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መጽሐፈ ነህምያና መሪነተ - ክፍል ፪
1. መሪ ከሁሉ በፊት Aስፈላጊ ለሆኑ ነገሮች ቅድሚያ ይሰጣል፡፡

• ነህምያ ችግሩን Aይቶና ሰምቶ በዚህ ጉዳይ ምን ማድረግ ይጠበቅባኛል፣ የኔስ ድርሻ ምንድን ነው? የሚልያ ሩ Aይ ና ሰ በዚ ጉዳይ ማ ይጠበ ል ስ ርሻ ሚል

Eንጂ የEኔ ችግር Aይደለም ብሎ ወይም Eንዳላየም የሚያልፍ ዓይነት መሪ Aልነበረም፡፡ 

• ነህምያ ይህን ማን Aደረገው፣ ማን Aፈረሰው፣ ጥፋቱ የማነው? የሚል ዓይነት ሰው Aልነበረም፡፡ ምን

ያስፈልጋል፣ የኔ ኃላፊነት ምንድር ነው? የሚል ነበር Eንጂ፡፡ ነህምያ ለሚፈለገው ነገር ቅድሚያ ሰጥቶያስፈልጋል፣ የኔ ኃላፊነት ምንድር ነው? የሚል ነበር Eንጂ፡፡ ነህምያ ለሚፈለገው ነገር ቅድሚያ ሰጥቶ

ነበር፡፡ መሪ ለመሆን የምንበቃው መሪ የሚኮነውም Eንደዚህ ነው!!! 

• ብዙ ጊዜ ሰዎች በከፍታው የሥልጣን ቦታ ስንቀመጥ ዝቅ ብለው ያሉትን የሰው ወገኖች ማየት ወይም

መቃኘት ይሳነናል፡፡ ንግሥቲቱን ባላስታውሳትም Aንዱ የኔ ቢጤ ቀርቦ ብሶቱን የምንበላው ዳቦም ሆነመቃኘት ይሳነናል፡፡ ንግሥቲቱን ባላስታውሳትም Aንዱ የኔ ቢጤ ቀርቦ ብሶቱን ‹‹የምንበላው ዳቦም ሆነ

