
  የምስጋና ስጦታ አምጣ

  ስብከት ለኖቬምበር 21 2021
  መዝሙረ ዳዊት 66:1-20

 የስብከትመግቢያ
         በዚህ ሳምንት በምግብ እና ቤተሰብ ላይ የሦስት ሳምንት ተከታታይ እንቀጥላለን።
    አሁን የመጽሐፍ ቅዱሳችንን ምንባብ አነባለሁ።

       እያዳመጣችሁ እና እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥ ለሚነግረን ልባችሁን ክፈቱ።

  መዝሙረ ዳዊት 66:1-20
1      ምድር ሁሉ ሆይ፥ ለእግዚአብሔር እልል በሉ።
2    ስለ ስሙ ክብር ዘምሩ!       እርሱ ምን ያህል ክብር እንዳለው ለዓለም ንገሩት።
3       እግዚአብሔርን እንዲህ በለው፦ ሥራህ እንዴት ድንቅ ነው!     ጠላቶችህ በታላቅ ኃይልህ ፊት ይንከራተታሉ።
4    በምድር ያለው ሁሉ ይሰግድልሃል;     በክብር ዝማሬ ስምህን ይዘምራሉ፤ ያመሰግኑሃል።
ሴላ
5          ኑና አምላካችን ያደረገውን እዩ፤ በሰውም ላይ ያደረገውን ድንቅ ተአምራት እዩ።
6             በቀይ ባሕር በኩል የደረቀውን መንገድ አደረገ፥ ሕዝቡም በእግሩ ተሻገሩ። በዚያም በእርሱ ደስ ብሎናል።
7        በታላቅ ኃይሉ ለዘላለም ይገዛልና። የብሔሮችን እንቅስቃሴ ሁሉ ይመለከታል;  አመጸኛም አይነሣ።
ሴላ
8      ዓለም ሁሉ አምላካችንን ይባርክ፥ ምስጋናውንም ይዘምር።
9      ሕይወታችን በእጁ ነውና፥ እግሮቻችንንም እንዳናሰናክሉ ይጠብቃል።
10      አምላክ ሆይ፣ ፈትነኸናል፤ እንደ ብር አነጻኸን።
11       በመረብህ ያዝኸን፥ የባርነትንም ሸክማችንን በጀርባችን ላይ አደረግህ።
12              ከዚያም በእኛ ላይ መሪ አደረግህ። በእሳትና በጎርፍ አለፍን፤ አንተ ግን ወደ ብዙ ቦታ አደረስከን።
13            አሁን ለአንተ የተሳልሁትን ስእለት እፈጽም ዘንድ የሚቃጠለውን መሥዋዕት ይዤ ወደ መቅደስህ መጥቻለሁ።
14        አዎን፣ በከባድ ችግር ውስጥ ሳለሁ የተገባሁት ቅዱስ ስእለት።
15   ፤ስለዚህ፡ለአንተ፡የሚቃጠለውን፡መሥዋዕት፡ሠዋኽላችዃለኹ፤ከአውራ በጎቼ፡የሚጣፍጥ፡ሽታ፡የወይፈንና የፍየል፡
መሥዋዕት፡አቀርባለሁ።
ሴላ
16       እግዚአብሔርን የምትፈሩ ሁላችሁ ኑና ስሙ፤ ያደረገልኝንም እነግራችኋለሁ።
17       ለእርዳታ ወደ እርሱጮኽሁና፥ በተናገርሁም ጊዜ አመሰግነዋለሁ።
18       በልቤ ኀጢአቱን ባልናዘዝ ኖሮ፣ እግዚአብሔር አይሰማኝም ነበር።
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19      እግዚአብሔር ግን ሰማ። ለጸሎቴ ትኩረት ሰጠ።
20       ጸሎቴን ያልረሳውን ፍቅሩንም ከእኔ ያልራቀ እግዚአብሔርን አመስግኑ።

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

    እባካችሁ ከእኔ ጋር ጸልዩ ፡፡
     የሰማይ አባት ሆይ በቃልህ ስለነገርከን እናመሰግናለን።
            እንዴት መጸለይ እንዳለብን እና በመንፈስ እና በእውነት ማምለክ እንዳለብን ለሚያስተምሩን የመጽሐፍ ቅዱስ

 ደራሲዎች እናመሰግናለን።
        ከአንተ እንማር ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እባክህ አሁን ልባችንን ክፈት።

  በኢየሱስ ስም እንጸልያለን።
አሜን

       የዛሬው ስብከት ዋናው ነጥብ ወይም ትልቅ ሃሳብ እነሆ።
  ትልቅ ሀሳብ፡     እግዚአብሔርን በምስጋናችን እና በስጦታዎቻችን እናመሰግናለን

 ከቁጥር 1  እስከ 3    አምልኮት መነጋገር እንደሆነ ያስታውሰናል።
  ይህን ያውቁ ኖሯል?

