
እግዚአብሔርን እንዴት ማክበር እንችላለን?
ዘዳግም 11:13-21; 26-28

ስብከት ለየካቲት 6 2022

መግቢያ 

ዛሬ ጥያቄ 6ን ከአዲስ ከተማ ካቴኪዝም እንመለከታለን። ጥያቄውን አነባለሁ እና መልሱን አብረን እናንብብ። 

ጥያቄ 6፡ እግዚአብሔርን ማክበር የምንችለው እንዴት ነው?

እግዚአብሔርን በመደሰት፣ በመውደድ፣ በእሱ በመታመን እና ፈቃዱን፣ ትእዛዙንና ሕጉን በማክበር እግዚአብሔርን
እናከብራለን።

አሁን የዛሬውን የቅዱሳት መጻሕፍት ንባብ እንመልከት። 

ዘዳግም 11:13-21; 26-28 

13 “እናንተም ዛሬ የማዝዝህን ትእዛዜን ብትጠብቁ፣ አምላክህን እግዚአብሔርን ትወድድ ዘንድ፣ በፍጹም ልብህና በፍጹም ነፍስህ

ታገለግለው ዘንድ፣

14፤እህልህንና ወይንህን ዘይትህንም ትሰበስብ ዘንድ ለምድርህ በጊዜው፥የቀድሞውንና የኋለኛውን ዝናብ፡ዝናብ ይሰጣታል። 

15 ለከብቶቻችሁም በእርሻችሁ ውስጥ ሣር ይሰጣችኋል፥ ትበላላችሁም፥ ትጠግቡማላችሁ። 

16 ልባችሁ እንዳይታለል ፈቀቅ በሉ ሌሎችንም አማልክትን እንዳታምልኩ ተጠንቀቁ። 

17፤ የእግዚአብሔርም ቍጣ በእናንተ ላይ ይነድዳል፥ ዝናብም እንዳይዘንብ ሰማያትን ይዘጋባቸዋል፥ ምድሪቱም ፍሬ አትሰጥም፥

እናንተም ከእግዚአብሔር ከመልካሚቱ ምድር ፈጥናችሁ ትጠፋላችሁ። መስጠት.

18 “እንግዲህ እነዚህን ቃሎቼን በልባችሁና በነፍሳችሁ ውስጥ አኑሩ፥ ምልክት አድርገውም በእጃችሁ ላይ እሰሩአቸው፥

በዓይኖቻችሁም መካከል እንደ መጋጠሚያ ይሁኑ።

19 ልጆችህን አስተምራቸው፥ በቤትህም ስትቀመጥ፥ በመንገድም ስትሄድ፥ ስትተኛም፥ ስትነሣም ተናገር። 



20 በቤትህ መቃኖችና በደጆችህም ላይ ጻፋቸው። 

21 እግዚአብሔር ለአባቶቻችሁ ሊሰጣቸው በማለላቸው ምድር ዕድሜህና የልጆቻችሁ ዕድሜ እንዲበዛ፥ ሰማያት ከምድር በላይ እስካሉ

ድረስ።

26 “እነሆ፣ ዛሬ በፊትህ በረከትንና መርገምን አኖራለሁ። 

27 በረከቱ፥ እኔ ዛሬ የማዝዝህን የአምላክህን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ብትጠብቅ፥ 

28.

አንድ ላይ ኢሳይያስ 40: 8 ን እናነባለን

ሣሩ ይደርቃል አበባውም ይረግፋል፥ የአምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች።

አብረን እንጸልይ። 

አብ እባክህን መንፈስ ቅዱስን ላክልን ጥበብንና እውነትን ስሰብክ። በምናደርገው ነገር ሁሉ እናከብርህ ዘንድ እባክህ ልባችንን እና

አእምሮአችንን ለእውነትህ ክፈት። ይህንንም በጌታችን በኢየሱስ ስም እንጠይቃለን። 

አሜን 

ለዛሬው መልእክት ሶስት ነጥቦች እነሆ፡- 

ነጥብ 1. እግዚአብሔርን ማክበር ማለት ምን ማለት ነው? 

ነጥብ 2. የእኔ ታዛዥነት እግዚአብሔርን የሚያከብረው እንዴት ነው? 

