
እምነትን ጠብቅ
ስብከት ለጁላይ 31፣ 2022

2 ጢሞቴዎስ 4:1-7

ፓስተር ክሪስ ሲክስ

ዛሬ ጥያቄ 31ን ከአዲስ ከተማ ካቴኪዝም እንመለከታለን። የጥያቄ 31 መልስ ለእርስዎ በደንብ ያውቃሉ። ጥያቄውን አነባለሁ እና የሐዋርያውን

የሃይማኖት መግለጫ በራሳችን ቋንቋ እናነባለን። የእምነት መግለጫውን በቋንቋዎ በአምልኮ መመሪያ ውስጥ ያገኛሉ። ይህንን ምልክት በአምልኮ

መመሪያው ውስጥ ይፈልጉ። 

ጥያቄ 31፡ በእውነተኛ እምነት ምን እናምናለን?

ሁሉን በሚችል በእግዚአብሔር አብ እናምናለን ሰማይና ምድርን በፈጠረ;

በመንፈስ ቅዱስም በተፀነሰው አንድ ልጁ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ

ከድንግል ማርያም ተወልዶ፣ በጴንጤናዊው ጲላጦስ ዘመን መከራን ተቀብሎ፣ ተሰቀለ፣ ሞተ፣ ተቀበረ።

ወደ ሲኦል ወረደ።

በሦስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሣ።

ወደ ሰማይ ዐረገ ሁሉንም በሚችል በእግዚአብሔር አብ ቀኝ ተቀመጠ። ከዚያም በሕያዋንና በሙታን
ሊፈርድ ይመጣል።

በመንፈስ ቅዱስ፣ በቅድስት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን፣ በቅዱሳን ኅብረት፣ በኃጢአት ሥርየት፣ በሥጋ
ትንሣኤ፣ እና የዘላለም ሕይወት እናምናለን።

የአዲስ ከተማ ካቴኪዝም በዚህ አመት በአንድ ድምጽ ህብረት ላይ በጣም ረድቶናል። ክርስቲያኖች ስለሚያምኑባቸው በጣም አስፈላጊ ነገሮች 52

ቀላል ጥያቄዎችን እና መልሶችን ይሰጣል። 



የሐዋርያው የሃይማኖት መግለጫ አጭር እና በጣም የቆየ የክርስትና እምነት ማጠቃለያ ነው። ሐዋርያት ራሳቸው እንደጻፉት አናውቅም።

ምናልባት የተጻፈው ሐዋርያት ከሞቱ ከአንድ መቶ ወይም ከሁለት መቶ ዓመት በኋላ ሊሆን ይችላል። ኢየሱስ ለሐዋርያቱ ያስተማራቸውን ነገሮች

እና ሐዋርያት ለቀደሙት አማኞች ያስተማሯቸውን ነገሮች በግልፅ ስለሚያሳይ የሐዋርያው የሃይማኖት መግለጫ ብለናል። 

ወደ 2,000 ለሚጠጉ ዓመታት በሁሉም የዓለም ክፍሎች ያሉ ክርስቲያኖች ከአንድ ደቂቃ በፊት ያነበብናቸውን ተመሳሳይ ቃላት በይፋ ሲናገሩ

ቆይተዋል። ምክንያቱም ክርስትና እኛ የፈጠርነው ወይም የምንፈጥረው አይደለም። እምነታችን ከእግዚአብሔር እና ከእኛ በፊት ከነበሩት አማኞች

የምንቀበለው ነው። እኛ በእውነት የክርስቶስ አካል ነን ምክንያቱም ከኢየሱስ ጋር በእምነት ስለተባበርን፣ እርስ በርሳችንም ስለተገናኘን። 

ሚቺጋን ውስጥ ላለፈው ሳምንት ከቤተሰቤ ጋር ነበርኩ። አብረው 40 ሰዎች ነበሩ። አክስቶች፣ አጎቶች፣ የአጎት ልጆች፣ አያቶች፣ በአንድ ቤተሰብ

ውስጥ አንድ ሆነዋል። ለረጅም ጊዜ ያላየዋቸው ብዙ ሰዎችን በማየቴ ጥሩ ስሜት ተሰማኝ። አብረን ባንሆንም እንኳ ከእያንዳንዳቸው ጋር

