ከታሪኮች ሁሉ
የሚበልጥ
ድንቅዬ ታሪክ
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በል እንጂ
አባዬ

ቆይ እስቲ ዮሐንስ፣ ሩት
ታሪኩን እስካስታውሰው
ጥቂት ታገሱኝ።

አዎን! አዎን! የመጽሐፍ
ቅዱስ ታሪክ ነው፡፡ ሆኖም ይህ
ታሪክ እግዚአብሄር ስለሰው ልጆች
የወደፊት ዕድል የተናገረው ስለሆነ
ከልብ ልታዳምጡኝ
ይገባል፡፡

የመጽሐፍ
ቅዱስ ታሪክ
ነው እንዴ?
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አዎን! አንድ አስደናቂ
ታሪክ እነግራችኋለሁ ብለህ
ቃል ገብተህልን ነበር።

መጽሐፍ ቅዱስ
እግዚአብሔር
ለሰው ልጆች
ያለውን ዓላማ
ይናገራል።

ግን አባዬ....
ቃሉን
እግዚአብሔር
የተናገረው
መሆኑን እንዴት
እናውቃለን?
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መድሃፉን እግዚአብሔር እራሱ ፃፈው ማለት ሳይሆን
በተለያዩ 40 ሰዎች አማካኝነት ነው እንዲፃፍ ያደረገው።
በተጨማሪም ይህ መጽሐፍ ቅዱስ የተፃፈው በአንድ ሺህ
ለመሆኑ
አምስት መቶ ዓመታት ውስጥ ሲሆን በውስጡም 66
እግዚአብሔር የተለያዩ መጻሕፍትን ይዟል። እንግዲህ ይህን የመሰለ
መጽሐፍ
ስህተት የሌለው መጽሐፍ ሊዘጋጅ የሚችለው በአንዱ
እግዚአብሄር መሪነት ብቻ መሆኑን ልታውቁት ይገባል።
ይጽፋል

እንዴ?

ግን እግዚአብሄር
የሚባለው ማን
ነው አባዬ?

እርሱማ የሁላችንም ፈጣሪ የሆነው አምላክ ነው።
እርሱ ቅዱስና ንጹህ ነው። ለደህንነታችንና መልካም
እንዲሆንልን ያለማቋረጥ ይሠራል። እኛ ባናየውም እርሱ
ግን ምን ግዜም በመካከላችን በመገኘቱም የምንለምነውን
ሁሉ ያሟላልናል። እስቲ ለማንኛውም አባታችሁ
የሚነግራችሁን ታሪክ በጥሞና አዳምጡ።

ከሁሉም ነገር አስቀድሞ እግዚአብሔር
ሰማይንና ምድርን ፈጠረ። ከዚያም
በዔደን መልካም የአትክልት ስፍራን
አዘጋጀ። ለመሆኑ ይህን የአትክልት
ስፍራ ያዘጋጀው ለማን ይምስላችኋል?

ለእኛ ነዋ!
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የአዳምና የሔዋን መፈጠር
/ዘፍጥረት 1 እና 2/

እግዚአብሔርም አለ፡- ሰውን በመልካችን
እንደምሳሌአችን እንፍጠር። እግዚአብሔር
አምላክም ሰውን ከምድር አፈር ሠራው፣
በአፍንጫውም የሕይወት እስትንፋስን እፍ
አለበት፣ ሰውም ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ።
ዮሐንስ፣- “ከአፈር ነው የፈጠረው ማለት ነው።”
አባት፣- “አዎን ዮሐንስ! እግዚአብሔር የፈለገውን
ሁሉ ማድረግ ይችላል።”
“እግዚአብሔር አምላክም አለ፡- ሰው ብቻውን
ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም። በአዳም ከባድ
እንቅልፍ ጣለበት ከጎኑም አንዲት አጥንት ወስዶ
ሴት አደርጎ ሰራት።
ሚስትም እንድትሆነው ወደ አዳም አመጣት።
እግዚአብሄር አምላክም በገነት መካከል የሕይወትን
ዛፍ፣ መልካምንና ክፉን የሚያስታውቀውንም ዛፍ
አበቀለ። ሰውንም እንዲህ ብሎ አዘዘው፣ ‘ከገነት
ዛፍ ሁሉ ትበላለህ ነገር ግን መልካምንና ክፉውን
ከሚያስታውቀው ዛፍ አትብላ፣ ከእርሷ በበላህ ቀን
ሞትን ትሞታለህ።’ ”
አዳምና ሄዋን በገነት ፍፁም ደስተኛ ሆነው
መኖር ጀመሩ። ለእግዚአብሔርም የቀረቡ
በመሆናቸው በደስታ የተሞሉ ነበሩ። ሆኖም ግን
አንድ ቀን..
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አዳምና ሔዋን ኃጢአት ሠሩ
/ዘፍጥረት 3/

