
    እንደ እግዚአብሔር ቤተሰብ የምናደርጋቸው ነገሮች
-    ምግብ እና ቤተሰብ -

  ስብከት ለኖቬምበር 7 2021
  የሐዋርያት ሥራ 2፡41-47

 የስብከት መግቢያ
         በዚህ ሳምንት ስለ ምግብ እና ቤተሰብ የሦስት ሳምንት ተከታታይ እንጀምራለን።

   ከሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2  ምንባብ እንጀምራለን።
          እነዚህ ጥቅሶች ጴጥሮስ ስለ ኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ ስብከት ከሰበከ በኋላ ነው።

  መንፈስ ቅዱስ ለ 3,000       ሰዎች የእምነትን ስጦታ ሰጠ፣ እነርሱም በኢየሱስ አመኑ።
             ዛሬ እነዚያ አዲስ ክርስቲያኖች እንዴት እግዚአብሔርን እንደሚወዱት እና እንደ ቤተ ክርስቲያን ቤተሰብ እንዴት

 እንደሚዋደዱ እንመለከታለን።
    አሁን የመጽሐፍ ቅዱሳችንን ምንባብ አነባለሁ።

       እያዳመጣችሁ እና እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥ ለሚነግረን ልባችሁን ክፈቱ።

  የሐዋርያት ሥራ 2፡41-47
41          ቃሉንም የተቀበሉ ተጠመቁ፥ በዚያም ቀን ሦስት ሺህ የሚያህል ነፍስ ተጨመሩ፤
42        በሐዋርያትም ትምህርትና በኅብረት እንጀራም በመቍረስና በጸሎት ይተጉ ነበር።
43            ነገር ግን በሰው ሁሉ ፍርሀት ሆነ፤ በሐዋርያትም እጅ ብዙ ድንቅና ምልክት ተደረገ።
44       ያመኑትም ሁሉ አብረው ነበሩ፤ ሁሉም አንድ ነበራቸው።
45        ንብረታቸውንና ንብረታቸውንም እየሸጡ ገንዘቡን እንደሚያስፈልገው ለሁሉ ያካፍሉ ነበር።
46            ዕለት ዕለትም አብረው በቤተ መቅደሱ እየሄዱ በቤታቸውም እንጀራ እየቈረሱ በደስታና በልግስና ይበላሉ።
47             እግዚአብሔርን እያመሰገኑ በሕዝብም ሁሉ ፊት ሞገስ ነበራቸው። ጌታም የሚድኑትን ዕለት ዕለት በቁጥራቸው

 ላይ ጨመረ።

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

    እባካችሁ ከእኔ ጋር ጸልዩ ፡፡
      የሰማይ አባት፣ ወደ ቤተክርስትያን ቤተሰብ ስለጋበዙን እናመሰግናለን።

         እኛ ተባርከናል፣ እናም ደህና ነን፣ እናም ልጆቻችሁ ስለሆንን በሰላም ተሞልተናል።
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        መንፈስ ቅዱስ ሆይ ዛሬ በኢየሱስ ስለ ሕይወታችን ስላስተማርከን እናመሰግናለን።
 በስሙም እንጸልያለን።

አሜን

       የዛሬው ስብከት ዋናው ነጥብ ወይም ትልቅ ሃሳብ እነሆ።
 ትልቅ ሀሳብ፡-        ቤተ ክርስቲያን አንድ አካል ናት፣ ለአራት ተግባራት ያደረች።

   በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2   ላይ ጴጥሮስ ከ 2,000        ዓመታት በፊት ከብዙ ብሔራት ለመጡ እንግዶች የሰበከውን
  ስብከት ማንበብ ትችላለህ።

      በዓለ ኀምሳ የተባለውን በዓል ለማክበር በኢየሩሳሌም ነበሩ።
  የሐዋርያት ሥራ 2:41          ን ብትመለከት ሰዎች ለጴጥሮስ ስብከት ምን ምላሽ እንደሰጡ ማወቅ ትችላለህ።

 ቁጥር 41፡-          ቃሉንም የተቀበሉ ተጠመቁ፥ በዚያም ቀን ሦስት ሺህ የሚያህሉ ነፍሳት ተጨመሩ።
   ያ ብዙ ሰው ነው!

