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ለቤተ ክርስቲያን ሊቀርብላት የ ሚገ ባው ጥያቄ ይህ ነ ው ለዕቅዶች ታዛዞች እንሆናለን ወይ? ያ መጠየ ቅ አለበት፤  

አንገ ብጋቢው ጥያቄ ይህ ነ ው፡ ፡  ይህ መልካም ዜና ነ ው። ይህ አሁን ለስድስት ወራት ያህል በመጋቢነ ት እያገ ለገ ለ 

ላለ፣  እንዲሁም ይህ ምን እንደሚመስል ለመለየ ት እየ ሞከረ ላለ መጋቢ መልካም ዜና ነ ው። ይህ መልካም ዜና ነ ው፣  

ምክንያቱም በዓመታት መካከል በምእተ ዓመታት ሁሉ ውስጥ ከዓመት ዓመት፣  ከምእተ ዓመት ምዕተ ዓመት፣  አዲስ 

የ አሠራር ሥልት ወይም አዲስ ዕቅድ አሊያም አዲስ ዘዴ ይዞ መምጣት አይጠበቅብንም። 

 ኢየ ሱስ ስለ ሰጠን የ አሠራር ዘዴ ስንል ሁሉንም ዘዴዎቻችንን እንሰዋ፣  ደግሞም አዲስ ዕ ቅድ ወይም አዲስ 

መርሐ ግበር እናመጣለን ብለን አንናገ ር! ኢየ ሱስ  በገ ዛ ራሱ ባሕርይ ሊባርክን ተስፋ ለሰጠበት፣  ቀድሞውኑ 

ለምናውቀው ዕቅድ ራሳችንን እንስጥ፡ ፡  ሕዝቦችን ሁሉ ለክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ለማድረግ ራስዋን የ ሰጠች፣  ቃሉን 

የ ያዘች፣  ደግሞም በዕቅዶቹ አማካይነ ት ክብሩን ሲገ ልጥ የ ምታየውን ቤተ ክርስቲያንን ይባርካል፡ ፡  ስለዚህ 

የ ተገ ለጠልንን ዕ ቅድ በመፈጸም እንታዘዛለን ፣  ደግሞም ከዚህ በረከት እንደሚመጣ እንጠባበቃለን። ቃሉን 

እናከብራለን፤  በዕቅዶቹም አማካይነ ት ክብሩን ሲገ ልጥ እንመለከተዋለን። ዕቅዱ ምንድን ነ ው? ይህን እንዴት 

ታከናውኑታላችሁ? መልካም እርሱን እንከተለዋለን፣  ደግሞም እየ ተከተላችሁት ሳላችሁ ለሌሎች ተከተሉኝ እንላለን። 

ይህ ዕድል አያምልጣችሁ። ክርስትና ከዚያ በመነ ሣት በሙላት በአዲስ መረዳት ይጓዛል። እንግዲያውስ ክርስቶስን 

መከተል ስለ ገ ዛ ሕይወቴ እና በውስጤ እየ ተከናወነ  ስላለ ነ ገ ር የ ሚናገ ር አይደለም። እንግዲያውስ፣  ከክርስቶስ 

ጋር ያለኝ ግንኙነ ትን በተመለከተ እርሱን ለሌሎች የ ማሳየ ት ኀላፊነ ት አለብኝ። ሌሎች የ እርሱን መልካምነ ት፣  

ክብር፣  ጸጋውን እና ምሕረቱን እንዲያዩ የ ማድረግ ኀላፊነ ት አለብኝ። ክርስትና አሁን ከራስ ወዳድነ ት ለሌሎች ወደ 

መዘርጋት፣  እግዚአብሔርን ማዕከል ወዳደረገ  ክብር ተቀይሯል። ይህ ጠንከር ያለ አነ ጋገ ር ነ ው። ይህ 

እንዳያመልጧችሁ ብለን በድፍረት ተከተሉን ማለት ይጠበቅብናል። በበርሚንግሃም በዙሪያችን ያሉ ሰዎችን በድፍረት 

ተከተሉን ማለት ይጠበቅብናል። እኔ ን ተከተሉኝ፣  በዚሁም ክርስቶስን የ ምትከሉ ትሆናላችሁ። ይህ በትክክል አዲስ 

ኪዳን የ ሚያስተምረን ነ ገ ር ነ ው። በ1ኛ ቆሮንቶስ 11፥ 1 ላይ ጳውሎስ እንዲህ ይላል፣  እኔ ን የ ምትመስሉ ሁኑ፣  

እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እኔ ን ምሰሉ፡ ፡  ደግሞም ቤተ ክርስቲያን የ ምተነ ሣሳበት ወሳኝ ጊዜ ነ ው እንዲሁምም 

በዙሪያችን ላሉ ሰዎች የ ክርስቶስን ክብር፣  መልካምንቱን እና ጸጋውን ማሳየ ት፣  ምሕረቱን እና እንክብካቤውን፣  

እንዲሁም ርኅራኄውን እና ቃሉን ለማሳየ ት ያለብንን ኀላፊነ ት ቸል ማለትን እንተው።  የ ምንነ ሣበት ሰዓት ነ ው፡ ፡  

የ ዳንበትን ምክንያት በተመለለከተ ኀላፊነ ትን መውሰጃ ጊዜ ነ ው። እኔ ክርስቶስን እንደምከተል እናንተም እኔ ን 

ተከተሉኝ። 

 መልካም እንግዲህ ጒዳይ ይኸው ነ ው። እኛ ክርስቶስን እንከተላለን ወይ? የ ሚለው ጥያቄ ይነ ሣል፡ ፡  ሁለት 

ነ ገ ሮችን ልብ እንድትሉ እፈልጋለሁ፦ ከሁሉም ነ ገ ር በፊት የ መጀመሪያው የ ደቀ መዝሙርነ ትን ዋጋ በቁምነ ገ ር 

ውሰዱት። ለክብሩ ሲባል ሁሉን ሥር ነ ቀል በሆነ  መልኩ መተው፣  ሥር ነ ቀል በሆነ  መልኩ በጸጋው ላይ መደገ ፍ፣  

ለእርሱ ማንነ ት ራስን መስጠትና፣  በሥልጣኑ በሙላት መታመን፣  ለወንጌል ማዳረስ ተልእኮው ሙሉ በሙሉ መታዘዝ የ ደቀ 

መዝሙርነ ት ዋጋዎች ናቸው፡ ፡  ሕይወታችሁ ከዚህ በኋላ የ እናንተ አይሆንም። የ ሕይወታችሁን አቅጧጫ ለመወሰን 



እያንዳንዱን መብታችሁን አስገ ዝታችኋል። ያ ታላቅ ዋጋ ነ ው። ነ ገ ር ግን ሙሉ በሙሉ በደቀ መዝሙርነ ት ዋጋ ላይ 

ብቻ እንደናተኵር ከዚህ የ ሚበልጥ ዋጋ የ ሚያስከፍል ነ ገ ር እንዳለም እናስብ፡ ፡  ያም ደቀ መዝሙር ያለ መሆን 

የ ሚያስከፍለው ዋጋ ነ ው። ምን ማለትህ ነ ው፣  ደቀመዝሙር አለመሆን? ዋጋውን ልብ እንድትሉ እፈልጋለሁ? ክርስቶስን 

ለመከተል ራሳችንን ባንሰጥ እና ሌሎች እኛን እንዲከተሉ ባናደርግስ? ለቀጣዮቹ 10 ወይም 20 ዓመታት 

በብሩክሂልስ እንደ ቤተ ክርስቲያን ሳንንቀሳቀስ ብንቀመጥና በአሜሪካውያን አስተሳሰብ መልኩ ብንኖር፣  የ ዚህ 

ዓለምን ደስታ ብናጣጥምስ ደግሞም ምናልባት እንኳ የ ወንጌል ማዳረስ ተልእኮን ቸል ብለን ብናድግስ? ዘላለማዊ 

ሁኔታችን ዋስትና ባላገ ኘበት መልኩ ያን መስመር ተከትለን ብንጓዝስ? መልካም በዚያም ቢሆን የ ሚጠብቀን ክፍያ 

ይኖራል፣  ደግሞም እኛን የ ሚያስከፍለን ዋጋ እግዚአብሔር ሊያሳየ ን የ ሚሻቸው እንደ ሰላም እና ጸጋ፣  ኃይልና 

ምሕረት እንዲሁም እግዚአብሔር እንድናልፍበት የ ሚሻው ተሞክሮ ናቸው። የ እርሱን የ ራሱን መገ ኘት ልንስተው 

እንችላለን ማቴዎስ 28፥ 20። በመምጣቱ ኢየ ሱስ ሊሰጠን ያለውን የ ተትረፈረፈ ሕይወት ያለበትን ታላቅ የ በረከት 

ጊዜ እንደ ዘብት እናጣዋለን። ይህም ብቻ አይደለም፤  ማኅበረሰባችንም ጭምር ዋጋውን ይከፍላል።  

 ድንበር ለቅቀን ብንሄድ የ ወንጌል ማዳረስ ተልእኮን እና የ በርሚነ ግሃም ከተማን ቸል ብንል እንዲሁም 

በብሩክስ ሂልስ አንድ ታላቅ ተቋም የ ሆነ ች ቤተ ክርስቲያንን ብናቋቁም፣  ሰዎችም ደግሞ በሳምንት አንድ ጊዜ 

የ ሚመጡ ቢሆኑ፣  ነ ገ ር ግን ይህ በማኅበረሰቡ መንፈሳዊ ሕይወት ሁኔታዎች ላይ የ ሚያስከትለው ለውጥ ምንም ከሌለ 

ወይም ኢምንት ከሆነ ፣  አላባማ እና ሕዝብዋ የ እርሱን ክብር ማየ ት አይችሉም፣  ደግሞም በሺህዎች የ ሚቈጠሩ ሰዎች 

ጸጋውን ወደ ማወቅ አይደርሱም። ይህ ለእኛ ብቻ አይደለም፤  ለማኅበረሰባችን ብቻ አይደለም፤  ነ ገ ር ሰዎችን 

ለክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ያለ ማድረግ  የ ሚያስከትለው ዋጋን ልብ በሉ። ወንጌልን በየ ስፍራው ከማዳረስ ቸል 

