በነፋሱ አቅጣጫ...

በነፋሱ አቅጣጫ...
ጥቃቅን ቀበሮች
የታማኝ አገልጋይነት መገለጫ-ታማኝ መጋቢነት
በእናንተስ እንዲህ አይደለም
አገልግሎትና ጸጋ
የንባብ ልማድዎን ለማዳበር
ዜና ቤተክርስቲያን
የ “ማቴዎስ 28÷19” 28 እውነታዎች
አገልጋይና የጊዜ አጠቃቀም
ጥቂት-ሰለ ምክር አገልግሎት
የመዝሙር አገልግሎት
ታማኝ ረዳት

የእውነት ምስክር
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የእውነት ምስክር

የአዘጋጆቹ መልእክት
እንኳን ለ53ኛው የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን የአገልጋዮች ሴሚናር በሰላም አደረሳችሁ!
ይህች እትም የአገልጋዮች ሴሚናር በሚካሄድበት ወቅት እንደመዘጋጀቷ ሙሉ በሙሉ በሚያስብል ሁኔታ
ትኩረቷን በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በተለያየ ደረጃ እና ዘርፍ ለሚደክሙ አገልጋዮች ይጠቅማሉ
ባልናቸውን ርእሰ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጋለች። ለመጋቢዎች፣ በተለያዩ ደረጃ ላሉ መሪዎች፣ በዝማሬ
አካባቢ እየተጉ ላሉ አገልጋዮች፣ ለአገልጋይ ባለቤቶች፣ ለመስካሪዎች፣ ለአጠቃላይ አገልጋዮች የሚሆኑ
ጽሑፎች በተለያዩ የእግዚአብሔር ሰዎች ተዘጋጅተዋል።
ሁላችሁም ልትረዱት በምትችሉት ሁኔታ የእውነት ምስክር መጽሔት መንፈሳዊ መጽሔት እንደምሆኗና
ጸሑፎቿም የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት እንደማድረጉ፤ የአንድ ወቅት ነገር ብቻ ሳይሆን መልእክቶቿ
ጊዜ የማይሽራቸውና እርስ በርስ ልንተናነጽበት፣ እንደ ማስተማሪያም ልንጠቀምባቸው የምንችልባቸው
ናቸው።
ያነበብነውን ለሌሎች ባካፈልን ቁጥር የእኛም ማስተዋል እየጠለቀና የማስታወስ ችሎታችን ይጨምራልና
ለሌሎች መታነጽ ይሆን ዘንድ ያነበብነውን ለሌሎች ማካፈልን አንርሳ! አገልግሎታችን በሚፈለገው ደረጃ
እንዲያድግና እንዲሰፋ በጸሎታችሁ አስቡን። አስተያየትና የሚያንጽ ጽሑፍ ያላችሁ በተጠቀሰው አድራሻ
ብትጽፉልን ይደርሰናል።
የጌታ ኢየሱስ ጸጋ ከሁላችን ጋር ይሁን!

የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን
የእውነት ምስክር መጽሔት በ 1981
ዓ.ም መታተም የጀመረች ሲሆን በተለያዩ
ምክንያቶች ህትመቶቹ በተከታታይነት
ለመታተም አልቻሉም። እግዚአብሔር
ቢፈቅድ ብንኖርም በዓመት አራት ጊዜ ያህል
ይታተማል ብለን እናምናለን።
2ኛ ዓመት ቁጥር 2
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አሳታሚ
የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን

በውስጥ ገጾች...

አዘጋጆች

2

4

8

በነፋሱ አቅጣጫ...

ጥቃቅን ቀበሮች

ከዝግጅት ክፍሉ

ወንጌላዊ ደረጀ ከበደ

የታማኝ አገልጋይነት
መገለጫ...

ቢሾፕ ኢሳያስ አሻ
ወ/ም ብርሃኑ በቀለ
ወ/ም ወሰነ ኃይሉ

ቄስ ታዬ እንግዳ

የገጽ ቅንብር

10

11

13

ወ/ም ወሰነ ኃይሉ

በእናንተስ እንዲህ
አይደለም

አገልግሎትና ጸጋ

የንባብ ልማድዎን
ለማዳበር

ፊደል ለቀማ

ቢሾፕ አንዱአለም ብርሃኑ

ቄስ አለማየሁ ያያ

ወ/ም ብርሃኑ በቀለ

ከዝግጅት ክፍሉ

ህትመት ክትትል

14

16

19

ወ/ም ብርሃኑ በቀለ

ዜና ቤተክርስቲያን

የ “ማቴዎስ 28÷19”
28 እውነታዎች

አገልጋይና የጊዜ
አጠቃቀም

የኮምፒውተር ጽሑፍ

ከዝግጅት ክፍሉ

ቄስ ኤልያስ ሽባባው

ቄስ ጥበቡ አስፋው

እህት አስቴር አበበ
እህት አማረች ከበደ

21

22

26

ጥቂት-ሰለ ምክር
አገልግሎት

የመዝሙር አገልግሎት

ታማኝ ረዳት

ከዝግጅት ክፍሉ

ወንድም ዮሐንስ ሃይሉ

እህት አለሚቱ ጥላሁን

እህት እታገኝ ክፍሌ
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ርዕሰ አንቀጽ
በነፋሱ አቅጣጫ...
 ዝግጅት ክፍሉ
Edward Gibbon የተባለ እንግሊዛዊ
ጸሐፊ “ነፋሳት እና ማዕበሎች ሁልጊዜ ችሎታ
ካላቸው መርከበኞች ጎን ናቸው።” የሚል
ከሁለት ምዕተ ዓመት በላይ ታዋቂ የሆነ አባባል
አለው። (The winds and the waves are
always on the side of the ablest navigators.)። ማንኛውም መርከበኛ ወደ ትክክለኛ
አቅጣጫ ለመቅዘፍ የንፋስ አቅጣጫን እና
ፍጥነትን ማንበብ ይጠበቅበታል። የነፋሱን
አቅጣጫና ፍጥነት ማወቁ ሸራዎችንና ሌሎች
የመርከቡን መቅዘፊያዎች ለማስተካከል
ያስችለዋል። በተለይ ደግሞ መርከበኛው ነፋሱ
ወደሚጓዝበት አቅጣጫ የሚቀዝፍ ከሆነ ጉዞው
በተሳካ ሁኔታ ይደመደማል።
በቀድሞ ዘመን የነበሩ መርከቦች በውስጥ
ከሚያንቀሳቅሳቸው
ሞተር
ወይንም
ከሚጠቀሙት መቅዘፊያ በተጨማሪ ሸራን
ይጠቀሙ ነበር። ጥቅማቸውም በተለያየ
አቅጣጫ የሚመጣውን ነፋስ በመሰብሰብ
መርከቡ ሊደርስ ወዳሰበበት ቦታ ለመጓዝ
እንዲረዳው ማድረግ ነው (ሐዋ. 27፥40)።
በዚህ
ዘመን
የተጠራን
አገልጋዮች
በእግዚአብሔር መንግስት እርሻ ውስጥ
ውጤታማ ለመሆን አንዱ መንገድ መንፈስ
ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን በመስማት
የአገልግሎታችንን “ሸራ” ማስተካከል ነው።
ቤተክርስቲያን መንፈስ ለአብያተክርስቲያናት
የሚለውን ለአገልጋዮቿ የምታስተላልፍበት
አንዱ መንገድ ልዩ ልዩ የትምህርትና
ሥልጠና ፕሮግራሞች ማዘጋጀትና በጊዜው
ያለውን የእግዚአብሔር ፈቃድ በትምህርት
መግለጥ ነው። በዚህም በያዝነው 2014
ዓ.ም ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር እርሻ
ውስጥ ተጠምደው ላሉ መጋቢዎች ከ30
በላይ በሚሆኑ የተለያዩ ማእከላት አሁን
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ላለንበት ዘመን የሚመጥኑና ትኩረት ተደርጎ
ሊሰራባቸው በሚገቡ ርእሰ ጉዳዮች ዙሪያ
ስልጠና ሰጥታለች።
የትምህርቱ አጠቃላይ ጭብጥ የመጨረሻውን
ዘመን በመዋጀት፣ ወንጌልን ወዳልዳኑት
በማድረስና
ቤተክርስቲያንን
ለመነጠቅ
በማዘጋጀት ላይ ትኩረት አድርጎ የነበረ ሲሆን
የተነሱት ሃሳቦች በአጭሩ ቀጥሎ ቀርበዋል።

የመጨረሻውን ዘመን መዋጀት
በኤፌ.5፥15-17 ላይ ያለውን “እንግዲህ እንደ
ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን
እንዴት እንድትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ፤
ቀኖቹ ክፉዎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ። ስለዚህ
የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ
ሞኞች አትሁኑ።” የሚለውን ቃል ስንመለከት
ዘመናት ሁሉ የየራሳቸው መልካምና ክፉ
ሁኔታዎች የሚኖራቸው እንደመሆናቸው
ዘመናቱን ሊዋጁ የሚችሉት በጥበብ፣
በማስተዋልና በጥንቃቄ እየተመላለሱ የጌታን
ፈቃድ አውቀው የሚፈጽሙ የእግዚአብሔር
ሰዎች ናቸው። የዘመኑ ሁኔታዎች ማንንም
ሊያሞኙ የሚችሉ ስለሆኑ ማስተዋልና
መጠንቀቅ እጅግ በጣም አስፈላጊ ይሆናል።
የምጥ ጣር መጀመሪያ የሆኑት ክፉ ክስተቶች
እየተፈጸሙበት ያለውን የመጨረሻውን
ዘመን መዋጀት የምንችለው የጌታን ፈቃድ
በማስተዋልና በመፈጸም ነው። ቤተክርስቲያን
ዘመኑን የምትዋጀው ለጌታ በመገዛት፣
በክርስቲያናዊ አኗኗርና ታላቁን ተልዕኮ
እየፈጸመች ለመነጠቅ በመዘጋጀት ነው። የእኛ
የቤተክርስቲያን መሪዎችና አገልጋዮች ድርሻ
ደግሞ ቤተክርስቲያንን ለክርስቶስ ማዘጋጀት
ነው።

ከፍጥረታዊያን ሰዎች ተለይቶ የጌታ የኢየሱስ
ክርስቶስ የመሆን ጅማሬው ከትዕዛዛቱ ሁሉ
ፊተኛይቱ የሆነችውን “ጌታ አምላካችን አንድ
ጌታ ነው” የምትለውን ማወቅና በእምነት
መቀበል ቢሆንም ይህን ጌታ በፍጹም ልብ
በፍጹምም ነፍስ በፍጹምም አሳብ በፍጹምም
ኃይል መውደዱና ለዚህ ጌታ መገዛት ከሌለ
ማወቁና ማመኑ ብቻውን በቂ አይሆንም።
ቤተክርስቲያን ለክርስቶስ እንድትዘጋጅና
እንድትነጠቅ መሪዎችዋ፣ አገልጋዮችዋና
ምዕመናን በቅድስናና በጽድቅ እንዲኖሩ
ግድ ይሆናል። ጌታ ኢየሱስ ዳግመኛ ሲመጣ
የፊተኛውን ትንሳኤ ሊያገኙና በቅጽበት ዓይን
ተለውጠው ሊነጠቁ ያሉት ቅዱሳን ብቻ
ናቸው።
ቤተክርስቲያን ለክርስቶስ ስትዘጋጅ በክርስቶስ
ያገኘችውን የአካል አንድነት እየጠበቀች
ሊሆን ይገባል። የክርስቶስ አካል የሆነችው
ቤተክርስቲያን ልትነጠቅ ያለችው አንድ አካል
በመሆን እንጂ በተናጠል የሚነጠቅ ብልት
የለም። ስለዚህ የቤተክርስቲያን መሪዎችና
አገልጋዮች የአካል አንድነትን ሊጠብቁና
ሊያስጠብቁ ይገባቸዋል።
ከመጨረሻው ዘመን ክፉ ክስተቶች አንዱ
ጣዖታትን የባሕል ካባ አልብሶና አስጎምጅቶ
ማቅረብ ስለሆነ ቤተክርስቲያን የትኛው
ባህል፤ የትኛው ደግሞ የባህልን ካባ እንዲለብስ
የተደረገ ጣዖት እንደሆነ የመለየትና ራሷን
ከጣዖታት ርኩስት የመጠበቅ ሃይማኖታዊ
ግዴታ አለባት። የክርስቶስ አካል ብልቶች ሁሉ
በምንም መልኩ ቢሆን ጣዖታትን ከማምለክ
እየሸሹ ራሳቸውን ለክርስቶስ ሊያዘጋጁ
ይገባል። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት
ለቅዱሳን በጻፉት መልዕክት ለጣዖት ከተሠዋ
እንዲርቁ አዝዘዋል (የሐዋ.ሥራ 15፥28-29፤
21፥25፣ 1ኛቆሮ. 8፥1-4፣10፥28)። ለጣዖት
የታረደውን መብላት የበለዓም ትምህርትና
የሚያስነቅፍ ነው (ራዕይ 2፥20)፡፡ የክርስቶስ
አካል ብልቶች ለሕያውና ለእውነተኛ አምላክ
ያገለግሉ ዘንድ ከጣዖቶች ወደ እግዚአብሔር
ዘወር ያሉ ናቸው። ስለዚህ እውነተኛውን አንድ
አምላክ ብቻ እንጂ በምንም መልኩ ጣዖታትን
ሊያገለግሉ አይችሉም (1ኛ. ተሰ. 1፥9-10)።
ሌላው የመጨረሻው ዘመን መገለጫ በልዩ
ልዩ ሁኔታዎች መለያየት ነው። ከእነዚህም
አንዱ በዘር ወይም በጎሳ መለያየት ሲሆን
ቤተክርስቲያን ከማንኛውም ዓይነት መለያየት
ጋር ሳትተባበር ራሷን ለጌታ ለኢየሱስ
ክርስቶስና ለመነጠቅ ማዘጋጀት ይኖርባታል።
ቤተክርስቲያን ከነገድ ሁሉ፣ ከቋንቋም ሁሉ
ከወገንም ሁሉ ከሕዝብም ሁሉ በጌታ በኢየሱስ
ክርስቶስ ደም የተዋጁ ሰዎች ለእግዚአብሔር
መንግስትና ካህናት የተደረጉባት የክርስቶስ
አካል ስለሆነች (ራዕይ 5፥9፤10) በውስጥዋ

የእውነት ምስክር
ልትለያይ አትችልም፤ በውጭ ከሚፈጠረው
መለያየትም ጋር ልትተባበር አትችልም።
የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን
ብልቶች የሆኑት ሁሉ በጥምቀት ክርስቶስን
ሲለብሱና አንዱን ቅዱስ መንፈስ ሲጠጡ
አይሁዳዊነታቸው፣
ግሪካዊነታቸው፣
ባሪያነታቸው፣ ጨዋነታቸው፣ ወንድነታቸው፣
ሴትነታቸው፣ ወዘተ ሳይለያያቸው አንድ
የክርስቶስ አካል ስለተደረጉ ከመለያየት ጋር
ሊተባበሩ አይገባቸውም (ገላ.3፥27-28፣ 1ኛ
ቆሮ. 12፥12-25)።
ዘርን፣ ጎሳን ቋንቋን እና የመሳሰሉትን መሠረት
አድርገው
በቤተክርስቲያን
መለያየትን
የሚፈጥሩ እንዲሁም በውጭውም ከሚኖረው
መለያየት ጋር የሚተባበሩ ቢኖሩ ለክርስቶስ
የማይሆኑ፣ ለመነጠቅ የማይችሉና ለመንግሥተ
ሰማያት ወራሽነት የማይበቁ ይሆናሉ።
መለያየትን የሚያስተናግዱ የመጨረሻውን
ዘመን መዋጀት የማይችሉና የጌታን ፈቃድ
የማያስተውሉ ሞኞች ስለሆኑ ራሳቸውን
ለክርስቶስ ለማዘጋጀትና ለመነጠቅ አይችሉም።
መንፈሳዊ መሪዎችና አገልጋዮች ለራሳችን
መለያየትን የማናስተናግድ ሆነን የምናገለግለው
የእግዚአብሔር
መንጋም
መለያየትን
እንዳያስተናግድ አጥብቀን እያስተማርን
ለክርስቶስ ማዘጋጀት ይገባናል።
ቤተክርስቲያን ራሷን ለክርስቶስና ለመነጠቅ
ስታዘጋጅ ልታደርግ ከሚገባት ነገሮች አንዱ
በጸሎት መትጋት ነው። በጸሎት መትጋትን
የሚያስገድዱ ብዙ ምክንያቶች እንዳሉ
የታወቀ ሲሆን ከዚህም ውስጥ አንዱ ባለንበት
የመጨረሻው ዘመን ላይ እየመጣ ካለው የምጥ
ጣር መጀመሪያ ከሆነው ልዩ ልዩ መከራና ፈተና
ለማምለጥ እና በጌታ በኢየሱስ ፊት ለመቆም
እንድንችል ነው። የቤተክርስቲያን በጸሎት
የመትጋት አስፈላጊነት አንድም ወደ ፈተና
ላለመግባት፣ የማይቀር ሆኖ ለሚደርስ ፈተና
ደግሞ እግዚአብሔር መውጫን እንዲያደርግ
ፊቱን ለመፈለግ፤ በምድር ሁሉ ላይ ሊመጣ
ካለው ከክፉ ሁሉ ለማምለጥ፤ በጌታ ፊት
ለመቆም የሚያስችል ዝግጅት ለማድረግ እና
የጌታ መምጫ ጊዜ ስለማይታወቅ ለመጠንቀቅ
ነው።

የመጨረሻው
ዘመን
መንፈሳዊ
እንቅስቃሴና የወንጌል ስርጭት
ዘመናት ሲለወጡ ሁኔታዎችም አብረው
ይለወጣሉ፤
ለየዘመኑ
የተነገረውና
የተጻፈው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትንቢትም
ይፈጸማል። እግዚአብሔር ግን አይለወጥም፤
የእግዚአብሔር ተስፋ ቃልም ከንቱ ሆኖ
አይቀርም። በማንኛውም ዘመን ቢሆን
በፍጹም ልብ ሲፈለግ እግዚአብሔር
ይገኛል፤ የተሰፋ ቃሉንም ይፈጽማል።
ስለሆነም አጥቢያ አብያተክርስቲያናት ሁሉ

የእግዚአብሔርን ተስፋ ቃል ይዘው ወንጌልን
በአካባቢያቸው፣ በቅርንጫፍ ሰበካቸው እና
በሌሎችም ምድረ-በዳዎች ለማሰራጨት ቢተጉ
የሚድኑ ብዙ ነፍሳት አሉ። ስለዚህ አጥቢያ
አብያተክርስቲያናትና ቅርንጫፍ ሰበካዎች
በአካባቢያቸውም በሌሎች ምድረ-በዳዎችም
ወንጌልን ለማሰራጨት መትጋትና ማትጋት
ይጠበቅባቸዋል።
የእግዚአብሔርን ተስፋ ቃል ብናምንና
ከተሞክሮአችንም
ማስተዋል
ብንችል
ከየአካባቢው በእውነት ወንጌል ሊድኑ የሚችሉ
ብዙ ነፍሳት አሉ። አጥቢያዎችና ቅርንጫፍ
ሰበካዎች በሚያገለግሏቸው ምዕመናንና
በበረከታቸው ላይ ብቻ ከማተኮር አልፈው
ስለ ወንጌል ሁሉን ወደ ማድረግ ቢያተኩሩ ጌታ
ኢየሱስ የሚድኑትን ዕለት ዕለት በዳኑት ላይ
ይጨምራል (ሐዋ. 2፥42-47)። ምንም እንኳን
የአብያተክርስቲያናት መጋቢዎችና ኃላፊዎች
የእግዚአብሔርን መንጋ የመመገብ፣ የመጠበቅና
የመጎብኘት ኃላፊነት እንዳለባቸው የታወቀ
ቢሆንም ያልዳኑትን ወደ መዳን ለማድረስ፣
ወንጌልን ለማሰራጨት የመትጋትና የማትጋት
ኃላፊነትም እንዳለባቸው ሊታወቅ ይገባል።
ይህ ታላቅ ተልዕኮ ያልደረሰባቸው ለወንጌል
ምድረበዳ የሆኑ ብዙ ቦታዎች በኢትዮጵያ
ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ቅርንጫፍ ሰበካ
አካባቢዎች እና በሌሎችም የዓለም አገሮች
አሉ። ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ መስበክና
ስለ ወንጌል ሃይማኖት መጋደል የክርስቶስ
አካል (የቤተክርስቲያን) ብልቶች ሁሉ
የኅብረት ሥራ እንጂ የቤተክርስቲያን ጥቂት
መሪዎች፣ የመጋቢዎች ወይም የጥቂት
ወንጌላዊያን ብቻ አይደለም።
ወንጌልን
በምድረበዳዎች ማሰራጨትና አዳዲስ አጥቢያ
አብያተክርስቲያናትን መትከል የአካሉ ብልቶች
ተባብረው የሚያከናውኑት ተግባር ነው።
ጌታ ኢየሱስ ለቤተክርስቲያን የሰጠው ታላቁ
ተልዕኮ ሊሳካ የሚችለው መሪዎች በራዕይ፣
በመንፈስ ቅዱስ ምሪት፣ በዕቅድና በማስተባበር
ተልዕኮውን ሲያስፈጽሙ፣ የስብከተወንጌል
አገልግሎት ጥሪና ጸጋው ያላቸው ለጌታ
ጥሪ ራሳቸውን አሳልፈው ሰጥተው ወደ
ምድረበዳው ሄደው ወንጌልን ሲሰብኩ እና
አጥቢያ አብያተክርስቲያናት ደግሞ የኋላ ደጀን
ሆነው ስለ ወንጌል ሁሉን ሲያደርጉ ነው።
በዚህ በመጨረሻው ዘመን ቤተክርስቲያን
በተልዕኮዋ ላይ እንድታተኩር የእግዚአብሔር
መንፈስ ቤተክርስቲያናችንን በተደጋጋሚ
እያሳሰበ ነው። ለዚህ ምላሽ መስጠት
ከሁላችንም ይጠበቃል። ስለዚህ በያዝነው
የአገልግሎት ዓመትም ሆነ ጌታ ኢየሱስ
በሚሰጠን በቀጣዮቹ ዓመታት ወንጌልን
በምድረበዳዎች ለማሰራጨትና አዳዲስ

አጥቢያዎችን ለመትከል መትጋትና ማትጋት
ይገባናል።

ወንድሞች ሆይ ምን እናድርግ?
ዳዊት ልጁ አቤሴሎም ከሞተ በኋላ ወደ ዙፋኑ
ለመመለስ ባሰበበት ወቅት ሳቤኤ የሚባል
ሰው ዳዊትን እንዳይቀበሉ የእስራኤልን ሰዎች
ልብ አሸፍቶ ነበር። ይህንን ነገር ለመቀልበስ
አሜሳይን “የይሁዳን ሰዎች ሁሉ በሦስት ቀን
ውስጥ ጥራልኝ፥ አንተም አብረህ በዚህ ሁን”
አለው። አሜሳይም የይሁዳን ሰዎች ሁሉ ይጠራ
ዘንድ ሄደ፤ ነገር ግን እርሱ የተቀጠረውን ቀን
አሳልፎ ዘገየ።
ዳዊት ይህ ነገር እንዳልተሳካ ሲያውቅ
ተዋጊዎችን ይዞ ሳቤኤን እንዲያመጣለት
የኢዮአብን ወንድም አቢሳን አዘዘው።
በጉዞአቸው ላይ አሜሳይን መንገድ ላይ
ሲመለስ ባገኙት ጊዜ ኢዮአብ ይህቺን አጋጣሚ
በመጠቀም ለወንድሙ ተበቅሎ በሰይፍ
እንደወጋው፤ ወድቆም በደሙ ላይ ይንከባለል
እንደነበር በ2ኛ ሳሙኤል 20 ላይ እናነባለን።
በዚህ ክስተት ውስጥ እንደሚታየው በዚያ
የእስራኤልን መንግስት ለማዳን በሚደረግ
ርብርብ ውስጥ ሰዎች የግላቸውን አጀንዳ
ያስፈጽሙ ነበር። ወደ ሰልፍ የሚያቀናው ህዝብ
ሁሉ ዓይኑን ከዋናው አላማ በማንሳት በደሙ
ላይ የሚንከባለለውን አሜሳይን ለማየት ይቆም
ነበር። 2ኛ ሳሙ. 20፥11-13
ይህ ታሪክ አንድ ትምህርት ጥሎልን ያልፋል።
ሰይጣንም ሆነ የሰው ድካም በአንድ ትኩረት
ልናደርግበት ከሚገባ የእግዚአብሔር ጉዳይ
ላይ እይታችንን እንድንነቅልና በሌላ ነገር
ላይ ጊዜያችንና ጉልበታችንን እንድንጨርስ
ያደርገናል።
መልካሙ ዜና ግን መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት
የሚናገረው ነገር ሲኖር በፊታችን የሚወጣና
ተራሮችን ትክክል የሚያደርግ፥ የናሱን
ደጆች የሚሰብርና የብረቱን መወርወሪያዎች
የሚቆርጥ ኢየሱስ መኖሩ ነው። እኛ ትኩረት
ልናደርግበት ከሚገባን የእግዚአብሔር ጉዳይ
ላይ ዓይናችንን ሳናነሳ ብንጸና እርሱ ታማኝ ሆኖ
ከእኛ ጋር ይሰራል! በሚያስፈልገን ጊዜ የሚረዳ
ጸጋ፣ የሚያስችል መንፈስ ከሰማይ ይለቀቃል፣
መላእክት ይተባበራሉ። እግዚአብሔርም እርሱ
ራሱ እንደ ፈቀደ በምልክትና በድንቅ ነገር በልዩ
ልዩ ተአምራትም፥ መንፈስ ቅዱስንም በማደል
አብሮ ይመሰክራል። ስለዚህ ማተኮር በሚገባን
የጊዜው የእግዚአብሔር ጉዳይ ላይ እናተኩር!
ዘመኑን በመዋጀት ቤተክርስቲያንን ለንጥቀት
የምናዘጋጅበትና በታላቅ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ
ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ የምናደርስበት ዘመን
ይሁንልን!
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የእውነት ምስክር



መንፈሳዊ
ሕይወት
ጥቃቅን ቀበሮች
 ወንጌላዊ ደረጀ ከበደ
“ወይናችን አብቦአልና የወይናችንን ቦታ
የሚያጠፉትን ቀበሮች፥ ጥቃቅኑን ቀበሮች
አጥምዳችሁ ያዙልን።” መኃ. 2÷15
“ከእንቅልፍ የምትነሡበት ሰዓት አሁን እንደ
ደረሰ ዘመኑን እወቁ፤ ካመንንበት ጊዜ ይልቅ
መዳናችን ዛሬ ወደ እኛ ቀርቦአልና።” ሮሜ
13÷11
በመኃ. 2÷15 ላይ ባለው የእግዚአብሔር
ቃል ክፍል እንደምናየው ወይን ሲያብብ ፍሬ
ማፍራቱ አይቀርምና ይህ እንዳይሆን የወይኑን
ቦታ የሚያጠፉ “ቀበሮችና ጥቃቅን ቀበሮች”
እንዳሉ እናያለን። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ
ቀበሮ በተጠቀሰበት ክፍል በሙሉ በክፋትና
በተንኮል ምሳሌነት የሚታወቅ በተፈጥሮው
እጅግ ተንኮለኛ የሆነ አውሬ ነው።
በሉቃ. 13÷32 ላይ እንደምናየው ኢየሱስ
ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረበት ጊዜ እንኳ
ሊገድለው ተንኮል ለሚሸርብበት ሄሮድስ
የተናገረው ቃል “ሄዳችሁ ለዚያች ቀበሮ እነሆ
ዛሬና ነገ አጋንንትን አወጣለሁ በሽተኞችን
እፈውሳለሁ በሶስተኛው ቀን እፈጽማለሁ
በሉአት” ያለበት መንፈስ በቀበሮ የተመሰለውን
የክፋትና የተንኮል መንፈስ አሠራር ገላጭ ነው።
ቀበሮ በተፈጥሮ የወይን ፍሬ አይበላም ነገር
ግን ወደ ወይን እርሻ ውስጥ በመግባት እረፍት
በሌለበት ሁኔታ የወይኑን ተክል በመወዝወዝ
ፍሬው ረግፎ እንዲወድቅ በማድረግ ለጥፋት
ብቻ የሚሠራ አውሬ ነው።
በእግዚአብሔር ቃል ቀበሮ እንደ ሰይጣን
አሰራር ተንኮለኛ መሆኑ በተገለጸበት መልኩ
እንዲሁ ወይንና የወይን ቦታም በእግዚአብሔር
ዘንድ እጅግ የተወደደ የእግዚአብሔር ንብረት
እንደሆነ ተገልጦ እናገኛለን።

4

በኢሳ. 5÷1-7 ላይ እንደምናየው እግዚአብሔር
“የወይን ቦታዬ” ብሎ የጠራውን ፍሬያማ
ስፍራ ምን ያህል እንደሚጠብቀውና
እንደሚንከባከበው ተገልጿል። ይህ የወይን ቦታ
የእስራኤል ቤት ማለትም በዚህ ዘመን ወይም
በአዲስ ኪዳን መንፈሳዊ እስራኤል የሆነው
በክርስቶስ ደም የተዋጀና ዳግም ተወልዶ
የዳነው የእግዚአብሔር ህዝብ ሲሆን ወይኑ
ደግሞ መዳናችን ነው ።
ስለዚህ የቤተክርስቲያን የዘመኑ ትግል በወይን
ቦታና በቀበሮ መካከል የሚደረግ ትግል
እንደሆነ መረዳት ይኖርብናል።
ወይኑ በጣም ውድ ከመሆኑ የተነሳ ቀበሮች
እንዳይገቡ ለወይኑ ቦታ ዙሪያውን በማጠር
ከፍተኛ ጥበቃ ይደረግለታል። በመሆኑም
ትላልቆቹ ቀበሮች በሩ (መዝጊያው) በጥብቅ
ከተዘጋ ወደ ወይኑ ቦታ መግባት አይችሉም፤
ነገር ግን ጥቃቅን ቀበሮች በሚያገኙት ልዩ ልዩ
ክፍተት ወይም ቀዳዳ እየተሽለኮለኩ ይገባሉ።
ስለዚህ ከትልልቆቹ ቀበሮች ይልቅ ጥብቅ
ጥበቃና ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ለጥቃቅኑ
ቀበሮች ይሆናል ማለት ነው ።
በመሆኑም ከላይ በሮሜ. 13÷11 ላይ ባለው
የእግዚአብሔር ቃል ክፍል እንደምናየው
መዳናችን ወደ እኛ በቀረበ ቁጥር ሰይጣን
ከእግዚብሔር መንግስት ሰውን የሚያርቅበት
አሰራር እየረቀቅ ይመጣል።
በቤተክርስቲያን ግልጽ ሆነው ሊታዩ የሚችሉ
ኃጢኣቶች ማለትም እንደ መግደል፣ ማመንዘር፣
መስረቅ ፣ ጣኦት ማምለክ ወዘተ.... የመሳሰሉት
በአማኞች ህይወት ከታዩ እነርሱን ለይቶ
ለማስወገድ አስቸጋሪ ስለማይሆን ያጠፋው
ይገሰፃል፣ ይመከራል፣ ንስሐ ይገባል ነገር ግን
“ጥቃቅን ቀበሮ”’ የተባሉ የማይታዩና ህይወትን

