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ፓስተር ክሪስ ሲክስ

የዛሬውን ጥያቄያችንን ከአዲስ ከተማ ካቴኪዝም በመመልከት እንጀምር። 

በማስታወቂያዎ ውስጥ በተለያዩ ቋንቋዎች ታትሞ ያገኙታል። 

ጥያቄውን አነባለሁ እና መልሱን አብረን እናንብብ። 

ጥያቄ 19፡ ከቅጣት ለማምለጥ እና ወደ እግዚአብሔር ሞገስ ለመመለስ
የሚያስችል መንገድ አለ?

አዎን፣ ፍትሕን ለማርካት፣ እግዚአብሔር ራሱ፣ ከምሕረቱ ብቻ፣ ከራሱ ጋር ያስታርቀናል፣ ከኃጢአትና ከኃጢአት
ቅጣት፣ በቤዛ።

የመድኃኒታችንን የኢየሱስን ምሕረት አንድናይ፣ ስለ ሥጋዊ እና መንፈሳዊ ፈውስ ያለውን ታሪክ አብረን አንድናይ እፈልጋለሁ። 

የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንመልከተው። 

ሉቃስ 5፡17-26 

17 አንድ ቀንም ያስተምር ነበር፤ ከገሊላና ከይሁዳ መንደሮችም ሁሉ ከኢየሩሳሌምም መጥተው የነበሩ ፈሪሳውያንና የሕግ መምህራን

ይቀመጡ ነበር፤ እርሱም እንዲፈውስ የጌታ ኃይል ሆነለት።



(እነዚህ ሰዎች ከገሊላና ከይሁዳ ካሉት መንደሮች ሁሉ እንዲሁም ከኢየሩሳሌም የመጡ ይመስላል።) የጌታም የመፈወስ ኃይል

ከኢየሱስ ጋር በብርቱ ነበር።

18 እነሆም፥ አንድ ሽባ በአልጋ ተሸክመው አመጡ፤ አግብተውም በፊቱ ሊያኖሩት ይሹ ነበር። 

19 ስለ ሕዝቡም ብዛት እንዴት አድርገው እንዲያገቡት ሲያቅታቸው፥ ወደ ሰገነቱ ወጡ የጣራውንም ጡብ አሳልፈው በመካከል

በኢየሱስ ፊት ከነአልጋው አወረዱት።

ከዚያም በሽተኛው በአልጋው ላይ ያለውን ሰው ወደ ሕዝቡ አወረዱት፣ ልክ ኢየሱስ ፊት። 

20 ኢየሱስም እምነታቸውን አይቶ ሰውየውን። አንተ ወጣት፥ ኃጢአትህ ተሰረየችልህ አለው። 

21 ነገር ግን ፈሪሳውያንና የሃይማኖት መምህራን በልባቸው። እርሱ ማን ነው? ይህ ስድብ ነው፤ ኃጢአትን የሚያስተሰርይ

እግዚአብሔር ብቻ ነው አሉ።

22 ኢየሱስም አሳባቸውን አውቆ እንዲህ ሲል ጠየቃቸው። በልባችሁ ይህን ስለ ምን ትጠይቃላችሁ? 

23 ‘ኃጢአትህ ተሰረየችልህ’ ወይስ ‘ተነሥተህ ሂድ’ ከማለት ይቀላል? 

24 ስለዚህ እኔ እመሰክራችኋለሁ። 

ከዚያም ኢየሱስ ወደ ሽባው ሰው ዘወር ብሎ፣ “ተነሥተህ አልጋህን ተሸክመህ ወደ ቤትህ ሂድ!” አለው። 

25 ወዲያውም ሰው ሁሉ ሲያዩ ያ ሰው ዘሎ ምንጣፉን አንስቶ እግዚአብሔርን እያመሰገነ ወደ ቤቱ ሄደ። 

26 ሁሉም ታላቅ መደነቅና ድንጋጤ ያዘ፤ እነርሱም። ዛሬ ድንቅ ነገር አይተናል እያሉ እግዚአብሔርን አመሰገኑ። 

ኢሳያስ 40:8ን አብረን እናነባለን፡-

ሣሩ ይደርቃል አበባውም ይረግፋል፥ የአምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል።

አብረን እንጸልይ። 

በሰማያት የምትኖር አባት ሆይ፣ የሕይወትና የእውነት ምንጭ አንተ ነህና ወደ አንተ እንመጣለን። ኢየሱስ ሆይ ምሕረትን እና ፍቅርን

