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2ኛ ቆሮንቶስ 13፡14

ክሌመንት ቴንዶ፣ ተማሪ መጋቢ
ጥር 16 ቀን 2022

መግቢያ 

ዛሬ ሦስተኛውን ጥያቄ ከአዲሱ ከተማ ካቴኪዝም እንመለከታለን. ከሌሎች ሃይማኖቶች አማልክቶች ጋር ሲነጻጸር የክርስቲያን አምላክ
ልዩ የሚያደርገው ስለ ሥላሴ ነው. አንድ እውነተኛ አምላክ በሦስት አካላት ለዘላለም ይኖራል። በእነሱ ውስጥ የህይወት ሙላትን እና
እራሱን ህልውና እናያለን። አጽናፈ ዓለም ሁሉ የሥላሴ ሥራ ፍሬ ነው። በሥነ ፍጥረት እና ቤዛነት ሦስቱ የሥላሴ አካላት ሁል ጊዜ
አብረው ሠርተዋል። እነዚህ ሦስት አካላት ከሌሉ ፍጥረት፣ ድነት፣ የወደፊት ተስፋ ሊኖር አይችልም። ስለ እግዚአብሔር ጸጋ፣ ምሕረት፣
ፍትህ፣ ፍቅር እና ሌሎች ትምህርቶች ስናስብ ሥላሴ የሁሉም መሠረት መሆኑን ማስታወስ አለብን። 
አሁን፣ የካቴኪዝምን ጥያቄ አነባለሁ፣ እና መልሱን አብረን እናንብብ። 

ጥያቄ 3፡ በእግዚአብሔር ውስጥ ስንት ሰዎች አሉ? 

መልስ፡- አንድ እውነተኛና ሕያው አምላክ ሦስት አካላት አሉ እነርሱም አብ፣ ወልድ እና መንፈስ ቅዱስ ናቸው። 
በይዘታቸው አንድ ናቸው፣ በኃይልና በክብር እኩል ናቸው። 

ስለ ሥላሴ ስናወራ በዚህ ሥዕላዊ መግለጫ ውስጥ የምትመለከቷቸውን ሰባት ነገሮችን ማስታወስ ጠቃሚ ነው። 
ፓስተር ኬቨን ዴዮንግ የሚከተለውን ያስታውሰናል፡- 
(1) እግዚአብሔር አንድ ነው፡ አንድ አምላክ ብቻ ነው። 
(2) አብ እግዚአብሔር ነው። 
(3) ወልድ እግዚአብሔር ነው። 
(4) መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው። 
(5) አብ ወልድ አይደለም። 
(6) ወልድ መንፈስ አይደለም። 
(7) መንፈስ አብ አይደለም። 

ሦስቱም ሰዎች በይዘታቸው አንድ እና እኩል ናቸው። አንዳቸውም ከሌላው ያነሰ አስፈላጊ አይደሉም. ግን እያንዳንዳቸው ከእኛ ጋር
እና ፍጥረትን በተለያየ መንገድ ይገናኛሉ. አብ ጀማሪው እቅድ አውጪ ነው። ወልድ የአብን እቅድ ይፈጽማል እና ይፈጽማል። እናም
መንፈስ ቅዱስ እነዚህን እቅዶች ይተገብራቸዋል እና ያትማል። ለእኛ ለሰው ልጆች እነዚህ ሦስቱ የተለያዩ ሊመስሉ ይችላሉ ግን ግን
አይደሉም። ሦስቱ የሥላሴ አካላት በጋራ ይሠራሉ; አብረው ይሰራሉ። 

