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ራእይ ዮሃንስ 1፡1-20
1: እቲ ቐልጢፉ ክኸዉን ዘለዎ ንባሮቱ ምእንቲ ኸርእዮም ኢሉ : ኣምላኽ ዝሃቦ ናይ የሱስ ክርስቶስ ራእይ : ብኢድ መልኣኹ ልኢኹውን

ንባርያኡ ዮሃንስ ኣርኣዮ::
2: ንሱ ንቃል ኣምላኽን ንምስክር የሱስ ክርስቶስን : ነቲ ዝረኣዮ ዘበለ ኹሉ መስኪሩ ኣሎ ::
3: እቲ ዘመን ቀረባ እዩ እሞ : እቲ ነዚ ቃል ትንቢት እዚ ዜንብብን እቶም ዝሰምዕዎን ዝሕልዉዎን ብጹኣን እዮም::
4፣5:ዮሃንስ ነተን ኣብ እስያ ዘለዋ ሾብዓተ ማሕበራት :  ካብቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእን ካብቶም ኣብ ቅድሚ ዙፋኑ ዘለዉ ሾብዓተ

መናፍስትን ካብቲ እሙን ምስክርን ቦኽሪ ምዉታትን ርእሲ ነገስታት ምድርን ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ ከኣ ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን ::
ንእኡ ነቲ ዘፍቅረና ዘሎ ካብ ሓጢኣትናዉን ብደሙ ዝሓጸበና

6: ንእግዚኣብሄር ኣቦኡ መንግስትን ካህናትን ክንኰኖ ዝገበረና : ክብርን ስልጣንን ንዘለኣለም ኣለም ንእኡ ይኩን :: ኣሜን ::
7: እነሆ ብደመና ይመጽእ ኣሎ ኩለን ኣዒንትን እቶም ዝወግእዎን ከኣ ክርእይዎ እዮም : ብዘለዉ ዓሌታት ምድሪዉን ክበኽዩሉ እዮም ::

እወ : ኣሜን ::
8፡ ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ እየ : ይብል እቲ ዘሎን ዝነበረን ዚመጽእን ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሄር ኣምላኽ ::
9: ኣነ ዮሃንስ ሓውኩምን ኣብቲ ኣብ የሱስ ዘሎ ጸበባን መንግስትን ትዕግስትን መማቕልትኹምን : ምእንቲ ቃል ኣምላኽን ምእንቲ ምስክር

የሱስን ኣብታ ጳጥሞስ እትበሃል ደሴት ነበርኩ ::
10: ብመዓልቲ ጎይታ ብመንፈስ ኰንኩ ብድሕረይ ከኣ
11: ነዚ እትርእዮ ዘሎኻ ኣብ መጽሓፍ ጽሒፍካ : ናብተን ኣብ ኤፌሶንን ስሚርናን ጴርጋሞስን ቲያቲራን ሳርዴስን ፊላደልፍያን ሎዶቅያን

ዘለዋ ሾብዓተ ማሕበራት ስደዶ : ዝብል ከም ናይ መለኸት ዝበለ ብርቱዕ ድምጺ ሰማዕኩ::
12: ነቲ ዚዛረበኒ ድምጺ ክርኢ ኽኣ ግልጽ በልኩ :: ግልጽ ምስ በልኩዉን ሾብዓተ ቐወምቲ ቀንዴል ርኤኹ ::
13: ኣብ ማእከል እቶም ሾብዓተ ቐወምቲ ቀንዴል ከኣ ክሳዕ እግሩ እተኸድነ ብቅናት ወርቂ እዉን ክሳዕ ኣፍ ልቡ እተዓጥቀ ወዲ ሰብ

