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እራሳችንና የበደሉንን ይቅር ማለት እንችላለን
2ኛ. ትክክለኛነት ያለው የበደለኛነት ስሜት
መሰለች ጌታን ከማወቋ በፊት ራሷን በንጽህና የምትመራ አልነበረችም። በዚህ ምክንያት ሳታገባ
አረገዘች። ሰው ሳያወቅ ተሯሩጣ አስወረደች። ይህ ከሆነ ከጥቂት ዓመት በኋላ መሰለች ወደ ጌታ መጣች።
ደህንነትን አግኝታ አዲስ ሕይወትን መኖር ጀመረች። ይሁን እንጂ ያለፈው መጥፎ ሕይወቷ ትዝ እያላት
ትጨነቃለች። እራሷን ነፍሰ ገዳይ አድርጋ ከማየት ነጻ መሆን አቃታት። እርግጥ ነው መሰለች የተበላሸ
ሕይወት አሳልፋለች። ጥሩ የሕይወት ትዝታ ሊኖራት አይችልም። ጠባሳው በቀላሉ አይጠፋም። የበደለኛነት
ስሜት ቢሰማት ትክክል ነው። ይሁን እንጂ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም የማያነጻው ምንም ዓይነት እድፍ
የለም። አማረች ሆነች መሰለች ጌታ ይቅር ካላቸው እነርሱ ለራሳቸው ይቅርታ የማይሰጡበት ምክንያት
ምንም ነገር የለም። የአደፈው የሕይወት ታሪካቸው በተቀደሰው በኢየሱስ ደም ተፍቋልና ራሳቸውን ይቅር
ማለት መለማመድ ይገባቸዋል። ጌታ “ይቅር” ያለውን ማንም ሊኮንነው ኅይል ያለው የለም።
ሌሎችን ይቅር ማለት አቅቶን ይሆን?
በዘመናችን ብዙ ሰዎች አጋጥመውን በተለያየ መንገድ ሕይወታችንን ቀርጸውት አልፈዋል።
በሕይወታችን ሰለፈጸሙት በጎ ነገሮች ስናስታውሳቸው እንኖራለን። በዚያ ልክ ደግሞ ጎድተውን ያለፉ
ሰዎችም በሕይወታችን አጋጥመውናል። የጎዱን በጉዞአችን ያሰናከሉን እርምጃችንን ወደ ኋላ ሊጎትቱ
የሞከሩ ሰዎች ብዙ መጥፎ ትዝታ ትተውልን አልፈዋል። እነዚያ ሰዎች ባስታወስን ቁጥር ያንቀጠቅጠናል፤
ያደርሱብን በደል ምንም ያህል ጊዜው ረጅም ቢሆንም ልክ ትላንት እንደተፈጸመብን ያህል ይሰማናል።
ለእነርሱም ይቅርታ መስጠት ተራራ መስሎ ይታየናል። ሊዮናርዶ ዳ ቪንቺ “የመጨረሻው እራት” (ዘ ላስት
ሳፐር) ስለሚለው ስዕሉ ብዙ የተለያየ ታሪክ ተጽፎ እናነባለን። ይህን ታላቁና ገናና ስዕሉን በሚስልበት
ጊዜያት በጣም ቅርብ ከሆነውና ከሚወደው ጓደኛው ጋር ተጣላ። በመካከላቸው ትልቅ ጠላትነት ተፈጠረ።
ሊዮናርዶ “የመጨረሻውን እራት” ሲስል የደቀ መዛሙርቱን ምስል መሥርት አላስቸገረውም። ይሁዳን
በሚሥልበት ጊዜ የተጣላውን ጓደኛውን በአዕምሮው እያመጣ ይሁዳ እርሱን ይመስላል በማለት ይስል
ጀመር። ይሁን እንጂ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ሰላም አጣ። የኢየሱስን ምስል መሳል በተቃረበበት ጊዜ ኢየሱስ
ምን እንደሚመስል ራዕዩ ጠፋበት። በመጨረሻም ሊዮናርዶ በውስጡ ስለ ጓደኛው የነበረው መራራነት
የክርስቶስ መልክ ማየት እንዳይችል እንዳደርገው ስለተረዳ ጓደኛው ዘንድ ሄዶ ይቅርታ ጠየቀ። ሁለቱም
