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ስብከት ለኤፕሪል 3 2022

ፓስተር ክሪስ ሲክስ

መግቢያ 

በዚህ አመት የአዲስ ከተማ ካቴኪዝምን እያጠናን ነው ምክንያቱም እሱ የክርስትና እምነት ማዕከላዊ እውነቶች ማጠቃለያ ነው። ዛሬ ጥያቄ 14 ን

እንመለከታለን. በማስታወቂያዎ ውስጥ በተለያዩ ቋንቋዎች ታትሞ ያገኙታል። ጥያቄውን አነባለሁ እና መልሱን አብረን እናንብብ። 

ጥያቄ 14፡ እግዚአብሔር ሕጉን እንዳንጠብቅ አድርጎ ፈጥሮናል?

አይደለም ነገር ግን በመጀመሪያዎቹ ወላጆቻችን በአዳምና በሔዋን አለመታዘዝ ምክንያት ፍጥረት ሁሉ
ወድቋል; ሁላችንም በኃጢአት እና በበደለኛነት ተወልደናል፣በተፈጥሯችን ተበላሽተናል እናም
የእግዚአብሔርን ህግ መጠበቅ አንችልም።

የዛሬውን የቅዱሳት መጻሕፍት ንባብ እንመልከት። አሁን የጌታን ቃል ስሙ። 

ሮሜ 5፡12-21 

12 አዳም ኃጢአትን በሠራ ጊዜ ኃጢአት ወደ ዓለም ገባ። የአዳም ኃጢአት ሞትን አመጣ፤ ስለዚህም ሞት ወደ ሁሉም ሰው ተዳረሰ፤ ሁሉም

ኃጢአትን ስላደረጉ ነው።

13 አዎን፣ ሰዎች ሕጉ ከመሰጠቱ በፊትም ኃጢአት ሠርተዋል። ነገር ግን እንደ ኃጢአት አልተቆጠረም ምክንያቱም ገና የሚሻር ሕግ አልነበረም። 

14 ነገር ግን ከአዳም ጀምሮ እስከ ሙሴ ጊዜ ድረስ ሁሉም ሰው ሞተ፤ ሌላው ቀርቶ አዳም እንዳደረገው የእግዚአብሔርን ግልጽ ትእዛዝ

ያልታዘዙትም እንኳ ነበሩ። አሁን አዳም ገና ሊመጣ የነበረው የክርስቶስ ምሳሌ፣ ምልክት ነው።



15 ነገር ግን በአዳም ኃጢአት እና በእግዚአብሔር ጸጋ መካከል ትልቅ ልዩነት አለ። በዚህ ሰው በአዳም ኃጢአት ለብዙዎች ሞትን አመጣ። ነገር

ግን በዚህ በሌላ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ለብዙዎች ያለው የእግዚአብሔር አስደናቂ ጸጋ እና የይቅርታ ስጦታው የበለጠ ነው።

16 የእግዚአብሔርም የጸጋ ስጦታ ውጤት ከአንድ ሰው ኃጢአት እጅግ የተለየ ነው። የአዳም ኃጢአት ወደ ኩነኔ አመራ፤ ነገር ግን የእግዚአብሔር

ነፃ ስጦታ በብዙ ኃጢአቶች ጥፋተኞች ብንሆንም በእግዚአብሔር ፊት እንድንጸድቅ ያደርገናል።

17 በዚህ ሰው በአዳም ኃጢአት በብዙዎች ላይ ሞትን አስከትሏል። ነገር ግን የእግዚአብሔር አስደናቂ ጸጋና የጽድቅ ስጦታው ከሁሉ የሚበልጠው

ነው፤ የሚቀበሉት ሁሉ በዚህ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በኃጢአትና በሞት ላይ ድል ነሥተው ይኖራሉና።

18 አዎን፣ የአዳም አንድ ኃጢአት በሁሉም ሰው ላይ ፍርድን ያመጣል፤ የክርስቶስ አንድ የጽድቅ ሥራ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ትክክለኛ

