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ቦታ፡ቦታ፡-- ቦሌቦሌ ደብረደብረ ሳሌምሳሌም መድኃኔዓለምመድኃኔዓለም ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን አዳራሽአዳራሽ

በየሳምንቱበየሳምንቱ ረቡዕረቡዕ ምሽትምሽት ከከ1212፡፡30 30 –– 11፡፡3030

ጥቅምትጥቅምት ፳፱፳፱ ቀንቀን ፳፻፳፻፬፬ ዓዓ..ምም..



እንቅልፍእንቅልፍ

ዓላማ

• ጫና በበዛበት በAሁኑ ዓለም ውስጥ በቂ Eንቅልፍ ማግኘት Eያንዳንዱን ሰው በመልካም ሁኔታ

ሥራውን በAግባቡ ማከናወን Eንዲችል ይረዳዋል፡፡

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ

• ‹‹Eኔ ተኛሁ Aንቀላፋሁም EግዚAብሔርም ደግፎኛልና ነቃሁ።›› መዝ 3፡5፡፡

መግቢያ

• የዛሬው ትምህርት መንፋሳዊውን ሳይሆን ሥጋዊውን Eንቅልፍ የሚመለከት ነው፡፡

• EግዚAብሔር በጥበቡ ጥቂት ጊዜ Aንቀላፍተን Eረፍት በማግኘት Eንድንነቃ ፈጥሮናል፡፡

• ሰው ከEድሜው ከሞላ ጎደል Aንድ ሦስተኛውን ያህል ለEንቅልፍ ያውለዋል፡፡

• ይሁን Eንጂ በርካታ ሰዎች Eንቅልፍ የማጣት ችግር Eየገጠማቸው ሕይወታቸው በቀን

ሳይቀር መልካም ነገርን ማድረግ Eየተሳናቸው ይቸገራሉ፡፡

የጻድቅ Eንቅልፉ ጣፋጭ ናት፡፡

• ከEግዚAብሔር ጋር መልካም ግኑኝነት ያላቸው ሰዎች Eንቅልፋቸው ጣፋጭ ናት፡፡

• ይህን የሚያስረዱ ጥቂት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን Eንመልከት፡-



እንቅልፍእንቅልፍ

የጻድቅ Eንቅልፉ ጣፋጭ ናት…

• ‹‹Eኔ ተኛሁ Aንቀላፋሁም EግዚAብሔርም ደግፎኛልና ነቃሁ።›› መዝ 3፡5፡፡

• ‹‹በሰላም Eተኛለሁ Aንቀላፋለሁም Aቤቱ፥ Aንተ ብቻህን በEምነት Aሳድረኸኛልና።›› መዝ 4፡8፡፡

• ‹‹በማለዳ መገሥገሣችሁም ከንቱ ነው። ለወዳጆቹ Eንቅልፍን በሰጠ ጊዜ፥ Eናንተ የመከራን

Eንጀራ የምትበሉ፥ ከተቀመጣችሁበት ተነሡ።›› መዝ 127(128)፡2፡፡

• ‹‹በተኛህ ጊዜ Aትፈራም ትተኛለህ፥ Eንቅልፍህም የጣፈጠ ይሆንልሃል።›› ምሳ 3፡24፡፡

• ‹‹ከዚህም በኋላ ነቃሁ ተመለከትሁም፥ Eንቅልፌም ጣፋጭ ሆነልኝ።›› ኤር 31፡26፡፡

• የጌታችን Eንቅልፍ

• በወንጌል ጌታችን Aምላካችን መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ ስለማንቀላፋቱ ተጽፎልናል፡፡

በዚህም Eንቅልፋችንን ባርኮልናል፡፡ ማቴ 8፡24፣ ማር 4፡38፣ ሉቃ 8፡23፡፡

Eንቅልፍ የሚነሱ የተለመዱ ምክንያቶች

ጫና

• ሰው በበርካታ ጫናዎች ሥር ሲወድቅ Eንቅልፍ ያጣል፡፡

• Eንቅልፍ Aጥቶ ባደረበት ቀን ማግስትም ይደክመዋል ማንኛውንም ሥራም መሥራት

ይሳነዋል፡፡
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ጭንቀት - ጫና

• ለዚህም ምሳሌ የሚሆነን በመጽሐፈ Aስቴር የተጻፈው ታሪክ ነው፡፡ ንጉሡ በታላቅ ጭንቀት ውስጥ

ስለነበር Eንቅልፍ መተኛት ተሳነው፡፡ ‹‹በዚያም ሌሊት Eንቅልፍ ከንጉሡ ሸሸ የዘመኑንም ታሪክ

መጽሐፍ ያመጡ ዘንድ Aዘዘ፥ በንጉሡም ፊት ተነበበ።›› Aስ 6፡1፡፡

• ስለዚህ በከፍተኛ ጫና ውስጥ ሕይወታችንን መምራትን Eንተው፡፡

ሕመምና ጭንቀት

• ‹‹በተኛሁ ጊዜ። መቼ Eነሣለሁ? Eላለሁ። ሌሊቱ ግን ይረዝማል፥ Eስኪነጋ ድረስም Eገለባበጣለሁ።

ሥጋዬ ትልና ጓል ለብሶAል ቁርበቴ ያፈከፍካል Eንደ ገናም ይመግላል። ›› Iዮ 7፡4፡-5፡

ለሀብትና ለንብረት መጨነቅ

• ‹‹ሀብት ሲበዛ የሚበሉት ይበዛሉ ሀብቱን በዓይኑ ብቻ ከማየት በቀር ለባለቤቱ ምን ይጠቅመዋል? 

