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ስብከት ለየካቲት 13 2022

ፓስተር ክሪስ ሲክስ

መግቢያ 

ዛሬ ጥያቄ 7ን ከአዲስ ከተማ ካቴኪዝም እንመለከታለን። 

ጥያቄውን አነባለሁ እና መልሱን አብረን እናንብብ። 

ጥ7፡ የእግዚአብሔር ህግ ምን ይፈልጋል?

ግላዊ፣ ፍፁም እና ዘላለማዊ ታዛዥነት; እግዚአብሔርን በፍጹም ልባችን፣ ነፍሳችን፣ አእምሮአችን፣ እና ኃይላችን
እንድንወድ፤ ጎረቤቶቻችንንም እንደ ራሳችን ውደድ።

እግዚአብሔር የከለከለው ፈጽሞ መደረግ የለበትም እና እግዚአብሔር ያዘዘው ሁልጊዜ መደረግ አለበት.

በሚቀጥለው ሳምንት 10ቱን ትእዛዛት ማጥናት እንጀምራለን። ዛሬ እግዚአብሔርን እና ጎረቤቶቻችንን በመውደድ ላይ እናተኩራለን።

የዛሬውን የቅዱሳት መጻሕፍት ንባብ እንመልከት። 

ማርቆስ 12፡28-34 

28 ከሃይማኖት ሕግ መምህራን አንዱ ቆሞ ክርክሩን ያዳምጥ ነበር። 

ኢየሱስ ጥሩ መልስ እንደሰጠ ስለተገነዘበ “ከሁሉም ትእዛዛት ሁሉ የሚበልጠው የትኛው ነው?” ሲል ጠየቀ። 



29 ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው፡— ከሁሉ የሚበልጠው ትእዛዝ ይህች ናት፡— እስራኤል ሆይ፥ ስማ፤ ጌታ አምላካችን አንድና

አንድ ጌታ ነው። 

30 አንተም አምላክህን እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ በፍጹም አሳብህ በፍጹምም ኃይልህ ውደድ። 

31 ሁለተኛይቱ ደግሞ ‘ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ’ የምትል ናት። ከእነዚህ የምትበልጥ ሌላ ትእዛዝ የለም” 

