
የእርቅ ሚኒስቴር
2ኛ ቆሮንቶስ 5፡16-21

ሰኔ 19 2022 ስብከት

ክሌመንት ቴንዶ፣ ፓስተር ኢንተር.

ዛሬ ጥያቄ 25ን ከአዲሱ ከተማ ካቴኪዝም እንመለከታለን። ጥያቄውን አነባለሁ, እና መልሱን አንድ ላይ እናነባለን. 

ጥያቄ 25፡ የክርስቶስ ሞት ማለት ኃጢአታችን ይቅር ማለት ይቻላል ማለት
ነው?

መልስ፡- አዎ፣ የክርስቶስ የመስቀል ሞት ለኃጢአታችን ፍዳውን ሙሉ በሙሉ ስለከፈለ፣ እግዚአብሔር በቸርነቱ
የክርስቶስን ፅድቅ እንደ ራሳችን አድርጎ ቆጥሮልናል እናም ኃጢአታችንን ከእንግዲህ አያስብም።

ምንባባችን ስለ እርቅ ነው። እርቅ ምንድን ነው? ሰላም የማስፈን ስራ ነው። በሁለት ሰዎች መካከል ግጭት ሲፈጠር ህመም እና ርቀት

ይኖራል. እርቅ ፈውስ ያመጣል እና ህብረትን ያድሳል። እርቅ ለምን ያስፈልገናል? በኃጢአት ምክንያት ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ

ያስፈልገናል። 

አዳምና ሔዋን ኃጢአት ሲሠሩ በኤደን ገነት የነበረውን ሁኔታ ታስታውሳለህ። በዘፍጥረት 3፡8 ላይ እንዲህ እናነባለን። 

8 ቀኑም በመሸ ጊዜ የእግዚአብሔርን ድምፅ በገነት ውስጥ ሲመላለስ ሰሙ፤ ሰውየውና ሚስቱም ከእግዚአብሔር ከአምላክ ፊት በገነት

ዛፎች መካከል ተሸሸጉ።

የአዳምና የሔዋን ኃጢአት እርስ በርሳቸውና ከእግዚአብሔር ጋር የነበራቸውን ሞቅ ያለ ዝምድና አፈረሰ። የጥፋተኝነት ስሜትና እፍረት

ስለተሰማቸው ከእግዚአብሔር ተደብቀዋል። በሰው ልጆች እና በራሱ መካከል ሰላም በመፍጠር ይህንን ግጭት ሊፈታ የሚችለው

እግዚአብሔር ብቻ ነው። ያነበብነው የመጽሃፍ ክፍል ዋናው ትኩረት ይህ ነው። 

2ኛ ቆሮንቶስ 5፡16-21ን አብረን እናንብብ፡- 



16 እንግዲህ ከአሁን ጀምሮ ማንንም በሥጋ እንደሚሆን አናውቅም።  

ክርስቶስን በሥጋ እንደሆነ ያወቅነው ብንሆን እንኳ፥ ወደ ፊት እንደዚህ አናደርገውም። 

17 ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። አሮጌው አል awayል; እነሆ ፣ አዲሱ መጣ። 

18 ይህ ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅም አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው። 

19 ይኸውም በክርስቶስ እግዚአብሔር ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር ፤ በደላቸውን አይቆጥርባቸውም ነበር ፤ በእኛም የማስታረቅ

ቃል አደራ።

20 ስለዚህ እኛ የክርስቶስ መልክተኞች ነን፤ እግዚአብሔር በእኛ ይማልዳል።  

ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ በክርስቶስ ስም እንለምናችኋለን።  

21 እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን ስለ እኛ ኃጢአት አደረገው። 

አብረን ኢሳይያስ 40:8 እናንብብ

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

እንጸልይ።

ቸር አባት ሆይ የቃልህን ስብከት በረከት እየጠየቅን ወደ ፊትህ እንመጣለን። እርሱ እኛን ለመመገብ ቃሉን ሲጠቀም ልባችን ለመንፈስ

