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  ስብከት ለኖቬምበር 14  ፣ 2021
 ሉቃስ 22፡7-20
  ፓስተር ክሪስ ሲክስ

 የስብከት መግቢያ
       በኖቬምበር ዩናይትድ ስቴትስ የምስጋና ቀን የሚባል በዓል እናከብራለን።

      ስለ በረከቱ እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት በዓልና በዓል ነው።
       በምግብ ወቅት ቤተሰብ እና ጓደኞች የሚገናኙበት ጊዜ ነው።

             ለዛም ነው በህዳር ወር በምግብ እና ቤተሰብ ዙሪያ የሶስት ሳምንት ተከታታይ ስብከት እየሰራን ያለነው።
    ዛሬ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22            ን እንመለከታለን እና ኢየሱስ በመስቀል ላይ ከመገደሉ በፊት ከደቀ መዛሙርቱ ጋር

   ስለበላው የመጨረሻ ምግብ እናነባለን።
         ኢየሱስ ከተከታዮቹ ጋር የበላው የመጨረሻው እራት የመጀመሪያው የጌታ እራት ነው።

     ዛሬ ከስብከቱ በኋላ የጌታን እራት እናከብራለን።

    አሁን የመጽሐፍ ቅዱሳችንን ምንባብ አነባለሁ።
       እያዳመጣችሁ እና እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥ ለሚነግረን ልባችሁን ክፈቱ።

 ሉቃስ 22፡7-20
7      የፋሲካ በግ የሚታረበትበት የቂጣው ቀን ደረሰ።
8          ኢየሱስም። ሂዱና ፋሲካን አዘጋጁልን እንበላው ዘንድ ብሎ ጴጥሮስንና ዮሐንስን ላከ።
9  ወዴት እናዘጋጅልን? አሉት።
10 —              እርሱም፡ እነሆ፥ ወደ ከተማይቱ በገባችሁ ጊዜ ማድጋ ውኃ የተሸከመ ሰው ያገኛችኋል፤ ወደ ሚገባበትም ቤት

 ተከተሉት፡ አላቸው።
11             ለቤቱም ጌታ። መምህሩ ይላችኋል። ከደቀ መዛሙርቴ ጋር ፋሲካን የምበላበት የእንግዳ ማረፊያ ወዴት ነው?
12         ”በደርብ ላይ ያለውንም የተነጠፈ ታላቅ አዳራሽ ያሳያችኋል። እዚያ አዘጋጁ
13      ሄደውም እንደ ተናገራቸው አገኙት፥ ፋሲካንም አዘጋጁ።

14        ሰዓቱም በደረሰ ጊዜ፥ ሐዋርያትም ከእርሱ ጋር በማዕድ ተቀመጠ።
15   ፤ርሱም፦ከመከራዬ፡ቀድሞ፡ከእናንተ፡ጋራ፡ይህን፡ፋሲካ፡ ልበላ፡ እጅግ፡ወደድኹ፡አላቸው።
16       እላችኋለሁና፥ በእግዚአብሔር መንግሥት እስኪፈጸም ድረስ አልበላውም አለ።
17   ጽዋውንም አንሥቶ አመሰገነ።
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18          እላችኋለሁና፥ ከእንግዲህ ወዲህ የእግዚአብሔር መንግሥት እስክትመጣ ድረስ ከወይኑ ፍሬ አልጠጣም።
19     —        እንጀራም አንሥቶ አመሰገነ ቆርሶም ሰጣቸውና፡ ይህ ስለ እናንተ የሚሰጠው ሥጋዬ ነው፤ ይህን ለመታሰቢያዬ

 አድርጉት፡ አላቸው።
20    —          እንዲሁም ጽዋውን ከበሉ በኋላ፡ ይህ ስለ እናንተ የሚፈሰው ጽዋ በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው።

   አንድ ላይ ኢሳይያስ 40: 8  ን እናነባለን
          ሣሩ ይደርቃል አበባውም ይረግፋል፥ የአምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች።

