ሇዪው ኢየሱስ

Jesus the Separator

(ዮሐንስ 9:39) ኢየሱስም። የማያዩ እንዱያዩ የሚያዩም እንዱታወሩ እኔ ወዯዚህ ዓሇም
ሇፍርድ [እንዯ ሇዪ፥ በእኔ በሚያምኑትና እኔን ሳይቀበለኝ በቀሩት መካከሌ ሌዩነት(Separation)
ይኖር ዘንድ] መጣሁ አሇ።
የሚያምኑትን ከማያምኑት ሇመሇየት ጌታ አሁን እንዯ ሇዪ እየመጣ ነው። ከእንግዱህ ወዱህ
ፍርያማዎች እንጂ እውራን እንዲይሆኑ በሕይወታቸው ውስጥ የእርሱን ራእይ ያካፍሊቸው ዘንድ
በእርሱ አምነው እውር እምነት ሊሊቸው እይታን(ብርሃንን) ሇመስጠት እየመጣ ነው።
ሃይማኖተኛ(religious) ሇሆኑና ሃይማኖታዊ መንፈስ(religious spirit) ያሊቸው ሁለንም
አውቀነዋሌ ብሇው ያምናለ። ሃይማኖታዊ መንፈስ ሕጋዊ ነው፣ ግምት(በእውነት ወይም በእውቀት
ሊይ ያሌተመሠረተ አመሇካከት) ነው፣ ክርክር ነው፣ ፈራጅ እና አስጊ ነው፤ እነርሱ የእውነት
እውር(የታወሩት) ናቸው። መንገደን በአዕምሮዋቸው እንዲወቁት እያሰቡ እና በእርግጥ ምንም
መሌስ ሳይኖራቸው እነርሱ ግን መሌሶች ሁለ እንዲሊቸው ያስባለ። ኢየሱስ ብቸኛው መሌስ ነው!
እውር እምነት ያሊቸው እነዚያ እውር ናቸውና መምህሩን ይከተለታሌ የእርሱን ድምፅ ግን ያውቃለ
እነርሱም ላሊ አይከተለም። ስሇዚህ እርሱ እይታ ሉሰጣቸው እየመጣ ነው። የላልችን ድምፅ
ስሇማይከተለ በእርግጥ ከእነርሱ እንዯሚሸሹ አያውቁም።
(ዮሐንስ 10:5)

ድምፅ አያውቁምና።

ከላሊው ግን ይሸሻለ እንጂ [በምንም ሁኔታ] አይከተለትም፥ የላልችን

እውር እምነት ቢኖራቸውም፥ ጌታን ይከተለታሌ እርሱም በሮቹን ሇእነርሱ ይከፍትሊቸዋሌ
ፍሊጎታቸወንም ያማሊሌ እነርሱም እኔን በእውር እምነት ይከተለኛሌ።
(ዮሐንስ 10:9) በሩ እኔ ነኝ፤ በእኔ የሚገባ ቢኖር ይድናሌ (ይኖራሌ)፥ ይገባሌም ይወጣሌም

[በነጻነት] መሰማሪያም ያገኛሌ።
(ዮሐንስ 10:14-15)

መሌካም እረኛ እኔ ነኝ፥ አብም እንዯሚያውቀኝ እኔም አብን
እንዯማውቀው የራሴን በጎች አውቃሇሁ የራሴም በጎች ያውቁኛሌ፤ ነፍሴንም ስሇ በጎች አኖራሇሁ።
ሁለንም በአዕምሮዋቸው ያወቁ የእውነት እውር ናቸው እኔም ምን እያዯረግሁ እንዯሆነ
አያውቁምም። እኔ መንፈስ ነኝና ወዯ ሰው መንፈስ ውስጥ እናገራሇሁም በዚያ ነው የእኔን ድምፅ
እርሱ የሚሰማው። ሃይማኖታዊ ሰው ግን መንፈሳዊ ስሊሌሆነ ድምፄን አይሰማም፤ በእርሱ ውስጥ
ያሇው የእኔ መንፈስ ሳይሆን የእርሱ አዕምሮ እየተቆጣጠረ ነው። ስሇዚህ በእኔ የሚያምኑትን
ድምፄንም የሚሰሙትን ከሚዲፈሩት(presumptuous)፣ ራስ ተኮር(ወዲድ)(self
centered) ከሆኑትና ሃይማኖታዊ(religious) ከሆኑት ሇመሇየት እኔ መጥቻሇሁ።

ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ለዘላለምም ያው ነው።
ስም የላሇው፥ የማይታወቅ፥ ጌታውና አምሊኩ በሆነ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸንቶ የሚኖርና የሚታመን፥ ሉያዯርግ
የሚገባውን ያዯረገ አንድ የማይጠቅም ባሪያ በመንፈስ ቅደስ ተመርቶ ተረጎመው። ክብር ሁለ፣ ኃይሌም ብርታትና ጥበብም
ውዲሴና ምስጋናም፣ ግርማና ሞገስም፣ ዝማሬና እሌሌታም ማዲንና ቅድስና ሇቡሩክ መሌካም ቅደስ የእስራኤሌ አምሊክ
ሇአባታችን ሇእግዚአብሔር አብ ይሁን ሇታረዯው በጉም ሇጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሇቡሩክ ቅደስ መንፈሱም ብቻ ይሁን
አሜን ሃላ ለያ። ማራናታ ጌታ ያሑሹዋ ሐማሺያክ የእግዚአብሔር ሌጅ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ቶል ና አሜን!
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