ቅዱስ ሥራ ክፍት እንዲሆን እንጸልያለን። ኢየሱስን በቅርበት እንድናይ፣በቅርብ እንድንወደው እና በትክክል እንድናገለግለው

እንጸልያለን። ይህንን ሁሉ የምንለምነው በኢየሱስ ውድ ስም በመታመን ነው። አሜን 

ይህ ክፍል ስለ እርቅ ምን እንደሚል እንመልከት። ቁጥር 16 እንዲህ ይላል። 

16 እንግዲህ ከአሁን ጀምሮ ማንንም በሥጋ እንደሚሆን አናውቅም።  

ክርስቶስን በሥጋ እንደሆነ ያወቅነው ብንሆን እንኳ፥ ወደ ፊት እንደዚህ አንመለከተውም። 

ጳውሎስ ከመመለሱ በፊት ክርስቶስንና ክርስትናን በንቀት ይመለከት ነበር። ክርስቶስን በሰው እይታ ይመለከተው ነበር። የኢየሱስ

ተከታዮችን ያሳድድ የነበረው ለዚህ ነበር። ሆኖም ጳውሎስ እንደ አዲስ ፍጥረት ስደቱን መቀጠል አልቻለም። ጳውሎስ ሰዎችንና

ክርስቶስን በሚያይበት መንገድ ላይ አንድ ትልቅ ነገር ተለወጠ። 

ሲኤስ ሉዊስ በአንድ ወቅት እንዲህ ሲል ጽፏል፡- “ምንም ተራ ሰዎች የሉም።  

ተራ ሟች ጋር ተነጋግረህ አታውቅም።  

ብሔሮች፣ ባህሎች፣ ጥበቦች፣ ሥልጣኔዎች -- እነዚህ ሟች ናቸው….  

ነገር ግን እኛ የምንቀልደው፣ የምንሰራቸው፣ የምንጋባባቸው፣ የምንኮራበት እና የምንጠቀማቸው የማይሞቱ ናቸው - የማይሞቱ

አስፈሪ ነገሮች ወይም ዘላለማዊ ግርማዎች።

ጓደኞች, ይህ አመለካከት ያስፈልገናል. እንደ ማህበራዊ፣ ባህላዊ እና የጎሳ ምድቦች ሰዎችን እንደ ተራ የመመልከት ዝንባሌ አለን። ግን

ሁሉንም እንደ ክርስቶስ ማየት አለብን። ምክንያቱም እኛ የተገደድነው በራሳችን ምድብ ሳይሆን በክርስቶስ ለእኛ ባለው የመሥዋዕትነት



ፍቅር ነው። ቁጥር 17 እንዲህ ይላል። 

17 ”ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው፤ አሮጌው ነገር አልፎአል፤ እነሆ፥ አዲስ ሆኖአል።” 

እግዚአብሔር አባታችን አዳምን እንዳስጠነቀቀ በተፈጥሮ ሁላችንም በኃጢአታችን ሙታን ነን ሞትም ይገባናል። ሮሜ 6፡23

“የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነውና” ይላል። ነገር ግን ከሁለተኛው አዳም ከክርስቶስ ጋር በመተባበር፣ እግዚአብሔር የዘላለም ሕይወትን

ስጦታ ይሰጠናል። ”አዲስ የመሆን ሁኔታ” እንጀምራለን. ህይወታችን የተመሰቃቀለ ቢሆንም፣ አዲስ ጅምር ተሰጥቶናል። 

ከባዶ ቤት ለመሥራት ወይም በጣም የቆየ ቤትን ለማደስ ያስቡ. ከሁለቱ ፕሮጀክቶች የትኛው የበለጠ ከባድ ነው? ከባዶ ቤት መገንባት

ብዙ ጊዜ ቀላል ነው። እቅድ ማውጣት እና ደረጃ በደረጃ መከተል ይችላሉ. ነገር ግን የድሮውን ቤት ካደሱ ብዙ ገንዘብ ሊያስወጣ እና

