‘’ ነፍስ አጥፍተህም ሆነ በላሊ የተሇያየ ምክንያት በየጫካው በሽፍትነት የምትኖር የአገሬ ሕዝብ ሆይ
ከዛሬ ጀምሮ ምህረት ስሇተዯረገሌህ ከዯመኛህ ጋር እየታረቅህ ከሕብረተሰቡ ጋር ተቀሊቅሇህ በሰሊም
ኑር‛ የሚሌ የምህረት አዋጅ ባገራችን በተሇያየ ጊዜ በተሇይም መንግስት ሲሇወጥ ይታወጃሌ ። ይህ
የምህረት አዋጅ በአገሪቷ ሊይ ሁለን ማዴረግ የሚችሌ አቅም ባሇው አካሌ ቢታወጅም ተገባራዊ
ሇመሆን ግን የራስን ጥረት ይጠይቃሌ ፣ ዯም ከተቃቡት ጋር መታረቅን።
ሁለን የሚችሌ የእግዚአብሔር ምህረት ግን ሇየት ይሊሌ ፣ ተዯብቀን ሊንዯበቅ ስንሸሸግ ያሇንበት
ሳያውቅ ቀርቶ ሳየሆን እራሳችን ሇራሳችን ጠፍተን እንዲንቀር ሉያነቃን ወዳት ነህ ይሊሌ፣ የማያዛሌቅን
መፍትሄ ቅጠሌን አውሌቆ ዯም በማፍሰስ ቁርበት ያሇብስና ተስፋ ሰጥቶ ቀን ይቀጥራሌ ፣ ተበዲዩ
እርሱ ሆኖ እያሇ የተገሊቢጦሽ ካሳ ክሶ ይቅር ሉሌ ፣ ዋጋ ከፍል ገንዘቡ ሉያዯርገን እና የማይገባንን
የተገባን እንዴንሆን ያሌተገባውን መንገዴ ይሄዲሌ ። አቤት ምህረቱ ! አቤት ፍቅሩ እንጂ ላሊ ምን
ይባሊሌ።
እግዚአብሔር አብ ሇእኛ ያሇውን ፍቅሩን ሌጁን ስሇ እኛ አሳሌፎ በመስጠት እና ስሇ እኛ ያሇውም
እርህራሄ በሌጁ ሊይ በመጨከን ገሇጠው ። ጌታ ኢየሱስም ሉያሌፍበት ያሇው መከራ ወዙ በምዴር
ሊይ እንዯ ዯም ነጠብጣብ እየተንጠባጠበ ‚አባት ሆይ ብትፈቅዴስ ይህቺ ጽዋ ከእኔ ትሇፍ ........‛
በማሇት እንዱፀሌይ ቢያዯርገውም ያባቱ ፈቃዴ ግን ስሇ እኛ ሃጥያት ዯሙን በማፍሰስ ዋጋ እንዱከፍሌ
ነበር እና ያንን ሇማዴረግ ጨከነ ።እራሱን ስሇ እኛ አሳሌፎ በመስጠት የማይገባውን ሞት በመሞት
በመስቀሌ ጣር ወሇዯን።
ይህን የሚገርም የፍቅር ስጦታ ተቀብሇዋሌ? በጌታ ኢየሱስ የመስቀለ ስራ እዲዎ በሙለ እንዯተሰረዘ
አምነው የህን ሰጦታ የግል አዴርገዋሌ ? ይህን እርምጃ ከወሰደ የምስራች ! በዮሐንሰ ወንጌሌ ም8 ቁ
36 ሊይ ‚እንግዱህ ሌጁ አርነት ቢያወጣችሁ በእውነት አርነት ትወጣሊችሁ‛ ይሊሌ ስሇዚህ በነፃነት
ይመሊሇሱ ።
እዲ ያሇበት ሰው በመሸማቀቅ ቀና ብል ካሇመሄደ የተነሳ ጎብጦ፣ ባዴርግ አታዴርግ ሕግ ተሸማቆ የኖረ
ማንነት ይህን የነፃነት ሕይወት ሇመኖር ሲጀምሩ ብቅ ጥሌቅ እያሇ ማስቸገሩ መቼም አይቀሬ ነው ።
ሇዛም ነው ጌታ ኢየሱስ በማቴዎሰ 11 ቁ28-29 ሊይ ‚እናንተ ዯካሞች ሸክማችሁ የከበዯ ሁለ፥ ወዯ እኔ
ኑ፥ እኔም አሳርፋችኋሇሁ‛ በማሇት የእረፍትን ሕይወት ቃሌ ከገባሌን በኋሊ እንዳት ዯግሞ መኖር
እንዲሇብን ሉያሳየን ‚ቀንበሬን በሊያችሁ ተሸከሙ ከእኔም ተማሩ፥ እኔ የዋህ በሌቤም ትሑት ነኝና፥
ሇነፍሳችሁም ዕረፍት ታገኛሊችሁ‛ ያሇን ፣ መቼም አርሶ የማያውቅ በሬ ጥሩ ከሚያርስ በሬ ጋር አዯሌ
የሚጠመዴ። አዯራረግን እንዱሇምዴ።
ታዱያ ምን እናዴርግ?
