28-1
ለሚጠራጠር እግዚአብሔር መልስ አለው
ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳ በኋላ በፍርሃትና ጥርጣሬ ልባቸውን ለሞላው ደቀ መዛሙርቱ
እራሱን ገለጸላቸው። በዚያ በሩ በተዘጋ ቤት ውስጥ የነበሩት ደቀመዛሙርቱ የተገለጠላቸው ክርስቶስ እራሱ
መሆኑን በቂ ማረጋገጫ ነበራቸው። ይኸውም፥
1) በሰላምታ አሰጣጡ አወቁት
ክርስቶስ በተዘጋ ክፍል በደቀ መዛሙርቱ መካከል እራሱን ሲገልጽ መጀመሪያ የተናገረው “ሰላም
ለእናንተ ይሁን” የሚል ሰላምታ ነበር። ይህን ዓይነት ሰላምታ መስማት ለደቀ መዛሙርቱ አዲስ ነገር
አለነበረም። ከዚህ በፊትም ሰምተውታል። ኢየሱስ አልፎ ከመሰጠቱ በፊት “ሰላምን እተውላችኋለሁ፤
ሰላሜን እሰጣችኋለሁ፤ እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጠው ዓይነት አይደለም፤ ልባችሁ
አይጨንቅ፤ ደግሞም አይፍራ” (ዮሐ. 14፥27) እንዳላቸው እናስታውሳለን። እንዲሁም አንድ ጊዜ
ደቀመዛሙርቱ በባሕር ላይ ሳሉ ማዕበል ተነስቶ ሲያስጨንቃቸው፤ ኢየሱስ በውሃ ላይ እየተራመደ ወደ
እነርሱ በመጣት “ሰላም ለእናንተ ይሁን” በማለት ማዕበሉን ጸጥ እንዲል እንዳዘዘው ያስታውሳሉ። ክርስቶስ
ትንሳኤን ካገኘ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ መጀመሪያ የሰሙት የክርቶስ ቃል “ሰላም ለእናንተ ይሁን” የሚለውን
ነው። ይሄም የማጽናናት፣ የበረከትና የማበረታቻ ቃል የሞላው ሠላምታ ነበር። “ሰላም” የሚለውን ቃል
ሲሰሙ ኢየሱስ መሆኑን ወዲያው ተረዱ።
2) የተወጋውን እጁንና እግሩን አይተው አወቁት
“ይህንንም ብሎ እጆቹንና ጎኑን አሳያቸው፤ ደቀ መዛሙርቱም ጌታን ባዩ ጊዜ ደስ አላቸው” (ዮሐ.
20፥20)። መጀመሪያ ድምጹን ሲሰሙ አወቁት። ቀጥሎም በጆሮአቸው የሰሙትን በዓይናቸው በማየት
እርሱነቱን አረጋገጡ። ሚስማር የበሱትን እጆቹንና እግሮቹን እንዲሁም በጦር የተወጋውን ጎኑን አሳያቸው።
በዚህም፥ ያ በዚያን ወቅት የተገለጠላቸው ሰው ኢየሱስ እራሱ መሆኑን ለማረጋገጥ ቻሉ።
3) በሥልጣን ተሞልቶ ሲናገር አወቁት
“አብ እኔን እንደላከኝ እኔም እናንተን እልካችኋለሁ” (ዮሐ. 20፥21) አላቸው። በድንቁርናና በጨለማ
ውስጥ ለነበረው ሰው እግዚአብሔር ማን እንደሆነ እንዲገልጽ ወልድ ተላከ። ወልድም በተራው በጨለማ
ውስጥ ላለው ሰው የወንጌልን ብርሃን እዲያሰራጩ ደቀመዛሙርቱን ኃይልና ስልጣን ሰጥቶ ወደ ዓለም
ላካቸው። በስልጣን ሲያዝ የሰሙት ደቀመዛሙርቱ ከሞት ለመነሳቱ ተጨማሪ ምልክት ሆናቸው። ይህን ሁሉ
በሚሆንበት ወቅት ከደቀመዛምርቱ መካከል ቶማስ አልነበረም። ለምን በዚያ ሥፍራ እንዳልተገኘ መጽሐፍ
ቅዱሳችን አይናገርም። ከሄደበት ሲመልሰ ግን “ጌታን እኮ አየነው” ብለው ነገሩት። ይህን የምሥራች ለቶማስ
የመሰከረለት ጴጥሮስ ብቻ ሳይሆን አሥሩም ነበሩ። የአንድን ነገር እውነተኛነት ሁለት ወይንም ሶስት ሰው
ቢመሰክሩ በቂ ነው። ለቶማስ ግን የአሥር ሰው ምስክር ቢሰማም እንኳን የነበረውን ጥርጣሬ ሊያጠፋለት

አልቻለም። በወቅቱ የነበረውን ችግር ቶማስ ለመደበቅ አልፈለገም። በምስማር የተወጉትን እጆቹን ካላይሁና
ጣቴን ካላገባሁ እጄንም በጎኑ ቁስል ካላገባሁ አላምንም” (ዮሐ. 20፥25) አላቸው። ቶማስ ይህን የተናገረው
ከልቡ የሚሰማውን ነው። ሳያምን ከሌሎቹ ላለመለየት ብቻ “አምናለሁ” ብሎ ለይስሙላ መናገር
አልፈለገም። ኢየሱስም የቶማስን እውነተኛነት ስለተረዳ ልክ ቶማስ ባለበት ደረጃ ሊገናኘው ፈቀደ።
ለመሆኑ የቶማስ ጥርጣሬ ከየት የመነጨ ነው?
