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የዘላለም ህይወት
በ አንድሩ ዉማክ
እጅግ ታዋቂ ከሆኑ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች መካከል ዮሐንስ 3፡16 አንዱ ነው፡፡ ከልጅነት
ጀምሮ በብዙዎች ዘንድ የሚታወቅ ይሁን እንጂ፤ ብዙዎች በትክክል ያልተረዱትና በአግባቡም
ያልተጠቀሙበት የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ነው ብዬ አምናለሁ፡፡ ዮሐንስ 3፡16 እንዲህ ይላል - “በእርሱ
የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጅ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን
እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶአልና”፡፡
በተለምዶ ይህ ቃል፣ ኢየሱስ እንዳንጠፋ ለኃጢአታችን ሞተልን ለሚል ትምህርት ጥቅም ላይ
ይውል ነበር፡፡ ይህ እውነት እንዳለ ሆኖ፣ ቃሉ በትክክል የሚናገረው ግን ኢየሱስ ወደ ምድር የመጣበት
እና ለኛ ሲል የሞተበት ትክክለኛ አላማ የዘላለም ህይወት እንድናገኝ ነው፡፡ በእኛና እግዚአብሔር
ባዘጋጀልን የዘላለም ህይወት መካከል የእኛ ኃጢአት እንዲሁ ደንቃራ ሆኖ የቆመ ግድግዳ ነበረ፡፡
ኢየሱስ ለኃጢአታችን መሞቱ እውነት ነው፤ በእርሱ ስናምን አንጠፋም የሚለውም እውነት ነው፤
ነገር ግን ወንጌል ከዚህም ያለፈ ነገር አለው፡፡ የወንጌል ትክክለኛው መልዕክት እግዚአብሔር የዘላለም
ህይወት ሊሰጣችሁ አንደሚፈልግ ይናገራል፡፡ ይህ እንዴት እንደሆነ ላብራራላችሁ፡፡
ከስቅለቱ በፊት በነበረው ምሽት ኢየሱስ የሚከተለውን ጸሎት ጸለየ፡- “እውነተኛ አምላክ ብቻ
የሆንህ አንተን የላክኸውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ህይወት ናት”
(ዮሃንስ 17፡3)፡፡
ይህ ቃል የዘላለም ህይወት ማለት እውነተኛ አምላክ የሆነውን አባት (አብ) እና እርሱ የላከውን
ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ ነው ይላል፡፡ የዘላለም ህይወት ማለት ይህ ነው፡፡ ብዙ ሰዎች የዘላለም ህይወት
ማለት ለዘላለም መኖር ነው ብለው ያስባሉ፡፡ አዎ ሁሉም ሰው ለዘላለም ይኖራል፣ ሰው ሲሞት መኖሩ
ያበቃል ብሎ ማሰብ ትክክል አይደለም፡፡ ነፍስና መንፈሱ ተመልሰው ወደ እግዚአብሔር ይሄዳሉ፡፡ ስጋው
ደግሞ በምድር ይበሰብሳል፡፡ ማንኛውም በምድር ላይ የኖረ ሰው በመንፈስ መኖር ይቀጥላል እና
ስለዚህ የዘላለም ህይወት ማለት ለዘላለም መኖር ማለት ብቻ እንዳልሆነ እውን ነው፡፡ በዚህ ቃል
መሰረት ከእግዚአብሔር ጋር የዘላለም ህይወት መኖር ለሁሉም ሰው ወዲያውኑ የሚሰጥ እንዳልሆነ
ግልጽ ይሆንልናል፡፡
አንዳንድ ሰዎች “የዘላለም ህይወት በገነት ወይም በሲኦል ለዘላለም መኖር ነው” ይላሉ፡፡ ነገር
ግን የዘላለም ህይወት ኢየሱስ በዮሃንስ 17፡3 እንደሚናገረው - እግዚአብሔርን እና ኢየሱስ ክርስቶስን
ማወቅ ነው፡፡ ይህም ከአዕምሮ እውቀት ያልፋል፡፡ ይህ “ማወቅ” የሚለው ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ
እናንተ ሊኖራችሁ የሚችለውን የጠበቀ፣ የግል ወዳጅነት ለማመልከት ጥቅም ላይ ውሏል፡፡
የመዳን ወንጌል ዋናው ዓላማ በሰማይ ለዘላለም መኖር ብቻ አይደለም፡፡ ምንም እንኳን ይህም
እጅግ የሚያስፈልገን መሆኑ ባይካድም፤ ነገር ግን የመዳን ወንጌል ዋናው ዓላማ ከጌታ እግዚአብሔር
ጋር ቅርበት እና - የግል ወዳጅነት እንዲኖረን ነው፡፡ እጅግ ብዙ ሰዎች ኃጢአታቸውን ይቅር እንዲላቸው
ወደ እግዚአብሔር ከመጮህ ባለፈ ከእርሱ ጋር የግል ወዳጅነት የመመስረት እቅድ የላቸውም፡፡
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የመዳንን ትክክለኛ ዓላማ ባለማስረዳታችን ምክንያት፣ ወንጌል አገልግሎቱን እንዳይፈጽም
እናደርጋለን፡፡ መዳንን ወይም ድህነትን ለወደፊት በሚመጣው ዓለም ብቻ የሚጠቅም ፍጹም መንፈሳዊ
ነገር እንደሆነ አድርገን የምናቀርብ ከሆነ ሰዎችን እየረዳናቸው አይደለም፡፡ ዛሬ በምድር ላይ ኑሮ
ሲኦል የሆነባቸው ብዙ ሰዎች ናቸው፡፡ በድብርት የተጠቁ፤ በድህነት የሚኖሩ፣ በብስጭት፣ በመገለል፣
በበደል እና ባልተሳካ ትዳር ውስጥ የሚኖሩ እጅግ ብዙ ናቸው፡፡ ሰዎች እንዲሁ የዕለት ከዕለት
ኑሮአቸውን ለማሸነፍ ይሞክራሉ፡፡ ጭንቅላቱን ከውሃ በላይ በማድረግ ላለመስመጥ እንደሚታገል
ዓይነት ሰው ሆነዋል፡፡ የመዳናቸው ጥቅም ወደፊት በሚመጣው ዓለም ብቻ እንደሆነ በማሰባቸው
ሁሉን ነገር እርግፍ አርገው ትተው በዛሬ ኑሮአቸው ላይ ብቻ ያተኩራሉ፡፡
እውነቱ ግን ኢየሱስ የመጣው ከሲኦል የመርገም ቅጣት አድኖ የዘላለም መጨረሻችን ያምር
ዘንድ በሰማይ፣ በበረከት ለዘላለም እንድንኖር ብቻ ሳይሆን ነገር ግን አሁን ካለው ክፉ አለም ያድነን
ዘንድ (ገላትያ 1፡4) ነው፡፡ ኢየሱስ እያንዳንዳችሁ ዛሬ ከእግዚአብሔር አብ ጋር የጠበቀ ወዳጅነትና
ግንኙነት ይሰጣችሁ ዘንድ ወደ እናንተ መጥቷል፡፡
ኢየሱስ እንደገና ከእራሱ ጋር የቀረበ ወዳጅነትና የግል ግንኙነት እንዲኖራችሁ ነው የመጣው፡፡
ኢየሱስ ይወዳችኃል፡፡ ኢየሱስ የግል ወዳጃችሁ ይሆን ዘንድ ይፈልጋል፡፡ ኢየሱስ ከሌላ ከየትኛውም
ምንጭ ልታገኙ ከምትችሉት እጅግ የሚበልጥ ውድና ምርጥ ህይወት ሊሰጣችሁም ይፈልጋል፡፡
ኢየሱስ በዮሃንስ 10፡10 እንዲህ በማለት ይናገራል - “ሌባው [ሰይጣንን ማለቱ ነው] ሊሰርቅ
ሊያርድና ሊያጠፋም እንጅ ስለ ሌላ አይመጣም፤ እኔ ሕይወት እንዲሆንላቸው እንዲበዛላቸውም
መጣሁ” (በቅንፍ ያለው በእኔ የተጨመረ ነው)፡፡ እግዚአብሔር የዘላለም ሕይወት ሊሰጣችሁ
ይፈልጋል፣ እግዚአብሔር የተትረፈረፈ ህይወት ሊሰጣችሁ ይፈልጋል፣ እናንተም ይህን እንደምትፈልጉ
አምናለሁ - በእርግጥ ያስፈጋችኃል፡፡ ኢየሱስ ወደ እራሱም ሊያቀርባችሁ ጭምር እንጂ ኃጢአታችሁን
ይቅር ለማለት ብቻ አልሞተም፡፡ ጌታን የማታውቁ ከሆነ ለዚህ ዓላማ ልታውቁት ይገባል፡፡ ዳግመኛ
የተወለዳችሁ ከሆነ ደግሞ የኃጢአት ይቅርታን ከማግኘት አልፋችሁ ከአብ ጋር ወደ ዘላለም ህይወት
ግቡ፡፡

የዘላለም ህይወት እውነታዎች
1. የወንጌል አላማ የዘላለም ህይወት ነው፤ (ዮሐንስ 3፡16)፡፡
2. የዘላለም ህይወት እግዚአብሔርን ማወቅ ነው፤ (ዮሐንስ 17፡3)፡፡
3. እግዚአብሔርን ማወቅ ከእርሱ ጋር የጠበቀ ግንኙነት መፍጠር ነው፡ (1ኛቆሮንቶስ 6፡16-17)፡፡
4. የዘላለም ህይወት አሁን ይጀምራል፤ (1ኛ ዮሐንስ 5፡12)፡፡
5. አግዚአብሔር የግል ወዳጅነት እንዲኖረን ይፈልጋል፤ (የዮሐንስ ራዕይ 3፡20)፡፡
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የደቀ መዝሙር ጥያቄዎች
1.

ዮሐንስ 3፡16 አንብቡና እግዚአብሔር ኢየሱስን ወደ ምድር የላከበት ዓላማ ምንድን ነው?
ዮሐንስ 3፡16 - በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ
እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶአልና።

2.

“ማወቅ” የሚለውን ቃል መጽሐፍ ቅዱስ የቀረበ የግል ወዳጅነት እንደሆነ ይነግረናል (ዘፍጥረት
4፡1)፡፡ የዮሐንስ ወንጌል 17፡3 አንብቡና በዚህ ቃል መሰረት የዘላለም ህይወት ምን ማለት ነው?
ዘፍጥረት 4፡1 - አዳምም ሚስቱን ሔዋንን አወቀ፤ ፀነሰችም፥ ቃየንንም ወለደች።
እርስዋም። ወንድ ልጅ ከእግዚአብሔር አገኘሁ አለች።
ዮሐንስ 17፡3 - እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንህ አንተን የላክኸውንም ኢየሱስ ክርስቶስን
ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት።

3.

1ኛ ዮሐንስ 5፡11-12 አንብቡና በዚህ ቃል መሰረት የዘላለም ህይወት የሚጀምረው መቼ ነው?
1ኛ ዮሐንስ 5፡11-12 – እግዚአብሔርም የዘላለምን ህይወት እንደሰጠን ይህም ህይወት
በልጁ እንዳለ ምስክሩ ይህ ነው፡፡ [12] ልጁ ያለው ህይወት አለው፣ የእግዚአብሔር ልጅ
የሌለው ህይወት የለውም፡፡

4.

ዮሐንስ 10፡10 አንብቡና ኢየሱስ ምን አይነት ህይወት ሊሰጠን መጣ?
ዮሐንስ 10፡10 - ሌባው ሊሰርቅና ሊያርድ ሊያጠፋም እንጂ ስለ ሌላ አይመጣም፤ እኔ
ሕይወት እንዲሆንላቸው እንዲበዛላቸውም መጣሁ።

5.

እስኪ የተትረፈረፈ ህይወት ምን እንደሆነ በራሳችሁ አገላለጽ አብራሩ?

6.

እግዚአብሔር ልጁን ኢየሱስን ለአለም ሁሉ ኃጢአት እንዲሞት እንደላከውና ይህን ለምናምን
ለእኛ ደግሞ የዘላለም ህይወት እንደሰጠን ታምናላችሁ?

7.

አሁን የዘላለም ህይወት ረጅም ጊዜ መኖር ብቻ ሳይሆን ጥራት ያለው፣ የበዛና፣ የተትረፈረፈ
ህይወት እንደሆነ ግልጽ ሆኖላችኃል?
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ጠቋሚ መልሶች
1.

የዮሐንስ ወንጌል 3፡16 ንአንብቡና እግዚአብሔር ኢየሱስን ወደ ምድር የላከበት ዓላማ ምንድን
ነው?
ዓለሙ እንዲድን፣ በኢየሱስ ለሚያምኑ ሁሉ የኃጢአትን ቅጣት በማስወገድ የዘላለም
ህይወት ለመስጠት ነው፡፡

2.

“ማወቅ” የሚለውን ቃል መጽሐፍ ቅዱስ የቀረበ የግል ወዳጅነት እንደሆነ ይነግረናል (ዘፍጥረት 4፡1)፡፡
የዮሐንስ ወንጌል 17፡3 አንብቡና በዚህ ቃል መሰረት የዘላለም ህይወት ምን ማለት ነው?
የዘላለም ህይወት ማለት እግዚአብሔርንና ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ ነው (በአካል
ሳይሆን በቅርበት)፡፡

3.

1ኛ ዮሐንስ 5፡11-12፣ አንብቡና የዘላለም ህይወት የሚጀምረው መቸ ነው?
ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ስንቀበል (ለህይወታችን)፡፡

4.

ዮሐንስ 10፡10 አንብቡና ኢየሱስ ምን አይነት ህይወት ሊሰጠን መጣ?
የተትረፈረፈ ህይወት፡፡

5.

እስኪ የተትረፈረፈ ህይወት ምን እንደሆነ በራሳችሁ አገላለጽ አብራሩ?
ሌባው ሊያደርግ ይመጣል ሲል ኢየሱስ ከተናገረው ተቃራኒው የተትረፈረፈ ህይወት ነው፡፡

6.

እግዚአብሔር ልጁን ኢየሱስን ለአለም ሁሉ ኃጢአት እንዲሞት እንደላከውና ይህን ለምናምን
ለእኛ ደግሞ የዘላለም ህይወት እንደሰጠን ታምናላችሁ?
አዎ፡፡

7.

አሁን የዘላለም ህይወት ረጅም ጊዜ መኖር ብቻ ሳይሆን ጥራት ያለው፣ የበዛና፣ የተትረፈረፈ
ህይወት እንደሆነ ግልጽ ሆኖላችኃል?
አዎ፡፡
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በጸጋ መዳን
በ ዶን ክሮው
ኢየሱስ የመንፈሳዊውን አለም እውነቶች ለመግለጥና ለማስረዳት ምሳሌዎችን እና ታሪኮችን
ብዙ ጊዜ ይጠቀም ነበር፡፡ በሉቃስ 18፡9-14 እንዲህ በማለት ይጀምራል - “ፃድቃን እንደሆኑ
በራሳቸው ለሚታመኑና ሌሎችን ሁሉ በጣም ለሚንቁ ይህን ምሳሌ ነገራቸው፤ እንዲህ ሲል”፡፡
እየሱስ በዚህ ምሳሌ ትኩረት ያደረገባቸው ሰዎች አሉ፡፡ እነርሱም በራሳቸው ወይም በሚሠሩት ሥራ
የሚታመኑ ሰዎች ናቸው፡፡ በሥራቸው ፃድቅ ነን ብለው ያምናሉና ራሳቸውን አፅድቀው ሌሎችን ግን
ይንቃሉ፣ ዝቅ አድርገውም ይመለከታሉ፡፡ ይህን ምሳሌ ለእነዚህ በእራሳቸው ስራ ለሚመኩ ሰዎች
ነገራቸው፡፡ ֞እራሳቸውን ያጸደቁ̏ ብለን ልንጠራቸው እንችላለን፡፡ ኢየሱስ ሌሎችን ሁሉ በጣም ለሚንቁ
በማለት የተናገረውም፣ “ከአንተ የተሻልኩ ነኝ” ስለሚሉ ነው፡፡
በቁጥር 10 “ሁለት ሰዎች ሊጸልዩ ወደ መቅደስ ወጡ፣ አንዱ ፈሪሳዊ ሁለተኛውም
ቀራጭ” ይላል፡፡ በእኛ ዘመን ቢሆን ወደ ቤተ ክርስቲያን ሊጸልዩ ሄዱ፣ አንደኛውም ፈሪሳዊ ነው
እንላለን፡፡ ፈሪሳዊው እጅግ የኃይማኖት ሰው ነበር፡፡ የቃሉ ትክክለኛ ትርጉም ‹‹የተለየ›› ማለት ነው፡፡
እጅግ ኃይማኖተኛ ከመሆናቸው የተነሳ “ታረክሰኛለህ፣ ወደ እኔ አትቅረብ፡፡ እንደ ሌሎች ሰዎች
አይደለሁም፣ ከሌሎች ሁሉ የተሻልኩ ነኝ” ከሚሉ ዓይነት ሰዎች አንዱ ነበር፡፡ ኢየሱስ በንግግሩ
የጠቀሰው ሌላው ሰው ቀራጭ ነበር፡፡ ቀራጮች ቀረጥ ሰብሳቢዎች ሲሆኑ እጅግ ክፉ መሆናቸው
ይታወቃል፣ በኃጢአት የተሞሉ፣ አታላዮች እና አጭበርባሪዎች ነበሩ፡፡ በሚችሉት ዘዴ ሁሉ ከሚያስከፍሉት
ግብር የእራሳቸውን ኪስ አጭቀው ጥቂቱን ብቻ ለሮማ መንግስት ይሰጣሉ፣ ስለዚህ ገዥዎቻቸውም
በመልካም ፊት አይመለከቷቸውም ነበር፡፡
ቁጥር 11 ላይ ታሪኩ ሲቀጥል፡- “ፈሪሳዊውም ቆሞ በልቡ ይህን ሲፀልይ፡፡ እግዚአብሔር
ሆይ እንደ ሌላ ሰው ሁሉ፤ ቀማኞችና አመፀኞች አመንዝሮችም፣ ስላልሆንሁ ወይም እንደዚህ
ቀራጭ ስላልሆንሁ አመሰግንሃለሁ” አለ፡፡ ይህን በትኩረት ተመልከቱ፣ ይህ ሰው ወደ ማን ነው
የሚጸልየው? በእርግጥ “እግዚአብሔር” ሆይ በማለት መልካም በሆኑ ቃላት ይጸልይ እንጅ፣ የሚናገረው
ለራሱ ነው፡- በእግዚአብሔርም ዘንድ ጸሎቱ ተቀባይነት ያላገኘ ሲሆን ይህም የሆነበትን ምክንያት
በስተመጨረሻ እናያለን፡፡ አስተውሉ፣ “እግዚአብሔር ሆይ እንደ ሌላ ሰው ስላልሆንኩ አመሰግንሃለሁ”
ብሎ ጸለዬ፡፡ ይህ ፈሪሳዊ፣ ይህ የሃይማኖት ሰው “እንደ ሌላ ሰው አይደለሁም፣ ኃጢአተኛ አይደለሁም፣
ቀማኛ አይደለሁም፣ አመጸኛ አይደለሁም፣ አመንዝራ አይደለሁም፣ ደግሞም ወደ እዚህ ሊጸልይ
እንደመጣው እንደዚህ ቀራጭ አይደለሁም” አለ፡፡ አያችሁ ሌሎችን ሁሉ እያቃለለ ዝቅ አድርጎ
የተመለከተበት ምክንያት እራሱን ከእነርሱ የተሻለ አድርጎ ይቆጥር ስለነበር ነው፡፡
ቁጥር 12 ላይ ፣ ፈሪሳዊው እንዲህ አለ፣ “በየሳምንቱ ሁለት ጊዜ እጦማለሁ፣ ከማገኘውም
ሁሉ አሥራት አወጣለሁ፣ አለ”፡፡ ይህንን ሲናገር ለእግዚአብሄር፡- “የማደርገውን ተመለከትክ?”
እያለ ነው፡፡ መጾም ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ምግብ አለመብላት ማለት ነው፡፡ ለቤተ
ክርስቲያንም ገንዘብ ይሰጣል፡፡ ይህ ሰው “አትጨቅጭቀኝ! መልካም ህይወት እየመራሁ ነው! ምጽዋት
እሰጣለሁ! ለቤተ ክርስቲያንም እለግሳለሁ” ከሚሉ ሰዎች መካከል አንዱ ነው፡፡
ወደ ቀራጩ ስንመጣ በቁጥር 13 እንዲህ ይላል፣ “ቀራጩ ግን በሩቅ ቆሞ ዓይኖቹን ወደ
ሰማይ ሊያነሣ እንኳ አልወደደም፤ ነገር ግን፡፡ አምላክ ሆይ፤ እኔን ኃጢአተኛውን ማረኝ እያለ
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ደረቱን ይደቃ ነበር”፡፡ በአካላዊ እንቅስቀሴውም ሳይቀር የሚያደርገውን አስተውሉ “በሩቅ ቆሞ” ወደ
ቤተ ክርስቲያን እንኳን ሊቀርብ አልደፈረም፡፡ በሚያደርጋቸው ነገሮችና በህይወት ዘይቤው ኃፍረት
ተሰምቶት ከሩቅ ቆሞ አይኖቹን እንኳን ቀና አድርጎ ወደ ሰማይ ሊመለከት አልደፈረም፣ ነገር ግን ደረቱን
ይደቃ ነበር፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ ደረትን ስለመድቃት ሲናገር፣ በብሉይ ኪዳን ብዙ ጊዜ “ጌታ ሆይ
ላደረኩት ሁሉ ይቅር በለኝ” ለማለት ልብሳቸውንም ይቀዱ እንደነበር ይናገራል፤ ይህም ባዘነ ልብ እና
በተሰበረ መንፈስ ንስሐ የመግባት ምልክት ሲሆን እግዚአብሔርም አይንቀውም፡፡ ይህ ቀራጭ፣
ኃጢአተኛ ሰው ስለነበር፣ ወደ እግዚአብሔር ጮኽ እንዲህ ሲል ጸለዬ “ጌታ ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ሰው ነኝ
ማረኝ” አለ፡፡
ቁጥር 14 እንዲህ ይላል፣ “እላችኃለሁ፣ ከዚያ ይልቅ ይህ ፃድቅ ሆኖ ወደ ቤቱ ተመለሰ፤
ራሱን ከፍ የሚያደርግ ሁሉ ይዋረዳልና፣ ራሱን ግን የሚያዋርድ ከፍ ይላል”፡፡ ቀራጩ ጸድቆ ወደ
ቤቱ ተመለሰ፣ በእግዚአብሔር ፊት ትክክል ጻድቅ ተባለ፣ የእግዚአብሔርን ምህረት አገኘ፡፡ ለምን
ይቅርታን አገኘ? ፈሪሳዊው ሳይሆን ቀራጩ በእግዚብሔር ፊት እንዴት ጻድቅ ሆኖ ወደ ቤቱ ተመለሰ?
ምክንያቱም ፈሪሳዊው ራሡን ከሌሎች ጋር በማወዳደር የተሻለ አድርጎ በመቁጠሩ፣ “ከሌሎች
የተሻልኩ ነኝ! ኃጢአተኛ አይደለሁም! እንደ ሌሎች ሰዎች አይደለሁም” በማለቱ ባዶውን ተመለሠ፡፡
ቀራጩ ግን በእግዚአብሔር ፊት ሊያቆመው የሚችል ምንም ነገር አልነበረውም፣ ሊያቀርብ የሚችለው
መልካም ነገርም አልነበረውም፡፡ ኃጢአተኛ ሰው ነበር፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ጻድቃንን ሳይሆን
ኃጢአተኞችን ሊያድን እንደ መጣ ይናገራል፡፡ ሁላችንም ኃጢአተኞች ነን፣ የእግዚአብሔርም ክብር
ጎድሎናል፡፡ ይህ ቀራጭ ራሡን በትህትና በማቅረቡ ይቅርታንና ምህረትን አገኘ፡፡
ርዕሣችን በጸጋ ስለመዳን ነው፡፡ ጸጋ ድንቅ ቃል ነው፣ እኔም ተቀባይነት ያገኘውን የቃሉን ትርጉም
እንደ ሚከተለው አቀርብላችኃለሁ፤ ነገር ግን ጸጋ ከዚህ ትርጉም በላይም ነው፡፡ አዲስ ኪዳን በተጻፈበት
የግሪክ ቋንቋ ጸጋ “ካሪስ” ማለት ነው፡፡ ተቀባይነት ያገኘው ትርጉም ይህ ነው፡- ያልለፋንበት፣ በነጻ
የተሰጠ፣ ለማይገባቸው ሰዎች እንዲሁ የተሰጠ የእግዚአብሔር ውለታ ማለት ነው፡፡ ይህ ቀራጭ
ከእግዚአብሔር ይገባኛል የሚለው ምንም ነገር የለም፣ ነገር ግን በትህትና ስለቀረበ የእግዚአብሔርን
ሞገስ አገኘ፡፡ ከዚህም ሌላ፣ ካሪዝማ የሚል የግሪክ ቃል አለ፣ ይህም ቃል ካሪስ ከሚለው ቃል
የመጣ፣ መጨረሻው ላይ አንድ ፊደል “ማ” ተጨማሪ ተቀጥላ ያለው ነው፡፡ ትርጉሙም አንድ በአይነቱ
ልዩ የሆነ መገለጥ ወይም አንድ የእግዚአብሔር ጸጋ ዓይነት ሲሆን ይህ ቀራጭ በእግዚአብሔር ፊት
ጻድቅ ሆኖ የሚቆምበትን ጽድቅ በነጻ አገኘ፡፡
ሮሜ 5፡17 “የፀጋን ብዛትና የፅድቅን ስጦታ ብዛት የሚቀበሉ በአንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ
በኩል በሕይወት ይነግሣሉ”፡፡ እግዚአብሔር በፊቱ የምንቆምበትን ፅድቅ ሥጦታ አድርጎ
አቅርቦልናል፡፡ በዚህ ክፍል እንዳየነው ቀራጩ ይህን በክርስቶስ ኢየሱስ የሚገኘውን የጽድቅ ሥጦታ
ተቀብሏል፤ ይህን ብቃት አግኝቷል፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ በዮሐንስ 1፡17 “ሕግ በሙሴ ተሰጥቶ ነበርና
ጸጋና እውነት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ” ይላል፡፡ ይህ ጸጋ የተሰጠው ለሚከተሉት ዓይነት ሰዎች
ብቻ ነው እነርሱም - በእግዚአብሔር ፊት የሚቆሙበት ምንም ነገር እንደሌላቸው ለሚያውቁና
እራሳቸውን ዝቅ አድርገው በትህትና ለሚቀርቡ፣ የእግዚአብሔርን ምህረት ለሚጠይቁ ሰዎች ነው፡፡
እነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔርን ምህረት እና ይቅርታ ያገኛሉ፡፡
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በጸጋ መዳን

የደቀ መዝሙር ጥያቄዎች
1.

ሉቃስ 18፡9 አንብቡ፡፡ ምሳሌ ምንድን ነው?
ሉቃስ 18፡9 - ጻድቃን እንደ ሆኑ በራሳቸው ለሚታመኑና ሌሎቹን ሁሉ በጣም ለሚንቁ
ይህን ምሳሌ ነገራቸው።

2.

ሉቃስ 18፡9 አንብቡ፡፡ የኢየሱስ ምሳሌ ማን ላይ ትኩረት ያደረገ ነው?

3.

ሉቃስ 18፡9 (የጥቅሱን መጨረሻ) አንብቡ፡፡ ራሳቸውን ጻድቅ አድርገው የሚቆጥሩ ሰዎች ሌሎች
ሰዎችን እንዴት ይመለከታሉ?
1] ሌሎችን ይወዳሉ፡፡
2] ሌሎችን ይንቃሉ ወይም ዝቅ አድርገው ይመለከታሉ፡፡
3] ሌሎችን ሰዎች ያፈቅራሉ፡፡

4.

ሉቃስ 18፡10 አንብቡና በአሁኑ ዘመን ቢሆን ሁለቱ ሰዎች ሊጸልዩ ወዴት ይሄዳሉ?
ሉቃስ 18፡10 - እንዲህ ሲል። ሁለት ሰዎች ሊጸልዩ ወደ መቅደስ ወጡ፥ አንዱ ፈሪሳዊ
ሁለተኛውም ቀራጭ።

5.

ሉቃስ 18፡10 እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው?

6.

ሉቃስ 18፡11 የፈሪሳዊው ጸሎት ምን ነበር?
ሉቃስ 18፡11 - ፈሪሳዊም ቆሞ በልቡ ይህን ሲጸልይ። እግዚአብሔር ሆይ፥ እንደ ሌላ
ሰው ሁሉ፥ ቀማኞችና ዓመፀኞች አመንዝሮችም፥ ወይም እንደዚህ ቀራጭ ስላልሆንሁ
አመሰግንሃለሁ።

7.

ሉቃስ 18፡12 ፆም ምን ማለት ነው?
ሉቃስ 18፡12 - በየሳምንቱ ሁለት ጊዜ እጦማለሁ፥ ከማገኘውም ሁሉ አሥራት አወጣለሁ አለ።

8.

ሉቃስ 18፡12 አስራት መስጠት ምን ማለት ነው?

9.

ሉቃስ 18፡13 ቀራጩ የት ነበር የቆመው? ለምን?
ሉቃስ 18፡13 - ቀራጩ ግን በሩቅ ቆሞ ዓይኖቹን ወደ ሰማይ ሊያነሣ እንኳ አልወደደም፥
ነገር ግን። አምላክ ሆይ፥ እኔን ኃጢአተኛውን ማረኝ እያለ ደረቱን ይደቃ ነበር።

10. ሉቃስ 18፡13 ቀራጩ አንገቱን ያስደፋውና ቀና ብሎ እንዳያይ ያደረገው ምን ነበር?
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11. ሉቃስ 18፡13 የዚህ ቀራጭ ጸሎት ምን ነበር?
12. ሉቃስ 18፡14 ከሁለቱ ሰዎች የትኛው በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ሆኖ ወደ ቤቱ ተመለሰ?
ሉቃስ 18፡14 እላችኋለሁ፥ ከዚያ ይልቅ ይህ ጻድቅ ሆኖ ወደ ቤቱ ተመለሰ፤ ራሱን ከፍ
የሚያደርግ ሁሉ ይዋረዳልና፥ ራሱን ግን የሚያዋርድ ከፍ ይላል።
13. ሉቃስ 18፡14 ፈሪሳዊው ሳይሆን ቀራጩ ጻድቅ የተባለው ለምንድን ነው?
14. ሉቃስ 18፡14 ቀራጩን እግዚአብሔር ይቅር ብሎታል?
15. ሮሜ 10፡13 አንብቡና አሁን እናንተ ከልባችሁ በርከክ ብላችሁ “አባት ሆይ እኔ ኃጢአተኛውን
ማረኝ፤ ይቅር በለኝ” ብላችሁ ብትጠይቁ እግዚአብሔር ልክ ለቀራጩ እንዳደረገው እናንተንም
ይቅር ብሎ ጻድቅ ያደርጋችኃል?
ሮሜ 10፡13 - የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናልና።
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ጠቋሚ መልሶች
1.

ሉቃስ 18፡9 አንብቡ፡፡ ምሳሌ ምንድን ነው?
የመጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ መንፈሳዊ እውነትን የሚያሳይ ታሪክ ነው፡፡

2.

ሉቃስ 18፡9 አንብቡ፡፡ የኢየሱስ ምሳሌ ማን ላይ ትኩረት ያደረገ ነው?
በእራሳቸው ለሚታመኑና ራሳቸውን ጻድቅ በሚያደርጉ ላይ ያተኮረ ነው፡፡

3.

ሉቃስ 18፡9 (የጥቅሱን መጨረሻ) አንብቡና፣ ራሳቸውን ጻድቅ አድርገው የሚቆጥሩ ሰዎች ሌሎች
ሰዎችን እንዴት ይመለከታሉ?
2] ሌሎችን ይንቃሉ ወይም ዝቅ አድርገው ይመለከታሉ፡፡

4.

ሉቃስ 18፡10 - በአሁኑ ዘመን ቢሆን ሁለቱ ሰዎች ሊጸልዩ ወዴት ይሄዳሉ?
ቤተ-ክርስቲያን፡፡

5.

ሉቃስ 18፡10 እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው?
ፈሪሳዊና ቀራጭ፡፡

6.

