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ስብከት ለኤፕሪል 10 2022

ፓስተር ክሪስ ሲክስ

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

ጥያቄ 15 ን እንመለከታለን. በማስታወቂያዎ ውስጥ በተለያዩ ቋንቋዎች ታትሞ ያገኙታል። ጥያቄውን አነባለሁ እና መልሱን አብረን

እናንብብ። 

ጥያቄ 15፡ ማንም ሰው ሕጉን መጠበቅ ስለማይችል ዓላማው ምንድን ነው?

የእግዚአብሔርን ቅዱስ ተፈጥሮና ፈቃድ፣ የልባችንንም ኃጢአተኛ ተፈጥሮ እና አለመታዘዝን እናውቅ ዘንድ፤ እና
ስለዚህ አዳኝ ያስፈልገናል።

ሕጉ ለአዳኛችን የሚገባውን ሕይወት እንድንኖር ያስተምረናል እና ይመክረናል።

የዛሬውን የቅዱሳት መጻሕፍት ንባብ እንመልከት። 

አሁን የጌታን ቃል ስሙ። 
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9 ኢየሱስም በራሳቸው ጽድቅ ለሚታመኑና ሌላውን ሁሉ ለሚንቁ ይህን ታሪክ ነገራቸው። 

10 ሁለት ሰዎች ሊጸልዩ ወደ መቅደስ ሄዱ አንዱ ፈሪሳዊ ሁለተኛውም የተናቀ ቀራጭ ነበረ። 



11 ፈሪሳዊውም ብቻውን ቆሞ ይህን ጸሎት ጸለየ፡— አምላክ ሆይ፥ እንደ ሌሎች ሰዎች፡ አታላዮች፣ ኃጢአተኞችና አመንዝሮች

ስላልሆንሁ አመሰግንሃለሁ። እኔ በእርግጥ እንደዚያ ቀራጭ አይደለሁም!

12 በሳምንት ሁለት ጊዜ እጾማለሁ፥ ከገቢዬም አንድ አስረኛውን እሰጥሃለሁ። 

13 ቀራጩ ግን በሩቅ ቆሞ ሲጸልይ ዓይኑን ወደ ሰማይ እንኳ ሊያነሣ እንኳ አልደፈረም፤ ይልቁንም፡— አቤቱ፥ ኀጢአተኛ ነኝና

ማረኝ፡ እያለ ደረቱን ደቃ።

14 እላችኋለሁ፥ ይህ ኃጢአተኛ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ሆኖ ወደ ቤቱ ተመለሰ እንጂ ፈሪሳዊ አይደለም። ራሳቸውን ከፍ

የሚያደርጉ ይዋረዳሉና፥ ራሳቸውንም የሚያዋረዱ ከፍ ከፍ ይላሉ።

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 

የ26 አመት ልጅ ሳለሁ አስታውሳለሁ። አንድ ሰው በዩናይትድ ስቴትስ ሴናተር ውስጥ ከምትሰራ ወጣት ሴት ጋር ቀጠሮ ያዝልኝ።

በእራት ቀናታችን ወቅት ስለስራ ህልሟ ጠየኳት። እሷም ”አንድ ቀን የአሜሪካ ሴናተር እሆናለሁ!” በዚህ ረገድ በጣም እርግጠኛ

ትመስላለች። ” ዋው ለዛ ስራ የሚበቃሽ ምን ይመስልሻል፧”አልኳት እሷም ”በጣም ማራኪ ባህሪዬ ትህትናዬ ነው ብዬ አስባለሁ.” 

በትህትናዋ በጣም ትኮራለች። የትኛው ዓይነት ተቃርኖ ነው, እንደማስበው. 

