በስመ Aብ ወወልድ
ወመንፈስቅዱስ Aሐዱ Aምላክ
Aሜን፡፡

የሚያበረታቱን ሰባት ምክንያቶች
መምህር፡- ቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ
E-mail: kesisolomon4@gmail.com
ቦታ፡- ቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን Aዳራሽ
በየሳምንቱ ረቡE ምሽት ከ12፡30 – 1፡30

ጥቅምት ፯ ቀን ፳፻፭ ዓ.ም.

የሚያበረታቱን ሰባት ምክንያቶች
መግቢያ
• ምን ያህሉ ትዳራቸውን ያፈረሱ ወንዶች የተቃጠለ የመብራት Aምፑላቸውን
በጊዜው ይቀይራሉ? ደንታ Aይኖራቸውም፡ ሊያውም ቤት ካላቸው ነው፡፡
• ምን ያህሉ የሥነ ልቦና ምሁራን የተቃጠለ የመብራት Aምፑላቸውን በጊዜው
ይቀይራሉ? Aንድ፡ Aምፑሉ ግን ለመቀየር ፈቃደኛ መሆን ይኖርበታል፡፡
• ሕይወት በርካታ ተስፋ Aስቆራጭ Aጋጣሚዎች ያሉባት ናት፡፡ ሁሉ ሰው በAንድ
ወይ በሌላ ጊዜ Eጅ የሰጠ ሆኖ ይሰማዋል፡፡
• EግዚAብሔር ሕይወት ብርቱ ሰልፍ Eንደሆነች ስለሚያውቅ በቃሉ በርካታ
ማበረታቻዎችን (መጽኛዎችን) ሰጥቶናል፡፡
• ‹‹በምድር ላይ የሰው ሕይወት ብርቱ ሰልፍ Aይደለምን?›› Iዮ 7፡1፡፡
• ‹‹መስማትንስ በጆሮ በመስማት ሰምቼ ነበር Aሁን ግን ዓይኔ Aየችህ፡፡›› Iዮ

42፡5፡፡
• የዛሬውም የትምህርታችን ርEስ ‹‹የሚያበረታቱን ሰባት ምክንያቶች›› የሚል ነው፡፡

የሚያበረታቱን ሰባት ምክንያቶች
ሀ. EግዚAብሔር ሐሳቡ፣ ዓላማው Eና ባሕርይው Aይለወጥም
•

‹‹Eኔ EግዚAብሔር Aልለወጥም Eናንተ የያEቆብ ልጆች ሆይ፥ ስለዚህ የጠፋችሁ Aይደላችሁም።››

ሚል 3፡6፡፡
•

ከAንድ ብቻ በቀር ሁሉም ይለወጣል፡፡ በርካታ ሰዎች ልክ በየጊዜው ልብሳቸውን Eንደሚቀያይሩ ስለ
ትዳር ያላቸውን Aመለካከት ይለውጣሉ፡፡ ዳኞች ወይም ግብር ሰብሳቢ Aካላት ውሳኔAቸውን ወይም
ሐሳባቸውን ይለውጣሉ፤ ዛሬ ከሥልጣኔው ጋር የሚታየው ‹‹Aዲስ የጋብቻ ሥርዓት›› ‹‹ሴት
በፈለገችው ጊዜ ሐሳብዋን መለወጥ ስትችል ወንድ ግን የሴቲቱን ይሁንታ ሳያገኝ በፍጹም ሐሳቡን
መለወጥ Aይችልም፡፡›› የሚል ነው፡፡

•

EግዚAብሔር ግን ሐሳቡ ዘወትር Aይለወጥም፡፡ ትናንትም ሆነ ዛሬ ለዘላለም ያው ነው፡፡

•

ሕይወት የማያቋርጥ የጀልባ ጉዞ ስትሆን፤ የEግዚAብሔር ቃል ግን ወደ ወደቡ (ደረቅ መሬት
መውጣት ናት፡፡ የEግዚAብሔር ቃል ቦታውን Eንደሚቀይር ጥላ Aይደለም፡፡

