በክርስቶስ ብቻ በማመን ጸድቋል
ጁላይ 24 2022 ስብከት
ገላ 2፡15፣16፣20፣21
ክሌመንት ቴንዶ ፣ ሰልጣኝ ፓስተር

ዛሬ ጥያቄ 30ን ከአዲሱ ከተማ ካቴኪዝም እንመለከታለን። ጥያቄውን አነባለሁ, እና መልሱን አንድ ላይ እናነባለን.

ጥያቄ 30፡ በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ምንድን ነው?
መልስ፡ በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን እግዚአብሔር በቃሉ የገለጠውን ሁሉ እውነት መቀበል፣ በእርሱ መታመን
እና እንዲሁም እርሱ በወንጌል እንደ ቀረበልን ለመዳን በእርሱ ላይ ብቻ መቀበል እና ማረፍ ነው።

አንዳንድ ሰዎች በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን በድንቁርና ላይ የተመሰረተ ነው ብለው ያስባሉ። ግን እንደዛ አይደለም። የዛሬው ካቴኪዝም እምነት
በወንጌል ውስጥ የእግዚአብሔርን መገለጥ ማወቅን ያካትታል ይላል። እምነት የእግዚአብሄር ቃል እውነት ስለመሆኑ እርግጠኛ መሆን ነው፣ እና
ስለዚህ እራስህን ሙሉ በሙሉ ለቃሉ አደራ ትሰጣለህ። ስለዚህ፣ እውነተኛ እምነት በፍፁም አይታወርም።

እርግጥ ነው፣ ማንኛውንም ነገር ማወቅ ወይም ማድረግ ከፈለግን ሁላችንም አንድ ነገር ማመን አለብን። ለምሳሌ እኔ የተወለድኩት ሐምሌ 26 ቀን
ነው። ይህንን እንዴት አውቃለሁ? ወላጆቼ ነገሩኝ። እና ወላጆቼ እውነተኛ ወላጆቼ መሆናቸውን ተጠራጥሬ አላውቅም። ከዚህም በላይ የDNA
ምርመራ አድርጌ አላውቅም። ቢሆንም፣ አሁንም ወላጆቼ እንደሆኑ አምናለሁ። ይህ ደግሞ በግንኙነታችን ላይም ይሠራል። እሱን ወይም እሷን
ለማመን ፈቃደኛ ካልሆኑ በስተቀር ማንንም ማወቅ እና ማገናኘት አይችሉም።

ወዳጆች፡- በሕይወታችን ውስጥ የምንሞክረው ማንኛውም ነገር በእምነት ላይ የተመሰረተ ነው። ማንኛውንም ነገር በትክክል ለማወቅ በመጀመሪያ
ደረጃ እንደምናውቀው ማመን አለብን። ታዲያ ይህ በጽድቅ ላይ እንዴት ይተገበራል?

ገላትያ 2፡15፣16፣ 20 እና 21ን አብረን እናንብብ።
15 እኛ ራሳችን በትውልዶች አይሁድ ነን ኃጢአተኞችም የአሕዛብ አይደለንም።

16 ነገር ግን ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንዲጸድቅ እንጂ በሕግ ሥራ እንዳይሆን እናውቃለን፤ እንዲሁ በሕግ ሥራ ሳይሆን በክርስቶስ እምነት
እንጸድቅ ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነናል። የሕግ ሥራዎች ማንም አይጸድቅም።
20 ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ።
አሁን የምኖረው እኔ አይደለሁም፣ በእኔ የሚኖረው ክርስቶስ ነው እንጂ።
አሁን በሥጋ የምኖረው ኑሮ በወደደኝና ስለ እኔ ራሱን በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለ እምነት የምኖረው ነው።
21 የእግዚአብሔርን ጸጋ አልሽርም፤ ጽድቅ በሕግ ቢሆን እንኪያስ ክርስቶስ በከንቱ ሞተ።