    እባካችሁ ከእኔ ጋር ጸልዩ ፡፡
         የሰማይ አባት ሆይ፣ ለኃጢአታችን እንዲሞት ኢየሱስን የእግዚአብሔርን በግ ስለላክህ እናመሰግናለን።
         በኢየሱስ በኩል ከእናንተ ጋር ግንኙነት አንዲኖርን ችለናል፣ ምክንያቱም እርሱ አጥቦናል።

     መንፈስ ቅዱስ ሆይ ልባችን አንተን ተርቧል።
          ዛሬ በፊታችን ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል እንድንረዳ አእምሮአችንን እና ልባችንን አባክህን ክፈትልን።

  በኢየሱስ ስም እንጸልያለን።
አሜን

       የዛሬው ስብከት ዋናው ነጥብ ወይም ትልቅ ሃሳብ እነሆ።
 ትልቅ ሀሳብ፡         የጌታ እራት በምስጋና ወደ ኋላ ይመለከታል፣ እናም በተስፋ ይጠብቃል።

   ስለ ፋሲካ በመናገር እንጀምር።
 በቁጥር 7  እና 8   ላይ ተጠቅሶ እናያለን።

7      የፋሲካ በግ የሚታረድበት የቂጣው ቀን ደረሰ።
8         ኢየሱስም። ሂዱና ፋሲካን አዘጋጁልን እንበላው ብሎ ጴጥሮስንና ዮሐንስን ላከ።

        ፋሲካ ለአይሁድ ሕዝብ በጣም አስፈላጊው በዓል እና በዓል ነበር።
        የሞት መልአክ በግብፅ በእግዚአብሔር ሕዝብ ላይ ስላለፈ ፋሲካ ይባላል።
       ስለዚህ ነገር ቀደም ሲል በአገልግሎት ላይ ከዘፀአት 12  ምንባብ ሰምተናል።

       የሞት መልአክ ለፍርድ በግብፅ ያሉትን የበኩር ልጆች ገደለ።
       የአይሁድን ሕዝብ በባርነት በመያዙ የፈርዖን የእግዚአብሔር ቅጣት ነበር።

            ነገር ግን በግብፅ ውስጥ ከነበሩት የበኩር ልጆች መካከል አንዳንዶቹ በዚያ ሌሊት በሕይወት ተረፉ።
   መልአኩም አንዳንድ ቤቶችን አለፈ።

      የሞት መልአክ የትኞቹን ቤቶች እንደሚያልፉ እንዴት አወቀ?
  የበጉን ደም አየ።

         በዚያ ቤት ውስጥ ባሉ ሰዎች ላይ የእግዚአብሔር ጥበቃ ምልክት ነበር።

  እግዚአብሔር በዘፀአት 12፡12-13  ያለውን አድምጡ
12              በዚያም ሌሊት በግብፅ ምድር አልፋለሁ፥ በግብፅም ምድር ያሉትን በኵርና በኵር እንስሳ ያሉትን ሁሉ

        እመታለሁ፤ እኔ እግዚአብሔር ነኝና በግብፅ አማልክት ሁሉ ላይ እፈርድባለሁ።
13               ነገር ግን በደጃችሁ መቃን ላይ ያለው ደም የምትቀመጡባቸውን ቤቶች ምልክት ይሆናል። ደሙን ባየሁ ጊዜ

        አልፋችኋለሁ። የግብፅን ምድር በመታ ጊዜ ይህ የሞት መቅሠፍት አይነካችሁም።

       One Voice Fellowship       2



      የበጉ ደም ሕዝቡን ከሞት ለማዳን ምልክት አቀረበ።
   በጉ ደግሞ ምግብ አቀረበ።

 ዘጸአት 12፡7-8  ን አንብብ።
7 “           ከደሙ የተወሰነውን ወስደው እንስሳውን በሚበሉበት የቤቱን መቃን ላይ በጎንና በጎኑን ይቀቡት።
8            በዚያች ሌሊት ሥጋውን በእሳት ጠብሰው ከመራራ ሰላጣና እርሾ የሌለበት እንጀራ ጋር ይበሉ።

         በዚያች ሌሊት መልአኩ በተሻገረ ጊዜ እግዚአብሔር ሕዝቡን በጉን እንዲበሉ ነገራቸው።
       እግዚአብሔርም ወደ ፊት በየዓመቱ በግ አርደው እንዲበሉ ነገራቸው።

