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ቃለን ማዕከሌ ያዯረገ ሕይወት 

“ቃለን ማዕከሌ ያዯረገ ሕይወት” የሚሇውን ርዕስ ሇመነጋገር ስንጋጅ የእግዙአብሔር ቃሌ 
ምንነትን ተናግሮ ማሇፍ አስፈሊጊ ነው፡፡ የእግዙአብሔር ቃሌ (መጽሐፍ ቅደስ) እግዙአብሔር 
ራሱን፣ የሊሇም ዓሊማውንና ሇሰዎች ያሇውን ሃሳብ በመንፈስ ቅደስ አማካይነት ሇሰው ሌጆች 
የገሇጸበት ቃሌ ነው፡፡ ከዙህ የተነሳ ሰዎች ይሌቁንም ዯግሞ በክርስቶስ ዯም ተዋጅተው 
የእግዙአብሔር ሌጅነት ስሌጣን ያገኙ አማኞች በእግዙአብሔር ቃሌ ሉተዲዯሩና በዙህ ሕያው 
ቃሌ ስሌጣን ስር ሉገዘ እግዙአብሔር ይጠብቅባቸዋሌ፡፡ ስሇዙህ ቃለን ማዕከሌ ስሊዯረገ 
ሕይወት መነጋገር ሇክርስቲያኖች ወሳኝና አስፈሊጊ መሆኑ አጠያያቂ አይዯሇም፡፡ 
 
በመጽሐፍ ቅደሳችን ውስጥ እንዯምንመሇከተው እግዙአብሔር ሇሰው ሌጆች ያጋጀው ሕይወት 
እውን የሚሆነው በእግዙአብሔር ቃሌ አማካይነት ነው፡፡ ስሇዙህ የሰው ሕይወት መጀመርያና 
መጨረሻ/ፍጻሜ ቃለን ማዕከሌ ማዴረግ ስሊሇበት ይህንን ርዕስ ሇመነጋገር እግዙአብሔር ሇሰው 
ሌጆች ካሇው ዓሊማ መጀመርና በዙህ ዓውዴ ይህንን ርዕስ መመሌከት ጠቃሚ ነው ብየ 
አስባሇሁ፡፡ 
 

I. እግዙአብሔር ሇሰው ሌጆች ያሇው ዓሊማ ምንዴን ነው 
እግዙአብሔር ሇሰው ሌጆች በሌጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩሌ አስዯናቂ የሆነ እቅዴ ማጋጀቱን 
መጽሐፍ ቅደስ ግሌጽ ያዯርግሌናሌ፡፡ ይህን አስዯናቂ እቅዴ ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዙአብሔር 
ተሌኮ ወዯዙህ ምዴር የመጣበትን ዓሊማ በገሇጸበት በዮሐንስ ወንጌሌ ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 
ሊይ ግሌጽ አዴርጎ አስቀምጦታሌ፡፡ 
 

ላባው ሉሰርቅና ሉያርዴ ሉያጠፋም እንጂ ስሇ ላሊ አይመጣም፤ እኔ ሕይወት 
እንዱሆንሊቸው እንዱበዚሊቸውም መጣሁ፡፡ (ዮሐ 10፡10) 

 
ከዙህ ጥቅስ እንዯምንመሇከተው ኢየሱስ ክርስቶስ እንዯ እግዙአብሔር መሌዕክተኛ ወዯዙህ 
ምዴር የመጣበት ዓሊማ ሁሇትዮሽ ገጽታ አሇው፡፡ ይህም ሰዎች ሕይወት እንዱሆንሊቸውና 
የተቀበለት ሕይወት እንዱበዚሊቸው ወይም እንዱትረፈረፍሊቸው ነው፡፡  
 
ጳውልስ ይህንን እውነት እጅግ በጣም ግሌጽ አዴርጎ አስቀምጦታሌ፡፡ ይህን ከሚከተለት ሁሇት 
ጥቅሶች በሚገባ ማየት ይቻሊሌ፡- 
 

በወንጌሌ አሊፍርምና፤ አስቀዴሞ ሇአይሁዲዊ ዯግሞም ሇግሪክ ሰው፣ ሇሚያምኑ 
ሁለ የእግዙአብሔር ሐይሌ ሇማዲን ነውና፡፡ ጻዴቅ በእምነት ይኖራሌ ተብል 
እንዯተጻፈ የእግዙአብሔር ጽዴቅ ከእምነት ወዯ እምነት በእርሱ 
(በወንጌሌ/በእግዙአብሔር ቃሌ) ይገሇጣሌና፡፡ (ሮሜ 1፡16-17) 
 

ከዙህ እንዯምንመሇከተው የእግዙአብሔር ዓሊማ ሁሇትዮሽ ገጽታ እንዲሇው ሁለ፤ 
የእግዙአብሔር ቃሌም (ወንጌሌ) ሁሇትዮሽ ጠቀሜታ እንዲሇው መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ ይህም፡-  

(1) ሰዎች ዴነት እንዱያገኙ  
(2) የዲኑ ሰዎች ዯግሞ የእግዙአብሔር ጽዴቅ ከእምነት ወዯ እምነት በሕይወታቸው 

እንዱገሇጥ ሇማዴረግ ነው፡፡ 
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ሰዎችን ሁለ የሚያዴን የእግዙአብሔር ጸጋ ተገሌጦአሌና፤ ይህም ጸጋ፤ 
ኃጢአተኝነትንና ዓሇማዊ ምኞትን ክዯን የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም 
የታሊቁን የምሊካችንና የመዴሃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገሇጥ 
እየጠበቅን፣ ራሳችንን በመግዚትና በጽዴቅ እግዙአብሔርንም በመምሰሌ በአሁኑ 
መን እንዴንኖር ያስተምረናሌ፤ (ቲቶ 2፡11-13) 
 

ከዙህ ጥቅስ ዯግሞ ከሊይኛው ሀሳብ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ሁሇት ነገሮችን እንመሇከታሇን፡- 
(1) የማዲን ሃይሌ ባሇው በወንጌሌ ምክንያት የሚያዴን የእግዙአብሔር ጸጋ ተገሌጦሌናሌ 
(2) ይህ በወንጌሌ በኩሌ የተገሇጠው የእግዙአብሔር ጸጋ እግዙአብሔርን በመምሰሌ 

