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ለቤተ ክርስቲያን ሕይወት  

ቀጣዩን ትውልድ ማሳደግ 

ክፍለ ጊዜ ሁለት 

ለልጆች ስንል ራሳችንን መቀደስ 

የመጽሐፍ ቅዱስ ንባብ፦ ዮሐ. 17፡19፤ 4፡6-7፣ 27፤ ኤፌ. 5፡26-27፤ ዘኁ. 6፡3-4፤ 1 ተሰ. 5፡23፤ 4፡4፤ መሳ. 13፡12-14  

I. ምንም እንኳን ወልድ በራሱ ቅዱስ ቢሆንም፣ ለደቀ መዛሙርቱ የመቀደስን ምሳሌ ለማስቀመጥ በምድር ላይ ሳለ በአኗኗሩ ራሱን 

ቀደሰ—ዮሐ. 17፡19፤ ኤፌ. 5፡26-27፦ 

ሀ. ከራሱ ቅድስና ጋር የማይጋጩ ብዙ ሊያደርጋቸው የሚችሉ ነገሮች ነበሩ፤ ነገር ግን በደቀ መዛሙርቱ ከነበረ ድክመት የተነሣ 

እነዚህን ነገሮች ከማድረግ ተቆጠበ—ዮሐ. 17፡19።  

ለ. በብዙ ጉዳዮች የደቀ መዛሙርቱ ድክመት ጌታን አቅጣጫ አስያዘው፣ ነጻነቱንም ገደበ፤ ጌታ ብዙ ነገሮችን ሊያደርግ ይችል 

ነበር፣ ደቀ መዛሙርቱ ግን ከእርሱ ጋር አለመግባባት እንዳይፈጠርባቸው ወይም እንዳይሰናከሉ ስለፈለገ ብዙ ነገሮችን 

አላደረገም—4፡6-7፣ 27።    

ሐ. ቅዱስ እንሆን ዘንድ መጀመሪያ ለእግዚአብሔር በስፍራ መለየት ያስፈልገናል—ማቴ. 23፡17፦  

1. ከቤተሰባችን፣ ከጎረቤቶቻችን፣ ከሥራ ባልደረቦቻችን እና ከጓደኞቻችን አንጻር መለየት ያስፈልገናል፤ ብዙ ክርስቲያኖች 

ድነዋል፣ ነገር ግን አልተለዩም—ቲቶ 2፡14፤ ተዛ. ነህ. 13፡23-24፣ 30።  

2. ሰው አንድ ጊዜ ከዳነ በኋላ መለየትም አለበት፤ አማኝ ቅዱስ የሚባልበት ምክንያት ይህ ነው፤ ቅዱስ መሆን 

ለእግዚአብሔር መለየት ነው—ሮሜ 1፡2፣ የግርጌ ማስታወሻ 3።  

II. ልጆች ያሏቸው ራሳቸውን ለልጆቻቸው ሲሉ መቀደስ አለባቸው፤ ይህ ማለት ለልጆቻችን ስንል ልናደርጋቸው ከምንችላቸው ብዙ 

ነገሮች መቆጠብ አለብን—ዮሐ. 17፡17፣ 19፤ ዘኁ. 6፡1-12፦  

ሀ. በዚህ ትውልድ ያሉት ወላጆች ሁሉ መልካም ወላጆች ቢሆኑ በሁለተኛው ትውልዳችን ብዙ ጠንካራ አማኞች ይነሣሉ፤ የቤተ 

ክርስቲያን የወደፊት እድል ፈንታ የሚወሰነው በወላጆች ላይ ነው—ተዛ. 2 ተሰ. 3፡9፤ ፊልጵ. 3፡17።  

ለ. ወደ ዘማዊነት እና የዝሙት ሃሳብ ከሚመሩ ከሁሉ ዓይነት ምድራዊ ድሰታዎች መለየት እንዳለብን እንደ ምሳሌ በማሳየት 

ናዝራዊ ከወይን ጠጅ እና ከወይን ጠጅ ጋር ከሚያያዝ ማንኛውም ምንጭ መለየት ነበረበት—ዘኁ. 6፡3፤ መሳ. 13፡2-20፤ መዝ. 

104፡15፤ መክ. 10፡19፤ 2 ጢሞ. 2፡22፤ 3፡1-5።  

ሐ. እግዚአብሔር ልጆችን ለእኛ በኃላፊነት እንደሰጠ ማየት አለብን፤ ስለዚህ በግብረገብነት፣ በባሕሪይ፣ እና ክፉና መልካምን 

መፍረድን በተመለከተ ለራሳችን [ልኩን የጠበቀ] ደረጃ ማውጣት አለብን፤ ተገቢ የሆነ ባሕሪን በተመለከተ ከፍተኛ ደረጃ 

ሊኖረን ይገባል፣ በመንፈሳዊ ጉዳዮችም ለራሳችን [ልኩን የጠበቀ] ደረጃ ማውጣት አለብን—1 ተሰ. 5፡23፦   

1. ልጅ የምትናገሩትን ሊያስታውስ ወይም ሊረሳ ይችላል፣ ያየው ነገር ግን በውስጡ ለዘላለም ይኖራል፤ ልጅ ውሳኔ 

አሰጣጥን ከእናንተ ይማራል፣ ትክክል የሆነውን እና ያልሆነውን የመመዘን ስርዓትንም ከእናንተ ያዳብራል—1 ቆሮ. 

