
     ኋለኞች ፊተኞች ይሆናሉ ፊተኞችም ኋለኞች ይሆናሉ።

 ኦክቶበር 24 2021 ስብከት
 ማቴዎስ 20፡1-16

   የዛሬው ምንባብ ከማቴዎስ 20፡1-16 ይሆናል።
       በኡርዱኛ ሲነበብ ስትሰሙ እባኮትን በአፍ መፍቻ ቋንቋችሁ አንብቡት።

1          መንግሥተ ሰማያት ለወይኑ አትክልት ሠራተኞች ሊቀጠር ማልዶ የወጣ ቤትን ትመስላለችና።
2          ከሠራተኞቹም ጋር በቀን አንድ ዲናር ተስማምቶ ወደ ወይኑ አትክልት ሰደዳቸው።
3       በሦስተኛውም ሰዓት ወጥቶ በገበያ ሌሎችን ቆመው አየና።
4          እርሱም። እናንተ ደግሞ ወደ ወይኑ አትክልት ሂዱ የሚገባውንም እሰጣችኋለሁ አላቸው።
5           እነርሱም ሄዱ። በስድስት ሰዓትና በዘጠኝ ሰዓትም እንደ ገና ወጥቶ እንዲሁ አደረገ።
6               በአሥራ አንደኛው ሰዓትም ወጥቶ ሌሎች ቆመው አገኘ። ሥራ ፈትታችሁ ቀኑን ሁሉ በዚህ ስለ ምን ትቆማላችሁ?
7           የሚቀጥረን ስለሌለ ነው አሉት። እናንተ ደግሞ ወደ ወይኑ አትክልት ሂዱ አላቸው።
8              በመሸም ጊዜ የወይኑ አትክልት ባለቤት አለቃውን። ሠራተኞችን ጥራና ከኋለኞች ጀምረህ እስከ ፊተኞች ድረስ

  ደመወዛቸውን ስጣቸው አለው።
9          በአሥራ አንደኛው ሰዓትም የተቀጠሩት በመጡ ጊዜ እያንዳንዳቸው አንድ ዲናር ወሰዱ።
10              ቀድሞ የተቀጠሩት በመጡ ጊዜ አብዝተው የሚቀበሉ መስሏቸው ነበር፤ ነገር ግን እያንዳንዳቸው አንድ ዲናር
ተቀበሉ።
11     ተቀብለውም በቤቱ ጌታ ላይ አንጐራጐሩ።
12             እነዚህ ኋለኞች አንድ ሰዓት ብቻ ሠሩ፥ የቀኑንም ሸክምና ትኵሳትን ከተሸከምን ከእኛ ጋር አስተካከልሃቸው።
13          እርሱ ግን ከእነርሱ ለአንዱ መልሶ። ወዳጄ ሆይ፥ አልበደልሁህም። በዲናር አልተስማማህምን?
14           የአንተ የሆነውን ውሰድና ሂድ። እኔ እንደሰጠሁህ ለዚህ የመጨረሻ ሠራተኛ ልሰጥ እመርጣለሁ።
15     የመረጥኩትን በእኔ በሆነው እንዳደርግ ተፈቅዶልኛልን?    ወይንስ ለጋስነቴ ቅር ይልሃል?
16      እንዲሁ ኋለኞች ፊተኞች፥ ፊተኞችም ኋለኞች ይሆናሉ።

 አመሰግናለሁ ሶሃይል።
እንጸልይ።

          አባት እግዚአብሔር ሆይ የመንግሥተ ሰማያትን ምስጢር ለማወቅ ልባችን ክፍት እንዲሆን እጸልያለሁ።
        የምናገረው ነገር አንተን ደስ የሚያሰኝ ለሕዝብህም በረከት እንዲሆን እጸልያለሁ።

       የቃሉ ሰሚዎች ብቻ ሳይሆን የቃሉ አድራጊዎች እንድንሆን እጸልያለሁ።
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ኣሜን

            ከማግባቴ በፊት እና በቻይና ከመኖሬ በፊት ከጓደኛዬ ጋር ወደ ኒው ዮርክ ከተማ ሄድኩ።
     በቻይናታውን ትንሽ ቦታ ምሳ ለመብላት ወሰንን.

        ያደግኩት ለካናዳ በጣም ቅርብ በሆነው በሰሜን ዳኮታ ግዛት ነው።
      በሰሜን ዳኮታ ምንም ቅመም የበዛ ምግብ አልነበረም።

      የግሮሰሪ መደብሮች ቀለል ያለ ሳልሳ ብቻ ነበራቸው።
    ግን ቅመም የበዛባቸው ምግቦችን ወደድኩ።

     ወይም ቅመም የበዛ ምግብን እንደወደድኩ አሰብኩ!