እንዴንኖር የሚያዯርግ ጸጋ ነው፡፡ 
 

II. የእግዙአብሔር ቃሌ ሁሇትዮሽ ጠቀሜታ (ጥቅም) 
 

1. የእግዙአብሔር ቃሌ ሰዎች ሕይወት እንዱሆንሊቸው ዯርጋሌ፡፡ 
ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ “ሕይወት እንዱሆንሊቸው” ሲሌ ሰዎች በእርሱ በማመን ዲግም ሌዯት 
እንዱቀበለ፣ በክርስቶስ የሚገኘውን ሰማያዊ ሕይወት እንዱያገኙ፣ ዴነትን እንዱቀበለ፣ 
የሊሇም ሕይወት እንዱኖራቸው ማሇቱ ነው፡፡ ይህ በሰው ህይወት ውስጥ እውን የሚሆነው 
በእግዙአብሔር ቃሌ አማካይነት ነው፡፡  
 

ሁለም ከእግዙአብሔር የተማሩ ይሆናለ ተብል በነቢያት ተጽፎአሌ፤ እንግዱህ 
ከአብ የሰማ የተማረም ሁለ ወዯ እኔ ይመጣሌ፡፡ (ዮሐ 6፡45) 
 
ዲግመኛ የተወሇዲችሁት ከሚጠፋ ር አይዯሇም፥ በሕያውና ሇሊሇም በሚኖር 
በእግዙአብሔር ቃሌ ከማይጠፋ ር ነው እንጂ። (1 ጴጥ 1፡23) 
 
ሇፍጥረቱ የበኵራት ዓይነት እንዴንሆን በእውነት ቃሌ አስቦ ወሇዯን። (ያዕ 
1፡18) 
 

ከዙህ እንዯምንመሇከተው የእግዙአብሔር ቃሌ የሊሇም ሕይወት የሚሰጥ መሇኮታዊ ቃሌ 
ነው፡፡ ጴጥሮስም ይህንን እውነት በግሌጽ መስክሯሌ፡፡  

 
ኢየሱስም ሇአሥራ ሁሇቱ፡- እናንተ ዯግሞ ሌትሄደ ትወዲሊችሁን? አሇ። ስምዖን 
ጴጥሮስ፦ ጌታ ሆይ፥ ወዯ ማን እንሄዲሇን? አንተ የሊሇም ሕይወት ቃሌ አሇህ፤ 
… ብል መሇሰሇት፡፡ (ዮሐ 6፡67-69) 

 
ዲግም ሌዯት (አዱስ ሌዯት) መንፈስ ቅደስ በእግዙአብሔር ቃሌ አማካይነት በአንዴ ሰው 
ህይወት ውስጥ በሚሰራው ቀጥተኛ ስራ የሚከናወን አስዯናቂ የሆነ መሇኮታዊ ክስተት ነው፡፡ 
ዲግም ሌዯት፣ ከእግዙአብሔር መወሇዴ፣ የእግዙአብሔር ሌጅነት ስሌጣን መቀበሌ፣ ዴነት 
ወይም የሊሇም ሕይወት ማግኘት መንፈስ ቅደስ በእግዙአብሔር ቃሌ አማካይነት ብቻ 
የሚያከናውነው መሇኮታዊ ስራ ነው፡፡ 
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ኢየሱስም መሇሰ፥ እንዱህ ሲሌ፦ እውነት እውነት እሌሃሇሁ፥ ሰው ከውኃና 
ከመንፈስ ካሌተወሇዯ በቀር ወዯ እግዙአብሔር መንግስት ሉገባ አይችሌም፡፡ (ዮሐ 
3፡5) 
 
ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው፤ ሥጋ ምንም አይጠቅምም፤ እኔ የነገርኋችሁ 
ቃሌ መንፈስ ነው ሕይወትም ነው። (ዮሐ 6፡63) 
 

ይህ በእግዙአብሔር ቃሌ አማካይነት በሰው ሕይወት ውስጥ እውን የሚሆነው አንደ የክርስቶስ 
ተሌዕኮ ሰዎች ሕይወት ማግኘታቸው ነው፡፡ 
 

2. የእግዙአብሔር ቃሌ አማኞች ሕይወት እንዱበዚሊቸው 
(እንዱትረፈረፍሊቸው) ያዯርጋሌ፡፡ 

ይህ ከሊይ የተመሇከትነው እውነት መሰረታዊ ሆኖ ሳሇ ዲግም ከተወሇደ የእግዙአብሔር ሌጆች 
የሚጠበቅ ላሊ ወሳኝ ነገር አሇ፡፡ ያም ሕይወታቸው መብዚቱና መትረፍረፉ ነው፡፡ ይህ ዯግሞ 
ኢየሱስ እንዯ እግዙአብሔር መሌዕክተኛ ወዯዙህ ምዴር የመጣበት ሁሇተኛው ዓሊማ ነው፡፡ 
ይህንን እንዯሚከተሇው እንመሇከተዋሇን፡፡ 
 
ይህ “እንዱበዚሊቸው (እንዱትረፈረፍሊቸው)” የሚሇው ሃሳብ ወይም ንግግር ዲግም የተወሇደ 
ሰዎች በመንፈሳዊ ሕይወታቸው እንዱያዴጉ፣ መንፈሳዊ ፍሬ እንዱያፈሩ፣ ክርስቶስን 
በመመምሰሌ የእርሱን መሌክ እንዱይዘ፣ ከክብር ወዯ ክብር እንዱሇወጡ፣ ወተ የሚሌ ሃሳብ 
አሇው፡፡ የእግዙአብሔር ዓሊማና ፍሊጎት አማኞች የሊሇም ሕይወትን አግኝተው እንዱቀመጡ 
ብቻ ሳይሆን ይህንን ሕይወት በሙሊት እንዱሇማመደትና እንዱኖሩት ነው፡፡ ይህንን 
የተትረፈረፈ ሕይወት ወይም የሕይወት ሙሊት መሇማመዴ በእግዙአብሔር ቃሌ ብቻ እውን 
የሚሆን ነው፡፡  
 
ይህንን ስናስብ ቃለን ማዕከሌ ያዯረገ ሕይወት ወሳኝነት እንዲሇው በጣም ግሌጽ ይሆንሌናሌ፡፡ 
መንፈስ ቅደስ በቃለ አማካይነት ዲግም ሌዯት በመስጠት ዴነታችንን እውን እንዯሚዯርግ ሁለ 
ያው አንደ መንፈስ በእግዙአብሔር ቃሌ አማካይነት ህይወታችንን ይሇውጣሌ፡፡  
 
ስሇዙህ ቃለን ያማከሇ ሕይወት በመኖር ወዯዙህ የተትረፈረፈ ሕይወት ወይም የሙሊት 
ሕይወት ሌንመጣ እንዯምንችሌና እግዙአብሔርም ሇእኛ ያጋጀው ህይወት ይህ እንዯሆነ 
ማስተዋሌ እንዴንችሌ ጥቂት የመጽሐፍ ቅደስ ክፍልችን ሇማስረጃነት እንመሇከታሇን፡፡ 
 
ሇመሆኑ ቃለን ማዕከሌ ያዯረገ ሕይወት በአማኝ ውስጥ የሚያስከትሇው ውጤት 
ምንዴን ነው? 
 
