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የመሪ ተግዲሮቶችና መፍትሔዎቻቸው
መሪ በአገሌግልቱ ውስጥ የተሇያዩ ተግዲሮቶች ይገጥመዋሌ። አገሌግልት ዋጋ የሚያስከፍሌ
ከመሆኑ የተነሳ በመስዋዕትነት የሚዯረግ ነው። ይህንን ሇማረጋገጥ በብለይና በአዱስ ኪዲን
ውስጥ በመስዋዕትነት ያገሇገለ አገሌጋዮችን ማየት በቂ ነው። ከእነዚህም ውስጥ ሙሴ፣
ኢያሱ፣ ኤሌያስ፣ ኤርምስ፣ ጳውልስና የአገሌግልት ሞዳሌ የሚሆንሌን ኢየሱስ ክርስቶስ
ይገኙበታሌ። እነዚህ አገሌጋዮች በብዙ ተግዲሮት ውስጥ በማሇፍ በዴሌ ተሌዕኮአቸውን
ፈጽመው ያሇፉ ናቸው። በላሊ መሌኩ ዯግሞ በተግዲሮት ተሰናክሇው ከተጠሩበት ዓሊማ
በመውጣት ሇውዴቀት የተዲረጉ ዯግሞ ብዙ መሪዎች በመጽሐፍ ቅደሳችን ውስጥ
ተጠቅሰዋሌ። በጥቅለ ስንመሇከተው የመሪ ተግዲሮቶች እጅግ ብዙ ናቸው። ይሁን እንጂ እኔ
በዚህ ጊዜ ቅዴሚያ ሌሰጠውና ሊተኩር የምፈሌገው በዘመናችን ሇመሪዎች ተግዲሮት ናቸው
የምሊቸው ነጥቦች ሊይ ነው። ከዚህም ጋር በማያያዝ የመሪ ተግዲሮትን በዴሌ በማሇፍ
ከውዴቀት ማምሇጥ የምንችሌባቸውን መፍትሔዎች ሇማቅረብ እሞክራሇሁ።
ሇመሆኑ በዘመናችን ሇመሪዎች እንቅፋት የሚሆኑና ከተጠሩበት ዓሊማ የሚያሰናክለአቸው
ተግዲሮቶች ምንዴን ናቸው?
1. እንዯ መሪ የዯቀ መዝሙርነትን ዋጋ ሇመክፈሌ ፈቃዯኛ አሇመሆን።
ሁሊችንም እንዯምናውቀው ከአገሌግልት ጥሪ በፊት ቀዴሞ የዯረሰን የዴነት ጥሪ ነው።
አገሌግልት ዯግሞ እንዯ ጥሪያችን በመኖር የሚከናወን እንጂ ሞያተኝነት አይዯሇም። ስሇዚህ
ስናገሇግሌ የዯቀመዝሙርነት ሕይወትን እየኖርን መሆን አሇበት። ይህን ሕይወት መኖር ዯግሞ
መስቀሌን መሸከም የሚጠይቅ ነው። ማንኛውም ስሇ ክርስቶስና ስሇ ስራው ብሇን የምንቀበሇው
መከራና ችግር ሁለ የእኛ መስቀሌ ነው። መስቀሊችንን መሸከምና አገሌግልት የማይነጣጠለ
የአንዴ ሳንቲም ሁሇት ገጽታዎች ናቸው።
ማንም መስቀለን ተሸክሞ
አይችሌም። (ለቃስ 14፡27)

