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ብክርስቶስ ዘልካ መንነት/ዔንቅፋታት ምስዒር
ዒሊማ ኣምሊኽ ንዉለደ
መእተዊ
ኣብ ዒሇም ዘል ኩለ ነገር ንኽብሪ ኣምሊክ እዩ ተፈጢሩ፣ ካብቲ ዝዒበየ ክሳዔ እቲ ዝዯቀቀ ነገር ከም
ፍቓዴ ኣምሊክ ንኽብሪ ኣምሊኽ እዩ። ክብሪ ኣምሊኽ ኣብ ሌዔላና ክግሌጽን ክመሌእን ዴማ እዩ
እግዚኣብሄር ዝዯሌየና (1ቇረ 6፣19-20)። እዚ ክብሪ ኣምሊኽ እዚ መንነት ኣምሊኽ እዩ፣ ስሇዚ ብኽብሪ
ኣምሊኽ ክንምሊእ እንተኾይና ግዴን ንሕና ካብቲ ናይ ኣምሊኽ ክብሪ ክንማቀሌ እዚ ማሇት ዴማ ካብ
መንነት
ኣምሊኽ
ኣብ
ውሽጥና
ክኣትወና
ኣሇዎ።
እዚ
ምምቃሌ
ተባሂለ
ዘል
እምፓርቴሽን (impartation) ይብሃሌ፣ እዚ ዴማ ከምቲ ናቱ መንነት ንዒና ክህሌወና ማሇት እዩ።
እግዚኣብሄር እዚ ክብሪ እዚ ብርግጽ ኣብ ወደ የሱስ ክርስቶስ ገሉጽዎ እዩ፣ ካብኡ ዴማ እዩ ንዒና
ዘማቕሇና። እዚ ምምቃሌ እዚ ዴማ ንሕና ቤት መቅዯስ ህያው ኣምሊኽ፣ ናይ ኣምሊኽ መንፈስ
ዝዒርፈለ ብምዃን ክብሪ ኣምሊኽ ተማቀሌቲ ዝገበረና። እግዚኣብሄር እዚ ክብሪ እዚ ኣብ ሌዔሉ ኩለ
ፍጥረት እዩ ገሉጽዎ፣ መጽሓፍ ቅደስ፣ ኣብ ፍጥረት (መዝ 19፣1, ቆል 1፣16)፣ ኣብ ግዜ ሙሴ
(ዘጸ 33)፣ ኣብ ዴንዃን ምርኻብ (ዘጸ 40፣34-45)፣ ኣብ ቤተ መቕዯስ (1ዜና 22፣5)፣ ኣብ ክርስቶስ
(ዮሃ 1፣14)፣ ኣብ ቤተ ክርስትያን (ኤፌ 2፣21-22)፣ እዚ ክብሪ ተገሉጹ እዩ። ስሇዚ እዚ ክብሪ ናይ
ክርስቶስ የሱስ እዚ ኣባና ኣብዚ ዘመን ዴማ፣ ተስፋ ክብሪ ኮይኑ ተገሉጹ ኣል፣ ንሕና ኣብዚ ዘመን
እዚ ዘልና ዴማ በዚ ተስፋ እዚ ናይ ክብሪ መንፈስን መንነትን ተቀቢሌና ኣልና። መንፈሳዊ
መንነትና እምበኣር ናይ ክርስቶስ ተምሳሌን መንነትን ምህሊው እዩ።
ቀንዱ ሓሳብ
እዚ ክብሪ እዚ ካብ ተማቀሌና፣ ናይ ሰማይ ሓሳብ ክንሓስብን ንናይ ዒሇም ዔንቕፋታት ክንስዔርን
ግዴን ይግብኣና እዩ። ምኽንያቱ እቲ ተስፋ ክብሪ ዝኾነ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ከም ናትና ክፋሌን
መንነትን ኮይኑ ኣል፣ እንዲ ገዝአን ሓሇፋ ኽንከይዴን ከነንጸባርቕ ዴማ ይግብኣና። እዚ ተስፋ ክብሪ
ምስ ዘንጸባርቕ፣ ነቲ ካብ ኣምሊኽ ዝተዋህበና ጽኑዔ ቃሌ ትንቢት ተባሂለ ተጠቂሱሌና ዘል ክንነብሮን
ክንረኽቦን ንኽእሌ ኢና። (1ጴጥ 1፣19) እቲ ካብ ኣምሊኽ ዝተዋህበና ቃሌ ተስፋ ኣዝዩ ጹኑዔ፣ ከም
ኣብ ጸሌማት ዘብርህ ብርሃን ዴማ እዩ። እዚ ኣብ ጸሌማት ዘብርህ ብርሃን ተባሂለ ዘል ነቲ
ዝተዋህበና ክብሪ ዘንጸባርቅ፣ ናይ ህይወት መሳሌሌን ነጸብራቅን እዩ። ህይወት ሰብ፣ ነቲ ዝተዋህቦ
ክብሪ ከንጸባርቕ ናይ ናብራ፣ ናይ ሓሳብን ህይወት ዝሇበሰ ናብራ ክህሌዎ ኣሇዎ። ምኽንያቱ ብዙሕ
እዋን ዋሊ እዃ ዝጸንዏ ቃሌ ትንቢት እንተ ሃሇወና፣ ኣብቲ ኣብ መዒሌታዊ እንነብሮ ናብራና ግና
ምስቲ መዒሌታዊ እንገብሮ ናይ ህይወት ጉዔዞ ዝጻረር ክኸውን ይኽእሌ እዩ። ስሇዚ ሰብ ብዘረባ
ዘይኮነስ በቲ ናይ ህይወት መምዘኒ እዩ ዝምዘን። ክብሪ ኣምሊኽ ዝኣክሌ ተማቂሌካ ክነስኻ፣ ንክብሪ
ኣምሊኽ ዘይከውን ናብራ እትነብር ክትከውን ዝከኣሌ እዩ። ስሇዚ ከምቲ ጳውልስ ንሰብ ፊሉጲ
ዝበልም ንሕና’ውን ብኩለ ንብረትና ንወንጌሌ ዝኸውንን ዝበቕን ክኸውን ግዴን ኣሇዎ
(ፊሉ 1፣27-28)። ክብሪ ኣምሊኽ እንተ ተማቒሌካ ብኩለ ህይወትካን ናብራኻን ንእግዚኣብሄር
ዝኸውንን ዝበቕዔን ህይወትን ናብራን ክትነብር ኣልኻ። ቅዱ ህይወትና ነቲ ካብ ኣምሊኽ ዝተዋህበና
ክብሪ ዝገሌጽን ዘንጸባርቕን ክኸውን ኣሇዎ፣ ምኽንያቱ እዚ መንነት እዚ እዩ ካብ ኣምሊኽ
ዝተዋህበና። ስሇዚ ክርስትናዊ ህይወት ማሇት፣ ሓሳባውን ተግባራውን ህይወትና ሓዯ ክኸውን
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ይግብኦ። ከምቲ እትዛረቦ ከምኡ ዴማ ክትነብር፣ ነዚ ዘንጸባርቅ ናይ ኣብ ጸሌማት ዘብርህ ብሩሃት
ክትከውን፣ ነዚ ብክርስቶስ ዝተዋህበና ናይ ህይወት መንነት ክንነብሮ ይግብኣና።
ዚንበብ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ 1ቇረ 6, 2 ጴጥ 1፣15-21
ዔሊማ ኣምሊኽ፣ ካብቲ ክብሩ ተማቀሌቲ ክንኸውን እዩ፣ ስሇዚ እዚ ክብሪ እዚ፣ ኣብ ህይወትና
ብናብራና ዝረኣየለን ዝገሃዯለን መገዱን ንምዴሓን ካሌኦት ዝኸውንን ክኸውን ኣሇዎ። ክቡር ነገር
ሒዝካ ክነስካ፣ ኣነባብራኻ ዘይብቁዔ ክኸውን ይከኣሌ እዩ። ስሇዚ እቲ ክንመስል ዝተነግረና ነገር
ክንነብርን ህይወትና ዴማ ንዔኡ ክበቕዔን ክንጋዯሌን፣ ንዘል ካብ ንክርስቶስ ምምሳሌ ዝመሌሰናን
ዝዒግተናን ናይ ናብራ ዔንቅፋታት ክንስዔር ይግብኣና።







ብክርስቶስ ዘልና ተማቀሌቲ ኣምሊኻዊ ክብሪ ኢና
ንክብሪ ኣምሊኽ ስሇ ዝትፈጠርና ዴማ ንወንጌሌን ንክርስቶስ ዝኸውን ህይወት ክህሌወናን ናብ
ኣሇዎ
ነቲ ዘልና ጽኑዔ ቃሌ ትንቢት ሒዝና ኣብ ጸሌማት ከም ዘብርሁ ኾይንና፣ ምንባርና ንወንጌሌ
ዚበቕዔ ኪኸውን ኣሇዎ
ወንጌሌ ምንጋር ጥራይ ዘይኮነ ነቲ እትሰብኾ ወንጌሌ ኣሙን ምዃንካ ከተርኢ የዴሌየካ
ወንጌሌ ንህይወት ኺበሃሌ ከል ነፍስኻን ወንጌሌን ኸተካፍን ዴለው ምዃን ማሇት እዩ
ብሓቂ ብቑዔ ሰባኺ ወንጌሌ ምዃንካ ነቶም እተገሌግልም ሰባት ናይ ህይወት ምክርነትካ
ምርኣይ እምበር ናይ ዘረባ ጥራይ ዘይምዃኑ

ሕቶታት
1. ናይ ኣምሊኽ ዔሊማ ኣብ ህይወትካ እንታይ እዩ? ብኸመይ ዔሊማ ኣምሊኽ ተተግብሮ?
2. ወንጌሌ ክትነገ ኣብ ዝተዋህበካ ዔዴሊት ኩለ፣ ሓሇፋ ብስብከት ብምንታይ ወንጌሌ ክትሰብኽ
ዯስ ምበሇካ? ስሇምንታይ? ንከይትገብሮ እንታይ ይኽሌክሇካ?
3. ናይ ክርስትያን ቅዱ ህይወት ብምንታይ ይምዘን፣ ኣብዚ ዘመን እዚ መንነትካን ኣገሌግልትካን
ብምንታይ ትመዝኖ?
4. ወንጌሌ ንክትሰብኽ ህይወትካ ብቕዔቲ’ድ ትመስሇካ? ስሇምታይ?
5. ወንጌሌ ንህይወት ኺበሃሌ ከል ነፍስኻን ወንጌሌን ኸተካፍሌን ዴለው ምዃን ማሇት እዩ፣ እዚ
ነገር ከመይ ይርዲኣካ?

