
ግሬስ ፌልሽፕ ኢንተርናሽናሌ  

                                                

በመስቀለ ሇሚገኝ ነጻነት የቀረበ መመሪያ 

 

ይህን በምታነብበት ጊዛ በትሌቅ ቀውስ ውስጥ ሌትሆን ትችሊሇህ፡፡ ሰው ከዴቶህ እግዙአብሔርም በፋንታው ይረዲህ ንዴ ፈጽሞ 

የራቀብህም መስልህ ይሆናሌ፡፡ የሚያስፈሌጉህ ነገሮች ሉሟለሌህ ባሌቻለበት መሌኩ የተወዯዴህ ሳይመስሌህ አዴገህ ሉሆን ይችሊሌ 

አሌፎም ራስህን ተቀብሇህም ሆነ ወዴዯኸው አታውቅም ይሆናሌ፡፡ 

አንዴ ሰው ህይወትን ሇመቋቋም በሚያዯርገው ትግሌ የሚሰማው የመሸነፍና ብቁ ያሇመሆን ስሜት ከመካከሇኛ የመጫጫን(ዴብርት) 

ስሜት አንስቶ ራስን ሇማጥፋት እስከማሰብ ያዯርሰዋሌ፡፡ ከእንዱህ አይነቱ ስሜት የተነሳ ከምትወዲቸው ጋር ያሇህ ግንኙነት 

እየሻከረብህ መጥቶ ሇመፍረስ አፋፍ ሊይ ዯርሶ ሉሆን ይችሊሌ ወይንም ሉስተካከሌ እንዯማይችሌ ሆኖ ተበሊሽቶብህም ይሆናሌ እነዱህ 

ባሇ ሁኔታ ውስጥ ተሰፋህ መንምኖ አሌያም ተሰፋ መቁረጥ ውጦህ ከሆነ ይህ መሌእክት አንተ ሊሇህበት ሁኔታ የተጋጀ ነው፡፡ 

እግዛአብሔር ሌጁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በመስቀሌ ሊይ ሇአንተ ኃጢያት እንዱሞት፣ ከሞትም አስነስቶ በእርሱ በኩሌ ዴሌ ሊሇበት 

የተትረፈረፈ ህይወት የሚያስፈሌጉትን ነገሮች ሁለ ሉሰጥህ እርሱን እስኪሌክ ዴረስ አንተን ወድሃሌ፡፡ የእርሱ መስዋእትነት 

እግዙአብሔር የአንተን ሏጢአት ይቅር እንዱሌ የሚያስችሇው መሆኑን ዚሬ ታምን አሌያም አታምንም ይሆናሌ፡፡ የማታምን ከሆነ ይህ 

ግሌጽ መሌእክትና መሌእክቱንም ሇማሳየት የቀረቡት ሥዕሊዊ መግሇጫዎች የእርሱን ማሇትም የክርስቶስን ህይወት እንዴትቀበሌ 

በማዴረግ ህይወትህን ሉሇውጡ የሚችለ ናቸው፡፡  

ምናሌባትም ክርስቶስን አምነህ ነገር ግን በክርስተና ህይወትህ በትግሌ ሊይ ያሇህ ወይም ዴሌ መንሳት ተስኖህ በሽንፈት የምትመሊሇስና 

ከዙህ ህይወት መውጫውን የምትፈሌግ ትሆናሇህ ከእነዙህ ውስጥ አንዲቸው የአንተን ሁኔታ የሚገሌጽ ከሆነ እግዙአብሔር እውነቱን 

እንዱገሌጥሌህ በጸልት መንፈስ መጽሀፍ ቅደስህን ከፍተህ የሚከተለትን ሀሳቦች አጥናቸው፡፡ 

 

የተፈጠርክበት ንዴፍ 

ክቡ ሥዕሌ የሚያመሇክተው ሰው መንፈስ፣ ነፍስ እና አካሌን አካቶ እንዯያ እንዯ ባሇ ሶስት ክፍሌ ፍጡር መሆኑን ነው (1 ተሰ 

5፡23)፡፡ አካሊችን በዘሪያችን ካለት ነገሮች ጋር በስሜት ህዋሳቶቻችን አማካኝነት መገናኘት እንዴንችሌ ያዯርገናሌ። ነፍስ ወይም 

ስብዕና የአእምሮን፣ የፈቃዴ እና የስሜት ተግባራትን ያካተተ ነው አንዲችን ከላሊችን ጋር እንዴንግባባም ያስችሇናሌ፡፡ መንፈሳችን ዯግሞ 

ዲግም በመወሇዴ በመነፈስ ቅዴስ ህያው በሚሆንበት እና የመንፈሱ ማዯሪያ በሚሆንበት ጊዛ ችልታችንን ገዯቦቻችንን እና 

ሁኔታዎቻችንን አሌፈን እንዴንሻገራቸው ያስችሇናሌ፡፡    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

