
የስብከት ርዕስ፡- ከሁሉ የሚበልጠው
ትእዛዝ፡ ሁለንተናዊ ፍቅር

ዘዳግም 6፡4-14

ክሌመንት ቴንዶ፣ ተማሪ መጋቢ

ዛሬ ዘጠነኛውን ጥያቄ ከአዲሱ ከተማ ካቴኪዝም እንመለከታለን. ጥያቄውን አነባለሁ እና መልሱን አብረን እናንብብ። 

ጥያቄ 9፡ እግዚአብሔር በመጀመሪያ፣ በሁለተኛው እና በሦስተኛው ትእዛዛት
ምን ይፈልጋል?

መልስ፡- በመጀመሪያ፣ እግዚአብሔርን እንደ አንድ እውነተኛ እና ሕያው አምላክ እናውቃለን እና እናምናለን።

ሁለተኛ፣ ከጣዖት አምልኮ ሁሉ እንድንርቅና እግዚአብሔርን አላግባብ እንዳናመልክ።

ሦስተኛ፣ የአምላክን ስም በፍርሃትና በአክብሮት እንይዘዋለን፣ ቃሉንና ሥራዎቹንም እናከብራለን።

ይህ ጥያቄ የሚያተኩረው በመጀመሪያዎቹ ሦስት ትእዛዛት ላይ ነው። ዛሬ የምንመለከተው ክፍል የአስርቱንም ትእዛዛት ማጠቃለያ

ይዟል። ጽሑፋችንን ከማየታችን በፊት፣ የተገኘውን መጽሐፍ በተመለከተ ጥቂት ነገሮችን መጥቀስ ተገቢ ነው። 

ኦሪት ዘዳግም ከአምስቱ የሙሴ መጻሕፍት አምስተኛው ነው። አምላክ እስራኤላውያንን ለ430 ዓመታት በባርነት ከቆዩበት ከግብፅ

አውጥቷቸዋል። ወደ እግዚአብሔር ምሕረትን በጮኹ ጊዜ ጩኸታቸውን ሰምቶ አዳኛቸውና አዳኛቸው ይሆንላቸው ዘንድ ሙሴን

ላከው። 

ይህ መንፈሳዊ ትርጉም ያለው አካላዊ ቤዛ ነበር። አዎን፣ በአካል በባርነት ተገዝተው ስለነበር ከባርነት መዳን ያስፈልጋቸዋል። ነገር ግን

እግዚአብሔር ብቻ ሊሰጣቸው የሚችላቸው መንፈሳዊ መዳን ያስፈልጋቸው ነበር። ስለዚህም ነው እግዚአብሔር በፊቱ እንዴት መኖር



እንዳለባቸው የነገራቸው። በዘጸአት 20፡1-17 አሥሩ ትእዛዛት የተሰጡበት አውድ ይህ ነው። አሁን፣ በሲና ተራራ ላይ ከተከሰተው

ከአሥርተ ዓመታት በኋላ፣ ቀጣዩ ትውልድ ወደ ተስፋይቱ ምድር ለመግባት በዝግጅት ላይ ነው። ከመግባታቸው በፊት ግን ህጉን

እንደገና መስማት አለባቸው። ስለዚህም ነው ”ዘዳግም” ጽሑፋችን የሚገኝበት የመጽሐፉ ርዕስ የሆነው። ዘዳግም ማለት ”ሁለተኛ ሕግ”

ማለት ነው. አሁን በአንቀጹ ላይ እናተኩር። 

ጽሑፍ፡ ዘዳ.6፡4-15 

4 “እስራኤል ሆይ ስማ፤ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው። 

5 አምላክህን እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ በፍጹምም ነፍስህ በፍጹምም ኃይልህ ውደድ። 