 በአምልኮ ውስጥ,    እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥ ይናገረናል.
   እኛ ደግሞ ለእግዚአብሔር እንናገራለን.

 በቁጥር 3     ”    ” ላይ እግዚአብሔርን አንድ ላይ ሥራህ እንዴት ድንቅ ነው እንላለን።
   ለምንድነው ለእግዚአብሔር እንዲህ የምንለው?

   ድንቅ እንደሆነ እግዚአብሔር ያውቃል።
      እኛ ግን ለልባችን የሚጠቅም ስለሆነ ነው የምንለው።

       በአለም ላይ የእኛን ምስጋና የሚሹ ብዙ ነገሮች አሉ።
      የፊልም ኮከቦች፣ ጥሩ መኪናዎች፣ ገንዘብ እና ፋሽን።
    ልባችን ዋጋ የምንሰጣቸውን ነገሮች ያወድሳል።

         ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር መንገድ ልናመሰግነው የሚገባ ምንም ነገር የለም።

     ክርስቲያኖች የሚዘምሩ ሰዎች የሆኑት ለዚህ ነው።
 ቁጥር 1  እና 4      እንድንጮህ ፣ ጮክ ብለን እንድንዘምር ይጋብዘናል።
           ይህንን በእሁድ ስናደርግ ልባችንን እና አእምሯችንን በበረከት ሁሉ ምንጭ ላይ እያተኮርን ነው።

       ሳምንቱንሙሉ ልባችንን በሌሎች ነገሮች ላይ ለማተኮር እንፈተናለን።
       ለዛም ነው በየሳምንቱ ወደ ቤተ ክርስቲያን መምጣት ያለብን።

      የእግዚአብሔርን ቃል እያነበብን በየቀኑ የምንጸልየው ለዚህ ነው።
      ልባችንን ለምስጋና ወደ ሚገባው ብቻ ማዘንበል አለብን።

 ቁጥር 3   እግዚአብሔርን እንድናነጋግረው ይጋብዘናል።
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 ቁጥር 2  “       ” ደግሞ እርሱ ምን ያህል ክብር እንዳለው ለዓለም እንንገር ይላል።
     ይህ ወደላይ የሚወጣና የሚወጣውይይት ነው።

         አብረን ስንዘምር እና ስንሰግድ ለእግዚአብሔር፣ ለአለም እና እርስ በርሳችን እንናገራለን።

 ከቁጥር 4  “ ”    በኋላ ሴላ የሚለውን የዕብራይስጥ ቃል እናያለን።
    ምን ማለት እንደሆነ ማንም አያውቅም።

     በሙዚቃውውስጥ ለአፍታ ማቆም ሊሆን ይችላል።
     የአምልኮ አገልግሎቱን ለሚመሩሙዚቀኞች እዚያ ይገኛል።

        ይህች ትንሽ ቃል አምልኮ የማህበረሰብ ተግባር መሆኑን እንድናስታውስ ነው።
     እግዚአብሔርን ብቻ ማመስገን የምንችለው እውነት ነው።

    ብቻችንን መጸለይ እንችላለን፣ እና አለብን።
          ነገር ግን መጸለይ እና ማምለክን ለመማር ምርጡመንገድ አብሮ መሆን ነው።

    መዝሙራት እርስ በርሳችን እንደምንፈልግ ያስታውሰናል።
   አሁን ደግሞ ቁጥር 7  እና 8  ን እንመልከት።

  መዝሙረ ዳዊት 66:7        በታላቅ ኃይሉ ለዘላለም ይገዛልና። የብሔሮችን እንቅስቃሴ ሁሉ ይመለከታል;  አመጸኛም
አይነሣ።
8      ዓለም ሁሉ አምላካችንን ይባርክ፥ ምስጋናውንም ይዘምር።

       በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች የተለያዩ የሐሰት አማልክትን ያመልካሉ።
      ልክ እንደ ዓመፀኞች ለተሳሳቱ ነገሮች ታማኝነትን ይሰጣሉ።

    ብቸኛውን እውነተኛ አምላክና ንጉሥ ይቃወማሉ።
           ዓመፀኞች ንጉሥ ሆነው ለእግዚአብሔር ከመገዛት ይልቅ ዓለምን ለመቆጣጠርና ሌሎች ሰዎችን ለመቆጣጠር

ይጥራሉ።

 ቁጥር 7        ሁከትና ጭቆና ካለበት አገር ለምትመጡትመጽናኛ ሊሆን ይገባል።
        የእግዚአብሔር ኃይል ከማንኛውም አምባገነን ፣ፕሬዚዳንት ወይም ጠቅላይ ሚኒስትር ይበልጣል።

   እግዚአብሔር ተግባራቸውን ሁሉ ይመለከታል።
    እያንዳንዱን የህዝብ እንቅስቃሴ ሁሉ ይመለከታል።

           በኢትዮጵያ ስላለው የእርስ በርስ ጦርነት እና በፓኪስታን ክርስቲያኖች ላይ ስለሚደርሰውጭቆና ያውቃል።
     በቻይና ሰዎች እንዴት እንደሚያዙ እግዚአብሔር ያውቃል።

   በአፍጋኒስታን የታሊባንን እንቅስቃሴ ይመለከታል።
      በኤል ሳልቫዶር ስላለው የወሮበሎች ቡድን ጥቃት ያውቃል።

         ዛሬ በአለም ላይ ያለውን ስቃይ እና ስደት ሁሉንም ልጠቅስ አልችልም።
   እግዚአብሔር ግን ሁሉንም ይመለከታል።

      እርሱ የነገሥታት ንጉሥ እና የጌቶች ጌታ ነው።
     ስለዚህም ነው በጸሎታችን ወደ እርሱ የምንመጣው።

       በአለም ላይ ያሉ ክስተቶች ልንረዳው በጣም አስፈሪ ናቸው።
   ምንምማድረግ እንደማንችል እናውቃለን።
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   እግዚአብሔር ግን ሕመሙን ያያል::
     ስለ እሱ አንድ ነገር ማድረግ ይችላል.

  የምንጸልየው ለዚህ ነው።
   አንድ ቀን ቁጥር 8      ያነበብነው ጥቅስ እውነት ይሆን ዘንድ እንጸልያለን።

”      ”ዓለሙ ሁሉ አምላካችንን ይባርክ፥ ምስጋናውንም ይዘምር።
   አሁን ደግሞ ቁጥር 9-12  ን እንመለከታለን።

     የደራሲው ቃላት እዚህ የበለጠ ግላዊ ይሆናሉ።

  መዝሙረ ዳዊት 66:9      ሕይወታችን በእጁ ነው፥ እግሮቻችንንም ከመሰናከል ይጠብቃል።
10      አምላክ ሆይ፣ ፈትነኸናል፤ እንደ ብር አነጻኸን።
11       በመረብህ ያዝኸን፥ የባርነትንም ሸክማችንን በጀርባችን ላይ አደረግህ።
12              ከዚያም በእኛ ላይ መሪ አደረግህ። በእሳትና በጎርፍ አለፍን፤ አንተ ግን ወደ ብዙ ቦታ አደረስከን።

 ቁጥር 9-12   እግዚአብሔር እንደሚወደን ያሳስበናል።
  ወላጆች፣ ልጆቻችሁን ትወዳላችሁ?

 እንደምታደርግ አውቃለሁ።
  የፈለጉትን እንዲያደርጉ ትፈቅዳለህ?

 እንደማታውቅ አውቃለሁ።
      አምላካችን አፍቃሪ አባት ነው ሕይወታችንም በእጁ ነው።

    እርሱ ስለወደደን እግሮቻችንን ከመሰናከል ይጠብቃል።
          እርሱን መታዘዝ ካልቻልን እና ነገሮችን በራሳችን መንገድ ለማድረግ ስንጥር እርሱ ያርመናል።

 ቁጥር 10    እንደሚለው እንደ ብር ያጠራናል።

     ብር ወይም ወርቅ እንዴት እንደሚጸዳ ታውቃለህ?
Minecraft        የተባለውን ጨዋታ የሚጫወቱ ልጆቼ ስለዚህ ጉዳይ ሊነግሩዎት ይችላሉ።

         ማዕድን በጣም ከፍተኛ በሆነ የሙቀት መጠን በሚሞቅበት ምድጃ ውስጥ ታስገባለህ።
እንዴት?

