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ለቤተ ክርስቲያን ሕይወት  

ቀጣዩን ትውልድ ማሳደግ 

ሁለተኛ ክፍለ-ጊዜ 

የወላጆች ማንነት፣ ኑሮ እና ኃላፊነት 

የመጽሐፍ ቅዱስ ንባብ፦ 1 ተሰ. 1፡5፤ 2 ቆሮ. 6፡1፤ ዮሐ. 1፡ 12-13፤ 1 ዮሐ. 3፡1-2፤ ፊልጵ. 1፡19-21፤ 3፡10፤ ዘዳ. 6፡7፤ መዝ. 78፡5-7፤ 

ኢዮኤል 1፡3፤ ሐዋ. 2፡38-39፤ ኤፌ. 6፡4፤ 2 ጢሞ. 1፡5፤ 3፡15፤ ገላ. 6፡7-8 

I. እግዚአብሔር ከምናደርገው ወይም ማድረግ ከምንችለው ነገር ይልቅ ለሆንነው ነገር በይበልጥ ትኩረት ይሰጣል፤ ምን 

አይነት ሰው ስለመሆናችን እና ስለምንኖረው የሕይወት ዓይነት ግድ ይሰኛል—1 ተሰ. 1፡5፦ 

ሀ. በቤተ ክርስቲያን እጅግ አስፈላጊው ነገር ማንነት ነው፤ ማንነት መንገዱ ነው እና ማንነት የጌታ ሥራ ነው—ዮሐ. 5፡19፤ 

6፡57፤ ፊልጵ. 1፡19-26፤ ሐዋ. 20፡18-35፤ ማቴ. 7፡17-18፤ 12፡33-37።  

ለ. የቤተሰቡ ራስ ቤተሰቡን በማንነቱ ያስተዳድራል፤ ቤተሰቡን የሚያስተዳድረው ማንነቱ እንጂ የሚያደርግበት ዘዴ 

አይደለም—2 ቆሮ 6፡1፣ የግርጌ ማስታወሻ 1፤ ራእ. 21፡16፦ 

1. ማንኛውንም ነገር ለማድረግ፣ በመጀመሪያ የሚያደርገው ማንነት ሊኖር ያስፈልጋል፤ ቀጥሎ ዘዴው ይመጣል፤ 

መልካም የአስተዳደር ዘዴ አያስፈልግም፤ ይልቁንም፣ ለአስተዳደር የመልካም ማንነት አስፈላጊነት አለ -ዘጸ. 4፡10፣ 

የግርጌ ማስታወሻ 1። 

2. ዘዴዎችን ወደ መጠቀም እንደገባን ወዲያውኑ ወደ ማስመሰል እንወድቃለን፤ እውነተኛነት በውስጥና በውጪ ወጥ 

መሆንን ያመለክታል—ተዛ. 32፡19-21። 

II. አምላክ-ሰዎች፣ ከእግዚአብሔር የተወለድን እና የእግዚአብሔር ዝርያ እንደሆንን ማየት ያስፈልገናል፤ ይህ የአምላክ-ሰው 

ኑሮ ጅማሬ ነው—ዮሐ. 1፡12-13፤ 1 ዮሐ. 3፡2፦ 

ሀ. መንፈስ ከሆነው እግዚአብሔር ዳግም የተወለድነው የእግዚአብሔርን መንግሥት ለማየትና ወደ ውስጡ ለመግባት 

የእግዚአብሔር ዝርያ የሆንን መናፍስት—አማልክት (ዮሐ 3፡6) ለመሆን—ዮሐ. 1፡12-13፤ 3፡3፣ 5-6፤ 1 ዮሐ. 3፡9፦ 

1. እንደ እግዚአብሔር ልጆች በሕይወትና በባህሪ እግዚአብሔር መሆናችንን ከተገነዘብን፣ መሠረታዊ በሆነ መልኩ 