ዝምድናና ለሁሉም አዲስ ሕይወት ያመጣል።

19 አንድ ሰው አምላክን ስለታዘዘ ብዙዎች ኃጢአተኞች ሆነዋል። ነገር ግን አንድ ሰው እግዚአብሔርን ስለታዘዘ ብዙዎች ጻድቃን ይሆናሉ። 

20 የአምላክ ሕግ የተሰጠው ሰዎች ምን ያህል ኃጢአተኞች እንደሆኑ እንዲያዩ ነበር። ነገር ግን ሰዎች እየበዙ ኃጢአትን ሲሠሩ፣ የእግዚአብሔር

አስደናቂ ጸጋ እየበዛ ሄደ።

21 ስለዚህ ኃጢአት ሰዎችን ሁሉ እንደ ገዛ ወደ ሞትም እንዳመጣቸው፥ አሁን ደግሞ የእግዚአብሔር ጸጋ ይገዛል፤ ይህም በእግዚአብሔር ፊት

ትክክለኛ አቋም እንዲኖረን በጌታችንም በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የዘላለም ሕይወትን አገኘ።

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. ኦሪጅናል ኃጢአት፡ የተበከለ እና የተካተተ 

ጳውሎስ በቁጥር 12 እና 18 ላይ እርስ በርስ የሚቃረኑ የሚመስሉ ሁለት ነገሮችን ተናግሯል። 

“12 አዳም ኃጢአትን በሠራ ጊዜ ኃጢአት ወደ ዓለም ገባ። የአዳም ኃጢአት ሞትን አመጣ፣ ስለዚህም ሞት በሁሉም ላይ ደረሰ፣ ሁሉም

ኃጢአትን ስላደረጉ” ቁጥር 12 ሞት በሁሉም ሰው ላይ የተሰራጨው በራሳችን ኃጢአት እንደሆነ የሚናገር ይመስላል። ነገር ግን ጳውሎስ በቁጥር

18 ላይ የተለየ ነገር የተናገረ ይመስላል። “18 የአዳም አንድ ኃጢአት ለሰው ሁሉ ፍርድን ያመጣል።” በቁጥር 18 ላይ ጳውሎስ አዳም አንድ ጊዜ

ኃጢአትን ስለሠራ ሁሉም ሰው እንዲሞት ተፈርዶበታል ብሏል። እዚህ ላይ ጥያቄው ነው፤ ሞትና ኩነኔ የራሴ ኃጢአት ነው ወይስ የአዳም

ኃጢአት? ጠቃሚ ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ፣ የአዳም ኃጢአት ሁላችንን እንዴት እንደበከለን፣ እኛንም ኃጢአተኞች እንድንሆን እንዳደረገን

እንነጋገር። 

ግለሰባዊነት ያለው የምዕራቡ ዓለም በግል ኃላፊነት ያምናል። አዳም በራሱ ኃጢአት ተጠያቂ ነበር። አምላክ አዳምና ሔዋንን በሥነ ምግባር



ውድቀት ምክንያት ቀጥቷቸዋል። ሁላችንም ስነ ባህርይያችንን ከነሱ እንወርሳለን።። አዳም ኃጢአተኛ ስለነበር ልጆቹ፣ የልጅ ልጆቹ፣ የልጅ

ልጆቹም ሁሉ ኃጢአተኞች ናቸው። እግዚአብሔርም ለኃጢአታዊ ምርጫዎቻችን ተጠያቂ ያደርገናል። በኃጢአት ተፈጥሮ ስለተወለድን

ኃጢአትን የመሥራት ልማድ አለን ። ከአዳም ያገኘነው እንደ ኢንፌክሽን ነው። ኤፌሶን 2:3 ክርስትያናት ከምዚ ይብል: “3 ሁላችን የኃጢአተኛ

ባሕሪያችንን የፍትወት ምኞትና አምሮት እየተከተልን በዚያ እንኖር ነበርን እንደ ሰው ሁሉ በባሕርያችን ለእግዚአብሔር ቁጣ ተገዝተናል።”