           ከተለያዩ ብሔራት የተውጣጡ እነዚህ ሰዎች በኢየሱስ ላይ ባለው አዲስ እምነት አንድ ሆነዋል።
   ይህ ሕይወታቸውን እንዴት ይለውጣል?
      እንደ አዲስ የቤተ ክርስቲያን ቤተሰብ እንዴት ይገናኛሉ?

 በቁጥር 42     ላይ አራት ነገሮችን እንደሠሩ እንመለከታለን።
 ቁጥር 42  እንዲህ ይላል፡- “       በሐዋርያትም ትምህርትና በኅብረት እንጀራም በመቍረስና በጸሎት ይተጉ።
     አራቱን ተግባራት በአንድ ደቂቃ ውስጥ እንመለከታለን።

        ‘  ’ በመጀመሪያ ግን እባካችሁ የጥንቶቹ ክርስቲያኖች እነዚህን ነገሮች ለማድረግ ራሳቸውን እንደሰጡ አስተውል።
   ለእነዚህ ተግባራት ቁርጠኛ ነበሩ።

           ምናልባት አንዳንዶቻችሁ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለማድረግ ሞክረዋል፣ ግን ይህን ለማድረግ ከባድ ነበር?
  ያንን ስሜት አውቃለሁ።

        ለአንድ ሳምንት ያህል በየቀኑ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ይችላሉ።
   ከዚያ በኋላ ፍላጎት ያጣሉ

  በሌሎች ነገሮች ትጠመዳለህ።
   መቼም መደበኛ ልማድ አይሆንም።

           ነገር ግን አንድ ሰው የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ሲያደርግ በቀን መቁጠሪያቸው ላይ ያስቀምጠዋል.
   በፕሮግራማቸው ውስጥ ቅድሚያ ይሰጣሉ.

    የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ለመለማመድ ቆርጠዋል.
          ለአካል ብቃት እንቅስቃሴ ያላቸው ታማኝነት ውጤት ጤናማ አካል እና አእምሮ ነው።

     የጥንት ክርስቲያኖች ለእነዚህ አራት ልማዶች ቆርጠዋል።
  ለእነሱ ፍላጎት አላጡም።

       እርስ በእርሳቸው የሚያጠናክሩ እና የሚያቀጣጥሉ አራት ተግባራትን ፈፅመዋል።
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 በቁጥር 42     ላይ ያሉትን አራቱን ተግባራት ታያለህ?
1.   ከእግዚአብሔር ተማር።
2.      እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ እና አገልግሉ።
3.       አብራችሁ ብሉ እና እንደ ቤተሰብ ተባበሩ።
4.     ለእግዚአብሔር አምልኩ እና ጸልዩ።

      እነዚህ አራት ተግባራት እንዴት እንደሚገናኙ ልረዳህ እፈልጋለሁ።

1.    እነርሱም ከእግዚያብሄር ተማሩ።

           ሉቃስ እዚህ ላይ የዘረዘረው የመጀመሪያው ነገር ሕዝቡ ለሐዋርያው ትምህርት ያደሩ መሆናቸው ነው።
     ስለ ኢየሱስ የበለጠ ለማወቅ ይፈልጉ ነበር።
            ደስ የሚለው ነገር፣ ሐዋርያቱ ስለ ኢየሱስ የተናገራቸውና ስላደረጋቸው ነገሮች ብዙ ታሪኮችን ሊነግሩአቸው ችለዋል።

    ምክንያቱም ሐዋርያት ኢየሱስን ያውቁ ነበር።
  ሐዋርያው ዮሐንስ በ 1   ኛ ዮሐንስ 1፡3-

”             ከእኛ ጋር ኅብረት እንዲኖራችሁ እኛ ራሳችን ያየነውንና የሰማነውን ለእናንተ እናወራላችኋለን፤ ኅብረታችንም ከአብ
     ”ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው።

     ሐዋርያትም ከመጽሐፍ ቅዱስ ማስተማር ይችሉ ነበር።
             የእግዚአብሔር ሰዎች መሲሑ ኢየሱስ እንዴት በብሉይ ኪዳን ውስጥ ያሉ የእግዚአብሔር ተስፋዎች ፍጻሜ እንደሆነ

  ለመረዳት ተርበው ነበር።
          ወዳጆቼ ይህ ተግባር በመጀመሪያ የተዘረዘረው የሌሎቹ ሶስት ተግባራት መሰረት ስለሆነ ነው።

