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ስብከት ለጥር 30 2022

ፓስተር ጆን ቹዋ፣ የቻይናውያን የቨርጂኒያ ክርስቲያን ቤተክርስቲያን

ጸሎት፡ የሰማይ አባት ሆይ አንተን ለማመስገን እና ለማመስገን ዛሬ ምሽት በፊትህ መጥተናል። ፍቅርህ ለዘላለም ነውና. እኛ በቻ ሳንሆን

በሰማይና በምድር ያለ ሁሉ ፍጥረት ሁሉ ጌታን ያመስግን። መዝሙረ ዳዊት 19:1 “ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ

ጠፈርአቸውም የእጁን ሥራ ይነገራቸዋል” ይላል። ጌታ ሆይ ምስጋና ይገባሃል። ካንተ በቀር ሌላ አምላክ የለንም። አንተን ብቻ

እንድንመለከት አንተ የእኛ ብቻ ጥገኛ ነህ፣ ብቸኛ አዳኛችን ነህ። ዛሬ ምሽት ቃልህን ስናጠና፣ በልባችን እንድትጠቀምበት

እንጸልያለን። እንዳበራኸን በአንተ እንድንታመን እርዳን። እነዚህን ነገሮች በኢየሱስ ስም እንጠይቃለን, አሜን. 

መግቢያ 

ዛሬ፣ ስለ አዲስ ከተማ ካቴኪዝም ጥያቄ 5፡ እግዚአብሔር ሌላ ምን ፈጠረ? 

መልሱ፡- እግዚአብሔር ሁሉን በኃይለኛ ቃሉ ፈጠረ፣ ፍጥረቱም ሁሉ እጅግ መልካም ነበረ። በፍቅር ግዛቱ ሁሉም ነገር አብቅቶ ነበር። 

አስተውለህ እንደሆነ አላውቅም፣ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ብዙ በረዶ እየወረድን ነው። በጥር ወር ብቻ 10 ኢንች በረዶ አለን። ይህም

ካለፈው አመት አጠቃላይ የበረዶ መጠን ይበልጣል። ዙዎቻችን በረዶ እንወዳለን ፣ አይደል? ምናልባት አንዳንዶቻችሁ በረዶ

ምጥርዐጝ ትጠሉ ይሆናል።፧ ለማንኛውም፣ አብዛኞቹ ልጆች በረዶ ይወዳሉ። ልጆች በበረዶ ቀን ትምህርት ቤት መሄድ

አያስፈልጋቸውም, እና በበረዶ የመጫወት እድል ያገኛሉ. 

በበረዶው ቀናት ውስጥ, ቤት ውስጥ ልጆች ካሉዎት, የበረዶ ቅንጣቶችን ምስል እንዲያሳዩዋቸው እመክራችኋለሁ. ወይም አጉሊ

መነጽር በመጠቀም የበረዶ ቅንጣትን ንድፍ እንዲመለከቱ እርዷቸው። 

በዚህ ምስል ላይ እንደሚታየው የበረዶ ቅንጣቶች እጅግ በጣም ቆንጆ ናቸው. በአርአያነቱ ብዙ አርቲስቶች እንኳን ተገርመዋል። በጣም

የሚያስደንቀው ነገር የበረዶ ቅንጣቱ ምንም ያህል ቀላል እና ትንሽ ቢሆንም, የእሱ ክሪስታሎች ሁልጊዜ በሄክሳጎን ቅርፅ አላቸው. 

ስለዚህ ይህን ውብ እና ሥርዓታማ የበረዶ ቅንጣት ስትመለከቱ፣ እግዚአብሔር ታላቅ ንድፍ አውጪ መሆኑን ያስታውሰዎታል።

ሁሉንም ነገር ውብ አድርጎ ሠራው። ዘፍጥረት 1፡31 “እግዚአብሔርም ያደረገውን ሁሉ አየ፥ እነሆም እጅግ መልካም ነበረ” ይላል።

ስለዚህ፣ ወደ ሰማያት አሻቅበን ማየት እንችላለን እናም ይህ የሱ ፍጡር መሆኑን በሰፊነቱ ውስጥ ማወቅ እንችላለን። በየቀኑ፣ አጽናፈ

ዓለሙን ሁሉ መመልከት፣ ፀሐይ መውጣቷን፣ ጀምበር ስትጠልቅ፣ የሌሊት ጨረቃን እና የሰውነታችንን ውስብስብ መዋቅር



መመልከት እና እግዚአብሔርን ማመስገን እንችላለን። በእውነቱ, የፍጥረትን አጠቃላይ ቅደም ተከተል እና አወቃቀሩን አስፈላጊነት

ማድነቅ አለብን. 