በዚህ ታሪክ ውስጥ ያለው ፈሪሳዊ ኢየሱስ ትንሽ እንደዚህ ነው። ሲጸልይ ለሁሉም ሰው ትህትናውን ሊያሳይ ፈልጎ ነበር። ግን

በእውነተኛ ትሕትና ነው የጸለየው? በእርግጠኝነት አይደለም. ከእኔ ጋር ቁጥር ፱ እንመልከት እባካቹ። 
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9 ኢየሱስም በራሳቸው ጽድቅ ለሚታመኑና ሌላውን ሁሉ ለሚንቁ ይህን ታሪክ ነገራቸው። 

ኢየሱስ የሚናገረውን ተመልካቾች ማወቅ ሁል ጊዜ አስፈላጊ ነው። ኢየሱስ ይህን ታሪክ እንደ ፈሪሳዊው ባሕርይ ላሉ ሰዎች

ነግሮታል። እየተናገረ ያለው ግን ለፈሪሳውያን ብቻ አይደለም። ፈሪሳውያን በእስራኤል ካሉት የሃይማኖት ሊቃውንት መካከል ጥቂቶቹ

ነበሩ። እነሱ የእግዚአብሔር ቃል አስተማሪዎች ነበሩ እና በጣም በጥንቃቄ ይታዘዙ ነበር። በማህበረሰቡ ውስጥ በጣም የተከበሩ እና

የተደነቁ ነበሩ. ነገር ግን ኢየሱስ በተሳሳቱ ምክንያቶች የእግዚአብሔርን ሕግ ስለሚታዘዙ ብዙ ጊዜ ይወቅሳቸው ነበር። ልባቸው

ያተኮረው በራሳቸው ላይ እንጂ በእግዚአብሔር ላይ አልነበረም። ለራሳቸው ከፍ አድርገው አስበው ”ሌሎችን ሁሉ ተናቁ” እና



ይንቋቸው ነበር። ኢየሱስ ይህንን ምሳሌ እየተናገረ ያለው ከእግዚአብሔር ምሕረት ይልቅ በራሳቸው ጽድቅ ለሚታመኑ ሁሉ ነው።

ምክንያቱም ያ አመለካከት የእግዚአብሔር ፍቅር ወደ እኛ እንዳይፈስ ያግዳል። እና ሌሎችን መውደድ ያስቸግረናል። አሁን ቁጥር 10ን

ተመልከት። 

ሉቃስ 18፡10 

10 ሁለት ሰዎች ሊጸልዩ ወደ መቅደስ ሄዱ አንዱ ፈሪሳዊ ሁለተኛውም ቀራጭ ነበረ። 

በኢየሩሳሌም ያለው ቤተ መቅደስ በከፍታ ላይ ተገንብቷል፣ ስለዚህም ስታመልከው ወደ አምላክ መቅረብ ትችላለህ። በኢየሩሳሌም

ውስጥ በጣም አስፈላጊው ሕንፃ ነበር. ቤተ መቅደሱ የሃይማኖት እና የማህበራዊ ህይወት ማዕከል ነበር። በኢየሱስ ታሪክ ውስጥ ያሉት

ሁለቱም ሰዎች ለመጸለይ ወደዚያ ሄዱ። ፈሪሳውያን እነማን እንደሆኑ አስቀድሜ አስረዳኋቸው። ሌላው ሰው ቀረጥ ሰብሳቢ ነበር። በ8

ቀናት ውስጥ፣ የታክስ ተመላሾች በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ መከፈል አለባቸው። የግብር መረጃችንን ወደ የውስጥ ገቢ አገልግሎት

እንልካለን። IRS. በIRS ውስጥ ያሉ ወንዶች እና ሴቶች እዚህ በምስራቅ ጥቂት ማይል ርቀት ላይ በዋሽንግተን ዲሲ ይሰራሉ። ማንም

ሰው ግብር መክፈል ስለማይወድ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ስለ IRS መጥፎ ነገር ይናገራሉ። ነገር ግን በIRS ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች መጥፎ

ሰዎች አይደሉም። 

ከ2000 ዓመታት በፊት በእስራኤል ውስጥ ቀረጥ ሰብሳቢዎች የተለዩ ነበሩ። ለሮም እንጂ ለሀገራቸው ግብር አልሰበሰቡም። ሮም ወራሪ

ነበረች። ሮም በእስራኤል ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉ ተቆጣጠረች፣ እናም የሮማን ኢምፓየር እንዲደግፍ ህዝቡን ቀረጥ አደረገች። ቀረጥ

