
 

 

 

34-1 
 
 

ከመጥፎ ልምምድ እንሽሽ 
 
 በመንፈሳዊ ሕይወታችን ያለፍንባቸው ብዙ ከመስመር የወጡ ልምምዶች ነበሩን። 
ከነዚህም አብዛኛዎቹ በሕይወታችን ገና ሕጻናቶች በሆንበት ጊዜ የተለማመድናቸው ልምምዶች 
ናቸው። እነዚህ ልምምዶቻችን የእግዚአብሔር ቃል የሚደግፋቸው መሆኑንና አለመሆኑን 
አመሳክረን ለማየት የቃሉ እውቀት ስለሌለን እርግጠኞች አልነበርንም። በአካባቢያችን ከእኛ 
በፊት ጌታን  የሚያውቁ አንዳንድ አማኞች ስለ አደረጉት ብቻ እነርሱን ተከትለን የምናደር 
ጋቸው ልምምዶች ናቸው። ሌላው ትልቁ ችግራችን የበሰለ በቅርብ ሆኖ ሁኔታችንን የሚያርም 
አስተማሪ ሰው ስለ አልነበረን ነበር። በክርስትና ሕይወታችን ገና ሕጻናት በነበርንበት ዘመን እንለ 
ማመዳችው የነበሩትን አንዳንድ ልምምዶች አብዛኛዎቹን አሁን ወደ ኋላ መለስ ብለን ስናስባቸው 
ያሳፍሩናል። እንዲሁም ያስቁናል አንዳንዶቹን ለምሳሌ ያህል ለመጥቀስ፥ 
 

“ይህን ዓለም አትምሰሉ” የሚለውን ቃል በመጥቀስ ንጹህ ልብስ መልበስ እንደ ኃጢአት 
ይሰማን ስለነበረ፥ ልብሳችንን ባለማጠባችን ምክንያት በቅማልና በቅጫም የተሰቃየንበት 
ዘመን ነበር። 
 
“ኢየሱስ አለቀሰ” እንጂ “ኢየሱስ ሳቀ” ስለማይል እኛም መሳቅና ደስተኞች መሆን የለብንም 
በማለት ተኮሳትረውና ተጨማደው የክርስትናን ሕይወት ጣዕመ ቢስ አስመስለው ያቀርቡ 
አማኞ ችም በመካከላችን ነበሩ። 

 
 “መንፈስ ቅዱስ ስጦታ” መሆኑን ባለመረዳት፥ በመንፈስ ቅዱስ ለመሞላት አንዳንድ ዘዴ 
(ፎርሙላ) የተጠቀምንበት ጊዜ ነበር። ከየት እንዳገኘነው አላውቅም፥ በቋንቋ ለመናገር አንድ 
ቃል በመደጋገም ይኸውም “ኢየሱስ፣ ኢየሱስ፣ ኢየሱስ” ወይንም “አሜን፣ አሜን፣ አሜን” 
በማለት ለሃጫችንን ያዝረከርክንበት ዘመን እሩቅ አይደለም። ለሚመለከተን ሰው በተለይ በአዕም 
ሮአቸው የበሰሉ ሰዎች “ክርስትና እንደዚህ ሞኝ ዝርክርክና እራሴን እንድጥል የሚያደርገኝ 
ከሆነ፥ አይስፈልገኝም” ብለው እንዲሉ እንደምናደርጋቸው እርግጠኛ ነኝ። በመሠረቱ የእግዚአብ 
ሔርን የነጻ ስጦታ ለመቀበል የእኛ ፎርሙላ አያስፈልግም ነበር። የተሰበረ ልብ ይዘን ስንጠይቀው 
የእኛ ድጋፍና ዘዴ ሳይጨመርበት እርሱ በመንፈስ ቅዱስ ይሞላናል። በወቅቱ ከመስመር ልንወጣ 
የቻልነው ትክክለኛ ምክርና ትምህርት ባለማግኘታችን ይሆናል። ያኔ በቅድስናችንና በእውቀ 
ታችን ከሁሉም እንበልጣለን የምንልበት ዘመን ስለነበረ፥ ቢነግሩንም መስማታችንን እጠራጠ 
ራለሁ።  
 
 ስንጸልይ ሁልጊዜ ማልቀስ ያለብን ይመስለን ነበር። ካላለቀስን ያልተባረክንና እግዚአብ 
ሔርም ጸሎታችንን ያልሰማን ይመስለን ነበር። ውስጣችን ተነክቶ ማልቀስ ከተሰማን “ማልቀስ 
የለብንም” ማለት አይደለም። ችግራችን ጸሎታችን በእምነት ላይ የተመሠረተ መሆን ሲገባው 
ስሜታችን ላይ ያተኮረ በመሆኑ ነበር። 
 