አብረን ኢሳይያስ 40:8 እናንብብ

ሣሩ ይደርቃል አበባውም ይረግፋል፥ የአምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል።

እንጸልይ።
ቸር አባት ሆይ የቃልህን ስብከት በረከት እየጠየቅን ወደ ፊትህ እንመጣለን። መንፈስህ አእምሯችንን እና ልባችንን እንዲያበራልን እንጸልያለን።
ቃልህ ሲሰበክ፣ ኢየሱስን በቅርበት እንድናየው፣ እሱን በቅርበት እንድንወደው እና እሱን በመልካም እንድናገለግለው እርዳን። የምንጸልየው እና
የምናምነው በኢየሱስ ስም ነው። አሜን

ገላትያ ጳውሎስ በአካባቢያቸው ያሉትን የሐሰት አስተማሪዎች ለመቋቋም እንዲረዳቸው ለገላትያ ቤተክርስቲያን የጻፈው ደብዳቤ ነው። የሐሰት
አስተማሪዎች፣ “\[አይሁዳውያን ያልሆኑ ሰዎች\] ወደ ክርስትና መመለሳቸውን ለማጠናቀቅ መገረዝ አለባቸው” አሉ። በገላትያ 1፡8 ላይ፣ ጳውሎስ
ይህንን ሃሳብ የተለየ ወንጌል ሲል የጠራው የመዳን የውሸት መንገድ ነው።

በእኛ ምንባብ ውስጥ ከክርስትና መሠረታዊ ትምህርቶች አንዱን እናገኛለን፡ መጽደቅ በክርስቶስ በማመን ብቻ ነው። ማርቲን ሉተር የ16ኛው ክፍለ
ዘመን መጋቢ ነበር። ሉተር “መጽደቅ ቤተክርስቲያን የቆመችበት ወይም የምትወድቅበት ትምህርት ነው” ብሏል። ግን መጽደቅ ምንድን ነው?
በእምነት በክርስቶስ ጽድቅ የተነሳ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ የተባልንበት የእግዚአብሔር የንጹሕ ጸጋ ተግባር ነው።

ለዛሬ ሁለት ነጥቦች፡ነጥብ 1፡ በክርስቶስ በማመን ብቻ ጸድቀናል (ቁጥር 15፡16)
ነጥብ 2፡ በክርስቶስ በማመን ብቻ ለእግዚአብሔር እንኖራለን (ቁጥር 20፡21)

ነጥብ 1ን ለመወያየት ቁጥር 15ን እንደገና እንመልከት፡“15 እኛ ራሳችን በትውልዶች አይሁድ ነን ኃጢአተኞችም የአሕዛብ አይደለንም።

ጳውሎስ ማንም ሰው በመወለዱ ሊጸድቅ እንደማይችል እያስተማረ ነው። በክርስቶስ በማመን ብቻ መሆን አለበት። በጳውሎስ ዘመን የነበሩት
አይሁዶች በአካባቢያቸው ካሉት “ከአሕዛብ ኃጢአተኞች” በሥነ ምግባር የተሻሉ እንደሆኑ አድርገው ያስቡ ነበር። ነገር ግን ጳውሎስ ሁሉም ሰው፣

አይሁዳውያን እና አሕዛብ ኃጢአተኞች፣ በክርስቶስ በማመን ብቻ እንደሚጸድቁ አጽንኦት ሰጥቷል። ካለፈው ሳምንት ስብከት እንደሰማነው፣
ክርስቶስ የመጣው ለራሳቸው ጻድቃን ሳይሆን ኃጢአተኞች መሆናቸውን ለሚያውቁ ነው።
ኢየሱስ በሉቃስ 5፡32፡“32 ኃጢአተኞችን ወደ ንስሐ እንጂ ጻድቃንን ልጠራ አልመጣሁም።

ከቁጥር 15 ጀምሮ አይሁዳውያን ያልሆኑ ሰዎች በአይሁዶች ዘንድ መጥፎ ስም እንደነበራቸው ማወቅ ትችላለህ። እነሱም “አህዛብ ኃጢአተኞች”
ነበሩ። ነገር ግን አህዛብ ኃጢአተኞች እንኳን በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ሲያምኑ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ሊባሉ ይችላሉ። በኦሪት ዘፍጥረት 15፡
6፣ የመጀመሪያው የመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ፣ “\[አብርሃምም\] እግዚአብሔርን አመነ ጽድቅም አድርጎ ቈጠረው። በነገራችን ላይ አብርሃም
አይሁዳዊ አልነበረም።