የሚጎዱ ኃጢኣት የማይመስሉ የጽድቅ
እንቅፋቶች በመኖራቸው እነርሱን አጥምዶ
መያዝ በጣም አስፈላጊ ነው።
በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ጥቃቅን ቀበሮች
ተብለው ሊገለጹ የሚችሉ በርካታ እንቅፋቶች
ቢኖሩም ለጊዜው ግን በዚህ ጽሁፍ ከዚህ በታች
የተዘረዘሩትን ስድስት በቀላሉ የማይስተዋሉ
ነገር ግን በአማኞች ህይወት ከፍተኛ ጥፋት
የሚያደርሱ የጽድቅ እንቅፋቶችን እናያለን።
እነርሱም ስንፍና ወይም ታካችነት፤ ቸልተኝነት፣
ግድየለሽነት፣ ዝንጉነት፣ ተስፋ መቁረጥ፣
እምነት ማጣትና ፍርሃት ናቸው።
እነዚህ የተጠቀሱት የጽድቅ እንቅፋቶች
በእግዚአብሔር ቃል ሲፈተሹ በሰው ህይወት
ውስጥ መንፈሳዊ ሃይልን ነጥቀው ባዶ
የሚያስቀሩ ናቸው። አንድ ከጭቃ የተሰራ ቤት
አምሮና ደምቆ ውብ ሆኖ እየታየ የተሰራበት
አካባቢ ምስጥ ያለበት ቦታ ከሆነ ውጪው
መልካም ሆኖ ይታያል እንጂ ውስጡ ተበልቶ
(ባዶ ሆኖ) አንዳች ነገር ተጠግቶ ቢገፋው
ጠቅላላ የሚወድቅ ይሆናል። እነዚህ የጽድቅ
እንቅፋቶችም እንዲሁ ህይወታችንን ባዶ
የሚያስቀሩ ለተለያዩ ኃጢኣቶች አልፈን
እንድንሰጥ የሚያደርጉ ናቸው።
በመሆኑም እነዚህ ጥቃቅን ቀበሮች የመዳናችን
አጥፊና ጎጂዎች በመሆናቸው ከህይወታችን
በብርቱ መከላከል አለብን።

1) ስንፍና ወይም ታካችነት
መዝ. 14÷1 እና መዝ. 53÷1 ላይ “ሰነፍ በልቡ፦
አምላክ የለም ይላል” ተብሎ ተጽፏል።
ምሳ. 19÷3 ላይ ደግሞ “የሰው ስንፍና መንገዱን
ታጣምምበታለች፥ ልቡም በእግዚአብሔር ላይ
ይቈጣል።” ይላል።

የእውነት ምስክር
ስንፍና የሰውን የህይወት መንገድ ያበላሻል
እንዲሁም ሰነፍን ሰው ስንፍናው ጠማማ
ያደርገዋል። ክርስቲያን ስንፍናን በቶሎ
ማስወገድ ሳይችል ቀርቶ በስንፍና እየጨመረ
ሲሄድ ለምን እግዚአብሔር ቀላል መንገድ
አይጠቀምም? በሚል በልቡ በእግዚአብሔር
አሠራር ላይ ይነሳል፤ በስንፍናው ምክንያትም
ለራሱ የሚቀለውን አቋራጭ መንገድ
ይፈላልጋል፣ ያን ጊዜም በራሱ መንገድ
ላይ በመጓዝ መልካም የሆኑ ተግባራትን
ላለመፈጸም ምን ችግር አለው? ወደሚል
ሰበብ ይሻገራል ፤ባይጸለይ ምን ችግር አለው?
ለምን መስዋዕትነት ያስፈልጋል? እያለ ቀስ
በቀስ በልቡ እግዚአብሔር የለም ወደማለት
ይደርሳል።
ይህ ዘመን ምን ያህል ስንፍና በሰው ላይ ቤቱን
ሰርቶ እንዳለ በየቤታችን ፀልዮ ለመተኛት
ያለውን ፈተናና ጭንቅ ማስተዋል በቂ ነው።
ስንፍና ወይም ታካችነት፡- መስዋዕትነትን፣
መጣርን፣ መትጋትን የሚጠላ ማንነት ነው።
እግዚአብሔር ደግሞ ከእኛ የሚፈልገው
መስዋዕትነት ትጋት የሚጠይቅ አገልግሎት
ነው።
“እንግዲህ፥ ወንድሞች ሆይ፥ ሰውነታችሁን
እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ሕያው
ቅዱስም መሥዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ
በእግዚአብሔር ርኅራኄ እለምናችኋለሁ፥
እርሱም ለአእምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ
ነው።” (ሮሜ 12÷1)
አገልግሎት የተባለ በሙሉ ለእግዚአብሔር
የሚቀርበው መስዋዕትነት በመክፈል ነው፤
እንዲህ አይነቱን መስዋዕት እግዚአብሔር
በሚገባ ያሸተዋል ዋጋ የተከፈለበት ስለሆነም
ይቀበለዋል።
በሉቃስ 12÷37 ላይም “ሲተጉ የሚያገኛቸው
እነዚያ ባሪያዎች ብፁዓን ናቸው” ይላል
ስንፍና ለእግዚአብሔር መንግስት እንዳንበቃ
የሚያደርግ ትልቅ የጽድቅ ጠላት ነው።በማቴ.
25÷1
ያለውን ታሪክ ስንመለከት ከ10
ቆነጃጅት 5ቱን ውጪ ያስቀራቸውና
በጨለማ እንዲጣሉ ያደረጋቸው ስንፍና
ነው። ዘይት መግዛትና በየጊዜው ለመሙላት
ሰነፉና ራሳቸውን አንቅተው (አዘጋጅተው)
መጠንቀቅ አቃታቸው፣ ስንፍና አሸነፋቸውና
መጨረሻቸው ሞት ሆነ። ትጋት እየቀጠለ
የሚሄድ ሂደት እንጂ የሚቆም ወይም ጨረስኩ
የሚባልበት ጉዳይ አይደለም፤ ስራን ሰርቶ
የሚፈፅም እግዚአብሔር ብቻ ነው።
በሐዋ. 2÷46 ላይ ደግሞ በየቀኑ በአንድ ልብ
ሆነው በፀሎት እየተጉ ሲቀጥሉ የሚድኑ
ነፍሳት በሐዋርያት ላይ ይጨመሩ እንደነበር

እናያለን። እንግዲህ ሐዋርያትንም ስንመለከት
በሕይወታቸው ትጋት እንጂ ስንፍና እንደሌለ
እናያለን፤ ከእነርሱም የመዳንን ወንጌል ብቻ
ሳይሆን የትጋት ህይወታቸውንም ጭምር
መማር ይገባል።
ምሳ. 12÷24 ላይ “የትጉ እጅ ትገዛለች የታካች
እጅ ግን ትገብራለች” ተብሎ እንደተጻፈ ታካች
ሰው ከታካችነቱ የተነሳ ባሪያ እንጂ ጌታ መሆን
አይችልም።
በትጋታችን መጠን እንገዛለን በስንፍናችንም
ምክንያትም ያለንን እንሸጣለን።
በዘፍ. 32÷6-7 “እናንተ በዚህ ትቀመጣላችሁ
እግዚአብሔር
ወደሚሰጣቸው
ምድር
እንዳይሻገሩ የእስራኤልን ልጆች ልብ ለምን
ታደክማላችሁ” ይህ ቃል ሁለቱ የእስራኤል
ነገዶች በመውረሻቸው ሰዓት ሰንፈው
በመቀመጣቸው የሌሎችን የእስራኤል ነገዶች
ልብ ስላደከሙ ነው የተነገረው፤ ዛሬም
በቤተክርስቲያን ያለ ሰነፍ ለራሱ ብቻ ሳይሆን
ሌሎችንም ስለሚያደክም ፀንተን ይህን
የፅድቅ እንቅፋት ከእያንዳንዳችን ህይወት
ማባረር አለብን። እንዴት ሳንገድል፣ ሳንሰርቅ፣
ሳንዘሙት በስንፍና እንሞታለን?

2) ቸልተኝነት ወይም ነገ ይደርሳል
ባይነት
ይህ ደግሞ ሌላው ኃጢኣት የማይመስል
የጽድቅ እንቅፋት ነው። ሰይጣን ዋና አላማው
ቢሆንለት ከጅምሩ እኛን መዳንን እንዳንቀበል
መከልከል ካልቻለ ደግሞ የመጨረሻ ትግሉ
መዳንን እንዳንወርስ እንቅፋት በመፍጠር
ከእግዚአብሔር መንግስት ማጉደል ነው።
ይህን ከሚያደርግባቸው አሠራሮቹ አንደኛውና
አደገኛው ቸልተኝነትን ወይም ይደርሳል
ባይነትን በእኛ ውስጥ ማኖር ነው።
እግዚአብሔር የራሱን ሥራ የሚሰራው
በመደበው ጊዜ ውስጥ ነው፣ በዚያ ውስጥ ደግሞ
የእኛ የስራ ድርሻ አለ፤ ለእኛም የሚከፈለን
የመዳናችን ዋጋ ያለው በዚያ ውስጥ ነው።
የእግዚአብሔር ቃል በኢዮብ 31÷14
“እግዚአብሔር በተነሳ ጊዜ ምን አደርጋለሁ?
በጎበኘኝ ጊዜስ ምን እመልስለታለሁ?” ይላል፤
እግዚአብሔር በህይወታችን የሚሰራበት ጊዜ
አለ ያቺን ጊዜ ማሳለፍም ኪሳራ ነው።
አይሁዶች በምርኮ አገር ባሉበት ዘመን
እግዚአብሔር በአይሁድ ላይ የደረሰውን መከራ
የሚበቀልበት ጊዜ ደረሰና ሃማን በአይሁድ
ላይ አንቀሳቀሰው። በዚያች አገር ላይ ያሉ
አይሁዶች በምድር ላይ እንዲጠፉ በንጉስ
ማህተም የተረጋገጠ የማይሻር አዋጅ ታወጀ፤
ይህ ጊዜ ግን የአይሁድ መጥፊያ ጊዜ ሳይሆን

እግዚአብሔር አይሁድ ጠላቶቹን እንዲበቀል
ያዘጋጀው የስራ ጊዜ ነበር።
በአስቴር 4÷13-14 ላይ እንደ ተፃፈው ይህ ጊዜ
የንጉስ ሚስት ሆና ወደ ቤተመንግስት ለገባቸው
ለአይሁዳዊቷ ለአስቴር ትልቅ የስራ ጊዜ ነበርና
መርዶኪዮስ.”በዚህ ጊዜ ቸል ብትይ ዕረፍትና
መዳን ለአይሁድ ከሌላ ስፍራ ይሆንላቸዋል
አንቺና የአባትሽ ቤት ግን ትጠፋላችሁ” በማለት
ሲያስጠነቅቃት እናያለን።
አስቴርም በዚህ ጊዜ ቸል ሳትል ወደ ግዳጅዋ
በመግባቷ
እግዚአብሔር በእርሷ በኩል
ለአይሁድ መዳንን ሲያደርግ እናያለን። ነገር
ግን አስቴር በዚህ በእግዚአብሔር የስራ
ጊዜ ቸል ብትል በቃሉ ላይ እንደተጻፈው
ለእርሷና ለአባቷ ቤት ጥፋት ይሆንባቸው
ነበር። ቸልተኝነት ህይወትን እስከማሳጣት
የሚደርስ ጥፋት የሚያደረስ፣ ለማዳን ከሆነ
የእግዚአብሔር አሠራርም የሚያጎድል ጠንቅ
መሆኑን ማወቅ ይኖርብናል።
በማቴ. 24÷33 “እንዲሁ እናንተ ደግሞ ይህን
ሁሉ ስታዩ በደጅ እንደ ቀረበ እወቁ።” ተብሎ
እንደተጻፈው ጊዜውን አውቀንና ቸልተኝነትን
አስወግደን በጊዜው ማድረግ ያለብንን በትጋት
እያደረግን መዳናችን ልንፈጽም ይገባናል።

3) ግድ - የለሽነት
የእግዚአብሔር ቃል በዘዳ. 32÷9 ሲናገር
“የእግዚአብሔር እድል ፈንታ ህዝቡ ፣ያዕቆብ
የርስቱ ገመድ ነው።” ይላል፤ በዘፀ. 19÷59 ላይም “ከህዝብ ሁሉ የተመረጠ ርስት
ትሆኑልኛላችሁ” ብሎ ሲናገር እናያለን።
እግዚአብሔር ዋጋ ከፍሎ የራሱ ላደረገው
ህዝቡ ግድ የሚለውና ለርስቱ ቀናተኛ የሆነ
አምላክ ነው (ኢሳ. 52÷5፣ ዘፀ. 20÷6፣ ያዕ.
4÷5)።
እንደዚሁም የእግዚአብሔር ህዝብ ግድየለሽ ሳይሆን ለማንኛውም የእግዚአብሔር
ጉዳይና ለቤተክርስቲያን ግድ ኖሮት በኃላፊነት
በተቆርቋሪነት መኖር እንዳለበት የእግዚአብሔር
ቃል ያስተምረናል። (ቲቶ 2÷14)
ከዚህ እውነት ተነስተን የዘመኑን መልክ
ስናጤን አብዛኛው አማኝ ለእግዚአብሔርና
ለቤተክርስቲያን ጉዳይ ግድየለሽ በመሆን
እሁድ ወደ አምልኮ ስፍራ ከመሄድ ያለፈ
በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ስለሚከናወነው
የእግዚአብሔር ስራ ጉዳይ እኔንም ይመለከተኛል
በሚል የኃላፊነት መንፈስ መትጋትን ተነጥቋል፤
ይህም ኃጢኣት የማይመስል የጽድቅ እንቅፋት
እየሆነ መጥቷል።
የእኛ ዋና ጉዳይ መሆን ያለበት ለነፍሳችን
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በምርኮ አገር የነበረው ነህምያ ለእግዚአብሔር
ህዝብ ምን ያህል ተቆርቋሪና የእግዚአብሔር
ህዝብ ጉዳይ ግድ የሚለው ሰው እንደነበር
በነህ. 1÷1-11 ላይ እናያለን። እርሱ በንጉስ ቤት
ጠጅ አሳላፊ ሆኖ በሰላም ሲኖር ሳለ ከይሁዳ
የመጡ ሰዎች ስለኢየሩሳሌም መፍረስና
ስለበሮቿ መቃጠል፣ ከምርኮ የተረፉት በታላቅ
መከራ ውስጥ እንዳሉ ሲነግሩት እኔ በሰላም ነው
የምኖረው ይሄ የእኔ ጉዳይ አይደለም አላለም፤
ነገር ግን የእግዚአብሔር ቤትና ህዝብ ጉዳይ
ግድ ብሎት በራሱ ላይ ፆም ፀሎት አወጀ፣
በእግዚአብሔር ፊት አያሌ ቀን በጸሎት ወደቀ፣
እግዚአብሔርም ሰማው፣ ተከናወነለትም።
ዛሬ የግላችን ጉዳይ ካልሆነ የእግዚአብሔር
ቤትና የቤተክርስቲያን ጉዳይ የማይሰማን፣ የእኛ
ሲሞላ ብቻ የምናመሰግን የእኛ ሲጎድል ብቻ
ፆም ፀሎት የምንይዝ ስንቶቻችን እንደሆንን
ራሳችንን እንጠይቅ !
የግል ጉዳያችን መሳካት ትልቅ ስኬት ቢሆን
ኖሮ እንደ ሙሴ የተሳካለት ሰው አልነበረም።
ምክንያቱም ከተጣለበት ወንዝ ወጥቶ ንጉስ
ቤት ገብቶ የንጉስ የልጅ ልጅ ተብሎ ያደገ
የተሳካለት ሰው ነው። ነገርግን የእርሱ ስኬት
ከእግዚአብሔርና ከእግዚአብሔር ህዝብ
ጉዳይ ተለይቶ ባዶ ስለነበረ በዕብ. 12÷23-27
እንደተገለፀው የንጉስ የልጅ ልጅ መባልን ትቶ
ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መከራን መቀበልን
መምረጡ የመጨረሻ መልካም ስኬት የሆነውን
የህይወት ብድራት ለመቀበል አስችሎታል።
እኛም በግል ኑሮ ስኬት ከምናገኘው ብድራት
ይልቅ በቤተክርስቲያን በምንወጣው ኃላፊነት
(ግዴታ) የምናገኘው የዘለዓለም ብድራት
ይልቃልና ቆም ብለን ማስተዋል ይኖርብናል።
ሐዋርያው ጳውሎስም በ2ኛ ቆሮ. 5÷1315 ላይ “እብዶች ብንሆን፥ ለእግዚአብሔር
ነው፤ ባለ አዕምሮዎች ብንሆን፥ ለእናንተ
ነው። ይህን ስለቆረጥን የክርስቶስ ፍቅር ግድ
ይለናልና፤ አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ፤ እንግዲያስ
ሁሉ ሞቱ፤ በሕይወትም ያሉት ስለ እነርሱ
ለሞተውና ለተነሣው እንጂ ወደ ፊት ለራሳቸው
እንዳይኖሩ ስለ ሁሉ ሞተ።” በማለት ጌታ
ኢየሱስ ራሱን አሳልፎ የሰጠን ለእርሱ ብቻ
እንድንኖር በመሆኑ በእርሱ ሞት መዳንን
አግኝቶ ለርሱና ለቤተክርስቲያን ግድ የሌለው
ሰው በእግዚአብሔር ዘንድ ምን ያህል አሳዛኝ
ሰው መሆኑን ያስታውቀናል።

6

 በቤተክርስቲያን የሞላውም ይሁን
የጎደለው ግድ የማይሰጠን!
 ነፍሳት ዳኑ አልዳኑ የማይሰማንና
የማይቆረቁረን!
 አገልግሎት ተጠናከረ ወይ ደከመ
ምንም ግድ የሌለን!
 ስለቤተክርስቲያን
እንደ
እግዚአብሔር ቤተሰብ የምናውቀው
ጉዳይ ከሌለ በእውነት የክርስቶስ
አካል ነን ወይ? ይህን ጥያቄ ራሳችንን
በመጠየቅ በየግላችን ያለንን ህይወት
ማስተዋል ተገቢ ነው።

”

መዳን ቤዛ የሆነው የኢየሱስ ክርስቶስና የእርሱ
ሙሽራ የሆነችው የቤተክርስቲያን ጉዳይ መሆን
ሲገባው ሰይጣን የመጨረሻው መድረሻችንን
የመንግስተ ሰማይን ጉዳይ ወደኋላ አስቀርቶና
ግድየለሽ አድርጎን አላፊ በሆነ ልዩ ልዩ የግልና
የኑሮ ጉዳያችን ተጠምደን የእግዚአብሔር ቤት
ጉዳይ ግድ የማይሰጠን እንድንሆን አድርጎናልና
ከዚህ አደገኛ ወጥመድ መላቀቅ አለብን።

የሚያፈስ እቃ ነው።
ዝንጉነት የግድየለሽነት ውጤት በመሆኑ
ግድየለሽ ሰው የሚሰማውን ሁሉ ይረሳል፣
በዚህም ምክንያት ውስጡ ባዶ ነው፤ ቢሰበክ፣
የእግዚአብሔር ቃል ቢነገረው ልብ ብሎ
የሚወስደው ነገር ስለሌለው ሁሌ ባዶ ነው፤
ባዶ ነገር ደግሞ ሲገኝ ማንም የራሱን ቆሻሻ
ይደፋበታል።
የእግዚአብሔር ቃል በኢዮብ 13÷16 ላይ “ነገር
ግን መንገዴን በፊቱ አፀናለሁ፣ ዝንጉ ሰው በፊቱ
አይገባምና” ስለሚል በዚህ በመጨረሻው ዘመን
ብዙ የእግዚአብሔር መልዕክት ይተላለፋል
ነገር ግን መርሳትና መዘንጋት በርትቷልና ሰው

በግል ኑሮ ስኬት ከምናገኘው ብድራት ይልቅ
በቤተክርስቲያን በምንወጣው ኃላፊነት (ግዴታ)
የምናገኘው የዘለዓለም ብድራት ይልቃል።

ይህ የመጨረሻው ዘመን ሰው ለነፍስ መዳን
እንኳን ግድ የማይሰጠው መንግስተ ሰማይና
ገሀንም እሳት በፊት እንዳለ እንኳን ማስተዋል
ያጣበት ጊዜ ሆኗል።
በሐጌ 1÷4-5 ላይ “በውኑ ይህ ቤት ፈርሶ
ሳለ እናንተ ራሳችሁ ብትሸለሙ ቤታችሁ
ለመኖር ጊዜው ነውን?” ስለሚል ለፈረሰው
የእግዚአብሔር ቤት ግድ ሳይሰጠን የእኛን የግል
ጉዳይ ስናሳድድ በዚህ በመጨረሻው የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም መምጣት ላይ ሆነን ጉድ
እንዳንሆን ለእግዚአብሔር ቤትና ለመዳናችን
ጉዳይ ግድየለሽ እንዳንሆን ያስፈልጋልና ይህንን
ኃጢኣት የማይመስል የፅድቅ ጠላት ከላያችን
ልናባርር ይገባል።

4) ዝንጉነት ወይም መርሳት
ዝንጉነት ከግድየለሽነት የሚመነጭ የፅድቅ
እንቅፋት ነው፤ ሰው ግድየለሽ ሲሆን ነገሮችን
ሁሉ ይዘነጋል ወይም ይረሳል።
ኢዮብ 34÷30 “ይህም ዝንጉ ሰው እንዳይነግሥ፥
ሕዝቡንም የሚያጠምድ እንዳይኖር ነው።”
ዝንጉን ሰው እግዚአብሔር ምንም እንዲያደርግ
አይተማመንበትም፤ እንኳን እግዚአብሔር
ለከበረ አገልግሎት የሚጠቀምበት ይቅርና
ሰው እንኳ የራሱን ውድ ነገር “በእገሌ በኩል
አትላክ እርሱ ዝንጉ ነው ይጥልብኛል” ይላል።
ዝንጉ ሰው የከበረ ነገር መያዝ እንደማይችል

”

ጥንቁቅና ንቁ መሆን አልቻለም፤ በመሆኑም
ባዶ ሆነን የጠላት መጠቀሚያ እንዳንሆን ይህን
የፅድቅ ጠላት አጥብቀን መዋጋት ይኖርብናል።
የእግዚአብሔር ቃል በኢሳ. 10÷5-6 ዝንጉ ሰው
ለጠላት አሠራር ተላልፎ እንደሚሰጥ “ለቍጣዬ
በትር ለሆነ፥ የመዓቴም ጨንገር በእጁ ላለ
ለአሦር ወዮለት! እርሱንም በዝንጉ ህዝብ
ላይ እልከዋለሁ...” በማለት ያስጠነቅቀናልና
ከዝንጉነት (መርሳት) ተላቀን በጥንቃቄና
በማስተዋል እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳን።

5) ተስፋ መቁረጥ
የክርስቲያን
ህይወት
የተቋጠረው
በእግዚአብሔር የተስፋ ቃል ላይ በመሆኑ
ሰይጣን መዳናችንን የሚነጥቀው እግዚአብሔር
የሰጠንን የተስፋ ቃል አሻግረን እየተመለከትን
እንዳንፀና በማሰናከል ነው።። ነፍሳችን
እንድትዝል የሚያደርግ ዋና የፅድቅ ጠላትም
ተስፋ መቁረጥ ነው ።
መጽሐፍ ቅዱስ በማቴ. 24÷13 “እስከ
መጨረሻ የሚፀና እርሱ ይድናል” ስለሚል
መዳናችን የተቋጠረው ተስፋ በተሰጠን ላይ
እስከመጨረሻ በመጽናት እንደሆነ ማወቅ
ይኖርብናል።
በዘዳ. 15÷6 ላይ “እግዚአብሔር ተስፋ
እንደሰጠህ ሁሉ ይባርክሃል” በማለት
እግዚአብሔር ከሰጠን ተስፋ አንዲት ሳትጎድል

የእውነት ምስክር
ከጠበቅን የበረከት ወራሽ እንደምንሆን
ያረጋግጥልናል። ነገር ግን ችግሩ ያለው መጠበቁ
ላይ ነውእንጂ እግዚአብሔር ተስፋ እንደሰጠን
እንዲሁ መባረኩ አይቀርም።
በዕንባቆም
2÷1 ላይ “በመጠበቂያዬ
ላይ እቆማለሁ በአምባ ላይ እወጣለሁ
የሚናገረኝንም ስለ ክርክሬም የምመልሰውን
አውቅ ዘንድ እመለከታለሁ።” ተብሎ
እንደተጻፈው የምንፀናበት መጠበቂያ ማማችን
የእግዚብሔር የተስፋ ቃል ነው፣ ሰይጣን ለእኛ
የተነገረውን የተስፋ ቃል መለወጥ አይችልም፣
ነገር ግን አንድ የሚችለው ነገር አለ እርሱም
እኛን ከመጠበቂያችን ተስፋ አስቆርጦ ማስነሳት
ነው። ስለዚህ እንደ አብርሃም እና እንደሌሎች
የእግዚአብሔር ቅዱሳን ፀንተን የተስፋውን
ቃል ከምንጠብቅበት ከፍታ ላይ ላለመውረድ
ፅናት (መፅናት) ይጠይቃል፤ተስፋ ኃይላችንና
መቆሚያችን ነውና። በዕብ. 11÷11 ላይ
ስንመለከት “ተስፋ የሰጠው የታመነ እንደሆነ
ስለቆጠረች ሳራ ራሷ ደግሞ ዕድሜዋ እንኳ
ካለፈ በኋላ ዘርን ለመፀነስ ኃይልን በእምነት
አገኘች።” ይላል፤ዛሬ ጠላት ብዙ ሰውን ተስፋ

የእስራኤላውያን
ከግብጽ
የመውጣት
ጉዞ ታሪክም የሚያስረዳን ይህንኑ ነው፤
እግዚአብሔር ለእስራኤል በማይሻር የተስፋ
ቃሉ “ማርና ወተት ወደምታፈሰው አገር
አገባችኋለሁ” እያለ እነርሱ ግን የተስፋ ቃሉን
እየተጠራጠሩ በመንገድ ላይ ተስፋ በመቁረጥ
እየደከሙ እንደገና “አለቃ ሾመን ወደ ግብጽ
እንመለስ” እስኪሉ ድረስ እግዚአብሔር
ከሰጣቸው የተስፋ ቃል ወድቀው ብዙዎች
ምድረ-በዳ ቀሩ። ዛሬም እግዚአብሔር ተስፋ
ወደሰጠን ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ለመድረስ
ተስፋውን መጨበጥ አለብን እንጂ ከተስፋ ቃል
ላይ አንውረድ ።
የአብርሃም ታሪክ የሚነግረንም ተስፋ የሰጠው
“በይስሐቅ ዘር ይጠራልሃል “ በመሆኑ እርሱ
ተስፋውን ብቻ መያዝ ሲገባው በሳራ ሃሳብ
አመንጪነት ወደ አጋር ገብቶ የወለደው ልጅ
ለዛሬ ዓለም ላለችበት ሁኔታ ክፉ እንቅፋት
ሆኗል።
የእግዚአብሔር ቃል በዕብ. 6÷17-18 ላይ
“ስለዚህም እግዚአብሔር፥ የተስፋውን ቃል
ለሚወርሱ ፈቃዱ እንደማይለወጥ አብልጦ

”

የክርስቲያን ህይወት የተቋጠረው
በእግዚአብሔር የተስፋ ቃል ላይ በመሆኑ
ሰይጣን መዳናችንን የሚነጥቀው
እግዚአብሔር የሰጠንን የተስፋ ቃል አሻግረን
እየተመለከትን እንዳንፀና በማሰናከል ነው።

ለማስቆረጥ ከመጠበቂያው ላይ “ውረዱ በቃ የት
አለ? መቼ ሆነ?” እያለ ይታገላል የእኛም መልስ
መሆን ያለበት ግን በዕንባቆም 2÷3 እና በዕብ.
10÷37-39 እንደተገለፀው “የእግዚአብሔርን
ፈቃድ አድርጋችሁ የተሰጣችሁን የተስፋ ቃል
እንድታገኙ መፅናት ያስፈልጋችኋል። ገና
በጣም ጥቂት ጊዜ ነው ሊመጣ ያለው ይመጣል
አይዘገይምም ፃድቅ ግን በእምነት ይኖራል ወደ
ኋላም ቢያፈገፍግ ነፍሴ በእርሱ ደስ አይላትም
እኛ ግን ለፍሳቸውን ሊያድኑ ከሚያምኑት ነን
እንጂ ወደ ኋላ ከሚያፈገፍጉት አይደለንም”
የሚለው የቃሉ ምክር መሆን ይኖርበታል።
እግዚአብሔር የሰጠንን የተስፋ ቃል ለማግኘት
መፅናት እንጂ ተስፋ መቁረጥ የለብንም፤
የክርስቲያን ሽንፈትም ሆነ የማሸነፍ ቁልፉ
የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል ነው። ክርስቲያን
የሚያሸንፈው በእግዚአብሔር ተስፋ የተሞላ
ጊዜ ነው፣ በተመሳሳይ የክርስቲያን ሽንፈት
ተስፋ የቆረጠ እለት መሆኑን እንወቅ።

መቼ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ? እስከ መቼስ
እታገሣችኋለሁ?” ይላል።
እግዚአብሔር በቃሉ የተናገረውን፣ አድርጉ
ያለውን እርሱ ሊሠራ በቃሉ ተስፋ አድርጎ
የሰጠንን
መጠራጠር
እግዚአብሔርን
የሚያስመርር ትልቁ የጽድቅ ጠላት ነው።
ሙሴ ከነዓንን ሳያይ በምድረ-በዳ የቀረበት
ምክንያት አለማመንና ጥርጥር እንደሆነ በዘኁ.
20÷7-13 ተጽፎልናል። በዕብ. 11÷6 ላይ
እንደተፃፈውም “ያለእምነት እግዚብሔርን ደስ
ለማሰኘት አይቻልም”።
በራዕ. 21÷7-8 ላይም “ድል የሚነሣ ይህን
ይወርሳል አምላክም እሆነዋለሁ እርሱም
ልጅ ይሆነኛል። ዳሩ ግን የሚፈሩና የማያምኑ
የርኵሳንም የነፍሰ ገዳዮችም የሴሰኛዎችም
የአስማተኛዎችም ጣዖትንም የሚያመልኩ
የሐሰተኛዎችም ሁሉ ዕድላቸው በዲንና በእሳት
በሚቃጠል ባሕር ነው፤ ይኸውም ሁለተኛው
ሞት ነው።”
እንግዲህ አለማመን ወደገሃነም እሳት የሚጥልና
ለዘለዓለም ሞት የሚሰጥ ጥቃቅን ቀበሮ መሆኑን
ተረድተን ዛሬ እንደገና ራሳችንን በመንፈስ ቅዱስ
ኃይል አዘጋጅተን ከአለማመንና ከፍርሃት ነጻ
ወጥተን ወደ እምነት ከፍታ መሻገር ይገባናል።
እንዴት ባለማመንና በፍርሃት የተነሳ ከነፍሰ
ገዳዮች ጋር ወደ ሲኦል እንወርዳለን? እንዴት
ከአስማተኞች ጋር እንዴት ከሴሰኞች ጋር ወደ
ገሃነም እንጣላለን ?

