
እውነት እና እርካታ፡- ትእዛዛት 9 እና 10
ዘጸአት 20፡16-21

ስብከት ለመጋቢት 20 2022

ፓስተር ክሪስ ሲክስ

መግቢያ 

በዚህ አመት የአዲስ ከተማ ካቴኪዝምን እያጠናን ነው ምክንያቱም እሱ የክርስትና እምነት ማዕከላዊ እውነቶች ማጠቃለያ ነው። ዛሬ ጥያቄ 12 ን

እንመለከታለን. በማስታወቂያዎ ውስጥ በተለያዩ ቋንቋዎች ታትሞ ያገኙታል። ጥያቄውን አነባለሁ እና መልሱን አብረን እናንብብ። 

ጥያቄ 12፡ እግዚአብሔር በዘጠነኛውና በአሥረኛው ትእዛዛት ውስጥ ምን
ይፈልጋል?

9ኛ፡- እውነትን በፍቅር እንናገራለን እንጂ አንዋሽም አናታለልም።

አስረኛ፡ አንድንረካ፡ የማንንም አንዳንቀና ወይ እግዚአብሔር ለሌላም ሆነ ለእኛ የሰጠንን አለመጥላት ወይም
አለመቀምኘት።

የዛሬውን የቅዱሳት መጻሕፍት ንባብ እንመልከት። ከዘፀአት 20 ላይ ያሉትን ትእዛዛት 9 እና 10 አነባለሁ፣ እንዲሁም ህዝቡ አምላክ በቀጥታ

ሲናገራቸው ከሰሙ በኋላ ምን ምላሽ እንደሰጡ አንብቤአለሁ። አሁን የጌታን ቃል ስሙ። 

ዘጸአት 20፡16-21 



16 “በባልንጀራህ ላይ በሐሰት አትመስክር። 

17 የባልንጀራህን ቤት አትመኝ የባልንጀራህን ሚስት ወንድ ወይም ሴት ባሪያ ወይም በሬ ወይም አህያ ወይም የባልንጀራህን ማንኛውንም ነገር

አትመኝ።

18 ሕዝቡም ነጐድጓዱንና የአውራውን በግ ቀንደ ነፋሱን በሰሙ ጊዜ የመብረቅ ብልጭታና የተራራው ጢስ ሲወጣ ባዩ ጊዜ በፍርሃት

እየተንቀጠቀጡ በሩቅ ቆሙ።

19 ሙሴንም አሉት። 

ሙሴም መልሶ። 

21 ሕዝቡም በሩቅ ቆመው ሳለ ሙሴ እግዚአብሔር ወዳለበት ወደ ጨለማው ደመና ቀረበ። 

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 

ባለፈው ሳምንት የእግዚአብሔር ትእዛዛት ”እንዲህ አታድርጉ” እና ”ይህን አድርጉ” የሚለውን እውነታ ተወያይተናል. ስምንተኛው ትእዛዝ

“አትስረቅ” ይለናል። ይሁን እንጂ አምላክ ኃጢአትን ከማስወገድ የበለጠ ነገር እንድናደርግ ይጠብቅብናል። በእርሱ መልካም መልክ ስለተፈጠርን

መልካሙን እንድናደርግ ከክፉም እንድንርቅ ተጠርተናል። 

በፍርሃት ተነሳስቶ መታዘዝ ኃጢአትን በማስወገድ ላይ ያተኩራል, ምክንያቱም ”አትስረቅ.” በፍቅር ተነሳስቶ መታዘዝ ግን መልካም ማድረግን

ያተኩራል። ፍቅር “ጎረቤቴን አልሰርቅም” ይላል። እና ጎረቤቴ ደስተኛ እና ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን ስለምፈልግ, የሚፈልገውን እሰጠዋለሁ.

እሱን ለመባረክ እና ለጋስ ለመሆን መንገዶችን ለማግኘት እሞክራለሁ። 

በዘጠነኛው እና በአስረኛው ትእዛዛት ላይም ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ዛሬ ለምን መዋሸት ስህተት እንደሆነ እና ለምን እውነትን በፍቅር መናገር ጥሩ

እንደሆነ እንነጋገራለን. መመኘት ትክክል ያልሆነው ለምን እንደሆነ እና ለምን ጥሩ እንደሆነ እንነጋገራለን. 

