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የጌታችን መፈተንየጌታችን መፈተንየጌታችን መፈተንየጌታችን መፈተን

በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ገጸ-ንባብ ውስጥ ፍርያማ የሆኑ ነጥቦች ተንስተዋል።

1. ጌታችን በለበሰው ሥጋ በምን ያህል ክብደት የእኛን ፈተና እንደተካፈለ ያስገንዝበናል።

2. ምንም ከባድ ፈተና ቢገጥመን ከፈተናው በኃላ ውጤታማ ልንሆን እንደምንችል 
ይግልጥልናል።



ሦስቱ የፈተና ዓይነቶች

1. ምኞት የበዛበት - ስስት 

“እነዚህን ደንጋዮች እንጀራ እንዲሆኑ በል ........” ቁ. 4

የኦሪት ዘዳግም 8:3 በመጥቀስ - “የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም።” 

2. በማንነት ጥያቄ

ፈታኙ የጌታችንን ማንነት ተፈታተነ። - “ወደታች ራስህን ወርውር ....” መዝ. 91:11-12 በመጥቀስ

ጌታችንም “ጌታ አምላክህን አትፈታተነው .....” 

3. ገንዘብን ያለመጠን መመኘት (በገንዘብ መገዛት)

“ወድቀህ ብትስግድልኝ የዓለምን መንግሥታትና ኃብት እሰጥሃልሁ።” ቁ.8-10

“ለጌታ ስገድ እርሱንም አምልክ ....” ዘዳ.6:13



ክርስትያንም

1. በሥጋ ፈቃዳት ይፈተናል

በክፉ ስሜት በመውድቅ፣በመቸኮል ----- በይበልጥ በወጣትነት ዘመን

2. በምኞት

ቁሳዊ ምኞት ----- በይበልጥ በማዕከላዊ ዘመን

3. በስስ ሕይወት

ትዕዝርት ---- በይበልጥ በእርግና ዘመን



ነግር ግን ከፈተናዎቹ ሁሉ ለመውጣት ተመሳሳይ የሆነ ከፈተና መውጫ 
መሳሪያዎችና ዘዴዎች እንዲኖሩን ይጠበቃል። 

• በቃለ እግዚአብሔር የታነጽንና የታጠቅን

“የክፉን ፍላጻዎች ሁሉ ልታጠፉ የምትችሉብትን የእምነት ጋሻ አንሱ። የመዳን ራስ ቁሩር የመንፈስን ሰይፍ ያዙ። 
እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው።” ኤፌ.6:17

• ጽናት ከተመሳስይ የእምነት ጋሻ ጋር

“እንግዲህ ታላቅ ብድራት ያለውን ድፍረታችሁን አትጣሉ። የእግዚአብሔርን ፈቃድ አድርጋችሁ የተሰጣችሁን የተስፋ 
ቃል እንድታገኙ መጽናት ያስፈልጋችሃል።” ዕብ. 10:35-39

• የእምነት ጸሎት

የእግዚአብሔር ቃል፣ የእምነት ጽናትና ጸሎት የደግ ነገር ጠላት ተቃዋሚ ናቸው። 

“ወደ ፈተና እንዳትገቡ ተግታችትሁ ጸልዩ ....” ማቴ. 26:41



በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ

• ከአካላዊ (ከሥጋዊ) ፍላጎት የበለጠ ሌላ ታላቅ ሕይወት እንዳለ፤

• የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ጥላ ሥር የሚኖር እውነትና ዘለዓለማዊ ሕይወት ያለው ፍጡር መሆነን 
እንረዳለን፤

• ምድራዊና ጠፊ የሆነው ቁሳዊው ነገር ፈጽሞ ለሰው ልጅ ሕሊና የእርካታ መለኪያ እንደማይሆን ስልዚህ 
መንፈሳዊ የሆነው ምግብ (ቃል እግዚአብሔር) እንደሚያስፈልገው፤

• አምላክን በምንም ዓይነት መንገድ ማታለል እንደማይቻል

• የመጨረሻ የክብር መንገድ በቀላሉ እደማትገኝና ረጅም መሄድ እንድሚጠይቅና ከባድም እንደሆነ 
እንረዳል። 



ማጠቃለያ

• “የፈተና ዓይነቶች በበርካታ ነገሮች የሚከሰቱ ሲሆን በራሱ ፈተና ግን ኃጢአት አይደለም።” “ሕይወት
የማያቁዋርጥ እድገት፣ ራስን ከችግር ለማዳን የማያቁዋርጥ ጥረት ነው።”

• “እንታገስ ዘንድ እንድንችል ከፈተናው ጋር መውጫውን ለሚያደርግልን ለአምላካችን ለልዑል
እግዚአብሒር ክብርና ምሥጋና ይሁን።” 1ኛ ቆሮ. 10:13

ታላቁ ኦግስቲን በትምሕርታዊ ጸሎቱ ልንይዘው የሚገባውን ታላቅ ነገር እንዲህ ያስተላልፋል፦

• “እግዚአብሔር ሆይ ለራስህ ፈጥረኸናልና በአንተ እረፈት እስካላገኙ ድረስ ልቦናችን እረፍት አልባ
ናቸው። ማንኛውንም ዓይነት ስስት ያንተን ፈቃድ ከማወቅ እንዳይገታን፤ ድካማችን ፈቃድህን
ከማድረግ እንዳያግደን የልብ ንጽሕናንና የዓላማ ጥንካሬን ስጠን። በአንተ ብርሃን ብርሃንን እውነተኛ
ነጻነትን እናገኛለን።” አባ ኃይለገብርኤል ግርማ (1993) ሥነ-ምግባራዊ ጥበብ (አዲስ አበባ፡ ብ.ሰ.ማ.ድ.)