ነጥብ 3. እግዚአብሔርን በፍጹም መታዘዝ እንችላለን? 

ነጥብ 1. እግዚአብሔርን ማክበር ማለት ምን ማለት ነው? 

በእንግሊዘኛ ቋንቋ “ክብር” የሚለው ቃል ዘወትር የምናመልከው ለእግዚአብሔር ብቻ ነው። ግን ለክብር አንዳንድ ተመሳሳይ ቃላት

አሉ። አንድ ሰው በልደቱ ላይ እናከብራለን. አንድ ሰው ጥሩ ነገር ሲያደርግ እናወድሳለን። አንድ ትልቅ ነገር ያስመዘገበ ሰው

እናከብራለን። 

ከቤተ ክርስቲያን ውጭ፣ አንድን ነገር የምናከብረው በጣም የተለመደው ቦታ በስፖርት ውስጥ ሊሆን ይችላል። የምንወደውን የእግር

ኳስ ወይም የቤዝቦል ቡድን ዩኒፎርማቸውን ወይም ኮፍያውን በመልበስ እናከብራለን። የምንወደውን ቡድን ስንመለከት ውጤታቸውን

ስናከብር ክብር እንሰጣለን። ተነስተን እናጨበጭባለን፣ እናፏጫለን፣ እና የማበረታቻ ቃላት እንጮሃቸዋለን። በዙሪያችን ያሉትን

ሰዎች ሁሉ ”ቡድናችን ምርጥ ነው!” 

እዚህ ክፍል ውስጥ በየእሁዱ የምናደርገው ተመሳሳይ ነገር አይደለምን? በዙሪያችን ያሉትን ሰዎች ሁሉ ”አምላካችን ከሁሉ የላቀ ነው!”

ተነስተን እናጨበጭበናል። የወደደን ያዳነን አምላክ እንዘምራለን። እግዚአብሔርን ስናመልከው እርሱ ይከበራል ምክንያቱም

በሕይወታችን ውስጥ ከሁሉም በላይ አስፈላጊው ነገር ለራሳችን እና ለእያንዳንዳችን እየተናገርን ነው። ከማንኛውም የስፖርት ቡድን

የበለጠ ጠቃሚ! እነዚህ መዝሙሮች እግዚአብሔርን እንድናመልክ እና እንድናከብር የሚያበረታቱን እንዴት እንደሆነ አድምጡ። 



መዝሙረ ዳዊት 63፡3 ”ፍቅርህ ከሕይወት ይሻላልና ከንፈሮቼ ያመሰግኑሃል” ይላል። 

መዝሙረ ዳዊት 34፡8 ”እግዚአብሔር ቸር እንደ ሆነ ቅመሱ እዩም በእርሱ የሚታመን ሰው ምስጉን ነው!” 

በእነዚህ ጥቅሶች ውስጥ በአምልኮ ውስጥ የተካተቱት የሰውነታችን ክፍሎች የትኞቹ ናቸው? ምን ይታይሃል? ትክክል ነው. ከንፈሮቻችን

