
ኢየሱስ አምላክ ነው።
ዮሐንስ 1፡1

ስብከት ለ ሰኔ 5፣ 2022

ፓስተር ክሪስ ሲክስ

በዚህ አመት የአዲስ ከተማ ካቴኪዝምን እያጠናን ነው, ምክንያቱም እንደ ክርስቲያኖች የምናምንበት ትልቅ ማጠቃለያ ነው. አሁን

ጥያቄ 23 አነባለሁ እና መልሱን አብረን እናንብብ። 

ጥያቄ 23፡ ለምንድነው አዳኙ በእውነት አምላክ መሆን ያለበት?

በመለኮታዊ ተፈጥሮው ምክንያት መታዘዙ እና መከራው ፍጹም እና ውጤታማ ይሆናል; እና ደግሞ በኃጢአት ላይ
የእግዚአብሔርን የጽድቅ ቁጣ መሸከም እና ነገር ግን ሞትን ድል ማድረግ እንዲችል ነው።

መግቢያ 

ባለፈው ሳምንት ኢየሱስ የሕዝቡ ተወካይ እንዴት እንደሆነ ተነጋግረናል። አዳምና ዳዊትም ሰዎችን ይወክላሉ። ድርጊታቸው ጉልህ

በሆነ መልኩ ሌሎችን ነካ። አዳም የሰው ልጆች ሁሉ አባት ነበር። አዳም በገነት ውስጥ ኃጢአትንና ፈተናን ገጠመው። አዳም በጦርነቱ

ተሸንፏል። ስለዚህም ሁላችን ከአባታችን ከአዳም በወረስነው የኃጢአት ተፈጥሮ ተወልደናል። 

ከብዙ ዓመታት በኋላ ዳዊትም ግዙፉ ጎልያድ ጠላት ገጠመው። በዚያን ጊዜ የሰው ተወካይ ከሰይጣን ሳይሆን ከክፉ ሰብዓዊ ጠላት ጋር

ተፋጠጠ። ደስ የሚለው ነገር ዳዊት ያንን ጦርነት አሸንፏል። ዳዊት በድል ህዝቡን ከባርነት እና ከሞት ዛቻ ነፃ አውጥቷል። ያንን ድል

በነሱ ቦታ፣ የሰው ተወካይ ሆኖ ተዋግቷል። 

ኢየሱስም ወኪላችን ሆኖ ተዋግቷል። ከሰይጣን፣ ከኃጢአትና ከሞት ጋር የተደረገ ጦርነት ነበር። አርብ ዕለት ኢየሱስ በመስቀል ላይ

ሲሞት ኢየሱስ በጦርነቱ የተሸነፈ ይመስላል። እሑድ ዕለት ግን ኢየሱስ ከሞት ተነስቶ ከመቃብር ወጣ። ኢየሱስ በመቃብር ውስጥ ከቆየ



ከሦስት ቀናት በኋላ የተነሳው ትንሣኤ በሰይጣን፣ በኃጢአትና በሞት ላይ ድል እንዳደረገ አረጋግጧል። 

አዳምና ዳዊት ሰብዓዊ ወኪሎች ሆነው እንዴት እንዳገለገሉ መመልከታችን የኢየሱስን አገልግሎት እንድንገነዘብ ይረዳናል። ኢየሱስ

እግዚአብሔር የመረጣቸውን ሰዎች ወክሎ ለኃጢአታችን እንዲሞት፣ እርሱ እውነተኛ ሰው መሆን ነበረበት። ዛሬ ኢየሱስ ፍፁም

አምላክ እና ፍፁም ሰው መሆን ለምን አስፈለገ የሚለውን እንነጋገራለን:: አእምሯችን ኢየሱስ መሲሁ እንዴት ሰው እና አምላክ ሊሆን

እንደሚችል መረዳት አይችልም። ግን እውነት ነው, እናም እንድንድን አስፈላጊ ነው. 

የኢየሱስ መለኮትነት በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በግልፅ የተማረባቸውን በርካታ የቅዱሳት መጻሕፍት ክፍሎች እንመለከታለን። አንድ

በአንድ እንመለከታቸዋለን እና እያንዳንዱን ክፍል ካነበብኩ በኋላ ምን ለማለት እንደፈለጉ እገልጻለሁ። መጀመሪያ ላይ እንጀምር.