”

ሊያሳያቸው ስለ ፈቀደ፥ እግዚአብሔር ሊዋሽ
በማይቻል በሁለት በማይለወጥ ነገር፥ በፊታችን
ያለውን ተስፋ ለመያዝ ለሸሸን ለእኛ ብርቱ
መጽናናት ይሆንልን ዘንድ፥ በመሓላ በመካከል
ገባ፤ ይህም ተስፋ እንደ ነፍስ መልሕቅ አለን”
በማለት ተስፋ የትም እንዳንሄድ ከእግዘአብሔር
ጋር የተጣበቅንበት የነፍስ መልህቅ እንደሆነ
እናያለን። በቤቱ ህይወታችንን የሚያፀናና
የሚያቆመን የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል ነው
በተስፋው ቃል ታስረን እንኑር፤ ተስፋ መቁረጥ
ከተባለ ከዚህ ጥቃቅን ቀበሮ አምልጠን
በኢየሱስ ፊት ለመቆም ኢየሱስ ይርዳን።

6) አለማመንና ፍርሃት
የእግዚአብሔር ቃል በዕብ. 3÷16-19 ላይ
እንደሚያስተምረን አለማመን በምድረ- በዳ
የሚስቀር ጠንቅ (ጠላት) ነው።
በማቴ. 17÷17 ላይ “ኢየሱስም መልሶ፦
የማታምን ጠማማ ትውልድ ሆይ፥ እስከ

ታላቁን
ተልዕኮ
በማር.
16÷15–18
ላይ “እንዲህም አላቸው፦ ወደ ዓለም
ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ
ስበኩ።ያመነ
የተጠመቀም
ይድናል፥
ያላመነ ግን ይፈረድበታል።ያመኑትንም
እነዚህ ምልክቶች ይከተሉአቸዋል፤ በስሜ
አጋንንትን ያወጣሉ፤ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ፤
እባቦችን ይይዛሉ፥የሚገድልም ነገር ቢጠጡ
አይጎዳቸውም፤ እጃቸውን በድውዮች ላይ
ይጭናሉ እነርሱም ይድናሉ።” ይላል። ይህ
ለማንኛውም አማኝ የተሰጠ ቃል ኪዳን ነው
ታዲያ እኛ በዚህ ዘመን በዚህ የእምነት ከፍታ
ላይ ነን? ኢየሱስ በቃሉ ባስቀመጠን ከፍታ ላይ
እምነታችን መቀመጥና መታየት አለበት።
ያለማመንና ፍርሃት ለቤተክርስቲያናችን ከፍታ
ትልቅ ጠንቅና የጽድቅ ጠላት ነው፤ ፍርሃትና
ጥርጥር ያለበት ያለማመን ከምዕመን ሁሉ
ተወግዶ እምነት ስር ከሰደደ ጌታ ኢየሱስ
በቤተክርስቲያን ከበረ ማለት ነው።
እነዚህንና መሰል በጥቃቅን ቀበሮች የተመሰሉ
የፅድቅ እንቅፋቶችን አስወግደን ለእኛ ፍፁም
መዳን፣ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን! 
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የእውነት ምስክር



መጋቢነት

የታማኝ አገልጋይነት መገለጫ- ታማኝ መጋቢነት
 ቄስ ታዬ እንግዳ
ጌታችን ኢየሱስ ስለ ታማኝ አገልጋይ በተናገረው
ክፍል ላይ ትኩረት ሰጥቶ ያነሳው የመጋቢነት
ሃላፊነት ነው።
“እንኪያስ ምግባቸውን በጊዜው ይሰጣቸው
ዘንድ ጌታው በቤተ ሰዎች ላይ የሾመው ታማኝና
ልባም ባሪያ ማን ነው? ጌታው መጥቶ እንዲህ
ሲያደርግ የሚያገኘው ያ ባሪያ ብፁዕ ነው፤”
ማቴ. 24፥45-46
ይህንን ቃል ጌታ ኢየሱስ የተናገረው
ለደቀመዛሙርቱ ስለመጨረሻው ዘመንና ስለ
መምጣቱ ምልክቶች በተናገረበት ምዕራፍ
(ማቴ. 24፥1-51) መደምደሚያ ላይ መሆኑ
አሁን ባለንበት የመጨረሻው ዘመን ምልክቶች
ሁሉ እየተፈጸሙ ባሉበት ዘመን የእግዚአብሔር
አገልጋዮች ቃሉን ለመመገብ ያለባቸውን አደራ
በትልቅ ትጋት መፈጸም እንዳለባቸው ለማሳሰብ
ነው።
የመጨረሻውን ዘመን ፈታኝና ተገዳዳሪ
ሁኔታዎች ሁሉ የእግዚአብሔር መንጋ አሸንፎ
በድል ለመቆም እና ለመነጠቅ ለመብቃት
የእግዚአብሔር ቃል ዋናው አቅም ነው። (ማቴ.
7፥24-27)
ጌታችን ኢየሱስ ለሐዋርያት ከሰጣቸው 2
የመጨረሻ ተልዕኮዎች አንደኛው ወንጌልን
ላልዳኑት መስበክ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ
የዳኑትን የእግዚአብሔርን ቃል እንደሚገባው
በመመገብ (በማስተማር) የኢየሱስ ክርስቶስ
ደቀመዛሙርት ወይንም በክርስቶስ ሙሉ ሰው
ማድረግ ነው ። (ማቴ. 28፥19፣ ማር. 16፥1516፣ ዮሐ. 21፥15-17)
የእግዚአብሔር መንጋ ከስጋዊነት፣ ከአለማዊነት
ከኃጢአት ነጻ ወጥቶ ወደ መንፈሳዊነት፣ ወደ
ጽድቅና እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ሕይወት
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እንዲደርስ በእግዚአብሔር ቃል እንደሚገባው
መመገብ ያስፈልገዋል። (1ኛ ቆሮ. 3፥1-2፣ 1ኛ
ጢሞ. 3፥14-17፣ ዕብ. 5፥7-14፣ 1ኛ ጴጥ. 2፥13)
ጌታ ኢየሱስ ለሐዋርያው ጴጥሮስ የሰጠው
የመጨረሻ አደራ የእግዚአብሔር መንጋ
በየደረጃው የሚመጥነውን መንፈሳዊ ምግብ
እንዲመግብ ነው። በእንግሊዘኛው ትርጉም
ላይ ጌታ ኢየሱስ ሶስት ጊዜ ደጋግሞ መግብ፣
መግብ፣ መግብ (feed) በማለት በክርስቶስ
ሕጻን ለሆኑት (ግልገሎች) በጉርምስና ላይ
ላሉት (ጠቦቶች) እና ለጎለመሱ (በጎችም)
ቃሉን መመገብ ለጌታ ለኢየሱስ እና ለመንጋው
ያለው እውነተኛ ፍቅር ማረጋገጫ እንደሆነ
ነው። (ዮሐ. 21፥15-17)
ሐዋርያው ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን
በጻፈው
የመጀመሪያ
መልእክቱ
የእግዚአብሔርን አገልጋዮች በእግዚአብሔር
ዘንድ እንደ እግዚአብሔር ምስጢር
መጋቢዎች እንዲቆጠሩ ታማኝ ሆነው መገኘት
እንዳለባቸውም አሳስቧል። (1 ቆሮ. 4፥1-2)
የእግዚአብሔር ባሪያዎች ቃሉን ለእግዚአብሔር
መንጋ ሲመግቡ ለመንጋው የሚያስፈልገውንና
የሚጠቅመውን ሁሉ ምንም ሳያስቀሩ
በየአርእስቱና በየደረጃው መሆን እንዳለበት
ሐዋርያው ጳውሎስ በኤፌሶን ቤተክርስቲያን
ከነበረው መጋቢነት አገልግሎት እንረዳለን።
(ሐዋ. 20፥20-21)
ከእግዚአብሔር መልካም እረኝነት መገለጫዎች
መካከል መዝሙረኛው ዳዊት እንደተናገረው
በለመለመ መስክ ማሰመራት እና በበጎቹ ፊት
መልካም ገበታን ማዘጋጀት ዋነኞቹ ናቸው።
(መዝ. 23፥2፣5)

ቃሉ በ1ኛ ጢሞ. 4፥16 “ለራስህና ለትምህርትህ
ተጠንቀቅ፥ በእነዚህም ጽና፤ ይህን ብታደርግ፥
ራስህንም የሚሰሙህንም ታድናለህና።” እንዳለ
የእግዚአብሔርን ቃል አጥንተን ለምንመራው
መንጋ ብንመግብ እኛንም የምንመግባቸውንም
እንጠቅማለን።
የእግዚአብሔር ቃል፦
* ነፍሳችንን ያድናል (ያዕ. 1፥21፣ 1ኛ
ጢሞ. 4፥16፣ ሮሜ 1፥16፣ 2ኛ ጢሞ.
3፥15)
* መንፈሳዊ ህይወትን ያሳድጋል ( 1ኛ
ጴጥ. 2፥2-3፣ 2ኛ ጴጥ. 3፥18፣ ቆላ.
1፥9-12፣ ፊልጵ. 1፥9-12፣ ፊልጵ. 1፥911፣ 1ኛ ተሰ. 1፥2-3፣ 2ኛ ተሰ. 1፥3፣
ፊልጵ. 4፥7)
* ሕይወታችንን ያነጻል፣ ይቀድሳል (መዝ.
119፥9፣ ዮሐ. 15፥3፣ ኤፌ. 5፥26፣ ኢሳ.
52፥11)
* እውነተኛ
የኢየሱስ
ክርስቶስ
ደቀመዝሙር ወይም ተከታይ ያደርጋል
(ዮሐ. 8፥31፣ ሉቃስ 6፥40፣ ማቴ.
28፥19-20)
* እግዚአብሔርን እንዳንበድል ወይም
ሃጢአትን እንዳንሰራ ይገስጸናል (መዝ.
119፥11፣ 1ኛ ቆሮ. 10፥11፣ 2ኛ ጢሞ.
3፥16-17፣ ምሳሌ 3፥11-12፣ መዝ.
141፥5)
* ከመለኮት ባህሪ ተካፋዮች በተስፋ ቃል
እንድንሆን ያደርጋል (2ኛ ጴጥ. 1፥2-4)
* በነጻነት እንድንኖር ወይም ከሃጢአት
ባርነት ነጻ እንድንወጣ ያደርገናል (ዮሐ.

የእውነት ምስክር
8፥31-32፣ ያዕ. 1፥25፣ ገላ. 5፥1)
* እምነት እንዲኖረን ያደርጋል (ሮሜ
10፥17፣ ዕብ. 4፥2)
* ጥበብን ማስተዋልን ማግኘት እንድንችል
ያደርጋል (መዝ. 119፥130፣ መዝ.
19፥7፣ መዝ. 119፥98-100፣ መሳ. 2፥16፣ ምሳ. 1፥2-7፣ 20-22)

* በቃሉ እውቀት መሞላት የሐሰት
ትምህርቶችን ለመከልከልም ሆነ
ለማፍረስ ወሳኝ ሰለሆነ (ኤር 1፥9-10፣
ኤር. 23፥16-18፣ 25-32፣ ዘዳ. 13፥15፣ ሐዋ. 20፥29-32፣ ማቴ. 7፥15-20፣
ሮሜ. 16፥17-18፣ 2ኛ ጴጥ. 2፥1-3፣ 1ኛ
ዮሐ. 4፥1-6፣ 2ኛ ዮሐ. 7-11)
* ለጸሎታችን መልስ ለማግኘት ያስችለናል

(1ኛ ዮሐ. 3፥22፣ 1ኛ ዮሐ. 5፥14-15፣
ዮሐ. 15፥7)
* ብጽእና ያስገኛል (ራዕይ 1፥3፣ ሉቃስ
11፥28)
* ድንቅን፣ ምልክቶችንና ተአምራትን
ያደርጋል፣ መንፈስ ቅዱስን ያፈሳል።
(ገላ. 3፥5፣ ዕብ. 2፥1-4) 

* የሚያጠነክረንና የሚያጸናን ቃል ነው
(ኢዮብ 17፥9፣ መዝ. 119፥28፣ ሐዋ.
20፥32)
* ክፉውን ሁሉ ለማሸነፍ ብርታትን
የሚሰጠን ቃል ነው (1ኛ ዮሐ. 2፥14፣
ኤፌ. 6፥13-17)
* የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ስራ
ሁሉ የተዘጋጀ እንዲሆን ያደርጋል (2ኛ
ጢሞ. 3፥16-17፣ 1ኛ ጴጥ. 3፥15)
* የእግዚአብሔር ቃል ዲያብሎስን
ለማሸነፍ ያስችላል (ማቴ. 4፥1-11፣
ኤፌ. 6፥10-18)
* በእግዚአብሔር ፊት የማያሳፍር ሰራተኛ
ሆኖ ለመገኘት በቃሉ መታጠቅ ወይም
ቃሉን በትጋት ማጥናት ስለሚያስፈልግ
(2ኛ ጢሞ. 2፥15፣ መዝ. 105፥19)
* በመከራችን ጊዜ መጽናናትን ተስፋን
ስለሚሰጠን (መዝ. 119፥50፣ መዝ.
55፥22፣ ሮሜ 15፥4)
* አአምሮን ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር
ሰላም የሚገኘው በቃሉ በመኖር ብቻ
ስለሆነ (መዝ. 119፥165፣ ኢሳ. 48፥1719፣ ኢሳ. 54፥13፣ ዮሐ. 14፥2)
* ለእግራችን መብራት ለመንገዳችን
ብርሃን የሚሆን ቃል ወይም መለኮታዊ
ምሪትን የምናገኝበት ቃል ስለሆነ (መዝ.
119፥105፣ መዝ. 119፥130፣ ምሳሌ
6፥23)
* ፈታኝ ሁኔታ ሲያጋጥመን ምላሽ
ለመስጠት (መዝ. 119፥42፣ ሉቃስ
12፥11-12፣ 1ኛ ጴጥ. 3፥15፣ ዮሐ.
14፥26)
* ቃሉ በክፉዎች መናፍስት ላይ ስልጣን
ስላለው (ማቴ. 8፥16-17፣ ማቴ. 8፥8፣
ማቴ. 4፥23-25፣ ማቴ. 15፥29-31)
* በሕይወታችን ማእበል (ነፋስና ጎርፍ)
ሲነሳ እንዳንናወጥ ያደርጋል (ማቴ.
7፥24-27፣ ሉቃ. 6፥46-49፣ 1ኛ ቆሮ.
16፥13፣ 1ኛ ቆሮ. 15፥58፣ ኤፌ. 4፥1416)

‘ታካች’ ለሰው ወይስ ለእንስሳ?
በዕብራውያን 6፥11-12 ላይ “ዳተኞች”
እንዳትሆኑ በማለት ቅዱሳንን ባሳሰበበት
ክፍል ላይ የእንግሊዝኛው ቃል “… ye be
not slothful” የሚል ነው። ከዚህ በመነሳት
“slothful” የሚለው ቃል አንዲት “Sloth”
ከምትባል እንስሳ ባህሪ የተወሰደ መሆኑን
እናያለን።
ይህችም መጠኗ ከድመት ትንሽ ከፍ ያለ፣ አራት
እግር ያላት፣ አብዛኛውን ጊዜዋን በዛፍ ላይ
ተዘቅዝቃ ተኝታ የምታሳልፍ አጥቢ እንስሳ
ስትሆን በዓለም ላይ ካሉ አጥቢ እንስሶች ሁሉ
የመጨረሻ ዝግ ብላ የምትሄድ እንስሳ ናት።
* ‹‹ስሎት›› አንድ ሙሉ ቀን ብትሄድ ከ
38 ሜትር በላይ አትሄድም ይባላል።
“ሆምጣጤ ጥርስን፥ ጢስም ዓይንን
እንደሚጐዳ፥ እንዲሁም ታካች
ለላኩት” (ምሳሌ 10፥26)። ታካችን
የላከ እያለቀሰ ማዲያታም ሆኖ ይኖራል
እንደማለት ነው።
* መኖሪያዋ በመካከለኛውና ደቡብ
አሜሪካ ሞቃታማና ደረቅ አየር ባለበት
አካባቢ ሲሆን በቀን ከ 15-20 ሰዓት
ያህል እንደምትተኛ ይነገራል። ከዝሆን
ይልቅ በቅሪተ አካል ፍለጋ የተገኘው
የ‹‹ስሎት›› ቅሪተ አካል ነው። (በመተኛቷ
የመጣ ሳይሆን አይቀርም)። በአማካይ
40 አመት የሚኖሩ ሲሆን ከዚህ ውስጥ
ንቁ ሆነው የሚያሳልፉት 10ሩን አመት
ብቻ ነው። ከመተኛታቸው የተነሳ
በአጋጣሚ ከተደገፉበት ዛፍ ቢወድቁ
ተዘቅዘቀው ይንጠለጠሉና ይተኛሉ።
“ሣንቃ በማጠፊያው ላይ እንደሚዞር፥
እንዲሁ ታካች ሰው በአልጋው ላይ
ይመላለሳል።” ምሳሌ 26፥14፣ “ተግባር

መፍታት እንቅልፍን ታመጣለች፥
የታካችም ነፍስ ትራባለች” (ምሳሌ
19፥15)።
* ‹‹ስሎት›› ምንም እንኳ የተለያየ
አማራጭ ቢኖራትም ከታካችነቷ
የተነሳ ምግቧ ቅጠል ነው። ሁልጊዜ
ቅጠልን ስለሚበሉና ስለማይንቀሳቀሱ
የክብደታቸው 30 በመቶው ሆዳቸው
ነው። “ታካች ሰው አደን ምንም
አያድንም፤ ለሰው የከበረ ሀብት ትጋት
ነው” (ምሳሌ 12፥27)።
* ምንም እንኳ የሚበሉት ነገር ለመፈጨት
የሚከብድ ቢሆንም ‹‹ስሎቶች›› ውሃ
አይጠጡም ። “ታካች ሰው እጁን
ወደ ወጭት ያጠልቃል፤ ወደ አፉም
ይመልሳት ዘንድ ለእርሱ ድካም ነው”
(ምሳሌ 19፥24)።
*

‹‹ስሎቶች›› እንቅስቃሴ በሚያበዙበት
ወቅት የሙቀት መጠናቸው ወደ 20
ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ይወርዳል። “ታካች
ሰው በብርድ ምክንያት አያርስም፤
ስለዚህ በመከር ይለምናል፥ ምንም
አያገኝም”( ምሳሌ 20፥4)።

የሰው ልጅ በነዚህ የ ‹‹ስሎት›› ባህሪያት
እንዳይጠቃ የእግዚአብሔር ቃል ስለታካችነት
አስከፊነት አጥብቆ ይናገራል። አንዳንድ ስለ
እንስሳት መብት የሚከራከሩ ሰዎች ‹‹ስሎት››
በዚህ ባህሪዋ መወቀስ የለባትም ይላሉ።
ለሰው ግን የማይሆኑ ናቸው። ሰው ሰው እንጂ
‹‹ስሎት›› ሆኖ ስላልተፈጠረ የ‹‹ስሎታዊ›› ባህሪ
ታካችነት እንዳይጋባበት ነቅቶ ራሱን መጠበቅ
አለበት! 
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የእውነት ምስክር



በእናንተስ እንዲህ አይደለም!
ቢሾፕ አንዱአለም ብርሃኑ

ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት መካከል ጌታ ኢየሱስ
‹‹ቦአኔርጌስ›› ወይም ‹‹የነጎድጓድ ልጆች››
ብሎ የሰየማቸው (ማር. 3፥17) ወንድማማቾቹ
ያዕቆብና ዮሐንስ በባህሪያቸው ኃይለኞች
እንደነበሩ በሉቃስ 9፥51-56 የተጻፈው ታሪክ
ትንሽ ፍንጭ ይሰጠናል። ወንድማማቾቹ
ጌታ ኢየሱስን አንቀበል ያሉትን ሳምራውያን
‹‹ኤልያስ ደግሞ እንዳደረገ እሳት ከሰማይ ወርዶ
ያጥፋቸው እንል ዘንድ ትወዳለህን?›› ባሉት
ጊዜ ‹‹ምን አይነት መንፈስ ሆነላችሁ!›› ብሎ
ገሰጻቸው። በሌላ ጊዜ ደግሞ ከእናታቸው ጋር
ሆነው ጌታ ኢየሱስ በክብሩ ሲመጣ አንዳቸው
በግራው አንዳቸው ደግሞ በቀኙ እንዲቀመጡ
በእርሷ በኩል ለመኑ። ይህም ትልልቅ ነገርን
ለራሳቸው የሚፈልጉ መሆናቸውን ያሳያል።
ኢየሱስ ለዚህ ጥያቄያቸው የመለሰው መልስ
ግን “በእናንተስ እንዲህ አይደለም!” የሚል
ነበር (ማቴ. 20፥25-28)።
ከዚህ በመነሳት በአገልግሎት ኃላፊነት
ወይም በተለያዩ ደረጃዎች ባሉ የመሪነት
ስራዎች ውስጥ ከባህሪ ጋር ተያይዞ አትኩረን
ልናያቸውና ጌታ ኢየሱስ ቢረዳን ልንሰራባቸው
የሚገቡ አንዳንድ ነጥቦችን ለማየት ወደድን።
ባህሪ ወይም “Character” ከላቲን የተገኘ፣
ትርጉሙም ምልክት ወይም “Mark” የሚል
እና የአንድ ሰው ማንነት የሚታወቅበት
መለያ ምልክት እንደሆነ ቢሾፕ ደጉ ከበደ
‹‹በእግዚአብሔር የተጠራ አገልጋይ ከጅምር
እስከ ፍጻሜ›› በሚል ርዕስ ባቀረቡት መጽሐፍ
ገጽ 183 ላይ ተገልጾአል። ባህሪ ወይም የማንነት
መታወቂያ ምልክት ደግሞ የአገልግሎታችንን
ውጤታማነት የሚወስን ነገር መሆኑም
በመጽሐፉ
ተብራርቶአልና
አንባቢዎች
ደግመው አንብበው እንዲያጤኑት በዚህ
አጋጣሚ ማሳሰቡ መልካም ነው።
ጌታ ኢየሱስ ‹‹በእናንተስ እንዲህ አይደለም!››
ሲላቸው ሁለት ነገሮችን እያነጻጸረ ነበር።
በአህዛብ ወይም በዓለም ያለውን እና በሐዋርያቱ
ዘንድ ሊሆን የሚገባውን እያመለከታቸው
ነበር። መሪዎች፣ ኃላፊዎች ወይም አለቆች፡• በዓለም ወይም በአህዛብ ዘንድ ጌቶች፣
አዛዦች፣ ገዥዎች ሲሆኑ በእናንተ ዘንድ
ግን ዝቅ ብለው የተከታዮቻቸውን እግር
እስኪያጥቡ ድረስ የሚፈቅድ ልብ ያላቸው
አገልጋዮች ናቸው! (ማቴ. 23፥11-12፣ ዮሐ.
13፥5-7)
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• በዓለም ወይም በአህዛብ ዘንድ ለራሳቸው
ከፍ ያለውን ስፍራ ይሰጣሉ፣ ይወስዳሉም
በእናንተ ዘንድ ግን እንዲህ አይደለም!
(ሉቃስ 14፥7-11፤ 18፥14፣ ነህም. 5፥14፣
18)
• በዓለም ወይም በአህዛብ ዘንድ ገንዘብን
ወይም የምድራዊ ኑሮ ስኬትን ዓላማ
አድርገው ሲሰሩ በእናንተ ዘንድ ግን እንዲህ
አይደለም! (1ኛ ጴጥ. 5፥2፤ 1ኛ ጢሞ.
6፥10-12፣ ዘዳ. 28፥2)
• በዓለም ወይም በአህዛብ ዘንድ በጉልበት
አሸንፈው ሲያስከትሉ በእናንተስ እንዲህ
አይደለም! (ዮሐ. 12፥19፣ 1ኛ ቆሮ. 16፥14፣
1ኛ ተሰ. 5፥12-13)
• በዓለም ወይም በአህዛብ ዘንድ ሰይፍ
የታጠቁ አጃቢዎች ሲኖሩአቸው በእናንተ
ዘንድ ግን በእግዚአብሔርና በመላእከቱ
የሚታጀቡ ናቸው!
• በዓለም
ወይም
በአህዛብ
ዘንድ
ከፍተኛ ተጠያቂነቱ ለሕዝብ ወይም
ለሚከተሉአቸው ሲሆን በእናንተ ዘንድ
ግን ከፍተኛው ተጠያቂነት ለእግዚአብሔር
ነው!
መሪነት ከፊት ሆኖ መንገድ ማሳየትን፣ ቀዳሚ
ሆኖ ማስከተልን፣ ከፊት ያለን ነገር ተጋፍጦ ጉዞን
ማደላደልን፣ ተከታዮችን ወደ ታለመላቸው
ስፍራ ለማድረስ ወይም አላማን ለማሳካት
የሚደረግ እንቅስቃሴን ሁሉ የሚያካትት
ትልቅ ተግባር ነው። መሪዎች ስኬታማ
እንዲሆኑ በማሰብ በዓለም ላይ ብዙ መጻሕፍት
ተጽፈዋል፣ ስልጠናዎች ይሰጣሉ፣ መሪነትን
ብቻ ለማስተማር በተለያየ ደረጃ ተቋማት
ይቋቋማሉ … ወዘተ። ይህ ሁሉ እየተደረገም
ውጤታማ መሪ ግን በጣት የሚቆጠር ጥቂት
ሆኖ ይታያል።
በመንፈሳዊውም ዓለም ላይ መሪዎች ውጤታማ
ለመሆን አስፈላጊውን ጥረት ሁሉ ማድረግ
ይጠበቅባቸዋል።
ለመሪነት፣
ለኃላፊነት
የሚያበቁት ሌሎች ነገሮች ሁሉ እንደተጠበቁ
ሆነው የመሪውን ማንነት የሚገልጸው ባህሪ
ላይ አጥብቆ ካልተሰራ ውጤታማ መሆን
አይቻልም። ከዚህ በታች የቀረቡትን ተጨማሪ
ነጥቦች ማሰላሰል ቢቻል ሊጠቅሙ ይችላሉ።

• የአገልግሎት ኃላፊነት የአገልጋይነት እንጂ
የበላይነት መገለጫ አይደለም።
• ባህሪያችንን
መስራት
ባንችልም
በባህሪያችን ላይ ግን መስራት እንችላለን።
• መንፈሳዊ መሪ በስራው ብቻ ሳይሆን
በባህሪውም
ሌሎች
ሊመስሉት
የሚጎመጁት አይነት ሰው መሆን አለበት።
• መንፈሳዊ መሪ ሙሴ ዮቶርን እንደሰማው
በትህትና የሚሰማ ጆሮ ሊኖረው ይገባል
(ዘጸ. 18)።
• መንፈሳዊ መሪ እንደ ርግብ የዋህ እንደ
እባብም ልባም (ተንኮለኛ ሳይሆን) መሆን
አለበት (ማቴ. 10፥16)።
• መንፈሳዊ መሪ ከተከታዮቹ ጋር በቅንነት
በቡድን መስራት መቻል አለበት።
• መንፈሳዊ መሪ ሁል ጊዜ በጸጋና በእውቀት
የሚያድግ ብቁ መሆን አለበት።
• መንፈሳዊ መሪ ሁሉን ነገር እንዲያውቅ
አይጠበቅበትም፤
ሁሉን
የሚያውቅ
እግዚአብሔር ብቻ ነው። የማያውቀው
ነገር ሊኖር እንደሚችል አስቦ ከተከታዮቹም
ለመማር የተዘጋጀ ልብ ሊኖረው ይገባል።
• መንፈሳዊ መሪ በተቀመጠበት የአመራር
ደረጃ አባት ነውና የአባትነት መንፈስ
መጎናጸፍ አለበት።
• መንፈሳዊ መሪ ከበላዩም ከበታቹም ከጎኑም
ካሉ ሁሉ ጋር በመልካም ግንኙነት በአንድ
መንፈስ ተያይዞ መስራት መቻል አለበት።
• መንፈሳዊ መሪ ሌሎች ከሚያዩት የበለጠ፣
የራቀና አስቀድሞ የሚያይም መሆን
አለበት። ገና ከመነሻው ላይ ሳለ የጉዞው
መዳረሻና አጠቃላይ ሁኔታ ፍንትው ብሎ
ሊታየው ያስፈልጋል። በመንገዱ ላይ
የሚገጥሙት ምንም አይነት ውጣ ውረዶች
ለእርሱ ድንገተኛ ክስተቶች ሳይሆኑ ቀድሞ
ያያቸው ስለሆኑ በጉዞው ላይ በሚገጥሙት
ጊዜ አያርበተብቱትም። 

የእውነት ምስክር

አገልግሎት

አገልግሎትና ጸጋ
 ቄስ አለማየሁ ያያ | የገሊላ አጥቢያ መጋቢ
ሐዋርያው ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች በጻፈው
መልእክቱ ላይ ቅዱሳን በሙሉ ከዳኑ በኋላ
የሚጠብቃቸው ነገር አገልግሎት መሆኑንና
ከእግዚአብሔር ዘንድ ጸጋን ስለመቀበላቸው
ሲያመለክት “…ጸጋንና ሐዋርያነትን ተቀበልን፤”
ብሎአል (ሮሜ 1፥5)።
“ጸጋ” ስለሚለው ሐሳብ በጥቂቱ ከማየታችን
አስቀድመን
ማንኛውንም
አገልግሎት
ስለሚቀድመው ‘ቅድስና’ አንድ ነገር እንበል።
በሰው አፈጣጠር ውቅር ውስጥ ሶስት ነገሮች
እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል።
የመጀመሪያው ስጋችን ሲሆን የሁለቱ ተሸካሚና
የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው። ሁለተኛው
ነፍስ የሚባለው ከእግዚአብሔር የተሰጠውና
ስጋን ህያው አድርጎ የሚያንቀሳቅሰው ክፍላችን
ነው። ነፍስ ዘላለማዊ ሲሆን ከተቀደሰ የዘለአለም
ህይወት ከረከሰም የዘለአለም ሞት ወራሽ ነው።
ሶስተኛው መንፈሳችን ሆኖ ለመቀደስ እና
ለተለያዩ አገልግሎቶች እንድንበቃ የሚሰጥ
መለኮታዊ ሐይል ነው። በ1ኛ ተሰሎ.5፥23
ሐዋርያው ጳውሎስ “የሰላምም አምላክ ራሱ
ሁለንተናችሁን ይቀድስ፤ መንፈሳችሁም
ነፍሳችሁም ሥጋችሁም ጌታችን ኢየሱስ
ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ያለ ነቀፋ ፈጽመው
ይጠበቁ” ይላል።
መጽሐፍ ቅዱሳችን በተለይ አዲስ ኪዳንን
ስናነብ በእነዚህ ነገሮች ህያውነት ላይ
ያተኩራል። መዳንም ይኼው ነው፤ መዳን
ቀጥሎ መቀደስ ከዚያም እየተቀደሱ ማገልገል።
ወደ አገልግሎት ጥሪ ከመድረሳችን በፊት መዳን
እና መቀደስ አለብን።
ወደተነሳንበት ርእሰ ጉዳይ እንመለስ። እንግዲህ
የዳነ ሰው እግዚአብሔር ተቀብሎታልና ራሱን
ይሰጣል፤ መዳንን መኖር ይጀምራል። ራሱም