ለአምላካችን ያመሰግናሉ። የቁርባንን ቁርባን ስንወስድ ደግሞ አፋችን እንጀራውንና ወይኑን ይቀማል። በአፍና በከንፈራችን በአምልኮ

ላይ በአካል እንሳተፋለን። ከመዝሙራት ሁለት ተጨማሪ ጥቅሶች እነሆ፡- 

መዝሙረ ዳዊት 95፡6 ” ኑ እንስገድ እንስገድም በፈጣሪያችን በእግዚአብሔር ፊት እንንበርከክ” ይላል። 

መዝሙረ ዳዊት 134፡2 ”እጆቻችሁን ወደ ቅዱሱ ስፍራ አንሡ እግዚአብሔርንም ባርኩ” ይላል። 

በእነዚህ ጥቅሶች ውስጥ በአምልኮ ውስጥ የተካተቱት የሰውነታችን ክፍሎች የትኞቹ ናቸው? ምን ይታይሃል? አዎን፣ መዝሙር 95

አምላክን ለማክበር በአክብሮት እንድንሰግድ ይጋብዘናል። ከፈጣሪያችን ቅድስናና ታላቅነት ጋር ሲወዳደር ምን ያህል ትሑት

መሆናችንን ለማሳየት እንበረከካለን። 

በአምልኮና በጸሎት እጃችንን እናነሳለን። እነዚህ አካላዊ ድርጊቶች የልባችንን ስሜት እየገለጹ ነው። አላማው ይሄ ነው።

እግዚአብሔርን ሳታመልክ መዘመር፣ መንበርከክ፣ እጆችህን ማንሳትም ይቻላል። ምክንያቱም እውነተኛ አምልኮ የሚጀመረው ከልብ

ነው። እግዚአብሔርን ለማክበር ከሥጋዊ ድርጊት የበለጠ ማድረግ አለብን። የአምልኮ ሥጋዊ ተግባራት በልባችን ካለው አምልኮ ሊፈስ

ይገባል። 

ለምንድነው አንዳንድ ሰዎች የሚወዱትን የስፖርት ቡድን የሚያወድሱት ነገር ግን እግዚአብሔርን ለማምለክ ጉጉ አይመስሉም?

እግዚአብሔር ያደረገልንን ሁሉ ስንረሳው ሊሆን ይችላል። ቃሉን በማንበብና በማሰላሰል በቂ ጊዜ ስለማናጠፋ ሊሆን ይችላል።

በእንግሊዘኛ ”የምትበላው አንተ ነህ” እንላለን። የምትመገቡት ፕሮቲን፣ካርቦሃይድሬትስ እና ቪታሚኖች በእርግጥ የሥጋችሁ አካል

ይሆናሉ። በተመሳሳይ መንገድ፣ ልባችሁና አእምሮአችሁ በውስጣቸው የምናስቀምጠውን ሁሉ ያከብራሉ እና ያከብራሉ። በጣም

የምትወደውን ሁሉ ትፈልጋለህ። ምናልባት ልብህ ገንዘብን፣ ወይም ዕረፍትን፣ ወይም ምግብን፣ ወይም ተወዳጅነትን፣ ወይም ገጽታን

ይመርምር ይሆናል። በፕሮግራማችን ውስጥ በጣም ውድ ለሆኑት ነገሮች ጊዜ እንሰጣለን. 

ቆላስይስ 3፡1-2 

1 ከክርስቶስ ጋር ለአዲስ ሕይወት ከተነሣችሁ፥ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በሰማያዊ ስፍራ ያለውን ነገር

ተመልከቱ።

2 ስለ ምድር ሳይሆን ስለ ሰማይ ነገር አስቡ። 

”ስለ መንግሥተ ሰማያት ነገር ማሰብ” የሚቻልባቸው ብዙ መንገዶች አሉ። ኦዲዮ መጽሐፍ ቅዱስን በስልኬ ማዳመጥ እወዳለሁ። ይህ

ከ4,000 ዓመታት በፊት ለሙሴና ለአምላክ ሕዝብ አልተገኘም ነበር! እንደ ዛሬው የወረቀት መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን አልነበራቸውም።