6 እኔም ዛሬ የማዝዝህ እነዚህ ቃሎች በልብህ ይኑሩ። 

7 ልጆቻችሁን አጥብቃችሁ አስተምሯቸው፥ በቤትህም ስትቀመጥ፥ በመንገድም ስትሄድ፥ ስትተኛም፥ ስትነሣም ተናገር። 

8 እንደ ምልክት በእጅህ እሰራቸው፥ በዓይኖችህም መካከል እንደ ክንድ ይሁኑ። 

9 በቤትህ መቃኖችና በደጆችህም ላይ ጻፋቸው። 

10 አምላክህ እግዚአብሔር ለአባቶቻችሁ ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም ይሰጣችሁ ዘንድ ወደ ማለላቸው ምድር ባገባችሁ ጊዜ፥

ያልሠራችኋቸው ታላላቅና ጥሩ ጥሩ ከተሞች፥ 11 ቤቶችም የተሞሉ። ካልሞላችሁት ከመልካም ነገር ሁሉ፥ ካልቈፈርካቸው

ጒድጓዶች፥ ካልዘራችኋቸውም ወይንና የወይራ ዛፎች፥ ስትበሉና ስትጠግቡ፥

12 ከግብፅ ምድር ከባርነት ቤት ያወጣህን እግዚአብሔርን እንዳትረሳው ተጠንቀቅ። 

13 አምላክህን እግዚአብሔርን ፍሩ። እርሱን አምልኩት በስሙም ማሉ። 

14 ሌሎች አማልክትን አትከተሉ በዙሪያችሁ ያሉትን የአሕዛብን አማልክት አትከተሉ። 

15 የአምላካችሁ የእግዚአብሔር ቍጣ እንዳይነድድህ ከምድርም ላይ እንዳያጠፋህ አምላክህ እግዚአብሔር በመካከልህ ቀናተኛ አምላክ

ነውና።

ኢሳይያስ 40:8ን አብረን እናንብብ።

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

እንጸልይ። 

ቸር ጌታ ሆይ ስለ ቃልህ እና በታሪክ ስላደረገው የማዳን ስራ እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ፣ በዚህ ስብከት እንድትናገር እና እንድሰማ

እንጸልያለን። እኔ ከምሰማው ነገር፣ እንዲያውቁት የምትፈልገውን ለሕዝብህ እናገር። ቃልህ ልባችንን እንዲሞቀው እና እንድንወድህ፣

እንድንታዘዝህ፣ እንዲያገለግልህ እና አንተን ብቻ እውነተኛ አምላክ እንድናመልክህ እንጸልያለን። የምንጸልየውም በኢየሱስ ውድ ስም

ነው። አሜን 

ነጥብ አንድ፡ ትልቁ ትእዛዝ ሁሉን አቀፍ ፍቅር ነው። 

ቁጥር 4-5፡- 



4 “እስራኤል ሆይ ስማ፤ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው። 

5 አምላክህን እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ በፍጹምም ነፍስህ በፍጹምም ኃይልህ ውደድ። 

ሙሴ እነዚህን ቃላት ለእግዚአብሔር ሕዝብ በተናገረ ጊዜ በቅርቡ እንደሚሞት ያውቅ ነበር። ሙሴ ከመሞቱ በፊት ህዝቡ በጥሞና

እንዲያዳምጡ ጠይቋል ምክንያቱም እጣ ፈንታቸው በዚህ ታላቅ እና የመጀመሪያ ትእዛዝ ላይ የተመሰረተ ነው። 

ሊሞቱ የተቃረቡትን አንድ አዛውንት አባት እንድታስቡ እፈልጋለሁ። ለልጆቹ የመጨረሻ ቃላቱን ሲነግራቸው ልጆቹ በጥሞና

የሚያዳምጡ ይመስላችኋል? አዎ, ምክንያቱም እሱ የሚናገረው ሁሉ በጣም አስፈላጊ ነው. በቁጥር 4 ላይ፣ ሙሴ “ስማ” የሚለውን ግስ

ተጠቅሟል። ይህ ከባድ ንግድ ነው። ሕዝቡ እግዚአብሔር የሚናገረውን መስማት አለባቸው፣ አለዚያ እግዚአብሔር የገባላቸውን

በረከቶች ያጣሉ። 

ቁጥር 4 “እግዚአብሔር አምላካችን አንድ እግዚአብሔር ነው” የሚለውን ቀላል ግን ጥልቅ መግለጫ ይዟል። በትላልቅ ፊደላት ”ጌታ”