ብንል፣  እንግዲያውስ በቀጣዩ ዓመት በወንጌል ወዳልተደረሱ ቡድኖች ስለ ወንጌል ምንም እውቀት የ ሌላቸው 47 

ሚሊዮን ልጆች ይወለዳሉ። በቀጣዩም ዓመት 47 ሚሊዮን ልጆች ይወለዳሉ፤  በቀጣዩም ዓመት እንደዚሁ 47 ሚሊዮን 

ልጆች ይወለዳሉ። በመቶ ሚሊዮን የ ሚቈጠሩ ሰዎች የ ኢየ ሱስን ስም ባልሰሙበት ሁኔታ በሽህ ማይሎች ርቀት ሥራቸውም 

ሆነ  ምቹ የ ሆኑ የ አምልኮ አገ ልግሎቶቻቸው እንደ ሰመረላቸው ሰዎች ከእሑድ እስከ እሑድ ይህንኑ ተግባራችንን 

እያከናወንን ተቀምጠናል። አዎን የ ደቀ መዝሙርነ ት ዋጋ ታላቅ ነ ው፣  ነ ገ ር ግን ሰዎችን ለክርስቶስ ደቀ መዛሙርት 

አለማድረግም እንደዚሁ እጅግ የ ላቀ ዋጋ የ ሚያስከፍል ነ ገ ር  ነ ው፡ ፡  ስለዚህ የ ቱን እንመርጣለን? ይህን ምንባብ 

እያጠናሁ ሳለሁ፣  እንዲሁም ስለ እናንተ እና ወደ ፊት ስለምንጓዝበት ስፍራ ስጸልይ፣  ይህ ምንባብ መሠረት 

የ ምንጥልበት እንደሆነ  አውቃለሁ፤  ይህም ለሚቀጥሉት ስድስት ሳምንታት ብቻ አይደለም፤  ነ ገ ር ግን በዚህ ዓመት 

ላሉት ለቀሪዎቹ ጊዜያት ጭምር ነ ው። ስለዚህ በማቴዎስ ወንጌል ያየ ናቸውን ነ ገ ሮች በተመለከተ ተግባራዊ በሆነ  

መልኩ የ ምነ ቃኝበት አንድ መንገ ድ ለሁላችን መስጠት እፈልጋለሁ። እንግዲህ ከእኛ ማናችንም ብንሆን ሊተው የ ሚገ ቡ 

ነ ገ ሮች ዝርዝር በምትመለከቱበት ጊዜ፣  ዛሬ እዚህ እነ ርሱ ያደረጉትን ነ ገ ር የ ምናከናውን ከሆንን፣  ያንን ከእኛ 

ጥቂቶች ብቻ ነ ን የ ምንቀበለውም ሆነ  እውቅና የ ምንሰጠው፡ ፡  ነ ገ ር ግን የ አጋጣሚ አድማጭ ወይም በእውነ ታው ያመነ  

አድማጭ ከመሆን፣  ራስን ለሕይወት ዘመን ሁሉ የ ሰጠ ወደ መሆን ለመሸጋገ ር ዝግጁ ነ ኝ፡ ፡  በተጨማሪም የ ኢየ ሱስ 

ክርስቶስ ተከታይ ነ ኝ፣  ደግሞም እነ ዚህ ነ ገ ሮች እንድናከናውን ያድርገ ን እንድትሉ ልጋብዛችሁ አልፈልግም።  



 አሁን እዚያ መሆን አያስፈልጋችሁም። እዚያ ለመሄድ ፈቃደኞች ናችሁ።  ኢየ ሱስ #ኢየ ሱስ ተከተሉኝ፤  

ሰዎችን አትማጆች እንድትሆኑ አደርጋችኋለሁ; ያለው ሊታወሰን ይገ ባል። ክርስቶስ ሰዎችን ደቀ መዛሙርት እንድናደርግ 

አዝዞናል። ይበልጥ መጽሐፍ  ቅዱሳዊ የ ሆነ  ደቀ መዛሙርት ማድረግን እንድረዳ ደግሞም ሕይወቴን ለ2005 ዓ.ም. 

ሕያው ምስክር አድርጌ በማቅረብ እንዳገ ለግል ራሴን ሰጥቼአለሁ፡ ፡  በቀጣዮቹ አራት ሳምንታት ውስጥ የ ምንመለከተው 

ሰዎችን ደቀ መዝሙር ማድረግ ምን ማለት ነ ው? የ ሚለውን በተመለከተ ልናያቸው የ ሚገ ባ ነ ው። አራቱ ገ ጽታዎችን 

በተመለከተ ይህን መሰጠት የ ምታከናውኑ ከሆናችሁ እና ዛሬ በዚህ ነ ገ ር ውስጥ የ ማትገ ኙ ከሆናችሁ፣  እንግዲያውስ 

መልካም ነ ው፡ ፡  እግዚአብሔር ወደዚህ መረዳት ያሸጋግራችሁ። ነ ገ ር ግን ያየ ነ ውን ነ ገ ር ዋጋ ከተመንን ይህን 

መሰጠት ለመተግበር ፈቃደኞች ከሆናችሁ፣  እንዲህ ብላችሁ እንድትጸልዩ እጋብዛችኋለሁ፤  #እግዚአብሔር ሆይ ይህ ደቀ 

መዝሙርነ ት ከሚያዛቸው ነ ገ ሮች ሁሉ ጋር አንተን መከተል እፈልጋለሁ፣  ደግሞም ሰዎችን አጥማጆች እንድታደርገ ን 

እፈልጋለሁ፡ ፡   

 እግዚአብሔር ሆይ፣  ስለ ጸጋህ፣  ምሕረትህን በእኛ ላይ ለማድረግ እና ስሞቻችንን ልትጠራ ቀድመህ ርምጃ 

ስለ ወሰድህ አመሰግንሃለሁ። ኢየ ሱስ ክርስቶስ ሆይ፣  ስለ ተጓዝህበት የ መስቀል መንገ ድ ምስጋና አክብሮት እና 

ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። ስለዚህ ዛሬ ራሳችንን የ ካድን፣  መስቀላችንን ተሸክመን የ ምንከተልህ ሰዎች 

እንድታደርገ ን እንጸልያለን። ፈጥና የ ምትገ ዛ ፣   ለአንተ እና ለወንጌል ተልእኮ ስትል ሁሉን የ ተወች ቤተ 

ክርስቲያን እንድታደርገ ን ፣  ደግሞም በቀጣዮቹ ጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ለጸጋህ ምላሽ ስንሰጥ እና ቃልህን ስንታዘዝ 

ይህን በልባችን ውስጥ የ ሚቀመጥ እንድታደርገ ው በኢየ ሱስ ስም እንጸልያለን ፡ ፡   አሜን!  
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መጽሐፍ ቅዱስ ካላችሁ፣  በእርግጥትም አላችሁ ብዬ  አስባለሁ፤  የ ዮሐንስ ወንጌልን እንድታወጡ 

እጠይቃችኋለሁ። አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ማውጫውን ለመጠቀም ነ ፃ ነ ት ይሰማችሁ። መጽሐፉን እያወጣች 

ሳላችሁ፣  አንድ  ጥያቄ ልጠይቃችሁ እፈልጋለሁ። ይህን ማለዳ አንድ ትንሽ ትያቄ በመጠየ ቅ ጀምሩ። ይህ 

አንዱ ጥያቄ ምናልባትም እጅግ ቀላል ሊሆን እንደሚችል ተስፋ አደርጋለሁ። ኢየ ሱስ እነ ዚህን ጥያቄዎች 

መቼ እና የ ት እንደ ተናገ ራቸው ማውቅ እፈልጋለሁ። #ተፈጸመ; ብሎ የ ተናገ ረበት ጊዜ መቼ ነ ው፣  ደግሞስ 

የ ት ስፍራ ላይ ሆኖ ነ ው ይህን ያለው? ይህን የ ሚያውቅ ሰው ይኖራል? በዚህ ጊዜ እርሱ በመስቀል ላይ 

ነ በር! ተግባባን! ያ የ መጀመሪያው መልሳችን ነ ው። 



 

ዮሐንስ 19 ቊጥር 30ን ተመልከቱ። #ተፈጸመ; ብሎ ኢየ ሱስ ከተናገ ረባቸው ጊዜያት አንዱ ነ ው። ደኅና 

ኢየ ሱስ እርሱ እንደ ተፈጸመ አድርጎ  ተግባሩን እንድናከናውን በሚናገ ርበት ጊዜ ሊያደርገ ው የ ሚገ ባውን 

ሁሉ አድርጐታል፤  ይህን የ ሚናገ ረው ዮሐንስ 19፥ 30 ነ ው። ይኸውም፣  በመስቀል ላይ ሆኖ እንዲህ ብሎ 

የ ተናገ ረበት ነ ው ስንል ሁላችንም በፍጥነ ት እናስባለን፦ 

 

