March 13, 2014

የሀጢያት ስርና መፍትሄው

ሀጢያት ውስጣችን ያሇና የሚኖር መርዝ ነው፡፡እንዯዚያም ሆነን ነው የተፈጠርነው(መዝ 51፡5)፡፡ሌክ እንዯ ማግኔት ህግ
ሁሇንተናችን ወዯ ክፋት በማዘንበሌ ከእግዚአብሔር እንድናፈነግጥ ይስበዋሌ፡፡እንግሉዝኛው ‹‹indwelling sin›› ብል
ነው የሚገሌጸው-አብሮን ነዋሪነቱን ሇመግሇጽ፡፡ሇዚህ ነው በጎን ከማድረግ ይሌቅ ክፋትን ማድረግ የሚቀሇን፡፡

እግዚአብሔር በምህረቱ አስቦን ካሌሳበን በስተቀር በውስጣችን እግዚአብሔርን የሚፈሌግ ነገር የሇንም(ሮሜ 3፡11)፡፡ቃለ
እንዱህ ይነበባሌ፡-

‹‹ጻድቅ የሇም አንድ ስንኳ፤አስተዋይ የሇም፤እግዚአብሔርን የሚፈሌግ የሇም፤ሁለም ተሳስተዋሌ በአንድነት የማይጠቅሙ
ሆነዋሌ፤ቸርነት የሚያዯርግ የሇም አንድ ስንኳ የሇም››

ይህ ነው ትክክሇኛ ማንነታችን፡፡ውጫችን ሀይማኖተኛ ቢመስሌም፤ውጫችን የሞራሌ ሰው ቢመስሌም እግዚአብሔር በቸርነቱ
ካሌጠራን እና ካሊወጣን በስተቀር ከዚህ ማጥ የመውጣት አቅሙም ሆነ ዝንባላውም የሇንም(ዮሀ 6፡44)፡፡አንድ
የእግዚአብሔር ሰው ‹‹በግብዣ ብቻ ወዯ እርሱ እንድንመጣ ብንጋበዝ ሁሊችንም እንጠፋ ነበር›› ብሇዋሌ፡፡በእዝራ 1፡1-3
እና ቁጥር 5 ሊይ ‹‹የህዝቡን መንፈስ አነሳሳ››እንዯሚሌ ‹‹መፈሇግንም ማድረግንም በእኛ ውስጥ የሚሰራው››(ፊሉ 2፡13)
እራሱ ነው፡፡የተወዯዯችው ሰአት ስትመጣ ሌባችን ሇጥሪው ያነሳሳሌ፡፡ይህም የሚያሳየን ሰው ወዯ ጌታ ሇመምጣት ያሇበትን
የተጋረጠ የውስጥ አዯጋ ነው፡፡ምህረቱ ብዙ ነው እንጂ ብዙዎቻችን የት ነበርን? ይህ በሚገባ ሲገባን በሀይሌ አመስጋኞች
እንሆናሇን፡፡

ሀጢያት ብዙ ውጤቶች አለት፡፡መዝ 38 ስታጠኑ በእያንዲንደ ጥቅስ ሊይ የተዘረዘሩትን ትኩረት ሰጥታችሁ ብታይዋቸው
ያለብንን አዯጋዎች በሚገባ መገንዘብ ትችሊሊችሁ፡፡መዝ 38፡3-10 ሊይ ብዙዎቹ የሀጢያት መዘዞች ተጠቅሰዋሌ፡፡ዲዊት በዚህ
ክፍሌ ውስጥ፡-



ሇአጥንቶቼ ሰሊም የሊቸውም ይሇናሌ



ቁስላ ሸተተ በሰበሰም በማሇት የውስጥ መንፈሳዊ ሁኔታውን ይነግረናሌ



ጎሰቆሌሁ ተዋረድሁም በማሇት የሀጢያትን የማሸማቀቅና የመከራ መዘዝ ያሳየናሌ



በማህበራዊ ህይወቱ ስድብን እንዯጠገበ ይነግረናሌ



ጤና እንዯላሇውም ይገሌጽሌናሌ



በድንጋጤ ውስጥ እንዲሇ ይነግረናሌ



ሀይሌ እንዲሌቀረሇት ገሌጾሌናሌ



ማየት እንዯተሳነውም ሁለ ጽፎሌናሌ



ከነዚህም የተነሳ ማህበራዊ ህይወቱ እንዯተበሊሸ እና ዘመድ አዝማድ እና ጓዯኛ እንዯራቀው እናያሇን

የዚህን መዝሙር ሙለ ምእራፍ ስናነብ የምንገነዘበው ሀጢያትንና የሚያመጣውን መዘዝ ነው፡፡ማሇትም ሀጢያት ፡

ነፍስን ያዯክማሌ



ሀይሌን ያሳጣሌ



ስብራትን ወዯ ህይወታችን ያመጣሌ



መንፈሳዊ እይታችንን ይጋርዲሌ(መዝ 40፡12)