ሙሴ ሕዝቡ የአምላክን ቃል የዕለት ተዕለት ምግባቸው ክፍል እንዲሆን አንዳንድ መመሪያዎችን ሰጣቸው። 



ዘዳግም 11፡18-21 

18 “እንግዲህ እነዚህን ቃሎቼን በልባችሁና በነፍሳችሁ ውስጥ አኑሩ፥ ምልክት አድርገውም በእጃችሁ ላይ እሰሩአቸው፥

በዓይኖቻችሁም መካከል እንደ መጋጠሚያ ይሁኑ።

19 ልጆችህን አስተምራቸው፥ በቤትህም ስትቀመጥ፥ በመንገድም ስትሄድ፥ ስትተኛም፥ ስትነሣም ተናገር። 

20 በቤትህም መቃኖች በደጆችህም ደጆች ላይ ጻፋቸው። 

በቁጥር 18 ላይ እግዚአብሔር በሙሴ በኩል ”ይህን ቃሌን በልባችሁና በነፍሳችሁ አኑሩ” ብሏል። የእግዚአብሔርን ቃል ወደ ልባችሁ

እና ወደ ነፍስህ እንዴት ማስገባት ትችላለህ? ቁጥር 18 ”እንደ ምልክት በእጅህ እሰራቸው በዓይኖቻችሁም መካከል እንደ መጋጠሚያ

ይሁኑ።” ብዙ የአይሁድ ሰዎች ዛሬም ይህን ያደርጋሉ። በእነዚህ ሥዕሎች ላይ እነዚህ ሰዎች የአምላክን ቃል በትናንሽ ሣጥኖች

ጭንቅላታቸው ላይ አድርገው በክንዳቸውም ተጠቅልለዋል። ሃይማኖታዊ ሥርዓት ብቻ ነው ወይስ የእነዚህ ሰዎች ልብ ውስጥ ያለውን

ነገር በቅንነት የሚገልጽ ነው? እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው። ነገር ግን በእውነት በልባችን እና በአእምሯችን ውስጥ ላለው ነገር

ውጫዊ ምልክት መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። 

በቁጥር 19 ላይ ሙሴ ስለ እግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል። “19 በቤትህም ስትቀመጥ፥ በመንገድም ስትሄድ፥ ስትተኛም፥ ስትነሣም

ተናገር፥ ለልጆቻችሁ አስተምራቸው።” በምድር ላይ ያለን ጊዜ አጭር እንደሆነ እግዚአብሔር ያውቃል። አንድ ትውልድ ሲሞት

መጪው ትውልድ የአዛውንቱን ጥበብና ልምድ ያጣል:: ሙሴ ህዝቡን አንድ ሰው እንዴት ካላስተማራቸው ልጆቻቸው በሕይወታቸው

እግዚአብሔርን እንደማያከብሩት እየነገራቸው ነው። 

እሱንና መንገዶቹን እስካላወቅን ድረስ እግዚአብሔርን ማክበር አንችልም። ሙሴ በማለዳ በእግዚአብሔር ቃል ላይ እንድናሰላስል

አበረታቶናል, እና ከመተኛታችን በፊት, እና በቀን ውስጥ ስንዞር. በመቀጠል፣ በቁጥር 20 ላይ ሙሴ የእግዚአብሔርን ቃል በቤታቸው

መግቢያ በር እና በበሮቻቸው ላይ እንዲጽፉ ነግሯቸዋል። ይህም ሰዎች ሲወጡም ሆነ ሲገቡ እግዚአብሔር የሁሉም ነገር ገዥ መሆኑን

ለማስታወስ ይመስለኛል። በቤት ውስጥ የምናደርገውን እና በአለም ውስጥ የምናደርገውን ሁሉ, ሁሉም በጌታ ዓይን እና ቁጥጥር ስር

ነው. 

ነጥብ 1ን ለማጠቃለል፣ የልባችን፣ የአዕምሮአችን እና የአካላችን ዋና ትኩረት ስናደርገው እግዚአብሔርን እናከብራለን። ምክንያቱም

እርስዎ የበለጠ ዋጋ የሚሰጡትን ያከብራሉ. 

ነጥብ 2. የእኔ ታዛዥነት እግዚአብሔርን የሚያከብረው እንዴት ነው? 

የእግዚአብሔር ክብር በምንኖርበት ሁኔታም ይታያል። ከጥላቻ ይልቅ መውደድን ስንመርጥ እግዚአብሔር ክብርን ይቀበላል።

ለኃጢአታችን ሰበብ ከመስጠት ይልቅ ”ይቅርታ” ስንል እግዚአብሔር ክብርን ይቀበላል። ጊዜያችንን እና ገንዘባችንን በልግስና ስንሰጥ