      ፋሲካ ለማክበር እና ለማስታወስ የሚሆን ምግብ ነበር.
  ይህንንም በዘጸአት 12፡14 እንመለከታለን።

14              ይህ ቀን የሚታሰብበት ቀን ነው፤ በየዓመቱ ከትውልድ እስከ ትውልድ ለእግዚአብሔር ልዩ በዓል አድርጋችሁ
    አድርጉ፤ ይህ የዘላለም ሕግ ነው።

     ኢየሱስ ለእግዚአብሔር ሕግ ፍጹም ታማኝ ነበር።
          ስለዚህም ነው ኢየሱስ እንደ እግዚአብሔር ሕግ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ፋሲካን ያከበረው።

           በአንድ ክፍል ውስጥ በጠረጴዛ ዙሪያ ተሰበሰቡ፣ ምግብ ለመብላት እና የእግዚአብሔርን በረከቶች አከበሩ።

       ለምንድነው ምግብን የሚያጠቃልሉ እንደዚህ ዓይነት በዓላት ለምን ያሉን?
       በአእምሯችን ውስጥ የእግዚአብሔርን በረከቶች ማስታወስ ብቻ በቂ ነው?

አይመስለኝም
     ልዩ ምግብ ቀምሰህ እና እናትህን ታስታውሳለህ?

          ወይም የሆነ ነገር አሽታቹ እና ያለፈውን ልዩ ቦታ ወይም ክስተት አስታአሰው፧
      እግዚአብሔር አይን፣ ጆሮን፣ አፍንጫን፣ እጅንና አፍን ሰጠን።

    አምላክ በረከቶቹን እንድንደሰትና እንድናስታውስ ይፈልጋል።
       ለዚያም ነው የምናያቸውና የምናሸትባቸውንና የምንቀምስባቸውን ምልክቶችና ምልክቶች የሰጠን።

             የእግዚአብሔር ሰዎች የፋሲካን በግ ከኅብስትና ከወይን ጠጅ ጋር ሲበሉ፣ የእግዚአብሔርን ብዙ በረከቶች ማሽተትና
  መቅመስ ይችሉ ነበር።

         ፋሲካ ለአይሁዶች የእግዚአብሔርን ሥራ በሕይወታቸው የሚያከብሩበት እና የሚያስታውሱበት በዓል ነበር።
          የጌታ እራትም ለክርስቲያኖች የእግዚአብሔርን በሕይወታችን ሥራ የምናከብረው እና የምናስታውስበት ምግብ

ነው።
    አሁን ትኩረታችንን ወደ ቁርባን እናድርግ።

           ይህንን ምግብ የሚሰጠን ጌታ ኢየሱስ ስለሆነ ይህንን ቁርባን የጌታ እራት ብለን እንጠራዋለን።

     እንደገና ከእኔ ጋር ተመልከት ሉቃስ 22፡19-20።
19      —        ኢየሱስም እንጀራን አንሥቶ አመሰገነ ቈርሶም ሰጣቸውና፡ ይህ ስለ እናንተ የሚሰጠውሥጋዬ ነው፤ ይህን

  ለመታሰቢያዬ አድርጉት፡ አላቸው።
20              እንዲሁም ጽዋውን ከበሉ በኋላ። ይህ ለእናንተ የሚፈሰሰው ጽዋ በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው፡ አለ።
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  የፋሲካ ራት የበግ,     ዳቦ እና የወይን ጽዋዎችን ያካትታል.
  በጉ በሉቃስ 22   ላይ ግን አልተጠቀሰም።

    ምክንያቱም ኢየሱስ የእግዚአብሔር በግ ነው።
       ኢየሱስ ሕዝቡን ከሞት መልአክ ለመጠበቅ የሞተው በግ ነው።

 በቁጥር 19   “    ” ላይ ኢየሱስ እኔን እንድታስቡ ይህን አድርጉ ብሏል።
    ኢየሱስ ምን እንዲያስታውሱ ፈልጎ ነበር?
            በፋሲካ ወቅት የወይን ጽዋ እንደ ፈሰሰ የኢየሱስ ደም በመስቀል ላይ ስለ ኃጢአታችን ፈሰሰ።
       ኢየሱስ ደሙን ሲያፈስስ አዲስ ቃል ኪዳን እየገባ ነበር።

