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በከፋው ዓለም ውስጥ በቅንነት መኖር
መግቢያ

• Aንድ ሰው ፍጹምነት በሌለባት ክፋት በነገሰባት ዓለም ውስጥ Eንዴት በቅንነት ሊኖር

ይችላል? ይህን ለማድረግ Aንድ ሰው ከክፋትና ከመበላሸት ጋር ስምምነት በማድረግ

መጀመር ያስፈልገዋል? 

• ሰላም ፍጹምነት ከሌለበት የሚመነጭ Aይደለም፤ ስለዚህም ሕይወታቸውን በገዛ ጥረታ

ቸው ፍጹም ስኬታማ ለማድረግ ያለማቋረጥ የሚጣጣሩ ባለመረጋጋት ሲኖሩ ይገኛሉ፡፡

• በፍጹም ፍጽምና በሰላምና በቅንነት መኖር ፍጹም ባልሆነው ዓለምና ፍጹምነት በሌላቸው

የሰው ልጆች መካከል በፍጹምነት ለመኖር ከመሻት ጋር ዘወትር ሲጋጩ ይኖራሉ፡፡

• ለምሳሌ Aንዳንድ ጊዜ በዘወትር Eንቅስቃሴያችን ካበቃለት ነገር ጋር Eየተዋጋን ያለን

Eስኪመስል ድረስ በርካታ ተቃውሞዎችና Eንቅፋቶች ይገጥሙናል፡፡ Eነዚህም ነገሮች

ጫና ሲፈጥሩብን Eርካታና Aድናቆትን Eናጣለን ውጤቱም ተስፋ መቁረጥ ይሆናል፡፡

• ተቃራኒነት ወይም ክፋት በሐሳብ ወይም በተግባር ተጠልፈን የወደቅንበት ሕይወት Eንጂ

ተፈጥሮAችን Aይደለም፡፡

• ይህም ቁስል በሌሎች ጉዳይ ከልክ በላይ ስንጠመድ ራሳችንንም ከሌላው ጋር በፉክክር

ስናስቀምጥ ተፈጥሮ በሕይወታችን ውስጥ Eነዚሁ ችግሮች ያሳድጉታል፡፡
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መግቢያ

• Aንድ ሰው የሌላውን ጠባይ፣ Eንዴት ያለ ከፍ ያለ ኑሮ Eንደሚኖሩ በሐሳቡ

Eያወጣና Eያወረደ የሚውል የሚያድር ከሆነ ከመልካምነትና ከደግነት Eያጎደለ

ወደ ክፋትና ተንኮል ወይም ወደ ተቃራኒነት Eየተሳበ ይሄዳል፡፡

• ተቃራኒነት ወይም ክፋት የሚያጠቃን በሕይወት ወደጎደለን ወደተጣመመው ነገር

ለማስተካከል በምናደርገው ትክክለኛ ጥረት ሳይሆን Eንዲሁ ለሐሳብና ለትካዜ

Aብዝተን Aትኩሮት ስናደርግ ነው፡፡

• Aንድ ነገር ፍጹም Aልሆነም ማለት በነገሮቹ ፈጽመን Aንደሰትም ወይም

ሕይወቱን በሙሉነት Aንኖረውም ማለት Aይደለም፡፡

• የሕይወትን ቀና የሆነውን ጎን ዘወትር መፈለግ ቀድሞ በውስጡ የተቀመጠውን

ፍጹምነት ገልጦ ለማየት ይረዳል፡፡

• ‹‹ሰውስ ዘመኑ Eንደ ሣር ነው Eንደ ዱር Aበባ Eንዲሁ ያብባል፡፡›› መዝ

103፡15፡፡
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• ታዲያ ከተቃራኒነት፣ ከክፋት ለመራቅ መፍትሔው ምንድር ነው?

