ወዯ ጥሪው ፍጻሜ የሚገሰግስ አማኝ:- መጠራትንና መመረጥን ማጽናት
2 ጴጥሮስ 1፡1-111
የክርስትና ሕይወት ኢየሱስ ክርስቶስን እንዯ ግሌ አዲኝ በመቀበሌ ብቻ የሚቆም አይዯሇም፡፡
የክርስትና ሕወት መጠራትንና መመረጥን በማጽናት ወዯ ጥሪያችንና ወዯ ጠሪያችን መገስገስ
የሚጠይቅ ሕይወት ነው፡፡ በመናችን ኢየሱስን እንዲመኑ የሚናገሩ፣ ወዯ ጸልትና አምሌኮ
ስፍራዎች የሚመጡ፣ በተሇያዩ ርፎች እናገሇግሊሇን የሚለ፣ ወተ ነገር ግን በዕሇት ከዕሇት
ሕይወታቸው በእግዙአብሔር መጠራታቸውንና መመረጣቸውን በሚኖሩት ተጨባጭ ሕይወት
የማያስመሰክሩ ብዘዎች ናቸው፡፡ ይህ ዯግሞ ከመጨረሻው መን ምሌክቶች ዋነኛው ነው፡፡
ጳውልስ እንዱህ በማሇት ተናግሯሌ፡-

ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ መን እንዱመጣ ይህን እወቅ። ሰዎች
ራሳቸውን የሚወደ ይሆናለና፥ ገንብን የሚወደ፥ ትምክህተኞች፥ ትዕቢተኞች፥
ተሳዲቢዎች፥ ሇወሊጆቻቸው የማይታዘ፥ የማያመሰግኑ፥ ቅድስና የላሊቸው፥ ፍቅር
የላሊቸው፥ ዕርቅን የማይሰሙ፥ ሏሜተኞች፥ ራሳቸውን የማይገዘ፥ ጨካኞች፥ መሌካም
የሆነውን የማይወደ፥ ከዲተኞች፥ ችኩልች፥ በትዕቢት የተነፉ፥ ከእግዙአብሔር ይሌቅ
ተድሊን የሚወደ ይሆናለ፤ የአምሌኮት መሌክ አሊቸው ኃይለን ግን ክዯዋሌ፤ ከእነዙህ
ዯግሞ ራቅ። (2 ጢሞቴዎስ 3፡1-5 - አሮጌው ትርጉም)
እነዙህ ጥቅሶች አማኞች ነን በሚለ ሰዎች መካከሌ ስሊሇው ሁኔታ የሚናገሩ ናቸው፡፡ አሁንም
በመናችን እንዱህ ዓይነት ሰዎች በምድር ባሇችው በምትታየዋ ቤተ ክርስቲያን ዘርያ ይገኛለ፡፡
ሇዙህ ነው ጳውልስ፡- “ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ መን እንዱመጣ ይህን
እወቅ” በማሇት ሇጢሞቴዎስ በግሌጽ የጻፈሇት፡፡ ይህ መን ሇቤተ ክርስቲያን፣ በክርስቶስ
ፍጹም የሆነ ሰው ሇእግዙአብሔር ሇማቅረብ ሇሚዯክሙ አገሌጋዮች፣ ሇእውነተኛ አማኞች፣
ሇቅደሳን ጉባኤ፣ ቤተ ክርስቲያን ብርሃንነትዋና ጨውነትዋ እንዱገሇጥ ሇሚፈሌጉ፣ የክርስቶስ
መሌክና ውበት በቤተ ክርስቲያን እንዱታይና በዓሇም ተጽዕኖ እንዱያመጣ ሇሚፈሌጉ፣
ሇሕብረተሰብ፣ ሇሏገር፣ ወተ አስጨናቂ ጊዛ ነው፡፡ ዋነኛው ምክንያቱ ዯግሞ የአምሌኮ መሌክ
ያሊቸው ነገር ግን የእግዙአብሔርን ኃይሌ የካደ ሰዎች በቤተ ክርስቲያን መብዚታቸው ነው፡፡
የክርስትና ሕይወት ግን ኢየሱስን እንዯ አዲኝ በመቀበሌ የሚያበቃ ሳይሆን በምንኖረው
ሕይወት ማሇትም መንፈሳዊ ፍሬ እያፈራንና ክርስቶስን በመምሰሌ እየኖርን ክርስትናችንን
በማስመስከር ወዯ ጥሪያችንና ጠሪያችን የሚገሰግስ ሕይወት ነው፡፡ በዙህ ትምህርት ውስጥ በ1
ጴጥሮስ 1፡1-11 ሊይ መሰረት በማድረግ የምንመሇከተው “ወዯ ጥሪው ፍጻሜ የሚገሰግስ
አማኝ” የሚሌ ርዕስ ሲሆን ዓሊማውም አማኞች በእግዙአብሔር መጠራታችንና መመረጣችንን
በምንኖረው ተግባራዊ የክርስትና ሕይወት ማጽናት እንዲሇብን ሇማስገንብና ሇማሳሰብ ነው፡፡
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መጋቢት 2005