9፡27።  

2. እያንዳንዱ ወላጅ የሚፈጽማቸው ድርጊቶች በልጆቹ እንደሚደገሙ ማስታወስ አለበት፤ ድርጊቶቹ በእርሱ አያበቁም፤ 

የክርስቲያን ልጆች መላው ሕይወት በወላጆቻቸው ባሕሪይ ላይ ይመረኮዛል—ተዛ. 2 ጢሞ. 1፡5፤ 3፡15።  

3. ቃሎቻችሁን መቀደስ አለባችሁ፤ ልጆቻችሁ ሲናገሩ እነርሱም ቃሎቻቸውን መቀደስ እና በትክክል መናገር አለባቸው፤ 

የተሳሳተ ነገር ስትናገሩ ስህተታችሁን ለመቀበል ትኩረት መስጠት አለባችሁ፤ በዚህ መልኩ ልጆቻችሁ ቃሎቻቸውን 

እንዲቀድሱ ታሰለጥኗቸዋላችሁ—1 ጢሞ. 4፡12።  

መ. ወላጆች የራሳቸውን ነጻነት መሥዋዕት በማድረግ ራሳቸውን መግዛት እንደሚያስፈልጋቸው መገንዘብ አለብን፤ እግዚአብሔር 

የሰውን አካል ከነፍሱ ጋር በኃላፊነት ሰጥቶናል፤ ራስን መግዛት ካልተለማመድን እና ነጻነታችንን ካልተውን ለወደፊቱ 

ለአምላካችን ምላሽ ለመስጠት እንቸገራለን—1 ቆሮ. 9፡25፤ ገላ. 5፡22-23።  

ሠ. ልጆችን ወደ ጌታ እውነተኛ በሆነ መንገድ ለማምጣት ከእግዚአብሔር ጋር የሚመላለስ ሰው መሆን እንደሚያስፈልገን ማየት 

አለብን፤ ጣቶቻችንን ወደ ሰማይ በመጠቆም ልጆቻችንን ወደ ጌታ መላክ አንችልም፤ በፊታቸው መመላለስ አለብን—1 ቆሮ. 

9፡27፤ ሮሜ 2፡21፦  

1. ሄኖክ ማቱሳላን ከወለደ በኋላ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር እንዳደረገ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል፤ የቤተሰቡ ሸክም 

በእርሱ ላይ በነበረ ጊዜ፣ ኃላፊነቱ እጅግ ታላቅ እንደነበር እና በራሱ ሊወጣው እንደማይችል ተሰማው፤ ስለዚህም  

አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ማድረግ ጀመረ—ዘፍ. 5፡21-22።  
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2. ሳምሶን በእናቱ እቅፍ ሳለ ናዝራዊ ለመሆን ተቀደሰ፤ ሳምሶን ከእናቱ ማሕጸን ጀምሮ ለሕይወት ዘመኑ ሁሉ ናዝራዊ ነበር—

መሳ. 13፡7። 

3. ሃና በዋነኛነት ለራሷ ጥቅም ሳይሆን ለእግዚአብሔር ጥቅም አጥብቃ ጸለየች፤ ወንድ ልጅ ከሰጣት በናዝራዊ ስዕለት ለእርሱ 

መልሳ እንደምትሰጠው ለእግዚአብሔር ቃል ገባች—1 ሳሙ. 1፡11፣ 22፣ 28።  

4. የሎጥ ልጆች ክፉ በነበረችው ከተማ ውስጥ በመኖራቸው የተበላሹ ነበሩ—ዘፍ. 19፡15።  

ረ. በእግዚአብሔር ፊት ዕቃችንን በቅድስና ንጹህ አድርገን መጠበቅ አለብን፤ ቅዱስ፣ የተለየ እና በእግዚአብሔር የተሞላ፣ በሰውም 

ፊት በክብር የተጠበቀ መሆን አለበት—1 ተሰ. 4፡4፤ ሮሜ 13፡14።  

III. በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም መሠረት፣ ለእግዚአብሔር ማደሪያ ስፍራ ስንል ልናስወግደው የሚገባው የመጀመሪያው ነገር 

ጣዖታቶቻችን ነው—ዘፍ. 35፡1-2፤ ሐዋ. 19፡19-20፦ 

ሀ. ያዕቆብ በቤቱ ያለ እያንዳንዱ ሰው ራሱን እንዲያነጻ አዘዘ፤ እንግዶቹን ጣዖታት ማስወገድ ብቻ ሳይሆን መላው ማንነታችንንም 

ጭምር ማንጻት አለብን፤ መላው ማንነታችን፣ አኗኗራችን እና ከእኛ የሚገለጠው ነገር መለወጥ አለበት—ዘፍ. 35፡2፤ 2 ቆሮ. 

7፡1።  

ለ. እንግዶቹን ጣዖታት ከማስወገድ እና ራሳቸውን ከማንጻት በተጨማሪ የያዕቆብ ቤተሰብ ልብሳቸውን ቀየሩ፤ ልብስ መቀየር 

ማለት አኗኗራችን መቀየር ማለት ነው—ዘፍ. 35፡2፤ ራእ. 22፡14።  

ሐ. በዘጸአት 32 ላይ ከወርቅ የተሠራውን ጥጃ ለመሥራት ጥቅም ላይ የዋለው ቁሳቁስ የእስራኤል ልጆች የጆሮ ወርቅ ነበር፤ በዚህ 

ምዕራፍ ውስጥ ያለው ዘገባ ራስን ማስዋብ ወደ ጣዖት አምልኮ እንደሚመራ ግልጽ ያደርጋል—ቁ. 1-3።  

 

 