ሁላችንም የተወለድነው ኃጢአተኛ በሆነ ተፈጥሮ ነው። ይህ እውነታ ኦሪጅናል ኃጢአት ይባላል። 

ግን ዛሬ ብዙ ሰዎች በመጀመሪያ ኃጢአት አያምኑም። ልጆች ንጹህ እና ንጹህ ነፍሳት ያላቸው ንፁህ ሆነው እንደተወለዱ ያምናሉ. እውነት ከሆነ

የሁለት አመት ህጻናት ለምን በአሻንጉሊት ይጣላሉ? ይህን እንዲያደርጉ ማን አስተማራቸው? አንዳንዶች ክፋት ከአለም ወደ እኛ ይመጣል ይላሉ።

ስለዚህ የወላጆች ተግባር ልጆቻቸውን ከዓለም ክፋት መጠበቅ ነው። ለማንኛውም አይነት ማህበራዊ ችግር ዓለማዊ መፍትሄው ትምህርት ነው።

ይህ ዓለማዊ አመለካከት የሰው ልብ በተፈጥሮው ወደ መልካም ያዘንባል እና በቀላሉ ከመጥፎ መራቅ እንዳለበት ይገምታል። ሰዎች ትክክለኛ

ትምህርት እና እድል ሲሰጣቸው መልካሙን ይመርጣሉ። እውነት ነው ብለው ያስባሉ? አላደርግም። 

ምክንያቱም ጨለማውን በልቤ ውስጥ ማየት ስለምችል ነው። 

አለም ክፉ አያመጣብንም። ክፋትን ወደ አለም እናመጣለን። በዓለም ላይ ጦርነት፣ ድህነት፣ ዘረኝነት፣ ጭቆና እና በደል ለምን አሉ? ምክንያቱም

የሰው ልጅ ኃጢአተኛ በሆነው ልባችን ውስጥ ካለው የኃጢአት ምኞት የሚፈሰውን ኃጢአተኛ ነገር ያደርጋል። እኛን የሚያበላሹን ዓለም

አይደሉም። ዓለምን የሚያበላሹት ሰዎች ናቸው። 

ጥሩ ነገር መስራት እንችላለን። ሁል ጊዜ ኃጢአት አንሠራም። ነገር ግን የምናስበው፣ የሚሰማን እና የምናደርገው ነገር ሁሉ በኃጢአት የተጠቃ

ነው። ልክ እንደዚህ የውሃ መያዣ ነው. እኛ እንደዚህ እንደተወለድን አለም ያምናል በንፁህ ህሊና እና ንጹህ ልብ። እውነቱ ግን ይህ ነው፤ ኃጢአት

በአዳም ኃጢአት ወደ ዓለም ገባ። የአዳም ዘር ሁሉ በዚህ የኃጢአት ተፈጥሮ የተለከፉ ናቸው። በሁሉም የሕይወታችን ክፍሎች ላይ ተጽእኖ

ያደርጋል. 

በተመሳሳይ ሁኔታ እያንዳንዱ የዚህ ውሃ ክፍል በዚህ ቀለም ተበክሏል ወይም ተበክሏል. ግን ለታሪኩ ተጨማሪ ነገር አለ. እኛም በአዳም ኃጢአት

ውስጥ ተካተናል። ቁጥር 18 “18 የአዳም አንድ ኃጢአት ለሁሉም ሰው ፍርድ ያመጣል” ይላል። በአዳም ኃጢአት ምክንያት ለመንፈሳዊ እና

ለሥጋዊ ሞት ተፈርደናል። እንደ አሜሪካ ካሉ ግለሰባዊ ባህሎች ላሉ ሰዎች ያ ፍትሃዊ አይመስልም። ግን ብዙዎቻችሁ የጋራ ሃላፊነትን ከሚረዱ

ባህሎች ናችሁ። በኮሌጅ ውስጥ አንድ ክፍል ከወደቁ፣ ቤተሰብዎን እንዴት እንደሚነካ ይጨነቃሉ። ታላቅ አጎትዎ የአልኮል ሱሰኛ ከሆነ እና

በከተማው ውስጥ ከተደናቀፈ በዘመድዎ ባህሪ ምክንያት የሃፍረት ስሜት ይሰማዎታል። እንዲህ ዓይነቱ የጋራ ውርደት በአሜሪካ ውስጥ ላሉ ሰዎች

