የክ ስትና ሕይወት
የክርስትና
ሕ ት በመጽሐፍ
በ
ቅዱስ
ትምሕርት
በሰማያት ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ፥ ጌታ ሆይ፥
ጌታ ሆይ
ሆይ፥ የሚለኝ ሁሉ መንግሥተ
ንግሥተ ሰማያት የሚገባ
አይደለም።በዚያ ቀን ብዙዎች። ጌታ ሆይ፥ ጌታ ሆይ፥ በስምህ
ትንቢት አልተናገርንምን፥ በስምህስ አጋንንትን አላወጣንምን፥
በስምህስ ብዙ ተአምራትን አላደረግንምን? ይሉኛል።የዚያን
ጊዜም። ከቶ አላወቅኋችሁም፤ እናንተ ዓመፀኞች፥ ከእኔ ራቁ ብዬ
እመሰክርባቸዋለ
እመሰክርባቸዋለሁ።
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የእግዚአብሔር ፈቃድ፤
የክርስትና እምነት፤
የክርስትና እምነት ችግር በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ፤
ክርስቲያን ማለት ....፤
የክርስቲያን መብት፤
በክርስትና ሕይወት ለማደግ የሚያስፈልጉ ነገሮች፤
የክርስትና ሕይወት እንቅፋቶች፤
የእውነተኛ ክርስቲያን የመጨረሻ እድል፤
ማጠቃለያ

የእግዚአብሔር ፈቃድ
y በአንድ ሃሳብ እንድንስማማ፤
y በክርስቶስም
በክ ስቶስም አንዳች ምክር
ምክ ቢሆን፥
ቢሆን የየፍቅር
ቅ መጽናናት
ናናት ቢሆን
ቢሆን፥ የየመንፈስ
ን ስ ኅብ
ኅብረት
ት ቢሆን
ቢሆን፥

ምሕረትና ርኅራኄ ቢሆኑ፥ ደስታዬን ፈጽሙልኝ፤በአንድ አሳብ ተስማሙ፥ አንድ ፍቅር
አንድም ልብ አንድም አሳብ ይሁንላችሁ፤ለወገኔ ይጠቅማል በማለት ወይም በከንቱ
ውዳሴ ምክንያት አንድ እንኳ አታድርጉ፥ ነገር ግን እያንዳንዱ ባልንጀራው ከራሱ ይልቅ
እንዲሻል በትሕትና ይቍጠር፤እያንዳንዱ ለራሱ የሚጠቅመውን አይመልከት፥
ለባልንጀራው ደግሞ እንጂ። ፊል2:1-4
y ክፉን በክፉ እንዳንቃወም፤
y በመጨረሻው ሁላችሁ በአንድ ልብ ሁኑ፥ የሌላው መከራ ለእናንተ እንደሚሆን
አድርጉ፥ እንደወንድሞች ተዋደዱ፥ ርኅሩኆችና ትሑታን ሁኑ፤ክፉን በክፉ ፈንታ ወይም
ስድብን በስድብ ፈንታ አትመልሱ በዚህ ፈንታ ባርኩ እንጂ፥ በረከትን ልትወርሱ ለዚህ
ተ ታችኋል ጴ
ተጠርታችኋልና።1ጴጥ3:8-9

የእግዚአብሔር ፈቃድ
y በሁሉ ነገ እንዳንጨነቅ፤
y እንግዲህ። ምን እንበላለን? ምንስ እንጠጣለን? ምንስ እንለብሳለን?

ብላችሁ አትጨነቁ፤ይህንስ ሁሉ አሕዛብ ይፈልጋሉ፤ ይህ ሁሉ
እንዲያስፈልጋችሁ የሰማዩ አባታችሁ ያውቃልና።
ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት ጽድቁንም ፈልጉ፥
ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል።ነገ ለራሱ ይጨነቃልና ለነገ አትጨነቁ፤
ለቀኑ ክፋቱ ይበቃዋል።ማቴ6:31-34
y በንስሐ እንድመለስ፤
y ለአንዳንዶች የሚዘገይ እንደሚመስላቸው ጌታ ስለ ተስፋ ቃሉ አይዘገይም፥
ነገር ግን ሁሉ ወደ ንስሐ እንዲደርሱ እንጂ ማንም እንዳይጠፋ ወዶ ስለ
እናንተ ይታገሣል።2ጴጥ3፡9

የእግዚአብሔር ፈቃድ
y በሕይወታችን ለውጥ እንድናሳይ፡
y እንግዲህ፥ ወንድሞች ሆይ፥ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና

ሕያው ቅዱስም መሥዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራኄ
እለምናችኋለሁ፥
እለ
ናች ለሁ እርሱም
እርሱ ለአእምሮ
ለአእ ሮ የሚመች
የሚ ች አገልግሎታችሁ
ነው።የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነው ነገር
ምን እንደ ሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን
ዓለም አትምሰሉ።ሮሜ12:1-2
አትምሰሉ።ሮሜ12:1 2
y መልካም እንድናደርግና በጸሎት እንድንበርታ፤
y ማንም ለሌላው በክፉ ፈንታ ክፉ እንዳይመልስ ተጠንቀቁ፥ ነገር ግን ሁልጊዜ
እርስ በርሳችሁ ለሁሉም መልካሙን ለማድረግ ትጉ።ሁልጊዜ ደስ
ይበላችሁ፤ሳታቋርጡ ጸልዩ፤ በሁሉ አመስግኑ፤ ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ
በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እናንተ ነውና።1ተሰ5:15-18

የእግዚአብሔር ፈቃድ
y እግዚአብሔር በባሕርይው ፍቅር ስለሆነ ዓለሙን እንዲሁ ወደደ፤
y በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ

እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ
ወዶአልና።ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ፥ በዓለም እንዲፈርድ
እግዚአብሔር ወደ ዓለም አልላከውምና።ዮሐ3:16-17
y ሁሉም
ሉም አዲስ እንዲሆን፤
y ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው፤ አሮጌው ነገር
አልፎአል፤ እነሆ፥ ሁሉም አዲስ ሆኖአል።1ቆሮ5:17

የክርስትና እምነት
y የክርስትና እምነት ለሰው ልጆች በሙሉ የተዘጋጀ የመዳን መንገድ ነው፡ያመነ የተጠመቀም ይድናል፥ ያላመነ

ግን ይፈረድበታል።
ይፈረድበታል ማር16
ማር16፡16
16
y ለክርስትና እምነት መሠረቱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው፡
y ነገር ግን ምን ይላል? በአፍህ በልብህም ሆኖ ቃሉ ቀርቦልሃል፤ ይህም የምንሰብከው የእምነት ቃል
ነው።ኢየሱስ ጌታ እንደ ሆነ በአፍህ ብትመሰክር እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሣው በልብህ ብታምን
ትድናለህና፤ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃልና በአፉም መስክሮ ይድናልና።መጽሐፍ። በእርሱ የሚያምን ሁሉ
አያፍርም ይላልና።በአይሁዳዊና በግሪክ ሰው መካከል ልዩነት የለምና፤ አንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ ነውና፥
ለሚጠሩትም ሁሉ ባለ ጠጋ ነው፤እንግዲህ ያላመኑበትን እንዴት አድርገው ይጠሩታል? ባልሰሙትስ
እንዴት ያምናሉ? ያለ ሰባኪስ እንዴት ይሰማሉ? ነገር ግን ሁሉ ለምሥራቹ ቃል አልታዘዙም። ኢሳይያስ።
ጌታ ሆይ፥ ምስክርነታችንን ማን አ
አመነ?
ነ? ብሎአልና።እንግዲያስ እምነት ከመስማት
ከ ስማት ነው መስማትም
ስማትም
በእግዚአብሔር ቃል ነው።ሮሜ10:10-17
y ሙሴም በምድረ በዳ እባብን እንደ ሰቀለ እንዲሁ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው
እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ይገባዋል።በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው
እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶአልና።ዓለም በልጁ
እንዲድን ነው እንጂ፥ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አልላከውምና።ዮሐ3:16-18

የክርስትና እምነት ችግር በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን
y ወደቤተ ክርስቲያን የሚመጡ ሰዎች ሁሉም ክርስቲያኖች ናቸው ማለት ያስቸግራል፤ ለምሳሌ
y
y

y
y

y
y

በክርስቶስ የማስተማር ወቅት የነበረውን እንመልከት፤
የሚናገረውን ለመስማት፤
ከእነርሱም ጋር ወርዶ በተካከለ ስፍራ ቆመ፥ ከደቀ መዛሙርቱም ወገን ብዙ ሕዝብ ነበረ፥
ደግሞም ሊሰሙትና ከደዌአቸው ሊፈወሱ ከይሁዳ
ይ
ሁሉ ከኢየሩሳሌምም ከጢሮስና ከሲዶና
ባሕር ዳርም የመጡ ብዙ ሰዎች ነበሩ፤ሉቃ6:17
ከሥጋ ደዌ ለመፈወስ፤
ኢየሱስም በምኩራቦቻቸው እያስተማረ የመንግሥትንም ወንጌል እየሰበከ በሕዝብም ያለውን
ደዌና ሕማም ሁሉ
ሉ እየፈወሰ በገሊላ
በ ሊላ ሁሉ
ሉ ይዞር ነበር።ዝናውም
ነበር ዝናውም ወደ ሶርያ ሁሉ
ሉ ወጣ፤ በልዩ ልዩ
ደዌና ሥቃይም ተይዘው የታመሙትን ሁሉ አጋንንትም ያደሩባቸውን በጨረቃም
የሚነሣባቸውን ሽባዎችንም ወደ እርሱ አመጡ፥ ፈወሳቸውም። ማቴ4:23-24
ለተለያየ ለጥቅም፤
ኢየሱስም ብዙ ሰዎች ሲከቡት አይቶ ወደ ማዶ እንዲሻገሩ አዘዘ።አንድ ጻፊም ቀርቦ። መምህር
ሆይ፥ ወደምትሄድበት ሁሉ እከተልሃለሁ አለው። ማቴ8፡18-19