እስቲ አንድ ላይ ሲጫወቱ ሦስት ሙዚቀኞችን እናስብ። በአንድ መዝሙር ውስጥ አንድሪው ኪቦርድ ሲጫወት፣ ክሌመንት አኮስቲክ
ጊታር ሲጫወት፣ ዳንኤል ደግሞ ቤዝ ጊታር ሲጫወት እንሰማለን። ውድድር የለም። እያንዳንዳችን የራሳችን ችሎታዎች አለን።
ለእግዚአብሔር ክብር የሚስማማ ድምጽ ለማውጣት አብረን እንሰራለን። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ደግሞ፣ ከመጀመሪያ ጀምሮ፣
ሦስቱ የሥላሴ አካላት ሁል ጊዜ አብረው ተስማምተው ሠርተዋል። እውነት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ”ሥላሴ” የሚለውን ቃል
ማግኘት አንችልም። ነገር ግን፣ ጽንሰ-ሐሳቡ በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ በግልጽ ተምሯል። 



ሥላሴን በሥነ ፍጥረት ውስጥ እናያለን በተለይም ሰውን በመፍጠር በዘፍጥረት 1፡26 ላይ እግዚአብሔር ”ሰውን በመልካችን
እንፍጠር” ሲል ነው። ሥላሴንም በቤዛነት ውስጥ እናያለን። አብ የእኛን ቤዛነት አቀደ፣ ወልድም በመስቀል ላይ በመሞት እቅዱን
ፈፀመ፣ መንፈስ ቅዱስም የክርስቶስን ሥራ በሕይወታችን በማጉላት ሠራ። 

እግዚአብሔር አምላክ ለመሆን ምንም ነገር እንደማይፈልግ ሥላሴ ያስተምረናል። እግዚአብሔር አምላክ ለመሆን ውጫዊ ግንኙነት
አያስፈልገውም። ውጫዊ ፍቅርን አይመኝም። ለዚህም ነው በልግስና እና በመስዋዕትነት መውደድ የሚችለው። 

ዛሬ የተለያዩ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶችን እንመለከታለን። ነገር ግን ትኩረታችንን በ2ኛ ቆሮንቶስ 13፡14 ላይ እንደምናየው በሥላሴ
ትምህርት ላይ እናተኩራለን። 

” የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የእግዚአብሔርም ፍቅር የመንፈስ ቅዱስም ኅብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን።”

አንድ ላይ ኢሳይያስ 40: 8 ን እናነባለን
ሣሩ ይደርቃል አበባውም ይረግፋል፥ የአምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች።  
አብረን እንጸልይ። 

አብ፣ ወልድ እና መንፈስ፣ አንተ ከአእምሮአችን በላይ ነህ። ወደ ፍቅርህ ስላመጣኸን አመሰግንሃለሁ፣ ከዓለም በፊት የነበረውን ፍቅር
በሦስቱ ፍፁም አካላትህ። ያንተን ውበት ስንመለከት ልባችን እንዲሞቅ እና እንዲታነጽ እንጠይቃለን። እኛ ፍጡራን መሆናችንን እና
አንተ ብቻ ፈጣሪ እና ገደብ የለሽ መሆናችንን እንድናውቅ እርዳን። በአምልኮ ውስጥ ተንበርክከን የሚጎትተን ድንቅ ስሜት ስጠን።
በህይወታችን አሁንም እና ለዘላለም የተከበረ ይሁን። 
አሜን 

2ኛ ቆሮንቶስ 13፡14ን እንደ በረከት እየሰማሁ ያደኩት በየእሁዱ የአምልኮው መጨረሻ ላይ ነው። ይህ ”በሙሉ አዲስ ኪዳን ውስጥ
እጅግ የበለጸገው በረከት ነው ምክንያቱም በሥላሴ ቀመር” አንድ ደራሲ እንዳሉት:: ቻርለስ ሆጅ ”ሁሉንም የመቤዠት ጥቅሞችን
ያጠቃልላል” ብለዋል. አንዳንዶች ፓስተር ክሪስ በየሳምንቱ እሁድ እዚህ ከሚናገረው ከብሉይ ኪዳኑ በረከት ጋር በዘኍልቍ 6፡22-27
አነጻጽረውታል። 
24 እግዚአብሔር ይባርክህ ይጠብቅህማል። 
25 እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ ይራራላችሁማል። 
26 እግዚአብሔር ፊቱን ወደ አንተ ያንሣ፥ ሰላምም ይስጥህ። 