ሐዋርያው ዮሐንስ ኢየሱስን ለዘላለም አምላክ ሆኖ ሲኖር የነበረ ሕያው ቃል መሆኑን የገለጸውን አድምጡ። 

የዮሐንስን መጽሐፍ የመጀመሪያ ቁጥር አድምጡ። 

ዮሐንስ 1፡1

1 ”በመጀመሪያ ቃል ነበረ፥ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፥ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ።” 

ሐዋርያው ዮሐንስ በዚያ አንድ ዓረፍተ ነገር ውስጥ ብዙ ነግሮናል። ዮሐንስ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የዘላለም ቃል ነው ይላል።

ዓለም ሳይፈጠር በመጀመሪያ ቃል ነበረ። ቃል እግዚአብሔር እንደነበረ እና ደግሞም ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ እንደነበረ አስተውሉ።

ይህም አንዳንድ የሥላሴን ምስጢር እና እውነት ያሳያል። ኢየሱስ መለኮት ነው፣ እርሱ አምላክ ነው። ኢየሱስ ግን ከእግዚአብሔር አብ

እና ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የተለየ አካል ነው። 

ኢየሱስ ”ቃሉ” የተባለው ለምንድነው? ምክንያቱም ኢየሱስ አምላክን የሚገልጥልን የሥላሴ አካል ነው። አይተውት ስለማያውቁት ሰው

ምን ማወቅ ይችላሉ? በኒውዮርክ ከተማ ዘመድ እንዳለኝ ብነግራችሁ ስለዚህ ሰው ምን ተማራችሁ? ወንድ ወይም ሴት እንደሆነ ወይም

ሰውዬው ምን እንደሚመስሉ አታውቁም. እሱ ወይም እሷ ምን እንደሚያስቡ አታውቁም. ስለዚህ ሰው ምንም የምታውቀው ነገር

የለም። ነገር ግን አጎቴን ቦብን ካገኘህ እና ከእሱ ጋር ከተነጋገርክ እና እንዴት እንደሚኖር ካየህ ስለ እሱ ብዙ ነገር ትማራለህ። 

የእግዚአብሔር ልጅ ወደ ምድር የመጣው በሰው አካል ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን ለመገናኘት ነው። ሥጋ የሠራው ቃል

የእግዚአብሔርን ድምፅ እንድንሰማ ያደርገናል። ኢየሱስ የመጣው የእግዚአብሔርን እውነት ለማስተማር ነው፣ ስለዚህም

የእግዚአብሔርን ልብ እና አእምሮ እና ባህሪ መረዳት እንችላለን። 

አሁን ደግሞ ዮሐንስ 1፡2ን እንመልከት። 

2 እርሱ በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ። 

ቁጥር ሁለት ድፍረት የተሞላበት የይገባኛል ጥያቄ ያቀርባል. የኢየሱስ ወንድም የሆነው ሐዋርያው ዮሐንስ ኢየሱስ ከጥንት ጀምሮ

እንደነበረ ተናግሯል። የአይሁድ ሕዝብ ስለ እግዚአብሔር እውነት መሆኑን ያውቁ ነበር። ኢሳይያስ 44፡6 ላይ እግዚአብሔር ስለ ራሱ



ተናግሯል። 

6 የእስራኤል ንጉሥና ታዳጊ የሰማይም ሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፡— እኔ ፊተኛውና መጨረሻው ነኝ። ሌላ አምላክ

የለም.

እንግዲህ ሐዋርያው ዮሐንስ በራእይ 1፡17-18 ላይ ስለ ኢየሱስ የጻፈውን ተመልከት። 

17 ባየሁትም ጊዜ እንደ ሙት ሆኜ ከእግሩ በታች ወደቅሁ።  

እርሱ ግን ቀኝ እጁን በእኔ ላይ ጭኖ፡- “አትፍራ፤ እኔ ፊተኛውና መጨረሻው ነኝ። 

18 እኔ ሕያው ነኝ።  

እኔ ሞቻለሁ፣ ግን ተመልከቱ - እኔ ከዘላለም እስከ ዘላለም ሕያው ነኝ! የሞትና የመቃብር መክፈቻዎች ይዣለሁ” 

ኢየሱስ “ፊተኛውና መጨረሻው” እንደሆነ ተናግሯል። በኢሳይያስ 44፡6 ላይ እግዚአብሔር ስለ ራሱ የተናገረው ተመሳሳይ ነገር ነው።