እየዳነ እንዲቀጥል ሌሎችንም ወደ መዳን እና
ወደ ሙላት ለማድረስ ለተለያዩ አገልግሎቶች
ይጠራዋል።

ወይ? አዎን መሆን አለበት። ሙሽራይቱን
(ቤተክርስቲያንን) ከጸጋው መለየት እጅግ ክፉ
ነገር ነው።

ወደ አገልግሎት ጥሪ ስንመጣ የጸጋ ጥያቄ
አብሮ ይነሳል። እግዚአብሔርን የምናገለግለው
በጸጋው ነውና። በተፈጥሮ ችሎታ፣ በእውቀት፣
በቴክኖሎጂ ብቻ የእግዚአብሔር አገልግሎት
አይታሰብም። መኪናው ከሞተር ጀምሮ
በጥሩ ሁኔታ ተገጣጥሞ እያለ ያለ ነዳጅ
እንደማይንቀሳቀስ ጥሪውም ቅንአቱም እያለ
ጸጋውን ካልተቀበልን አገልግሎት ይከብዳል።
ሆኖም ከሆነ አድካሚና በመሰለን መንገድ
ይሆናል።

“በእግዚአብሔር የተጠራ አገልጋይ-ከጅምር
እስከፍጻሜ” በተሰኘው በቢሾፕ ደጉ
ከበደ መጽሐፍ ላይ የእግዚአብሔር ሰው
የአገልግሎትን ጸጋ በሁለት ይከፍሉታል።
ለድጋፍ ሰጪዎች የሚሰጥ ጸጋ እና ለዋናው
አገልግሎት የሚሰጥ ጸጋ። እያንዳንዱ
የተሰጠውን ጸጋ አውቆ በዚያው መሰረት
መንቀሳቀስ ከላይ በተዘረዘረው ውጤት ላይ
ያደርሰናል።

በተጠራንበት አገልግሎት ጸጋው ካለ ቀልሎን
እናገለግላለን፣ በእርካታና በሰላም እንሞላለን፣
እግዚአብሔር ራሱ በድንቅ እና በምልክት
ያጅበናል፣ ፍሬያማ እንሆናለን፣ መከራን
እንቋቋማለን።
ለመሆኑ ጸጋ ምንድን ነው? በአጭሩ ጸጋ ማለት
የተጠራንበትን አገልግሎት ለማከናወን የሚሰጥ
መለኮታዊ አሰራር ሲሆን ከመንፈስ ቅዱስ
አሰራር ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያለው ነው።
ሰው በራሱ ማድረግ የማይችለውን እንዲችል
የሚያደርግ ሐይል ነው።
ሰው ሁሉ የሚሞላው መንፈስ አንድ ሆኖ
እግዚአብሔር አባታችን ከዘላለም ዘመናት
በፊት እንደወሰነልን አንዳንዱ ጥበብን፣
አንዳንዱ እውቀትን፣ … ይናገራል። አንዳንዱ
ፈውስን፣ ተአምራትን፣ ወዘተ ያደርጋል። (1ኛ
ቆሮ.12፥4-11) ወንድማችን/እህታችን የፈውስ፣
የትንቢት፣ የመተርጎም፣ … ጸጋ አለው/ አላት
ይባላል። ቤተ ክርስቲያንን የክርስቶስ ህያው
አካል ናት የሚያሰኘውም ይህ ነው። ሁሉም
የእግዚአብሔር መንጋ እንዲህ መሆን አለበት

ጸጋ እንዴት ይታወቃል?
የዚህ ጥያቄ መልስ 3 ነው። የመጀመሪያው በ1ኛ
ቆሮ. 12፥1 “ስለ መንፈሳዊ ነገርም፥ ወንድሞች
ሆይ፥ ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ” (Now concerning spiritual [gifts], brethren, I would
not have you ignorant.) የመንፈሳዊ ስጦታ
መሃይም አትሁኑ! ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ
ስንሞላ እውቀቱ አብሮ ይመጣል። ሁለተኛው
መንገድ ደግሞ አብሮን ያለ የእግዚአብሔር
ሰው ይነግረናል። ሶስተኛ ራሱ ባለቤቱም
ሆነ የእግዚአብሔር ሰው ሳይረዳ የጸጋ ሥራ
የሚገለጥበት ሁኔታም አለ። ይህ በብዛት በቤተ
ክርስቲያን ይታያል። በሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 6
እስጢፋኖስ ለማዕድ አገልግሎት ተመርጦ እያለ
ድንገት ሌላ ነገር በህይወቱ ተፈጠረ። ጸጋንና
ሀይልን ተሞልቶ በህዝቡ መካከል ድንቅን እና
ታላቅ ምልክትን ያደርግ ነበር፤ የአይሁድን
ታሪክ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው
ያካተተ የዳሰሳ ስብከት ሰበከ። አብሮት
የነበረው ፊሊጶስም ሰማርያ ላይ ወንጌልን
ሰበከ፤ የስምኦንን የጥንቆላ አሰራር አፈራረሰ።
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የእውነት ምስክር



የእግዚአብሔርን ጸጋ እንዴት
እንቀበላለን?
የእግዚአብሔር ጸጋ ሙሉ እና የተፈቀደ ነገር
ነው። አንድ ሰው የጥሪ ካርድ ተሰጥቶት ድግስ
ብላ ቢባል የተፈቀደ ስለሆነ ሄዶ መብላት
ይችላል። እዚህ ጋር የሰውየው ፍላጎት ነው
የሚወስነው እንጂ ሄዶ መውሰዱ እና መብላቱ
ችግር የለውም። ቤተክርስቲያን የክርስቶስ
ሙላት ነች። ቃሉም ይመሰክራል፦

• እኛ ከሙላቱ ተቀበልን (ዮሐ. 1፥16)
• በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናል (ዮሐ. 1፥16)
• እግዚአብሔር መንፈሱን ሰፍሮ አይሰጥም
(ዮሐ. 3፥34)
• በመድሀኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ
ላይ አትርፎ አፈሰሰው (ቲቶ 3፥7)
• ጸጋውንም በጥበብና በአእምሮ ሁሉ አበዛልን
(ኤፌ. 1፥8)
ያለ እግዚአብሔር ጸጋ የእኛ ሕይወት
ለእግዚአብሔርም
ለእኛም
ትርጉም
ስለማይኖረው አጥብቀን ጸጋውን መለመን
ያስፈልገናል።

• “አሁንም
ጸጋን
ይሰጠን
ዘንድ
እግዚአብሔርን ለምኑ።” ( ሚል. 1፥9)
• “እንግዲህ
ምሕረትን
እንድንቀበል
በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ
እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት
እንቅረብ።” (ዕብ. 4፥16)
• “እኔም
እላችኋለሁ።
ለምኑ፥
ይሰጣችሁማል፤ ፈልጉ፥ ታገኙማላችሁ፤
መዝጊያን አንኳኩ፥ ይከፈትላችሁማል።
የሚለምን ሁሉ ይቀበላልና፥ የሚፈልግም
ያገኛል፥ መዝጊያውንም ለሚያንኳኳው
ይከፈትለታል።”
(ሉቃ.
11፥9-10)
• “ነገር ግን የሚበልጠውን የጸጋ ስጦታ
በብርቱ ፈልጉ።” (1ቆሮ. 12፥31)
• “መንፈሳዊ ስጦታንም ይልቁንም ትንቢት
መናገርን በብርቱ ፈልጉ።” (1ቆሮ. 14፥1)
• “እንዲሁ ደግሞ እናንተ መንፈሳዊ ስጦታን
በብርቱ የምትፈልጉ ከሆናችሁ ቤተ
ክርስቲያንን ለማነጽ እንዲበዛላችሁ ፈልጉ።”
(1ቆሮ. 14፥12)
• “ስለዚህ፥ ወንድሞች ሆይ፥ ትንቢት
ለመናገር በብርቱ ፈልጉ፥ በልሳኖች
ከመናገርም አትከልክሉ፤” (1ቆሮ. 14፥39)
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ከጸጋ መቀበል ጋር በጣም የተቆራኘ የባህሪይ
ግብዓት አለ። እርሱም ትህትና ነው። የእኛ
ባህሪይ የእግዚአብሔር ጸጋ ማረፊያ ነው።
በማይሆን ባህሪይ ላይ የእግዚአብሔር ጸጋ
ማረፍ አይችልም ይገፋዋልና። ለዚህም ነው
በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የእግዚአብሔር
ሰዎች ለአገልግሎት በተጠሩበት እና ጸጋውን
በተቀበሉበት ጊዜ መካከል ሰፊ ልዩነት የኖረው።
ጸጋውን መሸከም የሚችል ባህሪይ እስኪፈጠር
ድረስ በተለያየ መንገድ ያሰለጥናቸዋል።
ሐዋርያው ጳውሎስም በደማስቆ መንገድ ላይ
ኢየሱስ የተገለጠበት እና በሐዋርያት ስራ
ምዕራፍ 13 ላይ በቤተ ክርስቲያን ለአህዛብ
ሐዋርያነት ተሹሞ በወጣበት መካከል አስራ
አምስት አመታትን አሳልፎአል። ከዚህ ረጅም
ስልጠና በኋላ ነው ጸጋንና ሐዋርያነትን ተቀበልን
ብሎ የተላከው።

ቍጣ ቀን ትሰወሩ ይሆናል።” ይለናል።
ከጸጋ አሰጣጥ ጋር መታሰብ ያለበት ቁልፍ ጉዳይ
ጸጋው እንዴት እንደሚሰራ ማወቅ ነው።

1. ማንኛውም ጸጋ የሚንቀሳቀሰው
በእግዚአብሔር ክብር ክልል ውስጥ
ነው። ለግል አላማ የሚሰጥ ጸጋ የለም።
2. ማንኛውም
ጸጋ
የሚሰጠው
ቤተክርስቲያንን ለማነፅ ነው። ለአፍራሽ
ተልእኮ እግዚአብሔር
ጸጋውን
አይሰጥም!
3. ጸጋው የሚሰራው በቅድስና ክልል
ውስጥ ነው። ኃጢአት ፀረ-ጸጋ ነው።
“ወዳጆች ሆይ፥ ነፍስን ከሚዋጋ ሥጋዊ
ምኞት ትርቁ ዘንድ እንግዶችና መጻተኞች
እንደ መሆናችሁ እለምናችኋለሁ፤”

የእኛ ባህሪይ የእግዚአብሔር ጸጋ ማረፊያ ነው።
በማይሆን ባህሪይ ላይ የእግዚአብሔር ጸጋ
ማረፍ አይችልም ይገፋዋልና።
እዚህ ጋ አቋራጭ መንገድ የለም። ባልተለወጠ
ህይወት የእግዚአብሔር ጸጋ ማረፍ አይችልም፤
ከታች ወደ ላይ የሚፈስ ጸጋም የለም።
ከእግዚአብሔርም ከሰውም የሚገኝ ጸጋ ከላይ
ወደ ታች ይፈስሳል። ባለ ጸጋ ለመሆን ትህትናን፣
መዋረድን፣ እኔነትን መተውን ይጠይቃል።
“ሀብታም ነኝና ባለጠጋ ሆኜአለሁ አንድም ስንኳ
አያስፈልገኝም የምትል ስለ ሆንህ፥ ጐስቋላና
ምስኪንም ድሀም ዕውርም የተራቆትህም
መሆንህን ስለማታውቅ፥ ባለ ጠጋ እንድትሆን
በእሳት የነጠረውን ወርቅ፥ ተጐናጽፈህም
የራቁትነትህ ኃፍረት እንዳይገለጥ ነጭ ልብስን፥
እንድታይም ዓይኖችህን የምትኳለውን ኵል
ከእኔ ትገዛ ዘንድ እመክርሃለሁ።” ራዕይ 3፥1718 ትሁት ባለመሆን እዚህ የተዘረዘሩ ወርቅማ
ነገሮችን በማጣት ባዶ መሆን አለ። ብዙ
የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች እንደሚያምኑት
የሎዶቂያ ቤተክርስቲያን የመጨረሻዋን ሀሰተኛ
ቤተክርስቲያን የምትወክል ነች። የህዝብ ድምፅ
የገነነባትና ለእግዚአብሔር እና ለጸጋው ምንም
አይነት ቦታ የሌላት ነች።
በዚህ ዘመን ያሉ ቤተ እምነቶች መሰረታዊውን
የመዳን ትምህርት ጭምር ያጡና “እንደዚህ
አይነት ዲግሪ አለኝ፣ እንደዚህ አይነት እውቀት
አለኝ፣ …” በሚል ግብዝነት ምድርን የሞሉ
እና ከክርስቶስ ጸጋ የራቁ ሆነዋል። ወደዚህ
ድንቁርና እንዳንገባ በትንቢተ ሶፎንያስ 2፥3 ላይ
“እናንተ ፍርዱን የጠበቃችሁ የምድር ትሑታን
ሁሉ፥ እግዚአብሔርን ፈልጉ ጽድቅንም ፈልጉ፥
ትሕትናንም ፈልጉ ምናልባት በእግዚአብሔር

”

1ኛ ጴጥ. 2፥11 የእግዚአብሔር ሰዎች
በዚህች ጊዜያዊ አለም ከኃጢአት እየራቁ
ለጸጋቸው ኖረዋል፤ ተልእኮአቸውንም
በእግዚአብሔር ጸጋ ተወጥተዋል።
ጸጋው ከሁላችን ጋር ይሁን! 

ማዘኔን አልተውም
አውቃለው ህይወቴን በክርስቶስ ኢየሱስ ምን እንደሆነልኝ
ገብቶኛል ሰላሜ ከማያቋርጥ ምንጭ እንደሚቀዳልኝ
ግን እንደፈቃዱ የሆነ ሀዘንን ማዘን ይሰማኘል
ፅድቅን የተራቡ ወገኖችን ሳስብ ደስታ ይርቀኛል
ለኔ እንደደረሰ ነፍሴን እንዳረካ
በቃሉ መንፈሱ ልቤን እንደነካ
ቀኝና ግራውን ማወቅ የተሳነው
አምላኬ ተገልጦ ነፍሱን እንኪያድነው
መልካሙን ሃዘኔን ሁልጊዜ አዝናለሁ
አልሳቅ አልፈንጥዝ ልቤ አይሙላልኝ
ምንም ነገር ባገኝ መቼም ደስ አይበለኝ
ፈገግታን አልየው ፍካት ይራቅ ከኔ
ወንጌል በአለም ዙሪያ ደርሶ እስኪያይ አይኔ
ሁልጊዜ በጌታ ደስ ያለኝ ብሆንም
ወገኔ እስኪድን ግን የፈቃዱን ሃዘን ማዘኔን አልተውም!!
እህት ኢየሩሳሌም መዝገቡ | አአ ጎፋ አጥቢያ

የእውነት ምስክር

የንባብ ልማድዎን ለማዳበር...
ሐዋርያው ጳውሎስ በሩጫው መጨረሻ
ፍርዱን እየተጠባበቀ ባለበት ሰአት በእምነት
ልጁ የሆነውን ጢሞቴዎስን በመልእክቱ
መጨረሻ “ስትመጣ በጢሮአዳ ከአክርጳ ዘንድ
የተውሁትን በርኖሱንና መጻሕፍቱን ይልቁንም
በብራና የተጻፉትን አምጣልኝ።” 2ኛ ጢሞ.
4፥13 ማለቱ አያስገርምም?
የአግራሞቱ መነሻ ሊሞት ጥቂት ጊዜ የቀረው
ሰው ስለማንበብ ማሰቡ ነው። የአገልግሎታችንን
ውጤታማነት ከሚወስኑ ነገሮች አንዱ የማንበብ
ልምዳችን ነው ቢባል ስህተት አይሆንም።
ከመጽሐፍ ቅዱስ ጀምሮ በቤተክርስቲያን
የተጻፉ የተለያዩ መጻሕፍትንና የስልጠና
ጽሑፎችን እንዲሁም አእምሮንና አስተሳሰብን
ሊያሰፉ የሚችሉ ጤነኛ መጻህፍትን ማንበብ
እኛንም የሚሰሙንንም ለማዳን እጅግ ወሳኝ ነገር
ነው። “እስክመጣ ድረስ ለማንበብና ለመምከር
ለማስተማርም ተጠንቀቅ። … በእነዚህም ጽና፤
ይህን ብታደርግ፥ ራስህንም የሚሰሙህንም
ታድናለህና።” 1ኛ ጢሞ. 4፥13፣16 የሚለውን
ምክር እዚህ ጋ ማስታወስ የግድ ይሆናል።
ሱነማዊቷ ሴት ለእግዚአብሔር ሰው ለኤልሳዕ
በሰራችው ቤት ውስጥ ጠረጴዛ ማስቀመጧ
ለማንበቢያ ሳይሆን አይቀርም ትላላችሁ?
የንባብ ባህልን ማዳበር ቀላል ጉዞ ባይሆንም
ከምናገኘው ጥቅም አንጻር የሚከፈለውን ከፍሎ
የእለት ተዕለት ኖሮ አካል ማድረግ አስፈላጊ
ነው። “ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ መጻሕፍትን
ማንበብ ለአገልጋይ ይጠቅማል ወይንስ
አይጠቅምም?” የሚለውን ክርክር አቆይተን
የንባብ ልማድን ለማዳበር የሚጠቅሙ ጥቂት
ሐሳቦችን እንመልከት፦
1. በቀን ውስጥ ጥቂት የንባብ ጊዜ ያዘጋጁ!
በዚህ ዘመን ጊዜ የሚያጠፉና የሚሻሙ
ጉዳዮች ብዙ ቢሆንም። ከጸሎትና
ከመጽሐፍ ቅዱስ ንባብ በኋላ እንደ መነሻ
ቢያንስ ከ10-15 ደቂቃዎች የሚያነቡበት
ጊዜ በየቀኑ ሊኖሩዎት ይገባል።
2. ሁልጊዜ መጽሐፍ ይያዙ! የትም ቢሄዱ
መጽሐፍ ይዘው ይሂዱ። በመኪና ሲጓዙ፣
ወረፋ የሚጠብቁበት አጋጣሚ ሲፈጠር፣
አንድ ጉዳይ/ቀጠሮና በሌላ ጉዳይ መካከል
በሚገኝ ሽርፍራፊ ሰአት መጽሐፉን
አውጥተው ያንብቡ።
3. ማንበብ የሚፈልጉትን ርእሰ ጉዳይ ወይም
የመጽሐፍ ርእስ ዝርዝር ይያዙ! በርእሰ
ጉዳዩ ላይ ለማሰላሰል፣ መጻሕፍትን

በግዢ ወይንም በውሰት ለማግኘት
ማንበብ የሚፈልጉትን ነገር ለዚህ ጉዳይ
በለዩት ማስታወሻ ላይ ያስፍሩ።
4. በጥቂት ይጀምሩ! ልማድ ቀስ በቀስ
የሚገነባ በመሆኑ ተስፋ ሳይቆርጡ በጥቂቱ
ይጀምሩ። ጥቂት የውሃ ነጠብጣቦች ጎርፍ
እንደሚሆኑ ትንንሽ ልማዶች ነገ ተነገ ወዲያ
ጠንካራ ልማድ መሆናቸው አይቀሬ ነው።
ይህ እውነት ለንባብም ይሰራልና በየቀኑ
አንድ ሁለት ገጽ በማንበብ ይጀምሩት።
5. ግብ ያስቀምጡ! “በዚህን ያህል ጊዜ በዚህ
አይነት ርእሰ ጉዳይ ላይ ይህንን መጽሐፍ
እጨርሳለሁ!” የሚል ግብ ያስቀምጡ።
በጊዜ አለመመቻቸት ጠርቀም ካለብዎ
በማካካስ ያንብቡ።

መልካም ዜና
ከሐገረ ስብከቱ የኦዲዮ ቪዥዋልና ስነ-ጽሁፍ ክፍል
በቀድሞው ወንጌላዊ (የአሁኑ የኢትዮጵያ
ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ)
ደጉ ከበደ ተዘጋጅቶና ከ 24 ዓመት በፊት
በጥቂት ቅጂዎች ታትሞ የነበረው “አገልጋይና
የእግዚአብሔር ቃል” የተሰኘው ይህ መጽሐፍ
ዛሬም ለብዙ አገልጋዮች በረከትና ማደግ ይሆን
ዘንድ በድጋሚ ለህትመት በቅቷል።
አንብባችሁ ትታነጹበት
እናስታውሳለን!

ዘንድ

በፍቅር

6. ጸጥ ያለ ቦታ ያግኙ! በቤትዎ ውስጥ አንድ
ጥግ ላይም ቢሆን ምቹ በሆነ ወንበር ላይ
የሚቀመጡበት ቦታ ይፈልጉ። ያለምንም
የትኩረት መቆራረጥ ያነብቡ ዘንድ
ትኩረትን የሚከፋፍሉ ነገሮችን እንደ
ቴሌቪዥን፣ የሞባይል ስልክዎን ከቦታው
ያርቁ።
7. እንደ ቤተሰብ ቋሚ የንባብ ሰዓት
ይኑራችሁ! ምሽት ላይ ቴሌቪዥኑን ወይም
ኢንተርኔትን መጠቀም ካቆሙ፣ ከሁሉም
የቤተሰብዎ አባላት ጋር፦ በእያንዳንዱ
ወይንም አልፎ አልፎ ባለው ምሽት ስታነቡ
ምናልባትም ከእራት ወይንም ከቤተሰብ
ጸሎት በኋላ የተወሰነ ሰዓት ሊኖራችሁ
ይችላል።
8. ቴሌቪዥን/ኢንተርኔትን ይቀንሱ! የበለጠ
ለማንበብ ከፈለጉ የቲቪ ወይም የኢንተርኔት
ፍጆታን ለመቀነስ ይሞክሩ። ይህ ለብዙ
ሰዎች አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ይህ
ለሰዓታት የመጽሐፍ ንባብ ጊዜ ሊፈጥር
ይችላል።

“እንደ ቀድሞው ዘመን” የተሰኘ ቁጥር 19
የህብረት ዝማሬ የቀረበ ሲሆን ኦሪጅናል ሲዲውን
በመግዛት እየታነጹ አገልግሎቱን ይደግፉ!

9. ማስታወሻ ይያዙ! በሚያነቡበት ወቅት
በንባብዎ ያገኙትን ፍሬ ነገሮች ምንጩንም
ጭምር
በመጥቀስ
በማስታወሻዎ
ያስፍሩ። በሚያስፈልግዎ ጊዜ ለማመሳከር
ይረዳዎታል።
10.
ያነበቡትን ለሌሎች ያካፍሉ!
ያነበቡትን ነገር ለሌሎች ሲያካፍሉ ሌሎችን
ከመጥቀምዎ በተጨማሪ የማስታወስ
ችሎታዎን ያዳብራሉ በሚኖረውም
ውይይት ውስጥ ለሚቀጥለው ንባብ
የሚሆኑ ሃሳቦችን ያገኛሉ። 
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የእውነት ምስክር

ዜና ቤተክርስቲያን

የተተኪ ወጣቶች ስልጠና
“ቀጣዩ የእግዚአብሔር መንግሥት አገልግሎት
በቀጣይ ትውልድ” በሚል ርዕስ ከሐገረ
ስብከቱ የተለያዩ ሰበካዎችና ንዑስ ሰበካዎች
የተውጣጡ ተተኪ አገልጋዮች ከነሐሴ 14-16
2014 ዓ.ም በአዲስ አበባ ዋናው ፀሎት ቤት
ስልጠና ተካፍለዋል።
በዚህ ስልጠና ላይ ቢሾፕ ደጉ ከበደ፣
ቢሾፕ ኢሳያስ አሻ፣ ቢሾፕ ጌታሁን ላምቤቦ
በአሰልጣኝነት ትምህርት ያቀረቡ ሲሆን
በትምህርት የአገልግሎት ኃላፊነትና መሰጠት፣
የማያቋርጥ እድገት፣ ዶክትሪንና አያያዙ፣
የፀሎት ሕይወትና ድምፁን መስማት
መለማመድ፣ የአመራርን ፀጋና ጥበብ ማሳደግ፣
በአገልግሎት ጅማሬ ላይ ያሉ ተግዳሮቶችን
እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ማለፍ፣ የግልና
የአካል አገልግሎት፣ የመጨረሻውን ዘመን
የቤተክርስቲያን ክብር ማወቅ፣ ዘላለማዊ
ዋጋና ክብር ላይ ማተኮር በሚሉ አብይ
ርዕሶች ላይ ያተኮሩ ሰፊ የስልጠና ማዕቀፎችን
በመዳሰስ አሰልጥነዋል። ስልጠናው የበረከት
የመነቃቃትና ራስን በአግባቡ ማየት ያስቻለም
እንደነበር ከስልጠናው ተካፋዮች ማረጋገጥ
ተችሏል።

አዲስ አበባ ቅ/ሰበካ
በአዲስ አበባ ሰበካ የቀራንዮ አንፆኪያ
ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን የፀሎት ቤት ምረቃ
ጥቅምት 20 ቀን 2014 ዓ.ም ተካሂዷል።
መጠኑ 9 በ 16 በሆነው በዚህ የፀሎት ቤት ምረቃ
ላይ የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ዋና
አስተዳዳሪ ቢሾፕ ደጉ ከበደ፣ የአዲስ አበባ
ሰበካ ኃላፊ ቢሾፕ ተረፈ ፈካ፣ የአዲስ አበባ
የንዑስ ሰበካ ሃላፊዎችን መጋቢዎች፣ ቢሾፕ
በቀለ ፈዬ፣ እህት ሜሪ ጎስታላ፣ እህት ምዕራፍ
ዕቁባይ፣ እህት አለምነሽ አበራ ተገኝተዋል።

14

የአገልጋዮች ሴሚናር
በኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ስር
በሚገኙ የተለያዩ ሰበካዎችና ቅርንጫፍ ሰበካዎች
በ30 ማእከላት መጨረሻውን ዘመን በመዋጀት፣
ወንጌልን ወዳልዳኑት በማድረስና ቤተክርስቲያንን
ለመነጠቅ በማዘጋጀት ላይ ትኩረት አድርጎ ለወንጌል
አገልጋዮች ከመስከረም-ህዳር 2014 ዓ.ም ሴሚናር
ተስጥቶአል። በስልጠናውም የእግዚአብሔር
ጉብኝት እና ለእግዚአብሔር ስራ መነቃቃት የነበረ
ሲሆን ፕሮግራሙ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቋል።

ሃዲያ ቅ/ሰበካ
ከከምባታና ሃዲያ ሰበካ የአገልጋዮች ሴሚናር
በመቀጠል ከመስከረም 14-17/2014 ዓ.ም
የሆሳዕና ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ኮንፍረንስ
በሰሜን ሆሳዕና አጥቢያ ተካሂዶአል። በኮንፍራንሱ
ጠቅላላ ምእመናን ከመታነጻቸው ባሻገር 130
ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ሲሞሉ 48 አዳዲስ ነፍሳት
ለኃጢአታቸው ስርየት በጌታ በኢየሱስ ስም
ተጠምቀዋል። በኮንፍራንሱም ቢሾፕ ጌታሁን
ላምቤቦ፣ ቢሾፕ አለማሁ ገ/ሚካኤል፣ ቢሾፕ ተረፈ
ፈካ እና ወንጌላዊ ቴዎድሮስ አልታዬ ተገኝተው
ለበረከት ሆነዋል። ይኸው መንፈሳዊ እንቅስቃሴ
በመቀጠል በመስከረምና በጥቅምት ወር ብቻ በቅ/
ሰበካው 595 ሰዎች ለኃጢአታቸው ስርየት በጌታ
በኢየሱስ ስም ተጠምቀዋል።

አዲስ አበባ ቅ/ሰበካ
በአዲስ አበባ ሰበካ የለቡ-ኢየሩሳሌም ሐዋርያዊት
ቤተክርስቲያን የፀሎት ቤት ምረቃ ህዳር 11
ቀን 2014 ዓ.ም ተካሂዷል። መጠኑ 9 በ 24
በሆነው በዚህ የፀሎት ቤት ምረቃ ላይ የኢትዮጵያ
ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ ቢሾፕ
ደጉ ከበደ፣ የአዲስ አበባ ሰበካ ኃላፊ ቢሾፕ ተረፈ
ፈካ፣ የአዲስ አበባ የንዑስ ሰበካ ሃላፊዎች፣
መጋቢዎችና ሌሎች ቅዱሳን ተገኝተዋል።

የእውነት ምስክር

አለም አቀፍ

2013
“ይህን በሰሙ ጊዜም ዝም አሉና፦ እንኪያስ
እግዚአብሔር ለአሕዛብ ደግሞ ለሕይወት የሚሆን
ንስሐን ሰጣቸው እያሉ እግዚአብሔርን አከበሩ።”
ሐዋ. 11፥18
ከሐምሌ 1 ቀን 2012 ዓ.ም እስከ ሰኔ 30 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ
በኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን በሚገኙ አጥቢያዎች
የእግዚአብሔር መልካሚቱ እጅ በሁላችንም ላይ ሆና
ኮንፍራንሶችና ጉባኤዎች እንደሚፈለገው ባልነበሩበት ዘመን
ብዙ ነፍሳት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠምቀዋል፣ ከአጋንንት
አስራት ተፈተዋል በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተዋል። ሪፖርት
ያልተደረጉ ኢየሱስ በእጁ ፈውሶ ያዳናቸው እንዳሉ ሆነው ብዙ
ቅዱሳን የልጆች እንጀራ የሆነውን ፈውስ ተቀብለዋል። ወንጌል
በየምድረበዳው እየተሰበከ አዳዲስ አጥቢያዎች ተከፍተዋል።
እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖርም በፊታችን ባለው ዘመን
የእግዚአብሔርን ክንድ ፊቱን በመፈለግ እያንቀሳቀስን የኋላችንን
እየረሳን ሁላችን ይህንን በድንቅና በተዓምራት የሚታጀብን
ወንጌል ለጠፋው አለም እንድናውጅ ጌታ ኢየሱስ ይርዳን።

"አሕዛብ እንዲታዘዙ ክርስቶስ በቃልና በሥራ፥ በምልክትና
በድንቅ ነገር ኃይል፥ በመንፈስ ቅዱስም ኃይል በእኔ አድርጎ
ከሠራው በቀር ምንም ልናገር አልደፍርም፤”
ሮሜ 15፥18-19

ኮንጎ
ከሐምሌ 28-ነሐሴ 2 ቀን 2013 ዓ.ም በተካሄደው ከተለያዩ የሃይማኖት ክፍሎች ለተውጣጡ
ከ300 በላይ ለሚሆኑ ሰባኪዎች የአንድ አምላክን እውነት ላይ በቃሉ መሰረት ሴሚናር የተሰጠ
ሲሆን በሴሚናሩም መጨረሻ 117 ሰዎች ለሃጢአታቸው ስርየት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም
በመጠመቅ ለእግዚአብሔርና ለዚህ እውነት እጃቸው ሰጥተዋል። በጉባኤው የአለም አቀፍ
ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ቼር ማን ቢሾፕ ደጉ ከበደ እና የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን
ስራ አስፈጻሚ ቦርድ አባል የሆኑት ቢሾፕ አለማሁ ገ/ሚካኤል የተገኙና የእግዚአብሔርን ቃል
ያካፈሉ ሲሆን ኢየሱስ ከ200 ለሚበልጡ ሰዎች መንፈስ ቅዱስን በማደል አብሮ እየሰራ
መሆኑን መስክሮአል።

ኬንያ
ለምስራቅ አፍሪካ አገልጋዮች ከመስከረም 26-30 ቀን 2014 ዓ.ም በኬንያ ናይሮቢ በአለም
አቀፍ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ቼር ማን ቢሾፕ ደጉ ከበደ ሴሚናር ተስጥቶአል። በሴሚናሩም
በጉባኤው ከ30 በላይ የሚሆኑ ኬንያውያን የወንጌል አገልጋዮች የተሳተፉ ሲሆን ሴሚናሩ
በታላቅ በረከት ተጠናቋል። ከሴሚናሩ በኋላ የአንድ ቀን ኮንፍራንስ የነበረ ሲሆን 23 ሰዎች
ለሃጢአታቸው ስርየት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠምቀዋል፣ 15 ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ
ተሞልተዋል።

33,234

በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተጠመቁ

27,354

በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉ

4,096
ከአጋንንት አስራት የተፈቱ

92

አዳዲስ የተከፈቱ አጥቢያዎች

37,784

ከተለያዩ በሽታዎች የተፈወሱ

አንጎላ
ከ2001 ዓ.ም ጀምሮ ከኢትዮጵያ ለስራ በሄዱ ወንድሞችና እህቶች በተተከለችው የአንጎላ
ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ከጥቅምት 24-28 ቀን 2014 ዓ.ም ኮንፍራንስ የተደረገ ሲሆን
የአለም አቀፍ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ቼር ማን ቢሾፕ ደጉ ከበደ በመገኘት ለቤተክርስትያኒቱ
አገልጋዮች ሴሚናር ሰጥተዋል። በነበረውም ኮንፍራንስ 28 አንጎላውያን ለሃጢአታቸው ስርየት
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠምቀዋል፣ ለአምስት የወንጌል አገልጋዮችም የስብከትና የክህነት
ፈቃድ ተሰጥቶ ጉባኤው በታላቅ ድልና በረከት ተጠናቋል።
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የእውነት ምስክር



ዶክትሪን
የ “ማቴዎስ 28÷19” 28 እውነታዎች
 ቄስ ኤልያስ ሽባባው | የአስኮ አጥቢያ መጋቢ
በነሐሴ ወር 2013 ዓ.ም በታተመው በእውነት ምስክር መጽሔት 2ኛ አመት ቁጥር 1 እትም ላይ የ
“ማቴዎስ 28÷19” 28 እውነታዎች የተሰኘና በቄስ ኤልያስ ሽባባው የተዘጋጀ ጽሑፍ ክፍል ሁለትን
ማስነበባችን የሚታወስ ነው። በጸሐፊው ከተዘጋጁት እውነታዎች 20ውን በባለፉት እትሞች
ማቅረባችን የሚታወስ ሲሆን የመጨረሻዎቹን 8ቱን እንደሚከተለው አቅርበናል። እግዚአብሔር
ይህንን ጸሑፍ ያዘጋጁትን ቄስ ኤልያስ ሽባባውን ይባርክ!

