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መግቢያ
   የዛሬው ክፍል ከማቴዎስ 2፡1-12 ነው።

   ክሌመንት ቀደም ብሎ አንብቦልናል።
   ቃሉን ከማንበባችን በፊት እንጸልይልን።

         የአፌ ቃልና የልቤ አሳብ፣ አምላኬ፣ ዓለቴ፣ እና ታዳጊዬ ያማረ ይሁን።
        ልባቸው፣ አእምሮአቸው እና ባህሪያቸው እንዲለወጡ የህዝብህ ነፍስ ዛሬ ትብላ።

  ለቅዱስ ስምህ ክብር።
አሜን

       ዛሬ በዚህ ታሪክ ውስጥ ሶስት ጥያቄዎችን እንጠይቃለን ።
    ማስታወሻ ለምትወስዱት እነዚህ ምቹ ይሆናሉ።
     እንዲሁም በመጨረሻው ትልቁን ሀሳብ እንድትረዱ ይረዱዎታል።

  ስለዚህ እነዚህ ናቸው፡-
 ጥያቄ 1      ፡ ሄሮድስ በኢየሱስ ላይ ምን አይቷል?
 ጥያቄ 2      ፡ ጠቢባን በኢየሱስ ላይ ምን አይተዋል?
 ጥያቄ 3    ፡ ጠቢባኑ ምን አደረጉ?

         ስለ ጽሑፉ እነዚህን ጥያቄዎች ስንጠይቅ፣ ስለራሳችንም እነዚህን ጥያቄዎች እየጠየቅን ነው።
     የእግዚአብሄርን ቃል በህይወታችን ውስጥ ተግባራዊ እናደርጋለን።

       መጽሐፍ ቅዱስን ስናጠና ይህ ዓይነቱ ነገር አስፈላጊ ነው.
   አስደሳች ታሪኮችን ብቻ አናጠናም።

  እና አስደሳች ናቸው!
   እውነተኛ ታሪኮችን ብቻ አናጠናም።

   እና እነሱ እውነት ናቸው!
   ከእግዚአብሔር የተገኙ ታሪኮችን እናጠናለን።
     አስተሳሰባችንን፣ ስሜታችንን እና ድርጊትን የሚቀይሩ ታሪኮች።
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   አሁን የመጀመሪያውን ጥያቄያችንን እንመልከት፡-
    ሄሮድስ በኢየሱስ ላይ ምን አይቷል?

          ከሄሮድስ እጀምራለሁ ምክንያቱም እርሱ ያለ እግዚአብሔር ሕይወት ምን እንደሚመስል ምሳሌ ነው.
  የእሱ ምስል ይኸውና.

               አንዳንድ ሊቃውንት በግራ በኩል ያለው ቅርፃቅርፅ እሱ ነው ብለው ያስባሉ ነገርግን መቶ በመቶ እርግጠኛ መሆን
አንችልም።

            በቀኝ በኩል ያለው ሥዕል ሄሮድስ የኢየሱስን መወለድ በሚመለከት ፊልም ላይ እንዴት እንደተገለጸ ነው።
   በእውነቱ ጥሩ ፊልም ነው።
          የፊልሙ ተዋናይ ፊት ሄሮድስ ለህይወት ያለውን አመለካከት በመግለጽ ጥሩ ስራ ይሰራል።

   በሁለት ነገሮች ይታወቅ ነበር፡-
1.        በመጀመሪያ ሄሮድስ ግዙፍ ሕንፃዎችን በመገንባት ሕይወቱን አሳለፈ።

      ቤተ መቅደሱን መልሶ ሠራ፣ እና ትልቅ ነበር።
     የአንድ ትልቅ ከተማ ወደብ መልሶ ገነባ።

  ብዙ ምሽጎችን ሠራ።

2.       ሁለተኛ፣ ሄሮድስ በጣምጨካኝ ሰው ነበር።
     ሁለተኛ ሚስቱንና ሦስቱን የገዛ ልጆቹን ገደለ።

  እና በማቴዎስ 2  ከቁጥር 16-18          ማንበብ ከቀጠልክ ኢየሱስና ቤተሰቡ ወደ ግብፅ ካመለጡ በኋላ ሄሮድስ
         በቤተልሔምውስጥ ከሁለት ዓመት በታች ያለውን ልጅ ሁሉ እንደገደለ ታነባለህ።

