አትጨነቁ። የሰማዩ አባታችሁ ያስብላቿል።
ስብከት ለ ጥቅምት 3 2021
ማቴዎስ 6 25-34
ክሌመንት ቴንዶ ፣ ፓስተር አርተር

በእንግሊዝኛ እጀምራለሁ ፣ ግን በቅርቡ ወደ ፈረንሳይኛ እቀይራለሁ።
እዚህ በምታዩት ስክሪን በእንግሊዝኛ የስብከቱን ትርጉም ፣ እና በጡባዊዎችዎ ላይ በሌሎች ፲ ቋንቋዎች አቅርበናል።
የእኛ ምንባብ በማቴዎስ መሠረት ከወንጌል የተወሰደ ነው።
ይህ መጽሐፍ ለአይሁድ እና ለአሕዛብ ክርስቲያኖች የተጻፈ ነው።
ማቴዎስ ኢየሱስ ክርስቶስ መሲሕ መሆኑን እና ለዓለም ሁሉ በረከት መሆኑን እንዲያዩ ይፈልጋል።
ማቴዎስ እየተናገረ ያለው አይሁዶችም ሆኑ አሕዛብ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያመጣው ድነት ሊያርፉ እንደሚችሉ
ነው።
በክርስቶስ በኩል ሁሉም የእግዚአብሔር መንግሥት ዜጎች ሊሆኑ ይችላሉ።
ጥቅሶቹን በፈረንሳይኛ አንብቤ እጸልያለሁ።
የትርጉም ገጹ ከተከፈተልኝ እኔ እያነበብኩኝ እግዚአብሔር በባረካቹ ውብ የልብ ቋንቋ ጽሑፉን ማንበብ ትችላላቹ።
እንዲሁም የቅዱሳት መጻሕፍት ንባብ እና ስብከቱን የእንግሊዝኛ ትርጉም እዚህ በማያ ገጹ ላይ ያያሉ።
እባካችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ቆመን አናነባለን።
ማቴዎስ 6 25-34
25 ስስለዚህ እላችኋለሁ፥ ስለ ነፍሳችሁ በምትበሉትና በምትጠጡት፥ ወይም ስለ ሰውነታችሁ በምትለብሱት
አትጨነቁ፤ ነፍስ ከመብል ሰውነትም ከልብስ አይበልጥምን?
26 ወወደ ሰማይ ወፎች ተመልከቱ፤ አይዘሩም አያጭዱምም በጎተራም አይከቱም፥ የሰማዩ አባታችሁም
ይመግባቸዋል፤ እናንተ ከእነርሱ እጅግ አትበልጡምን?
27 ከእናንተ ተጨንቆ በዕድሜው ዕድሜ ላይ አንዲት ሰዓት የሚጨምር ማን ነው?
28 ስለ ልብስስ ስለ ምን ትጨነቃላችሁ? የሜዳ አበቦችን እንዴት እንደሚያድጉ ተመልከት ፤ አይደክሙም
አይፈትሉምም ፤
29 እኔ ግን እላችኋለሁ ፣ ሰሎሞን እንኳ በክብሩ ሁሉ ከእነዚህ እንደ አንዱ አልለበሰም።
30 እግዚአብሔር ግን ዛሬ ሕያው የሆነውን ነገም ወደ እቶን የሚጣለውን የሜዳን ሣር እንዲህ የሚያለብሰው ከሆነ ፣
እናንተ እምነት የጎደላችሁ ፣ እናንተንማ ይልቁን እንዴት?