ሰብሳቢዎች ከአይሁድ ጎረቤቶቻቸው ቀረጥ የሚሰበስቡ አይሁዳውያን ነበሩ። እነዚያን ግብሮች ለሮም ሰጡ, እና የተወሰነውን ለራሳቸው

ያዙ. ህብረተሰቡ የቀረጥ ሰብሳቢዎችን ጠላቸው ሀብታም እየሆኑ ለጠላት ስለሚሰሩ ነው። ወዳጆቼ፣ ኢየሱስ ወደ ምድር የመጣው ለዚህ

ቀረጥ ሰብሳቢ ላሉ ሰዎች ነው። የእግዚአብሔር ልብ በርኅራኄ እና በምሕረት ተነክቷል በለምጻሞች፣ በዓይነ ስውራን እና በሁሉም

ዓይነት ኃጢአተኞች ስብራት። ኢየሱስ ሕመማቸውን ወይም ኃጢአታቸውን አይወድም። በጭራሽ. ኢየሱስ የእግዚአብሔርን ምሕረት

ለመቀበል እና ሙሉ በሙሉ በእግዚአብሔር ላይ ለመደገፍ ያላቸውን ፍላጎት ይወዳል። እንደ ፈሪሳዊ ላሉ ሰዎች ሙሉ በሙሉ

በእግዚአብሔር መታመን ከባድ ነበር። ኢየሱስ በቁጥር 11 እና 12 ላይ እንዴት እንደገለፀው እንመልከት። 
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11 ፈሪሳዊውም ብቻውን ቆሞ ይህን ጸሎት ጸለየ፡— እግዚአብሔር ሆይ፥ እንደ ሌሎች ሰዎች፥ አታላዮችና ኃጢአተኞች አመንዝሮችም

ስላልሆንሁ አመሰግንሃለሁ፤ በእርግጥ እንደ ቀራጭ አይደለሁም።

12 በሳምንት ሁለት ጊዜ እጾማለሁ፥ ከገቢዬም አንድ አስረኛውን እሰጥሃለሁ። 

ፈሪሳዊው ሰዎች እንዲሰሙት ጮክ ብሎ ይጸልያል። ስለ ጸሎቱ ምን ታስባላቹ? የሚጸልየው ስለ እግዚአብሔር ነው ወይስ ስለ ራሱ?

ከስብከቱ በኋላ አብረን የምንናገረውን የፈሪሳዊውን ጸሎት ከዚህ የዳዊት ጸሎት ጋር አወዳድር። መዝሙረ ዳዊት 51 ላይ እንዲህ ሲል

ጸለየ። 

“1 አቤቱ፥ ስለ ማይጠፋ ፍቅርህ ማረኝ፤ ስለ ምሕረትህም ብዛት የኃጢአቴን እድፍ ደምስስ። 



16 መሥዋዕትን አትፈልግም፤ ወይም አንዱን አቀርብ ነበር። የሚቃጠለውን መስዋዕት አትፈልጉም። 

17 የምትወደው መሥዋዕት የተሰበረ መንፈስ ነው። እግዚአብሔር ሆይ የተሰበረውንና የጸጸትን ልብ አትጥልም። 

የፈሪሳዊው ጸሎት እንዲህ አይደለም! በቅዱስ ኑሮው ይመካል፣ ይኮራል። ሌሎች ሰዎችን ይወቅሳል። ስለ እግዚአብሔር ምንም

አይናገርም። 

ኢየሱስ በዚህ ታሪክ ሊያስተምረን እየሞከረ ያለው ምንድን ነው? የአምላክን ቃል ስናነብ ስለ እኛ ምን እንደሚል ማወቅ እንፈልጋለን።