በኋሊዬ

የማይመጣ፥

ዯቀ

መዝሙሬ

ሉሆን

ይህ ማሇት ኢየሱስ በየትኛውም አቅጣጫ ትክክሌ እንዯሆነ በማሰብ በሁኔታዎች ሁለ እርሱን
እስከ ሞት ዴረስ መከተሌ ነው። ብዙ ጊዜ የዘመኑ መሪዎች ነን የምንሌ ስሇ ክርስቶስ
ሌንሰዯብ፣ ሌንናቅ፣ ወዘተ አንፈሌግም። ይሌቁንም ስማችንን ሇማግነንና ሇማሳወቅ የክርስቶስን
ስም እስከ መሸፈን እንዯርሳሇን።
ዯቀ መዝሙር ከመምህሩ አይበሌጥም፤ ፈጽሞ የተማረ ሁለ ግን እንዯ መምህሩ
ይሆናሌ። (ለቃ 6፡40)
ሇመሆኑ እኛ መሪዎች ክርስቶስን እንመስሊሇን?
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2. የአገሌግልትን ዋነኛ ዓሊማ መዘንጋት።
እግዚአብሔር መሪዎችን ሲጠራ ዋነኛ ተሌዕኮአቸው ሰዎችን በክርስቶስ ፍጹም አዴርገው
በመስራት ሇእግዚአብሔር እንዱያቀርቡ ነው። ይህ ዯግሞ ከኢየሱስ እና ከጳውልስ ንግግር
መረዲት ይቻሊሌ። ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋና ዯም ተካፍል ሇሰዎች ሕይወት ያውም
የተትረፈረፈ ሕይወት ሇመስጠት እንዯመጣ ራሱ ግሌጽ አዴርጓሌ። የኢየሱስ ቅዴሚያ ሰዎች
እንጂ ፕሮግራሞች አይዯለም። ፕሮግራም ያካሂዴ የነበረው ሰዎች የተትረፈረፈ ሕይወትን
እንዱሇማመደ ነው።
ኢየሱስ በስጋና ዯም በመካፈሌ ወዯዚህ ዓሇም የመጣበት ዓሊማ በእርሱ ተዋጅተው፣ እርሱ
የሚሰጠውን የተትረፈረፈ ሕይወት የተሇማመደና እርሱን የሚመስለ ሰዎች ሇአምሊኩ
ሇእግዚአብሔር ሇማቅረብ ነበር። ሇዚህ ነው እንዱህ በማሇት የተናገረው፡ላባው ሉሰርቅና ሉያርዴ ሉያጠፋም እንጂ ስሇ ላሊ አይመጣም፤ እኔ ሕይወት
እንዱሆንሊቸው እንዱበዛሊቸውም መጣሁ። (ዮሐ 10።10)
ጳውልስ የሚታወቅበት አንደ ባህርዩ ሲያገሇግሌ በሰዎች ሊይ ያነጣጠረና ሰው ተኮር የሆነ
አገሌጋይ መሆኑ ነበር። ወንጌሌ ቢሰብክ፣ ቢያስተምር ላልችንም ተግባሮች ቢፈጽም ይህንን
ሁለ የሚያዯርገው ክርስቶስን የሚመስለ ሰዎችን በመስራት ሇእግዚአብሔር ሇማቅረብ ነው።
ሰዎች ከመንፈሳዊ፣ ስጋዊ፣ ስነ-ሌቦናዊ፣ ስሜታዊና ማህበራዊ እስራት በመፈታት
እግዚአብሔርን እያከበሩ እንዱኖሩ ሇመርዲት ነበር። ሇጳውልስ መስበክና ማስተማር በራሱ ግብ
አሌነበረም። ይሌቁንም የሚያከናውናቸው ተግባሮች ዓሊማውን/ግቡን ሇመጨበጥ የሚጠቀምበት
መንገዴ (means) ነበር።
እኛም በክርስቶስ ፍጹም የሚሆን ሰውን ሁለ እናቀርብ ዘንዴ (ቁ. 28ሀ)
 ታዱያ እንዯ መሪዎች ራሳችንን ስንመዝነው አገሌግልታችን ሰው
ወንዴሞቻችንንና እህቶቻችንን በሕይወታቸው እንዱገነቡ የሚያግዝ ነው?

