የተወዯዯ መሥዋዕት

በሮሜ ምዕራፍ 12፡1-2 ያሇውን ክፍሌ ስንመሇከት የተወዯዯ
መሥዋዕት ማሇት ሇአእምሮ የሚመች አገሌግልት እንዯ ሆነ ተገሌጿሌ፡፡
ሇአእምሮ የሚመች አገሌግልት የሚሇውን ሐሳብ የእንግሉዝኛ መጽሐፍ
ቅደሶች “Reasonable service” ይለታሌ፡፡ይህ ቃሌ የሚስማማ፣
የሚመጥን፣ አግባብነት ያሇው ወዘተ የሚለ ሐሳቦችን የያዘ ቃሌ ነው፡፡
ሇአእምሮ የሚመች አገሌግልት በተግባር ዯረጃ ምን እንዯሚመስሌ
ከቁጥር 7 ጀምሮ እስከ 21 ዴረስ ያለትን በዝርዘር ማየት ይቻሊሌ፡፡
እንዲውም ላሊ እስከማያስፈሌግ ዴረስ በሙሊት ተሰዴረዋሌ፡፡
የተወሰኑትን ሇመጥቀስ ያህሌ፡“አገሌግልት ቢሆን በአገሌግልታችን እንትጋ፤ የሚያስተምርም ቢሆን

