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ስሜ አስተን ኬትል እባላለሁ፣ እና ከዚህ ጥቂት ማይል ርቀት ላይ በምትገኘው በ McLean Presbyterian Church ፓስተር ለመሆን እያሰለጥንኩ

ነው። ዛሬ ከእናንተ ጋር በመሆኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። እኔና ባለቤቴ ከዚህ በፊት አንድ ድምጽ ህብረትን ጎብኝተን ነበር እና ከእናንተ ጋር ማምለክ

እንወዳለን። ዛሬ ማታ የእግዚአብሔርን ቃል ላካፍላችሁ ደስ ብሎኛል። 

ከዚን ቀደም የአዲስ ከተማ ካቴኪዝምን ሳስተምር በጣም የተለየ ቦታ ነበርኩ። ይህ በምያንማር የሚገኝ የክርስቲያን ልጆች መኖሪያ ሲሆን እኔና

ባለቤቴ ራቸል ለአራት ዓመታት የኖርንበት ነበር። በዚያን ጊዜ እነዚህን ልጆች በሳምንት አንድ ጊዜ ወይም ሁለት ጊዜ እንግሊዝኛ አስተምራቸው

ነበር። ከመላው ሀገሪቱ በተለይም ብዙ ግጭት ካለባቸው አካባቢዎች የመጡ ናቸው። ልጆቹ አምስት ወይም ስድስት የተለያዩ ቋንቋዎችን ይናገሩ

ነበር። ለአንድ አመት የእንግሊዘኛ ሰዋሰው አስተምሬላቸው የቋንቋ ጨዋታዎችን እንጫወት ነበር። ከዚያም በአዲስ ከተማ ካቴኪዝም ልወስዳቸው

ወሰንኩ። በየሳምንቱ ጥያቄውን እና መልሱን እናነባለን እንዲሁም በእንግሊዝኛ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን እናነባለን. ከዚያም ልጆቹ በቋንቋ

ቡድኖች ተከፋፍለዋል. እያንዳንዱ ቡድን ቅዱሳት መጻህፍትን በየቋንቋቸው አንብበው፤ ከዚያም ጥያቄውንና መልሱን ወደየ ቋንቋቸው ይተረጉሙ

ነበር። በዓመቱ መጨረሻ፣ ሙሉ ካቴኪዝም በራሳቸው ቋንቋ ነበራቸው። 

ለዚህ ነው ይህን ካቴኪዝም ከእናንተ ጋር እንደገና መጎብኘት በጣም ቆንጆ እንደሆነ የሚሰማኝ፣ አሜሪካ ውስጥ። እያንዳንዳችሁ የራሳችሁ ታሪክ

እና የራሳችሁ ቋንቋ አላችሁ። የእግዚአብሔርም ቃል በሁሉም ቋንቋዎች እውነት ነው። 

ከመቀጠላችን በፊት፣ ለእነዚያ ልጆች ከእኔ ጋር ትጸልያላችሁ? እ.ኤ.አ. በ 2021 ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ነበር ፣ እና አብዛኛዎቹ እነዚህ

ልጆች ተስፋ የነበራቸውን የወደፊት ጊዜ አጥተዋል። የትምህርት እድሎች ጠፍተዋል፣ ኢኮኖሚው ወድቋል፣ የእርስ በርስ ጦርነቱም የከፋ

ሆኗል። ባጭሩ ልጸልይ። 

የአዲስ ከተማ ካቴኪዝም እንደ ክርስቲያኖች የምናምንበት ትልቅ ማጠቃለያ ነው። አሁን ጥያቄ 34 አነባለሁ እና መልሱን አብረን እናንብብ። 

ጥያቄ 34፡ በጸጋ ብቻ የተቤዠን በክርስቶስ ብቻ ከሆነ አሁንም መልካም
ስራን መስራት እና የእግዚአብሔርን ቃል መታዘዝ አለብን?



