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ርዕሰ አንቀጽ
ምድረ በዳው ደስ እንዲለው!
 ዝግጅት ክፍሉ
“ምድረ በዳውና ደረቁ ምድር ደስ ይላቸዋል።”
ኢሳ. 35፥1
በመጽሐፍ ቅዱስ አነጋገር “ምድረ በዳና ደረቅ
መሬት” ከእስራኤል መንግሥት ርቆ፣ ለተስፋው
ቃል ኪዳን እንግዳ ሆኖ፣ በዚህም አለም
ተስፋን አጥቶ፣ ከእግዚአብሔር ተለይቶ ያለ
ክርስቶስ ለሚኖር ሕዝብ የተሰጠ ምሳሌአዊ
መግለጫ ነው። ምድረ በዳ የደረቀ ቁጥቋጦ
እንጂ ለምለም የፍሬ ዛፍ የማይገኝበት ስፍራ
ነው። ደረቅ መሬትም ዝናብ አጥ ሆኖ በውሃ
እጦት የተሰነጣጠቀ፣ ደረቅና ዘር የማይዘራበት
መሬት ነው። ይህም እውነተኛውን የሐዋርያት
ወንጌል ያልሰሙ፣ በስጋ የተገለጠውን አንድ
አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን የማያውቁ፣ በስሙ
ተጠምቀው ክርስቶስን ያልለበሱ፣ በመንፈስ
ቅዱስ ያልተሞሉ፣ መዳንን ባለማግኘታቸው
የሕይወት እረፍት፣ ሰላምና እርካታ የሌላቸው
ሰዎችን ያመለከታል። በእግዚአብሔር ቃል ግን
የዚህ አይነት መሬት ወይም ሕዝብ እግዚአብሔር
ጎብኝቶት ወደ ልምላሜ እንደሚመጣ ቃል
ኪዳን አለው፤ “ምድረ በዳውና ደረቁ ምድር ደስ
ይላቸዋል!” የሚል ቃል ኪዳን።
አሁን ያለንበትን ዘመን እንደ እግዚአብሔር
ቃል በማስተዋል ከተመለከትነው ጌታ ኢየሱስ
“እነዚህ ሁሉ የምጥ ጣር መጀመሪያ ናቸው”
(ማቴ. 24፥8) ብሎ የተናገራቸው ክስተቶች
ሁሉም በሚባል ደረጃ እየሆኑ ያሉበትና የጌታ
ኢየሱስ ዳግም መምጣት በጣም ቀርቦ ያለ
መሆኑ በግልጽ የሚታይበት ወቅት ነው።
የዓለምን ኢኮኖሚ፣ ፖለቲካ፣ ተፈጥሮ፣
የእስራኤልን ሁኔታና የሰውን ባህሪያዊ ስብዕና
ምን አይነት እንደሆነ ካየን በመጨረሻው
ዘመን ሊሆን ያለው ሁሉ በመጽሐፍ ቅዱስ
እንደተነገረው ግልጽ ሆኖ ወጥቶአል።
ለምሳሌ በኢኮኖሚው ዘርፍ ብናይ
የቴክኖሎጂው ምጥቀት የደረሰበት ደረጃ
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ዓለም በጠቅላላ በአንድ ዕዝ የኢኮኖሚ ስርዓት
ልትተዳደር እንደምትችል በግልጽ ያሳያል።
መጽሐፍ ቅዱስ “የአውሬው ስም ወይም የስሙ
ቁጥር ያለው ምልክት የሌለበት ማንም ሊገዛ
ወይም ሊሸጥ እንዳይችል ያደርጋል” ይላል
(ራዕይ 13፥17)። በአሁን ዘመን የምናየውን
በኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ታግዞ የሚከናወነው
የ “ኦን ላይን” ግብይትን ስርዓት ልብ ብለን
ካስተዋልን ይህንን ለማድረግ እንደሚቻል
መረዳት ይቻላል።
የዓለምን የፖለቲካ ስርዓት፣ የሰዎችን የሞራል
ሕይወት፣ በመካከለኛው ምስራቅ ውስጥ
ያለችው እስራኤል የምትባለዋ ሃገር ሁኔታ፣
በሃይማኖቱ ዓለም ያለውና መጽሐፍ ቅዱስ
“ባቢሎን” ብሎ የሚጠራትን አካል አኗኗር
ሁኔታ እንዲሁ ብንመለከት መጽሐፍ ቅዱስ
በመጨረሻው ዘመን የሚኖራቸውን ገጽታ
እንደተናገረላቸው ሆኖ እናገኛለን (2ኛ ጢሞ.
3፥1-5፤ ማቴ. 24)። ብናስተውል! በአጭሩ
“የመጨረሻው መጨረሻ” ዘመን ውስጥ ነን።
መንፈሳዊ አይኖቻችን ቢገለጡ የቤተክርስቲያን
ዘመን ወደማብቃቱ ጫፍ አካባቢ መሆኑን
በግልጽ ለማየት እንችላለን። ቃሉ እንደሚለው
አሁን በዓለም ላይ እነዚህን አስመልክቶ
የሚታዩት ነገሮች ሁሉ “የምጥ ጣር መጀመሪያ”
ናቸው (ማቴ. 24፥8)። ቤተክርስቲያን የምጡን
ጣር እንጂ ምጡን (የመከራውን ዘመን)
ስለማታይ የምጡ ጣር አብቅቶ ዋናው ምጥ
ሲጀምር እንደተስፋው ቃል “ትነጠቃለች!” (1ኛ
ተሰ. 4፥17)። መነጠቋና የዋናው ምጥ መጀመር
አንድ ላይ ይሆናል። ስለዚህ “…ዲያብሎስ ጥቂት
ዘመን እንዳለ አውቆ በታላቅ ቁጣ ወደ እናንተ
ወርዶአል” (ራእይ 12፥12) እንደተባለለት
ጊዜው አጭር እንደሆነ አውቆ በኃይል እየሰራ
እንዳለው ቤተክርስቲያንም ጥቂት ዘመን
እንዳላት አውቃ ታጥቃ ለመጨረሻው ዘመን
የወንጌል ስርጭት መነሳት አለባት።

ይህንንም ከጌታ ኢየሱስ መማር እንችላለን።
በአንድ ወቅት የትምህርቱን ጥንካሬ መቋቋም
ያቃታቸው የሚመስሉ ፈሪሳውያን ተቸግረው
ኢየሱስን “ሄሮድስ ሊገድልህ ይወዳልና ከዚህ
ውጣና ሂድ” አሉት። ሃገራቸውን ለቅቆላቸው
እንዲሄድ ብለው ነበር። እርሱ ግን “..ሄዳችሁ
ለዚያች ቀበሮ እነሆ ዛሬና ነገ አጋንንትን
አወጣለሁ፣ በሽተኞችንም እፈውሳለሁ፣
በሦስተኛውም ቀን እፈጸማለሁ በሉአት”
አላቸው (ሉቃስ 13፥31-32)። በአጭሩ
ያለኝ ጊዜ በጣም አጭር ነው፤ ውስን ነው።
ስለዚህ ባለኝ በዚህ አጭር ጊዜ የመጣሁበትን
አላማ ሳልፈጽም አልሄድም ማለቱ ነበር።
ቤተክርስቲያን ምድር ላይ በቀራት አጭር ጊዜ
ለምድረ በዳው ለመድረስ መነሳት አለባት።
በወንጌል ጉዳይ ሃገራችንንም ሆነ ዓለምን
በሞላ ስናየው ምድረ በዳው ግዙፍ ነው።
“ጨለማ ምድርን ድቅድቅ ጨለማም አህዛብን
ይሸፍናል” (ኢሳ. 60፥2) እንደተባለ የሐዋርያት
ወንጌል ያልደረሰበት ስፍራ ሁሉ ጨለማ
የዋጠው ምድረ በዳ ነው። በጨለማው
ውስጥ የጣኦት አምልኮው፣ ርኩሰቱ፣ እርካታ
ማጣቱ፣ አመጻው፣ ጭካኔው፣ ራስ ወዳድነቱ፣
ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን መውደዱ …
ተንሰራፍቶአል። በየዕለቱ የሰው ልጅ በተለያዩ
መንገዶች በጭካኔ እንደቅጠል እየረገፈ
ሲዖል ሆዱን አስፍቶ እየዋጠው ይገኛል።
የሚጠፉትን ነፍሳት ጩኸት መስማት
ብንችል “የአዳኝ ያለህ!” የሚል የሰቆቃ
ድምጽ ነው። “ወደ ሞት የሚነዱትን ታደግ፤
ሊታረዱ የተወሰኑትን አድን። እነሆ ይህን
አላውቀውም ብትል ልቦችን የሚመረምር እርሱ
አያስተውልምን? ነፍስህንም የሚመለከት
እርሱ አያውቅምን?“ (ምሳሌ 24፥11-12)።
የእግዚአብሔር ፈቃድ ግዙፍ የሆነው በጨለማ
የተዋጠ ምድረ በዳ እንደዚያው እንዲቀጥል
አይደለም፤ እግዚአብሔር ጎብኝቶት ተለውጦ
ደስ እንዲለው የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን
ተሰጥቶታል። ምድረ በዳው ደስ እንዲለው ምን
ማድረግ ይኖርብናል?
ምድረ በዳው ደስ እንዲለው በመጀመሪያ
ለምድረ በዳው የተሰጠው የእግዚአብሔር
ቃል-ኪዳን ይገለጥልን። “ምድረበዳውና
ደረቁ ምድር ደስ ይላቸዋል!” ተብሎ ስለ
ምድረ በዳ ተነግሮአል (ኢሳ. 35፥1)። ይህም
እግዚአብሔር ምድረ በዳን ሲጎበኝ ምድረ በዳው
እንደሚለመልም ነው የሚያሳየው። ቃሉ፡- “…
ምድረ በዳውን ለውሃ መቆሚያ፣ የጥማትንም
ምድር ለውሃ መፍለቂያ አደርጋለሁ” (ኢሳ.
41፥18)። “…በምድረ በዳም መንገድን በበረሃም
ወንዞችን አደርጋለሁ። …የመረጥሁትን ሕዝቤን
አጠጣ ዘንድ በምድረ በዳ ውሃን በበረሃም
ወንዞችን ሰጥቻለሁና የምድረ በዳ አራዊት
ቀበሮችና ሰጎኖች ያከብሩኛል” (ኢሳ. 43፥1921)። “… በተጠማ ላይ ውሃን በደረቅም መሬት

የእውነት ምስክር
ላይ ፈሳሾችን አፈስሳለሁ” (ኢሳ. 44፥3)
ይላልና። ቀበሮና ሰጎን የቀበሮና የሰጎን ጠባይ
ያላቸውን የሰው ልጆች ለመግለጽ እንጂ ጫካ
ውስጥ ስላሉት እንስሳና ወፎች አለመሆኑን
አንባቢ ይገነዘባል። ምድረ በዳው እንዲህ
በእግዚአብሔር የመለምለም ቃል ኪዳን አለው!
ከሁሉ በፊት ይህ እንዲታየን ያስፈልጋል።
ሁለተኛም ምድረ በዳው ደስ እንዲለው
በወንጌል ይታረስ፣ ቃሉም በእምነት ይዘራበት።
“…በምድረ በዳ የሚጮህ ሰው ድምጽ …”
(ማቴ. 3፥3) ይሰማ። “በሄዱ ጊዜ ዘራቸውን
ተሸክመው እያለቀሱ ተሰማሩ፤ በተመለሱ ጊዜ
ግን ነዶአቸውን ተሸክመው ደስ እያላቸው
ይመጣሉ” (መዝ. 126፥6) እንደተባለ
የወንጌሉን ቃል ዘር ይዘን ወደ ምድረ በዳው
በለቅሶ/በሸክም/በጸሎት እንውጣ። “…እነሆ
ገበሬው የፊተኛውንና የኋለኛውን ዝናብ
እስኪቀበል ድረስ እርሱን እየታገሠ የከበረውን
የመሬት ፍሬ ይጠብቃል” (ያዕ. 5፥7)
እንደሚል ምድረ በዳው ታርሶ የወንጌሉ ዘር

ተልዕኮ “አንድም ነፍስ ወደ መንግሥተ ሰማያት
እንዳይገባ ማድረግ” ነው። ቀለቡም የሰው ደም
መጠጣት ነው። ስለዚህም በዓለም ላይ በየቀኑ
በጦርነት፣ በመኪናና በተለያዩ የተፈጥሮና ሰው
ሰራሽ አደጋዎች፣ በልዩ ልዩ አይነት ግጭቶችና
በመሳሰሉት መንገዶች የሚሊዮኖች ደም
እየፈሰሰ ሰይጣን ደማቸውን እየጠጣ ነፍሳት
ወደ ሲዖል ይወረወራሉ። በሃገራችንም ውስጥ
እንዲሁ ነው። ስለዚህ በጨለማ ተውጦ ላለው
ምድረ በዳ ለመድረስ እኩል እንኳ መሮጥ
ባንችል እኩል ሸክም ተሰምቶን እንማልድ፣
ለምድረ በዳው እናልቅስ፣ እግዚአብሔር
የሰጠንን ያህል አቅም አሟጥጠን እንጠቀም!
ቸል አንበል፤ ውዱ ጊዜ በከንቱ አይባክንብን።
ቀጥሎም ምድረ በዳው ደስ እንዲለው ከቅ/ሰበካ
ጀምሮ እስከ አጥቢያ ድረስ ያለው እያንዳንዱ
የቤተክርስቲያን አመራር ጌታ ኢየሱስ በመንፈሱ
ለቤተክርስቲያን የበላይ መሪዎች በሰጠው
ራዕይ መሰረት የየራሱን ምድረ በዳዎች

የዝግጅት ክፍሉ
መልእክት

”

ምድረ በዳው ደስ እንዲለው ለጽድቅ
ሕይወትና ለምድረ በዳው የወንጌል
ስርጭት እንበርታ!

ከተዘራ በኋላ ዝናብ አዝንቦ የሚያበቅለውን
አምላክ በእምነትና በትዕግሥት ይጠበቃል።
አርሶ መዝራት እንጂ አብቅሎ እንዲያፈራ
ማድረግ ለሰው አልተሰጠም። “…የሚያሳድግ
እግዚአብሔር እንጂ የሚተክል ቢሆን ወይም
የሚያጠጣ ቢሆን አንዳች አይደለም” (1ኛ ቆሮ.
3፥7)። የተዘራውን ለማብቀል፣ ለማሳደግና
እንዲያፈራ ለማድረግ አንጨነቅ። ያ የእኛ
ድርሻ አይደለም። “ከእግዚአብሔር ጋር አብረን
የምንሰራ ነንና” (1ኛ ቆሮ. 3፥9)።
ሦስተኛም ምድረ በዳው ደስ እንዲለው
እያንዳንዱ የዳነ ክርስቲያን፣ ዲያቆን፣ ካህን፣
ወንጌላዊ፣ ማንኛውም አገልጋይ፣ የአጥቢያ
መጋቢና በየደረጃው ያለ ኃላፊ ሁላችን እኩል
የመሮጥ አቅም እንኳ ባይኖረን ሁላችንም
ስለ ምድረበዳው በአንድ መንፈስ እንነሳ!
ሁላችንም “ምድረ በዳው በሐዋርያት ወንጌል
ይለምልም!” የሚል አንድ መንፈስ ይኑረን።
በቅርቡ ለ 38 ዓመታት ያህል ከአጋንንት ጋር
እንደ አጋንንት ኖሮ ጌታ ኢየሱስ ያስመለጠውና
ያዳነው አንድ ሰው ሲመሰክር የሰይጣን ብቸኛ

ስብከት ድረስ ያሉ አገልጋዮችና ምእመናን
በሙሉ ከምንጊዜውም በላይ ጌታ ኢየሱስን
በግልጽ በሚያንጸባርቅ የጽድቅ ሕይወት ውሰጥ
መግባት አለባቸው። “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።” (ማቴ. 5፥1416)። ጨለማ በዋጠው ምድረ በዳ ላይ
ቤተክርስቲያን የጽድቅ ስራዋን በሚገባ ተጎናጽፋ
ስትገለጥ ለሁሉም እንደ ብርሃን ትታያለች። ያን
ጊዜ የሚመጡት ሁሉ ወደ እርስዋ ይመጣሉ።
ምድረ በዳው ደስ እንዲለው ለጽድቅ ሕይወትና
ለምድረ በዳው የወንጌል ስርጭት እንበርታ! 

”

በወንጌል ለመድረስ ዕቅድ ያውጣ። ወንጌልን
በማሰራጨት በየስፍራው አብያተክርስቲያናትን
ለመትከል
የሚያስችሉ
እንቅስቃሴዎች
ይጀመሩ። ለዚህም ዓላማ ሁሉም አገልጋይና
የዳነ ሕዝብ እጅ ለእጅ ይያያዝ። ኢዮአብና
ወንድሙ አቢሳ ለእግዚአብሔር ጦርነት በተነሱ
ጊዜ “ሶርያውያን ቢበረቱብኝ ትረዳኛለህ፤
የአሞን ልጆች ቢበረቱብህ እኔ መጥቼ
እረዳሃለሁ። አይዞህ፤ ስለሕዝባችንና ስለ
አምላካችን ከተሞች እንበርታ፤ እግዚአብሔርም
ደስ ያሰኘውን ያድርግ” (2ኛ ሳሙ. 10፥11-12)
እንደተባባሉት በዚሁ መንፈስ እንደጋገፍ።
ቤተክርስቲያን በአሁኑ ሰዓት ምድረ በዳዎችን
በወንጌል ለመድረስ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን
ሁሉ ያላትን አቅም አሟጥጣ ለመደገፍ
ተዘጋጅታለች።
በመጨረሻም ቤተክርስቲያን “አህዛብም ወደ
ብርሃንሽ ነገሥታትም ወደ መውጫሽ ጸዳል
ይመጣሉ” ተብሎ እንደተነገረላት የተስፋ ቃል
(ኢሳ. 60፥3) በምድረ በዳው ላይ ብርሃን
ሆና መታየት አለባት። ከአጥቢያ እስከ ሃገረ

ውድ የእውነት ምስክር መጽሔት ተከታታዮች!
በቅድሚያ የከበረ ሰላምታችንን እናቀርባለን።
የእግዚአብሔር ጥበቃና ምህረት እንዲሁም
ቸርነቱ በዝቶልን 2013 ዓ.ምን ሸኝተን 2014
ዓ.ምን ለመቀበል ጥቂት ቀናት ይቀሩናል።
በወርሃ መጋቢት 2012 ዓ.ም ከታተመችው 1ኛ
አመት ቁጥር 3 እትም በኋላ በCOVID-19
ምክንያት ከአንድ አመት ከስድስት ወር ቆይታ
በኋላ በተለያዩ ርእሰ ጉዳዮች ላይ በተለያዩ
ተሳታፊዎች የተዘጋጁ ጽሑፎችን ይዛ ብቅ
ብላለች።
መጽሔቷ ብዙ ትኩረት ያደረገችው በወጣቶች
ህይወት ዙሪያ ቢሆንም ለሁሉም አይነት
አንባቢ የሚሆኑ መሰናዶዎችን ይዛለች።
ዘመኑ የአጫጭር ነገሮች ቢሆንም የእውነት
ምስክር መሰረታቸውን የእግዚአብሔር ቃል
ያደረጉና መካከለኛ ርዝመት ያላቸውንም
ጽሑፎች ይዛለች። በእርጋታና በጽሞና
እንዲሁም በጸሎት መንፈስ ከተነበቡ ህያው
የሆነው የእግዚአብሔር ቃል በህይወታችን
ሊሰራ ይችላልና የሚገባውን ነገር ሰርቶ
እንደሚያልፍ ብርቱ እምነታችን እንዲሁም
ጸሎታችን ነው።
አስተያየታችሁንና ተሳትፎአችሁን
እንጠብቃለን!
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የእውነት ምስክር



የጊዜው ቃል
የሚቀጥለውን ዓመት እንዴት እንቀበል?
 ቢሾፕ ኢሳያስ አሻ | የኢ.ሐ.ቤክ ምክትል ዋና አስተዳዳሪ
አንድ ዓመት አልፎ ሌላ ሲመጣ ዋዜማው
ላይ ከአዲሱ ዓመት ጋር አዲስ ነገር መጠበቅ፣
ስለ አዲስ ነገር ማሰብና ለአዳዲስ የተግባር
እንቅስቃሴዎች ማቀድ በብዙዎች ዘንድ
የተለመደ ነው፤ ተገቢም ነው። እያንዳንዱ ሰው
ቀጣዩን ዓመት የሚቀበለው እንደየአቀባበሉ
ነው። እኛ የሚቀጥለውን ዓመት መቀበል
የሚገባን ስለ ተከናወኑልን መልካም ነገሮች
ሁሉ እግዚአብሔርን እያመሰገንን፣ ስለ
ድክመቶቻችንና ስለውድቀቶቻችን ሁሉ ንስሐ
እየገባንና ምህረቱን እየለመንን፣ ካለፉት ጊዜያት
መልካም የሆኑ መንፈሳዊ ተሞክሮዎቻችንን
ይዘን፣ ለመጪው ጊዜ ከማንነታችንና
ከህይወታችን ዓላማ አንጻር እንደ እግዚአብሔር
ፈቃድ እያቀድን ነው።
የሚቀጥለውን ዓመት እንዴት እንቀበል?

1. በኋላችን ያለውን እየረሳን በፊታችን
ያለውን ለመያዝ በመዘርጋት (ፊል.3÷1214)
የቀደሙት ዓመታትና እያለፈ ያለውም
ዓመት በጥቅሉ ሁለት ዋና ዋና ሁኔታዎችን
ያስተናገድንባቸው ናቸው። በአንድ በኩል
የእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት እየበዛልንና
ጸጋውም እየደገፈን፣ በርካታ ድሎችና ስኬቶች
እያገኘን፣ ብዙ መልካም ነገሮች እየሆኑልን
ያሳለፍናቸው ሲሆኑ በሌላ በኩል ደግሞ ስለ
ድካማችንና ስለ ጥፋታችን በእግዚአብሔር
እየተገሠጽንና በጠላታችን እየተከሰስን፣ የገዛ
ሕሊናችን እየወቀሰን፣ በጸጋ ጉድለት ምክንያት
አቅም እያጣን፣ በልዩ ልዩ ጉዳቶችና ፈተናዎች
እየተሰቃየን፣ እየወደቅንና እየተነሳን ግን ሳንጠፋ
ያለፍንባቸው ናቸው።
ከፊታችን ያለው ቀጣዩ ዓመት ደግሞ
ከፈተናዎቹ ጋር ብቻ ሳይሆን ለዘመኑ
እግዚአብሔር ካሰበውና ተስፋ ቃል ከገባለት
ከብዙ መልካም ነገሮች ጋር ይመጣል።
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እኛ የሚቀጥለውን ዓመት መቀበል ያለብን
በኋላችን ያለውን ወይም ያለፈውን ስኬትም
ሆነ ኪሳራ እየረሳን ከፊታችን ያለውን ለመያዝ
በመዘርጋት ነው። ወደፊት መዘርጋትን
ብንቀጥል ልንይዘው ያለ ገና ብዙ የመጠራታችን
ዋጋ አለ።

2. በልብና በመንፈስ መታደስ
ልባችንና መንፈሳችን ሳይታደስ አካሄዳችንና
ተግባራችን ሊታደስ አይችልም፤ ልባችን፣
አስተሳሰባችን፣ መንፈሳችን፣ አካሄዳችንና
ተግባራችን ሳይታደስ ነባሩ ዓመት አልፎ
አዲስ ዓመት መምጣቱ በራሱ የሚረባን ነገር
አይኖረውም።
እኛ ልባችንና መንፈሳችን ታድሶ ወደ አዲሱ
ዓመት ለመሻገር ብንፈልግ እግዚአብሔር
ሊያደርግልን የሰጠን ተስፋ ቃል አለ።
ይህም በሕዝ.36÷26-28 “አዲስም ልብ
እሰጣችኋለሁ አዲስም መንፈስ በውስጣችሁ
አኖራለሁ፤ የድንጋዩንም ልብ ከሥጋችሁ
አወጣለሁ፤ የሥጋንም ልብ እሰጣችኋለሁ።
መንፈሴንም በውስጣችሁ አኖራለሁ በትዕዛዜም
አስሄዳችኋለሁ÷ ፍርዴንም ትጠብቃላችሁ
ታደርጉትማላችሁ። ለአባቶቻችሁም በሰጠኋት
ምድር ትኖራላችሁ፤ ሕዝብ ትሆኑኛላችሁ እኔም
አምላክ እሆናችኋለሁ” ይላል።
አዲሱን ዓመት በአዲስ ልብና በአዲስ
መንፈስ ለመቀበል እንዲያድሰን ብንፈልግ
እግዚአብሔር ያድሰናል። በአዲስ ልብና በአዲስ
መንፈስ ብንቀበለው ዓመቱ ለእግዚአብሔር
የምንገዛበት፣ ፈቃዱን የምንፈጽምበት፣ እኛ
ሕዝቡ ሆነን፣ እርሱ አምላካችን ሆኖ በሰላምና
በበረከት የምንኖርበት ይሆንልናል።
ልባችንና መንፈሳችን ሲታደስ አካሄዳችንም
ተግባራችንም ይታደሳል። ይህ ካልሆነ አዲሱ
ዓመት በቀን መቁጠሪያ ከመቀየር ያለፈ በራሱ

የሚያመጣልን ለውጥ አይኖረውም።

3. መጪውን ዓመት በእግዚአብሔር
ተስፋ ቃልና በእምነት እንቀበል
ከፊታችን ያለው መጪው ዓመት የእግዚአብሔር
ዓመት፣ እግዚአብሔር ለዓመቱ ያሰበው ተስፋ
ቃል የሚፈጸምበትና ከአምላካችን እጅ ብዙ
መልካም ነገሮች የምንቀበልበት ዓመት ነው።
ዓመቱን እግዚአብሔርን ተስፋ እያደረግን
በእምነት እንቀበል።
አዲሱን ዓመት፡•

እግዚአብሔርን ተስፋ እያደረግን፤
እየበረታን÷ ልባችንን እያጸናን
እንቀበል (መዝ.27÷14)።

•

በተስፋ ደስ እያለን
(ሮሜ.12÷12)።

•

የተስፋን ቃል የሰጠው የታመነ
እንደሆነ እያመንንና የተስፋችንን
ምስክርነት እየጠበቅን እንቀበል
(ዕብ.10÷23)።

እንቀበል

4. የሚቀጥለውን ዓመት ያለጭንቀት፣
ያለስጋትና ያለፍርሃት እንቀበል።
እያንዳንዱ ዓመት የየዓመቱ ቀናት የየራሳቸው
ክፋት አላቸው። የእኛ ጭንቀት፣ ስጋትና ፍርሃት
ግድ ሊሆኑ ያሉትን ክፋቶች ሊያስቀሩአቸው
አይችሉም።
ማቴ.6÷34 ላይ “ነገ ለራሱ ይጨነቃልና ለነገ
አትጨነቁ፤ ለቀኑ ክፋቱ ይበቃዋል” ይላል።
ዓመቱን ስንቀበል በነገር ሁሉ በጸሎትና
በምልጃ ከምስጋና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ
ልመናችንን እናስታውቅ÷ አንጂ በአንዳች
አንጨነቅ (ፊል.4÷6)። የሚያስጨንቀንን ሁሉ
በእግዚአብሔር ላይ እንጣል (1ኛጴጥ.5÷7)።
እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሁን እንጂ ምንም

የእውነት ምስክር

5. መወገድ ያለበትን ሸክም እና የሚከበንን
ኃጢአት አስወግደን (ዕብ. 12÷1-2)
ዓመቱ ወደ እኛ ሲመጣ እኛም ወደ ዓመቱ
ስንሻገር ከጫንቃችን መወገድ ያለበት ሸክም፣
ከአካባቢያችን መወገድ ያለበት ኃጢአት እና
በፊታችን ያለ የምንሮጠው የእምነት ሩጫ አለ።
ሸክም ሁለት ዓይነት ነው። አንደኛው ዓይነት
አድካሚ የሆነ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ
ክርስቶስ እየቀረብን እርሱ የሚያስወግድልን
ሲሆን ሌላይኛው ዓይነት ጌታ ኢየሱስ ራሱ
የሚያሸክመን ቀሊል የሆነ የልዩ ልዩ አገልግሎት
ሸክም ወይም ኃላፊነት ነው።
የምንኖረው በደካማ ሰውነትና ኃጢአት
በነገሠበት ዓለም ስለሆነ ዘወትር በኃጢአት
እንከበባለን። በፊታችን ደግሞ ልንሮጠው
ያለ የእምነት ሩጫ አለ። ሩጫውን ጀምረነው
የሆነ ያህል ርቀት መጠን ተጓዝን እንጂ
አልጨረስነውም።
ባለፉት
ዓመታትና
እያለፈ ባለው ዓመት በልዩ ልዩ አድካሚ
ሸከም እየታከትን፣ እየወደቅንና እየተነሳን
እስካለንበት ደርሰናል። ጌታ ኢየሱስ ያሸከመን
ሸክም ቀሊል ስለሆነ አያደክመንም፤
ከሩጫችንም አይጎትተንም። የራሳችን ሸክም
ግን ያደክመናል÷ ያንገታግተናል፤ ወደ
ኋላ ይጎትተናል። የሚከበን ኃጢአትንም
አሽቀንጥረን ካልጣልነውና ካላስወገድነው
ለሩጫችን እንቅፋት ይሆንብናል።
የሚቀጥለውን ዓመት የእምነት ሩጫችንን
ሳንታክትና ያለ እንቅፋት፣ የእምነታችንን
ጀማሪውንና ፈጻሚውን ጌታ ኢየሱስን
እየተመለከትን በትዕግስት መሮጥ እንድንችል
መወገድ ያለበትን ሸክምና የሚከበንን ኃጢአት
አስወግደን እንቀበል።

6. እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እያቀድን
አንድ ዓመት አልፎ ሌላ ሲተካ ዓመታትን
ሁሉ በደመነፍስ፣ በዘፈቀደ ወይም በጭፍን
እየተሻገሩ መኖርና ዓላማ የሌለው ፍሬ ቢስ
ተግባር ማከናወን ትክክል እንደማይሆን
እንዲሁ በሥጋዊ ምኞትና መጎምጀት ላይ
የተመሰረተ እቅድ ይዞ መሻገርም ትክክል
አይሆንም።
የእግዚአብሔር ልጆች የሆንን ሁላችን
የሚቀጥለውን ዓመት መቀበል ያለብን ባለዓላማ
ሆነን፣ በእግዚአብሔር መንፈስ እየተመራንና
እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እያቀድን ነው።
ኤፌ.4÷1
“…በተጠራችሁበት
መጠራታችሁ እንደሚገባ ትመላለሱ
ዘንድ….” ይላል።
ፊል.1÷27

“…ለክርስቶስ

ወንጌል

እንደሚገባ ኑሩ…..” ይላል።
ቆላ.1÷12 “…በነገር ሁሉ ደስ ልታሰኙ
ለጌታ እንደሚገባ ትመላለሱ ዘንድ”
ይላል።
ኤፌ.2÷10 “እኛ ፍጥረቱ ነንና፣
እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር
አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን
ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ
ተፈጠርን” ይላል።
ዓላማችን በሚቀጥለው ዓመትም እንደ
እግዚአብሔር ፈቃድ እየተመላለስን መኖር
ሊሆን ይገባዋል።

”

አያስፈራን (ኢሳ.41÷8-16፣ ኢሳ.45÷1-2፣
ዕብ.13÷6)።

ሮሜ 8÷14 “በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ
ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና”
ይላል።

በድል አድራጊነት
ለመኖር
የሚያስችሉ ሕጎች!
××መንፈስ ቅዱስ በሕይወትህ ይሙላ! በመንፈስ
ቅዱስ ሙላት የሚመራ ሕይወት ይኑርህ።
××የዘወትር ጸሎት ይኑርህ! የጸሎት ሕይወት
ያለው ሰው በቅድስና ይመራል። የተቀደሰም
ሕይወት አለው፤ የጸሎት መንፈስ አለውና።
××መጽሐፍ ቅዱስን ያለመሰልቸት በቀንና
በሌሊት አንብብ! የመጽሐፍ ቅዱስ
ትምህርቶችን ተከታተል። እንዲህ ስትራመድ
ቃሉ ሕይወትህን የመቀደስ ተግባሩን
ያከናውናል።
××የእግዚአብሔር ፈቃድ በቃሉ ተገልጦአልና
ለቃሉ መታዘዝን ችላ አትበል፤ አታወላውልም!

