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ስብከት ለጥር 23 2022

መግቢያ 

የዚህ ቤተክርስቲያን መሪዎች በዚህ አመት የኒው ከተማ ካቴኪዝምን ለማጥናት ወስነዋል ምክንያቱም በጣም አስፈላጊ የሆኑትን
የክርስቲያን እውነቶች በጣም ጥሩ ማጠቃለያ ነው. የአንድ ድምጽ ህብረት በአንድ አዳኝ የተዋሃዱ የተለያዩ ሰዎች ቤተክርስቲያን
ነው። ስለምናምነው ነገር አንድ ዓይነት አስተሳሰብ እንዲኖረን አስፈላጊ ነው። ዛሬ ጥያቄ 4ን ከአዲስ ከተማ ካቴኪዝም እንመለከታለን።
ጥያቄውን አነባለሁ እና መልሱን አብረን እናንብብ። 

ጥያቄ 4፡ እግዚአብሔር እንዴትና ለምን ፈጠረን?

እግዚአብሔር እንድንያውቀው፣ እንድንወደው፣ ከእርሱ ጋር እንድንኖር እና እንድናከብረው ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠረን።
በእግዚአብሔር የተፈጠርን እኛ ደግሞ ለክብሩ እንድንኖር ተገቢ ነው። 

ዘፍጥረት 1፡26-31 

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። 
28 እግዚአብሔርም ባረካቸው። እግዚአብሔርም ተባዙ ተባዙም ምድርንም ሙሏት ግዙአትም የባሕር ዓሦችንና የሰማይ ወፎችን
በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ግዙአቸው።

29፤እግዚአብሔርም፡አለ፦እነሆ፥በምድር፡ፊት፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡
ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ ያለውን፡ዘይ፡ተኾችኻ፡ተክሌታ፡ትሌሌቅ፡ዏቊ፡ዏቕቊን፥ በፍሬውም፡ ዘሩን፡ ያሇውን ዛፍ
ሁለ ሰጥቻቸዋሇሁ።

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። 

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

አብረን እንጸልይ። 
አብ እባክህን መንፈስ ቅዱስን ላክልን ጥበብንና እውነትን ስሰብክ። በምናደርገው ነገር ሁሉ እናከብርህ ዘንድ እባክህ ልባችንን እና
አእምሮአችንን ለእውነትህ ክፈት። ይህንንም በጌታችን በኢየሱስ ስም እንጠይቃለን። አሜን 

ለዛሬው መልእክት ሁለቱ ነጥቦች የሚከተሉት ናቸው። 



ነጥብ 1. እግዚአብሔር አዳምና ሔዋንን ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠረ 
ነጥብ 2. እግዚአብሔር በአምሳሉ ፈጠራቸው 

ነጥብ 1. እግዚአብሔር አዳምና ሔዋንን ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠረ 

በመጀመሪያዎቹ አምስት የፍጥረት ቀናት እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን፣ ፀሐይንና ከዋክብትን ፈጠረ። ውቅያኖሶችንና ምድርን
ሠርቶ በአሳና በአእዋፍ ሞላቸው። እግዚአብሔር የፈጠረው ሁሉ መልካም ነበር። 

ከዚያም እግዚአብሔር የመጀመሪያውን ወንድና የመጀመሪያ ሴት አደረገ. ቁጥር 26 እንዲህ ይላል። 
”እግዚአብሔርም አለ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌአችን እንፍጠር የባሕር ዓሦችንና የሰማይ ወፎችን እንስሳትንና ምድርን ሁሉ
ተንቀሳቃሾችንም ሁሉ ይግዙ። በምድር ላይ ይንከባከባል. 

እግዚአብሔር ሰውን እንፍጠር አለ። በዕብራይስጥ ”ሰው” የሚለው ቃል ”አዳም” ነው. ይህ ቃል አዳም የተባለውን የመጀመሪያውን
ሰው ሊያመለክት ይችላል። እሱም ”የሰው ልጅ” ወይም ”ሰውን” ሊያመለክት ይችላል. በዚያው ጥቅስ ላይ እግዚአብሔር
“ይግዙአቸውም…” እንዳለ ታያለህ። “ይፍቀዱላቸው” ያለው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር አዳምን ብቻ ሳይሆን ወንዶችንም
ሴቶችንም በአምሳሉ ፈጠረ። በዚህ ዓረፍተ ነገር ውስጥ “አዳም” የሚለው የዕብራይስጥ ቃል የሰው ልጆችን ሁሉ ያጠቃልላል፣ ልክ
“የክርስቶስ አካል” ሁሉንም ክርስቲያኖች ያጠቃልላል። 

