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ሁሉን ነገር የሚያውቅን አንድ አካል ግን
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የሰማይን አምላክ ባረከበ፤ እንዲህም አለ ፣ “የእግዚአብሔር ስም ከዘላለም
እስከ ዘላለም የተባረከ ይሁን ፤ ጥበብና ኃይል የእርሱ ናትና፡፡” “ጥበብን
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ንጉስ ናቡከደነጾር ሕልሙንና ፍቺውን በሰማ ጊዜ ፣
በዳንኤል ፊት ወደቀና እንዲህ አለ ፣ “ይሄንን
ሚስጥር ገልጠሃልና ፣ በእርግጥ ፣ የአንተ አምላክ
የአማልክት ሁሉ አምላክ ነው ፤ እንዲሁም የነገስታት
ሁሉ ጌታ ፣ እንዲሁም ሚስጢርን ገላጭ፡፡” ከዚያም
ንጉሱ ዳንኤልን ታላቅ ሰው አደረገው ፤ ብዙ ታላቅ
ስጦታም ሰጠው፡፡ በባቢሎን አውራጃ ሁሉ ላይም
ገዢ አደረገው ፤ እናም በሁሉም ጠቢባን ሁሉ ላይ
ገዢ አደረገው፡፡



ምርኮኛው ዳንኤል፡፡

ይህ ታሪክ የሚገኘው የእግዚአብሔር ቃል
በሆነው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ

ዳንኤል 1 -2 

“የቃልህ ፍቺ ያበራል.”
መዝሙረ ዳዊት 119:130 



መጨረሻ



ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ የሚያስተምረን ግሩም ስለሆነው አምላካችን
እግዚአብሔር እኛን በመፍጠሩ እሱን እንድታውቀው ነው፡፡ 

እግዚአብሔር “ኃጢአት” ብሎ የሚጠራውን ክፉ ነገር እንዳደረግን ያውቀዋል፡፡ 
የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነው ነገር ግን እግዚአብሔር በጣም ስለወደደን
አንዱንና ብቸኛው ልጁን ለቀራኒዮ መስቀል ሞት አሣልፎ በመሥጠት

እንዲሞትና የኃጢአታችንን ዋጋ በእኛ ምትክ በመሞት እንዲከፍል አደረገው፡፡ 
ኢየሱስ ከሞት ከተነሣ በኋላ በምድር ላይ ቆይቶ ወደ ሠማይ ወደ አባቱ አረገ! 
ያላመንን እኛም በኢየሱስ አዳኝት ብናምን እና ኃጢአታችንን ይቅር እንዲል
ብለምነው ይቅር ይለናል፡፡ ደግሞም ያደርገዋል፡፡ እሱም በእኛ ውስጥ ይኖራል፤ 

እኛም በእርሱ ውስጥ ለዘላለም እንኖራለን አሜን፡፡

ይህ እውነት እንደሆነ ካመናችሁ፣ እግዚአብሔርን እንዲህ በሉት
ጌታ ኢየሱስ ሆይ አንተ አምላክ እንደሆንክ አምናለሁ ነገር ግን ለእኔ ኃጢአት
ለመሞት ስትል ሰው ሆንህ አሁን ደግሞ ህያው ነህ፡፡ እባክህ ወደ ህይወቴ ግባ
ኃጢአቴን ይቅር በል በዚህም አዲስ ህይወት አሁን ይኖረኛል አንድ ቀን

ከአንተ ጋር ለዘልዓለም ለመኖር ወደ አንተ እመጣለሁ፡፡ ለአንተ እንድኖርና
እንደ ልጅ እንድታዘዝልህ እርዳኝ፡፡ አሜን፡፡

በየዕለቱ መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብ ከእግዚአብሄር ጋር ተነጋገር!  የሐ. 3.16
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