
ብርሃን ወይስ ጨለማ?
ዮሐንስ 3፡16-19

ስብከት ለጁላይ 10፣ 2022

ፓስተር ክሪስ ሲክስ

በዚህ አመት የአዲስ ከተማ ካቴኪዝምን እያጠናን ነው, ምክንያቱም እንደ ክርስቲያኖች የምናምንበት ትልቅ ማጠቃለያ ነው. ይህ የዘንድሮ 28ኛ

ሳምንት ስለሆነ 28ኛውን ጥያቄ እና መልሱን አንብቤዋለሁ። 

ጥያቄ 28፡ ከክርስቶስ ጋር በእምነት ያልተባበሩት ከሞት በኋላ ምን
ይሆናሉ?

በፍርድ ቀን በእነርሱ ላይ የተነገረውን የሚያስፈራ ግን ትክክለኛ የፍርድ ቅጣት ይቀበላሉ።

ለዘለአለም በፍትሃዊነት እና በከባድ ቅጣት እንዲቀጡ ከእግዚአብሔር ፊት ወደ ሲኦል ይጣላሉ።

ጥያቄ 28 ስለሚያስቸግረን 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። ባለፈው ሳምንት

የተካሄደው ስብከት ዋናው ነገር ይህ ነበር። ዛሬ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ካሉት በጣም ታዋቂ ጥቅሶች አንዱን እንመለከታለን። በዮሐንስ

ምዕራፍ 3 ኢየሱስ ከኒቆዲሞስ ጋር እየተገናኘ ነው። ኒቆዲሞስ ብዙ ጥያቄዎች ያሉት የሃይማኖት መምህር ነው። ኢየሱስ ለዚህ ሰው በዓለም ላይ

በጣም አስፈላጊ የሆኑትን ነገሮች እየገለጸለት ነው። 

ጨለማ ወይም ብርሃን። 

ጥሩ ወይም ክፉ. 

ገነት ወይ ሲኦል. 

ሕይወት ወይም ሞት። 

አሁን የኢየሱስን ቃል ስሙ። 



ዮሐንስ 3፡16-19 

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

ወዶአልና።

17 ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ፥ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አልላከውምና። 

18 በእርሱ የሚያምን አይፈረድበትም፤ የማያምን ግን አሁን ተፈርዶበታል።  

በአንድ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ ነው።  

19 ፍርዱም ይህ ነው፤ ብርሃን ወደ ዓለም መጥቶአል።  

ሰዎችም ሥራቸው ክፉ ነበርና ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ። 

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 

ክርስቲያኖች ብዙውን ጊዜ ዮሐንስ 3: 16 እና 17ን ያስታውሳሉ። እነዚህን ጥቅሶች ደጋግመን እንጠቅሳቸዋለን፣ ምክንያቱም በጣም አስፈላጊ

የሆኑትን የክርስትና እውነቶች ይይዛሉ። በኢየሱስ በኩል፣ እግዚአብሔር ለአይሁድ ሕዝብ ብቻ ሳይሆን ለመላው ዓለም የዘላለም ሕይወትን

ሰጥቷል። ኢየሱስ ወደ ምድር የመጣው ዓለም በእርሱ እንዲድን ነው። ለመዳን ከምን ያስፈልገናል? ዛሬ የምናስበው ወሳኝ ጥያቄ ነው። መዳን

እንደሚያስፈልግህ ካላሰብክ፣ ኢየሱስ አዳኝ የተባለው ለምን እንደሆነ አትረዳም። እግዚአብሔር አብ ልጁን የሰጠው ለምን እንደሆነ አታዩም።

ለዚህ ነው በቁጥር 18 እና 19 ልጀምር። 

እባኮትን ከእኔ ጋር በዮሐንስ 3፡18 እንመልከት። 

18 በእርሱ የሚያምን አይፈረድበትም፤ የማያምን ግን አሁን ተፈርዶበታል።  

በአንድ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ ነው።  

በዚህ ዓረፍተ ነገር ውስጥ ያሉትን ግሦች ስትመለከት ያለፉ፣ የአሁን ወይም ወደፊት ግሦች ናቸው? በአሁኑ ጊዜ እየተደረጉ ያሉ ድርጊቶች