21. የማቴ. 28፥19ን ትምህርት
ከሐዋርያት ስራ መጽሐፍ የአዲስ
ኪዳን ቤተክርስቲያን ታሪክ ጋር
አስተሳስሮ ያለመመልከት ችግር
ትልቅ የስነመለኮት ትምህርት
ጉድለት ያስከትላል።
የመጽሐፍ ቅዱስ የታሪክ መጽሐፍት የነገረመለኮት ትምህርት ምንጭ ጭምር ናቸው።
በተለይም የአዲስ ኪዳን የታሪክ መጽሐፍ
የሆነው የሐዋርያት ስራ የቤተክርስቲያንን
መወለድ (መሰራት) ተከትሎ የመሰረታዊ
ትምህርት ምንጭ ሆኖ እናያለን። የሐዋርያት
ሥራ መጽሐፍ ትልልቅ መንፈሳዊ ተግባራት
የተከናወኑበት፣ የወንጌል ስብከት ጭብጥ
የታየበት፣ ለሰው ሁሉ ‘ወንጌልን በማመን
መዳን’ ምን ማለት እንደሆነ የሚያስረዳ እና
ቁልፍ የሆኑ የአዲስ ኪዳን የመዳን ትምህርቶች
የተፈፀሙት እንዴት ባለ አኳኋን መሆኑን
የሚያስረዳ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው።
ስለዚህ የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ የመሰረታዊ
ትምህርቶች መገኛ የሆነው የአዲስ ኪዳን
አብያተክርስቲያናት ታሪክ እና የመጀመሪያው
ክፍለ ዘመን ክርስቲያኖች ትምህርት (ዶክትሪን)
የሆነው የሐዋርያቱ ስራዎች (ተግባራት)
የተካተቱበት መጽሐፍ ነው። ዛሬ በእውነት
ትምህርት ዙሪያ ግራ መጋባትን እያስተናገዱ
የሚገኙ የስህተት ትምህርቶች የዘለሉት ይህን
ተግባራዊ የስነ መለኮት ትምህርት ነው፤
ይህን መጽሐፍ አልፎ የሚደረግ መንፈሳዊ
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ልምምድ በግልፅ እና በጉልህ የሚታይ
የድህነት አስተምህሮ ስህተት ውስጥ ያስገባል፤
አንዳንዶች ለማስተዋል የሚቸገሩባቸው እንደ
ማቴ 28፥19-20 ላይ የሚታይ የተሳሳተ አተያይ
እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል። የሐዋርያት ሥራ
መጽሐፍን በትክክል ያለመገንዘብ ስህተት
አማኞች ለምን፣ በማን ስም፣ እንዴት፣ መቼ እና
በምን አይነት መንገድ እንደሚጠመቁ ማወቅ
እንዳይችሉ አድርጓቸዋል።
አንድ አይነት የእምነት እንቅስቃሴ ውስጥ
የሚገኙ ክፍሎች እንኳ በቤተ እምነት ደረጃ
ተለያይተውበታል። በተጨማሪም በሌሎች
የሰው ልጆች የታሪክ መጻሕፍት ዘንድ ተአማኒ
የሆኑ የጥንት የቤተክርስቲያን መዛግብቶች
የጥንቷ ቤተክርስቲያን የድህነት አስተምህሮ እና
የጥምቀት ቀመር እንዲሁም አተገባበሩ ጭምር
(mode of baptism) ተዘግቦ ይገኛል።
አዲሱ የሶስት ስሞች ቀመር የሆነው የጥምቀት
አስተምህሮ ከሐዋርያት ስራ ያፈነገጠ ነው፤
መቼ እና በእነማን እንደተጀመረም ሙሉ የሆነ
ታሪካዊ እድገቱን መናገር ይቻላል። በዚህም
አስረጅነት ወደ ጥንቷ ቤተክርስቲያን የኃጢአት
ስርየት ጥምቀት አስተምህሮ መመለስ ይቻላል።
ከእውነተኛው የክርስትና ትምህርት በተቃራኒ
ሰዎች በ3 ስሞች ማጥመቅ የጀመሩበት ዘመን
የክርስቶስ ሐዋርያት ካለፋ በኋላ ብዙ የስህተት
ትምህርቶች ወደ ቤተክርስቲያን መግባት
በጀመሩበት ዘመን ነበር። በሶስት ስሞች

ማጥመቅ የተጀመረው በ150 ዓ.ም ጁስቲን
የተባለው ሰው አምላክ ከአንድ በላይ ነው
የሚለውን ሃሳብ ማራመድ እንዲረዳው በሶስት
ስሞች ማጥመቅ ሲጀምር ነበር። መጽሐፍ
ቅዱሳዊው የጥምቀት ቀመር በሐዋርያት ስራ
2፥38 ላይ እንደተጻፈው ብቻ እንደ ነበር ብዙ
ማስረጃዎችን ማቅረብ ይቻላል፤ ኢሲብዩስ
(Eusebius) የተባለው ብዙ የአዲስ ኪዳን
መጽሐፍትን ጠብቆ ያቆየ ሰው የተናገረው
ምስክርነት (ንግግር) ከሚጠቀሱት አንዱ ነው።
ይሄ ሰው ለአዲስ ኪዳኗ ቤተክርስቲያን ቅርብ
ዘመን ላይ የነበረ ተብሎ የሚነገርለት ነው።
ከ18 ጊዜ በላይ ማቴዎስ 28፥19ን ጠቅሶ
ሲጽፍ ሁል ጊዜ የሚጠቀመው፦ በስሜ
(በአንድ ስም) አጥምቁአቸው የሚለውን
ንግግር ነበር። በዚህም ምክንያት ማቴ 28፥19
ላይ የነበረው መረዳት፣ የአብ የወልድ እና
የመንፈስ ቅዱስ ስም የጌታ (የኢየሱስ) ስም
ነው በማለት በአንዳንድ ጸሐፊዎች ‘በስላሴ
ስሞች የማጥመቅ ቀመር ወደ መጽሐፍ ቅዱስ
ሰርጎ የገባ ጭማሪ ነው’ የሚለውን ግምት
ያጠናክራል። የዚህ የቤተክርስቲያን ታሪክ እና
የቅዱሳን መጻሕፍት ጠባቂ ሰው ምስክርነት ዋጋ
የሚኖረው በሚከተለው ትልቅ ምክንያት ነው፦
ሳይቴሽን በመባል (እንደ መረጃ የሚጠቀሱ)
የጥንት ቤተክርስቲያን አባቶች የሚባሉት
መረጃዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ለአዲስ ኪዳን
ቅርብ ከመሆናቸው አንጻር እንደ ትልቅ መረጃ
ይቆጠራሉ። የዚህን ነገር አስፈላጊነት የሚናገሩ
ምሁራን መጽሐፍ ቅዱስ ቢጠፋ እንኳን እነዚህ
አባቶች የጠቀሱአቸውን ምንባቦች በማገጣጠም
መመለስ ይቻላል ብለው እስከመናገር
ይደፍራሉ። እነዚህ ሰዎች በዘመናቸው
የሚጠቀሙባቸውን የአዲስ ኪዳን ጹሁፎች
በማየት ብቻ ምን ዓይነት ስህተት እና አዲስ
ትምህርት በጭማሪነት እንደገባ (እንደተጀመረ)
ማወቅ ይቻላል።

የእውነት ምስክር

የመጀመሪያዎቹ ደቀመዛሙርት (ክርስቲያኖች)
እና አገልጋዮቻቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ
ስም ለኃጢአታቸው ስርየት የተጠመቁ
እንደነበሩ ክርክር የሌለበት ነገር ነው።
አገልጋዮቻቸውም በየትኛውም የዓለም ክፍል
ተበትነው በሰበኩበት የተከተሉት ይህን
አንዱን ጥምቀት ነበር። (ኤፌ 4፥5)። ‘በአብ
በወልድ እና በመንፈስ ቅዱስ’ በማለት፣
ሶስት ስም እየተጠራ የተጠመቀ ሰው የለም፤
ያጠመቀም ሐዋርያ ወይም ሌላ ደቀመዝሙር
በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ፈፅሞ አይገኝም።
“ለእናንተ ደግሞ አሳልፌ የሰጠሁትን እኔ ከጌታ
ተቀብያለሁና፤” (1ኛ ቆሮ.11፥23) ስለሚል
ሐዋርያቱ ከጌታ የተቀበሉትን እኛም እንከተለው
ዘንድ አሳልፈው ለእኛ ያስረከቡበት መረካከቢያ
ያስፈልገናል። ከእነርሱ አስተምህሮ እና ወግ
እንዳንጎድል ለምነውናል።
በድፍረት አዲስ (ወይም የሚለይ) ወንጌልን
የሚሰብከውን፣
ከመካከላቸው
የሚነሳ
ሰው ይሁን የሰማይ መልአክ ከርግማን ስር
አድርገዋል (ገላትያ 1፥8-10)። ስለዚህ
ይህን የማቴ. 28፥19ን ዛሬ ስላሴ አማኞች
እና አስተማሪዎቻቸው እንደሚፈጽሙት
ያለ የቀደመ የድርጊት ምስክር ከመጽሐፍ
ቅዱስ ላይ ሁነኛ ማስረጃ ያቀርቡ ዘንድ
እንጠይቃቸዋለን። እኛ የሐዋርያት እምነት
ተከታዮች፣ ማቴ 28፥19ን የተረዳንበትን እና
የታዘዝንበትን፣ መረዳታችንን (ማስተዋላችንን)
በብዙ ማስረጃ ማቅረብ እንችላለን። ሐዋርያቱ
ከጌታ የተቀበሉትን ከቤተክርስቲያን ውልደት
(ከበአለ ሃምሳ) ቀን ጀምሮ ሲፈጸም የኖረውን
የመጽሐፍ ቅዱስ (የአዲስ ኪዳን) ጥምቀት ብዙ
ሺ ተጠማቂዎች እና በኢየሱስ ስም የማጥመቅ
ስልጣን የተሰጣቸው አገልጋዮች ከሐዋርያቱ
ጀምሮ እስከ ተከታዮቻቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ
አስረጂ ከተፈለገ እነሆ፦ ሐዋ. 2፥38፤ 8፥16፤
10፥48፤ 19፥5፤ 22፥16።

23. የአዲስ ኪዳኗ ቤተክርስቲያን
የመጀመሪያ መሪ እና የመንግስተ
ሰማይ
መክፈቻ
የተሰጠው
ሐዋርያው ጴጥሮስ በተሳተፈባቸው
ሁለት ስፍራዎች (ሐዋ. 2 እና ሐዋ.
10
ላይ እንዲጠመቁ ያዘዘው
በኢየሱስ ስም ነበር።
ብዙ ጊዜ “የኢየሱስን እንስማ ወይስ የሐዋርያው
ጴጥሮስን?” ብለው ሰዎች በተደጋጋሚ
የሚያነሱት ጥያቄ ኢየሱስ ራሱ በሉቃስ ወንጌል
10፥16 ላይ “የሚሰማችሁ እኔን ይሰማል፥

እናንተንም የጣለ እኔን ይጥላል፤ እኔንም የጣለ
የላከኝን ይጥላል።” ብሎ የፈታው ጉዳይ
ነው። ሐዋርያው ጴጥሮስ አህዛብ ለሆኑት
የቆርኔሌዎስ ቤተሰዎች ወንጌል መስበኩን
የደመደመው “በእርሱ የሚያምን ሁሉ በስሙ
የኃጢአቱን ስርየት እንዲቀበል ነቢያት ሁሉ
ይመሰክሩለታል። … በኢየሱስ ክርስቶስ
ስምም ይጠመቁ ዘንድ አዘዛቸው። ከዚህ በኋላ
ጥቂት ቀን እንዲቀመጥ ለመኑት።” (ሐዋ.
10፥43፣48) በሚል ቃል ነበር።
በኋላም የአህዛብ ጉዳይ በመጀመሪያይቱ
ቤተክርስቲያን አወዛጋቢ ሆኖ በተነሳበት
ወቅት፣ ሐዋርያው ጴጥሮስ ይህንን የሹመት
ጉዳይ አጽንኦት ሰጥቶ በዘመኑ የነበሩ ጉዳዮች
ሁሉ በዚህ ሰው ሲቆረጡ (እልባት ሲያገኙ)
መመልከት እንችላለን። “ከብዙ ክርክርም በኋላ

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)። ተብሎ
እንደተጻፈ መንፈስ ቅዱስ የእውነትን ቃል
እርግጠኝነት የሚያበስረውን የመዳን ቃል ሐዋ.
2፥38 እስኪገልጠው ድረስ ተዘግተው መጠበቅ
ነበረባቸው። ዛሬ መንፈስ የሌላቸው እና
ምሪትን ከመንፈስ ቅዱስ ያልተቀበሉ የማቴዎስ
ወንጌል አፈጻጸም ሊረዱት እና ሊፈጽሙት
ይከብዳቸዋል።

”

22. በስላሴ ቀመር የተጠመቀ
አንድ ተጠማቂ ወይም ያጠመቀ
አጥማቂ ከመጽሐፍ ቅዱስ ማሳየት
አይቻልም።

የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ የመሰረታዊ ትምህርቶች
መገኛ የሆነው የአዲስ ኪዳን አብያተክርስቲያናት ታሪክ
እና የመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ክርስቲያኖች ትምህርት
(ዶክትሪን) የሆነው የሐዋርያቱ ስራዎች (ተግባራት)
የተካተቱበት መጽሐፍ ነው።

ጴጥሮስ ተነሥቶ እንዲህ አላቸው ወንድሞች
ሆይ፥ አሕዛብ ከአፌ የወንጌልን ቃል ሰምተው
ያምኑ ዘንድ እግዚአብሔር በመጀመሪያው
ዘመን ከእናንተ እኔን እንደ መረጠኝ እናንተ
ታውቃላችሁ።” (ሐዋ. 15፥7)።

24. በማቴዎስ 28፥19 የተጻፈውን
ቃል
ምስጢር
ለመረዳት
አስቀድመው መንፈስ ቅዱስን
መሞላት ነበረባቸው።
የመንፈስ ቅዱስ መውረድ ዋናው ምክንያት ወደ
እውነት ሁሉ ሕዝቡን መምራትና የክርስቶስን
ትዕዛዛት ወይንም በስጋ ሊሸከሙት ያልቻሉትን
ትልልቅ ጥልቅ የሆኑ ምስጢራት መግለጥ እና
መተንተን ስለሆነ የአዲስ ኪዳን የመዳን ዕውቀት
በዚህ በከበረው ስጦታ ውስጥ ተጠቅልሎ
ለሰው ልጆች ሁሉ እንዲታወቅ ሆነ።
አስቀድሞ “ጌታችን ኢየሱስ እንደተናገረው
የምነግራችሁ ገና ብዙ አለኝ፥ ነገር ግን አሁን
ልትሸከሙት አትችሉም። ግን እርሱ የእውነት

”

25. ጌታ ራሱ ለአፈፃፀማቸው
ምስክር ሊሆን ከእነርሱ ጋር ይሰራ
ነበር፤ ቃሉን በምልክትና በተዓምራት
እየመሰከረለት ነበር።

እነርሱ ከእርሱ የተቀበሉትን ትዕዛዝ በኢየሱስ
ስም በማጥመቅ ሲፈጽሙት እርሱ ደግሞ
መንፈስ ቅዱስን በማደል (የመንፈስ ቅዱስ
አጥማቂ በመሆን) ቃሉን አፀናላቸው።
የሐዋርያቱን የጌታን ትዕዛዝ አፈጻጸም ሰዋዊ
ለማድረግ ብዙዎች ሲሞክሩ ይስተዋላል። ነገር
ግን ሐዋርያው ጳውሎስ በገላትያ መልዕክቱ
“ወንድሞች ሆይ፥ በእኔ የተሰበከ ወንጌል እንደ
ሰው እንዳይደለ አስታውቃችኋለሁ።” (ገላትያ
1፥11) በማለት እንደ ሰው እንዳልተሰበከ
ያረጋግጥልናል። በዕብራውያን መልዕክቱ
ደግሞ “ይህ በጌታ በመጀመሪያ የተነገረ
ነበርና፥ የሰሙትም ለእኛ አጸኑት፥”(ዕብ. 2፥3)
በማለት አስቀድሞ በጌታ የተነገረው ትምህርት
በሐዋርያቱ ለመጽናቱ ማስረጃ ያቀርባል።
ከምንም በላይ የውኃ አጥማቂ ሆነው፣ የመንፈስ
ቅዱስ እና እሳት አጥማቂው ጌታ መንፈስ
ቅዱስን በማውረድ ስለመሰከረላቸው የድርጊቱ
አፈጻጸም እውነተኝነት ማረጋገጫ ሆናቸው።

17



26.
የማቴዎስ
28፥19-20
መዝጊያ ዐርፍተ ነገር እስከ ዓለም
ፍፃሜ ይህን የሐዋርያት ትምህርት
ከሚጠብቁ እና ከሚከተሉ ጋር ነኝ
የሚል መልዕክት ነው ።
“…እነሆም እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ
ከእናንተ ጋር ነኝ።” (ማቴ. 28፥20)። ኢየሱስን
ዛሬም ልክ እንደ ደቀመዛሙርቱ ከታዘዝነው
ዛሬም እንደ ቃልኪዳኑ አብሮን ይሰራል። ነገር
ግን ከሐዋርያት አስተምህሮ ካፈነገጥን ክርስቶስ
ኢየሱስ ከእኛ ጋር አይሆንም። የሚድኑትንም
በሐዋርያት ትምህርት ላይ ይጨምር ነበር
“ጌታ ሆይ፥ ማንነህ? አለው። እርሱም፦ አንተ
የምታሳድደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ፤ የመውጊያውን
ብረት ብትቃወም ለአንተ ይብስብሃል አለው።
እየተንቀጠቀጠና እየተደነቀ፦ ጌታ ሆይ፥ ምን
አደርግ ዘንድ ትወዳለህ? አለው። ጌታም፦
ተነሥተህ ወደከተማ ግባና ታደርገው ዘንድ
የሚያስፈልግህን ይነግሩሃል አለው።” (ሐዋ.
9፥5-6)። ያደርገው ዘንድ የተነገረው ቃል ይህ
ነው። “አሁንስ ለምን ትዘገያለህ? ተነሣና ስሙን
እየጠራህ ተጠመቅ ከኃጢአትህም ታጠብ።”
(ሐዋ. 22፥16)። ከዚህም የምንረዳው
ጌታ አብሮ በኢየሱስ ስም የሚፈጸመውን
የአዲስ ኪዳን ጥምቀት ያስፈጽም እንደነበረ
ነው። “እነርሱም ወጥተው በየስፍራው ሁሉ
ሰበኩ፥ ጌታም ከእነርሱ ጋር ይሠራ ነበር፥
በሚከተሉትም ምልክቶች ቃሉን ያጸና ነበር።”
(ማር. 16፥20) ስለዚህም ዛሬም ጌታ በዚህ
በሐዋርያቱ መንገድ ላይ ነውና“እንግዲያስ፥
ወንድሞች ሆይ፥ ጸንታችሁ ቁሙ፥ በቃላችንም
ቢሆን ወይም በመልእክታችን የተማራችሁትን
ወግ ያዙ።” (2ኛ ተሰ. 2፥15) ብለውናል።

27. የማቴዎስ ወንጌል 28፥19
መልዕክት ሙሉ የሚሆነው በአንድ
ብቸኛ እግዚአብሔር በስጋ መገለጥ
አምኖ በሐዋርያት እና በነቢያት
መሰረት ለቆመ ሰው ብቻ ስለሆነ
በኢየሱስ
ስም
መጠመቅን
አያግድም።
በአንድ እግዚአብሔር የሚያምኑ በኢየሱስ ስም
ይጠመቃሉ፤ ስላሴን የሚያምኑ ግን እንደ ሐዋ
2፥38 በስሙ ሊጠመቁ አይችሉም። የማቴ
28፥19 ትክክለኛ መረዳት የሚመነጨው ስለ
አምላክ ከሚኖረን የመጽሐፍ ቅዱስ መሰረታዊ
ትምህርት ነው። መላው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ
አንድ ብቸኛ አምላክ የሚናገር መሆኑን ግንዛቤ
ውስጥ ላስገባ የጥምቀት ቀመር ለውጥ ፈጽሞ
ሊያመጣ አይችልም። በዚህ በአንድ ብቸኛ
አምላክ በስጋ መገለጥ የሚያምኑ፣ እግዚአብሔር
አንድ ስሙም አንድ ነው የሚለውን መሰረታዊ
ዕውቀት ስላልተቀሙ በአዳኙ ስም የመዳን
(የኃጢያት ስርየት) ጥምቀትን ከማድረግ
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የእውነት ምስክር
አይጎሉም። ነገር ግን ከመሰረታዊው
የእግዚአብሔር የማንነት ዕውቀት ያፈነገጡ እና
የብዙ አካላትን (አባላትን) አንድነት አምልኮ
የሚከተሉ ከመጽሐፍ ቅዱሳዊው የጥምቀት
ቀመር ይጎላሉ፤ እንደ ስላሴ አስተምህሮ
ጥምቀቱን ለማድረግ ይገደዳሉ። ለዚህም ነው
አንድ ሰው ሲጠመቅ ከሶስቱ የስላሴ አካላት ጋር
እንደሚተባበር የሚናገሩት።
የአንድ ብቸኛው አምላክ በስጋ መገለጥን
የሚያምን ሰው ግን ሲጠመቅ ከክርሰቶስ ጋር
እንደሚተባበር ያምናል። “ወይስ ከክርስቶስ
ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቅን
ሁላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ እንደ
ተጠመቅን አታውቁምን? እንግዲህ ክርስቶስ
በአብ ክብር ከሙታን እንደ ተነሣ እንዲሁ
እኛም በአዲስ ሕይወት እንድንመላለስ፥ ከሞቱ
ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከእርሱ ጋር
ተቀበርን። ሞቱንም በሚመስል ሞት ከእርሱ
ጋር ከተባበርን ትንሣኤውን በሚመስል ትንሣኤ
ደግሞ ከእርሱ ጋር እንተባበራለን።” (ሮሜ
6፥3-5)።

28. በመጽሐፍ “በሃይማኖት
ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ፤ ራሳችሁን
ፈትኑ፤” (2ኛ ቆሮ. 13፥5) እንደሚል፣
የምናስተምረውን ቃል እርግጠኝነት
ልንፈትሸው ይገባል።
በማቴዎስ 28 ዙሪያ መጽሐፍ ቅዱሳዊ
ያልሆነ የሃይማኖት መሪዎች የተማከሩበት
እና እያስተማሩበት ያለ፣ እስከ ዛሬም የሚነገር
የሃሰት ትምህርት ሊኖር ይችላል ብለን ማሰባችን
አስደንጋጭ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ይህ
በማቴዎስ ምዕራፍ 28፥11-15 በተጻፈው ታሪክ
ላይ የሚታይ እውነታ ነው። አስተማሪዎች
በገንዘብ ተሸንግለው ከአለቆች እና ካህናት ጋር
ተስማምተው እስከዛሬ ድረስ የሚወራ ውሸት
በአይሁድ ዘንድ አኑረዋል። “ከሽማግሎች
ጋርም ተሰብስበው ተማከሩና ለጭፍሮች ብዙ
ገንዘብ ሰጥተዋቸው፦ እኛ ተኝተን ሳለን ደቀ
መዛሙርቱ በሌሊት መጥተው ሰረቁት በሉ።
ይህም በገዢው ዘንድ የተሰማ እንደ ሆነ፥ እኛ
እናስረዳዋለን እናንተም ያለ ሥጋት እንድትሆኑ
እናደርጋለን አሉአቸው። እነርሱም ገንዘቡን
ተቀብለው እንደ አስተማሩአቸው አደረጉ።
ይህም ነገር በአይሁድ ዘንድ እስከ ዛሬ ድረስ
ሲወራ ይኖራል።” (ማቴ. 28፥12-15)። ዛሬስ
ከዚህ ክፍል ጋር ተያይዞ የሚነገር ስህተት ይኖር
ይሆን? አዎን ያውም በሃይማኖት ግንበኞች
የተናቀ አንድ ስም (ኢየሱስ) አለ፤ ይህ ለእኛ
የማዕዘን ራስ ድንጋይ ሆኖልናል።
የሐዋርያት ሥራ 4፥7 ″እነርሱንም በመካከል
አቁመው፦ በምን ኃይል ወይስ በማን ስም እናንተ
ይህን አደረጋችሁ? ብለው ጠየቁአቸው።”
መልሳቸውም፦ በሐዋርያት ሥራ 4፥10
ላይ ”እናንተ በሰቀላችሁት እግዚአብሔርም

የእውነት ምስክር
ከሙታን ባስነሣው በናዝሬቱ በኢየሱስ
ክርስቶስ ስም ይህ ደኅና ሆኖ በፊታችሁ እንደ
ቆመ፥ ለእናንተ ለሁላችሁ ለእስራኤልም
ሕዝብ ሁሉ የታወቀ ይሁን።” የሚል ነበር።
ስለዚህም ክልከላውን ተመካክረው አጸደቁ።
በሐዋርያት ሥራ 4፥18 ”ጠርተውም በኢየሱስ
ስም ፈጽመው እንዳይናገሩና እንዳያስተምሩ
አዘዙአቸው።” የሚል ዛቻ እና ክልከላ ነበር፤
እነርሱ ግን እግዚአብሔርን መታዘዝ የሚገባ
እንደሆነ አምነው በስሙ መናገርን አላቆሙም።
ሐዋርያት ሥራ 4፥12 ”መዳንም በሌላ በማንም
የለም፤ እንድንበት ዘንድ የሚገባን ለሰዎች
የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች ሌላ የለምና።”
እያሉ ስብከታቸውን ቀጠሉ። ክልከላውን
የተቀበሉ በሌላ በማያድን፣ ኃጢያትንም
ሊያስተሰርይ እና ከእስራትም ሊፍታ በማይችል
ስም የመተካት ልምምድ ምንጭ ከየት እንደሆነ
አስተውሉ እንላለን። ስለ ስሙ ተቃውሞ
ከተጀመረበት ከሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 4 እስከ
ዛሬ የሚወራውን ውሸት ልንቃወመው ይገባል።

