
   መሲሑ ለእኛ ምን ያደርጋል

  ስብከት ለኦክቶበር 10 2021
 ሉቃስ 4 14-21

 የስብከትመግቢያ
          በዚህ ሳምንት በኢየሱስ ተልእኮ እና አገልግሎት ላይ የሁለት ሳምንት ተከታታይ እጀምራለሁ።
    አሁን የመጽሐፍ ቅዱሳችንን ምንባብ አነባለሁ።

       እያዳመጣችሁ እና እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥ ለሚነግረን ልባችሁን ክፈቱ።

 ሉቃስ 4 14-21
14             ኢየሱስም በመንፈስ ኃይል ወደ ገሊላ ተመለሰ ፤ ዝናውም በዙሪያው ባለችው አገር ሁሉ ወጣ።
15       እርሱም በምኵራባቸው ያስተምር፥ ሁሉም ያመሰግኑት ነበር።
16             ወዳደገበትም ወደ ናዝሬት መጣ፤ እንደ ልማዱም በሰንበት ቀን ወደ ምኵራብ ገባ፥ ሊያነብም ተነሣ
17          የነቢዩም የኢሳይያስ ጥቅልል ተሰጠው። እርሱም ጥቅሉን ገልጦ የተጻፈበትን ስፍራ አገኘ።
18 “                 የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው ፣ ለድሆች ምሥራች እሰብክ ዘንድ ቀብቶኛልና ፣ ለታሰሩት ነፃነትን እና ለዓይነ

       ስውራን ማዳንን ፣ የተጨቆኑትን ነፃ ለማውጣት ልኮኛል። ,
19    የጌታን ሞገስ ዓመት ለማወጅ።
20            መጽሐፉንም ጠቅልሎ ለአገልጋዩ ሰጠውና ተቀመጠ፤ በምኵራብም የነበሩት ሁሉ ትኵር ብለው ይመለከቱት

 ነበር።
21        እርሱም። ዛሬ ይህ መጽሐፍ በጆሮአችሁ ተፈጸመ ይላቸው ጀመር።

   አንድ ላይ ኢሳይያስ 40: 8  ን እናነባለን
        ሣሩ ይጠወልጋል አበባውም ይጠወልጋል ግን የአምላካችን ቃል ለዘላለም ይቆማል።

    እባካችሁ ከእኔ ጋር ጸልዩ ፡፡
           መንፈስ ቅዱስ ሆይ፣ ልባችንን እና ሀሳቦቻችንን ሕያው ቃል ለሆነው ለኢየሱስ ክፈተው።
             ለጎዳው ፣ ለተሰበረው እና ለጠፋው ዓለም የእሱ አምባሳደሮች እንድንሆን ዓይኖቻችንን እንዲከፍትልን ፣ መልካም
  ዜናንም እንዲሰብክልን እንፈልጋለን።

        እንደ ኢየሱስ የበለጠ እንድንሆን እባክህ ቃልህን በመንፈስ ኃይል ተጠቀም።
 በስሙ እንጸልያለን።

አሜን
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   ለዛሬው ስብከት ዝርዝራችን እነሆ።
 ነጥብ 1-     ኢየሱስ ወደ ቤተክርስቲያን ሄደ (  ሉቃስ 4: 14-16)
 ነጥብ 2 -    ኢየሱስ መሲሕ ነው (  ሉቃስ 4:17  ፣ 18   ሀ ፣ 20)
 ነጥብ 3-     መሲሑ ለእኛ ምን ያደርጋል (  ሉቃስ 4: 18  ሀ -19)

 ነጥብ 1-     ኢየሱስ ወደ ቤተክርስቲያን ሄደ (  ሉቃስ 4: 14-16)
 ቁጥር 14: -             ኢየሱስም በመንፈስ ኃይል ወደ ገሊላ ተመለሰ ፤ ዝናውም በዙሪያው ባለችው አገር ሁሉ ወጣ።

15       እርሱም በምኵራባቸው ያስተምር፥ ሁሉም ያመሰግኑት ነበር።

           በዚህ ካርታ ላይ ገሊላ ይህ ቦታ በእስራኤል ሰሜናዊ ክፍል መሆኑን ማየት ይችላሉ።
   ኢየሱስ ያደገው እዚህ ነው።

   በዚህ አካባቢ ብዙ አገልግሏል።
       በገሊላ ውስጥ ብዙ የግሪክ እና የሮማውያን ተጽዕኖዎች ነበሩ።
   ግሪኮች ክልሉን በ 360 ዓ.