ዓላማችን በሚቀጥለው
ዓመትም እንደ
እግዚአብሔር ፈቃድ
እየተመላለስን መኖር
ሊሆን ይገባል።

”

አዲሱን ዓመት በእግዚአብሔር መንፈስ
ከመመራት ፍላጎት ጋር ልንቀበለው ይገባል።

ያዕ.4÷13-15 “አሁንም፡- ዛሬ ወይም
ነገ ወደዚህ ከተማ እንሄዳለን በዚያም
ዓመት እንኖራለን እንነግድማለን
እናተርፍማለን የምትሉ እናንተ÷
ተመልከቱ÷
ነገ
የሚሆነውን
አታውቁምና። በዚህ ፈንታ፡- ጌታ
ቢፈቅድ ብንኖርም ይህን ወይም ያን
እናደርጋለን ማለት ይገባችኋል” ይላል።
ንጉስ ዳዊት በመዝሙሩ፡- “አንተ አምላኬ
ነህና ፈቃድህን ለማድረግ አስተምረኝ፤
ቅዱስ መንፈስህም በጽድቅ ምድር ይምራኝ”
(መዝ.143÷10) ብሎ እንደ ጸለየ እየጸለይን
መጪውን ዓመት እንቀበል።
ለሁላችንም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ
ይብዛልን። 

××ለአገልግሎቱና ለፈቃዱ ተገዛ ራስህን ስጥ!
××በቅድስና መኖር እንደሚቻል
በቅድስና መኖር የሚቻል ነውና።

አትርሳ!

××አንድ ቀን ድልን የምታውጅበት እለት እንዳለ
አትርሳ!
××የሰውን ስህተት ሳትመለከት አይኖችህ
ኢየሱስን ብቻ እንዲመለከቱ አድርግ።
××የራስህን ውድቀትና ድክመት ሳትመለከት
ዘወትር አይኖችህ ኢየሱስን ብቻ እንዲያዩና
እንዲከተሉ አድርግ።
××ሁልጊዜ በጊዜውም አለጊዜውም መስክር!
××ስለገጠሙህ ችግሮች ከእረኛህ ጋር በነጻነት
ያለ ይሉኝታ መወያየትን አትርሳ!
××ጥርጥርና ፈተና በገጠመህ እለት የሚከተሉትን
ጥያቄዎች ጠይቅ!
&& መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን ያወግዛል?
&& ጌታ ይህንን እንዲባርክ ልጸልይበት
ይገባል?
&& ይህንን ተግባር ሳከናውን ጌታን እዚህ ቦታ
ላስገባ?
&& ይህ ሌሎችን ይባርካል? ያንጻል?
&& ይህ ያደናቅፋል? ያሰናክላል?
&& ይህ ለጌታ ያለኝን አገልግሎት ያስተጓጉላል?
“በእግዚአብሔር መጽሐፍ ፈልጉ” ከተሰኘው
የቢሾፕ ተክለማርያም ገዛኸኝ መጽሐፍ የተወሰደ
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ይህንን አንድ ነገር እወቁ!
የማህበራዊ ትስስር ገጾች መረጃን በፍጥነት ለመለዋወጥ የራሳቸውን ጉልህ አስተዋጽኦ በማድረግ ላይ
ይገኛሉ። አመታት በገፉ ቁጥር አጠቃቀማቸው ቀላልና ቀልጣፋ እየሆነ የሰው ለሰው ግንኙነት ላይ
የራሳቸውን በጎ ተጽእኖ እያሳረፉ ነው። በዛው ቁጥር አያያዛቸው አስቸጋሪ በመሆኑ እያደረሱ ያሉት
ጫናም ቀላል አልሆነም።
ቤተክርስቲያናችን ምንም እንኳ የራሷ የሆነ (Official) የማህበራዊ ትስስር ገጾች ባይኖሯትም
የተለያዩ አጥቢያዎች በተለይም በCOVID-19 ምክንያት ጸሎት ቤቶች ተዘግተው በነበረበት ወቅት
ምእመኖቻቸውን በተለያዩ መንፈሳዊ ፕሮግራሞች ለመድረስ የከፈቷቸው ቻናሎች አሉ። በዚያው
መጠን ደግሞ የተለያዩ ምእመናን የከፈቷቸው ቁጥር ስፍር የሌላቸው የማህበራዊ ትስስር ገጾችና
ቻናሎች አሉ።
እነዚህ ማህበራዊ ትስስር ገጾችና ቻናሎች የተለያዩ መንፈሳዊ ይዘቶች ቢኖሩአቸውም በአንዳንድ
ክርስቲያኖች ዘንድ በዚያ ውስጥ የሚተላለፉትን ነገሮች ሁሉ “የቤተክርስቲያን ድምጽ ናቸው!” ብሎ
የመውሰድ አዝማሚያዎች ይስተዋላሉ።
ከየአጥቢያው በአግባብም ይሁን አለአግባብ የሚለቀቁ ‘ለውስጥ’ ሰው ብቻ የተነገሩ መልእክቶች
አየሩን ሞልተውታል። ቻናሎች ከመብዛታቸው የተነሳ የትኛው ተሰምቶና ታይቶ የትኛው
እንደሚጣል/እንደሚተው ግራ የሚያጋባ ጊዜ ላይ ነው ያለነው።
እንኳን ይህንን ሁሉ ይቅርና አንድን የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተን አሰላስለን በህይወታችን ተግባራዊ
ለማድረግ የራሱ የሆነ ጊዜን ይወስዳል። ኢየሱስ እንኳ ለደቀመዛሙርቱ ‘በሚሰሙበት መጠን’
ይናገር እንደነበረ በማርቆስ 4፥33 ላይ ተጽፎ እናገኛለን። ሰው መስማትና ማሰላሰል የሚችልበት
መጠን አለ። በዕብ. 4፥2 ላይ እንደተገለጸው የሰማነው ቃል በእምነት ከእኛ ጋር ሲዋሃድ ነው ለውጥ
የሚፈጥረውና ለጥቅም የሚሆነን።
ቃሉ የተለያዩ ጸጋዎችን መቃረም ባይቃወምም ለአብያተክርስቲያናት የሚናገር መንፈስ እንዳለ
ማመንና ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጣብቀንና የሚቸነክረን ካለንበት አጥቢያ የሚመጣው ድምጽ
እንደሆነ “የጠቢባን ቃል እንደ በሬ መውጊያ ነው፥ የተሰበሰቡትም ከአንድ እረኛ የተሰጡት ቃላት
እንደ ተቸነከሩ ችንካሮች ናቸው።” መክብብ 12፥11 በማለት ሰባኪው ይነግረናል።
በዚህ አላበቃም! የምትሰማውን፣ የምታነበውንና የምትመለከተውን ካልመጠንክ ራስህን
ታደክማለህ፣ እድሜህን በከንቱ ታሳልፋለህ፣ የህይወትን ዋና ነገር ታጣለህ ይለናል ሰባኪው።
“ከዚህም ሁሉ በላይ፥ ልጄ ሆይ፥ ተግሣጽን ስማ፤ ብዙ መጻሕፍትን ማድረግ ፍጻሜ የለውም፥
እጅግም ምርምር ሰውነትን ያደክማል። የነገሩን ሁሉ ፍጻሜ እንስማ፤ ይህ የሰው ሁለንተናው ነውና፤
እግዚአብሔርን ፍራ፥ ትእዛዙንም ጠብቅ።” መክብብ 12፥12-13
ቤተክርስቲያን አስፈላጊ የሆኑ አጠቃላይ መልእክቶችን የምታስተላልፍበት መንገዶች አሉዋት።
ከሃገረ ስብከት ቀጥሎም በሰበካና በቅርንጫፍ ሰበካ ሲወርድም ንኡስ ሰበካና አጥቢያዎች አሉ።
በዚያ መስመር ከቤተክርስቲያን መሪዎች ጀምሮ እስከ አጥቢያ እረኞችና አገልጋዮች ድረስ የሚወርድ
አሰራር አለ። ራስ በሆነው ክርሰቶስና አካሉ በሆነችው ቤተክርስቲያን መካከል ያለውን ግንኙነትና
ትስስር ሲገልጥ ሐዋርያው ጳውሎስ “…ከእርሱም አካል ሁሉ በጅማትና በማሰሪያ ምግብን እየተቀበለ
እየተጋጠመም፥ እግዚአብሔር በሚሰጠው ማደግ ያድጋል።” ቆላ. 2፥9 ይለናል።
“መንፈስ ለአብያተክርስቲያናት የሚለው” በዚሁ ሰንሰለት የሚወርድ ሲሆን እንደተጨማሪ የመገናኛ
አውታር ቤተክርስቲያን ልታስተላልፋቸው የሚገቡትን መረጃዎች ለማሰራጨት በኦፊሴላዊ ድረ-ገጿ
(https://acieth.org/) እየተጠቀመች ትገኛለች።
በዚሁ አጋጣሚ ምእመናን ቤተክርስቲያን በደረሰችበት ደረጃ ፈቅዳ በከፈተቻቸው ኢፊሴላዊ
ሚዲያዎች በኩል እንዲጠቀሙና የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀማቸውን መልሰው እንዲፈትሹ
ቤተክርስቲያን መልእክቷን ታስተላልፋለች።
የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን! 
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የመጨረሻው
ዘመን
ከትውልድ ተጠብቆ ለትውልድ መትረፍ!
 ቢሾፕ አንዱአለም ብርሃኑ |
“አቤቱ አንተ ጠብቀን፣ ከዚህችም ትውልድ
ለዘላለም ታደገን።” መዝ. 12፥7
“ከዚህ ጠማማ ትውልድ ዳኑ ብሎ መከራቸው”
ሐዋ. 2፥40
“ይህች ትውልድ እርሱን የምትፈልግ ናት፣
የያዕቆብን አምላክ ፊት የምትፈልግ” መዝ.
24፥6
“እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ
የጠራችሁን የእርሱን በጎነት እንድትነግሩ
የተመረጠ ትውልድ … ናችሁ፤” 1ኛ ጴጥ. 2፥9
እነዚህን የእግዚአብሔር ቃላት ስናይ በሁለት
አይነት የሚመደቡ ትውልዶች እንዳሉ
እናስተውላለን። አንደኛው ከጽድቅ በተቃራኒ
የቆመና ለሚድኑት እንቅፋት ወይም አሰናካይ
ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የጽድቅ ወዳጅ የሆነ
የተመረጠ ትውልድ ነው። ዳዊት በ 12ኛው
መዝሙሩ ላይ “ከዚህችም ትውልድ ለዘላለም
ታደገን” ሲል ከጽድቅ በተቃራኒ በቆመው
ትውልድ እንዳንበላሽ ሸሽገን፣ ሰውረን፣ ሸፍነን
ማለቱ ነው። ላለመበላሸት ከእርሱ ሊያመልጡ
የሚገባ ትውልድ አለ፤ አምልጦ የሚወጣና
ለትውልዱ የሚተርፍ ትውልድ ደግሞ አለ።
ለመሆኑ ከእርሱ ሊያመልጡ የሚገባው
አሰናካይ ትውልድ ገጽታዎች ምንድናቸው?
ምሳሌ 30፥11-14 “ (1) አባቱን የሚረግም፣
እናቱንም የማይባርክ ትውልድ አለ። (2) ለራሱ
ንጹህ የሆነ የሚመስለው ከርኩሰቱ ያልጠራ
ትውልድ አለ። (3) ከፍ ከፍ ያሉ ዓይኖች ያሉት፣
ሽፋሽፍቶቹም ወደላይ የሚያዩ ትውልድ አለ።
(4) ድሆችን ከምድር ላይ ችግረኞችንም ከሰው
መካከል ያጠፋና ይጨርስ ዘንድ ጥርሶቹ ሰይፍ
መንጋጎቹም ካራ የሆኑ ትውልድ አለ”።
እነዚህ አራት ላይጠመዱባቸው የሚገቡ

የኢ.ሐ.ቤክ ፋይናንስ ሃላፊ
የትውልድ አይነቶችን (ወይም የትውልድ
ገጽታዎችን) በአጫጭር አገላለጽ ማስቀመጥ
ቢያስፈልግ:1. የአባቶች መልካም ታሪክ ፈለግ የሌለው
ወይም የማይከተል (A generation
with no Legacy)፤
2. ራሱን በትክክል እንዳያይ የተታለለ (A
deceived Generation)፤
3.ትዕቢተኛ ወይም ትምክህተኛ (A
puffed up Generation)፤ እና
4. በድሆች ላይ ጨካኝና አረመኔ (A cruel
and brute Generation) የሆነ
ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል። “ከዚህች ትውልድ
ለዘላለም ታደገን” የሚባለው የዚህ አይነቶቹን
ያካትታል። አሁን ባለንበት የመጨረሻ ዘመን
ጌታ ኢየሱስ በታላቅ ምህረቱ ከድቅድቅ ጨለማ
ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራው “የተመረጠው
ትውልድ” ከዚህች ትውልድ ታደገኝ ብሎ ለዚያ
ትውልድ መገለጥ መቻል አለበት።

1. አባቱን የሚረግም፣ እናቱንም
የማይባርክ ትውልድ!
የዚህ አይነቱ አባቱን የሚንቅና የሚያቃልል፣
እናቱንም
የማይቀበልና
የማያመሰግን
በአጠቃላይ ከአባትና ከእናቱ ጋር ቁርኝት
የሌለው ትውልድ ነው። ለእርሱ በጣም ቅርብ
ከሆኑት ከስጋ ወላጆቹ ጀምሮ ወደኋላ ላለው
ትውልድ ስፍራ የማይሰጥም ነው። እንዲህ
አይነቱን ትውልድ ለመነሻው ወይም ለመሰረቱ
ስፍራና ክብር የማይሰጥ ትውልድ አድርጎ
መውሰድ ይቻላል። ስለ አባቶችና እናቶች ወይም
ስለቀደመው ትውልድ ሲነሳ በስጋና በመንፈስ
ለይቶ ማየት የግድ ነው፤ የእግዚአብሔርም ቃል

እንዲሁ ያስቀምጥልናልና።
ማንኛውም ሰው በስጋ የወለዱትን አባትና እናቱን
ማክበር፣ መንከባከብ፣ በሚያስፈልጋቸው
ነገር ሁሉ አቅሙ የፈቀደውን ሁሉ በማድረግ
መርዳት እንዳለበት የእግዚአብሔር ቃል
ያስተምረናል። ወደ መንፈሳዊው ዓለም
ስንመጣ ደግሞ በእግዚአብሔር አሰራር
በዳግም ልደት የእግዚአብሔር ልጆች እንዲገኙ
በጾም፣ በጸሎት፣ በብዙ ምጥ፣ የእግዚአብሔርን
ቃል በማካፈል የተጋደሉ መጽሐፍ ቅዱስ
እንደሚለው “በወንጌል የወለዱ” አባቶችና
እናቶች አሉ። ለእነርሱ ተገቢውን ክብርና
ስፍራ መስጠት፣ የተከሉአቸውን ሃይማኖታዊ
የድንበር ምልክቶች (ዶክትሪኑን፣ ቅድስናውንና
ስርዓቱን) መጠበቅ፣ እነርሱን መባረክ
መጽሐፍ ቅዱሳዊ ክብርና ሞገስ ያለበት ተግባር
ነው።(ኤፌ. 6፥2-3፣ ምሳሌ 30፥17፣ ምሳሌ
22፥28)
በስጋ ወላጆችና ትውልድ እንዳለ ሁሉ
በመንፈስም በወንጌል የወለዱ መንፈሳዊ
ወላጆችና ትውልድ አለ! በስጋ የወለዱንን
ወላጆችና ትውልድን በስጋ ስናከብር በመንፈስ
የወለዱንን አባትና እናቶች ደግሞ በመንፈስ
እንድናከብር ነው የቃሉ መልእክት። ከዚህ
ውጭ ሆኖ አባቱን እያቃለለ እናቱንም ሳያከብር
(እንደ አገባቡ በስጋም በመንፈስም) የሚኖር
ትውልድ መነሻ የሌለው ወይም መነሻውን
የዘነጋ ወፍ ዘራሽ ይሆናል። ለቁም ነገር
የሚበቃም አይሆንም።

2. ለራሱ ንጹህ የሆነ የሚመስለው
ከርኩሰቱ ያልጠራ ትውልድ
አንድ ሰው ቆሽሾ እያለ ለራሱ ንጹህ የሆነ
የሚመስለው እንዴት ነው? ይህ ትንሽ ጥያቄ
አይደለም። ከርኩሰት ነጽቶ ራሱን ማዳን
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ለሁሉም ሰው የራሱ መንገድ በዓይኖቹ ፊት
ንጹህና የቀና መስሎ ይታየዋል። ይህንንም
ኃጢአት ወደ ዓለም ከገባ በኋላ በሰው ልጅ ላይ
የተጣበቀ የሰው ድካም አድርገን እንውሰድና
ከዚህም በተጨማሪ የልብ መታለል ደግሞ አለ።
ከተሳሳተ አምልኮ ጋር በተያያዘ አመድ መብላት
ትክክል እንደሆነ እስኪያስብ ድረስ የሰው
ልብ ሊታለል እንደሚችል የእግዚአብሔር
ቃል ይነግረናል። ከእግዚአብሔር ጋር ሳይቀር
“እግዚአብሔር ሆይ አንተ የምትለው ትክክል
አይደለም፤ እኔ የምለው ነው ትክክል” ብሎ
እስከመከራከር ድረስ መድረስም አለ! ይገርማል!
ስለዚህ ሰው በኃጢአትም ሆነ በሰይጣን
ሳይታለል በትክክል ራሱን ማየት እንዲችል
የትምህርትና የምክር እርዳታ ያስፈልገዋል።
ለዚህ ነው እግዚአብሔር በተቀደሰውና
ባልተቀደሰው መካከል ይለዩ ዘንድ ሕዝቤን
አስተምሩልኝ ያለው። ለእግዚአብሔር ቃል
ትክክለኛ ስፍራ በመስጠት ልቡን ከፍቶ
የሚሰማ ሰው ቃሉ ትክክለኛ መስተዋት ሆኖ
ራሱን በሚገባ ያሳየዋል። ለዚህ ነው ከእኔ
በላይ ጻድቅ የለም ብሎ የሚኖር ሰው ወንጌል
(የእግዚአብሔር ቃል) በትክክል ተሰብኮለት
ልቡን ከፍቶ ሲሰማ ኃጢአቱ ታይቶት ንስሃ ገብቶ
የሚድነው። ከቃሉ በተጨማሪ የእግዚአብሔር
መንፈስ የሆድ ጉርጆች ድረስ ዘልቆ ጥልቅ
የሆነ ውስጣዊ ማንነትን እስከመፈተሸ ድረስ
እንዲሰራ የተሰጠ ታላቅ የእግዚአብሔር ስጦታ
ነው። በእግዚአብሔር ቃልና በእግዚአብሔር
መንፈስ ራሱን የማያስፈትሽ ሰው ራሱን
በትክክል የማየት ዕድሉን ይዘጋል።
“ለራሱ ንጹህ የሆነ የሚመስለው ነገር ግን
ከርኩሰቱ ያልጠራ” የሚባለው ትውልድ
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እንዲህ የእይታ ችግር ውስጥ የወደቀና የተታለለ
ትውልድ ነው። “አቤቱ ከዚህች ትውልድ
ለዘላለም ታደገን!”።

3. ከፍ ከፍ ያሉ አይኖች ያሉት፣
ሽፋሽፍቶቹም ወደላይ የሚያዩ
ትውልድ
ይህ በትዕቢተኝነት ወይም በትምክህተኝነት
የሚገለጥ ትውልድ ነው። በትውልድ ደረጃ
መጠቀሱ ካልሆነ በቀር ትዕቢት ኃጢአት ወደ
ዓለም ከገባበት ጊዜ ጀምሮ የሰው ልጅ ላይ
ያለ መንፈሳዊ በሽታ ነው። አንድን ትውልድ
በሚገልጥ ደረጃ ለምን ተጠቀሰ? የሚለውን
ለመረዳት ግን የትዕቢት ወይም የትምክህት
መነሻ የሚሆኑትን ነገሮች ማየት ይጠቅማል።
(ኤር. 9፥23፣ ዳን. 12፥4፣ 2ኛ ጢሞ. 3፥1-4፣
2ኛ ተሰ. 2፥4)

”

የሚፈልግ ክርስቲያን ሁሉ ሊያስብበት የሚገባ
ጥያቄ ነው። መልሱ በአጭሩ ከእይታ ችግር
የተነሳ ነው የሚል ነው። ራሱን የሚያይበትን
መነጽር ማስተካከል ነው ያለበት። በገሃዱ
ዓለም አጉልቶ ወይም አሳንሶ የሚያሳይ፣ አቅርቦ
ወይም አርቆ የሚያሳይ፣ ከለር ቀይሮ የሚያሳይ
… ብዙ አይነት መነጽሮች አሉ። በመንፈሳዊው
ዓለምም ሰው ራሱን የሚያይበትን መነጽር
ካላስተካከለ ንጹሁ ቆሻሻ፣ ቆሻሻው ንጹህ፣
የከበረው የተዋረደ፣ የተዋረደው የከበረ፣
ትክክሉ ስህተት፣ ስህተቱ ትክክል፣ ጽድቁ
ኃጢአት፣ ኃጢአቱ ደግሞ ጽድቅ … ሆኖ
ሊታየው ይችላል። በመጽሐፍ ቅዱስ
ውስጥ እንዲህ አይነት የተበላሹ እይታዎችና
ምክንያቶቻቸውም ጭምር ለትምህርት
ተጽፈውልናል። አልፎ አልፎ የእስራኤል ልጆች
ከእግዚአብሔር ጋር ሳይቀር “የአንተ መንገድ
ልክ አይደለም፣ የእኛ መንገድ ልክ ነው” ብለው
ሲከራከሩ ጭምር ታይቶአል። (ሕዝ. 18፥25፣
ምሳሌ 16፥2፣ ራዕይ 3፥17-18፣ ኢሳ. 44፥20፣
ሕዝ. 44፥23)

ከላይ ባሉት ጥቅሶች ውስጥ ያሉትን ቃላት
አዋድደንና አስማምተን ስናይ የሰው ፈጣሪ
የሆነው አምላክ ጥበብ፣ ኃይል እና ብልጥግና

በእነዚህ ነገሮች ላይ ለማድረግ ያዘመመ ተፈጥሮ
ያለው ነው። ምናልባት አንድ ማሳያ ቢሆን
ዛሬ ከፍተኛ ስልጣኔ ላይ የደረሱት የአውሮፓ
ሃገሮች ከጥቂት 100 አመታት በፊት በጣም
እግዚአብሔርን የሚፈልጉ፣ የሚያገለግሉ፣
ወንጌልን ለዓለም ለማድረስ የሚንቀሳቀሱ፣
ሚሽነሪዎችን በዓለም ዙሪያ የሚልኩ፣
የቅድስና ወዳጆች … እንደነበሩ አንዳንድ
የታሪክ መጻሕፍት ያሳያሉ (ያኔ በደረሱበት
መረዳት ልክ ቢሆንም)። ዛሬ ግን በእውቀት፣
በሃብትና በኃይል አደጉና ከፍተኛ የዓለም
ርኩሰት መናኸሪያ ከመሆናቸውም በላይ
ቀድሞ የነበሩት የጸሎት ስፍራዎቻቸው ቱሪስት
የሚጎበኛቸው ሕይወት አልባ ካቴድራሎች
ብቻ እንደሆኑ ይነገራል። ጌታ ኢየሱስን
ማምለክም ሆነ መፈለግ ፈጽሞ ሞኝነት ተደርጎ
የሚቆጠርባቸው ሃገራት ሆነዋል። ይህ ሃብት፣
የስጋ እውቀት/ጥበብ፣ ኃይል/ችሎታ ያመጣው
ነገር ነው። “አቤቱ ከዚህች ትውልድ ለዘላለም
ታደገን!”

ሰው በኃጢአትም ሆነ በሰይጣን
ሳይታለል በትክክል ራሱን ማየት
እንዲችል የትምህርትና የምክር እርዳታ
ያስፈልገዋል።

የሚባሉት ሦስት ነገሮች ለሰው ልጅ ዋና
የትዕቢት/የትምክህት መነሻ ምክንያቶች
እንደሆኑ ነግሮናል። በመጨረሻው ዘመን
ደግሞ እውቀትና ከዚህ ጋር ተያይዞም ሃብት/
ባለጠግነት እንደሚጨምር ጠቁሞናል።
ስለዚህ ከመቼውም ጊዜ በላይ በመጨረሻው
ዘመን የሰው ልጅ ትዕቢት ወይም ትምክህት
ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንደሚደርስ ብዙ
አያጠያይቅም። የመጀመሪያው ትዕቢተኛም
ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር ለማስተካከል
የሞከረው ሰይጣን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስን
የሚያውቅ ሁሉ ያውቀዋል። በመጨረሻው
ዘመን እርሱ በአካል የሚገለጥበት ሃሳዊ መሲህ
መገለጫም በእግዚአብሔር መቅደስ ውስጥ “እኔ
እግዚአብሔር ነኝ” ብሎ አምላክ ከተባለውና
ሰዎች ከሚያመልኩት ሁሉ በላይ ራሱን ከፍ
ከፍ ማድረግ ነው። ሰማይ የነካ ትዕቢት! “አቤቱ
ከዚህች ትውልድ ለዘላለም ታደገን!”
ምንጊዜም ቢሆን እግዚአብሔር አብዝቶ
የረዳው ካልሆነ በቀር ሰው ሃብት/ባለጠግነት፣
እውቀት/ጥበብ፣ ኃይል/ችሎታ/ብርታት ሲያገኝ
ልቡን ከእግዚአብሔር ላይ አንስቶ በሚታዩት

”

4. ድሆችን
ከምድር
ላይ፣
ችግረኞችንም ከሰው መካከል ያጠፋና
ይጨርስ ዘንድ ጥርሶቹ ሰይፍ፣
መንጋጎቹም ካራ የሆኑ ትውልድ
ሰው መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን አሟልቶ ለመኖር
ታታሪ ሰራተኛ እንዲሆን የእግዚአብሔር
ቃል ቢያስተምርም፣ ሰውም ምንም ቢጣጣር
ሁሉም እኩል ሳይሳካለት ይቀርና አንዳንዱ
በስጋው በድህነት ይኖራል። መጽሐፍ ቅዱስ
እንደሚያስተምረን እግዚአብሔር ለድሃ
የሚራራ ሲሆን ልጆቹም እንደርሱ እንዲሆኑለት
ይፈልጋል። (ገላ. 2፥10፣ መዝ. 10፥17፣ ዘዳ.
24፥19፣ ምሳሌ 21፥13)
ነገር ግን ድኅነትን ብቻ ሳይሆን ድሃንም ጭምር
የሚጠላ ጨካኝ ትውልድ እንደሚኖር ደግሞ
የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። የሚታረሰው
መሬትና ሌላም ጥቅም ላይ ሊውል የቻለው
የምድር ሃብት በአንድ በኩል እና የሕዝብ
ብዛት ካልተመጣጠኑ ብዙ በምድር ላይ
የመኖር ስርዓት (የአየር ጠባይ፣ የምድር ዙረት
… ወዘተ) ሊቃወስ እንደሚችል የተለያዩ

የእውነት ምስክር
የማኅበረሰብ ሳይንስ አጥኚዎች ስጋታቸውን
ያስቀምጣሉ። ከዚህም በመነሳት ምድር
ልትሸከም የምትችለውን ከፍተኛ የሕዝብ
ቁጥር ከ 9 – 13 ቢሊየን ቢሆን ነው ብለው
ግምታቸውን ይናገራሉ። በዚህ የማይስማሙ
ቢኖሩም ዋናው ነጥብ ሁሉም ስጋት አላቸው።
ስለዚህም የዓለምን ሕዝብ ቁጥር መቀነስ
ይገባል በማለት ቁጥሩን ለመቀነስ ብዙ ስውር
የጭካኔ ተግባራት በድሃው ላይ ለማድረግ
ላይመለሱ ይችላሉ ተብሎ ይታሰባል። በዚህ
ርዕስ ከዚህ በላይ ሳንሄድ በአንድ ዓረፍተ ነገር
እግዚአብሔር እንዳስቀመጠልን “ድሆችን …
ችግረኞችን … ያጠፋና ይጨርስ ዘንድ ጥርሶቹ
ሰይፍ፣ መንጋጎቹም ካራ የሆኑ ትውልድ” አለ።
ማለትም የሰውን ልጅ ለማጥፋት የማይራራና
ጨካኝ ትውልድ አለ ማለት ነው። “አቤቱ
ከዚህች ትውልድ ለዘላለም ታደገን!”

