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ሓዴሽ ፍጥረት 

መእተዊ 

ኣብ ናብራና ዛተፈሊሇየ ዒይነት ዔንቅፋታት እንዲ ሰገርናን ተሳገርናን ኢና እንነብት። ሓዯ ካብቲ 
ዛዏብየ ዔንቅፋት ዴማ ኣብ ቀዲማይ ትምህርትና ርኢናዮ ኣልና። ሰብ ንኣምሊኽ ከገሌግሌን ሓሳብ 
ኣምሊኽ ክገብርን እንዲዯሇየ ግና ኣይሰሌጦን፣ ዋሊ እ እንትፈተነ’ውን ኣብ ውሽጡ ኮይኑ ምስ ሓሳብ 
ኣምሊኽ ዛጻረር ነገር ከም ዖል ርኢና ኢና። ኮይኑ ግና ብክርስቶስ ሓዯሽቲ ፍጥርት ኢና፣  ኩለ እቲ 
ኣረጊት ሓሉፉ ኩለ ሓዴሽ ኮይኑ እዩ። ስሇዘ ንሕና ንሓዯ እ ብቀዯም ኣይንፈሌጦን ኢና። 
ምኽንያቱ ኩለንትንኡ ብክርስቶስ ተሓዱሱ እዩ። ሰብ ሰሇስተ ነገር ዛሓዖ ኮይኑ፣ መንፈስ (ምስ 
ኣምሊኽ)፣ ነፍሲ (ምስ ስምዑታውን ውሳኒኣውን ዒሇም)፣ ስጋ (ምስ ግኡዛ ዒሇም) ዖራኽቦ ዛሓዖ 
ፍጥረት እዩ። እዘ ሰሇሰተ ነገራት ዴማ ብሓዯ ዛተወሃሃዯን ንክብሪ ኣምሊኽ ክሰርሕ ኣሇዎ። 
ኣተሓሳስባና፣ ሌብና (ነፍሲ)፣ ፍቓዴን ሓዴሽ ክኸውን ኣሇዎ። ሽሕ እ መንፈስና ምስ ምዴሓንና 
ተሇዊጡ ንኣምሊኽ ዛዯሉ እንተኮነ፣ ብሕ እዋን ዖሸግረና ኣተሓስስባና እዩ፣ እቲ (1ቇረ 2፣7-16) ካብ 
ኣምሊኽ ዛኾነ ግና ዛተሇወጠ ኣተሓሳስባ ኣሇዎ፣ ካሌእ ሌቢ ዖሇዎ (1ዮሃ 4፣7-21)፣ ዛጸረየን ንኣምሊኽ 
ዛዯሉ ፍቓዴ ዖሇዎ (1ዮሃ 3፣1-15) እዩ። ሌኽዔ እዩ ብክርስቶስ ሓዴሽ ሌዯት (ዮሃ 3) ረኺብናን፣ 
ሓዴሽ ፍጥረት’ውን ኮይንና ኢና (2ቇረ 5፣17)፣ ግና ነቲ ሰማያዊ ነገር ክንሓስብን ክንገብርን ኣልና። 
ናይ ኣምሊኽ መንነት ዖሇዎ ሰብ ከም ናይ ንቡር ሰብ ኣተሓሳስባን ኣነባብራን ሒ ክመሊሇስን፣ ነቲ 
ምስኡ ዛሓዯረ መንፈስ ኣምሊኽ ዖጽርፍን፣ መንነት ኣምሊኽ ዴማ ኣብ ሕቶ ዖተኣታቱ እዩ፣ ሰብ ሌኽዔ 
ከምቲ ናይ ሓቂ መንነቱ ኮይኑ ክመሊሇስን ክነብር ኣሇዎ (ሮሜ 8፣9)። ናይ ሓቂ መንነትና ዴማ 
ዉለዴ ኣምሊኽ ምንና እዩ። 

ቀንዱ ሓሳብ 

እቲ ናይ ሓቂ መንነት ክርስትያን እዘ ኣብ ሊዔሉ ዛተጠቅሰ እዩ፣ ኮይኑ ግና ንሕናን ኣነባብራናን 
ንዔኡ’ድ ይመስሌ? ዋሊ ቁሩብከ ነዘ ኣብ ሊዔሉ ዛጠቀስናዮ ዛመስሊ ናብራ’ድ ኣልና። እዘ ሕቶ’ዘ 
ንነፍሲ ወከፍና ክሕተት ዖሇዎን ክንምሌሶ ዛግባናን እዩ፣ ምኽንያቱ ኣምሊኽ ንኩለና ብመስፈር 
ውህበት ክርስቶስ ጸጋ ሂቡና እዩ፣ ስሇዘ ነቲ ዛተዋህበና ጸጋ ዴማ ክንሕተተለ ኢና። እቲ ቀንዱ 
ሓሳብ ልሚ፣ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዖል ግጭት መንፈሳዊ ነገር ምዴሊይን ምህንጣይን እዩ። ኣብ 
ውሽጥና ዖል መንፈስ ኣምሊኽ ሌኽዔ ሓሳብ ኣምሊኽ ክትገብር እንዲዯሇየና ዖይምግባር፣ ዛዒበየ 
ዔንቅፋት እዩ። ስሇዘ ክርስትያን ዔዉት ክበሃሌ እንተኮይኑ ነዘ ነገር ክስዔር ኣሇዎ። ኣምሊኽ ሓዴሽ 
ፍጥረት እንተገይሩካ፣ ከምኡ ኮንካ ንበር ምኽንያቱ ተርመስመስ ናይ ክርስትያን ናብራ ኣይኮነን፣ 
ክርስትና ናይ ሇውጢ ናብራ እዩ። ስሇዘ ከም ክርስትያናት ነቲ ናይ ውሽጥና ናብራ ክንነብር፣ ነቲ 
ኣብ ነንመዒሌቱ ኣብ  ግጭት ዖል ናይ ስጋን መንፈስን ግጭት ክንስዔር ኣልና፣ (ሮሜ 8፣5-8, ሮሜ 
7)። ነቲ ስጋውን መንፈሳውን ናብራና ክንሌውጥ እቲ እንኮ መፍትሕን መዴሃኒቱ ብናብራና እምበር 
ብዖረባና ንክርስትና ንከይንነብሮ እዩ። ነዘ ነገር እንሌውጠለ መገዱ ዴማ ከምቲ ኣብ (ኤፌ 4፣23) 
ዛብል ሓዴሽ ኣእምሮን ኣተሓሳስባን ምሓዛ፣ ምሌዋጥ (ሮሜ 12፣2)፣ ከምኡ’ውን ሓሳብ ክርስቶስ 
ምሓዛ እዩ (ፊሉ 2፣5)። ስሇዘ ሓሊፍነት ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ፣ ብክርስቶስ ዛተታሕዖ ኣእምሮ፣ ኩለ ግዚ 
ሰማያውን ክርስቶሳውን ሓሳብ ዛሓዖ (1 ጴጥ 2፣2)፣ ነቲ ካብ ዒሇምን ስጋን ሰይጣንን ዛመጽእ እከይ 
ነገራት ዴማ ዛከሊኸሌ (ፊሉ 4፣6-7, ሮሜ 10፣17)፣ ካብ ናይ ኣረጊት መንነት ጸቕጢ ናጻ ምግባር (1 
ጢሞ 1፣7)፣ ምስ ሓሳብ ኣምሊኽ ንዛጻረር ኩለ ግዛኣታት ዴማ ምቅሊስ (2ቇረ 10፣3-5) እዩ። ስሇዘ 
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ከም ሓሳብ ኣምሊኽ ዛሓዖን ተማቃሉ ኣምሊኻዊ ባህሪ ዛኾንካ ንገዙእ ርእስኻ ኣብ ቀጻሉ ግጭት ምስ 
እዜም ዛገሇጽናዮም ነገራት ክትረኽባ ኣልኻ።  

ዘንበብ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ፣ 1 ቇረ 2፣7-16, 1ዮሃ 4፣7-21, ቆል 3፣1-15 

ሓዯን ቀንዴን ኣብዘ ዖመን እዘ ክንስዔሮ ዖልና፣ ዔንቅፋት ተጽዔኖ ኣረጊት መንነትን ኣካይዴኡን 
እዩ። ኣረጊት ሰብ ኩለ ግዚ ምስ ኣምሊኽ ዛጻረርን፣ ካብ ኣምሊኽ ዖርሕቕን እዩ። ኮይኑ ግና እቲ 
ብክርስቶስ ዛተዋህበና ሓዴስ መንነት ንዔኡ ሇቢስና ክንመሊሇስን ሌዉጥ ክርስትያናዊ ህይወት 
ክንነብርን ግዳታና እዩ። ካብዙ ትምህርቲ ብጥቕሌሌ ዛበሌ እንመሃሮ ነገራት እምበኣር 

 ሓዴሽ መንነት ካብ ክርስቶስ ተዋሂቡና እዩ፣ ነዘ ህይወት እዘ ዴማ ተሊቢስና ክንነብሮ 
 ሞትን ትንሳኤን ክርስቶስ ናይ መንነትና ናይ መሰረት ሇውጢ ምኑን ሓዴሽ ምንጻፍ 

ዖንጸፈሌናን መገዱ ናይ ሇውጢ እዩ 
 ክርስትና ብጭካነ እንነብሮ ናብራ እዩ፣ ወይ ንኣምሊኽ ወይ ዴማ ንዒሇም መሪጽካን ወሲንካን 

እዩ ዛንበር፣ ነቲ ኣብ ምዴሪ ዖል ትምኒታትና ቀቲሌና ኣንነብሮ ናብራ እዩ 
 ምስ ክርስቶስ ዛሞተ ዖበሇ፣ ምስኡ ዴማ ብህይወት ይነብር እዩ 
 ነቲ ኣምሊኽ ቅዴሚ ዖመናት ዖዲሇዎ ሕቡእ ምስጢር ኣብ መንጎ ምሁራንን ንኣምሊኽ 

ዖይፈሌጡ እንዙረብን ካብ ኣምሊኽ ዛተሓዯሰን ንጹህን መንፈስ ዖልና ኢና  
 ሓዯሽቲ ፍጥረት ብምግባር ካብ ኣምሊኽ ዛኮነ መንፈስ እምበር መንፈስ ዒሇም ኣይተዋህበናና 

ሕቶታት 

1. ብክርስቶስ እንታይ ዒይነት መንነት እዩ ተዋሂቡና? 
2. ብክርስቶስ ሓዴሽ ህይወት ማሇት እንታይ ማሇት እዩ? ብውሌቂ ንዒኻ/ኺ እንታይ 

