
እግዚአብሔር በስድስተኛው፣ በሰባተኛው እና
በስምንተኛው ትእዛዛት ውስጥ ምን ይፈልጋል?

ሮሜ 13፡8-14

ስብከት ለመጋቢት 13 2022

ፓስተር ክሪስ ሲክስ

መግቢያ 

ዛሬ ከአዲስ ከተማ ካቴኪዝም ጥያቄ 11ን እንመለከታለን።

ጥያቄውን አነባለሁ እና መልሱን አብረን እናንብብ። 

ጥያቄ 11፡ እግዚአብሔር በስድስተኛው፣ በሰባተኛው እና በስምንተኛው
ትእዛዛት ውስጥ ምን ይፈልጋል?

ስድስተኛ፡- ባልንጀራችንን አንጎዳም፣ አንጠላም፣ ወይም ጠላት እንዳንሆን ታጋሽ እና ሰላማዊ በመሆን
ጠላቶቻችንን እንኳን በፍቅር እያሳደድን ነው።

ሰባተኛ፡- ከዝሙት በመራቅ በትዳርም ሆነ በነጠላ ሕይወት ውስጥ፣ ከርኩሰት ድርጊቶች፣ ከመልክ፣
ከንግግሮች፣ ከሐሳቦች፣ ወይም ምኞቶችና ወደ እነርሱ ሊያመራን ከሚችለው ከማንኛውም ነገር በመራቅ
በንጽህና እና በታማኝነት እንድንኖር ነው።

ስምንተኛ፣ የሌላ ሰው የሆነውን ያለፈቃድ እንዳንወስድ ወይም ልንጠቅመው የምንችለውን ማንኛውንም
መልካም ነገር እንዳንከለክል ነው።



የዛሬውን የቅዱሳት መጻሕፍት ንባብ እንመልከት። አሁን የጌታን ቃል ስሙ። 

ሮሜ 13፡8-14 

8 እርስ በርሳችሁ ከመዋደድ በቀር ለማንም ዕዳ አይኑርባችሁ። ባልንጀራህን የምትወድ ከሆነ የአምላክን ሕግ መስፈርቶች ታሟላለህ። 

9 ትእዛዛቱ፡— አታመንዝር፥ አትግደል፥ አትስረቅ፥ አትመኝ፡ ይላልና። እነዚህ እና ሌሎች እንደዚህ ያሉ ትእዛዛት-“ባልንጀራህን እንደ ራስህ

ውደድ” በሚለው በዚህች አንዲት ትእዛዝ ተጠቃለዋል።

10 ፍቅር ሌሎችን አይበድልም፤ ስለዚህ ፍቅር የአምላክን ሕግ መሥፈርቶች ያሟላል። 

11 ይህ በጣም አስቸኳይ ነው፥ ምን ያህል እንደ ዘገየ ታውቃላችሁና። ጊዜ እያለቀ ነው. መጀመሪያ ካመንንበት ጊዜ ይልቅ መዳናችን አሁን

ቀርቧልና ንቃ።

12 ሌሊቱ ሊያልፍ ቀርቦአል; የመዳን ቀን በቅርቡ እዚህ ይሆናል። ስለዚህ ጨለማ ሥራህን እንደ ቆሻሻ ልብስ አስወግድ፥ የሚያበራውን

የሕይወትም ጋሻ ልበሳ።

13 እኛ የቀን ስለሆንን ሁሉም ሰው እንዲያየው ጨዋ ሕይወት መምራት አለብን። በዱር ፈንጠዝያና በስካር፣ ወይም በዝሙትና በዝሙት፣ ወይም

በክርክርና በቅናት ጨለማ ውስጥ አትካፈል።

14 ይልቁንም የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ፊት ልበሱት። እናም እራስህን ክፉ ምኞቶችህን ማስደሰት የምትችልባቸውን መንገዶች እንድታስብ