ሉቃስ 18፡11 የፈሪሳዊው ጸሎት ምን ነበር?
እግዚአብሔር ሆይ እንደ ሌላ ሰው ሁሉ፤ ቀማኞችና አመፀኞች አመንዝሮችም፣ (ኃጢአተኛ)
ስላልሆንሁ ወይም እንደዚህ ቀራጭ ስላልሆንሁ አመሰግንሃለሁ፤ አለ፡፡

7.

ሉቃስ 18፡12 ፆም ምን ማለት ነው?
ምግብ አለመመገብ፡፡

8.

ሉቃስ 18፡12 አስራት መስጠት ምን ማለት ነው?
አንድ ሰው ከሚያገኘው ከአስሩ አንድ እጅ ወይም አንድ አስረኛ ማለት ነው፡፡

9.

ሉቃስ 18፡13 ቀራጩ የት ነበር የቆመው? ለምን?
በሩቅ ቆሞ ነበር፣ በኃጢአተኛነቱ ምክንያት ወደ መቅደስ ወይም ቤተ ክርስቲያን ለመቅረብ
ሐፍረት ስለተሰማው ነበር፡፡

10. ሉቃስ 18፡13 ቀራጩ አንገቱን ያስደፋውና ቀና ብሎ እንዳያይ ያደረገው ምን ነበር?
ሐፍረት ስለተሰማው፡፡
11. ሉቃስ 18፡13 የዚህ ቀራጭ ጸሎት ምን ነበር?
ይቅር በለኝ፣ ኃጢአተኛ ነኝ የሚል ነበር፡፡
12. ሉቃስ 18፡14 ከሁለቱ ሰዎች የትኛው በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ሆኖ ወደ ቤቱ ተመለሰ?
ቀራጩ፡፡
13. ሉቃስ 18፡14 ፈሪሳዊው ሳይሆን ቀራጩ ጻድቅ የተባለው ለምንድን ነው?
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በእግዚአብሔር ፊት በትህትና ስለቀረበ፣ ፈሪሳዊው ግን በትዕቢት ተወጥሮ ነበርና አዳኝ
እንደሚስፈልገው አላወቀም፡፡
14. ሉቃስ 18፡14 ቀራጩን እግዚአብሔር ይቅር ብሎታል?
አዎ፡፡
15. ሮሜ 10፡13 አንብቡና አሁን እናንተ ከልባችሁ በርከክ ብላችሁ ‹‹አባት ሆይ እኔ ኃጢአተኛውን
ማረኝ፤ ይቅር በለኝ›› ብላችሁ ብትጠይቁ እግዚአብሔር ልክ ለቀራጩ እንዳደረገው እናንተንም
ይቅር ብሎ ጻድቅ ያደርጋችኃል?
አዎ፣ ይቅርታ አድርጎ ከኃጢአቴም ያነጻኛል፡፡
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በጸጋ ስለመፅደቅ
በ ዶን ክሮው
በዚህ ርዕስ በጸጋ ስለሚገኝ ጽድቅ እንመለከታለን፡- ሮሜ 3፡21-23 “አሁን ግን በሕግና
በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ፅድቅ ያለ ሕግ ተገልጦአል፤ እርሱም፣ ለሚያምኑ
ሁሉ የሆነ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው፤ ልዩነት የለምና፣
ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋልና የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሎአቸዋል”፡፡
ይህን ቃል አስተውሉ፣ “የእግዚአብሔር ፅድቅ ያለ ሕግ ተገልጧል” ይላል፡፡ በአንድ ወቅት
ለአንድ ሰው “በገነት ለመሆን ምን ማድረግ አለብኝ ብለህ ታስባለህ?” ስል ጠይቄ ነበር፡፡ ሰውየውም
አስርቱን ትዕዛዛት መጠበቅ፣ ለትዳር አጋሩ ታማኝ መሆን፣ በመልካም ስነ-ምግባር መኖር፣ እና
የመሳሰሉትን አለ፡፡ እኔም “በሰማይ ከእግዚአብሔር ጋር ለመሆን፣ በመንግስቱም ለመኖር የሚያስፈልግህ
ምን እንደሆነ ልንገርህ? ከእግዚአብሔር ጽድቅ ጋር የተካከለ ጽድቅ ያስፈልግሃል” አልኩት፡፡ ሰውየውም
“ይቅርታ አድርግልኝና ከእግዚአብሔር ጋር የተካከለ ጽድቅ ከኢየሱስ በቀር ማን ሊኖረው ይችላል?
ማንም አይችልም” ሲል መለሰልኝ፡፡ እኔም “አሁን የምልህ ገብቶሃል፡፡ ያልከውም ትክክል ነው፡፡ ሁላችንም
ብንሆን በራሳችን ህጉንም ሆነ ትዕዛዞችን በውስጣችንም በውጭም መጠበቅ የምንችልበት ብቃት
የለንም፡፡ ነገር ግን ከእግዚአብሔር ጋር ለመሆንና በእርሱ ተቀባይነትን ለማግኘት እንደ እግዚአብሔር
አይነት ጽድቅ ያስፈልገናል”፡፡
ቁጥር 21-22 በቀጥታ የሚነግረን ይህንን ነው - “አሁን ግን በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት
የእግዚአብሔር ፅድቅ ያለ ሕግ ተገልጦአል፤ እርሱም፣ ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ፣ በኢየሱስ
ክርስቶስ በማመን የሚገኘው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው”፡፡ እግዚአብሔር ለእኔና ለእናንተ
የሰጠን ጽድቅ “በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን” የሚገኝ ጽድቅ ነው፣ ይህም ለሚያምኑ ሁሉ ነው፡፡ ሁለት
ዓይነት ፅድቅ አለ - የሰው ፅድቅ እና የእግዚአብሔር ፅድቅ፡፡ የሰው ፅድቅ አንድ ሰው በመልካም ሥራ፣
በመልካም ባህሪውና በሚሰራው ሥራ የሚያገኘው ሲሆን በእግዚአብሔር ፊት ግን ተቀባይነት
ሊያስገኝላችሁ አይችልም፡፡ ከእግዚአብሔር ጋር የተካከለ ጽድቅ ያስፈልጋችኃል፣ ይህንንም ለእናንተ
አቅርቦላችኃል - ያለ ሕግ የሆነ የእግዚአብሔር ጽድቅ፡፡
በግሪኩ ስነ ጽሑፍ ይህ ቃል እግዚአብሔር ያለ ሕግ ሥራ የእራሱን ጽድቅ ሠጥቶአል፣ የሚል
እርግጠኛ ትርጉምን የያዘ አያሳይም፡፡ በህግ የሚገኘው ጽድቅ በሥራ፣ በተግባር፣ በአፈጻጸም ብቃት፣
በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነትን ማግኘት ነው፡፡ ዛሬ ላይ ሁሉም የአለማችን ሐይማኖቶች በመልካም
ስራ፣ በብቃትና በችሎታ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ማግኘት ይቻላል ብለው ያስባሉ፡፡ “ወንጌል”
“የምስራች” ነው፡፡ የወንጌሉ የምስራችም እግዚአብሔር በልጁ ሥራ ለሚያምኑ ሁሉ የራሱን ፅድቅ
የሠጠ መሆኑ ነው፡፡ እርሱም ለኃጢአታችን በመስቀል ላይ ሞቶ ከህጉ ጋር የተካከለ ጽድቅ
እንዲቆጠርልን አደረገ፡፡ ይህም ጽድቅ ከህግ ያልሆነ እኛ ሳንለፋ፣ ሳንሰራ፣ ብቃትም ሳይኖረን በኢየሱስ
ክርስቶስ በማመናችን ብቻ ያገኘነው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው፡፡
ቁጥር 22 የሚናገረውን ካስተዋላችሁ ቃሉ የሚናገረው ለሁሉም በሁሉም በክርስቶስ ኢየሱስ
ስለሚገኘው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው፡፡ እግዚአብሔር ፅድቁን ለሁሉም ለምን ሠጠ? “ልዩነት
የለም፡፡ ሁሉም ኃጢአትን ሰርተዋል የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሎአቸዋል”፡፡ አንተም ኃጢአትን
ሰርተሃል፣ እኔም ኃጢአትን ሰርቻለሁ ሁላችንም ከእግዚአብሔር የብቃት ምዘናና ፍጹምነት ልክ
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ትምህርት -3
ወድቀናል፡፡ በኃጢአታችን ምክንያት የሚያስፈልገን ትልቁ ነገር ተቀባይነትን ማግኘት ነው፣ ትክክለኛ
ወዳጅነትና በእግዚአብሔር ፊት የሚያቆመን መለኪያ ያስፈልገናል … እግዚአብሔርም ይህንን በህግ
ሥራ ሳይሆን በክርስቶስ ኢየሱስ ባለ እምነት ሰጥቶናል፡፡ የእግዚአብሔር ጽድቅ በሥራ ሞክራችሁ፣
በጥረት፣ በዋጋ የምታገኙት ሳይሆን ሙከራችሁና ጥረታችሁ በእምነት፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ባላችሁ
መደገፍ እና መታመን የሚገኝ ነው፡፡
አብርሃም (የአይሁድ አባት) መዳንን ያገኘው እንዴት ነበር? መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔርን አመነ
ይላል፣ እግዚአብሔር የሰጠውን ተስፋ ስላመነ ይህም ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት፡፡ ነገር ግን አብርሃም
በእምነቱ ምክንያት በእግዚአብሔር ፊት የተቆጠረለት ጽድቅ ለእርሱ ብቻ አይደለም፡፡ በሮሜ 3፡21-22
ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው እምነት፣ እምነቱ ጽድቅ ሆኖ እንደሚቆጠርለት አንብበናል፡፡ ክርስቶስ
በመስቀል ላይ በከፈለው ዋጋ፣ ደሙን ስለ ኃጢአታችን ባፈሰሰ ጊዜ ጽድቅ (በእግዚአብሔር ፊት
የምንቆምበት) ማንነት በክርስቶስ ለሚያምን ሰው ሁሉ እንደሚቆጠርለት መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል፡፡
ሮሜ 5፡17 “በአንዱም በደል ሞት በአንዱ በኩል ከነገሠ፤ ይልቁን የጸጋን ብዛትና
የጽድቅን ሥጦታ ብዛት የሚቀበሉ በአንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሕይወት ይነግሣሉ”
ይላል፡፡ እግዚአብሔር በእራሱ ፊት የሚያቆማችሁን የጽድቅ ስጦታ አቅርቦላችኃል፡፡ ስጦታ ለሠጭው
ዋጋ ያስከፍለዋል፡፡ ተቀባዩ ግን ምንም ዋጋ ሳይከፍል እንዲሁ በነጻ ይቀበላል፡፡ አንድ ሰው አንድን ነገር
ክፈልና ውሰድ ወይም ይህን ሥራ ሥራና የራሥህ አድርግ ቢላችሁ ሥጦታ አይደለም የሥራችሁ ዋጋ
ነው፡፡ እግዚአብሔር ግን ልጁ በከፈለው ዋጋ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ከእርሱ ጋር የምንሆንበትን
ጽድቅ በነፃ ሠጥቶናል፡፡
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በጸጋ ስለመፅደቅ

የደቀመዝሙር ጥያቄዎች
1.

ቲቶ 3፡5 አንብቡና የሚያስፈልገን ጽድቅ እኛ መስራት የምንችለው ነው?
ቲቶ 3፡5 - እንደ ምህረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ
አዳነን እንጂ ፡- እኛ ስላደረግነው በፅድቅ ስለ ነበረው ሥራ አይደለም፡፡

2.

2 ቆሮንቶስ 5፡21 ምን አይነት ጽድቅ ያስፈልገናል?
2 ቆሮንቶስ 5፡21 - እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሄር ፅድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢያት ያላወቀውን
እርሱን ስለ እኛ ኃጢያት አደረገው፡፡

3.

ሮሜ 3፡22 ይህንን ጽድቅ መቀበል የምንችለው እንዴት ነው?
ሮሜ 3፡22 - እርሱም፡- ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ፡- በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘው
የእግዚአብሄር ፅድቅ ነው፤ ልዩነት የለምና፡፡

4.

ፊሊጲስዩስ 3፡9 አንብቡና ከሕግ የሆነ ጽድቅ ምን ማለት ነው?
ፊሊጲስዩስ 3፡9 - በክርስቶስም በማመን ያለው ጽድቅ ማለት በእምነት ከእግዚአብሔር ዘንድ
ያለው ጽድቅ እንጂ ከሕግ ለእኔ ያለው ጽድቅ ሳይሆንልኝ፡- በእርሱ እገኝ ዘንድ ሁሉን እንደ
ጉድፍ እቆጥራለሁ፡፡

5.

ገላትያ 2፡21 አንብቡና የእግዚአብሔርን ጽድቅ የምንጥለው ምን ስናደርግ ነው?
ገላትያ 2፡21 - የእግዚአብሔርን ጸጋ አልጥልም፤ ጽድቅስ በሕግ በኩል ከሆነ እንኪያስ ክርስቶስ
በከንቱ ሞተ፡፡

6.

ሮሜ 5፡17 የእግዚአብሔር ጽድቅ በምን ይገኛል?
ሮሜ 5፡17 - በአንዱም በደል ሞት በአንዱ በኩል ከነገሠ፡- ይልቁንም የጸጋን ብዛትና የጽድቅን
ስጦታ ብዛት የሚቀበሉ በአንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሕይወት ይነግሳሉ፡፡
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ጠቋሚ መልሶች
1.

ቲቶ 3፡5 አንብቡና የሚያስፈልገንን ጽድቅ እኛ መስራት የምንችለው ነው?
አይደለም፡፡

2.

2 ቆሮንቶስ 5፡21 ምን አይነት ጽድቅ ያስፈልገናል?
የእግዚአብሔር ዓይነት ጽድቅ (በክርስቶስ የሚገኝ)፡፡

3.

ሮሜ 3፡22 ይህንን ጽድቅ መቀበል የምንችለው እንዴት ነው?
በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን፡፡

4.

ፊሊጲስዩስ 3፡9 አንብቡና ከሕግ የሆነ ጽድቅ ምን ማለት ነው?
በራሴ ሰርቸ ላገኘው የምችለው፣ የእራሴ ጽድቅ፡፡

5.

ገላትያ 2፡21 አንብቡና የእግዚአብሔርን ጽድቅ የምንጥለው ምን ስናደርግ ነው?
የእግዚአብሔርን ጽድቅ የምንጥለው በክርስቶስ ኢየሱስ እርሱም ለመዳናችን እንደሞተልን
ከማመን ይልቅ በራሳችን መልካም ሥራ ለመዳን ስንሞክር ነው፡፡

6.

ሮሜ 5፡17 የእግዚአብሔር ጽድቅ በምን ይገኛል?
በስጦታ፡፡
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ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት
በ አንድሩ ዉማክ
ግንኙነትን በተመለከተ ማስተዋል ከሚገቡን እጅግ አስፈላጊ ነገሮች አንዱ ግንኙነቱን
ስለምትመሰርቱት ግለሰብ መረዳት ሲሆን፣ ከእግዚአብሔርም ጋር ተመሳሳይ ነው፡፡ ከእግዚአብሔር
ጋር ጤናማ ግንኙነት ይኖራችሁ ዘንድ የእግዚአብሔርን መሰረታዊ ማንነት እና ባህሪውን ማወቅ
ያስፈልጋችኃል፡፡ ይህን አለማወቅ ብዙ ሰዎች ከእርሱ ጋር መልካም ግንኙነት እንዳይኖራቸው ከሚያደረጉ
ምክንያቶች ውስጥ አንዱ ነው፡፡ በኤደን ገነት ውስጥ አዳምና ሔዋን በእባቡ ሲፈተኑ የተከሰተው ሁኔታ
ይህ ነው፤ ፈቃዱን ወደ ጎን ትተው በራሳቸው ፈቃድ በመሄዳቸው የሰውን ዘር በሙሉ በኃጢአት እስራት
ውስጥ የከተቱት የእርሱን ሥራና ፈቃድ ባለመረዳትና ባለመገንዘብ ነው፡፡ የእግዚአብሔርን ባህሪይ
አለመረዳታቸው የፈተናቸው አንዱ ክፍል ነበር፡፡
ዘፍጥረት 3፡1-5 ብዙዎች የሚያውቁት ታሪክ ነው፡ “እባብም እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠረው
ከምድር አውሬ ሁሉ ይልቅ ተንኮለኛ ነበረ፡፡ ሴቲቱንም በውኑ እግዚአብሔር ከገነት ዛፍ ሁሉ
እንዳትበሉ አዝዞአልን? አላት፡፡ ሴቲቱም ለእባቡ አለችው በገነት ካለው ከዛፍ ፍሬ እንበላለን
ነገር ግን በገነት መካከል ካለው ከዛፉ ፍሬ፣ እግዚአብሔር አለእንዳትሞቱ ከእርሱ አትብሉ
አትንኩትም፡፡ እባብም ለሴቲቱ አላት፣ ሞትን አትሞቱም፡፡ ከእርስዋ በበላቸሁ ቀን ዓይኖቻችሁ
እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔርም መልካምንና ክፉን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር
ስለሚያውቅ ነው እንጂ”፡፡
እዚህ ላይ ሰይጣን በረቀቁ ቃላት እግዚአብሔር ለእነርሱ መልካም እንዳልሆነ የተናገረውን አረፍተ
ነገር እናገኛለን . ከአዳም እና ሔዋን የደበቀው ነገር እንዳለ፣ ይህም እነርሱ ሙሉ እውቀታቸውን
እንዳይጠቀሙ … እንደ እርሱ እንዲሆኑ እንደማይፈልግ … መልካምና ክፉን ከሚያሳውቀው ዛፍ እንዳይበሉ
ያዘዛቸው እነርሱን ለመከልከል ወይም ለመጉዳት እንደሆነ በማስመሰል ይናገራል፡፡ በዚህም ሰይጣን
እውነተኛውን የእግዚአብሔርን ማንነትና ፈቃድ በመቃረን ጨካኝ እንደሆነ፣ መልካምና ጥሩ ነገርን
እንደደደበቃቸው አድርጎ ነገራቸው፡፡ ዛሬም በሰዎች ላይ እየተፈጸመ ያለው ያንኑ ተመሳሳይ ሁኔታ ነው፡፡
አሁንም ሰይጣን “እግዚአብሔርን የምትከተል ከሆነ እያንዳንዱን ቃልና ትዕዛዙን መጠበቅ ይኖርብሃልና
ይህ ደግሞ ደስታ አይሰጥህም፣ ህይወትህ አሰልች ... ሙት ይሆናል” አይነት ሃሳቦችን ይነግራቸዋል፡፡
አሳዛኙ እውነት፣ ሰዎች በአደንዛዥ ዕፅ፣ በመጠጥ፣ በዝሙት፣ በአመጽ፣ በራስ ወዳድነት፣ በሥራ ስኬት
እና በሌሎች የሚሞክሯቸው ነገሮች ሁሉ ደስታን እንዳልሰጧቸው ይገነዘባሉ፡፡ ሆኖም በመጨረሻ ይህን
በሚገነዘቡበት ጊዜ ግን በአሳዛኝ ሁኔታ ህይወታቸው፣ ቤተሰባቸው፣ ደግሞም ጤናቸው ሁሉም ነገር
ተበላሽቶ ያገኙታል፡፡
እውነታው ግን እግዚአብሔር ደግ አምላክ ነው፤ ለእኛ ያለው ፈቃድም መልካም ብቻ ነው፡፡
ሰይጣን ግን በኤደን ገነት ውስጥ አዳምና ሔዋንን የፈተነበትን ያንኑ ተመሳሳይ ፈተና ዛሬም
እግዚአብሔር ለእኛ መልካም እንዳልሆነ በማስመሰል ይናገራል፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥቂት እውቀት
ያለው ሰው እግዚአብሔር ጨካኝ ነው ብሎ ሊገምት የሚችልባቸውን ሁኔታዎች በልዩ ልዩ ቦታዎች
ሊያገኝ ይችላል፡፡ ኦሪት ዘኁልቁ ምዕራፍ 15 ቁጥር 32-36 በሠንበት እንጨት የለቀመ ሰው ሰንበትን
አላከበረም ተብሎ በድንጋይ ተወግሮ እንዲሞት መደረጉን እናያለን፡፡ ይህ ለመስማት የሚከብድ ይሁን
እንጂ ከቅጣቱ ጀርባ የሚያስፈጽመው ግብ መኖሩን ቃሉን ዘወትር በማስተዋል ለማያነቡ ሰዎች
ላይገለጥላቸው ይችላል፡፡ በጥንቃቄ ቃሉን ሥናጠና የምናገኘው - የብሉይ ኪዳን ህግ የተሰጠው
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ኃጢአት ጉልበትና ጥንካሬ እንዲያገኝና እጅግ ኃጢአተኛ እንዲሆን ነው ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ
በሮሜ 7፡13፡፡ አላማውም ሰዎች ኃጢአትን መተላለፍ ምን ያህል ገዳይ መሆኑን መገንዘብ ባለመቻላቸው
ህጉ ይህንን እንዲያውቁና በእግዚአብሔርም ላይ ማመጻቸውን እና እርስ በእርስ መወዳደራቸውን
እንዲተው በሥራቸው ከሌሎች የተሻልኩ ነኝ በማለት እንዳይመፃደቁ ነው፡፡
ብዙዎች፡- አንድ ሰው ኃጢአት ሰርቶ ወዲያውኑ በሞት ካልተመታና ምንም ካልሆነ ኃጢአት
ብዙም ጉዳት የለውም በሚል ደረጃቸውን ያወርዱና ክፉና ደጉን ለመለየት በሚያስቸግር ሁኔታ ውስጥ
ይገባሉ፡፡ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ህጉን በክፉና በበጎ መሃል መለኪያ ሆኖ እንዲያገለግል ያስገባው፡፡
በዚህም የዲያብሎስን ፈተና አልፈው የተሳሳተ ምርጫ ውጤቱ ምን እንደሆነ ያውቃሉ፡፡ እርሱም ይህን
በማድረግ የሰጠውን ህግ ያስፈጽማል ማለት ነው፡፡
እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ህግን ሲሰጥ “ይህንን ካልፈፀማችሁ አትድረሱብኝ፣ አልወዳችሁም፣
እርቅ የለም፣ ልቀበላችሁ አልችልም” ብሎ አይደለም፡፡ ይህ የእርሱ ማንነት አይደለም፣ ባህሪው አይደለም፡፡
ይልቁን በክፉና በበጎ ላይ የጠራ ዕይታ እንዲኖረንና የሚረዳን፣ የሚያድነን አዳኝ እንደሚያስፈልገን
እንድናውቅ ነው፡፡ የብዙዎች ችግር እግዚአብሔር እንዲወዳቸው ህጉን “በትክክል መፈጸም አለብን”
ብለው ደፋ ቀና ማለታቸውና፤ ይህንን ካለደረጉ እግዚአብሔር እንደማይቀበላቸው ማሰባቸው ነው፡፡
በዚህም የእግዚአብሔር ፍቅር በሥራቸው ወይም በእነርሱ አፈጻጸም ልክ ነው ብለው ያስባሉ፡፡ ይህ
የእግዚአብሔር ወይም የመጽሐፍ ቅዱስ አላማ አይደለም፡፡
የእግዚአብሔር የልቡ ፈቃድ ሰውን ከራሱ ጋር ማስታረቅ እንጅ በሰው ላይ መፍረድ አይደለም፡፡
የሰውን ኃጢአት መቁጠርም አይደለም፡፡ የእግዚሰብሔርን ሃሳብ ልንረዳ ይገባል፡፡ ዛሬም ለእኛ ያለው
ሃሳብ “እግዚአብሔር ፍቅር ነው” (1ኛ ዮሐ 4፡8) የሚል ነው፡፡ በእኛና በእርሱ መካከል ያለውን ኃጢአት
በራሱ ማስወገድ ይፈልጋል፡፡ ይህንንም በኢየሱስ ድንቅ ሥራ አማካኝነት ፈፅሞታል፡፡ በዚህም ከእኛ
ከእያንዳንዳችን ጋር በልጁ በኩል አዲስ ግንኙነት መጀመር ይፈልጋል፡፡ ይህም በእናንተ ሥራ ሣይሆን
ኢየሱስ ኃጢአታችሁን እንደተሸከመ ወይም እንዳስወገደላችሁ በማመን ነው፡፡ በህይወት ካጋጠማችሁ
ውድቀት ባሻገር ከእግዚአብሔር ጋር ዛሬ ግንኙነት መመስረት ትችላላችሁ፡፡ እርሱ የሚጠይቃችሁ
እምነታችሁን በኢየሱስ ክርስቶስ እንድታደርጉ ብቻ ነው፡፡
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የደቀ መዝሙር ጥያቄዎች
1.

ዘፍጥረት 3፡1 ሰይጣን ሔዋንን ምን ብሎ ጠየቃት?
ዘፍጥረት 3፡1 - እባብም እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠረው ከምድር አውሬ ሁሉ ይልቅ
ተንኰለኛ ነበረ። ሴቲቱንም። በውኑ እግዚአብሔር ከገነት ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ አዝዞአልን?
አላት።

2.

ዘፍጥረት 2፡17 እና 3፡3 እግዚአብሔር ለአዳም ከነገረው ቃል ውስጥ ሔዋን ምን የሚል ቃል
ጨምራለች?
ዘፍጥረት 2፡17 - ነገር ግን መልካምንና ክፉን ከሚያስታውቀው ዛፍ አትብላ፤ ከእርሱ በበላህ
ቀን ሞትን ትሞታለህና።
ዘፍጥረት 3፡3 - ነገር ግን በገነት መካከል ካለው ከዛፉ ፍሬ፥ እግዚአብሔር አለ። እንዳትሞቱ
ከእርሱ አትብሉ አትንኩትም።

3.

ዘፍጥረት 3፡6 ሰይጣን አንድ ጊዜ በሔዋን ህሊና ውስጥ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ጥርጣሬን
ከጫረባት በኃላ ምን አደረገች ይላል ቃሉ?
ዘፍጥረት 3፡6 - ሴቲቱም ዛፉ ለመብላት ያማረ እንደ ሆነ፥ ለዓይንም እንደሚያስጎመጅ፥
ለጥበብም መልካም እንደ ሆነ አየች፤ ከፍሬውም ወሰደችና በላች፤ ለባልዋም ደግሞ
ሰጠችው እርሱም ከእርስዋ ጋር በላ።

4.

ዘፍጥረት 3፡9-10 አዳምና ሔዋን ኃጢአት ካደረጉ በኃላ እግዚአብሔር ከእነርሱ ጋር ግንኙነቱን
ቀጥሏል? እነርሱን መፈለጉንስ ቀጥሏል?
ዘፍጥረት 3፡9-10 - እግዚአብሔር አምላክም አዳምን ጠርቶ። ወዴት ነህ? አለው። [10]
እርሱም አለ። በገነት ድምፅህን ሰማሁ፤ ዕራቁቴንም ስለ ሆንሁ ፈራሁ፥ ተሸሸግሁም።

5.

ዘፍጥረት 3፡22-24 እግዚአብሔር አዳምና ሔዋንን ለምን ከገነት አባረራቸው?
ዘፍጥረት 3፡22-24 - እግዚአብሔር አምላክም አለ። እነሆ አዳም መልካምንና ክፉን
ለማወቅ ከእኛ እንደ አንዱ ሆነ፤ አሁንም እጁን እንዳይዘረጋ፥ ደግሞም ከሕይወት ዛፍ ወስዶ
እንዳይበላ፥ ለዘላለምም ሕያው ሆኖ እንዳይኖር፤ [23] ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ
ከዔድን ገነት አስወጣው፥ የተገኘባትን መሬት ያርስ ዘንድ። [24] አዳምንም አስወጣው፥ ወደ
ሕይወት ዛፍ የሚወስደውንም መንገድ ለመጠበቅ ኪሩቤልንና የምትገለባበጥ የነበልባል
ሰይፍን በዔድን ገነት ምሥራቅ አስቀመጠ።

6.

ይህ የእግዚአብሔር ቅጣት ሳይሆን ምህረት መሆኑን መገንዘብ ችላችኃል?

7.

ሮሜ 5፡17 አንብቡና የእግዚአብሔርን የጽድቅ ስጦታና የተትረፈረፈ ጸጋ እንዴት ማግኘት
እንችላለን?
1] እንገዛዋለን፡፡
2] በላባችን እናገኘዋለን፡፡
3] እንቀበለዋለን፡፡
1-23

ትምህርት 4
ሮሜ 5፡17 - በአንዱም በደል ሞት በአንዱ በኩል ከነገሠ፥ ይልቁን የጸጋን ብዛትና የጽድቅን
ስጦታ ብዛት የሚቀበሉ በአንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሕይወት ይነግሣሉ።
8.

ሮሜ 6፡23 ኃጢአትን የሚያደርግ ምን ይገባዋል?
ሮሜ 6፡23 - የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነውና፤ የእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ ግን በክርስቶስ
ኢየሱስ በጌታችን የዘላለም ሕይወት ነው።

9.

ከዚህ ይልቅ ግን እግዚአብሔር በጸጋው ምን ሰጠን?

10. ሮሜ 10፡3 በእግዚአብሔር ፊት የራሳችንን ጽድቅ ለማቆም ብንሞክር ምን ከማድረግ እንወድቃለን?
ሮሜ 10፡3 - የእግዚአብሔርን ጽድቅ ሳያውቁ የራሳቸውንም ጽድቅ ሊያቆሙ ሲፈልጉ፥
ለእግዚአብሔር ጽድቅ አልተገዙም።
11. አንደኛ ዮሐንስ 1፡9 እና ሮሜ 4፡3፣ እግዚአብሔር በኃጢአታችን እና በአመጻችን ሁሉ ላይ ምን
ሊያደርግ ተስፋ ሰጠን?
አንደኛ ዮሐንስ 1፡9 - በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ከዓመፃም ሁሉ
ሊያነፃን የታመነና ጻድቅ ነው፡፡
ሮሜ 4፡3 - መጽሐፍስ ምን አለ? አብርሃምም እግዚአብሔርን አመነ ጽድቅም ሆኖ
ተቆጠረለት፡፡
12. ይህ ስለ እግዚአብሔር ባህሪ ምን ይነግራችኃል?
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ጠቋሚ መልሶች
1.

ዘፍጥረት 3፡1 ሰይጣን ሔዋንን ምን ብሎ ጠየቃት?
በውኑ እግዚአብሔር ከገነት ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ አዝዞአልን? አላት፡፡

2.

ዘፍጥረት 2፡17 እና 3፡3 እግዚአብሔር ለአዳም ከነገረው ቃል ውስጥ ሔዋን ምን የሚል ቃል
ጨምራለች?
አትንኩት የሚል ቃል፡፡

3.

ዘፍጥረት 3፡6 ሰይጣን አንድ ጊዜ በሔዋን ህሊና ውስጥ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ጥርጣሬን
ከጫረባት በኃላ ምን አደረገች ይላል ቃሉ?
ከፍሬውም ወሰደችና በላች፡፡

4.

ዘፍጥረት 3፡9-10 አዳምና ሔዋን ኃጢአት ካደረጉ በኃላ እግዚአብሔር ከእነርሱ ጋር ግንኙነቱን
ቀጥሏል? እነርሱን መፈለጉንስ ቀጥሏል?
አዎ፡፡

5.

ዘፍጥረት 3፡22-24 እግዚአብሔር አዳምና ሔዋንን ለምን ከገነት አባረራቸው?
ከሕይወት ዛፍ በልተው ለዘላለም በኃጢአት እንዳይኖሩ፡፡

6.

ይህ የእግዚአብሔር ቅጣት ሳይሆን ምህረት መሆኑን መገንዘብ ችላችኃል?
አዎ፡፡

7.

ሮሜ 5፡17 አንብቡና የእግዚአብሔርን የጽድቅ ስጦታና የተትረፈረፈ ጸጋ እንዴት ማግኘት እንችላለን?
3] እንቀበለዋለን፡፡

8.

ሮሜ 6፡23 ኃጢአትን የሚያደርግ ምን ይገባዋል?
ሞት፡፡

9.

