
    በልብህ ውስጥ ለኢየሱስ ቦታ አለ?

  ስብከት ለታህሳስ 19 2021
 ሉቃስ 2፡1-7

 የስብከት መግቢያ
          በዚህ አመት ገናን ለማክበር ልባችንን ስናዘጋጅ የኢየሱስን ልደት ታሪክ መመልከታችንን እንቀጥላለን።

     ላለፉት ሁለት ሳምንታት የማርያምን ታሪክ ተመልክተናል።
         እግዚአብሔር በመልአኩ ገብርኤል በኩል በላከው መልእክት የሰጠችው ምላሽ አስደንቆን ነበር።

            እናም ማርያም እና ኤልሳቤጥ ለእግዚአብሔር በሕይወታቸው ለሚሠራውሥራ በእምነት እና በመታመን ምላሽ
  በሰጡበት መንገድ ተበረታተናል።

   ዛሬ ሉቃስ ምዕራፍ 2  ን እንመለከታለን።
 ሉቃስ 2፡1-7

1         በዚያም ወራት ዓለሙ ሁሉ እንዲመዘገብ ከአውግስጦስ ቄሣር ትእዛዝ ወጣች።
2         ኲሬኔዎስ የሶርያ ገዥ በነበረ ጊዜ ይህ የመጀመሪያውመዝገብ ነበረ።
3      ሁሉም እያንዳንዱ ወደየገዛ ከተማው ለመመዝገብ ሄዱ።
4                 ዮሴፍም ደግሞ ከዳዊት ወገንና ወገን ስለ ነበረ ከገሊላ ከናዝሬት ከተማ ወደ ይሁዳ ወደ ዳዊት ከተማ ቤተ ልሔም

 ወደምትባል ወጣ።
5      ከእጮኛዋ ከማርያም ጋር ይጻፍ፥ ፀንሳ ነበረች።
6     በዚያም ሳሉ የምትወልድበት ጊዜ ደረሰ።
7           የበኩር ልጅዋንም ወለደች በመጠቅለያም ጠቅልላ በግርግም አስተኛችው፤ በእንግዶችምማደሪያ ስፍራ
ስላልነበራቸው።

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

    እባካችሁ ከእኔ ጋር ጸልዩ ፡፡
            አባት ሆይ እባክህ ዛሬ ልባችንን እና አእምሮአችንን ለቃልህ እንዲከፍትልን መንፈስ ቅዱስን ላክልን ።
       አንተን ልንቀበል የተገባን አይደለንም ነገር ግን ይህን ታውቃለህ።

         እኛ በራሳችን ጥረት ብቻ ልንረዳህ አልቻልንም ፣ እና ይህንን ታውቃለህ።
       ስለዚህ ዛሬ ኢየሱስን ለማየት እንዲረዳን መንፈስ ቅዱስን ላክ።
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 በስሙ እንጠይቃለን።
አሜን

       የዛሬው ስብከት ዋናው ነጥብ ወይም ትልቅ ሃሳብ እነሆ።
      ትልቅ ሀሳብ፡ በልብህ ውስጥ ለኢየሱስ ቦታ አለ?

         አንድ ድምጽ ኅብረት ከብዙ አገሮች የመጡ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን ነው።
    ብዙዎቻችሁ የትውልድ አገራችሁን መልቀቅ አልፈለጋችሁም።

      ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ለመንቀሳቀስ ተገድደሃል.
     አንዳንዶቻችሁ በትውልድ አገሮቻችሁ ከአደገኛ ሁኔታዎች አምልጠዋል።
        አንዳንዶቻችሁ አሁን የኢሚግሬሽን ወረቀቶቻችሁን የአሜሪካ እስኪያጠናቅቅ መንግስት እየጠበቃችሁ ነው።

