
ትልቅ ሰው የእግዚአብሔር ትንሽ ልጅ ሆነ
ስብከት ኦገስት 28፣ 2022

2ኛ ነገ 5፡1-17

ፓስተር ክሪስ ሲክስ

በዚህ አመት የአዲስ ከተማ ካቴኪዝምን እያጠናን ነው, ምክንያቱም እንደ ክርስቲያኖች የምናምንበት ትልቅ ማጠቃለያ ነው. ጥያቄ 35 ን

አንብቤዋለሁ ከዚያም መልሱን አብረን እናነባለን። 

ጥያቄ 35፡ የተቤዠነው በጸጋ ብቻ በእምነት ብቻ ከሆነ ይህ እምነት ከየት
መጣ?

ከክርስቶስ የተቀበልናቸው ስጦታዎች በሙሉ እምነትን ጨምሮ በመንፈስ ቅዱስ በኩል እናገኛለን።

ይህ ጥያቄ እና መልስ ስለ እምነት ምስጢር ነው። በኢየሱስ ለመታመን እና እምነትን በእግዚአብሔር ላይ ለማድረግ መምረጥ አለብን። ግን ይህን

እምነት ከየት እናገኛለን? በመንፈስ ቅዱስ የተሰጠ ስጦታ ነው። በዚህ መንገድ እግዚአብሔር ብቻውን ለደህንነታችን ክብርን ይቀበላል። አብ

ወልድን በእኛ ቦታ የመሥዋዕት ሞት እንዲሞት ላከው። መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን ለማየት እና ለማመን ዓይኖቻችንን ይከፍታል። ስናደርግም አብ

እንደ ቅዱስ ይቆጥረናል መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በቅድስና ሕይወት እንድንኖር ይረዳናል። 

በሌላ አነጋገር፣ መዳን በሕይወታችን ውስጥ የእግዚአብሔር ሥራ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካሉት ከምወዳቸው ታሪኮች አንዱ ባልተጠበቀው

ሰው ላይ ስላደረገው አስደናቂ የእግዚአብሔር ሥራ ነው። የሶሪያ ጄኔራል ልንገናኝ ነው። የእስራኤል ጠላት ነበር፣ነገር ግን እግዚአብሔር ወደ ቃል

ኪዳን ማህበረሰብ አመጣው። በሚከተሉት ዝርዝሮች ላይ በማተኮር እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሰራ እንመለከታለን፡- 

ነጥብ 1. የንዕማን ኩራት ለደኅንነቱ እንቅፋት የሚሆንባቸው ሦስት መንገዶች።

ነጥብ 2. እግዚአብሔር ንዕማን ጸጋን እንዲቀበል ትሕትናን ያስተማረበት ሦስት መንገዶች;



ሁለተኛ ነገስት 5 ላይ የሚገኘውን የእግዚአብሔርን ቃል እናንብብ። 

1 የሶርያ ንጉሥ ሠራዊት አዛዥ ንዕማን በጌታው ዘንድ ታላቅ ሞገስ ያለው ሰው ነበረ፤ እግዚአብሔር በእርሱ ለሶርያ ድልን ስለ ሰጠ።  

ጽኑዕ ኃያል ሰው ነበር ነገር ግን ለምጻም ነበር።  

2፤ሶርያውያንም፡በአንዱ፡ወረራ፡ከእስራኤል፡ምድር፡ታናሽ፡ሴት ልጅ፡ማርከው፡ነዕማንን፡ሚስት፡አገለገለች። 

3 እመቤቷንም፣ “ምነው ጌታዬ በሰማርያ ካለው ነቢይ ጋር ቢሆን!  

