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10         

? 

አሁን ዳግጴኛ በጴንgስ ተወጩደሀጩ| የአዲስ  ቤተፍብ አባጩ ጣነኃጩ{ ከእንግዲጢ ወዲጢ 

የድፋው ቤተፍብ አባጩ አደጤጢጹ{ ይጢ ማጤት ደግሞ የ፣ድሞ ጉዋደኞችጢንና የጹታዉቃቸውን ተው 

ማጤት አይደጤጹ| ጤእነፎ ግን ብፊጠን ጴጣን አጤብጢ{ እነፊፎ በHጤማ ዉስE ናቸው| ጹክንያቱጹ 

በጩባቸው እየፎስ ክፊስቶስ የላቸውጹ{ አንተ ጤእነፊፎ የግዚአብሔፊ ብፊጠን እንደጣንክ ማስታወስ 

አጤብጢ�| ስጤዚጢ እነፎጹ እየፎስን እንዲከተጥ ዕዉ፣ትጢን አካlላቸው {    

እነዚጢ ፍዎች ተስj ጦያስቆፊAጢ ቢሞክሩ ጹን ማደፊግ አጤብጢ? ጴ]ሓl ቅዱስ እንደሚጤው 

በመHረሻው ፍዓት የፈሳቸውን ክh ነገፋች የሚያደፊጉ ዘባቾች ይጴCጥ በእዉነትጹ ላይ ይስቃጥ ( 2 

TEፋስ 3:3-4) 

ዘባቾች ተስj ጦያስቆፊAጢ ይሞክፈጥ እናጹ ወደ አፋጌው ሕይወት ይጴጩፎኃጩ{ 

ጩትቃወማቸው ይገባጩzz በዘባቾች ባጢፊያት ጩትሳብ አይገባጹ| ባንተና በእየፎስ ክፊስቶስ ዝጹድና  

ጴካከጩ እንዳይገቡ ጩትቃወማቸውጹ ይገባጩ{ ከማያጹኑ ጋፊ በማይጴች አካጡድ አት@ጴድ|  

ጹክፈቸውን አት፣በጩ{ በጹትኩ በእግዚአብሔፊና በቃጥ  ያጤጢን አቋጹ አ@ናክፊ{  

   