          በመንግስት ባለስልጣናት በሚያደርጉት ነገር ህይወታችሁ በከፍተኛ ሁኔታ ሲለወጥ ምን እንደሚሰማችሁ
ታውቃላችሁ።

      እነዚህን ሃሳቦች በአእምሯችን ይዘን፣ ሉቃስ በምዕራፍ 2   ፣ ከቁጥር 1  እስከ 3   የጻፈውን በጥልቀት እንመርምር።

1         በዚያም ወራት ዓለሙ ሁሉ እንዲመዘገብ ከአውግስጦስ ቄሣር ትእዛዝ ወጣች።
2         ኲሬኔዎስ የሶርያ ገዥ በነበረ ጊዜ ይህ የመጀመሪያውመዝገብ ነበረ።
3      ሁሉም እያንዳንዱ ወደየገዛ ከተማው ለመመዝገብ ሄዱ።

      አውግስጦስ ቄሳር የመጀመሪያው የሮም ንጉሠ ነገሥት ነበር።
       የመንገድ አውታር በመገንባት የሮማን ግዛት ያስፋፋው እሱ ነው።

         በሮም ውስጥ የፖሊስ ኃይል እና የእሳት አደጋ መከላከያ አገልግሎት ጀመረ.
    ብዙ ተቃዋሚዎቹን ያስገደለ አምባገነን ነበር።
  ጥሩ ሰው አልነበረም።

     የእግዚአብሔር ጊዜ ግን ሁልጊዜ ጥሩ ነው።
    የቄሳር አውግስጦስ አገዛዝ የ 200   ”  ”    ዓመታት የ ፓክስ ሮማና ወይም የሮማን ሰላም ጀመረ.

            ሮም ብዙ ግዛት ስለተቆጣጠረች፣ ሐዋርያት ወንጌልን ለመስበክ በሮም ግዛት ውስጥ በነፃነት መጓዝ ችለዋል።
            የጥንቷ የክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን በሰፊው እና በፍጥነት እያደገች ነበር፣ በከፊል በፓክስ ሮማና ምክንያት።

       አውግስጦስ ቄሳር ግዛቱን የሚቆጣጠርበት አንዱ መንገድ በግብር ነው።
    ሰዎችን ግብር ለማስከፈል፣ መቁጠር አለባቹ።
        ኢየሱስ በተወለደበት ጊዜ ሁሉም ሰዎች ይመዘገቡ የነበረው ለዚህ ነው።

        አውግስጦስ ቄሳር ሰዎች እንዲቆጠሩ ብዙ ርቀት እንዲጓዙ ሊያስገድድ ይችላል።
   እሱ በጣም ኃይለኛ ነበር.
   እሱ የሚቆጣጠረውመስሎት ነበር።
         ነገር ግን እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር፣ ሰዎች እና ሁነቶችን ሁሉ ይቆጣጠራል።

         እግዚአብሔር አብ ልጁን እንዲወለድ የፈለገውን ቦታ እና መቼ እንደሚልክ መርጧል።
      ኢየሱስ የተወለደው በሦስት አህጉራት መገናኛ ላይ ነው።
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        የተወለደው የወንጌል መልእክት ከበፊቱ በበለጠ ቀላል በሆነበት ጊዜ ነው።

 በገላትያ 4፡4-5   ጳውሎስ እንዲህ ይላል።
“4              ነገር ግን የተወሰነው ጊዜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከሕግም በታች የተወለደውን ልጁን ላከ።
5         ለልጅነት እንሆን ዘንድ ከሕግ በታች ያሉትን ይቤዥ ዘንድ ነው።

        የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተወለደው በእግዚአብሔር አብ በወሰነው ጊዜ ነው።
        ኢየሱስ የተወለደው በሙሴ ሕግ እና በሮም ሕግ ሥር ነው።

               የእግዚአብሔር ልጅ ሊቤዠን እና ከህግ ሊያድነን መጣ፣ ስለዚህ እግዚአብሔር አብ እንደ ወንድ እና ሴት ልጆች አድርጎ
 ሊወስደን ይችላል።

    እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ይቆጣጠራል ወዳጆቼ።
  ያንን እንድታስታውሱ እፈልጋለሁ።

  አንዳንዴ እቅዳችን አይሳካም።
     አንዳንድ ጊዜ ጸሎታችን ተስፋ እንዳደረግነው አይመለስም።
       አንዳንድ ጊዜ ከፊታችን ያለውመንገድ ያልተጠበቀ አቅጣጫ ይይዛል።