የምንልሰው የምንቀምሰውም ነገር የለንም›› ብሎ ቢነግራት ንግሥቲቱም ‹‹ምን ሆነህ ነው፣ ታዲያ ዳቦ

ከሌለህ ለምን ኬክ Aትበላም›› Aለችው የሚባለው ቀልድ መሰል የመሪዎች ማንነት ጠቋሚ መልEክት

ነው፡፡

• በተለይ ክርክርን/ምክክርን - በግልጽ መነጋገርን የምናስወግድ ወይም ጥሩውንና የምንወደውን

የሚያስደስተንን ጥሩውን ብቻ ንገሩን የምንል ከሆን መሪነታችን ጥያቄ ሊነሳበት ይገባል፡፡ 

• ‹‹እርሱም፦ በዚያ ስፍራ ያሉት ከምርኮ የተረፉት ቅሬታዎች በታላቅ መከራና ስድብ አሉ የኢየሩሳሌምም ቅጥር ፈርሶአል፥

በሮችዋም በእሳት ተቃጥለዋል አሉኝ። ይህንም ቃል በሰማሁ ጊዜ ተቀምጬ አለቀስሁ፥ አያሌ ቀንም አዝን ነበር በሰማይም አምላክ

ፊት እጾምና እጸልይ ነበር፡፡›› ነህ 1፡3-4፡፡

• ልጆቻቸው በት/ቤት የሚገጥማቸውን ችግር፣ ጓደኞቻቸውም Eነማን Eንደሆኑ የማያውቁ ወላጆች Aሉ፤ 

ይህም መሪነታቸውን ጥያቄ ውስጥ ይከተዋል፡፡



መጽሐፈ ነህምያና መሪነተ - ክፍል ፪
1. መሪ ከሁሉ በፊት Aስፈላጊ ለሆኑ ነገሮች ቅድሚያ ይሰጣል…

• Aገልጋይ መጻሕፍትን ማጥናት፣ መስበክና ሕዝቡ ምን ማድረግ Eንዳለበት መናገር ብቻ ሳይሆን

ሕዝቡ/ምEመናኑ ለሚጋፈጧቸው ችግሮችና ለሚፈልጉት ወይም ለሚያስፈልጓቸው ነገሮች Eውቅና

ከመስጠት ጋር መፍትሔ ማበጀት ይጠበቅበታል፡፡

• ለዚህም ለቤተ ክርስቲያናችን Aስፈላጊው ነገር ምንድን ነው? መንፈሳዊ ነገር ነው? ገንዘብ ነው? የገንዘብ

Aያያዝ ችግር ነው? የIትዮጵያስ ችግር ምንድን ነው? በዙሪያችንስ ላሉ ነገሮች ሁሉ ትኩረት Eየሰጠን

ነው? በማኅበረሰባችንም ሆነ በኅብረተሰቡ ውስጥ ያለው ችግር ምንድነው? ቢያንስ ስለነዚህ ጉዳዮች በቂ

ግንዛቤ Aለኝ? ብሎ ራሱን መጠየቅ ይገባዋል፡፡ 

• መሪ Aስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን Aምኖ በግልጽ የተቀበለ፤ ላየው ነገር ሁሉ ትኩረት የሚሰጥ ማለት ነው፡፡

2. መሪ Aስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ሁሉ በግሉ የሚያሳስቡት ሰው ነው፡፡2. ሪ Aስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ሁሉ በግሉ የሚያሳስቡት ሰው ነው

• ነህምያ የተጠራው ቅጥሮቹን Eንዲሠራ ቢሆንም ከሁሉ Aስቀድሞ ግን ስለፈራረሱት የቀደሙት ቅጥሮች

Aለቀሰ፡፡ Eኛም Eንዲሁ Aንድ ነገር ከማድረጋችን በፊት ሊያሳስበን ይገባል፡፡

• ነህምያ Aለቀሰ፣ Aዘነና ጾመ፡፡ Eኛ የግል ችግር ሲገጥመን ስንት ቀን Eንጾማለን? ምናልባት ሦስት ወይም• ነህምያ Aለቀሰ፣ Aዘነና ጾመ፡፡ Eኛ የግል ችግር ሲገጥመን ስንት ቀን Eንጾማለን? ምናልባት ሦስት ወይም

ሰባት ቀናት? ነህምያ ግን Aራት ወር ጾመ፡፡ ለዚያው የጾመው ከAገር ውጪ በቤተ መንግሥት Eየኖረ

ነው፡፡ 

ስለ Iየሩሳሌም ቅጥሮች ፍረስና ስለ ኖቹም ሲሰማ ስለችግራቸ ትኩረት ሰ ይ ለከተኛልም Aለ• ስለ Iየሩሳሌም ቅጥሮች መፍረስና ስለ ወገኖቹም ሲሰማ ስለችግራቸው ትኩረት ሰጠ ይመለከተኛልም Aለ

Eንጂ ሰነፎች ናቸው፣ ለምን መልሰው Aልሠሩትም… በማለት Aልፈረደባቸውም፡፡



መጽሐፈ ነህምያና መሪነተ - ክፍል ፪
2. መሪ Aስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ሁሉ በግሉ የሚያሳስቡት ሰው ነው…

