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ቦታ፡‐ ቦሌ ደብረ ሳሌምመድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን አዳራሽ
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ጥቅምት ፲፰ ቀን ፳፻፩ ዓ.ም.



መግቢያ
-- ““ዓለምንዓለምን ወይምወይም በዓለምበዓለም ያሉትንያሉትን አትውደዱአትውደዱ፤፤ በዓለምበዓለም ያለውያለው ሁሉሁሉ እርሱምእርሱም የሥጋየሥጋ ምኞትናምኞትና የዓይንየዓይን አምሮትአምሮት ስለስለ-- ዓለምንዓለምን ወይምወይም በዓለምበዓለም ያሉትንያሉትን አትውደዱአትውደዱ፤፤ በዓለምበዓለም ያለውያለው ሁሉሁሉ እርሱምእርሱም የሥጋየሥጋ ምኞትናምኞትና የዓይንየዓይን አምሮትአምሮት ስለስለ
ገንዘብምገንዘብም መመካትመመካት ከዓለምከዓለም ስለስለ ሆነሆነ እንጂእንጂ ከአባትከአባት ስላልሆነስላልሆነ፥፥ ማንምማንም ዓለምንዓለምን ቢወድቢወድ የአባትየአባት ፍቅርፍቅር በእርሱበእርሱ ውስጥውስጥ
የለምየለም።። ዓለሙምዓለሙም ምኞቱምምኞቱም ያልፋሉያልፋሉ፤፤ የእግዚአብሔርንየእግዚአብሔርን ፈቃድፈቃድ የሚያደርግየሚያደርግ ግንግን ለዘላለምለዘላለም ይኖራልይኖራል።።”” 11ኛኛ ዮሐዮሐ 22፡፡1515--1717፡፡፡፡

--ጌታችንጌታችን በሁለትበሁለት አጋጣሚዎችአጋጣሚዎች ዓለምንዓለምን ስለመውደድስለመውደድ አስጠንቅቆናልአስጠንቅቆናል፡፡፡፡ እርሱእርሱ ከዚህከዚህ ዓለምዓለም እንዳልሆነእንዳልሆነ ሁሉሁሉጌታችንጌታችን በሁለትበሁለት አጋጣሚዎችአጋጣሚዎች ዓለምንዓለምን ስለ ውደድስለ ውደድ አስጠንቅቆናልአስጠንቅቆናል፡፡፡፡ እርሱእርሱ ከዚህከዚህ ዓለምዓለም እንዳልሆነእንዳልሆነ ሁሉሁሉ
እኛምእኛም ከዚህከዚህ ዓለምዓለም አለመሆናችንንአለመሆናችንን አስተምሮናልአስተምሮናል፡፡፡፡ ቤተቤተ ክርስቲያናችንክርስቲያናችን በዘወትርበዘወትር ቅዳሴዋቅዳሴዋ ለንፍቁለንፍቁ ዲያቆንዲያቆን
የተመረጠውየተመረጠው መልእክትመልእክት ከተነበበከተነበበ በበኋላኋላ ይኽንኑይኽንኑ ታሳስበናለችታሳስበናለች፡፡ ፡፡ በቅዱስበቅዱስ መጽሐፍመጽሐፍ ዓለምዓለም የተፈጠረውየተፈጠረው ዓለምዓለም””፤፤ የጠፉየጠፉ
ሰዎችሰዎች፤፤ በክፉበክፉ የሰይጣንየሰይጣን ቁጥጥርቁጥጥር ሥርሥር የወደቀየወደቀ ዓለማዊዓለማዊ ጎዳናጎዳና የተከተለችየተከተለች ዓለምዓለም የሚለውንምየሚለውንም ትርጉምትርጉም ከመያዝከመያዝ ጋርጋር ተጠቅሶተጠቅሶ እናገኘዋለንእናገኘዋለን፡፡፡፡

-- ነገርነገር ግንግን ክርስቲያኖችክርስቲያኖች ይህንይህን ዓለምዓለም EንዳንወድEንዳንወድ የተነገረንየተነገረን ለምንድርለምንድር ነውነው?? ዓለምዓለም ከሆነውከሆነው የተነሳየተነሳ
-- በዚህበዚህ ክፍልክፍል የተጠቀሰውየተጠቀሰው ዓለምዓለም