 ምሳሌ 16፡9  እንዲህ ይላል።
"        የሰው ልብ መንገዱን ያዘጋጃል እግዚአብሔር ግን አካሄዱን ያጸናል::”

       እርግጠኛ ነኝ ማርያም ልጇን በናዝሬት ለመውለድ ፍላጎት ነበራት።
     ቤተሰብ እና ጓደኞች ያሏት ቤቷ ነበር።
       በናዝሬት ማርያም ሕፃኑ ሲመጣ ድጋፍና እርዳታ ታገኝ ነበር።

        ነገር ግን ዮሴፍ የአውራጃው ሮማዊ ገዥ የኲሬኔዎስን ትእዛዝ ታዘዘ።
   ቀጥሎ የሆነውን በቁጥር 4  እና 5 እናንብብ።

4                  ዮሴፍም ደግሞ ከዳዊት ቤትና ወገን ስለ ነበረ ከገሊላ ከናዝሬት ከተማ ወደ ይሁዳ ወደ ዳዊት ከተማ ቤተ ልሔም
 ወደምትባ ወጣ።

5       ከታጨቱ ከማርያም ጋር ይጻፍ ዘንድ ፀንሳ ነበረች።

           እዚህ ካርታው ላይ ናዝሬት የት እንዳለ እና ቤተልሔም የት እንዳለ ማየት ትችላለህ።
     ነፍሰ ጡር እያለች ዮሴፍና ማርያም 90   ማይል ያህል ተጉዘዋል።
         ዮሴፍ እና ማርያም ወደ ቤተልሔም ለመጓዝ የተገደዱት በመንግስት ትእዛዝ ነው።

     ግን፣ በድጋሚ፣ በእውነት የሚቆጣጠረው እግዚአብሔር ነው።
  ኢየሱስ ከመወለዱ ከ 700       ዓመታት በፊት ነቢዩ ሚክያስ ይህን ጽፎ ነበር።
 ሚክያስ 2፡2,4-5።

2             አንቺ ግን ቤተልሔም ኤፍራታ ሆይ፥ ከይሁዳ ነገድ መካከል ለመሆን በጣም ትንሽ የሆንሽ ሆይ፥
          በእስራኤል ላይ ገዥ የሚሆን ከአንቺ ይወጣልኛል አወጣጡም ከጥንት ጀምሮ ከጥንት ጀምሮ...

4            ፤ ቆሞምመንጋውን በእግዚአብሔር ኀይል በአምላኩም በእግዚአብሔር ስም ግርማ ይጠብቃል። ተዘልለውም
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        ይኖራሉ፤ አሁን እርሱ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ታላቅ ይሆናል።
5   እርሱም ሰላም ይሆንላቸዋል።

    ሚክያስ ስለ ኢየሱስ እየተናገረ ነበር።
  ሚክያስ በሉቃስ 1፡32-33         ላይ መልአኩ ገብርኤል ለማርያም ሲነግራት የሰማነውን ተመሳሳይ ቋንቋ ተጠቅሟል።

32          ታላቅ ይሆናል የልዑልም ልጅ ይባላል።እግዚአብሔር አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፤
33        በያዕቆብ ቤትም ላይ ለዘላለም ይነግሣል፥ ለመንግሥቱም ፍጻሜ የለውም።

    ኢየሱስ የሰላም አለቃ ነው ወዳጆቼ።
          ፓክስ ሮማና በጭካኔ እና በጭቆና የሚተገበር ጊዜያዊ፣ ሰው ሰራሽ ሰላም ነበር።

       እግዚአብሔር ለዓለም የሚሰጠው ሰላም ግን ከዚህ የተለየ ነው።
    ባልታሰበ ቦታ፣ በሚያስገርም ሁኔታ ይመጣል።

  አሁን በቁጥር 6  እና 7   ላይ ታሪኩን እንቀጥል።

6     በዚያም ሳሉ የምትወልድበት ጊዜ ደረሰ።
7           የበኩር ልጅዋንም ወለደች በመጠቅለያም ጠቅልላ በግርግም አስተኛችው፤ በእንግዶችምማደሪያ ስፍራ
ስላልነበራቸው።

