
መጽደቅ እና መቀደስ
ስብከት ኦገስት 7 2022

ፓስተር ክሪስ ሲክስ

ኤፌሶን 2፡1-10

በዚህ አመት የአዲስ ከተማ ካቴኪዝምን እያጠናን ነው, ምክንያቱም እንደ ክርስቲያኖች የምናምንበት ትልቅ ማጠቃለያ ነው. አሁን ጥያቄ 32

አነባለሁ እና መልሱን አብረን እናንብብ። 

ጥያቄ 32፡ መጽደቅ እና መቀደስ ማለት ምን ማለት ነው?

መጽደቅ ማለት በክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ ለእኛ የተደረሰው በእግዚአብሔር ፊት የታወጀ ጽድቃችን ማለት
ነው።

መቀደስ ማለት በእኛ ውስጥ በሚሠራው የመንፈስ ሥራ የተረጋገጠ፣ የሚያድግ ጽድቅ ማለት ነው።

መጽደቅ እና መቀደስ ሁለት ለመረዳት በጣም አስፈላጊ ትልልቅ ቃላት ናቸው ። የእግዚአብሔር ኃይል የሰውን ልጅ በመንፈሳዊ እንዴት

እንደሚያስነሳ እና ከዚያም በአዲስ መንገድ እንድንሄድ እንደሚረዳን ይገልጻሉ። አለም በስቃይ እና በስብራት የተሞላች ናት። ዓለም ዛሬ ተስፋ

ይፈልጋል። በግብፅ እና በፓኪስታን ክርስቲያን መሆን አደገኛ ነው። በቻይና ኡዩጉር መሆን አደገኛ ነው። የዩክሬን ጦርነት ገና አላበቃም። በኤል

ሳልቫዶር፣ እና በኢትዮጵያ እና በኮንጎ ብጥብጥ አለ። 

እነዚህ ነገሮች አዲስ አይደሉም። ከ2000 ዓመታት በፊት ዓለም በበሽታ፣ በጦርነት እና በስደት የተሞላች ነበረች። ዛሬ ሰዎች አቅመ ቢስ እንደሆኑ

ይሰማን ነበር፣ ልክ እንደ ብዙዎቻችን ዛሬ። የታመሙትን መፈወስ፣ ጦርነቶችን ማስቆም እና ለእኛ በጣም ትልቅ ለሆኑ ችግሮች መፍትሄ ሊሰጠን

የሚችለው የትንሳኤ ኃይል ብቻ ነው። በዚህ የቅዱሳት መጻሕፍት ክፍል ውስጥ ስለምንመለከተው ዝርዝር መግለጫ ይኸውና. 

ነጥብ 1- ቁጥር 1-3፡ ኃጢአተኞች ነን፣ እናም የመንፈሳዊ ሞት ችግራችን ነው። 

ነጥብ 2--ቁጥር 4-9፡ በክርስቶስ በመንፈስ የተነሣነው በጸጋ ብቻ (በጽድቅ) ነው። 



ነጥብ 3፡- ቁጥር 10፡ አዲስ ሕይወት ስላለን (መቀደስ) በተለየ መንገድ እንኖራለን። 

ኤፌሶን 2፡1-10ን በእንግሊዝኛ አንብቤ እጸልያለሁ። ታብሌት የመትጠቀሙ ከሆነ ወይም በስክሪኑ ላይ ካሉት አራት ቋንቋዎች አንዱን የምትናገሩ