እንደዚህ ባሉ ክፍሎች መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ አምላክ እንደሆነ በግልፅ ያስተምራል። ክርስትናን ከየትኛውም ሃይማኖት የሚለየው ይህ

ነው። ሙሉ በሙሉ ልንረዳው የማንችለው እንቆቅልሽ ነው። ይህንን ካልተቀበላችሁ ግን የኢየሱስ ተከታይ መሆን አትችሉም።

ምክንያቱም ከኃጢአታችሁ የሚያድናችሁ መለኮታዊ መሲሕ ብቻ ነው። ለዛም ነው ዛሬ እነዚህን ሁሉ ከቅዱሳት መጻሕፍት የተለያዩ

ምንባቦችን የማሳያቹ። 

አሁን ደግሞ ዮሐንስ 1፡3ን እንመልከት። 

3 ሁሉ በእርሱ ሆነ ከሆነውም አንዳች ስንኳ ያለ እርሱ አልሆነም። 

ሦስቱም የሥላሴ አካላት በፍጥረት ተሳትፈዋል፣ ሕያው የሆነውን ኢየሱስን ጨምሮ። ዘፍጥረት 1፡1-2ን አድምጡ። 

1 ”በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ። 

2 ምድርም ባዶ ነበረች፥ አንዳችም አልነበረባትም፤ ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበረ፤ 

የእግዚአብሔርም መንፈስ በውኃው ላይ ሰፍፎ ነበር”  

ቁጥር 1 እና 2 እግዚአብሔር አብ በመጀመሪያ በዚያ ነበረ የእግዚአብሔርም መንፈስ በዚያ ነበረ ይላል። 

በሚቀጥሉት ጥቅሶች ደግሞ እግዚአብሔርን ወልድን ፣የእግዚአብሔርን ሕያው ቃል እናያለን። 

ኦሪት ዘፍጥረት 1፡3

3 እግዚአብሔርም፦ ብርሃን ይሁን አለ፥ ብርሃንም ሆነ። 

ኦሪት ዘፍጥረት 1፡6

6፤እግዚአብሔርም፡— በውኆች መካከል፡ ክፍተት፡ ይሁን፡ አለ፡ 



ኦሪት ዘፍጥረት 1፡20

20 እግዚአብሔርም አለ፡— ውኆች በአሣና በሌላ ሕይወት ይምረጡ። ሰማያት በሁሉም ዓይነት ወፎች ይሙላ…” 

ኦሪት ዘፍጥረት 1፡26

26 እግዚአብሔርም አለ፡— እኛን እንዲመስሉ ሰውን በመልካችን እንፍጠር፡ አለ። 

እግዚአብሔር ሁሉን እንዴት ፈጠረው? ቃላት ተናገረ። ሁሉ በሕያው ቃል በእግዚአብሔር ልጅ ሆነ። አሁን ደግሞ ዮሐንስ 1፡14 እና

18ን እንመልከት። 

14 “ቃልም ሰው ሆነ በእኛ መካከልም መኖሪያውን አደረገ። 

እርሱ በማይጠፋ ፍቅር እና ታማኝነት የተሞላ ነበር። 

ክብሩንም አይተናል የአብ አንድያ ልጅ ክብር። 

18 “እግዚአብሔርን ያየው አንድ ስንኳ የለም። 

ልዩ የሆነው ግን እርሱ ራሱ አምላክ የሆነ ለአብ ልብ ቅርብ ነው። 

እግዚአብሔርን ገለጸልን። 

ኢየሱስ ሰው የሆነው የእግዚአብሔርን ባሕርይና መልእክት ለዓለም ሊገልጥ ነው። ኢየሱስም እንደኛ ሰውን ለማዳን ሰው ሆነ። አሁን

ኢየሱስ ስለ አምላክነቱ ከተናገራቸው ነገሮች መካከል ጥቂቶቹን እንመልከት። 

ለምሳሌ፣ በሉቃስ 5፡20-21 ኢየሱስ ኃጢአትን ይቅር ይላል። 

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

21 ነገር ግን ፈሪሳውያንና የሃይማኖት መምህራን በልባቸው። እርሱ ማን እንደሆነ ያስባል?  

ያ ስድብ ነው! ኃጢአትን ይቅር ማለት የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው!”  

