Nov 30, 2013
በእኔ ብትኖሩ ቃልቼም በእናንተ ቢኖሩ
ይህ ጽሁፍ ዮሀ 15፡1-11 ሊይ የሚያተኩር ሲሆን ኢየሱስ በዚህ ምእራፍ ሊይ ሉገባን በሚችሌ ምሳላያዊ ቋንቋ በመጠቀም
ከእርሱ ጋር የምናዯርገው የጠበቀ ህብረት እና ግንኙነት በክርስትና ህይወታችን ወሳኝ እንዯሆነ ያሳየናሌ፡፡ዮሀ 15፡4 ሊይ
‹‹በእኔ ብትኖሩ እኔም በእናንተ››የሚሌ ድንቅ መርህ እናገኛሇን፡፡አያይዞም እዛው ቁጥር 4 ሊይ ‹‹ቅርንጫፍ በወይኑ ግንድ
ባይኖር ከራሱ ፍሬ ሉያፈራ እንዲይቻሇው እናንተ ዯግሞ በእኔ ባትኖሩ አትችለም››በማሇት ከእርሱ ጋር ያሇን ህብረት እና
ግንኙነት ሇፍሬ ማፍራታችንም ወሳኝ እንዯሆነም ያስገነዝበናሌ፡፡አዎ በህይወታችን ትሌቅ ቦታ ሉይዝና እንቅስቃሴዎቻችንን
ሁለ ሉቆጣጠር የሚገባው ‹‹በእኔ ብትኖሩ እኔም በእናንተ›› የሚሇው የፍቅር መርህ ነው፡፡ቁጥር 7 ሊይ እንዯገና አስረግጦ
እንዱህ ይሊሌ፡-‹‹በእኔ ብትኖሩ ቃልቼም በእናንተ ቢኖሩ የምትወደትን ሁለ ሇምኑ ይሆንሊችሁማሌ››ስሇዚህ አንድ
የማያሻማን ነገር የስኬታችን ቁሌፍ ሚስጥር ያሇው በእርሱ ህሌውና ውስጥ መኖራችን ሲሆን የሚጨበጥ ፍሬ ያሇው
ክርስትና ሇመኖር የሚከተለት ሁሇት የፍቅር መርሆዎች በሚገባ መተግበር አሇባቸው፡

