
   ለዓለም ሁሉ አንድመሲህ

  ስብከት ጥቅምት 17  ቀን 2021
 ሉቃስ 4 17-30

 የስብከትመግቢያ
            በዚህ ሳምንት በኢየሱስ ተልእኮ እና አገልግሎት ላይ ከሁለት ሳምንት ተከታታይ ክፍል ሁለት እንሰራለን።
    አሁን የመጽሐፍ ቅዱሳችንን ምንባብ አነባለሁ።

       እያዳመጣችሁ እና እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥ ለሚነግረን ልባችሁን ክፈቱ።

 ሉቃስ 4 17-30
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።
22            ሁሉም ስለ እርሱ መልካም ተናገሩ ከአፉም ከሚወጣው ከጸጋው ቃል ተደነቁ። እነርሱም -    ይህ የዮሴፍ ልጅ
አይደለምን?
23             እርሱም። ያለ ጥርጥር ይህን ምሳሌ። ባለ መድኃኒት ሆይ፥ ራስህን ፈውስ፤ በቅፍርናሆም እንዳደረግኸው

         የሰማነውን ሁሉ በዚህ በገዛ አገርህ ደግሞ አድርግ ትሉኛላችሁ አላቸው።
24   “        እርሱም ፣ እውነት እላችኋለሁ ፣ ነቢይ በገዛ አገሩ ተቀባይነት የለውም።
25                እውነት ግን እላችኋለሁ ፣ በኤልያስ ዘመን ሰማያት ሦስት ዓመት ከስድስት ወር ተዘግተው ፣ በምድርም ሁሉ

          ላይ ታላቅ ረሃብ በመጣ ጊዜ በእስራኤል ውስጥ ብዙ መበለቶች ነበሩ ፣
26               ኤልያስም በሲዶና አገር ወዳለች ወደ ሰራፕታ ወደ አንዲት መበለት እንጂ ከእነርሱ ወደ አንዲቱ አልተላከም።
27              በነቢዩ በኤልሳዕ ዘመን በእስራኤል ብዙ ለምጻሞች ነበሩ ፣ ከሶርያዊው ከንዕማን በቀር ከእነርሱ አንድም
አልነጻም።
28             በምኵራብም የነበሩ ሁሉ ይህን ሰምተውቍጣሞላባቸው፥ ተነሥተውም ከከተማ ወደ ውጭ አወጡት፥
29           ይጥሉትም ዘንድ ከተማቸው ተሠርታባት ወደ ነበረች ወደ ተራራው አፋፍ ወሰዱት፤
30     እርሱ ግን በመካከላቸው አልፎ ሄደ።
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   አንድ ላይ ኢሳይያስ 40: 8  ን እናነባለን
        ሣሩ ይጠወልጋል አበባውም ይጠወልጋል ግን የአምላካችን ቃል ለዘላለም ይቆማል።

    እባካችሁ ከእኔ ጋር ጸልዩ ፡፡
        በሰማይ ያለኸው አባታችን ፣ መሲሕ ኢየሱስን ስለላክልን እናመሰግንሃለን።

     በስሙ ስንጸልይ ፣ ጸሎታችንን እንደምትቀበል እናውቃለን።
           ስለዚህ ልባችንን እና አእምሯችንን እንዲከፍት መንፈስ ቅዱስን ፣ በኢየሱስ ስም እንለምንሃለን።

   ኢየሱስን በግልፅ እንድናይ እርዳን።
    እሱን እንድንቀበል እርሱን እንዳንቀበል እርዳን።

 በስሙም እንጸልያለን።
አሜን

   ባለፈው ሳምንት ከቁጥር 17-21   ያለውን በቅርበት ተመልክተናል።
     ግን ዐውደ ፡ጽሑፉን እንድትረዱ ዛሬ አንብቤላቿልሁ።
  ዛሬ ቁጥር 22   ን በመመልከት እንጀምራለን።