”ተቆጥሯል” እንዲሁም ”ክሬዲት” ተብሎ ሊተረጎም ይችላል. እነዚህ የባንክ ቋንቋ ናቸው። እስቲ አንድ ከስሮ እዳ ውስጥ የገባን ሰው አስቡ።
በባንክ ሂሳቡ ዜሮ ዶላር አለው። እሱ ግን የሚከፍለው ገደብ የለሽ ዕዳ አለበት። በሂሳቡ ላይ ገንዘብ እስኪገባ ድረስ ዕዳውን ለመክፈል የማይችል
ነው.

እንደዚ ሰው ሁላችንም ያለ ክርስቶስ የፅድቅ፡ኪሳራ ባለዳ ነን። በእግዚአብሔር ፊት የሚያስተካክል የራሳችን ጽድቅ የለንም። ወሰን በሌለው ቅዱስ
አምላክ ላይ ስለምንበድል የእኛ ዕዳ ማለቂያ የለውም። ይህንን ዕዳ መክፈል አንችልም። ነገር ግን እዳህን ለመክፈል ክርስቶስ እንደሞተ እና
እንደተነሳ ስታምን ወሰን የሌለው እና ፍጹም ጽድቁ በአንተ ሂሳብ ላይ ተቆጥሯል። እና ወሰን የሌለው ዕዳዎ ተከፍሏል።

ጓደኞች: አንድ ሰው እርስዎ መክፈል ያልቻሉትን ገደብ የለሽ ዕዳ ከከፈሉ ለእሱ ምን ምላሽ መስጠት አለብዎት? ደህና፣ ሕይወቴን በሙሉ ለእርሱ
በደስታ አሳልፌ እሰጥ ነበር። አብርሃምም ያደረገው ይህንኑ ነው፣ የመጪው የክርስቶስ ተስፋ ገና ወደፊት በነበረበት ጊዜም እንኳ። ልክ እንደ
አብርሃም፣ ስታምኑ፣ የክርስቶስ ፅድቅ በአንተ መዝገብ ይቆጠራል። ይህንን የማያልቅ እዳ የሚከፍለው ክርስቶስ ስለሆነ ማንም በእግዚአብሔር ፊት
ፅድቁን አገኘሁ ብሎ መናገር አይችልም።

ምክንያቱም እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ብቻ እንጂ በሕግ ሥራ አልጸድቅም። ጳውሎስ በቁጥር 16 ላይ በጣም ጠንካራ በሆነ ቋንቋ ያስተማረው
ይህንኑ ነው። በድጋሚ አድምጡት፡16 ነገር ግን ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንዲጸድቅ እንጂ በሕግ ሥራ እንዳይሆን እናውቃለን፤ ስለዚህ እኛ ደግሞ በሕግ ሥራ ሳይሆን
በክርስቶስ እምነት እንጸድቅ ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነናል። የሕግ ሥራዎች ማንም አይጸድቅም።

ስለ ሁለት የማራቶን ሯጮች ያስቡ፡ ጄይ እና ቢሊ። ጄይ ከሮጠ በኋላ 26.2 ማይል ማጠናቀቁን ይገነዘባል፣ ወደተሳሳተ መድረሻ ከመሮጡ
በስተቀር! ሲጨርስ በጣም ተዳክሟል። እሱ ደግሞ በጣም ተበሳጨ። ሙሉ ርቀቱን ቢሮጥም ሽልማቱን አያገኝም። ለምን? ምክንያቱም ወደ
ትክክለኛው መድረሻ አልሮጠም። በሌላ በኩል ቢሊ ወደ ትክክለኛው መድረሻ 26.2 ማይል ይሮጣል። አዎ፣ ቢሊ ተዳክሟል። እሱ ግን
ስለተሰጠው ሽልማት ጓጉቷል። ሁለቱም ጄይ እና ቢሊ በተመሳሳይ ርቀት ሮጡ፣ ግን በሁለት አቅጣጫ ሮጡ። እንደነዚ ሁለት ሰዎች አላማኙ እና
አማኙ በሁለት አቅጣጫ ይሮጣሉ። አማኙ ወደ እግዚአብሔር ክብር ሲሮጥ ያላመነ ለራሱ ክብር ይሮጣል። ክርስቶስ ያላመነውን ካላዳነና
መድረሻውን ካልቀየረ፣ ራሱን የሚያስከብር የራሱን ፍላጎት ማሳደዱን ይቀጥላል። ይህም እሱን ማደክሙን እና ህይወቱን አሳዛኝ ያደርገዋል።