ከሆነ አምላክ በባረካቹ ውብ ቋንቋ ማንበብ ትችላላቹ። 

ኤፌሶን 2፡1-10 

1 ስለ አለመታዘዝህና ስለ ኃጢአታችሁ ብዛት ቀድሞ ሞታችኋል። 

2 እናንተ በማይታየው ዓለም የኃያላን አዛዥ የሆነውን ለዲያብሎስ እየታዘዛችሁ እንደ ሌላው ዓለም በኃጢአት ትኖሩ ነበር።  

አምላክን ለመታዘዝ በማይፈልጉ ሰዎች ልብ ውስጥ የሚሰራ መንፈስ ነው።  

3 ሁላችንም የኃጢአተኛ ተፈጥሮአችንን ጥልቅ ስሜትና ዝንባሌ በመከተል በዚያ መንገድ እንኖር ነበር።  

በተፈጥሯችን ልክ እንደሌላው ሰው ለእግዚአብሔር ቁጣ ተገዝተናል።  

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

5 በኃጢአታችን ሙታን ብንሆን ክርስቶስን ከሙታን ባስነሣው ጊዜ ሕይወትን ሰጥቶናል።  

(የዳናችሁት በእግዚአብሔር ቸርነት ብቻ ነው!)  

6 ከክርስቶስ ጋር ከሙታን አስነስቶናልና ከእርሱም ጋር በሰማያዊ ስፍራ አስቀምጦናል ምክንያቱም ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ ሆነናል። 

7 ስለዚህ እግዚአብሔር ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ለተባበርን ለእኛ ባደረገልን ሁሉ እንደታየው ለእኛ ያለውን አስደናቂ የጸጋውና የቸርነቱ ባለጠግነት

ምሳሌ በመሆን ወደፊት በሁሉም ዘመናት ሊጠቁመን ይችላል።

8 ባመናችሁ ጊዜ እግዚአብሔር በጸጋው አዳናችሁ።  

እና ለዚህ ክሬዲት መውሰድ አይችሉም; የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። 

9 መዳን ላደረግነው መልካም ነገር ሽልማት አይደለም፤ ስለዚህ ማናችንም ብንሆን በዚህ አንመካም። 

10 እኛ የእግዚአብሔር ድንቅ ሥራ ነንና።  

በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፈጠረን ስለዚህም እርሱ አስቀድሞ ያቀደልንን መልካም ነገሮች እናደርግ ዘንድ። 

ኢሳያስ 40:8ን አብረን እናነባለን፡-

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

አብረን እንጸልይ። 

በሰማያት የምትኖር አባት ሆይ፣ የሕይወትና የእውነት ምንጭ አንተ ነህና ወደ አንተ እንመጣለን። ኢየሱስ ሆይ ምሕረትን እና ፍቅርን ስለተሞላህ

እናመልካለን። መንፈስ ቅዱስ እባክህ በእግዚአብሔር ቃል እንድንለወጥ ልባችንን እና አእምሮአችንን ክፈት። ኣሜን። 



ነጥብ 1-ቁጥር 1-3፡ እኛ ኃጢአተኞች ነን፣ እናም የመንፈሳዊ ሞት ችግራችን ነው። 

ስለ ቁጥር 1-3 ምን ያስባሉ? ጳውሎስ ወንጌላዊው ክርስትናን ማራኪ ለማድረግ እየሞከረ ከሆነ፣ ይህ ለመናገር ጥሩ መንገድ ይመስልዎታል?

ጳውሎስ ሁላችንም ሙታን ኃጢአተኞች እና የቁጣ ልጆች ነን ብሏል። እንደዚህ አይነት መልእክት በፌስቡክ ላይ ብዙ ትኩረትን አያገኝም።

ጳውሎስ በቁጥር 1 እና 2 ”ሙታን ነበራችሁ” እና ”በኃጢአት ትኖሩ ነበር” ይላል። ጳውሎስ ሌሎች ሰዎች ኃጢአተኞች ናቸው ጳውሎስ ግን

ኃጢአተኛ አይደለም እያለ ነውን? ቁጥር 3 ላይ፣ ጳውሎስ ራሱን ያጠቃልላል። ጳውሎስ “3 ሁላችንም እንደዚያ እንኖር ነበር” በማለት ጽፏል። 

ጳውሎስ ሞተናል ብሎ ሲጽፍ ምን ማለቱ ነው? ”በኃጢአት እንኖር ነበር” እና ”የምኞት ምኞትን የምንከተል” ከሆነ እንዴት ሙታን እንሆናለን?