ማጠቃለያ
በራዕይ 2፥13 የታመነ ምስክር ስሙን ጠባቂ
እንደሆነ ይናገራል። ይህን ከስሞች ሁሉ በላይ
የሆነ አዳኝ ስም መጣል እና አቃሎ መመልከት
ቃሉን እንዳለመጠበቅ ተቆጥሮ በክህደት
ተመድቧል (ራዕይ 3፥8)። ይህም ክህደት
መድረሻው የከፋ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስም
ይሁን በተለምዶ ከምንሰማው እና ከምናየው
በዛ ያሉ የአማልክት ስሞችን ለመባረክም
ይሁን ለመርገም መጠቀም ከአይሁድ እምነት
እና ከክርስትናው የወጣው (የተለየው)
አስተሳሰብ ተካፋይነትን አመልካች ነው።
ትንቢተ ሆሴዕ 2፥19 ”የበኣሊምን ስም ከአፍዋ
አስወግደዋለሁና፥ በስማቸውም እንግዲህ
አይታሰቡምና።” በዓሊም የበአል ጣዖት ብዙ
ቁጥር ነው፤ እርሱ ብዙ ስሙም ብዙ የሆነ
አምልኮ ነው። የእስራኤል አምላክ ደግሞ እርሱ
አንድ ስሙም አንድ ነው (ዘካ. 14፥9)።
ስለዚህም የመለኮትን ስም በእውቀት እና
በእምነት የሚጠራ ሰው እግዚአብሔርን
የሚይዝ ነው። ስሙ የእግዚአብሔር መገኘት፣
የእግዚአብሔር የማዳን ቃልኪዳን እና
የሌሎች መንፈሳዊ ስጦታዎች ምንጭ ነው።
እግዚአብሔር ስሙን በማይጠራ ላይ ፊቱን
ይሰውራል በኃጢያቱም የሚያጠፋው ይሆናል
(ኢሳያስ 64፥5)።

ምስጢር በመጠበቅ የታመኑ መሆን!
ምሳሌ. 11÷13 “ለሃሜት የሚሄድ ምስጢሩን
ይገልጣል፡-በመንፈስ የታመነ ግን ነገሩን
ይሰውራል።”
ሰዎች አንድን አገልጋይ እንደ እግዚአብሔር
ሰው በመቁጠር እንዲመክራቸው ወይም
እንዲጸልይላቸው
የሚነግሩትን
የግል
ሕይወታቸውን ሁኔታ ለሌላ ሰው በጉባኤም ሆነ
በግል ባለመግለጥ ታማኝ ሆኖ መገኘት አለበት።
እግዚብሔር አምላክ በባህሪው ነገርን የሚሰውር
አምላክ እንደመሆኑ ሁሉ አገልጋዩም የዚህ ባህሪ
ተካፋይ እንዲሆን ይጠበቅበታል። (ምሳሌ
25፥2፣ 2ኛ ጴጥሮስ 1፥2-4) ምስጢር መጠበቅ
የማይችሉ አገልጋዮች ቤተሰብን፣ ትዳርን፣
አልፎም ቤተክርስቲያንን ያፈርሳሉ። በዚህ
ላይ የአገልጋዮች ሚስቶችም ጥንቃቄ ካላደረጉ
ከባለቤቶቻቸው አምልጦ የሚወጣውን
የሚያሰራጩ ከሆኑ ቤተክርስቲያን አደጋ
ላይ ትወድቃለች። ላንተ ወይም ላንቺ ብቻ
ነው የነገርኩት በማለት የሚጀመረው የሰውን
ምስጢር ለሌላ መግለጥ፤ ላንተ ወይም ላንቺ
ብቻ ተብሎ የተነገረውም ሰው እንዲሁ ላንተ/
ላንቺ ብቻ እያለ በመናገር ሁሉምጋ ይደርሳል።
እግዚአብሔር ከምንም በላይ ታማኝ የሆነ
አገልጋይን ሲያገኝ ወደ እርሱ የሚቀርበው
አቀራረብ በጣም ይለያል። ለዚህም ምሳሌ
የሚሆነን በተደጋጋሚ የምንጠቅሰው ሙሴ
ነው። እግዚአብሔር ስለ ሙሴ ሲናገር
“በመካከላችሁ ነቢይ ቢኖር እኔ እግዚአብሔር
በራዕይ እገለጥለታለሁ ወይም በሕልም
እናገረዋለሁ። ባሪያዬ ሙሴ ግን እንዲህ
አይደለም፤ እርሱ በቤቴ ሁሉ የታመነ ነው።
እኔ አፍ ለአፍ በግልጥ እናገረዋለሁ÷ በምሳሌ
አይደለም።” አለ። (ዘኅልቁ 12÷6-8)
እግዚአብሔር ለየት ባለ አቀራረብ የቀረባቸው፣
የተጠጋቸውና ምስጢሩን የገለጠላቸው ሁሉ
በፊቱ ታማኝ ሆነው የተገኙ ናቸው። ታማኝ
ካልሆኑ ምስጢሩን መሸከም አይችሉም።
ስለዚህ እግዚአብሔር ወደራሱ እንዳቀረበው
ታማኝ አገልጋይ እግዚአብሔር አገልጋዩ
እንዲያውቀው፣ እንዲጸልይበት፣ ወይም

በጥበብ እንዲያስተምረው ከግለሰብ እስከ
ቤተክርስቲያን አልፎም እስከ አገርና ዓለም
ጭምር የሚያሳየው ምስጢር ይኖራል። በዚህ
ጊዜ አገልጋዩ የተገለጠለትን ሁሉ በየመንገዱ
እየዘራ የሚውል ለቁምነገር የማይበቃ ሆኖ
መገኘት የለበትም። አንዳንዱ ለመናገር ጊዜ
የሚጠብቅ ይሆናል፣ አንዳንዱ ነገር ደግሞ
ጭራሹን ሳይተነፈስ የሚጠበቅ ሊሆን ይችላል።
ሌላኛው እንዲማልድበት እግዚአብሔር
የጠቆመው ይሆናል። እነዚህን ከስሜታዊነት ነጻ
በሆነ መንፈስ ተረጋግቶ እየጸለየ የቱን? መቼ?
ለማን? እንዴት? መናገር እንዳለበት የሚያውቅ
የታመነ ምስጢርን በአግባቡ መሸከም የሚችል
እንዲሆን ይጠበቅበታል።
እግዚአብሔር ለአብርሃም ሰዶምንና ገሞራን
በእሳት ሊያጠፋ መሆኑን ምስጢር ሲነግረው
እንዲማልድ (ብርቱ ጸሎት እንዲጸልይ) ፈልጎ
እንጂ ወደ ሰዶም ሄዶ ልትቃጠሉ ነው እያለ
እንዲሰብክ አልነበረም። በአንጻሩ እግዚአብሔር
ለዮናስ ነነዌ ልትገለበጥ መሆኑን የገለጠለት
ዮናስ ወደ ነነዌ ሄዶ እንዲሰብክለት ፈልጎ ነው።
የዚህ ነገር ሌላው ደካማ ጎን ለሰዎች የሚነገር ሁሉ
ከሰዎቹ የመስማት አቅም ጋር ካልተመጣጠነ
አፍራሽ መሆኑ ነው። ስለዚህ ሰዎች መስማት
ያለባቸውን መስማት እስኪችሉ ድረስ ይጠበቃል
ማለት ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ለቆሮንቶስ
ሰዎች በጻፈው መልእክቱ “በበሰሉት መካከል
ግን ጥበብን እንናገራለን” ይላል። (1ኛ ቆሮንቶስ
2÷6) “የሥጋ እንደመሆናችሁ በክርስቶስም
ሕጻናት እንደመሆናችሁ እንጂ መንፈሳውያን
እንደመሆናችሁ ልናገራችሁ አልቻልሁም፤
ገና ጽኑ መብል ለመብላት አትችሉም ነበርና
ወተት ጋትኋችሁ፤ ገና ሥጋውያን ናችሁና እስከ
አሁን ድረስ ገና አትችሉም” (1ኛ ቆሮንቶስ
3÷1-3) በማለት ሊናገር ያለውን ነገር ከእነርሱ
አቅም ማነስ የተነሣ በውስጡ እንደያዘው
እናስተውላለን። 
ምንጭ፦ በእግዚአብሔር የተጠራ አገልጋይ
ከጅምር እስከ ፍጻሜ- በቢሾፕ ደጉ ከበደ

ስለሆነም የማቴዎስ ወንጌል 28፥19-20 28
እውነታዎች የሚያረጋግጡት በብዙ ምስክር
የተረጋገጠውን የመለኮት ስም ማለትም
ኢየሱስን በመጥራት የእግዚአብሔርን ቃል
መታዘዝን ነው። 
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የእውነት ምስክር



የጊዜው ቃል

አገልጋይና የጊዜ አጠቃቀም
 ቄስ ጥበቡ አስፋው | የምእራብ አዲስ አበባ አጥቢያ መጋቢ
የጊዜ አጠቃቀም ጉዳይ ሰፊና እጅግ አስፈላጊ
በመሆኑ በዚህ አጭር ጽሑፍ የተሟላ ነገር
ማቅረብ እንደማይቻል ሁላችንም እንገነዘባለን።
ሆኖም በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ የአገልጋይ ጊዜ
አጠቃቀም ጉዳይን ማንሳት እና በምንማርባቸው
ጉዳዮች ትምህርት መቅሰም፤ መታረም
በሚገባን ጉዳይ ደግሞ ራሳችንን ማረም ለግል
ሕይወታችንም ሆነ በተሰማራንበት አገልግሎት
ውጤታማ እንድንሆን በተወሰነ ደረጃም ቢሆን
አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ይታመናል።
አገልጋይ ውሱን በሆነ ጊዜ እና እግዚአብሔር
ለክቶ በሰጠው እድሜው ዘላለማዊ ፋይዳ
ያለውን የእግዚአብሔር ስራ የሚሰራ
የእግዚአብሔር ዓላማ ያለበት ሰው እንደሆነ
ይታወቃል። በምድራዊ (secular) ሥራ
ላይ ለተሰማሩ ሰዎችም የጊዜ አጠቃቀም ጉዳይ
ወሳኝ ከሆነ፣ ለእውነተኛው ወንጌል አገልጋዮች
ደግሞ ከዚያ በበለጠ እንጂ ባነሰ መልኩ መታየት
የለበትም።

የሚቀየሩ፣ ዘላቂ ያልሆኑ አልያም አንድ ቀን
የሚጠፉ ናቸው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ አገልጋይ
ትኩረቱን ሳይለቅ እግዚአብሔር በሰጠው ጊዜ
እግዚአብሔር የሚጠብቅበትን ሥራ ሊሰራ
ይገባዋል። ይሄ ደግሞ ውጤታማ የጊዜ
አጠቃቀም መንገድን መከተል ይጠይቃል።
“አለሙም ምኞቱም ያልፋሉ፤ የእግዚአብሔርን
ፈቃድ የሚያደርግ ግን ለዘላለም ይኖራል” (1ኛ
ዮሐንስ 2፥17 ) ተብሎ የተጻፈው ለዚህም ነው።
ጊዜን በአግባቡ እንድንጠቀም ግድ የሚሉ የጊዜ
ባህሪያት ያሉ ሲሆን ከእነዚህ መካከል ዋናዎቹ
ጊዜ አንዴ ካጣነው የማናገኘው እንዲሁም
እንደ ገንዘብ እና ሌሎች ሃብቶች ቆጥበን ለሌላ
ወቅት የምናሳድረው ወይም የምንጠቀምበት
አለመሆኑ ነው።

“የእግዚአብሔር ቃል በዋጋ ተገዝታችኋልና
ለራሳችሁ አይደላችሁም” (1ኛ ቆሮንቶስ 6፥1920) ስለሚል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አምኖ
የዳነ ሁሉ በከበረ ዋጋ የገዛው የአምላኩ እንጂ
የራሱ እንዳይደለ ይታወቃል። አገልጋይ ደግሞ
ሕይወቱን ለእግዚአብሔርና ለእግዚአብሔር
አገልግሎት የሰጠ፣ የእግዚአብሔርን ሥራ
ሊሰራ የተመረጠና እርሱም በሁለንተናው
እግዚአብሔር እንዲጠቀምበት የወሰነ ሰው
ነው። በመሆኑ አገልጋይ ሕይወቱም ጊዜውም
የእግዚአብሔር መሆኑን መገንዘብ እና ጊዜውን
በአግባቡ በመጠቀም በሚሰራው ስራም
ውጤታማ መሆን ይጠበቅበታል።

ጌታ እየሱስ በሥጋ ተገልጦ፣ የተገለጠበትን
አላማ ስለፈጸመባቸው ውሱን
አመታት
ሲናገር “ቀን ሳለ የላከኝን ሥራ ላደርግ ይገባኛል
ማንም ሊሰራባት የማይችልባት ሌሊት
ትመጣለች” ያለው ለትምህርታችን ይሁንልን።
እርሱ ዘላለማዊ አምላክ ነው። ይሄ አምላክ
በሥጋ ተገልጦ ውሱን በሆኑ አመታት ውስጥ
ፋይዳቸውም ዘላለማዊ የሆነ ብዙ ሥራዎችን
ሠርቷል። ከዚህ የምንወስደው ብዙ ትምህርት
አለ። አገልጋዮች በሙሉ፣ ጊዜ ወይም ቀን ሳለ
የሚሰራ ስራ አለን። እግዚአብሔር በሰጠን
ጊዜ የእግዚአብሔርን ሥራ ካልሰራን፣ ቤተ
ክርስቲያን በምድር ብትኖርም መስራት
የማንችልበት የእድሜም ይሁን የጤና ውሱንነት
በግላችን ስለሚያጋጥመን የሚጠበቅብንን
የእግዚአበሔር ሥራ በተሰጠን ጊዜ ማከናወን
ይጠበቅብናል።

እግዚአብሔር ለአገልጋዮች በሙሉ በቀን ውስጥ
እኩል ሰዓታትን ወይም ጊዜን ሰጥቷል። አለም
ላይ አሁን የምናያቸውና የሚከናወኑ ብዙ ነገሮች

ስለዚህ እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ ተጠቅመን
የእግዚአብሔርን ሥራ በትጋት መፈጸም ትልቅ
ማስተዋል ነው። ይህን ያደረገ አገልጋይ፣ ሰው
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ነውና ማገልገል የማይችልበት የጨለማ ወይም
የድካም ጊዜ ቢመጣም በምንም አይነት መልኩ
ህይወቱ በቁጭት ወይም በጸጸት አይሞላም።
ጊዜውን በአግባቡ ያልተጠቀመ አገልገይ ግን
መሥራት የማይችልበት ጊዜ ሲመጣ ሕይወቱ
እርባና በሌለው ጸጸት ይሞላል። የፈሰሰ ውሃ
አይታፈስ እንደሚባለው የባከነ ጊዜን ተመልሰን
የማግኘት እድል ስለሌለ የጊዜ አጠቀቀም
ጉዳይ ከማንም በላይ ለአገልገይ ወሳኝ መሆኑን
ለማሳየት ነው።
ጊዜያችንን
በአግባቡ
ተጠቅመን
የእግዚአብሔርን ሥራ እንድንሰራ ከጸጸትም
እንድንተርፍ እግዚአብሔር አእምሮአችንን
ይክፈትልን፤ ጊዜያችንን ውጤታማ በሆነ
መልኩ እንድንጠቀም መንገዱንም ያሳየን።
የጊዜ አጠቃቀም ጉዳይ ለአገልጋይ ወሳኝና
አስፈላጊ መሆኑን ካየን አገልጋዮች ለጊዜ
አጠቃቀማችን ስኬት እና ፍሬያማነት ማድረግ
ያለብንን ቀጥሎ ለማየት እንሞክራለን።

አገልጋይ የጊዜን ዋጋ አጥብቆ መረዳት
አለበት
የእርሱን ስራ ለመስራት በምህረቱና በጸጋው
ለጠራው አገልጋይ እግዚአብሔር የሰጠው
የከበረ ሃብት ጊዜ መሆኑን መገንዘብ
ያስፈልጋል።
አገልጋይ የእግዚአብሔር
መንግሥት ሠራተኛ ነው። ስለዚህ የአገልጋይ
ሕይወቱም ጊዜውም የእግዚአብሔር ነው።
ለምድራዊው መንግሥት ወይም ለግል
ተቋማት የሚሰሩ ሠራተኞች የሚሠሩት
ሥራ አላቸው፤ ስራቸውን የሚያከናውኑበት
ጊዜም ተመድቦላቸዋል። በሥራ ሰዓት
ያለው ጊዜ
የቀጠራቸው ድርጅት እንጂ
የራሳቸው አይደለም። በተመሳሳይ መልኩ
አገልጋይ (እንደ ሌሎች ሙያተኞች ተቀጣሪ

የእውነት ምስክር

ቅድሚያ ሰጥቶ ማከናወን የሚገባውን
ሥራ ማወቅና ለዚህም ቀዳሚውን
ትኩረት መስጠት
አገልጋዮች የጊዜ አጠቃቀማችንን ፍሬያማ
እና ውጤታማ ለማድረግ ቅድሚያ ሰጥተን
ማከናወን የሚገባንን ሥራዎች መለየትና
ማከናወን አማራጭ ያለው ጉዳይ አይደለም።
አገልጋዮች ውሱን በሆነ ጊዜ ውስጥ
ለእግዚአብሔር የተለየንበትን ጉዳይ ወይም
ሥራ አውቀን ያንን ለማከናወን የተጠራን
መሆናችንን ሁልጊዜ ማሰብ አለብን።
በአገልጋይም ባይሆን በሌሎች ሰዎች ሊከናውኑ
የሚችሉ ስራዎች ይኖራሉ፤ አሉም። በሌላ
በኩል ደግሞ እግዚአብሔር በተለይ ከአገልጋይ
የሚጠብቃቸው ሥራዎች ወይም ተግባራት
ደግሞ አሉ። እነዚህን ተግባራት በዋነኝነት
ማከናወን ያለበት እግዚአብሔር ለራሱ ሥራ
የለየው አገልገይ ነው። እነኚህን በአግባቡ
መለየትና በዋነኝነት ለእነዚህ ጉዳዮች ጊዜን
መመደብ መሠረታዊ የጊዜ አጠቃቀም ጥበብ
ነው።
በእግዚአብሔር የተጠራ አገልገይ ከአምላኩ
የተሰጠውን ጊዜ በቅድሚያ በጸሎት ወደ
እግዚአብሐር ፊት ለመቅረብና የአምለኩን
ፊት ለመፈለግ ሊጠቀምበት ይገባዋል። ጸሎት
በራሱ ጊዜን እና ትጋትን የሚፈልግ ጉዳይ
እንደሆነ ልብ እንበል። መዝሙር 40፥1
ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት እርሱም
ዘንበል አለልኝ የሚለውን በመረዳት ስናየው
ጸሎት ቆይታን እና ደጅ መጥናትን ማለትም
በእግዚአብሔር ፊት የምንቆይበትን ጊዜ
የሚፈልግ መሆኑን እንገነዘባለን። ከጸሎት
በተጨማሪ አገልጋይ ጊዜውን በአግባቡ
ተጠቅሞ የእግዚአብሔርን ቃል ማጥናትና

በቃሉ መሞላት ይጠበቅበታል። ጊዜ ሰጥቶ
የአምላክን ፊት መፈለግ ለራሳችንም ሆነ
ለምናገለግለው ሕዝብ ቃሉን መቀበል፣ መስበክ
እና ማስተማር ከአገልጋይ ተግባራት መካከል
ወሳኙ እንደሆነ ተምረናል። በተጨማሪም
ላልዳኑ ሰዎች ወንጌልን መመስከር መዝራትና
ጊዜን እና ሌሎች መስዋዕትነቶችን ከፍሎ
ሰዎችን ወደ መዳን ማምጣት ጌታ ኢየሱስ
አገልጋዮች ቅድሚያ ትኩረት እንዲሰጡለት
ከሚፈልጋቸው ጉዳዩች በቀዳሚነት የሚቀመጡ
ናቸው። ሕይወታቸውን እና ጊዜያቸውን
ሰውተው በሌላ ነገር ሳይጠመዱ የመንግሥቱን
ሥራ የሚሰሩ ሰዎች እንዲነሱ፣ የመከሩም

”

ባይሆንም) እግዚአብሔር በሰጠው ጊዜ
የእግዚአብሔርን ሥራ የሚሰራ የእግዚአብሐር
ባሪያ ነው። አገልጋይ እንደ መንግሥት ወይም
የግል ሠራተኞች በሰዓት መቆጣጠሪያ ላይ
ባይፈርምም በቀን ውስጥ ላሉት ጊዜያት እና
ጊዜውን በምን መልኩ እያዋለ ወይም እያጠፋ
ስለመሆኑ ለእግዚአብሔርና መሠማሪያ
ለሰጠችው ቤተ ክርስቲያን ተጠያቂነት
አለበት። በአጭሩ አገልጋይ በማይረቡ ጉዳዮች
ጊዜውን የሚያባክን ሰው መሆን የለበትም።
የእግዚአብሔር ቃል “እንግዲህ እንደ ጥበበኞች
እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት
እንድትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ፤ ቀኖቹ
ክፉዎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ። ስለዚህ የጌታ
ፈቃድ ምን እንደ ሆነ አስተውሉ እንጂ ሞኞች
አትሁኑ።” እያለ ይመክረናል። ኤፌ 5፡1517 ጊዜ ለእግዚአብሔር ስራ ይዋጃል እንጂ
ዝም ብለን የምናባክነው መሆን የለበትም።
ይሄ ደግሞ በሁኔታዎች ሁሉ የእግዚአብሔርን
ፈቃድ ማወቅ እና ማከናወንን ይጠይቃል።

የሆነ ጉዳይ ነበረ። ጊዜ ተሰጥቶት በአግባቡ
ካልተከናወነ በቤተ ክርስቲያን ችግር የማስከተል
አቅም ነበረው። ሆኖም የጥበብ ሁሉ አምላክ
የሆነው ጌታ ኢየሱስ ለሐዋርያት መልካም የሆነ
የጊዜ አጠቃቀም ጥበብን ሰጣቸው።
ሐዋርያት ውሱን የሆነ ጊዜ እና አቅም
ስለነበራቸው በዋነኛ ሥራቸው ላይ ሊያተኩሩ
ወሰኑ፤ የቅድሚያ ትኩረት ወደሚፈልገው ጉዳይ
ወዲያው ተመለሱ። ከዚህም በተጨማሪ ጊዜና
ፈጻሚ ለሚፈልገው በፊታቸው ለተቀመጠው
አስፈላጊ ሥራ ውጤታማ በሆነ መልኩ
መሥራት የሚችሉ ሰዎችን ለዩ፤ ጸልየውም

ሐዋርያት ውሱን የሆነ ጊዜ እና አቅም ስለነበራቸው
በዋነኛ ሥራቸው ላይ ሊያተኩሩ ወሰኑ፤ የቅድሚያ
ትኩረት ወደሚፈልገው ጉዳይ ወዲያው ተመለሱ።

ጌታ ወደ መከሩ እንዲጠራቸው ምልጃና
ጸሎት ተፈልጓል። ማቴ. 9፥37-39 እውነተኛ
አገልጋዮች የዚህ ምልጃ እና የጌታ ኢየሱስ ጥሪ
ውጤቶች በመሆናችን ጊዜያችንን ለተጠራንበት
እና ለተፈለግንበት የእግዚአብሔር ሥራ
ማዋላችንን ማረጋገጥ አለብን።
አገልጋዮች ለአገልግሎት ያለን ጊዜ ውሱን ነው።
እነዚህን ውሱን ጊዜያት የሚሻሙ በርካታ
ነገሮች ወይም ጉዳዮች እንዳሉ ይታወቃል።
ለምንሰራቸው ሥራዎች ቅደም ተከተል
መስጠት፣ ትኩረት የሚፈልጉ ጉዳዮችን መለየት
እና በሌሎች መከናወን የሚችሉ ሥራዎችን
ብቃቱ ላላቸው እና ኃላፊነት ለሚሰማቸው
ሰዎች ማከፋፈል እና ከሌሎች ጋር በመተጋገዝ
መሥራት ከመጽሐፍ ቅዱስ የምንማረው ሌላው
ውጤታማ የጊዜ አጠቃቀም ጥበብ ነው።
በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 6 ላይ ራሳቸው ወሳኝ
ጉዳዮችን እየሰሩ የእግዚአብሔርንም ሕዝብ
አሳትፈው እና አሰርተው የእግዚአብሔርን
መንግሥት ለማስፋት የተመረጡት ሐዋርያት
የገጠማቸውን የጊዜ አጠቀቀም ተግዳሮት
እናያለን። በቃሉ ላይ እንደምናየው እነዚህ
የእግዚአብሔር ባሪያዎች ሥራቸውን በአግባቡ
እንዳያከናውኑ የሚያደርጋቸው የማእድ
መስተንግዶ ጉዳይ አጋጠማቸው። የገጠማቸው
ጉዳይ ጊዜ የሚወስድና በራሱም አስፈላጊ

ሃላፊነትን ሰጡአቸው።

”

ሐዋርያት ጊዜያቸውን በአግባቡ መጠቀም
የሚያስችላቸውን መንገድ በመምረጣቸው
የነበራቸውን ጊዜ እነርሱን ለሚፈልግ ዋነኛ ሥራ
መዋጀት ቻሉ።፡ በተጨማሪም እግዚአብሔር
በመንግሥቱ ሥራ ውስጥ ደረጃ በደረጃ እያሳደገ
ሊጠቀምባቸው ላሉ ሰዎች በእግዚአብሔር
ስራ ውስጥ የመሳተፍን እድል አመቻቹ።
መንፈስ ቅዱስና ጥበብን ተሞልተው እያሉ
በእግዚአብሔር ሥራ ውስጥ ተሰማርተው
በጉልህ የማናያቸው እነ እስጢፋኖስ፣ ፊልጶስ፣
ጵሮኮሮስ፣ ኒቃሮናን፣ ጢሞናን፣ ጳርሜናን እና
ኒቆላዎስም ተጨማሪ መሰማሪያን አገኙ።
ይህንን በማድረጋቸው በቤተ ክርስቲያን
ለወንጌል መስፋት የሚያግዝ ሰላም ተፈጠረ፤
ውጤቱም ወንጌል እንደሚገባ እንዲሮጥ ወይም
እንዲሰፋ አደረገ።

በወቅቱ ማከናወን ያለበትን ሥራ ለሌላ
ጊዜ አለመቅጠር ወይም አለማዘግየት
የጊዜ አጠቃቀምን ጉዳይ ስናነሳ ትኩረት
ልንሰጠው የሚገባው ሌላው ጉዳይ፡አገልጋይ እግዚአብሔርና ቤተ ክርስቲያን
የምትጠብቅበትን ሥራ ለመስራት ጊዜ አለኝ
ሊል እና ሥራዎችን በቀጠሮ የሚገፋ መሆን
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የእውነት ምስክር



የለበትም። ከፍ ብለን ለመግለጽ እንደሞከርነው
አገልጋዮች በሙሉ ውሱን በሆነ እድሚያችን
ከዘላለማዊው የእግዚአብሔር መንግሥት
ጋር የተገናኙ ስራዎች እንድንሠራ የተጠራን
መሆኑን ልብ ማለት ይገባል። ጌታ ኢየሱስ
እንዳስተማረን ቀን ሳለ አምላካችን የሰጠንን
ወይም የተጠራንበትን ሥራ በወቅቱ ልናከናወን
ይገባናል።
አገልጋዮች የተሰማራንበትን
የእግዚአብሔር መንግሥት ሥራ ለማጥፋት፣
ለማበላሸት አለበለዚያ እንክርዳድ ለመዝራት
የማይተኛ ጠላት እንዳለን ማወቅ ትልቅ
ማስተዋል ነው። በእኛ የእግዚአብሔርን
ሥራ በቀጠሮ መግፋትን ተጠቅሞ ጠላት
ብዙ ሥራዎችን ሊሰራ እንደሚችል እየሰራም
መሆኑን ማወቅ ተገቢ ነው።

ጥቂት- ስለ ምክር አገልግሎት
የመጋቢነት አገልግሎት በተለያየ ሁኔታ ውስጥ
ያሉ ቅዱሳንን ማማከር ያካትታል። የማማከር
አገልግሎት ስኬታማነት በከፊል በአማካሪው
ማንነት ላይ የተመሰረተ ስለሆነ፤ አንድ የምክር
አገልግሎት ሰጪ አገልግሎቱ ፍሬያማና
ውጤታማ ይሆን ዘንድ እንደ እግዚአብሔር
ቃል የሆነ መልካም ባህሪ ሊኖረው ይገባል።
ከእነዚህም ባህሪያቶች ውስጥ ጥቂቶቹን
ስንመለከት፦

ምስጢር ጠባቂነት
ሰዎች ወደ ምክር አገልግሎት የሚመጡበት ዋነኛ
ምክንያት ምስጢራቸው እንዲጠበቅላቸው
ካላቸው ፍላጎት የተነሳና በምክር ሰጪው
አገልጋይ “ምስጢሬና ገመናዬ ይጠበቅልኛል”
በሚል እምነት ስለሆነ አገልጋዮች ከምክር
ፈላጊዎቻችን የሰማነውን ምስጢር በታማኝነትና
በንጹህ ህሊና መጠበቅ ይኖርብናል።

መደምደሚያ

ወገናዊ አለመሆን

በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምናያቸው ታማኝ
የእግዚብሔር አገልጋዮች እንዲሁም በዘመናችን
እግዚአብሔር ጠርቷቸው ከእግዚአብሔር
የተቀበሉትን ኃላፊነት በታማኝነት የተወጡ
እና እየተወጡ ያሉ አገልጋዮች እግዚአብሔር
የሰጣቸውን እድሜና ጊዜ በአግባቡ
በመጠቀማቸው ያላቸውን የሕይወት እና
የአገልግሎት ፍሬ በግልጽ ማየት እንችላለን።

የአንድ የምክር አገልግሎት ሰጪ ልዩ ባህሪ ምክር
ፈልገው ወደ እርሱ የሚመጡትን ሰዎች በእኩል
በመመልከት የእግዚአብሔርን ቃል ማዕከል
ባደረገ መልኩ ያለአድልዎ፣ሚዛናዊና ወገናዊ
ያልሆነ አገልግሎት መስጠት ነው። (ምሳ. 18፥7)

ይህንንም የምክር ፈላጊዎችን ምስጢር
ለቅርባችን ሰው፣ እንዲሁም የእግዚአብሔርን
ቃል በምናቀርብበት ጊዜ “ለማስተማሪያ
ለማስተማሪያ ለማስተማሪያ” በሚል ሰበብ
ከመናገር ፈጽሞ መቆጠብ ይኖርብናል። (1
ጢሞ. 3፥9፣ ዘሌ. 19፥6፣ ምሳሌ 25፥9-10)