አዎን ክርስቶስ በደሙ ዋጀን በመንፈሱም ያድሰናልና።

ሕይወታችን ለእግዚአብሔር ፍቅርን እና ምስጋናን እንዲያሳይ;

በእምነታችን በፍሬው እንድንተማመን;

እግዚአብሔርን በመምሰል ሌሎች ለክርስቶስ ይገኙ ዘንድ።

ኢየሱስ አስቀድሞ ካዳነን የእግዚአብሔርን ቃል ለመታዘዝ ለምን እንመርጣለን? የሚለውን ጥያቄ የምንጠይቅበት ሌላ መንገድ ይኸውና? እና

ለጥያቄው መልስ የሚሰጥበት ሌላ መንገድ እዚህ አለ- በኢየሱስ የተዋጁ ሰዎች ሕይወታቸውን በሚመሩበት መንገድ የእግዚአብሔርን ታላቅነት

የማወጅ ክብር አላቸው። 

በዛሬው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ያስተምር የነበረው ይህንን ነው። አሁን ላነብ ነው። 
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4 እናንተ ወደ ክርስቶስ ትመጣላችሁ እርሱም የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሕያው የማዕዘን ድንጋይ ነው።  

በሰዎች የተጠላ ነበር, ነገር ግን በእግዚአብሔር የተመረጠው ለታላቅ ክብር ነው.  

5 እናንተም እግዚአብሔር ለመንፈሳዊ መቅደሱ የሚሠራቸው ሕያዋን ድንጋዮች ናችሁ።  

ከዚህም በላይ እናንተ ቅዱሳን ካህናት ናችሁ።  

በኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅነት እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኙ መንፈሳዊ መስዋዕቶችን ታቀርባላችሁ። 

6 መጽሐፍ። ለታላቅ ክብር የተመረጠውን የማዕዘን ድንጋይ በኢየሩሳሌም አኖራለሁ ይላል።  

በእርሱ የሚታመን ሁሉ አይዋረድም።  

7 አዎን፣ በእርሱ የምትታመኑት፣ እግዚአብሔር የሰጠውን ክብር ታውቃላችሁ።  

ለናቁት ግን፡ ግንበኞች የናቁት ድንጋይ አሁን የማዕዘን ራስ ሆነ።  

8 ደግሞ፡— እርሱ ሰዎችን የሚያሰናክል ድንጋይ፥ የሚያሰናክላቸውም ዓለት ነው።  

ለእግዚአብሔር ቃል ስላልታዘዙ ይሰናከላሉ፣ ስለዚህም የታሰበላቸው ዕጣ ፈንታ ገጥሟቸዋል። 

9 እናንተ ግን እንደዚህ አይደላችሁም፤ እናንተ የተመረጠ ሕዝብ ናችሁና።  

እናንተ የንጉሥ ካህናት፣ ቅዱስ ሕዝብ፣ የእግዚአብሔር የራሱ ንብረት ናችሁ።  

ከዚህም የተነሳ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ ጠርቶአችኋልና የእግዚአብሔርን ቸርነት ለሌሎች ልታሳዩ ትችላላችሁ። 

10 አንድ ጊዜ እንደ ሕዝብ ማንነት አልነበራችሁም፤ አሁን ግን የእግዚአብሔር ሕዝብ ናችሁ።  

አንድ ጊዜ ምንም ምሕረት አልተቀበላችሁም; አሁን የእግዚአብሔርን ምሕረት ተቀበላችሁ። 

11 ወዳጆች ሆይ፥ በነፍሳችሁ ላይ ከሚዋጋው ከዓለማዊ ምኞት እንድትርቁ፥ ”ጊዜያዊ ነዋሪዎችና መጻተኞች” እንደ መሆናችሁ

አስጠንቅቃችኋለሁ።

12 ከማያምኑት ጎረቤቶችህ ጋር በትክክል ለመኖር ተጠንቀቅ።  

ያን ጊዜ ክፉ አድርገሃል ቢሉህም የተከበረውን ምግባርህን ያያሉ፤ በዓለምም ላይ በሚፈርድበት ጊዜ እግዚአብሔርን ያከብራሉ። 



ኣሜን። 

በእነዚህ ጥቅሶች ላይ ሐዋርያው ጴጥሮስ አምላክን መታዘዝ አስፈላጊ የሆነው ለምን እንደሆነ እንድንገነዘብ እየረዳን ነው። ኢየሱስ ለእኛ ያደረገልንን

በግልጽ ስናይ ከምስጋና የተነሳ እንታዘዛለን። የዚህ ከፊሉ ያለፈው ነው፣ ከፊሉ ደግሞ አሁን ነው። ኢየሱስ ቀደም ሲል ያደረጋቸውን ነገሮች