አትፍቀድ።

አንድ ላይ ኢሳይያስ 40: 8 ን እናነባለን

ሣሩ ይደርቃል አበባውም ይረግፋል፥ የአምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች።

አብረን እንጸልይ። 

አብ እባክህን መንፈስ ቅዱስን ላክልን ጥበብንና እውነትን ስሰብክ። በምናደርገው ነገር ሁሉ እናከብርህ ዘንድ እባክህ ልባችንን እና አእምሮአችንን

ለእውነትህ ክፈት። ይህንንም በጌታችን በኢየሱስ ስም እንጠይቃለን። አሜን 

ነጥብ 1. ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ (ቁጥር 8-10) 

ነጥብ 2. የእግዚአብሔር ትእዛዛት ”እንዲህ አታድርጉ” እና ”ይህን አድርግ” ያካትታሉ (ቁጥር 12-14) 

ነጥብ 1. ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ (ቁጥር 8-10) 

10ቱ ትእዛዛት ሲያነቧቸው በጣም ቀላል ይመስላሉ። እና ቀላል ናቸው. የዛሬው የአዲስ ከተማ ካቴኪዝም ጥያቄ ስለ ትዕዛዛት 6፣ 7 እና 8 ነው።

“አትግደል፣ አታመንዝር፣ አትስረቅ” ይላሉ። እነዚህ መግለጫዎች ግራ የሚያጋቡ ናቸው? እውነታ አይደለም. ዛሬ ግን ሁለት ነገሮችን ላቀርብልህ

እፈልጋለሁ። በመጀመሪያ፣ እግዚአብሔር እነዚያን መግለጫዎች የበለጠ ግልጽ እና ቀላል አድርጎላቸዋል። ሁለተኛ፣ እግዚአብሔር እነዚያን



መግለጫዎች መጀመሪያ ላይ ከታዩት የበለጠ ጥልቅ እና ሰፊ አድርጓል። 

ሮሜ 13፡8-10ን በጥልቀት እንመልከተው። በመጀመሪያ ቁጥር 8 ላይ፡- 

“8 እርስ በርሳችሁ ከመዋደድ በቀር ለማንም ዕዳ አይኑርባችሁ። ባልንጀራህን የምትወድ ከሆነ የእግዚአብሔርን ሕግ ትፈጽማለህ። 

ባልንጀራህን ውደድ የእግዚአብሔርንም ሕግ ትፈጽማለህ። ይህም አንድ ልጅ እንዲረዳው በቂ ነው. ግን ወደ ብዙ ተጨማሪ ጥያቄዎች

ለመምራትም እንዲሁ የተወሳሰበ ነው። እንደ ”ጎረቤቴ ማን ነው?” የመሳሰሉ ጥያቄዎች. የአምላክ ሕግ አዋቂ የሆነ ሰው ኢየሱስን ይህን ጥያቄ

ሲጠይቀው ታስታውስ ይሆናል። ያኔ ነው ኢየሱስ የደጉ ሳምራዊን ታሪክ እንደ መልስ የነገረው። ኢየሱስ እንዳለው ጎረቤታችን እግዚአብሔር

በመንገዳችን ላይ ያስቀመጠው ማንኛውም ችግረኛ ነው። ጎረቤታችን እግዚአብሔር ወደ እኛ ትኩረት የሚሰጠን ፍላጎት ያለው ሰው ነው። ማንን

መውደድ እንዳለብን በመንገር በቁጥር 8 ያግዘናል። አሁን መጠየቅ ያለብን “ለጎረቤቴ ያለው ፍቅር ምን ይመስላል? ያንን ሰው መውደድ ሲባል

ምን ማለት ነው?” የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ሮሜ 13፡9-10ን እንደገና እንመልከት። 

