ፍጥረት ፣ ውድቀት ፣ ቤዛ ፣ ተሃድሶ
ስብከት መስከረም 5 ቀን 2021, ፓስተር ክሪስ ሲክስ
ዛሬ ስለ ጋብቻ ተከታታይ ስብከት እንጀምራለን።
ጥበበኛዋ ባለቤቴ የእግዚአብሔር ቃል ስለ ጋብቻ የሚናገረውን በቀጥታ ከማየታችን በፊት ምናልባት ስለ እግዚአብሔር ታሪክ
ትልቅ ምስል እንሰብክ ሐሳብ አቀረበች።
ስለዚህ ዛሬ እኛ የምናደርገው ይህንን ነው።
መጽሐፍ ቅዱስ በአራት ምዕራፎች ውስጥ አንድ ትልቅ ታሪክ የሚናገር አንድ ትልቅ መጽሐፍ ነው።
የእግዚአብሔር ታሪክ የመጀመሪያው ምዕራፍ ፍጥረት ነው።
በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር ከምንም ፈጠረ።
እና እሱ የሠራው ሁሉ በጣም ጥሩ ነበር።
በአትክልቱ ውስጥ ብዙ ምግብ ነበር።
ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር በሰላም ኖረዋል።
እንዲሁም በባልና በሚስት መካከል ሰላም ነበር — የመጀመሪያዎቹ ሁለት ሰዎች በፍጥረት ውስጥ።
ነገር ግን ፣ ክፋት በጣም በፍጥነት ወደ ዓለም ገባ።
በእንግሊዝኛ ይህንን ሁለተኛ ምዕራፍ ውድቀት ብለን እንጠራዋለን።
የመጀመሪያው የሰው ኃጢአት በንጉሱ በእግዚአብሔር ላይ ማመፅ ነበር።
ዐመፀኞች ከንጉሱ ጋር ይዋጋሉ ፣ እርስ በርሳቸውም ይዋጋሉ።
ለዚህ ነው አመፀኞች እግዚአብሔር በሠራው ገነት ውስጥ በሰላም መንግሥት ውስጥ ሊቆዩ የማይችሉት።
ታሪኩ አሳዛኝ መጨረሻ ይኖረዋል ፣ ግን እግዚአብሔር ጥሩ ዕቅድ ነበረው።
ሦስተኛው ምዕራፍ ቤዛነት ወይም መዳን ይባላል።
እግዚአብሔር አብ በሰው ልጅ ተወልዶ ፍጹም ሕይወት እንዲኖር እግዚአብሔር አብን ወደ ምድር ላከው።
እንደ እኛ ያሉ ዓማፅያን ወንዶችና ሴቶች ልጆች እንዲሆኑ የአማትጺያንን ቅጣት ተቀበለ።
ቤዛነት አዲስ ሕይወት ይሰጠናል እናም ለተሻለ የወደፊት ተስፋን ይሰጣል።
እኛ ግን አሁን በአትክልቱ ውስጥ አይደለንም።
አዲሱን ሕይወታችንን በዚህ አሮጌ ፣ በተሰበረ ዓለም ውስጥ እንኖራለን።
እስከ ተሃድሶ ድረስ።
በዚህ በተሰበረ ዓለም ውስጥ ስንኖር ፣ በእግዚአብሔር ታሪክ ወደ ምዕራፍ 4 በተስፋ እንጠብቃለን።
አንድ ቀን ኢየሱስ ተመልሶ ወደ ሰማይ ያመጣናል።
በገነት ውስጥ ከእንግዲህ ኃጢአት አይኖርም ፣ እንባም አይኖርም ፣ አመፅም አይኖርም።
በአዲሱ ሰማይ እና በአዲስ ምድር ለዘላለም ከእግዚአብሔር ጋር በሰላምና በደስታ አብረን እንኖራለን።
በታሪኩ ውስጥ እነዚህ አራት ምዕራፎች ናቸው።
በብሉይ ኪዳን ስለ የመጀመሪያዎቹ ሁለት ምዕራፎች እንማራለን።
ከዚያም አዲስ ኪዳን የሚጀምረው በኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ነው።
አዲስ ኪዳን ስለ ምዕራፍ ሦስት እና አራት ይነግረናል።
አንድ ላይ ፣ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር በታላቁ ታሪኩ ውስጥ እየሠራበት ስላለው የማዳኛ ዕቅድ ታሪክ ነው።
ለዛሬው ስብከት ፣ በእግዚአብሔር ትልቁ ታሪክ በአራቱ ምዕራፎች ሁሉ በፍጥነት ልወስድዎት እፈልጋለሁ።
ብዙ ቅዱሳት መጻሕፍትን እንመለከታለን።
ምክንያቱም የታሪኩ ባለቤት እግዚአብሔር ነው።

ከራሱ ቃል ታሪኩን ከእኔ በተሻለ መናገር ይችላል።
ከመጀመራችን በፊት ከእኔ ጋር ትጸልያለህ?