መጠቓሇሉ
ህይወትና ናይ ናብራ ዯኣ እምበር ናይ ዘረባን ትምህርትን ጥራይ ኣይኮነትን፣ ስሇዚ እዛ ህይወት እዚኣ
ከም ኣብ ጸሌማት እተብርህ ኮይና ክትዯምቕ ዯኣ እምበር፣ ሓሳብ ስጋ እንዲ ኣገዯዲ፣ ንዴሕሪት
እትምሇስን፣ ነቲ ጽኑዔ ቃሌ ትንቢት ዘይትፍጽም ክትከውን ኣይግብኣን። ወንጌሌ ንነፍስኻን ወንጌሌን
ኸተካፍሌን ዴለው ምዃን ማሇት እዩ።

እትጽናዔ ጥቕሲ

“. . . ናይ ርእስኹምውን ከም ዘይኮንኩም’ድ ኣይትፈሌጡን ኢኹም፣ . . .”1ቇረ 6፣20
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ቀዲማይ ትምህርቲ፣ ኣረጊት ኣተሓሳስባ፣ ሌብን ፍቓዴን
መእተዊ
ቀዯም ንሕና ንኣምሊኽ ዘይንኸውን ምውታት ዝነበርና ኢና፣ ብኣተሓሳባና (1ቇረ 1፣18-31)፣ ብናይ
ውሽጢ ስምዑትናን ሌብናን (ሮሜ 1፣18-32)፣ ብፍቃዴናን (ዮሃ 6፣35-45, 60-65) ንኣምሊኽ
ዘይንኸውን ዝነበርና ኢና። ቀዯም ዘመን ከምቲ ንኣምሊኾም ዘይፈሌጡ ርሑቓትን ዯቂ ጥፍኣትን
ዝነበርና ኢና (ሮሜ 1፣21, ኤፌ 4፣17)። እዚ ሓሳብ እዚ፣ ናይ ኣእምሮ ባድነትን ናይ ሞት ሓሳብ
ዝነበሮን እዩ፣ ምስ ሓሳብ ኣምሊኽ ዴማ ፍጹም ዘይሰማማዔን ጽሌእን እዩ (ሮሜ 8፣6-7)። ሌቢ
ትርጉሙ ብዙሕን ሰፊሕን፣ ሓዯ ስጡም ሓሳብ ዘይብለ እዃ እንተኮነ፣ ሌቢ ብዝተፈሊሇየ መገዱ
ተገሉጹ ኣል፣ ከም ምለእ መንነት ናይ ሰብ፣ ናይ ፍሌጠት ማዔከንን ተባሂለ ኣል። ሌቢ ሌዔሉ ማንም
ነገር ኣዝዩ ጎራህን ሕሱምን (ሮሜ 2፣5) ምዃኑ’ውን ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ተነጊሩና ኣል፣
(እብ 3፣10-12)። እዚ መንነት እዚ ቅዴሚ ንሕና ናብቲ ዘሌኣሇማዊ ሓሳብ ኣምሊኽ ምእታውና፣ ዯቂ
ጥፍኣትን ብሓጢኣት ዝተመሌአ ህይወት ዝነበረና ሰባት እንከልና ዝነበረና ህይወት እዩ። እዚ ህይወት
እዚ ዴማ ውደቅ ህይወትን ኣዲማዊ መንነት እዩ። ግና ሓዯ እዃ ብክርስቶስ እንተ ሃሌዩ፣ ንሱ ሓዴሽ
ፍጥረት እዩ፣ እንሆ ኩለ እቲ ብለይ ሓሉፉስ ሓዴሽ ኮይኑ እዩ። ስሇዚ ብክርስቶስ ንዘል ኩለ ናይ
ቀዯም ነገር ሓሉፉ፣ ሓዴሽ መንነት ዘሇዎ ፍጥረትን ክብሪ ኣምሊኽ ዘዘንቱ ፍጥረት እዩ። ኮይኑ ግና
ሽሕ እዃ ሓዴሽ ህይወት እንተ ሃሇወና፣ ጽሌዋ ኣረጊት መንነት ኩለ ግዜ የሸግረና እዩ፣ ብኸመይ
ንፈትሖ?
ቀንዱ ሓሳብ
ኩለ ብክርስቶስ ዘል ሓዴስ ፍጥረት እዩ፣ እቲ ዝነበረ ኣረጊት ሓሉፉ ኩለ ሓዴሽ ኮይኑ ኣል። ሌቢ፣
ፍቃዴን ኣተሓሳስባን ሓዴሽ ኮይኑ እዩ ግና ናይ ቀዯምን ኣረጊትን ሓሳባትን መገዴታትን የሸጉሩና
እዮም። ከምቲ ጳውልስ ካብዚ ናይ ሞት ስጋ መን እዩ ዘውጽኣኒ ዝበል፣ ካብዚ ናይ ሞት ስጋ
ብምቕታሌ ገዛእ ርእስኻ (ማሇት ምስ ክርስቶስ ብምስቃሌ ብምማት ኢኻ እትናገፍ)፣ ኢኻ እትወጻ።
ኮይኑ ግና ኩለ ግዜ ኣብ መዒሌታዊ ህይወትና ዋሊ’ውን ምስቶም ኣብ ዒሇም ዘሇዉ ሰባት ክንራኸብ
እንከልና እነሕሌፎ ህይወት፣ ናይ ኣረጊት ባህሪ እምበር ናይ ክርስቶስ ባህሪ ከነርኢ ይኸብዯና እዩ።
በዚ ዴማ ብዙሓት ብህይወትና ዘይኮንና እንሰብኾምሲ ብቃሊትና ንክንሰብኮም ንጽዔር እሞ ንሳቶም
ዴማ፣ ንስኻ/ኺ ከምዚ ዘይገበርካ ይብለና፣ እዚ ንሕና ኣብቲ ኣረጊት መንነትና ንነብር ስሇዘልና እዩ፣
ብክርስቶስ እንተ ሃሉና ግና ሓዱሽ ነገርና ዯኣ እምበር ኣረጊት መንነትና ክነብር የብለን። እዚ
ኣረጊት ዝኮነ ናይ ሞት፣ ሓጢኣትና ካሌእን ዝተተሓሓዘ ህይወት ብሓሳብን ብግብርን ጸረ እቲ
እንዛረቦ ወንጌሌ የንብረና እዩ። እምበር ልሚ እቲ ዝዒበየ ዔንቕፋት ናይ ክርስትያናት ናብራን ዘረባን
(ስብከቶምን) ምጽራሩ እዩ። ሓሳብ ስጋ ኩለ ግዜ ምስ ሓሳብ ኣምሊኽ ጽሌኢ እዩ፣ እዚ ጽሌኢ ሓሳብ
እዚ ሰብ ኣብ ናይ ኣረጊት መንነት ናብራ ይነብር እንተ ሃሌዩ እዩ ዝነብሮ። ኣብ ኣረጊት ሓሳብ
ዝነብር፣ ኩለ ግዜ
ንኣምሊኽ ከሐጉሶ ኣይክእሌን እዩ። ነዚ ሓሳብ እዚ፣ ናይ ኣረጊት መንነት
ከተጥፍእ ዴማ ግዴን፣ ነቲ ኣረጊት ሰብ ክትቀትል ኣልካ፣ ክሳዔ ዘይተቀትሇ፣ እቲ ሓሳብ ክህለ እዩ።
ብምሌኣት ክትቕንጥጦ ክትኣሌዮን ከተጥፍኦን ይግብኣኻ፣ (ቆል 3፣9)። እዚ ሓሳብ ኣረጊት ሰብ፣ ምስ
ናይ ኣምሊኽ ሓሳብ ዝጻረርን ኣንጻር ኣምሊኽ ዝስሇፍን እዩ፣ (ገሊ 5፣24, ቆል 3፣5-7)። ኣንጻር ኣምሊኽ
ዝተሰሇፈ ኩለ ዴማ ካብ ሓሳብ ኣምሊኽ ዝኣሌን ዘታርፍ እዩ፣ ስሇዚ ዘሌኣሇማዊ ሓሳብ ኣምሊኽ
ንምፍጻም ምስ ኣምሊኽ ክትሰማማዔ ግዴን እዩ። ኣብ ህይወትና ነቲ ምስ ኣምሊኽ ዝጻረር እንዲ ኣሇና
ነቲ ንኣምሊኽ ዘኽብርን ሓሳብ ኣምሊኽ ዘፈጽምን ነገራት ክንነብረለ ይግብኣና።
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ዚንበብ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ ገሊ 5፣16-24, ሮሜ 8፣1-16
ኣረጊት ኣተሓሳስባ ኩለ ግዜ፣ ኣተሓሳስባ ኣዲማዊ ባህሪ እዩ። ኣተሓሳስብ ክርስቶስ ግና ሓዴሽን
ሰማያውን እዩ። ሰብ ከምቲ ኣተሓሳስብኡ ሌኽዔ ከምኡ እዩ ዝነብር። ዝኣረገ ኣተሓስስባ ኣረጊት ናይ
ቀዯም ሓሳብ ኣዲም ክትሓሳብ ይገብረካ፣ ሓዴሽ ሓሳብ ዴማ ናይ ክርስቶስ ሓሳብ ክትሓስብ
ይገብረካ። ኣረጊት ኣተሓሳስባ፣ ሌብን ፍቓዴን ኩለ ግዜ ምስ ኣምሊኽ ጽሌኢ እዩ፣ ንኣምሊኽ ዝኸውን
ሓሳብ ክትሓስበለ ይኹን ናይ ሓርነት ናብራ ክትነብር ዘይገብረካ መገዱ እዩ። ንሕና ግና ኣብ ናይ
ሓርነት ህይወት ክንነብት ዝተጽዋዔና ኢና፣ ስሇዚ








ኩለ ግዜ ህይወትና ብክርስቶስ ክህለን ኣብ ምለእን ዘሌኣሇማዊ መዯባት ኣምሊኽ ክንህለን
ይግብኣና
ቀዯም ብኣረጊት መንነት እንነብር ዝነበርና ካብ ኣምሊኽ ርሑቓትን ንተስፋ ዘይተመዯብናን
ኢና ነይርና
ንሓጢኣት ዝግዛእን ዝፈቱን ኣረጊት ኣዲማዊ መንነት ሒዝና ኣንነብር ዝነበርና ኢና፣
መንነትና ኣረጊት እንተኮይኑ ጸሊእቲ ኣምሊኽን ሓሳባት ኣምሊኽ ኮይንና ንነብር
ሓዴሽ መንነት ኣልና፣ ምስ ክርስቶስ ሓዯ ዝገብረናን ዝቀርጸናን መንነት ዴማ ተዋሂቡና እዩ
ሕጂ ንሕና ነዚ ኣረጊት ሰብነት ቀንጢጥና፣ ማሇት ንኹለ ትምኒታቱ ቀቲሌና፣ ንዔኡ
ከይተኣዘዝና፣ ግናኸ ንክርስቶስ ሇቢስና፣ ማሇት ናቱ ማዛዝ ከም መምርሒ ህይወትና ጌርና
ክንመሊሇስ ኢና ተጸዊዔና
በዚ ኸምዚ ንኣምሊኽ እንዲ ኣስመርና ንኽንመሊሇስ ኢና እምበኣር ንክርስቶስ ፈሉጥናዮ፣
ብመንፈሱ ዴማ ተመሪሕና ዘልና