31 እእንግዲህ። ምን እንበላለን? ምንስ እንጠጣለን? ምንስ እንለብሳለን? ብላችሁ አትጨነቁ፤
32 አሕዛብ ይህን ሁሉ ይፈልጉታልና ፤ እናንተም እንደሚያስፈልጋችሁ የሰማዩ አባታችሁ ያውቃል።
33 ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት ጽድቁንም ፈልጉ ፣ ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል።
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34 “ስለዚህ ለነገ አትጨነቁ ፤ ነገ ለራሱ ይጨነቃልና ፤ ለቀኑ የራሱ ችግር በቂ ነው።
አብረን እናንብብ ኢሳይያስ 40: 8—
ሣሩ ይጠወልጋል አበባውም ይጠወልጋል ግን የአምላካችን ቃል ለዘላለም ይቆማል ፡፡
እንጸልይ
የሰማይ አባት ፣ ለዛሬ አመሰግናለሁ።
ስትናገረን ለመስማት እዚህ በመገኘታችን ደስተግኖች ነን።
ቃልህን ስትመግበን ፣ ምኞታችንን በቃልህ ሙላልን።
የህይወት ፈተዎቻችንን ስንጋፈጥ በቁም ነገር እንድንመለከተው ጸጋን ስጠን።
በቃልህ ፣ ለእኛ ባለው እንክብካቤ እንድናምን መንፈስህ ያበርታን።
መንግሥትህን እና ጽድቅህን ስንፈልግ ቃልህን ማዕከላዊ እንድናደርግ እኛን ፣ ልጆችህን እርዳን።
ይህንን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን።
አሜን
ስለማንኛውም ነገር በጭራሽ ተጨንቃቹ ማታውቁ አስቲ እጃቹን ከፍ ያድርጉ።
ሁላችንም እንጨነቃለን።
በሌለን ነገር ካልተጨነቅን ፣ እኛ ባለን ነገር እንጨነቃለን።
ያላገቡ ሰዎች ስለ ትዳር ይጨነቃሉ።
ግን ብዙ ያገቡ ሰዎች ስለ ትዳራቸው እንደሚጨነቁ አያውቁም።
ስለምን ትጨነቃለህ?
ምርጥ ትምህርት ቤት ውስጥ መሆን?
የሚለብሷቸው አዳዲስ ፋሽን አለዎት?
ስለ ጫማ ትጨነቃለህ?
ምናልባት ስለ መዳንዎ ወይም ስለ የሚወዱት ሰው ይጨነቁ ይሆናል?
ስለቤተሰብዎ ደህንነት ወይም የገንዘብ ደህንነት ይጨነቃሉ?
ስለ ሕይወትዎ ይጨነቃሉ?
ስለ ሞት ትጨነቃለህ?
ጭንቀት ለእርስዎ ምን ሊያደርግ እንደሚችል ለማድነቅ ይህንን ታሪክ ያዳምጡአንድ ቀን ጠዋት ሞት ወደ ከተማ እየገባ ሳለ አንድ ሰው አቆመው እና ምን እያደረገ እንደሆነ ጠየቀ።
ሞት “እኔ 10,000 ሰዎችን ለመግደል ወደ ከተማ እገባለሁ” ሲል መለሰ።
ሰውዬውም “10 ሺ ሰዎችን መግደልህ በጣም የሚያስፈራ ነው” ሲል መለሰ።
ሞት መለሰ ፣ “ሰዎችን ጊዜያቸው ሲደርስ መውሰድ የእኔ ሥራ ነው።
ዛሬ የእኔን 10 ሺህ ማግኘት አለብኝ። ”
በኋላ ሞት ከከተማ ሲወጣ ሰውየው ተገናኘው።
አሁንም ሰውየው በጣም ተናደደ።
እሱም “ዛሬ ጠዋት 10 ሺህ ሰዎችን እንደምትወስድ ነግረኸኛል ፣ 70,000 ግን ዛሬ ሞቷል” አለው።
ሞት መለሰ ፣ “አትቆጡብኝ።
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10,000 ብቻ ነው የወሰድኩት።
ጭንቀት የቀረውን ሁሉ ገደለ። ”
መጨነቅ ትልቅ ችግር ነው እናም ለዚያ ነው ኢየሱስ ስለእሱ ለመናገር የተወሰነ ጊዜ ያጠፋው።
ለዛሬ መልእክት ሦስት ነጥቦች ነጥብ 1. ስለማንኛውም ነገር አትጨነቁ (ማቴዎስ 6: 25-31, 34)
ነጥብ 2. የሰማይ አባትህ እንደሚያስብልህ እወቅ (ማቴዎስ 6:32)
ነጥብ 3. የእግዚአብሔርን መንግሥት እና ጽድቁን ፈልጉ (ማቴዎስ 6:33)
ነጥብ 1. ስለማንኛውም ነገር አትጨነቁ (ማቴዎስ 6: 25-31, 34)
ኢየሱስ አትጨነቁ ሲለን ፣ በሌላ አነጋገር ፣ “መጨነቅ አቁም” እያለ ነው።
ኢየሱስ ይህንን ነጥብ ለማብራራት ብዙ ጊዜ ያሳልፋል።
ይህን የሚያደርገው ለምን ይመስልዎታል?