ሀ) ቃለን ማዕከሌ ያዯረገ ሕይወት ወዯ ክርስቶስ ሙሊት እንዴናዴግ ያዯርገናሌ  
 

እርሱም አንዲንድቹ ሐዋርያት፥ ላልቹም ነቢያት፥ ላልቹም ወንጌሌን ሰባኪዎች፥ 
ላልቹም እረኞችና አስተማሪዎች እንዱሆኑ ሰጠ፤ ሁሊችን የእግዙአብሔርን ሌጅ 
በማመንና በማወቅ ወዯሚገኝ አንዴነት፥ ሙለ ሰውም ወዯ መሆን፥ የክርስቶስም 
ሙሊቱ ወዯሚሆን ወዯ ሙሊቱ ሌክ እስክንዯርስ ዴረስ፥ (ኤፌሶን 4፡11-13) 
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በዙህ ጥቅስ የምንመሇከታቸው የአገሌግልት ቢሮዎችና መንፈሳዊ ስጦታዎች በአንዴም ይሁን 
በላሊ መንገዴ ከእግዙአብሔር ቃሌ አገሌግልት ጋር የተቆራኙ ናቸው፡፡ ከዙህ እንዯምንረዲው 
ወዯ ክርስቶስ ሙሊት መዴረስ የምንችሇው ቃለን በመማርና ቃለ በመንፈስ ቅደስ አማካይነት 
በሕይወታችን በሚሰራው ስራ ብቻ ነው፡፡ 

እኛም በክርስቶስ ፍጹም የሚሆን ሰውን ሁለ እናቀርብ ንዴ ሰውን ሁለ እየገሠጽን 
ሰውንም ሁለ በጥበብ ሁለ እያስተማርን የምንሰብከው እርሱ ነው። ሇዙህም ነገር 
ዯግሞ፥ በእኔ በኃይሌ እንዯሚሠራ እንዯ አሠራሩ እየተጋዯሌሁ፥ እዯክማሇሁ። (ቆሊስይስ 
1፡28-29) 
 

ከዙህ ጥቅስ እንዯምንመሇከተው ቃለን ማዕከሌ ያዯረገ ሕይወት ወዯ ክርስቶስ ሙሊት 
እንዴንዯርስ ወይም በክርስቶስ ፍጹም ሆነን ሇእግዙአብሔር እንዴንቀርብና በአገሌግልታችንም 
ላልችን እንዴናቀርብ ያዯርጋሌ፡፡  
 
ሇ) ቃለን ማዕከሌ ያዯረገ ሕወት እግዙአብሔርን ዯስ የሚያሰኝ ሕይወት እንዴንኖር  
   ያዯርገናሌ፡፡ 

 
ከተወዯዯ ከእኛም ጋር አብሮ ባሪያ ከሆነው ከኤጳፍራ እንዱህ ተማራችሁ፥ 
እርሱም ስሇ እናንተ ታማኝ የክርስቶስ አገሌጋይ ነው፡፡ ዯግሞም በመንፈስ 
ስሇሚሆን ስሇ ፍቅራችሁ አስታወቀን። ስሇዙሁ እኛ ዯግሞ ይህን ከሰማንበት ቀን 
ጀምረን የፈቃደ እውቀት መንፈሳዊ ጥበብንና አእምሮን ሁለ እንዱሞሊባችሁ 
እየሇመንን፥ ስሇ እናንተ ጸልትን አሌተውንም። በበጎ ሥራ ሁለ ፍሬ እያፈራችሁ 
በእግዙአብሔርም እውቀት እያዯጋችሁ፥ ከዯስታም ጋር በሁለ ሇመጽናትና 
ሇመታገሥ እንዯ ክብሩ ጉሌበት መጠን በኃይሌ ሁለ እየበረታችሁ፥ በቅደሳንም 
ርስት በብርሃን እንዴንካፈሌ ያበቃንን አብን እያመሰገናችሁ፥ በነገር ሁለ ዯስ 
ሌታሰኙ ሇጌታ እንዯሚገባ ትመሊሇሱ ንዴ እንሇምናሇን፡፡ (ቆሊስይስ 1፡7-12) 
 
bqrWS wNDäC çY¿ XGz!xB/@RN dS l¥sßT XNÁT mñR 
XNd¸gÆCh# xStMrÂC“L¿ bXRG_M XNdz!ÃW Xyñ‰Ch# nWÝÝ 
SlçnM bg@¬ bx!ys#S yMNlMÂCh#Â yMNmK‰Ch# kz!H bbl- h#n@¬ 
bz!h# XNDTgûbT nWÝÝ (1ተሰልንቄ 4፡1) 

 
እግዙአብሔርን ዯስ የሚያሰኝ ሕይወት መኖር የሚቻሇው የእግዙአብሔር ቃሌ በመንፈስ ቅደስ 
አማካይነት በእኛሕይወት ሲሰራ ብቻ ነው፡፡ 
 
ሐ) ቃለን ማዕከሌ ያዯረገ ሕይወት ከተቀሊቀሇ (ከዓሇማዊነትና ከቅይጥ) ሕይወት  
    እንዴንወጣና እንዯ ጥሪያችን በቅዴስና እንዴንኖር ያዯርገናሌ፡፡  
 

በእውነትህ ቀዴሳቸው፣ ቃሌህ እውነት ነው፡፡ (ዮሐንስ 17፡17) 
 