በቁጥር 28 ላይ “ብዙ ተባዙ” የሚለውን ትእዛዝ እንዲፈጽሙ እግዚአብሔር ወንዶችንም ሴቶችንም በአምሳሉ ፈጠረ። ፈጣሪ አምላክ
አንዳንድ የመፍጠር ኃይሉን አካፍሎናል። በእግዚአብሔር አምሳል መፈጠር አንዱ በረከት ይህ ነው። እግዚአብሔር ሁለት ሰዎችን
ፈጠረ, ከዚያም ብዙ ሰዎችን እንዲፈጥሩ ባርኳቸዋል. 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። 

እነዚህ የእግዚአብሔር ምስሎች በሁለት የተለያዩ ሞዴሎች ይመጣሉ ፣ አይደል? ወንዶች እና ሴቶች በግልጽ የተለዩ ናቸው. ነገር ግን
ከቆዳው በላይ ነው. በተፀነስንበት ጊዜ ወንድ እና ሴት እንሆናለን. በሰውነትዎ ውስጥ ያለው እያንዳንዱ ሕዋስ በክሮሞሶም ውስጥ
ወንድ ወይም ሴት ፕሮግራሚንግ አለው። 

ክሮሞሶምች በሰውነታችን ሃርድዌር ውስጥ እንዳለ ሶፍትዌር ናቸው። ክሮሞሶም የዲኤንኤ ፓኬጆች ከፕሮግራም አወጣጥ ጋር
ሲሆን ይህም ቀጥ ያለ ፀጉር ወይም የተጠማዘዘ ፀጉር እንዳለዎት፣ ረጅም ወይም አጭር መሆንዎን የሚወስን ነው። የሰው እንቁላል
X ክሮሞሶም ብቻ ይይዛል። የሰው ስፐርም X ወይም Y ክሮሞሶም ይይዛል። እንቁላሉ ሲዳብር 50 በመቶ የሚሆነው የ X
ክሮሞዞምን ከወንዱ የዘር ፍሬ የማግኘት እድል አለው፣ ሴት ልጅም ትሆናለች። እንቁላሉ የ Y ክሮሞሶም የመቀበል 50 በመቶ እድል
አለው, ወንድ ልጅ የመውለድ እድል አለው. ስለዚህ እያንዳንዱ የዳበረ እንቁላል ወይ XX ጥንድ አለው ይህም ማለት ሴት ናት ማለት
ነው። ወይም እንቁላሉ XY ጥንድ አለው, እሱም ወንድ ነው. 

ቁጥር 28 ልጆችን የመፍጠር ችሎታችን በረከት ነው ይላል። ወላጅነት ደግሞ ከባድ ስራ ነው! እና አንዳንድ ጊዜ ለልጆች በረከት ዝግጁ
አይደለንም። ሴቶች አንዳንድ ጊዜ ያላሰቡት ሲቀሩ ያረግዛሉ። ነገር ግን ”የማፍራት እና የመባዛት” ችሎታ ወንድ እና ሴት መሆን
በጣም ጥሩ ነገር መሆኑን ማስታወስ አለብን. 

እግዚአብሔር ወንዶችንና ሴቶችን ልዩ አድርጎ ነበር, ነገር ግን እኛን በክብር እና በዋጋ እኩል አድርጎናል. እግዚአብሔር አንዱን ጾታ
ከሌላው አይመርጥም ወይም አይወድም። ለዓለም የእግዚአብሔርን ባሕርያት የበለጠ እንድናሳይ እግዚአብሔር የተለየ አድርጎናል።
እግዚአብሔር ምስሉን ከፈለ ፣ አንዳንድ ስጦታዎችን እና በረከቶችን ለወንዶች ፣ ሌሎችን ለሴቶች ሰጠ። አዳም ሔዋንን ለመጀመሪያ
ጊዜ ባያት ጊዜ ”በመጨረሻ እኔ ሙሉ ነኝ!” 