 ወርቁን ለማቅለጥ,   እና ከቆሻሻው ለመለየት.

   ይህ የመዳብ ማዕድን ነው.
            ከሺህ አመታት በፊት እንደዚህ ያለ የመዳብ ማዕድን በእንደዚህ ዓይነት ምድጃ ውስጥ ይሞቅ ነበር.

   ቆሻሻው ከመጋገሪያው ውስጥ ፈሰሰ.
 በምድጃውውስጥ,    ንጹህ መዳብ ብቻ ቀርቷል.

        ከዚያም መዶሻ እና እንደዚህ ባሉ ውብ ነገሮች ሊቀረጽ ይችላል.

     እግዚአብሔር ከልጆቹ ጋር ተመሳሳይ ነገር ያደርጋል።
     አምላክ እምነታችንን ለማንጻት አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ይጠቀማል።
      ከልባችን ውስጥ ያለውን ቆሻሻና ኃጢአት ሊያስወግድልን ይፈልጋል።
     ከመዳብ ማዕድን የሚወጣው ቆሻሻ ይህን ይመስላል.
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            እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜሙቀትን ከኃጢአታችን ለመለየት እና በመጥፎ ነገሮች ለመታመን ያለንን ፈተና
ይጠቀማል።

        በቂ ገንዘብ ሲያጣን የሚያስፈልገንን ሁሉ የሚሰጠን እግዚአብሔር እንደሆነ እናስታውሳለን።
     ስንታመም የጥንካሬያችን ምንጭ እግዚአብሔር መሆኑን እናስታውሳለን።
           ኃጢአታችን እኛንም ሆነ ሌሎች ሰዎችን ሲጎዳ፣ እግዚአብሔር ኃጢአትን በቁም ነገር እንደሚመለከተው

እናስታውሳለን።
      ኢየሱስ የሞተው ኃጢአታችንንና እፍረታችንን ሊጠርግ መሆኑንም እናስታውሳለን።

 የመዝሙር 66         ደራሲ በሕይወቱ ውስጥ ስላጋጠመው አሳዛኝ ጊዜያት እንኳን እግዚአብሔርን አመሰገነ።
    በምድጃ ውስጥ ማሞቅ ህመም ነው.

         ነገር ግን ጸሃፊው እግዚአብሔር እነዚያን ልምዶች እምነቱን ለማጥራት እንደተጠቀመ ያውቃል።
     የመንጻቱ ሂደት እንደ ንጹህ ብር ያበራል.

         ሐዋርያው ጳውሎስ አምላክ በሕይወቱ ላይ ስላሳደረው አሳማሚ እሾህ የተናገረውን ታስታውሳለህ?
2   ኛ ቆሮንቶስ 12፡8-10
8       ስለዚህ ነገር እንዲተወኝ ሦስት ጊዜ እግዚአብሔርን ለመንሁ።
9   “     ”       እርሱ ግን፣ ጸጋዬ ይበቃሃል፣ ኃይሌ በድካም ይፈጸማልና አለኝ። ስለዚህ የክርስቶስ ኃይል ያድርብኝ ዘንድ

    በድካሜ እጅግ ደስ ብሎኝ እመካለሁ።
10              እንግዲህ ስለ ክርስቶስ በድካም ስድብምመከራም ስደትምመከራም ይበቃኛል። ስደክም ያን ጊዜ ብርቱ ነኝና።

          በአስቸጋሪ ጊዜያት እግዚአብሔርን በተስፋ እና በእምነት መመልከትን እየተማራቹ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ።
              ልባችሁን በእሱ ላይ እንዲያተኩር እንጂ ሌላ ምንም ነገር ለማድረግ የእሳት እና የጎርፍ ጊዜዎችን እንዲጠቀም

  እንደምትጠይቁት ተስፋ አደርጋለሁ።

   አሁን ደግሞ ከቁጥር 13-15   ያለውን አብረን እንመልከት።
  በእነዚህ ጥቅሶች ውስጥ,     ደራሲው ያጋጠመውን ጥልቅ ችግር ያስታውሳል.