1. ቸርነትን ማሳደግ

• ‹‹EግዚAብሔርም በፊቱ Aልፎ። EግዚAብሔር፥ EግዚAብሔር መሐሪ፥ ሞገስ ያለው፥

ታጋሽም፥ ባለ ብዙ ቸርነትና Eውነት፥Eስከ ሺህ ትውልድም ቸርነትን የሚጠብቅ፥ …

Aምላክ ነው ሲል Aወጀ።›› ዘጸ 34፡6፡፡

• ቸርነት ማንኛውም ክርስቲያን ለሌላው ሰው ሊያሳየው የሚገባ ሕይወት ነው፡፡

• ይህም ሕይወት የራሳችንን ሐሳብ፣ ለራሳችንና ለቤተሰባችን የምንለውን ትኩረት ሁሉ

ትተን ራሳችንን በሌላው ሰው ጫማ ሥር በማድረግ የሚገኝ ነው፡፡

• ‹‹Eኔ›› የሚለውን ምስል ከጉዳዩ Aውጥተን ስለሌላው ያለንን መጥፎ Aስተሳሰብ ሁሉ

Aስወግደን ‹‹ሌሎች - Eነርሱ›› በሕይወት የሚያገኙትን ጥቅም በማሰብ ከነርሱ መጠቀም

ቸርነት ይባላል፡፡

• ‹‹ሰው ሁሉ ችሎታ፣ Aቅምና ስሜት ያለው ሆኖ የጾታ፣ የEድሜ ወይም የኑሮ ደረጃ

ልዩነት ሳይደረግበት በተመሳሳይነት የተወለደ ፍጡር ነው፡፡›› ፊሊክስ

• ቸርነት በጊዜ ብዛት የምናዳብረውና የምናሳድገው ሕይወት ነው፡፡

• ቸርነት በድርጊትና በAስተሳሰብ ለውጥ Eንድናደርግ የሚጋብዝ ሕይወት ነው፡፡
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1. ቸርነትን ማሳደግ

• በቸርነት የEግዚAብሔር ልጆችና Aገልጋዮቹም Eንደሆን ይሰማናል፡፡ በዚህም ሊያድግና

ብዙ የቸርነትን ፍሬ ሊያፈራ የሚችል ሥራ መሥራት Eንችላለን፡፡

• ‹‹በእርስዋም ዘንድ አሥረኛ እጅ ቀርቶ እንደ ሆነ እርሱ ደግሞ ይቃጠላል በተቈረጡ ጊዜ ጉቶቻቸው እንደ ቀሩ እንደ

ግራርና እንደ ኮምበል ዛፍ ሆኖ፥ ጉቶው የተቀደሰ ዘር ይሆናል።›› Iሳ 6፡13፡፡

2. ነገሮችን ከጊዜው Aንጻር መገምገም

• ጠቢቡ ሰሎሞን ‹‹ከዚህም ሁሉ በላይ፥ ልጄ ሆይ፥ ተግሣጽን ስማ ብዙ መጻሕፍትን ማድረግ ፍጻሜ የለውም፥

እጅግም ምርምር ሰውነትን ያደክማል።›› መክ 12፡12፡፡ Eንደተናገረው ከዛሬ ዓመት በኋላ

የሚያስከትለውን መገምገም፡፡

• ሕይወት መጨረሻ የሌለው ቁጥር መቁጠር ወይም ብዛት ወይም ተደጋጋሚ Aደጋ ወይም

የማይፈታ ችግር Aይደለም፡፡

• ተቃራኒ ነገሮች ሲገጥሙን ከዓመት በኋላ ምን ሊያስከትል ይችላል የሚለውን መገምገም

ችግርን የማይሞት መላልሶ ቻርጅ የሚደረግ ባትሪ Aድርገን Eንዳንመለከት ይረዳናል፡፡

ስለዚህ ችግሩን Eያባባስን ወይም Eየፈታን መሆናችንን Eንመርምር፡፡
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2. ነገሮችን ከጊዜው Aንጻር መገምገም

