
እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ መረጠን
ኤፌሶን 1፡3-12

ስብከት ለጁላይ 3 2022

ፓስተር ክሪስ ሲክስ

በዚህ አመት የአዲስ ከተማ ካቴኪዝምን እያጠናን ነው, ምክንያቱም እንደ ክርስቲያኖች የምናምንበት ትልቅ ማጠቃለያ ነው. አሁን ጥያቄ 27ን

አነባለሁ እና መልሱን አብረን እናንብብ። 

ጥያቄ 27፡ ሰዎች ሁሉ በአዳም በኩል እንደጠፉ በኢየሱስ በኩል
ድነዋልን?

አይደለም፣ በእግዚአብሔር የተመረጡና በእምነት ከክርስቶስ ጋር የተዋሐዱ ብቻ ናቸው።

ነገር ግን እግዚአብሔር በምሕረቱ የኃጢአትን ውጤት በመከልከል እና የባህል ሥራዎችን ለሰው ልጅ
ደህንነት በማብቃት ላልተመረጡት እንኳን የጋራ ጸጋን ያሳያል።

መግቢያ 

ጥያቄ 27 የማይመች እውነት ይናገራል። ሁሉም ሰው አልዳነም። ሁሉም ሰው ወደ ሰማይ አይሄድም. ሲኦል እውነት ነው፣ ኃጢአታችንም

በኢየሱስ ካልዳነን ለዘላለም ከእግዚአብሔር ተለይተናል ማለት ነው። ክርስቲያን ከሆናቹ እግዚአብሔር በፍቅር ስለመረጣቹ ነው። የዛሬው

ትምህርት ዋና ነጥብ እና አሁን የምናነበው ምንባብ ያ ነው። 



ኤፌሶን 1፡3-12 

3 በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ። 

4 ዓለም ሳይፈጠር፥ በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለን እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን። 

5 እንደ ፈቃዱ አሳብ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ለራሱ ልጆች ልንሆን አስቀድሞ ወስኖናል፤ 

6 በተወደደም የባረከን ጸጋው ይመስገን። 

7 በእርሱም፥ እንደ ጸጋው ባለ ጠግነት መጠን፥ በደሙ የተደረገ ቤዛነታችንን አገኘን እርሱም የበደላችን ስርየት። 

8 በጥበብና በማስተዋልም ሁሉ የሰጠንን። 

9 በክርስቶስም እንዳሰበው እንደ አሳቡ የፈቃዱን ምሥጢር ያሳውቀናል። 

10 በሰማይና በምድር ያለውን ሁሉ በእርሱ አንድ ለማድረግ የዘመን ፍጻሜ አሳብ ነው። 

11 ሁሉን እንደ ፈቃዱ ምክር የሚሠራ እንደ እርሱ አሳብ አስቀድመን የተወሰንን በክርስቶስ ርስትን ተቀበልን። 

12 ስለዚህም በክርስቶስ ተስፋ ያደረግን እኛ ለክብሩ ምስጋና እንሆን ዘንድ። 

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 ምሕረትን እና ፍቅርን ስለተሞላህ

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

የዛሬው የካቴኪዝም ጥያቄ ሁሉም ሰው በኢየሱስ መዳን እንደቻለ ይጠይቃል። እኔ እንደማስበው አእምሮ ለጥያቄው መልስ ይሰጣል። ዙሪያውን

ስንመለከት ብዙ ሰዎች የኢየሱስ ተከታዮች እንዳልሆኑ እናያለን። ለምን? ዮሐንስ 3፡16 እንዲህ ይላል። 

16 በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ

ወዶአልና።

ኢየሱስ ያልተበደረውን ዕዳ ከፍሏል ምክንያቱም እኛ መክፈል የማንችለው ዕዳ አለብን። ኢየሱስ ለእናንተ እንዳደረገው ለሚያምን ሁሉ የዘላለም

ሕይወት ይገኛል። ይሁን እንጂ በዓለም ላይ በቢሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ከአምላክ ቤተሰብ ውጪ የሆኑት ለምንድን ነው? ምናልባት እኛ ከእነሱ