ከሥጋ ደዌው ይፈውሰው ነበር።  

4 ንዕማንም ገባና ለጌታው፡— ከእስራኤል አገር የመጣች ልጅ እንዲህ እና እንዲሁ ተናገረች፡ ብሎ ነገረው። 

5 የሶርያም ንጉሥ፡— አሁን ሂድ፥ ለእስራኤልም ንጉሥ ደብዳቤ እልካለሁ፡ አለ።  

ሄደም፥ አሥር መክሊት ብር፥ ስድስት ሺህም ሰቅል ወርቅ፥ አሥር መለወጫ ልብስም ከእርሱ ጋር ወሰደ። 

6 ደብዳቤውንም ወደ እስራኤል ንጉሥ አመጣው። ይህ ደብዳቤ በደረሰህ ጊዜ ከሥጋ ደዌው ትፈውሰው ዘንድ ባሪያዬን ንዕማንን ወደ አንተ እንደ

ላክሁህ እወቅ።

7፤ የእስራኤልም ንጉሥ ደብዳቤውን ባነበበ ጊዜ ልብሱን ቀደደ፥ እንዲህም አለ፡— ይህ ሰው ከለምጹ እፈውስ ዘንድ ወደ እኔ መልእክት

ልኮልኛልን?  

ብቻ አስቡና ከእኔ ጋር ጠብ እንዴት እንደሚፈልግ ተመልከት።

8 የእግዚአብሔርም ሰው ኤልሳዕ የእስራኤል ንጉሥ ልብሱን እንደ ቀደደ በሰማ ጊዜ፡— ልብስህን ለምን ቀደድህ?  

በእስራኤል ነቢይ እንዳለ ያውቅ ዘንድ አሁን ወደ እኔ ይምጣ።  

9 ንዕማንም ፈረሶቹንና ሰረገሎቹን ይዞ መጥቶ በኤልሳዕ ቤት ደጃፍ ቆመ። 

10 ኤልሳዕም ወደ እርሱ መልእክተኛ ላከ።  

” ሂዱና በዮርዳኖስ ሰባት ጊዜ ታጠብ ሥጋችሁም ይመለሳል ንጹሕም ትሆናላችሁ።” 

11 ንዕማን ግን ተቈጥቶ ሄደ፥ እንዲህም አለ።  

“እነሆ፣ ወደ እኔ መጥቶ ቆሞ የአምላኩን የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ፣ እጁንም በቦታው ላይ የሚያወዛውዝ እና ለምጻሙን የሚፈውስ

መስሎኝ ነበር።

12፤ የደማስቆ ወንዞች አባናና ፋርፋር ከእስራኤል ውኃ ሁሉ አይበልጡምን?  

በእነርሱ ውስጥ መታጠብና ንጹሕ መሆን አልችልምን?  

እርሱም ዘወር ብሎ በቁጣ ሄደ።  

13 ባሪያዎቹ ግን ቀርበው፡— አባቴ ሆይ፥ ነቢዩ የተናገረህ ታላቅ ቃል ነው፤ አታደርገውምን?  

ታጠብና ንጹሕ ሁን ብሎሃልን?  

14፤ወርዶም፡እንደ፡እግዚአብሔር፡ሰው፡ቃል፡በዮርዳኖስ፡ሰባት፡ጊዜ፡ነከረ፡ሥጋውም እንደ ትንሽ ሕፃን ሥጋ፡ተመለሰ፥ንጹሕም፡ኾነ። 

15 ንዕማንም ከእርሱም ጋር ወደ እግዚአብሔር ሰው ተመለሱ፥ መጥቶም በፊቱ ቆመ  

ንዕማንም አለ፡— እነሆ፥ ከእስራኤል በቀር አምላክ በምድር ሁሉ ላይ እንደሌለ አውቃለሁ። 

17ከእንግዲህ ባሪያህ ከእግዚአብሔር በቀር የሚቃጠለውን መሥዋዕት ወይም መሥዋዕትን ለማንም አምላክ አላቀርብም። 



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 

ነጥብ 1. የንዕማን ኩራት ለደኅንነቱ እንቅፋት የሚሆንባቸው ሦስት መንገዶች። 

ጄኔራል ነአማን “ታላቅ ሰው” ነበሩ። ጎበዝ፣ ሀብታም፣ የተገናኘ እና ስኬታማ ነበር። 

ንዕማን ግን እነዚህን ብዙ በረከቶች የሰጠውን ፈጣሪውን አያውቅም ነበር። በቁጥር 1 ላይ ንዕማንን ያሸነፈው በእግዚአብሔር ሃይል መሆኑን

