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ትምሕርት 1-1 
የእድገት ደረጃ -1 ትምሕርቶች ዝርዝር 

 
(የአንድ-ለአንድ ስልጠና ቅድሚያ እንዲሰጠው እንመክራለን፤ ይህ ባይሆን በአነስተኛ 

ቡድን ሆኖ ማጥናት ይቻላል፡፡) 
(ለጥናቱ የሚፈጀው ጊዜ፡ በሣምንት ከ1-1፡30 ሰዓት የግንኙነት ስሌት ላይ በመንተራስ 

ሲሰላ በአማካይ ከ3-6 ወራት ይወስዳል፡፡) 
  

‹‹የክርስትናን ሕይወት መረዳት›› 
___________________________________________________________________________________________ 
ትምህርት 1 መተዋወቅ/አጠር ያለ ምስክርነት 
 የኮርሱን/የስልጠናውን መርሃ ግብር ማስተዋወቅ 
 ስምምነት በተደረሰበት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ትምህርት 1-2 ን መጀመር 
 __________________________________________________________________________________________ 
 ትምህትር 1-2 የጤናማ ክርስቲያናዊ ሕይወት መግለጫ 
 __________________________________________________________________________________________ 
 ትምህርት 1-3 እግዚአብሔርን ማወቅ 
___________________________________________________________________________________________  
ትምህርት 1-4 የድነት እውነታዎች 
___________________________________________________________________________________________  
ትምህርት 1-5 የሰው ልጅ ማንነት 
 __________________________________________________________________________________________ 
ትምህርት 1-6 የክርስቲያን ሁለቱ ተፈጥሮዎች 
 __________________________________________________________________________________________ 
ትምህርት 1-7 ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሕብረት ማድረግ 
 __________________________________________________________________________________________ 
ትምህርት 1-8 መደበኛና የማያቋርጥ የክርስቲያን እድገት 
___________________________________________________________________________________________
ትምህርት 1-9 የሁለት ተፈጥሮዎች ስዕላዊ መግለጫ 
 __________________________________________________________________________________________ 
ትምህርት 1-10 ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የማያቋርጥ ሕብረትን ለመጠበቅ የሚረዱ 
‹‹በእርሱ የመኖር›› መርሆዎች 
 __________________________________________________________________________________________ 
ትምህርት 1-11 ‹‹በእርሱ ስለ መኖር (ሕብረት)›› ስለ ማድረግ ተዛማጅ ጥቅሶች 
_ _________________________________________________________________________________________ 
ትምህርት 1-12 በየዕለቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የሚኖረን (ወይም የማናቋርጠው) 
ሕብረት 
 __________________________________________________________________________________________ 
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ትምህርት 1-13 የጤናማ ክርስትና ሦስቱ የእድገት ምእራፎች 
 __________________________________________________________________________________________ 
ትምህርት 1-14 መከራ፣ ስቃይ እና የእግዚአብሔር ሉዓላዊነት 
___________________________________________________________________________________________  
ትምህርት 1-15 የእግዚአብሔርን ፈቃድ መለየት/ ውሳኔዎችን ለመውሰድ የሚረዱ 
መመሪያዎች  
 __________________________________________________________________________________________ 
 
ማሳሰቢያ፡ ያልታሰቡ ሕመሞች ወይም እክሎች ሁልጊዜ ሊኖሩ ቢችሉም ከእንደነዚህ 
አይነቶቹ አስቸጋሪ ወቅቶች ውጪ፣ 15ቱንም የትምህርት ጊዜያት በጌታ ፊት ተሰጥቶ 
ያለማቋረጥ ለማጥናት ውሳኔ ያድርጉ፡፡ 
 
ጠቃሚ መልዕክት፡ ከእያንዳንዱ ትምህርት በፊት ሣምንታዊ የቤት ስራዎችን 
በጥንቃቄ አንብበው ጥያቄዎችን ይፃፉ፡፡  
 
ጠቃሚ መልዕክት፡ በዚህ የእድገት ደረጃ ትምህርት ወቅት ብዙዎች አማኞች በግል 
ሊረዳቸው የሚችል ሰው ቢያገኙ የበለጠ ተጠቃሚ ይሆናሉ፡፡  
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ትምሕርት 1-2 
የክርስትና ሕይወት መግለጫ 

 
የክርስቲያን ሕይወትን “የተቆራረጠ ስዕልን መልሶ ከመገጣጠም ጨዋታ/“Jigsaw 

Puzzle”” ጋር በማነጻጸር ለማሰብ ይሞክሩ፡፡ 
 
በዚህ ስዕላዊ መግለጫ የክርስቲያን ሕይወት ጨዋታው ተገጣጥሞ ሲያበቃ በሚመጣው ሰዕል 

(ሕንጻው - ምስል 1) የሚመሰል ሲሆን፣ የተበታተኑ የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀቶች ደግሞ 
በሚገጣጠሙት ብጥስጣሾች/ቁርጥራጮች (ምስል 2) ይወከላል፡፡ 

 
 
 
 
 

ምስል 1 

ምስል 2 
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የትምህርቱ መምሪያ 
የክርስቲያን ሕይወትን ‹‹የተቆራረጠ ስዕልን መልሶ ከመገጣጠም ጨዋታዎች›› አንጻር 

ማቅረብ 
  
የዚህ ትምህርት ዋና አላማ የአንድ ጤናማ ክርስቲያን ሰው ተግባራዊ የሕይወት 
መግለጫ ምን እንደሚመስል ማሳየት ነው፡፡ አዲሱን አማኝ፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ 
እውቀቶችን በገበየ ቁጥር እነዚህን እውቀቶች/ግብአቶች እግዚአብሔር ካዘጋጀለት 
የሕይወት አጠቃላይ ግብ ጋር በማጣጣም እንዴት ትርጉም ሊሰጡት እንደሚችሉ 
በማሳየት ልንረዳው እንፈልጋን፡፡  
 
የተቆራረጠ ስዕልን መልሶ የመገጣጠም ጨዋታን ለዚህ ሀሳብ ማሳያነት እንደ ምሳሌ 
እንጠቀማለን፡፡ ያለምንም መመሪያ እነዚህን የተቆራረጡ ስዕሎች መልሶ ለመገጣጠም 
የሚደረግ አድካሚ ጥረትን ያስቡት፡፡ መመሪያው በእጅ ላይ ካለ ግን ስራው የሰመረ 
እና ቀላል ይሆናል፡፡ በቀጣዩ ገፅ ላይ የቀረበውን ስዕል የጨዋታውን መመሪያ እንደ 
ሚወክል ልናየው እንችላለን፡፡ ቁርጥራጮቹ ደግሞ የተበታተኑ የመጽሐፍ ቅዱስ 
እውቀቶችን (ጥቅሶችን) ሊወክሉ ይችላሉ፡፡ 
 
አዲስ ክርስቲያን ብዙውን ጊዜ ከመጽሐፍ ቅዱስ፣ ከጓደኞቹ፣ ከመፃህፍት፣ ከተለያዩ 
አገልግሎቶች፣ ውይይቶች፣ ወዘተ መረጃ የመሰብሰብ እድል ቢኖረውም እነዚህን 
መረጃዎች በአግባቡ አደራጅቶ ለዕለት-ተዕለት ኑሮው በሚበጀው መልኩ ለመጠቀም 
ከፍተኛ ችግር ይገጥመዋል፡፡ አንዳንድ ጊዜም የተሳሳተ ማጠቃለያ ላይ በመድረስ ስለ 
እግዚአብሔርና ክርስትና ሕይወቱ የተዛባ ዕውቀት ይኖረዋል፡፡  
  
በዚህ ምክንያት፣ በቀላል ቁጥር የማይገመቱ ክርስቲያኖች ተስፋ በመቁረጥ ወደ አለም 
ይመለሳሉ፣ አልያም ለመንፈሳዊ ሕይወት ካላቸው የተሳሳተ ግንዛቤ የተነሳ ራሳቸውን 
ከገሀዱ አለም ለማግለል ሲጥሩ ይስተዋላሉ፡፡ እንደ እነዚህ አይነት ሰዎች መጽሐፍ 
ቅዱሳዊ መርሆዎች በዚህ ምድር ሕይወት ውስጥ ተግባራዊ ሊሆኑ መቻላቸውን 
እየተጠራጠሩ፣ በሌሎች ዘንድ ተቀባይነት ያለው መንፈሳዊ ኑሮ ለመኖር ሲጥሩ 
ይታያሉ፡፡ ሰልጣኙ ደቀ መዝሙር የሕይወቱን የዕለት ተዕለት የተለያዩ ክፍሎች 
እንደወጥ ስርዓት እንዲመለከተውና እግዚአብሔርም በሕይወቱ የሚኖረውን ድርሻ 
እንዲያይ መርዳት ይኖርብናል፡፡  
 
የዚህ ትምሕርት አላማ፣ ሰልጣኙ ደቀ መዝሙር የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀቱን በየእለቱ 
ከእግዚአብሔር እና ሌሎች ሰዎች ጋር ከሚያደርገው ህብረት አንጻር በማጣመር እንዲገነዘብ 
መርዳትና አዘውትሮ ከተለመደው የመጽሐፍ ቅዱስ መረጃዎችን የማከማቸት ተራ ልምምድ 
መታደግ ነው፡፡ በእድገት ሂደት ውስጥ ያለ ክርስቲያን፣ በቀን 24 ሰዐት በሳምንት 7 ቀን 
(24/7) እግዚአብሔርን የመከተልና የሌሎች ሰዎችን ይሁንታ ሳይሆን የእግዚአብሔርን 
ይሁንታ የማግኘት አስፈላጊነትን በየዕለቱ እየተገነዘበ ያለ ክርስቲያን ነው፡፡  
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በአጭሩ የተቀመጠ “የጤናማ” ክርስቲያን ሕይወት መግለጫ 
 
  

ድነት
ጌታን 

ማመን/እምነት 
(መታመን) 

ከክርስቶስ 
በፊት 

እስራት/ባርነት

ሕጻን 

ል
ደ
ት

አ
ካ
ላ
ዊ

 
ሞ
ት

ሕጻን 

ጎረምሳ 

አዋቂ ችግኝ 

ለጋ ዛፍ

ዛፍ 

መንፈሳዊ
ወላጅነት 

1ተሰ. 2፡3-13

የአማኞች
የሽልማት ሥነ 
ስርዓት 

ቅጣት የለም 
2ቆሮ. 5፡9-10 

‹‹ሞት›› 
ዮሐንስ
5፡24 

«ሕይወት›› 

እኔው ለራሴ፣
ጊዚያዊ ቤትን 
ከእንጨት፣ ከሳር፣ 
ከአገዳ ላንጽ 
እችላለሁ

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

ባፈራሁት (የእርሱ 
ፍሬ) ላይ 

የተመሰረተ ነው፡፡ 

ራዕ. 20፡11-15 

ው

ሞ

መንፈስ ቅዱስ በወርቅ፣
በብር፣ በከበረ ድንጋይ 
ለዘላለም ሽልማት 
የሚበቃን ሕንጻ በእኛ 
ውስጥ ያንጻል፡፡ 

ያልዳኑ ሰዎች
ቤታቸውን በአሸዋ 
ላይ የመሰረቱ 
ናቸው፡፡ 

ማቴ. 7፡21-27 

1ቆሮ. 3፡10-15 

ከእግዚአብሔር ሕይወት
ውጪ የሆነ ኑሮ 

(ገሀነም)

ኢያሱስ - አለታችንና መሠረታችን

1 

2 

3

4

6 

7 

አላማ፡-, መንፈሳዊ ብስለት፣
ፍሬአማነትና መንፈሳዊ መባዛት 

 … ለእግዚአብሔር ፍሬ 
እንድናፈራ 

ሮሜ. 7፡4 
5

የሚያምኑ
ሰዎች 
ፍርድ 

 ሽልማት 
ማግኘት 
ወይም 
ማጣት 

የማያምኑ 
ሰዎች 
ፍርድ  

መንግስተ 
ሰማይ 



7 
 

ትምህርት 1-2 መመሪያ 
የጤናማ ክርስቲያናዊ ሕይወት መግለጫ 

  
ለደቀ መዝሙር አድራጊው (አሰልጣኙ) ማሳሰቢያ፡ ይህ ትምህርት በአንድ ጊዜ 
እንዲያልቅ ይጠበቃል፡፡ ለሰልጣኙ ደቀ መዝሙር ስለ ጤናማ ክርስቲያናዊ ሕይወት 
ቅድመ-መረጃ ማስጨበጥ የዚህ ትምሕርት ተቀዳሚ አላማ ነው፡፡ በቀጣይ ግን እዚህ 
ክፍል ላይ በግርድፉ የቀረቡ ሃሳቦች እያንዳንዱ ክፍሎች በስፋት ተዘርዝረው 
ይቀርባሉ፡፡ 

_____________________________________________ 
 

በአካል ከመወለድ - ዳግሞ ልደት - በዚህ ጊዜ ውስጥ በነበርንበት ወቅት 
ከእግዚአብሔር ተለይተን፣ በመንፈሳዊ ጭለማ ውስጥ እንኖር የነበርን ተስፋ ቢሶች 
ነበርን፡፡ 

_____________________________________________ 
 

በዚህ ወቅት አንድ ሰው ክርስቶስን ቢገፋ (ባይቀበል) እና ቢሞት ቤቱን 
(ሕይወቱን) በአሸዋ ላይ የሰራ ሰውን ይመስላል፡፡ በመጨረሻም የማያምኑ ሰዎች 
ወደሚያገኛቸው ፍርድ ይገባል፡፡ አማኞች ግን ከዚህ ፍርድ ነፃ መሆናቸው 
ሊሰመርበት ይገባል፡፡ የዚህ አይነቱ ፍርድ አማኞችን ከቶ አይመለከትም፡፡ 
 
ማቴ 7፡24-27 (ኢየሱስ እንዲህ አለ) “ስለዚህ ይህን ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሰው ሁሉ 
ቤቱን በዓለት ላይ የሠራ ልባም ሰውን ይመስላል፡፡ ዝናብም ወረደ፣ ጎርፍም መጣ፣ ነፋስም 
ነፈሰ፣ ያንም ቤት ገፋው፣ በዓለት ላይም ስለተመሰረተ አልወደቀም፡፡ ይህንም ቃሌን ሰምቶ 
የማያደርገው ሰው ሁሉ ቤቱን በአሸዋ ላይ የሠራ ሰነፍ ሰውን ይመስላል፡፡ ዝናብም ወረደ፣ 
ጎርፍም መጣ፣ ነፋስም ነፈሰ፣ ያንም ቤት መታው፣ ወደቀም፣ አወዳደቁም ታላቅ ሆነ፡፡” 
 
ራዕ 20፡11-15 (ሐዋሪያው ዮሐንስ እንዲህ ብሎ ፃፈ) “ታላቅና ነጭ ዙፋንን በእርሱም ላይ 
የተቀመጠውን አየሁ፤ ምድርና ሰማይም ከፊቱ ሸሹ፣ ስፍራም አልተገኘላቸውም፡፡ ሙታንንም 
ታናናሾችንና ታላላቆችን በዙፋኑ ፊት ቆመው አየሁ፤ መጻሕፍትም ተከፈቱ፣ ሌላ መጽሐፍም 
ተከፈተ፣ እርሱም የሕይወት መጽሐፍ ነው፤ ሙታንም በመጻሕፍት ተጽፎ እንደ ነበረ 
እንደስራቸው መጠን ተከፈሉ፡፡ ባሕርም በእርሱ ውስጥ ያሉትን ሙታን ሰጠ፣ ሞትና ሲኦልም 
በእነርሱ ዘንድ ያሉትን ሙታን ሰጡ፣ አያንዳንዱም እንደስራቸው መጠን ተከፈለ፡፡ ሞትና 
ሲኦልም በእሳት ባሕር ውስጥ ተጣሉ፣ ይህም የእሳት ባሕር ሁለተኛው ሞት ነው፡፡ 
በሕይወትም መጽሐፍ ተጽፎ ያልተገኘው ማንኛውም በእሳት ባሕር ውስጥ ተጣለ፡፡” 

_____________________________________________ 
 

መስቀሉ - ይህ ጉዳይ በሰው ልጆች ሕይወት ውስጥ ትልቅ ስፍራ 
የሚሰጠው ነው፡፡ ክርስቶስ በመስቀሉ ላይ በሠራው ሥራ አማካኝነት/ምክንያት አንድ 
ክርስቲያን ከሞት (የእግዚአብሔር ሕይወት ከሌለበት) ወደ ‹‹ሕይወት›› (ጌታ ወደ 

2 

1 

3 

8 
 

አደረበት/ወደ ሚኖርበት ሕይወት) ይሻገራል፡፡ በሌላ አነጋገር ይህ አማኝ ከተስፋ 
ቢስነት ተስፋ ወደ ሞላው ሕይወት ተሻገረ ማለት ነው፡፡ 

 
ዮሐ. 5፡24 ‹‹እውነት እውነት እላችኋለው፣ ቃሌን የሚሰማ የላከኝንም የሚያምን የዘላለም 
ሕይወት አለው፣ ከሞትም ወደ ሕይወት ተሻገረ አንጂ ወደ ፍርድ አይመጣም፡፡›› 

_____________________________________________ 
 

አዲሱ ሕይወት- የድነት ስርዓት፣ አጠቃላይ ፍላጎታችንን ፈፅሞ ለመሙላት 
በእግዚአብሔር ወደ ተዘጋጀ አዲስ ሕይወት የምንገባበት ደጃፍ ነው፡፡ በዚህ ምድር 
ላይ በሚኖረን ቆይታ፣ በእግዚአብሔር ዕቅድ ውስጥ መግባት ማለት፣ እግዚአብሔር 
ለእያንዳንዳችን ወዳዘጋጀው የዘላለማዊ ዕቅድ አካል ውስጥ መግባት ማለት ነው፡፡ 
የክርስቲያን ሕይወት ከሁለት የመጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌዎች ጋር ይመሳሰላል፡፡ 
ከችግኝነት ተነስቶ እስከ ዛፍ ድረስ የሚያድግ ተክልን እና ከልጅነት እስከ አዋቂነት 
የሚያድግን ሰው፡፡ በተጨማሪ ድነት፣ ከእግዚአብሔር ጋር እንዴት መጓዝ እንዳለብን 
የምንማርበት የአዲስ ሕይወት ጅማሬ ነው፡፡ በዚህ ወቅት ውስጥ አዲስ አማኝ ደቀ 
መዝሙር (መንፈሳዊ ወላጅ) ለመሆን መስራት/መሰልጠን ይኖርበታል፡፡ 
 
1ተሰ. 2፡7-13 ‹‹ነገር ግን ሞግዚት የራስዋን ልጆች እንደምትንከባከብ በመካከላችሁ የዋሆች 
ሆንን እንዲሁም እያፈቀርናችሁ የእግዚአብሔርን ወንጌል ለማካፈል ብቻ ሳይሆን የገዛ 
ነፍሳችንን ደግሞ እናካፍላችሁ ዘንድ በጎ ፈቃዳችን ነበር ለእኛ የተወደዳችሁ ሆናችሁ ነበርና፡፡ 
ወንድሞች ሆይ ድካማችንና ጥረታችን ትዝ ይላችኋልና ከእናንተ አንዱን ስንኳ 
እምዳንከብድበት ሌሊትና ቀን እየሠራን የእግዚአብሔርን ወንጌል ለእናንተ ሰበክን በእናንተም 
በምታምኑ ዘንድ በእንዴት ያለ ቅድስናና ጽድቅ ነቀፋም በሌለበት ኑሮ እንደሄድን እናንተና 
እግዚአብሔር ምስክሮች ናችሁ፤ ወደ መንግሥቱ ወደ ክብሩም ለጠራችሁ ለእግዚአብሔር 
እንደሚገባ ትመላለሱ ዘንድ እየመከርንና እያጸናን እየመሰከርንላችሁም አባት ለልጆቹ 
እንደሚሆን ለእያንዳንዳችሁ እንደ ሆንን ታውቃላችሁና፡፡›› 

_____________________________________________ 
 

የሚጠበቅ ግብ- ችግኝ አድጎ ፍሬ የሚሰጥ ዛፍ እንደሚሆንና ሕፃን ልጅም 
አድጎ ለአዋቂነት በመድረስ ወላጅ እንደሚሆን ሁሉ፣ እግዚአብሔርም ጤናማ የሆነው 
መንፈሳዊ ልጅ አድጎ በመንፈስ የጎለመሰና ፍሬአማ ክርስቲያን እንዲሆን ይሻል፡፡ 

_____________________________________________ 
 

የእግዚአብሔር መሠረት እና የእኔ መሠረት አማራጮች - እግዚአብሔር 
መሠረትን መስርቷል፡፡ ይህ መሠረት ደግሞ የእኔን ድነት የሚወክለው ኢየሱስ ነው፡፡ 
ይህ እውነት ለሁሉ አማኞች በእኩል ደረጃ የሚሰራ እውነት ነው፡፡ ነገር ግን 
እያንዳንዳችን በዚህ መሠረት ላይ የማነፅ ምርጫ አለን፡፡ ሕንፃዎቹ በምድር ላይ 
በሚኖረኝ የቆይታ ጊዜ ያሉኝን ሐብቶች (ጊዜ፣ ጉልበት፣ ንብረት) አጠቃቀም 
የሚወክሉ ናቸው፡፡ መንፈስ ቅዱስን እንደ ዋና የሕንፃ ተቋራጭ በሕይወቴ ቦታ 

4 

5 

6 
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በመስጠት እነዚህን ሐብቶቼን እንዲጠቀም ብፈቅድለት፣ እርሱ በሐብቶቼ የዘላለም 
ዋጋ ትርፍ ያለውን ሕንፃ ለመገንባት በእኔ ውስጥ በወርቅ፣ በብርና በከበረ ድንጋይ 
ያንፃል፡፡ በዚህ ሁኔታ ባልሾመው ግን ሕንፃው በእንጨት፣ በሳር ወይም በአገዳ 
የተገነባ ይሆናል፡፡  

 
1ቆሮ. 3፡10-15 ‹‹የእግዚአብሔር ጸጋ እንደ ተሰጠኝ መጠን እንደ ብልሀተኛ የአናጺ አለቃ 
መሠረትን መሠረትሁ፣ ሌላውም በላዩ ያንፃል፡፡ እያንዳንዱ ግን በእርሱ ላይ እንዴት 
እንዲያንጽ ይጠንቀቅ፡፡ ከተመሠረተው በቀር ማንም ሌላ መሠረት ሊመሠርት አይችልምና 
እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፡፡ ማንም ግን በዚህ መሠረት ላይ በወርቅ ቢሆን በብርም 
በከበረም ድንጋይም በእንጨትም በሳርም ወይም በአገዳ ቢያንጽ የእያንዳንዱ ሥራ ይገለጣል 
በእሳት ስለሚገለጥ ያ ቀን ያሳያልና የእያንዳንዱም ሥራ እንዴት መሆኑን እሳቱ ይፈትነዋል፡፡ 
ማንም በእርሱ ላይ ያነጸው ሥራ ቢጸናለት ደመወዙን ይቀበላል የማንም ሥራ የተቃጠለበት 
ቢሆን ይጎዳበታል፣ እርሱ ራሱ ግን ይድናል ነገር ግን በእሳት እንደሚድን ይሆናል፡፡›› 

_____________________________________________ 
 

ይህ ጥቅስ የክርስቶስ የፍርድ ወንበር ስለ ሚሰኘው የሽልማት ሥነ ስርዓት 
ያወጋል፡፡ በዚህ ጊዜ እያንዳንዱ አማኝ በግል በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት በመቅረብ 
በምድር ላይ ባሳለፈው የሕይወቱ ዘመን መንፈስ ቅዱስን በሕይወቱ ውስጥ እንዲሰራ 
በመፍቀድ ለሰራው ሥራ ዘላለማዊ ሽልማት ይሸለማል፡፡ ይህን ያላደረጉ ግን 
ሽልማቱን ያጣሉ፡፡ ያም ሆኖ፣ በዚህ ሥነ ስርዓት ላይ የሚቀርቡ አማኞች ሁሉ 
የፍርድ ፍርሃት አይኖርባቸውም፡፡ ነገር ግን የእነዚህ ሰዎች ሥራ የእንጨት፣ የሳር እና 
የገለባ በመሆኑ ህንፃው በፍርድ እሳቱ አማካኝነት ወደ ማይረባ አመድነት ከመለወጥ 
በቀር ሌላ እድል ፈንታ ሊኖረው አይችልም፡፡ የማያምን ሰው በዚህ ሥነ ሥርዓት ላይ 
የመገኘት እድል እንደሌለው ሊታወቅ ይገባል፡፡  
 
2ቆሮ. 5፡9-10 ‹‹ስለዚህ ደግሞ ብናድር ወይም ተለይተን ብንሆን እርሱን ደስ የምናሰኝ ልንሆን 
እንቀናለን፡፡ መልካም ቢሆን ወይም ክፉ እንዳደረገ እያንዳንዱ በሥጋው የተሰራውን 
በብድራት ይቀበል ዘንድ ሁላችን በክርስቶስ በፍርድ ወንበር ፊት ልንገለጥ ይገባናል፡፡››  
 
ማቴ. 6፡20-21 ‹‹ነገር ግን ብልም ዝገትም በማያጠፉት ሌቦችም ቆፍረው በማይሰርቁት ዘንድ 
ለእናንተ በሰማይ መዝገብ ሰብስቡ መዝገብህ ባለበት ልብህ ደግሞ በዚያ ይሆናል፡፡›› 
  

7 
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ሐሳብ ማስፈሪያ 
 
የትምህርት ቁጥር 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
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1-3 እግዚአብሔርን ማወቅ 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
እግዚአብሔር እርሱን በማወቅ እንድናድግ ይሻል፡፡ ከተወለድኩበት ወቅት አንስቶ 
ኢየሱስን እንደ ግል አዳኜ አስከተቀበልኩበት ድረስ ባሉት ጊዜያቶች አእምሮዬ 
አለማዊ በሆኑ ልማዶች ተሞልቷል፡፡ 
 
እነዚህን ልማዶቼን ቀስ በቀስ እርሱን በማወቅ እውቀት በመተካት፣ ሕይወትን ከእርሱ 
አቅጣጫ እንድመለከታት ይፈልጋል፡፡ እግዚአብሔራዊ እይታ በእኛ ውስጥ 
እግዚአብሔራዊ ባሕሪን ይሠራል፡፡ እግዚአብሔር የውስጥ አስተሳሰቤን እንዲለውጥ 
ሳልፈቅድለት ከውጭ የሚታዩ ባሕሪዎቼን ለመቀየር በማደርገው ጥረት ደስተኛ 
አይሆንም፡፡ 
 
ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝ ሕብረት እንዲያድግ የምሻ ከሆነ፣ ልክ የትዳር ሕብረትን 
ለመንከባከብ እንደሚደረገው ጥረት አይነት፣ እግዚአብሔርን ከልብ በመፈለግ በደንብ 
የታሰቡ ምርጫዎችን (conscious choices) ማድረግ ይጠበቅብኛል፡፡ 
 

እግዚአብሔር ሕይወትን የሚመለከትበት መንገድ/አተያይ እኔም
በየዕለቱ ሕይወትን የምመለከትበት መንገድ ሊሆን ይገባል፡፡ 

መንፈሳዊ

እድገት

እኔ 

እግዚአብሔር 

ሕይወት 
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እግዚአብሔር እኔን እና በእኔ ያለመከልከል እንዲሰራ ለእርሱ ግልፅ እና እውነተኛ 
መሆን ይገባኛል፣ በተጨማሪም ከእርሱ ለመማር ያለኝን ዝንባሌ ላሳየው ይገባል፡፡ 
ስለ እኔ በቂ እውቀት ያለው እርሱ ብቻ ስለሆነ፣ የእኔ ድርሻ በአስተሳሰቤ ላይ 
ተገቢውን ለውጥ እንዲያደርግ ለእርሱ ፈቃዴን መተው ነው፡፡ የወደደውን 
እንዲያደርግ ስፈቅድለት እግዚአብሔር እኔን የእርሱ ባሕሪ መገለጫ በሆነው 
በኢየሱስ መልክ ማበጀት ይጀምራል፡፡  
 
እግዚአብሔር፣ ስለ እርሱ በአውቀት ደረጃ ከማወቅ ተራ ልምምድ ወጥቼ እርሱን 
እጅግ በቅርበት እንዳውቀው ይሻል፡፡  
 
1. እርሱን በማወቅ ለማደግ የእኔ ዝንባሌ (ATTITUDE) ምን መሆን ይገባዋል? 
 
ሀ. እግዚአብሔር ስለ እርሱ ባለኝ የመረዳት እውቀት እንዳድግ እና የልቡን መሻት 
እንድገነዘብ ይሻል፡፡ 
ኤር. 9፡23-24 እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፡- ጠቢብ በጥበቡ አይመካ ኃያልም በኃይሉ 
አይመካ ባለ ጠጋም በብልጥግናው አይመካ ነገር ግን የሚመካ፡- ምሕረትንና ፍርድን 
ጽድቅንም በምድር ላይ የማደርግ እኔ እግዚአብሔር መሆኔን በማወቁና በማስተዋሉ በዚህ 
ይመካ፣ ደስ የሚያሰኙኝ እነዚህ ናቸውና ይላል እግዚብሔር፡፡ 
 
በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 
ዮሐ. 17፡3 
ሮሜ. 8፡29  
ሮሜ. 11፡36-12፡2  
ኤፌ. 3፡16-19  
 

የመማር ትልቁ ግብ እግዚአብሔርን ማወቅ ነው! 
  
ለ. ለማደግ፣ ከእርሱ ጋር የነቃ ሕብረት ማድረግ ይጠበቅብኛል፡፡ 
መዝ. 63፡1 (አ.መ.ት.) እግዚአብሔር ሆይ፣ አንተ አምላኬ ነህ፤ አንተን ከልብ እሻለሁ፤ ውሃ 
በሌለበት፣ በደረቅና በተራቆተ ምድር፣ ነፍሴ አንተን ተጠማች፤ ሥጋዬም አንተን ናፈቀች፡፡ 
 
በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 
ምሳሌ 2፡1-5  
ማቴ. 7፡7-8  
1ጴጥ. 2፡2-3  
 
2. የእግዚአብሔር ቃል 
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የእውነት ምንጭ እኔ ወይም ሌላ ሰው አይደለም፡፡ የእውነት ምንጭ ራሱ 
እግዚአብሔር ብቻ ነው፡፡ ስለዚህ ‹‹የምደርስባቸው እውነቶች›› ሁሉ በእግዚአብሔር 
ቃል አንፃር በመጽሐፍ ቅዱስ) መፈተሽና መረጋገጥ ይኖርባቸዋል፡፡ 
 
ሀ. እግዚአብሔር እኔን ከሚለውጥበት መሳሪያ አንዱ ቃሉ ነው፡፡ ቃሉ የታመነ ነው፡፡ 
2ጢሞ. 3፡16-17 የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ፥ 
የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተግሣጽ ልብንም ለማቅናት 
በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል። 
 
በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 
መዝ. 119፡89 
1ጴጥ. 1፡25  
ማቴ. 24፡35  
ዮሐ. 14፡6  
ዮሐ. 17፡17  
ሮሜ. 15፡4  
ኤፌ. 4፡21  
2ጢሞ. 3፡16-17  
1ዮሐ. 5፡6  
 
ለ. የእግዚአብሔር ቃል፣ በየዕለቱ እንደ ምመገበው ምግብ አስፈላጊዬ ሊሆን 
ይገባል፡፡ 
ኢዮብ 23፡12 ከአፉ ከወጣው ትእዛዝ አልራቅሁም፣ የአንደበቱን ቃል ከእለት እንጀራዬ 
አብልጬ ይዣለሁ፡፡ (አ.መ.ት.) 
 
በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 
ዘዳ. 6፡5-9 
ኢዮብ 23፡12  
መዝ. 119፡16  
መዝ. 119፡103  
ማቴ. 4፡4  
 
ሐ. ለማደግ ቃሉን ማስታወስና ማሰላሰል ያስፈልገኛል፡፡ 
መዝ. 1፡1-3 ምስጉን ነው በክፉዎች ምክር ያልሄደ በኃጢአተኞችም መንገድ ያልቆመ፣ 
በዋዘኞችም ወንበር ያልተቀመጠ፡፡ ነገር ግን በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል፣ ሕጉንም 
በቀንና በሌሊት ያስባል፡፡ 
 
በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 
መዝ. 119፡11  
መዝ. 119፡97  
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መዝ. 145፡5  
ምሳሌ 22፡17-18 
ቆላ. 3፡16  
  
የእግዚአብሔርን ቃል ለማስታወስ የሚረዱ ሁኔታዎች፡  
ወደመስሪያ ቤትዎ ሲሄዱ አንድ ጥቅስ ለማስታወስ እየሞከሩ ይሂዱ አልያም ካርድ ላይ ጥቅስ 
በመፃፍ በግልፅ የሚታይ ቦታ ላይ ይለጥፉ፣ ከዛም ጥቅሱን ቀኑን በሙሉ ያሰላስሉ፡፡ 
 
መ. የእግዚአብሔር ቃል በሕይወቴ ውስጥ እንደሚያበራ መብራት ነው፡፡ የልቤን 
ምስጢሮች ይገልጣል፤ እግዚአብሔር በሚያየኝ መንገድ ራሴን እንዳይ ይረዳኛል፡፡ 
መዝ. 119፡105 ሕግህ ለእግሬ መብራት ለመንገዴም ብርኃን ነው፡፡ 
 
በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 
መዝ. 119፡105 
መዝ. 119፡130  
ሮሜ. 10፡17  
ዕብ. 4፡12-13  
 
ሠ. እግዚአብሔር ራሱ የቃሉን መገለጥ ይሰጣል፡፡ ምንም እንኳ ብዙ የቃሉን ክፍሎች 
ለመረዳት ቢሳነኝም፣ ለእርሱ ታማኝና ግልፅ በሆንኩ መጠን በሚያስፈልገኝ ደረጃ 
ቃሉን ይገልፅልኛል፡፡ 
ዘዳ. 29፡29 ምስጢሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ነው የተገለጠው ግን የዚህን ሕግ ቃሎች 
ሁሉ እናደርግ ዘንድ ለእኛ ለዘላለምም ለልጆቻችን ነው፡፡  
 
በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 
ሉቃስ 24፡45  
1ቆሮ. 2፡12-14  
2ጴጥ. 3፡15-16  
 
3. ፀሎት - ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር 
ፀሎት አፅናፈ አለምን ከፈጠረና ከሚቆጣጠር፣ እንዲህ ታላቅ ሆኖ ሳለ ደግሞ 
ዝርዝርና ትናንሽ በሆኑ የሕይወታችን ክፍሎች ውስጥ ሳይቀር ድርሻ እንዲኖረው 
ከሚሻ የፍቅር አምላክ ጋር የምናደርገው ጥልቅ ውይይት እንደሆነ ማወቅ አለብን፡፡ 
እግዚአብሔርን መቅረብም ሆነ ማነጋገር የምችለው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ 
በኩል መሆኑን ዘወትር በማስታወስ፣ ወደ እርሱ ስቀርብ በታላቅ አክብሮት ሊሆን 
ይገባል፡፡ የትኛውም መልካም ስራዬ እግዚአብሔር ፊት እንደማያቀርበኝ መረዳት 
ይኖርብኛል፡፡ የሁሉ ፈጣሪ ወደ ሆነው አምላክ በፀሎት መቅረብን እንደ ታላቅ እድል 
መቁጠር ይኖርብኛል፡፡ 
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በየትኛውም ውይይት ላይ እንደ ተለመደው፣ መስማት የውይይት ትልቁ ክፍል ነው፡፡ 
እግዚአብሔር በልቤ ሲናገር ወይም አንድ አዲስ ነገር ሲገልጥልኝ በማሰላሰልና 
በማድመጥ ጊዜውን መጠቀም ይኖርብኛል፡፡ እግዚአብሔር ከእርሱ አንዳች ነገር እንደ 
ምንጠብቅ ሆነን (with expectation) እንድንኖር ይወዳል፡፡ 
 
እግዚአብሔር ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚፈልጋቸውን ነገሮች በመፈለግና ሲገልጥልንም 
በመቀበል መኖር፣ ለእግዚአብሔር ያለንን ክብርና የሚገባውን ትክክለኛ ስፍራ 
መስጠታችንን የምናረጋግጥበት አንዱ መንገድ ነው፡፡ ይህን ለማድረግ፣ ትራፊውን 
ጊዜያችንን፣ ትራፊውን ጉልበታችንን እና ትራፊውን የኛ የሆነውን ነገር ከመስጠት 
ወጥተን ምርጥ የምንለውን ነገራችንን ለእርሱ የማቅረብ ልምምድ ውስጥ መግባት 
ይጠይቀናል፡፡  
  
ሀ. ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝ የውይይት (የፀሎት) ጊዜ መጠን- በሚኖረኝ የልብ 
ዝግጅት፣ ቅድሚያ ስለ ምሰጣቸው ነገሮች ባለኝ እውነተኛ ግምገማ (assessment of 
my priorities) እና ስለ እርሱ ግርማ ባለኝ እውቀት መጠን እየጨመረ ይሄዳል፡፡ 
መዝ. 5፡3 (አ.መ.ት.) እግዚአብሔር ሆይ፤ በማለዳ ድምጼን ትሰማለህ፤ በማለዳ ልመናዬን 
በፊትህ አቀርባለሁ፤ ፈቃድህንም በጥሞና እጠባበቃለሁ፡፡  
 
በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 
መዝ. 37፡7 (አ.መ.ት.)  
መዝ. 119፡147 (አ.መ.ት.)  
ምሳሌ 3፡5-6  
ኢሳ. 50፡4  
ማቴ. 6፡31-34  
ሉቃስ 10፡38-42  
ኤፌ. 2፡18  
ቆላ. 3፡2-3  
ዕብ. 4፡15-16  
1ጴጥ. 5፡6-7  
 
ለ. ፀሎት እግዚአብሔርን ማድነቅ፣ ማመስገን እና መባረክን ያካትታል፡፡ 
መዝ. 145፡2-3 በየቀኑ ሁሉ እባርክሀለሁ፣ ስምህንም ለዘላለም ዓለምም አመሰግናለሁ፡፡ 
እግዚአብሔር ታላቅ ነው፣ እጅግም የተመሰገነ ነው፣ ለታላቅነቱም ፍፃሜ የለውም፡፡ 
 
በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 
መዝ. 146፡1-2  
ዳን. 6፡10  
ኤፌ. 5፡19-20  
ፊሊ. 4፡6-7  
ቆላ. 4፡2-4  
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1ተሰ. 5፡16-17  
 
ሐ. ፀሎት መናዘዝ፣ መታረቅን እና ሌሎችን ይቅር ማለትን ያካትታል፡፡ 
መዝ. 32፡5 ኃጢአቴን ላንተ አስታወቀሁ፣ በደሌንም አልሸፈንሁም፣ ለእግዚአብሔር 
መተላለፌን እነግራለሁ አልሁ፣ አንተም የልቤን ኃጢአት ተውክልኝ፡፡  
 
በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 
መዝሙር 66፡18  
ምሳሌ 28፡13  
ማቴ. 5፡23-24  
ማር. 11፡25  
ሮሜ. 12፡18  
1ዮሐ. 1፡9-10  
 
መ. ፀሎት ልመናዎችን፣ ስለ ግል ፍላጎቶቻችን ጥያቄዎች ማቅረብንም ያካትታል፡፡  
ያዕ. 1፡5 ከእናንተ ማንም ጥበብ ቢጎድለው ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጠውን 
እግዚአብሔርን ይለምን ለእርሱም ይሰጠዋል፡፡ 
 
በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 
ማቴ. 6፡5-8  
ማቴ. 6፡25-34  
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ፀሎት - በ ‹‹ስውር ስፍራ›› የሚደረግ ጦርነት 
  
አንተ ግን ስትጸልይ፣ ወደ እልፍኝህ ግባ፣ መዝጊያህንም ዘግተህ በስውር ላለው አባትህ ጸልይ፣ 

በስውር የሚያይ አባትህም በግልጥ ይከፍልሀል፡፡ 
- ማቴዎስ 6፡6 

 
ኢየሱስ ‹‹በስውር ላለው አባታችሁ ፀልዩ›› እንጂ ‹‹በስውር ስፍራ ወዳለው አባታችሁ 
ህልምን አልሙ፡፡›› አላለም፡፡ ፀሎት ፈቃድን ማስገዛት ይጠይቃል፡፡ ወደ እልፍኛችን 
ከገባንና በራችንን ከዘጋን በኋላ ልናደርግ የሚቸግረን ትልቁ ነገር ቢኖር መፀለይ 
ነው፡፡ አእምሮአችንን ለፀሎታችን ልንጠቀምበት በምንችለው ሁኔታ ማዘጋጀት 
አስቸጋሪው ሥራችን ይሆናል፡፡ የመጀመሪያ ውጊያችን የሚሆነው ሀሳባችንን 
ማሰባሰብና ለፀሎት ራሳችንን መግዛት ነው፡፡ በግል የፀሎት ጊዜ ያለው ታላቁ ጦርነት 
ሀሳባችንን ማሰባሰብና ለፀሎት ያልተዘጋጀውን አዕምሮአችንን ለዚሁ መንፈሳዊ ስራ 
እንዲነሳሳ ማድረግ ነው፡፡ በፈቃዳችን ላይ ለተመሠረተ እና ለታሰበበት ፀሎት 
አዕምሮአችንን በዲሲፕሊን መግዛት መማር ይኖርብናል፡፡ 
 
ለፀሎት የተለየ ስፍራ ሊኖረን ይገባል፡፡ ያም ሆኖ ግን ወደዚህ ስፍራችን ስንገባ 
ሀሳባችን መባከን ይጀምራል፣ ‹‹ይህ መሰራት አለበት››፤ ‹‹ያኛውን ደግሞ ዛሬ መጨረስ 
ይኖርብኛል፡፡›› የሚሉ ሀሳቦች በአዕምሮአችን መመላለስ ይጀምራሉ፡፡ ኢየሱስ 
‹‹በራችሁን ዝጉ፡፡›› ነው ያለው፡፡ በፀሎት ወቅት የተረጋጋ የአዕምሮ ሁኔታን 
ለመፍጠር፣ የአዕምሮአችንን ደጆች ለሚያንኳኩ ስሜቶቻችን ሆን ብለን ደጃችንን 
በመዝጋት፣ እርሱን ብቻ ማሰብ ይኖርብናል፡፡ እግዚአብሔር በስውር አለ፡፡ ከ 
‹‹ስውር ስፍራውም›› ይመለከተናል፡፡ እርሱ የሚመለከተን፣ ሰዎች እኛን ወይም 
ራሳችን ራሳችንን እንደ ምንመለከተው አይደለም፡፡ እግዚአብሔር እኛን በሚያየን 
በዚህ ‹‹ስውር ስፍራ›› መኖር መለማመድ ስንጀምር እግዚአብሔርን መጠራጠር 
አይሆንልንም፡፡ ከማንም እና ከምንም ነገር በላይ ስለ እርሱ እርግጠኞች እንሆናለን፡፡ 
ወደዚህ ‹‹ስውር ስፍራ›› ስትገባ በእለት ተዕለት ሕይወትህ እግዚአብሔር በእርግጥ 
ትክክል እንደሆነ ታረጋግጣለህ፡፡ በሁሉም ጉዳዮች ላይ ከእግዚአብሔር ጋር 
የማውጋት ልማድ ይኑርህ፡፡ የማለዳው ጎህ ሲቀድ የሕይወትህን ደጆች ወለል 
አድርገህ ከፍተህ እግዚአብሔርን ማስቀደም መማር ካልጀመርክ፣ የቀን ውሎህ ሁሉ 
በተሳሳተ መስመር ላይ መሆኑን እንዳትዘነጋ፡፡ ነገር ግን የሕይወትህን ደጆች ከፍተህ 
‹‹በስውር ላለው አባትህ ፀሎት ካደረስክ››፣ በሕይወትህ የሚያለፉ ማህበራዊ ነገሮችህ 
ሁሉ የእግዚአብሔር የይሁንታ ማህተም ያረፈባቸው ይሆናሉ፡፡  

 (My utmost for His Highest በ አስዋልድ ቻምበር የተጻፈ) 
 
የምክር ሃሳብ፡- በግለህ ወደ ፀሎት በገባህ ጊዜ የሚደርስብህን የትኩረት መበታተን ችግር 
ለመቀነስ፣ ወደ አይምሮህ እየመጡ የሚያስቸግሩህ እና ኋላ ላይ ልትሰራቸው የሚገቡህን 
ነገሮች የምታሰፍርበት ማስታወሻ ደብተር አዘጋጅ፡፡ 
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ረ. ፀሎት ምልጃንና ስለሌሎች ሰዎች ፍላጎቶች መፀለይን ያካትታል፡፡ 
2ቆሮ. 1፡8-11 በእስያ ስለ ደረሰብን መከራችን፣ ወንድሞች ሆይ፣ ታውቁ ዘንድ እንወዳለንና፤ 
ስለ ሕይወታችን እንኳ ተስፋ እስክንቆርጥ ድረስ ከዓቅማችን በላይ ያለ ልክ ከብዶብን ነበር፤ 
አዎን፣ ሙታንን በሚያነሣ በእግዚአብሔር እንጂ በራሳችን እንዳንታመን፣ እኛ ራሳችን የሞትን 
ፍርድ በውስጣችን ሰምተን ነበር። እርሱም ይህን ከሚያህል ሞት አዳነን፣ ያድነንማል፤ 
እናንተም ደግሞ ስለ እኛ እየጸለያችሁ አብራችሁ ስትረዱን፣ በብዙ ሰዎች በኩል ስለ ተሰጠን 
ስለ ጸጋ ስጦታ ብዙዎች ስለ እኛ ያመሰግኑ ዘንድ፣ ወደ ፊት ደግሞ እንዲያድን በእርሱ ተስፋ 
አድርገናል። 
 
በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 
ኤፌ. 6፡18-20  
ቆላ. 4፡12  
  
ሠ. ፀሎት ምንም እንኳን የማይቋረጥና በማንኛውም ሰአት ልናደርገው የምንችለው 
ነገር ቢሆንም ለእርሱ የሚሆን የተለየ ሰዓት ሊኖረን ይገባል፡፡  
መዝ. 55፡17 በማታና በጠዋት በቀትርም እናገራለሁ፣ እጮኸማለሁ፣ ቃሌንም ይሰማኛል፡፡  
 
በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 
መዝ. 119፡62  
መዝ. 119፡164  
ዳን. 6፡10  
ሮሜ. 12፡12  
1ተሰ. 5፡17  
 
በ 1ተሰ. 5፤17 ላይ የተሰጠ አስተያየት 
‹‹የማያቋርጥ ፀሎት፣ በሚቻል ወቅት ሁሉ የሚደረግ፣ ቀጣይነት ያለው ፀሎት ማለት እንጂ 
አንድም ጊዜ የማይቆም ማለት አይደለም፡፡ ጳውሎስ ይህንን ጉዳይ ያነሳው ያለ ማቋረጥ 
ሃሳብን ለእግዚአብሔር ማስገዛት ፈታኝ በሆነበት የዕለት ተዕለት ሕይወታችን፣ በተቻለ መጠን 
ያለማቋረጥ ከእግዚአብሔር ሕብረት ስር የመሆንን አስፈላጊነት ለመግለፅ ነው፡፡›› 

 (Walvoord, John F., and Zuck, Roy B., The Bible Knowledge  
Commentary, (Wheaton, Illinois: Scripture Press Publications, Inc.) 1983, 1985.) 

  
4. ለእግዚአብሔር ማሳሰብ  

Our Daily Bread (መስከረም 19, 2004 እ.ኤ.አ.) 
 
እግዚአብሔር የማያውቀውን ነገር ልንነግረው አንችልም፡፡ ስንፀልይ የምንናደርገው 
ነገር ቢኖር እርሱ አስቀድሞ የሚያውቀውን ነገር በአንደበታችን ወየም በራሳችን ቃል 
ለእርሱ መልሶ መናገር ነው፡፡  
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ይህ ጉዳይ እንድንፀልይ የሚያበረታታን እንጂ ፀሎትን አላስፈላጊ የሚያደርገው 
አይደለም፡፡ ስለ እኛ እና ስላለንበት ሁኔታ በሚገባ ከሚያውቅ ሰው ጋር ያው 
የሚያውቀውን ጉዳይ ስናወራ እረፍት ይሰማናል፡፡ የእግዚአብሔር ምላሽ በሰጠነው 
መረጃ ላይ ሳይሆን እርሱ ስለእኛ ሁኔታ በሚያውቀው ፍፁም እውቀት ላይ 
የተመሰረተ መሆኑ ተደላድለን እንድንኖር ያደርገናል፡፡ በእኛ ላይ ተፅዕኖ ሊያሳድሩ 
የሚችሉ ያለፉ፣ የአሁኑ እና የወደፊቱ ሁኔታዎቻችንን ጠንቅቆ ያውቃልና፡፡ 
 
ኢየሱስ በማቴ. 6፡8 ላይ እንዳለው አባታችን ሁሉን ያውቃል፡፡ እርሱ ሃሳቦቻችንንና 
ፍላጎቶቻችንን ያውቃል፡፡ መንገዶቻችንን ጠንቅቆ ይረዳቸዋል (መዝ. 139፡3)፡፡ 
የልባችንን ጭንቀትና ስቃይ ይረዳል፤ የማያቋርጥ ተስፋ መቁረጥ የሚያደርስብንን 
የስሜት ጉዳትም ያውቃል፤ በውስጣችን ያሉ ሁለቱ ተቃራኒ ተፈጥሮዎች በነፍሳችን 
ላይ የሚያደርጉት ጦርነትም ከእርሱ የተሸሸገ አይደለም፡፡  
  
እንዲህ ከሆነ፣ ካሉብን ችግሮችና ተቃውሞዎች እንዴት እና በየትኛው ሰዓት 
መውጣት እንዳለብን ለማወቅ እግዚአብሔር ላይ የመታመን አስፈላጊነት 
አይታያችሁም? ሕይወታችን ሊታነፅ የሚችልበትን የተሻለ መንገድ እኛ 
ለእግዚአብሔር ልንጠቁም የምንችል ይመስላችኋል? በፍፁም፣ እግዚአብሔርን ምንም 
ነገር ልናስተምረው አንችልም፡፡ እርሱ ብቻውን እኛን ወደ ክብር የሚያደርሰውን 
ጎዳና ያውቃል፡፡ ካሉት መንገዶች ሁሉ፣ ለማንነታችን እና በእኛ ውስጥ እርሱ 
ላስቀመጠው ነገር የሚስማማውን ልዩ መንገድ መርጦልናል፡፡  
 
እግዚአብሔርን እውቀት ልናስገበየው አንችልም፡፡ ልናፈቅረውና ልንደላደልበት ግን 

እንችላለን፡፡ እርሱ ከኛ የሚጠይቀው ይህንን አንድ ነገር ነው፡፡ 
 
እግዚአብሔር ከመነሻው የመጨረሻውን ያውቃል፤ ስለዚህ በመካከል በሚፈጠሩ ነገሮች ላይ 

ሁሉ በእርሱ ልንታመን እንችላለን፡፡ 
 
5. ማጠቃለያ፡- በእግዚአብሔር ላይ ያለኝን መታመን በጨመርኩ መጠን እርሱ ለእኔ 
ባለው ፍቅር እርግጠኛ እየሆንኩ እሄዳለሁ፡፡ አንዳንዴ ነገሮች ከዚህ አስተሳሰብ 
ተቃራኒ ቢመስሉም፣ እግዚአብሔር ለእኔ ያለው ሃሳብ በጎና የሚጠቅመኝ ነው፡፡ 
ከዚህ ሃሳብ በተቃራኒው መሆን ከራሱ ባሕሪ ጋር መጋጨት ይሆናልና፡፡ 
 
ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 
መዝ. 34፡15  
መዝ. 37፡4-5  
መዝ. 86፡5  
መዝ. 145፡18-19  
ኤር. 10፡23  
1ዮሐ. 5፡14-15  
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እኔ ግን ዘወትር ከአንተ ጋር ነኝ፥ ቀኝ እጄንም ያዝኸኝ። እኔ ግን ዘወትር ከአንተ ጋር ነኝ፥ ቀኝ 
እጄንም ያዝኸኝ። በሰማይ ያለኝ ምንድር ነው? በምድርስ ውስጥ ከአንተ ዘንድ ምን እሻለሁ? 
የልቤ አምላክ ሆይ፥ ልቤና ሥጋዬ አለቀ እግዚአብሔር ግን ለዘላለም እድል ፈንታዬ ነው። 

(መዝሙር 73፡23-26) 
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ሐሳብ ማስፈሪያ 
 
የትምህርት ቁጥር 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
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_____________ _____________________________________________________________________________ 
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_____________ _____________________________________________________________________________ 
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_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
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1-4 የድነት እውነታዎች 
 
ልክ እንደ ተፈጥሮአዊ (አካላዊ) ልደት፣ መንፈሳዊ ልደት ወደ አዲስ ሕይወት 
የምንቀላቀልበት ደጃፍ ነው፡፡ የዚህ ትምህርት አላማ አዲስ አማኝ ጌታን ሲያገኝ 
(ሲቀበል) በሕይወቱ የሚከናወኑ ጥቂት ነገሮችን ማብራራት ነው፡፡ ከዚህ ስር 
ከተጠቀሱት በተጨማሪ ሌሎች መርሆዎች እና እውነቶች እንደሚኖሩ መዘንጋት 
የለብንም፡፡ 
 
1. ምህረትና ፀጋ 

‹‹ምህረት›› = ሊደርስብኝ የሚገባ ነገር፣ ሳይደርስብኝ ሲቀር 
‹‹ፀጋ›› = የማይገባኝ ነገር ሲሰጠኝ  

 
የእነዚህን ቃላት ትርጉም ለመረዳት ከፍጥነት በላይ በማሽከርከር ምክንያት የትራፊክ 
ፖሊስ የሚሰጠውን የቅጣት ወረቀት በምሳሌነት እንመልከት፡፡ 
  

‹‹መልካም ዕድል›› - ካልተያዙ 
‹‹ፍትህ›› - ከተያዙና የክስ ወረቀት ከተሰጥዎ 
‹‹ምህረት›› - ከተያዙ ነገር ግን የክስ ወረቀት ካልተሰጥዎ  
‹‹ፀጋ›› - ከተያዙ፣ የክስ ወረቀት ከተሰጥዎ፣ ነገር ግን ቅጣትዎን የትራፊክ 
ፖሊሱ ከከፈለልዎ  

 
2. ጳውሎስ፣ እኔ ከመዳኔ በፊት በእግዚአብሔር ፊት ምን እመስል እንደነበረ እና 
እግዚአብሔር ምን እንዳደረገልኝ ያብራራል፡፡ (አንዳንድ ቃሎችን እንዳስፈላጊነቱ 
ያብራሩዋቸው፡፡)  
ሮሜ. 3፡10-12 እንዲህ ተብሎ እንደተፃፈ፡- ፃድቅ የለም፣ አንድስ እንኳ፤ አስተዋይ የለም፣ 
እግዚአብሔርንም የሚፈልግ የለም፡፡ ሁሉ ተሳስተዋል፣ በአንድነትም የማይጠቅሙ ሆነዋል፣ 
ቸርነት የሚያደርግ የለም አንድስ እንኳ የለም፡፡ 
 
በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 
ሮሜ. 5፡6-10  
ኤፌ. 2፡1-9  
ኤፌ. 2፡12  
ኤፌ. 4፡17-19  
 
3. የእግዚአብሔር ልጁን በእኛ ፈንታ የመተካት መርህ/ቤዛነት 
ሀ. የእግዚአብሔር ጸጋ፣ አዳምና ሔዋን ባለመታዘት እግዚአብሔርን በበደሉበት 
ወቅት ተገልጧል፡፡ 
ዘፍጥረት 2፡15-17  
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አዳምና ሔዋን አንድ ሕግ ተሰጣቸው፤ እርሱንም አልታዘዙም፡፡ ከዚያም 
በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ለማግኘት ሞከሩ (ይህ የበለስ ቅጠሎችን ሰፍተው 
በመልበሳቸው ተመስሏል፡፡) እርስ በእርሳቸው ተካሰሱ፡፡ ለአመጻቸውም 
የሚገባቸውን አገኙ፤ ይህ ፍትህ ይባላል፡፡ ከዚያም እግዚአብሔር የማይገባቸውን ነገር 
ሰጣቸው፤ ይህ ደግሞ ፀጋ ይባላል፡፡ ይህም እግዚአብሔር ያዘጋጀው እንስሳ በእነርሱ 
ፈንታ በመታረዱ ተመስሏል፡፡ ምንም በደል የሌለበት እንስሳ በእነርሱ ኃጢአት 
ምክንያት ታርዷል፡፡ የዚህ እንስሳ መታረድ፣ ኋላ ለሚመጣውና ለሰው ልጆች ሁሉ 
ኃጢአት ራሱን ለመስቀል ሞት አሳልፎ ለሚሰጠው ለኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት 
ምሳሌው ነበር፡፡  
 
ለ. ፋሲካ - ሌላው የክርስቶስ በእኛ ምትክ/ቤዛ መሆን ምሳሌ 
ዘጸአት 12፡1-30 
 
በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 
ዮሐ. 1፡29  
1ቆሮ. 5፡7  
 
እስራኤላውያን በግብፅ የባርነት ቀንበር ስር ነበሩ፡፡ ጠቦት በእነርሱ ምትክ ተገደለ፡፡ 
የጠቦቱ ደም ባለበት ቤት ላይ ሁሉ የእግዚአብሔር ፍርድ ይከለከል ነበር፡፡ ጌታ 
ደሙን በመቃኖቹ ላይ እና በጉበኑ ላይ ሲመለከት «ፍርድ በዚህ ቤት ላይ አስቀድሞ 
ሆኗል ይላል፡፡››  
 
ሐ. ኢየሱስ ክርስቶስ ‹‹በእኛ ፈንታ›› መሞት ወይም ቤዛ መሆን፣ እግዚአብሔር ለእኛ 
ያዘጋጀው የድነት መንገድ ነው፡፡ 
ኢሳ. 53፡4-6 በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ ሕመማችንንም ተሸክሞአል፤ እኛ ግን እንደ ተመታ 
በእግዚአብሔርም እንደ ተቀሠፈ እንደ ተቸገረም ቆጠርነው። እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን 
ቈሰለ ስለ በደላችንም ደቀቀ፤ የደኅንነታችንም ተግሣጽ በእርሱ ላይ ነበረ በእርሱም ቍስል እኛ 
ተፈወስን። እኛ ሁላችን እንደ በጎች ተቅበዝብዘን ጠፋን፤ ከእኛ እያንዳንዱ ወደ ገዛ መንገዱ 
አዘነበለ፤ እግዚአብሔርም የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ አኖረ።  
 
በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 
2ቆሮ. 5፡21  
1ጴጥ. 3፡18  
 
4. የዳንኩት ስለሚገባኝ ሳይሆን (NOT BECAUSE I AM DESERVING) ከፍቅሩ 
የተነሳ ነው፡፡ 
ቲቶ 3፡3-7 እኛ ደግሞ አስቀድመን የማናስተውል ነበርንና፤ የማንታዘዝ፣ የምንስት፣ ለምኞትና 
ለልዩ ልዩ ተድላ እንደ ባሪያዎች የምንገዛ፣ በክፋትና በምቀኝነት የምንኖር፣ የምንጣላ፣ እርስ 
በርሳችን የምንጠላላ ነበርን። ነገር ግን የመድኃኒታችን የእግዚአብሔር ቸርነትና ሰውን 
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መውደዱ በተገለጠ ጊዜ እንደ ምሕረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብና 
በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ አዳነን እንጂ፣ እኛ ስላደረግነው በጽድቅ ስለ ነበረው ሥራ 
አይደለም፤ ያን መንፈስም በጸጋው ጸድቀን በዘላለም ሕይወት ተስፋ ወራሾች እንድንሆን፣ 
በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ላይ አትርፎ አፈሰሰው። 
 
በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 
ዮሐ. 6፡37  
ዮሐ. 6፡44  
ሮሜ. 3፡10-12  
ሮሜ. 4፡4-8  
ኤፌ. 1፡3-8  
 
5. በ ‹‹ክርስትና›› እና በ ‹‹ሐይማኖት›› መካከል ያለው ልዩነት ምንድ ነው?  
‹‹ሐይማኖት›› በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት እንዲኖርህ አንተ ራስህ አንድ ነገር 
ማድረግ ትችላለህ ብሎ ሲያስተምር፣ ‹‹ክርስትና›› ግን በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት 
እንዲኖርህ የሚያደርግህ ክርስቶስ በአንተ ፈንታ ያደረገልህ የመስቀል ስራ ብቻ ነው 
ብሎ ያስተምራል፡፡ 
 
ዮሐ. 14፡6 እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም 
 
ሐዋ. 4፡12 መዳን በሌላ በማንም የለም እንድንበት ዘንድ የሚገባን ለሰዎች የተሰጠ ስም 
ከሰማይ በታች ሌላ የለምና 
 
6. ኢየሱስ ስለ ድነት የሰጠው ጠቅለል ያለ ምልከታ (ዮሐ 5፡24)፤ ይህ ጥቅስ 
በቃላችን ልንይዘው የሚገባ ታላቅ ጥቅስ ነው)  
(ኢየሱስ እንዲህ አለ)፣ ‹‹እውነት እውነት እላች“ለው፣ ቃሌን የሚሰማ የላከኝንም የሚያምን 
የዘላለም ሕይወት አለው፣ ከሞትም ወደ ሕይወት ተሻገረ እንጂ ወደ ፍርድ አይመጣም፡፡ 
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ሐሳብ ማስፈሪያ 
 
የትምህርት ቁጥር 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
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1-5 የሰው ልጅ ማንነት 
 
1. የሰው ልጅ እግዚአብሔር ከፈጠረው ፍጥረት ሁሉ የተለየ ፍጥረት ነው፡፡ 
እግዚአብሔርን ያውቅ ዘንድ ‹‹መንፈስ›› የተሰጠው፣ የሰው ልጅ ብቻ ነበር፡፡ 
 

እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው፣ በአፍንጫውም የሕይወት 
እስትንፋስን እፍ አለበት፣ ሰውም ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ፡፡ 

(ዘፍጥረት 2፡7) 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ተሰ. 5፡23 የሰላምም አምላክ ራሱ ሁለንተናችሁን ይቀድስ መንፈሳችሁንም ነፍሳችሁንም 
ስጋችሁንም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ያለነቀፋ ፈፅመው ይጠበቁ፡፡ የሚጠራችሁ 
የታመነ ነው እርሱም ደግሞ ያደርገዋል፡፡ 
 
ሮሜ. 8፡16 የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራል፡፡ 
 
1ቆሮ. 14፡15 እንግዲህ ምንድ ነው፣ በመንፈስ እፀልያለሁ በአእምሮም ደግሞ እፀልያለሁ 
በመንፈስ እዘምራለሁ በአእምሮም ደግሞ እዘምራለሁ፡፡ 
 