ከዚህ ይልቅ ግን እግዚአብሔር በጸጋው ምን ሰጠን?
በኢየሱስ የዘላም ሕይወትን፡፡

10. ሮሜ 10፡3 በእግዚአብሔር ፊት የራሳችንን ጽድቅ ለማቆም ብንሞክር ምን ከማድረግ እንወድቃለን?
መሐሪና ፍቅር መሆኑን፡፡
11. አንደኛ ዮሃንስ 1፡9 እና ሮሜ 4፡3፣ እግዚአብሔር በኃጢአታችን እና በአመጻችን ሁሉ ላይ ምን ሊያደርግ
ተስፋ ሰጠን?
ሊያስወግዳቸው፣ ላያስታውሳቸውና ይቅር ሊላቸው፡፡
12. ይህ ስለ እግዚአብሔር ባህሪ ምን ይነግራችኃል?
ይቅር ባይ እና አፍቃሪ እንደሆነ፡፡
1-25
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የእግዚአብሔር ማንነት
በ አንድሩ ዉማክ፣
ከእግዚአብሔር ጋር መልካም ግንኙነት ለመመስረት የእግዚአብሔርን ማንነት፣ ትክክለኛ
ባህሪውንም ማወቅ ያስፈልጋል፡፡ በኃጢአታችን የሚቆጣ አምላክ ነው? ወይስ እንደኛ ሥራ ሳይሆን
እንደራሱ ባህሪ፡- ህይወቱን፣ በረከቱን ሊሠጠን የሚፈልግ ደግና መሃሪ አባት ነው? በመጽሐፍ ቅዱስ
ስለ እግዚአብሔር ሁለት የተለያዩ ዕይታዎችን እናገኛለን፡፡ ይህ የሆነው ግን እግዚአብሔር ሐሳቡን
ስለሚለውጥ ወይም በሌላ መልኩን ቀይሮ ስለሚሰራ አይደለም፡፡ በመፅሃፍ ቅዱስ አገላለፅ በአንድ
ወቅት እግዚአብሔር “የሰውን ኃጢአት እንደሚቆጥር” የሚያመለክት ቃል እናገኛለን፡፡
ይህ ሃሳብ ህጻናት ልጆችን ከማሳደግ ጋር ተመሣሣይ ነው፡፡ ልጆችን ገና በለጋነታቸው ከእነርሱ
ጋር በንግግር ማግባባት እና ሥርዓት እንዲያደርጉ ወይም እራስ ወዳድ ሆነው የወንድም ወይም እህታቸውን
አሻንጉሊት መውሰድ እንደሌለባቸው ልናስረዳቸው፣ እነርሱም ሊረዱን አይችሉም፡፡ ነገር ግን ሊያደርጉ
የሚገባቸውን ትዕዛዝ እንሰጣቸውና ሲጥሱ ይቆነጠጣሉ ፤ ስርዓት እንዲይዙ ይደረጋል፡፡ ስለ
እግዚአብሔርም ሆነ ስለ ዲያብሎስ የሚያውቁት ነገር ባይኖርም ወይም ራስ ወዳድ ሲሆኑ ለዲያብሎስ
እድል ፈንታ መስጠት እንደሆነ ባይረዱም ትዕዛዞቹን ካልፈፀሙ እንደሚቀጡ ስለሚያውቁ የታዘዙትን
ይፈፅማሉ፡፡ የትዕዛዙን መሰረታዊ ሃሳብ ባይረዱም ነገር ግን ደግመው ያንን ድርጊት ከፈጸሙ ቅጣት
እንደሚያስከትልባቸው ይረዳሉ ወይም ይገባቸዋል፡፡
እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ያደረገው የዚህን ተመሳሳይ ነው፡፡ ሰዎች ዳግመኛ ካልተወለዱ
በቀር በአዲስ ኪዳን ያገኘነውን መንፈሳዊ መረዳት ሊኖራቸው አይችልም፡፡ ስለዚህ ሰዎችን ከኃጢአት
እንዲርቁ ለማድረግ ከሕጉ ጋር ማስፈጸሚያ ቅጣቱንም ተግባራዊ ሊያደርግ የተገባ ነበር፡፡ ለዚህም ነው
አንዳንድ ጊዜ ቅጣቱ እስከ ሞት ድረስ የሚደርስ የነበረው፡፡ ሰይጣን ብዙዎችን በኃጢያት አማካይነት
እያጠፋ ስለነበር ሰዎች ከኃጢአት ይርቁ ዘንድ እግዚአብሔር ህግን ያስፈጸመ ሲሆን ይህም ህግን
የሚተላለፍ ሁሉ ኃጢአት የሚያደርሰውን ጉዳት እንዲያውቅ ወይም እንዲረዳ ያደርገዋል፡፡ የህጉ ወይም
የቅጣቱ ክብደት እግዚአብሔር በኃጢአታችን ምክንያት አይወደንም የሚል ምስል የሚሰጥ ቢሆንም
እውነቱ ግን በተቃራኒው ነው፡፡ ሮሜ 5፡13 “ሕግ እስከ መጣ ድረስ ኃጢአት በዓለም ነበረና ነገር
ግን ሕግ በሌለበት ጊዜ ኃጢአት አይቆጠርም”፡፡ “ሕግ እስከ መጣ ድረስ” የሚለው ቃል
የሚያመለክተው አስሩና ሌሎች ብዙ ትዕዛዛት በሙሴ በኩል ለአይሁድ ከመሰጠታቸው በፊት ማለት
ሲሆን “አይቆጠርም” ማለት ደግሞ በዕዳ አይያዝም ወይም በኃጢአት ዕዳ ተጠያቂ የሚሆን የለም
ማለት ነው፡፡ እስከዚህም ጊዜ ቢሆን ኃጢአት በዓለም ነበረ፣ ነገር ግን አይቆጠርም ነበር፡፡ ሕጉ ወይም
አስሩ ትዕዛዛት ከመሠጠታቸው በፊት ኃጢአት በሰዎች ላይ አይቆጠርባቸውም ነበር ማለት ነው፡፡
ይህ አይቆጠርም የሚለው ቃል የሒሳብ ሰነድ ባለሙያዎች ቋንቋ ነው፡ ለምሳሌ አንድ እቃ ከሱቅ
ብትወስዱና በእናንተ ስም እንዲቆጥረው ወይም መዝግቦ እንዲይዘው የነገራችሁት ባለ ሱቅ ዕዳውን
በእናንተ ስም መዝግቦ ባያስቀምጥ ተጠያቂ አንደማትሆኑት ማለት ነው፡፡
በዚህ ቃል መሰረት ሕጉ ወይም አስሩ ትዕዛዛት ከመሠጠታቸው በፊት ኃጢአት በሰዎች ላይ
አይቆጠርም ነበር፡፡ ይህ እጅግ የሚገርም አባባል ነው፡፡ ዘፍጥረት 3 እና 4 ላይ እግዚአብሔር አዳምና
ሔዋንን በኃጢአት ምክንያት ጠልቶ አባረራቸው፣ እርሱ ንጹህ ስለሆነ በኃጢአት ምክንያት ከተበላሸ
ሰው ጋር ምንም ጉዳይ ስለሌለው አባረራቸው ብለው የሚያስቡም ብዙ ናቸው፡፡ ሰው ንፁህ ሥራ ሠርቶ
ራሱን ካላነጻ ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት መመሥረት አይችልም ብለውም ያስባሉ፡፡ ይህ ከኢየሱስ
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የእግዚአብሔር ማንነት
መልዕክት ጋር ይቃረናል፡- ሮሜ 5፡8 ገና ኃጢአተኛ ሳለህ ክርስቶስ ለአንተ ሞቶልሃልና እግዚአብሔር
ላንተ ያለውን ፍቅር ያስረዳል ይላል፡፡ ስለዚህ አዲስ ኪዳን፣ እግዚአብሔር ፍቅሩን ለአንተ የገለጠው
ገና በኃጢአት ሳለህ ነው እንጂ ራስህን ከኃጢአት ሥራህ ካነጻህ በኃላ አይደለም ይላል፡፡ የወንጌል
አንዱና ሕይወትን የሚቀይረው እውነት እግዚአብሔር እንዲሁ አሁን ባለንበት እኛነታችን እንደወደደን
ማወቅና መረዳት ነው፡፡ እንዲወድህ ብለህ ለመለወጥ የምትሰራው ሳይኖር እርሱን ወደ ህይወትህ
በመጋበዝና በመቀበል በፍቅሩ ትለወጣለህ፡፡ እርሱን የሚቀበል ሰው ህይወቱ እንደቀድሞው
አይቀጥልም፤ ይቀየራል፡፡ ነገር ግን በፍቅሩ ትለወጣለህ ፍቅሩ ይለውጥሃል እንጂ ፍቅሩን ለማግኘት
አይደለም የምትለወጠው፡፡
በዘፍጥረት 3 እና 4 ውስጥ እግዚአብሔር አዳምና ሔዋንን ከወደቁ በኃላ እንኳን እንዲሁ
እንዳልተዋቸውና ያናግራቸው እንደነበር እንመለከታለን፡፡ አቤልና ቃየንም መስዋዕታቸውን ሲያቀርቡ
በሚሰሙት ድምጽ ያናግራቸው እንደነበር፣ ከምላሻቸውም በመነሳት ድምጹን እንደለመዱትና
እንደማይፈሩት እናስተውላለን፤ ኃጢአታቸውንም አይቆጥርባቸውም ነበር፡፡ ቃየን ወንድሙን አቤልን
በመግደል በዓለም ላይ የመጀመሪያው ነብሰ ገዳይ በሆነበት ቀን የእግዚአብሔር ድምጽ ከሰማይ ወደ
እርሱ እንዲህ ሲል መጣ - “ወንድምህ አቤል የት ነው?” ቃየንም ያለ ምንም የጸጸት ስሜት እግዚአብሔርን
ዋሸ፡፡ ይህም ሊሆን የሚችለው አንድ ሰው የእግዚአብሔር ድምጽ የለመደውና የሚያውቀው፣
የማይፈራውም ሲሆን ብቻ ነው፡፡ ይህን ሁሉ የምንለው በልማድ አንደሚባለው ሳይሆን ፤ እግዚአብሔር
ከሰው ልጅ ጋር የነበረውን ግንኙነት ያላቋረጠና ዘወትር ከእነርሱ ጋር ህብረት እንደነበረው ለማሳየት
ነው፡፡ ኃጢአታቸውንም አይቆጥርባቸውም ነበር፡፡ ይህ ማለት ግን ጥፋተኛ አይደሉም ማለት ነው?
ይቅር ብሏቸዋል ማለት ነው? አይደለም! በፍጹም፡፡ ለዚህ እኮ ነው ሕግን ያስገባው፡፡
ሕግ የገባው ሰውን ወደ ቀድሞው ትክክለኛ ማንነቱ ለመመለስ ነበር፡፡ በዚህም ሰው ሕጉን
“አልችልም ይቅርታ ይደረግልኝ ከዚህ ጥፋት አድነኝ” ብሎ በትህትና በመቅረብ ይቅርታን በነፃ፣
በስጦታ እንዲያገኝ ነው የእግዚአብሔር ሥርዓት የሚያስተምረን፡፡ እግዚአብሄር ህጉን የሰጠበት አላማ
ሰው በራሱ ምንም ማድረግ እንደማይችል እንዲያውቀና ወደ እግዚአብሄር በገዛ ስራዬ ከሃጢያቴ
መንፃት አልችልምና አንተ ታደገኝ ብሎ እንዲመጣ ለማድረግ ነው፡፡ የሚያሳዝነው ግን ብዙ ኃይማኖቶች
ከዚህ በተቃራኒ “ሕጉን ፈፅሙ” ካልፈፀማችሁ እግዚአብሔር ይቅር አይላችሁም በሚል ሸክሙን
መልሰው ሰው ላይ መጫናቸውና ሃሳቡን መቀየራቸው ነው፡፡ የብሉይ ኪዳን ሕግ አላማ ኃጢአት ምን
ያህል ከባድ እንደሆነ እንድንገነዘብና መድኃኒት ወይም አዳኝ የሚያስፈልገን መሆኑን በማወቅ
እግዚአብሔር ሆይ ይህ ያንተ ንፅህና ልኬታ ከሆነ እኔ አልችለውም፣ ይቅርታ አድርግልኝ፣ ምህረትህን
ስጠኝ፣ እንድንለው ብቻ ነው፡፡ የእግዚአብሔር ሙሉ ሃሳብ ለእኛ ሁልጊዜ ፍቅር ነው፡፡
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የደቀ መዝሙር ጥያቄዎች
1.

ሮሜ 5፡13 “አይቆጥርባቸውም” የሚለው ቃል ምን ማለት ነው?
ሮሜ 5፡13 - ሕግ እስከ መጣ ድረስ ኃጢአት በዓለም ነበረና ነገር ግን ሕግ በሌለበት ጊዜ
ኃጢአት አይቈጠርም።

2.

ሮሜ 7፡7 የሕጉ ተግባር ምንድን ነው?
ሮሜ 7፡7 - እንግዲህ ምን እንላለን? ሕግ ኃጢአት ነውን? አይደለም፤ ነገር ግን በሕግ ባይሆን
ኃጢአትን ባላወቅሁም ነበር፤ ሕጉ። አትመኝ ባላለ ምኞትን ባላወቅሁም ነበርና።

3.

ገላትያ 3፡24 በዚህ ቃል መሰረት የሕጉ አላማ ወይም ተግባር ምንድን ነው?
ገላትያ 3፡24 - እንደዚህ በእምነት እንጸድቅ ዘንድ ሕግ ወደ ክርስቶስ የሚያመጣ ሞግዚታችን
ሆኖአል።

4.

ዮሐንስ 8፡1-11 በዝሙት የተያዘችውን ሴት ጉዳይ ኢየሱስ እንዴት ፈታው?
ዮሐንስ 8፡1-11 – ኢየሱስ ግን ወደ ደብረ ዘይት ሄደ። [2] ማለዳም ደግሞ ወደ መቅደስ ደረሰ
ሕዝቡም ሁሉ ወደ እርሱ መጡ። ተቀምጦም ያስተምራቸው ነበር።[3]ጻፎችና ፈሪሳውያንም
በምንዝር የተያዘችን ሴት ወደ እርሱ አመጡ በመካከልም እርሱዋን አቁመው። [4] መምህር
ሆይ፥ ይህች ሴት ስታመነዝር ተገኝታ ተያዘች። [5] ሙሴም እንደነዚህ ያሉት እንዲወገሩ በሕግ
አዘዘን፤ አንተስ ስለ እርስዋ ምን ትላለህ? አሉት። [6] የሚከሱበትንም እንዲያገኙ ሊፈትኑት
ይህን አሉ። ኢየሱስ ግን ጐንበስ ብሎ በጣቱ በምድር ላይ ጻፈ፤ [7] መላልሰው በጠየቁት
ጊዜ ግን ቀና ብሎ። ከእናንተ ኃጢአት የሌለበት አስቀድሞ በድንጋይ ይውገራት አላቸው።
[8] ደግሞም ጐንበስ ብሎ በጣቱ በምድር ላይ ጻፈ። [9] እነርሱም ይህን ሲሰሙ ሕሊናቸው
ወቀሳቸውና ከሽማግሌዎች ጀምረው እስከ ኋለኞች አንድ አንድ እያሉ ወጡ፤ ኢየሱስም ብቻውን
ቀረ ሴቲቱም በመካከል ቆማ ነበረች። [10] ኢየሱስም ቀና ብሎ ከሴቲቱ በቀር ማንንም ባላየ
ጊዜ። አንቺ ሴት፥ እነዚያ ከሳሾችሽ ወዴት አሉ? የፈረደብሽ የለምን? አላት። [11] እርስዋም።
ጌታ ሆይ፥ አንድ ስንኳ አለች። ኢየሱስም። እኔም አልፈርድብሽም፤ ሂጂ ከአሁንም ጀምሮ
ደግመሽ ኃጢአት አትሥሪ አላት።

5.

የኢየሱስ ቃልና ድርጊት የእግዚአብሔርን እውነተኛ ማንነት ያሳያል? ዮሐንስ 3፡34ን አንብቡ፡፡
ዮሐንስ 3፡34 - እግዚአብሔር የላከው የእግዚአብሔርን ቃል ይናገራልና፤ እግዚአብሔር
መንፈሱን ሰፍሮ አይሰጥምና።

6.

1ኛ ዮሐንስ 4፡8 በዚህ ቃል መሰረት የእግዚአብሔር እውነተኛ ማንነት እንዴት ይገለጻል?
1ኛ ዮሐንስ 4፡8 - ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያውቅም፣ እግዚአብሔር ፍቅር ነውና፡፡
1-28

የእግዚአብሔር ማንነት
7.

ሮሜ 5፡6 የእግዚአብሔር ፍቅር ወደ እኛ የመጣው እኛ ምን እያለን ነበር?
ሮሜ 5፡6 - ገና ደካሞች ሳለን ክርስቶስ ዘመኑ ሲደርስ ስለ ኃጢአተኞች ሞቶአልና።

8.

ሮሜ 5፡8 እግዚአብሔር ምን ሳለን ወደደን?
ሮሜ 5፡8 - ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለ እኛ ሞቶአልና እግዚአብሔር ለእኛ
ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል።

9.

ሮሜ 5፡10 እግዚአብሔር ምን ሳለን ወደደን?
ሮሜ 5፡10 - ጠላቶች ሳለን ከእግዚአብሔር ጋር በልጁ ሞት ከታረቅን፥ ይልቁንም ከታረቅን
በኋላ በሕይወቱ እንድናለን፤

10. ኢየሱስ ለኃጢአታችሁ የከፈለውን መስዋዕት በማመን፤ ኢየሱስ ክርስቶስ - ይቅር እንዲላችሁና
የግል አዳኛችሁና የነፍሳችሁ ጌታ አንዲሆን ብትጠይቁት እግዚአብሔር እውነተኛ ምህረቱንና ጸጋውን
ይገልጥላችኃል?
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የጠቋሚ መልሶች
1.

ሮሜ 5፡13 “አይቆጥርባቸውም” የሚለው ቃል ምን ማለት ነው?
በዕዳ አይመዘገብባቸውም፡፡

2.

ሮሜ 7፡7 የሕጉ ተግባር ምንድን ነው?
ኃጢአትን እንድናውቅ ማድረግ ነው፡፡

3.

ገላትያ 3፡24 በዚህ ቃል መሰረት የሕጉ አላማ ወይም ተግባር ምንድን ነው?
ሰው አዳኝ ወይም መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚያስፈልገው ማሳየት ነው፡፡

4.

ዮሐንስ 8፡1-11 በዝሙት የተያዘችውን ሴት ጉዳይ ኢየሱስ እንዴት ፈታው?
በምህረት እና በጸጋ፡፡

5.

የኢየሱስ ቃልና ድርጊት የእግዚአብሔርን እውነተኛ ማንነት ያሳያል? ዮሐንስ 3፡34ን አንብቡ፡፡
አዎ፡፡

6.

1ኛ ዮሐንስ 4፡8 በዚህ ቃል መሰረት የእግዚአብሔር እውነተኛ ማንነት እንዴት ይገለጻል?
ፍቅር፡፡

7.

ሮሜ 5፡6 የእግዚአብሔር ፍቅር ወደ እኛ የመጣው እኛ ምን እያለን ነበር?
ደካሞች፣ ማለትም ረዳት የሌለን ክፉዎች እያለን ነበር፡፡

8.

ሮሜ 5፡8 እግዚአብሔር ምን ሳለን ወደደን?
ኃጢአተኞች፡፡

9.

ሮሜ 5፡10 እግዚአብሔር ምን ሳለን ወደደን?
ጠላቶች፡፡

10. ኢየሱስ ለኃጢአታችሁ የከፈለውን መስዋዕት በማመን፤ ኢየሱስ ክርስቶስ - ይቅር እንዲላችሁና
የግል አዳኛችሁና የነፍሳችሁ ጌታ አንዲሆን ብትጠይቁት እግዚአብሔር እውነተኛ ምህረቱንና
ጸጋውን ይገልጥላችኃል?
አዎ፡፡
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ንስሐ
በ ዶን ክሮው
ብዙ ሰዎች ስለ ንስሐ ያላቸው አመለካከት የተሳሳተ ነው፡፡ ንስሐ የአቅጣጫ ለውጥ ማድረግ እንጂ
ፍጹም መሆን አይደለም፡፡ የአባካኙን ልጅ ወይም የጠፋውን ልጅ ታሪክ በመቀጠል እንመለከታለን፡፡ ኢየሱስ
አንድ ሰው ንስሐ ገባ ሲባል ምን ማለት እንደሆነ ፍጹም፣ ስዕላዊ በሆነ መልኩ የሚያሳይ አንድ ታሪክ
ተናግሯል፡፡ በሉቃስ 15፡11-12 እንዲህ ይላል፣ “አንዲህም አለ፡፡ አንድ ሰው ሁለት ልጆች ነበሩት፡፡
ከእነርሱም ታናሹ አባቱን፡፡ አባቴ ሆይ፣ ከገንዘብህ የሚደርሰኝን ክፍል ስጠኝ አለው፡፡ ገንዘቡንም
አካፈላቸው”፡፡
ታናሹ ልጅ አባቱ ገና ሳይሞት የውርስ ድርሻውን መካፈል ፈልጓል፤ ይህ ከየትኛውም ሰው ልማድና
ባህሪ የወጣ ተግባር ነው፤ አባቱ ግን ጥያቄውን ተቀብሎ ድርሻቸውን አካፈላቸው፡፡ (በአማርኛው ትርጉም
“ገንዘቡን” የሚለው ብር ብቻ ሳይሆን ሙሉ ንብረቱን እንደሆነ ልብ እንላለን፡፡ በቁጥር 13 “ከጥቂት
ቀንም በኃላ ታናሹ ልጅ ገንዘቡን ሁሉ ሰብስቦ ወደ ሩቅ አገር ሄደ፣ ከዚያም እያባከነ ገንዘቡን
በተነ” ይላል፡፡ ታናሹ ልጅ የተካፈለውን ሁሉ ይዞ ወደ ሩቅ አገር ሄደና ገንዘቡን በሙሉ አባከነ፤ እንዲያውም
አንድ ትርጉም “ከሴተኛ አዳሪዎች ጋር በጭፈራ ገንዘቡን በትኖ ጨረሰ” ሲል ይናገራል፡፡
በቁጥር 14-15 ደግሞ እንዲህ ይላል - “ሁሉንም ከከሰረ በኃላ በዚያች አገር ጽኑ ራብ ሆነ፣
(ያች ምድር ችግር ላይ ወደቀች ሕዝቡም በረሐብ ተጠቃ) እርሱም ይጨነቅ ጀመር፡፡ ሄዶም ከዚያች
አገር ሰዎች ከአንዱ ጋር ተዳበለ እርሱም እሪያ ሊያሰማራ ወደ ሜዳ ሰደደው” (በቅንፍ ያለው በእኔ
የተጨመረ ነው)፡፡ በዚያች አገር ሥራ አገኘ፣ እረኛ ሆኖ ከአንድ ሰው ተቀጥሮ መስራት ጀመረ፣ እርሱም
አሳማዎችን እንዲመግብ ወደ ሜዳ ሰደደው፡፡ ቁጥር 16 “እሪያዎችም ከሚበሉት አሰር ሊጠግብ
ይመኝ ነበር፣ የሚሰጠውም አልነበረም” ይላል፡፡ ተራበ፣ እጅግ ከመራቡ የተነሳ ጠኔ ይዞት - “በቃ
የአሳማዎችም ምግብ ቢሆን - ማንኛውንም ነገር እባካችሁ ስጡኝ” ቢልም ማንም፣ ምንም የሚሰጠው
አልነበረም፡፡ በውርስ ያገኘውን ገንዘብ ሁሉ አባክኖ ጨርሶ ነበር፡፡ ቁጥር 17 ሲቀጥል “ወደ ልቡም
ተመልሶ እንዲህ አለ እንጀራ የሚተርፋቸው የአባቴ ሞያተኞች ስንት ናቸው? እኔ ግን ከዚህ በረሀብ
እጠፋለሁ”፡፡ አንድ ትርጉም “ወደ ህሊናው ተመልሶ” ይላል፡፡ በሌላ አነጋገር የአባቱ ሰራተኞ ች
ከሚበቃቸው በላይ ምግብ ነበራቸው፡፡
ታናሹ ልጅ ለመመለስ ወሰነ - ንስሐ ገባ፡፡ ንስሐ የሐሳብ ለውጥ ነው፣ የአዕምሮ ለውጥ፣ የልብ
ለውጥ ሲሆን ሰውን ከቀድሞው በተለየ አዲስ ጎዳና እንዲራመድ የሚያደርግ ነው፡፡ በቁጥር 18 እና 19
እንዲህ አለ - “ተነሥቼም ወደ አባቴ እሄዳለሁና፣ አባቴ ሆይ በሰማይና በፊትህ በደልሁ፣ ወደ
ፊትም ልጅህ ልባል አይገባኝም፣ ከሞያተኞችህ እንደ አንዱ አድርገኝ እለዋለሁ”፡፡ “አባት ሆይ
ፍጹም ባሪያ አድርገኝ፣ በአንተ ላይ ኃጢአት ሰርቻለሁ፣ ንብረትህንም አባክኛለሁ፣ እግዚአብሔርንም
በድያለሁ፣ በቃ ባሪያ አድርገኝ”፡፡ ከዛም ተነሥቶ ወደ አባቱ ሄደ፡፡ ንስሐ ከአቋም ለውጥ፣ ከሐሳብ
ለውጥ እና ከልብ ለውጥ የበለጠና ያለፈ ነው፣ ሰው ያመነበትን ውሳኔ ተከትሎ በተግባር በአዲስ
አቅጣጫ እንዲራመድ የሚያደርግ ነው፡፡ ሁላችንም ከአባታችን ከእግዚአብሔርና ከሰማይ ቤታችን
ፊታችን አዙረን ነበር፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ በኢሳያስ 53፡6 “እኛ ሁላችን እንደ በጎች ተቀበዝብዘን ጠፋን፣
ከእኛ እያንዳንዱ ወደ ገዛ መንገዱ አዘነበለ ሲል ይናገራል፡፡ ነገር ግን እግዚአብሔር በምህረት
ኃጢአታችንን በኢየሱስ ላይ አኖረ፡፡”
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ታሪኩ ሲቀጥል ከቁጥር 20-24 እንዲህ ይላል - “ተነስቶም ወደ አባቱ መጣ”፡፡ አንድ ምሽት
ይህንን ታሪክ ከዚህ በፊት ሰምቶ ለማያውቅ አንድ ሰው እየነገርኩት ነበር፣ ታሪኩን የነገርኩት ሰው የጠፋው
ልጅ ሲመለስ “አንተ ልጅ ያደረስከውን በደል አየህ፣ በህይወት ዘመኔ ያጠራቀምኩትን ሐብት ሁሉ
አባክነሃል፣ ከባሪያዎቼ እንደ አንዱ ሁን” ብሎ አባቱ በቁጣ እንደሚናገረው እርግጠኛ ነበር፡፡ አብዛኞቹ
የምድር አባቶች በእርግጥም እጅግ ተቆጥተው ሰውየው እንዳለው ያደርጉ ይሆናል፡፡ ነገር ግን የአባቱን
አቋም እንመልከት - “እርሱም ገና ሩቅ ሳለ አባቱ አየውና አዘነለት [ለልጁ ከልብ የሚመነጭ ፍቅር]፤
ሮጦም አንገቱን አቀፈውና ሳመው፡፡ ልጁም አባቴ ሆይ በሰማይና በፊትህ በደልሁ፣ ወደ ፊትም
ልጅህ ልባል አይገባንም፣ አለው፡፡ አባቱ ግን ባሪያዎቹን አለ፣ ፈጥናችሁ ከሁሉ የተሻለ ልብስ
አምጡና አልብሱት፣ ለእጁ ቀለበት ለእግሩም ጫማ ስጡ፣ የሰባውን ፍሪዳ እምጥታችሁ እረዱት፣
ደስም ይበለን፣ ይህ ልጄ ሞቶ ነበርና ደግሞም ሕያው ሆኖአል፡፡ ጠፍቶም ነበር ተገኝቶአልም፡፡
ደስም ይላቸው ጀመር”፡፡ የደስታ ግብዣም አደረጉ፡፡
ይህን ታሪክ በአንድ ወቅት ለአንድ ሰው ስነግረው እንዲህ አለ - “ኢየሱስ የተናገረውን ማየት ችያለሁ፡፡
ወደ ሰማዩ አባቴ በምህረት ተመልሼ - አባት ሆይ በፊትህ ኃጢአትን ሰርቻለሁ፣ ልጅህ ልባልም አይገባኝም
ብዬ ብቀርብ፣ ይቀበለኛል”፡፡ የሰማዩ አባታችን ያዝንልሃልና ባሪያ አያደርግህም፡፡ በሙሉ የልጅነት ስልጣን
ወደ እራሱ ይመልስሃል፣ እግዚአብሔር እየጠበቀህ ነው፡፡ ከእርሱ ርቀህ ነበር? ለምን ወደ እርሱ ወደ
አባትህ እና ወደ ሰማይ ቤትህ ዛሬ አትመለስም?
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ንስሐ

የደቀ መዝሙር ጥያቄዎች
1.

ንስሐን እንዴት ትገልጹታላችሁ?
ሉቃስ 13፡1-5 - በዚያን ጊዜም ሰዎች መጥተው ጲላጦስ ደማቸውን ከመሥዋዕታቸው ጋር
ስላደባለቀው ስለ ገሊላ ሰዎች አወሩለት። [2]ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው። እነዚህ የገሊላ
ሰዎች ይህ ስለ ደረሰባቸው ከገሊላ ሰዎች ሁሉ ይልቅ ኃጢአተኞች የሆኑ ይመስሉአችኋልን?
[3] እላችኋለሁ፥ አይደለም፤ ነገር ግን ንስሐ ባትገቡ ሁላችሁ እንዲሁ ትጠፋላችሁ።
[4] ወይስ በሰሌሆም ግንቡ የወደቀባቸውና የገደላቸው እነዚያ አሥራ ስምንት ሰዎች
በኢየሩሳሌም ከሚኖሩት ሁሉ ይልቅ በደለኞች ይመስሉአችኋልን? አይደለም፥ እላችኋለሁ፤
[5] ነገር ግን ንስሐ ባትገቡ ሁላችሁ እንደዚሁ ትጠፋላችሁ።

2.

ሉቃስ 13፡1-5 አንብቡና ሰው እንዳይጠፋ ምን ማድረግ አለበት?

3.

2ኛ ጴጥሮስ 3፡9 አንብቡና ለሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድን ነው?
2ኛ ጴጥሮስ 3፡9 - ለአንዳንዶች የሚዘገይ እንደሚመስላቸው ጌታ ስለ ተስፋ ቃሉ
አይዘገይም፥ ነገር ግን ሁሉ ወደ ንስሐ እንዲደርሱ እንጂ ማንም እንዳይጠፋ ወዶ ስለ
እናንተ ይታገሣል።

4.

ሉቃስ 16፡19-31 አንብቡና በቁጥር 28 ባለ ጠጋው አንድ ሰው ከሙታን ተመልሶ ለወንድሞቹ
እንዲነግርለት ለምን ፈለገ?
ሉቃስ 16፡19-31 - ቀይ ልብስና ቀጭን የተልባ እግር የለበሰ አንድ ባለ ጠጋ ሰው ነበረ፥ ዕለት
ዕለትም እየተመቸው በደስታ ይኖር ነበር። [20] አልዓዛርም የሚባል አንድ ድሀ በቍስል
ተወርሶ በደጁ ተኝቶ ነበር፥ [21] ከባለ ጠጋውም ማዕድ ከሚወድቀው ፍርፋሪ ሊጠግብ ይመኝ
ነበር፤ ውሾች እንኳ መጥተው ቍስሎቹን ይልሱ ነበር። [22] ድሀውም ሞተ፥ መላእክትም ወደ
አብርሃም እቅፍ ወሰዱት፤ ባለ ጠጋው ደግሞ ሞተና ተቀበረ። [23] በሲኦልም በሥቃይ ሳለ
አሻቅቦ አብርሃምን በሩቅ አየ አልዓዛርንም በእቅፉ። [24] እርሱም እየጮኸ። አብርሃም አባት
ሆይ፥ ማረኝ፥ በዚህ ነበልባል እሣቀያለሁና የጣቱን ጫፍ በውኃ ነክሮ መላሴን እንዲያበርድልኝ
አልዓዛርን ስደድልኝ አለ። [25] አብርሃም ግን። ልጄ ሆይ፥ አንተ በሕይወትህ ሳለህ መልካም
እንደ ተቀበልህ አስብ አልዓዛርም እንዲሁ ክፉ፤ አሁን ግን እርሱ በዚህ ይጽናናል አንተም
ትሣቀያለህ። [26] ከዚህም ሁሉ ጋር ከዚህ ወደ እናንተ ሊያልፉ የሚፈልጉ እንዳይችሉ፥
ወዲያ ያሉ ደግሞ ወደ እኛ እንዳይሻገሩ በእኛና በእናንተ መካከል ታላቅ ገደል ተደርጎአል አለ።
[27] እርሱም። እንኪያስ፥ አባት ሆይ፥ ወደ አባቴ ቤት እንድትሰደው እለምንሃለሁ፤ አምስት
ወንድሞች አሉኝና፤ [28] እነርሱ ደግሞ ወደዚህ ሥቃይ ስፍራ እንዳይመጡ ይመስክርላቸው
አለ። [29] አብርሃም ግን። ሙሴና ነቢያት አሉአቸው፤ እነርሱን ይስሙ አለው። [30] እርሱም።
አይደለም፥ አብርሃም አባት ሆይ፥ ነገር ግን ከሙታን አንዱ ቢሄድላቸው ንስሐ ይገባሉ አለ።
[31] ሙሴንና ነቢያትንም የማይሰሙ ከሆነ፥ ከሙታንም እንኳ አንድ ቢነሣ አያምኑም አለው።

5.