ዝመስል ርኤኹ::
14: ርእሱን ጸጉሩን ጻዕዳ ከም ጸምሪ ጻዕዳዉን ከም ኣስሓይታ እዩ :: ኣዒንቱዉን ከም ሃልሃልታ ሓዊ እየን ::
15: ኣእጋሩ ኣብ ሓጎዶ ከምዝረሰነ ዘንጸባርቕ ኣስራዚ ሊባኖስ ይመስላ :: ድምጹ እዉን ከም ደሃይ ብዙሕ ማያት እዩ ::
16:  ኣብ የማናይ ኢዱ ሾብዓተ ኸዋኽብቲ ኣለዉዎ :  ካብ ኣፉዉን ክልተ ዝኣፉ በሊሕ ሰይፊ ይወጽእ :  ትርኢቱዉን ከምታ ብሓይሊ

እተብርህ ጸሓይ እዩ ::
17: ምስ ርኤኹዎ ድማ : ከም ምዉት ኰይነ ኣብ ኣእጋሩ ወደቅኩ:: ንሱ የማናይ ኢዱ ኣንበረለይ : ከምዚ እናበለ : ኣነ እቲ ቀዳማይን እቲ

ዳሕራይን እቲ ህያዉን እየ እሞ ኣይትፍራህ ::
18: ሞይተዉን ነበርኩ : እነሆ ኸኣ : ንዘለኣለም ኣለም ህያው እየ : መርሆ ሞትን ሲኦልን ከኣ ኣሎኒ::
19: እምበኣርሲ ነቲ ዝርኤኻዮን ነዚ ዘሎን ነቲ ድሕርዚ ዚኸዉንን ጽሓፎ ::
20: ምስጢር እቶም ኣብ የማናይ ኢደይ ዝርኤኻዮም ሾብዓተ ኸዋኽብትን ናይተን ሾብዓተ ቐወምቲ ቀንዴል ወርቅን : እቶም ሾብዓተ

ኸዋኽብቲ እቲኣቶም እቶም መላእኽቲ እተን ሾብዓተ ማሕበራት እዮም: እተን ሾብዓተ ቐወምቲ ቀንዴል እውን ሾብዓተ ማሕበራት እየን::

መእተዊ ቀዳማይ ምዕራፍ
ራእይ ዮሃንስ 1:1-3
እቲ ቐልጢፉ ክኸዉን ዘለዎ ንባሮቱ ምእንቲ ኸርእዮም ኢሉ : ኣምላኽ ዝሃቦ ናይ የሱስ ክርስቶስ ራእይ : ብኢድ መልኣኹ ልኢኹውን

ንባርያኡ ዮሃንስ ኣርኣዮ:: ንሱ ንቃል ኣምላኽን ንምስክር የሱስ ክርስቶስን : ነቲ ዝረኣዮ ዘበለ ኹሉ መስኪሩ ኣሎ :: እቲ ዘመን ቀረባ እዩ እሞ :
እቲ ነዚ ቃል ትንቢት እዚ ዜንብብን እቶም ዝሰምዕዎን ዝሕልዉዎን ብጹኣን እዮም::

ጸሓፊ ናይዛ  መጽሓፍ እዚኣ  (ደራሲ ኣይኮነን)  ቅዱስ ዮሃንስ  ዘመሎኮት ኣብ ደሴት ጳጥሞስ ከሎ ኸም ዝጸሓፎን መወዳእታ ዘመን
ህይወቱዉን ኣብ ኤፌሶን ከም ዝነበረን ጸሓፍቲ ታሪኽ ዝሰማምዑሉ ሓቂ እዩ:: እዚ መጽሓፍ እዚ ታሪኽ ህይወት ዮሃንስ ዝትርኽ መጽሓፍ
ዘይኮነስ ከምቲ ኣብ ቁጽሪ 3 ነዚ ቃል ትንቢት እዚ ኢሉ ዝገለጾ: ትንቢት ምግላጽ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብተን ዘዘመነን ሓልየን ዝግለጻ ኣብያተ
ክርስቲያናት እዩ።

መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ ዋላኳ ብልምዲ ራእይ ዮሃንስ እንዳተባህለ ይጸዋዕ እምበር: ኣብ ዘመናት ኩሉ ንዝግለጹ ክርስትያናት ብኢድ ጸሓፊ
ዝተዉሃበ ራእይ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ካብ ኩሎም መጻሕፍቲ ፍልይ ዘብሎ ድማ: የሱስ ክርስቶስ ብቐጥታ ተገሊጹ ብኢድ ጸሓፋይ
ዝጸሓፎ መጽሓፍ ምኳኑ እዩ ።

መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ ኣብ መወዳእታ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ዝርከብ መጽሓፍ ኮይኑ ብዛዕባ ኣጀማምራን ኣፈጻጽማን ምልኣት ወንጌል
ዝገልጽ እዩ ።

ብኣገላልጻ ግሪኻውያን ራእይ (REVELATION) ኣፖካሊፕስ (APOCALYPSE) ማለት ግሉጽ ፤ ዘይተኸድነ፤ ዝተኸፈተ ዝብል ትርጉም
ኣለዎ። ከምዚ ክስራሕ ዝጸንሐ እሞ ንርኣይቱ ዝተኸፈተ ሓወልቲ ወይ ድማ ተጎልቢቡ ክሰርሕ ዝጸንሐ ሰራሒ ቅርጻ ቕርጺ ንርኣይቱ ክኸፍት
ከሎ ። ብጉልባብ ተሓቢኡ ዝጸንሐ ሕጂ ግና ዝተርኣየ ። እዚ ኹሉ ብዛዕባ ምግላጽ ስብእና ክርስቶስ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብተን ሰዒበን ዝግለጻ
ሾብዓተ ዘመናት ቤተክርስትያን ዝሰርሖ ስራሕ እዉን ማለት እዩ።

ጥቕሚ ምግላጽ (ራእይ) ካብ እተስተውዕልዎ ንላዕሊ እዩ ንሓደ ሓቀኛ ኣማኒ ብዛዕባ ጥቕሚ መንፈሳዊ ምግላጽ ክንብል ከለና ዝተጋነነ
ኣይኾኖን። ብዛዕባ መጽሓፍ ራእይ ማለተይ ዘይኮነስ ብሓፈሻ ብዛዕባ ምግላጽ እየ ዝብል ዘለኹ። ንቤተክርስትያን ዘድልያ እውን እዚ እዩ ። ኣብ
ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ጎይታ ንደቀ መዝሙርቱ ዝሓተቶም ሕቶ ትዝክሩ ዶ?

“ሰባት ንወዲ ሰብ መን እዩ ይብልዎ ? ኢሉ ሓተቶም።
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ንሳቶም ከኣ ገሊኦም ዮሃንስ መጥምቕ ካልኦት ድማ ኤልያስ ገሊኦምዉን ኤርሚያስ ወይስ ሓደ ኻብ ነብያት ዚብሉ ኣለዉ ኢሎም መለሱሉ።
ንሱ ኸኣ ንስኻትኩምከ መን እዩ ትብሉኒ ኣለኹም? በሎም።
ስምኦን ጴጥሮስ፡ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ፡ ኢሉ መለሰሉ።
የሱስ ከኣ መሊሱ በሎ ፡ ስምኦን ወዲ ዮና ፡ እዚ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን እሞ ብጹእ ኢኻ።
ኣነ ኽኣ እብለካ ኣለኹ ፡ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ ። ንማሕበረይ ከኣ ኣብዛ ከውሒ እዚኣ ክሃንጻ እየ። ደጌታት ሲኦል ድማ ኣይሕይልዋን በሎ።“
ኣስተውዕሉ ንማሕበረይ ከኣ ኣብዛ ከውሒ እዚኣ ክሃንጻ እየ። ክብል ከሎ ኣብ ጥቓኡ እግዚኣብሄር ዘዳለዋ ዓባይ ከውሒ ስለ ዝነበረት