   ለዛሬው ስብከት ዝርዝራችን እነሆ።
 ነጥብ 1-    የዮሴፍ ልጅ ኢየሱስ (  ሉቃስ 4 22-24)
 ነጥብ 2-      ኢየሱስ ለመላው ዓለምመሲሕ ነው (  ሉቃስ 4 25-27)
 ነጥብ 3      ኢየሱስ በአብ ዕቅድ መሠረት ሞተ (  ሉቃስ 4 28-30)

 ነጥብ 1-    የዮሴፍ ልጅ ኢየሱስ (  ሉቃስ 4 22-24)
 ቁጥር 22             ፦ ሁሉም ስለ እርሱ መልካም ተናገሩ ከአፉም በሚወጣው በጸጋ ቃል ተደነቁ። እነርሱም -   ይህ የዮሴፍ

 ልጅ አይደለምን?

        ኢየሱስ ሲናገር የሰሙት ሰዎች ስለ እሱ አዎንታዊ ነገሮችን ተናግረዋል።
         ግን እነሱ የተናገሩትን በቅርበት ከተመለከታቹ ፣ እሱ እንዴት እንደተናገረ አድንቀዋል።
     ለኔ ፣ እሱ የተናገረውን ያመኑ አይመስልም።

      ኢየሱስ አንደበተ ርቱዕ ነኝ ከሚለው በላይ ነበር።
     የኢሳያስ ትንቢት ፍጻሜ እሱ ነው አለ።

       ኢየሱስ የእግዚአብሔርን ተስፋዎች የፈጸመመሲሕ ነኝ እያለ ነበር።
    እርሱን ስላወቁት ለማመን ይከብዳቸው ነበር።

      ይህ ክስተት በተከሰተ ጊዜ ኢየሱስ ወደ 30   ዓመት ገደማ ነበር።
     እዚያ የነበሩት ሰዎች በልጅነታቸው ያስታውሱ ነበር።

  “    ለዚህም ነው ይህ የዮሴፍ ልጅ አይደለምን?” ያሉት።
       አሁን ኢየሱስ ለእነሱ በሰጠውምላሽ የተናገረውን አብረን እንመልከት።

 ቁጥር 23-24
23             እርሱም። ያለ ጥርጥር ይህን ምሳሌ። ባለ መድኃኒት ሆይ፥ ራስህን ፈውስ፤ በቅፍርናሆም እንዳደረግኸው
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         የሰማነውን ሁሉ በዚህ በገዛ አገርህ ደግሞ አድርግ ትሉኛላችሁ አላቸው።
24         እርሱም። እውነት እላችኋለሁ ፥ ነቢይ በገዛ አገሩ ተቀባይነት የለውም።

         ሕዝቡ ኢየሱስ በናዝሬት አቅራቢያ በምትገኘው በቅፍርናሆም ስለሠራቸው ተአምራት ታሪኮችን ሰምተዋል።
    እዚህ በካርታው ላይ ማየት ትችላላቹ።

         ኢየሱስ በልጅነቱ የሚያስታውሱት ሰዎች ከሰው በላይ ስለመሆኑ አንዳንድ ማስረጃዎችን ይፈልጋሉ።
 “     ”   በልባቸው አንዳንድ ተአምራትን ቢያሳየን ምናልባት እናምናለን ብለው ያስቡ ነበር።
     ምናልባት እርስዎ ተመሳሳይ ነገር አስበው ይሆናል?
          ምናልባት እምነት ሲከብድዎት ፣ እንዲያምኑ ለመርዳት እግዚአብሔር ተአምር እንዲያደርግ ፈልገው ይሆን?
  ሁላችንም ያንን እናደርጋለን።

    ይመስለኛል ኢየሱስ የመጣበት ከ 2000     ዓመታት በፊት እንጂ ከ 20   ዓመታት በፊት አይደለም።
 ከ 20              ዓመታት በፊት የቪዲዮ ካሜራዎች ነበሩን ፣ እናም ሰዎች የኢየሱስን ተአምራት የቪዲዮ ማስረጃ ለማየት

