
 የጌታ ነን

 ሮሜ 14፡7-13
  ስብከት ለጥር 2 2022
  ፓስተር ክሪስ ሲክስ

 የስብከትመግቢያ
ለ 2022         የመጀመሪያ ስብከታችን፣ በአዲስ ከተማ ካቴኪዝም የአንድ አመት ጉዞ እንጀምራለን።
“ ”        “ ”  ካቴኪዝም የመጣው ካታቾ ከሚለው የግሪክ ቃል ሲሆን ትርጉሙም ማስተማር ማለት ነው።

   ማርቲን ሉተር የዛሬ 500     ዓመት ገደማ የጀርመን ፓስተር ነበር።
         ቤተ ክርስቲያንን ወደ እውነተኛ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሥነ መለኮት እንድትመለስ ረድቷታል።

          ሉተር መሰረታዊ የክርስትና ሃሳቦችን ለማስተማር ጥያቄዎችን እና መልሶችን የተጠቀመ ካቴኪዝም ጽፏል።
           ሉተር ይህን ያደረገው ብዙ ክርስቲያኖች የሚያምኑትን እና ለምን እንደሆነ እንዳልገባቸው ስለሚያውቅ ነው።

እ.ኤ.አ. በ 1529   “           ማርቲን ሉተር ተራው ሰው ስለ ክርስቲያናዊ አስተምህሮ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም፣ እና
         ” ብዙዎቹ ፓስተሮችሙሉ በሙሉ ብቃት የሌላቸው እና ማስተማር የማይችሉ ናቸው ብሏል።

             ለብዙ ዓመታት ወደ ቤተ ክርስቲያን መሄድ እና ክርስቲያን መሆን ምን ማለት እንደሆነ አለመረዳት ይቻላል.
       ሉተር በጀርመን ያሉ አንዳንድ ፓስተሮች ክርስትናን እንዳልተረዱ ተረድቷል!

          ወንድማችን ክሌመንት በተመሳሳይ ምክንያት እዚህ ዩናይትድ ስቴትስ በሚገኘው ሴሚናሪ እየተማረ ነው።
          ክሌመንት ወደ መካከለኛው አፍሪካ ለመመለስ እና እዚያ ያሉ ፓስተሮች ስለ ሥነ-     መለኮት እና መጽሐፍ ቅዱሳዊ

       እውነት ጠለቅ ያለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ለመርዳት ፍላጎት አለው።
     በዚህ ካቴኪዝምውስጥ የምናገኛቸው የእውነት ዓይነት።

         የአንድ ድምጽ ህብረት ከተለያየ ቦታ የመጡ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን ነው።
         አንዳንዶቻችሁ እንደ ክርስቲያን ያደጉ ነገር ግን ከተለያዩ ባህሎች እና ሥነ-  መለኮታዊ ግንዛቤዎች።
         አንዳንዶቻችሁ ክርስቲያን ሆነው አላደጉም፤ አሁንም የእምነትን መሠረታዊ ነገሮች እየተማራችሁ ነው።

            የዚህ ቤተክርስቲያን መሪዎች በዚህ አመት የኒው ከተማ ካቴኪዝምን ለማጥናት ወስነዋል ምክንያቱም በጣም
       አስፈላጊ የሆኑትን የክርስቲያን እውነቶች በጣም ጥሩ ማጠቃለያ ነው.