ኣይኮነን ክሃንጻ እየ ዝበለ ወይ ድማ ሮማ ካቶሊክ ከም እትብሎ ማሕበር ኣምላኽ ኣብ ጴጥሮስ ኣይተሃንጸትን ከመይ ኢሉኸ ንማሕበሩ ኣብ
ድኹምን ክሓድን ተራጋማይ ሰብን ክሃንጻ ? እግዚኣብሄር ንማሕበሩ ኣብ ብሓጢኣት ዝተወልደ ሰብ ኣይሃንጻን እዩ ። እዚ ስጋዊ ኣተሓሳስባ
እዩ። ከምቲ ፕሮቴስታንት ዝብልዎ ኣብ የሱስ እውን ኣይኮነን። እንታይ ድኣ ? ኩሉ ኣብ ብምግላጽ እዩ። እስኪ ከምቲ ዘለዎ ጌርኩም ኣንብብዎ
፡ ኣቦይ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን ስለዚ ኣብዚ ከውሒ እዚ ንማሕበረይ ክሃንጻ እየ (ኣብ ምግላጽ ዩ) ። ቤተ ክርስትያን ኣብ ምግላጽ
እያ ተሃኒጻ። እግዚኣብሄር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ።

እስኪ ነስተውዕል ከመይ ጌሩ ኣቤል እቲ ትኽክለኛ መስዋእቲ ደም ከቕርብ ኪኢሉ? ብኸመይ መንገዲ? ቃየን እንተድኣ ኣስተብሂልኩምሉ
ኣምላኻዊ ትእዛዝ እንዳተነገሮ ትኽክለኛ መስዋእቲ ከቅርብ ኣይተኽኣሎን። ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ኣፈላላይ ዝፈጠረ ንኣቤል ድማ ናይ ዘለኣለም
ሂወት ክረክብ ዘኽኣሎ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ምግላጽ እዩ። ምናልባት ብዛዕባ ኣምላኽ ብሩቱዕ ኣንደበት ብፓስተራትኩምን ከምኡ ድማ ኣብ
ዓበይቲ ጉባኤታት ብዛዕባ ኣምላኽ ብዙሕ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ይኹን እምበር የሱስ ባዕሉ ንሱ ክርስቶስ ከም ዝኾነን ኣምላኽ ባዕሉ
መድሓኒ ከም ዝኾነን ከምኡ ድማ ስርየት ሓጥያት ብኣሰራርሓ ደም ምዃኑ እንተዘይተረዲኡኩም ዘለኣለማዊ ሂወት ክትረኽቡ ኣይትኽእሉን።
መንፈሳዊ ምግላጽ እዩ ኩሉ።

ኣቀዲመ ከምዝገለጽኩዎ መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ፡ የሱስ መን ከም ዝኾነን ኣብተን ሲዒበን ዝግለጻ ሾብዓተ ዘመናት ናይ ሾብዓተ ኣብያተ
ክርስትያናት፤ ብተኸታታሊ ዝሰርሖ ስራሕ እንታይ ከም ዝኾነን ዝገልጽ መጽሓፍ እዩ። ብምብራህ ቃሉ ጥራሕ ዝፍለጥ ስለዝኾነ ሓዋርያቱ
እውን፤ ኣቀዲሙ ዝገለጸሎም ነገር ስለዘይነበረ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሾብዓቲኤን ዘመናት ክሰርሖ ዘለዎ ሓቂ ዝፈልጥዎ ነገር ኣይነበረን ። ኣብ ግብሪ
ሓዋርያት ትዝክሩ እንተኾንኩም፦ ደቂ መዝሙሩ ጎይታ ክሰርሓ ዝመደባ መንግስቲ ሰማያዊት ሙዃና ስለዘይተረድኦም ጎይታይ በዚ ወርሓት
እዚዶ ንእስራኤል መንግስቲ ከተቅንዕ ኢኻ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ኸኣ፦ ኣቦ ብስልጣኑ ዝመደቦ ዘመኑን ጊዜኡን ክትፈልጡ ናታትኩም
ኣይኮነን። በሎም። ንሱ ኣብ እቲ ስራሕ ኣቦ ዝነበሮ ግደ፤ ኣቦ ስለዘይገለጸሉ ብዛዕባኡ ኣየርኣዮምን፤ ነገር ግን ሞንጎኛ ኮይኑ ኣብ ዝሰርሓሉ
ኣገልግሎት ድሕሪ ሞቱን ትንሳኤኡን ኣብተን ክሰርሐን ዝመደበን ናይ ቤተ ክርስትያን ሾብዓተ ዘመናት ክብሩን ህልዉናኡን ንቤተ ክርስትያን
ዘለዎ ትርጉም ንኸርኢ ንዮሃንስ ኩሉ ኣርኣዮ።