 ይጠይቁ ነበር።
           ነገር ግን በኢየሱስ ላይ እውነተኛ እምነት እንዲኖረው የቪዲዮ ማስረጃ እንኳን በቂ አይሆንም።

           ኢየሱስ ተአምራትን ሲፈጽም በግል ያዩ ሰዎች እርሱን ውድቅ አድርገው የገደሉት ሰዎች ናቸው።
         ልባችን በኃጢአት ስለሞተ እውነተኛ እምነት ሊሰጥ የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው።

         አዲስ ሕይወት እና የእምነት ዓይኖችን ሊሰጠን የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው።

  በማቴዎስ ምዕራፍ 12        ውስጥ ኢየሱስ ከአንዳንድ ተጠራጣሪ ሰዎች ጋር ይነጋገር ነበር።
         ኢየሱስ መሲሕ ነው ብለው ለማመን እንደታገሉ እንደ ናዝሬት ያሉ ሰዎች።

           ጸሐፍትና ፈሪሳውያን ስለ መሲሑ የተነገሩትን ትንቢቶች እየፈጸመመሆኑን መገንዘብ የነበረባቸው የሃይማኖት
 መሪዎች ነበሩ።
     ልባቸው ግን በትዕቢት እና በአለማመንጨለመ።

      ስለ ተአምራት ልመናቸው ኢየሱስ ምን እንዳላቸው እንመልከት።

 ማቴዎስ 12: 38-40
38              በዚያን ጊዜ ከጻፎችና ከፈሪሳውያን አንዳንዶቹ። መምህር ሆይ ፥ ከአንተ ምልክት ለማየት እንወዳለን ብለው
መለሱለት።
39      ኢየሱስ ግን መልሶ እንዲህ አላቸው -           ክፉና አመንዝራ ትውልድ ምልክት ይሻል ፥ ከነቢዩም ከዮናስ ምልክት በቀር

 ምልክት አይሰጠውም።
40                   ዮናስ በታላቁ ዓሣ ሆድ ሦስት ቀንና ሦስት ሌሊት እንደ ነበረ እንዲሁ የሰው ልጅ በምድር ልብ ሦስት ቀንና ሦስት

 ሌሊት ይኖራል።

     ምናልባት የነቢዩ ዮናስን ታሪክ ታስታውሱ ይሆናል?   የአይሁድ ነቢይ ነበር።
    እግዚአብሔር ወደ ነነዌ እንዲሄድ ነገረው።

        ሞሱል ዛሬ በኢራቅ በሚገኝበት በካርታው ላይ እዚህ ማየት ይችላሉ።
            ነነዌ የአሦር ግዛት ዋና ከተማ ነበረች ፣ እና ብዙ ክፉ ነገሮች እዚያ ተደረጉ።

           እግዚአብሔር ግን ዮናስ ለነነዌ ሰዎች እግዚአብሔር ይቅር ሊላቸው እንደሚችል እንዲነግረው ፈልጎ ነበር።
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      ከኃጢአታቸው ንስሐ ቢገቡ እግዚአብሔር ይቅር ይላቸውና ያድናቸዋል።
        ዮናስ የአሦር ሕዝብ የእግዚአብሔር ሕዝብ ነው የሚለውን ሐሳብ አልወደደም።
  ዮናስ እግዚአብሔርን አልታዘዘም።

       በጀልባ ውስጥ ወደ ተቃራኒው አቅጣጫ ሄዶ ሊሰምጥ ተቃረበ።
   እግዚአብሔር ግን መሐሪ ነው።
         እግዚአብሔር ዮናስን ለማዳን አንድ ትልቅ ዓሣ ወይም ዓሣ ነባሪ ላከ።

       ዮናስ በዓሣ አንባሪ ሆድ ውስጥ ለሦስት ቀናት ቆየ።
        ከዚያ በኋላ ዮናስ ወደ ነነዌ ሄዶ የእግዚአብሔርን መልእክት ሰጣቸው።