በእርሱ መኖር



ቃልቹ በእኛ ውስጥ መኖር

‹‹በእኔ ብትኖሩ››የሚሇው ሀሳብ በዲግመኛ ሌዯት መንፈስ ከሆነው ቃሌ በመወሇድ ይጀምራሌ፡፡ይህ አስዯናቂ መንፈሳዊ
ሇውጥ በውስጣችን ከተከናወነ በኋሊ ህሌውናው ውስጥ እንድንኖር የሚያዯርገን ከቃለ ጋር የምናዯርገው ህብረት እና
ቀጣይነት ያሇው ጸልት ነው፡፡በትጋት እየጸሇይን በፊቱ በቂ ጊዜን ስናሳሌፍ እያወቅነውና ከእርሱ ጋር እየተጣበቅን እና ጸጋው
በሕይወታችን እየበዛሌን ይመጣሌ፡፡ከዚህም የተነሳ ከአሇም እየተሇየንና መንፈሱን ከሚያሳዝኑ ነገሮች እየራቅን ስሇምንመጣ
ህሌውናው በሚገባ እየታወቀን እና አብሮነቱን እየተሰማን መዋሌ ማዯር እንጀምራሇን፡፡ይህ በረከት ወዯ እኛ እንዱመጣ
የሰው ሀሊፊነት መኖሩ ምንም አያጠያይቅም፡፡ማሇትም አዘውትረን በጸጋው ዙፋን ስር መውዯቅና ፊቱን መፈሇግ
ይኖርብናሌ፡፡
‹‹ቃልቼም በእናንተ ቢኖሩ››የሚሇውን ሀሳብ እንዯዚህ ማስቀመጥ ይቻሊሌ፡፡በተሇያየ መንገድ ማሇትም በስብከት፣መጽሀፍ
ቅደስን በማጥናትና የእግዚአብሔር መንፈስ ያሇባቸውን መጽሀፍት በማንበብ ወዯ ውስጣችን የሚገቡት የእግዚአብሔር
ቃልች መጀመሪያ በአእምሮአችን በኩሌ ነው ወዯ መንፈሳችን ወይም ወዯ ውስጥ ማንነታችን የሚገቡት፡፡በአእምሮአችን
የተቀበሌነው ቃሌ ወዯ ውስጥ ማሇትም ወዯ መንፈሳችን የሚወርዯውም ቃለን ስንረዲውና ስናስተውሇው
ነው፡፡ያስተዋሌነውና የተረዲነው በብዙ ትጋት ከውስጣችን ጋር ያዋሀድነው ቃሌ ነው ውስጣችን ሉቆይና ሉኖር የሚችሇው
እንዯዚህ እንዯሚሌ፡-‹‹በማያስተውሌ ሊይ ላባው ይመጣሌ››፡፡ ያስተዋሌነውን ቃሌ ላባው በፍጹም ሉነጥቀን
አይችሌም፡፡ስሇዚህ እዚህ ጋ ጥሩ ዋጋ መክፈሌ ይኖርብናሌ፡፡እብራውያን ምእራፍ ሶስት ሊይም ‹‹የሰሙት ቃሌ ከሰሚዎቹ
ጋር በእምነት ስሊሌተዋሀዯ አሌጠቀማቸውም››የሚሌ ገራሚ ሀሳብ እናገኛሇን፡፡አእምሮአችን ውስጥ የሚዘሩት ቃልች ወዯ
ውስጣችን ዘሌቀው እንዱዋሀደ ብዙ ማሰሊሰሌ፤ብዙ ጥናት እና በህይወታችንም በተግባር መፈጸም ይገባናሌ፡፡እንዱህ
ስናዯርግ ነው ቃለ በእኛ ውስጥ የሚኖረው፡፡በተሇይ ያነበብነውን ቃሌ በተግባር ማዋሌ ውስጣችን በማይረሳ መሌኩ
እንዱታተም ስሇሚያዯርገው በሌባችን ሊይ በማይፋቅ መሌኩ ይጻፋሌ፡፡
ቁጥር 5 ሊይ እንዯገና አስረግጦ ያሇ እርሱ ምንም አይነት እመርታ እና ስኬት እንነዯማይኖረን እንዱህ በማሇት ይነግረናሌ፡‹‹ያሇ እኔ ምንም ሌታዯርጉ አትችለምና በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ እርሱ ብዙ ፍሬ ያፈራሌ››፡፡‹‹ያሇ እኔ ምንም ሌታዯርጉ
አትችለም›› የሚሇው በህይወታችን ሬማ ካሌሆነ እና ካሌበራሌን ያሇ እርሱ ብዙ ሌንኳትን እንችሊሇን፡፡እኔም በህይወቴ
ይህንን ቃሌ በሚገባ እስካየውና እስክታዘዘው ድረስ ጉሌበቴን ገንዘቤን እና ጊዜዬን ጨርሻሇሁ፡፡በነገራችን ሊይ በእነዚህ
በሊይ በተጠቀሱት የቃሌ መርሆዎች ህይወታችን ሲሇካ ያሇነው እታች እንዯሆነ በመንፈሴ አስተውሊሇሁ፡፡ሇምን ቢባሌ፡

በቂ የሆነ የጸልት ህብረት የሇንም



ቃለን በቂ ጊዜ ሰጥተን አናነብም አናጠናውም አናሰሊስሇውም(ጊዜያችንን የሚቀሙ ብዙ ነገሮች አለ)



