
ሌሎችን ለመውደድ በሰላም ሂዱ
ስብከት ጁላይ 17 2022

ሉቃስ 7፡36-50

ፓስተር ክሪስ ሲክስ

በዚህ አመት የአዲስ ከተማ ካቴኪዝምን እያጠናን ነው, ምክንያቱም እንደ ክርስቲያኖች የምናምንበት ትልቅ ማጠቃለያ ነው. የሚለውን ጥያቄ 29

አነባለሁ እና መልሱን አብረን እናነባለን። 

ጥያቄ 29፡ እንዴት መዳን እንችላለን?

በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እና በመስቀል ላይ ባለው የኃጢያት ክፍያ መተካቱ ብቻ; ስለዚህ ምንም እንኳን
እግዚአብሔርን ባለመታዘዝ ጥፋተኛ ብንሆንም አሁንም ወደ ክፋት ሁሉ ዘንበል ብንል፣ ነገር ግን
እግዚአብሔር፣ ከራሳችን ምንም ጥቅም ሳይኖረው፣ በንጹሕ ጸጋ ብቻ፣ ንስሐ ስንገባና በእርሱ አምነን
የክርስቶስን ፍጹም ጽድቅ ይቆጥረናል።

በዛሬው ስብከታችን የእግዚአብሔርን ንፁህ ጸጋ የሚያስፈልጋቸውን ሁለት የተለያዩ ሰዎችን እንመለከታለን። አንዱ ተጸጽቶ በክርስቶስ አመነ።

ሌላው ንስሐ እንዲገባና እንዲያምን ተጋብዟል። አሁን ሉቃስ 7:36-50ን አንብቤዋለሁ፤ ከዚያም የአምላክን ቃል አብረን መመልከት እንችላለን። 

36 ከፈሪሳውያንም አንዱ ከእርሱ ጋር እራት እንዲበላ ለመነው፥ ኢየሱስም ወደ ቤቱ ሄዶ ሊበላ ተቀመጠ። 

37 ከዚያች ከተማ የመጣች አንዲት አመንዝራ ሴት በዚያ ሲበላ በሰማች ጊዜ ውድ የሆነ ሽቱ የሞላበት የአልባስጥሮስ ብልቃጥ አመጣች። 

38 በስተ ኋላውም እያለቀሰች በእግሩ አጠገብ ተንበረከከች።  

እንባዋ በእግሩ ላይ ወደቀ፣ በጠጉሯም አበሰችው።  

ከዚያም እግሩን እየሳመች ሽቱ ትቀባባቸው ነበር።  

39 የጠራው ፈሪሳዊም አይቶ በልቡ፡— ይህ ሰው ነቢይ ቢሆን እንዴት እንደምትነካው ያውቃል።  

ኃጢአተኛ ናት!”  



40 ኢየሱስም አሳቡን መለሰ።  

ስምዖን ፈሪሳዊውን፡ “የምነግርህ ነገር አለኝ” አለው።  

”ሂድ መምህር” ስምዖን መለሰ።  

41 ኢየሱስም ይህን ነገር ነገረው።  

”አንድ ሰው ለሁለት ሰዎች 500 ብር ለአንድ እና 50 ሳንቲም አበደረ። 

42 ነገር ግን አንዳቸውም ብድራት ሊመልሱለት አልቻሉም፥ ስለዚህም በቸርነቱ ዕዳቸውን ሰርዞ ለሁለቱም ይቅር አላቸው።  

ከዚያ በኋላ ማንን ይወደው ይመስልሃል?  

43 ስምዖንም። ብዙ ዕዳ የሰረዘበት ይመስለኛል አለ።  

ኢየሱስ “ልክ ነው” አለ።  

44 ወደ ሴቲቱም ዘወር ብሎ ስምዖንን እንዲህ አለው፡— ይህችን ሴት ታያለህን?  