ተኮርና

3. የነጠረውን የእግዚአብሔርን ቃሌ ከመስበክና ከማስተማር ይሌቅ ቃለን መቀሊቀሌና
መሸቃቀጥ።
ዛሬ ብዙ ሰዎች ቃለን ከመስበክ ይሌቅ ብዙ የግሌ ገዴሌና ዱሰኩር በየመዴረኩ የሚያሰሙበት
ዘመን ነው። ይባስ ብል ዯግሞ ዋነኛ የአገሌግልታችንን ተሌዕኮ በመዘንጋት ያሇ አግባብ
የሚገኝን ጥቅም በማሳዯዴ (2 ጢሞ 3፡9) የእግዚአብሔርን ቃሌ የሚሸቃቅጡ አለ። ከዚህ
የተነሳ ስር የሰዯደና ክርስቶስን የሚመስለ ሰዎች ከመስራትና ከማፍራት ይሌቅ ግሌብና ጥሌቅ
ያሌሆነ ሕይወት ያሊቸውን ሰዎች እየሰበሰብን ነው። ይህ ዯግሞ በክርስቶስ ፍጹም የሚሆን
ሰው የማቅረቡን ዓሊማ የዘነጋ እንዯዚሁም ተሌዕኮአችንን የሚያዯበዝዝና እጅግ የሚጎዲ ነው።
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የአገሌግልታቸው ዓሊማ ክርስቶስን የሚመስለ ሰዎች ሇእግዚአብሔር ማቅረብ እንዯሆነ
የገባቸው አማኞች ግን እንዯዚህ አይዯለም። ጳውልስ እንዱህ ሲሌ ተናገረ፡የእግዚአብሔርን ቃሌ ቀሊቅሇው እንዯሚሸቃቅጡት እንዯ ብዙዎቹ አይዯሇንምና፤
በቅንነት ግን ከእግዚአብሔር እንዯ ተሊክን በእግዚአብሔር ፊት በክርስቶስ ሆነን
እንናገራሇን። (2 ቆሮ 2፡17)
ጳውልስ ዓሊማውን ሇመጨበጥ ወይም በክርስቶስ ፍጹም የሚሆን ሰው ሇእግዚአብሔር
ሇማቅረብ ይጠቀምበት የነበረው መንገዴ የእግዚአብሔርን ቃሌ ማስተማር ነበር።
ከእግዚአብሔር ቃሌ ውጭ ክርስቶስን የሚመስሌ ሰው መስራት አይቻሌም። በመሇኮት መሌክ
ሉገሇጥ የተገባውን ሰው እስትነፋሰ-መሇኮት ባሇው በእግዚአብሔር ቃሌ ካሌሆነ በስተቀር
በምንም መንገዴ መስራት አይቻሌም።
ሰውን ሁለ እየገሠጽን ሰውንም ሁለ በጥበብ ሁለ እያስተማርን (ቁ. 28ሇ)
ሇዚህ ነው ኢየሱስና ጳውልስ የሚከተለትን መመርያዎች በግሌጽ የሰጡንና ያስተማሩን።
ያዘዝኋችሁንም
ሁለ
እንዱጠብቁ
እያስተማራችኋቸው
ዯቀ
መዛሙርት
አዴርጓቸው፤ እነሆም እኔ እስከ ዓሇም ፍጻሜ ዴረስ ሁሌጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ።
(ማቴ 28፡20)
የእግዚአብሔር ቃሌ በሙሊት ይኑርባችሁ። በጥበብ ሁለ እርስ በርሳችሁ አስተምሩና
ገሥጹ። (ቆሊስይስ 3፡16)
4. ኢየሱስን ከመስበክ ይሌቅ ራስን መስበክ።
እኛ ግን የተሰቀሇውን ክርስቶስን እንሰብካሇን፤
ሇአሕዛብም ሞኝነት ነው፥ (1 ቆሮ 1፡23)