የክርስትና እምነት ችግር በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን
y ለመክሰስ፤
y ስለዚህ
ስለ ፈሪሳውያን
ሳ ያን ሄዱና እንዴት አድ
አድርገው በነ
በነገር እንዲያ
እንዲያጠምዱት
ምዱት ተማከ
ተማከሩ።ደቀ
ደቀ

y
y

y
y
y
y

መዛሙርታቸውንም ከሄሮድስ ወገን ጋር ላኩበት፥ እርሱም፦ መምህር ሆይ፥ እውነተኛ
እንደ ሆንህ በእውነትም የእግዚአብሔርን መንገድ እንድታስተምር እናውቃለን፥
ለማንምም አታደላም፥ የሰውን ፊት አትመለከትምና፤እንግዲህ
አት ለከትምና፤እንግዲህ ምን ይመስልሃል?
ይ ስልሃል? ንገረን
ለቄሣር ግብር መስጠት ተፈቅዶአልን ወይስ አልተፈቀደም? አሉት።ማቴ22:15
የዘላለም ሕይወት የሚገኝበትን መንገድ ለመጠየቅ፤
እነሆም፥ አንድ ሰው ቀርቦ። መምህር
ምህር ሆይ፥ የዘላለምን ሕይወት እንዳገኝ ምን መልካም
ልካም
ነገር ላድርግ? አለው።እርሱም፦ ስለ መልካም ነገር ለምን ትጠይቀኛለህ? መልካም የሆነ
አንድ ነው፤ ወደ ሕይወት መግባት ብትወድ ግን ትእዛዛትን ጠብቅ አለው።ማቴ19:16
የኒቆዲሞስ ጥያቄ፤ ዮሐ3:13
1. የመንግሥት ጥያቄ?
2. የሽምግልና ጥያቄ?
3 እንዴት ሊሆን ይችላል?
3.

በክርስትና ስም የሚጠሩ አራት አይነት ሰዎች
y በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ውስጥ አራት አይነት ክርስቲያኖች አሉ፤ በምሳሌም ብዙ

ነገራቸው
ቸ እንዲህም አላቸው፦
ቸ
እነሆ፥ ዘሪ ሊዘራ ወጣ።እርሱም ሲዘራ አንዳንዱ
በመንገድ ዳር ወደቀ፥ ወፎችም መጥተው በሉት። ሌላውም ብዙ መሬት
በሌለበት በጭንጫ ላይ ወደቀ፤ ጥልቅ መሬትም ስላልነበረው ወዲያው
በቀለ፥ፀሐይ በወጣ ጊዜ ግን ጠወለገ፥ ሥርም ስላልነበረው ደረቀ።ሌላውም
በእሾህ መካከል ወደቀ፥ እሾህም ወጣና አነቀው።ሌላውም በመልካም መሬት
ወደቀ፤ አንዱም መቶ፥ አንዱም ስድሳ፥ አንዱም ሠላሳ ፍሬ ሰጠ።ማቴ13፡5-8
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1. በመንገድ ዳር የወደቀ፥
2. በጭንጫ ላይ የወደቀ፤
3. በእሾህ መካከል የወደቀ፥
4. በመልካም መሬት ላይ የወደቀ፤

ክርስቲያን ማለት...፤
y ክርስቲያን ማለት በመከራ ውስጥ የሚያልፍ ማለት ነው፡
y ከእናንተ ማንም ነፍሰ ገዳይ ወይም ሌባ ወይም ክፉ አድራጊ እንደሚሆን

ወይም በሌሎች ጒዳይ እንደሚገባ ሆኖ መከራን አይቀበል፤ክርስቲያን
እንደሚሆን ግን መከራን ቢቀበል ስለዚህ ስም እግዚአብሔርን ያመስግን
እንጂ አይፈር።1ጴጥ4:15
y በዚያን ጊዜ
ዜ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ
ዛ ርቱ እንዲህ አለ፦
አለ እኔን መከተል
ከተል
የሚወድ ቢኖር፥ ራሱን ይካድ መስቀሉንም ተሸክሞ
ይከተለኝ።ማቴ16፡24

ክርስቲያን ማለት...፤
y የሚታገስ ወይም የሚጸና፤
y በሁሉም ዘንድ ስለ ስሜ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ፤ እስከ መጨረሻ የሚጸና

ግን እርሱ ይድናል።ማር13:13
y በፈተና የሚጸና ሰው የተባረከ ነው፤ ከተፈተነ በኋላ ለሚወዱት ተስፋ ስለ
እርሱ የሰጣቸውን የሕይወትን አክሊል ይቀበላልና። ያዕ1:13

የክርስቲያን መብት
y የልጅነት ሥልጣንን መቀበል፤

የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ልንጠራ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደ
ሰጠን እዩ፥ እንዲሁም ነን። ስለዚህ ምክንያት ዓለም እርሱን ስላላወቀው
እኛን አያውቀንም። 1ዮሐ3:1
የእርሱ ወደ ሆነው መጣ፥ የገዛ ወገኖቹም አልተቀበሉትም።ለተቀበሉት ሁሉ
ግን በስሙ
ግን፥
በስ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ
ሥልጣንን ሰጣቸው፤እነርሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም
ወይም ከሥጋ ፈቃድ ወይም ከወንድ ፈቃድ አልተወለዱም።1 ዮሐ1:12

የክርስቲያን መብት
y ጽድቅን መቀበል፤

ነገር ግን ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንዲጸድቅ እንጂ በሕግ ሥራ
እንዳይሆን አውቀን፥ ሥጋን የለበሰ ሁሉ በሕግ ሥራ ስለማይጸድቅ፥ እኛ
ራሳችን በሕግ ሥራ ሳይሆን በክርስቶስ እምነት እንጸድቅ ዘንድ በክርስቶስ
ኢየሱስ አምነናል። ገላ2:16

የክርስቲያን መብት
y እግዚአብሔርን መምሰል፤

በበጎነትም እውቀትን፥ በእውቀትም ራስን መግዛት፥ ራስንም በመግዛት
መጽናትን፥ በመጽናትም እግዚአብሔርን መምሰል፥እግዚአብሔርንም
በመምሰል የወንድማማችን መዋደድ፥ በወንድማማችም መዋደድ ፍቅርን
ጨምሩ።2 ጴጥ2:6
አንተ ግን፥
ግን የእግዚአብሔር ሰው ሆይ፥
ሆይ ከዚህ ሽሽ፤ ጽድቅንና
ድቅንና እግዚአብሔርን
መምሰል እምነትንም ፍቅርንም መጽናትንም የዋህነትንም ተከታተል።
1ጢሞ6:11

የክርስቲያን መብት
y የእግዚአብሔር ልጅ መባል፤

የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ልንጠራ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደ
ሰጠን እዩ፥ እንዲሁም ነን። ስለዚህ ምክንያት ዓለም እርሱን ስላላወቀው
እኛን አያውቀንም።1ዮሐ3፡1

የክርስቲያን መብት
y ወራሽ መሆን፤
y ልጆችም ስለ ሆናችሁ እግዚአብሔር አባ አባት ብሎ የሚጮኽ የልጁን መንፈስ

በልባችሁ ውስጥ ላከ።ስለዚህ ከእንግዲህ ወዲህ ልጅ ነህ እንጂ ባሪያ
አይደለህም፤ ልጅም ከሆንህ ደግሞ በክርስቶስ የእግዚአብሔር ወራሽ
ራሽ ነህ
ነህ።
ገላ4:6-7
y የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር
ይመሰክራል።ልጆች ከሆንን ወራሾች ደግሞ ነን፤ ማለት የእግዚአብሔር ወራሾች
ነን፥ አብረንም ደግሞ እንድንከበር አብረን መከራ ብንቀበል ከክርስቶስ ጋር
አብረን ወራሾች ነን። ሮሜ8:16
y ዜግነትን ማግኘት፤
y እኛ አገራችን በሰማይ ነውና፥ ከዚያም ደግሞ የሚመጣ መድኃኒትን እርሱንም
ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን እንጠባበቃለን፤ ፊልጵ3:20 ኤፌ1:13 2ቆሮ1:22