     በማንኛውም የሰው ድርጅት ውስጥ እቃዎች 2  እና 3  ማድረግ ይችላሉ.
     ግን በሰው ጥበብ ስለሚታነጹ ኃይል አይኖራቸውም።

        የምንኖረው ስለ እውነት ሁልጊዜ ግራ በሚጋባ ዓለም ውስጥ ነው።
        ለዛም ነው በቃሉ ውስጥ ከእግዚአብሔር እውነትን ለመማር መትጋት ያለብን።

    እኛን የሚያስተምሩን ሐዋርያት በሥጋ የለንም።
 በቁጥር 43       ላይ እንደምናየው ድንቅና ምልክት የሚያደርጉ ሐዋርያት የሉንም።

         እኛ ግን የሐዋርያትን ምስክርነት እና ትምህርት በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ አለን።
             የእግዚአብሔርን ቃል ስናጠና ኢየሱስ ወልድን እና እግዚአብሔር አብን እና እግዚአብሔርን መንፈስ ቅዱስን ማወቅ

እንችላለን።
          የእግዚአብሔርን ቃል ማጥናታችን ስለ እግዚአብሔር ማንነትና ስለ ማንነታችን በጋራ እንድንረዳ ያደርገናል።

            ከእግዚአብሔር ጋር ያለው አቀባዊ አንድነት እርስ በርስ ጥልቅ የሆነ አግድም አንድነት እንድንለማመድ ይረዳናል።
  የሚቀጥለው ንጥል ነው።

2.    ይዋደዱና ያገለግሉ ነበር።

 በቁጥር 42     “ ” ላይ የምናየው ሁለተኛው ተግባር ኅብረት ነው።
   ”    ”  ህብረት የሚለው ቃል ከሌሎች ጋር በጋራ መካፈል ማለት ነው።

         እነዚህ የጥንት ክርስቲያኖች ሥር ነቀል በሆነ መንገድ እርስ በርሳቸው ይካፈሉ።
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 በቁጥር 44-45   ላይ ማየት ትችላለህ።
“44       ያመኑትም ሁሉ አብረው ነበሩ፥ ሁሉም አንድ ነበራቸው።
45        ንብረታቸውንና ንብረታቸውንም እየሸጡ ገንዘቡን እንደሚያስፈልገው ለሁሉ ያካፍሉ ነበር።

           እግዚአብሔር ለናንተ በጣም ለጋስ እንደሆነ ስትረዱ ለሌሎች ሰዎች የበለጠ ለጋስ እንድትሆኑ ያደርግሃል።
       እግዚአብሔር አብ አንድ ልጁን አዳኝ ይሆንልን ዘንድ ሰጠን።

           የኃጢአታችንን ዋጋ መክፈል የሚችለው የፍጹም እና ቅዱስ የእግዚአብሔር በግ ደም ብቻ ነው።
   መዳናችን በጣም ውድ ነበር።

          ኃጢያታችን በጣም ትልቅ ነው፣ስለዚህ እነሱን ለማጠብ የሚወጣው ወጪ በጣም ብዙ ነበር።
 እነዚህ 3,000   ክርስቲያኖች ይህን ተረድተዋል።

     እግዚአብሔር ለእነሱ ላደረገው ልግስና አመስጋኞች ነበሩ።
     ለዚያም ነው እርስ በርስ ለጋስ የሆኑ።

     ስለ እሱ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4  ከቁጥር 32-35  የበለጠ እናነባለን።

” 32                ያመኑትም ቍጥር አንድ ልብና አንድ ነፍስ ነበረው፥ የእርሱም ከሆነው አንድ ነገር የራሱ እንደ ሆነ ማንም
     አልተናገረም፥ ነገር ግን ሁሉ አንድ ነበራቸው።

33             ሐዋርያትም የጌታን የኢየሱስን ትንሣኤ በታላቅ ኃይል ይመሰክሩ ነበር፤ በሁሉም ላይ ታላቅ ጸጋ ነበረባቸው።
34             በመካከላቸው ችግረኛ አልነበረም፤ መሬት ወይም ቤት ያላቸው ሁሉ ሸጠው የተሸጠውን ገንዘብ አምጥተው 35 

        በሐዋርያትም እግር አጠገብ አኖሩት፥ ለእያንዳንዱም እንደሚያስፈልገው ይከፈል ነበር። .”

