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ስብከት ለ ሰኔ 12፣ 2022

ፓስተር ክሪስ ሲክስ

በዚህ አመት የአዲስ ከተማ ካቴኪዝምን እያጠናን ነው, ምክንያቱም እንደ ክርስቲያኖች የምናምንበት ትልቅ ማጠቃለያ ነው. አሁን

ጥያቄ 24ን አነባለሁ እና መልሱን አብረን እናንብብ። 

ጥያቄ 24፡ አዳኝ የሆነው ክርስቶስ መሞት ለምን አስፈለገ?

ሞት የኃጢአት ቅጣት ስለሆነ ክርስቶስ እኛን ከኃጢአት ኃይልና ቅጣት ሊያድነን ወደ እግዚአብሔርም ሊመልሰን
በፈቃዱ በእኛ ፈንታ ሞቷል።

በእርሱ ምትክ ሞትን ፣ እርሱ ብቻ ከሲኦል አዳነን እናም ለእኛ የኃጢአት ፣ የጽድቅ እና የዘላለም ሕይወት ይቅርታን
አተረፈልን።

መግቢያ 

በቤተክርስቲያናችን የቢዝነስ ካርዶች ጀርባ ላይ በብዙ ቋንቋዎች ”ኢየሱስን ማየት እንፈልጋለን” ይላል። ኢየሱስን ማየት ለምን

አስፈለገ? ምክንያቱም ኢየሱስ ብቻ የሰላም ህይወት ሊሰጠን ይችላል። ሻሎም የዕብራይስጥ ቃል ሲሆን ትርጉሙም ከ”ሰላም” በላይ

ነው። ትርጉሙም ”በሁሉም የሕይወት ዘርፎች ጥልቅ እርካታ” ማለት ነው። ከእርሱ ጋር አንድ ከሆንን ኢየሱስ የሰጠን ሕይወት ይህን

ይመስላል። ኢየሱስ ጌታችን እና አዳኛችን ከሆነ በዚህ በተሰበረ እና በሚያሰቃይ አለም ውስጥ እንኳን ሰላም ሊኖረን ይችላል። ያ ሰላም

ስንሞትም ይቀጥላል፣ በሰማይ የዘላለም ህይወት እና ሰላም ይሰጠን። 

እርሱን በይበልጥ እንድናየው እንዲረዳን፣ ኢየሱስ ቅዱስ ቁርባንን ይሰጠናል። ምሥጢራት የክርስቶስ የጨረሰ ሥራ ምልክቶች እና



ማኅተሞች ናቸው። ቅዱስ ቁርባን በኢየሱስ በኩል ከእግዚአብሔር ጋር እንደተገናኘን እና እንደ የእምነት ማህበረሰብ እርስ በርስ

እንደተገናኘን ያስታውሰናል። ዛሬ ሁለቱንም ቁርባን እናከብራለን፡ ጥምቀት እና ቁርባን። ለስብከታችን ዮሐንስ ምዕራፍ 6ን

እንመለከታለን። እዚህ ላይ ኢየሱስ ለዘላለም ስለሚኖረው የሕይወት ምንጭ ተናግሯል። 

የዮሐንስ ወንጌል 6፡35

35 ኢየሱስም መልሶ። የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ፤ ወደ እኔ የሚመጣ ከቶ ከቶ አይራብም።  

በእኔ የሚያምን ከቶ አይጠማም።  

ዮሐንስ 6፡48-69

48 “አዎ፣ እኔ የሕይወት እንጀራ ነኝ! 