የክርስቲያን መብት
y መንገሥ፤
y መጽሐፉን ትወስድ ዘንድ ማኅተሞቹንም ትፈታ ዘንድ ይገባሃል፥

ታርደሃልና፥ በደምህም ለእግዚአብሔር ከነገድ ሁሉ ከቋንቋም ሁሉ
ከወገንም ሁሉ ከሕዝብም ሁሉ ሰዎችን ዋጅተህ ለአምላካችን መንግሥትና
ካህናት ይሆኑ ዘንድ አደረግሃቸው፥ በምድርም ላይ ይነግሣሉ እያሉ አዲስን
ቅኔ ይዘምራሉ።ራእ5:9-11
ይዘምራሉ።ራእ5:9 11 ሉቃ10:19
y ቅዱስ ሕዝብ መሆን፤
y እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁን የእርሱን በጎነት
እንድትናገሩ የተመረጠ ትውልድ፥ የንጉሥ ካህናት፥ ቅዱስ ሕዝብ፥ ለርስቱ
9
የተለየ ወገን ናችሁ፤ዕብ10:10 1ጴጥ2:9

ቅድስና
y ቅድስና በሕይወታችን፤
y እንግዲህ፥ ወንድሞች ሆይ፥ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና

ሕያው ቅዱስም መሥዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር
ርኅራኄ እለምናችኋለሁ፥ እርሱም ለአእምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ
ነው። ሮሜ12:2
y ቅድስና በኑሮአችን፤
y ዳሩ ግን። እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ ተብሎ ስለ ተጻፈ የጠራችሁ ቅዱስ
እንደ ሆነ እናንተ ደግሞ በኑሮአችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ።1ጴጥ1:15
1ጢሞ2:8፡1619

ቅድስና
y ቅድስና በአንደበታችን፤
y ሕዝቡንም ጠርቶ። ስሙ አስተውሉም፤ሰውን የሚያረክሰው ወደ አፍ

የሚገባ አይደለም፥ ከአፍ የሚወጣው ግን ሰውን የሚያረክሰው ይህ ነው
አላቸው።…ከአፍ የሚወጣ ግን ከልብ ይወጣል፥ ሰውንም የሚያረክሰው ያ
ነው።ያዕ3:6 ማቴ15:10 ኢሳ6:5-7
y እግዚአብሔር የሚጠላቸው
የሚ ላቸው ስድስት ነገሮች
ነ ሮች ናቸው
ናቸው፥ ሰባትንም ነፍሱ
አጥብቃ ትጸየፈዋለች ትዕቢተኛ ዓይን፥ ሐሰተኛ ምላስ፥ ንጹሕን ደም
የምታፈስስ እጅ፥ ክፉ አሳብን የሚያበቅል ልብ፥ ወደ ክፉ የምትሮጥ እግር፥
በሐሰት የሚናገር ሐሰተኛ ምስክር በወንድማማች መካከልም ጠብን
የሚዘራ። ምሳ6፡16-19

አንደበቱን የማይጠብቅ ክርስቲያን
y ይዋሻል፤

በአፋቸው እውነት
ት የለምና፥ ልባቸውም ከንቱ ነው ጕሮሮአቸው የተከፈተ መቃብር
ነው በምላሳቸው ይሸነግላሉ።መዝ5:9
ውሸተኛ ከንፈር በእግዚአብሔር ዘንድ አሰጸያፊ ነው እውነትን የሚያደርጉ ግን
በእርሱ ዘንድ የተወደዱ ናቸው።ምሳ12:22
y ሌላውን ያስታል፤መዝ5:9
y ፈዚና ነነው፤፤ ምሳ2:23
ምሳ2:23-24
24
y ሌላውን በነገር ይወጋል፤ምሳ12:18 26:28
y ሐሜተኛ ይሆናል፤
y ወንድሞች ሆይ
ሆይ፥ እርስ በርሳችሁ
በርሳች አትተማሙ።
አትተማ
ወንድ
ወንድሙንን የሚያማ በወንድ
በወንድሙም
ም
የሚፈርድ ሕግን ያማል በሕግም ይፈርዳል፤ በሕግም ብትፈርድ ፈራጅ ነህ እንጂ
ሕግን አድራጊ አይደለህም።ያዕ4:11

አንደበቱን የሚጠብቅ ክርስቲያን
y እውነትን ብቻ ይናገራል፤
y የጻድቅ አፍ ጥበብን ያስተምራል፥ አንደበቱም ፍርድን ይናገራል።

y
y
y
y
y
y
y

የአምላኩ ሕግ በልቡ ውስጥ ነው፥ በእርምጃውም አይሰናከልም።
መዝ37:30 71:24
ሌላው ምሳሌ ይሆናል፤
ይ
መልካሙን ሥራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ
እንዲሁ በሰው ፊት ይብራ። ማቴ5፡16
ለብዙዎች ፍውስ ይሆናል፤
በቃል ብዛት ውስጥ ኃጢአት ሳይኖር አይቀርም ከንፈሩን የሚገታ ግን አስተዋይ ነው።የጻድቅ
ከንፈሮች ብዙ ሰዎችን ይመግባሉ ሰነፎች ግን ከልባቸው ጕድለት የተነሣ ይሞታሉ።ምሳ10:21
የደከመውን በቃል እንዴት እንደምደግፍ አውቅ ዘንድ ጌታ እግዚአብሔር የተማሩትን ምላስ
ሰጥቶኛል ማለዳ ማለዳ ያነቃኛል፥ እንደ ተማሪዎችም ትሰማ ዘንድ ጆሮዬን ያነቃቃል። ኢሳ50:4
እራሱን ያድናል፤
የሰው ነፍስ ከአፉ ፍሬ መልካም ነገርን ትጠግባለች፥ ሰውም እንደ እጁ ሥራ ዋጋውን ይቀበላል።
ምሳ12:144

ቅድስና
y ቅስና በእግዚአብሔር ቃል፤
y የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና፥ የሚሠራም፥ ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ

ይልቅ የተሳለ ነው፥ ነፍስንና መንፈስንም ጅማትንና ቅልጥምንም እስኪለይ ድረስ
ይወጋል፥
ይ
ጋል የልብንም ስሜትና አሳብ ይ
ይመረምራል፤ኤር23:29
ረምራል፤ኤር 3: 9 ዕብ4:
ዕብ4:12
y ቅድስና በጸሎት፤
y እርሱም ከቤተ ሰዎቹ ሁሉ ጋር እግዚአብሔርን የሚያመልክና የሚፈራ
ለሕዝብም
ሕ
እጅግ
እጅ ምጽዋት
ት የሚያደርግ
ያደ ወደ
ደእ
እግዚአብሔርም
አ
ሁልጊዜ የሚጸልይ
ነበረ።ከቀኑም ዘጠኝ ሰዓት ያህል። ቆርኔሌዎስ ሆይ የሚለው የእግዚአብሔር
መልአክ ወደ እርሱ ሲገባ በራእይ በግልጥ አየው። እርሱም ትኵር ብሎ
ሲመለከተው ደንግጦ። ጌታ ሆይ፥ ምንድር ነው? አለ። መልአኩም አለው።
ጸሎትህና ምጽዋትህ በእግዚአብሔር ፊት ለመታሰቢያ እንዲሆን
አረገ።የሐዋ10፡2-4
4

ቅድስና
y ቅድስና በጾም፤
y በአንጾኪያም ባለችው ቤተ ክርስቲያን ነቢያትና መምህራን ነበሩ፤ እነርሱም

በርናባስ፥ ኔጌር የተባለው ስምዖንም፥ የቀሬናው ሉክዮስም፥ የአራተኛው
ክፍል ገዥ የሄሮድስም ባለምዋል ምናሔ፥ ሳውልም ነበሩ።እነዚህም ጌታን
ሲያመልኩና ሲጦሙ መንፈስ ቅዱስ። በርናባስንና ሳውልን ለጠራኋቸው
ሥራ ለዩልኝ አለ።የሐዋ13፡1
አለ።የሐዋ13፡1-2
2
y ቅድስና በቅዱስ ቁርባን፤
y በዚህም ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስን ሥጋ አንድ ጊዜ ፈጽሞ በማቅረብ
ተቀድሰናል።ዕብ10:10

ቅድስና
y ቅድስና በምጽዋት፤
y ለሰዎች
ች ትታዩ
ት ዘንድ ምጽዋታችሁን
ች በፊታቸው እንዳታደርጉ ተጠንቀቁ፤ ያለዚያ

በሰማያት ባለው አባታችሁ ዘንድ ዋጋ የላችሁም። እንግዲህ ምጽዋት ስታደርግ፥
ግብዞች በሰው ዘንድ ሊከበሩ በምኩራብ በመንገድም እንደሚያደርጉ በፊትህ
መለከት አታስነፋ፤ እውነት እላችኋለሁ፥ ዋጋቸውን ተቀብለዋል። አንተ ግን
ምጽዋት ስታደርግ ምጽዋትህ በስውር እንዲሆን ቀኝህ የምትሠራውን ግራህ
አትወቅ፤ በስውር የሚያይ አባትህም በግልጥ ይከፍልሃል።ማቴ6:1-4
y ቅድስና በምስጋና፤
y ምስጋና የሚሠዋ ያከብረኛል የእግዚአብሔርን ማዳን ለእርሱ የማሳይበት መንገድ
ከዚያ አለ።መዝ50:23
y አፌ የእግዚአብሔርን ምስጋና ይናገራል ሥጋም ሁሉ ለዘላለም ዓለም
የተቀደሰውን ስሙን ይባርክ።መዝ145:21

