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“The ከሌሎቹ ነገሮች በተጨማሪ በየቀኑ የሚደርስብኝ ነገር-ስለ አብያተ 
ክርስቲያናት ሁሉ ያለኝ ጭንቀት ፡፡”


የሐዋርያው ጳውሎስ ፣ 2 ቆሮንቶስ 11 28


ጥልቅ ስጋት አለኝ - ሸክም ፡፡ ቢያንስ እግዚአብሔር ስለእሱ እንዳስብ ይፈልጋል 
ብሎ በዚህ አምናለሁ ፡፡ በእነዚያ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ላሉት “ለሁሉም 
አብያተ ክርስቲያናት” የክርስቶስ ተከታዮች ሸክም ነው እናም ጌታችን 

እንድንፈጽም የሰጠንን ተግባር ማጠናቀቅ ፡፡


ጳውሎስ የተሰማው “ጥልቅ ጭንቀት” የመጣው μέριμνα ከሚለው የግሪክ ቃል 
ነው። ትርጉሙ “ከጠቅላላው የሚለየው ጭንቀት ፣ እንክብካቤ ፣ ጭንቀት” 

ማለት ነው። በጣም ጥልቅ የሆነ ሸክም ነው በእውነቱ የሆነ ነገር እርስዎን 
እንደሚገነጥልዎት ይሰማዋል። ስለ ቤተክርስቲያን ፣ ስለ ክርስቲያን ባልደረቦችዎ ፣ 

በዓለም ውስጥ ስለጠፉት ሰዎች ይሰማዎታል?


የክርስቲያኖች ሸክማችን ኢየሱስን ከሰማይ ወደ ምድር ያመጣው ያው ሸክም 
መሆን አለበት ፡፡


“ጊዜው ተፈጸመ የእግዚአብሔርም መንግሥት ቀርባለች። ንሳ ፣ በወንጌል እመን 

”


ኢየሱስ ክርስቶስ ፣ ማርቆስ 1:15


ወንጌሎችን ያንብቡ እና የዘላለም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በምድር ላይ 
በነበረበት ወቅት እጅግ በጣም ያተኮረ እንደነበረ ያያሉ። እሱ አንድ ግብ ነበረው - 



ሸክሙ  of 4 9

እናም እያንዳንዱን ሰው እሱን እንዲወዱት ወይም ስለራሳቸው ጥሩ ስሜት 
እንዲኖራቸው ለማድረግ አልነበረም።


ኢየሱስ ሸክሙን ከራሱ መንደር ምኩራብ ሰዎች ጋር ተካፍሎ ስለተናገረው 

ሊገድሉት ፈለጉ -


“ስለዚህ ወዳደገበት ናዝሬት መጣ። እንደ ልማዱም በሰንበት ቀን ወደ ም 
synagoራብ ገብቶ ሊያነብ ተነሳ ፡፡ የነቢዩንም የኢሳይያስን መጽሐፍ ሰጠው። 

እናም መጽሐፉን ከከፈተ በኋላ ‹የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው ፣ ለድሆች ወንጌልን 
እሰብክ ዘንድ ቀብቶኛልና ተብሎ የተፃፈበትን ስፍራ አገኘ ፡፡ ልባቸው 

የተሰበረውን እፈውስ ዘንድ ፣ ለተማረኩ ሰዎች ነፃነትን ፣ ለዓይነ ስውራንም 
የማየትን ማግኛ እንድሰብክ ፣ የተጨቆኑትን ነፃ ለማውጣት ልኮኛል ፡፡ ተቀባይነት 
ያለው የጌታን ዓመት ለማወጅ። ”


ሉቃስ 4: 16-19


ኢየሱስ መጽሐፉን ዘግቶ ለም synagoራቡ አገልጋይ ሰጠውና ተቀመጠ ፡፡ ኢየሱስ 
ከልጅነቱ ጀምሮ የተሳተፈው ይህ ምኩራብ መሆኑን ያስታውሱ ፡፡ ሁሉም ሰው 

ይመለከተው ነበር ፡፡ ቀጥሎ የተናገረው ይኸውልዎት -


“ዛሬ ይህ መጽሐፍ በጆሮአችሁ ተፈጽሟል።”


ዋ! በዚያ ምኩራብ ውስጥ በተቀመጡት ሰዎች ላይ የኢሳይያስ ትንቢት 
ተፈጽሟል?