#ኢየ ሱስም ሆምጣጤውን ከተቀበለ በኋላ ተፈጸመ አለ፥  ራሱንም አዘንብሎ ነ ፍሱን አሳልፎ ሰጠ። ኢየ ሱስ 

ተፈጸመ ብሎ የ ተናገ ረበትን ሌላ ጊዜ ታውቃለህ? ወደዚሁ ወደ ዮሐንስ ወንጌል ሁለት ምዕራፍ መለስ ብለህ 

ተመልከት። ምዕራፍ 17 ቊጥር 4…በዚህም ስፍራ ኢየ ሱስ ይህንኑ ቃል ተጠቅሟል። ምናልባት እናንተ ይህን 

አታገ ኙት ይሆናል፣  ምክንያቱም ከመጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሜዎቻችን አንዳንዶቹ ለየ ት ባለ መልኩ 

ተተርጒመዋልና፡ ፡  ነ ገ ር ግን በቊጥር 4 ላይ እንዲህ ይላል፣  #እኔ ላደርገ ው የ ሰጠኸኝን ሥራ ፈጽሜ 

በምድር አከበርሁህ። ; በዮሐንስ 19፥ 30 ላይ የ ምንመለከተው ያው ቃል በዮሐንስ 17፥ 4 ላይ  ጥቅም ላይ 

ውሏል። 

 

ዛሬ እንድናደርገ ው የ ምፈልገ ው ነ ገ ር የ ሚከተለውን ነ ው፡ ፡  ኢየ ሱስ በመስቀል ላይ ተፈጸመ ብሎ ከተናገ ረ፣  

ነ ገ ር ግን ወደ መስቀሉ ከመሄዱ በፊት፣  በዮሐንስ 17 ላይ #አንተ የ ሰጠኸኝን ሥራ ፈጸምሁ; ማለቱን 

ሁላችን እንድናስብ እፈልጋለሁ፡ ፡  ይህ መስቀሉ አስፈላጊ አይደለም አይልም፤  ያ የ ሥራው በጣም ጠቃሚ 

የ ሆነ  ክፍል መሆኑ ግልጽ ነ ው፣  ነ ገ ር ግን በዚያ ስፍራ ላይ እያከናወነ ው የ ነ በረ ሌላ ሥራ ነ በር። ወደ 

መስቀሉ ከመሄዱ በፊት እንኳ የ ሰጠኸኝን ሥራ ፈጽሜአለሁ ማለት ችሎአል። 

 

በዚህ ማለዳ ስለ ኢየ ሱስ ሥራ በማሰብ እንድንጀምር እፈልጋለሁ፣  ደግሞም የ ኢየ ሱስ ክርስቶስ ሥልት 

በሁለት ዋና ዋና ገ ጽታዎች ዙሪያ የ ሚያጠናጥን ነ ው፦ 

 

አንደኛው፣  በዮሐንስ 19፥ 30- የ መቤዠት መልእክት ሲሆን፣  በመስቀሉ ተምሳሌነ ት የ ምንመለከተው ነ ው፤  

ይህም ማለት ኢየ ሱስ ሕይወቱን ወንዶችን እና ሴቶችን ለመቤዥት እየ ሰጠ ነ በር፤  ይህም በመሠረቱ እኛን 

ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነ ው። 

 

ያ የ ሥራው አካል ነ ው፣  እንዲሁም የ ሥራው ማዕከላዊ ክፍል ሕይወቱን መስጠት ነ ው፣  ነ ገ ር ግን በዮሐንስ 

17 ላይ ወደ መስቀል ከማምራቱ በፊት፣  እርሱ እንዲህ ሲል ተናገ ረ፤  ይህም በኀላፊ ጊዜ የ ተደረገ  

ንግግር  ነ ው:: #አንተ የ ሰጠኸኝን ሥራ ፈጸምሁ; ይላል፡ ፡  እዚህ ላይ እየ ተናገ ረ ያለው ስለ ምንድን 

ነ ው? 

 

ከዮሐንስ  17፥ 4 የ መባዣ መንገ ዶች (ዘዴዎች) ያገ ኛችሁት ነ ገ ር የ ኢየ ሱስ ሥራ ሁለት ገ ጽታዎች 

እንዳሉት ነ ው። አዎን ወደ መስቀል የ ሄደው እና በመስቀል ላይ የ ሞተው ከአብ ጋር ሊያስታርቀን ነ ው። 

ከዚህ ጋር በተጓዳኝ ያ መልእክት ወደ መላው ዓለም እንዴት እንደሚሰራጭ እዚሀ ስፍራ ላይ አንድ ሥዕልን 

ያሳየ ናል። ያም በዮሐንስ 17 ላይ ያለ ሥዕል እንደሆነ  አስባለሁ። ይህንንም በዚህ ጸሎቱ መጀመሪያ ላይ 

ተናግሮታል፡ ፡  ይህም #የ ሰጠኸኝን ሥራ ፈጽም; ይላል፡ ፡  ከዚያም ያንን መዘርዘር ይጀምራል። በቀጣዮቹ ሃያ 

ሁለት ቊጥሮች በምድር ላይ የ ሠራቸውን ሥራዎች በአጭሩ የ ሚያጠቃልል ሥዕልን እናገ ኛለን። 

 

የ ሠራውን ተኣምር አንድ ጊዜ ብቻ መጥቀሱ አስገ ራሚ ነ ገ ር ነ ው። አሁን ማየ ት ስለሚችለው ዓይነ  ስውር፣  

አሁን ሕያው ሆኖ ስለሚመላለሰው ሞቶ ስለ ነ በረው ሰው፣  ወይም ከእርሱ ጋር ግንኙነ ትን ለመመሥረት ስለ 

መጣው ሰው እና ሁሉም ፈውሳቸውን ስለማግኘታቸው አንድ ጊዜ ብቻ ነ ው የ ሚናገ ረው። ነ ገ ር ግን፣  ደግሞ 

ደጋግሞ እግዚአብሔር ከዓለም ስለ ሰጠው ሰዎች ይናገ ራል። ተኣምራትን አንዴ እንኳ  አልጠቀሰም፤  እርሱን 



ፈልገ ው ስለሚሰበሰቡና ስለሚከተሉት ሰዎች ከቶ አንዴ እንኳ አልተናገ ረም፣  ነ ገ ር ግን እግዚአብሔር 

ከዓለም ስለ ሰጠው ሰዎች በዚህ ስፍራ ላይ ወደ አርባ ጊዜ ያህል ይናገ ራል። 

 

ስለዚህ እዚህ ላይ ላደርገ ው የ ምፈልገ ው ነ ገ ር አለ። ዮሐንስ 17 ” ክፍት አድርጉ። በመጽሐፍ ቅዱሳችሁ 

ላይ ምልክት ማድረግ የ ሚመቻችሁ ከሆነ ፣  እኔ ላደርገ ው የ ምሻው የ ሚከተለውን ነ ው፦ ይህን ጸሎት 

እናነ ብበዋለን፣  ደግሞም ደቀ መዝሙር ወይም እኛ እንኳ የ ሚል ቃል በሚገ ኝበት ጊዜ በዚያ ላይ 

እንድታከብቡ እፈልጋለሁ። ስለዚህ በዚህ ምዕራፍ ውስጥ ያሉ ደቀ መዛሙርት ወይም እኛ በሚሉ ቃላት ላይ 

እናከብባለን። ምናልባት እናንተም በእነ ዚህ ቃላት ላይ ታከብቡ ይሆናል። ደቀ መዛሙርት የ ሚለው ሐረግ 

በሚታይበት በእያንዳንዱ ስፍራ ላይ ካሬ ልታደርጉበት፣  ከሥሩ ልታሰምሩበት ወይም  በመጽሐፍ ቅዱሳችሁ 

ላይ የ ቱንም ዓይነ ት ምልክት ልታደርጉበት ትችላላችሁ። አሁን ይህን በአንድነ ት እናንብበው። ኢየ ሱስ ወደ 

መስቀል ከመሄዱ በፊት በእግዚአብሔር አብ እና በእግዚአብሔር ወልድ መካከል የ ሁለትዮሽ ንግግር 

እየ ተደረገ  መሆኑን፣  በዚህም ምክንያት እርሱ ከፍ ባለ ድምፅ እየ ጸለየ  መሆኑን በልባችሁ ያዙ። ደቀ 

መዛሙርቱ በላይኛው ክፍል ነ በሩ፣  ደግሞም ይህን ንግግር ያዳምጡ ነ በር። የ ሚናገ ረው ይህን ይመስላል፤  

ቊጥር አንድ…ወደ ሰማይ ዓይኖቹን አነ ሣና እንዲህ ሲል ጸለየ ፦ አባት ሆይ፥  ሰዓቱ ደርሶአል፤  ልጅህ 

ያከብርህ ዘንድ በሥጋም ሁሉ ላይ ሥልጣን እንደ ሰጠኸው፤  ለሰጠኸው ሁሉ የ ዘላለምን ሕይወት ይሰጣቸው 

ዘንድ ልጅህን አክብረው። እውነ ተኛ አምላክ ብቻ የ ሆንህ አንተን የ ላክኸውንም ኢየ ሱስ ክርስቶስን ያውቁ 

ዘንድ ይህች የ ዘላለም ሕይወት ናት። እኔ ላደርገ ው የ ሰጠኸኝን ሥራ ፈጽሜ በምድር አከበርሁህ፤  አሁንም 

አባት ሆይ ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነ በረኝ ክብር አንተ በራስህ ዘንድ አክብረኝ። 

