
አሥርቱ ትዕዛዛት
1 ከኔ በስተቀር ሌሎች አማልክት አይኑሩህ፣2 ጣኦት አታምልክ፣3 እግዚሐብሔርን ስም በከንቱ አትጥራ፣4 
ሰንበትን አክብር፣5 አባትህንና እናትህን አክብር፣6 አትግደል፣7 አታመንዝር፣8 አትስረቅ፣9 በሃሰት አትመስክር፣10 
የሌላ ሰው የሆነውን ንብረት አትመኝ፣ በፍርድ ቀን በእግዚሐብሔር ፊት ትቀርባለህ፡፡ እርሱ ምኞትን 
እንደማመንዘር ይቆጥረዋል “ወደ ሴት ያየ ሁሉ የተመኛትም ያን ጊዜ በልቡ ከእርሷ ጋር አመንዝሯል” (ማቴ 5፡
28) ጥላቻንም እንደነፍስ መግደል ይመለከተዋል ‹‹ወንድሙን የሚጠላ ሁሉ ነፍሰ ገዳይ ነው’’ (1ኛ ዮሐ 3፡15) 
መንግስተ ሰማያት የምትገባ ይመስለሃል? ከዚህ ቀጥሎ ፈጣን ጥያቄ ቀርቦልሃል፡፡  ሃሰት ተናግረህ፣ ሰርቀህ፣ 
የእግዚሐብሔርን ስም በከንቱ አንስተህ ወይም አንዷን ሴት በመመኘት ተመልክተህ ይሆን? ያዕቆብ 2፡10 ላይ 
እንዲህ ይላል ‘ህግን ሁሉ የሚጠብቅ፣ ነገር ግን በአንዱ የሚሰናከል ማንም ቢኖር በሁሉ በደለኛ ይሆናል’’፡፡ 
በፍርድ ቀን ጥፋተኛ ሆነህ ትገኝ ይሆን? እንዚህ ነገሮች ፈፅመህ ከሆነ እግዚሐብሔር እንደ ውሸታም፣ ሌባ፣ 
የእግዚሐብሔርን ስም በከንቱ እንደምታነሳና በልብህ አመንዝራ እንደሆነክ አድርጎ ይመለከትሐል፡፡  
ሃጢያተኛ ከሆንክ መጨረሻህ ገሃነም መግባት መሆኑን መጽሐፍ ቅዱስ ያስጠነቅቃል፡፡ እግዚሐብሔር ልጁን 
እንዲሰቃይና በመስቀል ላይ እንዲሞት ልኮታል፡፡ ኢየሱስ ቅጣቱን ተቀበለ “በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም 
ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚሐብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ አለሙን እንዲሁ 
ወዶአልና’’፡፡ (ዮሐ 3፡16) ከዚያም ከመቃብር ተነስቶ ሞትን ድል ነሳ፡፡ ዛሬ ንሰሃ ግባና(ከሃጢያት ስራህ 
ተመለስ) በኢየሱስ እመን እግዚሐብሔርም የዘለዓለም ሕይወት ይሰጥሃል፡፡ መጽሐፍ ቅዱስህን አንብብና 
ያነበብከውን ታዘዝ፡፡
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መዳን ይገባሃል፡፡ “እውነት እውነት እልሃለሁ፣ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚሐብሔርን መንግስት 
ሊያይ አይችልም’’፡፡ (ዮሐ 3፡3)፡፡ እኛ ሁላችን እንደ በጎች ተቅበዝብዘን ጠፋን፡፡ ከእኛ እያንዳንዱ ወደገዛ 
መንገዱ አዘነበለ’’፡፡(ኢሳ 53፡6) እኔ እግዚሐብሔር ለሰው ሁሉ እንደመንገዱ፣ እንደስራው ፍሬ እሰጥ ዘንድ 
ልብን እመረምራለሁ’’(ኤር 17፡10) ከኃጢያታችሁ ፀድታችሁ ወደ እግዚሐብሔር ባትመለሱ ትጠፋላችሁ፡፡ 
(ሉቃስ 13፡3) እራሳችሁን ማዳን አትችሉም፡፡ እገዚሐብሔር ያዳነን በፈፀምነው መልካም ተግባር ሳይሆን 
በምህረቱ ነው፡፡ ኃጢያታችንን አስወገደልን፣ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት አዲስ ልደትና አዲስ ሕይወት 
ሰጠን፡፡ (ቲቶ 3፡5) ለሰው ቅን የምትመስል መንገድ አለች ፍፃሜዋ ግን የሞት መንገድ ነው፡፡ (ምሳ 14፡12) 
ኢየሱስን ‘እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም’’፡፡ (ዮሐ 14፡6) ህጉ 
የሚለውን በመፈፀም ብቻ ከእግዚሐብሔር ጋር የሚታረቅ የለም፡፡ ይህ በቀላሉ ኃጢያተኞች መሆናችንን 