ጓደኞቼ ሆይ፣ ይህን ስናገር በግልጽ እንድትሰሙኝ እፈልጋለሁ፡- ድንገተኛ አይደላችሁም። ምናልባት እርስዎ በተወለዱበት ጊዜ
ወላጆችዎ ያገቡ አልነበሩም. ምናልባት እናትህ ለማርገዝ አላሰበችም ይሆናል. ነገር ግን ሕይወትንና ነፍስን የሰጣችሁ እግዚአብሔር
ነው። ስህተት አይደላቹም። አምላክ X ክሮሞዞም ወይም Y ክሮሞሶም እንደሚያገኙ ወሰነ። እግዚአብሔር ሴት ወይም ወንድ ልጅ፣



አድርጕቹአል፣ ምክንያቱም ስለሚወዳቹ ሊባርካቹ ይፈልጋል። 

በዛሬው ጊዜ ያሉ አንዳንድ ሰዎች አምላክ እነሱን የፈጠረበት መንገድ አልተመቻቸውም ወይም ደስተኛ አይደሉም። አንዳንድ ሰዎች
ያልተፈወሱ ጥልቅ የልብ ቁስሎች አሏቸው፣ እናም ሰላምን፣ መፅናናትን ወይም ማምለጥን ይፈልጋሉ። ልባችን ሲሰበር ሁሉም ነገር
እንደተሰበረ እንድናስብ እንፈተናለን። አንዳንድ ጊዜ ለውጥ ህይወታችንን እንደሚያሻሽል ስለምናምን አንድ ነገር መለወጥ
እንፈልጋለን። 

ከአንዲት አይሁዳዊት ሌዝቢያን ሴት አጠገብ የሶስት ሰአት የአውሮፕላን ጉዞ ላይ እንደነበር አስታውሳለሁ። ለበረራው በሙሉ
ተነጋገርን። አይሁዳዊት ስለነበረች ስለ ብሉይ ኪዳን እና በአይሁድ ቤት ውስጥ ማደግ ምን እንደሚመስል ተነጋገርን። እኔም የኢየሱስ
ክርስቶስ ተከታይ ከመሆኔ በፊት ስለ ልጅነቴ የካቶሊክ እምነት ተከታይ ስለነበርኩኝ እና አምላክ የለሽ መሆኔን ተናግሬ ነበር። 

አስደሳች ውይይት ነበር፣ እና ከሁለት ሰአት ውይይት በኋላ ሌዝቢያን እንደሆነች ስለነገረችኝ ከእኔ ጋር ደህንነት የተሰማት ይመስለኛል።
እሷም “መጽሐፍ ቅዱስ ይህ ስህተት እንደሆነ እንደሚናገር አውቃለሁ። ምን አሰብክ?” ምን ትላታለህ? ከባድ ነው አይደል? ይሄ ነው
ያልኩት። አልኳት፡ “እግዚአብሔር ሴት አድርጎሻል ምክንያቱም ስለሚወድሽ ነው። የእግዚአብሔር ንድፍ ጥሩ ነው አይሳሳትም።
እግዚአብሔር እንድትሆን የፈጠረህ ሴት እንዴት እንደምትሆን እንደምታስብ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁላችንም ደስተኛ መሆን
እንፈልጋለን. ነገር ግን ከሌላ ሴት ጋር ግንኙነት ውስጥ መሆን እግዚአብሔር ያቀደልዎትን በረከቶች ሊያመጣልዎት አይችልም.
እግዚአብሔር አካልህን፣ ልብህን እና አእምሮህን የፈጠረው ከወንድ ጋር የፍቅር ፍቅር እንዲኖር ነው። አምላክ እያንዳንዳችን በበረከቱ
እንድንደሰት ይፈልጋል። ያንን ማድረግ የምንችለው በእሱ ንድፍ መሠረት ስንኖር ብቻ ነው.” 

ወደዚያ የውይይቱ ክፍል ከመድረሳችን በፊት ለመነጋገር ሁለት ሰዓት ስለነበረን ደስ ብሎኛል። ባካፈልኩት ነገር አልተናደደችም
ወይም አልተናደደችም። ልቤ ለእሷ እንጂ ለመቃረን እንዳልሆነ ማየት የምትችል ይመስለኛል። በእንደነዚህ አይነት ከባድ ንግግሮች
ማስታወስ ጥሩ ነገር ነው። ከጾታ ወይም ከጾታ ስሜቱ ጋር እየታገለ ካለው ሰው ጋር ስንነጋገር በፍቅር እና በርህራሄ ተነሳሳን? ኃጢአት
ሕይወታችንን በሙሉ እንዴት እንዳበላሸው እናውቃለን? ጓደኞቼም ቅን ሰዎች ጠማማዎች ናቸው። ሁላችንም በውድቀት
ተጎድተናል። 