-- ቁሳዊውቁሳዊው ዓለምዓለም AይደለምAይደለም፤ ፤ EግዚAብሔርEግዚAብሔር የፈጠረውየፈጠረው መልካምመልካም ነውናነውና፡፡፡፡
““እግዚአብሔርምእግዚአብሔርም ያደረገውንያደረገውን ሁሉሁሉ አየአየ፥፥ እነሆምእነሆም እጅግእጅግ መልካምመልካም ነበረነበረ።። ማታምማታም ሆነሆነእግዚአብሔርምእግዚአብሔርም ያደረገውንያደረገውን ሁሉሁሉ አየአየ፥፥ እነሆምእነሆም እጅግእጅግ መልካምመልካም ነበረነበረ።። ማታምማታም ሆነሆነ
ጥዋትምጥዋትም ሆነሆነ፥፥ ስድስተኛስድስተኛ ቀንቀን።።” ” ዘፍጥዘፍጥ 11፡፡3131፡፡፡፡

-- ሰዎችሰዎች የምንኖርባትንየምንኖርባትን AይደለምAይደለም፡፡ ፡፡ ይህንምይህንም ““በእርሱበእርሱ የሚያምንየሚያምን ሁሉሁሉ የዘላለምየዘላለም
ሕይወትሕይወት እንዲኖረውእንዲኖረው እንጂእንጂ እንዳይጠፋእንዳይጠፋ እግዚአብሔርእግዚአብሔር አንድያአንድያ ልጁንልጁን እስኪሰጥእስኪሰጥ ድረስድረስ

”” 33 1616ዓለሙንዓለሙን እንዲሁእንዲሁ ወዶአልናወዶአልና።።” ” ዮሐዮሐ 33፡፡1616፡፡፡፡
-- ታዲያታዲያ መውደድመውደድ የሌለብንየሌለብን የትኛውንየትኛውን ዓለምዓለም ነውነው??

-- የኃጢAትናየኃጢAትና የክፋትየክፋት ዓለምዓለም ነውነው፡፡ ፡፡ ይህምይህም ዓለምዓለም ኃጢAትኃጢAት፤ ፤ ክፋትናክፋትና ሰይጣንሰይጣን
ተጽEኖተጽEኖ የሚያደርጉበትየሚያደርጉበት ዓለምዓለም ነውነው፡፡፡፡ ልክልክ ስፓርትስፓርት ተጽEኖተጽEኖ የሚያሳድርበትየሚያሳድርበት ዓለምዓለምተጽEኖተጽEኖ የሚያደርጉበትየሚያደርጉበት ዓለምዓለም ነውነው   ልክልክ ስፓርትስፓርት ተጽEኖተጽEኖ የሚያሳድርበትየሚያሳድርበት ዓለምዓለም
የስፖርትየስፖርት ዓለምዓለም EንደሚባለውEንደሚባለው ኃጢAትምኃጢAትም ተጽEኖተጽEኖ የሚያደርግበትየሚያደርግበት ወይምወይም ሚዛንሚዛን
የሚደፋበትንየሚደፋበትን ዓለምዓለም AትውደዱAትውደዱ AለንAለን፡፡  ፡፡  



ዓለምን አትውደዱ
-- እንደእንደ ኃይለኃይለ ቃሉቃሉ ይህይህ የተባለውየተባለው ዓለምዓለም የሚከተሉትየሚከተሉት ሦስትሦስት ነገሮችነገሮች ውጤትውጤት ነው፡፡ነው፡፡ይይ ይይ

11. . የሥጋየሥጋ አምሮትአምሮት
-- ከሥነምግባርከሥነምግባር ውጪውጪ የሆነየሆነ የሥጋየሥጋ ግኑኝነት፤ግኑኝነት፤ ዝሙት፤ዝሙት፤ ሕጻናትንሕጻናትን//ልጃገረዶችንልጃገረዶችን መድፈርመድፈር

