Nov 8, 2013

መንፈሳዊ ዲሲፕሉንና በረከቱ
ጽሁፌ የሚያተኩረው ምሳ 2፡1-2 ሊይ ሲሆን እናንተ ጊዜ ሲኖራችሁ ሙለ ምእራፉን በቂ ጊዜ ሰጥታችሁ አጥኑት፡፡በዚህ ምእራፍ ሊይ ምሳ 2፡6
እንደ መግቢያ ሆኖ ሉያገሇግል ይችሊል ብዬ አስባሇሁ፡፡ቃለ አንዲህ ይነበባል፡-‹‹እግዚአብሄር ጥበብን ይሰጣልና ከአፉም እውቀትና ማስተዋል
ይወጣለ››ይህ ቃል ሎጎስ ስሇሆነው የእግዚአብሄር ቃል ወይም መጽሀፍ ቅዱስን ስናነብ በቀጥታ ስሇምናገኘው አእምሮአዊ መረዳት ሳይሆን
ከእግዚአብሄር መንፈስ በቀጥታ ስሇምንቀበሇው መረዳትና ማስተዋል ነው የሚናገረው፡፡ከዚህ ቃል ጋር ኢሳ 55፡10-11 ተመሳሳይነት አሇውና
ያንቡት፡፡እጅግ መልካም የሆነ የተስፋ ቃል ነው ነገር ግን መጠየቅ ያሇብን እንዴት ነው ጥበብንና ማስተዋልን የምንቀበሇው የሚሇውን ነው፡፡ሇኔ
መንገዶቹ በጥቅለ ሶስት ይመስለኛል፡

ከቃለ ጋር ጠበቅ ያሇ ህብረትና ግንኙነት ሲኖረን



የጌታን ፊት በጸሎት አጥብቀን ስንፈልግ



ቃለን በህይወታችን በተግባር ስንፈጽም

እነዚህን ከሊይ የተጠቀሱትን ሶስት መንገዶች በሚገባ ደጋግመን ስናደርግ መንፈሳዊ ማስተዋሊችንና መረዳታችን እየጨመረ ስሇሚሄድ ወደ
ህይወታችን የሚመጣው እድገትና ሇውጥ ቀሊል አይሆንም፡፡
ምሳ 2፡1-4 ሊይ ቃለ በህይወታችን መውሰድ ስሇሚገባን ወሳኝ እርምጃዎችና የምንከፍሊቸውን ዋጋዎች ያሳየናል፡፡እነዚህንም በዝርዝር
አሰቀምጫቸዋሇሁ፡

ቃለን ብትቀበል



ጆሮህ ጥበብን ብታደምጥ



ልብህን ወደ ማስተዋል ብታዘነብል



በአንተ ዘንድ ሸሽገህ ብትይዛት



ረቂቅ እውቀትን ብትጠራት



ሇማስተዋል ድምጽህን ብታነሳ



እንደ ብር ብትፈሊልጋት



እንደ ተቀበረ ገንዘብ ብትሻት

እነዚህ ከሊ ያለት ስምንት ትእዛዞች በሁሇት ሉጠቃሇለ ይችሊለ፡1ኛ፡-ከቃለ ጋር የጠበቀ ቁርኝትና ጥናት
2ኛ፡-ከቃል ጥናቱ ጋር አብሮ የሚሄድ የጠበቀ ጸሎት
የእግዚአብሄር ቃል መርህ እንደሚያስተምረን ፡-ትእዛዝ -----------------------------›በረከት
የእግዚአብሄር ቃል ትእዛዝንና በረከትን አጣምሮ የያዘ ነው፤ስሇዚህ ትእዛዞቹን ሳናደርግ የቃለ በረከት ወደ ህይወታችን አይመጣም፡፡ከሊይ ያለትን
ስምንት ተግባሮች በህይወታችን ስንሇማመድ ወደ ህይወታችን የሚመጡትን በረከቶች እንይ፡

በዚያን ጊዜ እግዚአብሄርን መፍራት ታውቃሇህ



የአምሊክህን እውቀት ታገኛሇህ/አምሊክን በግል በሚገባ ታውቀዋሇህ(በእንግሉዝኛው ‹‹you will gain knowledge of God>>)



መሇኮታዊ ጥበቃው በህይወትህ ይበዛል



ነፍስህ በመንፈሳዊ ደስታ ትጥሇቀሇቃሇች



ጽድቅንና ፍርድን መልካም መንገድን ታስተውሊሇህ (discernment)



በደጋግ ሰዎች መንገድ ትሄዳሇህ(success)

በተግባር ደረጃ የቃለ ብርሀን በህይወታችን ሲበዛና እንደ ቃለ ስንኖር ከሶስት ትልልቅ ጥፋቶች እንድናሇን፡1ኛ፡-ከክፉ መንገድ እናመልጣሇን (ወደ ስድስት ጥፋቶች ከቁጥር 12 እስከ 15 ተዘርዝረዋል)
2ኛ፡-በቀጥታ ከዝሙት (sexual sins) እና ከሚያመጣብን ጥፋት እንድናሇን
3ኛ፡-ክፉ ከሆነውና ወደ ጥፋት ከሚወስደው የአሇም አሰራር እናመልጣሇን
ስሇዚህ ሇቃለ ያልተከፋፈሇ ልብን እንስጥ፤ፊቱን ሳናሰልስ እንፈልግ፤አድርጉ የሚሇንም ሇማድረግ እንጨክን !

በቀሇ በሊቸው(ዶ/ር)
240-330-5004