“9 ትእዛዛቱ። አታመንዝር ይላሉና። መግደል የለብህም። አትስረቅ አትመኝ።” እነዚህና ሌሎችም ትእዛዛት በዚህች አንዲት ትእዛዝ

ተጠቃለዋል፡- “ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ”።

10 ፍቅር ሌሎችን አይበድልም፤ ስለዚህ ፍቅር የእግዚአብሔርን ሕግ መሥፈርቶች ያሟላል። 

ጳውሎስ “ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ” እያለ ያለው ቀላል የትእዛዛት 7፣ 6፣ 8 እና 10 ማጠቃለያ ነው። ይህ ትልቅ ትርጉም ያለው

ይመስለኛል። ባልንጀራህን እንደ ራስህ የምትወድ ከሆነ የባልንጀራህን ንብረት ታከብራለህ። አትሰርቀውም, ምክንያቱም እሱ የራሱን ንብረት

የማግኘት መብት እንዳለው ስለተረዳህ ነው. 

ጥልቅ እውነትም እዚህ አለ። እግዚአብሔር በጳውሎስ በኩል የሚነግረን ዋናው ነገር ተግባራችን በልባችን መጀመሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ ስህተት

ስናደርግ ”ለምን እንደዚያ እንዳደረግኩ አላውቅም!” ነገር ግን፣ ያለምክንያት ነገሮችን በትክክል አንሰራም። የምናደርገው እና የማደርገው ነገር

ሁሉ ከልባችን የመነጨ ነው። ኢየሱስ በማቴዎስ 12፡35 ላይ እንዲህ ብሏል። 

“35 መልካም ሰው ከበጎ ልብ መዝገብ መልካምን ያወጣል፥ክፉ ሰውም ከክፉ ልብ መዝገብ ክፉን ያወጣል።” 

ለምንድነው የሩስያ ወታደሮች ዩክሬንን እየወረሩ ያሉት? ይህ ክፉ ጦርነት እንዴት ተጀመረ? ይህንን አብረን እናስብ። ጦርነትን ለመዋጋት

የወታደሮቻችሁን አካል፣ አእምሮ እና ልብ ማሰልጠን አለባችሁ። ወታደር በአካል ጠንካራ የሆነ አካል ስለሚያስፈልገው ሮጦ መዝለልና መታገል

ይችላል። ወታደሮች ካርታን እንዴት እንደሚያነቡ, መሳሪያዎቻቸውን እንደሚጠቀሙ እና በጦር ሜዳ ላይ ውሳኔዎችን የሚወስኑ አእምሮዎች

ያስፈልጋቸዋል. ወታደሮች ሌሎች ሰዎችን ለመግደል የሚነሳሱ ልብ ያስፈልጋቸዋል። 

በሁለተኛው የዓለም ጦርነት በጀርመን የሚኖሩ አይሁዳውያን በጓደኞቻቸው እና በጎረቤቶቻቸው ተሰደዋል እና ተገድለዋል ። አዶልፍ ሂትለር

ይህን የመሰለ እኩይ ተግባር ለመፍጠር የጀርመንን ሕዝብ አይሁዶች ጠላቶቻቸው እንደሆኑ አሳመነ። አየህ ሰውን ከመግደልህ በፊት

የምትፈራበትና የምትጠላበት ምክንያት ሊኖርህ ይገባል። 



ለዚያም ነው በጦርነት ጠላት ሁል ጊዜ የሚያንቋሽሹ ስሞች የሚሰጧቸው። የአሜሪካ ወታደሮች ጀርመኖችን ”ክራውቶች” ብለው ይጠሯቸዋል.

ኢራቃውያንን “ራጌድ” ብለው ሲጠሩት እስያውያንን “ጎክስ” ወይም “ዝለል አይን” ብለው ይጠሯቸዋል። 

በሩዋንዳ በተካሄደው የዘር ማጥፋት ወንጀል ሰዎች እርስ በርሳቸው ”በረሮዎች” ”አይጥ” ወይም ”እባቦች” ይባላሉ. እነዚህ ስሞች ዓላማ አላቸው።

ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሕግ በልባችን ላይ ተጽፏል። አምላክ የለሽ ሰዎች እንኳ በልባቸው ላይ “አትግደል” ተጽፎላቸዋል። የሰውን ሕይወት