ወደ ቤትህ በገባሁ ጊዜ የእግሬን ትቢያ እንድታጠብ ውኃ አላቀረብከኝም ነገር ግን በእንባዋ አጥባ በጠጉሯ አብሳለች እንጂ። 

45 በመሳም አልተሳለምከኝም፤ እኔ ከገባሁበት ጊዜ ጀምሮ እግሬን ከመሳም አላቋረጠችም።

46 ራሴን ለመቀባት የወይራ ዘይትን ቸልተሃል፤ እርስዋ ግን እግሬን ብርቅ ሽቱ ቀባች። 

47 “እላችኋለሁ፣ ኃጢአቷና ብዙ ናቸው—ተሰርዮላችኋል፣ ስለዚህም ብዙ ፍቅር አሳይታኛለች።  

ጥቂት ይቅርታ የተደረገለት ሰው ግን ጥቂት ፍቅርን ያሳያል።  

48 ኢየሱስም ሴቲቱን። ኃጢአትሽ ተሰርዮልሻል አላት። 

49 በማዕድ የተቀመጡትም እርስ በርሳቸው። ኃጢአትን የሚያስተሰርይ ይህ ማን ነው? ተባባሉ። 

50 ኢየሱስም ሴቲቱን። እምነትሽ አድኖሻል፤ በሰላም ሂጂ አላት። 

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፣ አንተ ምሕረትና ፍቅር የተሞላህ

ስለሆንህ እናመልካለን። መንፈስ ቅዱስ እባክህ በእግዚአብሔር ቃል እንድንለወጥ ልባችንን እና አእምሮአችንን ክፈት። ኣሜን። 

ቁጥር 36 ትዕይንቱን አዘጋጅቶልናል። 

36 ከፈሪሳውያንም አንዱ ከእርሱ ጋር እራት እንዲበላ ለመነው፥ ኢየሱስም ወደ ቤቱ ሄዶ ሊበላ ተቀመጠ። 

ስምዖን ኢየሱስን በስምዖን ቤት ከእርሱ ጋር እራት እንዲበላ እንደጠየቀው አስተውሉ። ከ2,000 ዓመታት በፊት አብሮ መመገብ በጣም አስፈላጊ

ነበር። ዛሬም፣ በዓለም ዙሪያ ያሉ ብዙ ባህሎች አብረው ምግብ መመገብ በሰዎች መካከል ትስስር እንደሚፈጥር ያምናሉ። በOne Voice



Fellowship በየሳምንቱ እራት የምንመገብበት አንዱ ምክንያት ይህ ነው። በዛሬው ምንባብ፣ ኢየሱስ በአንድ ፈሪሳዊ ቤት እራት እየበላ ነው። እነሱ

በጣም ጨካኞች፣ በጣም ወግ አጥባቂ የሃይማኖት መሪዎች ነበሩ። ቅዱሳን ለመሆን ብዙ ጥረት አድርገዋል፣ እንዲሁም በዙሪያቸው ያሉ ሰዎች ሁሉ

የእግዚአብሔርን ሕግ እንዲታዘዙ ይጠብቁ ነበር። 

ኢየሱስ እንደ ስምዖን ካሉ ፈሪሳውያን ጋር፣ ነገር ግን በፈሪሳውያን ከተቃወሙት ሰዎች ጋር ጊዜ አሳልፏል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሁለት

ምዕራፎችን መለስ ብላቹ ብትመለከቱ ይህ ክስተት በሉቃስ 5:27-32 ተመዝግቦ ታገኛላቹ። 

27 ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ወጥቶ ሌዊ የሚባል ቀረጥ ሰብሳቢ በመቅረጫው ተቀምጦ አየና።  

ተከተለኝ አለው።  

28 ሁሉን ትቶ ተነሥቶ ተከተለው። 

29 ሌዊም በቤቱ ታላቅ ግብዣ አደረገለት፥ ከእነርሱም ጋር በማዕድ ተቀምጠው የነበሩ ብዙ ቀራጮችና ሌሎች ሰዎች ነበሩ። 

30 ፈሪሳውያንና ጻፎቻቸውም። ስለ ምን ከቀራጮችና ከኃጢአተኞች ጋር ትበላላችሁ ትጠጡማላችሁ? ብለው በደቀ መዛሙርቱ ላይ

አንጐራጐሩ።

31 ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው። ሕመምተኞች እንጂ ድውያን ባለ መድኃኒት አያስፈልጋቸውም። 