የእግዚአብሔር ዋና ጠላት የሆነው ሰይጣን፣ በአዳምና ሄዋን
የሰላም ሕይወት በመቅናት፣ በእባብ ተመስሎ ከእግዚአብሔር ጋር
አጣላቸው።
ሔዋንንም ”እግዚአብሄር ከገነት ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ ብሎ
አዟልን? አላት።
ሔዋንም ለእባቡ እግዚአብሔር ”በገነት መካከል ካለው፣ ከዛፉ
ፍሬ እንዳትሞቱ ከእርሱ አትብሉ፣ አትንኩትም።” ብሎናል አለችው።
እባቡም ለሴቲቱ እንዲህ አላት፡- ”ሞትን አትሞቱም። ከእርሱ
በበላችሁ ቀን እንደ እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ትሆናላችሁ እንጂ።”
ሴቲቱም በዚህ አመነችበት። ፍሬውንም ስትመለከት ለመብላት
የሚያምርና የሚስጎመጅ ስለነበር አንድ ፍሬ ቀጠፈችና...”
ዮሃንስ፣- ”አንቺ ሄዋን! እንዳትበይ!”
አባት፣- ”ምክርህ በጣም መልካም ነበር ዮሐንስ፣ ነገር ግን
ምን ያደርጋል! ሔዋን ያንን ፍሬ ወስዳ በላች፣ ደግሞም
ለአዳምም ሰጠችው።”
ታዲያ ወዲያውኑ በጣም ፈሩ፣ ተጨነቁ።
ከእግዚአብሔርም ለመደበቅ ሙከራ አደረጉ። ሆኖም
ከእርሱ መሰወር አይቻልምና ከሰሩት ኃጢያት የተነሳ ከገነት
አባረራቸው።
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ውይ! እግዚአብሔር
እየወደዳቸው ለምንድን
ነው ጨክኖ ከገነት
ያባረራቸው?

እኔ ብሆን
ግን ሰይጣንን
አልሰማም ነበር።

ግን እግዚአብሔርን
እንደገና ለማየት
ችለው ይሆን?
ቆይ ጥቂት ታገስ አየህ እግዚአብሔር
የጠላው አዳምና ሄዋንን ሳይሆን የሰሩትን
ኃጢአት ነው። እኛንም ቢሆን ከእግዚአብሔር
የሚያራርቀን ኃጢአት ነው።

ግን ግን ለምንድን
እግዚአብሔር ያንን ፍሬ
በገነት ውስጥ እንዲበቅል
ያደረገው?
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አየህ እግዚአብሔር
አዳምና ሔዋንን
ስለሚወዳቸው ማናቸውንም
ነገር የመምረጥ መብት
ሰጥቷቸው ነበር። ስለዚህ
እግዚአብሔርን የሚወዱት
ከሆነ ትዕዛዙንም ይፈጽማሉ
ማለት ነው። እነርሱ ግን
ለፈጣሪያቸው አለመታዘዝን
በመምረጥ አትብሉ
ያላቸውን ፍሬ በሉ።
ከእግዚአብሔር መለየት
ምን ያህል ክፉ እንደሆነ
ገና አላወቁም።

ከዚህም የተነሳ
እግዚአብሔርን አሳዘኑት።
ከዚህ ኃጢአት የተነሳ
ከእነርሱ የሚወለደው ሁሉ
ኃጢአተኛና ከእግዚአብሔር
የራቀ ሆኖ ነው የሚወለድው።

እንዴ! እነርሱ በሠሩት
ኃጢአት ለምንድን ነው እኛ
ከእግዚአብሔር የምንርቀው?
ይህማ ትክክል አይደለም!