ነጥብ 1. እውነትን በፍቅር ተናገር። 

ነጥብ 2. እግዚአብሔር በሰጠን ይብቃን። 

ነጥብ 1. እውነትን በፍቅር ተናገር። 



በኤፌሶን 4፡15 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ “በነገር ሁሉ እንደ ክርስቶስ እያደግን በፍቅር እውነትን እንድንናገር” አበረታቶናል። በዚያ ጥቅስ ውስጥ

በቅንነት እና በክርስቶስ ባሕርይ መካከል ያለውን ግንኙነት አስተዋላቹ? እግዚአብሔር እውነት ነው። እውነትን ስንናገር እንደ ኢየሱስ እንሆናለን። 

በዮሐንስ 14፡6 ኢየሱስም እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ አለ። በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም። 

ከዮሐንስ 8፡44 ጋር አወዳድር። በዚያም ኢየሱስ “ሰይጣን በእርሱ እውነት ስለሌለ እውነትን ሁልጊዜ ይጠላል። 

ኢየሱስ ስለሚወደን እውነትን በግልፅ እና በግልፅ ነግሮናል። ከፊታችን ሁለት መንገዶች እንዳሉ እንድንረዳ ይፈልጋል። የእውነትን እና የፍቅርን

መንገድ ወይም የውሸት እና የጥላቻን መንገድ መምረጥ እንችላለን። 

ያ ቀላል እና ቀላል ይመስላል፣ አይደል? አይደለም ምክንያቱም ሰይጣን የውሸት አባት ነው። እና በልባችን ውስጥ ኃጢአት ስላለን, ብዙውን ጊዜ

የተሳሳተውን መንገድ እንመርጣለን. ይህ ደግሞ እኛንም ሆነ ሌሎችን ይጎዳል። 

ሁሉም ፲ቱ ትእዛዛት ስለ ግንኙነቶች እንደሆኑ አስተውልላቹአል? ስለዚህም ነው ዘጠነኛው ትእዛዝ በባልንጀራህ ላይ በሐሰት አትመስክር ያለው።

“አትዋሽ” አይልም። ምክንያቱም መዋሸት እና መመኘት ሁለቱንም ግንኙነት ይጎዳል። 

የመጀመሪያዎቹ አራት ትእዛዛት ከእግዚአብሔር ጋር በአቀባዊ ጥሩ ግንኙነት ስለመፍጠር ናቸው። ሌሎቹ ስድስት ትእዛዛት ከሰዎች ጋር ጥሩ

ግንኙነት ስለመፍጠር ናቸው። ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት ይቀድማል፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ፍቅር በመቀበል ሌሎችን እንዴት

መውደድ እንዳለብን ስለምንማር ነው። አምላክ ፍቅር ነው. እግዚአብሔርን ካላወቅን ፍቅርን አናውቅም። እግዚአብሔርን ካላወቅን በእውነት

እንዴት እንደምንመላለስ አናውቅም። 

እውነት ያልሆነ ነገር መናገር መቼም ትክክል ነው? አዎ, የዚህ አንዳንድ ምሳሌዎች አሉ. ምናልባት ፈርዖን አይሁዳውያን አዋላጆች በግብፅ ውስጥ

የተወለዱትን ወንድ ልጆች በሙሉ እንዲገድሉ ባዘዘ ጊዜ ታስታውሳለህ? ያ ክፉ ሥርዓት ነበር። ለእነዚያ ሴቶች ለፈርዖን አለመታዘዛቸው ትክክል

እና ጥሩ ነበር። ሴቶቹ ሐቀኛ ነበሩ፣ እውነት ነው። ነገር ግን ለእግዚአብሔርና ለባልንጀራ ባላቸው ፍቅር ተገፋፍተው ነበር። ዘጠነኛውን ትእዛዝ

አልጣሱም። 

ሆን ብለን ባልንጀራችንን ለመጉዳት የምንናገረው ወይም የምናደርገው የሀጢያት ውሸት ነው። ስለ ጭቆና ወይም ክፋት ዝም ካልን ደግሞ ኃጢአት

ነው። እውነትን ስንሰውር ዘጠነኛውን ትእዛዝ እናፈርሳለን። አንዳንድ ጊዜ መናገር አስፈሪ ወይም አደገኛ ሊሆን እንደሚችል አውቃለሁ።