     በአንድ አዳኝ የተዋሀደን የተለያዩ ሰዎች ነን።
       ስለምናምነው ነገር አንድ ዓይነት አስተሳሰብ እንዲኖረን አስፈላጊ ነው።

            ምክንያቱም በአእምሮአችን ስለ እግዚአብሔር የምናውቀው ነገር በልባችን እና በህይወታችን ሁሉ ላይ ተጽእኖ
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ይኖረዋል።
  ጳውሎስ በሮሜ 12፡2 እንዳለ።

”              የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም
”አትምሰሉ።

    በአዲስ ከተማ ካቴኪዝምውስጥ 52    ጥያቄዎች እና መልሶች አሉ።
የ 52      ቱንም ቅጂ በራስዎ የልብ ቋንቋ አቅርበንልዎታል።

 ዛሬ፣ በ 2022    የመጀመሪያ እሁድ፣ ጥያቄ 1  ን እንመለከታለን።
     ጥያቄውን አነባለሁ እና መልሱን አብረን እናንብብ።

 ጥያቄ 1         ፡ በሕይወትና በሞት ላይ ያለን ብቸኛ ተስፋ ምንድን ነው?
መልስ፡-             እኛ የራሳችን ሳንሆን ሥጋና ነፍስ፣ በህይወትም ሆነ በሞት፣ የእግዚአብሔር እና የመድኃኒታችን የኢየሱስ

  ክርስቶስ መሆናችን ነው።

      አሁን ደግሞ የዛሬውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እንመልከት።

(    ወደ ሮሜ ሰዎች 14:7-13)
7        ከእኛ አንድ ስንኳ ለራሱ የሚኖር የለምና፥ ለራሱም አንሞትምና።
8          በሕይወት ብንኖር ለእግዚአብሔር እንኖራለንና፤ ብንሞትም ለእግዚአብሔር እንሞታለን። እንግዲህ ብንኖርም

  ብንሞትም የጌታ ነን።
9          ስለዚህ ነገር ሙታንንም ሕያዋንንም ይገዛ ዘንድ ክርስቶስ ሞቶአልና ሕያውም ሆኖአልና።
10     በወንድምህ ላይ ስለ ምን ትፈርዳለህ?      ወይስ አንተ ወንድምህን ስለ ምን ትንቃለህ?   ሁላችንም በእግዚአብሔር

   ፍርድ ወንበር ፊት እንቆማለን;
11               እኔ ሕያው ነኝ፥ ይላል ጌታ፥ ጉልበት ሁሉ ለእኔ ይንበረከካል ምላስም ሁሉ እግዚአብሔርን ያመሰግናል ተብሎ
ተጽፎአልና።
12       እንግዲያስ እያንዳንዳችን ስለ ራሳችን ለእግዚአብሔር መልስ እንሰጣለን።
13             እንግዲህ ከአሁን በኋላ እርስ በርሳችን አንፈራረድ፥ ይልቁንም በወንድምመንገድ ማሰናከያን ወይም ማሰናከያን

 እንዳናስቀምጥ እንወስን።

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

 አብረን እንጸልይ።
             አባት ሆይ፣ በቃልህ ውስጥ ያለውን እውነት አእምሮአችንን እና ልባችንን ለመክፈት መንፈስ ቅዱስን እንድትልክ

እንፈልጋለን።
      አንተን በሚያስደስት መንገድ እንድንኖር እባክህ ማስተዋልን ስጠን።

   ምክንያቱም እኛ የአንተ ነን።
           የኃጢአታችን ዕዳ የተከፈለው ነውር የሌለው የእግዚአብሔር በግ ክቡር በሆነው በኢየሱስ ደም ነው።

     ለዚህም ነው በተስፋና በመተማመን በስሙ የምንጸልየው።

       One Voice Fellowship       2



አሜን

    ለዛሬውመልእክት ሶስት ነጥቦች እነሆ፡-
 ነጥብ 1.  የጌታ ነን።
 ነጥብ 2      ፡ የምንኖረው እግዚአብሔር እንደሚመለከት እያወቅን ነው።
 ነጥብ 3.   በተስፋ መሞት እንችላለን.