ያሳያል(ሮሜ 3፡20) እግዚሐብሔር ለድነታችን መንገድ አበጅቷል፡፡ ኢየሱስ ኃጢያታችንን ወደ መስቀል 
በመውሰድ ለኃጢያት ሙት እንድንሆንና ለእውነት እንድንኖር አድርጓል፡፡ በመገረፉ ቁስል ድነናል፡፡ (1ኛ ጴጥ 
2፡24) ክርስቶስ ለኃጢያታችን ሞቷል፡፡ ኢየሱስ ሞቶ ከተቀበረ በኋላ በሦስተኛው ቀን ተነስቷል፡፡ (1ኛ ቆሮ 15፡
3-4)፡፡ አንተ ሰታምን እግዚሐብሔር በፀጋው አድኖሃል፡፡ በዚህም ልትመካ አይገባህም ይህ የእግዚሐብሔር 
ስጦታ ነው፡፡ ድነት ላደረግነው መልካም ተግባር ሽልማት አይደለም ስለዚህ ማንኛችንም ብንሆን ልንመካ 
አይገባም፡፡ (ኤፌ 2፡8-9)
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የእግዚሐብሔርን ቃል እመንና ዳን፡፡ ኢየሱስም መልሶ፦ “ይህ የእግዚሐብሔር ስራ እርሱ በላከው እንድታምኑ 
ነው”፡፡ (ዮሐ 6፡29)  “እውነት እላችኋለሁ ቃሌን የሚሰማ የላከኝንም የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው 
ከሞትም ወደ ሕይወት ተሻገረ እንጂ ወደ ፍርድ አይመጣም’’፡፡ (ዮሐ 5፡24) ልጁ ያለው ሕይወት አለው። 
የእግዚሐብሔር ልጅ የሌለው ሕይወት የለውም፡፡ የዘላለም ሕይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ 
በእግዚሐብሔር ልጅ ስም ለምታምኑ ይህንን ፅፌላችኋለሁ፡፡  1ኛ ዮሐ 5፡12-13) ስለኢየሱስ በሰዎች መካከል 
መስክሩ፡፡ ማንም ሰው በእኔና በቃሌ የሚያፍር ቢኖር የሰው ልጅ በዚያ ሰው ያፍርበታል፡፡ (ሉቃስ 9፡26)  ኢየሱስ 
ክርስቶስ ጌታ መሆኑን በአፍህ ብትመሰክር፣ እግዚሐብሔርም ከሞት እንዳስነሳው በልብህ ብታምን ትድናለህ፡፡ 
ሰው በልቡ አምኖ ይፀድቃልና በአፉም መስክሮ ይድናልና፡፡ (ሮሜ 10፡ 9-10) አዳኝ እምነት መልካም ስራዎችን 



ያደርጋለ፡፡ እምነት አለኝ ብትል በስራ የማይገለፅ ከሆነ ምን ይረባሃል፡፡ (ያዕ 2፡14) እግዚሐብሔር በውስጥህ 
እየሰራ ነው እርሱ የሚያስደስተውን እንድትፈፅም ፍላጎቱንና ሃይሉን ሰጥቶሃል፡፡ (ፊሊጲ 2፡13) እንግዲያስ 
እያንዳንዳችን ስለራሳችን ለእግዚሐብሔር መልስ እንሰጣለን፡፡ (ሮሜ 14፡12) ‘እግዚሐብሔርን ማምለክ ክፉ 
መስሎ ቢታያችሁ ማንን እንደምታመልኩ ዛሬ ምረጡ፡፡ እኔና ቤቴ ግን እግዚሐበሔርን እናመልካለን’’፡፡ (ኢያሱ 
24፡15)
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በሕይወትህ ወሳኙ ጥያቄ ብትሞት ወደ መንግስተ ሰማያት ትገባለህን? የሚለው ነው፡፡ ወደ መንግስተ 
ሰማያት መግባት ከፈለግህ እግዚሐበሔር ‘እንደገና መወለድ አለብህ’’ ይላል፡፡ (ዮሐ 3፡7)፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስ 
ውስጥ እግዚሐበሔር እንደገና እንዴት እንደምንወለድ እቅዱን ሰጥቶናል፡፡ በመጀመሪያ ኃጢያተኛ መሆንህን 
እወቅ፡፡ ‘ሁሉም ኃጢያት ሰርተዋልና የእግዚሐብሔር ክብር ጎድሏቸዋል’’ (ሮሜ 3፡23)፡፡ አንተ ኃጢያተኛ 
ስለሆንክ እንደምትሞት ተፈርዶብሃል፡፡ ‘የኃጢያት ደሞዝ ሞት ነው’’ (ሮሜ 6፡23) ይህም በገሃነም በመሆን 
ለዘለዓለም ከእግዚሐብሔር መለየትን ያጠቃልላል፡፡ ‘ለሰዎችም አንድ ጊዜ መሞት ከእርሱም በኋላ ፍርድ 
ተመድቦባቸዋል’’ (ዕብ 9፡27)፡፡ ነገር ግን እግዚሐብሔር በጣም ስለሚወድህ አንድያ ልጁን ኢየሱስን ላንተ 
በመስጠት ያንተን ኃጢያት ተሸክሞ ባንተ ቦታ እንዲሞት አደረገ፡፡ ‘ነገር ግን እኛ ሁላችን ኃጢያተኞች ሳለን 