ጳውሎስ ስለ መንፈሳዊ ሞት እየተናገረ ያለው እዚህ ጋር ነው። ሁላችንም አንድ ቀን በአካል ልንሞት ነው። ነገር ግን ሥጋዊ ሞት በመንፈስ የሞቱ

ልቦች ውጤት ነው። 

እግዚአብሔር ለአዳምና ለሔዋን በዘፍጥረት 2፡16-17፡- 

16 “በአትክልቱ ስፍራ ያለውን ዛፍ ሁሉ ፍሬ በነፃ ብላ። 

17 መልካምንና ክፉን ከሚያስታውቀው ዛፍ በቀር።  

ፍሬዋን ከበላህ በእርግጥ ትሞታለህ።  

አዳምና ሔዋን ከእግዚአብሔር ለመራቅ በመረጡ ጊዜ በዚያው ቀን በመንፈስ ሞቱ። ነፍሳቸው ከእግዚአብሔር ተለይታለች፣ ያ መንፈሳዊ ሞት

ነው። ከፈጣሪያችን ጋር የተበላሸ ግንኙነት ነው። ለዚህ ነው አዳም ኃጢአትን ከሠራ በኋላ በገነት የተደበቀው። አዳምና ሔዋን በመንፈስ ቅዱስ

ደነዘዙ። በመንፈሳዊ መስማት የተሳናቸው እና ዓይነ ስውራን ነበሩ። ልባቸው እራስ ወዳድ እና በራስ ወዳድ ሆነ። 

መንፈሳዊ ሞት ነፍሳቸውን ከእግዚአብሔር መለየት ነው። ያ መንፈሳዊ ሞት ለሥጋዊ ሞት ዳርጓቸዋል። የመጀመሪያው ኃጢአት፣ ሥጋዊ ሥቃይና

ሞት ከአዳምና ከሔዋን የወረስናቸው ነገሮች ናቸው። በሰውነታችን ውስጥ ያለው ህመም የጀመረው በልባችን ውስጥ ካለ ሕመም ነው። 

ጳውሎስ እነዚህን በመናገራቸው አንዳንድ ሰዎችን ቅር ያሰኛቸው ይመስልሃል? ብዙ ሰዎች እነዚህን ነገሮች መስማት አይፈልጉም። መታመም እና

ማየት የተሳነው እና ሞተናል ብለን ማመን አንፈልግም። ነገር ግን ለዚህ ሁሉ ስቃይና ሞት እንዲሁም ትግልና ጭቆና በዓለም ላይ ምክንያት መኖር

አለበት። ምክንያቱ እኛ ነን። የሰው ልጅ እነዚህን ነገሮች እያደረገ ነው። ለምን? ለምንድን ነው ሰዎች እንደዚህ ባሉ አስከፊ መንገዶች እርስ በርስ

የሚጎዱት? 

በልጅነት ጊዜ ”መሪውን ይከተሉ” መጫወትን ያስታውሳሉ? ሁላችሁም ከመሪው በኋላ በሰልፍ ይሮጣሉ፣ እና ሁሉም ሰው መዝለል፣ ወይም

መጠቃት፣ ወይም መዝለል ወይም መጎተት አለበት። ሁሉም ሰው መሪው የሚያደርገውን ተመሳሳይ ነገር ያደርጋል. ሁላችንም አንድን ሰው

እንከተላለን. እኔ ገለልተኛ ነኝ ብዬ ማሰብ እወዳለሁ፣ ግን ሁላችንም አንድን ሰው ወይም የሆነ ነገር እንከተላለን። 

የአዋቂዎችም እንደዚው መሪውን ይከተሉ ጨዋታን ይጫወታሉ። እንደገና ቁጥር 2 እና 3 ተመልከት፡- 



2 እናንተም፥ በማይታይም ዓለም የሥልጣናት አዛዥ ለሆነው ለዲያብሎስ እየታዘዛችሁ፥ እንደ ሌላ ዓለም በኃጢአት ትኖሩ ነበር።  

አምላክን ለመታዘዝ በማይፈልጉ ሰዎች ልብ ውስጥ የሚሰራ መንፈስ ነው።  

3 ሁላችንም የኃጢአተኛ ተፈጥሮአችንን ጥልቅ ስሜትና ዝንባሌ በመከተል በዚያ መንገድ እንኖር ነበር።  

በተፈጥሯችን እንደማንኛውም ሰው ለእግዚአብሔር ቁጣ ተገዝተናል።  

ሐዋርያው ጳውሎስ ማናችንም ብንሆን ራሳችንን እንደማንችል እንድንገነዘብ ሊረዳን እየሞከረ ነው። የአለምን አዝማሚያዎች እና ልምዶች