         ዮሴፍና ማርያም ቤተ ልሔም ከደረሱ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ኢየሱስ ተወለደ።
 “     ” ሉቃስ በማደሪያውውስጥ ምንም ቦታ እንዳልነበረው ነግሮናል።

 ከ 2,000     ዓመታት በፊት ሆቴሎች የተለመዱ አልነበሩም.
            እና እንደ ቤተልሔም ያለች ትንሽ ከተማ በእርግጠኝነት ዛሬ እንደምናስበው ሆቴልም ሆነ ማደሪያ አልነበራትም።

” ”    ”  ”  እንግዳ ለሚለው የግሪክ ቃል እንግዳ ማረፊያ ማለት ነው።

       በከብቶች በረት፣ በዋሻ፣ ወይም በግል ቤት መወለዱን አናውቅም።
       ሉቃስ በቀላሉ ለልደት የሚሆን ምቹ ቦታ እንዳልተገኘ ዘግቦልናል።
          ኢየሱስ የተወለደው በእንስሳት አቅራቢያ ሲሆን ትሑት ሁለተኛ ምርጫ ባለው ቦታ ነበር።

 “ ”       እሱ በግርግም ውስጥ ስለተተኛ በአቅራቢያው ያሉ እንስሳት እንዳሉ እናውቃለን።
  ይህ ሊመስል ይችላል.

       እነዚህ ላሞችን፣ አህዮችን እና በጎችን ለመመገብ ያገለግሉ ነበር።

           ጓደኞቼ፣ የእናንተ አዳኝ በቤተመንግስት ውስጥ አልተወለደም፣ ወይም ሀብታም ቤተሰብ ቤት ውስጥ
አልተወለደም።

            ዮሴፍን ምድራዊ አባቱ እንዲሆን መረጠው፣ ይህም በአንዲት ትንሽ ከተማ ውስጥ ይወለድ ዘንድ ነው።
              ኢየሱስ ምድራዊ አባቱ እንዲሆን አንድ ተራ አናጺ ስለመረጠ በተበዳሪው ክፍል ውስጥ ተወልዶ በአህያ መብል
  ውስጥ ይተኛ ነበር።

        በምድር ላይ እንደዚህ ያለ አምላክ የሚያመልከው ሌላ ሃይማኖት የለም።
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     እንዲህ ያለ ነገር ፈጽሞ ሊገምቱ አይችሉም.
      እውነት መሆኑን የምናውቅበት አንዱ ምክንያት ይህ ነው።

           ምክንያቱም ማንም ሰው በጌታና በአዳኛቸው መወለድ ሰዎችን ለማስደመም ይህን የመሰለ ታሪክ ፈጠረ።

       ንጉሥ ኢየሱስ በቤተ መንግሥት ወይም በዋና ከተማ አልተወለደም።
       የተወለደው በአንዲት ትንሽ ከተማውስጥ በተበደረ ቦታ ነው.

           ማርያም በናዝሬት በቤተሰቦቿ እና በጓደኞቿ ተከቦ ልትወልድ የምትችልበትን የትውልድ ቀዬዋን ለቃ ወጣች።
         ማርያም በቤተልሔም ትክክለኛ የእንግዳ ማረፊያ ክፍል ውስጥ የመውለድ እድል ተነፈገች።

      ብዙዎቻችሁ እንግዳ ተቀባይነትን ከሚሰጡ ባህሎች የመጡ ናቸው።
       ለቤትዎ ለጋስ ነዎት፣ እና እንግዶች በማግኘታቸው ደስተኛ ነዎት።

    ጎብኝዎችን ስትጠብቅ ቤትህን እንዴት ታዘጋጃለህ?
 ቤቱን ታጸዳለህ?

 በእርግጥ ታደርጋላችሁ።

    ቤታችንን እንዴት ማፅዳት እንዳለብን እናውቃለን።
   የበለጠ ከባድ ጥያቄ ልጠይቅህ?
   ልብህን ለማጽዳት ሞክረህ ታውቃለህ?
      ኢየሱስን እንደ እንግዳ ለመቀበል ልብህ ንፁህ ነውን?