 

አሁን አንዳንዶቻችሁ፣  መልካም ዶ/ር ዴቭ፣  አርባ ሲደመር የ ሆነ  ነ ገ ር ጋር ለመድረስ ረጅም ጒዞ ማድረግ 

አስፈልጎ ናል። ደኅና ብዕራችሁን/እርሳሳችሁን ዝግጁ አድርጉ። 

 

ከዓለም ለሰጠኸኝ ሰዎች ስምህን ገ ለጥሁላቸው። የ አንተ ነ በሩ ለእኔም ሰጠሃቸው፤  ቃልህንም ጠብቀዋል፤  

የ ሰጠኝ ሁሉ ከአንተ እንደሆነ  አሁን ያውቃሉ፤  የ ሰጠኸኝን ቃል ሰጥቼአቸዋለሁና፤  እነ ርሱም ተቀበሉት፤  

ከአንተም ዘንድ እንደ ወጣሁ በእውነ ት አወቁ፤  አንተም እንደ ላክኸኝ አመኑ። እኔ ስለ እነ ዚህ 

እለምናለሁ፤  ስለ ዓለም አልለምንም ስለ ሰጠኸኝ እንጂ፤  የ አንተ ናቸውና፤  የ እኔም የ ሆነ  ሁሉ የ አንተ 

ነ ው የ አንተውም የ እኔ ነ ው፤  እኔም ስለ እነ ርሱ ከብሬአለሁ፤  ከዚህም በኋላ በዓለም አይደለሁም፤  

እነ ርሱም በዓለም ናቸው እኔም ወደ አንተ እመጣለሁ። ቅዱስ አባት ሆይ እነ ዚህን የ ሰጠኸኝን እንደ እኛ 

አንድ እንዲሆኑ በስምህ ጠብቃቸው፡ ፡  ከእነ ርሱ ጋር በዓለም ሳለሁ የ ሰጠኸኝን መጽሐፉ እንዲፈጸም ከጥፋት 

ልጅ በቀር ከእነ ርሱ ማንም አልጠፋም። አሁንም ወደ አንተ እመጣለሁ፤  በእነ ርሱም ዘንድ ደስታዬ የ ተፈጸመ 

እንዲሆንላቸው ይህን በዓለም እናገ ራለሁ፡ ፡  እኔ ቃልህን ሰጥቻቸዋለሁ፤  እኔም ከዓለም እንዳይደለሁ 

ከዓለም አይደሉምና ከክፉ እንድትጠብቃቸው እንጂ ከዓለም እንድታወጣቸው አልለምንም። እኔ ከዓለም 

እንዳይደለሁ ከዓለም አይደሉም፡ ፡  በእውነ ትህ ቀድሳቸው፤  ቃልህ እውነ ት ነ ው። ወደ ዓለም እንደ ላክኸኝ 

እንዲሁ እኔም ወደ ዓለም ላክኋቸው፤  እነ ርሱም ደግሞ በእውነ ት የ ተቀደሱ እንዲሆኑ እኔ ራሴን ስለ 

እነ ርሱ እቀድሳለሁ። ጸሎቴ ለእነ ርሱ ብቻ አይደለም። 

 

የ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት የ መጡት ከዚህ ጸሎት ነ ው፤  ከዚያም በኋላ ደግሞ ጸሎቱ እናንተን 

ያካትታል…ሁሉም አንድ ይሆኑ ዘንድ ከቃላቸው የ ተነ ሣ በእኔ ስለሚያምኑ ደግሞ እንጂ ስለ እነ ዚህ ብቻ 

አልለምንም፤  አንተ እንደ ላክኸኝ ዓለም ያምን ዘንድ አንተ አባት ሆይ በእኔ እንዳለህ እኔም በአንተ 

እነ ርሱ ደግሞ በእኛ አንድ ይሆኑ ዘንድ እለምናለሁ። እኛም አንድ እንደ ሆንን አንድ ይሆኑ ዘንድ እኔም 

በእነ ርሱ አንተም በእኔ ስትሆን፤  በአንድ ፍጹማን እንዲሆኑ የ ሰጠኸኝን ክብር እኔ ሰጥቻቸዋለሁ፤  

እንዲሁም ዓለም አንተ እንደ ላክኸኝ በወደድህም መጠን እነ ርሱን እንደ ወደድህ ያውቃል። አባት ሆይ 

ዓለም ሳይፈጠር ስለ ወደድኸኝ የ ሰጠኸኝን ክብሬን እንዲያዩ እኔ ባለሁበት የ ሰጠኸኝ እነ ርሱ ደግሞ ከእኔ 

ጋር ይሆኑ ዘንድ እወዳለሁ። ጻድቅ አባት ሆይ ዓለም አላወቀህም እኔ ግን አውቅሁህ እነ ዚህም አንተ 



እንደ ላክኸኝ አወቁ፤  እኔ ንም የ ወደድህባት ፍቅር በእነ ርሱ እንድትሆን እኔም በእነ ርሱ ስምህን 

አስታወቅኋቸው አስታውቃቸውማለሁ። 

 

አሳቡን አገ ናችሁት? ኢየ ሱስ እየ ደጋገ መ -ላደርገ ው የ ሰጠኸኝን ሥራ ፈጸምሁ- በማለት ገ ና ከመጀመሪያው 

ተናገ ረ፡ ፡  ከዚያም ደግሞ ሕይወቱን ያፈሰሰበትን ይህን ትንሽ ቡድን ከአርባ ጊዜ በላይ  ጠቀሰ። ያ 

የ እርሱ ሥራ ሊሆን ይችላልን? አዎን ፣  በመስቀል ላይ የ ተፈጸመው ሥራ ሕይወቱን በጥቂት ሰዎች ውስጥ 

(ይህም ማለት ሰዎችን ደቀ መዛሙርት በሚያደርግበት ሥራ) ባፈሰሰበት ሁኔታ ተቀድሞአል ወይ? 

  

እነ ርሱ ሕይወቱን ያፈስስባቸው ሰዎች ናቸው፡ ፡  ስለዚህም በአገ ልግሎቱ ማብቂያ ላይ ሁሉም ነ ገ ር በእነ ዚህ 

ሰዎች ላይ የ ተተወ መሆኑን ተናገ ረ። ይህ አያምልጣችሁ። ኢየ ሱስ ይህን የ መቤዥት መልእክት በማባዛት ዘዴ 

በኩል የ ሚያደርስበት ሥልት በጥቂት ደቀ መዛሙርት ታማኝነ ት ላይ የ ተመሠረተ ነ ው፡ ፡  መላው ሥራው፣  መላው 

የ አገ ልግሎት ሕይወቱ በእነ ዚህ ጥቂት ሰዎች ታማኝነ ት ላይ የ ተንጠለጠለ ነ ው፡ ፡  ያም በዮሐንስ 17 ያለን 

እያንዳንዱን ቊጥር ዘልቆ የ ሚገ ባ እና የ ሚያያይዝ ገ ዥ የ ሆነ  እውነ ት ነ ው። ልክ እርሱ በእነ ርሱ ሕይወት 

እንዳደረገ ው ሁሉ፣  በመስቀሉ ለይ የ ሚመለከቱትን መልእክት በሌሎች ሰዎች ሕይወት ውስጥ የ ማባዛቱ ተግባር 

በእነ ርሱ ላይ የ ተጣለ ነ ው፡ ፡  

 

በውጤቱም ዮሐንስ 17 ስለ ዋነ ኛ ደቀ መዝሙር አድራጊው የ ኢየ ሱስን ልብ አስመልክቶ የ ማይታመን ውብ 

ሥዕልን ይሰጠናል። ኢየ ሱስ በምድር ላይ ምን ዓይነ ት ሥራ ሠራ? የ ሚለውን ሥዕል ይሰጠናል። በዘሪያው 

ላሉ ሰዎች እንዴት ጸለየ ? በቀጣዮቹ አራት ሳምንታት ምን ይደረግ? በዚህ ሳምንት እና በቀጣዮቹ ሦስት 

ሳምንታት ደቀ መዝሙር ማድረግ ምንን ያካትታል? የ ሚለውን መመልከት የ ምንጀምርበት ይሆናል፡ ፡  ይህን 

በቀጥታ ከኢየ ሱስ ልብ እንማራለን። 

 

እዚህ ላይ የ ምንመለከተው አንገ ብጋቢ ጒዳይ አለ። ደቀ መዝሙር በማድረግ ራሳችንን የ ማናባዛ ከሆነ ፣  

እንግዲያስው ለእኛ የ ተሰጠንን የ መቤዥት መልእክት የ ምናስፋፋበት አሳዛ ኝ ተግባርን እናከናውናለን። ደቀ 

መዝሙር በማድረግ ራሳችንን የ ማናባዛ ከሆነ ፣  እንግዲያውስ በዮሐንስ 19፥ 30 በመስቀሉ ላይ የ ተነ ገ ረ 

የ መዋጀት መልእክት፣  ኢየ ሱስ ባቀደው መልኩ ሊስፋፋ አይችልም። ውጤቶቹ በሙሉ በዙሪያችን አሉ። ይህም 

የ መዋጀትን መልእክት ከቶ ያልሰሙ ከ1 ቢሊዮን በላይ የ ሆኑ ሰዎች (ከዓለም አንድ ስድስተኛው ማለት 

ነ ው)  በዙሪያችን ያሉ መሆናቸው ነ ው፡ ፡  በዚህ ባለፈው ዓመት በ2007 በክርስቶስ ስለ መጣው መቤዥት 

ምንም እውቀት በሌላቸው ቤተሰቦች ውስጥ አርባ ሰባት ሚሊዮን ልጆች ተወልደዋል። አርባ ሰባት ሚሊዮን 

ልጆች ልክ የ እኛ ልጆች የ ኢየ ሱስ ስም በማይጠቀስበት ስፍራ ለማደግ ሊገ ደዱ እንደሚችሉበት ባለ ሁኔታ 

የ ሚያድጉ ይሆናሉ። እዚያ ብቻ ሳይሆን፣  በበርሚንግሃምም ቢሆን፣  የ መዋጀትን መልእክት እንዴት እጅግ 

በተሳካ መልኩ ልናስፋፋው እንችላለን? 