ስለተሞላህ እናመልካለን። መንፈስ ቅዱስ እባክህ በእግዚአብሔር ቃል እንድንለወጥ ልባችንን እና አእምሮአችንን ክፈት። አሜን 

በቁጥር 17 እንጀምር። 

“17 አንድ ቀን ኢየሱስ ሲያስተምር አንዳንድ ፈሪሳውያንና የሃይማኖት መምህራን በአቅራቢያው ተቀምጠው ነበር። 

(እነዚህ ሰዎች ከገሊላና ከይሁዳ ካሉት መንደሮች ሁሉ እንዲሁም ከኢየሩሳሌም የመጡ ይመስሉ ነበር።) የጌታም የመፈወስ ኃይል

ከኢየሱስ ጋር በርትቶ ነበር። 

እነዚህ ፈሪሳውያንና የአይሁድ ሕግ አዋቂዎች ስለ ፈውስና ስለ ናዝሬት ሰው የተነገሩትን ዘገባዎች ለመመርመር ተልከዋል። አንዳንድ

መርማሪዎች ከኢየሩሳሌም 85 ማይል ተጉዘዋል። 

ኢየሱስ ጥሩ ልብሳቸውን ለብሰው በእነዚህ ተጠራጣሪ የሃይማኖት መሪዎች ፊት እያስተማረ ነው። ሁሉንም ነገር እያዩ እና እያዳመጡ

ነው። እዚያም ብዙ ሕዝብ አለ። አንዳንዶቹ በመስኮቶች በኩል ማየት እና መስማት አለባቸው, ምክንያቱም ቤቱ ቀድሞውኑ በሰዎች

የተሞላ ነው. 



ቁጥር 18-19። 

“18 አእነሆም፥ አንድ ሽባ በአልጋ ተሸክመው አመጡ፤ አግብተውም በፊቱ ሊያኖሩት ይሹ ነበር። 

19 ስለ ሕዝቡም ብዛት እንዴት አድርገው እንዲያገቡት ሲያቅታቸው፥ ወደ ሰገነቱ ወጡ የጣራውንም ጡብ አሳልፈው በመካከል

በኢየሱስ ፊት ከነአልጋው አወረዱት።

ከዚያም በሽተኛው በአልጋው ላይ ያለውን ሰው በኢየሱስ ፊት ወደ ሕዝቡ አወረዱት። 

በአካለ ስንኩልነቱ ምክንያት ይህ ሽባ ሰው ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት መሰናክሎች አጋጥሞት ነበር። መራመድ ባይችልም

የጎረቤቶቹን ጭፍን ጥላቻም ተቋቁሟል። በአይሁድ ማኅበረሰብ ውስጥ ከአንዳንድ የኃላፊነት ቦታዎች ያገለሉት ሕጎች ነበሩ። አንዳንድ

ጊዜ፣ ታያለህ፣ በሰዎች እና በእግዚአብሔር መካከል የሚከለክለው ነገር ሌሎች ሰዎች ናቸው። 

ይህ ሰው ግን አንዳንድ ታማኝ ጓደኞች ነበሩት። እኔ የገረመኝ እነዚህ ሰዎች ተስፋ አለመቁረጥ ነው። አንዳንዶቻችን ህዝቡን አይተን

ጥለን ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ለወዳጃችን፡- ”እሺ፣ የተቻለንን ሁሉ ሞክረናል። ይቅርታ ጓደኛዬ። እግዚአብሔር ዛሬ

ኢየሱስን እንድታዩት ከፈለገ ወደ ውጭ እስኪመጣ ድረስ መጠበቅ አለብን። መክሰስ በልተን እንጠብቅ።” 

ጓደኞቹ መሰናክሎቹን ማቆም እንዳለባቸው የእግዚአብሔር መልእክት አድርገው ሊተረጉሟቸው ይችሉ ነበር። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ

በግልጽ ለእነዚህ ሰዎች በእምነት የተሞላ ቁርጠኝነት እና ተስፋ ያለው እምነት እንዲጸኑ ሰጣቸው። ጣሪያውን ጓደኛቸውን ለመርዳት

የሚቻልበት መንገድ አድርገው ይመለከቱት ነበር. 

