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9       ....? 

ዳግጴኛ ጴወጤድ ከgተና አያድንጢጹ| ነገፊ ግን ጩትበገፊ አይገባጹ| ጴ]ሓl ቅዱስ 

እንደሚያስተጹረን በgተና ግዜ| እግዚአብሔፊ  ጴውKጢን ያዘጋጃጩ (1 ኛ ቆፋንFስ 10:13){ ስጤዚጢ  

የተሳሣተ ሓሳብ በአእጹፋጢ ሲጴላጤስ ማድረግ የሚገባጢ የሚከተጤዉን ነው... 

(1) አዲስ lAፊ ጴጣንጢን አስታዉስ 

እነዚጢ አስተሳፍቦች ከዉJ የጴA ኃይጪች ናቸው{ ከፍይCን የጣነ gተና ነው{ ከጩብጢ 

ዉስE አይጴነIጹ በተጤይ አሁን ዳግጴኛ ከተወጤድክ በኋላ{ ጴ]ሓl ቅዱስ እንደሚጤው (ዳግጴኛ 

የተወጤዱ አማኞች) የክፊስቶስ ጩብ አላቸው ይላጩ (1 ኛ ቆፋንFስ 2:16 ){ ማን እንደጣንክ  ማስታወስ 

አጤብጢ| አዲስ lAፊ!  እግዚአብሔፊ ሁጩጊዜጹ አዲስ lAፊ ጴጣናችንን እናጹ እፊፎ አዲስ ጢይወት 

እንደፍ@ን እንድናስታዉስ ይወዳጩ{ በዚጢጹ አዲስ ጢይወት ጩታጹንበት ይገባጩ{ 

(2) በጴታዘዝ ተጴላጤስ 

እግዚአብሔፊን ታዘዝ!  የጴEm ጩማድ ጠሳብ በጩብጢ ጴC እንበጩ{ ይጢንን የተሳሣተ ጩጹድ 

እንድትg]ጹ ጠይጤኛ ግiት ይኖፊብጢ ይጣናጩ{ ጹናጩባትጹ  ወደ ጴጀጴሪያው ሁኔታጢ ተጴጩፍጢ ይጢንን 

የተሳሣተ ድፊጊት ትg]ጹ ይጣናጩ{ ነገፊ ግን በዚጢ ጊዜ ዳግጴኛ እንደተወጤድክ ካፍብክ| አዲስ ፍው 

ጴጣንጢን ካፍብክ| ድንገት ግiቱን ጤማግጤጩ ድlረቱና Eንካፉው ይኖፊሃጩ{ እግዚአብሔፊን ታዘዝ! አየጢ| 

ዳግጴኛ ጴወጤድ ማጤት የተሳሣተ ጠሳብ ወዳንተ አይጴCጹ ማጤት አይደጤጹ{ ፤ጹ ነገሩ ባንተ ላይ እንዲXና 

ጩትgቅድጤት አይገባጹ{ ተቃወጴው! አንድ ፍው በትክክጩ እንደገጤXው| ወmች በላይጢ እንዳይበሩ 

ጴከላከጩ አይቻጩጹ| ነገፊ ግን ጎጆዋቸውን በፈስጢ ላይ እንዳይፍሩ ግን ማስቆጹ ትችላጤጢ{  
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እነዚጢ የተሳሣቱ ጠሳቦች እንዳይጴA ማስቆጹ አትችጩጹ ይጣናጩ| ጹክንያቱጹ የደጅ ኃይጩ 