ሕቶታት
1. ኣረጊት መንነት እንታይ ማሇት እዩ? ብመሰረት ቆል 3 ባህርያት ኣረጊት መንነት ግሇጽ?
ካብዚ ዝርዝር ኣብ ህይወትካ ዘሸገረካ ግሇጽ? ስሇምንታይ ኸ?
2. ኣረጊት መንነት ነይሩና እዩ፣ እዚ መንነት ኣዚ ኣብ ዝቀሊቀሇካ እዋን ብከመይ ትስዔሮ?
እንታይ እንታይ ትገብር?
3. ምስ ኣረጊት መንነትካ ትቃሇስ’ድ እንታይ ዒይነት ቅሌስ? ትስዔሮ’ድ ኸ?
4. ቀዯም ርሑቃት ዝነበርና ኢና፣ ግና ብክርስቶስ ሓዯሽቲ ፍጥረት ኮይንና ኢና፣ ናይ
ኣረጊት ባህሪ ሓሳብ ክንሓስብ የምሕረሌና’ድ? ስሇምንታይ?
መጠቓሇሉ
ንሕና ቀዯም ኣብ ናብራ ኣረጊት መንነት ኣንነብር ዝነበርና፣ ሕጂ ግና ብክርስቶስ ሓዯሽቲ ፍጥረት
ዝኾንና ኢና። ኣዲማዊ ሰብ ጽዴቒ ኣምሊኽ ክገብር ኣይኮነለን እዩ፣ ምኽንያቱ ብምኽንያት ኣዲም ኣን
ትሕቲ ሓጢኣት ዝተገዝአ እዩ። ንሕና ግና ሳሊ ዯም እቲ ገንሸሌ፣ ጽዴቒ ኣምሊኽ ተባሂሌና ተጸዊዔና
ኣልና። ስሇዚ ነዚ ናይ ኣረጊት መንነት ናብራ ኽንክሕዴን ካብኡ ዴማ ናብ ኣምሊኽ ገጽና ኣቢሌና
ክንስጉም ይግብኣና።
እትጽናዔ ጥቕሲ

“እቲ ዝሞተ ኻብ ሓጢኣት ሓራ ወጺኡ እዩ እሞ፣ ኣዚ ዯጊም ንሓጢኣት ከይግዛኣ፣ እቲ ናይ ሓጢኣት
ስጋ ምእንቲ ኺጠፍእ፣ እቲ ኣረጊት ሰብና ምስኡ ኸም እተሰቕሇ፣ ፈሉጥና ኣልና።” ሮሜ 6፣6
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ካሌኣይ ትምህርቲ፣ ሓዴሽ ፍጥረት
መእተዊ
ኣብ ናብራና ዝተፈሊሇየ ዒይነት ዔንቅፋታት እንዲ ሰገርናን ተሳገርናን ኢና እንነብት። ሓዯ ካብቲ
ዝዏብየ ዔንቅፋት ዴማ ኣብ ቀዲማይ ትምህርትና ርኢናዮ ኣልና። ሰብ ንኣምሊኽ ከገሌግሌን ሓሳብ
ኣምሊኽ ክገብርን እንዲዯሇየ ግና ኣይሰሌጦን፣ ዋሊ እዃ እንትፈተነ’ውን ኣብ ውሽጡ ኮይኑ ምስ ሓሳብ
ኣምሊኽ ዝጻረር ነገር ከም ዘል ርኢና ኢና። ኮይኑ ግና ብክርስቶስ ሓዯሽቲ ፍጥርት ኢና፣ ኩለ እቲ
ኣረጊት ሓሉፉ ኩለ ሓዴሽ ኮይኑ እዩ። ስሇዚ ንሕና ንሓዯ እዃ ብቀዯም ኣይንፈሌጦን ኢና።
ምኽንያቱ ኩለንትንኡ ብክርስቶስ ተሓዱሱ እዩ። ሰብ ሰሇስተ ነገር ዝሓዘ ኮይኑ፣ መንፈስ (ምስ
ኣምሊኽ)፣ ነፍሲ (ምስ ስምዑታውን ውሳኒኣውን ዒሇም)፣ ስጋ (ምስ ግኡዝ ዒሇም) ዘራኽቦ ዝሓዘ
ፍጥረት እዩ። እዚ ሰሇሰተ ነገራት ዴማ ብሓዯ ዝተወሃሃዯን ንክብሪ ኣምሊኽ ክሰርሕ ኣሇዎ።
ኣተሓሳስባና፣ ሌብና (ነፍሲ)፣ ፍቓዴን ሓዴሽ ክኸውን ኣሇዎ። ሽሕ እዃ መንፈስና ምስ ምዴሓንና
ተሇዊጡ ንኣምሊኽ ዝዯሉ እንተኮነ፣ ብዙሕ እዋን ዘሸግረና ኣተሓስስባና እዩ፣ እቲ (1ቇረ 2፣7-16) ካብ
ኣምሊኽ ዝኾነ ግና ዝተሇወጠ ኣተሓሳስባ ኣሇዎ፣ ካሌእ ሌቢ ዘሇዎ (1ዮሃ 4፣7-21)፣ ዝጸረየን ንኣምሊኽ
ዝዯሉ ፍቓዴ ዘሇዎ (1ዮሃ 3፣1-15) እዩ። ሌኽዔ እዩ ብክርስቶስ ሓዴሽ ሌዯት (ዮሃ 3) ረኺብናን፣
ሓዴሽ ፍጥረት’ውን ኮይንና ኢና (2ቇረ 5፣17)፣ ግና ነቲ ሰማያዊ ነገር ክንሓስብን ክንገብርን ኣልና።
ናይ ኣምሊኽ መንነት ዘሇዎ ሰብ ከም ናይ ንቡር ሰብ ኣተሓሳስባን ኣነባብራን ሒዙ ክመሊሇስን፣ ነቲ
ምስኡ ዝሓዯረ መንፈስ ኣምሊኽ ዘጽርፍን፣ መንነት ኣምሊኽ ዴማ ኣብ ሕቶ ዘተኣታቱ እዩ፣ ሰብ ሌኽዔ
ከምቲ ናይ ሓቂ መንነቱ ኮይኑ ክመሊሇስን ክነብር ኣሇዎ (ሮሜ 8፣9)። ናይ ሓቂ መንነትና ዴማ
ዉለዴ ኣምሊኽ ምዃንና እዩ።
ቀንዱ ሓሳብ
እቲ ናይ ሓቂ መንነት ክርስትያን እዚ ኣብ ሊዔሉ ዝተጠቅሰ እዩ፣ ኮይኑ ግና ንሕናን ኣነባብራናን
ንዔኡ’ድ ይመስሌ? ዋሊ ቁሩብከ ነዚ ኣብ ሊዔሉ ዝጠቀስናዮ ዝመስሊ ናብራ’ድ ኣልና። እዚ ሕቶ’ዚ
ንነፍሲ ወከፍና ክሕተት ዘሇዎን ክንምሌሶ ዝግባናን እዩ፣ ምኽንያቱ ኣምሊኽ ንኩለና ብመስፈር
ውህበት ክርስቶስ ጸጋ ሂቡና እዩ፣ ስሇዚ ነቲ ዝተዋህበና ጸጋ ዴማ ክንሕተተለ ኢና። እቲ ቀንዱ
ሓሳብ ልሚ፣ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘል ግጭት መንፈሳዊ ነገር ምዴሊይን ምህንጣይን እዩ። ኣብ
ውሽጥና ዘል መንፈስ ኣምሊኽ ሌኽዔ ሓሳብ ኣምሊኽ ክትገብር እንዲዯሇየና ዘይምግባር፣ ዝዒበየ
ዔንቅፋት እዩ። ስሇዚ ክርስትያን ዔዉት ክበሃሌ እንተኮይኑ ነዚ ነገር ክስዔር ኣሇዎ። ኣምሊኽ ሓዴሽ
ፍጥረት እንተገይሩካ፣ ከምኡ ኮንካ ንበር ምኽንያቱ ተርመስመስ ናይ ክርስትያን ናብራ ኣይኮነን፣
ክርስትና ናይ ሇውጢ ናብራ እዩ። ስሇዚ ከም ክርስትያናት ነቲ ናይ ውሽጥና ናብራ ክንነብር፣ ነቲ
ኣብ ነንመዒሌቱ ኣብ ግጭት ዘል ናይ ስጋን መንፈስን ግጭት ክንስዔር ኣልና፣ (ሮሜ 8፣5-8, ሮሜ
7)። ነቲ ስጋውን መንፈሳውን ናብራና ክንሌውጥ እቲ እንኮ መፍትሕን መዴሃኒቱ ብናብራና እምበር
ብዘረባና ንክርስትና ንከይንነብሮ እዩ። ነዚ ነገር እንሌውጠለ መገዱ ዴማ ከምቲ ኣብ (ኤፌ 4፣23)
ዝብል ሓዴሽ ኣእምሮን ኣተሓሳስባን ምሓዝ፣ ምሌዋጥ (ሮሜ 12፣2)፣ ከምኡ’ውን ሓሳብ ክርስቶስ
ምሓዝ እዩ (ፊሉ 2፣5)። ስሇዚ ሓሊፍነት ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ፣ ብክርስቶስ ዝተታሕዘ ኣእምሮ፣ ኩለ ግዜ
ሰማያውን ክርስቶሳውን ሓሳብ ዝሓዘ (1 ጴጥ 2፣2)፣ ነቲ ካብ ዒሇምን ስጋን ሰይጣንን ዝመጽእ እከይ
ነገራት ዴማ ዝከሊኸሌ (ፊሉ 4፣6-7, ሮሜ 10፣17)፣ ካብ ናይ ኣረጊት መንነት ጸቕጢ ናጻ ምግባር (1
ጢሞ 1፣7)፣ ምስ ሓሳብ ኣምሊኽ ንዝጻረር ኩለ ግዝኣታት ዴማ ምቅሊስ (2ቇረ 10፣3-5) እዩ። ስሇዚ
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ከም ሓሳብ ኣምሊኽ ዝሓዘን ተማቃሉ ኣምሊኻዊ ባህሪ ዝኾንካ ንገዛእ ርእስኻ ኣብ ቀጻሉ ግጭት ምስ
እዞም ዝገሇጽናዮም ነገራት ክትረኽባ ኣልኻ።
ዚንበብ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ፣ 1 ቇረ 2፣7-16, 1ዮሃ 4፣7-21, ቆል 3፣1-15
ሓዯን ቀንዴን ኣብዚ ዘመን እዚ ክንስዔሮ ዘልና፣ ዔንቅፋት ተጽዔኖ ኣረጊት መንነትን ኣካይዴኡን
እዩ። ኣረጊት ሰብ ኩለ ግዜ ምስ ኣምሊኽ ዝጻረርን፣ ካብ ኣምሊኽ ዘርሕቕን እዩ። ኮይኑ ግና እቲ
ብክርስቶስ ዝተዋህበና ሓዴስ መንነት ንዔኡ ሇቢስና ክንመሊሇስን ሌዉጥ ክርስትያናዊ ህይወት
ክንነብርን ግዳታና እዩ። ካብዛ ትምህርቲ ብጥቕሌሌ ዝበሌ እንመሃሮ ነገራት እምበኣር







ሓዴሽ መንነት ካብ ክርስቶስ ተዋሂቡና እዩ፣ ነዚ ህይወት እዚ ዴማ ተሊቢስና ክንነብሮ
ሞትን ትንሳኤን ክርስቶስ ናይ መንነትና ናይ መሰረት ሇውጢ ምዃኑን ሓዴሽ ምንጻፍ
ዘንጸፈሌናን መገዱ ናይ ሇውጢ እዩ
ክርስትና ብጭካነ እንነብሮ ናብራ እዩ፣ ወይ ንኣምሊኽ ወይ ዴማ ንዒሇም መሪጽካን ወሲንካን
እዩ ዝንበር፣ ነቲ ኣብ ምዴሪ ዘል ትምኒታትና ቀቲሌና ኣንነብሮ ናብራ እዩ
ምስ ክርስቶስ ዝሞተ ዘበሇ፣ ምስኡ ዴማ ብህይወት ይነብር እዩ
ነቲ ኣምሊኽ ቅዴሚ ዘመናት ዘዲሇዎ ሕቡእ ምስጢር ኣብ መንጎ ምሁራንን ንኣምሊኽ
ዘይፈሌጡ እንዛረብን ካብ ኣምሊኽ ዝተሓዯሰን ንጹህን መንፈስ ዘልና ኢና
ሓዯሽቲ ፍጥረት ብምግባር ካብ ኣምሊኽ ዝኮነ መንፈስ እምበር መንፈስ ዒሇም ኣይተዋህበናና