   እናም ሮማውያን በ 63 ዓ.ዓ.
        ስለዚህ በዚህ አካባቢ ውስጥ የባህሎች እና የሰዎች ድብልቅ ነበራችሁ።

       ባህላቸው ከአይሁድ ሕዝብ ጋር የተቀላቀለ ብዙ አሕዛብ ነበሩ።
     የሮማውያን አሕዛብ እና ባህላቸው እንዲሁ ተደባልቀዋል።

           የሮማ ሠራዊት እና የመንግሥት ባለሥልጣናት ሁሉንም ሰው ተቆጣጥረው ሕዝቡን ቀረጥ ያስከፍሉ ነበር።

            አብዛኞቹ አይሁዶች ሮማውያንን ይጠሉ ነበር ፣ እናም መሬታቸውን ከወሰደው ከዚህ ሠራዊት ነፃነትን ይፈልጋሉ።
    ሰዎች ከእግዚአብሔር እርዳታ እየፈለጉ ነበር።
  ከሮምመዳን ፈለጉ።

     እግዚአብሔር የሚረዳቸውን ሰው እንዲልክላቸው ይፈልጉ ነበር።

 በቁጥር 14      ላይ ሁሉም ስለ ኢየሱስ ሲነጋገሩ እናያለን።
      ሰዎችን እያስተማረና እየፈወሰ ስለ እርሱ ወሬ ተሰማ።

 ቁጥር 15        በተለያዩ ከተሞች ወደሚገኙ ምኩራቦች ሄዶ በዚያ እንዳስተማረ ይነግረናል።
   ምክንያቱም ኢየሱስ ረቢ ነበር።

   ረቢ እንደ ፓስተር ነው።
      ረቢ በአይሁድ ማህበረሰብ ውስጥ የሃይማኖት መሪ ነው።

 ቁጥር 16: -              ወወዳደገበትም ወደ ናዝሬት መጣ፤ እንደ ልማዱም በሰንበት ቀን ወደ ምኵራብ ገባ፥ ሊያነብም ተነሣ።

     ናዝሬት በገሊላ የምትገኝ ትንሽ መንደር ነበረች።
    ኢየሱስ በልጅነቱ ያደገው እዚህ ነው።

  አሁን ወደ 30   ዓመት ገደማ ነው።
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           እዚህ የምናየው በሰንበት ወደ ምኩራብመሄድ ልማዱ ወይምመደበኛ ልምዱመሆኑን ነው።
          በገሊላ የሚኖሩ ሰዎች በአንድ እውነተኛ አምላክ የማያምኑ በአሕዛብ የተከበቡ መሆናቸውን ያስታውሱ።
            ስለዚህ ወደ ምኩራብመሄድ የዚህ ማህበረሰብ መንፈሳዊ እና ባህላዊ ሕይወት አስፈላጊ አካል ነበር።
        በግሪክ እና በሮማውያን ባህል በፍጥነት እየተለወጠ ያለ ማህበረሰብ ነበር።

  ስለ ቁጥር 16        በጣም እንዲያዩት የምፈልገው አንድ ነገር ይህ ነው -       ኢየሱስ ሕያው ቃል እና የእግዚአብሔር ልጅ ነው።
            ነገር ግን በየሳምንቱ ኢየሱስ እግዚአብሔርን ለማምለክ እና ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር ኅብረት ለማድረግ ሄደ።

    እኛም ደግሞ ይህን ልናደርግ ይገባናል።
   አሁን ወደ ነጥብ 2 እንሸጋገር።

 ነጥብ 2-    ኢየሱስ መሲሕ ነው (  ሉቃስ 4:17  ፣ 18   ሀ ፣ 20-21)
 ቁጥር 17 -          የነቢዩም የኢሳይያስ ጥቅልል ተሰጠው። እርሱም ጥቅሉን ገልጦ የተጻፈበትን ስፍራ አገኘ።