የክቡ ስዕሌ ማብራሪያ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መንፈሳችን ወይ ከአዲም- የሰይጣን ቤተሰብ (ከታች ያሇውን የመስመር ሥዕሌ ይመሌከቱ) አሌያም ዯግሞ ከክርስቶስ - የእግዙአብሔር 

ቤተሰብ ጋር የተዚመዯ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ እኛ ወዯ አሇም ተወሌዯን የመጣነው የአዲም ር ሆነንና የእርሱን ተፈጥሮ ተካፋዮች ሆነን 

ነው፡፡ ያ ማሇት ዯግሞ መንፈሳችን ሇእግዙአብሔር የሞተና ሇሰጣን ዯግሞ ሕያው የሆነ ነው ማሇት ነው፡፡ እኛ በተሳሳተው ቤተሰብ 

ውስጥ ነን! ህይወታችን ከመጀመሪያው አባታችን ከአዲም የመጣ እንዯመሆኑ እና የዜርያችንም ሰሰንሰሇት ከእርሱ የተቆራኘ እስከሆነ 

ዴረስ እርሱ ኃጢአትን ባዯረገ ጊዛ በእርሱ ውስጥ ሆን እኛም አዴርገናሌ፡፡ ስሇዙህም እኛ በአካሌ ከመወሇዲችን በፊት ሏጢአተኞች 

ሆነናሌ፡፡ ይህ ተፈጥሮአችን ዯግሞ ኃጢአትን እንዴናዯርግ ምክንያታችን ሆንዋሌ (ሮሜ 3፡23) ፡፡ ምንም እንኳ በሰው እይታ መሌካም 

የሆነውን ሕይወት እየኖርን ቢሆንም እንዃ በመንፈሳዊው ዲጋመኛ ሌዯት ወዯ እግዙአብሔር ቤተሰብ እስካሌተቀሊቀሌን ወይም  

 C 

   

   S 

          አካሌ 

ከፍተኛ የራስ ምታት ወይንም 

ማይግሬን፣ የአንጀት ህመም፣ አሌሰር፣ 

የቆዲ ሊይ እከክ፣ ሽፍታ፣ አሇርጂክ፣ 

አስም፣ የመተንፈሻ ቧንቧ ችግር፣ የሌብ 

ህመም፣ ብዘ መብሊት፣ ዴካም፣ እቅሌፍ 

ማጣት፣ የዯም ግፊት ወ..ተ. 

1. ዯህንነት 

2. መተማመኛ 

3. ዋስትና 

4. ተቀባይነት 

5. በሁሇእንተና መሰጠት 

(ሮሜ 12፡1) 

 (Rimljanima 12,1) 

1. የበታቸኝነት ስሜት 

2. ዋስትና ማጣት 

3. ብቃት ማጣት 

4. የበዯሇኛነት ስሜት 

5. መረበሽ፣ ጥርጣሬ፣ ፍርሀት 

PREDANJE 

 (Rimljanima 

12,1) 

  ነፍስ 

Osobnos

t 

መንፈስ 

ስሜት 

መጫጫንፀ ዴንጉጥ 

 

 

አዕምሮ 

1.ምኞት 

2.ንክነት 

3.ቅዠት 

4.እብዯት 

እንግዲ የሆነ 

S 
C 

ቤተሰ

ብ፣ 
ሥራ 

ወ..
ተ 



 

እስክንቀሊቀሌ ዴረስ ከእርሱ ተሇይተናሌ። በሥዕለ ሊይ እንዯሚታየው ከአዲም ባገኘነው ህወት የሚቀጥሌ ሁለ ፍጻሚው የሚሆነው 

በሲዖሌ ነው (ሮሜ 6፡23) ፡፡   

የሚያስፈሌግህ 

በክቡ ሥዕሌ ውስጥ ያሇው “ዯንነት”(1) የሚሇው ቃሌ መንፈሳዊ ሌዯት ሉኖረን ይገባሌ ማሇት ነው፡፡ ሌክ በባሇ መስመሩ ሥዕሌ ሊይ 