ኢየሱስ በሉቃስ 7፡48-50 እንደገና ኃጢአትን ይቅር ብሏል። 

48 ኢየሱስም ሴቲቱን። ኃጢአትሽ ተሰርዮልሻል አላት። 

49 በማዕድ የተቀመጡትም እርስ በርሳቸው። ኃጢአትን የሚያስተሰርይ ይህ ማን ነው? ተባባሉ። 

50 ኢየሱስም ሴቲቱን። እምነትሽ አድኖሻል፤ በሰላም ሂጂ አላት። 

ሰዎቹ ኢየሱስ ለተናገረው ነገር ምን ምላሽ እንደሰጡ አስተውላቿል? በሁለቱም አጋጣሚዎች ህዝቡ ”ይህ ሰው ማን ነው? ማን ነው ብሎ

ያስባል?” ኃጢአትን ይቅር ማለት የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ ያውቃሉ። 

ስለ ይቅርታ አንድ ምሳሌ ልሰጣቹ እፈልጋለሁ። ያኦቪ እና ካሺፍ፣ እባካችሁ ወደ ፊት ትመጣላችሁ? ያኦቪ፣ ካሺፍን ፊት ላይ

እንድትመታኝ እፈልጋለሁ። ከባድ አይደለም, ምክንያቱም እሱ ወንድምህ ነው! እሺ. ይህን አይተሃል? ያቪ ካሺፍን በጥፊ መታው።



ያቪ፣ ስሚኝ ይቅር እላችኋለሁ. 

ካሺፍ ምን ተሰማህ? ያኦቪን ይቅር ስላልኩ ጥሩ ስሜት ይሰማዎታል? እዚህ ምን ችግር አለ? ያኦቪን ይቅር ማለት አልችልም

ምክንያቱም ያቪ በጥፊ አልመታኝም። ያኦቪን ይቅር ማለት የሚችለው ካሺፍ ብቻ ነው። ምክንያቱም በያቪ ኃጢአት የተጎዳው ካሺፍ

ነው። 

ኢየሱስ በሉቃስ 5 ላይ ያለውን ወንድ እና በሉቃስ 7 ላይ ያለውን ሴት ለምን ይቅር አለ? ኢየሱስ እግዚአብሔር ብቻ ሊያደርገው

የሚችለውን አንድ ነገር አድርጓል፣ ምክንያቱም ኃጢአት ሁሉ በእግዚአብሔር ላይ የሚፈጸም በደል ነው። ኢየሱስ አምላክ መሆኑን

ተናግሯል፣ እግዚአብሔር ብቻ ማድረግ የሚችለውን አንድ ነገር ባደረገ ጊዜ። ነቢዩ ኢሳይያስ ስለ እሱ እነዚህን ጥቅሶች ጽፏል። 

በኢሳይያስ 43፡25 እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፡- 25 “እኔ አዎን፣ እኔ ብቻዬን ስለ እኔ ስል ኃጢአታችሁን እደመስሳለሁ ደግሜም

አላስበውም። 

እግዚአብሔርም በኢሳይያስ 44፡22 ላይ፡- “ኃጢአትህን እንደ ደመና ጠራርጌያለው። በደልህን እንደ ማለዳ ጭጋግ በተነሁ። አንተን

ነፃ ለማውጣት ዋጋ ከፍያለሁና ወደ እኔ ተመለስ። 

ኢየሱስ ከኃጢአታችንና ከበደላችን ነፃ ለማውጣት ዋጋ ከፍሏል። ኃጢአታችሁንም ይቅር ሊላችሁ ይችላል። እርሱ የሰው ወኪላችን

ሆኖ ሞተ፣ ለኃጢአታችን ተቀጣ። ኢየሱስም አምላክ ስለሆነ ኃጢአታችንን ሊደመስስ የሚችለው የእሱ ሞት ብቻ ነው። በኢሳይያስ

44፡22-- ያለው የእግዚአብሔር ቃል የኢየሱስ ድምፅ ነው። ” ኃጢአትህን እንደ ደመና ጠርጌአለሁ። በደልህን እንደ ማለዳ ጭጋግ

በተነሁ። አንተን ነፃ ለማውጣት ዋጋ ከፍያለሁና ወደ እኔ ተመለስ። ነፃ ለመሆን ወደ ኢየሱስ መጥታቿል? ለኃጢያታቹ ስርየት በሞቱና

በትንሣኤው አምናቹሃልን? 