በቤቱ ውስጥ ያለውን ሁኔታ መገመት ትችላላቹ? በሰገነቱ ላይ ሰዎች ከኢየሱስና ከሕዝቡ በላይ ያለውን የጣራ ጣራ እየቆፈሩ፣

እየደበደቡ እና እያነሱ ነው። አቧራ እና ፍርስራሹ እየወደቀ ነው። ሰዎች ዓይኖቻቸው ውስጥ ቆሻሻ እየገቡ ጣሪያውን ቀና ብለው

እየተመለከቱ ነው! ኢየሱስ በቤቱ ሊያደርገው እየሞከረ ያለውን ትምህርት ትልቅ መስተጓጎል ነው። 

ቁጥር 19 ”በኢየሱስ ፊት የታመመውን ሰው በአልጋው ላይ ወደ ሕዝቡ አወረዱት” ይላል። 

አንዳንድ ደቀ መዛሙርት ይህን መስተጓጎል ለማስቆም የፈለጉ ይመስላችኋል? ”ሄይ፣ መምህሩ እዚህ ታች ለማስተማር ሲሞክር

አታይም!” አህ ኢየሱስ ግን ሁል ጊዜ ምሕረት የተሞላ ነው አይደል? ጌታችን ኢየሱስ እንዴት ያለ መልካም እረኛ ነው! ኢየሱስ ምን

አለ? በማቴዎስ የታሪኩ ቅጂ፣ ኢየሱስ እንዲህ ይላል። ” ልጄ ሆይ፥ አይዞህ፥ ኃጢአትህ ተሰረየችልህ። 

ኢየሱስ ይህን የተሰበረ ሰው “ልጄ” ብሎ ጠርቶ “አይዞህ” አለው። ኢየሱስ አሁንም እዚህ እያስተማረ ነው፣ አየህ? በቤቱ ውስጥ ያሉትን

ሁሉ ለተሰበረው ምላሽ እንዴት መስጠት እንዳለበት እያስተማረ ነው። የአለም ፍላጎቶች ንፁህ እና ንፁህ በሆነው ህይወታችን ላይ

ሲገቡ፣ ለማቋረጥ እንዴት ምላሽ መስጠት እንዳለብን እየቀረጸ ነው። ኢየሱስ ለተሰበሩ ሰዎች ፍቅር እና ርህራሄ እንዳለን ያሳየናል።

ምንጣፉ ላይ አንካሳ ሳይሆን ሙሉ ሰው ለማየት። ኢየሱስ መላውን ሰው፣ ሥጋንና ነፍስን ይወድ ነበር። 

አሁን ቁጥር 20 ተመልከት፡- 



“20 ኢየሱስም እምነታቸውን አይቶ ሰውየውን፡— አንተ ወጣት፥ ኃጢአትህ ተሰረየችልህ፡ አለው። 

ብዙውን ጊዜ ኢየሱስ አንድን ሰው ሲፈውስ ስለ ሰውዬው እምነት ይናገራል። ለመዳን፣ ኃጢአታችን ይቅር ለማለት የግለሰብ እምነት

ያስፈልጋል። ኢየሱስን እንደራሳቸው አዳኝ ካላዩት ኃጢአታቸውን ይቅር የሚል ማንም ሊድን አይችልም። በዚህ ሁኔታ ውስጥ፣

ኢየሱስ ሽባው የነበረውን እምነት፣ እንዲሁም ኢየሱስ እንደሚፈውስ የሚያምኑትን የጓደኞቹን እምነት አይቷል። 

ማንን ትወዳለህ ወደ ኢየሱስ መቅረብ ያለበት ማን ነው? እንቅፋቶቻቹን እና ተቃውሞቻቹን ለማሸነፍ ፈቃደኛ ናቹ፧? አንድን ሰው ወደ