ኃጢአተኞቹ እነርሱ ብቻ ሳይሆኑ
ሁላችንም ብንሆን ኃጢአትን ከመስራት
የነጻን አይደለንም። ይሁን እንጂ
እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር እንድንታረቅ
አንድ ጥሩ ዕቅድ አዘጋጅቶ ነበር። ለዚህም
ኃጢአት ሰርቶ የማያውቅ አንድ ንጹህ ሰው
ለሰዎች ኃጢአት መሞት ነበረበት።
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ጊዜውም በደረሰ
ጊዜ እግዚአብሔር ያንን
ዕቅዱን ተግባራዊ አደረገው።
ተግባራዊነቱም የጀመረው
በአንድ ሕፃን መወለድ ነበር።
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ኢየሱስ ተወለደ
/ማቴ. 1 ሉቃ. 2/

እግዚአብሔርም በመጀመሪያ የራሱን ልጅ እንዲወለድ አደረገ።
የተወለደውም ከማሪያም ነበር። ለማሪያምም ረዳት እንዲሆን ዮሴፍን
መረጠው። ከማሪያም የተወለደውም ሕፃን የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆነ
ከኃጢአት የነፃ ነበር።
”እነሆ የጌታ መልአክ ለዮሴፍ በሕልም ታየው እንዲህም አለው፣
‘እጮኛህ ማሪያምን ለመውሰድ አትፍራ። ልጅም ትወልዳለች፣ እርሱም
ሕዝቡን ከኃጢአያታቸው ያድናቸዋልና፣ ስሙንም ኢየሱስ ትለዋለህ።’
ኢየሱስ ማለት ጌታ ያድናል ማለት ነው። ሕፃኑም ከመወለዱ በፊት
ማሪያምና ዮሴፍ ቤተልሔም ሄደው ነበር።
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ማሪያምም የመጀመሪያ ልጇን የወለደችው በዚያ ነበር። በዚያን
ጊዜ የሕፃኑን መወለድ መላዕክት ለእረኞች ነገሯቸው። እነርሱም ያንን
የተወለደውን የእግዚአብሔር ልጅ ለማየት መጡ። ከዚያም በኋላ ኢየሱስ
እንደማንኛውም ሕፃን አደገ።
”እንደ እኛ ትምህርት ቤት እየተመላለሰና እየተጫወተ ነበር
ያደገው?”
አዎን! ልክ እንደ እናንተ ነበር ያደገው። ነገር ግን እርሱ ለምድራዊ
ቤተሰቦቹና ለሰማያዊው አባቱ ለእግዚአብሔር ፍፁም ታዛዥ ነበር፤
እንደዚሁም ለአንዲትም ቀን ቢሆን ትንሽ እንኳን ኃጢአት ሰርቶ
አያውቅም ነበር።
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ኢየሱስ መምህሩ
/ሉቃስ 2፣ ማቴ. 22፣ ዮሐ. 3/

