ትንሹ የእግዚአብሔር የተስፋ መልእክተኛ
ስብከት መስከረም 4 2022
2ኛ ነገ 5፡1-17
ፓስተር ክሪስ ሲክስ

መግቢያ
ባለፈው ሳምንት ንዕማን ስለሚባል ሰው በሕይወታችን ስኬታማ ለመሆን በሥልጣን፣ በንብረትና በሥልጣን ላይ የተመካ እንደሆነ ሰምተናል። ይህ
እብሪተኛ እራሱን የቻለ የሶሪያ ጄኔራል ትህትናን ተምሮ ጸጋን ተቀበለ። በመጀመሪያ ግን እግዚአብሔር ንዕማንን ትሕትናን በሦስት መንገዶች
ማስተማር ነበረበት። የሥጋ ደዌ በሽታ ንዕማን ሊፈታው ያልቻለው አዋራጅ ችግር ነበር። ንዕማንም የባዕድ አገር ነቢይ ቃል አምኖ በዮርዳኖስ
ወንዝ ሲታጠብ ራሱን ዝቅ አድርጎ ነበር።

አምላክ ንዕማንን ያዋረደበት ሦስተኛው መንገድ ሌላ ማንም ሊመልስላት የማይችለውን ባዕድ ባሪያ በመጠቀም ነው። ስለሷ ባለፈው ሳምንት ብቻ
ነው የተነጋገርነው። በዚህ ታሪክ ውስጥ ሁለት ነገሮችን እንድናይ ትረዳናለች። በመጀመሪያ፣ ማንም ሰው ወደ ውስጥ ለመጋበዝ ከእግዚአብሄር
ቤተሰብ ውጭ በጣም የራቀ የለም። ሁለተኛ፣ እያንዳንዳችሁ የትም ብትሆኑ፣ እና ማንም ብትሆኑ ለእግዚአብሔር ጠቃሚ ናችሁ። ለጎረቤትዎ
ወይም ለሥራ ባልደረባዎ ችግሮች መልሱን ማወቅ አያስፈልግዎትም። ይህች ልጅ ለምጽ እንዴት እንደምታከም አታውቅም ነገር ግን ንዕማንን
ወዴት እንደምትጠቁም ታውቃለች፡ ወደ የጌቶች ጌታ እና ወደ ነገሥታት ንጉሥ።

በዚህች ስም የለሽ አገልጋይ ሴት ምሳሌ እንድትበረታታ እመኛለሁ። የእግዚአብሔርን የተስፋ መልእክት በአካባቢያችሁ ላሉ ሰዎች እንድታካፍሉ
እንድትገፋፋህ ተስፋ አደርጋለሁ። የእግዚአብሔር ማህበረሰብ የሚሰፋው በዚህ መንገድ ነው። ሰዎች ወደ አምላክ ቤተሰብ የሚመጡት ምሥራቹን
ስንነግራቸው ነው። አዲስ ሕይወት የሚሰጥ እና የሚፈውስ እግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔር ግን የጠፉን፣ የተጎዱትን እና የተሰበሩ ሰዎችን
ወደ የሕይወት ምንጭ ለመጠቆም ይጠቀምብናል።

አሁን የአምላክን ቃል ከ2ኛ ነገሥት ምዕራፍ 5 እናንብብ፡1 የሶርያ ንጉሥ ሠራዊት አዛዥ ንዕማን እግዚአብሔር በእርሱ ለሶርያ ድልን ስለ ሰጠ በጌታው ዘንድ ታላቅ ሞገስ ያለው ሰው ነበረ።
ጽኑዕ ኃያል ሰው ነበር ነገር ግን ለምጻም ነበር።
2፤ሶርያውያንም፡በአንዱ፡ወረራ፡ከእስራኤል፡ምድር፡ታናሽ፡ሴት ልጅ፡ማርከው፡ነዕማንን፡ሚስት፡አገለገለች።
3 እመቤቷንም፣ “ምነው ጌታዬ በሰማርያ ካለው ነቢይ ጋር ቢሆን!
ከሥጋ ደዌው ይፈውሰው ነበር።