እንዲየነው የአዲምን ህይወት ሇቀን ሌንወጣ እና የሊሇም ህይወት ወዯ ሆነው ወዯ ክርስቶስ ህይወት ሌንወሇዴ የምንችሇው በዙህ 

መንገዴ ብቻ ነው (ዮሏ 3፡3) ፡፡ በመንፈስ ሇመወሇዴ በተሳሳተ ህይወት ውስጥ እንዲሇን እና ከዙያም የተነሳ ኃጢአተኞች ሆነን 

ሌናስወግዯው ከማንችሇው የኃጢአት ውጤት ጋር እንዯተወሇዴን ማወቅና እንዱሁም መናዜ ይኖርብናሌ፡፡ ከዙያ ሇኃጢያችን 

ሞቶሌናሌና ክርስቶስን ወዯ ህይወታችን መቀበሌ አሇብን፡፡  

በመንፈስ በመወሇዴ ውስጥ የክርስቶስን የመንፈስ ህይወት በእምነት ሆነው በመንፈሳቸው የሚቀበለት ከእርሱ ጋር አንዴ መንፈስ 

ይሆናለ (1 ቆሮ 6፡17) ፡፡ በፈተና ሊይ ዴሌ እንዱኖራቸው እና የክርስቶስን ህይወት በህይወታቸው እንዱሇማመደት የዯንነታቸው 

ማረጋገጫ ሉኖራቸው ይገባሌ፡፡ “ማረጋገጫ” (2) መሰረት ሉያዯርገው የሚገባው በእግዙአብሔር የማይቀሇበስ ቃሌ እውነታዎች ሊይ 

መሆን አሇበት አሌያ ግን አንዴ ጊዛ ብቻ ብሌጭ ብል የሚጠፋ ይሆናሌ፡፡ 

ሇመዲን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በግሌ እንዲመኑ የሚያውቁ (በአእምሯቸው) ብዘዎች አሁንም ዴረስ እውነተኛ ማረጋገጫ ጎዴሎቸዋሌ 

ምክንያቱም በመዲናቸው እርግጠኞች አይዯለምና ነው፡፡ ምንም እንኳ ተጨባጭ የምንሊቸው እውነታዎች በመጽሏፍ ቅደስ ውስጥ 

የተብራሩ ወይም በቁሳዊው አሇም የሚገኙ ቢሆኑም በሌጅነት ጊዛ ከነበረ መገፋት የተነሳ በሚፈጠሩ የስሜት ጉዲቶች ወይም ግጭቶች 

ምክንያት የሰው ስሜት ( ወይም ስሜታዊ ህዋሶች) ከተጨባጭ እውነታዎች ጋር እምብዚም አይዋሀደም፡፡ ስሇዙህም ብዘዎቹን ነገሮች 

እንዲለበት ሁኔታ ሳይሆን በተሇየ መንገዴ ነው የምናያቸው ፡፡ ኢየሱስ ወዯ ውስጣችን ገብቶ እነኝህን ጉዲቶች ካሌፈወሰ እና 

ስሜታችንን ካሊስተካከሇ በስተቀር እውነታዎችን አንዲለ መቀበሌ የሚከብዯን ይሆናሌ ፡፡  

የቆየም ይሁን አዱስ አማኝ ሁለ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኩሌ ከእግዙአብሔር ጋር አስተማማኝ እና ሊሇማዊ ወዯ ሆነ መንፈሳዊ 

ግንኙነት ገብቷሌ ( ዮሏ 5፡24 ) ፡፡ ዯግሞም በዙያ “መተማመኛ”(3) ሊይ ሉዯገፍና ሉተማመንበትም ይገባዋሌ፡፡ ምንም እንኳን 

ብዘዎቹ አማኞች ክርስቶስን እንዯተቀበለ ቢያውቁም ጥቂቶቹ ብቻ ግን በእርሱ ተቀባይነት እንዲሊቸው የተረደ እና ያንንም እውነታ 

የሚሇማመደ ሆነው እናያሇን፡፡ ብዘዎች በክርስቶስ ባገኙት ህይወት አማካኝነት ሙለ በሙለ ተቀባይነትን ያገኙ ቢሆንም እንኳ 

በራሳቸው መንገዴ መቀበሌንም ሆነ ተቀባይነትን ሇማገኘት የሚጥሩና የሚጋዯለ ናቸው (ኤፌ 1፡6) ፡፡ ሁለም አማኝ በእግዙአብሔር 

“ተቀባይነትን ማግኘት”(4) ችሎሌ ብዘዎች ግን ጽዴቃቸውንም ሆነ ተቀባይነት ማግኘታቸውን በእምነት መቀበሌ አቅቷቸዋሌ(2 ቆሮ 

5፡21) ፡፡  

እንዱሁም ዯግሞ “በሙሊት መሰጠት” (5) ህይወታቸውን ሇጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጠቅሊሊ የተማረከ የሚያዯርጉ ጥቂቶች ናቸው፡፡ 

ይህ እርሱ የፈሇገውን ሁለ በእኛ፣ ከእኛ ጋር፣ ሇእኛ ወይም በእኛ በኩሌ ያዯርግ ንዴ ሇእግዙአብሔር ፈቃዲችንን በማይቀሇበስ ውሳኔ 