I.

መግቢያ (1፡1-2)

1. ጸሏፊ (1፡1ሀ)

የኢየሱስ ክርስቶስ አገሌጋይና (ባሪያና) ሏዋርያ ስምዖን ጴጥሮስ፥ (2 ጴጥሮስ 1፡1ሀ)

የዙህ ክፍሌ ጸሏፊ ስምዖን ጴጥሮስ ነው፡፡ እርሱ ራሱን የክርስቶስ አገሌጋይ (ባርያ) እና
የክርስቶስ ሏዋርያ እንዯሆነ ተናግሮአሌ (ቁ. 1ሀ)፡፡
2. ተዯራስያን (የመሌእክቱ ተቀባዮች) (1፡1ሇ)

በአምሊካችንና በአዲኛችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ በኩሌ እንዯተቀበሌነው ዓይነት ክቡር
እምነትን ሇተቀበለት፤ (2 ጴጥሮስ 1፡1ሇ)

የመሌዕክቱ ተቀባዮች ስምዖን ጴጥሮስና ላልች ሏዋርያት ከተቀበለት ውድና የከበረ እምነት
ጋር የተካከሇ (እኩሌ የሆነ) እምነት ያገኙ (የተቀበለ) አማኞች ናቸው (ቁ. 1ሇ)፡፡ ይህ እምነት
የሚገኘው በአምሊካችንና በመድሃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ በኩሌ ብቻ ነው፡፡
3. የባርኮት ቃሌ፡- የጸጋና የሰሊም ብዚት ሇምዕመናን ይሁን (1፡2)

እግዙአብሔርንና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በማወቅ ጸጋና ሰሊም ይብዚሊችሁ። (2
ጴጥሮስ 1፡2)

ጴጥሮስ በቁጥር 2 ሊይ ሇሚጽፍሊቸው ሰዎች ጸጋና ሰሊም እንዱበዚሊቸው ከሌብ የሆነ ምኞቱን
ይገሌጽሊቸዋሌ፡፡ ይህ ጸጋና ሰሊም የሚበዚው እግዙአብሔርንና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን
በማወቅ ብቻ ነው፡፡ ይህ እውቀት እጅግ በጣም የጠበቀና ግሊዊ የሆነ ግንኙነትን ወይም
ሕብረትን ከእግዙአብሔርና ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መኖሩን የሚያመሇክት ነው፡፡ ከዙህ
ውጭ ጸጋና ሰሊም በሙሊት በሕይወታችን ሉገሇጥ አይችሌም፡፡ የእግዙአብሔርን ጸጋና ሰሊም
በሙሊት መቀበሌና መሇማመድ የምንችሇው ከእግዙአብሔርና ከሌጁ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ
ጋር የጠበቀና ግሊዊ የሆነ ግንኙነት/ሕብረት ሲኖረን ነው፡፡

II.