የክርስቲያን መብት
y የመለኮት ባሕርይ ተካፋይ መሆን፤

የመለኮቱ ኃይል፥ በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን በማወቅ፥ ለሕይወትና
እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆነውን ነገር ሁሉ ስለ ሰጠን፥
በእግዚአብሔርና በጌታችን በኢየሱስ እውቀት ጸጋና ሰላም
ይብዛላችሁ።ስለ ክፉ ምኞት በዓለም ካለው ጥፋት አምልጣችሁ ከመለኮት
ባሕርይ ተካፋዮች በተስፋ ቃል እንድትሆኑ፥ በእነዚያ ክብርና በጎነት
የተከበረና እጅግ ታላቅ የሆነ ተስፋን ሰጠን። 2ጴጥ1:2-4

የመለኮት ባሕርይ
y መንፈስ ነው፤
y እግዚአብሔር መንፈስ ነው፥ የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል።
y
y
y
y

y
y

ዮሐ 4:24
የሕይወት ምንጭ ነው፤
እኔ ከምሰጠው ውኃ የሚጠጣ ሁሉ ግን ለዘላለም አይጠማም፥ እኔ የምሰጠው ውኃ በእርሱ
ውስጥ ለዘላለም ሕይወት የሚፈልቅ የውኃ ምንጭ ይሆናል እንጂ አላት። ዮሐ4 14 መዝ36:9
ወሰን የሌለው ነው፤
ከመንፈስህ ወዴት እሄዳለሁ? ከፊትህስ ወዴት እሸሻለሁ? ወደ ሰማይ ብወጣ፥ አንተ በዚያ
አለህ። ወደ ሲኦልም ብወርድ፥ በዚያ አለህ። እንደ ንስር የንጋትን ክንፍ ብወስድ፥ እስከ ባሕር
መጨረሻም ብበርር፥ በዚያ እጅህ ትመራኛለች፥ ቀኝህም ትይዘኛለች።መዝ139:7-10
መነሻና መድራሻ የሌውም፤
አላወቅህምን? አልሰማህምን? እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ፥ የምድርም ዳርቻ ፈጣሪ ነው
አይደክምም፥ አይታክትም፥ ማስተዋሉም አይመረመርም።
ኢሳ40:28

የመለኮት ባሕርይ
y ሁሉን አዋቂ ነው፤
y ልባችንም በእኛ ላይ በሚፈርድበት ሁሉ፥ ከእውነት እንደ ሆንን በዚህ እናውቃለን

y

y
y
y

በፊቱም ልባችንን እናሳርፋለን፥ እግዚአብሔር ከልባችን ይልቅ ታላቅ ነውና ሁሉንም
ያውቃል።1ዮሐ3:20 1ሳሙ2:3
ነገር ግን ኢየሱስ ሰዎችን ሁሉ ያውቅ ነበር፤ ስለ ሰውም ማንም ሊመሰክር
አያስፈልገውም ነበርና አይተማመናቸውም ነበር፤ ራሱ በሰው ያለውን ያውቅ ነበርና።
ዮሐ2:24-25
ሁሉን ቻይ ነው፤
ኢዮብም መለሰ እግዚአብሔርንም እንዲህ አለው፦ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደ
ሆንህ፥ አሳብህም ይከለከል ዘንድ ከቶ እንደማይቻል አወቅሁ። ኢዮ42:2 ማቴ19:26
አብራምም የዘጠና ዘጠኝ ዓመት ሰው በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር ለአብራም
ተገለጠለትና። እኔ ኤልሻዳይ ነኝ በፊቴ ተመላለስ፥ ፍጹምም ሁን ቃል ኪዳኔንም በእኔና
በአንተ መካከል አደርጋለሁ፥ እጅግም አበዛሃለሁ አለው። ዘፍ17:1-2
ዘፍ17:1 2

የመለኮት ባሕርይ
y የማይለወጥ ነው፡
y እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም እናንተ የያዕቆብ ልጆች
ጆች ሆይ፥ ስለዚህ የጠፋችሁ
ች

አይደላችሁም። ከአባቶቻችሁ ዘመን ጀምር ከሥርዓቴ ፈቀቅ ብላችኋል፥
እርስዋንም አልጠበቃችሁም። ወደ እኔ ተመለሱ፥ እኔም ወደ እናንተ
እመለሳለሁ፥ ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር
እግዚአብሔር፦ እናንተ ግን
ግን፦ የምንመለሰው
በምንድር ነው? ብላችኋል። ሚል3:6
y ቅዱስ ነው፤
y ሐናም ስትጸልይ እንዲህ አለች።
ች ልቤ በእግዚአብሔር ጸና፥ ቀንዴ
በእግዚአብሔር ከፍ ከፍ አለ አፌ በጠላቶቼ ላይ ተከፈተ በማዳንህ ደስ
ብሎኛል። እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ የለምና፥ እንደ አምላካችንም ጻድቅ የለምና
ከአንተ በቀር ቅዱስ የለም
የለም። አትታበዩ
አትታበዩ፥ በኩራትም አትና
አትናገሩ
ሩ እግዚአብሔር አዋቂ
ነውና፥ እግዚአብሔርም ሥራውን የሚመዝን ነውና፥ ከአፋችሁ የኵራት ነገር
አይውጣ። 1ሳሙ2:1-3

የመለኮት ባሕርይ
y ፍቅር ነው፡
y ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያውቅም፥ እግዚአብሔር ፍቅር ነውና።

በዚህ የእግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ዘንድ ተገለጠ፥ በእርሱ በኩል በሕይወት እንኖር
ዘንድ እግዚአብሔር አንድ ልጁን ወደ ዓለም ልኮታልና። ፍቅርም እንደዚህ ነው፤
እግዚአብሔር እርሱ ራሱ እንደ ወደደን ስለ ኃጢአታችንም
ች
ማስተስሪያ ይሆን ዘንድ
ልጁን እንደ ላከ እንጂ እኛ እግዚአብሔርን እንደ ወደድነው አይደለም። 1ዮሐ4:9-10
y በተናገረው ቃል መሠረት የሚሠራ ነው፤
y ወደ ሕግህም ትመልሳቸው ዘንድ አስመሰከርህባቸው ነገር ግን ታበዩ፥ ትእዛዝህንም
አልሰሙም፥ ሰውም ባደረገው ጊዜ በሕይወት የሚኖርበትን ፍርድህን ተላለፉ
ትከሻቸውንም ሰጡ፥ አንገታቸውን አደነደኑ፥ አልሰሙምም።ነገር ግን ብዙ ዓመታት
ታገሥሃቸው፥ በነቢያትህም እጅ በመንፈስህ መሰከርህባቸው አላደመጡም፥ ስለዚህም
በምድር አሕዛብ እጅ አሳልፈህ ሰጠሃቸው። ነህ9:29-33 ዕዝ9:15

የመለኮት ባሕርይ
y እውነት ነው፤
y የእግዚአብሔርም ልጅ
ጅ እንደ መጣ፥ እውነተኛም
ኛ የሆነውን እናውቅ
ቅ ዘንድ ልቡናን

እንደ ሰጠን እናውቃለን፤ እውነተኛም በሆነው በእርሱ አለን፥ እርሱም ልጁ
ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱ እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት
ነው።ዮሐ17 3 1ዮሐ5:20
ነው።ዮሐ17:3
1ዮሐ5 20
y ሕያው ንው፤
y እግዚአብሔር ግን እውነተኛ አምላክ ነው እርሱም ሕያው አምላክና የዘላለም
ንጉሥ ነው ከቍጣው የተነሣ ምድር ትንቀጠቀጣለች
ች አሕዛብም መዓቱን
አይችሉም።መዝ18፡46 ኤር10:10
y ጌታ ሆይ፥ አንተ ከጥንት ምድርን መሠረትህ፥ ሰማዮችም የእጆችህ ሥራ
ናቸው፤እነርሱም ይጠፋሉ አንተ ግን ጸንተህ ትኖራለህ፤ ሁሉም እንደ ልብስ
ያረጃሉ፥እንደ መጎናጸፊያም ትጠቀልላቸዋለህ ይለወጡማል፤ አንተ ግን አንተ
ነህ፥ ዓመቶችህም ከቶ አያልቁም ዕብ1:10-12