ማጥፋት ስህተት መሆኑን ሁላችንም እናውቃለን። አንዱን ቡድን ሌላውን ቡድን እንዲገድል ለማነሳሳት ከፈለጋችሁ መጀመሪያ ሰብአዊነትን

ማዋረድ አለባችሁ። በረሮዎችን መግደል ተፈጥሯዊ ነው፣ስለዚህ ወታደሮቻችሁን ለመግደል ቀላል እንዲሆንላቸው ሰዎችን መጥራት። ለዚህም

ነው ፑቲን የዩክሬን መንግስት ”የአደንዛዥ ዕፅ ሱሰኞች እና የኒዮ ናዚዎች ቡድን” ሲሉ የገለፁት። የፑቲን የቋንቋ ምርጫ የተነደፈው ዩክሬናውያንን

ለመግደል የሩሲያ ወታደሮችን ልብ ለማዘጋጀት ነው። ፑቲን ወታደሮቻቸው ዩክሬናውያን የሩሲያ ጠላት እንደሆኑ እንዲያምኑ ይፈልጋሉ. ፑቲን

ዩክሬናውያንን መግደል ግድያ ሳይሆን ራስን መከላከል ነው ብለዋል። 

እንደገና ቁጥር 10 ያዳምጡ። 

“10 ፍቅር ሌሎችን አይበድልም፤ ስለዚህ ፍቅር የእግዚአብሔርን ሕግጋት ያሟላል።” 

ጳውሎስ እዚህ ጋር ያለው ነጥብ ይህ ነው፡ ባልንጀራህን በእውነት የምትወድ ከሆነ አትገድለውም። ያለ በቂ ምክንያት ጎረቤት ሀገር አትወረርም።

ምክንያቱም ፍቅር ሌሎችን አይበድልም። ነገር ግን ቁጣ፣ ፍትወት፣ ወይም ስግብግብነት በልባችን ውስጥ ሲኖር ወደ መግደል፣ ወደ ዝሙት

ወይም ወደ ስርቆት ይመራናል። 

ዛሬ በዓለም ላይ ክፋት የበዛበት ምክንያት ምን እንደሆነ አስበህ ታውቃለህ? ግድያ፣ ዝሙት እና ስርቆት የሚከሰቱት እንደ እኔ እና አንተ ባሉ ሰዎች

ልብ ውስጥ ባለው ቁጣ፣ ፍትወት እና ስግብግብነት ነው። ጎረቤቶቻችንን ከምንወደው በላይ ራሳችንን ስለምንወድ ክፋት አለ። ይህን ያህል ቀላል

ነው። ኃጢአት ከመጠን ያለፈ ራስን መውደድ ውጤት ነው። ኃጢአት ጎረቤቴን ”ያለህን እፈልጋለሁ ስለዚህ እኔ ከአንተ እወስድበታለሁ”

ይለዋል. ኃጢአትም እግዚአብሔርን “የምፈልገውን ሁሉ ማድረግ እፈልጋለሁ፣ ስለዚህ በመንገዴ ላይ ከደረሱ ሕጎችህን ችላ እላለሁ” ይላል። 

ለእግዚአብሔር እና ለጎረቤት መውደድ የኃጢአት እና የክፋት መፍትሄ ናቸው። መልካም ለመውደድ ግን መጀመሪያ የእግዚአብሔርን ፍቅር

መቀበል አለብን። ኢየሱስን በመስቀል ላይ የያዙት ምስማሮች እንዳልሆኑ ያውቃሉ? ኢየሱስ ከፈለገ ከመስቀል ላይ የመውጣት ኃይል ነበረው።

ኢየሱስ ግን ከራሱ ሕይወት ይልቅ ባልንጀራውን (አንተን) ወደዳት። 

በመስቀል ላይ ያቆየው ክርስቶስ ለእኛ ያለው ፍቅር ነው። ምስማሮቹ አልነበሩም. ለአዳኛችን ሞት እና ትንሳኤ ብዙ አስፈላጊ የስነ-መለኮት ልኬቶች