እንደተገናኘን ይሰማኛል ምክንያቱም ቤተሰብ ነን። 

የሐዋርያው የሃይማኖት መግለጫ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም እኛ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወንድሞች እና እህቶች ያሉት የአለም ቤተሰብ አካል

መሆናችንን ስለሚያስታውስ ነው። እንደምታውቁት፣ በዓለም ዙሪያ ብዙ ሃይማኖቶች አሉ፣ እና ስለ ክርስቲያናዊ አስተምህሮዎች እንኳን የተለያዩ

አስተያየቶች አሉ። የሐዋርያው የሃይማኖት መግለጫ የሚያስፈልገን ሌላው ምክንያት ነው። 

ሐዋርያው ጳውሎስ በኤፌሶን ለሚገኘው ቤተክርስቲያን ቄስ ለሆነው ለጢሞቴዎስ ደብዳቤ ይጽፋል ፡፡ ጳውሎስ ፓስተር ጢሞቴዎስን የኤፌሶን

ቤተክርስቲያን እውነትን ከውሸት እንዴት መለየት እንደምትችል እንዲያስተምር ይፈልጋል። ጳውሎስ ይህች ወጣት ቤተክርስቲያን ኢየሱስን

ማወቅ እና መከተል ምን ማለት እንደሆነ በመረዳት በጠንካራ ሁኔታ እንድታድግ ይፈልጋል። 

ጥቅሶቹን በእንግሊዝኛ አነባለሁ ከዚያም እፀልያለሁ፡፡ ታብሌት እየተጠቀማቹ ከሆነ ወይም በስክሪኑ ላይ ካሉት አራት ቋንቋዎች አንዱን

የምትናገሩ ከሆነ አምላክ የባረካቹን ውብ ቋንቋ ማንበብ ትችላላቹ። 

2 ጢሞቴዎስ 4:1-7 

1 በእግዚአብሔር ፊት እንዲሁም በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ ባለው በክርስቶስ ኢየሱስ ፊት፣ መገለጡንና መንግሥቱን በማሰብ ይህን ዐደራ

እልሃለሁ፤

2 ቃሉን ስበክ፤ ጊዜው ቢመችም ባይመችም ዝግጁ ሁን፤ በታላቅ ትዕግሥትና በማስተማር አቅና፤ ገሥጽ፤ አበረታታም። 

3 ምክንያቱም ሰዎች ትክክለኛ የሆነውን ትምህርት የማይቀበሉበት ጊዜ ይመጣል፤ ከዚህ ይልቅ ለገዛ ምኞቶቻቸው የሚስማማውን፣ የሚያሳክክ

ጆሮአቸው ሊሰማ የሚፈልገውን እንዲነግሯቸው በዙሪያቸው ብዙ አስተማሪዎችን ይሰበስባሉ።

4 እውነትን ከመስማት ጆሮአቸውን ይመልሳሉ፤ ወደ ተረትም ዘወር ይላሉ። 

5 አንተ ግን በሁኔታዎች ሁሉ የረጋህ ሁን፤ መከራን ታገሥ፤ የወንጌል ሰባኪን ተግባር አከናውን፤ አገልግሎትህን ፈጽም። 

6 እኔ እንደ መጠጥ ቊርባን መሥዋዕት ለመፍሰስ ተቃርቤአለሁ፤ ተለይቼ የምሄድበት ጊዜ ደርሶአል። 

7 መልካሙን ገድል ተጋድዬአለሁ ፣ ሩጫውን ጨርሻለሁ ፣ ሃይማኖትን ጠብቄአለሁ። 



አንድ ላይ ኢሳይያስ 40: 8 ን እናነባለን

ሣሩ ይጠወልጋል አበባውም ይጠወልጋል ግን የአምላካችን ቃል ለዘላለም ይቆማል።

አብረን እንጸልይ። 

በሰማያት የምትኖር አባት ሆይ፣ የሕይወትና የእውነት ምንጭ አንተ ነህና ወደ አንተ እንመጣለን። ኢየሱስ ሆይ ምሕረትን እና ፍቅርን ስለተሞላህ