እንከተላለን. ዲያብሎስ በአእምሯችን እና በባህሪያችን ላይ ተጽዕኖ እንዲያሳድር እንፈቅዳለን። የኃጢአተኛ ተፈጥሮአችን ጥልቅ ፍላጎት

እንከተላለን። ይህ ለመስማት ከባድ እንደሆነ አውቃለሁ። እውነት ከሆንን ግን እራሳችንን የመቆጣጠር ችግር እንዳለብን እናውቃለን። ማድረግ

የማልፈልገውን ነገር አደርጋለሁ። መናገር እንደሌለብኝ የማውቀውን እናገራለሁ ። በእናተስ ህይወት ውስጥ ይህ እውነት ነው፧ ለመላቀቅ

የሚከብድ ልማድ አላቹ፧ 

የተሳሳተ መሪ ስንከተል መለወጥ አንችልም። ኢየሱስ ለአዲስ ህይወት እና ለአዲስ አቅጣጫ እድል እየሰጠ ነው። መሪያችን እና ጌታ እንዲሆንልን

ፍቃደኛ ከሆንን።

ነጥብ 2--ቁጥር 4-9፡ በክርስቶስ በመንፈስ የተነሣነው በጸጋ ብቻ (በጽድቅ) ነው። 

አሁን መልካሙን ዜና እንመልከት። ምክንያቱም እግዚአብሔር የእርሱን እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው የሚያውቅን ሁሉ ያድናል። ቁጥር 4

”እግዚአብሔር ግን በምሕረቱ እጅግ ባለ ጠጋ ነው፥ እጅግም ወደደን” ይላል። 

ቁጥር 4 በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከሚገኙት እጅግ ውድ በሆኑት ሁለት ቃላት ይጀምራል ”እግዚአብሔር ግን”። ዮሴፍ ወንድሞቹ በግብፅ ለባርነት

ሸጡት። ከብዙ ዓመታት በኋላ ዮሴፍ ወንድሞቹን እንዲህ ብሏቸዋል። ”በእኔ ላይ ክፉ አስበህ ነበር, ነገር ግን እግዚአብሔር ለበጎ ነው.” ( ዘፍጥረት

50:20 ) መዝሙረ ዳዊት 73፡26 “ሥጋዬና ልቤ ደከሙ፤ እግዚአብሔር ግን የልቤ ብርታት ነው” ይላል። 

ረዳት የሌላቸውን ሰዎች እግዚአብሔር ያድናል. ጳውሎስ በቁጥር 1-3 ላይ እንድናይ እየረዳን ያለው ይህንኑ ነው። ጳውሎስ አምላክ ጣልቃ ሲገባ

ምን ያህል አቅመ ቢስ እንደሆንን ገልጿል። 

ከቅዱሳት መጻሕፍት አንድ ተጨማሪ ምሳሌ ጳውሎስ በአንጾኪያ ከተማ ስለ ክርስቶስ ሲሰብክ ነው። በሐዋርያት ሥራ 13፡29-30 ጳውሎስ እንዲህ

ሲል ጽፏል። ”ኢየሱስን ከመስቀል አውርደው በመቃብር አኖሩት እግዚአብሔር ግን ከሙታን አስነሣው” 

ፍጹም የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ተሰቅሎ ሞተ። እግዚአብሔር ግን ከሙታን አስነሣው። እኛንም ስለሚወደን እግዚአብሔር እኛን

