
የርኅራኄና የምሕረት አምላክ

ስብከት ለጥር 9 2022
መዝሙረ ዳዊት 86
ፓስተር ክሪስ ሲክስ

የስብከት መግቢያ 
የዚህ ቤተክርስቲያን መሪዎች በዚህ አመት የኒው ከተማ ካቴኪዝምን ለማጥናት ወስነዋል ምክንያቱም በጣም አስፈላጊ የሆኑትን የክርስቲያን እውነቶች በጣም ጥሩ
ማጠቃለያ ነው. የአንድ ድምጽ ህብረት በአንድ አዳኝ የተዋሃዱ የተለያዩ ሰዎች ቤተክርስቲያን ነው። ስለምናምነው ነገር አንድ ዓይነት አስተሳሰብ እንዲኖረን አስፈላጊ ነው። 

“ካቴኪዝም” የመጣው ካታቾ ከሚለው የግሪክኛ ቃል ሲሆን ትርጉሙም “ማስተማር” ማለት ነው። በአዲስ ከተማ ካቴኪዝም ውስጥ 52 ጥያቄዎች እና መልሶች አሉ።
የ52ቱንም ቅጂ በራስዎ የልብ ቋንቋ አቅርበንልዎታል። እንዲሁም በድረ-ገፃችን የመረጃ ምንጮች ውስጥ ተለጥፈዋል. ዛሬ ጥያቄ 2 ላይ ነን። ጥያቄውን አነባለሁ እና መልሱን
አብረን እናንብብ። 

ጥያቄ 2፡ እግዚአብሔር ምንድን ነው? 
እግዚአብሔር የሁሉ ነገር ፈጣሪ እና ደጋፊ ነው። እርሱ ዘላለማዊ፣ ወሰን የሌለው እና የማይለወጥ በኃይሉ እና ፍጹምነቱ፣ ቸርነቱ እና ክብሩ፣ ጥበቡ፣ ፍትህ እና እውነት
ነው። በእርሱና በፈቃዱ ካልሆነ በቀር ምንም አይከሰትም። 

አሁን ደግሞ የዛሬውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እንመልከት። 
መዝሙረ ዳዊት 86 የዳዊት ጸሎት። 
1 አቤቱ፥ ጐንብሰህ ጸሎቴን ስማ፤ እርዳታህን እሻለሁና መልስልኝ። 
2 ለአንተ ታምኛለሁና ጠብቀኝ፤ አገለግላለሁና አምንሃለሁና አድነኝ። አንተ አምላኬ ነህ። 
3 አቤቱ፥ ማረኝ፥ ዘወትር ወደ አንተ እጠራለሁና። 
4፤አቤቱ፡ደስታን፡ስጠኝ፡እኔ፡ለአንተ፡እሰጥሻለሁና። 
5 አቤቱ፥ አንተ በጣም ቸር ነህ፥ ይቅር ለማለትም የተዘጋጀህ፥ እርዳታህን ለሚለምኑት ሁሉ ምሕረትን የሞላብ ነህ። 
6 አቤቱ፥ ጸሎቴን አድምጥ፤ አስቸኳይ ጩኸቴን ስማ። 
7 በመከራዬ ጊዜ ወደ አንተ እጠራለሁ አንተም ትመልስልኛለህ። 
8 አቤቱ፥ እንደ አንተ ያለ አረማዊ አምላክ የለም። እርስዎ የሚያደርጉትን ማንም ማድረግ አይችልም! 
9 አቤቱ፥ የፈጠርሃቸው አሕዛብ ሁሉ ይመጣሉ በፊትህም ይሰግዳሉ፤ ቅዱስ ስምህን ያመሰግኑታል። 
10 አንተ ታላቅ ነህና፥ ድንቅንም ሥራ አድርግ። አንተ ብቻ አምላክ ነህ። 
11 አቤቱ፥ መንገድህን አስተምረኝ፥ እንደ እውነትህም እኖር ዘንድ። አከብርህ ዘንድ የልብ ንጽሕናን ስጠኝ። 
12 አቤቱ አምላኬ ሆይ፥ በፍጹም ልቤ አመሰግንሃለሁ። ስምህን ለዘላለም አከብራለሁ፤ 
13 ለእኔ ያለህ ፍቅር እጅግ ታላቅ ነውና። ከጥልቅ ሞት አዳንኸኝ። 
14 አቤቱ፥ ጨካኞች ተነሡብኝ፤ አንድ ጠበኛ ቡድን ሊገድለኝ እየሞከረ ነው። ለነሱ ምንም ማለትህ ነው። 
15 አንተ ግን፥ አቤቱ፥ የርኅራኄና የምሕረት አምላክ ነህ፥ ከቍጣም የዘገየህ፥ ምሕረትና ታማኝነትም የሞላብህ ነህ። 
16 ወደ ታች ተመልከት ማረኝም። ኃይልህን ለባሪያህ ስጥ; የአገልጋይህን ልጅ አድነኝ። 
17 ሞገስህን ምልክት ላከልኝ። የዚያን ጊዜ የሚጠሉኝ ያፍራሉ፤ አቤቱ፥ አንተ እርዳኝና አጽናኝና። 