     ያ አስከፊ ነገር ከታሪካችን በኋላ ይመጣል።
  በታሪካችን፣ በማቴዎስ 2  ቁጥር 3       ላይ ሄሮድስ ለጥበበኞች የሰጠውን የመጀመሪያ ምላሽ እንመልከት።

”     ”ንጉሡ ሄሮድስም በሰማ ጊዜ ደነገጠ።
      ሁላችንም ችግር ስናይ እንቸገራለን እናም መፍትሄውን ሳናውቅ።

    ሄሮድስ ኢየሱስን እንደ ችግር አየው።
        ኢየሱስ ችግር ነበረበት ምክንያቱም ኢየሱስ ለሄሮድስ ኃይል አስጊ ነበር።
     ኢየሱስ ለሄሮድስ ምቹ ኑሮ አስጊ ነበር።

        ሄሮድስ ንጉሥ ነበር፣ እናም ንጉሥ ሆኖ መቀጠል ፈልጎ ነበር።
     ለዚህም ነው ሚስቱንና ሶስት ልጆቹን የገደለው።

        የኢየሩሳሌም ሰዎች እንኳ ከሄሮድስ በቀር ሌላ ንጉሥ ስለመሆኑ ተጨንቀዋል።
      ሕዝቡ ሁል ጊዜ ሄሮድስን ይፈሩ ነበር ይባላል።

       ሄሮድስ ግን ስለ እነዚህ ጠቢባን የሆነ ነገር አስተውሏል።
 ሊያስደነግጣቸው አይችልም።

        ንጉሱ ኢየሱስ የት እንደሚወለድ ካወቀ በኋላ ለጥበበኞች የተናገረውን ተመልከት።
  ይህ በማቴዎስ 2  ቁጥር 8  ላይ ነው።

”          ”ሂዱና ሕፃኑን ፈልጉት ባገኛችሁትም ጊዜ እኔ ደግሞመጥቼ እንድሰግድለት ንገሩኝ
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  ሄሮድስ እንደሚዋሽ እናውቃለን።
            ሄሮድስ ኢየሱስን አግኝቶ በራሱ ልጆች ላይ እንዳደረገው እንዲገድለው ለጥበበኞች መልካምመስሎ እንደሚታይ

እናውቃለን።
     ሄሮድስ ግን የእግዚአብሔርን እቅድ ማቆም አልቻለም።

 በማቴዎስ 2  ቁጥር 12        ላይ ጠቢባን ወደ ሄሮድስ እንዳይመለሱ በሕልም ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል.
         ሄሮድስን መመልከት ቀላል ነው እና ራሳችንን በእርሱ ውስጥ እንዳናይ ነው።

        ሥልጣንህን ለመጠበቅ የራስህ ልጆችን መግደል በእርግጥም በጣምመጥፎ ነው!

         ግን በተመሳሳይ ጊዜ፣ ኢየሱስን ለተመቻቸ አኗኗራችን አስጊ እንደሆነ አድርገን እንመለከተዋለን?
       በህይወታችን ውስጥ ከኢየሱስ በላይ ልንወዳቸው የምንችላቸው ነገሮች አሉ?

    አየህ ኢየሱስ ሁሉን ነገር ሰጥቶሃል።
      ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም እንዲኖርህ በመስቀል ላይ ሞተ!