የመስጠት እርምጃ ነው ።ይህን ስናዯርግ መብታችንን ሁለ እንተዋሇን። 

እንዱህ አይነቱን ውሳኔ ከወሰንን በኋሊ ብዘ ጊዛ ሁኔታዎች ወዯ ቀውስነት እስኪዯርሱ ዴረስ ይበሇሻሻለ። ምክንያቱም ህይወታችንን 

ሙለ በሙለ እንዱቆጣጠር መጠየቃችንን እግዙአብሔር ስሇሚያከብር ነው። እርሱ የመቆጣጠሩን ዴርሻ የወሰዯ ከሆነ የእኛ ዴርሻ 

ሉቆም ይገባሌ ያ ዯግሞ ብዘም ዯስ የሚያሰኘን አይሆንም ። ህይወታችንን መቆጣጠራችን ወዯፍጻሚ እንዱመጣ እግዙአብሔር 

የሚጠቀምባቸው ሁኔታዎች ወይም ሰዎች ብዘውን ግዛ በራሳቸው መንፈሳዊ ያሌሆኑ ይሆናለ። እናም አንዲነዳ ያሌተገባ መከራን 

ያመጡብናሌ። እንዱህ ያለ መከራዎች ናቸው የእግዙአብሔርን እቅዴ በህይወታችን ውስጥ የሚያሳኩት (1 ጴጥ 2፡20-21፣ ፊሉ 1፡23-

30)። በመከራ ወይም በቅጣት ወቅት ( ፊሉ 3፡10፣ ዕብ 12፡11) አሌፎ አሌፎ ሁኔታው ዯስ ሇመሰኘት ምክንያት የሚሆን ይመሰሇናሌ 

ነገር ግን እርሱ የምንናፍቀውን  ቅዴስና ሇማምጣት የሚሆን የምንሰራበት መቀረጫችን ነው።። 

እግዙአብሔር ሇአማኞች ያሇው አሊማ የክርስቶስን መሌክ እንዱመስለ ነው (ሮሜ 8፡29)። እርሱን የመምሰሌ ሂዯት በመከራ ማሇፍንም 

ያካትታሌ።  በሮሜ 8፡28 “ነገር ሁለ” በመባሌ ሇበጎ እነዯ ሚዯረጉ የተጠቀሱት ሁለ በራሳቸው በጎ እንዯሆኑ አሌፎ አሌፎ ነው 

የታየው።  

 

 



የውስጥ ግጭቶችህ 

ከሊይ ባሇው የክብ ሥዕሌ ውስጥ “S” የሚወክሇው በራስ-ገዜ የሚመራን ህይወት ወይም “ስጋን” ነው (ኪንግ ጄምስ ትርጉም)። ስጋ 

በብዘ አማኞች ህይወት ውስጥ ሇመሊው የክርስቲያናዊ ሌምምዲቸው የበሊይ ገዢ ነው። በአለታዊም ሆነ በአዎንታዊ መንገዴ 

የሚፈሌገውን ነገር በአንዲች ነገር ወይም ሰው እንዱሟሊሇት በግሇሰቡ ሊይ ጥገኛ ሆኖ የተሇያዩ ነገሮችን ይሻሌ። ገንብ፣ ቁሳዊ ነገሮች፣ 

ስኬት፣ ዜና፣ ወሲብ፣ ሥሌጣን ወይም የትኛውም አይነት የማይቆጠሩ የሆኑ ሉልች ነገሮች ሰውን ያነሳሱት ወይም ይነደት እና በገዚ 

ራሱ ህይወት ወይም ስጋ የሚገዚ በሚሆንበት ጊዛ ማእከሊዊ ትኩረቱ ራሱ ይሆናለ። ከዙያ አማኝ የክርስትና ህይወት በገዚ ራሱ ብርታት 

ሇመኖር የሚጥረው የስጋ ጥረት ይሆንበታሌ። 

በህይወታችን ያሇውን የክርስቶስን ማእከሊዊነት በላሊ በማንኛውም ነገር ስንተካ ላሊው ቢቀር እኛ ራሳችን በህይወታችን ዘፋን ሊይ 

ማንኛውንም አይነት ነገር ሇማስቀመጥ ብንፈቅዴ ያ ጣኦት ይሆናሌ። ከዙህ የተነሳ  ሇክርስቲያን “ስጋ” ጣኦትን የማምሇክ ያክሌ የከፋ 