ለዛሬው መልእክት ሦስት ነጥቦች እነሆ። ሁሉም የመጡት ከዛሬው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ነው። 
ነጥብ 1፡ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ 
ነጥብ 2፡ የእግዚአብሔር ፍቅር 
ነጥብ 3፡ የመንፈስ ቅዱስ ህብረት 

ነጥብ 1፡ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ 

ጸጋ ምንድን ነው? ለማይገባው ሰው የተቸረ ሞገስ ነው። ጸጋ ምህረት፣ ፍቅር እና ደግነት ቅጣት ለሚገባው ሰው የሚሰጥ ነው። ይህ
ክፍል ስለ “የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ” ይናገራል። እንደ እኛ ያሉ ኃጢአተኞች ጸጋን ሊቀበሉ የሚችሉት ጸጋ በተሞላው በኢየሱስ
ክርስቶስ ሕይወትና ሞት ብቻ ነው። 

ዮሐንስ 3፡16 ሰምተህ ይሆናል። 
” በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን
እንዲሁ ወዶአልና።” 

እግዚአብሔር ወልድ ሰው ሆኖ መወለድ ነበረበት፣ በመጀመሪያ ሰው በአዳም ያደረሰውን ጉዳት በነፍሳችን ላይ ያስተካክል። 



ሮሜ 5፡12፣15 
12 አዳም ኃጢአትን በሠራ ጊዜ ኃጢአት ወደ ዓለም ገባ። 
15 ነገር ግን በአዳም ኃጢአት እና በእግዚአብሔር ጸጋ መካከል ትልቅ ልዩነት አለ። በዚህ ሰው በአዳም ኃጢአት ለብዙዎች ሞትን
አመጣ። ነገር ግን በዚህ በሌላው ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ለብዙዎች ያለው የእግዚአብሔር ጸጋና የይቅርታ ስጦታው ከሁሉ
ይበልጣል። 

ሰው በመሆናችን ከአዳም በወረስነው የኃጢአት ተፈጥሮ ተወልደናል። እኛ ከተወለድን ጀምሮ ኃጢአተኞች ነን። እግዚአብሔር ቅዱስ
ነው። ጥፋተኞች ሳይቀጡ እንዲሄዱ መፍቀድ አይችልም። እግዚአብሔር ግን ልጆቹን ይወዳል። ታዲያ እኛን ለማዳን ምን ሊደረግ
ይችላል? በሰው አባታችን በአዳም የተጀመረውን ችግር ለማስተካከል ሰብዓዊ አዳኝ የእኛን ቦታ ሊይዝ ነበረበት። 

አስታራቂ ማለት በሁለት ሰዎች መካከል ግጭት ውስጥ የሚቆም ሰው ነው። ነገር ግን በቅዱስ አምላክ እና በኃጢአተኛ ሰዎች
መካከል ማን ሊቆም ይችላል? ሁሉም ተራ ሰዎች ሁሉም ኃጢአተኞች ስለሆኑ ብቁ አይደሉም። በእግዚአብሔርና በሰው መካከል
ለመቆም አስታራቂው አምላክም ሰውም መሆን አለበት። ፓስተር አልስታይር ቤግ በጥሩ ሁኔታ አስቀምጦታል። ”እግዚአብሔር
የሚያድን ከሆነ አዳኝ እግዚአብሔር መሆን አለበት። ሰው ኃጢአትን ስላደረገ ቅጣቱን መሸከም ካለበት አዳኝ ሰው መሆን አለበት።
የኃጢአትን ቅጣት የተሸከመው ሰው ራሱ ኃጢአት የሌለበት ከሆነ፣ ታዲያ እነዚህን መመዘኛዎች የሚያሟላ ከኢየሱስ ሌላ ማን
ነው? ወዳጆች፣ ኢየሱስ የእግዚአብሔርን የማዳን እቅድ ለመፈጸም በልዩ ሁኔታ ብቁ ነው። በጸጋ ብቻ ያገኘነው ድነት ነው። 