ይህም

ሇአይሁዴ

ማሰናከያ

ከዚህ የጳውልስ ንግግር ስንመሇከት ዋነኛው እግዚአብሔር የሰጠን ተሌዕኮ ክርስቶስን
በምንኖረው ሕይወትና በቃሊችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዴንሰብክ ነው፡፡ ሇሰዎች ሁለ
ሌናስተዋውቀውና ሌንገሌጠው የሚገባ ከኢየሱስ ክርስቶስ በሊይ የሊቀ ማንም የሇም፡፡ እውነቱ
እንዱህ ሆኖ ሳሇ ከሊይ እንዯጠቀስኩት ዛሬ ሰዎች ከክርስቶስ ይሌቅ የራሳቸውን ገዴሌና ማንነት
በማውራት ክርስቶስን ሳይሆን ራሳቸውን የሚሰብኩ ብዙዎች ናቸው፡፡ የጳውልስ የስብከቱ
ጭብጥ ግን የተሰቀሇው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፡፡
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የእርሱን ግርማ አይተን እንጂ በብሌሃት የተፈጠረውን ተረት ሳንከተሌ
የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ኃይሌና መምጣት አስታወቅናችሁ። (2 ጴጥ
1፡16)
ሰዎች እንዱያውቁት የምንፈሌገው ኢየሱስ ክርስቶስን ነው፡፡ ምክንያቱም ሰዎች ክርስቶስን
የሚመስለት ወይም በክርስቶስ ፍጹም ሆነው የሚሰሩት የእግዚአብሔር ምስጢር የሆነው
ክርስቶስን ማየት ሲችለ ነው፡፡ ይህ ዯግሞ የሚሆነው በአገሌግልታችን ክርስቶስን መግሇጥ
ስንችሌ ነው፡፡
ሌባቸው እንዱጸናና፥ በፍቅርም ተባብረው በማስተዋሌ ወዯሚገኝበት ወዯ መረዲት
ባሇ ጠግነት ሁለ እንዱዯርሱ የእግዚአብሔርንም ምሥጢር እርሱንም ክርስቶስን
እንዱያውቁ እጋዯሊሇሁ። (ቆሊ 2፡2)
የጳውልስና የላልቹም ሐዋርያት አገሌግልት ሰዎች ክርስቶስን እንዱያዩና እንዱመሇከቱ
ማዴረግ ነበር፡፡ ስሇዚህ በማንኛውም መንገዴ ማሇትም በሕይወታችንም ይሁን በቃሊችን ሰዎች
ኢየሱስ ክርስቶስን ማየት እንዱችለ ሌንረዲቸው ይገባናሌ፡፡
ስሇዚህ፥ ከሰማያዊው ጥሪ ተካፋዮች የሆናችሁ ቅደሳን ወንዴሞች ሆይ፥
የሃይማኖታችንን ሐዋርያና ሉቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስን ተመሌከቱ፤ (ዕብ
3፡1)
ሇሰዎች ከክርስቶስ ይሌቅ ራሳችንንና ላልች ሕይወት የማይሆኑ የገዘፉ የሚመስለ ነገሮችን
ስናሳያቸው ከሕይወት ይሌቅ አዚም እንሇቅባቸዋሇን፡፡ ዓይናቸውን ከክርስቶስ በማንሳት
ሇማይረባ ፍሌስፍና ታሌፈው ይሰጣለ፡፡
የማታስተውለ የገሊትያ ሰዎች ሆይ፥ በዓይናችሁ ፊት ኢየሱስ ክርስቶስ እንዯ
ተሰቀሇ ሆኖ ተሥል ነበር፤ ሇእውነት እንዲትታዘዙ አዚም ያዯረገባችሁ ማን
ነው? (ገሊ 3፡1)


ታዱያ የእኛስ ሕይወትና ቃሌ ኢየሱስ ክርስቶስን ማዕከሌ ያዯረገ፤ እርሱን የሚገሌጥና
የሚያጎሊ ነውን?

ሇ) በአገሌግልት ሂዯት ሇብቸኝነት ሌንዲረግ ስሇምንችሌ።
እግዚአብሔር ብዙ የተጠቀመባቸው ሰዎች አንዴ ወቅት ሊይ ብቸኝነት ሉሰማቸው፣ተስፋ
ሉቆርጡና እጅ ሇመስጠት ሉዲዲቸው ይችሊሌ፡፡ ሇዚህ ጥሩ ምሳላ የሚሆነን ኤሌያስ ነው፡፡

በመምህር ማዕረጌ ሐብቱ
+251 911 47 58 42

የመሪ ተግዲሮቶችና መፍትሔዎቻቸው
ግንቦት 2002 ዓ. ም.