     ኢየሱስ ከነቢዩ ኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 61  እያነበበ ነው።
   ኢየሱስ ከመወለዱ ከ 700     ዓመታት በፊት ኢሳያስ ነቢይ ነበር።
 በቁጥር 18           ላይ በጥቂት ቁርጥራጮች እንመለከታለን ፣ ምክንያቱም እዚህ ብዙ አስፈላጊ ነገሮች አሉ።

 ቁጥር 18 የሚጀምረው

18  “       ሀ የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው ፣ ቀብቶኛልና

          ኢሳይያስ ኢየሱስ ያነበበውን ይህን ትንቢት ሲጽፍ ኢሳይያስ ስለ መሲሑ ይናገር ነበር።
               ኢሳያስ ስለ መሲሁ የተናገረውን ሁሉ ለማየት ጊዜ የለንም ፣ ግን ነቢዩ ኢሳያስ የተናገረውን ምሳሌ እዚህ አለ።

 ኢሳይያስ 11: 1-2
1         ከእሴይ ግንድ ቡቃያ ይወጣል ፥ ከሥሩም ቅርንጫፍ ፍሬ ያፈራል።

                 እናም የጌታ መንፈስ ፣ የጥበብ እና የማስተዋል መንፈስ ፣ የምክር እና የኃይል መንፈስ ፣ የእውቀት መንፈስ እና
    እግዚአብሔርን መፍራት በእሱ ላይ ያርፋል።

    እሴይ የንጉሥ ዳዊት አባት ነበር።
 ኢሳይያስ 11: 1       የእሴይ እና የዳዊት ዘር እንደሚወለድ ትንቢት ነው።

     መንፈስ ቅዱስም በእርሱና ከእርሱ ጋር ይሆናል።
        ከማንኛውም ሰው የተለየ ጥበብ እና ኃይል እና እውቀት ይኖረዋል።

               በቀሪው የኢሳይያስ መጽሐፍ ውስጥ ካነበቡ ፣ ነቢዩ ኢሳይያስ አንድ ቀን ስለሚመጣው ስለእዚህ ልዩ የጌታ አገልጋይ
  ደጋግሞ እንደሚናገር ታገኛላችሁ።

     ይህ ሰውመሲሕ ተብሎም ይጠራ ነበር።
            የአይሁድ ሕዝብ ይህ ኃያል አዳኝ ሕዝቡን ለመርዳት ከእግዚአብሔር እንዲመጣ በመቶዎች ለሚቆጠሩ ዓመታት
 ሲጠባበቁ ነበር።

         በሮማውያን ጭቆና እየተሰቃዩ የነበሩ ሰዎች እግዚአብሔር መሲሑን እሲላክ ይጏጉ ነበር።
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 ቁጥር 14        ስለ ኢየሱስ ዘገባ እየተዘዋወረ ነበር ያለው ለዚህ ነው።
   ለዚህ ነው ቁጥር 15    በሁሉ የተከበረ ነበር ያለው።

         ብዙዎቹ በኢሳይያስ ውስጥ ስለ መሲሑ ገለጻዎች ኢየሱስ እንደሚስማማ ያምኑ ነበር።
             ምክንያቱም ኢየሱስ የጌታ መንፈስ እና የጥበብ እና የማስተዋል መንፈስ እንዳለው ሰዎች ማየት ይችሉ ነበር።

 ቁጥር 18     ይህ የጌታ አገልጋይ እንደሚቀባ ይነግረናል።
        በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ልዩ መሪዎች በዘይት እና በጸሎት ተቀቡ።

      ግን ኢሳያስ የፃፈው ሰው በጣም ልዩ ነው።
          ኢሳይያስ የጻፈው ይህ የጌታ አገልጋይ በእግዚአብሔር የተቀባ ሲሆን የእግዚአብሔር መንፈስም አለው።

             በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ ሰው የእግዚአብሔር ቅባት እና የእግዚአብሔር መንፈስ ስላለው የምናነብበት ሁለት
  ቦታዎች ብቻ አሉ።

 በ 1  ሳሙኤል 10 1  እና 6     ሳኦል ንጉሥ ሆኖ ተቀባ -
1           ሳሙኤልም አንድ የዘይት ማሰሮ ወስዶ በሳኦል ራስ ላይ አፈሰሰው ሳመውም -    እግዚአብሔር በሕዝቡ በእስራኤል

    ላይ አለቃ ትሆን ዘንድ አልቀባህም?         አንተም በእግዚአብሔር ሕዝብ ላይ ትነግሣለህ በዙሪያቸው ካሉ ጠላቶቻቸው
             እጅ አድኗቸው ፤ እናም ይህ እግዚአብሔር በርስቱ ላይ አለቃ ትሆኑ ዘንድ እንደ ቀባችሁ ...

6                በዚያን ጊዜ የጌታ መንፈስ በእናንተ ላይ ይወርዳል ፤ ከእነርሱም ጋር ትንቢት ትናገራለህ ወደ ሌላ ሰውም
ትለወጣለህ።

 በ 1  ሳሙኤል 16:13     ዳዊት ንጉሥ ሆኖ ተቀባ -
13             ከዚያም ሳሙኤል የዘይቱን ቀንድ ወስዶ በወንድሞቹ መካከል ዳዊትን ቀባው። ከዚያን ቀን ጀምሮ

         የእግዚአብሔር መንፈስ በዳዊት ላይ ወረደ። ሳሙኤልም ተነሥቶ ወደ ራማ ሄደ።

 ኢሳይያስ 61             አንድ ቀን የእግዚአብሔርን ቅባት የሚቀበል ሌላ ንጉሥ እንደሚመጣ እና ዛሬ በቅዱሳት መጻሕፍት
     ምንባብ ያነበብናቸውን ድንቅ ነገሮች እንደሚያደርግ ይነግረናል።

   እና ዛሬ በሉቃስ 4               ላይ ስለዚያ አንድ ልዩ ቀን በናዝሬት ምኩራብውስጥ ፣ መሲሁ ለሕዝቡ በተገለጠበት ጊዜ ላይ
እናዝናለን።

 ኢየሱስ ነው።
     ኢየሱስ መሲሕ እና እውነተኛ ንጉሥ ነው።

               ልክ እንደ ንጉሥ ሳኦል እና እንደ ንጉሥ ዳዊት ቅባትንና መንፈስን እንደ ተቀበለ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 
እናነባለን።

  የሐዋርያት ሥራ 10:38   እንዲህ ይላል -
38             እግዚአብሔር የናዝሬቱን ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስ በኃይልም ቀባው ፤ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነበረና

      መልካም እያደረገ በዲያብሎስ የተገዙትን ሁሉ እየፈወሰ ሄደ።

            ወዳጆቼ ፣ ዛሬ በምንመለከታቸው በእነዚህ ጥቅሶች ውስጥ ኢየሱስ የሚናገረውን ማየት በጣም አስፈላጊ ነው።
     ኢየሱስ ከረቢ በላይ ነው እያለ ነው።

       One Voice Fellowship       4



   ኢየሱስ ከነቢይ በላይ ነው።
     ኢየሱስ ከሰው ልጅ ንጉሥ በላይ ነው።
       ኢየሱስ ዓለምን ለመለወጥ የተላከው የእግዚአብሔር ልጅ መሲህ ነው።

  ኢየሱስ ከኢሳይያስ 61    ካነበበ በኋላ የሆነውን እንመልከት።
   እና ከዚያ ቁጥሮች 18  እና 19    ምን ማለት እንደሆኑ እንነጋገራለን።

 ቁጥር 20 -      መጽሐፉንም ጠቅልሎ ለአገልጋዩ ሰጠውና ተቀመጠ፤
       በምኵራብም የነበሩት ሁሉ ትኵር ብለው ይመለከቱት ነበር።