የበለጠ ብልህ ነን? አይ. ምናልባት እኛ ከነሱ የተሻልን ሰዎች ነን። አይ፣ ያ በእርግጠኝነት እውነት አይደለም። ለምንድን ነው አንዳንድ ሰዎች

በኢየሱስ በማመን ከእግዚአብሔር ጋር ዘላለማዊ ግንኙነት ያላቸው እና አንዳንድ ሰዎች የሌላቸው? ሐዋርያው ጳውሎስ በኤፌሶን 1 ላይ

እግዚአብሔር በፍቅር እንደ መረጠን ነግሮናል። 

ነጥብ 1. እግዚአብሔር ልጆቹን በፍቅር መረጠ። 



እግዚአብሔር ለምን አንዳንድ ሰዎችን እንጂ ሌሎችን አልመረጠም? አናውቅም. ማወቅ አንችልም። የእግዚአብሔር ቃል ግን በዚህ ክፍል እና

በሌሎችም እንደሚያደርግ በግልፅ ያስተምራል። 

በዮሐንስ 6፡63-65 ኢየሱስ የተናገረውን አድምጡ። 

63 መንፈስ ብቻውን የዘላለም ሕይወት ይሰጣል።  

የሰው ጥረት ምንም ውጤት አያመጣም።  

እኔም የነገርኋችሁ ቃል መንፈስና ሕይወት ነው። 

64 ከእናንተ ግን አላመኑኝም።  

(ኢየሱስ የማያምኑት ከመጀመሪያ ያውቅ ነበርና አሳልፎ የሚሰጠውንም ያውቅ ነበር)። 

65 ስለዚህ። አብ ካልሰጠኝ ወደ እኔ ሊመጡ አይችሉም ያልሁት ለዚህ ነው። 

በቁጥር 65 ላይ ”አይችልም” የሚለውን ቃል ታያለህ? በዋናው ጽሑፍ፣ ይህ የግሪክ ቃል እዚህ ላይ “አልቻለም” ማለት ነው። እሱ አንድን ነገር

የማድረግ ችሎታ ወይም ኃይል የሚገልጽ ግስ ነው። ማንም ሰው፣ ወንድ ወይም ሴት ወይም ልጅ፣ እግዚአብሔር አብ አንድ ነገር ካላደረገ በቀር

ወደ ኢየሱስ የመምጣት ችሎታ የለውም። 

ይህ ለመረዳት አስፈላጊ ነው ወይም ሌላ ምንም ትርጉም አይሰጥም የምለው። ክርስቲያን ስትሆን ኢየሱስን ለመከተል እንደወሰንክ አውቃለሁ።

ብዙዎቻችን በኢየሱስ ስንታመን እናስታውሳለን። 28 አመቴ ነበር። ሰዓቱን፣ ቦታውን እና ሁኔታውን በደንብ አስታውሳለሁ። ተንበርክኬ ኢየሱስ

ሆይ እባክህ ህይወቴን ተቀበልና ጌታዬ ሁን ብዬ ተናግሬ እንደነበር አስታውሳለሁ።

ኢየሱስን ለመከተል የወሰንኩት ለምንድነው? “እሺ፣ ክሪስ፣ ኃጢአተኛ እንደሆንክ እና አዳኝ እንደፈለግክ አይተሃል” ልትል ትችላለህ። እሺ፣ ግን

ከዚህ በፊት አምላክ የለሽ ነበርኩ። ምን ተለወጠ፣ ስለዚህም ሊያድነኝ የሚችለው ኢየሱስ ብቻ መሆኑን ለመረዳት ችያለሁ? እግዚአብሔር ልቤን

ለወጠው። እግዚአብሔር የኃጢአቴን ጥልቀት እና ተፈጥሮ ለማየት አይን ሰጠኝ። ኢየሱስ የኃጢአተኞች ብቸኛ ተስፋ መሆኑን በጓደኞቻቸው ቃል

እና በመጽሐፍ ቅዱስ አሳየኝ። ነጥቡ ይህ ነው፣ እግዚአብሔር አስቀድሞ አደረገ። እግዚአብሔር እውነቱን ሊያሳየኝ በልቤ እና በአእምሮዬ