መንፈስ ቅዱስ ሆይ፣ ልባችንን እና ሀሳቦቻችንን ሕያው ቃል ለሆነው ለኢየሱስ ክፈተው።
አባት ሆይ ፣ ታዛዥ ፣ ደስተኛ ፣ እና ፍሬያማ ወንዶች እና ሴቶች ልጆች መሆን እንፈልጋለን።
እንደ ኢየሱስ የበለጠ እንድንሆን እባክህ ቃልህን በመንፈስ ኃይል ተጠቀም።
በስሙ እንጸልያለን።
አሜን
ምዕራፍ 1 ፍጥረት
የእግዚአብሔር ትልቅ ታሪክ በአትክልት ስፍራ ተጀምሮ በከተማ ይጠናቀቃል።
ዛሬ የምንኖረው በመካከል ፣ በአትክልቱ እና በከተማው መካከል ነው።
ዛሬ ሕይወታችንን ለመረዳት ወደ መጀመሪያው መመለስ አለብን።
እግዚአብሔር ወደ ሠራው የአትክልት ስፍራ።
ዘፍጥረት 1: 1-3
1 በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማያትንና ምድርን ፈጠረ።
2 ምድር ባዶ ነበረች ባዶም ነበረች ፤ ጨለማም በጥልቁ ፊት ላይ ነበረ። የእግዚአብሔርም መንፈስ በውኃው ላይ ሰፍፎ
ነበር።
3 እግዚአብሔርም “ብርሃን ይሁን” አለ ብርሃንም ሆነ።
በእነዚህ ጥቅሶች ውስጥ እግዚአብሔር በሰማይና በምድር ያለውን ሁሉ እንደሠራ እናያለን።
ሦስቱም የሥላሴ አካላት በፍጥረት ውስጥ እንደተሳተፉም እናያለን።
መንፈስ እግዚአብሔር አለ።
እግዚአብሔር አብ ይናገራል።
እግዚአብሔር ወልድ የሚነገር ሕያው ቃል ነው።
በመጀመሪያው ቀን ብርሃኑን ከሠራ በኋላ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ለየ።
ሰማይን ፣ ባሕርን ፣ ደረቅ ምድርን ይሠራል።
ከዚያም እግዚአብሔር እያንዳንዱን ቦታ በትክክለኛው የፍጡር ዓይነት ይሞላል።
ወፎች ለሰማይ።
ዓሳ ለባህር።
ለመሬቱ እፅዋት እና እንስሳት።
ጥሩ ዕቅድ ነው።
ቆንጆ ፍጥረት ነው።
በመቀጠልም እግዚአብሔር የሰው ልጆችን በፍጥረቱ እንዲደሰቱ ያደርጋል።
ዘፍጥረት 1: 26–27
26 እግዚአብሔርም አለ - ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌአችን እንፍጠር። በባሕር ዓሦች ፣ በሰማይ ወፎች ፣ በእንስሳትና
በምድር ሁሉ ላይ እንዲሁም በምድር ላይ በሚንቀሳቀሱት ሁሉ ላይ ይገዙ። ”
27 ስለዚህ እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ ፈጠረ ፣ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው። ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው።

እግዚአብሔር በብዙ እርሱን እንድንመስል አድርጎናል።
በእርግጥ ከእግዚአብሔር ጋር እኩል አይደለንም።
እኛ ግን በምድር ላይ የእሱ ወኪሎች ነን።
እኛ እውነተኛ ፈጣሪ እና ንጉስ የሆነውን ዓለም የሚያስታውሱ እንደ ሕያው ሐውልቶች ነን።
እግዚአብሔር ሲፈጥረን ሁለት የተለያዩ ዓይነት የሰው ልጆችን ሠራ።
በወንድ እና በሴቲቱ መካከል የእርሱን ምስል የተለያዩ ገጽታዎች ከፈለ።
ወንዶችና ሴቶች በክብር እና በእሴት እኩል ናቸው።
ዘፍጥረት 1: 28–31
28 እግዚአብሔርም ባረካቸው። እግዚአብሔርም እንዲህ አላቸው - ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት ግዙአትም የባሕርን
ዓሦችና የሰማይ ወፎችን በምድርም ላይ በሚንቀሳቀስ ሕያዋን ፍጥረታት ሁሉ ላይ ግዙ።