     ኢየሱስ ትንቢቱን ከኢሳይያስ አንብቦ ሲጨርስ ተቀመጠ።
         በአሜሪካ ባህል ውስጥ እኛ ለማስተማር እና ብዙ ሰዎችን ለማናገር እንነሳለን።

 አሁን እንደማደርገው።
  ግን ከ 2000           ዓመታት በፊት በአንድ ምኩራብ ውስጥ አንድ ረቢ ለማስተማር በአድማጮቹ ፊት ተቀመጠ።

       ኢየሱስ በተቀመጠ ጊዜ የሁሉም ዓይኖች በእርሱ ላይ ነበሩ።
  ክፍሉም ፀጥ አለ።

           ኢየሱስ ስለ እነዚህ ቃላት ከነቢዩ ኢሳይያስ ምን እንደሚል ለመስማት ሁሉም በትኩረት ያዳምጣል።
    እና ኢየሱስ የተናገረው አስገራሚ ነው።

 ቁጥር 21  ን ይመልከቱ።

 ቁጥር 21   ፦ እርሱም -       ዛሬ ይህ መጽሐፍ በጆሮአችሁ ተፈጸመ ይላቸው ጀመር።

  ኢየሱስ ከ 700          ዓመታት በፊት የተጻፈው በኢሳይያስ ውስጥ የተናገራቸው ቃላት እውን እንደሆኑ ይናገራል።
      ከእግዚአብሔር ታላቅ በረከት የኢሳይያስ ተስፋዎች እየተፈጸሙ ነበር።

እንዴት?
   ምክንያቱም ኢየሱስ እዚያ ነበር።

       ኢየሱስ እርሱ መሲሕ መሆኑን በናዝሬት ለነበሩት ሰዎች አወጀ።
   ሁሉም የሚጠብቀው እሱ ነበር።

           ያንን የሚናገር ሰው እብድ ነው ፣ ወይም ይዋሻል ፣ ወይም እውነቱን ይናገራል።
 የትኛው ይመስልዎታል?
         ኢየሱስ ኤልቪስ ፕሬስሊ ነው ብሎ እንደሚያስብ ሰው በአእምሮው ያልተረጋጋ ነበር?
     ትኩረት ለማግኘት ብቻ ይዋሻል ብለው ያስባሉ?

    ወይስ ኢየሱስ እውነቱን የተናገረ ይመስልዎታል?

    እውነት ተናግሮ ነበር ብዬ አምናለሁ።
       ምክንያቱም ኢየሱስ መሲሁ ብቻ ሊያደርጋቸው የሚችላቸውን ነገሮች አድርጓል።

       One Voice Fellowship       5



  ያ ነጥብ 3 ነው።
 ነጥብ 3-     መሲሑ ለእኛ ምን ያደርጋል (  ሉቃስ 4: 18  ሀ -19)
 ቁጥር 18  “           ሀ የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው ፣ ለድሆች የምሥራች እሰብክ ዘንድ ቀብቶኛልና።

 “   ”     ኢየሱስ ለድሆች ምሥራች ሊሰብክ መጣ ሲል ማን ማለቱ ነበር?
      ኢየሱስ ምሥራቹን የሚሰብከው ድሆች ሰዎች እነማን ናቸው?

 ምን አሰብክ?
        አንዳንድ ሰዎች እሱ የተናገረው በገንዘብ ድሆች ስለሆኑ ሰዎች ነው።

       ሌሎች ስለ መንፈሳዊ ድሆች እየተናገረ ነው ብለው ያስባሉ።

  ይህ አስፈላጊ ነው።
        ምክንያቱም ያንን ጥያቄ እንዴት እንደመለሱ ዓለምን እንዴት እንደሚመለከቱት ይመራል።

     የእርስዎ መልስ የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ተልእኮ ይወስናል።

      ምናልባት ኢየሱስ የተናገረው ስለ አካላዊ ድሆች ነው።
     የቃላቱ በጣም ግልፅ ትርጉም ይህ ነው።

        እግዚአብሔር በእርግጠኝነት ስለ ድሆች እና መከራ ውስጥ ላሉት ያስባል።
               መጽሐፍ ቅዱስ መበለቶችን እና ወላጅ አልባ ሕፃናትን ስለ መንከባከብ ፣ እንግዳዎችን ስለመቀበል ፣ ድሆችን ከሜዳ