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

አብረን እንጸልይ። 
አባት ሆይ እኛን በሚቀይር መንገድ ልናውቅህ እንፈልጋለን። በምናደርገው ነገር ሁሉ እናከብርህ ዘንድ አንተን እንዳለህ ማየት እንፈልጋለን። ይህ በራሳችን ማድረግ
የምንችለው ነገር አይደለም። አእምሯችንን ለማደስ እና ልባችንን ይለውጥ ዘንድ መንፈስ ቅዱስን አሁን ላከልን። ይህንንም በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ስም
እንጠይቃለን። 
አሜን 

ለዛሬው መልእክት ሶስት ነጥቦች እነሆ፡- 
ነጥብ 1. ከችግሮች ጋር የት ነው የምትሄደው? 
ነጥብ 2. መጸለይ ያለብህ አምስት ምክንያቶች። 
ነጥብ 3. ወደ ርኅራኄ እና ምህረት አምላክ እንጸልያለን. 



ነጥብ 1. ከችግሮች ጋር የት ነው የምትሄደው? 
በየቀኑ የምናደርጋቸው አብዛኛዎቹ ነገሮች ያለእርዳታ ልናደርጋቸው እንችላለን። እውነት አይደለም? እናንተ ልጆች እንኳን የራሳችሁን ቁርስ አዘጋጅታችሁ፣ ልብስ ምረጡ፣
የቤት ውስጥ ሥራዎችን መሥራት ትችላላችሁ። አዋቂዎች ከማንም እርዳታ ሳያገኙ ወደ ሥራ፣ ወደ ገበያ መሄድ እና ብዙ ነገሮችን ማድረግ ይችላሉ። ግን እንዴት መፍታት
እንዳለብን የማናውቀው ችግር ሲያጋጥመን ወዴት እንሄዳለን? ሰኞ ዕለት በመታጠቢያ ቤታችን ውስጥ ለደጋፊው መቀየሪያ እየጫንኩ ነበር። ሽቦዎቹ የት መሄድ
እንዳለባቸው ግራ ገባኝ። ችግሩን መፍታት ባለመቻሌ ተበሳጨሁ። ታዲያ ምን አደረግኩ? ለእርዳታ ወደ ኢንተርኔት ሄጄ ነበር፣ ምክንያቱም በመስመር ላይ ብዙ መልሶች
አሉ። ግን መጸለይ የመጀመሪያዬ ሀሳብ አልነበረም። አንዳንድ ጊዜ፣ መጀመሪያ በችግር ወደ እግዚአብሔር አልሄድም። አንተስ? 