• ቀዳ ሳሙ 3፡11-21፡፡‹‹ እግዚአብሔርም ሳሙኤልን አለው። እነሆ፥ የሰማውን ሁሉ ሁለቱ ጆሮቹ ጭው የሚያደርግ አንድ

ነገርን በእስራኤል አደርጋለሁ። በዚያም ቀን በቤቱ ላይ የተናገርሁትን ሁሉ በዔሊ አወርዳለሁ እኔም ጀምሬ እፈጽምበታለሁ። ልጆቹ

የእርግማን ነገር እንዳደረጉ አውቆ አልከለከላቸውምና ስለ ኃጢአቱ በቤት ለዘላለም እንድፈርድ አስታውቄዋለሁ። ስለዚህም የዔሊ

ቤት ኃጢአት በመሥዋዕትና በቍርባን ለዘላለም እንዳይሰረይለት ለዔሊ ቤት ምያለሁ። ሳሙኤልም እስኪነጋ ተኛ፥ ማልዶም

ተነሥቶ የእግዚአብሔርን ቤት ደጅ ከፈተ። ሳሙኤልም ራእዩን ለዔሊ መንገር ፈራ። ዔሊም ሳሙኤልን ጠርቶ። ልጄ ሳሙኤል

ሆይ፥ አለ እርሱም፦ እነሆኝ አለ። እርሱም፦ እግዚአብሔር የነገረህ ነገር ምንድር ነው? ከእኔ አትሸሽግ ከነገረህ ነገር ሁሉሆይ፥ አለ እርሱም፦ እነሆኝ አለ። እርሱም፦ እግዚአብሔር የነገረህ ነገር ምንድር ነው? ከእኔ አትሸሽግ ከነገረህ ነገር ሁሉ

የሸሸግኸኝ እንደ ሆነ እግዚአብሔር እንዲህ ያድርግብህ፥ እንዲህም ይጨምርብህ አለው። ሳሙኤልም ነገሩን ሁሉ ነገረው፥

አንዳችም አልሸሸገውም። ዔሊም። እርሱ እግዚአብሔር ነው ደስ ያሰኘውን ያድርግ አለ። ሳሙኤልም አደገ፥ እግዚአብሔርም

ከእርሱ ጋር ነበረ ከቃሉም አንዳች በምድር ላይ አይወድቀም ነበር። እስራኤልም ሁሉ ከዳን እስከ ቤርሳቤህ ድረስ ሳሙኤል

ለእግዚአብሔር ነቢይ ይሆን ዘንድ የታመነ እንደ ሆነ አወቀ። እግዚአብሔርም ደግሞ በሴሎ ተገለጠ እግዚአብሔርም

በእግዚአብሔር ቃል ለሳሙኤል በሴሎ ይገለጥ ነበር። የሳሙኤልም ቃል ለእስራኤል ሁሉ ደረሰ።››

• Eንዳነበብነው ዔሊ ልጆቹ በደለኞች Eንደሆኑ EግዚAብሔር ቢያስጠነቅቀውም፤ Aልፎ ተርፎም

የሆነውን ነገር ሁሉ ቢያውቅም ምንም Eርምጃ Aልወሰደም፡፡

• ዔሊ ስለገዛ ልጆቹ Eንኳን Aልገደደውም፤ ልጆቹ የሚያጠፏቸው የEግዚAብሔር ሰዎች መጥፋት• ዔሊ ስለገዛ ልጆቹ Eንኳን Aልገደደውም፤ ልጆቹ የሚያጠፏቸው የEግዚAብሔር ሰዎች መጥፋት

ኃላፊነቱ ቢሆንም የሚጠበቅበትን Aላደረገም፡፡
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2. መሪ Aስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ሁሉ በግሉ የሚያሳስቡት ሰው ነው…

• ዛሬ Eንደሚታየው በቤታችንም ሆነ በቅርባችን ባለ ጉዳይ ሳይቀር ግዴለሽ ሆነን የምንገኝበት ደረጃናዛሬ Eንደሚታየው በቤታችንም ሆነ በቅርባችን ባለ ጉዳይ ሳይቀር ግዴለሽ ሆነን የምንገኝበት ደረጃና

ሁኔታ Aለ፡፡

• ይህ ዓይነት ማንነት የሚመነጨውም ምንም ነገር Aትንገሩኝ፣ ምንም ጭቅጭቅም ሆነ ንትርክ

ትAልፈልግም ከሚል ደንታ ቢስነት ነው፡፡ 

• ወላጆች ስለቤተሰባዊ ሕይወታቸው ያለባቸውን ኃላፊነት ዘንግተው ጉዳዩን የቤተ ክርስቲያን Aባቶች

ጉዳይ ነው ማለት ከጀመሩ Aደገኛ የነገር ፍጻሜ ነው፤ በዚህም Aካሄድ የተነሳ Eጅግ የተበላሹ

ልጆችን በቤተ ክርስቲያን ብናይ Eንኳን መደነቅ የለብንም፡፡ ቤተ ክርስቲያን የሚጠበቅባት በAጠቃላይ

Aቅጣጫ ማሳየት ነው፡፡ ወላጆች ስለ ልጆቻችን የማንጸልይ፣ የማንጾም ከሆን ማንም ጤናማ ሊሆን

Eንደማይችል ስለ ልጆቻችንም ከኛ በላይ ማንም ሊጸልይላቸውና ሊጾምላቸው EንደማይችልEንደማይችል ስለ ልጆቻችንም ከኛ በላይ ማንም ሊጸልይላቸውና ሊጾምላቸው Eንደማይችል