ብዙ ትርጉም አይሰጥም። ነገር ግን በጣም መጽሐፍ ቅዱሳዊ የዕይታ መንገድ ነው። 

በዘፍጥረት እና በሮሜ ውስጥ፣ የእግዚአብሔር ቃል የኃጢአትን ሃላፊነት በአዳም ትከሻ ላይ አስቀምጧል። እንደምታውቁት ሔዋን መጀመሪያ

ፍሬውን በላች። ነገር ግን ሁለቱም ከበሉ በኋላ ዘፍጥረት 3፡9 “እግዚአብሔር አምላክም ሰውየውን ጠርቶ “የት ነህ?” ይላል። እግዚአብሔር አዳምን

የቤተሰቡ መሪ አድርጎ ሾመው፣ ስለዚህም እግዚአብሔር አዳምን ለሁለቱም ለሚያደርጉት ነገር ተጠያቂ አደረገው። 

ሌላው ምሳሌ በኢያሱ ምዕራፍ 7 ላይ ነው። የእግዚአብሔር ሕዝብ በጦርነት ክፉ ሽንፈት ደርሶባቸዋል። የተሸነፉበትን ምክንያት ያዳምጡ። ኢያሱ

7፡1 እንዲህ ይላል። “1 ነገር ግን እስራኤል ለእግዚአብሔር የተለየውን ነገር ትእዛዝ ተላለፉ አካን የሚባል አንድ ሰው ከእነዚህ የተቀደሱትን ነገሮች



ሰርቆ ነበር፤ ስለዚህም እግዚአብሔር በእስራኤል ልጆች ላይ እጅግ ተቈጣ፤ አካን የከሚሪ ልጅ የቀርሚ ልጅ ነበረ። ከይሁዳ ነገድ ከዘራህ።

እግዚአብሔር በእስራኤል ሁሉ ላይ እንደተቆጣ አስተውሉ፥፥ ዕቃዎቹን የሰረቀው አካን ብቻ ነበር፤ አምላክ ግን መላው ሕዝብ መመሪያውን

እንደጣሰ ተናግሯል። በኢያሱ 7፡22-26 ውስጥ ቀጥሎ የሚሆነውን ነገር እነሆ። 

“22 ኢያሱም እንዲሰልሉ ሰዎችን ላከ፥ ወደ ድንኳኑም ሮጡ፥ አካን እንዳለው የተሰረቀውን ዕቃ በዚያ ተደብቆ አገኙት፥ ብሩም ከቀረው በታች

ተቀበረ።

23 ዕቃዎቹንም ከድንኳኑ ወስደው ወደ ኢያሱና ወደ እስራኤላውያን ሁሉ አመጡ። ከዚያም በእግዚአብሔር ፊት በምድር ላይ አኖሩአቸው። 

24፤ ኢያሱና እስራኤላውያንም ሁሉ አካንን፣ ብሩን፣ መጎናጸፊያውን፣ መወርወሪያውን፣ ወንዶች ልጆቹን፣ ሴቶች ልጆቹን፣ ከብቶቹን፣

አህዮችን፣ በጎችን፣ ፍየሎችን፣ ድንኳንንና ያለውን ሁሉ ወሰዱ፥ ወደ አኮርም ሸለቆ አመጡአቸው። .

25 ኢያሱም አካንንን፣ “ለምን አመጣኸን? እግዚአብሔር አሁንም መከራን ያመጣብሃል።” 

26 በአካንም ላይ እስከ ዛሬ ድረስ የቀረውን ታላቅ የድንጋይ ክምር ከማቹ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ቦታው የችግር ሸለቆ ተብሎ የሚጠራው ለዚህ ነው.

