በስመአብ ወወሌዴ ወመንፈስ ቅደስ አሐደ አምሊክ አሜን።

“ወይሰበክ ዝወንጌለ መንግሥት ውስተ ኩሉ ዓለም።
ይህ የመንግሥት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል።”
(ማቴ 24፣14)
ሌዑሇ ባሕርይ እግዚአብሔር ወሌዴ አዲምንና ሌጆቹን ከዱያብልስ ባርነትና ከሞተ ነፍስ ሇማዲን የፈቀዯበት መን በዯረሰ
ጊዜ ከቅዴስተ ቅደሳን ዴንግሌ ማርያም ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍስዋ ነፍስ ነሥቶ በፍጹም ተዋሕድ ከተወሇዯ በኋሊ በዯመ መስቀለ
ሇዋጀው ዓሇም ወንጌሇ ሰሊሙን ይሰብኩሇት ንዴ ሐዋርያት መርጦ መሊኩ ይታወቃሌ። (ማቴ 25፤19-20)
ቅደሳን ሐዋርያት ከአምሊካቸው ከኢየሱስ ክርስቶስ በተሰጣቸው መመሪያ መሠረት የብሱንና ባሕሩን አቋርጠው እባቡንና
ጊንጡን ረግጠው ዓሇም ባዯረሰባቸው ስቃይና መከራ ሳይሳቀቁ እስራት፣ስቅሊትና ሞት ሳይበግራቸው የወንጌሌ ብርሃን በዓሇም
እንዱበራ አዴርገዋሌ፤ ጌትነቱንና ከሃሉነቱን የምትናገር፣አምሊክነቱን የምትመሰክር ምሥጢረ ዴኅነትን የምታበሥር ወንጌሇ
ሰሊምን አምሌተው አስፍተዉ ሰብከዋሌ፤ ጽፈው አስረክበዋሌ።
የቅደስ ወንጌሌ ዋና ዓሊማ ኃጢአትን እንጂ ኃጢአተኛን የማይጸየፍ ኢየሱስ ክርስቶስ “እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ
የከበደ ሁሉ ወደኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ።” ባሇው አምሊካዊ ጥሪ መሠረት የኃጢአት ሸክም የከበዯው ማንኛውም
ሰው ሕይወቱን በንስሐ አስተካክል ዕረፍተ ነፍስ እንዱያገኝ በአምሌኮተ ጣዖት የረከሰው በዯመ ክርስቶስ እንዱነፃ
እንዱቀዯስ በአጠቃሊይ የሰው ሌጅ ሁለ በወንጌሌ አምኖ መዴኃኔዓሇም በቸርነቱና በፍቅሩ ሇፍጥረቱ የሰጠውን ታሊቅ ጸጋና
በረከት ሇክብረ መንግሥተ ሰማያት እንዱበቃ ማዴረግ ነው። (ማቴ 11፤ 28-29)
ያ ሁለ ውጣውረዴ፣ መከራና ስቃይ የበዛበት መን አሌፎ እነሆ ዛሬ የቴክኖልጂ ወቅት በሚባሌ መን ተተክቷሌ፤ በዚሁም
የስሌጣኔ መን መጀመሪያ ሊይ የእግዚአብሔር ቃሌ በሬዱዮና በቴላቪዥን እየተሰራጨ ሲዯመጥ ዕፁብ ዴንቅ ተብልሇታሌ።
በእርግጥም ነገሩ ዕፁብ ዴንቅ ነዉ። በአሁኑ መን ዯግሞ ጥበቡና ሥሌጣኔው እየረቀቀ በመምጣቱ ማንም ሰው ባሇበት ቦታ
ሆኖ “የዴረ ገጽ” website ተጠቃሚ በመሆን የእግዚአብሔርን ቃሌ ከማዲመጥ አሌፎ በጽሑፍ እየያ ሇመገሌገሌ
የበቃበት መን ሊይ ተዯርሷሌ። እግዚአብሔር ይመስገን።
ጠቢቡ ሲራክ “ይህን ያደረገ እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል።”ካሇ በኋሊ ቀጥልም “ጥበብ ፈጣሪዋ ሠራት ለሰውም
ገለጣት “ እንዲሇው (ሲራ 1፤19,50፤29) ሁለ የሚቻሇው ኃያለ አምሊካችን እግዚአብሔር ረቂቅ ጥበቡን ሥውር
ምሥጢሩን ሇሰው ሌጅ እየገሇጸ ነዉ። ሇወዯፊትም የሰው ሌጅ የተሰጠውን ጥበብ በአግባቡ መጠቀም እስከ ቻሇ ዴረስ
መግሇጹን አያቋርጥም። በዚህ ጥበብ አማካይነት ወንጌሌ በዓሇም እየተዲረሰ ነዉ፤በመሆኑም ቃለ የአማኙንም ሆነ
የኢአማኙን በር በማንኳኳት ሊይ ይገኛሌ። ወንጌሌ በዓሇም የመሰበኩ ምክንያት ቃለን ሇሚቀበለ በቃለ እንዱዴኑ ቃለን
በማይቀበለ ሊይ ዯግሞ መፋረጃ ይሆን ንዴ ነው። በመሆኑም እግዚአብሔር ሇሰው ሌጅ የሰጠውን የሥሌጣኔ በረከት
በመጠቀም መኑን መዋጀት አስፈሊጊ መሆኑን ሉታመንበት ይገባሌ። ፍጥረቱን በመግቦት የሚጠብቅ፣ በፍቅሩ የቀዯሰ፣
በቸርነቱ ያዲነ፣ ጸጋውንና በረከቱን ሇወዲጆቹ ያበዛ፣ ረቂቅ ጥበቡን ሇሰው ሌጅ የገሇጸ መዴኃኔዓሇም ክርስቶስ ይክበር
ይመስገን። አሜን።
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