 ነጥብ 1.  የጌታ ነን።
  ጳውሎስ በቁጥር 7  እና 8     ላይ ያለውን ነገር አብረን እናስብ፡-

7        ከእኛ አንድ ስንኳ ለራሱ የሚኖር የለምና፥ ለራሱም አንሞትምና።
8          በሕይወት ብንኖር ለእግዚአብሔር እንኖራለንና፤ ብንሞትም ለእግዚአብሔር እንሞታለን። እንግዲህ በሕይወት

    ብንኖር ወይም ብንሞት የጌታ ነን።

        ከዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አንድ ነገር ካስታወሱ፣ በቁጥር 8      ላይ ያሉትን የመጨረሻዎቹ አራት ቃላት አስታውስ፡- 
“   ”እኛ የጌታ ነን ።

  የጌታ ነን ወዳጆቼ።
     እኛ ራሳችንን ችለናል ብለን ማሰብ እንወዳለን።

         የአሜሪካ ባህል እያንዳንዱ ሰው ራሱን የቻለ ነው የሚለውን ተረት ያስተዋውቃል።
”  ”    በራስ መመራት የሚል ትልቅ ቃል ነው።

           ብዙ የመኪና ኩባንያዎች የሰው ሹፌር የማያስፈልጋቸው ራሳቸውን የቻሉ መኪናዎችን ለመሥራት እየሞከሩ ነው።

        ሁላችንም፣ እውነተኞች ከሆንን፣ ልክ እንደ ራስ ገዝ የመሆን ሃሳብ።
       ይህ የሆነበት ምክንያት ከማንም በላይ በራሳችን ስለምንታመን ይመስለኛል።

         ሁሉንም የሕይወታችንን ገፅታዎች መቆጣጠር ከቻልን ደስተኛ እና ደህና እንደምንሆን እናስባለን.
        ለዛም ነው እራስ ወዳድ እና ገለልተኛ ለመሆን በጣም የምንጥረው።
    ራስን መቻል ግን ቅዠት ነው።
         እንደ እውነቱ ከሆነ ሁላችንም ለአንድ ወይም ለአንድ ነገር አገልጋዮች ነን።

       የኢየሱስ ተከታይ ከመሆንህ በፊት የራስህ ፍላጎት አገልጋይ ነህ።
     ድርጊቶችዎን የሚቆጣጠሩ ስሜቶች እና ፍላጎቶች አሉዎት.

    እንደዚህ አይነት ልምድ አጋጥሞህ ያውቃል?

          ክርስቲያን ስሆን፣ ትዕቢት እና ምኞት ሕይወቴን የሚቆጣጠሩ ኃይሎች መሆናቸውን እግዚአብሔር አሳየኝ።
       የማደርገው እያንዳንዱ ውሳኔ በትዕቢት ወይም በፍትወት የታዘዘ ነው።

        እኔ እንደራሴ የሆንኩ መስሎኝ ነበር፣ ግን የኃጢአት ባሪያ ነበርኩ።
    ጳውሎስ ይህንን በሮሜምዕራፍ 7  ቁጥር 15  ፣ 17  እና 19  ላይ ገልጾታል።

   ወደ ሮሜ ሰዎች 7፡15 ”           እኔ ራሴን በትክክል አልገባኝም፤ ጽድቅን ማድረግ እፈልጋለሁና፥ ነገር ግን አላደርገውም፤
  ይልቁንም የምጠላውን አደርጋለሁ።

17            ስለዚህ እኔ አይደለሁም፥ እኔ አይደለሁም። ይህን የሚያደርገው በእኔ ውስጥ መኖር ኃጢአት ነው።
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19          መልካሙን አደርግ ዘንድ እወዳለሁ፥ ነገር ግን አላደርገውም። መጥፎውን ማድረግ አልፈልግም,  ግን
 ለማንኛውም አደርገዋለሁ. ”

        መኪናውን የሚያሽከረክረው በእሱ ውስጥ ያለው ኃጢአት እንደሆነ ጳውሎስ ተናግሯል።
  ራሱን የቻለ አልነበረም።
 እኔም አይደለሁም.