የሃይማኖት ምሑር የሆኑት ጆን ካልቪን እንዲህ ሲሉ ጽፈዋል:- “እግዚአብሔር በዚህ ዓለም መዋቅር ሁሉ ዘላለማዊ ጥበቡን፣ ቸርነቱን

እና ኃይሉን የሚያሳዩ ግልጽ ማስረጃዎችን ሰጥቶናል። እርሱ በራሱ የማይታይ ቢሆንም፣ በእኛም ዘንድ በሥራው ይገለጣል፤...ዓይኖቹን

የሰጣቸው የታመኑ ሰዎች ግን በፍጥረት ሁሉ ላይ የሚያብረቀርቅ በሚመስል መልኩ የክብሩን ብልጭታ ያያሉ። ዓለም የመለኮታዊ

ክብር ቲያትር እንድትሆን ምንም ጥርጥር የለውም። 

ነጥብ 1. የእግዚአብሔር ፍጥረት ለእግዚአብሔር ክብርን ያመጣል 

ጆን ካልቪን እንዳመለከተው፣ ”ዓለሙ የመለኮታዊ ክብር ቲያትር እንድትሆን ምንም ጥርጥር አልተፈጠረም”። የሰው ልጆች

የተፈጠሩት በመጀመሪያ እግዚአብሔርን እንዲያመልኩ ነው። እውነተኛ እርካታን እና ደስታን የምናገኘው እሱን ስናመልከው ብቻ

ነው። የዌስትሚኒስተር ሾርተር ካቴኪዝም እንዲህ ይላል፡- “የሰው ልጅ ዋና ፍጻሜ እግዚአብሔርን ማክበር እና እሱን ለዘላለም መደሰት

ነው። 

ሆኖም፣ ከውድቀት በኋላ፣ የእግዚአብሔርን ፍጥረት እንዴት ማድነቅ እንዳለብን አናውቅም። ለእግዚአብሔር ክብር አንሰጥም።

ይልቁንም ለራሳችን ወይም ለሌላ ነገር ክብር እንሰጣለን. በዚህ ምክንያት እግዚአብሔርን የማምለክና የማመስገንንም ደስታ እናጣለን።

ይባስ ብሎ የሰው ልጅ በጣዖት አምልኮ ፈተና ውስጥ በቀላሉ ሊወድቅ ይችላል። 

ስለ ጣዖት አምልኮ እንነጋገር። ጣዖትን እንዴት እንደሚያውቁ ያውቃሉ? ብዙ ሰዎች ጣዖት አምልኮ ለሐውልት ስትሰግድ ነው ብለው

ያምናሉ። እንግዲህ ጣዖት ማለት ሃውልት ብቻ አይደለም። የጣዖት አምልኮ በብዙ መልኩ ሊመጣ ይችላል። በእውነቱ፣ ከእውነተኛው

የእግዚአብሔር ባህሪ የሚመጣ ማንኛውም መዛባት ጣዖት አምልኮ ነው። ስለ እግዚአብሔር ባህሪ እና ተፈጥሮ የተሳሳተ ግንዛቤ ሲኖረን

በእውነቱ የሐሰት አምላክን እናመልካለን እና በእውነቱ በጣዖት አምልኮ ውስጥ እንገባለን። እስቲ ለአፍታ አስብበት። 

ጣዖት በሕይወታችን ውስጥ ከእግዚአብሔር በፊት የምናስቀድመው ማንኛውም ነገር ሊሆን ይችላል። በልባችን ውስጥ የእግዚአብሔርን

ቦታ የሚወስድ ማንኛውም ነገር፣ ንብረቶችን፣ ሙያዎችን፣ ግንኙነቶችን፣ የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያዎችን፣ ስፖርትን፣ መዝናኛዎችን፣

