን ይመታዋል። አንተ በሰራኸው ነገር ፅድቅን አታገኝም።

ስለዚህ የአንተ ፅድቅ እዛው ነው ያለው።የመርገምም ጨርቅ ነው። በመንፈስ 

ብትመላለስ ግን ለስህተቶችህ ሁሉ እግዚአብሔር ጸጋን ይሰጥሃል።

የሐጢአትህን ቅጣት እርሱ ይወስደዋል።እና ከዛም ለተሰራው ሐጢአት ዋጋ 

ማሸነፊያ የሚሆን ሐይል ይሰጥሃል። በዚያም ምክንያት ያልተገባህን በረከት 

ትቀበላለህ። 

8. ጸጋው ሐጢአትህን መምታት ብቻ  ሳይሆን እግዚአብሔርም ያልታሰበወን 

በረከት መስጠት ብቻ ሳይሆን ነገር ግን አንተ የተቀበልከው ጸጋ ሐጢአትን 

የማስወገድ ሐይል አለው። ወይም በመጀመሪያ ደረጃ አንተ የምትቸገርበትን 

ችግር የማስወገድ ሐይል አለው። ዘካርያስ 4 7 ተመልከት። “ታላቅ ተራራ 

ሆይ አንተ ምንድር ነህ? በዘሩባቤል ፊት ደልዳላ ሜዳ ትሆናለህ። ሰዎች 

ሞገስ ይሁንለት ብለው እየጮሁ እርሱ መደምደሚያውን ድንጋይ ያወጣል።” 

 

 

ጠብቅ በዚህ ምዕራፍ ውስጥ ጥሩ ነገር አለ 

ሐጢአትህን ለእግዚአብሔር ስትናዘዝ በመስቀል ላይ ወደ ተሰቀለው ወደ 

ኢየሱስ ይሔዳል ቀጥሎ ወደ መቃብር ይሄዳል ከመቃብር ቦሃላ ምን 

እንደሚሆን አስታወስክ? ከዛ ቦሃላ ትንሳኤ ይሆናል። ሐጢአትህን በመቃብር 

እንዲያበቃ ስትዘራው እግዚአብሔር የሆነ ቆንጆ ነገር አድርጎ በትንሳኤ 

ያወጣዋል።እርሱም የእርሱን ባህሪይ የሚመስል ዓይነት ነው። 
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 1ቆሮንቶስ 15 42፦ “የሙታን ትንሳኤም እነደዚሁ ነው የሚበሰብስ አካል 

ይዘራል የማይበሰብስ አካል ሆኖ ይነሳል።” 

ገላቲያ 6፤8፤-“ስጋዊ ምኞቱን ለማርካት የሚዘራ ከስጋ ጥፋትን  ያጭዳል

መንፈስን ለማስደሰት የሚዘራ ግን ከመንፈስ የዘላለምን ሕይወት ያጭዳል።” 

   ጳውሎስ ይህንን ሲናገር በዚህ አካል እያለን ይህንን የትንሳኤ ሐይል 

መለማመድ እንችላል ይላል።  

ፊልጵስዩስ 3 10-11፦”ክርስቶስንና የትንሳኤውን ሐይል እንዳውቅ በስቃዩ 

ተካፋይ እንድሆንና በሞቱም እርሱን እንድመስል እመኛለሁ።ለሙታን ትንሳኤም 

እንድደርስ እናፍቃለሁ። 

   ይህ እንዴት ሊሰራ ይችላል? 

 በሕይወታችን ውስጥ ያሉትን  ሐዘኞች  የሚያስጨንቁ አስቸጋሪ  ነገሮች

ስቃዮችን እና መከራዎችን ጨምሮ ማለት ነው በሕይወታችን በተለያየ ዓይነት 

መንገድ ሊሰራ ይችላል። ቢሆንም ግን እዚህ ጋ እኛ ልናሳይህ የፈለግነው ነገር 

በመንፈስ መመላለስ ለሐጢአትህና ሐጢአተኛ ለሆነው ባህሪያቶችህ 

የእግዚአብሔር የትንሳኤው ሐይል እንዴት እንደሚሰራ ለማሳየት ነው። 

አሁን በትምህርታችን ውስጥ የምንጠቀመውን ዝርዝር አሁን እናቀርባለን። 

የሚከተለው ወንዝ እነዚህን በውስጣችን ያሉትን ሁኔታዎችና ድርጊቶች 

ከእግዚአብሔር ባህሪያቶች ጋር የማይሔዱትን እንዲገልጣቸው ያደርጋል። 

  መንፈሳዊ የሆነ መመዘኛ 

• ፍቅር፦ ሌሎችን በሁኔታዎች ላይ ባልተደገፈ በእግዚአብሔር ፍቅር ነው 

ወይ የምታስተናግዳቸው? 
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• ግለኝነት፦ የራስን ፍላጎት ከሌሎች ሰዎች ፍላጎት በላይ ማድረግ ፍቅር 

ስለሌላው ሰው ጦርነት ያገባዋል። ስለራስህ በብዙ ትጨነቃለህ? 

ስለሚሰማህስ ነገር ብዙ ትጨነቃለህ? 

• መስረቅ፦ የሆነ ነገር ለመግዛት የራስህ ያልሆነውን ገንዘብ መውሰድህን 

ታስታውሳለህ? 

• ማታለል፦ከሆነ ሰው ላይ ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ የሆነ ነገር ወስደህ 

ታውቃለህ? 

• መዋሸት፦ ይህ ማንኛውም ዓይነት የመዋሸት ዘዴ ነው 

• ሐሜት፦ ስለ ሌላ ሰው ክፉ ነገር መናገር፤ሐሜት ለመናገር መዋሸት 

አይኖርብህም። ስለሌላ ሰው ያለ ፍቅር ተናግረህ ታውቃለህ? 

• የስነ ምግባር ጉድለት፦ በፅድቅ ባልሆነ መንገድ በሚያቃጥል ፍላጎት ውስጥ 

ሆነህ የበደለኛነት ስሜት ተሰምቶህ ያውቃል?ወሲባዊ  ሁኔታ ሁሉም ንፅህና 

የጎደለው ነገር በራስህ ሰውነት እንኳን ቢሆን ማለት ነው። 

• መጠጥ  መጠጣት፦ የመጠጥ  ሱሰኛ በመጠጥ የሚደሰት 

• ጨካኝ ወይም የተበላሸ ቋንቋዋ መናገር፦ መጥፎ  ቃላት የማይጠቅም 

ንግግር ቆሻሻ ፤ዋዛ፤የማይረባ፤የተበላሸ ንግግር 

• ቅንአት፦ የሌሎችን ውድቀትና ስህተት ማውራት 

• ምስጋና ቢስነት፦ሌሎች ለአንተ ስንት ጊዜ ብዙ ነገር አድርገው አንተ 

ደግሞ ስንት ጊዜ ሳታመሰግናቸው ቀርተሃል? 

• መፍረድ፦ በሰዎች ልብ ውስጥ ያለውን ነገር በትክክል በመረዳት የሌሎችን 

አስተሳሰብ ተችተህ ታውቃለህ? ምን አልባት በልባቸው ያለውን ነገር 

አታውቅም ይሆናል? እናም እግዚአብሔር ከእነርሱ ጋር እየተነጋገረ 

ያለውን ነገር አታውቅም ይሆናል። 
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• ቁጣ፦ መጥፎ የሆነ ስሜት ተሰምቶህ ያውቃል? 

• እርግማን፦ ተራ የሆነ ንግግር ተጠቅመህ ታውቃለህ? 

• አላስፈላጊ የሆነ ተራ ንግግር፤- እንደ ደደብ ሰው መናገርና ማድረግ 

ቀልድና ተግባራዊ የሆነ ዋዛ ንግግር የተቀደሰና ውድ የሆነውን የሕይወት 

ዘይቤ ዋጋ ያሳንሳል። በጎሳ በተከፋፈለ ሕዝብ ወይም ከዓለም ገሚሱን 

ክፍል ወይም ደግሞ በአገርህ ያለውን ክፍለ አገር ወይም ክልል ወይም 

ደግሞ የሆነ የፖለቲካ ሰው ላይ አላስፈላጊ ንግግር ተናግረህ ይሆን? የዘር 

ወይም ክልላዊ ቀልዶች በቅድስና ውስጥ ቦታ የላቸውም። 

• ጠንካራነት፦ተጣልተህ ታውቃለህ?አጉረምርመህ ወይም ክፉን በክፉ 

መልሰህ ታውቃለህ? 

• ልማድ፦የተፈጥሮ ፍላጎትህን ከመጠን በላይ ለማርካት ትፈልጋለህ? የምግብ 

አመጋገብህ ልማድ እንዴት ነው? 

• እንቅፋት፤መሆን፦ የሌሎችን ጊዜ አስፈላጊ ባልሆነ መልኩ በመግደል በራስ 

መተማመናቸውን አናግተህ ይሆን? 

• የተከፈለ ልብ/ሐሳብ፦ ሐላፊነትህን በትክክል ያልተወጣህበትን ጊዜ 

ታስታውሳለህ? 

• ግብዝነት፦ አንተ በኖርክበት ኑሮ ክርስቶስንና ወንጌሉን ለሰዎች 

ስትነግራቸው እነርሱ ውሸት መስሎአቸው ያውቃል? 

• ቃልአባይ መሆን/ኪዳንን ማፍረስ/፤- ለእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገብተህ 

ያልፈጾምከው ነገር አለ? 

• ይቅርታ አለማድረግ፦በማንም ሰው ላይ ወይም በጓደኛህ ላይ ቅሬታ 

ይዘሃል? 

• ክፍፍል/መከፋፈል፦ በተለያየ ቡድን የመከፋፈል ስሜት 



 

   
 
 
 
 
 

247

• የዓይን አምሮት፤- ሐብትና የባከነ ኑሮ መኖር፤ስግብግብነት፤ማባከን፤ጊዜን 

አለአግባብ መጠቀም፤/መግደል 

• በጥሩ ሁኔታ ሰዎችን አለመንከባከብ፦ሚስትን፤ባልን፤ልጆችን፤ቤተሰብን 

ሁሉ በፍቅርና በአክብሮት አለመንከባከብ 

• በመጠን አለመኖር፦ ሌሎች ባላቸው ነገርና አንተ በሌለህ ነገር መቅናት 

• የገንዘብ ፍቅር፤- ምንም የሌለው ሰው እንኳን የገንዘብ ፍቅር ይኖረዋል። 

• ጣኦትን አምልኮ፦ ለእግዚአብሔር ካለህ ፍላጎት በላይ በሕይወትህ 

ለማንኛውም ነገር ፍላጎት ማሳየት 

• ሁከት/ጠብ፦ በማያስፈልጉ ቃላት ተቆጥተህ ጠብ ፈጥረህ ታውቃለህ? 