5
እርሱም አንዴ ቀን የሚያህሌ መንገዴ በምዴረ በዲ ሄዯ መጥቶም ከክትክታ ዛፍ
በታች ተቀመጠና። ይበቃኛሌ አሁንም፥ አቤቱ፥ እኔ ከአባቶቼ አሌበሌጥምና
ነፍሴን ውሰዴ ብል እንዱሞት ሇመነ። … እርሱም፦ ሇሠራዊት አምሊክ
ሇእግዚአብሔር እጅግ ቀንቻሇሁ የእስራኤሌ ሌጆች ቃሌ ኪዲንህን ትተዋሌና፥
መሠዊያዎችህንም አፍርሰዋሌና፥ ነቢያትህንም በሰይፍ ገዴሇዋሌና እኔም ብቻዬን
ቀርቻሇሁ ነፍሴንም ሉወስደአት ይሻለ አሇ። (1 ነገስት 19፡4፣10)
ምንም እንኳ እግዚአብሔር እጅግ ታሊሊቅ የሆኑ ስራዎችን ሇመስራት ኤሌያስን ቢጠቀምበትም
ከሊይ ካሇው ጥቅስ እንዯምናየው ተስፋ በመቁረጥ ከኤሌዛቤሌ ዛቻ ሕይወቱን ሇማትረፍ ሲሸሽ
እንመሇከታሇን። ከዚህ የተነሳ እጅ ሇመስጠት ተቃርቦ እናገኘዋሇን። እኛም እንዱህ ዓይነት
ብቸኝነትና ተስፋ የመቁረጥ ስሜት ሉሰማን ስሇሚችሌ በመስዋዕትነት ሇማገሌገሌ ሌንጨክን
ይገባናሌ።
ሐ) በአገሌግልት ሂዯት የሰዎች ነቀፋና የጠሊት ትግሌ ሉገጥመን ስሇሚችሌ፡፡
የአገሌጋዮች የእያንዲንደ እንቅስቃሴ በሰዎች እይታ ውስጥ ከመሆኑ የተነሳ ትንሹ
ጥፋታቸውም እንዯ ትሌቅ ሉቆጠር ይችሊሌ፡፡ ይህ ተግዲሮት በመጽሐፍ ቅደስ በመሪነት ትሌቅ
ስፍራ የነበራቸው ሰዎችም ጭምር ገጥሞአቸዋሌ፡፡ ከእነዚህ ውስጥ አንደ ዯግሞ ሙሴ ነው፡፡
ሙሴም ኢትዮጵያይቱን አግብቶአሌና ባገባት በኢትዮጵያይቱ ምክንያት
ማርያምና አሮን በእርሱ ሊይ ተናገሩ። እርሱም፦ በውኑ እግዚአብሔር በሙሴ
ብቻ ተናግሮአሌን? በእኛስ ዯግሞ የተናገረ አይዯሇምን? አለ እግዚአብሔርም
ሰማ። (ዘኁ 12፡1-2)
ስሇዚህ በአገሌግልት ሂዯት የሰዎች ነቀፋና የጠሊት ትግሌ ሲገጥመን እግዚአብሔር የሰጠንን
ጥሪና ተሌዕኮ በመረዲት እንዯዚሁም በሁኔታዎች ሁለ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር እንዯሚሆን
የሰጠንን ተስፋ በማሰብ በጽናት አገሌግልታችንን ዲር በማዴረስ እግዚአብሔር የሰጠንን አዯራ
በውጤታማነት ሌንፈጽመው ይገባናሌ፡፡
መ) በአገሌግልት ሂዯት ዝሇትና ዴካም ሉገጥመን ስሇሚችሌ፡፡
ብዙ አገሌጋዮች በአገሌግልት ሂዯት ዝሇትና ዴካም ገጥሞአቸዋሌ፡፡ ሇዚህም ሙሴ ጥሩ ምሳ
ሉሆነን ይችሊሌ፡፡
ሙሴም እግዚአብሔርን አሇው፡- ሇምን በባሪያህ ሊይ ክፉ አዯረግህ? ሇምንስ
በፊትህ ሞገስ አሊገኘሁም? ሇምንስ የዚህን ሕዝብ ሁለ ሸክም በእኔ ሊይ
አዯረግህ? አንተ ሇአባቶቻቸው ወዯ ማሌህሊቸው ምዴር አዯርሳቸው ዘንዴ።
ሞግዚት የሚጠባውን ሌጅ እንዴታቅፍ በብብትህ እቀፋቸው የምትሇኝ፥ በውኑ