• Eኛ ከዓመት በኋላ ስለችግሩ መልሰን የማናስብ፣ ዝርዝሩንም የማናስታውሰው፣ ነገሮችን

Aጋነን የተመለከትንበትንም Aጋጣሚ Eያስታወስን በራሳችንም መልሰን የምንስቅ ልንሆን

Eንችላለን፡፡ ስለዚህ ያለንን ጉልበታችንን ለንዴት፣ ለብስጭትና ስሜታችንንም ለሚጎዳ ነገር

ከማዋል ጊዜውን ለጸሎትና ለጽሙና Eንጠቀምበት፤ Eነዚህ ወደ ሰማያዊ ሕይወት

የሚያቀርቡ ከፍ የሚያደርጉን ተግባራት ናቸውና፡፡

• ለልጆቻችንም መንግሥተ ሰማይ Eንጂ ዓለም ምቱ Eንዳልሆነች Eናስረዳቸው፡፡ ሕይወት

በዚህ ምድር ብርቱ ሰልፍና ጎዶሎም Eንደሆነች ከተረዳን በሕይወት በሚገጥሙን ነገሮች

ሁሉ ስናማርር Aንገኝም፡፡ ፈተናዎች ሲሰሰጋጥሙንም የምንችለውን Eያደረግን ሁሉን

የሚችለውን የEግዚAብሔርን Eጅ ማድረግ በማንችለው ጣልቃ Eንዲገባ Eናድርገው፡፡

• ሕይወት መልካም ካልሆነች የራሳችንን ሕይወት ወይም የዓለሙን ገጽታ ለመለወጥ

መጣጣር ይኖርብናል፡፡ ሐፍረት ራሳችንን የምንጥልበት ስሜት ስለሆነ በቸርነት ልንተካው

ያስፈልገናል፡፡ ለራሳችንና ለሌላው የምናደርገው ቸርነት Eያንዳንዳችንን ወደ ተግባር

Eንድደገባ ያደርገናል፡፡



በከፋው ዓለም ውስጥ በቅንነት መኖር
3. መመረቅና መርገም፡ ሁለቱ Aንድ ናቸውን?

• ‹‹ስለዚህ ክርስቶስ ለEግዚAብሔር ክብር Eንደ ተቀበላችሁ Eንዲሁ Eርስ በርሳችሁ ተቀባበሉ።››

ሮሜ 15፡7፡፡ መርገምና መመረቅ የAንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው የሚል የቆየ Aባባል

Aለ፡፡ ሁሉንም ሰው ሁልጊዜ ማስደሰት Aንችልም፡፡

• ብዙዎቻችን ሁሉን ሰው ዘወትር ካለማስደሰታችን ጋር Eንታገላለን፡፡

• Eያንዳንዱ ሰው የራሱ የሆነ Aመለካከት ፍላጎትና በሕይወት መልካም የሆነውን የሚመዝንበት

መመዘኛ Aለው፡፡ ስለዚህ ሁሉን ሰው ለማስደሰት ባለመቻላችን ስለምን Eንደነቃለን?