  ይህ ወንጌል ነው።
   መልካሙ ዜና ይህ ነው።

      ኢየሱስ በእነዚህ ሁለት ቁጥሮች ውስጥ የተናገረውን ተመልከት።

 ማቴዎስ 10፡39   ለ እንዲህ ይላል።
”      ”ስለ እኔ ነፍሱን የሚያጠፋ ሁሉ ያገኛታል።

       ኢየሱስ እዚህ እየተናገረ ያለው ስለ ዘላለም ሕይወት ነው።
     ነፍስህን ለእርሱ ከሰጠህ የዘላለም ሕይወት ታገኛለህ።

    ከእግዚአብሔር ጋር ደስታና ሰላም ታገኛላችሁ።

     እግዚአብሔር ግን አሁንም የመጨረሻ ሥልጣንህ ነው።
      እንዲያውም ኢየሱስ አምላክ ስለሆነ ያንኑ ሥልጣን ተናግሯል።

 በማቴዎስ 10፡37      ላይ ያለውን ይህን ሁለተኛ ቁጥር ተመልከት።
”                ከእኔ ይልቅ አባቱን ወይም እናቱን የሚወድ ለእኔ ሊሆን አይገባውም፤ ከእኔም ይልቅ ወንድ ልጁን ወይም ሴት

    ”ልጁን የሚወድ ለእኔ ሊሆን አይገባውም።

          አንዳንዶቻችሁ ገና በክርስቶስ አላመናችሁም፣ እናም ይህ እውነት የኢየሱስን ትምህርት ስታስቡ ይረዳችኋል።
       በእርሱ መታመን ከእግዚአብሔር ጋር እውነተኛ ሰላም ማለት ነው።

         ነገር ግን ከእኛ ማንኛውንም ነገር የመጠየቅ ስልጣን እንዳለው ልንዘነጋው አንችልም።

             ስለዚህ እነዚህ ጥቅሶች በዚህ ታሪክ ውስጥ እንዴት ትንሽ እንደ ንጉሥ ሄሮድስ እንደምንሆን እንድናስብ ይረዱናል።
      ሄሮድስ ኃይሉን ከምንም ነገር በላይ ይወድ ነበር።

      አሁን በህይወትዎ ውስጥ በጣም የሚወዷቸውን ነገሮች ያስቡ.
      ኢየሱስ ከጠየቀህ እነዚህን ነገሮች አሳልፈህ መስጠት ትችላለህ?
 ታማኝ ሁን.
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           እንደ እኔ ከሆንክ፣ ያለ እግዚአብሔር እርዳታ እጅ ለመስጠት የማይቻል አንዳንድ ነገሮች አሉ።
    ሁላችንም የሚያጋጥመን ችግር ይህ ነው።

      ለእያንዳንዳችን፣ ኢየሱስ የሚጠይቀውን ማንኛውንም ነገር እንድንተው ይፈልግብናል።
     ራስ ወዳድነት በመንግስቱ ውስጥ ቦታ የለውም።

            በጣም የምትወዳቸውን ነገሮች ስለማጣት ስታስብ እና ይህን ለማድረግ ስትፈራ ልብህን ለኢየሱስ በመስጠት
  ጠንክሮ እየሰራህ ነው።

       ራስ ወዳድነት በልባችን ውስጥ ሥር የሰደደ ችግር ነው።
      እሱን ለማውጣት እግዚአብሔርን እዚያ ውስጥ መፍቀድ ያስፈልግዎታል።

   ይህ ደግሞ እምነትን ይጠይቃል።
        በዚህ ታሪክ ውስጥ በጥበበኞች ዘንድ በብዙ መንገድ የሚታየው እምነት።

    ስለዚህ ወደ ሁለተኛው ጥያቄያችን ያመራናል።
    ጠቢባኑ በኢየሱስ ላይ ምን አይተዋል?

            ታሪክ ስለ ሄሮድስ ብዙ መረጃ ቢኖረውም ስለእነዚህ ሰዎች ግን ብዙ የምናውቀው ነገር የለም።
 ማቴዎስ 2  ቁጥር 1 “ ”  ከምሥራቅ እንደሆኑ ይናገራል።

        ከቤተልሔምና ከኢየሩሳሌም በስተ ምሥራቅ የሚኖሩ ብዙ ዓይነት ሰዎች አሉ!
         ዛሬ ኢራቅ ወይም ኢራን ከምትባለው ፋርስ ወይም ባቢሎናዊ ሊሆኑ ይችላሉ።

   ወይም አረብ ሊሆኑ ይችላሉ።
       ብዙ አረቦች ከሄሮድስ መንግሥት በስተ ምሥራቅ ይኖሩ ነበር።

          ወይም ጠቢባኑ ከምስራቅ ምናልባትም የኡይጉር፣ የአፍጋኒስታን፣ የፓኪስታን ቅድመ አያቶች ሊሆኑ ይችላሉ።
   እንዲያውም ቻይናውያን ሊሆኑ ይችላሉ!

    የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች በትክክል አያውቁም።
    ግን በአንድ ነገር ላይ ይስማማሉ.

    እነዚህ ሰዎች አይሁዳውያን ሳይሆኑ አይቀሩም።

    ለዚህም ነው እግዚአብሔር በኮከብ ይመራቸዋል።
    እነዚህ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ አልነበራቸውም።
    ካደረጉ ሄሮድስን ማነጋገር አያስፈልጋቸውም ነበር!

    አይደለም፣ እግዚአብሔር እነዚህን በፍጥረቱ መርቷቸዋል።
  እሱ የፈጠረው ኮከብ.

      አምላክ አሁን እኛን በተመሳሳይ መንገድ ሊናገር ይችላል።
            ወደ ምዕራብ ወደ ኮሎራዶ የሚሄድ ኮከብ ወይም ሌላ ነገር መከተል አለብን እያልኩ አይደለም።

      እግዚአብሔር እነዚህን ጠቢባን የሚመራበት መንገድ ልዩ ነበር።
      እግዚአብሔር ግን ሁላችሁንም በሌላ መንገድ ሊናገር ይችላል።

 ሀሳብ አቀርባለሁ።

       ይህ ሥዕል በሌሊት ሰማይ ውስጥሚልኪ ዌይ ነው።
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        ከከተማውመብራቶች ርቀው ወደ አንድ ቦታ ከተጓዙ ሊያዩት ይችላሉ.
       እግዚአብሔር በዚህ ሥዕል ውስጥ ያሉትን ከዋክብት ሁሉ ሠራ።

    መቁጠር ከምትችለው በላይ ብዙዎቹ አሉ።
   አብዛኛዎቹ ከፀሀያችን የበለጠ ናቸው.

             እነርሱን ስናያቸው የፈጠረው አምላክ በራሳችሁ ላይ ያለውን ፀጉር የሚቆጥር ያው አምላክ መሆኑን ማስታወስ
እንችላለን።

‹      ›    እግዚአብሔር በራሳችሁ ላይ ያለውን ፀጉሯን ይቆጥራል ባልኩ ጊዜ ከሉቃስ 12፡7  የመጣ ነው።
    ይህም ከእግዚአብሔር ቃል የመጣ ነው።

   ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ነው።
     እግዚአብሔር በግልጽ የሚታወቀው በዚህ መንገድ ነው።

    የሄሮድስ የሃይማኖት መሪዎች በማቴዎስ 2  ቁጥር 4  “    ላይ ክርስቶስ ወዴት ይወለድ ነበር?”   የሚለውን ጥያቄ እንዴት
        እንደመለሱ ስንመለከት የእግዚአብሔር ቃል ወደዚህ ታሪክ እንዴት እንደገባ እንመለከታለን።

    እነዚህ የሃይማኖት መሪዎች ኮከቦችን አይመለከቱም.
     በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የእግዚአብሔርን መገለጥ ተመለከቱ።

     በጊዜው የነበራቸው ብሉይ ኪዳን ብቻ ነበር።

 “ ”     ይህን ክርስቶስ የሚለውን ቃል መጠቀማቸው የሚያስገርም ነው።
  ምን ማለት ነው?

      ይህንን ቃል የምናውቀው በኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያት ነው።
    እሱ እንደ የመጨረሻ ስሙ ነው።

  “ ” ትርጉሙ ግን መሲሕ ነው።
“ ”      “ ”  ክርስቶስ የግሪክኛው የዕብራይስጥ ቃል ሲሆን እሱም መሲሕ ን ይመስላል።

    አንዳንድ ቀጥተኛ ትርጉሞች ዝርዝር ይኸውና.