ይህን ሕዝብ ሁለ እኔ ፀነስሁትን? ወሇዴሁትንስ? በፊቴ ያሇቅሳለና።
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የምንበሊውን ሥጋ ስጠን ይሊለና ሇዚህ ሕዝብ ሁለ የምሰጠው ሥጋ ከወዳት
እወስዲሇሁ? እጅግ ከብድኛሌና ይህን ሁለ ሕዝብ ሌሸከም አሌችሌም። እንዱህስ
ከምታዯርግብኝ፥ በፊትህ ሞገስ አግኝቼ እንዯ ሆነ፥ በእኔ ሊይ የሚሆነውን መከራ
እንዲሊይ፥ እባክህ፥ ፈጽሞ ግዯሇኝ። (ዘኁ 11፡11-15)
መሪዎች ከሚመሩት ሕዝብና አብረዋቸው ከሚያገሇግለአቸው ሰዎች በሚዯርስባቸው የተሇያየ
ግፊት ሌባቸው ይዝሊሌ፡፡ እንዱህ ዓይነቱ የመሪነት ፈተና ሲዯርስብን ወዯ እግዚአብሔር
በመቅረብ ሌብን ማፍሰስና ምሪትን ማግኘት እጅግ አስፈሊጊ ነገር ነው፡፡
ሠ) በአገሌግልት ሂዯት ጫናና ግራ መጋባት ሉገጥመን ስሇሚችሌ፡፡
ሙሴ ከአገሌግልት ጫና የተነሳ እግዚአብሔርን ብትገዴሇኝ ይሻሇኛሌ በማሇት ሇምኗሌ፡፡ ይህ
እውነት ከሚከተለት የመጽሐፍ ቅደስ ክፍልች በግሌጽ መረዲት ይቻሊሌ፡፡
እንዱህስ ከምታዯርግብኝ፥ በፊትህ ሞገስ አግኝቼ እንዯ ሆነ፥ በእኔ ሊይ
የሚሆነውን መከራ እንዲሊይ፥ እባክህ፥ ፈጽሞ ግዯሇኝ። (ዘኁ 11፡14-15)
አሁንም፥ አቤቱ፥ ከሕይወት ሞት ይሻሇኛሌና እባክህ፥ ነፍሴን ከእኔ ውሰዴ
አሇው። … ፀሐይም በወጣች ጊዜ እግዚአብሔር ትኩስ የምሥራቅ ነፋስ አዘጋጀ
ዮናስ እስኪዝሌ ዴረስም ፀሐይ ራሱን መታው ሇራሱም ሞትን ፈሇገና።
ከሕይወት ሞት ይሻሇኛሌ አሇ። (ዮናስ 4፡3፣8)
5.
እንዳት መታዯስ ይቻሊሌ
ሀ) እግዚአብሔር በአጠገባችን ቆሞ ሲያበረታን።
ዲሩ ግን የስብከቱ ሥራ በእኔ እንዱፈጸም አሕዛብም ሁለ እንዱሰሙት፥ ጌታ
በእኔ አጠገብ ቆሞ አበረታኝ፥ ከአንበሳ አፍም ዲንሁ። (2 ጢሞ 4፡17)
ሇ) የቀበሌነውን ራዕይና ጥሪያችንን በማሰብ መታዯስ ይቻሊሌ፡፡
ወንዴሞች ሆይ፥ እኔ ገና እንዲሌያዝሁት እቇጥራሇሁ፤ ነገር ግን አንዴ ነገር
አዯርጋሇሁ፤
በኋሊዬ
ያሇውን
እየረሳሁ
በፊቴ
ያሇውን
ሇመያዝ
እዘረጋሇሁ፥በክርስቶስ ኢየሱስ ከፍ ከፍ ያሇውን የእግዚአብሔርን መጥራት ዋጋ
እንዲገኝ ምሌክትን እፈጥናሇሁ (ሽሌማት ሇማግኘት ወዯ ግቡ እፈጥናሇሁ)።
(ፊሌ 3፡13-14)
ሐ) በሕብረት (በቡዴን) አብረን በመስራት መታዯስ ይቻሊሌ፡፡
ወንዴሞች በኅብረት ቢቀመጡ፥ እነሆ፥ መሌካም ነው፥ እነሆም፥ ያማረ ነው።
ከራስ እስከ ጢም እንዯሚፈስስ፥ እስከ አሮን ጢም፥ በሌብሱ መዯረቢያ
እንዯሚወርዴ ሽቱ ነው። በጽዮን ተራሮች እንዯሚወርዴ እንዯ አርሞንዔም ጠሌ