ዳዊት እንዴት መጸለይ እንዳለብን እንድናውቅ የሚረዳን ጥሩ ምሳሌ ነው። እግዚአብሔር በሁሉም ሁኔታዎች እና በሁሉም ችግሮቻችን እንድንጸልይ ለማስተማር እንደ
መዝሙር 86 ያሉ ጸሎቶችን ይጠቀማል፣ የኤሌክትሪክ ሽቦን እንኳን! ከቁጥር 1-5 ስንመለከት፣ ዳዊት አንዳንድ ልዩ ነገሮችን እግዚአብሔርን ሲጠይቅ እናያለን። 

ቁጥር 1: ”አቤቱ፥ ወደ ፊት ጐንበስ፥ ጸሎቴንም ስማኝ፥ ረድኤትህን እፈልጋለሁና መልስልኝ።” 

ዳዊት እግዚአብሔር በቁጥር 1 ላይ ”እንዲጎንበስ” እና ጸሎቱን እንዲሰማ ጠየቀ። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው ዳዊትም አይደለም። እግዚአብሔር ፍጹም ነው ዳዊትም
አይደለም። ለዚህም ነው ዳዊት ወደ ዳዊት ደረጃ እንዲወርድ እግዚአብሔርን የጠየቀው። ልክ ከትንሽ ልጅ ጋር ለመነጋገር ተንበርክከው። ልጁ እንዲረዝም አትጠይቀውም!
የልጁን ድምጽ ለመስማት ወደ ልጅ ደረጃ ትወርዳላችሁ. ዳዊት እርዳታ ስለሚያስፈልገው አምላክ እንዲመልስለት ጠየቀ። 
ከዚያም በቁጥር 2-4 ዳዊት አራት ነገሮችን እንዲያደርግ እግዚአብሔርን ጠይቋል እና አራት ምክንያቶችን ተናግሯል። 

2 ለአንተ ታምኛለሁና ጠብቀኝ፤ አድነኝ፤ አገለግልሃለሁና፤ አንተንም አምናለሁ፤ አንተ አምላኬ ነህ። 
3 አቤቱ፥ ማረኝ፥ ዘወትር ወደ አንተ እጠራለሁና። 
4 አቤቱ፥ ደስታን ስጠኝ፥ እኔ ራሴን ለአንተ ሰጥቼአለሁና። 

ዳዊት አምላክ እንዲያደርግ የጠየቃቸውን አራት ልዩ ነገሮች አይተሃል? 
” ጠብቀኝ:: 
አድነኝ. 
ማረኝ ። 
ደስታን ስጠኝ” 
እነዚህ የተፈራ፣ የጠፋ፣ አቅመ ቢስ እና የተጨነቀ ሰው ጥያቄዎች ናቸው። 
እነዚያን ነገሮች ተሰምቷቸው ያውቃል? 
ለእርዳታ የት ነው የምትሄደው? 

ዳዊት እርዳታ የጠየቀበትን ምክንያት በእያንዳንዳቸው አራቱን ጥያቄዎች ተናግሯል። 
ዳዊት “ለአንተ ያደረ ነኝ። 
አገለግላችኋለሁ እናም በአንተ አምናለሁ። 
አንተ አምላኬ ነህ። 
ያለማቋረጥ እጠራሃለሁ። 
ራሴን ለአንተ እሰጥሃለሁ። 

ዳዊት የጠቀሳቸው እነዚህን ሁሉ ምክንያቶች የሚያገናኘው ምንድን ነው? 
ሁለት ቃላት: እኔ እና አንተ. 
አንተ እና እኔ. 
ዳዊት የጸለየበት ምክንያት ዝምድና ነው። 
የሐሰት አማልክትና ጣዖታት ግላዊ አይደሉም። 
ሰዎች አይደሉም። 
ከቡድሃ ሃውልት ጋር ግንኙነት መፍጠር አይችሉም። 
ሕያው እግዚአብሔርን የሚያመልኩት እና አባታችን ብለው የሚጠሩት ክርስቲያኖች ብቻ ናቸው። 
ኢየሱስ ስለ ጸሎት በማቴዎስ 7፡9-11 ያስተምራል። 

9 “እናንት ወላጆች፣ ልጆቻችሁ እንጀራ ቢለምኑ፣ በምትኩ ድንጋይ ስጡአቸው? 
10 ወይስ ዓሣ ቢለምኑ አንተ እባብ ትሰጣቸዋለህ? በጭራሽ! 
11 እንግዲህ እናንተ ኃጢአተኞች ለልጆቻችሁ መልካም ስጦታ መስጠት ካወቃችሁ የሰማዩ አባታችሁ ለሚለምኑት እንዴት አብልጦ መልካም ስጦታን አይሰጣቸውም? 