22 የዓይንየዓይን አምሮትአምሮት22. . የዓይንየዓይን አምሮትአምሮት
-- ይህምይህም የራስየራስ የሆነውንየሆነውን መፈለግመፈለግ ወይምወይም በቁሳዊበቁሳዊ ፍላጎትፍላጎት መገዛትመገዛት

33. . የሕይወትየሕይወት//ኑሮኑሮ ትምክህትትምክህት ወይምወይም ትዕቢትትዕቢት
-- ይህምይህም ከዚህከዚህ በፊትበፊት በተሠሩበተሠሩ ሥራዎችሥራዎች//በዉጤታማነታችን፤በዉጤታማነታችን፤ በገንዘብ፤በገንዘብ፤ ባለንበትባለንበት ደረጃ፤ደረጃ፤
ባለንባለን አቅምአቅም//ጉልበትጉልበት... ... መመካትመመካት ነው፡፡ነው፡፡ ““ትዕቢትትዕቢት ጥፋትን፥ጥፋትን፥ ኵሩኵሩ መንፈስምመንፈስም ውድቀትንውድቀትን
ይቀድማል።ይቀድማል።” ” ምሳሌ ምሳሌ 1616፡፡1818፡፡፡፡

ዴማስ ለቅዱስ ጳውሎስ ጀርባውን Eንዲሰጥ ያደረገው ከላይ በተጠቀሱት መንገዶች ዓለምን መውደዱዴማስ ለቅዱስ ጳውሎስ ጀርባውን Eንዲሰጥ ያደረገው ከላይ በተጠቀሱት መንገዶች ዓለምን መውደዱ-- ዴማስ ለቅዱስ ጳውሎስ ጀርባውን Eንዲሰጥ ያደረገው ከላይ በተጠቀሱት መንገዶች ዓለምን መውደዱዴማስ ለቅዱስ ጳውሎስ ጀርባውን Eንዲሰጥ ያደረገው ከላይ በተጠቀሱት መንገዶች ዓለምን መውደዱ
ነው፡፡ ነው፡፡ ““ዴማስዴማስ የአሁኑንየአሁኑን ዓለምዓለም ወዶወዶ ትቶኛልና፥ትቶኛልና፥ ወደወደ ተሰሎንቄምተሰሎንቄም ሄዶአል፤ሄዶአል፤ ቄርቂስምቄርቂስም ወደወደ ገላትያገላትያ ቲቶምቲቶም
ወደወደ ድልማጥያድልማጥያ ሄደዋል፡፡ሄደዋል፡፡” ” 22ኛ ጢሞ ኛ ጢሞ 44፡፡1010፡፡፡፡

-- እነዚህእነዚህ ሦስቱሦስቱ ነገሮችነገሮች በተለያየበተለያየ ጊዜጊዜ በሕይወታችንበሕይወታችን ላይላይ ጠንከርጠንከር ያለያለ ጥቃትጥቃት ያደርሳሉ፡፡ያደርሳሉ፡፡ እነዚህም፡እነዚህም፡--
-- ወጣቶችወጣቶች በብዛትበብዛት በሥጋበሥጋ አምሮትአምሮት ይፈተናሉይፈተናሉ ይጎዳሉ፡፡ይጎዳሉ፡፡
-- በመካከለኛበመካከለኛ ዕድሜዕድሜ የሚገኙየሚገኙ ((ጎልማሶችጎልማሶች) ) በዓይንበዓይን አምሮትአምሮት ይፈተናሉይፈተናሉ ይጎዳሉ፡፡ይጎዳሉ፡፡
-- ሽማግሎችሽማግሎች ደግሞደግሞ የሕይወትየሕይወት//ኑሮኑሮ ትምክህትትምክህት ወይምወይም ትዕቢትትዕቢት ይፈተናሉ፡፡ይፈተናሉ፡፡

-- ከሥነምግባርከሥነምግባር ውጪውጪ በሆነበሆነ ድርጊትምድርጊትም የተነሳየተነሳ ይሁንይሁን በትዕቢትበትዕቢት ይህይህ የተጠቀሰውየተጠቀሰው ““ዓለምዓለም””
ገጽታ ናቸውና ልንወድ Aይገባንም፡፡ገጽታ ናቸውና ልንወድ Aይገባንም፡፡



