
በስመበስመ AብAብ ወወልድወወልድ

ወመንፈስቅዱስወመንፈስቅዱስ AሐዱAሐዱ AምላክAምላክ

Aሜን፡፡Aሜን፡፡



የቤተክርስቲያንንየቤተክርስቲያንን ትምህርቶችትምህርቶች
EንዴትEንዴት EንስማEንስማ??

ቀሲስቀሲስ ሰሎሞንሰሎሞንሙሉጌታሙሉጌታ

ቦሌቦሌ ደብረደብረ ሳሌምሳሌምመድኃኔዓለምመድኃኔዓለም ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን AዳራሽAዳራሽ

ሳምንታዊሳምንታዊ መርሐመርሐ ግብርግብር -- ረቡEረቡE 1212፡፡30 30 –– 11፡፡30 30 ምሽትምሽት

 ..



መግለጫመግለጫ

መልEክቱንመልEክቱን ለራስለራስ ብሎብሎ በልብበልብ መስማትመስማት ከባድከባድ ነው፡፡ነው፡፡

በርካታበርካታ ሰዎችሰዎች መስማትመስማት ተፈጥሮAዊተፈጥሮAዊ EንደሆነEንደሆነ AድርገንAድርገን Eናስባለን፡፡Eናስባለን፡፡

AስተሳሰቡምAስተሳሰቡም ጌታችንጌታችን ካስተማረንካስተማረን ትምህርትትምህርት ጋርጋር ይቃረናል፡፡ይቃረናል፡፡

ጌታችን፡ጌታችን፡ ##EንግዲህEንግዲህ EንዴትEንዴት EንድትሰሙEንድትሰሙ ተጠበቁተጠበቁ ; ; ብብሏል፡፡ሏል፡፡
ሉቃስሉቃስ 8 8 ** 1818

የሕይወታችንናየሕይወታችንና የEድላችንየEድላችን ሁኔታሁኔታ የሚወሰነውየሚወሰነው EንደመስማታችንEንደመስማታችን
መጠንመጠን ነው፡፡ነው፡፡

መምህራኑመምህራኑ በAግባብበAግባብ ማስተማርማስተማር EኛEኛ ደግሞደግሞ የመስማትየመስማት ኃላፊነትኃላፊነት AለብንAለብን



መግቢያመግቢያ

ዛሬዛሬ ዛሬዛሬ በርካታበርካታ ሰዎችሰዎች በቀጥታበቀጥታ ከመጽሐፍከመጽሐፍ ቅዱስቅዱስ EውነትEውነት
የተቀዳውንየተቀዳውን ስብከትስብከት ወይምወይም ትምህርትትምህርት Aይሰሙም፡፡Aይሰሙም፡፡

ደጋግመውደጋግመው የሚሰሙትየሚሰሙት መስማትመስማት የሚገባውንየሚገባውን የሚነግሩAቸውንየሚነግሩAቸውን
ሳይሆንሳይሆን መስማትመስማት የሚፈልጉትንየሚፈልጉትን የሚነግሯቸውንየሚነግሯቸውን ነውነው

##ሕይወትሕይወት የሚገኝበትንየሚገኝበትን ትምህርትትምህርት የማይታገሡበትየማይታገሡበት ዘመንዘመን ይመጣልና፤ይመጣልና፤ ነገርነገር ግንግን ጆሮቻቸውንጆሮቻቸውን የሚያሳክክየሚያሳክክ
ስለስለ ሆነ፥ሆነ፥ EንደEንደ ገዛገዛ ምኞታቸውምኞታቸው ለራሳቸውለራሳቸው AስተማሪዎችንAስተማሪዎችን ያከማቻሉ።ያከማቻሉ። EውነትንምEውነትንም ከመስማትከመስማት ጆሮቻቸውንጆሮቻቸውን
ይመልሳሉ፥ይመልሳሉ፥ ወደወደ ተረትምተረትም ፈቀቅፈቀቅ ይላሉ።ይላሉ።; 2; 2ኛኛ ጢሞጢሞ 4 * 34 * 3--44

ማደግማደግ መስፋትመስፋት የሚችሉትየሚችሉት መደገፊያቸውመደገፊያቸው የEግዚAብሔርየEግዚAብሔር ቃልቃል የሆኑየሆኑ AብያተAብያተ ክርስቲያናትክርስቲያናት ናቸው፡፡ናቸው፡፡



የቀጠለየቀጠለ ……

ጌታችንጌታችን ሕይወታችንንሕይወታችንን ልንለውጥልንለውጥ በምንችልበትበምንችልበት መልኩመልኩ EንድንሰማEንድንሰማ
ይፈልጋል፡፡ይፈልጋል፡፡

ሕይወታችንንሕይወታችንን ለመለወጥለመለወጥ በሚያስችለንበሚያስችለን መልኩመልኩ EንሰማለንEንሰማለን??