ተንቀሳቅሷል። እና ከዚያ በእምነት ምላሽ ሰጠሁ እና ውሳኔ አደረግሁ። 

በአምልኮ አገልግሎታችን ቀደም ሲል መዝሙር 80ን ተጠቅመንበታል። ሰዎች እንዴት እንደሚድኑ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረውን አድምጡና

ስሙ። መዝሙረ ዳዊት 80፡17-19 

17 “የምትወደውን ሰው፣ የመረጥከውን ልጅ አጽናው። 

18 እንግዲህ ዳግመኛ አንጥልህም።  

እንደገና ስምህን እንጠራ ዘንድ ህያው አድርገን። 

19 አቤቱ የሰማይ ሰራዊት አምላክ ሆይ ወደ አንተ መልሰን።  

ፊትህን በላያችን አብራ።  

ያን ጊዜ ብቻ ነው የምንድነው።  



ወዳጆቼ ከመዳናችን በፊት እግዚአብሔር ልባችንን ወደ ራሱ ይመልሳል። በዮሐንስ 6፡65 ከኢየሱስ የሰማነው ይህንኑ ነው። ኢየሱስ 65 ”አብ

ካልሰጠኝ በቀር ሰዎች ወደ እኔ ሊመጡ አይችሉም” ብሏል። 

”በቀር” የሚለው ቃል ሁለተኛው ነገር ከመፈጠሩ በፊት አንድ ነገር መከሰት አለበት ማለት ነው። ምድጃውን ካላበሩት, ዳቦው አይጋገርም.

በመኪናው ውስጥ ጋዝ ካላስገቡ, መኪናው መሄድ አይችልም. ኢየሱስም በዮሐንስ 3፡3 ላይ “ካልሆነ” የሚለውን ቃል ተጠቅሟል። ኢየሱስ

ለኒቆዲሞስ 3 ”እውነት እውነት እልሃለሁ፥ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ አይችልም” ብሎታል። 

ዳግመኛ መወለድ አብ መንፈስ ቅዱስን ልኮ እንድናይ መንፈሳዊ ዓይኖችን ሰጠን። መንፈስ ቅዱስ የእምነትን ስጦታ በልባችን ካላኖረ ወደ ኢየሱስ

መጥተን የእግዚአብሔርን መንግስት ማየት አንችልም። 

እስካሁን የተናገርኩትን ከተረዱትና ከተቀበሉት የቅድስና ትምህርት አንድ ትልቅ እርምጃ አይደለም። መድረሻ የምትሄድበት ቦታ ነው። ወደ ኒው

ዮርክ ከተማ ለመንዳት ከፈለጉ መድረሻውን በስልክዎ ላይ ባለው የካርታ መተግበሪያ ውስጥ ያስገቡት። በትክክለኛው መድረሻ ላይ ለመድረስ

ጉዞዎን ያቅዱ. አስቀድሞ መወሰን የሚለው ቃል የምድር ጉዞህ ከመጀመሩ በፊት እግዚአብሔር የነፍስህን መድረሻ አቀደ ማለት ነው። 

እግዚአብሔር በእኔ እና በናንት ህይወት ለመስራት ወሰነ ከረጅም ጊዜ በፊት። ቁጥር 4 ”ዓለም ሳይፈጠር በእርሱ መረጠን” ይላል። አዳምና ሔዋን

ከመፈጠራቸው በፊት፣ እግዚአብሔር በቤተሰቡ እንድንሆን መረጠን። ቀኑ ምን እንደነበረ ልነግራቹ አልችልም። ስለ እሱ ሁሉንም ነገር

ማብራራት አልችልም። ነገር ግን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በግልፅ ተምሯል። እናም በዚህች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዴት አብረን

እንደምንኖር ይነካል። ለዚህ ነው ብናጠናው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። 

ክርስቲያን ለመሆን ወይም የዚህ ቤተ ክርስቲያን አባል ለመሆን አስቀድሞ መወሰን አያስፈልግም። ግራ የሚያጋባና ለማመን የምንታገለው ነገር