ማህበራዊ ህይወታችንን ያበሊሻሌ

ሰው በተፈጥሮው የሀጢያት ባሪያ ነው(ዮሐ 8፡36)፡፡ሇዚህ ነው ዲግመኛ መወሇድ የሚያስፈሌገን(ዮሀ 3፡3-8)፡፡ሇዚህ ነው
የሌብ መገረዝ የሚያስፈሌገን(ቆሊ 2፡11-13፡፡ሇዚህ ነው ሀዋርያው ዮሐንስ በዮሐ 3፡9 ሊይ ‹‹ከእግዚአብሔር የተወሇዯ ሁለ
ሀጢያትን አያዯርግም ዘሩ በእርሱ ይኖራሌና ከእግዚአብሔር ተወሌዶአሌና ሀጢያትን ሉያዯርግ አይችሌም››ብል
የሚነግረን፡፡ስሇዚህ ነው ዲግመኛ ስንወሇድ ድንገት ተሳስተን እንጂ ወድዯን፣ተስማምተን እና ዯስ ብልን ያሇምንም ወቀሳ
ሀጢያትን መስራት የምናቆመው፡፡ትሌቅ ሇውጥ በህይወታችን ስሇሚኖር እርሱን ዯስ ሇማሰኘትም እንቀናሇን፡፡

ኤፌ 2፡1-2 ዲግመኛ ከመወሇዲችን በፊት የነበርንበት መንፈሳዊ ሀኔታ ነው የሚያሳየን፡፡እንዱህ ይነበባሌ፡-

‹‹በበዯሊችሁና በሀጢያታችሁ ሙታን ነበራችሁ፤በእነርሱም በዚህ ዓሇም እንዲሇው ኑሮ በማይታዘዙትም ሌጆች ሊይ አሁን
ሇሚሰራው መንፈስ አሇቃ እንዯሆነው በአየር ሊይ ስሌጣን እንዲሇው አሇቃ ፈቃድ በፊት ተመሊሇሳችሁባቸው፡፡በእነዚህ ሌጆች
መካከሌ እኛ ሁሊችን ዯግሞ የስጋችንንና የሌቡናችንን ፈቃድ እያዯረግን በስጋችን ምኞት በፊት እንኖር ነበር እንዯ ላልቹም
ዯግሞ ከፍጥረታችን የቁጣ ሌጆች ነበርን››

አስፈሪ ሁኔታ ውስጥ እንዯነበርን አገሊሇጹ በሚገባ ያሳየናሌ፡፡የስጋችንንና የሌቡናችን ፈቃድ ነበር መሪያችን፤አሇቃችንም በአየር
ሊይ የሚሰራው የመንፈስ አሇቃ፡፡ከዚህ አይነት ዘግናኝ ሁኔታ ነው መንጭቆ የሚያወጣን በትህትና እጅ ወዯ ሊይ ብንሌ፡፡

ሇዚህም ነው በዋነኛነት ኢየሱስ ወዯዚች ምድር የመጣሌን፡፡ኢሳ 42፡6-7 ሊይ የኢየሱስን ተሌእኮ ሲናገር እንዱህ ይሊሌ፡-

‹‹እኔ እግዚአብሔር በጽድቅ ጠርቼህማሇሁ፤የእውሩንም ዓይን ትከፍት ዘንድ የተጋዘውንም ከግዞት ቤት በጨሇማም
የተቀመጡትን ከወህኒ ቤት ታወጣ ዘንድ ሇህዝብ ቃሌ ኪዲን ሇአህዛብ ብርሀን አድርጌ እሰጥሀሇሁ››

ወዯ ጌታ ያሌመጣ ሰው የሀጢያት ወህኒ ውስጥ እንዲሇ ነው ይህ ቃሌ የሚነግረን፡፡እውሮችም ጭምር እንዯሆንንም
ይነግረናሌ፡፡ከእርሱ ጋር ተስማምተን ‹‹እነሆኝ›› ብሇን እራሳችን ሇዚህ የህይወት ብርሀን ስንሰጥ ከሀይሇኛ የግዞት ሰፈር
እንወጣሇን፡፡አይኖቻችንም ተከፍተው የት እንዯነበርን እናስተውሊሇን፡፡የነጻነት አየር እንተነፍሳሇን፡፡ከወቀሳ እና ከእፍረት
እንድናሇን፡፡ማህበራዊ ግንኙነታችን ይታዯሳሌ፡፡መሇኮታዊ ሰሊምና ዯስታን ምን እንዯሚመስሌ መቅመስ እንጀምራሇን፡፡

ተግተን ከቀጠሌንም እየተሇቀቀን እና ወዯ ሰፊ ስፍራ እየወጣንና(መዝ18፡19) እየተሇወጥን እንመጣሇን፡፡ዲዊት ከእንዯዚህ
አይነት ድሌ በኋሊ መዝ 30፡11 ሊይ ‹‹ክብሬ ትዘምርሌህ ዘንድ ዝምም እንዲትሌ ሌቅሶዬን ሇዯስታ ሇወጥህሌኝ፤ማቄን ቀድዯህ
ዯስታን አስታጠቅኸኝ››ብል እንዯሚናገር ሀዘናችን እና ቁዘማችን ሁለ በሰሊምና በዯስታ ይቀየራሌ፡፡ይህን በህይወቴ ስሊየሁ
ህያው ምስክር ነኝና ሳታቅማሙ በፊቱ በትህትና ኑና ውዯቁ ይገሊግሊችኋሌ፤በቃሊት ሉገሇጽ የማይችሌ ነጻነትን
ያጎናጽፋችኋሌ!!
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