             አንድ የድምፅ ህብረት እንደ መጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች እርስ በርስ መረዳዳት የሚፈልግ የቤተ ክርስቲያን ቤተሰብ
ነው።

  የሐዋርያት ሥራ 4፡32       እርስ በርሳቸው የሚዋደዱና የሚያገለግሉት አማኞች ነበሩ ይላል።
   ያንን ማስተዋሉ ጠቃሚ ነው።

     ሀብታቸውን በክርስቶስ ወንድሞቻቸው እና እህቶቻቸው አካፍለዋል።
         በኢየሱስ አንድነት ስለነበራቸው የልብ እና የነፍስ እና የንብረት አንድነት ነበራቸው።

       አሁን ደግሞ ሦስተኛውን የቀደመችው ቤተ ክርስቲያን ተግባር እንመልከት።

3.       አብረው በልተው እንደ ቤተሰብ ኅብረት ነበራቸው።

  የሐዋርያት ሥራ 2:46 “           ቀን ቀንም አብረው በቤተ መቅደሱ እየሄዱ በቤታቸውም እንጀራ እየቈረሱ በደስታና
  ” በልግስና ይመገቡ ነበር ይላል።

     የጥንት ክርስቲያኖች ብዙ ጊዜ ይሰበሰቡ ነበር።
“   ” ከቀን ወደ ቀን አደረጉት።

      ኢየሱስን መከተል ብቻችንን ማድረግ የማንችለው ነገር ነው።
     አንዳንድ ጊዜ ብቻውን መጸለይ ጥሩ ነው።
     መጽሐፍ ቅዱሳችንን ብቻችንን ማንበብ ጤናማ ነው።

        ግን ሁሉንም ነገር ብቻችንን ማድረግ አንችልም ወይም ጤናማ አንሆንም።
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         ኃጢአት ሌሎች ሰዎችን ቢጎዳም የምፈልገውን ለማግኘት የራስ ወዳድነት ተነሳሽነት ነው።
     ኃጢአት ይለየናል እና ከሌሎች ሰዎች ያገለለናል።

         ኢየሱስ ካዳነን በኋላ ግን ከራስ ወዳድነት የኃጢአት ባህሪያችንን መተው እንጀምራለን።
        መንፈሳዊ ወላጅ አልባ ከመሆን ድነናል ወደ አዲስ መንፈሳዊ ቤተሰብ።

           እንደ ወንድም እና እህቶች እርስ በርሳችን መበረታታት እና መስተካከል እና ማገልገል አለብን።
           ለዚህም ነው የጥንት ክርስቲያኖች ከቀን ወደ ቀን አብረው ወደ ቤተመቅደስ ይሄዱ የነበረው።

          ወደ ቤተ ክርስቲያን መምጣት ስለምንደሰትበት ነገር ግን ስለምንፈልግ የምናደርገው ነገር ነው።
 ዕብራውያን 10:25  ን አንብብ።

”            ከሌሎች አማኞች ጋር መገናኘታችሁን አታቋርጡ፣ ይህም አንዳንድ ሰዎች ልማዳቸው ያደረጋችሁትን ነው።
      ”ይልቁንም ቀኑ ሲቃረብ እያያችሁ እርስ በርሳችሁ ተበረታቱ።

 ቁጥር 46        ደግሞ የጥንቶቹ ክርስቲያኖች እንጀራ ለመቁረስ በቤታቸው ተሰበሰቡ ይላል።
   እንጀራ መቁረስም በቁጥር 42  ላይ ተጠቅሷል።

     ይህ ምናልባት የቁርባንን ቁርባንን ሊያመለክት ይችላል።
       በየሳምንቱ እዚህ እንደምናገኛቸው የቤተክርስቲያን ቤተሰብ ራትንም የሚያመለክት ይመስላል።

            ይህንን ስላይድ ላሳይህ የምፈልገው በአንድ ድምጽ ህብረት ላይ የቤተክርስቲያናችንን የቤተሰብ እራት አስፈላጊነት
 እንድታዩ ነው።
 ከምሽቱ 4-5      ሰአት በቋንቋ ተለያይተው በትናንሽ ቡድኖች እንሰበሰባለን።