• ለምሳሌ፡- Aንድ ቀን Eናት ስለምታነብላቸው ታሪክ ከሁሉ የላቀች Aድርጋ የተቀበለቻትን

ያህል ክፍልዋን ስታጸዳላት ለምን Eንደምታጸዳው የማትረዳበት Aጋጣሚ ሊኖር ይችላል፡፡

• Eንዲሁም Aባት ወደ ሥራው ሄዶ ስላቀረበው የፈጠራ ውጤቱ ከAለቃው Eውቅና ሲያገኝ

ፈጠራው Eውቅና ያላገኘውን የሥራ ባልደረባውን ሊያስቆጣው ይችላል፡፡

• በሌላ በኩልም ካህኑ የሰንበት ትምህርት ቤት ገብተን Eንድናስተምር ሲያዙን ሌላው ሰው

ያዘዙህ የሚያስተምር ሰው ስለሌላቸው ነው ብሎ ሊያስብ ይችላል፡፡

• Eነዚህ ሁሉ በማንም ሰው ወይም ነገር ላይ ተጽEኖ የማያሳድሩ ተቃራኒነትን ወይም ክፋትን

የሚያሳድጉ ተራ ነገሮች ናቸው፡፡ ስለዚህ ትኩረት Eንንፈጋቸው፤ Eንዲህ ያሉ Aሳዛኝ ሰዎች

ሰላማችንን Eንዲወስዱብን ወይም ሐዘንን Eንዲያስፋፉብን Aንፍቀድላቸው፡፡



በከፋው ዓለም ውስጥ በቅንነት መኖር
4. ትሕትናን ገንዘብ ማድረግ

• ‹‹Eንግዲህ ለEግዚAብሔር ተገዙ፤ ዲያብሎስን ግን ተቃወሙ ከEናንተም ይሸሻል፤ወደ

EግዚAብሔር ቅረቡ ወደ Eናንተም ይቀርባል። Eናንተ ኃጢAተኞች፥ Eጆቻችሁን Aንጹ፤ ሁለት

Aሳብም ያላችሁ Eናንተ፥ ልባችሁን Aጥሩ።ተጨነቁና Eዘኑ Aልቅሱም፤ ሳቃችሁ ወደ ኀዘን

ደስታችሁም ወደ ትካዜ ይለወጥ።በጌታ ፊት ራሳችሁን Aዋርዱ ከፍ ከፍም ያደርጋችኋል።›› ያE

4፡7-10፡፡

• Aንዳንዶች በናንተ መካከል ድሆች ሌሎች ባለጠጎች፣ Aንዳንዶች ባሮች ሌሎች Aለቆች

Aይደሉምን? በየሰው መካከል ልዩነት ያለ Aይደለምን? ይላሉ፤ መልሱም የለም ነው፡፡

• ማንኛውንም ነገር የምንመረምረው በሥጋ ሳይሆን በመንፈስ ነው፡፡ ሁሉ በመንፈስ

ወንድማማቾች በሃይማኖትም Aገልጋዮች ናቸው፡፡

• የክርስትናው ትምህርት ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ የሚረግሙAችሁን መርቁ፣ ስለሚያሳድዱAችሁ

ጸልዩ የሚል Aይደለምን? ይህንም በፍጹም ፈገግታ Eንፈጽመው፡፡

• ትሑት ሰው ስለራሱ ሳያስረዳ ትሕትናው ነፍስን በሰላም ጸጥታን ያለብሳታል፡፡ ይልቁኑ

ተቃውሞ ሲገጥመን በመከራከር ለማስረዳት ስንደክም Aንገኝ፤ ሰማያዊ ዋጋ Aያስገንልንምና፡፡

ስለራሳችን ለማስረዳት ስንሞክርም ሰዎች የበለጠ ያርቁናል፡፡

• ሰዎች በውስጣዊ መተማመን ቃላቸው ሳይሆን ተግባራቸው የሚናገሩ ሰዎችን ይሻሉ፡፡



በከፋው ዓለም ውስጥ በቅንነት መኖር
5. ትኩረታችንን በራሳችን ሥራ ላይ Eናድርግ

• ‹‹ገና ሥጋውያን ናችሁና እስከ አሁን ድረስ ገና አትችሉም። ቅናትና ክርክር ስለሚገኝባችሁ ሥጋውያን መሆናችሁ

አይደላችሁምን? እንደ ሰው ልማድስ አትመላለሱምን?›› ቀዳ ቆሮ 3፡3፡፡

• ራሳችንን በማይመለከተን የሌላ ሰው ጉዳይ ውስጥ ከጨመርን በመጨረሻ ሰላማችንን

Eናጣዋለን፡፡ ለምሳሌ ‹‹Eነሱን ብሆን ይህን Aላደርገውም ነበር›› ወይም ‹‹Eነርሱ Aድርገውታል

ብዬ በፍጹም Aላምንም›› ወይም ‹‹ይህን ስታደርግ ምን Aስባ ይሆን›› ብለን Eናውቃለን?

• ሌላውን ሰው በማይጎዳው ጉዳይ ስለምን Eንደተጨነቅን ራሳችንን Eንጠይቅ፡፡ ልጆች መማር

የሚገባቸው ሁኔታ ላይ ሳሉ ዘለን ጥልቅ የምንል ዓይነት ሰዎች ነን? 