 አንተም አይደለህም.
     ሕይወታችን የሚመራው በኃጢአት ወይም በኢየሱስ ነው።
     ሕይወታችን የሚመራው በኃጢአት ወይም በኢየሱስ ነው።

         ኢየሱስ በሕይወታችን ላይ የኃጢአት ኃይል ለእኛ በጣም ኃይለኛ እንደሆነ ያውቃል።
          ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሲሞት፣ በህይወታችሁ ላይ የኃጢአት ኃይል ወደ ኢየሱስ ተላልፏል።

         ኃጢአታችን በደም ሥሩ ውስጥ ገባ፣ የኃጢአትም ኃይል ከእርሱ ጋር ሞተ።
     ይህ የሚቀጥለው ጥቅስ ምን ማለት ነው.
 ሮሜ 14፡19 ንመልከት።

9          ስለዚህ ነገር ሙታንንም ሕያዋንንም ይገዛ ዘንድ ክርስቶስ ሞቶአልና ሕያውም ሆኖአልና።

”  ”  ”    ”  ለዚህ ዓላማ ማለት ለዚህ ዓላማ ወይምምክንያት ማለት ነው.
           ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተበትና እንደገና የኖረበት ምክንያት የሙታንና የሕያዋን ጌታ ይሆን ዘንድ ነው።

        ሞቱና ትንሳኤው የኃጢአትን ኃይል ለሞት ዳርገውታል፣ የሕይወትንም ኃይል ሰጠን።
       በኢየሱስ ስታምኑ፣ በመንፈስ ተነሥተሃል እናም አዲስ ሕይወት ትሰጣለህ።

    በተለየ መንገድ ለመኖር ኃይልን ይቀበላሉ.
    ግን ራሱን የቻለ ኃይል አይደለም።

   ራሱን የቻለ ኃይል አይደለም።
 ቁጥር 9    ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ይናገራል።

              ጌታ እና አምላክ የሚሉት ቃላት በእነዚህ ጥቅሶች ውስጥ ተደጋግመው ጥቅም ላይ ይውላሉ፣ ኢየሱስም ሁለቱም
ናቸው።

        ለኃጢያትህ ስርየት በኢየሱስ ታምነህ ከሆነ እርሱ የህይወትህ ጌታ ነው።
  ራስ ወዳድ አይደለህም.

    ያ እውነት የነጥብ ቁጥር 2  ምክንያት ነው።

 ነጥብ 2      ፡ የምንኖረው እግዚአብሔር እንደሚመለከት እያወቅን ነው።

     ዛሬ በዓለም ላይ ብዙ መለያየት አለ።
          ሰዎችና አገሮች እርስ በርስ የሚጋጩት በነገሮች ላይ የተለያየ አመለካከት ስላላቸው ነው።

       የክርስቶስ አካል ደግሞ ከዚህ ዓይነት ግጭት ነፃ አይደለም።
     ጳውሎስ ለሮም ቤተ ክርስቲያን እየጻፈ ነበር።

          በዚያች ቤተ ክርስቲያን ከአይሁድ እምነት የመጡ አማኞች እና አማኞች አሕዛብ ነበሩ።
           ስለ አልኮል መጠጥ እና ስጋ መብላት እና በዓላትን ስለማክበር የተለያየ አስተያየት ነበራቸው.

            እንደነዚህ ያሉት ሃይማኖታዊ ክርክሮች በጣም ከፋፋይ ሊሆኑ ይችላሉ ምክንያቱም ሁሉም ሰው እግዚአብሔር
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   ከጎናቸው እንዳለ ስለሚያምን ነው.
           ጳውሎስ በሮም ለሚኖሩ ክርስቲያኖች የተለያየ እምነት ያላቸው የተለያዩ ጉባኤዎችን እንዲያቋቁሙ በመንገራቸው

   አለመግባባቸውን መፍታት ይችል ነበር።
           ከአህዛብ እና ከአይሁዶች የመጡ ሰዎች የተለየ ቤተ ክርስቲያን እንዲመሰርቱ ሊነግራቸው ይችል ነበር።
   ጳውሎስ ግን ይህን አላደረገም።