4 ንዕማንም ገባና ለጌታው፡— ከእስራኤል አገር የመጣች ልጅ እንዲህ እና እንዲሁ ተናገረች፡ ብሎ ነገረው።
5 የሶርያም ንጉሥ፡— አሁን ሂድ፥ ለእስራኤልም ንጉሥ ደብዳቤ እልካለሁ፡ አለ።
ሄደም፥ አሥር መክሊት ብር፥ ስድስት ሺህም ሰቅል ወርቅ፥ አሥር መለወጫ ልብስም ከእርሱ ጋር ወሰደ።
6 ደብዳቤውንም ወደ እስራኤል ንጉሥ አመጣው።
” ይህ ደብዳቤ በደረሰህ ጊዜ ከሥጋ ደዌው ትፈውሰው ዘንድ ባሪያዬን ንዕማንን ወደ አንተ እንደላክሁ እወቅ።”
7 የእስራኤልም ንጉሥ ደብዳቤውን ባነበበ ጊዜ ልብሱን ቀደደ፥ እንዲህም አለ።
”ይህ ሰው ከለምጹ እፈውስ ዘንድ ወደ እኔ የሚልክልኝ እኔ እገድል ዘንድ ሕያውም አደርግ ዘንድ አምላክ ነኝን?
ብቻ አስቡና ከእኔ ጋር ጠብ እንዴት እንደሚፈልግ ተመልከት።
8 የእግዚአብሔርም ሰው ኤልሳዕ የእስራኤል ንጉሥ ልብሱን እንደ ቀደደ በሰማ ጊዜ፡— ልብስህን ለምን ቀደድህ?
በእስራኤል ነቢይ እንዳለ ያውቅ ዘንድ አሁን ወደ እኔ ይምጣ።
9 ንዕማንም ፈረሶቹንና ሰረገሎቹን ይዞ መጥቶ በኤልሳዕ ቤት ደጃፍ ቆመ።
10 ኤልሳዕም። ሂድ፥ በዮርዳኖስም ሰባት ጊዜ ታጠብ፥ ሥጋህም ይፈወሳል፥ ንጹሕም ትሆናለህ ብሎ መልእክተኛን ላከ።
11 ንዕማን ግን ተቈጥቶ ሄደ፥ እንዲህም አለ።
“እነሆ፣ ወደ እኔ መጥቶ ቆሞ የአምላኩን የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ፣ እጁንም በቦታው ላይ የሚያወዛውዝ እና ለምጻሙን የሚፈውስ
መስሎኝ ነበር።
12፤ የደማስቆ ወንዞች አባናና ፋርፋር ከእስራኤል ውኃ ሁሉ አይበልጡምን?
በእነርሱ ውስጥ መታጠብና ንጹሕ መሆን አልችልምን?
እርሱም ዘወር ብሎ በቁጣ ሄደ።
13 ባሪያዎቹ ግን ቀርበው፡— አባቴ ሆይ፥ ነቢዩ የተናገረህ ታላቅ ቃል ነው፤ አታደርገውምን?
ታጠብና ንጹሕ ሁን ብሎሃልን?
14፤ወርዶም፡እንደ፡እግዚአብሔር፡ሰው፡ቃል፡በዮርዳኖስ፡ሰባት፡ጊዜ፡ነከረ፡ሥጋውም እንደ ትንሽ ሕፃን ሥጋ፡ተመለሰ፥ንጹሕም፡ኾነ።
15 ንዕማንም ከእርሱም ጋር ወደ እግዚአብሔር ሰው ተመለሱ፥ መጥቶም በፊቱ ቆመ።
ንዕማንም አለ፡— እነሆ፥ ከእስራኤል በቀር አምላክ በምድር ሁሉ ላይ እንደሌለ አውቃለሁ።
17ከእንግዲህ ባሪያህ ከእግዚአብሔር በቀር የሚቃጠለውን መሥዋዕት ወይም መሥዋዕትን ለማንም አምላክ አላቀርብም።