”

ወደ ተነሳንበት ዋና ነጥብ መለስ ስንል አሁን
ባለንበት በመጨረሻው ዘመን በትውልድ ላይ

ነው። የመረጃ ምንጮችና አይነቶች እንዲሁም
የማስተላለፊያ መንገዶች ለቁጥር ያታክታሉ።
ሁሉንም በእጅ ላይ ባለ ስልክ በኩል ማግኘት
ይቻላል። ብቻ በአጠቃላይ ዝም ብሎ ለጥቂት
ጊዜ እንኳ በጥሞና ለመቀመጥ እጅግ ፈታኝ
የሆነ ዘመን ውስጥ ነን። የችኮላ፤ የፍጥነት! በዚህ
የኑሮ ስርዓት ተጽዕኖ ስር የወደቀ ክርስቲያንም
ቢሆንለት እግዚአብሔርንም በዚሁ አይነት
ቢያፋጥነው ሳይመርጥ አይቀርም። በጣም
አሳሳቢ ነው!

2ኛ ጢሞ. 3፥1-5 “በመጨረሻው ቀን
… ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ … ገንዘብን
የሚወዱ… ትምክህተኞች… ትዕቢተኞች…
ተሳዳቢዎች … ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ…
ቅድስና የሌላቸው… ፍቅር የሌላቸው…
ራሳቸውን
የማይገዙ…
ችኩሎች…
ጨካኞች… በትዕቢት የተነፉ… የአምልኮ
መልክ ‹ያ›ላቸው ኃይሉን ግን ‹የካዱ› …
ይሆናሉ” ይላል።

በጭካኔ የመገዳደል ትርዒቶችን አዘውትሮ
የሚመለከት ታዳሚ ውሎ አድሮ ራሱም
ጨካኝ ሊሆን ይችላል፤ ካልሆነም ቢያንስ
በስሜቱ ጭካኔን የሚታገስ ይሆናል።

እየሰለጠነና ለመሰልጠንም እየሰራ ያለውን
መንፈስ ስናጤን እነዚህ ከላይ ዘርዘር ተደርገው
የቀረቡትን ነገሮች በጉልህ እንመለከታቸዋለን።
ከዚህም በተጨማሪ በአሁን ጊዜ ያለው
ተግባራዊው የክርስቲያን ሕይወት (የወጣቱን
ጨምሮ) ከሚጠቃባቸው ነገሮች መካከል
ትዕግስት የለሽነት፣ ራስን መግዛት አለመቻል፣
ስልቹነት፣ እግዚአብሔርን መጠበቅ ወይም
በእግዚአብሔር ፊት መቆየት አለመቻል
የሚጠቀሱ ናቸው። ይህም ዘመኑ ላይ
ከተጫነው የፍጥነት እንቅስቃሴ ጋር የተያያዘ
ነው። አዕምሮ እረፍት የለውም። የሚታዩ
ነገሮች በፍጥነት ይቀያየራሉ። እውቀት ቶሎ
ይሻራል፣ ቶሎም ይሻሻላል። የልዩ ልዩ አይነት
ቁሳቁሶች (የመኪና፣ የኮምፒውተር፣ የልዩ ልዩ
ኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች … ወዘተ) ሞዴሎች
በፍጥነት ይለዋወጣሉ። የልብስ ፋሽን በፍጥነት
ያረጃል፣ በፍጥነት ይተካል። የመኖሪያ ቤት
ቀለም አንድ አይነት ሳይሆን 3 እና 4 አይነት
ከሆነ ቆይቶአል። እርሱም ቶሎ ቶሎ ቀይሩኝ
ይላል። አሳብም እንደዚያው ነው፤ አይረጋም።
የዘመኑ የኮምፒውተርም ሆነ በአጠቃላይ
የሚዲያው ቴክኖሎጂ ይህንኑ የሚያግዝ

”

በዚህ ዘመን ባለው ያኛው ትውልድ መካከል
ደግሞ የእግዚአብሔር የተመረጠ ትውልድ አለ።
በዚያኛው ትውልድ (ከጽድቅ በተቃራኒ ያለው)
ውስጥ ይኼኛው ትውልድ (የጽድቅ ወዳጅ
የሆነው) አለ። ይኼኛው ትውልድ የእውነትን
እውቀት የተቀበለ፣ በቅዱስ የእግዚአብሔር
መንፈስ ተሞልቶ ሰማይን ያሸተተ፣ በቅዱስ
አጠራር ተጠርቶ ቅድስናን ልብሱ አድርጎ
በቅድስና የሚመላለስ፣ በመንፈስ እውነተኛውን
አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲያመልክና
የእርሱን ቃል ሲሰማ ለዘላለም ከዚህ መንፈስ
እንዳይወጣ ሁልጊዜ አምላኩን የሚማጠን፣
በአጠቃላይ አንድ መለኮታዊ ብርሃን የበራለት
ትውልድ ነው። ያኛው ትውልድ ደግሞ
ዘመኑ ከሚያመጣው ሁሉ ጋር የሚከንፍ፣
አባቱን የሚረግምና እናቱንም የማይባርክ (a
generation with no legacy)፣ ለራሱ
ንጹህ የሆነ የሚመስለው ግን ከርኩሰቱ ያልጠራ
(a deceived generation)፣ በትዕቢትና
በትምክህት ተነፍቶ ከእኔ በላይ ላሳር የሚል
(a puffed up generation)፣ ማንኛውንም
አይነት ጭካኔና አረመኔያዊ ስራ ለመስራት
የማይመለስ ትውልድ (a cruel and brute
generation) ነው። ይህንን ሁሉ ሲያከናውን

ደግሞ ከዘመኑ ፍጥነት ጋር አብሮ እየከነፈ
የሚሰራ ትውልድ ነው። “አቤቱ ከዚህች
ትውልድ ለዘላለም ታደገን!”
በዳን. 12፥10፣ 2ኛ ጢሞ. 3፥13፣ ሮሜ 8፥2122 ላይ ካሉት ክፍሎች የምንረዳው ነገር
ሁለቱም የትውልድ አይነቶች በየመንገዳቸው
በትጋት እንደሚጓዙ ነው። ያኛው ትውልድ
ባያስተውለውም ክፋት እያሰቃየው ነው
የሚጓዘው። ሰው ሊያዳምጠው የማይችለው
አንድ የነፍስ መቃተት አለው። ለእግዚአብሔር
ልጆች ወደሚሆን ክብር ነጻነት ለመድረስ
የሚደረግ መቃተት! እግዚአብሔር ፈጣሪው
ስለሆነ ነው የእርሱን የውስጡን ድምጽ
መስማት ችሎ “ፍጥረት ሁሉ … በመቃተትና
በምጥ መኖሩን እናውቃለን” ያለው። ይኼኛው
ትውልድ ሁኔታውን ካልተረዳ ያኛውን
ትውልድ በሚነዳው መንፈስ ተጽዕኖ ስር
ሊወድቅ ይችላል። ከተረዳ ግን ሁለት ነገር
ማድረግ ይችላል። አንድም ከዚያኛው ትውልድ
ራሱን ለመጠበቅ ይነሳሳል። ሁለተኛም
ለዚያኛው ትውልድ ለመትረፍ ይንቀሳቀሳል።
በዚያኛውም ሆነ በዚህኛው ትውልድ ላይ በጎም
ሆነ ክፉ ተጽዕኖ ለመፍጠር የሚታትረውና
ከፍተኛ ሚና የሚጫወተው ደግሞ ሚዲያ
የሚባለው አካል ነው። ሚዲያው በሚዲያ
የሚቀርበውን ዝግጅት ከታዳሚው ጋር
የሚያገናኝ ድልድይ እንጂ በራሱ ሕይወት
ያለው ነገር አይደለም። ታዳሚው በሚዲያ
የሚቀርበውን ዝግጅት እንጂ የዝግጅቱን
ምንጭ ወይም ባለቤት የማየት፣ የማወቅም ሆነ
የማግኘት ዕድል የለውም። ትውልዱ ለእርሱ
እንደሚመች ሆኖ የቀረበለትን “የአዕምሮ
ማዕድ” ተቋድሶ ሳያውቀው የምንጩን ዓላማ
አስፈጻሚ ወይም ተሳታፊ ይሆናል።
በጭካኔ የመገዳደል ትርዒቶችን አዘውትሮ
የሚመለከት ታዳሚ ውሎ አድሮ ራሱም ጨካኝ
ሊሆን ይችላል፤ ካልሆነም ቢያንስ በስሜቱ
ጭካኔን የሚታገስ ይሆናል። ፖርኖግራፊክ
ትርዒቶችን የሚከታተል ታዳሚ በስሜቱ
ይረክሳል፣ ያየውንም በተግባር ወደመተርጎም
ይሸጋገራል። ሌላም ሌላም።
መልካም ትምህርት የሚሰጡ የሚመስሉና
በተለያዩ ሚዲያዎች በኩል የሚሰራጩትንም
ነገሮች እንኳ ብንመለከት የሚቀርቡት መረጃዎች
“የተራው” ሰው አዕምሮ አገናዝቦና አሰላስሎ
የሚጠቅምና የሚጎዳውን ለይቶ ሊጠቀምበት
ከሚችለው በላይ በቁጥርም በዓይነትም ብዙ
ናቸው። ስለዚህ ይጥቀመውም አይጥቀመው፣
በአግባቡ ይረዳውም አይረዳው ሰው ሁል ጊዜ
ያለዕረፍት የጉግል ሱሰኛ እንዲሆን ሆኖአል።
እዚህ ላይ “የተራው” ሲባል ሰውን ለማቃለል
ሳይሆን <<ሌላ ብዙ ስራ ያለውና ይህንን ሁኔታ
ለማጤን በቂ ጊዜም ሆነ የአዕምሮ ዝግጅት
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የእውነት ምስክር



ኤፌ. 5፥15-16 “እንግዲህ እንደ ጥበበኞች
እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት
እንድትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ፤ ቀኖቹ
ክፉዎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ”።
ቀን ሁሉ በእግዚአብሔር የተፈጠረ ስለሆነ
በራሱ ክፉም ሆነ መልካም የሚባል ቀን
የለም። ክፉም ሆነ መልካም የሚሆነው ላዩ
ላይ ከተጫነበት ነገር የተነሳ ነው። “እንዴት
እንድትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ” የሚለው
እና “ዘመኑን ዋጁ” የሚሉት ሀረጎች በተግባር
ልንጠቀምባቸው የሚገቡ ናቸው። የቀኑን ክፋት
በማየት ቀኑን መርገም ምንም አይጠቅምም፤
በቀኑ ውስጥ በትክክልና በጥንቃቄ መኖር ግን
ዋጋ አለው። ዘመኑን መቀየር አንችልም፤ ዘመኑን
መዋጀት ግን በእጃችን ተሰጥቶናል። “መዋጀት”
ማለት የሚከፈለውን ዋጋ ከፍሎ ቀኑን ከክፋት
ማድረጊያነት አላቅቆ የራስ ማድረግ ማለት
ነው።
ያኛው ትውልድ ዘመኑ የሰለጠነበት ሲሆን
ይኼኛው ግን ዘመኑን የዋጀ ነው። ዘመኑ
ከሰለጠነበት ትውልድ ራስን በመጠበቅ
ለዚያኛው ትውልድ መትረፍ ከዚህኛው
ትውልድ ይጠበቃል። የእግዚአብሔር ቃል
እንደሚነግረን ያኛውም ትውልድ ቢሆን
የዚህኛውን ትውልድ መገለጥ ይጠባበቃል።
ምክንያቱም “በጎውን ማን ያሳየናል? የሚሉ
ብዙ ናቸውና” (መዝ. 4፥6)። በጎውን እየፈለጉ፣
ለእግዚአብሔር ልጆች ያለውን ነጻነት እየናፈቁ
ነገር ግን ከጥፋት ባርነት ነጻ መውጣት ሳይችሉ
በጨለማው ጉልበትና ተንኮል ተገዝተው ያሉ
ብዙ ናቸውና።
በጣም የሚያሳዝነው አንዳንድ ጊዜ በሚገባ
ካለማስተዋል የተነሳ ይኼኛው ትውልድ
በዚያኛው ትውልድ መንፈስ ተጽዕኖ ስር
ሊያውለው በሚችል እንቅስቃሴ ውስጥ
ሲታትር መታየቱ ነው። ይህ መታተር
በአብዛኛው የሚታየው አሁንም በሚዲያው
በተለይም በማኅበራዊ ሚዲያው በኩል ነው።
በበይነ መረብ መገናኛ ከተለያዩ ምንጮች
አዕምሮን እንዲማርኩ ተደርገው ተዘጋጅተው
በሚለቀቁ ልዩ ልዩ አይነት የጽሁፍ፣ የድምጽም
ሆነ የምስል መልእክቶችን በመከታተል ላይ
መጠመድ የዘመኑ ሰው መገለጫ ነው ቢባል
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ማጋነን አይሆንም። እዚህ ላይ ማንኛውንም
ሚዲያ አስፈላጊ በሆነው መንገድ ብቻ
አስተውሎ ለመጠቀም ከረዳ በሚል ጥቂት
ስለአዕምሮ እናንሳ። ዓለም የዚያኛውን
ትውልድ እንቅስቃሴ ተቆጣጥራ ያለችው
በዋናነት በሚዲያ በኩል ስለሆነ አዕምሮአችንን
ከዚያ መጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነው።
በሰውነታችን ውስጥ አንጎልና አዕምሮ
እግዚአብሔር የሰጠን ዋና ነገሮች ሲሆኑ ሁለቱ
የተያያዙ ናቸው። አንጎል (Brain) የሚባለው
በሰውነታችን ውስጥ በአማካይ ከ 1.3 እስከ
1.4 ኪ.ግ. የሚመዝንና 15 ሴ.ሚ. ያህል
ርዝመት ያለው ከአንገታችን በላይ የተቀመጠ
የሚታይና የሚዳሰስ ተፈጥሮ ያለው ነገር ሲሆን
አዕምሮ (Mind) ግን አሳብ፣ ስሜት፣ ፍላጎት፣
ፈቃድና የመሳሰሉ የማይታዩና የማይጨበጡ
ረቂቅ ነገሮች በጋራ የሚገለጡበት ቃል ነው
ተብሎ በአዋቂዎች ይብራራል። እነዚህ ሁለቱ
የሰውን ሁለንተና የሚያንቀሳቅሱ ወሳኝ ክፍሎች

”

የሌለው ማንኛውም ሰው” ለማለት ነው።
ይህ ነገር እጅግ አሳሳቢ መሆኑ የሚታወቀው
ክርስቲያን ለጸሎት ተንበርክኮ ወይም መንፈሳዊ
ጉባዔ ውስጥ ተቀምጦ ጉግልን ሲጎረጎር ሲታይ
ነው። በዚህ ጉዳይ ማንም ላይ ሳይፈረድ ሁሉም
ሰው ራሱን በማየት የሚጎዳውን ከሚጠቅመው
ቢለይ መልካም ነው። የእግዚአብሔር ቃልም
“ንቁ” ይለናል። ያኛውን ትውልድ ተቆጣጥሮና
ሱሰኛ አድርጎ እየገዛ ካለ ማንኛውም ነገር ይህ
ትውልድ ነጻ መሆን መቻል አለበት።

filled with the knowledge of His
will…) እየለመንን ስለ እናንተ ጸሎትን
አልተውንም።”
ምሳሌ 4፥23 “አጥብቀህ ልብህን ጠብቅ (…
keep thy heart…)፣ የሕይወት መውጫ
ከእርሱ ነውና”። እዚህ ላይ “ልብ” የሚለው
ቃል አሳብ፣ ፈቃድ፣ ማስተዋል…የሚል
ትርጉም ያለው ነው።
ይኼኛው ትውልድ ያኛውን ትውልድ
በተቆጣጠረው መንፈስ ተጽዕኖ ስር
ላለመውደቅ አሳቡ እንዳይበላሽ መጠንቀቅ፣
ልቡና አዕምሮው በክርስቶስ ኢየሱስ
እንዲጠበቅ ራሱን መስጠት፣ መንፈሳዊ አዕምሮ
የሞላበት እንዲሆን መትጋትና የሕይወት
መውጫ የሆነውን ልቡን አጥብቆ መጠበቅ
ይኖርበታል። ዓለምም ይህንን ስለምታውቅ
የሰዎችን አዕምሮ ለመቆጣጠር በተለይ በሚዲያ
በኩል በልዩ ሁኔታ የምትጠቀም መሆኗን
መረዳት ያስፈልጋል።

“አቤቱ ከዚህች ትውልድ ለዘላለም
ታደገን” ተብሎ ከተነገረበት ትውልድ
ተጽዕኖ ጌታ ኢየሱስ ይጠብቀን! እኛም
እንወቅበት።

ናቸው። እነዚህን መቆጣጠር ከተቻለ መላ
ሰውዮውን መቆጣጠር ተቻለ ማለት ነው።
ስለዚህ ዓለምና ሰይጣን አዕምሮን ለመቆጣጠር
አጥብቀው በትጋት ይሰራሉ። ሰውን የፈጠረው
አምላክ ደግሞ ፍጥረቱን ስለሚያውቅ ነው
የሚከተሉትን ቃላት አስቀድሞ በመንገር
አሳብን፣ አዕምሮን ወይም ልብን አጥብቆ
መጠበቅ እንደሚያስፈልግ ያሳሰበው።

2ኛ ቆሮ. 11፥3 “ነገር ግን እባብ በተንኮሉ
ሄዋንን እንዳሳታት አሳባችሁ ተበላሽቶ
(… so your minds corrupted…)
ለክርስቶስ ከሚሆን ቅንነትና ንጽህና
ምናልባት እንዳይለወጥ ብዬ እፈራለሁ።”
ፊልጵ. 4፥7 “አዕምሮንም ሁሉ የሚያልፍ
(…passeth all understanding…)
የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና አሳባችሁን
(… keep your hears and minds…)
በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል።”
ቆላ. 1፥9 “…የፈቃዱ እውቀት መንፈሳዊ
ጥበብንና አዕምሮን ሁሉ እንዲሞላባችሁ (…

”

ከዚያኛው ትውልድ ተጠብቀን ለእርሱው
ለመትረፍ እንድንችል ቁርጠኛ ውሳኔ በማድረግ
ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ያስፈልገናል።
“አቤቱ ከዚህች ትውልድ ለዘላለም ታደገን”
ተብሎ ከተነገረበት ትውልድ ተጽዕኖ ጌታ
ኢየሱስ ይጠብቀን! እኛም እንወቅበት። ዕድል
ፋንታችን ከዚያ መጠበቅ ብቻ ሳይሆን “ይህች
ትውልድ እርሱን የምትፈልግ ናት” የሚለው
ቃል ተፈጽሞልን ለዚያኛው ትውልድም መዳን
እንድንተርፍ ጭምር ነው! ከጥፋት ባርነት ነጻ
ወጥቶ ለእግዚአብሔር ልጆች ወደሚሆን ክብር
ነጻነት ለመድረስ ለሚቃትተው ለዚያኛው
ትውልድ እንድንደርስለት ጌታ ኢየሱስ
ዕድል ሰጥቶናል! ይህን ዕድል እንዳናመክነው
ጌታ ኢየሱስ ጸጋውን ያብዛልን! ከትውልዱ
ተጠብቀን ለትውልዱ እንትረፍ! 

የእውነት ምስክር

አገልግሎት
ወጣቶች እና አገልግሎት
 ቢሾፕ ጌታሁን ላምቤቦ | የኢ.ሐ.ቤክ ዋና ጸሐፊ
ወጣትነት በአግባቡ ከተጠቀሙበት እጅግ
ውጤታማ የሆኑ ሥራዎችና ፈጠራዎች
ሊከናወኑ የሚችሉበት ዕምቅ ዓቅም
ያለበት ምርጥ የሆነ የዕድሜ ክልል ነው።
በመንፈሳዊውም፣ በስጋም!
በመክብብ 11፥9 “አንተ ጐበዝ፥ በጕብዝናህ
ደስ ይበልህ፥ በጕብዝናህም ወራት ልብህን
ደስ ይበለው፥ በልብህም መንገድ ዓይኖችህም
በሚያዩት ሂድ፤ ዳሩ ግን ስለዚህ ነገር ሁሉ
እግዚአብሔር ወደ ፍርድ እንዲያመጣህ
እወቅ።” ተብሎ እንደተጻፈው ወጣቶች
የመጨረሻ
ፍርድ
እንዳለ
አውቀው
በወጣትነታቸው ዘመን እንደ አማራጭ
የሚቀርቡ ጎጂና ጠቃሚ ነገሮች መኖራቸውን
በጥንቃቄ እየመረመሩ ዋና ነገር ለሆነው
ለክርስትናቸው
የሚረባውን መልካሙን
እየመረጡ መጠቀም መቻል ይጠበቅባቸዋል።
ስለዚህም ነው መጽሐፉ፥- “የጭንቀት ቀን
ሳይመጣ በጉብዝናህ ወራት ፈጣሪህን አስብ፤
ደስ አያሰኙም የምትላቸውም ዓመታት
ሳይደርሱ” (መክ.12፥1) ብሎ የወጣትነት ዘመን
ላይ ያለውን አስደሳች ጊዜ በአግባቡ መጠቀም
እጅግ አስፈላጊ መሆኑን የሚጠቁመው።
በመሆኑም በተለያዩ መስኮች አምላካቸውን
የሚያገለግሉ ሁሉም ወጣቶች ለአገልግሎታቸው
ውጤታማነትና ዘላቂነት ወሳኝ የሆኑትን
የሚከተሉትን 12 የመንፈሳዊ እውቀትና
መልካም ባህሪያት መገለጫዎች እንዲላበሱ
ይመከራሉ።

1. ለአምላካቸው ለእግዚአብሔር
መገዛት፤ እና በፍጹም ልባቸው ወደ
እርሱ መቅረብ፤
በመዝሙር መጽሐፍ 100፥1 – 4 ላይ ስለዚህ
ጉዳይ በግልጽ ተቀምጦአል። “ምድር ሁሉ
ለእግዚአብሔር እልል በሉ፤ በደስታም
ለእግዚአብሔር ተገዙ፤ በሐሴትም ወደ
ፊቱ ግቡ። … ወደ ደጆቹ በመገዛት፤ ወደ

አደባባዮቹም በምስጋና ግቡ፤ አመስግኑት፤
ስሙንም ባርኩ።” ሲል ያውጃል።

3. በሚታይ የእንባ ሕይወት ውስጥ
መኖር፤

ከጥቅሱ መንፈስ እንደምንረዳው መገዛት
የሚለው ቃል መታዘዝንና መጸለይን ማለትም
በጥቅሉ ለአምላክ መማረክንም ይጨምራል
(ያዕቆብ 1፥26) ።

ሐዋርያው ጳውሎስ በሃይማኖት ለወለደው
ወጣት ልጁ ለጢሞቴዎስ በአስተውሎት
(በመረዳት ባለጠግነት) ውስጥ ሆኖ ሲናገር፥“ሌትና ቀን በልመናዬ ሳላቋርጥ ስለማስብህ
እንደ አባቶቼ አድርጌ በንጹሕ ሕሊና
የማመልከውን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ፤
እንባህን እያሰብሁ በደስታ እሞላ ዘንድ ላይህ
እናፍቃለሁ። በአንተ ያለውን ግብዝነት
የሌለበትን እምነትህን አስባለሁ፤ ይህም
እምነት ቀድሞ በአያትህ በሎይድ በእናትህም
በኤውንቄ ነበረባቸው፥ በአንተም ደግሞ እንዳለ
ተረድቼአለሁ። ስለዚህ ምክንያት፥ እሳት
እንደሚያቀጣጥል ሰው፥ እጆቼን በመጫኔ
በአንተ ያለውን የእግዚአብሔርን ስጦታ
እንድታነሣሣ አሳስብሃለሁ።” ብሎ እያደነቀ
በዚህ የእንባ ሕይወቱ እንዲቀጥል በሚያጓጓ
መንፈስ ሲያበረታታው እናያለን። (2ጢሞ.
1፥3-6)

እንዲሁም በ2 ዜና 29፥11 ላይ “ልጆቼ ሆይ፥በፊቱ ትቆሙና ታገለግሉት ዘንድ አገልጋዮቹም
ትሆኑ ዘንድ ታጥኑለትም ዘንድ እግዚአብሔር
መርጦአችኋልና ቸል አትበሉ።” ብሎ እንደ
ዕጣን ጭስ ወደ አምላክ የሚያርግ አምልኮ
ከልጆቹ እንደሚፈልግ ይናገራል - ያለ ቸልታ!!
እንደገናም በመዝሙረ ዳዊት 47፥6-7 ላይ
“ዘምሩ ለአምላካችን ዘምሩ፤ ዘምሩ ለንጉሣችን
ዘምሩ። እግዚአብሔር ለምድር ሁሉ ንጉሥ
ነውና በማስተዋል ዘምሩ።” ብሎ ዝማሬውም
ሆነ አምልኮው ማስተዋል ያለበት እንዲሆን
ያሳስባል።

2. ጽድቅና ኃጢአትን ከማይለዩ
ወጣቶች አካሄድ መራቅ፤
በትንቢተ ኢሳይያስ 52፥11-12 ላይ
እንደምንመለከተው “እናንተ የእግዚአብሔርን
ዕቃ የምትሸከሙ ሆይ፥ እልፍ በሉ፥
እልፍ በሉ፥ ከዚያ ውጡ፥ ርኩስን ነገር
አትንኩ፥ ከመካከልዋ ውጡ፥ ንጽሐን ሁኑ።
እግዚአብሔር ይቀድማችኋልና፥ የእስራኤልም
አምላክ ይከተላችኋልና በችኰላ አትወጡም
በመኰብለልም አትሄዱም።” በማለት በተለያዩ
መስኮች እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ወጣቶች
ከዘመኑ ግድየለሽ አስተሳሰብ ካላቸው ወጣቶች
አካሄድ በመራቅና በንጽህና በመመላለስ፤
እግዚአብሔርን ከፊት በማስቀደም፤ ከኋላም
በማስከተል በቅዱስ ሕይወት የመኖርን
አስፈላጊነት ትኩረት ሰጥተው በኑሮአቸው
እንዲያሳዩት
በጥብቅ
ያስተምራል፤
ይመክራልም።

ዋው! እንዲህ ዓይነት ለማየት የሚያስመኝ
የጸሎት ሕይወት ውስጥ ያለውን ወጣት
አገልጋይ ስለአገኘ ጸጋውን ከማነሳሳቱም
በተጨማሪ ለሁሉ ስለሚታይ የሕይወት
ምስክርነቱ እግዚአብሔርን አመሰገነ። ዛሬም
ቤተክርስቲያን
ጢሞቴዎሶችን
አብዝታ
ትመኛለች።

4. ባለራዕይ መሆን ወይም አርቆ
ማየት፤
በቅዱስ ቃሉ፡- “ ራዕይ የሌለው ሕዝብ መረን
ይሆናል፤ ሕግን የሚጠብቅ ግን የተመሰገነ
ነው” (ምሳሌ 29፥18) በማለት ራዕይ ማጣት
የሚያመጣውን ከባድ ጉዳት (ከንቱነት፤
ልቅነት) በግልጽ አስቀምጦአል።
በዕብ. 11፥25-26 ላይም “ከግብጽም ብዙ ገንዘብ
ይልቅ ስለ ክርስቶስ መነቀፍ እጅግ የሚበልጥ
ባለጠግነት እንዲሆን አስቦአልና ለጊዜው
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በሃብትም፣ በዕውቀትም እያደጉ በሄዱ ቁጥር
በጣም ብዙ የሚያጓጉ ነገሮች/አማራጮች
ይበዛሉና መርጦ መጠቀም የማይችሉ በጣም
ብዙ ወጣቶች ተታለው ሲወሰዱ እናያለን።
ከጊዜያዊ ስሜት የጸዱ ወጣቶች ደግሞ
መልካሙን መምረጥ ስለሚችሉ ካሰቡበት
ወይም ካለሙበት ቦታ በድንቅ ሁኔታ ሲደርሱ
እያየን እግዚአብሔርን ስለ እነርሱ ሳናቋርጥ
እናመሰግናለን።
የተምታታ ሕይወት ያላቸው፤ በረባ ባልረባ ሁሉ
እየተወሰዱ፤ ወዲህም ወዲያም እየተንሳፈፉ፤
በንፋስ የሚነዱ ወጣቶች ለጥሩ ዓላማ
ሳይበቁ፤ ወደራዕዮቻቸውም ሳይደርሱ በመሃል
ሲቀጩ ማየት ደግሞ እጅግ የሚያሳዝን ነው።
የጊዜያዊው ሃብታም፤ የዘላለማዊው ደሃ መሆን
በእውነትም በጣም የሚያሳዝን ሕይወት ነው።
ይህን ስለተረዳ ነው ሙሴ ወጣቱን ኢያሱን
ወደፊት እንጂ ወደቀኝም ወደግራም ፈቀቅ
ወይም ዘወር እንዳይል በጥብቅ እያስጠነቀቀ
የመከረው (ኢያሱ 1፥7)።
በወጣትነት ዘመናቸው እንደ ዳዊት ያሉ
ለወንጌል አገልግሎት ሙሉ ጊዜ ያልሰጡ
ቢሆንም ነገር ግን እንደ ሙሉ ጊዜ አገልጋዮች
የእግዚአብሔርን ሥራ የደገፉ፤ ከዚያም አልፈው
ከፍተኛ እንቅስቃሴ የፈጠሩ፤ ሌሎችንም
ለእግዚአብሔር ሥራ ያነሳሱ ጀግና ወጣቶች
እንደነበሩ ቅዱስ ቃሉ ይነግረናል። በሌላ በኩል
ደግሞ አባታችን ያዕቆብ ምርጫቸውን ባበላሹት
ልጆቹ ፈንታ የዮሴፍን ልጆች እንደተካቸው
ዕድላቸውን በማበላሸት የፍጻሜውን ድል ያጡ
እንደ ዮናስ አይነቶች አሉ።
ወጣቶቻችንም እንደ ነቢዩ ዮናስ ምርጫቸውን
በመጨረሻ እንዳያበላሹ በብዙ መልኩ
ሊያስቡበት ይገባል። አራት ምዕራፎች
ብቻ ያሉትን የትንቢተ ዮናስን መጽሐፍ
ስናነብ፦ ምዕራፍ አንድ ዮናስ ከእግዚአብሔር
ሲሸሽ ያሳያል፤ በምዕራፍ ሁለት ዮናስ ወደ
እግዚአብሔር ሲመለስ እናያለን፤ ምዕራፍ ሶስት
ላይ በሚገርም ሁኔታ ዮናስ ከእግዚአብሔር
ጋር ሲሰራ ያሳይና፤ በምዕራፍ አራት ላይ ግን
ዮናስ ከእግዚአብሔር ሲለይ በማሳየት ምዕራፉ
ያበቃል። የመጨረሻ ውጤቱ ዜሮ(0) ሆነ
ማለት ነው፤ ፍጻሜውም ተበላሸ። ስለዚህ
ሁሉም ወጣት አገልጋይ እንደ ዳዊት አቤቱ
ፍጻሜዬን አሳምርልኝ እያለ በተጠንቀቅ ሊኖር
ይገባል ማለት ነው።
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5. ለታይታ ሕይወት ወይም ከሰው
ጊዜያዊ ሞገስ ለማግኘት አለመስራት፤
ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሜ 12፥1-2 “እንግዲህ፥
ወንድሞች ሆይ፥ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን
ደስ የሚያሰኝና ሕያው ቅዱስም መሥዋዕት
አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር
ርኅራኄ እለምናችኋለሁ፥ እርሱም ለአእምሮ
የሚመች አገልግሎታችሁ ነው። የእግዚአብሔር
ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም
የሆነው ነገር ምን እንደ ሆነ ፈትናችሁ ታውቁ
ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ
ይህን ዓለም አትምሰሉ።” ያለውን ሰብሰብ
ስናደርገው፦
 ሰውነት ለእግዚአብሔር
መሆኑን፤