     ”       ” ለማንኛውም በቻይናታውን እየበላን ሳለ ጓደኛዬ ማት ይህን ትንሽ ቀይ በርበሬ መሞከር አለብህ አለኝ።
          ደህና ፣ ያንን ቀይ በርበሬ ሞከርኩ ፣ እና ለሚቀጥለው ሰዓት ተጎሳቁያለሁ።

   ላብ እያለቀኝ አፌ ይጮኻል።
      የቀረውን ምሳዬን ለመጨረስ ትልቅ የፍላጎት ኃይል ወሰደ።

    የኔ ትንሽ ታሪክ ፋይዳው ምንድነው?
     የቻይንኛ ምግብን የምታውቁ ሰዎች የምናገረውን ታውቃላችሁ።

       በቻይና ምግብ ውስጥ አንዳንድ ቀይ በርበሬዎች መበላት የለባቸውም።
     ከሌላ ምግብ ጋር ጠብሰው አብረው ይሰጧችኋል።

      ጣዕሙ የተሞላ ትልቅ ድንቅ ሳህን ነው (  ሥዕሉን ይመልከቱ)።
          እሱን ለመብላት፣ ሌላውን ምግብ በቾፕስቲክ መርጠህ ቀይ በርበሬውን ብቻውን ትተህ ትሄዳለህ።

          ቃሪያው ለሌላው ነገር ሁሉ ጣዕም ይሰጣል ነገር ግን እራሳቸውን መብላት የለባቸውም።
         ስለዚህ ለአንዳንድ የምግብ ዓይነቶች ከመብላትዎ በፊት ጠቃሚመረጃን ማወቅ ያስፈልግዎታል.

      በተመሳሳይ መንገድ፣ ኢየሱስ እኛን ለማስተማር ተረቶች ተናግሯል።
           ነገር ግን የእሱ ታሪኮች ቅመማ ቅመም ያላቸውን ምግቦች ከማስወገድ የበለጠ ጠቃሚ ናቸው.
   የእሱ ታሪኮች ምሳሌዎች ይባላሉ.

    ዛሬ ከእነዚህ ምሳሌዎች አንዱን እንመለከታለን.
    ለእኛ ብቻ የተነበበው እሱ ነው።

     በመጽሐፍ ቅዱስዎ ውስጥ እንደተከተሉት ተስፋ አደርጋለሁ!

             ወደ ታሪኩ ዝርዝር ውስጥ ከመግባታችን በፊት ግን ምሳሌዎችን በአጠቃላይ እንዴት መረዳት እንዳለብኝ ጥቂት
  ነገር ማለት ያስፈልገኛል።
    ይህ ሌሎች ምሳሌዎችን ሲያነቡ ይረዳዎታል.

         በመጀመሪያ፣ ኢየሱስ ምሳሌዎችን አልተጠቀመምምክንያቱም እነሱ ጥሩ የማስተማር ዘዴ ናቸው።
    ሁለት ነገሮችን ስለሚያደርጉ ምሳሌዎችን ተናገረ።

  ይህ ከማቴዎስ 13፡1-23  የመጣ ነው።
        አንዳንድ ሰዎች የኢየሱስን ምሳሌዎች ሰምተው የመንግሥተ ሰማያትን ምስጢር ይረዳሉ።
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     ከእነዚህ ምሳሌዎች እግዚአብሔርን በእውነት ማወቅ ይችላሉ።

           ሌሎች ሰዎች የኢየሱስን ምሳሌዎች ሰምተዋል፣ እናም ልባቸው ተዘግቷል። ከበፊቱ የበለጠ እግዚአብሔርን
ይቃወማሉ።

 በማቴዎስ 13፡14-15     “   ” ኢየሱስ ነቢዩ ኢሳይያስን ጠቅሶ ይሰሙማል ግን አያስተውሉም ብሏል።
”   ”ያዩታል ግን አያውቁም

          ስለዚህ፣ ምሳሌ ከማንበብህ በፊት፣ የእግዚአብሔርን መንግሥት ምስጢር እንድታውቅ ልባችሁን እንዲከፍትላችሁ
 እግዚአብሔርን ለምኑት!