         እያንዳንዱ ቡድን የእግዚአብሄርን ቃል በቋንቋው ያነብባል እና ስለ አንዱ ይጸልያል።
 ከቀኑ 6-7፡15    ሁላችንም እግዚአብሔርን ለማምለክ እንሰበሰባለን።

    እኛ አንድ ቦታ ላይ ነን,     ትኩረታችን ግን ቀጥ ያለ ነው.
     እርስ በርሳችን ሳይሆን በእግዚአብሔር ላይ እናተኩራለን።

     በእሁድ አብረን የምናሳልፈው ሌላ ሰዓት ከ 5-6pm ነው።
    አግድም ማህበረሰብን የምንገነባው እዚህ ነው።
        ከተለያዩ አገሮች እና ባሕሎች ካሉ ሰዎች ጋር ጓደኝነትን እንገነባለን.

       ምግብ ሰዎችን አንድ ላይ የማሰባሰብ ኃይለኛ ችሎታ አለው.
3,000            ዎቹ አዳዲስ ክርስቲያኖች ኢየሩሳሌምን እየጎበኙ ያሉ ከብዙ አገሮች የመጡ ሰዎችን እንደሚጨምር
አስታውስ።

           ከእግዚአብሔር ጋር እና እርስ በእርሳቸው እውነተኛ ማህበረሰብን ስለራቡ ዳቦ ለመቁረስ ተሰብስበው ነበር.
    ምግብ እንዲህ ዓይነት ኃይል አለው.

              በሚቀጥለው ሳምንት ለኅብረት ወደ ጌታ ጠረጴዛ ስንመጣ፣ መንፈስ ቅዱስ በዚያ ምግብ አማካኝነት ከኢየሱስ ጋር
  ያለንን ትስስር ያጠናክራል።

            እና በየሳምንቱ ለእራት ስንሰበሰብ፣ እንደ ቤተ ክርስቲያን ቤተሰብ እርስ በርስ መተሳሰራችንን እንገነባለን
እናጠናክራለን።

     እኛም እንደ መጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች በቤታችን እንሰበሰባለን።
      አንዳንዶቻችሁ ሴቶች ትናንት በሜይ ቤት ለጸሎት ተገናኙ።

        ሰዎችን ወደ ቤታችሁ ለመጋበዝ እድሎችን እየጸለይክ እንደሆነም ተስፋ አደርጋለሁ።
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           ምግብ እና መስተንግዶ ኢየሱስን ከማያውቁ ሰዎች ጋር ጓደኝነት ለመመሥረት ኃይለኛ መሳሪያዎች ናቸው።
          እባኮትን ከልብ ቋንቋ ከሚጋሩ የትውልድ ሀገርዎ ሰዎች ጋር እግዚአብሔር እንዲገናኝዎት ጸልዩ?
       እባኮትን ሰዎች ወደ ቤትዎ ስለመጋበዝ፣ ጓደኝነትን ለመፍጠር ያስቡ?
       ከዚያም ጊዜው ሲደርስ ከሁላችንም ጋር ምግብ እንዲካፈሉ ጋብዟቸው።
       በእሁድ ምሽት ከሁላችንም ጋር ሲሰበሰቡ የክርስቲያን ኅብረትን ይቀምሳሉ።
             ከሁሉም ብሔሮች የተውጣጡ ሰዎችን ወደ አንድ የቤተ ክርስቲያን ቤተሰብ አንድ ሊያደርግ የሚችለው ኢየሱስ ብቻ

    እንዴት እንደሆነ ለማሳየት እድሉን እናገኛለን።
   አሁን ደግሞ በቁጥር 42     ላይ የተገለፀውን አራተኛውን ተግባር እንመልከት።

4.      ወደ እግዚአብሔር ያመልኩና ይጸልዩ ነበር።

     ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር በአቀባዊ መገናኘት ነው።
   የክርስትና አምልኮ ውይይት ነው።

  ይህን ያውቁ ኖሯል?
     ውይይት ሁለት ገጽታ ያለው ውይይት ነው።
     ሁለቱም ወገኖች ይናገራሉ፣ ሁለቱም ወገኖች ያዳምጣሉ።

