
 

 

 

41-2 
 

የራሳችን የሆነ አቋም እንዲኖረን 
 
5) ጴጥሮስ ስለ አርማውያን ክርስትያኖች ትክክለኛ አቋም አልነበረውም፥ ጴጥሮስ “ስለምን ወዳልተገረዙ ሰዎች ቤተ 

ገብተህ ከእነርሱ ጋር በላህ” በማለት ወቀሳ ይደርስበት ነበር (የሐዋ 11፥3)። ጳውሎስም ጭምር ወቅሶታል። ጳውሎስ 
የወቀሰው “ለምን ወዳልተገረዙ ሰዎች ቤት ገብተህ ከእነርሱ ጋር በላህ” የሚል ሳይሆን፥ ተለዋዋጭና የግል የሆነ አቋም 
የሌለው በመሆኑ ነው። የሚያምንበትን ነገር “አምንበታለሁ” ብሎ በድፍረት አያደርግም ነበር። አይሁዶች የሆኑ 
ክርስትያኖችን ሲያይ፥ ካልተገረዙ ሰዎች ቤት ገብቶ አይበላም። እነርሱ በአካባቢው በማይኖሩበት ጊዜ ግን እቤታቸው 
ገብቶ ከእነርሱ ጋር ይበላ ነበር። ይህንን ዓይነት “የድብብቆሽ ጨዋታውን” ነበር ጳውሎስ የጠላው። መጥላት ብቻ 
ሳይሆን በሕዝብ ፊት ቆሞ ፊት ለፊት ገሰጸው። ዛሬም እንደ ጴጥሮስ የራሳችን የሆነ አቋም የሌለን እንደ ጊዜውና እንደ 
ሁኔታው እምነታችንና መመሪያችንን የምንለዋውጥ እንኖር ይሆን? የያዝነው እውነት የተቀበልነው እምነት ምንም ያህል 
ዋጋ ቢያስከፍልም ቀጥ ብለን መቆም እንዳለብን መጽሐፍ ቅዱስ ይመረናል። “እውነት ያልሆነ ነገር ከቶ አትናገር፤ 
ሐሰትንና ማታለልን ከአንተ አርቃቸው። ታማኝነት በተሞላበት ድፍረት በቀጥታ ወደ ፊት ተመልከት፤ በሃፍረት 
አንገትህን አታቀርቅር” ይላል (ምሳሌ 4፥24-25)። የግል አቋም የሌላቸው ሰዎች ከእውነት መሸሽ ብቻ ሳይሆን፥ 
እውነትን ሸፍነው መኖር ይሞክራሉ። የሕሊናቸው መብራት ዘይቱ ያለቀበት በመሆኑ፥ ኑሮአቸው ጨለማ ውስጥ ነው 
(ምሳሌ 20፥27)። 

 
6) ጴጥሮስ ኢየሱስን በመከራው ዘመን ካደው። ጴጥሮስ ኢየሱስን የካደው በዳኛ ፊት ቀርቦ ወይንም ሰይፍ ተመዝዞበት 

አይደለም። ከሦስት ጊዜ ውስጥ ሁለቱን ጊዜ “ይህን የምትሉትን ሰው አላውቀውም” (ማቴ 26፥69-74) ብሎ የካደው 
ገረዶች ላቀርቡለት ጥያቄ መልስ ሲሰጥ ነው። የጴጥሮስ አቋም እስከ መጨረሻው ድረስ እንደዚህ ተለዋዋጭ ቢሆን ኖሮ 
ምን ያህል ያሳዝን ነበር። የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከነካው በኋላ  ጴጥሮስ ቆራጥ፥ ላመነበት ጌታና የወንጌሉ ቃል ሲል 
ሕይወቱን እስከ መስጠት ድረስ ደፋር ሆነ። በሕይወቱ የፈለጋቸውን ለማድረግ ኃይል የነበራቸው ከሳሾቹ “ከእንግዲህ 
ወዲህ የኢየሱስን ስም በመጥራት ለማንም እንዳይናገር” ባስጠነቀቁት ፊት ቆሞ “ለእግዚአብሔር ከመታዘዝ ይልቅ 
ለእናንተ መታዘዝ በእግዚአብሔር ፊት ተገቢ ነውን? እስቲ እናንተ እራሳችሁ ፍረዱ። እኛስ ያየነውንና የሰማነውን 
ከመናገር አንቆጠብም” ሲል በድፍረት መለሰላቸው (የሐዋ 4፥10-20)። 