ናቸው። ኢየሱስ ሊፈታ የመጣውን ችግር እየገለጸ ነው። ያለ ኢየሱስ ሁሉም ከእግዚአብሔር ተለይቷል። የተወለድነው በተሰበረ ዓለም ውስጥ

ነው፣ እንደ መጀመሪያ ወላጆቻችን አዳምና ሔዋን ያሉ ልቦች አሉ። እንደነሱ እኛም በራሳችን መንገድ ነገሮችን ማድረግን እንመርጣለን። 

ፍጹም ንጹህ የሆኑትን ሁሉ በአጽናፈ ዓለም ውስጥ ካሉት ሰዎች ሁሉ የሚለየው ግድግዳ በዓይነ ሕሊናህ ይታይህ። ከቅጥሩ በአንደኛው ወገን

ኃጢአት የሠሩ ሰዎች ሁሉ አንድም ኃጢአት አሉ። ኃጢአትን ያላደረጉት ከቅጥሩ ማዶ፣ ቅዱስና ፍጹም ከሆነው ከእግዚአብሔር ጋር ናቸው። 



ኢየሱስ በማቴዎስ 5፡48፡- 

48 እንግዲህ የሰማዩ አባታችሁ ፍጹም እንደ ሆነ እናንተ ፍጹማን ሁኑ። 

እግዚአብሔር ቅዱስ ነው በኃጢአት የረከሰውን ማንም ሰው በፊቱ እንዲኖር አይፈቅድም። ስንቶቻችን ነን በእግዚአብሔር ግድግዳ ላይ ልንሆን

የሚገባን? ማናችንም ብንሆን አይደል? አንዳንድ ሰዎች በጣም የሚታዩትን ትልልቅና አስፈሪ ኃጢአቶችን ሠርተዋል። ብዙዎቹ ኃጢአቶቻችን

ዝም እና ግላዊ ናቸው። የሚታዩትም የማይታዩም ይሁኑ ሁላችንም ከእግዚአብሔር ፊት እንድንርቅ የሚበቃን ኃጢአት አለን። እግዚአብሔር

አዳምና ሔዋንን ባለመታዘዛቸው እንዲቀጣቸው ከገነት ላካቸው። 

ኢየሱስ ስለ እግዚአብሔር ኃጢአተኞች ስለሚቀጣው ቅጣት ብዙ አስተምሯል። እኛ ንፁህ ነን ብለን ካሰብን ያንን ማስተማር መቀበል ከባድ ሆኖ

እናገኘዋለን። አዲስ ክርስቲያን ሳለሁ 10ቱን ትእዛዛት እያጠናሁ ነበር። እነዚያን ትእዛዛት ማንበብ ስጀምር የማለፊያ ውጤት ይገባኛል ብዬ አስቤ

ነበር። ከዚያም ስለ ልቤ ክፉ አነሳሶች የበለጠ ተማርኩ። በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ሁሉንም ትእዛዛት በመተላለፍ ጥፋተኛ መሆኔን ተገነዘብኩ።

የእግዚአብሔርን ህግ አፍርሼ የእግዚአብሔርን ልብ ሰብሬአለሁ። በባህሪዬ እና ራሴን ለማጽደቅ ባደረኩት ሙከራ ተፈርጃለሁ። 

የሰው ልጅ አልፎ አልፎ ክፉ ለማድረግ አስቦ አያውቅም። እኔ እንደማስበው የእግዚአብሄርን ህግ ለመጣስ በጥንቃቄ ምርጫ የምናደርግበት ጊዜ

የለም። ይልቁንም እራሳችንን እንዋሻለን። ጥሩ እየሠራን እንደሆነ እንድናስብ ባህሪያችንን ምክንያታዊ እናደርጋለን። ምናልባት በትምህርት ቤት

ውስጥ ፈተና ላይ ያታልሉ, ምክንያቱም መምህሩ ለመዘጋጀት በቂ ጊዜ አልሰጠዎትም ብለው ስለሚያስቡ. ወይም ከአሰሪዎ የሚሰርቁት በቂ ክፍያ