ሉቃስ 16፡30 አንብቡና ወንድሞቹ ወደዚህ የስቃይ ስፍራ (ሲኦል) እንዳይገቡ ምን ማድረግ
አለባቸው?
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ትምህርት 6
6.

የሐዋርያት ሥራ 26፡18 በእርግጥ በልዩ ሁኔታ አይሁን እንጂ ይህ ቃል ስለ ንስሐ እንደሚያወራ
እንገነዘባለን፡፡ ንስሐ የሚገቡ ሰዎች ምን ይሆንላቸዋል?
የሐዋርያት ሥራ 26፡18 - የኃጢአትንም ስርየት በእኔም በማመን በተቀደሱት መካከል ርስትን
ያገኙ ዘንድ፥ ከጨለማ ወደ ብርሃን ከሰይጣንም ሥልጣን ወደ እግዚአብሔር ዘወር እንዲሉ
ዓይናቸውን ትከፍት ዘንድ፥ ከሕዝቡና ወደ እነርሱ ከምልክህ ከአሕዛብ አድንሃለሁ።

7.

የሐዋርያት ሥራ 26፡20 በዚህ ቃል አሕዛብ ሊያደርጉት የሚገባ ሶስት ነገሮች ምንድን ናቸው?
የሐዋርያት ሥራ 26፡20 - ነገር ግን አስቀድሜ በደማስቆ ላሉት በኢየሩሳሌምም በይሁዳም
አገር ሁሉ ለአሕዛብም ንስሐ ይገቡ ዘንድና ለንስሐ የሚገባ ነገር እያደረጉ ወደ እግዚአብሔር
ዘወር ይሉ ዘንድ ተናገርሁ።

8.

ማቴዎስ 7፡21-23 ኢየሱስ እነዚህ ሰዎች ከእግዚአብሔር ፈቃድ ይልቅ ምን ያደርጋሉ አለ?
ማቴዎስ 7፡21-22 - ሰማያት ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ፥ ጌታ ሆይ፥ ጌታ ሆይ፥
የሚለኝ ሁሉ መንግሥተ ሰማያት የሚገባ አይደለም። [22] በዚያ ቀን ብዙዎች። ጌታ ሆይ፥
ጌታ ሆይ፥ በስምህ ትንቢት አልተናገርንምን፥ በስምህስ አጋንንትን አላወጣንምን፥ በስምህስ
ብዙ ተአምራትን አላደረግንምን? ይሉኛል። [23] የዚያን ጊዜም። ከቶ አላወቅኋችሁም፤
እናንተ ዓመፀኞች፥ ከእኔ ራቁ ብዬ እመሰክርባቸዋለሁ።

9.

ከዚህ በመነሳት በእውነተኛ ንስሐ ጥቅምና ከአንገት በላይ ወደ እግዚአብሔር በሚደረግ
አገልግሎት መካከል ምን አስተዋላችሁ?

10. ኢሳያስ 55፡7 አንብቡና ክፉዎች ምን ማድረግ አለባቸው?
ኢሳያስ 55፡7 - ክፉ ሰው መንገዱን በደለኛም አሳቡን ይተው፤ ወደ እግዚአብሔርም ይመለስ
እርሱም ይምረዋል፥ ይቅርታውም ብዙ ነውና ወደ አምላካችን ይመለስ።
11. በደለኛስ ሊያደርጋቸው የሚገቡ ሁለት ነገሮች ምንድን ናቸው?
12. ከላይ የተዘረዘሩትን ለሚያደርግ ሰው እግዚአብሔር ምን ያደርግለታል?
13. ሉቃስ 15፡7 አንብቡና ንስሐ በሚገባ አንድ ኃጢአተኛ፤ ሰማይ ምን ዓይነት ምላሽ አለው?
ሉቃስ 15፡7 - እላችኋለሁ፥ እንዲሁ ንስሐ ከማያስፈልጋቸው ከዘጠና ዘጠኝ ጻድቃን ይልቅ
ንስሐ በሚገባ በአንድ ኃጢአተኛ በሰማይ ደስታ ይሆናል።
14. የሐዋርያት ሥራ 3፡19 ንስሐ ገብታችሁ ብትመለሱ ኃጢአታችሁ ምን ይደረጋል?
የሐዋርያት ሥራ 3፡19 - እንግዲህ ከጌታ ፊት የመጽናናት ዘመን እንድትመጣላችሁ
አስቀድሞም ለእናንተ የመረጠውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲልክላችሁ፥ ኃጢአታችሁ
ይደመሰስ ዘንድ ንስሐ ግቡ ተመለሱም።
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ንስሐ

ጠቋሚ መልሶች
1.

ንስሐን እንዴት ትገልጹታላችሁ?
• አዲስ ውሳኔ፡፡
• የሃሳብ (የአዕምሮ) ለውጥ፡፡
• የልብ ለውጥ፣ ሰው ከቀድሞ ምንገዱ ወደ እግዚአብሔር መንገድ አንዲመለስ
የሚያደርግ፡፡
• ፍጹምነት ሳይሆን፣ የአቅጣጫ ለውጥ፡፡
• የአንድን ሰው ህይወት የሚቀይር ውሳኔ፡፡
• ከአሮጌው ማንነት ተላቆ ለእግዚአብሔር እራስን መስጠት፡፡
• በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ወደ እግዚአብሔር መመለስ፡፡

2.

ሉቃስ 13፡1-5 አንብቡና ሰው እንዳይጠፋ ምን ማድረግ አለበት?
ንስሐ መግባት፡፡

3.

2ጴጥሮስ 3፡9 አንብቡና ለሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድን ነው?
ሁሉም ወደ ንስሐ እንዲደርሱ፡፡

4.

ሉቃስ 16፡19-31 አንብቡና በቁጥር 28 ባለ ጠጋው አንድ ሰው ከሙታን ተመልሶ ለወንድሞቹ
እንዲነግርለት ለምን ፈለገ?
ወደ እዚህ የስቃይ ቦታ እንዳይመጡ፡፡

5.

ሉቃስ 16፡30 አንብቡና ወንድሞቹ ወደዚህ የስቃይ ስፍራ (ሲኦል) እንዳይገቡ ምን ማድረግ
አለባቸው?
ንስሐ መግባት፡፡

6.

የሐዋርያት ሥራ 26፡18 በእርግጥ በልዩ ሁኔታ አይሁን እንጂ ይህ ቃል ሥለ ንስሐ እንደሚያወራ
እንገነዘባለን፡፡ ንስሐ የሚገቡ ሰዎች ምን ይሆንላቸዋል?
• አይናቸው ይከፈታል፣
• ከጨለማ ወደ ብርሐን ይመለሳሉ፣
• ከሰይጣን ኃይል ወደ እግዚአብሔር ኃይል ይመለሳሉ፣
• የኃጢአትን ይቅርታ ያገኛሉ፣
• ርስትን ይቀበላሉ፡፡

7.

የሐዋርያት ሥራ 26፡20 በዚህ ቃል አሕዛብ ሊያደርጉት የሚገባ ሶስት ነገሮች ምንድን ናቸው?
• ንስሐ መግባት፣
• ወደ እግዚአብሔር መመለስ፣
• ለንስሐ የሚገባ ነገር ማድረግ ወይም በተግባር፣ በሥራ፣ መግለጽ፣

8.

ማቴዎስ 7፡21-22 ኢየሱስ እነዚህ ሰዎች ከእግዚአብሔር ፈቃድ ይልቅ ምን ያደርጋሉ አለ?
ዓመጻ ወይም ህግ አልበኝነት፡፡
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9.

ከዚህ በመነሳት በእውነተኛ ንስሐ ጠቀሜታና ከአንገት በላይ ወደ እግዚአብሔር በሚደረግ
አገልግሎት መካከል ምን አስተዋላችሁ?
መዳን ከልብ አንጂ ከአንገት በላይ (የከንፈር) አግልግሎት አይደለም፡፡

10. ኢሳያስ 55፡7 ክፉዎች ምን ማድረግ አለባቸው?
መንገዳቸውን መተው፡፡
11. በደለኛስ ሊያደርጋቸው የሚገቡ ሁለት ነገሮች ምንድን ናቸው?
ሐሳባቸውን መተው፣ ወደ ጌታም መመለስ፡፡
12. ከላይ የተዘረዘሩትን ለሚያደርግ ሰው እግዚአብሔር ምን ያደርግለታል?
ምህረትና የበዛ ይቅርታ፡፡
13. ሉቃስ 15፡7 ንስሐ በሚገባ አንድ ኃጢአተኛ ሰማይ ምን ዓይነት ምላሽ አለው?
በሰማይ ታላቅ ደስታ ይሆናል፡፡
14. የሐዋርያት ሥራ 3፡19 ንስሐ ገብታችሁ ብትመለሱ ኃጢአታችሁ ምን ይደረጋል?
ይደመሰሳል፡፡
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ውሳኔ
በ ዶን ክሮው
ሉቃስ 14፡25-26 – “ብዙም ሕዝብ ከእርሱ ጋር ይሄዱ ነበር፣ ዘወር ብሎም እንዲህ
አላቸው፣ ማንም ወደ እኔ የሚመጣ ቢኖር አባቱንና እናቱን ሚስቱንም ልጆቹንም ወንድሞቹንም
እኅቶቹንም የራሱን ሕይወት ስንኳ ሳይቀር ባይጠላ፣ ደቀ መዝሙሬ ሊሆን አይችልም፡፡”
“ብዙም ሕዝብ ከእርሱ ጋር ይሄዱ ነበር፣ ዘወር ብሎም እንዲህ አላቸው” (ሉቃስ 14፡25) ፡፡
በዚህ ወቅት በኢየሱስ አገልግሎት፣ እጅግ ብዙ ሕዝብ ኢየሱስን ይከተሉት ነበር፡፡ አማርኛው እምብዛም
ጊዜውን በትክክል አጉልቶ አልገለጸውም፣ በግሪክ ቋንቋ ግን ሁኔታው በትክክል ተገልጾ እናገኘዋለን፡፡
ይኸውም፣ በዚህ ጊዜ እጅግ ብዙዎች በተደጋጋሚ እና በቀጣይነት ኢየሱስን ይከተሉት ነበር የሚል ነው፡፡
ምናልባት በሚሠራቸው ተዓምራት ይሁን ወይም በጥቂት እንጀራ ብዙዎችን ስለመገበ፣ ምክንያቱን
በትክክል ባናውቅም፣ ብዙ ህዝብ ግን ይከተሉት ነበር፡፡ በዚህ ጊዜ ነው ሆን ብሎ፣ ምናልባት ብዙዎች
እርሱን ከመከተል ሊያቆሙ የሚችሉበትን ቃል የተናገራቸው፡፡
“ማንም ወደ እኔ የሚመጣ ቢኖር [ይህም ማለት ከእኔ ጋር የሚሄድ ከሆነ፣ አብሮኝ ሊሆን
የሚወድ ቢኖር፣ የሚከተለኝ ከሆነ ማድረግ ያለበት ይህ ነው]፣ አባቱንና እናቱን ሚስቱንም ልጆቹንም
ወንድሞቹንም እኅቶቹንም የራሱን ሕይወት ስንኳ ሳይቀር ባይጠላ፣ ደቀ መዝሙሬ ሊሆን
አይችልም” (ሉቃስ 14፡26) በቅንፍ ያለው ከእኔ የተጨመረ ነው፡፡ ይህንን ቃል እንዳነበብኩ - ጌታ ሆይ
የምርህን አይደለም ብዬ አሰብኩ፡፡ ባይጠላ የሚለው ቃል ምን ማለት ነው? ምናልባት ባነሰ ፍቅር
መውደድ የሚለውን ለመግለጽ ይሆናል ብዬ አሰብኩ፡፡ ጥናቴን ስጀምር ግን ይህ ቃል የሚናገረው ስለ
“መጥላት” እነደሆነ ተረዳሁ፡፡
ኢየሱስ አንድን ነጥብ አጉልቶ ለማሳየት እጅግ ጠንካራ ቃላቶችን ይጠቀማል፡፡ አባታችሁን፣
እናታችሁን፣ እኅታችሁን፣ ወንድማችሁን እና የእራሳችሁን ህይወት ሳይቀር ካልጠላችሁ የእርሱ ደቀ
መዝሙር መሆን እንደማትችሉ ይናገራል፡፡ አንድ ጥያቄ እንጠይቅ፣ በዚህ አለም ላይ በጣም ጥብቅ
ግንኙነት (ዝምድና) ያላችሁ ከማን ጋር ነው? ከእናትና ከአባታችሁ ወይም ከትዳር አጋራችሁ እና
ከልጆቻችሁ ጋር ነው፡፡ ወላጆች በሕይወት ባይኖሩና ከትዳር ጓደኛችሁ ጋር ብትፋቱ ለእናንተ የሚቀርብ
ዘመድ ማን ቀራችሁ? ወንድምና እህቶቻችሁ ናቸው፡፡ እንግዲህ እነርሱንም ካልጠላችሁ የኔ ደቀመዝሙር
ልትሆኑ አትችሉም ሲል ምን ማለቱ ነው?
ኢየሱስ የተናገረው እኛ ሊኖረን ስለሚችለው የመጨረሻ ቅርብ ወዳጅነት ወይም ዝምድና ነው፡፡
እርሱ ዋነኛ የሆነበት ወዳጅነት ከእናንተ ጋር ይኖረው ዘንድ እንድትወስኑ ይፈልጋል፣ ይህን ውሳኔ
እንድትወስኑ ይጠይቃችኃል፡፡ እርሱን በሕይወታችሁ ዋና (ቁጥር አንድ) እንድታደርጉት ይፈልጋል፡፡
ከእርሱ ጋር ያላችሁን ግንኙነት እጅግ ከሚቀርባችሁ ጥብቅ ዘመድ ጋር ያነጻጽረዋል፡፡ “ጥላቻ” ወይም
መጥላት የሚለው ቃል ዘይቤያዊ ወይም ምሳሌያዊ ንግግር ነው፡፡ “ከእኔ ጋር ያላችሁ ወዳጅነት በአለም
ላይ ከምትወዱት ወይም ከምታቀርቡት የኔ ነው ከምትሉት ምድራዊ ነገር ይልቅ እጅግ አስፈላጊ ነው”
እያለን ነው፡፡ ደግሞም ከወላጆቻችሁ ከትዳር ጓደኛችሁ ከልጆቻችሁ ይልቅ የምትወዱት አንድ ሰው
አለ፡፡ ያ ሰው ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር አይደለም፣ ራሳችሁን ነው፡፡ እራሳችሁን ከማንም
ከሚቀርባችሁ ሰው ይልቅ ትወዱታላችሁ፡፡
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ትዳር ለምን ይፈርሳል፣ ባልና ሚስት ለምን ይፋታሉ፣ ምክንያቱም ከትዳር አጋራችው ይልቅ
እራሳቸውን አብልጠው ስለሚወዱ ነው፡፡ “እኔ እንደምፈልገው አልተደረገልኝም፣ ስለዚህ መገላገል
እፈልጋለሁ” ይላሉ፡፡
ኢየሱስ እኔ ልበልጠው የሚገባ አንድ ወዳጅ አላችሁ እርሱም ራሳችሁን የምትወዱበት ፣ እራስ
ወዳድ የሆነው የእናንተ ሕይወት ነው ይላል፡፡ ይህ ነው እውነተኛ ደቀ መዝሙርነት፡፡ ኢየሱስ እየተናገረ
ያለው ዋጋ ስለማያስከፍል የደቀመዝሙርነት ህይወት አይደለም፡፡ እንድንከተለውና በሕይወታችን
ቁጥር አንድ እንድናደርገው ይፈልጋል፡፡

1-38

ውሳኔ

የደቀ መዝሙር ጥያቄዎች
1.

ሉቃስ 9፡57-62 ይህ ቃል ክርስቶስን የመከተል ልኩ እስከ ምን ያህል እንደሆነ ያስተምራል?
ሉቃስ 9፡57-62 - እነርሱም በመንገድ ሲሄዱ አንድ ሰው። ጌታ ሆይ፥ ወደ ምትሄድበት ሁሉ
እከተልሃለሁ አለው። [58] ኢየሱስም። ለቀበሮዎች ጕድጓድ ለሰማይም ወፎች መሳፈሪያ
አላቸው፥ ለሰው ልጅ ግን ራሱን የሚያስጠጋበት የለውም አለው። [59] ሌላውንም። ተከተለኝ
አለው። እርሱ ግን። ጌታ ሆይ፥ አስቀድሜ ልሂድና አባቴን እቀብር ዘንድ ፍቀድልኝ አለ።
[60] ኢየሱስም። ሙታናቸውን እንዲቀብሩ ሙታንን ተዋቸው፤ አንተስ ሄደህ የእግዚአብሔርን
መንግሥት ስበክ አለው። [61] ደግሞ ሌላው። ጌታ ሆይ፥ እከተልሃለሁ፤ ነገር ግን አስቀድሜ
ከቤቴ ሰዎች እንድሰናበት ፍቀድልኝ አለ። [62] ኢየሱስ ግን። ማንም ዕርፍ በእጁ ይዞ ወደ
ኋላ የሚመለከት ለእግዚአብሔር መንግሥት የተገባ አይደለም አለው።

2.

ሉቃስ 8፡13-14፣ አንዳንድ ሰዎች ከክርስትና ህይወት ለምን ይወድቃሉ? ወይም ፊታቸውን ለምን
ያዞራሉ?
ሉቃስ 8፡13-14 - በዓለት ላይም ያሉት ሲሰሙ ቃሉን በደስታ የሚቀበሉ ናቸው፤ እነርሱም
ለጊዜው ብቻ ያምናሉ እንጂ በፈተና ጊዜ የሚክዱ ሥር የሌላቸው ናቸው። [14] በእሾህ
መካከልም የወደቀ እነዚህ የሚሰሙት ናቸው፤ መንገዳቸውንም ሄደው በሕይወት ዘመን
በአሳብና በባለ ጠግነት ምቾት ይታነቃሉ፥ ሙሉ ፍሬም አያፈሩም።

3.

ሕዝቅኤል 16፡8፣ እግዚአብሔር ከሕዝቡ ጋር የነበረውን ግንኙነት በጋብቻ ይመስለዋል፤ በዚህ
ግንኙነት አንዱ የማን ንብረት ነው?
ሕዝቅኤል 16፡8 - በአንቺ ዘንድ ባለፍሁና ባየሁሽ ጊዜ፥ እነሆ፥ ጊዜሽ የፍቅር ጊዜ ነበረ፤
እኔም መጐናጸፊያዬን በላይሽ ዘረጋሁ ኀፍረተ ሥጋሽንም ከደንሁ፤ ማልሁልሽም ከአንቺም
ጋር ቃል ኪዳን ገባሁ፥ ይላል ጌታ እግዚአብሔር፥ አንቺም ለእኔ ሆንሽ።

4.

1ኛ ቆሮንቶስ 6፡19፣ እናንተ የማን ናችሁ?
1ኛ ቆሮንቶስ 6፡19-20 - ወይስ ሥጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው
የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደ ሆነ አታውቁምን? በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ
አይደላችሁም፤ ስለዚህ በሥጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ።

5.

1ኛ ቆሮንቶስ 6፡20፣ ሰውነታችሁና መንፈሳችሁ የማን እንደሆነ ይናገራል?

6.

ያዕቆብ 4፡4፣ በእግዚአብሔር ላይ መንፈሳዊ አመንዝራነት ልትፈጽሙ ትችላላችሁ ማለት ነው?
ያዕቆብ 4፡4 - አመንዝሮች ሆይ፥ ዓለምን መውደድ ለእግዚአብሔር ጥል እንዲሆን
አታውቁምን? እንግዲህ የዓለም ወዳጅ ሊሆን የሚፈቅድ ሁሉ የእግዚአብሔር ጠላት
ሆኖአል።
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7.

በእግዚአብሔር አይን መንፈሳዊ አመንዝራነት የሚያመጣ ምንድን ነው ማለት እንችላለን?
ከሮሜ 1፡25 አንብቡ፡፡
ሮሜ 1፡25 - ይህም የእግዚአብሔርን እውነት በውሸት ስለ ለወጡ በፈጣሪም ፈንታ
የተፈጠረውን ስላመለኩና ስላገለገሉ ነው፤ እርሱም ለዘላለም የተባረከ ነው፤ አሜን።

8.

ዮሐንስ 2፡23-25፣ ስለ እምነት እና እርሱን ስለመከተል ምን እንማራለን?
ዮሐንስ 2፡23-25 - ስለዚህ ከሙታን ከተነሣ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ይህን እንደ ተናገረ አሰቡና
መጽሐፍንና ኢየሱስ የተናገረውን ቃል አመኑ። [23] በፋሲካ በዓልም በኢየሩሳሌም ሳለ፥
ያደረገውን ምልክት ባዩ ጊዜ ብዙ ሰዎች በስሙ አመኑ፤ [24-25] ነገር ግን ኢየሱስ ሰዎችን
ሁሉ ያውቅ ነበር፤ ስለ ሰውም ማንም ሊመሰክር አያስፈልገውም ነበርና አይተማመናቸውም
ነበር፤ ራሱ በሰው ያለውን ያውቅ ነበርና።

9.

ሉቃስ 14፡28-30፣ ኢየሱስን መከተል የሚያስከፍለውን ዋጋ መዝናችኃል? ልትከተሉትስ
ወስናችኃል?
ሉቃስ 14፡28-30 - ከእናንተ ግንብ ሊሠራ የሚወድ ለመደምደሚያ የሚበቃ ያለው እንደ ሆነ
አስቀድሞ ተቀምጦ ከሳራውን የማይቈጥር ማን ነው? [29]  ያለዚያ መሠረቱን ቢመሠርት፥
ሊደመድመውም ቢያቅተው፥ ያዩት ሁሉ። [30] ይህ ሰው ሊሠራ ጀምሮ ሊደመድመው
አቃተው ብለው ሊዘብቱበት ይጀምራሉ።
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ጠቋሚ መልሶች
1.

ሉቃስ 9፡57-62፣ ይህ ቃል ክርስቶስን የመከተል ልኩ እስከ ምን ያህል እንደሆነ ያስተምራል?
ፍጹም ራስን እስከ መስጠት፡፡

2.

ሉቃስ 8፡13-14፣ አንዳንድ ሰዎች ከክርስትና ህይወት ለምን ይወድቃሉ? ወይም ፊታቸውን ለምን
ያዞራሉ?
በእግዚአብሔር ቃል ሥር ሰደው ስላላደጉ፣ በሀሳብና በባለጠግነት ምቾት በዚህ ዓለም
ደስታ ይወሰዳሉ፡፡

3.

ሕዝቅኤል 16፡8፣ እግዚአብሔር ከሕዝቡ ጋር የነበረውን ግንኙነት በጋብቻ ይመስለዋል፤ በዚህ
ግንኙነት አንዱ የማን ንብረት ይሆናል?
የእግዚአብሔር፡፡

4.

1ኛ ቆሮ 6፡19፣ እናንተ የማን ናችሁ?
የእግዚአብሔር፡፡

5.

1ኛ ቆሮ 6፡20፣ ሰውነታችሁና መንፈሳችሁን የማን እንደሆነ ይናገራል?
የእግዚአብሔር፡፡

6.

ያዕቆብ 4፡4፣ በእግዚአብሔር ላይ መንፈሳዊ አመንዝራነት ልትፈጽሙ ትችላላችሁ ማለት ነው?
አዎ፡፡

7.

በእግዚአብሔር አይን መንፈሳዊ አመንዝራነት የሚያመጣ ምንድን ነው ማለት እንችላለን?
ከሮሜ 1፡25 አንብቡ፡፡
ከእርሱ ወደ ጣኦት ዞር ያለ ልብ (ከእግዚአብሔር ይልቅ ውድ የሆኑባችሁ ነገሮች)፡፡

8.

ዮሐንስ 2፡23-25፣ ስለ እምነት እና እርሱን ስለመከተል ምን እንማራለን?
ኢየሱስ ልባችንን እንደሚፈልግ (ሙሉ መሰጠት)፡፡

9.

ሉቃስ 14፡28-30፣ ኢየሱስን መከተል የሚያስከፍለውን ዋጋ መዝናችኃል? ልትከተሉትስ
ወስናችኃል?
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በ ዶን ክሮው
ጥያቄ፡- “አንድ ሰው ለመዳን በውሃ መጠመቅ አለበት ወይ የሚለውን ማወቅ እፈልጋለሁ፡፡
እግዚአብሔርን እወደዋለሁ የተጠመቀኩት ገና በሰባት አመቴ ነው፡፡ አሁን አስራ ስምንት ዓመት
ሆኖኛል፣ እኔ በማመልክበት ቤተ ክርስቲያን አንድ ሰው በልጅነት እድሜ ስለተጠመቀ ድኗል ማለት
እንደማይቻል ተነገረኝ፡፡ ደግሞም ወደ መንግስተ ሰማይ ለመግባት መጠመቅ አንደሚገባ ነገረውኛል፣
ቤተሰቦቼ ግን እንደዛ አይደለም አሉኝ፡፡ እኔ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት እፈልጋለሁ፡፡
በምችለው ሁሉ ለእግዚአብሔር ለመኖር እሞክራለሁ፣ ነገር ግን አሁን እድሜዬ ከደረሰ እንደገና ደግሜ
መጠመቅ ያስፈልገኝ እንደሆነ ማወቅ እፈልጋለሁ፣ እባካችሁ ምላሻችሁን በፍጥነት ስጡኝ፣ ጌታ
ይባርካችሁ፣ አመሰግናለሁ”፡፡
መልስ፡- መዳንና የ ኃጢአት ይቅ ርታ በኢየሱስ ክርስ ቶስ በ ማመን በነጻ የ ሚገኝ ነው፡፡
የሐዋርያት ሥራ 10፡43 - “በእርሱ የሚያምን ሁሉ በስሙ የኃጢአቱን ሥርየት እንዲቀበል ነብያት
ሁሉ ይመሰክሩለታል” ይላል፡፡ መዳን የሚገኘው በእምነት ነው፡፡ ይኸውም በእርሱ (በኢየሱስ) ላይ
እምነታችሁን በመጣል፣ ኢየሱስ ስለ እናንተ ደሙን ያፈሰሰላችሁ እና በአባቱ ቀኝ እንድትቆሙ ዋጋ
የከፈለላችሁ መሆኑን በማመን ነው፡፡ በሐዋ ሥራ 10፡44-48 ላመኑት መንፈስ ቅዱስ (የመዳናቸው
ማረጋገጫ) የተሰጣቸው ሲሆን ይህም የሆነው ገና በውሃ ሳይጠመቁ ነበር፡፡
ይህ እውነት እንዳለ ሆኖ በሌላ ጊዜ ደግሞ የኃጢአት ይቅርታ እና የንስሃ ጥምቀት በአንድ ጊዜ
የሆኑበት አጋጣሚም አለ (የሐዋ ሥራ 2፡38) ፡፡ ይህ የሆነው ጥምቀት የእምነት መግለጫ ስለሆነ
ወይም ማመናቸውን በሥራ ለመግለጽ ንስሐ እየገቡና በኢየሱስ በማመን ወዲያውኑ ሥለተጠመቁ
ነው፣ ማርቆስ 16፡16 – “ያመነ የተጠመቀም ይድናል፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል” ይላል፡፡
በተጨማሪም ጥምቀት ወደ ጌታ የሚመጡትን ሰዎች ለበጎ ህሊና የመጥሪያ መንገድ መሆኑን
(የሐዋ ሥራ 22፡16 እና 1ኛ ጴጥሮስ 3፡21) ይናገራል፡፡
በ ሰባት ዓመት እድሜህም ቢሆን በሙሉ ልብህ ወደ ጌታ ተመልሰህ ከተጠመክ እግዚአብሔር
የልጅነት እምነትህን ይቀበላል፡፡ ጥምቀት መስፈርቶች አሉት፡፡ አንደኛው መስፈርት ንስሐ ነው፡፡
ከኃጢአት ወደ ኢየሱስ እና ወደ ይቅርታው ተመልሰህ፣ የልብ ለውጥ፣ የሃሳብ ለውጥ አድርገሃል
(የሐዋርያት ሥራ 2፡38፣ 20፡21 እና 17፡30)? ኢየሱስንስ እንደ ግል አዳኝህ ተቀብለህ የእምነት ልምምድ
ውስጥ ገብተሃል (ማርቆስ 16፡16፣ ዮሐንስ 3፡16 እና ሮሜ 10፡9-10)? ይህንን ካላደረግክ አሁኑኑ ወደ
ኢየሱስ ተመለስ፣ ለኃጢአትህ ንስሐ ግባ፣ ይቅር ወደሚልህ ወደ ጸጋው ቅረብ እና እርሱን ለመከተል
ውሳኔህን በውሃ በመጠመቅ ፈጽም፡፡ ይህንን ያደረገ ሰው ኢየሱስን ለመከተል ያደረገውን ውሳኔ በውሃ
በመጠመቅ ያረጋግጣል ማለት ነው፡፡
ጥምቀት አንድ ሰው በኢየሱስ ማመኑን የሚገልጽበት ሥራ ነው፡፡ ያለ እምነት ሥራ ዋጋ ቢስ
ነው፡፡ ኢየሱስን የህይወታቸው ጌታ እና አዳኝ አድርገው የተቀበሉ ሰዎች በግልጽ እምነታቸውን ለመናገር
እና ኢየሱስን በህዝብ ፊት ለመመስከር ፈቃደኞች ናቸው፡፡ የኢየሱስን ትዕዛዝ በግልጽ የሚቃወሙ
ሰዎች በተወሰነ ደረጃ የሞተ እምነት ይታይባቸዋል፡፡ ሰዎች እምነታቸውን ሊገልጹ ፈቃደኛ ካልሆኑ
እምነታቸው የሞተ ነው (ያዕቆብ 2፡18-19)፡፡ እምነት ብቻውን ያድናል፣ ነገር ግን የሚያድን እምነት
ምንጊዜም ብቻውን አይደለም፡፡ ሁሌም እራሱን ለመግለጽ ፈቃደኛ ነው፡፡ ጥምቀት እምነትን ለመግለጽ
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የሚሠራ ሥራ ነው፡፡ የሚያድን ጥምቀት አይደለም፣ ኢየሱስ ነው፡፡ ውሃም ኃጢአትን አጥቦ
አያነጻም፤ ኃጢአትን የሚያነጻ የኢየሱስ ደም ብቻ ነው፡፡ ነገር ግን እምነት የኢየሱስን ደም በእናንተ
ላይ ያፈሰዋል፡፡ ይህንን እምነትም አንድ የሚጠመቅ ሰው በመጠመቁ ይገልጸዋል (ሐዋ 22፡16)፡፡ ዋናው
ጥያቄ ንስሐ ገብታችኋል? በኢየሱስ ታምናላችሁ? የሚል ነው፡፡ ካመናችሁ ምን ያዘገያችኋል ተነሱና
ተጠመቁ!
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የደቀ መዝሙር ጥያቄዎች
1.

ይህ ወጣት የጠየቀው ጥያቄ ምንድነው?

2.

እንደ የሐዋርያት ሥራ 10፡43 መዳን የሚገኘው እንዴት ነው?
የሐዋርያት ሥራ 10፡43 - በእርሱ የሚያምን ሁሉ በስሙ የኃጢአቱን ስርየት እንዲቀበል
ነቢያት ሁሉ ይመሰክሩለታል።

3.