በትክክል ከሰማነው የእግዚአብሔር ቃል ሁል ጊዜ ለእኛ መልእክት አለው። እርግጥ ነው፣ ስለእኛ አዎንታዊ ነገሮችን የሚናገሩ

መልዕክቶችን እንመርጣለን። 

ለምሳሌ፣ ኢየሱስ ስለ ደጉ ሳምራዊ የተናገረውን ምሳሌ አስብ። ያንን ታሪክ ስናነብ ደጉ ሳምራዊ መሆናችንን ልናስብ እንወዳለን።

ጀግናው እሱ ነው። በመንገድ ላይ ተጎጂውን ችላ የሚሉትን ሁለቱን የሃይማኖት መሪዎች መተቸት ቀላል ነው. ምሳሌውን ለራሳችን

ስናስተውል፣ የሳምራዊውን ልብስ እንለብሳለን። እናስባለን፡ “ኢየሱስ ሳምራዊውን አመሰገነ። እንደ ሳምራዊው የበለጠ ለመኖር

እሞክራለሁ ስለዚህም ኢየሱስ እኔንም ያመሰግናል!” ይህን ስናደርግ ኢየሱስ በምሳሌው ላይ ሊያስተምረን የሚፈልገው አንድ ጠቃሚ

ትምህርት ይናፍቀናል። እኛ ጀግና አይደለንም። በሁሉም የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮች ውስጥ ኢየሱስ ጀግና ነው። የኢየሱስን እርዳታ

የምንፈልግ እኛ በመንገድ ላይ ተጠቂዎች ነን። ኢየሱስ ደግሞ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው የሚያውቁትን ለመርዳት ፈቃደኛ ነው። 

ኢየሱስ ቀስትና ቀስት እንዳለው አስብ። የእውነት ቀስቶችን እየወረወረ ነው። እነዚህ ፍላጻዎች ይጎዳሉ, ምክንያቱም ኢየሱስ እነርሱን

በሰው ልብ ላይ ያነጣጠረ ነው. ኢየሱስ ልንወገድ የሚገባን ኩራት እና ኃጢአት በልባችን እንዳለን ያውቃል። ለዚያም ነው በቀጥታ

የሚናገረው። ኢየሱስ በቀጥታ ወደ ችግሩ አነጣጥሮ በፍቅር ተኮሰ። 

በዛሬው ምሳሌ ማን መሆን ትፈልጋላቹ? ሁላችንም እንደ ቀራጭ መጸለይ እንፈልጋለን አይደል? ይህንን ታሪክ አንብበን የቀረጥ

ሰብሳቢውን ልብስ ለብሰናል። የታሪኩ ቁም ነገር የሚከተለው ይመስለናል፡- “ኢየሱስ ቀራጩን አመሰገነ። ኢየሱስ እኔንም

እንዲያመሰግን እኔ እንደ ቀራጭ ለመጸለይ እሞክራለሁ!” ወዳጄ ሆይ በጥሞና አድምጠኝ። እየሱስ ይወድሃል. ለዚህም ነው ፍላጻዎቹን

ወደ ልብህ ያነጣጥራል። በግብር ሰብሳቢው ላይ እየተኮሰ አይደለም። በፈሪሳዊው ላይ እየተኮሰ ነው። በአንተና በአንተ ላይ እየተኮሰ

ነው። 

ይህን ምሳሌ በትክክል ለመረዳት እና ከእሱ መማር ይፈልጋሉ? ካደረግክ የፈሪሳዊውን ልብስ መልበስ አለብህ። ኢየሱስ በትዕቢታችን

እና በኃጢአታችን ላይ ቀስቶችን እየወረወረ ነው። 

ሁላችንም ከማንም የተሻልን ነን ብለን እናስባለን። በልቤ ብዙ ጊዜ አስባለሁ፡- “እግዚአብሔር ሆይ፣ እንደሌሎች ሰዎች ስላልሆንኩ

አመሰግናለሁ። ሁላችንም አንድን ሰው እንንቃለን። ስለራሳችን ጥሩ ስሜት እንዲሰማን ያደርጋል። 

ብዙ ጊዜ የማንን እንደምመለከት ታውቃለህ? ፈሪሳውያን። አስቂኝ ነው አይደል? በልቤ ስለ ሥነ መለኮታቸው እና ስለ አእምሮአቸው

የሚተማመኑ ሰዎችን እፈርድባለሁ እና እወቅሳለሁ። ሁልጊዜ ትክክል ናቸው ብለው የሚያስቡ ሰዎችን አቅልላቸዋለሁ። እንደነሱ



ስላልሆንኩ አመሰግናለሁ። ነገር ግን ይህን ምሳሌ ሳነብ እንደ ፈሪሳዊ እያደረግሁ እንደሆነ አይቻለሁ። ሌሎችን በማንቋሸሽ፣ ሌሎችን

በማንቋሸሽ እመለከታለሁ! እኔ ከነሱ የተሻልኩ ይመስለኛል። እኔ ግን ያው ነኝ። አንተ እንዴት ነህ? ማንን ነው የሚያዩት? ኩራትህን

እና ስምህን ከፍ ከፍ ለማድረግ እየሞከርክ በልብህ ውስጥ ማንን ትነቅፋለህ? 