የሚቀርብ

”

በኃጢአት ከሚገኝ ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር
ሕዝብ ጋር መከራ መቀበልን መረጠ፤ ብድራቱን
ትኩር ብሎ ተመልክቶአልና።” ተብሎ
እንደተገለጠው እንደ ሙሴ ከጊዜያዊው ይልቅ
የዘላለሙን፤ ከማይሻለው ይልቅ የሚሻለውን
መምረጥም ሆነ አርቆ ማየት የሚችሉ ወጣቶች
ቤተክርስቲያንን እጅግ ይጠቅማሉ፤ ራሳቸውም
በጣም ይጠቀማሉ።

 የእግዚአብሔር ፈቃድ የልብ መታደስ
መሆኑንና

በተለያየ አጋጣሚ እያየን፤ እየሰማንም ነው።
በዘፍ. 15፥1-4 ላይ አብርሃም ስለሚተካው
ዘር ተጨንቆ እግዚአብሔርን ሲጨቀጭቅ
እናያለን። እግዚአብሔርም “አትጨነቅ፤
ከጉልበትህ የሚወጣው እርሱ ይወርስሃል” ብሎ
ሲያደፋፍረው እናነባለን።
ዛሬም የቤተክርስቲያን ትልቁ ናፍቆት
በየተሰማሩበት በየትኛውም አገልግሎት
ለክርስቶስ ኢየሱስና ለቤተክርስቲያን ክብር
የሚሆኑ ትውልድ የሚታነጽባቸው የተባረኩ
ወጣቶችን ማየት ነው። እንደ ዳዊት “የማዳንህን
ደስታ ስጠኝ፤ በእሽታ መንፈስም ደግፈኝ”
የሚሉትን (መዝ. 51፥12) ። “ኢየሩሳሌም ሆይ
ብረሳሽ ቀኜ ትርሳኝ፤ ባላስብሽ ምላሴ በጉሮሮዬ
ይጣበቅ፤ ከደስታዬ ሁሉ በላይ ኢየሩሳሌምን
ባልወድድ” (መዝ. 137፥5-6) የሚሉ ወጣቶች
እንዲበዙላት ዛሬም የቤተክርስቲያን መሻት
ነው።

ዛሬም የቤተክርስቲያን ትልቁ ናፍቆት
በየተሰማሩበት በየትኛውም አገልግሎት
ለክርስቶስ ኢየሱስና ለቤተክርስቲያን
ክብር የሚሆኑ ትውልድ የሚታነጽባቸው
የተባረኩ ወጣቶችን ማየት ነው።

”

 ዓለምን ባለመምሰላችን እግዚአብሔር
የሚደሰት መሆኑን እናያለን።

7. ከወሬ፤ ከሃሜትና ትችት ፈጽሞ
መራቅ፤

ከአገልግሎት ከሚነሳ ሕይወት ይልቅ ከሕይወት
የሚነሳ አገልግሎት እጅግ እንደሚበልጥ
በተለያየ አጋጣሚ ሲነገር ሰምተናል።
ከአገልግሎት ፍቅርም በላይ የኢየሱስ ፍቅር
ሊበልጥ፤ ሊቀድምም እንደሚገባ ብዙ ጊዜ
ስንማር ኖረናል።

አገልጋዮችም ሆንን ምዕመናን የቤተክርስቲያንን
የፈረሰ ጎን ልንጠግን፤ የተቻለንን ሁሉ መልካም
ነገር ልናደርግላት እንጂ ጉድለትዋን እንድንተችና
በድካምዋ እንድንሳለቅ አልተፈለግንም፤ ከዳር
ቆመን እንድናይ፤ ተስፋ ቆርጠን እንድንለያትም
የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። እስቲ
ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አንዳንድ ቦታዎችን
በመጥቀስ ትምህርታችንን እናዳብረው።

ስለሆነም ማንኛውም የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት
ቤተክርስቲያን ወጣት ዋጋ አለኝ እያለ
እግዚአብሔር ለእርሱ በሰጠው ጸጋ ተበረታቶ
አገልግሎቱን እንዲቀጥልና ከአምላኩ ብድራት
ለማግኘት እንዲተጋ እናበረታታዋለን።

6. የቤተክርስቲያንን አሰራር ከልብ
አምኖ ማክበር፤
በኢየሱስ ክርስቶስ፣ በቤተክርስቲያንና በወንጌል
ፍቅር ልባቸው የተያዘ፤ የቤተክርስቲያንን
ሥርዓት አክብረው በመታዘዝ እንደ ኤልሳዕ
ነገ ላይ በሁለት እጥፍ መንፈስ ሊያገለግሉ
የሚችሉ ወጣት አገልጋዮች እንዲፈጠሩ
የዛሬዎቹም የወንጌል አባቶች እንደ አባታችን
አብርሃም ዘወትር በመናፈቅ ላይ መሆናቸውን

በመዝሙር መጽሐፍ 48፥12-13 ላይ
የተጻፈውን ስንመለከት “ ጽዮንን ክበቡአት፤
በዙሪያዋም ተመላለሱ፤ ግንቦችዋንም ቁጠሩ፤
በብርታትዋ ልባችሁን አኑሩ፤ አዳራሽዋን
አስቡ፤ ለሚመጣው ትውልድ ትነግሩ
ዘንድ።” የሚለውን ሆነን እንድንገኝ ሁላችንን
ያሳስበናል።
በሕዝ. 22፥30፡- ደግሞ “ቅጥርን የሚጠግንን፤
ምድሪቱንም እንዳላጠፋት በፈረሰበት በኩል
በፊቴ የሚቆምላትን ሰው በመካከላቸው
ፈለግሁ፤ ነገር ግን አላገኘሁም።” ያለው
በዘመናችንም እንዳይፈጸምብን ልንጠነቀቅ

የእውነት ምስክር
ይገባል ማለት ነው። ለቤተክርስቲያን ፍቅር
ያላቸው ወጣቶች ከእግዚአብሔር ጋር
በመስማማት የቤተክርስቲያን ነገር ሁሉ
ይገደናል፤ ያገባናልም ይላሉ እንጂ እንደ ጎረቤት
በሩቅ ቆመው አይተቹም፤ አያሙምም።
በኤፌ. 2፥19፡- “እንግዲያስ ከእንግዲህ ወዲህ
ከቅዱሳን ጋር ባላገሮችና የእግዚአብሔር
ቤተሰዎች ናችሁ እንጂ እንግዶችና መጻተኞች
አይደለችሁም።” ተብሎ እንደተተረከው
የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ቤተሰብ መሆን
እንጂ ራሳቸውን እንደ እንግዳና መጻተኛ
ቆጥረው ቸል ብለው ማሳለፍ እና እንደ ቲፎዞ
በሩቅ ቆሞ መመልከት ተገቢ አይደለም፤
ፈጽሞም አይደገፍም።

8. ለጥቅም
አለመቸኮል፤

ወይም

ለዕውቅና

ወጣቶች ምንም ቢያውቁ በትህትና ሕይወት
መኖር ይገባቸዋል። አስገራሚ ጸጋና የክንውን
ውጤት ቢኖራቸውም በተሰጣቸው ቦታ
በትህትና መቆየት ይኖርባቸዋል። የንዕማን
ቤት አሽከር ያን የመሰለ ታሪክ ቢኖራትም
በቤት ሰራተኛነትዋ ነው የቀጠለችው። ኤልሳዕ
የኤልያስን እጅ እያስታጠበ ቆይቶ ነው ክብርም
ዝናም ያገኘው። ግያዝ ግን ለጥቅም ቸኩሎ
ለምጽ አተረፈ።
በ1ኛ ጴጥ. 5፥6 ላይ “እንግዲህ በጊዜው ከፍ
እንዲያደርጋችሁ ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር
እጅ በታች ራሳችሁን አዋርዱ” የሚለውን ቃል
አክብሮና አምኖ መጠበቅ ከፍታን ያመጣል።
ነገር ግን እውቅናን ለማግኘት ያልኖሩበትን
ሕይወት የኖሩበት ማስመሰል፤ ክብርንና
ተቀባይነትን ለማግኘት በከንቱ ማታለል የሌለን
ነገር እንዳለ አድርጎ ለማሳየት ሲባል የራስን
ዕንቁ፤ እግዚአብሔር የሰጠውን ጸጋና ማንነት
ለቆ ወዲህና ወዲያ በመንሳፈፍ ጊዜንና ዕድሜን
በከንቱ ማባከን ጉዳቱ ከፍ ያለ ነውና ራስን ሆኖ
መኖር ይመረጣል።

9. በግል ሕይወታቸው
መኖር፤

ያለነቀፋ

ሐዋርያው ጳውሎስ ለመንፈሳዊው ወጣት ልጁ
ለጢሞቴዎስ በ2 ጢሞ. 2፥21-22 “ እንግዲህ
ማንም ራሱን ከእነዚህ ቢያነጻ፤ ለክብር የሚሆን
የተቀደሰም ለጌታውም የሚጠቅም ለበጎም ሥራ
ሁሉ የተዘጋጀ ዕቃ ይሆናል። ከክፉ የጎልማሳነት
ምኞት ሽሽ፤ በንጹሕም ልብ ጌታን ከሚጠሩ
ጋር ጽድቅን እምነትን ፍቅርን ሰላምን አጥብቀህ
ተከተል።” ብሎ ከጻፈው መልዕክቱ የምንረዳው
ለጽድቅ የቆሙ፤ ራሳቸውን ከክፉ ምኞት
ለይተው ለመልካምና ለበጎ ሥራ የተዘጋጁና
ለወንጌል እውነት የሚቀኑ ወጣት አገልጋዮችን
ለማየት ያለውን ጥማት ነው።
የአገልግሎት
መንፈስ
የሚታይባቸው
ወጣቶች፦ 1. በቤታቸው፤ 2. በቤተክርስቲያን፤
3. በውጪው ዓለም ስለመልካምነታቸው
ይመሰከርላቸዋል ። መጽሐፉም፦ “… መልካም
ምስክር ሊኖረው ይገባዋል” ይላልና (1 ጢሞ.
3፥7)።

10. ከስንፍና ርቀው ብርቱ ሠራተኛ
መሆን፤

12. ሁልጊዜ የእግዚአብሔርን ዘላለማዊ
ምህረት ተማምኖ መጠባበቅ፤

በመጽሐፍ ቅዱሳችን ስለ ሙሴ እና ስለ ኢየሱስ
ብርቱነት ከተነገሩባቸው ክፍሎች የሚከተሉትን
ጥቅሶች እንመልከት፦

“ምህረትህ ከሕይወት ይሻላል” ያለው ዘማሪው
ዳዊት የምህረቱን ስፋትና ብልጫ ተረድቶ
ነው። ስለዚህም ነው “ምህረትህን ለዘላለም
እዘምራለሁ” እያለ ዕድሜውን በሙሉ
ስለምህረቱ እየዘመረ የኖረው።

በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7፥22 ላይ ስለሙሴ
ብርታት ሲናገር፡- “መሴም የግብጾችን ጥበብ
ሁሉ ተማረ በቃሉና በሥራውም የበረታ ሆነ።”
ብሎ ያውጃል፤ ያደንቀዋልም።
ስለ ኢየሱስም በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24፥19
ላይ፡- “በእግዚአብሔርና በህዝቡ ሁሉ ፊት
በሥራና በቃል ብርቱ ነቢይ ስለ ነበረው ስለ
ናዝሬቱ ስለ ኢየሱስ” ብሎ ስለ መልካም ተግባሩ
ይመሰክራል።
ሐዋርያው ጳውሎስም በ2ኛ ቆሮ. 10፥11 ላይ
“ … በሩቅ ሳለን በመልእክታችን በኩል በቃል
እንዳለን፤ በፊቱ ደግሞ ሳለን በሥራ እንዲሁ
ነን።” ብሎ በቃልም ሆነ በሥራ ብርቱ መሆኑን
እየገለጠ ተከታዮቹ ይህን ብርታቱን እንዲከተሉ
በሕይወቱ አሳይቶአል።
በ2ኛ ጢሞ. 2፥3-7 የተጻፈውን ብንመለከት፦
ውትድርናን፤ ዘመቻን፤ ሩጫን፤ ግብርናንና
የመሳሰሉትን ሥራዎችን በትኩረት ተመልክተን
ጠንካራ ሠራተኛ ስለመሆን ማስተዋል
እንዲኖረን ትምህርት የሚሰጠን ክፍል ነው።

11. ቃሉን ሰምቶ፤ አንብቦና ጠብቆ
በምድርም ተባርኮ የዘላለምን ሕይወት
ማግኘት፤
ጊዜ ወስደው ቃሉን የሚያነቡ፤ ሲሰበክ
ማስታወሻ እየያዙ በማስተዋል የሚሰሙና
የሰሙትን ቃል በመጠበቅ የሚጸኑ ወጣቶች
በዘመናቸው ሁሉ እጅግ ይባረካሉ (የዮሐንስ
ራእይ 1፥3፤ የሉቃስ ወንጌል 8፥14)።
ሐዋርያውም ለጢሞቴዎስ የመከረው ይህንኑ
ነው ። 1ጢሞ. 4፥13 “ እስክመጣ ድረስ
ለማንበብ … ተጠንቀቅ።”
በኦሪት ዘዳግም 17፥19-20 በተጻፈው ክፍል
ውስጥ ቃሉን ዘወትር ማንበብ የሚሰጠውን
ጥቅም ሲዘረዝር፥- እግዚአብሔርን መፍራት
ያስተምራል፤ የልብን ኩራት ያስወግዳል፤
ከትዕዛዙ ቀኝና ግራ እንዳይል ያደርጋል፤
አልፎም ረጅም ዘመን በቤቱ እንደሚያኖርም
ጭምር ይገልጻል። በኦሪት ዘዳግም 28፥1-14
ያለው የምድሩን በረከት ሲያውጅ፤ የማቴዎስ
ወንጌል 19፥27-29 ላይ ያለው ደግሞ የዘላለምን
ሕይወት በሙላት ስለ መውረስ ያበስራል። ነገር
ግን ዓለምን ብቻ አትርፈን ነፍስን ብናጎድል
ጥቅሙ ምንም እንደሆነ የማርቆስ ወንጌል 8፥36
አስረግጦ ይናገራል። በሌላ በኩል ደግሞ በሮሜ.
8፥18 ላይ «ለእኛም ይገለጥ ዘንድ ካለው ክብር
ጋር ቢመዛዘን የአሁኑ ዘመን ሥቃይ ምንም
እንዳይደለ አስባለሁ» ብሎ ያጓጓናል።

ወንድማችን ቢበድለን ሰባት ጊዜ ሳይሆን ሰባ ጊዜ
ሰባት ማለትም 490 ጊዜ ይቅር በሉ ብሎ እኛን
(ሰዎችን) የሚያዘን አምላክ (ማቴ. 18፥2122)፤ እኛ እርሱን ስንበድለው ስንት ጊዜ ይቅር
ሊለን የሚችል እንደሆነ ማሳያችን ነው። ስለዚህ
በንስሐ እየተመለስን ወደ እርሱ መቅረብና
ምህረቱን መውሰድ ሁሌ ልናስታውሰው የሚገባ
ዋና ነገር መሆኑን ማወቅ ይኖርብናል እንጂ
ከጌታ መራቅና ተስፋ መቁረጥ አይገባንም ማለት
ነው - በተለይም ወጣቶች!!
በቀረውስ፡- በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ
ሁኑ፤… (ኤፌ. 6፥10-18)። 

ክብርህ?
የሁሌም ፀሎት የትልቁ የትንሹ
ሰማይ ይከፈት ጠላቶችህ ይሽሹ
የዘውትር ጥያቄ ለተዘጋጁ ላልተዘጋጁ።
እርግጥ አንተ ከወደድክ
ማን ተመለስ ይልሀል ይሁን ብለህ ከወሰንክ!
ለኛ ግን ለፀላዮቹ
መልስህ ይመስለኛል “ቆሜ ሳለሁ ከደጃችሁ።
ማንስ ነው ከእኔ ጋር?
እቃዬስ ሊሆን የሚወድ?
በፅናትም የሚቆም ጠይቆ ብቻ የማይሄድ?”
እህት እመቤት ምትኩ | አአ ላፍቶ አጥቢያ

እንትን
እራሱን ካልገለጠ አንድ ነኝ ካላለ
ወይ ሶስቱን ወይ አንዱን መናገር ካልቻለ
የ “እንትን” አምላክ የለም መገለጥ የማይችል
ካለ ይናገራል ሁሉን እንደሚችል
ከሌለ እንትን ነው ምንነት የሌለው
አንድ ነኝ ካለ ግን እሱ እንትን ሳይሆን
እውነተኛ አምላክ ነው!
እህት ኢየሩሳሌም መዝገቡ | አአ ጎፋ አጥቢያ
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ዋራ-ቤቴል 2013
የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ዓመታዊ
ጉባኤዎችን ከምታደርግባቸው (የዳስ በዓላት)
አንዱ የዋራ ጉባኤ ነው። በብዙዎች ዘንድ
እጅግ ከባድና አስጨናቂ ተደርጎ በሚቆጠረው
አሁን ባለንበት ዘመን ቤተክርስቲያን ወትሮ
ከምታካሂደውና ቅዱሳንን ከሚያሳትፈው ጉባኤ
በተለየ በተመጠነ ቁጥር ጉባኤውን አካሂዳለች።

በመግለጽ በጉባኤው መጀመሪያ “አቤቱ ማረን
ስለበደላችንና ስለሃጢኣታችን ይቅር በለን” ሲሉ
በመንፈስ ቅዱስ መቃተት ፀለዩ፤ ጉባኤውንም
አፀለዩ።

ቅባት ነው። የቀረ ያልተሰራ ስራ ቢኖርም እንኳ
በዚህ ዘመን ስራው ይፈጸምለት ዘንድ በበቀል
ቅባት ይቀባችኋል!” ሲሉ መልእክታቸውን
አስተላልፈዋል። በዚሁም የስብከትና የክህነት
ፍቃድ አሰጣጡ ስርዓት ተከናውኗል። በእለቱ
የማጠቃለያ አምልኮ በታላቅ መንፈሳዊ
መነቃቃት ከተደረገ በኋላ ጉባኤው በይደር
ለቀጣይ ቀን እንዲተላለፍ ሆኖአል።

የቅዳሜው ጠዋት የመጀመሪያ መልእክት
ለሰበካ፣ ለንዑስ ሰበካና ለሚቀቡ አዲስ
አገልጋዮች የትምህርት ጊዜ ነበር። በዚህ
ጊዜ በዝርዝር ለአገልጋዮች ሁሉ የሚጠቅም
መሰረታዊ ትምህርት ቀርቦ ጉባኤው በጥልቀት
ታድሶአል፣ ታንጾአልም። በተጨማሪም

እሁድ መጋቢት 05/2013 ዓ.ም ጠዋት ቢሾፕ
ጌታሁን ላምቤቦ ከ1ኛ ዜና 29፥10-13 ያለውን
የአግዚአብሔር ቃል በማንበብ ጉባኤውን
በጸሎት ከፍተው የአምልኮ ዝማሬ በመንፈስ
ቅዱስ ሃይልና በቅባት ተዘምሮ ጉባኤው
ተጀምሮአል።

ቃሉ “. . .ለእግዚአብሔር ይሰግዱ ዘንድ የዳስ
በዓልንም ያከብሩ ዘንድ በየዓመቱ ይወጣሉ”
ዘካ. 14፥16 እንደሚል ወራት ለወራት ቀናትም
ለቀናት ተራ ሰጥተው የዘንድሮው ዋራ ቤቴል
ጉባኤ ጊዜ ደረሰና የጉባኤው ታዳሚዎች በዋራ
ተገኙ።
መጋቢት 04/2013 ዓ.ም ጠዋት 3፡00
የቤተክርስቲያኒቱ የስራ አስፈጻሚ ቦርድ
አባላት፤ ከመላው ሃገሪቱ በሚባል ደረጃ የሰበካ፣
የቅርንጫፍ ሰበካና የንዑስ ሰበካ ሃላፊዎች፣
በዚህ ዓመት የክህነትና የስብከት ፈቃድ
የሚቀበሉ 634 አገልጋዮች በዋራ ተገኝተዋል።
በዚሁ ቀን ጠዋት ቢሾፕ ጌታሁን ላምቤቦ
የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ዋና ፀሃፊ
የጉባኤውን መጀመር ለማብሠር ከመዝሙር
ዳዊት መጽሐፍ ምእራፍ 111፥1 በማንበብ
ሃሌሉያ በሚል ከፍተኛ ድምጽ አስተጋብተው
ጉባኤውን ከፈቱ።
በመቀጠልም ተከታታይ የአምልኮ መዝሙሮች
ተዘምረው ጉባኤው በአምልኮ እሳት ተቀጣጠለ።
ከዘፍጥረት 28፥3-4 እና ከዘፍጥረት 48፥3-4
ያለውን ቃል አንብበው ጊዜውን ለቢሾፕ ደጉ
ከበደ የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን
ዋና አስተዳዳሪ ሰጡ።
ቢሾፕ ደጉ ከበደም ስለ 2012 ዓ.ም የዋራ ጉባኤ
በማስታወስ ስለሃገራችን ሰላም፣ ስለኮሮናው፣
ስለአንበጣው ሁሉ የእግዚአብሔር ምህረትና
ስራ በማድነቅ አመሰገኑ።
በመቀጠልም በዚህ ጉባኤ አግዚአብሔር
አጅግ የከበረና ታላቅ የዓለምን ገጽታ ሊለውጥ
የሚችል ስራ እንደሚሰራ እምነታቸውን
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የስብከትና ክህነት ፈቃድ የወሰዱ አገልጋዮች በከፊል

የበረከታችን ምንጭ ስለሆነው ስለወንጌል
ፍቅር ሊኖረን እንደሚገባ በአጽንኦት ተሰብኮ
በምስጋና የጠዋቱ ፕሮግራም ተጠናቆአል።
መጋቢት 04/2013 ዓ.ም ከሰዓት በኋላ
ለስብከትና ለክህነት ፈቃድ ከሁሉም የሀገሪቱ
ክፍሎች ለመጡ 634 ለሚሆኑ አገልጋዮች (ይህ
ከመቸውም ዓመት በቁጥር የበለጠ የስብከትና
የክህነት ፈቃድ የወሰዱ አገልጋዮች ቁጥር
የተመዘገበበት ጉባኤ ነው) በቢሾፕ ኢሳያስ አሻ
የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ምክትል
ዋና አስተዳዳሪ ስለቅባት ሰፊ ትምህርት ቀረበ።
በመልእክቱ ለአገልጋዮች የሚጠቅም ሰፊና
ግልጽ መልእክትና ተልእኮ የተሰጠ ሲሆን
“ኢየሱስ እናንተን የሚቀባው ቅባት የበቀል

በመቀጠልም በቢሾፕ አለማው ገ/ሚካኤል
የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ስራ
አስፈጻሚ ቦርድ አባልና የምስራቅና ደቡብ
ሐረርጌ ቅርንጫፍ ሰበካ ሃላፊ “በአካል መኖርና
ማኖር ለመዳን” በሚል ርእስ መልእክት
ቀርቦአል።
በዚሁ ቀን ከሰዓት በፊት በቢሾፕ ደጉ ከበድ
በቀረበው “የሚወረስ ጸጋን ማንቀሳቀስ” በሚል
ርእስ በስፋትና በጥልቀት ከአግዚአብሔር
የተሰጣቸውን መልእክት ለጉባኤው አቅርበው
የእለቱም የዓመቱም የዋራ ቤቴል ጉባኤ ፍጻሜ
ሆነ።

የእውነት ምስክር

አዲስ አበባ
በአዲስ አበባ ሰበካ በምሥራቅ ንዑስ የኮተቤ
አጥቢያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን የፀሎት ቤት
ምረቃ ተካሄደ።
ባሳለፍነው ጥር 15/2013 ዓ.ም በተካሄደው
የፀሎት ቤት የምረቃ ሥነ-ሥርዓት ላይ
የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ዋና
አስተዳዳሪ ቢሾፕ ደጉ ከበደ፣ የአዲስ አበባ
ሰበካ ሃላፊ ቢሾፕ ተረፈ ፈካ፣ የሥራ አስፈጻሚ
ኮሚቴ አባላት፣ በሰበካው የሚገኙ የየአጥቢያው
መጋቢዎች፣ ምዕመናንና ጥሪ የተደረገላቸው
እንግዶች በተገኙበት በደማቅ መንፈሳዊ ሥነሥርዓት ምረቃው ተካሂዷል።

ወላይታ ሶዶ - ገንደባ
በኢትዮጵያ
ሐዋርያዊት
ቤተክርስቲያን
የወላይታ ሰበካ ዓመታዊ ጉባኤ ከየካቲት 0407/2013 ዓ.ም በገንደባ ቤቴል የመሰብሰቢያ
ስፍራ ተካሂዷል።
በጉባኤው ቢሾፕ ተረፈ ፈካ የአዲስ አበባ
ሰበካ ሃላፊና የሃገረስብከቱ ስራ አስፈጻሚ
አባል፣ ቢሾፕ ጌታሁን ላምቤቦ የሃዲያ ሰበካ
ሃላፊና የሃገረ ስብከቱ አስተዳደር ዋና ፀሐፊ፣
ወንጌላዊ ቴዎድሮስ አልታዬ፣ ወንጌላዊ ሰሎሞን
ከበደ ተገኝተው የጊዜውን ቃል መልዕክት
በማቅረብ ለጉባኤው መነቃቃትና በረከት
ሆነዋል። ባቀረቡትም መልዕክቶች እጅግ ብዙ
ሰዎች የመንፈስ መፈታት በንስሐ የመታደስና
በአምልኮ የመነቃቃት ዕድል ተቋዳሽ ሆነዋል።
ጉባኤው የበረከት ጉባኤ ሆኖ የተጠናቀቀ
ሲሆን ከ61 ሰዎች በላይ ንስሐ ገብተዋል፣
ከ90 ሰዎች በላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ
ስም ለሐጢአታቸው ስርየት ተጠምቀዋል።
እጅግ ብዙ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተው
በሐዋርያት እምነት ላይ ተጨምረዋል።

ከምባታ ጠምባሮ
በከምባታ ጠምባሮ ቅርንጫፍ ሰበካ የሰረራ
አጥቢያ ፀሎት ቤት ምረቃ ተካሄደ።
ባሳለፍነው
ሚያዚያ 10/2013 ዓ.ም
በተካሄደው የፀሎት ቤት የምረቃ ሥነ-ሥርዓት
ላይ የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን
ዋና አስተዳዳሪ ቢሾፕ ደጉ ከበደ፣ ምክትል
ዋና አስተዳዳሪ ቢሾፕ ኢሳያስ አሻ፣ ቢሾፕ
አንዱአለም ብርሃኑ፣ ቢሾፕ ጌታሁን ላምቤቦ
የቅርንጫፍ ሰበካው ሃላፊ ቢሾፕ ተከተል
አብዮ፣ በቅርንጫፍ ሰበካው የሚገኙ
የየአጥቢያው መጋቢዎች፣ ምዕመናንና ጥሪ
የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በደማቅ
መንፈሳዊ ሥነ-ሥርዓት ምረቃው ተካሂዷል።

መቂ
በኢትዮጵያ
ሐዋርያዊት
ቤተክርስቲያን
በምሥራቅ ሸዋ ንዑስ የመቂ አጥቢያ ሐዋርያዊት
ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ጉባኤ ከሐምሌ
9-10/2013 ዓ.ም በመቂ ከተማ ተካሂዷል።
ጉባኤው የበረከት የሃይልና የመነቃቃት ጉባኤ
የነበረ ሲሆን የቤተክርስቲያኒቱ ተማሪዎችና
ወጣቶች የእውነትን ወንጌል ለፍጥረት ሁሉ
ለማዳረስ በከተማው ውስጥ በመዘዋወር ከ
6,200 በላይ ትራክቶችን ለነዋሪዎቹ እጅ በእጅ
አድርሰዋል።
ከዚሁ ትራክትን የማሰራጨት እንቅስቃሴ
በተጓዳኝ የከተማው ነዋሪዎች ወደጉባኤው
እንዲመጡ በመጋበዝ ብዙዎች እንዲታደሙ
አድርገዋል።
በጉባኤው የወላይታ ሰበካ ሃላፊ ቢሾፕ
ብርሃኑ ዲጂቆ እና የአዲስ አበባ ሰበካ የወንጌል
ስርጭት ክፍል ሃላፊ ቄስ ኤልያስ ሽባባው
ተገኝተው ባቀረቧቸው መልእክቶች የብዙዎች
ልብ ተነክቶ 36 ሰዎች ለሐጢአታቸው ስርየት
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠምቀዋል፤ ብዙዎች
በመንፈስ ቅዱስ ተጎብኝተዋል።

ሐዋሳ
በሐዋሳ ቅርንጫፍ ሰበካ እናት አጥቢያ ከሐምሌ
9-10/2013 ዓ.ም የበረከት እና የምስጋና
ኮንፍራንስ ተካሄደ። በኮንፍራንሱ የኢትዮጵያ
ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ
ቢሾፕ ደጉ ከበደ የተገኙ ሲሆን ታላቅ የበረከት
ጊዜ ሆኖ 37 አዳዲስ ነፍሳት ወደ ኢየሱስ
መጥተዋል። 13ቱ መንፈስ ቅዱስ የተሞሉ
ሲሆን 1 ሰው ከአጋንንት እስራት ተፈቷል፤
ሁለት ነፍሳት በንሰሐ ወደ አምላካቸውና ወደ
ቤተክርስቲያን ተመልሰዋል።
በ 2065 ካ.ሜ ላይ ያረፈውና ከ12 ሚሊዮን
ብር በላይ ፈጅቶ ግንባታው 80% የደረሰው
የሐዋሳ እናት አጥቢያ ጸሎት ቤት የፊኒሺንግ
ስራው ሲጠናቀቅ እንደሚመረቅ የሰበካው
ሃላፊ እና የአጥቢያው መጋቢ ቢሾፕ ሞላ ቤዳሞ
አስታውቀዋል።
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ቄስ ወንደሰን ታደሰ | የቦሌ አርሞንኤም አጥቢያ መጋቢ

“ስሜን በማሳስብበት ስፍራ ሁሉ ወደ አንተ መጥቼ እባርክሃለሁ።” ዘጸአት 20፥24

1

ከጸሎት ቤት (ከጉባኤ) ፈጽሞ
አትቅሩ!