 
በአቋማቸው ጸንተው የቆሙ 
 
ሀ) ሲድራቅ፣ ሚሳቅ፣ አብደናጎ 
 
 ንጉሥ ናቡከደናጾር በባሊኖን ግዛቱ ውስጥ ቁመቱ 27 ሜትር ስፋቱ ሦስት ሜትር የሚሆን ትልቅ ከወርቅ የተሠራ 
ጣኦት አሠራ። በምረቃው ክብረ በዓል ዕለት እንዲገኙ ብዙ ታላላቅ ሰዎችን ጠራ። ጥሪ ከደረሳቸው ታላላቅ ሰዎች መካከል 
ሲድራቅ፣ ሚሳቅና አብደናጎ ተገኝተው ነበር። በዚያን ጊዜ የመለከት፣ የመሰንቆ፣ የእንቢልታና የክራር፣ የበገናና የዋሽንት፣ 
የዘፈንም ሁሉ ድምጽ ሲሰሙ ለዚያ ምስል እንዲሰግዱ፥ ባይሰግዱ ግን በሚነደው የእሳት ነበልባል ውስጥ እንደሚጣሉ 
አዋጅ ተነገረ። በአዋጁ መሠረት በዚያ የተሰበሰበው ሕዝብ ለጥ ብሎ ለምስሉ ሲሰግድ፥ ሲድራቅ፣ ሚሳቅና አብደናጎ 
“አንሰግድም” ብለው ቀጥ ብለው ቆሙ። ከሳሾቻቸውም ከንጉሡ ከናቡከደናጾር ፊት ይዘው አቀረቧቸው። በድፍረታቸው 
ንጉሡ ተናዶ በድጋሚ “እምቢ” ማለታቸውን ጠየቃቸው። እነርሱ ግን ትንሽም ሳይፈሩ የሚሰማቸውን ነገሩት (ዳንኤል 
3፥16-18)። በዚህ ዓይነት ከሌሎቹ ሁሉ ተለይተው ለብቻቸው መቆም ከፍተኛ ዋጋ እንደሚያስከፍላቸው እነዚህ ወጣቶች 
ያውቁ ነበር። ይህን ዓይነት ድፍረት ያገኙት እግዚአብሔር ከእሳት ውስጥ ያወጣናል ብለው አስበው አለነበረም። 
“ሊያወጣን ይችላል፤ ግን ፈቃዱ ባይሆን እንኳን አንተ ላቆምኸው ምስል አንሰግድም” ሲሉ የድፍረት መልስ ሰጡ። እኛስ 
ስለ እምነታችን ትክክለኛ ቋም ይኖረን ይሆን? ወይንስ ከመንጋው ልዩ ሆኖ ላለመለየት ብቻ አብረን እንፈስ ይሆን? 
 
 
 



 

