
በሕይወት ሁሉ ውስጥ ግጭት
ስብከት መስከረም 19 ቀን 2021 (ዘፍጥረት 3 1-21)

መግቢያ
በትዳር ላይ በተከታታይ የስብከት ትምህርት ይህ ሦስተኛው ሳምንት ነው።
በጋብቻ ላይ የሚደረገው የስብከት ተከታታይ አንዳንድ ጊዜ ከባድ እንደሚሆን አውቃለሁ ባለፈው 
ሳምንት ላላገቡ ጓደኞቼ ስነግራቸው ነበር።
ነገር ግን ጋብቻን መረዳት አስፈላጊ ነው ምክንያቱም የማህበረሰብ መሠረት እና በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ
ማዕከላዊ ዘይቤ ነው።
ነገር ግን የአምላክ መንግሥት አስፈላጊ አካል ለመሆን የገድ ማግባት የለብዎትም።
እግዚአብሔር ይህንን ቤተ ክርስቲያን ለመሥራት ሁላችንም ያገባንም ያላገባንም ሊጠቀምበት ይፈልጋል።

ነገር ግን በጋብቻ ውስጥ ግጭት በቤተሰብ ውስጥ ያለ እያንዳንዱ ሰው ደስተኛ እንዳይሆን ከሁሉ የተሻሉ
መንገዶች አንዱ መሆኑን ሰይጣን ያውቃል።
ለዚያም ነው በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ለሚኖሩ ትዳሮች አብዝቼ የምጸልየው ፣ እና ይህንን ተከታታይ 
እያደረግን ያለነውም ለዚህ ነው።
የእግዚአብሔርን ቃል ከማየታችን እና ዛሬ ሊያስተምረን የሚፈልገውን ከማየታችን በፊት አሁን አብረን 
እንጸልይ።

መንፈስ ቅዱስ ሆይ፣  ልባችንን እና ሀሳቦቻችንን ሕያው ቃል ለሆነው ለኢየሱስ ክፈተው።
አባት ሆይ ፣ ታዛዥ ፣ ደስተኛ ፣ እና ፍሬያማ ወንዶች እና ሴቶች ልጆች መሆን እንፈልጋለን።
እንደ ኢየሱስ የበለጠ እንድንሆን እባክህ ቃልህን በመንፈስ ኃይል ተጠቀም።
በስሙ እንጸልያለን።
አሜን

ነጥብ 1. ኃጢአት ግንኙነቶችን ያፈርሳል
ነጥብ 2 - ተጠያቂው ማነው?
ነጥብ 3 - በሕይወት ሁሉ ውስጥ ግጭት

ነጥብ 1. ኃጢአት ግንኙነቶችን ያፈርሳል
ዘፍጥረት 3: 1
1 እባብም ጌታ እግዚአብሔር ከሠራው ከማንኛውም የዱር አራዊት ይልቅ ተንኮለኛ ነበር።
ለሴቲቱ ፣ “እግዚአብሔር በእርግጥ‘ በአትክልቱ ውስጥ ካለው ከማንኛውም ዛፍ አትብሉ ’ብሎአልን?” 
አላት።

ይህ እባብ የተለመደ እባብ አይደለም።
ሰይጣን ነው።
ሰይጣን እግዚአብሔርን ለመከተል የማይፈልግ መልአክ በመሆኑ ከሰማይ ወጥቶ ከመላእክት አንድ 
ሦስተኛውን ይዞ ሄደ።
ሰይጣን እነዚህ አዲስ የሰው ልጆችም ከእርሱ ጋር እንዲቀላቀሉ ይፈልጋል።
ሰይጣን ጥቃቱን በድብቅ ውሸት ይጀምራል።
ሔዋን የእግዚአብሔርን ቸርነት እንድትጠራጠር ጥያቄን ይጠይቃል።
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እግዚአብሔር አዳምን ከአትክልቱ ስፍራ ከሚገኙት፣ ከአንዱ በስተቀር ፣ ከሁሉም ዛፎች መብላት 
እንደሚችሉ ነገረው።
ነገር ግን ሰይጣን እግዚአብሔር ከማንኛውም ዛፍ እንዲበሉ እንደማይፈቅድላቸው ይጠቁማል።
ሰይጣን አዳምና ሔዋን እግዚአብሔር በጣም ገዳቢ እና ራስ ወዳድ ነበር ብለው እንዲያምኑ ይፈልጋል።