• ጥንቁልና፦ የአንተን ፍላጎት ለማርካት ሌሎችን ወደራስህ ፍላጎት ጠምዝዘህ 

ታውቃለህ? 

• በባለ ስልጣናት ላይ ማመፅ”-   በአለቃ፤በአስተማሪ በቤተሰብ በመንፈሳዊ 

መሪ ላይ 

• የዓለም ፍቅር፦ ይህ የሚያጠቃልለው፤ የዓይን ሐጢአት፤በምታየው ነገርና 

በምታነበው ነገር። የስጋ ምኞት፤የምትፈልገው ነገር፤የሕይወት  ኩራት

እግዚአብሔር ሳይጨመርበት የትኛውን የሕይወትህን ክፍል ነው 

ለመቆጣጠር የምትፈልገው? በዛም፤አነሰም፤በሐሳብህና በኑሮህ 

የምታስመስለው  ነገር 

• ኩራት/ትዕቢት፤- ይህ ከሁሉ ትልቁ ሐጢአት ነው። ይህንን ጉዳይ በደንብ 

መርምረው 

• በሌላው ሰው ውድቀት ትኩረት ታደርጋለህ?ወይስ በራስህ መንፈሳዊ 

ፍላጎት ላይ ትኩረት ታደርጋለህ? 
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• ራስህን ታመፃድቃለህ?እና ተቺ ነህ?ወይም የምታዝን ርሁሩህ ነህ?እና 

ይቅር ባይ ነህ?ለሌላው መልካም ነገርን ትመኛለህ? 

• በሌሎች የበታች ሆነህ ትታያለህ?ወይም ሌላው ከአንተ እንዲሻል 

ትቆጥራለህ? 

• ያልተደገፍክ ነህ?እና በራስህ ሙሉ ነህ?ወይም በሌሎች የተደገፍክ 

ነህ?/ጥገኛ ነህ/ፍላጎትህን ለሌሎችም እንዲሆን የምታስብ ነህ? 

• ቁጥጥርን የግድ ታዳብራለህ ወይስ አሳልፈህ ትሰጣለህ? 

• ራስሀን ልክ ነኝ ብለህ ታረጋግጣለህ? ወይስ ትክክል የሆነ ነገር ሁሉ 

እንዲያርምህ ራስህን ለማስገዛት ፈቃደኛ ትሆናለህ? 

• ሰዎችን ጠንክረው እንዲሰሩ የሚያደርግ መንፈስ ነው ያለህ? የመስጠት 

መንፈስ? 

• ለመገልገል ትፈልጋለህ? ወይስ ሌሎችን ለማገልገል ትነቃቃለህ? 

• የደረጃ እድገት ልታገኝ ትፈልጋለህ? ወይስ ሌሎች የደረጃ እድገት ሲያገኙ 

ደስተኛ ትሆናለህ? 

• ክብር ለማግኘት ትፈልጋለህ ወይስ ሌሎች ሲመሰገኑ ደስ ይልሃል? 

• ብዙ ያህል በማወቅህ በራስ የመተማመን ስሜት ይሰማሃል ወይስ ገና 

ልታውቀው የሚገባህን ብዙ ነገር ለማወቅ ዝቅ ትላለህ? 

• ዓይን አፋር ነህ ወይስ ስለ ራስህ ብዙ ትጨነቅም? 

• ለሰዎች ብዙ ትጠነቀቃለህ? ወይስ ልትጠጋቸው ትፈራለህ? የፍቅርን 

ግዴታ ለመወጣት ፈቃደኛ ነህን? 

• ሌሎችን ጥፋተኛ ለማድረግ ትቾኩላለህ /ወይስ ሓላፊነትን ትወስዳለህ? 

• ሰዎች የማይቀርቡህ ነህ?ወይስ እንዲቀርቡህ ቀለል ያልክ ነህ? 
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• በምትተችበት ጊዜ ለመከላከል ትሞክራለህ?ወይስ ትችትን በትሁትና 

በተከፈተ ልብ ትቀበላለህ? 

• በሌሎች ዘንድ ለመከበር ትኩረት ታደርጋለህ? ወይስ እርግጠኛ ለመሆን 

ትፈልጋለህ? 

• ሌሎች ሰዎች በሚያስቡት ነገር ላይ ትኩረት ታደርጋለህ? ወይስ 

እግዚአብሔር በሚያስበው ነገር ላይ ትኩረት ታደርጋለህ? 

• የራስህን ምስያ ለመገንባት ትሰራለህ?ወይንስ ለምስክርነትህ ትሞታለህ? 

• ለሌሎች መንፈሳዊ ፍላጎትህን ለማካፈል ትቸገራለህ? ወይንስ ግልፅና 

የተከፈተ ልብ አለህ? 

• ሐጢአትህን ለመደበቅ ትሞክራለህ? ወይንስ በተሳሳትክ ጊዜ ለመግለፅ 

ፈቃደኛ ነህ? 

• ተሳስቻለሁ ይቅርታ አድርጉልኝ ለማለት ትቸገራለህ? 

• ሐጢአትህን በአጠቃላይነት ነው የምትናዘዝው? ወይንስ እያንዳንዱን ነገር 

በዝርዝር ነው የምትናገረው? 

• ሐጢአት በሰራህ ጊዜ በሐጢአትህ ትጸጸታለህ? ወይንስ በሐጢአትህ አዝነህ 

ለመመለስ ፈጣን ነህ? 

• አለመግባባት በሚፈጠርበት ጊዜ ወይም ግጭት በሚፈጠርበት ጊዜ ሌሎች 

ወደ አንተ መጥተው ይቅርታ እንዲጠይቁህ ትጠብቃለህ ወይንስ 

ተነሳሽነቱን ራስህ ትወስዳለህ? 

• ራስህን ከሌሎች ጋር አነጻፅረህ ክብር እንደሚገባህ ይሰማሃል?ወይንስ 

ከእግዚአብሔር ቅድስና ጋር ራስህን አነጻፅረህ ምህረት የሚገባህ መሆንህን 

ታያለህ/ 
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• ንስሃ ለመግባት በጣም ትንሽ የሆነ ነገር ወይንም በውስጤ ምንም ነገር 

የለም ትላልህ? ወይንስ ንስሃ ለመግባት ቀጣይነት ያለው ሁኔታ አለህ? 

• ሁሉም ሰው ተሐድሶ እንደሚያስፈልገው ታስባለህ?ወይንስ የመንፈስ ቅዱስ 

ሙላት ቀጣይነት እንዲኖረው ታስባለህ? 

• በአዳዲስ ክርስቲያኖች በምትከበብበት ጊዜ ኩራት ይሰማሃል? ወይንስ 

ከእርሱ/ከእርሷ ልምድ ልትማር ትራባለህ? 

     አሁን ትንሽ ወደፊት ሂድና የሐጢአትህን ኑዛዜና የመመላለስህን 

ፍሬ ማፍራትህን ተመልከት። ከዛ ቦሃላ መልሰህ የኢየሱስን የትንሳኤ 

ሕይወት ታጭዳለህ። 

  ጠለቅ ላለ መንፈሳዊ ምርመራ በደንኪን የተጳፈ የዕለት ስነ ምግባር መመዘኛ 

የተባለው መጵሐፍ ነው። 

  ይህ ዌቭሳይት ነው http;//www.isobbible.org/freetobe 2008/dailymoralnew.pdf 

 

 

                     

 

                   ምዕራፍ 15 

                 መንፈሳዊ ውጊያ 

 

የሰይጣንን ስልት ካላወክ ነጻ ልትወጣ አትችልም። በዓለም ውስጥ ከዓለም ጋር 

የምንኖር ሰዎች መሆናችንን ማወቅ አለብን። 

http://www.isobbible.org/freetobe
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  የምናየው ዓለም እግዚአብሔር ለእኛ በሚገለጥበት ጊዜ በመንፈሳዊ ዓይኖቻችን 

የምናያቸው በግልጥ የማይታየው ዓለም ድግዝግዝ ያለ መገለጥ ነው። በዛ መንፈሳዊ 

በሆነ ዓለም ውስጥ እግዚአብሔር አለ ሰይጣንም አለ። አጋንንትና መላዕክትም አሉ። 

በሰይጣን የሚመራ ዓለም ወይም የዓለም ዘይቤ አለ። ይህም የሚታየው እርግጥ የሆነ 

ነገር ነው። በዚህ በሚታየው ዓለም ቁጥጥር ስርና በእርሱ ትዕዛዝ ስር ከሆንን 

በጥረታችን የጠፋን እንሆናለን። እኛ በመጀመሪያ የመንፈሳዊ ዓለም  ዜግነት ያለን 

ሰዎች መሆናችንን ማወቅ አለብን። 

   በዛ መንፈሳዊ ዓለም እንደ ዓለም ዘይቤ ዜግነት የሰይጣን መንግስት መመላለስ 

ጀመርን። ቢሆንም ግን እግዚአብሔር የመንግስተ ሰማይ ዜጋ ለመሆን ዕድል ሰጠንና 

ወደ እግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ገባን። 

   አንዴ የእግዚአብሔር መንግስት ዜጋ ከሆንን ማድረግ ያለብን ነገር 

1. ማን መሆናችንን ማወቅ አለብን።  ተቀመጥ (ኤፌሶን 2፤6) 

2. ራሳችንን መስለን መኖር አለብን። ተመላለስ (ኤፌሶን 4፤1) 

3. በመጨረሻም፣ መንፈሳዊ ጠላት ለሆነው ለሰይጣን እንዴት መመላለስ   

    እንዳለብን ማወቅ። መቆም (ኤፌሶን 6 11) 

  ከላይ እንደተጠቀሱት ሶስት ዓይነት ነገሮች ለመመላለስ ባንሞክር ኢየሱስ እኛ 

እንድንመላለስ የሚፈልገውን ዓይነት ኑሮ አይደለም የምንኖረው ማለት ነው። 

የመንፈሳዊ ጦርነት ጉዳይ የሰይጣን መንግስትና የሰይጣን ጉዳይ በጣም ሰፊ 

ነው። እኛ በምንም ዓይነት ሁኔታ ይህንን ምዕራፍ ልናካትት ጥረት አናደርግም። 

ከዛ ይልቅ ሁላችንም ዕውቀቱ እንዲኖረን ትንሽ ተግባራዊ የሆነ ጉዳይ 

እናስቃኛለን። ልናሳያችሁ የምንፈልገው ቀለል ያለ ነገር ይህ ነው። 

   ( Watchman. Nee. A Table in the wilderness.21 
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21.Nee,Watchman, A Table in the wilderness. Tyndle House 