ሕቶታት
1. ብክርስቶስ እንታይ ዒይነት መንነት እዩ ተዋሂቡና?
2. ብክርስቶስ ሓዴሽ ህይወት ማሇት እንታይ ማሇት እዩ? ብውሌቂ ንዒኻ/ኺ እንታይ
ይርዴኣካ/ኪ?
3. ሓዴሽ መንነት ምሓዝ ማሇት፣ ምሌዋጥ፣ ንክርስቶስ ምምሳሌ ነቲ ኣብ ክርስቶስ ዝነበረ ሓሳብ
ኣባኻ ምህሊው ማሇት እዩ ኢሌና፣ ኣብ ህይወትካ ዝሇወጥካዮ ኣተሓሳስባ፣ ሌብን ፍቃዴን
እንታይ ኣል? ጥቀስ።
4. ንሓዴሽ ፍጥረትካ ከመይ ጌርካ ካብ ጸቅጢ ኣረጊት መንነትካ ናጻ ትገብሮ? ጥቀስ።
መጠቓሇሉ ሓሳብ
ብክርስቶስ ዘልና መንነት ምፍሊጥ፣ ሓዯ ካብቲ ዝዒበየ ናይ ሇውጢ መገዴን መሳርሕን እዩ። ኮይኑ
ግና ነቲ ዝፈሇጥካዮ ነገር ምንባር ግና እቲ ዝዒበየ መሰረት ሇውጢ እዩ። ስሇዚ ልሚ ነቲ ዝፈሇጥናዮ
ነገር ክንነብሮ እምበር፣ ከም ዯረጃ ፍሌጠት ጥራይ ክንሕዞ ኣይኮነን ዘልና። ብክርስቶስ ዘልና መንነት
“ንሓጢኣት ዝሞተ፣ ንጽዴቂ ዴማ ዝተንስአ ሓዴሽ መንነት እዩ”። ስሇዚ ነቲ ሓጢኣት ኮይኑ
ዘይስምዒና ነገራት ቀቲሌና፣ ብጽዴቂ ምስ ክርስቶስ ክንነብር ንጽዋዔ ኣልና፣ ምክንያቱ ክርስትና ብጸጋ
እምበር ብተመኩሮን ብዝሒ ዒመታት ኣብ ቤት ኣምሊኽ ዝንበር ናብራ ኣይኮነን። ስሇዚ በቲ
ዝተዋህበና መስመር እንዲተቀዲዯምና፣ ብጽዴቅን ብመንፈስን ንመሊሇስ።
እትጽናዔ ጥቕሲ

“ንስኻትኩም፣ ነቲ ኣረጊት ሰብ ምስ ግብሩ ቀንጢጥኩም፣ ከምቲ ምስሉ እቲ ዝፈጠሮ ጌርኩም፣ ነቲ
ንፍሌጠት ዚሕዯስ ሓዴሽ ሰብ ዝሇበስኩም፣ …” ቆል 3፣9-10
ዘርእሰናይ ብርሃነ
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ሳሌሳይ ትምህርቲ፣ ቅኑዔ ሕሌና ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ
መእተዊ
ሕሌና ነቲ ኣብ መነባብሮን ህይወትናን ዘል ቅኑዔን ጌጋ ዝመሚ ክፋሌ መንፈስና እዩ። ኣብ ናብራና
መብዛሕትና እቲ ዒንቒጹ ሒዙና ዘል፣ ኣብ መንጎ ቅኑዔን ጌጋን ምፍሊይ ተሳኢንና፣ ፍቓዴ ኣምሊኽ
እንታይ ምዃኑ ምፍሊጥ ተሸጊሩና ዘል ሰባት ኢና። ሓዯ ካብቲ ንራእይና ንክንሃርም ክንስዔሮ ዘልና
ዴማ ፍቓዴ ኣምሊኽ ኣብ ህይወትና ምሌሊይ እዩ። ብሌኽዔ ፍቓዴ ኣምሊኽ እንታይ እዩ ተባሂሌና
እንተ ንሕተት ከምዝን ከምትን ምበሌና፣ ገሇ ገላና ዴማ ቃሌ ኣምሊኽ እዩ ምበሌና፣ ሌክዔ ኩለ
ክኸውን ይኽእሌ እዩ። ግና ናይ ነፍሲ ወከና ሕቶ ንምምሊስ ፍቓዴ ኣምሊኽ እንታይ ኣዩ? ፍቓዴ
ኣምሊኽ ብሌኽዔ ቃሌ ኣምሊኽ እዩ፣ ኮይኑ ግና ቃሌ ኣምሊኽ ካብ ዘፍጥረት ክሳዔ ራእይ ዮሃንስ ኩለ
ፍቓዴ ኣምሊክ እንታይ ምዃኑን ብኸመይ ከም ዝርኸብን ዝምህር ውደእ ምኽርን ሓሳብ ኣምሊኽ
እዩ። ስሇዚ ፍቓዴ ኣምሊክ ንምፍሊጥ፣ ኣብ ውሽጥና ሓዯ ካብ ኣምሊኽ ብምሌኣት ዝጥቀመለ
እምበኣር ሕሌና እዩ። ሕሌና ከምቲ ዝተገሌጸ ክፋሌ መንፈስና እዩ፣ ካብ ናይ ጌጋ መገዱ ዝመሌስን
ዝእርምን ነቲ ቕኑዔ መገዱ ዘርእይን ዴማ እዩ (ሮሜ 9፣1)። ሕሌና ናይ ምኽሳስ ወይ ጌጋ እዩ ናይ
ምባሌ ክእሇት ዘሇዎ እዩ፣ ግና እዚ ሕሌና እዚ ክሇምጽ፣ ማሇት ነቲ ጌጋ ኣብ ዘይፈሌጠለ ዯረጃ’ውን
ክበጽሕ ይኽእሌ እዩ። ሕሌንኡ ዘጥፍአ ወይ ዘዔረበ ሰብ እምበኣር፣ ነቲ ቕኑዔን ጌጋን፣ ስርዒት
ኣምሊኽን መንፈሳዊ ሓሳብ ኣምሊኽ ክርዲእ ግዴን ክሽገር እዩ። ኣምሊኽ ንሕሌናን ይጥቀመለ እዩ፣
ምኽንያቱ ሓሳብ ኣምሊኽ ንምፍሊይ’ውን ስሇ ዝጠቕመና፣ ሰናይ ሕሌና (1 ጢሞ 1፣5)።
ቀንዱ ሓሳብ
ሕሌና ከምዚ ኣቀዱምና ዝገሇጽናዩ እዩ። ስሇዚ እዚ ሕሌና ኣብ ህይወትና ኣብ እንገብሮ ኩለ ነገር
ክጠቕመናን ናብ ሓሳብ ኣምሊኽ ክመርሓናን ግና ናትና ተራ ኣዝዩ ዒብይ እዩ። ሕሌና ካብ ክፋእ
እንተ ዒጊትካዮ፣ ናብ ቕኑዔ ነገር’ውን ክመርሓካ ኣሇዎ። ኣብ ህይወት ውሳኔታትና እንጠራጠረለን
ዘይንውስነለን ኣብ ሕሌናና ጽቡቕ ምስክር ወይ ዴማ ፍቓዴ ኣምሊክ ብዘይ ምርዲእና ክኸውን
ይከኣሌ እዩ። ዔንቅፋት ናይ ዘመንና ምስዒር፣ ካብ ናይ ጥርጥርን ዘይርጡብን ናብራን ወጺና፣ ፍቓዴ
ኣምሊኽ ብምሌሊይ ክንመሊሇስ እዩ። ኣብ ሮሜ 14ን 15ን ብርቱዔን ዴኹምን ኣማኒ ከምዘል ይነግረና፣
ብእምነት ዴኹም ኣማኒ ኣል፣ ብእምነት ከኣ ብርቱዔ ኣማኒ ኣል። ነቲ ብእምነት ዴኹም ሓው ብዘይ
ጥርጥር፣ እቲ ብርቱዔ ሓው እዩ ክቕበል ዘሇዎ፣ ምኽንያቱ ብምኽንያት ዴኻሙ ናብ ዘይኣምሊኻውን
ሕማቕን ነገር ከምርሕ ይኽእሌ እዩ፣ እዚ ብንጹር መርኣያ ናይ ዝሞተ ሕሌና እዩ። ነቲ ክውስኖ ዘሇዎ
ሰኣን ምፍሊጡ እዩ ናብዚ ኣምሪሑ። እቲ በቲ ጽቡቅ ኢለ ዝፈተኖ ነገር ኣብ ርእሱ ዘይፈርዴ ኣብ
ቅዴሚ ኣምሊኽ ቅቡሌ እዩ፣ ግና ካብ እምነት ዘይኮነ ዘበሇ ኩለ ግና ሓጢኣት እዩ። ኣማኒ ኩለ ነገር
ብእምነት ካብ ጽቡቕ ሕሌና ክገብሮ እዩ ተጸዊዐ፣ ንሕና ዴማ ንነፍሲ ወከፍ እንገብሮ ዘበሇ ነገር፣
ብእምነትን (እምነት ማሇት ንኣምሊኽ ዘስምር)፣ ብጽቡቕ ሕሌና (ዘይንክሰስለን ትብዒት ዝህበናን)፣
ነገር ጌርና ክንገብሮ ዝተጸዋዔና ኢና። ስሇዚ ልሚ እንገብሮ ዘበሇ ኩለ ነገር ካብ ክሌቲኡ ወጻኢ
እንተኾይኑ ሓጢኣት እዩ። ኣምሊኽ ዝዯሌየና ኩለ ግዜ ሓሳቡ ኣስሚርና፣ ስጡም ዝኾነ ነገር ክንገብር፣
ሕሌናና ዴማ ዔሩፍ ኮይኑ ፍቓደ ተረዱእና ክንገብር እምበር፣ እንዲ ተጠራጠርና ክንገብር ኣይኮነን።
እቲ ዴኹምን ብርቱዔን ቅኑዔ ሕሌና ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ ክህሌዎ ግዴን ኣሇዎ። ጥቕሲ 22 ሕቶ
ሓቲቱ፣ ንስኻ ኣታ እምነት ዘሊትካ፣ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ ንርእስኻ እምነት ትሃሌኻ፣ ስሇዚ እምነትና
ንገዛእ ርእስና መጀመርታ ምኽንያቱ ብእምነትና ናብ ኣምሊኽ ምቅራብ እንረኽብ ስሇዝኾንና። ስሇዚ፣
ጳውልስ ቀንዱ ሓሳቡ፣ እቶም ብርቱዒት ንዘሇዎም ናጽነት ተጠቂሞም፣ ነቶም ዴኹማት ከይፈርደ፣
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እዚ ዴኣ እምነት ዘይብለ፣ ዴኹም ሕሌና ክብለ ኣይኮነን እዃ ዯኣ ነቲ ዴኻሙ ክዴግፉ ክጸሩን እዩ
(ሮሜ 15፣1-3)። ቅኑዔ ሕሌና ንዘልና ሕማቅ ሌምዴታት ከጥፍእ፣ እቲ ብርቱዔ ስሇ ዝገበረ እቲ
ዴኹም ንክገብር ዝዯፍእ ኣይኮነን። ከምቲ ክርስቶስ ጸርፊ ኣብ ሌዔሉኡ እንዲ ወዯቀ ዝተዒገሰ እቲ
ብርቱዔ ዴማ ንብጻዩ ምእንቲ ክሃንጾ ብሰናይ ነገር ባህ ከብሌ እዩ ተጸዊዐ፣ ኣብ ክርስትና ውሌቃዊ
ኣጠማምታ ዝብሃሌ የሇን። ኣብ እዚ ዘመን ዴማ እቲ ዝዒበየ ክንስዔሮ ዘልና ዔንቕፋት እምበኣር፣
ውሌቃዊ ኣጠማምታን ንዒይ ጥራይ ይጥዒመኒ ዝብሌ፣ ናብ ምስሉ ክርስቶስ ከይንሌወጥ ዝገብረና ነገር
እዩ፣ (1 ጴጥ 2፣21, 2 ቇረ 3፣18, 4፣11)።
ዚንበብ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ፣ ሮሜ 14፣22-15-3, ዮሃ 17፣1-10
ስሇዚ ንሕና ከም ክርስትያናት ዴካምን ሕሌናን ናይ ኣሕዋትና ክንሕለ፣ ብብርታዓና ዴማ
ከይንፈርዴን ዝተጸዋዔና ኢና። ነቲ ሕማቕን ጽቡቕን ዝፈሉ ሕሌናና ዴማ ከነዴክሞን ክንቀትልን
ዘይኮነስ፣ ናብ ፍቓዴ ኣምሊኽ ክመርሕ ከምዝኽእሌ ብጽቡቕ ክንጥቀመለ ይግባእ። ብሓፈሻ