ከጆሮAችንከጆሮAችን ባለፈባለፈ በልባችን፡በልባችን፡ በAEምሮAችን፤በAEምሮAችን፤ በነፍሳችን፤በነፍሳችን፤
በብርታታችንበብርታታችን መስማትመስማት Aለብን፡፡Aለብን፡፡

በዚህበዚህ መንገድመንገድ መስማትመስማት የፍቅርየፍቅር ሥራሥራ ነውነው ከEግዚAብሔርምከEግዚAብሔርም ጋርጋር
ዛሬምዛሬም ሆነሆነ ዘወትርዘወትር -- ለዘላለምለዘላለም ሊለውጠንሊለውጠን ይችላል፡፡ይችላል፡፡



“እነሆም፥ አንድ ሰው ቀርቦ። መምህር ሆይ፥ የዘላለምን ሕይወት እንዳገኝ ምን መልካም ነገር ላድርግ? አለው። እርሱም፦
ስለ መልካም ነገር ለምን ትጠይቀኛለህ? መልካም የሆነ አንድ ነው፤ ወደ ሕይወት መግባት ብትወድ ግን ትእዛዛትን ጠብቅ
አ እ ሱ ትኞች ? አ ኢ ሱስ አት አታ አትስ ቅ ሰት አት ስክ አ ትአለው። እርሱም፦ የትኞችን? አለው። ኢየሱስም፦ አትግደል፥ አታመንዝር፥ አትስረቅ፥ በሐሰት አትመስክር፥ አባትህንና
እናትህን አክብር፥ ባልንጀራህንም እንደ ራስህ ውደድ አለው። ጐበዙም። ይህንማ ሁሉ ከሕፃንነቴ ጀምሬ ጠብቄአለሁ፥
ደግሞስ የሚጐድለኝ ምንድር ነው? አለው። ኢየሱስም፦ ፍጹም ልትሆን ብትወድ፥ ሂድና ያለህን ሸጠህ ለድሆች ስጥ፥
መዝገብም በሰማያት ታገኛለህ፥ መጥተህም ተከተለኝ አለው። ጐበዙም ይህን ቃል በሰማ ጊዜ ብዙ ንብረት ነበረውና እያዘነያ ታ ይ ቃ ጊ ያ
ሄደ። ኢየሱስም ለደቀ መዛሙርቱ። እውነት እላችኋለሁ፥ ለባለጠጋ ወደ መንግሥተ ሰማያት መግባት ጭንቅ ነው።
ዳግመኛም እላችኋለሁ፥ ባለጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ከሚገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ቢገባ ይቀላል አለ።” ማቴ
19፡16‐24፡፡

“ቃሉን ስበክ፥ በጊዜውም አለጊዜውም ጽና፥ ፈጽመህ እየታገሥህና እያስተማርህ፥ ዝለፍና ገሥጽ ምከርም። ሕይወት
የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሡበት ዘመን ይመጣልና፤ ነገር ግን ጆሮቻቸውን የሚያሳክክ ስለ ሆነ፥ እንደ ገዛ
ምኞታቸው ለራሳቸው አስተማሪዎችን ያከማቻሉ። እውነትንም ከመስማት ጆሮቻቸውን ይመልሳሉ፥ ወደ ተረትም ፈቀቅ
ይላሉ። አንተ ግን ነገርን ሁሉ በልክ አድርግ፥ መከራን ተቀበል፥ የወንጌል ሰባኪነትን ሥራ አድርግ፥ አገልግሎትህን ፈጽም።”ይላሉ። አንተ ግን ነገርን ሁሉ በልክ አድርግ፥ መከራን ተቀበል፥ የወንጌል ሰባኪነትን ሥራ አድርግ፥ አገልግሎትህን ፈጽም።
ካልጢሞ 4፡2‐5፡፡