ይቅርታ ከተሰጣጡ በኋላ የጀመረውን ስዕል ሠርቶ መጨረስ ቻለ ይባላል።
ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ መጸለይ ሲያስተምራቸው ከሰጣቸው ትምህርት ውስጥ “በደላችንን ይቅር
በለን፤ እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል” የሚል ይገኝበታል (ማቴ. 6፥12)። “ለሰዎች ኃጢአታቸውን
ይቅር ብትሉ የሰማዩ አባታችሁ እናንተን ደግሞ ይቅር ይላችኋልና ለሰዎች ግን ኃጢአታቸውን ይቅር ባትሉ
አባታችሁም ኃጢአታችሁን ይቅር አይላችሁም” ይላል (ማቴ. 6፥14-15)። ይቅርታ መቀበልና ይቅርታ

መስጠት አብረው የሚሄዱ የማይገነጣጠሉ መሆናቸውን እንረዳለን። ለሌሎች ይቅርታ አንሰጥም ስንል
ለራሳችንም ይቅርታ መከልከላችን ነው። ይቅር ስንል ግን እግዚአብሔር እኛን ይቅር ማለት ብቻ ሳይሆን
መራራነትም ከሕይወታችን ይጠፋል። መጥፎ ትዝታዎቻችን ሁሉ ይፋቁና ለመወደድ ኃይል ይኖረናል።
አዕምሮአችን ክፉውን ብቻ ከማስታወስ ደጉንም በማስታወስ ልባችን በምስጋና ይሞላል።
የበደሉንን ይቅር ማለት ይቻላል
“ጋብቻ” በሚለው መጽሐፋችን ላይ ስለ ይቅርታ በሰፊው ጽፈናል። ከዚህ በታች አንዳንዶቹን እንጠቅሳለን።
ሀ) ይቅር ባንል ይህን እናስታውስ
1ኛ. ይቅር ማለት አቅቶን ቅሬታችንን በውስጣችን አምቀን ከያዝነው ወደ መራራነት ይለወጣል።
መራራነትም በውስጣችን ሲያይል መርዝ ሆኖ እራሳችንና በአካባቢያችን ያሉትን ሁሉ ይጎዳል።
2ኛ. የሌላውን የበደል ሸክም የማንለቅ ከሆንን የእኛን ሸክም እኛው እራሳችን መሸከማችን ሊሆን
ነው። ያም ደግሞ መንፈሳዊ ሕይወታችንን ሰንካላ ያደርገዋል።
3ኛ. የበደለንን ይቅር ማለት ካልቻልን ከእግዚአብሔር ጋር በቅርብ መራመድ አንችልም። ለሌላው
ይቅርታ አንሰጥም ማለት በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ሆን ብለን የሚለየንን ግድግዳ ማቆማችን
ይሆናል (ማቴ. 6፥14-15)።
ለ) ይቅርታ መስጠት ሲያቅተን
1ኛ. ይቅርታ ጠይቆን ለዚያ ሰው ይቅርታ መስጠት ሲያቅተን ይህን እናስታውስ። ይቅር ማለት
የማይቻል ቢሆን “ይቅር በሉ” ሲል እግዚአብሔር ትእዛዙን ባልሰጠንም ነበር። ስለዚህ ይቅር
ለማለት የሚያስፈልገንን ኃይል ሁሉ እርሱ እንደሚሰጠን እንወቅ።
2ኛ. ሰሜታችን ሊገዛን እንደማያስፈልግ እንወቅ። ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊት በተደረገባቸው የመበደል
ስሜት እስረኞች ሲሆኑ ይታያል። የትላንትናው ድርጊት በዛሬው ሕይወታችን ሥፍራ እንዲይዝ
አንፍቀድለት።

በሚቀጥለው ክፍል እንክንገናኝ፥ የጌታ ጸጋና ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን።