እንለወጣለን፤ ድባቡ እና ከእኛ ጋር የተገናኘ ነገር ሁሉ ይለወጣል—ዮሐ. 1፡12-13፤ 1 ዮሐ. 3፡2፦ 

2. የዛሬዎቹ ክርስቲያኖች ሁሉ በሕይወትና በባህሪ እግዚአብሔር እንደሆኑ ተገንዝበው ቢሆን ኖሮ፣ መላው ዓለም 

የተለየ ይሆን ነበር—ሐዋ. 17፡6። 

3. ራሳችንን እንደ አምላክ-ሰዎች ስናስብ፣ ይህ አስተሳሰብ፣ ይህ ግንዛቤ፣ በየዕለቱ ባለን ልምምዳችን ሥር-ነቀል በሆነ 

መልኩ ይቀይረናል—ኤፌ. 4፡22-24። 

ለ. በትዳር ሕይወታችን የአምላክ-ሰው ኑሮ ሊኖረን ያስፈልጋል—ፊልጵ. 1፡19-21፤ 3፡10፦ 

1. “ክርስቶስን በቤታችን ከባሎቻችን ወይም ከሚስቶቻችን እና ከልጆቻችን ጋር እንኖረዋለን? ለእግዚአብሔር መገለጥ 

ክርስቶስን ለመኖር ሁልጊዜ ራሳችንን የመካድና የመሰቀልን ሕይወት የሚኖሩ አምላክ-ሰዎች ለመሆን እውነተኛ 

መነቃቃት ያስፈልገናል”—Life-study of 1 and 2 Chronicles, ከሚለው መጽሐፍ፣ ከገጽ 77 የተወሰደ። 

2. “በእያንዳንዱ ዝርዝር ጠንቃቃ መሆን ያስፈልገናል። ለምሳሌ፣ ባለቤቶቻችንን ስናዋራ፣ በመንፈስ መሠረት ማዋራት 

ያስፈልገናል። በነገሮች ሁሉ በመንፈስ መሠረት መመላለስ ያስፈልገናል (ሮሜ 8፡4)። የምንናገረው ነገር ሁሉ፣ 

የምናደርገው ነገር ሁሉ፣ የምንገልጠው ነገር ሁሉ፣ አኳኋናችን፣ መንፈሳችን እና ውጥናችን ሕይወት-በሚሰጠው፣ 

በተቀመመው፣ ሁሉን-ባካተተው መንፈስ መጥራት ያለባቸው ስለመሆኑ ማስጠንቀቂያ ሊሰጠንና እና ንቁ ልንሆን 

ያስፈልጋል”—ገጽ. 49። 

III. ከመጽሐፈ ምሳሌ ውጪ፣ ብሉይ ኪዳን ወላጆችን በተመለከተ ብዙ ትምህርት የሚሰጠን አይመስልም ግን ጥቂት መልካም 

ምሳሌዎች አሉ—ዘጸ. 12፡3-7፤ ዘዳ. 6፡7-9፣ 20-21፤ 11፡18-21፤ መዝ. 78፡5-7፤ ኢዮኤል 1፡3፦ 

ሀ. አዳምና ሔዋን ድነዋል፣ የድነትንም ቃል ለሚቀጥለው ትውልድ አሳልፈዋል፤ እኛም እንዲሁ የሰው ውድቀት አሳዛኝ 

ታሪክ በመንገርና የእግዚአብሔርን ማዳን መልካም ዜና በማወጅ እነዚህን ነገሮች ከልጆቻችን ጋር መካፈል አለብን—

ዘፍ. 3፡21፤ 4፡4።  
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ለ. “አቤል የሚበልጥ መሥዋዕትን በእምነት አቀረበ”፤ አቤል እንዲህ ያለ እምነት ስለነበረው፣ ይህን እምነት ስላንቀሳቀሰ፣ 