ችግር ይሆንበታሌ። ስሇዙህም እግዙአብሔር በስጋ ሊይ አጥብቆ ይነሳሌ። እርሱ ብዘ ጊዛ በራስ የሚመራ ህይወትን ብቃት አሌባነት 

ሇመግሇጥ አማኙ ያሇበት ሁኔታ ሉሸከመው የማይችሇው ሆኖ እስኪያገኘው፣ በራሱ ተስፋ እስኪቆርጥና በገዚ ራስ-መር የሚመራውን 

ሕይወት አመራር በክርስቶስ ህይወት ሇመሇወጥ እስኪፈቅዴ ዴረስ እግዙአብሔር በስጋ ሊይ ይነስሌ። 

የገዚ ማንነት (ስጋ) የሚቆጣጠር ሆኖ እስካሇ ዴረስ በ “ነፍስ” (ስብዕና) ውስጥ ያለት በ ክቡ ሥዕሌ ውስጥ የተጠቀሱት ግጭቶቸ 

የሚቀጥለ ይሆናለ። እዴሜና ሀሊፊነቶች እየጨመሩ በሄደ መጠን ግጭቶቹ እየባሱ ሉሄደ ይችሊለ። አሌፎ አሌፎ በስነሌቦናዊው ሁኔታ 

በጥሩ የተዯሊዯሇ በራስ የሚመራ ህይወት በብዘ የህይወት ቆይታው የሚያጋጥሙትን ሁኔታዎች ሉወጣቸው ይችሊሌ። ነገር ግን ውጤቱ 

ከተፈጻሚነት እጅግ የራቀ ነው።   

የስነ ሌቦና ጉዴሇቶች (እውነተኛም ሆነ ምናባዊ የሆኑት) የበዯሇኛነት ስሜቶች  ጋር የተሇያዩ አይነት ተስፋ መቁረጦችን ሇማምጣት 

በራስ-ገዜ ህይወት ሊይ ይጣመራለ። እንዱህ አይነቶቹ ተስፋ መቁረጦች መፍትሄ ሉኖራቸው ይገባሌ። አንዲንድች እነኝህን ስሜቶች 

በላልች ሊይ በአካሊዊ ጥቃት ወይም በቃሊት አማካኝነት ሇማራገፍ የሚመርጡ ሲሆኑ ላልች ዯግሞ አጸፋውን በመፍራት ጥሊቻቸውን 

የቻለትን ያክሌ አምቀው ያቆያለ። ላልች ዯግሞ ቁጣቸውንና ተስፋ መቁረጣቸውን አምቀው ይይዚለ። ይህም የሚሆንበት ምክንያት 

ሇየትኛውም ችግርና ሇሚያጋጥሟቸው እውከቶች ሁለ  ራሳቸውን ተጠያቂ አዴርገው ስሇሚቆጥሩ ነው። ጥሊቻና ተስፋ መቁረጦች 

በየትኛውም አይነት ምክንያት ሲታመቁ በአእምሮ ወይም ስሜት አሌያም በሁሇቱም ሊይ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ናቸው። በውስጥ ያሇ ጥሊቻ 

ወይም ቁጣ ብዘውን ጊዛ መጫጫንን (ዴብርትን) ወይም በስሜት ሊይ ስጋትን ያስከትሊሌ። አንዲንድች አእምሯቸውን የተሇያየ አይነት 

ማዚባቶች ወይም የእውነታ ክህዯቶችን ሇማዴረግ ይጠቀሙበታሌ። ይህ ዯግሞ እውነተኛ ችግር ከሆነው የራስ-ገዜ ህይወት ጋር 

የመጋፈጥን ሃሊፊነትን እንዱሸሹት ያስችሊቸዋሌ። 

ስነ ሌቦናዊ ግጭቶች ያሇ መፍትሄ ሲራሙ ብዘ ጊዛ በሥዕለ ሇይ እንዯተመሇከተው አካሊዊ ማጉረምረም ያስከትሊለ። አካሊዊ 

ህመሞች ምንም እንዃ እውነት ቢሆኑም በራስ-መር ህይወት ውስጥ ጠሌቆ ሊሇው ችግር ጠቋሚ ምሌክቶችም ናቸው። ስሇዙህ ስነ 

ሌቦናዊ ችግሮች የነፍስ ችግሮችም ይሆናለ። 

 

ነጻ መውጫህ 

የራስ-መር ህይወትን እግዙአብሔር በሚገዚና በሚያስተዲዴርበት ጊዛ ሰው እነኝህ የስነሌቦናና የስነ አካሌ የቀውስ ምሌክቶች እንዳት 

መጥፋት እንዯሚጀምሩ ያስተውሊሌ። 

የቀጥተኛው መስመር ሥዕሌ የሚያሳየው “ከሞት ውጭ የሆነውን ህይወት” መርህ ነው። ያም ዯግሞ እግዛአብሔር የውስጥ ግጭትን 

የሚፈታበት መንገደ ነው። አግዴሞሹ መስመር የሚወክሇው ሊሇማዊ የሆነውን የክርስቶስን ህይወት ነው። በትርጉም ዯረጃ ሊሇማዊ 

ስንሌ የሚጠቁመው ምንም ጅማሬም ሆነ ፍጻሚ የላሇው መሆኑን ነው። ሊሇማዊነት በየትኛውም አቅጣጫ የጊዛ ገዯብን አሌፎ 

የሚሄዴ ነው። ክርስቶስ እግዙአብሔር በመሆኑ እርሱ ሁሌ ጊዛ ኖርዋሌ ዯግሞም ሁሌ ጊዛም ይኖራሌ። የእርሱ ህይወት ትናንትናም፣ 

ዚሬም እሰከ ሇሇአሇምም ያው ነው (ዕብ 13፡8) ። በመስመሩ የግራ ክንፍ ሊይ እንዯተመሇከተው ክርስቶስ ሰው “ሰጋ” ሆነ (ዮሏ 1፡14) 