 

ወንጌልን ለማዳረስ የ ሚረዱ ብዙ የ ሥራ ክፍሎች እና ብዙ ረጂ መሣሪያዎች ከዚህ ቀደም ከነ በሩበት በተሻለ 

የ ሚገ ኙበት ጊዜ ሆኖ ሳለ፣  ሁሉም ነ ገ ር በእጃችን ላይ ሳለ፣  በዚህ ዘመን በወንጌል ያልተደረሱ ብዙ 

ሰዎች መኖራቸውን፣  ዛሬ ብዙ ሰዎች ስለ ኢየ ሱስ አለመስማታቸውን ማወቃችሁ አስቂኝ ነ ው። 

 

በዚህ ነ ጥብ ላይ ምናልባት አንዳንዶች፣  መልካም፣  አንተ ሰው ሆይ፣  አሁን ተነ ሥተን የ ቴክኖሎጂን እና 

ልዩ ልዩ ረጂ መሣሪያዎች ጥቅም ልናገ ኝ ያስፈልጋል ሲሉ ያስቡ ይሆናል። መልእክቱን ለማሰራጨት እነ ዚህን 

ነ ገ ሮች ሁሉ መጠቀም እንጀምር፡ ፡  ይሁንና ቴክኖሎጂን እና ረጅ መሣሪያዎችን ሁሉ መጠቀም በሚለው ላይ 

በሙሉ ልቤ የ ማምን ሆኜ  ሳለሁ፣  እዚህ ላይ ዛሬ ማለዳ የ ማቀርበው ጥያቄ አለ። ለችግሩ የ ሚሆን መልስ 

በቴክኖሎጂ ውስጥ ባይሆንስ? ለችግሩ የ ሚሆን መልስ በረጅ መሣሪያዎቻችን (ቊሳቊሶቻችን) ባይገ ኝስ? ይህ 

ገ ንዘባችን መፍትሔ ሊያመጣለት  ያልቻለ ችግር ቢሆንስ? ዋናው ጒዳይ እንዴት ነ ው ቴክኖሎጂንም ሆነ  

ያሉንን ረጅ መሣሪያዎቻችንን ልንጠቀም የ ሚገ ባው የ ሚለው ቢሆንና፣  ነ ገ ር ግን ክርስቶስ ላበጀው  ዕ ቅድ 



ራሳችንን ሰጥተናል ወይስ አልሰጠንም የ ሚለው ቢሆንስ? ያ ዋነ ኛው ጒዳይ ቢሆንስ? ጒዳዩ  ከገ ንዘብ፣  

ከቴክኖሎጂ እና ከረጅ መሣሪያዎች (ቊሳቊሶች) ጋር ያልተያያዘ ቢሆንስ? ጒዳዩ በሰዎች እና በእኛ 

መካከል ያለ ቢሆንስ? እኛ ራሳችንን በእነ ርሱ ውስጥ አለማስረጻችን ቢሆንስ? 

 

በዚህ ነ ጥብ ላይ የ ሚነ ሣው አስቸኳይ ፍላጎ ት አስቸኳይ ጥያቄን ወደ ማንሣቱ ይመራል፣  ደግሞም ጥያቄው 

ይህ ነ ው፡ -  ዕቅዱን ለመታዘዝ ታማኞች እንሆናለን ወይ? ይህን እውነ ት አትጡት! ምክንያቱም ይህ 

ተልእኮ ቴክኖሎጂን እና ረጅ ቊሳቊሶችን በብልሃት የ መጠቀም ጒዳይ በመሆኑ በእኛ ላይ የ ተመሠረተ ከሆነ ፣  

በእጆቻችን ላይ የ ሚገ ኙ ነ ገ ሮችን ሁሉ በምንጠቀምበት መልኩ በእኛ ላይ ተልእኮው የ ሚመሠረት ከሆነ ፣  

እነ ዚህ ቴክኖሎጂዎች እና ቊሳቊሶች የ ሌሉዋቸው በአፍሪካ እና በምሥራቅ እስያ ያሉ ወንደሞቻችን እና 

እኅቶቻችን ይህን ተልእኮ ካለ እነ ርሱ መፈጸም አይችሉም ማለት ነ ው፡ ፡  ነ ገ ር ግን ይህ ምን ያለው 

አስቀያሚ ነ ገ ር ነ ው። የ ዚህ ተቃራኒ ነ ው ትክክል ሆኖ የ ምናገ ኘው። አነ ስተኛ ቊሳቊስና ሀብት ያላቸው 

በፍጥነ ት ወንጌልን እያስፋፉ ናቸው፣  ደግሞም እጅግ በጣም ብዙ ቊሳቊስና ሀብት ያላቸው ወገ ኖች ወንጌልን 

በማዳረስ ረገ ድ ከስፍራቸው እምብዛም  የ ማይንቀሳቀሱ ናቸው፡ ፡  ይህ ስለምን ሆነ ? እግዚአብሔር 

እንድንደገ ፍበት ባልነ ገ ረን ነ ገ ር ላይ የ ተደገ ፍን በመሆናችን እና ሰዎችን ለክርስቶስ ደቀ መዝሙር 

ማድረጊያ አራት ግብዓቶች ውስጥ ዘልቀን በመግባት እንድንዋኝ እፈልጋለሁ። ባለፈው ሳምንት እዚህ 

ካልነ በራችሁና ይህን ተከታታይ ስብከቴን በተመለከተ፣   በብሩክ ሂልስ ቤተ ክርስቲያን ያለ የ ቱንም ሰው፣  

ሰዎችን ደቀ መዛሙርት የ ምታደርጉት እንዴት ነ ው? ብላችሁ እንድትጠይቁ ጸሎቴ ነ ው። ግቡ ይኸው ነ ው፣  

ደግሞም እኛ-ሰዎችን ደቀ መዛሙርት የ ምናደርገ ው በዚህ መልኩ ነ ው- ማለት መቻል አለብን። 

 

አራት ተግባራዊ የ ሆኑ ግብዓቶችን ላሳያችሁ እፈልጋለሁ፣  ደግሞም ይህን እንዴት እንደምናደርገ ው 

እናውቃለን ብቻ ሳይሆን፣  ነ ገ ር ግን እያደረግነ ው ነ ው ማለት እንችላለን። በዚህ ጸሎት ውስጥ አንድ 

መሠረታዊ ነ ገ ርን እንድትመለከቱ እፈልጋለሁ፤  ከዚያም ደግሞ ወደ አንደኛው ግብዓት ዘልቄ መዋኘት 

እፈልጋለሁ። ስለዚህ ደቀ መዝሙር ከማድረግ መሠረት እንጀምር። በእነ ዚህ በአምስቱ ቊጥሮች ውስጥ የ ሚገ ኝ 

ነ ው፣  ደግሞም መለስ ብለን በድጋሚ አንድ ጊዜ እንድናነ ብበው እፈልጋለሁ። በዋና ዋና ጭብጦች ላይ 

በመሽከርከር ፈንታ፣  ከዚህ ጸሎት በስተጀርባ ያለ ትኵረት እና አነ ሣሽ ኃይል ሆኖ በተደጋጋሚ በእርግጥ 

የ ቀረበውን (የ ተጠቀሰውን) አንድ ቃል እንድትመለከቱ እፈልጋለሁ፡ ፡  ዮሐንስ 17፥ 1-5ን እንመልከት። 

ደቀ መዝሙር የ ማድረግ መሠረቱ እዚህ ቀርቦላችኋል፦ ጸሎቱ...በማለት ይጀምራል። -አባት ሆይ ሰዓቱ 

ደርሷል፤  ልጅህ ያከብርህ ዘንድ በሥጋም ሁሉ ላይ ሥልጣን እንደ ሰጠኸው ለሰጠኸው ሁሉ የ ዘ ላለምን 

ሕይወት ይሰጣቸው ዘንድ ልጅህን አክብረው፡ ፡  እውነ ተኛ አምላክ ብቻ የ ሆንህ አንተን የ ላክኸውንም ኢየ ሱስ 

ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የ ዘ ላለም ሕይወት ናት። እኔ ላደርገ ው የ ሰጠኸን ሥራ ፈጽሜ በምድር 

አከበርሁህ፤  አሁንም አባት ሆይ ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነ በረኝ ክብር አንተ በራስህ ዘንድ 

አክብረኝ-፡ ፡  

 

አንድ ቃል አምስት የ ተለያዩ ጊዜያት ላይ ተጠቅሶ ትመለከታለችሁ? #ልጅህ ያከብርህ ዘንድ ልጅህን 

አክብረው፤  ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነ በረኝ ክብር አንተው ራስህ አክብረኝ። ; በዚህ ጸሎት ውስጥ 