በማስተማሩ ይትጋ፤ የሚመክርም ቢሆን በመምከሩ ይትጋ፤ የሚሰጥ
በሌግስና ይስጥ፤ የሚገዛ በትጋት ይግዛ፤ የሚምር በዯስታ ይማር።
ፍቅራችሁ ያሇ ግብዝነት ይሁን። ክፉውን ነገር ተጸየፉት፤ ከበጎ ነገር ጋር
ተባበሩ፤ በወንዴማማች መዋዯዴ እርስ በርሳችሁ ተዋዯደ፤ እርስ
በርሳችሁ ተከባበሩ፤ ሇሥራ ከመትጋት አትሇግሙ፤ በመንፈስ
የምትቃጠለ ሁኑ፤ ሇጌታ ተገዙ፤ በተስፋ ዯስ ይበሊችሁ፤ በመከራ
ታገሡ፤ በጸልት ጽኑ…..”
እነዚህ ከሊይ የተዘረዘሩት ተግባራት በአእምሮ ሲታዩ እጅግ ከባዴ
ናቸው፡፡በተሇይ በዚህ ዘመን ቀሊሌ የተባለት ነገሮችን እንኳ ማዴረግ
እያቃተንና እየተንገዲገዴን እንገኛሇን፡፡እነዚህን ዝርዝር ተግባራት
በጥሌቀት ስንመረምራቸው የተወዯዯ መሥዋዕት መሆን በራሳችን
የሚቻሌ ነገር እንዲይዯሇ በግሌጽ ያሳዩናሌ፡፡ በርግጥም የእግዚአብሔር
ጸጋ በኃይሌ እንዯሚያስፈሌገን ነው የሚጠቁሙን፡፡አዘውትሮ ይህንን
ዝርዝር(checklist) እየቃኙ ራስን መፈተሹ አግባብነት ያሇው
ይመስሇኛሌ፡፡እስቲ አንደን ከነዚህ ውስጥ ሌሳብና ሌጠይቃችሁ፡ምሊሽን ሳይንተራሱ ወይም ሳይጠብቁ በሌግስና መስጠት በሥጋ
ይቻሊሌ እንዳ ? በፍጹም፡፡ ሇዚህ ነው አቅም አግኝተን የተግባር ሰዎች
እንዴንሆን፣በብዙ ጩኸት ወዯ ጌታችን መቅረብ የሚያስፈሌገን!
የተወዯዯ መስዋዕት ሆኖ ራስን ስሇመስጠት ሳስብ “ያሇ እኔ ምንም
ሌታዯርጉ አትችለም” (ዮሐንስ 15፡5) የሚሇው የኢየሱስ ቃሌ ነው
ወዯ አእምሮዬ የሚመጣው፡፡ አዎ! ያሇ እሱ ረዴኤት በፍጹም ምንም
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ነገር ማዴረግ እንዯማንችሌ የታመነ ነው፡፡ ጌታችን ሐዋርያው
ጳውልስን “ጸጋዬ ይበቃሃሌ፤ ኃይላ በዴካምህ ይፈጸማሌ” (2
ቆሮንቶስ 12፡9) ሲሇው በአንዴ በኩሌ ያሇ እኔ ምንም ማዴረግ
ስሇማትችሌ፣ ከምሠራው ሥራ ሊይ እጅህን አንሣ መባለ ይመስሇኛሌ፡፡
እርግጥ ነው፤ ዯካማ ሰው ምንስ ሉያዯርግ ይችሊሌ? ከዚህም ብርሃንና
መረዲት የተነሣ ይመስሇኛሌ በተሇያዩ መከራዎች ውስጥ ሲያሌፍ እጅግ
ዯስ ይሇው እንዯ ነበረ የተናገረው (2 ቆሮንቶስ 12፡10) ፡፡
የተወዯዯ መሥዋዕት መሆን በእያንዲንደ የሕይወታችን ምሌሌስ በጎና
ዯስ የሚያሰኘው የእግዚአብሔር ፈቃዴ ምን እንዯ ሆነ በሚገባ ማወቅን
ይፈሌጋሌ፡፡ከዚያም ባወቁት ነገር ሊይ አቋም ይዞ መራመዴን ግዴ
ይሊሌ፡፡ይህ ዯግሞ በሮሜ 12፡2 እንዯ ተገሇጸው የሌብ መታዯስን
የሚፈሌግ ጉዲይ እንዯ ሆነ ተጽፏሌ፡፡ታዱያ የሌብ መታዯስ እንዳት
ይመጣሌ የሚሇው መጠየቅ ያሇበት ጥያቄ ነው? ሇእኔ እንዯሚገባኝ
በማያቋርጥና እየጠሇቀ በሚሄዴ ጸልትና ከቃለ ጋር በሚኖረን የጠበቀ
ሕብረትና ትጋት የሚመጣ ነው ብዬ አምናሇሁ፡፡ሇዚህ ዯግሞ በሚገባ
መሰጠት እንዯሚያስፈሌግ ምንም ጥርጥር የሇውም፡፡ እዚህ ጋ ነው ዋጋ
ሇመክፈሌ መዘጋጀት ያሇብን፡፡እዚህ ጋ ነው መጨከን ያሇብን፡፡ያኔ
ውስጣችን እየተሇወጠና መንፈሳችን እየጠነከረ፣ቀዴሞ
አቅም
ባጣንባቸው ነገሮች አሸናፊና የበሊይ ሆነን ሇአእምሮ የሚመች
አገሌግልት ከውስጣችን ያሇ ትግሌ ይወጣሌ፡፡
አዎ!እያንዲንደ የክርስትና ርምጃችን በመታዘዝ የተወዯዯ መስዋዕት
መሆንን ይጠይቀናሌ፡፡እንዲውም ሕይወቱ በራሱ ወዯ እኛ
የሚያመጣቸው ምርጫዎች ይኖራለ፡፡ታዱያ ከነዚያ አሻሚ ምርጫዎች
መካከሌ ከእግዚኢብሔር ቃሌና መንፈስ ጋር የሚሄዯውን ሇይተን፣
ከጌታ ጋር ሇመስማማት(በሥጋዊ ዓይን አነስተኛ ዋጋ ቢኖረውም)
መስማማት ይኖርብናሌ፡፡ይህንን ነው መጽሐፍ ቅደስ የተወዯዯ
መስዋዕት የሚሇው፡፡ታዱያ ራሳችንን በትሕትና ዝቅ አዴርገን፣ከጌታ
ጋር እየተስማማን፣ቢያመንም ጣለ የተባሌነውን እየጣሌን ስንሄዴ፣
ጌታችን ኢየሱስ በሕይወታችን እየከበረና ሇብዙዎች ከሩቅ የምንነበብ
መሌእክት እንሆናሇን፡፡በተጨማሪም እሺ በማሇትና በመስማማት ቃለ
እንዯሚሇን ወስነን ስንራመዴ፣እግዚአብሔር በእኛ ዯስ ይሰኛሌና፣በበጎ
ሥራዎች ብዙ ፍሬ የምናፈራ የክብር ዕቃዎቹ እንሆናሇን፡፡
እግዚአብሔር ይርዲን!

2