• የራሳችንን ድርሻ Aውቀን በገዛ ሥራችን መጠመድ በውስጣችን ቀናነትን ለማሳደግ ይረዳናል፡፡

• የንጉሡ ሚስት በፈተነችው ጊዜ የራቀ ጻድቅ ዮሴፍ ለዚህ ምሳሌ ይሁነን፡፡ ዘፍጥ 37-50፡፡

• ሌላው በዚህ ጉዳይ ሥር ከሐሜት መሸሽ መልካም መንገድ Eንደሆነ Eንማራለን፡፡

• ወደ Aጥቢያችን Aዲስ የመጡ ምEመናን ፍርሐትና ጭንቀት Eፍረትም ሊሰማቸውና ሊሳሳቱም

ይችላሉ፡፡ ታዲያ በዚህ ጊዜ Eያንዳንዱን Eንቅስቃሴያቸውን Eየተከታተልን Eንደራሳችን ምርጫ

Aሳንሰን ወይም Aግንነን በኛ ሐሳብ ውስጥ የተፈጠውን ማንነት የነርሱ ማንነት Aድርገን ራሳችን

ተቀብለነው ለሌሎችም ያንኑ ሥEል Eናሳያቸዋለን ወይስ ልንረዳቸው Eንጣጣራለን?



6. Aትኩሮታችንን ጠቃሚና Aትራፊ በሆነ ነገር ላይ Eናድርግ
• ‹‹ቤትን የሚያዘጋጀው ከቤቱ ይልቅ የሚበልጥ ክብር Eንዳለው መጠን፥ Eንዲሁ Eርሱ ከሙሴ ይልቅ የሚበልጥ ክብር

የተገባው ሆኖ ተቆጥሮAልና።Eያንዳንዱ ቤት በAንድ ሰው ተዘጋጅቶAልና፥ ሁሉን ያዘጋጀ ግን EግዚAብሔር ነው።››

Eብ 3፡3-4፡፡

• Aስፈላጊው ነገር ምንድር ነው? በማያስፈልጉ ነገሮች የተወጠሩ ሰዎች Eጅግ Aስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ይዘነጋሉ፡፡