ኃጢአት ሁሉንም ነገር ያበላሻል፣ ከእግዚአብሔር እና ከእርስ በርስ ያራርቀናል። ነገር ግን እግዚአብሔር ወደ መልካም ንድፉ
የሚመለስበትን መንገድ አዘጋጀ። በራስ የመመራት ፍላጎታችን ንስሐ ስንገባ በአምላክ አምሳል መፈጠር ምን ማለት እንደሆነ
እንማራለን። እራሳችንን ሳንሆን እግዚአብሔርን የእውነት ማዕከልና ምንጭ ማድረግ አለብን። እግዚአብሔርን በአርአያችን ማድረግ
አንችልም። የተፈጠርነው በእግዚአብሔር አምሳል ነው። ስለዚህ አሁን “የእግዚአብሔር መልክ” ማለት ምን ማለት እንደሆነ በጥቂቱ
እንነጋገር። 

ነጥብ 2. እግዚአብሔር በአምሳሉ ፈጠራቸው 

የመጽሐፍ ቅዱስህ የመጀመሪያዎቹ አምስት መጻሕፍት የተጻፉት በሙሴ ነው። ስለ ታዳሚዎቹ አስብ። ሙሴ በሺዎች ከሚቆጠሩ
የቀድሞ ባሪያዎች ጋር በምድረ በዳ ነበር። ግብፆች እነዚህን ሰዎች እንደ ንብረት ያዙዋቸው። ግብፃውያን እንደ እንስሳ ይጠቀሙባቸው
እና ያንገላቱዋቸው ነበር። እግዚአብሔር ግን በምድረ በዳ ለነበሩት ሕዝቡ ለእኛም መልእክት ነበረው። በዘፍጥረት ላይ፣ እግዚአብሔር
በሙሴ በኩል፡- “አንተ ድንገተኛ አይደለህም! እናንተ እንስሳት አይደላችሁም, ወይም ዋጋ የሌላቸው ባሪያዎች! እናንተ በኔ ምስል
የተፈጠሩ ወንዶች እና ሴቶች እና ወንዶች እና ሴቶች ልጆች ናችሁ! ክብር እና አላማ አለህ!” 

እግዚአብሔር ባሕርን፣ሰማይን፣ፀሐይንና ከዋክብትን ከፈጠረ በኋላ የተናገረውን ታስታውሳለህ? እሱ የሠራው ነገር ሁሉ ”ጥሩ” ነው
አለ. እግዚአብሔር ሰውን በፈጠረው ዓለም ላይ ከጨመረ በኋላ በቁጥር 31 ላይ እግዚአብሔር ምን አለ? እሱም ”በጣም ጥሩ” ነበር
አለ. እኛ የእግዚአብሄር የፍጥረት ምርጥ አካል ነን። ትልቅ አንጎል ያለው ዝንጀሮ አይደለህም. ለበረከት ለመሆን በእግዚአብሔር
የተባረክ ልዩ ፍጥረት ነህ። 

በአገልግሎት ላይ መዝሙር 8ን ቀደም ብለን እናነባለን። ደራሲው ንጉሥ ዳዊት ስለ ሰው ልጆች የተናገረውን ታስታውሳላቹ፧ 

መዝሙረ ዳዊት 8፡3-9 
3 የሌሊቱን ሰማይ ባየሁ ጊዜ፣ የጣቶችህንም ሥራ ባየሁ ጊዜ፣ ጨረቃንና ከዋክብትን ያዘጋጀሃቸውን፣ 
4 ስለ እነርሱ ታስቧቸው ዘንድ የምትገቡት ሰዎች ምንድር ናቸው? 