ኢየሱስ ለማምጣት በአንዳንድ ሰዎች ለመካድ ዝግጁ ኖት? የምንወዳቸው ሰዎች ያለ ኢየሱስ ወደ ገሃነም የሚገቡትን ተስፋ አስቆራጭ

ሁኔታ ልንገነዘብ ይገባናል። ከዚያ በኋላ ብቻ ሰዎችን ወደ ኢየሱስ ለማምጣት የሚቻለውን ሁሉ ለማድረግ የሚያስችል እምነት

ይኖረናል። 

ምናልባት አናንተም እንደ እኔ ናቹ። ብዙ ጊዜ ”ጌታ ለመንፈሳዊ ንግግሮችን በርን እስኪከፍት ድረስ” እንጠብቃለን። ነገር ግን

በእውነቱ፣ ከጎረቤቶቻችን ወይም ከቤተሰባችን ወይም ከጓደኞቻችን ጋር ስለ ዘላለማዊ ነገሮች ለመነጋገር እምብዛም አናገኝም።

ምናልባት ሰዎች በጣም ሃይማኖተኛ ነን ብለው እንዲያስቡ እንጨነቃለን። ወይም ደግሞ በጣም ሥራ በዝቶብናል፣ ወንጌልን ማካፈልን

ቅድሚያ አንሰጥም። 

ከጥቂት አመታት በፊት አንድ ፓስተር በቤተክርስቲያኑ ውስጥ ስላለው የስብከተ ወንጌል ጥረት ሲናገር በመስማቴ ተፈርዶብኛል።

ሁላችንም በቀን መቁጠሪያችን ላይ ጠቃሚ ነገሮችን እንዴት እንደምናስቀምጥ ተናግሯል። እኚህ ፓስተር እና ሚስቱ የቀን

መቁጠሪያቸው አማኝ ያልሆኑትን በቤታቸው ለእራት ማስተናገድን እንደሚያካትት ያረጋግጣሉ - በወር ሁለት ጊዜ። ከማያምን ሰው

ጋር ባደረገው ሦስተኛው ወይም አራተኛው ውይይት፣ ስለ መንፈሳዊ ነገር ማውራት ይጀምራል። ጉባኤውንም እንዲሁ እንዲያደርጉ

ጠይቋል። ብዙ ሰዎች በክርስቶስ ወደ እምነት ሲመጡ አይተዋል፣ ምክንያቱም ቅድሚያ ስለሚሰጡት ነው። 

በኢየሱስ ሳያምኑ የሚሞቱትን ሁሉ ዘላለማዊ እጣ ፈንታ ማስታወስ አለብን። ምክንያቱም የእነርሱን ዘላለማዊ ዕጣ ፈንታ ሊለውጥ

የሚችል መልእክት አለን። ለአንድ ሰው ወንጌልን ማካፈል የማይመች ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ጳውሎስ በሮሜ 1፡16 ያለውን በልበ

ሙሉነት መናገር እፈልጋለሁ። ”በወንጌል አላፍርም፥ አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ደግሞም ለግሪክ ሰው፥ ለሚያምኑ ሁሉ የእግዚአብሔር

ኃይል ለማዳን ነውና።” መጀመሪያ ለእኔ ከዚያም ለጎረቤቴ። መጀመሪያ ለአንተ፣ ከዚያም ለጓደኛህ፣ ለአጎትህ፣ ለሥራ ባልደረባህ።

ወንጌል ለስርጭት የታሰበ መልካም ዜና ነው! 

ቁጥር 17 ”የጌታ የመፈወስ ኃይል ከኢየሱስ ጋር ነበረ” ይላል። ኃይሉ እዚያ ነበር, እየጠበቀ ነበር. አንዳንድ ቁርጠኛ ወዳጆች ያንን አልጋ

በጣሪያው ላይ እንዲሸከሙት እየጠበቀ ነበር። አንዳንድ ጣሪያዎችን ለመበጣጠስ ያልዳኑ ጓደኞቻችንን እና ቤተሰቦቻችንን እንወዳለን?

በመንገዳችን ላይ ያለውን ማንኛውንም ነገር ለማሸነፍ? የውጭ መሰናክሎች ወይንስ የውስጥ ትግላችን? 

በዚህ ውስጥ እድገት ለማድረግ, በጣሪያው ላይ ያሉ ጓደኞች የነበራቸው ሶስት ነገሮች ያስፈልጉናል. 