የአስራ ሁለት ዓመት ልጅ በሆነ ጊዜ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም
መጣ። እዚያም ከነበሩ መምሕራን ጋር ተገናኘ።
”እርሱም በቤተ መቅደስ ባገኛቸው መምህራን መካከል
ተቀምጦ ይሰማቸውና ይጠይቃቸውም ነበር። የሰሙትም ሁሉ
በማስተዋሉና በመልሱ ተገረሙ።
ኢየሱስም በጥበብና በቁመት በሞገስም በእግዚአብሔርና
በሰው ፊት አደገ። ኢየሱስ ማስተማር ሲጀምር ዕድሜው
ሰላሳ ዓመት ነበር።” ሰዎች ስለሚያስቡትና ስለሚያደርጉት
ነገር እግዚአብሔር እንደሚያስብ አስተማረ። “ጌታ አምላክህን
በፍፁም ልብህ በፍፁም ነፍስህ በፍፁም አሳብህም ውደድ ከሁሉ
የሚበልጠው ትእዛዝ ይህ ነው። ሁለተኛው ይህ ነው ባልጀራህን
እንደራስህ ውደድ የሚል ነው” አለ።
እግዚአብሔርም እኛን ከራሱ ጋር ለማስታረቅ ስላለው
አስደናቂ ዕቅድ ያስተምር ነበር።
ለምሳሌ፣ “በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት
እንደሚኖረው እንጂ እንደማይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ልጁን
እሰኪሰጥ ድረስ ሰዎችን ሁሉ እንደሚወድ” ያስተምር ነበር።
”እኔም በኢያሱስ አምኛለሁ አባባ”
”ጎሽ የእኔ ልጅ ሩት! አንቺ እኮ ጥሩ ልጅ ነሽ!”
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ኢየሱስ ሕሙማንን
ፈወሰ።
/ማቴ. 4፣9/

እግዚአብሔር ምን እንደሚመስል
ኢየሱስ ለሰዎች ገለጠላቸው። እግዚአብሔር
እንደሚወዳቸው አሳየ። እግዚአብሔር ሰዎችን
እንደሚወድ ካሳየበት መንገድ አንዱ በተለያየ
በሽታ የታመሙትን በመፈወስ ነበር።
”በተለያዩ በሽታዎች የታመሙትን፣ በክፉ
ደዌ የሚሠቃዩትን፣ አጋንንት ያደሩባቸውን፣
የሚጥል በሽታ ያለባቸውን፣ ሽባዎችን ሁሉ
ወደ እርሱ አመጡ፣ ፈወሳቸውም።”
አንድ ጊዜ አንድ ባለ ስልጣን በኢየሱስ
ፊት ተንበረከከና፣ ልጄ አሁን ሞተች፣
“ነገር ግን መጥተህ እጅህን ጫንባት
በሕይወትም ትኖራለች እያለ ሰገደለት”
ኢየሱስም ተነስቶ ከደቀመዘሙርቱ
ጋር ተከተለው። ከቤቱም ገብቶ
የልጅቷን እጅ ይዞ ከሞት
አስነሳት።
”ውይ አባዬ! እንዴት
ደስ ይላል! ለካስ ኢየሱስ
የታመሙትን ሁሉ
ይፈውሳል!”
አዎን ዮሐንስ! ደግሞም
ትልቁ የምስራች ኢየሱስ ዛሬም
ቢሆን ሁላችንንም ከማናቸውም
በሽታ ሊፈውሰን መቻሉ ነው።
ለእርሱ የሚከብደው አንድም
ነገር የለም!
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ኢየሱስ ተአምራትን አደረገ።
/ማቴ. 14 ፣ ዮሐ. 6/