ዓለምን አትውደዱ…

ዓለምንዓለምን የማንወድበትየማንወድበት ሌላኛውሌላኛው ምክንያትምክንያት AባታችንንAባታችንን EግዚAብሔርንEግዚAብሔርን EንዳንወድEንዳንወድ
የሚያደርገንየሚያደርገን በመሆኑበመሆኑ ነውነው፡፡፡፡

-- ኃይለኃይለ ቃሉቃሉ ማንምማንም ዓለምንዓለምን ቢወድቢወድ የአባትየአባት ፍቅርፍቅር በእርሱበእርሱ ውስጥውስጥ የለምየለም በማለትበማለት የሚያስረዳውምየሚያስረዳውም
ይህንኑይህንኑ ነውነው፡፡ ፡፡ 

ይህንይህን የጻፈውየጻፈው ቅዱስቅዱስ ዮሐንስዮሐንስ ብቻብቻ AይደለምAይደለም፡፡፡፡-- ይህንይህን የጻፈውየጻፈው ቅዱስቅዱስ ዮሐንስዮሐንስ ብቻብቻ AይደለምAይደለም፡፡፡፡

-- ቅቅ. . ያEቆብያEቆብ ““አመንዝሮችአመንዝሮች ሆይሆይ፥፥ ዓለምንዓለምን መውደድመውደድ ለእግዚአብሔርለእግዚአብሔር ጥልጥል እንዲሆንእንዲሆን አታውቁምአታውቁም ንን ??
እንግዲህእንግዲህ የዓለምየዓለም ወዳጅወዳጅ ሊሆንሊሆን የሚፈቅድየሚፈቅድ ሁሉሁሉ የእግዚአብሔርየእግዚአብሔር ጠላትጠላት ሆኖአልሆኖአል።።” ” ያEያE 44፡፡44፡፡፡፡

-- ቅቅ. . ማቴዎስማቴዎስ ““ለሁለትለሁለት ጌቶችጌቶች መገዛትመገዛት የሚቻለውየሚቻለው ማንምማንም የለምየለም፤፤ ወይምወይም አንዱንአንዱን ይጠላልይጠላል
ሁለተኛውንምሁለተኛውንም ይወዳልይወዳል፤፤ ወይምወይም ወደወደ አንዱአንዱ ይጠጋልይጠጋል ሁለተኛውንምሁለተኛውንም ይንቃልይንቃል፤፤ ለእግዚአብሔርናለእግዚአብሔርና
ለገንዘብለገንዘብ መገዛትመገዛት አትችሉምአትችሉም።።”” ማቴማቴ 66፡፡2424፡፡፡፡ለገንዘብለገንዘብ መገዛትመገዛት አትችሉምአትችሉም።።   ማቴማቴ 66 2424

-- EንደEንደ ቅዱስቅዱስ ዮሐንስዮሐንስ መልEክትመልEክት የAባትየAባት ፍቅርፍቅር ማለትማለት ትEዛዙንትEዛዙን መጠበቅመጠበቅ ማለትማለት ነውነው፡፡፡፡
““ትእዛዛቱንትእዛዛቱን ልንጠብቅልንጠብቅ የእግዚአብሔርየእግዚአብሔር ፍቅርፍቅር ይህይህ ነውናነውና፤፤ ትእዛዛቱምትእዛዛቱም ከባዶችከባዶች አይደሉምአይደሉም።።” ” 
11ኛኛ 33 1414 1111ኛ ኛ ዮሐዮሐ 55፡፡33፤ ፤ ዮሐዮሐ 1414፡፡1515፡፡፡፡



ዓለምን አትውደዱ…
ዓለምን ከወደድን የEግዚAብሔርን ትEዛዝ መጠበቅ ያቅተናል ወይም Aንችልም፡፡ዓለምን ከወደድን የEግዚAብሔርን ትEዛዝ መጠበቅ ያቅተናል ወይም Aንችልም፡፡ዓለምን ከወደድን የEግዚAብሔርን ትEዛዝ መጠበቅ ያቅተናል ወይም Aንችልምዓለምን ከወደድን የEግዚAብሔርን ትEዛዝ መጠበቅ ያቅተናል ወይም Aንችልም