1. ኢየሱስ ብቸኛው መንገድ ነው የሚል እምነት ሊኖረን ይገባል። 

2. የራሳችንን ምቾት፣ የራሳችን አጀንዳ፣ የራሳችንን ስም ከምንወደው በላይ ያልዳኑ ሰዎችን መውደድ አለብን። 



3. ወደ እሱ የሚመጡትን በእውነት እንደሚፈውስ ማመን አለብን። 

የጓደኛዎን ችግር መፍታት አያስፈልግም. ነገር ግን ጓደኛህን ወደ ኢየሱስ፣ ወደ ክርስቶስ አካል እዚህ ቤተ ክርስቲያንህ ማምጣት

ትችላለህ። ወደ ኢየሱስ እና ወደ አንድ ድምጽ ህብረት የምታመጡትን የተቸገረን ማንኛውንም ሰው መርዳት ከአንተ እና ከመንፈስ

ቅዱስ ጋር መተባበራችን የእኛ መብት እና ደስታ ነው። ኢየሱስ ለዚህ ሰው እንዳደረገው በሥጋም በነፍስም ልንረዳቸው እንሞክራለን። 

እሺ፣ አሁን ቁጥር v20ን እንይ። 

20 ኢየሱስም እምነታቸውን አይቶ ሰውየውን፡— አንተ ወጣት፥ ኃጢአትህ ተሰረየችልህ፡ አለው። 

እስቲ አስቡት ይህ ሽባ ሰው እዚያ ተኝቶ ኢየሱስን ቀና ብሎ ሲመለከት። ሰዎች ለዚህ ሰው ኢየሱስ ማንኛውንም ነገር መፈወስ

እንደሚችል ነገሩት። ኢየሱስ ግን ምን አለ? ” ኃጢአትህ ተሰረየችልህ።” በቃ. ምናልባት ሰውዬው ቅር የተሰኘው ይመስልዎታል?

ምናልባት እሱ አሰበ: ”ለምን ወደዚያ ሁሉ ችግር ሄድን, እሱ ካልፈወሰኝ? እዚህ የመጣሁት ለኑዛዜ አይደለም። መራመድ እፈልጋለሁ!” 

በህይወታችን ውስጥ ትልቅ ችግር ሲያጋጥመን፣ አንዳንድ ጊዜ ችግሩ ሀሳባችንን ሁሉ ያጠፋል፣ አይደል? የቤት ኪራይ መክፈል፣ ሥራ

ወይም ፈውስ ማግኘት፣ እኛ የምናስበው ብቻ ነው። እግዚአብሔር ግን እኛን እና ችግሮቻችንን ከእኛ በበለጠ ሰፋ ባለ መልኩ ያየናል።

