በስመ Aብ ወወልድ
ወመንፈስቅዱስ Aሐዱ Aምላክ
Aሜን፡፡

የቤተክርስቲያንን ትምህርቶች
Eንዴት Eንስማ?
ቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ

ቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን Aዳራሽ
ሳምንታዊ መርሐ ግብር - ረቡE 12፡30 – 1፡30 ምሽት
.

መግለጫ
መልEክቱን ለራስ ብሎ በልብ መስማት ከባድ ነው፡፡
በርካታ ሰዎች መስማት ተፈጥሮAዊ Eንደሆነ Aድርገን Eናስባለን፡፡
Aስተሳሰቡም ጌታችን ካስተማረን ትምህርት ጋር ይቃረናል፡፡
ጌታችን፡ #Eንግዲህ Eንዴት Eንድትሰሙ ተጠበቁ ; ብሏል፡፡
ሉቃስ 8 * 18

የሕይወታችንና የEድላችን ሁኔታ የሚወሰነው Eንደመስማታችን
መጠን ነው፡፡
መምህራኑ በAግባብ ማስተማር Eኛ ደግሞ የመስማት ኃላፊነት Aለብን

መግቢያ

ዛሬ ዛሬ በርካታ ሰዎች በቀጥታ ከመጽሐፍ ቅዱስ Eውነት
የተቀዳውን ስብከት ወይም ትምህርት Aይሰሙም፡፡
ደጋግመው የሚሰሙት መስማት የሚገባውን የሚነግሩAቸውን
ሳይሆን መስማት የሚፈልጉትን የሚነግሯቸውን ነው
#ሕይወት የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሡበት ዘመን ይመጣልና፤ ነገር ግን ጆሮቻቸውን የሚያሳክክ

ስለ ሆነ፥ Eንደ ገዛ ምኞታቸው ለራሳቸው Aስተማሪዎችን ያከማቻሉ። Eውነትንም ከመስማት ጆሮቻቸውን
ይመልሳሉ፥ ወደ ተረትም ፈቀቅ ይላሉ።; 2ኛ ጢሞ 4 * 3-4
ማደግ መስፋት የሚችሉት መደገፊያቸው የEግዚAብሔር ቃል የሆኑ Aብያተ ክርስቲያናት ናቸው፡፡

የቀጠለ …
ጌታችን ሕይወታችንን ልንለውጥ በምንችልበት መልኩ Eንድንሰማ
ይፈልጋል፡፡
ሕይወታችንን ለመለወጥ በሚያስችለን መልኩ Eንሰማለን?
ከጆሮAችን ባለፈ በልባችን፡ በAEምሮAችን፤ በነፍሳችን፤
በብርታታችን መስማት Aለብን፡፡
በዚህ መንገድ መስማት የፍቅር ሥራ ነው ከEግዚAብሔርም ጋር
ዛሬም ሆነ ዘወትር - ለዘላለም ሊለውጠን 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
አለው።
እ ሱ
እርሱም፦
የትኞችን?
ትኞች ? አለው።
አ
ኢ ሱስ
ኢየሱስም፦
አት
አትግደል፥
አታ
አታመንዝር፥
አትስ ቅ በሐሰት
አትስረቅ፥
ሰት አትመስክር፥
አት ስክ አባትህንና
አ ት
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
ያ ታ
ታገኛለህ፥ መጥተህም ተከተለኝ አለው። ጐበዙም ይ
ይህን ቃ
ቃል በሰማ ጊ
ጊዜ ብዙ ንብረት ነበረውና እያዘነ
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።
ፈጽም።”
ካል ጢሞ 4፡2‐5፡፡
“ነቢያት በሐሰት ትንቢት ይናገራሉ፥ ካህናትም በእነዚህ እጅ ይገዛሉ፥ ሕዝቤም እንዲህ ያለውን ነገር ይወድዳሉ
በፍጻሜውስ
በፍጻሜ
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
እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፦ ሐሰተኛውን ትንቢት ይናገሩላ ችኋልና። የእግዚአብሔር ቤት ዕቃ በቅርብ ጊዜ ከባቢሎን
ይመለሳል የሚሉአችሁን የነቢያቶቻችሁን ቃል አትስሙ። ”
ኤር 27፡16

በፍጹም ልብ መስማት

በነገሮች ላይ EግዚAብሔር Eንደሚፈቅደው ዓይነት Aመለካከት
የለንም፡፡
Aንዳንድ ጊዜ EግዚAብሔር የሚወደውን Eንጠላለን የሚጠላውንም
Eንወዳለን፡፡
በዚህም የተነሳ የEግዚAብሔር ቃል ወደ ውስጥ መጥለቅ ይሳነዋል
ጌታችን ስለዚህ ጉዳይ የተናገረው ምሳሌ፡- ማቴ 13 * 3 - 23