አስተውላቿል? ንዕማን ለሶሪያ ስኬት ምክኒያት የሆነውንና ክብር የተገባው ማን እንደሆነ አያውቅም እና አያመልክም ነበር። ንዕማን ከጊዜ በኋላ ወደ

እምነት መጣ፣ ነገር ግን ሦስት ነገሮች እንቅፋት ሆነውበት ነበር። 

1. ስልጣን; 2) ንብረቶች; እና 3) ኃይል.

ተደማጭነት ያላቸው ቦታዎች፣ ብዙ ንብረቶች እና ከፍተኛ ስልጣን ስላላቸው ስኬታማ ሰዎች አስቡ።

ጥልቅ ፍላጎቶች ሊኖራቸው እንደሚችል ታውቃላችሁ፧ እንዲያውም፣ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር መሐሪ ነው፣ ችግሮች በተመቹ ሰዎች ሕይወት

ውስጥ እንዲገቡ፣ እንዲነቃቁ ያስችላቸዋል። በማርቆስ 10፡25 ኢየሱስ እንዲህ አለ። 

25 ባለ ጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ከሚገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ቢገባ ይቀላል አለ። 

ኢየሱስ፣ አምላክ የገነትን በር ለሀብታሞች ዘግቷል ማለቱ ነበር? በጭራሽ. ለሀብታሞች ያለው ችግር ከእውነታው የራቁ ይመስለኛል። የሰው ልጅ

አዳኝ እንደሚያስፈልገን መቀበል አይፈልግም። በጣም ኩራት ስለነበረኝ ያንን መቀበል አልፈለኩም። የሰው ኩራት ሁሌም ችግር ነው። ሃብታሞች

ግን የመመቻቸት ተጨማሪ ችግር አለባቸው። ብዙ ቁሳዊ ፍላጎቶች ከሌሉ ችግረኛ አይሰማቸውም። 

ቁሳዊ ምቾት እና ምድራዊ ስኬት ከኦቾሎኒ እንደሚጠብቀን ኦቾሎኒ እንደ ማሸጊያ ናቸው። የእውነት ከባድ ድንጋጤ። ራእይ 3፡17 ለተመቹ

ሰዎች ጠንካራ ማስጠንቀቂያ አለው። 

17 ባለጠጋ ነኝ ትላለህ ተቸግቻለሁ ምንም አያስፈልገኝም፥ ጐስቋላና ርኅሩኆችም ድሀም ዕውርና የተራቆትህም እንደ ሆንህ ሳታውቅ ምንም

አያስፈልገኝም።

ንዕማን ሀብታም እና ባለጸጋ ነበር። እርሱ ግን አንድ ነገር ጐደለው፤ ለሥጋ ደዌው መድኃኒት። ይህ በሕይወቱ ውስጥ ያለው ፍላጎት የንዕማንን ልብ

የወንጌል መከፈቻ ነበር። በመጀመሪያ ግን እግዚአብሔር የንዕማንን ትዕቢት መግደል ነበረበት። ለምጽ በንዕማን ጣቶች እና ጣቶች ላይ ድንዛዜ



ፈጠረ፣ የንዕማን ግን ኩራት ልቡን አደነዘዘው። ንዕማን ወደ ኤልሳዕ እንዲሄድ ቃሉን ሲያገኝ ወደ ሁለት ነገሥታት ሄደ። ኃይለኛ ፈውስ ለማግኘት

ወደ ኃይለኛ ሰዎች ይሄዳል. 

