ይህች ዴንጋይ ምስክር ትሆንባችኋሇች(ትፈርዴባችኋሇች) ኢያ፳፬፥፳፯
ይህን ቃሌ የተናገረው በሉቀ ነቢያት በሙሴ እግር የተተካው ኢያሱ ወሌዯ ነዌ ነው። ሙሴ በበትሩ ኃይሌ ባሕረ
ዮርዲኖስን ሇሁሇት እንዯከፈሇ እርሱ ዯግሞ ፈሇገ ዮርዲኖስን በታቦት ኃይሌ ሇሁሇት ከፍል ሕዝቡን ከምዴረ ርስት
አዴርሷቸዋሌ።ዘፀ ፲፬፥፳፯ ኢያ ፫፥፲፬ የአባቶቻቸውንም ርስት በገመዴ እየሇካ በዕጣ አከፋፍሎቸዋሌ ኢያ ፲፫፥፰ይህቺ
በገመዴ የተከፋፈሎትም ርስት፦ ሇቤተክርስቲያን ሊእመቤታችን እና ሇመንግስተ ሰማያት ምሳላ ናት።
ኢያሱ ወሌዯ ነዌ ከመሞቱ በፊት ሇህዝቡ የመሰናበቻ ንግግር አዴርጎ ነበር።በንግግሩም እግዚአብሔር ያዯረገሊቸውን ቸርነት
የተሰራሊቸውን ተአምር ሁለ አስታውሷቸዋሌ። በመጨረሻም <<አሁንም እግዚአብሔርን ፍሩት፤በ እውነትና በቅንነትም
አምሌኩት፤. . . . . .የምታመሌኩትን ዛሬ ምረጡ እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔርን እናመሌካሇን እርሱ ቅደስ ነውና፤>>
ብሎቸዋሌ። ህዝቡም መሌሰው <<እግዚአብሔርን ትተን ላልች አማሌክትን ማምሇክ ከእኛ ይራቅ፤……..ስሇዚህ እርሱ
አምሊካችን ነውና እኛ እግዚአብሔርን እናመሌካሇን>>። ብሇውታሌ።
ኢያሱ፡ ወሌዯ፡ነዌ፡ በንግገግሩ፡ መዯምዯሚ፡እንዯ፡ማኅተም፡ያስቀመጠው፡ሦስት፡ገጽ ያሊትን ዴንጋይ
እግዚአብሔር ፊት በነበረችው በአሆማ ዛፍ በታች ሏውሌት አዴርጏ ማቆምን ነው።ከዚህም በኋሊ “ይህች ዴንጋይ በእናንተ
ሊይ ምስክር ናት እርሷ ዛሬ እንዯ ነገራችሁ በ እግዚአብሔር ዘንዴ የተባሇውን ሁለ ሰምታሇችና በኋሊ ዘመን አምሊኬን
እግዚአብሔርን ብትክደት ይህች ዴንጋይ ምስክር ትሆንባችኋሇች ።” ብል አሰናብቷቸዋሌ። በአንዴ መቶ ዐሥር ዓመቱም
ከዚህ ዓሇም ውጣ ውረዴ አርፏሌ። ሦስት ገጽ ያሊት ዴንጋይ የእመቤታችን ምሳላ ናት። እመቤታችን ሦስት ነገሮችን
ማሇትም ፦ንጽሏ ሥጋን ንጽሏ ነፍስን ንጽሏ ሌቦናን አስተባብራ ይዛ ተገኝታሇችና።
እንግዱህ፡ በዘመናችን፡ ሌናስተውሇው፡ የሚገባ ብዙ ነገር አሇ።ይኸውም ቃሇ እግዚአብሔርን ሊሇመስማታችን
ሃይማኖትን ሥርዓትን ታሪክን ሊሇመማራችንም ምንም አይነት አሳማኝ ምክንያት አይኖረንም። እግዚአብሔር ከበቂ በሊይ
መምሕራንን ሰጥቶናሌ። ዕሇት ዕሇት ቃሇ እግዚአብሔርን የምንሰማበት ዓውዯ ምሕረት አመቻችቶሌናሌ። በመጻሕፍት
በመጽሔቶችና በጋዜጦች አማካኝነት ትምህርተ ሃይማኖትን እና ላልችንም የምንማርበት በር ከፍቶሌናሌ። ከዚህም ሁለ
በሊይ በሥሌጣኔው መንገዴ በኢንተርኔት ቴክኖልጂ የምንማርበትን ዕዴሌ ሰጥቶናሌ። በጽሐፍም በዴምፅም መማር መመከር
መገሰጽም እንችሊሇን። ይህም ብቻ ሳይሆን በየምኖርባቸው ከተሞች ቢያንስ ሁሇትና ሦስት አብያተ ክርስቲያናት
አለ።ይቀዯሳሌ ሥጋ ወዯሙ ይፈተታሌ ይዘመራሌ ወንጌሌ ይሰበካሌ።ታዱያ ይህ ሁለ ተዯርጏሌን በፈሪሃ እግዚአብሔር
መኖር በእውነትና በቅንነት መሄዴ ንስሏ መግባት መቁረብ ካቃተን የሚጠብቀን ፍርዴ ብቻ ነው። ቤተክርስቲያን
ትፈርዴብናሇች ታቦቱ ሥዕለ መቋሚያው ከበሮው ጸናጽለ መጻሕፍቱ ጋዜጦቹ መጽሔቶቹ ቅዲሴው መዝሙሩ ማኅላቱ
መስቀለ ጠበለ ቅደስ ቁርባኑ እነዚህ ሁለ ይፈርደብናሌ (ይመሰክሩብናሌ)። ፍርዴ የሚጸናው በምስክር ቃሌ ነውና። ጌታችን
በወንጌሌ ፦ “የሚጥሇኝ ቃላንም የሚቀበሇው እርሱ የሚፈርዴበት አሇው እኔ የተናገርሁት ቃሌ እርሱ በመጨረሻው ቀን
እርሱ ይፈርዴበታሌ።” የሇው ሇዚህ ነው ዮሏ ፲፪፥፵፰።ስሇዚህ የዚህ ዴረ ገጽ አዘጋጆችም ሆንን የተዘጋጀሌን ምእመናን
ሇፍርዴ እንዲያዯርግብን ሌንጸሌይ ይገባሌ። የእግዚአብሔር ቸርነት የዴንግሌ ማርያም አማሊጅነት አይሇየን።
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