   እንዲያቃርቡ በትዕዛዞች የተሞላ ነው።

   ይህ የሉቃስ ምዕራፍ 4      በቤተክርስቲያን መሪዎች እና የፖለቲካ አብዮተኞች ተጠቅሟል።
      የኢየሱስ ቃላት ዋነኛ ትርጉም ሥጋዊ እንደሆነ ይከራከራሉ።

             ኢየሱስ ሰዎችን ከድህነት ፣ ከባርነት ፣ ከፖለቲካ ጭቆና እና ከበሽታ ለማዳን ቃል እንደገባ ያምናሉ።

        ንፁህ ውሃ ባለመኖሩ በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች እየሞቱ ነው።
      ሰዎች በአሰቃቂ ህመም እና በሽታ እየተሰቃዩ ነው።

     እግዚአብሔር ሕዝቦቹ እነዚያን ሰዎች እንዲረዱ ይፈልጋል?
     አዎን ፣ እሱ ያደርጋል ብዬ አምናለሁ።

             አንዳንድ አብያተ ክርስቲያናት ሰዎችን ለመርዳት የልብስ ቁምሳጥን ፣ የምግብ ባንኮች እና የህክምና ክሊኒኮች
  ያሏቸው ለዚህ ነው።

        አንዳንዶቻችሁ አምባገነኖች እና ድብቅ ፖሊሶች ባሉባቸው አገሮች ውስጥ ኖረዋል።
       በብዙ አገሮች ውስጥ ክፉ ሰዎች ሰዎችን እየጨቆኑ ነው።

             እየተሰቃዩ ከሆነ እና ኢየሱስ ነፃነትን እና ፍትህን ሲሰጥ እና ሲፈውስ ከሰማዎት እሱ የምስራች ይመስላል።
ቀኝ?

            ነገር ግን ኢየሱስ ስለ ነፃነት የተናገረው ከሥጋዊ ባርነት እና ከአካላዊ ዕውርነት ብቻ ነውን?
     ወይስ ስለ መንፈሳዊ ምድቦች ይናገር ነበር?
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     ኢየሱስ የተናገረውን የሚቀጥሉትን ሁለት ተስፋዎች እንመልከት።
           ከዚያ እሱ ስለ ሥጋዊ ወይምመንፈሳዊ ነገሮች እዚህ እየተናገረ እንደሆነ መወሰን እንችላለን።

 ቁጥር 18  ለ - “            ”ለታሰሩት ነፃነትን እና ለዓይነ ስውራን የማየት ፣ የተጨቆኑትን ነፃ ያወጣ ዘንድ ልኮኛል

            አንዳንድ የሃይማኖት ምሁራን ኢየሱስ የተናገረው ስለ አካላዊ ዕውርነት ወይም በአካል የተጨቆኑ ሰዎችን
አይመስልም።

           በእነዚህ ጥቅሶች ውስጥ ኢየሱስ ስለ መንፈሳዊ ነገሮች ብቻ ይናገር ነበር ብለው ይከራከራሉ።

     እናም ይህንን በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ እናያለን።
 በ 2  ቆሮንቶስ 4 4      ጳውሎስ ስለ መንፈሳዊ ዕውር ሲናገር -

4 “             የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነውን የክርስቶስን የክብር ወንጌል ብርሃን እንዳያዩ የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን
 አሳብ አሳወረ።

 በዮሐንስ 8.34;   ኢየሱስ እንዲህ አለ።
34 “          እውነት እውነት እላችኋለሁ ፣ ኃጢአትን የሚያደርግ ሁሉ የኃጢአት ባሪያ ነው።

      ለመጥፎ ልማድ እንደ ምርኮ ሆኖ ተሰምቶህ ያውቃል?
         በጣምመጥፎ ልማድ አንዳንድ ጊዜ እንደ እስር ቤት ሊሰማ ይችላል።