        ሁለተኛ፣ ምሳሌዎች ሁልጊዜ ማለት ይቻላል አንድ ቁልፍ ነጥብ አላቸው።
     በዚህ ምሳሌ ላይ፣ ኢየሱስ በማቴዎስ 20፡16  እንዲህ ይላል።

”      ”ኋለኞች ፊተኞች ይሆናሉ ፊተኞችም ኋለኞች ይሆናሉ።
        የቀረው የዚህ ስብከት ለእኛ ምን ማለት እንደሆነ ለመዘርዘር ይሞክራል።

         ሦስተኛ፣ ምሳሌዎች የዚህን ዓለም ነገሮች ከዚህ ምድር ነገሮች ጋር ያወዳድራሉ።
        ስለዚህ እውነተኛ መርሆችን ይሰጡናል ነገር ግን ትክክለኛ ነገሮችን አይደሉም።

      በሮማውያን ሳንቲሞች ውስጥ ሠራተኞችን ስለመክፈል መጨነቅ አያስፈልገንም!

       አራተኛ፣ ስለ ታሪካዊ አውድ አንዳንድ ነገሮችን መረዳት አለብን።
   ይህ ምሳሌ ማለዳውን፣ 3   ተኛውን ሰዓት፣ 6   ኛውን ሰዓት፣ 9   ኛውን እና 11   ኛውን ሰዓት ይጠቅሳል።

   እነዚህ ስንት ጊዜያት ናቸው?
     እነዚህ ሰዎች እንደ እኛ ሰዓቶች አልነበራቸውም።

    በማለዳው ፀሐይ የወጣችበት ጊዜ ነበር።
3    ኛው ሰአት ከጠዋቱ 9   ሰአት ላይ ነበር።
6      ኛው ሰአት እኩለ ቀን አካባቢ ነበር።
9    ኛው ሰአት ከምሽቱ 3  ሰአት አካባቢ።
11    ኛው ሰአት ከቀኑ 5  ሰአት ገደማ።

      ለግልጽነት የጥንት ዘመንን ሳይሆን ዘመናዊውን ጊዜ እጠቅሳለሁ።

           ምሳሌዎችን ስለመረዳት ማወቅ ያለብዎት የመጨረሻው አስፈላጊ ነገር በምሳሌው ዙሪያ ያሉትን ምንባቦች
 ለመመልከት ነው።

      መጽሐፍ ቅዱስን ባነበብን ቁጥር ይህን ማድረግ ይኖርብናል።
         እኔ እያነበብኩት ያለው ምንባብ በዙሪያው ካሉ ምንባቦች ጋር እንዴት ይስማማል?

 በማቴዎስ 19   “      ”     ላይ፣ ኢየሱስ ብዙ ፊተኞች ኋለኞች ኋለኞችም ፊተኞች ይሆናሉ በማለት ተመሳሳይ ዋና ሃሳብ ያለው
 ምሳሌ ተናግሯል።

 በማቴዎስ 20            ላይ፣ ስለ ወይን ቦታ ከኛ ምሳሌ በኋላ፣ ኢየሱስ በመስቀል ላይ እንደሚሞት ተንብዮአል።
          ከዚያም ደቀ መዛሙርቱ የሌሎቹ ደቀ መዛሙርት አለቃ ማን ሊሆን እንደሚችል ተጣሉ።

      የመጨረሻዎቹን ሰዎች እንደ አስፈላጊ አድርገው አይመለከቷቸውም ነበር።
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    ሁሉም የመጀመሪያ መሆን ፈልገው ነበር!

   አሁን ወደ ታሪካችን እንሂድ።
       ምን እየተከሰተ እንዳለ ለማየት የሚረዳዎት ምስል እዚህ አለ።

(  ሥዕሉን ተመልከት።)
 ታሪካችን የሚጀምረው፡- “    መንግሥተ ሰማያት ይህን ይመስላል።

      የአንድ ቤት ጌታ ለወይኑ ቦታ ሠራተኞች ፈለገ።
 በማለዳ ወጣ።

    በአንድ ዲናር የሚሠሩ ሰዎችን ቀጥሯል።
     ይህ ለአንድ ሠራተኛ መደበኛ ደመወዝ ነበር።

     እዚህ ላይ ለአንድ ሰከንድ ያህል እናቆም።
        ሥራ ለማግኘት ተስፋ በማድረግ በማለዳ መውጣት ምን እንደሚመስል ታውቃላቹ?

    አላደርግም ግን የሚያደርጉ ሰዎችን አውቃለሁ።
    ይህ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው.

          በቻይና ውስጥ ሥራ የሚፈልጉ ሰዎች ብዙውን ጊዜ ሊጠቀሙበት የሚችሉትን መሣሪያ ያመጣሉ.
          አየር ላይ የቀለም ብሩሽ የያዙ ሰዎች በመንገድ ዳር ቆመው እንዳየሁ አስታውሳለሁ።

     እነዚህ ሰራተኞች ሲጠብቁ ምንም ነገር የላቸውም.
  ቤተሰቦቻቸውን እየሰጡ አይደለም።

   የሚያመርት ነገር እየሰሩ አይደለም።
  ይህ እንዳይሆን እንመኛለን!

       በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሰዎች ከሚሰማቸው ስሜቶች አንዱ ነው.
    ጥሩ ስራ ስለሌላቸው ነውር የሚሰማቸው።

     የኀፍረት ስሜት በሌሎች በርካታ ምክንያቶችም ይከሰታል።
     አንዳንድ ጊዜ መጥፎ ነገር ስናደርግ እናፍራለን።
  ፊታችንን መሸፈን እንፈልጋለን።
       አንዳንድ ጊዜ ሀፍረት ይሰማናል እና የእኛ ጥፋት አይደለም።
    አንዳንድ ጊዜ ከሁለቱም ትንሽ ነው.

     ይህ የውርደት ሃሳብ በጣም አስፈላጊ ነው.
            ከእግዚአብሔር ጋር ስለሚኖረን ግንኙነት ስናስብ ብዙ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ስንገናኝ ሀፍረት እንደሚሰማን

ይሰማናል።

  አሁን ታሪካችንን እንቀጥል።
        ረፋድ ላይ፣ ከሶስት ሰአት በኋላ ጌታው ወደ ገበያ ሄደ።
      ሌሎች ሠራተኞች እዚያ ነበሩ፣ ግን ሥራ አልነበራቸውም።

 ”     ጌታውም በወይኔ አትክልት ውስጥመሥራት ትችላለህ,   ” እናም ትክክለኛውን እሰጥሃለሁ አለው.
      ሠራተኞቹ ወደ ጌታው ወይን ቦታ ለመሥራት ሄዱ።

        ጌታው እኩለ ቀን ላይ ወጣ እና ተመሳሳይ ነገር ሆነ.
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       ጌታው ከሰአት በኋላ ወጥቶ እንደገና ተመሳሳይ ነገር ሆነ።
      ከሰአት በኋላ ጌታው እንደገና ወደ ገበያ ሄደ።

      ሠራተኞች አሁንም እዚያ ነበሩ፣ ግን ሥራ አልነበራቸውም።

  እንደገና ቆም እንበል።
              በማለዳ ሥራ አለመኖሩ የሚያሳዝን ከሆነ፣ ሌሎቹ ሠራተኞች ቀኑንሙሉ ሥራ እንደሌላቸው ምን ያህል ነውር

ተሰምቷቸው?

    ”     ከሰአት በኋላ ጌታው ሰራተኞቹን ለምን ቀኑንሙሉ እዚህ ቆማችሁ?”
   የቀጠረን ስለሌለ ነው አሉ።
   “    ” ጌታውም እነዚያን ሠራተኞች በወይኔ አትክልት ልትሠሩ ትችላላችሁ አላቸው።
    ‹‹    በመሸም ጊዜ መምህሩ አለቃውን ሠራተኞቹን ጥራና ደመወዛቸውን ክፈላቸው።

           መጀመሪያ በመጨረሻ የመጡትን ሰዎች ክፈል፣ ከዚያም ረዘም ላለ ጊዜ ለሠሩት ሰዎች ክፈል።

      በዚህ ታሪክ ውስጥ አንዳንድ አስደሳች ዝርዝሮች አሉ.
     ጌታው ሥራ ሲሰጣቸው እንዴት እንደማያፍሩ አስተውል.

    አሁን ያለ ዓላማ እየኖሩ አይደሉም።
       እና ጌታው በራሱ እንዴት ወደዚያ እንደሚሄድ ልብ ይበሉ.

   እነዚህን ሠራተኞች በቀጥታ ይባርካል።

       ከሰአት በኋላ የጀመሩት ሰራተኞች መጀመሪያ ደመወዝ ይከፈላቸው ነበር።
  አንድ ዲናር ተቀበሉ።

     በማለዳ የጀመሩት ሰራተኞች የበለጠ እንደሚያገኙ አሰቡ።
     ነገር ግን እያንዳንዳቸው አንድ ዲናር ተቀበሉ።

      ደሞዛቸውን ከተቀበሉ በኋላ ለቤቱ ጌታ ቅሬታ አቀረቡ።
 “         እነሱም ከከሰአት በኋላ የመጡት ሰራተኞች ለአንድ ሰአት ብቻ ነው የሰሩት።

    ቀኑንሙሉ በጠራራ ፀሀይ ሠርተናል።
    ለምን እንደ እኛ እኩል ከፈልካቸው?”

   መምህሩም እንዲህ ሲል መለሰ፡- “     ወዳጄ፣ ምንምመጥፎ ነገር አላደረግሁህም።
  ዲናር ለመሥራት አልተስማማህም?