ኣምሊኽ ንሕሌናና ብጽቡቕ እምበር ብሕማቕ ክንጥቀመለ ኣይዯሌየና እዩ
ነቲ ብእምነት ዴኹም ሓው ክንንጽልን ክንፈርድ ዘይኮነስ እዃዯኣ ኣጸቢቕና ክንቀርቦ፣ ነቲ
ብርታዓና ንምቅራብ ኣሕዋትና ክንጥቀመለ ኣልና
ከምቲ ጸርፊ እቶም ዝጸርፉካ ኣባይ ወዯቀ ዝብሌ፣ ክርስቶስ ዴማ ነቲ ጸርፊ ዝተቀበሇ
ክርስቶስ ንርእሱ ባህ ከብሌ ኣይዯሇየን፣ ንሕና ዴማ ንርእስና ባህ ከነብሌ ዘይኮነስ ንሰናይ ናይ
ኣሕዋትና ዝተጸዋዔና ኢና
ሓውና ዝዔንቀፈለ ዘበሇ ዝኮነ ነገር ንከይንገብር ዝተጸዋዔና ኢና

ሕቶታት
1. ሕሌና እንታይ ማሇት እዩ? ናይ ሕሌናኻ ምስክር እንታይ እዩ?
2. ዝኾነ ውሳኔ ኣብ እትውስነለ እዋን እንታይ ዒይነት ናይ ሕሌና ምስክር ኣልኻ?
3. ክርስትና እትብርትዔ ዴኻም ኣሕዋትካ ክትጸውር ምኻኑ ርኢና ኣልና፣ ነቲ ዴኹም ወይ
ብርቱዔ ሓውኻ ከመይ ጌርካ ትጸሮ?
4. ሕሌናኻ ዝኸሰካ ውሳኔታት ወሲንካ’ድ ኣልካ? እንታይ እንታይ እዩ፣ ጥቀስ? ንክትእርሞ
ክትወስድ ዘልካ መንፈሳዊ ነገር እንታይ እዩ?
5. ጽቡቕ ሕሌና ማሇት፣ ንሕማቕ ኣሕዋትካ ዘይምቅሊዔ እዩ፣ ኣብ ዝተፈሊሇየ መገድም
ብሕሌናኦም እናተከሰሱ ብዝወሰንዎ ሕማቕ ውሳኔታት ንዘሇዉ ኣሕዋት ከመይ ጌርካ
ትከናከኖም? ወይስ ሕማቕ ዘረባታት እንዲ ተዛረብካ ትፈርድም?
መጠቓሇሉ ሓሳብ
ሕሌናና መሳርሒ ነቲ ካብ ኣምሊኽ ዝተዋህበና መንፈስ እዩ። እዚ ሕሌና እዚ ዴማ ከም ናይ ኣምሊኽ
ሓሳብ ናብ ፍቓዴ ኣምሊኽን ጽቡቕ ውሳኔታት ንኽመርሓና ክንጥቀመለ እምበር፣ ብኽሲ ተመሉኡ
ካብ ናይ ኣምሊኽ ሓሳብ ከርሕቀና የብለን። ስሇዚ ነዚ ሕሌና እዚ ብቃሌ ኣምሊኽ ተመሉኡ ናብ
ሓሳብ ኣምሊኽ ንኽመርሓና ክንጥቀመለ ኣልና።
እትጽናዔ ጥቕሲ

“… ነፍሲ ወከፍና፣ ንብጻዩ ምእንቲ ኺሃንጾ፣ ብሰናይ ነገር ባህ የብል።” ሮሜ 15፣3
ዘርእሰናይ ብርሃነ

2010, ናይሮቢ

9

ራብዒይ ትምህርቲ፣ ኩለ ንክብሪ ኣምሊኽ ምግባር
መእተዊ
ኣብ ምዴሪ ምንባርና ኩለ ንክብሪ ኣምሊኽ ምዃኑ ይርዴኣና እዩ፣ ኮይኑ ግና እቲ እግዚኣብሄር ክንነብሮ
ዘዲሇወሌና ነገር ግና ብዝተፈሊሇየ ካብ ዒሇም፣ ሰይጣንን ስጋን ብዝመጽእ ቅሌስን ተጻብኦታትን ንከይንፍጽሞ
ንዔገት ኢና። መጽሓፍ ቅደስ ግና ንተግባር (ኣክሽን) ብክሌተ ነገር ገሉጽዎ ኣል። እቲ ሓዯ ብቃሌ ንዝገብር
ነገር፣ እቲ ካሌእ ዴማ ብግብሪ ንዝግበር፣ እምበኣር ሰብ እንተዯኣ ገሇ ነገር ብቃለ ተዛሪብዎ ብኡብኡ ገይርዎ
እዩ። ምኽንያቱ “ብቃሌ ኮነ ብግብሪ እትገብርዎ” (ቆል 3፣17) ይብሌ፣ ነቲ ብቃሌካ ዝገበርካዮ ኩለ ማዔረ ነቲ
ብግብሪ ዝገበርካዮ ነገር ዋጋ ኣሇዎ። ንበሌ፣ ንሓዯ ቆሌዒ ሌኢኽኻዮ ብቃለ እምቢ እንተሉለካ ማዔረ ነቲ
ብግብሩ ዝመሇሶ ግብረ መሌሲ እዩ። እምበኣር ንሕና ከም ክርስትያንት እውን ኣብዚ ዘመን ክንስዔሮ ዘልና ሓዯ
ዔንቕፋት ብቃሌናን ማዔረ ማዔሩኡ ዴማ ብግብርና እምቢ እንብሌ ምዃንና እዩ። ኣምሊኽ ናብቲ ክንበጽሖ
ዝዯሌየና ነገር ንክንበጽሕ፣ ካብ ዝዒግቱና ነገራት ብቃሌና ሓዯ ሓዯ ግዜ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ዴማ ብተግባርና
እምቢ በሃሌቲ ምዃና እዩ። ንኣምሊኽ፣ ንኣገሌገሌቲ፣ ንዒበይቲ፣ ንብጾትናን ኩለ ግዜ ዋሊ እዃ ሕማቕ ዘረባ
ጸሉእና “ሓራይ” በሃሌቲ እንተኾንና፣ ግና ብተግባርና እዙዛት ኣይኮንናን። መጽሓፍ ቅደስ ግና ብክሌቲኡ
ማሇት ማዔረ እቲ ብቃሌ ማዔሪኡ ዴማ ብተግባርና እዙዛት ኮይንና፣ ነቲ እንገብሮ ዴማ ብክብሪ ኣምሊኽ
ክንገብሮ እዩ ዝነግረና። እምበኣር ልሚ፣ ምስቲ እንመሃሮ ዘልና ኣርእስታት፣ ኣብዚ እዋን ብምሌኣት ክንስዔሮ
ዘልና ዔንቅፋት፣ እንነብሮ ኩለ ንክብሪ ኣምሊኽ ምግባር ዝብሌ ክንርኢ ኢና።
ቀንዱ ሓሳብ
ክርስትያናት ናይ ቅዴስና ህይወት ክነብሩ ዝተጸውዐ እዮም። ናይ ቅዴስናዊ ህይወት ክብሃሌ እንከል ዴማ
ብኩለ ነገርካ ብቅዴስና ንኣምሊኽ ምዃን ማሇት እዩ። በዘራርባኻ፣ ኣካይዲኻ፣ ኣከዲዴናኻን ኣመሊሌሳኻን ኮታ
ኩለ ዘልኻ ህይወት ቅዴስናዊ ክኸውን ማሇት እዩ። ኣብዚ ዘመን እዚ ግና፣ ክርስትያናት ንክርስቶስ
ብክርስትያናዊ ህይወትና ኣብ ካሌኦት ከነርእዩ ይሸግረና ኣል። ኩለንትናና ማሇት ኣጠቃቅማ ግዜና፣
ኣከዲዴናን፣ ኣዘራርባና፣ ኣተገባብራ ነገራትና፣ ኣተሓሳስባና፣ ኩለ ነገር፣ ግና እዚ ፍቃዴ ኣምሊኽ ዴዩ? ልሚ
ነቶም ኣምሊኽ ኣብ ቤቱ ከም ኣገሌገሌቲ ገይሩ ዘቆሞም ሰባት ዘይምእዛዝን ነቲ ካብ ኣምሊኽ ዝተዋህቦም
ጻውዑትን መዝነትን ሸሇሌ ምባሌን ከም ተራ እንዲ ረኣኻ ምንእኣሶምን ካሌእን ናይ ዘመንና ጸገም እዩ። እዚ
ነገር እዚ እዩ እምበኣር ናብ በረኸት ከይንሓሌፍን ከምቲ፣ ሚርያምን ኣሮንን ኣብ ሌዔሉ ሙሴ ዝተንስኡ እሞ
ቁጥዒ ኣምሊክ ኣብ ሌዔሉኦም ዝወረዯ ብዙሓት ኣብ ከምዚ ህይወት ኣቲና ተታሒዝና ኣልና። ኮይኑ ግና
መጽሓፍ ቅደስ ኩለ ምእንቲ ኣምሊኽ እምበር ምእንቲ ሰብ ከምዘይንገብሮ ይነግረና። እምበኣር እቲ ቀንዱ
ሓሳብ ናይዚ ትምህርትናን፣ ቅዴስናዊ ህይወት እዩ። ልሚ ክርስትያናት ካብቲ ብብዝሒ ንክሰሰለ ኣከዲዴናና
እዩ። ኣከዲዴናን ከመይ እዩ? ጽቡቅ ዱዩ ዋሊስ ሕማቕ? ንሕና ጨው ምዴርን ብርሃን ዒሇም ምዃንና ተነጊሩና
ኣል፣ ከምኡ ዴማ ኢና፣ ግና እቲ መቀረት እንተኸዯ እንታይ ይጠቕም፣ ዋሊ ሓንቲ (ማቴ 5፣13-16)። ብሌኽዔ
ኣከዲዴናን መንነትና ይገሌጽ እዩ፣ ግና ንሰብ ኣከዲዴንኡ ብምቕያር መንነቱ ኣይትቅይሮን ኢኻ። እቲ ናይ
ሓቂ መንነቱ ካብ ኣምሊኽ እንተ ኮይኑ ዴማ ንካሌኦት ዝከውን ሌብን ሕሌናን ኣተሓሳስባን ብዘሇዎ መገዱ እዩ
ዝኽዯን። ስሇዚ ንሰብ ኣኸዲዴኑ ዘይኮነ ሌቡ ክትሌውጦ እዩ ዝሓሸ። እምበር ከምቲ ኣብ ዝሓሇፈ ትምህርትና
ዝረኣናዮ፣ ብርቱዔ ኣማኒ ጽቡቅ ሕሌና ዘሇዎ እዩ፣ ብርቱዔ ዴማ ንስሇ ካሌኦት ዝነብር እዩ። እንተተኸዴነ ንስሇ
ኣምሊኽን ነቲ ዴኹም ሓዉ ዴማ ንኸይዔንቅፍ ኢለ እዩ ዝኽዯን። ኣከዲዴናን ኣካይዲናን ውሳኔታትና ይመዝኑ
እዮም፣ ንክብሪ ኣምሊኽ ግበርዎ፣ ዝተባሃሌና ግና ክንመዝኖ ይግብኣና እዩ። ብኸመይ? ጳውልስ ንሰብ ቇረንጦስ
ኣርባዔተ ዝተፈሊሇየ መምዘኒ ሂብዎም፣ እዚ ዴማ ሓዯ ፕሪንሲፕሌ ስሇዝኾነ ክንሓዞ የዴሌየና እዩ። ነቲ
እትገብሮ ምፍሊጥ፣ ከም መምዘኒ ኣብ ህይወትና በዚ ክንርእዮ ይግብኣና።
1. ይጠቕመኒ’ድ (1 ቇረ 6፣12)፣ ክዲን ምኽዲን ብርግጽ ይጠቅም እዩ፣ ዔርቃንካ ዝቀሌዔ ምኽዲን ግና
ይጠቕም’ድ?
2. ይመሌከኒ’ድ (1 ቇረ 6፣12)፣ ፋሽን ዝመስሌ፣ ቆራጽ ምክዲን ግና ይመሌኽ’ድ?
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3. ንሓወይ ይዔንቕፍ’ድ (1 ቇረ 8፣12)፣ ኣብ ግዜ ሃሩር ቆራጽ ክዲን ምክዲን ብርግጽ ጽቡቕ ክኸውን
ይኽእሌ’ዩ፣ ግና ቆራጽ ምኽዲን ንሓወይ ይዔንቕፎ’ድ? እቲ ብርቱዔ ኣማኒ እምነት ዘሇዎ ግና ንስሇ ሓዉ
ኢለ ቆራጽ ምኽዲን እዩ ዘቋርጽ።
4. ንኣምሊኽ የኽብር’ድ (1 ቇረ 6፣20)፣ ሌዔሉ ማንም ነገር ዴማ ንኣምሊኽ የክብር’ድ? እቲ ንኣምሊኽ ዘኽብሮ፣
እቲ ናይ ውሽጢ መንነትካ ሇዊጥካ ንስሇ ሓውኻ ኢሌካ እትገንሮ ነገር እዩ።
ዚንበብ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ፣ ሮሜ 15፣1-7, 1 ቇረ 6
ስሇዚ ከም ክርስትያናት፣ ነቲ ዝጠቕመና፣ ዘይመሌከናን ንሓውና ዴማ ዘይዔንቕፎን ንኣምሊኽ ዘኽብርን ክንክዯን
ኣልና። ምኽንያቱ ናይ ንገዛእ ርእሰይ ይጥዒመኒ ናብራ ክንነብር ኣይተጸዋዔናን፣ ንስሇ ሓውናን ንስሇ ክርስቶስን
ክንነርብ፣ ብእኡ ዴማ ስም ክርስቶስ ኣብ ማእከሌ ኣህዛብ ክኸብር እዩ። እዚ ኣብዚ ዘመን ብ“ናይክ” ዝፍሇጥ
ናይ ዝተፈሊሇየ ጫማን ክዲውንትን ምሌክት፣ ኣብ ዝተፈሊሇየ ክፋሌ ሃገራ ዒረብ ከይኣቱ ዝተኸሌከሇ ምሌክት
ንግዱ እዩ፣ እታ ምሌኽት ጥራይ እንተኮይና ንክትኣቱ ጸገም የብሊን፣ እንተ እታ ጽሕፍቲ “ናይክ” ዘሊታ ግና
ጸገም ኣሇዋ። ንክገርመኩም እዞም ሰባት ንሃገራቶም ከይኣቱ ዝኸሌከሌለ ምኽንያት፣ “ናይክ” ሓዯ ካብ ኣስማት
ናይ ግሪኽ ናይ ምንዝርና ጣኦታት እዩ። ኣሕዋተይ እዞም ሰባት እዚኦም በዚ ነገር ካብ ተገዯሱ፣ ንሕና ግና ከም
ክርስትያናት ማዔረ ክንዯይ ዘይንግዯስ፣ ፋሽን ኢሌና ንዝመጸ ካብ ምቕባለ፣ መሰረቱ ፈሉጥካ ንኣምሊኽ ዘክብር
ምኽዲን፣ ብእኡ ዴማ ነሕዋትካን ነቶም ኣብ ወጻኢ ዘሇዉ ብዛዔባና ዝብሌዎ ከምዝስእኑ ምግባር እዩ እቲ
ዝሓሸ።