ጥምቀት በመዳናችን ጊዜ እምነታችንን የምንገልጽበት የእምነታችን መገለጫ ነው፡፡ የሐዋርያት
ሥራ 2፡38 ይህንን እንዴት ይገልጸዋል?
የሐዋርያት ሥራ 2፡38 - ጴጥሮስም። ንስሐ ግቡ፥ ኃጢአታችሁም ይሰረይ ዘንድ
እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ፤ የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ
ትቀበላላችሁ።

4.

ይህንን እውነት ማርቆስ 16፡16 እንዴት ይገልጸዋል?
ማርቆስ 16፡16 - ያመነ የተጠመቀም ይድናል፥ ያላመነ ግን ይፈረድበታል።

5.

ጥምቀት የጌታን ስም የመጥራት መንገድ ነው፤ ይህንን እውነት ሐዋርያት ሥራ 22፡16 እንዴት
ይገልጸዋል?
የሐዋርያት ሥራ 22፡16 - አሁንስ ለምን ትዘገያለህ? ተነሣና ስሙን እየጠራህ ተጠመቅ
ከኃጢአትህም ታጠብ።

6.

ጥምቀት ወደ ጌታ በንጹህ ህሊና ልመናን ማቅረብ ነው፤ 1ኛ ጴጥሮስ 3፡21 ይህን እውነት
ያረጋግጣል?
1ኛ ጴጥሮስ 3፡21 - ይህም ውኃ ደግሞ ማለት ጥምቅት ምሳሌው ሆኖ አሁን ያድነናል፥
የሰውነትን እድፍ ማስወገድ አይደለም፥ ለእግዚአብሔር የበጎ ሕሊና ልመና ነው እንጂ፥
ይህም በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ነው፤

7.

እንደ የሐዋርያት ሥራ 2፡38 ለጥምቀት የሚያስፈልገው መስፈርት ምንድን ነው?

8.

እንደ ማርቆስ 16፡16 የጥምቀት መስፈርት ምንድን ነው?

9.

አንድ ህጻን ንስሐ መግባት ይችላል?

10. አንድ ህጻን ማመን ይችላል?
11. የሐዋርያት ሥራ 10፡43-48፡፡ በክርስቶስ ካመነ በኃላ፣ አንድ አማኝ ሊያደርገው የሚገባው
1-44

የውሃ ጥምቀት
ምንድን ነው?
የሐዋርያት ሥራ 10፡43-48 - በእርሱ የሚያምን ሁሉ በስሙ የኃጢአቱን ስርየት እንዲቀበል
ነቢያት ሁሉ ይመሰክሩለታል። [44] ጴጥሮስ ይህን ነገር ገና ሲናገር ቃሉን በሰሙት ሁሉ
ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደ። [45] ከጴጥሮስም ጋር የመጡት ሁሉ ከተገረዙት ወገን
የሆኑ ምዕመናን በአሕዛብ ላይ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ስለ ፈሰሰ ተገረሙ፤
[46] በልሳኖች ሲናገሩ እግዚአብሔርንም ሲያከብሩ ሰምተዋቸዋልና። [47] በዚያን ጊዜ
ጴጥሮስ መልሶ። እነዚህ እንደ እኛ ደግሞ መንፈስ ቅዱስን የተቀበሉ እንዳይጠመቁ ውኃን
ይከለክላቸው ዘንድ የሚችል ማን ነው? አለ። [48] በኢየሱስ ክርስቶስ ስምም ይጠመቁ
ዘንድ አዘዛቸው። ከዚህ በኋላ ጥቂት ቀን እንዲቀመጥ ለመኑት።
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ጠቋሚ መልሶች
1.

ይህ ወጣት የጠየቀው ጥያቄ ምንድነው?
ወደ ሰማይ ለመግባት መጠቀመቅ ያስፈልጋል፡፡

2.

እንደ የሐዋርያት ሥራ 10፡43 መዳን የሚገኘው እንዴት ነው?
በነጻ፣ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን

3.

ጥ ም ቀ ት በመዳናች ን ጊዜ እ ምነታችንን የ ምንገ ል ጽበት የ እምነታችን መገ ለ ጫ ነው ፡፡
የሐዋርያት ሥራ 2፡38 ይህንን እንዴት ይገልጸዋል?
ጴጥሮስ “ንስሐ ግቡ እና ተጠመቁ” አለ፡፡

4.

ይህንን እውነት ማርቆስ 16፡16 እንዴት ይገልጸዋል?
ኢየሱስ “ያመነ የተጠመቀም ይድናል” አለ፣ በዚህም በአንድ ላይ እንደሚፈጸምም ያሳያል፡፡

5.

ጥምቀት የጌታን ስም የመጥራት መንገድ ነው፤ ይህንን እውነት የሐዋርያት ሥራ 22፡16 እንዴት
ይገልጸዋል?
ይህ ቃል የጌታን ስም ለሚጠሩ ኃጢአታቸው አንደሚታጠብላቸው ይናገራል፣ በዚህም
የጌታን ስም በአንደበት ስለመጥራት (ሉቃስ 18፡13) ወይም ደግሞ ይህ ቃል እንደሚያሳያው
በመጠመቅም መሆኑን ይገልጻል፡፡

6.

ጥምቀት ወደ ጌታ በንጹህ ህሊና ልመናን ማቅረብ ነው፤ 1ኛ ጴጥሮስ 3፡21 ይህን እውነት
ያረጋግጣል?
አዎ፡፡

7.

እንደ የሐዋርያት ሥራ 2፡38 ለጥምቀት የሚያስፈልገው መስፈርት ምንድን ነው?
ንስሐ፡፡

8.

እንደ ማርቆስ 16፡16 የጥምቀት መስፈርት ምንድን ነው?
ሊያምን ይገባዋል፡፡

9.

አንድ ህጻን ንስሐ መግባት ይችላል?
አይችልም፡፡

10. አንድ ህጻን ማመን ይችላል?
አይችልም፡፡
11. የሐዋርያት ሥራ 10፡43-48፡፡ ከክርስቶስ ካመነ በኃላ፣ አንድ አማኝ ሊያደርገው የሚገባው
ምንድን ነው?
የውሃ ጥምቀት፡፡
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በክርስቶስ የሆነ ማንነት - ክፍል 1
በ አንድሩ ዉማክ
ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5፡17 እንዲህ ይላል፣ “ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት
ነው፤ አሮጌው ነገር አልፎአል፤ እነሆ፣ ሁሉም አዲስ ሆኖአል”፡፡ በአዲስ ኪዳን “በክርስቶስ”
የሚለው ቃል ከ300 ጊዜ በላይ የተጠቀሰ ቃል ሲሆን ይህም ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን
ወሳኝ ህብረት ያመላክታል፡፡ ይህ አንዴ ከሆነ ጀምሮ አዲስ ፍጥረት ሆናችኃል፡፡ አንዳንድ ትርጉሞች
“አዲስ ፍጡር” ይላሉ፡፡
ይህም፣ በእኔ እምነት፣ በክርስቶስ ያላችሁን አዲስ ማንነት ለመረዳት እጅግ ጠቃሚና አስፈላጊ ወደ
ሆነ ጉዳይ ያመራል፡፡ ጉዳዩ የተከናወነው በሚታየው ዓለም አይደለም፣ የሚናገረውም ስለ ስጋችሁ
አይደለም፡፡ የሚታየው ስጋችሁ ፍጹም ተቀይሮ፣ መልካችሁ ወይም ቅርጻችሁ ተለውጧል እያለ አይደለም፡፡
ከመዳኑ በፊት ወፍራም የነበረ ሰው አመጋገቡን ካላስተካከለ፣ ከዳነ በኃላም ወፍራም ሆኖ ይቀጥላል፡፡
ደግሞም አዕምሮአችን፣ አስተሳሰባችን ወይም ስሜታችንም ብዙዎች “ማንነት” የሚሉት በዳንን ጊዜ
ይቀየራል ማለት አይደለም፡፡ ለምሳሌ ድሮ በጣም ፈጣን ካልነበራችሁ አሁን ከዳናችሁ በኃላ በጣም
ፈጣን፣ ብልህ ትሆናላችሁ ማለት አይደለም፡፡ የነበሯችሁ፣ የያዛችኃቸው አስተሳሰቦችና አመለካከቶች
ገና እንዳሉ ናቸው፡፡
ነገር ግን ሶስተኛ አካል አለ፡፡ በዚህ ጥቅስ መሠረት (2ኛ ቆሮ 5፡17) ስጋችን ካልሆነ፤ አዕምሮአችን
ወይም አስተሳሰባችንም ካልሆነ፤ ሌላ ሶስተኛ አካላችን እንደሆነ እንረዳለን፣ እርሱም መንፈሳችን ነው፡፡
ይህን የሚገልጽልን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ሰዎች በሚጸልይ ላቸው
በ1ኛ ተሰሎንቄ 5፡23 የሚገኘው ቃል ነው፣ “የሠላምም አምላክ ሁለንተናችሁን ይቀድስ መንፈሳችሁም
ነፍሳችሁም ስጋችሁም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ያለ ነቀፋ ፈጽመው ይጠበቁ”
(1ኛ ተሰሎንቄ 5፡23)፡፡ ይህ ቃል መንፈስ ነፍስና ስጋ እንዳለን ያሳያል፡፡ “ስጋ” የሚባለው በግልጽ የሚታየውና
የምናውቀው ውጫዊ አካላችን ሲሆን ከዚህ የተለየ አካል እንዳለን ግን ሁላችን እናውቃለን፤ እርሱም
ስሜታችንና የአዕምሮአችን ክፍል ነው፤ ይህንን ክፍል መጽሐፍ ቅዱስ “ነፍስ” በማለት ይጠራዋል፡፡
አንዳንድ ሰዎች በአካል ሳይነኳችሁ በንግግር ብቻ ስሜታችሁን የሚጎዳ ወይም የሚያስደስት ነገር ሲናገሩ
ከመንካት በላይ ይሰማችኋል፣ ይህ የስሜት ክፍል ስጋችን አይደለም፡፡ ብዙዎቻችን እኔ ብለን የምንጠራው
ማንነታችን ይህ የስጋ እና የነፍስ (ከላይ ያየናቸው ሁለቱን) ክፍሎቻችን ነው ብለን ብናስብም መጽሐፍ
ቅዱስ ግን ሌላ ሶስተኛ ክፍል አለ፣ እርሱም መንፈሳችሁ ነው ይለናል፡፡
ሰው በዳነ ጊዜ አዲስ የሆነውና የተለወጠው መንፈሱ ነው፡፡ በእርግጥ መንፈሳችን ህይወትን
የሰጠን የሰውነታችን ክፍል ነው፡፡ የያዕቆብ መልዕክት 2፡26 “ከነፍስ የተለየ ሥጋ የሞተ እንደሆነ እንዲሁ
ደግሞ ከሥራ የተለየ እምነት የሞተ ነው” ይላል፤ የእንግሊዝኛው የንጉስ ጀምስ ትርጉም “ከመንፈስ
የተለየ ሥጋ …” ይላል፡፡ ይህ ቃል የሚያመለክተው ለዚህ፣ ለሚታየው አካላችን የህይወት እስትንፋስ
የሰጠው መንፈስ መሆኑን ነው፡፡ ህይወታችን የመጣው ከዚህ ነው፡፡ በዘፍጥረት 2 አዳምና ሔዋን
ሲፈጠሩ የአዳም ሰውነት ከተዘጋጀ በኃላ እግዚአብሔር የህይወት እስትንፋስ እፍ አለበትና ህያው ሆነ፡፡
በዕብራውያን የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ይህ “እስንትፋስ” የሚለው ቃል መንፈስ በሚል ተተርጉሞ
እናገኘዋለን፡፡ እግዚአብሔር የአዳምን የስጋ እና የነፍስ ክፍሎች ካዘጋጀ በኃላ የሕይወት እስትንፋስን እፍ
አለበት፤ እርሱም ህያው ነፍስ ያለው ሆነ፡፡ ህይወትን ለሰውነታችን የሰጠው አካል መንፈሳችን ነው፡፡
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ትምህርት 9
ሰው፣ ከመዳኑ በፊት ወይም ክርስቶስን አዳኝ አድርጎ ለመቀበል ከመወሰኑ በፊት፣ ወይም ኢየሱስ
ወደ ህይወቱ ከመምጣቱ በፊት፣ መንፈሱ የሞተ ነው፡፡ ኤፌሶን 2፡1 “በበዳላችሁና በኃጢአታችሁ
ሙታን ነበራችሁ” ይላል:: ነገር ግን ዳግመኛ ከመወለዳችን በፊትም ቢሆን እንደ አሁኑ በህይወት
እንደምንንቀሳቀስ ግልጽ ነውና ስለዚህ ሙታን ነበራችሁ የሚለው ቃል ስለመንፈሳችን የሚያወራ
መሆኑን ልብ እንላለን፡፡ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ከሆነ ሞት ማለት መኖር ማቆም ማለት አይደለም፡፡ ነገር
ግን መለየት ማለት ነው፡፡ አንድ ሰው በአካል ሲሞት መኖር ያቆማል ማለት አይደለም ነገር ግን መጽሐፍ
ቅዱስ እንደሚያስተምረው ወደ እግዚአብሔር ወይም ወደ ሲኦል ወዲያውኑ ይሄዳል፡፡ መንፈሱና ነፍሱ
ከስጋው ተለይተው መኖራቸውን ሲቀጥሉ አሁን ያለው ስጋው ግን በምድር ይበሰብሳል፡፡
በዘፍጥረት 2፡17 “ነገር ግን መልካምንና ክፉን ከሚያስታውቀው ዛፍ አትብላ፣ ከእርሱ
በበላህ ቀን ሞትን ትሞታለህና” የሚለው ቃል በስጋ ሳይሆን በመንፈስ መሆኑን፤ በመንፈስ
ከእግዚአብሔር መለየታቸውን ያመለክታል፡፡ ያ ህይወትን እና መነቃቃትን የሰጠን፣ የእግዚአብሔር
እስትንፋስ የሆነው መንፈሳችን ከልዕለ ተፈጥሮ በላይ ከሆነው የእግዚአብሔር ሕይወት ተለየ ... ቅዱስ
ከሆነው የእርሱ ፍጹም ህይወት ... መጽሐፍ ቅዱስ “ዞይ” ከሚለው “ከፍጹምነት ወይም የመትረፍረፍ
ህይወት” ተለየ፡፡ ከዚህ በኃላ ሰው መበስበስ ጀመረ፡፡ አሁንም ይንቀሳቀሳል ይሰራል ነገር ግን የሚሰራው
ከእግዚአብሔር ተለይቶ በእራሱ ነበር፡፡ በህይወት ለሚያጋጥሙን ችግሮች ሁሉ ምንጩ ይህ ነው …
የስሜት ውጥረትና ጭንቀቶቻችን ሁሉ ምንጭ ይህ ነው፡፡
ሰው ወደ ክርስቶስ ሲመጣ፣ አዲስ መንፈስ ይሰጠውና “ዳግመኛ” ይወለዳል፣ ይህም ኢየሱስ
በዮሐንስ 3፡5 የተጠቀመበት ቃል ነው፡፡ ሰው ሲወለድ፣ በአካል፣ መንፈስ ነፍስና ስጋ ኖሮት ይወለዳል፤
ዳግመኛ ሲወለድ ደግሞ የክርስቶስን መንፈስ ይቀበላል፡፡ ገላትያ 4፡6 “ልጆችም ስለ ሆናችሁ
እግዚአብሔር አባ አባት ብሎ የሚጮኽ የልጁን መንፈስ በልባችሁ ውስጥ ላከ” ይላል፡፡
እግዚአብሔር የራሱን መንፈስ እንዲሁ በውስጣችን ያስቀምጣልና አሁን አዲስ ህይወት፣ አዲስ
ማንነት፣ ሙሉ በሙሉ በመንፈሳችን ውስጥ አዲስ ሰው ሆነናል ማለት ነው፡፡
ቀሪው የክርስትና ህይወት በመንፈሳችን ውስጥ የሆነውን የተከናወነውን “ማንነት” ነፍሳችን፣
አዕምሮአችን የሚማርበትና የሚለወጥበት ሂደት ነው፡፡ ዋናው እውነት ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ አድርገን
በተቀበልን ጊዜ 1/3ኛው አካላችን የዳነ ወይም የተለወጠ መሆኑ ነው፡፡ መንፈሳችሁ ሙሉ በሙሉ
ተቀይሮአል ከአሁን በኃላ “የዘላለም ህይወት”ን የምትኖሩት በዚሁ በመንፈሳችሁ ነው፡፡ መንፈሳችሁ
ውስጥ አሁን ፍቅር ደስታና ሰላም እንዲሁም የእግዚአብሔር መገኘት አለ፡፡ በመንፈሳችን ጉድለት
ወይም ይህ ይቀራል የምንለው ችግር ብሎ ነገር የለም፡፡ ነገር ግን ይህ መረዳት ሊኖረን ይገባል ለዚህ
ነው የእግዚአብሔርን ቃል ማጥናትና መማር በክርስትና ሕይወታችን ውስጥ የሚያስፈልገን፡፡ ሙሉ
በሙሉ አዲስ ሰው ሆናችኃል ነገር ግን ይህ እውቀት ከሌላችሁ መለወጥ አትችሉም፡፡ በክርስትና
ህይወት ውስጥ በአሸናፊነት ለመውጣት የሚቻለው መንፈስና ህይወት የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል
መረዳት ሥንችል ነው፡፡ ቃሉ ውስጥ ራሳችሁን ፈልጉና እዩ፣ ማን እንደሆናችሁ እግዚአብሔርም
ያደረገላችሁን እዩ፣ በእምነት ተቀበሉ እና እመኑ፡፡
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በክርስቶስ የሆነ ማንነት - ክፍል 1

የደቀ መዝሙር ጥያቄዎች
1.

2ኛ ቆሮንቶስ 5፡17፣ ማንም በክርስቶስ ቢሆን ምን ይሆናል?
2ኛ ቆሮንቶስ 5፡17 - ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው፤ አሮጌው ነገር
አልፎአል፤ እነሆ ሁሉም አዲስ ሆኖአል።

2.

2ኛ ቆሮንቶስ 5፡17፣ አሮጌዎቹ ነገሮች ምን ሆነዋል?

3.

2ኛ ቆሮንቶስ 5፡17፣ አዲስ የሆኑት ነገሮችስ ምንድን ናቸው?

4.

ኤፌሶን 2፡1፣ ዳግመኛ ከመወለዳችሁ ወይም ህይወት ከማግኘታችሁ በፊት ምን ነበራችሁ?
ኤፌሶን 2፡1-5 - በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ፤ [2] በእነርሱም፣ በዚህ ዓለም
እንዳለው ኑሮ፥ በማይታዘዙትም ልጆች ላይ አሁን ለሚሠራው መንፈስ አለቃ እንደ ሆነው
በአየር ላይ ሥልጣን እንዳለው አለቃ ፈቃድ፥ በፊት ተመላለሳችሁባቸው። [3] በእነዚህም
ልጆች መካከል እኛ ሁላችን ደግሞ የሥጋችንንና የልቡናችንን ፈቃድ እያደረግን፣ በሥጋችን
ምኞት በፊት እንኖር ነበርን እንደ ሌሎቹም ደግሞ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበርን። [4] ነገር
ግን እግዚአብሔር በምሕረቱ ባለ ጠጋ ስለ ሆነ፣ [5] ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሣ በበደላችን
ሙታን እንኳ በሆንን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ሕይወት ሰጠን፥ በጸጋ ድናችኋልና፡፡

5.

ኤፌሶን 2፡2፣ እንደማያምን ሰው እንዴት ትኖሩ ነበር?

6.

ኤፌሶን 2፡3-5፣ እግዚአብሔር ባለ ጠጋ (ሃብታም) የሆነው በምንድን ነው?

7.

ኤፌሶን 2፡4-5 እግዚአብሔር ለምን ምህረት ሰጠ?

8.

ኤፌሶን 2፡5፣ ሙታን በነበርን ጊዜ እግዚአብሔር ምን አደረገልን?

9.

ኤፌሶን 2፡5፣ እግዚአብሔር እንዴት ነው ያዳነን?

10. 1ኛ ቆሮንቶስ 6፡9-10፣ ከተዘረዘሩት ውስጥ የሚገናኝ ነገር ይኖራችኃል?
1ኛ ቆሮንቶስ 6፡9-10 - ወይስ ዓመፀኞች የእግዚአብሔርን መንግሥት እንዳይወርሱ
አታውቁምን? አትሳቱ፤ ሴሰኞች ቢሆን ወይም ጣዖትን የሚያመልኩ ወይም አመንዝሮች
ወይም ቀላጮች ወይም ከወንድ ጋር ዝሙት የሚሠሩ [10] ወይም ሌቦች ወይም ገንዘብን
የሚመኙ ወይም ሰካሮች ወይም ተሳዳቢዎች ወይም ነጣቂዎች የእግዚአብሔርን መንግሥት
አይወርሱም።
11. 1ኛ ቆሮንቶስ 6፡11፣ ይህ ነበራችሁ የሚለው ቃል ያለፈ፣ የአሁን፣ ወይስ ወደ ፊት የሚሆንን ያመለክታል?
1ኛ ቆሮንቶስ 6፡11 - ከእናንተም አንዳንዶቹ እንደ እነዚህ ነበራችሁ፤ ነገር ግን በጌታ በኢየሱስ
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ክርስቶስ ስም በአምላካችንም መንፈስ ታጥባችኋል፥ ተቀድሳችኋል፥ ጸድቃችኋል።
12. 1ኛ ሮንቶስ 6፡11፣ ዳግመኛ ስትወለዱ የሚሆኑላችሁ ሶስት ነገሮች ምንድን ናቸው?
13. 1ኛ ቆሮንቶስ 6፡11፣ ይህ ያለፈ፣ የአሁን፣ ወይስ ወደ ፊት የሚሆን ነው?
14. 1ኛ ቆሮንቶስ 6፡17፣ ከጌታ ጋር የሚተባበር ግን ...? ነው፡፡
1ኛ ቆሮንቶስ 6፡17 - ከጌታ ጋር የሚተባበር ግን አንድ መንፈስ ነው።

1-50

በክርስቶስ የሆነ ማንነት - ክፍል 1

ጠቋሚ መልሶች
1.

2ኛ ቆሮንቶስ 5፡17፣ ማንም በክርስቶስ ቢሆን ምን ይሆናል?
አዲስ ፍጥረት፡፡

2.

2ኛ ቆሮንቶስ 5፡17፣ አሮጌዎቹ ነገሮች ምን ሆነዋል?
አልፈዋል፡፡

3.

2ኛ ቆሮንቶስ 5፡17፣ አዲስ የሆኑት ነገሮችስ ምንድን ናቸው?
ሁሉም ነገር፡፡

4.

ኤፌሶን 2፡1፣ ዳግመኛ ከመወለዳችሁ ወይም ህይወት ከማግኘታችሁ በፊት ምን ነበራችሁ?
በበደሌ እና በኃጢአቴ ሙት ነበርኩ፡፡

5.

ኤፌሶን 2፡2፣ እንደማያምን ሰው እንዴት ትኖሩ ነበር?
በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ፣ የዲያብሎስን (በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ) ፈቃድ፣
ባለመታዘዝ መንፈስ እኖር ነበር፡፡

6.

ኤፌሶን 2፡3-5፣ እግዚአብሔር ባለ ጠጋ (ሃብታም) የሆነው በምንድን ነው?
በምህረት፡፡

7.

ኤፌሶን 2፡4-5 እግዚአብሔር ለምን ምህረት ሰጠ?
ለእኛ ካለው ትልቅ ፍቅር የተነሳ፡፡

8.

ኤፌሶን 2፡5፣ ሙታን በነበርን ጊዜ እግዚአብሔር ምን አደረገልን?
ከክርስቶስ ጋር ሕይወትን ሰጠን፡፡

9.

ኤፌሶን 2፡5፣ እግዚአብሔር እንዴት ነው ያዳነን?
በጸጋው፡፡

10. 1ኛ ቆሮንቶስ 6፡9-10፣ ከተዘረዘሩት ውስጥ የሚገናኝ ነገር ይኖራችኃል?
አዎ፡፡
11. 1ኛ ቆሮንቶስ 6፡11፣ ይህ ነበራችሁ የሚለው ቃል ያለፈ፣ የአሁን፣ ወይስ ወደ ፊት የሚሆንን
ያመለክታል?
ያለፈ፡፡
12. 1ኛ ሮንቶስ 6፡11፣ ዳግመኛ ስትወለዱ የሚሆኑላችሁ ሶስት ነገሮች ምንድን ናቸው?
ታጥባችኃል፣ ተቀድሳችኃል፣ ጸድቃችኃል፡፡
13. 1ኛ ቆሮንቶስ 6፡11፣ ይህ ያለፈ፣ የአሁን፣ ወይስ ወደ ፊት የሚሆን ነው?
የአሁኑ፡፡
14. 1ኛ ቆሮንቶስ 6፡17፣ ከጌታ ጋር የሚተባበር ግን ...? ነው፡፡
አንድ መንፈስ ነው፡፡
1-51
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በክርስቶስ የሆነ ማንነት - ክፍል 2
በአንድሩ ዉማክ
ባለፈው ትምህርታችን፣ ዳግመኛ መወለድ ምን ማለት እንደሆነ፣ በመንፈሳችንም ልባችን
መቀየሩን አውርተን ነበር፡፡ 2ኛ ቆሮ 5፡17 “ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው
አሮጌው ነገር አልፎአል እነሆ ሁሉም አዲስ ሆኖአል” የሚለውንም ቃል ተጠቅመን ይህንን እውነት
ለመረዳት ሞክረን ነበር፡፡ ዳግመኛ ስንወለድ በመንፈሳችን ሙሉ በሙሉ ለውጥ ተከናውኗል፣ ይህን
መረዳት የምንችልበት መንገድ ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል መሆኑን አይተናል፡፡ ይህን በውጫዊ ነገሮች
መገንዘብ አንችልም፣ በነፍሳችን ክፍል በስሜታችንም ልንረዳው የምንችለው አይደለም፡፡ ነገር ግን
በመንፈሳችን በኩል ሙሉ በሙሉ ለውጥ ተፈጽሟል፡፡
ሰዎች ኢየሱስን ወደ ህይወታቸው ሲጋብዙ ወይም ኢየሱስን አዳኝ አድርገው ሲቀበሉ
የሚሆኑላቸውን አዳዲስ ነገሮች የሚያሳዩንን ጥቂት ጥቅሶችን ልጠቀም፡፡ ኤፌሶን 4፡24 “እውነትም
በሚሆኑ ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱት”
ይላል፡፡ ሰው ዳግመኛ ሲወለድ፣ መንፈሱ ጻድቅ፣ በእውነትም ቅዱስ ይሆናል፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ ሁለት
አይነት ጽድቅ እንዳለ ይናገራል፡፡
በራሳችሁ ሰርታችሁ የምታገኙት ጽድቅ አለ፣ ይህንንም ከሰዎች ጋር ባላችሁ ግንኙነት
ልትጠቀሙበት የሚገባ ነው፡፡ በአግባቡ ካልኖራችሁና ስራችሁን በአግባቡ ካላከናወናችሁ አለቃችሁ
ሊያባርራቸሁ የትዳር አጋራችሁም ፍች ሊፈጽሙባችሁ ይችላሉ፤ ስለዚህ የግድ የራሳችን ጽድቅ
ያስፈልገናል ማለት ነው፡፡ እግዚአብሔር ግን በውጫዊው ጽድቃችሁ ወይም በሌላ አነጋገር በእናንተ
የጽድቅ ስራ ፈጽሞ አይቀበላችሁም፡፡ እግዚአብሔር የእራሱን ጽድቅ እንዲሁ ሠጥቶአችኋል፡፡
በ2ኛ ቆሮንቶስ 5፡21 እኛ በእርሱ የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ እግዚአብሔር አብ ልጁን
ስለእኛ ኃጢአት አደረገው ይላል፡፡ ስለዚህ ከእኛ የጽድቅ ሥራ ያለፈና እጅግ የላቀ እግዚአብሔር ለእኛ
የሰራው የእግዚአብሔር ጽድቅ አለ፡፡ ይህ የእግዚአብሔር ጽድቅ በክርስቶስ በማመን እንዲሁ የሚገኝ
ጽድቅ ነው፡፡ ይህንን ጽድቅ እንዲሁ ስንቀበል ጻድቅ፣ እውነተኛና ቅዱስ ሆነን ተፈጥረናል፡፡ ወደ ጽድቅ
እያደግን ወይም በኛ በኩል እያሻሻልን የምንሔደው ነገር የለም ወዲያውኑ ጻድቅ ሆነናል፡፡ በቀላል
አገላለጽ በእግዚአብሔር ቀኝ ቆመናል፡፡
እግዚአብሔር በሌላ በምንም ሳይሆን በክርስቶስ ምክንያት በእኛ ደስተኛ ነው፡፡ ለውጥ
የተከናወነው በመንፈሶቻችን ነው፡፡ በጽድቅና እውነተኛ ቅድስና አዲስ ፍጥረት ሆነን ተፈጥረናልና
ፍጹም አዲስ ፍጥረት ነን፡፡ ኤፌሶን 2፡10 “እኛ ፍጥረቱ ነንና፣ እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር
አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን” ይላል፡፡ አሁን
በመንፈሳችን ሙሉና ፍጹም ሆነናል፤ ኃጢአት ወይም ችግር የሚባል ነገር የለም፡፡ አዲስ ፍጥረት
ሆነናል፡፡ ይህንን ኤፌሶን 1፡13 “እናንተም ደግሞ የእውነትን ቃል ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል
ሰምታችሁ ደግሞም በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ”
ሲል ያረጋግጥልናል፡፡
አንዳንድ ሰዎች “አዎ መጀመሪያ ባመንኩ ጊዜ ይቅር እንደተባልኩና እንደነጻሁ አውቃለሁ፡፡ ከዛ
በኃላ ግን ስንት ኃጢአት ሰርቻለሁ፣ እግዚአብሔርንም አስቀይሜዋለሁ” የምትሉ ትኖራላችሁ፡፡ ሆኖም
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ከወደቃችሁም ውድቀታችሁ በስራችሁ፣ በአእምሮአችሁና በስሜታችሁ ክፍል እንጅ መንፈሳችሁ
ኃጢአት አይሰራም፤ ልክ ሴቶች ፍራፍሬዎችን በጠርሙስ ውስጥ አድርገው በተኅዋሲያን ሳይበላሽ
ረጅም ጊዜ እንዲቆይ ኮምጣጤ ወይም ሌላ መከላከያ ፈሳሽ ጨምረው አንደደሚያሽጉት አይነት መንፈሳችን ታሽጓል፡፡ ዳግመኛ ስትወለዱ አዲስ መንፈስ ተቀብላችኃል፣ እግዚአብሔር አትሟችኃልና
ኃጢአት መንፈሳችሁን መድረስ አይችልም፡፡ አዲስ ማንነት አግኝታችኃል፡፡ ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር
ያላችሁ ማንኛውም ግንኙነት አምልኮና ወዳጅነት ሊሆን የሚገባው በመንፈስ ማንነታችሁ እንጅ
በስጋችሁ አይደለም፡፡
በክርስትና ህይወት ውስጥ የምናገኘው ትልቁ ለውጥ ሰዎች ማንነታቸው መለወጡ ወይም
መቀየሩ ነው፡፡ ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖራችሁ ግንኙነት በስሜታችሁ ወይም በሚታየውና በሚዳሰሰው
ሳይሆን እርሱ በሰራላችሁ ስራ በመንፈስ ባገኛችሁት አዲስ ማንነት ሊሆን ይገባል፡፡ ይህም የተፈጸመ
ሥራ ነው፣ ይህ የእግዚአብሔር ሥራ አይዋዥቅም (ወደ ፊት እና ወደ ኃላ አይለዋወጥም)፡፡ በጽድቅ እና
እውነተኛ ቅድስና ተፈጥራችኃል፡፡ ይህም የመንፈሳችሁ ክፍል ነው፡፡ ከእግዚአብሔር ጋር በሚኖራችሁ
ግንኙነት እግዚአብሔርን በመንፈስ እና በእውነት ማምለክ ይኖርባችኃል፡፡ በክርስቶስ በሆነው
ማንነታችሁ ጸንታችሁ ቁሙ፡፡
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የደቀ መዝሙር ጥያቄዎች
1.