ወዳጆቼ የእግዚአብሔርን ቸርነት ለማስታወስ ይጠንቀቁ።
እግዚአብሔር መልካም ነገሮችን ከእኛ እንደሚጠብቅ ስናምን ኃጢአት በልባችን ውስጥ ሊያድግ ይችላል።
ለዚህ ነው ሰዎች የሚሰርቁትና የሚያመነዝሩት።
እነዚያ ኃጢአቶች የሚጀምሩት ባለን ነገር ደስተኛ ካልሆኑ ፣ ወይም እግዚአብሔር ፍላጎቶቻችንን 
እንዲያሟላልን ለመጠበቅ ፈቃደኞች አይደለንም።
በቁጥር 2 እና 3 ላይ ሔዋን ለሰይጣን ጥቃት ምን ምላሽ እንደሰጠች እንመልከት።

ዘፍጥረት 3: 2-5
2 ሴቲቱም እባቡን - በአትክልቱ ውስጥ ከሚገኙት የዛፎች ፍሬ እንበላለን ፤
3 እግዚአብሔር ግን - በገነት መካከል ካለው የዛፍ ፍሬ አትብላ ፤ እንዳትሞትም አትነካውም አለው።
4 እባብ ግን ሴቲቱን ፣ “በእርግጥ አትሞቱም።
5 ከእርሱ በበላችሁ ጊዜ ዓይኖቻችሁ እንደሚከፈቱ ፣ መልካምንና ክፉን በማወቅ እንደ እግዚአብሔር 
እንድትሆኑ እግዚአብሔር ያውቃልና።

ወዳጆቼ ሰይጣን ውሸታም ነው።
ኢየሱስ ከመጀመሪያው ጀምሮ ሐሰተኛ መሆኑን ተናግሯል።
ሰይጣን ብዙውን ጊዜ ስለ ውሸቶቹ ስውር ነው።
እውነቱን እንድንጠራጠር ይሞክራል።
በቁጥር 4 ግን ሰይጣን በቀጥታ እና በድፍረት ይዋሻል።
እግዚአብሔር ስህተት ነው ይላል።
ለአዳምና ለሔዋን ፍሬውን ከበሉ “እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ” ይላቸዋል።

እኔ በእርግጥ የአዳምን እና የሔዋንን ትኩረት ያገኘ መግለጫ ይመስለኛል።
ብዙ ኃይል እና ነፃነት ማግኘታችን ችግሮቻችንን ያስቀራል ብሎ ማሰብ ፈታኝ ነው።
እኛ ቁጥጥርን እንፈልጋለን ፣ ስለዚህ እኛ በጣም ጥሩ የሆነውን መወሰን እንችላለን።

ችግሩ እኛ የሚሻለውን አናውቅም።
እግዚአብሔር የሠራው ነገር ሁሉ “እጅግ መልካም” መሆኑን አስታውስ።
እኛ ግን አናምንም።
ለጋብቻ ያቀረበው ንድፍ ጥሩ ነው ብለን አናምንም ፣ ስለዚህ እንደገና መግለፅ እንፈልጋለን።
እግዚአብሔር ለእኛ ያለው የግል ዕቅድ መልካም ነው ብለን ስለማናምን የራሳችንን ዕቅድ እናደርጋለን።

እነዚህ ሰይጣን ለሁላችንም የሚያንሾካሾኳቸው ውሸቶች ናቸው።
እናም ከእነሱ በታች ይህ ከእግዚአብሔር ቁጥጥርን መውሰድ አለብን የሚለው ሀሳብ ነው ፣ ምክንያቱም
እሱ የማይታመን ነው።
የመጀመሪያው ኃጢአት በአዳምና በሔዋን አእምሮ እና ልብ ውስጥ ተጀመረ።
ኃጢአት ሁል ጊዜ የሚጀምረው ያ ነው።
ኃጢአት መጀመሪያ ላይ ድርጊት አይደለም።
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እኛ የምናስበውን በአእምሯችን ውስጥ በመጥፎ ሀሳብ ይጀምራል።
ያ መጥፎ ሀሳብ ወደ ልባችን ይንቀሳቀሳል።
በልባችን ውስጥ ያ ሀሳብ ጤናማ ያልሆነ ምኞት ይሆናል።
እነዚያ መጥፎ ሀሳቦች እና ጤናማ ያልሆኑ ምኞቶች የኃጢአት ድርጊቶችን የምንሠራባቸው ምክንያቶች 
ናቸው።
ይህንን በያዕቆብ 1 13-15 ላይ እናያለን።

13 ማንም ሲፈተን። በእግዚአብሔር እፈተናለሁ አይበል፤ እግዚአብሔር በክፉ አይፈተንምና፤ እርሱ ራሱስ
ማንንም አይፈትንም። 
14 ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል ይፈተናል።
15 ምኞትም ከፀነሰች በኋላ ኃጢአትን ትወልዳለች ፤ ኃጢአትም ካደገች በኋላ ሞትን ትወልዳለች።

ኃጢአት የሚጀምረው እግዚአብሔር ያላዘጋጀውን ለራሳችን ለመውሰድ ካለው ፍላጎት ነው።
ቁጥር 6 ላይ አዳምና ሔዋን ለራሳቸው ሲወስዱ ምን እንደሚሆን እንመልከት።