የሚለው ስም በዕብራይስጥ ያህዌህ ነው። ይህ የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ስም ነው። የነገሥታት ንጉሥ ነው። እርሱ ብቻ እግዚአብሔር

ነው በጊዜም በኅዋም ሌላ አምላክ የለም (ኢሳ 44፡6)። እስራኤልም እግዚአብሔርን አይተው የሚያስፈራ ድምፁን በሲና ተራራ ሰሙ።

ግን ተርፈዋል። የእግዚአብሔርን ምሕረትና ሞገስ አግኝተዋል። ለዚህም ነው ጌታቸው ብለው የሚጠሩት። እግዚአብሔርን የመፍራት

ስም ነው። 

ቁጥር 4 ”እግዚአብሔር አንድ ነው” ይላል። እግዚአብሔር አንድና ልዩ ነው። እንዲሁም ይህንን ሐረግ ”እግዚአብሔር አንድ ነው”

የሚለውን መተርጎም ይችላሉ. ይህ አንድ አምላክ በሦስት አካላት የተዋሐደ መሆኑንም እናውቃለን። በብሉይ ኪዳን ሥላሴ በተዘዋዋሪ

ይማራሉ:: አዲስ ኪዳን ሥላሴን በግልፅ ያስተምራል፣ እንደ ማቴዎስ 28፡19፤ ሉቃስ 3:22; 1ኛ ቆሮንቶስ 13፡14 እና ሌሎችም። 

አሁን ደግሞ ቁጥር 5ን እንመልከት፡ “5 አንተ አምላክህን እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ በፍጹምም ኃይልህ

ውደድ።” 

ዮሐንስ 4፡19 እንደሚለው እግዚአብሔር አስቀድሞ ስለ ውዷቸው አሁን ሕዝቡ ሊወዱት ይችላሉ። ለእግዚአብሔር ያለን ፍቅር ለእኛ

ካለው ፍቅር ጥልቀትና ስፋት ጋር መመሳሰል አለበት። ስለዚህ እግዚአብሔርን በአንድነት መንፈስ ልንወደው ይገባናል: በፍጹም

ልባችን; በሙሉ ነፍሳችን፣ እና በሙሉ ኃይላችን፣ ሃይላችን እና ሃይላችን። እግዚአብሔር ለሕዝቡ እየነገራቸው ያለው ይህን የአንድነት

ቁርጠኝነት እና ቁርጠኝነት ደረጃ ሊቀበል የሚገባው ማንም እንደሌለ ነው። 

የጋብቻ ትስስር ይህን የመሰለ ቃል ኪዳን በሚገባ ያሳያል።v የእግዚአብሔር እቅድ አንድ ባል እራሱን ሁሉ ለአንድ ሚስት በቋሚነት

በፍቅር ግንኙነት እንዲሰጥ ነው። የምትፈልገው እንደዚህ አይነት ጋብቻ ነው? እርግጥ ነው. እናም እግዚአብሔር ከህዝቡ፣ ከሙሽራው

የሚጠብቀው የቁርጠኝነት ደረጃ ይህ ነው። ባል ሌላ ሚስት ወይም ሚስት ሌላ ባል ሊኖረው አይገባም። ሌሎች ፍቅረኛሞችን ካሳደዱ

ውጤቱ ቅናት፣ ቁጣ እና ህመም ነው። 

እግዚአብሔር እኛን ከሌሎች ፍቅረኛሞች ጋር ሊያካፍልን አይፈልግም። ስለዚህ ማንኛውም ነገር ልባችንን ከእርሱ እንዳያርቅ

ለመከላከል መጠንቀቅ አለብን። ምክንያቱም እርሱ ብቻ አምላክ ነውና ታማኝነቱንም አረጋግጧል። ስለዚህም ጣዖትን የሚያመልኩ

በቅንዓቱ ጽኑ ቍጣ ያልቃሉ። ነገር ግን ህይወታቸውን ሙሉ በሙሉ በመተማመን እና ለእርሱ በመታዘዝ የሰጡ በህይወት እስካሉ ድረስ



ይባረካሉ። 

ነጥብ ሁለት፡ እስራኤል በታላቅ ትእዛዝ ውስጥ ያሉትን ቃላት ምን ማድረግ አለባት? 