እግዚአብሔር ክብርን ይቀበላል። እንደነዚህ ያሉት ድርጊቶች ወደ እኛ ስላልመጡ እግዚአብሔርን ያከብራሉ። እግዚአብሔር ልባችንን

ሲለውጥ አፍቃሪ፣ ትሁት እና ለጋስ እንሆናለን። 

ስለዚህ ጉዳይ እንድታዩት እና እንድታስታውሱ የምፈልገው በጣም አስፈላጊው ነገር እዚህ አለ. እግዚአብሔር መጀመሪያ ይሠራል።



እግዚአብሔር ከመውደዳችን በፊት ይወደናል። ኢየሱስ እኛን ለአዲስ ሕይወት ከማስነሳቱ በፊት በኃጢአታችን ሙታን ነበርን።

የእግዚአብሔርን ፍቅርና ይቅርታ እስካልቀበልን ድረስ እግዚአብሔርን መታዘዝ አንችልም። 

እውነተኛ መታዘዝ ምላሽ ነው። ኢየሱስን ስለምትወደው አንድ ነገር ማድረግ አቁመህ ታውቃለህ? ኢየሱስን ስለምትወደው ብቻ የሆነ

ነገር፣ ምናልባትም ከባድ ነገር ለማድረግ ወስነህ ታውቃለህ? ለእግዚአብሔር ያለን ፍቅር የሚገለጠው ስንታዘዝ ነው። ይህ ደግሞ

አስቀድሞ የወደደን አምላክ ያከብራል። 

ፍቅር ከህግ መቅደም አለበት። አምላክ ሊቆጣጠረን ስለሚፈልግ ሕግን እንደሚሰጠን ካየነው መታዘዝን እንሻለን። ወይም፣ ለሌሎች

ሰዎች መልካም እንድንመስል የታዘዝን እንመስላለን፣ እና እግዚአብሔር እንዲባርከን እንጠቀምበታለን። ፍቅር ከሕግ በፊት

እንደሚቀድም ካላመንክ ስለ ትዳር አስብ። ትዳር በጣም ከባድ ስራ ነው። ንስሐ ለመግባት እና ይቅር ለማለት ፈቃደኛ መሆን አለብኝ,

በኃጢአቴ ችግሮቼ ላይ ለመስራት እና ህይወቴን ለባለቤቴ አሳልፌ ለመስጠት. አንድ ሰው እነዚያን አስቸጋሪ ነገሮች እንዲሠራ ምን

ሊያደርገው ይችላል? ጳውሎስ በኤፌሶን 5፡25 ላይ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን እንደወደደ ሰው ሚስቱን እንዲወድ የሚያደርገው

ምንድን ነው? ፍቅር ብቻ ነው። በእውነት ለምወደው ሰው ማንኛውንም ነገር እንሰዋለን። 

ለዛም ነው እግዚአብሔር ሕጉን ሳይሰጥ ሁል ጊዜ ፍቅሩን ያስታውሰናል። እግዚአብሔር 10ቱን ትእዛዛት ለህዝቡ ከመስጠቱ በፊት፣

በዘጸአት 20፡2 እንዲህ ይላል። “2 ከግብፅ ምድር ከባርነት ቤት ያወጣሁህ እግዚአብሔር አምላክህ እኔ ነኝ።” እግዚአብሔር እንዲህ

እያለ ነው፡- “ይህን አድርጌላችኋለሁ። ስለዚህ አሁን ፍቅሬን በፍቅር ታዛዥነትህ እንድትመልስልኝ እፈልጋለሁ። 

እግዚአብሔር ስለወደደን ሕግጋትን ይሰጠናል። በልጅነትህ ወላጆችህ መንገድ ላይ እንድትሮጥ ፈቀዱልህ ወይስ በጩቤና ክብሪት

እንድትጫወት? ወላጆችህ ኩኪዎችን እና አይስ ክሬምን በቀን ለሶስት ጊዜ እንድትመገብ ፈቅደውልሃል? ለምን አይሆንም? እንዲህ

ዓይነቱ ነፃነት ልባችን የሚፈልገው ነው። ነገር ግን ወላጆች ልጆቻቸውን ይወዳሉ, ”ይህን መብላትና መጠጣት ይችላሉ, ነገር ግን ይህን

ማግኘት አይችሉም. እነዚህን ነገሮች ማድረግ ትችላለህ ነገር ግን እነዚህን ነገሮች ማድረግ አትችልም። ወላጆች ሕይወታችንን በሕጎች