Publishers. Wheaton.Ill.1965, pages from November 6 th) የተወሰደ 

ነው። 

   የእግዚአብሔር የዕቃ ጦር ሁሉ ልብስ ይህ ምንአልባት የጠላትን ውጊያ 

እንድትመክት ይረዳሃል። ኤፌሶን 6 11. እዚህ ጋ “ቁም” የሚለው ግስ “ስፍራ 

ያዝ” ማለት ነው። ይህ ማለት ግን በዘመናዊው አባባል የውጭ አገርን ድንበር 

ለመውረስና ለመውረር የክተት ጦር አዋጅ ትዕዛዝ አይደለም። እግዚአብሔር 

ይህንን ልናደርግ አልጠራንም። “ቁሙ” የሚለው የሚያመለክተው 

በጠላት(በሰይጣን) የተያዘው መሬት ሁሉ የእግዚአብሔር መሆኑን ነው። እናም 

ከዛ የእኛ ነው። በሰይጣን መንግስት ላይ መሸማቀቅን የፈጠረው ጌታ ኢየሱስ 

ነው። ይህንንም በሞቱና በትንሳኤው ታላቅ ድል አገኘ። ዛሬ እኛ የምንዋጋው 

ጌታ የሱስ የተቀናጀውን ድል ለማዳበርና ለማዋሃድ ነው። ለዚህ ነው የመንፈሳዊ 

የውጊያ ጦር ልብስ በዚህ የተገለጠው። ለመከላከል የሚጠቅመን ድንበር ሁሉ 

የጌታ ነው። የእኛን አሻራ ለማስቀመጥ አይደለም የምንዋጋው። እኛ 

የምንፈልገው በሁሉም ተግዳሮት ላይ ድልን ለመቀናጀት ነው። 

       ሰይጣን ከሚጠቀምባቸው ትልቁ ከተለመደ መንገድ አንዱ 

መከተል ጥቂቱ ነው። እና ይህም ከሰይጣን ማጓጓት ራስህን 

የምትጠብቅበት ቀለላ ያለ እርምጃ ነው። 
1. በወደቀ ዓለም ነው የምንኖረው ውድቀትን ልንለማመድ እንችላለን 

   ትርኪሚርኪነት አንዳንዴ ሊሆን ይችላል። የሰይጣናዊ ሴራ ግብ ውስጥ 

ልትገባ ትችላለህ። ህመም ሊገጥምህ ይችላል፤ በሽታና ሌላ ተግዳሮት 

ለወደቀው ዓለም ከመገዛትህ የተነሳ ሊደርስብህ ይችላል። ይህም የመደቀው 
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ዓለም ለሐ አት የተገዛ ነው።ቢሆንም ግን ለትውልድ እርግማንናነ ለሌላ 

ነገሮች ሰለባ ልትሆን አይገባም። ትርኪሚርኪነት በሚገጥምህ ጊዜ 

እግዚአብሔር ለአንት እንዲናገርህ ጠይቀው እንዴት መጰለይ እንዳለብህ  

እና ካስፈለገም ደግሞ ምን ዓይነት እርምኻ መውሰድ እንዳለብህ 

እንዲያሳይህ ጠይቀው። በዚህ ጉዳይ ላይ ጫና ቢበዛብህ እግዚአብሐየር 

የሚልህን ለመስማት ክፍት መሆን አለብህ። እና እርሱ በሚሰራበት ጊዜ  

የምታልፍበት ነገር ሁሉ ዋጋ ያለው ይሆናል።   

    እግዘዚአብሔር ፍሬ የምታፈራ እንድትሆንና ፍሬን በሚያፈራ ሒዳት 

ውስጥ እንድትሆን  ይፈልጋል። በመከራህ ጊዜ እርሱን ከልብ ከፈለግከው 

ወላጅ እንደሌለው አይተውህም። 

2. ራሳችንን ሆነን መራመድ ካልቻልን የሰይጣንን ተፅዕኖ 

እየተለማመድን ነው ማለት ነው።  

    በባለፈው ምዓራፍ ከእግዚአብሔር ጋር ያለነን መመላለስ አይተናል። 

ፍፅም ባልሆንን ጊዜ የኩነኔ መንፈስ ሊሰማን አይገባም። ቢሆንም 

እግዚአብሔር የሚፈልገው ከእርሱ ጋር ፍፅምና ንፅህ ልብ ነው። እኛ ወደ 

እርሱ ለይቅርታ ስንመጣ፤ታዛዥ  ልጆች ስንሆን፤ልባችንን እንዲያነፅ 

ስንጠይቀው እርሱ ለእኛ ባለው ጥንቃቄ በራስ መተማመንና እረፍት 

ሊሰማን ይገባል። 

3. የእግዚአብሔር ቃል እንደ ዘር ከተዘራ ቦሃላ ሰይጣን ቃሉን 

ሊሰርቅ ይፈልጋል። 

   ይህ በቃሉ እንዳትቆም የሚያደርግ የመጀመሪያው ጥቃት ነው። ይህንን 

በፅድቅ ላይ የሚነሳ ጥቃት ልትለው ትችላለህ።እግዚአብሔር ለፍላጎቶቻችን 
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ሁሉን ነገር ሊያዘግጅ የሚፈልገው በልባችን ውስጥ ቃሉን በመትከል ነው። 

እና ከዛ ቦሃላ ቃሉ ምን ያህል ፍሬ እንዳፈራ ያያል። ይህ ደግሞ የሰይጣን 

ሰራዊቶች ሁሉ የሚዋጉበት ጉዳይ ነው። 

    ሰይጣን አዳምና ሔዋን ሕይወታቸውን ያለ እግዚአብሔር ቃል 

መምራት እንደሚችሉ አሳምኖአቸዋል።(ዘፍጥረት ምዕራፍ 3) በሉቃስ 

ምዕራፍ 4 ላይ ሰይጣን በተመሳሳይ ሁኔታ ጌታ የሱስን ፈትኖታል። አሁንም 

ተመሳሳይ የሆነ ዘዴን በአንተ ላይ ሊጠቀም ይችላል። ሰይጣን በመጀመሪያ 

በሕይወትህ የእግዚአብሔርን ቃል ሳታስቀምጥ የራስህን ጥገኛ አለመሆንህን 

እንድትጠቀም ቢያደርግህ ተሳክቶለታል ማለት ነው። ሰይጣን የሚፈልገው 

ከእግዚአብሔር ቃል  ይልቅ የምታደርገውን ሁሉ በስሜትህና በተሳሳተ 

አስተሳሰብህ እንድታደርገው ነው። 

     የእግዚአብሔርን ቃል እንድትጠራጠር ማድረግ የሰይጣን ዋነኛው 

የጦር  መሳሪያው ነው። ይህ የመንፈሳዊ ውጊያ ተፅዕኖ ነው። ውስብስብ 

ሳናደርገው መንፈሳዊ ውጊያ በመጀመሪያ የእግዚአብሔርን ቃል ማመን 

ወይም መጠራጠር ነው። እግዚአብሔር እኛን የሚፈልገው ከምንም  

ማረጋገጫ በላይ ቃሉን እንድናምነው ነው። አንዳንድ ጊዜ የማናየውን 

እውነት ለማመንና በአምስቱ የስሜት ሕዋሳቶቻችን የማናረጋግጠውን ነገር 

ለማመን ያስቸግረናል። 

   በማርቆስ ምዕራፍ 4 ላይ ጌታ የሱስ ደቀመዝሙርቱን ሲያስተምር 4 9—

11 ላይ “ቀጥሎም ኢየሱስ የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ አለ”። ብቻውን በሆነ 

ጊዜ ዐስራ ሁለቱና አብረውት የነበሩት ሌሎች ስለ ምሳሌዎቹ ጠየቁት። 

እርሱም ለእናንተ የእግዚአብሔር መንግስት ሚስጢር ተስጥቶአችሃልና 

በውጭ ላሉት ግን ነገር ሁሉ በምሳሌ ይነገራቸዋል።” 
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     በአጠቃላይ የእግዚአብሔር መንግስት የሚሰራው በማርቆስ ምዕራፍ 4 

ላይ እንዳለው ምሳሌ መሰረት ነው። 

  ግሮው ኦር ዳይ(Grow or Die) የሚለውን መፅሐፋችንን ከሚያነበው 

የፊሊፕንስ አገር መጋቢ በቅርቡ የኢሜይል መልዕክት ከሚከተለው ሐሳብ 

ጋር ተቀበልኩ። “አሁን እግዚአብሔር ገበሬ እንደሆነና እኛም እርሻዎቹ 

እንደሆንን አውቄአለሁ። በፊት ምንም አይነት ሐሳብ አልነበረኝም አሁን ግን 

ገብቶኛል።በጣም አመሰግናለሁ።” ይህ በጣም ቀላል ነገር ነው ነገር ግን ጥልቅ 

እውቀት ያለው ነገር ነው። በጣም ጥልቅ ነው ነገር ግን ብዙ አማኞች በጣም 

ቀላል ስለሆነ በትክክል አልተረዱትም። ኢየሱስ በማርቆስ 4፤11 ላይ 

የእግዚአብሔር መንግስት ሚስጢር ብሎታል። እግዚአብሔር የልብህ ሁኔታ 

ምንም ዓይነት ቢሆንም እንኳን በልብህ ውስጥ የቃሉን ዘር ዘርቶአል። ይህ 

ዘር የሚወክለው እግዚአብሔር ለልብህ ያለውን ዓላማ በሙሉ ነው። ዳግመኛ 

መወለድ የመጀመሪያው ዓላማ ነው። ቀጥሎ በመንፈስ መሞላት ነው።በአካል፤

በስሜት፤በአዕምሮና ፍላጎቶችህ ሁሉ በጌታ መሙላት ነው። ቃሉ ከሕይወት 

ጋር ትክክለኛ ወደ ሆነው ሕብረት ያመጣሃል። እና አገልግሎትን ጨምሮ 

የእግዚአብሔርን ቀጣይ አላማዎች ለሕይወትህ ማምጣት ነው። 

      እግዚአብሔር አላማውን ሊያመጣልህ ቃሉን ይጠቀማል። ፍሬው ግን 

እኛ የሚጠበቅብንን ዓይነት ኑሮን መኖር እንዳለብን ነው። ጴጥሮስ ሲናገር 

እግዚአብሔርን ለመምሰልና ለሕይወት የሚያስፈልገን ሁሉ በእግዚአብሔር 

ተስፋ ተሰጥቶናል ይላል። 2ጴጥሮስ 1፤3-4፦ የእርሱ ተስፋዎችና 

የእግዚአብሔር ቃል ዘር ተመሳሳይ ነው። አዳም ሐጢአት ከመስራቱ በፊት 

በኤደን ገነት ፍሬ ማፍራት ነበረበት። ሐጢአት ከሰራ ቦሃላ እግዚአብሔር 

አዳም የሚፈልገው ነገር ሁሉ ከመርገም በታች እንደሆነ ነገረው። እናም 
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የሚፈልገውን ነገር የሚያገኘው ጥሮ ግሮ በወዙ እንደሆነ ነገረው። እሺ 