ዘፍጥረት 3: 6
6 ስለዚህ ሴቲቱ ዛፉ ለምግብ እንደሚመች ፣ ለዓይኖችም እንደሚደሰት ፣ ዛፉም ጥበበኛ እንዲሆን 
መመኘቱን ባየች ጊዜ ከፍሬው ወስዳ በላች ፣ እሷም ደግሞ ጥቂት ሰጠች። አብሯት ለነበረው ባሏ ፣ 
እርሱም በላ።

መጀመሪያ ማን ኃጢአት ሠራ?
እንደ አለመታደል ሆኖ ይህ ጥቅስ በታሪክ ውስጥ አንዳንድ ሰዎች ሔዋን ኃጢአት የሠራች የመጀመሪያዋ 
ናት ለማለት ተጠቅመውበታል።
ኃጢአትን ለዓለም በማስተዋወቃቸው ሔዋንን መውቀስ ይፈልጋሉ።
እነሱ የተሳሳቱ ይመስለኛል።
እውነት ነው ሔዋን የፍሬውን የመጀመሪያ ጉርሻ ወስዳለች።
የእባቡን ውሸት አመነች እና ምን ማድረግ እንዳለባት በራሷ ችሎታ ታመነች።

ነገር ግን በቁጥር 6 ላይ ያለውን የመጨረሻ ሐረግ ያስተውሉ - “አብሯት የነበረ ባሏ ፣ እርሱም በላ”።
አዳም ሙሉውን ጊዜ እዚያ ነበር።
እግዚአብሔር መጀመሪያ አዳምን ፈጠረ ፣ የአትክልት ስፍራውን የመንከባከብ ኃላፊነት ሰጠው።
እግዚአብሔር ለአዳም የሚስቱ መሪና ጠባቂ የመሆን ግዴታ ሰጥቶታል።
እናም አዳም በሥራው ወድቋል።
አዳም የሰይጣንን ውሸት ሰምቶ ምንም አላደረገም።
አዳም ሔዋንን በፍላጎት ፍሬውን ስትመለከት አየች ፣ አዳምም ዝም አለ።

አዳም ሚስቱን መምራት እና መጠበቅ አልቻለም።
ከሁሉም በላይ አዳም እግዚአብሔርን መታዘዝ ተስኖታል።
ሔዋን ከመፈጠሯ በፊት እግዚአብሔር ከዚህ ዛፍ ፍሬ እንዳይበሉ ለአዳም ትእዛዝ ሰጡ።
አዳም ሲበላ አለመታዘዙንና ማመፁን ያውቅ ነበር።
ኃጢአት ወደ ዓለም እንዲገባ እግዚአብሔር ሔዋንን ሳይሆን አዳምን ተጠያቂ እንደሚያደርግ ተጨማሪ 
ማስረጃ ከፈለጉ እነዚህን ጥቅሶች ከእግዚአብሔር ቃል ይመልከቱ -
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1 ቆሮንቶስ 15: 21-22
21 ሞት በሰው (በአዳም) እንደ መጣ ፣ የሙታን ትንሣኤም በሰው በኩል \[በኢየሱስ\] መጣ።
22 ሁሉ በአዳም እንደሚሞቱ እንዲሁ ሁሉ በክርስቶስ ደግሞ ሕያዋን ይሆናሉ።

ሮሜ 5 18-19
18 ስለዚህ አንድ በደል ለሰው ሁሉ ኩነኔ እንዳስከተለ እንዲሁ አንድ የጽድቅ ሥራ ሁሉ ወደ ጽድቅ እና 
ሕይወት ለሁሉም ይመራል።
19 በአንዱ አለመታዘዝ ብዙዎች ኃጢአተኞች እንደ ሆኑ ፣ እንዲሁ በአንዱ መታዘዝ ብዙዎች ጻድቃን 
ይሆናሉ።

በእነዚህ ጥቅሶች ውስጥ አዳም ለሰው ዘር ሞትን እንዳመጣ እንመለከታለን ፣ ኢየሱስ ግን ሕይወትን 
ያመጣል።
ለምናደርጋቸው ችግሮች ኢየሱስ መፍትሄ ይሰጣል።
ለኃጢአት ችግራችን መፍትሄ ስለሌለን ወደ ኢየሱስ ዞር ማለት አለብን።
ይህንን በቁጥር 7 ላይ ማየት እንችላለን።

ዘፍጥረት 3: 7
7 የሁለቱም ዓይኖች ተከፈቱ ፥ እነርሱም ዕራቁታቸውን እንደ ሆኑ አወቁ። የበለስንም ቅጠሎች አንድ ላይ
ሰፍተው ራሳቸውን ለብሰው አደረጉ።