ይርዴኣካ/ኪ? 
3. ሓዴሽ መንነት ምሓዛ ማሇት፣ ምሌዋጥ፣ ንክርስቶስ ምምሳሌ ነቲ ኣብ ክርስቶስ ዛነበረ ሓሳብ 

ኣባኻ ምህሊው ማሇት እዩ ኢሌና፣ ኣብ ህይወትካ ዛሇወጥካዮ ኣተሓሳስባ፣ ሌብን ፍቃዴን 
እንታይ ኣል? ጥቀስ። 

4. ንሓዴሽ ፍጥረትካ ከመይ ጌርካ ካብ ጸቅጢ ኣረጊት መንነትካ ናጻ ትገብሮ? ጥቀስ። 

መጠቓሇሉ ሓሳብ 

ብክርስቶስ ዖልና መንነት ምፍሊጥ፣ ሓዯ ካብቲ ዛዒበየ ናይ ሇውጢ መገዴን መሳርሕን እዩ። ኮይኑ 
ግና ነቲ ዛፈሇጥካዮ ነገር ምንባር ግና እቲ ዛዒበየ መሰረት ሇውጢ እዩ። ስሇዘ ልሚ ነቲ ዛፈሇጥናዮ 
ነገር ክንነብሮ እምበር፣ ከም ዯረጃ ፍሌጠት ጥራይ ክንሕዜ ኣይኮነን ዖልና። ብክርስቶስ ዖልና መንነት 
“ንሓጢኣት ዛሞተ፣ ንጽዴቂ ዴማ ዛተንስአ ሓዴሽ መንነት እዩ”። ስሇዘ ነቲ ሓጢኣት ኮይኑ 
ዖይስምዒና ነገራት ቀቲሌና፣ ብጽዴቂ ምስ ክርስቶስ ክንነብር ንጽዋዔ ኣልና፣ ምክንያቱ ክርስትና ብጸጋ 
እምበር ብተመኩሮን ብዛሒ ዒመታት ኣብ ቤት ኣምሊኽ ዛንበር ናብራ ኣይኮነን። ስሇዘ በቲ 
ዛተዋህበና መስመር እንዲተቀዲዯምና፣ ብጽዴቅን ብመንፈስን ንመሊሇስ። 

እትጽናዔ ጥቕሲ 

“ንስኻትኩም፣ ነቲ ኣረጊት ሰብ ምስ ግብሩ ቀንጢጥኩም፣ ከምቲ ምስሉ እቲ ዛፈጠሮ ጌርኩም፣ ነቲ 
ንፍሌጠት ዘሕዯስ ሓዴሽ ሰብ ዛሇበስኩም፣ …” ቆል 3፣9-10 
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ቀዲማይ ትምህርቲ፣ ቅኑዔ ሕሌና ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ 

መእተዊ 

ሕሌና ነቲ ኣብ መነባብሮን ህይወትናን ዖል ቅኑዔን ጌጋ ዛመሚ ክፋሌ መንፈስና እዩ። ኣብ ናብራና 
መብዙሕትና እቲ ዒንቒጹ ሒና ዖል፣ ኣብ መንጎ ቅኑዔን ጌጋን ምፍሊይ ተሳኢንና፣ ፍቓዴ ኣምሊኽ 
እንታይ ምኑ ምፍሊጥ ተሸጊሩና ዖል ሰባት ኢና። ሓዯ ካብቲ ንራእይና ንክንሃርም ክንስዔሮ ዖልና 
ዴማ ፍቓዴ ኣምሊኽ ኣብ ህይወትና ምሌሊይ እዩ። ብሌኽዔ ፍቓዴ ኣምሊኽ እንታይ እዩ ተባሂሌና 
እንተ ንሕተት ከምዛን ከምትን ምበሌና፣ ገሇ ገላና ዴማ ቃሌ ኣምሊኽ እዩ ምበሌና፣ ሌክዔ ኩለ 
ክኸውን ይኽእሌ እዩ። ግና ናይ ነፍሲ ወከና ሕቶ ንምምሊስ ፍቓዴ ኣምሊኽ እንታይ ኣዩ? ፍቓዴ 
ኣምሊኽ ብሌኽዔ ቃሌ ኣምሊኽ እዩ፣ ኮይኑ ግና ቃሌ ኣምሊኽ ካብ ዖፍጥረት ክሳዔ ራእይ ዮሃንስ ኩለ 
ፍቓዴ ኣምሊክ እንታይ ምኑን ብኸመይ ከም ዛርኸብን ዛምህር ውደእ ምኽርን ሓሳብ ኣምሊኽ 
እዩ። ስሇዘ ፍቓዴ ኣምሊክ ንምፍሊጥ፣ ኣብ ውሽጥና ሓዯ ካብ ኣምሊኽ ብምሌኣት ዛጥቀመለ 
እምበኣር ሕሌና እዩ። ሕሌና ከምቲ ዛተገሌጸ ክፋሌ መንፈስና እዩ፣ ካብ ናይ ጌጋ መገዱ ዛመሌስን 
ዛእርምን ነቲ ቕኑዔ መገዱ ዖርእይን ዴማ እዩ (ሮሜ 9፣1)። ሕሌና ናይ ምኽሳስ ወይ ጌጋ እዩ ናይ 
ምባሌ ክእሇት ዖሇዎ እዩ፣ ግና እዘ ሕሌና እዘ ክሇምጽ፣ ማሇት ነቲ ጌጋ ኣብ ዖይፈሌጠለ ዯረጃ’ውን 
ክበጽሕ ይኽእሌ እዩ። ሕሌንኡ ዖጥፍአ ወይ ዖዔረበ ሰብ እምበኣር፣ ነቲ ቕኑዔን ጌጋን፣ ስርዒት 
ኣምሊኽን መንፈሳዊ ሓሳብ ኣምሊኽ ክርዲእ ግዴን ክሽገር እዩ። ኣምሊኽ ንሕሌናን ይጥቀመለ እዩ፣ 
ምኽንያቱ ሓሳብ ኣምሊኽ ንምፍሊይ’ውን ስሇ ዛጠቕመና፣ ሰናይ ሕሌና (1 ጢሞ 1፣5)። 

ቀንዱ ሓሳብ 

ሕሌና ከምዘ ኣቀዱምና ዛገሇጽናዩ እዩ። ስሇዘ እዘ ሕሌና ኣብ ህይወትና ኣብ እንገብሮ ኩለ ነገር 
ክጠቕመናን ናብ ሓሳብ ኣምሊኽ ክመርሓናን ግና ናትና ተራ ኣዛዩ ዒብይ እዩ። ሕሌና ካብ ክፋእ 
እንተ ዒጊትካዮ፣ ናብ ቕኑዔ ነገር’ውን ክመርሓካ ኣሇዎ። ኣብ ህይወት ውሳኔታትና እንጠራጠረለን 
ዖይንውስነለን ኣብ ሕሌናና ጽቡቕ ምስክር ወይ ዴማ ፍቓዴ ኣምሊክ ብዖይ ምርዲእና ክኸውን 
ይከኣሌ እዩ። ዔንቅፋት ናይ ዖመንና ምስዒር፣ ካብ ናይ ጥርጥርን ዖይርጡብን ናብራን ወጺና፣ ፍቓዴ 
ኣምሊኽ ብምሌሊይ ክንመሊሇስ እዩ። ኣብ ሮሜ 14ን 15ን ብርቱዔን ዴኹምን ኣማኒ ከምዖል ይነግረና፣ 
ብእምነት ዴኹም ኣማኒ ኣል፣ ብእምነት ከኣ ብርቱዔ ኣማኒ ኣል። ነቲ ብእምነት ዴኹም ሓው ብዖይ 
ጥርጥር፣ እቲ ብርቱዔ ሓው እዩ ክቕበል ዖሇዎ፣ ምኽንያቱ ብምኽንያት ዴኻሙ ናብ ዖይኣምሊኻውን 
ሕማቕን ነገር ከምርሕ ይኽእሌ እዩ፣ እዘ ብንጹር መርኣያ ናይ ዛሞተ ሕሌና እዩ። ነቲ ክውስኖ ዖሇዎ 
ሰኣን ምፍሊጡ እዩ ናብዘ ኣምሪሑ። እቲ በቲ  ጽቡቅ ኢለ ዛፈተኖ ነገር ኣብ ርእሱ ዖይፈርዴ ኣብ 
ቅዴሚ ኣምሊኽ ቅቡሌ እዩ፣ ግና ካብ እምነት ዖይኮነ ዖበሇ ኩለ ግና ሓጢኣት እዩ። ኣማኒ ኩለ ነገር 
ብእምነት ካብ ጽቡቕ ሕሌና ክገብሮ እዩ ተጸዊዐ፣ ንሕና ዴማ ንነፍሲ ወከፍ እንገብሮ ዖበሇ ነገር፣ 
ብእምነትን (እምነት ማሇት ንኣምሊኽ ዖስምር)፣ ብጽቡቕ ሕሌና (ዖይንክሰስለን ትብዒት ዛህበናን)፣ 
ነገር ጌርና ክንገብሮ ዛተጸዋዔና ኢና። ስሇዘ ልሚ እንገብሮ ዖበሇ ኩለ ነገር ካብ ክሌቲኡ ወጻኢ 
እንተኾይኑ ሓጢኣት እዩ። ኣምሊኽ ዛዯሌየና ኩለ ግዚ ሓሳቡ ኣስሚርና፣ ስጡም ዛኾነ ነገር ክንገብር፣ 
ሕሌናና ዴማ ዔሩፍ ኮይኑ ፍቓደ ተረዱእና ክንገብር እምበር፣ እንዲ ተጠራጠርና ክንገብር ኣይኮነን። 
እቲ ዴኹምን ብርቱዔን ቅኑዔ ሕሌና ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ ክህሌዎ ግዴን ኣሇዎ። ጥቕሲ 22 ሕቶ 
ሓቲቱ፣ ንስኻ ኣታ እምነት ዖሊትካ፣ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ ንርእስኻ እምነት ትሃሌኻ፣ ስሇዘ እምነትና 
ንገዙእ ርእስና መጀመርታ ምኽንያቱ ብእምነትና ናብ ኣምሊኽ ምቅራብ እንረኽብ ስሇዛኾንና። ስሇዘ፣ 
ጳውልስ ቀንዱ ሓሳቡ፣ እቶም ብርቱዒት ንዖሇዎም ናጽነት ተጠቂሞም፣ ነቶም ዴኹማት ከይፈርደ፣ 
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እዘ ዴኣ እምነት ዖይብለ፣ ዴኹም ሕሌና ክብለ ኣይኮነን እ ዯኣ ነቲ ዴኻሙ ክዴግፉ ክጸሩን እዩ 
(ሮሜ 15፣1-3)። ቅኑዔ ሕሌና ንዖልና ሕማቅ ሌምዴታት ከጥፍእ፣ እቲ ብርቱዔ ስሇ ዛገበረ እቲ 
ዴኹም ንክገብር ዛዯፍእ ኣይኮነን። ከምቲ ክርስቶስ ጸርፊ ኣብ ሌዔሉኡ እንዲ ወዯቀ ዛተዒገሰ እቲ 
ብርቱዔ ዴማ ንብጻዩ ምእንቲ ክሃንጾ ብሰናይ ነገር ባህ ከብሌ እዩ ተጸዊዐ፣ ኣብ ክርስትና ውሌቃዊ 
ኣጠማምታ ዛብሃሌ የሇን። ኣብ እዘ ዖመን ዴማ እቲ ዛዒበየ ክንስዔሮ ዖልና ዔንቕፋት እምበኣር፣ 
ውሌቃዊ ኣጠማምታን ንዒይ ጥራይ ይጥዒመኒ ዛብሌ፣ ናብ ምስሉ ክርስቶስ ከይንሌወጥ ዛገብረና ነገር 
እዩ፣ (1 ጴጥ 2፣21, 2 ቇረ 3፣18, 4፣11)። 