ኢየሱስ መርግምን ወስደ። እና አሁን እኛ ወደ መጀመሪያው ስፍራ 

እንመለሳለን እና የፍሬ ተጠቃሚዎች እንሆናለን። 

      ከግሮው ኦር ዳይ(Grow or Die) መፅሐፋችን መገለጥ በማግኘት 

የተለወጠ የሚሲዮናዊ ቤተሰብ እንዳለ ልመሰክር እወዳለሁ። እነርሱ የዘርንና 

የፍሬን ሒደት ተረዱ እና ከዛ ቦሃላ ነጻ ወጡ። በሚቀጥለው ጊዜ ለመስበክ 

ወደ አገልግሎት ሔዱ ግን አልሰበኩም። ቆሙና ሁሉንም እንዲዘምሩ 

ጠየቁአቸው እና ኢየሱስም ተገለጠ። ብዙ ሰዎች በመድረክ ላይ ነጻ ይወጡ 

ነበር። 25 ሰዎች በእግዚአብሔር ሐይል ተነክተው በወለሉ ላይ ወደቁ።አራት 

ሰዎች ፍሬ ሊያፈሩ በመወሰናቸው ምክንያት ክርስቶስ ተገለጠባቸው እና 

ዬሐንስ 15 8 በተግባር ላይ ዋለ። 

      የእግዚአብሔር መንግስት እንዲሰራ እንደ ህጻን መሆን ነው 

እግዚአብሔር ልባችንን እንዲያነጻው በምንፈቅድበት ጊዜ እርሱ ሲናገረን 

ከእርሱ ጋር ሕብረት እንደርጋለን። ቃሉን ለእኛ በሚናገርበት ጊዜ ፍሬ ሊያፈራ 

ያለው ያ ቃል በልባችን ውስጥ ዘር ይሆናል። ፍሬውም  ለባሕሪያችን

ለፍላጎታችን እና ለሌሎች እግዚአብሔርን ለማክበር ለምንፈልገው ነገር ሁሉ 

ተሳትፎ ያደርጋል። ዬሐንስ 15 8፦”በዚህ አባቴ  ይከበራል (እውን ይሆናል እና 

ለሌሎች ይገለጣል) “ብዙ ፍሬ ብታፈሩ ደቀመዝሙርቴ ትሆናላችሁ” አንተ ፍሬ 

የምታፈራ ብትሆን በምትሄድበት ሁሉ ኢየሱስ ለሌሎች እውን ይሆናል። የአንተ 

ጋደኛም በዚህ ነገር ሐይለኛ ይሆናል። ሰይጣን ቃሉን ከልባችን ሊሰርቅ የቱንም 

ያህል ቢዋጋ እንኩዋን የሚያስደንቅ ነገር አይደለም። ሰይጣን ሰዎችን 

በማንኛውም ዓይነት ሐይማኖታዊ ጵሮግራሞች የቱንም ያህል ግራ ለማጋባት 



 

   
 
 
 
 
 

257

ቢዋጋም እንኩዋን በተለያየ ዓይነት ሐሳቦች የእግዚአብሔር መንግስት ሐሳቦች 

እንዲደበቅ ቢያደርግ ምንም አያስደንቅም ። 

    

በዘሪው ምሳሌ ላይ ሰይጣን ቃሉን ሊሰርቅ እንደመጣ አስታውስ 

ሰይጣን በሰዎች ላይ ሚያደርገው የጦር ስልቱ ይህ ብቻ ነው። ቃሉን መስረቅ 

ወይም ለቃሉ የታወርን እንድንሆን ማድረግ። 2ቆሮንቶስ 2፤4፦”የእግዚአብሔር 

አምሳል የሆነውን የክርስቶስን የክብሩን ወንጌል ብርሃን እንዳያዩ የዚህ ዓለም 

አምላክ የማያምኑትን ሰዎች ልቡና አሳውሮአል።” 

    ቃሉ አንዴ በልብህ ከተዘራ ቦሃላ የተዘራው ዘር እስከሚጠነክር ድረስ አንተ 

“መቆም” ወይም የጠላትን ሁኔታ መመከት አለብህ። ኤፌሶን 6 13 “ክፉው ቀን 

ሲመጣ መቃቋቋም ትችሉ ዘንድ የእግዚአብሔርን ሙሉ የጦር እቃ ልበሱ 

ሁሉን ከፈፅማችሁ ቦሃላ ፅንታችሁ መቆም ትችላላችሁና።”  

    የቀጥታ ጥቃት በስፍራህ በመቆም መልሶ ማጥቃት ነው። አንተ ያለህበትን 

ድንበር መጠበቅ ነው። ይህንን የምታደርገው በክርስቶስ ያለህን ማንነት 

ቀጣይነት ባለው መልኩ በማደስ ነው። በመንፈስ  በመመላለስ ሁልጊዜ ወደ 

ሕይወት በመመለስ ነው። እናም በማጥቃት ላይ ላሉት ሰይጣናዊ ሐይላት ቃሉን 

በግልፅ በመናገር ነው። 

    በዚህ መጠበቂያ በሆነው ጊዜያችን የእግዚአብሔርን ቃል እንደ ሰይፍ 

መጠቀም እንዳለብን መፅሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምር አምናለሁ። 

ኤፌሶን 6 17ለ፦”የመንፈስ ሰይፍ ይህም የእግዚአብሔር ቃል ነው” 

ይህ የመጠበቂያ ጊዜ የቀናት ጉዳይ ሊሆን  ይችላል የወራት ጉዳይ ሊሆን 

 ይችላል የዓመታት ወይም የአስርተ አመታት ጌዳይ ሊሆን ይችላል። ጉዳዩ 

ያለው በርዝመቱ ላይ አይደለም። በዚህ ወቅት ሊከናወኑ ያሉ ብዙ አላማዎች 
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አሉ። ከጥቂቱ አንዱ የባህሪያቶች መንፅት ነው። እግዚአብሔር ተስፋንና ራዕይን 

ሊሰጥ ይችላል። ቢሆንም ግን የሚያነዘጳን ራዕዩን ለመያዝ የምንችል የተመረጠ 

ዕቃ እንድንሆን ነው። 

የእግዚአብሔርን ቃል በምንናገርበት ጊዜ ኢየሱስ ወደ አብ ይወስደዋል እና 

እንዲፈፅመው ይጠይቀዋል 

     በ ብራውያን 3 1 እንደተነገረን “እንግዲህ የሰማያዊውን ጥሪ ተካፋዮች 

የሆናችሁ ቅዱሳን ወነድሞች ሆይ የእምነታችን ሐዋሪያና ሊቀካህናት የሆነውን 

ኢየሱስን አስቡ።” ኢየሱስ የእኛን አባባል እነደ እኛ ሊቀ ካህን ሆኖ ወደ አብ 

ይወስደዋል። አብም ያየውና ይፈፅመዋል እንደ እግዚአብሔርም ቃል 

 ያዘጋጀዋል ጠላትም የእኛን አባባል ይወስዳል ጥሩ ያልሆነ አባባላችንን 

ይወስደውና እኛ እንደምንለው ይፈፅመዋል። 

      የእግዚአብሔር ቃል በሚገለጥበት ጊዜና ለአንደ ግለሰብ ወይም 

ለሁኔታዎች በሚጰለይበት ጊዜ ሐይለኛ ነው።ኢየሱስ ሁሉን ነገር በቃሉ ነው 

የፈጠረው።ኢየሱስ ቃል ነው። ኢየሱስ ልክ እርሱ እንደተጠቀመው እኛም ቃሉን 

እንድንጠቀም ስልጣን ሰጥቶናል። ዬሐንስ 1 1-3፦”በመጀመሪያ ቃል ነበረ።ቃልም 

ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ።ቃልም እግዚአብሔር ነበረ።እርሱም በመጀመሪያ 

ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ።ሁሉ ነገር በእርሱ ተፈጥሮአል ከተፈጠረው ሁሉ ያለ 

እርሱ የተፈጠረ ምንም የለም።” 

ዬሐንስ 16 23፦”በዚያ ቀን ከእኔ ምንም አትለምኑም እውነት እላችሃለሁ አብ 

በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ ይሰጣችሃል።” 

    አሁን ወደ እረፍት ልንገባ እንችላለን እና ቃሉ ስራውን ይሰራል 

ዕብራውያን 4 1፦”እንግዲህ ወደ እረፍቱ ለመግባት የተሰጠው ተስፋ አሁንም 

የተጠበቀ ስለሆነ ከእናንተ ማንም ለዚያ ሳይበቃ እንዳይቀር እንጠንቀቅ” 
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ዕብራውያን 4፤12፦”የእግዚአብሔር ቃል ሕያውና የሚሰራ ነውና በሁለት በኩል 

ስለት ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ ስለታም ነው ነፍስንና መንፈስን ጅማትንና 

ቅልጥምን እስኪለያይ ድረስ ዘልቆ ይወጋል የልብንም ሐሳብና ምኞት 

ይመረምራል።” 

መላዕክት የእግዚአብሔርን ቃል በሚሰሙ ጊዜ ለስራ ይሰማራሉ 

መዝ(103)፤20፤-“እናንተ ለቃሉ የምትትዘዙ መላዕክቱ ትዕዛዙኑም የምትፈፅሙ 

እናንተ ሐያላን እግዚአብሔርን ባርኩ።” 

     አጋንንት ይሸሻሉ 

መዝ149 5-9፦”ቅዱሳን በዚህ ክብር ይጓደዳሉ በመኝታቸውም ላይ እልል እያሉ 

ይዘምሩ። የአምላክ ውዳሴ በአንደበታቸው ባለ በሁለት ልሳን ሰይፍም በአጃቸው 

ይሁን በዚህ ሕዝቦችን ይበቀላሉ። ሰዎችንም ይቀጣሉ ነገስታቶቻቸውን በሰንሰለት 

መኳንንታቸውንም በእግር ብረት ያስራሉ ይህም በእነርሱ ላይ የተጻፈውን 

ፍርድ ለመፈጸም ነው። ለቅዱሳንም ሁሉ ይህች ክብር ናት። ሀሌሉያ 

      ፋሲካ 

 በዘጰአት 12  ላይ ፋሲካ ለእስራኤላውያን በሚታዘዝበት ጊዜ እስራኤላውያን 

ንፅሁ የሆነውን የ በግ ደም በበሮቻቸው ላይ እንዲቀቡት ታዝዘው ነበር።እናም 

የሞት መላዕክት ያልፍ ነበር።አይጎዳቸውምም ነበር። ኢየሱስ የእግዚአብሔር በግ 

ነው።እና እኛም የእርሱን ደም በበሮቻችንና በምንወዳቸው ሰዎች እንዲሁም 

በምንጰልይላቸው ሰዎች በር ላይ መቀባት እንችላለን። እንዴት? 