• በየEለቱ በርካታ ግቦችን ለማሳካት ወይም ብዙ ኃላፊነቶችን ለመወጣት መሞከር ለቅድመ ሁኔታዎች ልናስቀምጥ

የሚገባውን ርEይ በግልጽ Eንዳንመለከት ያደርገናል፡፡

• ሰው ጉልበቱን ከሁሉ በላይ Aስፈላጊና ውጤታማ በሆኑ ነገሮች ላይ በAግባቡ መጠቀም ይገባዋል፡፡

• ችኮላንና Aላስፈላጊ ፍጥነትን በማራቅ Eውነታውን በጥልቀት በመመርመር በየEለቱ መሥራት የሚገቡንን ሥራዎች

በዝርዝር ማስቀመጥ ከፍ ያለ ጠቀሜታ Aለው፡፡

• ወደ ት/ቤት ወይም ሥራ መሯሯጥ፣ ወደ ሁሉም ቦታ ዘግይቶ መድረስ፣ በደረስንበት ሁሉም ትEግሥት Aልባ ሆነን

የምግብ ሰዓታችንን መዝለል የEግዚAብሔር የሆነችን ቀን በAግባብ Eንዳለመጠቀም ይቆጠራል፡፡

• ‹‹ምድርን በመሠረትሁ ጊዜ Aንተ ወዴት ነበርህ? ታስተውል Eንደ ሆንህ ተናገር። ብታውቅስ መሠፈሪያዋን የወሰነ፥

በላይዋስ የመለኪያ ገመድ የዘረጋ ማን ነው? Aጥቢያ ኮከቦች በAንድነት ሲዘምሩ፥ የEግዚAብሔርም ልጆች ሁሉ

Eልል ሲሉ፥ መሠረቶችዋ በምን ላይ ተተክለው ነበር? የማEዘንዋንስ ድንጋይ ያቆመ ማን ነው? ከማኅፀን Eንደሚወጣ

በወጣ ጊዜ ባሕርን በመዝጊያዎች የዘጋ ማን ነው? ደመናውን ለልብሱ፥ ጨለማንም ለመጠቅለያው

Aደረግሁ፤ ድንበሩን በዙሪያው Aድርጌ፥ መወርወሪያዎቹንና መዝጊያዎቹን Aኑሬ። Eስከዚህ ድረስ ድረሺ፥ Aትለፊ

በዚህም ለትEቢተኛው ማEበልሽ ገደብ ይሁን Aልሁ። የምድርን ዳርቻ ይይዝ ዘንድ፥ ከEርስዋም በደለኞች ይናወጡ

ዘንድ፥ በውኑ ከተወለድህ ጀምሮ ማለዳን Aዝዘሃልን? ለወገግታም ስፍራውን Aስታወቀኸዋልን?›› Iዮ 38፡4-12፡፡

በከፋው ዓለም ውስጥ በቅንነት መኖር



7. ቀኑን በምልዓት Eንኑርበት
• መጽሐፍ ቅዱስ መቼ Eንደሆነ ባይገልጽልንም Eንደምንሞት ግን ይነግረናል፡፡

• Eንደ ዘወትር መከታተያ ቅጽ የሚያገለግሉን ነጥቦች ቀጥለው ስለተቀመጡልን በEያንዳንዱ ቀን መጨረሻ ራሳችንን

የሚከተሉትን ጥያቄዎች Eንጠይቅ፡፡

• ለነገው መዳናችን ቅንነት ያለበትን Aስፈላጊና መልካም ነገር ሠርተናል?

• ከልጆቻችን ጋር መጽኸፍ ቅዱስን Aንብበናል?

• ልጆቻችን ስለ ያEቆብና ዔሳው ታሪክ ያውቃሉ?

• ፍትሐዊ፣ ታማኝና ልዩነትን ተቀብሎ Aብሮ የመኖርን Aስፈላጊነት ይረዳሉ?

• ብዙ ያልተደገፈችውን፣ ውብም ያልነበረችውን፣ Eጅግም ያልተወደደችውን፣ በEድሜዋም ወጣት ያልነበረችውን

የልያን ታሪክ ሚስትህ ታውቃለች? Eጅግ ውብ ከሆነችው፣ ከተወደደችው፣ ወጣትም ከነበረችው ይልቅ በልጆች

Eንደተባረከችስ ያውቃሉ? 

• Eለቱን EግዚAብሔር ይመራን ዘንድ በቤተሰብ በAንድነት ጸሎት Aድርገናል?

• ዛሬን EግዚAብሔር በሕይወታችን ስላደረጋቸው ቀና ነገሮች ለEግዚAብሔር ክብርና ምስጋናን ሰጥተናል?

• በት/ቤት ወይም በሥራ ገበታችን መልካም ነገርን Aድርገናል? በEለቱ ፀሐይ ሳትጠልቅ መልካም ነገር ሠርተን

Eናሳልፋለን?

• በዚህ ቀን የEግዚAብሔር ልጅ መሆንህን ምን ልዩ ያደርገዋል? Eለቱ EግዚAብሔር የሠጠህ Eለት ሆኖልሃል?