ብዙ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። 

የድሮውን ቤት ማደስ የበለጠ ከባድ ነው። ይሁን እንጂ ውጤቱ ብዙውን ጊዜ ሰዎችን ሊያስደንቅ ይችላል. በሚያምር ሁኔታ የተመለሰ

አሮጌ ቤት በባዶ መሬት ላይ ከተገነባ ቤት የበለጠ አስደናቂ ሊሆን ይችላል። አንድ ትልቅ ስህተት ሰርተህ ታውቃለህ፣ ወዲያው

የተጸጸትከው ነገር አለ? እኔ በግሌ አለኝ። አዲስ ጅምር ጥሩ ነበር። አንዳንድ ጊዜ ወደ ኋላ ተመለስ እና የሆነ ነገር እንደገና ብታደርግ

ጥሩ ይሆናል። እና በዚህ ጊዜ በትክክል ያድርጉት። ይህን ስሜት ታውቃለህ? እግዚአብሔር በኢየሱስ የሚሰጠን ይህንን ነው። አዲስ

ጅምር። 

ወዳጆች ሆይ፣ የተበላሹ ኃጢአተኛ ፍጥረታት ዳግመኛ ሲፈጠሩ፣ በዘፍጥረት ላይ ከምናነበው ከምንም ከመፈጠሩ የበለጠ ተአምር

ነው። ቅዱሳት መጻሕፍት ይህንን ”ትንሣኤ ሙታን” ይለዋል። የሞቱ ኃጢአተኞችን ወደ ሕይወት ማምጣት የሚችለው እግዚአብሔር

ብቻ ነው። 

ካይኖስ በአንቀጻችን ውስጥ “አዲስ” ለሚለው የግሪክ ቃል ነው። ይህ አዲስ ፍጥረት ከአሮጌው ይበልጣል ማለት ነው። በክርስቶስ ያለው

አዲሱ ሕይወታችን አሮጌውን ኃጢአተኛ ሰውነታችንን ይተካዋል እና ይቀበራል። ጳውሎስ በመሠረቱ ከአሮጌው አኗኗራችን ጋር ምንም

ግንኙነት እንደሌለን እየተናገረ ነው። 

ቁጥር 18-19 እንዲህ ይላል። 

18 ይህ ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅም አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። 

19 እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበርና፥ በደላቸውን አይቆጥርባቸውም ነበር፥ በእኛም የማስታረቅ ቃል

አኖረ።

በእነዚህ ጥቅሶች ውስጥ ንቁ ሰው ማን ነው? ራሳችንን ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቅን ይላል? አይደለም እግዚአብሔር ሁሉንም

አደረገ። 

በመጀመሪያ፣ በክርስቶስ እግዚአብሔር ከራሱ ጋር ያስታርቀናል። እኛ እራሳችንን እዳ ውስጥ ገባን, እናም እሱ ዕዳውን ለእኛ ከፍሏል.

ሁለተኛ፣ እግዚአብሔር ራሱ የማስታረቅ አገልግሎትን ይሰጠናል። የተጠራነው ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ በክርስቶስ የሚቻል



መሆኑን ለሌሎች ለመንገር ነው። 

አንድ አስደናቂ ነገር ሲያጋጥማቹ ማጋራት ትፈልጋላቹ፣ አይደል፧ የሳምራዊቷን ሴት ታሪክ ታስታውሳላቹ? በዮሐንስ 4፡28-30

እናነባለን። 

28 ሴቲቱም እንስራዋን ትታ ወደ ከተማ ሄደች ለሕዝቡ። 

29 ያደረግሁትን ሁሉ የነገረኝን ሰው ኑና እዩ፤ ይህ ክርስቶስ ነውን? 