በጌታ በኢየሱስ የትኛውን ትእዚዜ እንዯ ሰጠናችሁ ታውቃሊችሁና። ይህ የእግዙአብሔር 
ፈቃዴ እርሱም መቀዯሳችሁ ነውና፤ ከዜሙት እንዴትርቁ፥ እግዙአብሔርን 
እንዯማያውቁ አሕዚብ በፍትወት ምኞት አይዯሇም እንጂ፥ … ሇርኵሰት ሳይሆን 
እግዙአብሔር በቅዴስና ጠርቶናሌና። (1ተሰልንቄ 4፡2-7) 
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ዕዜራ 7፡10 - “ዕዜራ የእግዙአብሔርን ሕግ በማጥናትና በማዴረግ፣ ሇእስራኤሌም ስርዓቱንና  
            ሕጉን በማስተማር ራሱን ፈጽሞ ሰጥቶ ነበር፡፡” 
ነህምያ 8፡1-3 - ዕዜራ የሕጉን መጽሐፍ (ቃለን) ሇሕዜቡ አነበበ፡፡ 
ነህምያ 9፡1-3 - ሕዜቡ ጾመው፣ ማቅ ሇብሰው፣ በራሳቸው ሊይ ትቢያ ነስንሰው ከጸሇዩና ንስሃ  
              ከገቡ በኋሊ ራሳቸውን ከባዕዲን ሇዩ፡፡  
ነህምያ 10፡28-30 - ይህንንም ሃጢአት እንዲይዯግሙ ቃሇ መሐሊ (ቃሌ ኪዲን) ፈጸሙ፡፡ 
 
መ) ቃለን ማዕከሌ ያዯረገ ሕይወት ወዯ እውነተኛ አምሌኮና ምስጋና እንዴንገባ  
    ያዯርገናሌ፡፡ 
በላሊ አባባሌ ቃለን ማዕከሌ ያዯረገ ሕይወት ዯስታ፣ ሐሴት የተሞሊበት፣ እግዙአብሔርን 
የማወዯስ፣ የማመስገን፣ እርሱን ከፍ ከፍ የማዴረግ ህይወት ውስጥ እንዴንገባ ያዯርገናሌ፡፡  
ነህምያ 8፡1-3 - ዕዜራ የሕጉን መጽሐፍ (ቃለን) ሇሕዜቡ አነበበ፡፡ 
ነህምያ 8፡5-6 - ህዜቡ ሇእግዙአብሔር ስግዯት ወይም አምሌኮ አቀረበ፡፡ 
ነህምያ 9፡5-6 - ሕዜቡ እግዙአብሔርን አወዯሱ፣ አመሰገኑ፣ ከፍ ከፍ አዯረጉ፡፡  
 
ሠ)  ቃለን ማዕከሌ ያዯረገ ሕይወት የእግዙአብሔርን ቤት እንዴንወዴ፣ ሇእግዙአብሔር  
    ስራ ያሇንን እንዴንሰጥና በአግባቡ ተሰጥተን በምሳላነት እንዴናገሇግሌ ያዯርገናሌ፡፡ 
ነህምያ 8፡1-3 - ዕዜራ የሕጉን መጽሐፍ (ቃለን) ሇሕዜቡ አነበበ፡፡ 
ነህምያ 10፡36-39 - ሕዜቡ ሇእግዙአብሔር ቤት ስራ በኩራቱን አስራቱን ሇመስጠት፤ 
የአምሊቸውንም ቤት ሇመንከባከብና ሇማገሌገሌ ወሰኑ፡፡ 

ሰዎች ሁለ የሚያውቁትና የሚያነቡት በሌባችን የተጻፈ መሌዕክታችን እናንተ 
ናችሁ፡፡ እናንተም በሕያው እግዙአብሔር መንፈስ እንጂ በቀሇም አይዯሇም፣ 
ሥጋ በሆነ በሌብ ጽሊት እንጂ በዴንጋይ ጽሊት ያሌተጻፈ፣ በእኛም የተገሇገሇ 
የክርስቶስ መሌዕክት እንዯሆናችሁ የተገሇጠ ነው፡፡ (2 ቆሮንቶስ 3፡2-3) 

 
ረ) ቃለን ማዕከሌ ያዯረገ ሕይወት የእግዙአብሔር ሃሳብ በሕይወታችን እንዱከናወንና  
   መንገዲችን እንዱቀናሌንና እንዱሳካሌን ያዯርጋሌ፡፡ 

ነገር ግን ጽና፥ እጅግ በርታ ባሪያዬ ሙሴ ያህን ሕግ ሁለ ጠብቅ፥ 
አዴርገውም በምትሄዴበትም ሁለ እንዱከናወንሌህ ወዯ ቀኝም ወዯ ግራም 
አትበሌ። የዙህ ሕግ መጽሐፍ ከአፍህ አይሇይ፥ ነገር ግን የተጻፈበትን ሁለ 
ትጠብቅና ታዯርግ ንዴ በቀንም በላሉትም አስበው የዙያን ጊዛም መንገዴህ 
ይቀናሌሃሌ ይከናወንሌሃሌም። በምትሄዴበት ሁለ አምሊክህ እግዙአብሔር 
ከአንተ ጋር ነውና ጽና፥ አይዝህ አትፍራ፥ አትዯንግጥ ብዬ አሊዜሁህምን? 
(ኢያሱ 1፡7-9) 
 

እነዙህ ከሊይ የረርናቸው ነገሮች በሙለ የሕወታችን ሁሇንተና ናቸው፡፡ የሕይወት መብዚት 
ወይም መትረፍረፍ እውነተኛው ትርጉም ይኸው ነው፡፡ ይህ የበዚ ሕይወት (የተትረፈረፈ 
ሕይወት) መኖር የምንችሇው ቃለን ማዕከሌ ያዯረገ ሕይወት ስንኖር ብቻ ነው፡፡ 
 
 
 



6 

በመምህር ማዕረጌ ሐብቱ                                       ቃለን ማዕከሌ ያዯረገ ሕይወት 
+251 911 47 58 42                                        ጥቅምት 25 ቀን 2004 ዓ. ም. 