ኢየሱስ የሰማዩ አባታችን የልጆቹን ጸሎት እንደሚቀበል እየተናገረ ነው። በእርሱ ውስጥ ባለን የፍቅር ግንኙነት ምክንያት የሚያስፈልገንን የሚሰጠን ጥሩ አባት ነው።
እግዚአብሔር ጸሎታችንን አዎን አይልም ስለ ባህሪያችን። በረከቱ ከባህሪው ይፈስሳል። 

ካቴኪዝም ጥያቄ 2 ”እግዚአብሔር ምንድን ነው?” 
አምላክ ማን እንደሆነ አንወስንም። እግዚአብሔር በመልኩ ፈጠረን። በአምሳሉም ሆነ በምናባችን ልናደርገው አንችልም። የእግዚአብሔርን ቃል በማንበብ አምላክ ማን
እንደሆነ እንማራለን። ዛሬ መዝሙር 86ን የምናጠናው ስለ እግዚአብሔር ባሕርይ ብዙ እውነቶችን ስለሚገልጽልን ነው። 

ከእኔ ጋር ቁጥር 5 ተመልከት እባክህ። 
5 ”አቤቱ፥ አንተ በጣም ቸር፥ ይቅር ባይም የሆንህ፥ እርዳታህን ለሚለምኑ ሁሉ ምሕረትን የሞላብ ነህ።” 



በቁጥር 5 ላይ ዳዊት እግዚአብሔር ”እጅግ መልካም” እንደሆነ ተናግሯል። እግዚአብሔር ”ጥሩ” ብቻ አይደለም. እሱ ”በጣም ጥሩ” ወይም ”በጣም ጥሩ” ነው. ጌታም
”በማይጠፋ ፍቅር የተሞላ” ነው። አምላክ “በጣም ጥሩ” እና “በማይጠፋ ፍቅር የተሞላ” ነው ብሎ ማመን ይከብደዎታል? ስለ ህይወታችን ሐቀኛ ስንሆን ብዙ ስህተት
እንደሠራን እናውቃለን። በልባችን ውስጥ ኃጢአት እንዳለብን እናውቃለን። ይህ ማንም ሰው በእውነት ሊወደን እንደማይችል እንድናምን ያደርገናል. 

ነገር ግን፣ በቁጥር 5 ላይ ዳዊት ደግሞ ጌታ ”ይቅር ለማለት የተዘጋጀ” መሆኑን ያሳስበናል። እግዚአብሔር እንደሚወድህ እርግጠኛ እንድትሆን ከፈለክ መስቀሉን ተመልከት።
ለይቅርታ የተከፈለውን ዋጋ አስታውስ። እግዚአብሔር ስለ ኃጢአት ብቻ ሊረሳ አይችልም. ንፁሀን ነን ብሎ ሊያስመስለው አይችልም። የእኛ ኃጢአት የሞራል ዕዳ ነው, እና
አንድ ሰው ያንን ዕዳ መክፈል አለበት. 