ምሳሌምሳሌ
-- በዓይን Aምሮት ከተሸነፍን የተቸገሩትን Eንድንረዳ የሚያዘንን የEግዚAብሔር ሕግበዓይን Aምሮት ከተሸነፍን የተቸገሩትን Eንድንረዳ የሚያዘንን የEግዚAብሔር ሕግ
መጠበቅ ይሳነናል፡፡መጠበቅ ይሳነናል፡፡ ““ነገርነገር ግንግን የዚህየዚህ ዓለምዓለም ገንዘብገንዘብ ያለው፥ያለው፥ ወንድሙምወንድሙም የሚያስፈልገውየሚያስፈልገው ሲያጣሲያጣመጠበቅ ይሳነናል፡፡ መጠበቅ ይሳነናል፡፡ ““ነገርነገር ግንግን የዚህየዚህ ዓለምዓለም ገንዘብገንዘብ ያለው፥ያለው፥ ወንድሙምወንድሙም የሚያስፈልገውየሚያስፈልገው ሲያጣሲያጣ
አይቶአይቶ ያልራራለትያልራራለት ማንምማንም ቢሆን፥ቢሆን፥ የእግዚአብሔርየእግዚአብሔር ፍቅርፍቅር በእርሱበእርሱ እንዴትእንዴት ይኖራልይኖራል??” ” 11ኛ ዮሐ ኛ ዮሐ 33፡፡1717፡፡፡፡

-- በሕይወትበሕይወት//ኑሮኑሮ ትምክህትትምክህት ወይምወይም ትዕቢትትዕቢት ከተያዝንምከተያዝንም ራሳችንንራሳችንን ከሌላውከሌላው የበለጠየበለጠ ተፈላጊተፈላጊ
አድርገንአድርገን እናስባለን፤እናስባለን፤ ጌታችንንምጌታችንንም መምሰልመምሰል ይሳነናልይሳነናል፡፡፡፡ ““ለወገኔለወገኔ ይ ቅማልይ ቅማል በማለትበማለት ወይምወይምአድርገንአድርገን እናስባለን፤እናስባለን፤ ጌታችንንምጌታችንንም መምሰልመምሰል ይሳነናልይሳነናል፡፡ ፡፡ ““ለወገኔለወገኔ ይጠቅማልይጠቅማል በማለትበማለት ወይምወይም
በከንቱበከንቱ ውዳሴውዳሴ ምክንያትምክንያት አንድአንድ እንኳእንኳ አታድርጉ፥አታድርጉ፥ ነገርነገር ግንግን እያንዳንዱእያንዳንዱ ባልንጀራውባልንጀራው ከራሱከራሱ ይልቅይልቅ
እንዲሻልእንዲሻል በትሕትናበትሕትና ይቍጠር፤ይቍጠር፤ እያንዳንዱእያንዳንዱ ለራሱለራሱ የሚጠቅመውንየሚጠቅመውን አይመልከት፥አይመልከት፥ ለባልንጀራውለባልንጀራው
ደግሞደግሞ እንጂ።እንጂ። በክርስቶስበክርስቶስ ኢየሱስኢየሱስ የነበረየነበረ ይህይህ አሳብአሳብ በእናንተበእናንተ ዘንድዘንድ ደግሞደግሞ ይሁን።ይሁን።” ” ፊል ፊል 22፡፡33--55፡፡፡፡

-- ኃይለ ቃሉ Eንደሚነግረን ይህም ዓለም ያልፋል፡፡ ኃይለ ቃሉ Eንደሚነግረን ይህም ዓለም ያልፋል፡፡ ““ሥጋሥጋ ሁሉሁሉ እንደእንደ ሣርሣር ክብሩምክብሩም ሁሉሁሉ እንደእንደ
ሣርሣር አበባአበባ ነውና፤ነውና፤ ሣሩሣሩ ይጠወልጋልይጠወልጋል አበባውምአበባውም ይረግፋል፡፡ይረግፋል፡፡” ” 11ኛ ጴጥ ኛ ጴጥ 11፡፡2424፡፡፡፡ ““ሕይወታችሁሕይወታችሁ
ምንድርምንድር ነውነው? ? ጥቂትጥቂት ጊዜጊዜ ታይቶታይቶ ኋላኋላ እንደሚጠፋእንደሚጠፋ እንፍዋለትእንፍዋለት ናችሁና።ናችሁና። በዚህበዚህ ፈንታፈንታ ጌታጌታ
ቢፈቅድቢፈቅድ ብንኖርምብንኖርም ይህንይህን ወይምወይም ያንያን እናደርጋለንእናደርጋለን ማለትማለት ይገባችኋል።ይገባችኋል።” ” ማቴ ማቴ 66፡፡2424፡፡፡፡