ለአዳምና ለሔዋን ምን ተለውጧል?
ከዚህ በፊት እርቃናቸውን ነበሩ ፣ እና ምቾት ነበራቸው።
አሁን ግን በኃጢአታቸው ምክንያት እፍረት ይሰማቸዋል።
እፍረት እርስ በርሳቸው እንዳይመቻቸው ያደርጋቸዋል ፣ ስለዚህ ራሳቸውን ለመሸፈን ይሞክራሉ።

ነገር ግን ኃጢአታችንን ለመቋቋም ሰውነታችንን መሸፈን ፈጽሞ ሊሠራ አይችልም ፣ ምክንያቱም እፍረት
የቆዳ ችግር አይደለም።
ማፈር የነፍስ ችግር ነው።
ኃጢአት የጥፋተኝነት ስሜት እንዲሰማን ስለሚያደርግ ከሌሎች ሰዎች መደበቅ እንፈልጋለን።
ለዚያም ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ከልብስ ጀርባ የሚደበቁት።
ቀጥሎ እራሳቸውን ከእግዚአብሔር ለመደበቅ እንዴት እንደሚሞክሩ እናያለን።

ዘፍጥረት 3: 8-9
እናም የጌታ አምላክ ድምፅ በቀዝቃዛው ቀን በአትክልቱ ውስጥ ሲራመድ ሰሙ ፤ ሰውየውና ሚስቱ 
በገነት ዛፎች መካከል ከጌታ ከእግዚአብሔር ፊት ተሰውረዋል።
9 እግዚአብሔር አምላክ ግን ሰውየውን ጠርቶ “የት ነህ?” አለው።

በአዳምና በሔዋን መካከል ያለው አግዳሚ ግንኙነት በኃጢአታቸው ተጎድቶ ስለነበር እርስ በርሳቸው 
ተደበቁ።
በቁጥር 8 ላይ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ቀጥተኛ ግንኙነትም እንደ ተበላሸ እናያለን።
ለዚህ ነው ከእግዚአብሔር የተሰወሩት።
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ነገር ግን አዳምና ሔዋን ሰውነታቸውን ከእግዚአብሔር ለመደበቅ ከመሞከራቸው በፊት ልባቸው 
ከእግዚአብሔር ርቋል።
በልባችን ውስጥ ያለው ኃጢአት ለእግዚአብሔር እንዲህ ይላል -
እኔ ስለማላመንኩ ህጎችዎን አልወድም።
ከእርስዎ መራቅ እፈልጋለሁ።
በሕይወቴ ውስጥ ያለ እርስዎ በነፃነት መኖር እፈልጋለሁ።

ሁላችንም በሉቃስ 15 ላይ እንደ አባካኙ ልጅ ነን።
እንደዚያው ወጣት ፣ እኛ የአባታችንን ቤት እና ደንቦቹን ሁሉ ብንተው የበለጠ ደስተኞች እንሆናለን ብለን
እናስባለን።
እኛ ግን ከአብ ቤት ስንለይ ከአብ ጋር ያለንን ግንኙነትም እናጣለን።

በቁጥር 9 ላይ እግዚአብሔር አዳምን “የት ነህ” ብሎ አይጠይቀውም ምክንያቱም እግዚአብሔር 
ሊያገኘው አይችልም።
እግዚአብሔር ለአዳም ንስሐ እንዲገባ ዕድል እየሰጠ ነው።
ከእግዚአብሔር ዘንድ ለአዳም የቀረበ ግብዣ ነው።
እግዚአብሔር አዳም ያደረገውን እንዲያውቅ ጋብዞታል።
እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ሰው ተመሳሳይ ግብዣ ያደርጋል።

የሐዋርያት ሥራ 17: 26–27
26 እርሱም የተወሰነውን ጊዜና የመኖርያ ድንበራቸውን ወስኖ ፣ በምድር ሁሉ ላይ እንዲኖሩ የሰውን ዘር
ሁሉ ከአንድ ሰው ፈጠረ።
27 እግዚአብሔርን እንዲፈልጉ ፣ ምናልባትም ወደ እርሱ መንገዳቸውን እንዲሰማቸው እና እንዲያገኙት። 
ሆኖም እሱ በእውነቱ ከእያንዳንዳችን ሩቅ አይደለም ፣

ወዳጆቼ ልባችሁን ማየት አልችልም።
የእግዚአብሔር ልጅ መሆንህን ፣ ወይም ከእግዚአብሔር ርቀህ እንደሆነ አላውቅም።
ምናልባት ዛሬ ከእሱ ተደብቀዋል?
እግዚአብሔር ፈጣሪያችን ዛሬ እያንዳንዳችን ለአዳም “የት ነህ?” ብሎ የተናገረውን ተመሳሳይ ነገር 
እየተናገረ ነው።
እናም “እሱ በእርግጥ ከእያንዳንዳችን ሩቅ አይደለም።”