ወዯ ጥሪው የሚገሰግስ አማኝ ሕይወት

(1፡3-11)

1. በክርስቲያን ውስጥ የሚገኘው የመሇኮታዊ ባህርይ እውነታ መሰረቶች (1፡3-4)
ሀ) ከመሇኮት ኃይሌ ተካፋዮች መሆናችን (1፡3)

በገዚ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን እርሱን በማወቅ ሇሕይወትና ሇእውነተኛ መንፈሳዊነት
የሚያስፈሌገንን ሁለ የመሇኮቱ ኃይሌ ሰጥቶናሌ፡፡ (2 ጴጥሮስ 1፡3)

ክርስቶስ ወዯዙህ ድንቅ ሕይወት የጠራን በገዚ ክብሩና በበጎነቱ ነው፡፡ ክብሩና በጎነቱ ዯግሞ
የእግዙአብሔርን ሌዕሌና የሚያመሇክት ነው፡፡ “ክብር” የህሌውናውን ሌዕሌና የሚገሌጽ ሲሆን
“በጎነት” ዯግሞ በተግባር የሚገሇጠውን ሌዕሌናውን ማሇትም በሥራ የተገሇጠ መሌካምነቱን
ያመሇክታሌ፡፡
ይህ ሕይወት ዯግሞ ከእግዙአብሔር የተቀበሌነው እንዯመሆኑ መጠን መሇኮታዊ ባህርይ
አሇው፡፡ ይህንን ሕይወት በራሳችን ሌንኖረው የምንችሇው አይዯሇም፡፡ ይሁን እንጂ
የእግዙአብሔር መሇኮታዊ ኃይሌ ሇአማኞች ሇሕይወትና እግዙአብሔርን ሇመምሰሌ
የሚያስፈሌጋቸውን ማንኛውንም ነገር ይሰጣቸዋሌ፡፡ መሇኮታዊ ሕይወትን ሇመኖር መሇኮታዊ
ኃይሌ፣ የመንፈስ ቅደስን ኃይሌ፣ የክርስቶስን ኃይሌ ተቀብሇናሌ፡፡
የመሇኮታዊ ኃይሌ ምንጭ ዯግሞ የሚገኘው ክርስቶስን በማወቅ ነው፡፡ የመሇኮታዊ ኃይሌና
የመንፈሳዊ እድገት ምንጭ ክርስቶስን በሙሊት ማወቅ ነው፡፡
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ሇ) የመሇኮት ተስፋ ተካፋዮች መሆናችን (1፡4ሇ)

በእነዙህ ነገሮች አማካይነት እጅግ ታሊቅና ክቡር የሆነውን ተስፋ ሰጥቶናሌ፡፡ (2
ጴጥሮስ 1፡4ሇ)
በዙህ ጥቅስ ሊይ “በእነዙህ” የሚሇው ቃሌ የሚያመሇክተው ከሊይ የተጠቀሱትን የክርስቶስን
“ክብርና በጎነት” ነው፡፡ ክርስቶስ ከክብሩና ከበጎነቱ የተነሳ የከበረና ውድ የሆነ መሇኮታዊ ተስፋ
ሰጥቶናሌ፡፡ ይህ ተስፋ እጅግ ታሊቅና ክቡር እንዯሆነ ዯግሞ በግሌጽ ተቀምጧሌ፡፡

እና ግን ጽድቅ የሚኖርበትን አዱስ ሰማይና አዱስ ምድር በተስፋ ቃለ መሰረት
እንጠባበቃሇን። (2 ጴጥሮስ 3፡13)
የተስፋ ቃለ ዯግሞ በተሇያዩ የመጽሏፍ ክፍልች በግሌጽ ተቀምጧሌ፡አዱስ ሰማይንና አዱስ ምድርንም አየሁ፥ ፊተኛው ሰማይና ፊተኛይቱ ምድር
አሌፈዋሌና፥ ባሕርም ወዯ ፊት የሇም። (ራዕይ 21፡1)
እነሆ፥ አዱስ ሰማይና አዱስ ምድር እፈጥራሇሁና የቀዯሙትም አይታሰቡም፥ ወዯ ሌብም
አይገቡም። (ኢሳይያስ 65፡17)
እኔ የምሠራቸው አዱስ ሰማይና አዱስ ምድር ከፊቴ ጸንተው እንዯሚኖሩ፥ እንዱሁ
ራችሁና ስማችሁ ጸንተው ይኖራለ፥ ይሊሌ እግዙአብሔር፦ (ኢሳይያስ 66፡22)
ሏ) ከመሇኮት ባህርይ ተካፋዮች መሆናችን (1፡4ሀ)