ግቦችን፣ ወይም የአልኮል፣ የዕፅ እና የቁማር ሱሶችን ጨምሮ። ከእነዚህ ውስጥ አንዳንዶቹ የኃጢያት ድርጊቶች ናቸው፣ ነገር ግን

አንዳንዶቹ እንደ ስራዎቻችን እና ግንኙነቶቻችን ጥሩ ሆነው ይታያሉ። ነገር ግን፣ እነዚህ ከእግዚአብሔር ከራሱ የበለጠ አስፈላጊ ናቸው

ብለን የምናስብ ከሆነ ጣዖቶቻችን ይሆናሉ። እግዚአብሔርን ከምንፈልገው በላይ የምንፈልጋቸው ከሆነ ውጤቱ አንድ ነው።

እውነተኛውን አምላክ ከመውደድ ልባችን ይርቃል። 

እነዚህ ጣዖታት ጊዜያዊ ደስታን ሊሰጡ ወይም ከሥቃይ ሊያመልጡ እንደሚችሉ ምንም ጥርጥር የለውም። ግን በመጨረሻ ወደ

ብስጭት እና ሞት ይመራሉ ። እንዲያውም ጣዖትን የሚያመልኩ ሁልጊዜ ድካምና ባዶነት ይሰማቸዋል። አንድ ምሳሌ ልስጥህ።

ማንም ሰው በባድሜንተን ራኬት ቴኒስ ሲጫወት አይተሃል? የለም፣ ምክንያቱም የባድሚንተን ራኬት ለቴኒስ ተብሎ የተነደፈ

እንዳልሆነ ግልጽ ነው። በአምላክ ፍጥረት ውስጥም ይኸው መሠረታዊ ሥርዓት ተግባራዊ ሊሆን ይችላል። ሰው የተፈጠረው

እግዚአብሔርን ለማክበርና ለማምለክ ነው። ሰው ሌላ ነገር ቢያመልክ ህይወቱን አላግባብ ይጠቀማል። የመኖርን ትርጉም እና ዋጋ

ያጣል። ስለዚህ፡ ጣዖትን ስታመልኩ ድካምና ባዶነት ይሰማቿል። 



ነጥብ 2. ሁሉም የእግዚአብሔር ፍጥረት በጣም ጥሩ ነበር። 

ለጥያቄ 5 የአዲሱ ከተማ ካቴኪዝም መልስ፡- “እግዚአብሔር ሁሉን በኃይለኛ ቃሉ ፈጠረ፣ ፍጥረቱም ሁሉ እጅግ መልካም ነበረ፣

ሁሉም ነገር በፍቅር አገዛዙ ሥር አብቅሏል” የሚል ነው። የሱ ፍጥረት ሁሉ በጣም ጥሩ የሆነው ለምንድነው? 

በዘፍጥረት ውስጥ፣ የእግዚአብሔር የመጀመሪያ ቃሎች፣ “ብርሃን ይሁን” የሚል ነበር። የእነዚህን ቃላት አስፈላጊነት በበቂ ሁኔታ

ማጉላት አንችልም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ከመፍጠሩ በፊት ”ምድር ያለ መልክና ባዶ ነበረች፥ ጨለማም በጥልቁ ላይ ተዘረጋ።”

( ዘፍጥረት 1:2 ) በሌላ አነጋገር ፍጥረት ከሌለ ምድር ቅርጽ አልባ በሆነች ነበር፣ በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ባዶ ትሆን ነበር። 

የመጀመሪያዎቹን ስድስት የፍጥረት ቀናት አወቃቀሩን በጥሞና ከተመለከትን፣ እግዚአብሔር የ‹‹ሁከት›› እና ‹‹ባዶነት››ን ችግር

እየፈታው መሆኑን እንገነዘባለን። የመጀመሪያዎቹ ሦስት ቀናት እግዚአብሔር የዓለምን መልክ እንደ ሰጠ ያሳዩናል። ቀሪዎቹ ሦስት

ቀናት ከአራት እስከ ስድስት ቀናት ያሉት እግዚአብሔር ዓለምን እንደሞላ ያሳየናል። ሙላትን ወደ ባዶነት ያመጣል. 

