
አንድ አስታራቂ እና አዳኝ አለ።
1ኛ ጢሞቴዎስ 2፡1-8

ስብከት ለግንቦት 15፣ 2022

ፓስተር ክሪስ ሲክስ

በዚህ አመት በአዲስ ከተማ ካቴኪዝም ውስጥ ያሉትን 52 ጥያቄዎች እያጠናን ነው, ምክንያቱም እንደ ክርስቲያኖች የምናምንበት ትልቅ

ማጠቃለያ ነው. አሁን ጥያቄ 20ን አነባለሁ እና መልሱን አብረን እናንብብ። 

ጥያቄ 20፡ አዳኙ ማን ነው?

ብቸኛ አዳኝ እግዚአብሄር ሰው የሆነበት እና የኃጢአትን እዳ የተሸከመበት ዘላለማዊ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ
ክርስቶስ ነው።

ኢየሱስ ለእኛ ነጻነትን ሊገዛ ደሙን የሰጠ ቤዛችን ነው። ኢየሱስ ወደ ምድር የመጣው በእኛና በሰማይ መካከል ድልድይ ለመሥራት

ነው። ዛሬ ስለዚያ ድልድይ እንነጋገራለን. ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ከጻፈው የመጀመሪያ መልእክት የተወሰኑ ጥቅሶችን እንመለከታለን።

ጢሞቴዎስ ወጣት ፓስተር ነው። ጳውሎስ የጢሞቴዎስ አማካሪ ሲሆን ይህም የእግዚአብሔር ሕዝብ እረኛ ሆኖ እንዲያድግ

ረድቶታል። የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንመልከተው። 

1ኛ ጢሞቴዎስ 2፡1-8 

1 አስቀድሜ ስለ ሰዎች ሁሉ እንድትጸልዩ እለምናችኋለሁ። 

አምላክ እንዲረዳቸው ጠይቁ; ስለ እነርሱ አማልዱ እና ስለ እነርሱ አመስግኑ. 

2 በሰላምና በጸጥታ እግዚአብሔርን በመምሰልና በክብር እንድንኖር ስለ ነገሥታትና በሥልጣን ላይ ላሉት ሁሉ ጸልዩ። 

3 ይህ መልካም ነው መድኃኒታችንንም እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘዋል፤ 

4 ሁሉም እንዲድኑ እና እውነትን እንዲረዱ የሚፈልግ። 



5 አንድ እግዚአብሔር አለና፥ እግዚአብሔርንና የሰውን ልጆች ማስታረቅ የሚችል እርሱም ሰው የሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። 

6 ነፍሱን ለሰው ሁሉ ነፃነትን ሊገዛ አሳልፎ ሰጠ። ይህ እግዚአብሔር በትክክለኛው ጊዜ ለዓለም የሰጠው መልእክት ነው። 

7 ለአሕዛብም ስለ እምነትና ስለ እውነት ይህን ቃል እንዳስተምር ሰባኪና ሐዋርያ እንድሆን ተመረጥኩ። ማጋነን አይደለሁም - እውነቱን

በመናገር ብቻ።

8 በሁሉም የአምልኮ ቦታዎች፣ ሰዎች ከቁጣና ከክርክር ነፃ ሆነው በተቀደሱ እጆች ወደ እግዚአብሔር እንዲጸልዩ እፈልጋለሁ። 

ኢሳያስ 40:8ን አብረን እናነባለን፡-

ሣሩ ይደርቃል አበባውም ይረግፋል፥ የአምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል።

አብረን እንጸልይ። 

በሰማያት የምትኖር አባት ሆይ፣ የሕይወትና የእውነት ምንጭ አንተ ነህና ወደ አንተ እንመጣለን። ኢየሱስ ሆይ፣ አንተ ምሕረትና ፍቅር

የተሞላህ ስለሆንህ እናመልካለን። መንፈስ ቅዱስ እባክህ በእግዚአብሔር ቃል እንድንለወጥ ልባችንን እና አእምሮአችንን ክፈት። 

አሜን 

እነዚህን ጥቅሶች አብረን እንጓዝ እና ጌታ ዛሬ ከቃሉ እንድንረዳ የሚፈልገውን እንመልከት። እንደገና ቁጥር 1 እና 2 እነሆ። 

“1 ከሁሉ በፊት ስለ ሰዎች ሁሉ እንድትጸልዩ እለምናችኋለሁ፤ እግዚአብሔር እንዲረዳቸው ለምኑት፣ ስለ እነርሱ አማላዱ፣ ስለ እነርሱ