    ኢየሱስ ይህንን ታሪክ በማቴዎስ 12  ለምን ተናገረ?
    ምክንያቱም የአይሁድ መሪዎች ተዓምር ጠይቀዋል።

            እነሱ ከሚፈልጉት ተአምር ይልቅ ፣ ኢየሱስ ከመቼውም ጊዜ በጣም አስፈላጊ የሆነውን ተአምር ተንብዮአል።
     ኢየሱስ ለሃይማኖት መሪዎች በቅርቡ እንደሚገድሉት ነገራቸው።
        ኢየሱስ እንደሚሞት እና ለሦስት ቀናት መሬት ውስጥ እንደሚቀበር ነገራቸው።
    የታሪኩ መጨረሻ ግን በዚህ አልነበረም።

        ምክንያቱምመቃብርም የእግዚአብሔር ልጅ የሆነውን ንፁህ ሰውመያዝ አይችልም።

     ንፁህ ሰው ለምን በስቅላት መሞት አስፈለገው?
   ያ የወንጀለኞች ቅጣት ነው።

              ነገር ግን ኢየሱስ ያን አሳፋሪ ግድያ ለመለማመድ ፈቃደኛ ነበር ፣ ምክንያቱም ልቡ በጣም ትልቅ ነው።
          የእግዚአብሔር ልብ በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች ለኃጢአታችን ይቅርታ በኢየሱስ እንዲታመኑ ይፈልጋል።

         ግን እንደ ዮናስ ያሉ ነቢያት እንኳን የእግዚአብሔርን ልብ ለመረዳት ይቸገራሉ።
        ዮናስ የእግዚአብሔርን የመዳን መልእክት በነነዌ ካካፈለ በኋላ የሆነውን እንመልከት።

 ዮናስ 3 1-5  ፣ 3 10  ፣ 4 1
1          ፤ የእግዚአብሔርም ቃል ወደ ዮናስ ሁለተኛ ጊዜ እንዲህ ሲል መጣ።
2 “           ተነሥተህ ወደዚያች ወደ ታላቂቱ ከተማ ወደ ነነዌ ሄደህ የምነግርህን መልእክት ተቃወም።
3                  ዮናስም እንደ እግዚአብሔር ቃል ተነሥቶ ወደ ነነዌ ሄደ። ነነዌም እጅግ ታላቅ ከተማ ነበረች ፤ የሦስት ቀን መንገድ

 ስፋት ነበረች።
4           “     ” ዮናስ የአንድ ቀን መንገድ በመሄድ ወደ ከተማዋ መግባት ጀመረ። እርሱም ገና አርባ ቀን ነነዌ ትገለበጣለች

 ብሎጮኸ።
5              የነነዌም ሰዎች እግዚአብሔርን አመኑ። ከታላቁ ጀምሮ እስከ ታናሹ ድረስ ጾምን ጠርተውማቅ ለበሱ ...
10             እግዚአብሔር ያደረጉትን ፣ ከክፉ መንገዳቸው እንዴት እንደተመለሱ ባየ ጊዜ ፣ እግዚአብሔር አደርጋቸዋለሁ

    ያለውን ጥፋት ተጸጸተ ፣ አላደረገውም።
 ዮናስ 4: 1       ፣ ዮናስን ግን እጅግ አበሳጨው ፥ ተናደደም።

    በዮናስ በጣም ተገርሜ እና አዝኛለሁ።
        ዮናስ በእግዚአብሔር እዝነት ብቻ ከሞት የዳነ የእግዚአብሔር ነብይ ነበር።

          የእግዚአብሔርን ቀጥተኛ ትእዛዝ አልጣሰም ነገር ግን እግዚአብሔር ለመታዘዝ ሁለተኛ ዕድል ሰጠው።
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       ከዚያም ዮናስ የምሕረት መልእክቱን ለነነዌ አስተላልፎ ሕዝቡ ድኗል።
       ከኃጢአታቸው ተጸጽተው በአንድ እውነተኛ አምላክ ላይ እምነት አደረጉ።

   ዮናስ ግን በዚህ ተቆጣ!
እንዴት?