ማስተዋል Aለብን፡፡

3. ከልቡ የሆነ መሪ ችግሮቹን ሁሉ ወደ EግዚAብሔር ያቀርባቸዋል፡፡

ስ ስ ች ች ቻች E ት E ለ ?• የርስ በርስ ተግባቦች ችግሮቻችንን Eንዴት Eንፈታለን?

• ከልጆቻችን፣ ወላጆቻችን፣ የትዳር ጓደኛችን፣ የሥራ Aለቆቻችን… ወዘተ ጋር ያሉ ችግሮችን Eንዴት

Eንፈታቸዋለን? Eንዴትስ Eናስተናግዳቸዋለን? ከEግዚAብሔር ጋር ስለ ችግ(ሩ)ሮቹ ከመነጋገራችን

በፊት ካገኘነው ሰው ጋር Eናወራለን፣ Eንፈርዳለን፣ Eናማለን? ወይስ…?
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3. ከልቡ የሆነ መሪ ችግሮቹን ሁሉ ወደ EግዚAብሔር ያቀርባቸዋል…

• ነህምያ ችግሩን ካወቀ በኋላ ጸለየ፣ ጾመ፣ Aዘነ፣ Aለቀሰ ፡፡ ነህ 1፡5 ላይ ‹‹አቤቱ የሰማይ አምላክ ሆይ፥• ነህምያ ችግሩን ካወቀ በኋላ ጸለየ፣ ጾመ፣ Aዘነ፣ Aለቀሰ…፡፡ ነህ 1፡5 ላይ ‹‹አቤቱ የሰማይ አምላክ ሆይ፥