ኢየሱስ ከዕዳ ነፃ እንድንሆን የኃጢአታችንን እዳ በሥጋው በመስቀል ላይ ወሰደ። ኢየሱስ እንደ በደለኛ ሰው ተቀጥቷል። እኛ ግን እንደ ንጹሐን ሰዎች እንወደዋለን ነገር ግን
በክርስቶስ ለእኛ ሲል በከፈለው መስዋዕትነት ከታመንን። ቁጥር 5 እንደሚለው፣ እግዚአብሔር “ይቅር ለማለት የተዘጋጀ ነው፣ እርዳታህን ለሚለምኑት ሁሉ ምሕረትም
የተሞላ ነው። በኃጢያትህ ችግር ላይ እንዲረዳህ ስትጠይቀው, በመስቀል ላይ ይቅር ለማለት ዝግጁ የሆነውን የማይሻረውን የአብ ፍቅር ታያለህ. ያኔ ለአንተ ባለው ፍቅር
በመተማመን ለመጸለይ ዝግጁ ትሆናለህ። 
ነጥብ 2ን እንመልከት። 

ነጥብ 2. መጸለይ ያለብህ አምስት ምክንያቶች። 
በቁጥር 6 እና 7 ዳዊት እንዲህ ይላል። 
6 ”አቤቱ፥ ጸሎቴን አድምጥ፥ ጩኸቴንም ስማ። 
7 በመከራዬ ጊዜ ወደ አንተ እጠራለሁ አንተም ትመልስልኛለህ። 

ዳዊት ጩኸቱ አስቸኳይ ስለሆነ ጌታን በቅርበት እንዲያዳምጥ ጠየቀው። ጸሎቱ የእርዳታ “ጩኸት” ነው። ይህን መዝሙር ሲጽፍ የዳዊት ችግር ምን እንደሆነ አናውቅም።
በቁጥር 7 ላይ ችግር ውስጥ እንደነበረ ማየት እንችላለን። ነገር ግን ዳዊት ከትልቅ ችግሮች ጋር አብሮ መሄድን ያውቃል. ዳዊት በቁጥር 7 ላይ ”አንተ ትመልስኛለህ” ብሎ
ወደ ጌታ እንደሚጣራ ተናግሯል። በኮቪድ እና በመጥፎ የአየር ጠባይ ምክንያት ብዙ ሰዎች ባለፉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ በረራዎቻቸው ተሰርዘዋል። ለአየር መንገዱ
መደወል ብዙም አጋዥ አልነበረም፣ ምክንያቱም ጥሪዎን ማንም አይመልስም። በአየር መንገዱ ውስጥ ያለ አንድ ሰው የስልክ ጥሪውን ከመቀበሉ በፊት ሰዎች 2 ወይም 3
ሰዓታት መጠበቅ ነበረባቸው። 

አምላካችን እንደዛ አይደለም። 
በዮሐንስ 6፡68-69 ይህን እናነባለን፡- 
68 ስምዖን ጴጥሮስም መልሶ። ጌታ ሆይ፥ ወደ ማን እንሄዳለን? አንተ የዘላለም ሕይወትን የሚሰጥ ቃል አለህ። 
69 እኛ አምነናል አንተም የእግዚአብሔር ቅዱስ እንደ ሆንህ እናውቃለን አለው። 

በችግር ጊዜ ”ወደ ማን እንሄዳለን”? 
ለሚመልስ ሰው። ጌታን ስትጠራ በኢየሱስ ስም ይመልስልሃል። በችግር ጊዜ ለመጸለይ አንድ ጥሩ ምክንያት ይህ ነው። በሚቀጥሉት ስድስት ቁጥሮች፣ ዳዊት ወደ ጌታ
እንድንጸልይ አራት ተጨማሪ ምክንያቶችን ይሰጠናል። 
እነዚህን ምክንያቶች አንድ ላይ እንያቸው። 

በቁጥር 8 ላይ ዳዊት መንፈሳዊ ምክንያት ይሰጠናል። 
8 አቤቱ፥ እንደ አንተ ያለ ጣዖት አምላክ የለም፤ አንተ የምታደርገውን የሚሠራ የለም። 