ጥሩ የማድመጥ ችሎታ
ሰዎች በተፈጥሮአቸው ሙሉ ትኩረትን
በማግኘት መደመጥን ይፈልጋሉ።በተለይ
ደግሞ ህይወታቸው በተለያየ ችግርና ግራ
መጋባት የተሞላና መፍትሄና ምክርን ለመፈለግ
ወደ አንድ አገልጋይ የመጡ ሰዎች ከምንም
በላይ በአትኩሮት መደመጥን ይሻሉ።ትኩረት
ሰጥቶ በትዕግስት ሰዎችን ማድመጥ ትክክለኛ
መፍትሄን ለመስጠት ያስችላል።ምንጊዜም
ቢሆን አሰማማችን አነጋገራችንን ይወስናል
(ምሳሌ 21፥28)። በማማከር ጊዜ፦
* ምክር ፈላጊው በሚናገርበት ወቅት
በሙሉ ትኩረት ማድመጥ
* ምክር ፈላጊው
አለማቋረጥ

እየተናገረ

እያለ

* ምክር ፈላጊው ስሜታዊ ሆኖ ረጅም
ሰዓት ወስዶም ሲናገር በትዕግስት
ማድመጥ
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* ምክር ፈላጊው ያልተጠበቁና እንግዳ
ነገሮችን ሊናገር ስለሚችል ስሜትን
በመግዛትና በመቆጣጠር ማድመጥ

ፈራጅ አለመሆን

ቀጠሮ ማብዛት ወይም ገና ነው ማለት የሰው
ባህሪ መሆኑ የታወቀ ነው። በሐዋርያት ልብ
የነበረውን ቀጠሮ የመስጠት ጉዳይ ወደ ብርሃን
በማውጣት ጌታ ኢየሱስ የተናገረው ለትምህርት
ይሁንልን። በዮሐንስ 4፥35 ላይ “እናንተ፦
ገና አራት ወር ቀርቶአል መከርም ይመጣል
ትሉ የለምን? እነሆ እላችኋለሁ፥ ዓይናችሁን
አንሡ አዝመራውም አሁን እንደ ነጣ እርሻውን
ተመልከቱ።” በማለት በደቀመዛሙርቱ ውስጥ
ያለውን ቀጠሮ የመስጠት ወይም ስራን ለነገ
ከማሳደር ችግር እኛም “ገና ነው ከሚያሰኝ”
ጊዜ አባካኝ ችግር እንድንወጣ ለትምህርታችን
ተጻፈልን።

በዚህም ዘመን የእግዚአብሔርን ሥራ ለመሥራት
የተጠራን እና እድሉ የተሰጠን አገልጋዮች
በሙሉ እርሱን ለማገልገል እግዚአብሔር
ለሰጠን ጊዜ ከፍተኛ ዋጋ በመስጠት፣
ውጤታማ የጊዜ አጠቃቀም መንገድን መከተል
እና ጊዜያችንን የሚያባክኑብንን የተለያዩ
ጉዳዮችን ለይተን የራሳችንን ቁርጥ ውሳኔ
በመወሰን እኛም በዘመናችን የእግዚአብሔርን
ስራ በተዋጣለት መልኩ እንድንሰራ ጌታ ኢየሱስ
ፀጋውን ያብዛልን ጥበብንም ይስጠን። 

* ምክር ፈላጊው ለመናገር ድፍረትን
እንዲያገኝ አንዳንድ ጥያቄዎችን በመሐል
መጠየቅ፣ሃሳቡን እየተከታተሉ መሆኑን
ለመግለጽ ዓይንን ወደተናጋሪው
አቅጣጫ በማተኮርና ራስን በመነቅነቅ
ማበረታታት

ምክር ፈላጊዎች በውይይት ወቅት መፍትሔን
ለማግኘት ሲሉ ያደረጓቸውንና የፈጸሟቸውን
መጥፎም ይሁን ጥሩ ነገሮች ይናገራሉ።በዚህም
ወቅት አገልጋዩ ከሰዎቹ በሰማው ነገር ፈራጅ
መሆን አይገባውም።
አንድ የምክር አገልግሎት የሚሰጥ አገልጋይ
በምክር አገልግሎት ሂደት ውስጥ በሚሰማው
ነገር ፈራጅ እንዳይሆን፦

* እርሱ ራሱ ደካማና ስጋ ለባሽ መሆኑን
ማወቅ (ዕብ. 5፥1-2፣ 2 ቆሮ. 10፥12)
* ምክር እየተሰጠው ያለው ሰው አንድ
ቀን እግዚአብሔር ረድቶት ሊለወጥ
እንደሚችል ማሰብ (ሮሜ 14፥1-15)
* ለሰዎች እንደ ስራቸው መጠን
የሚከፍልና የሚፈርድ እግዚአብሔር
ብቻ መሆኑን ማወቅ ይገባዋል። (1 ቆሮ.
4፥5፣ ራዕ. 22፥12፣ ማቴ. 7፥1)

ለተገልጋዩ ውሳኔን አለመወሰን
በአማካሪውና በምክር ፈላጊው መካከል
ባለው ግንኙነት አማካሪው ለምክር ፈላጊው
ውሳኔ ሰጪ ሳይሆን ምክር ፈላጊው በህይወቱ
ያጋጠመውንና የችግሩን ትክክለኛ ምንነትና
መንስዔዎቹን በአግባቡ በእግዚአብሔር
ቃል እንዲረዳ በማድረግ አስፈላጊውን ውሳኔ
ማስተላለፍ እንዲችል አዕምሮውን ወደ
ማስተዋል እንዲመጣ ማድረግ ነው።

ትዕግስት
አንድ የምክር አገልግሎት ሰጪ ሊያስተውላቸው
ከሚገቡ ነገሮች አንዱ የሰው ባህሪ በአንድ ጊዜና
በቅጽበት ሊለወጥና ሊቀየር እንደማይችል
ነው።የሰው ባህሪ ለውጥ የሚፈለግበት የለውጥ
ደረጃ ላይ የሚደርሰው ቀስ በቀስ በሂደት ነው።
ስለዚህም ትዕግስት ያስፈልጋል። (1 ጢሞ.
4፥2) 

የእውነት ምስክር

አምልኮ
የመዝሙር አገልግሎት
 ወንድም ዮሐንስ ሃይሉ | ከሰሜን ርሆቦት አጥቢያ
በቤተክርስቲያን የመዝሙር አገልግሎት
− ወይም የዝማሬ አምልኮ − ክፍል የግል
ዘማሪዎችን፣ የኅብረት መዘምራንን፣ የጉባዔ
መዝሙር መሪዎችን፣ የዜማ እቃ ተጫዋቾችን
ያካተተ የአገልግሎት ክፍል ነው። ይህ እጅግ
አስፈላጊ የጸጋ አግልግሎት ከፍል እንደመሆኑ
መጠን ለአገልግሎቱ የሚመጥን ዝግጅትና
ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል። የእግዚአብሔር ቃል
‹‹የምስጋናንም መሥዋዕት ለእግዚአብሔር
ስትሠዉ እንዲሠምርላችሁ ሠዉለት።›› (ዘሌ
22፥29) ዘሌ 19፥5 ይላል።
በአዲስ ኪዳንም በኤፌ 5፥10 ላይ ‹‹ለጌታ ደስ
የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ እንደ ብርሃን
ልጆች ተመላለሱ›› ስለሚል፣ በቤተክርስቲያን
የመዝሙር
አገልግሎት
እግዚአብሔር
ደስ እንዲሰኝ፣ የመዝሙር አገልጋዮች
መሥዋዕታችን በእግዚአብሔር ፊት የሰመረ
እንዲሆን፣ ቅዱሳንም ታንጸንበት ወደ መንፈሳዊ
ከፍታ እንድናድግ ማድረግ ያለብን ምንድነው?
የሚለውን ከዚህ ቀጥሎ እናያለን።

1.
መዝሙር
ከእግዚአብሔር
ለቤተክርስቲያን
በግለሰብ
በኩል
የሚሰጥ መሆኑን መረዳት
በቤተክርስቲያን
መዝሙርን
የሚሰጥ
እግዚአብሔር መሆኑን ቀደም ባለው ክፍል
ተመልክተናል። የመዝሙር አገልግሎታችን
የተሳካ-ማለትም በመንፈስ ቅዱስ ታጀቦ
የሰመረ-የሚሆንልን መዝሙርን ተቀብለን
ስናገለግልበት
ነው።
በቤተክርስቲያን
የመዝሙር ጸጋ ያለን ሰዎች፣ እግዚአብሔር
አካሉን − ማለት ቤተክርስቲያንን −
ለመሥራትና ለማሳደግ የሚጠቀምብን መሣሪያ
እንጂ ራሳችንን የመዝሙሩ ባለቤት እንደሆንን
አድርገን ማሰብ የለብንም።

በ2ዜና 29፥27ም ላይ ‹‹የእግዚአብሔር
መዝሙር ደግሞ ተጀመረ›› የሚለው ቃል
በቤተክርስቲያን
የመዝሙር
ባለቤትምንጭ እግዚአብሔር ራሱ መሆኑን በግልጽ
ያመለክታል። (1 ቆሮ. 4፥7) ያለውን ቃል
ልናስተውል ያስፈልገናል፤ ተቀብለን የምናገለግል
ነን። አስተዋይ የሆነ የመዝሙር ጸጋ ያለው ሰው
እንዴት እንዳገኘ ስለሚያውቀው በጸጋው
ምክንያት የትዕቢት ነገር በልቡ አይፈጠርም።
ሐዋርያው ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ከመከራቸው
ምክሮች፦ ‹‹…እግዚአብሔርን መምሰል
ማትረፊያ የሚሆን በመሰላቸው ሰዎች
ይገኛሉ። እንደነዚህ ካሉት ራቅ።›› (1ጢሞ
6፥5) ያለውን እዚህጋ ማንሳቱ ተገቢ ነው።
በዚህ ቃል ጳውሎስ፦ እግዚአብሔርን
መምሰልን ሥጋዊ ትርፍ ማግኛ አድርገው
የሚጠቀሙ አሉ፣ ከእነዚህ ራቅ ማለቱ ነው።
እንዲሁ ራሱ ጳውሎስ በ1 ጢሞ. 4፥8 ላይ፦
‹‹እግዚአብሔርን መምሰል ግን የአሁንና
የሚመጣው ሕይወት ተስፋ ስላለው፥ ለነገር
ሁሉ ይጠቅማል።›› ብሎ መክሮታል።
ስለዚህ በቤተክርስቲያን ውስጥ የአሁንን
እና ሊመጣ ያለውን ሕይወት ተስፋ
እያደረጉ እግዚአብሔርን የሚመስሉ አሉ፤
እግዚአብሔርን በመምሰል ሥጋዊ ትርፍን
ለማግኘት የሚፈልጉ ደግሞ አሉ ማለት ነው።
በቤተክርስቲያን በመዝሙር ጸጋ (የመዝሙር
መሣሪያ ተጫዋቾችንም ጨምሮ) የተባረክን
ወንድሞችና እህቶች ይህን ቃል በየግላችን ስናነብ
‹‹እግዚአብሔር የሰጠኝን ጸጋ ለምንድነው
የማውለው?›› ብለን ራሳችንን ብንጠይቅ
መልካም ነው። በተሰጠን ጸጋ እግዚአብሔርን
በእውነት እናገልግል እንጂ ሥጋዊ ትርፍን −
ለምሳሌ ዝናን (fame)፣ መፈለግን (to be
wanted) − ማግኘትን ልናስብ አይገባም።
በተሰጠን ዘመን የእግዚአብሔርን አሳብ ብቻ

እናገልግል።
እግዚአብሔር
መዝሙርን
የሚሰጠው
በአንድ ወንድም ወይም እህት በኩል ቢሆንም
የሚሰጠው ግን ለቤተክርስቲያን ወይም
ለክርስቶስ አካል ጥቅም ነው። (1 ቆሮ. 12፥411፣ 1 ቆሮ. 14፥26) ስለሚል መዝሙር ብቻ
ሳይሆን ሌሎችም የጸጋ ሥጦታዎች በአካል
ብልቶች (በወንድሞችና እህቶች) በኩል ለአካል
(ለቤተክርስቲያን) ጥቅም ነው የሚሰጠው።
‹‹መዝሙርን
ከእግዚአብሔር መቀበልስ
እንዴት ነው?›› የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል።
መንፈስ ቅዱስን የተሞላና የመዝሙር
ጸጋ የተሰጠው ወንድም ወይም እህት
ከእግዚአብሔር መዝሙርን መቀበል እንዲችል፣
ቀደም ሲል በተመለከትነው መረዳት ውስጥ
ሆኖ፣ በተቀደሰ ሕይወት እየተመላለሰ ለጸሎት
የሚተጋ፣ ቃሉን የሚወድና ለማንበብም
የሚተጋ መሆን ይገባዋል። በዚህ ውስጥ
የእግዚአብሔርን የጊዜውን ቃል በመዝሙር
መልክ ታማኙ እግዚአብሔር በዘማሪው ልብ
ያስቀምጣል።
የእግዚአብሔር ቃል በመዝ. (119)፥54
ላይ
‹‹በእንግድነቴ
አገር
ሥርዓትህ
መዝሙር ሆነችኝ›› በማለት የእግዚአብሔር
መዝሙር ምንጩ የእግዚአብሔር ሥርዓት
(የእግዚአብሔር ቃል) መሆኑን ያስተምረናል።
ስለዚህ አገልግሎታችን የሰመረ እንዲሆን
አንድ ልንረዳ የሚገባን ነገር፦ መዝሙር
ከእግዚአብሔር የምንቀበለው እና ለአካሉ
መታነጽ የሚሰጥ እንደሆነ ነው፤ ይህ
መረዳት ትሑታን አገልጋዮች ያደርገናል።
መዝሙርን የምንቀበለውም በተቀደሰ ሕይወት
እየተመላለስን ለጸሎትና ቃልን ለማንበብ
ስንተጋ መሆኑን መዘንጋት የለብንም።
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የእውነት ምስክር



ዘማሪው የተቀበለውን መዝሙር አስፍቶ −
እስካሁን እንደተለመደው በተለያዩ ቁጥሮችና
አዝማቾች ማለት ነው − በሚያዘጋጅበት
ወቅት ስለሚመርጣቸው ቃላትና የቃላት
አገባብ ተጨንቆ ሊያስብበት ያስፈልጋል።
ምክንያቱም የመዝሙሩ መልዕክት በዘማሪው
ልብ በተቀመጠው ልክ የሚተላለፈው ዘማሪው
በመረጣቸው ቃላት ጥንካሬና አገባብ ጥበብ
በመሆኑ ነው።
በመንፈሳዊ ቅኔ የሚዘመሩ መዝሙሮች እጅግ
ጉልበት ያላቸውና ምስጢራዊ የመሆናቸው
ምክንያት የቃላት አመራረጥና አጠቃቀም ነው።
ይህም ጸጋ ነው። ስለዚህ መዝሙሮች ያለ
ጥንቃቄ የሚጻፉ ሊሆኑ አይገባም። በመዝሙር
ውስጥ የምንጠቀማቸው ቃላት መጽሐፍ
ቅዱሳዊ መሆናቸው ብቻ ሳይሆን አገባባቸውም
ጭምር ስለሆነ ለመዝሙሩ ውበትና ጉልበት
የሚሰጠው በዚህ ጉዳይ ልንተጋ ያስፈልጋል፤
እግዚአብሔር ጥበብ ይጨምርልን።

3. የሚገባውን
ያስፈልጋል

ዝግጅት

ማድረግ

መዝሙርን መሥዋዕት አድርገን ከማቅረባችን
በፊት የሚገባውን ዝግጅት ማድረግ ለስኬታማ
የመዝሙር አገልግሎት እጅግ አስፈላጊ ነው።
የእግዚአብሔር አገልግሎት በግድየለሽነት
ሳይሆን በዝግጅት ትጋት መከናወን አለበት።
ሁለት ዓይነት ዝግጅቶች አሉ፦ መንፈሳዊ እና
ቴክኒካዊ ዝግጅት።

የመዝሙር አገልጋዮች መንፈሳዊ
ዝግጅት
ይህ ዝግጅት የአገልጋዩ ወይም የመሥዋዕት
አቅራቢው ዝግጅት ሲሆን ለጉባዔ አምልኮ፣
ለመዘምራን እና ለግልም መዝሙር አገልግሎት
ስኬት እጅግ ጠቃሚ ነው። የመዝሙር
አገልጋዮች ከሁሉ በፊት የጸሎት ሕይወት
ሊኖረን ያስፈልጋል። ‹‹እንግዲህ ምሕረትን
እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን
ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት
እንቅረብ።›› (ዕብ 4፥12) ተብሎ እንደተጻፈ
ዘወትር በጸሎት − በጾምም ጭምር − ወደ
እግዚአብሔር ፊት መቅረብ እጅግ አስፈላጊ
ነው። በዚህ ሕይወት ውስጥ መንፈሳችን
ይታደሳል፣ እንሠራለን፣ እንቀደሳለን። በእንዲህ
ዓይነት መሥዋዕትነት የሚቀርብ አገልግሎት
በእግዚአብሔርና በቅዱሳን ፊት ሞገስን ያገኛል።
አገልግሎት መቀደስን ይፈልጋል፤ (ሉቃ 1፥7475) (1ዜና 16፥29) (ዕብ 12፥14)። ሌዋውያን
ለእግዚአብሔር ቤት ማደሪያ አገልግሎት
− የመዝሙር አገልግሎትንም ይጨምራል
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− ሁሉ የተሰጡ እንደነበሩ መጽሐፍ ቅዱስ
በ1ዜና 6፥48 ላይ ይናገራል። ስለዚህ
የመዝሙር አገልግሎት በሌዋውያን የሚከናወን
አገልግሎት ነበር። ሌዋውያኑ አገልግሎታቸውን
የሚያከናውኑት ተቀድሰው እንደነበረም
መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል (1ዜና 15፥1213) (2ዜና 29፥24-34)።
ስለዚህ እግዚአብሔር የሌዋውያንን አገልግሎት
ብቻ ሳይሆን ሕይወታቸውንም (የተቀደሰ
ሕይወት) ጭምር ይፈልጋል ማለት ነው። አንድ
ከዚህ አሳብ ጋር የሚሄድ አባባል አለ፦ ‹‹The
means justifies the end›› የሚል ነው፤
የአንድን ነገር ውጤት ትክክል የሚያደርገው
ሂደቱ ነው እንደማለት ነው። በእግዚአብሔር
አገልግሎት ዙሪያ በደንብ የሚሠራ አባባል
ይመስለኛል። ይህ አባባል በአገራችን ‹‹የትም

በመጽሐፍ ቅዱስ ‹‹የእግዚአብሔርን ሥራ
በቸልታ የሚያደርግ ርጉም ይሁን፥ …›› (ኤር
48፥10) የሚል እጅግ የሚያስፈራ ቃል
ተቀምጧል። ‹‹የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና
ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ፥
የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ
ለትምህርትና ለተግሣጽ ልብንም ለማቅናት
በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል።››
(2ጢሞ 3፥16-17)
ስለዚህ በቤተክርስቲያን የመዝሙር አገልግሎት
የተሳካ፣ የሰመረ፣ ውጤት ያለው እንዲሆን
የዘማሪዎች እና የመዝሙር መሣሪያ (የዜማ
ዕቃ) ተጫዋቾች መንፈሳዊ ዝግጅት ወሳኝ
መሆኑን ልንገነዘብ ያስፈልጋል።

”

2. መዝሙሩን በጥሩ ግጥም ማዘጋጀት

እግዚአብሔር መዝሙርን የሚሰጠው በአንድ
ወንድም ወይም እህት በኩል ቢሆንም የሚሰጠው
ግን ለቤተክርስቲያን ወይም ለክርስቶስ አካል
ጥቅም ነው። (1 ቆሮ. 12፥4-11፣ 1 ቆሮ 14፥26)

ፍጪው ዱቄቱን አምጪው›› ከሚለው አባባል
ተቃራኒ ነው። ይሄኛው ከሂደቱ ጋር ጉዳይ
የለውም፤ ዋናው ዱቄቱ ነው፤ በእግዚአብሔር
ቤት አገልግሎት ውስጥ ይህ አባባል
አይሠራም። ዱቄቱ ብቻ ሳይሆን አዘገጃጀቱም
ይፈለጋል፤ እንዲያውም እግዚአብሔር ትኩረት
የሚያደርገው አዘገጃጀቱ ላይ ነው (አሞጽ 5፥2124)። በዚህ ስፍራ ላይ እንደምንመለከተው
እግዚአብሔር አንድ ከዝማሬአቸው ጀርባ
የተመለከተው ልክ ያልሆነ ነገር እንደነበረና
በዚያም አገልግሎታቸው በእግዚአብሔር ፊት
ሞገስ እንዳጣ ያስተምረናል። በሚል. 1፥8-11ም
ላይ ተመሳሳይ መልዕክት እናገኛለን።
በሌላ በኩል አዕምሮንም ለአገልግሎት ማዘጋጀት
(ችላ አለማለት፣ ሁሌም ማሰብ ማሰላሰል)
መልካም ነው። ለአገልግሎት በምንቀርብበት
ቀን ሰውነትን መታጠብ፣ አለባበስን ማስተካከል
እና የመሳሰሉ ዝግጅቶች ቀላል ይመስላሉ
ግን አይደሉም፤ ያ ወንድም ወይም ያቺ እህት
ለዚያ አገልግሎት ያላትን ክብር እግዚአብሔር
በዚህም የሚመዝን ይመስለኛል።

”

የአገልግሎቱ ቴክኒካዊ ዝግጅት

በድሮው ኪዳን ለእግዚአብሔር የሚቀርብ
መሥዋዕት እንዴት በትጋትና በሥርዓት
እንደሚዘጋጅ መጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፈ ዜና
ካልዕ በግልጽ ተቀምጧል (2 ዜና 29፥34-35፣
2 ዜና 35፥10፣16)።
በዚያ ዘመን የነበረው በግና ፍየል በማረድ
የሚዘጋጅ መሥዋዕት መሆኑ ቀርቶ መንፈሳዊ
መሥዋዕት ሆነ እንጂ የዝግጅቱ ትጋት አሁንም
በአዲስ ኪዳን አልቀረም። የመዝሙርንም
ዝግጅት በተመለከተ እንዲህ ተጽፏል፡‹‹የሌዋውያኑም አለቃ ክናንያ በዜማ ላይ ተሹሞ
ነበር። ብልሃተኛ ነበረና ዜማ ያስተምራቸው
ነበር።›› (1ዜና 15፥22)
ስለዚህ በመዝሙር አካባቢ ቴክኒካል በሆኑ
ጉዳዮች ላይ በትጋት መዘጋጀት መጽሐፍ
ቅዱሳዊና በመዝሙር አገልግሎት የምናቀርበው
መሥዋዕት በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ
እንዲኖረው ያደርጋል ማለት ነው።

የእውነት ምስክር

•
•

መዝሙሮች ከዘማሪዎች ጋር
እስኪዋሃዱ መጠናት አለባቸው፣
የዘማሪዎች እንቅስቃሴ ልከኛ
እንዲሆን ማድረግ፤ ማለትም፦
የጉባዔን ትኩረት በአሉታዊ ሁኔታ
የማይስብ ወይም የማይረብሽ
መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፣

•

የጉባዔ
አምልኮ
አገልግሎት
በሚሆንበት ጊዜ መዝሙርን
በድምጽ
ማጉያ
የሚመሩ
ወንድሞችና እህቶች ከማንም
በላይ
የመዝሙር
እውቀት
የሚያስፈልጋቸው
ናቸው።
በተጨማሪ አስቀድሞ መቀናጀት፣
መናበብና የፕሮግራም መሪን ሁኔታ
መከታተል ይጠበቅባቸዋል፣

•

የዜማ ዕቃ ተጫዋቾች በአስፈላጊው
ሥራ ሁሉ አስቀድመው የተዘጋጁና
በተቻለ መጠን ሁሉ ውብ አድርገው
እንዲያቀናብሩ ይጠበቅባቸዋል፣

•

የዘማሪዎች አቋቋም፣ አሰላለፍ፣
የድምጽ አወጣጥ ቅንብር (በሀርመኒ
ቢሆንም ባይሆንም ማለት ነው)
እና የሰውነት እንቅስቃሴ (ሽብሸባ)
በሚያምርና በልክ እንዲሆን
መሥራት ያስፈልጋል

•

የድምጽ ስርአት ቁጥጥር (sound
system control) በመዝሙር
አገልግሎት ውስጥ ቀላል ያልሆነ
ሚና አለው። ሳውንድ ሲስተም
ከተበላሸ የሚወጣው ድምጽ ጉባዔን
የሚረብሽ መሆኑ አይቀርም። ስለዚህ
በዚህ አገልግሎት የተሰማራ ሰው
አገልግሎቱን በጥንቃቄ ማከናወን
ይጠበቅበታል ማለት ነው። ማይክ
ለሚይዙ
ለእያንዳንዳቸው፣
ለኪቦርድ፣ ለጊታር፣ … ወዘተ
ተመጣጣኝ የሆነ ድምጽ መስጠቱን
ማረጋገጥ ይገባል።

ሌላም እዚህ ያልተጠቀሱትን መጨመር
እንችላለን። በአጠቃላይ የመሥዋዕቱ ዝግጅት
እና የመሥዋዕት አቅራቢው ዝግጅት ለመዝሙር
አገልግሎታችን ስኬት እጅግ አስፈላጊ ናቸው።
በሌላ አባባል መዝሙሮች በሁሉም አቅጣጫ
መዘጋጀት አለባቸው። እንዲሁ ዘማሪዎችና
የዜማ ዕቃ ተጫዋቾችም በጽድቅ፣ በቅድስናና
በንጽሕና መዘጋጀት አለብን ማለት ነው።

4. አገልጋይነት ራስ-ተኮር ሳይሆን
ተገልጋይ-ተኮር
መሆኑን
መረዳት
ያስፈልጋል
‹‹አገልጋይ›› የሚለው ቃል ዘማሪን የሚወክል
ሲሆን ‹‹ተገልጋይ›› የሚለው ቃል ደግሞ
እግዚአብሔርንም
ቤተክርስቲያንንም
ይወክላል።
ከቤተክርስቲያን ጋር ተመሳሳይ ነገሮች
ያሉት የዚያ የውጪ ‘መዝሙር’ አመለካከት
በቤተክርስቲያን መዝሙር አገልግሎት ላይ
አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ እንዳለ ይታያል።
መዝሙር ዘማሪን እና የዜማ ዕቃ ተጫዋችን
የያዘ ነው እንበልና፦ በውጪ ዘማሪ ‹‹ድምጻዊ››
ሊባል፣ የዜማ ዕቃ አገልጋይ ደግሞ ‹‹ሙዚቀኛ››
ወይም ‹‹የሙዚቃ ባለሙያ›› ሊባል ይችላል፤
እዚህ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ግን እንደሱ
አይደለም። ሁለቱም አገልጋዮች ናቸው።
አገልጋይነት ደግሞ ሹመት ነው። (1 ጢሞ.
1፥12)

”

የመዝሙር ቴክኒካል ዝግጅት ከዚህ ቀጥሎ
ያሉትን ያካትታል፦

ወደ ተገልጋዩ ያደረገ የጋራ ማዕረግ ይሰጠዋል
እንጂ የትኩረቱን ማዕከል ወደ ራስ ያደረገ
የሙያ (Profession, Expertise) ማዕረግ
አይሰጠውም። ‹‹ዘማሪ›› አገልጋይነትን፣
‹‹ድምጻዊ›› ባለሙያነትን ያመለክታል፤ ‹‹የዜማ
ዕቃ ተጫዋች›› አገልጋይነትን፣ ‹‹ሙዚቀኛ››
(በውጪው ዓለም አጠቃቀም) ደግሞ
ባለሙያነትን ያመለክታል።
ችግሩ ምንድነው? ሊባል ይችላል። አንዳንድ
ጊዜ በግልጽ የማይነገር፣ ግለሰቡም በግልጽ
የማይረዳው ቀጭን የራስን ችሎታ የማሳየት
ስሜት በብዙ መልካም የአገልግሎት ስሜቶች
ውስጥ ይደበቅና በሚያገኛቸው አጋጣሚዎች
ሁሉ እየፋፋና እያደገ ሄዶ እነዚያን መልካም
የአገልግሎት ስሜቶችን እየዋጠ ያዳክማል።
በመጨረሻም ከሕይወት መንገድ ያስወጣል
ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በእውቀት መለየት
ስላለብን በትንሹም ቢሆን መማር አስፈለገ
ማለት ነው። ይህ የሥጋ ስሜት ወይም አሳብ

የእግዚአብሔር ጉባዔ የተሳካና የበረከት ጉባዔ እንዲሆን
ሁሉም ተረኛ የመሠዊያ አገልጋዮች ማለትም፡- የጉባዔ
መዝሙር መሪዎች፣ የዜማ ዕቃ ተጫዋቾች፣ ፕሮግራም
መሪ፣ መልእክት አቅራቢ ወዘተ በየአገልግሎታቸው
መዘጋጀት፣ መጸለይና የእግዚአብሔርን ፊት መፈለግ
ያስፈልጋቸዋል።

እግዚአብሔር ሰዎችን ለአገልግሎት የሚሾመው
በቤተክርስቲያን በኩል ነው። አንድ ሰው
ተነስቶ ‹‹እኔ አገልጋይ ነኝ›› ቢል ልክ
አይሆንም፤ ቤተክርስቲያን ጸጋውን አይታና
ተቀብላው በዚያ አገልግሎት ልትቀባው
ያስፈልጋል። ዘማሪዎች፣ የዜማ ዕቃ ተጫዋቾች
ወይም የሳውንድ ሲስተምስ ተቆጣጣሪዎች
የየራሳቸውን አገልግሎት ማከናወን ያለባቸው
በሥርዓት በቤተክርስቲያን ተቀብተውና
እውቅና አግኝተው መሆን አለበት። እንዲህ
ሲሆንና ለተሾምንበት አገልግሎት ታማኝ ስንሆን
እግዚአብሔር ለአገልግሎቱ የሚያስፈልገንን
ኃይል ይሰጠናል።
ሙያ አስፈላጊ ነው፣ በሙያ ማገልገልም አስፈላጊ
ነው፤ ነገር ግን በቤተክርስቲያን አገልግሎት
ውስጥ ሙያ ማዕረግ ሊሆን አይገባም፤
ማለትም አንድ ሰው ሙያውን ለቤተክርስቲያን
አግልግሎት ሲያውለው ‹‹አገልጋይ›› (Minister, Servant) የሚባል የትኩረቱን ማዕከል

”

በእግዚአብሔር ቃልና በመንፈስ ቅዱስ ኃይል
ተነቅሎ ወጥቶ በተቀደሰ ማንነት የተቀደሰ
መሥዋዕት ልናቀርብ ያስፈልገናል።
እንግዲህ አንድ በመዝሙር አገልግሎት ውስጥ
የሚተጋ ሰው (ዘማሪ ወይም የዜማ ዕቃ
ተጫዋች) ራስ-ተኮር ስሜት ውስጡ ካለ፣
የሚከተሉት ምልክቶች ይታዩበታል፦