32 የሃይማኖት መምህሩም መልሶ።

፴፫ እናም እርሱን በፍጹም ልቤ፣ በሙሉ ማስተዋል እና በሙሉ ኃይሌ መውደድ እና ባልንጀራዬን እንደራሴ መውደድ አስፈላጊ

እንደሆነ አውቃለሁ። የሚቃጠለውን መሥዋዕትና መሥዋዕቱን ሁሉ ከማቅረብ ይልቅ ይህ እጅግ አስፈላጊ ነው። 

34 ኢየሱስም ሰውዬው ምን ያህል እንዳወቀ አውቆ። አንተ ከእግዚአብሔር መንግሥት የራቅህ አይደለህም አለው። ከዚያ በኋላ ማንም

ሊጠይቀው የደፈረ አልነበረም። 

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 

ኢየሱስ በህይወቱ በቁጥር 28 ላይ እንዳለው ሰው ከሃይማኖት ህግ አስተማሪዎች ጋር ብዙ ውይይት አድርጓል። ካህናት እና ፓስተሮች

እና የሃይማኖት መሪዎች እግዚአብሔርንም ሰውንም ለማገልገል በእግዚአብሔር የተጠሩ መሪዎች ናቸው። በአቀባዊ እና አግድም

ግንኙነቶች ውስጥ መያያዝ አለባቸው. የሃይማኖት መሪዎች በንጹሕ ሕሊና የተቀደሰ ሕይወት በመምራት ከእግዚአብሔር ጋር ጤናማ

የሆነ ቀጥተኛ ግንኙነት ሊኖራቸው ይገባል። ከእግዚአብሔር ጋር ያለው አቀባዊ ግንኙነት በአግድም ለእግዚአብሔር ሕዝብ ውጤታማ

አስተማሪዎች እና አስታራቂዎች እንዲሆኑ ያስችላቸዋል። 

ነገር ግን ከ2,000 ዓመታት በፊት በኢየሩሳሌም የነበሩት የሃይማኖት መሪዎች ብዙውን ጊዜ ከሕዝቡ በአግድም ተለይተው ይታወቃሉ። 

እንዴት? ምክንያቱም ራሳቸውን ከእግዚአብሔር ልብ ለይተው ነበርና። ቀዝቃዛውን የእግዚአብሔርን ሕግ ጠንቅቀው ያውቁ ነበር፣ ነገር

ግን የእግዚአብሔርን ሞቃት ልብ አላወቁም። ከእግዚአብሔር ልብ ስንለይ፣ ከጎረቤቶቻችንም እንለያያለን። በዛሬው ጥቅስ ላይ ያለው

ሰው ከእነዚያ ልባም ቀናተኛ የሃይማኖት መሪዎች ትንሽ የተለየ በመሆኑ ደስ ብሎኛል። ኢየሱስ ይህን ሰው በቁጥር 34 አሞግሶታል። 

“34 ኢየሱስም በጥበብ እንደ መለሰ አይቶ፡— አንተ ከእግዚአብሔር መንግሥት የራቅህ አይደለህም፡ አለው። ከዚህም በኋላ ማንም

ሊጠይቀው የደፈረ አልነበረም። 

ከእግዚአብሔር መንግሥት ርቀህ ወይም ወደ እሱ በጣም ቅርብ መሆንህን እንዴት ታውቃለህ? እግዚአብሔርን በእውነት እንደምትወድ

እንዴት ማወቅ ትችላለህ? ዛሬ የምንመልሰው ጥያቄ ነው። በዛሬው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ ስለ ነጠላ እና ብዙ ቃላት አንድ ነገር

አስተውለሃል? በቁጥር 28 ላይ የሀይማኖት ህግ መምህር ኢየሱስን ”ከትእዛዝ ሁሉ ማነው የሚበልጠው?” ከትእዛዛቱ ውስጥ የትኛው

በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ማወቅ ይፈልጋል። ኢየሱስ አንድ መልስ ሰጠው? የመሥዋዕታዊ ሞቴ ለኃጢአትህ ሁሉ በቂ ክፍያ ይሆን ዘንድ



ኃጢአት የሌለበት ሕይወት እኖራለሁ። በቁጥር 31 ላይ ኢየሱስ “ሁለተኛይቱም አስፈላጊ ነው፡- ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ”

ብሏል። ከእነዚህ የምትበልጥ ሌላ ትእዛዝ የለም” 

ኢየሱስ እነዚህ ሁለት ትእዛዛት (ብዙ) አንድ በጣም አስፈላጊ ትእዛዝ (ነጠላ) ናቸው ብሏል። ኢየሱስ ለምን እንዲህ አለ? የመጀመሪያው

መልስ በጣም አስፈላጊ ይመስላል, አይመስልዎትም? እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ በፍጹም አእምሮህ በፍጹም

ኃይልህ መውደድ ከሁሉ በላይ አስፈላጊ አይደለምን? 

ምናልባት በዚህ መንገድ እናስበው ይሆናል፡ እምነቴን ታያለህ? እምነትህን ማየት እችላለሁን? አይደለም፣ በጎረቤታችን ልብ እና

አእምሮ ውስጥ ያለውን ማየት አንችልም። ሆኖም፣ እግዚአብሔርን ምን ያህል እንደምወደው የሚለካበት መንገድ አለ? አለ.

እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ያለንን ፍቅር የምንለካበት መለኪያ ይሰጠናል። እና ይህ መለኪያ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ለባልንጀራህ

ፍቅር ነው። 

ይህ ጥቅስ ቀደም ብሎ ሲነበብ ሰምተናል። ነቢዩ ኢሳይያስ እንደ ጾም ያሉ ሃይማኖታዊ ሥርዓቶችን የሚያደርጉ ሰዎችን ለእግዚአብሔር

ያላቸውን ፍቅር ለማሳየት እየወቀሰ ነው። ግን ውሸት ነው, እና ባዶ ነው. 