ሁላችንም እራሳችንን መጠበቅ እንፈልጋለን። ነገር ግን ጎረቤታችን ሲሰደድ ዝም ማለት አንችልም፤ አለዚያ ክፋት ይቀጥላል። 

ጎረቤቶቻችንን ከምንወደው በላይ ራሳችንን ስለምንወድ ክፋት አለ። ይህን ያህል ቀላል ነው። ኃጢአት ከመጠን ያለፈ ራስን መውደድ ውጤት

ነው። ቆዳዬን ለማዳን ኃጢአት እውነትን ይሰውራል። 

ኃጢአት ጎረቤቴን ”ያለህን እፈልጋለሁ ስለዚህ እኔ ከአንተ እወስድበታለሁ” ይለዋል. ኃጢአትም እግዚአብሔርን “የምፈልገውን ሁሉ ማድረግ

እፈልጋለሁ፣ ስለዚህ በመንገዴ ላይ ከደረሱ ሕጎችህን ችላ እላለሁ” ይላል። 



እራስዎን መውደድ እና እራስዎን መንከባከብ ስህተት አይደለም. የተፈጠርከው በእግዚአብሔር መልክ ነውና እግዚአብሔር የሰጣችሁን ሥጋና

ሕይወት ልትጠነቀቅ ይገባሃል። ነገር ግን ከመጠን በላይ የዳበረ ራስን መውደድ ስማችንን በውሸት ለመጠበቅ ወይም ህይወታችንን በምቾት እና

በቁሳዊ ነገሮች ለመሙላት ይሞክራል። 

ባለፈው ሳምንት ኃጢአትን ከመሥራት የምንቆጠብበት አንዱ መንገድ ሰዎችን መራቅ ሊሆን እንደሚችል ሐሳብ አቅርቤ ነበር። አንተ እንደዚህ

ሰው መሆን ትችላለህ, ብቻ ደሴት ላይ, ከማንም የራቀ. “አትግደል” የሚለውን ትእዛዝ ለመፈጸም የሚከብደው ይመስላችኋል? በጭራሽ. በደሴቲቱ

ላይ ሊገድል የሚችል ማንም የለም. 

ነገር ግን ጎረቤት እንዳለኝ፣ 10ቱን ትእዛዛት የመጣስ አደጋ ላይ ነኝ ምክንያቱም ሁሉም ግንኙነቶችን የሚመለከቱ ናቸው። 10ኛው ትእዛዝ

”መልካም ቤት አትመኝ” አይልም። የባልንጀራህን ቤት አትመኝ ይላል። ስለቀጣይ ነጥባችን ለመናገር ይህ ጊዜ ጥሩ ይመስለኛል። 

ነጥብ 2. እግዚአብሔር በሰጠን ይብቃን። 

እኛ ሁልጊዜ ራሳችንን ከሌሎች ጋር እንደምናወዳድር አስተውለሃል? ራሳችንን ከሌሎች ሰዎች ጋር በሁለት የተለያዩ መንገዶች እናወዳድራለን።

ስለ ቅድስናችን እና መልካምነታችን ስናስብ ራሳችንን ከኛ የባሰ ከሚመስሉ ሰዎች ጋር እናነፃፅራለን። ”አዎ የንዴት እና ራስ ወዳድነት ችግር

አለብኝ ነገርግን እንደዛ ሰው ሰካራም አይደለሁም” እንላለን። ወይም “እውነት ነው አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ውሸት እናገራለሁ፣ነገር ግን እኔ

ቤተክርስቲያን የምሄድ ክርስቲያን ነኝ። ሴትዮዋ በእግዚአብሔር አታምንም” 

ቅድስናን ስናወዳድር ሰዎችን ዝቅ እናደርጋለን። ስለ ቁሳዊ ነገሮች ስናስብ ግን ቀና ብለን እንመለከታለን። እኛ እንዲህ እንላለን፣ “ምነው እንደዚያ

ሰው ትልቅ ቤት በኖረኝ። አንድ ቀን እሷ እንደምትነዳው ጥሩ መኪና ወይም ያ ጥሩ ጌጣጌጥ እንዳለኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ኃጢአተኛ ልባችን ስለ

ቅድስና ደረጃችን፣ እና ስለ ብልጽግና ደረጃችን አዝኗል። 

የ20 አመት የሆንዳ ሲቪክ ባለቤት የነበረኝን ጊዜ አስታውሳለሁ። ጥሩ መኪና ነበር, ነገር ግን ብዙ ችግሮች ነበሩት. አየር ማቀዝቀዣው አልሰራም,

መቀመጫዎቹ ተቀደደ, እና የንፋስ መከላከያ መጥረጊያዎች በትክክል አልሰሩም. እንደዚህ ይጣበቃሉ. 