የተፈጠርነው ለእግዚአብሔር ክብር ነው። በሕይወታችን ውስጥ እውነተኛ ደስታና እርካታ የምናገኘው እግዚአብሔርንና ክብሩን የምንከተል ከሆነ
ብቻ ነው። ነገር ግን በኃጢአት ምክንያት፣ የእኛ ነባሪ ሁነታ የራሳችንን ክብር መፈለግ ነው። ይህ ወደ ድካም እና ብስጭት ብቻ ይመራል. ምን
ያህል እንደጠፋን ያሳያል። በክርስቶስ ላይ እምነት ስናደርግ ግን በእርሱ ላይ ተስፋ አለ። ከእግዚአብሔር ጋር ወደ ትክክለኛ አቋም ሊያመጣን
የሚችለው እርሱ ብቻ ነው። ወደ እግዚአብሔር መሮጥ እና የሚገባውን ክብር መስጠት የምንችለው በክርስቶስ ብቻ ነው።

ጳውሎስ ከመመለሱ በፊት ፈሪሳዊ ነበር። ክርስቲያኖችን በማሳደድ የአምላክን ሞገስ ለማግኘት ብዙ ጥረት አድርጓል። በዚህ ሊጸድቅ እንደሚችል
አሰበ። በገላትያ 2፡17 ጳውሎስ በራሱ ጥረት ራሱን ኃጢአተኛ ሆኖ አገኘው ይላል። ጳውሎስ ወደ ተሳሳተ አቅጣጫ እየሮጠ መሆኑን ሲመለከት
ምን ያህል አስፈሪ እንደሆነ ተረዳ። ጽድቅን ለማግኘት በመሞከር የራሱን ክብር ይከተል ነበር። ነገር ግን ጳውሎስ በእምነት ከኢየሱስ ጋር ሲጣበቅ
ነፃ መውጣቱን አገኘ። እኛም በክርስቶስ ላይ እምነት ስናደርግ ከዚህ አስከፊ ሁኔታ ያድነናል።

ስለ ማመን እና መጠራጠር የሳሊ ሎይድ-ጆንስ የልጆች ታሪክ እወዳለሁ። እሷም እንዲህ ስትል ጽፋለች፣ “አንድ ትልቅ ተራራ ላይ ስትወጣ እራሽን
አስብ እና ድንገት ቦታህን አጥተህ መቆም ቢያቅጥ። ወደ ገደል ከመግባትህ በፊት ቅርንጫፍ ታገኛለህ። እንዲያድናችሁ በዚያ ቅርንጫፍ ማመን
አለቦት? ለዚያ አትጨነቅም - ዝም ብለህ ያዝ! እምነት ወደዚያ ቅርንጫፍ እንደመያዝ ነው። ወደ እግዚአብሔር ብቻ እንዘረጋለን። የሚያድነንም
እርሱ ነው። የሚያድነን ኃያል አምላካችን እንጂ ጠንካራ እምነታችን አይደለም። ምክንያቱም እምነት አንተ ብቻ እግዚአብሔርን አጥብቀህ
መያዝህ አይደለም። እግዚአብሔር ይጠብቅሃል።”

ኢሳይያስ ስለ ክርስቶስ መምጣት ትንቢት ሲናገር ቅርንጫፍ ብሎ ይጠራዋል። በኢሳይያስ 11፡1 ላይ እንዲህ ሲል ጽፏል።
“1 ከእሴይ ግንድ ቡቃያ ይወጣል ከሥሩም ቅርንጫፍ ፍሬ ያፈራል።