ለሚወድዱህና ትእዛዝህን ለሚያደርጉ ቃል ኪዳንንና ምሕረትን የምትጠብቅ፥ ታላቅና የተፈራህ አምላክ ሆይ፥›› ተብሎ ልዩ

የሆነ ጸሎቱም ተጽፎልናል፡፡ ይህም ጸሎት በቅዳሴያችን የምንጸልየው ጸሎት ነው፡፡

ት• ጸሎቱንም EግዚAብሔርን በማመስገን ጀመረ፡ ጸሎት በምስጋና ይጀመራልና፡፡

• ከምስጋና በኋላ ንስሐ ገባ ቀጥሎ የሚከተለው ንስሐና ኑዛዜ ነውና፡፡፡፡ ‹‹እኔ ባሪያህ ዛሬ በፊትህ ስለ

ባሪያዎችህ ስለ እስራኤል ልጆች ሌሊትና ቀን የምጸልየውን ጸሎት ትሰማ ዘንድ ጆሮህ ያድምጥ፥ ዓይኖችህም ይከፈቱ በአንተ ላይም

ያደረግነውን የእስራኤልን ልጆች ኃጢአት እናዘዝልሃለሁ እኔና የአባቴም ቤት በድለናል።እኛም በአንተ ላይ እጅግ ክፉ ሠርተናል

ለባሪያህም ለሙሴ ያዘዝኸውን ትእዛዝና ሥርዓት ሕግም አልጠበቅንም።›› ነህ 1፡6-7፡፡ Eንዳለ፡፡ ችግር የሚፈታውም

በዚሁ መንገድ ነው፡፡በዚሁ መንገድ ነው፡፡

• ሁልጊዜ ካመሰገንን በኋላ ስለ ችግራችን መፍትሔ ለማግኘት ቢያንስ ኃጢAታችንን ለEግዚAብሔር

ብንናዘዝ ታላቅ ነገር ይሆንልናል ይደረግልናልም፡፡ የቤተሰብ፣ የጓደኛ ወይም ሌላ ተመሳሳይ ችግር

ጀ ች ቹሲገጥመው ጸሎቱን በምስጋናና በንስሐ የሚጀምር ማነው? ችግሮቹን ሁሉ ይዘን በEግዚAብሔር

ፊት Aቅርበን ሁሉ በAንተ Eጅ ነው፣ Aንተ የሁሉ ገዢ፣ የችግሮች ሁሉ መፍትሔ ያለህ ነህ

በማለት ብናቀርበው መፍትሔ Eናገኛለን፡፡

• ዘሌዋ 26 Eና ዘዳግ 30 Eንደተጻፈልን ከምስጋናና ከንስሐ በማስከተል EግዚAብሔር የገባልንን ቃልኪዳን

ማስታወስ Aለብን፡፡
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3. ከልቡ የሆነ መሪ ችግሮቹን ሁሉ ወደ EግዚAብሔር ያቀርባቸዋል…

• ነህምያም ያደረገው ይህንኑ ነው፡፡ ‹‹አሁንም ብትተላለፉ በአሕዛብ መካከል እበትናችኋለሁ ወደ እኔ ብትመለሱ ግን

ትእዛዜንም ብትጠብቁ ብታደርጓትም፥ ከእናንተ ሰዎች እስከ ሰማይ ዳርቻ ድረስ ምንም ቢበተኑ ከዚያ እሰበስባቸዋለሁ፥ ስሜም

ይኖርበት ዘንድ ወደ መረጥሁት ስፍራ አመጣቸዋለሁ ብለህ ለባሪያህ ለሙሴ ያዘዝኸውን ቃል እባክህ አስብ። እነዚህም በታላቅ

ኃይልህና በብርቱ እጅህ የተቤዠሃቸው ባሪያዎችህና ሕዝብህ ናቸው። ጌታ ሆይ፥ ጆሮህ የባሪያህን ጸሎት፥ ስምህንም ይፈሩ ዘንድ

የሚወድዱትን፥ የባሪያዎችህን ጸሎት ያድምጥ ዛሬም ለባሪያህ አከናውንለት፥ በዚህም ሰው ፊት ምሕረትን ስጠው። እኔም ለንጉሡ

ጠጅ አሳላፊው ነበርሁ።›› ነህ 1፡8 13፡፡ጠጅ አሳላፊው ነበርሁ።›› ነህ 1፡8-13፡፡

• ታዲያ በድያለሁ ያለው ሰው በቤተ መንግሥተ የሚኖረው ሰው ነበር፤ ሁላችን Eንበድላለን ያለው

ሰው ነህምያ ነው፡፡

• ነህምያ የEግዚAብሔርን ቃል ፈለገ ስለ ወገኖቹም ንስሐ ገባ Eንጂ በሌላው Aገር ስትበትነን

ተመችቶናልና ዝም ብለን Eንኑር Aላለም፡፡

• ይህም ታላቅ ኃላፊነቱን የተወጣ መሆኑን የሚያመለክት Aስደናቂ ነገር ነው፡፡ Eኛም Eንዲሁ

የገባነውን ቃል ኪዳን ከገባን የገባነውን ቃል ለመፈጸም Eንጣጣር፡፡

4. ከልቡ የሆነ መሪ Aስፈላጊውን ነገር በራሱ ለማሟላት ይነሳሳል ራሱን የመፍትሔ Aካል ያደርጋል፡፡

• ነህምያ መጾምና መጸለይ ብቻ ሳይሆን በንጉሡ ፊት ለዚህ ሰው ምሕረት ስጠው ብሎ ስለ ራሱ• ነህምያ መጾምና መጸለይ ብቻ ሳይሆን በንጉሡ ፊት ለዚህ ሰው ምሕረት ስጠው ብሎ ስለ ራሱ

EግዚAብሔርን ጠየቀ፡፡
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4. ከልቡ የሆነ መሪ Aስፈላጊውን ነገር በራሱ ለማሟላት ይነሳሳል ራሱን የመፍትሔ Aካል ያደርጋል፡፡