እና በዚህ እምነት መሠረት መሥዋዕትን ስላቀረበ፣ ከወላጆቹ የምስራቹን ስብከት ሰምቷል—ዕብ. 11፡4። 

ሐ. ኖኅ የአባቶቹን እግዚአብሔርን የመምሰል መንገዶች ሁሉ ወረሰ፦ ኖኅ የአዳምን የመዳን መንገድ፣ የአቤልን መሥዋዕት 

የማቅረብ መንገድ፣ የሄኖስን የጌታን ስም የመጥራት መንገድ፣ የሄኖክን አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር የማድረግ 

መንገድም ጭምር ወርሷል—ዘፍ. 3፡21፤ 4፡4፣ 26፤ 5፡22። 

መ. ሙሴን በማዘጋጀቱ ውስጥ፣ ከውልደቱ በኋላ እግዚአብሔርን በመምሰል ሀሳቦች የሰረጹት እግዚአብሔርን የሚመስሉ 

ወላጆችን እግዚአብሔር አዘጋጀ፤ በወላጆቹ ማስረጽ በኩል፣ ሙሴ የእስራኤልን ልጆች ለማዳን የሚያስፈልገው 

እግዚአብሔርን የመምሰል ሃሳብና ጽንሰ-ሃሳብ ነበረው —ዘጸ. 2፡7-9፤ ዕብ. 11፡24-25።  

ሠ. ከኢያሱና ከካሌብ በቀር፣ መልካሚቱን ምድር የራሳቸው ለማድረግ ብቁ እና ዝግጁ የነበሩት ወጣቶች፣ ሁለተኛው 

ትውልድ ነበሩ—ዘኁ. 14፡29-31፣ 38፤ ዘዳ. 1፡35-36፦ 

1. ሁለተኛው ትውልድ የመጀመሪያው ያለፈበትን ያህል አላለፈም፣ ነገር ግን የመጀመሪያው ትውልድ የተለማመዱትን 

ነገር ጥቅም ተቀብለዋል—11፡2-7፤ ኢያ. 1፡1-3። 

2. ትልልቆቹ የተለማመዱት ወጣቶቹን ለመገንባት በጣም ውጤታማ ነበር፤ ስለዚህ፣ ለእግዚአብሔር መንግሥት 

ለመዋጋት ሠራዊት ሆኖ ለመሠራት የበለጠገ ውርስ እና ጠንካራ መነሻ የነበራቸውን ከስድስት መቶ ሺህ የሚበልጡ 

ወንዶችን እግዚአብሔር ከሁለተኛው ትውልድ ማዘጋጀት ችሏል—ዘዳ. 1፡10-11። 

3. መርሁ ዛሬ በጌታ ምለሳ ላለነውም ተመሳሳይ ነው፤ ትልልቆቹ የተለማመዱት ወደ ወጣቶቹ እየተላለፈ ነው ይህም 

እነርሱን በመገንባት እና ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ እና ለእግዚአብሔር ለመዋጋት በጣም ውጤታማ ይሆናል—2 