ራዕይ 12 11፦ “እነርሱም በበጉ ደም በምስክርነታቸውም ቃል ድል ነሱት እስከ 

ሞት ድረስ እንኩዋን ለነፍሳቸው አልሳሱም። 

   የአንደበታችን ቃል ደሙን ተግባራዊ ያደርጋል። በዘጸአት 12 ላይ አስታውስ 

ደሙ በጎድጋዳ ሳህን ቢቀመጥ ያ ጥሩ አይደለም።ነገር ግን እነርሱ ሒሶጱን 
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በደሙ ውስጥ ነክረውት በበራቸው ላይ ይቀቡታል። ከዛ እግዚአብሔርም 

ሰይጣንም ያየዋል።ሒሶጱ ቡዙ ዋጋ የሌለውና ደካማ ነበር። የአንደበታችን ቃል 

ብዙ ዋጋ ያለው አይመስልም።ነገር ግን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በምንነክረው 

ጊዜ(በኢየሱስ ላይ ማለት ነው)በደሙም በምንጠቀምበት ጊዜ እግዚአብሔር 

ያየዋል ሰይጣንም ያየዋል። 

    ምን እንደምትናገር ጥንቃቄ አድርግ 

ማርቆስ 11 21-24፦”ጴጥሮስ ነገሩ ትዝ አለውና ኢየሱስን ፦መምህር ሆይ እነሆ 

የረገምካት በለስ ደርቃለች”አለው። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ  አላቸው

በእግዚአብሔር እመኑ እውነት እላችሃለሁ ማንም ይህን ተራራ ተነቅለህ ወደ 

ባህር ተወርወር ቢለውና ይህንንም በልቡ ሳይጠራጠር ቢያምን ይሆንለታል።

ስለዚህ በጸሎት የምትለምኑትን ሁሉ እንደ ተቀበላችሁ አድርጋችሁ ብታምኑ 

ይሆንላችሃል።” 

 

የእግዚአብሔር ለእምነት ዋና መሰረታዊ ምክንያት ማረጋገጫ 

ቲ ጂ አይ ኤፍ ቱደይ ኢስ ፈርስት ባይ ኦስ ሂልማነ 22 

መሳፍንት 3፤2፦” ይህን ማድረጉ ቀድም ሲል በጦር ሜዳ ውለው የማያውቁትን 

የእስራኤል ልጆች የጦርነት ልምድ እንዲያገኙ ለማድረግ ብቻ ነው።” 

  እግዚአብሔር የእስራኤልን ሕዝብ በኢያሱ አማካኛነት ወደተስፋይቱ ምድር 

ወደ ከነኣን መራቸው። ከኢያሱ ቦሃላ  ግን በኢያሱ ጊዜ እንደተገኙት ሁሉ 

በአጠቃላዩ አዲሱ ትውልድ በጦር ሜዳ የመዋጋት ጥቂት ብቻ ልማድ 

ነበራቸው። የእግዚአብሔርን ልጆች በመንፈሳዊው ውጊያ ጊዜ ውጤታማ 

ከሚያደርጉአቸው አስፈላጊ የሆነ ስልት የእግዚአብሔርን ሕዝብ ማሰልጠንና 

መፈተን ነው።ለዚህ ነው ከመከራ ያልተለየ ኑሮ የምንኖረው። እነዚህ መከራዎቸወ 
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በቀጥታ የተላኩት የእኛ እምነት እርግጠና እንደሆነና ወይም ባዶ ቃል ብቻ 

መሆኑንና አለመሆኑን ለማየት ነው። (መሳፍንት 3 4)”እነዚህ  እግዚአብሔር 

በሙሴ በኩል ለቀደሙ አባቶቻቸው የሰጠውን ትዕዛዝ ማክበር አለማክበራቸውን 

ለማወቅ መፈተኛ እንዲሆኑ እዚያው የቀሩ ናቸው።” እግዚአብሔር ሕይወትህን 

ለማሰሳደግ ለእምነትህም መፈተን እድልን ሊሰጥ ሁኔታዎችን ይጠቀማል። 

የሰለጠንን ተዋጊዎች መሆናችን የሚታወቀው በውጊያ ውስጥ ስንፈተን ብቻ 

ነው። በመንገድህ ላይ በሁኔታዎች አማካኝነት ልክ ምክንያታዊ ያልሆነ አለቃ፤

ለመክፈል እምቢ እንዳለ  ነጋዴ በባህሪህ ላይ የሚደረግ የውሸት  ወረራ  ወይም 

በሁኔታ ላይ ያልተደገፈ ፍቅርን የሚጠይቅ አስቸጋሪ ሕብረት ላይ 

እግዚአብሔር መከራ እንዲመጣ በሚፈቅድበት ጊዜ በራስህ እርግኢጠኛ ልትሆን 

ትችላለህ። እነዚህ ውጊያዎች በመንገድህ ላይ የተላኩት በአዕምሮህ 

የምታውቀውን ነገር ለመፈተን ከዛም የልብህ አንደኛው አካል ለመሆን ነው። 

  22 ቲጂአይኤፍ(TGIF) ቱደይ ጋድ ኢስ ፈርስት(Today God is first) በ ኦስ 

ሂልማነ(Os Hillman) የተጳፈ ከእሱ በፈቃድ የተወሰደ ነው።ኮፒ ራይት 2003። 

በፈቃድ መልሶ የታተመ። ለቲጂአይኤፍ በየቀኑ ኢሜይል የሚለቀቅ 

www,TodayGodIsFirst.com or www.MarketplaceLeaders.org መጎብኘት 

ይቻላል።ፈተናውን ካለፍክ ወይም ተጨማሪ ውጊያ ከፈለግክ መከራው 

የመንፈሳዊ ውጊያ ጥበብ እንድትማር ዕድል እንደሚፈጥርልህ ትረዳለህ። አሁን 

ከፊትህ ባለው መከራ አትፍራ። በእግዚአብሔር ላይ ሙሉ በሙሉ መታመንንና 

መታዘዝን ከመረጥክ እርሱ ድልን ሰጥቶሃል። ከዛ ቦሃላ አንተ በመንፈሳዊ ውጊያ 

የተካንክ የእግዚአብሔር ታላቅ ተዋጊ ትሆናለህ። 

በ http://www.isob-bible.org/abf/prayerbook/htm ላይ ያለውን የጸሎት ርዕስ 

ገልብጠህ ልትወሰድ ትችላለህ። 

http://www.MarketplaceLeaders.org
http://www.isob-bible.org/abf/prayerbook/htm
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        ምዕራፍ 16 

    ድንጋይህ ተንከባሎአል 

በዚህ መፅሐፍ ውስጥ  ከባለፈው ቁስል ውስጣዊ መፈወስ የሚለውን ነው ትኩረት 

ስናደርግ የነበረው። እነዚህም  ቁስሎች ስድብ ወይም ተገቢ ያልሆነ አድራጎት፤

ተቀባይነትን  ማጣት   በደል ፍርሃት፤ ለራስ የሚሰጥ ደካማ  ግምት ይቅርታ 

 አለማድረግ እነዚህ በሙሉ እግዚአብሔር ሊሰጠን ከሚፈልገው የተትረፈረፈ ሕይወት 

የሚያግዱን ወይም የሚከለክሉን ናቸው። ለዚህ ምዕራፍ እነዚህን በረከትን የሚደፍኑ 

ነገሮች “ድንጋዮች” ብለን እንጠራቸዋለን። በቁስል እንድትቆይ ያደረጉህ ድንጋዮችህ 

አንተን በሞት ክልል ውስጥ አስቀምጠውሃል። ኢየሱስ ወደራሱ አዲስ ሕይወት 

ያመጣንን መንገድ እናውቀዋለን። በመጀመሪያ እርሱ ተሰቀለ ቀጥሎ ተቀበረ ከዛ 

በመቃብሩ ላይ በድናጋይ ታተመበት። የሮማ መንግስት የኢየሱስን አስክሬን ሰርቆ 

ኢየሱስ በትንሳኤ ተነስቶአል ብሎ እንዳይናገር ትልቅ ከባድ ድንጋይ በመቃብሩ ላይ 

እንዳረፈ በጣም እርግጠኛ ነበር። እንደምናውቀው ትልቅ ከባድ ድንጋይ 

ለእግዚአብሔር የትንሳኤ ሐይል ምንም አይደለም። የዓለም ዘይቤ  እኛ በመቃብር 

ውስጥ በባርነት እንድንቀመጥ በመቃብራችን ላይ ትልቅ ድንጋይ አስቀምጦአል። 

    በዚህ መፅሐፍ ላይ ያስቀመጥነውን እውነቶች የሰማህና ተግባራዊ ያደረግክ 

ብትሆን አንተ ድንጋይህ እንዲንከባለልልህና እግዚአብሔር ለሕይወትህ ወዳቀደው 

ብልፅግና እንድትመጣ ለእግዚአብሔር ሐይል ትንሳዔ ተመራጭ ነህ ማለት ነው። 

   ውጤቱ ብልፅግና ነው 

3 ዬሐንስ 1፤2-4፦”ወዳጅ ሆይ ነፍስህ በመላካም ሁኔታ እንዳለች ሁሉ መልካም 

ጤንነት እንዲኖርህና በነገር ሁሉ እንዲሳካልህ እፐልይልሃለሁ። ለእውነት ታማኝ 
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እንደሆንህና የምትመላለሰው በእውነት እንደሆነ አንዳንድ ወንድሞች መጥተው ስለ 

አንተ ሲመሰክሩልኝ እጅግ ደስ አለኝ። ልጆቼ በእውነት የሚመላለሱ መሆናቸውን 

ከመሰስማት የሚበልጥ ደስታ የለኝም።” 