ስለዚህ ጌታ ከዚያ ወዲያ አልተቆጣም።

አካን እንደ ግለሰብ በጌታ ላይ ኃጢአት ሠርቷል። ነገር ግን እግዚአብሔር ልጆቹን፣ ሴቶች ልጆቹንና ከብቶቹን ቀጣቸው። አምላክ መላውን ሕዝብ

በመቅጣት በጦርነት እንዲሸነፉ አድርጓቸዋል። ይህ ለዘመናዊ የአሜሪካ ጆሮዎች በጣም ፍትሃዊ ያልሆነ ይመስላል. ሆኖም፣ ይህ አመለካከት

በመጽሐፍ ቅዱስ እና በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ይገኛል። የማደርገው ነገር በዙሪያዬ ያሉትን ሰዎች ሁሉ ይነካል። እና ሁሉም ሰው የሚያደርገው

ነገር እኔንም ይነካኛል። 

እነዚህን ምሳሌዎች ከቅዱሳት መጻሕፍት ተመልከት።

ኢሳይያስ 6:5 “እኔ ከንፈር የረከሰ ሰው ነኝ፥ ከንፈርም በረከሰ ሕዝብ መካከል ተቀምጫለሁ። 

መዝሙረ ዳዊት 106:6 ”እኛና አባቶቻችን ኃጢአትን ሠርተናል፥ በደልንም ሠርተናል፥ ክፋትንም አደረግን”። 

ኤርምያስ 14፡20 ”አቤቱ፥ ኃጢአታችንንና የአባቶቻችንን ኃጢአት እናውቃለን፤ አንተን በድለናልና።” 

በዩናይትድ ስቴትስ ያሉ የቀድሞ አባቶቻችን ምርጫም በእኛ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ይህንን የሪችመንድ፣ ቨርጂኒያ ካርታ ከተመለከቱ፣ የተለያዩ

የከተማው ክፍሎች ቀይ፣ ቢጫ፣ ሰማያዊ ወይም አረንጓዴ ምልክት ተደርጎባቸዋል። ይህ ካርታ ከ99 ዓመታት በፊት ከ1923 ዓ.ም. የዩናይትድ

ስቴትስ መንግስት የቤት ብድርን የሚያረጋግጥ ፕሮግራም አለው, ይህም ሰዎች በቀላሉ ቤት እንዲገዙ እና ሀብት እንዲገነቡ ያደርጋል. ነገር ግን እስከ

1960ዎቹ ድረስ እነዚህ የቤት ብድሮች ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ጥቁር እና ስደተኛ ነዋሪዎች ላሏቸው ሰፈሮች ነዋሪዎች አልነበሩም። እነዚህ ሰፈሮች

በካርታው ላይ ቀይ ምልክት ተደርጎባቸዋል። ባንኮች በእነዚያ ሰፈሮች ውስጥ በመንግስት ኢንሹራንስ የተሰጣቸውን ብድር መስጠት አልቻሉም። 

ነገር ግን እነዚያ ብድሮች በቺካጎ አቅራቢያ ይኖሩ እንደነበሩ አያቶቼ ለነጮች ይሰጡ ነበር። ከ99 ዓመታት በፊት አያቶቼ ቤት ገዝተው ሀብት

መገንባት ይችሉ ነበር። ያንን ሀብት ትልቅ ቤት ገዝተው፣ ንግድ ጀመሩ እና ልጆቻቸውን ወደ ኮሌጅ ላኩላቸው። በቀይ እና ቢጫ አካባቢዎች ያሉ

ጥቁር እና ስደተኛ ነዋሪዎች የቤት ብድር ማግኘት አልቻሉም። እና ብዙ ጊዜ ወደ ነጭ ማህበረሰቦች እንዳይንቀሳቀሱ ተከልክለዋል. ስለዚህ ጥቁሮች

እና ስደተኛ ቤተሰቦች በድህነት ዑደት ውስጥ ተጣብቀዋል። ለልጆቻቸውና ለልጅ ልጆቻቸው የሚያወርሱት ሀብት መገንባት አልቻሉም። 



ዛሬ በአሜሪካ 71 በመቶው ነጭ ቤተሰቦች ቤታቸውን ሲገዙ 41 በመቶው ጥቁር ቤተሰቦች ናቸው። ይህ የኔ ሀሳብ ነው፡ ፖሊሲዎችን መቀየር