ኢሳይያስ 58:4-7,9 

4 እርስ በርሳችሁ ስትጋደሉ ብትጾሙ ምን ይጠቅማችኋል? እንደዚህ አይነት ጾም ከእኔ ጋር የትም አያደርስም። 

5 እናንተ በንስሐ ምኞት ራሳችሁን አዋርዳችሁ። ጾም የምትሉት ይህ ነውን? እውነት ይህ ጌታን የሚያስደስት ይመስላችኋል? 

6 እኔ የምፈልገው ጾም ይህ ነው፤ በግፍ የታሰሩትን ፍቱ፤ የሚሠሩላችሁን ሸክም አቅልሉ፤ የተገፋው ይፈቱ ሰዎችንም የሚታሰሩትን

ሰንሰለት አስወግዱ። 

7 ምግብህን ለተራቡ ያካፍሉ፣ ቤት ለሌላቸውም መጠለያ ይስጡ። 

9 በዚያን ጊዜ በጠራህ ጊዜ እግዚአብሔር ይሰማሃል። 

እግዚአብሔር በኢሳይያስ በኩል እየነገረን ያለው ፍቅራችንና እምነታችን ባዶ ከሆነ እውነት እንዳልሆነ ነው። አምላክ በባዶ ሃይማኖታዊ

እንቅስቃሴ ማየት ይችላል። ጽዋችን በውጪ ንፁህ ከውስጥ ግን የቆሸሸ መሆኑን እግዚአብሔር ያያል ። 

ይህን ታሪክ ከእኔ ጋር አስቡት። ቶም ሱዛን አግብቷል። ቶም በልደት ቀን እና በቫለንታይን ቀን አበቦቿን ይገዛል. በወር አንድ ጊዜ

ለእራት ይወስዳታል, እና በልዩ ጉዞዎች. ቶም በየቀኑ ማለት ይቻላል ለሱዛን ”እወድሻለሁ” ይላቸዋል። ቶም ከሱዛን ጋር አግብቷል፣

ቶም ግን ሁለት የሴት ጓደኞች አሉት። ቶም ለማርያም እና ለጄኒፈር አበባዎችን ይገዛል. ማርያምን እና ጄኒፈርን ለእራት እና በልዩ

ጉዞዎች ይወስዳቸዋል። 

ሱዛን ስለዚህ ጉዳይ ምን ይሰማታል ብለው ያስባሉ? ቶም “እወድሃለሁ” ሲል ሱዛን ቶምን ታምናለች? አይ፣ አታምነውም። ምናልባት

ቶም በየቀኑ ”ሱዛን, በሙሉ ልቤ እና በሙሉ ነፍሴ, እና በሙሉ አእምሮዬ እና በሙሉ ጥንካሬዬ እወድሻለሁ!” ከዚያ ታምነዋለች ብለህ

ታስባለህ? አይ፣ አትሆንም። እንዴት? ምክንያቱም የቶም ድርጊት ስለ ፍቅር ከተናገራቸው ቃላት ጋር አይመሳሰሉም። አንድ ነገር

ይናገራል, ግን የተለየ ነገር ያደርጋል. 

እባክህ ኢየሱስ የተናገራቸውን እነዚህን ሁለት ትእዛዛት ከእኔ ጋር ተመልከት። ”ፍቅር” የሚለውን ቃል ተመልከት. በእነዚህ ዓረፍተ



ነገሮች ውስጥ ፍቅር ምን ዓይነት ቃል ነው? ርዕሰ ጉዳይ፣ ስም፣ ግስ፣ ወይም ቅጽል ነው? ግስ ነው አይደል? ኢየሱስ ፍቅርን እንደ

የአረፍተ ነገሩ ግስ ወይም የተግባር ቃል ተጠቅሟል። ይህ አስፈላጊ ነው። ብዙውን ጊዜ ፍቅርን እንደ ስሜት እናስባለን, እና እሱ ነው.