-- በተቃራኒው የEግዚAብሔርን ፈቃድ የሚያደርግ ሕጉንም የሚጠብቅ ግን ለዘላለምበተቃራኒው የEግዚAብሔርን ፈቃድ የሚያደርግ ሕጉንም የሚጠብቅ ግን ለዘላለም
ይኖራል፤ ሥራቸውም ይከተላቸዋል፡፡ ይኖራል፤ ሥራቸውም ይከተላቸዋል፡፡ ““ከሰማይም።ከሰማይም። ከእንግዲህከእንግዲህ ወዲህወዲህ በጌታበጌታ የሚሞቱየሚሞቱሙታንሙታን
ብፁዓንብፁዓን ናቸው።ናቸው። መንፈስ።መንፈስ። አዎን፥አዎን፥ ከድካማቸውከድካማቸው ያርፉያርፉ ዘንድ፥ዘንድ፥ ሥራቸውምሥራቸውም ይከተላቸዋልይከተላቸዋል ይላልይላል
ብለህብለህ ጻፍጻፍ የሚልየሚል ድምፅድምፅ ሰማሁ።ሰማሁ።”” ራEይ ራEይ 1414፡፡1313፡፡፡፡



ዓለምን Aትውደዱ
-- ““እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሣችሁ፥ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን እሹ። በላይ ያለውን አስቡ እንጂእንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሣችሁ፥ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለ ን እሹ። በላይ ያለ ን አስቡ እንጂ
በምድር ያለውን አይደለም። ሞታችኋልና፥ ሕይወታችሁም በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሮአልና።” ” ቆላቆላ 33፡፡11--2424፡፡፡፡

-- ““እንዲሁም፥ ጐበዞች ሆይ፥ ለሽማግሌዎች ተገዙ፤ ሁላችሁም እርስ በርሳችሁ እየተዋረዳችሁ ትሕትናን እንደ ልብስ ታጠቁ፥
እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማልና፥ ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል። እንግዲህ በጊዜው ከፍ እንዲያደርጋችሁ ከኃይለኛው
ከ ጅ ች ች ”” 11ኛኛ ጴጥጴጥ 55 55 66ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሳችሁን አዋርዱ።” ” 11ኛ ኛ ጴጥጴጥ 55፡፡55--66፡፡፡፡

-- ““ስለ ሥጋ ማሰብ ሞት ነውና፥ ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ሕይወትና ሰላም ነው። ስለ ሥጋ ማሰብ በእግዚአብሔር ዘንድ
ጥል ነውና፤ ለእግዚአብሔር ሕግ አይገዛምና፥ መገዛትም ተስኖታል፤ በሥጋ ያሉትም እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኙት
አይችሉም።”” ሮሜሮሜ 88፡፡66--88፡፡፡፡አይችሉም   ሮሜሮሜ 88 66 88

-- ““ለሁለት ጌቶች መገዛት የሚቻለው ማንም የለም፤ ወይም አንዱን ይጠላል ሁለተኛውንም ይወዳል፤ ወይም ወደ አንዱ
ይጠጋል ሁለተኛውንም ይንቃል፤ ለእግዚአብሔርና ለገንዘብ መገዛት አትችሉም።” ” ማቴማቴ 66፡፡2424፡፡፡፡

-- ““ሰውን ወይስ እግዚአብሔርን አሁን እሺ አሰኛለሁን? ወይም ሰውን ደስ ላሰኝ እፈልጋለሁን? አሁን ሰውን ደስ ባሰኝ
የክርስቶስ ባሪያ ባልሆንሁም።”” ገላገላ 11፡፡1010፡፡፡፡የክርስቶስ ባሪያ ባልሆንሁም   ገላገላ 11 1010