        ቃል ኪዳን በእግዚአብሔርና በሕዝቡ መካከል ያለ ቃል ኪዳን ነው።

          አዲሱ ቃል ኪዳን በኃጢአታችን ፈጽሞ እንደማይቀጣን ከእግዚአብሔር የተሰጠ ቃል ኪዳን ነው።
    እግዚአብሔር ኃጢአትን ሁለት ጊዜ አይቀጣም።

       ኢየሱስ የሞተው በእርሱ የሚያምን ሁሉ ኃጢአት ሊታጠብ ነው።
           ኢየሱስ ፍፁም ሰውና ፍፁም አምላክ ስለሆነ የከፈለውመሥዋዕት ኃጢአታችንንና እፍረታችንን ለዘላለም

ያስወግዳል።
            እንደ አዳኝህ እና ጌታህ በእርሱ የምታምነው ከሆነ፣ የዘላለም ህይወት፣ ተስፋ እና ሰላም አለህ።

    ይህ የአዲስ ኪዳን ተስፋ ነው።

            አይሁዶች ፋሲካን የሚያከብሩት ወደ ኋላ መለስ ብለው ለማየት እና በግብፅ መዳናቸውን ለማስታወስ ነው።
    ክርስቲያኖች በምትኩ የጌታን እራት ያከብራሉ።

         ወደ ኋላ መለስ ብለን ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሲሞት መዳንን እናስታውሳለን።
         የጌታ እራት እና ጥምቀት በክርስቲያን ቤተክርስቲያን ውስጥ ሁለቱ ቁርባን ናቸው።

      ቁርባን የእግዚአብሔር መንፈሳዊ ተስፋዎች አካላዊ ምስሎች ናቸው።

       አውጉስቲን ከሰሜን አፍሪካ የመጣ የቤተ ክርስቲያን መሪ ነበር።
ከ 1600      ”         ” ዓመታት በፊት ኦገስቲን ቅዱስ ቁርባን ውጫዊ እና የሚታይ የውስጣዊ እና ዘላቂ ጸጋ ምልክት ነው
ብሏል።

      የጥምቀት ውሃ የኃጢአታችን መንፈሳዊ መታጠብምልክት ነው።
          በተመሳሳይ መልኩ የጌታ እራት መንፈሳዊ እውነቶችን እንድንረዳ የሚረዳን የሚታይ ምልክት ነው።

       በሚታየውውሃ ወይም በዳቦና ጽዋ ላይ ተስፋችንን አናደርግም።
     በማይታየው በእግዚአብሔር ጸጋ ላይ ተስፋ እናደርጋለን።

       ወዳጆች ሆይ፣ ሆዳችንን ዳቦ ልንሞላ ወደ ጠረጴዛው አንመጣም።
       ወደዚህ ማዕድ የመጣነው ልባችን በእግዚአብሔር ጸጋ እንዲሞላ ነው።
          ኢየሱስ ይህን ምግብ በዳቦና ወይን የነደፈው እሱን በይበልጥ እንድታዩት ለመርዳት ነው።
     ኢየሱስ ከዚህ በፊት ያደረገልህን እንድታስታውስ ይፈልጋል።

        ምክንያቱም ይህ በአሁንና በወደፊት በኢየሱስ ላይ እምነት እንድትጥል ይረዳሃል።
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        ዛሬ እንጀራውን ስትበሉና ጽዋውን ስትጠጡ ኢየሱስን እንዲያናገራችሁ እንድትጋብዙት እወዳለሁ።
     በቅዱስ ቁርባን በኩል፣ ኢየሱስ እንዲህ ይለናል።

”        በመስቀል ላይ ያቀረብኩት መስዋዕት ኃጢአትህን ሁሉ እንዳጠበብህ አስታውስ።
  የሞት መልአክ አልፏል!
   ልባችሁ በበደልና በኀፍረት አይታወክ።
   በአባቴ ቤት ስፍራ አዘጋጅላችኋለሁ።