ቀን 1፡ ብርሃን የተፈጠረ እና ከጨለማ የተከፈለ ነው። 

ቀን 2፡ ከውቅያኖሶች የተፈጠረ እና የተከፋፈለ ድባብ። 

ቀን 3፡ ከውሃ የተፈጠረ እና የተከፋፈለ መሬት። 

ቀን 4፡ ሰማይን ለመሙላት የተፈጠሩ ፀሀይ፣ ጨረቃ እና ከዋክብት። 

ቀን 5፡ ሰማይና ውሃ እንዲሞሉ የተፈጠሩ ፍጥረታት። 

ቀን 6፡- መሬትን ሊሞሉ የተፈጠሩ ፍጥረታት፣ ሰው የፍጥረት ጫፍ ሆኖ ተፈጠረ። 

ቀን 7፡ እግዚአብሔር ከሥራው ሁሉ ዐርፏል። 

እስቲ ለአፍታ አስብ። እግዚአብሔር ምንም ነገር ካልፈጠረ ምን ይሆናል? የፍጥረት ተቃራኒው ምን ይመስላል? እግዚአብሔር ብርሃኑን

ከወሰደው ዓለም ወደ ጨለማ ይመለሳል። ሕይወትን የሚወስድ ከሆነ ሞት ነው። 

የዘፍጥረት መጽሐፍን ምዕራፎች ስታነብ ሞትና ጨለማ በዓለም ላይ ሲስፋፋ ታያለህ። ቃየን ወንድሙን አቤልን የገደለበትን ታሪክ

አስታውስ? በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የመጀመሪያው ግድያ ነበር። ከዚያም በኖኅ ዘመን የጥፋት ውኃ ሆነ። በታቦቱ ውስጥ ከነበሩት

ስምንት ሰዎች በቀር ሕይወት ያላቸውን ፍጥረታት በሙሉ ለማጥፋት ታላቅ ዓለም አቀፍ የጥፋት ውኃ ተላከ። ስለዚህ የእግዚአብሔር

በረከት ወደ እርግማን ሲቀየር መልካም ነገር ሁሉ መጥፎ ይሆናል። 

አሁን፣ በ6ኛው ቀን ላይ እናተኩር። ምክንያቱም ይህ በጣም አስፈላጊ ነው. 

በመጨረሻ ሁሉም ነገር ዝግጁ ሲሆን እግዚአብሔር የሰውን ልጅ የሚፈጥርበት ጊዜ ነበር። እግዚአብሔር በዘፍጥረት 1፡26 ላይ “ሰውን

በመልካችን በምሳሌአችን እንፍጠር፤ በባህር ውስጥ ያሉትን ዓሦችና የሰማይ ወፎች፣ እንስሳትንና አራዊትን ሁሉ፣ አራዊትንም ሁሉ

ይግዙ። በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱት ፍጥረታት ሁሉ” እግዚአብሔር ወንድና ሴት የሆነውን ውድ የሰው ዘር በእግዚአብሔር መልክ

ፈጠረ። ሰዎች የተፈጠሩት በእግዚአብሔር አምሳል ፍጹምነትና ቅድስና ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ፍጥረታቱን ባየ ጊዜ በጣም

ጥሩዎች ናቸው አለ። ከፍጥረት ሁሉ ልዩ የሆኑት አዳምና ሔዋን ነበሩ ምክንያቱም በእግዚአብሔር መልክና በእግዚአብሔር አምሳል



የተፈጠሩ ናቸው። ወዲያውም በዚህ ጥቅስ ውስጥ የሚከተለው፡- “የባሕሩንም ዓሦች፣ የሰማይ ወፎች፣ እንስሳትን፣ ምድርን ሁሉ፣

በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ይግዙ። ጌትነትን እና ንግስናን በምድር ላይ እንገዛለን ምክንያቱም በእግዚአብሔር መልክ

ስለተፈጠርን ነው። 

በጥንት ዘመን የእግዚአብሔርን መልክ እንደያዙ የተገለጹት ነገሥታት ብቻ ነበሩ። ስለዚህ እግዚአብሔር እዚህ በዘፍጥረት ላይ ያለውን

“መልክዬ ወንድና ሴት የተፈጠርኩት የሰው ልጅ ነው” ሲል የተናገረውን ታያለህ። አሁን ለአፍታ ቆም ብለን በዚህ ላይ እናስብ። እኛ