ራእይ ዮሃንስ መወዳእታ ሰይጣንን ኽፉኣት ተኸተልቱን እንታይ ከምዝኾነ ይነግረና፡ ብኸመይ መልክዑ ከም ዝስዕሮን ብኸመይ መልክዑ
ናብ ሓዊ ከም ዝድርብዮን እንርድኣሉ መጽሓፍ ስለዝኾነ ድማ ሰይጣን ኣይፈትዎን።

ኣብ ዉሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዘለዉ መጻሕፍቲ፡ ሰይጣን ኣዕዚዙ ዝጸልአን ክልተ መጻሕፍቲ፡ ኦሪት ዘፍጥረትን ራእይ ዮሃንስን ከም
ዝኾና ትፈልጡዶ? እዘን ክልተ መጻሕፍቲ ብዛዕባ ኣመጻጽኣኡን ክፉእ ስራሑን ዘጋልጻ መጻሕፍቲ ስለዝኾና፡ ኩሉጊዜ ከጣምም ይፍትን።
ክቃላዕ ኣይፈቱን ብትኽክል ኽፉእ ስራሑ ዘቃልዓ መጻሕፍቲ ድማ ኽልቲኤን እየን። ብብዙሕ መንገዲ ክሓባብል እኳ እንተፈተነ፤ ጎይታ የሱስ
ብዛዕባ ስይጣን ፟ ንሱ ኣባይ ኣነ ድማ ኣብኡ ግደ የብለይን ፟ ከም ዝበሎ ቤተ ክርስትያን ንሰይጣን ክሒዳ መንፈሳዊ ምግላጽ ቃል እንተተቐቢላን
እንተተመሊኣን ደጌታት ሲኦል ከም ዘይሕይልዋ ስለዝፈልጥ፤ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘለና እምነት ከነጉድል ብሓይሊ ይጽዕር።

እቲ ኣብ ሂወተይ እትርእይዎ ዘለኩም ኣገልግሎት ካብ ላዕሊ ዝተውሃበኒ ጸጋ ምዃኑ ትኣምኑ ኢኹም። መንፈስ ቅዱስ፤ ዝተሓብአን ጎይታ
ጥራሕ ዝፈልጦም ሓሳባት ልቢ ሰባትን፤  ምልላይ ሕማማትን ክገልጸለይ ከሎ ሰይጣን ከመይ ከም ዝስንብድ ምሳይ ኰንኩም ምርኣይ
እንተትኽእሉ ክንደይ ጽቡቕ ኔሩ። ሰይጣን ክቃላዕ እንከሎ ገጽ ሰባት ከመይ ከም ዝብል ምርኣይ እንተትኽእሉ ማለተይ ብዛዕባ ሰባት ዘይኮንኩ
ዝብል ዘለኹስ ሰይጣን ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት ብሓጢኣት፣ ብምፍልላይ፣ ብሕማም ተጠቒሙ ክኣስሮም እንከሎ ገጾም ኣብ እትርእዩሉ ጊዜ
ሰይጣን ምቅላዑ ስለዝፈልጣ ኣብ ገጽ እቶም ሰባት ፍልይ ዝበለ ባህርይ የንጸባርቅ። ሰይጣን ፈራሕ 'ዩ። መንፈስ ኣምላኽ ንሰባት ብዛዕባ ኽፉእ
ስራሑ ከም ዘጉርሖም ስለ ዝፈልጥ ከምዚ ዓይነት ጉባኤታት ኣዕዚዙ እዩ ዝጸልእ። ስም ሰባት ክጽዋዕ ከሎ፥ ሕማም ክግለጽ ከሎ ሰይጣን
ኣይፈቱን። እዚ ኹሉ እንታይ እዩ? ብቅዓት ምንባብ ኣእምሮ ሰብ ? ኣይኮነን። ርክብ ነፍሳዊ ምትእስሳር? ከምኡ ዉን ኣይኮነን። ጥንቆላ እዉን
ኣይኮነን። እንታይ ድኣ እዩ ? እዚ ምግላጽ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ምናልባት ስጋዉያን ብዙሕ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ነገር ግን ስራሕ መንፈስ
ቅዱስ እዩ።

የሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተ ክርስትያን ንከይፍለጥ ሰይጣን ንምንታይ ከም ዝደሊ ካሊእ ምኽንያት ከርእየኩም፥ ሰይጣን፥ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ
ትማልን፣ ሎምን፣ ንዘለኣለምን፣ ህያው ከም ዝኾነን፤ ፈጺሙ ድማ ከምዘይለዋወጥን ልዕሊ 90 % ምሁራት ስነ መሎኮት ኢና ዝብሉ ኣጸቢቑ
ይፈልጥ እዩ። ከምኡ ዉን ቤተ ክርስትያን ከምታ ብሓይሊ ኣምላኽ ኣብ በዓለ ሓምሳ ዝተጀመረት ቤት ኣምላኽ፤ ከምቲ ኣብ ማርቆስ 16
ክትኮኖ ዘለዋ ዝተገልጸት፤ ቤተይ ኢሉ ዝገለጻ ስለ ትመስል እዩ።

ኣስተውዕሉ ክርስቶስ ናብታ ሓቀኛ ቤት ተጋሂዱ ማለት፤ ትንሳኤ ናይታ ኣብ ግብሪ ሓዋርያት ዘላ ቤት ኣምላኽ ከም ዝኸዉን ፍለጡ። ነገር
ግን መንፈስ ጸረ ክርስቶስ ተቖሪጹ ናብ ባሕሪ ክሳብ ዝድርበይ፤ ንማሕበር ኣምላኽ ከርስሕን፥ ዝሕልትን ዋጋ ዘይብላ ንኽገብርን፤ ከመይ ኢሉ
ናብ ማሕበር ኣምላኽ ከም ዝኣተወ መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ ብግልጺ የረድእ። ስለዚ ሰይጣን ነዛ መጽሓፍ ሓቂ ክጻወራ ስለዘይከኣሎ ብዝረኸቦ
ኣጋጣሚ ከጣምም ይጽዕር። ህዝቢ ኣምላኽ እታ ሓቀኛ ቤተ ክርስትያን ንምንታይ ከም ዝተተኸለትን ብኣኣ ዝግለጽ ዓብይ ሓይሊ ፈጣሪ ከም
ዘሎ እንተተረዲኣን ስዉርቲ ሰራዊት ኰይና ዉግኣት ከም እትኾኖ ስለዝፈልጥ ብዝረኸቦ ኣጋጣሚ ነዛ መጽሓፍ ከጣምም ላዕልን ታሕትን
ይብል። ሰባት ብዛዕባ እቶም ኣብ ጽላል ቤተ ክርስትያን ዝንቀሳቐሱ ክልተ ዓይነት መንፈስ ፈልዮም ምልላይ እንተኽኢሎም፤ ብፍላይ ድማ
ብረዲኤት መንፈስ ኣምላኽ ንመንፈስ ጸረ ክርስቶስ ከለልይዎን ክጋፈጥዎን እንተኽኢሎም፡ ከምቲ ክርስቶስ ኣብ ምድረበዳ ተጋፊጡ ዝሰዓሮ
ኣብ ቅድሚ ቤት ኣምላኽ ድማ ኸምኡ ሓይሊ ኣይክህልዎን። እወ! ሰይጣን ምግላጽ ኣይፈቱን ። ንዓና ግና ብምግላጽ ቃል ደገታት ሲኦል
ኣይሕይሉናን። ክንሕይሎም ድማ ኢና።