5 አንተ ግን ከእግዚአብሔር ይልቅ በጥቂት አሳነስሃቸው፥ የክብርና የምስጋና ዘውድ ቀዳጃቸውም። 
6 ሁሉን ከሥልጣናቸው አስገዛሃቸው የፈጠርከውን ሁሉ ያዝሃቸው። 
7 መንጎችን፣ ላሞችን፣ የዱር አራዊትን ሁሉ፣ 
8 የሰማይ ወፎች፣ የባሕሩ ዓሦች፣ የውቅያኖስ ሞገድ የሚዋኙት ሁሉ። 
9 አቤቱ ጌታችን ሆይ ክብርህ ስምህ ምድርን ሞላ። 

ቁጥር 5 ምን እንደሚል ታያለህ? እግዚአብሔር ”ከእግዚአብሔር ትንሽ አሳንስ” አድርጎናል። ከፍጥረታትም በላይ ከፍ አድርጎናል።
ይህንንም በመዝሙር 8፡6-8 እንመለከታለን። 

ምናልባት ይህ በእኛ እና በእግዚአብሔር መካከል እንዲሁም በእኛ እና በፍጥረት መካከል ስላለው ልዩነት ለማሰብ ጠቃሚ መንገድ
ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ አካል ነው -- ሦስት አካላት፣ በእርግጥ። እግዚአብሔርም መንፈስ
ነው ለዘላለምም ይኖራል። እንስሳት ፍጥረታት ናቸው እንጂ ሰዎች አይደሉም። እንስሳት አካል አላቸው ነገር ግን ነፍስ የላቸውም።
የሰው ልጅ ግን ፍጡርም አካልም ነው። ሰዎች የሚሞቱት አካል እና ለዘላለም የሚኖሩ ነፍሳት አሏቸው። 
እግዚአብሔር፡ ሰው፡ ፈጣሪ፡ መንፈስ። 
ሰው፡ ሰው፡ ፍጡር፡ መንፈስ እና አካል። 
እንስሳ: ፍጥረት, አካል. 

ወዳጆቼ በምድር ላይ የእግዚአብሔር ተወካዮች ነን። እኛ በእግዚአብሔር ሥልጣን ሥር ነን። እግዚአብሔርም ምድርን፣ ዕፅዋትንና
እንስሳትን በእኛ ሥልጣን ሥር አደረገ። በዘፍጥረት 1፡26 እና 28 ላይ እግዚአብሔር የሰው ልጆች ዓለምን ለመግዛት “መግዛት
አላቸው” ብሏል። “መግዛት” “መግዛት” ከሚለው ቃል ጋር የተያያዘ ነው። የበላይነት በእንግሊዝኛ አሉታዊ ቃል ሊሆን ይችላል። እንደ
ኪም ጆንግ ኡን ያሉ በሰሜን ኮሪያ ያሉ አምባገነኖች ከዕፅዋትና ከእንስሳት ይልቅ ሰዎችን ይቆጣጠራሉ። አምባገነኖች የእግዚአብሔርን
ንድፍ ለገዢነት ያጣምማሉ። እንደ ግብፆች ዜጎቻቸውን እንደ እንስሳ ይንከባከባሉ። 

ነገር ግን እግዚአብሔር በምድር ላይ እንድንገዛ ያለው ሃሳብ ሁሉንም ነገር መርዳት እና ሁሉም እንደ እግዚአብሔር ንድፍ እንዲያብብ
ነው። አምላክ ለአዳም የአትክልት ቦታውን እንዲንከባከብ እና የእንስሳትን ስም እንዲሰጠው እንደነገረው አስታውስ. ነገር ግን ከዚያ
በኋላ ኃጢአት ወደ ዓለም ገባ, እና የአዳም ልጅ ወንድሙን ገደለ. ቃየን በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረውን ወንድሙን ለማጥፋት
እግዚአብሔር የሰጠውን ኃይል ተጠቀመ። ምስሎች ኃይለኛ ነገሮች ናቸው. ዛሬ በሰሜን ኮሪያ ውስጥ እንደዚህ ያሉ ምስሎች
በቢሮዎች ፣ በፋብሪካዎች ፣ በሱቆች ፣ በሆስፒታሎች ፣ በመማሪያ ክፍሎች እና በመኖሪያ ቤቶች ውስጥ ያስፈልጋሉ። እነዚህ የሰሜን
ኮሪያ መሪዎች ምስሎች ምስሎች ብቻ ናቸው, ነገር ግን እነሱን አለማክበር ወንጀል ነው. የቁም ሥዕሎችን በትክክል ማንጠልጠል
ካልቻሉ የአንድ ቀን የጉልበት ሥራ ቅጣት ቅጣቱ ነው። አንዳንድ የሰሜን ኮርያ ተወላጆች በፎቶው ስር ነጭ ልብስ ያለው ሣጥን
ለሥዕሉ አቧራ ማድረጊያ ብቻ የሚያገለግል እንጂ ለሌላ ዓላማ አይውልም። አንዳንድ ቤተሰቦች በየጠዋቱ እና ማታ ለፎቶግራፎች
ይሰግዳሉ እና ለምስሎቹ ሰላምታ ይሰጣሉ። እንደዚህ ባሉ ጨቋኝ አገሮች ውስጥ ያሉ መሪዎች ሁሉም ሰው ማን እንደሆነ
እንዲያስታውስ ይፈልጋሉ. በሌሎች ሰዎች ላይ ስልጣንን ለመንደፍ እና ለመጠበቅ እነዚህን ምስሎች ይጠቀማሉ። እነርሱ ግን
በእግዚአብሔር ሥልጣን ሥር መሆናቸውን ረስተዋል። 