       ያንኑ ኃጢአት ደጋግመው ሲታገሉ በሰንሰለት ውስጥ እንዳሉ አይሰማዎትም?
  ኃጢአት ባርነት ነው።
    አንዳንድ ጊዜ እንደ ነፃነት ይሰማዋል።

  ግን ውሸት ነው።
  ኃጢአት እውነትን ያሳውረናል።

        ለራሳችን ስንኖር ሰላምን ፣ ደስታን እና እርካታን በጭራሽ አናገኝም።
     የነፃነት ረሃባችን በእርግጥ ባሪያ ሊያደርገን ይችላል።
    አምላክ የለሽ ሆኜ ባሳለፍኳቸው 10     ዓመታት ውስጥ እንደዚህ ነበር የተሰማኝ።

      ነፃ እና ደስተኛ ነኝ ብዬ አስብ ነበር።
          እኔ ግን በእውነቱ በመንፈሳዊ ዕውር እና በራሴ ፍላጎቶች በሰንሰለት ውስጥ ነበርኩ።
            ደስ የሚለው ፣ በእግዚአብሔር ቸርነት ፣ ኢየሱስን እንድመለከት ይረዳኝ ዘንድ መንፈስ ቅዱስን ላከ።

      ከምርኮ ነጻ ሊያወጣኝ የቻለው ኢየሱስ ብቻ ነው።

      ኢየሱስ በእውነት ሰዎችን ከመንፈሳዊ ባርነት ነፃ ያወጣል።
       አዳኝህን ማየት እንድትችል ዓይነ ስውርነትህን የሚፈውሰው እሱ ነው።

     አዳኝህ ኢየሱስ የማይችለውን ፍጹም ሕይወት ኖሯል።
        እሱ ሰንሰለቶቻቹን ለማስወገድ እና እናንተ የሚገባቹን ቅጣት ለመውሰድ ሞተ።

    ከሞት ሰንሰለት ተላቅቆ ከሞት ተነሳ።
    ከመንፈሳዊ ሞት እንደሚያስነሳህ ቃል ገብቷል።
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      ለሥጋና ለነፍስ ሥቃይ ብቸኛ መፍትሔ ኢየሱስ ነው።
        ለዚህም ነው ችግረኞች ሁል ጊዜ ወደ ኢየሱስ መቅረብ የሚፈልጉት።

   ፈውስ የሚያስፈልጋቸውን ለምጻሞች ስቧል።
     ተሐድሶ የሚያስፈልጋቸውን ከሀገር የወጡ ሰዎችን ስቧል።

    ማየት የሚያስፈልጋቸውን ዓይነ ስውሮችን ይስባል።
     ሥጋዊ ሥቃያቸው ጥልቅ መንፈሳዊ ፍላጎታቸውን አጋልጧል።

      ለዚህም ነው ክርስቶስን ብቸኛ ተስፋቸው አድርገው ያዩት።

         ወዳጆቼ ፣ ኢየሱስ የመጣው በአካላዊ ፍላጎታቸው ብቻ ሰዎችን ለመርዳት አይደለም።
     እናም በመንፈሳዊ ፍላጎቶች ብቻ ለመርዳት አልመጣም።
      ኢየሱስ በሁለቱም ሊረዳ ይችላል ፣ እርሱም ይረዳል።

          ነገር ግን እርሱ እግዚአብሔር ስለሆነ እኛን እንዴት እና መቼ እንደሚረዳን ይወስናል።

           አንዳንድ ጊዜ እንደ በሽታ ፣ ድህነት እና ጭቆና ካሉ አካላዊ ችግሮቻችን ያድነናል።
    ግን አንዳንድ ጊዜ ካንሰር አይታከምም።

     አንዳንድ ጊዜ እስረኛ እስር ቤት ይቆያል።
            ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ እስር ቤት የሚቆየው እስረኛ ከኃጢአትና ከሞት መንፈሳዊ ነፃነትን ያገኛል።