49፤አባቶቻችሁ በምድረ በዳ መና በሉ፥ሁሉም ግን ሞቱ። 

50 ከሰማይ እንጀራ የሚበላ ሁሉ ግን ለዘላለም አይሞትም። 

51 ከሰማይ የወረደ ሕያው እንጀራ እኔ ነኝ።  

ይህን እንጀራ የሚበላ ሁሉ ለዘላለም ይኖራል; ዓለም በሕይወት ይኖር ዘንድ የማቀርበው ይህ እንጀራ ሥጋዬ ነው። 

52 ሕዝቡም ምን ለማለት እንደፈለገ እርስ በርሳቸው ይከራከሩ ጀመር።  

”ይህ ሰው ልንበላ ሥጋውን እንዴት ይሰጠን?” ብለው ጠየቁ።  

53 ኢየሱስም ደግሞ እንዲህ አለ፡— እውነት እውነት እላችኋለሁ፥ የሰውን ልጅ ሥጋ ካልበላችሁ ደሙንም ካልጠጣችሁ በውስጣችሁ

የዘላለም ሕይወትን ማግኘት አትችሉም።

54 ሥጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው፥ እኔም በመጨረሻው ቀን አስነሣዋለሁ። 

55 ሥጋዬ እውነተኛ መብል ደሜም እውነተኛ መጠጥ ነውና። 

56 ሥጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ በእኔ ይኖራል እኔም በእርሱ እኖራለሁ። 

57 እኔ ሕያው ነኝ ከላከኝ ከሕያው አብ የተነሣ ነው። እንዲሁ የሚበላኝም በእኔ የተነሣ በሕይወት ይኖራል። 

58 ከሰማይ የወረደ እውነተኛ እንጀራ እኔ ነኝ።  

ይህን እንጀራ የሚበላ ሁሉ እንደ አባቶቻችሁ አይሞትም (መና ቢበሉም) ለዘላለም ይኖራል እንጂ።

59 በቅፍርናሆምም ባለው ምኵራብ ሲያስተምር ይህን ተናገረ። 

60 ከደቀ መዛሙርቱ ብዙዎች።  

አንድ ሰው እንዴት ሊቀበለው ይችላል? 

61 ኢየሱስም ደቀ መዛሙርቱ እንዳጉረመረሙ አውቆ። ይህ ያሰናክላችኋልን? 



62 እንግዲህ የሰው ልጅ ወደ ሰማይ ሲወጣ ብታዩ ምን ይመስላችኋል? 

63 መንፈስ ብቻውን የዘላለም ሕይወት ይሰጣል የሰው ጥረት ምንም አያደርግም።  

እኔም የነገርኋችሁ ቃል መንፈስና ሕይወት ነው።  

64 ከእናንተ ግን አላመኑኝም።  

(ኢየሱስ የማያምኑት ከመጀመሪያ ያውቅ ነበርና አሳልፎ የሚሰጠውንም ያውቅ ነበር)። 

65 ስለዚህ። አብ ካልሰጠኝ ወደ እኔ ሊመጡ አይችሉም ያልሁት ለዚህ ነው። 

66 በዚህ ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ ብዙዎች ፈቀቅ ብለው ተዉት። 

67 ኢየሱስም ወደ አሥራ ሁለቱ ቀርቦ። እናንተ ደግሞ ልትሄዱ ነው? ብሎ ጠየቃቸው። 

68 ስምዖን ጴጥሮስም መልሶ። ጌታ ሆይ፥ ወደ ማን እንሄዳለን? አንተ የዘላለም ሕይወትን የሚሰጥ ቃል አለህ። 

69 እኛ አምነናል አንተም የእግዚአብሔር ቅዱስ እንደ ሆንህ እናውቃለን። 

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 

ኢየሱስ የሕይወት እንጀራ እንደሆነ በዮሐንስ 6 ላይ ደጋግሞ ተናግሯል። 

ያ ማለት ምን ማለት ነው? በቁጥር 49 እና 50 ላይ ኢየሱስ መናን ከህይወት እንጀራ ጋር አወዳድሮታል። መና ሕዝቡን ለ40 ዓመታት

በምድረ በዳ ያቆየ የእግዚአብሔር መልካም ስጦታ ነው። ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ዳቦ ነበር. የበሉት ሰዎች ግን ሞቱ። ከድንጋይ ላይ

ተአምራዊ ውሃ ጠጡ, ነገር ግን አሁንም ሞቱ. 

