
ዘለዓለማዊ ህይወትዶ ኣሎኪ? 

ሕቶ፡ ዘለዓለማዊ ህይወትዶ ኣሎኪ? 

ሏልሱ፡ ናብ ዘለዓለማዊ ህይወት ዝወስድ ሓዯ ብሠህ ሏገዱ ቅደስ ሏጽሓፍ ዞርእዞና። ብቐዲምነት ንኣምላኽ 

ኧምዝቇዯልና ክንኣምን ኣሎና፡ ‚ኧሏይ ከሎም ስለ ዝኃጥኡን ኪብ ክብሡ ኣምላኽ ስለ ዝሟኃቑን‛ (ሮማ. 

3፡23)። ከላትና ንኣምላኽ ቊህ ዘዞብሉ ነገሢት ገቇርና፡ ሏቕጻዕቩ ድማ ይግቇኣና። ከሎም ሓጢኣትና ኣብ 

ሏወዲእቪኡ ኣንጻር ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ስለዝኾኑ፡ ዘለዓለማዊ ሏቕጻዕቩ እዟ ዝዲሟጐም። ‚ኧሏይ ዓስ 

ሓጢኣት ሞት እዟ፥ ውህቇት ጸጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ ኢዞሰስ ጐይቪና ናይ ዘለዓለም ህይወት እዟ‛ (ሮማ. 

6፡23)። 

ግናኸ፡ እቩ ሓጢኣት ዘይብሉ ኢዞሰስ ክርስቶስ (1 ጴጥ. 2፡22) ዘለዓለማዊ ወዱ ኣምላኽ ክንሰ ሯብ ኮነ 

(ዮሓ. 1፡ 1, 14) ቇጃ ሓጢኣትና ክቕጽዓልና ድማ ኣብ ክንዲና ሞቧ። ‚ግናኸ ንሕና ገና ሓጥኣን ኧሎና 

ክርስቶስ ኣብ ክንዲና ሞይቨ እዟ እሞ፥ ኣምላኽ እቪ ኣቊና ዘላቶ ፍቕሡ ቇዚ ዞርኢ ኣሎ‛ (ሮማ. 5፡8)። 

ኢዞሰስ ክርስቶስ ኣብ ሏስቀል ሞቧ (ዮሓ. 19፡ 31-42)፡ ንዓና ዝግቊእ ሏቕጻዕቩ ድማ ንሰ ቧፈዯዮ (2 

ቆሮ. 5፡21)። ዓወቨ ኣብ ልዕሊ ሓጢኣትን ሞትን ብምምስኪር ድማ ድሕሡ ሯለስቧ ሏዓልቪት ኪብ ምዉቪት 

ቧንስአ (1 ቆሮ. 15፡ 1-4)። ‚ንኢዞሰስ ክርስቶስ ኪብ ሞት ብምትንሣኡ ሕያው ቧስፋ ዝሃቇና፥ ብብዝኂ 

ምሕሟቨ ብሓድሽ ልዯት ውሉድ ዝገቇሟና ኣምላኽ፥ ኣቦ ጐይቪና ኢዞሰስ ክርስቶስ ይሏስገን‛ (1 ጴጥ. 

1፡3)። 

ብዛዕቊ ክርስቶስ ዘሎና ሏሟዲእቪ ሏን ምዃኑ፡ እንቪይ ኧም ዝገቇሟን ንምንቪይን [ምእንቩ ድሕነት (ግ.ሓ. 

3፡19)] ኧምኡ ኧምዝገቇሟን ኣእምሮ-ልቦናና ክንቕይር ይግቊእ። ከሉ እምነትና ኣብ ክርስቶስ እንቧዯኣ 

ኣንርና፡ ምእንቩ ሓጢኣትና ኣብ ሏስቀል ኧም ዝሞቧ እንቧዯኣ ኣሚንና፡ ቇዯልና ከሉ ክሕዯገልናን እቩ 

ሏብጽዓ ዘለዓለማዊ ህይወት ኣብ ሏንግስቧ-ሯማያትውን ክንሟክብን ኢና። ‚ቇቩ ሓዯ ወደ ዝኣሏነ ዘቇለ ከሉ 

ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቩ ኩሟክብ እምቇር ኧይጠፍእሱ፥ ኣምላኽ ንወደ ቇጃ ክሲዕ ዚህብ ክሲዕ ክንድዚ 

ንዓለም ኣፍቀሢ‛ (ዮሓ. 3፡16)። ‚ስለዚ ብኣፍኪ ‘ኢዞሰስ ጐይቪ እዟ’ ኢልኪ እንቧ ሏስኧርኪ፥ 

ብልብኻውን ኣምላኽ ኪብ ምውቪት ኧም ዜቧንሯኦ እንቧ ኣሏንኪ፥ ክትድሕን ኢኻ‛ (ሮማ. 10፡9)። እቩ 

ውደእ ስሢሕ ክርስቶስ ኣብ ሏስቀል ምእማን ጥሢይ እዟ እቩ እንኮ ሏገዱ ዘለዓለማዊ ህይወት። ‚ንክርስቶስ 

ብምእማን ብጸጋ ኢኹም ዝዯሓንከም፡ እዚ ኧኣ ውህቇት ኣምላኽ እዟ እምቇር ኪቊኻትከም ኣይኮነን። ሓዯ 

እኳ ኧይምኪሕሱ ብግብሡ ኣይኮነን‛ (ኤፈ. 2፡ 8-9)።  

ንክርስቶስ ኧም ውልቃዊ ሏድሓኒኻ ክትቅቇሎ እንቧድኣ ዯሊኻ፡ ሓዯ ኣብነት ናይ ጸሎት ኪብዚ ስዒቈ እነሀልኪ። 

ኣስቧውዕል፡ እዚ ጸሎት ስለዝዯገምኪ ወይ ኪልእ ጸሎት ስለዝገቇርኪ ጥሢይ ኣዞድሕነኪን እዟ። ኣብ ክርስቶስ 

እምነትኪ እንቧዯኣ ጌርኪ ጥሢይ እዟ ኪብ ሓጢኣት ኧድሕነኪ ዝኽእል። እዚ ጸሎት ንኣምላኽ ኣብ ልዕሊኡ 

ዘሎኪ እምነት እትገልጸሉን ንድሕነትኪ ምብጃዉን ንምምስጋን ጥሢይ እዟ። ‚እግዚኣብሄር፡ ኣብ ቅድሏኻ ኧም 

ዝሓጣእከን ሏቕጻዕቩ ኧምዝግቇኣንን እፈልጥ። ግናኸ ኣብኡ ብምእማን ሕድገት-ሓጢኣት ክሟክብ ኢሉ፡ ኢዞሰስ 

ክርስቶስ ቇጃይ ቧቐጽዓለይ። ኧም ዝድሕን ኣብ ልዕለኻ ምሉእ እምነት ኣሎኒ። ስለቩ ዘዯንቕ ጸጋኻን 

ምሕሟትኪን [ህያብ ዘለዓለማዊ ህይወት] አሏስግነኪ! እሜን!‛ 
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