ሁላችንም ስለምንጨነቅ ነው።
ለመቆጣጠር መጨነቅ በሚያስቸግር ሁኔታ ምክንያት “መጨነቅ” መጨነቅ ፣ የአእምሮ ጭንቀትን ማጣጣም ነው።
በመሠረቱ ፣ ስለ ቁጥጥር በልባችን ውስጥ የሚደረግ ውጊያ ነው።
እናም ይህ ዓይነቱ ጦርነት እንደ ሀብታሞች ሁሉ በድሆች ይለማመዳል።
ስለጎደላችሁ ካልተጨነቁ ፣ ስላላችሁ ነገር ትጨነቃላችሁ።
ሆኖም በዚህ ክፍል ውስጥ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ እንደ ምግብ ባሉ ነገሮች እንዳይጨነቁ እየነገራቸው ነው።
በኤደን ገነት ውስጥ ምግብ እና ሕይወት ተገናኝተዋል።
በምግብ ምክንያት አዳምና ሔዋን የዘላለም ሕይወትን አጥተዋል።
ሰይጣን ከሁለተኛው አዳም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ያንን ማድረግ እንደሚችል አሰበ።
ሰይጣን ኢየሱስን ድንጋይ ወደ እንጀራ ይለውጠው በማለት ፈተነው።
ነገር ግን የእግዚአብሄርን ፈቃድ ለማድረግ መብሉ የነበረው ኢየሱስ እንደ እግዚአብሔር ቃል መለሰ።
ክርስቶስ ለምግብ ብቻ ሕይወቱንና ሊያድናቸው የመጡትን ሰዎች ሊያጣ አልቻለም።
ኢየሱስ ለእኛ ባሸነፈው ድነት ምክንያት እኛ ሙሉ በሙሉ ደህና ነን።
ሕይወታችን ጨርሶ ሊጎዳ አይችልም።
ስለዚህ ፣ ስለ ምግብ መጨነቅ ያለብን ለምንድን ነው?
በእርሱ ለሚታመኑ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰጣቸው ሕይወት ከምግብ እጅግ የላቀ ነው!
ሆኖም ግን ፣ እኛ አሁንም በአዳም ውስጥ ከሆንን ፣ እንደ ሥጋ ፈቃድ እየኖርን ከሆነ መጨነቅ አለብን።
ነገር ግን በኢየሱስ ክርስቶስ የምንኖር ከሆነ ፣ የምግብ እጥረት ወይም የተትረፈረፈ ምግብ ሊያስጨንቀን አይገባም።
ምክንያቱም የምንፈልገው ሥጋዊ ምግብ በክርስቶስ ኢየሱስ ካለን የዘላለም ሕይወት ጋር ሊወዳደር አይችልም።
በክርስቶስ ያለንን ሀብት እንድናይ እግዚአብሔር ዓይናችንን ይክፈትልን።
ከቁጥር 28 እስከ 30 ኢየሱስ ስለ አለባበስ ይናገራል።
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በልብስ የሚወለደው ማነው?