አነ ሣሽ ኃይሉ ይህ ነ ው፡ ፡  ይህን በሁለት የ ተለያዩ መንገ ዶች እንመለከተዋለን። በመጀመሪያ ኢየ ሱስ ሥጋ 

የ መልበሱ ሁኔታ በመጠናቀቁ እግዚአብሔር ከብሮአል። 

 

ኢየ ሱስ እያደረገ ው የ ነ በረ ነ ገ ር በምድር ላይ የ ሚኖሩበት እና አገ ልግሎት የ ሚሰጥበት ሁኔታ ወደ ማብቃቱ 

መጥቷል። ወደ መጨረሻው እየ መጣ ሳለ የ ነ በረውን ሁኔታ- ሥጋ መልበሱን (ትስጉትን) አስመልክተን መላውን 

የ ታኅሳስ ወር ጥናት አድርገ ናል፣  ደግሞም ቃል ሥጋ እንደሆነ ፣  በመካከላችን እንደ ኖረ፣  እንደ ሞተ፣  

ከመቃብር እንደ ተነ ሣ፣  እንዲሁም አሁን የ ዚያን ሙሉ ፍጻሜ እያየ ን መሆኑን ተመልክተናል። ኢየ ሱስ ወደ 

መስቀል ከሄደ በኋላ ወደ አባቱ ሊያርግ ነ ው፣  ደግሞም ወደ ክብሩ ይመለሳል። 

 



ይህ #ራስህን አክብር ; ወይም #አክብረኝ; የ ሚለው አሳብ በመሠረቱ ነ ገ ሮቼ በድምቀት ይደምደሙ ማለት 

ነ ው። ስለዚህ ኢየ ሱስ እንዲህ እያለ ነ ው፣  #አባት ሆይ  አንተን ለማክበር ኖሮያለሁ። አሁን አንተ 

አክብረኝ ወደ ደመቀ ክብሬ አምጣኝ። ሥጋ ለብሼ ወደ አንተ ከመምጣቴ በፊት ከአንተ ጋር በነ በረኝ ክብር 

አክብረኝ። ; ይህ ሥዕል በሙላት ወደሚፈጸምበት ስፍራ መጥተናል። ኢየ ሱስ ወደ አብ በመሄድ ላይ ነ በር። 

ይህ በደቀ መዛሙርቱ ልብ ውስጥ የ ነ በረ ቀስቃሽ ስሜት ነ በር፡ ፡  በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ 

በተደጋጋሚ ወደ 17 የ ተለያዩ ጊዜያት የ ሚገ ኝ ይመስለኛል፡ ፡  አብን የ ማክበር አንጽንኦትን በክርስቶስ 

እንመለከታለን፡ ፡  ይህ የ ኢየ ሱስ አንቀሳቃሽ ኃይል ነ ው። በዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቊጥር 28 ላይ እንዲህ 

ሲል ይጸልያል #አባት ሆይ ስምህን አክብረው፦ ስለዚህም አከበርሁት ደግሞም አከብረዋለሁ የ ሚል ድምፅ 

ከሰማይ መጣ። ; ይህን ኢየ ሱስ የ ተናገ ረው ወደ መስቀሉ ለመሄድ ሲዘጋጅ ነ በር፣  ደግሞም በቊጥር 28 ላይ 

እንዲህ ይላል፣  #አይሆንም አባት ሆይ ለዚህ ነ ውና የ መጣሁት ስምህን አክብረው በሕይወቴ አማካይነ ት 

ራስህን የ ደመቀ ልብስ አልብስ፡ ፡ ; 

 

ነ ገ ር ግን እዚህ ላይ አይቆምም። ኢየ ሱስ ተመልሶ በመሄዱ እንዲሁም ሥጋ መልበሱ ከሁለት ሺህ ዓመታት 

በፊት በተፈጸመበት ሁኔታ ጒዳዩ የ ሚያበቃ ቢሆን ኖሮ፣  ዛሬ ያ እኛ ላይ ተጽዕኖ የ ሚያሳርፈው እንዴት 

ነ ው? እንዲሁም በዚያን ጊዜ በነ በሩበት በእነ ዚህ ደቀ መዛሙርት ላይ ተጸዕኖ የ ሚያሳድረው እንዴት ነ ው? 

እግዚአብሔር በክርስቶስ ሥጋ መልበስ ብቻ ክብር እንደማያገ ኝ፣  ነ ገ ር ግን ይህ የ ትስጉት ሂደት በመቀጠሉ  

ጭምር እግዚአብሔር ክብርን እንደሚያገ ኝ እንመለከታለን። 

 

ቃል ከሁለት ሺህ ዓመታት በፊት በኢየ ሱስ ክርስቶስ ሥጋ ሆነ ፣  ነ ገ ር ግን የ ወንጌሉ ውበት እርሱ ተመልሶ 

ወደ አብ በሄደ ጊዜ አሁን ቃሉ በማን ነ ው ሥጋ ለብሶ የ ሚገ ለጠው? የ ሚለው ነ ው። ቃሉ ሥጋ ለብሶ 

የ ሚገ ለጠው በአንተና በእኔ ፣  በአጠቃላይም በሁላችንም ነ ው፡ ፡  ክርስቶስ በእኛ ይኖራል፡ ፡  ቈላስይስ 

1፥ 27  የ ክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ በአንተ ይኖራል ሲል ይናገ ራል። ክርስቶስ በእኛ አማካይነ ት 

ራሱን ይገ ልጣል፡ ፡  እኛ እጆቹ ነ ን ፤  እኛ እግሮቹ ነ ን። እኛ የ ሚናገ ርበት አንደበቱ ነ ን። እኛ ሥጋ 

የ ለበስን ቃሉ ነ ን ። ለዚህም ነ ው ኢየ ሱስ ለእነ ዚህ ሰዎች ደጋግሞ የ ጸለየ ው፡ ፡  ይህም ኢየ ሱስ ለአብ 

እኔ ን መልስህ ወደ አንተ መውሰድህ ለክብርህ መልካም ነ ው፣  ምክንያቱም ይህን በምታደርግበት ጊዜ ወደ 

ዓለም ሲወጡ በእያንዳንዳቸው ውስጥ ቃሉ ሥጋ ለብሶ እንዲታይ አደርጋለሁ! ብሎ እንደ ተናገ ረ ያህል 

ነ ው፡ ፡  ቃል ሥጋ የ ሚለብስበት ሁኔታ በተደጋጋሚ መከሰቱ ይቀጥላል፡ ፡  እዚህ ላይ ደቀ መዝሙር ለመሆን 

ወደ ሚያድግ ልብ እየ ዘለቅን ነ ን ፡ ፡  ሁላችንም የ ተፈጠርነ ው ለእግዚአብሔር ክብርን ለማምጣት መሆኑን 

የ እግዚአብሔር ቃል በግልጽ እንደሚናገ ር እናውቃለን፡ ፡  እግዚአብሔርን እንዴት ልናከብር እንችላለን 

እዚህ ላይ የ ምናገ ኘው ሥዕል በእናንተ ማለትም በሕይወታችሁ ቃሉ በሥጋ እንዲገ ለጥ፣  እንዲሁም ክርስቶስ 

በእናንተ እንዲኖር መፍቀድ፣  ደግሞም  በየ ዕለቱም ሆነ  በየ ሳምንቱ እርሱ በተጨበጠ መልኩ የ ሚገ ኝም ሆነ  

የ ሚገ ለጽ እንዲሆን ማድረግን ይጠይቃል፡ ፡  ስለዚህም ይህ መሠረታዊው ነ ገ ር ነ ው፡ ፡  

 

በውጤቱም ቃሉ ደቀ መዝሙር ማድረጊያ ማዕከላዊ ስፍራ ነ ው፡ ፡  የ ክርስቶስ ማንነ ት በእኛ የ መኖሩ ሁኔታን 

አስመልክተን በጥቂት ሰኮንዶች ውስጥ ቃሉ የ ሚናገ ረውን እናነ ብባለን ፡ ፡  ይህም በትክክለኞቹ ቃሎቹ ወይም 

ትእዛ ዛቱ ላይ አጽንኦት የ ሚያደርግ ነ ው፡ ፡  ስለዚህ በዚህ መሠረት ላይ ሆነ ን ልንዋኝበት የ ምሻው ነ ገ ር 

እንሆ ከዚህ በታች ቀርቦላችኋል፡ ፡  ደቀ መዝሙር ማድረጊያው የ መጀመሪያ ግብዓትን በዮሐንስ ወንጌል 

ምዕራፍ 17 ውስጥ እንመለከተዋለን ፡ ፡  

 

ግብዓት 1- ቃሉን አካፍሉ- ደቀ መዝሙር ማድረግ እዚህ ላይ ይጀምራል፡ ፡  ዮሐንስ 17 ቊጥር 6-8 

በተለይ ጠለቅ ብለን እንድንመለከተው እፈልጋለሁ፡ ፡  ኢየ ሱስ ደቀ መዝሙር ማድረግን ከእነ ዚህ ሰዎች 

መጀመሩን እንድታዩ እፈልጋለሁ፡ ፡  ወደ እርሱ ሊያመጣቸው እንዴት እንደ ጀመረ፣  እንዲሁም ደቀ መዝሙር 



ማድረግ እንዴት እንደ ጀመረ እንድትመለከቱ እሻለሁ፡ ፡  እርሱ የ ተነ ገ ረውን አድምጡ፡ ፡  እርሱ እንዲህ 

አለ፡ - 

 