ወንድሞች እና እህቶች የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋ የተቀበልነው በእኛ ቦታ ደሙን ለማፍሰስ ፈቃደኛ በመሆኑ ነው።
በመስቀል ላይ፣ የእግዚአብሔርን ጸጋ በክርስቶስ እና የእግዚአብሔርን ፍቅር በግልፅ እናያለን። 

ነጥብ 2፡ የእግዚአብሔር ፍቅር 

ወዳጆች ሆይ፣ እግዚአብሔር ከእኛ በሚያገኘው ምንም ነገር አልወደደንም። እግዚአብሔር ዘላለማዊ እና ፍጹም ስለሆነ ፍቅሩ
ዘላለማዊ ፍጹም ፍቅር ነው። በጊዜና በቦታ የተወሰንን ሰዎች ነን። ለምሳሌ፣ አሜሪካ እና ኮንጎ ውስጥ በአንድ ጊዜ መሆን አልችልም።
በአንድ ጊዜ አንድ ቦታ ብቻ መሆን እችላለሁ. የእግዚአብሔር ፍቅር ግን ፍቅረኛው እንደ እግዚአብሔር ዓለም አቀፋዊ እና ዘላለማዊ
ነው። 

ሦስቱ የሥላሴ አካላት ሁል ጊዜም እርስ በርሳቸው ፍጹም ይዋደዳሉ፣ ከጥንት ጀምሮ። ለዚህም ነው እግዚአብሔር ለፍቅር ተስፋ
ቆርጦ የማያውቀው። እግዚአብሔር ፍቅር እንዲሰማው ምንም አይነት ፍጡር አያስፈልገውም ምክንያቱም እሱ አስቀድሞ በሥላሴ
ውስጥ ባለው የፍቅር ግንኙነት ረክቷልና። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ማንንም ሳይጠቀምና ሳይጠቀምበት መውደድ የሚችለው።
እግዚአብሄር የሚወደን ምንም የተደበቀ አላማ ሳይኖረን ነው። 

ከእኛ መካከል ማን ሊጠቀምብን ከሚፈልግ ሰው ፍቅርን የሚቀበል ማን ነው? እውነተኛ ፍቅር እውነተኛ ነው። በእውነት የሚወደን
ሰው ለጥቅማቸው አይጠቀምብንም። 

የምንሰጠው ነገር ስላለን የፍቅር አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን አልላከውም። ከኃጢአታችን በቀር ምንም አልነበረንም። እግዚአብሔር
ኢየሱስን የላከው ቅጣታችንን እንዲቀበል እና ጸጋን እንዲሰጠን ነው። እግዚአብሔር የሚያድነን ጸጋን ሊሰጠን እንጂ ከእኛ አንዳች
ለማግኘት አይደለም። በዮሐንስ ወንጌል 15፡13 እናነባለን። ”ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም
የለውም።” 

እኛ ገና ኃጢአተኞች ሳለን እንኳ አብ የገዛ ልጁን ስለ እናንተ ሠዋ እኔ ደግሞ ሠውቶአል (ሮሜ 5፡8)። የእውነተኛ ፍቅር ፍቺ ነው። ይህን
የእግዚአብሔርን የመስዋዕትነት ፍቅር እስካልለማመድን ድረስ ማንንም በደንብ መውደድ አንችልም። መጀመሪያ ፍቅርን ከሥላሴ
መቀበል አለብን። 

ራስ ወዳድ ሳልሆን ራሴን እንድወድ ነፃ የሚያደርገኝ ይህ ነው። እና ሌሎችን ተንኮለኛ ወይም ሞኝ ሳልሆን መውደድ እችላለሁ።
እውነተኛ ፍቅር ለመውደድ ፍቅርን አይጠብቅም። እግዚአብሔር እንድንወደው አልጠበቀም። አሁን ወደ እኛ ሄደ። እንዴት ያለ
አስደናቂ ፍቅር ነው! ወላጆች፣ ለምን ትናንሽ ልጆቻችሁን ትወዳላችሁ? አንድ ነገር እንዲያደርጉልህ ትጠብቃለህ? በጭራሽ. ልጆችህ
ስለሆኑ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ትወዳቸዋለህ። በክርስቶስ ስናምን እንደ ወንድ እና ሴት ልጆች እንወደዋለን። ይህንንም ማንም
ሊወስድብን አይችልም፣ እራሳችንንም እንኳ። 



በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ እና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ባለን ኅብረት የመውደድን ኃይል እናገኛለን። ስለዚህ የመጨረሻው ነጥባችን
ነው። 

ነጥብ 3፡ የመንፈስ ቅዱስ ህብረት 

ከሰሜን አፍሪካ የመጣው ቅዱስ አውግስጢኖስ በሥላሴ ውስጥ ያለውን የፍቅር ግንኙነት እንድንረዳ ተመሳሳይ ምሳሌ አቅርቧል።
አብ ፍቅረኛ ነው፣ ወልድ የተወደደ ነው፣ መንፈስ ቅዱስም ራሱ ፍቅር ነው ብሏል። ይህ ተመሳሳይነት የሥላሴን አካላት ሙሉ በሙሉ
ሊያስረዳ አይችልም። ነገር ግን ጳውሎስ ስለ “መንፈስ ቅዱስ ኅብረት” ሲል ምን ማለቱ እንደሆነ እንድንገነዘብ ይረዳናል። መንፈስ
በሥላሴ ውስጥ ያሉ ግንኙነቶች ሙጫ ነው. ለምሳሌ ንጉሥ ሳኦል የአምላክን ሕግ በጣሰ ጊዜ ከአምላክ ጋር ያለውን ዝምድና
አቋርጧል። በዚህም ምክንያት እግዚአብሔር መንፈሱን ከሳኦል ላይ አስወገደ። መንፈሱ ያትማል እና ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን
ህብረት ይጠብቀናል። 

ሁላችንም ፍቅርን ማእከል ያደግር ግንኙነት እንመኛለን። እኛ በሰዎች, በተፈጥሮ, በቤት እንስሳት ውስጥ እንኳን እንፈልጋለን. ነገር ግን
በምድር ላይ እንዲህ ያለ ግንኙነት ሊሰጠን የሚችል ምንም ነገር የለም። በአዲስ ልደት ከእግዚአብሔር ጋር ወደ ትክክለኛ ግንኙነት
እንዲያመጣን መንፈስ ያስፈልገናል። 

ዮሐንስ 3፡5-8 እንዲህ ይላል። 
5 ኢየሱስም መልሶ፡— እውነት እውነት እላችኋለሁ፥ ሰው ከውኃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ
አይችልም። 
6 ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነው፥ ከመንፈስም የተወለደ መንፈስ ነው። 
7 ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋችኋል ስላልሁህ አታድንቅ። 
8 ነፋስ ወደ ወደደ ይነፍሳል፥ ድምፁንም ትሰማለህ፥ ነገር ግን ከወዴት እንደ መጣ ወዴትም እንዲሄድ አታውቅም።
ከመንፈስ የተወለደ ሁሉ እንዲሁ ነው። 

የእግዚአብሔር መንፈስ በኢየሱስ ወልድ በማመን ከእግዚአብሔር አብ ጋር ኅብረት ያደርገናል። በኢየሱስ ከ”አባ አባት” ጋር እንደ
ወንድ እና ሴት ልጆች ኅብረት እንካፈላለን። ( ሮሜ 8:15፣ ገላትያ 4:6 ) እግዚአብሔር አብ ለኢየሱስ ባለው ፍቅር ይወደናል። በመንፈስ
ቅዱስም በኩል ሌሎች ሰዎችን በተለይም አማኞችን መውደድን እንማራለን። 