ከክፉ ምኞት የተነሳ በዓሇም ካሇው ምግባረ ብሌሹ ሕይወት አምሌጣችሁ ከመሇኮት
ባህርይ ተካፋዮች እንድትሆኑ፤ (2 ጴጥሮስ 1፡4ሀ)

ይህ ከሊይ የጠቀስነው መሇኮታዊ ተስፋ አማኞች የመሇኮት ባህርይ ተካፋዮች እንዱሆኑ
አስችሎቸዋሌ፡፡ ይህ አማኞች የመሇኮትን ተፈጥሮ ይወርሳለ ሇማሇት ሳይሆን እግዙአብሔር
በእነርሱ ውስጥ በመንፈስ ቅደስ አማካይነት በእነርሱ ውስጥ ስሇሚያድርና ስሇሚኖር ወዯ
አማኞች የሚተሊሇፉ የእርሱን ባህርያት ይካፈሊ ማሇት ነው፡፡
አማኞች የእግዙአብሔር ባህርይ ተካፋዮች ከመሆናቸው የተነሳ በዙህ ኃጢአተኛ ዓሇም ሲኖሩ
በኃጢአት ሊይ ድሌ በመንሳትና በሞት ሊይ ድሌ በመቀዲጀት መኖር ይችሊለ፡፡ ከተሰጣቸው
የአዱስ ሌዯት ተስፋ፣ በእግዙአብሔር ኃይሌ የመጠበቅ ተስፋ እንዯዙሁም በእግዙአብሔር
የማስቻሌ ኃይሌ ተስፋ የተነሳ አማኞች ከመሇኮታዊ ባህርይ ተካፋዮች መሆን ይችሊለ፡፡
የአዱስ ሌዯት ተስፋ፡-

እርሱ (እግዙአብሔር) ከታሊቅ ምህረቱ የተነሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት መነሳት
ምክንያት ሇሕያው ተስፋ በሚሆን አዱስ ሌዯት … ወሇዯን፡፡ (1 ጴጥሮስ 1፡3)

በእግዙአብሔር ኃይሌ የመጠበቅ ተስፋ፡-

እናንተም በመጨረሻው መን ሉገሇጥ የተጋጀው ድነት እስኪመጣ ድረስ በእምነት
አማካይነት በእግዙአብሔር ኃይሌ ተጠብቃችኋሌ፡፡ (1 ጴጥሮስ 1፡5)

የእግዙአብሔር የማስቻሌ ኃይሌ ተስፋ፡-

በገዚ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን እርሱን በማወቅ ሇሕይወትና ሇእውነተኛ መንፈሳዊነት
የሚያስፈሌገንን ሁለ የመሇኮቱ ኃይሌ ሰጥቶናሌ፡፡ (2 ጴጥሮስ 1፡3)

የመሇኮታዊ ባህርይ ተካፋይ መሆን የሚያመሇክተው ክርስቶስን መምሰሌ ነው፡፡

እናንተ ግን፣ የእግዙአብሔር መንፈስ በውስጣችሁ የሚኖር ከሆነ፣ በሥጋ ሳይሆን
በመንፈስ ናችሁ፡፡ ማንም የክርስቶስ መንፈስ ከላሇው፣ እርሱ የክርስቶስ መንፈስ
አይዯሇም፡፡ (ሮሜ 8፡9)
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ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያሇሁ፤ ከእንግዱህ እኔ አሌኖርም፤ ነገር ግን ክርስቶስ በውስጤ
ይኖራሌ፡፡ አሁንም በሥጋ የምኖረው ኑሮ በወዯዯኝና ስሇ እኔ ራሱን አሳሌፎ በሰጠው
በእግዙአብሔር ሌጅ ሊይ ባሇኝ እምነት ነው፡፡ (ገሊትያ 2፡20)
አማኞች የመሇኮታዊ ባህርይ ተካፋዮች ስሇሆኑ ከክፉ ምኞት የተነሳ በዓሇም ካሇው ምግባረ
ብሌሹ ሕይወት ማምሇጥ ይችሊለ፡፡
2. በክርስቲያን ውስጥ የሚገኘው የመሇኮታዊው ባህርይ ተግባር ምንድን ነው? (2 ጴጥሮስ
1፡5-9)
ሀ) በሕይወታችን መንፈሳዊ ፍሬ እንድናፈራ ያዯርጋሌ (1፡5-7)