 

“ጌታ ዛሬ ከቤት እንድወጣ አልነገረኝም” በማለት አንዳንዶች እራሳቸውን ከቤት ውስጥ ለብዙ 
ቀናት ዘግተው የከረሙ እንደ ነበሩ አስታውሳለሁ። 
 
 የብዙ ቀን ጾም እንጾማለን በማለት 30 ና 40 ቀን በጾም በመቆየት የደም ማነስ በሽታ 
ይዞአቸው በጤናቸው ላይ ከፍተኛ ቀውስ ያመጡ አማኞች ነበር። ይህንን ዓይነት የጾም ማራቶን 
ለማድረግ የተነሱት ዓላማ ኖሯቸው ሳይሆን፥ ከአሜሪካ የሚላኩትን አንዳንድ መጽሐፍቶችን 
በማንበብና እንዲሁም የአንዳንድ ሰዎችን ልምምድ በመስማት ነበር። እነዚህ ታሪካቸውን በጻፉት 
መጽሐፍ የሚያነቡዋቸው ሰዎች “ይህን ያህል ቀን ጾምን” ይበሉ እንጂ ሰውነታቸው እንዳይጎዳ 
የሚጠጡትን ልዩ ልዩ የፍራፍሬ ጭማቂ መኖሩን አልተረዱም ነበር። አቅማችን ከፈቀደ ለረጅም 
ጊዜ መጾሙ መጥፎ ነው ማለታችን አይደለም። ስንጾም “ይህን ያህል ቀን ጾምኩ” ለማለት እንዲ 
ሁም ሌሎች ስለ አደረጉት ሳይሆን ዓላማ ኖሮን በአቅማችን መጠን እንጹም ማለታችን ነው። 
እነዚህ ከላይ በጥቂቱ የጠቀስናቸው እኛ በመንፈሳዊ ሕይወታችንና በአዕምሮአችን ገና ያልበሰልን 
ልጆች በነበርንበት ጊዜ የተለማመድናቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ያልተደገፉ ልምምዶች ናቸው። 
እንዲሁም በአሁኑ ጊዜ በየአካባቢው የሚታዩ ሥርዓት የለቀቁ መጽሐፍ ቅዱስ የማይደግፋቸው 
ልምምዶች ምን ዓይነት ይሆኑ? የዚህ ትምህርት ዋና ዓላማ በሕይወታችን የምንለማመዳቸው አን 
ዳንድ ልምምዶች እንደ እግዚአብሔር ቃል መሆን አለመሆናቸውን በጥንቃቄ እንድንመረምር 
ለመምከርና ከእግዚአብሔር ቃል መመሪያ ለመስጠት ነው። 
 
እውነት መሳይ ነገሮች እንዳያታልሉን  
 

 በሃይማኖት ልምምድ ውስጥ ብዙ ልክ የሚመስሉ ነገሮች ስለአሉ፥ ትክክለኛነታቸውን 
ለይቶ ለማወቅ በጣም ያሰቸግራል። በዓለም ውስጥ ብዙ ልክ የሆኑና ልክ ያልሆኑ ነገሮች ቅርብ 
ለቅርብ ሆነው ይታያሉ። በዘመናችን የትኛው “ቃየል” ወይንም የትኛው “አቤል” የትኛው 
“ያዕቆብ” ወይንም የትኛውም “ኤሳው” እንደሆኑ ለይቶ ማወቅ ያዳግታል። ስሜታችንን የሚነካና 
የሚቀሰቅስ ነገር ሁሉ “ልክ ነው” ወይንም “ጥሩ ነው” ብሎ መገመት ትክክል አይደለም። ብዙ 
እውነት መሳይ ልምምዶች የሚፈልቁት ከሦስቱ ዋና ዋና ትምህርቶች ውስጥ ሲሆን፥ ከዚህ ቀጥሎ 
በጥንቃቄ እነዚህን ትምህርቶች ለማጥናት እንሞክራለን። “ከእውነት መሳይ እምነቶች ተጠንቀቁ” 
በሚለው መጽሐፌ በሰፊው የተገለጸ ስለሆነ፥ ትምህርቱን ፈልጋችሁ እንድታነቡ እንጋብዛች 
ኋለን።  
 
መለኮታዊ ፈውስ (Divine Healing) 
 