አምላክ የእውነተኛውን ሕይወት ምንጭ ለማስተማር ሕዝቡን ወደ ምድረ በዳ መርቷቸዋል። ሙሴ በዘዳግም 8፡3 ላይ ይህን

ተናግሯል። 

3 ”እግዚአብሔርም አዋረደህ፥ ራበህም፥ አንተም የማታውቀውን፥ አባቶችህም ያላወቁትን መና አበላህ።  

ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ በሕይወት ይኖራል እንጂ በእንጀራ ብቻ እንደማይኖር ያውቁ ዘንድ ነው። 

ኢየሱስም የሚያስተምረን ተመሳሳይ ነገር ነው ዮሐንስ 6 ኢየሱስ ሁላችንንም “የምትፈልጉት እኔ ነኝ። ሕይወትን በሌላ በማንም በሌላም

በምንም አታገኝም። ስለዚህም ነው ስለ ሥርዓተ ቁርባን ስናወራ የእግዚአብሔር ጸጋ የሚመጣው ከሥርዓተ ፍጥረት ነው ብለን ከማሰብ

መራቅ አለብን። 



በጥምቀት ውሃው ራሱ ኃይል የለውም. የተቀደሰ ውሃ አይደለም. የክርስቶስ ሥዕል ነው። ያጠበን ኢየሱስ ነው። ስለዚህ ውሃው በእርስዎ

ላይ ቢረጭ ወይም ቢፈስስ ወይም ወደ ውሃ ውስጥ ከገቡ አስፈላጊ አይደለም. ብዙ ውሃ ብዙ ጸጋ አይሰጥዎትም። ኢየሱስ ራሱ በቅዱስ

ቁርባን ብዙ ጸጋን አፈሰሰልን። 

ከዚህ ዳቦ አንድ ትልቅ ቁራጭ መብላት የበለጠ ኢየሱስን አያቀርብልዎም። አንድ ትልቅ ኩባያ ጭማቂ የበለጠ መንፈሳዊ

አያደርግዎትም። እግዚአብሔር ጸጋን ወደ ፍጥረት ውስጥ አላስገባም, ከዚያም ጸጋን በመብላት ትበላላችሁ. ኃይል በቅዱሳን ነገሮች

በኩል ወደ እኛ ይመጣል ብለን አናምንም። ሰዎችን በ”ቅዱስ ውሃ” አናጠምቅም። “ቅዱስ እንጀራና ወይን” አናገለግልም። እዚህ

ምንም ምትሃታዊ ኃይል የለም. 

ይልቁንስ የጥምቀት ውሃ ወደ ኢየሱስ ይጠቁማል ቅዱስ ነው እና በእርግጥ ነፍሳትን ማንጻት ይችላል። የኅብረት እንጀራና ወይን ወደ

ኢየሱስ ይጠቁማሉ። እርሱ እናንተን የቃል ኪዳኑ ማኅበረሰብ ለዘለዓለም ሊያደርጋችሁ የሞተው የመሥዋዕታችን በግ ነው። እናንተን

ለማበረታታት እና ለመደገፍ መንፈሳዊ በረከቶችን የሚያፈስስ መንፈስ ቅዱስ ነው። በህይወትዎ ውስጥ የሚፈልጉት ኃይል በዚህ

ጠረጴዛ ላይ ባለው ዳቦ እና ጽዋ ውስጥ አይደለም. የሚያስፈልግህ ኃይል ያለው እግዚአብሔር ነው። እሱን ተመልከት! 

ኢየሱስ በቁጥር 35 ላይ ያለውን እንደገና እናንብብ። 

35 የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ።  

ወደ እኔ የሚመጣ ከቶ አይራብም በእኔ የሚያምንም ከቶ አይጠማም። 

ኢየሱስ “ልዩ እንጀራ የሚበላ ፈጽሞ አይራብም” አላለም። ይልቁንም ኢየሱስ ”ወደ እኔ የሚመጣ” እና ”የሚያምን” ፈጽሞ አይራብም

ወይም አይጠማም ብሏል። እንጀራን ስናቀርብላችሁ ብዙ ጊዜ ”ይህ የክርስቶስ አካል ነው” እንላችኋለን። የክርስቶስ የሰው ሥጋ ነው

ማለታችን ነው? አይ. ኢየሱስ በመጨረሻው እራት ላይ ለደቀ መዛሙርቱ በነገራቸው ጊዜ “ይህ ሥጋዬ ነው” ሲል የተናገረውን

ተረድተዋል። ኢየሱስ ይህ እንጀራ ሥጋዬን ይወክላል እያለ ነበር። ፎቶግራፍ ካሳየኋችሁ እና ”ይችህ የእኔ የበኩር ልጄ ሉሲ ናት።”