ዘንበብ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ፣ ሮሜ 14፣22-15-3, ዮሃ 17፣1-10 

ስሇዘ ንሕና ከም ክርስትያናት ዴካምን ሕሌናን ናይ ኣሕዋትና ክንሕለ፣ ብብርታዓና ዴማ 
ከይንፈርዴን ዛተጸዋዔና ኢና። ነቲ ሕማቕን ጽቡቕን ዛፈሉ ሕሌናና ዴማ ከነዴክሞን ክንቀትልን 
ዖይኮነስ፣ ናብ ፍቓዴ ኣምሊኽ ክመርሕ ከምዛኽእሌ ብጽቡቕ ክንጥቀመለ ይግባእ። ብሓፈሻ 

 ኣምሊኽ ንሕሌናና ብጽቡቕ እምበር ብሕማቕ ክንጥቀመለ ኣይዯሌየና እዩ 
 ነቲ ብእምነት ዴኹም ሓው ክንንጽልን ክንፈርድ ዖይኮነስ እዯኣ ኣጸቢቕና ክንቀርቦ፣ ነቲ 

ብርታዓና ንምቅራብ ኣሕዋትና ክንጥቀመለ ኣልና 
 ከምቲ ጸርፊ እቶም ዛጸርፉካ ኣባይ ወዯቀ ዛብሌ፣ ክርስቶስ ዴማ ነቲ ጸርፊ ዛተቀበሇ 

ክርስቶስ ንርእሱ ባህ ከብሌ ኣይዯሇየን፣ ንሕና ዴማ ንርእስና ባህ ከነብሌ ዖይኮነስ ንሰናይ ናይ 
ኣሕዋትና ዛተጸዋዔና ኢና 

 ሓውና ዛዔንቀፈለ ዖበሇ ዛኮነ  ነገር ንከይንገብር ዛተጸዋዔና ኢና 

ሕቶታት 

1. ሕሌና እንታይ ማሇት እዩ? ናይ ሕሌናኻ ምስክር እንታይ እዩ? 
2. ዛኾነ ውሳኔ ኣብ እትውስነለ እዋን እንታይ ዒይነት ናይ ሕሌና ምስክር ኣልኻ? 
3. ክርስትና እትብርትዔ ዴኻም ኣሕዋትካ ክትጸውር ምኻኑ ርኢና ኣልና፣ ነቲ ዴኹም ወይ 

ብርቱዔ ሓውኻ ከመይ ጌርካ ትጸሮ? 
4. ሕሌናኻ ዛኸሰካ ውሳኔታት ወሲንካ’ድ ኣልካ? እንታይ እንታይ እዩ፣ ጥቀስ? ንክትእርሞ 

ክትወስድ ዖልካ መንፈሳዊ ነገር እንታይ እዩ? 
5. ጽቡቕ ሕሌና ማሇት፣ ንሕማቕ ኣሕዋትካ ዖይምቅሊዔ እዩ፣ ኣብ ዛተፈሊሇየ መገድም 

ብሕሌናኦም እናተከሰሱ ብዛወሰንዎ ሕማቕ ውሳኔታት ንዖሇዉ ኣሕዋት ከመይ ጌርካ 
ትከናከኖም? ወይስ ሕማቕ ዖረባታት እንዲ ተዙረብካ ትፈርድም?  

መጠቓሇሉ ሓሳብ 

ሕሌናና መሳርሒ ነቲ ካብ ኣምሊኽ ዛተዋህበና መንፈስ እዩ። እዘ ሕሌና እዘ ዴማ ከም ናይ ኣምሊኽ 
ሓሳብ ናብ ፍቓዴ ኣምሊኽን ጽቡቕ ውሳኔታት ንኽመርሓና ክንጥቀመለ እምበር፣ ብኽሲ ተመሉኡ 
ካብ ናይ ኣምሊኽ ሓሳብ ከርሕቀና የብለን። ስሇዘ ነዘ ሕሌና እዘ ብቃሌ ኣምሊኽ ተመሉኡ ናብ 
ሓሳብ ኣምሊኽ ንኽመርሓና ክንጥቀመለ ኣልና። 

እትጽናዔ ጥቕሲ 

“… ነፍሲ ወከፍና፣ ንብጻዩ ምእንቲ ኺሃንጾ፣ ብሰናይ ነገር ባህ የብል።” ሮሜ 15፣3 
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ካሌኣይ ትምህርቲ፣ ሓሳብ ኣምሊኽ ምህሊው (ራእይ) 

ሰብ ሓሳብ ኣምሊኽ ኣልኒ ወይ ኣሇዎ እንብል እንታይ ምስ ዛህሌዎን ዛገብርን እዩ? ሓሳብ ኣምሊኽ 
ምህሊው ማሇት እንታይ ማሇት እዩ? ኣብ መጽሓፍ ቅደስና ብሕ ሳዔ ውደእ ሓሳብ ኣምሊኽ ወይ 
ዴማ ዖሌኣሇማዊ ምኽሪ ኣምሊኽ እንዲ ተባህሇ ተጠቂሱ ንረኽቦን ነንብቦን ኢና። ዲዊት ኣብ መዛሙሩ 
(መዛ 33፣11) ምኽሪ ኣምሊኽ ንዖሌኣሇም እዩ፣ ኢለ ተዙሪቡ ኣል። ጳውልስ’ውን ኣብ መሌእክቱ “ኩለ 
ምኽሪ ኣምሊኽ ነገርክኹም እምበር፣ ዖትረፍኩሌኩም የብሇይ” (ግብ 20፣26) በሇ። ስሇዘ እዘ ምኽሪ 
እዘ እግዘኣብሄር ቅዴሚ ምምስራት ዒሇም ዛመዯቦ ምኽርን ሓሳብን ዛተተሓሓዖን ዛተዙመዯን እዩ። 
እግዘኣብሄር ቕዴሚ ምምስራት ዒሇም ናቱ ዛኾነ ምኽሪ ንዯቂ ሰባትን ንፍጥረትን መዱቡ እዩ። እዘ 
ልሚ ኢኮነሚ ወይ ዴማ ኢኮነሚክስ እንዲ ተባህሇ ዛጥቀስ ዖል፣ ናይ ግሪኽ ቃሌ ማሇት ኢኮነምያ 
ዛብሌ ዛመጸ እዩ። ኢኮነምያ ማሇት ነቲ ዖልካ ነገር እተመሓዴረለን ኣብ ግቡእ መዒሊ እትውዔሇሇኡ 
መገዱ እዩ። እግዘኣብሄር ዴማ ናይ እዘ ኢኮነምያ ፈሊሚ እዩ፣ እቲ ብእግዘኣብሄር ዛገበሮ ኢኮነሚያ 
ንዒሇም ብዯቂ ሰባት ማሇት ብኣዲም ከመሓዴራን ክገዛኣን፣ ኣዲም ዴማ ምስ እግዘኣብሄር ጥቡቕ 
ሕብረት ክገብርን፣ ዛብሌ ምኽርን ሓሳን እዩ። ይኹን እምበር እቲ ናይ ኣምሊኽ ምኽሪ ብዖይ 
ምእዙዛን ውዴቀትን ዯቂ ሰባት ኣይተሳኽዏን። ስሇዘ እግዘኣብሄር ነዘ ምኽሪ እዘ ንምቕናዔን ንሰብ 
ዴማ ናብ ምኽሩ ንክመሌሶን ንወደ የሱስ ክርስቶስ ክሰድ ግዴን ኮኖ። እግዘኣብሄር ምስ ዯቂ ሰባት 
ዖሇዎ ሕብረትን ንወዱ ሰብ ዖሇዎ ፍቅርን ክስእኖን ብፍጹም ስሇ ዖይዯሌን ዴማ ንወደ በጃ ኩሊትና 
ሃቦ። 

ቀንዱ ሓሳብ 

ስሇዘ፣ እዘ እዩ ሓሳብ ኣምሊኽ እምበኣር፣ እዘ ሓሳብ ኣምሊኽ ኣልካ/ኪ’ድ? እቲ እግዘኣብሄር ንዒኻ 
ዛመዯቦ ሓሳብ እትፍጽመለ መገዴን ግብርን’ድ ትገብር ኣልኻ? እዘ ሕቶ እዘ ንምምሊስ ብምኽሪ 
እቲ እግዘኣብሄር ንርእስኻ ዖዲሇዎ ምኽሪ ሓሳብ ክትርዲእ ቅዴሚ ኩለ ነገር ከዴሌየካ እዩ። 
ምኽንያቱ ምኽሪ እግዘኣብሄር ነቶም ዘዯሌይዎን ዛፈሌጥዎን ስሇዛኮነ (መዛ 25፣14)፣ ምስጢር 
እግዘኣብሄር ዴማ ነቶም ዘፈርህዎ እዩ። ስሇዘ እዘ ምኽሪ’ዘ ክትርዲእን ክትትግብርን ንእግዘኣሄር 
ምፍሊጥ ቀንዱ ነገር እዩ። ኣብ ኤፌ 2፣10፤ ናይ መጀመርታ ሓሳብ እግዘኣብሄር፣ ፍጡራቱ ምንና 
እዩ። ብመሌኽዔ እግዘኣብሄር ዛተፈጠርና ነቲ ቅዴሚ ምምስራት ዒሇም ዛተመዯበሌና ነገር ኢና 
እንነብሮ ዖልና። ምፍጣርና እቲ ቀዲማይን ቀንዴን ሓሳብ እግዘኣብሄር እንፈሌጠለን ነቲ 
እግዘኣብሄር ዛሃበና ቀዲማይ ናይ ህይወት ዔሊማውን እንነብረለ መገዱ እዩ። ስሇዘ እቲ ምፍጣርና 
ቀዲማይ ናይ እግዘኣብሄር ሓሳብ ምኑ እንተፈሉጥና፣ ነቲ ኣምሊኽ ክንመሊሇሰለ ኢለ ቐዯም ዖዲሇዎ 
ሰናይ ግብሪ ዛኸውን፣ እተፈጠርና ኢና።  እምበኣር ካብዘ ብቀሉለ ኣብ ህይወትካ ክትርዴኦ 
እትኽእሌ ነገር እንተሃሌዩ፣ እግዘኣብሄር ቅዴመ ዖመናት ንኽብሩ ኽትከውን ከምዛፈጠረካን 
ብክርስቶስ ዴማ ንሰናይ ነገር ዛተዲልኻ እምበር ተረ ሰብ ዖይምንካ እዩ። እዘ ራእይ እዘ ኣብ ሌቢ 
ነፍሲ ወከፍና ክህለን ክንነብረለ ዛተዋህበና እዩ። 