ኢየሱስ የተለያዩ ተአምራትንም ያደርግ ነበር። የባህሩን ማዕበል
ፀጥ አደረገ። በውሃ ላይም ተራመደ።
”በጣም የሚደንቅ ነው!”
ልክ ነህ ዮሐንስ። በሌላም ጊዜ ደግሞ ከአምስት ሺህ የሚበልጡ
ሰዎች ኢየሱስን ተከትለው ወደ ሩቅ ስፍራ ሄዱ። ጊዜው መሽቶ
ስለነበር ምግብ እንዲገዙ ደቀ መዛሙርቱ ሕዝቡን ሂዱ ማለት ፈለጉ።
“ደቀ መዛሙርቱ ወደ ኢየሱስ ቀርበው፦ ቦታው ምድረ በዳ ነው፣
ሰዓቱም አልፏል ወደ መንደሮች ሄደው ለራሳቸው ምግብ እንዲገዙ
ሕዝቡን አሰናብት አሉት።
ኢየሱስም፦ እናንተ የሚበሉትን ስጧቸው እንጂ ሊሄዱ
አያስፈልግም አላቸው። እነርሱም ከአምስት እንጀራና ከሁለት ዓሣ
በስተቀር ምንም የለንም አሉት።
ኢየሱስም ወደዚህ አምጡልኝ አላቸው። ሕዝቡንም በሣር ላይ
እንዲቀመጡ አዘዘ። አምስቱን እንጀራና ሁለቱን ዓሣ ይዞ ወደ
ሰማይ ቀና ብሎ አየና ባረከ፤ እንጀራውንም ቆርሶ ለደቀ መዛሙርቱ
ሰጠ። ደቀ መዛሙርቱም ለሕዝቡ ሰጡ፣ ሁሉም በልተው ጠገቡ፣
የተረፈውንም ቁርስራሽ አሥራ ሁለት መሶብ ሙሉ አነሱ።”
”አምስቷን እንጀራ ባርኮ ነው ይህን ያህል ሕዝብ በልቶ የተረፈው?”
አዎን ሩት! ኢየሱስ በዚህ ተአምር አማካኝነት ለእግዚአብሔር
የሚያቅተው ነገር እንደሌለ እያሳያቸው ነበር። ዛሬም ቢሆን
ይህን መሰሉን ተአምር መፈጸም ይችላል።
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ኢየሱስና ሕፃናት
/ማቴ. 19፣ ማር. 10/

”ከዚህ በተጨማሪም ኢየሱስ እግዚአብሔር ሕፃናትን በጣም
እንደሚወዳቸው ያሳይ ነበር። ለዚህም የታመሙ ሕፃናትን ከመፈወስ
በተጨማሪም የሞቱትን በማስነሳት የእግዚአብሔርን ፍቅር ይገልፅላቸው
ነበር።
ለምሳሌ በአንድ ወቅት ወላጆች እጁን እንዲጭንባቸውና
እንዲፀልይላቸው ሕፃናትን ወደ እርሱ አመጡ። ደቀ መዛሙርቱ ግን
ለምን ታስቸግሩታላችሁ ሲሉ ተቆጡአቸው። ነገር ግን ኢየሱስ፣-
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ሕፃናትን ተውአቸው፣ ወደ እኔም ይምጡ፣ አትከልክሏቸው፣ መንግሰተ
ሰማያት እንደነዚህ ላሉት ናትና አለ፣ እጁንም ጫነባቸውና ባረካቸው።
እንደ ሕፃናት ካልሆናችሁ ወደ እግዚአብሄር መንግስት አትገቡም ብሎ
ነገራቸው።
”እኔም በኢየሱስ ለመባረክ እፈልጋለሁ አባባ”
”ምኞትህ ጥሩ ነው ዮሐንስ። አየህ፣ ኢየሱስ ዛሬም ቢሆን ሕፃናትን
ይወዳቸዋል። ስለዚህም አንተንም እንደሚባርክህ አትጠራጠር።”
ይሁን እንጂ ሁሉም ኢየሱስን ይወዱት ነበር ማለት አይደለም።
ሥራውና ትምህርቱ አንዳንድ የሃይማኖት መሪዎችን አስቆጣቸው። ሰዎች
ኢየሱስን ስለወደዱት በጣም ተመቀኙ። ስለዚህ ሊገድሉት አሰቡ።
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የኢየሱስ መታሰርና ለፍርድ መቅረብ
/ሉቃ. 22፣ ዮሐ. 19/