1ኛ ቆሮንቶስ 6፡17 አንብቡ፣ ሙሉ ለውጥ የተከናወነው መንፈሳችን ላይ እንደሆነ የምንረዳው
በእግዚአብሔር ቃል ነው፡፡ ይህ ጥቅስ ምን ሆናችሁ ይላል?
1ኛ ቆሮንቶስ 6፡17 - ከጌታ ጋር የሚተባበር ግን አንድ መንፈስ ነው።

2.

ኤፌሶን 3፡17 አንብቡና ክርስቶስ አሁን የት ይኖራል?
ኤፌሶን 3፡17 - በመንፈሱ በውስጥ ሰውነታችሁ በኃይል እንድትጠነክሩ ክርስቶስም በልባችሁ
በእምነት እንዲኖር እንደ ክብሩ ባለ ጠግነት መጠን ይስጣችሁ፤ የእናንተ ሥርና መሠረት
በፍቅር ይጸና ዘንድ፡፡

3.

ኤፌሶን 3፡17 ይህ እንዴት ሆነ?

4.

1ኛ ዮሐንስ 5፡12 ለመዳን ማን ሊኖረን ይገባል?
1ኛ ዮሐንስ 5፡12 - እግዚአብሔርን ማንም ከቶ አላየውም፣ እርስ በርሳችን ብንዋደድ
እግዚአብሔር በእኛ ይኖራል፣ ፍቅሩም በእኛ ፍጹም ሆኖአል፡፡

5.

ቆላስያስ 1፡26-27 ከዘላለምና ከትውልዶች ተደብቆ የነበረው፣ አሁን ግን የታወቀው ምስጢር
ምንድን ነው?
ቆላስያስ 1፡26-27 - ይህም ቃል ከዘላለምና ከትውልዶች ጀምሮ ተሰውሮ የነበረ ምሥጢር
ነው፥ አሁን ግን ለቅዱሳኑ ተገልጦአል። [27] ለእነርሱም እግዚአብሔር በአሕዛብ ዘንድ
ያለው የዚህ ምሥጢር ክብር ባለ ጠግነት ምን እንደ ሆነ ሊያስታውቅ ወደደ:

6.

ኤፌሶን 4፡23-24 በጽድቅና እውነተኛ ቅድስና የተፈጠረው ምንድን ነው?
ኤፌሶን 4፡23-24 - በአእምሮአችሁም መንፈስ ታደሱ [24] ለእውነትም በሚሆኑ ጽድቅና
ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱ።

7.

2ኛ ቆሮንቶስ 5፡21 የማንን ጽድቅ ይዘናል?
2ኛ ቆሮንቶስ 5፡21 - እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት
ያላወቀውን እርሱን ስለ እኛ ኃጢአት አደረገው።

8.

ኤፌሶን 1፡4 አማኝ በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ነው የሚቆመው?
ኤፌሶን 1፡4 - ዓለም ሳይፈጠር፥ በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለን በፍቅር እንሆን ዘንድ
በክርስቶስ መረጠን።

9.

ኤፌሶን 1፡6 እንዴት ነው ተቀባይነት ያገኘነው?
ኤፌሶን 1፡6 - በውድ ልጁም እንዲያው የሰጠን የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ይህን አደረገ።
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ጠቋሚ መልሶች
1.

1ኛ ቆሮ 6፡17 አንብቡ፣ ሙሉ ለውጥ የተከናወነው መንፈሳችን ላይ እንደሆነ የምንረዳው
በእግዚአብሔር ቃል ነው፡፡ ይህ ጥቅስ ምን ሆናችሁ ይላል?
መንፈሶቻችን ከጌታ ጋር አንድ ሆነዋል፡፡

2.

ኤፌሶን 3፡17 አንብቡና ክርስቶስ አሁን የት ይኖራል?
በልባችን፡፡

3.

ኤፌሶን 3፡17 ይህ እንዴት ሆነ?
በእምነት፡፡

4.

1ኛ ዮሐንስ 5፡12 ለመዳን ማን ሊኖረን ይገባል?
ወልድ (ኢየሱስ ክርስቶስ)፡፡

5.

ቆላስያስ 1፡26-27 ከዘላለምና ከትውልዶች ተደብቆ የነበረው፣ አሁን ግን የታወቀው ምስጢር
ምንድን ነው?
የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ በእኛ ዘንድ መሆኑ ነው፡፡

6.

ኤፌሶን 4፡23-24 በጽድቅና እውነተኛ ቅድስና የተፈጠረው ምንድን ነው?
የእኛ አዲሱ ሰው (ዳግመኛ የተወለደው መንፈሳችን)፡፡

7.

2ኛ ቆሮንቶስ 5፡21 የማንን ጽድቅ ይዘናል?
በክርስቶስ የእግዚአብሔርን ጽድቅ፡፡

8.

(ኤፌ 1፡4) አማኝ በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ነው የሚቆመው?
ቅዱስ፣ ነውር የሌለው፡፡

9.

(ኤፌ 1፡6) እንዴት ነው ተቀባይነት ያገኘነው?
በውዱ (በኢየሱስ ክርስቶስ)፡፡
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ክርስቲያን ኃጢአት ሲሰራ ምን ይሆናል?
በዶን ክሮው
ዛሬ ደግሞ “ክርስቲያን ኃጢአት ሲሰራ ምን ይሆናል?” የሚለውን ርዕስ እናያለን፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ
በ1ኛ ዮሐንስ 1:8-9 እንዲህ ይላል - “ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን እውነትም በእኛ
ውስጥ የለም፡፡ በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ከዓመፃም ሁሉ ሊያነፃን
የታመነና ጻድቅ ነው”፡፡ እንደ ክርስቲያን እንቅፋት ሊገጥመን፣ ኃጢአትም ልንሰራ እንችላለን፡፡ ቀድሞ
ከማመናችን በፊት ከነበርንበት ሁኔታ የሚለየን ነገር ቢኖር አሁን አዲስ ተፈጥሮ ያለን መሆኑ ነው፤
ኃጢአትን ማድረግ ያሳቅቀናል፣ ሐዘን ይሆንብናል፡፡ ኃጢአት መሥራት አንፈልግም፣ የጽድቅ ህይወት
መኖር እንፈልጋለን፡፡ ነገር ግን ኃጢአት ብንሰራ ምን እንሆናለን? እንደገና መዳን ያስፈልገናል? መጽሐፍ
ቅዱስስ ይህን ያስተምራል? በዚህ ዓይነት ምንም ዋስትና የለንም ማለት ነው፤ እንዲያውም በዓለም
ካሉት ይልቅ ኪሳራ በሆነብን ነበር፡፡ ምክንያቱም በዓለም ያሉት በህይወታቸው ስለ ኃጢአት የሚወቅስ
ህሊና የላቸውምና፡፡ እንደ አማኝ ኃጢአት የእኛ ዋና ትኩረት ሊሆን እይገባም፡፡ በዕብራውያን 10፡2
አገላለጽ በኢየሱስ መስዋዕትነት አማካኝነት አማኞች ምንም ዓይነት የኃጢአት እውቀት የላቸውም፡፡
በሌላ አነጋገር የህይወት ትኩረታችን ኃጢአት ሊሆን አይገባም፤ ትኩረታችን እግዚአብሔር ሊሆን
ይገባል፡፡
ሮሜ 4፡2 – “አብርሃም በሥራ ጸድቆ (ጻድቅ ተብሎ) ቢሆን የሚመካበት አለውና፣ ነገር
ግን በእግዚአብሔር ዘንድ አይደለም” ይላል (ቅንፍ ከራሴ ነው)፡፡ መዳን በስራችን፣ በምግባራችን
ወይም በጥረታችን ቢሆንስ ኖሮ በራሳችን በተመካንና በሥራችን በተመጻደቅን ለዘላለም ስንኖርም
በኩራት - “ጌታ ሆይ አንተ በመስቀል ላይ ስራ እንደሰራህ አውቃለሁ፣ እኔ የሰራሁት ስራ ደግሞ የሚደንቅ
ነው” እንል ነበር፡፡ ነገር ግን አይደለም፡፡ እግዚአብሔር መዳንን በልጁ በኢየሱስ በማመን አድርጎታልና
ልንኮራበት የሚያስችለን ሥራ ምንም የለንም፡፡ ኩራትም ሆነ ትምክህት በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው
(ሮሜ 3፡27)፡፡ “የዘላለም ህይወት ስጦታ” ስጦታ ነውና በኛ ልፋት የሚገኝ አይደለም (ሮሜ 6፡23)፡፡
ሮሜ 4፡2 አብርሃም በሥራ ጸድቆ ቢሆን ኖሮ የሚመካበት አለው ይላል ነገር ግን እንደዛ
አይደለም፡፡ ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ቃል፣ ሰው የሚድነው በምንድን ነው? በየቀኑ በሚያስመዘግበው
መልካም ውጤት? በሥራው? በምግባሩ? አብርሃም ጽድቅ ሆኖ የተቆጠረለት በምንድን ነው?
በመልካምነቱ ነው? ወይስ እንዲሁ እምነቱን በእግዚአብሔር ላይ በመጣልና በእግዚአብሔር በማመን
ነው? መጽሐፍ ቅዱስ በሮሜ 4፡3 – “አብርሃምም አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት” ይላል፡፡
ታዲያ እኔን አሁን ያጸናኝና ያቆመኝ፣ ብሳሳትም፣ ኃጢአት ብሰራም፣ እንዳልጠፋ የሚጠብቀኝ
ምንድን ነው? ይህ የሆነው ኢየሱስ በመስቀል ላይ ኃጢአቴን እንደወሰደልኝና እንዳስወገደልኝ (እንጅ
በራሴ ሥራ እንዳልሆነ) በማመንና በእርሱም ያለኝ እምነት በእግዚአብሔር ፊት ጽድቅ ሆኖ እንደተቆጠረልኝ
በማመን ነው፡፡
ሮሜ 4፡6 – “እንደዚህ ዳዊት ደግሞ እግዚአብሔር ያለሥራ ጽድቅን ስለሚቆጥረለት
ስለሰው ብጽዕና ይናገራል” ይላል፡፡ ዳዊት በብሉይ ኪዳን ዘመን ሆኖ እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን፣
ያለ ሰው ሥራ ጽድቅን የሚቆጥርበት ዘመን ይመጣል ሲል ተናገረ፡፡ በቁጥር 7 እንዲህ አለ “ዓመጻቸው የተሰረየላቸው፣ ኃጢአታቸውም የተከደነላቸው ብጹዓን ናቸው” ማሰሪያው ደግሞ
ቀጣዩ ቃል ነው፤ “ጌታ ኃጢአቱን የማይቆጥርበት ሰው ብፁዕ ነው (ሮሜ 4፡8)፡፡ አንዳንዴ
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ክርስቲያን ኃጢአት ሲሰራ ምን ይሆናል?
የሚቆጠርበት፣ አንዳንዴም ምናልባት የማይቆጠርበት አይልም፡፡ “ጌታ ኃጢአቱን የማይቆጥርበት ሰው
ብፁዕ ነው” ይላል፡፡ አንዳንድ ጊዜ ወይም አልፎ አልፎ የማይቆጥርበት አይደለም፡፡ ነገር ግን እንዲሁ
“የማይቆጥርበት” ይላልና መቼም በምንም ሁኔታ እንደማይቆጥርበት እንገነዘባለን፡፡ የአዲስ ኪዳን
የምስራች ይህ ነው፡፡ ዕብራውያን 10፡16 – “በልባቸው ህጌን አኖራለሁ በልቡናቸውም እጽፈዋለሁ”
ይላል፡፡ የዚህ ጽሁፍ ሥምምነት ቀሪው ክፍልም በቁጥር 17 እንደዚህ ይላል፡- “ኃጢአታቸውንና
ዓመፃቸውንም ደግሜ አላስብም”፡፡
ኃጢአት ሰርታችሁ ለንስሐ እንኳን ጊዜ ባላገኛችሁበት ሁኔታ ውስጥ ብትሆኑ እንኳን በጽድቅ
በእግዚአብሔር ቀኝ እንድትቆሙ የሚያደርጋችሁ በምን ሁኔታ ይመስላችኃል? አዎ! በኢየሱስ ክርስቶስ
ባላችሁ እምነት ነው፡፡ ስሙ ኢየሱስ ነው እርሱ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋል (ማቴዎስ 1፡21) ፡፡
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ትምህርት 11

የደቀ መዝሙር ጥያቄዎች
1.

ሮሜ 4፡5 አንብቡና እግዚአብሔር ... ? አይነት ሰዎችን ያጸድቃል።
ሮሜ 4፡5 “ነገር ግን ለማይሠራ፥ ኃጢአተኛውንም በሚያደድቅ ለሚያምን ሰው እምነቱ
ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርለታል”።

2.

ምንድን ነው የተቆጠረለትብሔር ድሮ አብርሃም ያልነበረውን አንድ ነገር በማመኑ ቆጥሮለታል፡፡
ምንድን ነው የተቆጠረለት?
ሮሜ 4:2-3 ̎አብርሃም በሥራ ጸድቆ ቢሆን የሚመካበት አለውና፥ ነገር ግን በእግዚአብሔር
ዘንድ አይደለም። [3] መጽሐፍስ ምን አለ? አብርሃምም እግዚአብሔርን አመነ ጽድቅም
ሆኖ ተቈጠረለት”።

3.

ሮሜ 4፡6 እንደ አብርሃም ብናምን እግዚአብሔር ምን ይቆጥርልናል?
ሮሜ 4:6 እንደዚህ ዳዊት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ሥራ ጽድቅን ስለሚቆጥርለት ስለ
ሰው ብፅዕና ይናገራል እንዲህ ሲል።

4.

ሮሜ 4፡6 አግዚአብሔር ለአንድ ሰው ጽድቅን የሚቆጥርለት፡
1] እንደ ሥራው።
2] ከሥራው ውጭ።
3] እንደ መልካምነታቸው።

5.

ዕብራውያን 10፡14 ላመኑ እግዚአብሔር ጽድቅን ለምን ያህል ጊዜ ይቆጥርላቸዋል?
ዕብራውያን 10፡14 አንድ ጊዜ በማቅረብ የሚቀደሱትን የዘላለም ፍጹማን አድርጎአቸዋልና።

6.

ሮሜ 5፡17 ጽድቅ የምንቀበለው፣
1] በልፋታችን።
2] በስጦታ።
3] ሰርተን።
ሮሜ 5፡17 በአንዱም በደል ሞት በአንዱ በኩል ከነገሠ፥ ይልቁን የጸጋን ብዛትና የጽድቅን
ስጦታ ብዛት የሚቀበሉ በአንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሕይወት ይነግሣሉ።

7.

ስጦታ የሚለው ቃል ምን ያመለክታል?

8.

ኢየሱስን የግል አዳኝ በማድረጋችሁ፣ እስከመጨረሻው የት እንደሚያደርሳችሁ ታምናላችሁ፣
1] ቤተ ክርስቲያን።
2] ሰማይ።
3] ሩሲያ።
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ክርስቲያን ኃጢአት ሲሰራ ምን ይሆናል?

ጠቋሚ መልሶች
1.

ሮሜ 4፡5 አንብቡና እግዚአብሔር ...? አይነት ሰዎችን ያጸድቃል?
ኃጢአተኞችን፡፡

2.

ሮሜ 4፡2-3 እግዚአብሔር ድሮ አብርሃም ያልነበረውን አንድ ነገር በማመኑ ቆጥሮለታል፡፡
ምንድነው የቆጠረለት?
ጽድቅ ወይም በእግዚአብሔር ቀኝ የሚቆምበትን፡፡

3.

ሮሜ 4፡6 እንደ አብርሃም ብናምን እግዚአብሔር ምን ይቆጥርልናል?
ጽድቅ ወይም በእግዚአብሔር ቀኝ የምንቆምበትን፡፡

4.

ሮሜ 4፡6 አግዚአብሔር ለአንድ ሰው ጽድቅን የሚቆጥርለት፡2] ከሥራው ውጭ፡፡

5.

ዕብራውያን 10፡14 ላመኑ እግዚአብሔር ጽድቅን ለምን ያህል ጊዜ ይቆጥርላቸዋል?
ለዘላለም፡፡

6.

ሮሜ 5፡17 ጽድቅ የምንቀበለው፣
2] በስጦታ፡፡

7.

ስጦታ የሚለው ቃል ምን ያመለክታል?
በነጻ የተሰጠን ነገር፣ ለተቀባዩ ምንም ወጭ የማያስወጣን፡፡

8.

ኢየሱስን የግል አዳኝ በማድረጋችሁ፣ እስከመጨረሻው የት እንደሚያደርሳችሁ ታምናላችሁ፣
2] ሰማይ፡፡
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ትምህርት 12

የእግዚአብሔር ቃል ሐቀኛነት
በአንድሩ ዉማክ
የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 የእግዚአብሔርን ቃል ሐቀኛነት እና ሙሉነት፣ ሃይሉን፣ ውስጡ
ያለውን እምነት የሚያሳይ ድንቅ ምዕራፍ ነው፡፡ በዚህች አንድ ቀን ውስጥ ከአስር ያላነሱ ምሳሌዎችን
ያስተማረ ሲሆን ሁሉንም ለማየት ማርቆስ (4)ን ከማቴዎስ 13 እና ሉቃስ 8 ጋር ማነፃፀር ያስፈልጋል፡፡
ከምሳሌዎቹ መካከል አንዱ “የዘሪው ምሳሌ” ሲሆን ማርቆስ 4፡26 እንዲህ ይላል፡- “እርሱም አለ፡፡
በምድር ዘርን አንደሚዘራ ሰው የእግዚአብሔር መንግስት እንደዚህ ናት”፡፡ ቀደም ሲል በቁጥር
14 ዘሩ የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ የነገረንን እናስታውሳለን፡፡ እግዚአብሔር ስለ እርሻ ሊያስተምረን
ወይም ስለ ግብርና እየነገረን ሳይሆን ይልቁንም መንፈሳዊውን እውነት በዚህ አለም በምናውቀው ነገር፤
ሰዎች ሁሉ በሚያውቁትና ዘወትር በሚኖሩበት ሙያ፣ በሚገባን ግልጽና ቀላል ምሳሌ ያስረዳናል፡፡
ቁጥር 27 እንዲህ ይላል - “ሌሊትና ቀን ይነሳልም እርሱም እንዴት እንደሚሆን ሳያውቅ ዘሩ
ይበቅላል፣ ያድግማል” አሁን ይህ እንደሚያስፈልገን አምናለሁ፡፡ ገበሬው ወይም ዘሪው በትክክል
መረዳት አይችልም ይላል፡፡ ይህ እንዴት እንደሚሆን የሚያውቀው ነገር የለም፡፡
አንዳንድ ሰዎች “የምትለው ነገር አይገባኝም፣ መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብ ብቻ እንዴት የእግዚአብሔር
ቃል ሊለውጠኝና የራሱን ህይወት ሊሰጠኝ ይችላል?” ብለው ይጠይቃሉ፡፡ እኔም እንዴት የሚለውን
አላውቅም፡፡ ነገር ግን እንደሚሰራ አውቃለሁ፡፡ አንዲት የበቆሎ ዘር መሬት ውስጥ ተቀብራ፣ እንዴት በቅላ፣
መጀመሪያ ቡቃያ ከዛም የበቆሎ ራስ፣ በመጨረሻም ሙሉ ሰብል እንደምትሆን ማንም አያውቅም፤ ነገር ግን
ሆኖ አይተናል፣ ዘርተን ምርት እያፈስን ነው፣ አሁንም፡፡ እንደዚሁ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል በማንበብ
ልባችንን እንዲሞላ ስናደርግ ማንነታችንን፣ ልማዳችንን፣ አስተሳሰባችንን ይቀይራል፡፡
ቁጥር 28 “ምድሪቱም አውቃ በመጀመሪያ ቡቃያ፣ ኃላም ዛላ፣ ኃላም በዛላው ፍጹም
ሰብል ታፈራለች”፡፡ ምድር ዘር ተቀብላ፣ አብቅላ ህይወት እንድትሰጥ ሆና ነው የተሰራችው፡፡ እንዲሁ
በተመሳሳይ ልባችንም የተሰራው ለእግዚአብሔር ቃል ነው፡፡ የእግዚአብሔር ቃል በልባችን እንዲቀመጥ
ሆኖ ተሰርቷል፡፡ መጽሐፍ ቅዱሳችን ሸጉጠን በመያዝ፣ የቡና ጠረጴዛችን ላይ በማስቀመጥ ወይም
ተሸክመን በመዞር የሚመጣ ለውጥ የለም፡፡ ለህይወት የሚያስፈልጋችሁን ሃይል አይሰጣችሁም፡፡ ነገር
ግን ቃሉን ወስደን ዘር ልናደርገውና ልባችን ውስጥ ልንተክለው ይገባል፡፡ ይህን ስናደርግ ልባችን ፍሬ
ሊያፈራ የተዘጋጀ፣ የተሰራ፣ የተፈጠረ ነውና በእራሱ ፍሬ ያፈራል፡፡ ወዲያውኑ ነገሮች በህይወታችን ሙሉ
በሙሉ እንዲቀየሩ ያደርጋል፡፡ ቃሉ በመቀጠል - “በመጀመሪያ ቡቃያ፣ ኃላም ዛላ ኃላም በዛላው
ፍጹም ሰብል” ይላል፡፡ ይህ የሚያሳየን ዘሩ ለማፍራት ብሎም ለመብሰል የሚያልፍባቸውን ደረጃዎች
ነው፡፡ ብዙ ጊዜ ሰዎች ወደ እኔ ይመጡና እግዚአብሔር አንድ መልካም ነገር እንደሚያደርግላቸው
እንደሚያምኑ ይገልጹሉኛል፣ መልካሙን ነገር እኔም የምስማማበት ዓይነት ቢሆንም ነገር ግን ምንም
ሥራ ሰርተው የማያውቁ ከሆነ፣ አንድም ሰው እንኳን ወደ ጌታ ያላመጡ ሰዎች ከሆኑ በቀጣዮቹ ሳምንታት
የቴሌቪዥን ወይም የሬዲዮ የወንጌል አገልግሎት ሊኖራቸው እንደማይችል አረጋግጥላችኃለሁ፡፡
ነገሮችን ደረጃ በደረጃ መስራት ይኖርባችኃል፡፡ ከእግዚአብሔር የምንቀበልባቸው ደረጃዎች እንዳሉ
ምሳሌው ያስረዳል፡፡ በቅድሚያ መጀመር አለብን፤ ከዛም ተስፋ ማድረግ፤ በመቀጠልም እምነት፣ ከዚህም
በኃላ ውጤት እናያለን፡፡ ሁሌም ወደ ድል አድራጊነት ለመድረስ የምንጓዝባቸው መንገዶችና የምናሳልፋቸው
ደረጃዎች አሉ፡፡ ማንም ከዜሮ ተነስቶ አንድ ሽህ ኪሎሜትር ላይ አይደርስም፡፡ የእግዚአብሔርን ቃል
በሙሉ በአንዴ ለማወቅ ቅናት ቢኖረንም እንኳ እንደዚህ ግን አይሰራም፡፡ የእግዚአብሔር ቃል እንደ ዘር
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የእግዚአብሔር ቃል ሐቀኛነት
የሚሰራ መሆኑን ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ያስተምረናል፡፡ ቃሉ በልባችን ተዘርቶ መብቀልና ደረጃ በደረጃ
ማደግ ይኖርበታል፤ መጀመሪያ ቡቃያ፣ ኃላም ዛላ፣ ኃላም በዘላው ሠብል፡፡ በመቀጠል ቃሉ እንዲህ ይላል “ፍሬ ግን ሲበስል መከር ደርሶአልና ወዲያውኑ ማጭድ ይልካል”፡፡ ደረጃዎቹ ይኑሩ እንጅ በመጨረሻ
ፍሬያማና ምርታማ የምንሆንበት ጊዜ እንዳለ እንረዳለን፡፡
አሁን የምሳሌውን ማጠቃለያ በቁጥር 35 እንመልከት፡፡ “በዚያም ቀን በመሸ ጊዜ ወደ ማዶ
እንሻገር አላቸው”፡፡ አስተውሉ ቀኑን ሙሉ ኢየሱስ ስለ ቃሉ ሃይል እንደ ዘር መሆኑን የእግዚአብሔር
የሆነው ህይወት ወደ ህይወታችን እንዴት እንደሚመጣ ከአስር በማያንሱ ምሳሌዎች ካስተማራቸው በኃላ
ቀላል ሙከራ ሰጣቸው “ወደ ማዶ እንሻገር አላቸው”፡፡ “ጀልባ ውስጥ እንግባና ሐይቁ መካከል ድረስ
ሄደን እንሰምጣለን” አላላቸውም ነገር ግን “ወደ ማዶ እንሻገር” አላቸው፡፡ ይህንን ብሎም ጀልባ ውስጥ
ገብቶ ተኛ፡፡ ታሪኩ ሲቀጥል ከባድ ማዕበል እንደተነሳ እና ጀልባዋንም ውሃ እንደሞላት ይናገራል፡፡ ይህች
ጀልባ ከታች ኢየሱስ ርጥበት ሳይነካው የሚተኛበት የውስጥ ክፍልፋዩችና እላይ የመቆጣጠሪያ ደርዝ
ያላት ዘመናዊ የመንገደኛ ጀልባ እንዳልሆነች ልብ በሉ፡፡ ክፍት ጀልባ ናትና ጀልባዋ በተናጠች ቁጥር
ኢየሱስም በውሃ እየራሰ ነበር፡፡ ይህን ማወቅ የሚያስፈልገን ኢየሱስ እየሆነ ያለውን ነገር ያውቅ እንደነበር
እያወቀም ቢሆን መተኛት ይፈልግ እንደነበር ለማስረዳት ነው፡፡ ደቀ መዛሙርቱ ግን ተበሳጭተው ወደ
እርሱ መጡና እንዲህ አሉ “ጌታ ሆይ ስንጠፋ አይገድህምን?” በሌላ አነጋገር - አንድ ነገር አድርግ፣ እቃ
ያዝና ውሃውን ወደ ውጭ ቅዳ፣ ወይም ቅዘፍ፣ ብቻ አንድ ነገር አድርግ እንደማለት ነበር፡፡
ብዙ ጊዜ፣ በዚህ ዘመንም ቢሆን ሰዎች በተመሳሳይ - “እግዚአብሔር ሆይ ለምን አንድ ነገር
አላደረግክም?” ይላሉ፡፡ እግዚአብሔር አንድ ነገር አድርጓል እርሱም የሚያስፈልገንን ሁሉ በልጁ
በጌታ በኢየሱስ ቤዛነት በኩል መስጠቱ ነው፤ ቃሉን ልኮ የሚያስፈልገንን ዘር ሁሉ እንዲያው ሰጥቶናል፡
፡ ዘሩን ወስደን በልባችን መዝራት የእኛ ድርሻ ነው፡፡ እርሱ ቃሉን ሰጥቶናል፣ ቃሉ ዘር ሆኖ በልባችን
ውስጥ እንዲበቅል ደጋግመን በጥሞና በማንበብና በማሰላሰል ህይወት ሆኖ እንዲገለጥ መስራት የእኛ
ኃላፊነት ነው፡፡ ደቀ መዛሙርቱ ግን ኢየሱስን ቀስቅሰው “አንድ ነገር አድርግ” አሉት፣ እርሱም ተነሳና
ነፋሱንና ወጀቡን ገሰጸው ታላቅ ጸጥታም ሆነ፡፡ እነርሱንም “ለምን እነደዚህ ፈራችሁ፣ እንዴትስ እምነት
የላችሁም?” አላቸው እንጅ “ጎበዝ ይቅርታ አንድ ነገር ማድረግ ነበረብኝ” አላላቸውም ሙከራውን
ወድቀዋልና፡፡ የእርሱ ድርሻ ቃሉን ማስተማርና በቃሉ መሰረት የተሰጣቸውን ተስፋ መግለጥ ነው፡፡
የእነርሱ ድርሻ ደግሞ ቃሉን ወስደው የተሰጣቸውን ተስፋ ማመን ነው፡፡ እግዚአብሔር ኢየሱስን ወደ
ምድር ሲልከው የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ አሟልቶ ነው፡፡ በምድር ላይ በየትኛውም መስክ የተከናወነ
ህይወት ይኖራችሁ ዘንድ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ዘር አድርጎ በቃሉ በኩል ልኳል፡፡ ማድረግ ያለባችሁ
ደጋግሞ በእርጋታ በማንበብ በማሰላሰልና በማስተዋል፣ በመረዳት የቃሉን ዘር በልባችሁ ውስጥ ስር
ሰዶ እንዲያድግ ማድረግ ነው፡፡ ይህን ስታደርጉ፣ በህይወታችሁ ማዕበልና ወጀቡን ጸጥ እንዲል
የምታደርጉበትን ሃይል ታገኛላችሁ፡፡
በእኔ እምነት እግዚአብሔር የሚፈልገው ደቀ መዛሙርቱ በዛች ቀን ያስተማራቸውን ትምህርት
አስታውሰው “በቃ ወዳ ማዶ እንሻገር” እንዲሉ ነበር፡፡ እንዲህ ማለት ይችሉ ነበር - “እርሱ ዛሬ
እንዳስተማረን ይህ የተስፋ ቃል ነው፡፡ እርሱም አለማትን የፈጠረ ነውና ወደ ማዶ እንሻገር ነው እንጅ
መሃል ላይ ደርሳችሁ በወጀብ ትጠፋላችሁ አላለንም” ብለው ይህን ቃል በመውሰድ በእምነት ቃል
ማዕበልና ወጀቡን በእምነት መገሰጽ ነበረባቸው፡፡ ኢየሱስ በቀጥታ የተናገረው ይህንን ነው - “አንተ
እምነት የጎደለህ ለምን ትጠራጠራለህ?” ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ - የእግዚአብሔርን ቃል አምነን
በእምነት መፈጸም አለብን፡፡
1-61

ትምህርት 12

የደቀ መዝሙር ጥያቄዎች
1.

ማቴዎስ 13፡19 - ቃሉን በማስተዋል በልባችን ካልተከልን፣ ቃሉ ምን ይሆናል?
ማቴዎስ 13፡19 የመንግሥትን ቃል ሰምቶ በማያስተውል ሁሉ፥ ክፉው ይመጣል፥ በልቡ
የተዘራውንም ይነጥቃል፤ በመንገድ ዳር የተዘራው ይህ ነው።

2.

ኢያሱ 1፡8 - ቃሉን መቸ ወይም በምን ጊዜ ልናስበውና ልናሰላስለው ይገባል?
ኢያሱ 1፡8 የዚህ ሕግ መጽሐፍ ከአፍህ አይለይ፥ ነገር ግን የተጻፈበትን ሁሉ ትጠብቅና
ታደርግ ዘንድ በቀንም በሌሊትም አስበው፤ የዚያን ጊዜም መንገድህ ይቀናልሃል
ይከናወንልሃልም።

3.

ዮሃንስ 6፡63 - በዚህ ቃል መሠረት የእግዚአብሔር ቃል ...? ነው::
ዮሐንስ 6፡63 ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው፤ ሥጋ ምንም አይጠቅምም፤ እኔ የነገርኋችሁ
ቃል መንፈስ ነው ሕይወትም ነው።

4.

ማቴዎስ 4፡4 - የሰው ልጅ በእንጀራ ብቻ ሳይሆን በ ...? ሊኖር ይገባል::
ማቴዎስ 4፡4 እርሱም መልሶ። ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ
ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፎአል አለው።

5.

ኤፌሶን 6፡17 - የእግዚአብሔር ቃል ከምን አይነት የጦር መሳሪያ ጋር ይመሳሰላል?
ኤፌሶን 6፡17 የመዳንንም ራስ ቁር የመንፈስንም ሰይፍ ያዙ እርሱም የእግዚአብሔር ቃል
ነው።

6.

ሰይፍ ጠላት ላይ ጉዳት ማድረስ ይችላል?

7.

ሮሜ 8፡6 - ለእግዚአብሔር ቃል በህይወታችን ትክክለኛውን ቦታ ስንሰጠው ...? ይሆንልናል::
ሮሜ 8፡6 ስለ ሥጋ ማሰብ ሞት ነውና፥ ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ሕይወትና ሰላም ነው።

8.