ፎቶው ሉሲ ናት ብለው ያስባሉ? አይደለም የሷ ምስል ነው። 

ኢየሱስ ማን እንደሆነና ለእኛ ያለውን ትርጉም እንድንረዳ ለመርዳት ሁሉንም ዓይነት ሥዕሎች ተጠቅሟል። ኢየሱስ ”በሩ እኔ ነኝ”

አለ። ኢየሱስ ”መግቢያው እኔ ነኝ” አለ። ኢየሱስም “እኔ የወይኑ ግንድ፣ እረኛው፣ የዓለም ብርሃን ነኝ” ብሏል። 

ኢየሱስ ራሱን ወደ በር ወይንስ ወይን ጠጅ አድርጎ ያውቃል? አይ. እግዚአብሔር ግን ምስላዊ ተማሪዎች መሆናችንን ያውቃል።

ነገሮችን ለመረዳት እንዲረዳን ምስል እና ዘይቤ እና ስዕሎች ያስፈልጉናል። 

ለዚህም ነው ኢየሱስ እኔ ደጁ፣ ደጁ፣ መንገዱ እና እረኛው ነኝ ያለው። ኢየሱስም ብርሃን፣ በግ፣ ዳቦው፣ ሙሽራው፣ ወይን ነው።

እነዚህ ሥዕሎች የክርስቶስን ባሕርይ እና በምድር ላይ ያለውን ተልዕኮ እንድንረዳ ይረዱናል። ተስፋህን በበር ፣ በበር ፣ ወይም በዚህ

ዳቦና ጽዋ ላይ አታድርግ! ተስፋችሁን በክርስቶስ ብቻ አድርጉ። 



ታዲያ ለምን ቁርባን አለን? 

ምክንያቱም ሥጋዊ ምሥጢራት የመንፈስ ቅዱስን ሥራ በሕይወታችን እንድንረዳና እንድንቀበል ይረዱናል። ከ1600 ዓመታት በፊት

የአፍሪካ ጳጳስ ኦገስቲን ቅዱስ ቁርባን የሚለውን ቃል ገልጿል። አውጉስቲን ቅዱስ ቁርባን ”ውጫዊ እና የሚታይ የውስጣዊ እና ዘላቂ

የጸጋ ምልክት ነው” ብሏል። የጥምቀት ውሃ በኢየሱስ የመታጠብ አካላዊ መግለጫ ነው። ይህ ጠረጴዛ ኢየሱስ የእውነተኛ ህይወት

ምንጭ መሆኑን የሚያስገነዝበን የሚታይ ምልክት ነው። 

በዮሐንስ 6 ላይ ላለው ሕዝብ አዝኛለሁ። ለምን ግራ እንደተጋቡ ይገባኛል። እነዚህን ጥቅሶች እንደገና ተመልከት። 

ዮሐንስ 6:53, 55, 56, 59, 60 

53 ኢየሱስም ደግሞ እንዲህ አለ፡— እውነት እውነት እላችኋለሁ፥ የሰውን ልጅ ሥጋ ካልበላችሁ ደሙንም ካልጠጣችሁ በውስጣችሁ

የዘላለም ሕይወትን ማግኘት አትችሉም።

55 ሥጋዬ እውነተኛ መብል ደሜም እውነተኛ መጠጥ ነውና። 

56 ሥጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ በእኔ ይኖራል እኔም በእርሱ እኖራለሁ። 