 ኢየሱስ በምድር በነበረበት ጊዜ አገልግሎቱ በሦስት ነገሮች ላይ ያተኮረ ነበር። ይኸውም፥ 
1) የደህንነትን መልዕክት በመስበክ፣ 2) የታመሙትን በሽተኞች በመፈወስ፣ 3) ለተራቡት 
የሚበሉትን በመስጠት ላይ ያተኮረ ነበር። በዘመናችን የወንጌል ሰባኪዎች እነዚህን ሦስት ዋና ዋና 
ነገሮች አቅፈን በማገልገል ፈንታ በአንዱ ወይንም በሁለቱ ላይ ብቻ አገልግሎታችን ያተኩራል። 
የብዙዎቹ አጀማመራቸው ጥሩ ይሆንና ቀስ በቀስ ከእውነት እየሸሹ መጨረሻቸው እንደ 
መጀመሪያቸው አይሆንም፤ ይሰናከላሉ። በተለይ በኢትዮጵያውያን አማኞች መካከል ከመስምር 
የወጣ ልምምድ ውስጥ የሚገቡት ሰዎች ከውጪ በተለይም ከአሜሪካ በሚያገኟቸው ልዩ ልዩ 
መጽሐፎች ምክንያት ነው። ወገኖቼ እንዲያውቁልኝ የምንፈልገው ነገር ከአሜሪካ የሚመጡ 
መጽሐፎች ሁሉ “ልክ ናቸው” ብለው እንዳይገምቱ ነው። መጽሐፉ የሚያስተምረውን “አሜን” 
ብሎ ከመቀበል በፊት በጥንቃቄ ትምህርቱን መመርመር ያስፈልጋል። በመለኮታዊ ፈውስ እናም 
ናለን። የክርስቶስ የፈውሱ ኃይል የሚሠራው ጥንት ብቻ ሳይሆን ዛሬም ይሠራል። በመጽሐፍ 
ቅዱስ ውስጥ ብዙ ተስፋዎች ስለ ፈውስ የተጻፉ አሉ። ጥቂቶችን ከዚህ ቀጥሎ እንመለከታለን። 



 

-“ኢየሱስ አሥራ ሁለቱን ደቀ መዛሙርት ወደ እርሱ ጠርቶ ርኩሳን መናፍስትን 
እንዲያስወጡ በሽታንና ደዌን ሁሉ እንዲፈውሱ ሥልጣን ሰጣቸው” (ማቴ. 10፡1)። 

-“እኔ ጤንነታችሁን እንደገና እመልስላችኋለሁ፤ ቁስላችሁንም እፈውሳልሁ፤ እኔ 
እግዚአብሔር ይህን ተናግሬአለሁ” (ኤርምያስ 30፥17)። 

-“ከእናንተ መካከል የታመመ ሰው ቢኖር የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ወደ እርሱ 
ይጥራ፣ እነርሱም በሽተኛውን በጌታ ስም ዘይት ቀብተው ይጸልዩለት። እንዲህ ዓይነቱ 
በእምነት የተመሠረተ ጸሎት በሽተኛውን ያድነዋል፤ ጌታም ከበሽታው ይፈው 

ሰዋል” (ያዕቆብ 5፥14-15)። 
 

 ፈውስ ጌታ ተስፋ የገባልንና ከእርሱ የምንቀበለው በጎ ስጦታ መሆኑን አንጠራጠርም። 
ይሁን እንጂ ብዙ ጥያቄዎች በውስጣችን በፈውስ ምክንያት ይፈጠራሉ። ለአብዛኛዎቹ መልስ 
ጨርሶ አናገኝላቸውም። ቀላልና አጥጋቢ መልስ ማግኘት ካለመቻላችን የተነሳ ብዙ አሳሳች 
ትምህርቶችና እምነቶች ሲፈጠሩ አይተናል። ብዙ አማኞች በመንፈሳዊ ሕይውት ማደግ የሚቻ 
ልበትን መንገድ ከሚናገሩት ይልቅ “ስለ ፈውስ” እንዲሁም “ስለ መንፈስ ቅዱስ” አጥብቆ የሚና 
ገር ሰባኪ መስማት ያጓጓቸዋል። መስማቱና ማዳመጡ ክፋት የለውም። መጠንቀቅ ያለብን ግን 
የብዙ ሰዎች ስሜት በዚያ ላይ ያተኮረ እንደሆነ የሚያውቁ አንዳንድ ጮሌዎች ቁም ነገሩን እንዳያ 
ስቱን ነው። የዚህ ትምህርትም ዋና ዓላማ ከነዚያ አሳሳች እምነቶችና ልምምዶች ለመጠንቀቅ 
እንድንችል መጠነኛ ሃስብ ለመስጠት ነው።  
 
1) የማንፈወሰው እምነት ስለሌለን ይሆን? 
 