ሮሜ 10፡9 ይህን ቃል ኪዳን ይሰጠናል፡- 

” ኢየሱስ ጌታ ነው ብለህ በአፍህ ብትናገር 

እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሣው በልብህ እመኑ ትድናላችሁ። 

ኢየሱስን እንደ ጥሩ አስተማሪ ወይም ጥሩ የሥነ ምግባር ምሳሌ አድርጎ ማሰብ ብቻ በቂ አይደለም። አዲስ ሕይወት እንድንቀበል እና

በቅድስና እንድንመላለስ መሞት ያለበት የኃጢአት ተፈጥሮ አለን። ኢየሱስ በሞቱና በትንሳኤው በኩል ያከናወነልን ይህንኑ ነው።

ኢየሱስ ሰው ስለሆነ ሞቱ የሰውን ኃጢአት ዋጋ አስከፍሎታል። ኢየሱስ አምላክ ስለሆነ ትንሣኤው መንፈሳዊ ትንሳኤያችንን እውን

ያደርገዋል። አሁን በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ጋር እኩል ነኝ ያለበትን ቦታ እንመልከት። 

ኢየሱስ በማቴዎስ 10፡37 ያለውን አድምጡ። 

37 ከእኔ ይልቅ አባትህን ወይም እናትህን የምትወድ ከሆነ የእኔ ልትሆን አይገባህም ወይም ከእኔ ይልቅ ወንድ ልጃችሁን ወይም ሴት

ልጃችሁን የምትወዱ ከሆናችሁ የእኔ ልትሆኑ አይገባችሁም።



ኢየሱስ የተናገረውን አስተዋላቹ? 10ቱ ትእዛዛት ወላጆቻችንን እንድናከብር ያስተምሩናል። ከማንም በላይ እግዚአብሔርን

እንድንወደውና እንድናመልከው ያዘዙናል። ነገር ግን በማቴዎስ 10፡37 ላይ ኢየሱስ ከወላጆቻችን ከምንወደው በላይ እርሱን መውደድ

እንዳለብን እየነገረን ነው። ኢየሱስ እዚህ መለኮታዊ መብት እየጠየቀ ነው። መደበኛ የሰው ልጅ ለእግዚአብሔር ብቻ የሚገባውን

ክብርና አምልኮ ፈጽሞ መቀበል የለበትም። 

ለምሳሌ በሐዋርያት ሥራ 10፡25-26 የሆነውን አድምጡ። 

25 ጴጥሮስ ወደ ቤቱ በገባ ጊዜ ቆርኔሌዎስ በእግሩ ላይ ወድቆ ሰገደለት። 

26 ጴጥሮስ ግን አነሣውና። ተነሥተህ እኔ እንደ አንተ ሰው ነኝ አለው። 

ጴጥሮስ አምልኮን አልተቀበለም. በሚቀጥሉት ክፍሎች ግን ኢየሱስ የሰውን አምልኮ ተቀብሏል። 

ማቴዎስ 2፡11

11 ወደ ቤትም ገብተው ሕፃኑን ከእናቱ ከማርያም ጋር አዩት፥ ወድቀውም ሰገዱለት። ከዚያም ሀብታቸውን ከፍተው እጅ መንሻ

ወርቅና ዕጣን ከርቤም አቀረቡለት። 

ማቴዎስ 14:32-33

32 ወደ ታንኳይቱም በገቡ ጊዜ ነፋሱ ተወ። 

33 በታንኳይቱም የነበሩት። በእውነት አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብለው ሰገዱለት። 

ማቴዎስ 28:8-9

8 በፍርሃትና በታላቅ ደስታም ፈጥነው ከመቃብሩ ሄዱ፥ ለደቀ መዛሙርቱም ሊነግሩ ሮጡ። 

9 እነሆም፥ ኢየሱስ አገኛቸውና። ሰላም አላቸው። ቀርበውም እግሩን ይዘው ሰገዱለት። 

ኢየሱስ የእግዚአብሔርን ቅዱስ ስም ለራሱ የተጠቀመበትን አንድ ተጨማሪ ክፍል ከእናንተ ጋር ማየት እፈልጋለሁ። በዮሐንስ 8፡51-

59 ኢየሱስ እየተናገረ ያለው በኢየሩሳሌም ካሉት አንዳንድ የሃይማኖት መሪዎች ጋር ነው። ኢየሱስ “እውነት እውነት እላችኋለሁ፣

ቃሌን የሚጠብቅ ሁሉ ለዘላለም ሞትን አያይም” ብሏቸዋል። 

52 በዚህ ጊዜ።  

አብርሃምም ነቢያትም ሞተዋል አንተ ግን ቃልህን የሚጠብቅ ለዘላለም ሞትን አይቀምስም ትላለህ። 

53 አንተ ከአባታችን ከአብርሃም ትበልጣለህን?  