ግን ስሜታችን ይመጣል እና ይሄዳል። ስሜታችን በዚያው አይቆይም። አንዳንዴ ደግሞ ልባችን ይዋሻል። 

ነቢዩ ኤርምያስ እንዲህ ሲል ጽፏል። ” ልብ ከሁሉ ይልቅ ተንኰለኛ እጅግም የታመመ ነው፤ ማንስ ያስተውለዋል?” ( ኤርምያስ 17: 9

) 

ልባችን ያታልለናል። አደገኛ እና ጤናማ ያልሆኑ ነገሮችን ያለ መዘዝ ማድረግ እንደምንችል ልባችን ይነግረናል። ዛሬ በፊልሞች እና

በአለም ውስጥ የተለመደ ጭብጥ ”ልብህን ተከተል” ነው. ያ መጥፎ ምክር ነው። ያለ መንፈስ ቅዱስ ልቤ ጠፋ። ወደ ጥሩ ውሳኔዎች

እንደሚመራኝ ልቤን ማመን አልችልም። ስሜታችን በቀላሉ ስለሚለወጥ አስተማማኝ አይደለም. 

አሁን በ2022 ስድስት ሳምንታት ነን። ብዙ ሰዎች በጃንዋሪ 1 ላይ ለራሳቸው ቃል ገብተዋል. ክብደት መቀነስ ወይም የአካል ብቃት

እንቅስቃሴ ማድረግ ይፈልጋሉ. ምናልባት በየቀኑ ጠዋት ከስራ ወይም ከትምህርት ቤት በፊት ለመሮጥ ወስነሃል. ከስድስት ሳምንታት

በፊት ስለዚህ እቅድ በጣም ቁርጠኝነት እና ብሩህ ተስፋ እየተሰማዎት ነበር። ዛሬ ግን ከቤት ውጭ ሲበርድ እና አልጋህ በጣም ሲመችህ

በጨለማ ውስጥ ለመሮጥ ምን ያህል ተነሳሳህ? 

ስሜታችን ጠንከር ያሉ ነገሮችን እንድንሠራ የሚያነሳሳን በቂ አይደለም። ብዙ ትዳሮች በፍቺ የሚቋረጡበት አንዱ ምክንያት ይህ ነው።

ሰዎች የሚጋቡት ለሌላው ሰው ፍቅር ስላላቸው ነው። ነገር ግን አብሮ መኖር ስትጀምር ህይወት ከባድ ይሆናል። የገንዘብ ችግር እና ስራ

ጭንቀት ያጋጥምዎታል. እግዚአብሔር በልጆች ቢባርክ ደስታ ናቸው - እና ደግሞ ብዙ ስራ። ባልና ሚስት የሚከራከሩባቸው እና

የሚጣላቸዉ ብዙ ነገሮች አሉ። መጀመሪያ ላይ የተሰማዎት የፍቅር ስሜት በዕለት ተዕለት ኑሮ ውጥረት እና ስራ ውስጥ ሊሰምጥ

ይችላል. 

በዚህ ጉዳይ ላይ ምን እናድርግ? ደግሜ እጠይቃችኋለሁ፡- ኢየሱስ በተናገራቸው ሁለት ትእዛዛት ውስጥ ፍቅር ምን አይነት ቃል ነው?