እናመልካለን። መንፈስ ቅዱስ እባክህ በእግዚአብሔር ቃል እንድንለወጥ ልባችንን እና አእምሮአችንን ክፈት። አሜን 

ቁጥር 1ን እንደገና እንመልከተው፡- 

“1 በእግዚአብሔር ፊት እንዲሁም በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ ባለው በክርስቶስ ኢየሱስ ፊት፣ መገለጡንና መንግሥቱን በማሰብ ይህን ዐደራ

እልሃለሁ፤ "

ጳውሎስ ይህንን ዓረፍተ ነገር የጀመረው ጢሞቴዎስን በማዘዝ ነው። ክስ ማለት መኮንን ለአንድ ወታደር የሚሰጠውን ትእዛዝ ወይም ትዕዛዝ ነው።

ጳውሎስ እነዚህን ነገሮች የተናገረው በራሱ ሥልጣን ላይ ብቻ አይደለም። በአይሁድ ሕግ በፍርድ ቤት ሁለት ምስክሮች ያስፈልጉ ነበር። ጳውሎስ

ጢሞቴዎስን እግዚአብሔር አብ እና ኢየሱስ ወልድ የጢሞቴዎስን አገልግሎት እየተከታተሉ እንደሆነ ያስታውሰዋል። ኢየሱስ “በሕያዋንና

በሙታን” ዳኛ ነው። ጳውሎስ አንድ ቀን ኢየሱስ ጳውሎስና ጢሞቴዎስ በምድር ላይ ያደረጉትን ሁሉ እግዚአብሔር በሰጣቸው ስጦታዎችና

እድሎች እንደሚገመግም ያውቃል። ኢየሱስም የእኔን ፣ የአንተንም ይገመግማል። 

እግዚአብሔር የምታደርገውን እያየ መሆኑን ታውቃላችሁ? በአሜሪካ ውስጥ ለነፃነታችን በጣም ቆራጥ ነን። ነፃነት በከፍተኛ ሁኔታ ከተገደበበት

ጨቋኝ አገሮች ለመጣቹ ለአንዳዶቻቹ ታላቅ በረከት እና እፎይታ መሆኑን አውቃለሁ። ጭቆና ክፉ ነው ፣ ነፃነት ደግሞ መልካም ነው። ግን ፍጹም

ነፃነት ጥሩ አይደለም። ኃጢአተኛ ልባችን በእውነት የሚፈልገው ይህንን ነው። ችግሮቻችን የሚጀምሩት እዚያ ነው። ተጠያቂነትን አንፈልግም።

እውነት የሆነውን ለራሳችን መወሰን እንፈልጋለን። እውነት ግን እንደዛ አይደለም የሚሰራው። እውነት ልንቀበለው ወይም ልንቀበለው የምንችለው

ነገር ነው። እውነት ግን ወደ እኛ የሚመጣ እንጂ ከእኛ የሚመጣ አይደለም። ስለዚህ ነው ጥሩ ትምህርት ከእግዚአብሔር ቃል ለመንፈሳዊ

ጤንነታችን ጠቃሚ የሆነው። ይህንንም ጳውሎስ በቁጥር 2 ላይ ለጢሞቴዎስ በሰጠው መመሪያ ውስጥ እናያለን። 

“2.ቃሉን ስበክ፤ ጊዜው ቢመችም ባይመችም ዝግጁ ሁን፤ በታላቅ ትዕግሥትና በማስተማር አቅና፤ ገሥጽ፤ አበረታታም።” 

ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ እንዴት ፓስተር መሆን እንዳለበት የተወሰኑ መመሪያዎችን ሰጥቷል። እና እነዚህ ጥቅሶች ለሁሉም ክርስቲያኖች የእውነት

መልእክተኞች እንዴት መሆን እንደሚችሉ ይናገራሉ። ሁል ጊዜ ወንጌልን ለማካፈል ፣ እና በእሱ ጥሩ ለመሆን ዝግጁ መሆን አለብን። አንዳንድ

ጊዜ ወንጌልን የማካፈል እድሉ እኛ ባልወደድንበት ሰዓት ይመጣል። ወይም ከማንወደው ሰው ጋር። ነገር ግን እግዚአብሔር ለአንድ ሰው ስለ