አመስግኑ።

2 እግዚአብሔርንም በመምሰልና በጸጥታና በጸጥታ እንድንኖር ስለ ነገሥታትና ስለ ሥልጣናት ሁሉ ጸልዩ። 

ቁጥር 2ን መመልከቴ አንድ ጥያቄ እንዳስብ ያደርገኛል። ሰላማዊ እና ጸጥ ያለ ህይወት እንዴት መኖር እንችላለን? ያ በጣም ጥሩ

ይመስላል አይደል? እንደዚህ ባለ ከተማ ውስጥ ይቻላል? ግጭትና ችግር በተሞላበት በዚህ ዓለም ውስጥ ይቻላልን? 

ሰላማዊ እና ጸጥታ የሰፈነበት ህይወት ለመኖር ከግጭት እና ከግርግር መዳን አለቦት። ጳውሎስ በቁጥር 8 ላይ ከጠቀሰው ቁጣና ውዝግብ

ማምለጥ አለብን። ሰላማዊ እና ጸጥታ የሰፈነበት ህይወት ፍለጋችንን የሚያቋርጡ ነገሮች ናቸው። ግን እዚህ ላይ ያጋጠመን ችግር ነው።

በህይወታችን ውስጥ ግጭቶች እና ጥላቻዎች ከየት ይመጣሉ፧ እነሱ የሚመጡት ከራሳችን እና በዙሪያችን ካሉ ሌሎች ሰዎች ነው።

ምክንያቱም የሰው ልጅ የተፈጠረውን ግጭትና ትርምስ ሁሉ ልናሸንፈው አንችልም። ከአዳምና ከሔዋን ጀምሮ የሰው ዘር አካል

ናቸው። ሰላማዊና ጸጥታ የሰፈነበት ሕይወት መኖር ከፈለግን ከላይ፣ ከውጭ የመጣ ሰው መጥቶ የሚያድነን እንፈልጋለን። 

በዘፍጥረት 3፡15 እግዚአብሔር ለአዳምና ለሔዋን የገባው ቃል ይህ ነው። ሰይጣን ሔዋንን ካሣታት በኋላ እግዚአብሔር ለሰይጣን

እንዲህ ብሎ ተናገረ። 

“15 በአንተና በሴቲቱ መካከል፥ በዘርህና በዘርዋም መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ። 

እርሱ ራስህን ይመታል አንተም ሰኰናውን ትመታለህ። 



አምላክ የአዳምና የሔዋን ዘር ሰይጣንን እንደሚያሸንፍ ቃል ገባ። ይህ ሰው በሰይጣን ክፉኛ ይጎዳል። ይህ ሰው ግን ራሱን እየደቆሰ