በክርስትና ሕይወት ለማደግ የሚያስፈልጉ ነገሮች
y መንፈሳዊ ዕድገት በአይን የሚታይ በእጅ የሚጨበጥ ወይም በመጠን የሚለካ አይደለም፤
y በመንፈሱ በውስጥ ሰውነታችሁ በኃይል እንድት
እንድትጠነክሩ
ነክሩ ክርስቶስም በልባችሁ በእምነት

y
y

y

y
y

እንዲኖር እንደ ክብሩ ባለ ጠግነት መጠን ይስጣችሁ፤ የእናንተ ሥርና መሠረት በፍቅር ይጸና
ዘንድ፥ ኤፌ3:16
እግዚአብሔርን ማወቅ ማደግ፤
እርሱን ወዴት እንዳገኘው ምነው ባወቅሁ! ወደ ተቀመጠበትስ ስፍራ ምነው በደረስሁ! በፊቱ
ሙግቴን አዘጋጅ ነበር፥ አፌንም በማስረጃ እሞላው ነበር።የሚመልስልኝም ቃል ምን እንደ ሆነ
አውቅ ነበር፥ የሚለኝንም አስተውል ነበር።ኢዮ23:3 2ጴጥ3:18
የማይታየው ባሕርይ እርሱም የዘላለም ኃይሉ ደግሞም አምላክነቱ ከዓለም ፍጥረት
ፍ ረት ጀምሮ
ከተሠሩት ታውቆ ግልጥ ሆኖ ይታያልና፤ ስለዚህም እግዚአብሔርን እያወቁ እንደ
እግዚአብሔርነቱ መጠን ስላላከበሩትና ስላላመሰገኑት የሚያመካኙት አጡ፤ ነገር ግን በአሳባቸው
ከንቱ ሆኑ የማያስተውለውም ልባቸው ጨለመ።ሮሜ1:20-21
በተሰጠን የጸጋ ስጦታዎች ማደግ፤
ልዩ ልዩን የእግዚአብሔርን ጸጋ ደጋግ መጋቢዎች እንደ መሆናችሁ፥ እያንዳንዳችሁ የጸጋን ስጦታ
እንደ ተቀበላችሁ መጠን በዚያው ጸጋ እርስ በርሳችሁ አገልግሉ፤1ጴጥ4:10 ሮሜ12:6
1ቆሮ12:8

በክርስትና ሕይወት ለማደግ የሚያስፈልጉ ነገሮች
y የእግዚአብሔርን ድምጽ በመስማት ማደግ፤
y በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ እኔም አውቃቸዋለሁ ይከተሉኝማል፤እኔም
ኝ
የዘላለም

ሕይወትን እሰጣቸዋለሁ፥ ለዘላለምም አይጠፉም፥ ከእጄም ማንም
አይነጥቃቸውም።ዮሐ10:27 ኢዮ32:6-10 የሐዋ26:14 2ዜና18:4-22
y ብላቴናውም ሳሙኤል በዔሊ ፊት እግዚአብሔርን ያገለግል ነበር በዚያም ዘመን
የእግዚአብሔር ቃል ብርቅ ነበረ ራእይም አይገለጥም ነበር።እግዚአብሔር
ሳሙኤልን ጠራው እርሱም፦ እነሆኝ አለ።ወደ ዔሊም ሮጠ። እነሆኝ የጠራኸኝ
አለው እርሱም፦
አለው።
እርሱም አልጠራሁህም
አል ራ ህም ተመልሰህ ተኛ አለው።
አለው ሄዶም ተኛ።…ዔሊም
ተኛ ዔሊም
ሳሙኤልን፦ ሄደህ ተኛ ቢጠራህም። አቤቱ፥ ባሪያህ ይሰማልና ተናገር በለው
አለው። ሳሙኤልም ሄዶ በስፍራው ተኛ።እግዚአብሔርም መጥቶ ቆመ፥ እንደ
ቀድሞውም። ሳሙኤል ሳሙኤል ብሎ ጠራው። ሳሙኤልም። ባሪያህ ይሰማልና
ተናገር አለው። 1ሳሙ3:1-21

በክርስትና ሕይወት ለማደግ የሚያስፈልጉ ነገሮች
y በእግዚአብሔር ቃል ማደግ፤
y ቃልህ ተገኝቶአል እኔም በልቼዋለሁ አቤቱ፥ የሠራዊት አምላክ ሆይ፥ በስምህ

ተጠርቻለሁና ቃልህ ሐሤትና የልብ ደስታ ሆነኝ። ኤር15:16
y ተነሥቶም ሄደ። እነሆም፥ ህንደኬ የተባለች የኢትዮጵያ ንግሥት አዛዥና
ጃንደረባ የነበረ በገንዘብዋም ሁሉ የሠለጠነ አንድ የኢትዮጵያ ሰው ሊሰግድ ወደ
ኢየሩሳሌም መጥቶ ነበር፤ሲመለስም በሰረገላ ተቀምጦ የነቢዩን የኢሳይያስን
መጽሐፍ ያነብ ነበር።መንፈስም ፊልጶስን። ወደዚህ ሰረገላ ቅረብና ተገናኝ
አለው።ፊልጶስም ሮጦ የነቢዩን የኢሳይያስን መጽሐፍ ሲያነብ ሰማና። በውኑ
የምታነበውን ታስተውለዋለህን? አለው።እርሱም፦ የሚመራኝ ሳይኖር ይህ
እንዴት ይቻለኛል? አለው።
አለው ወጥቶም
ወ ቶም ከእርሱ ጋር ይቀመጥ
ይቀመ ዘንድ ፊልጶስን
ለመነው። የሐዋ8:27-32

በክርስትና ሕይወት ለማደግ የሚያስፈልጉ ነገሮች
y በትሕትና ማደግ፤
y ምን ይዤ ወደ እግዚአብሔር ፊት ልምጣና በልዑል አምላክ ፊት ልስገድ?

የሚቃጠለውን መሥዋዕትና የአንዱን ዓመት ጥጃ ይዤ በፊቱ ልምጣን?
እግዚአብሔርስ በሺህ አውራ በጎች ወይስ በእልፍ የዘይት ፈሳሾች ደስ
ይለዋልን? ወይስ የበኵር ልጄን ስለ በደሌ፥ የሆዴንም ፍሬ ስለ ነፍሴ
ኃጢአት እሰጣለሁን? ሰው ሆይ፥ መልካሙን ነግሮሃል እግዚአብሔርም
ከአንተ ዘንድ የሚሻው ምንድር ነው? ፍርድን ታደርግ ዘንድ፥ ምሕረትንም
ትወድድ ዘንድ፥ ከአምላክህም ጋር በትሕትና ትሄድ ዘንድ አይደለምን?
y ሚክያስ6፡6-8

በክርስትና ሕይወት ለማደግ የሚያስፈልጉ ነገሮች
y በፍቅር ማደግ፤
y ጌታችንም ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅዱሳኑ ሁሉ ጋር ሲመጣ፥ በአምላካችንና

በአባታችን ፊት በቅድስና ነቀፋ የሌለበት አድርጎ ልባችሁን ያጸና ዘንድ፥
እኛ ደግሞ ለእናንተ እንደምንሆን ጌታ እርስ በእርሳችሁ ያላችሁን ለሁሉም
የሚሆን ፍቅራችሁን ያብዛ ይጨምርም።1ተሰ3:13
y ለእግዚአብሔርም ክብርና ምስ
ምስጋናና ከኢየሱስ ክርስቶስ የሚ
የሚገኝ
ኝ የጽድቅ
የ ድቅ ፍሬ
ሞልቶባችሁ፥ ለክርስቶስ ቀን ተዘጋጅታችሁ ቅኖችና አለ ነውር እንድትሆኑ
የሚሻለውን ነገር ፈትናችሁ ትወዱ ዘንድ፥ ፍቅራችሁ በእውቀትና
በማስተዋል ሁሉ ከፊት ይልቅ እያደገ እንዲበዛ ይህን እጸልያለሁ።ፊልጵ
1:11 1ዮሐ4:9 1ዮሐ3:1

ፍቅራችን
y የአለፍርሃት መሆን አለበት፤
y ፍጹም ፍቅር ፍርሃትን አውጥቶ ይጥላል እንጂ በፍቅር ፍርሃት የለም፥ ፍርሃት
y
y
y
y

ቅጣት አለውና፤ የሚፈራም ሰው ፍቅሩ ፍጹም አይደለም።1ዮሐ4:18
በግብዝነት
ት ላይ ያልተመሠረተ መሆን አለበት፤
ት
የትእዛዝ ፍጻሜ ግን ከንጹሕ ልብና ከበጎ ሕሊና ግብዝነትም ከሌለበት እምነት
የሚወጣ ፍቅር ነው፤1ጢሞ1:5
በእውነት ላይ የተመሠረተ፤
ሕዝብ እንደሚ
እንደሚመጣ
ጣ ወደ
ደ አንተ ይመጣሉ፥
ይ ጣሉ እንደ ሕዝቤም በፊትህ ይቀመጣሉ፥
ይቀ ጣሉ
ቃልህንም ይሰማሉ ነገር ግን አያደርጉትም በአፋቸው ብዙ ፍቅር ይገልጣሉ፥
ልባቸው ግን ስስታቸውን ትከተላለች።ሕዝ33:31