             እርስ በርሳቸው እንዲቀበሉ እና እንዲዋደዱ ነገራቸው፣ ምክንያቱም አንድ አባት ያላቸው ወንድሞችና እህቶች በአንድ
  አዳኝ የተዋሃዱ ናቸው።

       ከልዩነታቸው ይልቅ ያካፈሏቸው ዘላለማዊ እውነቶች በጣም አስፈላጊ ነበሩ።

        እዚህ በአንድ ድምጽ ህብረት ልዩ አይነት ቤተክርስቲያን እየገነባን ነው።
            እምነታችንን በተለያየ መንገድ የምንተገብር ከበርካታ አገሮች እና ባሕሎች የተውጣጡ አማኞች ያቀፈች ቤተ

ክርስቲያን።
             ስለ ኢየሱስ አሁንም ለሚማሩና የሕይወታቸው ጌታ ብሎመጥራት ምን ማለት እንደሆነ ለሚያውቁ ጎብኚዎቻችን

 ትኩረት እንሰጣለን።
         በዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስለ ብዙ ነገሮች የተለያየ አስተያየት ይኖረናል።

        አንዳንድ አስተያየቶች በተለያዩ ምድቦች ውስጥ መሆናቸውን መገንዘብ አስፈላጊ ነው.

      በዚህ ሥዕል መሃል የክርስትና ማእከላዊ እምነቶች አሉን።
       ማንኛውም እውነተኛ የኢየሱስ ተከታይ እነዚህን ተረድቶ ማመን አለበት።

   ”   ”ወንጌል በማዕከሉ ነው፡ እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን ያድናል ።
 እራሳችንን አናድንም።

           እግዚአብሔር ኃጢአታችንን እንድናይ ረድቶናል ስለዚህም ንስሐ እንድንገባ እና በእምነት ወደ ክርስቶስ እንመለስ።
   በኢየሱስ የዘላለም ሕይወትን እናገኛለን።

            በተጨማሪም ኢየሱስ ፍፁም ሰው እና ፍፁም አምላክ ነው፣ ከድንግል የተወለደ መሆኑ እውነት ነው::
     ኢየሱስ አሁን በሰማይ በአባቱ ቀኝ ተቀምጧል።

             ቀደም ብለን ያነበብናቸው በሐዋርያው የሃይማኖት መግለጫውስጥ ያሉት ሁሉም ነገሮች በዚህ መሃል ክብ
ናቸው።

 በሮሜ 14፡10       ጳውሎስ እየተናገረ ያለው ስለእነዚህ ማዕከላዊ እውነቶች አይደለም።
       እሱ የሚያወራው ከማዕከላዊው ክበብ ውጭ ስላለው ነገር ነው።

        ጠቃሚ የሆኑ ነገር ግን ማዕከላዊ ያልሆኑ አንዳንድ ምሳሌዎች እነሆ፡-
     ክርስቲያኖች አልኮል ቢጠጡምንም ችግር የለውም?

 ምድር 6,000    ዓመት ነው ወይስ 6   ቢሊዮን ዓመት ነው?
       በወር አንድ ጊዜ ወይም በየሳምንቱ ቁርባን ማክበር አለብን?

           ክርስቲያኖች ሁሉም በአንድ ጊዜ መጸለይ አለባቸው ወይንስ ተራ በተራ ለብቻቸውመጸለይ አለባቸው?
         በቤተ ክርስቲያናችን ስለ እነዚህ ነገሮች የተለያየ አስተያየት እንዳለን እርግጠኛ ነኝ።

         ለእነዚህ ጥያቄዎች በተለየ መንገድ ስለሚመልሱ ወንድምህ ወይም እህትህ ምን ይሰማሃል?
  እንደገና ቁጥር 10  ተመልከት፣ እባክህ።
   ”     ጳውሎስ ለአንድ ሰው በወንድምህ ላይ ስለ ምን ትፈርዳለህ?”
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            ለምንድነው በክርስቶስ ያለውን ወንድምህን ወይም እህትህን የምትነቅፈው ማዕከላዊ ባልሆነ ነገር ላይ የተለየ
  አስተያየት ስላላቸው ነው?