ኢየሱስ እንድንናገር እድል ከሰጠን፣ “በጊዜውም ሆነ በጊዜው” ዝግጁ መሆን አለብን። ለዚህም ነው በመስከረም 5 የቤተ ክርስቲያናችን ማፈግፈግ

የስብከተ ወንጌልን ለመማር እና ለመለማመድ ጊዜን ይጨምራል። ለሌሎች ሰዎች ወንጌልን ስናካፍል በራስ መተማመን እንፈልጋለን። 

ጳውሎስ ስለ ፓስተር ሌሎች ሦስት ኃላፊነቶች ለጢሞቴዎስም ነግሮታል። መገሰፅ የተለመደ የእንግሊዝኛ ቃል አይደለም። ማረም ወይም መምራት



ማለት ነው። እረኛ በጎችን ወደ ደህናው ጎዳና ፣ ወደ ጥሩ ሣር ይመራል። ፓስተር ሰዎችን ወደ እውነት መንገድ መምራት አለበት ተብሎ

ይታሰባል። 

መገሠጽ ሁለተኛው ኃላፊነት ነው። አንድ ሰው እውነትን የማይሰማ ከሆነ ፣ ተግሣጽ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። በአስተማማኝ መንገድ

የሚንከራተትን ሰው ትኩረት ለመሳብ የሚያገለግል የፍቅር ቃል ነው። 

መምከር ሦስተኛው ተግባር ነው። ይህ ማለት ማበረታታት ማለት ነው። አንድን ሰው ስትመክረው መልካሙንና ትክክል የሆነውን እያስታወስክ

ነው። የገዛ ልባቸውን ሳይሆን የእግዚአብሔርን ልብ እንዲከተሉ ታበረታታቸዋለህ። ጳውሎስ በቁጥር 1 እና 2 ውስጥ ጢሞቴዎስን ይመክረዋል።

ጳውሎስ ለተለያዩ ሰዎች እና ለተለያዩ ሁኔታዎች ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ መሆን እንዳለበት ለጢሞቴዎስ እየነገረው ነው። አንዳንድ ጊዜ አንድ

ሰው ምን ማድረግ እንዳለበት ያውቃል ፣ እናም ማበረታቻ ይፈልጋል። በሌሎች ጊዜያት ሰዎች መገሠጽ ያስፈልጋቸዋል። እነሱን ለማረም እና

ለመምራት የዋህ ቃል ያስፈልጋቸዋል። 

ግን አንዳንድ ጊዜ አንድን ሰው ቀድሞውኑ አርማቹ ፣ እና እነሱ ተመሳሳይ ነገር ማድረጋቸውን ይቀጥላሉ። ያኔ ነው በትዕግስትና በፍቅር የሚቀርብ

ተግሣጽ የሚያስፈልጋቸው። አንድ ምሳሌ እዚህ አለ። ኑኃሚን ከዕረፍት በኋላ ሻንጣዬን እንዳወጣ ከጠየቀችኝ፣ ሻንጣዬ በመኝታ ቤታችን ወለል

ላይ ችግር እየፈጠረ መሆኑን እያስታወሰችኝ ነው። ትክክል እንደሆነ የማውቀውን እንዳደርግ ትመከራኛለች። 

ከሳምንት በኋላ ሻንጣዬ አሁንም መሬት ላይ ከሆነስ? ላስቀምጠው ቃል ገባሁ፣ ግን አላደረግሁትም። ከዚያም ኑኃሚን ልትወቅሰኝ መብት አላት።

እሷም እንዲህ ማለት ትችላለች: ”የእኔ ተወዳጅ ባለቤቴ! ክፍላችን ሲበላሽ ምን ያህል እንዳዘንኩ ታውቃላችሁ። ሻንጣህን እንደምትፈታ ቃል

ገብተሃል። ለምንድነው ለጥያቄዬ ቸልተኞች ያደረጋችሁት?” ያ አስቂኝ ምሳሌ ነው, ምናልባት. 