 ደህንነትንም ሆነ ፈውስን ለመቀበል እምነት አስፈላጊ ነው። የዕብራውያን መጽሐፍ “ያለ 
እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም” ይላል። እንዲሁም “ለሚያምን ሁሉ ነገር 
ይቻለዋል” ይላል። ያቺ ደም የሚፈሳት ሴት “ልብሱን ብቻ እንኳ በእጄ ብነካ እድናለሁ ብላ 
በልብዋ አስባ ነበር” (የማቴ 9፥21) ኢየሱስ እምነቷን አድንቆ “አይዞሽ ልጄ ሆይ! እምነትሽ 
አድኖሻል” አላት። ወዲያው ደሟ ቆመ። ፈውስን እንደዚያች ሴት በእምነት የተቀበሉ ብዙዎች 
ናቸው። ይሁን እንጂ ብዙዎች የማይፈወሱት እምነት ስለ ሌላቸው ብቻ ነው ብሎ መደምደም 
ትክክል አይመስለንም። ጆኒ ኤሪክሰን በዋና ምክንያት ፍጹም ሽባ የሆነችዋ ወጣት ከደረሰባት 
ደዌ ለመዳን ብዙ ጸለየች፤ እንዲሁም የተለያዩ “የእምነት ሰዎች ነን” የሚሉ ሰዎች ጸልየውላት 
አልተፈወሰችም። ያልተፈወሰችው እምነት ስለሌላት ሳይሆን፥ የእግዚአብሔር ፈቃድ ለጆኒ 
ኤሪክሰን እርሱ ከምትፈልገው የተለየ በመሆኑ ብቻ ነው። ጤነኛ ሆና ከምትደርሳቸው ይልቅ ሽባ 
ሆና የምትደርሳቸው ነፍሳት የበለጠ እንደሚሆን ስለ አወቀ ብቻ ነው። “ለምን አልተፈወስኩም?” 
በማለት በጌታዋ ላይ ከማኩረፍ ይልቅ ልክ እንዳለችው ሆና የጌታ ፈቃድ በሐይወቷ እንዲፈጸም 
እራሷን ለጌታዋ ሰጠች። በዚህ ምክንያት በሽባ አካሏ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ነፍሳት እንዲነኩ 
ምክንያት ሆነች። 
 
 እምነት ያላቸው ሰዎች ፈጽሞ አይታመሙም ብሎ ማሰብ ከትልቅ ስህተት ላይ መውደቅ 
ነው። ጳውሎስ ታላቅ የእምነት ሰው ነበር፤ ግን ይታመም እንደ ነበር መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። 
“በመጀመሪያ ጊዜ የምሥራቹን ቃል ለእናንተ ለመስበክ ዕድል ያገኘሁት በሕመም ላይ 
በነበርሁበት ጊዜ መሆኑን ታውቃላችሁ” (ገላትያ 4፥13)። ጢሞቴዮስ ይታመም ነበር። ጳውሎስ 
“ስለ ሆድህ ህመምና ስለ ዘወትር ደዌህ ምክንያት ጥቂት የወይን ጠጅ ጠጣ እንጂ ከእንግዲህ ወዲህ 
ውሃ ብቻ አትጠጣ” (1ጢሞ. 5፥23) እያለ ሲመክረው እንሰማለን። ኤፖፍሮዲቶስ አንድ ጊዜ 
በጠና ታሞ እንደ ነበረ ጳውሎስ ለፊሊጲስዮስ ሰዎች ጽፏል (ፊሊ. 2፥30)። እነዚህ ሁሉ እምነተ 



 

ቢሶች አልነበሩም። ስለዚህ አንድ ሰው ሳይፈወስ ቢቀር “እምነት ስለሌለህ ብቻ ነው” በማለት 
እንዲጨነቅና የበደለኛነት ስሜት እንዲሰማው ማድረግ ትክክል አይደለም።  
 
2) የማንፈወሰው ኃጢአት ስላለብን ይሆን? 
 