ሰይጣንን ድል ያደርጋል። አዳምና ሔዋን በእግዚአብሔር ፈንታ ሰይጣንን ስላዳመጡ ኃጢአትና ሞት የሰው ልጆች ሁሉ እርግማን

ሆነዋል። እግዚአብሔር ግን የምንፈጥረውን ችግር ይፈታል። ኢየሱስን በገዛ ሞት ለሚከተሉት ሁሉ ሰላምን እንዲያወርድ ላከው። 

ጳውሎስ በቁጥር 1፣ 4 እና 6 ላይ “ሰዎችን ሁሉ” ወይም “ሁሉንም ሰው” የጠቀሰባቸውን ጊዜያት አስተውል። ኃጢአት ሁላችንንም

የእግዚአብሔር ጠላቶች አድርጎናል። በሰዎች እና በእግዚአብሔር መካከል በአቀባዊ ግጭት አለ። ኃጢአትም በዚህ ምድር ላይ

ጠላቶችን ያደርጋል። በአግድም ግጭት አለ. ሁለቱንም አቀባዊ እና አግድም ግጭቶችን መፍታት የሚችለው ሁለቱንም ወገኖች

የሚወክል ሰው ብቻ ነው. አማላጅ ፍፁም አምላክ እና ፍፁም ሰው ነው። አስታራቂ ማለት ሁለቱንም ወገኖች ለመርዳት ወደ ግጭት

ወይም ውዝግብ ውስጥ የሚገባ ሰው ነው። አስታራቂ በሁለት ሌሎች ሰዎች ወይም ቡድኖች መካከል ትክክል ይሆናል። ባለፈው

ሳምንት ስብከት ጥሩ የአስታራቂዎችን ምሳሌ አይተናል። 

በሉቃስ 5፡17-26 የተመለከትነው የጽሑፉ ክፍል እነሆ። 

“17 አንድ ቀን ኢየሱስ ሲያስተምር አንዳንድ ፈሪሳውያንና የሃይማኖት መምህራን በአቅራቢያው ተቀምጠው ነበር። 

(እነዚህ ሰዎች ከገሊላና ከይሁዳ ካሉት መንደሮች ሁሉ እንዲሁም ከኢየሩሳሌም የመጡ ይመስላል።) የጌታም የመፈወስ ኃይል

ከኢየሱስ ጋር በብርቱ ነበር።

18 እነሆም፥ አንድ ሽባ በአልጋ ተሸክመው አመጡ፤ አግብተውም በፊቱ ሊያኖሩት ይሹ ነበር። 

19 ስለ ሕዝቡም ብዛት እንዴት አድርገው እንዲያገቡት ሲያቅታቸው፥ ወደ ሰገነቱ ወጡ የጣራውንም ጡብ አሳልፈው በመካከል

በኢየሱስ ፊት ከነአልጋው አወረዱት።

ከዚያም በሽተኛው በአልጋው ላይ ያለውን ሰው ወደ ሕዝቡ አወረዱት፣ ልክ ኢየሱስ ፊት። 

20 ኢየሱስም እምነታቸውን አይቶ ሰውየውን፡— አንተ ወጣት፥ ኃጢአትህ ተሰረየችልህ፡ አለው። 

ቁጥር 17 ”የጌታ የመፈወስ ኃይል ከኢየሱስ ጋር ነበረ” ይላል። ኢየሱስ እና የመፈወስ ኃይሉ በዚያ ክፍል ውስጥ አሉ። በከተማው

ውስጥ አንድ ሽባ ሰው መፈወስ ይፈልጋል ነገር ግን መራመድ አልቻለም። ወደ ኢየሱስ እንዴት ሊደርስ ይችላል? አስታራቂዎች

ያስፈልጉት ነበር። ደስ የሚለው ይህ ሽባ ጥሩ ጓደኞች ነበሩት። 

ጓደኞቹ መሰናክሎቹን ማቆም እንዳለባቸው የእግዚአብሔር መልእክት አድርገው ሊተረጉሟቸው ይችሉ ነበር። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ

በግልጽ ለእነዚህ ሰዎች በእምነት የተሞላ ቁርጠኝነት እና ተስፋ ያለው እምነት እንዲጸኑ ሰጣቸው። ጣሪያውን ጓደኛቸውን ለመርዳት

የሚቻልበት መንገድ አድርገው ይመለከቱት ነበር. እነዚህ ሰዎች ተስፋ ስላልቆረጡ ውጤታማ አስታራቂዎች ነበሩ። ሽባ በሆነው ሰው

እና በኢየሱስ የመፈወስ ኃይል መካከል ድልድይ ሠሩ። 

እኔ የማየው በዚህ ክፍል ውስጥ ማንም ሽባ አይደለም። ግን ሁላችንም ከባድ በሽታ አለብን። በሥነ ምግባር ተዳክመናል እራሳችንን

መፈወስ አንችልም። ጳውሎስ ለሮም በጻፈው ደብዳቤ ላይ ከኃጢአት ጋር ስላደረገው ሽባ ትግል ገልጿል። ጳውሎስ የክርስቶስ ተከታይ

ነበር ነገር ግን በሮሜ 7፡18-24 እንዲህ ይላል። 

“18 በእኔም ማለት በኃጢአተኛ ተፈጥሮዬ በጎ ነገር እንዳይኖር አውቃለሁ፤ ጽድቅን አደርግ ዘንድ እሻለሁ ነገር ግን አልችልም። 



19 መልካሙን አደርግ ዘንድ እወዳለሁ፥ ነገር ግን አላደርገውም። መጥፎውን ማድረግ አልፈልግም, ግን ለማንኛውም አደርገዋለሁ. 