እግዚአብሔር ”ወዴት ነህ?” ብሎ ሲጠራ ስትሰማ ልትለው ትችላለህ ፣ “እነሆኝ ፣ ጌታ ሆይ።
ላውቅህ ፣ ልከተልህና ልሰግድህ እፈልጋለሁ ”
ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ መንገድን አድርጓል።
በዚያ መንገድ ላይ ትሄዳለህ?
ያንን መንገድ ለእኛ ማድረግ የሚችለው ኢየሱስ ብቻ ነው ፣ ምክንያቱም ኃጢአታችን ከእግዚአብሔር 
እና እርስ በእርስ ስለሚለየን ነው።
በሚቀጥሉት ጥቂት ጥቅሶች ውስጥ ያንን መለያየት እንመልከት።

ዘፍጥረት 3 10-11
10 እርሱም - በአትክልቱ ውስጥ የእናንተን ድምፅ ሰማሁ ፥ ራቁቴንም ስለ ሆንሁ ፈራሁ ፥ ተሸሸግሁም 
አለ።
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11 እርቃን እንደ ሆንህ ማን ነገረህ እንዳትበላ ካዘዝሁህ ዛፍ በላህን?

ቁጥር 10 በዚህ ምዕራፍ ውስጥ ካሉት አሳዛኝ ጥቅሶች አንዱ ነው።
እግዚአብሔር አዳምንና ሔዋንን በራሱ መልክ ፈጠረ።
ከፈጣሪያቸው ጋር የጠበቀ ፣ ግልጽ ፣ የመተማመን ግንኙነት ነበራቸው።
ያ ግንኙነት ተቋርጧል።
አዳም ፈርቶ ከእግዚአብሔር ተሰውሯል።
እግዚአብሔር ስለተለወጠ ነው?
እግዚአብሔር የተለየ ነገር አደረገ?

አይ ፣ አዳምና ሔዋን አሁን እግዚአብሔርን ይፈራሉ ምክንያቱም እርሱ ቅዱስ እና ጥሩ እንደሆነ ያውቃሉ
፣ እና እነሱ አይደሉም።
ከበለስ ቅጠሎች ጀርባ እፍረታቸውን መደበቅ የሚችሉ መስሏቸው ነበር።
አሁን መላ አካሎቻቸውን በአትክልቱ ውስጥ ለመደበቅ እየሞከሩ ነው።
ያ ይሠራልዎታል ብለው ያስባሉ?
እግዚአብሔር ሊያገኛቸው አይችልም ብለው ያስባሉ?
በእርግጥ እሱ ይችላል ፣ ጓደኞቼ።
እኔ የማደርገውን ሁሉ ያያል።
እሱ ያሰብኩትን ሁሉ ፣ ሁሉንም መጥፎ ነገሮችን እንኳን ያውቃል።
ነገር ግን እግዚአብሔር እንደ እኔ እና እንደ አንተ ካሉ ኃጢአተኛ ሰዎች ራሱን አይሰውርም።

አይ ፣ እግዚአብሔር እኛን ለመፈለግ ይመጣል።
እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ያለውን ግንኙነት ይፈልጋል።
ለዚህም ነው እግዚአብሔር ለአዳም ሁለት ተጨማሪ ጥያቄዎችን የጠየቀው።
መልሶችን እግዚአብሔር ያውቃል።
አዳም ኃጢአቱ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እንዲገነዘብ እየረዳው ነው።
ቁጥር 12-13 ላይ አዳምና ሔዋን የእግዚአብሔርን ጥያቄዎች እንዴት እንደመለሱ እንመልከት።

ነጥብ 2. ኃላፊነት ያለው ማን ነው?
ዘፍጥረት 3: 12-13
12 ሰውየውም - ከእኔ ጋር እንድትሆን የሰጠኸኝ ሴት እርስዋ ከዛፉ ፍሬ ሰጠችኝና በላሁ አለ።
13 ከዚያም እግዚአብሔር አምላክ ሴቲቱን ፣ “ይህ ያደረግሽው ምንድን ነው?” አላት። ሴቲቱ “እባቡ 
አሳተኝና በላሁ” አለች።

እግዚአብሔር ሰዎችን በአምሳሉ ሲፈጥር ለግንኙነት ፈጥሯቸዋል።
ከእግዚአብሔር ጋር ቀጥተኛ ግንኙነቶች አሉን ፣ እና እርስ በእርስ አግድም ግንኙነቶች አሉን።
ኃጢአት እነዚህን ሁሉ ግንኙነቶች ይጎዳል።

ሰይጣን ሔዋንን ከእግዚአብሔር እንድትለይ እና በምትኩ ከሰይጣን ጋር እንድትገናኝ ፈለገ።
ኃጢአት መገናኘት ያለበት ቦታ መለያየትን ይፈጥራል።

በቁጥር 12 ከእኔ ጋር ተመልከቱ እና ኃጢአት በአዳምና በሔዋን መካከል አለመተማመንን እና መለያየትን
እንዴት እንደፈጠረ ተመልከት።
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አዳም ለኃጢአቱ ኃላፊነት አይወስድም ፣ አይደል?
አዳም በኃጢአቱ ማን ይወቅሳል?