•

‹‹Aቤቱ፥ ቃልህ በሰማይ ለዘላለም ይኖራል።›› መዝ 118(119)፡89፤ ‹‹Eውነት Eላችኋለሁ፥ ሰማይና
ምድር Eስኪያልፍ ድረስ፥ ከሕግ Aንዲት የውጣ ወይም Aንዲት ነጥብ ከቶ Aታልፍም፥ ሁሉ
Eስኪፈጸም ድረስ።›› ማቴ 5፡18፣ ‹‹ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃሌ ግን Aያልፍም።›› ማር 13፡31፡፡

•

ስለ ወደፊቱ - ከEግዚAብሔርም ጋር ስላለን ነገር የምንለው ሁሉ በማይናወጽ የEግዚAብሔር ቃል
ኪዳን ጸንተን መቆማችንን ወደ ፊትም በጽኑ Eምነት የምንቆም መሆናችንን በማረጋገጥ ነው፡፡

የሚያበረታቱን ሰባት ምክንያቶች

ለ. EግዚAብሔር የሚያስፈልገንን ሁሉ ተቆጣጣሪ ነው
•

‹‹Aምላኬም Eንደ ባለ ጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ Iየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ
ይሞላባችኋል።›› ፊል 4፡19፡፡

•

የሚያስፈልገን ሁሉ ታላቅ ይመስለናል፡ ለቤት፣ ለመኪና፣ ለIንሹራንስ፣ ለምግብና ለልብስ፣ ለነዳጅ፣
ለሌሎች ጥቃቅን ወጪዎች ብሎም በሺ ለሚቆጠሩ ነገሮች ገንዘብን ወይም ማንኛውንም ነገር
Eንፈልጋለን፡፡ ዘወትር Eንደሚሽከረከር ነገር ግን የትም Eንደማይደርስ ወይም Eንደማያደርስ
ተሸከርካሪ ጎማ ነን… ሁሉ ጊዜ ተመሳሳይ ነገር Eንፈልጋለን፡፡

•

ነገር ግን የሰው ልጆች ፍላጎት ምንም ያህል የበዛ ቢሆን EግዚAብሔር ግን ሊሞላልን የሚቻለው
መሆንኑን ስንረዳ ደስታ ይሰማናል፡፡

•

ቀልድ፡- ‹‹ማንኛዋም ሴት በሕይወትዋ Aራት ወንዶችን ትፈልጋለች Eነርሱም Aንደኛው የባንክ
ሠራተኛ፣ ሁለተኛው Aርቲስት፣ ሦስተኛው ሚኒስትርና Aራተኛው የቀብር Aስፈጻሚ፡፡ Eነርሱንም
ለገንዘብ፣ ለመታየት፣ ለዝግጅት፣ Eና ለመሸኘት ትጠቀምባቸዋለች››

•

EግዚAብሔር የምንሻውን ሁሉ ሳይሆን የምንፈልገውን ይሞላልን ዘንድ የታመነ ነው፡፡ ‹‹ምግብና
ልብስ ከኖረን ግን፥ Eርሱ ይበቃናል፡፡›› ቀዳ ጢሞ 6፡8፡፡

•

EግዚAብሔር የመበለቲቱ Eፍኝ ዱቄትና ጥቂት ዘይት ብቻ መላውን ዓለም መግቦ ለማትረፍ
ይበቃዋል፡፡ የሚያስፈልገንን የሚያውቅ Aትርፎም ሊሰጠን የታመነ ነውና በቁራ ወይም ከዓሳ ሆድ
ውስጥ በተገኘ Eስታቴር ሊመግበን ይችላል፡፡ ማቴ 17፡27፡፡

የሚያበረታቱን ሰባት ምክንያቶች
ሐ. EግዚAብሔር የEያንዳንዱን ፈተና ትርጉምና ጥቅም ያሳውቀናል
•

ብዙ ጊዜ የሚገጥመን ፈተና የሚፈጽምልን ግዳጅ Eንዳለ መገመት ያዳግተናል፡፡ በሂሳብ
ደብተራችን ምንም ገንዘብ የሌለን መሆናችን፣ በተለያየ ደዌ መመታታችን ያለምክንያት
የሆነ ይመስለናል?

•

በዓለሙ ውስጥ ያለውን ሁሉ የሚያዘው የሚያስተዳድረው ሁሉን ቻይ የሆነ EግዚAብሔር
በሕይወታችን ያለውን ታናሹን ነገር የማያስተካክለው ይመስለናል?