59 በቅፍርናሆምም ባለው ምኵራብ ሲያስተምር ይህን ተናገረ። 

60 ከደቀ መዛሙርቱ ብዙዎች። 

ኢየሱስ ሰዎችን ግራ የሚያጋባ ይህን የመሰለ አስደናቂ ቋንቋ የተጠቀመው ለምንድን ነው? ለምንድነው ኢየሱስ “የሕይወት ምንጭ እኔ

ነኝ፣ በእኔ እመኑ” ሲል ዝም ብሎ አላለም። ኢየሱስ ድራማዊ አነጋገርን የተጠቀመው ራስን በራስ የመግዛት ሽንገላ ሊያስወጣን

ስለሚገባ ነው። ኢየሱስ እልኸኛ ልባችን ማመን የማይፈልገውን ነገር እየተናገረ ነው። ለነፃነታችን በጣም ቁርጠኛ ነን። አንድ አገር

ለቅኝ ገዢዎች ነፃነት ስትታገል የፖለቲካ ነፃነት አይደለም። የማወራው ስለ መንፈሳዊ ነፃነት ነው። የእኛ በጣም መሠረታዊ ኃጢአታችን

ራስን በራስ የማስተዳደር እና ከእግዚአብሔር ነፃ የመሆን ፍላጎት ነው። ቅዱስ ቁርባን የኩራት መርዘኛ ኃጢአት መድኃኒት ነው። 

ኢየሱስ በቁጥር 53 ላይ እንዲህ ይላል። ”የሰውን ልጅ ሥጋ ካልበላችሁ ደሙንም ካልጠጣችሁ በውስጣችሁ የዘላለም ሕይወት

ሊኖራችሁ አይችልም።” ኢየሱስ እንዲህ እያለን ነው፡- “በእናንተ የቀን መቁጠሪያ ሳምንታዊ ቀጠሮ አይደለሁም። የትርፍ ጊዜ

ማሳለፊያ አይደለሁም። ከወላጆችህ የወረስከው የአኗኗር ዘይቤ ምርጫ አይደለሁም። እኔ በህይወትህ መጠነኛ አስፈላጊ አካል

አይደለሁም። እኔ ሕይወትህ ነኝ!” 

በቀን ውስጥ ብዙ ጊዜ በመብል እና በመጠጣት ጥገኛ ነዎት ፣ አይደል? መብላትና መጠጣት አለብህ አለዚያ ትሞታለህ። ኢየሱስ

እንዲህ ብሏል፥፡ “ከዚህ የበለጠ እኔን አስፈልጋቹሃለው። እኔ እንደ ምግብ እና ውሃ ለአንተ መኖር መሰረታዊ ነኝ። 

አሁን ስለ ደም እናውራ። እንደገና ከቁጥር 55-56 ተመልከት፡- 

“55 ሥጋዬ እውነተኛ መብል ደሜም እውነተኛ መጠጥ ነውና። 

56 ሥጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ በእኔ ይኖራል እኔም በእርሱ እኖራለሁ። 



በአይሁድ አእምሮ የሰው ወይም የእንስሳት ሕይወት በደም ውስጥ ነበረ። የእንስሳትን ደም መብላት ነፍሱን መጠጣት ነበር, ይህም

የተከለከለ ነበር. የአይሁድ ሕዝብ ደም ከይቅርታ ጋር የተገናኘ መሆኑንም ተረድተዋል። የእንስሳት ደም ለመሥዋዕትነት በፈሰሰ ጊዜ

የኃጢአትን ዋጋ ከፍሏል። 

ዛሬ ቤት ወይም አዲስ መኪና ሲገዙ, ውል ይፈርማሉ. ከባንክ የተበደሩትን ገንዘብ ለመመለስ ቃል ገብተዋል። ኮንትራቱን ከጣሱ ቤቱን