እናስታውሳለን, እና አሁን ለእኛ እያደረገ ያለውን ነገር እንገነዘባለን. በጥንት ዘመን ኢየሱስ ፍጹም ሕይወት ይኖር ነበር። እንደዚህ አይነት ነገር

አይተህ አታውቅም። ኢየሱስ ማንኛውንም ውሳኔ ያደረገው ከራስ ወዳድነት ነፃ በሆነ መንገድ ነው። በእያንዳንዱ ጊዜ እግዚአብሔርን ታዘዘ።

ኢየሱስ ምንጊዜም ደግ፣ ታጋሽ እና አፍቃሪ ነበር። እሱ ጥበበኛ፣ ታታሪ እና ሌሎች ሰዎችን የማይፈራ ነበር። 

በዚህ ፍፁም ሕይወት መጨረሻ ላይ፣ ኢየሱስ በሚያስደንቅ ሥቃይ መሞትን መረጠ። ለምን? በእግዚአብሔር ላይ ስላመፃችን ቅጣት ለመክፈል።

እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ ጉዳይ ታውቃለህ። እያንዳንዳችን በእግዚአብሔር ላይ እንዴት እንዳመጽነው። አንዳንድ ጊዜ ከጭቆና ወይም ከክፉ

መንግሥት ነፃ ለመሆን አመጽ አስፈላጊ ነው። ነገር ግን ሰዎች በእውነት ጥሩ ገዥ ላይ ሲያምፁ፣ ያኔ አመፁ ሁሉንም አጥፊ ነው። እግዚአብሔር

ፍፁም አፍቃሪ እና ፍጹም ጥበበኛ ነው። ለሙስና ፈጽሞ አይፈተንም። እግዚአብሔር ፈጽሞ ፍትሃዊ አይደለም። ለደካሞች ይዋጋል፣ መከራንም

ይጠብቃል። እግዚአብሔር ድንቅ ገዥ ነው፣ እኛ ግን በእርሱ ላይ ከተነሳው ዓመፅ ጋር ተቀላቅለናል። ለዚህ ነው ቅጣት የሚገባን። ኢየሱስ

በመስቀል ላይ የሞተው እኛ ቅጣት ስለሚገባን ነው። ኢየሱስ ቅጣታችንን ሁሉ ተቀበለ፣ እናም እሱ የተሸነፈ ይመስላል። የጽሑፋችን ቁጥር 4

እንዲህ ይላል። 

” ኢየሱስ በሰዎች ዘንድ ተጣለ ነገር ግን በእግዚአብሔር የተመረጠው ለታላቅ ክብር ነው።”  

ሁላችንም ኢየሱስን አልተቀበልነውም፣ ነገር ግን አሁንም ሁሉንም ነገር ለእኛ ለመስጠት መረጠ - ህይወቱንም ጭምር። 

በኢየሱስ መቤዠት ማለት ይህ ነው። ለአመፃችን የሚገባንን ዋጋ ከፍሏል። ኢየሱስ ያበላሸንበትን መኪና ለመጠገን የኪስ ቦርሳውን አውጥቶ የአንድ

ወር ደሞዝ አልከፈለም። ኢየሱስ ሕይወቱን ከፍሏል። 

አንዳንድ ሰዎች “በእርግጥ የአምላክን ቃል መታዘዝ ያስፈልገኛልን?” ብለው ይጠይቃሉ። በእውነት የሚጠይቁት ጥያቄ ይህ ነው። ”በሕይወት

እንድኖር ደም የፈሰሰውንና የሞተውን ፍጹም አፍቃሪ ንጉሥ መታዘዝ አለብኝን?” አዎ፣ ያደረገልን ነገር ለእርሱ እንደምንኖር መለወጥ ያለበት

ይመስለኛል። 

የክርስትና ሕይወት ኢየሱስ ባለፈው ባደረገው ነገር ላይ ብቻ አይደለም። መቤዠት ከዚህ በፊት ከተፈጸመው በላይ ነው። ኢየሱስን ከተከተልክ፣

በታሪክ ተዋጅተሃል፣ነገር ግን በአሁን ሰአት ተዋጅተሃል። እግዚአብሔር መንፈሱን የሰጣችሁ በእናንተ ውስጥ እንዲኖር ነው። ያ አሁን እውነት