#ከዓለም ለሰጠኸኝ ሰዎች ስምህን ገ ለጥሁላቸው፡ ፡  የ አንተ ነ በሩ ለእኔም ሰጠሃቸው ቃልህንም ጠብቀዋል፡ ፡  

የ ሰጠኸኝም ሁሉ ከአንተ እንደሆነ  አሁን ያውቃሉ፤  የ ሰጠኸኝን ቃል ሰጥቼአቸዋለሁና፤  እነ ርሱም ተቀበሉት 

ከአንተ ዘንድ እንደ ወጣሁ በእውነ ት አወቁ፡ ፡  አንተም እንደ ላክኸኝ አመኑ፡ ፡ ; 

 

እዚህ ላይ የ ምናገ ኘው ዋናው ጭብጥ ኢየ ሱስ የ አብን ቃል ለእነ ርሱ ማካፈሉ እና እነ ርሱም ቃሉን 

መቀበላቸው ነ ው፡ ፡  ቃሉን በመታዘዛቸው ምክንያት ቃሉን ተቀበሉ፡ ፡  በቃሉ አመኑ፣  በዚያም በክርስቶስ ላይ 

ወደሚደረግ የ መነ ሻ ወደሚሆን እምነ ት መጡ፡ ፡  ይህ በመጠኑ ያልተሟላ መሆኑ ግልጽ ነ ው፣  ምክንያቱም 

ኢየ ሱስ ገ ና ወደ መስቀል አልሄደም፡ ፡  የ ወንጌል ማደረስ ተግባርም ገ ና ሙሉ በሙሉ አልተጀመረም ነ በር፡ ፡  

ነ ገ ር ግን እነ ዚህ ሰዎች በመላው የ ዮሐንስ ወንጌል ክርስቶስን የ ያዙ መሆናቸውን፣  እንዲሁም በመሠረቱ 

አንተ ስለ ራስህ የ ተናገ ርኸውን እናምናለን ፡ ፡  እንከተልሃለን ፡ ፡  እኛ ከአንተ ጋር ነ ን ወደ ማለቱ 

መምጣታቸው የ ሚያጠራጥር አይደለም፡ ፡  በኢየ ሱስ ላይ ባለ እምነ ታቸው ራሳቸውን ገ ለጡ፡ ፡  ወደ መነ ሻው 

ነ ጥብ መጥተዋል፡ ፡  ስለዚህ ኢየ ሱስ ቃሉን አካፈላቸው፣  እነ ርሱም ደግሞ ተቀበሉት፡ ፡  ደቀ መዝሙር ማድረግ 

የ ሚጀምረው ከዚህ ነ ው፡ ፡  

 

እነ ዚህን ሰዎች በኢየ ሱስ ሕይወት ውስጥ ብቻ የ ምንመለከት አይደለንም፣  ነ ገ ር ግን ለኢየ ሱስ ምላሽ 

በሰጡበት ሁኔታም ጭምር እንመለከታቸዋለን ፡ ፡  ከእኔ ጋር መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ወደ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 

መልሱ፡ ፡  የ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድን ከእኔ ጋር አንብቡ፡ ፡  ከኢየ ሱስ ጋር ግንኙነ ት ያደረጉ ሦስት 

ልዩ ልዩ ወገ ኖችን እንድታዩ እፈልጋለሁ፡ ፡  ይህ ዮሐንስ በምዕራፍ አንድ ላይ ኢየ ሱስን ያስተዋወቀበትና 

እርሱንም ስለ ገ ጠሙት ሦስት ዓይነ ት ሰዎች የ ምንመለከትበት ነ ው፡ ፡  

 

ከእርሱ ጋር በተገ ናኙ ጊዜ በመጀመሪያ ያደረጉትን ነ ገ ር እንድትመለከቱ እሻለሁ፡ ፡  አንዳንዶቻችሁ ይህ 

ቀድሞውኑ በዚህ በትንሽ ቡድናችሁ አጥንታችሁታል፡ ፡  እነ ዚህን ምንባባት ተመልክታችኋቸዋል፡ ፡  ዮሐንስ 1 

ቊጥር 29ን ተመልከቱ፡ ፡  ይህ ቃል ሥጋ ሆነ  በሚል ስለ ኢየ ሱስ በዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ላይ የ ተሰጠ 

ማስተዋወቂያ ነ ው...ቊጥር 29 እንዲህ ይላል፡ ፡  

 

በቀጣዩ ቀን ዮሐንስ... ማለትም ዮሐንስ ኢየ ሱስ ወደ እርሱ ሲመጣ ተመለከተና እንዲህ አለ #እንሆ 

የ ዓለምን ኃጢአት የ ሚያስወግድ የ እግዚአብሔር በግ!; ስለዚህም ዮሐንስ ኢየ ሱስን እንደ ተመለከተው #እንሆ 

የ ዓለምን ኃጢአት የ ሚያስወግድ የ እግዚአብሔር በግ; በማለት ዐወጀ፡ ፡  ስለ ኢየ ሱስ የ ሚያውቀውን እውነ ት 

አካፈለ፡ ፡  ወደ ምዕራፍ 1 ቊጥር 40 እንመልከት፣  እንዲህ ይላል፡ - 

 

#የ ስምዖን ጴጥሮስ ወንድም እንድርያስ ዮሐንስ የ ተናገ ረውን ነ ገ ር ከሰሙ ከሁለቱ አንዱ ነ በር፡ ፡  

እንድርያስ ያደረገ ው የ መጀመሪያው ነ ገ ር ወንድሙን ስምዖንን ፈልጐ ማግኘትና መሢሑን (ማለትም 

ክርስቶስን) አግኝተናል ብሎ ለእርሱ መንገ ር ነ ው፡ ፡  ደግሞም ስምዖንን ወደ መሢሑ አመጣው፡ ፡  ልክ 

እንደዚሁ ዮሐንስ ኢየ ሱስን ባየ  ጊዜ እርሱ ማን እንደሆነ  አስታወቀ፡ ፡  እንድርያስም እርሱ ማን እንደሆነ  

ካየ  በኋላ፣  ያደረገ ው የ መጀመሪያ ነ ገ ር ሄዶ ለወንድሙ ለስምዖን መንገ ር ነ በር፡ ፡  ከዚህ በኋላም 

ወርዳችሁ ቊጥር 44ን ተመልከቱ፡ - 

 

#ፊልጶስም ከእንድርያስና ከጴጥሮስ ከተማ ከቤተ ሳይዳ ነ በር ፊልጶስ ናትናኤልን አግኘቶ ሙሴ በሕግ 

ነ ቢያትም ስለ እርሱ የ ጻፉለትን የ ዮሴፍን ልጅ የ ናዝሬቱ ኢየ ሱስን አግኝተነ ዋል አለው፡ ፡ ; 

 



ስለዚህ ከኢየ ሱስ ጋር ሦስት ሰዎች ተገ ናኝተዋል እናም እነ ዚህ ሰዎች ያደረጉት የ መጀመሪያው ነ ገ ር 

ምንድን ነ ው 

 

እነ ርሱ ቃሉን አካፈሉ፡ ፡  ስለ ክርስቶስ ተናገ ሩ፡ ፡  ክርስቶስ ለሌሎች አስተዋወቁ፡ ፡  በዙሪያቸው ላሉ 

ሰዎች ስለ ክርስቶስ ተናገ ሩ፡ ፡  ይህ ደቀ መዝሙር ማድረጊያ የ መጀመሪያው ግብዓት ነ ው፣  እንዲሁም ቀላል 

ነ ገ ር ነ ው፡ ፡  ከአንድ ሰው የ ሚጠበቅ ነ ገ ርም ነ ው፡ ፡  ሰዎችን ለክርስቶስ ደቀ መዛሙርት የ ምናደርግ 

ከሆነ ፣  እንግዲያውስ ስለ ክርስቶስ ለሰዎች ልንነ ግራቸው ይገ ባል፡ ፡  ይህ ስሜት የ ሚሰጥና ከሁሉም 

የ ሚጠበቅ መስሎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ ይታያል፡ ፡  

 

ዛሬ ይህን አስገ ራሚ በሆነ  ሁኔታ በቤተ ክርስቲያን ያጣነ ውና የ ጣልነ ው ነ ገ ር እንደ ሆነ  አስባለሁ፡ ፡  

እያደረግነ ው ያለ ነ ገ ር ቢኖር፣  ለያይተነ ዋል..እዚህ ላይ አሉታዊነ ት በሌላው ወገ ን የ ሚሰጥ ስያሜ 

እንደሆነ  የ ማውቀውን ቃል እጠቀማለሁ...መልካም...ወንጌል ማዳረስ...የ ሚለውን ልጠቀም፡ ፡  ይህ ታላቅ 

መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሐረግ ነ ው፡ ፡  መልካሙን የ ምሥራች ማካፈልን አስመልክቶ የ ሚናገ ር ነ ው፣  ነ ገ ር ግን ያንን 

ቃል መናገ ር እንደ ጀመርሁ ወዲያውኑ ገ ንዘ ባችሁን ለማግኘት የ ሚጥሩትን ወይም ስለ እናንተ 

እንዲጸልዩላችሁ ወደ ስክሪኑ እጆቻችሁን እንድትዘረጉ የ ሚጠይቁዋችሁ የ ሰዎች ምስል በቴሌቬዥን ስክሪን 

ይመጣባችኋል፡ ፡  ይህን ከእናንተ ገ ለል አድርጉ! 