ለደቀ መዝሙሩ ጠቃሚ መረጃ- ከላይ የቀረበው ስዕል በትምህርት 3-14 ላይ የሰፈረውና፣ 
ይበልጥ ውስብስብና መጽሐፍ ቅዱሳዊ የቤተ መቅደስ ተምሳሌትነት እስኪቀርብ ድረስ 
ሊያገለግል የሚችል ቀላል የመሸጋገሪያ መርጃ ስዕል መሆኑን ልብ ይበሉ፡፡ 
 

መንፈስ 

ነፍስ

ሰውነት(አካል)

መንፈስ - ስለ እግዚአብሔር
እውቀት እንዲኖረን 
የሚያደርገን፡፡  
ከእግዚአብሔር ጋር 
በመንፈሳችን እንገናኛለን፡፡

ነፍስ - ስለ ራሳችን እውቀት
እንዲኖረን የሚያደርግ፡፡ 
ስብዕና፣ አመክ•ዊ 
አስተሳሰብ፣ስሜት፣ አእምሮ፣ 

ሰውነት (አካል) - ስለ
አካባቢያችን እውቀት 
እንዲኖረን የሚያደርግ፡፡ 
ከግዑዙ አለም ጋር በስሜት 
ሕዋሶቻችን እንግባባለን፡፡ 
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2. እንስሳት በሞላ ‹‹መንፈስ›› ስለ ሌላቸው የእውቀታቸው አድማስ የተገደበ እና ስለ 
እግዚአብሔር እውቀት የሌላቸው መሆኑ ሊታወቅ ይገባል፡፡ (ዘፍ. 2፡7 
የሚመለከተው ሰውን ብቻ ነው::) 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ነፍስ 

 ሰውነት/አካል 

የእግኢአብሔር ዕውቀት
የላቸውም፤ ከእርሱም ጋር 
አይነጋገሩም፡፡ 
 

ነፍስ - የተለያየ መጠን ያለው 
ደመነፍሳዊ ስብእና፣ ስሜት፣ 
አእምሮ፣ ፈቃድ ወዘተ፡፡

ሰውነት (አካል) - ስለ
አካባቢያቸው እውቀት እንዲኖረን 
የሚያደርግ፡፡ 
 
ከግዑዙ አለም ጋር በስሜት 
ሕዋሶቻቸው ይግባባሉ፡፡ 

እንስሳት 
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ሐሳብ ማስፈሪያ 
 
የትምህርት ቁጥር 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
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1-6 የክርስቲያን ሁለቱ ተፈጥሮዎች 
 

እንዴት ነው የሰው ተፈጥሮን እና የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ተፈጥሮ ላገኝ 
የቻልኩት? 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

መንፈስ
ቅዱስ 
መንፈስ 

ነፍስ 

ነፍስ

ሰውነት 

ሰውነት

 
 የሰይጣን የጦር ስልት 

የእግዚአብሔርን እውነተኛ 
ባሕሪ በሐሰት ማዛበት 

ነው 

ዘፍ. 3፡6 
ለጥበብ መልካም 

(ማስተዋል) 
ለመብላት ያማረ (ሰውነት) 
ለአይን የሚያስጎመጅ (ለራስ 

ማድረግ) 

 አዳምና ሔዋን ከእግዚአብሔር 
ውጪ በመሆን 

«የሚታያቸውን›› ፍላጎት 
ለማርካት መረጡ 

ኢየሱስ ራሱን
በእግዚአብሔር ጥበቃ ላይ 
«ጥገኛ›› ለማድረግ መረጠ

ሉቃስ 4፡1-12 
ጌታን መፈተን (ማስተዋል) 
እንጀራ ማድረግ (ሰውነት) 
መንግስት (ኃብት) 

ኃጢያተኛ 
የሰው 
ባሕሪ 

ኃጢያተ
የሌለበት 
የእግዚአብሔ
ር መለኮታዊ 
ባሕሪ 
(መንፈሳዊ) 

ሀብት
ንብረት 

መንፈስ  
ቅዱስ 

 
 

መንፈስ 

መንፈስ
ቅዱስ 

መንፈስ 

ነፍስ 

ሰውነት 

 
 አዳም / ሔዋን  ኢያሱስ / 2ኛው አዳም  

ሀብት 
ንብረት 

እግዚአብሔር 
 

በመጽሐፍ ቅዱስ የተገለጡ 
የእግዚአብሔር ባሕሪያት 

 
ፍፁም፣ ቅዱስ፣ ሉአላዊ፣ ፍቅር፣ 
ታማኝ፣ ስህተት የማይሰራ፣ 

የማይዋሽ፣ ሙሉ በሙሉ እምነት 
ሊጣልበት የሚችል፣ ጻድቅ፣ 

የማይለወጥ  

ክርስቲያን 

1 

2 

7

8

4 

10

9

5 

(የሰው ልጅ ዋነኛ ችግር) 

3 

6 
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የስዕላዊ ገለጻው ማብራሪያ 
የሁለቱ ተፈጥሮዎች ምንጭ 

 
የዚህ ትምህርት አላማ አማኝ የሁለት ተፈጥሮዎች ባለቤት እንዲሆን ያደረጉንን 
ሁኔታዎች ግልፅ ማድረግ ነው፡፡ እዚህ ላይ በርካታ መሠረታዊ የሆኑ የመፅሐፍ ቅዱስ 
መርሆዎች ይቀርባሉ፡፡ እነዚህ መሠረታዊ መርሆዎች፣ በቀጣይ በተለየዩ የትምህርት 
ክፍሎች ስር የሚቀርቡትን የመፅሐፍ ቅዱስ እውነታዎች በይበልጥ እንድንረዳቸው 
አጋዥ ይሆኑናል፡፡ 
  
1. የእግዚአብሔር ባሕሪ - መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር ባሕሪ የገለጠውን 
እውነታ መገንዘብ እጅግ ጠቃሚ ነገር ነው፡፡ መንፈስ ቅዱስ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ በኩል 
የገለጠውን የእግዚአብሔርን ባሕሪ ከዚህ በመቀጠል እናያለን፡፡ እዚህ ላይ 
የእግዚአብሔርን ባሕሪ የምናወሳበት ምክንያት በእርሱ ላይ መታመናችን ምን ያህል 
ምክንያታዊና ተገቢ እንደሆነ ለማሳየት ነው፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስ የተገለጠውን 
የእግዚአብሔርን ባሕሪ በአመክኗዊ ሚዛን ላይ ስናስቀምጥ፣ እርሱን አለማመን ኢ-
ምክንያታዊ፣ በእርሱ ላይ መታመን ደግሞ ምክንያታዊ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ እርሱን 
ለመቃወም ወይም ታቅበን ለመኖር ምንም አይነት አሳማኝ ምክንያት የለንም፡፡ 
የወደቀው/የተበላሸው/አሮጌው የሰው ተፈጥሮ ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር ላይ 
ያምፃል፡፡ እግዚአብሔርን የማናምንበት ዋና ምክንያት እርሱ እንደኛ አይነት ባሕሪ 
ያለው ስለሚመስለን ነው፡፡ እርሱ እንደ እኛ አይነት ባሕሪ ቢኖረው እርሱን 
አለማመናችን ምክንያታዊ ይሆን ነበር፡፡ 
  
ዘዳ. 32፡3-4 የእግዚአብሔርን ስም እጠራለሁና፤ ለአምላካችን ታላቅነትን ስጡ። እርሱ 
አምላክ ነው፤ ሥራውም ፍጹም ነው፤ መንገዱም ሁሉ የቀና ነው፤ የታመነ አምላክ፣ ክፋትም 
የሌለበት፣ እርሱ እውነተኛና ቅን ነው።  
 
በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 
ኢዮብ 34፡10  
ዕብ. 6፡18  
1ዮሐ. 4፡16  
ሚል. 3፡6  
 
2. የሰይጣን የጦር ስልት- የሰይጣን ዋና የጦር ስልት ሰዎች በእግዚአብሔር ባሕሪ ላይ 
ያላቸውን እምነት በመሸርሸር እግዚአብሔር ሊታመን የማይችል አምላክ እንደሆነ 
ማሳመን ነው፡፡ ለአብነት- በዘፍጥረት 3፡1-5 ሰይጣን፣ እግዚአብሔር ከአዳምና ሔዋን 
አንዳች የሚጠቅም ነገር እንደ ደበቀባቸው፣ የእነርሱንም መልካም ነገር የማይሻ 
እንደሆነ በእጅ አዙር በመንገር፣ በውስጣቸው ጥርጥርን በመዝራት እግዚአብሔርን 
ውሸታም ለማድረግ ያደረገውን ሴራ ያስተዉሉዋል፡፡  
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ዘፍ. 3፡1-5 እባብም እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠረው ከምድር አውሬ ሁሉ ይልቅ ተንኮለኛ 
ነበረ፡፡ ሴቲቱንም፡- በውኑ እግዚአብሔር ከገነት ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ አዟልን? አላት፡፡ 
ሴቲቱም ለእባቡ አለችው፡- በገነት ካለው ከዛፍ ፍሬ እንበላለን ነገር ግን በገነት መካከል 
ካለው ከዛፉ ፍሬ እግዚአብሔር አለ እንዳትሞቱ ከእርሱ አትብሉ አትንኩትም፡፡ እባብም 
ለሴቲቱ አላት ሞትን አትሞቱም ከእርስዋ በበላችሁ ቀን ዓይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ 
እግዚአብሔርም መልካሙን እና ክፉውን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ 
ነው እንጂ፡፡  
 
3. አዳምና ሔዋን በተፈጠሩ ጊዜ እንደሌሎቹ የእግዚአብሔር ፍጥረታት ሁሉ፣ እንከን 
የለሽ (perfect) ነበሩ፡፡ ሙሉ እና ምንም ሳይጎድላቸው ፍፁም የረኩ (complete 
and totally satisfied) ነበሩ፡፡ ያደርጉት የነበረው ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር ባሕሪ 
አንፃር የተጣጣመና የተዋሀደም ነበር፡፡ በዚህ ወቅት ሞት አልነበረም፡፡  
 
ሮሜ. 5፡12 ስለዚህ ምክንያት ኃጢአት በአንድ ሰው ወደ አለም ገባ፣ በኃጢአትም ሞት፣ 
እንደዚሁም ሁሉ ኃጢአትን ስላደረጉ ሞት ለሰው ሁሉ ደረሰ … 
 
1ቆሮ. 15፡21-22 ሞት በሰው በኩል ስለ መጣ … ሁሉ በአዳም እንደ ሚሞቱ … 
 
4. እና 5. አዳምና ሔዋን በእግዚአብሔር ላይ ያላቸውን መደገፍ ወደጎን በመተው፣ 
በራሳቸው ላይ በመተማመን፣ ሰይጣን በእግዚብሔር ባሕሪ ላይ የተናገረውን የውሸት 
ቃል አደመጡ፡፡ ከእግዚአብሔር ውጪም በራሳቸው አይን እርካታን ለማግኘት 
ተራመዱ፡፡ በእግዚአብሔር ላይ ካላቸው መታመን ለመውጣት መወሰናቸውን 
የሚያመላክቱ ሦስት ማሳያዎች አሉ፡፡ (1) የሰው ማስተዋል/human understanding 
(ለጥበብ መልካም እንደሆነ አዩ)፣ (2) የሰውነት ፍላጎት/appetites of the body 
(ለመብላት ያማረ እንደሆነ አዩ)፣ እና (3) ሐብት/possessions (ለዓይን እንደ 
ሚያስጎመጅ አዩ)፡፡ ዛሬም የዘወትር ፈተናዎቻችን ከነዚህ በአንዱ ውስጥ 
ይወድቃሉ)፡፡ ‹‹በራስ የመተማመን ዝንባሌ›› የሰው ልጆች ችግር ‹‹ሥር›› እንዲሁም 
እኛና አለሙ ሁሉ በእግዚአብሔር ላይ ለምናደርገው አመፅ ዋነኛ አነሳሽ ምክንያት 
መሆኑን መገንዘብ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው፡፡  
 
ዘፍ. 3፡6 ሴቲቱም ዛፉ ለመብላት ያማረ እንደሆነ ለዓይንም እንደሚያስጎመጅ ለጥበብም 
መልካም እንደሆነ አየች ከፍሬውም ወሰደችና በላች ለባልዋም ደግሞ ሰጠችው እርሱም 
ከእርስዋ ጋር በላ፡፡ 
 
6. በሰው ዘር ውስጥ የተወለደ ማንኛውም ግለሰብ፣ የአዳምን ኃጢአተኛ ባሕሪ 
በአባታቸው በኩል ይካፈላሉ፡፡ (በስዕሉ ላይ በጥቁር ዛፍ የተመሰለው ነው)፡፡  
 
ዘፍ. 5፡3 አዳምም ሁለት መቶ ሰላሳ አመት ኖረ ልጅንም በምሳሌው እንደ መልኩ ወለደ 
ስሙንም ሴት ብሎ ጠራው፡፡ 
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7. ኢየሱስ በሰው የዘር ግንድ ውስጥ ተወለደ፤ ነገር ግን ኃጢአት ከሌለበት አባት 
ተወለደ፡፡ ኋለኛው አዳም ኢየሱስ፣ ከውድቀት በፊት እንደ ነበረው ፊተኛው አዳም 
ኃጢአት የለሽ ማንነትን ይዞ ተወለደ፡፡ ኢየሱስ በሕይወቱ ዘመን ያሳየው ቅዱስ 
ባሕሪ፣ እግዚአብሔር ለአዳም አስቀድሞ የወሰነለት ባሕሪ ነበር፡፡ 
 
ቆሮ. 15፡45-46 ፊተኛው ሰው አዳም ሕያው ነፍስ ሆነ ተብሎ ተፅፋል ኋለኛው አዳም 
ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ሆነ፡፡ ነገር ግን አስቀድሞ ፍጥረታዊው ቀጥሎም መንፈሳዊው ነው 
እንጂ መንፈሳዊው መጀመሪያ አይደለም፡፡  
 
ሮሜ. 5፡19 በአንዱ ሰው አለመታዘዝ ብዙዎች ኃጢአተኞች እንደሆኑ እንዲሁ ደግሞ በአንዱ 
መታዘዝ ብዙዎች ፃድቃን ይሆናሉ፡፡ 
 
8. እና 9. ልክ አዳም እንደ ተፈተነ ኢየሱስም በተመሳሳይ ሦስት አቅጣጫዎች ላይ 
ተፈተነ፡፡ ነገር ግን ኢየሱስ ሰይጣን ያቀረበለትን በራስ የመታመን ግብዣ ወደጎን 
በመተው ራሱን በእግዚአብሔር ጥበቃ ስር አሳልፎ በመስጠት ለመኖር ወሰነ፡፡  
 
10. በማመን ወቅት አዲሱ አማኝ በመንፈሳዊ ዘር ውስጥ ይወለዳል፡፡ የመለኮታዊ 
ባሕሪንም በመንፈስ ቅዱስ አማካኘነት ይካፈላል፡፡ ጠቃሚ መልዕክት፡- በዚህን 
ወቅትም ሆነ ኋላ ላይ የሰው ሐጢአተኛ ባሕሪ/አሮጌ ተፈጥሮ/የወደቀ ማንነት ፈፅሞ 
የሚሻሻል አይደለም፡፡ (ገላ. 5፡17 ይመልከቱ) 
 
ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 
ዮሐ. 3፡3፣6  
ሮሜ. 7፡14-25  
ገላ. 5፡16-23  
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ሐሳብ ማስፈሪያ 
 
የትምህርት ቁጥር 
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1-7 ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሕብረት ማድረግ 
 
ለደቀ መዝሙር አድራጊው (አሰልጣኙ) ጠቃሚ መልዕክት፡- በዚህ ትምህርት ውስጥ 
የተካተቱ ነጥቦች፣ ሰልጣኙ ደቀ መዝሙር የሚሰለጥነው አማኝ ሊያውቀው የሚገባውና 
በተለይም በሕይወቱ የመጀመሪያ ጊዜያት ጠንቅቆ ሊረዳቸው የሚገባቸው ጠቃሚ ሃሳቦች 
ናቸው፡፡ እነዚህን ነጥቦች ለሰልጣኙ ደቀ መዝሙር በምታስረዳበት ወቅት ነጥቦቹን በአግባቡ 
ካልተረዳ በሕይወቱ ላይ የሚያስከትለውን ውጤት እንዲገነዘብ እርዳው፡፡  
 
1. መንፈስ ቅዱስ አካል እንዳለው አውቄ ከእርሱ ጋር አብሬ መስራት አለብኝ፡፡ 
ምክንያቱም እርሱ እግዚአብሔር ነውና፡፡ መንፈስ ቅዱስን አካል የሌለው፣ የሆነ 
‹‹አነሳሽ›› ወይም ‹‹ተፅዕኖ ፈጣሪ›› አድርጌ ማሰብ የለብኝም፡፡  
 
ሐዋ. 5፡3-4 ጴጥሮስም፡- ሐናንያ ሆይ መንፈስ ቅዱስን ታታልልና ከመሬቱ ሽያጭ ታስቀር 
ዘንድ ሰይጣን በልብህ ስለም ሞላ? ሳትሸጠው የአንተ አልነበረምን? ይህ ነገር ስለምን በልብህ 
አሰብህ? እግዚአብሔርን እንጂ ሰውን አልዋሸህም አለው፡፡  
 
በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 
1ቆሮ. 2፡10-11  
ኤፌ. 4፡30  
ኢዮብ 33፡4  
 
መንፈስ ቅዱስ አካል አለው፡፡ ተፅዕኖ አድራጊ፣ ወይም ኃይል፣ ወይም አነሳሽ ሳይሆን 
እግዚአብሔር ነው፡፡ እንደ የልብ ወዳጅ ነው፡፡ በእርግጥ ከዚህም በላይ ነው፡፡ 
ከእርሱ ጋር ያለኝ ግንኙነት በብዙ መልኩ በመልካም ትዳር ውስጥ ያለን ቁርኝት 
ይመስላል፡፡ የትዳር ግንኙነት መገለጫዎች ምንድን ናቸው? መከባበር? ግንኙነት? 
መግባባት? መንከባከብ?  
 
2. የእርሱ መቅደስ በሆንኩት፣ በእኔ ውስጥ ይኖራል፡፡ የእርሱ ነኝ (ወደድኩም 
ጠላሁም)፡፡ እርሱ በእኔ ላይ ያለው ባለቤትነት፣ ስለጉዳዩ እውቀት ካገኘሁ በኋላ 
የሚረጋገጥ እውነት አይደለም፡፡  
 
1ቆሮ. 3፡16 የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ የእግዚአብሔርም መንፈስ 
እንዲኖርባችሁ አታውቁምን? 
 
1ቆሮ. 6፡19-20 ወይስ ስጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ 
ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን? በዋጋ ተገዝታኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁም 
ስለዚህ በስጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ፡፡ 
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እግዚአብሔር የክርስቲያኖች ባለቤት የመሆኑ ጉዳይ፣ በአማኙ እውቅና መስጠት ላይ 
ያልተመሰረተ እውነታ ነው፡፡ ገሀድ የሆነውን ይህን እውነት ከመቀበል ውጪ፣ 
የእርሱን ባለቤትነት እኔ ልሰጠው አልችልም፡፡ አዲስ አማኞች ከዚህ ቀደም ስለ 
እግዚአብሔር የሳሉት ስዕል ስለማይኖር ብዙውን ጊዜ ይህን እውነት ለመቀበል 
አይቸገሩም፡፡ በተቃራኒው፣ የሰነበቱ ክርስቲያኖች በእውቀት ደረጃ እውነታውን 
ቢቀበሉም፣ ተግባራዊነቱን መለማመድ ግን ሲቸግራቸው ይሰተዋላል፡፡ የባለቤትነት 
መገለጫዎች ምንድን ናቸው? በባለቤትነት ውስጥ ተቀባይነት የሚያገኙት መብቶች 
እና ስልጣኖች ምን አይነት ናቸው? 
  
3. የእግዚአብሔር ስለ መሆኔ፣ መንፈስ ቅዱስ ማህተሜ (መያዣዬ፣ ዋስትናዬ፣ 
ማስረጃዬ) ነው፡፡ 
 
ሮሜ. 8፡9፣… እናንተ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር፣ በመንፈስ እንጂ 
በሥጋ አይደላችሁም፡፡ የክርስቶስ መንፈስ የሌለው ከሆነ ግን ይኸው የእርሱ ወገን 
አይደለም፡፡  
 
በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 
ሮሜ. 8፡14-16  
2ቆሮ. 1፡21-22  
2ቆሮ. 5፡5 
ገላ. 4፡6  
ኤፌ. 1፡13-14  
1ዮሐ. 4፡13 
 
መንፈስ ቅዱስ፣ እግዚአብሔር እኔን ስለማዳኑ ማረጋገጫ ነው፡፡ መንፈስ ቅዱስን 
መጠማትና ከእርሱም ምሪትና መመሪያዎች ጋር መተባበር ይገባናል፡፡ ሰልጠኙ ደቀ 
መዝሙር፣ በየዕለቱ በደቀ መዝሙር አድራጊው (አሰልጣኙ) ላይ ያለውን መደገፍ 
እየቀነሰ፣ በመንፈስ ቅዱስ ላይ ያለውን መደገፍ ደግሞ እየጨመረ ማደግ 
ይኖርበታል፡፡ ሰልጣኙ ደቀ መዝሙር፣ መንፈስ ቅዱስ በእርሱ የዕለት ተዕለት 
ሕይወት ውስት በመግባት ሕይወቱን ለመምራት ለሚያደርገው ፍላጎት እውቅና 
መስጠት ይገባዋል፡፡  
 
4. መንፈስ ቅዱስ በየዕለቱ ላለኝ ሕይወት ዕቅድ አለው፡፡ ከእርሱ እንድማርና 
አንድታዘዘው ይሻል፡፡ በራሴ ዕቅድ እንድነዳ አይወድም፡፡  
 
መዝ. 139፡16 (አ.መ.ት.) ዐይኖችህ ገና ያልተበጀውን አካሌን አዩ፤ ለእኔ የተወሰኑልኝም 
ዘመናት፣ ገና አንዳቸው ወደ መኖር ሳይመጡ፣ በመጽሐፍህ ተመዘገቡ።  
 
በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 
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ኤር. 10፡23  
ኤር. 29፡11  
ዮሐ. 14፡16-17  
ዮሐ. 14፡26  
ዮሐ. 16፡13-15  
1ቆሮ. 2፡9-14  
 
ደቀ መዝሙር፣ በእግዚአብሔር ዕቅድ ላይ መደገፍ ይኖርበታል፡፡ እግዚአብሔር 
እንድከተለው እንጂ የእኔ አገልጋይ እንደሆነ አንዳስበው አይሻም፣ በእኔ እቅድ ውስጥ 
መግባት እንዳለበትና፣ የእርሱ እርዳታ እንደሚያስፈልገኝ ባሰብኩ ቁጥር ሊረዳኝ 
እንደሚገባው አድርጌ እንድቆጥረውም አይፈልግም፡፡ እርግጥ ነው፣ የቀናትና 
የወደፊት ጊዜ ጊዜያዊ ዕቅዶች ለማውጣት መከልከል የለብኝም፡፡ ይህን ሳደርግ ግን 
እግዚአብሔር በማንኛውም ወቅት የእኔን ዕቅዶች ሊቀይራቸው እንደሚችል መዘንጋት 
የለብኝም፡፡ 
 
5. ወደ እግዚአብሔር አብ ይማልድልኛል፣ ፀሎትም ያስተምረኛል፡፡  
 
ሮሜ. 8፡26፣27 እንዲሁም ደግሞ መንፈስ ድካማችንን ያግዛል፤ እንዴት እንድንጸልይ 
እንደሚገባን አናውቅምና፣ ነገር ግን መንፈስ ራሱ በማይነገር መቃተት ይማልድልናል፤ 
ልብንም የሚመረምረው የመንፈስ አሳብ ምን እንደ ሆነ ያውቃል፣ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ 
ስለ ቅዱሳን ይማልዳልና።  
 
በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 
ኤፌ. 2፡18  
ኤፌ. 6፡17-18  
ይሁዳ 20  
 
ደቀ መዝሙር በፀሎት፣ ቃሉን በማንበብና ትምህርቶችን በማዳመጥ፣ ከመንፈስ 
ቅዱስ ጋር ያለውን ንቁና የማይቋረጥ ግንኙነት መጠበቅ አለበት፡፡  
 
6. መንፈስ ቅዱስ ከክርስቶስ አለማቀፋዊ አካል (ከእውነተኛ አማኞች ሁሉ) ጋር 
አንድ እሆን ዘንድ አጥምቆኛል፡፡ (ይህ፣ ስለ ውሀ ጥምቀት ሳይሆን ስለ መንፈስ 
ጥምቀት ነው የሚያውራው)፡፡ 
 
ማቴ. 3፡11 እኔስ ለንስሐ በውኃ አጠምቃችኋለሁ፤ ጫማውን እሸከም ዘንድ የማይገባኝ ከእኔ 
በኋላ የሚመጣው ግን ከእኔ ይልቅ ይበረታል፤ እርሱ በመንፈስ ቅዱስ በእሳትም 
ያጠምቃችኋል፤ 
1ቆሮ. 12፡12-13 አካልም አንድ እንደ ሆነ ብዙም ብልቶች እንዳሉበት ነገር ግን የአካል ብልቶች 
ሁሉ ብዙዎች ሳሉ አንድ አካል እንደ ሆኑ፣ ክርስቶስ ደግሞ እንዲሁ ነው፤ አይሁድ ብንሆን 
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የግሪክ ሰዎችም ብንሆን ባሪያዎችም ብንሆን ጨዋዎችም ብንሆን እኛ ሁላችን በአንድ መንፈስ 
አንድ አካል እንድንሆን ተጠምቀናልና። ሁላችንም አንዱን መንፈስ ጠጥተናል። 
 
ደቀ መዝሙር፣ አንድና ብቸኛ ከሆነችው ቤተክርስቲያን ጋር በመንፈስ ቅዱስ 
በመተሳሰር አለማቀፋዊ ከሆነው የክርስቶስ አካል ማሕበርተኞች ጋር ያለውን 
አንድነት ሊረዳ ይገባል፡፡ 
 
7. ለማያምኑ፣ ስለ ኢየሱስ እንድመሰክር ሊጠቀምብኝ ይወዳል፡፡ 
 
ማር. 13፡11 ሲጐትቱአችሁና አሳልፈው ሲሰጡአችሁም ምን እንድትናገሩ አስቀድማችሁ 
አትጨነቁ፣ ዳሩ ግን በዚያች ሰዓት የሚሰጣችሁን ተናገሩ፤ የሚነግረው መንፈስ ቅዱስ ነው 
እንጂ እናንተ አይደላችሁምና። 
 
በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 
ዮሐ. 15፡26  
ዮሐ. 16፡8-11  
ሐዋ. 1፡8  
 
መንፈስ ቅዱስ እኛን ልጆቹን በመጠቀም፣ የማያምኑ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶን ወደ 
ማመን እንዲደርሱ ይረዳቸው ዘንድ ይሻል፡፡ ይህንን ለማድረግ ሁለት ነገሮችን 
እንድናደርግ ይረዳናል፡፡ አንደኛ ቃሉን እንድንናገር፤ ሁለተኛ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ 
የሆነውን የኢየሱስን ሕይወት እንድንኖር፡፡ ምሳሌ ስለ መሆን ቅዱስ ፍራንሲስ በአንድ 
ወቅት እንዲህ ብሏል፡- «ወንጌልን ስበክ፣ አስፈላጊ ሲሆን ደግሞ ቃላትን ተጠቀም፡፡›› 
 
8. ሌሎችን አገለግልበት ዘንድ የሰጠኝን የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ(ዎች) ሊጠቀም 
ይፈልጋል፡፡  
 
ሮሜ. 12፡4-8 በአንድ አካል ብዙ ብልቶች እንዳሉን፣ የብልቶቹም ሁሉ ሥራ አንድ 
እንዳይደለ፣ እንዲሁ ብዙዎች ስንሆን በክርስቶስ አንድ አካል ነን፣ እርስ በርሳችንም 
እያንዳንዳችን የሌላው ብልቶች ነን። እንደ ተሰጠንም ጸጋ ልዩ ልዩ ስጦታ አለን፤ ትንቢት 
ቢሆን እንደ እምነታችን መጠን ትንቢት እንናገር፤ አገልግሎት ቢሆን በአገልግሎታችን እንትጋ፤ 
የሚያስተምርም ቢሆን በማስተማሩ ይትጋ፤ የሚመክርም ቢሆን በመምከሩ ይትጋ፤ የሚሰጥ 
በልግስና ይስጥ፤ የሚገዛ በትጋት ይግዛ፤ የሚምር በደስታ ይማር። 
 
በተጨማሪ ተከታዮቹን ጥቅሶች ይመልከቱ፡- 
ማር. 9፡35  
1ቆሮ. 12፡4  
1ቆሮ. 12፡7-11  
ፊል. 2፡3-4  
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1ጴጥ. 4፤10-11  
 
በእግዚአብሔር ዕቅድና አላማ ውስጥ እያንዳንዱ ደቀ መዝሙር ልዩ ነው፡፡ መንፈስ 
ቅዱስ በአማኞች መካከል የትብብር ሥራ እና ተሳትፎን መፍጠር ይፈልጋል፡፡ 
(ኢየሱስ በዮሐ. 13፡35 ላይ «እርስ በእርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ፣ ደቀመዛሙርቴ 
እንደሆናችሁ ሰዎች ሁሉ በዚያ ያውቃሉ›› ብሏል፡፡) ሌሎች አማኞች የእኔን ፍላጎት 
ብቻ ሲያሟሉ እንዳይ አይሻም፡፡ መንፈስ ቅዱስ አማኞችን በእኔ ውስጥ ሆኖ 
ሊያገለግላቸውም ይፈልጋል፡፡  
 
9. እርሱ ብቻውን፣ እኔ ውስጥ እና በእኔ ውስጥ፣ መንፈሳዊ ሕይወትን ይሠራል፡፡ 
 
ዮሐ. 6፡63 ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው፤ ሥጋ ምንም አይጠቅምም፤ እኔ የነገርኋችሁ ቃል 
መንፈስ ነው ሕይወትም ነው። 
 
2ቆሮ. 3፡6 እርሱም ደግሞ በመንፈስ እንጂ በፊደል ለማይሆን ለአዲስ ኪዳን አገልጋዮች 
እንሆን ዘንድ አበቃን፤ ፊደል ይገድላልና መንፈስ ግን ሕይወትን ይሰጣል። 
 
መክ. 3፡14 እግዚአብሔር ያደረገው ሁሉ ለዘላለም እንዲኖር አወቅሁ፤ ሊጨመርበት ወይም 
ከእርሱ ሊጐድል አይቻልም፤ እግዚአብሔርም በፊቱ ይፈሩ ዘንድ አደረገ። 
 
ዘላለማዊ የሆነ ዋጋ ያለው ማንኛውም ነገር የሚመነጨው ከመንፈስ ቅዱስ ነው፡፡ 
ከዚህ ሰውነት እስክላቀቅ ድረስ በራሴ ላይ እንድታመን የሚያደርገኝ ፈተና 
አይቋረጥም፡፡ ይህን ዝንባሌ ደቀ መዝሙሩ ሊገነዘብ ይገባል፡፡ አለበለዚያ ራሱን 
ጤነኛ እንዳልሆነ አማኝ ሊቆጥር ይችላልና፡፡ 
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ሐሳብ ማስፈሪያ 
 