ነው፣ ወደ ኢየሱስ መጥቶ በእርሱ አዲስ ሕይወት ለተቀበለ ማንኛውም ሰው። ቁጥር 5 ተመልከት፡- 

5 እናንተም እግዚአብሔር ለመንፈሳዊ መቅደሱ የሚሠራቸው ሕያዋን ድንጋዮች ናችሁ።  

ከዚህም በላይ እናንተ ቅዱሳን ካህናት ናችሁ።  

በኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅነት እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን መንፈሳዊ መሥዋዕት ታቀርባላችሁ። 

አሁን እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ የሚያደርገው እንዴት እንደሆነ ታያለህ? እሱ አንድ ላይ ሆኖ ውብ ወደሆነ ነገር እየገነባን ነው። ስለዚያ ክብር

በቅጽበት እናወራለን፣ አሁን ግን ስለዚህ ጉዳይ አስብበት፡- ኢየሱስ ብዙ ዋጋ ከፍሎልሃል፣ እሱም ሆነ ብሎ አድርጓል። አንተን ወደ ምን



እንደሚለውጥ አይቷል። ቅጣትህን ሊወስድ ደማ እና ሞተ፣ እናም በአንተ እንዲኖር የራሱን መንፈስ ሰጠ። 

በቁጥር 6 መጨረሻ ላይ ያለውን አያምልጥዎ፡- እያወራን ያለነው ስላለፈው እና አሁን ስላለው ብቻ ሳይሆን ስለወደፊቱም ጭምር ነው። 

6 በእርሱ የሚታመን ሁሉ ከቶ አያፍርም። 

ኢየሱስ ሁሉም ነገር በሚገለጥበት ቀን ህዝቦቹ ደህና እንደሚሆኑ ቃል ገብቷል። የምትጸጸትበት ምንም ነገር አይኮነንህም። ኃጢአትህ በመስቀል

ላይ ተቸንክሮአል። መንፈስ አሁን በእናንተ ውስጥ እየሰራ ነው። የክርስቶስ ከሆናችሁ ደግሞ በፍርድ ቀን ደስ ይላችኋል። 

ታዲያ ለምንድነው የእግዚአብሔርን ቃል መታዘዝ አለብን፧ ምክንያቱም እሱ ያደረገልንን ታሪክ ስንመለከት አስደናቂ ነገሮችን እንደሰጠን

እናያለን። ይቅር ብሎናል መንፈሱንም ሰጠን። ኢየሱስን ከማወቃችን በፊት በተስፋ መቁረጥ እና በፍርሃት እና በባዶነት ነበር የምንኖረው። አሁን

እግዚአብሔር ሰላምን፣ ተስፋን፣ እና የተሻለ ኑሮን ሰጠን። 

የእግዚአብሔርን ቃል ለመታዘዝ የመጀመሪያው ምክንያት ላደረገው ነገር ምስጋና ነው። ሁለተኛ፣ ለማመን በእግዚአብሔር መጠራታችን

እናከብራለን፣ስለዚህም እንደ መብት እንታዘዛለን። ይህንንም ከቁጥር 7-9 እናገኘዋለን። 

ይህን ከመናገሬ በፊት ክርስቲያንም ሆኑ አልሆኑ እግዚአብሔርን መታዘዝ የሁሉም ሰው ግዴታ መሆኑን አስታውስ። ሮሜ 1 እንደሚያስተምረን

ሁሉም ሰው ለእግዚአብሔር ያለንን ግዴታ ላለመቀበል በጣም እንደሚጥር ያስተምረናል። ነገር ግን ለበጎ ተግባር ግዳጁ ጥሩ ነገር ነው። 

እንደ አባት ሴት ልጄን መንከባከብ ግዴታዬ ነው። ከባድ ስራ ነው። ግን መጥፎ ነገር ነው? አይ! ክብር ነው - እሷ ለእርዳታ የምትዞር ሰው

እሆናለሁ። 

የጠፈር ተመራማሪ መሆን ትልቅ ክብር ነው። ነገር ግን ፍትሃዊ ወይም ስህተት ነው ብለው ካመኑ የጠፈር ተመራማሪዎች በሚኖሩበት መንገድ

ትኖራላችሁ? አሠልጥነህ፣ ታግሰህ፣ እና ብቻህን ወራት ታሳልፋለህ፣ እና የተዳከመ ምግብ ትበላለህ፣ እና ለሞት ትጋለጣለህ? 