ዘንበብ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ፦ 1 ጴጥ 1, ኤፌ 1 

ስሇዘ እቲ እግዘኣብሄር ዛፈጠረና ዒሊማን ምኽርን ኣብ ህይወትና ብክርስቶስ የሱስ ንዖዲሇወሌና ናይ 
ሰናይ ግብሪ ህይወት ክንነብር እዩ። ምፍጣርና ምኽሪ ኣምሊኽ እዩ፣ ምዴሓንና ዴማ ውደእ ምኽሪ 
ኣምሊኽ እዩ። በዘ ውደእ ምኽሪ ኣምሊኽ ዴማ እቲ ብክርስቶስ የሱስ ዛተዋህበና ናይ ኪዲን ህይወት 
ክንነብረለ እንኽእሌ ራእይ ናይ ህይወት ዖዴሌየና። ስሇዘ ጽማቕ ትሕዛቶ ከምዘ ዛስዔብ እዩ፣ 
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 ኣብ ምኽሪ ኣምሊኽ ኢና ተፈጢርና 
 ምስ ኣምሊኽ ሕብረት ክህሌወና ዉዴእ ምኽሪ ኣምሊኽ እዩ 
 ንምዴርን ኣብኣ ዖል ኩለ ክንገዛእን ከመሓዴርን፣ እግዘኣብሄር ነቲ ህያው ነፍሲ ዛገበሮ ሰብ 

ስሌጣን ሂብዎ እዩ 
 ሽሕ እ ሰብ ምስ ኣምሊኽ ዛነበሮ ሕብረት እንተ ሓዯርጎ፣ እግዘኣብሄር ኣምሊኽ ግና ነዘ 

ሕብረት’ዘ ኣይሓዯጎን። ክርስቶስ የሱስ ዴማ ቦኽሪ ኹለ ከም ምኑ መጠን፣ ነቶም ቀዯም 
ርሑቃት ዛነበርና ብዯሙ ኣቕረበና 

 ብክርስቶስ ነቲ ናይ ዖሌኣሇም ሓሳብ ኣምሊኽ ሒዛና፣ ሰብ ራእይ ኮይንና ክንነብር ብክርስቶስ 
ዛተሓረና ኢና 

 እዘ ራእይ’ዘ ግና ነቶም ገዙእ ርእሶም ምስ ኣምሊኽ ብምቁራን ኣብ ፍጹም ሕብረት ምስ 
እግዘኣብሄር ክነብሩ ንዛዯሌዩ ጥራይ 

 ስሇዘ ነዘ ምኽሪ ኣምሊኽ ኣሇሉና ናብቲ እግዘኣብሄር ዛሓንጸጸሌና ክንበጽሕ፣ ሰብ ራእይ 
ክንከውን የዴሌየና 

መዙተይ ሕቶታት 

1. ሓሳብ ኣምሊኽን ምኽሪ ኣምሊኽን ክብሃሌ እንከል ንዒኻ/ኺ እንታይ ማሇት እዩ? 
2. ካብ ሓሳብ ኣምሊኽ ወጺካ/ኪ ዛነበርካለ/ክለ ህይወት ትዛኽሮ’ድ? ብከመይ ካብ ሓሳብ ኣምሊኽ 

ወጺካ/ኪ? ስሇምንታይ? 
3. ኣብ ምስ ጎይታ ዛተመሊሇስካለ/ክለ ህይወት ንሓሳብ እግዘኣብሄር ስሒተዮ ወይ ከይረኸብክዎ 

ከሲረዮ እትብሇለ/ሌለ እዋን ኣል’ድ? እንተሃሌዩ ብከመይ ወይ እንታይ ስሇዛኾንካ/ኪ 
ስሒትካዮ/ክዮ? ብከመይ ከተዏርዮ ኢካ/ኪ ወይ የዏሪካዮ? 

4. ኣብዙ ዯቂቅ’ዘኣ ኣብ ሓሳብ እግዘኣብሄር እትነብረለ መገዱ እንታይ እዩ? 
5. ኣብ ሓሳብ እግዘኣብሄር ዖይነብሩ ሰባትከ ከመይ ጌርካ ናብ ሓሳብ እግዘኣብሄር ተእትዎም  

መጠቓሇሉ 

ከም መጠቓሇሉ ህይወት ወዱ ሰብ ብምኽሪ ኣምሊኽ ዛተፈጥረት ኢያ፣ እዙ ህይወት እዘኣ ዴማ ብዖይ 
ራእይን ብዖይ ናይ ኣምሊኽ ምኽርን ዖይንነብራ ስሇ ዛኾንና፣ ህይወትና ዒውዯ ትግባረ ናይ 
እግዘኣብሄር ፍቃዴን ምኽርን እያ። ስሕተት ሰብ ሽሕ እ ካብ ናይ ኣምሊኽ ምኽሪ እንተ ኣርሓቀና፣ 
ሕጂ ኣብ ዛተሓዯሰ ናይ ኪዲን ናብራ ንነብር ከም ምህሊውና መጠን፣ ራእይና ሃሳብ እግዘኣብሄር 
እነተግብርን፣ ኣብ ምኽሩ እንመሊሇስን ክብኸውን ግዴን እዩ። ኣብ ቅለዔ ህይወትይ ምእንቲ ክንስረት 
ዴማ ክርስቶስ ኣብ ክንዲና በጃ ብምን፣ ነቲ ንሱ ዛኸፈሇሌና ዋጋ ከነስተዎል ይግብኣና። 

እትጽናዔ ጥቕሲ 

“ሳዔሪ ይነቕጽ፣ ዔምባባ ይቕምስሌ፣ ቃሌ እግዘኣብሄር ኣምሊኽና (ሓሳብ 
እግዘኣብሄር ኣምሊኽና/ ምኽሪ እግዘኣብሄር ኣምሊኽና)ግና ንዖሌ ኣሇም 
ይነብር።”ኢሳ 40፣8 
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ሳሌሳይ ትምህርቲ - ተማቓሉ ሓሳብ ኣምሊኽ 

መእተዊ 

ኣብ ዛሓሇፈ መእተዊ ትምህርትና፣ ሓሳብ ኣምሊኽ እንታይ’ዩ ዛብሌ ርኢና ነይርና። ሓሳብ ኣምሊኽ 
ዖሌኣሇማ’ውን ቕዴመ ፍጥረት ዛነበረን ምኑ፣ እግዘኣብሄር ዴማ ነዘ ሓሳብ እዘ ኣብ ሌቢ ኩሊትና 
ክህለ ከምዛዯሌዮን ተዙሪብና። ሓሳብ ኣምሊኽ ግና ብቐንደ መንነት ኣምሊኽ እዩ። መንነት ክንብሌ 
እንከልና፣ መግሇጺ፣ እንታይነትን ናይ ሓዯ ነገር እዩ። እንታይነት እግዘኣብሄር ዴማ፣ መንነትን መን 
ምኑ እግዘኣብሄር ዛገሌጽን እዩ። ነዘ መንነት እዘ ዴማ እግዘኣብሄር ኣብ ሌዔሉ ዯቂ ሰባት ክህለ 
እዩ ዛዯሌዮ፣ ምኽንያቱ ከምቲ ኣብ (ፊሉ 2፣5) “እቲ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ዛነበረ ሓሳብ 
ኣባኻትኹም’ውን ይሃለ፣…” ዛብሇ፣ እዘ ኣብ የሱስ ክርስቶስ ዛነበረ ሓሳብ ኣብ ሌዔሉ ኩሊትና ክህለ 
እዩ ተዯዩ። ኣብ ዒሇም ልሚ ሰብ ንኹለ ክመሌኽ፣ ክገዛእን ምስ ጸዒረ እዩ፣ ዋሊ’ውን ኣመንቲ ነዘ 
ናይ ዒሇም ኣተሓሳስባን ኣካይዲን ነገራት ኣብ ምምሌኽ እንዲ ተመጣጠሩ እዮም። ኮይኑ ግና፣ ሓሳብ 
እግዘኣብሄር፣ ተማቐሌቲ ኣምሊኻዊ ሓሳብ (ፊሉ 2፣5)፣ ኣምሊኽዊ ሓይሉ (2ጴጥ 1፣3)፣ ኣምሊኻዊ 
ባህርይ (2ጴጥ 1፣4) ክንኸውንን ኣብ ጎዯና ክርስቶስ የሱስ ክንመሊሇስን እዩ፣ ኮይኑ ግና ካብዘ ጎዯና 
ክትወጽእን ኣብ ጎዯና ራእይ ዖይብለ ክትከይዴን ዛከኣሌ እዩ። ካብዘ ናይ ዒሇም ሓሸውየን ራእይ 
ዖይብለ ጎዯና ወጺእና ኣብ ዔሊማ ህይወት ክንመሊሇስ ዛተጸዋዔና ኢና። ኣማኒ በዒሌ ራእይ 
እንተኾይኑ፣ ናይ ኣምሊኽ ሓሳብ ዖሇዎን ኣብ ሓሳብ እግዘኣብሄር ዛመሊሇስን እዩ።  

ቀንዱ ሓሳብ 

ልሚ ሰባት ኣብ ናይ ህይወት ሓሸውይ እዩም ዛነብሩ ዖሇዉ፣ ንስሇ ምንባር ኢሌካ ክትነብር ብዖይ 
ራእይ ክትመሊሇስ ትኽእሌ ኢካ። ከም ካሌኦት ሰባት ተንሲእካ በሉዔካ ሰቲካ፣ ካሌኦት ከም ዛነብርዎ 
ክትነብር ትክእሌ ኢካ፣ መጽሓፍ ቅደስ ግና ኣህዙብ ከምዛመሊሇስዎ ኣይትመሊሇሱ፣ (ኤፌ 4፣17) 
“ከምቲ ኣህዙብ ብናይ ከንቱ ሓሳቦም ዘመሊሇሱ ኸይትመሊሇሱ” ይብሌ። ክንዮ ናይ ስጋ ሓሳብ 
ምሕሳብ፣ ሓሳብ ኣምሊኽ እዩ፣ ምኽንያቱ ልሚ ኣብ ዒሇም ዖል ሰብ ዛሓስቦ ሓሳብ እንዲ ሓሰብካ እንተ 
ሃሉካ ካብ ከንቱ ሓሳብ ኣይወጻእኻን ዖልኻ። ራእይ ዖሇዎ ሰብ ግና ካብ ናይ ገዙእ ርእሱ ሓሳብ 
ወጺኡ፣ ናይ ክርስቶስ ሓሳብ ሒ እዩ ዛመሊሇስ። ሓሳብ ክርስቶስ የሱስ ግና እንታይ እዩ ነይሩ? እዘ 
ኣብ ትግርኛ መጽሓፍ ቅደስና “ሓሳብ” ተባሂለ ተገሉጹ ዖል ኣብ ካሌእ ትርጉም “ኣእምሮ ክርስቶስ 
ይሃሌኩም” እዩ ዛብሌ። ኣእምሮ ክርስቶስ ምህሊው በዒሌ ራእይ ምንካን ካብ ከንቱ ሓሳብ ወጺእካ 
ሰማያዊ ሓሳብ ከም ዖልካ ዖርኢ እዩ። ጳውልስ ንሰብ ፊሉጲ ዛሓቶም ዖል ሕቶታት ልሚ’ውን 
ንዒታትና ኣገዲሲ እዩ። ኣሕዋተይ እስኪ በዘ ሓሳብ ንሓዴሕዴኩም ሕሰቡን ተዖራረቡ። ክርስቶስ 
እንታይ ዒይነት ሓሳብ (ኣቲቱዴ) እዩ ነይርዎ? እንታይ ዒይነት ባህሪን ጠባይን እዩ ንካሌኦት ገሉጹ? 
ጋይ ኪንግ ዛብሃሌ ናይ ኣምሊኽ ሰብ ኣእምሮ ክርስቶስ ከምዘ ብምባሌ ገሉጽዎ: (1) ንርእሰይ ወይ 
ንዒይ ይጥዒመኒ ዖይብሌ ኣእምሮ; (2) መስዋእትነት ዖሇዎ ኣእምሮ; (3) ኣገሌጋሉ ኣእምሮን ብምባሌ 
ገሉጽዎ። ልሚ ሓወይ ሓብተይ እዘ ኣእምሮ እዘ ኣልና’ድ? ሰብ ራእይ ኣልኒ እንተዯኣ ኢለ ሓሳብ 
ክርስቶስን ኣእምሮ ክርስቶስን ክህሌወና ግዴን እዩ፣ ምኽንያቱ ራእይ ተሰኪምካ ንርእሰይ ይጥዒመኒ፣ 
ናይ ካሌኦት ባዔለ ይፈሌጥ እንተ ኢሌካ ሓሳብ ክርስቶስ ብፍጹም የብሌካን (ሮሜ 15፣1-3)። ንዒይ 
ጥራይ፣ ንስጋካ ጥራይ፣ ንስጋካ ዖይትስውእን እንተኾንካ፣ ሓሳብን ኣእምሮን ክርስቶስ የብሌካን፣ ከም 
ምስ ንፋስ እትጎይይ ዴማ ኢካ። እዘ ሓሳብ ኣምሊኽ ዛሓስብ፣ ርሑቕ ንሊዔሉ ዛጥምትን ምስ ኣምሊኽ 
ሕብረት ዖሇዎን እዩ። 