 በገሊቲያ 5፡ 1 ሊይ ‚በነጻነት ሌንኖር ክርስቶስ ነጻነት አወጣን፤ እንግዱህ ጸንታችሁ ቁሙ እንዯ
ገናም በባርነት ቀንበር አትያዙ‛ ይሊሌ ነፃ ያወጣን ጌታ በቂ ከበቂም በሊይ ነው ።ስሇዚህ ነፃ
ሇመውጣት የምንታገሌ ነፃ አውጪዎች ሳንሆን ነፃነታችንን በማወቅ እንመሊሇስ፣
5
በመፍጨርጨር ሳይሆን ሌጅነት የሚገኘው በመወሇዴ ነው እና የምናዯርገው ሇመሆን ሳይሆን
፥
ስሇሆን ይሁን‛
1
 በሐዋሪያት ስራ 26፡16 ‚ነገር ግን ተነሣና በእግርህ ቁም፤ ስሇዚህ እኔን ባየህበት ነገር ሇአንተም
በምታይበት ነገር አገሌጋይና ምስክር ትሆን ዘንዴ ሌሾምህ ታይቼሌሃሇሁና‛ ይሊሌ ጌታ
ከወዯቅንበት ሲያነሳን ፣ ከጠፋንበት ፈሌጎ ሲያገኘን ምስክሮቹ እንዴንሆን ነው። በረከቱ ከኛ
አሌፎ ሇላልች እነዱተርፍ ነው ። የጌታን ምህረት እና ቸርነት ስናወራ አንዯኛ በእምነታችን









እየጠነከርን እንሄዲሇን ሁሇተኛ ሇላልች የመዲኛ ምክንያት እንሆናሇን ዯግሞም መናገራችን
ይሇየናሌ ።
በ1ኛ ጴጥሮስ ም2 ቁ2-3 ሊይ ‚ጌታ ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ እንዯ ሆነ፥ ሇመዲን በእርሱ
እንዴታዴጉ አሁን እንዯ ተወሇደ ሕፃናት ተንኯሌ የላሇበትን የቃሌን ወተት ተመኙ‛ በማሇት
ሐዋሪያው ጴጥሮስ ቃለን ሊሇማንበብ የምናቀርበው ምክንያት እንዲይኖረን በማዴረግ
አጥሮብን ሰበባችንን ሁለ እንዱህ በማሇት አመክኖብናሌ፣ ቃለ ተንኮሌ የላሇበት ንጹህ
እንዯሆነ ፣ ህጻን ሆኖ መቅረት አሇመሻታችን እና ሇማዯጋችን ዯግሞ አስፈሊጊና አማራጭ ላሊ
የላሇ መሆኑ፣ የጌታን ቸርነት መሇማመዲችንንም ዯግሞ ምስክር ጠቅሶብናሌ ስሇዚህም በግሌ
ቃለን የምናጠናበት የጥሞና ጊዜ ሉኖረን ይገባሌ።
1ኛ ወዯ ተሰልንቄ ሰዎች 5፡17-18 ‚ሳታቋርጡ ፀሌዩ በሁለ አመስግኑ፤ ይህ የእግዚአብሔር
ፈቃዴ በክርስቶስ ኢየሱስ ወዯ እናንተ ነውና‛ ይሊሌ ፣ ፀልት በተሇምድ እንዯምናዯርገው
መዴገም ሳይሆን ንግግር ነው ። ንግግር ዯግሞ በሁሇት አቅጣጫ ነው የሚሆነውና መናገርን
ጥያቄ መዯርዯር ብቻ ሳየሆን ማዲመጥንም እንሇማመዴ። በማመስገን በማወዯስ እና በማምሇክ
እፊቱ የምንሆንበትን ጊዜ በግሊችን እነዱኖረን ሁኔታዎችን እናመቻች ፣ የግሌ መሰዊያችንን
ሳንሰራና በዛም ሊይ መስዋእትን ማቅረብ ሳንሇማመዴ (የግሌ የፀልት ጊዜ ሳይኖረን) በሕብረት
የፀልት ፕሮግራሞችን መሳተፍ ከሕይወት ይሌቅ ወዯ ሃይማኖት ሉወስዯን ስሇሚችሌ ጥንቃቄ
እንውሰዴ።