ሞቷል ነቢያትም እንዲሁ።  

ማን ነኝ ብለህ ነው ምታስበው?”  



54 ኢየሱስም መልሶ፡— ራሴን ባከብር ክብሬ ከንቱ ነው።  

ያከበረኝ እናንተ አምላካችን የምትሉት አባቴ ነው።  

55 ባታውቁትም እኔ አውቀዋለሁ።  

አላልኩም ካልኩኝ እንደ እናንተ ውሸታም እሆናለሁ ነገር ግን አውቀዋለሁ ቃሉንም ታዝዣለሁ። 

56 አባታችሁ አብርሃም ቀኔን ስላየው ሐሤት አደረገ። አይቶ ደስ አለው” 

57 ገና ሃምሳ ዓመት ያልሆንህ አብርሃምን አይተሃል አሉት። 

58 ኢየሱስም። እውነት እላችኋለሁ፥ አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለሁ አለ። 

59 በዚህ ጊዜ ሊወግሩት ድንጋይ አነሡ፤ ኢየሱስ ግን ከመቅደሱ ግቢ ሸሸና ተሰወረ። 

ትንንሽ ልጆች በትምህርት ቤት ውስጥ ስላለፈው እና አሁን ስላለው ሁኔታ ይማራሉ. ቁጥር 58 ለጆሮአችን እንግዳ ሊመስል ይገባል።

ኢየሱስ “አብርሃም ሳይወለድ እኔ ነበርኩ” አላለም። ኢየሱስ፡- እኔ ነኝ፡ አለ። ይህ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ስም ነው። አምላክ

ለሙሴ በተገለጠ ጊዜ የተናገረውን ታስታውሱ ይሆናል። ዘጸአት 3፡13-14ን አንብቡ። 

13 ሙሴ ግን፡— ወደ እስራኤላውያን ሄጄ፡— የአባቶቻችሁ አምላክ ወደ እናንተ ልኮኛል ብነግራቸው፡ ይጠይቁኛል፡ አለ።  

‘ስሙ ማን ነው?’ ታዲያ ምን ልነግራቸዉ?”  

14 እግዚአብሔርም ሙሴን አለው፡— እኔ ነኝ።  

ለእስራኤል ሕዝብ እንዲህ በላቸው፡— እኔ ወደ እናንተ ልኮኛል፡ አላቸው። 

ኢየሱስ “እኔ ነኝ” ሲል የአምላክን የግል ስም ይጠቀም ነበር። ለዚህም ነው ህዝቡ ሊገድለው ድንጋይ ያነሳው። ኢየሱስ አምላክ ነኝ እያለ

ነበር። አንዳንድ ሰዎች ኢየሱስ ራሱን እንደ አምላክ አላሰበም ይላሉ። ነገር ግን በእነዚህ ምንባቦች እንደተመለከትነው፣ ኢየሱስ አምላክ

መሆኑን በግልፅ ያምናል። 

የአይሪሽ ባንድ U2 ን እንደምታውቁት አላውቅም? በጣም ከምወዳቸው ሙዚቀኞች ውስጥ አንዱ ናቸው። መሪ ዘፋኞቻቸው ቦኖ

ይባላሉ። ቦኖ የተናገረውን አድምጡ። 

”ለአንድ ክርስቲያን ወሳኝ ጥያቄ፡- ክርስቶስ ማን ነበር?” የሚለው ይመስለኛል። ታላቅ አሳቢ ወይም ታላቅ ፈላስፋ ነበር ስትል በቀላሉ

የምትለቁት አይመስለኝም። ምክንያቱም እኔ መሲህ ነኝ እያለ ዞረ። ለዚህም ነው የተሰቀለው። የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ በማለቱ