ዘንበብ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ፦ ፊሉ 2፣5-8, ፊሉ 3፣18-20 
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ንኣምሊኽ ዖስምር ሰብ፣ ሓሳብ ኣምሊኽ ዖሇዎ፣ ነቲ ዛሓይሽ ዛምርምርን እዩ። ከምቲ ተማቐሌቲ 
ባህርይ፣ ሓይሌን ሓሳብን ኣምሊኽ ዛኾንና፣ ነቲ ዛሓይሽ ነገር ጥራይ ክንምርምር እዩ ዖልና። 
ተማቐሌቲ ኣምሊኻዊ ሓሳብ ዛኾኑ ዴማ በዒሌ ራእይን መማቕሌቲ ናይ ሓሳብ ኣምሊኽ እዩ። ጽማቝ 
ትሓዛቶ እዘ ትምህርትና ዴማ፦ 

 መገዴን ሓሳብን ዒሇም፣ ኣርሒቁ ካብ ኣፍንጫ ዖየሕስብን ከንቱን እዩ፣ ክርስትያን ሓሳብ 
ኣምሊኽ ዖሇዎ፣ ከም ምኑ መጠን በዘ መገዱ ዒሇም ፍጹም ክመሊሇስን ክሓስቦን የብለን 

 ካብቲ ዒሇምን ኣብኣ ዖልን ሓሳብ እንተወጺና፣ ብኣምሊኻዊ ሓሳብ ክንመሊሇስ ቀሉሌን ናይ 
ኣምሊኽ ባህርን ራእይን ክህሌወና ዖክእሌን መገዱ እዩ። 

 ዛሓይሽ እንዲ መርመርና ከም ዯቂ ብርሃን፣ ካብ ከንቱ ሓሳብ ኣህዙብ ወጺእና ራእይ 
እግዘኣብሄር እነተገብር ክንከውን ኣልና 

 ነቲ ኣብ ዒሇም ዖል ኩለ ከም ከንቱ ቆጺርካ፣ ብፍሌጠት ክርስቶስ ምዔባይን ምንባርን 
 ነቲ ጀሚርናዮ ዖልና ጉያ ንምፍጻም፣ ብሓሳብ ኣምሊኽ ምንባርን ኣብኡ ምጽናዔን 
 ሃገርና ኣብ ሰማያት፣ ሰንዯቕ ዒሊማና ዴማ ክርስቶስ ምኑ ፈሉጥና፣ በዘ ክርስቶሳዊ መገዱ 

እዘ ምንባርን ምምሌሊስን 

ሕቶታት 

1. ተማቓሉ ኣምሊኻዊ ሓሳብ፣ ሓይሌን ባህርን ምንካ ሓሲብካ/ኪ’ድ ትፈሌጥ? እንተ ሓሲብካ/ኪ 
እንታይ እዩ ሓሳብ፣ ሓይሉ፣ ባህሪ ኣምሊኽ? 

2. ኣብ ኤፌ 4፣17 “ከምቲ ኣህዙብ ብናይ ከንቱ ሓሳቦም ዘመሊሇስዎ ኸይትመሊሇሱ” ይብሌ፣ ናይ 
ኣህዙብ ከንቱ ሓሳብ እንታይ እዩ? ከምቲ ኣህዙብ ዛሓስብዎ ሓሲብካ/ኪ’ድ? 

3. ዘሓይሽ ምምርማር ሓሳብ ኣምሊኽ ምኑ ርኢና መጽሓፍ ቅደስ ዛሓይሽ ዛብል እንታይ 
እዩ? ኣብዙ ዖልኻያ/ኽያ እዋን ዘሓይሽ እትምርምሮ/ርዮ ምእንቲ ክጠቕሞም ንኣሕዋትካ/ኪ 
ኣኻፍልም? 

4. ኣእምሮ ክርስቶስ እንታይ እዩ? ካብ ናይ ገዙእ ርእስኻ/ኺ ወጻኢ ትሓስብ/ቢ’ድ? ኣገሌጋሉ 
ኣእምሮ ኣልኻ/ኺ’ድ? ከመይ? 

5. ራእይ ብሓሳብ ኣምሊኽ እንታይ ምኑ እንተ ተረዱኣካ/ኪ ሕጂን ካብ ሕጅን እንታይ 
ክትገብር ትሓስብ/ቢ? 

መጠቓሇሉ 

ተማቓሉ ሓሳብ ኣምሊኽ ዛኾነ ሰብ ንኣምሊኽ ዚሐጉስ እንዲ መርመረ ዛመሊሇስ፣ ናይ ክርስቶስ ሓሳብ፣ 
ሓይሌን ባህርን ዖሇዎ፣ ካብ ናይ ገዙእ ርእሱ ጥቕምን ረብሓን ዛወጸ ኣምሊኻዊ ኣጀንዲ ዛሓዖ እዩ። 
በታ ክርስቶስ የሱስ ዛኸዯሊ ጎዯና እዩ ዛኸይዴ፣ ብሓቂ ንኣምሊኽ ሓቒ ይስዔብ፣ ሓይሉ ኣምሊኽ ጥራይ 
ዘብህግን ንኣምሊኽ ዛስዔብን እዩ (ኤፌ 5፣1)። ኣምሊኽ ዴማ ነቶም ከምዘ ዛሌቦም ይሕጎሰልም ራእይ 
እግዘኣብሄር ስሇዖፈጸሙ ዴማ ይዒግበልምን፣ ስሇዘ ከም ፍቑራት ውለዴ፣ ሰዒብቲ ኣምሊኽ ኩኑ 
ከምዛብሌ፣ ነዘ ጎይታ እዘ በዘ ራእይ እዘ ንስዒብ። 

እትጽናዔ ጥቕሲ 

“ዯጊም ከም ፍቁራት ዉለዴ ሰዒብቲ ኣምሊኽ ኩኑ።” ኤፌ 5፣1 
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ራብዒይ ትምህርቲ - ካብ ኣምሊኽ ሓሳብ ምቕባሌ 

እግዘኣብሄር ኣምሊኽ ምንጪ ኹለ ሰናይ እዩ። ቃለ ዴማ ነዘ ኣረጋጊጹ ይነግረና። ኣምሊኽ ካብ 
መጀመርታ ሰብ ክፈጥር እንኯል እቲ እንኮ መዯቡ ተማቓሉ ሰናይነት ናቱ ክኸውን እዩ። ሓሳብ 
ኣምሊኽ ኣብ ሌዔሉ ሰብ ኩለ ሳዔ ሰናይ እዩ። ኣምሊኽ ነቲ ከም ምስለን መሌክዐን ጌሩ ዛፈጠሮ ወዱ 
ሰብ ተማቓሉ ሓሳቡ ክገብሮ እኳ እንተ ዯሇየ ሰብ ግና ብሰንኪ ዔሌወት ሓጢኣት ካብ ሓሳብን ምኽሪ 
ኣምሊኽን ሪሒቑ፣ ግና ብጐይታና የሱስ ክርስቶስ እዘ ሓሳብ እዘ ኣብ ሌዔሉ እቶም ፍቑራቱ ክሓዴር 
ፈቒደ ኣል። ሓሳብ ኣምሊኽ ኣዘዩ ዒሚቕ ዖይተመርማሪ እዩ (ሮሜ 11፣33-36)። ይኹን እምበር 
ነፍሲ ወከፍ ሰዒቢ ኣማኒ ክርስቶስ ኣምሊኻዊ ሓሳብ ክቕበሌ ናይ ግዴን እዩ። ሓሳብ ኣምሊክ ንኹለ 
ብማዔረ ይኹን እምበር ምስ ኣምሊኽ ሕብረት ከይገበርካ ተማቓሉ እዘ ክርስቶሳዊ ሓሳብ ክትከውን 
ኣይከኣሌን እዩ። (ኢሳ 28፣29, ሮሜ 16፣24-26) ኣምሊኽ እቲ ኣቦ ጥበብን ምኽርን ወትሩ ተማቓሉቲ 
ሓሳቡ ክንከውን እሞ ኣብ ፍቓደ ጸኒዔና ብዴላት ክንመሊሇስ ይዯሌየና። ኣብዙ ምዴሪ ዛነብር ኩለ 
ንዛገብሮ ዖበሇ ስርሓት ካብ ኣምሊኽ ብዛተዋህቦ ጥበብ ካብ ዒመሞ ንሕና ክርስትያናት ዯኣ ከመይ 
ኣዘና ካብኡ ጥበብ ክንቕበሌ ዖይዴሌየና። 