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። አሜን

ታሪካችን የሚጀምረው በቁጥር 1 እና 2 ላይ ባሉት ሁለት የተለያዩ ገፀ-ባህሪያት ነው።

1 የሶርያ ንጉሥ ሠራዊት አዛዥ ንዕማን በጌታው ዘንድ ታላቅ ሞገስ ያለው ሰው ነበረ፤ እግዚአብሔር በእርሱ ለሶርያ ድልን ስለ ሰጠ።
ጽኑዕ ኃያል ሰው ነበር ነገር ግን ለምጻም ነበር።
2፤ሶርያውያንም፡በአንዱ፡ወረራ፡ከእስራኤል፡ምድር፡ታናሽ፡ሴት ልጅ፡ማርከው፡ነዕማንን፡ሚስት፡አገለገለች።

አንዲት ትንሽ ልጅ፣ ምናልባትም በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የምትገኝ ወጣት፣ በሀያሏ የሶሪያ ሀገር ውስጥ በጣም ኃያላን ከሆኑት ለአንዱ ስትሠራ
እናያለን። ይህች ልጅ ከሌሎች አገሮች በሶሪያውያን ከተማረኩት ባሪያዎች የተለየች ነበረች። ይህች ልጅ በእስራኤል ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል
እየሰማች አደገች። ያደገችው የቃል ኪዳን ልጅ ሆና ነው።

ስለዚህም በዚህች ቤተ ክርስቲያን የቃል ኪዳን ልጆች ያሏቸውን ብዙ በረከቶች ነበራት። ልጆች እዚህ ሲጠመቁ፣ በሕይወታቸው ውስጥ
የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ተስፋዎች ምልክት እና ማኅተም ነው። ስለ እግዚአብሔር ባሕርይና ፍቅር እየሰሙ ያድጋሉ። ይህች ባሪያም እንዲሁ
አደረገች። ይህች ባሪያ ሴት ልጅ እያለች በዓመታዊ የፋሲካ በዓል ላይ ትገኝ ነበር። በዓለም ላይ ስላለው የያህዌ ታላቅ ሥራ ሰማች። ከዚያም፣ እሷ
ራሷ ወደ ዓለም ስትወጣ፣ ለአህዛብ ጄኔራል ስለ አምላኳ የምትናገረውን ታውቃለች።

በዚህ ታሪክ ውስጥ ያሉ ትሑት አገልጋዮች ነገሮችን በግልፅ የሚያዩ እና ነገሮችን የሚሳሳቱ ኃያላን እንዴት መሆናቸው ትኩረት የሚስብ ነው።
የንዕማን አገልጋዮች የኤልሳዕን መመሪያዎች መከተል ያለውን ጥበብ ተመልክተው እንዲያደርግ በትህትና አበረታቱት። ንዕማንና የእስራኤል
ንጉሥ ሞኞች ተጠራጣሪዎች ናቸው፣ ነገር ግን ባሪያይቱና የንዕማን አገልጋዮች ጥበብ አይተው እውነትን ይናገራሉ። እግዚአብሔር ሁላችንም
የእውነት መልእክተኞች እንድንሆን እና በዙሪያችን ላሉ ሰዎች ተስፋ እንድንሆን ይፈልጋል። ለጎረቤትዎ ወይም ለሥራ ባልደረባዎ ችግር መልሱን
ማወቅ የለብዎትም። ይህች ልጅ ለምጽ እንዴት እንደምታከም አታውቅም ነገር ግን ንዕማንን ወዴት እንደምትጠቁም ታውቃለች።