III. ቃለን ማዕከሌ ያዯረገ ሕወት ሇመኖር የመጨከናችን ምሌክት ምንዴን ነው 
 
1. ቃለ በየትኛውም የሕይወት አቅጣጫችን ባሇስሌጣንና መመርያ መሆኑን መቀበሌ፡፡ 
የእግዙአብሔር ቃሌ መሇኮታዊ ሥሌጣን ያሇው ቃሌ ነው፡፡ ይህንን እውነት ከተሇያዩ 
የመጽሐፍ ቅደስ ክፍልች መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ ሇምሳላ ያህሌ ግን ጴጥሮስ የሰጠንን 
ማስገንብያ እንመሌከት፡- 

ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃዴ አሌመጣምና፣ ዲሩ ግን በእግዙአብሔር ተሌከው 
ቅደሳን ሰዎች በመንፈስ ቅደስ ተነዴተው ተናገሩ፡፡ (2 ጴጥሮስ 1፡21) 

 
ከዙህ የተነሳ አማኞች ይህንን መሇኮታዊ ቃሌ በየትኛውም የሕይወት አቅጣጫቸው፣ 
በየትኛውም ጊዛና ሁኔታ ስሌጣኑንና መመርያነቱን ሉቀበለ ይገባሌ፡፡ ይህንን ከሚከተለት 
ጥቅሶች በግሌጽ ማየት ይቻሊሌ፡፡ 

እኔም ዚሬ አንተን የማዜውን ይህን ቃሌ በሌብህ ያዜ፡፡ ሇሌጆችህም 
አስተምረው፥ በቤትህም ስትቀመጥ፥ በመንገዴም ስትሄዴ፥ ስትተኛም ስትነሳም 
ተጫወተው፣ በእጅህም ምሌክት አዴርገህ እሰረው በዓይኖችህም መካከሌ 
እንዯክታብ ይሁንሌህ። በቤትህም መቃኖች በዯጃፍህም በሮች ሊይ ጻፈው፡፡ 
(ዲግም 6፡6-9) 

 
ሕግህ ሇእግሬ መብራት፥ ሇመንገዳ ብርሃን ነው፡፡ (መዜ 119፡105) 
 
የእግዙአብሔር ሰው ፍጹምና ሇበጎ ሥራ ሁለ የተጋጀ ይሆን ንዴ፥ 
የእግዙአብሔር መንፈስ ያሇበት መጽሐፍ ሁለ ሇትምህርትና ሇተግሣጽ ሌብንም 
ሇማቅናት በጽዴቅም ሊሇው ምክር ዯግሞ ይጠቅማሌ። (2 ጢሞቴዎስ 3፡16-17) 
 

2. ቃለን ሇመስማት (ሇማንበብ፣ ሇማጥናትና ሇመረዲት) ራሳችንን ማጋጀት    
   (መስጠት)፡፡ 

ትእዚዜህን አሰሊስሊሇሁ፥ መንገዴህንም እፈሌጋሇሁ፡፡ (መዜ 119፡15) 
አቤቱ፥ ሕግህን እንዯ ምን እጅግ ወዯዴሁ! ቀኑን ሁለ እርሱ ትዜታዬ ነው። 
(መዜ 119፡97) 
 
ቃሌህ ሇጕሮሮዬ ጣፋጭ ነው ከማርና ከወሇሊ ይሌቅ ሇአፌ ጣፈጠኝ። (መዜ 
119፡103)   
    
በፍጹም ሌቤ ጮኽሁ፥ አቤቱ፥ ስማኝ ሥርዓትህን እፈሌጋሇሁ። (መዜ 119፡145) 

 
ሇሚከተለት አዱስ ኪዲናዊ ትዕዚዚትም ተገቢ ምሊሽ መስጠት ይጠበቅብናሌ፡፡ 
 

የእግዙአብሔር ቃሌ በሙሊት ይኑርባችሁ። (ቆሊስይስ 3፡16) 
 
ጌታ ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ እንዯ ሆነ፥ ሇመዲን በእርሱ እንዴታዴጉ አሁን 
እንዯ ተወሇደ ሕፃናት ተንኯሌ የላሇበትን የቃሌን ወተት ተመኙ። (1 ጴጥሮስ 
2፡2-3) 
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ቃለን ሇመስማት (ሇማንበብ፣ ሇማጥናትና ሇመረዲት) የሚከተለት ነገሮች ያስፈሌጋለ 
(ያዕቆብ 1፡19-21) 

(ሀ) የተከፈተ ጆሮ 
 

ስሇዙህ፣ የተወዯዲችሁ ወንዴሞቼ ሆይ፣ ሰው ሁለ ሇመስማት የፈጠነ … 
ይሁን፤ (ያዕቆብ 1፡19ሀ) 
 

ይህ ሇመስማት የሚሇው ቃሌ የሚያመሇክተው ምን እንዯሆነ ሇማስተዋሌ ካስፈሇገ ዓውደን 
መመሌከት በጣም አስፈሊጊ ነው፡፡ ያዕቆብ 1፡21ሇ ሊይ ስንመሇከት ይህ ቃሌ የሚያመሇክተው 
በውስጣችሁ የተተከሇውን ቃሌ የሚሇውን ነው፡፡ ስሇዙህ ቃለን ሇማዴመጥ ራሳችንን ማጋጀት 
ይጠበቅብናሌ፡፡ 
 

(ሇ) የተገታ አንዯበት 
 

ሰው ሁለ … ሇመናገር የገየ ይሁን (ያዕቆብ 1፡19ሇ) 
 

በአንዴ ወቅት አንዴ ወጣት ሶቅራጥስ ወዯሚባሇው ፈሊስፋ በመምጣት ይህንን ፈሊስፋ የመናገር 
ችልታ (ስጦታ) እንዱያስተምረው ጠየቀው፡፡ ይሁን እንጂ ይህ ወጣት ሇሶቅራጥስ ይሀንን 
ጥያቄ ካቀረበሇት በኃሊ ንግግሩን አሊቆመም፡፡ ይሌቁንም በማያቋርጥ ንግግር በመታጀብ 
ሶቅራጥስ ሇመናገር ጊዛ ሉያገኝ በማይችሌበት ሁኔታ ፋታ አሳጣው፡፡ ወዱያውኑ ሶቅራጥስ 
እጁን በወጣቱ አንዯበት ሊይ በመጫን አንተ ወጣት፣ ሇማስተምርህ ትምህርት ክፍያ 
ትከፍሊሇህ፣ ክፍያው ዯግሞ ሁሇት እጥፍ ይሆናሌ አሇው፡፡ ወጣቱም ግራ በመጋባት ሇምን? 
በማሇት ጠየቀው፡፡ ሶቅራጥስም እንዱህ በማሇት መሇሰሇት፡- እኔ ሁሇት ሳይንሶችን 
አስተምርሃሇሁ፡፡ አንደ፣ አንዯበትህን እንዳት እንዯምትቆጣጠር ሲሆን ሁሇተኛው ዯግሞ 
አንዯበትህን እንዳት እንዯምትጠቀምበት ነው አሇው፡፡  
 
አንዴ ሰው በአንዴ ጊዛ ሉናገርና ሉሰማ ወይም ሉያዯምጥ አይችሌም፡፡ እኛም ብዘ ጊዛ 
እንዯዙህ ወጣት ነን፡፡ ሇመሆኑ እግዙአብሔር ቃለን በሌባችን እንዱራ ከእርሱ በጥሞና ጸጥ 
ብሇን ሇመስማት ምን ያህሌ ጊዛ እንሰጣሇን? የእግዙአብሔርን ቃሌ ሇመስማት ወይም 
ሇማዴመጥ ከመሞከራችን በፊት አንዯበታችንን መቆጣጠር መቻሌ አሇብን፡፡ 
 

(ሐ) የሰከነና የተረጋጋ መንፈስ 
 

ሰው ሁለ … ሇቁጣ የገየ ይሁን፤ (ያዕቆብ 1፡19ሐ) 
 

ሇምን? 
 