               አንዳንድ ጊዜ ዓይነ ስውር በአካል ዕውር ሆኖ ይቆያል ፣ ኢየሱስ ግን አዳኝዋን ለማየት መንፈሳዊ ዓይኖ gives  ን
ይሰጣታል።

    ወዳጆቼ የሁላችንም ሰውነት ሟች ነው።
       ስለዚህ ትልቁ ፍላጎታችን ለዘላለም ለሚኖራት ለነፍሳችን ፈውስ ነው።

         ነገር ግን ኢየሱስ ዛሬ በዓለም ላይ ስላለው ሥጋዊ ሥቃይም ያስባል።
            እናም እኛን ለሚጎዱ እና ለጠፉ ሰዎች እርዳታ እና ተስፋን ለመስጠት የክርስቶስን አካል ይጠቀማል።

  ወዳጆቼ ተልዕኮ አለን።
           በኢየሱስ እንደ አዳኝዎ ካመኑ ፣ ከዚያ ከመንፈሳዊ ዕውርነት እና ከባርነት ነፃ አውጥቶዎታል።

    እና ከዚያ ወደ ተልዕኮ ይልከናል።
  ኢየሱስ በዮሐንስ 20: 21 - “      ” አብ እንደ ላከኝ እኔ ደግሞ እልካችኋለሁ ብሏል።

     እናም በኢየሱስ ስለተላከልን እሱ ያደረገውን እናደርጋለን።

     እኛ ስንላክ ማስታወስ ያለብን ሦስት ነገሮች
       በዓለም ላይ ያለው አካላዊ ስብራት መንፈሳዊ ሥር አለው።
        ኢየሱስ ወደ ምድር የመጣው ለመንፈሳዊ ስብራት ፈውስ ለመስጠት ነው።

         በፍጥረት እና በፈጣሪ መካከል የተበላሸውን ግንኙነት የሚያስተካክለው ኢየሱስ ብቻ ነው።
        እሱ ግን ሰዎችን በአካል ይመግባል ፣ ፈውሷል እንዲሁም ረድቷል።

           እርሱ ለኃጢአት ፣ እና በዓለም ላይ ኃጢአት ለሚያመጣውሥቃይ ሁሉ መፍትሔን ይሰጣል።
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        ስለዚህ ፣ የክርስቶስ አካል ተመሳሳይ ጥምረት ለዓለም ማቅረብ አለበት።
         በዙሪያችን ባሉ ሰዎች ሕይወት ውስጥ የሚታየውን ፣ አካላዊ ስብራቱን እናስተናግዳለን።

         እናም ኢየሱስን እንደ ጌታ እና አዳኝ ባላቸው እውቀት እንዲያድጉ እንረዳቸዋለን።
        ምክንያቱም ነፍሳቸው ኢየሱስ ብቻ ሊሰጥ የሚችለውን ነፃነት እንደሚያስፈልጋት እናውቃለን።

           በሚቀጥለው ሳምንት በምኩራብውስጥ ያሉት ሰዎች ኢየሱስ ለተናገራቸው ነገሮች የሰጡትን ምላሽ እናያለን።
በሚቀጥለው
                ሳምንት ከእኛ ጋር ለመማር እና ለመጸለይ ፣ እና መሲሁ እና ጌታችን የሆነውን ኢየሱስን ለማምለክ እዚህ

  እንደሚገኙ ተስፋ አደርጋለሁ።

  አሁን አብረን እንጸልይ።

           አባት ሆይ ፣ እውነቱን እንድናይ እኛን ለመርዳት ልጅህን ኢየሱስን መሲህን ስለላክክ አመሰግናለሁ።
     ከራሳችን ኃጢአት ምርኮ ነፃ ስላወጣን እናመሰግናለን።

     የምሥራቹ መልእክተኞች የመሆን መብት ስለሰጡን እናመሰግናለን።
             እኛን ያዳነን ያው የምሥራች እኛ ለምናገኛቸው ሁሉ የምናጋራው የተስፋ እና የዘላለም ሕይወት መልእክት ነው።

        በምናደርገው ለክብርህ መሆን አንደንችል አንድትረዳን ፣ በኢየሱስ ስም እንጠይቃለን።
አሜን
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