ንዕማን የተፅዕኖ ቦታውን ከአንዱ ንጉሥ ወደ ሌላው ደብዳቤ ለማግኘት ይጠቀማል። ምን ያህሎቻችሁ ወደ ኋይት ሀውስ ብቅ ብለው ፕሬዚዳንቱን

ደብዳቤ እንዲጽፉላችሁ እንደምትጠይቁ አላውቅም፣ ንዕማን ግን ይህን ማድረግ ይችላል። በእስራኤል ውስጥ የሚገባውን ትኩረት እንደሚያገኝ

እርግጠኛ መሆን ይፈልጋል። ሁለተኛ፣ ንዕማን ንብረቱን ለመፈወስ ይጠቀምበታል። 4 ሚሊዮን ዶላር ይዞ ይመጣል - ያ ያመጣው ብርና ወርቅ ዛሬ

ዋጋ ያለው ስንት ነው። ንዕማን የሥጋ ደዌ መድኃኒት ለማግኘት አስፈላጊውን ሁሉ ወጪ ያደርጋል። ኤልሳዕን መክፈል ወይም ጉቦ መስጠት

ቢያስፈልገው ተዘጋጅቷል። 

ሦስተኛ፣ ንዕማን ኃይሉን ተጠቅሞ ፈውሱን ተቀበለ። ፈረሶቹንና ሰረገሎቹን ይዞ ወደ ኤልሳዕ ቤት ደረሰ እና እንዲድን ጠየቀ። ኤልሳዕ በንዕማን

ፊት ከመቅረብ ይልቅ አገልጋይ ሲልክ ታላቁ ጄኔራል ተቆጣ። ንዕማን “በእርግጥ ወደ እኔ የሚወጣ መስሎኝ ነበር” ብሏል። ንዕማን “ይህ ትንሽ

ሰው ማን እንደ ሆንኩ አያውቅምን? ኤልሳዕ እንደ እኔ ላለ ሰው መልእክተኛን እንዴት ላከ!” ንዕማን ቁጣውንና ወታደራዊ ኃይሉን በመጠቀም

ኤልሳዕን አስደበደበውና ፈውስ እንዲሰጠው ጠየቀ። 

እግዚአብሔር ግን ንዕማን በጸጋ ብቻ እንዲፈወስ ይፈልጋል። ለዚህ ነው የንዕማን ሁሉ ስትራቴጂዎች አይሳኩም. ደብዳቤው የእስራኤልን ንጉስ

በራሱ ላይ ያማከለ ፍርሃት ውስጥ ብቻ ያስቀምጣል። የንዕማን ገንዘብ በኤልሳዕ ውድቅ ሆነ። እናም የጄኔራሉ ጩኸት እና ጥያቄ የትም

አያደርስም። ቀደም ሲል የንዕማን ቦታ፣ ንብረቱ እና ኃይሉ የሚፈልገውን ለማግኘት በቂ ነበር። እንደ ዋሽንግተን ዲሲ ባለ ከተማ ብዙ ሰዎች

የሚፈልጉትን ለማግኘት በሥልጣን፣ በንብረት እና በስልጣን ይተማመናሉ፣ አይደል? ለነአማን በዚህ ጊዜ አይሰራም። እሱን ለመቀበል ምን ያህል

ከባድ ሊሆን እንደሚችል አስብ። 

እግዚአብሔር ግን ንዕማንን እዚህ ጋር ይወዳል። አየህ፣ እግዚአብሔር ይህን የተሳካለት ኩሩ ሰው በራሱ ሃብት እንዲፈወስ አይፈቅድለትም።

የንዕማን ሥጋና ነፍስ የሚታደሰው በጸጋ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ሰዎችን የሚፈውስ በዚህ መንገድ ብቻ ነው። የእግዚአብሔር ጸጋ አስደናቂ ነው