“ ”          መሲህ ን ለመግለጽ ቀላሉ መንገድ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ለማዳን የተመረጠው ሰው ነው።
    በእውነቱ ከዚያ የበለጠ የተወሳሰበ ነው።

         የዚህን ቃል ትርጉምመረዳትሙሉ ህይወትዎን ሊያሳልፉበት የሚችሉት ነገር ነው.
     እኔ ግን በሁለት ነገሮች ላይ አተኩራለሁ፡-

(1)          በመጀመሪያ መሲሑ የአምላክን ሕዝቦች የሚመራ ንጉሥ ነበር የሚለው ሐሳብ ነው።
 ማቴዎስ (   የዚህ መጽሐፍ ደራሲ)   ከእርሱ በፊት 700       ዓመት የጻፈውን ነቢይ ጠቅሷል፣ ከእኛም ወደ 1700  ዓመታት

 ሊጠጋ ይችላል።
   ይህ ነቢይ ሚክያስ ይባላል።
  ቃሉ በማቴዎስ 2  ቁጥር 6  ላይ ይገኛል።

     ይህንን ምንባብ ባለፈው ሳምንት እንደተመለከትነው ታስታውሳለህ?

 ማቴዎስ 2፡6
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”                 አንቺ ግን በይሁዳ ምድር ያለች ቤተ ልሔም ሆይ ከይሁዳ አለቆች ከቶ አታንሽም ከአንቺ ዘንድ ሕዝቤን እስራኤልን
  ”የሚጠብቅ አለቃ ይመጣልና።

     ገዢ ሌላው ንጉስ የሚለውመንገድ ነው።
    ስለዚህ መሲሑ ንጉሥመሆን አለበት,     ግን ልዩ ዓይነት ንጉሥ ነው.

    ይህ ንጉሥ እንደ እረኛ ይገዛል።
         በታሪክ ውስጥ አንድ ሰው ስለ ንጉስ የሚናገረው በዚህ መንገድ አይደለም.

         አንዳንድ ባህሎች ንጉሱ መጀመሪያ ታላቅ የግል ተዋጊ መሆን አለበት ይላሉ።
        ሌላ ሰው ንጉስ መሆን የሚፈልገውን ለመምታት ጠንካራ መሆን አለበት።

           አንዳንድ ባሕሎች ንጉሱ መጀመሪያ ታላቅ ጠቢብ ወይምምሁር መሆን አለበት ብለው ያስባሉ።
   ከማንም በላይ ማን ያውቃል።
        አንዳንድ ባሕሎች ንጉሱ መጀመሪያ ሀብታምመሆን አለበት ብለው ያስባሉ።

         በዚህ መንገድ ትልልቅ ጠንካራ ሕንፃዎችን ገንብቶ ትልቁን ጦር መቅጠር ይችላል።
           አንዳንድ ባህሎች ንጉሱ መጀመሪያ ታላቅ የጦር ሰራዊት መሪ መሆን አለበት ብለው ያስባሉ።

        ምክንያቱም ሰራዊትን ወደ ድል መምራት ካልቻላችሁ ምን ፋይዳ አለው?

     ለነገሩ እነዚህ ነገሮች ለንጉሥመጥፎ አይደሉም።
          ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ በመጀመሪያ የሚናገረው ስለ መሲሑ ንጉሥ እረኛ ነው።
            ይህ ትኩረትን በመሪው ላይ በጣም የተቸገሩ እና በጣም ብልህ ያልሆኑ ፍጥረታትን ለመንከባከብ ያደርገዋል.
    በግ መንከባከብ ከባድ ስራ ነው!

   ስለእሱ ማንኛውንም እረኛ ጠይቅ!

              ስለዚህ መሲሁ ንጉሥ የታላላቅ እና የጠንካራ ሰዎች መሪ ሳይሆን የደካሞች እና የሰነፎች መሪ መሆን አለበት።
    ስለ ኢየሱስ የምናውቀው ነገር አይደለምን?