    ጳውሎስ ወደ ኤፌሶን ሰዎች 3፡16-17 ጸለየ።
“16           ከክብሩና ገደብ የለሽ ሀብቱ እግዚአብሔር በውስጥ ኃይሉ በመንፈሱ ኃይል እንዲሰጣችሁ እጸልያለሁ።
17            በእርሱ ታምኑበት በዚያን ጊዜ ክርስቶስ በልባችሁ መኖሪያውን ያደርግላችኋል። ሥሮችህ ወደ እግዚአብሔር ፍቅር

  ያድጋሉ እናም ይበረታታችኋል።

     ክርስቶስ ቤቱን በልባችን ሊያደርግ ይፈልጋል ወዳጆቼ።
        ነገር ግን እያንዳንዱ የሰው ልብ በውስጡ የኃጢአት ቆሻሻ አለው።

     ሁላችንም ልናስተካክለው የማንችለው የኃጢአት ችግር አለብን።
 ማጠብ አንችልም።

     ነገር ግን መልካም ዜናው እዚህ አለ።
       ለእርሱ መምጣት የእንግዳ ማረፊያውን የሚያዘጋጅ ኢየሱስ እንግዳችን ነው።

   ከቤተሰቦቼ ጋር ለገና ለ 19     ሰአታት ወደ ፍሎሪዳ ልነዳ ነው።
      ጉዞውን አንዲቀለን አንድ ምሽት ሆቴል ውስጥ እናድራለን።

         እስቲ አስቡት ሆቴል ስትደርሱ የሆቴሉ አስተዳዳሪ መጥረጊያ እና ባልዲ ቢሰጣቹ።
        በክፍሉ ውስጥ ከመቆየትዎ በፊት የሆቴል ክፍል ማጽዳት እንዳለባቹ ይነግራቿል።

   የማይታሰብ ነው ፣ አይደል፧

        ኢየሱስ ግን በዚያ እንዲቆይ ልባችንን ለማዘጋጀት ያደረገው ይህንኑ ነው።
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      ወደ እኛ ከመምጣቱ በፊት ልባችንን እንድናጸዳ አይፈልግም።
    ኢየሱስ ስለ ልባችን እውነቱን ያውቃል።
    እነርሱ በኃጢአትና በጨለማ የተሞሉ ናቸው,      እርሱ ግን ጸጋና ብርሃን የተሞላ ነው.
          ኢየሱስ የሕይወታችን ጌታ ከመሆኑ በፊት እና በልባችን ከመኖር በፊት መታጠብ አለብን።

       እና እሱ ብቻ ለእኛ ሊያደርጉልን የሚችሉት ነገር ነው።

              የገና በዓል መልካም ዜና ኢየሱስ ወደ ምድር የመጣው ፈጽሞ የማንችለውን ፍጹም ሕይወት ለመኖር መሆኑ ነው።
       እርሱ ስለ እኛ ውድቀትና ኃጢአት መስዋዕት ሆኖ ሞተ።

     ይህ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው።
       ነገር ግን ብዙ ሰዎች ይህን መልካም ዜና አይቀበሉም።

        ምክንያቱም በልባቸውውስጥ ስላለው የኃጢአት ችግር መጥፎ ዜናን አያምኑም።
ለ 10            ዓመታት አምላክ የለሽ ነበርኩ እና ስለ ኃጢአቴ ችግሬን ማንም ሲነግረኝ መስማት አልፈልግም።

    ግን እውነት እንደሆነ አውቅ ነበር።
     ማቆም የማልችል መጥፎ ልማዶች እንዳሉኝ አውቃለሁ።

             በአጠገቤ ካሉ ሰዎች ሁሉ ለመደበቅ በጣምሞከርኩ በኩራት እና በፍትወት የተሞላ መሆኔን አውቅ ነበር።

  እግዚአብሔር ግን ያውቃል።
     እግዚአብሔር በቸርነቱ ኃጢአቴን በማሳየት ልቤን አዘጋጀ።

        በአጽናፈ ዓለም ውስጥ በጣም ኃይለኛ የሆነውን የጽዳት ኃይል አሳየኝ።
          እስከ ዛሬ በሕይወት የኖረ ብቸኛው ፍጹም ሰው የሆነው የኢየሱስ ደም ነው።

         እግዚአብሔር መጥቶ በውስጣችሁ እንዲኖር ለማዘጋጀት ልባችሁን የሚያፀዳው ደሙ ብቻ ነው።

  ጓደኞቼ ይህን ይገባችኋል?
       ኢየሱስን ወደ ልባችሁ በመቀበል የወንጌልን መልካም ዜና ተቀብላችኋልን?
    በልባችሁ ውስጥ ለእሱ ቦታ አለ?

