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ጠቃሚ ምክር
“ክርስትያን መሆን ከበደኝ” ለሚሉ
(ካለፈው የቀጠለ)

የክርስትና ሕይወት ተስፋ እንዳንቆርጥ ያዘናል
ከላይ እንደተመለከትነው የክርስትና ሕይወት ወይንም ክርስቶስን መስሎ መኖር አንዳንድ እውነትን ያልተከተሉ
አስተማሪዎች እንደሚሉት ሳይሆን ከባድ እንደሆንና ዋጋ እንደሚያስከፍል አይተናል። ከዚህ ቀጥሎ ያለው
ጥያቄያችን “በዚህ ከባድ ሕይወት ውስጥ ለማለፍ ምን እናድርግ?”
ሀ. ቀላል መንገድ ስለሌለ አናጉረምርም
በክርስትና ሕይወት ውስጥ ፈተና፣ መከራ፣ ችግር፣ ተቃውሞና ልዩ ልዩ ዓይነት የሰይጣን ግፊት የማይቀር መሆኑ
ግልጽ ነው። “እግዚአብሔር በሕይወቴ ውስጥ ያለውን ችግር እንዲያስወግድልኝ ብዙ ጸለይኩ፤ ቢወደኝ ኖሮ
ችግሬን ያስወግድልኝ ነበር፤ ግን ስለማያወደኝ ለጸሎቴ መልስ አልሰጠኝም እንል ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ
እግዚአብሔር በወቅቱ ያለንበት ችግር አስፈላጊ ነው የሚልበት ጊዜ አለ። ባንወደውም እንኳን ለመንፈሳዊ
ዕድገታችን አስፈላጊ ይሆናል። ሊያጠራን በእሳት ውስጥ ያሳልፈናል (ዘካርያስ 13፥9)። ችግራችን ወደ ታች
እየተጫነን ሥር ሰደን መነፈሳዊ ጡንቻ እንድናወጣ የሚያደርገን ይሆናል። ከችግር ነጻ ከሆንን የእግዚአብሔርን
ፈቃድ ሁልጊዜ ማወቅ አይቻለንም። በችግር ውስጥ አልፈን በሕይወታችን ካልተማርን የክርስቶስ ቁንጅና
አይኖረንም። ክርስቶስን መምሰል የምንችልበት ቀላል መንገድ ስለሌለ ያዕቆብ እንደሚመክረን ልዩ ልዩ ፈተና
ሲደርስብን በጣም ደስ እንዲለን ያስፈልጋል። በፈተናችንና በትግላችን ውስጥ በእግዚአብሔር ስንታመን ያኔ
በመንፈሳዊ ሕይወታችን ማደግ እንችላለን። “ክርስትና ሕይወት ከበደኝ” በማለት በማጉረምረም ሕይወት ውስጥ
የምንኖር ከሆነ ክርስቶስን መምሰል አንችልም። ወደፊት የሚያጋጥሙንን ጠንካራ ትግሎችና ፈተናዎች ማሸነፍ
የምንችለው በአሁኑ ወቅት በሚያገጥሙን ችግሮች ውስጥ ራሳችንን ያለማመድን እንደሆነ ነው። በምንም
ዓይነት ሀዘን፣ ተስፋ መቁረጥና መጠላት ውስጥ ብናልፍ ያንን ተቁመን የምንወጣበት ኃይልና ጉልበት ይኖረናል።
ችግርን መቅመስ ወይንም መለማመድ የሚመረጥና ደስ የሚል ባይሆንም በክርስትና ሕይወት ውስጥ ሁልጊዜ
የሚኖርና የማይቀር ክፍል ነው። ልዩ ልዩ ፈተናዎች ብዙ ጊዜ ክፋትነት የሌላቸውና በክርስትና ሕይወትም
አስፈላጊዎች ናቸው። በተለያዩ ፈተናዎች ውስጥ ያለፈ ክርስትያን ከበደ ያለ ችግርና ፈተና ሲደርስበት በደንብ
ተዘጋጅቷልና ጸንቶ ይቆማል እንጂ ቶሎ ፍርስርሱ አይወጣም።
ለ. “ከበደን” ለሚሉት ኢየሱስ መልስ አለው
እግዚአብሔርን ለማወቅ፣ ጥሩ ክርስቲያን ለመሆን የሚያስችለውን መንገድ ለማወቅ በኃይል ሞክረው ፈጽሞ
ሳይሳካላቸው ቀርተው ለደከሙትና ተስፋ ለቆረጡት ኢየሱስ እንዲህ ይላል። “ሸክማችሁ የከበደባችሁ እናንተ

ደካሞች ሁሉ ወደ እኔ ኑ፤ እኔም ዕረፍት እሰጣችኋለሁ። ቀንበሬን በጫንካችሁ ተሸከሙ፤ ከእኔም ተማሩ፤ እኔ
የዋህና ትሁት ነኝ፤ ለነፍሳችሁም ዕረፍት ታገኛላችሁ። ቀንበሬ ልዝብ ነው፤ ሸክሜም ቀላል ነው” ይላል (ማቴዎስ
11፥28-30)።