እዚህ በምዕራፍ 4 ላይ፣ ጳውሎስ ከሻንጣ የበለጠ ከባድ ነገር እየተናገረ ነው። ጳውሎስ በኤፌሶን ያሉ ሰዎች በኃጢአት እየኖሩ ሌሎችንም እንዲሁ

እንዲያደርጉ እያስተማሩ ነው። እነሱ መታረም አለባቸው ፣ እና አንዳንድ ጊዜ መገሰፅ አለባቸው። በቁጥር 3 እና 4 ላይ አብረን እንይ። 

“3 ሰዎች ሕይወት የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሡበት ጊዜ ይመጣልና፤ ነገር ግን ጆሮቻቸውን የሚያሳክክ ስለ ሆነ እንደ ምኞታቸው ለራሳቸው

አስተማሪዎችን ያከማቻሉ።

4 እውነትን ከመስማት ፈቀቅ ብሎ ወደ ተረት ይቅበዘበዛል። 

በቁጥር 1 እና 2 ላይ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ለሚናገረው እና ለሚያስተምረው ነገር ተጠያቂ እንደሆነ ነግሮታል። በቁጥር 3 እና 4 ላይ፣ ጳውሎስ

ተመልካቾችም ተጠያቂ መሆናቸውን ተናግሯል። ጢሞቴዎስ እውነትን ያስተምራል ፣ ግን አንዳንድ ሰዎች ጤናማ ትምህርቱን መስማት

አይፈልጉም። በእንግሊዝኛ “ጤናማ ትምህርት” ማለት “እውነተኛ ትምህርት” ወይም “ጥሩ ትምህርት” ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች

እውነተኛውን ትምህርት የማይታገሱት ለምን ይመስልዎታል? ምክንያቱም ያኔ እነሱ ተጠያቂዎች ናቸው። 

ታዳጊውን ለጄን “ክፍልህ ምስቅልቅል ነው” ብለው እሱ “አይሆንም አይደለም፦” ሊል ይችላል። እንዴት፧ ምክንያቱም ክፍሉ የተዝረከረከ

እንደሆነ ከተስማማ አሁን ኃላፊነት አለበት። ያ እንዴት እንደሚሰራ አስተውላቿል? ታዳጊው እውነትን መካድ ከቻለ ክፍሉን የማፅዳት ግዴታውን

መቀበል የለበትም። 



አዋቂዎች ተመሳሳይ ነገር ያደርጋሉ። በዚህች አገር ለ 250 ዓመታት ባሪያዎች ባለቤት መሆን ሕጋዊ ነበር። በሚሊዮን የሚቆጠሩ አፍሪካውያን

እዚህ ባሪያ ነበሩ። ሆኖም ፣ የሌላ ሰው ባለቤት መሆን ስህተት መሆኑን ሁላችንም እናውቃለን። ምክንያቱም የእግዚአብሔር የሥነ ምግባር ሕግ

በልባችን ላይ ተጽፏል። ነገር ግን ባሪያዎቹ ብዙ ገንዘብ ያገኙ ነበር። በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የሚገኝ ልጅ ክፍሉን የተዝረከረከ መሆኑን መቀበል

እንደማይፈልግ ሁሉ ባርነት ስህተት ነው ብለው ማመን አልፈለጉም። ምክንያቱም ያኔ እርስዎ ተጠያቂ ይሆናሉ። 

በዩናይትድ ስቴትስ ፣ በደቡብ አፍሪካ እና በሌሎች አገሮች ውስጥ የቁጥር 3 እንደሚለው የባሪያ ባለቤቶች ፓስተሮችን እና መምህራንን

“የራሳቸውን ፍላጎት የሚስማሙ” አገኙ። ሰዎች እንዴት ሁለት ምርጫ እንዳላቸው በዚህ ስላይድ ላይ ማየት ይችላሉ። በእውነት መንገድ ላይ

መራመድ እና ታማኝ መምህራንን ማዳመጥ ይችላሉ። ነገር ግን ”የሚያሳክክ ጆሮአቸው” አንድ ሰው እንዲህ ሲል መስማት ይፈልጋሉ። ”ባርነት

ኃጢአት አይደለም, የሌሎች ሰዎችን ባለቤት ማድረግ ምንም አይደለም.” አሁን ካለንበት ጊዜ አንድ ተጨማሪ ምሳሌ ላካፍል? 