እሱ ሔዋንን ይወቅሳል።
አዳም ፍሬውን መብላቱ የእሷ ጥፋት ነው ይላል።
ነገር ግን መጀመሪያ አዳም እግዚአብሔርን ይወቅሳል።
ከእኔ ጋር እንድትሆን የሰጠኸኝ ሴት እርሷ ፍሬ ሰጠችኝ ይላል።
አዳም ይህ ሁሉ የእግዚአብሔር ስህተት ነበር እያለ ነው።
“ምናልባት ሚስት ባትሰጠኝ ኖሮ እኔ ባልበደልሁ ነበር።
ወይም ምናልባት የተለየ ዓይነት ሚስት ብትሰጠኝ አልበደልኩም ነበር።
አዳም ኃላፊነትን አይቀበልም።
ሰውነቱን በለስ ቅጠል እንደሸፈነ ሁሉ በደሉን በቃላት ለመሸፈን እየሞከረ ነው።

ሔዋን ተመሳሳይ ነገር ታደርጋለች።
እግዚአብሔር ሔዋንን ድርጊቷን እንድታብራራ የጠየቀበትን ቁጥር 13 ን ተመልከት።
ሔዋን አዳም ያደረገውን ተመሳሳይ ነገር ታደርጋለች።
እሷ ሌላውን ትወቅሳለች እና ኃላፊነትን አትወስድም።

በግንኙነት ትሪያንግል ላይ ኃጢአት ያደረሰውን ጉዳት ሁሉ ተመልከት።
ከመጀመሪያዎቹ ኃጢአቶች በኋላ ወዲያውኑ ግጭት ወደ ዓለም ገብቶ እያንዳንዱን ግንኙነት ይጎዳል።
አሁን እግዚአብሔር ሁሉንም ሰው ለኃጢአት እና ለአመፅ እንዴት እንደሚቀጣ እናያለን።

ነጥብ 3 - በሕይወት ሁሉ ውስጥ ግጭት
ዘፍጥረት 3: 14-15
14 ጌታ እግዚአብሔርም እባቡን እንዲህ አለው። “ይህን ስላደረጋችሁ ፣ በሆድህ ላይ ትሄዳለህ ፣
15 በአንተና በሴቲቱ መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ ፤ እሱ ራስዎን ይቀጠቅጣል ፣

በእባብ እና በሴት መካከል እንዲሁም በእባቡ ዘር እና በሴቲቱ ዘር መካከል ጠላትነት ወይም ጥላቻ 
እንደሚኖር እግዚአብሔር ይናገራል።
ከሔዋን ዘሮች አንዱ ከሰይጣን ጋር ወደ ውጊያ ይገባሉ።

ቁጥር 15 የሚናገረውን ሲያውቁ ይገርማል።
ስለ ኃጢአት ስለ እግዚአብሔር ቅጣት በጥቅሶቹ መሃል ፣ የማይታመን ተስፋ እናገኛለን።
ይህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የወንጌል ተስፋ የመጀመሪያው ማስታወቂያ ነው።

ዘፍጥረት 3: 15 ለ (ፊደል ለ ማለት የጥቅሱ ሁለተኛ አጋማሽ ማለት ነው) ይመልከቱ።
”እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል አንተም ተረከዙን ትቀጠቅጣለህ።”

“እሱ” ኢየሱስ ነው።
እናም “ራስህ” የሰይጣን ራስ ነው።
ከእግዚአብሔር የተሰጠው ተስፋ የሔዋን ዘር ኢየሱስ አንድ ቀን ጭንቅላቱን በማጥቃት ሰይጣንን ድል 
እንደሚያደርግ ነው።
ሰይጣን እንዲሁ ያጠቃዋል ፣ ግን የእሱ ጥቃት ያን ያህል ከባድ አይሆንም።
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ሰይጣን የኢየሱስን ተረከዝ ይቀጠቅጣል።
ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሞተ ፣ እናም ለሰይጣን ድል ይመስላል።
ኢየሱስ ከሞት ሲነሳ ግን ሰይጣን ኢየሱስን እንደቀጠቀጠው ተረዳ።
ሰይጣን ተሸነፈ ፣ እናም የኢየሱስ ድል ለኃጢአት እና ለአዲስ ሕይወት መድኃኒት እንደሚሰጠን ቃል 
ገብቶልናል።