ስሇዙህም ምክንያት ትጋትን ሁለ እያሳያችሁ በእምነታችሁ በጎነትን ጨምሩ፥ በበጎነትም
እውቀትን፥ በእውቀትም ራስን መግዚት፥ ራስንም በመግዚት መጽናትን፥ በመጽናትም
እግዙአብሔርን መምሰሌ፥ እግዙአብሔርንም በመምሰሌ የወንድማማችን መዋዯድ፥
በወንድማማችም መዋዯድ ፍቅርን ጨምሩ። (2 ጴጥሮስ 1፡5-7 - አሮጌው ትርጉም))

አማኞችን ከማያምኑት የሚሇያቸው ዋናው ነገር በክርስቶስ የሚገኘው እምነት ነው፡፡
በክርስቲያን ሕይወት የሚገኙት ባህርያት በሙለ መሰረታቸው በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ወዯ
እግዙአብሔር ቤተሰብ መጨመራችን ነው፡፡ ስሇዙህ እምነት መሰረታዊ ነገር ነው፡፡ ከዙህ የተነሳ
ላልች ባህርያት በሙለ በዙህ እምነት ሊይ እየተገነቡ ይሄዲለ፡፡
አማኝ በእምነቱ ሊይ ሉጨምራቸው የሚገቡ ባህርያትን ከቁጥር 5-7 ባሇው ክፍሌ ውስጥ
ርዜሯቸዋሌ፡፡ እነዙህም የሚከተለት ናቸው፡ በጎነት፡- ይህ ሞራሊዊ ሌቀትን የሚያመሇክት ነው፡፡
 እውቀት፡- ይህ በጭንቅሊት ሊይ የሚከማች መረጃ ሳይሆን ከመንፈስ ቅደስ የሚገኝና
በእግዙአብሔርና በቃለ ሊይ የሚያተኩር ነው፡፡
 ራስን መግዚት፡- ሇክርስቲያናዊ ጉዝ እምነት፣ በጎነትና መንፈሳዊ እውቀት ብቻቸውን በቂ
አይዯለም፡፡ ክርስቲያን መንፈሳዊ ጉዝውን ሇመቀጠሌ ራስን መግዚት በሕይወቱ
ሉሇማመድ ይገባዋሌ፡፡ ራስን መግዚት ከእግዙአብሔር ፈቃድ ውጭ ሇሚያስወጡን
የዓይን አምሮትና የሥጋ ምኞት “እምቢ” የሚሌ ምሊሽ መስጠት ነው፡፡ ስሜቶቻችንና
የውስጥ ፍሊጎቶቻችንን መግታት መቻሌ ነው፡፡ በመጠን መኖር ነው፡፡
 መጽናት፡- በዙህ ፈተና በበዚበት ኃጢአተኛ ዓሇም ሳይናወጡና እጅ ሳይሰጡ በእምነት
መቆም መቻሌ ነው፡፡ አማኝ በዙህ ዓሇም እንዯ መጻተኛ ሲኖር በፊቱ የሚመጡትን
ተግዲሮቶችና ፈተናዎች እየተቋቋመ በጽናት ሉሻገር ይገባዋሌ፡፡
 እግዙአብሔርን መምሰሌ/እውነተኛ መንፈሳዊነት፡- ይህ በእግዙአብሔር ቃሌና በመንፈስ
ቅደስ ኃይሌ የእግዙአብሔርን ባህርይ መሌበስ ወይም ክርስቶሳዊ ባህርይ በሕይወታችን
መገሇጡን የሚያመሇክት ነው፡፡
 የወንድማማች መዋዯድ/ወንድማዊ መተሳሰብ፡- ከሊይ የጠቀስናቸው አምስቱ ባህርያት
ከእግዙአብሔር ጋር ያሇንን ግንኙነት የሚያመሇክቱ ውስጣዊ ማንነታችንን የሚያሳዩ
ናቸው፡፡ የሚከተለት ሁሇት ባህርያት ግን ከላልች ጋር ያሇንን ግንኙነት የሚያሳዩ
ናቸው፡፡ የወንድማማች መዋዯድ በተግባር የሚገሇጥ የአማኞች አንደ ሇላሊው ማሰብንና
መዯጋገፍን የሚያሳይ ነው፡፡
 ፍቅር፡- ይህ ዯግሞ ሇወንድሞቻችን የተሻሇውን ነገር ሁለ መመኘትና ራሳችንን ሇላልች
መስጠት ነው፡፡ ይህ ፍቅር ክርስቶስ ከእኛ ምንም ነገር ሳይጠብቅ ራሱን ሇእኛ
የሰጠበትን ፍቅር፤ ሇእኛ የገሇጠው ዓይነት ፍቅር ነው፡፡
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እነዙህ ከሊይ የረርናቸው ክርስቲያናዊ ባህርያት በእምነት ሊይ የተመሰረቱ፤ ክርስቶስን
በመምሰሌ የተገሇጡና በፍቅር የታሰሩ ናቸው፡፡
ሇ) መንፈሳዊ ፍሬ ውጤት አሇው (1፡8)
ከቁጥር 5-7 የረርናቸው ባህርያት/ፍሬዎች/ ክርስቲያናዊ እድገትን የሚያመሇክቱ ናቸው፡፡
ክርስቲያናዊ እድገት የመንፈሳዊ ሕይወት መትረፍረፍን፣ መብዚትንና ፍሬያማ መሆንን
ያስከትሊሌ፡፡