አሉ። ነገር ግን በመስቀሉ የተላለፈ አንድ በጣም ቀላል መልእክትም አለ፡ እግዚአብሔር ይወዳችኋል። ኃጢአታችን የእግዚአብሔር ጠላቶች

ያደርገናል። ግን እግዚአብሔር በጣም ስለሚወድህ ያለ አንተ ዘላለማዊነትን ማሳለፍ አልፈለገም። ስለዚህ በፍቅር እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር

ወልድን እንዲሞት ላከው። በፍቅርም ኢየሱስ ከመቃብር ተነስቶ አዲስ ሕይወት ሊሰጠን ነው። እና አሁን በውስጣችሁ ባለው የመንፈስ ቅዱስ

ኃይል፣ የፍቅርን ሕይወት መምራት ትችላላችሁ። 

ክርስቶስ ለአንተ ያለው ፍቅር ባልንጀራህን እንደ ራስህ እንድትወድ ኃይል ይሰጥሃል። ያ “የመንግሥት እሴት” ነው። የመንግሥቱን እሴቶች ማወቅ

እና መተግበር የምንጀምረው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ሲልክ ቁጥር 11 እንደሚለው ”እንንቃ” እንዲረዳን ነው። ነቅተህ ከክርስቶስ ጋር



ሕያው ሆነህ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተሃል? ጓደኞቼ እንደዚያ ተስፋ አደርጋለሁ ፡፡ እስክትሆን ድረስ፣ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እንዴት

መኖር እንዳለብህ መረዳት አትችልም። አሁን እስቲ እንመልከት፡- 

ነጥብ 2. የእግዚአብሔር ትእዛዛት ”ይህን አታድርጉ” እና ”ይህን አድርግ” ያካትታሉ. 

እንደገና ወደ ሮሜ ሰዎች 13፡12-14 ተመልከት። በእነዚህ ጥቅሶች ውስጥ እግዚአብሔር ማድረግ የሌለብንን እና ምን ማድረግ እንዳለብን

ይነግረናል. 

“12 ሌሊቱ ሊያልፍ ቀርቦአል፥ የመዳንም ቀን ፈጥኖ ይመጣል፤ ስለዚህ ጨለማ ሥራችሁን እንደ ርኩስ ልብስ አስወግዱ፥ የሕይወትንም የሚያበራ

ጋሻ ጦር ልበሱ።

13 እኛ የቀን ስለሆንን ሁሉም ሰው እንዲያየው ጨዋ ሕይወት መምራት አለብን። በዱር ፈንጠዝያና በስካር፣ ወይም በዝሙትና በዝሙት፣ ወይም

በክርክርና በቅናት ጨለማ ውስጥ አትካፈል።

14 ይልቁንም የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ፊት ልበሱት። ክፉ ምኞቶቻችሁን ማስደሰት የምትችሉበትን መንገዶች እንድታስብ አትፍቀድ። 

ሌሎች ሰዎችን በመጉዳት ኃጢአት የምንሠራባቸው ብዙ መንገዶች አሉ። ከኃጢአት መራቅ የሚቻልበት መንገድ ከሰዎች መራቅ ነው ብሎ ማሰብ

ፈታኝ ሊሆን ይችላል። አንተ እንደዚህ ሰው መሆን ትችላለህ, ብቻ ደሴት ላይ, ከማንም የራቀ. “አትግደል” የሚለውን ትእዛዝ ለመፈጸም

የሚከብደው ይመስላችኋል? በጭራሽ. በደሴቲቱ ላይ ሊገድል የሚችል ማንም የለም. ይሁን እንጂ አምላክ ባልንጀራችንን እንድንወድ ስለሰጠው

ትእዛዝስ ምን ለማለት ይቻላል? ብቻዬን ከሌሎች ሰዎች የራቀ ደሴት ከሆንኩ ለማንም በረከት መሆን አልችልም። ጎረቤት ላለመሆን ከመረጥኩ

ጎረቤቴን መውደድ አልችልም! 