•

ለምንስ ለመከራ Aሳልፎ ይሰጠናል? ‹‹የEግዚAብሔር ባለ ጠግነትና ጥበብ Eውቀቱም
Eንዴት ጥልቅ ነው፤ ፍርዱ Eንዴት የማይመረመር ነው፥ ለመንገዱም ፍለጋ የለውም።››

ሮሜ 11፡33፣ ‹‹የማይመረመረውን ታላላቅ ነገር፥ የማይቈጠረውንም ተAምራት
ያደርጋል።›› Iዮ 9፡10፡፡
•

Aንድ ካህን ወደ Aንዲት በነፍስዋ ወደ ተመረረች ሴት ሄዶ ሰላምታ ይሰጣታል፤ ሴቲቱም
ሰላምታውን ቸል ብላ የልብስ ስፌት ሥራዋን ቀጠለች፡፡ ሴቲቱም Aንድ ሥEል
የሚታይበትን ጥልፍዋን Eየጠለፈች EግዚAብሔር ቢሠራ ኖሮ ሕይወቴ Eንዲህ መልክ
ባላጣ ነበር Aለችው፡፡ ካህኑም ስለምን ምንም ትርጉም የሌለው ነገር ትጠልፊያለሽ ብሎ
ጠየቃት፤ Eርስዋም ያየኸው በሌላ በኩል ስለሆነ Eንጂ የምጠልፈው ትርጉም ያለው ጥልፍ

የሚያበረታቱን ሰባት ምክንያቶች
ሐ. EግዚAብሔር የEያንዳንዱን ፈተና ትርጉምና ጥቅም ያሳውቀናል
•

ነው Aለችው፡፡ Eርሱም የፈለግሁት ይህንኑ ነው፤ Aንቺም EግዚAብሔር በሕይወትሽ
Eየሠራ ያለውን ነገር በተሳሳተ Aቅጣጫ ተመልክተሸ Eንጂ Eርሱ ስለ Aንቺ ታላቅ
ዓላማ ያለው Aምላክ ነው፤ ስለዚህ ከዘለላማዊ ዓላማው Aንጻር ጠመልከቺ ብሎ
መክሮAታል!!!

•

Eኛም ከEያንዳንዱ ፈተና ጀርባ ዓላማ Eንዳለ ከተገነዘብን መረዳቱ Aይከብድም፡፡ ዮሴፍ
በባርነት መሸጡ በEግዚAብሔር ዓላማ ውስጥ የሌለ ቢሆን መንፈሱን ባጠፋ
የEግዚAብሔርንም ዓላማ ባልፈጸመ ነበር፡፡ ስለዚህ ነገሮች የሚመስሉትን መልክ
ሳይሆን በፊታችን መልካም የሚያደርገውን EግዚAብሔርን Eንመልከት፡፡ ሁሉን
በመልካም የሚያስረዳን EግዚAብሔር የተመሰገነ ይሁን፡፡

•

‹‹ይህም ብቻ Aይደለም፥ ነገር ግን መከራ ትEግሥትን Eንዲያደርግ፥ ትEግሥትም
ፈተናን ፈተናም ተስፋን Eንዲያደርግ Eያወቅን፥ በመከራችን ደግሞ
Eንመካለን፤በተሰጠንም በመንፈስ ቅዱስ የEግዚAብሔር ፍቅር በልባችን ስለ ፈሰሰ
ተስፋ Aያሳፍርም።››ሮሜ 5፡3-5፡፡

የሚያበረታቱን ሰባት ምክንያቶች
መ. ከምንሠራው ኃጢAት የበዛው የEግዚAብሔር ችርነትና ርኅራኄ
•

በዓለማችን በርካታ Aገሮች Aንዳንድ ኮርፖሬሽኖች የሚፈልጉትን ለማግኘት በሥልጣን ላይ
ያሉትን ይሁንታ (ድጋፍ) መግዛት ያስፈልጋቸዋል፡፡ የEግዚAብሔርን ምሕረት ለማግኘት
ምንም መግዛት ምንም መክፈል Eንደማያስፈልገን ስንረዳ ደስ Aይለንም!!!