20 የማልወደውን ባደርግ ግን እኔ አይደለሁም። በእኔ የሚኖር ኃጢአት ነው ይህን የሚያደርገው። 

21 ትክክለኛውን ነገር ማድረግ በምፈልግበት ጊዜ ስህተት የሆነውን ነገር ማድረግ የማይቀር መሆኑን የሕይወት መሠረታዊ ሥርዓት

ተረድቻለሁ።

22 የእግዚአብሔርን ሕግ በፍጹም ልቤ ወደድሁ። 

23 ነገር ግን በውስጤ ከአእምሮዬ ጋር የሚዋጋ ሌላ ኃይል አለ። ይህ ኃይል በውስጤ ላለው ኃጢአት ባሪያ ያደርገኛል። 

24 እኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ! በኃጢአትና በሞት ከተገዛው ከዚህ ሕይወት ማን ነፃ የሚያደርገኝ ማን ነው? 

ጳውሎስ ኃጢአትን እንደ ጥገኛ ተውሳክ ገልጿል, በእኔ እና በአንተ ውስጥ ሕያው ነው. ልክ እንደ በሽታ ነው የሚይዘው. ማዳን

የማንችለው በሽታ ነው። ይልቁንም ኃጢአት ለመሥራት ስለመረጥን ጉዳዩን እናሳድገዋለን። ሌሎች ሰዎችን እንጎዳለን, እና እራሳችንን

እንጎዳለን. እኛ አቅመ ቢስ እና ለመለወጥ አቅም የለንም ። እኔንና አንቺን ማን ነፃ ያወጣል? ወዳጆቼ አዳኝ እንፈልጋለን። አዳኝ እና

አስታራቂ እንፈልጋለን። 

የፍርድ ቤት ክፍል ከእኔ ጋር እንድትገምት እፈልጋለሁ። ዳኛ እና ጥፋተኛ አለ. በመዝሙር 50፡6 ላይ እንደምናነበው እግዚአብሔር

ፈራጅ ነው። ”እግዚአብሔር ራሱ ፈራጅ ነውና ሰማያት ጽድቁን ይናገራሉ!” 

እግዚአብሔር ፍጹምና ቅዱስ ነው ሕጎቹም መልካምና እውነተኛ ናቸው። ጥፋተኛው አንተ ነህ። 10ቱን ትእዛዛት እና ሌሎች

የእግዚአብሔርን ህግጋቶች አልታዘዛቹም። አንዳንድ ጊዜ በድርጊታቹ አትታዘዙም። አንዳንድ ጊዜ በአእምሯቹ ወይም በልባቹ

ታዛዝናላቹ። ግን ሁላችንም ጥፋተኞች ነን። 

ሁሉንም ግጭቶች እና ትርምስ ለማየት አለምን ብንመለከት ሁሉም ሰው ጥፋተኛ መሆኑን እናውቃለን። ጳውሎስ በሮሜ 3፡10-12

እንዲህ ይላል። 

10 ቅዱሳት መጻሕፍት እንደሚሉት፡— ጻድቅ የለም አንድ ስንኳ። 

11 በእውነት ጥበበኛ ማንም የለም; እግዚአብሔርን የሚፈልግ ማንም የለም። 

12 ሁሉም ፈቀቅ ብለዋል; ሁሉም ከንቱ ሆነዋል። አንድም መልካምን የሚያደርግ የለም” 

አንድ ቀን ሁሉም በእግዚአብሔር ፊት ይቆማል እርሱም በሕይወታችን ላይ ይፈርዳል። ሐዋርያው ዮሐንስ በራእይ 20፡11-12 የፍርድ

ቀን ራእይ አይቷል። 

“11 ታላቅ ነጭ ዙፋንን በእርሱም ላይ የተቀመጠውን አየሁ፥ ምድርና ሰማይም ከፊቱ ሸሹ፥ ስፍራም አልተገኘላቸውም። 

12 ሙታንንም ታናናሾችንና ታላላቆችን በዙፋኑ ፊት ቆመው አየሁ፥ መጻሕፍትም ተከፈቱ። 

ከዚያም ሌላ መጽሐፍ ተከፈተ እርሱም የሕይወት መጽሐፍ ነው። 

ሙታንም በመጻሕፍት በተጻፈው መሠረት እንደ ሥራቸው መጠን ተከፈሉ። 



ፈራጃችን በሆነው በእግዚአብሔር ፊት ስንቆም ተስፋችን ምንድር ነው? አንዳንድ ሰዎች አምላክ ኃጢአታችንን እንደሚረሳው ተስፋ

ያደርጋሉ። እግዚአብሔር እንዲህ ሲል ተስፋ ያደርጋሉ፡- “ስለ እሱ አትጨነቁ። ትልቅ ችግር አይደለም.” አንድ ሰው ሲጎዳህ እንዲህ