እናም ሇ 33 አመታት ያክሌ በሰው ሰውነት ኖረ። ከዙያም ተሰቀሇ፣ ሞተም ተቀበረ እና በሦስተኛው ቀን ከሙታን ተነሳ (1 ቆሮ 15፡3-

4)። እርሱ ዚሬም ህያው ሆኖ ይኖራሌ (ዕብ 7፡25)። የሊሇም ህይወት ሇአማኝ የአሁኑና የሚመጣው ጊዛ እውነታ ብቻ ሳይሆን ነገር 

ግን የሊሇም ሙሊትንም ያካተተ ነው። 



 

ዲግም እስካሌተወሇዴን ዴረስ (ዮሏ 3፡3) በክርስቶስ ሊሇማዊ ህይወት ውስጥ አይዯሇንም። ይሌቁንም በመንፈስ ሙት በሆነው 

አዲማዊ ህይወት ውስጥ እንጂ። አንዴ ሰው ያንን ማየት የሚችሇው በሥዕለ ሊይ ካለት የቀዯሙ አባቶቻችንን ከሚወክለት የተቆራረጡ 

የሰያፍ መስመሮች ጠፍተው ቢሆን ኖሮ እኛን አይመሇከተንም ነበር በቀጥታ ሇመናገር ሕይወታችን በአዲም ጅማሬ ያሇው ነው። ስሇዙህ 

በእርሱ ሊይ የሆነው ነገር ሁለ በእኛም ሊይ ይሆናሌ። እርሱ ሀጢያት ሲሰራ እኛም ሰርተናሌ። እርሱ በሀጢያት ምክንያት ሲሞት እኛም 

አብረን በንፈሳዊው ሞት ሞተናሌ።  ሌክ አያቶቻችን ሌጅ ሳይወሌደ ሞተው ቢሆን ኖሮ እኛም ሞተን እንዯምንቀር ማሇት ነው። እኛ 

ሁሊችን በመንፈሳችን ሙታን ሆነን የተወሇዴን ስሇሆነ በመንፈሳችን ከእግዙአብሔር ተሇይተናሌ። ስሇዙህ ሇሀጢያታችን ይቅርታና 

ሇመንፈሳችን ህይወትም ያስፈሌገናሌ። ጌታ እየሱስ ክርስቶስ የመጣው ሇሀጢያታችን በመሞት ምህረትን እናም የእርሱን የትንሳኤ 

ህይወት ሇእኛ በመስጠት በሁሇቱም አቅጣጫ ሙሊትን ሉሰጠን ነው(ዮሏ 10፡10)። 

ምናሌባትም አንተ አማኝ ከሆነክ ይህንን ጠንቅቀህ ታውቅ ይሆናሌ ሊታውቀው የምትችሇው ግን የሚከተሇውን ነው። አካሊዊው ሞት 

ሇአማኝ በአሇም ካሇ ሀጢያትና ህይወት መውጫና ወዯ እግዙአብሔር ህሌውና መግቢያ መንገዴ ነው። እንዱሁም በተመሳሳይ ሰው 

ዲግም ሲወሇዴ ሇስጋ በመሞት ሀጢያተኛ ከሆነው የአዲም ህወት ይወጣና በዲግም ሌዯት ወዯ ሊሇማዊው የክርስቶስ ህይወት መግባት 

ይችሊሌ። በዲግም ሌዯት ሰው ሇአዲማዊው ህይወት ሞቶ ነጻ በመውጣት በክርስቶስ ህይወት ተወሌድ ህያው ይሆናሌ። 

ሁሇት ተቃራኒ የሆኑትን የአዲምንና የክርስቶስን ህይወት በአንዴ ጊዛ ሌንይዜ አንችሌም። በእርሱ ስናምንና ዲግም ስንወሇዴ ክርስቶስ 