የትምህርት ቁጥር 
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1-8 መደበኛና የማያቋርጥ የክርስቲያን እድገት 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
አስተውሉ፡- ራስን መስጠት (መማረክ) ሁለት ክፍሎች አሉት፡፡ 
 
1. የመጀመሪያው፣ ፈቃድን የመስጠት ውሳኔ ነው፡፡ (ሕይወቴ የእርሱ እንደሆነ እውቅና 
መስጠትና በእርሱና በእኔ መካከል ያለው ግንኙነት የጌታና-የአገልጋይ ግንኙነት መሆኑን 
ማረጋገጥ ይኖርብኛል፤ ይህም ማለት የእርሱን ‹‹ጌትነት›› መቀበል ማለት ነው)፡፡  
 
2. ሁለተኛው ክፍል ደግሞ፣ ከላይ የተገለፀው ውሳኔዬ በየቀኑ፣ በእውቀቴና በባሕሪዬ ላይ 
እንዲገለጥ የመፍቀድ ሂደት ነው፡፡ መንፈስ ቅዱስ የበለጠ እንድበስልና ፍሪያማ ክርስቲያን 
እንደሆን የመለወጥ ስራውን እንዲሰራ እንድፈቅድለትና እንድተባበረው ይሻል፡፡  
 
አስተውሉ፡- የአንድ ጊዜ ‹‹ፈቃድን›› ለመስጠት የመማረክ ውሳኔ፣ በየዕለቱ በባሕሪያችን ላይ 
ያለንን ቁጥጥር አሳልፎ በመስጠት ቀጣይ ውሳኔዎች መደገፍ አለበት፡፡ 
 
አስተውሉ፡- ‹‹ውስጣዊ ለውጥ›› ‹‹ውጫዊ የሆነ የባሕሪ ለውጥ››ን ያመጣል፡፡ 
 
‹‹እውነተኛ መማረክ (መሰጠት)፣ ውጫዊ ሕይወታችንን ብቻ መስጠት ሳይሆን 
ፈቃዳችንን መስጠት ማለት ነው፡፡ ይህ ከሆነ መማረክ ሙሉ ይሆናል፡፡ 
በሕይወታችን የሚያጋጥመን ትልቁ አስቸጋሪ ወቅት ፈቃዳችንን የምናስማርክበት ጊዜ 
ነው፡፡ እግዚአብሔር የሰው ልጅ ፈቃዱን እንዲሰጠው አያስገድድም፣ ደግሞም 
አይለምንም፡፡ ግለሰቡ ራሱ በፈቃዱ ራሱን እስኪያቀርብለት ድረስ በትዕግስት 
ይጠባበቃል እንጂ፡፡ 
 
ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ ‹‹እኔን መከተል የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ›› ማቴ. 16፡24፡፡ ራስህን 
ከሰጠህ በኋላ … ከዛስ? በሕይወትህ ዘመን በሞላ፣ ከእርሱ ጋር ያልተቋረጠ ሕብረት 
ለማድረግና እንድ ለመሆን፣ መትጋት አለብህ፡፡ 

ሀለጌለሀለ
ሀለሀጌጌለ
ሀለጌለሀለ

እ አ
ካ
ላ
ዊ
  
ሞ
ት

 ሀለሀለሀ
ለሀለሀለ 

እኔ

ውሳኔ
ውሳኔ

ጌታ

ጌታ

እኔ

እኔ

እኔ

ል
ደ
ት

ጌታ እኔ
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ቀደም ባለው ገጽ ላይ የሰፈረውን ስዕል አንድ በአንድ እንመልከት፡፡ 
  
 

መንፈሳዊ እድገት ቀጣይ እንዲሆን፣ አማኙ ከኢየሱስ ጋር፣ ‹ማን ነው ይህንን የእድገት
ሂደት ማስቀጠል የሚችለው› በሚለው ጥያቄ ላይ መግባባት ላይ መድረስ አለበት፡፡ ይህ 
ውሳኔ ጌታን በመቀበል ጊዜ የተወሰነ ቢሆንም የውሳኔው ምንነት ግልጽ የሚሆነውና 
ተቀባይነቱም የሚረጋገጠው ዘግይቶ ነው፡፡ ብዙውን ጊዜ አማኝ በመጽሐፍ ቅዱስ 
የተገለጠውን የጌታ-አገልጋይ ግንኙነት እንዲቀበል የሚያደርጉት ሦስት አነሳሾች አሉ፡- 1) 
ስደት፣ 2) አስቸጋሪ ወቅቶችና 3) ግለሰብ ተኮር የደቀ መዝሙርነት ስልጠና ናቸው፡፡ 

ውሳኔ 
በመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ አማካኝነት፣ የማያምነው ሰው የራሱን ተስፋ ቢስነት በመመልከት
ይቅርታና ድነት ለማግኘት ወደ ጌታ ‹‹በውሳኔ›› ይመጣል፡፡ 

ጌታ እኔ 
አዲሱ አማኝ የዘላለም ሕይወት ይቀበላል፤ እናም ጌታ፣ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ወደ
ሕይወቱ ይገባል፡፡ በዚህ የእድገት ደረጃ ወቅት አዲሱ አማኝ «በውጫዊ ባሕሪዎች›› ለውጥ 
ላይ ማተኮሩ አይቀርም፡፡  

ሀለሀለሀሀ
ሀለሀሀሀለ
ሀለሀሀሀለ
ሀለሀሀሀለ 

ይህ ስዕል የሚያመለክተው፣ በቤተሰብ፣ በጓደኞች፣ በመገናኛ ብዙሃን በባህላችን፣ ወዘተ
ተጽእኖ ምክኒያት ከልደት አንስቶ ጌታን እስከ ተቀበልንበት ድረስ ያካበትነው ለሕይወት 
ያለን አስተሳሰብና ለሕይወት የምንሰጠው ዋጋ ነው፡፡ ይህ አስተሳሰብ (ምልከታ) ጌታን 
በምንቀበልበት ወቅት ከመቅጽበት አይጠፋም፡፡ አማኙ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለማቋረጥ 
መጓዝና ከእርሱ መማር ይገባዋል፡፡ የደቀ መዝሙርነት ስልጠና ይህን ለማሳካት ጠቃሚ 
መሳሪያ ነው፡፡ 
 
አስተውሉ፡- እነዚህ እውቀቶች በአብዛኛው ከእግዚአብሔር ጋር የሚቃረኑ ናቸው፡፡ ይህን 
የለውጥ መንገድ፣ እርሱ ራሱ በአግባቡ ይመራዋል፡፡ 
አስተውሉ፡-  ‹‹ሀ›› የሚወክለው = ከእግዚአብሔር በተቃራኒው ያለው እውቀት  
  ‹‹ለ›› የሚወክለው = ከእግዚአብሔር ጋር የማይቃረን እውቀት 

ውሳኔ 

ጌታ 

እኔ 

ይህ ስዕል ደግሞ፣ በራሱ መተማመን ያቆመና ክርስቶስ በሕይወቴ የጌትነቱን ሥፍራ ሊይዝ
ይገባዋል ያለን አማኝ ሕይወት ይወክላል፡፡ ይህ ሰው እግዚአብሔር ብቻ ሕይወቱን 
ሊቆጣጠር የተገባው እንደሆነ የተረዳ አማኝ ነው፡፡ 

ጌታ 

እኔ 

የዕድገት ሂደት፡ በፈቀድኩለት መጠን፣ እግዚአብሔር ቃሉንና ሁኔታዎችን (አካባቢዬን)
በመጠቀም ሊለውጥ የሚፈልገውን የአስተሳሰቤን ክፍል ቀስ በቀስ መጠቆም 
ይጀምራል፡፡ ይህ ሂደት ‹‹መቀደስ››´ ይባላል (ሮሜ. 12፡1-2፣ ኤፌ. 4፡22-24)፡፡ «መንፈሳዊ 
እድገት ማለት´ እግዚአብሔር ስለ ሕይወት ያለው አመለካከት፣ የአማኙ አመለካከት እየሆነ 
መሄዱንና፣ ይኸው አመለካከት በአማኙ ሕይወት ውስጥ በየዕለቱ እያደገ መሆኑን 
የሚያሳየን ሃሳብ ነው፡፡ እግዚአብሔር አማኙ ጭንቅላት የሌለው ሮቦት እንዲሆን አይሻም፤ 
ከዚህ ይልቅ ከእርሱ ጋር ያልተቋረጠና በደስታ የተሞላ ግንኙነት እንዲኖረው ይሻል፡፡  

በምንወለድበት ወቅት አእምሮአችን ምንም

ያልተጻፈበት ጥቁር ሰሌዳን ይመስላል፡፡ እኔ 
ይህ ክብ ያላመነ 
ሰውን 
ይወክላል፡፡ 
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‹‹ያልተቋረጠ መማረክን›› በተመለከተ በተደጋጋሚ የሚታዩ የተሳሳቱ አስተሳሰቦች 

ከዚህ በታች ያለው ስዕል ጤናማ ያልሆነ ክርስቲያናዊ እድገትን ይወክላል፡፡ 
 
ያስተውሉ፡ ብዙ ክርስቲያኖች ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸውን ግንኙነት ከዚህ በታች በስዕሉ 
ላይ እንደተገለፀው አድርገው ይመለከቱታል፡፡ እዚህ አስተሳሰብ ላይ የሚታየው መሠረታዊ 
ስህተት፣ አማኙ ራሱን በከፊል እንደተገዛ አድርጎ መቁጠሩ ነው፡፡ ይህ አይነቱ አማኝ 
የእግዚአብሔርን የባለቤትነት (ጌትነት) ስልጣን በጥቂት የሕይወቱ ክፍሎች ብቻ ላይ 
እንዲገደብ አድርጓል፡፡ የዚህ ችግር ምክንያት ደግሞ አማኙ በግለሰብ ላይ ባመረ የደቀ 
መዝሙርነት ስልጠና ውስጥ አለማለፉ ወይም በፈቃዱ የገዛ ሕይወቱን ለጌትነቱ አሳልፎ 
ለመስጠት አለመፈለጉ ነው፡፡  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ያስተውሉ፡- ‹‹አስራትና መባ›› የእግዚአብሔር ፈንታ ናቸው በሚል መረዳት የሚሰጡ ከሆነ፣ 
መረዳቱ የሚያመለክተው የቀረውን የሐብት ፈንታ በራሴ መንገድ ለማስተዳደር ‹‹መብት›› 
አለኝ የሚለውን ነው፡፡ ለቤተክርስቲያን አገልግሎትና መጽሐፍ ቅዱስ ለማንበብ የምሰጠው 

ሀለጌለሀለ
ሀለሀጌሀለ
ሀለሀለጌሀ
ጌለጌለሀለ 

አማኙ በአእምሮው መታደስ እየተለወጠ ይበልጥ ክርስቶስን በመሰለ ቁጥር፣ ለእርሱ
ሕይወት የሚበጀው የእግዚአብሔር ፈቃድ እንጂ የእርሱ እንዳልሆነ በይበልጥ እየተረዳና 
እየተቀበለ ይሄዳል፡፡ የእግዚአብሔር ፈቃድ የእርሱ ደስታ መሆኑን በዕለት ተዕለት 
ሕይወቱ ማወቅ ይቀጥላል፡፡ ከዛም ፍላጎቱ ሁሉ፣ ይህን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማድረግ 
ብቻ ይሆናል፡፡ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያረጋግጥ፣ የሚያደርግና የሚደሰትበት 
በአእምሮው መታደስ የተለወጠ አማኝ ብቻ ነው፡፡ 
አስተውሉ፡- ጌ= በእግዚአብሔር አመለካከት አንጻር የተለወጠን አስተሳሰብ 
ያመለክታል፡፡  

ለማስተዳ
ደር የእኔ 
ፈንታ 

ጌታ ሙሉ
ለሙሉ 
100% 
ሲቆጣጠር

የጌታ
ፈንታ

እኔ

ል
ደ
ት

ጌታ እኔ

ውሳኔ

ሊሆን የተገባው
ግብ ወደፊት ሕይወቴን ሙሉ

ለሙሉ እንዲቆጣጠረው 
አቅጃለሁ፤ለአሁኑ ግን ጌታ፣ 

ማድረግ ያለብኝን 
እንዳደርግ ሳይፈቅድልኝ 
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‹‹ጊዜ›› የእግዚአብሔር ፈንታ እንደሆነ የማስብ ከሆነ፣ የቀረውን ጊዜ በራሴ መንገድ 
ለማስተዳደር እችላለሁ ማለቴ አይደለምን? 
 
በሚከተሉት አመለካከቶች ላይ ያሉ ችግሮችን እንፈትሽ 
 
1. እነዚህ አመለካከቶች ክርስቲያን ሙሉ ለሙሉ ለእግዚአብሔር ለመማረክ 
በሚያረግው ውሳኔ ውስጥ የሚስተዋሉ የጥርጣሬ ሃሳቦች ናቸው፡፡ እስቲ ለአብነት 
ጥቂቱን ወስደን እንመልከት፡- 
ሀ. ‹‹ላደርግ የማልችለውን ወይም የማልፈልገውን ነገር እንዳደርግ ቢጠይቀኝስ?›› 
ለ. ‹‹ላደርግ የምፈልገውን ነገር እንዳላደርግ ቢፈልግስ?›› 
ሐ. ‹‹በጣም የምወደውን (የተከበረ የምለውን) ነገር ቢወስድብኝስ?›› 
መ. ‹‹በእርሱ ላይ ታምኜ ቢያሳፍረኝስ?›› 
 
2. ክርስቲያን በመንፈሳዊ እድገት ሂደት ውስጥ፣ ራሱን እንደ የበላይ አድርጎ ሲያይ፡፡ 
አማኝ በራሱ፣ መንፈስ ቅዱስ በሕይወቱ ውስጥ ምን ማድረግ (ማፍራት) እንዳለበት 
ሲወስን፣ አስአጋሪ ሁኔታ ይከሰታል፡፡ እዚህ ላይ ክርስቲያኑ ራሱ ሕጎችንና ልኬቶችን 
ያወጣል፡፡ ይህ አስተሳሰብ ከትዕቢት የሚመነጭ ነው፡፡ ምክንያቱም ይህ አስተያየት 
ለራስ ከሚኖር የተጋነነ የችሎታ አመለካከት፣ የመለየት ብቃት እንዲሁም ስለ 
እግዚአብሔር ባሕሪ ካለ የተሳሳተ ማጠቃለያ፣ የሚመነጭ ነውና፡፡  
 
ያስተውሉ፡- የጌትነቱን ቀንበር ላለመሸከም የምናቀርበው ምንም አይነት አሳማኝ 
ምክንያት የለም፡፡ ይህን መቀበል የማንፈልግበት አራት ምክንያቶች፡- (1) 
የማይታወቀውን (የማናየውን) ከመፍራት፣ (2) በስሜት ሕዋሶቻችን ላይ መደገፍ 
ለማቆም ከማመንታት፣ (3) የምቾት ቀጠናዎቻችንን ለመተው ከምናደርገው ግብግብ፣ 
ወይም (4) የወደፊት ሕይወታችንን በራሳችን መንገድ ለመምራት ያለንን ብቃት አጋኖ 
ከመመልከት ይመነጫሉ፡፡  
 
ኢየሱስ እንዲህ አለ፡ “እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ፣ እኔም 
አሳርፋችኋለሁ፡፡ ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ፣ ከእኔም ተማሩ፣ እኔ የዋህ በልቤም ትሁት 
ነኝና፣ ለነፍሳችሁም እረፍት ታገኛላችሁ፤ ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነውና፡፡” (ማቴ. 
11፡28-30)  
 
ያስተውሉ፡- ዋናው ጥያቄ “እግዚአብሔር ሊታመን ይችላል ወይ?” የሚለው ነው፡፡ 
እግዚዘአብሔር እንደ አንተ ወይም እኔ ቢሆን ኖሮ ለስጋታችን ጥሩ ምክንያት 
ይኖረናል፡፡ 
 
ሰው እንዲህ ብሎ ራሱን ሊጠይቅ ይገባዋል፡፡ እግዚአብሔር በእርግጥ ያፈቅረኛል 
ወይ? የእግዚአብሔር ባሕሪ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደሰፈረው ከሆነ፣ በተጨማሪም 
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እኔን የሚጠቅመኝን ነገር እንደሚያደርግ ተስፋ ከሰጠኝ፣ ምንድነው ሊያስፈራኝ 
የሚችለው ነገር? ሕይወት አልሰጠኝምን? ወደ መኖርስ አላመጣኝምን? 
ከእግዚአብሔር በቀር ሊያረካኝ የሚችለውን ነገር የሚያውቅ ማን ሊሆን ይችላል? 
ለእኔ ምርጥ የሆነውን ከእርሱ በቀር የሚያውቅ ማን ነው? እንዴት ሕይወቴን 
መሥራት እንዳለበት፣ ለዘላለም ዕቅድ ሕይወቴን እንዴት መጠቀም እንዳለበት 
የሚያውቀው እርሱ ብቻ አይደለምን?  
 
ያስተውሉ፡- በክርስቲያን ላይ የእግዚአብሔር ባለቤትነት ጉዳይ፣ ተጨባጭ እውነት 
ነው፡፡ ይህ እውነት በክርስቲያኑ ይሁንታ ላይ የተመሠረተ አይደለም፡፡ 
የእግዚአብሔርን ባለቤትነት የምፈቅደው ጉዳይ ሳይሆን ልቀበለውና በዚህ መሠረት 
ልታዘዘው የሚገባኝ እውነት ነው፡፡ አዲስ አማኞች ለዚህ እውነት እምቢተኞች 
አይደሉም፤ ምክንያቱም እግዚአብሔር ከእነሱ ምን እንደሚጠብቅ አስቀድመው 
የተረዱት ቅድመ እውቀት የላቸውምና፡፡ በተቃራኒው፣ የሰነበቱ አማኞች ይህንን 
እውነት በእውቀት ደረጃ በመቀበል፣ የሕይወት አፈፃፀሙን ግን ይቃረናሉ፡፡  
 
የእግዚአብሔር ባለቤትነት መገለጫዎች ምንድን ናቸው? ምን አይነት መብቶችና 
ስልጣኖች ናቸው በባለቤትነት ሥር ሊገለፁ ይገባቸዋል ብለን የምናስበው? ደቀ 
መዝሙር የሚኖረው በመንፈሳዊ ዲሞክራሲ ውስጥ ሳይሆን በመንፈሳዊ ‹‹መንግስት›› 
ውስጥ እንደሆነ ሊረዳ ይገባል፡፡ 
 
ወይስ ሥጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ 
መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን? በዋጋ ተገዝታችልና ለራሳችሁ አይደላችሁም፤ ስለዚህ 
በሥጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ፡፡ 1ቆሮ. 6፡19-20 
 
 
እግዚብሔር አንተን የመጉዳት ወይም የማጎሳቆል አላማ ቢኖረው ኖሮ፣ ይህን 
ለማድረግ ፈቃድህን ለማግኘት መጠበቅ እንደ ሚያስፈልገው ታስባለህ? 
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ንጽጽሮሽ፡- ‹‹የቤትህ›› ክፍሎች 
በቤትህ ክፍሎች ሁሉ ኢየሱስ መግባት ተፈቅዶለታልን? 

የሁለት አማኞች ታሪክ … 
 
ኢየሱስ በፊተኛው የልቦናቸው በር አንኳኩቶ (ራዕ 3፡20) የአስገቡኝ ፈቃድ ሲጠይቅ፣ 
በልባቸው ያለው የባዶነት ስሜት የእሱ በሕይወታቸው ውስጥ አለመኖር እንደሆነ በማመን፣ 
እንዲገባ ፈቃዳቸውን አሳዩት (የድነት ውሳኔ)፡፡ 
 
እንደ አዲስ አማኝ ኢየሱስ ወደ ሕይወታቸው ስለ ገባና ኃጢአታቸው ይቅር ስለ ተባለ በደስታ 
ፈነደቁ፡፡ ሁለቱም ልዩ ደስታ ተሰማቸው፤ ወደ መንግስተ ሰማያት የመግባት ማረጋገጫንም 
አገኙ፡፡ ኢየሱስም ሁልጊዜ ፀድቶና አምሮ ወደሚዘጋጀው ‹‹የእንግዳ ክፍል›› ገብቶ እንዲያርፍ 
ተፈቀደለት፡፡ የ‹‹መንፈሳዊ›› ቤቱንም አልተነፈገም - ይህ ቤት የአማኙን የቤተክርስቲያ 
አገልግሎት፣ ፀሎትና የመጽሐፍ ቅዱስ ንባብን ይወክላል፡፡ 
 
ነገር ግን አንድ ቀን፣ ኢየሱስ ሁለቱንም አማኞች በቤቱ ውስጥ አንዳንድ ለውጦች ለማድረግ 
ይቻለው እንደሁ ፈቃዳቸውን ጠየቀ፡፡ ለውጡም፣ አዲስ አስተዳደራዊ ቅደም ተከተሎችን 
እውን ማድረግ፣ ዕቃዎችን ማስተካከል፣ ጠቃሚ ያልሆኑትን ዕቃዎች መጣል፣ አዲስ ዕቃዎችን 
ማስገባት ያካትት ነበር፡፡ አማኞቹ ለዚህ ጥያቄ የሰጡት ምላሽ የተለያየ ነበር፡፡ 
 
 
  
  
  
  

 የገንዘብና
ንብረት አስተዳደር 
ክፍል 
 የፖለቲካና 
የአለም አመለካከት 
ክፍል 
 የጤናና የሰውነት 
ክፍል 
 
 
 ማሕበራዊና 
የግንኙነት ክፍል 
 
 የእንግዳ ክፍል 

የድነት ውሳኔ ብቻ 
የተደረገበት ክፍል 

የድነት እና ጌትነቱን
የመቀበል ውሳኔ 
የተደረገበት ክፍል 

 ኢየሱስ ተፈቅዶለታል 

የገንዘብና ንብረት 
አስተዳደር ክፍል 
 
የፖለቲካና የአለም 
አመለካከት ክፍል 
 
የጤናና የሰውነት 
ክፍል 
 
 
ማሕበራዊና 
የግንኙነት ክፍል 
 
 
የእንግዳ ክፍል 
 

ትዳርና ቤተሰብ 
ክፍል 
 
የሥራና 
የመዝናናት ክፍል 
 
የጊዜ አጠቃቀምና 
የወደፊት ጊዜ 
እቅድ ክፍል 
 
የሌሎች ጉዳዮች 
ክፍል 
 
 
‹‹መንፈሳዊ›› ክፍል  

 

 ትዳርና
ቤተሰብ ክፍል  
 
 የሥራና 
የመዝናናት 
ክፍል 
 የጊዜ 
አጠቃቀምና 
የወደፊት ጊዜ 
እቅድ ክፍል 
እዚህ ክፍል 
ውስጥ ምን 
አለ?  
 
«´መንፈሳዊ´ 
ክፍል 
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የድነት ውሳኔ ብቻ 
በስተግራ ያለው አማኝ ዋና ለውጦች ሊያደርግ ባልወሰነበት የሕይወቱ ክፍል 
የኢየሱስን ጥያቄ ለማስተናገድ ቸልተኝነት አሳይቷል፡፡ ይህ ሰው፣ ማናቸውንም 
አይነት አስተያየቶች በጥንቃቄ ሊሰማና፣ በሕይወቱ መርህዎች ላይ መሠረታዊ ለውጥ 
የማያመጡ ጥቃቅን ማሻሻያዎችን ሊቀበል ይችላል፡፡ 
 
ኢየሱስ፣ በሰውየው ውስጥ ለሚኖሩ ለውጦች ሁሉ ትክክለኛ ውሳኔ ሊሰጥ 
የሚችለው አሱ ብቻ እንደሆነ፣ ቤቱ ለእግዚአብሔር በሚስማማ መልኩ እንዴት 
መበጀት እንዳለበት የሚያውቀው እርሱ ብቻ እንደሆነና፣ አማኙን ለእርሱ አላማ 
የሚጠቅም እንዲሆን ሊያደርገው የሚችል እርሱ ብቻ እንደሆነ አሳውቆት ነበር፡፡ 
ኢየሱስ ለአማኙ ያለውን መልካም ዕቅድ ከመግለፁ በተጨማሪ አማኙ ይህንን 
እንዲያደርግ ቢፈቅድለት፣ በውጤቱ ፍፁም እንዳሚረካ ጭምር ዋስትና ሰጥቶት 
ነበር፡፡ 
 
አማኙ፣ በኢየሱስ ሃሳብ ማራኪነት ቢደመምም፣ ባካበተው የራሱ ልምዱ ላይ 
በመደገፍ ሁከት ያልበዛበት፣ ትክክለኛ የለውጥ ሂደት በሕይወቱ ሊያመጣ 
እንደሚችል ያስባል፡፡ አማኙ በኢየሱስ መገኘትና ባርኮት የተሰማውን ጥልቅ ደስታ 
በመግለጽ ኢየሱስ ያለበትን የእንግዳ ክፍል ብቻ ለራሱ በሚስማው መልኩ 
እንዲከውን ፈቃዱን ያሳያል፡፡ 
 
አማኙ፣ ከጊዜ በኋላ ኢየሱስ ሌሎች ክፍሎችን እንዲጎበኛቸው ፈቃድ እንደሚሰጥ 
ቃል ይገባል፡፡ እንዲህም ይላል- “ኢየሱስ ሆይ በቤቴ ስለ ምትኖር በጣም 
አመሰግንሀለው፡፡ ላደርጋቸው የሚከብዱኝ ጉዳዮች ሲገጥሙኝ ልጠራህ በመቻሌ 
ውለታህን አልረሳም፡፡” 
 

ድነትና ጌትነቱን የመቀበል ውሳኔዎች 
በስተቀኝ ያለውም በሕይወቱ ላይ ወሳኝ ለውጦችን ለማድረግ ያለመዘጋጀቱን 
በመግለፅ በመጀመሪያ የኢየሱስን ጥያቄ ለማስተናገድ ቸልተኝነት ያሳያል፡፡ ሆኖም 
ሳይዘገይ በታላቅ ዋጋ የተገዛ መሆኑን በማስተዋል የኢየሱስ የጌትነት (የባለቤትነት) 
መብት አግባብ እንደሆነ ይቀበላል፡፡ 
 
ምክንያታዊነቱንም እንዲህ በማለት ይመረምራል፡፡ ኢየሱስ፣ የቤቱ ባለቤት ከሆነ 
እንዴት የቤቱን ክፍሎች የማስተዳደር መብት ልነፍገው እችላለሁ? (ይሄ ኢየሱስ 
በአማኙ ሕይወት ላይ ያለውን የጌትነት መብት የመቀበል ውሳኔ ነው፡፡) 
 
አማኙ ይህ ውሳኔ ሕይወቱን እንዴት ሊያደርገው እንደሚችል ሙሉ ግንዛቤ 
ስለሌለው በመጀመሪያ ፈቃዱን ለመስጠት ፈራ ተባ ይላል፡፡ ኋላ ግን ምክንያቶቹን 
በማስቀመጥ ጉዳዩን ማጤን ጀመረ፡፡ ኢየሱስ ከዚህ በፊት ብዙ ነገሮችን 
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አድርጎልኛል፡፡ ስለዚህ በኔ ውስጥ የቀረውን ስራ እርሱ በወደደው መልክ እንዲፈፅም 
መፍቀድ በአመክኗዊ መስፈርቴ አንጻር አግባብነት አለው፡፡ 
 
‹‹ኢየሱስ ሆይ፣ በሕይወቴ ላይ ያቀድከውን በእርግጠኝነት አላውቅም፡፡ እውነቱን 
ለመናገር ጥቂት ፍርሃትም አለኝ፡፡ ሆኖም የአንተ እንደ ሆንኩ በእርግጥ አውቃለሁ፡፡ 
በመሆኑም ምን እንድሆን እንደምትሻና እኔን ወደምትፈልገው ጉዳይ ለማድረስ፣ ምን 
አይነት መንገድ መጠቀም እንደምትፈልግ ስለማላውቅ፣ ሕይወቴ ለማሳካት፣ በራሴ 
ትክክለኛ ውሳኔ መስጠት እንደማልቸል እረዳለሁ፡፡ አንተ ግን ይህን በእርግጥ 
ስለምታውቅ አመሰግናለሁ፡፡ እናም ትክክለኛ የሆኑትን ለውጦች በሕይወቴ ላይ 
እንድታደርግ አንተን ብቻ እንዳምን እሻለሁ፡፡›› 
 
‹‹የእቅድህ አካል ልታደርገኝ ስለ ወደድክ አመሰግንሀለሁ!›› 
 
ወይስ ሥጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ 
መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን? በዋጋ ተገዝታችልና ለራሳችሁ አይደላችሁም፤ ስለዚህ 

በሥጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ፡፡ 
(1ቆሮ. 6፡19-20) 

 
ኢየሱስን ጌታ የማድረግ ውሳኔ፣ በቤቱ ውስጥ ባሉ ክፍሎች ሁሉ እንዲመላለስ ፈቃድ 
ከማስገኘቱ በተጨማሪ በእያንዳንዱ ክፍል ውስጥ መለወጥ ያለባቸውን ፍላጎቶች 
የመወሰን ኃላፊነት የእርሱ ብቻ ነው፡፡ መንፈስ ቅዱስ ለእርሱ ደስ እንደሚያሰኘው 
ለውጦቹን ያስተዳድራል፡፡ ይህ ነው እንግዲህ ያልተቋረጠ የእድገት ሂደት አካል፡፡ 
 
በቤትህ ውስጥ ምን አይነት ክፍሎች አሉህ? በክፍሎችህ ላይ ጌታን ታምነዋለህ? 
በፀሎትና በማስተዋል ሆነህ ኢየሱስ - የራሱ በሆነው ቤቱ ውስጥ የማስተዳደር ፈቃድ 
ሰጥተኸው እንደሆነ ራስህን ጠይቅ! 
 
