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11      ? 

በማፊቆስ ወንጌጩ 4: 1-9| እየፎስ  ዘፊ ስጤሚዘፈ ፍው በጹሳጨ  ያስረዳጩ{ ፍዉዬው ዘሩን ዘፈ 

አንዳንዱ በMንK ጴፉት ወደ፣| አንዳንዱ ደግሞ  በደረቅ (በጴንገድ ዳፊ) ጴፉት ወደ፣ | አንዳንዱ 

በ፣ጋ (በእ፡ጢ) ጴካከጩ ወደ፣| አንዳንዱ ደሞ በጴጩካጹ ጴፉት ወደ፣{ በጹዕፈl 16 ና 17 | 

ጴ]ሓl  ቅዱስ እንደሚጤው ��         

             

      `(ማፊቆስ ወንጌጩ 4:16-17){  

እፊፎጹ ስጤ ሥፊ የጨላቸው ፍዎች ነው የሚናገረው| ጴከፈ ወይጹ ስደት በጣነ ግዜ ጤተወፍነ 

ግዜ ብቻ ጴቋቋጹ የሚችጥ{ እፊፎጹ እንዲጢ ይላጩ ነገፊ ግን ቃጥን በደስታ ቢ፣በጥጹ  በቃጥ 

ጹክንያት ጴከፈና ስደት በጣነ ግዜ ይፍናከላጥ|  ይጢ በብዙ ፍዎች ዘንድ የጣነ ነገፊ ነው{ እየፎስ 

ክፊስቶስ የሚናገረው ብዙ ፍዎች በእፊፎ Eጩቅ lቅፊ እንደጨላቸው ነውzz በእግዚአብሔፊ ቃጩ በCጹ 

ይgነEዛጥ| ጹክንያቱጹ የዘላጤማዊ ሕይወት ቃጩኪዳን| lሥሓና ጨጪችጹ እንዳጥ ስጤተረዱ ነው{  

ነገፊ ግን Eጩቅ lቅፊ ጤእግዚአብሔፊ የላቸውጹ{ ጴከፈ ሲጴC እግዚአብሔፊን ይተዋጥ{  

እንደተባጤው! ጴከፈና ስደት ሲጴC  ዓጤጹን ይከተላጥ{ 

(1) Eጩቅ lቅፊ ጤእግዚአብሔፊ ጦኖፊጢ ይገባጩ 

እግዚአብሔፊ ጤእፊፎ Eጩቅና የ@በ፣ lቅፊ እንዲኖፊጢ ይወዳጩ{ lቅፊ ጦHጹፊ ይችላጩ 

ወይጹ ደግሞ ጦ፣ንስጹ ይችላጩ{ ስጤእፊፎ ብዙ ባፍብክ ግዜ | ቃጥን በፍማጢ ግዜ ከፎ ጋፈ በXጪት 

በተጎዳኘጢ ግዜ| ጤእፊፎ የበጤ@ lቅፊ ይኖርጠጩ|  ጹክንያቱጹ lቅፊ  በጴ፣ፈረብ  ይHጹፈጩና{ 

ከእፊፎ ጋፊ ብዙ በ፣ረብክ ግዜ| ቃጥን በብዛት በፍማጢ ግዜ| ብዙ ትወደዋጤጢ እናጹ ታዉ፣ዋጤጢ| 

ከዛጹ እፊፎን በብዛት ታገኘዋጤጢ{ Eብቅ lቅፊ ባጤጢ ግዜ  ቃጥ በጩብጢ ዉስE ስሩን ይፍዳጩz  ስጤዚጢ 

ጹንጹ አይነት ችግፊ ቢገEጹጢ|  በዚጢ ጉዳይ ላይ የግዚአብሔፊን አቋጹ ታዉ፣ዋጤጢ{ ወዲያዉኑ| 

የእግዚአብሔፊን አቋጹ በነገሩ ላይ ታዉጃጤጢ { 
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ጴ]ሓl ቅዱስ እንደሚጤው ሞትና ሕይወት በጹላስ እጅ ናቸው (ጴ]ሐg ጹሳጨ 18:20-

21){ ደግሞጹ በጩብ ሞጩቶ ከተረgው አl ይናገፈጩና (የማቴዎስ ወንጌጩ 12:34-35|37) ጩብጢን

በእግዚአብሔፊ ቃጩ በሞላጢ ግዜ| ጹንጹ አይነት ችግፊ ቢገEጹጢጹ እንኳ| ነገፋችን በእግዚአብሔፊ 

ጴንገድ ትጴጤከታቸዋጤጢ እናጹ  እንደ እግዚአብሔፊ ቃጩ ትናገፈጤጢ{ ችግሩጹ ያጩjጩ ! 

(2) ተስj አት፤ረE! 

ችግፊ ሲጴC ተስj ጩትቆፊE አይገባጹ{ ዳግጴኛ ጴወጤድ ማጤት ችግፊ አይጴCጹ ማጤት 

አይደጤጹ| ጴከፈጹ የጤጹ ማጤት አይደጤጹ{ ዳግጴኛ ጴወጤድ ማጤት ችግፊ በጴC ግዜ| ሁጥጹ ችግፊ 

እያጤ እግዚአብሔፊ ያስችጤኃጩ ማጤት ነው{ በጴዝጵረ ዳዊት 23:5 እንደተ[gው ��   

         { በ@ላቶችጢ ጴካከጩ 

ብትጣንጹ እንኳን ጦያሸንhጢ አይችጥጹ‾ ጴከፈው ሕይወትጢን ጦያgፈፊስ አይችጩጹ{ 

እግዚአብሔፊ ተስj እንድትቆፊE አይወድጹ{  ጩት@ነክፊ ይገባጩ! አስቸጋሪ ቢጴስጩጹ | ተስj 

አት፤ረE| እግዚአብሔፊ ያሳጩlጩጠጩ{ በጣነ ነገፊ ሁጥ ተስj አት፤ረE| በእጹነትጢ ]ና{ 

እግዚአብሔፊ በMፈሽ አያሳlፊጢጹ ወይጹ አይተዉጢጹzz  በሁጥጹ የሕይወት ሁኔታዎች አሸናi 

ትጣናጤጢ{ ጹክንያቱጹ ሁኔታዎች ላንተ ተገዢ ስጤሚጣኑ{ ትንቢተ ኢሳይያስ 43:2 እንዲጢ ይላጩ  

በወንዞችጹ ውስE ባጤlጢ ጊዜ አያፍEጵጢጹ} በእሳትጹ ውስE በጡድክ ጊዜ አትቃ@ጩጹ‾ ነበጩባጥጹ 

አይgጅጢጹ{ እየፎስ ክፊስቶስን ተከታይ ጣነጢ| ዉጊያው ቢበዛጹ እንኳን  በጵጥ ጩብጢ ጩታገጤግጤው 

ይገባጩ{ 

��              ጤሚፍ@ን  

          

         (1 ኛ ቆፋንFስ 

15:57-58){ 

��          

(1 ዮሐንስ 5:4) { 