የሰው ቁጣ የእግዙአብሔርን ጽዴቅ አይሰራምና፡፡ (ያዕቆብ 1፡20) 
 

የእግዙአብሔር ቃሌ ር ጥሊቻና በቀሌ በተሞሊ ሌብ ውስጥ ሉበቅሌና ስር ሉሰዴዴ ፈጽሞ 
አይችሌም፡፡ በሕወታችን ውስጥ ሇማበብና ሇመፍካት እየሞከረ ያሇውን የእግዙአብሔርን ቃሌ 
አንቆ ከመያዘ በፊት በሌባችን ውስጥ ያሇውን ቁጣ፣ ጥሊቻ፣ መራራነት፣ ቂምና በቀሌ 
ማስወገዴ አሇብን፡፡  



8 

በመምህር ማዕረጌ ሐብቱ                                       ቃለን ማዕከሌ ያዯረገ ሕይወት 
+251 911 47 58 42                                        ጥቅምት 25 ቀን 2004 ዓ. ም. 

(መ) ንጹህ ሌብ 
ቃለን ሇመስማት በመጋጀት ሂዯት የመጨረሻው ዯረጃ ንጹህ ሌብ ነው፡፡ ይህንን ሇማዴረግ 
ያዕቆብ ሁሇት ነገሮችን ማዴረግ እንዲሇብን ይነግረናሌ፡፡ 
 

ስሇዙህ ርኩሰትን ሁለ የክፋትንም ትርፍ አስወግዲችሁ፣ (ያዕቆብ 1፡21ሀ) 
 

የጆሮ ቆሻሻ ወይም ኩክ ጆሮን እንዯሚዯፍንና ሇመስማት እንዯማያስችሌ ወይም ዯንቆሮነትን 
እንዯሚያስከትሌ ሁለ፤ በተመሳሳይ መሌኩ የሰው ርኩሰትና ክፋት ሰው ሇእግዙአብሔር ጆሮ 
እንዲይኖረውና የእግዙአብሔርን ቃሌ በአግባቡ እንዲይሰማ ሉያዯርገው ይችሊሌ፡፡ ስሇዙህ 
የእግዙአብሔርን ቃሌ ሇመስማት በመጋጀት ሂዯት ርኩሰትንና ክፋትን ወይም ማንኛውንም 
ሐጢአታችንን ማስወገዴ ይገባናሌ፡፡ 
 
3. የእግዙአብሔርን ቃሌ በየዋህነት መቀበሌ 
የእግዙአብሔርን ቃሌ ሇመስማት ራሳችንን ከማጋጀት አቅጣጫ ከሊይ ዜርዜር ነገሮችን 
ተነጋግረናሌ፡፡ አሁን ዯግሞ ቀጣዩ ነገር የሰማነውን ቃሌ የማስተናገዴ ሂዯት ነው፡፡ ይህንን 
እንዳት ማዴረግ እንዲሇብን ያዕቆብ በሚገባ ግሌጽ አዴርጎሌናሌ፡፡ 
 

ነፍሳችሁን ማዲን የሚችሇውን በውስጣችሁም የተተከሇውን ቃሌ በየዋህነት 
ተቀበለ፡፡ (ያዕቆብ 1፡21ሇ) 
 

በዙህ ጥቅስ ውስጥ ሁሇት መሰረታዊ ቃሊት አለ፡፡ እነዙህም የዋህነት እና ተቀበለ የሚለት 
ናቸው፡፡ የዋህነት ትህትናን፣ ጨዋነትን፣ ሌበ ክፍትነትንና የሚማርን ሌብ ያመሇክታሌ፡፡ ይህ 
ቃሌ ቅንነትንና ሇመማር የተከፈተ ሌብን የሚያመሇክት ነው፡፡ ቃለን ሇማስተናገዴ የዋህነት 
እጅግ በጣም አስፈሊጊ ነው፡፡  ከዙህ በኋሊ የሚያስፈሌገው ተግባራዊ እርምጃ ወይም ዴርጊት 
ነው፡፡ ይህ ዯግሞ ተቀበለ በሚሇው ቃሌ ግሌጽ ተዯርጓሌ፡፡ ተቀበለ የሚሇው ቃሌ 
አስተናግደት፣ ወዯ ሌባችሁ አስገቡት የሚሌ ነው፡፡ ስሇዙህ እውነት ወይም የእግዙአብሔር 
ቃሌ ወዯ ሌባችን በር በመምጣት ሲያንኳኳ የሌባችንን በሮች በመክፈት እንዯ ታሊቅ እንግዲ 
ተቀባይ ሰው በየዋህነት ሌንቀበሇው ይገባናሌ፡፡  
 
4. በመንፈስ ቅደስ አማካይነት የተገሇጠሌንን መሇኮታዊ ቃሌ ከሕይወታችን ጋር  
   ማዚመዴ (ሇቃለ ምሊሽ መስጠት)፡፡ 
ብዘ ክርስቲያኖች ቃለንና ቃለ የሚጠይቀውን ተግባር በማፋታት ሕይወት እየተመሊሇሱ 
ይገኛለ፡፡ እንዱያውም ከእግዙአብሔር ቃሌ ጋር መስማማት የእግዙአብሔርን ቃሌ ከመታዜ 
ጋር ተመሳሳይ እንዯሆነ የሚያስቡ ብዘ ክርስቲያኖች አለ፡፡ ይሁን እንጂ የእግዙአብሔርን ቃሌ 
ሇመስማት ራሳችንን ከማጋጀትና ቃለን ከመቀበሌ ባሻገር ላሊ ወሳኝ እርምጃ እንዲሇ መጽሐፍ 
ቅደሳችን በተሇያዩ ክፍልች በማያወሊዲ መንገዴ ግሌጽ አዴርጎ አስቀምጦሌናሌ፡፡ ሇምሳላ ያህሌ 
የሚከተለትን ጥቅሶች መመሌከት በቂ ነው፡፡  
 