ክርስቶስ ለኛ ሞቶአልና እግዚሐብሔር ለኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል፡፡ (ሮሜ 5፡8)፡፡ እንዴት እንደሆነ እኛ 
ልንረዳው ባንችልም እግዚሐብሔር ኃጢያታችንን በኢየሱስ ላይ አስቀምጦ እርሱ በኛ ቦታ ሞተ፡፡ 
“እግዚሐብሔር የትም ቦታ ያሉ ሁሉም ሰዎች ስንሃ ገብተው ወደእርሱ እንዲመለሱ ያዛል’’፡፡(የሐ.ስ 17፡30) 
ንሰሃ ማለት ከኃጢያት መመለስና ስለኃጢያቱ ከእግዚሐበሔር ጋር መስማማትና ክርስቶስ በመስቀል ላይ ለኛ 
ካደረገው ተግባር ጋር መስማማት ማለት ነው፡፡ ጥያቄው ‘ለመዳን ምን ላድርግ?(ዮሐ.ስ 16፡30) ሲሆን መልሱ 
ደግሞ ኢየሱስ ያንተን ኃጢያት በመሸከም ባንተ ፋንታ ሞቶ መቀበሩንና እግዚሐበሔር ከሙታን እንዳስነሳው 
ማመን ነው፡፡ ኢየሱስን እንደግል አዳኛችን ስንቀበል የዘላለም ሕይወት እንደምናገኝ ትንሳኤው በስልጣን 
ያረጋግጥልናል፡፡ “ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚሐብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ 
ስልጣን ሰጣቸው’’(ዮሐ 1፡12)።
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‘’የእግዚሐበሔርን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል’’ (ሮሜ 10፡13) ብታምን ትድናለህ፡፡ ማንም ቤተክርስቲያን 
ወይም መልካም ስራ ሊያድንህ አይችልም፡፡ አስተውል እግዚሐብሔር ነው የድነቱን ስራ የሚሰራው፡፡ 
የእግዚሐብሔር ቀላሉ የድነት እቅድ ይህ ነው አንተ ኃጢያተኛ ነህ ንሰሃ ገብተህ ባንተ ቦታ በሞተው በኢየሱስ 
ባታምን ለዘለዓለም በገሃነም ትኖራለህ፡፡ ነገር ግን በመስቀል እንደሞተልህ፣ እንደተቀበረና እንደተነሳ ብታምን 
ለኃጢያትህ ሁሉ ይቅርታ ከማግኘትህም ባሻገር በእምነት የሚገኘውን የዘላለም ድነትን ታገኛለህ፡፡ እቅዱ 
ግልፅ ካልሆነልህ ደጋግመህ አንበው እስኪገባህ ድረስ ከፊትህ አትለየው፡፡ ያንተ ነፍስ በአለም ከሚገኘው 
ማንኛውም ነገር ትበልጣለች፡፡ ‘ዓለምን ሁሉ ብታተርፈና ነፍስህን ብታጣ ምን ታገኛለህ? (ማር 8፡36)፡፡ 
ስለመዳንህ ፍፁም እርግጠኛ ሁን ነፍስህን ብታጣ ግን መንግስተሰማያትን ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ታጣለህ፡፡ 
ስሜቶችህ ተለዋዋጭ ስለሆኑ አትመናቸው፡፡ በማይለወጠው የእግዚሐብሔር ተስፋ ተማመን፡፡ ጌታን 
ከተቀበልከ በኋላ ለመንፈሳዊ እድገትህ የሚጠቅሙህና በየእለቱ ልትለማመዳቸው የሚገቡ ሦስት ነገሮች 
አሉ፡፡ የመጀመሪያው ፀሎት ነው ከእግዚሐብሔር ጋር የምትነጋገርበት ጊዜ ነው፡፡ ሁለተኛው እግዚሐበሔር 
ላንተ እንዲናገርህ መጽሐፍ ቅዱስህን ማንበብ ነው፡፡ ለእግዚሐብሔር እንድትመሰክር እምነትህን ለሌሎች 
የምታካፍልበት የመጨረሻው መንገድ ነው፡፡ “ስለጌታ ለሌሎች ለመመስከር ሃፍረት አይደርብህ’’ (2ኛ ጢሞ 1፡8 
) ‘ስለዚህ በሰው ፊት ለሚመሰክርልኝ ሁሉ እኔ ደግሞ በሰማያት በሰው ባባቴ ፊት እመሰክርለታለሁ’’፡፡ (ማቴ 
10፡32)፡፡ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ መታዘዝህን ለማሳየትና ለድነትህም ማረጋገጫ እንዲሆን መጠመቅ 
አለብሀ፡፡  ከዚያም በመጽሐፍ ቅዱስ በምታምን ቤተክርስቲያን አባል ሆነህ ተቀላቀል፡፡