የለም።
ስለ ቀጣዩ ጥንድ ጫማዎች ፣ ወይም እንደ Gucci ፣ Nike ፣ Polo ፣ Adidas ያሉ የምርት ስሞችን እንጨነቃለን።
እነዚህ ነገሮች መጥፎ ናቸው ማለት አይደለም።
እንደ እውነቱ ከሆነ ፣ ሁላችሁም በሚያስደንቅ ልብስዎ ውስጥ ጥሩ ሆነው ይታያሉ።
ግን ይህንን አስቡ - ሰውነትዎ ሊለብሷቸው ከሚፈልጉት ውድ ልብሶች እጅግ የላቀ ነው።
እና አሁንም ፣ ሰውነትዎ ገና በሚሠራበት ጊዜ ልብስ ብቻ ያስፈልግዎታል።
ባለፈው ሳምንት የመኪና አደጋ አጋጠመኝ።
መኪናዬ ከቁጥጥር ውጭ በሆነበት 30 ሰከንዶች ውስጥ ስለ ልብስ ወይም ስለ ምግብ በጭራሽ አላስብም ነበር!
ይልቁንም በአደጋው ሁሉ እኔ እየሞትኩ ነው ወይስ አሁንም በሕይወት አልኖርኩም።
እናም ከአፌ የወጡት ቀጣዩ ቃላት ”እኔ ሕያው ነኝ, ሕያው ነኝ, ዋው! ዋ! ዋ!”
እነዚያ 30 ሰከንዶች በጣም አስፈላጊ የሆነውን አሳዩኝ።
በሰውነት ውስጥ ሕይወት።
እኔ አሁንም በሕይወት ያለሁበት ምክንያት እግዚአብሔር ስለሚደግፈኝ መሆኑን ተረዳሁ።
ከህይወት እና ከምግብ ፣ እና ከአካል እና ከልብስ ፣ ክርስቶስ በቁጥር 26 ወደ ተፈጥሮ ያመጣናል።
እሱ እንደ ወራጆች የዱር እንስሳትን የሚያካትቱ ወፎችን ጠቅሷል።
በተጨማሪም በቨርጂኒያ የምናያቸው ውብ አበባዎችን የሚያካትቱ አበቦችን ጠቅሷል።
ድንቢጦችን ፣ የማይዘሩትን ወይም የማያጭዱትን ተራ ወፎችን ማን ይመግባቸዋል?
እዚህ በቨርጂኒያ በየቦታው የምናያቸውን ሽኮኮዎች ማን ይመግባቸዋል?
እነዚህን አበቦች እንደዚህ ውብ የሚያደርጋቸው ማነው?
ጓደኞች - በዙሪያዬ ስጓዝ እዚህ በቨርጂኒያ ውስጥ አበቦችን መመልከት ያስደስተኛል።
ፎቶዎችን ማንሳት ነበር ምፈልገው።
ዓለምን የፈጠረ አምላክ ለእኛ ደስታ እኛ ዓለምን በውበት ማስዋቡን ይቀጥላል።
ኢየሱስ ሰሎሞን በዓለም ላይ እጅግ ሀብታም እና ጥበበኛ ሰው መሆኑን ይጠቁመናል።
ያም ሆኖ ፣ በክብሩ ሁሉ ፣ ሰሎሞን እንደ እነዚህ አበቦች ጥሩ ሆኖ አያውቅም።
አንተ በእግዚአብሔር አምሳል ተፈጥረሃል ፣ አዎ?