ምክንያቱም ነፃ ስለሆነ ሊገኝ አይችልም. ለዚህ ነው ጸጋን የሚቀበሉት ትሑታን ብቻ ናቸው። 

ነጥብ 2. ጸጋን ይቀበል ዘንድ እግዚአብሔር ንዕማንን ትሕትናን ያስተማረበት ሦስት መንገዶች። 

የንዕማን የመጀመሪያው የትሕትና ትምህርት በሽታው ነው። በህይወታችን ሁሉም ነገር መልካም ሲሆን እና በስኬት እየተደሰትን ስንሄድ የባረከንን

አምላክ እንረሳዋለን። ይልቁንም በረከቱን ለመደሰት ራሳችንን እንሰጠዋለን። ነገር ግን ልጃችሁ ሲታመም ወይም ከስራ ስትጠፋ ወይም እንደዚህ

አይነት ነገር አንድ ትልቅ ቲቪ እና ቆንጆ መኪና ብዙም ምቾት እንደማይሰማቸው ታገኛላችሁ? በድንገት፣ ያ ቀውስ ትኩረትህን የሳበው ነው።

ከዚህ በፊት ያረኩህ እና ልብህን የማረኩ ነገሮች ሁሉ ትርጉም የለሽ ይመስላሉ ። እና ከዚያ ለእርዳታ ወደ እግዚአብሔር ትጮኻላችሁ። 

ንዕማን አቅመ ቢስነቱን እንዲረዳ፣ ሊፈታው የማይችለው ነገር ያስፈልገዋል። አምላክ የንዕማንን ለምጽ ተጠቅሞ ሟችነቱን እንዲያውቅ

አድርጓል። ይህ ሁሉ ያለበት የሚመስለው ሰውዬው ቦታው፣ ንብረቱና ስልጣኑ ሊፈታው ያልቻለው አንድ ችግር ነበረበት። ሁላችንም ችግረኛ

መሆንን እንጠላለን ነገር ግን እግዚአብሔር የሚያድናቸው የሚፈልጓቸውን የሚያዩትን ብቻ ነው። በፍላጎታችን እግዚአብሔር እራሱን ለእኛ



እንዲታይ ያደርጋል። 

ያህዌ እና ይሖዋ የእግዚአብሔርን ስም እኔ ነኝ የሚለው ስም ሁለት መንገዶች ናቸው። ያልተለመደ ስም ነው፣ ያላለቀ ዓረፍተ ነገር። እኔ ነኝ ልክ

እንደ ባዶ ቼክ ነው፣ እና እግዚአብሔር በእኛ ፍላጎት ይሞላል። ፍላጎታችን የእግዚአብሔርን ባሕርይ በግልጽ እንድናይ የሚረዳን እንደ መነጽር

ነው። ያህዌ-ሻሎም ማለት፡- እኔ ሰላምህ ነኝ። ያህዌ-ጂሬ፡- ሰጪህ ነኝ። ንዕማን ሰላም፣ ወይም አቅራቢ አያስፈልገውም። ንዕማን ለምጻም ነው፣

ሰውየውን በበቂ ሁኔታ ዝቅ የሚያደርግ በሽታ ያለበት እግዚአብሔር ራሱን እንደ ይሖዋ-ራፋህ ይገልጥ ዘንድ፡ ፈዋሽህ እኔ ነኝ። 

የንዕማን ሁለተኛዋ የትህትና ትምህርት ትንሽ የመልእክተኛ ልጅ ነች። በቁጥር 1 ላይ ባለው “ታላቅ ሰው” እና በቁጥር 2 ላይ ባለው በዚህች “ታናሽ

ሴት” መካከል ግልጽ የሆነ ልዩነት አለ። ንዕማን ኃያል እና ሀብታም ነው። እሷ አቅም የላትም፣ እና ምንም ገንዘብ የላትም። ንዕማን ታላቅ ነፃነት

ያለው፣ ከእግዚአብሔር ተለይቶ የሚኖር ሰው ነው። ነፃነት የሌላት ባሪያ ነች፣ ሙሉ በሙሉ በጌታ ላይ ጥገኛ ነች። እሷ ግን እግዚአብሔር በዚህ