ችግሮቻችን ላይ እናተኩራለን - እነሱን ለማስተካከል። እግዚአብሔር የሚያተኩረው በልባችን ላይ - ለመለወጥ ነው። 

ኢየሱስ ይህን የታመመ ሰው ሲመለከት ሽባ የሆነ አካልና መታመም ያለበትን ሕመም ብቻ አይቷል። ኢየሱስ ንስሐ መግባት ያለበትን

እና ይቅርታ የሚቀበል ኃጢአተኛንም አይቷል። ኢየሱስ ፍጹም የሆነን ሰው ያያል። የተሰበረ ሰው ያያል - በአካል፣ በስሜታዊነት፣

በግንኙነት እና በመንፈሳዊ። ኢየሱስ የሰውየውን ስቃይ፣ እፍረት፣ መገለል እና መገለልን ተመልክቷል። 

ይህ ሽባ ሰው ወደፊት በሌሎች ሰዎች ላይ ጥገኛ የመሆን እድል ገጥሞታል። ለራስዎም ሆነ ለቤተሰብ የሚያስፈልጉትን ነገሮች ማሟላት

አለመቻልዎን ያስቡ። ይህ ሰው የመራመድ ችሎታው ብቻ ሳይሆን የበለጠ ያስፈልገዋል። ተስፋ እና አዲስ ልብ ያስፈልገዋል። ይህ

ሰው ለአካላዊ እና ለስሜታዊ ህመም ፈውስ ያስፈልገዋል. ስለ ምሬት፣ ቁጣ እና ተስፋ መቁረጥ ይቅርታ ያስፈልገው ይሆናል። 

አምላክ በሚያደርገው መንገድ ሰዎችን እንደ ፍፁም አካል አድርገን ልንመለከታቸው ይገባናል። ይህን ካላደረግን የገንዘብ ችግርን

በገንዘብ ብቻ፣ የሕክምና ችግሮችን ደግሞ በመድኃኒት ብቻ ለመፍታት እንሞክራለን። ቅዱሳት መጻሕፍትን ብቻ በመጥቀስ መንፈሳዊ

ችግሮችን ለመፍታት እንሞክራለን። እነዚህ ችግሮች አንዳቸው ከሌላው የተለዩ አይደሉም. ጓደኞቼ የኛ ስብራት ሁሉ የተገናኘ ነው።

ኢየሱስ በሁሉም የሕይወታችን ገጽታዎች ላይ ተሃድሶ እና ቤዛን ይሰጣል። እና ኢየሱስ ቤተክርስቲያኑ ተመሳሳይ የሆነ የተሟላ እርዳታ

ለአለም እንድትሰጥ ይፈልጋል። 

አሁን ቁጥር 21ን እንመልከት። 

“21 ነገር ግን ፈሪሳውያንና የሃይማኖት መምህራን በልባቸው። 

” እሱ ማን እንደሆነ ያስባል? ይህ ስድብ ነው! ኃጢአትን የሚያስተሰርይ እግዚአብሔር ብቻ ነው!” 



ጥሩ ጥያቄ ነው። ኢየሱስ ማን እንደሆነ ያስባል? እሱ ማን ይመስላችኋል? ኢየሱስ ኃጢአትን ይቅር እንዳለኝ ተናግሯል። ኃጢአትን

ይቅር ማለት የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ እዚህ ሁለት አማራጮች ብቻ አሉ. ኢየሱስ አጭበርባሪ እና

ሐሰተኛ እና ውሸታም ነው። ወይም እሱ ራሱ እግዚአብሔር ነው እና ለፍላጎቶችዎ ብቸኛው እውነተኛ መልስ። 

በዮሐንስ 6፡68 ላይ ጴጥሮስ ኢየሱስን እንዲህ አለው፡- ጌታ ሆይ ወዴት እንሂድ አንተ የዘላለም ሕይወት ቃል አለህ። የዘላለም

ሕይወት። ያ እውነተኛው ተአምር፣ ኢየሱስ እዚህ የሰጠው ምርጥ ስጦታ ነው። ይህ ሽባ ሰው ለተወሰኑ ዓመታት ወይም አስርት

ዓመታት በእግር ለመጓዝ ከመቻል የበለጠ ያስፈልገዋል። 

ዘመናዊ መድሐኒት ማለት የጉልበት መተካት እና የአካል ክፍሎችን መተካት እንችላለን. ለካንሰር እና ለልብ ህመም የሚሰጡ

መድሃኒቶች ህይወታችንን ያራዝሙታል። ግን ሁላችንም እየተፈራረስን ነው። ሁሉም ሰው በመጨረሻ ይሞታል. ኢየሱስ ከሞት

ያስነሳውን አልዓዛርን ታስታውሳለህ? አልዓዛር በመጨረሻ ሞተ። ኢየሱስ ነፍሳቸውን ሳይነካ የአልዓዛርን ሥጋ አስነስቶ ሽባውን ሥጋ

ሊፈውስ ይችል ነበር። ኢየሱስ ጊዜያዊ ፈውስ አግኝቶ በመንፈሳዊ ሙታን ሊተዋቸው ይችል ነበር። 

ከቁጥር 20-24 ግን የተለየ ነገር እናያለን። ኢየሱስ ፍጹም ፈውስ አድርጓል። የዚህን ሰው አካል በምድር ላይ ለሚኖረው ህይወት

ያድነዋል, እናም የሰውየውን ነፍስ በገነት ህይወት ያድናል. 

ባሬት ጆንስ ጓደኛዬ ነው። በደቡብ አፍሪካ ውስጥ በጣም ድሃ በሆነ የማላዊ ክፍል ውስጥ በሚገኝ የኤችአይቪ ኤድስ ሕክምና ክሊኒክ

ውስጥ ዶክተር ነው። ከጥቂት አመታት በፊት፣ ዶ/ር ጆንስ የእነርሱ መንፈሳዊ አገልግሎት ዲሬክተር እንዲሆን በአካባቢው አንድ

ፓስተር ቀጠረ። የፓስተሩ ስራ ወንጌልን ማካፈል እና ከታካሚዎቻቸው ጋር መጸለይ ነው። አንዳንድ የገንዘብ ለጋሾች ባሬት ያደረገውን

አልወደዱትም። እነሱም “ለዚህ ፓስተር ለመክፈል በምትጠቀመው ገንዘብ ብዙ ታካሚዎችን ልንረዳቸው እንችላለን። የታካሚዎቻችን

ሃይማኖታዊ ሕይወት የእኛ ጉዳይ አይደለም!” 