30 ከከተማም ወጥተው ወደ እርሱ ይመጡ ነበር። 

ሳምራዊቷ ሴት ይህን ልምዷን ለራሷ ማቆየት አልቻለችም። ጓደኞቿ ያስፈልጉታል - እና አለም ሁሉ በጣም ይፈልገዋል --ይህን

የማስታረቅ አገልግሎት። ወንድሞች እና እህቶች፣ ኃጢአታችን ማለቂያ በሌለው ቅዱስ አምላክ ላይ ስለተፈፀመ ኃጢአታችን የማያልቅ

ነው። ኃጢአት ሳይቀጣ እንዲሄድ መፍቀድ አይችልም። እንደ መጨረሻ ኃጢአተኛ ፍጡራን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ማግኘት

አንችልም። በእኛ ፈንታ የሚሞት እና ለእኛም ሞትን የሚያሸንፍ አስታራቂ እንፈልጋለን። ባለፈው ስብከታችን እንዳየነው፣ ይህ

አስታራቂ አምላክም ሰውም መሆን አለበት። 

ከእግዚአብሔር ጋር ከታረቅን ጀምሮ የእግዚአብሔር ፍትህ ረክቷል ኃጢአታችንም ተሰረየለ። የክርስቶስ ለራሱ የከፈለው መስዋዕትነት

ወሰን የለሽ ዋጋ ስለነበረው፣ ዕዳችን ተሰርዟል እና አሁን ተቀባይነት አግኝተናል። ክርስቶስ ስለ እኛ ተፈርዶበታልና ሮሜ 8፡1

እንዳስታውስ አሁን ኩነኔ የለም። አሁን እግዚአብሔር የእኔን እና የአንተን ኃጢአት ሁሉ አያስታውስም ምክንያቱም እርሱ

ስላስወገዳቸው። 

መዝሙረ ዳዊት 103:12 እንዲህ ይላል። 

” ምሥራቅ ከምዕራብ እንደሚርቅ፥ እንዲሁ መተላለፋችንን ከእኛ ያርቃል።” 

ይህ ማለት ኃጢአት አንሠራም ወይም እንደፈለግን ኃጢአት እንሠራለን ማለት አይደለም። ይልቁንም፣ ኃጢአት በምንሠራበት ጊዜም

እንኳ ክርስቶስ ባደረገልን ነገር ይቅርታ እንደሚደረግልን እርግጠኞች መሆን እንደምንችል ማረጋገጫ ነው። በክርስቶስ ያለን እንዴት

ያለ አስደናቂ በረከት ነው! 

ሦስተኛ፡ እግዚአብሔር የማስታረቅን መልእክት አደራ ሰጥቶናል። ይህ ማለት የራሳችንን መልእክት አንሰራም ማለት ነው።

ይልቁንም፣ እግዚአብሔር በክርስቶስ ከዓለም ጋር ሰላም እንዳደረገ ለሰዎች እንነግራቸዋለን። አስቀድሞ የተደረገ ስምምነት ነው። 

ቁጥር 20 እንዲህ ይላል። 

20 ስለዚህ እኛ የክርስቶስ መልክተኞች ነን፤ እግዚአብሔር በእኛ ይማልዳል።  

ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናችኋለን።  

እግዚአብሔር አዲስ ሰዎች እንድንሆን ካደረገን በኋላ አዲስ ተልዕኮ ይሰጠናል። አምባሳደር ያደርገናል። በምሥራቹ ያምነናል። ፍጹም

በሆነ የታዛዥነት ሕይወቱ፣ በመሥዋዕታዊ ሞቱ፣ እና በትንሳኤው፣ ኢየሱስ ዓለምን ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀ። በተመሳሳይ



መልእክት እኛን ማመኑ አያስደንቅም? 

በየካቲት ወር በዩናይትድ ኪንግደም የዩክሬን አምባሳደር አገራቸው ለሰላም ሲባል በኔቶ (የሰሜን አትላንቲክ ቃል ኪዳን ድርጅት)

አባልነት ላይ ያላትን አቋም መቀየር እንደምትችል አስታወቀ። ፕሬዘዳንት ዘለንስኪ ይህን ሃላፊነት እንደ አምባሳደር አምነውበታል። 

አምባሳደር ማለት በተልዕኮ እና በመልእክት የታመነ ሰው ነው። አምባሳደር በአለቃው ቦታ ይሠራል። እና አስደናቂው ነገር እዚህ አለ.