29 እግዚአብሔርም አለ - እነሆ ፣ በምድር ሁሉ ላይ ዘር የሚዘራውን ተክል ሁሉ ፣ በፍሬውም ዘር ያለው ዛፍ ሁሉ
ሰጥቼሃለሁ። ለምግብነት ትኖራላችሁ።
30 ለምድር አራዊት ሁሉ ፣ ለሰማይ ወፎች ሁሉ ፣ በምድር ላይ ለሚንቀሳቀሱ ሁሉ ፣ የሕይወት እስትንፋስ ላለው ሁሉ ፣
ለምለምን ተክል ሁሉ ለምግብ ሰጠሁት።
31 እግዚአብሔርም ያደረገውን ሁሉ አየ ፥ እነሆም እጅግ መልካም ነበረ። ማታም ሆነ ጥዋትም ሆነ ስድስተኛው ቀን።
እግዚአብሔር በአምሳሉ ስለፈጠረን አንዳንድ ባሕርያቱን ለእኛ ያካፍለናል።
እግዚአብሔር ንጉሥ ነው ፣ ግን ሰዎች በምድር ላይ እንዲገዙ ፈቅዷል።
አዳምና ሔዋን የአትክልት ቦታውን የመንከባከብ እና እንስሳትን ለበጎ ዓላማ የመጠቀም ኃላፊነት አለባቸው።
እግዚአብሔር በፈጠራ ሥራው እንድንካፈልም ይፈቅድልናል።
እግዚአብሔር ሁለት ሰዎችን ፈጠረ ፣ ከዚያም ብዙ ሰዎችን የመፍጠር ችሎታን ይባርካቸዋል።
በቁጥር 29 ላይ እፅዋቱ ዘሮች እንዳሏቸው እንደገና ማባዛት እንደሚችሉ እናያለን።
እፅዋቱ ምድርን ለመሙላት ብዙ ተክሎችን ማምረት ይችላሉ።
እግዚአብሔርም ያንኑ ኃይል በወንድና በሴት ላይ አኖረው።
ነገር ግን ወንድና ሴት እንደ ተክሎች እና እንስሳት አይባዙም።
የሰው ልጅ መራባት ከግንኙነት ጋር የተቆራኘ ነው።
እግዚአብሔር ዓለምን በፍቅር አደረገ።
እግዚአብሔር ከአዳም እና ከሔዋን ጋር ጥሩ ፣ ክፍት ፣ የፍቅር ግንኙነት ነበረው።
እናም ወንድ እና ሴት በፍቅር አብረው ሲገናኙ ፣ ዓለምን በበለጠ የእግዚአብሔር ምስሎች መሙላት እንደሚችሉ ተረዱ።
አሁን ከፍጥረት ምዕራፍ አንድ ተጨማሪ ምንባብ እንመልከት።
ዘፍጥረት 2: 8-9
8 እግዚአብሔር አምላክም በምሥራቅ በገነት የአትክልት ስፍራን አዘጋጀ የፈጠረውንም ሰው በዚያ አኖረ።
9 እግዚአብሔር አምላክም ለዓይን ደስ የሚያሰኘውን ለምግብም የሚሆነውን ዛፍ ሁሉ ከምድር አበቀለ። የሕይወት ዛፍ
በአትክልቱ መካከል ፣ መልካምንና ክፉን የሚያስታውቀው ዛፍ ነበር።
በአትክልቱ ውስጥ አዳምና ሔዋን ብዙ ምግብ አላቸው።
እነሱ ደስተኞች ናቸው ፣ እና ደህና ናቸው።

ሁሉም ነገር እንዴት መሆን እንዳለበት ነው።
ሁሉም ሰው መሆን ያለበት ቦታ ነው።
ውድቀቱ እስኪከሰት ድረስ።
ምዕራፍ 2 ውድቀት
ዘፍጥረት 3 1-5
1 እባብም ጌታ እግዚአብሔር ከሠራው ከማንኛውም የዱር አራዊት ይልቅ ተን craftለኛ ነበር። ሴቲቱን ፣ “እግዚአብሔር
በእርግጥ‘ በአትክልቱ ውስጥ ካለው ከማንኛውም ዛፍ አትብሉ ’ብሎአልን?” አላት።
2 ሴቲቱም እባቡን “በአትክልቱ ውስጥ ከሚገኙት የዛፎች ፍሬ እንበላለን ፤
3 እግዚአብሔር ግን - በገነት መካከል ካለው የዛፍ ፍሬ አትብሉ ፣ እንዳትሞቱም አትነካኩት አለ።
4 እባቡ ግን ሴቲቱን ፣ “በእርግጥ አትሞቱም።
5 ከእርሱ በበላችሁ ጊዜ ዓይኖቻችሁ እንደሚከፈቱ ፣ መልካምንና ክፉን በማወቅ እንደ እግዚአብሔር እንድትሆኑ
እግዚአብሔር ያውቃልና።
ክፋት ወደ ዓለም የሚመጣው በማመፅ ነው።
ሰይጣን እግዚአብሔርን ለመከተል የማይፈልግ መልአክ በመሆኑ ከሰማይ ወጥቶ ከመላእክት አንድ ሦስተኛውን ይዞ ሄደ።
ሰይጣን እነዚህ አዲስ የሰው ልጆችም ከእርሱ ጋር እንዲቀላቀሉ ይፈልጋል።