ይህንን ስዕል እወዳለሁ።
በሔዋን ፊት የጥፋተኝነት እና የ shameፍረት ስሜት ታያለህ።
ማርያም ግን አዳኙን ኢየሱስን አርግዛለች።
እና ማርያም ሔዋንን ፣ “ደህና ይሆናል!
ኢየሱስ ጠላታችንን ያሸንፋል።
እሱ የተሰበረውን ሁሉ ያስተካክላል። ”

ዘፍጥረት 3 16-19
16 ለሴቲቱም አለ። በፀነስሽ ጊዜ ጭንቅሽን እጅግ አበዛለሁ፤ በጭንቅ ትወልጃለሽ፤ 
ፈቃድሽም ወደ ባልሽ ይሆናል። 
አዳምንም አለው። የሚስትህን ቃል ሰምተሃልና፥ ከእርሱ እንዳትበላ ካዘዝሁህ ዛፍም በልተሃልና ምድር 
ከአንተ የተነሣ የተረገመች ትሁን፤ በሕይወት ዘመንህም ሁሉ በድካም ከእርስዋ ትበላለህ፤ 
18  እሾህንና አሜከላን ታበቅልብሃለች፤ የምድርንም ቡቃያ ትበላለህ። 
ወደ ወጣህበት መሬት እስክትመለስ ድረስ በፊትህ ወዝ እንጀራን ትበላለህ፤ አፈር ነህና፥ ወደ አፈርም 
ትመለሳለህና። 

የኃጢአት ውጤቶች በእያንዳንዱ የሕይወት ክፍል ውስጥ ዘልቀው ይገባሉ።
በዓለም ውስጥ ገና ብዙ የሚደሰቱ አሉ።
እግዚአብሔር በምግብ ፣ በመደሰት ውብ ዓለም ፣ በወዳጅነት እና በጋብቻ እና በልጆች ይባርከናል።
ነገር ግን በምድር ላይ ያጋጠመን ነገር ሁሉ ይህንን ሁሉ ውሃ ቀለም እንደሚቀባው ቀለም በሀጢያት 
ይነካል።

ከቁጥር 16 እስከ 19 ውስጥ ኃጢአት በሕይወት ሁሉ ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ እናያለን።
1.  ቁጥር 16 እግዚአብሔር ሴቶችን ልጆችን እንደሚባርክ ይናገራል ፣ ግን ያማል።

2.  በቁጥር 16 ላይ ደግሞ በባልና በሚስት መካከል ግጭት እንደሚፈጠር እናያለን።
ለቁጥጥር እርስ በእርስ ይወዳደራሉ።
ያስታውሱ የመጀመሪያው ኃጢአት ሕይወታቸውን ከእግዚአብሔር ርቀው ለመቆጣጠር የሚደረግ 
ሙከራ መሆኑን ያስታውሱ።
በሌሎች ሰዎች ላይ ኃይል እና ቁጥጥር ካደረግን ደስተኞች እና ደስተኞች እንደሆንን ኃጢአት ይነግረናል።
ይህ የሥልጣን ፉክክር ጋብቻን የበለጠ ከባድ ያደርገዋል።

3.  ቁጥር 17 እስከ 19 በምድር ላይ የምንሠራው ሥራ እንዴት የሚያሠቃይ እንደሚሆን ይገልጻል።
እግዚአብሔር ከመውደቁ በፊት ለአዳም ሥራ እንዲሠራ ሰጠው።
ስለዚህ ሥራ ከእግዚአብሔር ቅጣት አይደለም ፣ በረከት ነው።
ነገር ግን በኃጢአት ምክንያት ሥራ ይበልጥ ይከብዳል።
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4.  በቁጥር 19 ላይ የመጨረሻው ቅጣት ሥጋዊ ሞት ነው።
ሁላችንም እንሞታለን።
ኃጢአት በመንፈሳዊ ከእግዚአብሔር ይለየናል ፣ እናም በሽታን እና ጦርነትን እና ሞትን ወደ ዓለም 
አመጣ።
ወዳጄ ግን ተስፋ አለ።
እግዚአብሔር በጣም ስለሚወደን ለምናደርጋቸው ችግሮች መፍትሄን ይፈጥራል።
እስቲ የመጨረሻዎቹን ሁለት ጥቅሶች አሁን እንመልከት።

ዘፍጥረት 3: 20-21
20 ሰውየው የሚስቱን ስም ሔዋን ብሎ ጠራት ፣ ምክንያቱም የሕያዋን ሁሉ እናት ነበረች።
21 ፤ እግዚአብሔር አምላክም ለአዳምና ለሚስቱ የቆዳ ልብስ አደረገላቸው አለበሳቸውም።