“ነቢያት በሐሰት ትንቢት ይናገራሉ፥ ካህናትም በእነዚህ እጅ ይገዛሉ፥ ሕዝቤም እንዲህ ያለውን ነገር ይወድዳሉ
በፍጻሜውስ ምን ታደርጋላችሁ? ” ኤር 5፡31በፍጻሜ ስ ምን ታደርጋላችሁ? ኤር 5 31

“ወዳጆች ሆይ፥ መንፈስን ሁሉ አትመኑ፥ ነገር ግን መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆነው እንደ ሆነ መርምሩ፤ ብዙዎች
ሐሰተኞች ነቢያት ወደ ዓለም ወጥተዋልና። ” ቀዳ ዮሐ 4፡1

“እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፦ ሐሰተኛውን ትንቢት ይናገሩላ ችኋልና። የእግዚአብሔር ቤት ዕቃ በቅርብ ጊዜ ከባቢሎንእግዚአብሔር እንዲህ ይላል፦ ሐሰተኛውን ትንቢት ይናገሩላ ችኋልና። የእግዚአብሔር ቤት ዕቃ በቅርብ ጊዜ ከባቢሎን
ይመለሳል የሚሉአችሁን የነቢያቶቻችሁን ቃል አትስሙ። ”    ኤር 27፡16



በፍጹምበፍጹም ልብልብ መስማትመስማት

በነገሮችበነገሮች ላይላይ EግዚAብሔርEግዚAብሔር EንደሚፈቅደውEንደሚፈቅደው ዓይነትዓይነት AመለካከትAመለካከት
የለንም፡፡የለንም፡፡

AንዳንድAንዳንድ ጊዜጊዜ EግዚAብሔርEግዚAብሔር የሚወደውንየሚወደውን EንጠላለንEንጠላለን የሚጠላውንምየሚጠላውንም
Eንወዳለን፡፡Eንወዳለን፡፡

በዚህምበዚህም የተነሳየተነሳ የEግዚAብሔርየEግዚAብሔር ቃልቃል ወደወደ ውስጥውስጥ መጥለቅመጥለቅ ይሳነዋልይሳነዋል

ጌታችንጌታችን ስለዚህስለዚህ ጉዳይጉዳይ የተናገረውየተናገረው ምሳሌ፡ምሳሌ፡-- ማቴማቴ 13 13 * * 3 3 -- 2323



የቀጠለየቀጠለ ……

AንዳንዱAንዳንዱ ልብልብ የጠነከረየጠነከረ ነው፡ነው፡-- ቃሉቃሉ ጠልቆጠልቆ EንዳይገባEንዳይገባ ይዋጋልይዋጋል ክፉውምክፉውም ነገርነገር ያጠፋዋል፡፡ያጠፋዋል፡፡

AንዳንዱAንዳንዱ ልብልብ EንደEንደ ጭንጫጭንጫ መሬትመሬት ነው፡ነው፡-- ጥልጥልቀትቀት ስለሌለውስለሌለው ወዲያውወዲያው በበቅቅለ፥ለ፥ መከራመከራ
ሲመጣሲመጣ ቃሉቃሉ ይጠወልጋል፡፡ይጠወልጋል፡፡

AንዳንዱAንዳንዱ ልብልብ EሾሃማEሾሃማ ነው፡ነው፡-- የEግዚAብሔርንየEግዚAብሔርን ቃልቃል ስለስለ ዓለምዓለም በማዘንናበማዘንና ስለሀብትስለሀብት

በማሰብበማሰብ ይሰማል፡፡ይሰማል፡፡

AንዳንዱAንዳንዱ ልብልብ መልካምመልካም ነው፡ነው፡-- ቃሉንቃሉን ሰምቶሰምቶ በጥልቀትበጥልቀት ተተክሎተተክሎ ይለመልማል፤ይለመልማል፤
ያድጋልያድጋል ብዙምብዙም ፍሬፍሬ ያፈራል፡፡ያፈራል፡፡

EግዚAብሔርEግዚAብሔር የምንፈልግየምንፈልግ ከሆነከሆነ ልባችንንልባችንን ሊለውጠውሊለውጠው ይችላልይችላል--
በጸሎትበጸሎት Eንጠይቀው፤Eንጠይቀው፤ ምርጫውምርጫው ግንግን የEናንተየEናንተ ነው፡፡ነው፡፡