-- ““በራሴ ላይ ምንም አላውቅምና፥ ነገር ግን በዚህ አልጸድቅም፤ እኔን የሚፈርድ ግን ጌታ ነው። ስለዚህም በጨለማ
የተሰወረውን ደግሞ ወደ ብርሃን የሚያወጣ የልብንም ምክር የሚገልጥ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ጊዜው ሳይደርስ አንዳች
አትፍረዱ፤ በዚያን ጊዜም ለእያንዳንዱ ምስጋናው ከእግዚአብሔር ዘንድ ይሆናል። ወንድሞች ሆይ፥ ስለ አንዱ በአንዱ
ላይ አንዳችሁም እንዳይታበዩ። ከተጻፈው አትለፍ የሚለውን በእኛ ትማሩ ዘንድ፥ ይህን በእናንተ ምክንያት ስለ ራሴናላይ አንዳችሁም እንዳይታበዩ ከተጻፈ አትለፍ የሚለ ን በእኛ ትማሩ ዘንድ ይህን በእናንተ ምክንያት ስለ ራሴና
ስለ አጵሎስ እንደ ምሳሌ ተናገርሁ። አንተ እንድትበልጥ ማን አድርጎሃል? ያልተቀበልኸውስ ምን አለህ? የተቀበልህ
ከሆንህ ግን እንዳልተቀበልህ የምትመካ ስለ ምንድር ነው? ” ” 11ኛ ኛ ቆሮቆሮ 44፡፡44--77፡፡፡፡

-- ““ለራስህ ታላቅን ነገር ትፈልጋለህን? በሥጋ ለባሽ ሁሉ ላይ፥ እነሆ፥ ክፉ ነገርን አመጣለሁና አትፈልገው፥ ይላል
እ አብሔ ነ ን በሄድ በት ስ ሉ ነ ስ ን እንደ ም ኮ አድ እሰ ሃለ ”” ኤርኤር 4545 55እግዚአብሔር ነገር ግን በሄድህበት ስፍራ ሁሉ ነፍስህን እንደ ምርኮ አድርጌ እሰጥሃለሁ።” ” ኤርኤር 4545፡፡55፡፡፡፡



ማጠቃለያ
ዓለምዓለም በኛበኛ ውስጥውስጥ EንዲኖርEንዲኖር ሳንፈቅድለትሳንፈቅድለት በዚህበዚህ ዓለምዓለም EንኑርEንኑር፡፡፡፡ ሃገራችንሃገራችን በሰማይበሰማይ EንደሆነEንደሆነ-- ዓለምዓለም በኛበኛ ውስጥውስጥ EንዲኖርEንዲኖር ሳንፈቅድለትሳንፈቅድለት በዚህበዚህ ዓለምዓለም EንኑርEንኑር፡፡ ፡፡ ሃገራችንሃገራችን በሰማይበሰማይ EንደሆነEንደሆነ
በማስተዋልበማስተዋል ከዚህከዚህ ዓለምዓለም ኃጢAትኃጢAት ““የተዘጋየተዘጋ ምንጭምንጭ የታተመምየታተመም ፈሳሽፈሳሽ” ” EንሁንEንሁን፡፡ ፡፡ 
መኃልይመኃልይ 44፡፡1212፤ ፤ ፊልፊል 33፡፡2020፡፡፡፡

ዓለምዓለም ምንምን እንደሆነችእንደሆነች በአግባብበአግባብ ከተረዳንከተረዳን፤፤ ዓለምንዓለምን መውደድመውደድ ምንምን እንደሚያደርግእንደሚያደርግ ካወቅንካወቅን፤፤-- ዓለምዓለም ምንምን እንደሆነችእንደሆነች በአግባብበአግባብ ከተረዳንከተረዳን፤፤ ዓለምንዓለምን መውደድመውደድ ምንምን እንደሚያደርግእንደሚያደርግ ካወቅንካወቅን፤፤
ዓለምምዓለምም ወዴትወዴት እንደምትደርስእንደምትደርስ ከደረስንበትከደረስንበት ለምንለምን ““ዓለምንዓለምን AትውደዱAትውደዱ” ” EንደተባልንEንደተባልን
ይገባናልይገባናል፡፡፡፡