  ዬሐንስ ብልፅግናን ከሶስት ነገሮች ጋር ያይዘዋል 

1. አውነቱ በደቀመዛሙርቱ ውስጥ መሆን አለበት 

2. ያውም ደቀመዛሙርቶች ራሳቸው በሕይወታቸው በእውነት እንዲመላለሱ 

ወይም እንዲኖሩ ነው። 

3. ዬሐንስ የብልጥግናቸውን ክህሎት ከነፍሳቸው ብጥግና ጋር እኩል 

አድርጎታል። እንደዚህ ይላል፤”እንዳለች” ወይንም በነፍስህ እንደተከናወነልህ 

አይነት በሕይወትህ ይከናወንልሃል ማለት ነው። ብልፅግና የሚለው ቃል 

በግሪኩ euodow euodoo (yoo-od-o’-0) ማለት ነው። 

 ስኬት፤የሐብት ጉዞ ነው። ሐብትን ለመቀበል የተፋጠነ ጉዞ ነው። ቀጥታና ቀላል በሆነ 

መንገድ መምራት  ነው  ዉጤታማ የሆነውን ነገር መቀበል ነው ዉጤታማ ሁን። 

መዝሙር 35፤27 እንዲህ ይላል፤-‘”ፍትህ ማግኘቴን የሚወዱ እልል ይበሉ ሐሴትም 

ያድርጉ ዘውትርም የባሪያው ሰላም ደስ የሚለው እግዚአብሔር ከፍ ከፍ ይበል ይበሉ።

” 

ስኬት፤የሚለው ቃል በዕብራይስጥ ማለት፦ሻሎም ወይም ሰላም፤ደህንነት፤ሰላማዊ፤

ጤንነት  ፤ሰላምታ፤ደህና፤ጤንነት ሙላት(በቁጥር)፤ትክክለኛነት(በአካል)ደህንነት፤ጸጥታ፤

እርጋታ፤እርካታ፤የሰው  ሕብረት  ከእግዚአብሔር ጋር የቃል ኪዳን  ሕብረት ማለት 

ነው። 

 

 ነፍስህ በምትባረክበት ጊዜ እግዚአብሔር በብልፅግናው  አንተን ሊያምንህ ይችላል 
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 ፈቃድህ  ፣አዕምሮህ እና ስሜትህ በሙሉ በክርስቶስ መልክ በሚለወጥበት ጊዜ እና 

እግዚአብሔር በብልፅግናው አንተን ያምንሃል። ለምን? ምክንያቱም ከዛ ቦሃላ አንተን 

ስኬት ከማግኘቱ ይልቅ አንተ ስኬትን ልታገኝ እንደምትችል ያውቃልና ነው። 

 ከአላም ዘይቤ የሆነ  ስኬት አንተን በቀላሉ ከእግዚአብሔር ጋር ከሚኖርህ ሕብረት 

ሊያግድህ ይችላል እናም በእርሱ ላይ ያለህን መደገፍ ሊያደናቅፍ ይችላል።እርሱ 

አይደለም በአንተ ውስጥ ዘውትር የሚኖረው ነገር ግን ክርስቶስ ነው በአንተ 

የሚኖረው እግዚአብሔርም ያበለፅግሃል። 

    

 

 

እግዚአብሔራዊ የሆነ ስኬት ምንድር ነው?  

 

 ስለስኬት የሚሰጥ እግዚአብሔራዊ የሆነ ትርጉምና የዓለም ትርጉም የተለያየ ነው። 

እግዚአብሔር የሆነ ሚስጢርን ለራሱ የሚጠብቅበት የሚያስገርም መንገድ አለው። እኔ 

ለማለት የምችለው ነገር ሕይወትህን ሙሉ በሙሉ ለኢየሱስ እንደ ጌታ አድርገህ 

ብትሰጥ ምንም ሳታስቀር በምትችለው ያህል በጥሩ የመታዘዝ ሕይወት ብትኖር 

የሚያስገርምህን የስኬት ትርጉም ያመጣልህል። ኤፌሶን 3 20 እንዲህ ይላል፦

”እንግዲህ በእኛ ውስጥ እንደሚሰራው እንደ ሐይሉ መጠን ከምንለምነው ወይም 

ከምናስበው ሁሉ በላይ እጅግ አብልጦ ማድረግ ለሚቻለው።” 

  በብዙ ክርስቲያኖች ዘንድ ስኬት በትክክል እንዳልገባቸው አምናለሁ። በሁለት 

የተለያዩ አቅጣጫዎች መሰረታዊ የሆነ ከተፈለገው መጠን በላይ የሆነ ነገር እንዳለ 

አምናለሁ። አንዳንዶች እግዚአብሔር እኛ  ጤናማ   ሐብታሞች እንድንሆንና  በምንም 

ዓይነት መከራ ውስጥ እንዳናልፍ ይፈልጋል ብለው ያስባሉ። እኔ ጌታ የሱስን በ1979 
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በምቀበልበት ጊዜ ይህንን አምኜ ነበር። የእግዚአብሔርን የስኬት ውበት ትርጉም 

ዓለማዊ በሆነ የስኬት ትርጉም ሊረዱት ይሞክራሉ። ሌሎች ደግሞ እኛን ድሃ አድርጎን 

በትህትና ሊጠብቀን ይፈልጋል ይላሉ። ሁሉቱም ከልክ በላይ ትርጉሞች ስህተት 

ናቸው። እግዚአብሔር ለእኛ የፈለገው የእግዚአብሔርን መንግስት ስኬት ነው። 

የእግዚአብሔር መንግስት ስኬት በጣም የተለየ ነው አንዳንድ ጊዜ ትርጉሙ ሰዎች 

ከሚሰጡት ምክንያት የተለየ ይሆናል።ድህነት ወይም እጦት ለእኛ የታሰበልን ፍጻሜ 

እናዳይደለ አምናለሁ። ከዛ ይልቅ ድህነት ወደ ስኬት የምንገባበት መግቢያ ነው ይህም 

በውስጡ የምናልፍበት በር ነው። ስኬት ያለ ሞትና ትንሳኤ አንድን ሰው 

ከእግዚአብሔር ውጭ ይነዳዋል። 

     እግዚአብሔራዊ የሆነ ስኬት አንዳንድ ገፅታዎች 

የእግዚአብሔር መንግስት ስኬት የሚያጠቃልለው በመጀመሪያ የመንፈስ ቅዱስ 

ፍሬዎችን ለመግለጥ እንደሆነ አምናለሁ። ገላቲያ 5 23፦”የመንፈስ ፍሬ ግን  ፍቅር

     ሰላም ትዕግስት ቸርነት በጎነት ታማኝነት፤ገርነት፤ራስንመግዛት ነው። እንደነዚህ 

ያሉትንም የሚከለክል ህግ የለም” 

     መስጠት 

ቀጥሎ የእግዚአብሔር መንግስት ለምድራዊው ሕይወትህ የእግዚአብሔር መስጠት 

ባልተወሰነ መልኩ ገንዘብን፤ለሕይወትህ ለስራ የእግዚአብሔር ምርጫ ጤናማ 

 ግንኙነትና  ለምድራዊ ሕይወትህ የሚያስፈልግህ ሌላ ነገሮችን ሁሉ 

እንደሚያጠቃልል እኔ አምናለሁ። የእግዚአብሔር መንግስት የሚያጠቃልለው እኛም 

ሰጭዎች እንድንሆን ለኑሮ ከሚያስፈልገን በላይ የሆነ ነገር እንደሆነ እኔ አምናለሁ። 

የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ለመመስረትና ቤተክርስቲያንን በጥቂት ነገር ለመርዳት 

ለድሆች መስጠት አለብን፤ ለአገልጋዬች መስጠት አለብን፤ለቤተክርስቲያን መስጠት 
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አለብን። ዘዳግም 8 18፦”ነገር ግን ሐብት እንድታፈራ ችሎታ የሰጠህ ለአባቶችህም 

በመሃላ የገባውን ኪዳን ያጸናልህ እርሱ ስለሆነ አምልክህን እግዚአብሔርን አስበው።” 

    አንድ ነገር ግልፅ ለማድረግ እፈልጋለው። ገንዘብና መስጠት በምልበት ጊዜ ግልፅ 

የሆነ መመሪያን እያወጣሁ አይደለም። ለአንዳንድ ሕዝቦች በገንዘብ ስኬትን ማግኘት 

በቀላሉ ለመብላት የሚችሉበትና ግማሹን ደግሞ ሊሸጡት የሚችሉበት ደግሞም ከዛም 

ድሆችን መመገብ የሚችሉበትን ጥቂት የአትክልት የእርሻ መሬት ማግኘት ሊመስል 

ይችላል። ይህም ለብዙዎች ስኬት ነው። ለሌሎች ደግሞ መጋቢውና ቤተሰቡ በትክክል 

እንክብካቤ የሚደርግላቸው ሐይለኛ በሆነ አገልግሎት ጥሩ የሆነ ቤተክርስቲያንን 

ማንቀሳቀስ መቻል ማለት ሊመስል ይችላል። ለሌሎች ደግሞ  ለእግዚአብሔር 

መንግስት ፕሮጀክት የሚውል በብዙ የሚገመት ገንዘብ በእነርሱ አማካይነት 

እግዚአብሔር እንዲያንቆረቁረው ይመኛሉ። እኛ ራሳችንን ከሌሎች ጋር ለማነጻጸር 

አይደለም።ወይም ደግሞ እስካሁን የገንዘብን ስኬት አልተረዳንም ብለን ተስፋም 

እንድንቆርጥም አይደለም። ትልቁ ነገር በነፍሳችሁ ስኬት ላይ ትኩረት ለማድረግ ነው። 

ልክ ዬሐንስ 3 ዬሐንስ ላይ እንዳለው እውነትን ለእናንተ እንዲሆን ለመፍቀድ ነው።

እንዲሁም በእውነት ለመራመድ ነው። በዚህ መፅሐፍ እንደጠቀስነው እግዚአብሔር 

ፈቃዳችሁን፤ አዕምሮአችሁን፤ ስሜታችሁን እንዲፈውስ ፍቀዱለት። ለእግዚአብሔር 

ጊዜ ስጡት ትዕግስት ያጣችሁ አትሁኑ በገንዘብ ስኬት ላይ አታቶኩሩ ከዛ ይልቅ 

ከእግዚአብሔር ጋር ባላችሁ ሕብረትና ከእርሱ ጋር ባላችሁ አረማመድ ላይ ትኩረት 

አድርጉ። አስታውሱ እግዚአብሔራዊ ስኬት የሚመጣው “በድህነት” በር ውስጥ 

እንደሆነ አምናለሁ። ድህነት በምልበት ጊዜ ማንኛውንም ዓይነት ብልሽት፤እጦት 

ወይም ከፍተኛ ፍልጎት ማለቴ ነው። 

   ምዕራባውያን ባልሆነ ሕዝብ ውስጥ ለምትኖሩት ከደካማ የገንዘብ ወይም የፖለቲካ 

ሁኔታ የተነሳ  በመስጠት ልምምድ እጦት ውስጥ ላላችሁት ትንሽ ምክር አለኝ።
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ከምዕራቡ ዓለም ክርስቲያን ከሆነው በብዙ ከተሳካለት ሕዝብ እንዲረዱአችሁ በምንም 