ትላላቹ? አንድ ሰው ሲዋሽ ወይም በአካል ሲጎዳቹ ወይም እምነትን ሲከዳ ምን ታደርጋላቹ? ዝም ብለቹ ችላ ማለት ትችላለላቹ? አይ፣

በእርግጥ አታደርጉም እግዚአብሔር ቅዱስ ነው እና ስለ ኃጢአታችን በቀላሉ ሊረሳው አይችልም. ይህ ማለት ችግር ውስጥ ነን ማለት

ነው። 

እግዚአብሔር ልጆቹን ስለሚወድ ግን መፍትሔ አለው። እግዚአብሔር ወልድ አማላጃችን ሆኖ ወደ ፍርድ ቤት ገባ። የእግዚአብሔር

ልጅ ኢየሱስ ለእግዚአብሔር አብ ተናገረ። ኢየሱስ እንዲህ አለ፡- “አባት ሆይ፣ ይህን ሰው በጣም እወደዋለሁ። ለኃጢአቱ እንዲሰቃይ

እና እንዲሞት አልፈልግም። እባክህ በምትኩ ቅጣኝ፣ እሱ ነፃ እንዲሆን። አማላጃችን እና አዳኛችን የሚያደርገው ይህንኑ ነው። 

ቁጥር 5 እና 6 ላይ እንደገና ከእኔ ጋር ይመልከቱ፡- 

“5 አንድ እግዚአብሔር አለና፥ እግዚአብሔርንና የሰውን ልጆች ማስታረቅ የሚችል አንድ አማላጅ አለ እርሱም ሰው የሆነ ክርስቶስ

ኢየሱስ ነው።

6 ነፍሱን ለሰው ሁሉ ነፃነትን ሊገዛ አሳልፎ ሰጠ። እግዚአብሔር በትክክለኛው ጊዜ ለዓለም የሰጠው መልእክት ይህ ነው። 

በእኛና በእግዚአብሔር መካከል አስታራቂ ለመሆን የበቃው ኢየሱስ ብቻ ነው። ምክንያቱም አምላክም ሰውም ኢየሱስ ብቻ ነው።

አንዳንድ ጊዜ የኢየሱስን የመስቀል ላይ ስራ ታላቅ ልውውጥ እንላለን። ልውውጥ ማለት ሁለት ሰዎች አንድ ነገር ሲሰጡ ነው. ከጆርጅ

መኪና መግዛት ከፈለግኩ ገንዘብ ሰጥቼው መኪናውን ይሰጠኛል. ልውውጥ የሚሆነው ሁለታችንም አንድ ነገር ስንሰጥ እና ሁለታችንም

የሆነ ነገር ስንቀበል ነው። ቁጥር 6 ኢየሱስ ሕይወቱን የሰጠው ነፃነትን እንድንቀበል እንደሆነ ይናገራል። 

እባክዎን ይህንን ምስል ይመልከቱ። ኢየሱስ በአንድ በኩል ነው, ምንም ኃጢአት የለም. አንድ ጊዜ እንኳን ሳይበድል የኖረ ብቸኛው

ሰው ነው። እኔ በሌላ በኩል ነኝ፣ በኃጢአቴ ቀላ። እንደ ወላጆቼ አዳምና ሄዋን ግትር እና ገለልተኛ ሰው ነኝ። ሁላችንም ችግሮቻችንን

በራሳችን ለመፍታት እንሞክራለን። ግን ይህንን የኃጢአት ችግር በራሳችን መፍታት አንችልም። የኃጢአት እድፍ በሰውነታችን ውስጥ

ያልፋል፣ እና በነፍሳችን ውስጥም አለ። መልካም ስራዎቻችንን ሳይቀር ያበላሻል እና መልካም አስተሳሰባችንን ያበላሻል።

ከኃጢአታችን እንዴት እንታጠብ? ታላቅ ልውውጥ ያስፈልገዋል። 

እግዚአብሔር ቅዱስና ጻድቅ ዳኛ ነው። ኃጢአታችን በቀላሉ ሊረሳ አይችልም። ኢየሱስ ለኃጢአታችን ለመቅጣት ፈቃደኛ መሆኑን

ለአብ ነገረው፣ ስለዚህም ይቅር እንድንባል። የኃጢአቴ እድፍ ወደ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተላልፏል። በደላችን እንደ በደለኛ ሰው

መከራን በተቀበለው እና በሞተ ንጹሕ የእግዚአብሔር በግ በኢየሱስ ላይ ደረሰ። ጥሩ ዜና ነው! 

