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በአባ ኃይለ ገብርኤል ግርማ



“ተስፋ”

� ከዓበይት ሥነ-ምግባራት ክፍል መጽናናትን፤

ብርታትን የሚግለጽ መለኮታዊ ስጦታ

� ከሚዳሰስ ነገር ይልቅ በተግባራዊ ክንውኖች

የሚገለጽ

�ተስፋ በተለየ መልኩ በሁለት ነገሮች

ይገልጻል

1. የወደ ፊት ክንውኖችን

2. ረቂቅ የማይጨበጥ ውሳጣዊ ስሜት



�ተስፋ፦ መሰረታዊ ዓላማን ያካተተ ከማይዳሰስ ምኞት
ይልቅ በተጨባጭ ተግባራት ላይ የተመሰረተ
ለውጤታማነት የሚያበቃ የህይወት አቅጣጫ ነው።

ተስፋ በመጽሐፍ ቅዱስ

�የመጀመሪያ ተስፋ ለአዳም ---- ዘፍ. 3፡15

�ዳዊት ከሳኦልና ከአቤሴሎም ፊት ሲኮበልል ተስፋው
እግዚአብሔር ነበር፡ መዝ. 119፡1 ፤ 38፡7 

�ዳዊት የአምላኩን ታላቅነት በመረዳት “እግዚአብሔርን
ተስፋ አድርግ በርታ ልብህም ይጽና፤ እግዚአብሔርን
ተስፋ አድርግ።” መዝ. 26፡14

�አምላኩን ተስፋ የሚያደርግ ሰው በተስፋ፤ በእምነት
መተማመን፤ያለመረበሽና ግራ ባለመገባት



�“እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን
ያድሳሉ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይሮጣሉ አይታክቱም
ይሄዳሉ።” ኢሳ. 40፡31 በመከራ የተሸራረፈው ብርታት
እግዚአብሔርን ከመጠባበቅ በሚገኝ ተስፋ ይታደሳል።

�“የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያለቀ የተቆረጠን ነገርን
በምድር ሁሉ መካከል ይፈጽማል።” ኢሳ. 10፡23

�ለክርስቲያኖች የተሰጠ ተስፋ ---

“እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁል ጊዜ ከእናንተ ጋር
ነኝ።” ማቴ. 28፡20 

“በውኑ ሴት ሕጻንዋን ትረሳ ዘንድ ትችላለችን? እርስዋ
ትረሳ ይሆናል እነ ግን አልረሳሽም።’ ኢሳ. 49፡15



ተስፋ
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ተስፋ ባይኖር

�ደስታ ጠፍቶ ---- ሀዘን ሲጸናብን

�ፈገግታ ተነስቶ ---- ትካዜ ሲውጠን

�ቀኑ ሲሸሽ ---- ከአድማስ ርቀን

�ሁሉ ገደል ሲመስለን --- ጨለማ ሲውጠን

�ኑሮው ሲደበዝዝ ---- ሲመስል የማይገፋ

�ሕይወት እጅግ መርራ --- እሬት ስትሆንብን

�ተስፋ ባይኖር ---- የሚያጣፍጥ ሁሉን

�ምድራችን ትሆን ነበር የሙታን መንደር



ቀቀቀቀቢቢቢቢጸጸጸጸቀቀቀቀቢቢቢቢጸጸጸጸ -------- ተተተተስስስስፋፋፋፋተተተተስስስስፋፋፋፋ

ማማማማህህህህበበበበራራራራዊዊዊዊ
ማማማማህህህህበበበበራራራራዊዊዊዊ ምምምምክክክክንንንንያያያያቶቶቶቶችችችች

ምምምምክክክክንንንንያያያያቶቶቶቶችችችች

የየየየግግግግ
ልልልል

የየየየግግግግ
ልልልል
ምምምም
ክክክክንንንን
ያያያያቶቶቶቶ
ችችችች

ምምምም
ክክክክንንንን
ያያያያቶቶቶቶ
ችችችች

አአአአካካካካባባባባቢቢቢቢያያያያዊዊዊዊ
አአአአካካካካባባባባቢቢቢቢያያያያዊዊዊዊ ምምምምክክክክንንንንያያያያቶቶቶቶችችችች

ምምምምክክክክንንንንያያያያቶቶቶቶችችችች

ሁሁሁሁ
ለለለለትትትትሁሁሁሁ
ለለለለትትትት
ተተተተቃቃቃቃ
ራራራራኒኒኒኒ

ተተተተቃቃቃቃ
ራራራራኒኒኒኒ
ነነነነገገገገ
ሮሮሮሮችችችችነነነነገገገገ
ሮሮሮሮችችችች



ተስፋ በእግዚአብሔር

�የመንግሥቱ ወራሾች --- ሮሜ. 8፡17

�የክብረ ትንሳዔ ልጆች --- ሉቃ. 20፡36

�የብርሃን ልጆች --- ዮሐ. 12፡36

�የእውነት ልጆች --- ኢሳ. 63፡8

�የቀን ልጆች ---- 1ተሰ. 5፡5

�የልዕልና ልጆች --- ሉቃስ 6፡35

�የቃል ኪዳን ልጆች --- ገላ. 4፡28