እግዚአብሔር አዳምና ሔዋንን ስለ ድርጊታቸው ሲጠይቃቸው ፣ አንዳቸውም ኃላፊነቱን ወስደዋል?
አይ.
ምን አደረጉ?
ለኃጢአታቸው ኃላፊነቱን ከመቀበል ይልቅ ሌላውን ተወቀሱ።

በቁጥር 21 ላይ የሚገርመው ነገር ኃጢአት ያልሠራ እግዚአብሔር ለልጆቹ ኃጢአት ኃላፊነቱን መቀበሉ 
ነው።
በገዛ ኃጢአታቸው ራቁታቸውንና አፈሩ።
ስለዚህ ከበለስ ቅጠሎች ለራሳቸው ልብስ አደረጉ።
እነዚያ ልብሶች ለምን ያህል ጊዜ እንደቆዩ ያስባሉ?
አንድ ቀን ወይስ ሁለት?

ያ የሰው ልጅ ኃጢአታችንን እና እፍረታችንን የሚሸፍነው ምን ያህል አቅም እንደሌለው የሚያሳይ ሥዕል
ነው።
ኃጢአታችን የምንፈታው ችግር አይደለም።
እግዚአብሔር አንዳንድ እንስሳትን ገድሎ ቆዳቸውን ወስዶ ለአዳምና ለሔዋን የተሻለ መሸፈኛ አደረገ።
እነሱን ለመሸፈን ደም ፈሰሰ።
ይህ ሌላ የወንጌል ምስል ነው።

ለኃጢአት ማስተሰረያ ደም መፍሰስ አለበት።
እግዚአብሔር አዳምንና ሔዋንን ለመሸፈን እንስሳትን ገደለ።
እና ከብዙ ዓመታት በኋላ ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እና የሔዋን ዘር ኃጢአትህን ለመሸፈን ተገደለ።

እኛ እንደ መጀመሪያ ወላጆቻችን ነን።
ለኃጢአታችን ሌሎች ሰዎችን እንወቅሳለን።
ለኃጢአታችን ሀላፊነት መውሰድ አንፈልግም።
ኢየሱስ ግን መጥቶ - ለኃጢአትህ ኃላፊነቱን እወስዳለሁ።
የመሥዋዕታዊ ሞቴ ለኃጢአትህ ሁሉ በቂ ክፍያ ይሆን ዘንድ ኃጢአት የሌለበት ሕይወት እኖራለሁ።

ይህን ታምናለህ?
ለዚህ መልካም ዜና ልብዎን ይከፍታሉ?
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ኃጢአት ሞትንና ሥቃይን ወደዚህ ዓለም አመጣ።
ነገር ግን ኢየሱስ ፈውስን እና ተስፋን እና የዘላለምን ሕይወት ከእርሱ ለመቀበል እንድትችሉ ኢየሱስ 
ለኃጢአትዎ ኃላፊነት ለመውሰድ ፈቃደኛ ነው።
በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ የኅብረት ቅዱስ ቁርባንን እናከብራለን።
እስካሁን የኢየሱስ ተከታይ ካልሆኑ ፣ ዛሬ ዳቦውን መብላት እና ጽዋውን መጠጣት አይችሉም።
ግን ስለራስህ ልብ ከእግዚአብሔር ጋር ለመነጋገር ይህ ጥሩ ጊዜ ይሆንልሃል።
ኢየሱስ አዳኛችሁ እና ጌታችሁ እንዲሆን ከፈለጋችሁ እንድትወስኑበት ጥሩ ጊዜ ነው ፣ ስለዚህ እርሱ 
ከኃጢአትዎ ታጥቦ ወደዚያ ወደ ሰማይ እንዲወስድዎት ከእሱ ጋር ለዘላለም እንዲኖሩ ያደርግዎታል።

እባካችሁ አሁን ከእኔ ጋር እንጸልይ።
ኢየሱስ እኛ ልንፈታው የማንችለው የኃጢአት ችግር አለብን።
ኃጢአት በአዳምና በሔዋን ተጀመረ ፣ እኛ ግን ልንወቅሳቸው አንችልም።
እዚህ ለጓደኞቼ ኃጢአት ለኃጢአቴ ተጠያቂ አይደሉም።
ላልገባችሁት ኃጢአት ሀላፊነት ለመውሰድ ፈቃደኛ ስለሆናችሁ ኢየሱስን አመሰግናለሁ ፣ ስለዚህ እኛ 
የማይገባንን ይቅርታ እና ሕይወት ማግኘት እንችላለን።
ዛሬ በሕይወትዎ እና ሰላምዎ እና ተስፋዎ ይሙሉን ፣ በቅዱስ ስምዎ እንጠይቃለን።
አሜን
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