•

ኃጢAታችን ምንም ያህል የበዛች ብትሆን EግዚAብሔር በባሕርይ ልጁ በጌታችን
በመድኃኔዓለም ያደረገልን Eጅግ ታላቅ ማዳኑን ነው፤ ያለዋጋ ራሱን ስለ ኃጢAታችን
Aሳልፎ የሰጠንን EግዚAብሔርን Eናመስግነው፡፡ ‹‹Eርሱ ስለ Eኛ ነፍሱን Aሳልፎ
ሰጥቶAልና በዚህ ፍቅርን Aውቀናል፡፡›› ቀዳ ዮሐ 3፡16፡፡

ሠ. የEግዚAብሔር ፍቅሩ ፈጽሞ Aይተወንም
•

ከባድ ወንጀለኛ ልጅ ያላት Eናት ልጅዋን በሕጻንነቱ ወራት በምትወድበት ፍቅር ልክ
ትወደዋለች፡፡ EግዚAብሔርም ምንም ብንቃወመው ከመንገዱ ወጥተን የማይረባንንና
Eርሱንም ደስ የማያሰኘውን ነውር ብናደርግ ፍቅሩ ፈጽሞ Eንዲወደን Eንጂ ለክፉ Aሳልፎ
Eንዲሰጠን Aያደርገውም፡፡ የEግዚAብሔርን ፍቅር ልዩ የሚያደርገውም Eንዲሁ Eኛን
መውደዱን Aለማቋረጡ ነው፡፡

የሚያበረታቱን ሰባት ምክንያቶች
ሠ. የEግዚAብሔር ፍቅሩ ፈጽሞ Aይተወንም
•

ከሚታወቁት ሁሉ የሚበልጥ ታላቅ ስበት ያለው EግዚAብሔር ለሰው ባለው ፍቅር ውስጥ
ነው፤ ይኸው ፍቅር ሰው Eንዲሆን በመስቀል ተሰቅሎ ስለጠላቶቹ Eንዲጸልይ Aድርጎታል፡፡

ሉቃ 23፡34፣ ‹‹ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም
የለውም።›› ዮሐ 15፡13፡፡
•

EግዚAብሔርን ብንተወውም ብንርቀውም Eንኳ Aሁንም Eንደሚወደን Aውቀን በርትን
በንስሐ ወደ Eቅፉ Eንመለስ፡፡ Eኛን ከመውደድ የሚያግደው ምንም ነገር የለምና፡፡

•

‹‹EግዚAብሔርም ከሩቅ ተገለጠልኝ Eንዲህም Aለኝ፦ በዘላለም ፍቅር ወድጄሻለሁ ስለዚህ
በቸርነት ሳብሁሽ።›› ኤር 31፡3፡፡

ረ. የምትሻለውን ተስፋ Eናደርጋለን Eንወርሳታለንና
•

የተወለድንበትና ያደግንበት ሥፍራ የተለያየ የሚሆንበት Aጋጣሚ ብዙ ነው፣ ደን በበዛበት
ተወልደን Eጅግ የሠለጠነ ከተማ ውስጥ Aድገን ይሆናል፡፡ ወደ ተለያዩ ዓለማትና
ቦታዎችም ተጉዘናል፤ ነገር ግን Eንደ Aባታችን Aብርሃም ወደ ዘላለማዊቱ ቤታችን ገና

የሚያበረታቱን ሰባት ምክንያቶች
ረ. የምትሻለውን ተስፋ Eናደርጋለን Eንወርሳታለንና
•

Aልደረስንም፡፡ ‹‹Aብርሃም የተባለው ርስት Aድርጎ ሊቀበለው ወዳለው ስፍራ ለመውጣት
በEምነት ታዘዘ፥ ወዴትም Eንደሚሄድ ሳያውቅ ወጣ።ለEንግዶች Eንደሚሆን በተስፋ ቃል
በተሰጠው Aገር በድንኳን ኖሮ፥ ያን የተስፋ ቃል Aብረውት ከሚወርሱ ከይስሐቅና ከያEቆብ
ጋር፥ Eንደ መጻተኛ በEምነት ተቀመጠ፤መሠረት ያላትን፥ EግዚAብሔር የሠራትንና
የፈጠራትን ከተማ ይጠብቅ ነበርና።›› Eብ 11፡8-10፡፡