በጥቃቅን ቤተሰቦች እና ማህበረሰቦች ላይ ትውልድን ጎዳ። የትውልድ ሀብት ግን እኔንና እኔን የሚመስሉኝን ብዙ ሰዎችን ጠቅሟል። 

የአንድ ትውልድ ኃጢአት በሚቀጥለው ትውልድ ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር መጽሐፍ ቅዱሳዊ መርህ ነው። እግዚአብሔር በዘፀአት 20፡5 ላይ

እንዲህ ይላል። ”የወላጆችን ኃጢአት በልጆቻቸው ላይ አኖራለሁ፤ ቤተሰቡ በሙሉ ይጎዳል - ሌላው ቀርቶ እኔን የሚከዱ በሦስተኛው እና

በአራተኛው ትውልድ ውስጥ ያሉ ልጆች።” 

በዛሬው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ፣ ጳውሎስ በአዳም ኃጢአት ምክንያት የሰው ልጆች ሁሉ የኀፍረትና የበደለኛነት ሸክም ይሸከማሉ እያለ

ነው። በቁጥር 12 ላይ ”ሁሉም ኃጢአትን ሠርተዋል” ማለት ”ሁሉም ከአዳም ጋር ኃጢአትን ሠርተዋል” ማለት ነው። 

የመጀመሪያውን ነጥብ ላጠቃልል። በአዳም ኃጢአት ተለክፈናል፣ እንዲሁም በአዳም ኃጢአት ተካተናል። ይህንን መረዳት ለምን አስፈላጊ ነው?

ምክንያቱም የእኛ መዳን በእሱ ላይ የተመሰረተ ነው. በአዳም በደለኛነት እንደተጠቃለልን በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ውስጥም እንገባለን። ዛሬ ሌላ ነገር

ባትሰማኝ ይህን ስማ፡ አዳም አባታችን ነውና እግዚአብሔር በደለኛ አድርጎ ይቆጥረናል። ነገር ግን ኢየሱስ አዳኛችን በሚሆንበት ጊዜ እግዚአብሔር

እንደ ንፁሀን ይቆጥረናል። እኛ ሁላችን የአዳም ልጆች ስለሆንን ሰው ሁሉ ኃጢአተኛ ሆኖ ተወልዷል። ነገር ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ስንታመን

እንደ እግዚአብሔር ልጆች ዳግመኛ መወለድ እንችላለን። 

ነጥብ 2. ኢየሱስ ሁለተኛውና ታላቅ አዳም ነው። 

ዓለም የአዳም ኃጢአት ኩነኔንና ሞትን እንደ ምክንያት አድርጎ መቀበል ይከብደዋል። ክርስቲያኖችም ሃሳቡን በጣም አይወዱትም. ነገር ግን

በክርስቶስ ደም መዳን የምንችልበት ብቸኛው መንገድ ስለሆነ ተረድተን ማመን ወሳኝ ነው። ከቁጥር 17 እስከ 19 ድረስ ከእኔ ጋር ተመልከት። 

“17 የዚህ ሰው የአዳም ኃጢአት በብዙዎች ላይ ሞትን አስከትሏል፤ ነገር ግን የእግዚአብሔር ድንቅ ጸጋና የጽድቅ ስጦታው ከሁሉ ይበልጣል፤

የሚቀበሉት ሁሉ በዚህ ሰው በኃጢአትና በሞት ላይ ድል በመንሣት ይኖራሉና። እየሱስ ክርስቶስ.

18 አዎን፣ የአዳም አንድ ኃጢአት በሁሉም ሰው ላይ ፍርድን ያመጣል፤ የክርስቶስ አንድ የጽድቅ ሥራ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ትክክለኛ

ዝምድናና ለሁሉም አዲስ ሕይወት ያመጣል።

19 አንድ ሰው አምላክን ስለታዘዘ ብዙዎች ኃጢአተኞች ሆነዋል። ነገር ግን አንዱ እግዚአብሔርን ስለታዘዘ ብዙዎች ጻድቃን ይሆናሉ። 

ከዚህ በላይ በግልፅ መናገር የምችል አይመስለኝም። አምላክ አዳምን ለአዳምና ለሔዋን ኃጢአት ተጠያቂ አድርጎታል። እግዚአብሔርም ኢየሱስን