አማኝ፣ ጌታ በሕይወቱ ያጠናቀቀውን ሥራ በማየት እርሱ ሕይወቱን እንዲያስተዳድር 

በመፍቀዱ አይፀፀትም፡፡ 
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ሐሳብ ማስፈሪያ 
 
የትምህርት ቁጥር 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
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1-9 የሁለቱ ተፈጥሮዎች ስዕላዊ መግለጫ 
 
አዳም - ከኃጢአት ውድቀት በፊት (ኢየሱስ - በምድር ላይ በነበረበት ወቅት) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ሁሉም ባሕሪዎች ከእግዚአብሔር ባህሪ ጋር ውህደት የፈጠሩ ናቸው፡፡ እግዚአብሔርንም 
ፍጹም የሚያስደስቱ ናቸው፡፡ 
 

= ከእግዚብሔር ጋር ፍፁም የተጣጣመ፣ ኃጢአት የሌለው የሰው ተፈጥሮ፡፡ 
 
 
ተከታዮቹን ጥቅሶች ያንብቡ፡- 
ዘፍ. 1፡27  
ዘፍ. 2፡7  
ዘፍ. 1፡31  
ሮሜ. 5፡14  
1ቆሮ. 15፡45  
ፊል. 2፡5፣7  
ዕብ. 4፡15  
  

እግዚአብሔር 

ኃጢያት የሌለው
የሰው ተፈጥሮ፣ 
ከእግዚብሔር ጋር 
ፍጹም የተጣጣመ 

1 

መንፈስ 

ነፍስ 

ሰውነት/አካል 
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ተግባሮቻቸው (ፍሬዎቻቸው) (የዘላለም) ሕይወት የለውም፡፡ ፍጹም አይደልም፣ (እንከን 
አለበት)፣ ስለዚህም በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት የለውም፡፡ 

 
=በእግዚአብሔር ፊት የሚያስደስትና ተቀባይነት ያለውን ፍሬ ሊያፈራ የማይችለው 
የተበላሸው የሰው ተፈጥሮ፡፡ 

 
አስተውል፡- እግዚአብሔር ህጸጽ የሌለበትን ብቻ ይቀበላል (100% ያለነውር የሆነ)፡፡ 
ከሰው ተፈጥሮ ደግሞ እንዲህ አይነት ንፅህና የተሞላ ፈፅሞ አይገኝም፡፡ ያላመነ ሰው 
ሕይወት የለውም፡፡ እግዚአብሔር ብቻ ነው ዘላለማዊ ዋጋ ያለውን ነገር በእኛ ውስጥ 
ሊሰራ የሚችል፡፡ 
 
ተከታዮቹን ጥቅሶች ያንብቡ፡- 
ሮሜ. 3፤23  
ሮሜ. 3፡10-12  
ሮሜ. 8፡8  
1ቆሮ. 15፡22  
ኤፌ. 2፡12  
 
 
 
  

ከእግዚአብሔር የተለየ
ሕይወት 

 
 
 

መንፈስ 

ነፍስ

ሰውነት/አካል 

የማያምኑ ሰዎች

እግዚአብሔር 

የተበላሸው የሰው
ተፈጥሮ፡፡ 

ኃጢአት

2 
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‹‹በእርሱ መኖር››፣  
ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የሚደርግ ሕብረት፣  

(‹‹ጤናማ›› የክርስቲያን ሕይወት)፣  
(‹‹በመንፈስ መኖር››) 

 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ማስታወሻ፡- በነጠብጣብ የተሰራው ክብ፣ በእርሱ መኖር፣ ‹‹በቅድመ ሁኔታ›› ላይ የተመሰረተ 
መሆኑን ያሳያል፡፡ 
 
መንፈስ ቅዱስ በእኔ እንዲሰራ በመፍቀድ የተደረገ ነገር ሁሉ በኢየሱስ የፍርድ ወንበር 
ፊት ዘላለማዊ ዋጋ አለው፤ ሽልማትም ያስገኛል (በወርቅ፣ በብር፣ በከበረ ድንጋይ) 
የተሰራ፡፡ 
 

እንግዲህ በመንፈስ ኑሩ እላለሁ፤ የሥጋንም ምኞት አትፈጽሙም። 
ገላ. 5፡16 (አ.መ.ት.) 

 
የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግሥት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የውሃት፣ 

ራስን መግዛት ነው። እንደዚህ ያሉትን የሚከለክል ሕግ የለም። 
ገላ. 5፡22-23 

 
  
 
 
 
  

የሰው ተፈጥሮ አሁንም
አለ፣ነገር ግን የመግዛት 
ኃይሉን እንዲያጣ 
ተደርጓል፡፡ 

3 

 ሰውነት (አካል) 

 ነፍስ 

መንፈስ  
ቅዱስ 

 
 
 

መንፈስ 
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‹‹በእርሱ አለመኖር››፣  
ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያልተቋጩ ጉዳዮች ያለበት፣ 

(‹‹በሥጋ መኖር››) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ማስታወሻ፡- በነጠብጣብ የተሰራው ክብ፣ በእርሱ መኖር፣ ‹‹በቅድመ ሁኔታ›› ላይ የተመሰረተ 
መሆኑን ያሳያል፡፡ 
 
በመንፈስ ቅዱስ አነሳሽነት ያልተደረገ ነገር ሁሉ ጊዜያዊ ነው፣ የመንፈስ ቅዱስ 
ሕይወትም የለበትም፤ ሽልማትም አያስገኝም (በእንጨት፣ በሣር፣ በአገዳ) የተሰራ፡፡ 
 
ሥጋ በመንፈስ ላይ መንፈስም በሥጋ ላይ ይመኛልና፣ እነዚህም እርስ በርሳቸው ይቀዋወማሉ፤ 

ስለዚህም የምትወዱትን ልታደርጉ አትችሉም። 
ገላ. 5፡17 

 
… ቅርንጫፍ በወይኑ ግንድ ባይኖር ከራሱ ፍሬ ሊያፈራ እንዳይቻለው፣ እንዲሁ እናንተ ደግሞ 
በእኔ ባትኖሩ አትችሉም። እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ። ያለ እኔ ምንም 

ልታደርጉ አትችሉምና በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ፣ እርሱ ብዙ ፍሬ ያፈራል። 
ዮሐ. 15፡4-5 

 
አስተውል፡- ምንም እንኳን በመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ብኖርም (‹‹3››)፣ ያልተቋጩ 
ጉዳዮች ባይኖሩኝም፣ የማደርጋቸው ነገሮች ሁሉ በእርሱ አነሳሽነት የተደረጉ ላይሆኑ 
ይችላሉ፡፡ ላላስደስተውም እችላለሁ፡፡ እንዲያሳድገኝ በፈቀድኩለት መጠን፣ የእርሱን 
ፍሬ እንደፈለገ ያፈራ ዘንድ ነፃነት እሰጠዋለሁ፡፡ ከመንፈስ ቅዱስ ሕብረት የምወጣው 
(‹‹4››) በራሴ ምርጫ ነው፡፡ መንፈስ ቅዱስ ሃላፊነቱን እንድወስድ በሚያሳስበኝ 

ሰውነት (አካል)

መንፈስ
ቅዱስ 

 
 
 

መንፈስ 

4 

ነፍስ

ሕግ
የሚኮንነው

ሰውነት (አካል)

መንፈስ
ቅዱስ 

 
 
 

መንፈስ 

ነፍስ
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ኃጢአት ላይ ሁሉ ንስሀ ብገባ ወዲያውኑ ወደ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት (‹‹3››) 
መመለስ እችላለሁ፡፡ በክርስቶስ ያለን ነፃነት/freedom እንጂ ራስን 
መቻል/independence አይደለም፡፡ 
 
ከመንፈስ ቅዱስ ሕብረት እንደወጣሁ (‹‹4››) በምን አውቃለሁ? ብዙ ጊዜ የበሽታ 
ምልክት፣ የታመመውን የሰውነት ክፍል እንደሚጠቁም፣ መደነቃቀፍ፣ ትግል፣ 
ትዕግስት ማጣት፣ ሰላም ማጣት፣ ተስፋ መቁረጥ፣ የመሸነፍ ስሜት፣ እርካታ ማጣት፣ 
ማጉረምረም፣ ስጋት፣ ጭንቀት፣ ቁጣ፣ ግልፍተኝነት፣ የሱስ ባሕሪ፣ ስህተት ፈላጊነት 
ወይም ትችት፣ ወዘት የኃጢአተኛነት ባህሪ መንፈሳዊ በሽታ ምልክቶች ናቸው፡፡ 
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ሐሳብ ማስፈሪያ 
 
የትምህርት ቁጥር 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
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1-10 ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የማያቋርጥ ሕብረትን ለመጠበቅ 
የሚረዱ ‹‹በእርሱ የመኖር›› መርሆዎች 

 
‹‹በእርሱ መኖር›› ማለት በአጭሩ በየዕለቱ ከመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ጋር አብሮ መጓዝ ማለት 
ነው፤ ይህ አይነት ሕብረት፣ መንፈስ ቅዱስን ሊያሳዝን ከሚችል ‹‹ያልተፈታ›› ችግር የፀዳ 

ነው፡፡ 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ማስታወሻ፡- በነጠብጣብ የተሰራው ክብ፣ በእርሱ መኖር፣ ‹‹በቅድመ ሁኔታ›› ላይ የተመሰረተ 
መሆኑን ያሳያል፡፡ 
 
1. ሕብረት ማድረጌን፣ ይሄን ያህል አስፈላጊ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? 
ሀ) እግዚአብሔር ለስራ የተዘጋጁ መገልገያዎችን/vessels ይሻል፡፡ ከእርሱ ጋር 
ሕብረት ካለኝ፣ እኔን እንደ ጠቃሚ እቃ በመጠቀም የመንፈስ ቅዱስ ፍሬን በእኔ 
ለማፍራት ነፃ ይሆናል፡፡ በማንኛውም ሰዓት በሕብረት ላለመሆን በመወሰን በገዛ 
ፈቃዴ የማይጠቅም እቃ ልሆንም እችላለሁ፡፡ ራሴን እንደ መሳሪያ፣ እቃ፣ የውሃ 
ብርጭቆ፣ ወዘተ ልስለው ይገባል፡፡ የዕቃ ዋና ተግባር የራሱን ፈቃድ ማድረግ ሳይሆን 
ዝግጁ ሆኖ፣ ለባለቤቶቹ ጥቅም መስጠት ነው፡፡ በውኑ እግዚአብሔር በማንኛውም 
ጊዜ፣ በመረጠው ሁኔታ፣ በእኔ ውስጥ ሊያዝ የሚችል ነፃ የሸክላ ሰሪ ነውን? (ሮሜ. 
6፡13,19፣ 2ቆሮ. 4፡6-7፣ 2ጢሞ. 2፡20-21) 

 ሰውነት 
(አካል) 

መንፈስ  
ቅዱስ 

 
 
 

መንፈስ 

ነፍስ 

ሰውነት
(አካል)

መንፈስ
ቅዱስ 

 
 
 

መንፈስ

ነፍስ

 ከእርሱ ጋር ‹‹በሕብረት›› 
የመኖር ሁኔታ 

ከእርሱ ጋር ‹‹ያለ ሕብረት››
የመኖር ሁኔታ 

የሰው ተፈጥሮ አለ፣ ነገር 
ግን አቅም የለሽ ሆኗል፡፡ 

ሕግ የሚኮንነው 
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ለ) ብዙ ጊዜ ሥራ (ተግባር) ላይ እናተኩራለን፡፡ ነገር ግን ይህ ትምህርት ስለ ተግባር 
ሳይሆን ስለ መሆን ነው የሚያወራው፡፡ ድርጊቴ፣ የማንነቴ ውጤት ነው፡፡ ከዚህ 
ትንታኔ አንጻር የቅርንጫፍ ተግባር ምንድን ነው? 
 
(ኢየሱስ እንዲህ አለ) ‹‹እኔ የወይን ግንድ ነኝ፣ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ፡፡ ያለእኔ ምንም 
ልታደርጉ አትችሉምን፣ በእኔ የሚኖር ፣ እኔም በእርሱ፣ እርሱ ብዙ ፍሬ ያፈራል፡፡›› (ዮሐ. 
15፡5) 
‹‹… በልብ ሞልቶ ከተረፈው አፍ ይናገራልና፡፡›› (ማቴ. 12፡34) 
 
ሐ) ይሄ ትምህርት፣ ‹‹ከባለቤቴ ጋር እንዴት ያለ ማቋረጥ በመጣጣም መኖር 
እችላለሁ?›› በሚል ርዕስ ቢቀየር፣ ምሳሌው ትምህርቱን ግልፅ ሊያደርገው ይችላል፡፡ 
ምክንያቱም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ሊኖረን ስለሚገባው ሕብረት ግልፅ ምሳሌ 
ያደረገው የባልና የሚስት ግንኙነትን ነውና፡፡ በባለ ትዳሮች ወይም በቅርብ ጓደኝነት 
መካከል ያለውን ሕብረት መመርመር በእኔና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን 
ሕብረት እንዳስተውል ይረዳኛል፡፡ 
 
 2. በእርሱ መኖርን ሶስት አቅጣጫዎች ሰጥተን እንመልከት፡- ወርድ፣ ቁመት እና 
ጥልቀት፡፡ 
 
ወርድ፡ ‹‹በየዕለቱ›› በእርሱ ሕብረት ውስጥ መኖርን ሊያመለክት ይችላል፡፡ ከመንፈስ 
ቅዱስ ጋር ያለኝ ሕብረት ‹‹ዛሬን›› የሚመለከት እንደሆነ ማሰብ ይገባኛል፡፡ የትናንቱ 
ጉዳይ የተፈታ መሆን አለበት፤ ስለ ነገው ጉዳይ ደግሞ ፀጋው እንደሚበቃኝ 
(እንደሚያግዘኝ) ማወቅ አለብኝ፡፡ ላስብ የሚገባኝ የዛሬን ጉዳይ ብቻ ነው 
(በተጨማሪ ትምሕርት 3-10 ይመልከቱ)፡፡ 
  
ሀ. ጌታ ‹‹የየዕለቱ›› ፍላጎታችንን እንደሚያሟላልን ቃል ገብቶልናል፡፡ 
ማቴ. 6፡8-11 … የዕለት እንጀራችንን ዛሬ ስጠን፤… 
ዘፀ. 16፡4-30 እግዚአብሔርም ሙሴን። በሕጌ ይሄዱ ወይም አይሄዱ እንደሆነ እኔ 
እንድፈትናቸው፣ እነሆ ከሰማይ እንጀራን አዘንብላችኋለሁ፤ ሕዝቡም ወጥተው ለዕለት ለዕለት 
የሚበቃቸውን ይልቀሙ።… 
መዝ. 68፡19 (አ.መ.ት.) ሸክማችንን በየዕለቱ የሚሸከምልን፣ አዳኝ አምላካችን፣ ጌታ ይባረክ፡፡ 
 
ለ. የየዕለቱን መስቀል እንድሸከም ተነግሮኛል፤ ከዚህ የሚያልፍ ሸክም ሁሉ አድካሚ 
ነው፡፡ 
ሉቃስ 9፡23 ለሁሉም እንዲህ አላቸው። በኋላዬ ሊመጣ የሚወድ ቢኖር፣ ራሱን ይካድ 
መስቀሉንም ዕለት ዕለት ተሸክሞ ይከተለኝ። 
 
ሐ. ልናስተውላቸው የሚገቡ ሐሳቦች፡፡ 
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መንፈስ ቅዱስን ሳሳዝን ፈጥኜ ንስሃ መግባት መለማመድ አለብኝ፡፡ እያወቅን ከትዳር 
ባለቤታችን ጋር ሕብረት በማጣት እንደማንኖር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር እንዲሁ 
መሆን አለበት፡፡ በኤፌ. 4፡26-27 ላይ እንዲህ ተብለናል፣ «ተቆጡ ኃጢአትንም 
አታድርጉ፣ በቁጣችሁ ላይ ፀሀይ አይግባ፣ ለዲያብሎስም ፈንታ አትስጡት፡፡›› በሐዋ. 
24፡16 ላይ ደግሞ ጳውሎስ እንዲህ ይላል፣ «...እኔ ደግሞ በእግዚአብሔርና በሰው 
ፊት፣ ሁል ጊዜ ነውር የሌለባት ሕሊና ትኖረኝ ዘንድ እተጋለሁ፡፡›› 
  
ጠቃሚ ነጥብ፡- መንፈስ ቅዱስን እንዳሳዘንኩት ሊነግረኝ የሚገባው መንፈስ ቅዱስ 
ራሱ እንጂ እኔ መሆን የለብኝም፡፡ ያዘነን የትዳር ጓደኛ (ወይም ወዳጅ) መስማት፣ 
ሕብረትን ለማደስ ብዙ ጊዜ ፈጣኑና የመጀመሪያው እርምጃ ነው፡፡ 
 
ከመንፈስ ቅዱስ ሕብረት መጉደል ማለት፣ መንፈስ ቅዱስ በእኔ ውስጥ ሊያደርግ 
ያሰበውን በረከት (ዘላለማዊ ፍሬ) እንቢ፣ ማለትና ያልተገባ ውጤት ማጨድ ማለት 
ነው፡፡ «ሰው የሚዘራውን ሁሉ ያንኑ ደግሞ ያጭዳልና፣ በገዛ ሥጋው የሚዘራ፣ ከሥጋ 
መበስበስን ያጭዳልና…››፡፡ ገላ. 6፡7-8 
 
እግዚአብሔር ፍላጎቶቼን ሊሞላ ቃል ገብቷል (ማቴ. 6፡19-21, 25-34)፡፡ ስለ 
ወደፊት ጊዜ አርቆ ማሰብ፣ ጥንቃቄ ማድረግ፣ እና ሐላፊነት መውሰድ ተገቢ ቢሆንም 
ከማሰብ አልፈን ‹‹መጨነቅ›› ስንጀምር ግን ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ሕብረት 
አሉታዊ በሆነ መንገድ በመጉዳት በቀላሉ ኃጢአት ልንሰራ እንችላለን፡፡ እግዚአብሔር 
የእርሱ ሰላም በልባችን እንዲነግስ ይፈልጋል፡፡ «ሰውን የልቡ ሐዘን ያዋርደዋል፣…፡፡›› 
ምሳ. 12፡25 (ቆላ. 3፡15) 
 
ቁመት፡ ‹‹ግልፅ የሆነና ከታች ወደ ላይ የተዘረጋ መስመር››፤ እኔ ከእግዚአብሔር ጋር 
ያለኝን ግንኙነት/communication ይወክላል፡፡ ይህንን ግንኙነት በንቃት 
ልጠብቀውና መኖሩንም በየጊዜው ላረጋግጥ ይገባኛል፡፡ በዚህ ግንኙነት መሀል ምንም 
ነገር እንዳይገባ ጥንቃቄ ላደርግ ይገባኛል፡፡ ይህ ሕብረት መኖሩን ማረጋገጥ ያለብኝ 
በሚመቸኝ ጊዜ አይደለም፡፡ የሕብረቱን መኖር በቀን 24 ሰዓት፣ በሳምንት 7 ቀን፣ 
ላረጋግጥ ይገባኛል፡፡  
 
ጠቃሚ ነጥብ፡- ያለማቋረጥ እንድፀልይ ተነግሮኛል፡፡ «ሁል ጊዜ ደስ ይበላችሁ፤ 
ሳታቋርጡ ፀልዩ፣ ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ኢያሱስ ወደ እናንተ 
ነውና፡፡›› (1ተሰ. 5፡16-18) ‹‹ያለማቋረጥ›› ፀሎት ማለት የግድ እረፍት የሌለው ንግግር 
ማለት አይደለም፤ በሚቻል ጊዜ ሁሉ ያልተቋረጠ ፀሎት ማለት እንጂ፡፡ ጳውሎስ 
ይህን ቃል ሲጠቀም፣ ሊል የፈለገው፣ ትኩረት በየደቂቃው በሚበታተንበት የዕለት 
ተዕለት ኑሮ፣ በተቻለ መጠን ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ያልተቋረጠ ሕብረት 
አጥብቀን እንያዝ ማለቱ ነው፡፡  
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በባልና በሚስት መካከል ያለው ሕብረት እንክብካቤ ካላገኘ እየተጎዳ መምጣቱ 
አይቀሬ ነው፡፡ (ኤፌ 5፡25-32) 
 
ማስጠንቀቂያ፡- ጊዜ ማጣት፣ የእግዚአብሔርን መንፈስ ችላ እንድንል የሚያደርገን 
መለኛ ወጥመድ ነው፡፡ መንፈስ ቅዱስንም ሆነ የትዳር አጋሬን ችላ ብል በቀላሉ 
አሳዝናቸዋለሁ፤ ቸልታ ብዙውን ጊዜ የነገሩን አላስፈላጊነት ይገልፃልና፡፡ መንፈስ 
ቅዱስን ብጠይቅ፣ በመካከላችን ያልተፈታውን ችግር ሊጠቁመኝ ሁልጊዜ ታማኝ 
ነው፡፡ በሕይወትህ የምታደርገው ነገር ከመንፈስ ቅዱስ ሕብረት የበለጠ እንዲሆን 
ዕድል አትስጥ፡፡  
 
ጥልቀት፡ ከጌታ ጋር ያለኝን የጠለቀ ግንኙነት ሊወክል ይችላል፡፡ በትዳር ውስጥ እንደ 
ማደርገው፣ የበለጠ የመተዋወቅ መሻት ማለት ነው፡፡ የ ‹‹መንፈሳዊ እድገት›› እና 
‹‹የመብሰል ሂደት›› ሃሳቦች የሚጠቁሙን ቁም ነገር ቢኖር በአሁኑ ሰአት እግዚአብሔር 
በእኔ ሕይወት የማይደሰትበት በርካታ ነገሮች መኖራቸውን ነው፡፡ እድገት እና ሂደት 
የሚሉት ቃላት ያልተፈጸመ፣ ነገር ግን በሂደት ላይ ያለን ነገር ያመለክታሉና፡፡ ምንም 
እንኳን ጌታ እነዚህ በርካታ የሚያሳዝኑትን ጉዳዮች ቢያውቅም፣ በሃላፊነት ሊጠይቀን 
የሚፈልገው በየቀኑ እኛን ለማሳደግ በወጠነው ጉዳይ ላይ ተንተርሶ ብቻ ነው፡፡ 
 
ሀ. ምሳሌ፡፡ 
በአንድ ክፍል ውስጥ ያለውን አየር ስናይ፣ በአንፃሩ/relatively ንፁህ ይመስለናል 
(ይሄ የእኔ እይታ ነው፡፡) የብርኃን ጨረር በዚህ ክፍል ቢያበራ ግን በቅፅበት በአየሩ 
ላይ ያለውን ቁጥር ስፍር የሌለውን አቧራ ማየት እንጀምራለን (ይሄ የእግዚአብሔር 
እይታ ነው፡፡) ምንም እንኳን እግዚአብሔር የእኔን አዳማዊ ተፈጥሮ ከእርሱ ባሕሪ 
ጋር ሲያስተያየው ሙሉ በሙሉ የተበላሸ መሆኑን ቢያይም፣ እኔን በ ‹‹ክርስቶስ›› 
በኩል በማየት፣ በጊዜው የእኔን ትኩረት እንዲያገኝ ባደረገው ጉዳይ (አቧራ) ላይ ብቻ 
ተጠያቂ እንድሆን ያደርገኛል፡፡ መኖራቸውን ባላወኩ ወቅትም ቢሆን እንኳ የአቧራ 
ብናኞቹ በቦታቸው መኖራቸውን መዘንጋት የሌለብኝ ነጥብ ነው፡፡ የእኔ ሃላፊነት 
ሊሆን የሚገባው፣ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የንቃት ሕብረት በማድረግ የትኞቹን 
መረዳቶቼንና የትኞቹን ባሕሪያቶቼን ሊለውጥ እንደፈለገ መረዳት ነው፡፡ እርሱ 
ከምሸከመው በላይ አይጭንብኝም፡፡  
 
እግዚአብሔር ከእኔ ጋር የሚሰራው አንደ ደረስኩበት የብስለት ደረጃ እና ከእርሱ 
ለመማር እንደ ማሳየው የፈቃድ መጠን ነው፡፡  
 
ለ. እንዲሰራኝ በፈቀድኩለት መጠን፣ እግዚአብሔር አብዝቼ ዘላለማዊ ፍሬ እንዳፈራ 
ይገርዘኛል፡፡ 
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እግዚብሔር ሕይወቴን ይበልጥ ፍሬያማ ለማድረግ የሚወስደውን ሂደት ‹‹በመገረዝ›› 
አብራርቶታል፡፡ (ዮሐ. 15፡2) «… ፍሬ የሚያፈራውንም ሁሉ አብዝቶ እንዲያፈራ 
ያጠራዋል፡፡›› ግዝረት ደስ አያሰኝም፤ እግዚአብሔር የጀመረውን ሥራ እንዲፈፅም 
ብፈቅድለት ግን ውጤቱ የተትረፈረፈ ፍሬያማነት ነው፡፡ በእኔ አይን ሲታይ፣ ጉዳት 
የለውም የምለው የሕይወቴ ክፍል በእግዚአብሔር እይታ ለሥራው እንቅፋትና ጎጂ 
ሊሆን ይችላል፡፡ ሊገረዝ የሚያስፈልገውን ነገር እግዚአብሔር ራሱ ነው 
የሚወስነው፡፡ የእኔ ሃላፊነት የሚማር ልብ መያዝና ንቁ መሆን፣ የእኔ የሆነው 
‹‹መልካም›› ነገር፣ ‹‹እጅግ መልካም›› ከሆነው ከእግዚአብሔር ነገር እንዳያሸሸኝ 
መጠንቀቅ ነው፡፡ (ምሳሌ ማርታ- ሉቃስ 10፡38-42) 
 
ሐ. ማስጠንቀቂያ፡- በአዳማዊው ተፈጥሮ ኃጢአተኛነት ግር አትሰኝ፡፡  
በመንፈስ ባደግን ቁጥር የአዳማዊ ተፈጥሯችንን እግዚአብሔር እንደ ሚያየው ማየት 
እንጀምራለን፡፡ እንከኖች ለብርኃን እየተጋለጡ በመጡ ቁጥር ይበልጥ እንከንነታቸው 
እየታየ ይመጣል፡፡ ወደ እግዚአብሔር ይበልጥ እየቀረብን በሄድን ቁጥር አዳማዊ 
ተፈጥሮአችንን እጅግ እየተፀየፍነው እንሄዳለን፡፡ (--- ሁሉ ግን በብርኃን ሲገለጥ 
ይታያል----ኤፌ. 5፡13) 
 
3. ስለ «በእርሱ መኖር›› በስፋት የሚታዩ የተሳሳቱ ግንዛቤዎች  
ሀ. በድነት ወቅት ከጌታ ጋር በሕብረት እንድኖር ተደርጊያለሁ፡፡ ይህ የተደረገልኝ ስለ 
ሚገባኝ ሳይሆን በክርስቶስ ፅድቅ ምክንያት ብቻ ነው፡፡ እንደ አማኝ ይህን ሕብረት 
በራሴ ጥረት መጠበቅ አልችልም፡፡ ግቤ እርሱን ማስደሰት መሆን አለበት፤ 
በተጨማሪም እግዚአብሔር ወደ እኔ ግንዛቤ የሚያመጣቸው ጉዳዮች ሳይፈቱ 
እንዳይሰነብቱ ለእግዚአብሔር ቅርብ መሆን አለብኝ፡፡ እነዚህ ሳይፈቱ የሚያልፉ 
ጉዳዮች ከእግዚአብሔር ጋር ላለኝ ሕብረት እንቅፋቶች ይሆናሉ፡፡ ይሄ ሂደት ከሰው 
ጋር ባለንም ሕብረት ተመሳሳይነት አለው፡፡ 
 
እግዚአብሔር፣ የአንተ ኃጢአት በከፍተኛ ሁኔታ የሚያሳስበው፣ ኃጢያቱ 
እግዚአብሔር ላንተ ካሰበው ቅድስና ጋር ሲነፃፀር ምን ያህል የጎደለ መሆኑ ሳይሆን 
ከአንተ ጋር ሊያደርግ ያሰበውን ሕብረት ማወኩ እና ይህም በአንተ ሊፈፅም ያሰበውን 
አጀንዳ እንዳይከውን እንቅፋት መሆኑ ነው፡፡ ‹‹ኃጢአትን ማስወገድ›› የክርስትና ጉዞህ 
ቀዳሚ ትኩረት መሆን የለበትም፤ ትኩረትህ ሊሆን የሚገባው ከእግዚአብሔር ጋር 
ያልተቋረጠ ሕብረትን ማድረግ ነው፡፡ የዕብራውያን ፀሐፊ እንዲህ ይለናል «... ቶሎም 
የሚከበንን ኃጢአት አስወግደን የእምነታችንንም ራስና ፈጻሚን ኢየሱስን 
ተመልክተን/fixing our eyes on Jesus፣ በፊታችን ያለውን ሩጫ በትእግስት 
እንሩጥ›› (ዕብ. 12፡1-2)፡፡ 
 
ለ. ሕብረት ስለ ማድረግ (በእርሱ ስለ መኖር) በስፋት ከሚታዩት የተሳሳቱ 
ግንዛቤዎች አንዱ ሕብረትን በተወሰነ መልክ ‹‹ልናገኘው የምንናፍቀው›› አድርገን 
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ማሰባችን ነው፡፡ በእውነቱ ከሆነ፣ ሕብረት ለማግኘት የምንጥረው ጉዳይ ሳይሆን 
የእግዚአብሔር ልጆች የሆንን ሁላችን በመወለዳችን ያገኘነው መብት ነው፡፡ በእርሱ 
መኖር በክርስትና ስለ ጨበጥነው የብስለት ደረጃ አያወራም፡፡ እንደ ልጅ ስትኖር፣ 
ወላጆችህ ከአንተ ጋር ያላቸው ሕብረት፣ ሰርተህ የምታገኘው ምንዳ አይደለምና፡፡  
 
እግዚአብሔር እያንዳንዱ ክርስቲያን ከእርሱ ጋር ለረጅም ጊዜ ያልተቋረጠ ሕብረት 
እንዲያደርግ አስፈላጊውን ነገር ሁሉ አድርጓል፡፡ በእርሱ መኖሬ - በእውቀት ማጣት፣ 
ባለፈው ጊዜ ልምምዴ፣ በግል ጉድለቶቼ ምክንያት አይከለከልም፡፡ ሊከለከል 
የሚችለው ባልተናዘዝኳቸውና እውቅና ባልሰጠኋቸው ኃጢአቶች ምክንያት ነው፡፡ 
ይሄ፣ እግዚብሔር እኔን እንዳይባርከኝና እንደ ወደደው በእኔ እንዳይጠቀም 
ያደርገዋል፡፡  
 
ሐ. ‹‹ባሕሪያትን›› በምድብ በምድብ ማስቀመጥና በአይምሮዬ ውስጥ የ‹‹አድርግ›› እና 
‹‹አታድርግ›› ዝርዝሮችን መገንባት የተፈጥሮ ዝንባሌዬ ነው፡፡ እነዚህን ዝርዝሮች 
መጠበቅ፣ ንቁ ሆኖ ከመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ጋር በመሆን በእርሱ ምሪት ከመኖር 
አንፃር የተሻለ ሊመስል ይችላል፡፡ ከዚህ አልፌ እያንዳንዱ ምርጫዎቼና ውሳኔዎቼ 
እግዚአብሔርን የሚያስደስቱ ስለ መሆናቸው ለማየት የሚያስችለኝ ልምምድ ውስጥ 
መግባት አለብኝ፡፡ የማትረባ የምትመስል ትንሽ ነገር ለእርሱ በጣም አስፈላጊ ልትሆን 
ትችላለችና፡፡ ይሄ ሂደት ‹‹እግዚአብሔርን የማያስደስት ማንኛውም ነገር›› ኃጢአት 
ነው ወደሚል ማጠቃለያ እንድደርስ ይረዳኛል፡፡ 
 
ምሳሌ፡ ‹‹መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ኃጢአት ነውን?›› የሚል ጥያቄ እናንሳና ከዚህ 
ቀጥሎ የሰፈረውን ታሪክ ልብ ብለን እንመልከት፡፡ በአንድ ወንዝ ዳር ተቀምጠው 
መጽሐፍ ቅዱሶን እያነበቡ ነው አንበል፡፡ ይህን እያደረጉ ሳለ በወንዙ ማዕበል 
አማካኝነት ወደ ወንዙ ጥልቅ እየተገፉ ያለ የአንድ ሕፃን ልጅ የጩኸት ድምፅ ሰሙ፡፡ 
እርሶ ግን በታማኝነት መጽሐፍ ቅዱሶን ማንበብ ቀጠሉ፡፡ ዘግይቶ የልጁ እናት ወደ 
እርሶ መጥታ ልጅዋን አይተው እንደሆን ጠየቀችዎ፡፡ እርሶም መጽሐፍ ቅዱስ 
በማንበብ ባይጠመዱ ኖሮ የሴትዮዋን ልጅ ከወንዙ ማዕበል አደጋ ሊታደጉት ይችሉ 
እንደነበረ ተናገሩ፡፡ የእናትየው እና (የእግዚአብሔር) ምላሽ ምን የሚሆን 
ይመስሎታል፡፡ ይህ ታሪክ የተጋነነ ይመስል ይሆናል፤ ቢሆኖም ግን የሚገቡ እና 
የማይገቡ ባሕሪያቶችን በምድብ የማስቀመጥ አደገኛነትን ያመለክተናል፡፡ 
 