የክርስትና ሕይወት እንቅፋቶች
y ግብዝነት፤
y እናንተ ግብዞች
ብ ች ጻፎችና
ችና ፈሪሳውያን፥
ሳ ያን መንግሥተ
ን ተ ሰማያትን በሰ
በሰው ፊት
ት ስለምትዘጉ፥
ስለምት
y

y

y
y
y

ወዮላችሁ እናንተ አትገቡም የሚገቡትንም እንዳይገቡ ትከለክላላችሁ።ማቴ23:13
በዚያን ጊዜ የሕዝብ አእላፍ እርስ በርሳቸው እስኪረጋገጡ ድረስ ተሰብስበው ሳሉ፥
ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ ይል ጀመር። አስቀድማችሁ ከፈሪሳውያን እርሾ ተጠበቁ፥
እርሱም ግብዝነት ነው።ሉቃ12:1
እንግዲህ ክፋትን ሁሉ ተንኰልንም ሁሉ ግብዝነትንም ቅንዓትንም ሐሜትንም ሁሉ
አስወግዳችሁ፥ጌታ ቸር መሆኑን
ሆኑን ቀምሳችሁ እንደ ሆነ፥ ለ
ለመዳን
ዳን በእርሱ እንድታድጉ
አሁን እንደ ተወለዱ ሕፃናት ተንኰል የሌለበትን የቃልን ወተት ተመኙ። 1ጴጥ2:1
ኃጢአትን መለማመድ፤
ሰውነትን ለሥጋዊ ነገር ማስለመድ
ማስለ ድ ለጥቂት ይጠቅማልና፤ እግዚአብሔርን መምሰል
ምሰል ግን
የአሁንና የሚመጣው ሕይወት ተስፋ ስላለው፥ ለነገር ሁሉ ይጠቅማል።1ጢሞ4:8
የዚህ ዓለም ባለጠግነት፤ ማቴ13:22 መክብ2:1-11 ራዕ22:17 1ጢሞ6:9

የክርስትና ሕይወት እንቅፋቶች
y ሐሜት፤
y ወንድሞች
ንድሞች ሆይ
ሆይ፥ እ
እርስ
ስበ
በርሳችሁ
ሳች አትተማ
አትተማሙ። ወንድሙን
ንድ ን የሚያማ በ
በወንድሙም
ንድ ም

የሚፈርድ ሕግን ያማል በሕግም ይፈርዳል፤ በሕግም ብትፈርድ ፈራጅ ነህ እንጂ ሕግን
አድራጊ አይደለህም።ያዕ4:11
y ሐሰት፤
y እግዚአብሔር የሚጠላቸው ስድስት ነገሮች ናቸው፥ ሰባትንም ነፍሱ አጥብቃ
ትጸየፈዋለች ትዕቢተኛ ዓይን፥ ሐሰተኛ ምላስ፥ ንጹሕን ደም የምታፈስስ እጅ፥ ክፉ
አሳብን የሚያበቅል ልብ፥ ወደ ክፉ የምትሮጥ እግር፥ በሐሰት የሚናገር ሐሰተኛ ምስክር
በወንድማማች መካከልም ጠብን የሚዘራ። ምሳ6፡16-19
y ሁለትን ነገር ከአንተ እሻለሁ፥ ሳልሞትም አትከልክለኝ ከንቱነትንና ሐሰተኛነትን ከእኔ
አርቃቸው ድኅነትንና ባለጠግነትን አትስጠኝ ነገር ግን የሚያስፈልገኝን እንጀራ
ጀ ስጠኝ፥
እንዳልጠግብ እንዳልክድህም። እግዚአብሔርስ ማን ነው? እንዳልል ድሀም እንዳልሆን
እንዳልሰርቅም፥ በአምላኬም ስም በሐሰት እንዳልምል። ምሳ30:7-9

የክርስትና ሕይወት እንቅፋቶች
y የጥላቻ መንፈስ፤
y እኛ ወንድሞችን የምንወድ ስለ ሆንን ከሞት ወደ ሕይወት እንደ ተሻገርን እናውቃለን፤

ወንድሙን የማይወድ በሞት ይኖራል።ወንድሙን የሚጠላ ሁሉ ነፍሰ ገዳይ ነው፥ ነፍሰ
ገዳይም የሆነ ሁሉ የዘላለም ሕይወት በእርሱ እንዳይኖር ታውቃላችሁ።1 ዮሐ3:14-15
y ወንድሙንም የሚወድ በብርሃን ይኖራል ማሰናከያም የለበትም፤ ወንድሙን የሚጠላ
ግን በጨለማ አለ፥ በጨለማም ይመላለሳል፥ የሚሄድበትንም አያውቅም፥ ጨለማው
ዓይኖቹን አሳውሮታልና። 1ዮሐ1.10
y የመጠራጠር መንፈስ፤
y ከእናንተ ግን ማንም ጥበብ ቢጎድለው፥ ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጠውን
እግዚአብሔርን ይለምን፥ ለእርሱም ይሰጠዋል። ነገር ግን በምንም ሳይጠራጠር
በእምነት ይለምን፤ የሚጠራጠር ሰው በነፋስ የተገፋና የተነቃነቀ የባሕርን ማዕበል
ይመስላልና። ሁለት አሳብ ላለው በመንገዱም ሁሉ ለሚወላውል ለዚያ ሰው ከጌታ
ዘንድ አንዳች እንዲያገኝ አይምሰለ
አይምሰለው።ያዕ1፡4-8
ያዕ1 4 8

የክርስትና ሕይወት እንቅፋቶች
y ጸጸት፤
y በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት ከዓለም ርኵሰት ካመለ
ካመለጡ በኋላ

ዳግመኛ በእርስዋ ተጠላልፈው የተሸነፉ ቢሆኑ፥ ከፊተኛው ኑሮአቸው ይልቅ የኋለኛው የባሰ
ሆኖባቸዋል። አውቀዋት ከተሰጣቸው ከቅድስት ትእዛዝ ከሚመለሱ የጽድቅን መንገድ ባላወቋት
በተሻላቸው ነበርና።ውሻ ወደ ትፋቱ ይመለሳል፥ ደግሞ። የታጠበች እርያ በጭቃ ለመንከባለል
ት ሳ ችእ
ትመለሳለች
እንደሚባል እ
እውነተኞች
ኞች ምሳሌዎች
ሳ ዎች ሆኖባቸዋል።
ኖ ቸ
2ጴጥ2:20-22
ጴ
y የእግዚአብሔርን ፈቃድ አድርጋችሁ የተሰጣችሁን የተስፋ ቃል እንድታገኙ መጽናት
ያስፈልጋችኋልና። ገና በጣም ጥቂት ጊዜ ነው፥ ሊመጣ ያለውም ይመጣል አይዘገይምም፤
ጻድቅ ግን በእምነት ይኖራል ወደ
ደ ኋላም ቢያፈገፍግ፥ ነፍሴ በእርሱ ደስ አይላትም። እኛ ግን
ነፍሳቸውን ሊያድኑ ከሚያምኑቱ ነን እንጂ ወደ ጥፋት ከሚያፈገፍጉ አይደለንም። ዕብ10:36
y በሚመጣው ዘመን ነገር ሁሉ የተረሳ ይሆናልና ለዘላለም የሚሆን የጠቢብና የሰነፍ መታሰቢያ
አይገኝም። አዬ ጉድ! ጠቢብ ከሰነፍ ጋር እንዴት ይሞታል!
ከፀሐይም በታች የተሠራው ሥራ ሁሉ ከብዶብኛልና ሕይወትን ጠላሁ
ላሁ ሁሉም ከንቱ ነፋስንም
እንደ መከተል ነው። ከእኔ በኋላ ለሚመጣው ሰው እተወዋለሁና ከፀሐይ በታች የደከምሁበትን
ሁሉ ጠላሁት። መክ2፡16-18

የክርስትና ሕይወት እንቅፋቶች
y የማጉረምረም ባሕርይ፤
y የሚያጕረመርምብኝን ይህን ክፉ ሕዝብ እስከ መቼ እታገሠዋለሁ? በእኔ

ላይ የሚያጕረመርሙትን የእስራኤልን ልጆች ማጕረምረም ሰማሁ።እንዲህ
በላቸው። እኔ ሕያው ነኝና
ኝ በጆሮዬ እንደ ተናገራችሁት እንዲሁ በእውነት
አደርግባችኋለሁ፥ ይላል እግዚአብሔርበድኖቻችሁ በዚህ ምድረ በዳ
ይወድቃሉ የተቆጠራችሁ ሁሉ፥ እንደቁጥራችሁ ከሀያ ዓመት ጀምሮ
ከዚያም በላይ የሆነ ሁሉ፥ እናንተ ያጕረመረማችሁብኝ፥ከዮፎኒ ልጅ
ከካሌብና ከነዌ ልጅ ከኢያሱ በቀር በእርስዋ አስቀምጣችሁ ዘንድ እጄን
ዘርግቼ ወደ ማልሁላችሁ ምድር በእውነት እናንተ አትገቡም።
ዘኁል14:27-30 1ቆሮ10:10 ዘኍ17:5