ነው። በኤፌሶን 1፡9-10 እነዚህ ነገሮች ምስጢር መሆናቸውን አይተናል። 

9 በክርስቶስም እንደ ገለጸው እንደ አሳቡ የፈቃዱን ምሥጢር ያሳውቀናል። 

10 ለጊዜ ፍጻሜ ዕቅድ ነው። 

ጥሩ ክርስቲያኖች ስለ ቅድመ ውሳኔ ወይም ስለ ምርጫ አስተምህሮ የተለያየ አመለካከት አላቸው። ምንም አይደል. ነገር ግን የእግዚአብሔርን ንቁ

ፍቅር ስንረዳ ብዙ ተስፋ እና ምስጋና እና ደስታ ይሰጠናል። 

እግዚአብሔር የሚመርጠው በአንዳንድ ሰዎች ልብ ውስጥ እንዲሠራ እንጂ በሌሎች ላይ እንዲሠራ እንደማይመቸን አውቃለሁ። በኢየሱስ

ለማያምኑ ጓደኞቻችን እና ቤተሰቦቻችን አጥብቀን እንጸልያለን። ለምን እንጸልያለን? ምክንያቱም ከማመናችው በፊት እግዚአብሔር አንድ ነገር

ማድረግ እንዳለበት እናውቃለን። እግዚአብሔር መጀመሪያ በልባቸው እና በአእምሮአቸው አንድ ነገር ማድረግ አለበት። 

ከዛሬው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የተወሰኑትን ጥቅሶች እንደገና ማየት እፈልጋለሁ። ለግሶቹ ትኩረት እንድትሰጡኝ እፈልጋለሁ. 

ኤፌሶን 1፡3-8 



ቁጥር 3 ”እግዚአብሔር በክርስቶስ ባረከን” 

ቁጥር 4 ”ዓለም ሳይፈጠር በክርስቶስ መረጠን” 

ቁጥር 5 ”ለራሱ ልጅ ልንሆን አስቀድሞ ወስኖናል” 

ቁጥር 6 ”በፍቅሩ ባረከን።” 

ቁጥር 7 እና 8 ”የጸጋውን ባለጠግነት በእኛ ላይ አኖረ” 

በእነዚህ ዓረፍተ ነገሮች ውስጥ የሚሠራው ማነው? እግዚአብሔር በሕይወታችን ውስጥ የሚሰራ ንቁ ሰው ነው። በዛሬው ጊዜ የምናነበውን ደብዳቤ

የጻፈውን ሐዋርያው ጳውሎስን አስብ። ቀደም ሲል ሳኦል ይባል ነበር። ሳውል የክርስቲያኖች ጠላት ነበርና እስር ቤት አስገባቸው። መገደላቸውንም

አፅድቋል። ሳውል የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂ ነበር። ነገር ግን ሳውል ኢየሱስን እንደ አዳኝ እንዲያይ ዓይኖቹን ካልሰጠው በቀር ሳውል ወንጌልን ሳያይ

ይቀራል። ከዚያም ኢየሱስ ለሳኦል ተገለጠለት እና ብሩህ ብርሃን ከፈረሱ ላይ አንኳኳው። መንፈስ ቅዱስ የሳውልን ዓይኖች ከፈተ። እግዚአብሔር

ስሙን ጳውሎስ ብሎ ጠራው እና የአብዛኛው የአዲስ ኪዳን ደራሲ ሆነ። በመጀመሪያ ግን እግዚአብሔር አንድ ነገር ማድረግ ነበረበት።

እግዚአብሔር መጀመሪያ ልቡን ካልቀየረ ጳውሎስ የራሱን ሐሳብ ሊለውጥ አይችልም።

እግዚአብሔር ጳውሎስን የመረጠው በኢየሩሳሌም ካሉት ፈሪሳውያን ይልቅ ነው። እግዚአብሔር የመረጠው ያዕቆብን እንጂ ወንድሙን ዔሳውን

አይደለም። እግዚአብሔር ዳዊትን ንጉሥ እንዲሆን መርጦ ታላቅ ወንድሞቹን ችላ አለ። እርግጠኛ ነኝ የዳዊት ወንድሞች ከመካከላቸው ታናሹና

ታናሹ መንገሡን አልወደዱትም።

እግዚአብሔር ለምን እነዚያን ሰዎች መረጠ እንጂ ሌሎቹን አልመረጠም? አላውቅም. እግዚአብሔር ለምን አዳነኝ እና የምወዳቸው የቤተሰቤ አባላት

አይደሉም? አላውቅም. ግን ይህ እውነት ለቤተሰቤ አባላት ወንጌሉን ሳካፍል ይጠቅመኛል። ያለ እግዚአብሔር እርዳታ ማመን ከቻሉ በእኔና በእነሱ

ላይ ብዙ ጫና አለ። ይህን ታያለህ? 