ስሇዙህ ይህን ቃላን ሰምቶ የሚያዯርገው ሁለ ቤቱን በዓሇት ሊይ የሠራ ሌባም 
ሰውን ይመስሊሌ። (ማቴዎስ 7፡24) 
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ወዯ እኔ የሚመጣ ሁለ ቃላንም ሰምቶ የሚያዯርገው፥ ማንን እንዱመስሌ 
አሳያችኋሇሁ፡፡ (ለቃስ 6፡47) 
 
ኢየሱስም ያመኑትን አይሁዴ። እናንተ በቃላ ብትኖሩ በእውነት ዯቀ መዚሙርቴ 
ናችሁ፡፡ (ዮሐንስ 8፡31) 

 
በተመሳሳይ መሌኩ ያዕቆብ ራሳችንን ሇቃለ ከማጋጀትና ቃለን ከመቀበሌ አሌፈን ሇሰማነው 
ቃሌ ምሊሽ እንዴንሰጥ ወይም ቃለን በተግባር በሕይወታችን እንዴንተገብረው (እንዴናዚምዯው) 
በአጽንዖት ይመክረናሌ ዯግሞም ያበረታታናሌ፡፡ ይህንን እውነት በያዕቆብ 1፡22-27 ሊይ 
መሰረት በማዴረግ እንመሇከተዋሇን፡፡ 
 
በዙህ ክፍሌ ውስጥ ተመሇከቱትን ሃሳቦች ሌብ ብሇን እንመሌከት፡- 

(ሀ) ታሊቅ ትዕዚዜ 
ቃለን የምታዯርጉ ሁኑ እንጂ ራሳችሁን እያሳታችሁ የምትሰሙ ብቻ አትሁኑ፡፡ 
(ያዕቆብ 1፡22) 
 

ይህንን ክፍሌ በማስተዋሌ ስንመሇከተው ሁሇት መሰረታዊ ነገሮች አለ፡፡ እነርሱም፡- መስማት 
እና ማዴረግ ናቸው፡፡ እግዙአብሔር ቃለን የማያውቁ አዴራጊዎችን አይፈሌግም፤ በተመሳሳይ 
መሌኩ ቃለን የሚያውቁ አሊዴራጊዎችንም (ቃለን የማያዯርጉትንም) አይፈሌግም፡፡ መስማት 
(የእግዙአብሔር ቃሌ እውቀት) እና ቃለን ማዴረግ ሁሇት የማይሇያዩ ወሳኝ ነገሮች ናቸው፡፡  
 
ቃለን ሰምተው የማያዯርጉት ሰዎች ሌክ በኮላጆች ወይም በዩኒቨርስቲዎች ሇእውቀት ብቻ ሲለ 
(ኦዱት ሇማዴረግ) አንዴን ኮርስ ከተመገቡ ሰዎች ጋር ይመሳሰሊለ፡፡ ኮርስ ኦዱት ሇማዴረግ 
የሚመገቡ ሰዎች ትምህርቱን በሚገባ ይሰማለ፣ ማስታወሻ በዯንብ ይይዚለ ነገር ግን የቤት 
ሥራዎችን፣ ሙከራዎችን (ቴስቶችን)፣ ፈተናዎችን፣ የመስክ ስራዎችንና የጽሑፍ ስራዎችን 
አይሰሩም፡፡ በአጭሩ እነዙህ ሰዎች መረጃን ብቻ የሚሰበስቡ እንጂ የተማሩትን በተግባር 
የሚተረጉሙ ወይም የሚሇማመደ አይዯለም፡፡  
 
ስሇዙህ ሌክ እንዯተመሇከትነው ምሳላ፤ የክርስትናን እምነት ኦዱት የሚያዯርጉ ክርስቲያኖች 
ከክርስትናቸው ጋር በተያያ መሌኩ ቃለን ሰምተው የሚያዯርጉ ሳይሆኑ ራሳቸውን እያሳቱ 
እንዯሚኖሩ ያዕቆብ ግሌጽ አዴርጎሌናሌ፡፡ እውነተኛ ክርስቲያኖች ግን ሇሰሙት ወይም 
ሇተማሩት የእግዙአብሔር ቃሌ በተግባር ምሊሽ በመስጠት ወይም ቃለን ከሕይወታቸው ጋር 
በተግባር በማዚመዴ ተግባራዊ የክርስትና ሕይወት ይኖራለ፡፡ በዙህም የክርስትናቸውን 
እርግጠኝነት በሚኖሩት ክርስቲያናዊ ሕይወት ያሳያለ፡፡ 
 

(ሇ) ተጨባጭ ማብራርያ (መግሇጫ) 
ያዕቆብ ታሊቁን ትዕዚዜ በቁጥር 22 ሊይ ካስተሊሇፈ በኋሊ በቁጥር 23-25 ዯግሞ ስሇ ሁሇት 
የተሇያዩ ዓይነት ሰዎች ይናገራሌ፡፡ እነዙህም ሰሚዎች እና አዴራጊዎች ናቸው፡፡ 

ቃለን የሚሰማ የማያዯርገውም ቢኖር የተፈጥሮ ፊቱን በመስተዋት የሚያይን 
ሰው ይመስሊሌ፤ ራሱን አይቶ ይሄዲሌና፣ ወዱያውም እንዯ ምን እንዯሆነ 
ይረሳሌ፡፡ ነገር ግን ነፃ የሚያወጣውን ፍጹሙን ሕግ ተመሌክቶ የሚጸናበት፣ 
ስራንም የሚሰራ እንጂ ሰምቶ የሚረሳ ያሌሆነው በስራው የተባረከ ይሆናሌ፡፡ 
(ያዕቆብ 1፡23-25) 
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በዙህ ክፍሌ እንዯምንመሇከተው የእግዙአብሔር ቃሌ ከመስተዋት ጋር በንጽጽር ተቀምጦአሌ፡፡ 
ነገር ግን ውጫዊ ማንነትን ብቻ ከሚያሳየው መስተዋት ጋር ሲነጻጸር የእግዙአብሔርን ቃሌ 
ሌዩ የሚያዯርገው የሰውን ውስጣዊ ማንነትንና ባህርይን የሚያሳይ መሆኑ ነው፡፡  
ይሁን እንጂ ቃለን ሰሚ ብቻ የሆነ ነገር ግን የማያዯርገው ሰው በፊቱ ያሇውን ቆሻሻ 
በመስተዋት አይቶ ምንም ሳያዯርግ እስከ ቆሻሻው እንዯሚሄዴ ሰው ነው፡፡ አዴራጊ የሆነ ሰው 
ዯግሞ ቃለን ሰምቶ ሇቃለ ምሊሽ የሚሰጥና ቃለን ከሕይወቱ ጋር የሚያዚምዴ ነው፡፡  
 

(ሐ) ተጨባጭ ተዚምድ 
ቃለን ሰምቶ የሚያዯርገው ሰው ቃለን በመታዜ ከዙህም የተነሳ እውነተኛ ክርስትና ምን 
እንዯሚመስሌ የሚያሳይ አንጸባራቂ መስተዋት ይሆናሌ፡፡ ነገር ግን አንዴ ጥያቄ ሌንጠይቅ 
ይገባናሌ፡፡  
 
አንዴ ሰው ቃለን ሰምቶ የሚያዯርግ ሇመሆኑ እንዳት ማወቅ እንችሊሇን? 
 