     እርሱንም ስላዳነው እና ስለረዳው እግዚአብሔርን አመሰገነ።

  መዝሙረ ዳዊት 66:13           አሁን ለአንተ የተሳልሁትን ስእለት እፈጽም ዘንድ የሚቃጠለውን መሥዋዕት ይዤ ወደ
 መቅደስህ እመጣለሁ።

14        አዎን፣ በከባድ ችግር ውስጥ ሳለሁ የተገባሁት ቅዱስ ስእለት።
15  ፤ስለዚህ፡ለአንተ፡የሚቃጠለውን፡መሥዋዕት፡ሠዋኽላችዃለኹ፤ከአውራ በግዬ፡የሻለውን፡ለመልካም፡ሽታ፡
አቀርባለሁ።

  የኮርማዎችና የፍየሎች መሥዋዕት።

       አንድ ሰው ጥሩ ስጦታ ሲሰጥህ የምስጋና ማስታወሻ ትልካለህ?
   በትህትና የተሞላ ተግባር ነው።

 ከቁጥር 13-15         ፀሐፊው እንዴት ከከባድ ችግር ስላዳነኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እንዳለ ይገልፃል።
   ደራሲው ለእግዚአብሔር ማስታወሻ አልጻፈም።
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 ምን አደረገ?
   በጎችን፣ ወይፈኖችንና ፍየሎችን ሠዋ።

      በቤተ መቅደሱ ውስጥ ብዙ እንስሳት ተሠዉተው ተቃጥለዋል።
     አመሰግናለሁ ለማለት ይህ ውድ መንገድ ነበር!

      ደራሲው በምን አይነት ችግር ውስጥ እንደነበሩ አናውቅም።
  ”  ”  እሱ ግን ጥልቅ ችግር ነበር አለ.

    ለዚህም ነው እግዚአብሔርን ከልብ የሚያመሰግነው።
    አምልኮ መነጋገር እንደሆነ በድጋሚ እናያለን።

     እግዚአብሔር በቃሉ እና በቅዱስ ቁርባን ተናገረን።
   በጸሎት ወደ እግዚአብሔር እንነጋገራለን.

       እሱ ጸሎታችንን ይሰማል፤ ስለዚህ በምስጋና መዝሙሮች ምላሽ እንሰጣለን።
    እና የእኛን የምስጋና ስጦታዎች እናመጣለን.

          ስለ አስራት እና ስለ መባ ጥቂት ከዘዳግም ጥቅሶች ጋር ማየት እፈልጋለሁ።

 ዘዳግም 12፡17-19
17            ነገር ግን የእህላችሁንና የወይን ጠጅህን የወይራ ዘይትህንም የበግህንና የላምህን በኵራት፥ ስእለትህንም

           ለመፈጸምቍርባን ወይም የፈቃዳችሁ መባ ወይም አሥራት በአገርህ መባ አትብሉ። ቅዱስ መባህን።
18            እነዚህን በአምላክህ በእግዚአብሔር ፊት እርሱ በመረጠው ስፍራ ብላ። በምታደርጉት ሁሉ በአምላክህ

            በእግዚአብሔር ፊት ደስ እያላችሁ በከተሞቻችሁ የሚኖሩ ሌዋውያን ከልጆችህ ከባሪያዎችህና ከሌዋውያን ጋር በዚያ
ብሉ።
19       በአገራችሁም እስካላችሁ ድረስ ሌዋውያንን ቸል እንዳትሉ ተጠንቀቁ።

       ወዳጆቼ አስራታችን እና መስዋዕታችን ለእግዚአብሔር የተሰጡ ስጦታዎች ናቸው።
  ለእግዚአብሔር ሕዝብም ይሰጣሉ።

 በዘዳግም 12፡19          ሙሴ የእግዚአብሔርን ሕዝብ በቤተ መቅደሱ ውስጥ የሚሠሩትን ሌዋውያንን እንዲንከባከቡ
አሳስቧቸዋል።

        ሌዋውያን የአምልኮ ሥርዓቶችን እየመሩ የቤተ መቅደሱን ንብረት ይንከባከቡ ነበር።
       ይህን ህንጻ እንድንከራይ ያንተ አስራት እና መባ ይከፍለናል።
      እዚህ ለያዝነው አዲስ የድምፅ መሣሪያ ክፍያ ረድተሃል።
           ከሺህ ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት ሌዋውያን እንዳደረጉት በየሳምንቱ የአምልኮ አገልግሎቶችን ለማቀድ ጠንክረን