ተሰቀለ። ስለዚህ፣ ወይ የእግዚአብሔር ልጅ ነበር፣ ወይም ለውድ (እብድ) ነበር። ለሁለት ሺህ አመታት በሚሊዮኖች እና በሚሊዮኖች

የሚቆጠሩ ህይወቶች ግማሽ የምድር ክፍል በጥቂቱ ተነካ እና ተመስጧዊ መሆናቸውን ለመቀበል ይከብደኛል። 

ጓደኞቼ ኢየሱስ አምልኮን ተቀብሏል። ኢየሱስ ኃጢአትን ይቅር ብሏል። ኢየሱስ “እኔ ነኝ” የሚለውን መለኮታዊ ስም ለራሱ

ተጠቀመ። ኢየሱስ ሰዎች ወደ እሱ እንዲጸልዩ ጋበዟል።። ኢየሱስ ስለ ወደፊቱ ጊዜ ተንብዮ የሰዎችን ልብና አእምሮ አነበበ። ኢየሱስ

ማዕበሉን በማረጋጋት የታመሙትን ፈውሷል እንዲሁም ሙታንን አስነስቷል። ኢየሱስ እብድ ነበር ወይስ አምላክ? 



እነዚህ ሁሉ ነገሮች የተከሰቱት በትናንሽ ማህበረሰቦች ውስጥ ነው። ኢየሩሳሌም ትንሽ ከተማ ነበረች፣ እና ኢየሱስ በናዝሬት መንደሮች

ብዙ አገልግሎት አድርጓል። ሰዎች ኢየሱስን ያውቁ ነበር። የተፈወሱትን ለምጻሞችና ዓይነ ስውራን ያውቁ ነበር። የሆነውን ነገር

አይተዋል። ኢየሱስ አምላክ እንደሆነ ተናግሯል እናም እግዚአብሔር ብቻ ማድረግ የሚችለውን አድርጓል። የሚዋሽ ወይም

የሚያስመስል ቢሆን ጎረቤቶቹ እውነቱን ያውቁ ነበር። ኢየሱስ ግን አልዋሸም፤ እብድም አልነበረም። ለዚህም ነው ከ2,000 ዓመታት

በፊት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በእሱ ላይ እምነት የጣሉት። 

ዛሬም በኢየሱስ ላይ እምነት መጣል የምንችለው ለዚህ ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል እውነትን ይገልጥልናል፣ መንፈስ

ቅዱስም እንድንረዳ እና እንድናምን ልባችንን ይከፍታል። ኢየሱስ አዳኝ እና ጌታ ነው። እርሱ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ

የእግዚአብሔር በግ ነው። አምልኮና ጸሎት ይገባዋል። የመደምደሚያ ጸሎታችን በቆላስይስ 2 እና 3 ላይ የሚገኘውን የአምላክ እውነት

ያበረታታናል። 

የመዝጊያ ጸሎት 

ቆላስይስ 2፡8-9

8 ከክርስቶስ ሳይሆን ከሰው አስተሳሰብና ከዚች ዓለም መንፈሣዊ ኃይል በሆነው ከንቱ ፍልስፍናና ከፍ ባለ ከንቱ ነገር ማንም

አይማርካችሁ።

9 የእግዚአብሔር ሙላት ሁሉ በሰው አካል በክርስቶስ ይኖራልና። 

ቆላስይስ 3፡1-3

1 ከክርስቶስ ጋር ለአዲስ ሕይወት ከተነሣችሁ፥ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በሰማያዊ ስፍራ ያለውን ነገር

ተመልከቱ።

2 ስለ ምድር ሳይሆን ስለ ሰማይ ነገር አስቡ። 

3 ለሕይወት ሞታችኋልና፥ ሕይወታችሁም በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሮአልና። 

ቆላስይስ 3፡16-17

16 የክርስቶስ መልእክት በብልጥግናው ሁሉ በሕይወታችሁ ይሙላ።  

በሚሰጠው ጥበብ ሁሉ እርስ በርሳችሁ አስተምሩ እና ተመካከሩ።  

መዝሙራትን ዝማሬዎችን መንፈሳዊ ዝማሬዎችንም በምስጋና ልብ ለእግዚአብሔር ዘምሩ። 



17 በእርሱም እግዚአብሔርን አብን እያመሰገናችሁ፥ የምታደርጉትን ወይም የምትናገሩትን ሁሉ የጌታን የኢየሱስን ወኪል አድርጉት።  

አሜን

One Voice Fellowship