32 ኃጢአተኞችን ወደ ንስሐ እንጂ ጻድቃንን ልጠራ አልመጣሁም። 

ሰዎች መታመማቸውን እና እርዳታ ሲፈልጉ ወደ ሐኪም ይሄዳሉ። ኢየሱስ አዳኝ እንደሚያስፈልጋቸው ከተረዱ ሰዎች ጋር ጊዜ ማሳለፍ ይወድ

ነበር። የዛሬው ክፍል ትልቁ ጥያቄ ይህ ነው፡ ”እግዚአብሔር ለፈውሳቹ እንደሚያስፈልጋቹ ታውቃላቹ?” 

አሁን ደግሞ ሉቃስ 7፡37-39ን በጥልቀት እንመርምር። 

37 ከዚያች ከተማ የመጣች አንዲት አመንዝራ ሴት በዚያ ሲበላ በሰማች ጊዜ ውድ የሆነ ሽቱ የሞላበት የአልባስጥሮስ ብልቃጥ አመጣች። 

38 በስተ ኋላውም እያለቀሰች በእግሩ አጠገብ ተንበረከከች።  

እንባዋ በእግሩ ላይ ወደቀ፣ በጠጉሯም አበሰችው።  

ከዚያም እግሩን እየሳመች ሽቱ ትቀባባቸው ነበር።  

የዚችን ሴት ስም ባናውቅም ቢያንስ ሁለት ነገሮችን እናውቃለን። እሷ በማህበረሰቡ ውስጥ ኃጢአተኛ ስም ነበራት። ሴተኛ አዳሪ ነበረች ማለት

ይቻላል። ሁለተኛው እኛ የምናውቀው ነገር ኢየሱስን እንደወደደችው ነው። ከዚህ በፊት የተገናኙት ይመስላል፣ እና ኢየሱስ ይቅርታ እና

ተቀባይነት አቀረበላት። የሴቲቱ እንባ እና መሳም አስደናቂ ጸጋን ያገኘ ሰው ምላሽ ነው። ምናልባት ባለፈው ህይወቷ ደንበኞችን ለመሳብ

የምትጠቀምበት ትንሽ ውድ የሆነ ሽቶ ጠርሙስ አላት። ግን ያ ህይወት አሁን ከኋላዋ ነች። ኢየሱስ አዲስ ሕይወቷን፣ አዲስ ተስፋን እና አዳዲስ

ቅድሚያዎችን ሰጣት። ስለዚህ ይህን ጠቃሚ ሽቶ ለማስቀመጥ ከሁሉ የተሻለው ቦታ ህይወቷን በለወጠው ሰው እግር ላይ እንደሆነ ታስባለች. 

ይሁን እንጂ በእራት ግብዣው ላይ የነበሩ ሰዎች በዚህች ሴት ድርጊት ተረብሸው እንደነበር መረዳት ይቻላል። እሷ መጥፎ ስም ያላት ሲሆን ኢየሱስ

ለተባለው ለዚህ አይሁዳዊ አስተማሪ የግል ትኩረት እያሳየች ነው። 



አሁን ቁጥር 39 ተመልከት። 

39 የጠራው ፈሪሳዊም አይቶ በልቡ፡— ይህ ሰው ነቢይ ቢሆንስ ምን አይነት ሴት እንደምትነካው ያውቃል።  

ኃጢአተኛ ናት!”  