ደግሞ ከሙታን ያስነሣናል። ለምን እንዲህ ያደርጋል? እንደገና ቁጥር 4 እና 5 ተመልከት። 

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

5 በኃጢአታችን ሙታን ብንሆን ክርስቶስን ከሙታን ባስነሣው ጊዜ ሕይወትን ሰጥቶናልና። 



”ቤተ ክርስቲያን ስለ ሄድክ” ይላል? ወይስ ”ጥሩ ለመሆን ብዙ ስለሞከርክ”? እግዚአብሔር ለምን በክርስቶስ ሕያዋን አደረገን? ቁጥር 4

በእግዚአብሔር ፍቅር ምክንያት ነው ይላል። ቁጥር 5 ”የዳናችሁት በእግዚአብሔር ጸጋ ብቻ ነው!” 

ከዚያም ጳውሎስ ይህንን በቁጥር 8 እና 9 በአራት የተለያዩ መንገዶች ይደግማል፡- 

1. ባመንህ ጊዜ እግዚአብሔር በጸጋው አዳነህ። 

2. እና ለዚህ ምስጋና መውሰድ አይችሉም። 

3. የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። 

4. መዳን ላደረግነው መልካም ነገር ሽልማት አይደለም። 

እነዚህን ቃላት ካነበባቹ እና ከተረዳችሁት፣ ነጥቡ በጣም ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን ያድናል - ይህ ወንጌል በሦስት

ቃላት ነው። መጽደቅ እግዚአብሔር የሚሠራልን ነገር ነው። ለራሳችን ማድረግ አንችልም። እግዚአብሔር የዓለማት ዳኛ ነው። አንድ ሰው ጥፋተኛ

ወይም ንፁህ እንደሆነ ማስታወቅ የሚችለው ዳኛው ብቻ ነው። 

ይህ የጽድቅ የምሥራች ነው። እግዚአብሔር አብ ሲመለከትህ ኃጢአትህን ከእንግዲህ አያይም። አብ የልጁን የጽድቅ ሥራ ለብሶ ወደ አንተ

ይመለከታል። ኣብ ርእሲኡ ንጹሃት ሰብኣይ ርእዩ እዩ። መጽደቅ ማለት ይሄ ነው። ስለ መቀደስ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ እንነጋገራለን፣ ነገር ግን

ስለ መጽደቅ በጣም አስገራሚ የምስራች አለ። 

ስለ ትንሣኤ እናውራ። ኢየሱስ ሞቶ ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር ከሙታን አስነስቶ ከፍ ከፍ አደረገው። እኛ ደግሞ ሙታን ነበርን እግዚአብሔር

ግን ከክርስቶስ ጋር አስነሳን ከእርሱም ጋር ከፍ ከፍ አደረግን። ቁጥር 4፣ 5 እና 6 እየነገሩን ያለው ይህንኑ ነው። በኃጢአት በመንፈስ ሞቼ ስለነበር፣

ኢየሱስ ሲከተለው ለማየት እግዚአብሔር ልቤን ማስነሳት ነበረበት። 

ከቁጥር 4-6 ላይ ”እኛ” ከሚለው ቃል ጋር የተጣመሩ አራት ግሦች አሉ። 

ቁጥር 4፡ “እግዚአብሔር ወዶናል። 

ቁጥር 5፡ ”ሕይወትን ሰጠን።” 

ቁጥር 6፡- “አስነሣን፤ አስቀመጠንም። 

በክርስቶስ ታምናላችሁ ነፍሳቹ ከሞት ተነስታ ወደ ሰማይ አርጋ ከክርስቶስ ጎን በገነት ተቀምጣለች። እግዚአብሔር በእርሱ ዘንድ መቀመጫ አለን

እያለ ነው በሰማይ። ይህ በጣም የሚያስደንቅ ነው, ምክንያቱም ጸጋ ሁል ጊዜ አስደናቂ ነው. 