    ምክንያቱም እሱ ዘረኛ ሆኖ ነበር።
       ልቡ የተለየ ባህል እና ቋንቋ ላላቸው ሰዎች ተዘግቷል።

         መጽሐፍ ቅዱስ እውነት ነው ብዬ የማምንበት አንዱ ምክንያት ይህ ነው።
       ምክንያቱም በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያሉት ጀግኖች ፍጹም አይደሉም።

            በመጽሐፍ ቅዱስ ነቢያት እና ነገሥታት እና ጀግኖች ውስጥ እንኳን ኃጢአትን እና ውድቀትን እናያለን።
           ዮናስ የእግዚአብሔር ምሕረት እና በረከት ለእርሱ እና ለሕዝቡ ብቻ እንዲሆን ፈልጎ ነበር።

     እግዚአብሔር ለአሦር ሕዝብ መሐሪ በመሆኑ ተቆጣ።
          አሁን ስለ እግዚአብሔር ምሕረት ኢየሱስ የተናገረውን ለማየት አሁን ወደ ሉቃስ 4   ወደ ጽሑፋችን እንመለስ።

 ነጥብ 2-      ኢየሱስ ለመላው ዓለምመሲሕ ነው (  ሉቃስ 4 25-27)
 ቁጥር 25-26

25                እውነት ግን እላችኋለሁ ፣ በኤልያስ ዘመን ሰማያት ሦስት ዓመት ከስድስት ወር ተዘግተው ፣ በምድርም ሁሉ
          ላይ ታላቅ ረሃብ በመጣ ጊዜ በእስራኤል ውስጥ ብዙ መበለቶች ነበሩ ፣

26              ኤልያስም በሲዶና ምድር ወዳለች ወደ ሰራፕታ ወደ አንዲት መበለት ሴት እንጂ ወደ አንዳቸውም አልተላከም።

          ልክ እንደ ዮናስ ኤልያስ እግዚአብሔር ወደ ባዕድ አገር የላከው ነቢይ ነበር።
     በእስራኤል ድርቅ ነበር ፣ ሰዎችም ተራቡ።

     ኤልያስ ግን በእስራኤል ያሉትን መበለቶች አልረዳም።
       እግዚአብሔር ከእስራኤል ውጭ ወደ አንዲት ድሃ መበለት ላከው።

      ኤልያስ መበለቲቱን ከረዳች በኋላ ይህንን በ 1  ነገሥት 17 24   ውስጥ አለች -
”               ”አንተ የእግዚአብሔር ሰው እንደ ሆንህ ፥ በአፍህም ያለው የጌታ ቃል እውነት እንደ ሆነ አሁን አውቃለሁ።

        ይህች ባዕድ መበለት በአንድ እውነተኛ አምላክ ላይ እምነት ነበራት።
             ኢየሱስ ሕዝቡን ስለ እሷ ካስታወሰ በኋላ ቀጥሎ ስለ እግዚአብሔር ምሕረት ሌላ ታሪክ ሕዝቡን አስታወሰ።

 ቁጥር 27:              በነቢዩ በኤልሳዕ ዘመን በእስራኤል ብዙ ለምጻሞች ነበሩ ፣ ከሶርያዊው ከንዕማን በቀር ከእነርሱ አንድም
አልነጻም።

       እግዚአብሔር ለባዕዳን ምሕረትን ያሳየበት ሌላ ነቢይ ኤልሳዕ ነበር።
   ንዕማን የሶሪያ ጄኔራል ነበር።

  የእስራኤል ጠላት ነበር።
      ንዕማን ለምጻም ስለነበር ከእግዚአብሔር እርዳታ ለመጠየቅ ሄደ።
            ንዕማን እርዳታ እና ፈውስ ከተቀበለ በኋላ በአንዱ እውነተኛ አምላክ ላይ በማመን ምላሽ ሰጠ።