እፊሻ በማሽን ጴታረስ ከጴጀጴሩ በiት|  ገበፉ ጤማረስ| ሁጤት እንፍሳ ይ@ጹዳጩ| ጤጹሳጨ|  

ሁጤት አጢያ ወይጹ በፉና ሞgሩን አገናኝቶ ይ@ጹዳጩ| እናጹ ሁጤቱ እንፍሳዎች  ባንድ ላይ ሲጓዙ 

ጴፉቱን ያፊሳጥ{ ጹክንያቱጹ በአንድ ፣ንበፊ ስፊ ስጤተ@ጴዱz  ሁጤቱ እንፍሳዎች  በአንድ አቅCK 

ነው የሚጓዙት| አንደኛው ወደ ተጓዘበት ጨላኛውጹ ይጓዛጩ{ በአንድ ፣ንበፊ ስፊ እስካጥ ድረስ| 

ገበፉው ወደ ጴፈቸው አቅCK በአንድ ላይ ይጓዛጥ{  

 ጤጹሳጨ በ፣ንበሩ የተ@ጴዱት ሁጤቱጹ አጢያ ከጣኑ የሚጴች Eጹድ ይባላጩ| ነገፊ ግን 

አንደኛው አጢያ ጣኖ ጨላኛው ግን በፉ ከጣነ  የማይጴች Eጹድ ይባላጩzz ከጨላ ፍው ጋፊ ጴ@ጴድ 

ካጤብን የሚጴች Eጹድ ጦጣን ይገባጩ| ያጹ ማጤት ክፊስቲያንና ክፊስቲያን በጓደኛነት ሲጓዙ ማጤት 
18 

ነው{ ነገፊ ግን ክፊስቲያንና የማያጹን ፍው ባንድ ላይ ጓደኛ ከጣኑ የማይጴች Eጹድ ይጣናጩ{ 

እግዚአብሔፊጹ እንዲጢ ይላጩ ��      �� (2ኛ ወደ ቆፋንFስ 

ፍዎች ሁጤተኛ 6: 14-16){ 

ስጤዚጢ አየጢ | አንተና የማያጹን ፍው ጓደኛ ከጣናቹ | አንድ አይነት ሕይወት የጹትኖሩ ከጣነ 

እንግዲያዉስ በማይጴች ፣ንበፊ ስፊ አላቹጢ ማጤት ነው| እናጹ ይጢ ስጢተት ነው{ እግዚአብሔፊ 

በማይጴች ፣ንበፊ ስፊ እንድትኖፊ አይወድጹ| ነገፊ ግን ከጨላ ክፊስቲያን ጓደኛጢ ጋፊ በሚጴች ፣ንበፊ 

ዉስE አንድ አይነት ነገፊ እየፍፈቹጢ እንጂ{ የማያጹኑ ፍዎች ያንተ ጹፊE ጓደኞች ጦጣኑ አይችጥጹ{ 

ጹንጹ ግብረገብ ያጤው ፍው ቢጣንጹ እንደገና እስካጩተወጤደ ግዜ ድረስ ጓደኛጢ ጦጣን አይችጩጹ{ 

በእግዚአብሔፊ iት ይጢ የማይቻጩና የማይg፣ድ ነው| ጹክንያቱጹ የማይጴች ፣ንበፊ ስጤጣነ{ 

ያንተ ጹፊK ከእግዚአብሔፊ ጹፊK ጋፊ አይወዳደፊጹzz አንድ ግዜ እግዚአብሔፊ ሳጵኤጩን  

የእስፈኤጩ ንጉስ ይ፣ባ ዘንድ ወደ እሴይ ቤት ላከው (ሳጵኤጩ 16:1-13){ ሳጵኤጩጹ  የእሴይን 

የጴጀጴሪያ ጩጅ |ኤጩያብን| ባየ ግዜ እንዲጢ አጤ ��በእውነት እግዚአብሔፊ የሚ፣ባው በiቱ ነው አጤ{ 

ጹክንያቱጹ እፎ በCጹ ግዙl| ረጂጹና ቆንጆ ነበረz  ነገፊ ግን እግዚአብሔፊ ጤሳጵኤጩ እንዲጢ ሲጩ 

ተናገረው ��እፊፎን አት፣ባ| ጹክንያቱጹ አጩጴረEኩትጹ አጤ��`{ እንዲጢጹ አጤ ��ፍው iትን ያያጩ‾ 

እግዚአብሔፊ ግን ጩብን ያያጩ አጤው��{   { ስጤዚጢ ያንተ ጹፊK ቢበዛ በ ዉHኛው 

ገ]ታ የተጴረኮዘ ነው የሚጣነው{ ጹን እንደተናገረ| ጹን እንደሚጴስጩ | ጨጪችጹ  የጴሳፍጥ  

ግጹገማዎችጢ | ነገፊ ግን አየጢ እግዚአብሔፊ የዉስ@ኛዉን ገ]ታ ነው የሚጴጤከተው{  

ዳግጴኛ ያጩተወጤደ ፍው ጴንgስ ከግዚአብሔፊ ጴንgስ ጋፊ አብፋ አይጡድጹ{ ብቸኛው 

ጴንገድ ከእግዚአብሔፊ ጋፊ አብፋ ጴጣን የሚቻጤው ዳግጴኛ ሲወጤድ ነው{  በዚጢን ጊዜ ብቻ ነው 

ግጤፍቡ ጹፊE ጓደኛጢ ጦጣን የሚችጤው{ ዳግጴኛ እስካጩተወጤደ ድረስ ግን ያንተ ጹፊE ጓደኛ ጦጣን 

አይችጩጹ{ ጹክንያቱጹ የእግዚአብሔፊን ጴጤኪያ ስጤማያሟላ ነው{ አሁን ዳግጴኛ ተወጩደሀጩ | 

ያንተጹ lላጎት ጴጣን ያጤበት እግዚአብሔፊን ማስደፍት ነው| ስጤዚጢ የፈስጢን ጴጴዘኛ (ጴገጹገሚያ) 

አት@፣ጹጹ{ ይጢ በCጹ አስgላጊ ነው { 

  ጩብጢን በቃጥ ላይ አድፊግ| እፊፎ ደግሞ ጴውKውን ያደፊግጩኃጩ (ወደ ቆፋንFስ ፍዎች 

አንደኛ 10:13){ 