       በየሳምንቱ በአንድ ድምጽ ህብረት የአምልኮ አገልግሎታችን ውይይት ነው።
   እግዚአብሔር በቃሉ ሲናገረን እንሰማለን።

     እግዚአብሔርን ለማመስገን መዝሙር ስንዘምር መልሰን እንናገራለን።
      እግዚአብሔር በጥምቀት እና በቁርባን ቁርባን ውስጥም ይናገረናል።

      አሥራታችንንና መባውን ስናመጣ በገንዘባችን እንደምንታመን ለእግዚአብሔር እንነግረዋለን።
            ፓስተሩ በእግዚአብሔር ልጆች ላይ በረከትን ሲያውጅ በአገልግሎቱ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር በበረከት በኩል

ተናገረን።
    በአገልግሎታችን ሁሉ እግዚአብሔርን እናነጋግረዋለን በጸሎታችን።

          በመላው የአምልኮ ሥርዓት ላይ መገኘት ጥሩ የሆነበት አንዱ ምክንያት ይህ ነው።
      አንዳንድ ባህሎቻችን ከጊዜ ጋር ተለዋዋጭ እንደሆኑ አውቃለሁ።

   እና ያ ደህና ነው።
            እንዲያዩት ብቻ ነው የምፈልገው አምልኮ ንግግሮች ስለሆነ ለአምልኮ ዘግይተህ ከመጣህ የውይይቱን ክፍሎች

ናፈቃችሁ።
    ወይም በአምልኮ ጊዜ በስልክዎ ከተከፋፈሉ.

         በአምልኮ ውስጥ ለሚደረጉት የውይይት ክፍሎች ሁሉ ያደረ ቤተሰብ መሆን እንፈልጋለን።
    የምንጸልይ ቤተ ክርስቲያን መሆን እንፈልጋለን።
        የምትጸልይ ቤተ ክርስቲያን ለፍላጎታችን ሁሉ እግዚአብሔርን በመታመን አንድ ሆነች።
          የምንጸልይ ቤተ ክርስቲያን እርስ በርስ ስንጸልይ እና እርስ በርስ ስንጸልይ ነው.

             እዚህ ላይ ደግሞ ትልቅ ሀሳብ ነው፡ ቤተ ክርስቲያን አንድ አካል ነች፣ ለአራት ተግባራት ያደረች።
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1.   ከእግዚአብሔር ተማሩ።
2.      እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ እና አገልግሉ።
3.       አብራችሁ ብሉ እና እንደ ቤተሰብ ተባበሩ።
4.     ለእግዚአብሔር አምልኩ እና ጸልዩ።

       ስለ እነዚህ አራት እንቅስቃሴዎች ካሰባቹ፣ በሁሉም አቅጣጫ ይሄዳሉ።
      የክርስቲያን ማህበረሰብ ቀጥ ያለ እና አግድም ነው።

  ሁለቱም ሊኖርዎት ይገባል.
            እያንዳንዳችን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ቀጥተኛ ግንኙነት በሰዎች መካከል ያለው አግድም ግንኙነት ኃይል ይጠፋል።
           እግዚአብሔር በቤተክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ ለእነዚያ ለአራቱ ተግባራት በተሰጠ ኃያላን ነገሮችን ማድረግ ይችላል።

   እንዲህ ስንኖር ሰዎች ያስተውላሉ።
      እዚያ ያለው ዓለም ጥላቻንና መከፋፈልን ጠንቅቆ ያውቃል።

              እኛ ግን በዚህች ቤተ ክርስቲያን ከተለያዩ ባህሎችና ብሔረሰቦች የመጡ ሰዎች አንድ ቤተሰብ ሊሆኑ እንደሚችሉ
   ለዓለም ለማሳየት ዕድል አለን።
           በኢየሱስ አንድ ስንሆን እና እነዚህን አራት ነገሮች አንድ ላይ ስናደርግ ሰዎች ያስተውላሉ።

       በመካከላችን ይህን ማድረግ የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ መሆኑን ይረዳሉ።
       ከዚያም እግዚአብሔር ሌሎችን ወደ ቤተ ክርስቲያን ቤተሰብ ያመጣል።

    ይህንን በመጨረሻው አንቀጽ ላይ እናያለን፡-

 ቁጥር 47፡- “          እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ በሕዝብም ሁሉ ፊት ሞገስ ነበራቸው፤ እግዚአብሔርም የሚድኑትን
    ዕለት ዕለት በእነርሱ ላይ ጨመረ።