ጋብቻ እግዚአብሔር ለወንድና ለሴት የፈጠረው የቃል ኪዳን ግንኙነት ነው። እግዚአብሔር በዘፍጥረት 2፡24 ላይ እንዲህ አለ። ”ስለዚህ ሰው

አባቱንና እናቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይተባበራል አንድ ሥጋ ይሆናሉ።” በወንድና በሴት መካከል ጋብቻ የእግዚአብሔር ንድፍ ነው።

እንዲሁም ሰውነታችንን እና ልጆችን ለማፍራት እንዴት እንደሚሠሩ ሲመለከቱ የተለመደ አስተሳሰብ ነው። ለዚህም ነው በወንድና በሴት መካከል

ጋብቻ ሁሉም የሰው ልጅ በታሪክ ዘመናት ሁሉ ያደረገው። 

ግን ዛሬ ወንዶችን ማግባት የሚፈልጉ ወንዶች ፣ ሴቶችን ማግባት የሚፈልጉ ሴቶች አሉ። ለሚያጋጥሙት ትግል ርህራሄ እና ርህራሄ አለን።

ሁላችንም ተሰበርን። ሁላችንም ጥልቅ እና አስቸጋሪ በሆኑ ነገሮች እንታገላለን። ከተመሳሳይ ጾታ ጋር ስሜት ለሚሰማው ሰው ርኅራሄ ሊኖረን

ይገባል። ነገር ግን ተረት እና የራሳችን ፍላጎቶች ከመሆን ይልቅ የእውነትን መንገድ ስንከተል የእግዚአብሔር ቃል ሁላችንንም ሊረዳን ይችላል።

በተሳሳተ ጎዳና ላይ ልባችን ደስታን እና ሰላምን ፈጽሞ እንደማያገኝ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት እግዚአብሔር

ለእርስዎ የሚፈልገውን ደስታ ሊያመጣልዎት አይችልም ፣ ምክንያቱም ለደስታ ሰብዓዊ ግንኙነቶች የእግዚአብሔርን ንድፍ የሚቃረን ነው። 

ሰዎች እውነትን ከሚያምኑት ጋር የሚጋጭ ከሆነ ለምን መስማት እንደማይፈልጉ ይገባኛል። ምክንያቱም እውነትን ስትቀበል ባህሪህን መቀየር

ይኖርብህ ይሆናል። ለዚህም ነው ብዙ የሐሰት የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች የነበሩት። ቀደም ሲል ስለ ባርነት ውሸትን ያስተምሩ ነበር። ዛሬ ስለ

ጋብቻ እና ጾታ ውሸቶችን ያስተምራሉ። የሐሰት አስተማሪዎች ለታዳሚዎቻቸው የሚነግሩት እግዚአብሔር የሚናገረውን ሳይሆን መስማት

የሚፈልጉትን ነው።

ዛሬ በይነመረብ እና ዩቲዩብ በመጥፎ ትምህርት ተሞልተዋል። በበይነመረቡ ላይ በጣም ተወዳጅ የሆኑት ሰባኪዎች ወደ ”ጆሮ ማሳከክ” የሚስቡ

ናቸው. እንደ ጆኤል ኦስቲን እና ቤኒ ሂን ያሉ የውሸት አስተማሪዎች እግዚአብሔር ደስተኛ፣ ጤናማ እና ሀብታም እንድትሆኑ ይፈልጋል ይላሉ።

ስለ ኃጢአትና ስለ ንስሐ አይናገሩም። እንደ እግዚአብሔር አገልጋዮች ስለ መከራ ፣ ወይም “እንደ መጠጥ መሥዋዕት ስለፈሰሱ” አይናገሩም። 

ጳውሎስ በእነዚህ ጥቅሶች ውስጥ መምህራን እና አድማጮች ሁለቱም ለሐሰት ትምህርት ተጠያቂዎች ናቸው ብሏል። ሰዎች ሐሰተኛ

አስተማሪዎችን የመተው ኃላፊነት አለባቸው። ይህንን ጥያቄ ሁላችንም እራሳችንን መጠየቅ አለብን። 

”የእግዚአብሔርን ቃል ከሀሳቤና ከምኞቴ ጋር እንዲስማማ የሚናገረውን እየቀየርኩኝ ነውን? 