በመዝሙር 139 14 ላይ እንደምንመለከተው በፍርሃት እና በሚያስደንቅ ሁኔታ ተፈጥረሃል።
እግዚአብሔር ሰውን ከፈጠረ በኋላ ሌሎች ነገሮችን ከፈጠረ በኋላ ያልተናገረውን ተናግሯል።
ሌሎች ነገሮች ጥሩ እንደሆኑ ተናግረዋል።
ነገር ግን ሰውን ከፈጠረ በኋላ እግዚአብሔር በዘፍጥረት 1 31 ላይ “እጅግ በጣም ጥሩ” ብሏል።
እርሱ እና እኔ ስለሚንከባከበው ፣ እግዚአብሔር እፅዋትን እንዲያበቅል ስለሚያደርግ በፍሪጅዎቻችን ውስጥ ምግብ
እንዲኖረን (መዝሙር 104: 14)።
ሁላችሁንም የሚንከባከበው ይህ አምላክ በራስዎ ላይ ያለውን የፀጉር ብዛት እስከማወቅ ድረስ ይሄዳል። ስለዚህ
ማንም ሳያውቅ ከእናንተ ማንም አይጠፋም (ሉቃስ 12 7 ፤ 21 18)።
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እንድንጨነቅ ኢየሱስ አይፈልግም ምክንያቱም መጨነቅ ከንቱነት መለማመድ ነው (ቁጥር 27 ፣ 34)።
መጨነቅ በእኛ ማንነት ላይ ምንም ሊጨምር አይችልም።
ይልቁንም የበለጠ ይረብሸናል።
ስለ ነገ መጨነቅ ነገሮችን የበለጠ ያባብሰዋል።
ምክንያቱም ከእንግዲህ አንድ ሰዓት ከአሁን በኋላ ምን እንደሚመስል ስለማናውቅ።
ነገን መጨነቅ የወደፊቱን መያዝ ስላልቻልን በእጃችን መዳፍ ውስጥ እንደመያዝ ነው።
መጨነቅ ትንሽ እምነት (ቁጥር 30) ነው።
እኛ እንጨነቃለን ምክንያቱም ምድር እና በውስጧ ያሉት ሁሉ የጌታ ናቸው (መዝሙር 24 1)።
እግዚአብሔር ለልጆቹ እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል (ፊልጵስዩስ 4 19)።
እርስዎ ሊጨነቁ እንደሚችሉ ያስታውሱ ፣ ግን ኢየሱስ አሁን ባለበት አይጨነቅም።
በሁኔታዎችህ ሁሉ ሰላም ሊያሰጣችሁ ይችላል።
እሱ ከእርስዎ እና ከእርስዎ ውስጥ ነው።
በእርሱ እመኑ።
ስለምን ትጨነቃለህ?
ትዳራችሁ ከባድ ነው?
እግዚአብሔር ጋብቻን ፈጠረ ፣ ስለዚህ እንዲጠግነው ይጠይቁት።
ስለ በሽታ ይጨነቃሉ?
እግዚአብሔር ፈጥሮህ ይደግፍሃል ፣ ስለዚህ ሊፈውስህ ይችላል።
ከጌታ ጋር በሚጓዙበት ጊዜ እየታገሉ ነው?
ወደ እርሱ የሚመጡትን ፈጽሞ ያድናል (ዕብራውያን 7 25)።
እርስዎ መዳንዎን እርግጠኛ አይደሉም?
ኢየሱስ ገር እና ዝቅ ያለ አዳኝ ነው ፣ ዛሬ ፣ በከባድ ሸክም ወደ እርሱ መሮጥ ይችላሉ (ማቴዎስ 11)።
ስለወደፊቱ ትጨነቃለህ?