ኢሳይያስ በመጽሐፉ ምዕራፍ 61 ላይ የፃፈው እግዚአብሔር በምዕራፍ 59 እና 
60 ላይ ከነገረው አንጻር ነው -
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ቤዛው ወደ ጽዮን ይመጣል በያዕቆብም ከኃጢአት ወደ ተመለሱ።


ኢሳይያስ 59:20


“ተነስ ፣ አንፀር; ብርሃንህ መጥቷልና! የጌታ ክብርም በእናንተ ላይ ተነሥቶአል ፡፡ 
እነሆ ጨለማ ምድርን ፣ ጥልቅ ጨለማም ሰዎችን ይሸፍናልና። ጌታ ግን በአንቺ 

ላይ ይነሣል ፣ ክብሩም በአንቺ ላይ ይታያል። አሕዛብ ወደ ብርሃንህ ነገሥታትም 
ወደ መነሳትህ ብሩህነት ይመጣሉ ፡፡


ኢሳይያስ 60: 1-3


ኢሳይያስ 59 ፣ 60 እና 61 የቀድሞው የመከራው መሲህ ቀጣይነት ነበር -


“በሰው የተናቀና የተጠላ ፣ የሀዘን ሰው እና ሀዘንን የሚያውቅ ነው። እናም እኛ 
እንደ ሆነ ፊታችንን ከእሱ ተደብቀን ፣ እርሱ የተናቀ ነበር እኛንም አላከበርነውም 

፡፡ እርሱ እርሱ በእውነት እርሱ ሐዘናችንን ተሸክሞ ሐዘናችንንም ተሸከመ። እኛ 
ግን እንደ ተመታ በእግዚአብሔርም እንደ ተሰቃየ እና እንደ ተቸገረን አየን። እርሱ 
ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ ፣ ስለ በደላችንም ደቀቀ ፤ የሰላማችን ቅጣት በእርሱ 

ላይ ነበረ ፣ በእርሱም ቁስል እኛ ተፈወስን። እኛ እንደ በጎች ሁሉ ተሳስተናል ፤ 
እያንዳንዳችን ወደ መንገዱ ዞረናል ፤ ጌታም የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ ጫነ። ”


ኢሳይያስ 53 3-6


ኢየሱስ በትንቢት የተነገረው የእስራኤል ቤዛ ነኝ እያለ ነበር! ተስፋ የተሰጠው 
መሲህ!
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ሰዎቹ በተናገረው ነገር ተደነቁ ፣ ከዚያም እርስ በርሳቸው “ይህ የዮሴፍ ልጅ 
አይደለምን?” ኢየሱስ ለሰዎች በነበረው ሸክም እና የሰማያዊ አባቱን ፈቃድ 

ለማድረግ ከፍተኛ ትኩረት ስለነበረው ፣ ኢሳይያስ ስለ እርሱ የተናገረው ትንቢት 
እና የሰዎች የኃጢአት ይቅርታ በጣም ስለሚፈልግበት አንድ ኢንች ወደ ኋላ 
አላለም -


“እርሱም እንዲህ አላቸው-‘ በእርግጠኝነት ይህን ምሳሌ ትሉኛላችሁ ‹ሐኪም ፣ 
ራስዎን ይፈውሱ! በካርብናም ውስጥ ሲደረግ የሰማነውን ሁሉ እዚህም በአገርዎ 
ያድርጉት ፡፡ ’ከዚያም እንዲህ አለ‹ እውነት ነው እላችኋለሁ ፣ ነቢይ በገዛ አገሩ 

ተቀባይነት የለውም ፡፡ እውነት እውነት እላችኋለሁ ፣ በሦስት ጊዜ ከስድስት ወር 
ሰማይ ተዘግቶ በነበረ ጊዜ በምድር ሁሉ ላይ ታላቅ ረሃብ በነበረበት በኤልያስ 