ሰይጣን አዳምንና ሔዋንን በውሸት በመናገር ወደ መመልከቻ ወደ ገነት ይመጣል።
ሰይጣን እንደ እግዚአብሔር መሆን ፈለገ።
በቁጥር 5 ላይ አዳምና ሔዋን ፍሬውን ካልታዘዙና ቢበሉ እንደ እግዚአብሔር ሊሆኑ እንደሚችሉ ቃል ገብቷል።
ዘፍጥረት 3: 6
6 ስለዚህ ሴቲቱ ዛፉ ለምግብ እንደሚመች ፣ ለዓይኖችም እንደሚደሰት ፣ ዛፉም ጥበበኛ እንዲሆን መመኘቱን ባየች ጊዜ
ከፍሬው ወስዳ በላች ፣ እሷም ደግሞ ጥቂት ሰጠች። አብሯት ለነበረው ባሏ ፣ እርሱም በላ።
በቁጥር 6 ውስጥ የሚደሰቱ እና የሚፈለጉትን ቃላት ልብ ይበሉ።
በፍጥረት ውስጥ እግዚአብሔር ለሕዝቡ የሚፈልጉትን ሁሉ ሰጣቸው።
ለመደሰት እና ለመመርመር እና በልጆች ለመሙላት ሀብታም ፣ አስደሳች የአትክልት ስፍራ እና መላ ዓለም ነበራቸው።
ኃጢአት ግን ልባችንን በሌለን ነገር ላይ ያተኩራል።
ኃጢአት የተከለከለውን እንድንፈልግ ያደርገናል ፣ ምክንያቱም ሁላችንም እንደ አባቶቻችን እንደ አዳምና ሔዋን ዓመፀኞች
ነን።
ምን ማድረግ እንዳለብኝ አትነግሩኝ የሚለው መልእክት በእያንዳንዱ የሰው ልብ ውስጥ ነው።
አሁን እግዚአብሔር ዓመፅን እንዴት እንደሚቀጣ እንመልከት።
ዘፍጥረት 3 17-19
17 ለአዳምም እንዲህ አለው - “የሚስትህን ቃል ሰምተሃልና ፣‘ አትብላ ’ብዬ ካዘዝሁህ ዛፍ በልተሃልና ፣ ምድር
በአንተ ምክንያት የተረገመች ናት። በሕይወትህ ዘመን ሁሉ ከሥቃይ ትበላዋለህ ፤
18 እሾህና አሜከላ ይወልዳችኋል። የሜዳንም ዕፅዋት ትበላላችሁ።

19 ወደ ምድር እስክትመለስ ድረስ በፊትህ ላብ እንጀራ ትበላለህ ፤ አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ ”
አዳምና ሔዋን ፍሬውን ከበሉ በኋላ ግንኙነታቸው ሁሉ ተበላሸ።
እነዚህ ዐመፀኞች ንጉሥና ንግሥት ለመሆን ፈልገው ስለነበር ከእውነተኛው ንጉሥ ከእግዚአብሔር ጋር የነበራቸው ግንኙነት
ተበላሸ።
እግዚአብሔር ምድርን የመግዛት ኃይል ሰጥቷቸው ነበር ፣ አሁን ግን ከምድር ጋር ግጭት አጋጥሟቸዋል።
ሥራ አስቸጋሪ ይሆናል።
በሽታዎች እና አደጋዎች ደህንነታቸውን እና ህይወታቸውን አደጋ ላይ ይጥላሉ።
ኃጢአትም በአዳምና በሔዋን ፣ በልጆቻቸው መካከል ያለውን ግንኙነት አበላሸ።
ከልጆቻቸው አንዱ የገዛ ወንድሙን ይገድላል።
በሮሜ አዲስ ኪዳን መጽሐፍ ውስጥ የሰው ኃጢአት ሕይወታችንን እንዴት ያበላሸዋል የሚለውን አስከፊ ሥዕል እናያለን።
ሮሜ 1: 28–32
28 እግዚአብሔርንም ማመን ተገቢ ሆኖ ስላላገኙት እግዚአብሔር የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ
ሰጣቸው።
29 እነሱ በዓመፅ ፣ በክፋት ፣ በስግብግብነት ፣ በክፋት ሁሉ ተሞሉ። እነሱ በቅናት ፣ በግድያ ፣ በክርክር ፣ በተንኮል ፣
በተንኮል የተሞላ ናቸው። ሐሜተኞች ናቸው ፣
30 ሐሜተኞች ፣ እግዚአብሔርን የሚጠሉ ፣ እብሪተኞች ፣ እብሪተኞች ፣ ኩሩዎች ፣ ክፋትን የፈጠሩ ፣ ለወላጆቻቸው
የማይታዘዙ ፣
31 ሞኝ ፣ እምነት የለሽ ፣ ልባም ፣ ጨካኝ
32 እንደዚህ ያሉትን የሚያደርጉ ሰዎች ሞት እንደሚገባቸው የእግዚአብሔርን የጽድቅ ድንጋጌ ቢያውቁም እነሱ የሚያደርጉት
ብቻ ሳይሆን ለሚሠሩትም ሞገስን ይሰጣሉ።