በባቢሎን የነበረውን ንጉሥ ናቡከደነፆርን ታስታውሳለህ? በዳንኤል መጽሐፍ ናቡከደነፆር ሁሉም ሰው ለራሱ ምስል እንዲሰግድ
ጠየቀ። ለእግዚአብሔር ብቻ የሚገባውን አምልኮና ክብር መቀበል ፈለገ። ናቡከደነፆር፣ ጆሴፍ ስታሊን እና ኪም ጆንግ ኡን
ከህዝባቸው ዘንድ ምስጋና እና ፍርሃትን ለማነሳሳት የራሳቸውን ምስሎች ተጠቅመዋል። ይህ ስድብ ነው። የሰው ልጅ ለእግዚአብሔር
ብቻ የሚገባውን ምስጋና ፈጽሞ መሻት የለበትም። 

እንደ እነዚህ አትሌቶች መሆን አለብን። በሺዎች የሚቆጠሩ ታዳሚዎች እነሱን እያከበሩ እና ስኬቶቻቸውን እያደነቁ ነው። አትሌቶቹ
ሲጠቁሙ ምን ይገናኛሉ? አታምልኩኝ እያሉ ነው። በአምሳሉ የፈጠረኝን አምልኩ። እግዚአብሔር እነዚህን እግሮችና ክንዶች፣ ይህን
አእምሮና እነዚህን ችሎታዎች ሰጠኝ። እነዚህ አትሌቶች አምላክ እንዳልሆኑ ሁሉንም እያሳሰቡ ነው። የእግዚአብሔር ምስሎች ናቸው። 

በሐዋርያት ሥራ 10፡25-26፣ ሐዋርያው ጴጥሮስ የሮማን የጦር አዛዥን ሊጎበኝ መጣ። የሆነውን ያዳምጡ። 
25 ጴጥሮስ ወደ ቤቱ በገባ ጊዜ ቆርኔሌዎስ በእግሩ ላይ ወድቆ ሰገደለት። 
26 ጴጥሮስ ግን አነሣውና። ተነሥተህ እኔ እንደ አንተ ሰው ነኝ አለው። 

ጴጥሮስ የእግዚአብሔር መልክ ብቻ እንደሆነ ያውቃል። ጴጥሮስ ሐዋርያና የምሥራቹ መልእክተኛ ሲሆን አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ
ክፍሎችን ጽፏል። ጠቃሚ ሰው ነበር። ነገር ግን ጴጥሮስ አምላክ የሆነውን ብቸኛ ሰው የሆነውን ኢየሱስን አውቆ አብሮት ይሄድ



ነበር። ጴጥሮስ አምልኮን ሊቀበል የሚችለው ኢየሱስ ብቻ እንደሆነ ያውቃል። 

ኢየሱስ ከሞተ፣ ከተቀበረ እና ከተነሳ በኋላ፣ ይህ የሆነው በዮሐንስ 20፡24-29 ነው። 
24 ከአሥራ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት አንዱ የሆነው ቶማስ (መንታ ተብሎ የሚጠራው) ኢየሱስ በመጣ ጊዜ ከሌሎቹ ጋር አልነበረም። 
25 እነርሱም። ጌታን አይተነዋል አሉት። ቶማስ ግን “በእጆቹ ላይ ያለውን የጥፍር ቁስሎች ካላየሁ፣ ጣቶቼን ካላስገባ እና እጄን በጎኑ
ባለው ቁስሉ ላይ ካላደረግሁ አላምንም” ሲል መለሰ።