         የእግዚአብሔር እጅ እና ልብ በዓለምውስጥ ለማንም ሊደርስ እንደሚችል ተማረ።
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           እግዚአብሔር ከመጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ በመንፈስ እና በእውነት እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ሰዎችን አንድ
   ማህበረሰብ ለመፍጠር አስቦ ነበር።

      ግን ሁላችንም ደህንነትን እና መፅናናትን በጣም እንመኛለን።
       የተለዩ ሰዎች ደህንነታችን እና ምቾት እንዳይሰማን ሊያደርጉን ይችላሉ።

          ለዚያም ነው እንደ እኛ ያሉ ሰዎችን በማኅበረሰቦቻችን ውስጥ ለማካተት ክበቦችን የምንቀርበው።
    እናም ከእኛ የተለዩ ሰዎችን እናገላለን።

         እኛ እግዚአብሔር ሰዎችን የፈጠራቸው እና ሊባርከን ስለሚፈልግ መሆኑን ሰዎችን እንረሳለን።
       እሱ አንድ አበባ መሥራት ይችል ነበር ፣ አይደል?
       እሱ አንድ ዓይነት አትክልት ብቻ መሥራት ይችል ነበር።
          ነገር ግን እግዚአብሔር በእነዚህ የተለያዩ የአበባ ዓይነቶች የፈጠረውን ውበት ሁሉ ተመልከቱ።

         በእግዚአብሄር ፍጥረት ልዩነት ምክንያት ልንደሰትባቸው የምንችላቸውን የተለያዩ ምግቦች ሁሉ ይመልከቱ።

      በተመሳሳይ መልኩ አምላካችን ሰዎችን በብዙ ቀለማት ፈጥሯል።
       ብዙ የተለያዩ ባህሎች ፣ ቋንቋዎች እና ልማዶች አሉን።
       ይህ ልዩነት የእግዚአብሔር ቤተሰብን ውበት እና ክብር ይጨምራል።
              ነገር ግን በናዝሬት ፣ ኢየሱስ ከሰራፕታ እና ከሶርያ የመጡመጻተኞች ስለ እግዚአብሔር ልብ ሲያስታውሳቸው

 ሕዝቡ አልተደሰተም።
        በምኩራብ ውስጥ የነበረው ሕዝብመጽሐፍ ቅዱሳቸውን የተናገረውን ማስታወስ ነበረበት።

 በዘፍጥረት 17 3-5      እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባውን ቃል አብረን እንመልከት።
3      አብራም በግምባሩ ተደፋ ፤ እግዚአብሔርም አለው።
4 “             እኔ ከአንተ ጋር የገባሁት ቃል ኪዳን ይህ ነው ፤ የብዙ ሕዝቦች አባት ትሆናለህ።
5            ከእንግዲህ አብራም ተብለህ አትጠራም ፤ የብዙ አሕዛብ አባት አድርጌሃለሁና ስምህ አብርሃም ይሆናል።

     “   ”  እግዚአብሔር ያንን ስም ለአብርሃም የሰጠው የብዙ ሕዝቦች አባት ማለት ነው።
          የእግዚአብሔር ዓለም አቀፍ የማዳን ዕቅድ በመጽሐፍ ቅዱሳችን መጀመሪያ ላይ ተመልሶ ተጀመረ።

           ኢየሱስ እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባው ቃል አካል መሆኑን ለመግለጽ በናዝሬት እነዚህን ታሪኮች ተናግሯል።
              አዳኙ ኢየሱስ ወደ ምድር የመጣው የእግዚአብሔር ዓለም አቀፍ የማዳን ዕቅድ በጣም አስፈላጊ አካል ሆኖ ነው።

      ነገር ግን ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔርን ዕቅድ አይወዱም።
          ኢየሱስ ለባዕዳን የእግዚአብሔርን ምሕረት ካስታወሳቸው በኋላ ሕዝቡ ምን ምላሽ እንደሰጠ እንመልከት።