ከድርጅቱ 10,000 ዶላር በመሰረቅህ ከስራህ እንደተባረርክ አድርገህ አስብ። ነገር ግን ከተባረሩ በኋላ የኩባንያው ፕሬዝደንት ይደውልልዎታል

እና፡- ” ላደረከው ነገር ይቅርታ እጠይቅሃለሁ፣ ወደ እኛ እንድትሰራልን እፈልጋለሁ። እና ፕሮሞሽን እሰጣችኋለሁ፣ አሁን ምክትል ፕሬዝዳንት

ነዎት። በተጨማሪም 20 መኝታ ቤቶች ያሉት በጣም ትልቅ ቤት አለኝ። ኑና በቤቴ ኑሩ። ደግሞም አንድ ተጨማሪ ነገር አለ፣ አሁን ልጆቼ

ትሆናላችሁ። ስማቹን በፈቃዴ ላይ አድርጌአለሁ፣ ስለዚህ ያለኝ ሁሉ የእናንተ ይሆናል። 



ያ የማይታመን ይመስላል, አይደል? የማይገባውን፣ አታላይ ሰው ወስዶ ከድርጅቱ ስለሰረቀ ይቅር የሚለው ማነው? ማን ነው ሌባውን ወደ ከፍተኛ

ቦታ የሚያስተዋውቅ እና ልጅ እና ወራሽ የሚያደርገው? ማን እንዲህ ያደርጋል? እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል። እግዚአብሔር ያደረጋችሁ

ወዳጆቼ። መንፈሳዊ ሞት ነፍስህን ከእግዚአብሔር መለየት ነው። ነገር ግን ሲያስነሳህ እና ከክርስቶስ ጋር ባስቀመጠ ጊዜ፣ አንተ ለዘላለም

የእግዚአብሔር ቤተሰብ አባል ነህ። እናንተ የእርሱ ወንዶችና ሴቶች ልጆቹ ናችሁ - መኳንንት እና ልዕልቶች። 

ከክርስቶስ ጋር ትንሳኤ መሆን ማለት ከአሁን በኋላ በራስህ ፍላጎት መሪውን መከተል መጫወት አያስፈልግህም ማለት ነው። አለምን ወይም

ሰይጣንን መከተል አያስፈልግም። ከክርስቶስ ጋር መቀመጡ አሁን በሕይወቴ ላይ ይገዛል ማለት ነው። አሁንም ነፃ ምርጫ አለህ፣ ግን አሁን

በእውነት ነፃ ነው። እሱን የመከተል ነፃነት አላችሁ። 

ይህ ነው መቀደስ ማለት ነው። እግዚአብሔር አብ ንጹሐን መሆናችሁን ይናገራል። እና አሁን በተለየ ሁኔታ ለመኖር እድሉ እና ሃላፊነት አለዎት. 

ነጥብ 3፡- ቁጥር 10፡ አዲስ ሕይወት ስላለን (መቀደስ) በተለየ መንገድ እንኖራለን። 

በዚህ ምንባብ ውስጥ ያሉት አብዛኛዎቹ ግሦች ጊዜ ያለፈባቸው ናቸው። እግዚአብሔር እንዳዳነን፣ እግዚአብሔር ሕያው እንዳደረገን እናያለን።

እግዚአብሔር አስነስቶ በሰማያዊ ስፍራ አስቀመጠን። መዳንህ፣ መንፈሳዊ መወለድህና ትንሳኤህ ተፈጽሟል። ያለፈ ጊዜ. ከሞት መነሳት ምን

ይመስላል? አልዓዛርን እንዲህ ብሎ የጠየቀ ሰው አለ ብላቹ ታስባላችሁ? ኢየሱስ ከሙታን ካስነሣው በኋላ አልዓዛር የቀረውን ሕይወቱን በተለየ

መንገድ የኖረ ይመስላችኋል? 