ያ መጥፎ ዜና ነው።
ዛሬ ነቅቶ የሚያውቅ ማንኛውም ሰው ስብራት በሁሉም ቦታ እንዳለ ያውቃል።
ሁሉንም ሰው ይነካል።
ዛሬ በዓለም ውስጥ የምናየው መከራ ሁሉ ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 1 ላይ የገለፀው በእግዚአብሔር ላይ በማመፁ ምክንያት
ነው።
ፍጡራን ከፈጣሪያቸው ጋር ያላቸውን ግንኙነት ሲያፈርሱ ሁሉም ነገር እና ሁሉም ተሰብረዋል።
ይህን ሁሉ ስቃይ ማን ሊያቆመው ይችላል?
ይህን ሁሉ ስብራት ማን ሊያስተካክለው ይችላል?
ከራሱ ጋር ባልተቋረጠ ግንኙነት ውስጥ የሚኖረው እውነተኛ አምላክ ብቻ።
በአንድ ፍፁም ማህበረሰብ ውስጥ አንድነት ያላቸው ሶስት ፍጹም ሰዎች ፣ እኛ ሥላሴ ብለን እንጠራዋለን።
የእግዚአብሔር ታሪክ አስደሳች ፍጻሜ እንዲኖረው ለማድረግ ከመጀመሪያው ዕቅድ ነበራቸው።
እስቲ ሦስተኛውን ምዕራፍ እንመልከት።

ምዕራፍ 3 - ቤዛ
ማቴዎስ 3 13-16
16 ኢየሱስም በተጠመቀ ጊዜ ወዲያው ከውኃው ወጣ ፤ እነሆም ፣ ሰማያት ተከፈቱለት ፣ የእግዚአብሔርም መንፈስ እንደ
ርግብ ሲወርድ በእርሱ ላይ ሲያርፍ አየ።
17 እነሆም ፣ ድምፅ ከሰማይ “በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው” አለ።
እዚህ እንደገና ሦስቱም የሥላሴ አካላት በሥራ ላይ እናያቸዋለን።
እነሱ በፍጥረት ላይ ነበሩ።
እና አሁን ቤዛን ለማምጣት አብረው እየሠሩ ነው።
ቤዛ የመጣው መቤዠት ከሚለው ቃል ነው።
ቤዛ ማለት መልሶ መግዛት ፣ ወይም የተሰበረውን ማስተካከል ነው።
ያ የኢየሱስ ተልዕኮ ነበር።
በቁጥር 17 ላይ እግዚአብሔር አብ በኢየሱስ ልጅ “እጅግ ተደስቷል”።
አብ ለምን እንደተደሰተ እንመልከት።
ማቴዎስ 4 1-4
1 በዚያን ጊዜ ኢየሱስ ከዲያብሎስ ይፈተን ዘንድ መንፈስ ወደ ምድረ በዳ ወሰደው።
2 አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ከጾመ በኋላ ተራበ።
3 ፈታኙም ቀርቦ - የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንህ እነዚህ ድንጋዮች እንጀራ እንዲሆኑ እዘዝ አለው።
4 እርሱ ግን መልሶ - ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፎአል አለው።
እዚህ ከታሪኩ የመጀመሪያ ምዕራፍ ሌላ ገጸ -ባህሪን እናያለን።
ሰይጣን በውሸትና በፈተናዎች ይመለሳል።
ብዙ አማጺያን የእርሱን ዓላማ እንዲቀላቀሉ ይፈልጋል።
እግዚአብሔር ወልድን ከእርሱ ጋር እንዲቀላቀል ማድረግ ከቻለ ሰይጣን ብዙ ኃይል ይኖረዋል።
ነገር ግን ሰይጣን በኢየሱስ ላይ ተጽዕኖ ማሳደር አይችልም።
ኢየሱስ ለሰይጣን ፈተናዎች በእግዚአብሔር ቃል መልስ ሰጠ።
ኢየሱስ ለሰይጣን ውሸቶች ተጋላጭ አይደለም ምክንያቱም ከአምላክ አብ እና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በአስተማማኝ ፣ ባልተሰበረ
፣ ፍጹም በሆነ ግንኙነት ውስጥ ነው።
ሦስቱ የሥላሴ አካላት በአንድነት የተሰበረውን ለማስተካከል ዕቅድ ነበራቸው።
እኛን ከኃጢአትና ከሞት ለመዋጀት።
ይህን ለማድረግ ግን የዘላለምን ሕይወት እንድናገኝ ኢየሱስ ወልድ የአማጺያንን ሞት መሞት ነበረበት።