   ደሞዝህን ውሰድ እና ሂድ።
     የመጨረሻዎቹን ሰራተኞች ልክ እንዳንተ ለመክፈል ወስኛለሁ።

   በንብረቴ የፈለኩትን እንዳደርግ አልተፈቀደልኝም?
  ለጋስ ስለሆንኩ ትቆጣኛለህ?

      ታሪኩን ካለፍንበት፣ እስቲ አንዱን ቁልፍ ነጥብ እናስብ።
 ማቴዎስ 20:16 “      ” ኋለኞች ፊተኞች ይሆናሉ፣ ፊተኞችም ኋለኞች ይሆናሉ ይላል።

   “  ”ላሉት ሌሎች መምህራን በቃል መጨቃጨቅ
        እንግዲህ በዚህ ታሪክ ውስጥ ያሉት ሰዎች ማንን እንደሚወክሉ እንነጋገር።

       One Voice Fellowship       5



 ፎርማን እንዘልላለን።
              እሱ ለእኔ አስፈላጊ አይመስለኝም ነበር እናም ስለዚህ ክፍል ካነበብኳቸውመጽሃፍቶች ውስጥ አንዳቸውም ስለ እሱ
 ብዙ አልተናገረም።

  ስለ ሰራተኞቹ እናስብ።
    እንደ እርስዎ ያሉ ሰዎችን ይወክላሉ.
   እንደ እኔ ያሉ ሰዎች።

           በመጀመሪያ ሊታወቅ የሚገባው ነገር ሁሉም ታሪኩን የሚጀምሩት በደካማ እና በኀፍረት ቦታ ነው.
          ምንም ስራ የላቸውም እና ሁሉም ሰው እንዲቀጥራቸው በገበያ ቦታ እየጠበቁ ነው።

       ይህ በእግዚአብሔር ፊት እንዴት እንደምንመስል ጥሩ ማሳያ ነው።፧
   ወደ እግዚአብሔር ምንም አናመጣም።
   እሱን በፍጹም ልንታዘዝ አንችልም።

    እግዚአብሔር ፍጹም ነው እኛ አይደለንም።
     እግዚአብሔር ጠንካራ ነው እኛ ደካሞች ነን።
      እግዚአብሔር እንድንታዘዘው አዞናል፣ እናም በራሳችን መንገድ እንሄዳለን።

       ይህንን በጥሞና ስናስብ ውርደት ከተለመዱት ስሜቶች አንዱ ነው።

           ስለ ሰራተኞቹ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ሁለተኛው ነገር የመጀመሪያው ቡድን ራስ ወዳድ ነው.
   ዝቅተኛ ደሞዝ ስለተከፈላቸው አልተናደዱም።

   ቃል የተገባውን ስላልተቀበሉ አልተናደዱም።
   ከሌሎቹ የበለጠ ስላልተቀበሉ ተናደዱ!

    ይህ የሁላችንም ትልቅ ችግር ነው።
            እዚህ አሜሪካ ውስጥ የምንኖረው በታሪክ ውስጥ እጅግ ባለጸጋ ከሆኑት ማህበረሰቦች በአንዱ ውስጥ ነው።

   እኛ ግን ፈጽሞ አንረካም።
   የበለጠ እና የበለጠ እንፈልጋለን.
   በተለይ ከጎረቤቶቻችን የበለጠ እንፈልጋለን።

     እንደ ምሳሌ ያገለገሉ መኪናዎችን ዋጋ አቀርባለሁ።
              ለምንድነው ያገለገሉ መኪኖች በዩኤስ ውስጥ ብዙ ጊዜ ውድ ያልሆኑ፣ ግን በሌሎች አገሮች የበለጠ ውድ የሆኑት?
      ምክንያቱም አሜሪካውያን መኪና እስኪፈርስ ድረስ እምብዛም አይጠቀሙም።
      አሜሪካዊያን ለጎረቤቶቻቸው የተሻለ እንዲመስሉ አዳዲስ መኪናዎችን ይገዛሉ.

     ነገር ግን ችግሩ ወደ ጥልቅ ይሄዳል.
     አንዳንድ ጊዜ ስለ አሮጌው መኪናዬ እመካለሁ።

          እኔ አራሴን ኤዲስ መኪና ከሚገዙ ሰዎች የተሻልኩ ነኝ ብዬ ማሰብ እፈልጋለሁ።
     እና ይሄ አንድ ምሳሌ ብቻ ነው።

        ”     ልባቹን እንድትመረምሩ እና እራሳቹን እንዲን በላችሁ እንድጠይቁ እፈልጋለው፣ ከጎረቤቴ ባነሰ ነገር ግን
      የሚያስፈልገኝን ያህል ኖሮኝ ደስተኛ ሆኜ መኖር እችላለው?”