ማን ነን? ማንነታችን ምንድነው? በክርስቶስ አማኞች እንደመሆናችን መጠን ኢየሱስን እንደ ጌታ እና አዳኝ ያመንን የእግዚአብሔር

ልጆች ነን። እኛ የእግዚአብሔር አምሳያዎች ነን። እኛ ነገሥታት እና ንግስቶች ነን! ይህ ግንዛቤ በሕይወታችን ላይ ቀጥተኛ አንድምታ

አለው። 

ዛሬ ባለው ማህበረሰብ እና ባህል ውስጥ ብዙ ሰዎች ለራሳቸው ያላቸው ግምት አጥተዋል። እነማን እንደሆኑ አያውቁም። በእግዚአብሔር

አምሳል እንደተፈጠሩ ስለማያውቁ ምንም ዋጋ የላቸውም! አንዳንድ ሰዎች እንስሳት ብቻ እንደሆኑ ያስባሉ (የዝግመተ ለውጥ

አራማጆች)። አንዳንዶች ዋጋቸው በቁሳዊ ነገሮች እና በአካላዊ ምቾት (ቁሳቁስ) ብቻ ሊገኝ እንደሚችል ያምናሉ. ሌሎች ሰዎች ዋጋ

ቢስ እንደሆኑ አድርገው ያስባሉ እና በህይወት ውስጥ ምንም ዓላማ የለም (ግዴለሽነት). እነዚህ ሁሉ ሰዎች ተሳስተዋል! 

በዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ፣ ከውድቀት በፊት፣ ከመጀመሪያው ኃጢአት በፊት፣ ሰዎች በፍጥረት ላይ ሥልጣን እንዲኖራቸው

በእግዚአብሔር አምሳል ተፈጥረዋል። ወንድና ሴት የተጠሩት ዓለምን ለእግዚአብሔር በግብር እንዲያመጡ ነው። እኛ ነገሥታት እና

ንግስቶች ነን። እኛ ንጉሣውያን ነን። በሄድንበት ሁሉ የእግዚአብሔርን መልክ እንይዛለን። እርግጥ ነው፣ ከውድቀት በኋላ፣ ያንን

የምድር ግዛት በመግዛት ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሞታል። በኃጢአት ምክንያት ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት ፈርሷል። ይህ ብቻ

ሳይሆን እርስ በርስ ያለን ግንኙነት በውድቀት ምክንያት ይጎዳል። የትዳር አጋራችንን፣ ልጆቻችንን እና ጎረቤቶቻችንን ለመውደድ

እንታገላለን። በወደቀው አለም ውስጥ በጣም ብዙ የተበላሹ ግንኙነቶች፣ የተበላሹ ትዳሮች እና ቤተሰቦች የተበላሹ እንዳሉ ማየት

እንችላለን። 

ከተፈጥሮው ዓለም ጋር ያለን ግንኙነት እንኳን እርስ በርሱ የሚስማማ አይደለም። የአለም ሙቀት መጨመር በሕይወታችን ላይ

እየጨመረ የሚሄደው ስጋት ነው, እና ምድር ከቀን ወደ ቀን እየጨመረች የምትሄድበት ዋና ምክንያት የሰዎች እንቅስቃሴዎች እንደሆኑ

ከማንም የተሰወረ አይደለም. ብዙ የሰዎች እንቅስቃሴዎች አየርን ለመበከል እና ሙቀትን ለመፍጠር ተጠያቂ ናቸው. በእውነት

እግዚአብሔር የፈጠረውን አለም አበላሽተናል! ለማጠቃለል አዳምና ሔዋን እግዚአብሔርን ከበደሉ በኋላ ክብራቸውን አጥተዋል።

በአንድ ወቅት ይኖሩበት የነበረውን ውብ ቦታም አጥተዋል። ዛሬ የምንኖርበት ዓለም ገነት ሆናለች! ከአሁን በኋላ ቆንጆ እና ጥሩ

አይደለም. 