እሱ በእጆቹ ይይዛል።
ስለዚህ ፣ ወዳጆቼ ፣ ለሁሉም የሰው ችግሮች መፍትሄው ፕሮግራሞች ወይም የራስ-ንግግር ቃላት አይደሉም።
መፍትሄው የፈጠረውን ሁሉ በፈጣሪውና በሚጠብቀው በእግዚአብሔር ማመን ነው።
ኢየሱስ “አትጨነቁ” ሲል ስንፍናን ወይም ግድየለሽነትን አያበረታታም።
ኢየሱስ መጨነቅ የለብንም ስላለን ሥራ ማቆም አንችልም።
ይልቁንም ፣ በጸሎት ጠንክረን መሥራት እና ለወደፊቱ ዕቅዶችን ማዘጋጀት አለብን።
ምክንያቱም ሥራውን በእጃችን እንደሚመሠርት እናምናለን (መዝሙር 90 17)።
ነጥብ 2. የሰማይ አባትህ እንደሚያስብልህ እወቅ
ማቴዎስ 6: 32— “አሕዛብ ይህን ሁሉ ይፈልጉታልና ፤ እናንተም እንደሚያስፈልጋችሁ የሰማዩ አባታችሁ ያውቃል።
በቁጥር 26 ላይ እንዳየነው ከፈጠራቸው ነገሮች ሁሉ በላይ ለእግዚአብሔር ውድ ናችሁ።
አንተ በእርሱ አምሳል ተፈጠርክ (ዘፍጥረት 1 27)።
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ቤዛን የጀመረው እግዚአብሔር ለምስሉ ተሸካሚዎቹ ባለው ፍቅር ምክንያት ነው።
መሠረታዊ ችግራችን ኃጢአት ስለሆነ መዳን መሠረታዊ ፍላጎታችን ነው።
እኛ የዘላለም ሕይወት የምንፈልገውን ያህል ምግብ ፣ ልብስ እና ሌሎች ነገሮች አያስፈልጉንም።
እግዚአብሔርን በግል ማወቅ እና ከእርሱ ጋር ግንኙነት መመስረት አለብን (ዮሐንስ 17 3)።
ኃጢአት ይህንን መብት ስለነጠቀን ወደ እርሱ መገኘት መመለስ አለብን።
ቃሉ እርሱ ከእኛ ጋር እንደሚሆን ነው።
ኢያሱ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ወደ ተስፋይቱ ምድር ሲመራ እግዚአብሔር መገኘቱ የሚያበረታታና የሚያጽናና
ነበር።
እግዚአብሔር በኢያሱ 1: 5 ላይ ነገረው ”በሕይወትህ ዘመን ሁሉ ማንም በፊትህ ሊቆም አይችልም።
ከሙሴ ጋር እንደ ሆንሁ እንዲሁ ከአንተ ጋር እሆናለሁ።
አልተውህም አልተውህም ”አለው።
ወንድሞች እና እህቶች ፣ የእግዚአብሔር መገኘት ከእርስዎ ጋር ያስፈልግዎታል።
ምክንያቱም ምድርን እና በውስጧ ያለውን ሁሉ ከያዘው ጋር ከሆንክ ምን ትጨነቃለህ?
በእርግጥ ፣ ምንም።
አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ እርሱ እንደሚወድህ ታውቃለህ (ዮሐ 3 16)?
ጳውሎስ በሮሜ 8 32 ላይ ያለውን ይስሙ ለገዛ ልጁ ያልራራለት ነገር ግን ስለ ሁላችን አሳልፎ የሰጠው ያው ከእርሱ ጋር ደግሞ ሁሉን ነገር በቸርነት እንዴት
አይሰጠንም?
የእግዚአብሔር ልጅ አማኑኤል ይባላል ፣ ትርጉሙ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው (ኢሳይያስ 7:14 ፤ ማቴዎስ 1:23)።
እግዚአብሔር ራሱ ከእኛ ጋር ከሆነ ለእኛ ያለውን እንክብካቤ መጠራጠር አንችልም።
እኛ ከመጥቀሳችን በፊት እንኳን የሚያስፈልገንን ያውቃል እና ለእኛ እንደሚሰጠን ቃል ገብቷል።
ጳውሎስ በፊልጵስዩስ 4: 19 ላይ የጻፈውን አስታውሱ ”አምላኬም እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ይሞላባችኋል።”
ሁላችንም ስለጤንነታችን ፣ ስለደህንነታችን ፣ ስለደህንነታችን ፣ ስለወደፊቱ ፣ ስለ ጋብቻ ፣ ወዘተ እንጨነቅ ይሆናል።