        ለራሴ ታማኝ ስሆን ብዙ ጊዜ ነገሮችን የምፈልገው ስለምፈልግ አይደለም።
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     ከሌሎች ሰዎች የተሻለ ስሜት እንዲሰማኝ እፈልጋለሁ።

          በሠራተኞቹ ላይ ሊታወቅ የሚገባው ሦስተኛው ነገር አንዳንዶቹ እውነተኛ እምነት እንዳላቸው ነው።
 በማቴዎስ 20፡4  ከጠዋቱ 9፡00    ”      ” ላይ ጌታው ሰራተኞቹን ወደ ወይኑ አትክልት ግቡና ትክክለኛውን እሰጣችኋለሁ

አላቸው።
    ምን ያህል እንደሚከፈላቸው እንኳን አያውቁም።
    የስራ አጥነት እፍረታቸው በመጥፋቱ ተደስተዋል።

  ግን ከቀኑ 5       ሰአት ላይ ሰራተኞቹ ስለ ክፍያ ምንም አልተነገራቸውም።
 ”      ” ጌታውም አንተ ደግሞ ወደ ወይኔ አትክልት ግባ አለው።

    እግዚአብሔር የሚባርከው እምነት ይህ ነው።
      እነዚህ ምን ሊገኙ እንደሚችሉ የማያስቡ ሰዎች ናቸው።

        ወደ ጌታው ሄደው እርሱ መልካም እንደሆነ እና እንደሚንከባከባቸው ያምናሉ።

     እንደምታዩት እርግጠኛ ነኝ፣ ጌታው እግዚአብሔርን ይወክላል።
         እና ይህ ታሪክ ስለ እግዚአብሔር አንዳንድ በጣም አስፈላጊ ነገሮችን ይነግረናል.

  እግዚአብሔር ኃያል ነው።
    በታሪኩ ውስጥ ሁሉንም ነገር ይቆጣጠራል።

      እግዚአብሔር በፍጥረት ሁሉ ውስጥ ያለውን ሁሉ ይቆጣጠራል።
     በእርሱና በፈቃዱ ካልሆነ በቀር ምንም አይከሰትም።

  እግዚአብሔር ቸር ነው።
  ሀፍረታችንን ሊወስድብን ይፈልጋል።
     እግዚአብሔር ኃያል ነው እግዚአብሔርም ቸር ነው።
   እግዚአብሔር ግን ለጋስ ነው።

         ልግስና በእውነት ትልቅ ነገር ነው፣በተለይ እንደ እግዚአብሄር ካለው ሃይለኛ ሲመጣ!

             ይህ እግዚአብሔር ኃያል፣ ደግ እና ለጋስ ነው የሚለው ሃሳብ በመስቀሉ ውስጥሙሉመግለጫውን ያገኘዋል።
     መስቀል የእምነታችን ምልክት እንዴት እንደሆነ አስተውል::
          የኢየሱስ የመስቀል ላይ ሞት እግዚአብሔር ካደረጋቸው ነገሮች ሁሉ የላቀ ለጋስ ነው።

       ኢየሱስ ሰው ብቻ ሳይሆን በሥጋም የተገለጠ አምላክ ነው።
         በማቴዎስ መጽሐፍ ውስጥ፣ ከዚህ ምሳሌ በኋላ፣ ኢየሱስ ሞቱንና ትንሳኤውን ይተነብያል።

      ይህ የመጨረሻው የመጀመሪያ ፍጡር የመጨረሻ መግለጫ ነው።
      ኢየሱስ ሞተ እና ዝቅ እና ኋለኛ ሆነ።

      ዳግመኛም ተነሥቶ ከፍ ከፍ ብሎ ቀድሞ ቀረበ።

       ይህ ዛሬ ከተነጋገርነው የውርደት ሃሳብ ጋር የተያያዘ ነው።
      ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሲሞት ብዙ ነገሮች ተከሰቱ።

         ነገር ግን አንድ አስፈላጊ ነገር ኢየሱስ እጅግ አሳፋሪ ፍርሃት ደርሶበታል።
 እርቃኑን ነበር።
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   በመስቀል ላይ ተቸንክሮ አልሄደም.
  ሰዎች በኢየሱስ ሳቁበት።

ተፉበት።
   የእሾህ አክሊል ለብሶ ነበር።

     ግን ከሁሉ የከፋው የሰዎች ውርደት አልነበረም።
    ከሁሉ የከፋው እግዚአብሔር ያሳፈረው ነው።

     በመስቀል ላይ ከመሞቱ በፊት የተናገረውን አስታውስ?
  እነሆ ማቴዎስ 27፡46

”    አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ?”