እነሱ እና እኛ ማድረግ ያለብን አራት ነገሮች እነሆ። 

1. እነዚህን ቃላት በልባችሁ ውስጥ አኑሩ። 

ቁጥር 6 “6 እኔም ዛሬ የማዝዝህ እነዚህ ቃላት በልብህ ይኑሩ” ይላል። 

ይህ የእግዚአብሔርን ቃል እንደ ውድ ሀብት እንድናስብ የቀረበ ጥሪ ነው። የመዝሙር 119፡11 ጸሐፊ በመንፈስ ቅዱስ ተመስጦ

“አንተን እንዳልበድል ቃልህን በልቤ አከማችታለሁ” በማለት ተመሳሳይ ነገር ተናግሯል።  

2. ለቀጣዩ ትውልድ አስተምራቸው። 

ቁጥር 7ሀ እንዲህ ይላል፡- “ልጆቻችሁን በትጋት አስተምሯቸው…” የጌታን ቃል በማስተማር ቀጣዩን አማኞች በማሳደግ እንድንሳተፍ

እግዚአብሔር ይጋብዘናል። 

3. ሁል ጊዜ እና በሁሉም ቦታ ስለእነሱ ይናገሩ። 

ቁጥር 7ለ፡ ”...በቤትህ ስትቀመጥ፥ በመንገድም ስትሄድ፥ ስትተኛም፥ ስትነሣም ተናገር።” ይህ ታላቅ ትእዛዝ በሄዱበት ሁሉ

መመሪያቸው እንዲሆን ነበር። በመዝሙር 119፡105 ላይ “ቃልህ እግሬን የሚመራ መብራት ለመንገዴም ብርሃን ነው” የሚለውን

እናነባለን። 

4. ተንቀሳቃሽ እና የማይረሱ ያድርጓቸው. 

ቁጥር 8-9 እንዲህ ይላል። “8 እነርሱን በእጅህ ላይ እንደ ምልክት እሰራቸው፥ በዓይኖችህም መካከል እንደ ክንድ ይሁኑ። 9 በቤትህም

መቃኖች በደጆችህም ደጆች ላይ ጻፋቸው። 

ይህን መመሪያ ሳነብ የእግዚአብሔርን ቃል በእጃቸው ለማሰር፣ ለአዳዲስ ቋንቋዎች የቃላት አጠቃቀምን ለመማር አስባለሁ።

በመደበኛነት 4 ቋንቋዎችን ተምሬያለሁ። አዲስ የቃላት አጠቃቀምን ለማወቅ ሁል ጊዜ ፍላሽ ካርዶችን እፈልግ ነበር። ተንቀሳቃሽ

ናቸው፣ስለዚህ የትም ላጠናቸው እና አእምሮዬን በቃላቱ ማርካት እችላለሁ። 

እግዚአብሔር በቃሉ እንድንጠግብ ይፈልጋል። ዛሬ ቅዱሳት መጻሕፍትን በእጃችን አንጠቅልለውም በግምባራችንም አንለብሰውም።

ይሁን እንጂ ልባችንን የአምላክን ቃል እንዲያስታውስ ለመርዳት ምን ማድረግ እንችላለን? በሕይወቶ ውስጥ ሁል ጊዜ እንዲገኝ

የቅዱሳት መጻሕፍትን ጥቅሶች የት ማስቀመጥ ይችላሉ? ለእርስዎ የሚጠቅም ነገር እንዳገኙ ተስፋ አደርጋለሁ። ሀሳቦች ከፈለጉ፣ እኔ

ወይም ፓስተር ክሪስ አሳውቁን፣ እና እኛ ልንረዳዎ እንችላለን! 