በሰው አእምሮ ብዙ የሐሰት አማልክቶች ተፈጥረዋል። በታሪክ ውስጥ የተለያዩ ባህሎች ለተለያዩ ዓላማዎች የሐሰት አማልክትን ፈለሰፉ። ዝናብን በመጠየቅ ወደ አንድ
ጣዖት ይጸልያሉ. ዝናብ ሲበዛ ዝናቡ እንዲቆም ለማድረግ የተለየ ጣዖት ይጠይቃሉ። ነገር ግን ወደ እውነት ያልሆነ አምላክ መጸለይ የተቋረጠ ስልክ ቁጥር እንደመደወል
ነው። ማንም አይመልስም! 
በብሉይ ኪዳን ሙሴ እና ኤልያስ የዚህ ሁለት ምስክሮች ነበሩ። ለጣዖት አምላኪዎች በዓለም ላይ ብቸኛው እውነተኛና ሕያው አምላክ ያለውን ኃይል አረጋግጠዋል። 

በመቀጠል፣ ቁጥር 9 የምንጸልይበት ዓለም አቀፋዊ ምክንያት ይሰጠናል፡- 
9 አቤቱ፥ የፈጠርሃቸው አሕዛብ ሁሉ መጥተው በፊትህ ይሰግዳሉ፥ ቅዱስ ስምህንም ያከብራሉ። 

በአንድ ድምጽ ህብረት ውስጥ ካሉት በረከቶች አንዱ እንደዚህ አይነት ጥቅሶች ወደ ህይወት ሲመጡ ማየት ነው። ዳዊት በየቋንቋው፣ በየነገዱና በየጎሣው መጥተው አንድ
ላይ ሆነው እውነተኛውን አምላክ የሚያመልኩበትን ቀን እየጸለየ ነበር። ከየትም ብትሆኑ ወደ ነገሥታት ንጉሥ መጸለይ ትችላላችሁ, ምክንያቱም እሱ የእስራኤል አምላክ
አይደለም. እሱ የአሜሪካ ወይም የአውሮፓ አምላክ ወይም የነጮች አምላክ አይደለም። እርሱ በማንኛውም ቦታ ለኃጢአታቸው ንስሐ ለሚገቡ እና በኢየሱስ
ለሚታመኑት ሁሉ ጌታ እና አዳኝ እና አባት ነው። 

ቁጥር 10 ለመጸለይ ሌላ ምክንያት ይሰጣል፣ ታሪካዊ ምክንያት፡- 
10 አንተ ታላቅ ነህና ተአምራትንም አድርግ አንተ ብቻ አምላክ ነህ። 

ብዙዎቹ መዝሙሮች በታሪክ ውስጥ የጌታን ሥራዎች ይዘረዝራሉ። እርግጠኛ ነኝ ዳዊት የሚያመሰግንባቸውን ልዩ ነገሮች እያሰበ ነበር። አንተስ? 
ሁላችንም ለአፍታ እናስብ ዘንድ ለጥቂት ሰከንዶች ያህል ቆም ብለን እናስብ። አምላክ የሠራቸውን አንድ ወይም ሁለት አስደናቂ ሥራዎች ታስታውሳለህ? ለማሰብ ትንሽ
ጊዜ ይውሰዱ። 

በጥርጣሬ እና ባለማመን በተፈተነኝ ጊዜ፣ እግዚአብሔር ያደረጋቸውን አንዳንድ የተለዩ ነገሮችን አስታውሳለሁ። እሱ ብቻ ሊያደርጋቸው የሚችላቸው ነገሮች። ማስታወስ
በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ወደ እሱ መጸለይ እንድቀጥል በራስ መተማመን ይሰጠኛል። ምክንያቱም እርሱ ብቻ አምላክ ነው። እርሱ ብቻ ታላቅ ነው ድንቅ ሥራዎችንም



ይሠራል። 

ዳዊት እንድንጸልይ የሰጠን አምስተኛው ምክንያት የግል ነው። 
በታሪክ አስደናቂ ሥራዎችን የሠራው ይህ የብሔራት አምላክ ራሱም አምላክ ነው። 
ከእኔ ጋር ከቁጥር 11 እስከ 13 ተመልከት። 