      የቻርለስ ስፐርጅንን ስብከት ረጅም ክፍል ላነብ ነው።
ከ 150      ዓመታት በፊት በለንደን፣ እንግሊዝ ፓስተር ነበር።

      እነዚህን ከፓስተር ቻርልስ ስፑርጀን ፈታኝ ጥያቄዎች ያዳምጡ፡-
”             የንጉሠ ነገሥታት ቤተ መንግሥትና የነገሥታት አዳራሾች ለንጉሣዊ እንግዳ ለሆነው ለኢየሱስ መጠጊያ አድርገው
ነበርን?

           የመሥዋዕታዊ ሞቴ ለኃጢአትህ ሁሉ በቂ ክፍያ ይሆን ዘንድ ኃጢአት የሌለበት ሕይወት እኖራለሁ።
     በነገሥታት መካከል ለክርስቶስ እምብዛም ቦታ የለም!

         የዙፋን ክፍሎች እና ንጉሣዊ ቤተ መንግሥቶች ለክርስቶስ ብዙም ክፍት አይደሉም።
    ከቤተ መንግስት በላይ ጎጆዎችን ይጎበኛል።

   ግን ምናልባት በመንግስት ውስጥ,    ፖለቲከኞች ህጎቹን በሚያወጡባቸው ቦታዎች.
   በዚያ ለክርስቶስ ቦታ ነበረው?

 አይደለም ጓደኞቼ።
            በኮንግሬስ ወይም በፓርላማ ውስጥ ካሉ ተወካዮች መካከል ለክርስቶስ የሚሆን ቦታ በጣም ትንሽ ነው።
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 የፖለቲካ ፓርቲዎች,            ተድላ ፈላጊዎች እና የራሳቸውን ክብር የሚከተሉ ሰዎች የሰማይ ተወካይ በምድር ተወካዮች
   መካከል ካለው ቦታ ያገለሉታል.

         ወይምምናልባት በስኬታማ ሰዎች መካከል ለክርስቶስ የተወሰነ ቦታ ይኖር ይሆን?
        በቤተልሔም የተከበሩ፣ ክብርና መልካም ስም ያላቸው አንዳንድ ሰዎች ነበሩ?

    ምናልባት ለክርስቶስ ቦታ ሊሰጡ ይችላሉ?
አይ,  ውድ ጓደኞች,    ለእሱ ምንም ቦታ የለም.

 ጥሩ ልብሶች,   ማዕረግ እና ክብር,   ጌጣጌጥ እና ሀብት,       እነዚህ ነገሮች በልባቸውውስጥ ብዙ ቦታ ይይዛሉ.
       ለኢየሱስ ምንም ቦታ እንደሌላቸው ወይም እሱን እንደሚያስፈልጓቸው ይናገራሉ።

       ምናልባት በአክሲዮን ልውውጥ ላይ ለእሱ ቦታ ሊኖር ይችላል?
      ወይም በሱቆች እና መደብሮች እና ንግዶች ውስጥ።

     ምናልባት እዚህ ለክርስቶስ ቦታ ይኖር ይሆን?
            አይደለም፣ ውድ ጓደኞቼ፣ እዚህ የሚገኘው የመንፈስ፣ እና ህይወት፣ እና የክርስቶስ ትምህርት ትንሽ ነው።

            ክሳራ፣ ስግብግብነት፣ ማጭበርበር በንግዱ ዓለም እጅግ የበዛ በመሆኑ በዚያ ለኢየሱስ የሚሆን ቦታ የለም።

    ከዚያም የፈላስፎች ትምህርት ቤቶች አሉ።
     በእርግጥ፣ ኢየሱስንና ማለቂያ የሌለውን ጥበቡን ይቀበላሉ?