ቦታ እና ጊዜ ለመጠቀም የመረጠው መሳሪያ ነች። ጓደኞቼ ሆይ የትም ሁኑ ማንም እግዚአብሄር የሚጠቀምበት ነገር የለንም ብላችሁ እንዳታስቡ።

መንፈስ ቅዱስ ለዚች ልጅ የሆነ ነገር አደጋ ላይ በሚሆንበት ጊዜ እንድትናገር እምነት ሰጥቷታል። በሚቀጥለው ሳምንት ስብከት ስለ እሷ

እናወራለን። 

ለአሁኑ፣ የንዕማን ሦስተኛውን የትሕትና ትምህርት እንመልከት፡- ያልተጠበቀ ገላ መታጠብ። ንዕማን ትልቅ በሽታ ያለበት ትልቅ ሰው ስለሆነ

ትልቅ ውድ የሆነ መድኃኒት ይፈልጋል። ነገር ግን እግዚአብሔር ንዕማን ቀላልና ትሑት ነገር እንዲያደርግ ነግሮታል። እግዚአብሔር በዮርዳኖስ

ወንዝ እንዲታጠብ ነገረው። ይህ የንዕማንን ኩራት ከባድ ነው። ፈውስን በእምነት ብቻ በጸጋ መቀበል ማለት አቋማችን፣ንብረታችን እና ኃይላችን

ከንቱ ናቸው። ግን እንደዚያ መሆን አለበት, ምክንያቱም ያኔ ለፈውስ ምንም አይነት ምስጋና አናገኝም. ሁሉም በጸጋ ነው። 

ለዚህ ነው ሰዎች ጉልበታቸውን ተንበርክከው አዳኛቸውን ለመቀበል የሚታገሉት። የምናተርፈው መዳን እንዲኖረን እንመርጣለን ምክንያቱም

እግዚአብሔር አንድ ነገር ስላለብን ነው። የእግዚአብሔርን ፍቅር ለማግኘት አንድ ነገር እንዳደረግን የምናምን ከሆነ፣ ወደ እግዚአብሔር ቤተሰብ

ገና መንገዱን ያላገኙ ሰዎችን ልንመለከት እንችላለን። ጳውሎስ ግን በኤፌሶን 2፡8-9 እንዲህ ሲል ጽፏል። 

8 ጸጋው በእምነት አድኖአችኋል።  

ይህ ደግሞ የራሳችሁ ሥራ አይደለም; የእግዚአብሔር ስጦታ ነው 

9 ማንም እንዳይመካ ከሥራ አይደለም። 

ልብህን በኢየሱስ ለመስጠት ስትወስን መንፈስ ቅዱስ የእምነትን ስጦታ ስለ ሰጠህ ነው። አንተ ወዳጄ እንደ ነአማን ነህ። ራስህን መፈወስ አትችልም

ንዕማንም እንዲሁ። እግዚአብሔር ስለ ንዕማን ፈውስ ሁሉንም ነገር አዘጋጅቶ እሱ እና ሌሎች ሰዎች ያህዌ ብቻ ምስጋና እና ክብር ይገባዋል።

ንዕማን ለመፈወስ ሙሉ በሙሉ በእግዚአብሔር ቃል ላይ መደገፍ አለበት። ንዕማን ሰባት ጊዜ ለመታጠብ ወደዚህ ጭቃማ ትንሽ ወንዝ ለምን

እንደሄደ ምንም ማብራሪያ አልተቀበለም። ለነአማን አስቂኝ ይመስላል። 

አምላክ የለሽ በነበርኩበት ጊዜ፣ ከ2000 ዓመታት በፊት በመስቀል ላይ የሞተውን አይሁዳዊ ሰው ማመን ሞኝነት ይመስለኝ ነበር። ኢየሱስ

ለኃጢአቴ ይቅርታን፣ ዘላቂ ሰላምን እና የዘላለም ሕይወትን ይሰጣል ብሎ ማሰብ አስቂኝ ይመስላል። እብድ ይመስላል ግን እውነት ነው! 