  በዚያ ለዘላለም ትኖራላችሁ።
       እናም እንባ ፣ ሀዘን ፣ ህመም አይኖርም ።

       ይህ ምግብ ኢየሱስ ስለእነዚህ እውነቶች ሲያስታውሳችሁ እንድትሰሙ ይረዳቿል።
           እነዚህን ነገሮች ማስታወስ ብቻኅሁን እንዳልሆቹ ለማወቅ በዚህ ሳምንት የሚያጋጥሟቹን ፈተናዎች እንድትጋፈጡ

ይረዳቿል።
      ይህም የዚህ ቅዱስ ቁርባን አንዱ ጥቅም ነው።

“  ”  የጌታ እራት ብለን እንጠራዋለን።
      ስለ ጌታ ለማሰብ የወሰንንበት የኛ እራት አይደለም።

     ይልቁንም የምግቡ አዘጋጅ ክርስቶስ ራሱ ነው።
      ወደ እርሱ ማዕድ እንመጣለን እርሱም በመንፈሳዊ ይመግባናል።

     ” ”   የጌታን እራት ለመግለጽ አንዳንድ ጊዜ ቁርባን የሚለውን ቃል እንጠቀማለን።
      ቁርባን ማህበረሰብ ከሚለው ቃል ጋር የተያያዘ ነው።

    ስለ ግንኙነት የሚናገር ቃል ነው።
      ደቀ መዛሙርቱ የተለያየ አስተዳደግ ያላቸው ጓደኞች ነበሩ።
        እርስ በርስ የሚጋጩ የፖለቲካ አመለካከቶች እና የተለያዩ ስብዕናዎች ነበሯቸው።

      ኢየሱስ አንድ ላይ ስላደረጋቸው ልዩ ማህበረሰብ መሰረቱ።
      ቁርባን በዋናነት ከክርስቶስ ጋር ያለን ግንኙነት ነው።
  አቀባዊ ግንኙነትን ያከብራል,    ይህም አግድም ተፅእኖ አለው.

           እኛ ማህበረሰብ ብቻ መሆናችንን ማስታወስ አለብን ምክንያቱም ክርስቶስ እያንዳንዳችን የእግዚአብሔር አንድ
    ቤተሰብ አባላት እንድንሆን ስላደረገን ነው።

          ከክርስቶስ ጋር ያለን አንድነት እርስ በርስ ለመዋሃድ ምክንያት እና መሰረት ነው.
        በጠረጴዛው ላይ ከክርስቶስ ጋር ባለን አንድነት እንመግበዋለን እና እንበረታታለን,    ስለዚህ እርስ በእርሳችን በክርስቶስ

  አንድነት ለመገንባት እንሰራለን.

  እሺ፣ ትንሽ እንከልሰው።
   የዛሬውን ትልቅ ሀሳባችንን ታስታውሳላችሁ?

          ትልቅ ሀሳብ፡ የጌታ እራት በምስጋና ወደ ኋላ ይመለከታል፣ እናም በተስፋ ይጠብቃል።
          አምላክ ሕዝቡን ከግብፅ ባርነት ባዳነበት ወቅት የፋሲካ በዓል እንዴት እንደነበረ አስበናል።
    ህዝቡን ከሞት ለማዳን በግ ታርዷል።
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         ሕዝቡም ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሆን ዘንድ በጉን ከኅብስትና ከወይን ጋር በላ።

          እግዚአብሔር በኢየሱስ መስዋዕትነት ህዝቡን ከኃጢአት ማዳን የጌታ እራት እንዴት እንደሚመለከት ተመልክተናል።
       የእግዚአብሔር በግ ኢየሱስ የተገደለው እኛን ከሞት ለማዳን ነው።

       ኢየሱስ የሥጋውና የደሙሥዕል ሆኖ ዳቦና ወይን አቀረበልን።
     የምንበላው የምንጠጣው ለእግዚአብሔር የምስጋና በዓል ነው።

               ዛሬ፣ የኅብረት ቅዱስ ቁርባን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ጋር፣ እና እንደ ቤተ ክርስቲያን ቤተሰብ እርስ በርስ በጥልቅ
ያገናኘናል።