እንድታዩት የምፈልገው ይኸው ነው። ይህንን ምሳሌ በትክክል ለመረዳት ፈሪሳዊ መሆንህን በማየት መጀመር አለብህ። መልካም

ለመምሰል እና መልካም ለማድረግ እንሞክራለን, ምክንያቱም ከእግዚአብሔር መልካም መቀበል እንፈልጋለን. የእግዚአብሔርን እና

የሌሎች ሰዎችን ክብር እንፈልጋለን። እኛ ከሌሎች የተሻልን ነን ብለን እናስባለን እና የእነሱን ይሁንታ ተርበናል። ኢየሱስ በፍቅር

ቀስቶቹ የሚወነጨፈው የትዕቢት ዝንባሌ ነው። 

ወዳጆቼ በትዕቢታችሁ እና በኃጢአታችሁ ላይ ኢየሱስ ፍላጻውን እንዲተኮስ ፍቀድለት። መንፈስ ቅዱስ እንዲህ እንድትጸልይ

ይረዳሃል፡- “እግዚአብሔር ሆይ፤ ኃጢአተኛ ነኝና ማረኝ”። መንፈስ ቅዱስ በልብህ ያለውን ትዕቢትና ኃጢአት እንዲያሳይህ

ስትፈቅድ፣ ከዚያም ሁለተኛውን ከምሳሌው ለመማር ተዘጋጅተሃል። የትሕትና እና የምሕረት ትምህርት። 

ሉቃስ 18፡13 

13 ቀራጩ ግን በሩቅ ቆሞ ሲጸልይ ዓይኑን ወደ ሰማይ እንኳ ሊያነሣ እንኳ አልደፈረም፤ ይልቁንም፡— አቤቱ፥ ኀጢአተኛ ነኝና

ማረኝ፡ እያለ ደረቱን ደቃ። ”

ቀራጩ በጸሎቱ ራሱን ከማንም ጋር አያወዳድርም። ራሱን ከማንም ጋር እያነጻጸረ ከሆነ ፍጹም የእግዚአብሔር ሕግ ነው። የዛሬው

የካቴኪዝም ጥያቄ ቁጥር 15 ነው። 

”ህጉን ማንም ሊያከብር ስለማይችል ዓላማው ምንድን ነው?” 

”የእግዚአብሔርን ቅዱስ ተፈጥሮ እና ፈቃድ፣ እና የልባችንን ሀጢያተኛ ተፈጥሮ እና አለመታዘዝ እናውቅ ዘንድ፣ እናም አዳኝ

እንደሚያስፈልገን እናውቃለን።” 

ፈሪሳዊው የእግዚአብሔርን ሕግ ለትክክለኛው ዓላማ አልተጠቀመበትም። ፈሪሳዊው ህጉን ከሌሎች ሰዎች በላይ ከፍ ለማድረግ እና

መልካም ስም ለመገንባት ተጠቅሞበታል። ስለዚህ አዳኝ እንደሚያስፈልገው አላወቀም ነበር። ቀራጩ ግን ሕጉ የእግዚአብሔርን ቅዱስ

ባሕርይ እንደሚያንጸባርቅ ተረድቷል። እሱ ህግን የሚጥስ መሆኑን እና አዳኝ እንደሚያስፈልገው ተረድቷል። ቀረጥ ሰብሳቢው የልቡን

ሁኔታ የሚገልጹ ሦስት ሥጋዊ ነገሮችን ያደርጋል። በሩቅ ይቆማል። ወደ አምላክ ወይም ወደ ሌሎች ሰዎች ለመቅረብ ብቁ እንዳልሆነ

ይሰማዋል። ሁለተኛ፣ ወደ መሬት ዝቅ ብሎ ይመለከታል። እግዚአብሔር ቅዱስ እንደሆነና እንዳልሆነ ያውቃል። ሦስተኛው ነገር

ደረቱን ይመታል. ይህ ራስን የመኮነን፣ የንስሐ ምልክት ነው። ለራሱ እና ለእግዚአብሔር ታማኝ ነው. 