የማህበራዊ ዋስትና አስተዳደር በአሜሪካ ውስጥ የልደት እና ሞትን ይመዘግባል። በየአመቱ ስህተት ይሰራሉ. ከቨርጂኒያ ላውራ ብሩክስ ላይ

የደረሰው ይህ ነው። በተሳሳተ የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር ምክንያት ላውራ ብሩክስ እንደሞተች ታውጇል እና የማህበራዊ ዋስትና ፍተሻዋን መቀበል

አቆመች። እሷ ስለሞተች አካውንቷ ተዘግቷል አሉ። 

ሶሻል ሴኩሪቲ የላውራ ብሩክስን ሂሳቦች በህይወት መኖሯን ካረጋገጡ እንደገና እንደሚከፍቱ ተናግሯል። በ ህ ይ ወ ት አ ለ ህ? በመንፈሳዊ ሕያው

ነህ? እንዴትስ ታረጋግጣለህ? ቁጥር 10ን ተመልከት። 

10 እኛ የእግዚአብሔር ድንቅ ሥራ ነንና።  

ከጥንት ጀምሮ ያሰበውን መልካም ነገር እናደርግ ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፈጠረን። 

እግዚአብሔር የሞተውን ነፍሳችንን ወስዶ የጥበብ ሥራ እንድንሠራ አደረገን። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል አዲስ እና ትኩስ እና የተዋበን ሆነናል። 2ኛ

ቆሮንቶስ 5፡17 እንዲህ ይላል። ”ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው፤ አሮጌው ነገር አልፎአል፤ እነሆ፥ አዲስ ሆኖአል።” 

ዳግመኛ የተወለዳቹ ከሆናቹ በአኗኗራቹ ማንም ሊያየው ይችላል፧ በእናንተ ውስጥ ሌሎች ሰዎች ሊያዩዋቸው የሚችሉ የሚታዩ የህይወት ምልክቶች

አሉ፧ በመንፈሳዊ የተነሡ ሰዎች ደግ፣ ርኅሩኅ፣ ይቅር ባይ መሆን አለባቸው። ዳግም የተወለዱ ሰዎች አይሰክሩም። በፍቅር እና በጾታዊ ንፅህና



ይራመዳሉ. እርስ በርሳቸው ተገዝተው አንዱ ለአንዱ ያገለግላሉ። 

መቀደስ በመንፈሳዊ ሕያው መሆንህን የምታረጋግጥበት መንገድ ነው። መቀደስ እርስዎ እንዴት እንደሚድኑ አይደለም። በዳነ ሰው ሕይወት ውስጥ

የሚበቅለው ፍሬ ነው። 

እግዚአብሔር መጀመሪያ ያድነናል ከዚያም እንከተለዋለን። በቅዱሳት መጻህፍት ውስጥ እግዚአብሔር ምንጊዜም በመጀመሪያ ያደረገልንን

ይነግረናል፣ በምላሹ ምን ማድረግ እንዳለብን ከመንገሩ በፊት። እግዚአብሔር እንዲያደርጉት የሚጠብቃቸው ነገሮች ሁሉ መጀመሪያ ካደረገልዎት

ነገር ይፈስሳሉ። 

በቁጥር 10 ላይ ስለምንሰራው መልካም ስራ አንድ ነገር አስተውለሃል? ”ከረጅም ጊዜ በፊት ያቀደልንን መልካም ነገር ማድረግ እንችላለን.”

የምታደርጋቸው መልካም ነገሮች እንኳን የእቅዱ አካል ናቸው። ለዚህ ነው ”ማናችንም ልንመካበት አንችልም.” በዚህ ዓለም የምናደርጋቸው

መልካም ነገሮች ከየት እንደመጣን በማስታወስ በትሕትና መንፈስ መከናወን አለባቸው። ኢየሱስን የሰቀለው የእኛ ኃጢአት ነው። ይህ ጥሩ

የወንጌል ማጠቃለያ ነው፡ ጥፋተኝነት፣ ጸጋ፣ ምስጋና። 

ጥፋተኛ፡ ለምንድነው አለም በሞት እና በጥላቻ እና በስደት የተሞላው? በእነዚያ መጥፎ ሰዎች ምክንያት አይደለም. አይ፣ እዚህ ውስጥ እንደኛ ባሉ