 ግን አይሆንም,  ውድ ጓደኞች,  እውነት አይደለም.
        በኮሌጆች እና ዩኒቨርሲቲዎች ለክርስቶስ የሚሆን ቦታ በጣም ትንሽ ነው።

    በጥልቅ ትምህርት ቦታዎች ብዙም አይቀበልም።
        ጥቂቶች ጥበበኞች በቤተልሔም ሕፃን እግር ሥር እንደ ሕፃን ሰገዱ።

             ግን በሚያሳዝን ሁኔታ፣ ብዙ የተማሩ ሰዎች ለራሳቸው እውቀት ጠንቅቀው ያውቃሉ፣ እና በራሳቸው ጥበብ
ይኮራሉ።

     እናውቅ ዘንድ ይህ ክርስቶስ ማን ነው?
         ነገር ግን ኢየሱስ የሚሄድበት አንድ ቦታ እንደነበረ ምንም ጥርጥር የለውም።

  በኢየሩሳሌም ላሉ ሽማግሌዎች።
      ወይም በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ ለካህናቱና ለሌዋውያኑ።
       ኢየሱስ በቤተ መቅደሱ ወይም በምኩራብውስጥ ቦታ ነበረው?
    የለም፣ እዚያ ምንምመጠለያ አላገኘም።

      በህይወቱ በሙሉ ብርቱ ጠላቶቹን የተጋፈጠው እዚያ ነበር።
           ስሙ በመዝሙር በተጠራበትና በዕጣን ጢስ መካከል ጸሎት በሚነገርበት ስፍራ ለእርሱ ቦታ አልነበረውም።

 አይ ጓደኞቼ።
    በየትኛውም ቦታ እና ቦታ ተመልከት,        እና ለሰላም ልዑል አንድ ቦታ ብቻ እንዳለ ታገኛለህ.

    የክርስቶስ ቤት ከትሑታን ጋር ነው።
             እርሱ መጠጊያው ይሆን ዘንድ በጸጋው ወደ ተዘጋጁ ልቦች፣ ወደ ንስሐ ወደ ገቡ ልቦች ይመጣል።

       ቤተ መንግሥት፣ መንግሥትና ዓለም ሁሉ ለክርስቶስ ቦታ የላቸውም።
   ግን ለእርሱ ቦታ አላችሁ?
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     እነሆ ንጉሣዊ መምህራችን ለእርሱ ቦታ አለህ?
       እነሆ የእግዚአብሔር ልጅ ሥጋ ሆነ፤ ለእርሱ ቦታ አላችሁን?

         ኃጢአትን ሁሉ ሊያስተሰርይ የሚችል ኢየሱስ እዚህ አለ፣ ለእርሱ ቦታ አለህ?
       ከአስፈሪው ጉድጓድ የሚጎትትህ እዚህ አለ፣ ለእሱ ቦታ አለህ?

            እሱ ወደ አንተ የሚመጣ እና ያንተን እንደማይተወው ወይም እንደማይተውህ ቃል የገባለት እሱ ነው።
  ለእሱ ቦታ አለህ?

      ባዶነትህ እና ስብራትህ እሱ የሚፈልገው ቦታ ነው።
           እሱ ወደ ትሑት ልብ፣ የማይገባ እና ያልተዘጋጀ ወደሚመስለው ልብ ለመንቀሳቀስ ዝግጁ ነው።

   ለእሱ ቦታ አለህ ወዳጄ?
         ኢየሱስ መጥቶ በልብህ እንዲኖር እና አዲስ ሊወለድህ ለአንተ ቦታ አለን?

  እንደዛ ነው ተስፋዬ.”

         ለቻርልስ ስፐርጅን አመስጋኝ ነኝ፣ እና ያንን እንዴት በሚያምር ሁኔታ እንደገለፀው።
            ስፐርጅን ክርስቶስን ወደ ራሱ ንስሐ ወደ ተቀበለው ልቡ ስለተቀበለው ኃይለኛ የክርስቶስ መልእክተኛ ነበር።

      ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ሲያንሾካሾክህ እንደምትሰማ ተስፋ አደርጋለሁ፡- “   ለክርስቶስ ቦታ አለህ?
       ለእርሱ ቦታ ትሰጡት ዘንድ ከልባችሁ ምን ልታወጡት ይገባችኋል?”