  እግዚአብሔር ኢየሱስን ተወው።
  እግዚአብሔር ኢየሱስን አሳፈረው።

   ለምን ያንን ነውር ተቋቁሟል?
   ኢየሱስ ሁሉ ኃያል ነው።
    ኢየሱስ የሥላሴ ሁለተኛ አካል ነው።
  ኢየሱስ አምላክ ነው!

    በማንኛውም ጊዜ ማቆም ይችል ነበር!
       እርሱ ግን እኔና አንተ እንዳንወድቅ ያንን ነውር ታገሠ።

     እኛ ማፈር ይገባናል እንጂ ኢየሱስ አይደለም።
          ውርደት ይገባናል ምክንያቱም ሁልጊዜ ከምንፈልገው በላይ የምንፈልገው ከሌሎች የበለጠ እንዲኖረን ነው።

      እኛ ለእግዚአብሔር ክብር የሚገባን ዓይነት ሰዎች አይደለንም።

    ኢየሱስ ግን የሚገባንን ነውር ወሰደ።
   በእግዚአብሔር ፊት እንድንከበር ወስዶታል።

         ኢየሱስ አንተን ከኃጢያትህ ለማዳን ሞቷል የምንልበት ሌላ መንገድ ይህ ነው።
  ኃጢአት ውርደትን ያመጣል።

  ኢየሱስ ክብርን ያመጣል።

  በዚህ ምን እናደርጋለን?
           እንግዲህ፣ በጣም አስፈላጊው ነገር መቻልህ ነው፣ እና በእርግጥም የእግዚአብሔርን ልግስና መቀበል አለብህ።

        የእግዚአብሔር መንግሥት አካል መሆን ትችላለህ፣ ግን በዚያ መንገድህን አትሠራም።
አትደራደርም።

         አንተ ትቀበለኝ ዘንድ በእውነት ጥሩ እሆናለሁ ብለን እግዚአብሔርን ልናሳምነው አንችልም።

              አይደለም፣ እነዚያ የመጨረሻ ሠራተኞች ከተጠሩ በኋላ ወደ ወይን ቦታ በገቡት መንገድ ወደ እግዚአብሔር መሮጥ
አለባችሁ።

        ወደ ኢየሱስ ና እፍረትህን ወስዶ በእግዚአብሔር ፊት እንድትከበር ያደርግሃል።
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   ኢየሱስ ባደረጋችሁት ነገር አይቀበላችሁም።
      ኢየሱስ ኃያል፣ ደግ እና ለጋስ ስለሆነ ነው።

     የእግዚአብሔርን ልግስና ከተቀበልን በኋላ፣ ታዲያ ምን?
   ለምንድነው ይህ ለእኛ የሚመለከተው?

   በሶስት ቃላት ልተወው እወዳለሁ፡-    ምስጋና፣ ትህትና እና ጥገኝነት።

     ምስጋናን በንቃት የምንለማመድ ሰዎች መሆን አለብን።
          ምስጋና ማለት ብዙ አመሰግናለው ማለት ነው፣ እና በትክክል ትርጉሙን ማለት ነው።

      ይህ በአሜሪካ ውስጥ ያለ አክራሪ ሀሳብ ነው።
       በዚህ ሀገር ውስጥ ብዙ ሰዎች በእውነት አመስጋኞች አይደሉም።

     ብዙ አሜሪካውያን የሚፈልጉትን ሁሉ እንደሚያገኙ ይጠብቃሉ።
         እነዚያ ነገሮች ሲኖራቸው እነሱ የሚያስቡት ብልህ ወይም ጠንካራ ስለሆኑ ነው።

   ” ” ለዚህ የእንግሊዝኛው ቃል መብት ነው።
        አሜሪካውያን ከሚያስፈልጋቸው በላይ ብዙ ነገሮችን የማግኘት መብት እንዳላቸው ይሰማቸዋል።

     ይገባናል ብለው የሚያስቡት ነገር መጨረሻ የለውም።

      ግን ምስጋና ያንን አስከፊ የህይወት መንገድ ይሰብራል።
   ምስጋና ታላቅ ደስታን ይሰጠናል።
 መልካም ስጦታ

       ሁሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣ ለማየት ዓይኖቻችንን ይከፍታል።
     እኛ ከሌሎች ያነሰ ብንሆንም እርሱ ይንከባከብናል።

    በዚህ ሳምንት በየቀኑ ቢያንስ ለ 10       ነገሮች እግዚአብሔርን እና ሌሎችን እንድታመሰግኑ ላበረታታህ እወዳለሁ።
     እነዚህን ነገሮች ጮክ ብላቹ ለእግዚአብሔር ተናገሩ።

     አንዳንዶቹን ጮክ ብለው እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ.
           እና በሚቀጥለው ሳምንት በልብዎ ውስጥ ምን ያህል የተለያዩ ነገሮች እንዳሉ ንገሩኝ ።