ሀ) ከእምቢተኛነት
ቶማስ “አላምንም” ሲል አሥሩ ደቀ መዛሙርት የሰጡትን ምስክርነት “አእምሮዬ እሺ ብሎ
አይቀበልልኝም” ማለቱ ነው። በዚያ ወቅት ከአሥሩ ደቀመዛሙሩት ምስክርነት ይልቅ የተማመነው የራሱን
ውስጣዊ ስሜትና አዕምሮውን ነበር። ለቶማስ የቀረበለት ማረጋገጫ በቂ ስላልነበረ ሳይሆን “የሚነገረኝን
አላምንም” በማለት ባሳየው እምቢተኝነት መንፈስ ምክንያት ብቻ ነው። ዛሬም ብዙዎች ማመን የማይችሉት
እንዲያምኑ የሚያደርጋቸው በቂ መረጃ በማጣት ብቻ ሳይሆን በእንቢተኝነት መንፈሳቸው ምክንያት ነው።
እግዚአብሔር ለሰው በቂ የሆነ መገለጥ እየሰጠው ባያምንና በጥርጣሬ ቢሞላ፥ “እግዚአብሔር ሲናገረኝ
እንዳምን የሚያደርሰኝን መረጃ ሲሰጠኝ አልቀበልም” ማለቱ ነው። ቶማስም ማመን ሲያቅተው “አሥሩ ደቀ
መዛሙርት የሰጡትን ምስክርነት አልቀበልም” ማለቱ ነው።
ለ) ካለማወቅ
ኢየሱስ “በሶስተኛው ቀን ከሞት እነሳልሁ” ሲል የተናገረውን ቃል ቶማስ ያስታወሰ አይመስለንም።
ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ በመስቀል ላይ መሞት፣ መቀበር፣ ከዚያም በሶስተኛው ቀን ከሞት መነሳት
እንደነበረበት ቀደም ሲል የታቀደውን የእግዚአብሔርን ዕቅድና ፕሮግራም ያወቀ አይመስለንም።
የእግዚአብሔር ቃልና የክርስቶስ ተስፋ ቶማስ ባለማወቁ ምክንያት ማመን አስቸገረው። ቶማስ
የእግዚአብሔርን የትንሳኤውን ኃይል የተረዳ አይመስለንም። እርግጥ ነው ቶማስ የኢያሪዮስ ልጅና አላዛር
ከሞት ሲነሱ አይቷል። ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ የመነሳት ኃይል እንደነበረው ግን አላወቅም።
ብዙዎቻችን ለማመን የሚያቅተን እንደ ቶማስ እውነትን ባለማየታችን እንዲሁም እግዚአብሔር ለሰው
ያለውን ፕሮግራምና በመጽሐፍ ቅዱስ ተዘርዝሮ የተሰጠውን የተስፋ ቃል ባለማወቃችን ነው። በቂ የቃሉ
እውቀት ስለሌለን በዚህ ውስን በሆነው አዕምሮአችን እንመዝንና እውነትን አምነን መቀበል ያቅተናል።
የእግዚአብሔር ኃይል የምንመዝነው እግዚአብሔር ሊያደርገው በሚችለው ሁኔታ ላይ ሳይሆን ሰው
ሊያደርገው በሚችለው አቅም ላይ ስለሆነ “ይሄ እንዲህ ሊሆን አይችልም” በማለት የእግዚአብሔር አቅምና
ኃይል እንጠራጠራለን።
ብዙዎቻችን መዳናችንን አንጠራጠርም። ጌታ ኢየሱስ በክብር ከመላዕክቶቹ ጋር ሲመጣ አብረነው
ለመሆን እንደምንነጠቅ አንጠራጠርም። አንዳንድ በተለይ አዲስ አማኝ የሆኑ ሰዎች መዳናቸውን
ይጠራጠራሉ። ዋናው ምክንያታቸው “ለመዳኔ ማረጋገጫ የሚሆነኝ ልዩ ስሜት በውስጤ አይሰማኝም”
ይላሉ። ለተቀበሉት ሁሉ በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ ስልጣንን
ሰጣቸው” (ዮሐ. 1፥12) የሚለው የደህንነታችን ማረጋገጫ ቃል ክስሜታችን ሁሉ በላይ ነው። በውስጣችን
ልዩ ስሜት ቢሰማን ባይሰማን ይህ ቃል አይለወጥም።
..........................................................
በሚቀጥለው ክፍል እንክንገናኝ፥ የጌታ ጸጋና ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን።