ዕይነት ሁነታ አትመልከቱአቸው አትደገፉባቸወም። ይህ ማመንዘር ነው።ለስኬቶቻቸሁ 

እግዚአብሔርን ተመለከቱቱት። ለሚያኢፈል ገጋችሁ ነገር እግዚአብሔር 

ያዘጋጅላችሃል። 

   እግዚአብሔርን ማክበር 

በመጨረሻም ስኬት የሚካትተው እኛ ተፅዕኖ ማምጣት በምንችልበት ክልል ውስጥ 

የእግዚአብሔርን መንግስት ለማስፋት እግዚአብሔር እንዲጠቀምብንም እንደሆነ 

አምናለሁ። ማክበር ማለት ሚስጢርን መግለጥ ማለት ነው። ይህ ማለት ልክ እንደ 

ልጆችን እንደምታሳድግ እናት ወይም በስራ ቦታችን እንዳለው አገልግሎት እናም 

ቤተክርስቲያንንና የወንጌል ተልዕኮ ስራን አካትቶ የተለያየ ዓይነት ስራ ሊሆን 

ይችላል። 

  ስኬት ማለት ከመከራ፤ ከችግር ወይም ከተግዳሮት ውጭ መሆን አይደለም 

እግዚአብሔር ለተለያዩ ሰዎች የተለያየ ዓይነት ስኬት አለው። በምትሰደድ 

ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ አማኞች የሚኖሩት የተለየ የስኬት ትርጉም ውስጥ ነው። 

በእስር ቤት ውስጥ በጥቂት ምግብ እንደተሳካላቸው የሚናገሩ የቻይና አማኞችን 

ጎብኝቻለሁ ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንግስት በመከራቸው እንየተስፋፋ እንዳለ 

አይተውታልና ነው። በብዙ ሕዝብ ስደት ውስጥ ያለች ቤተክርስቲያን በብዙ ቁጥር 

እያደገች ነው ያለችው። አካላዊ ፈውስን ለማግኘት ያመኑ አማኞች ነገር ግን እስካሁን 

ድረስ ፈውሳቸውን ያላገኙ እግዚአብሔርን መፈለግ መቀጠል አለባቸው። ነገር ግን 

በተመሳሳይ ጊዜ ደግሞ ፈውሳቸውን ባለማየታቸው ምክንያት በምንም ዓይነት መንገድ 

መኮነን የለባቸውም ወይም የበታች መሆን የለባቸውም። እግዚአብሔር በተለያየ ዓይነት 

መንገድ ከእያንዳንዱ ሰው ጋር ስለ ሁኔታው ያወራል። 

  የድንጋዩ መንከባለል ከትንሳኤ ጋር ይያያዛል 
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ኢየሱስ በመስቀል ላይ ከአንተ ጋር ቦታ ገዝቶልሃል። ስለ ሐጢአትህ ቅጣት ምንም 

መሰቃየት አልነበረብህም። ቢሆንም ግን እርሱ በትንሳኤው አንተን አውቆሃል 

አካቶሃልም። የአንተ ድንጋይ በሚንከባለልበት ጊዜ ከጌታ ጋር በትንሳኤ ፍሬ ተካፋይ 

ትሆናለህ። በኢሳይያስ እንደተጻው እንዴት የስኬት ፍሬ ከድህነት ውስጥ የሚወጣ 

እንደሆነ ተመልከት። 

     

 

 

 

 

ኢሳይያስ 35 1-10 

1. ምድረ በዳውና ደረቁ ምድር ደስ ይላቸዋል በረሓው ሐሴት ያደርጋል 

ይፈካል እንደ አደይም ያብባል 

2. በደስታና በዝማሬ ሐሴት ያደርጋል የሊባኖስ ክብር ይሰጠዋል 

የቀርሜሎስንና የሳሮንን ግርማ ይለብሳል። የአምላካችንን ታላቅ ግርማ 

የእግዚአብሔርን  ክብር ያያሉ። 

3. የደከሙትን እጆች አበርቱ የላሉትንም ጉልበቶች አፅኑ 

4. የሚፈራ ልብ ላላቸው እንዲህ በሉ በርቱ አትፍሩ አምላካችሁ ይመጣል 

ሊበቀል ይመጣል እርሱም ብድራቱን ይዞ ሊያድናችሁ ይመጣል 

5. በዚያን ጊዜም የዕውር ዐይኖች ይገለጣሉ የደንቆሮም ጆሮዎች ይከፈታሉ 

6. አአንካሳ እንደሚዳቁዋ ይዘላል የድዳውም አንደበት በደስታ ይዘምራል ውሃ 

ከበረሃ ይወጣል ምንጮችም ከምድረ በዳ ይፈልቃሉ 
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7. ንዳድማው ምድር ኩሬ ይሆናል የተጠማው መሬት ውሃ ያመነጫል 

ቀበሮዎች በተኙባቸው ጉድጋዶች ሳር ሰምበቆና ደንገል ይበቅልበታል ፤ 

8. በዚያ አውራ ጎዳና ይሆናል “የተቀደሰ መንገድ” ተብሎ ይጠራል። የረከሱ 

አይሄዱበትም በመንገዱ ላይ ላሉት ብቻ ይሆናል። ገራሮችም ከመንገዱ 

አይስቱም። 

9. አንበሳ አይኖርበትም ነጣቂ አውሬም አይወጣበትም እነዚህማ በዚያ ስፍራ 

በዚያ ስፍራ አይገኙም የዳኑት ብቻ በዚያ ይሄዳሉ 

10. እግዚአብሔር የዋጃቸው ይመለሳሉ። እየዘመሩ ወደ ፅዮን ይገባሉ።ዘላለማዊ 

ደስታን እንደ አክሊል ይቀዳጁታል። ፍስሃና ሐሴት ያገኛሉ ሐዘንና ትካዜ 

ከዚያ ይሸሻሉ። 

   ኢሳይያስ 61 የኢየሱስ የተልዕኮ መግለጫ ነው ትንቢት ነበር። መናገር 

የሚጀምረው ስለድሆችና ስለተገፉት፤ስለ እስረኞች መለቀቅና ስለ ምርኮኞች 

መለቀቅ ነው። ከዛም ንግግሩን ይቀጥልና የሰይጣንን ውድቀት እግዚአብሔር 

ስለተቤዣቸው ሕዝቦች መንፈሳዊ ስኬት ይናገራል። ከዛም ስለ ትውልድ 

መርገም ድል መንሳት ይናገራል። ስለ ገንዘብም ስኬት ይናገራል 

በመጨረሻም ስለ እግዚአብሔር የተዋጁ ሕዝቦች እንደ አዲስ ኪዳን ካህናት 

ወይም አገልጋዮች እርሱን እንደሚያገለግሉት ይናገራል። 

ኢሰይያስ 61 1-11 

1. የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው።ለድሆች የምስራች 

እንድሰብክ እግዚአብሔር ቀብቶኛል። ልባቸው የተሰበረውን እንድጠግን 

ለምርኮኞች ነፓነትን ለእስረኞች መፈታትን እንዳውጅ ልኮኛል 

2. የተወደደውን የእግዚአብሔርን ዓመት የአምላካችንንም የበቀል ቀን 

እንዳውጅ የሚያለቅሱትን ሁሉ እንዳፅናና ልኮኛል 
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3. በፅዮን ያዘኑትን እንዳረጋጋ በዐመድ ፈንታ የውበት አክሊል 

እንድደፋላቸው በልቅሶ ፈንታ የደስታ ዘይት በራሳቸው ላይ 

እንዳፈስላቸው በትካዜ መንፈስ ፈንታ የምስጋና መጎናጰፊያ 

እንድደርብላቸው ልኮኛል እነርሱም የክብሩ መገለጫ እንዲሆኑ 

እግዚአብሔር የተከላቸው የፅድቅ ዛፎች ተብለው ይጠራሉ። 

4. የጥንት ፍርስራሾችን መልሰው ይሰራሉ በቀድሞ ጊዜ የወደሙትን 

መልሰው ያቆማሉ ከብዙ ትውልድ በፊት የወደሙትን ፍርስራሽ ከተሞች 

እንደ ገና ይሰራሉ። 

5. መጻተኞች የበግ መንጎቻችሁን ያግዳሉ ባዕዳን በዕራሻችሁና በወይን 

ተክል ቦታችሁ ላይ ይሰሩላችሃል 

6. እናንተም የእግዚአብሔር ካህናት ተብላችሁ ትጠራላችሁ የአምላካችን 

ባሮች ትባላለችሁ የመንግስታትን ሐብት ትመገባላችሁ በብልፅግናቸውም 

ትኮራላችሁ 

7. ሕዝቤ በሐፍረታቸው ፈንታ ዕጥፍ ይቀበላሉ በውርደታቸው ፈንታ 

በርስታቸው ደስ ይላቸዋል የምድራቸውን ዕጥፍ  ርስት ይወርሳሉ 

ዘላለማዊ ደስታም የእነርሱ ይሆናል። 

8. እኔ እግዚአብሔር ፍትህን ስለምወድ ዝርፊያንና በደልን እጠላለሁ 

በታማኝነቴም የሚገባቸውን እሰጣቸዋለሁ ከእነርሱም ጋር ዘላለምን ኪዳን 

አደርጋለሁ። 

9. ዘሮቻቸው በመንግስታት ልጆቻቸውም በሕዝቦች ዘንድ የታወቁ ይሆናሉ። 

የሚያዩአቸው ሁሉ እግዚአብሔር የባረካቸው ሕዝብ እንደ ሆኑ ያውቃሉ። 

10. በእግዚአብሔር እጅግ ደስ ይለኛል። ነፍሴ በአምላኬ ሐሴት 

ታደርጋለች። ሙሽራ ራሱን እንደሚያሳምር ሙሽራይቱም በዕንቆቹዋ 



 

   
 
 
 
 
 

271

እንደማታጌጥ የድነት ልብስ አልብሶኛል የፅድቅንም መጎናጰፊያ 

ደርቦልኛል 

11. ምድር ቡቃያ እንደምታበቅል የተክል ቦታ ችግኝ እንደሚያፈላ 

ጌታ እግዚአብሔርም በመንግስታት ሁል ፊት ፅድቅንና ምስጋናን 

ያበቅላል።  

  ደስታ በጠዋት ትንሳኤን ይናገራል 

መዝሙረ ዳዊት 30 5 እንዲህ ይላል፦”ቁጣው ለአጭር ጊዜ ነው ችርነቱ ግን 

እስከ ዕድሜ ልክ ነውና ሌሊቱን በልቅሶ ቢታደርም በማለዳ ደስታ ይመጣል” 