“አምላክ ሆይ፥ በሕዝብህ መካከል ምሕረትህን ተቀበልን።”
መዝ. 48፥9
“... በጸሎቴም ቤት ደስ አሰኛቸዋለሁ፤”
ኢሳይያስ 56፥7

3

ወደ ጸሎት ቤት ቤተሰባችሁን
ሁሉ ይዛችሁ ኑ!

“የይሁዳም ሰዎች ሁሉ ከሕፃናቶቻቸውና ከሚስቶቻቸው ከልጆቻቸውም
ጋር በእግዚአብሔር ፊት ቆመው ነበር።”
2ኛ ዜና 20፥13
“ሰውዮውም ሕልቃና ከቤተ ሰቡ ሁሉ ጋር የዓመቱን መሥዋዕትና
ስእለቱን ለእግዚአብሔር ያቀርብ ዘንድ ወጣ።”
1ኛ ሳሙ. 1፥21

5
7

2

ወደ ጸሎት ቤት ስትመጡ ለመባረክ...

እንግዶች ፕሮግራሙን
እንዲከታተሉ እርዱአቸው!
• መጽሐፍ ቅዱስ ካልያዙ የእርስዎን ያጋሩአቸው!
• እንግድነት እንዳይሰማቸው ተጠንቀቁላቸው!

ፕሮግራሙ እንዳለቀ ፈጥናችሁ
አትውጡ!

• ከወንድሞችና ከእህቶች ጋር ህብረት አድርጉ
“ያመኑትም ሁሉ አብረው ነበሩ፤”
ሐዋ. 2፥44
• ሰላምታ ተለዋወጡ!
“እነሆ፥ የሰላምታሽ ድምጽ በጆሮዬ በመጣ ጊዜ ፅንሱ በማኅፀኔ በደስታ
ዘሎአልና።”
ሉቃስ 1፥44
• ከተቻለ አብራችሁ እንጀራ ቁረሱ (ተካፈሉ)!
“በሐዋርያትም ትምህርትና በኅብረት እንጀራውንም በመቍረስ
በየጸሎቱም ይተጉ ነበር።”
ሐዋ. 2፥42

4

በጸሎት ቤት በማለዳ ተገኙ!

“በማለዳ ድምፄን ትሰማለህ፥ በማለዳ በፊትህ እቆማለሁ፥
እጠብቃለሁም።”
መዝ. 5፥3
“በማለዳ ምሕረትህን እንጠግባለን፤…”
መዝ. 90፥14

ወደ ጸሎት ቤት ከገባችሁ ሰአት
ጀምሮ!

• በመንፈስ ሁኑ!
“በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርሁ፥”
ራእይ 1፥10
• ተጠሙና ተራቡ!
“በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው፥ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ
ናትና።”
ማቴ. 5፥3
• የንስሐ ጸሎት ጸልዩ (ምህረትን ለምኑ)
ለራሳችሁ፤ ለቤተሰባችሁ፤ ለቅዱሳን ሁሉ፤ ለመዘምራን፤ ለአገልጋዮች፤
ለሃገራችን ጸልዩ
“እግዚአብሔር ይማረን ይባርከንም፥ ፊቱንም በላያችን ያብራ፤”
መዝ. 67፥1
• ሃይለኛውን (ዲያብሎስን) እሰሩ!
• መሰዊያውን ባርኩ
• አገልጋዮችን ባርኩ
• ቅዱሳንን ባርኩ
• ራሳችሁን ባርኩ
• እግዚአብሔር እንዲናገራችሁ ልባችሁን እንዲነካ ጸልዩ!
• ንግግራችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ ይሁን!
• በምስጋና ተሞሉ (በፍጹም ልባችሁ፣ ሃይላችሁ፣ ነፍሳችሁና
አሳባችሁ አምልኩ)!

6

ለእግዚአብሔር የተመረጠውን
ስጦታ በደስታ ስጡ!
“አቤልም ደግሞ ከበጎቹ በኵራትና ከስቡ አቀረበ።”
ዘፍ. 4፥4
“እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠውን ይወዳልና …”
2ኛ ቆሮ. 9፥7

“ከምድርም
16 ወገኖች ሁሉ ለንጉሡ ለሠራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ይሰግዱ ዘንድ ወደ ኢየሩሳሌም ለማይወጡ ለእነርሱ ዝናብ
አይዘንብላቸውም።” ዘካርያስ 14፥17

የእውነት ምስክር

ዶክትሪን

 ቄስ ኤልያስ ሽባባው | የአስኮ ጽዮን አጥቢያ መጋቢ
በመጋቢት ወር 2012 ዓ.ም በታተመው በእውነት ምስክር መጽሔት 1ኛ አመት ቁጥር 3 እትም ላይ
የ “ማቴዎስ 28÷19” 28 እውነታዎች የተሰኘና በቄስ ኤልያስ ሽባባው የተዘጋጀ ጽሑፍ ማስነበባችን
የሚታወስ ነው። በጸሐፊው ከተዘጋጁት እውነታዎች 12ቱን በባለፈው እትም ማቅረባችን የሚታወስ
ሲሆን ከቀሪዎቹ ውስጥ 8ቱን በዚህኛው የቀሩትን 8 እውነታዎች ደግም እግዚአብሔር ቢፈቅድ
ብንኖርም በሚቀጥለው እትም የምናቀርብ ይሆናል። እግዚአብሔር ይህንን ጸሑፍ ያዘጋጁትን ቄስ
ኤልያስ ሽባባውን ይባርክ!

13. ማቴዎስ 28፥19ን ለመረዳት
የመንግስተ ሰማያትን ምስጢር ማወቅ
የተሰጠው ሰው መሆን ይጠይቃል።
ይህ የ “ታላቁ ተልዕኮ” ክፍል፣ ትልቅ የመንግስተ
ሰማያት ምስጢር የተካተተበት ክፍል ነው።
ማንም ሰው የቃሉን ፍቺ በቀላሉ እንደሚያገኘው
ከገመተ ትልቅ ስህተት ውስጥ ሊወድቅ
ይችላል። ስለሆነም በዚህ ክፍል ለማስተዋል
የሚያስቸግር ነገር እንዳለ መታወቅ አለበት።
“በእነዚያ ዘንድ ለማስተዋል የሚያስቸግር
ነገር አለ፥ ያልተማሩትና የማይጸኑትም ሰዎች
ሌሎችን መጻሕፍት እንደሚያጣምሙ እነዚህን
ደግሞ ለገዛ ጥፋታቸው ያጣምማሉ።”
(2ጴጥ 3፥16) ተብሎ እንደተጻፈ፣ አንዳንዶች
ከክርስቶስ ኢየሱስ ያልተማሩ እና ያልተገባቸው
ወይም ያልተላኩ ሰዎች ስለሆኑ በሌሎች
የመጽሐፍ ቅዱስ መልዕክቶች (ጥቅሶች)
የሠሩትን ተመሳሳይ ስህተት (ድፍረት)
በዚህም ይደግማሉ። በሌሎች ስህተት ተጠልፎ
ላለመውደቅ የመንግስተ ሰማያትን ምስጢር
ማወቅ (የመገለጥ መንፈስ) ከእግዚአብሔር
የተሰጠው፣ የልብ ዓይኖቹ የበሩለት ሰው
መሆንን ይጠይቃልና “የተጻፈው ቃል ምን
እንደሆነ አውቀው ዘንድ ልቦናን ስጠኝ” ብሎ
መለመን ይገባል።
የእግዚአብሔር ምስጢር የሆነው እርሱም
ክርስቶስ በዚህ (በማቴ. 28፥19) የወንጌል
ክፍል ውስጥ የያዘውን ትልቅ ስፍራ ለማወቅ

እና በማስተዋል ወደሚገኝበት የመረዳት
ባለጸግነት ለመድረስ ዋናው መፍቻ ቁልፉ
ከተራ ንባብ ባለፈ ምስጢርን ሁሉ ማወቅ
ይሆናል ማለት ነው። ይህ ባልሆነበት ወይም
የማቴዎስ 28፥19 የቃሉ ፍቺ ባልታወቀበት
ሁኔታ የመንግስተ ሰማይ ምስጢር ማወቅ
አይቻልም። ክርስቶስ ኢየሱስ ለተከታዮቹ
አስቀድሞ ሲነግራቸው የነበረውን ትምህርት
እና ቃል ስለ እርሱ እንጂ ስለሌላ እንዳልነበር
እንዲያስተውሉ እንዳደረጋቸው እና ሐዋርያቶቹ
በዚህ ክፍል የተቀበሉት ዕውቀት ምን ይሆን
ብሎ መመርመር ተገቢ ነው።
ክርስቶስ ኢየሱስ በስጋው ወራት ታላላቅ
መልዕክቶችን አስተምሮአል፤ የመጽሐፍ
ዕውቀት መፍቻ በእጃቸው ያለ የሚመስል
ታላላቅ ሰዎች ታዳሚዎቹ ቢሆኑም ስለምን
እንደሚናገር ግራ ተጋብተው ታዩ። ይህን
ያስተዋሉ ከገሊላ ጀምረው የተከተሉ ደቀ
መዛሙርቱ ቀርበው፦ “ስለ ምን በምሳሌ
ትነግራቸዋለህ? አሉት። እርሱም መልሶ እንዲህ
አላቸው፦ ለእናንተ የመንግሥተ ሰማያትን
ምሥጢር ማወቅ ተሰጥቶአችኋል፥ ለእነርሱ
ግን አልተሰጣቸውም።ላለው ይሰጠዋልና
ይበዛለትማል፤ ከሌለው ግን ያው ያለው
እንኳ ይወሰድበታል። ስለዚህ እያዩ ስለማያዩ
እየሰሙም ስለማይሰሙ ስለማያስተውሉም
በምሳሌ እነግራቸዋለሁ።” (ማቴ 13፥10-13)
በማለት መለሰላቸው ። ሐዋርያው ጳውሎስም
እንዲህ ገልጾታል፦ “የክብር አባት የጌታችን

የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እርሱን በማወቅ
የጥበብንና የመገለጥን መንፈስ እንዲሰጣችሁ
እለምናለሁ።” (ኤፌ 1፥17-19)። ስለዚህ
አስቀድሞ ክርስቶስ ኢየሱስን በማወቅ ብርሃን
ውስጥ ያለውን የጥበብ እና የመገለጥ መንፈስ
በመቀበል ክፍሉን ልንረዳው ይገባል።
ሰው ሁሉ ይህን የመንግስተ ሰማያትን ምስጢር
ሊያውቅ እና ሊረዳ የሚችልበት መንገድ ይህ
ነው፦
•

በመጀመሪያ እውነትን ለማወቅ
ያለው ቅንነት፣ የአእምሮ ንጽህና፣
የጽድቅ መሻት እና ጥማት (ረሃብ)

•

ሁለተኛው
የምስራቹን
ቃል
አብራርቶ የሚነግር፣ ከእግዚአብሔር
የተላከ የእውነት ምስክር (ሰባኪ)

•

ሶስተኛው ደግሞ ቅዱስ ቃሉ
የተጻፈበትን መንፈስ መቀበል ነው።

14. የማቴዎስ 28፥19 ትዕዛዝ
በተግባር የተፈጸመው በሐዋርያት ስራ
2፥38 ላይ ነው።
የሐዋርያት ስራ 2፥38 የመንግስተ ሰማያት
መክፈቻዎች የተሰጡበት፣ የተገለጡበት እና
ሰዎች በምድር የተፈቱበት የመዳን ቃል ነው።
የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ለተለያዩ
ክፍሎች ተመሳሳይ ጥቅሶችን ሲጠቁሙ ለማቴ.
28፥19 ግን የሐዋርያት ስራ 2፥38 እንደ ግርጌ
ማስታወሻ (ማጣቀሻ) ያቀርባሉ። ይህም
በትክክለኛው የመጽሐፍ ቅዱስ መረዳት የሐዋ.
2፥38 የውኃ ጥምቀት የማቴዎስ ወንጌል 28፥19
የተግባር ፍጻሜ መሆኑን ያስረዳል።
ለዚህ ማስረጃ እንዲሆነን ሌላኛውን በሐዋርያት
ስራ ምዕራፍ 2 የተፈጸመውን የማቴዎስ
ወንጌል ክፍል እንመልከት። በዚህ ክፍል
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የእውነት ምስክር



ቤተክርስቲያን በተሰራችበት ቀን ለምን ጴጥሮስ
ተናጋሪ ሆነ ለሚለው ጥያቄ የማቴዎስ 16፥18
ምላሽ አለው፤ “አንተ ጴጥሮስ ነህ” የሚለው
ቃል ከሐዋ 2፥38 “ጴጥሮስም” ከሚለው ጋር
ስናነጻጽረው ጀማሪው ሐዋርያ የተሾመበትን
ሥራ በይፋ የጀመረበት እና የቤተክርስቲያን
መሰረት የተጣለበት ቀን መሆኑን ያመለክተናል።
“ክርስቶስ መቼ ቤተክርስቲያኑን ሠራ?”
የሚለውን ደግሞ በሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 2
መንፈስ ቅዱስ የወረደበት የበዓለ ኀምሳው
ቀን የቤተክርስቲያን ልደት እንደሆነ ምላሽ
ይሰጣል። በተመሳሳይ የማቴዎስ 28፥19 በአብ
በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም የማጥመቅ
ትዕዛዝ በሐዋርያት ስራ 2፥38 በጌታ በኢየሱስ
ስም ለኃጢአት ስርየት በማጥመቅ አፈጻጸሙ
ታየ እንላለን።

15. የስሞች ጥያቄ እና ክርክር
የጥንቷ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያንም
ሲያጋጥማት የነበረ ተቃውሞ ነው።
“ስለ ቃልና ስለ ስሞች ስለ ሕጋችሁም
የምትከራከሩ ከሆነ ግን፥ ራሳችሁ ተጠንቀቁ…
(But if it be a question of words and
names)” (ሐዋ 18፥15)። የስሞች ጥያቄ ካላችሁ
ለራሳችሁ ተጠንቀቁ በሚል የተጻፈ የጥንቃቄን
መልዕክት በመተላለፍ ዛሬም የስሞች ጥያቄ
በማንሳት፣ በኢየሱስ ስም መጠመቅን መከልከል
አዲስ ክስተት ሳይሆን ሐዋርያት በዘመናቸው
ሲሟገቱ እና ሲከሰሱበት የነበረ ክርክር ነው።
ዛሬም ‘በማቴዎስ 28፥19 ላይ የስም ሶስትነት
ይታየናል’ ከሚል ከስሞች ጥያቄ እና ሙግት
እየተነሳ፣ ሶስት አካላት እንዳሉ ጭምር
አመልካች ነው በሚል፣ ከእግዚአብሔር አብ ጋር
ለሚስተካከሉ ለሌሎች አካላት መለኮታዊነትን
ማጋራት እንደሚገባ እየታሰበ ፊተኛውን ትዕዛዝ
የሚሰብር የድፍረት ምንጭ እየሆነ ይገኛል።
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ዛሬ ዛሬ የጥምቀትን ቀመር በድፍረት መቀየር
ብቻ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱሳዊውን የስነመለኮት
ትምህርት ለማዛነፍ የስሞችን ጥያቄ እና ሙግት
መጠቀም እንደ ልማድ ሆኖአል።
በሌላ በኩል ደግሞ በስሞች ጥያቄ እና ክርክር
እያመካኙ በሶስት ስሞች የማጥመቅ ምክንያት
ሌላ ስውር የሆነ ዓላማ እንዳለው የሚናገሩ
እና የሚጽፉ አሉ። ይህም አንድን ሰው
በሶስት ስሞች በማጥመቅ ወቅት ሰውዬውን
ከእነዚህ መለኮታዊ አባላት ጋር የማስተሳሰር
እና የማስተባበር ስራ እግረ መንገድ ይሰራል
ይሉናል። በመቀጠልም በምልክት (በማማተብ)
እና እነዚህን የማዕረግ ስሞች በተደጋጋሚ
በአንደበት መጥራትን በመለማመድ አምልኮው
ይዳብራል ይላሉ ።
ስለሆነም በማቴ 28፥19 ላይ የተጻፈውን ጉልህ
ቃል እና ትዕዛዝ በማቃለል፣ በስም (በኢየሱስ
ስም) መጠመቅን በማገድ እና በሶስቱም
ስም በማጥመቅ አስቀድመን የተመለከትነው
ከእውነት መውደቅ እና መሳት ተጀመረ። ዛሬ
ይህ እንዳይቀጥልና በስሙ የተጠራ ወገን ሆኖ
ለመገኘት ቃሉን የመጠበቅ እና ከተጻፈው
ያለማለፍ የሆነውን የእውነትን ፍቅር መቀበል
ያስፈልጋል። የእግዚአብሔርንም እውነት
በውሸት ላለመቀየር እጅግ ልንጠነቀቅ ይገባል።

”

ጌታ ኢየሱስ የገሃም ደጆች የማይችሏትን
ቤተክርስቲያን እንደሚሰራ ተናገረ፦ “እኔም
እልሃለሁ፥ አንተ ጴጥሮስ ነህ፥ በዚችም ዓለት
ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሠራለሁ፥ የገሃነም
ደጆችም
አይችሉአትም።
የመንግሥተ
ሰማያትንም መክፈቻዎች እሰጥሃለሁ፤ በምድር
የምታስረው ሁሉ በሰማያት የታሰረ ይሆናል፥
በምድርም የምትፈታው ሁሉ በሰማያት የተፈታ
ይሆናል።” (ማቴ. 16፥18-19)። ይህ የማቴዎስ
ወንጌል ትንቢታዊ ቃል በሐዋርያት ስራ
ምዕራፍ 2 እንዲህ ተፈጸመ፦ “ይህንም በሰሙ
ጊዜ ልባቸው ተነካ፥ ጴጥሮስንና ሌሎችንም
ሐዋርያት፦ ወንድሞች ሆይ፥ ምን እናድርግ?
አሉአቸው። ጴጥሮስም፦ ንስሐ ግቡ፥
ኃጢአታችሁም ይሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ፤ የመንፈስ
ቅዱስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ።” (ሐዋ
2፥38)። ሁለቱም ክፍሎች እርስ በእርስ
ተደጋግፈው ይብራራሉ።

መንፈስ ቅዱስን በተመሳሳይ እንድንመለከተው
ወይም እንድረዳው የሚያግዘን ነው። በኢሳ
9፥6 ‘ስሙም’ ተብሎ የተነገረለት ክርስቶስ
በማንነቱ እንድናውቀው፣ እንድናውጀው፣
እንድንሰብከው እና እንድናምነው የተጻፈ
ስም እንጂ ለመጠሪያነት አልተሰጠንም፤
አላገለገለም። ይህም የማቴ 28፥19 ላይ አብ
ወልድ እና መንፈስ ቅዱስ የተባለው ስም
የመጠሪያ እንዳልሆነ፤ ነገር ግን የክርስቶስ
ኢየሱስ የማንነቱ ገላጭ መሆኑን ያመለክተናል።
በትንቢተ ኢሳያስ 9፥6 እና በማቴዎስ 28፥19
የተዘረዘሩት የማንነቱ መግለጫዎች እንደ
የተጸውኦ (የመጠሪያ) ስም አገልግለው ቢሆን
ኖሮ ወደ ሌላ ቋንቋ መተርጎም አያስፈልጋቸውም
ነበር፤ ምክንያቱም የመጠሪያን ስም መተርጎም
የቋንቋ ስርአት አይደለም። ለምሳሌ አብርሃምን
‘አባተ ብዝሃ’፣ ይስሃቅን ‘ሳቅ በሳቅ’፣ ያእቆብን
ደግሞ ‘አታላይ’ ብለን እንደማንጠራው
ሁሉ፣ አብ በግዕዝ ወይም አባት በአማርኛ፣
ወልድ በግእዝ ልጅ በአማርኛ መባሉ እና
መተርጎሙ አይገባውም ነበር። በግሪኩ (ወይም
ክርስቶስ መልእክቱን ባስተላለፈበት መነሻ
ቋንቋ) እንደተጻፈ ቃሉ መተላለፍ ነበረበት።
የመጠሪያ ስም ባለመሆኑ ግን እንደ ቃል
ለእወጃ፣ ለትምህርት፣ ለስብከት እና ለእምነት
ተተረጎመ።

የማቴዎስ 28፥19 ትዕዛዝ በተግባር
የተፈጸመው በሐዋርያት ስራ 2፥38 ላይ
ነው።

16. አብ፣ ወልድ እና መንፈስ ቅዱስ
የመጠሪያ
(የተፀውኦ/Proper
noun) ስም አይደለም።
“… ስሙም ድንቅ መካር፥ ኃያል አምላክ፥
የዘላለም አባት፥ የሰላም አለቃ ተብሎ
ይጠራል።” (ኢሳ 9፥6) ተብሎ የተጻፈው ቃል
ላይ በተለይም ‘ተብሎ መጠራት’ የሚለውን
በስትሮንግስ መጽሐፍ ቅዱስ እትም ቁጥር 7121
“qara’ kaw-raw’“ ይለዋል (Strong’s
number 7121)። የቃሉ አውዳዊ ትርጉሙ፦
መሰበክ፣ መታወጅ፣ መታወቅ መሆኑን
ያሳየናል። ኢሳይያስ በትንቢቱ እንደጻፈው
ክርስቶስ የዘላለም አባት፣ ኃያል አምላክ፣
የሰላም አለቃ፣ ድንቅ መካር ተደርጎ ታወቀ፣
ታመነ፣ ተሰበከ፣ ታወጀ እንጂ አንድም ሰው
እንደመጠሪያ ስም አልተገለገለበትም። ይህም
በማቴዎስ 28፥19 የተጠቀሰውን አብ ወልድ እና

”

ስለሆነም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣
የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ኢየሱስ ነው
ብለን እንደተቀበልን እና እንዳመንንበት ሁሉ
ለማቴዎስ 28፥19 አብ፣ ወልድና መንፈስ
ቅዱስም ኢየሱስ ነው ብለን ልንጠራው
እና ልናምነው ይገባናል ማለት ነው።
በተጨማሪም፦ በማቴዎስ 1፥21 “ልጅም
ትወልዳለች፣ እርሱ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው
ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ።”
ቀጥሎም በማቴዎስ 1፥23 ላይ “እነሆ፥ ድንግል
ትፀንሳለች ልጅም ትወልዳለች፥ ስሙንም
አማኑኤል ይሉታል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይህ
ሁሉ ሆኖአል፥ ትርጓሜውም፦ እግዚአብሔር
ከእኛ ጋር የሚል ነው።” በእነዚህ ተከታታይ
ክፍሎች ላይ እንደምናስተውለው አንደኛው
ኢየሱስ (መጠሪያ ስም)፣ ሌላኛው አማኑኤል
(የእወጃ ወይም ስብከት እና የማንነቱ እውቀት

የእውነት ምስክር
ስም) ሆኖ ይታያል። ይህን ማስረጃ ስናቀርብ
ማለት የፈለግነው ቁም ነገር፦ ክርስቶስን
በመጠሪያ ስም ደረጃ ማንም አማኑኤል ብሎ
አልተጠቀመበትም፤ ነገር ግን ማንነቱን አውቆ
ክርስቶስን ‘ኢየሱስ’ ብሎ ለመጥራት የታደለ
በሙሉ ከኃጢአቱ እንደታጠበበት ይታወቃል።
አስቀድመን ባየናቸው ማስረጃዎች መሰረት
የማቴዎስን የመጀመሪያ ምዕራፍ የጻፈው
ሐዋርያ፦ አማኑኤል ማንነቱ፣ ስሙ ግን ኢየሱስ
ነው ካለን ታዲያ በመጨረሻው ክፍል ማለትም
በምዕራፍ 28፥19 አብ፣ ወልድ እና መንፈስ
ቅዱስ ማንነቱ ነው፤ ስሙ ግን ኢየሱስ ነው
የሚል ትርጉም እና መረዳት እንዳለው ለምን
እንጠራጠራለን? ለማቴዎስ 28፥19 የተሰጠው

አለመሆኑን ለማሳየት በሶስት ስሞች የሚጠራ
አንድ ግለሰብን ከመፅሐፍ ቅዱስ እናሳይ፦
የሐዋርያት ሥራ 1:23 “ኢዮስጦስም የሚሉትን
በርስያን የተባለውን ዮሴፍንና ማትያስን ሁለቱን
አቆሙ።” ይላል። በዚህ ሥፍራ የተጠቀሰው
ሰው በሶስት ስሞች ማለትም ኢዮስጦስ፣
በርስያን እና ዮሴፍ መባሉ አንድም ሶስትም
ያደርገው ይሆን? አይሆንም። አንድ ነጠላ የሆነ
ሰው ብዙ ስም ስላለው ብዙ ሊሆን አይችልም።
እንዲሁም አንድ ብቸኛ እግዚአብሔር በተለያየ
ጎዳና እና መንገድ ሲገለጥ፣ ባህሪውን ገላጭ
የሆነው ስሙ እና መጠሪያው እርሱን በአካል
አያበዛውም። ወንጌል በሚሰበክበት ስፍራ
ሁሉ የኃጢአት ስርየት (ማዳኑ) የሚመጣበት

”

ወንጌል በሚሰበክበት ስፍራ ሁሉ የኃጢአት
ስርየት (ማዳኑ) የሚመጣበት መለኮታዊ
መጠሪያ ስሙ የሙላቱ ሁሉ ገላጭ ነውና
ለእግዚአብሔር ያለውን ሁሉ ለማግኘት
ልንጠቀምበት ይገባናል።

ይህ ትክክለኛ ፍቺ ከራሱ ጸሐፊው የተወሰደ
ከመሆኑም አንጻር በጣም አሳማኝ መከራከሪያ
ወይም እውነታ ነው። ከዚህ የቀረበ አውዳዊ
ትርጉም ከየትኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል
ማግኘት ይቻል ይሆን? ምክንያቱም አማኑኤል
ያለው ሐዋርያ ትርሜውን በመናገር መጠሪያ
አለመሆኑን እያሳወቀ ስሙ ኢየሱስ ነው ካለን፤
አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስም ብሎ የጻፈልን
ራሱ ስለሆነ እንዲሁ ስሙ ኢየሱስ ነው ማለቱ
እርግጥ ነው።
አብ ወልድ እና መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን
በማንነቱ እንድናውቀው፣ እንድናውጀው፣
እንድንሰብከውና
እንድናምነው
የተጻፈ
ስም እንጂ ለመጠሪያነት አልተሰጠንም
አላገለገለምም። ይህን ሁሉ ክብር፣ ማዕረግና
ሙላት የያዘውን ስም ኢየሱስን ከስሞች ሁሉ
በላይ አልቀን በመጥራት እንድንበታለን፣
እንፈወስበታለን፣
እንጠበቅበታለን
እናመሰግንበታለን። አሜን።

17. ማቴዎስ 28፥19 የአንድ ማንነት
የተለያዩ
የመገለጥ
ጎዳናዎችን
እንጂ መድብለ አካላትን አመልካች
አይደለም።
ማቴዎስ 28፥19ን በመጥቀስ ‘አብ፣ ወልድና
መንፈስ ቅዱስ ሶስት ስሞች ይታዩናል፤ ይህም
በአንድነት ሶስትነት ለሚያስተምረው ስላሴ
ትምህርት ማስረጃችን ነው’ ለሚሉቱ ወገኖቻችን
ምላሽ ይሆን ዘንድ ይህ አይነቱ ትንተና ተገቢ

”

መለኮታዊ መጠሪያ ስሙ የሙላቱ ሁሉ ገላጭ
ነውና ለእግዚአብሔር ያለውን ሁሉ ለማግኘት
ልንጠቀምበት ይገባናል።

18. ማቴዎስ 28፥19 የስሙ ትምህርት
አስፈላጊነት
የተንጸባረቀበት
መልእክትን ያዘለ ነው።
የአምላክ (የመለኮት) ስም ማለት ኢየሱስ ነው።
ኢየሱስ የአባት፣ የልጅ እና የመንፈስ ቅዱስ ስም
ነው። “እግዚአብሔር በስጋ ተገለጠ” ከሚለው
እውነት ጋር አብሮ የተገለጠ ስም አለ፤ ይህ
ስም የአብ ነው። እግዚአብሔር አብ በስጋ
የመጣበት ሰውነት ወይም ልጁ የመለኮትን ስም
ወርሶታል (ዕብ 1፥3ን ይመልከቱ)። ስለዚህም
ነው በዮሐንስ ራዕይ ላይ “የአምላኬን ስምና”
(የአብ ስም) “አዲሱንም ስሜን” (ኢየሱስን)
“በእርሱ ላይ እጽፋለሁ።” (ራዕይ 3፥12)
በሚል ግሩም ማስረጃ የተጻፈው። የዮሐንስ
ራዕይ ተናጋሪ ኢየሱስ መሆኑ ከታወቀ፣ አዲሱ
ስሜ (ኢየሱስ) የአምላኬ (የአብ) ስም ነው
ብሎናል ማለት ነው። ይህም ኢየሱስ የአብ
እና የወልድ ስም መሆኑን የተረዳንበት ጽኑ
መሠረታችን ነው። ሌላኛው የዮሐንስ ራዕይ
14፥1 ደግሞ ኢየሱስ የአብ እና የወልድ ስም
እንደሆነ እንዲህ ያጸናልናል፦ “… ስሙና የአባቱ
ስም በግምባራቸው የተጻፈላቸው…”
መጽሐፍ