አንድ ቀን በከባድ ዝናብ ለስራ በመኪና እየነዳሁ ነበር። በሆንዳ ውስጥ በእነዚያ መጥረጊያዎች ተበሳጨሁ። ስለ አዲስ መኪና ማለም ጀመርኩ።

አዲስ ነገር የሚገባኝ መስሎ ተሰማኝ። እንደዚህ ያለ አሮጌ ቆሻሻ መንዳት ስላለብኝ አዘንኩ። 

እና ከዚያ፣ ቀይ መብራት ላይ ተቀምጬ ስመለከት፣ ወደላይ ተመለከትኩና አንዲት ሴት በአውቶቡስ ማቆሚያ ላይ ቆማ አየሁ። ቀዝቃዛው ዝናብ

በላያዋ ላይ ሲዘንብ ጭንቅላቷን ለመሸፈን ጋዜጣ ይዛ ቆመች። 

በቅጽበት፣ በስግብግብ ልቤ የጥፋተኝነት ስሜት ተሰማኝ። ለመኪናዬ በድንገት በጣም በጣም አመስጋኝ ነበርኩ። ያ Honda ሞቃት እና ደረቅ

ነበር። መኪናዬ የጌታ ታላቅ በረከት ነበረች። 



ምን ተለወጠ? ያው መኪና እየነዳ ነበር። ግን ወደ ሌላ አቅጣጫ ተመለከትኩ። በዙሪያዬ ያሉትን ቆንጆ አዲስ መኪኖች ስመለከት አዲስ መኪና

ተመኘሁ። ራሴን ከእኔ በላይ ካሉት ሰዎች ጋር ሳወዳድር፣ ጥሩ መኪና ካላቸው፣ እግዚአብሔር ፍትሃዊ ያልሆነ መስሎኝ ነበር። 

ነገር ግን ራሴን በዝናብ ውስጥ ከቆመችው ሴት ጋር አወዳድሬያለሁ። ከእኔ ያነሰ ያለውን ሰው ተመለከትኩ፣ እና በድንገት እግዚአብሔር ለጋስ እና

ቸር እንደሆነ ተረዳሁ። 

ወዳጆቼ በስስትና በምስጋና መካከል ምርጫ አለን። ይህን ጥቅስ በጣም ወድጄዋለሁ። 

”በቂ ለማግኘት ሁለት መንገዶች አሉ። 

አንደኛው ከጊዜ ወደ ጊዜ መከማቸቱን መቀጠል ነው። 

ሌላው ትንሽ መመኘት ነው” 

(ጂኬ ቼስተርተን) 

ዛሬ የሌለህ የእውነት ምን ትፈልጋለህ? በአለም ክፍሎች በረሃብ፣ በቤት እጦት እና በአስከፊ ድህነት የሚታገሉ ሰዎች አሉ። ግን የምንኖረው

በሀብታም ሀገር ውስጥ ሀብታም ካውንቲ ውስጥ ነው. አዎ, ሰዎች አንዳንድ ጊዜ እዚህ ይታገላሉ. በቂ ምግብ ከሌለህ ወይም የምትተኛበት ቦታ

ከሌለህ ንገረኝ:: ማንም በክርስቶስ አካል ውስጥ ያለ መሰረታዊ ፍላጎቱ መኖር የለበትም። ክርስቲያኖች እርስ በርሳቸው መተሳሰብ እንዳለባቸው

በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 እና ምዕራፍ 4 ላይ በግልጽ እንመለከታለን። ስለዚህ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማንም ሰው አይራብም ወይም ቤት

አይኖረውም ወይም በክረምት ውስጥ ያለ ሙቅ ካፖርት አይኖርም. ለእኔ ወይም በቤተክርስቲያኑ ውስጥ ካሉት ሌሎች መሪዎች አንዱን ብቻ

ንገሩኝ፣ እና የሚፈልጉትን እንዳሎት እናረጋግጣለን።

ስለዚህ በድጋሚ እጠይቃችኋለሁ፣ ውድ የእግዚአብሔር ልጆች፣ እግዚአብሔር ያላዘጋጀላችሁ በእውነት የምትፈልጉት ነገር አለ? እርሱ ለእኛ