ከባድ ነገሮችን ለመስራት እና በተለየ መንገድ ለመኖር, ጥሩ ምክንያት ያስፈልገናል. ዓለም ደግሞ በእግዚአብሔር መንገድ መኖር ዋጋ እንደሌለው

ያምናል። በክርስቶስ የማያምኑ ሰዎች በእርሱ መንገድ መኖር አላስፈላጊ ብቻ ሳይሆን አስጸያፊ ነው ብለው ያስባሉ። 

እግዚአብሔርን መታዘዝ ግዴታ ነው, ግን ደግሞ ክብር ነው. ከቁጥር 7-9 ተመልከት። 

7 “በእርሱም የምታምኑት እግዚአብሔር የሰጠውን ክብር ታውቃላችሁ።  

እርሱን ለማይቀበሉት ግን፡-  

”ግንበኞች የናቁት ድንጋይ አሁን የማዕዘን ራስ ሆነ”  

8 ደግሞ፡— እርሱ ሰዎችን የሚያሰናክል ድንጋይ፥ የሚያሰናክላቸውም ዓለት ነው።  

ለእግዚአብሔር ቃል ስላልታዘዙ ይሰናከላሉ፣ ስለዚህም የታሰበላቸው ዕጣ ፈንታ ገጥሟቸዋል። 



9 እናንተ ግን እንደዚህ አይደላችሁም፤ እናንተ የተመረጠ ሕዝብ ናችሁና።  

እናንተ የንጉሥ ካህናት፣ ቅዱስ ሕዝብ፣ የእግዚአብሔር የራሱ ንብረት ናችሁ።  

ስለዚህም ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ ጠርቶአችኋልና የእግዚአብሔርን ቸርነት ለሌሎች ልታሳዩ ትችላላችሁ። 

በቁጥር 7 ላይ፣ እግዚአብሔር በልዩነት እንድንኖር ሲጠራን ክብር እንደሰጠን ጴጥሮስ ነግሮናል። ከዚያም ጴጥሮስ ይህ ክብር ምን እንደሚመስል

ነግሮናል። 

ጴጥሮስ ክብር እንዳለን ነገር ግን የማያምኑት ይህን ክብር እንደማይጋሩ ነግሮናል። የእግዚአብሔርን ቃል የምንታዘዝበት ሁለተኛው ምክንያት ይህ

ነው፡ በእግዚአብሔር መንገድ መኖር መታደል ነው። በብሉይ ኪዳን እስራኤል ሌሎች ብሔራት ነጻ ሆነው ሳለ የእግዚአብሔርን ሕግ መጠበቅ

ስላለባቸው አልተናደዱም። ሕጉ የእነርሱ መብት ነበር! እግዚአብሔር በጣም ስለወደዳቸው እንደ ልዩ ሕዝቡ እንዴት እንደሚኖሩ

አስተምሯቸዋል። 

በእነዚህ ጥቅሶች ውስጥ ተመሳሳይ ጥሪ ታያለህ? ቁጥር 9 እግዚአብሔር እርሱን እንድንታዘዝ ክብር የሰጠን አንድ የተለየ ምክንያት እንዳለ

ይነግረናል፤ እርሱም በዓለም ውስጥ የእሱ ተወካዮች እንድንሆን ነው። አራቱም የሕዝቦቹ ስም እያንዳንዳቸው ስለዚህ ነገር ይነግሩናል። እኛ

ከተለያዩ አገሮች ነን, እኛ ግን አንድ የተመረጡ ሰዎች ተብለን. እግዚአብሔር በልዩነታችን ሁሉ የእርሱ እንድንሆን መረጠን። የንጉሥ ካህናት

ብሎም ጠራን። ሮያል ማለት አንተ የንጉሥ ነህ ማለት ነው። ክርስቲያን ከሆንክ የነገሥታት ንጉሥ ነህ። የእግዚአብሔር ቤተሰብ አባል የመሆን

እድል አሎት። አንተም የንጉሣዊ ካህን ነህ፣ እና የምትሠራው ሥራ አለህ! ካህናት ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር ያመጣሉ. 