ነጥብ ሶስት፡ የታላቁ ትእዛዝ ቃላት ለእስራኤል ምን ያመለክታሉ 

ሰዎቹ ወደ ተስፋይቱ ምድር ሲደርሱ ያልሰሩለትን ብዙ በረከቶችን ወርሰዋል። እግዚአብሔር በቁጥር 12 ላይ “እግዚአብሔርን

እንዳትረሱ ተጠንቀቁ” ሲል ያስጠነቅቃቸዋል። እግዚአብሔር ሁልጊዜ በበረከቱ ላይ ሳይሆን በበረከቱ ጌታ ላይ እንድናተኩር

ይፈልጋል። 



ለእግዚአብሔር ያለን ፍቅራዊ ቁርጠኝነት በቁም ነገር ከተወሰደ የአምላክ በረከቶች አስደሳች ናቸው። በተጨማሪም ሙሴ

እግዚአብሔርን ረስተው ሌሎች አማልክትን ቢከተሉ እግዚአብሔር ከምድሪቱ እንደሚያወጣቸው አስጠንቅቋል። ስለዚህም ነው

የሚቀጥለው ጥቅስ የእግዚአብሔር ሰዎች ጤናማ እግዚአብሔርን መፍራት እንዲኖራቸው የሚያሳስባቸው። 

ቁጥር 13ሀ፡ ”አምላክህን እግዚአብሔርን ፍሩ።” 

ይህ አስደናቂ ፀጋ የሚለውን የዘፈኑን ሁለተኛ ስንኝ አስታወሰኝ፡- 

”ጸጋው ነው ልቤን መፍራት ያስተማረው። 

እና ጸጋዬ ፍርሃቴ ተገላገለ። 

ያ ጸጋ ምን ያህል ውድ ሆነ። 

መጀመሪያ ያመንኩበት ሰዓት” 

እስራኤል በግብፅ ለ430 ዓመታት በፍርሃትና በፍርሃት ኖረዋል። እግዚአብሔር ከባርነት ፍርሃት ካወቃቸው በኋላ፣ ወደ ትክክለኛው

ፍርሀት ጠራቸው፡ እግዚአብሔርን መፍራት። ሌሎች ፍርሃቶችን የሚያስወግድ እና እግዚአብሔርን ለማገልገል እና ለማምለክ

አስፈላጊውን ጥበብ የሚሰጥ ይህ ፍርሃት ብቻ ነው። 

ስለዚህ የቀረው ቁጥር 13 “እርሱን አምልኩት በስሙም ማሉ” ይላል። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ እውነተኛ ስለሆነ ህዝቡ እውነትን