እኛ ስናደርግ ፣ ይህንን በክርስቶስ የገባነውን የተስፋ ቃል እንውሰድ እና በመጀመሪያው ሰው ውስጥ እናስቀምጠው።
“አምላኬ እንደ ሀብቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልገኝን ሁሉ ያሟላል።”
ይህንን ማወቃችን በመጀመሪያ አስፈላጊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ እንድናተኩር ይረዳናል - የእግዚአብሔርን መንግሥት እና
ጽድቁን መፈለግ።
ይህ ወደ ሦስተኛው ነጥባችን ይመራኛል።
ነጥብ 3. የእግዚአብሔርን መንግሥት እና ጽድቁን ፈልጉ (ቁጥር 33)
ማቴዎስ 6:33 - “ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት ጽድቁንም ፈልጉ ፣ ይህም ሁሉ
ይጨመርላችኋል።
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የእግዚአብሔር መንግሥት እና ጽድቅ ተያይዘዋል።
ስለ ጽድቅ ሳንናገር ስለ መንግሥቱ መናገር አንችልም።
ምክንያቱም ያለ ጽድቅ ማንም ወደዚህ መንግሥት ሊገባ አይችልም።
የእግዚአብሔር መንግሥት ፍጹም ዜጋ ለመሆን ብቁ የሆነው ክርስቶስ ብቻ ነው።
የአባቱን ፈቃድ ማድረግ ሙሉ ፍላጎቱ እሱ ብቻ ነው።
ከአዳም በተቃራኒ ኢየሱስ ሰይጣን ሲፈትነው በምግብ ምክንያት የእግዚአብሔርን ፈቃድ አልጣሰም።
ይልቁንም ኢየሱስ በማቴዎስ 4: 4 ላይ እንዲህ አለ
«ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፎአል።
ኢየሱስ ስለ ምግብ አልተጨነቀም።
ለኢየሱስ የአባቱን ፈቃድ ማድረግ ከምግብ እራሱ ይልቅ ለመኖር በጣም ወሳኝ ነው።
ዮሐንስ 4: 34—
”ኢየሱስም - መብሌ የላከኝን ፈቃድ አደርግ ዘንድ ሥራውንም እፈጽም ዘንድ ነው” አላቸው።
በእርግጥ ፣ ኢየሱስ በሕይወቱ እና በሞቱ ፣ እኛ የምንፈልገውን ጽድቅ ሁሉ አሟልቷል።
የእግዚአብሔርን መንግሥት መፈለግ ማለት እርሱ የሁሉ ነገር ባለቤትና ገዥ መሆኑን ማመን ማለት ነው።
ይህን ስናደርግ እግዚአብሔር ከፈቃዱ ጋር እስከተጣጣመ ድረስ የሚያስፈልገንን ይሰጠናል።
በጋብቻ ላይ በተከታታይ ስብከታችን እንዳየነው ሁሉ በአዳም ውድቀት ምክንያት ሁሉም ተሳስተዋል።
ነገር ግን ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ፈቃድ ፍፁም በመታዘዙ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን።
ኢየሱስ ፍጹም ጽድቅ ስላለው እርሱ ፍጹም የእግዚአብሔር መንግሥት ፈላጊ ነው።
እኛ እንደ እርሱ አይደለንም።
ስለዚህ ፣ የእግዚአብሔርን መንግሥት ለመፈለግ ፣ ክርስቶስ መሸከም አለበት።
ምክንያቱም ይህ መንግሥት የሚፈልገው ጽድቅ ያለው ክርስቶስ ብቻ ነው።
በእርሱ ታምነሃል?
ሊሸከመን የሚችለው ኢየሱስ ብቻ ነው ብለን ስለምናምን ፣ ከሁሉም ነገር በላይ የሆነው እግዚአብሔር መሆኑን
እንማራለን።
ከኃጢአታችን ሊያድነን የሚችለው እርሱ ብቻ መሆኑን እንረዳለን።
በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ የሚያስፈልገንን ሁሉ እንደሰጠን እንረዳለን።
እናም ያንን መንግሥት መፈለግ የእኛ ቀዳሚ ጉዳይ ይሆናል።
ይህንን መንግሥት እንዴት እንሻለን?