በሌላው ተመሳሳይ
አለመደሰት

አገልግሎት

ይሄ ማለት በዓለም አንድ ባለሙያ ተወዳዳሪ ሆኖ
በሙያው ገበያ ተመራጭ መሆን እንደሚፈልግ
ዓይነት እንደማለት ነው። ይህ የሚመነጨው
የሰው ሁሉ ትኩረት (attention) እርሱ ላይ
ብቻ እንዲሆንና ከሌላው ለየት ባለ መልኩ
እንዲደነቅ ከሚፈልግ የውስጥ ድብቅ ስሜት
ነው። ስለዚህ የሌላውን አገልግሎት ምንም
እግዚአብሔር የተቀበለው፣ መንፈስ ቅዱስ
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የወረደበትና ቅዱሳን የታነጹበት ቢሆንም ያንን
ሰው ደስ አያሰኘውም፤ እንዲያውም ያቺ ክፉ
የሥጋ ስሜት ከፍ ብላ ያደገችበት ሰው ከሆነ
የሌላውን ሰው አገልግሎት ለማበላሸት ሁሉ
ይቃጣዋል። ክፉ ቅናት ነው!
እውነተኛ አገልጋይ ግን ትኩረቱ በሚያገለግለው
በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ማግኘቱ ላይ ብቻ
ሳይሆን የእርሱ ተራ ባልሆነም ጊዜ (ማንም
ያገልግል ማንም) ትልቅ መሻቱ በጉባዔው
እግዚአብሔር ተገኝቶ ሕዝቡን መጎብኘቱ
ላይም ጭምር ነው።
ሙያተኛ ራስ ተኮር ነው፤ ራስን ስለማሳየት
እንጂ ስለተሰጠው አገልግሎት ውጤታማነት
ብዙም አይጨነቅም። ታዲያ የተደበቀ ስሜት
ነው፤ ውጤቱን እንጂ ማን ውስጥ ምን እንዳለ
አናይም። መጽሐፍ ቅዱስ፦ ‹‹…ሞያተኛ ስለ ሆነ
ለበጎቹም ስለማይገደው ሞያተኛው ይሸሻል።››
(ዮሐ. 10፥12-13) በማለት ሞያተኛ በባህሪዩ
ራስ-ተኮር መሆኑን ይገልጻል።
ትክክለኛ አገልጋይ ለመንፈሳዊ ስኬት
ይጨነቃል፣ ይተጋል፣ ይጸልያል፣ በሁሉ
ይዘጋጃልም።
ሐዋርያው
ጳውሎስ፦
‹‹ለኢየሩሳሌምም ያለኝ አገልግሎቴ ቅዱሳንን
ደስ የሚያሰኝ ይሆን ዘንድ ጸልዩ።›› (ሮሜ
15፥31-32) ያለው ቃል ትልቅ ትምህርት
ይሰጠናል።

ከፍ ያለ ሥፍራን መፈለግ
ከፍ ያለ ሥፍራን ክብርንም መፈለግ በመዝሙር
አገልግሎት አካባቢ ከድሮም ጀምሮ (ከፍጥረት
በፊት) የነበረ፣ አሁን በእኛም ዘመን ለተወሰኑ
የመዝሙር አገልጋዮች መውደቅ ምክንያት
የሆነ ስውር የሥጋ ስሜት ነው። ይህ ሥፍራንና
ክብርን መፈለግ ለራስ ከሚኖረው ከፍተኛ
ግምት የሚመነጭ ሲሆን የእግዚአብሔርን
ደስታ ከመሻት ይልቅ የራስን ምቾት መፈላለግን
ያስከትላል። የእግዚአብሔር ቃል በመጨረሻ
ዘመን በሰው ባህርይ ከሚታዩ ምልክቶች
አንዱ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን መውደድ
እንደሆነ በ2 ጢሞ. 3፥4 ላይ ይናገራል።
ትክክለኛ የአገልጋይነት መረዳት በውስጡ
በጥልቅ የተተከለለት ሰው፣ ጌታ ኢየሱስ ለምሳሌ
እንዲሆነን የሄደበትን መንገድ ይሄዳል። እርሱ
አምላክ ሆኖ ሳለ ምሳሌውን እንከተል ዘንድ
ከሚገባው ሥፍራ ወርዶ የደቀ መዛሙርቱን
እግር እንዳጠበ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል።
(ዮሐ. 13፥14-17)
በተሰጠን ጸጋ፣ በተሰጠው ሥፍራ በትህትና
እና ‹‹ባልንጀራዬ ከእኔ ይበልጣል›› በሚል
አሳብ ማገልገል የትክክለኛ አገልጋይ ባህርይ
ነው። ደግሞ በቃሉ፡- ‹‹እንዲሁም፥ ጐበዞች
ሆይ፥ ለሽማግሌዎች ተገዙ፤ ሁላችሁም እርስ
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በርሳችሁ እየተዋረዳችሁ ትሕትናን እንደ
ልብስ ታጠቁ፥ እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን
ይቃወማልና፥ ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል።››
(1 ጴጥ. 5፥5) ያለው እግዚአብሔር ያያል፣
ጸጋን ይጨምራል፣ ከፍ ከፍም ያደርጋል።
አሜን።
በዓለም በአንድ መሥሪያ ቤት ተቀጥሮ የሚሠራ
ባለሙያ የሥራ አፈጻጸሙ በአለቃ ታይቶ ከፍ
ያለ የሥራ መደብ (promotion) ሊያገኝ
ይችላል፤ ነገር ግን በእግዚአብሔር ቤት
የሚያገለግል ሰው ከፍ ከፍ የሚለው ዝቅ ዝቅ
ባለ ቁጥር ነው። ስለዚህ ነው ‹‹የተዋረደው
ወንድም ግን በከፍታው፥ ባለ ጠጋም በውርደቱ
ይመካ፤›› (ያዕ. 1፥9) ብሎ የእግዚአብሔር
ቃል የሚመክረን። በቤተክርስቲያን ውስጥ
ስናገለግል የጌታ ኢየሱስን ምሳሌ ልንከተል
ያስፈልጋል። (ፊል. 2፥4-9)

5. እርስ በርስ እና ከሌሎች የመሠዊያ
አገልጋዮች ጋር ያለው ቅንጅት እና ፍቅር
ሊጠበቅ ያስፈልጋል
በአጠቃላይ የእግዚአብሔር ጉባዔ የተሳካና
የበረከት ጉባዔ እንዲሆን ሁሉም ተረኛ
የመሠዊያ አገልጋዮች ማለትም፦ የጉባዔ
መዝሙር መሪዎች (ዘማሪዎች)፣ የዜማ ዕቃ
ተጫዋቾች፣ የእለቱ ፕሮግራም መሪ፣ የእለቱ
ቃል አስተማሪ እና ሌሎችም ፕሮግራም
ያላቸው በየአገልግሎታቸው መዘጋጀት፣
ከሌሎች ምዕመናን ይልቅ መጸለይና
የእግዚአብሔርን ፊት መፈለግ ያስፈልጋቸዋል።
ጉባዔ ከመጀመሩም በፊት የዕለቱ የመሠዊያ
አገልጋዮች በአንድ ልብና በአንድ ዓላማ ጌታ
ኢየሱስ በአገልግሎታቸው እንዲከብር ተያይዞ
መጸለይን ልምድ ቢያደርጉ መልካም ነው፤
በጣም ያግዛል እላለሁ።
በሌላ በኩል በመዝሙር አገልግሎት
የምናገለግል፣
አገልግሎታችን
በቡድን
(team) የሚከናወን እንደመሆኑ መጠን፣
እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ አገልግሎት
ይሆንልን ዘንድ የቡድኑ መንፈሳዊ ሰላም
የተጠበቀ እንዲሆን ያስፈልጋል። እዚያ
አገልግሎት ውስጥ የግድ ሆኖ በሚኖረው
ንግግርና ሥራ ውስጥ፣ ስሜትን የሚጎዱ ትናንሽ
ነገሮች መከሰታቸው አይቀርም። እንዲህ
ዓይነት ትናንሽ ነገሮች ደግሞ በቡድኑ ውስጥ
መሻከርን በመፍጠር ፍቅርን የማጥፋት ጉልበት
አላቸው። ይሄ ለአገልግሎቱ ስኬት እንቅፋት
ይሆናል፤ ይህን ደግሞ አጋንንት ይፈልገዋል።
ስለዚህ መሥዋዕታችን የሰመረ እንዲሆንልን
የአገልግሎት ቡድኑ መንፈሳዊ ጤንነት
ወሳኝ መሆኑን መረዳት አለብን ማለት ነው።
መጽሐፍ ቅዱስ ‹‹በትሕትና ሁሉና በየዋህነት
በትዕግሥትም፤ እርስ በርሳችሁ በፍቅር ታገሡ፤
በሰላም ማሰሪያ የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ

ትጉ።›› (ኤፌ. 4፥2) ይላል።
አንዳችን የሌላውን መንፈስ እየጠበቅን፣
ከግላችን ፍላጎት ይልቅ ለእግዚአብሔር ነገር
ቅድሚያ እየሰጠን፣ እየተደማመጥን፣ በቅንነት
እየተረዳዳን (understanding each
other)፣ እየተከባበርን፣ እንደ እግዚአብሔር
ሰው እየተደጋገፍን … የእግዚአብሔርን አሳብ
ልናገለግል ያስፈልጋል።
ሁለትና ከዚያ በላይ ሰው የሚፈልግ አገልግሎት
ያለ መሪ ወይም አስተባባሪ ሊከናወን
አይችልምና የግድ አንድ በፍቅርና በትህትና
የሚያስተባብር ሰው መኖር አለበት፤ ይህ ሰው
በፍቅርና በእውቀት ያስተባብር፣ ሌሎቻችን
ደግሞ እንተባበር እንታዘዝም።
በተጨማሪ የመዝሙር አገልጋዮች ከፕሮግራም
መሪ ጋር የሚኖረን መልካም ግንኙነት
ለአገልግሎቱ ስኬት የራሱ ሚና አለው። የዕለቱን
ፕሮግራሞች የሚያውቅና የሚመራው ሰው
ስለሰዓት ማብቃቃት ስለሚጨነቅ ከእርሱ ጋር
መናበብ በጣም አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ አንድን
የጉባዔ መዝሙር ለ 30 ደቂቃ ብናስዘምር ከዚያ
ቀጥሎ ባለው ፕሮግራም ላይ የሚያመጣውን
ጫና ማሰብ ይጠበቅብናል።
በጉባዔ ከአንድ ፕሮግራም ወደ ሌላ ፕሮግራም
በምንሸጋገርበት አብዛኛው ጊዜ መዝሙር
እንደሚዘመር ይታወቃል። በእርግጥ መዝሙር
ክፍተት በሚፈጠርበት ጊዜ ያንን ክፍተት
መሙያ ሊሆን አይገባም፤ በሥነ ሥርዓት
አስበንበት፣ ተዘጋጅተንበት ለእግዚአብሔር
የምናቀርበው መንፈሳዊ መሥዋዕት ነው። የዕለቱ
የመዝሙር አገልጋዮች የተለያዩ መዝሙሮችን
በብዛት ማዘጋጀት ብንችል፣ ፕሮግራም መሪው
መዝሙር እንዲዘመር ቀድሞ ባላሰበበት ጊዜ
ድንገት ቢሰጠን የተዘጋጀንበት ስለሆነ ያለ
ምንም መደናበር እናቀርባለን ማለት ነው።
ስለዚህ የተፈጠረው የጊዜ ክፍተት ያዘጋጀነውን
መሥዋዕት እንድናቀርብበት ጥሩ አጋጣሚ
ይሆንልናል ማለት ነው። ይህ ማለት ግን
የመንፈስ ቅዱስን ጣልቃ ገብነት አናስተናግድም
ማለት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ያልታሰበ
ፕሮግራም መሃል ይገባና ያልታሰበ መዝሙር
ሊዘመር ይችላል። እዚህጋ ልናነሳ የፈለግነው
ዋና ነገር፦ በመዝሙር አገልግሎት ክፍሉ
ዝግጅት ማነስ ምክንያት መዝሙሮች
በሥርዓት እንደተዘጋጀ መሥዋዕት መሆኑ
ቀርቶ እንደመሸጋገሪያ ብቻ ሊቆጠር አይገባም
የሚለውን ነው። 

የእውነት ምስክር

ቤተሰብ
ታማኝ ረዳት
 እህት አለሚቱ ጥላሁን
“ለአገልግሎቱ ሾሞኝ ታማኝ አድርጎ
ስለቆጠረኝ፣ ኃይል የሰጠኝን ክርስቶስ ኢየሱስን
ጌታችንን አመሰግናለሁ፤” 1ኛጢሞ. 1÷12
ይህንን ቃል የተናገረው በእግዚአብሔር
የተጠራው፣ እግዚአብሔር የቀባውና በጸጋ
ያበለጸገው በብዙም የተጠቀመበት ሐዋርያው
ጳውሎስ ነው። ሆኖም ግን ይህ ቃል
ዘመን የማይሽረው ለትምህርታችን የተጻፈ
የእግዚአብሔር ቃል በመሆኑ በእግዚአብሔር
አገልግሎት ውስጥ በተለያየ ስፍራ ሆነን
ለምናገለግል ሁሉ የተጻፈ ቃል ነው። እኔም
አሁን ይህችን አጠር ያለች ጽሑፍ ለመጻፍ
የተነሳሁት እንደ እኔ ለአገልግሎት ከተጠራና
ከተቀባ አገልጋይ ጋር በትዳር ተጣምረን
እያገለገልን ላለን የአገልጋዮች ሚስቶች ነው።
የመጀመሪያው በጣም ከልባችን ያለጥርጥር
ልናምን የሚገባው ነገር ያለንበት ሥፍራ ላይ
እግዚአብሔር ሲያስቀምጠን ታማኝ አድርጎ
ስለቆጠረን ነው። አንዳንድ ጊዜ እኔ አሁን
ምንድነኝ? ምንስ እጠቅማለሁ? አገልግሎቴስ
ከሌላው በምን ይለያል? እኔ ጋ ያለው የተለየ
ነገር ምንድነው? ብለን ልናስብ እንችላለን።
አገልግሎታችን እጅግ የከበረ በምድር ላይ ካለ
ትልቅ ከተባለ ሥራ ሁሉ የሚበልጥ ከሁሉ በላይ
የሆነው ታላቁ አምላክ የሚገለገልበት ተግባር
ነው። የእኛ የአገልጋዮች ሚስቶች ድርሻ ደግሞ
ለተጠራውና ለተቀባው አገልጋይ የምንመች
ረዳት መሆን ነው።
እግዚአብሔር በመጀመሪያ አዳምን ከፈጠረው
በኋላ (በ1879ኙ እትም) ዘፍ. 2፥18 “ሰው
ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም
የምትረዳውን
በአጠገቡም
የምትሆን
የምትስማማውን ልፍጠርለት” ብሎ ሄዋንን
ፈጠረለት። እግዚአብሔር ሄዋንን ሲፈጥራት
ለአዳም በርግጥም እንዳሰበው የምትመች ረዳት

ትሆንለታለች ብሎ ተማምኖ ነበር። ነገር ግን
በሰይጣን ተታልላና የእግዚአብሔርን ትዕዛዝ
ተላልፋ ከነበሩበት የክብር ስፍራ እንዲባረሩና
የዘላለም ሞት ፍርደኞች እንዲሆኑ አደረገች።
ጌታ ኢየሱስ ይርዳን እንጂ እኛም የባለቤታችን
አገልግሎት ፍሬያማ ሆኖ እንዲቀጥል ወይም
በመንገድ እንዲቀር የሚያደርግ አዎንታዊ ወይም
አሉታዊ ተጽዕኖ ሊኖረን ይችላል። ባለቤታችን
በትዳር ውስጥ እያለን ወይም ከመጋባታችን
በፊት ለአገልግሎት ሊጠራ ይችላል። ጥሪው
በመጣለት ጊዜ ግን እግዚአብሔር እኛንም
ታማኝ አድርጎ ቆጥሮን ነውና ይህንን ዘወትር
እያሰብን እንደ ሄዋን ለሰይጣን ጆሮ ሳንሰጥ
አገልግሎታችንን በታማኝነት እንድንወጣ
እንመካከር ስላችሁ በቅን ልብ እንደምትቀበሉኝ
በመተማመን ነው።
በእግዚአብሔር ቃል በተለይ በአዲስ ኪዳን ስለ
አገልጋይ ወንድሞች በእንዴት ዓይነት ሁኔታ
ማገልገል እንዳለባቸው ብዙ ተጽፎአል ስለ
ባለቤቶቻቸው ግን ብዙ አልተጻፈም።
ሐዋርያው ጳውሎስ ሚስት አልነበረችውም፤
ግን ብዙ እህቶች በቤተክርስቲያን የነበሩ
በአገልግሎቱ እንደረዱት ተናግሮአል (ሮሜ
ምዕራፍ 16ን መመልከት ይቻላል)። ስለ
ጴጥሮስ ሚስት አንድ ጊዜ ብቻ ተጽፎአል (1
ቆሮ. 9÷3-5)። አብራው ትዞር እንደነበር ነገር
ግን “እንዲህ ተናገረች፣ ይህንን ሠራች” የሚል
ነገር አልተጻፈም ረዳት ስለሆነች ማለት ነው።
ብዙ ጊዜ የዋናው ሰው እንጂ የረዳት ሥራ
አይወራምና ከባለቤቷ ጋር በሚያስፈልገው ሁሉ
ለመርዳት አብራው ትዞር ነበር፤ ከቤቷም አልፋ
ማለት ነው ጠንካራ ሴት መሆኗ ያስታውቃል።
ሐዋርያው ጴጥሮስ አገልግሎቱን በመስዋዕትነት
እንዲፈጽም አግዛዋለች።
የአገልጋዮች ሚስቶች አኗኗር ግን እንዴት

መሆን እንዳለበት ቃሉ ሲናገር 1 ጢሞ.
3÷11 “… እንዲሁም ደግሞ ሴቶች” የሚለው
በእንግሊዝኛው “their wives” ወይም
ሚስቶቻቸው ነው የሚለው። የነማን? ከቁጥር
አንድ ጀምሮ ኤጲስ ቆጶሳት ብሎ እስከ ዲያቆናት
ድረስ እንዴት መኖር እንዳለባቸው ተናግሮ
ቀጥሎ ሚስቶቻቸው ይላል ከኤጲስ ቆጶሳት
ወይም (ቢሾፕ) እስከ ዲያቆናት ሚስቶች
ማለት ነው።
እንግዲህ ቃሉ ስለ አገልጋዮች ሚስቶች አካሄድ
ሲደነግግ፡- “ጭምቶች፣ የማያሙ፣ ልከኞች፣
በነገር ሁሉ የታመኑ ሊሆኑ ይገባቸዋል” ይላል።
እነዚህን ጥቅሶች ቀጥሎ ከምለው ነገር ጋር
እያያያዝኩ በጥቂቱ ለማብራራት እሞክራለሁ።
ከቤታችን እስከ አደባባይ ከሁሉ በፊት
የባለቤታችንን ቅባት መቀበልና ማክበር
ይገባናል። የትኛዋም ክርስቲያን ሴት ባሏን
እንድታከብር የእግዚአብሔር ቃል ያዛል፣
እኛ የአገልጋዮች ሚስቶች ግን እጥፍ ማክበር
ይጠበቅብናል። ለምን? ቢባል የእኛ ባለቤት
በባልነት እና በእግዚአብሔር ሰውነት ስለቅባቱ
መከበር አለበት። ስለዚህ እጥፍ ይሆናል።
ሌላው ደግሞ እኛ ወደድንም ጠላንም አኗኗራችን
ይታያል። ስለዚህ ባሎቻችንን ስናከብር
ለሌሎች እህቶች መልካም ምሳሌዎች ሆነን
እንታያለን፤ በዚህም በመልካም ምሳሌነታችን
የባለቤታቸንን አገልግሎት እንረዳለን። በአንጻሩ
ደግሞ እንደሚገባ ካላከበርን መጥፎ ምሳሌ
እንሆንና አገልግሎቱን እናበላሻለን።
የታላቁ ንጉስ የአርጤክስስ ባለቤት አስጢን
ለንጉሡ ባለመታዘዟ ባለሟሎች ተሰብስበው
ሲመካከሩ “የሷን አለመታዘዝ በአገሩ ያሉ
ሴቶች ይሰሙና ባሎቻቸው በፊታቸው የተናቁ
ይሆናሉ” አሉ። ለምን? ከተባለ የንጉሡ
ሚስት ስለሆነች ሌሎች የሷን አኗኗር አይተው
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የእውነት ምስክር



ይከተላሉና ነው። ስለዚህ “ከሥልጣኗ ትውረድ”
ተባለች። እኛ እስከሞት ድረስ በጸና ቃል
ኪዳን ስላገባን ከስልጣን ባንወርድም የተለያየ
ቅጣት ወደ ሕይወታችን ሊመጣ ይችላልና
እንጠንቀቅ። እንግዲህ ማክበር ማለት መታዘዝ
ቦታን ማወቅ ነው፤ ባለቤታችን ይምራን እንጂ
እኔ መሪ ልሁን ማለት የራስን ልክና ሥፍራን
አለማወቅ ነው።
ባለቤታችንን ስናከብር በመልካም ምሳሌነታችን
ለባሎቻቸው የሚታዘዙ እንደ እግዚአብሔር
ቃል የሚኖሩ እህቶችን እናፈራለን። እውነታው
ሰው ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል መኖር
ይገባዋል እንጂ ማንንም ማየት የሌለበት
ቢሆንም ተጽዕኖው ግን የማይቀር ነው። እንዲህ
ባይሆን ኖሮ የሚከተሉት ጥቅሶች አይጻፉም
ነበር። “ለመንጋው ምሳሌ ሁኑ…” 1 ጴጥ.
5÷3 “ይህን እዘዝና አስተምር በቃልና፣ በኑሮ
በፍቅርም በእምነትም በንጽሕና ለሚያምኑቱ
ምሳሌ ሁን…” 1 ጢሞ.4÷11-12

ጨዋ ሴት ማለት ነው።
ባለቤታችንን የምንረዳበት ሁለተኛው መንገድ
የቤታችንን ሸክም የቤቱን አስተዳደር በመሸፈን
እሱ ሙሉ ጊዜውን ለእግዚአብሔር ሥራ
እንዲያውል በማድረግ ነው። ምክንያቱም
የእግዚአብሔር ሥራ ሙሉ ልብን፣ አእምሮንና
ትኩረትን የሚፈልግ በመሆኑ ከእግዚአብሔር
መልዕክት ለመቀበል በእግዚአብሔር ፊት
መቆየት መልዕክቱም ከመጣ በኋላ ማዘጋጀት
ይህ ሁሉ ጊዜ ስለሚያስፈልገው በቤት ጉዳይ፣
በልጆች አስተዳደግ ጉዳይ እንደሚገባ ባይሳተፍ
ሳንከፋ ለአገልግሎት መስዋዕትነት እየከፈልን
እንደሆነ ከጌታ ዘንድም ዋጋ እንደሚያሰጠን
አምነን ቢከብደንም ጌታ ሆይ እርዳኝ እያልን
ከእርሱ ኃይልን እየለመንን ያለማጉረምረም
አገልግሎታችንን እንፈጽም።
ባለቤታችንን የምንረዳበት ሶስተኛው መንገድ
ቤቱን የሰላም ቤት በማድረግ ነው። መቼም

“ለመንጋው ምሳሌ ሁኑ…”
1 ጴጥ. 5÷3

ሌላው ለራሳችንም ሕይወት ብናከብር እንደ
ሱናማዊቷ ሴት እንባረካለን፤ ብንንቅ ደግሞ
እንደ ማርያም እንቀጣለን። ሱናማዊቷ እንዲህ
አለች “ይህ በዚህ በኩል የሚያልፈው ሰው ቅዱስ
የእግዚአብሔር ሰው እንደሆነ አውቃለሁ”
እኛም ሁልጊዜ ለውስጣችን የምንነግረው ነገር
ይኑር “ይህ ከእኔ ጋር የሚኖረው ሰው ቅዱስ
የእግዚአብሔር ሰው እንደሆነ አውቃለሁ”።
የእግዚአብሔር ሰው በባህሪዩ ሰው ስለሆነ
ፍጹም አይደለም። እኛንም የሚያናድደን
ባህርይ ሊኖርበት ይችላል፤ ነገር ግን የተቀባ
ስለሆነ ብቻ እናክብር። መቼም ከባል በላይ
የሚቀርብ ማንም አይኖርምና በመቀራረብ
ምክንያት እንዳንታለል እንጠንቀቅ። ድካሙን
ብርታቱን ከእኛ በላይ የሚያውቅ የለም፤ ይህ
እንደማርያም እንዳያታልለን! ማርያም ሙሴ
ታናሽ ወንድሟ ስለሆነ ነው ለቁጣ የተነሳችው፤
ግን ታላቅ ስለሆነች ከቁጣ አላመለጠችም።
እዚህ ላይ ሰይጣን ድምጹን ሊያሰማ ይችላል፤
ሥጋም ተጨምሮ “አንቺ እኮ የበለጠ ታውቂያለሽ
ምንድነው? ይሄን ያክል ራስን ማዋረድ”
ወዘተ… ሊል ይችላል። እኛ ግን እንደተጻፈልን
ጭምቶች ሆነን እንኑር። ጭምት ማለት ትርኪ
ምርኪውን ሃሳብ ወደዚያ እየጣለች ጆሮዋን
ለአላስፈላጊ ወሬና የሰይጣን ሽንገላ ሳትከፍት
የእግዚአብሔርን ቃልና ድምጽ ብቻ እየሰማች
የምትኖር፣ አስተውላ የምትናገር ምሳሌ 31 ላይ
እንደተጠቀሰችው አፏን በጥበብ የምትከፍት
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”

የእግዚአብሔር ሥራ ብዙ ትግልና ፈተና ያለበት
ከብዙ ችግሮች ጋር የሚዋልበት ስለሆነ ቤቱ
ማረፊያ እንዲሆንለት በተቻለ መጠን ችግርና
ነገር ይዘን ባንጠብቅ፤ ባይሆን ከተረጋጋ በኋላ
ጉዳያችንን ብናቀርብ ይህ በጣም ትልቅ እርዳታ
ነው። ሁከት ጭቅጭቅ ይዘን አንጠብቅ ምሳ.
21÷19 (እዚህ ላይ ነው የምትመች ማለት!)።
በአራተኛ ደረጃ የምንሰማውን እርባና
የሌለው ክፉ ወሬ፣ የሚያቆስል፣ የሚያሳዝንና
ሰላም የሚነሳ ሰዎችም እየመጡ የጠቀሙን
መስሎአቸው እገሌ እኮ ስለ እናንተ እንደዚህ
ይላል፣ የእናንተን አገልግሎት ይቃወማል
ወዘተ… የሚለውን ወሬ ሲጀመር አለማስተናገድ
አለመቀበል፣ ደግመው እንዳያወሩልን መንገድ
መዝጋት፣ የሰማነውን ደግሞ ወደ ባለቤታችን
አለማድረስ በሌላም በኩል የሰማነውን ለሰው
ሁሉ አለማዳረስ በዚህ ተጠንቅቀን ከኖርን
የማያሙ የሚለውን ቃል ፈጸምን ማለት
ነው። ይህ ማለት መልካሙን ነገር ሳይሆን ክፉ
ክፉውን የማያንጸውን ሰይጣን በሰዎች ሆኖ
የሚዘራውን ማለት ነው።
አምስተኛው ልካችንን አውቀን ማገልገል
ነው። መቼም ለአገልጋይ ሚስቶች ተብሎ
ለብቻ የተከፈተልን የአገልግሎት በር
የለም። ባለቤቶቻችንን ከመርዳት ባሻገር
በቤተክርስቲያን የእናቶች አገልግሎት ስላለ
እዚያ ላይ ቀዳሚ ሆነን እንደሚገባ እናገልግል።
ባልተሰጠን ቦታ ጣልቃ እየገባን እኔ ካልመራሁ

አይሆንም ሳንል፣ የእናቶች ኃላፈዎችንም
ሳናስቸግር፣ አይመለከተኝም ብለንም ጥግ
ይዘን ሳንቀመጥ፣ በተሰጠን ጸጋ በችሎታችን
ሚዛናችንን ጠብቀን ማገልገል ይኖርብናል።
ከባለቤታችን ጋርም ስናገለግል የእርሱን ሥራ
ካልሠራሁ ውሳኔ ሰጪ ካልሆንኩ እያልን
ልካችንን አልፈን የባለቤታችንን አገልግሎት
እንዳናበላሽና እንዳናስነቅፍ በጥንቃቄ ስንኖር
ልከኞች የሚለውን ቃል ፈጸምን ማለት ነው።
አገልጋይ
ባለቤታችንን
የምንረዳበት
ስድስተኛው መንገድ ምዕመናንን በእናትነት
መንፈስ በማገልገል ነው። ምንም አይነት
ባህርይ ቢኖራቸው በሥጋ የወለድናቸው
ልጆች የተለያየ ባህርይ አላቸው፣ አንዳንዶቹ
አስቸጋሪዎች ናቸው። እነሱን አውጥተን
እንደማንጥላቸው
ሁሉ
መንፈሳዊ
ልጆቻችንንም በሚያስፈልጋቸው በምክርም
በጸሎትም መርዳት ያስፈልገናል።
ሳጠቃልል ለአገልግሎቱ ሾሞን ታማኝ
አድርጎ ለቆጠረን አምላክ በከፍታ፣ በዝቅታ፣
በማግኘት፣ በማጣት፣ በድካም፣ በብርታት
እንደሚገባን
አገልግለን
ባለቤታችንን
በመንከባከብ አገልግሎቱን በምንችለው ሁሉ
እንደግፍ። የምንመች ረዳቶች ሆነን “አንቺ
በጎ ታማኝ ባሪያ!” ለመባል እንድንበቃ መነሻ
ጥቅሳችን እንደሚናገረው ኃይል ወደሚሰጠን
አምላክ እየቀረብን አገልግሎታችንን በእምነት
እንቀጥል። ኢየሱስ በነገር ሁሉ የታመንን ሆነን
ያግኘን! ጌታ ኢየሱስ ሁላችንንም ይባርክ። 

ከእንቅብ በላይ
ምነው ክፉ ጠረን በአፍንጫዬ ገባ
እንደ ተቃጠለ ስንደዶ ገለባ
ጭስ ጭስ ይሸተኛል ወዲያ ከመንደሩ
ነዶ ኖሯል እንዴ? ሻማው ከነ ክሩ
ብርሃን መለገስን ማፍካትን አቁሞ
ከእንቅቡ በታች ታፍኖ ተጋድሞ
ለራሱም ተቃጥሎ እንቅቡን አጥቁሮ
አጭሶ አንድዶ አክስሎ አሳርሮ
ብርሃን ሆኖ ጠፋ ከፅድቅ ህይወት ጎድሎ
***
መብራት ግን ከበራ ከነደደ አይቀር
ከእንቅቡ ስር ወጥቶ ካጠረው ከድንበር
ለሌሎች ሚያበራ የሚተርፍ ማንነት
በሸክም የታጀበ ከእንቅብ በላይ ህይወት
እህት ኢየሩሳሌም መዝገቡ | አአ ጎፋ አጥቢያ