ወዯ ህይወታችን ይመጣሌ አዱስን ህይወት ይሰጠናሌ ነገሩ በዙህ ብቻ አያበቃም እኛም የእርሱን ህይወት አንዴ ሇአንዴ ተካፋዮች 

እንሆናሇን። ሮሜ 6፡3 ወዯኢየሱስ ክርስቶስ (ወዯ እርሱ ህይወት) ብቻ ሳይሆን በሞቱም ጭምር እንዯተጠመቅን ይናገራሌ።  

ማንነትህ 

ክርስቶስን በእምነት ስንቀበሌ በመስቀሌ ሊይ ሰሇሀጢያት በሞት የከፈሇውን ዋጋ የራሳችን እናዯርጋሇን ከዙያም በሊይ ሊሇማዊ ወዯ 

ሆነው የክርስቶስ ህይወት ውስጥ እንገባሇንም ያ ማሇት የህይወታችንን ጅማሪውንም ሆነ ፍጻሚውን የሚጠቀሌሌ ይሆናሌ። በላሊ 

አባባሌ ሇማስቀመጥ ከአዲም ር የተያያውን መጥፎውን የህይወት ሰንሰሇታችንን በጥሰን መሌካምና ሊሇማዊ በሆነው የክርስቶስ 

ህይወት እንሇውጣሇን። በዙህም አዱሱን የህይወት ር እንቀዲጃሇን የክርስቶስንም ህይወት እንወርሳሇን። በሞቱ፣ በቀብሩ፣ በትንሳኤው፣ 



በእርገቱና በሰማያዊው ስፍራ መቀመጡንም እንካፈሊሇን (ሮሜ 6፡3-6፣ ገሊ 2፡20፣ ኤፌ 2፡6)። እርሱ አንዴ ብቻ ህይወት አሇው ያም 

ዯግሞ በአዱሱ ሌዯታችን ወቅት የምንቀበሇው ህይወት ነው (1 ዮሏ 5፡11-12) 

ከክርስቶስ ጋር እንዯተሰቀሇን በግሌ የእምነት ሌምምዴ እስካሊወቅን እና እስክናውቅ ዴረስ በአሮጌው የራስ-መር ህይወታችን 

በተማርናቸው መንገድች ሇክርስቶስ ሇመኖር መሞከራችንን እንቀጥሊሇን። ከአዲም በነበረን የሽንፈት ታሪክ መሰረት በውስጣችን ያለ 

ግጭቶች መጫንና ማሸነፋቸውን ይቀጥሊለ። ነገር ግን በክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ በእምነት ሆነን ትክክሇኛ የሆነውን ቦታችንን በመስቀሌ 

ሊይ ስንይዜ ያኔና ያኔ ብቻ ነው እኛ በእውነት “በህይወት አዱስነት መመሊሇስ”  የምንችሇው (ሮሜ 6፡4) ።ያም አሮጌው ነገር 

የሚያሌፍበትና እነሆ ሁለም አዱስ የሚሆንበት ይሆናሌ (2ቆሮ 5፡17)። 

ወዯ መስቀለ የምናዯርገው ጉዝም ሆነ መስቀለ በራሱ የመከራ ጉዘ ነው። ይሁን እነጂ የመከራውን ጉዝ ማብቂያው ብቸኛ መንገዴ ያ 

የመስቀለ ጉዘ ብቻ ነው። በመስቀለ ያገኘነው ሌምምዴ (ከክርስቶስ ጋር በሞተና በትንሳኤው መካፈሊችን) በመንፈስ ሇተገዚ ህይወት 

ሇመኖር ያስቸሊንን በር ያገኘንበት መንገዲችን ነው (ገሊ 5፡16)። ይህ ህይወት በሞት አሌፎ የተገኘ ህይወት፣በመሸኘፍ አሌፎ የተገኘ ዴሌ 

ዯግሞም በአማኝ ህይወት ሇሚያሌፍ የትኛውም መከራ አሊማውን ማስረጃ ነው፡፡ 

የውስጣዊ ግጭቶችህን እና የማያቋርጥ ሽንፈቶችህን በእምነት አስወግዯህ ሇመኖር እስክትዜሌ ዴረስ መታገሌ ሰሌችቶሀሌን? የአንተ 

ሇሆነው ነገር ሁለ ሞተህ የእርሱ ሇሆነው ነገር ሁለ ሇመኖር ፈቃዯኛ ነህን? ይህ እንዱሆንሌህ የራስ-መር ህይወትህን በክርስቶስ-መር 