እንደ አማኞች፣ እርስ በርሳችን እና ከእግዚአብሔር ጋር በዚህ ህብረት እንድናድግ እርስ በርሳችን እናበረታታለን። ሥላሴም በዚህ
ይረዱናል! መንፈስ ጸጋን በአምልኮ፣ በጸሎት እና በምስጢር ቁርባን በኩል ይሰጠናል። ቤተ ክርስቲያናችን አንድ ድምፅ ተብላ
ትጠራለች ምክንያቱም እንደ አማኞች በመንፈስ አንድ ኅብረት እንካፈላለን። በእነዚህ ነገሮች ውስጥ፣ በአንድነት፣ ኢየሱስን በግልፅ
እናየዋለን። ኢየሱስም ከመሞቱ በፊት በነበረው ምሽት ቃል እንደገባለት የአፍቃሪ አባቱ ክብር ገልጦልናል። 

የምጠይቀው የግል ጥያቄ አለኝ፡ እምነትህን በኢየሱስ ክርስቶስ ታምነሃልን? የእርሱን ጸጋ፣ የአብ ፍቅር፣ እና የመንፈስ ቅዱስን ኅብረት
አጣጥማችኋል? ያለዚያ እምነት፣ በ2ኛ ቆሮንቶስ 13፡14 ያለው ቸርነት በእናንተ ላይ አይሠራም ብል አዝኛለሁ። በኢየሱስ ለሚታመኑ
ሁሉ ግን ይህ አስደናቂ በረከት በእናንተ ላይ ይሠራል። 

በማጠቃለያው ጥቂት የመጨረሻ ሀሳቦች አሉኝ። በመጀመሪያ፣ ሦስቱም የሥላሴ አካላት በፍጥረት፣ እና ደግሞ በእኛ ዳግም
መፈጠር ውስጥ ተሳትፈዋል። ሦስቱም የሥላሴ አካላት በእኛ መዳን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ተሳትፈዋል። አብ መዳናችንን
በፍቅሩ አቀደ። ወልድ ጸጋውን ለእኛ ለመስጠት እቅዱን ፈጸመ። መንፈስ ቅዱስም የተጠናቀቀውን እቅድ በእኛ ላይ ይተገብራል፣
ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ህብረት እንደ ልጆቹ ያትማል። በዚህ ጸሎት ላይ ጳውሎስ ሦስቱንም አካላት የጠቀሰው ለዚህ ነው።
ምክንያቱም ለጠቅላላው የመዳን ሂደት እኩል ጠቃሚ ናቸው። 

ሁለተኛ፣ ፍቅር ከአቅማችን በላይ እንደሆነ ተምረናል። እግዚአብሔር ዘላለማዊ እንደሆነ ሁሉ ዘላለማዊ ነው። እንድንወድ፣ የዘላለም
ሕይወትን በሚያረጋግጥልን በክርስቶስ ባለው በእግዚአብሔር ፍቅር መታመን አለብን። እርግጥ ነው፣ እግዚአብሔርን እንደወደደን
ልንወደው አንችልም። ለዚህም ነው በየቀኑ የምንጸልየው። እግዚአብሔርን እና ሌሎችን መውደድ ከፈለግን ከፍቅሩ መሳብ አለብን። 

ሦስተኛ፣ ሥላሴ እንደ ፍቅር ራሱ ታላቅ ምስጢር ነው። እግዚአብሔር ስለ ፍቅር ሊያስተምረን እና ሊመስለው ይገባል። እሱ እኛ



የተገደበ መሆናችንን ያሳስበናል እናም ለሁሉም የሰዎች ግንኙነቶች የእርሱን እርዳታ መፈለግ አለብን። 

አራተኛ፣ እግዚአብሔር ስለ አንተ እንደ ኃጢአተኛ ሁሉንም ነገር እንደሚያውቅ አስታውስ፣ ነገር ግን ለማንኛውም በክርስቶስ
እንደሚወድህ አስታውስ። በጥቂቱ የሚያውቁን የሰው ልጆችን ፍቅር መቀበል እንችላለን። ታዲያ እኛ በህይወትም ሆነ በሞት
ማንነታችንን ከሚያውቅ ፍፁም አፍቃሪ አምላክ ፍቅርን ለምን አንቀበልም? ስለዚህ፣ እግዚአብሔርን ያለ ፍርሃት መውደድ
እንችላለን፣ እናም ለዚህ በጥልቅ ለሚወደን ሰው መስዋዕትነትን ለመክፈል ፈቃደኛ መሆን እንችላለን። 