• ለምን ይህን Aለ? ይህ ንጉሥ Iየሩሳሌምን ባቃጠላት ንጉሥ Eግር የተተካ Aይደለም? ነህምያ

ለ ል ሉ ት ቸኛ ሰ ት ሲ E ዚA ለዚ ዚያለውን ሥልጣን ሁሉ የሚጠቀምበት ብቸኛ ሰዓት ሲገጥመው EግዚAብሔር ለዚህ ጉዳይ በዚህ

ሰዓት ወደዚህ ቦታና ሥልጣን Aጥቶኛል ብሎ EግዚAብሔር ሆይ! Eንደ Aስቴር ለEኔ ለባሪያህ

በንጉሡ ፊት ምሕረትን ስጠኝ Aለ፡፡ 

ማጠቃለያ

• መሪ EግዚAብሔር በተወሰነ ጊዜ፣ ሁኔታ የርሱን ራEይ Eንድናውቅ፣ ምልክቱን Eንድንረዳ፣ ስለሪ EግዚAብሔር በተወሰነ ጊዜ  ሁኔታ የርሱን ራEይ Eንድናውቅ  ምልክቱን Eንድንረዳ  ስለ

ሌሎች ጥልቅ የAሳቢነት ልቦና የሰጠው፣ ስለሌሎች የሚጠነቀቅ በጊዜው የምንደገፍበት ሰው ማለት

ነው፡፡ ይህም ሁላችንን Eንጂ በሥልጣን ወንበር ላይ የተቀመጡትን ብቻ የሚመለከት Aይደለም፡፡

ነ ምያ ን ፣ ነቢይ፣ ካ ን /ቄስ Aልነበረም ባለ ሉ ግን ተ ቅሞ ሌሎችን የሚንከባከብና• ነህምያ ንጉሥ፣ ነቢይ፣ ካህን /ቄስ Aልነበረም፡፡ ባለው ሁሉ ግን ተጠቅሞ ሌሎችን የሚንከባከብና

ስለሌሎች የሚጠነቀቅ ነበር፡፡

• ነህምያ ለወገኖቹ ብቻ ሳይሆን ለEግዚAብሔር ነገርም የሚጠነቀቅና የሚያስብ ሰው ነበር፡፡ 

EግዚAብሔርም በሚያስደንቅ ሁኔታ ተጠቀመበት፡፡
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ማስታወሻ - የቤት ሥራ

• በሳምንት ከAንድ ጊዜ በላይ የምታገኙAቸውን Aምስት ሰዎች ስም ጻፉ፡፡ ጤና፣ ገንዘብን፣… 

በተመለከተ ምን ይገጥማቸዋል?... ነግረኸኝ ነበር Eንዴት ሆንክ … Eንበላቸው? መድኃኒት

ወስጃለሁ …. ግን ጨጓራዬን ነካኝ …. Eያሉ Eንዲያቃስቱ… በመፍቀድ ከልብ ተነጋገሩ፡፡

• ለቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልጋት ምንድን ነው? ለAካባቢዬ ማኅበረሰብስ? ለቤተሰቤ…? ለAገሬስ?ለቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልጋት ምንድን ነው? ለAካባቢዬ ማኅበረሰብስ? ለቤተሰቤ…? ለAገሬስ? 

Eንበል፡፡ EግዚAብሔር የሚጠቀምብን በዚህ መንገድ ነውና፡፡ 

• Aስቀድመን የሚያስፈልገንን በማወቅ፣ በግል ስለ ጉዳዩ ትኩረት በመስጠት፣ ጉዳዩን ወደ

EግዚAብሔር በማቅረብ፣ ፍትሔና ለ ጥ ለማምጣት ፈቃደኛ ይም ዝግጁ ሆነን Eን ኝEግዚAብሔር በማቅረብ፣ መፍትሔና ለውጥ ለማምጣት ፈቃደኛ ወይም ዝግጁ ሆነን Eንገኝ፡፡



ይቆየንይቆየን፡፡፡፡

For your queries or questions EFor your queries or questions E‐‐mail: mail: y q qy q q
kesisolomonkesisolomon44@gmail.com@gmail.com
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