”እየፀለዩ ሳለ አስረው እንዲያመጡት የሃይማኖት መሪዎቹ ዱላና
ሰይፍ የያዙ ሰዎችን ላኩ።”
”በዚያኑም ወቅት በአጠገቡ የነበሩት ደቀ መዛሙርት፦ ጌታ ሆይ፣
በሰይፍ እንምታቸው? አሉት። ከእነርሱም አንዱ የሊቀ ካህናቱን
ባርያ በሰይፍ መትቶ ቀኝ ጆሮውን ቆረጠው።
ኢየሱስ ግን መልሶ የባሪያውን ጆሮ ዳስሶ ፈወሰው።”
”እንዴ! ጠላቱን ነው መልሶ የሚፈውሰው?”
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አዎን ሩት! ጌታ ወዳጆቹን ብቻ ሳይሆን ጠላቶቹንም ይወዳቸዋል።
ይኸውላችሁ ከዚያ በኋላ ኢየሱስን ወስደው በአገሩ ገዢ በጲላጦስ
ፊት አቀረቡት። ወታደሮቹ ኢየሱስን መቱት፣ በራሱ ላይ የእሾህ
አክሊል አደረጉ፣ ቀለዱበትም። ከዚያ በኋላ ጲላጦስ ለህዝቡ ”ኢየሱስን
ወደ ውጭ አወጣላችኋለሁ፣ ሆኖም ግን ምንም ጥፋት እንዳላገኘሁበት
እንድታወቁልኝ እፈልጋለሁ” አላቸው። ጲላጦስ ኢየሱስን እንዲሰቅሉት
አሳልፎ ሰጣቸው።
”ምንም ጥፋት አለመፈፀሙ እየታወቀ እንዴት ጨክነው
ይሰቅሉታል? ይህ ትክክል አይደለም!”
”ልክ ነህ ዮሐንስ። ይሁን እንጂ አንድ ማስታወስ ያለብህ ነገር
የኢየሱስ መሞት በእግዚአብሔር የታቀደ መሆኑን ነው።”
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ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሞተ
/ሉቃ. 23/

ኢየሱስን በመስቀል ላይ በምስማር ከሰቀሉት በኋላ እርሱ፣
”አባት ሆይ፣ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው።” አለ።
ሁለት ወንጀለኞች አብረው ተሰቅለው ነበር።
አብረው ከተሰቀሉት ወንጀለኞች አንዱ ”አንተ ክርስቶስ
አይደለህምን?” (ክርስቶስ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ሌላ ስሙ ነው።)
ራስህንም እኛንም አድን ብሎ ሰደበው።
ሁለተኛው ግን መልሶ፣- ”አንተ እንደዚህ ባለ ፍርድ ውስጥ
ሳለህ እግዚአብሔርን አትፈራምን? ስለ አደረግነውም የሚገባንን
እንቀበላለንና በእኛስ እውነተኛ ፍርድ ነው፣ ይህ ግን ምንም ክፋት
አላደረገም” ብሎ ገሰፀው። ኢየሱስንም ”ጌታ ሆይ! በመንግስትህ
በመጣህ ጊዜ አስበኝ” አለው።
ኢየሱስም፣- ”እውነት እውነት እልሃለሁ ዛሬ በገነት ከእኔ
ጋር ትሆናለህ” በማለት መለሰለት።
”እና ከሞተ በኋላ ከኢየሱስ ጋር አብሮ ለመኖር ቻለ
ማለት ነው?”
”አዎን ሩት!”
በኋላም ኢየሱስ ወደ አባቱ ወደ እግዚአብሔር ጮኸና ሞተ።
“ኢየሱስ እንዲሰቀል እግዚአብሔር አቅዶና ፈቅዶ ነበር ማለት ነው?”
አዎን ዮሐንስ! እግዚአብሔር ስለ ሰው ልጆች ኃጢአት መስዋዕት
እንዲሆን የመረጠው አንድና ንፁህ ልጁን ኢየሱስን ነበር።
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ኢየሱስ ከሙታን ተነሳ
/ማቴ. 28፣ ሉቃ. 24/