ምናልባት ስምዖን ኢየሱስ ከደንበኞቿ አንዱ እንደሆነ ጠርጥሮ ይሆናል። ወይም ስምዖን ኢየሱስ ደካማ የማመዛዘን ችሎታ አለው ብሎ ያስባል። ስለ

ኢየሱስም ሆነ ስለ ሴቲቱ ወሳኝ ሀሳቦችን ሲያስብ የስምዖንን ልብ ማየት እንጀምራለን። ሲሞን እነዚህን ነገሮች “ለራሱ” እንደተናገረ ልብ በል።

ኢየሱስ ግን አእምሮውን ማንበብ እና ለስምዖን ያልተነገሩ ሀሳቦች መልስ መስጠት ይችላል። ኢየሱስ ስምዖንን ምን ይለዋል፧ ሉቃስ በቁጥር ፵፡፬፫

ላይ የዘገበውን እንመልከት፡፡ 

40 ኢየሱስም አሳቡን መለሰ።  

ስምዖን ፈሪሳዊውን፡ “የምነግርህ ነገር አለኝ” አለው።  

”ሂድ መምህር” ስምዖን መለሰ።  

41 ኢየሱስም ይህን ነገረው።  

”አንድ ሰው ለሁለት ሰዎች 500 ብር ለአንድ እና 50 ሳንቲም አበደረ። 

42 ነገር ግን አንዳቸውም ብድራት ሊመልሱለት አልቻሉም፥ ስለዚህም በቸርነቱ ዕዳቸውን ሰርዞ ለሁለቱም ይቅር አላቸው።  

ከዚያ በኋላ ማንን ይወደው ይመስልሃል?  

43 ስምዖንም። ብዙ ዕዳ የሰረዘበት ይመስለኛል አለ።  

ኢየሱስም ”ልክ ነው” አለ።  

ኢየሱስ ምሳሌ በሚባሉ ታሪኮች ማስተማር ይወዳል። ምሳሌዎች የሰው ቆዳ እንደለበሰ እውነት ነው። አዲሱ ከተማ ካቴኪዝም በጣም አጋዥ ነው፣

ምክንያቱም በ52 ጥያቄዎች እና መልሶች ውስጥ የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ማጠቃለያ ይሰጣል። ግን ካቴኪዝም ግላዊ አይደለም። ኢየሱስ

የአምላክን ቃል እውነት ወስዶ በጣም ግላዊ አድርጎታል። 

ነቢዩ ናታንም ከንጉሥ ዳዊት ጋር ተመሳሳይ ነገር አድርጓል። ዳዊት የሌላ ሰው ሚስት ወስዶ ባሏን ገደለ። ናታን ዳዊት የሠራውን አስከፊ

ኃጢአቶች እንዲያይ ሊረዳው ፈልጎ ነበር። ናታን ለዳዊት ብዙ በጎች ስለነበረው አንድ ሀብታም ሰው ታሪክ ነገረው ነገር ግን ከድሃ ገበሬ አንድ

ጠቦት ሰርቆ ነበር። ታሪኩ የዳዊትን ትዕቢትና ክህደት ዘርዝሮ የሰራውን እንዲረዳው ነው። ዳዊት በእግዚአብሔር እና በቤርሳቤህ እና በኦርዮ ላይ

የሰራውን ኃጢአት እውነታ አይቷል። 

ኢየሱስ እዚህ ከስምዖን ጋር ተመሳሳይ ነገር እያደረገ ነው። በምሳሌው ላይ ዕዳ ያለባቸው ሁለት ሰዎች አሉህ። በታሪኩ ውስጥ ያሉት የብር

ሳንቲሞች የሮማውያን ዲናሪ ነበሩ። ይህን ይመስሉ ነበር። ይህ የሮማውያን ሳንቲም ለአንድ ቀን የሥራ አማካይ ክፍያ ነበር። ከእነዚህ ውስጥ 50

የብር ሳንቲሞችን ለማግኘት በአማካይ ሰው 50 ቀናት መሥራት ነበረበት። እና 500 ብር ለማግኘት 500 ቀናት. 500 ብር የተበደረው ሰው ለመክፈል

በጣም ትልቅ ዕዳ እንደነበረው ግልጽ ነው። 

ኢየሱስ የተናገረው ታሪክ ጥቅሙ ምንድን ነው? ይቅር የተባሉ ሰዎች በፍቅር ምላሽ ይሰጣሉ. ዋናው ነገር ይህ ነው። ኢየሱስ በፍቅር እና በይቅርታ