ለጋስ ሆኖልናል! የሚያስፈልገንን ሰጥቶናል። የምንፈልገውን ብዙ ነገሮችንም አቅርቧል። እውነት አይደለም? በብዙ የዓለም ክፍሎች እንደ ቅንጦት

የሚቆጠር ሞባይል፣ ቴሌቪዥን፣ አምስት ጥንድ ጫማ እና ሌሎች ነገሮች አያስፈልጉንም። እኛ ግን የበለጠ እና የበለጠ ያስፈልገናል ብለን

እናስባለን. 

ምክንያቱም የምንኖረው ፍቅረ ንዋይ በሚመራበት አገር ውስጥ ነው። በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ከክርስትና ጋር ከሚወዳደሩት ሃይማኖቶች አንዱ

ነው. ፍቅረ ንዋይ በነገሮች የምስራች ወንጌልን ይሰብካል። የፍቅረ ንዋይ የወንጌል ተስፋ አዲሱ ስልክ፣ እና በጣም ጥሩ መኪና፣ እና በጣም

የሚያምር ልብስ ካለህ፣ ያኔ በእውነት ደስተኛ ትሆናለህ። 

እንደ ኮምፒውተር ወይም ስልክ ያለ አዲስ ነገር በማግኘት ጓጉተው ያውቃሉ? ስለእሱ ሁል ጊዜ ያስባሉ. በእጆችዎ ውስጥ ለመያዝ መጠበቅ

አይችሉም. ከዚያ፣ ለአንድ ወይም ለሁለት ሳምንት አዲሱን እቃህን ካገኘህ በኋላ፣ ደስታው ይጠፋል። እርስዎ የያዙት ሌላ ነገር ነው፣ እና ልብዎ

የሚፈልጉትን ቀጣዩን ነገር መፈለግ ይጀምራል። 

ማስታወቂያዎች የበለጠ እንደሚገባን ይነግሩናል፣ እና ይህን ምርት ከገዛን ወይም ይህን ምግብ ከበላን ለልባችን እርካታ እንደምናገኝ ይነግሩናል።

10ኛ ትእዛዝን እንድንጥስ 9ኛ ትእዛዝን በመጣስ የፍቅረ ንዋይ ሀይማኖት ይዋሻል! 



መክብብ 5፡10-11 እንዲህ ይላል። 

“10 ገንዘብን የሚወዱ ከቶ አይጠግቡም፤ ሀብት እውነተኛ ደስታን ያመጣል ብሎ ማሰብ ምንኛ ከንቱ ነው! 

11 ባላችሁ መጠን፣ ብዙ ሰዎች እርስዎን እንዲያወጡት ለመርዳት ይመጣሉ። ታዲያ ሀብት ምን ፋይዳ አለው - ምናልባት በጣቶችህ ውስጥ ሲገባ

ከማየት በስተቀር!

በእርሱ ፈንታ ቁሳዊ ነገሮችን ስንከተል ማየት የእግዚአብሔርን ልብ ይሰብራል። ነጥቡ ይህ ነው፡ 10ኛውን ትእዛዝ መጣስ የመጀመሪያውን እና

ሁለተኛውን ህግጋት ከመጣስ ጋር የተያያዘ ነው። 

ትእዛዛት 1 እና 2 በዘጸአት 20፡3-4 እንዲህ ይላል። 

3 “ከእኔ በቀር ሌላ አምላክ ሊኖራችሁ አይገባም። 

4 ”በሰማያትና በምድር ላይ ወይም በባሕር ውስጥ ካሉት ሁሉ የማናቸውንም ምስል ወይም የማናቸውንም ምስል ለራስህ አታድርግ።” 

ልቤ የሌላውን ሰው ከፈለገ፣ እኔ ያንን ሰው እቃቸውን በመፈለግ እየበደልኩ ነው። ነገር ግን እኔ ደግሞ ምስጋና ስለሌለው እግዚአብሔርን

እየበደልኩ ነው። እግዚአብሔር ከሰጠኝ በላይ እንዲኖረኝ ከፈለኩ፣ በእግዚአብሔር በረከቶች እንዳልረካ ያሳያል። ለራስህ፡- “አንድ ቀን ይህ

ሲኖረኝ በእርግጥ ደስተኛ እሆናለሁ” ብለህ ለራስህ ተናግረህ ታውቃለህ። ወይም ደግሞ ”ይህን እስካገኝ ድረስ አልረካም” ብለው አስበው ይሆናል. 