እነዙህ ባህርያት ተትረፍርፈው ቢኖሯችሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በማወቅ
ዲተኞችና ፍሬ ቢሶች (ineffective and unproductive) ከመሆን ይጠብቋችኋሌ፡፡ (2
ጴጥሮስ 1፡8)

ይህ “ቢኖሯችሁ” የሚሇው ቃሌ እነዙህ ከሊይ የተረሩት ሰባት ባህርያት/ፍሬዎች/ በክርስቲያን
ውስጥ የሚገኙ ሇመሆናቸው የሚያስረዲ ነው፡፡ ነገር ግን የእግዙአብሔር ፍሊጎት እነዙህ
ባህርያት በውስጣችን መኖራቸው ብቻ ሳይሆን እጅግ እንዱትረፈረፉና በሙሊት እንዱገሇጡ
ጭምር ነው፡፡ እነዙህ ባህርያት በሕይወቱ ያሌተትረፈረፈሇትና ያሌበዚሇት አማኝ ኢየሱስ
ክርስቶስን በግለ በሚገባ አሇማወቁን ያመሇክታሌ፡፡ በጣም የሚያሳዜነው ብዘ አማኞች ከዲግም
ሌዯት ወይም የድነት እውቀት ያሇፈ ኢየሱስ ክርስቶስን በግሊቸው አሇማወቃቸው ነው፡፡ ብዘ
ክርስቲያኖች ኢየሱስን እንዯ አዲኛቸው ተቀብሇውታሌ ነገር ግን መንፈሳዊ ፍሬ የሊቸውም፡፡
መንፈሳዊ ፍሬ የላሊቸው አማኞች ዯግሞ መንፈሳዊ እድገት አያሳዩም፡፡ ሁሌጊዛ በጌታ ሕጻናት
ናቸው፡፡ ሁሌጊዛ ወተት የሚጠጡ ናቸው፡፡ ራሳቸውን ችሇው መንፈሳዊ ጉዝን መጓዜና
መራመድ አይችለም፡፡
ነገር ግን ጴጥሮስ እንዯሚያስተምረን አማኞች በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ
ጸጋና እውቀት ማዯግ አሇባቸው፡፡ የዙህ እድገት ምሌክት ዯግሞ ከሊይ የተመሇከትናቸው
ክርስቲያናዊ ባህርያት ወይም መንፈሳዊ ፍሬ ነው፡፡
ሏ) መንፈሳዊ ፍሬ የማያፈራ ክርስቲያን ኪሳራ ውስጥ ነው (1፡9)