ቅዱሳዊው

የስሙ

እውቀት፣ የአዲስ ኪዳን አንድ አዳኝ ስም
ኢየሱስ የመጨረሻው የእግዚአብሔር መገለጥ
እንደሆነ፣ ከዚህም በፊት በጥላው ዘመን ቅዱሳን
መላዕክት ከተጠቀሙበት የእግዚአብሔር
መታወቂያ ስም ሁሉ የሚበልጥ፣ መለኮት
የተገለጠበትን ሰውነት (የእግዚአብሔር ልጅ)
መጠሪያ እንዲሆን ያወረሰው ነው ይለናል (ዕብ
1፥4 ይመልከቱ)።
ስለዚህም ነው ክርስቶስ ሲናገር፦ “እኔ በአባቴ
ስም መጥቻለሁ አልተቀበላችሁኝምም፤ ሌላው
በራሱ ስም ቢመጣ እርሱን ትቀበሉታላችሁ።”
(ዮሐ. 5፥43) ያለው። በእርግጥ ክርስቶስ
ሌላው (ሁለተኛ) የመለኮት አባል እና አካል
ቢሆን ኖሮ ከአብ ተለይቶ ለመታወቅ የራሱ
የሆነ መጠሪያ ሊኖረው ይገባ ነበር፤ ነገር ግን
ክርስቶስ የእግዚአብሔር አብ (መለኮት) በስጋ
መገለጥ ስለሆነ ወይም ራሱ እግዚአብሔር
በሚታይ መልኩ እንደመጣ እርግጥ ስለሆነ
እንደ ሌላ አካል ሁለተኛ ስም ይዞ መገኘት
አያስፈልገውምና የመለኮትን ስም ይዞ መጣ።
በዚህም ምክንያት ኢየሱስ የሚባለውን ታላቁንና
ከስሞች ሁሉ በላይ የሆነውን ስም በመለኮታዊ
ጥሪ ተካፋይ ለሆኑቱ ደቀመዛሙርት ብቻ
ገለጠላቸው፤ እንዲህ እንደሚል “ከዓለም
ለሰጠኸኝ ሰዎች ስምህን ገለጥሁላቸው።” (ዮሐ
17፥6)። ዛሬም ይህ የመገለጥ ብርሃን ያረፈበት
ሕይወት ማስረጃው የስሙ መገለጥ ነው።
በተመሳሳይ ሊታዩ የሚገባቸው የመጽሐፍ
ቅዱስ ክፍሎች በአዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን
በአማራጭነት የሚያገለግሉ ሌላ ስም ወይም
ስሞች እንዳልተሰጡ ማስረጃዎች ናቸው።
“ልጅም ትወልዳለች፤ እርሱ ሕዝቡን
ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ
ትለዋለህ።” (ማቴ. 1፥21)። ስለመንፈስ ቅዱስም
“አብ በስሜ የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ
የሆነው አጽናኝ እርሱ ሁሉን ያስተምራችኋል
እኔም የነገርኋችሁን ሁሉ ያሳስባችኋል።” (ዮሐ.
14፥26)። በማለት መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ
በሚል ስም የሚመጣና የሚሰራ ኃይል እንደሆነ
ያመለክተናል። ስለዚህም እግዚአብሔርን
እናምናለን፣ እናመልካለን የሚሉ ራሳቸውን
ከሚመረምሩበት መንገድ አንዱ በውስጣቸው
እውነተኛው ቅዱስ መንፈስ ካለ ወይም ከኖረ፣
በሌላ አገላለጽ ኢየሱስ የተባለው መንፈስ
ቅዱስ በውስጣቸው አለ ማለት እንደሆነ
ማመን እና ማወቅ አለባቸው። “በሃይማኖት
ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ፤ ራሳችሁን ፈትኑ፤
ወይስ ምናልባት የማትበቁ ባትሆኑ፥ ኢየሱስ
ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ እንዳለ ስለ እናንተ
አታውቁምን?” (2ኛ ቆሮ. 13፥5)።

ስነመለኮት
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19. የማቴዎስ 28፥19-20 ትክክለኛ
ፍቺ በበዓለ ሃምሳ ቀን በወረደው
መንፈስ ቅዱስ ምሪት ተገለጠ
በዓለ ሃምሳ የተባለው ቀን የመንፈስ ቅዱስ
ምሪት የታየበት ወይም በመንፈስ በመነዳት
ወደ እውነት ሁሉ የደረሱበት ቀን ነው።
አስቀድሞ ጌታችን ኢየሱስ እንደተናገረው
“የምነግራችሁ ገና ብዙ አለኝ፥ ነገር ግን አሁን
ልትሸከሙት አትችሉም። ግን እርሱ የእውነት
መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ
ይመራችኋል፤ የሚሰማውን ሁሉ ይናገራል
እንጂ ከራሱ አይነግርምና፤ የሚመጣውንም
ይነግራችኋል። እርሱ ያከብረኛል፥ ለእኔ
ካለኝ ወስዶ ይነግራችኋልና። ለአብ ያለው
ሁሉ የእኔ ነው፤ ስለዚህ፦ ለእኔ ካለኝ ወስዶ
ይነግራችኋል አልሁ።” (ዮሐ. 16፥11-15)።
የመንፈስ ቅዱስ መውረድ ዋናው ምክንያት ወደ
እውነት ሁሉ ሕዝቡን መምራትና የክርስቶስን
ትዕዛዛት ወይንም በስጋ ሊሸከሙት ያልቻሉትን
ትልልቅ ጥልቅ የሆኑ ምስጢራት የሚገልጥ
እና የሚተነትን መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ ፍጹም
መለኮታዊ ሊያስብል የሚችለውን የአዲስ ኪዳን
መዳን ዕውቀት በዚህ በከበረው ስጦታ ውስጥ
ተጠቅልሎ ለሰው ልጆች ሁሉ እንዲታወቅ ሆነ።

20. በማቴዎስ 28:19 “እንግዲህ
ሂዱ”
የሚለው
ተልዕኮ
የመጀመሪያዎቹ ሐዋርያት ይህን
ተልዕኮ ለመፈፀም ቀዳሚ እንደሆኑና
ምሳሌነታቸውን
ልንከተለው
እንደሚገባን ያመለክተናል።
“ስለዚህ ከሰማነው ነገር ምናልባት እንዳንወሰድ፥
ለእርሱ አብልጠን ልንጠነቀቅ ያስፈልገናል።”
(ዕብ 2፥1) በማለት ሐዋርያት ከጌታ ለሰሙት
ትዕዛዝ ምን ያህል እንደሚጠነቀቁ ያሳየናል።
በመቀጠልም “በመላእክት የተነገረው ቃል
ጽኑ ከሆነ፥ መተላለፍና አለመታዘዝም ሁሉ
የጽድቅን ብድራት ከተቀበለ፥ እኛስ እንዲህ
ያለውን ታላቅ መዳን ቸል ብንለው፥ እንዴት
እናመልጣለን?” (ዕብ. 2፥3)። በማለት በሲና
ተራራ በመላዕክት መካከለኝነት የተሰጠው
ትዕዛዝ አለመከበሩ ምንኛ ዋጋ እንዳስከፈለ
በመጥቀስ በገሊላ ተራራ፣ በደብረዘይት ተራራ
እና በሌሎቹ ስፍራዎች ተገልጦ ጌታ የሰጠውን
ትዕዛዝ አለመፈጸም ወይም ቸል ማለት
ማምለጫ የሌለው ፍርድ እንደሆነ የሚያውቁ
ሐዋርያት እንደ ነበሩ መረዳት ይቻላል።
“ይህ በጌታ በመጀመሪያ የተነገረ ነበርና፥
የሰሙትም ለእኛ አጸኑት፥ እግዚአብሔርም
እርሱ ራሱ እንደ ፈቀደ በምልክትና በድንቅ
ነገር በልዩ ልዩ ተአምራትም፥ መንፈስ ቅዱስንም
በማደል አብሮ መሰከረለት።” (ዕብ. 2፥14)። ስለዚህም ሐዋርያቱ በጌታ የተነገረውን
ታላቁን ተልዕኮ በሐዋርያት ስራ 2፥38 መሰረት
ለመፈጸማቸው የእግዚአብሔር ምስክር
እንዳላቸው ያረጋግጥልናል። 
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የእውነት ምስክር

ፈጥረን አይደለም
ከእርሱ ነው!
uu ድምጻችንን ከፍ አድርገን እንጸልያለን
ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል “...በአንድ
ልብ ሆነው ወደ እግዚአብሔር ድምፃቸውን
ከፍ አደረጉ” ይላል። ሐዋ. 4፥24
uu በምስጋና እጆቻችንን እናነሳለን ምክንያቱም
የእግዚአብሔር ቃል “በሌሊት በቤተ
መቅደስ ውስጥ እጆቻችሁን አንሡ፥
እግዚአብሔርንም ባርኩ።” ይላል። መዝ.
134፥2
uu እጆቻችንን
በደስታ
እናጨበጭባለን
ለእግዚአብሔርም
እልል
እንላለን
ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል “አሕዛብ
ሁላችሁ፥ እጆቻችሁን አጨብጭቡ፥ በደስታ
ቃልም ለእግዚአብሔር እልል በሉ።” ይላል።
መዝ. 47፥1
uu በፍጹም ልባችን ለእግዚአብሔር እንዘምራለን
ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል “ምድር
ሁሉ ሆይ፥ ለእግዚአብሔር እልል በሉ፤
አመስግኑ፥ ደስ ይበላችሁ፥ ዘምሩም።”
ይላል። መዝ. 98፥4
uu በእግዚአብሔር ፊት ለእርሱ ክብር
እንዘፍናለን (እንጨፍራለን) ምክንያቱም
የእግዚአብሔር ቃል “በከበሮና በዘፈን
አመስግኑት፤ በአውታርና በእምቢልታ
አመስግኑት።” ይላል። መዝ. 150፥4፣ 1ኛ
ዜና 15፥20
uu የሙዚቃ መሳሪያዎችን እንጫወታለን
ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል “...
የእስራኤልም ቤት ሁሉ በቅኔና በበገና
በመሰንቆም በከበሮም በነጋሪትና በጸናጽል
በእግዚአብሔር ፊት በሙሉ ኃይላቸው
ይጫወቱ ነበር።” ይላል። 2ኛ ሳሙ. 6፥5
uu በግልጽ በጉባኤ የእግዚአብሔርን ስም
እናውጃለን ምክንያቱም የእግዚአብሔር
ቃል “ስምህን ለወንድሞቼ እነግራቸዋለሁ፥
በጉባኤም መካከል አመሰግንሃለሁ።” ይላል።
መዝ. 22፥22
uu በጉባኤም
መንፈሳዊ
ስጦታዎችን
እንፈቅዳለን (እናስተናግዳለን) ምክንያቱም
የእግዚአብሔር ቃል “...በምትሰበሰቡበት
ጊዜ ለእያንዳንዱ መዝሙር አለው፥
ትምህርት አለው፥ መግለጥ አለው፥ በልሳን
መናገር አለው፥ መተርጐም አለው፤ ሁሉ
ለማነጽ ይሁን።” 1ኛ ቆሮ. 14፥26 ይላል።
ቆየት ካለ የእውነት ምስክር መጽሔት የተገኘ

የእውነት ምስክር

ለወጣቶች
መንፈሳዊው ወጣት በዘመናዊው ዓለም
 ወንድም ሕዝቅኤል ጴጥሮስ
ዘመናዊ (Modern) የሚለው ቃል ‘Modo’
ከሚለው የላቲን ቃል የመጣ ሲሆን ትርጉሙም
“የአሁን” ወይም “የቅርብ” እንደማለት ነው።
በመሆኑም “ዘመናዊ” ሲባል የአሁኑን ዘመንና
ጊዜ የሚመጥን ወይም የሚመስል የሚል
ትርጉም ይወስዳል። ሰው ታዲያ ዘመናዊ ነው
ወይም ዘመናይ ናት፤ አልያም ስልጡን ናት
ወይም የነቃ ነው የሚባለው ምን ሲሆን ነው?
ዘመናዊ ወጣትስ ማን ነው?
ሁሉንም ነገር በራሷ ሚዛን የምትሰፍረው
ዓለም ለዚህ ጥያቄ የምትሰጠው የራሷ ምላሽ
አላት። አለም ዘመናዊ ብላ የምትጠራው እርሷ
በየዘመኑና በየጊዜው የምትሆነውን አብሮ
በመሆን እርሷን የሚመስለውን ነው።
ታዲያ ለእኛ ለክርስቲያኖችስ ዘመናዊ ማነው?
•

ሁልጊዜ አዳዲስ የሚመጡ ፋሽን
አልባሳትን ተሽቀዳድመው የሚለብሱ?

•

ወይስ በየጊዜው የሚወጡ ፊልሞችን
ያለማሰለስ የሚከታተልና የእያንዳንዱን
እግር ኳስ ተጫዋች ቁመትና እድሜ
የሸመደደ የእግር ኳስ ጨዋታዎች
ተከታታይና ተንታኝ?

•

ወይስ ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል
እውነት ህይወቱን አንጾ በህይወቱ፣
በኑሮውና በቃሉ
ክርስቶስንና
የእግዚአብሔርን መንግስት የሚገልጥ?

ዘላለማዊውና የማይሻረው የእግዚአብሔር
ቃል በሮሜ 12:2 ላይ “የእግዚአብሔር ፈቃድ
እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነው
ነገር ምን እንደ ሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ
በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም
አትምሰሉ።” ይላል።
በዚህ ጥቅስ ዓለም የሚለው ቃል ግዑዙን
ፍጥረት የሚገልጽ ሳይሆን ከላይ እንዳየነው

| ከአ.አ ሰበካ የኮተቤ አጥቢያ
እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እውነት ባልሆነ
መርህ የተዋቀረውንና በስውር ክፉ መናፍስት
የሚያሾሩትን ከእግዚአብሔር መንግስት ውጭ
የሆነውን የሰዎች የህይወት ሥርዓትና አኗኗር
የሚያመለክት ነው።

ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም ሆኖ የዘለቀውን
ዘላለማዊውን
የእግዚአብሔር
ፈቃድ
ለማወቅና ለመኖር ክርስቶስንም ለመምሰል
ራሱን የሚያስለምድ ጻድቅ ወጣት መሆኑን
የእግዚአብሔር ቃል ያስተምረናል።

እንግዲህ ከላይ እንዳየነው ይህች ዓለም
“ዘመናዊ ወይም ስልጡን” የምትለው እርሷን
የሚመስለውን ነው። ከላይ በተመከትነው
የእግዚአብሔር ቃል ክፍል ደግሞ ሐዋርያው
ጳውሎስ የእግዚአብሔር ልጆች በልባችን
መታደስ ዘወትር እየተለወጥን የእግዚአብሔርን
ፈቃድ እንድናውቅ እያሳሰበ “ይህን ዓለም
አትምሰሉ!” በማለት አጠንክሮ ይመክራል።

ምንም እንኳን ይህ የአሁኑ ክፉ ዓለም
በዘመናዊነት ስም ወጣቱን ከታየለት ክብር
የሚያጎድል ልዩ ልዩ ዘመን አመጣሽ ፈተናዎችን
በፊቱ ቢደቅንም ህይወቱን በእግዚአብሔር ቃል
መርህ በመምራትና የቤተክርስቲያንን ድምጽ
በመስማት ለእግዚአብሔር ክብር ለመኖር
የቆረጠ ወጣት ግን ድል መንሳቱ አይቀርም።

ስለሆነም የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን
ለክርስቲያኖች “ዘመናዊ ወይም ስልጡንና
የነቃ” ማለት ወቅታዊና ጊዜያዊ ያልሆነውንና
ሁሌም
ዘመንና
ጊዜ
የማያልፍበትን
ዘላለማዊውን የእግዚአብሔር ፈቃድ በማወቅ
በእግዚአብሔር ቃል ተግባሩንና ምግባሩን
እየቃኘ በቤተክርስቲያንም ሥርዓት እንደሚገባ
እየኖረ ለእግዚአብሔር መንግስት ራሱን
የሚያዘጋጀውን መንፈሳዊ ወጣት ነው።
ይህ ዓይነቱ መንፈሳዊ ወጣት ዓለም ዘመናዊነት
ባለችው ስሁት የዘመናዊነት ማዕበል አይናጋም፤
አይናወጥምም፤ ይልቁንም ዓለም ልትመስለው
የማትችለውንና ልታውቀው በማትችለው
ቅዱስ መንፈስ የሚመራውንና በክርስቶስ
የተገለጠውን ከፍ ያለ የጽድቅና የክብር ህይወት
በመኖር እግዚአብሔርን አስከብሮ ይኖራል፤
የቤተክርስቲያን ተልዕኮም ባላደራና ወራሽ
የመሆን ክብር ያገኘዋል።
በመሆኑም ዘመናዊ ክርስቲያን ወጣት
ማለት የዓለምን “እኔን ምሰሉ” ጥሪ
የሚሰማና የሚያስተናግድ ሳይሆን በየዘመኑ
የማይዘምነውንና በዘመናት ሁሉ
በጎና

መንፈሳዊ ወጣትና
ውጤቶች አጠቃቀም

የቴክኖሎጂ

የእግዚአብሔር ቃል በ1ኛ ቆሮ 10፥31
“ማናቸውን ነገር ብታደርጉ
ሁሉን
ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉት” በማለት
ወጣቶች ተግባራቸውንም ሆነ ህልማቸውን
ሊቃኙበት የሚገባ መርህን ያስቀምጣል።
ይህ ቃል መንፈሳዊ ወጣቶች የቴክኖሎጂ
ውጤቶችን ጨምሮ ማናቸውንም ነገር
ከማድረጋቸው በፊት ድርጊቱ “እግዚአብሔርን
ያከብራል ወይስ ያሳዝናል?” ወይም “በእኛ ላይ
የተጠራውን የእግዚአብሔርን ስም ይመጥናል
ወይስ ያሰድባል?” በሚል ሚዛን እንዲመዝኑት
ትልቅ ኃላፊነትን አኑሯል።
ዓለም ሰዎች የትኛውንም ነገር ከማድረጋቸው
በፊት “እኔ ምን እጠቀምበታለሁ?” የሚልን
የመጨረሻው ዘመን የራስ ወዳድነት መንፈስ
የሰለጠነበት መስፈርትን ከፍ አድርጋ
አቁማለች። ይህ ዘመነ የተባለው ዓለም
አካሄድም ድርጊቱ ራስን ብቻ እስከጠቀመ
ድረስ ለሌው ሰውም ሆነ ለእግዚአብሔር ክብር
ደንታ የሌለውና ግድ የማይለው “ራስ ብቻ
ወዳድ” ትውልድን እየፈጠረ ይገኛል።
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የእውነት ምስክር



በዘመናችን ዓለም በመንፈሳዊ ወጣቶች ፊት
ከደቀነቻቸው ፈተናዎች መካከል አንዱ
ቴክኖሎጂንና
የቴክኖሎጂ
ውጤቶችን
አግባብ ባልሆነ መንገድና ጤናማ ላልሆነ
ዓላማ
መጠቀምን
ነው።
ሁላችንም
እንደምናስተውለው አሁን አሁን ከቴክኖሎጂ
ውጤቶች የተነሳ “ሁሉ በእጄ ሁሉ በደጄ”
የሚባለው የቆየ አባባል ተሻሽሎ “ሁሉ በእጄ
ሁሉ በስልኬ” ወደ መባል እየመጣ ነው።
ስልክን ጨምሮ በእጃችን የገቡ ልዩ ልዩ
የቴክኖሎጂ ውጤቶችም ለበርካታ አዎንታዊ
አገልግሎቶች እንደሚውሉ ይታወቃል።
ነገር ግን ከልክ ያለፈና ዓላማውን የሳተ
የቴክኖሎጂ ውጤቶች አጠቃቀም ደግሞ
ብዙዎችን
በቴክኖሎጂ
ውጤቶችና
በኢንተርኔት ሱስ በማጥቃት ለልዩ ልዩ የጤና፣
የኢኮኖሚና የማህበራዊ ህይወት መታወክ
እየዳረገ መጥቷል።
ከዚህም የተነሳ ገና በለጋ እድሜያቸው
ዓይናቸው
የደከመባቸው፤
ትክክለኛው
የእንቅልፍና የመመገቢያ ሰዓታቸው ከመዛባቱ
የተነሳ ጤናቸው የተዛባባቸው፣ ለነገሮች
ትኩረት የማጣት፣ የመርሳትና የመነጫነጭ
ባህሪይ ያዳበሩ፣ ከቤተሰብ ጋር ለመመካከሪያ፣
ፍቅር ለመለዋወጥ እንዲሁም መንፈሳዊ
የህብረት ጊዜ ለማግኘት የተቸገሩ ብዙዎች
ናቸው። ሆኖም በዚህ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ
ነገር ግን በኢንተርኔት ሱስ ውስጥ እንዳሉ እንኳ
ያላስተዋሉ ከነጉዳቱ ሕይወታቸውን የሚመሩና
ለመላቀቅ ሙከራ የማያደርጉ ብዙ ናቸው።
በመሆኑም ወጣቶች የስልክ ጨዋታዎች
(Games)፣
ተከታታይ
ፊልሞችና
በውስጣቸው የማያንጽ ነገር የሚተላለፍባቸው
ልዩ ልዩ “አዝናኝ” የተባሉ ፕሮግራሞችን
ስራ ፈትቶ ከመከታተል የተነሳ መንፈሳዊ
ህይወታችን እየደከመ፣ ለመጽሐፍ ቅዱስ
ጥናት፣ ለጸሎት፣ ለመንፈሳዊ አገልግሎትና በጎ
ውጤት ላለው ሌላ ሥራ ልናውለው የሚገባ
ተመልሶ የማናገኘው ውድ ጊዜያችን በከንቱ
እየባከነ እንዳይሆን በጊዜ የቴክኖሎጂ ውጤቶች
አጠቃቀማችን ማጤን እጅግ ያስፈልጋል።
እንዲሁም ይህ ዘመን በተለይ ወጣቶች
ለዓለማውያን ሰጥተን በሩቁ ያቆምናቸው ልዩ
ልዩ ኃጢአቶችና ርኩሰቶች በቴክኖሎጂ በኩል
ተጠቅልለው በእጃችን የገበቡት ፈታኝ ዘመን
እየሆነ መጥቷል።
መንፈሳዊ ወጣቶችም ይህን በማስተዋል
በኃጢአት ላይ መንገስ እንጂ ለኃጢኣት
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ተገዢዎች መሆን አይገባም። (ዘፍ 4፥7፣ 1ኛ
ጢሞ 6፥11)
መንፈሳዊ ወጣት በቤተክርስቲያን መመላለስን
ብቻ ተማምኖ የሚኩራራ ሳይሆን ከዓለም
የሚመጣን ክፉ ተጽዕኖ ለመቋቋም
የሚችልበትን የእግዚአብሔር ቃል በሚለው
ልክ የተለወጠ መንፈሳዊ ህይወት እንዲኖረው
እለት እለት የሚተጋ መሆኑንም ማስተዋል
ያስፈልጋል። በእግዚአብሔር ቃልና መንፈስ
እየተሠራ ያልተለወጠ ህይወት በቤቱ ዕድሜ
ቢያስቆጥርም ዘላቂ ዋስትና እንደማይኖረው
በቅዱስ ሥፍራ የሚያገለግሉ የካህኑ አሮን
ልጆች እና የኤሊ ልጆች የድፍረት ሥራና
አሟሟታቸው ማሳያ ነው። (ዘሌ 10፥1 ፤1ኛ
ሳሙ 3፥13)

”

በዚህ ዘመናዊ በተሰኘው አለም ለሚኖረው
መንፈሳዊ ወጣት ግን መጽሐፍ ቅዱስ
“ማናቸውንም ነገር ብታደርግ ለእግዚአብሔር
ክብር አድርግ!” የሚል ጽኑ መርህን ሰጥቷል።

ወጣቶች በብርቱ ይፈለጋሉ!
ወጣቶችን እግዚአብሔር በቤቱ ለዘላለም
ለሚያኖር
የክብር
ዕቃነት
ዓለምም
በውጭ ለሚያስቀር ለእርሷ አላማ በብርቱ
ትፈልጋቸዋለች፤ ምርጫው ግን ለወጣቶች
የተተወ ነው።
ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በገላትያ 4፥17
“በብርቱ ይፈልጉአችኋል፥ ለመልካም አይደለም
ነገር ግን በብርቱ ትፈልጉአቸው ዘንድ በውጭ
ሊያስቀሩአችሁ ይወዳሉ።” በማለት በውጭ
በዓለም ያሉት መንፈሳዊውን ወጣት ቀለል
አድርገው ሳይሆን በብርቱ ይፈልጉታል ይላል፤
ለምን? ቢባልም ውጤቱ በውጭ ለማስቀረት
ነው።

በዘመናችን ዓለም በመንፈሳዊ ወጣቶች
ፊት ከደቀነቻቸው ፈተናዎች መካከል
አንዱ ቴክኖሎጂንና የቴክኖሎጂ
ውጤቶችን አግባብ ባልሆነ መንገድና
ጤናማ ላልሆነ ዓላማ መጠቀምን ነው።

የእግዚአብሔር ቃል በመዝ. (119) ፥ 85
“ኃጢአተኞች ጨዋታን ነገሩኝ፥ አቤቱ፥
እንደ ሕግህ ግን አይደለም” ስለሚል ልዩ ልዩ
መዝናኛዎች የተባሉ ጨዋታዎችን ዓለም
ስታቀርብልን የእግዚአብሔር ሕግ ምን ይላል?
ሊደርስ የሚችለውስ ጉዳት ምንድን ነው?
በማለት አስቀድሞ ማሰብም ይገባል።
እግዚአብሔር ዓለምን ከፈጠረ በኋላ የሰው
ልጅ የሰራው የመጀመሪያው ኃጢአት ምኞት
ወይም አለመታዘዝ አልያም በእግዚአብሔር
አለማመንም አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር
ራሱ የተናገረው ቃል በቂ ሆኖ ሳለ አፍራሽ
ድምፅ ከሰይጣን ማዳመጥ ነበር። ያንን ድምፅ
ማዳመጥን ተከትሎ ሌሎች ኃጢአቶች ተወለዱ፤
ከገነትም መባረር እና በእርግማን የተሞላ
ህይወትና ከራሱ አልፎ በዘር ግንድ የሚጣበቅ
ለትውልድ የሚተርፍ ኃጢአት ወረሰ፤ ይህም
የተጀመረውም ደባል ድምፅ በመስማት ነበር።
ዛሬም የእግዚአብሔር ቃል በቂ ትምህርት እና
ምክር እንዲሁም ተግሳጽ የሚሰጥ ሆኖ እያለ
ከዚህም ከዚያም ለእውቀትም፣ ለመዝናናትም
ሁለገብ ለመሆን በሚል ሰበብ የሚደመጡ
ምንጫቸው ያልተጣሩ ድምጾች የሕያው
ቃል አፍራሽ መሆናቸውና አለመሆናቸው
በመንፈሳዊ መንሽ መጣራት አለባቸው። (ዘዳ
4:6-8)

”

ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ጥቂት የብርቱ ፈላጊዎችን
አቀራረብ እና ግባቸውን በጥቂቱ ለማየት
እንሞክራለን።

1. እየተቹ የሚፈልጉ፤
እነዚህ ፈላጊዎች አቀራረባቸው “ያላወቅኸው
አለ! ያላየኸውና ያልደረስክበት አለ! ኋላ ቀር
ነህ! እንዴት ይህን ያህል አላዋቂ ትሆናለህ?
በዘመን ውስጥ እየኖርክ ዘመኑ የደረሰበትን
ማየት መቅመስ መጠቀም አለብህ!” ባዮች
ናቸው።
በእነርሱ እይታ ለቤተክርስቲያን መታዘዝና
በቤተሰብ ሥርዓት ሥር መሆን ነጻነት ማጣት
የመብት መገፋትና የፍላጎት መነፈግ ነው። (1ኛ
ጢሞ 4፥7-9፣ ማርቆስ 4፥19)

2. አድናቂ መስለው ፈላጊዎች፤
እነዚህ ፈላጊዎች መጀመሪያ የተፈላጊውን
ልብ እስኪደርሱ ድረስ ትንሹንም ትልቁንም
በማድነቅ እውቅና በመስጠት አንተ እኮ ልዩ ነህ!
ልዩ ነሽ! እያሉ የሚቀርቡ ናቸው።
ለዚህም የእግዚአብሔር ቃል በምሳሌ 22፥25
“መንገዱን እንዳትማር ለነፍስህም ወጥመድ
እንዳታገኝህ።” በማለት ይመክረናል።

የእውነት ምስክር
3. ተመሳስለው ፈላጊዎች፤
እነዚህ ፈላጊዎች ግልጽ ማንነታቸውን
ከማሳወቅ ይቆጠባሉ፤ ካልሆነም የራሳቸውን
የግል አቋም ይተቻሉ፤ ነገ እንደ እናንተ የምሆን
ይመስለኛል እያሉ ባሉበት ነገር ላይ ዘላቂ
እንዳይደሉ የሚመስል እይታ ያንጸባርቃሉ።
ከዚህም የተነሳ ተፈላጊው ባለማወቁ ከነገ ነገ
ይመጣል የሚል ተስፋ በመጣል ላይ እያለ
የልቡን ያደርሳል። (2ኛ ቆሮ 2፥11)

4. በውለታ - አሳሪ ፈላጊዎች፤
እነዚህ ፈላጊዎች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ምንም
የማይፈልጉ እየመሰሉ ለሰው መልካም ማድረግ
ተስጦአቸው በሚመስል የማይቆጥሩ እየመሰሉ
ብዙ ልገሳ ካደርጉ በኋላ በስተመጨረሻ እኔ
ካልኩት ውጪ ባዮች ናቸው።
የለገሱት ንዋይ፣ የቁሳቁስ፣ የዓለም ፍቅር፣
እንክብካቤ፣ ችግር ተካፋይነት፣ የትምህርት
ወይም የሥራ ዕድል ሊሆን ይችላል፣ በምድር
የሚቀር የሥጋ ዝምድናም ሊሆን ይችላል። (ዳን
3፥16-18)