 ነጥብ 3      ኢየሱስ በአብ ዕቅድመሠረትሞተ (  ሉቃስ 4 28-30)
28        ይህን በሰሙ ጊዜ በምኩራብ የነበሩት ሁሉ ቁጣ ሞላባቸው።
29               እነሱም ተነስተው ከከተማ ወደ ውጭ አውጥተው ከተማቸው ወደ ተሠራበት ኮረብታ አፋፍ ላይ አመጡት ፤

     እነሱም ከገደል ላይ ሊያወርዱት ይችሉ ነበር።
30     እርሱ ግን በመካከላቸው አልፎ ሄደ።
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       እያንዳንዱን በጣም ያስቆጣውን እዚህ ማየት በጣም አስፈላጊ ነው።
  ኢየሱስ በቁጥር 21  “     ”   ላይ ዛሬ ይህ መጽሐፍ በጆሮአችሁ ተፈጸመ ሲል አልተቆጡም ነበር።
    ኢየሱስ መሲህ ነኝ እያለ ነበር።

   ሕዝቡ ግን በዚህ አልተቆጣም።
     መሲሑመጥቶ እስራኤልን እንዲረዳ ፈልገው ነበር።

           ሆኖም ፣ ኢየሱስ ስለ እግዚአብሔር ጸጋ ለባዕዳን ሲያስታውሳቸው ፣ ሕዝቡ በቁጣ ተሞላ።
  ወዲያው ሊገድሉት ፈለጉ።

     እግዚአብሔር ለእስራኤል እርዳታ በመላክ ደህና ነበሩ።
       ነገር ግን እግዚአብሔር ለባዕዳን እርዳታ በመላክ ጥሩ አልነበሩም።

   ኢየሱስ አወዛጋቢ ሰው ነው።
         እሱን በትክክል ስንረዳ ፣ ኢየሱስ ጠንካራ ምላሽ እንድንሰጥ ሊያደርገን ይገባል።

             ኢየሱስን በትክክል ማየት ሰዎች በእምነት ወደ እሱ እንዲሮጡ ወይምመልእክቱን ስለማይወዱ በእሱ ላይ እንዲቆጡ
 ሊያደርጋቸው ይገባል።

        ዛሬ ብዙ ሰዎች በኢየሱስ ላይ ተቆጥተዋል ምክንያቱም በዮሐንስ 14: 6 -
”           ”እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም።

          ሌሎች ሰዎች ሁሉ በኢየሱስ ላይ ተቆጥተዋል ምክንያቱም ሁሉንም ኃጢአተኞች ብሎ ይጠራቸዋል።
 በሉቃስ 5 31-32    ላይ እንዲህ አለ -

31 “     ድውዮች የታመሙትን እንጂ ሐኪም አያስፈልጋቸውም።
32        ኃጢአተኞችን ወደ ንስሐ እንጂ ጻድቃንን ልጠራ አልመጣሁም አላቸው።

             ልክ እንደ ነነዌ ሰዎች መዳን የምንችለው ኃጢአታችንን በቁም ነገር ወስደን ንስሐ ከገባን ብቻ ነው።
             የኃጢአት ችግራችን በጣም ከባድ ከመሆኑ የተነሳ ፍጹም እና ኃጢአት የሌለበት የእግዚአብሔር ልጅ አንተን
    ለማጠብ ቅዱስ ደሙን ማፍሰስ ነበረበት።

       ሆኖም ሕዝቡ ሊገድሉት በሞከሩ በዚያ ቀን በናዝሬት አልሞተም።
   እሱ ከእነሱ ርቆ ሄደ።

         የኢየሱስ መስዋዕት ሊሆን የሚችለው አብ ጊዜው ትክክል ነው ሲል ነው።
       የእግዚአብሔር በግ ኢየሱስ ተልዕኮ ይዞ ወደ ምድር ተልኳል።