ስለሌለዎት ነው። ወይም አስቸጋሪ ሁኔታን ለማስወገድ ስለፈለጉ ይዋሻሉ. እነዚያን ነገሮች አድርጌአለሁ። አብዛኞቻችሁም እንዳደረጋቹ

አምናለሁ። 

በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካሉት አስፈሪ ጥቅሶች አንዱ በመሳፍንት መጽሐፍ መጨረሻ ላይ ይገኛል። በዚያን ጊዜ በእስራኤል ውስጥ ብዙ ኃጢአትና

ክፋት ነበረ።

መሳፍንት 21፡25 እንዲህ ይላል። 

25 በዚያም ዘመን በእስራኤል ዘንድ ንጉሥ አልነበረም፤ ሁሉም በፊቱ ትክክል የሆነውን ያደርግ ነበር። 

ሁሉም ሰው በራሱ ዓይን ትክክል የሆነውን ሲያደርግ ብዙ ችግሮች ያጋጥሙናል። ቭላድሚር ፑቲን ዩክሬንን ማጥቃት ጥሩ ነገር እንደሆነ ለማሳመን

የሩስያን ህዝብ ዋሸ። ፑቲን በገዛ ዓይናቸው ትክክል ስለነበር ሌላ ሀገር አጠቃ። ብዙ ኩባንያዎች ለሠራተኞቻቸው ወይም ለአካባቢያቸው

ከሚጨነቁ ይልቅ ለትርፍ የበለጠ ያስባሉ. ሰራተኞቻቸውን በመጥፎ ወንዞቻችንን እና ውቅያኖሳችንን ይበክላሉ። ይህ በራሳቸው ዓይን ትክክል ነው

ምክንያቱም ትርፍ ለእነሱ በጣም አስፈላጊው ነገር ነው. ባሎች እና ሚስቶች ከትዳር ጓደኛቸው ይልቅ ሀሳባቸውን እና ፍላጎታቸውን ከፍ አድርገው

ስለሚመለከቱ እርስ በእርሳቸው ችላ ይባላሉ እና ይጎዳሉ. ሰዎች ለምን እንደዚህ ሆኑ፧ መጀመሪያ ላይ ተጀመረ። አምላክ ለአዳምና ለሔዋን ግልጽ

የሆነ መመሪያ ሰጣቸው፤ እነሱ ግን በዓይናቸው ትክክል የሆነውን አደረጉ። እግዚአብሔርን አልታዘዙም, ምክንያቱም ከእግዚአብሄር ፍላጎት ይልቅ

ነፃነትን ይፈልጋሉ. አዳምና ሔዋን አምላክን ካልታዘዙ በኋላ ምን አደረጉ? ጨለማን እና ከእግዚአብሔር ርቀትን ፈለጉ። ማፈራችን ሁላችንን

ጨለማ እንድንፈልግ እና ከእግዚአብሔር እንድንርቅ ያደርገናል። 

እባካቹ ኢየሱስ የተናገረውን በዮሐንስ 3፡19 ላይ እንደገና ተመልከት። 



19 ”ፍርዱም ይህ ነው፤ ብርሃን ወደ ዓለም መጣ፤ ሰዎችም ሥራቸው ክፉ ነበርና ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ።” 

በአሌክሳንድሪያ የሬስቶራንት ሥራ አስኪያጅ በነበርኩበት ጊዜ ከአንዳንድ ሌቦች ጋር ችግር ነበረብን። ከሬስቶራንቱ ጀርባ የማከማቻ ቦታ ነበረ፣ እና

ሰዎች ነገሮችን እየሰረቁ ነበር። ሌቦቹ አጥር ላይ ወጡ፣ ስለዚህ ረጅም አጥር ሠራን። እነሱም ያንን አጥር ላይ ወጥተው ከእኛ መስረቃቸውን

ቀጠሉ። 

አንድ ቀን አንድ ፖሊስ ሬስቶራንቱ ውስጥ ምሳ እየበላ ነበር። የማከማቻ ቦታውን እንዲመለከት እና ምክሩን እንዲሰጠኝ ጠየቅሁት. የፖሊስ መኮንኑ