ማበላሸት አይፈልጉም። በአስተማማኝ ድንበሮች ውስጥ ነፃነትን ሊሰጡን በቂ ፍቅር አላቸው። 

ሁላችንም በበረከት እና በእርግማን መካከል ምርጫ አለን ወዳጆቼ። መታዘዝ ለበረከት ይመራል ምክንያቱም የእግዚአብሔር ህግ

የተዘጋጀው ለጥቅማችን ነው። ከፈለጉ መዶሻን ለመንዳት መዶሻ መጠቀም ይችላሉ ነገር ግን በጣም ጥሩ አይሰራም. የታሸገ ምግብ

ለመክፈት ስክሬድራይቨር መጠቀም ትችላለህ፣ነገር ግን በረከት አይሆንም! የአምላክ መመሪያዎች ጊዜያችንን፣ ችሎታችንን እና

ሀብታችንን እንደ ንድፍ አውጪው እንዴት እንደምንጠቀም ያስተምሩናል። መታዘዛችን እግዚአብሔርን ያስከብራል፣ ይባርከናልም።

አሁን በነጥብ 3 እንጨርስ። 

ነጥብ 3. እግዚአብሔርን በፍጹም መታዘዝ እንችላለን? 

ከመጥፎ ልማድ ለመላቀቅ ሞክረህ ታውቃለህ? በጣም ከባድ ነው! ለአንድ ሰው ለተናገርከው ወይም ላደረከው ነገር ይቅርታ ጠይቀህ

ታውቃለህ፣ እና ከሳምንት በኋላ እንደገና ተመሳሳይ ነገር አድርገሃል? አለኝ. 

ኃጢአታችን በልባችን ውስጥ ሥር ሰድዷል። እግዚአብሔር እኛን የበለጠ ቅዱሳን ሊያደርገን በሂደት ላይ ነው። ነገር ግን ያ ሥራ እስከ



ሰማይ እስክንደርስ ድረስ አይጠናቀቅም። የእግዚአብሔርን ህግ በፍፁም መታዘዝ አንችልም። የእግዚአብሔር ሕግ ግን ፍጹም ነውና

ፍጹም ነው። ዘዳግም 11፡26-28 ከእኔ ጋር እንደገና ተመልከት። 

26 “እነሆ፣ ዛሬ በፊትህ በረከትንና መርገምን አኖራለሁ። 

27 በረከቱ፥ እኔ ዛሬ የማዝዝህን የአምላክህን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ብትጠብቅ፥ 

28 የአምላካችሁን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ባትታዘዙ፥ ነገር ግን ዛሬ ካዘዝኋችሁ መንገድ ፈቀቅ በሉ፥ የማታውቁትንም አማልክት

ትከተሉ ዘንድ እርግማኑ ነው።

ያ ምን ይሰማዎታል? በየቀኑ ከእግዚአብሔር ትእዛዛት እንደምመለስ ስለማውቅ ትንሽ ምቾት አይሰጠኝም። የእግዚአብሔርን እርግማን

አልፈልግም, ግን የሚገባኝ ይህ እንደሆነ አውቃለሁ. 

እግዚአብሔር ግን ያለ ተስፋ ሊተወን አብዝቶ ይወደናል። እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ለሰዎች ሕጉን ሲሰጥ፣ ሕጉን በፍጹም መታዘዝ

እንደማይችሉ ያውቃል። ለዚያም ነው እግዚአብሔር የሰውን ኃጢአት ለማጠብ ለእንስሳት መሥዋዕት መመሪያ የሰጠው። ከሺህ እና

ከሺህዎች የእንስሳት መሥዋዕቶች በኋላም ሕዝቡ በኃጢአት እርግማን ሥር ቆይተዋል። አንድ ሰው ፍጹም ታዛዥነት ያለው ሕይወት

ለመኖር ሲመጣ ይህ ሁሉ ተለወጠ። ለመታዘዝ የእግዚአብሔር ፍጹም በረከት የሚገባው ኢየሱስ ብቻ ነው። ነገር ግን በምትኩ፣ ኢየሱስ

እኛ የሚገባንን እርግማንና ቅጣት ተቀበለ። ገላትያ 3፡13 የሚለውን አድምጡ። ” ክርስቶስ ግን በሕግ ከተነገረው እርግማን አዳነን