እግዚአብሔር የአለም ንጉስ ነው። በመልእክቱ ታምነናል እና ቃሉን እንድናውጅ በምድር ላይ ስልጣን ይሰጠናል። 

ታማኝ መሆን አለብን። ሰዎች ከአምላክ ጋር እርቅ መፍጠር እንደሚችሉ አንነግራቸውም። እርስ በርስ እርቅ እንዲፈጥሩ ብቻ

አንነግራቸውም። ይህ እኛ የምንወክለው የመምህሩ መልእክት አይሆንም። ይልቁንም፣ እግዚአብሔር በክርስቶስ ዓለምን ከራሱ ጋር

እንዳስታረቀ እናውጃለን። 

ይህ በትህትና በድፍረት የምንገምተው እድል ነው። እግዚአብሔር በአንተ እና በእኔ በኩል ቤዛን በመፈጸም ደስ ብሎታል። ትሑት

መሆን አለብን ምክንያቱም መልእክቱና አገልግሎቱ ከራሱ ከእግዚአብሔር ነው። ዛሬ የራሴ መልእክት ይዤ አልመጣሁም። ከዚህ

ይልቅ እኔ እዚህ የመጣሁት እግዚአብሔር የሰጠኝን መልእክት ወደ እናንተ የማድረስ መብት ስላገኘሁ ነው። 

ቁጥር 21 እንዲህ ይላል። 

21 እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለ እኛ ኃጢአት አደረገው። 

ቁጥር 21 የማስታረቅ አገልግሎትን የትኩረት ነጥብ ጠቅለል አድርጎ ይገልጻል። በክርስቶስ ሕይወትና ሥራ የተደረገ ታላቅ ልውውጥ

አለ። 

ኃጢአት የሌለበት አዳኛችን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን ለማግኘት የሚገባንን ቅጣት ተቀበለ። ኢሳይያስ ስለዚህ ታላቅ ልውውጥ

በኢሳይያስ 53፡4-6 ትንቢት ተናግሯል። 

4 እርሱ ደዌያችንን ተቀበለ ሕመማችንንም ተሸክሞአል።  

እኛ ግን እንደ ተመታ በእግዚአብሔርም እንደ ተቀሠፈ እንደ ተቸገረም ቈጠርነው። 

5 እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ; እርሱ ስለ በደላችን ደቀቀ;  

በእርሱ ላይ ሰላምን ያመጣብን ቅጣት በእርሱ ላይ ነበር በቁስሎቹም እኛ ተፈወስን። 

6 እኛ ሁላችን እንደ በጎች ጠፋን፤ እያንዳንዳችን ወደ ገዛ መንገዱ ዞርን።  

እግዚአብሔርም የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ አኖረ።  

ነውር የሌለው የእግዚአብሔር በግ ክርስቶስ ኃጢአታችንን ሊወስድብን ተሸከመ። ኃጢአት በመደረጉ፣ ኃጢአተኛ አልሆነም። ያ

እርሱን እንደ አዳኝ ብቁ ያደርገዋል። ኃጢአታችንንና ቅጣቱን በሰውነቱ ተሸክሞ ስለነበር ኃጢአት ተደረገ። በሌላ አነጋገር

”ኃጢአታችን ሁሉ ለክርስቶስ ተቈጠረለት፥ የጽድቁምም ነውር የሌለበት ሆኖ ለእኛ ተቆጠረለት።” በዚህ ምክንያት በእግዚአብሔር



ፊት ጻድቅ ተብለን ተጠርተናል። ጓደኞች፣ ዓለምን መለወጥ እና የተሻለ ቦታ ማድረግ ይፈልጋሉ? የእርቅ አምባሳደር ሁን። 

እኔ ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ነኝ። በአገራችን ለብዙ አስርት አመታት የተለያዩ አይነት ግጭቶች ነበሩን። ብዙ ፕሮግራሞች እርቅ