ወዳጆች ሆይ፣ ለራሳችን የተተወው በአመፀኛ ልባችን ምክንያት፣ ወደተሳሳተ መድረሻ እንሮጣለን እና ወደ ጥልቅ የእግዚአብሔር ኩነኔ ጉድጓድ
ውስጥ እንገባለን። ኢሳይያስ የተነበየለትን ይህን ቅርንጫፍ ማለትም ክርስቶስ ኢየሱስን መያዝ አለብን። መጀመሪያ ላይ ስለዚህ ቅርንጫፍ ሁሉንም
ነገር መረዳት አያስፈልግዎትም። የኃጢአት ችግርዎ አጣዳፊ ስለሆነ በቀላሉ በእርሱ መታመን ያስፈልግዎታል። የሚያድንህ ሰው ያስፈልግሃል።
እንደዚሁ እምነትህን በክርስቶስ ብቻ ማኖር አለብህ አለዚያ ትጠፋለህ። እናም የእምነታችን ጥንካሬ ስለማያድነን እኔ እና አንተ ለመፅደቅ የራሳችን
ያልሆነ ፅድቅ እንፈልጋለን። ይህ በክርስቶስ በማመን ብቻ የምናገኘው ጽድቅ ነው። እናም በዚሁ እምነት የክርስቶስ የትንሳኤ ህይወት በውስጣችን
አለን እናም ለእርሱ እንኖራለን።

ነጥብ 2፡ በክርስቶስ በማመን ብቻ ለእግዚአብሔር እንኖራለን (ቁጥር 20፡21)
ቁጥር 20 እና 21 የሚያሳየው በእምነት ብቻ መጽደቅ ወደ እውነተኛ እና ትክክለኛ ኑሮ እንደሚመራ ነው።

አሁን ቁጥር 20ን አብረን እንይ።
20 ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ።
አሁን የምኖረው እኔ አይደለሁም፣ በእኔ የሚኖረው ክርስቶስ ነው እንጂ።
አሁን በሥጋ የምኖረው ኑሮ በወደደኝና ስለ እኔ ራሱን በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለ እምነት የምኖረው ነው።

ጳውሎስ “ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ” ብሏል። ጳውሎስ ከኢየሱስ ጋር በመስቀል ላይ እንዳልሄደ ግልጽ ነው። የጳውሎስ አሮጌ የኃጢአት
መንገዶች ከክርስቶስ ጋር ተገድለዋል እና ይህም በጳውሎስ ሕይወት ላይ ዘላቂ ተጽእኖ ነበረው።

ጳውሎስ በገላትያ 5፡24 ላይ ሥጋችን ከምኞቱና ከምኞቱ ሁሉ ጋር ከኢየሱስ ጋር እንደ ተሰቀለ ያስረዳል። በመንፈስ ኃይል፣ ኃጢአተኛ
አስተሳሰቦቻችን እና ተግባሮቻችን እንደበፊቱ አይቆጣጠሩንም። ምክንያቱም በመስቀል ላይ ተገድለዋል. አዎን፣ አሁንም ከኃጢአት ጋር
እንታገላለን። ነገር ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ውስጥ ስለሚኖር ኃጢአትን ለመግደል ኃይልን ተቀበልን እና ለወደደንና ለሞተልን ለክርስቶስ
እንኖራለን።

በቁጥር 20 ላይ፣ ጳውሎስ በመቀጠል እንዲህ ይላል።
“20 አሁን የምኖረው እኔ አይደለሁም በእኔ የሚኖረው ክርስቶስ ነው እንጂ።”
ከሞት የተነሳው ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ሕያው ነው፣ ወዳጆቼ!
በእኛ የሚኖረው ክርስቶስ ዳግመኛ እንዳይሞት ከሙታን ስለተነሣ እውነተኛና የተትረፈረፈ ሕይወት አለን።

በቁጥር 20 ላይ፣ ጳውሎስ እንዲሁ አክሎ፡“20 አሁንም በሥጋ የምኖረው ኑሮ በወደደኝና ስለ እኔ ራሱን በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለ እምነት የምኖረው ነው።”
በክርስቶስ በማመን ከዳንን በኋላ በእርሱ በማመን መኖራችንን እንቀጥላለን።
እኛ ጥገኛ ነን እናም በኢየሱስ ራስን በሚሰጥ ፍቅር ላይ እንጣበቃለን።
መኪኖቻችን ያለ ጋዝ መስራት እንደማይችሉ ሁሉ በክርስቶስ ብቻ እስካልታመንን ድረስ እንወድቃለን።