ጳውሎስ ስለ ወንጌል በ1ኛ ቆሮንቶስ 1፡22-25 ያለውን ተመልከት። 



22 ከሰማይ ምልክት ለሚለምኑ አይሁድ ሞኝነት ነው።  

የሰውን ጥበብ ለሚሹ ለግሪኮችም ሞኝነት ነው።  

23 ስለዚህ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ስንሰብክ አይሁድ ተቆጥተዋል አሕዛብም ይህ ሁሉ ከንቱ ነው ይላሉ። 

24 በእግዚአብሔር ለመዳን ለተጠሩት ግን፥ አይሁድም አሕዛብም ቢሆኑ፥ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ኃይልና የእግዚአብሔር ጥበብ ነው። 

25 ከሰው አሳብ ጠቢብ የሆነው ይህ የእግዚአብሔር ሞኝነት አሳብ ጠቢብ ነው፥ የእግዚአብሔርም ድካም ከሰው ኃይል ሁሉ ይበልጣል። 

እግዚአብሔር ደካማና ሞኝነት የሚመስለውን ይጠቀማል። ብርቱ ንዕማንን ለመርዳት ደካማ የሆነች ሴት ባሪያን ይጠቀማል። እግዚአብሔር በቆሸሸ

ባዕድ ወንዝ ውስጥ የመታጠብን ሞኝነት ይጠቀማል። እግዚአብሔር በጸጋ ብቻ ድነትን ለመቀበል ትሑት ይሆን ዘንድ ንዕማን ኩራቱን ለማሳየት

እነዚህን ነገሮች ይጠቀማል። ንዕማን በመጨረሻ ውጊያውን አቆመ እና ገላውን መታጠብ ጀመረ። ሥጋው ታድሶ ንጹሕ ነው። ኤልሳዕ በቁጥር 10

ላይ የጠቀሳቸው ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ንዕማን ተመለሰ እና ንጹሕ ሆነ። ንዕማን በውጪ ተፈወሰ ነገር ግን በውስጡም ንፁህ ነው።

የንዕማን ፈውስ ከውስጥም ከውጭም መሆኑን እንዴት እናውቃለን? ቢያንስ ሦስት ነገሮችን አይቻለሁ። በመጀመሪያ ንዕማን ኤልሳዕን ለማመስገን

ተመለሰ። ንዕማን ከኤልሳዕ ቤት ወደ ምሥራቅ ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ ሄደ። ከፈውሱ በኋላ፣ ወደ ቤቱ ወደ ደማስቆ ወደ ምስራቅ መመለሱን መቀጠል

ይችል ነበር። 

ከዚህ ይልቅ ንዕማን ወደ ኤልሳዕ ለመመለስና ለማመስገን መንገዱን ወጣ። በሉቃስ 17፡16-19 ኢየሱስ 10 ለምጻሞችን ሲፈውስ፣ እና አንዱ ብቻ

ኢየሱስን ለማመስገን ከቤተመቅደስ ተመልሶ እንደመጣ ያስታውሰናል። 

16 ለምጻሙም ወደ ኢየሱስ እግር ስር ወድቆ አመሰገነው፤ ሳምራዊም ነበረ። 

18 ኢየሱስም፣ “ከዚህ እንግዳ በቀር እግዚአብሔርን ሊያመሰግን የተመለሰ የለምን?” ሲል ጠየቀ። 

19 እርሱም፡— ተነሣና ሂድ፥ እምነትህ አድኖሃል፡ አለው። 

ንዕማን እና ሳምራዊ በጸጋ በእምነት ከደዌ የተፈወሱ ሁለት ባዕድ ሰዎች ናቸው። እናም ሁለቱም ሰዎች በምስጋና መለሱ። ንዕማን ኤልሳዕን