የቀጠለ …
Aንዳንዱ ልብ የጠነከረ ነው፡-

ቃሉ ጠልቆ Eንዳይገባ ይዋጋል ክፉውም ነገር ያጠፋዋል፡፡

Aንዳንዱ ልብ Eንደ ጭንጫ መሬት ነው፡-

ጥልቀት ስለሌለው ወዲያው በቅለ፥ መከራ

ሲመጣ ቃሉ ይጠወልጋል፡፡

Aንዳንዱ ልብ Eሾሃማ ነው፡-

የEግዚAብሔርን ቃል ስለ ዓለም በማዘንና ስለሀብት

በማሰብ ይሰማል፡፡

Aንዳንዱ ልብ መልካም ነው፡-

ቃሉን ሰምቶ በጥልቀት ተተክሎ ይለመልማል፤

ያድጋል ብዙም ፍሬ ያፈራል፡፡

EግዚAብሔር የምንፈልግ ከሆነ ልባችንን ሊለውጠው ይችላልበጸሎት Eንጠይቀው፤ ምርጫው ግን የEናንተ ነው፡፡
Eርሱ የሚለውና የሚወደው Eንዲሰማችሁ፤ Eንደርሱ ጥንቃቄ
Eንዲከባችሁ፤ የሚወደውን Eንድትወዱ፤ የሚጠላውን
Eንድትጠሉ፤ - ጸልዩ፡፡

በፍጹም AEምሮ መስማት

#Eነዚህም በተሰሎንቄ ከሚኖሩት ይልቅ ልበ ሰፊዎች ነበሩና። ነገሩ Eንደዚሁ ይሆንን?
ብለው Eለት Eለት መጻሕፍትን Eየመረመሩ ቃሉን በሙሉ ፈቃድ ተቀበሉ።;
የሐ. ሥራ 17 * 11

ቅዱስ ጳውሎስ ሲያስተምር የቤርያ ሰዎች ቃሉን በሙሉ ፈቃድ
ተቀበሉ Eለት Eለትም መጻሕፍትን ይመረምሩ ነበር፡፡
ማን ጻፈው፤ መቼ፤ ለምን፤ ዋናው ምስጢር ምንድር ነው? …
በማለት መጻሕፍትን ባተኮረ በተነቃቃ AEምሮ መርምሩ

በፍጹም ነፍስ መስማት

የምንሰማው ለራሳችን ነው ወይስ ለሌሎች
ጌታችን በሰማEትነት ስለመሞቱ ለቅዱስ ጴጥሮስ ሲነግረው ከንግግሩ በኋላ
ዮሐንስን Aይቶ
#ጴጥሮስም ይህን Aይቶ Iየሱስን። ጌታ ሆይ፥ ይህስ Eንዴት ይሆናል? Aለው። Iየሱስም፦ Eስክመጣ ድረስ
ይኖር ዘንድ ብወድስ፥ ምን Aግዶህ? Aንተ ተከተለኝ Aለው።; ዮሐ. 21 * 21 – 22
የጌታችን መልስ ስለራስህ መርምር ወይም Aስብ የሚል ነበር፡፡

በፍጹም ኃይል መስማት
#ቃሉን የሚሰማ የማያደርገውም ቢኖር የተፈጥሮ ፊቱን በመስተዋት የሚያይን ሰው
ይመስላል፤ ራሱን Aይቶ ይሄዳልና፥ ወዲያውም Eንደ ምን Eንደ ሆነ ይረሳል። ነገር
ግን ነጻ የሚያወጣውን ፍጹሙን ሕግ ተመልክቶ የሚጸናበት፥ ሥራንም የሚሠራ
Eንጂ ሰምቶ የሚረሳ ያልሆነው፥ በሥራው የተባረከ ይሆናል።;

ያE 1 * 22 – 25

መጽሐፍ ቅዱስ ለውስጡ ሕይወታችን ትክክለኛ ማንነታችንን የሚገልጽ መስታወት ነው፡፡
ልንተወው የሚገባንን ኃጢAት፤ ልናምነው የሚገባንን ቃል ኪዳን፤ መሥራት የሚገባንን ሥራ፤
መለወጥ የሚገባንን Aመለካከት፤ የምናመሰግንበትን የEግዚAብሔር ስጦታና ውለታ ያስታውሰናል፡፡

#ቃሉን የምታደርጉ ሁኑ Eንጂ ራሳችሁን Eያሳታችሁ የምትሰሙ ብቻ Aትሁኑ።;
ከሰማችሁ በኋላ EግዚAብሔር ልትሠሩ የሚፈልገው ምን Eንደሆነ መርምሩ Aውቃችሁም Aድርጉት
በራሳችሁ ኃይል ብቻ የምታደርጉት ስለሌለ EግዚAብሔር Eንዲሠራ Eንዲያከናውን Eንጠይቀው፡፡

ማጠቃለያ
1. ከትምህርቱ Aስቀድሞ ጸልዩ፡፡
2. ማስታወሻ በመያዝ በተግባር የሚውሉ ነጥቦችን ሰብስቡ፡፡
ከEያንዳንዱ ስብከት ወይም ትምህርት ቢያንስ Aንዱን ፈጽሙ
ወይም ተጠቀሙበት፡፡
3. Aንዳንዶች መምህራን ይስታሉና Eንደ ቤርያ ሰዎች Eለት Eለት
መጻሕፍቱን መርምሩ፡፡ የሐ. ሥራ 17 ፡ 10 -15
4. Aስቀድሞ በመምጣት በተቻለ መጠን ፊት ተቀመጡ - ርቃችሁ
በተቀመጣችሁ መጠን በቀላሉ ወደ ሌላ የመወሰድ Eድል
ይኖራል፡፡
5. EግዚAብሔር Eንዲናገራችሁ ጠብቁ፡፡ ምንም ካልጠበቃችሁ
ይዛችሁ የምትመለሱት Eርሱኑ ሊሆን ይችላል፡፡

ወስብሐት ለEግዚAብሔር፡፡
ይቆየን፡፡