11 አቤቱ፥ መንገድህን አስተምረኝ፥ እንደ እውነትህም እኖር ዘንድ፤ አከብርህ ዘንድ የልብ ንጹሕነትን ስጠኝ። 
12 አቤቱ አምላኬ ሆይ፥ በፍጹም ልቤ አመሰግንሃለሁ። ስምህን ለዘላለም አከብራለሁ፤ 
13 ለእኔ ያለህ ፍቅር እጅግ ታላቅ ነውና። ከጥልቅ ሞት አዳንኸኝ” 

ዳዊት በቁጥር 11 ላይ ሁለት የግል በረከቶችን ጠይቋል። እግዚአብሔር የጌታን መንገድ እንዲያስተምረው ይፈልጋል። ዳዊትም ንጹሕ ልብን ጠየቀ። ዳዊት የጸለየላቸው
በረከቶች ዓላማ አላቸው። በቁጥር 11 ላይ ያሉት ሁለቱም ልመናዎቹ ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ግንኙነት ማደግ ላይ ያተኮሩ ናቸው። ዳዊት በህይወቱ የእግዚአብሔርን
ክብር ማምጣት ይፈልጋል፣ ይህን ለማድረግ ግን የጌታን በረከት ያስፈልገዋል። 

ስትጸልይ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለመለወጥ እየሞከርክ ነው? ብዙ ጊዜ ስንጸልይ፣ አምላክ አንድ ነገር እንዲያደርግ፣ በአንድ ሁኔታ ላይ ሐሳቡን እንዲቀይር ለማሳመን
እየሞከርን ነው። ነገር ግን ጥበብ የተሞላበት ጸሎቶች እግዚአብሔር እንዲለውጠን ጠይቀዋል። አምላካዊ ጸሎቶች ለእግዚአብሔር እንዲህ ይላሉ፡- “ስለዚህ ተሳስቼ
ይሆናል። እየሆነ ያለው አልገባኝም። እባክህ ዓይንህንና ልብህን ስጠኝ አለው። በ2022 ጌታ ሁላችንን መንገዱን እንዲያስተምረን እንፀልይ እንደእውነቱ እንድንኖር። 

ነጥብ 3. ወደ ርኅራኄ እና ምህረት አምላክ እንጸልያለን. 
ቁጥር 15ን አንድ ላይ በማየት አሁን እንጨርስ። 
15 ”አንተ ግን፥ አቤቱ፥ የርኅራኄና የምሕረት አምላክ ነህ፥ ከቍጣም የዘገየህ፥ ምሕረትና ታማኝነትም የሞላብህ አምላክ ነህ። 

ወዳጆቼ ”የምህረትና የምሕረት አምላክ” እንጸልያለን። ርኅራኄ ስሜት ነው, እና ምሕረት ድርጊት ነው. አምላክ ለእኛ ያለው ምሕረት እርምጃ እንዲወስድ ያነሳሳዋል።
እግዚአብሔር ከሚቃጠለው ቁጥቋጦ ለሙሴ የተናገረውን ታስታውሳለህ? 

ዘጸአት 3፡7-8 
7 “እግዚአብሔርም አለ፡— በግብፅ ያለውን የሕዝቤን ጕስቍልና አይቻለሁ፤ ስለ ባሪያዎቻቸው ሹፌሮች ሲጮኹ ሰምቻቸዋለሁ፥ መከራቸውም አሳስቦኛል። 
8 ስለዚህ እነርሱን ለማዳን ወርጃለሁ′ 

እግዚአብሔር የሕዝቡን መከራ አይቷል። ሲጮኹ ሰማ፤ የእግዚአብሔርም ልብ ርኅራኄ ተነካ። ስለዚህም ቁጥር 8 “ለመዳን ወርጃለሁ” ይላል። ያ ምሕረት ነው። የማይገባን
መዳን ለእኛ በጣም ትልቅ ከሆነ ሁኔታ። ሁላችንም የኃጢያት ሸክም እና ዕዳ አለብን። በዚህ መዝሙር ግን እኛን የሚረዳን ባሕርይና ኃይል ያለው ሰው እንዳለ አይተናል። 