በመዝሙር 133 ቁ1 ሊይ ‚ወንዴሞች በሕብረት ቢቀመጡ እነሆ፥ መሌካም ነው፥ እነሆም፥
ያማረ ነው‛ ይሊሌ ፣እግዚአብሔር አምሊክ በቃለ ውስጥ ስሇ ሕብረት ብዙ ይሊሌ በግሌ
በቤታችን የምናዯርገው የመጽሀፍ ቅደስ ጥናትና ፀልት አስፈሊጊ እንዯሆነው ሁለ ሕብረትም
ሇክርስትና እዴገታችን ወሳኝነት አሇው።በሕብረት ውስጥ እናዴጋሇን፣ ከጠሊት ጥቃት
እንከሇሊሇን ፣ እንበረታታሇን ፣እንተናነፃሇን፣ እንሰራሇን ፣በዓሇም ያለ ሰዎች የጌታ መሆናችንን
የሚሇዩበት ዋነኛው መታወቂያችን የሆነው ‚ፍቅር‛ መገሇጫው በሕብረት ውስጥ ነው።
እግዚአብሔርንም የመውዯዲችን መሇኪያው ሐዋሪያው ዮሃንስ በ1ኛ መሌዕክቱ ሊይ
‚ማንም እግዚአብሔርን እወዲሇሁ እያሇ ወንዴሙን ቢጠሊ ሐሰተኛ ነው፤ ያየውን ወንዴሙን
የማይወዴ ያሊየውን እግዚአብሔርን ሉወዯው እንዳት ይችሊሌ?‛ በማሇት ያስቀመጠሌን ይህ
መስፈርት የሚተገበረው እኮ በዚሁ በሕብረት ውስጥ ነው። ስሇዚህም ነው ሐዋሪያው
ጳውልስ ወዯ ዕብራዊያን ሰዎች በፃፈው መሌዕክቱ ‚በአንዲንድች ዘንዴ ሌማዴ እንዯ ሆነው፥
መሰብሰባችንን አንተው እርስ በርሳችን እንመካከር እንጂ፤ ይሌቁንም ቀኑ ሲቀርብ እያያችሁ
አብሌጣችሁ ይህን አዴርጉ‛ የሚሇን ስሇዚህ ሕብረት አስፈሊጊያችን ነው።
ጌታ ሇቤተክርስቲያን የሰጣት ተሌዕኮ አህዛብን በምስራቹ ቃሌ መዴረስ ፣ ማጥመቅ ፣ የጌታ
ትዕዛዛት ሁለ እንዱጠብቁ ማስተማር እና ዯቀ መዝሙር ማዴረግ ነው። የምስራቹን ቃሌ
ሰምተን ካመን የውሃን ጥምቀትን እንውሰዴ ምክኒያቱም በዋናነት የጌታ ትእዛዝ ነው። ከዚህም
በተጨማሪ ሐዋሪያው ጳውልስ ሇሮሜ ሰዎች በፃፈው መሌዕክቱ ‚እንግዱህ ክርስቶስ በአብ ክብር

ከሙታን እንዯ ተነሣ እንዱሁ እኛም በአዱስ ሕይወት እንዴንመሊሇስ፥ ከሞቱ ጋር አንዴ እንሆን ዘንዴ
በጥምቀት ከእርሱ ጋር ተቀበርን።‛ ሲሇን በቆሊስይስ ሊይ ዯግሞ ‚በጥምቀት ከእርሱ ጋር
ተቀብራችሁ፥ በጥምቀት ዯግሞ፥ ከሙታን ባስነሣው በእግዚአብሔር አሠራር በማመናችሁ፥ ከእርሱ
ጋር ተነሣችሁ።‛ ይሇናሌ ስሇዚህ ትእዛዙን በመፈጸም ይህንን መንፈሳዊ ሌምምዴ እንሇማመዴ።
 በሁሇተኛ ዯረጃ ትእዛዙን ሁለ እንዴንጠብቅ ነው። ትእዛዙን ዯግሞ መጠበቅ የምንችሇው በአዴርግ
አታዴርግ ሕግ ተዯንግጎብን ሳይሆን በመማር ነው። መማር ያሳውቃሌ ፣ ማወቅ ዯግሞ አስተሳሰብን
ይሇውጣሌ የተሇወጠ አዕምሮ ዯግሞ እንዯ ነበርን እንዴንቀጥሌ ነፃነትን ባሇመስጠት በተሇወጠ
ሕይወት እንዴንመሊሇስ ያዯርገናሌ ፣ ስሇዚህ የቤተክርስቲያን አዯራ ማስተማር ሲሆን እኛ ዯግሞ