ዝጠቅመና ንግበር
ኣብ ቦታ ኣምሊኽ ኣቲዩ ክመሌኽ ዴማ የብለን
ንኣሕዋትና ዘሸግሮምን ሕሌናኦም ዘበሊሹ ክኸውን የብለን፣ ብእኡ ዴማ እንእዘዝ ክገብረና ኣሇዎ
ሓሇፋ ኩለ ዴማ ንኣምሊኽን ስሙን ዘኽብርን፣ ኣብ ቅዴሚ ሰባት ዴማ ጽቡቕ ምስክር ዝህበና ይኩን

ሕቶታት
1. ጎረቤትካ/ኪ ብዛዔባካ እንታይ ምስክር ኣሇዎ፣ ንዒኻ ርእዩ ንክርስቶስ’ድ ይርእይ፣ ዋሊስ እንታይ ይፈሌየካ
ካባይ ይብሇካ?
2. ጨው ምዴርን ብርሃን ዒሇምን ከም ምዃንካ መጠን፣ ብርሃንካን መቀረት ጨውካን ኣብ ቅዴሚ ሰባት
ብከመይ ይዯምቕን ይምቕርን?
3. ኣብዚ ዘመን ብዘልና ናይ ኣከዲዴና መገዱ ንኣብ ዯገ ዘሇዉ ሰባት ዔንቕፋት ዝኾንና’ድ ይመስሇካ?
ብከመይ? ተዘራረብልም? መፍትሒኦም’ከ?
4. ኣከዲዴናካ ንኣምሊኽ ዘኽብር ንኣሕዋት ዘይዔንቕፎምን ንዒካ ዴማ ዘይመሌኸካን ዱዩ ወይስ፣ ወሌፊ
ዝኾነካ ኣከዲዴና ኢኻ እትጥቀም?
5. ካብ ልሚ ኣብ ኣከዲዴናኻን ናይ ቅዴስና ህይወካን ክትገብሮ ዝወሰንካ ነገር ኣል’ድ? እንታይ እዩ?
መጠቓሇሉ ሓሳብ
ነቲ ብኣምሊኽ ዝተዋህበና ነገር ሸሇሌ ከይንብሌን መሉስና እዃ ዯኣ ናይ ኣምሊኽ ነገር እንገብር ሰባት ክንከውን
እንተኾንና፣ ናይ ቅዴስና ህይወት ኣዝዩ ዝገዲስን ናብ ኣምሊኽ ኣቢለ ዝመርሕን ክኸውን ኣሇዎ። ስሇዚ፣
እግዚኣብሄር ንዝሃበና ነገር፣ ንምብጻሑ፣ ኩለ ህይወትና ናይ ቅዴስና እምበር ናይ ዘረባ ጥራይ ክኸውን የብለን።
ብቃሌናን ብግብርናን ንእንገብሮ ነገር ዴማ ኩለ ንኣምሊኽ ዘኽብር ክኸውን ኣሇዎ። ኣከዲዴናና እቲ ቀንዱ
ኣሰካፊ ነገር እንተኮይኑ ንኣከዲዴናና ነዔርዮ።
እትጽናዔ ጥቕሲ