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ነው በዚያ እግዚአብሔር በረከቱን ሕይወትንም እስከ ዘሊሇም አዝዞአሌና። (መዝ
133፡1-3)
መ) ክህልታችን ሲታዯስ (ሌቀት ሲገሇጥብን) እኛም እንታዯሳሇን፡፡
እናንተም በሁለ ነገር ይኃውም በእምነት፣ በቃሌ፣ በዕውቀት፣ በፍጹም ትጋትና
ሇእኛም ባሊችሁ ፍቅር ሌቃችሁ እንዯተገኛችሁ፣ በዚህም የቸርነት ስራ ሌቃችሁ
እንዴትገኙ አዯራ እንሊችኋሇን። (2 ቆሮ 8፡7)
ሠ) በማረፍ (እረፍት በመውሰዴ) መታዯስ ይቻሊሌ፡፡
እግዚአብሔርም የሠራውን ሥራ በሰባተኛው ቀን ፈጸመ በሰባተኛውም ቀን
ከሠራው ሥራ ሁለ ዏረፈ። (ዘፍ 2፡2)
ረ) ሰዎች አገሌግልታችንን በመገንዘብ እንክብካቤ ሲያዯርጉሌን እንታዯሳሇን፡፡
ማርቆስ ሇአገሌግልት ብዙ ይጠቅመኛሌና ይዘኸው ከአንተ ጋር አምጣው። (2
ጢሞ 4፡11)
ከተገረዙት ወገን ያለት፥ አብሮ ከእኔ ጋር የታሰረ አርስጥሮኮስ የበርናባስም
የወንዴሙ ሌጅ ማርቆስ ኢዮስጦስም የተባሇ ኢያሱ ሰሊምታ ያቀርቡሊችኋሌ። ስሇ
ማርቆስ። ወዯ እናንተ ቢመጣ፥ ተቀበለት የሚሌ ትእዛዝ ተቀበሊችሁ።
በእግዚአብሔር መንግሥት ከእኔ ጋር አብረው የሚሠሩት እነዚህ ብቻ ናቸው፥
እኔንም አጽናንተውኛሌ። (ቆሊ 4፡10-11)
ማጠቃሇያ
ስሇዚህ መሪዎች የእግዚብሔርን ሕዝብ ሲመሩ በተሇያዩ መንገድች ተግዲሮት ሉገጥማቸው
እንዯሚችሌ ማወቅ ይገባቸዋሌ፡፡ ይህንን አስቀዴሞ በመረዲት ጠሊት ሌባቸውን በማዛሌ እጅ
እንዱሰጡና አገሌግልታቸውን ዲር ሳያዯርሱ እንዲያቆሙ የሚያዯርገውን ጥረት ማስቆም መቻሌ
አሇባቸው፡፡ ሇዚህ ዯግሞ ከሊይ የተመሇከትናቸውን መፍትሔዎች መከተለ ጠቃሚ ሉሆን
ይችሊሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ እግዚአብሔር በዘመናት መካከሌ ሇባሪያዎቹና ሇአገሌጋዮቹ
የሰጠውን የተስፋ ቃሌ እያሰቡ ማገሌገሌ ወሳኝነት አሇው፡፡ ይህ የተስፋ ቃሌ በሁኔታዎች ሁለ
ስናሌፍ ጸንተን ሇመቆም ጉሌበት ይሆነናሌ፡፡
በሕይወትህ ዕዴሜ ሁለ ማንም አይቋቋምህም ከሙሴ ጋር እንዯ ሆንሁ እንዱሁ
ከአንተ ጋር እሆናሇሁ አሌጥሌህም፥ አሌተውህም። (ኢያሱ 1፡5)
አሁንም ያዕቆብ ሆይ፥ የፈጠረህ፥ እስራኤሌም ሆይ፥ የሠራህ እግዚአብሔር
እንዱህ ይሊሌ፦ ተቤዥቼሃሇሁና አትፍራ በስምህም ጠርቼሃሇሁ፥ አንተ የእኔ
ነህ። በውኃ ውስጥ ባሇፍህ ጊዜ ከአንተ ጋር እሆናሇሁ፥ በወንዞችም ውስጥ
ባሇፍህ ጊዜ አያሰጥሙህም በእሳትም ውስጥ በሄዴህ ጊዜ አትቃጠሌም፥
ነበሌባለም አይፈጅህም። (ኢሳይያስ 43፡1-2)
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