     የጌታ እራትም በተስፋ ወደ ፊት ይመለከታል።
  ኢየሱስ በሉቃስ 22፡18      ላይ ስለጠቀሰው የወደፊት ምግብ አሁን እንነጋገር።

18          እላችኋለሁና፥ ከእንግዲህ ወዲህ የእግዚአብሔር መንግሥት እስክትመጣ ድረስ ከወይኑ ፍሬ አልጠጣም።

       ኢየሱስ ወደ ምድር ተመልሶ ስለሚመጣበት ጊዜ እየተናገረ ነው።
            ኢየሱስ ዳግመኛ በሚመጣበት ጊዜ፣ በኃጢአት ምርኮ ውስጥ ያለ ሁሉ ለዘላለም ወደ ሲኦል ይወርዳል።

     እግዚአብሔር ግን በበጉ ደም የተሸፈነውን ያያል.
          በእግዚአብሔር በግ ደም በኃጢአታቸው የታጠቡትን ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር ወደ ሰማይ ያደርጋቸዋል።

       ወደ መንግሥተ ሰማያት ስንደርስ ደግሞ ትልቅ ድግስ ይኖራል።
      ኢየሱስ ወደ ሠርግ ግብዣ እየጋበዘህ እንደሆነ ታውቃለህ?

    ሐዋርያው ዮሐንስ ያየውን ራእይ አድምጡ።
     አንድ ቀን በሰማይ የሚሆነውን ራእይ ነው።

 ራእይ 19፡6-9
6                ደግሞም እንደ ብዙ ሕዝብጩኸት ወይም እንደ ኃይለኛ የባሕር ማዕበል ድምፅ ወይም እንደ ታላቅ ነጐድጓድ

         የሚመስለውን ሰማሁ። እግዚአብሔርን አመስግኑ። ሁሉን ቻይ የሆነው ጌታ አምላካችን ነግሦአልና።
7             ደስ ይበለን ሐሤትም እናድርግ ክብርንም እንስጠው። የበጉ ሰርግ የሚሆንበት ጊዜ ደርሶአልና፥ ሙሽራውም

 እራሷን አዘጋጅታለች።
8        ከጥሩ ነጭ የተልባ እግር ጥሩ ልብስ እንድትለብስ ተሰጣት።
9 —           “   መልአኩም፡ ይህን ጻፍ፡ ወደ በጉ ሰርግ የተጠሩ ብፁዓን ናቸው፡ አለኝ። እርሱም እነዚህ ከእግዚአብሔር የመጡ

  ”  እውነተኛ ቃሎች ናቸው ሲልጨመረ።

አሜን
      ጓደኞቼ፣ ይህ እንዲያመልጥዎ የማትፈልጉት አንድ ሰርግ ነው።

        ኢየሱስ ተከታዮቹ እንድትሆኑ የቀረበላችሁን ግብዣ ከተቀበላችሁ በደሙ ኃጢአታችሁን ታጥባላችሁ።
        ከዚያም በሰማያዊው የሰርግ በዓል ላይ እንድትገኙ ነጭ ልብስ ይለብሳሉ.

      በበጉ የሠርግ በዓል ላይ በንጉሡ ማዕድ ትቀመጣላችሁ.
      ከየትኛውም ባህልና አገር የመጡ ሰዎች እዚያ ይኖራሉ።

  ኢየሱስ በማቴዎስ 8፡11
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18           ብዙዎች ከምሥራቅና ከምዕራብ ይመጣሉ ከአብርሃምና ከይስሐቅ ከያዕቆብም ጋር በመንግሥተ ሰማያት
 በበዓል ይሰፍራሉ።

     ያ ግብዣ ወደፊት አንድ ቀን ይሆናል.
 እዚያ ትሆናለህ?

          ለድነትህ በክርስቶስ ብቻ የምታምነው ከሆነ በማዕድ ለአንተ መቀመጫ አለ ማለት ነው።
     ክርስቶስ ስምህን በቦታ ካርዱ ላይ ጽፏል።

     ከመቀመጫህ በፊት ስምህን በጠረጴዛው ላይ አስቀምጧል።

     ምናልባት ስለእነዚህ ነገሮች እርግጠኛ ላይሆን ይችላል።
 ምንም አይደል.