“ብቓሌ ኯነ ብግብሪ እትገብርዎ ዘበሇ ኹለ ብስም ጎይታና የሱስ ግበርዎ፣ ብእኡ ኸኣ ንእግዚኣብሄር ኣቦ
ኣመስግንዎ።” ቇል 3፣17
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ሓምሻይ ትምህርቲ፣ ምለእ ኣጽዋር ኣምሊኽ
መእተዊ
ኣጽዋር ክብሃሌ እንከል፣ ንገሇ ነገር ክትሃርመለ እጥቀመለ ናይ መጥቕዔን መከሊከሌን ነገራት እዩ። ውግእ
እንተ ኢሌና ዴማ ብርግጽ፣ ክህረምን ክሃርምን ዝተበገሰ ነገር ኣል ማሇት እዩ። ግና መንፈሳዊ ውግእ ብምባሌ
ተገሉጹ ዘል፣ ኣብ ሰማያት ብምዃን ምስ መንፈሳዊ ዒሇም ዝግበር ቅሌስን ውግእን እዩ። ጳውልስ ኣብ ኤፌሶን
ዒብይ ውግእ ከም ዝነበረ ንሰብ ቇረንጦስ ይነግሮም (1 ቇረ 16፣8-9)፣ ጳውልስ ነዚ ውግእ እዚ ናይ ዒወት ናይ
ስዔረት ነገር ምዃኑ’ውን ኣነጺሩ ተዛሪብዎ ኣል። ምኽንያቱ ኣብ ቦታ ውግእ ዝኣተወ ወይ ክስዔር ወይ ዴማ
ክስዒር ኣሇዎ፣ እዚ ውግእ እዚ ኣብ መንጎ ዝተፈሊሇዩ መንግስታት ዝግበር ቅሌስ እዩ። ግና መንፈሳዊ ውግእ
መብዛሕትና ብስም የሱስ ብምባሌ፣ መዝሙር ብምዝማር ጥራይ እንገብሮ እዩ ዝመስሇና። ኣይኮነን መጽሓፍ
ቅደስ ግና “ንኣምሊኽ ተገዝእዎ ንዱያብልስ ዴማ ተጻረርዎ ይብሇና” ()። ንኣምሊኽ ክንግዛእ እንከልና፣
ንዱያብልስን ንኣሰራርሕኡን ብምሌኣት ኢና ንጻረሮ ዘልና፣ በቲ ናይ ጽዴቂ ናብራና ብእኡ ነቲ ናቱ ስራሕ
እንዲ ኣፍረስና ኢና እንነብር ዘልና። ናይ ጳውልስ ተመኩሮ ዴማ እዚ እዩ ነይሩ፣ (ግብ 19፣23-41)። ስሇዚ ሓዯ
ሰብ ነቲ ብክርስቶስ ዝርኸብ ህይወት ምስ ረኸበ ብቀጥታ ናብቲ መንፈሳዊ ውግእ ኣትዩ ኣል፣ ምኽንያቱ ናይ
ጽዴቂ ናብራ ክነብር ስሇ ዝጅምር። ስሇዚ እቲ እንረኽቦ መንነት እዩ፣ ኣብ መንፈሳዊ ውግእ ክንህለን
ከይንህለን ዝገብረና። እዚ ውግእ እዚ ነቶም ምስ ኣምሊክ ብጽዴቂ ክነብሩ ንዝዯሌዩ ኩልም እዩ ዝገጥሞም፣
ስሇዚ ክርስያን ብግዱ ምለእ ናይ ኣምሊኽ ኣጽዋር ክሇብስን ኣብ ቦታ ቅሌስ፣ ማሇት ናይ ጽዴቂ ናብራ ዯው
ክብሌ ኣሇዎ።
ቀንዱ ሓሳብ
መንፈሳዊ ውግእ መንፈሳዊ ሓቂ እዩ፣ ስሇዚ ንኩለ ኣብዚ ዒሇም ንዘል ዔንቅፋት ንምስዒር ዴማ መንፈሳዊ ውግእ
ምዃኑ ካብዚ ክንርዲእ ንኽእሌ። ስሇዚ ክርስትያን ከም ስዯተኛ ነቲ ክነብረለ ዝተመዯበለ ህይወትን ንገዛእ
ርእሱ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ኣብ ዒሇም ዘሇዉ ንምንጋፍ’ውን ኣብ መንፈሳዊ ውግእ እዩ ዘል። ነዚ ውግእ እዚ
ስዑሩ ንክወጽእ ዴማ ኣጽዋሩ ክፈሌጥ፣ ክሇብስን ክሌዔሌን ኣሇዎ። ኣብ መንፈሳዊ ውግእ እቲ ቀዲማይን ቀንዴን
ሓሳብ ብጎይታ ምብርታዔን እግዚኣብሄር ናይቲ ውግእ ተዋጋኢ ምዃኑ ምፍሊጥን እዩ፣ ምኽንያቱ እግዚኣብሄር
ኣምሊኽካ ኣነ ተዋጋኢ እየ እዩ ዝብሇና፣ ነቲ ውግእ’ውን ንሱ እዩ ዝዋግኣሌና (ዘዲ 1፣ 30)። ብርግጽ
እግዚኣብሄር ቀቅዴሜና እንዲ ኸዯ ክዋግኣሌና እዩ። ናትና ተራ ዴማ ነቲ ውግእ ምስሊፍ እዩ፣ እዚ ዴማ ኣብ
ቦታ ውግእ ምርካብ እዩ። ግና እግዚብሄር ክዋጋኣ እንተኮይኑ ኩለ ግዜ ንሕና ኣብቲ ናይ ኣምሊኽ ቦታ ጽዴቒ
ክንህለ ኣልና። ነቲ ምለእ ኣጽዋር ኣምሊክ ዴማ ክትሇብሶ ቀዲማይ፣ ካሌኣይ ዴማ ክተሌዔል ኣልኻ፣ እቲ
ዝሌበስ ኣጽዋር ኩለ ካብ ኣምሊኽ ብምኽንያት ምዴሓንና ዝተዋህበና እዩ፣ ንሱ ከኣ ብሓቂ፣ ጽዴቂ፣ ወንጌሌ
ሰሊም፣ ምዴሓንን እዩ። ከነሌዔል ዘልና ኣጽዋር ዴማ እምነት፣ መንፈሳዊ ሰይፊ ቃሌ ኣምሊኽ፣ ጸልትን ሌማኖን
ኩለሳዔ ብመንፈስ፣ ብኩለ እንዲ ተጸመምካ ዝግበር እዩ (ኤፌ 6፣14-18)። ስሇዚ ነዚ ነገር እዚ ከይሇበስካን
ከየሌዒሌካን፣ ንርእስኻ ክትዔቅብ፣ ንሓሶት ብሓቂ ክትስዔርን፣ ኣብዚ ናይ ጥፍኣትን ምጥፍፋእን ዒሇም ንፍቃዴ
ኣምሊኽ ኣብ ህይወትካ እንዲ ፈጸምካ ክትነብር እዩ። ነቶም ኣብ ዒሇም ካብዚ ዔንቅፋት ተታሒዞም ዘሇዉ ዴማ
ፈቲሕካ ከተውጽኦምን ንኣእምሮኡ ካብ ዜዏውር ግጉይ ኣመሇኻኸታታትን ኣተሓሳስባን ብቓሌ ኣምሊኽ ረቲዔካ
ብምውጻኣ ኢኻ እተናግፎ። ነዚ ኣጽዋር ጽዴቂ ከይሇበስካ ግና ክትገብሮ ኣይከኣሌን እዩ። እዚ ናይ ኣእምሮ
ቅሌስ እዚ እዩ መንፈሳዊ ኣገሌግልትና እዩ (2ቇረ 10፣5, ሮሜ 12፣1-2)። ስሇዚ ነዚ ነገር እዚ ኢና ምስ ጸሊኢና
እንገጥመለን ከነፍርሶ እንጋዯሇለን። ስሇዚ ኣብ ቅሌስ ዯው ምባሌ።
ዚንበብ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ፣ ኤፌ 6፣10-24
ከምዚ ክንርእዮ ዝጸናሕና መንፈሳዊ ውግእ ንነፍሲ ወከፍ ብጎይታ ዝኣመነ ዝገጥሞ መንፈሳዊ ነገር እዩ። ሓዯ
እዃ መንፈሳዊ ውግእ የብሇይ እንተበሇ ዴማ ምስ መንግስቲ ሰይጣን ተሰሉፉ ከይህለ ክጥንቀቅ ኣሇዎ።
ምኽንያቱ መንፈሳዊ ውግእ ብዒብይኡ ኣብ መንጎ እተን ክሌተ መንግስታት ማሇት መንግስቲ ኣምሊኽን
መንግስቲ ሰይጣንን ዝግበር ዘል ውግእ ስሇዝኾነ፣ ነፍሲ ወከፍና ኣብ መንግስቲ ኣምሊኽ እንተ ሃሉና ምስ
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መንግስቲ ሰይጣን ክንዋጋእ ግዴን እዩ። ካሌእ ዴማ ናይ ጽዴቂ ናብራ ክሳብ ዝነበርና ግዴን ግዴን ውግእ
መንግስቲ ሰይጣን ክሇዒሇና እዩ። ስሇዚ ብጥቅሌሌ ዝበሇ ካብዚ ትምህርቲ እንመሃሮ






ነፍሲ ወከፍና ናይ ኣምሊኽ ኣጽዋር ሇቢስና ኣንጻር ጸሊኢናን መንግስቲ ሰይጣንን ክንስሇፍ ኣልና
ውግእ ክበሃሌ እንከል ግና ሌዔሉ ማንም ነገር ብህይወትና እንዋግኦ ውግእ ዯኣ እምበር ብዘረባና
እንዋግኦ ውግእ ኣይኮነን
መንፈሳዊ ውግእ መንፈሳዊ ነገር ክሳብ ዝኾነ፣ ኣብ መንፈሳዊ ዒሇምን መንፈሳዊ ሓሳብን ኣነባብራን
ብምሓዝ ዴማ እንዋግኦ እዩ
ኣምሊኽ ብክርስቶስ ዝሃበና፣ ነገራት ኩለ ኣንጻር እቲ ጸሊኢና እንቆመለን ክንዋግኣለ ዝግብኣና ኣጽዋር
ክሳብ ዝኾነ ብጥንቃቀ ክንሕዞ ኣልና
ተዋጊእና ንካሌኦት ካብ ግዝኣት ሰይጣንን ከነውጽእ’ውን ብግዱ ይግብኣና እዩ

ሕቶታት
1. መንፈሳዊ ውግእ እንታይ እዩ ንዒኻ?
2. ኣብ ህይወትካ ካብ ዝሓሇፍካዮ መንፈሳዊ ውግእ ጥቀስ? ብምንታይን ብከመይ’ከ ስዑርካዮ?
3. መንፈሳዊ ቅሌስካ ብናይ ጽዴቂ ህይወት ብምንባር ዱካ እትገጥሞ? እወ/ኣይፋሌን ብምንታይ ዯኣ
ትገጥሞ ግሇጽ?
4. ክርስትና ሓሇፈ ዘረባ ምኻኑ ኣብ ብዙሕ ትምህርትና ርኢና ኣልና፣ መንፈሳዊ ውግእ ዴማ ናብራ ዯኣ
እምበር፣ ናይ ዘረባ ከምዘይምኻኑ መጠን ካብ ሕጂ ኣብ ህይወትካ ንዝህሌወካ ውግእ እንታይ ግጥም
ክትገጥመለ ኢኻ?

“ኣብ መዯምዯምታ “ንሓዴሕዴኩም ኢዴ ንኢዴ ብምትሕሓዝ ኣንጻር ጸሊኢኩም ሰይጣንን ኣሰራርሕኡን ኣብ
ናይ ነፍሲ ወከፍኩም ህይወትን ስዴራን ጸሉኩም ብመንፈሳዊ ውግእ ብምውጋእ ዛዝሙ።”
መጠቓሇሉ ሓሳብ
መንፈሳዊ ውግእ፣ መንፈሳዊ ሓሳብ ብምኻኑ ነፍሲ ወከፍና ኣብዚ ከም ዝተጸመዴና መጠን፣ መንፈሳዊ ውግእና
ብጥንቃቀን ኣንጻር እቲ ጸሊኢና ሰይጣንን ምኻኑ ፈሉጥና ኩለ ግዜ ጥንቁቃት ክንከውን ኣልና። ምኽንያቱ
ውግእና ምስ መናፍስቲ ዯኣ እምበር ምስ ስጋ ወይ ዯም ኣይኮነን። ስጋውያን ክነስና ውን ከም ስጋ ክንመሊሇስ
ኣይተጸዋዔናን እሞ፣ ምስ ሓሳብ ኣምሊኽ ዝጻሊእ ዘበሇ ኩለ ጸሊኢና እዩ፣ ጸሊኢና ክሳብ ዝኾነ ክንዋግኦን ኣንጻሩ
ክንስሇፍን ኣልና። ነቶም ኣብ ትሕቲ ናይ ጸሊኢ ማሕዩር ዝርከቡ ዴማ ንምፍትሖምናትና ተራ እዩ።
እትጽናዔ ጥቕሲ