ዘመን ብዙ መበለቶች በእስራኤል ውስጥ ነበሩ ፡፡ ኤልያስ ግን ወደ ሲዶና አውራጃ 
ወደምትገኘው ወደ ሰራፕታ ወደ መበለትም ወደ አንዲት ሴት አልተላከም። 
በነቢዩ በኤልሳዕ ዘመን በእስራኤል ውስጥ ብዙ ለምጻሞች ነበሩ ፤ ከሶርያዊው 

ከንዕማን በቀር ማንንም አልነጻም ነበር ፡፡ ’ስለዚህ በምኩራብ የነበሩት ሁሉ ይህን 
ሲሰሙ በቁጣ ተሞልተው ተነስተው ጎዱት ፡፡ ከከተማ ውጭ; ከገደል ገደል ላይ 

ወደ ታች ይጥሉት ዘንድ ከተማቸው ወደ ተሠራበት ወደ ተራራ ጫፍ አመጡት ፡፡ 
ከዚያም በመካከላቸው ሲያልፍ መንገዱን ሄደ ፡፡


ሉቃስ 4


እኛ የሰዎች አባት ያን የሰማይ አባት ፈቃድ ለማድረግ ያን ተመሳሳይ ሸክም ሊኖረን 

ይገባል። ያ ሸክም የጠፉ ሰዎችን በክርስቶስ ወንጌል መድረስ እና ደቀ መዛሙርት 
ማድረግ ነው። በከተማችን ፣ በክፍለ-ግዛታችን (በአውራጃው) ወይም በአገራችን 
ብቻ አይደለም ፡፡ “በዓለም ሁሉ” ውስጥ የጠፉ ሰዎችን እየደረሰ ነው።
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“ይህ የመንግሥት ወንጌል ለአሕዛብ ሁሉ ምስክር እንዲሆን በዓለም ሁሉ ይሰበካል 
፣ ከዚያ መጨረሻው ይመጣል።”


ማቴዎስ 14:24


የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ሰዎች ለዘላለም ሕይወት ያላቸው ብቸኛ ተስፋ ነው። 
እነሱ ፣ ልክ እንደ እኛ ሊያገኙት አይችሉም እና በእርግጠኝነት አይገባቸውም። 
መዳን ስጦታ ነው ግን ከሸክም ጋር ይመጣል ፡፡ ያ ሸክም የእግዚአብሔርን ልጅ 

ከሰማይ ወደ ምድር ያመጣነው የኃጢአታችን ክፍያ ይሆን ዘንድ ነው ፡፡ ያ ሸክም 
በ 1 ኛው ክፍለ ዘመን የክርስቶስን ደቀ መዛሙርት ወደ ዓለም ልኳል እናም 

አሁንም ከሁለት ሺህ ዓመታት በኋላ ይሄዳሉ ፡፡


ግን…


የ 10/40 መስኮት


ወንጌልን ያልሰሙ በጣም ብዙ ሰዎች እና የህዝብ ቡድኖች አሉ ፡፡ ስንት ሰዎች 

ሰምተው እንደማያውቁ እውነታው አስገራሚ ነው ፡፡


በጣም የሚያሳዝነው እውነታ በአንጻራዊ ሁኔታ በዓለም ሀብታም በሆኑት 
(ለምሳሌ አሜሪካ ፣ ካናዳ ፣ ዩኬ ፣ አውሮፓ) ያሉ ብዙ ክርስቲያኖች በአንጻራዊነት 

ደካማ በሆኑ የዓለም ክፍሎች ውስጥ የጠፉትን ለመድረስ በጣም ትንሽ ሀሳብ ፣ 
ጭንቀት ፣ ጊዜ ወይም ገንዘብ አይሰጡም (ለምሳሌ 10 / 40 መስኮት). ለጠፉት 
ሸክም ስለሌላቸው ይሆን? ኢየሱስ ክርስቶስ ለቤተክርስቲያኑ የሰጠውን ተግባር 

የተረዱ ክርስቲያኖች ተግባሩን ለመጨረስ ሸክሙ የማይሰማቸው ለምንድነው?
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ከግማሽ በላይ የሚሆነው የዓለም ህዝብ በዚያ 10/40 መስኮት ውስጥ ይኖራል ፡፡ 
በዚያ የዓለም ክፍል ውስጥ የሚኖሩት በጣም ብዙ ሰዎች (በግምት 90%) 