አራቱ የማጉረምረም ምክንያቶች
y ተስፋ መቁረጥ፤
y እጄ የሠራቻችን ሥራዬን ሁሉ የደከምሁበትንም ድካሜን ሁሉ ተመለከትሁ እነሆ፥ ሁሉ

ከንቱ ነፋስንም እንደ መከተል ነበር፥ ከፀሐይ በታችም ትርፍ አልነበረም።... ከፀሐይም
በታች የተሠራው ሥራ ሁሉ ከብዶብኛልና ሕይወትን ጠላሁ ሁሉም ከንቱ ነፋስንም
እንደ መከተል ነው።... እኔም ተመልሼ
ሼ ልቤን ከፀሐይ በታች
ች በደከምሁበት
ት ድካም ሁሉ
ተስፋ አስቈረጥሁት።ሰው በጥበብና በእውቀት በብልሃትም ከደከመ በኋላ ለሌላ
ላልደከመበት ሰው ያወርሰዋልና ይህም ደግሞ ከንቱ ትልቅም መከራ ነው። መክ2፡10-21
y በእስያ ስለ ደረሰብን መከራችን፥ ወንድሞች ሆይ፥ ታውቁ ዘንድ እንወዳለንና፤ ስለ
ሕይወታችን እንኳ ተስፋ እስክንቆርጥ ድረስ ከዓቅማችን በላይ ያለ ልክ ከብዶብን
ነበር፤2ቆሮ1:8
y እግዚአብሔርም የፍርድ አምላክ ነውና ስለዚህ እግዚአብሔር ይራራላችሁ ዘንድ
ይታገሣል፥ ይምራችሁም ዘንድ ከፍ ከፍ ይላል እርሱን በመተማመን የሚጠባበቁ ሁሉ
ብፁዓን ናቸው። ኢሳ30:18 ምሳ27:18

አራቱ የማጉረምረም ምክንያቶች
y የሚያስፈልገን /የምፈልገው ነገር ሳይሳካ ሲቀር፤
y እኔ ሰምቻለሁ፥
ሰምቻለ ልቤም ደነ
ደነገጠብኝ
ብኝ ከድም
ከድምፁ የተነ
የተነሣ ከን
ከንፈሮቼ
ሮቼ ተንቀ
ተንቀጠቀጡ
ቀ መንቀጥቀጥ
ንቀ ቀ

ወደ አጥንቶቼ ውስጥ ገባ በስፍራዬ ሆኜ ተናወጥሁ በሚያስጨንቁን ሕዝብ ላይ
እስኪመጣ ድረስ የመከራን ቀን ዝም ብዬ እጠብቃለሁ። ምንም እንኳ በለስም ባታፈራ፥
በወይንም ሐረግ ፍሬ ባይገኝ፥ የወይራ ሥራ ቢጐድል፥ እርሾችም መብልን
ብልን ባይሰጡ፥
በጎች ከበረቱ ቢጠፉ፥ ላሞችም በጋጡ ውስጥ ባይገኙ፥ እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ
ይለኛል በመድኃኒቴ አምላክ ሐሤት አደርጋለሁ። እንባቆ3:17 መክ2:20
y እጅግ ስንቸገርና ስናዝን፤
y የእስራኤልም ልጆች ማኅበር ሁሉ እግዚአብሔር እንዳዘዘ ከሲን ምድረ በዳ ሊጓዙ
ተነሡ፥ በራፊዲምም ሰፈሩ ሕዝቡም ይጠጡ ዘንድ ውኃ አልነበረም።
ሕዝቡም ሙሴን ተጣሉት። የምንጠጣውን ውኃ ስጠን አሉት። ሙሴም፦ ለምን
ት ሉኛላች እግዚአብሔርንስ
ትጣሉኛላችሁ?
እ አብ ንስ ለ
ለምንን ት
ትፈታተናላችሁ?
ታተ ላች አላቸው።
አላቸ
ሕዝቡም በዚያ ስፍራ ውኃ ተጠሙ። እኛንና ልጆቻችንን ከብቶቻችንንም በጥማት
ልትገድል ለምን ከግብፅ አወጣኸን? ሲሉ በሙሴ ላይ አንጐራጐሩ።
ዘጸ17:1-2
ዘጸ17:1
2 ዘኅ14:26
ዘኅ14:26-29
29

አራቱ የማጉረምረም ምክንያቶች
y እጅግ ስንጨነቅ፤
y ስለዚህም ለእስራኤል ልጆች እንዲህ በላቸው። እኔ እግዚአብሔር ነኝ፥

ከግብፃውያንም ባርነት አወጣችኋለሁ፥ ከተገዥነታቸውም አድናችኋለሁ
በተዘረጋ ክንድ
ክ ድ በታላቅ ፍርድ
ፍርድም እታደጋች
እታደጋችኋለሁ፥ለእኔም
ለሁ ለእኔ ሕዝብ እንድትሆኑ
እ ድትሆ
እቀበላችኋለሁ፥ አምላክም እሆናችኋለሁ እኔም ከግብፃውያን ባርነት
ያወጣኋችሁ እግዚአብሔር አምላካችሁ እንደሆንሁ ታውቃላችሁ።ለአብርሃምና
ለይስሐቅ ለያዕቆብም እሰጣት ዘንድ ወደ ማልሁባት ምድር አገባችኋለሁ
እርስዋንም ርስት አድርጌ እሰጣችኋለሁ እኔ እግዚአብሔር ነኝ።ሙሴም ይህን
ለእስራኤል ልጆች ተናገረ እነርሱ ግን ከሰውነታቸው መጨነቅ ከከባዱም ሥራ
የተነሣ ቃሉን አልሰሙትም።ዘጸ6:6-9
አልሰሙትም።ዘጸ6:6 9

የእውነተኛ ክርስቲያን የመጨረሻ እድል
y ከጌታ እጅ ደመወዝን መቀበል፤
y በአሥራ አንደኛውም
ኛ
ሰዓት
ት ወጥቶ ሌሎችን
ች ቆመው አገኘና። ሥራ ፈትታችሁ
ት ች

ቀኑን ሁሉ በዚህ ስለ ምን ትቆማላችሁ? አላቸው።የሚቀጥረን ስለ አጣን ነው
አሉት። እርሱም፦ እናንተ ደግሞ ወደ ወይኔ አትክልት ሂዱ የሚገባውንም
ትቀበላላችሁ አላቸው።በመሸም ጊዜ የወይኑ አትክልት ጌታ አዛዡን።
ሠራተኞችን ጥራና ከኋለኞች ጀምረህ እስከ ፊተኞች ድረስ ደመወዝ ስጣቸው
አለው።በአሥራ አንደኛው ሰዓትም የገቡ መጥተው እያንዳንዳቸው አንድ ዲናር
ተቀበሉ።ፊተኞችም በመጡ ጊዜ አብዝተው የሚቀበሉ መስሎአቸው ነበር፤
እነርሱም ደግሞ እያንዳንዳቸው አንድ ዲናር ተቀበሉ።ተቀብለውም። እነዚህ
ኋለኞች አንድ ሰዓት ሠሩ፥ የቀኑንም ድካምና ትኩሳት ከተሸከምን ከእኛ ጋር
አስተካከልሃቸው ብለው በባለቤቱ ላይ አንጐራጐሩ።እርሱ ግን መልሶ
ልሶ ከእነርሱ
ለአንዱ እንዲህ አለው፦ ወዳጄ ሆይ፥ አልበደልሁህም በአንድ ዲናር
አልተስማማኸኝምን?ማቴ20፡6-13

የእውነተኛ ክርስቲያን የመጨረሻ እድል
y የአዲስ ኪዳን አገልጋይ መሆን፤
y መጽሐፉን ትወስድ ዘንድ ማኅተሞቹንም ትፈታ ዘንድ ይገባሃል፥

ታርደሃልና፥ በደምህም ለእግዚአብሔር ከነገድ ሁሉ ከቋንቋም ሁሉ
ከወገንም ሁሉ ከሕዝብም ሁሉ ሰዎችን ዋጅተህ ለአምላካችን መንግሥትና
ካህናት ይሆኑ ዘንድ አደረግሃቸው፥ በምድርም ላይ ይነግሣሉ እያሉ አዲስን
ቅኔ ይዘምራሉ። ራዕ5:9
y እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁን የእርሱን በጎነት
እንድትናገሩ የተመረጠ
የተ ረጠ ትውልድ፥ የንጉሥ ካህናት፥ ቅዱስ ሕዝብ፥ ለርስቱ
የተለየ ወገን ናችሁ፤1ጴጥ2:9 :10

የእውነተኛ ክርስቲያን የመጨረሻ እድል
y በብዙ ላይ መሾም፤
y ወደ ሌላ አገር የሚሄድ ሰው ባሮቹን ጠርቶ ያለውን ገንዘብ እንደ ሰጣቸው እንዲሁ