ቁጥር 12 ለ እንደሚለው ”ጨለማ ሥራህን እንደ ቆሻሻ ልብስ ማስወገድ” ብቻ በቂ አይደለም። በተጨማሪም “የትክክለኛውን ሕይወት

የሚያበራውን ጋሻ ጦር መልበስ” አለብን። ዳግላስ ሙ እንዲህ ይላል፡- “ውጫዊ ትእዛዝን ማክበር እግዚአብሔር የሚፈልገው አይደለም።

እግዚአብሔር የሚፈልገው ቅን ፍቅርን ነው፡ ሐቀኛ፣ የማያቋርጥ አሳቢነት ወደ ሁሉም ዓይነት ተግባር የሚሸጋገር። 

በፍርሃት ተነሳስቶ መታዘዝ ኃጢአትን በማስወገድ ላይ ያተኩራል, ምክንያቱም ”አትስረቅ.” በፍቅር ተነሳስቶ መታዘዝ ግን መልካም ማድረግን

ያተኩራል። ፍቅር “ጎረቤቴን አልሰርቅም” ይላል። እና ጎረቤቴ ደስተኛ እና ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን ስለምፈልግ, የሚፈልገውን እሰጠዋለሁ.

እሱን ለመባረክ እና ለጋስ ለመሆን መንገዶችን ለማግኘት እሞክራለሁ። 

ወዳጆቼ፣ የእግዚአብሔር ፍጹም ሕግ ፍጹም መታዘዝን ይጠይቃል። ግን ማናችንም ብንሆን በፍጹም ልንታዘዝ አንችልም። ለዚህ ነው መዳን

የሚቻለው በጸጋ ብቻ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካሉት ምርጥ የጸጋ ፍቺዎች አንዱ በኤፌሶን 2፡4-5 ይገኛል። 

“4 እግዚአብሔር ግን በምሕረቱ እጅግ ባለ ጠጋ ነው፥ እጅግም ወደደን፥ 

5 በኃጢአታችን ሙታን ብንሆን ክርስቶስን ከሙታን ባስነሣው ጊዜ ሕይወትን ሰጥቶናል። የዳናችሁት በእግዚአብሔር ጸጋ ብቻ ነው!” 



ወደ ኤፌሶን ሰዎች 2፡4 እግዚአብሔር እጅግ ወደዳችሁ በምሕረቱም ባለ ጠጋ ስለ ሆነ እኛን ለማዳን ጽንፈኛ በሆነ መንገድ አደረገ ይላል። የአብ

የምሕረት ልብ ልጁን ወደ ምድር ልኮ ፍጹም ሕይወት እንዲኖርና የመሥዋዕት ሞት እንዲሞት አነሳሳው። ምክንያቱም በኃጢአታችን የሞቱ እንደ

እኛ ያሉ ሰዎች የሚድኑበት እና በመንፈስ የሚነሱበት ብቸኛው መንገድ ይህ ነበር። ኢየሱስን ከሞት ያስነሳው ያው ሃይል በኢየሱስ ታምነህ

ከመንፈሳዊ ሞት ለማስነሳት እግዚአብሔር ተጠቅሞበታል። 

እዚህ ላይ ጸጋ ለሚለው ቃል ጥሩ ፍቺ አለ፡- “ጸጋ የእግዚአብሔር በሰዎች ላይ ያለው ያልተገባ ሞገስ ነው። ፀጋ ሊገኝ፣ ሊገባው፣ ወይም ሊከፈለው

አይችልም። ጸጋ ኃጢአተኞችን ወደ ቅዱሳን ሊለውጥ ይችላል። ጸጋ ክፉን ወደ መልካም ሊለውጥ ይችላል። አዲስ ቃል ላስተዋውቃችሁ

እፈልጋለሁ: ጸጋ. በዶክተር ዴቪድ አንደርሰን የፈለሰፈው ቃል ስለሆነ በትርጉም ሶፍትዌር ውስጥ በትክክል ተተርጉሞ እንደሆነ አላውቅም። እሱ