1 ኛ ጴጥሮስ 3:18
18 ክርስቶስ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ሊያቀርበን እርሱ ጻድቅ ለዓመፀኞች አንድ ጊዜ ስለ ኃጢአት ተሰቃየ ፤ በሥጋ ሞተ
በመንፈስ ግን ሕያው ሆነ ፤

ኢየሱስ ፍጹም ሕይወት ስለኖረ ፣ ለኃጢአታችን ሁሉ ቅጣቱን ለመክፈል የእሱ መሥዋዕት በቂ ነበር።
ስለ ኃጢአታችን አንድ ጊዜ መከራን ተቀበለ።
ጻድቁ አዳኝ እንደ እኔ እና እንደ አንተ ላልሆኑ ዓመፀኞች ሞቷል።
እኛ ሕያዋን እንድንሆን እርሱ ተገድሏል።
ሮሜ 8: 1-2
1 እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸውም።
2 የሕይወት መንፈስ ሕግ በክርስቶስ ኢየሱስ ከኃጢአትና ከሞት ሕግ አርነት አውጥቶአችኋልና።
ሰይጣን ውሸትን በሹክሹክታ ይቀጥላል።
ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት ተበላሽቷል ብለን እንድናምን ፣ እንድንኮነን ይፈልጋል።
ነገር ግን እንደ ኢየሱስ እኛ እንደዚህ ባሉ ጥቅሶች በእግዚአብሔር ቃል ልንበረታ እንችላለን።
በይቅርታ በኢየሱስ ከታመኑ ፣ እና ሞቱ ለኃጢአትዎ በቂ ክፍያ እንደሆነ ካመኑ ከዚያ ነፃ ነዎት።
ያ መልካም ዜና ነው፦ ታምናላችሁ?
እነዚህ ጥቅሶች የሚናገሩትን ተረድታቿል?
እግዚአብሔር በኢየሱስ ለሚያምንና ንጉሥ ብሎ ለሚጠራው ሁሉ እግዚአብሔር የገባለትን ነፃነት ተመልከቱ ቆላስይስ 1: 13-14
13 እርሱ ከጨለማ ግዛት አዳነን ፥ ወደ ተወደደ ልጁም መንግሥት አፈለሰን።
14 በእርሱም ቤዛነታችንን እርሱም የኃጢአት ስርየት አለን።
ቤዛ።
ያ ምዕራፍ ሶስት ነው።
እግዚአብሔር ከገዛ ኃጢአታችን ባርነት ሕዝቡን ይገዛል።
እሱ እንደ እኛ ዓመፀኞችን ከገዛ መንግስቶቻችን ጨለማ ያድናል።
አሁን የምንኖረው እንደ ወልድ መንግሥት ዜጎች ነን።
ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት አሁን ተመልሷል።
በምዕራፍ አንድ በአትክልቱ ውስጥ እንደ ተመለሰ ጤናማ ነው።
2 ቆሮንቶስ 5: 17-21
17 ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። አሮጌው አል awayል; እነሆ ፣ አዲሱ መጣ።
18 ይህ ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅም አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው።
19 ይኸውም በክርስቶስ እግዚአብሔር ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር ፤ በደላቸውን አይቆጥርባቸውም ነበር ፤ በእኛም
የማስታረቅ ቃል አደራ።
20 እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ በኩል ይግባኝ እንዲል የክርስቶስ መልእክተኞች ነን። ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ
ክርስቶስ እንለምናለን።

21 እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን ስለ እኛ ኃጢአት አደረገው።
በቁጥር 17 ውስጥ ፍጥረት የሚለውን ቃል ታያለህ?