በእኔ አመለካከት የእግዚአብሔር ስኬት ኢየሱስን የሚያከብር ነው ወይም እርሱ 

እንዲታወቅ የሚያደርግ ነው። 

ዬሐንስ 15 8 “ብዙ ፍሬ በማፍራት ደቀ መዛሙርቴ መሆናችሁን ብትገልጡ 

በዚህ አባቴ ይከበራል” ፍሬ በተፈጥሮ ሁኔታ እንኩዋን ቢሆን የትንሳኤ ወጤት 

ነው። 

ዬሐንስ 12 24 “እውነት እላችሃለሁ የስንዴ ቅንጣት መሬት ላይ ወድቃ 

ካልሞተች ብቻዋን ትቀራለች ብትሞት ግን ብዙ ፍሬ ታፈራለች” 

በፊልጵስይስ ምዕራፍ 3 ላይ በሐዋሪያው ጳውሎስ የተቀመጠውን መንገድ 

ብንከተል እግዚአብሔር ለእኛ የፈለገውን ስኬት እንድናገኝ በእግዚአብሔር 

መስመር ውስጥ ነው ያለነው ማለት ነው። ፊሊጵስዩስ 3 10-12፦”ክርስቶስንና 

የትንሳኤውን ሐይል እንዳውቅ በስቃዩ ተካፋይ እንድሆንና በሞቱም እርሱን 

እንድመስል እመኛለሁ።ለሙታን ትንሳኤም እንድደርስ እናፍቃለሁ። ይህን ሁሉ 

አግኝቻለሁ ወይም ፍፅም ሆኛለሁ ማለት አይደለም።ነገር ግን ክርስቶስ ኢየሱስ 

እኔን የራሱ ያደረገበትን ያን እኔም የራሴ ለማድረግ እጣጣራለሁ።” 
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ከዶክተር ክሪክ ዋልተርስ አድመንስትራቲቭ ፓስተር ማውንት ፓረን ኖርዝ 

ቸርች ኦፍ ጋድ ከተባለው የተወሰደ። 

 እግዚአብሔር እኛን የሚፈልገው ጉዞውን በትክክል እንድጨርሰው ነው። 

ብዙውን ጊዜ ለስኬታችን መመዘኛ እኛ ትኩረት የምናደርገው በትንሽ፤ጥቂት 

በሆኑ ዝርዝር ሁኔታዎች ላይ ነው። ይህም በባንካችን ውስጥ ያስቀመጥነው 

ገንዘብ ወይም ትልቅ የሆነ ንግድ ለማንቀሳቀስ ያለንን ችሎታ ነው። 

እግዚአብሔር ግን እርግጠኛ የሆነ ትልቅ የስኬት ስዕልን ነው። 

በሕይወት ውስጥ እውነተኛ የሆነ የስኬት አመልካች ነገር የሕይወታችን ሁኔታ 

ነው። ዬሐንስ ሲናገር እርሱ እኛ በሁሉ ነገሮች ስኬታማዎች እንድንሆን ነው 

የሚጰልየው ነገር ግን ዬሐንስ እነዚህን ነገሮች ከነፍሳችን በተባረክነው መጠን 

ጋር ያያይዘዋል።  

የእኛ ሐላፊነት በጉዞአችን መጨረሻ ላይ ለነፍሴ ሁሉም መልካም ሆነላት ብለን 

መዘመር እንድንችል በእርሱ መኖርና እርሱን በማመን እንድንኖር ነው።  

የእግዚአብሔር ሐላፊነት እኛ በስርዓት ከኖርንና እርሱን ካመንነው እኛን 

በፅድቅ በሆነው ፍርድ እንዲያየንና፤”አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ መልካም ሰርተሃል” 

ብሎ ማወጅ ነው።ያ ነው እውነተኛ ስኬት። 

የመጨረሻ ማሳሰቢያ/End Notes/ 

1. መንፈሳዊ ሰው ፣ዎችማኒ ጰሐፊ/Watchman Nee author/ 

2. ለDunklin Memorial bytkeresetiYane ብዙ መግለጫዎች ተሰርተዋል። 

ውስጣዊ ፈውስ/Inner Healing/ ከሚለው መፅሐፉ ብዙ ጥቅሶችንነ 

ተጠቅመናል። 
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በFlorida USA ለሚገኘው አስደናቂ አገልግሎት ምስጋና አናቀርባለን። 

ይህም ለክርስቶስ አካል ዋጋ ያለውን አስተዋዕጶ አድርጎአል። ብዙዎቻቸው 

መሪዎችና ጰሐፊዎች ጌታ የሱስን አሁን የሚያገለግሉ ናቸው። 

Copyright 1992 by Dunklin Memorial Church-used by permission 

ISOB. 

ተጨማሪ መግለጫ ሀ. 

እውነተኛ መታወቂያዬ 

  እኔ አምናለሁ፦ 

     በክርስቶስ ኢየሱስ ያለፈው፤የአሁንና የሚመጣው ጊዜ ሐጢአቴ 

በሙሉ ይቅር ተብሎልኛል። እኔ በእምነት ዝም ብዬ የእርሱን ነጻ ስጦታ 

ተቀብያለው። ይህንን ለማግኘት እኔ ያደረግኩት ምንም ነገር የለም።ይህንንም 

ለማጣት እኔ የማደርገው ነገር የለም።የእርሱ አስደናቂ ፍቅር በትክክል 

በሁኔታዎች ላይ የተደገፈ አይደለም። በክርስቶስ መሰረታዊ የሆነ አዲስ 

መታወቂያ ተሰጥቶኛል። ከእንግዲህ ወዲያ በአዳም ውስጥ መቼም አልኖርም። 

እኔ አዲስ ፍጥረት ነኝ። ጌታ ኢየሱስ ዘወትር ለእኔ ሊማልድልኝ 

በእግዚአብሔር አብ ቀኝ ተቀምጦአል። እርሱ በፍፁም የሚያሳፍር 

አይደለም፤በምዝልበት ጊዜ እንኩዋን እርሱ በፍቅር እኔ የማን እንደሆንኩኝ 

ያሳስበኛል።ጠላት ከእንግዲህ ወዲያ በእኔ ላይ ምንም ዓይነት ሐይል የለውም 

ምክንያቱም እርሱ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በመስቀል ላይ ተሸንፎአል። 

ሰይጣን እኔን ተስፋ ለማስቆረጥ ያለፈውን ነገሬን በሚያመጣብኝ ጊዜ እኔ 

ደግሞ በፍጥነት የእርሱን ፍጻሜ እነግረዋለሁ። በእኔ ያለው ጌታ ኢየሱስ 

ለጊዜው ይህንን የወደቀውን ዓለም ከሚገዛው ገዢ ይልቅ ታላቅ ነው። 
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        በክርስቶስ ኢየሱስ ለስሜቶቼ ሁሉ ከእንግዲህ ቦሃላ ባሪያ አልሆንም።

ስለ እኔ የተነገረው እውነት እግዚአብሔር ስሜቶቼን በሚመለከት የተናገረው 

ነው። የክርስቶስን አዕምሮ እስከተላበስኩኛ ድረስ ከእንግዲህ ቦሃላ በሰይጣን 

ውሸቶች አልታሰርም።የትኛውም ሆነ ማንኛውም ለእኔ የሚቀርብልኝ 

አስተሳሰብ እውነት ነው? ወይስ ውሸት ነው? በሚል ማጣሪያ ውስጥ የግድ 

ያልፋል። አስተሳሰቡ ንፁህ፤ቅዱስ፤እና እግዚአብሔር አባቴን የሚያስከብር  

ካልሆነ ይህ በትክክል ከጠላት ነው። በኢየሱስ ስም እግዚአብሔራዊ 

ያልሆነውን አስተሳሰብን እቃወማለሁ እርሱም የግድ ይሸሻል። 

          በክርስቶስ ኢየሱስ በአዲስ ሕይወት፤በተትረፈረፈ ሕይወት፤

በዘላለማዊ ሕይወት፤በእርሱ ሕይወት ለመመላለስ ትንሳኤን አግኝቻለሁ። ምን 

አይነት ደስታ ነው ነፍሴን የሞላው። አባቴ ሁልጊዜ ለእኔ እስከሆነ ድረስ፤ማን 

ነው የሚቃቃመኝ? እኔ ከአሸናፊዎች በላይ ነኝ። ድል በትክክል የእኔ ነው። 

     በክርስቶስ ዘላለማዊ የሆነ ተስፋ አለ።ሐዘንና ፍርሃት ከእንግዲህ ቦሃላ 

የእኔ ቃሚ ጋደኞች አይደሉም። እነርሱ የሰይጣን ውሸቶች እስከሆኑ ድረስ 

ከእኔ መታወቂያ ጋር ዘላቂነት የላቸውም። እኔ አሁን ለእውነት እኖራለሁ 

ለሐጢአትም ሞቻለሁ።ኢየሱስ የእኔ ሁሉ በሁሉ ነው።እርሱ ለእኔ ሁሉ ነገሬ 

ነው። እኔ ሌላ ሰውንም ሆነ ነገርን አላመልክም ፤ከእርሱ በላይ ማንም የለም። 

እኔ ለምፈልገው ነገር እርሱ ብቻ በቂ ነው። እርሱ መንገዴ፤እውነቴ እና 

ሕይወቴ ነው።እርሱ ብቻ በቂዬ ነው። 

 

ፊርማ የሌለበት ደብዳቤ 
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የመዝጊያ ጸሎት ለአንተ 

ኤፌሶን 3፤16-21፤-“በውስጥ ሰውነታችሁ እንድትጠነክሩ ከክብሩ ባለጠግነት 

በመንፈሱ በኩል ሐይል እዲሰጣችሁ አጸልያለሁ።ይህውም በእምነት ክርስቶስ 

በልባችሁ እንዲያድር ነው።ደግሞም ስር ሰድዳችሁ በፍቅር ታንጻችሁ 

የክርስቶስ ፍቅር ስፋቱ፤ርዝመቱ፤ከፍታውና ጥልቀቱ ምን ያህል እንደሆነ 

ከቅዱሳን ሁሉ ጋር የመገንዘብ ሐይልን እንድታገኙ ነው። እስከ እግዚአብሔር 

ሙላት ሁሉ ልክ ደርሳችሁ እንድትሞሉ ከመታወቅ በላይ የሆነውን 

የክርስቶስን ፍቅር ታውቁም ዘንድ ነው። 

  እንግዲህ በእኛ ውስጥ እንደሚሰራው እንደ ሐይሉ መጠን ከምንለምነው 

ወይም ከምናስበው ሁሉ በላይ እጅግ አብልጦ ማድረግ ለሚቻለው በቤተ 

ክርስቲያን እንዲሁም በክርስቶስ ኢየሱስ በዘመናት ሁሉ ከዘላለም እስከ 

ዘላለም ለእርሱ ክብር ይሁን አሜን። 
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