መካከል ግንኙነት እንዳለ እየተናገረ ነው። በዙሪያህ ላሉ ሰዎች የተትረፈረፈ ፍቅር ካላሳየህ ከእግዚአብሔር የተትረፈረፈ ፍቅር ስላልተቀበልክ



ነው። 

ኢየሱስ ይቅር ስለተባሉት ዕዳዎች የሚናገረውን የስምዖንን ዓይኖች ወደ ልቡ ማዞር ስለፈለገ ነው። ግን ታሪኩ የተጠናቀቀው በግማሽ ብቻ ነው።

ኢየሱስ ሙሉ በሙሉ ከማብራራቱ በፊት፣ ሲሞን ሴቲቱን እንዲያይና የእግዚአብሔርን ጸጋ እንዲያይ ጋበዘ። ሉቃስ 7፡44-47 ተመልከት። 

44 ኢየሱስም ወደ ሴቲቱ ዘወር ብሎ ስምዖንን። ይህችን ሴት ታያለህን? አለው።  

ወደ ቤትህ በገባሁ ጊዜ የእግሬን ትቢያ እንድታጠብ ውኃ አላቀረብከኝም ነገር ግን በእንባዋ አጥባ በጠጉሯ አብሳለች እንጂ። 

45 በመሳም አልተሳለምከኝም፤ እኔ ከገባሁበት ጊዜ ጀምሮ እግሬን ከመሳም አላቋረጠችም።

46 ራሴን ለመቀባት የወይራ ዘይትን ቸልተሃል፤ እርስዋ ግን እግሬን ብርቅ ሽቱ ቀባች። 

47 “እላችኋለሁ፣ ኃጢአቷና ብዙ ናቸው—ተሰርዮላችኋል፣ ስለዚህም ብዙ ፍቅር አሳይታኛለች።  

ይቅርታ የተደረገለት ሰው ግን ትንሽ ፍቅርን ያሳያል።”  

ኢየሱስ በቁጥር 47 ላይ የሴቲቱ ኃጢአት ብዙ እንደሆነ ተናግሯል። ኢየሱስ ግን ስምዖን ሊያያቸው ስለማይችል ስለ ኃጢአቱ ለስምዖን ነገረው።

ስምዖን “የ50 ሳንቲም ኃጢአተኛ” እንደሆነ ያስባል። ስምዖን “ሴቲቱ ”የ500 ሳንቲም ኃጢአተኛ” እንደሆነች ያስባል እና ይፈርዳል። ስምዖን

“ከእርሷ የተሻለ እንደሆነ ያስባል. 

ስምዖን “ደግሞ ኢየሱስ የውሸት ነቢይ ነው ብሎ ያስባል። በቁጥር 39 ላይ ስምዖን “ይህ ሰው ነቢይ ቢሆንስ ምን አይነት ሴት እንደምትነካው

ያውቃል” ብሎ እንዳሰበ አስታውስ። ኢየሱስ ስምዖን “ በግልጽ እንደማያይ እንዲያውቅ ይፈልጋል። ኢየሱስ ዓይነ ስውራንን ፈውሷል። እዚህ

ኢየሱስ ለሌላ ዓይነ ስውር መድኃኒት እያቀረበ ነው! 

በቁጥር 44 ላይ በጣም ጠቃሚ ነገር ተከስቷል። ይህንን ተመልከት። 

44 ኢየሱስም ወደ ሴቲቱ ዘወር ብሎ ስምዖንን። ይህችን ሴት ታያለህን? አለው። 

ኢየሱስ ማንን ነው የሚመለከተው? ኢየሱስ ሴቲቱን እያየ እንደሆነ፣ ነገር ግን ስምዖንን እንዳነጋገረው ሉቃስ ዘግቧል። አንድ ሙከራ እናድርግ።