ፍቅር ግስ ነው። ፍቅር ተግባር ነው ምርጫ ነው። ለዚህም ነው ኢየሱስ በሌሎች ቦታዎች ”ጠላቶቻችሁን ውደዱ” ያለው።

ለጠላቶቻችን እና ለሚያሳድዱንን የፍቅር ስሜት እንዲኖረን አይጠይቀንም። ያ በጣም አስቸጋሪ ይሆናል. ይልቁንም ኢየሱስ

ጠላቶቻችንን በተግባር እንድንውደድ ነግሮናል። 

በራሳችን መውደድ አንችልም። የራሳችንን ቤተሰብ መውደድ በጣም ከባድ ነው። ጠላቶቻችንን መውደድ ግን የሌለን ልዩ ኃይል

ይጠይቃል። እባካችሁ በ1 ዮሐንስ 4:9-12, 20 ላይ ከእኔ ጋር ተመልከት። 

“9 በእርሱ በኩል የዘላለም ሕይወት እንዲኖረን አንድ ልጁን ወደ ዓለም በመላክ እግዚአብሔር እንዴት እንደወደደን አሳይቷል። 

10 እውነተኛ ፍቅር ይህ ነው፤ እኛ እግዚአብሔርን እንደ ወደድነው አይደለም፤ ነገር ግን እርሱ ራሱ እንደ ወደደን ኃጢአታችንንም

ሊያስወግድልን ልጁን እንደ ላከ ነው። 

11 ወዳጆች ሆይ፥ እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎ ከወደደን እኛ ደግሞ እርስ በርሳችን ልንዋደድ ይገባናል። 

12 እግዚአብሔርን ያየው አንድ ስንኳ የለም። እርስ በርሳችን ብንዋደድ ግን እግዚአብሔር በእኛ ይኖራል ፍቅሩም በእኛ ውስጥ

ተገልጧል። 

20 ማንም። እግዚአብሔርን እወዳለሁ እያለ የእምነት ባልንጀራውን ቢጠላ፥ ያ ውሸታም ነው። ማየት የምንችላቸውን ሰዎች



ካልወደድን የማናየው እግዚአብሔርን እንዴት እንወደዋለን? 

ቁጥር 20 በእነዚህ ሁለት ትእዛዛት መካከል ስላለው ግንኙነት ፍጹም ማብራሪያ ነው። በአካባቢያችን በአካል የምናያቸው ሰዎችን

እንኳን የማንወድ ከሆነ የማናየው እግዚአብሔርን እንወዳለን ማለት እንችላለን? እውነት ለመናገር ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ

የሚለው የኢየሱስ ትእዛዝ ለእኔ በጣም ከባድ ነው። ራሴን በጣም ስለምወድ! ሁላችንም እናደርጋለን። 

በኮንጎ የሚኖሩ የዮምቤ ሰዎች ”ዲያ ሎቡላ” የሚል ምሳሌ አላቸው ትርጉሙም ”በአፍህ ያለውን እንጀራ ለጎረቤትህ ስጣት” ማለት

ነው። አንድ ሰው ከእኔ ትርፍ ላይ መስጠት ከባድ አይደለም. ግን ለአንድ ሰው የምፈልገውን ምግብ ወይም ገንዘብ መስጠት የማይቻል

ይመስላል። ግን ልንገርህ፣ ወዳጆች ሆይ፣ ኢየሱስ ሰዎችን ከዚህ የበለጠ እንድንወድ እያዘዘን ነው። 

ከመሞቱ በፊት በነበረው ምሽት፣ በዮሐንስ 13፡34-35 ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ ብሏቸዋል። 

“34 እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ አዲስ ትእዛዝ እሰጣችኋለሁ፤ እኔ እንደ ወደድኋችሁ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ። 

35 እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ ደቀ መዛሙርቴ እንደ ሆናችሁ ሰዎች ሁሉ በዚህ ያውቃሉ። 

እዚህ ያለው መለኪያ እኔ ራሴን እንደምወድ ሌሎችን መውደድ አይደለም። ኢየሱስ በቁጥር 34 ላይ ምን አለ? ”እኔ እንደ ወደድኳችሁ

እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ።” ከወርቃማው ሕግ ይልቅ ኢየሱስ የሚጠብቀው ነገር በጣም ጥልቅ እና የማይቻል ነው። ወርቃማው ህግ

“ሌሎችን እንዲይዙህ እንደምትፈልግ አድርገህ ያዝ” ይላል። ኢየሱስ “እኔ ለእናንተ ባደረግሁበት መንገድ ሌሎችን መያዝ እፈልጋለሁ”