 በአንዴ ሰው ውስጥ በእውነትና በአንዯበት መካከሌ ፍቺ የላሇ ሲሆን፡፡ 
 
አንዯበቱን ሳይገታ ሌቡን እያሳተ እግዙአብሔርን የሚያመሌክ የሚመስሇው 
ማንም ቢኖር የእርሱ አምሌኮ ከንቱ ነው፡፡ (ያዕቆብ 1፡26) 
 

 በአንዴ ሰው ውስጥ በእውነትና የላልች ፍሊጎትን በማሟሊት መካከሌ ፍቺ የላሇ 
ሲሆን፡፡ 
 
ንጹሕ የሆነ ነውርም የላሇበት አምሌኮ በእግዙአብሔር አብ ንዴ ይህ ነው፤ 
ወሊጆች የላሊቸውን ሌጆች ባሌቴቶችንም በመከራቸው መጠየቅ፣ (ያዕቆብ 
1፡27ሀ) 
 

 በዙህ ሃጢአተኛ ዓሇም ውስጥ ስንኖር በአንዴ ሰው ውስጥ በእውነትና 
በክርስቲያናዊ ባህርይ መካከሌ ፍቺ የላሇ ሲሆን፡፡ 
 
በዓሇምም ከሚገኝ እዴፍ ሰውነቱን መጠበቅ ነው፡፡ (ያዕቆብ 1፡27ሇ) 
 

ስሇዙህ በአጠቃሊይ ቃለን በመስማትና ቃለን በተግባር በማዴረግ (በመኖር) መካከሌ ፍቺ 
ከማካሄዴ ሌንጠነቀቅ ይገባናሌ!! እግዙአብሔር ይህንን ፍቺ ይጠሊዋሌ፡፡ ቃለን ሰምተን ስናዯርግ 
ዴነታችንን ክርስቶስን የሚመስሌ ሕይወት በመኖርና የጽዴቅ ፍሬ በማፍራት እንገሌጠዋሇን፡፡ 
ቃለን ማዕከሌ ያዯረገ ሕይወት ዯግሞ ይኼ ነው!! ቃለን ማዕከሌ ያዯረገ ሕይወት የሚኖሩ 
ክርስቲያኖች ዯግሞ ሇዓሇም ብርሃንና ጨው በመሆን ክርስቶስን ያከብሩታሌ፡፡ 
 
እውነታው እንዱህ ከሆነ፣ ራሳችንን በመሇኮታዊ ስሌጣን ሇሚሰራው ሇእግዙአብሔር ቃሌ 
ስሌጣን በማስገዚት ቃለን ማዕከሌ ያዯረገ ሕይወት እንኑር፡፡ ያን ጊዛ ቃለ በእኛ ውስጥ 
በአስዯናቂ ሁኔታ በመስራት ይሇውጠናሌ፡፡ ምክንያቱም የዕብራውያን ጸሐፊ በግሌጽ  
እንዲስቀመጠው፡- 
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የእግዙአብሔር ቃሌ ሕያው ነውና፥ የሚሠራም፥ ሁሇትም አፍ ካሇው ሰይፍ ሁለ 
ይሌቅ የተሳሇ ነው፥ ነፍስንና መንፈስንም ጅማትንና ቅሌጥምንም እስኪሇይ ዴረስ 
ይወጋሌ፥ የሌብንም ስሜትና አሳብ ይመረምራሌ፤ እኛን በሚቆጣጠር በእርሱ 
ዓይኖቹ ፊት ሁለ ነገር የተራቆተና የተገሇጠ ነው እንጂ፥ በእርሱ ፊት የተሰወረ 
ፍጥረት የሇም። (ዕብራውያን 4፡12-13) 

 
ኤርምያስም ስሇ መሇኮታዊው ቃሌ ባህርይና ስራ እግዙአብሐር የተናገረውን እንዱህ 
በማሇት በግሌጽ አስተሊሌፎአሌ፡- 

በውኑ ቃላ እንዯ እሳት፥ ዴንጋዩንም እንዯሚያዯቅቅ መድሻ አይዯሇችምን? ይሊሌ 
እግዙአብሔር፡፡ (ኤርምያስ 23፡29) 

 
የማስጠንቀቂያ ንግግር፡- 
 

እንግዱህ ወዯ ዕረፍቱ ሇመግባት ተስፋ ገና ቀርቶሌን ከሆነ፥ ምናሌባት ከእናንተ 
ማንም የማይበቃ መስል እንዲይታይ እንፍራ። ሇእነዙያ ዯግሞ እንዯ ተነገረ 
ሇእኛ የምስራች ተሰብኮሌናሌና፤ ዲሩ ግን የሰሙት ቃሌ ከሰሚዎቹ ጋር 
በእምነት ስሊሌተዋሐዯ አሌጠቀማቸውም። (ዕብራውያን 4፡1-2) 
 

የሌመና ምክር፡- 
 

የዙህ ሕግ መጽሐፍ ከአፍህ አይሇይ፥ ነገር ግን የተጻፈበትን ሁለ ትጠብቅና 
ታዯርግ ንዴ በቀንም በላሉትም አስበው የዙያን ጊዛም መንገዴህ ይቀናሌሃሌ 
ይከናወንሌሃሌም። (ኢያሱ 1፡8) 
እኔ የምነግርህን የእግዙአብሔርን ቃሌ፥ እባክህ፥ ስማ፤ይቀናሃሌ፥ነፍስህም 
በሕይወት ትኖራሇች:: (ኤርምያስ 38:20) (ኤርምያስ ሇሰዳቅያስ የመከረው 
ምክር!) 

 