የኢየሱስ አስክሬን ማንም ገና ባልተቀበረበት መቃብር ውስጥ
እንዲያርፍ ተደረገ።
በሰንበትም መጨረሻ በመጀመሪያው ቀን ሲነጋ ሁለት ሴቶች
መቃብሩን ሊያዩ መጡ። በዚያም ሰዓት ታላቅ የምድር መናወጥ
ሆነ። የጌታም መልአክ ከሰማይ ወርዶ ድንጋዩን አንከባሎ በላዩ ላይ
ተቀመጠ።
መልአኩም ሴቶቹን፡- እናንተስ አትፍሩ፤ የተሰቀለውን ኢየሱስን
እንደምትፈልጉ አወቃለሁና፣ እንደተናገረ ከሙታን ተነስቷልና በዚህ
የለም፤ ፈጥናችሁም ሂዱና ከሙታን ተነሳ ብላችሁ ተናገሩ፤
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ለደቀመዛሙርቱም ንገሯቸው አላቸው።
”ውይ! እንዴት ደስ የሚል ነው!”
አዎን ዮሐንስ! የኃጢአታችንን ዕዳ ከከፈለ በኋላ እግዚአብሔር ከሞት
አስነሳው። ይህ ሁሉ የእግዚአብሔር አሳብ ነበር።
ደቀ መዛሙርቱም ስለዚህ ነገር አንስተው በመነጋገር ላይ እንዳሉ
ኢየሱስ ራሱ በመካከላቸው ቆሞ ”ሰላም ለእናንተ ይሁን” አላቸው።
እነርሱ ግን ደነገጡና ፈሩ፣ መንፈስም ያዩ መሰላቸው።
እርሱም ”ስለምን ትደነግጣላችሁ? እኔ ራሴ እንደሆንኩ እጆቼንና
እግሮቼን እዩ፣ በእኔ እንደምታዩት መንፈስ ሥጋና አጥንት የለውምና
እኔን ዳስሳችሁ እዩ” አላቸው።
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ዛሬስ ኢየሱስ ያለው የት ነው?
/ዮሐ. 16፣ የሐዋ. 1/

ኢየሱስ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ከደቀ መዘሙርቱ ጋር ለጥቂት
ሳምንታት ያህል እየታያቸው ቆየ”
እንዴት ደስ ይላቸው ይሆን”
”በጣም እንጂ!”
”ዛሬ ግን ኢየሱስ ያለው የት ነው?”
”ጥሩ ጥያቄ ነው ሩት። አየሽ ኢየሱስ ከመሞቱ በፊት ለደቀ
መዛሙርቱ፣ ”እኔ ግን እውነት እነግራችኋለሁ። እኔ ብሄድ ይሻላችኋል።
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እኔ ባልሄድ አፅናኙ ወደ እናንተ አይመጣምና፣ እኔ ብሄድ ግን እርሱን
እልክላችኋለሁ።” ብሏቸው ነበር። ይህንንም ብሏቸው ወደ ሰማይ
አረገ። በዚያን ጊዜም ሁለት ነጫጭ ልብስ የለበሱ መላዕክት ወደ ደቀ
መዛሙርቱ ቀርበው ”ይህ ከእናንተ ወደ ሰማይ የወጣው ኢየሱስ ወደ
ሰማይ ሲሄድ እንዳያችሁት፣ እንዲሁ ይመጣል።” ብለው አፅናኑአቸው።
ኢየሱስ አንድ ቀን የእግዚአብሔር ልጆች ለሆኑት ሁሉ ተመልሶ
ይመጣል። እንዲህም ስንል ኢየሱስ እንደሞተላቸውና ኃጢአታቸው ይቅር
እንደተባለላቸው ለሚያምኑ ሁሉ ማለታችን ነው። ከእርሱም ጋር ለዘላለም
እንኖራለን። በመሆኑም ከእግዚአብሔር ፍቅር የሚለየን አንዳችም ኃይል
አይኖርም።
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እኔም ከእግዚአብሔር
ጋር አብሬ መኖር እንድችል
የእርሱ ልጅ መሆን
እፈልጋለሁ።

ጎሽ የኔ ልጅ፤ በሕይወትህ ውስጥ የምትወስነው ከፍተኛ ውሳኔ
ቢኖር ይህ ብቻ ነው። ኃጢአታችን ከእግዚአብሔር እንደለየን
መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ከዚህም በላይ “ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ
በአፍህ ብትመሰክር እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሳው በልብህ
ብታምን ትድናለህና፤ ሰው በልቡ አምኖ ይፀድቃልና በአፉም
መስክሮ ይድናልና” ይላል።
/ሮሜ

10፣9-10/

ይህን የምመሰክረው በፍጹም
ደስታ ነው! ያለ ምንም
ማወላወል በኢየሱስ አምናለሁ!