ይህ ከእግዚአብሔር የተቀበልነውን ክብር ዓላማ እንድንረዳ ይረዳናል። ጴጥሮስ ይህንን በሁለት ተጨማሪ ምስሎች ያብራራል- ጴጥሮስ እኛ

የተቀደሰ ሕዝብ ነን፣ እናም የእግዚአብሔር ንብረት የሚሆን ሕዝብ ነን ብሏል። እግዚአብሔር ከፍ አድርጎ ይመለከተናል፣ ያከብረንም። 

አንድ ሰው በእውነት እንደሚያከብርህ እና ጥሩ ነገር ብቻ እንዳልሆነ እንዴት ታውቃለህ? አንድ ሰው በእውነት ካከበረህ በአስቸጋሪ ነገሮች

ያምንሃል። እርሱን በመታዘዝ ብዙም ጎበዝ እንዳልሆንን አምላክ ያውቃል። እኛ ቅዱስ ሕይወት ለመኖር እንደምንታገል እግዚአብሔር ያውቃል፣

እና ስለ ኢየሱስ ለሰዎች መንገር ከባድ ነው። እግዚአብሔር ግን እነዚህን ከባድ ነገሮች እንድንሠራ በመጠየቅ ያከብረናል። ብቻችንን ማድረግ

የማንችለውን ነገር ማድረግ እንድንችል መንፈስ ቅዱስን ይሰጠናል። 

ትንሽ እንድገመግም ፍቀድልኝ። በመጀመሪያ እግዚአብሔር አከብሮናል ልዩ ንብረቱ ብሎ ጠራን። ሁለተኛ፣ እግዚአብሔርን የምንታዘዘው

ከአመስጋኝነት የተነሳ ነው፣ ነገር ግን እሱን እንደ መብት እንታዘዛለን። 

ሦስተኛው ነገር እነሆ፡- እግዚአብሔር ሕይወታችንን ትርጉም ያለው አድርጎታል፣ ስለዚህም እርሱን ለምስክርነት እንታዘዛለን። አንዳንድ ጊዜ

ህይወታችን አስፈላጊ እንዳልሆነ ለማመን እንፈተናለን። ሃብታሞች እና ኃያላን ሰዎች እናያለን, እና እኛ እዚህ ግባ የማይባል ይመስለናል. በዚህ

ሳምንት የሚያስጨንቁት ነገሮች በሕይወት የምንተርፈው ብቻ እንደሆነ እንዲሰማን ያደርጉናል። የእግዚአብሔር ቃል ከእለት ተዕለት የህይወታችን

እውነታዎች የራቀ መሆኑን ለማመን ልንፈተን እንችላለን። አኗኗራችን አስፈላጊ እንዳልሆነ ሊሰማን ይችላል። ቁጥር 10 ይህንን ስሜት ይገነዘባል,

ነገር ግን ስለተፈጠረ ትልቅ ለውጥ ይነግረናል. 



10 አንድ ጊዜ እንደ ሕዝብ ማንነት አልነበራችሁም፤ አሁን ግን የእግዚአብሔር ሕዝብ ናችሁ።  

አንድ ጊዜ ምንም ምሕረት አልተቀበላችሁም; አሁን የእግዚአብሔርን ምሕረት ተቀበላችሁ። 

ማንም እንዳልሆንን ሲሰማን እግዚአብሔር ሕዝቡ ነን ይላል። እግዚአብሔር በተራ ሕይወታችን ቅር መሰኘት አለበት ብለን ስናስብ፣ በስሕተት

የተሞላ፣ ምሕረትን እንደተቀበልን እናነባለን። 

ከዚያም ቁጥር 11 እና 12 ሁለት ምርጫዎች እንደሚገጥሙን ይነግረናል፡- የእግዚአብሔር ሰዎች እንደሆንን መኖር እንችላለን፣ ስለዚህ

ሕይወታችን እና ውሳኔዎቻችን ትርጉም ያላቸው ናቸው። ወይም እንደጠፉ ሰዎች ልንኖር እና የፈለግነውን ማድረግ እንችላለን። እንደገና ቁጥር 11

እና 12 ያዳምጡ፡- 

11 ወዳጆች ሆይ፥ በነፍሳችሁ ላይ ከሚዋጋው ከዓለማዊ ምኞት እንድትርቁ፥ እንግዶችና መጻተኞች እንደ መሆናችሁ አስጠንቅቃችኋለሁ። 

12 ከማያምኑት ጎረቤቶችህ ጋር በትክክል ለመኖር ተጠንቀቅ።  

ያን ጊዜ ክፉ አድርገሃል ቢሉህም የተከበረውን ምግባርህን ያያሉ፤ በዓለምም ላይ በሚፈርድበት ጊዜ እግዚአብሔርን ያከብራሉ። 

እንደ እግዚአብሔር ሕዝብ የመኖር እና ቃሉን የመታዘዝ ምርጫ እንዳለን ጴጥሮስ ያሳስበናል። ማንነታችን የሚገለጠው በማናደርገው ነገር እና

በመረጥነው ነገር ነው። አምላክ እንዳታደርግ የሚነግረንን ነገር አንቀበልም እንላለን። ”በተገቢው እንኖራለን” እና የተከበረ ህይወት እንኖራለን.