ደስተኞች እና እርካታ እንዲኖረን ከእግዚአብሔር በቀር በማንኛውም ነገር ላይ ተስፋ ስናደርግ ትእዛዛትን 1 እና 2 እና 10 በመጣስ አደጋ ውስጥ

እንገኛለን። ለዚህ ሁሉ መፍትሄው ምንድን ነው? ለራሳችን እና ለባልንጀራችን መዋሸት እንዴት እናቆማለን? ከቁሳዊ ነገሮች ወጥመድ አምልጠን

በእግዚአብሔር በረከቶች መርካትን የምንማር እንዴት ነው? 

ለሁለቱም ፈተናዎች መፍትሄው ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር ቸርነት መታመን ይመስለኛል። ምናልባት በትምህርት ቤት ፈተና ላይ ለማታለል

ተፈትኖ ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ስራህን ወይም ስምህን ለመጠበቅ ዋሽተህ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አርፈህ በእግዚአብሔር ቸርነት

ከታመንክ እውነተኛ መሆን እና ፈተናውን ልትወድቅ ትችላለህ። ከሥራ ቢባረርም እውነትን በሥራ ላይ መናገር ትችላለህ። ምክንያቱም

እግዚአብሔር እውነት እንደሆነና በእውነት የሚመላለሱትን ይባርካል። 

በፍቅረ ንዋይ ስንፈተን ደግሞ ዕቃ መያዛችን ልባችንን እንደማያረካ ማስታወስ አለብን። ይህች ሀገር ሁል ጊዜ ብዙ ነገሮችን እንድናገኝ እና

እንድናገኝ ትነግረናለች። የእግዚአብሔር ልብ ግን ይሰጣል እና ይሰጣል። ዮሐንስ 3፡16 እንደሚለው፡- “በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት

እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶአልና። 

እግዚአብሔር አብ በአጽናፈ ዓለም ውስጥ እጅግ ውድ የሆነውን ስጦታ ሰጠን። እግዚአብሔር የተወደደውን የልጁን ሥጋና ደም ሊሰጠን ፈቃደኛ

ነበር። ኢየሱስ ከእኛ የሚያገኘው ኃጢአታችንን፣ እፍረታችንንና ሞትን ብቻ ነው። በክርስቶስ ስንታመን ግን አዲስ ተስፋ፣ አዲስ እሴት፣ አዲስ

ሕይወት ይሰጠናል። እግዚአብሔር ለኛ መልካም አድርጎልናል ወዳጆቼ። ለዚህ ነው ኢየሱስ እንድንረካ እየጠራን ያለው። 

ዕብራውያን 13፡5-6 የሚለውን አድምጡ፡- 



“5 ገንዘብን አትውደድ፥ ባለህ ነገር ረካ፤ እግዚአብሔር። ከቶ አልጥልህም ብሎአልና። መቼም አልተውህም” 

6 ስለዚህ በልበ ሙሉነት፡— እግዚአብሔር ረዳቴ ነው፥ ስለዚህም አልፈራም ማለት እንችላለን። 

ወዳጆቼ ጌታ ረዳታችን ነው። በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ያለ ፍርሃት በእርሱ ልንታመን እንችላለን። አሁን ወደ እሱ እንጸልይ። 

በሰማያት የምትኖር አባት ሆይ፣ ኢየሱስን ስለላክኸው እናመሰግንሃለን በእርሱ የተገለጠውን እውነት እንድናይ ነው። የወንጌልን እውነት በልባችን

እንድንናገር እና ለሌሎችም በፍቅር እንድናካፍል እርዳን። መንፈስ ቅዱስ በልባችን የምንመኘውን ነገር እንድትገልጥልን እንለምንሃለን። ከፍ

አድርገን የምንመለከተውን አሳየን፣ ስለዚህም እነዚህን ነገሮች ክርስቶስን ከሁሉ በላይ አድርገን እናስቀምጣቸው። እባክህ ይህን ለጥቅማችን እና

ለክብርህ ኢየሱስ አድርግ። 

አሜን

One Voice Fellowship