በኢየሱስ ታምኜ በስሙ ሳምን ኃጢአቴ፣ እፍረቴ፣ ጥፋቴ እና ቅጣቴ ታጠበ። 

እና የበለጠ የምስራች አለ። ከይቅርታ በላይ ያስፈልገናል። ያለ ኢየሱስ በመንፈስ ሙታን ነን። ከእግዚአብሔር ጋር ከመታረቃችን

በፊት አዲስ ሕይወት ያስፈልገናል። ኢየሱስ የኛን ኃጢያት እና ነውር ይቀበላል፣ እኛም ከኢየሱስ ቅድስና እና ክብርን እንቀበላለን። 

1 ጢሞቴዎስ 2፡6 እንዲህ ይላል። 

“6 ነፍሱን ለሰው ሁሉ ነጻነትን ሊገዛ አሳልፎ ሰጠ። ይህ እግዚአብሔር በትክክለኛው ጊዜ ለዓለም የሰጠው መልእክት ነው።” 



ታላቁ ልውውጥ በአትክልቱ ውስጥ የተጀመረውን ችግር ቀይሮታል. ኃጢአትና ነውር ወደ ዓለም የገባው በአዳምና በሔዋን ኃጢአት

ነው። ነገር ግን ኢየሱስን ጌታ እና አዳኝ እንደሆነ ካመንክ ኃጢአትህና ነውርህ ከኢየሱስ ጋር በመቃብር ተቀበረ። ኢየሱስ በትንሣኤ

ጧት ዳግመኛ ከሞት ሲነሳ፣ ኃጢአታችንና እፍረታችን በመቃብር ውስጥ ተቀበረ። ኢየሱስ ከሞት ተነስቷል እና ነውርነቱ በክብር

ተተካ። ይህንን ክብርም ይካፈናል። 

ለዚያም ነው ከኢየሱስ ጋር በነፃነት እና በደስታ መመላለስ የምንችለው። ልክ ኢየሱስ እንዳደረገው ወደ አብ መጸለይ እንችላለን።

ምክንያቱም በኢየሱስ ስም የምንጸልየው ፍጹም በሆነው ዘገባው መሠረት ነው። ለዚህ ነው ጳውሎስ በቁጥር 8 ላይ እንዲህ ያለው፡- 

“8 በሁሉም የአምልኮ ስፍራዎች ሰዎች ከቁጣና ከክርክር ነፃ ሆነው በተቀደሱ እጆች ወደ እግዚአብሔር እንዲጸልዩ እፈልጋለሁ።” 

በኢየሱስ ከታጠበን እኔ እና አንተ የተቀደሱ እጆች አሉን። አንተ እና እኔ ከኢየሱስ ጋር ስንራመድ ከቁጣ እና ከውዝግብ ነፃ ሆነን መኖር

እንችላለን። እኛም ወደ አባታችን ወደ እግዚአብሔር ጸሎታችንን እንደሚሰማ ስለምናውቅ በልበ ሙሉነት መጸለይ እንችላለን። 

ይህንን ስብከት ለመጨረስ ስለ ጸሎት እናውራ። በቁጥር 1 ላይ እንደገና ከእኔ ጋር ተመልከት። 

“1 ከሁሉ በፊት ስለ ሰዎች ሁሉ እንድትጸልዩ እለምናችኋለሁ፤ እግዚአብሔር እንዲረዳቸው ለምኑአቸው፥ ስለ እነርሱ አማላዱ፥

አመስግኑአቸውም።”

“ይማልዳል” የሚለውን ግስ አይተሃል? ስለ ሰው ስትማለድ አስታራቂ ነህ። የፍርድ ቤታችንን ሁኔታ ታስታውሳለህ? ኢየሱስ ስለ

እናንተ ሊያማልድ ወደ ፍርድ ቤት ገባ። ወደ አብ ጸለየ፣ አማላጃችንም ሆኖ አገልግሏል። 

ለሰዎች ስንጸልይ የምናደርገው ይህንኑ ነው። ኢየሱስ የሚያደርጋቸውን ነገሮች ማድረግ አንችልም። እርሱ ፍጹም አስታራቂ እና

ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን የሚችለው እርሱ ብቻ ነው። ነገር ግን ለጠፉ እና ለተጎዱ ሰዎች መማለድ እና አብን እንዲረዳቸው