“በዚህ አካባቢ ላይ አንዳንድ ደማቅ መብራቶች ያስፈልጉሃል። ያ ሌቦቹን ያቆማል። በጣም ተገረምኩኝ። በረጅም አጥር ላይ ለመውጣት ፍቃደኛ

የሆኑትን ሌቦች መብራቶች እንዴት ሊያቆሙ ይችላሉ? ፖሊሱ እንዲህ አለኝ፡ “ሌቦች የሚያደርጉትን ማንም እንዲያይ አይፈልጉም። በጨለማ

ውስጥ መስረቅ ከቻሉ ደህንነት ይሰማቸዋል.” ከሬስቶራንቱ ጀርባ ደማቅ መብራቶችን ጨምረናል። ሠራ፣ ምክንያቱም የፖሊስ መኮንኑ ኢየሱስ

በቁጥር 19 ላይ የተናገረውን ተመሳሳይ ነገር ስለተረዳ ነው። ”ሰዎች ሥራቸው ክፉ ስለ ነበር ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ።” 

ጨለማ ሀፍረታችንን እና ኃጢአታችንን የሚሰውርን ይመስለናል። ጨለማው ግን እውነትን ይሰውረን። ለዚያም ነው በግድግዳው ጨለማ በኩል

ያለንበትን ሁኔታ መረዳት ያልቻልነው። ራሳችንን እናታልላለን እናም የእግዚአብሔርን ህግ የምንጥስበት በቂ ምክንያት እንዳለን እናምናለን።

ታላቁን አታላይ ሰይጣንን እናዳምጣለን። በዘፍጥረት 3፡1-5 ሰይጣን አዳምና ሔዋንን እንደ እባብ ሲገለጥላቸው የተናገራቸውን ታስታውሳላችሁ? 

“1 እባቡ እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠረው ከአራዊት ሁሉ ብልህ ነበረ።  

አንድ ቀን ሴቲቱን ”በእርግጥ እግዚአብሔር በአትክልቱ ውስጥ ካሉት ዛፎች ከማናቸውም ፍሬ እንዳትበሉ ተናግሯልን?” 

2 ሴቲቱም፣ “በእርግጥ በአትክልቱ ስፍራ ካሉት ዛፎች ፍሬ ልንበላ እንችላለን” ብላ መለሰች። 

3 ”በአትክልቱ ስፍራ መካከል ያለውን የዛፍ ፍሬ ብቻ መብላት የተከለከለው ነው።  

እግዚአብሔር አለ፡፡ አትብሉት ወይም አትንኩት። ብታደርግ ትሞታላቹ። ”  

4 ”አትሞቱም፦” እባቡም ለሴቲቱ መለሰ። 

5 በበላችሁ ጊዜ ዓይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔርም እንድትሆኑ መልካሙንና ክፉውን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ያውቃል። 

ሰይጣን የጌታን ቃል በቀጥታ ይቃረናል። አዳምና ሔዋን ካልታዘዙ እንደማይሞቱ ነገራቸው። ሰይጣን በእኛ ኃጢአት ላይ ምንም ዓይነት አሉታዊ

ውጤት እንደሌለ እንዲያምኑ ፈልጎ ነበር። በዛሬው ጊዜ ብዙ ሰዎች የሰይጣንን ውሸት ማመናቸውን ቀጥለዋል። ስለ ሲኦል ብንነጋገር ሰዎች

ይናደዱናል። ይህ አዲስ ነገር አይደለም። ከ1,800 ዓመታት በፊት በሰሜን አፍሪካ የሚኖር ተርቱሊያን የተባለ ፓስተር እንዲህ ብሎ ነበር።

”እግዚአብሔር አንድ ቀን በዓለም ላይ ይፈርዳል ብለን በማወጃችን ሰዎች ይስቁብናል።” 

እግዚአብሔር አይፈርድም ወይም ኃጢአት አይቀጣም የሚለውን የሰይጣንን ውሸት ማመን እንፈልጋለን። እራሳችንንም እንዋሻለን። ልብህ

በሹክሹክታ ሲጮህ ሰምተህ ታውቃለህ፣ ”ምንም የለም፣ ማንም አያውቅም!” ያለ መዘዝ መጥፎ ነገር ማድረግ እንደምንችል ማመን እንፈልጋለን።