ለአንተና ለኃጢአቴ ተጠያቂ አደረገው። በአዳም ኃጢአት ምክንያት በኃጢአትና በኩነኔ ውስጥ መወለዳችን ተገቢ ነውን? አይ ፍትሃዊ

አይመስልም። ግን ኢየሱስ ለኃጢያትህ መሞት ነበረበት ማለት ተገቢ ነውን? አይ ፍትሃዊ አይመስልም። ነገር ግን እውነት ነው፡ ስለዚህም ነው

እግዚአብሔርን ስለ ድንቅ ፍቅሩና ምሕረቱ የምናመልከውና የምናከብረው። 



በአዳም ኃጢአት ምክንያት ሞት፣ ህመም እና ክፉ ዓለምን ገዙ። አዎን፣ እኛም ኃጢአት እንሠራለን። የኃጢአታችን ተፈጥሮ ግን ከአባታችን

ከአዳም ወደ እኛ ይመጣል። ሕይወት፣ ደስታ እና ጽድቅ በክርስቶስ ታዛዥነት በክርስቲያኖች ላይ ይገዛሉ። የዘላለም ሕይወት ከመድኃኒታችን

ከኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እኛ ይመጣል። በክርስቶስ በምንታመንበት ቅጽበት ነው። ነፍስህን ለኢየሱስ ስትሰጥ ሁለት ነገሮች ይከሰታሉ።

በመጀመሪያ የመሥዋዕቱ ደም ኃጢአትህን ያጠባል። የሰውን ኃጢአት የሚያስወግደው ንጹሕና ፍጹም የሆነው የኢየሱስ ደም ነው። ሁለተኛው

ነገር የሆነው እግዚአብሔር አስደናቂ ጸጋን እንደ ነፃ ስጦታ ይሰጠናል. በክርስቶስ የምታምኑ ከሆነ፣ ፍጹም የሆነ የጽድቅ መዝገቡ የጽድቅ መዝገብዎ

ይሆናል። እግዚአብሔር አብ ሲመለከትህ የአዳም ዘር በኃጢአት የተበከለ አይመለከትም። ይልቁንስ አብ ከክርስቶስ ጋር ስትዋሃዱ ያያል፣ ስለዚህ

ኃጢአት የሌለበት ልጁ ኢየሱስ እንዳለው ግልጽ የሆነ መዝገብ አላችሁ። 

ሰይጣን አሁንም በውግዘት ውስጥ እንዳለህ እንድታምን ይፈልጋል። ሰይጣን እግዚአብሔር ሊወድህ እንደማይችል እና ጸሎትህን እንደማይሰማ

እንድታስብ ይፈልጋል። ሰይጣን ግን ውሸታም ነው። ከክርስቶስ ጋር ከተባበራችሁ በውስጣችሁ አዲስ ሕይወት አላችሁ። ያ አዲስ ሕይወት

ኃጢአትን አልሠራም እንድንል ኃይል ይሰጠናል። አንድ ቀን ደግሞ ኃጢአት በሌለበት ሕማም ሞት በሌለበት መንግሥተ ሰማያት እንኖራለን። 

ከመጨረሳችን በፊት ማድመቅ ያለብን አንድ ተጨማሪ ነገር አለ። በቁጥር 15 ላይ ጳውሎስ እንዲህ ይላል። ” ነገር ግን በአዳም ኃጢአትና

በእግዚአብሔር ጸጋ መካከል ትልቅ ልዩነት አለ፤ በዚህ ሰው በአዳም ኃጢአት ለብዙዎች ሞትን አመጣ። ነገር ግን በዚህ በሌላው ሰው በኢየሱስ

ክርስቶስ በኩል ለብዙዎች ያለው የእግዚአብሔር ጸጋና የይቅርታ ስጦታው ከሁሉ ይበልጣል። በቁጥር 17 ላይ ደግሞ ጳውሎስ፡- “ነገር ግን

አስደናቂ የእግዚአብሔር ጸጋና የጽድቅ ስጦታው ከዚህ ይበልጣል። ለምን ጳውሎስ ሁለት ጊዜ ተመሳሳይ ነገር ተናግሯል? 