ቀንዱ ሓሳብ 

ክርስቶሳዊ ሓሳብ ብሃውሪ ስቕ ኢለ፣ ወይ ደብ ኢለ ዛወዴቕ ወይ ዛመጽእ ኣይኯነን። ምኽሪ 
ኣምሊኽ ካብ ጸጋ ኣምሊኽ ዛተሊዔሇ ዛርከብ እዩ። ነቲ ኣምሊኽ ኣብ ሌብና ዖቐመጦ ሓሳብ ምኽሪ 
ኣምሊኽ ኢሌና ኢና እንጽውዕ። ብሕ እዋን ብምኽሪ ገዙእ ርእስና እናተመሊሇስና ኣብ ፍቓዴ ገዙእ 
ርእስና ዛወዯቕናለ እዋን ሒዯት ኣይኯነን። ንኣብነት እቲ ኣብ ቀዲማይ ነገስት ምዔራፍ 13 ዖል 
ነቢዪ ካብ ኣምሊኽ ንንጉስ የሮብዒም ከጥንቕቕ ተሊኢኹ ኣምሊኽ መሌእኽቱ ኣብጺሑ በታ ዖመጻ 
መንገዱ ክምሇስ ነጊርዎ። እዘ ነቢዪ ነዘ ሓሳብ ወይ ምኽሪ ኣምሊኽ ተቐቢለ ከም ዛተባህል ጌሩ 
ንዔዴመ ንጉስ እኳ ሸሇሌ ኢለ ዲሕራይ ግና ብሓሳብ ኣምሊኽ ዛመስሌ ትንቢት ኣረጊት ነቢይ 
ተታሉለ ካብ ምኽሪ ኣምሊኽ ዖንቢለ፣ መወዲእቱኡ ዴማ ጹቡቕ ኣይኯነን። ካብ ኣምሊኽ ሓሳብ 
ምቕባሌ ሰናይ እዩ ነቲ ዛተቐበሌካዮ ምኽሪ ኣምሊኽ ምንባር ከኣ እቲ ዛበሇጸ እዩ። ክርስትና ከም 
ቃሕታ ሌብኻ ዛኽየድ ናብራ ዖይኯነስ ሓሳብ ኣምሊኽ ተቐቢሌካ ብሓሳብ ኣምሊኽ እትነብሮ ናብራ 
እዩ። ነዘ’ዩ ሃዋርያ ጳውልስ ከምኡ ክኸውን ከም ዖይብልም ሚዑዴዎም (ሮሜ 12፣16-18 
ኣንብብዎ)። ኣብ ሓሳብ ኣምሊኽ ክንበር ወትሩ ንኣምሊኽ ዛናፍቕ ሌቢ ክህሌወና ካብ ኣምሊኽ ወትሩ 
ጸጋ ክንሓትት ይግባኣና። ጸጋ እዩ ንሓሳብ ኣምሊኽ ክንርዴኦ ዛገብረና። በዘ ጸጋ እዘ ክንዒቢ ዴማ 
እዩ ፍቓዴ ኣምሊኽ (ሮሜ 15፣5-6)፣ ኣብዘ ትምህርቲ ከመይ ጌርና ሓሳብ ኣምሊኽ ክንቅበሌ እንኽእሌ 
ዛብሌ ክንርኢ ኢና። 

ዘንበብ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ፦ መዛ 25፣12-14, መዛ 139, ኤር 29፣11 

ሓሳብ ኣምሊኽ እንተ ዯኣ ፈሉጥና እሞ ዴማ ነቲ ዛፈሇጥናዮ ሓሳብ ኣምሊኽ ክነብረለ ሌብና ብጸጋ 
ኣምሊኽ እንተ ኣዲሉና ምስ ሓሳቡ ብምሌኣት ክንቃነ ንኽእሌ። ነቲ ዛፈሇጥናዮን ዛተረዲእናዮን ሓሳቡ 
ክነብረለ ፍቓዯኛታት እንተ ዖይኯይና ግና ነፍስና ዔረፍቲ ኣይረክብን። ነዘ ኢና ሓሳብ ኣምሊኽ 
ብግዱ ንቅበሌ ዖዴሌየና። እዖን ኣብ ሊዔሉ ዛዖርዖርናየን ጥቕስታት ትሕዛትኦን ከምዘ ዛስዔብ እዩ። 

 እግዘኣብሄር ኣምሊኽ ንዯቁ መንገደ ክምህሮም ይዯሉ 
 ሓሳብ ኣምሊኽ ነቶም ዛፈርህዎ ጥራይ እዩ። 
 ሓሳብ ኣምሊኽ ሰናይን ሙለእን መፈጸምታን ተስፋን ዖሇዎን እዩ። 
 እግዘኣብሄር ኣምሊኽ ኣብ ፉጹም ፍሌጠት እዩ ዖል፣ ካብኡ ዛሰወር ምንም ነገር የልን 
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 ኣምሊኽ ንነፍሲ ወከፍና ጽቡቕ ጌሩ እዩ ዛፈሌጠና፣ ነዘ እዩ ሓሳቡ ብጅምሊ ዖይኯነስ ብግሌና 
ክንፈሌጥ ዛዯሌየና። 

 ምኽሪ ኣምሊኽ ንዛተወሰኑ ኣመንቲ ዖይኯነስ ንኹሊትና ብማዔረ ዛምሇከት እዩ፣ ኣብ ሌዔሉ 
ነፍሲ ወከፍና ዴማ ምኽሪ ኣሇዎ። 

 ንኣምሊኽ ምስ እንናፍቕ ኣምሊኽ ዴማ ንህይወትና ሙለእ ዖሳሉ ምኽሩን ሓሳቡን ይህበና። 
 ሓሳብ ኣምሊኽ ክንቅበሌ ኣልና ከምይሲ ብዖይ ሓሳብ ኣምሊኽ ምንባር ስሇ ዖይከኣሌ። 

 

ሕቶታት 

1. ሰብ ከመይ ኣቢለ እዩ ተማቓሉ ሓሳብ ኣምሊኽ ዛኸውን? 
2. ኣብ ህይወቱ ሓሳብ ኣምሊኽ ተቐቢለ ዛፈጸመ ሰብ መን ትፈሌጡ? 
3. ኣምሊኽ ብውሌቕካ ከም ዛፈሌጠካ ይርዴኣካ ወይ ይስምዒኻ’ድ? ብኸመይ ተረጋግጽ? 
4. እቲ ኣምሊኽ ንህይወትካ ዛመዯበሌካ ምኽሩ ብንጹር ትፈሌጦ‘ድ? 

መጠቓሇሉ 

ሰብን እንስሳን ዛፈሌዮም ብሕ ነገር እኳ እንተ ሃሇዎ ካብቲ ሓዯን ቐንዴን ግና፣ ሰብ ሓሳብ ኣምሊኽ 
ንኽፈሌጥ እዩ ተፈጢሩ፣ ኣምሊኽ ዴማ ምኽሩ ዖፍሌጦ ንሰብ ጥራይ እዩ። ኣብ መጽሓፍ ቅደስና 
ሓሳብ ኣምሊኽ ዛፈሇጡ ሰባት ብሓት እዮም ካብኣቶም ከም እኒ ሙሴ፣  ዲዊት፣ ሃዋርያ ጴጥሮስን 
ጳውልስን ይርከቦም። ንነፍሲ ወከፎም በብግልም እዩ ሓሳቡ ገሉጹ ኣፍሉጥዎም። ነቲ ዛፈሇጦዎ 
ሓሳብ ኣምሊኽ ዴማ ኣሜን ኢልም ተቐቢል፣ ምስ ኣብ ህይወቶም እኳ ፍጻሜ ረኺቡ። ኣብዘ ዖልናዮ 
እዋን እንተኮነ’ውን ብሓት ሓሳብ ኣምሊኽ ፈሉጦም ብእኡ ዛመሊሇሱ ዖሇዎ ናይ ኣምሊኽ ባሮት 
ኣሇዉ። ምስ ኣምሊኽ ጥቡቕ ምሕዛነትን ውሌቃዊ ርክብን እንተ ኣማዔቢሌና ጥራይ ኢና ሓሳብ 
ኣምሊኽ ክህሌወና ዛክእሌ። ነዘ ኢና ኩለ እዋን ኣብ ኩለ ቦታ ምስኡ ጥቡቕ ሕብረት ክህሌወና 
ዛግባእን ዖዴሌየናን። እምበር እቲ ግሩም ሓሳቡ ክንፈሌጥ ከም ኣሳፍ ክፍሉ ርስተይን ዔጻይን ንስኻ 
ኢኻ ኢሌና ሕብረትና ምስኡ ነረጋግጽ። 

እትጽናዔ ጥቕሲ 

“ንእግዘኣብሄር ዘፈርሆ መን እዩ? ንእኡ እታ ዛሓረያ መገዱ ኺምህሮ እዩ።”  መዛ 25፣12 
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ሓምሻይ ትምህርቲ - ንሓሳብ ኣምሊኽ ምንባር  

መእተዊ 

ሓሳብ ኣምሊኽ ክንፈሌጥ ስሇ ዖልና ጥራይ ኣይኯናን ንፈሌጥ እንታይ ዴኣ መታን ክነብረለ እሞ 
ብእኡ ተቐይዴና ክንመሊሇስ ኢና፣ ንምኽሪ ኣምሊኽ እንስተውዔል። ቃሌ ኣምሊኽ ኣብ (ያእ 1፣ 22) 
“ገበርቲ ቓሌ እምበር ርእስኹም እናጠበርኩም ሰማዔቲ ጥራይ ኣይትኹኑ” ዘብል፣ ሓሳብ ኣምሊኽ 
ምፍሊጥና ጥራይ ኣኻሉ ኣይኯነን። ሓሳብ ኣምሊኽ ምፍሊጥና ጥራይ መንፈሳውያን ኣይገብረናን እዩ። 
ሓሳብ ኣምሊኽ ሰናይን ግሩምን ምኑ ጠቓሚና እምበር ጐዲኢና ከም ዖይኯነ ተማሂርና ኣልና። 
ኣምሊኽ ግና ኣብ ፍሌጠት ጥራይ ክነብር ዖይኯነ ዛዯሌየናስ ክንስጉም ናብ ፍጻሜ ኣቢሌና ክንሓሌፍ 
እዩ ዛዯሌየና። ምስ ኣምሊኽ ተግባራዊ ዛነ ሕብረት እዩ ክህሌወና ዛግባእ። ሃዋርያ ጳውልስ ነዘ 
እዩ፣ ናብ ሓዯ ዯረጃ ዔቤት ክንሓሌፍ ኣልና ኢለ ዛምዔዯና “እምብኣርሲ ፍጹማት ዖበሌና ዀሌና 
እዘ ንሕሰብ ብገሇ ነገር ሓሳብኩም ንበይኑ እንተ ኾይኑ ዴማ፣ ንእኡውን ኣምሊኽ ኪገሌጸሌኩም እዩ። 
እዘ ጥራይ፣ በቲ ዛበጻሕናዮ መጠን ብሓዯ መገዱ ንመሊሇስ።” (ፊሉ 3፣15-16)። ብመጠን እቲ 
ዛፈሇጥናዮ ሓሳብ ኣምሊኽ ምምሌሊስ ምስ እንጅምር በዘ ኣቢሌና ዴማ ናብ ፍጻሜ ገጽና ክንስጉም 
ንጅምር። ኣምሊኽ ክንዮ እቲ ዛፈሇጥናዮ ሓሳቡ ክንከይዴ ኣይዯሌየናን እዩ። ፍቓዴ ኣምሊኽ ዛፍሇጥ 
ንሓሳብ ፈሌጥካ ኣብ ሓሳቡ ብምንባር እምበር ናብ ዖይተዯሌየ መንፈሳውነት ዛመስሌ ሃተውተው 
ምእታው ኣይኯነን። ካባኻ ንሊዔሉ ንሓሳብ ኣምሊኽ ክፈሌጠሌካ ዛኽእሌ ሰብ የልን፣ ነቲ ዛፈሇጥካዮ 
ሓሳብ ኣምሊኽ እትነብረለ ንስኻ እምበር ካሌእ ዖይምኻኑ ምፍሊጥ መንፈሳውነት እዩ። 