ላይ ለመሳተፍ ሞክረዋል. ለምሳሌ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት (ተመድ) ከ20 አመታት በላይ ቆይቷል። ሰዎች የተባበሩት

መንግስታት ሰላም እንደሚያሰፍን ጠብቀው ነበር። ይልቁንም ነገሩ ከከፋ ወደ ከፋ ሁኔታ መሄዱን ቀጥሏል። እ.ኤ.አ. በ2012 ዓመፀኞች

የትውልድ ከተማዬን ጎማን ለ2 ሳምንታት ያዙት። የተባበሩት መንግስታት ተወካይ ከተማዋን ለመከላከል ለምን ጣልቃ አልገባም ተብሎ

ተጠየቀ. የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተልዕኮ “ሰላም መፍጠር” ሳይሆን “ሰላምን የማስጠበቅ” ነው ብለዋል። 

ሰላምን ማስፈን ከሰላም ማስከበር የበለጠ አደገኛ ነው። ሰላም ጠባቂ መመልከት የሚችለው ሰዎች ትልቅ አደጋ ውስጥ ሲሆኑ ብቻ ነው።

ሰላም ፈጣሪ ግን ሰላምን ለማስፈን ገዳይ ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ነው። የተባበሩት መንግስታት በአገሬ ያለው ተልዕኮ ከሽፏል። ለምን?

ተልዕኮው ”ሰላምን ማስጠበቅ” ነው። አሁንም ቢሆን የሚጠበቀው ሰላም የለም! 

ታዲያ ለኮንጎ ወይም ለሌላ ግጭት ውስጥ ያለው ተስፋ የት አለ? እውነተኛ ተስፋ እና ሰላም የሚገኘው በኢየሱስ ብቻ ነው። ኢየሱስ

ሰላምን ለማስፈን ገዳይ ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ነበር። ኢየሱስ ስለ እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ለመፍጠር በራሱ ቅዱስ ደሙ

ለመክፈል ፈቃደኛ ነበር። 

እንደ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን እኛ የማስታረቅ ኤምባሲ ነን። ሰላም ለመፍጠር ይህንን በክርስቶስ ያለውን የማስታረቅ መልእክት ማወጅ

አለብን። የሰው ልጅን ዋና ችግር የሚዳስሰው ይህ መልእክት ነው። ሌላ ማንኛውም ችግር መፍትሔ የሚያገኘው እዚህ ላይ ነው። 

ቦብ የሚባል ክርስቲያን ያልሆነ ጓደኛ ነበረኝ። ከእሱ ጋር በተነጋገርኩበት ጊዜ ሁሉ እሱ ጠላት ነበር. አንድ ቀን ወደ እኔ መጥቶ፡-

“መታገል ትፈልጋለህ? ሁልጊዜም በመልክህ ልትቆጣጠረኝ ትፈልጋለህ!” ”አይ” አልኩት። ”ሠላም ለማለት ነው የተመለከትኩህ።”

በኋላ፣ ቦብ ያለፈው ጊዜ በከባድ በሽታዎች እና በሌሎች በርካታ ስነ ልቦናዊ ጉዳዮች የተጠቃ እንደነበረ ተረዳሁ። እንዲህ አለኝ፡-

“እግዚአብሔርን እጠላለሁ። በእርሱ ማመን አልችልም ምክንያቱም በዚያን ጊዜ በሄድኩበት ሁሉ ይቆጣጠኛል። እኔ ግን “ሁላችንም

የምንቆጣጠረው በአንድ ሰው ወይም በሆነ ነገር ነው። የሚቆጣጠርህ የሚያስብ አምላክ ቢሆንስ? በምላሹ ቦብ ተናዶ በንግግሩ መካከል

ተወ። 

አንድ ቀን ሌላ ጓደኛው ለቦብ ወንጌልን ነገረው። በውጤቱም፣ ቦብ ከሞት ወደ ሕይወት የተነሣ አዲስ ፍጥረት ሆነ። ከዚህ በኋላ፣ ከቦብ