የቀረጥ ሰብሳቢው ጸሎት በካህኑ ዕዝራ 9፡5-6 ያለውን ጸሎት ያስታውሰናል። ዕዝራ እንዲህ አለ። 

“5 በመሥዋዕቱ ጊዜ በሐዘን ከተቀመጥኩበት ተነሥቼ ልብሴ ቀድጄ ተንበርክኬ እጄን ወደ አምላኬ ወደ እግዚአብሔር አነሣሁ። 

6 አምላኬ ሆይ፥ እጅግ አፍሬአለሁ፤ ፊቴን ወደ አንተ አነሣሁ፤ ኃጢአታችን ከራሳችን በላይ ተከማችቷልና፥ በደላችንም ወደ ሰማይ

ደርሶአልና ብዬ ጸለይሁ።



እግዚአብሔር ሊሰማው የሚፈልገው እንዲህ ዓይነት ጸሎት ነው። ጥሩ ጸሎት ትልቅ ቃላት ወይም የተራቀቀ ቋንቋ አያስፈልገውም።

ጥሩ ጸሎት የነገረ መለኮትን እውቀት አይጠይቅም። በእግዚአብሔር ዓይን መልካም ጸሎት እርዳታና ምሕረትን ይለምናል። በትህትና

በኢየሱስ ስም ስንጸልይ እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይሰማል። 

ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ለመግባት እንደዚህ ያለ ቪዛ ያስፈልግዎታል ፣ አይደል? ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት ከፈለግክ

የትሕትና ቪዛ ያስፈልግሃል። ትሕትና በፓስፖርትዎ ላይ እንዳለ የቪዛ ማህተም ነው። ፈሪሳዊው በራሱ ጥረት የመንግሥቱ ዜጋ መሆኑን

አመነ። እግዚአብሔርን ምንም አልጠየቀም። ቀራጩ ምህረትንና ይቅርታን እግዚአብሔርን ይለምናል። የመንግሥቱ ዜጋ መሆን

የሚችለው እግዚአብሔር ከባረከው ብቻ እንደሆነ ያውቃል። 

ሉቃስ 18፡14 

14 እላችኋለሁ፥ ይህ ኃጢአተኛ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ሆኖ ወደ ቤቱ ወረደ እንጂ ፈሪሳዊ አይደለም። 

ቀረጥ ሰብሳቢው ”ወደ ቤቱ እንደ ወረደ” አስተውል. መጽሐፍ ቅዱስህን በምታነብበት ጊዜ እንደነዚህ ያሉት ትናንሽ ዝርዝሮች አንድ

ነገር ማለት ነው። ኢየሱስ አምላክ ሁላችንም ሊያየው የሚፈልገውን የትሕትና ባሕርይ ጎላ አድርጎ የገለጸበት ሌላው መንገድ ነው።

ኢየሱስ ትሕትናን በሕይወቱ ውስጥ አርአያ አድርጎታል። 

ዛሬ ሆሳዕና ነው። በዚህ ሳምንት የኢየሱስን ሕይወት የመጨረሻ ሳምንት እናስታውሳለን። በዚች አርብ ትህትናውን እና ታዛዥነቱን

በመስቀል ላይ እናስበዋለን።

ስለ ኢየሱስ የድል አድራጊነት መግቢያ ቀደም ብሎ አንድ ንባብ ሰምተናል። በመስቀል ላይ ከመሞቱ አምስት ቀን በፊት ወደ

ኢየሩሳሌም ገባ። እንደ ንጉስ ደረሰ, ግን በጣም የተለየ ንጉስ. በሠረገላ ወይም በወርቅ በተለበጠ ሠረገላ ፈንታ በአህያ ውርንጭላ ላይ

ተቀምጦ ነበር። 

ማቴዎስ 21፡4-5 እንዲህ ይላል። 

4 “ይህ የሆነው። 

5 ለኢየሩሳሌም ሰዎች እንዲህ በላቸው፦ እነሆ፥ ንጉሥሽ ወደ እናንተ ይመጣል፤ እርሱ ትሑት ነው፥ በአህያም ላይ ተቀምጦ በአህያ

ውርንጫ ላይ ተቀምጧል። ”