2 ቆሮንቶስ 3፡18 - ትኩረት የሰጠነውና የፈቀድነው ነገር በህይወታችን ይሆናል፡፡ ትኩረታችን ምን
ላይ ልናደርግ ይገባል?
2 ቆሮንቶስ 3፡18 እኛም ሁላችን በመጋረጃ በማይከደን ፊት የጌታን ክብር እንደ መስተዋት
እያብለጨለጭን መንፈስ ከሚሆን ጌታ እንደሚደረግ ያን መልክ እንመስል ዘንድ ከክብር
ወደ ክብር እንለወጣለን።

1-62

የእግዚአብሔር ቃል ሐቀኛነት

ጠቋሚ መልሶች
1.

ማቴዎስ 13፡19 - ቃሉን በማስተዋል በልባችን ካልተከልን፣ ቃሉ ምን ይሆናል?
ክፉው ይመጣል የተዘራውንም ይነጥቃል በህይወታችንም ውጤት እንዳያመጣ ያደርጋል፡፡

2.

ኢያሱ 1፡8 - ቃሉን መቸ፣ ወይም በምን ጊዜ ልናስበውና ልናሰላስለው ይገባል?
በቀን እና በሌሊት፡፡

3.

ዮሃንስ 6፡63 - በዚህ ቃል መሠረት የእግዚአብሔር ቃል ...? ነው::
መንፈስ እና ሕይወት፡፡

4.

ማቴዎስ 4፡4 - የሰው ልጅ በእንጀራ ብቻ ሳይሆን በ ...? ሊኖር ይገባል::
ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል ሁሉ፡፡

5.

ኤፌሶን 6፡17 - የእግዚአብሔር ቃል ከምን አይነት የጦር መሳሪያ ጋር ይመሳሰላል?
ከ ሰይፍ፡፡

6.

ሰይፍ ጠላት ላይ ጉዳት ማድረስ ይችላል?
አዎ፡፡

7.

ሮሜ 8፡6 - ለእግዚአብሔር ቃል በህይወታችን ትክክለኛውን ቦታ ስንሰጠው ...? ይሆንልናል::
ሕይወት እና ሰላም፡፡

8.

2 ቆሮ 3፡18 - ትኩረት የሰጠነውና የፈቀድነው ነገር በህይወታችን ይሆናል፡፡ ትኩረታችን ምን ላይ
ልናደርግ ይገባል?
ጌታን እና ክብሩን፡፡
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በአንድሩ ዉማክ
ዛሬ ደግሞ አግዚአብሔር በህይወቴ ካደረጋቸው እጅግ ጠቃሚ ነገሮች ውስጥ አንዱን
አካፍላችኃለሁ፡፡ ሰዎች ማንኛውንም በህይወት የሚያጋጥማቸውን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር
ይቆጣጠራል፣ ከእግዚአብሔር ነው ብለው የሚያምኑ ይመስላል፡፡ ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ እግዚአብሔር
ከሁሉም በላይ ስለሆነ፣ ሁሉን ማድረግ የሚችልና ኃያል በመሆኑ በህይወታቸው የሚያጋጥማቸውን
ነገር ሁሉ ይቆጣጠራል ከሚል ሃሳብ የተነሳ ነው፡፡ አማኝ ያልሆኑ ሰዎች እንኳን ይህንን ያምናሉ፡፡ በብዙ
ክርስቲያኖች ህይወት ውስጥ ስር በመስደዱ እንደ አንድ ትምህርት ተቆጥሮ ብዙዎች ያስተጋቡታል፣
ይኖሩበታል፡፡ የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምረን ግን በተቃራኒው ነው ብዬ አምናለሁ፣ ለእናንተም
ይህን መማር እጅግ ይጠቅማችኃል፡፡ ያዕቆብ 1፡13-17 “ማንም ሲፈተን በእግዚአብሔር እፈተናለሁ
አይበል፣ አግዚአብሔር በክፉ አይፈተንምና፤ እርሱ ራሱስ ማንንም አይፈትንም፡፡ ነገር ግን
እያንዳንዱ በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል ይፈተናል፡፡ ከዚህ በኃላ ምኞት ፀንሳ ኃጢአትን
ትወልዳለች ፣ ኃጢአትም ካደገች በኃላ ሞትን ትወልዳለች፡፡ የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ
አትሳቱ፡፡ በጎ ስጦታ ፍጹምም በረከት ሁሉ ከላይ ናቸው፡፡ መለወጥም በእርሱ ዘንድ ከሌለ
ከብርሃናት አባት ይወርዳሉ” ይላል፡፡
እነዚህ ቃላት እግዚአብሔር የመልካም ነገሮች ደራሲ መሆኑን በግልጽ ያስረዳሉ፡፡ ኢየሱስ
በዮሐንስ 10፡10 – “ሌባው ሊሰርቅና ሊያርድ ሊያጠፋም እንጅ ስለ ሌላ አይመጣም፤ እኔ
ህይወት እንዲሆንላቸው እንዲበዛላቸውም መጣሁ” ይላል፡፡ ስለዚህ መልካም ከሆነ
ከእግዚአብሔር ክፉ ከሆነ ደግሞ ከዲያብሎስ ነው፡፡ ይህ እንግዲህ ቀላል መረዳት ነው፡፡ ሆኖም ይህን
መረዳት እጅግ ጠቃሚ መሆኑን የምናውቀው አሁንም የያዕቆብን መልዕክት መገንዘብ ስንችል ነው፣
እንደዚህ ይላል፡- ያዕቆብ 4፡7 “እንግዲህ ለእግዚአብሔር ተገዙ፤ ዲያብሎስን ግን ተቃወሙ
ከእናንተም ይሸሻል”፡፡ በዚህ ቃል መሰረት ራሳችን ለእግዚአብሔር ማቅረብ ወይም ፈቃዳችንን
ለእግዚአብሔር ማስገዛት እና ዲያብሎስን ግን መቃወም እንዳለብን እንረዳለን፡፡ መቃወም ማለት
በጽኑ መዋጋት ማለት ነው፡፡
እንግዲህ ሰዎች በህይወት የሚያጋጥማቸው ሁሉ ለምሳሌ፡- ህመም፣ ኪሳራ፣ ከሥራ መሰናበት፣
የልጆች አስቸጋሪነት፣ የትዳር ፍች ከእግዚአብሔር ነው ብለው ካመኑ፣ ምንም ምላሽ መስጠት
የማይችሉ ይሆናሉ፡፡ እግዚአብሔር የነገሮች ሁሉ ደራሲ ነው ብለው ይህንንም በእርግጠኝነት እንደ
ቅጣት እና እነርሱን ለማስተማርና ለማረም ያደረገው ነው ብለው ካመኑ፣ ችግሮችን ለማስወገድ ሲሞክሩ
እርሱን መቃወም ይሆንባቸዋል ማለት ነው፡፡ ነገር ግን ያዕቆብ 4፡7 ዲያብሎስን ተቃወሙ ከእናንተም
ይሸሻል፤ ለእግዚአብሔርም ተገዙ ይላል፡፡ ይህም ከፊሎቹ ነገሮች ከእግዚአብሔር ከፊሎቹ ደግሞ
ከዲያብሎስ መሆናቸውን ያሳየናል፡፡ በዚህች አለም የክፉ ሃይል አለ፤ ሁሉም በህይወታችን
የሚያጋጥሙን ነገሮች ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደሉም፡፡ ይህን ካልተረዳችሁ እራሳችሁን ለዲያብሎስ
ልታዝገዙና በእርግጥም ሃይል ሰጥታችሁት ልትገኙ ትችላላችሁ፡፡
እዚህ ላይ ብዙ ጊዜ ያለአግባብ ጥቅም ላይ ሲውል የሚስተዋለውን አንድ ስንኝ ከሮሜ መጽሐፍ
ላቀርብላችሁ እፈልጋለሁ፡፡ አማኝ ያልሆኑ ሰዎች የቀብር ስነስርዓት ሄጄ አውቃለሁ፣ ስለ እግዚአብሔር
ምንም የሚያውቁት ነገር የለም፣ ቤተ ክርስቲያንም ሄደው አያውቁም፣ ከእግዚአብሔር ቃል የሚያውቁት
ምንም ጥቅስ ባይኖርም ይህን በሮሜ መጽሐፍ ያለውን ጥቅስ ግን ያውቁታል፡፡ ሮሜ 8፡28 እንዲህ
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ይላል ፡- “እግዚአብሔርንም ለሚወዱት እንደ አሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ
እናውቃለን”፡፡ ይህ ቃል በህይወት የሚያጋጥማችሁ ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው፤ ይህንንም በሆነ
መንገድ እርሱ ለበጎ ያደርገዋል የሚል ትርጉም እንዲይዝ ሲደረግ ይስተዋላል፡፡ አንድ ቀን፣ ወንድ እና
ሴት ሁለት ወጣቶች አልኮልና አደንዛዥ ዕጽ ቀላቅለው ከወሰዱ በኃላ ወደ መኪናቸው በመግባት
በሚያንሸራትት መንገድ ላይ በፍጥነት ሲያሽከረክሩ ከስልክ እንጨት ጋር ተጋጭተው በመሞታቸው
በልጆቹ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ተገኝቼ ነበር፡፡ ሰባኪው ይህንን ጥቅስ በመጥቀስ “ነገር ሁሉ ለበጎ
እንዲደረግ እናውቃለን” እናም እግዚአብሔር ይህን ያደረገበት አላማ አለው፣ አለ፡፡ እነዚያን ታዳጊዎች
እግዚአብሔር አልገደላቸውም፣ ሰይጣን ነው የገደላቸው ልትሉ የምትችሉበት ሁኔታም የለም፡፡ የታዳጊዎቹ
የእራሳቸው ሥራ ነው ለሞት ያበቃቸው፡፡ ወላጆቻቸውና ሌሎችም ካስተማሯቸው የሥነ ምግባር መርህ
ውጭ በአመጽ እንዲሄዱ ለማድረግ የዲያብሎስ ሽንገላና ማባበል እንደሚኖር እርግጠኛ ነኝ፣ ምርጫው
ግን ሙሉ በሙሉ የልጆቹ ነው፡፡ አልኮል እና አደንዛዥ ዕጹን የወሰዱት እራሳቸው ናቸው፣ የስልክ
እንጨቱንም የገጩት እነርሱ ናቸው፡፡ ይህ ነባራዊ እውነት ነው፣ ምንጩ እግዚአብሔር አይደለም፡፡
ለመሆኑ “ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን” ማለት ምን ማለት ነው? ሲጀመር ይህ
ቃል ሁሉም ነገር ከእግዚአብሔር እንደሚመጣ እናውቃለን ሁሉም ደግሞ በጎ ይሆናል አይልም፡፡ ሁሉም
ነገሮች አንድ ላይ ለበጎ ይደረጋሉ ይልና፡- “እግዚአብሔርን ለሚወዱ ሁሉ” የሚል ቅድመ ሁኔታ
ያስቀምጣል፡፡ ይህ ጥቅስ እግዚአብሔርን ለማይወድ ሰው አይሰራም፡፡ ባይናገሩትም አንኳን ይህ ሲበዛ
ግልጽ ነውና በእነዚህ ታዳጊዎች እንደነበረው አጋጣሚ ዓይነት በአደንዛዥ ዕጽ እና በአልኮል አማካኝነት
ከእግዚአብሔር እና ከመመሪያዎቹ ሙሉ በሙሉ በተቃራኒ መንገድ ለሚያደርጉ ሰዎች ቃሉን
ሲጠቀሙበት ማየት ያስገርማል፡፡ ነገር ሁሉ ለበጎ የሚደረገው እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንደ
አሳቡም ለተጠሩት ነው ይላል፡፡
በ1ኛ ዮሐ 3፡8 “ስለዚህ የዲያብሎስን ስራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ”
ይላል፡፡ እግዚአብሔር የሰይጣንን ስራ ሊያፈርስ እራሱን ገለጠ፡፡ አላማው ይህ ነው እና እንግዲህ በዚህ
ጥሪ ውስጥ ላሉና ለሚወዱት ሁሉ ነገር ሁሉ ለበጎ ነው፤ እነርሱም ዲያብሎስን ይቃወማሉ ስራውንም
ያፈርሳሉ፡፡ የፈለገ ነገር ቢያደርግባቸውም እግዚአብሔር ያንን ወደ በጎ ይቀይርላቸዋል ወይም ለበጎ
እንደሚያደርግላቸው ያውቃሉና መልካም እንደሚሆንላቸው መናገር የሚችሉ እነርሱ ናቸው፡፡
በህይወታችን እግዚአብሔር ሁሉንም ነገሮች እንደማይቆጣጠርና ሊሰርቅ፣ ሊያርድና ሊያጠፋ
የሚመጣ ጠላት እንዳለ ልናውቅና ኢየሱስም ህይወት ሊሰጠንና ሊያበዛልን እንደመጣ ውስጣችን
ሊሰርጽና ልንረዳ ይገባል፡፡ ህይወትን መምረጥና በፈቃዳችንም በህይወት ለሚያጋጥሙን ነገሮች ሁሉ
እግዚአብሔር ተጠያቂ እንዳልሆነ እውነቱን መለየትና መገንዘብ ይኖርብናል፡፡
እግዚአብሔር ስጋ ለባሽ ሰው ቢሆን ኖሮ ከእርሱ ናቸው ተብሎ የሚከሰስባቸውን ነገሮች
ማለትም ሰዎችን ካንሰር ማስያዝ፣ ቅርጻቸውን ማበላሸት፣ ድብርት፣ ሐዘን፣ ስቃይን ሁሉ በሰዎች ላይ
ያደረገው እርሱ ቢሆን ኖሮ በዓለም ላይ እርሱን ለማስቆም፣ ለመያዝ እና ለማሰር የማይንቀሳቀስ
መንግሰት እንደማይኖር አረጋግጥላችኃለሁ፡፡ ነገር ግን በህይወታችን ከምናውቀው ወይም ከምናስበው
ሰው ይልቅ እጅግ አብልጦ ምህረቱ የበዛውን ደግ አምላክ ሰዎችን እንዳሻው በችግርና በስቃይ
እንደሚመታ እናስባለን፡፡ አንዳንድ ችግሮች በአጋንንት ምክንያት የሚመጡ ሲሆኑ አንዳንዶቹ ደግሞ
ተፈጥሯዊ ናቸው፤ ሁሉም ችግሮች ግን በእግዚአብሔር የታዘዙ አይደሉም፡፡ የኢንሹራንስ ድርጅቶች
በሰነዳቸው (በፖሊሲያቸው) ላይ “የእግዚአብሔር ስራ፣ ማለትም መሬት መንቀጥቀጥና ቸነፈር”
በሚል ይጽፋሉ፡፡ ትክክል አይደለም፣ እግዚአብሔር የእነዚህ ነገሮች ሁሉ ደራሲ አይደለም፡፡
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የደቀ መዝሙር ጥያቄዎች
1.

ያዕቆብ 1፡13 እግዚአብሔር ሰዎች በክፉ እንዲፈተኑ ያደርጋል?
ያዕቆብ 1፡13 ማንም ሲፈተን፣ በእግዚአብሔር እፈተናለሁ አይበል፤ እግዚአብሔር በክፉ
አይፈተንምና፤ እርሱ ራሱስ ማንንም አይፈትንም።

2.

ያዕቆብ 1፡17 መልካም ስጦታዎች ሁሉ ከየት ይመጣሉ?
ያዕቆብ 1፡17 - በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹምም በረከት ሁሉ ከላይ ናቸው፥ መለወጥም በእርሱ
ዘንድ ከሌለ በመዞርም የተደረገ ጥላ በእርሱ ዘንድ ከሌለ ከብርሃናት አባት ይወርዳሉ።

3.

ዮሐንስ 10፡10 ሌባው ማነው?
ዮሐንስ 10፡10 - ሌባው ሊሰርቅና ሊያርድ ሊያጠፋም እንጂ ስለ ሌላ አይመጣም፤ እኔ
ሕይወት እንዲሆንላቸው እንዲበዛላቸውም መጣሁ።

4.

ዮሐንስ 10፡10 ሥራዎቹ ምን፣ ምን ናቸው?

5.

ዮሐንስ 10፡10 ኢየሱስ የመጣበት ምክንያት ምንድን ነው?

6.

ያዕቆብ 4፡7 ራሳችሁን ለእግዚአብሔር ማስገዛት እና ዲያብሎስን መቃወም ምን ውጤት አለው?
ያዕቆብ 4፡7 - እንግዲህ ለእግዚአብሔር ተገዙ፤ ዲያብሎስን ግን ተቃወሙ ከእናንተም
ይሸሻል፤

7.

ሮሜ 8፡28 ይህ ቃል ሁሉ ነገር ከእግዚአብሔር ነው ይላል?
ሮሜ 8፡28 - እግዚአብሔርንም ለሚወዱት እንደ አሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ
እንዲደረግ እናውቃለን።

8.

የሐዋርያት ሥራ 10፡38 ህመም ከእግዚአብሔር ነው?
የሐዋርያት ሥራ 10፡38 - እግዚአብሔር የናዝሬቱን ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስ በኃይልም
ቀባው፥ እርሱም መልካም እያደረገ ለዲያብሎስም የተገዙትን ሁሉ እየፈወሰ ዞረ፥

9.

1ኛ ዮሐንስ 3፡8-9 የእግዚአብሔር ልጅ የተገለጠበት ምክንያት ምንድን ነው?
1ኛ ዮሐንስ 3፡8-9 - ኃጢአትን የሚያደርግ ከዲያብሎስ ነው፣ ዲያብሎስ ከመጀመሪያ
ኃጢአትን ያደርጋልና፡፡ [9]ስለዚህ የዲያብሎስን ሥራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ
ተገለጠ፡፡ ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ኃጢአትን አያደርግም፣ ዘሩ በእርሱ ይኖራልና፣
ከእግዚአብሔርም ተወልዶአልና ኃጢአትን ሊያደርግ አይችልም፡፡
1-66

እግዚአብሔር በክፉ ተጠያቂ አይደለም

ጠቋሚ መልሶች
1.

ያዕቆብ 1፡13 እግዚአብሔር ሰዎች በክፉ እንዲፈተኑ ያደርጋል?
አያደርግም፡፡

2.

ያዕቆብ 1፡17 መልካም ስጦታዎች ሁሉ ከየት ይመጣሉ?
ከብርሃናት አባት፡፡

3.

ዮሐንስ 10፡10 ሌባው ማነው?
ዲያብሎስ፡፡

4.

ዮሐንስ 10፡10 ሥራዎቹ ምን፣ ምን ናቸው?
መስረቅ፣ ማረድ እና ማጥፋት፡፡

5.

ዮሐንስ 10፡10 ኢየሱስ የመጣበት ምክንያት ምንድን ነው?
የተትረፈረፈ ህይወት ሊሰጠን፡፡

6.

ያዕቆብ 4፡7 ራሳችሁን ለእግዚአብሔር በማስገዛት ዲያብሎስን ስትቃወሙ ምን ውጤት
ታገኛላችሁ?
ከእኛ ይሸሻል፡፡

7.

ሮሜ 8፡28 ይህ ቃል ሁሉ ነገር ከእግዚአብሔር ነው ይላል?
አይልም፡፡

8.

የሐዋርያት ሥራ 10፡38 ህመም ከእግዚአብሔር ነው?
አይደለም፡፡

9.

1ኛ ዮሐ 3፡8-9 የእግዚአብሔር ልጅ የተገለጠበት ምክንያት ምንድን ነው?
የዲያብሎስን ስራ እንዲያፈርስ፡፡
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በመንፈስ የተሞላ ህይወት ሃይል
በዶን ክሮው
ማርቆስ 16፡15-16 ታላቁ ተልዕኮ በመባል ይታወቃል፡፡ ኢየሱስ ደቀመዛሙርቱን፡- “አንዲህም
አላቸው፡፡ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ፡፡ ያመነ የተጠመቀም ይድናል፣
ያላመነ ግን ይፈረድበታል”፡፡ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 5-12 ፊሊጶስ ለሰማርያ ሰዎች
ክርሰቶስን በሰበከላቸው ጊዜ ይህ ተልዕኮ እንዴት ተግባራዊ እንደሆነ እንመለከታለን፡- “ፊሊጶስም
ወደ ሰማርያ ከተማ ወርዶ ክርስቶስን ሰበከላቸው … [8] ነገር ግን ስለ እግዚአብሔር መንግስትና
ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እየሰበከላቸው ባመኑት ጊዜ ወንዶችም ሴቶችም ተጠመቁ”፡፡
አሁን ጥያቄው:- እነዚህ የሰማርያ ሰዎች በማርቆስ 16፡15-16 መሰረት ክርስቲያን ሆነዋል? አዎ
ሆነዋል፡፡ ፊሊጶስ ክርስቶስ ኢየሱስን በመሰከረላቸው ጊዜ አምነው በመጠመቅ ወንዶችም ሴቶችም
ድነዋል፡፡ በታላቁ ተልዕኮ አማካኝነት እነዚህ ሰዎች ድነዋል ነገር ግን የመንፈስ ቅዱስን ጥምቀት
ተጠምቀዋል ወይ?
መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ በውሃ እንዳጠመቀ እና በመንፈስ ቅዱስ የሚያጠምቅ ኢየሱስ ብቻ
እንደሆነ ይነግረናል፡፡ እንደ ቃሉ ከሆነ አነዚህ ሰዎች አምነዋል፣ ድነዋል እና በውሃ ተጠምቀዋል ነገር ግን
የመንፈስ ቅዱስን ጥምቀት ገና አልተቀበሉም፡፡ የሐዋርያት ሥራ 8፡14-17 ቀጥሎ እንዲህ ይላል፡“በኢየሩሳሌም የነበሩት ሐዋርያት የሰማርያ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል እንደተቀበሉ ሰምተው
ጴጥሮስንና ዮሐንስን ሰደዱላቸው፡፡ እነርሱም በወረዱ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ይቀበሉ ዘንድ
ጸለዩላቸው፤ በጌታ በኢየሱስ ስም ብቻ ተጠምቀው ነበር እንጅ ከእነርሱ በአንዱ ላይ ስንኳ ገና
አልወረደም ነበርና፡፡ በዚያን ጊዜ እጃቸውን ጫኑባቸው መንፈስ ቅዱስንም ተቀበሉ”፡፡
ከቃሉ እንደምንረዳው አንድ ሰው ስላመነ፣ በውሃ ስለተጠመቀ እና ስለዳነ መንፈስ ቅዱስን
ተቀብሏል ማለት አይደለም፡፡ በዮሐንስ 20፡22 መንፈስ ቅዱስ ወደ ሐዋርያት ህይወት መጥቷል
እንደገናም አነቃቅቶአቸዋል፡፡ ነገር ግን በመንፈስ ቅዱስ የተጠመቁት እና የእግዚአብሔርን ሃይል
የተቀበሉት በበዓለ ሃምሳ (በጴንጤቆስጤ) ቀን ነበር፡፡ መንፈስ ቅዱስ ወደ አንድ ሰው በሚመጣበት
ጊዜ ከመንፈስ ቅዱስ የተነሳ ህያው ሆኖ በመዳን እና በመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት በመጠመቅ መካከል
ልዩነት አለ፡፡ ሰው በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቆ የእግዚአብሔርን ሃይል የሚቀበልበት ሁኔታ አለ፤ ነገር ግን
ሰዎች ስለዳኑ የመንፈስ ቅዱስን ጥምቀት ተቀብለዋል ማለት አይደለም፡፡
የሐዋርያት ሥራ 19፡1-2 ይህን ይናገራል፡- “አጵሎስም በቆሮንቶስ ሳለ ጳውሎስ በላይኛው
አገር አልፎ ወደ ኤፌሶን መጣ፤ አንዳንድ ደቀ መዛሙርትንም አገኘ፡፡ “ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ
ቅዱስን ተቀበላችሁን?” አላቸው፡፡ እነርሱም “አልተቀበልንም መንፈስ ቅዱስ እንዳለ ስንኳ
አልሰማንም አሉት”፡፡ ጳውሎስ “ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁ ወይ?” በማለት
ሲጠይቃቸው እነርሱ የሰጡት መልስ “ስለ መንፈስ ቅዱስ የምናውቀው ነገር የለም” የሚል ነው፡፡ ጳውሎስም
በመቀጠል “በመንፈስ ቅዱስ ካልተጠመቃችሁ በምን ተጠመቃችሁ?” አላቸው፤ እነርሱም “በዮሐንስ
ጥምቀት” አሉት፡፡ ጳውሎስ ስለ ኢየሱስ እርሱም ክርስቶስ እንደሆነ በትክክል እንዳስረዳቸው እነዚህ
አማኞችም በውሃ ጥምቀት ስለ ኢየሱስ ማወቅ የሚገባቸውን ያህል እንዳወቁ አምናለሁ፡፡ በቁጥር 6-7
እንዲህ ይላል - “ጳውሎስም እጁን በጫነባቸው ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው በልሳኖችም
ተናገሩ፣ ትንቢትም ተናገሩ፡፡ ሰዎቹም ሁሉ አስራ ሁለት ያህሉ ነበር”፡፡
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በመንፈስ የተሞላ ህይወት ሃይል
ምንም እንኳን እነዚህ ሰዎች በክርስቶስ መምጣት ያመኑ ደቀመዛሙርት ቢሆኑም በመንፈስ
ቅዱስ አልተጠመቁም ነበር፡፡ አንድ ዳግመኛ የተወለደ ሰው በውሃ ተጠምቆ ነገር ግን በመንፈስ ቅዱስ
ላይጠመቅ ይችላል፡፡ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ከመዳን ወይም ከመመለስ በኃላ ራሱን የቻለ የተለየ
ክንውን ነው፡፡
እኔ ሰውን በውሃ ላጠምቅ ብችልም በመንፈስ ቅዱስ ላጠምቅ ግን አልችልም፡፡ ያን ማድረግ
የሚችለው ኢየሱስ ብቻ ነው፡፡ ስለዚህ ምን ትጠብቃላችሁ? እስካሁን ድረስ ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ
እንዲያጠምቃችሁ ካልጠየቃችሁት ለምን አሁን አትጠይቁትም? ሉቃስ 11፡13 እንዲህ ይላል፡“እንኪያስ እናንተ ክፉዎች ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካም ስጦታ መስጠት ካወቃችሁ፤ በሰማይ
ያለው አባት ለሚለምኑት እንዴት አብልጦ መንፈስ ቅዱስን ይሰጣቸው?” ለምን ዛሬውኑ
አትጠይቁትም?
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ትምህርት 14

የደቀ መዝሙር ጥያቄዎች
1.

ማርቆስ 16፡16፣ ደግሞም የሐዋርያት ሥራ 8፡5 እና 12 አንብቡ፡፡ በሐዋርያት ሥራ 8፡12
የተጠቀሱት ሰዎች ክርስቲያን ሆነዋል?
ማርቆስ 16፡16 - ያመነ የተጠመቀም ይድናል፥ ያላመነ ግን ይፈረድበታል።
የሐዋርያት ሥራ 8፡5 - ፊልጶስም ወደ ሰማርያ ከተማ ወርዶ ክርስቶስን ሰበከላቸው።
የሐዋርያት ሥራ 8፡12 - ነገር ግን ስለ እግዚአብሔር መንግሥትና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ
ስም እየሰበከላቸው ፊልጶስን ባመኑት ጊዜ፥ ወንዶችም ሴቶችም ተጠመቁ።

2.

የሐዋርያት ሥራ 8፡14-16 እነዚህ ሰዎች የመንፈስ ቅዱስን ጥምቀት ተቀብለዋል?
የሐዋርያት ሥራ 8፡14-16 – በኢየሩሌም የነበሩት ሐዋርያት የሰማርያ ሰዎች የእግዚአብሔርን
ቃል እንደተቀበሉ ሰምተው ጴጥሮስንና ዮሐንስን ሰደዱላቸው። [15] እነርሱም በወረዱ
ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ይቀበሉ ዘንድ ጸለዩላቸው[16] በጌታ በኢየሱስ ስም ብቻ ተጠምቀው
ነበር እንጂ ከእነርሱ በአንዱ ላይ ስንኳ ገና አልወረደም ነበርና።

3.

የሐዋርያት ሥራ 19፡1-5 እነዚህ ሰዎች አማኞች ናቸው?
የሐዋርያት ሥራ 19፡1-5 - አጵሎስም በቆሮንቶስ ሳለ ጳውሎስ በላይኛው አገር አልፎ
ወደ ኤፌሶን መጣ [2] አንዳንድ ደቀ መዛሙርትንም አገኘ። ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ
ቅዱስን ተቀበላችሁን? አላቸው። እነርሱም፡- አልተቀበልንም፣ መንፈስ ቅዱስ እንዳለ ስንኳ
አልሰማንም አሉት። [3] እንኪያ በምን ተጠመቃችሁ? አላቸው። እነርሱም፡- በዮሐንስ
ጥምቀት አሉት።[4] ጳውሎስም፡- ዮሐንስስ ከእርሱ በኋላ በሚመጣው በኢየሱስ ክርስቶስ
ያምኑ ዘንድ ለሕዝብ እየተናገረ በንስሐ ጥምቀት አጠመቀ አላቸው።[5] ይህንም በሰሙ
ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ስም ተጠመቁ፤

4.

የሐዋርያት ሥራ 19፡6-7 የመንፈስ ቅዱስን ጥምቀት ተቀብለዋል?
የሐዋርያት ሥራ 19፡6-7 - ጳውሎስም እጁን በጫነባቸው ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው
በልሳኖችም ተናገሩ፥ ትንቢትም ተናገሩ።[7] ሰዎቹም ሁሉ አሥራ ሁለት ያህሉ ነበር።

5.

ሉቃስ 11፡13 አንንብቡና፤ መንፈስ ቅዱስን ለመቀበል ሉቃስ 11፡13 ምን ማድረግ አለብን ይላል?
ሉቃስ 11፡13 - እንኪያስ እናንተ ክፉዎች ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካም ስጦታ መስጠት
ካወቃችሁ፥ በሰማይ ያለው አባት ለሚለምኑት እንዴት አብልጦ መንፈስ ቅዱስን ይሰጣቸው?

6.

1ኛ ቆሮንቶስ 14፡2 ሰዎች በልሳን ሲናገሩ ምን እያደረጉ ነው?
1ኛ ቆሮንቶስ 14፡2 - በልሳን የሚናገርስ ለእግዚአብሔር እንጂ ለሰው አይናገርም፤
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በመንፈስ የተሞላ ህይወት ሃይል
የሚያስተውለው የለምና፥ በመንፈስ ግን ምሥጢርን ይናገራል፤
7.

1ኛ ቆሮንቶስ 14፡14 ሰው በልሳን ሲናገር ምን እያደረገ ነው?
1ኛ ቆሮንቶስ 14፡14 - በልሳን ብጸልይ መንፈሴ ይጸልያል አእምሮዬ ግን ያለ ፍሬ ነው።

8.

1ኛ ቆሮንቶስ 14፡16-17 ሰዎች በልሳን ሲናገሩ፣ ምን እያደረጉ ነው?
1ኛ ቆሮንቶስ 14፡16-17 - እንዲያማ ካልሆነ፥ አንተ በመንፈስ ብትባርክ ባልተማሩት
ስፍራ የተቀመጠው የምትለውን ካላወቀ እንዴት አድርጎ ለምስጋናህ አሜን ይላል?
[17] አንተማ መልካም ታመሰግናለህ፥ ሌላው ግን አይታነጽበትም።

9.

የሐዋርያት ሥራ 2፡4 አንድ ሰው በልሳን ሲናገር ንግግሩን የሚያደርገው መንፈስ ቅዱስ ነው ወይስ
ሰውየው እራሱ?
የሐዋርያት ሥራ 2፡4 - በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው፥ መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደ
ሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመር።

10. የሐዋርያት ሥራ 2፡4 ለሰዎቹ የሚናገሩትን የሰጣቸው ማነው?
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ጠቋሚ መልሶች
1.

ማርቆስ 16፡16፣ ደግሞም የሐዋርያት ሥራ 8፡5 እና 12 አንብቡ፡፡ በሐዋርያት ሥራ 8፡12
የተጠቀሱት ሰዎች ክርስቲያን ሆነዋል?
አዎ፡፡

2.

የሐዋርያት ሥራ 8፡14-16 እነዚህ ሰዎች የመንፈስ ቅዱስን ጥምቀት ተቀብለዋል?
አልተቀበሉም፡፡

3.

የሐዋርያት ሥራ 19፡1-5 እነዚህ ሰዎች አማኞች ናቸው?
አዎ፡፡

4.

የሐዋርያት ሥራ 19፡6-7 የመንፈስ ቅዱስን ጥምቀት ተቀብለዋል?
አልተቀበሉም፡፡

5.