ዶ/ር ጆንስ አለም በሰዎች ፍላጎት የተሞላችበት፣ ብዙ ስቃይ የሆነችበትን ብቸኛ ምክንያት ተረድተዋል። መከራ የሚኖረው በሰው

ልጆች እና በፈጣሪያችን መካከል በተፈጠረው ግንኙነት ምክንያት ነው። ይህ ቀጥ ያለ ግንኙነት በኃጢአታችን ተሰብሯል፣ እና ያ

አግድም ስብራትን አስከትሏል። በአለም ላይ ያሉ ዝምድና፣ ስሜታዊ፣ አካላዊ እና ቁሳዊ ስቃዮች በእኛ እና በእግዚአብሔር መካከል

ያለው የመንፈስ ስብራት ምልክቶች ናቸው። 

በአንድ ድምጽ ህብረት ያንን አግድም የሰው ስቃይ ለማቃለል እንፈልጋለን። ለተጎዱት ማጽናኛ እና ፈውስ ለማምጣት ለጋስ የምሕረት

አገልግሎት መስጠት እንፈልጋለን። ጌታ ቸር እንደሆነ እና መከራቸው እንደሚያስብላቸው እንዲቀምሱ እና እንዲያዩ ለመርዳት።

በተመሳሳይ ጊዜ፣ ሰዎች ከፈጠራቸው እና ከሚወዳቸው አምላክ ጋር በአቀባዊ እንዲገናኙ እናግዛቸዋለን። ሥጋዊም ሆነ መንፈሳዊ

አገልግሎት መሥራት አለብን፣ አለዚያ ወንጌላችን ይጎድላል፣ ርኅራኄአችንም የተሟላ አይደለም። 

ኢየሱስ እንዳደረገው ሰዎችን በጠቅላላ የምትወድ ቤተ ክርስቲያን መሆን እንፈልጋለን። እኛ ግን የቻለውን ያህል ልንወዳቸው

አንችልም። ለዛም ነው ሰዎችን ወደ ኢየሱስ የምናቀርበው። ፍቅሩ ከራሳችን የበለጠ እና ጥልቅ ነው። 



ይህንን ስብከት ለማጠቃለል፣ በቀላሉ እንድናሰላስል እና ኢየሱስ ለእኛ ባለው ፍቅር እንድንደነቅ እፈልጋለሁ። አየህ፣ ይህ ሽባ ሰው

የተሰባበረ አካሉን የተሸከሙ ጓደኞቹ፣ ታማኝ ጓደኞቹ ወደዚያ ያመጡት። ነገር ግን የኢየሱስ ወዳጆች በመስቀል ላይ ከተሰበረ ሥጋው

ሸሹ። ኢየሱስ ተይዞ በተሰቀለ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ወዳጃቸውን ትተው ረዳት አጥተው ብቻውን ተዉት። 

ይህ ሽባ ሰው እግዚአብሔር ራሱ “ልጄ ሆይ፣ ኃጢአትህ ተሰረየችልህ” ሲል ሰማ። ኢየሱስ አምላክ አብ እንዲህ ሲል ሰማ:- “ልጄ ሆይ፣

ኃጢአታቸው በራስህ ላይ ነው። ስለዚህ ነው ጀርባዬን ወደ አንተ ልዞር። ከተአምር በኋላ ኢየሱስ ሽባውን እንዲህ ብሎ ተናገረው።

”ተነሥተህ ሂድ ወደ ቤት ተመለስ!” በመስቀል ላይ አብ ለልጁ ”በዚያ ተንጠልጥለህ ሙት” ብሎታል። 

ኢየሱስ ይህን ሁሉ የጸናበት ምክንያት ምንድን ነው? ምክንያቱም በልባችን ውስጥ ያለውን ሽባ የምንፈውስበት ብቸኛው መንገድ ነው።

ጓደኞቼ ከውስጥ ሆነው ኃጢአት እየገደለን ነበር። ነገር ግን በመስቀል ላይ፣ እርሱን ለመቅጣት፣ ኃጢአታችን ሁሉ በኢየሱስ ላይ

ፈሰሰ። ስለዚህ ልንፈወስ እንችላለን። በጣም ደስ የሚል ዜና ነው። የምትሰሙት ምርጥ ዜና! ኢየሱስ የኃጢአታችንን ደዌ ወደ ሰውነቱ