እያለን ነው። ከራስህ በላይ ሌሎች ሰዎችን መውደድ አለብህ። እኔ ለእናንተ የሰጠኋችሁን የመሥዋዕት ዓይነት፣ ሌላም ማዕከል ያለው፣

የሚቤዥም ፍቅር አቅርብ። 

ኢየሱስ በሥነ ምግባር ደካማ በሆናችሁ ጊዜ፣ በአመፃ መተላለፋችሁ ሙታን ነበራችሁ። ጠላቶቹ በሆናችሁ ጊዜ ኢየሱስ ይወድሃል።

እንደኛ ያሉ አመጸኞችን ስለ እኛ ሊሞት ይወድ ነበር። ያ ወንጌል ነው፣ እና ሌሎችን እንድንወድ የሚረዳን ብቸኛው ኃይል ነው።

ኢየሱስ አንተን ለማዳን በፈቃዱ ነፍሱን አሳልፎ ሰጥቷል፣ ምክንያቱም እሱ ይወድሃል። በየሳምንቱ እንደምናገር አውቃለሁ ነገር ግን

በየሳምንቱ መስማት አለብን! በየቀኑ ማስታወስ አለብኝ. 

በእነዚህ ሁለት ትእዛዛት መካከል ያለውን ግንኙነት እንደ የክርን ቁራጭ ማካሮኒ ማሰብ እወዳለሁ። ይህን የፓስታ ቁራጭ ታውቃለህ?

ብዙውን ጊዜ ማካሮኒ እና አይብ ለመሥራት የሚያገለግል ዓይነት ነው. የትኛው ጣፋጭ ነው. እኔ ይህን የፓስታ ቅርጽ ካስታወሱ,

በእነዚህ ሁለት ትእዛዛት መካከል ያለውን ግንኙነት ያስታውሳሉ. ፓስታ ከላይ እንዴት እንደተከፈተ ይመልከቱ? ልባችንን እና

አእምሯችንን ከፍተን ለእግዚአብሔር ፍቅር እና እውነት መክፈት አለብን። በዚህ መንገድ ፍቅሩ በእኛ በኩል ሊፈስ እና ወደ ሌሎች

ሰዎች ሊወጣ ይችላል። ከስር የሚወጡ ሌሎች የሰው ልጆች ፍቅር ከሌለ ምንም ነገር ወደ ላይ እየገባ ስላልሆነ ነው. 

ክርስቶስ ለኔ እና ለአንተ የሚሰጠውን የፍቅር ብዛት አስብ። በስንት ኃጢአት ሞቷል? ስንት ጸሎቶችን ተቀብሏል? በሰማይ ስንት

በረከቶች እየጠበቁን ነው? ኢየሱስ እንደዚህ የተትረፈረፈ ፍቅር ከሰጠኝ ለምንድነው ልቤን እና እጄን ወደ ጎረቤቴ የምዘጋው? 

ወዳጆቼ እንድታስታውሱ የምፈልገው ነገር ይኸውና በዛሬው ምንባብ ውስጥ ያሉት ሁለቱ ትእዛዛት የተያያዙ ናቸው። እና እነሱ

በትክክለኛው ቅደም ተከተል መምጣት አለባቸው። በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ወደ ጠንካራ፣ ፍቅር፣ አቀባዊ ግንኙነት

ተጋብዘናል። ኢየሱስ የሞተው እኛን የእግዚአብሔር ልጆች ሊያደርገን ነው። ከዚያ በኋላ እንደ ልጆቹ የተቀበልነውን ፍቅር ለሌሎች



እናካፍላለን። በዙሪያችን ያሉትን ሰዎች ካልወደዱ፣ ያ ከአምላክ ጋር ባለን ቀጥተኛ ግንኙነት ላይ ችግር እንዳለ የሚያሳይ ማስረጃ ነው። 