በቁጥር 21 ላይ ጳውሎስ ይህ የጸጋ ምሥራች ወደ ብልግና ሕይወት ይመራል ብለው ለሚያምኑ ሰዎች ተቃውሞ ምላሽ ሰጥቷል። እንዲህ ሲል
ጽፏል።
“21 የእግዚአብሔርን ጸጋ አልሽርም፤ ጽድቅ በሕግ በኩል ከሆነ እንኪያስ ክርስቶስ በከንቱ ሞተ።”

ማንም በሕግ ሥራ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ሊሆን ከቻለ፣ ክርስቶስ በከንቱ ሞተ ማለት ነው። ከክርስቶስ ኢየሱስ በቀር የዘላለም እና እውነተኛ
ሕይወት እንደሚገኝ ማመን የእግዚአብሔርን ጸጋ አለመቀበል ነው። ማናችንም ብንሆን በራሱ ሥራ ልንጸድቅ አንችልም። ስለዚህ የእግዚአብሔርን
ጸጋ እንደ ቀላል ነገር አንቆጥረውም። በሥነ ምግባር የጎደለው ሰውም ሆነ ሥነ ምግባር የጎደለው ሰው ለራሳቸው ሳይሆን ለትንሣኤው ለክርስቶስ
እንዲኖሩ በእግዚአብሔር ቸርነት ይፈተናሉ። ሁላችንም ከእግዚአብሔር መራቅን ትተን ወደ እግዚአብሔር መሮጥ እና ክብሩን እንድንከተል
ተገዳደርን። የአይሁድ እምነት ተከታዮች መጽደቃቸውን ለማጠናቀቅ እንዲገረዙ በመንገር የገላትያ ሰዎችን ያሳቱ ነበር። ነገር ግን የአይሁድም ሆነ
የአሕዛብ ዝርያ ያላቸው ኃጢአተኞች በእግዚአብሔር ፊት እንዲጸድቁ በክርስቶስ ብቻ መታመን እንዳለባቸው ጳውሎስ አሳይቷል።

በክርስቲያን ቤተሰብ ወይም ብሔር መወለድ ማንንም አያድንም። ወላጆች ለልጆቻቸው ወንጌልን በግልፅ የማብራራት ሃላፊነት አለባቸው። ነገር
ግን፣ ልጆች መዳን የሚችሉት ለድነታቸው በክርስቶስ ብቻ እምነታቸውን ሲያደርጉ ብቻ ነው። ማንም ሰው በእግዚአብሔር ፊት የሚጸድቅበት
በዚህ መንገድ ብቻ ነው።

ወዳጆች ሆይ ከክርስቶስ በቀር ሁላችንም በእግዚአብሔር ፊት ፅድቅ የጠፋብን ነን። በኪሳራ ሒሳባችን ውስጥ ለማስቀመጥ ውጫዊ፣ ወሰን የለሽ እና

ፍጹም ጽድቅ እንፈልጋለን። ክርስቶስ ይህን ያደረገው በሞቱና በትንሳኤው ነውና እግዚአብሔር ይመስገን። ኢየሱስ ማለቂያ የሌለውን ጽድቁን
በእኛ መለያዎች ውስጥ አስገብቷል! እና ተጨማሪ አለ. ኢየሱስ ይህንን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ፣ እና በእርሱ ለሚያምኑት ሁሉ፣ አሁን እና
በሚመጣው ጊዜ አድርጓል። የክርስቶስ ጽድቅ አሁን እየናረ እንደመጣው ዶላር አይደለም። ከኢየሱስ ዘንድ ዋጋን የማይቀንስ ወይም የማያልቅ
ጽድቅን እናገኛለን። የአማኝ በአብ ፊት ያለው አቋም ዘላለማዊ አስተማማኝ ነው። እግዚአብሔር አብ ሲያየን የክርስቶስን ጽድቅ በእኛ ምክንያት
ሲቆጠር አይቷል። ይህ ማንም ሊሰራው የማይችለው ተአምር ነው። እንደ አንተ እና እንደ እኔ ያሉ ኃጢአተኞችን ስላጸደቀ እግዚአብሔርን
አመስግኑት።