እግዚአብሔር ሕይወትን በአዳም ለመተንፈስ የተጠቀመበት ይኸው ኃይል አዲስ ሕይወት የሚሰጠን ኃይል ነው።
በኢየሱስ በኩል ከእግዚአብሔር ጋር ስንታረቅ ነፍሳችን ዳግመኛ ትወለዳለች።
ዓለም ግን አሁንም ተሰብሯል።
አሁን የምንኖረው በአትክልቱ እና በከተማው መካከል ነው።
ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት የተስተካከለ ነው ፣ ግን ከተፈጥሮ እና ከሌሎች ሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት ተበላሽቷል።
እርስ በእርሳችን እንጣላለን።
እኛ ጦርነት እና ወንጀል እና በሽታ እና የተፈጥሮ አደጋዎች ያጋጥሙናል።
ግን ተስፋ አለን።
እናም እንደ እርቅ መልእክተኞች እኛ የተስፋ አምባሳደሮች ነን።
እንደ ክርስቲያናዊ ተልእኳችን እግዚአብሔርን መውደድ ፣ እርስ በርሳችን መዋደድን እና ሁላችንም በሰማይ ለዘላለም አብረን
ወደምንሆንበት ወደ መጨረሻው ምዕራፍ ብዙ ሰዎችን ከእኛ ጋር ማምጣት ነው።
ምዕራፍ 4 - ተሃድሶ
በመጨረሻው የመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ውስጥ ፣ ሐዋርያው ዮሐንስ ተከታዮቹን ሁሉ በአባቱ ቤት ወደ ገነት ለማምጣት
ኢየሱስ ከተመለሰ በኋላ ምን እንደሚሆን ይነግረናል።
ራእይ 21 1-6
1 ከዚያም አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር አየሁ ፣ ፊተኛው ሰማይና ፊተኛይቱ ምድር አልፈዋልና ፣ ባሕሩም የለም።
2 ቅድስቲቱም ከተማ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም ለባልዋ እንደ ተሸለመች ሙሽራ ተዘጋጅታ ከእግዚአብሔር ዘንድ ከሰማይ
ስትወርድ አየሁ።
3 ፤ ከዙፋኑም - እነሆ ፥ የእግዚአብሔር ማደሪያ ከሰው ጋር ነው የሚል ታላቅ ድምፅ ሰማሁ። እርሱ ከእነርሱ ጋር ይኖራል ፣
እነርሱም ሕዝቡ ይሆናሉ ፣ እግዚአብሔር ራሱም እንደ አምላካቸው ከእነርሱ ጋር ይሆናል።
4 እንባን ሁሉ ከዓይኖቻቸው ያብሳል ፣ ሞትም ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም ፣ ሃዘን ቢሆን ወይም ጩኸት ወይም ሥቃይ
ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም ፣ የቀደሙት ነገሮች አልፈዋልና።
5 በዙፋኑ ላይ የተቀመጠውም ፣ “እነሆ ፣ ሁሉንም አዲስ አደርጋለሁ” አለ ፤ ደግሞም ፣ “እነዚህ ቃላት የታመኑና
እውነተኛዎች ናቸውና ይህን ጻፍ” አለ።
6 እርሱም እንዲህ አለኝ - ተፈጸመ! እኔ አልፋ እና ኦሜጋ ፣ መጀመሪያ እና መጨረሻ ነኝ። ለተጠማው ከሕይወት ውኃ
ምንጭ ያለ ክፍያ እሰጣለሁ።
ይህ ተስፋ አይሰጥዎትም?
ብዙ ሞት ፣ እና ማልቀስ እና ህመም ባለበት ዓለም ውስጥ ተስፋ ያስፈልገናል።
በቁጥር 3 ላይ በሰማይ ሞት ወይም ማልቀስ ወይም ህመም የማይኖርበትን ምክንያት ታያለህ?