      ትህትናን እንደ ጥንካሬ የምናይ ሰዎች መሆን አለብን።
   ትህትና የትዕቢት ተቃራኒ ነው።

        በዘመናዊቷ አሜሪካ ትሁት መሆን እንደ ሞኝነት እና ደካማነት ይቆጠራል።
           ማንኛውንም የስፖርት ክስተት ይመልከቱ እና ሰዎች በራሳቸው ምን ያህል እንደሚኮሩ ሲያሳዩ ይመለከታሉ።

   እና ከጨዋታው በኋላ ከጠየቋቸው,     ምን ያህል ጥሩ እንደሆኑ ይነጋገራሉ!

        እግዚአብሔር ግን ኋለኞች ፊተኞች እንደሚሆኑ ነግሮናል ፊተኞችም ኋለኞች ይሆናሉ።
      ትሕትናን እንድንለማመድ እግዚአብሔር እድሎችን የሚሰጠን ለዚህ ነው።

      በአለም መንገድ ሳይሆን በእርሱ መንገድ እንድንጠነክር ይፈልጋል።

            ቆዳዎ ጥቁር ወይም ቡናማ ወይም ነጭ ስለሆነ አንድ ሰው ስለእርስዎ መጥፎ ነገር ሲገምት;    ወይም ከነሱ ያነሰ
 ገንዘብ ስለሚያገኙ;     ወይም እንግሊዘኛ በተመሳሳይ አነጋገር ስለማይናገሩ;  እግዚአብሔርን አመስግኑ!
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         እነዚህ ነገሮች ሲሆኑ፣ እግዚአብሔር በትህትና እንድትበረታ እድል እየሰጠህ መሆኑን አስታውስ።

    ትህትና በእርግጥ ብርቅዬ ጥንካሬ ነው።
         እውነተኛ ትሁት ሰው ለማንኛውም ጓደኝነት፣ ቤተሰብ ወይም ቡድን ስጦታ ነው።

         በዚህ ሳምንት ቤተሰብህን፣ ስራህን እና ጓደኞችህን በትህትና ለመባረክ እድሎችን ፈልግ።
        ዓለም እነሱን ለመጥላት ሰበብ ሲሰጥህ ሰዎችን በመውደድ ለማስደንገጥ ሞክር።

   በመጨረሻም፣ እና ከሁሉም በላይ፡-       በእግዚአብሔር ላይ ጥገኛ የሆኑ ሰዎች መሆን አለብን።
        በዚህ ሳምንት እኔ እና እናንተ ምስጋናን መለማመድ ሊያቅተን ይችላል።

      እኔ እና አንተ ትንትናን መለማምድ ሊያቅተን ይችላል።
        ነገር ግን እግዚአብሔር ኃያል፣ ቸር እና ለጋስ መሆኑን አስታውሱ።

   እነዚህን ነገሮች ብትጠይቁ ይሰጣችኋል።

       ከዛሬው ታሪክ ጥቂት ቀደም ብሎ፣ ኢየሱስ በማቴዎስ 19፡26   እንዲህ ብሏል - “     ይህ በሰው ዘንድ አይቻልም
    ” በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ሁሉ ይቻላል ይላል።

          ወንድሞች እና እህቶች፣ በዚህ ሳምንት እግዚአብሔርን ለምስጋና እና ለትህትና እንድትታመኑ እለምናችኋለሁ።
    ልጆቹን የሚመልስ ለጋስ አምላክ ነው።

     ይህ ደግሞ ወደዚህ ስብከት መጨረሻ ያደርሰናል።
  ትልቁ ሀሳብ እነሆ፡-

     እግዚአብሔር ኃያል፣ ቸር እና ለጋስ ነው።
         የመንግሥቱ አካል ከሆናችሁ፣ በእሱ ውሎች ላይ የእሱን ልግስና መቀበል አለቦት።
           አመስጋኞች፣ ትሁት እና ደስተኛ ሰዎች ሆነን ለመኖር በእግዚአብሔር ኃይል ላይ መደገፍ አለብን።

 ስናደርግም እንባረካለን።
እንጸልይ።

         ጌታ እግዚአብሔር ሆይ፣ ሁላችንም በቃልህ፣በአስተሳሰባችን፣በእኛ ስሜት እና በድርጊት እንድንለወጥ እጸልያለሁ።
        በጉልበትህ ላይ ተመስርተን በደስታ፣ በትህትና እና በአመስጋኝነት እንድንሄድ እጸልያለሁ።

     ይህንን በኢየሱስ ክርስቶስ ሀይለኛ ስም እጸልያለሁ።
አሜን
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