እንደ አዳኛችን እና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፣ ፈቃዳችንን ከሰማያዊው አባታችን ፈቃድ ጋር በማስተካከል
የእግዚአብሔርን መንግሥት እንፈልጋለን።
የእግዚአብሔርን መንግሥት መፈለግ እነዚህን ነገሮች ያጠቃልላል
በሁሉም የሕይወታችን ገጽታዎች እንደ ንጉሥ እና ጌታ አድርጎ መቀበል።
እሱ በእሱ አገዛዝ እና በአገልግሎቱ ላይ በመወሰን ላይ የተመሠረተ ነው።
በዚህ ሕይወት እና በሚመጣው ፣ ለእምነት እና ለሕይወት ለምንፈልገው ሁሉ እርሱን ማመን።
ምክንያቱም በክርስቶስ ላሉት ታላላቅ ነገሮች ገና ይመጣሉ።
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“ዓይን ያላየው ጆሮም ያልሰማቸው ነገሮች” (ቆሮንቶስ 2 9)።
በዚህ ታምናለህ?
ወይስ እነዚህ አንዳንድ ባዶ ሃይማኖታዊ ሀሳቦች ብቻ ናቸው ብለው ያስባሉ?
ይህ እውነተኛ ጓደኞቼ ነው።
አዎን ፣ በዚህ ሕይወት ውስጥ ቁሳዊ ሀብቶች ያስፈልግዎታል።
አዎ ፣ ግንኙነቶችዎ በደንብ እንዲሠሩ ይፈልጋሉ።
ግን ከሁሉም በፊት እግዚአብሔር ያስፈልግዎታል።
ስለዚህ መንግሥቱንና ጽድቁን ፈልጉ።
በኢየሱስ ሕይወት ፣ ሞትና ትንሣኤ ላይ በመተማመን ፣ ከእርሱ ጋር ግንኙነትን ፈልጉ።
ይህንን መልእክት በልብዎ እውን እንዲሆን እርሱን ጠይቁት።
በዚህ ሕይወት ውስጥ እኛን ለመርዳት በርካታ የጸጋ መንገዶችን ሰጥቷል።
እነዚህ ጸሎትን ፣ በክርስቶስ ከወንድሞች እና ከእህቶች ጋር ኅብረት ማድረግ ፣ አምልኮን እና የእግዚአብሔርን ቃል
ማጥናት ያካትታሉ።
እኛ ደግሞ የተሰበከውን ቃል ሰምተን በቅዱስ ቁርባን ውስጥ ስንሳተፍ ጸጋን እናገኛለን።
የጭንቀት እና የጭንቀት ጊዜያት ሲመጡ እነዚህ ነገሮች እምነታችንን ያጠናክራሉ።
የእግዚአብሔር ልጆች ፣ አንጨነቅ ፣ ምክንያቱም የሰማዩ አባታችን ስለ እኛ ያስባል።
ይልቁንም እዚህ በእርሱ አገዛዝ ሥር ስንኖር የእግዚአብሔርን መንግሥት እንፈልግ።
ጌታ ይርዳን።
እንጸልይ ጌታ ሆይ ፣ ስለመገብከን እናመሰግናለን።
ለእኛ ስላልህ እንክብካቤና ሃሳብ ስላስታወስከን እናመሰግናለን።
ስለሁኔታዎቻችን እንዳንጨነቅ እርዳን።
እኛ በመጀመሪያ ስለ መንግሥትህ የሚጨነቁ ሰዎች መሆን እንፈልጋለን።
መንፈስህ ኃይል ሲሰጠን ፣ ከልጅህ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ባለን አንድነት ጽድቅ ላይ የሚታመኑ ሰዎች መሆን
እንፈልጋለን።
በእርሱ ፣ እርሱ ለእኛ ባገኘው የዘላለም ሕይወት እና የመንግሥቱ ዜግነት ውስጥ ዋስትና ሊኖረን ይችላል።
ስለዚህ ፣ የሰማይ አባት ፣ ምንም ይሁን ምን ደስተኛ እና በሰላም እንድንኖር እርዳን።
ከእኛ ጋር ሁን እና ሁል ጊዜ ምራን።
በኢየሱስ ስም እንዲሁ እንጸልያለን።
አሜን
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