ምክንያቱም “የእግዚአብሔር ማደሪያ ከሰው ጋር ነው።

ከእነርሱ ጋር ይኖራል ፣ እነርሱም ሕዝቡ ይሆናሉ ፣ እግዚአብሔር ራሱም ከእነርሱ ጋር ይሆናል።
ከመውደቁ በፊት አዳምና ሔዋን በጤናማ ግንኙነት ከእግዚአብሔር ጋር ስለኖሩ ሰላም ነበራቸው።
ያ ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ጤናማ ግንኙነት ማለት እያንዳንዱ ግንኙነትም ከሌሎች ሰዎች እና ከፍጥረት ጋር ጤናማ ነበር
ማለት ነው።
በምዕራፍ ሁለት እና ሶስት ሁሉም ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት ስለተበላሸ ሁሉም ነገር ተበላሽቷል።
ነገር ግን በሰማይ ፣ የተሰበረ ነገር ሁሉ ይስተካከላል ፣ ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት በቋሚነት
ይስተካከላል።
ራእይ 22 1-5
1 ከዚያም መልአኩ ከእግዚአብሔርና ከበጉ ዙፋን የሚወጣውን እንደ ክሪስታል የሚያበራውን የሕይወት ውኃ ወንዝ አሳየኝ።
2 በከተማው ጎዳና መሃል; በወንዙም በሁለቱም በኩል የሕይወት ዛፍ ከአሥራ ሁለት ዓይነት ፍራፍሬዎች ጋር በየወሩ
ፍሬውን ያፈራል። የዛፉ ቅጠሎች ለአሕዛብ ፈውስ ነበሩ።
3 ከእንግዲህ ወዲህ የተረገመ ነገር አይኖርም ፤ ነገር ግን የእግዚአብሔርና የበጉ ዙፋን በውስጡ ይሆናል ፤ አገልጋዮቹም
ይሰግዱለታል።
4 ፊቱን ያያሉ ፣ ስሙም በግምባራቸው ላይ ይሆናል።
5 ሌሊትም ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም። ጌታ እግዚአብሔር ብርሃናቸው ይሆናልና ፣ ለዘላለምም እስከ ዘላለም ይነግሣሉና ፣
የመብራት ወይም የፀሐይ ብርሃን አያስፈልጋቸውም።
ዮሐንስ የተዋጀው የእግዚአብሔር ሕዝብ ሁሉ ለዘላለም የሚኖርበትን የእግዚአብሔርን ከተማ ይገልጻል።
በከተማው ውስጥ “የሕይወት ውሃ ወንዝ” እና “የሕይወት ዛፍ” እናያለን።
በምዕራፍ አንድ በአትክልቱ ውስጥ የነበረው ወንዝ እና የሕይወት ዛፍ በምዕራፍ አራት ውስጥ እንደገና በከተማ ውስጥ እዚህ
አሉ።
የእግዚአብሔር ትልቁ ታሪክ ከሕይወት ወደ ሞት ወደ ተስፋ ተሸጋግሮ እንደገና ወደ ሕይወት ተመለሰ።
በአራቱ ምዕራፎች ውስጥ በፍጥነት ማለፍ እንዳለብኝ አውቃለሁ።
ግን ይህ መጽሐፍ ቅዱስን ለመረዳት ጥሩ መንገድ ነው ፣ ስለዚህ ለወደፊቱ ይህንን ሞዴል እንደገና እንመለከተዋለን።
ዛሬ እንደተበረታታቹ ተስፋ አደርጋለሁ።
ከእርሱ ጋር ያለን ግንኙነት በኢየሱስ በኩል ሲስተካከል እግዚአብሔር እርስ በእርስ ግንኙነታችንን እንዴት
እንደሚያስተካክለው ተስፋ አደርጋለሁ።
እናም እናንተን ለማዳን እና ለዘላለም ከእርሱ ጋር ለመኖር ወደ ቤት እንዲወስዷቸው ስላሰቡት እቅዶች ሁሉ ከሰሙ በኋላ
ኢየሱስን ትንሽ እንደወደዱት ተስፋ አደርጋለሁ።
እባካችሁ ከእኔ ጋር ጸልዩ ፡፡
የሰማይ አባት ፣ በዚህ በተሰበረ ዓለም ውስጥ እንድንኖር ስለሚረዳን ለዚህ የሰማይ ሥዕል አመሰግናለሁ።
ኢየሱስ ፣ የወንጌልን ምስራች ለሌሎች ሰዎች የሚናገሩ የተስፋ መልእክተኞች መሆን እንፈልጋለን።
መንፈስ ቅዱስ ፣ እባክዎን በድፍረት ፣ እና እግዚአብሔርን ለመውደድ ፣ ሌሎችን ለመውደድ እና በአትክልቱ እና በከተማው
መካከል ባለው መንገድ ላይ በመታዘዝ ለመራመድ ኃይልን ይሙሉን።
ወደ ገነት እስከምታስገባን ድረስ።
በኢየሱስ ስም እንጸልያለን።
አሜን