እነዙህ ባህርያት የላለት ግን የሩቁን የማያይ ወይም ዕውር ነው፤ ከቀድሞው ኃጢአቱ
መንጻቱንም ረስቷሌ፡፡ (2 ጴጥሮስ 1፡9)
ከመንፈሳዊ ክርስቲያን ጋር ሲነጻጸር ሥጋዊ ክርስቲያን ዕውርና የሩቁን ማየት የማይችሌ ነው፡፡
መንፈሳዊ ዕውርነት ያሇበት ሰው ዯግሞ የክርስቶስን ጸጋ ማድነቅና እንዯ እግዙአብሔር ሏሳብና
ፈቃድ ሇመኖር አይችሌም፡፡ በ 1 ጴጥሮስ 1፡5-7 ያለት የመንፈሳዊ ክርስቲያን መሇኪያ
የሆኑት ባህርያት/ፍሬዎች/ በሕይወቱ ውስጥ ስሇማይታዩና ስሇማይገሇጡ መንፈሳዊ ዕውርነት
እንዲሇበት ወይም እንዲሌዲነ ሰው ዓይነት ሕይወት ይኖራሌ፡፡
ይህ ብቻ ሳይሆን እንዱህ ዓይነት ሰው ከቀዯመው ኃጢአቱም መንጻቱን ፈጽሞ ረስቷሌ፡፡
ጳውልስ ሇቲቶ የጻፈውን እንዱህ የሚሇውን ቃሌ ንግቷሌ፡-

እንዯ ምሕረቱ መጠን ሇአዱስ ሌዯት በሚሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅደስ በመታዯስ
አዲነን እንጂ፥ እኛ ስሊዯረግነው በጽድቅ ስሇ ነበረው ሥራ አይዯሇም፤ (ቲቶ 3፡5 አሮጌው ትርጉም)

ከዙህ የተነሳ እንዯ ጥሪው በቅድስናና በጽድቅ፤ መንፈሳዊ ፍሬ በማፈራት ሳይሆን፤
እንዲሌዲነ/ድነትን እንዲሌተቀበሇ/ ሰው በኃጢአት፣ በሥጋዊነትና የሥጋ ስራዎችን በመሇማመድ
ይመሊሇሳሌ፡፡
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3. በክርስቲያን ውስጥ የሚገኘው መሇኮታዊ ባህርይ ወዯ ፍጻሜ ገስጋሽ ነው (1፡10-11)
ክርስቲያን ከመንፈሳዊ ዕውርነት በመራቅ ፍሬያማና የተትረፈረፈ ክርስቲያናዊ ሕይወት
ሇመኖር የመዲኑን እርግጠኝነት በሚገባ ማወቅ አሇበት፡፡ ይህ የሚገሇጸው በክርስቶስ አዱስ
ሕይወት በመኖራችን ወይም መንፈሳዊ ፍሬ በማፍራታችን ነው፡፡
ሀ) ክርስቲያን በዙህ ምድር የሕይወት ሌምምድ ወዯ ፍጻሜ መገስገስ አሇበት

(1፡10)

ስሇዙህ ወንድሞች ሆይ፤ መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ሇማጽናት ከፊት ይሌቅ
ትጉ፤ ምክንያቱም እነዙህን ብታዯርጉ ከቶ አትሰናከለም፡፡ (2 ጴጥሮስ 1፡10)
አማኝ ክርስቶስን የሚመስሌ ባህርይ ወይም እግዙአብሔርን የሚመስሌ ሕይወት መኖሩ
ክርስቶስ ካሇፈው ኃጢአቱ እንዲነጻውና በእግዙአብሔር መጠራቱና መመረጡ ማረጋገጫ ነው፡፡
አማኝ በእግዙአብሔር ሇመመረጡ ማረጋገጫው በ 2 ጴጥሮስ 1፡5-7 ያለትን ክርስቲያናዊ
ባህርያት ወይም መንፈሳዊ ፍሬ በሕይወቱ መገሇጡ ነው፡፡ ይህ ዯግሞ በመንፈስ ቅደስ
የሚከናወን ድንቅ የእግዙአብሔር ጸጋ ሥራ ነው፡፡