      ኢየሱስ መልካም እረኛ ነው ነፍሱን ስለበጎቹ የሰጠ!
 በዮሐንስ 10፡11   ላይ የተናገረው ነው።

(2)           መሲሕ ለሚለው ቃል ልጠቅስ የምፈልገው ሁለተኛው ነገር ከአምልኮ ጋር የተያያዘ ነው።
    ‘ ’ ሄሮድስና ጠቢባኑ ስለ መሲሑ አምልኮ ጠቅሰዋል።

   ይህ ሀሳብ ከየት መጣ?
         ይህንን የሚያገኙባቸው ብዙ ቦታዎች አሉ ነገርግን ዛሬ አንዱን ብቻ እንመለከታለን።

 ከኢሳይያስ 9፡6-7       የዛሬው የአምልኮ ጥሪ አካል አድርገን ነው የተናገርነው።
   እነሱ የመጡት ከሚክያስ 50      ዓመታት በፊት ከተፃፈው ሌላ ነቢይ ነው።

 ኢሳይያስ ይባላል።

 በኢሳይያስ 9፡6-7      ላይ ኢሳይያስ ስለ መሲሑ እየተናገረ ነው።

6             ሕፃን ተወልዶልናልና፥ ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና፤ አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል፤ ስሙም ድንቅ መካር፥
       ኃያል አምላክ፥ የዘላለም አባት፥ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል።
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7               ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ በጽድቅና በጽድቅ ያጸናት ዘንድ በዳዊት ዙፋንና በመንግሥቱ ላይ አለቅነቱና
        ለሰላሙ ፍጻሜ የለውም። የሠራዊት ጌታ የእግዚአብሔር ቅንዓት ይህን ያደርጋል።

       በኢሳይያስ ቃል የተገባው መሲሕ የሰው ንጉሥ ብቻ አልነበረም።
 ”  ” እርሱ ኃያል አምላክ ነበር.
 ”  ” እርሱ የዘላለም አባት ነበር.
 ”  ” እርሱ የሰላም አለቃ ነበር.
   የእሱ መንግስት መጨረሻ የለውም.

  ለዘላለም ይገዛ ነበር።
    ይህ አምላክ በሰው አምሳል ነው።

            ኢየሱስ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ ጊዜ እና ብዙ መንገድ እንዳለው የተናገረው ይህ ነው።

        አሁን ጠቢባኑ ኢየሱስን መሲሕ እንዴት እንዳዩት በሁለት መንገድ አይተሃል?
በመጀመሪያ,       በሰማይ ውስጥ ባለው ኮከብ በኩል በፍጥረት ውስጥ.

         ሁለተኛ፣ መሲሑ ኢየሱስ በቤተልሔም ትንሽ ከተማ እንደሚወለድ በእግዚአብሔር ቃል አይተዋል።
   …አሁን የመጨረሻ ጥያቄያችንን እንይ

 ጥያቄ 3    ፡ ጠቢባኑ ምን አደረጉ?
    ይህ ጥያቄ ሦስት መልሶች አሉት።

    መልስ፡ ጥበበኞች ኢየሱስን በትጋት ፈለጉት።
   እነዚህ ሰዎች ከየትም ይመጡ,   የበረሃ ጉዞን ያካትታል.
              የበረሃ ጉዞ ቀላል አይደለም፣ እና እነዚህ ሰዎች ለምን ያህል ጊዜ መጓዝ እንዳለባቸው እንኳን አያውቁም ነበር!

     ለ፡ ጥበበኞች ጊዜያቸውንና ሀብታቸውን ለኢየሱስ ሠውተዋል።
  ጊዜያቸውን መስዋዕትነት ከፍለዋል።

          የሌሊቱን ሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምልክት ለማግኘት ምን ያህል ጊዜ እንዳዩ አናውቅም።
    ለምን ያህል ጊዜ እንደተጓዙም አናውቅም።

       ግን ይህ ትንሽ ነገር እንዳልሆነ እርግጠኞች መሆን እንችላለን!
  ሀብታቸውንምመስዋዕት አድርገዋል።

 በቁጥር 11      ላይ የምትመለከተውን ለኢየሱስ የሰጡትን በአጭሩ እንመልከት።

 ማቴዎስ 2፡11
”        ”ሀብታቸውንም ከፍተው እጅ መንሻ ወርቅና ዕጣን ከርቤም አቀረቡለት።

     ወርቅ ምን ጥቅም ላይ እንደሚውል እናውቃለን።
ሳንቲሞች, ጌጣጌጦች,   አንዳንድ ኤሌክትሮኒክስ እንኳን.