ለነገሩ ደማስቆ መሆን አልፈለገችም። ምናልባት በዲሲ አካባቢ ስለመኖር ጉጉ ላይሆን ይችላል። ምናልባት የትዳር ጓደኛህ ሥራ አንተን ወይም
ወላጆችህን እዚህ አምጥቶህ ይሆናል። አንዳንዶቻችሁ በትውልድ አገራችሁ በደረሰባችሁ ስደት ወይም ጦርነት ምክንያት ተሰደዱ። ግን እዚህ
ያለኸው በአጋጣሚ አይደለም። ይህች ትንሽ ልጅ እንዲሁ በአጋጣሚ በንዕማን ቤት አልነበረችም።

በልጅነቷ ስለ ዮሴፍ እየሰማች አደገች ልክ የእኛ ልጆች ዛሬም እንደሚያደርጉት። ዮሴፍ በባርነት ወደ ባዕድ ግብፅ ምድር ተወሰደ። ይህች ልጅ
በባርነት በነበረችበት ጊዜም እንኳ በሰማይ ያለው አፍቃሪ አባቷ እንደሚቆጣጠር ታውቃለች። በዘፍጥረት 50፡20 ዮሴፍ ለወንድሞቹ የተናገረውን
ታውቅ ነበር።
20 “አንተ ልትጎዳኝ አስበሃል፤ እግዚአብሔር ግን ይህን ሁሉ ለበጎ አሰበ።
የብዙ ሰዎችን ህይወት ለማዳን ወደዚህ ቦታ አመጣኝ።”

ይህች ወጣት ባሪያ ዮሴፍ በግብፃውያን መሪዎች ዘንድ አክብሮትና አመኔታ ያገኘበትን መንገድ ታስታውሳለች። ምናልባት የዮሴፍን ምሳሌ
በመከተል የዚህን ኃያል ጄኔራል ሚስት የማገልገል መብት አግኝታለች። ቢሆንም እሷ በባርነት የተገዛች ሰው ነበረች። በተያዘችበት ወቅት ወላጆቿ
በዓይኗ ፊት ተገድለው ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ምናልባት ወላጆቿ ባሪያዎች ሆኑ. ይህች ልጅ ከቤተሰቦቿ እና ከትውልድ አገሯ በኃይል
ተለያይታለች, አልተመለሰችም. በጣም ተሸንፋ ነበር ነገርግን በመናገር የበለጠ ልታጣ ትችላለች። ንዕማንና ሚስቱ ስለ ንዕማን ሕመም ለመናገር
ደፋር መሆኗን ቢወስኑስ/ መድኃኒቱ ባይሠራስ? እሷ አደጋ ላይ ሊሆን ይችላል; አሁን ያላትን ስራ ወይም ህይወቷን እንኳን ልታጣ ትችላለች።

ምናልባት ከአንድ ሰው ጋር ለመነጋገር በጣም ፈርተህ ይሆናል. ምናልባት እርስዎ ሊያጡት የሚችሉትን, ምናልባትም የሌሎችን ጓደኝነት ወይም
አክብሮት ትፈራ ይሆናል. ግን በዙሪያህ የተቸገሩ ሰዎች አሉ። አንዳንዶቹ ድሆች፣ደካሞች እና አቅመ ቢሶች ናቸው። ፍላጎታቸውን ከቆንጆ
ልብሶቻቸው እና ከተመቸ ህይወታቸው በመደበቅ የተካኑ ችግረኞችም አሉ። እንደ ንዕማን ያሉ ሰዎች ሕይወት እንዲሠራ በሥልጣን፣ በሥልጣን
እና በንብረት ላይ የተመኩ ናቸው። አንድ ሰው ምንም ያህል የተሳካ ቢመስልም፣ ሁላችንም በሆነ መንገድ ውስጣችን እንደተሰበርን አስታውስ።
በትምህርት ቤት፣ በሥራ ቦታ እና በአካባቢው ትኩረት ትሰጣለህ? በዙሪያህ ላሉት ለተሰበሩ ሰዎች መልእክተኛ ልትሆን ትችላለህ። ከሰዎች ጋር
ወዳጃቸው ለመሆን በበቂ ሁኔታ ይቅረቡ እና የት እንደሚጎዱ ይወቁ። ለአካላት እና ለነፍሶች እውነተኛ የፈውስ ብቸኛ ምንጭ ንገራቸው።