ዮሐ. 5፡30 እኔ ከራሴ አንዳች ላደርግ አይቻለኝም፤ እንደ ሰማሁ እፈርዳለሁ ፍርዴም ቅን 
ነው፣ የላከኝን ፈቃድ እንጂ ፈቃዴን አልሻምና። 
 
2ቆሮ. 5፡9 ስለዚህ በሥጋ ብንኖርም ወይም ከሥጋ ብንለይም አላማችን እርሱን ደስ ማሰኘት 
ነው፡፡ 
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ኤፌ. 5፡8-10 ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁና፣ አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁ፤ የብርሃኑ ፍሬ 
በበጎነትና በጽድቅ በእውነትም ሁሉ ነውና ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ፣ እንደ 
ብርሃን ልጆች ተመላለሱ፡፡ 
 
ሮሜ. 14፡23 … በእምነትም ያልሆነ ሁሉ ኃጢአት ነው።  
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ሐሳብ ማስፈሪያ 
 
የትምህርት ቁጥር 
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1-11 ‹‹በእርሱ ስለ መኖር (ሕብረት)›› ስለ ማድረግ ተዛማጅ ጥቅሶች 
 

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

  
ዮሐንስ 15፡1-6 እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ፤ ገበሬውም አባቴ ነው። ፍሬ የማያፈራውን 
በእኔ ያለውን ቅርንጫፍ ሁሉ ያስወግደዋል፤ ፍሬ የሚያፈራውንም ሁሉ አብዝቶ እንዲያፈራ 
ያጠራዋል። እናንተ ስለ ነገርኋችሁ ቃል አሁን ንጹሐን ናችሁ፤ በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ። 
ቅርንጫፍ በወይኑ ግንድ ባይኖር ከራሱ ፍሬ ሊያፈራ እንዳይቻለው፣ እንዲሁ እናንተ ደግሞ 
በእኔ ባትኖሩ አትችሉም። እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ። ያለ እኔ ምንም 
ልታደርጉ አትችሉምና በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ፣ እርሱ ብዙ ፍሬ ያፈራል። በእኔ የማይኖር 
ቢሆን እንደ ቅርንጫፍ ወደ ውጭ ይጣላል ይደርቅማል፤ እነርሱንም ሰብስበው ወደ እሳት 
ይጥሉአቸዋል፣ ያቃጥሉአቸውማል። (ማስታወሻ፡- በዮሐንስ 15 ላይ የተብራራ መረጃ 
ለማግኘት ትምህርት 3-12 ይመልከቱ፡፡)  
 
፡7-11 በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼም በእናንተ ቢኖሩ የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ይሆንላችሁማል። 
ብዙ ፍሬ ብታፈሩና ደቀ መዛሙርቴ ብትሆኑ በዚህ አባቴ ይከበራል። አብ እንደ ወደደኝ እኔ 
ደግሞ ወደድኋችሁ፤ በፍቅሬ ኑሩ። እኔ የአባቴን ትእዛዝ እንደ ጠበቅሁ በፍቅሩም እንደምኖር፣ 
ትእዛዜን ብትጠብቁ በፍቅሬ ትኖራላችሁ። ደስታዬም በእናንተ እንዲሆን ደስታችሁም 
እንዲፈጸም ይህን ነግሬአችኋለሁ።  
 
፡12-16 እኔ እንደ ወደድኋችሁ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ ትእዛዜ ይህች ናት። ነፍሱን ስለ 
ወዳጆቹ ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም። እኔ ያዘዝኋችሁን ሁሉ 
ብታደርጉ እናንተ ወዳጆቼ ናችሁ። ከእንግዲህ ወዲህ ባሮች አልላችሁም፤ ባርያ ጌታው 
የሚያደርገውን አያውቅምና፤ ወዳጆች ግን ብያችኋለሁ፣ ከአባቴ የሰማሁትን ሁሉ ለእናንተ 

እንደ አማኝ፣ እኔ ቅርንጫፍ
ነኝ 

መንፈስ ቅዱስ የራሱን ፍሬ
በእኔ ውስጥ ያፈራል 

ኢየሱስ የወይን ግንድ ነው
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አስታውቄአችኋለሁና። እኔ መረጥኋችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁኝም፤ አብም በስሜ 
የምትለምኑትን ሁሉ እንዲሰጣችሁ፣ ልትሄዱና ፍሬ ልታፈሩ ፍሬአችሁም ሊኖር ሾምኋችሁ።  
 
ገላቲያ 5፡22-23 የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግሥት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ 
እምነት፣ የውሃት፣ ራስን መግዛት ነው። እንደዚህ ያሉትን የሚከለክል ሕግ የለም። 
  
2. ሀ. ‹‹በእርሱ ስኖር›› እኔ እንደ ውሃ መያዣ፣ ወይም እንደ እቃ/VESSEL 
እመሰላለሁ፡፡  

«በትልቅም ቤት የእንጨትና የሸክላ እቃ ደግሞ አለ እንጂ የወርቅና የብር እቃ ብቻ 
አይደለም፣ እኩሌቶቹም ለክብር፣ እኩሌቶቹም ለውርደት ይሆናሉ፣ እንግዲህ 
ማንም ራሱን ከነዚህ ቢያነፃ ለክብር የሚሆን የተቀደሰም ለጌታውም የሚጠቅም፣ 
ለበጎም ስራ ሁሉ የተዘጋጀ እቃ ይሆናሉ፡፡›› (ጢሞ. 2፡20-21) 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
በዚህ ትምሕርት ውስጥ እያወራን ስላለው ሕብረት፣ ቧንቧ ጥሩ ምሳሌ ሊሆን 
ይችላል፡፡ ምንም እንኳን የውሃው ግፊት በማንኛውም ወቅት (ተዘግቶም ሆነ ተከፍቶ 
ባለበት ሁኔታ) አንድ አይነት ቢሆንም፣ ውሃው አልፎ እንዲፈስ ግን ቧንቧው 
መከፈት ይኖርበታል፡፡ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሕብረት በማላደርግበት ጊዜያት ቧንቧው 
መዘጋቱን ያሳያል፡፡ 
 
ለ. ‹‹በእርሱ ስኖር›› የእግዚአብሔር የ ‹‹ሕይወት ውሃ›› እኔን እንደ መገልገያ የውሃ ዕቃ 
በመጠቀም በእኔ ውስጥ ይፈስሳል፡፡ (ሕዝ 47፡1-12 ይመልከቱ) 

ኤር. 2፡13 ሕዝቤ ሁለቱን ክፉ ነገሮች አድርገዋልና፤ እኔን የሕያውን ውኃ ምንጭ 
ትተውኛል፣ የተቀደዱትንም ጉድጓዶች፣ ውኃውን ይይዙ ዘንድ የማይችሉትን 
ጉድጓዶች፣ ለራሳቸው ቆፍረዋል። 

 

«በእርሱ ስኖር´ የእርሱ የ
«ሕይወት ውሃ´ በእኔ 
ውስጥ መፍሰስ ይችላል 

እንደ ክርስቲያን፣ እኔ የውሃ
መያዣ መሳሪያ ነኝ 
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ዮሐ. 4፡14 እኔ ከምሰጠው ውኃ የሚጠጣ ሁሉ ግን ለዘላለም አይጠማም፣ እኔ 
የምሰጠው ውኃ በእርሱ ውስጥ ለዘላለም ሕይወት የሚፈልቅ የውኃ ምንጭ 
ይሆናል እንጂ አላት። 
 
ዮሐ. 7፡37-39 ከበዓሉም በታላቁ በኋለኛው ቀን ኢየሱስ ቆሞ። ማንም የተጠማ 
ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ። በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ፣ የሕይወት 
ውኃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ብሎ ጮኸ። ይህን ግን በእርሱ የሚያምኑ ሊቀበሉት 
ስላላቸው ስለ መንፈስ ተናገረ፤ ኢየሱስ ገና ስላልከበረ መንፈስ ገና አልወረደም 
ነበርና።  
 
ያዕ. 3፡8-12 ነገር ግን አንደበትን ሊገራ ማንም ሰው አይችልም፤ የሚገድል መርዝ 
የሞላበት ወላዋይ ክፋት ነው። በእርሱ ጌታንና አብን እንባርካለን፤ በእርሱም እንደ 
እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠሩትን ሰዎች እንረግማለን፤ ከአንድ አፍ በረከትና 
መርገም ይወጣሉ። ወንድሞቼ ሆይ፣ ይህ እንዲህ ሊሆን አይገባም። ምንጭስ 
ከአንድ አፍ የሚጣፍጥንና የሚመርን ውኃ ያመነጫልን? ወንድሞቼ ሆይ፣ በለስ 
ወይራን ወይስ ወይን በለስን ልታፈራ ትችላለችን? ከጨው ውኃም ጣፋጭ ውኃ 
አይወጣም።  
 

3. ሀ. ‹‹በእርሱ ስኖር›› የእግዚአብሔር ብርሃን እንደሚያስተላልፍ ዕቃ እመሰላለው፡፡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ማቴ. 5፤14-16 እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ። በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር 
አይቻላትም። መብራትንም አብርተው ከዕንቅብ በታች አይደለም እንጂ በመቅረዙ ላይ 
ያኖሩታል በቤት ላሉት ሁሉም ያበራል። መልካሙን ሥራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን 
አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ፊት ይብራ።  
 

 

ኤሌክትሪኩ በእኔ ውስጥ የሚፈሰውን 
የእግዚአብሔርን ሕይወት ይወክላል፡፡ 
አንፖሉ እኔን ሲወክል ብርኃኑ ደግሞ 
የመንፈስ ቅዱስ ፍሬን ይወክላል፡፡  
 
ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በሕብረት ስኖር 
(መብራቱ ሲበራ)፣ እያደገ የሚሄደውን 
የእግዚአብሔርን ሕይወት (ኤልክትሪሲቲው) 
በእኔ (በአንፖሉ) ውስጥ እንዲያልፍ 
እየፈቀድኩ ነው ማለት ነው፡፡ ይህንንም 
እግዚአብሔር በሌሎች ላይ ተጽእኖ (ብርኃን) 
ለማሳደር ይጠቀምበታል፡፡ 

 

66 
 

2ቆሮ. 4፤6-7 በክርስቶስ ፊት የእግዚአብሔርን የክብሩን እውቀት ብርሃን እንዲሰጥ በልባችን 
ውስጥ የበራ። በጨለማ ብርሃን ይብራ ያለ እግዚአብሔር ነውና። ነገር ግን የኃይሉ ታላቅነት 
ከእግዚአብሔር እንጂ ከእኛ እንዳይሆን ይህ መዝገብ በሸክላ ዕቃ ውስጥ አለን፤  
 
ፊል. 2፡16 … በእነርሱም መካከል የሕይወትን ቃል እያቀረባችሁ በዓለም እንደ ብርሃን 
ትታያላችሁ፣ ስለዚህም በከንቱ እንዳልሮጥሁ በከንቱም እንዳልደከምሁ በክርስቶስ ቀን 
የምመካበት ይሆንልኛል። 
 
ለ. ‹‹በእርሱ ስኖር›› በእግዚአብሔር መገኘት ብርኃን ውስጥ እንደሚጓዝ ሰው ነኝ፡፡  
 
 
 
 
 
1ዮሐ. 1፡5-10 ከእርሱም የሰማናት ለእናንተም የምናወራላችሁ መልእክት። እግዚአብሔር 
ብርሃን ነው ጨለማም በእርሱ ዘንድ ከቶ የለም የምትል ይህች ናት። ከእርሱ ጋር ኅብረት 
አለን ብንል በጨለማም ብንመላለስ እንዋሻለን እውነትንም አናደርግም፤ ነገር ግን እርሱ 
በብርሃን እንዳለ በብርሃን ብንመላለስ ለእያንዳንዳችን ኅብረት አለን፣ የልጁም የኢየሱስ 
ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል። ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን፣ 
እውነትም በእኛ ውስጥ የለም። በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ከዓመፃም 
ሁሉ ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው። ኃጢአትን አላደረግንም ብንል ሐሰተኛ እናደርገዋለን 
ቃሉም በእኛ ውስጥ የለም።  
 
1ዮሐ. 2፡8-11 ዳግመኛ አዲስ ትእዛዝን እጽፍላችኋለሁ፣ ይህም ነገር በእርሱ በእናንተም 
እውነተኛ ነው፤ ጨለማው ያልፋልና እውነተኛውም ብርሃን አሁን ይበራል። በብርሃን አለሁ 
የሚል ወንድሙንም የሚጠላ እስከ አሁን በጨለማ አለ። ወንድሙንም የሚወድ በብርሃን 
ይኖራል ማሰናከያም የለበትም፤ ወንድሙን የሚጠላ ግን በጨለማ አለ፣ በጨለማም 
ይመላለሳል፣ የሚሄድበትንም አያውቅም፣ ጨለማው ዓይኖቹን አሳውሮታልና።  
 
ዮሐ. 8፡12 ደግሞም ኢየሱስ። እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ፤ የሚከተለኝ የሕይወት ብርሃን 
ይሆንለታል እንጂ በጨለማ አይመላለስም ብሎ ተናገራቸው። 
 

4. እግዚአብሔር፣ በክርስቲያን ባልና ሚስት መካከል ያለውን 
የማያቋርጥ ጤናማ ሕብረት በመንፈስ ቅዱስና በክርስቲያን 
መካከል ላለ የማያቋርጥ ጤናማ ሕብረት ምሳሌ አድርጎ 
አቅርቧል፡፡ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንዴት ሕብረት ማድረግ 
እንዳለብኝ ግራ ገብቶኝ ከሆነ፣ ራሴን እንዴት ከትዳር ጓደኛዬ 
(ወይም ከልብ ወዳጄ) ጋር ሕብረት እንደማድረግ መጠየቅ 
አለብኝ፡፡ 
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ኤፌ. 5፡22-33 ሚስቶች ሆይ፣ ለጌታ እንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ፤ ክርስቶስ ደግሞ የቤተ 
ክርስቲያን ራስ እንደ ሆነ እርሱም አካሉን የሚያድን እንደ ሆነ ባል የሚስት ራስ ነውና። ዳሩ 
ግን ቤተ ክርስቲያን ለክርስቶስ እንደምትገዛ እንዲሁ ሚስቶች ደግሞ በሁሉ ለባሎቻቸው 
ይገዙ። ባሎች ሆይ፣ ክርስቶስ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን እንደ ወደዳት ሚስቶቻችሁን ውደዱ፤ 
በውኃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አንጽቶ እንዲቀድሳት ስለ እርስዋ ራሱን አሳልፎ ሰጠ፤ እድፈት 
ወይም የፊት መጨማደድ ወይም እንዲህ ያለ ነገር ሳይሆንባት ቅድስትና ያለ ነውር ትሆን 
ዘንድ ክብርት የሆነችን ቤተ ክርስቲያን ለራሱ እንዲያቀርብ ፈለገ። እንዲሁም ባሎች ደግሞ 
እንደ ገዛ ሥጋቸው አድርገው የገዛ ሚስቶቻቸውን ሊወዱአቸው ይገባቸዋል። የገዛ ሚስቱን 
የሚወድ ራሱን ይወዳል፤ ማንም የገዛ ሥጋውን የሚጠላ ከቶ የለምና፣ ነገር ግን የአካሉ 
ብልቶች ስለሆንን፣ ክርስቶስ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን እንዳደረገላት፣ ይመግበዋል 
ይከባከበውማል። ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይተባበራል ሁለቱም 
አንድ ሥጋ ይሆናሉ። ይህ ምሥጢር ታላቅ ነው፣ እኔ ግን ይህን ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተ 
ክርስቲያን እላለሁ። ሆኖም ከእናንተ ደግሞ እያንዳንዱ የገዛ ሚስቱን እንዲህ እንደ ራሱ 
አድርጎ ይውደዳት፣ ሚስቱም ባልዋን ትፍራ። (በተጨማሪ ዮሐንስ 17፡11፣ 21-22 ይመልከቱ) 
ዘፍ. 2፡24 ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል፣ በሚስቱም ይጣበቃል፤ ሁለቱም አንድ 
ሥጋ ይሆናሉ። 
 
1ቆሮ. 6፡16-17 ወይስ ከጋለሞታ ጋር የሚተባበር አንድ ሥጋ እንዲሆን አታውቁምን? ሁለቱ 
አንድ ሥጋ ይሆናሉ ተብሎአልና። ከጌታ ጋር የሚተባበር ግን አንድ መንፈስ ነው።  
ቆላ. 3፡18-19 ሚስቶች ሆይ፣ በጌታ እንደሚገባ ለባሎቻችሁ ተገዙ። ባሎች ሆይ፣ 
ሚስቶቻችሁን ውደዱ መራራም አትሁኑባቸው።  
 
1ጴጥ. 2፡18-23 ሎሌዎች ሆይ፣ ለበጎዎችና ለገሮች ጌቶቻችሁ ብቻ ሳይሆን ለጠማሞች ደግሞ 
በፍርሃት ሁሉ ተገዙ። በግፍ መከራን የሚቀበል ሰው እግዚአብሔርን እያሰበ ኃዘንን ቢታገሥ 
ምስጋና ይገባዋልና። ኃጢአት አድርጋችሁ ስትጎሰሙ ብትታገሡ፣ ምን ክብር አለበት? ነገር ግን 
መልካም አድርጋችሁ መከራን ስትቀበሉ ብትታገሡ፣ ይህ ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ ምስጋና 
ይገባዋል። የተጠራችሁለት ለዚህ ነውና፤ ክርስቶስ ደግሞ ፍለጋውን እንድትከተሉ ምሳሌ 
ትቶላችሁ ስለ እናንተ መከራን ተቀብሎአልና። እርሱም ኃጢአት አላደረገም፣ ተንኰልም በአፉ 
አልተገኘበትም፤ ሲሰድቡት መልሶ አልተሳደበም መከራንም ሲቀበል አልዛተም፣ ነገር ግን 
በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን አሳልፎ ሰጠ፤ 
 
1ጴጥ. 3፡1-2 እንዲሁም፣ እናንተ ሚስቶች ሆይ፣ ከባሎቻችሁ አንዳንዱ ለትምህርት 
የማይታዘዙ ቢኖሩ፣ በፍርሃት ያለውን ንጹሑን ኑሮአችሁን እየተመለከቱ ያለ ትምህርት 
በሚስቶቻቸው ኑሮ እንዲገኙ ተገዙላቸው። 
 
1ጴጥ. 3፡7 እንዲሁም፣ እናንተ ባሎች ሆይ፣ ደካማ ፍጥረት ስለ ሆኑ ከሚስቶቻችሁ ጋር 
በማስተዋል አብራችሁ ኑሩ፤ ጸሎታችሁ እንዳይከለከል አብረው ደግሞ የሕይወትን ጸጋ 
እንደሚወርሱ አድርጋችሁ አክብሩአቸው።  
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ሐሳብ ማስፈሪያ 
 
የትምህርት ቁጥር 
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1-12 በየዕለቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የሚኖረን (ወይም 
የማናቋርጠው) ሕብረት 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

በዚህ አማኝ ሕይወት ውስጥ፣ ኃጢያተኛው የሰው ባህሪ
በገዢነት ይኖራል፡፡  

መንፈስ ቅዱስ በዚህ አማኝ ውስጥ አለ፤ ነገር ግን
ፍሬ እንዳያፈራ ተከልክሏል፡፡ 

ከመንፈስ ቅዱስ ሕብረት
ውጪ ስሆን የማፈራው 
ፍሬ ጊዚያዊና ሽልማት 
የሚያስገኝ ነው፡፡ 

ኃጢያተኛው የሰው ባህሪ «ፍጹም´ የሆነ ዘላለማዊ ፍሬ ሊያፈራ
አይችልም፡፡ 

«ፍጹም´ የሆነ ፍሬ በእኔ ውስጥ ሊያፈራ የሚችለው መንፈስ ቅዱስ
ብቻ ነው፡፡ 

የአማኞ
ች ፍርድ 
 
ሽልማት 
ማግኘት 
ወይም 
ማጣት 

ይህ አማኝ ከሰው 
ኃጢያተኛ ባህሪ 
እስራት ተፈትቷል 

«ጤናማ›› የክርስትና ሕይወት 
በመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ውስጥ ያለ 
ሲሆን፣ እርሱ ራሱ የራሱን ፍሬ 
(ዘላለማዊና ሽልማት የሚያስገኝ) 
በአማኙ ሕይወት ውስጥ ያፈራል፡፡ 

ንጉሥ ዳዊት ለ 9 ወራት ከመንፈስ
ቅዱስ ሕብረት የወጣ ሰው ምሳሌ 
ነው፡፡ 
(2ሳሙ. 11፡1-5፣ 12፡1-14) 

ነፍስ 

ሰውነት/አካል 

ክርስቲያን 

ል
ደ
ት 

መንፈስ  
ቅዱስ 

 
 
 

መንፈስ 

የማያምን 

አ
ካ
ላ
ዊ
 
ሞ
ት 

መንፈስ 
ቅዱሰ 

መንፈስ 
ቅዱሰ 

1

2

5 6

3 

7

8

4
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ከላይ የቀረበው የትምሕርት 1-12 ስዕላዊ ገለጻ፣ ማብራሪያ 
 
የትምህርቱ አጭር መግለጫ 
ይህ ትምህርት ከዚህ በፊት ያየናቸው ፍሬ ሀሳቦች ማጠቃለያ ነው፡፡ ትምሕርቱ፣ 
አማኞች በውስጣቸው ካሉ ሁለት ተፈጥሮዎች ጋር የሚያደርጉትን ያልተቋረጠ 
ግንኙነት እና ይህ ግንኙነት በየቀኑ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በሚኖራቸውን ሕብረት ላይ 
እንዴት ተፅዕኖ እንደሚያሳድር ያስገነዝበናል፡፡ 
 
  
 
  
  
  
 
ከድነት በኋላ፣ አማኝ ሁለት መንገዶች ከፊቱ የገጥሙታል፡፡ ሁለቱም መንገድ 
አማኙን ይወክላሉ፡፡ 
 
1. አንደኛው መንገድ ቀስ በቀስ ወደላይ በመጓዝ ወደ ‹‹መንፈሳዊው የተስፋይቱ 
ምድር›› አማኙን ይዞ ይጓዛል፡፡ የላይኛው መንገድ ጌታውን እንደ አዛዥ የሚመለከትና 
ጌታ ሕይወቱን የሚያስተዳድርለት አማኝን ያመለክታል፡፡  
 
2. የታችኛው መንገድ ወደ ‹‹መንፈሳዊ ምድረ በዳ›› ይመራል፡፡ ይህ መንገድ 
ባለማወቅም ሆነ በራሱ ምርጫ የክርስቶስን ጌትነት በሕይወቱ ላይ ያልሾመን አማኝ 
ያመለክታል፡፡  
 

ከድነት በፊት፣ ኢ-አማኒያን ከመሆናችን ባሻገር ለኃጢአተኛ የሰው 
ባሕሪያችን እንደ ባሪያ የተገዛን ነበርን፡፡ (ይህ ሁኔታ በማሰሪያ በታሰረው 
የጠቆረ ምስል ተመክቷል)፡፡  

 
በመስቀሉ ከኃጢያት ‹‹ቅጣት›› ድነናል፡፡ (ይህ ሁኔታ ደግሞ ገመዱ በኤክስ 
(˟) ምልክት በተቆረጠ የጠቆረ ምስል ተመልክቷል)፡፡ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ 
እስከ እለተ ሞታችን ድረስ ከኃጢያት ‹‹ኃይል››/ "power of sin" ነፃ 
እየወጣን እንጓዛለን፡፡ በሥጋ ሞታችን ወቅት ደግሞ ከኃጢያት ‹‹መገኘት›› 
"presence" of sin ነፃ እንወጣለን፡፡  

 
በድነት ወቅት፣ አማኙ ከአዳማዊ ባሕሪ ገዥነት ነፃ በመውጣት መንፈስ ቅዱስን 
ይቀበላል፡፡ ይህም ማለት፣ መንፈስ ቅዱስ በአማኙ ሕይወት ውስጥ ከዛን ወቅት 
ጀምሮ መኖር ይጀምራል፡፡ ከመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ጋር በመሆን የክርስትና 

2

1
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ሕይወታችንን እንጀምራለን፤ ከሁለቱ መንገዶች በአንዱ ላይ ለመጓዝ የራሳችንን 
ምርጫም እናደርጋለን፡፡ (#4 ወይም #5/6) 
 
እዚህ ላይ አንድ ነገር ልብ ልንል ይገባል፡፡ አማኙ ከአዳማዊው ኃጢአተኛነት ባሕሪ 
ገዥነት ነፃ ቢወጣም ይህ የኃጢአተኝነት ባሕሪ፣ አማኙ ሥጋዊ ሞት እስከ ሚሞት 
ድረስ በሕይወቱ ውስጥ መኖሩን ይቀጥላል እንጂ ፈፅሞ አይጠፋም፡፡ በአካላዊ 
(ሥጋዊ) ሞት ወቅት ብቻ ነው የዚህ ኃጢአተኛነት ባህሪ መገኘት እስከ ወዲያኛው 
የሚያከትመው፡፡ 
 

በጌታ ሳምን ከመንፈሳዊው ዘር እወለዳለሁ፤ በመንፈስ 
ቅዱስ አማካኝነት የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ባሕሪ 
እካፈላለሁ፡፡ ምንም እንኳ ኃጢአተኛ ባሕሪ በእኔ 
ውስጥ ቢኖርም ለእርሱ ባሪያ መሆኔ ያከትማል፡፡ 
ጳውሎስ እንዲህ ይላል፣ «ከእንግዲህስ ወዲያ 
ለኃጢያት እንዳንገዛ፣ የኃጢያት ሥጋ ይሻር ዘንድ 
አሮጌው ሰዋችን ከእርሱ ጋር እንደ ተሰቀለ 
እናውቃለን፤ የሞተስ ከኃጢያቱ ጸድቋልና (ድኗልና)›› 
(ሮሜ6፡6-7) 

 
በጌታ የማያምን ሰው በኃጢአተኛው ባህሪ ቁጥጥር ስር በመሆን እንከን ያለውን ፍሬ 
እያፈራ ከመኖር ውጪ ሌላ ምንም አማራጭ የለውም፡፡ በጌታ የሚያምን ግን በዚህ 
የኃጢአተኝነት ባሕሪ ቁጥጥር ስር የሚገባው፣ በራሱ ምርጫ ብቻ ነው ፡፡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
በመካከል ላይ የሚገኘው ጠመዝማዛ መስመር ‹‹ጤናማ ያልሆነ››ን የክርስትና 
ሕይወት ይወክላል፡፡ አማኞች በግለሰብ መር የደቀ መዝሙርነት ሰልጠና ውስጥ 
በማለፍ መንፈስ ቅዱስን እንዴት መከተል እንዳባቸው ካልተገነዘቡ፣ ብዙዎቹ 
የመንፈስ ቅዱስ መሪነትን ወደጎን በመተው ባሕሪያቸውን ከሌሎች አማኞች ምሳሌነት 
አንጻር በመመዘን መኖር ይጀምራሉ፡፡ በውጤቱም ይህ አማኝ የመንፈስ ቅዱስን 
ምሪት ችላ በማለት የጓደኞቹን (አብረውት ያሉትን) አማኞች ምሳሌነት ለመከተል 
ይመርጣል፡፡ 
 

3 

4 

4 

መንፈስ 
ቅዱሰ 
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በእውቀት ማጣት ወይም ሆን ብሎ ባለመታዘዝ ምክንያት የመንፈስ ቅዱስን ምሪት 
አሻፈረኝ ያለ አማኝ፣ ራሱን ‹‹ምድረ በዳ›› ልምምድ ውስጥ ያገኘዋል፡፡ ይህ ማለት 
ደግሞ አማኙ፣ የራሱ ለማድረግ በሚስበው የኃጢአተኝነት ባሕሪ ላይ የበላይ የመሆን 
ኃይል አይኖረውም ማለት ነው፡፡ ይህ አማኝ እግዚአብሔር ለእርሱ ያዘጋጀውን 
ፍሬያማ የክርስትና ሕይወት እንቢ ያለ ነው፡፡ 
 
እንደ እነዚህ አይነት አማኞች ብዙውን ጊዜ እግዚአብሔርን የሚያዩት እንደ ‹‹የበታች 
ሸሪካቸው›› እንጂ እንደ አዛዣቸው አይደለም፡፡ በሚያስቸግራቸው የሕይወት 
አጋጣሚ ሁሉ እርሱ ከእነርሱ ጋር እንደሆነ፤ ሊረዳቸው በሚያስፈልጋቸው ሁኔታ 
ውስጥ ሲሆኑ ብቻ የእርሱ እርዳታ እንደ ሚያስፈልጋቸው ያስባሉ፡፡ የራሳቸውን 
ግቦችና ሕልሞች ከእግዚአብሔር ይልቅ አስፈላጊዎች እንደሆኑ ያያሉ፡፡ እግዚአብሔር 
በእነርሱ እቅድ ውስጥ እንዲገባ እንጂ እነሱ በእርሱ እቅድ ውስጥ የመግባት ፍላጎት 
የላቸውም፡፡ በአጭሩ ሕይወታቸው ‹‹በራስ የመተማመን›› ባሕሪ ይገልፃል፡፡ 
 
አስተውሉ መንፈስ ቅዱስ፣ (ከጠመዝማዛው መስመር በላይ ባለው በነጠብጣብ 
መስመር ይመሰላል)፡፡ አማኙ የክርስቶስን ጌትነት እንዲመርጥ በተደጋጋሚ 
ሊያግባባው ይሞክራል፡፡ በዚህ ሰው ሕይወት ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ልቆ 
አይታይም፡፡ በዚህም ምክንያት መንፈስ ቅዱስ በዚህ ሰው ሕይወት ውስጥ ሊያፈራ 
የሚፈልገውን ፍሬ እንዲያፈራ ነፃነት አያገኝም፡፡  
 
ከታች የሚገኘው ቀጥታ መስመር፣ የኃጢአተኛውን የሰው ባሕሪ፣ የመግዛት ኃይል 
ይወክላል፡፡ ይህ አማኝ ማንኛውንም ውሳኔ ለማድረግ በራሱ ማስተዋል ላይ 
የሚደገፍ ነው፡፡ ይህን ሕይወት መንፈስ ቅዱስ እንዲመራ ስላልተፈቀደለት፣ 
የኃጢአተኛነቱ ባሕሪ የገዢነት ስፍራውን ይዞ ይኖራል፡፡ ይህም ኑሮ በአማኙ 
ሕይወት ውስጥ ችግሮች ይዞ መምጣት ይጀምራል፤ አማኙ እርካታ የለሽ ከመሆኑ 
በተጨማሪ በቀላሉ ተስፋ በመቁረጥ ስሜት ተጎጂ ይሆናል፡፡ እነዚህ ሁኔታዎች፣ 
በመጨረሻ አማኙ በሕይወቱ ላይ የኢየሱስን ጌትነት እንዲመርጥ ያደርጉታል፡፡  
 
እነዚህ አማኞች በዘሪው ምሳሌ (ማቴዎስ 13 እና ሉቃስ 8) ላይ ተጠቅሰዋል፡፡ እነዚህ 
ሰዎች የእርሱን የበላይነት በሕይወታቸው ላይ እስኪሾሙ ድረስና ‹‹በእርሱ መኖር 
እስከ ሚጀምሩ ድረስ የማያስተውሉ፣ ያልበሰሉ፣ ሽልማት የሚያስገኝ ዘላለማዊ ፍሬ 
የማያፈሩ ሆነው ይኖራሉ፡፡ ምንም እንኳን የዳኑ ቢሆንም፣ ሽልማት የማጣት አደጋ 
ውስጥ የሚገኙ ናቸው፡፡ «የማንም ሥራ የተቃጠለበት ቢሆን ይጎዳበታል፡፡ እርሱ 
ራሱ ግን ይድናል፣ ነገር ግን በእሳት እንደ ሚድን ይሆናል፡፡›› (1ቆሮ. 3፡15) 
 