 

እዚህ ላይ የ ምናገ ኘው ወንጌል ማዳረስን ነ ው፡ ፡  ወንጌል ማዳረስ በሚለው የ ምናደርገ ው ነ ገ ር፣  ለወንጌል 

ማዳረስ መምጣት እና ከዚያም ደግሞ እዚህ ላይ ደቀ መዝሙርነ ትን አስቀምጠን፣  #መልካም፣  ደቀ መዝሙር 

ማድረግን እና ወንጌል ማዳረስን በአንድነ ት ይዘናል እንላለን ፡ ፡  ብዙዎቻችን ስጦታዎች አሉን፤  ደቀ 

መዝሙር ማድረግን እንወዳለን ፡ ፡  ሁለት የ ምንሆን ሰዎች ወንጌል ማዳረስን እንወዳለን ፡ ፡  ስለዚህ እነ ርሱ 

ወንጌልን ለማዳረስ ይወጣሉ፣  እንዲሁም ቀሪዎቻችን ደቀ መዝሙር እናደርጋለን፣  ደግሞም እነ ርሱ 

የ ሠሩዋቸውን ስሕተቶች እናርማለን፡ ፡  ስለዚህ የ ምናደርገ ው ይህን ነ ው! ሁለቱን እን ነ ጣጥላቸዋለን ፡ ፡  

 

ነ ገ ር ግን ልንገ ንዘበው የ ሚገ ባው ነ ገ ር፡ - በመጀመሪያ ወንጌል ማዳረስም ሆነ  ሰዎችን ደቀ መዛሙርት 

ማድረግ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ መርሐ ግብር አይደለም፡ ፡  ሁለተኛም ደቀ መዝሙር ማድረግ በሌለበት 

ሁኔታ ዓለምን በወንጌል ለመድረስ የ ሚያስችል ምንም መንገ ድ የ ለም፡ ፡  ይህ ሊከሰት የ ሚችል ነ ገ ር 

አይደለም፡ ፡  እንዴት ልታውቅ ትችላለህ መልካም፣  ዓለምን ተመለከቱ፡ ፡  ሰዎችን ደቀ መዛሙርት 

በማታደርጉበት ሁኔታ ዓለምን በወንጌል መድረስ አትችሉም፡ ፡  በተመሳሳይ መንገ ድ ከወንጌል ማደረስ 

በተነ ጠለ መልኩ ሰዎች ደቀ መዛሙርት ማድረግ ላይ ማተኰር ምንም የ ሚፈይደው ነ ገ ር የ ለም፡ ፡  እንደዚህ 

ያለ መነ ጣጠል በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የ ለም፡ ፡  እነ ዚህን ሁለት ነ ገ ሮች በአንድነ ት ማስሄድ 

ይኖርብናል፡ ፡  

 

ደቀ መዝሙር ስለማድረግ የ ሚናገ ሩ መጻሕፍትን በምታነ ቡበት ጊዜ እንኳ ብዙውን ጊዜ ወንጌል ማዳረስን ሙሉ 

በሙሉ ከእይታ ያስወጡታል፡ ፡  ይህ አላስፈላጊም ሆነ  መጽሐፍ ቅዱሳዊ አለመሆኑ ግልጽ እንደሆነ  

አስባለሁ፡ ፡  ይህን አንድ ላይ ማድረግ ይኖርብናል፤  ይህም ሲባል ቃሉን ማካፈል፣  ደቀ መዝሙር የ ማድረግ 

አካል ነ ው፡ ፡  ይህ በኢየ ሱስ ልብ ውስጥ እንዲሁም ከደቀ መዛሙርቱ ጋር በነ በረው፣  መስተጋብር 

በተፈጠረበት መንገ ድ የ ነ በረ መሆኑን የ ምንመለከት ይመስለኛል፡ ፡  እነ ዚህ የ ደቀ መዛሙርቱ ተሞክሮዎች 

በእውነ ተኛ መልኩ ያበረታቱናል፣  ደግሞም በዚህ ቃል ላይ ያሉን ያልተረጋገ ጡ አንዳንድ ነ ገ ሮች/አሳቦች 

እንደሚለውጡ ተስፋ እናደርጋለን ፡ ፡  

 

በዚህ ጒዳይ ላይ የ ሚነ ሡ ጥቂት እውነ ታዎችን እንድትመለከቱ እፈልጋለሁ፡ ፡  በመጀመሪያ ይህ ደቀ መዝሙር 

ማድረጊያ የ መጀመሪያ ግብዓት፡ - ቃን አካፍል የ ሚለው ሲሆን፣  ቃሉን የ ምናካፍልበት ድፍረታችን መሠረት 

ያደረገ ው ረግረግ መሬትን ሳይሆን፣  የ እግዚአብሔርን ሉዓላዊነ ት ነ ው፡ ፡  በምናነ ብበው ጥቅስ ውስጥ ይህን 



የ ማይታብል ሐቅ እንመለከታለን፡ ፡  በዮሐንስ 17፥ 6... ወደ ጥቂት የ ተለያዩ የ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች 

ማለትም በዮሐንስ ወንጌል ወደሚገ ኙ መለስ እንላለን፣  እንዲሁም ተመልሰን ወደ ዮሐንስ 17 

እንመጣለን...እነ ዚህን ክፍሎች እንድታነ ብቡ እፈልጋለሁ፣  እንዲሁም ይህ  ነ ው እርሱ ሁሉን 

ይቆጣጠራል፡ ፡  ሳነ ብላችሁ ሳለሁ እነ ዚህን ክፍሎች እንድታደምጡ እና አንድ ጥያቄ እንድትጠይቁ 

እፈልጋለሁ፡ - ጥያቄውም ሁሉን የ ሚቆጣጠር ነ ው  በሁሉ ላይ ባለ ሥልጣን የ ሆነ  ማን ነ ው ሥራውን በሁሉ 

ውስጥ የ ሚያከናውን ማን ነ ው የ ሚል ሲሆን፣  በመቀጠል የ ሚከተለውን አድምጡ፡ - 

 

ኢየ ሱስ እንዲህ አለ፣  ‹‹ከዓለም ለሰጠኸኝ ሰዎች ስምህን ገ ለጥሁላቸው፡ ፡  የ አንተ ነ በሩ ለእኔም 

ሰጠሃቸው፤  ቃልህንም ጠብቀዋል፡ ፡  የ ሰጠኸኝም ሁሉ ከአንተ እንደ ሆነ  ያውቃሉ፤  የ ሰጠኸኝን ቃል 

ሰጥቼአቸዋለሁና እነ ርሱም ተቀበሉ ከአንተ ዘንድ እንደ ወጣሁ በእውነ ት አወቁ፡ ፡  አንተም እንደ ላክኸኝ 

አመኑ፡ ፡ ›› እዚህ ላይ ብዙዎቹን ሥራዎች የ ሚያከናውነ ው ማን ነ ው የ ሚለውን ልንመለከት እንችላለን ፡ ፡  

መልሱም እርሱ እግዚአብሔር አብ ነ ው! የ ሚል ነ ው፡ ፡  

 

የ ኢየ ሱን ልብ እነ ዚህን ደቀ መዛሙርት የ ወደደበት መንገ ድን የ ማናውቅ ከሆነ ፣  እርሱ በዚህ ነ ጥብ ላይ 

በመጠኑ ፍርሃት ይሰማው ነ በር፡ ፡  እግዚአብሔር ሆይ እነ ዚህን ሰዎች ለእኔ ሰጥተሃቸዋል ብቻ ይል ነ በር 

ብልን እናስባለን ፡ ፡  እነ ርሱ ያን ያህል ዝግጁ አይደሉም፣  ነ ገ ር ግን የ አንተ ናቸው፡ ፡  እንደዚህ ባለው 

የ ተምታታ ነ ገ ር ውስጥ አስገ ብተኸኛል፣  ደግሞም የ ሰጠኸኝን ቃሎች ሰጥቼአቸዋል፣  ደግሞም አሁን እኔ 

ከእነ ርሱ ጋር አለሁ፡ ፡  ስለዚህ ወደ አገ ልግሎት ዘመኔ ማብቂያ መጥቼአለሁ፣  እንዲሁም ሥራዬን 

ጨርሼአለሁ፤  ሥራዬም ይህ ነ ው፡ ፡  ከዚህ ሁሉ ነ ገ ር በስቲያ አብ ልªላዊ  ሆኖ አለ፡ ፡  እነ ዚህን ሰዎች 

ለኢየ ሱስ የ ሰጠው አብ ነ ው፤  ቃሎቹን የ ሰጠ እርሱ ነ ው፤  ቃሎቹን ለእነ ርሱ ሰጣቸው፤   እርሱንም ወደ  

እነ ርሱ ላከው፤  በመላው በዚህ ነ ገ ር ላይ እግዚአብሔር ልªላዊ ነ ው፡ ፡  

 

እንግዲህ ከእናንተ አንዳንዶቻችሁ መልካም እግዚአብሔር አንዳንድ ሰዎች ይሰጣል፣  ይህም ማለት ሌሎችን 

አይሰጥም ማለት ነ ው ብላችሁ ማስብ ስለ ጀመራችሁ ነ ገ ሩን በመጠኑ ሳታቀልሉት አልቀራችሁም፡ ፡  ይህ ነ ገ ር 

እንዴት በሙላት ይሠራል እግዚአብሔር እንደ ሮቦት ይቆጣጠረናል ወይ ደኅና ይህን አትጣሉት እዚሀ ላይ 

ስለ እግዚአብሔር ልªላዊነ ት እየ ተነ ጋገ ርን ነ ው፡ ፡   