5. ድብቅ ፈላጊዎች፤
የእግዚአብሔር ቃል “በከንቱ ያጠፉኝ ዘንድ
ወጥመዳቸውን ሸሽገውብኛልና፥ ነፍሴን
በከንቱ አበሳጭተዋልና።” (መዝሙር 35፥7)
እንደሚለው እነዚህ ፈላጊዎች በጭራሽ
እንደሚፈልጉን አይታወቅም በስተኋላቸው ግን
የተዋቀረ ድብቅ ክፋት አለ።
እነርሱን እንደድልድይ በመጠቀም ማዶ ያለው
አካል ወደማንነታችን እንዲሻገር ድልድይ
ሆነው የሚያገለግሉ ናቸው። እነዚህን መለየት
እጅግ አስቸጋሪ የሚሆነው ከሆነ ነገራችን
ጋር የሚመሳሰል ነገር ይኖራቸዋል። በዕድሜ
ክልላችን ወይም በሰፈር ወይም በትምህርት
ቤት ወይም በጾታ (ተመሳሳይ ጾታ ሆነን ምን
ያደርገኛል በሚል መዘናጋት) ወይም በሥራ
አካባቢ ይሆናል።
ፈላጊዎቹ በእነሱ በኩል ስለሚያገኙን እነርሱ
እንደአገናኝ (agent) ነው የሚያገለግሉት፤
ስለዚህም ፈላጊዎች ከእነርሱ ጀርባ ተደብቀው
ወደ እኛ ይደርሳሉ። እሱ እኮ መደበኛ ነው
(Normal ነው) የሚባሉ የውጪ ወዳጅነቶችን
ሁሉ በጥንቃቄ እንደመንፈሳዊ ሰው ማጤን
አስተዋይነት ነው።
በቃል ኪዳን ተወልዶ፣ አስተዳደጉም ጭምር
እግዚአብሔር ራሱ አማካሪ ሆኖ በፍቃዱ
ያሳደገው፣በጎልማሳነቱም
የእግዚአብሔርን
ሕዝብ የእስራኤልን ጠላቶች ለመበቀል
የእግዚአብሔር መንፈስ እየወረደበት ታላላቅ
ድንቆችን የሰራው ሶምሶን የወደቀባት ደሊላ
ዓይኑን አውጥተው መቀለጃ በማድረግ በግዞት
አድርገው እህል ፈጪ የሚያደረጉ የፍልስጥኤም

ሽማግሌዎችን በጓዳዋ ሸሽጋ ነበር። (መሳ
16፥4-31)
የፍልስጥኤም መኳንንት ሶምሶንን በብርቱ
ፈልገዋል። ለደሊላ በየግላቸው 1100 ብር
እንሰጥሻለን በእርሱ ላይ የሚሰራውን ታላቅ
ኃይሉንና የኃይሉን ማክሸፍያ መንገድን ጠይቂ
አሏት (መሳፍንት 16፥5)። እርሷም በየዕለቱ
ነዘነዘችው በሶምሶን አለማወቅ ምክንያት ብርቱ
ፍላጎታቸው ተሳካላቸው።
ዲያቢሎስም ጌታ ኢየሱስን እንኳ ሳይቀር
በቂሳርያ ወደዓለም በሥጋ ተገልጦ የገባበትን
ዘላለማዊ ዓላማ የሚቃወም ነገር በጴጥሮስ
በኩል ሙከራ ሆኖ ከማድረግ እንዳልተመለሰ
ነገር ግን ጌታ ጴጥሮስን ሳይሆን በጴጥሮስ በኩል
አፍራሽ ንግግር የሚናገረውን ሰይጣንን በስም
ጠርቶ እንደገሰጸው እናያለን።
የቤተክርስቲያን
ወጣቶች
በወጣትነት
ጉልበታችን ከእግዚአብሔር መንፈስ ኃይል

አግኝተን የመጨረሻውን ዘመን የመከሩ
አጫጆች፣ የአባቶችን ፈለግ የምንከተል
የቤተክርስቲያን ተረካቢዎች፣ የሐዋርያት
ወንጌል ባለአደራዎች ነን እንጂ በዘመናዊነት
ሽፋን ታሽጎ ለሚመጣ ለሰይጣን ማታለያ
የምንገዛ አይደለንም።
ዳዊት ልጁ ሰሎሞንን “አንተም፥ ልጄ ሰሎሞን
ሆይ፥ እግዚአብሔር ልብን ሁሉ ይመረምራልና፥
የነፍስንም አሳብ ሁሉ ያውቃልና፥ የአባትህን
አምላክ እወቅ በፍጹም ልብና በነፍስህ
ፈቃድም አምልከው ብትፈልገው ታገኘዋለህ
ብትተወው ግን ለዘላለም ይጥልሃል።” 1 ዜና
28፥9 እንዳለው እጅግ አስደናቂ በሆነ ፍጥነት
እየተዘራ ያለውን የእውነት ወንጌል ተረካቢዎች
እንድንሆን መልኩ፣ ይዘቱ፣ ጥንካሬው ሳይላላ
ተረክበን አምላካችን ኢየሱስ ከመጣ የምንነጠቅ
ከዘገየ ለቀጣይ ትውልድ በተመሳሳይ ብርታት
እንደውም በበለጠ ክብር የምናስረክብ
እንድንሆን እግዚአብሔር ያድርገን፤ በዚህም
መንፈስ ያስታጥቀን። 

ከቃላት “እንጎልፋቶ” ተጠበቁ!
“እንጎልፋቶ” የምትለዋን ቃል ለመጀመሪያ
ጊዜ ያነበባችሁ ካላችሁ ባለካርብሬተር
መኪና ላይ ቤንዚን ከልኬቱ በላይ ሲገባ
መቀጣጠል ሳይችል ቀርቶ መኪናው መሄድ
አቅቶት ሲንተፋተፍ ያለውን ሁኔታ መካኒኮች
“በእነርሱ” ቋንቋ የሚገልጹበት ቃል ነው።
የሰው አዕምሮ አውቆና ተረድቶ ሊይዝ
ከሚችለው በላይ ቃላትና ንግግርን ሰምቶ፣
አንብቦ ወይም አይቶ ብዙ ውል የሌላቸው
አሳቦች ውስጡ ሲተራመሱ ወይ አንጥሮ አውቆ
አያውቃቸው፣ ወይ ሳያውቃቸው ቀርቶ እንደ
አዲስ አይማራቸው …ወደፊትም ወደኋላም
የማያስኬዱት ይሆኑና “እንጎልፋቶ እንደያዘው”
መኪና ያንተፋትፉታል። በአዋቂዎች መካከል
ቁጭ ብሎ ለማውራት ሲፈልግ መሰረት ያለው፣
የጠለቀና አስተማማኝ እውቀት ስለሌለው
ያፍራል። እንደ አዲስ ለመማር እንዳይችል
የማያውቅ መሆኑን በደንብ አያውቅምና
አዕምሮው ዝግጁ አይሆንም። በጣም
የሚያሳዝን ሕይወት ነው!
እንዲህ ከሚያደርጉት ነገሮች መካከል
ምናልባት ዋናው በአሁኑ ዘመን በተለያዩ
ሚዲያዎች በተለይም በማኅበራዊ ትስስር
ገጾች የሚለቀቁትና አየሩን ተቆጣጥረው ያሉት
መንፈሳዊም ሆነ መንፈሳዊ ያልሆኑ ልዩ ልዩ
መረጃዎችን ያለአግባብ መጠቀም ነው።
በጣም የሚያስፈልጉ፣ በመጠኑ የሚያስፈልጉና
ፈጽሞ የማያስፈልጉ መረጃዎች አሉ። ፈጽሞ
የማያስፈልጉትን ፈጽሞ አለመስማት ነው።
በመጠኑ የሚያስፈልጉ ካሉ በአግባቡ መጥኖ
መስማት ነው። ሁሉንም በልኩ ማድረግ ተገቢ
ነው።

በጣም የሚያስፈልጉ መረጃዎችም እንኳ ቢሆኑ
አዕምሮአችን አጣጥሞ በቀን ሊጠቀምባቸው
የሚችሉትን ያህል እንጂ ከዚያ በላይ ቢወሰድ
ምንም አይጠቅምም። እንዲያውም እንደዚያች
መኪና ያደርጋል! ጠቃሚ የሆነ ምግብ እንኳ
በቀን ለሰውነታችን የሚያስፈልገው የተመጠነ
ነው። ከዚያ በላይ ቢወሰድ ጨጓራና ሌሎች
የሰውነታችን ክፍሎች ላይ ጫና ፈጥሮ በሽታ
ከማምጣት ያለፈ ጥቅም የለውም።
“አንተ ግን ነገርን ሁሉ በልክ አድርግ!” (2ኛ
ጢሞ. 4፥5)
በንግግሮቹ ውስጥ “ነው” ወይም “አይደለም”
ብሎ መናገር ፈጽሞ የማይችል ሰው አብዛኛውን
ጊዜ “የአሳብ እንጎልፋቶ” ተጠቂ ሳይሆን
አይቀርም ያሰኛል። ብዙ ቃላትና አሳቦች
በውስጡ አሉ፤ አንዳቸውም ግን መሰረት ያለው
እውቀት ያልሆኑ ናቸው ማለት ነው። ሃኪም
ቤት ስትሄዱ ብዙ ጊዜ ሃኪሞች ተገቢውን
ምርመራ ካደረጉ በኋላ ቁርጥ ያለ ትክክለኛ
እውቀት ስላላቸው በሽታው አሜባ ከሆነ አሜባ
ነው ብለው ተገቢውን መድኃኒት ያዝዛሉ።
ሌላም ከሆነ እንደዚያው ያደርጋሉ። ሕይወት
እንዲህ ቢሆን መልካም ነው። ጆሮአችንን
ለሚዲያው ሁሉ ክፍት አድርገን ዝም ብለን
ቃላትና አሳቦችን አንሰብስብ። መርጠን
እንስማ፣ እንመዝን፣ የሚጠቅሙንና መሰረት
ያላቸውን እውቀቶች በውስጣችን በስርዓት
እንሰድራቸው! ከቃላትና ከአሳብ እንጎልፋቶ
ራሳችንን እንጠበቅ!
“ደህና ሁኑ!” (2ኛ ቆሮ. 13፥11)።
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ቤተሰብ
ቤተሰብና ቤተክርስቲያን - የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች!
 ቢሾፕ ተረፈ ፈካ | የአ.አ ሰበካ ሃላፊ
ኢንሳይክሎፒዲያ
ብሪታኒካ
“ቤተሰብ”
የሚለውን ሃሳብ በጋብቻ፣ በደም ወይም
በጉዲፈቻ
ትስስር
የተዋሃዱ
ሰዎች
የሚመሰርቱት አነስተኛው ማህበራዊ አሃድና
የእነዚህ አባላት የእርስ በርስ ግንኙነት ነው ብሎ
ይፈታዋል።
በሥነ ፍጥረት ታሪክ ቀደምትነት ያለውና
በመጀመሪያ የተመሠረተው ተቋም ቤተሰብ
እንደሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በማያወላውል
መንገድ ተገልጾአል። አዳምና ሔዋን በደምና
ጋብቻ የመሠረቱት ያ የመጀመሪያው ቤተሰብ
ለቀሪው እና እስካሁን ለደረሰው የቤተሰብ
መስፋፋት መነሻ ሆኖ ዓለም ሁሉ የዚህ ምሥረታ
ተካፋይ ሆኖ እየተጋባና እየተዋለደ ቤተሰብ
አፍርቶ ይኖራል። ቤተሰብ የማህበረሰብ፣ የሃገር
ብሎም የቤተክርስቲያን መሠረት ነው ለማለት
የሚያስደፍረው ከዚህ እውነታ በመነሳት
መሆኑም አጠያያቂ አይደለም።
ቤተሰብ ጤና ሲሆን፣ በትክክለኛው
የእግዚአብሔር መንገድ ሲጓዝና እንደ
ቃሉ መኖር ሲጀምር ቤተክርስቲያንም
ሆነ ማህበረሰብ የዚያ ነጸብራቅ ይሆናል።
በአንጻሩ በቤተሰብ ውስጥ የሚፈጠር
ማንኛውም ችግርና ህጸጽ በቤተክርስቲያንም
ሆነ በሃገር ላይ የራሱን ጥላ ማጥላቱ አይቀሬ
ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናጠና ይህንኑ
እውነት ያጠናክርልናል። ከዚህም ቤተሰብና
ቤተክርስቲያን የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ
መሆናቸውን እናስተውላለን።
የመጀመሪያይቱ ቤተክርስቲያን መሰረቶች
ቤተሰቦች እንደነበሩ የሚያመለክቱ ክፍሎችን
በአዲስ ኪዳን ውስጥ እናገኛለን። ለምሳሌ
በፊልሞና 1፥2 “ለእኅታችንም ለአፍብያ፥
ከእኛም ጋር አብሮ ወታደር ለሆነ ለአርክጳ፥
በቤትህም ላለች ቤተ ክርስቲያን፤” ይላል።
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በሶስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ክርስቲያኖች
በሰፋፊ አዳራሾች ከመሰብሰባቸው በፊት
አብያተክርስቲያናት በቤት ውስጥ ይገኙ
እንደነበር መጽሐፍ ቅዱስም ታሪክም
ይነግሩናል። “እነዚህም ስለ ነውረኛ ረብ
የማይገባውን እያስተማሩ ቤቶችን በሞላው
ስለሚገለብጡ፥ አፋቸውን መዝጋት ይገባል።”
(ቲቶ 1፥11)።
ከጠንካራ ቤተሰብ ጠንካራ ቤተክርስቲያን
ይወጣል። ወደድንም ጠላንም ሰዎች በቤታቸው
የተለማመዱትን
ነው
በቤተክርስቲያን
የሚገልጡት። ኢየሱስ በዚህ ምድር ላይ
በነበረው አገልግሎት የቤተሰብን ትልቅ ተጽእኖ
አሳይቶ አልፎአል።
ለምሳሌ ያህል በዮሐንስ ወንጌል ምእራፍ 4
ላይ የምናገኛት ሳምራዊቷ ሴት ኢየሱስ ጊዜ
ወስዶ እንዳነጋገራት ተጽፎአል። ካነጋገራት
በኋላ የተማረችውን እውነት ለመተግበርና
ከነበረችበት እንደ ቃሉ ያልሆነ አካሄድ
ለመውጣት ትችል ዘንድ እንቅፋት የሆነ ነገር
እንዳለ ገለጠላት። ቤቷ ውስጥ ስድስተኛ ባል
ተቀምጦ ይጠብቃታልና “ሂጂና ባልሽን ጠርተሽ
ወደዚህ ነዪ አላት።” ዮሐ. 4፥16። ከዚህ
የምንረዳው ቤተክርስቲያንና ቤተሰብ ምን
ያህል የተቆራኙ መሆናቸውን ነው።
የዘኬዎስንም ታሪክ ስንመለከት ይህንኑ ሃሳብ
ይደግፋል። ኢየሱስ ወደ ቤቱ ሲገባ ለመዳን
የሚሆን ንስሐ ገባ። “ኢየሱስም ወደዚያ ስፍራ
በደረሰ ጊዜ፥ አሻቅቦ አየና፦ ዘኬዎስ ሆይ፥ ዛሬ
በቤትህ እውል ዘንድ ይገባኛልና ፈጥነህ ውረድ
አለው። … ዘኬዎስ ግን ቆሞ ጌታን፦ ጌታ ሆይ፥
ካለኝ ሁሉ እኵሌታውን ለድሆች እሰጣለሁ፤
ማንንም በሐሰት ከስሼ እንደ ሆንሁ አራት እጥፍ
እመልሳለሁ አለው። ኢየሱስም፦ እርሱ ደግሞ
የአብርሃም ልጅ ነውና ዛሬ ለዚህ ቤት መዳን
ሆኖለታል፤” አለው (ሉቃስ 19፥5-9)። ዘኬዎስ

በቤቱ ኢየሱስን መቀበሉ፣ በቤቱ እውነተኛ
ንስሐ መግባቱ ሁሉም ነገር አስቀድሞ ከቤት
እንደሚጀምር ያመለክተናል። ዘኬዎስ በዚህ
ዘመን ያለ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ ሰው
ቢሆን በቤቱም ሆነ በቤተክርስቲያን ውስጥ
ምን አይነት መልካም ሕይወት እንደሚኖረው
አስቡ!
ጳውሎስ በብዙ መልእክቶቹ ውስጥ ስለ
ቤተሰብ የተለያዩ ምክሮችን ተናግሯል።
ቤተሰብ ካልተሰራ ቤተክርስቲያንን ሊያውክ
እንደሚችል ስለተረዳ አንዳንድ መልእክቶቹ
በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፊ ቦታን ይዘው እናገኛለን።
የኤፌሶንን መልእክት ብንመለከት የቤተሰብን
ጉዳይ ስርአት ካስያዘ በኋላ ነበር አጋንንትንና
ዲያብሎስን ስለመቃወም ያስተማረው (ኤፌ
5፥11-33፣ ኤፌ 6፥1-9)።
ለጢሞቴዎስ በጻፈው መልእክቱ ደግሞ
ቤተሰብንና ሃይማኖትን አገናኝቶ ይናገራል።
“ነገር ግን ለእርሱ ስለ ሆኑት ይልቁንም ስለ ቤተ
ሰዎቹ የማያስብ ማንም ቢሆን፥ ሃይማኖትን
የካደ ከማያምንም ሰው ይልቅ የሚከፋ ነው።”
1ኛ ጢሞ. 5፥8።
ሰዎች በቤታቸው የተለማመዱትን ነው
ቤተክርስቲያን የሚገልጡት። ስለሆነም
ቤተሰብንና ቤተክርስቲያንን ጎን ለጎን ይዞ
በመጓዝ ዙሪያ የሚከተሉትን እውነታዎች ማየት
አስፈላጊ ነው።

1. አምልኮ የሚጀምረው ከቤት ነው!
በአዲስ ኪዳንም ሆነ በብሉይ ኪዳን
እግዚአብሔርን ማምለክ ከግል ህይወት ቀጥሎ
ከቤተሰብ እንደሚነሳ የሚያመለክቱ አያሌ
ማስረጃዎች አሉ። የመጀመሪያውን የቤተሰብ
አምልኮ የምናገኘው በኖህ ህይወት ውስጥ
ነው። በቤተሰቡ ደረጃ ያቀረበው አምልኮ
ለትውልድ ተረፈ።

የእውነት ምስክር
“ኖኅም ልጆቹንና ሚስቱን የልጆቹንም
ሚስቶች ይዞ ወጣ፤… ኖኅም ለእግዚአብሔር
መሠውያውን ሠራ፥ ከንጹሕም እንስሳ ሁሉ
ከንጹሐን ወፎችም ሁሉ ወሰደ፥ በመሠውያውም
ላይ መሥዋዕትን አቀረበ።… እግዚአብሔርም
መልካሙን መዓዛ አሸተተ፤…” ዘፍ. 8፥22
በቤተሰብ አምልኮ ዙሪያ ሌላው ምሳሌ ሊሆነን
የሚችል ሰው ያዕቆብ ነው። እግዚአብሔር
መሰዊያን እንዲያደርግለት ካዘዘው በኋላ
ቤተሰቡን ወደ ቤቴል ከመውጣታቸው በፊት
ለአምልኮው ሲያዘጋጃቸው እንመለከታለን።
“ያዕቆብም ለቤተ ሰቡና ከእርሱ ጋር ላሉት
ሁሉ እንዲህ አለ፦ እንግዶቹን አማልክት
ከመካከላችሁ አስወግዱ፥ ንጹሐንም ሁኑ፥
ልብሳችሁንም ለውጡ፤ ተነሥተንም ወደ ቤቴል
እንውጣ፤ በዚያም በመከራዬ ጊዜ ለሰማኝ፥
በሄድሁበትም መንገድ ከእኔ ጋር ለነበረው
ለእግዚአብሔር መሠውያን አደርጋለሁ።
በእጃቸው ያሉትንም እንግዶችን አማልክት
ሁሉ በጆሮአቸውም ያሉትን ጕትቾች ለያዕቆብ
ሰጡት፤ ያዕቆብም በሴኬም አጠገብ ካለችው
የአድባር ዛፍ በታች ቀበራቸው።” ዘፍጥረት
35፥1-4
ኢያሱም
ለሕዝቡ
እግዚአብሔርን
እንዲያመልኩ ካሳሰበ በኋላ ያደረገው ነገር
የእርሱና የቤተሰቡን ምርጫ ማስታወቅ ነበር።
“…የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ። እኔና ቤቴ
ግን እግዚአብሔርን እናመልካለን።… ኢያሱ
ባለበት ዘመን ሁሉ፥ ከኢያሱም በኋላ በነበሩት
ለእስራኤልም ያደረገውን የእግዚአብሔርን
ሥራ ሁሉ ባወቁት በሽማግሌዎች ዘመን ሁሉ፥
እስራኤል እግዚአብሔርን አመለኩ።” ኢያሱ
24፥15፣31
በአዲስ ኪዳንም እንዲሁ ምሳሌዎችን
እናገኛለን። ስለቆርኔሌዎስ እንዲህ ተባለ።
“እርሱም ከቤተ ሰዎቹ ሁሉ ጋር እግዚአብሔርን
የሚያመልክና የሚፈራ ለሕዝብም እጅግ
ምጽዋት የሚያደርግ ወደ እግዚአብሔርም
ሁልጊዜ የሚጸልይ ነበረ።” ሐዋ. 10፥2
ወደ ጸሎት ቤት መጥተን ከቅዱሳን ጋር ኢየሱስን
ከማምለካችን በፊት ቤታችን እናምልከው፣
እንዘምርለት፣ እንደ ቃሉ እንኑር። አምልኮ
የሚጀምረው ከግልና ከቤተሰብ ነውና።

2. የቤተክርስቲያን የጸሎት መልስ
የተቋጠረው ቤተሰብ ላይ ነው!
እግዚአብሔር የቤተሰብን ጸሎት ያከብራል፤
ይሰማልም። ከጥንት አባቶችም ህይወት ይህንኑ
እንማራለን። ይስሐቅ በቤቱ ላይ የጸለየው
ጸሎት እንደተሰማለት በዘፍጥረት 25፥21
ተጠቅሶ እናገኛለን። “ይስሐቅም ስለሚስቱ
ወደ እግዚአብሔር ጸለየ፥ መካን ነበረችና
እግዚአብሔርም ተለመነው፥ ርብቃም ሚስቱ
ፀነሰች።”

በህይወታችን በግልጥ የሚታዩት ባርኮቶች
በእልፍኛችን ወይም በቤታችን ከእግዚአብሔር
ጋር በስውር የተነጋገርናቸው ነገሮች ናቸው።
“አንተ ግን ስትጸልይ፥ ወደ እልፍኝህ ግባ
መዝጊያህንም ዘግተህ በስውር ላለው አባትህ
ጸልይ፤ በስውር የሚያይ አባትህም በግልጥ
ይከፍልሃል።” (ማቴ. 6፥6)።
ጸሎታችን እንዲሰማ ከተቀመጡት ቅድመ
ሁኔታዎች ውስጥ አንዱ ከሰዎች ጋር ያለን
ግንኙነት ሰላማዊ መሆኑና የተፈጠሩ
ቅራኔዎችም ካሉ በይቅርታ መፈታታቸው ነው።
ቃሉ በማርቆስ 11፥25 “ለጸሎትም በቆማችሁ
ጊዜ፥ በሰማያት ያለው አባታችሁ ደግሞ
ኃጢአታችሁን ይቅር እንዲላችሁ፥ በማንም ላይ
አንዳች ቢኖርባችሁ ይቅር በሉት።” ይላል።
የዚህን ቃል ተግባራዊነት ከምናረጋግጥባቸው
የህይወታችን ክፍሎች ውስጥ ቅድሚያው
ቤተሰብ ነው ብንል አንሳሳትም። በተለይ
በቤተሰብ ውስጥ ከማንም በላይ ይቅር መባባል
ያለባቸው ባልና ሚስት ናቸው። ሐዋርያው
ጴጥሮስ የእርስ በርስ ስምምነት፣ መረዳዳትና
መተሳሰብ የጸሎት መልስን የሚቀድም ስራ
መሆኑን ለቅዱሳን በጻፈው መልእክቱ ላይ
ጠቁሞ አልፏል። “እንዲሁም፥ እናንተ ባሎች
ሆይ፥ ደካማ ፍጥረት ስለ ሆኑ ከሚስቶቻችሁ
ጋር በማስተዋል አብራችሁ ኑሩ፤ ጸሎታችሁ
እንዳይከለከል አብረው ደግሞ የሕይወትን ጸጋ
እንደሚወርሱ አድርጋችሁ አክብሩአቸው።”
1ኛ ጴጥሮስ 3፥7።

3. መልካም ግንኙነት የሚጀምረው
ከቤት ነው!
የቤተክርስቲያን ሰላም ቤተሰብ ውስጥ ባለ
የእርስ በርስ ጤናማ ግንኙነት፣ ስምምነትና
ሰላም ላይ የተመሰረተ ጉዳይ መሆኑ ግልጽ
እውነታ ነው። ዘካርያስ ትንቢት በተነገረበት
ዘመን በሰውና በሰው መካከል ሰላም
አልነበረም። “እኔም ሰውን ሁሉ በወንድሙ
ላይ አስነሥቼ ነበርና ከአስጨናቂው የተነሣ
ለሚገባውና ለሚወጣው ሰላም አልነበረም።”
ዘካርያስ 8፥10።
ነገር ግን እግዚአብሔር ህዝቡን ለመጎብኘት
ከወሰነና “በዚህም ስፍራ ሰላምን እሰጣለሁ፥”
ሐጌ 2፥9 ካለ በኋላ አንድ ነገር አዘዛቸው። ያም
ትእዛዝ በቤታቸው አካባቢ ከባልንጀራቸው
ጋር እንዲስማሙ ነበር። “የምትሠሩት ነገር
ይህ ነው፤ እያንዳንዳችሁ ከባልንጀራችሁ ጋር
እውነትን ተነጋገሩ፤ በበር አደባባያችሁም
የእውነትንና የሰላምን ፍርድ ፍረዱ፤ ሁላችሁም
በባልንጀራችሁ ላይ ክፉን ነገር በልባችሁ
አታስቡ፤ የሐሰትንም መሐላ አትውደዱ፤ ይህን
ነገር ሁሉ እጠላለሁና፥ ይላል እግዚአብሔር።”
ዘካርያስ 8፥16። በቤተሰብ ውስጥ ያለ መልካም
ግንኙነት ለሃገር ብሎም ለቤተክርስቲያን ወሳኝ
ነገር ነው።

4. አገልግሎት ከቤተሰብ ይጀምራል!
እግዚአብሔር
አገልግሎታችንንና
መስዋእታችንን
ከማሽተቱና
ከመቀበሉ
በፊት የመጣበትን መንገድ ይመለከታል።
“ከመሥዋዕት ይልቅ ምሕረትን፥ ከሚቃጠልም
መሥዋዕት ይልቅ እግዚአብሔርን ማወቅ
እወድዳለሁና።” እንዳለ አስቀድሞ እርስ
በርስ ያለንን አገልግሎት ይመለከታል (ሆሴዕ
6፥6)። አገልግሎታችንንና መስዋእታችንን
የሚያስነቅፍ ነገር እንዳይኖር መጠንቀቅ
አለብን። “አስቀድመህም ከወንድምህ ጋር
ታረቅ፥ በኋላም መጥተህ መባህን አቅርብ።”
ማቴዎስ 5፥24።
ሚዛናችንን
ሳንጠብቅ
በቤተክርስቲያን
ላይ አተኩረን ቤተሰባችንን ቸል እንዳንል
የእግዚአብሔር ቃል ያስጠነቅቀናል። “ይህንም
ደግሞ አድርጋችኋል እግዚአብሔር ቍርባኑን
ዳግመኛ እንዳይመለከት፥ ከእጃችሁም በደስታ
እንዳይቀበለው መሠዊያውን በእንባና በልቅሶ
በኀዘንም ትከድናላችሁ።” ሚልክያስ 2፥13

5. አመራር የሚጀምረው ከቤተሰብ
ነው!
ሁሉም ነገር ከግል እና ከቤተሰብ ይጀምራል
የሚለውን እውነታ ከሚያጠናክሩት ሃሳቦች
አንዱ አመራር ነው። ሰው አስቀድሞ ራሱን
በመምራት (ምሳሌ 16፥32) ይጀምርና ቀጥሎ
“ልጆቹን በጭምትነት ሁሉ እየገዛ የራሱን
ቤት በመልካም የሚያስተዳድር፤ ሰው ግን
የራሱን ቤት እንዲያስተዳድር ባያውቅ፥
የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን እንዴት
ይጠብቃታል?” 1ኛ ጢሞ. 3፥4-5 እንደሚል
ቤተሰቡን ከዚያም ተቋምን በመምራት
የአመራር ህይወት ውስጥ ይገባል።
ስለሆነም ሰው አንድን ተቋም ከመምራቱ
አስቀድሞ ራሱንና ቤተሰቡን በአግባቡ
መምራት አለበት። ይህንን “የመሪነት” ኮርስ
የሚጀምርበትም ትምህርት ቤት “ቤተሰብ”
ይባላል።
ለማጠቃለል ያህል የሁሉ ነገር መነሻ ቤተሰብ
በመሆኑና በቤተሰብ ላይ የሚንጸባረቀው
ነገር ወደ ቤተክርስቲያን የመምጣቱ ነገር
እውነታ ቤተሰብና ቤተክርስቲያን- የአንድ
ሳንቲም ሁለት ገጽታ መሆናቸውን አስምሮልን
ያልፋል። በመሆኑም እያንዳንዳችን በቤተሰብ
ውስጥ ያለው አኗኗራችን እንደ ቃሉ እንዲሆን
መጸለይና መትጋት ይኖርብናል።
ጌታ በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጠን! 
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ይህንን ያውቁ ኖሯል?
በሃገራችን በአሁኑ ወቅት 60 በመቶ የሚሆነው
ህዝባችን እድሜው ከ30 አመት በታች የሚገኝ
መሆኑን የተለያዩ ምንጮች ያስረዳሉ። ይህም
በውጪ ያለውም ሆነ በቤተክርስቲያን ያለው
ህዝብ አብዛኛው ቁጥር ወጣት መሆኑን
ያመለክታል።
በአለም
ዙሪያ
የተደረጉ
ጥናቶች
እንደሚያመለክቱት 63 በመቶ የሆኑት ሰዎች
ወደ ቤተክርስቲያን መምጣት የሚጀምሩት
ከ4-14 በሚደርሰው እድሜ ውስጥ ሲሆን፣
በ2004 የተደረገ ጥናት ቤተክርስቲያን
ከመጡት ልጆች ውስጥ 64 በመቶው ኢየሱስን
ለመከተል ቃል የገቡት 18 አመታቸውን
ከመያዛቸው በፊት መሆኑን አረጋግጦአል።
እነዚህ መረጃዎች የሚያመለክቱን ወጣትነት
ወንጌልን ለማግኘት ምቹ የእድሜ ክልል
መሆኑንና ይህም ወንጌልን ለመመስከር ምቹ
አጋጣሚ መሆኑን ነው። ይህንንም ለማድረግ
በስራ፣ በኑሮ፣ በትምህርትና በተለያየ አጋጣሚ
አብረናቸው ለምንሆንና ለምናገኛቸው ሰዎች
በቃልም ሆነ በቤተክርስቲያናችን የተዘጋጁ
መጻህፍትን፣ ትራክቶችንና የወንጌል ስብከት
ትምህርቶችን በመስጠት ወንጌልን መመስከር፣
ወደ ጉባኤ መጋበዝና ከመስካሪዎች ጋር
ማገናኘት ጥቂቶቹ መንገዶች ናቸው።
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማዳኑን እንድንናገርለት
አዝዞናል “ወደ አለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም
ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ያመነ የተጠመቀም
ይድናል ያላመነ ግን ይፈረድበታል” ማር.
16፥16 በማለት። ምስክርነት የእያንዳንዱ
ዳግም የተወለደ ክርስቲያን ሃላፊነት መሆኑንና
ከነፍሱ ጋር የተያያዘ መሆኑን በማቴ. 10፥32
“ስለዚህ በሰው ፊት ለሚመሰክርልኝ ሁሉ
እኔ ደግሞ በሰማያት ባለው በአባቴ ፊት
እመሰክርለታለሁ በሰው ፊትም የሚክደኝን
ሁሉ እኔ ደግሞ በሰማያት ባለው በአባቴ ፊት
እክደዋለሁ።” በማለት አስተምሮናል።
ለመመስከር የሚያስፈልጉ ነገሮች ምንድናቸው?