አብዛኛው እስራኤላውያን ያህዌን ማምለክ ትተው ባዕድ አማልክትን ሲያሳድዱ ይህች ልጅ በእግዚአብሔር ላይ እምነት ነበራት። ይህች ልጅ
ንዕማንን የሚፈውስ እውነተኛው የእውነተኛው አምላክ ነቢይ ስለ ኤልሳዕ ታውቃለች። የሚያሳዝነው ግን የእስራኤል ንጉሥ ሕዝቡን በእውነተኛው
አምልኮ መምራት የነበረበት ቢሆንም አላመነም። ይልቁንም ንጉሱ በማመን እና ለቆዳው ራስ ወዳድነት በማሰብ እርምጃ ወሰደ። በደማስቆ ርቃ፣
ይህች ወጣት ልጅ ጠላቷን መውደድ ስትመርጥ የተስፋ ብርሃን ነበረች። በሮሜ 12፡17-21 ላይ ጳውሎስ ለጻፈው ነገር ጥላ ትሆናለች።

17 ክፉን በብዙ ክፉ አትመልስ።
ሁሉም ሰው አንተን ማየት እንዲችል ነገሮችን አድርግ።
18 ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ለመኖር የምትችለውን ሁሉ አድርግ።
19 ወዳጆች ሆይ፣ ፈጽሞ አትበቀል…
20 ይልቁንም፡— ጠላቶቻችሁ ቢራቡ አብያቸው፥ ቢጠሙ አጠጡአቸው።
21 ክፉውን እንዲያሸንፍህ አትፍቀድ፥ ነገር ግን ክፉውን በመልካም አሸንፍ።

ይህች ትንሽ ልጅ ጌታዋን ትወዳለች እና መልካም ታደርጋለች። እራሷን ለመጠበቅ ዝም ማለት ትችል ነበር። እሷም በባርነት በያዘችው የሠራዊቱ
መሪ በንዕማን ላይ ተናደደች። እሷም በመከራው ተደስታ ሊሆን ይችላል። በእሷ ጫማ ብሆን ኖሮ በንዕማን ተናደድኩ እና በባርነት እንድወድቅ
በፈቀደልኝ አምላክ ላይ ልማርር እችላለሁ። እሷ ግን የአምላኳን ኃይል እየመሰከረች በድፍረት ትናገራለች። እግዚአብሔርም ያከብራታል፣
እርሷን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በማካተት ዘላለማዊ ያደርጋታል። እሷን ለማግኘት በጉጉት እጠባበቃለሁ።

ይህች ልጅ ለንዕማን የምታሳየዉ ፍቅር “ሄሴድ” ፍቅር ነው። ”ሄሴድ” የዕብራይስጥ ቃል ”ለጋስ - ታማኝ - ፍቅር” ነው. መስዋዕት የሆነ ፍቅር፣
ውድ ፍቅር ነው። ኢየሱስ የዚህ ዓይነቱ ለጋስ-ታማኝ-ፍቅር ከሁሉ የተሻለ ምሳሌ ነው። ኢየሱስ ወደ ምድር ሲመጣ ሰዎች እንደሚጠሉት፣
እንደሚጠሉት እና እንደሚገድሉት ያውቅ ነበር። ያንተን ሕይወት ለማዳን ኢየሱስ ነፍሱን ለመስጠት ፈቃደኛ ነበር። እኛ ለእሱ ፍቅር
አልተገባንም ነገር ግን ኢየሱስ ምንም ይሁን ምን አሳፋሪ ፍቅር ሰጠን። “ከምከፍለው ዋጋ ይልቅ አንተን ስለመርዳቴ የበለጠ ያሳስበኛል” ይላል።
ለእናንተ ያለውን የክርስቶስን የተዛባ ፍቅር ስትረዱ እና ስትቀበሉ፣ ያኔ ለሌሎች ለጋስ-ታማኝ-ፍቅር ማቅረብ ትችላላችሁ።