      እንድንሰራ የአንተ መባ ለእኔ እና እንድርያስ ይከፍላል።

            በየሳምንቱ በአምልኮው ወቅት በዚህ ሳህን ውስጥ አስራት ስናወጣ፣ ለእግዚአብሔር ብዙ በረከቶች አመስጋኞች
  መሆናችንን እየነገርነው ነው።

     ለበረከቱ ምላሽ የምንሰጠው በአምልኮና በመታመን ነው።
       እና የአንድ ድምጽ ህብረት አገልግሎት አገልግሎት እየሰጠን ነው።

 በዘዳግም 12      ላይ ሰዎቹ መባ አድርገው ያመጡትን አስተውለሃል?
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 ገንዘብ አይደለም.
 ቁጥር 17        ለእግዚአብሔር የሚቀርቡት መባዎች ሁሉ የምግብ እቃዎች እንደሆኑ ይናገራል።

እህል, ወይን,    የወይራ ዘይት እና ስጋ.
       ሰዎች ለእግዚአብሔር የሚያቀርቡት መባ ለእግዚአብሔር ሕዝብ ግብዣ አዘጋጀ።

 በቁጥር 18     ”   ”  ”   ላይሙሴ ለሰዎች መባውን በአምላካችሁ በእግዚአብሔር ፊት እና ከልጆችህ ከባሪያዎችህና
 ”  ከሌዋውያን ጋር እንዲበሉ ነገራቸው።

      ሰዎቹ መባውን ሲበሉ የእግዚአብሔርን በረከት እየቀመሱ ነበር።
    አብረው ፈንጠዝያ ሆነው እግዚአብሔርን አመሰገኑ።

     በሚቀጥለው ሳምንት ይህን የመሰለ ነገር እናደርጋለን።
     በሚቀጥለው ሳምንት እራት የሚያቀርብ ቡድን አይኖረንም።

      ሁሉም ሰው ለምግብ የሚሆን ነገር እንዲያመጣ እጠይቃለሁ።
       በሕይወታችሁ ላሉ በረከቶች የእህል መባ እንደ ስጦታ አምጡ።

 ከምሽቱ 5-6        ሰአት ሁላችንም በእግዚአብሔር ህዝብ መስዋዕት ላይ አብረን እንበላለን።
 ከዚያም በ 6፡00    ወደዚህ ገብተን በመዝሙር 66  ቁጥር 16  ያየነውን እናደርጋለን።

  መዝሙረ ዳዊት 66:16       እግዚአብሔርን የምትፈሩ ሁላችሁ ኑና ስሙ፤ ያደረገልኝንም እነግራችኋለሁ።
17       ለእርዳታ ወደ እርሱጮኽሁና፥ በተናገርሁም ጊዜ አመሰግነዋለሁ።

     በሚቀጥለው ሳምንት ሁለት ነገሮችን እንድታመጣ እፈልጋለሁ።
      ለእራት የሚሆን ምግብ አምጡ፣ እና ምስክርነት አምጡ።
 በቁጥር 16     ላይ ያነበብነውን ተመሳሳይ ነገር እናደርጋለን፡-

”   ”እግዚአብሔር ያደረገልኝን እነግራችኋለሁ።
      ምስክርነት ለማካፈል የሚፈልግ ማንኛውም ሰው እድሉ ይኖረዋል።

 እባካችሁ የ 15       ደቂቃ ታሪክ አታምጡ ወይም ከሁሉም ሰው አንሰማም።
            ፍቃደኛ ከሆናችሁ ግን የምትነግሩንን አጭር ታሪክ አምጡ፤ ለእግዚአብሔር የምስጋና እና የምስጋና መስዋዕት

አድርጉ።
           በምግብ እና ቤተሰብ ላይ ያተኮረበትን ወር ለመጨረስ ልዩ መንገድ ይሆናል ብዬ አስባለሁ።

           አሁን ደግሞ የዛሬውን ፅሁፍ የመጨረሻዎቹን ሶስት ጥቅሶች እንመልከት። አምላክ ኃጢአተኞችን የሚሰማው ለምን
  እንደሆነ እስቲ እንመልከት።