ልንጠይቀው እንችላለን። በሌላ አነጋገር፣ መጀመሪያ ኢየሱስን ወደ አብ እንዲያመጣን እንፈቅዳለን። እናም እኛ የእሱ ወንዶች እና

ሴቶች ልጆች ስለሆንን ሌሎችን ደግሞ ወደ አብ ማምጣት እንችላለን። ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን በጻፈው ክፍል ውስጥ እነዚያ

ሁለቱ አካላት ሁለቱም ተይዘዋል። 

2ኛ ቆሮንቶስ 5፡18-20 እንዲህ ይላል። 

“18 ይህም ሁሉ በክርስቶስ ወደ ራሱ የመለሰን የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። 

እግዚአብሔርም ሰዎችን ከእርሱ ጋር የማስታረቅ ሥራ ሰጥቶናል። 

19 እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበርና፥ የሰውንም ኃጢአት ከእንግዲህ ወዲህ አይቈጥርባቸውም።

ይህንንም ድንቅ የማስታረቅ መልእክት ሰጠን።

20 ስለዚህ እኛ የክርስቶስ መልክተኞች ነን። እግዚአብሔር በእኛ በኩል ይግባኝ አለ። ”ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ!” ብለን ስንለምን

ስለ ክርስቶስ እንናገራለን::



ወንድሞች እና እህቶች፣ እግዚአብሔር የማይታመን እድል እና ኃላፊነት እና ደስታ ሰጥቶናል። በዙሪያችን ያለውን ቁጣ እና ውዝግብ

ስንመለከት አቅመ ቢስነት ይሰማናል። ግን ማድረግ የምንችለው ነገር አለ። ለጠፉ እና ለተጎዱ ጎረቤቶቻችን መማለድ እንችላለን።

ኢየሱስን ለዓለም የምንወክል አምባሳደሮች ልንሆን እንችላለን። ላልዳኑ ጎረቤቶቻችን የእውነትን ቃል እንድንናገር እግዚአብሔር በእኛ

በኩል ይግባኙን ያቀርባል። ማንንም የማዳን ሃይል የለንም። ማንንም መፈወስ አንችልም። ነገር ግን ሽባ የሆነውን ጓደኛቸውን ወደ

ኢየሱስ እንዳመጡት ሰዎች ሰዎችን ወደ ኢየሱስ ማምጣት እንችላለን። ሰዎችን በጸሎት፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን እውነት

በማሳየትና እንዲያመልኩ በመጋበዝ ወደ ኢየሱስ እናቀርባለን። 

እነዚህን ነገሮች ለማድረግ ያለን ቁርጠኝነት የሚመነጨው ኢየሱስ ለእኛ ካለው ቁርጠኝነት ነው። አሁን ስለ መዳናችንና በምድር ላይ

በመንግሥቱ ሥራ የመካፈል መብት ስላገኘን እናመስግነው። 

ኢየሱስ፣ ስለ ታላቅ ልውውጥ አመሰግናለሁ። እኛ አቅመ ቢስ እና ጥፋተኞች ነበርን። በራሳችን ኃጢአት በሰንሰለት ታስረን ነበር።

ዳኛው መቅጣት ነበረበት። ከዚያ በኋላ ግን ገባህ። ፍፁም አስታራቂ፣ ፍፁም አምላክ እና ፍፁም ሰው ለመሆን በፈቃደኝነት ሰጥተሃል።

ኃጢአታችንን ወደ ሰውነትህ አስገባህ። ቅድስናህንና ክብርህን ሰጠኸን። ስለዚህ ስለራሳችን እና ለሌሎች ሰዎች ስንጸልይ አብ

ጸሎታችንን እንደሚሰማ በማወቅ በስምህ በልበ ሙሉነት መጸለይ እንችላለን። መንፈስ ቅዱስ ሆይ፣ ይህንን የጸሎት ስጦታ ዋጋ

እንድንሰጠው እና እንድንጠቀምበት አሳስበን። ይህንን ሁሉ በኃይለኛው በኢየሱስ ስም እንጠይቃለን። 

አሜን

One Voice Fellowship