EርሱEርሱ የሚለውናየሚለውና የሚወደውየሚወደው Eንዲሰማችሁ፤Eንዲሰማችሁ፤ EንደርሱEንደርሱ ጥንቃቄጥንቃቄ
Eንዲከባችሁ፤Eንዲከባችሁ፤ የሚወደውንየሚወደውን Eንድትወዱ፤Eንድትወዱ፤ የሚጠላውንየሚጠላውን
Eንድትጠሉ፤Eንድትጠሉ፤ -- ጸልዩ፡፡ጸልዩ፡፡



በፍጹምበፍጹም AEምሮAEምሮ መስማትመስማት

##EነዚህምEነዚህም በተሰሎንቄበተሰሎንቄ ከሚኖሩትከሚኖሩት ይልቅይልቅ ልበልበ ሰፊዎችሰፊዎች ነበሩና።ነበሩና። ነገሩነገሩ EንደዚሁEንደዚሁ ይሆንንይሆንን? ? 

ብለውብለው EለትEለት EለትEለት መጻሕፍትንመጻሕፍትን EየመረመሩEየመረመሩ ቃሉንቃሉን በሙሉበሙሉ ፈቃድፈቃድ ተቀበሉ።ተቀበሉ።;;

የሐየሐ. . ሥራሥራ 17 17 * 11* 11

ቅዱስቅዱስ ጳውሎስጳውሎስ ሲያስተምርሲያስተምር የቤርያየቤርያ ሰዎችሰዎች ቃሉንቃሉን በሙሉበሙሉ ፈቃድፈቃድ
ተቀበሉተቀበሉ EለትEለት EለትምEለትም መጻሕፍትንመጻሕፍትን ይመረምሩይመረምሩ ነበር፡፡ነበር፡፡

ማንማን ጻፈው፤ጻፈው፤ መቼ፤መቼ፤ ለምን፤ለምን፤ ዋናውዋናው ምስጢርምስጢር ምንድርምንድር ነውነው? ? ……
በማለትበማለት መጻሕፍትንመጻሕፍትን ባተኮረባተኮረ በተነቃቃበተነቃቃ AEምሮAEምሮ መርምሩመርምሩ



በፍጹምበፍጹም ነፍስነፍስ መስማትመስማት

የምንሰማውየምንሰማው ለራሳችንለራሳችን ነውነው ወይስወይስ ለሌሎችለሌሎች

ጌታችንጌታችን በሰማEትነትበሰማEትነት ስለመሞቱስለመሞቱ ለቅዱስለቅዱስ ጴጥሮስጴጥሮስ ሲነግረውሲነግረው ከንግግሩከንግግሩ በኋላበኋላ
ዮሐንስንዮሐንስን AይቶAይቶ

##ጴጥሮስምጴጥሮስም ይህንይህን AይቶAይቶ Iየሱስን።Iየሱስን። ጌታጌታ ሆይ፥ሆይ፥ ይህስይህስ EንዴትEንዴት ይሆናልይሆናል? ? Aለው።Aለው። Iየሱስም፦Iየሱስም፦ EስክመጣEስክመጣ ድረስድረስ

ይኖርይኖር ዘንድዘንድ ብወድስ፥ብወድስ፥ ምንምን AግዶህAግዶህ? ? AንተAንተ ተከተለኝተከተለኝ Aለው።Aለው።;; ዮሐዮሐ. . 21 21 * * 2121 –– 2222

የጌታችንየጌታችን መልስመልስ ስለራስህስለራስህ መርምርመርምር ወይምወይም AስብAስብ የሚልየሚል ነበር፡፡ነበር፡፡



በፍጹምበፍጹም ኃይልኃይል መስማትመስማት

##ቃሉንቃሉን የሚሰማየሚሰማ የማያደርገውምየማያደርገውም ቢኖርቢኖር የተፈጥሮየተፈጥሮ ፊቱንፊቱን በመስተዋትበመስተዋት የሚያይንየሚያይን ሰውሰው
ይመስላል፤ይመስላል፤ ራሱንራሱን AይቶAይቶ ይሄዳልና፥ይሄዳልና፥ ወዲያውምወዲያውም EንደEንደ ምንምን EንደEንደ ሆነሆነ ይረሳል።ይረሳል። ነገርነገር
ግንግን ነጻነጻ የሚያወጣውንየሚያወጣውን ፍጹሙንፍጹሙን ሕግሕግ ተመልክቶተመልክቶ የሚጸናበት፥የሚጸናበት፥ ሥራንምሥራንም የሚሠራየሚሠራ
EንጂEንጂ ሰምቶሰምቶ የሚረሳየሚረሳ ያልሆነው፥ያልሆነው፥ በሥራውበሥራው የተባረከየተባረከ ይሆናል።ይሆናል።;;
ያEያE 1 1 ** 22 22 –– 2525