    “      ከዚያም ጳውሎስ ሌላውን ሰው ወይስ አንተ ወንድምህን ስለ ምን ንቃለህ?” አለው።
   “       ጳውሎስ ለሁለተኛው ሰው በዚህ በሚፈርድብህ ወንድም ላይ ስለ ምን ትፈርዳለህ?”  ያለው ይመስለኛል።
       ወዳጆቼ እንደ ሰው ከሰላም ይልቅ ግጭት ውስጥ እንሻለን።

     መጨቃጨቅ እና በተለያዩ ካምፖች መከፋፈል እንፈልጋለን።
     ይህች ቤተ ክርስቲያን በባህላችንና በአመለካከታችን አትከፋፈልም።
             አንድ ድምጽ የተለያዩ ሰዎች በኢየሱስ ላይ እና በሚያስተምራቸው ማዕከላዊ እውነቶች ላይ የሚያተኩሩበት ቦታ

ነው።
   አንድነታችንን በእርሱ ብቻ እናገኘዋለን።

          በዚህ አመት በአዲስ ከተማ ካቴኪዝምውስጥ የምንያልፍበት አንዱ ምክንያት ይህ ነው።
     በክርስትና ማዕከላዊ እውነቶች ላይ ማተኮር አለብን።
             ሁላችንም እነዚህን ነገሮች ከተረዳን እና ካመንን፣ በጣም አስፈላጊ ባልሆኑ ጥያቄዎች ላይ የተለያዩ አስተያየቶች

       ሊኖሩን የሚችሉ ወንድሞች እና እህቶች ሆነን መኖር እንችላለን።

   ጳውሎስ እዚህ ቁጥር 10          ላይ እኛን ሊፈርድ መብቱ ያለው እግዚአብሔር ብቻ መሆኑን እያሳሰበን ነው።
        ወንድምህ ወይም እህትህ ተሳስተዋል ወይም ሞኝ ናቸው ስትል ተጠንቀቅ።

              እርስ በርሳችሁ ለመፍረድ የዘገዩ ሁኑ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር በእኛና በዓለም ላይ ባሉ ሰዎች ሁሉ ላይ
   እየተመለከተ እና እየፈረደ ነው።

  እባካችሁ ቁጥር 11  ን እንመልከት።
11               እኔ ሕያው ነኝ፥ ይላል ጌታ፥ ጉልበት ሁሉ ለእኔ ይንበረከካል ምላስም ሁሉ እግዚአብሔርን ያመሰግናል ተብሎ
ተጽፎአልና።

    እዚህ ላይ ጳውሎስ ኢሳይያስ 45:23  ን ጠቅሷል።
        ወዳጆቼ አንድ ቀን የሰው ጉልበት ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ይንበረከካል።

              በገነት እና በገሃነም ያሉ ሰዎች ተንበርክከው ስለ ነገሥታት ንጉሥ እና የጌቶች ጌታ እውነቱን በአንደበታቸው
ይናዘዛሉ።

           ዛሬ በምድር ላይ ብዙ ሰብዓዊ ነገሥታት፣ ፕሬዚዳንቶች፣ እና ዳኞች በፍርድ ቤት አሉ።
        ነገር ግን የአጽናፈ ሰማይ የበላይ ገዥ አንድ ብቻ ነው።

  እባካችሁ ቁጥር 12  እና 13  ን ተመልከት።

12       እንግዲያስ እያንዳንዳችን ስለ ራሳችን ለእግዚአብሔር መልስ እንሰጣለን።
13             እንግዲህ ወደ ፊት እርስ በርሳችን አንፈራረድ፥ ይልቁንም በወንድምመንገድ ማሰናከያን ወይም ማሰናከያን