ቃለን በተግባር ዯረጃ በሚገባ አንሇማመዯውም

ከዚህ የተነሳ በአካባቢያችንና በህብረተሰባችን ሊይ ተጽእኖ የሚያመጣ ፍሬ አይታይብንም፡፡የሰማዩ አባታችን በህይወታችን
እንዱከብር እና በእኛ ህይወት እርሱን እንዱያዩና ወዯ እርሱ ዘወር እንዱለ ካስፈሇገ ከሊይ ወዯ ተጠቀሱት ትእዛዞችና
መርሆዎች በሚገባ መመሇስ ይናርብናሌ፡፡አሇበሇዚያ ዝም ብሇን ሌናስመስሌ እንችሌ ይሆናሌ እንጂ እነዚህን መሰረታዊ የሆኑ
ነገሮችን ሳንተገብር በፍጹም ፍሬ የሚባሌ ነገር እንዯማይኖረን ሌናውቅ ይገባሌ፡፡
ስሇዚህ ሁሇቱ ከሊይ የተጠቀሱት ሁኔታዎች ሲሟለ (በእርሱ ስንኖር እና ቃልቹ በእኛ ውስጥ ሲኖሩ) ፡

አንድ ክርስትያን ከግንደ ጋር ተጣበቀ ማሇት ይቻሊሌ



እውነተኛ ፍሬም የማፍራት ችልታ ይኖረዋሌ

ይህንን ፍሬ በሶስት ከፍሇን ሌናየው እንችሊሇን ምንም እንኳ አንድ የሚያመሳስሌ ግብ ቢኖራቸውም (ክርስቶስን ማሳየት)


የመንፈስ ፍሬዎች (ገሊ 5፡22 እንዯሚሌ፡-‹‹የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር፥ ዯስታ፥ ሰሊም፥ ትዕግሥት፥ ቸርነት፥ በጎነት፥
እምነት፥ የውሃት፥ ራስን መግዛት ነው››)



በበጎ ስራ የምናፈራቸው ፍሬዎች(ቆሊ 1፡10-11 እንዯሚሌ ‹‹በበጎ ሥራ ሁለ ፍሬ እያፈራችሁ››)-ማህበራዊ የሆኑ
ስራዎችን ይወክሊሌ



የወንጌሌ ስራ ፍሬዎች

ወረድ ብልም ‹‹በእኔ ብትኖሩ ቃልቼም በእናንተ ቢኖሩ ››የሚሇውን የፍቅር ትእዛዝ ስንተገብር ስሇሚገጥመን በረከት
እንዱህ በማሇት ይገሌጻሌ፡1.የምትወደትን ሇምኑ ይሆንሊችኋሌ(ቁጥር 7 ሊይ)
2.ዯስታችሁም ሙለ ይሆናሌ(ቁጥር 11 ሊይ)
እነዚህ ሁሇት በረከቶች እጅግ የሚያስገርሙና የሚያስዯንቁ በረከቶች ናቸው፡፡ሁሇቱ በረከቶች ተያያዥነት ያሊቸውም
ይመስሇኛሌ ምክንያቱም የምንወዯውን ነገር ሇምነን ሆኖሌን ከማየት የበሇጠ ዯስታስ ምን አሇ? ወዯ እንዯዚህ አይነት
መንፈሳዊ ህይወትና ሌምምድ ውስጥ እግዚአብሔር ሉከተን ይፈሌጋሌ ግን እንዯሚገባኝ መጀመሪያ ሇእርሱ በሚገባ መገኘት
ያስፈሌገናሌ ብዬ አምናሇሁ፡፡ስሇዚህ ይህንን መንፈሳዊ በረከት በሕይወታችን ሇማየት ሳንታክት በትጋት ፊቱን እንፈሌግ !!!
በቀሇ በሊቸው(ዶ/ር)
Beke_abay@yahoo.com
240-330-5004