እባኮትን ይህን ምስል እንደገና ይመልከቱ። ኢየሱስ በዮሐንስ 3፡18 ላይ “የማያምን ሁሉ አሁን ተፈርዶበታል” ብሏል። እኛ የአዳምና የሔዋን

ዘሮች በመሆናችን በግድግዳው ጨለማ ክፍል ላይ ሕይወትን እንጀምራለን. የተወለድነው ከእግዚአብሔር የሚሰወር የኃጢአት ተፈጥሮ ይዘን ነው። 

ማንም ሊያድነን ካልመጣ፣ ከእግዚአብሔር ተለይተን በዚህ ጨለማ ግድግዳ ላይ እንቀራለን። እኛ በራሳችን ዓይን ትክክል የሆነውን ማድረግን



እንመርጣለን, ነገር ግን ሁላችንም በዚህ ምክንያት እናፍራለን. ያለንበትን አደጋ ለማየት እንዳንችል በመዝናኛ፣ በምግብ እና በንጥረ ነገሮች

እራሳችንን እናደነዝዛለን። ስንሞት ደግሞ መለያየቱ ይቀጥላል። ነፍሳችን ለዘለአለም ትኖራለች, በጨለማው ጎን ወይም በብርሃን በኩል. ከሞት

በኋላ, ጨለማው ጎን ገሃነም ነው, የብርሃን ጎን ገነት ነው. ሲኦል በጣም አስፈሪ ይሆናል ምክንያቱም በምድር ላይ በጨለማ ውስጥ የኖሩ ሰዎች ከሞቱ

በኋላ በደንብ ያያሉ. በገሃነም ውስጥ ያሉ ሰዎች በምድር ላይ ከእግዚአብሔር ተለይተው እንደነበሩ ይገነዘባሉ, እና ለዘላለም ከእሱ ይለያሉ. 

የእያንዳንዱ ሰው ነፍስ የተወሰነ ክፍል ይህንን ይረዳል። ሁሉም ሰው መለያየት እና እፍረት ይሰማዋል፣ አምላክ የለሽ እና የየእምነቱ ተከታዮችን

ጨምሮ። ለዚያም ነው በዓለም ላይ ያለው እያንዳንዱ ባህል ኃጢአትን የሚያስተሰርይበት እና ነውርን የሚያስወግድበትን መንገድ የሚፈልገው።

ወንጀለኞችን ወደ እስር ቤት በመውረድ ኃጢአታቸውን እንዲሰረይ እናደርጋለን። አንዳንድ ሰዎች ሻማ ያበራሉ ወይም በቤተመቅደስ ውስጥ

ገንዘብ ይሰጣሉ. አንዳንድ ሰዎች ድሆችን ያገለግላሉ ወይም ቅድመ አያቶቻቸው እንዲረዷቸው ይጠይቃሉ። በኢንዶኔዥያ የሚኖሩ ሰዎች

ፍራፍሬ፣ ገንዘብ እና እንስሳት ወደ እሳተ ገሞራ ተራራ ብሮሞ ይጥላሉ። ቀደም ባሉት ጊዜያት እነዚሁ የኢንዶኔዥያ ጎሳዎች የተናደደውን ተራራ

ለማስታገስ የሰው ልጆችን መስዋዕት አድርገው ነበር። 

የሂንዱ የስልጣን ጣኦት አምላክ ለሆነው ለጋዲማይ ክብር የሂንዱ በዓል አለ። ይህ ክስተት 250,000 እንስሳትን መግደልን ያጠቃልላል። ያ ብዙ

ደም ነው። ግን አምላክን ለማርካት እና የሰዎችን ኃጢአት ለማስወገድ በቂ ነው? አይደለም በየአምስት ዓመቱ ክስተቱን ይደግማሉ. ጓደኞቼ፣