ስጤጣኑ| ነገፊ ግን በዉስEጢ እንዳይኖሩ ማድረግ ትችላጤጢ{ የተሳሳተ አስተሳፍብ በጩብጢ እንዲኖፊ 

አትl፣ድጤት| ዳግጹ ኃይጩና ስጩCን ባንተ ላይ እንዲኖፈቸው አትl፣ድ{ ]ድቅ የጣነውን ነገፊ ሁጥ 

በማፍብ የተሳሣተውን ጠሳብ ማስወገድ ትችላጤጢ (ወደ iጩUስዮስ ፍዎች 4:8){ 

የጴድረክ ሥነ Eበበኛ ነጢ እንበጩ  ወይጹ አ፣ንቃኝ { እነደ ሴት ጣነጢ ማ፣ን፣ን ትወድ ይጣናጩ 

| ነገፊ ግን በእዉነተኛው ወንድ ነጢ{ የሴት ጩብስ የጣነውን ጤብፍጠጩ| ዊግጹ አድፊገኃጩ{ እንደ ሴት 

ታ፣ነቅናጤጢ እንደ ሴትጹ ትናገፈጤጢ{ ነገፊ ግን ከHረስክ በኋላ ወንድ ጴጣንጢን አጩረሳጢጹ{ ከጴድረክ 

ወፊደጢ ወደ ጩብስ ጴጤወKው ጡድክና  ጩብስጢንጹ ፣ይረጢ ወCጢ{ ፍኞ @ዋት ወደ ስፈ ጩትጡድ 

ስታስብ| በፊግEጹ ወንድ እንደጣንክ አጩረሳጢጹ{ እንደወንድጹ ታወፈጤጢ| እንደወንድጹ  ትኖፈጤጢ|  

ስፈ ጡደጢ ባጤgው ጹሽት በጴድረክ ላይ ታ፣ነቅን እንደነበረው| እንደሴት ማዉፈት| እንደ ማላገE 

ይጣንብኃጩ{  

በተጴሳሣይ ጴጩኩ{ ዳግጴኛ ከጴወጤድጢ በiት በተሳሣተ ጴንገድ ነበፊ ታ፣ነቅን የነበረው | 

ነገፊ ግን አሁን አዲስ ሕይወት አጤጢ|. አዲፎን ሕይወት ነው ጴኖፊ የሚገባጢzz ጤረጂጹ ጊዜ እንደሴት 

ጣነጢ ታ፣ነቅን ነበፊ አንዳንዴጹ ጴስጴፊጢን ትስታጤጢ| ነገፊ ግን አንዳንዴ በፊግEጹ ወንድ ጴጣንጢን 

ታስታዉሳጤጢ እናጹ እፈስጢን ታስተካክላጤጢ{ ታስተዉጩና እንዲጢጹ ትላጤጢ �� ኦ ጤካስ ሴት አደጤሁጹ 

በጴድረክ ላይ ነው ያጤሁት| እዉነተኛዉን እኔ ጴጣን አጤብኝ�� ትላጤጢ{ 

ጴEm ጩጹድን ማቆሚያ ጴንድገዱ ይጢ ነው{ እንዲጢጹ በጩ ��ተጴጩከት�� ��ዳግጴኛ 

ተወጩጃጤሁ! ይጢ የኔ እዉነተኛው ባጢሪዬ ነው �� ጹንጹ አይነት አፋጌ ጩጹድ ቢኖፊጢጹ እንኳን| 

ባስታወስክ ጊዜ (ታስታዉሳጤጢጹ). ! በጩ ጤፈስጢ{  ዳግጴኛ ተወጩጃጤሁ! እዛው ላይ አ፤ጹ ! 

ዑደቱ እንዲ፣Eጩ አትl፣ድ እናጹ ካንተ ጋፊ በነገሩ ዉስE የተሳተhትን ጤጴንገፊ አትgፊ ��ኦ በCጹ 

አዝናጤሁ ይጢንን ላደፊግ አጩችጩጹ ጹክንያቱጹ ዳግጴኛ ተወጩጃጤሁ በጩ��  ጴEm ጩጹድን በአዲስ 

በጴተካት አስወግድ{ ይጢንን ጣነ ብጤጢ አድፊግ { የእግዚአብሔፊን  ባሕሪይ ከቃጥ gጩግ እናጹ 

በጴደጋገጹ እፈስጢን አጤማጹድ{  