ቀንዱ ሓሳብ 

ናይ ኣምሊኽ ሓሳብ ሰናይን ግሩምን ምኑ ንፈሌጥ ኢና። እዘ ፍሌጠት ጥራይ ግና ንሰናይነት 
ኣምሊኽ ኣብ ህይወትና ክንሇማመድ የኽእሇና እዩ ማሇት ኣይኯነን። ብመጠን ንሓሳብ ኣምሊኽ 
ዛተኣዖዛናዮ እዩ፣ ሰናይነቱ ነስተማቕሮ። ኣብ ዛሓሇፈ ትምህርትና እውን ንሓሳብ ኣምሊኽ ፈሉጥና 
ዖይንነብሮ እንተ ይና ትርጉም ከም ዖይብለ ሪኢና ኔርና። ብፍሊይ እታ ትጽናዔ ጥቕስና 
“ንእግዘኣብሄር ዘፈርሆ መን እዩ? ንእኡ እታ ዛሓረያ መገዱ ኺምህሮ እዩ።”  መዛ 25፣12፣ እንተ 
ኣስተውዑሌናሊ እቲ ንኣምሊኽ ዛፈርሆ ጥራይ እዩ ሓሳብ ኣምሊኽ ዛፈሌጥ ንሰናይንት ኣምሊኽ 
ዛሇማመዴ። ኣብ መንጐ ምፍሊጥን ምንባርን ዖል ፍሌሌይ ዒቢ እዩ። ንኣብነት ንጉስ ሳኦሌ ንውሰዴ 
እዘ ንጉስ እዘ መስዋእቲ ዖዔርጉ ካህናት ምኖም ይፈሌጥ እዩ። እንተ ነ ነቲ ዛፈሇጦ ምኽሪ 
ኣምሊኽ ብናይ ዴፍኢት ኩነታዊ ጸቕጢ ክጥሕሶ ኸል ንርእዮ፣ ዋጋ ዒስቡ ዴማ ረኺቡ። ንሕና ዴማ 
ሓሳብ ኣምሊኽ ንፈሌጥ ንኸውን ግና ኣብቲ ዖይጥዔም ዛመስሌ እዋን ንሓሳብ ኣምሊኽ ጨቢጥና 
ክነብረለ ዖልና ተኽእሌ ክንዯይ እዩ? ነዘ ኢና ንሌብና ክንሓቶ ዖልና። ጸሓፊ ናይ እብራውያን “ሓዯ 
እኳ ናይ ዖይምእዙዛ ባህሪ ወሲደ ከይወዴቕ ናብታ ዔረፍቲ እቲኣ ኽንኣቱ ንጋዯሌ” (እብ 4፣11) ኣብ 
ክርስትናና እምነትና ብፍረ ጽዴቂ ዖይረጋገጽ እንተ ይኑ ትርጉም የብለን። ክርስትና ክንዮ 
ንጥፈታት ናብራ ምኑ ኣይንስሓቶ። እምብኣር ኣብዘ ትምህርቲ እዘ ብዙዔባ እዘ ጉዲይ እዘ 
ክንመሃር ኢና። በዘ ኣቢሌና ዴማ ንሓሳብ ኣምሊኽ ኣብ ህይወትና ክሳብ ክንዯይ ከም 
ዛተሇማመዴናዮ ክንፍትሽ ኢና። 

ዘንበብ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ፦  እብ 2,3,4, 

ካብ ኣምሊኽ ሓሳብ ምቕባሌና ጥራይ ኣኻሉ ኣይኯነን። ነቲ ዛተቐበሌናዮን ዛፈሇጥናዮን ምኽሪ 
ኣምሊኽ ናይ እምነት ግብረ መሌሲ ሂብና ክንመሊሇሰለ ኣልና። እዘ መንገዱ እዩ ናብ ጐዯና 
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በረኸትን ዒወትን ዖምሊሌሰና። እዖን ምዔራፋት እዘኣተን ብዙዔባ ምእዙዛ እየን ዛምህራና። ጽማቕ 
ትሕዛቶኣን ዴማ እዘ እዩ። 

 ናብ ሓሳብ ኣምሊኽ ኣዘና ከነቕሌብ ይግባኣና። 
 ዖይምእዙዛ ናብ ፍርዱ ገጹ ይመርሓና 
 ጐይታና የሱስ ነቲ ዛመጸለ ኣምሊኻዊ ዔሊማ ንኽፍጽም ዋጋ ከፊሉ ተኣዘዛዎ 
 ተማቓሌቲ ሃብቲ ክርስቶስ ንምን ብተኣማነት ናብቲ ሉቀ ካህና የሱስ ነቕሌብ 
 ናብ ዔረፍቲ ዛኣቱ እንኯ መንገዱ ምእዙዛ እዩ። 
 ዖይምእማና ነቲ ሓሳብ ኣምሊክ ከይፍጸም ይዒግቶ 
 ንሓሳብ ኣምሊኽ ክንፍጽም እምነቶና ዴማ ጽኑዔ ክኸውን ኣብ ምኽሪ ኣምሊኽ ክነብር ኣብ 

ዛፋን መስቀለ ወትሩ ንቕረብ።  

ሕቶታት 

1. ሓሳብ ኣምሊኽ ምፍሊጥ ጥራይ ዖይኯነስ ምእዙዛ እዩ ኣገዲሲ ክንብሌ እንኯልና እንታይ 
ማሇትና እዩ? 

2. ምሌክት ንፍቓዴ ኣምሊኽ ዛእዖዛ ሰብ እንታይ እዩ? ኣ ህይወትካ/ኪ እንታይ ምሌኽት 
ትሪኢ? 

3. ንፍቓዴ ኣምሊኽ ክሳብ ክንዯይ ተኣዘዖ ይነብር ኣሇኹ ትብሌ? 
4. ኣብ መንጐ እምነትን ምእዙዛን ዖል ምትሕሓዛ እንታይ እዩ? 
5. ኣብ ህይወትካ ዖይተኣዖዛካለ ኣጋጣሚታት እንታይ ሳዔቤን ረኺብካ? 
6. ሕጂ በዘ ዛተማሃርናዮ መሰረት ውሳኔኻ እንታይ እዩ? 

መጠቓሇሉ 

ሓሳብ ኣምሊኽ ከይፈሇጥካ ክትእዖዛ ኣይትኽእሌን ኢኻ። ሓሳብ ኣምሊኽ ፈሉጥካ ማሇት ግና ወዱእካ 
ማሇት ኣይኯነን። ምኽንያቱ ከምቲ ዛተማህርናዮም ምፍሊጥ ብዖይ ግብረ መሌሲ ትርጉም ስሇ 
ዖይብለ። ኣምሊኽ ብዖይ ፍረ ክንከውን ፈጺሙ ኣይዯሌየናን እዩ። ፍረ ዖይንፈሪ እንተ ኣልና ይና 
ምስ ኣምሊኽ ዖልና ርክብ ኣብ ገሇ ተበሊሹ ከም ዖል ምሌክት እዩ። ከምቲ ዲዊት ዛበል ንህይወትና 
መንፈስ ቅደስ ወትሩ ክፍትሻን ክምርምራን ንሕተቶ። እምነት ብዖይ ግብሪ ምውቲ እያ። እምነት 
ኣልኒ ንብሌ እንተ ይና ብግብሪ ኢና እንርኣያ። ካብቶም ናይ ዖይምእዙዛ ባህሪ ወሲድም ኣብ 
መገዱ ዛጠፍኡ ሰባት ከይንኸውን ንጠንቐቕ” 

እትጽናዔ ጥቕሲ  

“ዯጊም ብዖይ ሓጢኣትሲ፣ ብኹለ ኸምዘ ኸማና እተፈተነ እዩ እምበር፣ 
ብዴኻምና ኺዴንግጸሌና ዖይኽእሌ ሉቀ ኻህናት የብሌናን እሞ፣ 
ብሰማያት ዛሐሇፈ ዒብዪ ሉቀ ኻህናት፣ የሱስ ወዱ ኣምሊኽ ካብ 
ዘህሌወና፣ ምእማንና ነጽንዔ። 16- ስሇዘ ምሕረት ምእንቲ ኽንቅበሌ፣ 
ብጊዚ ጸበባውን ንረዱኤትና ዘኸውን ጸጋ ኽንረክብ፣ ብትብዒት ናብ ዛፋን 
ጸጋ ንቕረብ።” እብ 4፣14፣15- 
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ሻዴሻይ ትምህርቲ - ኣብ ናብራናን መጻኢናን 

መእተዊ 

ሰብ ንገዙእ ህይወቱ ዛመርሕ ፍጡር እዩ፣ ይኹን እምበር ኣብ ውሽጢ ህይወቱ ዛተፈሊሇየ ፍቓዲት 
ዖሇዎ ዴማ እዩ። ፍቓዴ፣ ናይ ገዙእ ርእስካ ውሳኔ እንዲ ወሰንካ እትነብሮ፣ ዖኽይዯካን ዖዋጽኣካን 
እትገብረለ ብኣምሊኽ ዛተዋህበና ውህብቶ እዩ። ኣብ ሌቢ ሰብ ክሌተ ዒይነት ፍቓዲት ኣሇዉ፣ ሰናይ 
ፍቓዴን ፍቓዴ ስጋን። ኣብ ዒሇም ዖል ኩለ ሰናይ ናይ ምግባር ክቱር ዴላት ኣሇዎ፣ ኮይኑ ግና ነዘ 
ሰናይ ናይ ምግባር ዴላቱ ክጽሞ ኣይከኣሇን። ካብዘ ተሊዑለ ዴማ ሃዋርያ ጳውልስ ሰናይ ምግባር 
ዴላት ኣልኒ ምግባሩ ግና ተሳኢኑኒ ዛበሇ፣ (ሮሜ 7፣21) ሰብ ነቲ ዖይዯሌዮ እከይ ይገብር ኣል። ኣብ 
ስጋ፣ ምስ ግብሪ ኣምሊኽን ምኽሪ ኣምሊኽ ዛቃሇስ ሰናይ ዖይፈቱ ነገር ኣልና፣ እዘ ዴማ ግብሪ ስጋ 
እዩ። ስሇዘ ሰብ ብፍጹም፣ ሰናይ ከይገብር፣ ኣብ ናይ ሰብ ስጋ ሰናይ ዛብሃሌ የሇን። እንዲ ዯሇየ እ 
ተሳኢንዎ፣ ክሌተ ተጋራጫዊ ነገራት እዩ፣ ትምኒት ናይ ሰናይ ምግባር ኣል ግና ምግባሩ ተሳኢንዎ። 
ይኹን እምበር ሓሳብ ኣምሊኽ ሰናይ እዩ፣ እዘ ሰናይ ዛኾነ ሓሳብ ኣምሊኽ ንክትነብሮ ቀሉሌ፣ ምእዙዛ 
ዖዴሌዮን፣ ሓሉፉ ዴማ ርእስኻ ገቲእካ ክትነብሮ ዖልኻ ናብራ እዩ። ርእሲ ምግታእ ክንብሌ ከልና፣ 
ካሌእ ርእስኻ ንከይትገታ ዛገብረካ ነገር ከም ዖል ፈሉጥካ፣ ምውጋእን ምጽራርን ማሇት እዩ። 
ምጽራር ማሇት ብኣካይዲኻን ኣነባብራኻን ጸረ ናቱ ምንባር ማሇት እዩ። ኣብ ምኽሪ ኣምሊኽ ምንባር፣ 
ኣብ ሓሳብ ኣምሊኽ ምምሌሊስ እምበር ብኣናባብራኻን መጻኢኻን ንኣምሊኽ ምግዙእ እዩ (ቲቶ 3፣8)። 