ታዲያታዲያ መንገዱመንገዱ EዚህEዚህ ላይላይ AይቆምምAይቆምም፤፤ ዓለምንዓለምን AለመውደድAለመውደድ ለሕይወታችንለሕይወታችን የተዘጋጀውየተዘጋጀው-- ታዲያታዲያ መንገዱመንገዱ EዚህEዚህ ላይላይ AይቆምምAይቆምም፤ ፤ ዓለምንዓለምን AለመውደድAለመውደድ ለሕይወታችንለሕይወታችን የተዘጋጀውየተዘጋጀው
የታላቁየታላቁ የEግዚAብሔርየEግዚAብሔር … … EግዚAብሔርንEግዚAብሔርን የመውደድየመውደድ EቅድEቅድ የመጀመሪያየመጀመሪያ ደረጃደረጃ ነውነው፡፡፡፡

-- ““የጌታውየጌታው ቀንቀን ግንግን እንደእንደ ሌባሌባ ሆኖሆኖ ይመጣልይመጣል፤፤ በዚያምበዚያም ቀንቀን ሰማያትሰማያት በታላቅበታላቅ ድምፅድምፅ ያልፋሉያልፋሉ፥፥
የሰማይምየሰማይም ፍጥረትፍጥረት በትልቅበትልቅ ትኵሳትትኵሳት ይቀልጣልይቀልጣል፥፥ ምድርምምድርም በእርስዋምበእርስዋም ላይላይ የተደረገውየተደረገው ሁሉሁሉየሰማይምየሰማይም ፍጥረትፍጥረት በትልቅበትልቅ ትኵሳትትኵሳት ይቀልጣልይቀልጣል፥፥ ምድርምምድርም በእርስዋምበእርስዋም ላይላይ የተደረገውየተደረገው ሁሉሁሉ
ይቃጠላልይቃጠላል።። ይህይህ ሁሉሁሉ እንዲህእንዲህ የሚቀልጥየሚቀልጥ ከሆነከሆነ፥፥ የእግዚአብሔርንየእግዚአብሔርን ቀንቀን መምጣትመምጣት እየጠበቃችሁናእየጠበቃችሁና
እያስቸኰላችሁእያስቸኰላችሁ፥፥ በቅዱስበቅዱስ ኑሮኑሮ እግዚአብሔርንምእግዚአብሔርንም በመምሰልበመምሰል እንደእንደ ምንምን ልትሆኑልትሆኑ ይገባችኋልይገባችኋል??
ስለዚያስለዚያ ቀንቀን ሰማያትሰማያት ተቃጥለውተቃጥለው ይቀልጣሉይቀልጣሉ የሰማይምየሰማይም ፍጥረትፍጥረት በትልቅበትልቅ ትኵሳትትኵሳት ይፈታልይፈታል፡፡፡፡””
22ኛ ኛ ጴጥጴጥ 33፡፡1010--1111፡፡፡፡

-- AትኩሮታችንAትኩሮታችን ልንኖርበትልንኖርበት ለምንናፍቀውለምንናፍቀው ለዘላለሙለዘላለሙ ሕይወትሕይወት ወይስወይስ ለዛሬለዛሬ? ? ለጡረታችንለጡረታችን
EንዲሆነንEንዲሆነን የዚህንየዚህን ዓለምዓለም ሀብትሀብት በማከማቸትበማከማቸት ላይላይ ነውነው ወይስወይስ ለዘላለምለዘላለም ሕይወትሕይወት በሰማይበሰማይ??

-- ዛሬዛሬ የምናስበውየምናስበው ሰዎችሰዎች ስለኛስለኛ የሚያስቡትንየሚያስቡትን ወይስወይስ በፍርድበፍርድ ቀንቀን ጌታችንጌታችን ሊያደርገንሊያደርገን
ስለሚችልበትስለሚችልበት ቦታቦታ? ? ዛሬምዛሬም ዓለምንዓለምን AንውደድAንውደድ፡፡፡፡



ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡፡

ይቆየንይቆየን፡፡