በሜሪላንድ ውስጥ የብሪጅዌይ ማህበረሰብ ቤተክርስቲያን ፓስተር ነው ፣ እንደ አንድ ድምጽ ህብረት ባለ ብዙ ባህል ቤተክርስቲያን። ዶ/ር

አንደርሰን ይህን ግራሲዝም የተባለ ታላቅ መጽሐፍ ጻፈ። ”ጸጋ” የሁለት ቃላት ጥምረት ነው: ጸጋ እና ዘረኝነት. 

ዘረኝነት ”ስለ አንድ ሰው በቀለሙ፣ በመደብ ወይም በባህሉ ምክንያት አሉታዊ በሆነ መልኩ መናገር፣ መስራት ወይም ማሰብ” ነው። ዘረኝነት

ሌላውን ሰው በቆዳ ቀለም ወይም በባህል ምክንያት ይሳደባል ወይም ይጎዳል። ፀጋው በተቃራኒው ነው። ፀጋ የተለየ ሰው በንቃት ይረዳል።

ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሕግ “ይህን አታድርጉ” ይለናል እንዲሁም “ይህን አድርጉ” ይለናል። 

ዶ/ር አንደርሰን እንደሚሉት፣ “ጸጋዊነት በጎሳ እና በዘር ድንበሮች ላይ የሚደርሰው እርዳታ እና ‘ተጨማሪ ጸጋ’ ልዩ ለሆኑ፣ በዳርቻ ላይ ወይም

የተገለሉ ናቸው። ይህ ሰው ወይም ቡድን ከማንኛውም አይነት ቀለም፣ ባህል ወይም ጾታ ሊሆን ይችላል። ዶ/ር አንደርሰን እንዳሉት የጸጋነት ሰባት

አወንታዊ ግዴታዎች አሉ፡- 

1. አነሳሃለሁ። 

2. እሸፍናችኋለሁ። 

3. ላካፍላችሁ። 

4. አከብርሃለሁ። 

5. ከአንተ ጋር እቆማለሁ. 

6. እቆጥረሃለሁ። 

7. አከብርሃለሁ። 

ጓደኞቼ፣ እነዚህ ሰባት ነገሮች ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ትልቅ ማጠቃለያ ነው። ግን እነዚህን ነገሮች በራሳችን

ማድረግ አንችልም። እግዚአብሔር የሚፈልገውን ለማድረግ የእግዚአብሄር እርዳታ እንፈልጋለን። ለዚህ ነው ቁጥር 13 እና 14 እንዲህ ያለው። 

“13 በመዳራትና በስካር፥ ወይም በዝሙት፥ ወይም በክርክርና በቅንዓት ጨለማ አትካፈል። 

14 ይልቁንም የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ፊት ልበሱ። 

ጓደኞቼ፣ በቁጥር 13 ላይ ባሉት ነገሮች ሁሉ ጥፋተኛ ሆኛለሁ። ነገር ግን በእግዚአብሔር ምሕረትና ጸጋ ይቅርታ አግኝቻለሁ እናም በመንፈሳዊ

ትንሣኤ አግኝቻለሁ። 



አሁን የኢየሱስ ተከታይ ስሆን፣ በቁጥር 13 ላይ ወደተገለጸው ባህሪ መመለስ አልችልም። እንደ ክርስቲያን የክርስቶስን ስም ተሸክሜአለሁ።

ባህሪዬ ለክርስቶስ ስም ክብርን ወይም ውርደትን ያመጣል። ማስወገድ ያለብኝ አሉታዊ ባህሪያት አሉ፣ እና ደግሞ ማልበስ ያለብኝ አዎንታዊ