ይህንን ስብከት ለመጨረስ በቻይና ስለነበረ አንድ ገበሬ ክርስቲያን ስለነበረ አንድ እውነተኛ ታሪክ ልንገራችሁ። እርሻዎቹ ከተራራው

ጎን በዲካዎች የታጠቁ ነበሩ። ግድግዳዎቹ አፈርን እና ውሃን ይይዛሉ. ይህ ክርስቲያን ገበሬ ውሃውን ወደ ተራራው በማውጣት

እርሻውን ያጠጣል። ብዙ ጉዞዎች ወደ ላይ እና ወደ ታች፣ በየቀኑ። ገበሬው ማሳው ከሱ በታች የሆነ ሰነፍ ጎረቤት ነበረው። ማታ ላይ

ሰነፍ ጎረቤት ብዙውን ጊዜ በዲክ ውስጥ ቀዳዳ ይከፍታል. በተራራው ላይ ውሃ ተሸክሞ የመውረድን ችግር ራሱን ለማዳን ውሃውን ወደ

እርሻው አፈሰሰው። 

በዚህ ላይ ምን ታደርጋለህ? የጎረቤትህን በር ልትደበድብ ትችላለህ? ትጮህበት እና ውሃህን መስረቅ እንዲያቆም ትነግረዋለህ? ይህ

ክርስቲያን ገበሬ ያደረገውን ልንገራችሁ። ለእርሻው ብቻ ሳይሆን ለጎረቤቱ እርሻም ውኃ ማጠጣት ጀመረ! ይህንን ለሁለት ሳምንታት

ካየ በኋላ, ጎረቤቱ በዚህ ትሁት ፍቅር በጣም ተደንቆ ክርስቲያን ሆነ. 

ጓደኞቼ፣ ለሌሎች መስዋዕት የሆነ፣ ለጋስ እና ሥር ነቀል ፍቅር ስናቀርብ ኢየሱስን እየጠቆምን ነው። ምክንያቱም እንዲህ ዓይነቱ ፍቅር

ከእኛ ሊመጣ አይችልም. ባልንጀራችንን በደንብ የምንወድ ከሆነ የመንግሥቱን ባሕርይ እናሳያለን። የሚያነሳሳን ከተፈጥሮ በላይ የሆነ

ፍቅር እንዳለ ለአለም ማስረጃ እያቀረብን ነው። 

አዎን፣ ክርስቶስ በወደደን መንገድ ባልንጀሮቻችንን መውደድ በጣም ከባድ ነው። ብዙ ፍቅር በአግድም ወደሌሎች ሲፈስ፣ በኢየሱስ

በአቀባዊ መሙላት ያስፈልግዎታል። የድካም ስሜት ሲሰማን እርሱን እንዲያድስልን ወደ ሕይወት ውሃ ወደ ኢየሱስ መሮጥ አለብን።

በዚህ ሂደት፣ ኢየሱስ እኛን እንደወደደን ሌሎችን እንድንወድ ያስተምረናል። በሙሉ ልባችን፣ በሙሉ ነፍሳችን፣ በሙሉ

አእምሮአችን፣ እና በሙሉ ሃይላችን። 

አሁን አብረን እንጸልይ፡- ኢየሱስ ሆይ ከእግዚአብሄር ርቀን ሳለን ወደደን። እኛ ጠላቶቻችሁ ነበርን። በኃጢአታችን ብቻችንን

እንድንቀር እንፈልጋለን። አንተ ግን እኛን ለማዳን ፍቅርህንና ደምህን አፍስሰሃል። እውነተኛ ፍቅር ምን እንደሆነ አሳየኸን። አሁን

እባኮትን እንደ ፍቅርህ መሳሪያ ተጠቀሙን። አንተ የእግዚአብሔር በግ እንደሆንክ አለም እንዲያውቅ ጎረቤቶቻችንን በስምህ

እንድንወድ እርዳን። እባክህ ይህን አድርግ አባት ሆይ ለኛ ለበጎ እና ለክብርህ። በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። 

አሜን

One Voice Fellowship