ጋር የነበረኝ ግንኙነት እንዲሁ ተለወጠ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን! ቦብ ከእግዚአብሔር ጋር ከዚያም ከእኔ ጋር መታረቅን ስላገኘ

ከቦብ ጋር ያለው ታሪክ መልካም ፍጻሜ አለው። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ አማኝ ካልሆኑ ሰዎች ጋር እንጋጫለን። እነዚህ ጎረቤቶቻችንን፣

የቤተሰብ አባላትን፣ የትምህርት ቤት ጓደኞቻችንን እና የስራ ባልደረቦቻችንን ሊያካትቱ ይችላሉ። 

ከሁሉም ጋር ሰላም እንድንፈልግ ተጠርተናል። ሮሜ 12፡18 እንዲህ ይላል። 

“18 ቢቻላችሁስ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ።” 

አንዳንድ ጊዜ ከሌሎች ጋር በሰላም ለመኖር መፈለግ ከባድ ነው። የማስታረቅን ወንጌል ስናቀርብላቸው ፍቅር እንደሌለው አድርገው



ይመለከቱት ይሆናል። “አትሰብከኝ” ብለው ይመልሱ ይሆናል። 

ስለ አንተ አላውቅም፣ ግን ብዙ ጊዜ ስለ ኢየሱስ ከመናገር ወደኋላ እላለሁ ምክንያቱም እምቢተኝነትን አልወድም። ግን እኔን

እንደማይጥሉኝ ማስታወስ አለብኝ። ወንድሞች እና እህቶች፣ በአባታችን በእግዚአብሔር የማይናወጥ ደኅንነት ስላለን ደፋር ልንሆን እና

ውድቅ ማድረግ እንችላለን። እናም በዚህ ምክንያት፣ አሁንም አፍቃሪ፣ ትሁት፣ ገር፣ እና በምንናዘዝበት እውነት ደፋር መሆን

ያስፈልገናል። 

እኛ ከተለያዩ ነገዶች እና ብሔረሰቦች የተውጣጡ ሰዎች ሆነን እዚህ ተሰብስበናል ምክንያቱም እኛ አሁን ከእግዚአብሔር የተራቅን ነን።

በክርስቶስ እግዚአብሔር በእያንዳንዳችን ደስ ይለዋል። በዚህ ምክንያት, በአንድ ድምጽ እንሰግዳለን. ስለ ሥራው እግዚአብሔር

ይመስገን! ወዳጆቼ በዚህ ሳምንት ወጥተን የእርቅ አምባሳደሮች እንሁን። የጠፉትን ከእግዚአብሔር ጋር እንዲታረቁ መጥራት ግባችን

እናድርግ። ሁሉም የተሰበሩ ሰዎች ይህንን የእርቅ መልእክት መስማት አለባቸው። እውነተኛ ሰላም የሚያገኙት በዚህ መንገድ ብቻ

ነው። ይህን ሁሉ ስናደርግ ሁሉም ከእግዚአብሔር እንደ ሆነ እናስታውስ። ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር እና ክብር የሚገባው እርሱ ብቻ

ነው። 

የክርስቶስ አምባሳደሮች፡ በዚህ ሳምንት ወጥተን ንጉሳችንን እናገለግል! 

እንጸልይ። 

እግዚአብሔር አባት ሆይ በፊትህ ጻድቅ ሆነን እንድንቆጠር ኃጢአታችን የሚገባውን ቅጣት ስለተቀበለ ልጅህ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ

አመሰግንሃለሁ። ከአንተ ጋር ስለታረቅን እና ሰላም ስላለን እናመሰግናለን። በእኛም ሆነ በእርቅ አምባሳደርነት መስራትን እንድትቀጥል

እንጸልያለን። በድፍረት እና በትህትና እንድናደርግ እርዳን። በምናደርገው ነገር ሁሉ በክርስቶስ እና እርሱ ለእኛ ሲል የፈፀመውን ስራ

እንድንጠብቅ እርዳን። ስለ ክርስቶስ ብለን ይህን ሁሉ እንጸልያለን። 

አሜን!

One Voice Fellowship