ቁጥር 5 እንዲህ ይላል፡- “አቤቱ አንተ በጣም ቸር ነህ ይቅር ባይም የሆንህ እርዳታህን ለሚለምኑ ሁሉ የማይጠፋ ፍቅር የሞላብህ ነህ” ይላል። 

ወዳጄ ጌታ ኃጢአትህን ይቅር ሊልህ ዝግጁ ነው። እርሱ ”እርዳታ ለሚለምኑ ሁሉ የማይጠፋ ፍቅር የተሞላ” ነው። እግዚአብሔር አብ ይቅርታ ስትለምኑ እሺ ይላል ለገዛ
ልጁ አይደለም ስላለ። ኢየሱስ ከመሞቱ በፊት በነበረው ምሽት ሌላ መንገድ እንዳለ አብን ጠየቀ። ኢየሱስ ወደ መስቀል ከመሄድ መራቅ ይችል ዘንድ የተለየ እቅድ
እንዲሰጠው እግዚአብሔርን ጠየቀ። ኢየሱስ ግን አእምሮው ከአብ ሐሳብ ጋር እንዲመጣጠን ጸለየ። ኢየሱስ ለአብ ፈቃድ ተሰጠ። 
በኢሳይያስ 53፡9-10 ነቢዩ ኢሳይያስ ስለ ኢየሱስ የተናገረውን አድምጡ። 

9 ምንም አላደረገም ማንንም አላሳተም፤ ነገር ግን እንደ በደለኛ ተቀበረ፤ በአንድ ባለ ጠጋ ሰው መቃብርም ተቀበረ። 
10 ነገር ግን እርሱን ሊደቅቀው እና ሊያሳዝነው የጌታ መልካም እቅድ ነበር። ነገር ግን ነፍሱ ስለ ኃጢአት በተሰዋ ጊዜ ብዙ ዘር ይወልዳል። 

ኢየሱስን ጨፍልቆ ሊያሳዝነው የእግዚአብሔር መልካም እቅድ ነበር። የኢየሱስ የመስቀል ላይ ሞት የእግዚአብሔር መልካም እቅድ ነበር። እንዴት ጥሩ ሊሆን ይችላል?
ምክንያቱም ነፍሱ ስለ ኃጢአት መስዋዕት ሆኗልና። እኔ እና አንተ በችግር ጊዜ ወደ እርሱ እንድንጸልይ እግዚአብሔር ኢየሱስን ደቀቀው። በክርስቶስ መስዋዕትነት እኔን እና
አንተን ጨምሮ ብዙ ዘሮችን አትርፏል። ኢየሱስ የሞተው ዳዊት እዚህ ጋር በገለጸው ዓይነት ግንኙነት ሊባርከን ነው። በመዝሙረ ዳዊት 86 ላይ ራሱን የገለጠልን አምላክ
በልበ ሙሉነት መጸለይ የምንችለው ለዚህ ነው። ወዳጆቼ እግዚአብሔር ማነው? እርሱ ”የምሕረትና የምሕረት አምላክ!” 
አሁን አብረን ወደ እርሱ እንጸልይ። 

ኢየሱስ ሆይ የኃጢያት እዳችን በአንተ ላይ እንዲፈስ ስለፈቀድክልን አመሰግንሃለሁ። እንደ ወንጀለኛ ሞት መሞት አይገባህም ነበር። የእግዚአብሔር ልጆችና ሴቶች ልጆች
ተብለን መጠራት አይገባንም። እኛ ግን ያ ነው! አባት ሆይ የማይጠፋ ፍቅርህን አውቀናል፣ ምክንያቱም አንተ ይቅር ለማለት ዝግጁ መሆንህን አይተናል። ጸሎታችንን
እንደምትመልስ በተስፋ፣ በደስታ እና በመተማመን እንድንኖር እርዳን፣ ለበጎ እና ለክብር። በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። 
አሜን

One Voice Fellowship