በተዘጋጀሌን ገበታ ሊይ በመገኘት መማር አሇብን ይህ ካሌሆነ ግን የሚጠበቅብንን ሕይወት በተገቢው
መሌኩ መኖር የማንችሌ እንዱሁ የቤተክርስቲያን ዯንበኛ ብቻ ሆኖ መቅረት አሇ ፣ ያ ዯግሞ የጌታን
ትእዛዝ ሙለ አያዯርገውም ምክኒያቱም የታሊቁ ተሌዕኮ ግቡ የምዕመናንን ቁጥር ማበራከት ሳየሆን
ዯቀ መዝሙርን ማፍራት ነው። ሇዚህም ነው ሐዋሪያው ጳውልስ ሇቲቶ በፃፈው መሌዕክቱ

‚ሰዎችን ሁለ የሚያዴን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገሌጦአሌና፤ ይህም ጸጋ፥ ኃጢአተኝነትንና ዓሇማዊን
ምኞት ክዯን፥ የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም የታሊቁን የአምሊካችንንና የመዴኃኒታችንን የኢየሱስ
ክርስቶስ ክብር መገሇጥ እየጠበቅን፥ ራሳችንን በመግዛትና በጽዴቅ እግዚአብሔርንም በመምሰሌ
በአሁኑ ዘመን እንዴንኖር ያስተምረናሌ‛ በማሇት ይህ የተገሇጠው ፀጋ ባሇቤት ያሇው መሆኑ ፣ የእርሱ
ያሌሆነውን የሚያስክዴ እንዱሁም ሇሰው ሁለ የሚሆን የተትረፈረፈ እና በቂ የሆነ እንዯሆነ ካስረገጠ
በኋሊ የተባረከውን ተስፋ ያም የጌታን ዲግም መምጣት መጠባበቅ እንዲሇብን ያሳስበናሌ መቼም
የከበረን እንግዲ እየተጠባበቁ መዝረክረክ እማይታሰብ ነው ፣ ግን ቢሆንም አጭበርባሪ ጠሊት አሇና
በእርሱ ውሸት ተታሇን እንዲንዘናጋ ዘዳው ራስን መግዛት ፣ መንገደ የጽዴቅ የምንመስሇው ዯግሞ
እገላን ወይም እገሉትን ሳየሆን እግዚአብሔርን ራሱን እንዯሆነ የምንኖርበትም ዘመን በቀጠሮ የነገ
ሳየሆን ዛሬ እንዯሆነ የሚያሳስብ እና የሚያስተምር መሌካም መምህር እንዲሇን ከነገረን በኋሊ ጌታ
ኢየሱስ እራሱን አሳሌፎ የሰጠበትን አሊማ ሲገሌጥ ዯግሞ ‚መዴኃኒታችንም ከዓመፅ ሁለ እንዱቤዠን፥
መሌካሙንም ሇማዴረግ የሚቀናውን ገንዘቡም የሚሆነውን ሕዝብ ሇራሱ እንዱያነጻ፥ ስሇ እኛ ነፍሱን
ሰጥቶአሌ።‛ ይሇናሌ ስሇዚህ
ዮሃንስ በ1ኛ መሌዕክቱ
‚የእግዚአብሔር ሌጆች ተብሇን ሌንጠራ አብ እንዳት ያሇውን ፍቅር እንዯ ሰጠን እዩ፥ እንዱሁም ነን። ስሇዚህ
ምክንያት ዓሇም እርሱን ስሊሊወቀው እኛን አያውቀንም።
ወዲጆች ሆይ፥ አሁን የእግዚአብሔር ሌጆች ነን፥ ምንም እንዯምንሆን ገና አሌተገሇጠም። ዲሩ ግን
ቢገሇጥ እርሱ እንዲሇ እናየዋሇንና እርሱን እንዴንመስሌ እናውቃሇን።
በእርሱም ይህን ተስፋ የሚያዯርግ ሁለ እርሱ ንጹሕ እንዯ ሆነ ራሱን ያነጻሌ‛
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