     የጴጥሮስን ስብከት ሰምተው በክርስቶስ የታመኑ 3,000  ሰዎች ነበሩ።
         ከዚያ ክስተት በኋላ ብዙም ሳይቆይ ወንጌል በመላው ዓለም መሰራጨት ጀመረ።

  ወንጌል እንዴት ይስፋፋል?
      ሰዎች ምሥራቹን ሰምተው መልካሙን ፍሬ ሲያዩ ነው።

       ኢየሱስ ለሌሎች እንድናካፍል የተስፋ እና የመዳን መልእክት ሰጥቶናል።
              ግጭት እና ስብራት በተሞላበት በተሰበረ ዓለም ውስጥ ላሉ ሰዎች ኢየሱስ መሲሕ መሆኑን እና የዘላለም ሕይወትን
     በእርሱ ማግኘት እንደሚችሉ የመንገር እድል አለን።

          በዚህ ክፍል ውስጥ የምናየውን ሁሉ ለማድረግ ወንጌል ኃይል እንዳለው ለዓለም እናሳያለን።
      እንደዚህ የሚኖሩ ክርስቲያኖች ማህበረሰብ በጣም ማራኪ ነው።

       የጥንቷ ቤተ ክርስቲያን በሁሉም ሰዎች ዘንድ ሞገስ ነበራት።
        ሰዎች በክርስቲያኖች መካከል ባዩት ፍቅር እና ኅብረት ይሳቡ ነበር።

 በቁጥር 47            ላይ ጌታ በየቀኑ ብዙ ሰዎችን ወደ ቤተ ክርስቲያን ቤተሰብ ይጨምር እንደነበር ይናገራል።

      ቁጥራቸውን የጨመረው ጌታ መሆኑን ልብ ልንል ይገባል።
    ወንድሞቻችንን እና እህቶቻችንን በክርስቶስ አንመርጥም።
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              ከክርስቶስ ጋር ሕብረት ውስጥ ከሆናችሁ ጌታ በእኛ ቁጥር ላይ ከሚጨምርላቸው ሰዎች ጋር ኅብረት ውስጥ መሆን
አለባችሁ።

    በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ግጭት ይፈጠርብናል።
    አንዳንዴ ነገሮችን በተለየ መንገድ እናያለን።
     ከተለያዩ አገሮች እና ባህሎች የመጣን ነን.

   እርስ በርሳችን ተግባብተን እንጎዳለን።
      ወንድሞቻችንን እና እህቶቻችንን የሚመርጠው ግን ጌታ ነው።

       እርሱ አንድ አድርጎናል ስለዚህም አንድ ሆነን መኖር አለብን።
           አንድ ሆነን ስንኖር ደግሞ ታላቅ ደስታን ያመጣልናል እናም ለእግዚአብሔር ታላቅ ክብርን ይሰጣል።
 በዚህ ጓጉቻለሁ።
 አንተ አይደለህም?

          እግዚአብሔር አባታችን እነዚህን ነገሮች በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ እውን እንዲያደርጋቸው አብረን እንጸልይ።

         አባት ሆይ፣ ከአንተ ጋር በአቀባዊ እንድንታረቅ ልጅህን ኢየሱስን ስለላክህ አመሰግናለሁ።
      አሁን የእናንተ ልጆች ስለሆንን ወንድሞችና እህቶች ተባርከናል።
     ትልቅ፣ የተለያየ፣ ዓለም አቀፋዊ ቤተሰብ አለን።

    እርስ በርሳችን በደንብ እንድንዋደድ እርዳን።
      ከእኛ ጋር ለጋስ እንደሆንክ ለጋስ እንድንሆን እርዳን።
       እናም በጊዜአችን፣ በገንዘባችን እና በህይወታችን በሙሉ እንድንተማመንህ እርዳን።
   ይህንን በኢየሱስ ስም እንጠይቃለን።

አሜን

             በሚቀጥለው ሳምንት ስለ ቁርባን ለማወቅ በእግዚአብሔር ቃል ስንመለከት ስለ ምግብ እና ቤተሰብ ማሰባችንን
እንቀጥላለን።
በሚቀጥለው
        ሳምንት እንደ ቤተ ክርስቲያን ቤተሰብ በመሆን ኅብረትን እናከብራለን።

     ከእኛ ጋር እዚህ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ!
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