”ይህን ፒያኖ ታያላቹ፧” ብዬ ብናገር ምን ይሆናል፧ ፒያኖውን አይታቿል፧ በእርግጥ አይታቿል። 

ኢየሱስ ስምዖን ይህችን ሴት ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲያይ እያስተማረው ነው። ኢየሱስ ስምዖን የአሁን ተግባሯን እንዲመለከት ይፈልጋል እንጂ

ያለፈውን ኃጢአቷን አይመለከትም። ስምዖን የሃይማኖት መሪ ነው። ነገር ግን ስምዖን ሰዎችን በፍቅር እና በርህራሄ በግልፅ ማየት ካልቻለ

በመንፈሳዊም ሆነ በሌላ መንገድ ሊረዳቸው አይችልም። 

ፍቅር በማየት ይጀምራል። በዚሁ ምዕራፍ ቀደም ብሎ፣ ሉቃስ በናይን ከተማ አቅራቢያ ስለ ኢየሱስና ስለ አንዲት መበለት ይነግረናል። ሉቃስ 7፡

12-13ን አንብብ። 

12 ኢየሱስም ወደ ከተማይቱ በር በቀረበ ጊዜ፥ እነሆ፥ አንድ ሰው የሞተ ሰው ተሸክመው ወሰዱ።  

ለእናቱ አንድ ልጅ ነበረች፤ እርስዋም መበለት ነበረች፤ ብዙ የከተማ ሰዎችም ከእርስዋ ጋር ነበሩ። 



13 ጌታም ባያት ጊዜ አዘነላትና፡— አታልቅሺ፡ አላት። 

ደራሲው ፖል ሚለር በቁጥር 13 ላይ ሦስት የፍቅር ደረጃዎች እንዳሉ ተመልክቷል። መመልከት፣ መስማት፣ መተግበር። ኢየሱስ መበለቲቱን

አየ። ሙሉ በሙሉ አይቷታል, ህመሟን እና ኪሳራዋን ተረድቷል. ስለዚህም ኢየሱስ አዘነላት። ርህራሄ የሚለው የእንግሊዘኛ ቃል ”ስሜትን

መጋራት” ማለት ነው። የኢየሱስ አእምሮ የመበለቲቱን ሁኔታ ተረድቶ ነበር፤ የኢየሱስም ልብ የመበለቲቱ ሥቃይ ተሰማው። ሦስተኛው የፍቅር

እርምጃ ተግባር ነው። ኢየሱስ ወደ መበለቲቱ ሄደ፣ አናግሯት እና ከዚያም የሞተ ልጇን አስነስቷል። 

ፍቅር በማየት ይጀምራል። ስምዖን ኢየሱስን ወይም ሴቲቱን አይወዳቸውም ምክንያቱም እሱ በትክክል ስለማያያቸው ነው። ስምዖን የገዛ ልቡን

ማየት ስለማይችል ሊወዳቸው ወይም ሊያያቸው አይችልም። ኩራት ስለራሳችን እና ስለሌሎች ሰዎች እውነቱን እንዳናይ ያሳውረናል። በፍቅር፣

ኢየሱስ ኩራታችንን ሊሰብረን እና ኃጢአተኛ ልባችንን ሊያሳየን ይፈልጋል። በመንፈሳዊ ስቃይ ሲያየን ስለወደደ አይደለም። ኢየሱስ ይህን

ያደረገው ተጨማሪ ንስሐ የእግዚአብሔርን ፍቅር ከመረዳት ጋር እኩል እንደሆነ ስለሚያውቅ ነው። 

በእንግሊዝኛ ብዙ ጊዜ ”ከቃላት ይልቅ ድርጊቶች ይናገራሉ” እንላለን. ወይም ”ሥዕል አንድ ሺህ ቃላት ዋጋ አለው.” ምናልባት በቋንቋህ ተመሳሳይ

ነገር ትናገራለህ። ስምዖን ለኢየሱስ መሠረታዊ እንግዳ ተቀባይ አለማድረጉ ጮክ ብሎ ይናገራል። ስምዖን ከኢየሱስ እንደሚበልጥ ከሴቲቱም