ይህች ወጣት ልጅ ለጌታዋ የጠራ ፍቅር ለማሳየት የራሷን አቋም እና ደህንነት አደጋ ላይ ጥላለች ። ንዕማን የእርሷ እርዳታ ወይም የተቀበለው ፈውስ
አልገባውም። ነገር ግን ጓደኞች፣ ብቁ ባልሆንን ጊዜ እርዳታ እንደተቀበልን አስታውስ። ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሜ 5፡6-8 ያሳስበናል።

6 ፈጽመን አጥንተን ሳለን ክርስቶስ ዘመኑ ደርሶ ስለ ኃጢአተኞች ሞቶአል።
7 አሁን፣ አንድ ሰው በተለይ ጥሩ ለሆነ ሰው ለመሞት ፈቃደኛ ሊሆን ቢችልም አብዛኞቹ ሰዎች ለቅን ሰው ለመሞት ፈቃደኛ አይሆኑም።

8 ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስን ስለ እኛ እንዲሞት ልኮ እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ታላቅ ፍቅር ገለጸ።

እግዚአብሔር የሚያድናቸው ኃጢአተኞች መሆናቸውን የተረዱትን ብቻ ነው። ንዕማን ከመፈወሱ በፊት የትዕቢቱን ኃጢአት ማየት ነበረበት።
ለመንጻት ንዕማን እንደ ችግረኛ ልጅ ወደ እግዚአብሔር አብ መምጣት ነበረበት። ንዕማን በአንድ ወቅት የሚኮራበት ቦታ፣ ንብረቱ እና ስልጣኑ
ጊዜያዊ ብቻ ነበር። እነሱን ማቆየት በአፈፃፀሙ ላይ የተመሰረተ ነው. ጦርነቶችን ማሸነፍ ካቆመ እና የንጉሱን እምነት ካጣ፣ ያገኘውን ሁሉ ሊያጣ
ይችላል። ለኛም እውነት ነው። ለማግኘት ጠንክረን የምንሠራው ምድራዊ ነገሮች ሁሉ በቅርቡ ያልፋሉ። ነገር ግን ከፍ ያለ ዋጋ ያለው እና
የማይጠፋ ቋሚ ቦታ አለ. የእግዚአብሔር ልጅ አቋም ነው።

ችግረኛ ሕፃን ሆነህ ወደ እግዚአብሔር መጣህን?
አዳኝ እንደሚያስፈልግህ አምነህ በታማኝነት መጥተሃል? ህይወታችሁን እየመራችሁ እንዳልሆነ እግዚአብሔር እንደሚያስብላችሁ አውቃለሁ።
አውቃለሁ ምክንያቱም ማናችንም ብንሆን እኛ ራሳችን እንደምናስበው መንገድ አንኖርም! በንዕማን ላይ በምናየው ዓይነት ኃጢአት ሁላችንም
ጥፋተኞች ነን። ያለንበትን ቦታ፣ ንብረታችንን እና ኃይላችንን ተጠቅመን እራሳችንን ምቹ ለማድረግ እንጠቀማለን፣ ስለዚህም የሁኔታችንን
እውነታ እንዳናይ ነው። ሁላችንም እንደ ነአማን ገዳይ በሽታ አለብን - ኩራት ነው። የእምነት ተቃራኒ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? አለማመን
አይደለም። የእምነት ተቃራኒው ራስን መቻል ነው። የትዕቢት እና በራስ የመተማመን ኃጢያት በእኔ እና በአንተ ውስጥ በጥልቀት ተተክሏል።
ነገር ግን በትህትና እግዚአብሄር አብን ይቅር እንዲልህ ስትጠይቀው ይፈቅዳል። ኢየሱስ የዘላለም ሕይወትን ሊሰጥህ ነፍሱን አሳልፎ ሰጥቷል።