  እንዳናስቀምጥ እንወስን እንጂ።

            ከአንድ ሰው ጋር ስንጣላ፣ እግዚአብሔር ወንድማችንን ወይም እህታችንን ትክክል ከመሆን የበለጠ እንድናከብር
ይፈልጋል።

      ፍቅር ትክክለኛ መሆናችንን ማረጋገጥ የበለጠ አስፈላጊ ነው።
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     ነገር ግን በጣም አስፈላጊ በሆነው የስነ-       መለኮት መርህ ላይ ስንስማማምን ማድረግ አለብን?
እንደገና,      ፍቅር ትክክል ከመሆን የበለጠ አስፈላጊ ነው.

 ቁጥር 12      እያንዳንዱ ሰው ለእግዚአብሔር መልስ እንደሚሰጥ ያሳስበናል።
   እርሱ እውነተኛ ዳኛ ነው።

  ስለ ማእከላዊ የስነ-         መለኮት መርህ ትክክል መሆን ትችላለህ፣ ስለ ፍቅር ግን ተሳስተሃል።
            እና ወንድምህ በነገረ መለኮት ከተሳሳተ አሁንም ልትወደው ትችላለህ ምክንያቱም እግዚአብሔር የመጨረሻው ዳኛ

ነው።
      ይህ እውነት በምንኖርበት ጊዜ ባህሪያችንን ሊነካው ይገባል።
      ስለ ራሳችን ሞት ያለንን አስተሳሰብም ሊነካው ይገባል።
  ወደ ነጥብ 3 እንሂድ።

 ነጥብ 3.   በተስፋ መሞት እንችላለን.

    እንደገና ከእኔ ጋር ሮሜ 14፡8-9 ተመልከት።
8          በሕይወት ብንኖር ለእግዚአብሔር እንኖራለንና፤ ብንሞትም ለእግዚአብሔር እንሞታለን፤ እንግዲያስ ብንኖር

   ወይም ብንሞት የጌታ ነን።
9          ስለዚህ ነገር ሙታንንም ሕያዋንንም ይገዛ ዘንድ ክርስቶስ ሞቶአልና ሕያውም ሆኖአልና።

  የምንኖረው ለጌታ ነው።
 ለጌታም እንሞታለን።
   እነዚህን ሁለት ነገሮች ካስታወስን,      በምናደርገው ነገር ሁሉ ላይ ተጽእኖ ይኖረዋል.
    ”  ”ራሳችንን ቻይ አለመሆናችንን በማስታወስ ለጌታ እንኖራለን ።

    ”  ”ውሳኔ ከማድረጋችን በፊት በመጸለይ ለጌታ እንኖራለን ።
       ”  ”እግዚአብሔርን በገንዘባችን፣ በጊዜአችን፣ በሰውነታችን እና በቃላችን ስናከብር ለጌታ እንኖራለን ።

በ 1   ኛ ቆሮንቶስ 6፡19-20    ጳውሎስ እንዲህ ሲል ጽፏል።
   በዋጋ ተገዝታችኋልና የራሳችሁ አይደላችሁም።

      እውነተኛ ነፃነት የሚገኘው በኢየሱስ ጌትነት ብቻ ነው።
   ደሙን በማፍሰስ ህይወታችንን ገዛ።

    የጌታ ነን ወንድሞች እና እህቶች!
      ይህ እውነታ በአኗኗራችን ላይ ተጽእኖ ሊያሳድር ይገባል.