1.ጸሎት
በእግዚአብሔር እውቀት ላይ የሚነሳውን የሰው
አስተሳሰብና በዚያ አስተሳሰብ ውስጥ ያለውን
የሰይጣን ምሽግ ለመስበር ስጋዊ ያይደለ የጦር
እቃ ያስፈልጋል። ከነዚህም ውስጥ አንዱ
ጸሎት ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ እንዳለ “የጦር
እቃችን ስጋዊ አይደለም ምሽግን ለመስበር ግን
በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው በእግዚአብሔር
እውቀት ላይ የሚነሳውን ከፍ ያለውን ነገር ሁሉ
እናፈርሳለን።” 2ኛ ቆሮ. 10፥3 (ኤፌ. 6፥18) ።
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እንደ አባቶችህ አምልከው!
“… እንደ አባቶቼ አድርጌ በንጹሕ ሕሊና የማመልከውን
እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ፤” 2ኛ ጢሞ. 1፥3

ከሁሉ በፊት ጸሎት እንደሚያስፈልግ ቃሉ
ይነግረናል (1 ጢሞ. 2፥2-4፣ 2ኛ ቆሮ.
4፥4፣ ማቴ. 12፥29)። ቃሉን በመገለጥ
በብዙ መረዳት እንድንረዳው፣ የንግግር በር
እንዲከፈትልንና ቃሉን በፍጹም ግልጥነት
እንድንመሰክር፣ ከክፉ እንድንጠበቅ የግድ
ጸሎት ያሰፈልገናል (ሐዋ. 4፥31፣ ኤፌ 1፥17;
ሮሜ 15፥30-33፣ 2ኛ ተሰ. 3፥1-2፣ ቆላስይስ
4፥2-4፣ ኤፌ. 6፥18-20) ።

ሐዋርያው ጳውሎስ በእምነት ልጁ ለሆነው ወጣቱ
ጢሞቴዎስ እግዚአብሔርን ከአባቶቹ ባየው መንገድ
እንደሚያመልክ ጻፈለት። ለመሆኑ አባቶቻችን
እግዚአብሔርን እንዴት አመለኩት?

2. ወንጌል በእጃችን መኖር አለበት

××በፍጹም ልባቸው (ኢያሱ 24፥14፤ 1 ሳሙ.
12፥20፤24)

የእግዚአብሔር
ቃል
በማር. 16፥8
“የማይለወጠውን ቅዱሱን ወንጌል ከጸሐይ
መውጫ እስከመጥለቂያ ድረስ በእጃቸው
ላከው።” ይላል። ወንጌልን ለመመስከር ስንወጣ
ሌላው በእጃችን ሊኖር የሚገባ ትጥቅ ወንጌል
ነው። የእግዚአብሔር ቃል ትጥቅ ሊኖረን የግድ
ነው። ለዚህ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል
በጸሎት መንፈስ ሆነን ደጋግመን ማንበብና
ማጥናት ያስፈልገናል። (ዘዳ. 17፥21፣ ኢሳ.
34፥16፣ ዮሐ. 5፥47፣ ኤፌሶን 6፥14-15፣
ሮሜ 1፥15)

××እንደ እግዚአብሔር ትዕዛዝ (ዘጸ. 12፥25)
××በንጹህ ህሊና (2ኛ ጢሞ 1፥3)
××ከቤተሰባቸው ጋር (ኢያሱ 24፥15፤ ሐዋ 10፥1-3)

××እስከ መጨረሻ እስትንፋሳቸው (ዕብ 11፥21)
××መልካም እያደረጉ (ኤር. 22፥15-16)
××እንግዶችን አማልክት አስወግደው (ዘፍ. 35፥2-3)
××በማግኘትም በማጣትም (ኢዮብ 1፥21)
××የሰጣቸውን መልሰው ለእርሱ በመስጠት (ያዕ.
2፥21)
××በሙሉ ኃይላቸው (2 ሳሙ. 6፥14)

3. ጥበብ (ዘዴ)
የምንመሰክርላቸው ሰዎች የራሳቸው የሆነ
እምነት፣ ባህል፣ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ደረጃ
ያላቸው ናቸውና ጥበብን መጠቀም ግድ ይላል።
ቃሉ ሲናገር ነፍሳትን የሚሰበስብ ሰው ጥበበኛ
እንደሆነ ይናገራል “የጻድቅ ፍሬ የሕይወት ዛፍ
ናት፥ ነፍሶችንም የሚሰበስብ እርሱ ጠቢብ
ነው።” ምሳሌ 11፥30 ይላል።

4. ያለ ነቀፋ የሆነ ኑሮ
በምንኖርበት ቦታ ሁሉ በቃል ከመናገር በላይ
እውነተኛውን የክርስትና ህይወት ለትውልዱ
በማሳየት ልንመሰክር ይገባል። ከአለም ሰዎችም
“ክርስቲያን (የእግዚአብሔር ልጆች) ናቸው!”
የሚል ምስክርነት ልናገኝ ይገባል። ሐዋ. 11፥26
“ደቀ መዛሙርትም መጀመሪያ በአንጾኪያ
ክርስቲያን ተባሉ።” ይላል።
ሰዎች
የምንመሰክርላቸውን
ወንጌል
ከህይወታችን ጋር እያዛመዱ ነው የሚሰሙን።
በተለይም የእለት ተእለት ህይወታችንን
የሚያዩ ሰዎች የምንናገረውንና የምንኖረውን
ለማስተዋል እድል ያገኛሉ። ስለዚህ ኑሮአችን፣
ውሎአችን፣ ንግግራችን ሁሉ ጥንቃቄ
ያስፈልገዋል ማለት ነው። ቃሉ “… በውጭ
ካሉት ሰዎች ደግሞ መልካም ምስክር ሊኖረው
ይገባዋል።” 1 ጢሞ. 3፥7 በማለት ያሳስበናል
(1 ጴጥ. 2፥11-12፣ ፊል. 2፥14-16)።
ኢየሱስ 2014 ዓ.ምን ነፍሳትን የምንሰበስብበት
ታላቅ የመከር ዘመን ያድርግልን! 

ኑዛዜ
ግብዓተ መሬቴን በምትፈፅሙ ‘ለት
የህይወት ታሪኬን በምትዘክሩበት
በዚያ በድንቅ ቀን አደራ እንዳትረሱ
የነገርኳችሁን ኑዛዜ አስታውሱ
በህይወት እያለሁ የተገበርኩትን
እስከሞት ታምኜው ያገለገልኩትን
ይህን አትንገሩ በመቃብሬ ላይ
እሱማ ተፅፏል ታትሟል በሰማይ
የኖርኩትን ሳይሆን ልኖር ያለሁትን
የፅድቄን ክፍያ የሚጠብቀኝን
ከ’የሱስ ጋር ሁሌም እንዴት እንደምኖር
ከመላ’ክቱ ጋራ ማቀርበውን መዝሙር
እሱን ንገሩልኝ ላ’ዛኝ ወገኖቼ
ሌላ ህይወት እንዳለኝ ስሄድ ምድርን ትቼ
አደራ ኑዛዜዬን እንዳትዘነጉብኝ
የኖርኩትን ሳይሆን ልኖር ያለሁትን
እሱን ንገሩልኝ !!!!
እህት ኢየሩሳሌም መዝገቡ | አአ ጎፋ አጥቢያ

የእውነት ምስክር

መንፈሳዊ
ሕይወት
ምርጫችን እና የእግዚአብሔር ፈቃድ
 እህት ኢየሩሳሌም ተክለማርያም | ከአ.አ ጎፋ አጥቢያ
ምርጫ ማለት አንድ ሰው በፊቱ ከቀረቡለት
በርካታ አማራጮች መካከል አንዱን
የመምረጥና ሌላውን የመተው ሂደት ወይም
መብት ማለት ነው። እግዚአብሔር የሰው
ልጆችን ሲፈጥር ከመምረጥ መብትና ነጻነት
ጋር እንደፈጠራቸው ለመረዳት ወይንም
ለማወቅ በዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ ከአዳምና
ከሔዋን ታሪክ ማየት እንችላለን። እግዚአብሔር
ለአዳምና ለሔዋን ሞትን ወይንም ሕይወትን
የመምረጥ መብት ግልጥ በሆነ መንገድ ነበር
የሰጣቸው። ከዛ ተቃራኒ በሆነ መንገድ ደግሞ
ሰይጣን ሐሰትና ሽንገላ በሞላበት ንግግር ወደ
ተሳሳተ ምርጫ እንዲገቡ ካደረጋቸው በኋላ
ምርጫቸው እነርሱን ብቻ ሳይሆነ የአዳም ዘር
የሆነን ሰው ሁሉ ዋጋ ያስከፈለ፤ እያስከፈለም
ያለ ሆኖ ቀጥሏል።
ይህ ሁነት የሚያመለክተው በህይወታችን
የምንመርጠው የትኛውም ምርጫ ውጤቱ
በግል ህይወታችንም ሆነ በሌሎች ህይወት
ላይም መንጸባረቁ አይቀሬ መሆኑን እና በዚህ
ምድር ላይ ባለው ኑሮአችን ብቻ ሳይሆን
በመንፈሳዊ ህይወታችንም ላይ ጭምር
የሚፈጥረው የራሱ ተጽእኖ መኖሩን ነው።
ምርጫን ስናስብ አይነቱ የተለያየ እንደመሆኑ
መጠን የምናስተናግድበትም መንገድ ይለያያል።
ሁላችንም የግል ምርጫ እንዳለን ሁሉ አንዳንድ
ጊዜ ደግሞ ፈቅደንም ይሁን ተገደን የሰዎችንም
ሆነ የሰይጣንን ምርጫ እንድናስተናግድ
የምንገደድበት አጋጣሚ ይኖራል። በእነዚህም
ምርጫዎች መካከል ደግሞ በፍጹም መርሳት
የሌለብን ነገር ከየትኛዎቹም ምርጫዎች በላይ
በህይወታችን ትልቁን ስፍራ ይዞ ሊስተናገድ
የሚገባው የእግዚአብሔር ምርጫ (ፈቃድ)
መሆኑን ነው። ምክንያቱም 1ኛ ቆሮ 6፥1920 እንደሚናገረው “…በዋጋ ተገዝታችኋልና
ለራሳችሁ አይደላችሁም…” ስለሚል የራሳችን

ሳንሆን የእግዚአብሔር ንብረት በመሆናችን
ወደ ህይወታችን የሚመጣውን ነገር ሁሉ
የመምረጥ ነጻነታችንን እንደፈለግን መጠቀም
ስለማንችል ነው።
በኤፌ 5፥17 ላይ “…የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ
አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ።” ይላል።
እንደማንኛውም ሰው በክርስቲያን ወጣቶችም
ህይወት ውስጥ የሚፈራረቁ ምርጫዎች
ቢኖሩም የጌታን ፈቃድ የምናውቅ እንጂ
የፈለግነውን የመምረጥ መብት ስላለን ብቻ
መብታችንን እንደፈለግን የምንጠቀም ሞኞች
መሆን የለብንም። የእግዚአብሔርን ፈቃድ
ማወቅ ከዚያ ደግሞ ፈቃዱን አውቆ መኖር ዋጋ
ቢያስከፍለንም፤ የእኛን ምርጫ (ፈቃድ) ትተን
ለእግዚአብሔር ፈቃድ (ምርጫ) ስንታዘዝ
በኋላ ላይ እግዚአብሔር ዋጋ ሲከፍለን
ማየታችን የማይቀር ነገር ነው።
ሰዎች እንደ አባባል “ውሳኔያችን መጨረሻችንን
ይወስናል።” (Our decision determines our
destination.) ይላሉ። ይሄ አባባል እውነት
መሆኑን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ታሪካቸውን
የምናገኛቸውም ሆነ ባለንበት ዘመን ከምናያቸው
ሰዎች መጨረሻ በማየት ምርጫዎቻቸው
መጨረሻቸውን እንዴት እንደወሰነው ለመረዳት
የሚያስችሉን ይመስለኛል።
ለምሳሌ የሶምሶንን ህይወት ከመሳፍንት
መጽሐፍ ስናጠና እግዚአብሔር ለራሱ
አላማ የፈጠረው ሰው መሆኑን ገና ከመጸነሱ
በፊት ከተነገረለት ትንቢት ተነስተን ማወቅ
እንችላለን። ሶምሶን ብዙ የተሳሳቱ ምርጫዎችን
እየመረጠ ከእግዚአብሔር አሳብ እንዴት
እየሳተ እንደሄደ እና መጨረሻ ላይ የተሳሳቱ
ምርጫዎቹ የእግዚአብሔርን መገኘት እንዴት
እንዳራቀበት እና ፍጻሜውን የጠላት መቀለጃና
መዘበቻ እንዳደረገው እናያለን።

በዘመናችንም የምናውቃቸው፣ የእግዚአብሔር
ቃል ላይም ለትምህርታችን የተጻፉትን
ሰዎች እያነሳን ብዙ ማለት ብንችልም ግን
የሌላውን ታሪክ መጥቀስ ወይንም ማወቃችን
ላይ ብቻ ማተኮር ሳይሆን ዛሬ ላይ እኛስ
ከምንመርጣቸው ምርጫችን በፊት ምን
አይነት ጥንቃቄ እያደረግን ነው? ብለን ራሳችንን
መፈተሽ አለብን።
ከምርጫችን በፊት ልንወስዳቸው ከሚገቡ
ጥንቃቄዎች ውስጥ የተወሰኑትን ለመጥቀስ
ያህል፦

፩. የምርጫዬ ውጤት ምን ሊሆን
ይችላል?
ይህ ጥንቃቄ በሌላ አነጋገር “ምርጫዬን
ተከትሎ የሚመጣ መዘዝ ምንድነው?” የሚል
ነው። ቀደም ሲል እንዳየነው የአዳምና የሔዋን
ምርጫ ውጤት እነርሱ ላይ ብቻ ሳይሆን መዘዙ
ለእኛም ሕይወት መትረፉን አይተናል። ስለዚህ
ነው እኛም ዛሬ ላይ ቆም ብለን የምርጫችንን
መዘዝ/ውጤት፣ በራሳችንም በሌሎችም ሰዎች
ህይወት ላይ ሊያመጣ የሚችለውን ተጽእኖ
ምንድነው? ማለት ያለብን።
ከዚህ ጋር ተያይዞ አብረን ልናነሳው የሚገባው
ሌላ ነጥብ “የምንመርጠው ምርጫ በመንፈሳዊ
ህይወታችን ላይ ሊያመጣ የሚችለው ተጽእኖ
ምንድነው?” የሚል ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ
በ 1ኛ ቆሮንቶስ 6፥12 “ሁሉ ተፈቅዶልኛል፥ ሁሉ
ግን አይጠቅምም። ሁሉ ተፈቅዶልኛል፥ በእኔ
ላይ ግን አንድ ነገር እንኳ አይሠለጥንብኝም።”
አለ። በህይወታችን ላይ እንዲሰለጥንብን
የምንፈቅደው ማንኛውም ነገር ባሪያ አድርጎ
እየገዛን እንደሚኖር ግልጽ ነው። ሐዋርያው
ጴጥሮስም ሲናገር በሁለተኛው መልእክቱ
ምእራፍ 2 ቁጥር 19 ላይ “ሰው ለተሸነፈበት
ለእርሱ ተገዝቶ ባሪያ ነውና።” ብሏል።
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እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ላይ እንዲሰለጥኑ
ያልፈቀደላቸውን
ነገሮች
እያስተናገድን
ከቀጠልን መንፈሳዊ ህይወታችንን አድቅቀው
ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ ያደርጉናል።
የእግዚአብሔርን ምርጫ ትተን የራሳችንን
ምርጫ ብቻ የምናስኬድ ከሆንን በስጋዊ
ኑሮአችን ላይም የሚያስከፍለን ዋጋ መኖሩ
ግድ ነው። በዘዳግም 30፥19-20 “በፊታችሁ
ሕይወትንና ሞትን በረከትንና መርገምን
እንዳስቀመጥሁ እኔ ዛሬ ሰማይንና ምድርን
በአንተ ላይ አስመሰክራለሁ፤ እንግዲህ አንተና
ዘርህ በሕይወት ትኖሩ ዘንድ ሕይወትን ምረጥ፤”
በማለት እግዚአብሔር ሞትንና መርገምን
ወይንም ህይወትንና በረከትን መምረጥ የእኛ
ፈንታ መሆኑን ይነግረናል። እግዚአብሔር
በዘፍጥረት 4፥7 “…ኃጢአት በደጅ ታደባለች፤
ፈቃድዋም ወደ አንተ ነው፥ አንተ ግን በእርስዋ
ንገሥባት።” ቢለውም ቃየን የራሱን ምርጫ ይዞ
በመቀጠሉ በምድር ላይ የተረገመ ኮብላይና
ተቅበዝባዥ ሆኖ ዘመኑን ጨረሰ።
የህይወታችንን አቅጣጫ ሙሉ ለሙሉ ወደ
ተሳሳተ መንገድ የሚቀይሩ ምርጫዎችን
እንዳንመርጥ መጠንቀቅ አለብን። የምርጫችንን
ውጤት የምናጭድበት ወቅት እንደ ሁኔታው
ቢለያይም አንዳንዱ ዛሬ ላይ የምናጭደው
ሌላው ደግሞ ነገ ላይ የምናጭደው ነው
የሚሆነው።
ስለምርጫ ስንነጋገር ሌላው ማንሳት የሚገባን
ነጥብ ከመምረጣችን በፊት ሌሎችም
ላይ ስለሚፈጥረው ተጽእኖ ቆም ብለን
ማሰብ አለብን የሚለውን ነው። አንዳንድ
ምርጫዎቻችን እኛን እንጂ ሌላውን የሚነካ
የማይመስለን አጋጣሚዎች ብዙ ቢሆኑም
የትኛውም ምርጫችን በመልካምም ይሁን
በክፉ ሌላው ላይ ተጽእኖ መፍጠሩ የግድ ነው።
1ኛ ቆሮ. 10፥23-24 “ሁሉ ተፈቅዶልኛል፥ …
እያንዳንዱ የባልንጀራውን ጥቅም እንጂ አንድ
ስንኳ የራሱን ጥቅም አይፈልግ።” እንደሚል
የራሳችንን ጥቅም ማሰብ ትተን የሌላውን
ጥቅም የምናስብበት አቅም ሊኖረን ያስፈልጋል።
“እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል።” የሚለውን
አስተሳሰብና ራስ ወዳድነትን የሚያንጸባርቅ
ምርጫ እንደ ክርስቲያን በእኛ ህይወት ውስጥ
ሊኖር አይገባም።
ሐዋርያው
ጳውሎስ
የምናደርገውን
ማንኛውንም ነገርና የምንመርጠውን ምርጫ
ከሌሎች አንጻር እንድንፈትሸው በተደጋጋሚ
ያሳስበናል። “…ለአይሁድም ለግሪክም ሰዎች
ለእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንም ማሰናከያ
አትሁኑ።” (1 ቆሮ. 10፥32-33)። “ይልቁን
ግን ለወንድም እንቅፋትን ወይም ማሰናከያን
ማንም እንዳያኖርበት ይህን ቍረጡ።” (ሮሜ
14፥13)። የእግዚአብሔር ስም በእኛ የተበላሸ
ምርጫ እንዳይነቀፍ ከፍተኛ ጥንቃቄ ልናደርግ
ይገባል (ቆላ 4፥5 1ኛ ተሰ. 4፥10)።
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፪. አስቀድመን ምን እንደምንፈልግ
ማወቅ
ከማንኛውም ምርጫ በፊት ሌላው ራሳችንን
ልንጠይቅ የሚገባው ጥያቄ “የምመርጠውን
ነገር በትክክል አውቄአለሁ ወይ?” የሚለውን
ነው። ስለምንመርጠው ነገር ምን ያህል እውቀት
አለን? ሆሴዕ 4፥6 “ሕዝቤ እውቀት ከማጣቱ
የተነሣ ጠፍቶአል፤” ይላል። ብዙ ጊዜ እውቀት
ያነሰው ምርጫ በስሜታዊነት ላይ ተመስርቶ
የሚመረጥ ምርጫ ነው። ስሜት ደግሞ
ዘለቄታዊነቱ አጠራጣሪ ነው። ከዚህ ቀደም
የሳበን ነገር ዛሬ ወይም ነገ ላይ ደግሞ ላይስበን
ይችላል። ስለዚህ ነው ቆም ብለን በስሜት ነው
ወይስ በእውቀት እየመረጥኩ ያለሁት? ማለት
የግድ የሚሆነው።
አንዳንዴ እውቀት ይኖርና ያወቅነውን ነገር
ደግሞ መተግበር ሌላ ተግዳሮት ይሆንብናል።
ስለዚህ በእውቀትና ያወቅነውን በማድረግ
መካከል ሰፊ ልዩነት ይኖርና እውቀቱን ከንቱ
ያደርገዋል።
መዝ. 119፥66-67 “በትእዛዛትህ ታምኛለሁና
መልካም ምክርና እውቀትን አስተምረኝ።
እኔ ሳልጨነቅ ሳትሁ፤ አሁን ግን ቃልህን
ጠበቅሁ።” ይላል። “እውቀት የሚያስተምረኝና
የሚመክረኝ ሳላጣ ሳይቸግረኝ የማይሆን
ምርጫና ውሳኔ ውስጥ ገባሁ” የሚል
ይመስለኛል ይሄ አባባል።
እውቀት ለማግኘት ከእኛ የተሻለ እውቀት
ያላቸውን ሰዎች በመጠየቅ ለማወቅ ፈቃደኛ
መሆን የምርጫችንና የውሳኔያችን ትክክለኝነት
ላይ ትልቅ ተጽእኖ አለው። በምንመርጠው ላይ
ያለን እውቀት በንባብ ብቻ ስለማይገኝ ከእኛ
ቀድመው በዚያ ህይወት ያለፉትን ልምድና
እውቀት ያላቸውን ማማከር ግድ ይላል።

፫. ይህንን ምርጫ እንድመርጥ
ያስገደደኝ/ያስወሰነኝ
ተጽእኖ
የፈጠረብኝ ነገር ምንድነው?
የንጉስ ዳዊት ልጅ አምኖን በክፉ መካሪ
ምክንያት የገዛ እህቱን ያስነወረበት ታሪክ
እጅግ አሳዛኝ እና አስተማሪም ነው። የንጉስ
ሰለሞን ልጅ ሮብአምም የሽማግሌዎችን ምክር
ትቶ የቢጤዎቹን ምክር በመስማቱ መንግስቱ
ከእርሱ ተነጥቆ ለጎረቤቱ ተሰጠበት።
በሰዎች ማለትም በጓደኛ፣ በቤተሰብ፣
በሌሎችም ዙሪያችን ባሉ ሰዎች ግፊት ምክንያት
የምንወስነው
ወይንም
የምንመርጠው
ምርጫ ሆነ በራሳችን የተሳሳተ ተነሳሽነት
የምንመርጠው ምርጫ አያዛልቅም (ኢዮብ
34፥3)። ማንኛውም ሰው ካልተጠነቀቀ
በሚያየውና በሚሰማው ነገር ተገፋፍቶ
የተሳሳተ ነገር ሊመርጥ እንደሚችል የታወቀ
ነው (ምሳሌ 3፥31)።

፬. የእግዚአብሔር ምርጫ ለእኔ
ሕይወት ምንድነው? እንዴትስ ማወቅ
እችላለሁ?”
የሰዎችንም የራሳችንንም ግፊት ትተን
ራሳችንን ልንጠይቀው የሚገባው ትልቁ
ጥያቄ “የእግዚአብሔር ምርጫ ለእኔ ሕይወት
ምንድነው? እንዴትስ ማወቅ እችላለሁ?”
የሚል መሆን አለበት። የእግዚአብሔር
የዘመናት ጩኸት የሰው ልጆች የእርሱን ምርጫ
እንዲመርጡለት ነው። “መልካም ባልሆነው
መንገድ፥ አሳባቸውን እየተከተሉ፥ ወደሚሄዱ
ወደ ዓመፀኛ ሕዝብ ቀኑን ሁሉ እጆቼን
ዘረጋሁ።” ኢሳ. 65፥2። የሚያስደስተውም
ነገር ሰዎች እርሱን ደስ የሚያሰኘውን ሲመርጡ
ነው። “እግዚአብሔር ሰንበቴን ስለሚጠብቁ
ደስ የሚያሰኘኝንም ነገር ስለሚመርጡ ቃል
ኪዳኔንም ስለሚይዙ ጃንደረቦች እንዲህ
ይላልና…” ኢሳ. 56፥4።
ከላይ እንደተመለከትነው ሰው ከእግዚአብሔር
ፈቃድ ውጪ የሆነን ነገር የሚመርጠው
አንድም ባለማወቅ፣ ቢያውቅም በእውቀት
እና በማድረግ መካከል ያለው ልዩነት ትልቅ
በመሆኑ በስንፍናና በቸልተኝነት ምክንያት
ነው። ስንፍናና ቸልተኝነት ያወቅነውን ነገር
እንዳንተገብር እንቅፋት የሚሆኑብን ነገሮች
ናቸው።
የእግዚአብሔር ፈቃድና አሳብ በባህሪው
“የሰላም አሳብ” ኤር 29:11፣ “በጎና ደስ የሚያሰኝ
ፍጹምም የሆነ” ሮሜ 12፥2 ነውና ይህ ፈቃድ
የሚታወቅባቸው መንገዶችን የእግዚአብሔር
ቃል አስቀምጦአል። ከነዚህም ውስጥ በጸሎትና
በጾም ፊቱን በመፈለግ (መዝ. 37፥5፣ አሞጽ
5፥14)፣ በእግዚአብሔር ቃል (መዝ. 143፥10፣
40፥8)፣ በእግዚአብሔር ባሪያዎች (2ኛ ዜና
20፥20) ጥቂቶቹ ናቸው።
ደስ የሚያሰኘውን ፈቃዱንና አሳቡን
እንድንመርጥ እግዚአብሔር ይርዳን! 

ያነበቡትን ለሌሎች
ያካፍሉ!
ማንበብ ለማይችሉ፦
በማንበብ ለሌሎች
መታነጽ የበኩልዎን
ይወጡ!

ወዳጅ ሆይ!

ለዘላለም ድኅነት የሆነው የማይለወጠው
ቅዱስ ወንጌል (ማርቆስ 16፥8)

እንዲህ ይላል!
1. ከሁሉ በላይ የሆነ፣ የሁሉም አባት
አንድ ብቸኛ እግዚአብሔር አለን!
(ማር. 12፥29-30፣ ኤፌ. 4፥6)
2. በማይታየው
ባህሪ
ማለትም
በአምላክነቱ መንፈስ ነው፣ በሁሉ
ስፍራ የሚኖር ነው! (ሮሜ 1፥20፣
ዮሐ. 4፥24)
3. እኛን ለማዳን በስጋ ተገልጦ መጣ
አማኑኤል (እግዚአብሔር ከእኛ ጋር)
ሆነ! (ማቴ 1፥23፣ 1 ጢሞ 3፥16)
4. ከስሞች ሁሉ በላይ የሆነው ሕዝቡን
ከኃጢአታቸው የሚያድን ስም
ኢየሱስ ነው! (ማቴ 1፥21፣ ፊል
2፥9)
5. ይህ ታላቅ ስም የአባት (የአብ)
የልጅ (የወልድ) የመንፈስ ቅዱስ
ስም በመሆኑ የመለኮት ስም ነው!
(ማቴ. 28፥19፣ ሐዋ. 2፥38፣ ዮሐ.
5፥43)
6. ኢየሱስ በስሙ ንስሐ እና የኃጢአትን
ስርየት ይሰጣል! (ሉቃስ 24፥47)
7. የኃጢአት ስርየት በኢየሱስ ክርስቶስ
ስም በመጠመቅ የሚገኝ ነው! (ሐዋ
2፥38)
8. ሰው ወደ መንግስተ ሰማይ ለመግባት
የግድ ከውኃ እና ከመንፈስ ዳግመኛ
መወለድ አለበት! (ዮሐ 3፥5)
9. በክርስቶስ የሚያምኑ ሁሉ ዳግመኛ
ከውኃ እና ከመንፈስ ከማይጠፋው
ዘር ሊወለዱ ይገባቸዋል! (1 ጴጥ
1፥23)
10. የእግዚአብሔርን
መንግስት
የሚወርሱ የእግዚአብሔር ልጆች
ብቻ ናቸው! (ዮሐ. 1፥12 ፣ሮሜ
8፥17)
11. የእግዚአብሔር
ልጆች
በስሙ
(በኢየሱስ ስም) አምነው የተጠመቁ
እና በመንፈስ ቅዱስ የሚመሩ
ናቸው! (ሮሜ 8፥14፣ ዮሐ 1፥12)
12. ሰይጣንን ፣ኃጢአተኛውን ዓለምን
እና ስጋን የሚያሸንፉ ዳግመኛ
የተወለዱ የእግዚአብሔር ልጆች
ብቻ ናቸው! (1ኛ ዮሐ 5፥4)