ይሆናልና፤ለእያንዳንዱ እንደ ዓቅሙ፥ ለአንዱ አምስት መክሊት ለአንዱ ሁለት
ለአንዱም አንድ ሰጠና ወደ ሌላ አገር ወዲያው ሄደ።አምስት መክሊትም የተቀበለው
ሄዶ ነገደበት
ት ሌላም አምስት
ት አተረፈ፤እንዲሁም ሁለት
ት የተቀበለው ሌላ ሁለት
ት
አተረፈ።አንድ የተቀበለው ግን ሄዶ ምድርን ቈፈረና የጌታውን ገንዘብ ቀበረ።ከብዙ
ዘመንም በኋላ የእነዚያ ባሮች ጌታ መጣና ተቆጣጠራቸው።አምስት መክሊት
የተቀበለ ም ቀረበና ሌላ አምስት መክሊት
የተቀበለውም
ክሊት አስረክቦ
አስረክቦ። ጌታ
ታ ሆይ
ሆይ፥ አምስት መክሊት
ክሊት
ሰጥተኸኝ ነበር፤ እነሆ፥ ሌላ አምስት መክሊት አተረፍሁበት አለ።ማቴ25:14-20
y የሕይወት አክሊል መቀበል፤
y ልትቀበለው ያለህን መከራ አትፍራ። እነሆ፥ እንድትፈተኑ ዲያብሎስ ከእናንተ
አንዳንዶቻችሁን በወኅኒ ሊያገባችሁ አለው፥ አሥር ቀንም መከራን ትቀበላላችሁ።
እስከሞት ድረስ የታመንህ ሁን የሕይወትንም አክሊል እሰጥሃለሁ። ራዕ 2:10

የእውነተኛ ክርስቲያን የመጨረሻ እድል
y የተዘጋጀውን መንግሥት መውረስ፤
y አሕዛብም ሁሉ በፊቱ ይሰበሰባሉ፤ እረኛም በጎቹን ከፍየሎች እንደሚለይ

እርስ በርሳቸው ይለያቸዋል፥በጎችን በቀኙ ፍየሎችንም በግራው
ያቆማቸዋል።ንጉሡም በቀኙ ያሉትን እንዲህ ይላቸዋል። እናንተ የአባቴ
ቡሩካን፥ ኑ፤ ዓለም ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ የተዘጋጀላችሁን መንግሥት
ውረሱ።ማቴ25:32 38
ውረሱ።ማቴ25:32-38

የእውነተኛ ክርስቲያን የመጨረሻ እድል
y እንደ ንጋት ኮከብ መሆን፤
y ድል ለነ
ለነሣውናና እስከ መጨረሻም
ሻም ሥራዬን
ዬን ለ
ለጠበቀው
በቀ እኔ ደግሞ
ደ ሞ ከአባቴ እንደ ተቀበልሁ
ተቀበል

y
y

y
y

በአሕዛብ ላይ ሥልጣንን እሰጠዋለሁ፥ በብረትም በትር ይገዛቸዋል፥ እንደ ሸክላ ዕቃም
ይቀጠቀጣሉ፤ ራዕ2:26
ነጭ ልብስ መጎናጸፍ፤
ነገር ግን ልብሳቸውን ያላረከሱ በሰርዴስ ጥቂት ሰዎች ከአንተ ጋር አሉ፥ የተገባቸውም
ስለ ሆኑ ነጭ ልብስ ለብሰው ከእኔ ጋር ይሄዳሉ።ድል የነሣው እንዲሁ በነጭ ልብስ
ይጐናጸፋል፥ ስሙንም
ስ ንም ከሕይወት መጽሐፍ
ጽሐፍ አልደመስስም፥
አልደ ስስም፥ በአባቴና በመላእክቱም
በ ላእክቱም ፊት
ለስሙ እመሰክርለታለሁ።ራዕ3:5
በእግዚአብሔር መቅደስ አምድ መሆን፤
ድል የነሣው በአምላኬ መቅደስ
ቅደስ ዓምድ እንዲሆን አደርገዋለሁ፥ ወደ ፊትም ከዚያ ከቶ
አይወጣም፤ የአምላኬን ስምና የአምላኬን ከተማ ስም፥ ማለት ከሰማይ ከአምላኬ ዘንድ
የምትወርደውን አዲሲቱን ኢየሩሳሌምን፥ አዲሱንም ስሜን በእርሱ ላይ
እጽፋለሁ።ራዕ3:12

የእውነተኛ ክርስቲያን የመጨረሻ እድል
y በዙፋኑና በበጉ ፊት መቆም፤
y ከዚህ በኋላ አየሁ፥ እነሆም፥ አንድ እንኳ ሊቆጥራቸው የማይችል
ች ከሕዝብና

y
y

y
y

ከነገድ ከወገንም ከቋንቋም ሁሉ እጅግ ብዙ ሰዎች ነበሩ፤ ነጭ ልብስም ለብሰው
የዘንባባንም ዝንጣፊዎች በእጆቻቸው ይዘው በዙፋኑና በበጉ ፊት ቆሙ፤ራእ7:9
አዲስ ልብስ መልበስ፤
ከሽማግሌዎቹም አንዱ ተመልሶ፦ እነዚህ ነጩን ልብስ የለበሱ እነማን ናቸው?
ከወዴትስ መጡ? አለኝ።እኔም። ጌታ ሆይ፥ አንተ ታውቃለህ አልሁት። አለኝም።
እነዚህ ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው፥ ልብሳቸውንም አጥበው በበጉ ደም
አነጹ።ራዕ 7:14
በደስታ መኖር፡
በዙፋኑ መካከል ያለው በጉ እረኛቸው ይሆናልና፥ ወደ ሕይወትም ውኃ ምንጭ
ይመራቸዋልና፤ እግዚአብሔርም እንባዎችን ሁሉ ከዓይናቸው ያብሳል።እራ
7 7
7:17

የእውነተኛ ክርስቲያን የመጨረሻ እድል
y ሌሊትና ቀን ማምለክ ፤
y ስለዚህ በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት
ት አሉ፥ ሌሊትና
ት ቀንም በመቅደሱ
ቅ

y
y
y
y

ያመልኩታል፥ በዙፋኑም ላይ የተቀመጠው በእነርሱ ላይ ያድርባቸዋል።
ራዕ7፡15
ሳይራቡና ሳይጠሙ መኖር፤
ከእንግዲህ ወዲህ አይራቡም፥ ከእንግዲህም ወዲህ አይጠሙም፥ ፀሐይም
ትኵሳትም ሁሉ ከቶ አይወርድባቸውም፤ እራ 7፡16
በጌታ ዙፋን ላይ መቀመጥ፤
እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ፤ ማንም ድምፄን ቢሰማ ደጁንም ቢከፍትልኝ፥
ወደ እርሱ እገባለሁ ከእርሱም ጋር እራት እበላለሁ እርሱም ከእኔ ጋር
ይበላል።እኔ ደግሞ ድል እንደ ነሣሁ ከአባቴም ጋር በዙፋኑ ላይ
እንደተቀመጥሁ፥ ድል ለነሣው ከእኔ ጋር በዙፋኔ ላይ ይቀመጥ ዘንድ
እሰጠዋለሁ።ራዕ3:21
3

ማጠቃለያ
y የመለኮቱ ኃይል፥ በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን በማወቅ፥ ለሕይወትና እግዚአብሔርን

ለመምሰል የሚሆነውን ነገር ሁሉ ስለ ሰጠን፥ በእግዚአብሔርና በጌታችን በኢየሱስ እውቀት
ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ።ስለ ክፉ ምኞት በዓለም ካለው ጥፋት አምልጣችሁ ከመለኮት ባሕርይ
ተካፋዮች በተስፋ ቃል እንድትሆኑ፥ በእነዚያ ክብርና በጎነት የተከበረና እጅግ ታላቅ የሆነ
ተስፋን ሰጠን።ስለዚህም ምክንያት ትጋትን ሁሉ እያሳያችሁ በእምነታችሁ በጎነትን
ጨምሩ፥በበጎነትም እውቀትን፥ በእውቀትም ራስን መግዛት፥ ራስንም በመግዛት መጽናትን፥
በመጽናትም እግዚአብሔርን መምሰል፥እግዚአብሔርንም በመምሰል የወንድማማችን መዋደድ፥
በወንድማማችም መዋደድ ፍቅርን ጨምሩ።እነዚህ ነገሮች ለእናንተ ሆነው ቢበዙ፥ በጌታችን
በኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት ሥራ ፈቶችና ፍሬ ቢሶች እንዳትሆኑ ያደርጉአችኋልና፤እነዚህ ነገሮች
የሌሉት ዕውር ነውና፥
ነውና በቅርብም ያለውን ብቻ ያያል
ያያል፥ የቀደ
የቀደመውንም
ውንም ኃ
ኃጢአቱን
አቱን መንጻት
ን ት
ረስቶአል።ስለዚህ፥ ወንድሞች ሆይ፥ መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ታጸኑ ዘንድ ከፊት ይልቅ
ትጉ፤ እነዚህን ብታደርጉ ከቶ አትሰናከሉምና።እንዲሁ ወደ ዘላለሙ ወደ ጌታችንና
መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግሥት መግባት በሙላት ይሰጣችኋልና።2ጴጥ1:2-11
ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን።