ለ.1. “ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ኑ”
ለወግ አጥባቂ አይሁዳውያን “ሃይማኖት” ሸክም ነበር። ኢየሱስ ስለ ፈሪሳውያንና ስለ ሙሴ ሕግ መምህራን
እንዲህ አለ። “ከባድና አስቸጋሪ ሸክም አስረው ለሰው ያሸክማሉ፤ ራሳቸው ግን በጣታቸው እንኳን ሊነኩት
አይፈልጉም” (ማቴዎስ 23፥4)። ለአይሁዳውያን “ሃይማኖት” ማለቂያ የሌለው ሕግና ሥራዓት ብቻ ነው።
ዕድሜውን በሙሉ በሕግ ታጥሮ “ይህን አትንካ፣ ያንን አትንካ” እየተባለ የኖረ ሰው ደስታና ሰላም የሌለው ሰው

ነው። የዘመኑ ፈሪሳውያንና የሙሴ ሕግ መምህራንስ በምን መልክ ይሆን ለብዙዎች የክርስትና ሕይወት
እንዲከብድባቸውና ጣዕም የሌለው እንዲሆንባቸው የሚያደርጉት? ሳያውቁት ወይንም ልብ ሳይሉት
ሕይወታቸውን በሕግ ስለሞሉት ሌሎችንም በሕግ ያስራሉ። “…ታዲያ ወደ እነዚያ ወደ ደካሞችና

ወደማይረቡት የዓለም ሥርዓቶች እንዴት ተመለሳችሁ? እንዴትስ እንደገና የእነርሱ ባሪያዎች ለመሆን
ትፈልጋላችሁ?” (ገላትያ 4፥9)።