መጽሐፍመጽሐፍ ቅዱስቅዱስ ለውስጡለውስጡ ሕይወታችንሕይወታችን ትክክለኛትክክለኛ ማንነታችንንማንነታችንን የሚገልጽየሚገልጽ መስታወትመስታወት ነው፡፡ነው፡፡

ልንተወውልንተወው የሚገባንንየሚገባንን ኃጢAት፤ኃጢAት፤ ልናምነውልናምነው የሚገባንንየሚገባንን ቃልቃል ኪዳን፤ኪዳን፤ መሥራትመሥራት የሚገባንንየሚገባንን ሥራ፤ሥራ፤
መለወጥመለወጥ የሚገባንንየሚገባንን Aመለካከት፤Aመለካከት፤ የምናመሰግንበትንየምናመሰግንበትን የEግዚAብሔርየEግዚAብሔር ስጦታናስጦታና ውለታውለታ ያስታውሰናል፡፡ያስታውሰናል፡፡

##ቃሉንቃሉን የምታደርጉየምታደርጉ ሁኑሁኑ EንጂEንጂ ራሳችሁንራሳችሁን EያሳታችሁEያሳታችሁ የምትሰሙየምትሰሙ ብቻብቻ Aትሁኑ።Aትሁኑ።;;

ከሰማችሁከሰማችሁ በኋላበኋላ EግዚAብሔርEግዚAብሔር ልትሠሩልትሠሩ የሚፈልገውየሚፈልገው ምንምን EንደሆነEንደሆነ መርምሩመርምሩ AውቃችሁምAውቃችሁም AድርጉትAድርጉት

በራሳችሁበራሳችሁ ኃይልኃይል ብቻብቻ የምታደርጉትየምታደርጉት ስለሌለስለሌለ EግዚAብሔርEግዚAብሔር EንዲሠራEንዲሠራ EንዲያከናውንEንዲያከናውን Eንጠይቀው፡፡Eንጠይቀው፡፡



ማጠቃለያማጠቃለያ

1. 1. ከትምህርቱከትምህርቱ AስቀድሞAስቀድሞ ጸልዩ፡፡ጸልዩ፡፡

2. 2. ማስታወሻማስታወሻ በመያዝበመያዝ በተግባርበተግባር የሚውሉየሚውሉ ነጥቦችንነጥቦችን ሰብስቡ፡፡ሰብስቡ፡፡
ከEያንዳንዱከEያንዳንዱ ስብከትስብከት ወይምወይም ትምህርትትምህርት ቢያንስቢያንስ AንዱንAንዱን ፈጽሙፈጽሙ
ወይምወይም ተጠቀሙበት፡፡ተጠቀሙበት፡፡

3. 3. AንዳንዶችAንዳንዶች መምህራንመምህራን ይስታሉናይስታሉና EንደEንደ ቤርያቤርያ ሰዎችሰዎች EለትEለት EለትEለት
መጻሕፍቱንመጻሕፍቱን መርምሩ፡፡መርምሩ፡፡ የሐየሐ. . ሥራሥራ 17 17 ፡፡ 10 10 --1515

4. 4. AስቀድሞAስቀድሞ በመምጣትበመምጣት በተቻለበተቻለ መጠንመጠን ፊትፊት ተቀመጡተቀመጡ -- ርቃችሁርቃችሁ
በተቀመጣችሁበተቀመጣችሁ መጠንመጠን በቀላሉበቀላሉ ወደወደ ሌላሌላ የመወሰድየመወሰድ EድልEድል
ይኖራል፡፡ይኖራል፡፡

5. 5. EግዚAብሔርEግዚAብሔር EንዲናገራችሁEንዲናገራችሁ ጠብቁ፡፡ጠብቁ፡፡ ምንምምንም ካልጠበቃችሁካልጠበቃችሁ
ይዛችሁይዛችሁ የምትመለሱትየምትመለሱት EርሱኑEርሱኑ ሊሆንሊሆን ይችላል፡፡ይችላል፡፡



ወስብሐትወስብሐት ለEግዚAብሔር፡፡ለEግዚAብሔር፡፡

ይቆየን፡፡ይቆየን፡፡