•

EግዚAብሔር ግን ስለ ዘላለማዊቱ ቤታችን የሚያጽናና ቃሉን ልኮልናል፡፡ ‹‹በAደባባይዋም
መካከል ከEግዚAብሔርና ከበጉ ዙፋን የሚወጣውን Eንደ ብርሌ የሚያንጸባርቀውን
የሕይወትን ውኃ ወንዝ Aሳየኝ።በወንዙም ወዲያና ወዲህ በየወሩ Eያፈራ Aሥራ ሁለት
ፍሬ የሚሰጥ የሕይወት ዛፍ ነበረ፥ የዛፉም ቅጠሎች ለሕዝብ መፈወሻ ነበሩ።ከEንግዲህም
ወዲህ መርገም ከቶ Aይሆንም። የEግዚAብሔርና የበጉም ዙፋን በEርስዋ ውስጥ ይሆናል፥
ባሪያዎቹም ያመልኩታል፥ ፊቱንም ያያሉ፥ስሙም በግምባሮቻቸው ይሆናል።ከEንግዲህም
ወዲህ ሌሊት Aይሆንም፥ ጌታ Aምላክም በEነርሱ ላይ ያበራላቸዋልና የመብራት ብርሃንና
የፀሐይ ብርሃን Aያስፈልጋቸውም፤ ለዘላለምም Eስከ ዘላለም ይነግሣሉ።›› ራE 22፡1-5፡፡

የሚያበረታቱን ሰባት ምክንያቶች
ሰ. ቅዱሳን ዘወትር ስለሚማልዱልን
•

ወላጆቻችን ቅርብ የሆኑ ወዳቾቻችን፣ Eህት ወንድሞቻችን ለEኛ ጠቃሚ በሆነ ጉዳይ ጥያቄ
Aቅርበውልን ተቀባይነት Eንደሚያገኙ ሁሉ የዚህን ዓለም ውጊያና ፈተና በድል ተወጥተው
የፈጸሙትና EግዚAብሔር የወሰዳቸው ቅዱሳን Eንዲሁም ቅዱሳን መላEክት ስለኛ ዘወትር
ይማልዱልናል፡፡ ‹‹መላEክቶቻቸው በሰማያት ዘወትር በሰማያት ያለውን የAባቴን ፊት ያያሉ››

ማቴ 18፡10፣ ‹‹የጻድቅ ሰው ጸሎት በሥራዋ ታላቅ ኃይል ታደርጋለችና።›› ያE 5፡16፡፡
•

ይህም ምልጃቸው በEኛና በቅዱሳኑ መካከል ያለውን ከEግዚAብሔር የሆነውን ፍቅር
ያሳየናል፡፡ ጸሎታቸውም ከንጹሕ Eጣን ጋር ወደ EግዚAብሔር ደርሳ የተትረፈረፈ በረከትና
መገብኘት ከEግዚAብሔር ለEኛ Eንድትደርስ ትሆናለችና Eንበርታ Eንጂ Aንታወክ፡፡
‹‹የEጣኑም ጢስ ከቅዱሳን ጸሎት ጋር ከመልAኩ Eጅ በEግዚAብሔር ፊት ወጣ።›› ራE 8፡3-4፡፡

•

Eመቤታችንም የምታቀርብልን ልመና Eናት ለልጆችዋ የምታቀርበው ልመና ነው፡፡

•

ዛሬ ላይ ለደረስንበት ማEረግ ከEኛ ያልተጠየቀ ነገር ግን ከወላጅ Eናታችን ከEንባ ጋር
የተቀላቀለ ስኬታችንን፣ ጤናችንን፣ … የሚጠይቅ ልመና ወደ መንበረ ጸባOት
Aልቀረበልንም ይሆን? Eንዲሁ የሚማልዱልን Eንደ ከዋክብት የሆኑ ከEግዚAብሔር ዘንድ
ያገኘናቸው ቅዱሳን በዙሪያችን Aሉልንና Eንበርታ Eንጂ Aንስነፍ!!! Eብ 12:1::

ስብሐት ለEግዚAብሔር ወለወላዲቱ ድንግል
ወለመስቀሉ ክቡር፡፡ Aሜን!!!

For your queries or questions E-mail:

kesisolomon4@gmail.com
To get all the lessons, surf :

www.zeorthodox.org