እስካሁን በኢየሱስ የማታምኑ ከሆነ፣ አንዳንድ መጥፎ ዜናዎችን ልነግርህ እፈልጋለሁ። መልካም ሥራህ ወይም ከንቱ የብልግና ኑሮህ
አያጸድቅህም፤ ምክንያቱም የሞተ ሥራና የረከሰ ጨርቅ ነው። ግን መልካም ዜና አለ! ክርስቶስ ዛሬ ሊያድናችሁ ፈቃደኛ እና ዝግጁ ነው። ህሊናቹ
እንዲዘገያቹ አትፍቀዱ። እለምናቿለሁ። በእግዚአብሔር ፊት ስላላቹ ትክክለኛ አቋም በኢየሱስ ክርስቶስ ታመኑ። በጣም የምትፈልጉትን ጽድቅ
የሚያቀርብ እርሱ ብቻ ነው። ስትቀበሉት ብቻ በትንሳኤው ለክርስቶስ ስትኖሩ በእውነት መኖር ትጀምራላችሁ።

በክርስቶስ ኢየሱስ ለምታምኑት አሁንም አንድ ነገር እላለሁ። የክርስትና ሕይወት ስልእምነታቹ ጥንካሬነት እንዳልሆነ አስታውሱ። ይልቁን በማን
ላይ እምነት እንዳላቹ ነው። እምነት አንዳንድ ጊዜ ደካማ ቢመስልም፣ አዳኛችሁ ክርስቶስ ጠንካራ እና ደግ ነው። ወደ እምነት እንዴት
እንደመጣቹ አስታውሱ። ሙታን ነበራቹ ነገር ግን እርሱ ከሙታን አስነስቷቹ አዲስ ሕይወት ሰጣቹ። እሱ ብቻ የእምነትን ስጦታ ሰጣቹ፣ ስለዚህ
እሱ ብቻ እስከመጨረሻው ሊደግፈው ይችላል። በራስዎ ጥንካሬ ላይ ለመተማመን አይሞክሩ. ይልቁንም ምሳሌ 3፡5-6 እንደሚለው፡“5 በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ታመን፥ በራስህም ማስተዋል አትደገፍ።
6 በመንገድህ ሁሉ እርሱን እወቅ፥ እርሱም ጎዳናህን ያቀናልሃል።
ኢየሱስ ክርስቶስ መልካም እረኛ ነው። አያጸድቀንም ከዚያም በራሳችን ብቻ ወደ መንፈሳዊ ጉዟችን አይተወንም።

ወዳጆች፡ እምነታችሁ ሲደክም ክርስቶስ ለእናንተ እንደሞተ አስታውሱ። ያልቻልነውን ለማድረግ ሞቷል። በህይወጥ ውስጥ የሚያጋጥሟቹ
ፈተናዎች ቢኖሩም በእርሱ ላይ መጣበቃቹን ቀጥሉ። ታማኝ ነው። እሱ ስለሚወዳቹ በፍጹም አይተዋቹም። የእርሱ ናችሁ ለዘላለም አይተዋቹም
አይጥላችሁም።

እንጸልይ።
ጌታ ኢየሱስ ሆይ እምነታችን ብዙ ጊዜ ደካማ ነው። ነገር ግን እኛን ወደ ራስህ ለመመለስ ጠንካራ እና ደግ ነህ። በእምነት የምታጸድቀን አንተ
እንደሆንክ እና የምታድናቸው ለዘላለም የአንተ እንደሆኑ አስታውስን። ይህን መልእክት ለመጀመሪያ ጊዜ የሰሙ በአንተ እንዲያምኑ እርዳቸው።
አንተን የምናውቅ እነዚያ ጌታ ሆይ እምነታችንን አጽናን። አሁንም እና ለዘላለም ወደ አብ ፊት ሲያመጣልን መንፈሳችሁ እናንተን ማክበሩን
እንዲቀጥል እንጸልያለን። እረፍታችንን እና ሰላማችንን እንድናገኝ በደግነት ይርዳን። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ታምነን ይህንን
እንጸልያለን። አሜን
One Voice Fellowship