እንደሚበልጥ ያስባል። ተግባራቶቹ ይህንን ያሳያሉ። ኢየሱስ ስምዖን የኃጢአቱን ጥልቀት እንዲያይ መርዳት ይፈልጋል፣ ስለዚህ ስምዖን

ከእግዚአብሔር ጥልቅ ፍቅርን እንዲያገኝ። በሰማያት ባለው ቅዱስ አምላካችን ፊት ሁላችንም የ500 ሳንቲም ኃጢአተኞች ነን። ቁጥሩ የተወሰነ

እንዲሆን የታሰበ አይደለም። ኢየሱስ እየተናገረ ያለው መክፈል ስለማይቻል ዕዳ ነው። 

እባክዎን ይህንን ሰንጠረዥ ከእኔ ጋር ይመልከቱ። የላይኛው መስመር ስለ እግዚአብሔር ቅድስና ያለንን ግንዛቤ ይወክላል። ዋናው ነጥብ ስለ

ኃጢአታችን ያለን ግንዛቤ ነው። የ50 ሳንቲም ኃጢያተኛ እንደሆንክ ካሰብክ ከእግዚአብሔር ዘንድ 50 የይቅርታ ሳንቲም ብቻ ትፈልጋለህ። ስለ

ክርስቶስ ፍቅር እና መስዋዕትነት ያለህ ግንዛቤ ትንሽ ይሆናል። እና ለሌሎች ሰዎች ያለዎት ፍቅር ትንሽ ይሆናል. 

ስምዖን የእርሱ ቅድስና ከፍ ያለ፣ በእርግጠኝነት ከኢየሱስ ወይም ከሴቲቱ ከፍ ያለ እንደሆነ ያስባል። ስምዖን አዳኝ ወይም ትልቅ አዳኝ

ያስፈልገዋል ብሎ አያስብም። ስምዖን ትንሽ ኃጢአት እንዳለበት ያስባል. ስምዖን ከእግዚአብሔር የይቅርታ 50 ሳንቲም ብቻ እንደሚያስፈልገው

ያስባል። ስለዚህ ሲሞን ለሌሎች ሰዎች ለመስጠት ትንሽ ፍቅር ብቻ ነው ያለው። 

ሴቲቱ ግን የ500 ሳንቲም ኃጢአተኛ መሆኗን ተረድታለች። እሷም ኢየሱስ በጣም እንደሚወዳት ተረድታለች፣ እና እግዚአብሔር ይቅር

እንዳላት። አምላክ የ500 ሳንቲም ዕዳዋን ይቅር ስላላት ለኢየሱስ ብዙ ፍቅር አሳይታለች። 500 የይቅርታ ሳንቲም እንደሚያስፈልታቹ ስታዩ

እግዚአብሔር ምን ያህል በእውነት እንደሚወዳቹ ታውቃላቹ። ኢየሱስን በደስታ እና በምስጋና ታመልካላቹ። ከእግዚአብሔር በተቀበልከው

ፍቅርም ሌሎችን ትወዳላቹ። 

ስምዖን የ500 ሳንቲም ኃጢአተኛ መሆኑን እስካላየ ድረስ ማንንም በደንብ አይወድም። ወዳጆቼ፣ መንፈስ ቅዱስ ኃጢአታችሁን ሲገልጥላችሁ

አትቃወሙት። የኃጢያትህን አዲስ መጠንና ጥልቀት እያሳየህ ከሆነ አይንህንና ጆሮህን አትዝጋ። እግዚአብሔር ቸር ነው እና በየሳምንቱ ብዙ

ኃጢአቴን ይገልጥልኛል። ይህ የበለጠ እንድወደው ያደርገኛል, ምክንያቱም ምን ያህል ፍቅር እና ይቅርታ እንደተቀበልኩ በአዲስ መንገድ

ተረድቻለሁ. 