ሕይወት አድን የሆነውን የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል አልሰሙም ፡፡ እስልምና ፣ 
ሂንዱይዝም እና ቡዲዝም በ 10/40 መስኮት ውስጥ ዋነኞቹ ሃይማኖቶች ናቸው 
፡፡ በዚያ የዓለም ክልል ውስጥ አምላክ የለሽ ኮሚኒዝም እንዲሁ ትልቅ እንቅፋት 

ነው ፡፡ ወንጌልን እዚያ መስበክ በእውነቱ ለክርስቲያኖች ያልተጠናቀቀ ሥራ ነው 
፡፡


ሁሉም ክርስቲያኖች ሊሰማቸው እና ሊሸከሙት የሚገባ ሸክም ፣ አምናለሁ ፣ 
ያልተጠናቀቀ ሥራ እንጋፈጣለን ፡፡ ኢየሱስ “እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ” እኛ 

“አሕዛብን ሁሉ ደቀ መዛሙርት አድርጉ” (ማቴዎስ 28: 19) እና “ምስክሮች” 
እንድንሆን ነግሮናል (ሥራ 1 8) ኢየሱስ የድርሻውን ተወጥቷል እኛ ግን የእኛን 

አናደርግም ፡፡ ስራችንን አልጨረስንም ፡፡ ሥራችን ሲጠናቀቅ እንዴት 
እናውቃለን? ኢየሱስ በማቴዎስ 24 ለደቀ መዛሙርቱ እንደነገራቸው - “ይህ 
የመንግሥቱ ወንጌል ለአሕዛብ ሁሉ ምስክር እንዲሆን በዓለም ሁሉ ይሰበካል ፣ 

ከዚያም መጨረሻው ይመጣል።” ያኔ ነው የምናውቀው።


በ 10/40 መስኮት ውስጥ የክርስቶስን ወንጌል የሚሰብኩ በርካታ ተወላጅ የሆኑ 
ፓስተሮች እና ወንጌላውያን አሉ ፣ ግን እነሱ የእኛን እርዳታ ይፈልጋሉ ፡፡


ምን ላድርግ?


መጀመሪያ - እንክብካቤ ፡፡ ጸልዩ ፡፡ ስጥ


ሁለተኛ - ለተወሰነ የዓለም ክፍል ሸክም እንዲሰጥዎ እግዚአብሔርን ይጠይቁ ፡፡
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ሦስተኛ - በዓለም ዙሪያ ላሉት ፓስተሮች እና የወንጌል ሰባኪዎችን ለመደገፍ 
መንፈሳዊ ስጦታዎችዎን ይጠቀሙ እግዚአብሔር ይክበድዎታል ፡፡


አራተኛ - በክርስቲያን ተጽዕኖዎ ውስጥ ያሉ ሌሎች ክርስቲያኖችን እግዚአብሔር 

በልጁ ከሰጠን መንፈሳዊ ነፃነት ጋር ያልተደረሰውን ለመድረስ ይሳተፉ ፡፡


እንዲሁም ቤተሰቦችዎን እና ጓደኞችዎን በ FaithandSelfDefense.com 
እንዲሁም በሌሎች የመስመር ላይ ሚኒስትሮች ውስጥ ጽሑፎችን እንዲያነቡ 

እና እንዲያጋሩ መምራት ይችላሉ ፡፡ ከፊታችን ያልተጠናቀቀ ሥራን የሚዳስስ 
ሥራ መከናወን ያለበት በሚል ርዕስ አንድ አዲስ ተከታታይን በቅርቡ ጀምረናል ፡፡


ክርስቶስን ተከትላችሁ ፈቃዱን ሸክም ስትካፈሉ ጸሎታችን ከእናንተ ጋር ነው።


ከአዲሱ ኪንግ ጀምስ ቨርዥን የተወሰደ የቅዱሳት መጻሕፍት ቃል ፡፡ የቅጂ 
መብት © 1982 በቶማስ ኔልሰን ፡፡ በፈቃድ ጥቅም ላይ የዋለ መብቱ በህግ 

የተጠበቀ ነው.
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