በመስቀል ላይ በተሰቀለ ጊዜ ስለ በደላችን እርግማንን በራሱ ላይ ወሰደ። በእንጨት ላይ የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ

ተጽፎአልና። ” 

ወንጌል የምስራች ነው ምክንያቱም ከእርግማን ለማምለጥ ቃል ገብቷልና። እግዚአብሔር እርግማናችንን በኢየሱስ ላይ እንዳደረገ

ካመንን የእግዚአብሔርን በረከት እናገኛለን። ከእኔ ጋር ዮሐንስ 6፡28-29 ተመልከት። 

28 እነርሱም። የእግዚአብሔርን ሥራ እንድንሠራ ምን እናድርግ? አሉት። 

29 ኢየሱስም። ይህ የእግዚአብሔር ሥራ እርሱ በላከው እንድታምኑ ነው ብሎ መለሰላቸው። 

እግዚአብሔርን የምንታዘዝበት ዋናው መንገድ በኢየሱስ አዳኝነት ሞትና ትንሳኤ ማመን ነው። ለሺህ አመታት የወደፊት ህይወትህን

የሚነካ ያ አንድ ውሳኔ። በምድር ላይ የምናገኛቸው በረከቶች እና እርግማኖች ጊዜያዊ ናቸው። የዛሬዎቹ በረከቶች የገነት ዘላለማዊ

በረከቶች ምስሎች እና ማስታወሻዎች ብቻ ናቸው። በዚህ ምድር ላይ የሚደርስብን ስቃይ እና ስደት ጊዜያዊ እርግማን ከዘላለማዊው

የገሃነም እርግማን ጋር ሲወዳደር ነው። ያንን ምርጫ ማድረግ አለብህ። ወንጌልን አምነህ ኢየሱስን እንደ ጌታህ እና አዳኝህ አድርገህ

መቀበል ወይም በራስህ ሀሳብ አምነህ ኢየሱስን ጌታ እንደሆነ አለመቀበል። 

መሲሑን እንዳመንክ ተስፋ አደርጋለሁ፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ዘላለማዊ በረከት የምትቀበልበት ብቸኛው መንገድ ይህ ነው።

የእግዚአብሄርን ህግ በፍጹም ልንታዘዝ አንችልም። ያንን ማድረግ የሚችለው ኢየሱስ ብቻ ነው። የኢየሱስን ፍጹም መዝገብ ለብሰን

ወደ እግዚአብሔር አብ ስለምንመጣ እግዚአብሔር እንደ ልጆቹ ተቀብሎ ይወደናል። የአምላክን ሕግ ስንታዘዝና ስናመልከው ኢየሱስ

በሚሰጠን ኃይል ነው። እኛ የምናደርገው ለእግዚአብሔር ፍቅር ምላሽ ነው እንጂ ፍቅሩን ለማግኘት አይደለም። 

ዛሬ በዘዳግም ውስጥ የምናነበው በረከቶች እና እርግማኖች ደንቦችን ስለመከተል አይደሉም። እግዚአብሔርን ስለመከተል ነው።



የክርስትና ሕይወት ሕጎችን መከተል አይደለም። ኢየሱስን ስለመከተል ነው። ስንወደውና ስንከተለው ደግሞ በመታዘዝ በመኖራችን

እናከብረዋለን። 

አሁን አብረን እንጸልይ፡- 

ኢየሱስ ሆይ ለኛ ያለህ ፍቅር ከግንዛቤ በላይ ነው። የኃጢአትን እና የአለመታዘዝን መንገድ እንደመረጥን ታውቃለህ። አንተ ግን በእኛ

ቦታ እስከ ሞት ድረስ ወደደን። እኛም በስምህ ሕይወትንና በረከትን እንድንቀበል ቅዱስ ፍጹም ሕይወት ኖርክ። አባት ሆይ እባክህ

መንፈስ ቅዱስን ዛሬ ስጠን በመታዘዝ እና በፍቅር እንድንመላለስ ይረዳን ዘንድ ለጋስነት እና ፍቅር ምላሽ ለመስጠት። በመድኃኒታችን

በኢየሱስ ስም እናመሰግንሃለን እንጸልያለን። 

አሜን

One Voice Fellowship