ሉቃስ 11፡13 አንንብቡና፤ መንፈስ ቅዱስን ለመቀበል ሉቃስ 11፡13 ምን ማድረግ አለብን ይላል?
መጠየቅ፡፡

6.

1ኛ ቆሮንቶስ 14፡2 ሰዎች በልሳን ሲናገሩ ምን እያደረጉ ነው?
ለእግዚአብሔር እያወሩ አና ምስጢርን እየተናገሩ ነው፡፡

7.

1ኛ ቆሮንቶስ 14፡14 ሰው በልሳን ሲናገር ምን እያደረገ ነው?
መንፈሳቸው ወደ እግዚአብሔር እየጸለየ ነው፡፡

8.

1ኛ ቆሮንቶስ 14፡16-17 ሰዎች በልሳን ሲናገሩ፣ ምን እያደረጉ ነው?
በመንፈሳቸው እግዚአብሔርን እየባረኩ እና እያመሰገኑ (እያከበሩ) ነው፡፡

9.

የሐዋርያት ሥራ 2፡4 አንድ ሰው በልሳን ሲናገር ንግግሩን የሚያደርገው መንፈስ ቅዱስ ነው ወይስ
ሰውየው እራሱ?
ሰውየው ነው፡፡

10. የሐዋርያ ሥራ 2፡4 ለሰዎቹ የሚናገሩትን የሰጣቸው ማነው?
መንፈስ ቅዱስ፡፡
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መንፈስ ቅዱስን መቀበል!
በዶን ክሮው
ዛሬ ደግሞ መንፈስ ቅዱስን ስለ መቀበል እናወራለን፡፡ የሐዋርያት ሥራ 10፡1 እንዲህ ይላል
“በቂሳርያም ኢጣሊቄ (ኢጣሊያ) ለሚሉት ጭፍራ የመቶ አለቃ የሆነ ቆርኔሊዎስ የሚሉት
አንድ ሰው ነበረ”፡፡ ይህ ወታደራዊ ማዕረግ ሲሆን እርሱም የጭፍራው ወይም የምድቡ መሪ ነበር፡፡
ቁጥር 2 በመቀጠል “እርሱም ከቤተ ሰዎቹ ሁሉ ጋር እግዚአብሔርን የሚያመልክና የሚፈራ
ለሕዝብም እጅግ ምጽዋት የሚያደርግ ወደ እግዚአብሔርም ሁልጊዜ የሚጸልይ ነበረ”። ይህ
ሰው ጻድቅ ነበር፣ ትክክለኛ ነገሮችን ያደርጋል፣ አግዚአብሔርን ይፈራል፣ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎችም
ገንዘቡን በብዛት ይሰጣል፣ መጽሐፍም እንደሚለው ወደ እግዚአብሔር ሁልጊዜ ይጸልያል፡፡ ነገር ግን
ምንም እንኳን ትክክለኛ ነገሮችን ቢያደርግም፣ ምንም እንኳን እግዚአብሔርንም ቢፈራ፣ መልካም የሆነ
የጸሎት ህይወት ይኑረው እንጂ ይህ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት ከእግዚአብሔር ጋር የግል
ግንኙነት አልነበረውም፣ ይህም የሚያስገርም ነው፡፡
በቁጥር 3-6 እንዲህ ይላል፡- “ከቀኑም ዘጠኝ ሰዓት ያህል ቆርነሊዎስ ሆይ የሚለው
የእግዚአብሔር መልአክ ወደ እርሱ ሲገባ በራዕይ በግልጥ አየው፡፡ እርሱም ትኵር ብሎ
ሲመለከተው ደንግጦ። ጌታ ሆይ፥ ምንድር ነው? አለ። መልአኩም አለው። ጸሎትህና ምጽዋትህ
በእግዚአብሔር ፊት ለመታሰቢያ እንዲሆን አረገ። አሁንም ወደ ኢዮጴ ሰዎችን ልከህ ጴጥሮስ
የሚባለውን ስምዖንን አስመጣ። እርሱ ቤቱ በባሕር አጠገብ ባለው በቍርበት ፋቂው በስምዖን
ዘንድ እንግድነት ተቀምጦአል፤ ልታደርገው የሚገባህን እርሱ ይነግርሃል”።
ይህ ሰው ምንም እንኳን እግዚአብሔርን የሚፈራ፣ ትክክለኛ ነገሮችን የሚያደርግ ጻድቅ ሰው
ቢሆንም፣ በእግዚአብሔር ፊት መልካም የጸሎት ሕይወት ቢኖረውም፣ መልአክ እንደተላከለትና
መልአኩም መጥቶ ጴጥሮስን እንዲያስመጣና የሚያደርገውንም ሁሉ እርሱ እንደሚነግረው ሲነግረው
እንመለከታለን፡፡ በሐዋርያት ሥራ 10፡43 ጴጥሮስ በመጣ ጊዜ እግዚአብሔር ለቆርኔሊዎስ እንዲነግረው
የላከውን የመልዕክቱን ትክክለኛ ፍሬ ነገር እንመለከታለን፡- “በእርሱ የሚያምን ሁሉ በስሙ (በጌታ
በኢየሱስ ስም) የኃጢአቱን ሥርዬት እንዲቀበል ነቢያት ሁሉ ይመሰክሩለታል” (በቅንፍ ያለው
በእኔ የተጨመረ ነው)፡፡ አይገርምም? ይህ ሰው በእነዚህ ሁሉ መልካም ምግባሮቹ ከእግዚአብሔር ጋር
በክርስቶስ ኢየሱስ የሆነ ትክክለኛው ህብረት አልነበረውም፡፡ እግዚአብሔርም “የምታደርጋቸው
ነገሮች ሁሉ መልካም ናቸው፣ ድንቅ ነገሮች አድርገሃል፣ በፊቴም ለማስታወሻ ሆነዋል፣ ነገር ግን
የማደርገውን እነግርሃለሁ፡፡ ጴጥሮስ የሚባል ሰው እንድታስመጣ የሚነግርህን መልአኬን ወደ አንተ
ልኬአለሁ፣ እርሱም ማድረግ የሚገባህን ሁሉ ይነግርሃል”፡፡ በሐዋርያት ሥራ 10፡43 ጴጥሮስም ወደ
ቆርነሊዎስ በመጣ ጊዜ “በእርሱ (በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ) የሚያምን ሁሉ የኃጢአቱን ሥርዬት
ያገኛል” ብሎ ተናገረ (በቅንፍ ያለው በእኔ የተጨመረ ነው)፡፡
አሁን የተከሰተውን ነገር እንመልከት፡- “ጴጥሮስም ይህን ነገር ገና ሲናገር ቃሉን በሰሙት ሁሉ
ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደ” (ሐዋ 10፡44)፡፡ ቆርኔሊዎስ - መዳን በክርስቶስ መሆኑን ሰምቶ ፤ ከኃጢአቱም
ስርየትን (ነጻነት) የሚያገኘው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን መሆኑን አምኖ ተቀበለ፡፡ ወዲያውኑ መንፈስ
ቅዱስ በእርሱና በቤተሰዎቹ ላይ ወረደ፡፡ በቁጥር 45 “ከጴጥሮስም ጋር የመጡት ሁሉ ከተገረዙት
ወገን የሆኑ ምዕመናን በአህዛብ ላይ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ስለፈሰሰ ተገረሙ” ይላል፡፡
እንዴት አወቁ? – “በልሳኖች ሲናገሩ እግዚአብሔርንም ሲያከብሩ ሰምተዋቸዋልና” (ቁጥር 46)፡፡
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በአዲስ ኪዳን መንፈስ ቅዱስ በአንድ ሰው ላይ በወረደ ጊዜ ሁሉ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች
በሰውየው ላይ መገለጥ ይጀምራሉ በልሳን (አዲስ ቋንቋ) መናገር፣ ትንቢት መናገር፣ በመንፈስ
ለመሞላታቸው የሚጠቀሱ ጥቂቶቹ ምልክቶች ናቸው፡፡
አንድ ምሽት ዳላስ ቴክሳስ ውስጥ መስክ ላይ፣ በጉልበቴ በርከክ ብዬ እንዲህ አልኩ - “ጌታ ሆይ
በልሳን ስለመጸለይም ሆነ ስለ መንፈስ ቅዱስ ጥምቀት በተመለከተ ሰዎች ስለሚናገሩት ነገር እኔ የማውቀው
ነገር የለም፣ ነገር ግን በዚህ አንተን የማከብርበት መንገድ ካለ፣ አንተን ከፍ የማደርግበት መንገድ ካለ፣ እኔ
ከማውቀው የእንግሊዝኛ ቋንቋ በላይ የሆነ መንገድ ካለ ያንን እኔ እፈልገዋለሁ፣ያስፈልገኛል፡፡” በመቀጠል
እግዚአብሔርን ማመስገን ጀመርኩ፣ ይህን በማድረግ ላይ እያለሁ መንፈስ ቅዱስ የማላውቀውን ወይም
ያልተማርኩትን ቋንቋ ሰጠኝ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ በሐዋርያ ሥራ 2፡4 – “በሁሉም መንፈስ ቅዱስ
ሞላባቸው፥ መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደ ሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመር” ይላል።
የሚናገረው ማን ነው? ሰዎቹ፡፡ የሚናገሩትን ማን ሰጣቸው? መንፈስ ቅዱስ፡፡
ሉቃስ 11፡13 እንዲህ ይላል - “እንኪያስ እናንተ ክፉዎች ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካም
ስጦታ መስጠት ካወቃችሁ፥ በሰማይ ያለው አባት ለሚለምኑት እንዴት አብልጦ መንፈስ ቅዱስን
ይሰጣቸው!” አሁን ማድረግ ያለባችሁ መጠየቅ ብቻ ነው፣ ከጠየቃችሁ በኃላ እንደተቀበላችሁ
እመኑ፣ እራሳችሁን ለእግዚአብሔር አቅርቡ፣ ጌታን ማመስገን ጀምሩ እርሱን የምታከብሩበትን፣
የምታመሰግኑበትንም ከዚህ በፊት ባልተማራችሁት ቋንቋ የምትናገሩትን ቃላት ይሰጣችኃል፡፡
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የደቀ መዝሙር ጥያቄዎች
1.

መዳንን በተመለከተ ከተጻፉ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ውስጥ የምታውቋቸውን አብራሩ፡፡
ዮሐንስ 3፡3 - ኢየሱስም መልሶ። እውነት እውነት እልሃለሁ፥ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር
የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ አይችልም አለው።
የሐዋርያት ሥራ 3፡19-20 - እንግዲህ ከጌታ ፊት የመጽናናት ዘመን እንድትመጣላችሁ፣
አስቀድሞም ለእናንተ የመረጠውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲልክላችሁ ኃጢአታችሁ ይደመሰስ
ዘንድ ንስሐ ግቡ ተመለሱም፡፡
ማርቆስ 16፡16 - ያመነ የተጠመቀም ይድናል፥ ያላመነ ግን ይፈረድበታል።
ቆላስያስ 2፡13 - እናንተም በበደላችሁና ሥጋችሁን ባለመገረዝ ሙታን በሆናችሁ ጊዜ፥
ከእርሱ ጋር ሕይወትን ሰጣችሁ። በደላችሁን ሁሉ ይቅር አላችሁ።
ሮሜ 8፡9 - እናንተ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር፥ በመንፈስ እንጂ በሥጋ
አይደላችሁም። የክርስቶስ መንፈስ የሌለው ከሆነ ግን ይኸው የእርሱ ወገን አይደለም።
ማቴዎስ 25፡46 - እነዚያም ወደ ዘላለም ቅጣት፥ ጻድቃን ግን ወደ ዘላለም ሕይወት ይሄዳሉ።

2.

የሐዋርያት ሥራ 11፡15 ይህ ቃል የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀትን አንዴት ይገልጸዋል?
የሐዋርያት ሥራ 11፡15 - ለመናገርም በጀመርሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ለእኛ ደግሞ በመጀመሪያ
እንደ ወረደ ለእነርሱ ወረደላቸው።

3.

የኢየሱስ ደቀመዛሙርት መንፈስ ቅዱስን ከተቀበሉ (ዮሐንስ 20፡20) ከጥቂት ቀን በኃላ በመንፈስ
ቅዱስ ተጠምቀዋል (ሐዋ 2፡4)፡፡ እነዚህን ቃሎች (ዮሐንስ 20፡20 እና ሐዋ ሥራ 2፡4)ን አስተውሉና
አነጻጽሩ፡፡
ዮሐንስ 20፡22 - ይህንም ብሎ እፍ አለባቸውና። መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ።
የሐዋርያ ሥራ 2፡4 - በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው፥ መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደ
ሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመር።

4.

የሐዋርያ ሥራ 1፡18 በመንፈስ ቅዱስ የመጠመቅ አላማው ምንድን ነው?
የሐዋርያ ሥራ 1፡18 - ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ፥
በኢየሩሳሌምም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያም እስከ ምድር ዳርም ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ
አለ።

5.

የሐዋርያት ሥራ 2፡38-39 እና 1ኛ ቆሮንጦስ 1፡7 የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት፣ አሁን ለእኛ አለ?
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የሐዋርያት ሥራ 2፡38-39 - ጴጥሮስም፡- ንስሐ ግቡ፥ ኃጢአታችሁም ይሰረይ ዘንድ
እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ፤ የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ።
[39] የተስፋው ቃል ለእናንተና ለልጆቻችሁ ጌታ አምላካችንም ወደ እርሱ ለሚጠራቸው
በሩቅ ላሉ ሁሉ ነውና አላቸው።
1ኛ ቆሮንቶስ 1፡7 - እንደዚህ የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን መገለጥ ስትጠባበቁ አንድ የጸጋ
ስጦታ እንኳ አይጎድልባችሁም፤
6.

ሉቃስ 11፡13 የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀትን ካልተቀበላችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ?
ሉቃስ 11፡13 - እንኪያስ እናንተ ክፉዎች ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካም ስጦታ መስጠት
ካወቃችሁ፥ በሰማይ ያለው አባት ለሚለምኑት እንዴት አብልጦ መንፈስ ቅዱስን ይሰጣቸው?

7.

ሐዋ 2፡4 እግዚአብሔር በሚሰጣችሁ አዲስ ቋንቋ ጠይቃችሁ፣ ለመቀበልና ለመናገር እግዚአብሔርንም
ለማክበር ፈቃደኛ ናችሁ?
የሐዋርያ ሥራ 2፡4 - በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው፥ መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደ
ሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመር።
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ጠቋሚ መልሶች
1.

መዳንን በተመለከተ ከተጻፉ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ውስጥ የምታውቋቸውን አብራሩ፡፡
ዳግመኛ መወለድ (ዮሐንስ 3፡3)፣ መለወጥ (ሐዋ 3፡19)፣ ማመንና መጠመቅ
(ማርቆስ 16፡16)፣ ይቅርታን ማግኘት (ቆላስያስ 2፡13)፣ የክርስቶስን መንፈስ መቀበል
(ሮሜ 8፡9)፣ እና የዘላለም ህይወት (ማቴዎስ 25፡46)፡፡

2.

የሐዋርያት ሥራ 11፡15 ይህ ቃል የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀትን አንዴት ይገልጸዋል?
መንፈስ ቅዱስ በአንድ ሰው ላይ ወረደ በሚል ይገልጸዋል፡፡

3.

የኢየሱስ ደቀመዛሙርት መንፈስ ቅዱስን ከተቀበሉ (ዮሐንስ 20፡20) ከጥቂት ቀን በኃላ
በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቀዋል (ሐዋ 2፡4)፡፡ እነዚህን ቃሎች (ዮሐንስ 20፡20 እና ሐዋ ሥራ 2፡4)
አስተውሉና አነጻጽሩ፡፡
በዮሐንስ 20፡22 ደቀመዛሙርት መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ፤ በሐዋርያ ሥራ 2፡1-4 እነዛው
ደቀመዛሙርት መንፈስ ቅዱስን ተሞሉ (ይህም የውስጥ እና የውጭ መጥለቅ ማለት ነው) ፡፡
የሐዋርያት ሥራ 1፡8 ተመልከቱ፡

4.

የሐዋርያት ሥራ 1፡8 በመንፈስ ቅዱስ የመጠመቅ አላማው ምንድን ነው?
ለአገልግሎት ለማዘጋጀት (ወይም ለምስክርነት)፡፡

5.

የሐዋርያት ሥራ 2፡38-39 እና 1ኛ ቆሮንቶስ 1፡7 ለእኛ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት፣ አሁን አለ?
አዎ፡፡ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች በክርስቶስ ዳግም መምጣት ነው፣ እስከዛው ግን
ይቀጥላል፡፡

6.

ሉቃስ 11፡13 የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀትን ካልተቀበላችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ?
መጠየቅ፡፡

7.

የሐዋርያት ሥራ 2፡4 እግዚአብሔር በሚሰጣችሁ አዲስ ቋንቋ ጠይቃችሁ፣ ለመቀበልና ለመናገር
እግዚአብሔርንም ለማክበር ፈቃደኛ ናችሁ?
አዎ፣ እናገራለሁ፣ ነገር ግን የምናገረውን ቃል (ቋንቋ) መንፈስ ቅዱስ ይሰጠኛል፡፡
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በአንድሩ ዉማክ
የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት በመጀመሪያ በመጣ ጊዜ ከሆኑት ነገሮች መካከል አንደኛው - በቦታው
የነበሩ ሰዎች ሁሉ በልሳኖች መናገራቸው ነው፡፡ የሐዋርያት ሥራ 2፡4 “በበዓለ ሃምሳ ቀን በሁሉም
መንፈስ ሞላባቸው ፤ መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመር” ይላል፡፡
በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ በተከታታይና በቀጣይነት ሰዎች መንፈስ ቅዱስን በተቀበሉ ጊዜ የእግዚአብሔር
መገኘት አብሮ ይታይ ነበር፡፡
በእርግጥ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ማለት በልሳን መጸለይ ብቻ ሳይሆን ከዚህም በላይ እጅግ
ብዙ ነገሮች አሉት፣ ሆኖም ግን በልሳን መናገር አንደኛው እና አስፈላጊ መገለጫ ነው፡፡
1ኛ ቆሮንቶስ 14፡13-14 – “ስለዚህ በልሳን የሚናገር እንዲተረጉም ይጸልይ፡፡ በልሳን ብጸልይ
መንፈሴ ይጸልያል አዕምሮዬ ግን ያለፍሬ ነው”፡፡ በልሳን ስትጸልዩ መንፈሳችሁ ይጸልያል፡፡ አንዴ
በልሳን መናገር እንደ ጀመራችሁ ስለምትናገሩት ነገር ያላችሁ መረዳት ሙሉ እና ፍሬያማ ይሆን ዘንድ
ትርጉም ለማግኘትም ጸልዩ፡፡
የመንፈስ ቅዱስን ጥምቀት ተቀብዬ በልሳን መጸለይ እንደጀመርኩ ህይወቴን በአስገራሚ ሁኔታ
የቀየረው መሆኑን የእራሴን ምስክርነት ልሰጣችሁ እችላለሁ፡፡ ዳግመኛ በተወለድኩ ጊዜ ክርስቶስ ወደ
እኔ እንደመጣ፣ በእኔ ውስጥ እንደሚኖር እና ሁሉንም ነገር በውስጤ እንዳስቀመጠ አምናለሁ፤ መንፈስ
ቅዱስ በእኔ ላይ በመጣ ጊዜ ግን ለእኔም ሆነ ለሌሎች ሰዎች መገለጥ ጀመረ፡፡ የተወሰኑ አንዳንድ
ነገሮች ተከናውነው ነበር፡፡ ሆኖም በልሳን በምጸልይበት የመጀመሪያው ዓመት ላይ አዕምሮዬ - በማይረባ
ነገር ጊዜህን አታቃጥል እያለ ይነግረኝ ነበር፡፡ በልሳን ለመጸለይ እምነት አስፈልጎኝ ነበር፤ ለዚህ ነው
የይሁዳ መልዕከት 1፡20 ራሳችሁን ለማነጽ እየተጋችሁ በመንፈስ ቅዱስም እየጸለያችሁ የሚለው፡፡
ከተለመደው አስተሳሰብ እና አመክንዮ አውጥቶ ከልዕለ ተፈጥሮ በላይ ወደ ሆነ የእምነት ክልል
ይወስዳችኃል፡፡
ሌላው ያጋጠመኝ ነገር ደግሞ በልሳን በምጸልይበት ጊዜ ለብዙ ዘመን የረሳኃቸውን ሰዎች
ማስታወስ መቻሌ ነው፡፡ ለእነርሱም እጸልይላቸው ጀመር፡፡ ይህ ከሆነ አንድ ወይም ሁለት ቀን በኃላ፣
ሰዎቹ ይደውሉልኛል በህይወታቸው አስገራሚ ተዓምር እንደተደረገላቸውም እረዳለሁ፡፡ ይህም
በተደጋጋሚ ይሆን ነበር እና እነዚህን ነገሮች በማስተዋልና በማገጣጠም በመጨረሻ፣ በልሳን
በምጸልይበት ጊዜ ከአዕምሮዬ ችሎታ በላይ በሆነ ጥበብ እየጸለይኩ መሆኑን ተገነዘብኩ፡፡ ሁሉን
የሚያውቀውና የክርስቶስ ልብ ያለው መንፈሴ እኔ በተፈጥሮ ባለኝ መረዳት ላደርገው በማልችልበት
መንገድ ለሰዎች እየጸለየላቸው ነበር፡፡
አንድ ቀን በልሳን እየጸለይኩ ነበር፣ በልሳን ለመጸለይ እምነት ያስፈልገኝ እንደነበር ተናግሬአለሁ፣
እናም ከአንዳንድ ሃሳቦች ጋር መታገል ጀመርኩ፤ በዚህ ዝብርቅርቅ ነገር ከምትለፈልፍ ይልቅ
በእንግሊዝኛ ቋንቋ እየተናገርክ መልካም ነገሮችን ማድረግ ትችል ነበር፣ ዓይነት ሃሳቦች በአዕምሮዬ
ይመላለሱ ነበር፡፡ እነዚህን ሃሳቦች ታግዬ ለማስወገድ መጸለይ ቀጠልኩ፡፡ ይህ በዚህ እንዳለ ላለፉት
አራት ዓመታት ያላየሁት አንድ ሰው በሬን አንኳኳ፡፡ ምንም ሳይናገር፣ ሰላምም ሳይለኝ ገብቶ ተቀመጠ፣
ብዙ ችግር ደርሶበት ነበርና እያለቀሰ የልቡን ሁሉ መዘርገፍ ጀመረ፡፡ እኔም ተቀመጥኩና - በእንግሊዝኛ
መጸለይ ነበረብኝ፣ ብዬ አሰብኩ፡፡ በመቀጠልም - ላለፉት አራት ዓመታት ያላገኘሁትን ሰው እንዴት፣ ምን
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ብዬ ልጸልይለት እችላለሁ? ብዬ ደግሞ አሰብኩ፡፡ በመጨረሻ ግን እኔም እንደጸለይኩ፣ እግዚአብሔርም
ያዘጋጀኝ እንደነበር ግንዛቤው ወደ እኔ መጣ፣ እንዲሁ ተረዳሁ፡፡ በራሴ መረዳት ብጸልይ ኖሮ ላደርግለት
በማልችለው መንገድ ለዚህ ሰው እየማለድኩለት ነበር፡፡ ወዲያውኑ መገለጥ አገኘሁና - “ችግርህ ምን
እንደሆነ ልነግርህ እችላለሁ” አልኩት፡፡ የእራሱን ታሪክ በሙሉ፣ መልሱንም ጨምሬ ነገርኩት፡፡
ይህ የሆነው ገና ወግ አጥባቂ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እያለሁ እንደ ነበር እንድትረዱልኝ
እፈልጋለሁ፡፡ ሰውዬው ምን እንደነካኝ አላወቀም፣ እኔም እርግጠኛ አልነበርኩም እና ለሁለታችንም
አስፈሪ ነበር፡፡ ነገር ግን ከልዕለ ተፈጥሮ በላይ የሆነው የእግዚአብሔር ሃይል ተገልጦ እየሰራ ነበር፡፡
ይህም ማለት በልሳን ስትጸልዩ የሚጸልየው መንፈሳችሁ ነው፡፡ መንፈሳችሁ ዳግመኛ ተወልዷል፣
የክርስቶስም ልብ አለው እና የሚያደርገውን ያውቃል፡፡ ቅዱሱን ቅባት ከእግዚአብሔር ተቀብሏልና
ሁሉንም ነገር ታውቃላችሁ፣ በመንፈሳችሁ ጉድለት ወይም እጥረት የሚባል ነገር የለም፡፡ በመንፈሳችሁ
ሃይል እና መገለጥ መራመድ ብትችሉ ነባራዊ ህይወታችሁን ይቀይረዋል፡፡ ይህን ለማድረግ፣ ብቸኛው
መንገድ ባይሆንም፣ አንደኛው መንገድ በልሳን መናገር ነው፡፡ ይህን በምታደርጉበት ጊዜ ማስታወስ እና
ማመን የሚገባችሁ - እራሳችሁን በተቀደሰ እምነታችሁ እያነጻችሁ ነው፣ መንፈሳችሁ የተደበቀውን
የእግዚአብሔር ጥበብ እየጸለየ ነው ደግሞም የእግዚአብሔር ፍጹም መገለጥ እየመጣ ነው፡፡ ስለዚህ፣
እንደ 1ኛ ቆሮንቶስ 14፡13 መተርጎም እንድትችሉ ጸልዩ፡፡ ይህ ማለት ግን በልሳን መጸለያችሁን አቋርጡና
ለመተርጎም በአማርኛ ጸልዩ ማለት አይደለም፣ ነገር ግን ግንዛቤአችሁ ፍሬያማ ይሆናል ማለት ነው፡፡
በቤተክርስቲያን አገልግሎት በልሳን መልዕክት የምትናገሩ ከሆነ ደግሞ ቆም ብላችሁ ሰዎች
በሚያውቁት ቋንቋ (በአማርኛ) የመልዕክቱን ትርጉም ማስተላለፍ ይኖርባችኃል፡፡ በግል በልሳን
በምትጸልዩበት ጊዜ ግን እኔ የማደርገው በልሳን ስጸልይ እግዚአብሔር መገለጥ እንደሚሰጠኝ አምኜ
እጸልያለሁ፡፡ አንዳንድ ጊዜ አመለካከቴ እንዲሁ ይቀየራል፡፡ ምንም ዓይነት የተለየ ቃል ሳይኖረኝ ነገር ግን
ባልተጠበቀ ሁኔታ ነገሮችን በግልጽ የማይበትና አመለካከቴ የሚቀየርበት ጊዜ አለ፡፡ ሙሉ መገለጥ
ለማግኘት ምናልባት ሳምንት ሊወስድብኝም ይችላል፣ በልሳን እየጸለይኩ የማሳልፈው ጊዜ እና
ለመተርጎም ያለኝ እምነት የዚህ አካል ነው፡፡
በልሳን መጸለይ መንፈስ ቅዱስን ለመቀበላችሁ ማረጋገጫ ከመሆን ባለፈ በብዙ ምክንያቶች
እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው፤ የዘወትር ተግባራችሁ አካል ሊሆን ይገባል፡፡ አዕምሮአችሁን ከጥርጣሬ
እና ፍርሃቱ ጋር አልፋችሁ ከልባችሁ ወደ እግዚአብሔር የቀጥታ ግንኙነት ለማድረግ -የምትጠቀሙበት
መንገድ ነው፡፡ በተቀደሰ እምነታችሁ ያንጻችሁአል፣ የተደበቀውን የእግዚአብሔር እውቀት ትገልጣላችሁ፣
ሁላችሁም በዚህ ውስጥ መፍሰስ እንድትችሉ፣ እምነታችሁ እንዲገለጥ እና በልሳን የመጸለይ
ጠቀሜታዎችን በሙሉ እንድትቀበሉ እጸልያለሁ፡፡
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የደቀ መዝሙር ጥያቄዎች
1.

የይሁዳ መልዕክት 1፡20 በመንፈስ ቅዱስ በመጸለይ የምናገኘው ትልቅ ጥቅም ምንድን ነው?
ይሁዳ 1፡20 - እናንተ ግን፥ ወዳጆች ሆይ፥ ከሁሉ ይልቅ በተቀደሰ ሃይማኖታችሁ ራሳችሁን
ለማነጽ እየተጋችሁ በመንፈስ ቅዱስም እየጸለያችሁ።

2.

የሐዋርያት ሥራ 2፡4 በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉ ምን ያህሉ ሰዎች ናቸው?
የሐዋርያት ሥራ 2፡4 - በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው፥ መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደ
ሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመር።

3.

የሐዋርያት ሥራ 2፡4 በመንፈስ ቅዱስ በመሞላታቸው ምን አደረጉ?

4.

1ኛ ቆሮንቶስ 14፡14 በልሳን ስትጸልዩ የትኛው አካላችሁ ይጸልያል?
1ኛ ቆሮንቶስ 14፡14 - በልሳን ብጸልይ መንፈሴ ይጸልያል አእምሮዬ ግን ያለ ፍሬ ነው።

5.

1ኛ ቆሮንቶስ 14፡2 በልሳን የሚጸልዩ የሚናገሩት ለማን ነው?
1ኛ ቆሮንቶስ 14፡2 - በልሳን የሚናገርስ ለእግዚአብሔር እንጂ ለሰው አይናገርም፤
የሚያስተውለው የለምና፥ በመንፈስ ግን ምሥጢርን ይናገራል።

6.

1ኛ ቆሮንቶስ 14፡2 አንድ ሰው በልሳን ሲጸልይ የሚናገረውን ሌሎች ሰዎች ይረዱታል?

7.

1ኛ ቆሮንቶስ 14፡2 በልሳን ስትጸልዩ መንፈሳችሁ ምን እየተናገረ ነው?

8.

1ኛ ቆሮንቶስ 14፡4 በልሳን ስትጸልዩ ምን ታደርጋላችሁ?
1ኛ ቆሮንቶስ 14፡4 - በልሳን የሚናገር ራሱን ያንጻል፤ ትንቢትን የሚናገር ግን ማኅበሩን
ያንጻል።

9.

1ኛ ቆሮንቶስ 14፡16 በልሳን ስትጸልዩ ምን ታደርጋላችሁ?
1ኛ ቆሮንቶስ 14፡16 - አሁን ግን፥ ወንድሞች ሆይ፥ ወደ እናንተ መጥቼ በልሳኖች ብናገር፥
በመግለጥ ወይም በእውቀት ወይም በትንቢት ወይም በትምህርት ካልነገርኋችሁ ምን
እጠቅማችኋለሁ?
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በልሳን የመናገር ጥቅሞች

ጠቋሚ መልሶች
1.

የይሁዳ መልዕክት 1፡20 በመንፈስ ቅዱስ በመጸለይ የምናገኘው ትልቅ ጥቅም ምንድን ነው?
በመንፈስ ቅዱስ ስጸልይ እራሴን አንጻለሁ፡፡

2.

የሐዋርያ ሥራ 2፡4 በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉ ምን ያህሉ ሰዎች ናቸው?
ሁሉም፡፡

3.

የሐዋርያት ሥራ 2፡4 በመንፈስ ቅዱስ በመሞላታቸው ምን አደረጉ?
በልሳኖች ተናገሩ፡፡

4.

1ኛ ቆሮንቶስ 14፡14 በልሳን ስትጸልዩ የትኛው አካላችሁ ይጸልያል?
መንፈሴ ይጸልያል፡፡

5.

1ኛ ቆሮንቶስ 14፡2 በልሳን የሚናገር ሰው የሚናገረው ለማን ነው?
ለእግዚአብሔር፡፡

6.

1ኛ ቆሮንቶስ 14፡2 አንድ ሰው በልሳን ሲጸልይ የሚናገረውን ሌሎች ሰዎች ይረዱታል?
አይረዱትም፡፡

7.

1ኛ ቆሮንቶስ 14፡2 በልሳን ስትጸልዩ መንፈሳችሁ ምን እየተናገረ ነው?
ምስጢር፣ በእግዚአብሔር እና በእኔ መሃል ያለውን ቅርበት፡፡

8.

1ኛ ቆሮቶስ 14፡4 በልሳን ስትጸልዩ ምን እያደረጋችሁ ነው?
እራሴን እያነጻሁ (እያነጽኩ)፡፡

9.

1ኛ ቆሮንቶስ 14፡16 በልሳን ስትጸልዩ ምን ታደርጋላችሁ?
እየባረኩ እና እግዚአብሔርን እያመሰገንኩ፡፡

1-81