አጎቴ በሰው ጥረት ክርስቲያን መሆን ከቻለ ወንጌልን በትክክል ለማስረዳት እሞክራለሁ። እና አጎቴ ካላመነ የተሳካሁ ይመስለኛል። ነገር ግን ልቡን

ሊለውጥ የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ ካወቅሁ እጸልያለሁ። አዎ ወንጌልን ከአጎቴ ጋር እካፈላለሁ። እኔ ግን ወንጌልን በጌታ በተስፋ እና

በመተማመን እካፈላለሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ጸሎቴንና ስለ ኢየሱስ የምናገረውን ቃል በመጠቀም የአጎቴን ልብ ሊለውጥ ይችላል።

ውጤቱ በእኔ ላይ ሳይሆን በእግዚአብሔር ላይ የተመሰረተ ነው. ያ ደግሞ ታላቅ ሰላምና ተስፋ ይሰጠኛል። 

ነጥብ 2. የተመረጡ ልጆች ሌሎች ሰዎችን ይወዳሉ.

እግዚአብሔር ልጆቹ እንድንሆን እንደ መረጠን ማመን ከሌሎች ሰዎች ጋር ያለንን ግንኙነት ይረዳል። በተለይ ከኛ የተለዩ ሰዎች። መዳን ከተገባህ፣

ትንሽም ቢሆን፣ እንግዲያውስ ከሌሎች ሰዎች እንደምትበልጥ ታስብ ይሆናል። እግዚአብሔር እናንተን ከሌሎች ሰዎች ጋር አወዳድሮ እናንተ

የእርሱ ልጅ ለመሆን የበለጠ ብቁ እንድትሆኑ ወስኗል፧ አይደለም። 

1ኛ ቆሮንቶስ 1፡26–31ን አድምጡ። 



26 የተወደዳችሁ ወንድሞችና እህቶች፣ ከእናንተ ጥቂቶች በዓለም ፊት ጥበበኞች ወይም ኃያላን ወይም ባለ ጠጎች እንደ ነበራችሁ አስታውሱ። 

27 ነገር ግን እግዚአብሔር ጥበበኞች ነን ብለው የሚያስቡትን እንዲያሳፍር ዓለም ሞኝነት የሚላቸውን ነገሮች መረጠ።  

ኃያላንንም ለማሳፈር አቅም የሌላቸውን ነገሮች መረጠ።  

28 እግዚአብሔር በዓለም የተናቀውን ከቶ ምንም የማይቈጠሩትን መረጠ፥ ዓለምም አስፈላጊ የሆነውን ነገር እንዲያጠፋው ተጠቅሞበታል። 

29 ስለዚህም ማንም በእግዚአብሔር ፊት ሊመካ አይችልም። 

30 እግዚአብሔር ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ አድርጎአችኋል።  

ለጥቅማችን እግዚአብሔር እርሱን ጥበብ አድርጎ ሠራው።  

ክርስቶስ በእግዚአብሔር ፊት አቀናን; ንጹሕና ቅዱሳን አደረገን ከኃጢአትም ነፃ አወጣን። 

31 ስለዚህ መጽሐፍ። ልትመካ ብትወድ በጌታ ብቻ ተመካ ይላል። 

እግዚአብሔር ባህሪያቹን ገምግሞ መዳን እንደሚገባቹ ወሰነ፧ አይደለም። መጥፎ ባህሪ ያላቸውን ሌሎች አይቶ ብቁ እንዳልሆኑ ወሰነ? አይ.