ለ) ዳንኤል እምነቱን አልሸሸገም 
 
 ዳንኤል በንጉሥ በዳርዮስ ፊት እግዚአብሔር ልዩ ሞገስን ስለ ሰጠው በመቶ ሃያ መሣፍንት ላይ ሊሾመው ፈለገ። 
ይህ ሁኔታ ያስቆጣቸው አንዳንድ ሰዎች ዳንኤልን የሚጎዱበትን መንገድ መሽረብ ጀመሩ። “ዳንኤል እጅግ ጠንቃቃና ታማኝ 
ስለነበር ምንም ዓይነት ስህተት ወይም በደል ሊያገኙበት አልቻሉ” (ዳንኤል 6፥4)። በእምነቱ ጉዳይ ካልሆነ በቀር ዳንኤልን 
የሚከሱበት ምንም ዓይነት በደል እንደማያገኙበት ጠላቶቹ ስላወቁ ወደ ዳርዮስ ካልሆነ ማንም ሰው ለ30 ቀን ያህል ወደ 
ማንኛውም አምላክ ጸሎት እንዳያደርግ አዋጅ ንጉሡ እንዲያወጣ አደረጉ። ዳንኤል አዋጁ በንጉሡ ፊርማ እንደጸና አወቀ። 
እምነቱ የሚፈተነበት ወቅት በመሆኑ ጊዜው ለዳንኤል ከባድ ነበር። የንጉሡን አዋጅ መጣስ ከፍተኛ ዋጋ እንደሚያስከፍለው 
ቢያውቅም፥ “ዳንኤል አዋጁ ተፈርሞበት እንደጸና ባወቀ ጊዜ ወደ ሚኖርበት ሰገነት ወጣ፤ የሚኖርበትም ሰገነት 
በኢየሩሳሌም ትይዩ የተከፈቱ መስኮቶች ነበሩት፤ ከዚህ በፊት ያደርገው እንደነበነበረም በጉልበቱ በመንበርከክ አማልኩን 
እያመሰገነ በቀን ሦስት ጊዜ ይጸልይ ነበር” (ዳንኤል 6፥10)። ዳንኤል ጸሎቱን ማንም ሳያየው ተደብቆ ማደርግ ሲችል፥ 
መስኮቶቹን ከፍቶ ልክ ከዚህ በፊት እንደሚያደርገው በጉልበቱ ተንበርክኮ መጸለዩን ቀጠለ። ዳኤል የድብብቆሽ ጨዋታ 
መጫወት አልፈለገም። ከአምላኩ ጋር መነጋገር መብቱ መሆኑን ስላወቀ ዋጋ የሚያስከፍለው ቢሆንም አስቸጋሪውን መንገድ 
መረጠ። እንዲሁም አዋጁ እስኪያልፍ ደረስ አንድ ወር መታገስ ይችል ነበር። ይሁን እንጂ አንድ ወር ሙሉ ከጌታው ጋር 
ሳይነጋገር መቆየት እንደማይችል ስለአወቀ፥ ሞት እንኳን ቢያስከትልበትም ያንን መረጠ። ምን ዓይነት ጥንካሬ ነው? 
 
በመጽናታቸው ዋጋ የከፈሉ 
 
 አቋምን ሳይለዋውጡ ጸንቶ መቆም ከፍተኛ ዋጋ ያስከፍላል። ከፍተኛ ዋጋ ለመክፈል ደግሞ ጠንካራ ባህሪን 
(character) ይጠይቃል። ጠንካራ ባህሪ ደግሞ በመቆየት፣ በማደግና በመብሰል የሚመጣ ነው። ያ ፈሪ የነበረው፣ ያ 
በሚያምንበት ጸንቶ መቆም የማይችለው ጴጥሮስ ከበሰለ በኋላ “ስለ ክርስቶስ ስም ብትሰደቡ ክቡር የሆነው 
የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ላይ ስለሚያርፍ ደስ ይበላችሁ” አለ (1 ጴጥሮስ 4፥14)። “አቋማችንንና እምነታችንን 
አንለውጥም” በማለታቸው ብዙዎች ከፍተኛ ዋጋ ከፍለዋል። እነርሱን ታሪክ የማይረሳቸው ብቻ ሳይሆን ወደፊት 
በሚገለጠው በኢየሱስ ክብር ተካፋዮች ይሆናሉ። ከነዚህ አንዳንዶቹን ለመጥቀስ እንሞክራለን። 
 