በምድረ በዳ ለረጅም ጊዜ የቆዩ አማኞች (በተለይ ለአመታት)፣ ያለማቋረጥ በመንፈስ 
ቅዱስ ሕብረት ውስጥ የመኖር ሃሳብ፣ ተግባራዊ ሊሆን የማይችል ሃሳብ እንደሆነ 
ያስባሉ፡፡ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነው፣ ከጌታ ጋር የሚደረግ ሕብረት ሃሳባዊና በሁሉም 
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ክርስቲያኖች ሊደረስበት የማይችል እንደሆነ ይገነዘባሉ፡፡ እንደ ህልም የሚታየው 
የዚህ ሕይወት አካል ለመሆን ከፈለክ፣ ማድረግ የሚኖርብህ ይህን ኑሮ ለመኖር 
በራስህ መጣር/መሞከር ሳይሆን እግዚአብሔር ለዚህ ሕይወት መሳካት ያቀረበውን 
መንገድ በእምነት መከተል ነው፡፡ አማኙ፣ ጌታ ሕይወቱን በጌትነት ለመግዛት እንደ 
ሚፈለግ ቢገነዘብና እንዴት ያለማቋረጥ በእርሱ መኖር እንዳለበት ቢማር፣ 
እግዚአብሔር ያዘጋጀውን ጤናማ የክርስትና ሕይወት መለማመድ ይጀምል፡፡ ይህ 
ሕይወት፣ ‹‹ለማግኘት የምትጥረው›› ሳይሆን በመወለድ ላንተ የተገባ ሕይወት ነው፡፡ 
እያንዳንዱ ክርስቲያን ተስፋ በተሰጠው መንፈሳዊ ምድር የመኖር መብት አለው፡፡ 
 
አማኞች ክርስቶስን ባመኑበት የመጀመሪያ ግዚያት በግል ሕይወታቸውን 
ተከታትለናቸው ቢሆን (በመንፈሳዊ ወላጆች መትኩተው አድገው ቢሆን) (በግለሰብ 
መር የደቀ መዝሙርነት ሥልጠና ክትትል ውስጥ አድገው ቢሆን) ኖሮ፣ ይህን 
የምድረ በዳ ጉዛ እድሜ ማሳጠር በተቻለ ነበር፡፡  
 
 
 
 
አጫጭሮቹ ትይዩ መስመሮች በአማኙ ሕይወት መገንጠያ መንገድ ላይ ያለን 
መንፈሳዊ የዮርዳኖስ ወንዝ እና ወደ ‹‹መንፈሳዊው ተስፋይቱ ምድር›› ለመግባት 
የእርሱን ጌትነት መምረጥን ይወክላሉ፡፡ ይህ ‹‹ጊዜ›› አማኙ መንፈስ ቅዱስ ሕይወቱን 
እንዲያስተዳድር እና እንዲቆጣጠር ‹‹ምርጫ›› ላይ የደረሰበትን ወቅት ያመለክታል፡፡  
ይህ ማለት፣ ‹‹እስቲ፣ የተሻለውን አማራጭ ልሞክር›› ወይም ‹‹በራሴ ጉልበት ጥሩ 
ለመሆን ልጣር›› ማለት አይደለም፤ ይህ ማለት ‹‹ፈቃዴን›› ላስገዛ፣ ቀንበር ልሸከም 
እና የእርሱን ሕይወት በእኔ እንዲኖር ልፍቀድለት ማለት ነው፡፡  
 
ይህ ማለት ‹‹የተሻለውን አማራጭ ልሞክር›› ወይም ‹‹በራሴ ጉልበት ጥሩ ለመሆን 
ልጣር›› ማለት አይደለም፤ ይህ ማለት ‹‹ፈቃዴን›› ላስገዛ፣ ቀንበር ልሸከም እና 
የእርሱን ሕይወት በእኔ እንዲኖር ልፍቀድለት ማለት ነው፡፡  
 
(ኢየሱስ እንዲህ አለ)፣ «እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ፣ ወደ እኔ ኑ፣ እኔም 
አሳርፋችኋለው፡፡ ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ፣ ከእኔም ተማሩ፣ እኔ የዋህ በልቤም ትሑት 
ነኝና፣ ለነፍሳቸሁም እረፍት ታገኛላችሁ፣ ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነው፡፡›› (ማቴ. 
11፡28-30) 
 
(ጳውሎስ ደግሞ እንዲህ ብሎ ፃፈ)፣ «ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ፣ እኔም አሁን ሕያው ሆኜ 
አልኖርም፣ ክርስቶስ ግን በእኔ ይኖራል፣ አሁንም በሥጋ የምኖርበት ኑሮ በወደደኝና ስለ እኔ 
ራሱን በሰጠው በእግዚአብሔር ላይ ባለ እምነት የምኖረው ነው፡፡›› (ገላ. 2፡20) 
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አንድ ጊዜ አማኙ የክርስቶን ጌትነት በሕይወቱ ላይ ከሾመ በኋላ ‹‹ከመንፈስ ቅዱስ 
ሕብረት›› ጋር በመስማማት የሚኖረውን መደበኛና የማይቋረጥ የክርስትና ሕይወት 
ጉዞን ይጀምራል፡፡ 
 
ከመገንጠያ መንገዱ በላይ ያለው ቀጥተኛ መስመር አማኙ ከመንፈስ ቅዱስ ሕብረት 
ጋር የተጓዘበትን (‹‹በመንፈስ መኖር መጓዝ››) ጊዜ ያመለክታል፡፡  
 
 
 
 
 
በቀጥታ መስመሩ መካከል የሚታዩት የጭረት መስመሮች አማኙ ከመንፈስ ቅዱስ 
ሕብረት ውጪ የነበረበትን ወቅት ይወክላሉ፡፡ በዋናው ስዕል ላይ የተመለከተው 
ሦስተኛው የዚህ ተመሳሳይ ምስል የንጉስ ዳዊትን ሕይወት ይወክላል፡፡ ንጉስ ዳዊት 
ወደ ቤቱ ጣሪያ በወጣበት ወቅት በመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ውስጥ ሊሆንም 
ላይሆንም ይችላል፡፡ ዝሙትንና ግድያን ለመፈፀም ሲመርጥ ግን በእርግጥ ከመንፈስ 
ቅዱስ ሕብረት ውጪ ነበረ፡፡ ለ9 ወር ገደማ ከጌታ ሕብረት ውጪ ሆኖ ሰነበተ፡፡ 
ዳዊት፣ ነቢዩ ናታን ሊያናግረው እስከ መጣበትና ልጁ እስከ ተወለደበት ጊዜ ድረስ 
ከእግዚአብሔር ጋር የነበረውን ሕብረት አላደሰም ነበር፡፡ ዳዊት ኃጢአቱን (ዝሙትና 
ግድያ) ወደጌታ በተናዘዘበት ቅፅበት የሰራው ኃጢአት ይቅር ተባለለት፣ ሕብረቱም 
ወዲያው ታደሰ፡፡ በእርግጥ የኃጢአቱ ውጤት በቀሪው የሕይወት ዘመኑ ሁሉ 
እንቅፋት ሲሆንበት ነበር፡፡ ሆኖም ግን ከእግዚብሔር ይቅርታ አንጻር ዳዊት ያጣው 
ሕብረት የታደሰለት ወዲውኑ ነበር፡፡ ሕብረታችን ታደሰ ማለት የሰራነው ኃጢአት 
የሚያስከፍለው ዋጋ የለም ማለት አይደለም፤ የኃጢአት ይቅርታን ሙሉ በሙሉ 
እናገኛለን ማለት እንጂ፡፡ ክርስቶስን እንደ ጌታ መሾም ላልተቋረጠ መንፈሳዊ ሕብረት 
ዋስትና አይሰጥም፡፡ ሕብረት (በእርሱ መኖር) ቅድመ ሁኔታዎች አሉት፡፡ 
በማንኛውም ወቅት አማኙ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለውን ሕብረት በገዛ ፈቃዱ 
እንዲቋረጥ በመምረጥ ራሱን ‹‹በሥጋው ሲኖር /ሲሄድ›› (ለኃጢአተኛ ባሕሪው 
ተሰጥቶ) ሊያገኝ ይችላል፡፡ በማንኛውም ወቅት ለመንፈስ ቅዱስ አልያም ለኃጢአተኛ 
ባሕሪያችን ተሰጥተን ልንገኝ እንችላለን፡፡ በሌላ አነጋገር፣ በማንኝውም ወቅት 
‹‹በመንፈስ›› ‹‹አልያም›› ‹‹በሥጋ ልንኖር›› እንችላለን፡፡ 
 
እግዚአብሔር፣ ክርስቲያን ሁሉ ባልተቋረጠ የመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ውስጥ 
እንዲኖር አስፋላጊውን ነገር ሁሉ አድርጓል (ጤናማ የክርስትና ሕይወት)፡፡ 
በተቃራኒው አማኝ ደግሞ ‹‹የኔ ተፈጥሮ እንደዚህ ነው›› በማለት ወይም በሮሜ 7 ላይ 
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ያሉትን ጥቅሶች በመጥቀስ ኃጢአትን ለማድረግ ምክንያት ሊያበጅ ይችላል፡፡ በዚህ 
ክፍል ውስጥ ጳውሎስ ከኃጢአተኛ ባሕሪው ጋር ያደረገው ትግል ተገልጿል፡፡ ነገር 
ግን የጳውሎስ መንፈሳዊ ሕይወት በሮሜ. 8 ላይ በተገለፀው ሁኔታ ላይ የተመሠረተ 
እንደሆነ ልንገነዘብ ይገባል፡፡ እርግጥ ነው፣ አልፎ አልፎ አማኝ ከመንፈስ ቅዱስ 
ሕብረት የሚያፈነግጥበት ወቅት አለ፡፡ ሆኖም እነዚህ ወቅቶች ቋሚ ሳይሆኑ 
ያልተለመዱ አጋጣሚዎች ተደርገው ሊወስዱ ይገባል፡፡ እነዚህ ወቅቶች ማለትም 
(አማኙ ከመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ውጪ በመሆን በኃጢአተኛ ባሕሪው ቁጥጥር ስር 
የሚገባበት) አማኙ እየበሰለ በመጣ ቁጥር ድግግሞሻቸውና የሚሰነብቱበት የጊዜ 
ርዝመት ከዕለት ወደዕለት እየቀነሰ ሊመጣ ይገባል፡፡  
 
መንፈስ ቅዱስ ፍሬ የሚያፈራው በሕብረቱ ውስጥ እስከ ሆንን ድረስ ብቻ ነው፡፡ የኛ 
ድርሻ ፍሬ ለማፍራት መጣር አይደለም፤ ወይም መጨነቅ አይደለም፡፡ የኛ ድርሻ 
በእርሱ ሕብረት መኖር ብቻ ነው፤ ፍሬው በተፈጥሮው ሂደት ውስጥ ይገለጣል፡፡ 
መንፈስ ቅዱስ መልካምን ፍሬ ብቻ ያፈራል፡፡ በእርሱ ሕብረት ውስጥ ባለሁባቸው 
ወቅቶች ቢሆንም ግን የማደርገው ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ነው ብዬ 
መደምደም የለብኝም፡፡ ልጆቻቸውን የሚያፈቅሩ ወላጆች እንደ ሚያደርጉት መንፈስ 
ቅዱስም በኃላፊነት የሚጠይቀን እንደ ብስለታችን መጠን ነውና፡፡ «እነርሱ መልካም 
ሆኖ እንደ ታያቸው ለጥቂት ቀን ይቀጡን ነበርና፣ እርሱ ግን ከቅድስናው እንድንካፈል 
ለጥቅማችን ይቀጣናል፡፡›› (ዕብ. 12፡10)  
 
ከመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ውጪ በምንሆንበት ወቅት መንፈስ ቅዱስ በሕይወታችን 
ውስጥ የራሱን ፍሬ ለማፍራት ነጻ አይሆንም፡፡ «ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው፣ 
ሥጋ ምንም አይጠቅምም…፡፡›› (ዮሐ 6፡63) 
 

እግዚአብሔር እያንዳንዱን አማኝ ሊሸልም ይሻል፡፡ በዚህ አለም ካለው ጋር 
ሊነፃፀር የማይችል ዘላላማዊ ሽልማት እያዘጋጀልን ነው፡፡ ኢየሱስ ሃብታችንን በምድር 
ሳይሆን በሰማይ እንድናከማች አዞናል፡፡ እያንዳንዱ አማኝ በሰማይ የማይጠፋ 
ዘላለማዊ ሃብትን አልያም በምድር የሚጠፋ ጊዜያዊ ሃብትን ለማከማቸት መወሰን 
አለበት፡፡ (ኢየሱስም አለ)፣ ‹‹ለእናነተ በሰማይ መዝገብ ሰብስቡ … መዝገብህ ባለበት 
ልብህ ደግሞ በዚያ ይሆናል፡፡›› (ማቴ. 6፡20-21)  
 
1ቆሮ. 3፡10-15 አማኞች፣ በሽልማት ሥነ-ሥርዓት ጊዜ፣ ስለ ሚያመልጣቸውና ስለ 
ሚጎዱበት ሽልማት ያወራል፡፡ ‹‹መጎዳትን›› እና ‹‹ቅጣትን›› ለይተን ማወቅ በጣም 
ጠቃሚ ነው፡፡ በዚህ አውድ ውስጥ፣ መጎዳት የሚለው ቃል ትርጉም ቅጣትን 
አያመለክትም፡፡ ለአብነት የምረቃ ሥነ-ሥርዓትን አንመልከት፡፡ ዲፕሎማዎን ወደ 
ሚቀበሉበት የምረቃ ሥነ-ሥርዓት ሊሄዱና ዲፕሎማዎን ሊቀበሉ ይችላሉ፡፡ ይህ 
አንደኛው አማራጭ ነው፡፡ ሌላው አማራጭ ደግሞ ሌሎች ከሚያገኙት ዲፕሎማ 
በተጨማሪ አክብሮትና ሽልማት ማግኘት ነው፡፡ ዲፕሎማ ብቻ ስላገኙ እንደ 
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‹‹ተቀጡ›› አድርገው ራስዎን አያዩም፡፡ ከዲፕሎማቸው በተጨማሪ የተለየ ሽልማት 
የተቀበሉት ሰዎች፣ በሕይወታቸው ቅድሚያ በሰጡት ውሳኔ ምክንያት የተቀበሉት 
ውጤት ነው፡፡ እርሷም እነዚህ ሰዎች ቅድሚያ ለሰጧቸው ጉዳዮች ቅድሚያ ሰተው 
ቢሆን ኖሮ የዚህ ሽልማት ተካፋይ ይሆኑ ነበር፡፡ በሥጋ የሚኖር አማኝ ልክ የማያምን 
ሰው ሊያደርግ እንደ ሚችለው፣ ከሰው እይታ እንፃር ‹‹መልካም›› ነገር እያደረገ ሊኖር 
ይችላል፡፡ ትንሽም ነገር ትሁን፣ በመንፈስ ቅዱስ አነሳሽነት የተደረገች እንደሆነ 
ዘላለማዊ ሽልማት ታስገኛለች፡፡ ማንኛውም በሥጋ ተነሳሽነት የተደረገ (ውጫዊው 
ነገሩ የቱንም አይነት መልክ ይኑረው) ህፀፅ አለው፤ ፍፁም አይደለም፤ በዚህም 
ምክኒያት የዘላለም ሽልማት አይኖረውም፡፡ ጳውሎስ እንዲህ ይላል፣ «በሰዎችና 
በመላዕክት ልሳን ብናገር፣ ፍቅር ግን ከሌለኝ እንደ ሚጮህ ናስ ወይም እንደ 
ሚንሸዋሸው ጸናጽል ሆኛለሁ፡፡ ትንቢትም ቢኖረኝ፣ ምስጢርንም ሁሉና እውቀትን 
ሁሉ ባውቅ፣ ተራሮችንም እስካፈልስ ድረስ እምነት ሁሉ ቢኖረኝ፣ ፍቅር ግን ከሌለኝ 
ከንቱ ነኝ፡፡›› (1ቆሮ. 13፡1-3) 
 
ፍፁምና ዘላላማዊ ውጤት የሚኖረው መንፈስ ቅዱስ የሚሰራው ነገር ብቻ ነው፡፡ 
ፍፁም ፍሬ ሊያፈራ የሚችለው መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው፡፡ በጣም ጠቃሚው ነገር 
መንፈስ ቅዱስ በእኔ ሕይወት ውስጥ አልፎ እንዲሰራ የምፈቅድለት ነገር እንጂ እኔ 
ለእግዚብሔር የምሰራው ነገር አይደለም፡፡ (መክ. 3፡14) 
  
እንግዲያውስ፣ ቁም ነገሩ ያለው ፍሬ ማፍራቱ ላይ ሳይሆን ፍሬው የመጣበት 
መሠረት/ምንጭ ምንነትን መለየቱ ላይ ነው፡፡ በእርሱ ሕብረት ስንኖር መንፈስ ቅዱስ 
የራሱን ፍሬ በእኛ ውስጥ ያደርጋል፡፡  
 
(ኢየሱስ እንዲህ አለ)፣ ‹‹እኔ የወይን ግንድ ነኝ፣ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ፡፡ ያለ 
እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉምና፣ በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ፣ እርሱ ብዙ ፍሬ 

ያፈራል፡፡›› (ዮሐ. 15፡5) 
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ሐሳብ ማስፈሪያ 
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1-13 የጤናማ ክርስትን ሦስቱ የእድገት ምእራፎች 
 

ድነት 
(ምርጫ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ዮሐ. 5፡24 
 
 
«እውነት እውነት 
እላችኋለሁ፣ ቃሌን 
የሚሰማ የላከኝንም 
የሚያምን የዘላለም 
ሕይወት አለው፣ 
ከሞት ወደ ሕይወት 
ተሻገረ እንጂ ወደ 
ፍርድ አይመጣም፡፡´ 
 
 
 
 
1ዮሐ. 5፡13 
 
«የዘላለም ሕይወት 
እንዳላችሁ ታውቁ 
ዘንድ፣ 
በእግዚአብሔር ልጅ 
ስም ለምታምኑ 
ይህን 
ጽፌላችኋለው፡፡´ 

ጌትነቱን የመቀበል
(ውሳኔ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ማቴ. 11፡28-30 
 
 
«እናንተ ደካሞች 
ሸክማችሁ የከበደ 
ሁሉ፣ ወደ እኔ ኑ፣ 
እኔም 
አሳርፋችኋለው፡፡ 
ቀንበሬን በላያችሁ 
ተሸከሙ፣ ከእኔም 
ተማሩ፣ እኔ የዋህ 
በልቤም ትሁት 
ነኝና፣ ለነፍሳችሁም 
እረፍት ታገኛላችሁ፤ 
ቀንበሬ ልዝብ 
ሸክሜም ቀሊል 
ነውና፡፡´ 
 
 
ዕብ. 3፡19፣ 4፡11 
(አ.መ.ት). 
«እንግዲህ ሊገቡ 
ያልቻሉት 
(እስራኤላውያን) 
ካለማመናቸው 
የተለሳ እንደሆነ 
እንረዳለን፡፡ 
እንግዲህ ወደእረፍቱ 
ለመግባት የተሰጠው 
ተስፋ አሁንም 
የተጠበቀ ስለሆነ፣ 
ከእናንተ ማንም 
ለዚያ ሳይበቃ 
እንዳይቀር 
እንጠንቀቅ፡፡´ 
 
1ቆሮ. 7፡22 
«...ነጻ ሆኖ ሆኖ 
የተጠራ የክርስቶስ 
ባሪያ ነው፡፡ በዋጋ 
ተገዝታችኋል…´ 
 

በክርስቶስ መኖር
(ሂደት) 

 
 

ግቡ ከእርሱ ጋር 
ያልተቋረጠ ሕብረት 
በማድረግ ለእርሱ 

የሚጠቅም ዕቃ/መሳሪያ 
መሆን ነው፡፡ 

 
 
ዮሐ. 15፡1-17 
«...ፍሬ 
የሚያፈራውንም ሁሉ 
አብዝቶ እንዲያፈራ 
ያጠራዋል፡፡´ «እናንተ 
ስለነገርኳችሁ ቃል 
አሁን ንጹሓን ናችሁ፡፡ 
በእኔ ኑሩ እኔም 
በእናንተ፡፡ ቅርንጫፍ 
በወይኑ ግንድ ባይኖር 
ከራሱ ፍሬ ሊያፈራ 
እንዳይቻለው፣ እንዲሁ 
እናንተ ደግሞ በእሌ 
ባትኖሩ አትችሉም´  
 
1ዮሐ. 1፡7 …ነገር ግን 
እርሱ በብርሀን እንዳለ 
በብርሀን ብንመላለስ 
ለእያንዳንዳችን ሕብረት 
አለን፣ የልጁም 
የኢየሱስ ክርስቶስ ደም 
ሓጢያት ሁሉ ያጻናል፡፡ 
 
ሮሜ. 6፡13 
…ብልቶቻችሁንም 
የአመፃ የጦር ዕቃ 
አድርጋችሁ ለሓጢያት 
አታቅርቡ፣ ነገር ግን 
ከሙታን ተለይታችሁ 
በሕይወት 
እንደምትኖሩ ራሳችሁን 
ለእግዚአብሔር አቅርቡ 
 
2ጢሞ. 2፡21 እንግዲህ 
ማንም ከእነዚህ ራሱን 
ቢያነጻ ለክብር የሚሆን 
የተቀደሰም ለጌታውም 
የሚጠቅም ለበጎም ስራ 
ሁሉ የተዘጋጀ ዕቃ 
ይሆናል፡፡  

በእርሱ ሕብረት መኖሬን በቀጠልኩ
ቁጥር እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ 
የእርሱን ፍሬ አብዝቶ ማፍራት 
የቀጥላል፡፡ 
 

መንፈስ ቅዱስ በእኔ ውስጥ 
የሚያፈራው ማንኛውም ፍሬ ዘላለማዊ 

መንፈሳዊ ፍሬ ነው፡፡ 
 
 
መንፈስ ቅዱስ የራሱን ፍሬ ያፈራል 
ገላ. 5፡22-23 የመንፈስ ፍሬ ግን 
ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግስት፣ 
ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት የውሀት ራስን 
መግዛት ነው… 
 
ዮሐ. 15፡5 …በእኔ የሚኖር፣ እኔም 
በእርሱ፣ እርሱ ብዙ ፍሬ ያፈራል፡፡ 
(ሮሜ. 7፡4 በተጨማሪ ይመልከቱ) 
 
ዮሐ. 15፡16 እኔ መረጥኋችሁ እንጂ 
እናንተ አልመረጣችሁኝም … ልትሄዱና 
ፍሬ ልታፈሩ፣ ፍሬአችሁም ሊኖር 
ሾምኋችሁ፡፡ 
 
እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ ራሱን 
ያከብራል 
ዮሐ. 15፡8 ብዙ ፍሬ ብታፈሩና 
ደቀመዛሙርቴ ብትሆኑ በዚህ አባቴ 
ይከብራል… 
 
እንድበስል ያደርገኛል 
ዮሐ. 15፡2 ….ፍሬ የሚያፈራውንም 
ሁሉ አብዝቶ እንዲያፈራ ያጠራዋል፡፡ 
 
መንፈሳዊ ስጦታዬን(ዎቼን) 
የጠቀምባቸዋል 
1ቆሮ. 12፡4-11 …ይህን ሁሉ ግን ያ አንዱ 
መንፈስ እንደሚፈቅድ ለእንዳንዱ 
ለብቻው እያካፈለ ያደርጋል፡፡ 
 
መንፈሳዊ ሽልማት ያዘጋጅልኛል 
2ቆሮ. 4፡17(አ.መ.ት.) …ወደር 
የማይገኝለት ዘላለማዊ ክብር 
ያስገኝላናል፡፡ 
 
ሌሎችን በእኔ ውስጥ ሆኖ ይስባቸዋል 
ሐዋ. 1፡8 (ኢየሱስም እንዲህ አለ) 
…ምስክሮቼ ትሆናላችሁ፡፡ 
 

1 2

3
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ከዚህ በታች የቀረበው የ‹‹ወ/ሮ ቃልኪዳን››እውነተኛ ታሪክ ሶስትቱን የክርስቲያን 
የእድገት ደረጃዎች ያብራራል 

 
1. ምንም አንኳ የክርስቶስን ጌትነት መቀበል ያለብን ትክክለኛ ወቅት ድነትን 
በተቀበልንበት ጊዜ ቢሆንም አንዳንድ ጊዜ ከዓመታት ቆይታ በኋላ ዘግይተን 
የምንቀበለው ሊሆን ይችላል፡፡  
 
2. እውነተኛ የሆነ ፈቃድን የማስገዛት ውሳኔ የባሕሪ ለውጥን ያስከትላል፡፡  
(ከዚህ በታች የቀረበው ታሪክ የክርስትና ሶስቱን ዋና የእድገት ደረጃዎች 
በሚያብራራ መለኩ የተከፋፈለ ነው)፡፡ 

 
1. ድነት (ውሳኔ) 
ክርስቶስ እንደ ‹‹አዳኝ››  
ወ/ሮ ቃልኪዳን ሀረር በሚገኘው ትንሽ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆና ክርስቶስን በግል 
የተዋወቀችበት ወቅት በሕይወቷ ላይ ያስከተለውን ነገር መቼም አትዘነጋውም፡፡ 
ታሪኳን ለሰው ስታወጋ እንዲህ ትላለች፣ ‹‹ክርስቶስን ለሚቀበሉ ሰዎች ጥሪ ሲደርግ 
መሄድ እንዳብኝ አሰብኩ፡፡ ሆኖም እግሮቼ ከወለሉ ጋር በማስቲሽ የተጣበቁ 
እስኪመስሉኝ መነቃነቅ አቅቶኝ ነበር፡፡ በመጨረሻ ተሸንፌ፤ ወደፊት በመሄድ 
የእምነት መግለጫ ፀሎት ማድረግ ቻልኩ፡፡›› 
 
በዚህ ወሳኝ ሰዐት ይህች አዲስ አማኝ በግል ክትትል ሊደረግላት ይገባ ነበር፡፡ ይህ 
ቢሆን ኖሮ ኋላ ላይ የገባችበትን የምድረ በዳ ልምምድ መከላከል በተቻለ ነበር፡፡ 
 
የምድረ በዳ ልምምድ 
ወ/ሮ ቃልኪዳን ትምህርቷን አጠናቃ ከተመረቀች በኋላ በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት 
ቤት በመምህርነት ተቀጠረች፡፡ ትዳር ስትመሰርት ግን ሥራዋን አቋረጠች፡፡ 
 
2. ጌትነቱን የመቀበል (ውሳኔ) 
ክርስቶስ እንደጌታ 
(ከጥቂት አመታት ግራ መጋባት በኋላ) 
ወ/ሮ ቃልኪዳን እንዲህ ትላለች፣ «ጌታ የእኔን ትኩረት ሊያገኝ የቻለው ካገባው 
ከረጅም ዓመታት በኋላ ነበር፡፡ አንድ ቀን ቤት ውስጥ ሆኜ ‹ኢየሱስን የሕይወቴ ጌታ 
እንዲሆን› መጠየቅ እንዳለብኝ ፅኑ እምነት አደረብኝ፡፡›› 
 
3. በክርስቶስ መኖር (ሂደት) 
በመንፈስ ቅዱስ የመለወጥ ኃይል፣ የወ/ሮ ቃልኪዳን ባሕሪ ተለወጠ 
ከዚህ ውሳኔ በኋላ ትላለች ወ/ሮ ቃልኪዳን፣ «ጌታ በእኔ ውስጥ እንደሚያደርገው 
በግልጽ የምረዳው ለውጥ በሕይወቴ መከሰት ጀመረ፡፡›› 
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ወ/ሮ ቃልኪዳን የበደለቻቸው የመሰሏትን ሰዎች ይቅርታ ለመጠየቅ መፈለግ 
ጀመረች፡፡ መጽሐፍ ቅዱስን የማጥናት ረሀብ ውስጧ ገባ፡፡ «ልክ እንደ ልጅ ዮሐ. 
3፡16 እና መዝ. 23 ን ማንበብ የዘወትር ጥማቴ ነበር፡፡ በአጭሩ ሁሉን ነገር ለመማር 
ከፍተኛ ፍላጎት አደረብኝ›› ትላለች ወ/ሮ ቃልኪዳን፡፡ 
 
የእግዚአብሔርን ቃል የበለጠ ለማጥናት በሬዲዮ ይተላለፍ የነበረውን የወንጌል 
ፕሮግራም መከታተል ጀመረች፡፡ ጸሎትንም የዕለት ተዕለት ተግባሯ አደረገች፡፡ 
በእርሻ ሥራና ልጆችን በማሳደግ፣ በርካታ ዓመታትን በምታሳልፍበት ወቅት ሁሉ 
ወ/ሮ ቃልኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ ማጥናቷንና መጸለዩዋን አላቋረጠችም ነበር፡፡ ወ/ሮ 
ቃልኪዳንና ባለቤቷ ጡረታ ለመውጣት በወሰኑ ጊዜ፣ እሷ ወደ አንድ ቤተክርስቲያን 
በመሄድ መጽሐፍ ቅዱስን ማስተማር ጀመረች፡፡ በዚህ ወቅት ነበር የወ/ሮ ቃልኪዳን 
የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀቷና ለጸሎት የነበራት ታማኝነት የተገለፀው፡፡ 
 
ሳታቅደው በስልክና በአካል ወደ እረሷ ይመጡ የነበሩ በርካታ ሰዎችን አበረታች፡፡ 
ይህንን እርዳታ ሊያገኙ ለመጡ ሁሉ ወ/ሮ ቃልኪዳን በሕይወቷ ዘመን ከጌታ 
ሕብረት ጋር በመሆን ያካበተችውን መንፈሳዊ እውነታዎች ትለግሳቸው ነበር፡፡  
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ሐሳብ ማስፈሪያ 
 
የትምህርት ቁጥር 
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1-14 መከራ፣ ስቃይ እና የእግዚአብሔር ሉአላዊነት 
 
ኢየሱስ እርሱን ለመከተል ካልቆረጥኩ በቀር ደቀ መዝሙሩ ልሆን እንደማልችል 
በግልፅ ነግሮኛል፡፡ (ማቴ. 10፡38፣ ማቴ. 16፡24፣ ሉቃስ 14፡27፣ ዮሐ. 12፡26 
ይመልከቱ)፡፡ እርሱን መከተል ስጀምር፣ በእኔ አይን የማያስደስቱና አልፎ አልፎም 
በእኔ ችሎታ ላልፋቸው የማልችላቸው ጉዳዮች እንዲገጥሙኝ ይፈቅዳል፡፡ የዚህ 
ትምህርት ዓላማ ማንኛውም ሁኔታ (የማይረቡ የሚመስሉ ሁኔታዎችን ጨምሮ)፣ 
መልካምም ይሁን መጥፎ፣ ሁሉም በእግዚአብሔር የመፍቀድ ስልጣን ስር 
መሆናቸውን ማስገንዘብ ነው፡፡ እግዚአብሔር በዘላለም ዕቅዱ ውስጥ ያለውን 
የእርሱን ፈቃድ በእኔ በመፈፀም፣ ቅዱስና ጠቃሚ ዕቃ አድርጎ ለማበጀት 
ማንኛውንም ሁኔታ ይጠቀማል፡፡ 
 