  ኢየሱስ በራእይ 3፡20  ያለውን አድምጡ።
20               እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ፤ ማንም ድምፄን ቢሰማ ደጁንም ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ እገባለሁ ከእርሱም ጋር

    እበላለሁ እርሱም ከእኔ ጋር ይበላል።

   ኢየሱስ በራእይ ምዕራፍ 3           ላይ ይህን ሲናገር በዘመናዊቷ ቱርክ ለምትገኘው በሎዶቅያ ላለች ቤተ ክርስቲያን
   እየተናገረ መሆኑን ማወቅ አለብህ።

        ”     ኢየሱስ ቀደም ሲል ወደ ቤተ ክርስቲያን ለሚሄዱ ሰዎች በሩን እያንኳኳ ነው፣ እንድትገባኝ ትፈቅዳለህ?”
        በኢየሱስ እናምናለን ብለው የሚናገሩ ሰዎች ከተዘጋው በር ጀርባ አሉ።

     “  ኢየሱስ ያንን በር እያንኳኳ ነው፣ ስጠራህ ትሰማለህ?
          እኔ ካንተ ጋር መጥቼ መብላት እንድችል በሩን ትከፍታለህ፣ አንተም ከእኔ ጋር?”

    ወዳጆቼ ሁላችንም የተራበ ልብ አለን።
    ለሚሰማን ባዶነት መፍትሄ የሚፈልጉ ልቦች።

            ነገር ግን በምድር ላይ ለኢየሱስ ብቻ የታሰበውን ቦታ ሊሞላው የሚችል ምንም ነገር የለም።
        ገንዘብ፣ ስልጣን፣ ደስታ፣ ምግብ፣ መጠጥ፣ ጀብዱ ወይም ስኬት አይደለም።

     እነዚህን ጣዖታት በራሳችን ከልባችን ማፅዳት አንችልም።
ትክክለኛ
   የጽዳት መሳሪያ የለንም።

    ማድረግ የሚችለው ኢየሱስ ብቻ ነው።
          እኛ ለራሳችን ማድረግ እንደማንችል ስለሚያውቅ ልባችንን ለማጠብ ፈቃደኛ እና ዝግጁ ነው።

   እሱን ለመቀበል ዝግጁ ኖት?
     ምናልባት ለእርስዎ የመጀመሪያ ጊዜ ሊሆን ይችላል.
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 ምናልባት 100    ኛ ጊዜ ሊሆን ይችላል.
      ኢየሱስ በልብህ ውስጥ እንግዳ ተቀባይ እንደሆነ ንገረው።

     ከጊዜያዊ ጎብኚ በላይ እንዲሆን እንደምትፈልግ ንገረው።
         ኢየሱስ ለዘላለም እረኛህ፣ ጌታህ እና ንጉስህ ሊሆን ወደ አንተ ይመጣል።

     ወዳጄ በልብህ ውስጥ ለእሱ ቦታ አለ?

   አሁን አብረን ወደእርሱ እንጸልይ።
          ኢየሱስ ሆይ፣ ወደ እኛ ከመምጣትህ በፊት ራሳችንን እናጸዳለን ብለህ ስለማትጠይቅ እናመሰግናለን።
       በልባችን ውስጥ ላለው የኃጢአት እድፍ መፍትሄን የሰጠን እናመሰግናለን።

      እኛን አጥቦ ሊቀድሰን የሚችለው ደምህ ብቻ ነው።
       መንፈስ ቅዱስ፣ እባክህ እያንዳንዳችን በልባችን የያዝነውን ነገር አሳየን።

            በአሁኑ ጊዜ የኢየሱስ የሆነውን ቦታ የሚይዙትን ነገሮች ግለጽ፣ ስለዚህም ንስሐ እንድንገባ እና እንድንድን።
    አባት ሆይ፣ ልጅህ ወደዚህ መጥቷል።

   አዳኛችን እንዲሆን ስለላክከው እናመሰግናለን።
አሜን
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