ወይም መኪናውን ለመመለስ ቃል ገብተዋል. ከሺህ አመታት በፊት ሰዎች ቃል ኪዳን ሲገቡ ወይም ሲዋዋል ደም ቃል ገቡ። የእንስሳት

ደም የፈሰሰው ውሉ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ለማሰብ ነው። 

ሰውነትዎ ከ 4,000 በላይ የተለያዩ ክፍሎችን የያዘ 4 ወይም 5 ኩንታል ደም አለው. ደምዎ ሁለት በጣም አስፈላጊ ነገሮችን

ያደርግልዎታል. በመጀመሪያ, ካርቦን ዳይኦክሳይድ, አሞኒያ እና ሌሎች ቆሻሻዎችን ያስወግዳል. በሌላ አነጋገር ደምዎ መርዛማ ንጥረ

ነገሮችን በመውሰድ ሞትን ይከላከላል. ደምዎ ኦክሲጅን እና ንጥረ ምግቦችን ወደ ሴሎቻችን በማጓጓዝ ህይወትን ይጠብቃል። ያ

አይገርምም? ደማችን መርዞችን ያስወግዳል እና ንጥረ ምግቦችን ያመጣል. የኢየሱስ ደም ኃጢአትንና ሞትን ያስወግዳል እናም

ሕይወትን ይሰጣል። 

ኢየሱስ ስለ ደም የተናገራቸው ቃላት ለአንዳንድ ደቀ መዛሙርት ግራ የሚያጋቡት ለምን እንደሆነ ይገባኛል። እንደገና ዮሐንስ 6፡66-

69 ተመልከት። 

66 በዚህ ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ ብዙዎች ፈቀቅ ብለው ጥለውት ሄዱ። 

67 ኢየሱስም ወደ አሥራ ሁለቱ ቀርቦ። እናንተ ደግሞ ልትሄዱ ነው? ብሎ ጠየቃቸው። 

68 ስምዖን ጴጥሮስም መልሶ። ጌታ ሆይ፥ ወደ ማን እንሄዳለን? አንተ የዘላለም ሕይወትን የሚሰጥ ቃል አለህ። 

69 እኛ አምነናል አንተም የእግዚአብሔር ቅዱስ እንደ ሆንህ እናውቃለን። 

ኢየሱስ በዚህ ትምህርት ምክንያት የተወሰኑ ተከታዮችን አጥቷል። በጣም ግራ የሚያጋባ ነበር፣ ለመቀበልም በጣም ከባድ ነበር።

እነሱም ሄዱ። ግን የት ሄዱ? አንዳንዶቹ ወደ ኢየሱስ እንደተመለሱ ተስፋ አደርጋለሁ። ጴጥሮስ የተረዳውን እንደተገነዘቡ ተስፋ

አደርጋለሁ። ኢየሱስ መንገድ፣ እውነት እና ሕይወት ነው። በወልድ ካልሆነ በቀር ወደ አብ ሊመጣ የሚችል የለም። ለዚህ ነው ጴጥሮስ

በቁጥር 68 ላይ፡- ” ጌታ ሆይ፥ ወደ ማን እንሄዳለን? አንተ የዘላለም ሕይወትን የሚሰጥ ቃል አለህ።” 

ሌላ ወዴት እንሂድ ጓደኞቼ? በዮሐንስ 6 ላይ፣ ኢየሱስ እውነተኛ ሕይወት የሚመጣው እንጀራ በመብላት፣ በማመን፣ ደሙን

በመጠጣት እና ቃሉን በመስማት እንደሆነ ተናግሯል። እነዚህ ሁሉ ምስሎች አንድ ዓይነት መልእክት ያስተላልፋሉ። የእውነተኛ

ህይወት ምንጭ ኢየሱስ ብቻ ነው። 

ስኮትላንዳዊው ሰባኪ ሮበርት ብሩስ “በቃሉ ስብከት ወደ ክርስቶስ የምንመራው በጆሮ ነው፣ በምስጢረ ቁርባን ደግሞ በአይን ወደ

ክርስቶስ እንመራለን። የሁሉም የአምልኮ ክፍሎች አላማ ወደ ክርስቶስ መምራት ነው። 

ስለዚህ፣ ዛሬ ወደ ጠረጴዛው ስንመጣ፣ በጽዋው ውስጥ ጭማቂ ወይም ወይን ከሆነ አስፈላጊ አይደለም። ዳቦውን ወይም ከግሉተን ነፃ



የሆነውን ብስኩት ከመረጡ ምንም ለውጥ የለውም። ስትመገብ ተቀምጠህ ተንበርክከህ ወይም ብትቆም ምንም አይደለም። በካቶሊክ

ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሳድግ በኅብረት ጊዜ እንበረከካለን። ግን ብትቆም ወይም ብትቀመጥ ምንም አይደለም። ጥያቄው ይህ ነው፡