እንደ እግዚአብሔር ቃል መልካም ነገር ለመስራት እንመርጣለን። ለምን? ሰዎች ጥሩ ሰዎች ነን ብለው እንዲያስቡ አይደለም። አይሆኑም።

ተሳስተናል፣ ሞኞች እና እንዲያውም መጥፎዎች መሆናችንን ያስባሉ። 

ነገር ግን በእግዚአብሔር መንገድ ለመኖር ስንመርጥ ሕይወታችን ሕያው ምስክር ይሆናል። በአንቀጹ መጀመሪያ ላይ ያየነው በእግዚአብሔር ዘንድ

ተቀባይነት ያለው መንፈሳዊ መስዋዕት ሆነናል። 

ይህ ሁለት ተጽእኖ ይኖረዋል: እኛ እርስ በርሳችን እንበረታታለን እግዚአብሔር በሕዝቡ መካከል እየሰራ ነው. ለጠፉትም ማስረጃ እንሰጣለን።

በምናደርጋቸው ነገሮች እና በአኗኗራችን ማስረጃዎችን እንሰጣለን። እግዚአብሔር መልካም እንደሆነ እና እግዚአብሔር ንጉሥ እንደሆነ

እናረጋግጣለን። በቃላችን እና በህይወታችን እንድንሰራ እግዚአብሔር ያዘዘንን ነው። እናም አንድ ቀን ሁሉም ------የዳነ እና ያልዳነ---

እግዚአብሔርን ያከብረዋል፣ በቸርነቱ ማስረጃ ተጨናንቋል። ሁሉም ወደ ኢየሱስ አይመጡም። ነገር ግን ሰዎች እሱን ጥለው እንደ ዓመፀኞች

ቢኖሩ እንኳ እግዚአብሔር ክብርን ይቀበላል። 

ሁላችንም በዚህ ሳምንት እነዚህን ጥያቄዎች እራሳችንን ለመጠየቅ እንሞክር፡- የእግዚአብሔር ስለሆንኩኝ ልጥል ምን ላደርግ እፈተናለሁ? እና

እግዚአብሔር መልካም መሆኑን ለአለም ለማሳየት ምን ማድረግ እችላለሁ? በቃሌና በተግባሬ የእርሱን መልካምነት እንዴት ማወጅ እችላለሁ? 

የእግዚአብሔርን ቃል ችላ ለማለት እና ”ልባችሁን ወደመከተል” ስትፈተኑ ኢየሱስ የወደዳችሁን መንገዶች አስታውሱ፡፡ ለእናንተ ደሙን

አፍስሷል ሞቷልም። የተከበረ ቦታ ይሰጣቹሃል። ኢየሱስ ድርጊታችሁን እና ህይወታችሁን ትርጉም ያለው፣ውጤት ያለው እና አስፈላጊ

ያደርገዋል። 



ኢየሱስ ለእናንተ መልካም አድርጎላቿል፣ ስለዚህ እግዚአብሔርን መታዘዝ መልካም ነው። ምስጋናን ለማሳየት እና እንደ እድል እንታዘዛለን።

ምክንያቱም ትርጉም ያለው ሕይወት በማግኘታችን ምን ያህል እንደተባረክን እንገነዘባለን። እግዚአብሄርን አመስግኑ፦ አምላክ ስለ እኛ በጣም

ስለሚያስብ ስለ አኗኗራችን ያስባል፣ እንዴት እንደምንሠራም አስተምሮናል። እኛን የሚረዳን መንፈስ ቅዱስን ሰጥቶናል። እናም በውብ በሆነው

በኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ውስጥ የውድቀት ፍርሃትን ሁሉ አስወግዷል። 

አሁን አብረን እንጸልይ።

One Voice Fellowship