እግዚአብሔር በሁኔታዎች ላይ ሉአላዊ ስልጣን እንዳለው የማይገነዘብ ክርስቲያን 
ለሁኔታዎች የሚሰጠው ምላሽ በማጉረምረም፣ በማሳበብ፣ ስለ ችግሮች ከመጠን 
በላይ በማሰብ፣ ራሱን እድለ ቢስ አድርጎ በመቁጠር፣ በቁጣና በመራርነት የተሞላ 
ነው፡፡ በተቃራኒው፣ ከእርሱ ጋር ስተባበር፣ እርሱ ለእኔ ያቀደውን ነገር እውቅና 
ስሰጥ፣ ትክክለኛ ምላሽ ስሰጥ እና ሊያስተምረኝ የፈለገውን ትምህርት ስረዳ 
እግዚአብሔርን ያስደስተዋል፡፡ 
 
1. እግዚአብሔር በአፅናፈ አለሙ ሁሉ እና በእርሱም ውስጥ በሚሆነው ነገር ላይ 
ሁሉ ፍፁም ቁጥጥር አለውን? የእግዚአብሔርን ሉአላዊነት በተወሰነ መልክ 
የሚፈታተን ሰው ወይም ኃይል ይኖር ይሆንን? እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ትክክል 
የሆነውን ያደርጋልን? እግዚአብሔር ስህተት ይሰራ ይሆንን? እግዚብሔር መጥፎ 
ሥራ ይሰራ ይሆን? እግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ ሊታመን ይችላልን?  
 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
ዘዳ. 32፡4  
ምሳሌ 18፡30  
ምሳሌ 21፡30  
ኢዮብ 34፡12-16 
ኢሳ. 46፡11  
ዳን. 4፡32 
 
2. እግዚአብሔር በእኔ ሕይወት ዙሪያ ባሉ አጠቃላይ ሁኔታዎች እና በእኔ ሕይወት 
ዝርዝር ጉዳይ ላይ ፍፁም ቁጥጥር አለውን? (መዝሙር 139 በማንበብ ያሰላስሉ) 
 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
ሐዋ. 17፡25  
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ኢዮብ 34፡14-15  
ኤር. 1፡5  
ኤር. 10፡23  
ምሳሌ 16፡9  
ምሳሌ 19፡21  
ኤር. 29፡11  
ማቴ. 6፡25-27፣ 34  
ሮሜ. 8፡28 
1ቆሮ. 10፡13  
 
3. መከራና ስቃይ፣ የክርስትና ‹‹መደበኛ›› ሕይወት አካሎች እንደሆኑ እግዚአብሔር 
በቃሉ ነግሮኛል፡፡ መከራና ስቃይ እግዚአብሔር በእኔ ያለመደሰቱ ምልክት ተደርገው 
መወሰድ የለባቸውም፡፡ ልክ እንደዚሁ በረከቶች ሁሉ ለእርሱ ታማኝ የመሆን 
ውጤቶች እንደሆኑ ማሰብ የለብኝም፡፡ እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ ነው፡፡ ልጆቹ 
የማያስደስቱት እንኳን ቢሆኑ እንክብካቤ ያደረግላቸዋል፡፡ 
 
ሀ. ከዚህ በታች ጥቅሶች ውስጥ በዓለም አስተያየት በድህነት የተሰቃዩ፣ 
በእግዚአብሔር አይን ግን ባለፀጋ ስለነበሩ ሰዎች እናነባለን፡፡ እነዚህ ሰዎች በድኅነቱ 
ተቀጥተው አልነበረም፤ እግዚአብሔር ለዘላለም ባለፀጋ ያደርጋቸው ዘንድ ለጊዜው 
ደኅይተው ነበር እንጂ፡፡ 
 
እነዚህን ጥቅሶች አጥኗቸው፡- 
ሉቃስ 16፡19-31  
ማር. 12፡41-44  
  
ለ. ሐዋሪያው ጳውሎስ መከራን እንደ እንግዳ ነገር አልቆጠረም፡፡ ከዚህ በታች 
በተዘረዘሩት በርካታ ጥቅሶች ውስጥ፣ ጳውሎስ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማዕከል 
በማድረግ ፈጣሪውን ለማስደሰት በተጓዘው ጉዞ ወቅት ያጋጠሙትን ነገሮች 
እንመለከታለን፡፡  
 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
ሐዋ. 9፡15-16  
2ቆሮ. 6፡4-10  
2ቆሮ. 11፡23-27  
ፊል. 3፡7-11  
ፊል. 4፡11-13  
ሐዋ. 16፡22-40 
 
ሐ. ሌሎቹ ሐዋሪያትም ቢሆኑ መከራንና ስቃይን እንግዳ እንደሆኑ ነገሮች 
አልቆጠሯቸውም፡፡ 
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የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
ሐዋ. 5፡40-41  
1ቆሮ. 4፡9-13  
ራዕ. 1፡9  
  
መ. እኔም፣ መከራና ስቃይ ሲገጥመኝ እንደ እንግዳ ነገር ላስበው አይገባኝም፡፡  
 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
ዮሐ. 15፡18-21  
ዮሐ. 16፡33  
ሐዋ. 14፡22  
ፊል. 1፡29  
1ተሰ. 3፡2-4  
2ጢሞ. 1፡8  
2ጢሞ. 3፡12  
1ጴጥ. 2፡20-21 (በተጨማሪ 1ጴጥሮስ 3፡13-17 ይመልከቱ) 
1ጴጥ. 4፡12-16  
1ጴጥ. 5፡10  
ሮሜ. 8፡35-39  
 
4. እግዚአብሔር፣ ከዚህ በታች ለተዘረዘሩት አንድ ወይም ከዛ በላይ ምክንያቶች፣ 
መከራ ወደ እኛ እንዲመጣ ይፈቅዳል፡፡ 

 ባሕሪዬን ሊሰራ  
 ባመታዘዝ ወይም በቸልተኛነቴ ምክንያት  
 ሊያስተምረኝ  
 የሌሎች ሰዎች ፍላጎቶችን እንድረዳ  
 ሕይወቴ ለሌሎች በረከት ምክንያት እንዲሆን  

 
ሀ. እግዚአብሔር ባህሪዬን ለመስራት፣ ሕይወቴን የሚጠቅምና ቅዱስ ዕቃ ሊያደርግ 
መከራና ስቃይን ይጠቀማል፡፡ በምድር ላይ በቀረኝ የሕይወት ዘመን የትኛው ሁኔታ 
በተሻለ መንገድ ሕይወቴን በተፅዕኖ ውስጥ ሊያደርግ እንደሚችል እና እኔን ለመባረክ 
የትኛው የበለጠ ጠቃሚ እንደሆነ እርሱ ብቻውን በትክክል ያውቃል፡፡  
 
 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
ሮሜ. 5፡3-4  
ያዕ. 1፡2-4  
ዕብ. 5፡8-9  
1ጴጥ. 4፡12-16  
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ለ. አንዳንድ መከራዎች በራሴ አለመታዘዝ እና ቸልተኝነት ሊመጡ ይችላሉ፡፡ 
በዚህም ሁኔታ ውስጥ አንኳ ብገኝ፣ እግዚአብሔር ታማኝና አፍቃሪ አምላክ በመሆኑ 
ሁኔታውን ለእኔ የመማሪያ መንገድ ያደርገዋል፡፡ ለአብነት ለአመጋገቤ ቸልተኛ ብሆን 
በውጤቱ አከላዊ ምቾቶት በማጣት ልሰቃይ እችላለሁ፡፡ 
 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
1ቆሮ. 11፡27-34  
ዕብ. 12፡6-11  
  
ሐ. አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የእርሱን ታማኝነት፣ ኃይል እና የእርሱን በቂነት 
ሊያስተምረኝ እግረ መንገዱንም የእኔን ደካማነት ሊጠቁመኝ መከራና ስቃይ ወደ 
ሕይወቴ እንዲመጡ ይፈቅዳል፡፡  
 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
2ቆሮ. 1፡8-9  
2ቆሮ. 12፡7-10  
 
መ. እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ለሌሎች ሰዎች ችግር በትክክለኛ ስሜት ትክክለኛ 
ምላሽ መስጠትን እንድማር እኔን በመከራና ስቃይ እንዳልፍ ያደርጋል፡፡ 
 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
2ቆሮ. 1፡3-5  
ዕብ. 2፡10, 17-18  
1ጴጥ. 5፡9-10  
  
ሠ. አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በእኔ ሕይወት የበለጠ ደምቆ ለማብራት ሲሻ 
በመከራና ስቃይ እንዳልፍ ይፈቅዳል፡፡ (ብርኃን፣ በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ይበልጥ 
ያበራል፣ ይበልጥ ጠቀሜታ ይኖረዋልም፡፡) 
 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
ማቴ. 5፡14-16  
ዮሐ. 9፡1-3 
ሐዋ. 16፡22-34  
 
5. የእግዚአብሔርን ፈቃድ መከተል፣ አንዳንድ ጊዜ ውድ የምላቸውን የራሴን ነገሮች 
እንድተው ይጠይቀኛል፡፡ እግዚአብሔር ይህን የሚያደርገው እነዚህን ነገሮቼን ለእኔና 
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ለሌሎች ዘላለማዊ ጠቀሜታ በሚሰጥ በተሻለ ነገር ለመተካት ነው፡፡ (ለምሳሌ፡- 
ምቾት፣ ኃብት፣ ጤንነት፣ ወዘተ) 
 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
ማቴ. 5፡11-12  
ሉቃስ 21፡1-4  
ሐዋ. 4፡32-35  
ሮሜ. 8፡17-18  
ዕብ. 11፡17-19  
ዕብ. 11፡24-27  
1ጴጥ. 1፡6-7  
 
6. እግዚአብሔር ላዘጋጀው ሁኔታዎች የማሳየው ምላሽ፣ እርሱ ለእኔ ያዘጋጀውን 
እቅድ የመቀበሌና ራሴን በእርሱ ቁጥጥር ስር የማዋሌ አመላካች ነው፡፡  
 
ሀ. ዝንባሌዬ እና ምላሼ ምን መምሰል እንዳለበት ኢየሱስ አሳይቶኛል፡፡ 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
ማቴ. 26፡51-53  
ዮሐ. 19፡9-11  
ዕብ. 5፡8  
ዕብ. 12፡1-2  
1ጴጥ. 2፡19-23  
 
ለ. ሐዋሪያው ጳውሎስ ራሱን በእግዚአብሔር የፍቅር ጥበቃ ውስጥ ለመተው 
መረጠ፡፡ 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
ሐዋ. 20፡22-24  
2ቆሮ. 12፡7-10  
ፊል. 3፡10-11  
ፊል. 4፡12  
 
ሐ. ኢዮብ ራሱን በእግዚአብሔር ሉአላዊ ጥበቃ ውስጥ አሳልፎ መስጠትን 
ተምሯል፡፡ በአንድ ቀን እግዚአብሔር፣ ሰይጣን የኢዮብ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ልጆቹን 
ጨምሮ፣ እንዲወስድ ፈቀደለት (ኢዮብ 1፡4-19)፡፡ በመቀጠልም ሰይጣን የኢዮብን 
ሰውነት እንዲያሰቃይ፣ እግዚአብሔር ፈቀደለት (ኢዮብ 2፡1-8)፡፡ ይህ ሁሉ ሆኖ ሳለ 
ግን የኢዮብ ምላሽ እግዚአብሔርን አስደሰተ፡፡  
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
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ኢዮብ 1፡1-3  
ኢዮብ 1፡20-22  
ኢዮብ 2፡7-10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
መ. እግዚአብሔር በሕይወቱ እንዲመጣ ለፈቀደው መከራ የዮሴፍ ምላሽ ምን እንደ 
ነበረ እንመልከት፡- ይቀኑበት የነበሩ ወንድሞቹ ዮሴፍን ጠሉት፤ ለነጋዴዎችም 
አሳልፈው ሸጡት፤ ገዢዎቹም ወደ ግብፅ ወሰዱት (ዘፍ. 37፡2-36)፡፡ ከዛም አስገድዶ 
በመድፈር ሙከራ በሐሰት ተከሰሰ፤ ያለምንም በደል በእስር ሰነበተ (ዘፍ. 39፡1-
40፡23 እና መዝ. 105፡17-19)፡፡ 
 
ዮሴፍ ለወንድሞቹ የእግዚአብሔርን ታማኝነትና ሉአላዊነት መሰከረ፡፡ 
 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
ዘፍ. 41፡52  
45፡5  
45፡8  
50፡19-20  
 
ማጠቃለያ፡ እግዚአብሔር፣ ልታምነው የሚገባ አምላክ ነው፡፡ ሁል ጊዜ ለእኔ እጅግ 
የሚጠቅም ነገር እንደሚያደርግ ላምነው እችላለሁ፡፡ በሰማይ በእርሱ ፊት ቆሜ፣ 
በምድር ላይ በእኔ ሕይወት ያደርግ የነበረውን ሥራ በማይበት የመጨረሻ ቀን፣ 
በእርሱ ላይ አሳርሬው በነረው እምነት አላፍርም፡፡ መከራዎች ካለሁበት ሁኔታ 
እንዳፈገፍግ እያደርጉኝም፡፡ በሚወደን አምላክ ፈቃድ ወደ ሕይወታችን የሚመጡ 
መከራዎችን፣ በእምነት ሆነን መቀበል ያስፈልጋል፡፡ «...እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ 

ያለኝ ንብረት

ሰውነት/አካል

ነፍስ

መንፈስ
ቅዱስ 
መንፈሴ 

የእግዚአብሔር የሉአላዊነት ‹‹አጥር›› 
 
 
 
 
 

ኢዮብ 1፡9-10 ሰይጣንም 
ለእግዚአብሔር እንዲህ ብሎ 
መለሰለት፣ በውኑ ኢዮብ 

እግዚአብሔርን የሚፈራው በከንቱ 
ነውን) እርሱንና ቤቱን በዙሪያውም 
ያሉትን ሁሉ አላጠርህለትምን)? 
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መከራን የሚቀበሉ፣ መልካምን እያደረጉ ነፍሳቸውን ለታመነ ፈጣሪ አደራ ይስጡ፡፡›› 
(1ጴጥ. 4፡19) 
 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
መዝ. 33፡18-21  
መዝ. 34፡4-8  
ሮሜ. 8፡31-32  
1ዮሐ. 5፡18-19  
1ተሰ. 5፡16-18  
  
7. Our daily Bread – (መጋቢት 21, 2005) 
  

የሚያንገጫግጭ መንገድ 
 
ሰዎች፣ ሕይወት አስቸጋሪ እንደሆነች ሲነግሩኝ ሁልጊዜ የምመልሰው ‹‹በእርግጥ 
አስቸጋሪ ናት፡፡›› በማለት ነው፡፡ ልሰጥ ከምችላቸው ምላሾች በላይ ይህ መልስ 
ያረካኛል፡፡ ፀሐፊ ቻርለስ ዊሊያምስ በአንድ ወቅት እንዲህ አለ፣ ‹‹አለም በሁሉም 
ረገድ ስቃይ አለባት፤ ይህን ስቃይ መውደድ ይኖርብናል የሚለውን ሃሳብ መስማት 
ደግሞ ሊሸከሙት የማይችሉት ዜና ነው፡፡›› 
 
እግዚአብሔር እኛን ይዞን የሚጓዝበት መንገድ ብዙውን ጊዜ እኛ ለራሳችን ካየነው 
ጥሩ መንገድ አንጻር በተቃራኒው ሊመስል ይችላል፡፡ በዚህም ምክንያት አንዳንዴ 
እየተጓዝንበት ያለንበት የእግዚአብሔር መንገድ ትክክለኛ ያልሆነ ይመስለናል፡፡ ለዚህ 
ነው ብዙዎቻችን፣ በትክክለኛው መንገድ ላይ ብሆን ኖሮ፣ የእግዚአብሔር 
መልካምነት፣ ሁል ጊዜ ከችግር ነፃ በሆነ የሕይወት ጎዳና ይመራኝ ነበር ብለን 
የምናስበው፡፡ 
 
ይህ ሃሳብ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሃሳብ የወጣና ሊሰራ የማይችል ሕልም ነው፡፡ 
የእግዚአብሔር ፍቅር ምድራዊ ምቾት በሌለበት ጎዳና ሊመራን ይችላል፡፡ ጳውሎስ 
እንዲህ ይላል፣ ‹‹... ስለ እርሱ መከራ ደግሞ ልትቀበሉ እንጂ በእርሱ ልታምኑ ብቻ 
አይደለም››፡፡ፊል. 1፡29፡፡ ስንጓዝበት ከነበረው የመከራ ጉዟችን ስንወጣ እያንዳንዱን 
ሁኔታ እግዚአብሔር ለዘለቄታዊ ጥቅማችን ሲል የፈቀደው እንደነበረ ይገባናል፡፡ 
 
የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪ የሆነው ኤፍ ቢ ሜየር እንዲህ አለ፣ ‹‹ካለፍንበት መንገድ 
የተሻለ ተስማሚ ወይም ደህና መንገድ የለም፤›› ‹‹አንድን መንገድ ልንመረጠው 
የምንችለው እግዚብሔር እንደሚያየው፣ እኛም ማየት ስንችል ብቻ ነው፡፡›› ዴቪድ 
ሮፐር ይህን አስመልክቶ ሲናገር ደግሞ እንዲህ ይላል፣ «እግዚአብሔር 
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መከራዎቻችንን የፈቀደበት ምክንያት አውቀነው ቢሆን ኖሮ የትኛውም መከራ 
በተስፋ መቁረጥ ውስጥ እንድንገባ ባላደረገን ነበር፡፡›› 
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ሐሳብ ማስፈሪያ 
 
የትምህርት ቁጥር 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________________ 
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1-15 የእግዚአብሔርን ፈቃድ መለየት/ 
ውሳኔዎችን ለመውሰድ የሚረዱ መመሪያዎች  

 
‹‹ምርጫቸው ሊያደርጓት ለሚወዱ ሁሉ፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሁል ጊዜ እጅግ 

መልካም ናት›› 
  
ሀ. እግዚአብሔር ለእኔ ሕይወት ያቀዳቸው አላማዎች፣ መሠረታዊ መመሪያዎቼ 
ናቸው፡፡ 
1. የእግዚአብሔር መሻቱ እንዳፈቅረው ነው፣ (ይህም የእርሱን ባሕሪ በማመኔ፣ 
እርሱን ደስ የሚያሰኘውን በማወቅ ማደጌ፣ እርሱን እመስል ዘንድ መንፈስ ቅዱስ 
በእኔ እንዲሰራ በመፍቀዴ ይገለጣል)፡፡  
 
2. እግዚአብሔር በአለም ያሉ ሰዎችን ሁሉ ይወዳል፤ ያላመኑ ሰዎችን በድነት ወንጌል 
ሊደርሳቸውና አማኞችን ደግሞ በክርስቶስ ወዳለ ፍሬያማነትና መንፈሳዊ ብስለት 
ሊያመጣቸው ይሻል፡፡  
 
3. እግዚአብሔር ለእርሱ አላማ ይጠቀምብኝ ዘንድ ራሴን እንድፈቅድለት ይፈልጋል፤ 
ይሄም በምድር ላይ ላለኝና በዘላለም ሕይወት ዘመኔ ባርኮትን ያተርፍልኛል፡፡  
 
ለ. የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማስተዋል፣ ቅድመ ሁኔታዎች፡፡ 
1. እግዚአብሔር ለሕይወቴ ምትክ የሌለው ፍፁም የሆነ ዕቅድ (አላማ) እንዳለው 
ማመን አለብኝ፡፡  
 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
መዝ. 139፡16  
ምሳሌ 16፡9  
ምሳሌ 20፡24  
ኤር. 10፡23  
ሐዋ. 13፡36  
 
2. እግዚአብሔር ለእኔ ያለውን ፈቃድ እንዳውቅ ይፈልጋል፤ ፈፅሞ ከእኔ ሊሸሽገው 
አይሻም፡፡ የምፈልገውን ያህል መስረጃ ላይሰጠኝ ይችላል፣ ሆኖም በማወቅና 
በእምነት ልክተለው የሚያስችለኝን በቂ ማስረጃ ይሰጠኛል፡፡ 
 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
ሮሜ. 12፡1-2  
ኤፌ. 5፡17  
ቆላ. 1፡9-10  
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3. እግዚአብሔር ሉአላዊ ነው፤ ፈቃዱንም ፍጹም በሆነ ደረጃ ለማድረግ በእርግጥ 
የሚችል ነው፡፡ 
 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
መክ. 3፡14  
ዳን. 4፡35  
ሐዋ. 17፡25  
  
4. ፈቃዱን ለማወቅ ከልቤ መሻት አለብኝ፤ እንዲሁም በፀሎት ሁኜ ፈቃዱን መጠየቅ 
አለብኝ፡፡ 
 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
ኤር. 29፡13  
ምሳሌ 2፡1-6 
ያዕ. 1፡5-8  
 
5. ዘላለማዊ ዋጋ /ሽልማት/ ያለው ምርጫ (በመንፈስ ቅዱስ አነሳሽነት የተጀመረ 
ማለት ነው)፣ ሁል ጊዜ እምነትን የሚጠይቅ ሲሆን አስጊ አደጋዎችም ሊኖሩበት 
ይችላሉ፡፡ አንድ ሰው እንዲህ አለ፣ «አንድን ነገር ማድረግ እንደሚቻል ሳይሆን 
የእርሱ ፋቃድ መሆኑን ጠይቅ፡፡ ምክንያቱም ነገሩ የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ 
መሆኑ አይቀርምና፡፡›› 
 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
2ቆሮ. 4፡16-18  
ገላ. 3፡11 
ዕብ. 11፡6  
1ጴጥ. 1፡6-7 
 
6. በእምነት ላይ የተመሠረቱ ምርጫዎች መስዋዕትነትን እና/ወይም መከራን 
ሊያስከትሉ ይችላሉ፡፡ ለፈቃዱ መታዘዝ ዋጋ ያስከፍላል፡፡ መከራ እንደ ጠላት 
መታየት የለበትም፡፡ 
 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
ሉቃስ 21፡1-4  
ዕብ. 5፡8  
ያዕ. 1፡2-4  
 
7. ቅድሚያ የምሰጣቸው ጉዳዮቼን ሲቀይርና ሲያስተምረኝ በእግዚአብሔር ፊት 
በተገዢነት መንፈስና በተዋረደ ልብ ፈቃዱን እንዲያደርግ መፍቀድ አለብኝ፡፡ 
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የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
መዝ. 25፡9  
መዝ. 32፡8-9 
ሐዋ. 13፡22  
 
ሐ. ትክክለኛ ምርጫዎችን ለማድረግ ከግንዛቤ ልናስገባቸው የሚገቡ አራት ጉዳዮች፡-  
1. ጉዳዩን አስመልክቶ የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ነገር ይኖር ይሆን? ጉዳዩን 
በሚመለከት መጽሐፍ ቅዱስ የሚያሳውቀን መርሆዎች ይኖሩ ይሆን?  
 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
መዝ. 119፡105  
2ጢሞ. 3፡16-17  
1ተሰ. 5፡16-18  
1ተሰ. 4፡3-5  
ዕብ. 4፡12  
 
2. የእግዚአብሔር ሰላም፡- የእግዚአብሔር ሰላም አለኝን? 
 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
ገላ. 5፡22-23  
ቆላ. 3፡15  
ፊል. 4፡6-7  
 
ማስጠንቀቂያ፣ ‹‹ስሜቶች›› እና ‹‹ፍላጎቶች/ምኞቶች›› አሳሳቾች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 
የተፈጥሮ ዝንባሌዬ የእርሱን ምሪት እንቢ ማለት እና በራሴ ላይ መደገፍ ነው፡፡ 
ለራስህ እውነተኛ ሁን! ብዙ ጊዜ ራስህን (እና እግዚአብሔርን)፣ ‹‹ይህ ነገር 
እግዚአብሔርን ያስደስታልን›› ብሎ መጠየቅ ጠቃሚ ነው፡፡ 
 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
ምሳሌ 16፡2  
ምሳሌ 28፡26  
ኤር. 17፡9  
ገላ. 5፡17  
 
ማስጠንቀቂያ፣ የሚታወቁ ኃጢአቶችን ሁሉ መናዘዝ አለብኝ፡፡ 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
መዝ. 66፡18  
ምሳሌ 28፡9  
ምሳሌ 28፡13  
ያዕ. 4፡3  
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1ዮሐ. 1፡5-10  
 
3. አካባቢያዊ ሁኔታዎች፡- አካባቢያዊ ሁኔታዎች አመቺ ናቸውን? በሮች ተከፍተዋል? 
ወይስ ተዘግተዋል? የገንዘብስ ሁኔታ ምን ይመስላል?  
 
ማስጠንቀቂያ፣ እክሎቹ (ችግሮቹ) ‹‹ፈተና›› ናቸው ወይስ ‹‹ምሪት››? ችግር (እክል) 
የሌለበት ወይም ችግሩ ትንሽ የሆነበት መንገድ የእግዚአብሔር ፈቃድ የሌለበት ሊሆን 
ይችላል፡፡ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ወይም መከራ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ 
እንደሌለሁ ላያመለክቱ እንደሚችሉ ሁሉ ምቾትና ቁሳዊ በረከቶም በእግዚአብሔር 
ፈቃድ ውስጥ እንዳለሁ ላያመለክቱ ይችላሉ፡፡ 
 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
2ቆሮ. 1፡8-9  
2ቆሮ. 11፡24-28  
 
4. መንፈሳዊ ምክር፤ በጥበብ የተሞላ መልካም ምክሮችን መሻት አለብኝ፡፡ (የትዳር 
ጓደኛዬ ‹‹ሚዛናዊ›› እንድሆን ልትረዳኝ ትችላለች፡፡) 
 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
ምሳሌ 1፡5  
ምሳሌ 12፡15  
ምሳሌ 15፡22  
ምሳሌ 19፡20  
 
ማስጠንቀቂያ፣ ምክር ስህተት ሊሆን ይችላል፡፡ 
 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
ኢዮብ 2፡9  
ኢዮብ 42፡7  
1ነገሥ. 13፡1-26  
 
መ. ምርጫን ለማድረግ የሚወሰዱ ሁለት አማራጮች 
1. ገቢር (active) - እግዚአብሔር በተለየ መንገድ ካልመራኝ በቀር፣ በጣም ትክክል 
መስሎ የሚታየኝን በቅንነት በማድግ እግዚአብሔር በርን በመክፈትና በመዝጋት 
የምጓዝበትን መንገድ እንዲያረጋግጥልኝ ወይም እንዲቃወመው በተከፈተ ልብ ሆኜ 
በእግዚአብሔር ላይ መታመን፡፡ ያስተውሉ ይህ መንገድ ብዙ ጊዜ የትዳር 
አጋሮቻችንን ለመፈለግ፣ ሥራ ለመቀጠር (ለመስራት)፣ መኪና ወይም ቤት ለመግዛት 
ባጠቃላይ የሚያስፈልግኑን ነገሮች ለማግኘት ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት መንገድ 
ነው፡፡ 
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የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
መዝ. 37፡23-24  
ምሳሌ 3፡5-6  
ኢሳ. 30፡21  
ሐዋ. 16፡6-10  
 
2. ኢ-ገቢር (passive) - እግዚአብሔር አንድ የተለየ ነገር እስኪያደርግ 
‹‹እጠብቃለሁ›› ብሎ ማሰብ ኢ-ገቢራዊ አማራጭ ተብሎ ይጠራል፡፡ ብዙ ጊዜ 
ክርስቲያኖች (በተለይ የማይፈልጓቸውን ነገሮች በተመለከተ) የእግዚአብሔርን ፈቃድ 
ለመፈለግ ይህንን መንገድ ይመርጣሉ፡፡ ይህ መንገድ ምርጫ ለማድረግ ቀላሉ 
መንገድ ይመስላል፤ ሆኖም ግን ተግባራዊ ለማድረግ አስቸጋሪ የሚሆንበት ጊዜም 
አለ፡፡ ያም ሆነ ይህ፣ አንዳንድ ጊዜ ያለን አማራጭ ይህን መንገድ መከተል ብቻ 
ይሆናል፡፡ 
 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አጥኑ፡- 
ዘፀ. 14፡14  
መዝ. 27፡14  
መዝ. 37፡7 
 
ሠ. ራሴን ልጠይቅ የሚገቡኝ ሁለት መሠረታዊ ጥያቄዎች፡ 
1. በሕይወቴ አንድ ነገር የመምረጥ ግዴታ ውስጥ ብገባ፣ የምመርጠው የራሴን 
መንገድ ነው ወይስ የእግዚአብሔርን?  
 
2. በዚህ ምድር ላይ ሳለሁና ነገሮችን ማድረግ በምችልበት በአሁኗ ጊዜ፣ በየዕለቱ 
ላለኝ ሕይወት የእግዚአብሔርን እቅድና አላማ ለማወቅ እሻለሁ ወይስ እስከ አማኞች 
የፍርድ ቀን፣ በክርስቶስ ፊት እስክቆም ድረስ እንዲሁ መቆየትን እሻለሁ? (2ቆሮ. 
5፡10)  
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ትክክለኛ ምርጫዎችን ማድረግ - የእግዚአብሔርን ፈቃድ መለየት 
(ከታች ወደላይ ያንብቡ) 

 

4. የመንፈሳዊ ክርስቲያኖች ምክር
3. አካባቢያዊን ሁኔታዎች 
2. የእግዚአብሔር ሰላም 
1. የእግዚአብሔር ቃል 

የተገዢነት ዝንባሌ 

4. እምነትን ለመለማመድ መፍቀድ
3. በእርሱ ለመለወጥ፣ ዝግጁነትና ግልፅነት 

2. በፀሎት በመሆን ለእኔ ያለውን ፈቃድ መፈለግ 
1. እግዚአብሔር ፈቃዱን በእኔ ሕይወት ውስጥ እንዲፈፅም የመፍቀድ ፍላጎት 

ቅድመ ሁኔታዎች 

2. እግዚአብሔር ለእኔ ያለውን ፈቃድ እንዳውቅ ይፈልጋል፤ ፈፅሞ ከእኔ ሊሸሽገው
አይሻም፡፡ የምፈልገውን ያህል መረጃ ላይሰጠኝ ይችላል፣ ሆኖም በማወቅና በእምነት

ልከተለው የሚያስፈልገኝን በቂ ማስረጃ ይሰጠኛል፡፡ 
1. እግዚአብሔር ለሕይወቴ ምትክ የሌለው ፍፁም የሆነ ዕቃድ (አላማ) እንዳለው 

ማመን አለብኝ፡፡ 

የእግዚአብሔር አላማዎች 

3. እግዚአብሔር ለእርሱ አላማ ይጠቀመኝ ዘንድ ራሴን እንድፈቅድለት ይፈልጋል፤
ይሄም በምድር ላይ ላለኝና በዘላለም ሕይወት ዘመኔ ባርኮትን ያተርፍልኛል፡፡ 

2. እግዚአብሔር በአለም ያሉ ሰዎችን ሁሉ ይወዳል፤ ያላመኑ ሰዎችን በድነት ወንጌል
ሊደርሳቸው እና አማኞችን ደግሞ በክርስትና ወዳለ ፍሬያማነትና መንፈሳዊ ብስለት 

ሊያመጣቸው ይሻል፡፡ 
1. የእግዚአብሔር መሻቱ፡- እንዳፈቅረው (ይህም በመታዘዝና በመገዛት ይገለጣል)፣ 
እርሱን ደስ የሚያሰኘውን በማወቅ አንዳድግ፣ እርሱን እመስል ዘንድ መንፈስ ቅዱስ 

በእኔ እንዲሰራ እንድፈቅድ ነው፡፡ 
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ሐሳብ ማስፈሪያ 
 
የትምህርት ቁጥር 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 
_____________ _____________________________________________________________________ 