 ማቴዎስ - ቲዮጲስ እምትባል ከተማ ውስጥ በሰይፍ አንገቱ ተቆርጦ ሞተ። 
 ማርቆው - አሌክሳንድሪያ ውስጥ መሬት ለመሬት ተጎትቶ ሞተ። 
 ሉቃስ - ግሪክ አገር ውስጥ በለስ ዛፍ ላይ ተሰቅሎ ሞተ። 
 ዮሐንስ - የፈላ ዘይት ውስጥ ተከትቶ ከዚያ አምልጦ ከጳጥሞስ ደሴት ሞተ 
 ያዕቆብ (ትልቁ) - ኢየሩሳሌም ውስጥ በሰይፍ ታርዶ ሞተ። 
 ያዕቆብ (ትንሹ) - ከፎቅ ተወርውሮ ከዚያ በዱላ ተቀጥቅጦ ሞተ። 
 ፊሊጶስ - ግብጽ አገር ውስጥ በምሰሶ ላይ ተሰቅሎ ሞተ። 
 በርጠለሜዎስ - ቆዳውን እየገፈፉ ሥጋውን እየቆራረጡ ገደሉት። 
 እንድርያስ - በመስቀል ሞተ። 
 ቶማስ - ኢስት ኢንዲስ ውስጥ ተገደለ 
 ይሁዳ - በቀስት ተወግቶ ሞተ። 
 ማትያስ - በድንጋይ ተወግሮ ከዚያም አንገቱ በሰይፍ ታርዶ ሞተ። 
 በርናባስ - በአይሁድ እጅ በድንጋይ ተወግሮ ሞተ። 
 ጴጥሮስ - ተዘቅዝቆ ተሰቀለ 
 ጳውሎስ - በሰይፍ ታርዶ ሞተ። 
 
 ሌሎች አቋማቸውንና እምነታቸውን ባለመለወጣቸው ብቻቸውን የቆሙ ታሪክ ፈጽሞ የማይረሳቸው ብዙ 
የእምነት አርበኞች መጥተው አልፈዋል። ከእነርሱም አንዳንዶቹ፥ 
ሀ) ሙሴ የእሥራኤልን ሕዝብ እየመራ ከቀይ ባህር ሲደርስ ነፍሱ ተጨነቀች። የግብጽ ሠራዊት በፈረሰኞችና በሠረገላዎች 

ከፈረሰኞች ጋር ደርሱበት። ሸሽቶ እንዳያመልጥ ቀይ ባህር ተዘረጋበት። የእሥራኤል ሕዝብ ልቡ ሸፈተበት። በዚያ 
በረሃ ሙሴ የቆመው ብቻውን ነበር። ግን ልቡን በጌታው አጽንቶ እስከ መጨረሻ በመቆሙ የእግዚአብሔርን ክንድ ማየት 
ቻለ። 

ለ) ዳዊት በሕይወቱ ለብቻው የቆመበት ጊዜ ነበር። አንድ ጊዜ ዐማሌቃውያን ከተማይቱን አቃጥለው ሚስቶቻቸውን፣ 
ወንዶችና ሴቶች ልጆቻቸው ተማርከው ተወሰዱ። ዳዊትና ተከታዮችም ይህን ሲሰሙ “ፈጽመው እስኪደክሙ ድረስ 



 

ባለማቋረጥ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው አለቀሱ” (1 ሳሙኤል 30፥4)። በዚህ ምክንያት “የዳዊት ተከታዮች በድንጋይ 
ሊወግሩት ተነሱበት። ዳዊት ግን “ልቡን በአምላኩ ላይ ስለ አበረታ” (1 ሳሙኤል 30፥6) በመጨረሻ አሸናፊ ሆነ። 
እግዚአብሔር ዛሬ ከእኛ የሚፈልገው ነገር ቢኖር ዋጋ ቢያስከፍለንም በእምነታችን ጸንተን እንድንቆም ነው። 

 
............................................................................... 

 

 
በሚቀጥለው ክፍል እስክንገናኝ፥ የጌታ ጸጋና ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