ወስዶ ፈውሷል። ኢየሱስ በኃጢአታችን አንካሳ ነበር፣ ስለዚህም እኛ እንፈወስ ነበር። 

በኢየሱስ ይቅርታ ከተቀበልን እና ስልጣን ከሰጠን በኋላ፡- “ተነሥተህ ሂድ!” ብሎናል። ኢየሱስ ወደ ጓደኞቻችን እና ቤተሰባችን

ይልካል። ኢየሱስ ይህን ምሥራች ለሌሎች ለማድረስ ጽኑ እምነትና እምነት ሰጥቶናል። እርስዎ ለሰዎች ምላሽ እርስዎ ተጠያቂ

አይሆኑም, እርስዎ እንዴት እንደሚወዷቸው ብቻ ነው. ወይም፣ ምናልባት አንተ ራስህ ዛሬ ፈውስ የሚያስፈልገው ነህ? ምናልባት

ኢየሱስ ለዚህ ሰው ያደረገውን ይቅርታና ፈውስ ለማግኘት የምትፈልገው አንተ ነህ? 

ኢየሱስ አንተን የመፈወስ ኃይል እና ፍላጎት እንዳለው ታምናለህ? እንዲህ ይላችኋል፡- “እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ። በእኔ

በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም” (ዮሐ. 14፡6)። ዕመነው. በተስፋ እና በደስታ እና በእምነት ወደ እርሱ ተመልከት፣ እናም እርሱ

ፈዋሽህ፣ አዳኝህ፣ አዳኝህ እና ጌታህ ይሁን። ዛሬም ቢሆን። 

ጊዜያችንን ለመዝጋት እጸልያለሁ. ጸሎታችንን በመዝሙር 103 እጀምራለሁ:: እነዚህን ቃላት በጥሞና ያዳምጡ። ምናልባት ሽባው ሰው

ከኢየሱስ ጋር ተአምራዊ ጊዜ ካሳለፈ በኋላ ወደ ቤቱ ሲሄድ እነዚህን የተለመዱ ቃላት ዘምሮ ሊሆን ይችላል። 

1 ነፍሴ ሆይ፥ እግዚአብሔርን አመስግኚ። በልቤ ሁሉ ቅዱስ ስሙን አመስግኑ። 

2 ነፍሴ ሆይ፥ እግዚአብሔርን ባርኪ፥ ጥቅሙንም ሁሉ አትርሺ፥ 

3 ኃጢአትህን ሁሉ ይቅር የሚል፥ ደዌህንም ሁሉ የሚፈውስ፥ 

4 ነፍስህን ከጕድጓድ ያዳነህ፥ በፍቅርና በርኅራኄም ዘውድ ያጎናጽፍሃል። 

5 ጕልማስነትህ እንደ ንስር ታድሶ ዘንድ ምኞትህን በበጎ ነገር የሚያረካ። 

ኢየሱስ፣ ሌሎች ሰዎችን እንዴት በጠቅላላ ማየት እንዳለብን ስላስተማርከን እናመሰግናለን። በበዚህ ሰው ጓደኞች ላይ የምናየው

ድፍረት እና እምነት እና ፍቅር ት ሰጠን ዘንድ እንለምንሃለን መንፈስ ቅዱስ፣ ላልዳኑ ጓደኞቻችን እና ቤተሰባችን ያለማቋረጥ

እንድንጸልይ ትመራናለህ? እና አባት ሆይ እባክህን፣ ጓደኞቻችንን ወደ ኢየሱስ ለማምጣት እድል እና ድፍረት ስጠን፧ ማዳን የሚችለው



ኢየሱስ ብቻ ነው፣ እሱ ብቻ ነው። ነገር ግን ምሥራቹን በቃልና በተግባር ለማወጅ የበኩላችንን እንድንወጣ እርዳን። ለክብርህ ብቻ።

አሜን

One Voice Fellowship