      ስለራሳችን ሞት ስናስብ ሰላምና ተስፋ ሊሰጠን ይገባል።

            ዛሬ የምንመለከተው ወደ ሮሜ ሰዎች የተላከው ደብዳቤ ጳውሎስ በሮም ላሉ ክርስቲያኖች የተላከ ነው።
      የሮም መንግሥት አማኞችን በእምነታቸው ምክንያት ያሳድድ ነበር።

   ክርስቲያኖች በስቅላት፣በእሳት፣እንዲሁም በአንበሶች ተገድለዋል።
     ነገር ግን በድፍረት እና በተስፋ ሞቱ።

”  ”ለጌታ ሞተዋል
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        እምነታቸው በዙሪያቸው ላለው ዓለም ስለ ክርስትና እውነት ምስክር ነበር።
          የሮማ ባለሥልጣናት ክርስቲያኖችን መግደል የቤተ ክርስቲያንን እድገት እንደሚገድል ተስፋ አድርገው ነበር።

  ግን ተቃራኒው ሆነ።

       ዛሬ በህንድ በክርስቲያኖች ላይ የሚደርሰው ስደት እየጨመረ ነው።
         እንደነዚህ ያሉት ሰዎች ሁሉም ሕንዶች ሂንዱ መሆን አለባቸው ብለው ያምናሉ,    ስለዚህ አብያተ ክርስቲያናትን

       እያጠቁ እና ፓስተሮችን ወደ እስር ቤት እየጣሉ ነው.
       ወደ ክርስትና መግባትን የሚከለክሉ አዳዲስ ህጎች እየወጡ ነው።

             ድሆችን ለመርዳት በማዘር ቴሬሳ የጀመረው አስደናቂ አገልግሎት በቅርቡ ከህንድ ውጭ የገንዘብ እርዳታ ማግኘት
 እንደማይችሉ ተነግሯቸዋል።

   ይህም ለአገልግሎታቸው ከባድ ይሆናል።

            ነገር ግን ስደት እየጨመረ በሄደበት በህንድ የሚኖሩ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በደስታና በተስፋ እያመለኩ ነው።
     ኢየሱስን መከተል በአገራቸው አደገኛ እንደሆነ ያውቃሉ።

  ”   ”ነገር ግን ብንሞት ለጌታ እንሞታለን።
        ዛሬ ቅዳሜ በቺካጎ ለአጎቴ የቀብር ሥነ ሥርዓት ላይ እገኛለሁ።

            የአልኮል ሱሰኛ ነበር፣ ነገር ግን ሕይወቱን ለኢየሱስ አሳልፎ በሰጠ ጊዜ ከአልኮል ሱሰኝነት ተፈወሰ።
          ቅዳሜ ወደ እሱ የቀብር ሥነ ሥርዓት ሄጄ በአጎቴ ሞት ማዘን እችላለሁ።

       ”   ”   ግን ደግሞ ደስ ይለኛል ምክንያቱም አጎቴ ኢየሱስ የሙታንና የሕያዋን ጌታ መሆኑን ስለተረዳ ነው።
 ይህም በሕይወቱ

    ውስጥ ዘላለማዊ ለውጥ አድርጓል።
 ወዳጆቼ እናንተስ?

  ይህ እውነት በ 2022      ሁላችንም እንዴት እንደምንኖር እንደሚነካ ተስፋ አደርጋለሁ።
   ስለዚህ ጉዳይ አብረን እንጸልይ።

 ኢየሱስ፣ በ 2022             አንተ የሙታንም ሆነ የሕያዋን ጌታ ነህ ማለት ምን ማለት እንደሆነ በመረዳታችን ማደግ
እንፈልጋለን።

        አንድ ቀን የህይወታችንን መልስ እንደምንሰጥህ እንድናስታውስ በመንፈስ ቅዱስ እርዳን።
         በምንሰራው ነገር ሁሉ ልናከብርህ፣ ልናጎላህ እና ክብርን ልናመጣልህ እንፈልጋለን -    በምንኖርበት እና በምንሞትበት

መንገድ።
       ያንተ መሆናችንን እንድናስታውስ እና ከእውነት ወጥተን እንድንኖር እርዳን።

   በመድኃኒታችን በኢየሱስ ስም እንጠይቃለን።
ኣሜን።

       One Voice Fellowship       8