• EግዚAብሔር የሚፈርደው በውጫዊ ገጽታችን ሳይሆን በውስጡ ሥራችን መርምሮ ፈራጅ Eንደሆነ Eንረዳ፡፡

• ‹‹አለቆች የመሰሉት ግን፥ በፊት ማን እንደ ነበሩ አይገደኝም፤ እግዚአብሔር የሰውን ፊት አይቶ አያደላም፤ አለቆች

የመሰሉት አንዳች እንኳ አልጨመሩልኝምና ፡፡›› ገላ 2፡6፡፡ Eንደተባለ በዓለሙ በቅንነት Eንኑርበት፡፡

በከፋው ዓለም ውስጥ በቅንነት መኖር



ሄሪ ፖተር ማነው?
1. ከተገደሉ ወላጆች የተወለደ Aስማተኛ

2. ወላጆቹን ከገደለው ሰው የተላለፈ ጥልቅ ቁስል የበግምባሩ ላይ የሚገኝበት

3. ከEባቦች ጋር የሚነጋገር

4. Aስማተኝነትንና ምትሐተኛነትን ት/ቤት ገብቶ የተማረ ጥንቆላን የሚለማመድ

5. Eንደርሱ የጥንቆላን ሥራ ከሚሠሩ ጋር ትንንስ Aስማተኞች ጋር ጓደኛ የሆነ

6. Aንዳንዶች Aስማተኛ Eንጂ ጠንቋይ Aይደለም ይሉታል፤ ሁለቱም Aይለያዩም

7. ወደ ወጣትነት ለመመለስና ሕይወትን ወደሌላ ሰው ለማስተላለፍ የሞተ Eንስሳ ደም

የሚጠጣ

8. ልጆቻችን ፊልሙን ካዩ በኋላ ሌሊቱን ብቻቸውን ለመተኛት የሚፈሩበት ክፉ ነው

9. ሊያሳድጉት የወሰዱት Aሳዳጊዎቹ ቸል ይሉታል የተለያዩ በደሎችን ይፈጽሙበታል

10.የAንድ ሰው Aንገት Eንደ ቀልድ በሰይፍ ሲቆርጥ የምንመለከትበት ፊልም

• ክፉ ነገር በተወሰነ መልኩ ይፈቀዳል? ይህስ በሰለጠነው ዓለም የሚጠበቅ የክርስቲያኖች

ሕይወት ነው? 

• ይህን ዓይነትስ ከEግዚAብሔር መንገድ የወጣ መዝናኛ መጽሐፍና ፊልምስ ያስደስተናል? 

መሠረታዊው ክርስቲያናዊ ጥያቄ ትክክል ነው ወይስ Aይደለም ነው? 



ሄሪ ፖተር ማነው?

• ምንም Eንኳ የEግዚAብሔር ጸጋ Eንዲህ ያሉ የከበቡንን ማኅበራዊ ተጽEኖዎችን Aሸንፈን

Eንድንወጣ ቢያደርገንም ወላጆች ግን ኃላፊነታቸውን መወጣት ይገባቸዋል፡፡

• ወላጆች ለልጆቻቸው የEግዚAብሔርን ፈቃድ ማስተማር ይጠበቅባቸዋል፡፡ Eንዲሆም

የEግዚAብሔርን ቃል፣ የቤተ ክርስቲያንን ትምህርቶች፣ የቅዱሳንን ሕይወት፣ የሚያነቡትን

የሚመርጡበትን ብልሃት፣ ሊሳተፉAቸው የሚገቡ መርሐ ግብሮችን፣ ውሳጣዊ ሰላም

የሚያገኙበትን መንገድ፣ በጸጥታ ስለማሰብና ስለAመክንዮ ማስተማር ይገባናል፡፡

• ‹‹ሁሉ ተፈቅዶልኛል፥ ሁሉ ግን የሚጠቅም አይደለም፤ ሁሉ ተፈቅዶልኛል፥ ነገር ግን ሁሉ የሚያንጽ አይደለም።››

ቀዳ ቆሮ 10፡23፣32፡፡

• ‹‹እግዚአብሔር የኃይልና የፍቅር ራስንም የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንምና። ›› ካል ጢሞ

1፡7፡፡

• ወላጅነት ታላቅና ከባድ ኃላፊነት ነው፡፡

• ‹‹ልጅን በሚሄድበት መንገድ ምራው፥ በሸመገለም ጊዜ ከእርሱ ፈቀቅ አይልም። ›› ምሳ 22፡6፡፡

• EግዚAብሔር ይባርካችሁ! ስለልጆቻችንም ሲል ጥበቡንና ማስተዋሉን ይስጣችሁ!!!



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