ልብህ ይንበረከካል? ቅዱስ ቁርባን ለመንበርከክ እና ለጌታ፡- ”እኔ የሚያስፈልገኝ አንተ ብቻ ነህ” የምትል የልብህ እድል ነው። 

ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ የእህታችንን ጥምቀት ስታዩት ያንን እንድታስታውሱ እፈልጋለሁ። ዛሬ በኅብረት ስንሳተፍ ያንን

እንድታስታውስ እፈልጋለሁ። ኢየሱስ ለራሱ ብዙ የተለያዩ መንገዶችን አዘጋጅቷል። የተለያዩ አስተዳደግ ያላቸው የተለያዩ ሰዎች

እርስዎ ማን እንደሆኑ ወይም የትም ይሁኑ ወደ እሱ የሚመጡበት ብዙ መንገዶች። 

ወደ እግዚአብሔር መንገድህን ማግኘት እንደማትችል ካሰብክ ኢየሱስ እርሱ መንገድ እንደሆነ ተናግሯል። እግዚአብሔር ከአንዳንድ

መሰናክሎች በስተጀርባ ያለ ከመሰለ፣ እንግዲያውስ ኢየሱስ በርህ ነው። የኃጢያትህ ክብደትና ውድቀት እየተሰማህ ከሆነ፣ ኢየሱስ

የሚያጥብህ ውሃ እና የሚያነጻህ ደም ነው። ሰይጣን ኃጢአትህን ሲያስታውስህ እና በጥፋተኝነት ሊጭንብህ ሲሞክር ጥምቀትህን እና

ምን ማለት እንደሆነ አስታውስ። 

የመጥፋት ስሜት ሲሰማህ፣ ኢየሱስ እንዲመራህ እረኛህ መሆኑን አስታውስ። ድካም ከተሰማህ እና ከደከመህ እርሱ የሚያበላህ የወይን

ግንድ ነው። ደካማ እና የተቸገሩ ከሆኑ፣ የሚደግፋችሁ ክርስቶስ እንጀራ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆናችሁ ሐሤት በተሞላበት

ጊዜ፣ ክርስቶስ በሰማያት ባለው የሰርግ ጽዋ እንድትካፈሉ ይጋብዝሃል። 

አሁን ስብከቱን በጸሎት ልዘጋው ነው። ከዚያም በደስታ እና በምስጋና የቁርባን እና የጥምቀት ስርአቶችን እንደ ቤተ ክርስቲያን ቤተሰብ

አብረን እናከብራለን። 

የመዝጊያ ጸሎት ኢየሱስ ሆይ እኛ የማሰማርያህ በጎች ነን። የሚያውቅን፣ የሚጠብቀንና የሚመገብን ጥሩ እረኛ ስለሆንክ

እናመሰግናለን። እንደ ሞኝ በጎች በደንብ አንማርም የተማርነውንም እንረሳዋለን። ደካማ የሰው ልጅ አእምሯችን ፍቅርህን እና

ምህረትህን እንዲረዳ ለመርዳት እነዚህ የተለያዩ ምስሎች፣ ዘይቤዎች፣ ስዕሎች እንፈልጋለን። እኛ ግትር ነን እና በራሳችን መንገድ

መሄድ እንፈልጋለን። መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ምን ያህል እንደሚያስፈልገን አስታውስ። አባት ሆይ ለበጎ ነገር ሁሉ በአንተ የምንደገፍ

ልጆች መሆናችንን አስታውስ። ይህን በተስፋ እንጸልያለን የዓለምን ኃጢአት በሚያስወግድ በእግዚአብሔር በግ በኢየሱስ ኃያል ስም።

አሜን

One Voice Fellowship