ባህሪዎች አሉ። 

ለዚህ ነው ቁጥር 14 “የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን መገኘት ልበሱ” በማለት ያሳስበናል። ስለዚህ ነው የምንጸልየው፣ በቅዱሳት መጻሕፍት ላይ

የምናሰላስልበት፣ የእግዚአብሔርንም ቃል የምንይዘው:: ስብከታችንን ለመጨረስ፣ በአገልግሎት ላይ ቀደም ሲል የሰማናቸውን ጥቅሶች ደግሜ

ላካፍልህ እፈልጋለሁ። ጳውሎስ እኛ ማድረግ ማቆም ያለብንን አሉታዊ ባህሪዎችን እና ልናደርጋቸው የሚገቡን መልካም ባህሪዎችን እንዴት

እንደሰየመ አድምጡ። 
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” 4 ፍቅር ይታገሣል፥ ቸርነትንም ያደርጋል፤ ፍቅር አይቀናም፤ ፍቅር አይመካም፥ አይታበይም፤ 

5 ወይም ባለጌ። በራሱ መንገድ አይጸናም; አይበሳየማይገባውን አያደርግም፥ የራሱንም አይፈልግም፥ አይበሳጭም፥ በደልን አይቆጥርም፤ ጭም

ወይም አይበሳጭም;

6 ከእውነት ጋር ደስ ይለዋል እንጂ ስለ ዓመፃ ደስ አይለውም፤ 

7 ሁሉን ይታገሣል፥ ሁሉን ያምናል፥ ሁሉን ተስፋ ያደርጋል፥ በሁሉ ይጸናል። 

ከኑኃሚን ጋር ባገባሁበት የመጀመሪያ አመት እነዚህን ጥቅሶች በቃሌ ያዝኳቸው። ምክንያቱም ጋብቻ በራሴ ጥንካሬ ለመስራት በጣም ከባድ ነው.

“የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን መገኘት መልበስ” እንደሚያስፈልገኝ ተገነዘብኩ። የኃጢያት ባህሪያትን ለማስወገድ እና ባለቤቴ እና ልጆቼ

የሚገባቸውን ፍቅር ለመልበስ የእግዚአብሔርን እርዳታ አስፈልጎኝ ነበር። 

በዚህ ሳምንት የክርስቶስን መገኘት እንዴት ትለብሳላቹ፧ ይህን ለማድረግ እቅድ እንደምታወጡ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር

የሚፈልገውን ለማድረግ ሁላችንም የእግዚአብሔር እርዳታ እንፈልጋለን። አሁን አብረን መጸለይ እና መንፈስ ቅዱስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ

መገኘት እና እርዳታ እንዲባርከን ልንጠይቀው እንችላለን? 

እንጸልይ። ኣብ መንግሥተ ሰማያት እትነብር ኣቦና፡ ንሕይወቶም ንኸይከብርዎ፡ ግናኸ፡ ልባችን ብዙሕ ቍጥዓ፡ ፍትወት፡ ስግብግብ እዩ። እኛ

እራሳችንን በጣም ስለምንወድ በዙሪያችን ያሉትን ሰዎች እንጎዳለን እና ችላ እንላለን። ጎረቤቶቻችንን ከምንወደው በላይ የራሳችንን ምቾት እና

ደህንነት እና ደስታን እንወዳለን። ኢየሱስ ሆይ ፍቅርህ ከዚህ የተለየ ነው። ወደ ምድር ለመምጣት የሰማይን ምቾት እና ደህንነት ትተሃል። እኛ

በኃጢአታችን ሙታን ሳለን ጠላቶቻችሁን ለማዳን ወደዚህ መጣህ። ስለ ቅድም ምህረትህ እና ጸጋህ አመሰግናለሁ። የክርስቶስን መገኘት

እንድንለብስ እርዳን። እርስዎ እንደ ወደዳችሁልን ሌሎችን እንድንወድ እርዳን፣ ስለዚህ ሰዎች እንዲያውቁ እና እንዲታመኑ። ይህንን ሁሉ

በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አሜን
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