  መዝሙረ ዳዊት 66:18       በልቤ ኀጢአትን ባልናዘዝ ኖሮ፣ እግዚአብሔር ባልሰማ ነበር።
19      እግዚአብሔር ግን ሰማ። ለጸሎቴ ትኩረት ሰጠ።
20       ጸሎቴን ያልረሳውን ፍቅሩንም ከእኔ ያልራቀ እግዚአብሔርን አመስግኑ።

     በልቡ ኃጢአትን እንደተናዘዘ ደራሲው በቁጥር 18  ላይ ተናግሯል።
    ለዚህ ነው ጌታ ደራሲውን ያዳመጠው።

   ምክንያቱም ደራሲው ታማኝ ነበር።
    ስለ ኃጢአትህ እውነቱን ለመናገር ትፈራለህ?
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         ስለ ኃጢአትህ እውነትን ለራስህ ወይም ለሌሎች ወይም ለእግዚአብሔር ለመናገር ትፈራለህ?
  ያንን ስሜት አውቃለሁ።
 ማፈር አንወድም።

  ውድቀታችንን መቀበል አንወድም።

   ነገር ግን ቁጥር 19      እግዚአብሔር እንደሚሰማን እንጂ እንደማይጥለን ተስፋ ይሰጣል።
      እግዚአብሔር ታማኝ ስለነበር የጸሐፊውን ጸሎት ትኩረት ሰጠ።

 ቁጥር 20       ደግሞ የበለጠ ውድ የሆነ ነገርን ተስፋ ይሰጣል።
  ”    ” ደራሲው እግዚአብሔር የማይጠፋ ፍቅሩን ከእኔ አልራቀም ብሏል።

         እግዚአብሔር እንደ እኔ ላለ ኃጢአተኛ እንዴት የማይጠፋ ፍቅር ሊኖረው ይችላል?
       እግዚአብሔር የኃጢያትን ኑዛዜን እንዴት ይሰማኛል እናም አሁንም ይወደኛል?

  ምክንያቱም በስሜ አልጸልይም።
  በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ።

   “  ክርስቲያኖች ሁል ጊዜ በኢየሱስ ስም?”      በማለት ጸሎታችንን የሚያቆሙት ለምን እንደሆነ ታውቃለህ?
      ምክንያቱም የኢየሱስ ስም በራሳችን የሌለን ክብር አለው።

          በኢየሱስ ስም ወደ እግዚአብሔር ስለምትመጡ እግዚአብሔር ጸሎታቹን ሰምቶ እንደ ልጆቹ ይቀበላቿል።
 በመስቀል ላይ,      ኃጢአታችን እና እፍረታችን ወደ ኢየሱስ ተላልፏል.
    ኢየሱስም ጽድቁን ለእኛ አሳልፎ ሰጥቷል።

    ለእግዚአብሔር ህግ የመታዘዙን ዘገባ እንቀበላለን።
  ትልቅ ልውውጥ ነው።

    ኃጢአታችንን እና እፍረታችንን ለኢየሱስ እንሰጣለን.
        ኢየሱስ መልካም ስም የሰጠን ሲሆን በመልካም ስሙ እንድንጸልይ ፈቅዶልናል።

     ለዚህ ነው እግዚአብሔር ጸሎታችንን ሰምቶ የሚቀበለው።
      ምክንያቱም በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን።

  አሁን አብረን እንጸልይ።
    አባት ሆይ ጸሎታችንን ስለሰማህ እናመሰግናለን።

   የኃጢአት ጥፋተኞች መሆናችንን እናውቃለን።
   በየቀኑ ትእዛዝህን ማክበር ተስኖናል።

           አንተ ግን ጸሎታችንን ተቀብለህ ባርከናል ምክንያቱም እኛ በአሳፋሪ መዝገብ ወደ አንተ አልመጣንም።
    ሀፍረታችንን እና ውድቀታችንን ለኢየሱስ ሰጥተናል።

   ክብሩንና መልካም ስሙንም ሰጠን።
       ስለዚህ ከምስጋና መስዋዕቶች እና ከእምነት ጸሎቶች ጋር እንመጣለን.
           በልጅህ በመድኃኒታችን በኢየሱስ ስም ወደ አንተ ስለመጣን መባችንን እንደምትቀበል እና ጸሎታችንን እንደምትሰማ

እናውቃለን።
አሜን
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