ህይወት መሇወጥና በመንፈስ ቅደስ መሞሊት እንዱሁም በቁጥጥሩ ስር መሆን ያስፈሌግሀሌ። ይህን እንቢ ማሇት በግጭት፣ መከራ እና 

ሽንፈት ውስጥ ሇሚኖር ስጋዊ ህይወት በመገዚት የእግዙአብሔርን መንፈስ በማሳን ሇመኖር መወሰን ነው። 

የዯንነት ጸልት 

ነገሮችን በራስህ መንገዴ በማዴረግ የሚከሰቱ ግጭቶች አሰሌችተውህ ከሆነ በእምነት ራስህን ሇክርስቶስ ስጠው እርሱ ነጻ ያወጣህና 

የራሱን ፈቃዴ በአንተ ይፈጽማሌ። ክርስቶስን የግሌ አዲኝህ አዴርገህ አሌተቀበሌክ እንዯሆነ መጀመሪያ ማዴረግ የሚያስፈሌግህ 

በመንፈስ ዲግም ሌዯትን እና አዱስን ህይወት እንዱሰጥት ሇእግዙአብሔር ፈቃዯኛነትህን መግሇጽ ነው። በፈቃዯኛነት እና በታማኝነት 

ይህን ጸልት ብትጸሌይ ዲግመኛ ሌትወሇዴ ትችሊሇህ። 

“በሰማይ ያሇህ አባት ሆይ እስካሁን ዴረስ በአዲም ህይወት ያሇሁ ሏጢአተኛ መሆኔን ተረዴቻሇሁ ዯግሞም ሏጢአትን ሰርቻሇሁ። 

ብቸኛውን ሌጅህን ጌታ እየሱስ ክርስቶስን በእኔ ፋታ ስሇሀጢያቴ እንዱሞትሌኝ እንዯሊከውም አምናሇሁ። እርሱ እነዯሞተሌኝ፣ 

ከሙትም እንዯተነሳና አሁንም ህያው ሆኖ እንዯሚኖር አምናለ። በዙህ ቅጽበት አዲኜ አዴርጌ እርሱን በመንፈሴ እቀበሇዋሇሁ። 

እኔነቴን፣ ያሇኝን ሁለ እና ሇአንተ ሌሆን የሚገባኝን ሁለ ሇእርሱ አስገዚሇሁ። ከሏጢያቴና ከራስ ወዲዴነት ህይወቴ ስሊዲንከኝና 

በክርስቶስ ባገኘሁት አዱስ ህይወት እንዴኖር ስሇረዲኸን አመሰግንሃሇሁ። “አሜን” 

የመሇያ ጸልት 

“የዯንነት ጸልት” ከጸሇይክ ዲግመኛ ተወሌዯሃሌ፣እግዙአብሔር በክርስቶስ ሇሚያምኑ ሁለ የእርሱ ሌጆች እንዱሆኑ እዴሌ እሰጣሇሁ 

ብሎሌ (ዮሏ 1፡12)። እንግዱህ ቀዯም ሲሌም ሆነ አሁን ሇዯንነት ጸሌይክ ከሆነ “የመሇያ ጸልቱን” መጸሇይህ የክርስቶስን የዴሌ ህይወት 

እና ሰሊም እንዴትሇማመዴ ያዯርግሀሌ። ይህን ጸልት ከመጸሇይህ በፊት የራስ-መር ህይወትህ በእርግጥ የሰሇቸህ ሌትገሊገሇው 

የምትፈሌግነሌትሆን ይገባሌ። የክርስትናን ህይወት በራስህ ጥረት ሇመኖር በመሞከርህ በመንፈስ ቅደስ የምትወቀስ እናም ህይወትህን 

መቆጣጠርህን ሇመተው ዜግጁ የሆንክ መሆን ይኖርብሀሌ። ይህ ሁለ በእውነት የሚሰማህ ከሆነ እንዱህ ሌትጸሌይ ትችሊሇህ።  

“አባት ሆይ ሏጢአቴን ይቅር ስሊሌክ እና ከአዲም ህይወት ስሊሊቀከኝ እንዱሁም ወዯክርስቶስ ህይወት ስሊመጣኸኝ አመሰግንሀሇሁ። 

አሁን እኔ በክርስቶስ ነኝ፣ ከእርሱ ጋር እንዯተሰቀሌኩ፣ ከእርሱ ጋር እንዯተቀበርኩ፣ ከእርሱ ጋር እንዯተነሳሁ እና በአንተ ቀኝ ከእርሱ 

ጋር እንዯተቀመጥኩ አምናሇሁ። ከዙህች ቅስበት ጀምሮ የአንተን ሌጅ ኢየሱስ ክርስቶስን እመርጣሇሁ፣ በርሱን ህይወት እኔ እኖራሇሁ። 

እራሴን ሇሏጢአት እንዯሞትኩና ሇአንተ እንዯምኖር አዴርጌ እቆጥራሇሁ። ከክርስቶስ ጋር መሞቴን ስረሳና የእርሱን ህይወት በራሴ 

ሰብዏዊ ጥበብ ሇመኖር ስሞክር  መንፈስ ቅደስ እንዱያነቃኝ እፈቅዲሇሁ። ሇጽዴቅ እንጂ ሇሀጢያት ጥቅም እንዲይውሌ እንዯ ጽዴቅ 

መሳሪያ አዴርጌ ሁሇእንተናዬን በፈቃዳ ሇአንተ እሰጣሇሁ። ክርስቶስንና የእርሱን ህይወት ሇእኔ እውን ስሊዯረግህ አመሰግናሇሁ። ራስህን 

በእኔ አክብረው። በኢየሱስ ስም እጸሌያሇሁ። አሜን” 

 

   