       አብ ከኃጢአታቸው ንስሐ ለሚገባ ሰው እንዲሞት ኢየሱስን ልኮታል።
      ያ መልእክት በብዙ ሰዎች ዘንድ ተወዳጅ አይደለም።

         ነገር ግን በሐቀኝነት በልብዎ ውስጥ ከተመለከቱ ፣ ይቅርታ እንደሚያስፈልግዎት ያውቃሉ።
           ኢየሱስ ይቅር እንዲልዎት እና እንዲያጸዳዎት ሲጠይቁት ፣ እሱ በማድረጉ በጣም ደስተኛ ነው!
       እባክዎን ኢየሱስን የግን አዳኛቹ እንዲሆን ለመጋበዝ ከእንግዲህ አይጠብቁ።

           እግዚአብሔር ካዳነን በኋላ የኃጢአት ችግራችን ከምናስበው በላይ ጥልቅ መሆኑን ስናውቅ አንዳንዴ እንገረማለን።
    ሁላችንም እንደ ዮናስ ልንሆን እንችላለን።

        ዮናስ የእግዚአብሔር ምሕረት ለአሦራውያን ሕዝብ ሲደርስ በማየቱ ደስተኛ አልነበረም።
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           አንዳንድ ጊዜ ሌሎች ሰዎችን ለማየት እና እነሱን ለማዳን የእግዚአብሔርን ጥበብ ለመጠየቅ እንፈተናለን።
           እግዚአብሔር ከእኛ የበለጠ ጥበበኛ እና ተቀባይ ስለሆነ እኛ ስለዚያ ንስሐ መግባት አለብን።

     እዚህ አቀባበል የሚያደርግ የቤተክርስቲያን ቤተሰብ እንገነባለን።
         እግዚአብሔር በነቢዩ ኢሳይያስ በኩል የገባውን ቃል የሚያንፀባርቅ ማህበረሰብ እየገነባን ነው።

 በኢሳይያስ 49: 6     ላይ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል -
”             የያዕቆብን ነገዶች ለመመለስ እና የጠበቅኋቸውን የእስራኤልን ሰዎች ለመመለስ አገልጋዬ መሆን ለአንተ በጣም

          ትንሽ ነው። መዳኔ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ይደርስ ዘንድ ለአሕዛብም ብርሃን
   ”አደርግሃለሁ። ምድር።

             እግዚአብሔር ሰዎችን ከመጀመሪያው ከማንኛውም ባህል እና ጎሳ እና ቋንቋ ለማዳን ከመጀመሪያው ጀምሮ አቅዶ
ነበር።

           እኔ የእግዚአብሄርን እቅድ ትንሽ ክፍል በእንቅስቃሴ ላይ ስለምንመለከት አንድ ድምፅ ህብረት እወዳለሁ።
       ወዳጆቼ ግን ይህን የመሰለ ቤተክርስቲያን መገንባት ቀላል አይሆንም።

      ልባችን በቀላሉ እንደ ዮናስ ልብ ሊሆን ይችላል።
             ስለዚህ ፣ የእምነትን አይኖች እና የዘላለም ሕይወት በልባችን ከሰጠን በኋላ የኢየሱስን ምህረት መፈለጋችንን

እንቀጥላለን።
     በጸጋ ሕይወት ለመኖር የእግዚአብሔር ጸጋ ያስፈልገናል።

  አሁን አብረን እንጸልይ።
           አባት ሆይ ፣ ከዘላለም ሞት እኛን ለማዳን ልጅህን ኢየሱስን መሲህን ስለላክክ አመሰግናለሁ።
         ልጆች እንደመሆናችን መጠን ፣ የዘላለም ሕይወት እንደ ነፃ ስጦታ አለን።

          ይህ ስጦታ ከማንኛውም ባህል ወይም ብሔር ለማንም በነፃ እንደሚሰጥ እንድናስታውስ እርዳን።
        ለኃጢአት ንስሐ የገባና በኢየሱስ ለመዳን የታመነ ሁሉ ልጅህ ይሆናል።

  በምህረትህና በፀጋህ ተገርመናል።
        በምናደርገው ለክብርህ መሆን አንደንችል አንድትረዳን ፣ በኢየሱስ ስም እንጠይቃለን።

አሜን
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