ይህ ወደ መጨረሻው ነጥብ ይመራናል. አዲስ ፍጥረት። 

ነጥብ 3. አዲሱ ፍጥረት በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ነው። 

መልካሙ ዜና የሰው ልጆች ኃጢአት ከሠሩ በኋላ እግዚአብሔር የማዳን እቅዱን ወዲያውኑ ገለጠ። እሱ አንድ ጊዜ የፈጠረውን ዓለም

ለመመለስ እቅድ አለው። 



ሁላችንም አዲስ ነገር ያስደስተናል። በአዲስ ነገር ውስጥ ስላለው እምቅ አስደሳች ነገር አለ። አይፎኖቻችንን ማሻሻል እንወዳለን፣ አዲስ

መኪና እንዲኖረን እንወዳለን። ስለ አዲስ ፍጥረትስ? ይህ የአሜሪካ ህልም አይደለም። እግዚአብሔር የሰጠን ተስፋ ይህ ነው፡- “እነሆ፥

ሁሉም አዲስ ሆኖአል። ሐዋርያው ጳውሎስ በ2ኛ ቆሮንቶስ 5፡17 ላይ ”ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው፤ አሮጌው

ነገር አልፎአል፤ እነሆ፥ ሁሉም አዲስ ሆኖአል።” ይህ ወንጌል ነው። ምን ማድረግ እንዳለብን ወንጌል ጥሩ ሀሳብ አይደለም።

እግዚአብሔር ያደረገልንን የሚሰብክ መልካም ዜና ነው። እስቲ አሁን መንፈስ ቅዱስ በዮሐንስ የመክፈቻ ጥቅሶች በዮሐንስ 1፡1-4--

የገለጠውን እንመልከት። ” በመጀመሪያው ቃል ነበረ፥ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፥ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። እርሱ

በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ። ሁሉ በእርሱ ሆነ ከሆነውም አንዳች ስንኳ ያለ እርሱ አልሆነም። በእርሱ ሕይወት ነበረች፥

ሕይወትም የሰው ብርሃን ነበረች። 

የዮሐንስ ወንጌል የመጀመሪያ ዓረፍተ ነገር በግሪክ እንዲህ ይላል፡- “በመጀመሪያ”። በዘፍጥረት መጽሐፍ በዕብራይስጥ ካለው

የመጀመሪያው ዓረፍተ ነገር ጋር ተመሳሳይ ነው፡- “በመጀመሪያ”። እነሱ በትክክል ተመሳሳይ ናቸው. ሐዋርያው ዮሐንስ በመጀመሪያ

ፍጥረት ውስጥ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ተናግሮ ነገሮች እንደተፈጠሩ ገልጿል። በአዲስ ፍጥረት ግን ቃል (ኢየሱስ) ሥጋ ሆነ ወደ ዓለም

ገባ በእኛም አደረ። ሁሉን በቃሉ የፈጠረው ፈጣሪ ወደ ፍጡር አለም መጣ። 

ዮሐንስ በዮሐንስ ምዕራፍ 1 ላይ የሰማይና የምድርን አፈጣጠር ከገለጸ በኋላ አላቆመም። ዮሐንስ “በእርሱ ሕይወት ነበረች ሕይወትም

የሰው ብርሃን ነበረች” ሲል ተናግሯል። በኦሪት ዘፍጥረት ላይ እግዚአብሔር ውሃን፣ ምድርን፣ ሰማይን፣ እንስሳትንና ሰውን እንደፈጠረ

እናውቃለን። ዮሐንስ ግን ኢየሱስ ከእነዚህ የተፈጠሩ ሕይወቶች አንዱ እንዳልሆነ ይነግረናል። ይልቁንም ኢየሱስ የሕይወቶች ሁሉ

ፈጣሪ ነው እና ሕይወትን እንደገና ሊፈጥር ነው። 

ይህ የእኛ መልካም ዜና ነው። ይህ መልካም ዜና ስለ አንድ ሰው ነው። ሥጋ ስለ ተገለጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ባጭሩ ወንጌል

እግዚአብሔር በታሪክ የሰራው ነው እግዚአብሔር አለምን በልጁ ያዳነ ነው። የሕያው እግዚአብሔር ልጅ በሥጋ ወረደ፣ በመስቀል ላይ

ተሰዋ፣ ከሙታን ተለይቶ ተነስቷል፣ ወደ ሰማይ ዐረገ። ዳግመኛም እንደ ንጉሥ ይመለሳል። እያንዳንዱ የክርስቶስ የሕይወት ደረጃ

የድኅነታችን መሠረት ነው። 

ወንጌል የግለሰብን ነፍሳት የሚያድን ቤዛ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፋዊም ነው። ክርስቶስ ሲመለስ የእግዚአብሔር ፀጋ ወደ ተፈጥሮ እና