ጢሞ. 2፡2። 

IV. አዲስ ኪዳን ወላጆችን ለሚመለከቱ ትምህርቶች ብዙ ትኩረት ይሰጣል፣ ልጆች ስለመሆን ለሚመለከቱ ትምህርቶች ያን 

ያህል ትኩረት አይሰጥም፤ ኤፌሶን 6 እና ቆላስይስ 3 ከልጆች ይልቅ በወላጆች ላይ ብዙ አጽንኦት ይሰጣል—ሐዋ. 2፡38-

39፤ ኤፌ. 6፡4፤ ቆላ. 3፡21፤ 2 ጢሞ 1፡5፤ 3፡15፡ 

ሀ. ልጆችን ማሳደግ በተመለከተ በመጽሐፍ ቅዱስ ያሉ ቃሎችን ለማጠቃለል፣ ወላጆች ማድረግ የሚገባቸው ዋናው ነገር 

ልጆቻቸውን በጌታ ትምህርትና ተግሳጽ ማሳደግ እና እንዲቆጡ አለማነሳሳት ወይም ተስፋ እንዲቆርጡ አለማድረግ 

ነው፤ ይህ ማለት ወላጆች ራሳቸውን ራስን መግዛት ማስለመድ እና በማንኛውም መንገድ ልቅ አለመሆን አለባቸው 

ማለት ነው—ኤፌ. 6፡4፤ 1 ተሰ. 2፡7። 

ለ. የጢሞቴዎስ እምነት በመጀመሪያ በአያቱ በሎይድ እና በእናቱ በኤውንቄ ውስጥ ይኖር ነበር፣ ወደ እርሱም ተላለፈ—2 

ጢሞ. 1፡5፤ 3፡15፤ ኤፌ. 6፡4። 

ሐ. የማሪያም ቅኔያዊ የግጥም ውዳሴ ጌታ ኢየሱስ በእግዚአብሔር ቅዱስ ቃል እውቀትና ፍቅር በተሞላ ቤተሰብ ውስጥ 

ማደጉን በማመልከት ከብዙ የብሉይ ኪዳን ጥቅሶች የተዋቀረ ነው—ሉቃ. 1፡46-55። 

V. የክርስትና ሕይወት የመዝራት ሕይወት መሆኑን መገንዘብ አለብን፤ የምናደርገው ነገር ሁሉ ወይ በሥጋ ወይም በመንፈስ 

የሆነ የመዝራት ዓይነት ነው—ገላ. 6፡7-8፦ 

ሀ. ለልጆቻችን የምንላቸው እና ከእነርሱ ጋር የምናደርጋቸው ነገር ሁሉ በውስጣቸው የተዘራ ዘር ነው—ተዛ. 2 ጢሞ. 

3፡10። 

ለ. በቤተ ክርስቲያን ጥቃቅን ዘሮችን ያለማቋረጥ እየዘራን ነው፤ በመዝራታችን መጠንቀቅ ኑሮአችንን በሚመለከት ንቁ 

መሆን ነው—ተዛ. ዕብ. 13፡7። 

VI. በእግዚአብሔር የተወሰነው መርህ አባት ለልጆቹ አርአያ፣ ምሳሌ የሆነ ሕይወት መኖር እንዳበት የሚል ቢሆንም፣ 

ልጆቻችን የሚሆኑት መንገድ በመጨረሻ በጌታ ምህረት ላይ እንደሚመሠረት መገንዘብ አለብን—ሮሜ 9፡10-13፤ ኤፌ. 

6፡4፡ 

ሀ. ስለዚህ፣ ለልጆቻችን ምሳሌ የሆነ ተገቢ ኑሮ የመኖር ግዴታችንን መወጣት አለብን፣ ነገር ግን ልጆቻችን በሚወጡበት 

ሁኔታ ምክንያት ተስፋ መቁረጥ ወይም መታበይ የለብንም፤ ያዕቆብ እና ኤሳው መንትዮች ነበሩ፣ ነገር ግን ሮሜ 9፡10-

13 እጣ ፈንታቸው በእግዚአብሔር ምርጫ ላይ የተመረኮዘ መሆኑን ያሳያል። 

ለ. ወላጆች ለመሆን ምርጡ እና ተገቢው መንገድ ለልጆቻችን ምሳሌ ሆኖ መኖር እና ለጌታ ምህረት መጸለይ ነው። 

 



3 
 

ሐ. ኑሮአችን ተገቢውን መሥፈርት ከመሠረተ፣ ልጆቻችን መጥፎ በሆነ መልኩ የሚመላለሱ ከሆነ ተጠያቂ አንሆንም፤ 

ሆኖም ግን፣ እንደ አርአያ ካልኖርን፣ የልጆቻችን መጥፎ ባህሪ የእኛ ኃላፊነት ነው።  

መ. መልካም ምሳሌ ለመሆን፣ ጌታን እና ቃሉን መውደድ፣ ኃጢአቶችን ማስወገድ፣ እኔነትን መጥላት እና የመስቀሉን 

ትምህርቶች መማር አለብን፤ ይህ ለልጆቻችን ብቻ ሳይሆን ለቅዱሳን ሁሉ ምሳሌ ይሆናል። 