ለማመስገን ሲመለስ የመለወጡ ሁለተኛ ምልክት እናያለን። በቁጥር 15 ላይ ኤልሳዕን “እባክህ አሁን ከአገልጋይህ ስጦታ ተቀበል” አለው። ኤልሳዕ

ወጥቶ እንዲያውቀው የጠየቀው ትዕቢተኛ ሰው አሁን ራሱን የኤልሳዕ አገልጋይ እያለ ነው። ንዕማን ራሱን በዚህ ምዕራፍ አምስት ጊዜ “ባሪያህ”

ሲል ጠርቶታል፣ ምክንያቱም ተዋረደ። የንዕማን ኩራት ከዚህ በፊት አሳውሮታል፣ አሁን ግን በግልጽ ማየት ችሏል። አሁን ንዕማን እውነተኛውን

አምላክ ለማምለክ ተዘጋጅቷል። በቁጥር 15 እና 17 ላይ ያለውን ሰምታችኋል? 

15 ንዕማንም አለ፡— እነሆ፥ ከእስራኤል በቀር አምላክ በምድር ሁሉ ላይ እንደሌለ አውቃለሁ። 

17ከእንግዲህ ባሪያህ ከእግዚአብሔር በቀር የሚቃጠለውን መሥዋዕት ወይም መሥዋዕትን ለማንም አምላክ አላቀርብም። 

ይህ የሆነው ጴጥሮስ ወደ ቆርኔሌዎስ ከመሄዱ በፊት በሐዋርያት ሥራ 10 እና አሕዛብ መንፈስ ቅዱስን ከመቀበላቸው በመቶዎች ከሚቆጠሩ

ዓመታት በፊት ነው። እግዚአብሔር በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ብሔራትን ወደ ራሱ ሲያመጣ ቆይቷል፣ እና እግዚአብሔር ብዙውን ጊዜ

በሚያስደንቅ ሁኔታ ያደርገዋል። ዛሬ በአንድ ድምጽ ህብረት ላይ እየሰራን ያለነው ስራ ዛሬም ያየነው ተመሳሳይ ታሪክ ቀጣይ ነው። እግዚአብሔር

መንፈስ ቅዱስን እየተጠቀመ ነው ከሀገር ሁሉ ለመጡ ኃጢአተኞች አዳኝ የሚያስፈልጋቸውን ይገልጣል። መንፈስ ቅዱስ ሃይል፣ ንብረት እና ቦታ

ሊያድነን የማይችሉ የውሸት ጣዖታት መሆናቸውን ያሳየናል። በሚቀጥለው ሳምንት በዚህች የእስራኤል ልጅ ላይ በማተኮር የንዕማንን ታሪክ

መመልከታችንን እንቀጥላለን። እሷ የታሪኩ ፀጥ ያለች ጀግና ነች ብዬ አስባለሁ ፣ስለዚህ በሚቀጥለው ሳምንት እግዚአብሔር ከእርሷ ምሳሌ



ሊያስተምረን የሚፈልገውን ለማየት እንደምትመጡ ተስፋ አደርጋለሁ። 

እባካችሁ ከእኔ ጋር ጸልዩ ፡፡

በሰማያት የምትኖር አባት ሆይ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል እንድንረዳ መንፈስ ቅዱስን ስለላክህ እናመሰግናለን። እንደ ነአምን ያሉ ሰዎችን ማዳን እና

መታደግ እንደምትፈልግ ስናስብ እንገረማለን። ባዕድ እና ጠላት ነበር, አሁን ግን ልጅህ እና ተወዳጅ ልጅህ ነው. እኛም እንደ ጌታችንና አዳኛችን

በኢየሱስ ላይ እምነት ካደረግን እኛም እንዲሁ ነን። እናምን ዘንድ ዓይኖቻችንን ስለሚከፍትልን የእምነት ስጦታ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን።

በጌታችን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን፤ አሜን።

One Voice Fellowship