መውደድ እና መናገር አለበት። የእነሱ ”አዎ” አዎ መሆን አለበት፣ እና ”አይሆንም” የሚለው መሆን አለበት (ማቴዎስ 5፡37)።

እንደዚህ ነው ሰው በእግዚአብሔር ስም መማል ያለበት። ሌላ ማንኛውንም ነገር ማድረግ የእግዚአብሔርን ስም በከንቱ መውሰድ እና

ሦስተኛውን ትእዛዝ መጣስ ነው። 

አሁን ደግሞ ከቁጥር 14-15 ያለውን እንመልከት፡- 

“14 ሌሎች አማልክትን አትከተሉ በዙሪያችሁ ያሉትን የአሕዛብን አማልክት አትከተሉ። 

15 የአምላክህ የእግዚአብሔር ቍጣ እንዳይነድድህ ከምድርም ላይ እንዳያጠፋህ አምላክህ እግዚአብሔር በመካከልህ ያለው ቀናተኛ

አምላክ ነውና።

በትዳር ውስጥ, ሚስት ታማኝ መሆን አለባት ወይም ከባድ መዘዞች አሉት. የእግዚአብሔር የተቤዣቸው ሰዎች የመረጣቸው ሙሽራዎች

ናቸው፣ስለዚህ ሌሎች አማልክትን መከተል የለባቸውም ወይም ከባድ መዘዞች ሊኖሩት ይገባል ይህ በእግዚአብሔር ላይ ያለው ቅናት

በእርግጥ የኃጢአት ስሜት አይደለም። እሱ የሚያመለክተው እግዚአብሔር ለቅዱስ ስሙ ያለውን ፍቅር እና ለእርሱ ብቻ

መሰጠታችንን የሚጠይቀውን ቅንዓት ነው። ክብሩን ከሌሎች አማልክት ጋር መካፈል አይቻልም (ዘጸአት 20፡5፤ ኢያሱ 24፡19)።

ለክብሩ እና ለጥቅማችን እርሱ ብቻ መመለክ አለበት። 

መደምደሚያ እና የወንጌል አተገባበር በዚህ ክፍል ውስጥ፣ እስራኤል የተዋጁ የእግዚአብሔር ሕዝብ መሆናቸውን እንመለከታለን።

እግዚአብሔር በባሪያው በሙሴ በኩል ቤዛቸውን ፈጽሟል። የታሪኩ መጨረሻ ግን ይህ አይደለም። 

ወዳጆች፣ እግዚአብሔር ሕዝቡን ከግብፅ ወደ ተስፋይቱ ምድር እንዲመራ ሙሴን ተጠቅሞበታል። ሙሴ ግን የተስፋይቱን ምድር ከሩቅ



አይቶ ነበር። እሱ ራሱ ገብቶ አያውቅም። ከሙሴ በኋላ ኢያሱ የእስራኤል መሪ ሆነ። በእግዚአብሔር ቸርነት የዮርዳኖስን ወንዝ

ተሻገሩ። ከዚያም ኢያሱ ደግሞ ሞተ። ከኢያሱ በኋላ ሕዝቡ በመሳፍንት፣ በካህናቱ፣ በነገሥታቱና በነቢያት ተመርተው ነበር። ሁሉም

እንደ ሙሴ ሞቱ። ወዳጆች፣ እነዚህ ሁሉ ሰዎች መጥተው መሄድ ነበረባቸው። ምክንያቱም እነሱ የእውነታው ጥላ ብቻ ነበሩና።

መሪነታቸው ወደ ዋናው ንጉሥ እና አዳኝ ኢየሱስ ክርስቶስ አመልክቷል። 

ሙሴና በብሉይ ኪዳን የነበሩ ጀግኖች ሁሉ ኃጢአተኞች ነበሩና ሞቱ። ከሞት ተነስተው አያውቁም። የአምላክን ሕዝቦች በሥጋዊ

መንገድ መምራትና ማዳን ይችላሉ። ነገር ግን በኃጢአተኛነታቸው ምክንያት፣ እነርሱ ራሳቸው አዳኝ ያስፈልጋቸው ነበር። ሰዎችን

በዘላለማዊ እና በመንፈሳዊ ሁኔታ ማዳን የሚችለው ክርስቶስ ፍጹም አምላክ እና ፍፁም ሰው ብቻ ነው። እኛ ኃጢአተኛ ሰዎች አንድ

እውነተኛና ሕያው እግዚአብሔርን መውደድ፣ መታዘዝ፣ ማገልገል እና ማምለክ የምንችለው በክርስቶስ ታዛዥነት ነው። 

ጓደኞቼ፣ እዚህ ከሆናችሁ እና እግዚአብሔርን በሙሉ ማንነታችሁ እንዴት መውደድ እንደምትጀምሩ እያሰቡ ከሆነ፣ እንደማትችሉ

እንድታውቁ እፈልጋለሁ! እስራኤል በግብፅ እግዚአብሔርን መውደድና መታዘዝ አልቻሉም ነበር። እና በራሳቹ እግዚአብሔርን