     ሌሎቹ ሁለቱ ግን ለኛ የተለመዱ አይደሉም።
      ዕጣን ስታቃጥል ጠንካራ እና ጥሩ መዓዛ ያመጣል.
     በቤተ መቅደሱ ውስጥ ለአምልኮ ያገለግል ነበር,     እና በጣም ዋጋ ያለው ነበር.

        ከርቤም ዋጋ ያለው ነበር፣ እና ደግሞ ጠንካራ ሽታ ነበረው።
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           ከርቤ ሽቶ ይሠራበት ነበር፣ በዘይት ይሠራ ነበር፣ ባለጠጎችም ሰውነታቸውን ሲቀብሩ ይለብሱ ነበር።

             አሁን እነዚህ ሦስቱ ስጦታዎች የኢየሱስን ሕይወትና ሥራ እንዴት ምሳሌ ሊሆኑ እንደሚችሉ መወያየቱ በጣም
 አስደሳች ይሆናል።

    እና ስለዚህ ጉዳይ እንድታጠኑ እመክራችኋለሁ.
     ግን የሚያሳዝነው ዛሬ ለዚያ ጊዜ የለንም.

          እነዚህ ስጦታዎች በጣምውድ እና ዋጋ ያላቸው እንደነበሩ ማወቁ በቂ ነው።
     እነዚህ ጠቢባን ለኢየሱስ ትንሽ ብቻ አልሰጡትም።
    በጣምውድ የሆኑ ነገሮችን ሰጡት.

         ጠቢባኑም ጊዜያቸውንና ሀብታቸውን መስዋዕት አደረጉ ነገር ግን ሦስተኛውን ነገር አደረጉ።

ሐ፡-    ጠቢባን ልባቸውን ለአምልኮ ሰጥተዋል።
 ቁጥር 10  ን እንመልከት።

 ማቴዎስ 2፡10
”  እነርሱም (ጠቢባኑ)        ”ኮከቡን ባዩ ጊዜ በታላቅ ደስታ እጅግ ደስ አላቸው።

       ይህ ሐረግ ትንሽ እንግዳ ነው፣ በእንግሊዝኛ ብዙም አንጠቀምበትም።
      ግን እንግዳ ስለሆነ ነጥቡን የበለጠ ግልጽ ያደርገዋል።

      እነዚህ ሰዎች ይህን በማድረጋቸው በጣም ተደስተው ነበር!
   ሥራቸው ከልባቸው ይወጣ ነበር።

  ልቦቻቸውም ለመስገድ ፈሰሰ።
        አንድ ትንሽ ልጅ በአይናቸው አዩ፣ በልባቸው ግን መሲሑን አዩት።

            እናም እነዚህ ሶስት መልሶች ይህንን ክፍል በህይወታችን ላይ ተግባራዊ ለማድረግ ትልቅ መዋቅር ይሰጡናል።
   የእኛ ትልቅ ሀሳብ ነው፡-

    ኢየሱስ ተስፋ የተደረገበት መሲሕ ነው።
   ‘  ’ እርሱ በሰው አምሳል ኃያል አምላክ ነው።
       እርሱ የሚወደንና እንደ መልካም እረኛ የሚመራን ንጉሥ ነው።

    ስለዚህ ራስ ወዳድ ለመሆን (  ሄሮድስ እንደነበረው)   ፈተናን መቃወም አለብን።
         ይልቁንም፣ እንደ ጥበበኞች ሦስት ነገሮችን በመሥራት የሚገኘውን ደስታ ልንቀበል ይገባናል።