ወይስ ሕይወቴን እና ምርጫዬን በእግዚአብሔር ቃል ሥር አደርጋለሁ? 



ሀሳቦቼ እና ፍላጎቶቼ ከእኔ ነው ወይስ ከእግዚአብሔር? ” 

መጽሐፍ ቅዱስ አንዳንድ ጊዜ ምቾት እንዲሰማን ሊያደርገን ይገባል። ለመለወጥ እና ለማደግ የሚገፋፋዎትን መጽሐፍ ቅዱስዎን ማንበብ እና

እርስዎን የሚገዳደር ሆኖ ሊያገኙት ይገባል። መጽሐፍ ቅዱስ እርስዎ እንዴት እንደሚያስቡ እና እንደሚኖሩ እየለወጠ ካልሆነ ፣ በተከፈተ አእምሮ

እና ልብ አያነቡትም ማለት ነው። ይህም በሮሜ 12፡1-2 ላይ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የምናነበውን ያስታውሰኛል። 

1 እንግዲህ ወንድሞች ሆይ፤ ሰውነታችሁን ቅዱስና እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ሕያው መሥዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር

ርኅራኄ እለምናችኋለሁ፤ ይህም እንደ ባለ አእምሮ የምታቀርቡት አምልኮአችሁ ነው።

2 በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ።  

የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነው ምን እንደ ሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ። 

አሁን ቁጥር 5ን እንይ እና ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ እና ለእኛ የሰጠውን አንዳንድ ተጨማሪ መመሪያዎች እናንብብ። 

5 እናንተ ግን ሁልጊዜ በመጠን ኑሩ፥ መከራን ታገሡ፥ የወንጌል ሰባኪነትን ሥራ ሥሩ፥ አገልግሎትህን ፈጽም። 

ወንጌላዊ “የምስራች መልእክተኛ” ነው። እግዚአብሔር አብ በጣም እንደሚወዳቸው ለኃጢአታቸው እንዲሞት ልጁን ኢየሱስን እንደላከ ለሰዎች

የመናገር መብት አላቸው። ነገር ግን ቁጥር 5 ወደ ዓለም ለሚወጡ ሚስዮናውያን ብቻ አይደለም። ሁላችንም የምንፈጽመው አገልግሎት አለን።

አገልግሎታችንን በታማኝነት የምናከናውን ሁላችን እንደ ወንጌላውያን ’መከራን እንታገሣለን። ለምን? እኛ የምሥራች መልእክተኞች ከሆንን

በአገልግሎታችን ወቅት ለምን ተቃውሞ ያጋጥመናል? ምክንያቱም ኢየሱስ ለኃጢአታችን ሞተ የሚለውን ሃሳብ የሰው ልጅ ልብ አይወድም።

የዘላለም የእግዚአብሔር ልጅ እኔን ይቅር ለማለት መሞት ካለበት፣ ያ ማለት የኔ የኃጢያት ችግር በጣም ከባድ ነው። 

ወንጌል ስለ ደኅንነት እና ስለ ዘላለማዊ ሕይወት የምሥራች ነው። ግን ይህንን መልካም ዜና ለመረዳት እና ለማመን በመጀመሪያ መጥፎውን ዜና

መረዳት እና ማመን አለብን። መጥፎው ዜና ሁላችንም ኃጢአተኞች መሆናችን ነው። ጳውሎስ ስለዚህ ጉዳይ በሮሜ 3፡10-12 ጽፏል።

10 ፦ ማንም ጻድቅ የለም አንድ ስንኳ የለም ፤ 

11 ማንም የሚያስተውል የለም ፤ እግዚአብሔርን የሚፈልግ የለም።

12 ሁሉም ፈቀቅ ብለዋል ፤ አብረው ዋጋ ቢስ ሆነዋል። አንድም ስንኳ መልካም የሚያደርግ የለም። 

ሰዎች ይህንን መጥፎ ዜና መስማት አይፈልጉም። አዳኝ እንደሚያስፈልግህ ካላሰብክ ግን መዳን አትችልም። መጥፎውን ዜና ከተረዳን በኋላ እንደ