እንግዲህ ይህ የሁላችን ፍላጎት እስከሆነ ድረስ ይህንኑ
ለእግዚአብሔር ልንገልጽለት ይገባል። ልመናችንን ይሰማል፣
መልስም ይሰጠናል። ስለዚህ ይህን ፀሎት አብረን እንፀልይ።
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እግዚአብሔር ሆይ! ኃጢአተኛ መሆኔን አውቃለሁ። የተሳሳተ
ምርጫ አድርጌአለሁ፣ ክፉ ሥራም ሠርቻለሁ። በጥፋቴ
ተፀፅቻለሁና ይቅር በለኝ። ልጅህ
ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እኔ
ኃጢአት መሞቱንና ከሙታንም
እንዳስነሳኸው አምናለሁ።
ከእንግዲህ ኢየሱስ ብቻ
ጌታዬ እንዲሆን እፈልጋለሁ።
ስለወደድኸኝና ልጅህም ስላደረግኸኝ
አመሰግንሃለሁ። ጌታ ሆይ! ለአንተ
ለመታዘዝ ብርታት እንዲኖረኝ
እባክህን በመንፈስ ቅዱስህ ሙላኝ፣
አሜን!
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እንዴት እድለኛ ነኝ! በቃ ከዚች ደቂቃ
ጀምሮ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኛለሁ!

አዎን፣ ያለምንም ጥርጥር!
በሉ እንግዲህ ልጆቼ ለወደፊቱም
ቢሆን እግዚአብሔርን የበለጠ ለማወቅ
በፀሎት ከእርሱ ጋር ተነጋገሩ፣
በየዕለቱም መጽሐፍ ቅዱስን
እስቲ አባዬ
እናንብብ። እግዚአብሔር በመጽሐፍ ማድረግ ከሚገባን
ቅዱስ አማካኝነት ይናገራችኋል፣
አንዳንዱን
ብትነግረን!
ለእናንተም ስላዘጋጀው በጣም
ጠቃሚ ነገርም
ይገልጥላችኋል።

ጥሩ፣ ከሁሉ
በፊት እግዚአብሔርን
ልንወድና ልናፈቅረው
ይገባል። ስለ
ኢየሱስም ለሰዎች
በመመስከር ስለ
እግዚአብሔር ፍቅርና
ኃይል እንዲያውቁ
ልንረዳቸው ይገባል።

ኢየሱስ ለተከታዮቹ እንዲህ አላቸው” ሂዱና ያዘዝኳችሁን
ሁሉ እያስተማራችሁ ደቀመዛሙርት አድርጓቸው እኔም ሁልጊዜ
ከእናንተ ጋር እንዳለሁ እርግጠኞች ሁኑ” ማቲ. 28፣ 19
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ኢየሱስ ወደ ሰማይ ካረገ በኋላ መንፈስ ቅዱስን ላከልን።
መንፈስ ቅዱስ ይመራናል፣ ያስተምረናል። ለሌሎችም
ለመናገር የምንችልበትን ልዩ ብርታትም ይሰጠናል።

እኔም ከዛሬ
ጀምሮ ለጓደኞቼ
ሁሉ ስለ ኢየሱስ
እመሰክራለሁ።

እግዚአብሔር እኛን
እንደሚወደን ሁሉ
እናንተንም እንደሚወዳችሁ
እርግጠኞች ነን። ከእናንተ
የሚጠብቀው በእርሱ ለማመን
ወስናችሁ እንድትከተሉት
ብቻ ነው። ብትፀልዩ
እግዚአብሔር ይሰማችኋል።
እግዚአብሔር ይወዳችኋል።
የሠራችሁትንም ኃጢአት
ይቅር በማለት ልጆቹ
ያደርጋችኋል። በዚህ መጽሐፍ
የተጻፈውን የእግዚአብሔርን
ቃል አንብቡ ልዩና
አስደናቂ የእምነት ጉዞን
የምትጀምሩበት ይሆናል።
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“የእግዚአብሔርን ቃል በማንበብ
ተወዳዳሪ የሌለውን አስደናቂ ሕይወት
መኖር ጀምር!”
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