በመጨረሻም፣ ለእርስዎ ሁለት የግብዣ ቃላት። በመጀመሪያ፣ ኢየሱስን እንደ ጌታችሁ ለማይታመኑ። የእግዚአብሔር ፍቅር ልብህ
የሚፈልገው ፍጹም ፍቅር ነው። በመሠረቱ፣ መንፈስ ቅዱስ በ1ኛ ዮሐንስ 4፡16 ላይ “እግዚአብሔር ፍቅር ነው” የሚለውን እነዚህን
ቃላት አነሳስቶታል። ይህ ማለት ”የፍቅር ሙላት በእግዚአብሔር አለ” ማለት ነው። የእግዚአብሔር ጸጋ ዛሬ ቀርቦልሃል ወዳጄ።
ኢየሱስን የምትቀበሉ ከሆነ፣ መንፈስ ቅዱስ ከአብ ጋር ወደ ዘላለማዊ ግንኙነት ያትማችኋል። ከሦስቱም የሥላሴ አካላት ጋር ኅብረትን
ታገኛላችሁ፣ እናም በእግዚአብሔር ፍቅር በህይወትም በሞትም ታርፋላችሁ። እንዴት ያለ ድንቅ ስጦታ ነው! 

ሁለተኛ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ለምናምን ለእኛ ቃል። ወንድሞቼ እና እህቶቼ እርስ በርሳችን መዋደድ አለብን። ለራስ ወዳድነት ሳይሆን
በምላሹ የሆነ ነገር ለማግኘት. ይልቁንም በተወደደን መንገድ እንወዳለን። 
ዮሐንስ በ1ኛ ዮሐንስ 4: 10-11, 19 ላይ ጽፏል። 
10 ፍቅርም እንደዚህ ነው፤ እግዚአብሔር እርሱ ራሱ እንደ ወደደን ስለ ኃጢአታችንም ማስተስሪያ ይሆን ዘንድ ልጁን እንደ ላከ እንጂ
እኛ እግዚአብሔርን እንደ ወደድነው አይደለም። 
11 ወዳጆች ሆይ፥ እግዚአብሔር እንዲሁ ከወደደን እኛ ደግሞ እርስ በርሳችን ልንዋደድ ይገባናል። 
19 እርሱ አስቀድሞ ወዶናልና እኛ እንወደዋለን። 

የእግዚአብሔር ፍቅር የፍቅራችን መሰረት ነው። ወዳጆች ሆይ፣ ጸጋ በተሞላበት በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ እምነት እንድንጥል
የእግዚአብሔር ፍቅር በቂ ምክንያት ነው። በእርሱ ከዘላለም አባታችን ጋር የዘላለም ኅብረት ደስታን ስለምንገኝ በመንፈስ በኢየሱስ
ስም እናመስግን። 

እንጸልይ 

ጌታ ሆይ፣ በፍጥረት እና በቤዛነት ራስህን እንደ አባት፣ ወልድ እና መንፈስ ቅዱስ ስለገለጽክ አመሰግንሃለሁ። ከእናንተ ርቀን ሳለን
በጸጋው በእምነት በኩል ፍቅራችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እኛ ስለ መጣ እናመሰግናለን። ልጅህን በህይወታችን እያከበረ የሚቀጥል
እና ከራሱ ጋር ህብረት ስላደረገን ለመንፈስ ቅዱስ እናመሰግንሃለን። በእያንዳንዱ ደቂቃ ከእርስዎ ጋር እንድንገናኝ እርዳን። በትህትና
አንተን እንድናመልክ እና ሌሎችም እንዲያደርጉልን እንድንጠራ እርዳን። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የእግዚአብሔር ፍቅር
የመንፈስ ቅዱስም ኅብረት ከሁላችን ጋር አሁንም እስከ ዘለዓለምም ይሁን። 
አሜን

One Voice Fellowship