Eጅግ ወይም ጥቂት ቢበላ የሠራተኛ Eንቅልፍ ጣፋጭ ነው የባለጠጋ ጥጋብ ግን Eንቅልፍን

ይከለክለዋል።›› መክ 5፡11-12፡፡

• ሐዘንና ጸጸት

• በነቢዩ ዳንኤል ዘመን የነበረው ንጉሥ ዳንኤልን በAንበሶች ጉድጓድ በመጣሉ የተነሳ ተጸጽቶ ነበር፡፡

‹‹ንጉሡም ወደ ቤቱ ሄደ ሳይበላም Aደረ መብልም Aላመጡለትም፥ Eንቅልፉም ከEርሱ

ራቀ። በነጋውም ንጉሡ ማልዶ ተነሣ፥ ፈጥኖም ወደ Aንበሶች ጕድጓድ ሄደ።›› ዳን 6፡18-19፡፡
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በመንፈሳዊ ሕይወትና በEንቅልፍ መካከል ያሉ ግኑኝነቶች

1. ሰው ከEግዚAብሔር ጋር ያለው ጤናማ ግኑኝነት በችግር ጊዜ በመረጋጋት Eንዲኖር ይረዳዋል፡፡ በተኛም ጊዜ

የEግዚAብሔር ዓይኖች በEርሱ ላይ Eንደሆነ ሲያስታውስ Eጅግ Eረፍት ይሰማዋል፡፡

• ነቢዩ ኤልያስ ከንጉሥ Aክዓብና ከንግሥት ኤልዛቤል በሸሸ ጊዜ Eጅግ ተጨንቆ ነበር፡፡ EግዚAብሔር ግን

ያረጋጋው ዘንድ ነቢዩን ሲልክለት መብላት፣ መተኛትና ረጅም ጎዳናን መሄድ ተችሎት ነበር፡፡

• ቅዱሳን ሁሉ የEግዚAብሔርን ምሕረት የሚፈልጉ ናቸውና በመረጋጋት ይኖራሉ፡፡ ሊያረጋጋን የሚችል

EግዚAብሔር ብቻ ነውና፡፡ ‹‹የርኅራኄ Aባት የመጽናናትም ሁሉ Aምላክ የሆነ የጌታችን የIየሱስ ክርስቶስ

Aምላክና Aባት ይባረክ። 14Eርሱ በመከራችን ሁሉ ያጽናናናል፥ ስለዚህም Eኛ ራሳችን በEግዚAብሔር

በምንጽናናበት መጽናናት በመከራ ሁሉ ያሉትን ማጽናናት Eንችላለን።›› ካል ቆሮ 1፡3-4፡፡

2. Eንቅልፍ በማጣት የምንቸገር ከሆንን በመንፈሳዊ ሕይወታችን ሊስተካከል የሚገባው Aንድ ነገር Eንዳለ

Aመልካች ነውና ሥራችንን Eንመርምር፡፡

• ለዓለም ከሰጠነው ጊዜ በመቀነስ ለጸሎትና ለንስሐ Aትኩሮት Eናድርግ፡፡

• ጊዜ በመስጠት ከንስሐ Aባታችን ጋር በመገናኘት የገጠመንን Eንግለጽ ምክራቸውንም ሰምተን Eንቀበል፡፡

• ጊዜያችንን በAግባብ በመመደብ ለEንቅልፍ የሚገባውን ጊዜ Eናድርግ፤ ያላግባብ የጠፋ ጊዜ

በውጤታማነታችንን፣ በጤንነታችንንና በዘወትር ሕይወታችን ላይ ተጽEኖ Eንደሚያሳድር Eንወቅ፡፡

• ዘወትር መጽሐፍ ቅዱስን ቢያንስ Aንዱን ምEራፍ Eናንብብ፡፡

• በድርጊቶቻችን ሁሉ በEግዚAብሔር ምሕረት Eንደገፍ፡፡



ወስብሐትወስብሐት ለእግዚአብሔር፡፡ለእግዚአብሔር፡፡

For your queries or questions EFor your queries or questions E--mail: mail: 
kesisolomon4@gmail.comkesisolomon4@gmail.com

To get all the lessons, surf :To get all the lessons, surf :
www.zeorthodox.orgwww.zeorthodox.org