ኃጢአት እና እፍረትን በእስር፣ ወይም በገንዘብ፣ ወይም በሻማ፣ ወይም በደም መስዋዕትነት ሊወገዱ አይችሉም። 

የአዲስ ኪዳን የዕብራውያን መጽሐፍ ስለዚህ ጉዳይ የሚናገረውን በዕብራውያን 10፡4፣ 11-14 አድምጡ። 

4 የኮርማዎችና የፍየሎች ደም ኃጢአትን እንዲያስወግድ የማይቻል ነው። 

11 ካህንም ሁሉ ዕለት ዕለት በማገልገል ላይ ይቆማል፥ ኃጢአትንም ከቶ የማያስወግድ ያንኑ መሥዋዕተ ደጋግሞ ያቀርባል። 

12 ክርስቶስ ግን ስለ ኃጢአት አንድን መሥዋዕት ለዘላለም ካቀረበ በኋላ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ። 

14 አንድ ጊዜ በማቅረብ የሚቀደሱትን የዘላለም ፍጹማን አድርጎአቸዋልና። 

አምላክ እዚህ በቃሉ ውስጥ የተናገረውን ታያለህ? ችግራችንን ለመፍታት አንድ ነጠላ መባ በቂ ነበር። ሰዎች ከጨለማ ወደ ብርሃን እንዲሸጋገሩ

አንድ የኃጢአት መስዋዕት በቅጥሩ በኩል መንገድ ከፈተ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአት የሌለበት ሕይወት የኖረ ብቸኛው ሰው ስለሆነ ሥጋውን

የመጨረሻውን መሥዋዕት አድርጎ ማቅረብ ይችላል። የኢየሱስ የመስቀል ላይ ሞት የእግዚአብሔርን የጽድቅ ቁጣ የሚያረካ ፍጹም መስዋዕት

ነው። ኢየሱስ ያልተበደረውን ዕዳ ከፍሏል ምክንያቱም እኛ መክፈል የማንችለው ዕዳ አለብን። 

የጽሑፋችንን የመጀመሪያዎቹን ሁለት ጥቅሶች እንደገና ከእኔ ጋር እዩ፣ ዮሐንስ 3፡16-17። 

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

ወዶአልና።

17 ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ፥ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አልላከውምና። 

እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶአልና። ማን ልጃቸውን አሳልፎ ይሰጣል? ዛሬ በዜና ውስጥ በቂ ምግብ

ስለሌላቸው ተስፋ የቆረጡ ቤተሰቦች እናነባለን። አንዳንዶች ወጣት ሴት ልጆቻቸውን ለትልቅ ሰው ለመጋባት ሸጠዋል። ይህን የሚያደርጉት

ለገንዘብ ሲሉ ነው ምክንያቱም እነሱ በጥሬው እየተራቡ ነው። እንደዚህ አይነት አሳማሚ እና ተስፋ የቆረጠ ውሳኔ ለማድረግ ማሰብ አልችልም።



በጣም ርቦኛል ብዬ ማሰብ አልችልም ልጅ ምግብ ለማግኘት ልጅ አሳልፌ እሰጣለሁ። 

ወዳጆቼ እግዚአብሔር አብ ለእናንተ ያለውን ፍቅር አስቡ። የእግዚአብሔር ልጅ ከኃጢአትና ከሞት አርነትህን ይገዛ ዘንድ በ30 ብር ተሽጧል።

ቁጥር 16 ማለት ይህ ነው። 

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

ወዶአልና።

ኢየሱስ ወደ ምድር ከመምጣቱ በፊት፣ በእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ የአይሁድ ሰዎች ብቻ ነበሩ። አሁን ግን ማንም ሰው የእግዚአብሔር ልጅ

ሊሆን ይችላል። በዓለም ላይ ያለ ማንኛውም ሰው በኢየሱስ መዳን ይችላል። ያደረጋችሁት ማንኛውም ነገር ይቅርታ ሊደረግለት ይችላል።

የተሸከሙት ማንኛውም ውርደት ሊታጠብ ይችላል. ሰይጣን ሊያታልልህ እና በጨለማ ውስጥ ሊያቆይህ ይፈልጋል። በዚህ ህይወት እና ከዘለአለም

በኋላ ከእግዚአብሔር ተለይተህ እንድትኖር ሰይጣን ይፈልጋል። ግን በግድግዳው በኩል መንገድ አለ. ወደ ዓለም የመጣ ብርሃን ወደ እግዚአብሔር