በእውነት መውደድ እና መታዘዝ አትችልም። በክርስቶስ እስከምታምኑ ድረስ አሁንም በግብፅ ውስጥ ኖት በኃጢአታችሁም ጠፋችሁ።

ይህ መልእክት ሊያስፈራህ ይገባል ያልዳንከው ወዳጄ። ግን ይህን መልእክት ስለ ሰማችሁ ተስፋ አትቁረጡ። እግዚአብሔር መሐሪ እና

ፍቅሩ የበዛ ነውና እርሱ የሰጣችሁት ምንም እንኳ የሚሻል ሙሴ ኢየሱስ ክርስቶስን እናንተ እንድትድኑ ነው። ኢየሱስ ወደ

እግዚአብሔር ፊት የሚያመጣህ ፍጹም ቤዛ ነው። ኢየሱስ ብቻ ተስፋህ እና እርዳታህ ነው። ማድረግ ያለብህ እንደ ግብጽ ሰዎች

በእምነት ወደ እግዚአብሔር ምሕረትን መጮህ ነው። ከኃጢአታችሁ ንስሐ ግቡ፣ እናም ክርስቶስን እንደ አዳኛችሁ እመኑ። ያኔ

በደስታ እና በሙሉ ልብ እግዚአብሔርን መውደድ እና መታዘዝ ትችላለህ። 

ጌታን ለሚያውቁ፣ በእርሱ ለሚያምኑት፣ ክርስቶስ ኢየሱስ በሕይወቱ፣ በሞቱና በትንሳኤው ስላደረገልን እግዚአብሔርን

የምናመሰግንበት እድል አለን። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል፣ አሁን ከምስጋና እና ከደስታ የተነሳ እርሱን መውደድ እና መታዘዝ አለብን። 

እንዲህ ዓይነቱ ፍቅር ተላላፊ ነው. ለሌሎች፣ ለቀጣዩ አማኞች ትውልድ መሰራጨት አለበት። እስራኤላውያን እግዚአብሔር ያደረገውን

ለልጆቻቸው እንደነገራቸው እኛም እንዲሁ ማድረግ አለብን። እግዚአብሔርን በፍጹም ልባችን፣ ነፍሳችን እና ኃይላችን እንዴት

እንደምንወድ እና ጎረቤቶቻችንን እንደራሳችን እንደምንወድ ለሚቀጥለው ትውልድ እናሳያለን። 

በተጨማሪም ይህ ፍቅር ለእኛ ቅርብ ለሆኑ ወይም እኛን ለሚመስሉ ብቻ እንዳልሆነ እናስታውስ. ይህ ፍቅር ለማያውቋቸው ሰዎች እና

እንደ ጠላቶቻችን ልንቆጥራቸው የምንችላቸውንም ጭምር ነው። 

ወዳጆች ሆይ ልንወደው የምንችለው እግዚአብሔር አስቀድሞ በቤዛችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስለወደደን ብቻ ነው። እግዚአብሔርን

በፍጹም ልባችን፣ በፍጹም ነፍሳችን፣ በፍጹም አእምሮአችን፣ እና በሙሉ ኃይላችን እንድንወድ የእግዚአብሄር መንፈስ እኔ እና አንተን

ኃይል ይስጠን። በእውነት፣ በቅንነት እና በቅንነት ሌሎችን እንደ ራሳችን እንድንወድ ይርዳን። እንዲሁም በሕይወት እስካለን ድረስ

እርሱን ብቻ እንድናመልከው እና እንድናገለግለው ኃይልን ይስጠን። 

አብረን እንጸልይ 

አባት ሆይ በቃልህ ስላናገረከን እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ፣ መንፈስህ ክርስቶስን እና የአብን ክብር እንዲያይ ባደረገው ጊዜ ቃልህን



መጠቀሙን እንዲቀጥል እንጸልያለን። አባት ሆይ፣ ቃልህን ወደ አንተ እንደሚያመለክት እንድንወድ እርዳን። በቃልህ እውነት

ጎረቤቶቻችንን እንድንወድ እርዳን። ጌታ ሆይ፣ ወላጆችን፣ ልጆችን፣ ነጠላ ሰዎችን፣ ወጣቶችንና ሽማግሌዎችን በደግነት እርዳቸው።

ለአንተ ለመኖር ስንፈልግ ሁላችንም ቃልህን እናከብረው፣ አሁንም እና ለዘላለም። እኛም በክርስቶስ ስም በመድኃኒታችንና በጌታችን

እንጸልያለን እናምናለን። 

አሜን

One Voice Fellowship