እግዚአብሔር እንደ እኛ ሰነፎች ኃጢአተኞችን መረጠ። 

ክርስቲያን ያልሆኑ ሰዎች የማሰብ ችሎታ ያላቸው ወይም ከእናንተ ያነሱ ኃጢአተኞች ናቸው ብላቹ ታስባላቹ፧ እንደዛ እንደማታስቡ አውቃለሁ።

እግዚአብሔርን የመረጣቹ ከመሰላቹ ግን ያንን ምርጫ ካላደረጉት ከሌሎች ሰዎች የበላይ ለመሆን ትፈተናላቹ። ነገር ግን፣ እግዚአብሔር ሲመርጣቹ

የማትገባ፣ ሞኝ እና ደካማ እንደሆናቹ ካወቃቹ ከማንም አትበልጡም። ይህ እንደ አንድ ድምጽ ህብረት ባለ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለመረዳት በጣም

ጠቃሚ ነው። እርስ በርሳችን ስንጋጭ አምላክ ወንድሞችና እህቶች እንዳደረገን ማስታወስ እንችላለን። 

ስንቶቻችሁ የቤተሰብ አባሎቻችሁን መረጡ? Amazon.com ላይ ገብተህ ”ጥሩ ወንድም” ወይም ”ታላቅ እህት” ፈልገሃል? አይ. ወላጆቻችንን

ወይም ወንድሞቻችንን እና እህቶቻችንን መምረጥ አንችልም። ግን ምርጫ አለን። የተሰጡን ወንድሞቻችንን እና እህቶቻችንን መውደድን

መምረጥ እንችላለን። ይህ የቤተ ክርስቲያን ቤተሰብ ከየትኛውም የዓለም ክፍል የመጡ ሰዎችን ያጠቃልላል። የተለያዩ ልማዶች፣ ምርጫዎች፣ እና

የኃጢአተኛ ልማዶች አሉን። እርስ በርሳችን እንከፋፈላለን እና እንበሳጫለን። ግጭት ያጋጥመናል። 

1ኛ ዮሐንስ 3፡16 እንዲህ ይላል። 

16 ኢየሱስ ስለ እኛ ነፍሱን አሳልፎ ስለሰጠ እውነተኛ ፍቅር ምን እንደሆነ እናውቃለን።  

ስለዚህ እኛም ስለ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ሕይወታችንን አሳልፈን መስጠት አለብን። 

እግዚአብሔር ፍቅሩን የሚገባቸው ሰዎችን አይመርጥም ። ቢያደርግ ኖሮ ጨርሶ የእግዚአብሔር ልጆች አይኖሩም ነበር! ነገር ግን የእግዚአብሔር

ፍቅር እጅግ ታላቅ ከመሆኑ የተነሳ የማይወደዱ ኃጢአተኞችን ይመርጣል እና በኢየሱስ እንዲያምኑ ኃጢአታቸውን እና ልባቸውን እንዲያዩ አይን

ሰጣቸው። 

ይህንን ትምህርት በኤፌሶን 1 ላይ አይተናል። በዮሐንስ ወንጌል ከኢየሱስ ሰምተናል። መዝሙር 80 ላይ አይተናል። እንግዲህ በሕዝቅኤል 36፡

24-27 ከብሉይ ኪዳን ነቢይ የተናገረውን እነዚህን የእግዚአብሔር ተስፋዎች አድምጡ። 



እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፡- 24 “ከአሕዛብ ሁሉ እሰበስባችኋለሁ ወደ ምድራችሁም እመልሳችኋለሁ። 

25 ንጹሕ ውኃንም እረጭባችኋለሁ እናንተም ንጹሕ ትሆናላችሁ።  

ርኩስህ ይወገዳል፥ ከእንግዲህም ወዲህ ለጣዖት አትሰግድም።  

26 አዲስም ልብ እሰጣችኋለሁ አዲስም መንፈስ በውስጣችሁ አኖራለሁ።  

ድንጋያማና ግትር ልብህን አውጥቼ ሩህሩህና የሚሰማ ልብ እሰጥሃለሁ። 

27 ትእዛዜንም እንድትከተሉ ፍርዴንም እንድትጠብቁ መንፈሴን በውስጣችሁ አኖራለሁ። 

በሕዝቅኤል ላይ ቀደም ሲል ያየነውን ተመሳሳይ ንድፍ እናያለን። በእነዚህ ጥቅሶች ውስጥ ንቁ ሰው ማን ነው? እግዚአብሔር ንቁ ነው። ተገብሮ