ይህም ተስፋ እንዯ ነፍስ መሌሕቅ አሇን እርሱም እርግጥና ጽኑ የሆነ ወዯ መጋረጃውም
ውስጥ የገባ ነው፤ (ዕብራውያን 6፡9 - አሮጌው ትርጉም)
እኛም የምንዯፍርበትን የምንመካበትንም ተስፋ እስከ መጨረሻው አጽንተን ብንጠብቅ
ቤቱ ነን። … የመጀመሪያ እምነታችንን እስከ መጨረሻው አጽንተን ብንጠብቅ፥
የክርስቶስ ተካፋዮች ሆነናሌና፤ (ዕብራውያን 3፡6፤14 - አሮጌው ትርጉም)
ሇ) ይህ ሕይወት ወዯ ሊሇማዊ ፍጻሜ ሙሊት የሚዯርስ ነው (1፡11)

በዙህም ወዯ ጌታችንና አዲኛችን ወዯ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊሇማዊ መንግስት መግባት
በሙሊት ይሰጣችኋሌ፡፡ (2 ጰጥሮስ 1፡11)

በክርስቲያናዊ ሕይወቱ ያዯገ (መንፈሳዊ እድገት የተገሇጠበት) እና እግዙአብሔርን የሚያስከብር
ሕይወት የሚኖር ክርስቲያን ሽሌማቱ እጅግ ከፍ ያሇ ነው፡፡ ይህም በእግዙአብሔር ንድ ወዯ
ጌታችንና አዲኛችን ወዯ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊሇማዊ መንግስት በክብር መግባቱ ነው፡፡ ከዙህ
የሚበሌጥ ፍጻሜ ምን አሇ!
እስጢፋኖስ ይህንን ሕይወት በሚገባ ተሇማምዶታሌ፡፡ እስጢፋኖስ በሏዋርያት ሥራ 7፡56
በሕይወቱ ፍጻሜ ሊይ እንዱህ አሇ፡-

እነሆ፥ ሰማያት ተከፍተው የሰው ሌጅም በእግዙአብሔር ቀኝ ቆሞ አያሇሁ አሇ።
(አሮጌው ትርጉም)

ጳውልስም ክርስቶስን በመምሰሌ እግዙአብሔርን የሚያስከብር ሕይወት የሚኖሩ ሰዎች በሙለ
ወዯዙህ ክብር እነዯሚገቡ ማሇትም ወዯ ሊሇማዊው መንግስት መግባት እንዯሚሆንሊቸው
በግሌጽ ተናግሯሌ፡፡

መሌካሙን ገድሌ ተጋድዬአሇሁ፥ ሩጫውን ጨርሼአሇሁ፥ ሃይማኖትን ጠብቄአሇሁ፤ ወዯ
ፊት የጽድቅ አክሉሌ ተጋጅቶሌኛሌ፥ ይህንም ጻድቅ ፈራጅ የሆነው ጌታ ያን ቀን ሇእኔ
ያስረክባሌ፥ ዯግሞም መገሇጡን ሇሚወደት ሁለ እንጂ ሇእኔ ብቻ አይዯሇም። … ጌታም
ከክፉ ነገር ሁለ ያድነኛሌ ሇሰማያዊውም መንግሥት ይጠብቀኛሌ፤ ሇእርሱ ከሊሇም
እስከ ሊሇም ክብር ይሁን፤ አሜን። (2 ጢሞቴዎስ 4፡7-8፤18 - አሮጌው ትርጉም)

ይህ ወዯ ጌታችንና አዲኛችን ወዯ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊሇማዊ መንግስት መግባት ዯግሞ
የሚከናወነው በሙሊት ነው፡፡ ይህ ክስተት እግዙአብሔር እርሱን በመምሰሌና እርሱን
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የሚያስከብር ሕይወት ሇኖሩ ሌጆቹ በሙለ በዯ ቤቱና ወዯ ሊሇማዊው መንግስቱ “እንኳን
ዯህና መጣችሁ!” በማሇት በዯስታ የሚቀበሌበት ጊዛ ነው፡፡
አማኞች በሙለ መንፈሳዊ ፍሬ በማፍራትና ክርስቶስን በመምሰሌ በዙህ ኃጢአተኛ ዓሇም
እየኖሩ ሇዙህ ድንቅ ጊዛ ራሳቸውን እንዱያጋጁ ሏዋርያው ጴጥሮስ ይጋብዚሌ፡፡ ስሇዙህ እኛ
አማኞች መጠራታችንንና መመረጣችንን በማጽናት ወዯ ጥሪያችን ፍጻሜ ሌንገሰግስ ይገባናሌ፡፡
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