ምክንያቱም ጳውሎስ የእግዚአብሔርን ተአምር ሂሳብ እንድንረዳ ይፈልጋል። ለምሳሌ ለቤትህ 100,000 ዶላር ለባንኩ ዕዳ እንዳለብህ አስብ።

መክፈል የማትችለው የ100,000 ዶላር እዳ አለብህ፣ ምክንያቱም የአካል ጉዳት ስለሆንክ። ባንኩ ግን ምህረት አድርጎልሃል። ባንኩ ዕዳውን ይቅር

ይላል. አሁን ምንም ዕዳ የለብህም። እንዴት ያለ ስጦታ ነው! ግን ያ ተአምር ሂሳብ አይደለም። 

ተአምር ሒሳብን እገልጻለሁ። እያንዳንዳችን 100,000 ዶላር የሚያወጣ የኃጢአት ዕዳ እንዳለብን አስብ። የሞራል ጉድለት ስላለበት መክፈል

አንችልም። እግዚአብሔር ግን ማረን። ለኃጢአታችን ስርየት በክርስቶስ ስንታመን እዳችን ይሰረዛል። ቁጥር 15 እንደሚለው የይቅርታ ስጦታን

እናገኛለን። አሁን ምንም ዕዳ አለብን! ትክክለኛው ተአምር ግን ያ አይደለም። እግዚአብሔር ዕዳችንን ይቅር ከማለት የበለጠ ያደርጋል። ቁጥር 17

እንደሚለው የክርስቶስን የጽድቅ ስጦታም እንቀበላለን። እግዚአብሔር አንድ ሚሊዮን ዶላር ወይም መቶ ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ ክሬዲት በእኛ

የሞራል ባንክ አካውንታችን ውስጥ አስቀምጧል! ስለዚህም ነው ጳውሎስ ”የእግዚአብሔር ድንቅ ጸጋና የጽድቅ ስጦታው ከዚህ ይበልጣል” ያለው።

በኢየሱስ ስንታመን ለሞራል እዳ ይቅርታን እናገኛለን እና ለሞራል ሂሳባችንም ክሬዲት እንቀበላለን። እግዚአብሔር አብ የልጁን የኢየሱስን ፍጹም

መዝገብ ለብሶ ያየናል። ይህ ተአምር ነው። 

ፓስተር ጆን ፓይፐር እንዲህ ይላል። 

“አዳም ኃጢአትን በሠራ ጊዜ ኃጢአትን ሠርተናልና ሞተናል። 

ክርስቶስ ሲታዘዝ ታዘዝን ኖርን። 

የአዳም ኃጢአት በእኛ ላይ ተቆጥሮ እንደምንሞት እንዲሁ የክርስቶስ ጽድቅ በእኛ ላይ ተቆጥሮ በሕይወት እንኖራለን። 

ይህ አስደናቂ እውነት ነው። ስታምኑት እግዚአብሔር ከጥፋተኝነትና ከውርደት እንዲሁም ከሕግ ሸክም ነፃ ያወጣችኋል። ታምናለህ? እንደዛ ነው



ተስፋዬ! ስለ አስደናቂ ጸጋው አብን እያመሰገንን አሁን በኢየሱስ ስም እንጸልይ። 

በሰማያት የምትኖር አባት ሆይ በልጅህ በኢየሱስ ስም ወደ አንተ እንመጣለን። እኛ በራሳችን በቀጥታ ከአንተ ጋር የመነጋገር መብት የለንም። እኛ

ግን የራሳችን ያልሆነ ጽድቅ አግኝተናል። የአጽናፈ ዓለሙ ንጉሥ ወንድና ሴት ልጆች እንድንሆን የሚያደርገን ነፃ የጸጋ ስጦታ ነው። በመተማመን

እና በደስታ, በሰላም እና በምስጋና እንድንኖር እርዳን. ስለዚህ በምናደርገው ነገር ሁሉ እናከብርሃለን። ይህንንም በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አሜን

One Voice Fellowship