ሰይጣን ኢየሱስን በምድረ በዳ በሥልጣን፣ በንብረትና በኃይል ፈተነው። ኢየሱስ ንዕማን ለሕይወቱ የተመካባቸው ሦስት ነገሮች ቀርቦለት ነበር።
እኛ የምንመካባቸው ተመሳሳይ ነገሮች. ነገር ግን የውሸት ጣዖታት ናቸው። የሐሰት አማልክት መፈጸም የማይችሉትን ቃል ገብተዋል። ያንን
አይታችሁ ወደ ክርስቶስ ስትመለሱ፣ አዲስ ሕይወት ይጀምራል። ኢየሱስ የሞተው የኃጢአትህን ኃጢአትና እፍረት ለማስወገድ እንደሆነ ካመንክ
አዲስ ልብ ይሰጥሃል ከውስጥ ወደ ውጭም ይመልስሃል። ንዕማን በንብረት እና በስልጣን መታመንን ባቆመ ጊዜ ከመቼውም ጊዜ በላይ ሀብታም
ሆነ። አምላክ ንጉሥና አባቱ በሆነ ጊዜ አዲስ ሥልጣን አገኘ። እንደዚያች ትንሽ ልጅ የምትወደው ልጅ መሆንህን የማወቅ ደህንነት እና ሰላም
አለህ? ያንን ማዕረግ ልታጣው አትችልም ምክንያቱም የራስህ ጥረት ሳይሆን የእግዚአብሔር ስራ ውጤት ነው። በእግዚአብሔር ፊት ያለህ ቦታ
በምታደርገው ላይ የተመካ አይደለም ነገር ግን ክርስቶስ ባደረገልህ ነገር ላይ የተመካ ነው። ይህን ስትረዳ ኑሮህን ይለውጣል። ሰላምና ድፍረት
አለህ።

እግዚአብሔርም በምትናገርበት ቦታ ያደርግሃል። እግዚአብሔር ትንሽ ባሪያን እንደተጠቀመ ሊጠቀምብህ ይችላል። ሁላችንም በኢየሱስ ላይ
ስላገኘነው ተስፋ ለሌሎች መንገር አለብን። እግዚአብሔር አብ እንደ ትንሽ ልጅ በእምነት ለሚመጣ ለማንኛውም ሰው ፈውስን እና ተስፋን ይሰጣል
እናም በኢየሱስ ጌታ እና አዳኝ ለሚታመን።

እባካችሁ ከእኔ ጋር ጸልዩ ፡፡
በሰማያት የምትኖር አባት ሆይ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል እንድንረዳ መንፈስ ቅዱስን ስለላክህ እናመሰግናለን። እንደ ነአምን ያሉ ሰዎችን ማዳን እና
መታደግ እንደምትፈልግ ስናስብ እንገረማለን። ባዕድ እና ጠላት ነበር, አሁን ግን ልጅህ እና ተወዳጅ ልጅህ ነው. ስራዎን ለመፈፀም ተራ ሰዎችን

መጠቀም መቻልዎም አስገርሞናል። ይህችን ወጣት ባሪያ ትልቅ ነገር ለማድረግ ተጠቅመህበታል። ስለእርስዎ የሆነ ነገር ለመናገር ስንፈራ ያንን
እንድናስታውስ እርዳን። ለፈው እና ለመዳን ሰዎችን ወደ አንተ ለመጠቆም ድፍረት እና ርህራሄ ስጠን፣ ምክንያቱም ሌላ መሄድ የማንችልበት ቦታ
ስለሌለ። ይህን ሁሉ በመድኃኒታችንና በንጉሣችን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን፤ አሜን።
One Voice Fellowship