26 ከስምንት ቀን በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ደግመው አብረው ነበሩ ቶማስም ከእነርሱ ጋር ነበረ። በሮች ተቆልፈዋል; በድንገት ግን እንደ
ቀድሞው ኢየሱስ በመካከላቸው ቆሞ ነበር። ”ሰላም ለእናንተ ይሁን” አለ።

27 ቶማስንም። ጣትህን ወደዚህ አምጣና እጆቼን ተመልከት፤ እጅህን በጎኔ ባለው ቁስል አግባ፤ ወደ ፊትም እምነት የለሽ አትሁን፤
እመን አለው።

28 ጌታዬና አምላኬ። ቶማስ ጮኸ። 
29 ኢየሱስም። ስላየኸኝ አምነሃል፤ ሳያዩኝ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው አለው። 

ቶማስ እና ሌሎች ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ አምላክ ስለሆነ ሰገዱለት። ደቀ መዛሙርቱም ኢየሱስ በእግዚአብሔር መልክ የተወለደ
ሰው መሆኑን ያውቁ ነበር። ኢየሱስ ሁሉን ፈጠረ፣ነገር ግን እንደ ፍጡር ለመወለድ ፈቃደኛ ነበር። ወዳጆች ሆይ፣ የሰው ልጆች
ኃጢአት የእግዚአብሔርን መልካም ንድፍ ለእኛና ለዓለም አበላሽቶ አጣመመ። በእግዚአብሔር ሥልጣን ሥር መሆናችንን ረስተን
ራሳችንን በእግዚአብሔር ቦታ ላይ እናደርጋለን። እኛ የምንቆጣጠረው እና የምንጎዳው የእግዚአብሄርን ፍጡር እና ፍጡራን
ከመጠበቅ እና ከመመገብ ይልቅ ነው። 

ግን እግዚአብሔር ለእኛ የማዳን እቅድ ነበረው! የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በክሮሞሶም እና ዲኤንኤ እና በሰው አካል ተወለደ
እንደማንኛውም ሰው። ማናችንም ልንሠራው የማንችለው ፍጹም እና ቅዱስ ሕይወትን ኖረ። ኃጢአታችንንም ሊፈውስና ይቅር ሊለን
በመስቀል ላይ መሥዋዕት ሆኖ ሞተ። በኢየሱስ ስንታመን፣ ከእግዚአብሔር አብ ጋር ወደ ትክክለኛ ግንኙነት እንመለሳለን። መንፈስ
ቅዱስ ኃጢያትን አንቀበልም እንድንል እና በአምሳሉ የፈጠረን እግዚአብሔርን በሚያስከብር መንገድ እንድንኖር ኃይልን ይሰጠናል።
ከዚያም ሰዎች የምንሠራውን መልካም ሥራ ሲያዩ “አታመሰግኑኝ! በአምሳሉ የፈጠረኝን ለክብሩም እንድኖር ያዳነኝን እግዚአብሄርን
አመስግኑት፤ አመስግኑትም።

ይህንን ስብከት ለመጨረስ ጥሩው መንገድ ለአዲስ ከተማ ካቴኪዝም ጥያቄ 4 መልሱን እንደገና ማንበብ ነው፡ እግዚአብሔር እንዴት
እና ለምን ፈጠረን? እግዚአብሔር እንድንያውቀው፣ እንድንወደው፣ ከእርሱ ጋር እንድንኖር እና እንድናከብረው ወንድና ሴት አድርጎ
ፈጠረን። በእግዚአብሔር የተፈጠርን እኛ ደግሞ ለክብሩ እንድንኖር ተገቢ ነው። 

አሁን አብረን እንጸልይ፡- 

የሰማዩ አባት ሆይ በጥበብና በፍቅር ስላደረግኸን አመሰግንሃለሁ። አንዳንድ ጊዜ ስላደረግኸን መንገድ አመስጋኞች ነን። አንዳንድ ጊዜ
ባለንበት ሁኔታ እንበሳጫለን። መንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩራታችንን እና አለማመናችንን አሳየን። ለአለም እና ለሰው ልጅ ያቀረቡት ንድፍ
ጥሩ እንደሆነ እንድናምን እርዳን። በንድፍህ መሰረት እንድንኖር እርዳን፣ ሌሎችን እንድንወድ እና በምንሰራው ነገር ሁሉ ክብርን
እንድንሰጥህ እርዳን። በመድኃኒታችን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አሜን

One Voice Fellowship