ይህንን ስብከት መጨረስ አለብኝ ስለዚህ የመጨረሻዎቹን ሶስት ጥቅሶች አሁን ማየት አለብን።

48 ኢየሱስም ሴቲቱን። ኃጢአትሽ ተሰርዮልሻል አላት። 

49 በማዕድ የተቀመጡትም እርስ በርሳቸው። ኃጢአትን የሚያስተሰርይ ይህ ማን ነው? ተባባሉ። 

50 ኢየሱስም ሴቲቱን። እምነትሽ አድኖሻል፤ በሰላም ሂጂ አላት። 

ስምዖን ስለ ኢየሱስ ተሳስቷል። የስምዖን ኃጢአተኛ ኩራት ስለ ኢየሱስ ያለውን እውነታ እንዳያውቅ አሳወረው። ኢየሱስ ለስምዖን ጸጥ ያለ ሐሳብ

ሲመልስ፣ ኢየሱስ በክፍሉ ውስጥ ብቸኛው እውነተኛ ነቢይ መሆኑን ገልጿል። በእነዚህ የመጨረሻ ጥቅሶች ላይ ኢየሱስ እርሱ ከነቢይ በላይ

መሆኑን ገልጿል። ኃጢአትን ይቅር ማለት የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ስለሆነ ኢየሱስ እርሱ ራሱ አምላክ መሆኑን ገልጿል። 

በመጀመሪያ ኢየሱስ ሴቲቱን አነጋገረ። ሰዎች ስለእሷ ሲያወሩ እና ተግባሯን እየተመለከቱ ነበር። አሁን ኢየሱስ እሷን ለማጽናናት እና ይቅር

እንዳላት ለማሳሰብ በቀጥታ አነጋግሯታል። ጽሑፉን በቅርበት ስመለከት፣ ምናልባት ከዚህ ክስተት በፊት የዳነች ይመስለኛል። የሴቲቱ የፍቅር

ድርጊት ወደ እራት ከመምጣቷ በፊት ይቅርታ የተደረገለትንና የተቀበለውን ልብ ያሳያል ብዬ አምናለሁ። ሌሎቹ እንግዶች ኢየሱስ ይቅር እንዳላት

በመናገሯ ተገርመው ተበሳጨ። ስለዚህ ቁጥር 50 ለሴቲቱ ይነገራል, ነገር ግን በእራት ጊዜ ላሉ ሁሉ ይጠቅማል. ኢየሱስ ሥልጣኑን እየገለጸ ሲሆን

እሷን እንዴት መያዝ እንዳለባቸው ለሁሉም እየነገራቸው ነው። ይህች ሴት በማኅበረሰቧ ውስጥ የተናቀች፣ የተናቀች ኃጢአተኛ ነበረች። ኢየሱስ

ግን ልቧን ቀይሮ ሕይወቷን ለውጦታል። አሁን እሷን በህብረተሰቡ ዘንድ ያለውን ሁኔታ መቀየር ይፈልጋል። “እምነትህ አድኖሃል፤ በሰላም ሂድ”

ይላል። ዛሬ ለእኛም የክርስቶስ መልእክት ነው። ኃጢአትህን ይቅር እንዲልህ በክርስቶስ ታምነህ ከሆነ የእግዚአብሔርን ሰላም በልብህ ይዘህ እዚህ

መውጣት ትችላለህ። እና ሌሎችን በልግስና መውደድ ትችላለህ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር በልግስና ስለወደደህ። 

አሁን ወደ እሱ እንጸልይ። 

ኢየሱስ ሆይ በመስቀል ላይ ይቅርታን ስላደረግክ አመሰግናለሁ። መንፈስ ቅዱስ ሆይ እባክህ ውድቀታችንን እና ድክመታችንን መግለጥህን ቀጥል።

ምክንያቱም ኃጢአታችንን ባየን ቁጥር ክርስቶስ ለእኛ ያለውን ፍቅር የበለጠ እንረዳለን። የቁርባን ጠረጴዛው የተቀበልነው ፍቅር የሚጨበጥ ምስል

ስለሆነ እናመሰግናለን። አንተን እንድንወድ እና ሌሎችን እንድንወድ ዛሬ አበረታቱን እና በመንፈስ መግበን። በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አሜን

One Voice Fellowship