    ሁላችንም በመንፈሳዊ ጉዞ ላይ ነን።
   እግዚአብሔር ታሪክህን ጽፎ አላለቀም!

             ምናልባት በእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ቤተሰብ ውስጥ መሆንዎን እና በእራት ጊዜ መቀመጫ እየጠበቀዎት እንደሆነ
 ላያውቁ ይችላሉ።

     ካላወቃችሁ እባካችሁ ዛሬ እንጀራውንና ጽዋውን አትውሰዱ።
 ገና ነው.

       ስለእነዚህ ሁሉ ነገሮች አብረን እንወያይ እና አብረን እንጸልይ።
            አንድ ቀን ሙሉ የእግዚአብሔር ቤተሰብ አባል መሆንህን አውቀህ በእራት ላይ እንደምትሳተፍ ተስፋ አደርጋለሁ።

         በክርስቶስ ታምነህ ከእርሱ ጋር የምትሄድ ከሆነ ይህ ጠረጴዛ ለአንተ ነው።
          ይህ ጠረጴዛ የዚህ ቤተ ክርስቲያን ወይም የዚህ ቤተ እምነት አባል አይደለም።
  የጌታ ማዕድ ነው።

        ወደዚህ ጠረጴዛ የመጣነው ታሪኩ አላለቀም ብለን ተስፋ እንድንሰጥ ነው።
         ዛሬ በዚህ በተሰበረ ዓለም ውስጥ ህይወታችን ብዙ ጊዜ ከባድ ነው።
   ዛሬ እንሰቃያለን እና እንታገላለን።

       ሆኖም አንድ ቀን የምንገኝበትን የሰርግ ድግስ በተስፋ እንጠባበቃለን።
    የተትረፈረፈ ምርጥ ምግብና መጠጥ ይኖረዋል።

     የበዓሉ ምርጥ ክፍል ግን ምግቡ አይሆንም።
    ከኛ ጋር የክርስቶስ መገኘት ይሆናል።
             ደቀ መዛሙርቱ ከኢየሱስ ጋር የፋሲካን በዓል ሲበሉ፣ ትኩረታቸው በእንጀራውና በወይኑና በተጠበሰው በግ ላይ

አልነበረም።
             እነሱ በእግዚአብሔር በግ በኢየሱስ ላይ አተኩረው ነበር፣ ምክንያቱም እሱ መሪያቸው፣ የቅርብ ወዳጃቸው እና

 አዳኛቸው ነው።

 በተመሳሳይ ሁኔታ,            ዛሬ በዚህ ጠረጴዛ ላይ ባለው ትንሽ ዳቦ እና ትንሽ ጽዋ ላይ አናተኩርም.
     የምንበላው እና የምንጠጣውመጠን ትንሽ ነው.

      ግን ይህ አስደሳች በዓል ነው ፣ ጓደኞቼ!
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  ይህ ድግስ ነው,             ምክንያቱም ዳቦ እና ጽዋ በዚህ ጠረጴዛ ላይ የምንቀበለው የእውነተኛ ምግብ ምስሎች ብቻ
ናቸው.

    ልባችን የተራበው ራሱ ክርስቶስ ነው።
      በጠረጴዛው ላይ የምናገኘው ደግሞ ክርስቶስ ራሱ ነው።

  አሁን አብረን እንጸልይ።

  ኢየሱስ ሆይ፣ ከ 2,000          ዓመታት በፊት ስለሄዱና ስለ ተነጋገሩ ደቀ መዛሙርቱ አንዳንድ ጊዜ እንቀናለን።
     ግን በመንፈስ ከእኛ ጋር ስለሆንን እናመሰግናለን።

      በቅዱስ ቁርባን ውስጥ ስለምትሰጡን የድነት ሥዕሎች እናመሰግናለን።
        ጌታ ኢየሱስ ሆይ ወደ ማዕድህ ስንመጣ በራብ ልብ እንመጣለን።
        እኛ ልናስታውስህ መጥተናል፣ እናም በሰላም እና በተስፋ እንድትሞላን እንጠይቃለን።

     እባክህን ለጥቅማችን እና ለክብርህ ይህን አድርግ።
አሜን
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