መጥፎ ሰዎች ምክንያት። ኢየሱስ ለኃጢአቴ፣ ለኃጢአታችሁ፣ ለዓለሙ ሁሉ ኃጢአት ሞተ። 

ጸጋ፡ ”እግዚአብሔር ግን!” እግዚአብሔር በጸጋ ብቻ አዳነን። እግዚአብሔር ጠራን፣ እግዚአብሔር አስነሳን። እግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር በሰማይ

አስቀመጠን። እኛ የእርሱ ድንቅ ስራ ነን። 

ምስጋና፡ አሁን ”እግዚአብሔር ከረጅም ጊዜ በፊት ያቀደልንን መልካም ነገሮች ማድረግ እንችላለን።” መልካሙን ዜና ለዓለም እንነግራለን።

መጽደቅ የእኛን ቅድስና የሚቻል ያደርገዋል። ነፃ ነን ክርስቶስን ተከትለን ለእርሱ መኖር። እኛ በእርግጥ ክርስቶስን እንመስላለን፣ የምንከተለው

መሪ እርሱ በሄደ ቁጥር ነው። 

ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ስለ አልዓዛር የተናገረውን ታስታውሳላችሁ? ኢየሱስ “ከከፈቱት በኋላ ልቀቁት” አለ። በኢየሱስ ክርስቶስ

የተወደዳችሁ፣ ተፈታችሁ! ኢየሱስ ስለ ሁላችሁም እንዲህ ብሏል፡፡ “ከፍታቹ ፍቱአቸው። ክርስቶስ ከኃጢአትና ከሞት ፈትቶ ሕያው

አደረጋችሁ። እሱ ”እንዲሄድ ፈቅዶላችኋል” እና በአዲስ መንገድ እንድትሄዱ እና መልካም ስራዎችን እንድትሰሩ እና በአዲስ ህይወት

እንድትደሰቱ አድርጓል. 

የመቀደስ ጉዟችን የሚታይ የወንጌል ማስረጃ ነው። እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን እንደሚያስነሳ እና ከውስጥ ወደ ውጭ እንደሚያደርጋቸው

ለዓለም የጸጋ ዋንጫዎች ልንሆን እንችላለን። 

ጽድቃችሁን ባመናቹት እና በተረዳቹትመጠን በቅድስና ትመላለሳላችሁ። በዚህ ቤተ ክርስቲያን በየሳምንቱ የወንጌልን የምስራች የምትሰሙት

ለዚህ ነው። ምክንያቱም እንረሳዋለን። አምላክ በጣም ስለሚወደን እንደ እኛ ያሉ ዓመፀኞችን እንደሚያድን ማመን ይከብደናል። ግን እውነት

ነው፣ እና አዲስ የፍቅር እና የመታዘዝ ህይወት እንድንኖር የሚያበረታታን ማገዶ ነው። መጽደቅ የቅድስና መሠረት ነው። እባክዎን ኢየሱስ



ባደረገላቹ ነገር እመኑ፣ ለእርሱ እንድትኖሩ። እባክዎን ስለዚህ ጉዳይ ከእኔ ጋር ይጸልዩ? 

ኢየሱስ ራሳችንን ማዳን አልቻልንም። መዳን እንኳን አንፈልግም ነበር፣ ምክንያቱም ገለልተኛ መሆንን ስለምንወድ። ግን ውሸት ነበር። በራሳችን

ፍላጎት እና በአለም ተጽእኖ በቀላሉ ባሪያዎች ነን። አዲስ ህይወት እና አዲስ አቅጣጫ ስለሰጠኸን እናመሰግናለን፦ ነፍሳችንን ከመንፈሳዊ ሞት

ስለመለስክልን እናመሰግናለን። አሁን ለአንተ እንድንኖር እርዳን። መንፈስ ቅዱስ፣ እባክህ በዚህ ሳምንት የተሻሉ ምርጫዎችን እንድናደርግ

እርዳን። ለእግዚአብሔር አብ ክብር በሚያመጣ መንገድ እንድንኖር እርዳን። ይህንንም በወልድ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ኣሜን።

One Voice Fellowship