በኢየሩሳሌም የነበሩት ፈሪሳውያንና ሌሎች የሃይማኖት መሪዎች አምላክ ጥብቅ ሃይማኖታዊ ታዛዥ መሆናቸው እንዳልደነቃቸው

በማስተማሩ ኢየሱስን ጠሉት። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ይልቅ በራሳቸው ላይ ያተኮሩ ነበሩ። መላ ሕይወታቸውን የገነቡት

በሃይማኖታዊ ስማቸው እና ታዛዥነታቸው ነው። ኢየሱስ በምትኩ መላ ሕይወታችንን እንድንገነባ እየጋበደን ነው። በታሪኩ ውስጥ



ያለው ፈሪሳዊ ብዙ የተደበቀ ኃጢአት አለበት። የሚታይ ኃጢአት ያለባቸውን ሰዎች ይንቃቸው ነበር። ለዝናው ምንም አይነት እድፍ

እንዳይፈጠር ራሱን ከሌሎች ሰዎች ለየ። 

ኢየሱስ ምንም ኃጢአት አልነበረውም፣ ነገር ግን የሚታዩ ኃጢአት ካላቸው ሰዎች ጋር ጊዜ አሳልፏል። ኢየሱስ የኃጢአተኞች ወዳጅ

ነበር እና በዚህ ምክንያት የሚሰነዘርበትን ትችት ለመቀበል ፈቃደኛ ነበር። 

ፈሪሳዊው በውጫዊ ባህሪ ላይ ያተኩራል. ኢየሱስ ያተኮረው በልባችን ውስጣዊ ሁኔታ ላይ ነው። ፈሪሳዊው ጥፋተኛ ቢሆንም

ኃጢአተኛ መሆኑን ለመናገር ፈቃደኛ አልነበረም። ኢየሱስ ንጹሕ ቢሆንም ኃጢአተኛ እንደሆነ ለመታወቅ ፈቃደኛ ነበር። ፈሪሳዊው

ሰዎች ቅድስናውን እና ጽድቁን እንዲያዩ በኢየሩሳሌም በኩራት ተመላለሰ። ሰዎች ፍቅሩን እና ትህትናውን እንዲያዩ ኢየሱስ

የውርደታችንን መስቀል በኢየሩሳሌም ተሸክሞ ነበር። ፈሪሳዊው ራሱን ከፍ ከፍ አደረገ፣ ኢየሱስ ግን ራሱን አዋረደ። ኢየሱስ ወደ

መቃብር ወርዶ ባንተ ምትክ ሊሞት ስለወደደ እግዚአብሔር ከፍ ከፍ አድርጎታል። 

ራሳችንን ለማዋረድ ፍቃደኛ ስንሆን ደግሞ እግዚአብሔር ከፍ ከፍ ያደርገናል። ኃጢአተኛ መሆናችንን አምነን ኢየሱስን እንደ ጌታችን

ከተቀበልን እግዚአብሔር የምንወዳቸው ወንድና ሴት ልጆቹ ብሎ ይጠራናል። እግዚአብሔር አብ ወደ ማዕድው ይጋብዘናል፣ በቤቱም

በሰማይ ለዘላለም እንኑር። 

አሁን አብረን እንጸልይ፣ እና አብን የትህትና ጸሎታችንን እና ቅን ልባችንን ስለተቀበለን እናመሰግናለን። 

በሰማይ የምትኖር አባት፣ ስለ ኢየሱስ አስደናቂ ትምህርት አመሰግናለሁ። መንፈስ ቅዱስ ሆይ፣ በልባችን ውስጥ የተሰወረውን ስላሳየኸን

አመሰግንሃለሁ። አብ፣ ወልድ እና መንፈስ ቅዱስ፣ መሞት ያለባቸውን ነገሮች ለመግለጥ በእኛ ላይ እንድትሰሩ እንፈልጋለን።

ከምህረትህ እና ከይቅርታህ የሚያርቀንን ትዕቢት እና በራስ መመካትን ያሳየን። በመድኃኒታችን በኢየሱስ ከፍ እንዳደረግኸን አውቀን

ራሳችንን እንድናዋርድ እርዳን። በስሙ እንጸልያለን። አሜን

One Voice Fellowship