ቀንዱ ሓሳብ 

ናይ ምዴሪ ናብራ ኣዛዩ ዛተጠሊሇፈን ዛተሓሊሇኸን እዩ። እዘ ሽግራትን ማሕሇካታትን ምዴሪ ንሰብ 
ብሓሳብን ፍቓዴን ኣምሊኽ ንከይነብር ሓዯ ምኽንያት ኮይኑ፣ ግና ሰብ ብገዙእ ርእሱ ኣብ ናይ ገዙእ 
ርእሱ ግብሪ ስጋ እዩ ዛነብር ዖል። ሰብ ነቲ እግዘኣብሄር ክመሊሇሱ ኢለ ዛሃቦ መገዱ እንተ ስሒቱ 
ግዴን ኣብ መገዱ ገዙእ ርእሱ እዩ ዛመሊሇስ፣ በዘ ዴማ ጳውልስ ንጢሞቴዎስ ከም ንፉዔ ዒቀይታትይ፣ 
ከም ንፉዔ ተቓሊሲ ክቃሇስ ዛነግሮ (2ጢሞ 2፣3)። ሓሳብ ኣምሊኽ ፈሉጡ ክመሊሇስ ዛዯሉ ግና፣ ኩለ 
ግዚ ኣብ ቦታ ቅሌስ ምስ ዒሇም፣ ስጋን ሰይጣንን ዛመሊሇስን፣ ነቲ ኣምሊኽ ኣቕሓ ክብረት ኢለ ዖዲሇዎ 
እንዲ ሓሰበ፣ ንኣቕሓ ክብርት ዴማ ዛተቀዯሰ፣ ንተግብር ብዒሌ ቤት ዘጠቕም፣ ሰናይ ግብሪ ዖበሇ 
እተዲሇወ ኽኸውን ግዴን ኣሇዎ፣ (2ጢሞ 3፣17, 2፣20-21)። እቲ ኣቕሓ ክብሪ ዛኾነ፣ ኣብ ናብርኡን 
መጻኢኡን ንቃሌ ኣምሊኽ ዛእዖዛን ዛምርምርን ኣብ ጸጽባሕ ዯጊ ኮይኑ ዛነብርን ብምለእ ፍቓደ 
ንቃሌ ኣምሊኽ ዛእዖዛን (ግብ 17፣10-12)፣ ካብ ፍቓዴ ርእሱ ኣብሉጹ ሓሳብ ኣምሊኽ ዛመርጽ፣ 
ብፍርሃት ራዔዴን ምዴሓኑ ዛፍጽም (ፊሉ 2፣13ሇ)፣ እዩ። ኣብ ናብራና ሓሳብ ኣምሊኽ ብምርዲእ 
ብመትከሌ ኣምሊኽ ምዴ፣ ማሇት ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ዛተዋህበ ሓሊፍነት ኣብ ሓሳብ ኣምሊኽ ኣብ 
ናብርኡን መጻኢኡን፣ ብምምራሕ ብራእይን ናይ ህይወት ንክርስቶስ ብምምሳሌ ክመሊሇስ እዩ። እዘ 
እቲ ኣምሊኽ ቀዯም ክንመሌሇሰለ ዖዲሌዎ፣ መገዱ ህይወትን ራእይ ናይ ናብራን እዩ፣ ስሇዘ እዘ 
ራእይ’ዘ ማሇት መትከሌ መጽሓፍ ቅደስ ምሓዛ ንዒካ/ኪ ግዴን እዩ፣ ሒዛካዮ/ክዮ ኣልካ/ኪ’ድ?  

ነዘ ነገር’ዘ እስኪ ሓንሳብ ን2 ዯቂቅ ሕሰበለ/ብለ? ናይ ናብራይን መጻኢየይን ራእይ፣ ናይ ህይወተይ 
ራእይ፣ ክበጽሖ ዖልኒ፣ ብኣምሊኽ ዛተዋህበኒ እንታይ እዩ? ኣብ ናብራ ኣምሊኽ ዛሃበካ/ኪ ዒሊማ 
እንታይ እዩ? 

ዘንበብ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ፦ 2ጢሞ 2,  
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ኣብ ህይወትና ብሕ ክንበጽሖ እንዯሉ ነገራት ኣል፣ ግና ኩለ እቲ እትዯሌዮ ነገራት ትረኽቦ ማሇት 
ግና ኣይኮነን። ህይወት ኩለ ግዚ ብክሌተ ዛተመቕሇት እያ፣ በቲ ሓዯ ናይ ምቕናዔን ምስሊጥን 
ክኸውን እንከል በቲ ሓዯ ዴማ ናይ ዖይምቕናዔን ዖይምስሊጥን እዩ። ነፍስኻ ምግታእ እምበኣር ኣብ 
ሓሳብ ኣምሊኽ ምንባር፣ በዒሌ ራእይ ምኻን ማሇት እዩ። ኣብዘ ክፍሉ እዘ ብዙዔባ ናብራን መጻኢን 
ኣብ ሓሳብ ኣምሊኽ እንስረተለ መገዴታት እዩ ምሂሩና፣ ጽማቕ ትሕዛቶ ናይዘ ትምህርቲ ዴማ እዘ 
እዩ፦ 

 ርእስና ገቲእና ኣብ መስመር ቕዴዴምን ቦታ ቕሌስን ክንመሊሇስን ክንነብርን 
 ኣብ ሓሳብ ኣምሊኽን ምኽሩን ኣቲና፣ ነቲ ናይ ዖመናት ምኽሩ ብምርዲእ መጻኢናን ናብራናን 

ራእይ ክህሌዎን በቲ ራእይ ዴማ ተቀይዴና ክንነብር 
 ኣብ መንጎ ዛተመናተወ ዒሇም፣ ማሇት ሰናይ ምግባር እንዲዯሇካ ኣብ ዖይትኽእሇለ እዋን፣ ጸጋ 

ኣምሊኽ እቲ እንኾ መገዱ ራእይናን ሓሳብ ኣምሊኽ እንፍጽመለ ምኳኑ ምርዲእ 
 ሕጊ ኣምሊኽ ሰናይን ባህ ዖብሌን እዩ፣ ንምኽሪ ኣምሊኽ ዛፍጽም ዴማ ሕጊ ኣምሊኽ (ሕጊ 

ክርስቶስ (ገሊ 6፣3)) እዩ። ሓሳብና ሰናይ ክገብር ዋሊ ይዴሇ እምበር፣ ግብርና ኣንጻሩ እዩ 
ዛጓዒዛ፣ ኮይኑ ግና ራእይ ናይ ናብራን ህይወትን እንተሃሌዩና ካብ ምግባሩ ኣይክንዔገትን ኢና 

 ኣብ ህይወት ብዖይ ጸጋ ኣምሊኽ ምንም ነገር ክንገብር ኣይንክእሌን ኢና 
 ኣብ ህይወት እንዲ ነበርኻ፣ ከም ኣብ ስፍራ ቕሌስን ቅዴዴምን ዖልና ከምቲ ሕጊ ጌርና 

ክንቃሇስን ክንቀዲዯምን ኣልና። ከም ንፉዔ ናይ ክርስቶስ የሱስ ዒቀይታይ ኮን መከራ 
ምጽጋብ’ውን እዩ (2ጢሞ 2፣1-7) 

 ኣብ ቃሌ ኣምሊኽን ሓሳብ ኣምሊኽን ዛተሰረተ ህይወት ክህሌወና፣ ኣብ ናብራናን ህይወትናን 
ንክርስቶስ ዘከውን ህይወት ክህሌወና ግዴን እዩ 

ሕቶታት 

1. ኣብ ህይወትኻ/ኺ ተገራጫዊ እትብል ሓሳባት ኣል’ድ? እንተሃሌዩ ኣብ ንሓዴሕዴኩም 
ተዖራረብለ? ነዘ ተገራጫዊ ሓሳባት ከመይ ጌርካ ምፈታሕካዮ/ክዮ? 

2. ኣብ ህይወትኻ/ኺ ንሓዴሕደ ዛተጠናነገ ምውሳን ዖሰኣንካኡ/ክለ ናይ መጻኢ መዯባት ናይ 
ናብራ ነገራት ኣል’ድ? ነፍሲ ወከፍኩም ኣብነታት ጥቐሱ፣ ከመይ ጌርካ/ኪ ከምዛፈታሕካዮ/ክዮ 
ንገር? 

3. ምስ ሓሳብ ኣምሊኽን ፍቓዴ ኣምሊኽ ንመጻኢካን/ክን ናብራካን/ክን ከመይ ከተዙም’ድ/ዴዮ 
(ክትቅይሮ/ርዮ) ትዯሉ/ሌይ? 

4. ንክርስቶስ ዛኸውን ህይወት ከመይ እዩ? ኣብዘ ህይወት ንህይወትካ ከተእትዋ/ውያ እንታይ 
ትገብር/ሪ? 

 

መጠቓሇሉ 

ህይወት ከም ዛገሇጽናዮ ብብሕ ማሕሇኻታት ዛተከበት እያ፣ ከም ፍቓዴ ኣምሊኽ ዛኸውን 
ውሳኔታት ንምውሳን ዴማ ኣዛዩ ከቢዴ እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ክሌተ ዛተመናተወ ናይ ዒሇም ቕሪቑስ 
ስሇ ዖልና፣ ነቲ ንስጋ ዛሰማማዔ እንዲ ቆረጽካ፣ ነቲ ምስ መንፈስ ኣምሊኽ ዛኸይዴን ዛሰማማዔን 
ምምራጽ እዩ። ሌዔሉ ማንም ነገር ዴማ ጸጋ ኣምሊኽ ኣኺለ ዛተርፍ እዩ፣ ብጸጋ ኣምሊኽ ንምኽሓለ 
ነገር ስሇ ዖልና ኢና። ቃሌ ኣምሊኽ ነዙ እንነብረሊ ዒሇም ኣጽኒዐ ዛሓዖ እዩ (እብ 1፣3)፣ ናይ ናብራናን 
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መጻኢናን ውሳኔታት ዴማ ኣብ ኢዴ እቲ ህያው ኣምሊኽናን ስሌጣን ቃለን ክምዔቖብ ብግዴን 
ይግብኦ።  

እትጽናዔ ጥቕሲ 

“ዒሇም ትሓሌፍ እያ፣ ፍትወታ ኸኣ፣ እቲ ንፍቓዴ ኣምሊኽ ዘገብር ግና ንዖሌኣሇም ይነብር።” 1ዮሃ 2፣ 
17 