         መልስ፡ በመጀመሪያ፣ ኢየሱስን በፍጥረትም ሆነ በመገለጥ በትጋት ስንፈልግ ደስታ እናገኛለን።
      እግዚአብሔር የፈጠረውን ዓለም ለማየት ጥቂት ጊዜ ይውሰዱ።

   ኃይሉ፣ ውበቱ፣ ጣፋጭነቱ፣ ቀልዱ።
        ከዚህም በላይ ግን የእግዚአብሔርን መገለጥ ለማወቅ ጥቂት ጊዜ ውሰድ።

   አዲስ ዓመት እየጀመርን ነው።
    ብዙዎቻችን አዳዲስ ልምዶችን ለመጀመር እንሞክራለን.

       ኢየሱስን በቃሉ የማወቅ እቅድ ለማውጣት እንዲረዳችሁ እግዚአብሔርን ለምኑት።
               ይህንን ለማድረግ ብዙ መንገዶች አሉ እና ምንም አይነት ሀሳብ ከሌልዎት እባክዎን ታላቅ ወንድም ወይም እህት

 ጥቆማዎችን ይጠይቁ።
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        ለ፡ ሁለተኛ፣ ጊዜያችንን እና ሀብታችንን ለኢየሱስ ስንሰጠው ደስታን እናገኛለን።
             በዚህ አዲስ ዓመት ወደ እግዚአብሔር ለመጸለይ እና ጊዜዎን እና ውድ ሀብትዎን እንዴት እንደሚያሳልፉ ለመተንተን

 እንዲረዳዎት ጠይቁት።
     ምናልባት ለአንዳንድ ነገሮች ተጨማሪ መስጠት ያስፈልግዎታል.
     ምናልባት ለአንዳንድ ነገሮች ትንሽ መስጠት ያስፈልግዎታል.
        ምናልባት በአንዳንድ ነገሮች ላይ ተጨማሪ ጊዜ ማሳለፍ ያስፈልግህ ይሆናል።
        ምናልባት በሌሎች ነገሮች ላይ ትንሽ ጊዜ ማሳለፍ ያስፈልግዎ ይሆናል.

           እነዚህን ነገሮች በምንመለከትበት ጊዜ እግዚአብሔር ጥበብን እንዲሰጠን ስለ አንተና ስለ እኔ እጸልያለሁ።
   እነሱ በጣም አስፈላጊ ናቸው!

     ሐ፡ ሦስተኛ፣ ኢየሱስን በማምለክ ደስታን እናገኛለን።
      ይህ የምታደርጉት የመፈለግ እና የመስጠት መሰረት ነው።

              ልብህን ለእግዚአብሔር በሰጠህ መጠን፣ ደስታው ይሰማሃል ወደ ሁሉም ነገር እና በዙሪያህ ላሉት ሁሉ በልብህ
 ውስጥ ይፈስሳል።

            ይህ ሊያስደነግጥ ይችላል፣ ምክንያቱም ልባችንንሙሉ በሙሉ ለእግዚአብሔር ስንሰጥ ምን ያህል ራስ ወዳድ
  እንደሆንን እንገነዘባለን።

   በልባችሁ ግን ከኢየሱስ አትሽሹ።
          እርሱ መሲህ ነው፣ አንተንና እኔ እንደ ጠፋ በግ የሚያስብ መሪ ነው።

        በእርሱ ውስጥ፣ በታላቅ ደስታ እጅግ የምትደሰቱበት ሕይወት ልታገኝ ትችላለህ።
   የህይወት ሁኔታዎች ምንም ቢሆኑም.

እንጸልይ።

        ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በፈጠርከው ነገር እና በቃልህ ስለነገርከን እናመሰግናለን።
    እባክህ አእምሯችን አንተን ለማየት ይርዳን።

   እባኮትን እንድንወድ ልባችንን እርዳን።
      እና እባክህ ያንተን መልካም ትዕዛዝ እንድንከተል እርዳን።

   ስለወደዳችሁንና ጸሎታችንን ስለሰማችሁ እናመሰግናለን።
    እነዚህን ነገሮች በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ።

አሜን
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