“ብስጋ እንመሊሇስ ክነስና እዃ፣ ከም ስጋስ ኣይንዋጋኣን ኢና። ኣጽዋር ውግእና ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ ንምፍራስ
ጽኑዔ ዔርዴታት ብርቱዔ እዩ እምበር፣ ስጋዊ ኣይኮነን፣ ብእኡ ኸኣ ሓሳባትን ምስ ፍሌጠት ኣምሊኽ ንዚጻሊእ
ሌዔሌ ዝበሇ ነገር ኩለን እናፍረስና ኩለ ኣእምሮውን ንምእዛዝ ክርስቶስ ንምርኸለ ኢና።” 2ቇረ 10፣3-5
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ሻዴሻይ ትምህርቲ፣ ናብ እኹሌ ሰብኣይ ምብጻሕ
መእተዊ
መንፈሳዊ ብቕዒትና ናብ ምሌኣት ክርስቶስ ክንበጽሕ እዩ። ግና ሓዯ ካብቲ ሒዙና ዘል ዔንቕፋት ዴማ
መንፈሳዊ ስብእነት ከይበጻሕና በቲ ዘሇናዮ ኩለ ዝበጻሓናዮ ክመስሇና እንከል እዩ። እዚ ነገር እዚ ዴማ እዩ ካብ
ዔቤት ዒጊቱና ዘል። መንፈሳዊ ብጽሓና ኩለ ግዜ ብዘልና ናይ ክርስቶስ መንፈሳዊ ፍሌጠትና ናይ ኣምሊኽ
ምኽሪ ኣብ ምፍጻም ዘልና ናይ ህይወት ሇውጥን እዩ ዝምዘን። መንፈሳዊ ብጽሕና ከም ዘል መሰረት ከምኡ
ዴማ መንፈሳዊ ቁሌዔና ኣል። ናይ ዘመና ዝዒበየ ጸገም እምበኣር እዚ እዩ፣ ንኩለ መንፈሳውነት ዝበጻሕካዮ
እንዲ መሰሇካ ኣብ ዯረጃ መንፈሳዊ ቁሌዔና ምህሊው ንቡር ኮይኑ ኣል። ሌኽዔ እዩ፣ ጸባን ስጋን ብፍጹም
ዘይርኸብን ክመጣጠን ዘይኽእሌ ዒይነታት መግቢ እዩ። ከምቲ ቖሌዒ ብዘይካ ጸባ ካሌእ ክምገብ ዘይክእሌ እዩ።
ብዙሕ እዋን ንጸባ ከም ንምዴሓን ዝኸውን ትምህርቲ፣ ስጋ ዴማ ከቢዴ ድክትሪን መሰረት እምነት ገይሮም
ይገሌጽዎ እዮም፣ ግና ኣይኮነን። እዚ ጸባን ስጋን ተባሂለ ዘል ዔምቖት መንፈሳዊ ብጽሕና ዝገሌጽ እዩ።
ክርስትያን እንዲ ወሰከ ክኸይዴ እምበር ዴንኪ ክኸውን ኣይኮነን ተጸዊዐ፣ ናብ ናይ ኣምሊኽ መንፈሳዊ ብጽሕና
ናብ እኩሌ ሰብኣይ ንምዃን እዩ። ቆሌዒ ብዙሕ እዋን ፍሌጠት ብዘይ ምህሊዉ፣ ምለእ ትውክሌቱ ኣብ ስዴርኡ
ብምግባሩን እዩ ዝፍሇጥ። ሓዯ ዝዒበየ ሰብ ግና ትውክሌቱን ፍሌጠቱ ኣብ ወሇደ እንተኮይኑ ናይ ኣኣምሮ ጸገም
ጥራይ እዩ ክኸውን ዝኽእሌ። ንሕና ዴማ ናብ ብጹሕ ሰብኣይ ክንበጽሕ እምበር፣ ከምቲ ዘሇናዮ ክንነብር
ኣይኮንና ተጸዊዔና።
ቀንዱ ሓሳብ
እዚ ናይ ዘመንና ጸገም ኮይኑ ዘል መንፈሳዊ ቁሌዔና እምበኣር ሃዋርያ ጳውልስ ብከምዚ ገሉጽዎ ኣል።
መንፈሳዊ ቁሌዔና እንተሃሌዩና፣ (1 ቇረ 2) መሇኮታዊ ነገር ክርዲኣና ኣይንኽእሌን፣ ምኽንያቱ ዘይብቁዔነት ስሇ
ዘልዎ መንፈሳዊ ሓቕን ክውንነትን ክቅበሌ ኣይክእሌን እዩ። እቲ ካብ ኣምሊኽ ዝተወሌዯ ናይ ኣምሊኽ ሓቒ
ዝሓዘ ግና ናይ ኣምሊኽ ነገር ይቕበሌን ክርዲእን እዩ። መንፈሳዊ ቁሌዔና ዘሇዎ፣ ሓሳብ ክርስቶስ የብለን እቲ
ናብ ስብእና ክርስቶስ ገጹ ዝኸይዴ ግና ሓሳብ ክርስቶስ መገደን መምርሒኡን እዩ (1 ቇረ 2፣15, 1 ቇረ 3፣1)።
መንፈሳዊ ቑሌዔነት ቀረባ ናብ ስጋውነትን ርሑቅ ካብ ሓሳብ ኣምሊኽ እዩ፣ ስጋውነት ዝዒብሇል ወለዴ ኣምሊኽ
ዴማ ብምህሮ ቁሌዔነት እዩ ዝምራሕ። እቲ ስጋ ዝኾነ ውለዴ ኣምሊኽ ዴማ፣ ንቃሌ ኣምሊኽ ከም ሓቂ ክቅበል
ኣይክእሌ (1 ቇረ 3፣1-3)፣ ሕማቕ መሰረት የንጽፍ ንዴሕሪ’ውን ይምሇስ (እብ 5፣12)፣ ናይ ሓቒ ፍሌጠት
የብለን፣ ኣብ ናይ ካሌኦት ምህሮን ሓቅን ተወኪለ ህይወቱ ይመርሕ። መሰረት ናይ ካሌኦት ከም መሰረት ዝሓዘ
እዩ። ብጽዴቒ ፍቱን ኣይኮነን (እብ 5፣13)። መንፈሳዊ ብጽሕና (ብጹሕ) ግና፣ መምህር ይኸውን፣ መምህር
ምዃን ማሇት ዴማ ኣርኣያ፣ ተምሳሌ ክርስቶስ ኣብ ሌዔሉ ካሌኦት ንክኣቱን ክርዔምን ዝገብር እዩ። ንሕና ናብዚ
ብጽሕና ክንበጽህ ዝተጸዋዔና ኢና፣ ንካሌኦት ናብ ክርስቶስ ክንመርሕ ነዚ ዔንቅፋት እዚ ዴማ ክንስዔሮ
ይግብኣና። መንፈሳዊ በጽሒ እምበኣር፣ ፍሌጠት ብብዝሒ ትምህርቲ፣ መሰረት መንፈሳዊ ሓቒ ዝፈሇጦን
ዝነብሮን ዝሓዘ እዩ። ነቲ ዝፈሌጦ ሓቂ ናብ ግብሪ የምጽኦ (እብ 5፣14)። ነቲ ቃሌ ተግባራዊ ዝገብር፣ እንዲ
ገበረ ዝምህር፣ ነቲ ትእዛዝ ዴማ ዘይስዔር (ማቴ 5፣ 19) እዩ። መንፈሳዊ ብጽሕና ዘሇዎ ጽቡቅን ክፉእን ክፈሌን
ክፈርዴን ሌቦንኡ ንዘሊመዯ እዩ (እብ 5፣14)። ዔንቅፋትና እምበኣር ነቲ መንፈሳዊ ብጽሕና ከይበጻሕና፣ ኣብ
መንፈሳዊ ቁሌዔና ስሇ ዘልና እዩ። እቲ እንኮ መገዱ ራእይና እንሃርመለን ናብቲ መንፈሳዊ ብጽሕና
እንበጽሓለን መገዱ ዴማ ካብ ጸባ ምምጋብ ወጺና ናብ ስጋ ንዒሚቕ መንፈሳዊ መግቢ ከነዴህብን፣ እንዲገበርና
ክንምህርን ኣልና።
ዚንበብ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ፣ እብ 5፣1-14, 6፣1-12
ስሇዚ ብኣምሊኽ ኩሊትና ናብ መንፈሳዊ ብጽሕና ዝተጸዋዔናን ንኣምሊኽ ናብ ምምሳሌ ክንጎይይ ዘልና ሰባት
ኢና። ሌዔሉ ማንም ነገር ዴማ ኣርኣያ ክርስቶስ ሒዝና ንካሌኦት እንመርሕ ክንከውንን፣ ከምቲ ናይ ኣምሊኽ
ሓሳብ ዴማ ናብ ፍጽምና ኣቢሌና ክንጎይይ ኣልና። ካብዚ ትምህርቲ እንመሃሮ እምበኣር
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ናይ ክርስቶስ ትምህርቲ ናብ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ምዔባይ እዩ፣ ዔቤት ኣንተዘየሇ ዴማ ሇውጢ የሇን
መንፈሳዊ ዘበሇ ዴማ ንትምህርቲ ቁሌዔነት ጥራይ ዘይኮነስ፣ ሓሇፋ ነቲ ትምህርቲ መንፈሳዊ ሇውጢ
ዝቅበሌን ናብ ናብራ ኣቢለ ዘምርሕን ክኸውን ኣሇዎ።
ነቲ ካብ ክርስቶስ እዩ ዝርከብ ምዔባይ ዝብሌ ሓረግ ዴማ ናትና ዴፊኢትን ተበግሶን ምውሳዴ
ከዴሌየና እዩ፣ ክሳብ ንሕና ዘይተበገስና ዴማ ክንዒብይ ኣይንክእሌን ኢና
ሇውጢ ካብ ውሽጢ ናብ ዯገ ዯኣ እምበር ካብ ዯገ ዝጅምር ኣይኮነን፣ ስሇዚ እዚ ሇውጢ እዚ፣ ካብ
ህይወትና ኣብ ሌዔሉ ነፍሲ ወከፍና ክጅምር ኣሇዎ

ሕቶታት
1. መንፈሳዊ ቁሌዔና ማሇት እንታይ ማሇት እዩ? ግሇጽ!
2. ኣብ ህይወትካ ቀሉሌን መሰረታውን ዝኾነ ነገር’ድ ወይስ ሓዴሽ ነገር ክትሇማመዴ ትዯሉ?
ስሇምንታይ? እቲ ሓዴሽ ነገር’ከ ናብ ሇውጢ ኣቢለ ክመርሓካ ትጽዔር’ድ?
3. መንፈሳዊ ብሱሌ ዝብሃሌ ሰብ “ነቲ ቃሌ ተግባሪ፣ እንዲ ገበረ ዝምህር፣ ነቲ ትእዛዝ ዴማ ዘይስዔር (ማቴ
5፣ 19) ምዃኑ ይነግረና፣ ህይወትካ በዚ መሰረት ከመይ ትርእያ? ኣስፊሕካ ግሇጽ!
i. መንፈሳዊ ብጽሕና እትብል ንስኻ ዴማ ተዛረብ?
ii. ከመይ ክኸውን ኣሇዎ?
iii. ኣብ ህይወትካ ብከመይ ተግባራዊ ክትገብሮ ትውስን?
4. ካብዛ ሕጂ ኣብ ህይወትካ ንክትገብሮ እትዯሌዮ ነገር ብፍሊይ እዃ ናብ ብጽሕና ኣቢሌካ ናብ ምዔባይ
እንታይ ውሳኔ ወሲንካ ኣልኻ? ተዘራረብለ?
መጠቓሇሉ ሓሳብ
ንሕና ንመንፈሳዊ ሇውጥን መንፈሳዊ ስብእናን ዝተጸዋዔና ኢና፣ ስሇዚ ዴማ ነቲ ካብ ኣምሊኽ ክንበጽሖ
ዝተዋህበና ናይ ብጽሕና ናብራ ብትግሃትን ናትና ናይ ሇውጢ ህይወትን ኢና እንነብሮ እሞ፣ ካብ ኩሊትና ናይ
ትግሃር ናብራ እዩ ዘዴሉ። ምኽንያቱ ንምትጋህ ኣይትተሃከዩ ተባሂለ ተነጊሩና ኣል። እሞ ንምትጋህ
ኣይንተሃከ።
እትጽናዔ ጥቕሲ

“ዔጹም ብሌዑ ግና ነቶም ጽቡቕን ክፋእን ንምፍሊይ ብምሌምዴ ንሌቦናኦም ዜሊምደ ብጹሓት እዩ” እብ 5፣14

ዘርእሰናይ ብርሃነ

2010, ናይሮቢ
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