“ኢየሱስ አለቀሰ” እንጂ “ኢየሱስ ሳቀ” የሚል ስለሌለ ክርስቲያን መሳቅ፣ መጫወት የለበትም በማለት
የክርስትና ሕይወት የጨፈገገ ሕይወት የሞላበት አስመስለው የሚያቀርቡ አሉ። መቆጣት፣ መኮሳተር ጥሩ
የክርስትና ሕይወት ባህሪ እንደሆነ አድርገው የሚያሳዩም አሉ። ጳውሎስ ግን በጌታ ደስ እንዲለን ይመክረናል
(ፊሊጵስዩስ 3፥1)። ሰው ሥጋው ሊቀበለው ከሚችለው በላይ “ይህን ያህል ቀን መጾም አለብን፤ ይህን ያህል
ሰዓት መጸለይ አለብን” በማለት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሕግ የሚያወጡ አሉ። “እንደ እከሌ ረጅም ሰዓት
መጸለይ አልችልም፤ እንደ እከሌ ብዙ ቀን መጾምም አልችልም፤ ስለዚህ እኔ ጥሩ ክርስትያን አልሆንም”
በማለት የክርስትና ሕይወት የሚከብድባቸው አሉ። “እከሌ” ብዙ ሰዓት ይጸልይ እንጂ እንዲሁም ለብዙ ቀናት
ይጹም እንጂ ጥሩ ክርስቲያን ነው ማለት አይደለም። ብዙ መጸለይ፣ ብዙ መጾም ጥሩ ቢሆንም የክርስትና
ሕይወት በዚህ አይለካም (ማቴዎስ 6፥5-16)።
ሰው አኝኮ መዋጥ ከሚችለው በላይ “በግድ ዋጥ” የሚሉ አስተማሪዎች አልፎ አልፎ በየቦታው አሉ።
እግዚአብሔርን በቤቱ በዝማሬ፣ በዕልልታ፣ በቃሉ ማምለክና ማክበር ድንቅ ነው፤ አስፈላጊም ነው።
የእግዚአብሔር ቃል “ለሁሉም ጊዜ አለው” እንደሚለው ሁሉ ለፕሮግራማችንም የማብቂያ ጊዜ (ገደብ)
እንዲኖረው ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን እያጨበጨብኩ ማመስገን ደስ ያለኛል፤ ግን ሁለት ሰዓት ሙሉ
“አጨብጭብ” ቢሉኝ በጣም ይከብደኛል። የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ደስ ይለኛል፤ ሁለት ሰዓት ሙሉ
“ስብከት ስማ” ቢሉኝ ግን ምንም ያህል ውብ ስብከት ቢሆን የሰማሁትን መያዝ ያቅተኛል። በሥጋ መቀመጥ
እችላለሁ፤ ከውስጥ ግን አዕምሮዬ መጠኑ ሲደርስ ተፈጥሮ ነውና መቀበሉን ያቆማል። አዋቂዎች “አንድ ሰው
በደንብ ማዳመጥ የሚችለው ለሃያ ደቂቃ ያህል ብቻ ነው” ይላሉ። ይሉኝታ ፈርተው ረጅም ፕሮግራም
በትዕግሥት የሚዘልቁ ይኑሩ እንጂ ይህ የክርስትና ሕይወት ሕግ ስለሆነ ከሁሉም የሚፈለግ ይሆናል በማለት
ለብዙዎቹ ክርስትና ከባድ መስሎ እንዲታያቸው ያደርጋል።
ቅድስናን በመጨማደድ፣ በመቆሸሽ፣ አንገትን በማቅለስለስና ራስን በመድፋት ብቻ ለማሳየት የሚሞክሩ
አንዳንድ ክርስቲያኖች አይጠፉም። ኢየሱስ ስለ እንደነዚህ ዓይነት ሰዎች እንዲህ ይላል። “እናንተ በውጪ ለሰው
ጻድቃን መስላችሁ ትታያልችሁ፤ በውስጣችሁ ግን ግብዝነትና ክፋት ሞልቶባችኋል” (ማቴዎስ 23፥28)።
ለአቀማመጣቸው እንኳን ሥርዓትና ሕግ ለማበጀት የሚሞክሩ ሰዎች አጋጥመውኛል። እኔው ራሴ ወደ ጌታ
ያመጣሁት ጠጋ ብሎ “ወንድማችን እንደ ክርስትያን ተቀመጥ” በማለት ምክር ሊሰጠኝ የሞከረውን ሰው
አስታውሳለሁ። ይህንን ዓይነት ሕግ እያወጡ የክርስቲያንን ሕይወት ከባድ እንዲመስል የሚያደርጉ አሉ።
ብዙ መማር፣ ብዙ ማወቅ፣ ብዙ መመራመር፣ በኑሮ ታታሪ ሆኖ ማደግ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ኃጢአት
እንደሆነ አስመስለው የሚያቀርቡ አሉ። ለማወቅ፣ ለመማርና ለማደግ የሚፈልገው ሰው የተከለከለ
ስለሚመስለው የክርስትና ሕይወት “አታድርግ” የሚል ሕግ የበዛበት ነው በማለት ፈርቶ ከዳር ይቆማል።
ስለዚህ በዚህ ዓይነት የክርስትና ሕይወት የከበደባችሁን ክርስቶስ ያለባችሁን ሸክም ለማቃለል ይጠራችኋል።
ለ.2. “ቀንበሬን በጫንቃችሁ ተሸከሙ”
ኢየሱስ ቀንበሩን እንድንሸከም ይጠራናል። “ቀንበር” መገዛትን፣ እሺ ባይነትን” ያመለክታል። ሰው በሌላው ላይ
የሚጭነውን ቀንበር በመጠኑም ቢሆን ከላይ ተመልክተናል። ኢየሱስ “ራሳችሁ የፈጠራችሁትን ወይንም ሰዎች
ያበጁላችሁን ቀንበር አውጥታችሁ ጥላችሁ የእኔን ቀላል ቀንበር ተሸከሙ” ነው የሚለን። “ቀላል” የሚለው
ቃል ትክክለኛ ትርጉሙ “የሚስማማ፣ ልክ የሚመጣ” ማለት ነው። ጥንት የበሬ ቀንበር የሚሠራው በእንጨት
ሲሆን አስቀድሞ ቀንበሩ በበሬው ላይ የትና እንዴት ማረፍ እንዳለበት ይለካል። ቀንበሩ ለበሬው እንዲስማማው
ሆኖ ተስተካክሎ ይደርግለታል። ኢየሱስ “ቀንበሬ ልዝብ ነው” ሲል “የእኔ ቀንበር በደንብ ይስማማችኋል” ማለቱ
ነው። ይህን ማለት ቀንብሩ ቀላል ነው ማለት አይደለም። በእኛ ላይ ያረፈው በፍቅር ስለሆነ እኛም
በፍቅር ልንሸከመው ይገባናል። ምንም ያህል ሸክሙ ከባድ ቢሆንም ፍቅር ቀላል ያደርገዋል። የእግዚአብሔር

ፍቅር ለእኛ ምን ያህል ሰፊና ትልቅ እንደሆነ ስንረዳ፣ ከእኛም የሚፈለገው እግዚአብሔርንና
የእግዚአብሔርንም ሕዝቦች መውደድ መሆኑን ስናውቅ ሸክሙ ከባድ አይሆንብንም። አንድ ጊዜ አንድ
በጀርባው ሕጻን ልጅ ተሸክሞ የሚሄድ ትንሽ ልጅ ያየ አንድ ሰው “የእኔ ልጅ ሸክሙ አልከበደህም?” ሲል
ጠየቀው። ልጁም “ይሄ እኮ ሸክም አይደለም፤ ወንድሜ ነው” ሲል መለሰለት። በፍቅር የተሰጠንን ሸክም በፍቅር
ከተቀበልነው ሁልጊዜ ቀላል እንጂ ከባድ አይሆንብንም።
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