የሚመለስበትን መንገድ ያሳያል። 

ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ አንድ ቀላል መልእክት ለማስረዳት ሰባት የተለያዩ ዘይቤዎችን ተጠቅሟል። ኢየሱስ እንዲህ አለ። 

”እኔ የአለም ብርሃን ነኝ” 

”ትንሣኤ እኔ ነኝ” 

መልካም እረኛ እኔ ነኝ። 

”የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ” 

”እኔ መንገድ፣ እውነት እና ሕይወት ነኝ።” 

”እኔ የወይኑ ግንድ ነኝ.” 

”በሩ እኔ ነኝ” 

ብዙዎቻችሁ አስቀድመው በበሩ አልፈዋል። የኢየሱስ ሕይወት፣ ሞትና ትንሣኤ ለነፍስህ ትንሣኤ በር ከፍቷል። ብርሃንን እንድታዩ እና በኢየሱስ

አዳኝነት እንድትታመኑ መንፈስ ቅዱስ መንፈሳዊ ዓይኖችን ሰጥቷችኋል። ምናልባት አንዳንዶቻችሁ አሁንም ከግድግዳው ማዶ ላይ ትሆኑ

ይሆናል። በጨለማ ውስጥ ነህ ከእግዚአብሔር ርቀሃል ነገር ግን ወደ ቤተሰቡ ለመግባት ጓጉተሃል? ኢየሱስ የሚለው ስም ”እግዚአብሔር ማዳን

ነው” ማለት ነው። ወይም “ይሖዋ ያድናል”። መዳን እንደሚያስፈልግ ተረድተሃል? 

ሮሜ 3፡22-25 አድምጡ፡ 

22 በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን በእግዚአብሔር ፊት ጸንተናል።  

ይህ ደግሞ ማንም ብንሆን ለሚያምኑ ሁሉ እውነት ነው።  

23 ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋልና፤ ሁላችንም የእግዚአብሔርን የከበረ መስፈርት ጎድለናል። 

24 እግዚአብሔር ግን በጸጋው በፊቱ ያቀናናል።  

ይህን ያደረገው በክርስቶስ ኢየሱስ ከኃጢአታችን ቅጣት ነፃ ባወጣን ጊዜ ነው። 



25 እግዚአብሔር ኢየሱስን ስለ ኃጢአት መሥዋዕት አድርጎ አቅርቦ ነበርና።  

ሰዎች ኢየሱስ ነፍሱን መስዋዕት አድርጎ ደሙን እንዳፈሰሰ ሲያምኑ በእግዚአብሔር ፊት ትክክል ይሆናሉ። 

በበሩ በኩል ለመሄድ እና በግድግዳው ሌላኛው ክፍል ላይ ለመውጣት ዝግጁ ነዎት? ስለ ኢየሱስ እነዚህን ነገሮች ካመንክ በእግዚአብሔር ፊት

ትክክል ልትሆን ትችላለህ። ዝግጁ ከሆኑ ዛሬ መጸለይ የሚችሉት በአምልኮ መመሪያ ውስጥ ጸሎት አለ. ስለዚህ ጉዳይ ጥያቄ ካሎት ከአገልግሎቱ

በኋላ እኔን ወይም ከአመራራችን አንዱን ያነጋግሩ። ወይም አንድ ሰው ከእርስዎ ጋር እንዲጸልይ ከፈለጉ. 

ከኢየሱስ ጋር ለተባበሩት ሁሉ የዘላለም ሕይወት አሁን በምድር ላይ ይጀምራል። እባካችሁ በጨለማ ውስጥ አትቆዩ! ኢየሱስ ብርሃን ወደ ዘላለም

ሕይወት የሚወስደውን በር ያሳያችኋል። 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። እባክህን

ጎረቤቶቻችንን እና ጓደኞቻችንን እና ቤተሰቦቻችንን፣ ለበጎነታቸው እና ለክብርዎ አድን። ይህንን በኃይለኛው በኢየሱስ ስም እንጠይቃለን። አሜን

One Voice Fellowship