ሮሜ 10፡9-10 ባሉት ክፍሎች ውስጥ ምሥራቹን ለመስማት ዝግጁ ነን። 

“9 ኢየሱስ ጌታ እንደ ሆነ በግልጥ ብትናገር እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሣው በልብህ ብታምን ትድናለህና።

10 በልብህ በማመን በእግዚአብሔር ፊት ትጸድቃለህና፥ እምነትህንም በግልጥ በመግለጥ ትድናለህ። 

የምስራች ወንጌል ማለት የሞቱ ሰዎች ለኃጢአታቸው ስርየት በኢየሱስ ሲታመኑ ሕያው ይሆናሉ ማለት ነው። አብ እንደ ልጆቹ ሲያሳድደን

የተሰበሩ ልቦች ይድናሉ። መንፈስ ቅዱስን ስንቀበል አዲስ ተስፋ እና አዲስ ዓላማ ተሰጥቶናል። ሁላችንም መንከራተት እና መጥፋት የምንወድ

በጎች ነን። የእግዚአብሔር ቃል ግራ መጋባት በበዛበት ዓለም ውስጥ የሚመራን ኮምፓስ ነው። መንገዱን በግልፅ ለማየት እንዲረዳን፣ እንደ



የሐዋርያው የሃይማኖት መግለጫ እና እንደ አዲስ ከተማ ካቴኪዝም ያሉ መሳሪያዎችን እንጠቀማለን። ቅዱሳት መጻሕፍት አይደሉም፣ ነገር ግን

በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ የምናገኛቸው የእውነት ማጠቃለያዎች ናቸው። እነዚህ መሳሪያዎች በዚህ አለም ውስጥ ስንጓዝ በትክክለኛው መንገድ

ላይ እንድንቆይ ይረዱናል። 

ጳውሎስ ይህንን መልእክት የጻፈው በሕይወቱ መጨረሻ አካባቢ ነው። የአገልግሎቱን ታሪክ ወደ ኋላ መመልከት ጀምሯል። በቁጥር 7 ላይ እንዲህ

ያለው ለዚህ ነው። 

” መልካሙን ገድል ተጋድዬአለሁ፥ ሩጫውን ጨርሼአለሁ፥ ሃይማኖትንም ጠብቄአለሁ። 

እንደ ግለሰብ እና ቤተ ክርስቲያን እምነትን መጠበቅ እንፈልጋለን። ስለዚህ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ወደ ልባችን እና አእምሯችን አቅርበን መያዝ

ያለብን። መጽሐፍ ቅዱስን መቆፈርህን ከቀጠላቹ ጥያቄዎች ይኖሯቿል። ጥሩ ነው. እኔ እና ሌሎች የአንድ ድምጽ ህብረት መሪዎች ከጥያቄዎችዎ

እና ከእግዚአብሔር እውነት ጋር እንድትታገሉ እንረዳችሁ። አንድ ላይ ሆነን ሩጫውን በጥሩ ሁኔታ እናጠናቅቃለን እናም እምነትን እንጠብቃለን።

ይህንን ለማድረግ በእርግጠኝነት መጸለይ አለብን፣ ስለዚህ አሁን እናድርገው። 

ኢየሱስ ፣ አንተ ሕያው ቃል ነህ። በሕያዋን እና በሙታን ላይ ለሚፈርደው ሕይወታችንን ለአንተ እንድናቀርብ እርዳን። ልባችንን እና ሀሳባችንን

እንዲለውጥ እውነትን የሚያዳምጡ ጥሩ ተከታዮች መሆን እንፈልጋለን። እናም በኢየሱስ ደም ስለ ደኅንነት ምሥራች ለሌሎች የሚናገሩ ታማኝ

መልእክተኞች መሆን እንፈልጋለን። እኛ እንድንድን ደምህን ለእግዚአብሔር መስዋዕት አድርገህ ስላፈሰስክ አመሰግናለሁ። ለአብ ክብር እባክህ

በመንፈስ ቅዱስ አንድ አድርገን። ይህንን በወልድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። አሜን

One Voice Fellowship