 አንዳንድ አስተማሪዎች በሽተኛው ተጸልዮለት ካልተፈወሰው “ምን አልባት ያልተናዘዘው 
ኃጢአት ቢኖር ነው ወይንም የታመመው ኃጢአት ስለ ሠራ ነው” በማለት ያስጨንቁታል። 
ኃጢአት የሠሩ ሁሉ በሽተኛ ቢሆኑ ኖሮ፥ በዚህ ዓለም ውስጥ ጤነኛ ሆኖ የሚመላለስ አንድም 
ሰው ባልተገኘም ነበር። በዘመናችንም በክርስቲያኖች መካከል የኢዮብ ጓደኞችን የሚመስሉ 
ፈራጆች ተመጻዳቂዎች ሞልተዋል። የኢዮብ ጓደኞችን ኤልፋዝ፣ ቤልዳድና ጾፋር “ንጹህ ሰው 
ሆኖ መከራ የደረሰበት ቅን ሰው ሆኖም የተደመሰሰ የለም” የሚል የእምነት አቋም ነበራቸው 
(ኢዮብ 4፥7)። በዚህ የእምነት ፍልስፍናቸው ወይንም አቋማቸው መሠረት “ኢዮብ ይሄ ሁሉ 
መከራ ሊደርስበት የቻለው ኃጢአተኛ ስለ ሆነ ነው” ብለው ደመደሙ። እግዚአብሔር ስለ ኢዮብ 
ምን ዓይነት አስተያየትና ግምት እንደ ነበረው አያውቁም “እርሱን የመሰለ ታማኝና ደግ ሰው 
በምድር ላይ አይገኝም፤ እርሱ ከክፋት ሁሉ ርቆ እኔን የሚፈራ ቅን ሰው ነው” (ኢዮብ 1፥8) ብሎ 
እግዚአብሔር እንደ መሰከረለት አያውቁም። እንደ ኢዮብ ጓደኞች በህመም የሚሰቃዩትን ሰዎች 
“ኃጢአት ስለ ሠሩ ነው” በማለት የሚፈርዱ ሰዎች በእኛም ዘመን መኖራቸው አንርሳ።  
 
3) በሀኪም መረዳትስ ኃጢአት ይሆን? 
 

 አገልግሎታቸው በፈውስ ላይ ብቻ ያተኮረ አንዳንድ ሰዎች የሀኪም እርዳታ ማግኘት “ልክ 
አይደለም፤ ወይንም ኃጢአት ነው” የሚሉ አሉ። ትምህርታቸውን በጥንቃቄ ሳንመረምር የእነ 
ርሱን ትምህርት መቀበል ከስህተት ላይ ይጥለናል። ሕክምና መጠቀም ፍጹም ትክክል አይደለም 
ያለው ሆበርት ፎርማን የተባለው አሜሪካዊ ሲሆን፥ በዚሁ አዲስ ትምህርቱ ምክንያት ብዙዎች 
ህክምና በማጣት ሕይወታቸውን አጥተዋል። የፈውስ ትምህርት የሚያጠብቀው ኬነት ሄገን 
እንኳን ከሆበርት ፎርመን ትምህርት እራሱን በተቻለ መጠን ለማሸሽ ሞክሯል። ኬነት ሄገን 
“በጥሩ ሀኪሞ በተለይም በክርስቲያን ሀኪሞች አምናለሁ። ህክምና ቢያስፈልገኝ እሄዳለሁ። 
በቅርቡ ህክምና የሚያስፈልጋቸውን አንዳንድ ሰዎች ከራሴ ኪስ አውጥቼ እንዲታከሙ አድርጌ 
አለሁ። ህክምና እንደሚያስፈልጋቸውም ተርድቼ መድኃኒት ገዝቼ የሰጠኋቸውም አንዳንድ 
ሰዎች አሉ” አለ። አንዳንድ የፈውስ ትምህርት አክራሪዎች ህክምና ያስፈልጋል የሚሉት ሰውየው 
ከከፍተኛ የእምነት ደረጃ እስኪደርስ ድረስ ለመጠባበቂያ ያህል ብቻ ነው። እምነቱ አድጎ 
በእግዚአብሔር ተስፋ ላይ መቆም ሲችል ያኔ ህክምና አያስፈልገውም ይላሉ። በዚህ ዓይነት 
ጠንካራ እምነት “ህክምና አስፈላጊ አይደለም” ካሰኘ ህክምና የሚያስፈልጋቸው ሁሉ እምነተ 
ቢሶች ናቸው ማለት ነው። ይህንን በመፍራትና እንዲሁም በጠንካራ እምነታቸው በሰዎች ዘንድ 
እንዲደነቁ ሲሉ ብቻ አንዳንዶች ህክምና አያስፈልገንም” በማለት ህክምና በማጣት ሊጎዱ 
ይችላሉ። 

   
 ………………………………………………………………… 
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