ነን። ሕዝቡን እሰበስባለሁ ያለው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ከቆሻሻና ከኃጢአት ያጥበናል። እግዚአብሔር አዲስ ልብና አዲስ መንፈስ

ይሰጠናል። ሕዝቅኤል 26፡27 በጣም አስፈላጊ ነው። የእግዚአብሔርን ሕግጋት መከተል እና ሕጎቹን መታዘዝ እንዳለብን እናውቃለን። ቁጥር 27

ግን ትእዛዜን እንድትከተሉ መንፈሴን በውስጣችሁ አኖራለሁ። 

በኤፌሶን 1፡4 ላይም ተመሳሳይ ነገር አይተናል። 

4 ዓለም ሳይፈጠር በፊት በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለን እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን። 

ወዳጆቼ ታዛዥነታችን የእግዚአብሔር ሥራ ውጤት ነው። እግዚአብሔር መጀመሪያ አዲስ ልብ እና አዲስ መንፈስ ይሰጠናል። እሱ ካደረገ በኋላ,

በተለየ መንገድ መኖር እንጀምራለን. የተለዩ ሰዎችን አንፈራም። ሁሉንም ሰው እንወዳለን, በተለይም በእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ, በጣም የተለዩ

ሰዎችን እንኳን. 

ይህ የመምረጥ ወይም የመወሰን አስተምህሮ ግራ የሚያጋባ ሊሆን ይችላል ብዬ በመጀመሪያ ተናግሬ ነበር። ብዙ ክርስቲያኖች ስለዚህ ጉዳይ

የተለያየ አመለካከት አላቸው። ምንም አይደል. እነዚህን ጥያቄዎች ግን ልጠይቃቹ። እግዚአብሔር በጸጋ ብቻ እንዳዳናቹ ታምናላቹ? ለመዳን

ምንም ነገር እንዳላደረጋኡ ታምናላቹ? ኢየሱስ እናንተን ከኃጢአትና ከበደለኛነት ለማንጻት እንደሞተ ታምናላቹ? ኢየሱስ ፍጹም ሕይወት

እንደኖረ ታምናላቹ እናም ለዚያ ፍጹም ሕይወት ምስጋና ታገኛላቹ? ጥሩ። የምንጠይቀው ይህንን ብቻ ነው። በክርስቶስ ብቻ፣ በእምነት ብቻ፣

በጸጋ ብቻ ድነናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ለኛ መታመን፣ መታዘዝ እና አምልኮ ይገባዋል። እኛም እርስ በርሳችን በትሕትናና በልግስና ልንዋደድ

ይገባናል ምክንያቱም በኢየሱስ የተወደድን በዚህ መንገድ ነበር። አሁን አብረን ወደእርሱ እንጸልይ። 

ኢየሱስ ሆይ እኛን ለማዳን ሰማይን የተወህ አዳኝ ነህ። ማድረግ አልነበረብህም። አንተ ግን መልካም እረኛ ነህ። እኔን እና ወንድሞቼን እና እህቶቼን

እኔን ለማዳን 99ኙን ትተሃል። እኛን መውደድን እና ለእኛ መሞትን ለምን እንደመረጥከን አይገባንም። እኛ ግን ያንተን ፍቅር እና መዳን

በአመስጋኝነት ልብ እንቀበላለን። እንጸልያለን በደስታ እንዘምራለን። እኛም ለሌሎች ምሥራቹን ለመስበክ ወደ ዓለም እንሄዳለን። ምክንያቱም

መንፈስ ቅዱስ በአለም ውስጥ በሚሊዮኖች በሚቆጠሩ ሰዎች ልብ እና አእምሮ ውስጥ እየሰራ እንደሆነ እርግጠኞች አለን። ምሥራቹን በእምነት

እንዲቀበሉ ልባቸውን እያዘጋጀ ነው። እባካችሁ ጎረቤቶቻችንን እና ጓደኞቻችንን እና ቤተሰቦቻችንን, ለበጎነታቸው እና ለክብርዎ አድን. ይህንን

በኃይለኛው በኢየሱስ ስም እንጠይቃለን። ኣሜን።

One Voice Fellowship