ወደነበረበት ውበት ይመልሳል። የዮሐንስ ራእይ 21፡5 “እግዚአብሔር ሁሉን ያድሳል” ይላል። በውድቀት የጠፋው እና የተሰበረ እና

የተበላሸው ነገር ሁሉ በቤዛነት ይታረማል፣ይታደሳል እና ይድናል። አዲስና የዘላለም ሕይወት በምንደሰትበት በአዲሱ ሰማይና አዲስ

ምድር ለዘላለም ከእግዚአብሔር ጋር እንሆናለን። 

ምላሽ፡- 

በመጨረሻም ለምሥራቹ ምላሽ የምንሰጠው እንዴት ነው? 

ወይ ልንቀበለው ወይም ልንቀበለው እንችላለን። 

ዮሐንስ በዚህ ወንጌል መጨረሻ ላይ መጽሐፉን የጻፈበት ዓላማ፡- ”ነገር ግን ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደ ሆነ

ታምኑ ዘንድ፥ አምናችሁም በስሙ ሕይወት ይሆንላችሁ ዘንድ ይህ ተጽፎአል” ሲል መስክሯል። ( ዮሐንስ 20:31 ) 



ይህንን አዲስ ሕይወት እንዴት ልንቀበለው እንችላለን? ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እመኑ። ያን ጊዜ ወደ

ተወደደው ልጅ ወደ እግዚአብሔር ቤተሰብ መንግሥት ገብተን ከክርስቶስ ጋር እንተባበራለን። የሕይወትን አዲስነት፣ በኃጢአት ላይ

ድልን እና የወደፊቱን ክብር እናገኛለን። 

ወረርሽኙ የሞትን አስፈሪነት ያስታውሰናል፣ እና የሥጋዊ ህይወታችን ደካማ ነው። በቀብር ሥነ ሥርዓት ላይ ስንገኝ፣ ሁላችንም አንድ

ቀን የሥጋ ሞትን መጋፈጥ እንዳለብን ያስታውሰናል። ምንም እንኳን ወረርሽኙ ባይኖርም, በጣም ጤናማ ምግብ ቢበሉ እና ቢጠጡም,

አሁንም አንድ ቀን እንሞታለን. ራሳችንን የማዳን አቅም የለንም። ራሳችንን ከእርጅና መከልከል አንችልም። ያለ ሕያው እግዚአብሔር

ኃይል ሕይወታችንን የሚያድስ ምንም ነገር የለም። ጊዜ እያለፈ ሲሄድ ራሳችንን ጨምሮ በዓለም ላይ ያሉ ቁሳዊ ነገሮች ሁሉ ያረጃሉ።

ሕይወታችንን ሊያድስ የሚችለው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። 

እምነትን በራሳችን ላይ ሳይሆን በዚህ ዓለም ሳይሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ እናድርግ። መጽሐፍ ቅዱስ ”ስለዚህ ማንም በክርስቶስ

ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው፤ አሮጌው ነገር አልፎአል፤ እነሆ፥ ሁሉም አዲስ ሆኖአል።” (2 ቈረንቶስ 5:17) 

ጸሎት፡- 

አቤቱ የፍጥረትን መልካምነት ስላስታወስከን አመሰግንሃለሁ። በእያንዳንዱ የሕይወታችን ክፍል ላይ ተጽዕኖ ያላቸውን እውነቶች

ስናስብ ጌታ ይባርከን። ፈቃድህን በመፈጸም እንድንደሰት እና በአኗኗርህ መንገድም ቢሆን ምስልህ በእኛ እንዲታደስ፣በአቅርቦትህ

እንድንታመን እንጸልያለን። በቀረው ሳምንት በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም እና እረፍት እንድናገኝ እርዳን። እነዚህን ነገሮች በኢየሱስ ስም

እንጠይቃለን, አሜን.

One Voice Fellowship