ኣብ መጀመርታ ትምህርትና ከም ዝገለጽኩዎ እዚ እንመሃሮ ዘለና መጽሃፍ ራእይ ዮሃንስ፡ ብዛዕባ ምግላጽ የሱስ (የሱስ መን ምዃኑ )
ምፍላጥን  ኣብተን  ሲዒበን  ዝግለጻ  ሾበዓተ  ናይ  ቤተ  ክርስትያን  ዘመናት  ዝዓዮ  ግብርታትን  ድማ  ምፍላጥ  ኰይኑ፡  መንፈስ  ኣምላኽ
እንተዘይረዲእና ፈጺምና ክንርድኦ ከም ዘይንኽእል ነጊረኩም ኔረ። እዘን ክልተ ሓሳባተይ እንተተረዲኤናኹም መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ ንምርዳእ
ተራ ብዝኾነ ኣጸናንዓ ፈጺሙ ክርድኣኩም ኣይኸልን፡ ኣሰራርሓ መንፈስ ኣምላኽ ዝሓትት ከይዲ ኣለዎ። እዚ ማለት ብሓገዝ ትንቢታዊ ምግላጽ
ንምሩጻት ሰባት ጥራሕ እምበር ንኹሉ ኣይግለጸሉን። ምናልባት ጥቕሲ ምስ ጥቕሲ ብምዝማድ ንክትርድኦ ምጽዓር ሰናይ እኳ እንተኾነ ፟
ምስጢር ኣምላኽ ኩሉ ጊዜ ካብ መንፈሱ ብዝመጽእ ትምህርቲ ጥራሕ ኢና ክንርድኦ እንኽእል ስለዚ ድማ ካብ ኣምላኽ ናይ ምስማዕ
መሎኮታዊ ዝኾነ ምርሒት ይሓትት፡ እንተዘይኰይኑ ግና ፈጺሙ ክበርሃልና ኣይኽእልን። ክንደየናይከ ካብ ኣምላኽ ምስማዕን ንመንፈስ
ኣምላኽ ርእስና ምዉፋይን ዘየድልየና ?

ኣቀዲመ ከም ዝገለጽኩዎ መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ ከምቲ ኣብ ዉሽጡ ኣብ መወዳእታ እቲ መጽሓፍ ዝተጽሓፈ መፈጸምታ ኩሉ ሕግጋት
ቃልን ምልኣት መጽሓፍ ቅዱስን እዩ። ኣብ ልዕሊ ዲያብሎስ እትሕይሉሉ ፍልጠት ኣምላኽ እትረኽቡሉ መጽሓፍ እዩ ። ስለዚ ኸኣ ንምንታይ
ነዚ ቃል ትንቢት ዘንብብን እቶም ዝሰምዕዎን፡ ነቲ ኣብኡ ተጽሒፉ ዘሎዉን ዝሕልዉዎን ብጹኣን እዮም ተባሂሉ ከምዝተጻሕፈ ስለምንታይከ
ዝቕንስን ዝውስኽን ከም ዝርገም ክትርድኡ ትኽእሉ ኢኹም። መንከ ካብቲ ሓቀኛ ምግላጽ ቃላት ኣምላኽ ቀኒሱን ወሲኹን ኣብ ልእሊ ጸላኢ
ክዕወት ይኽእል? ከም ምግላጽ ቃል ዝመስል ሓይሊ ዘለዎ ነገር የለን። ነቶም ነዚ መጽሓፍ እዚ ኣትኩሮት ዝገብሩሉ ብፍላይ ዝተኣወጀሎም
በረኸት ከም ዘሎ ኣብ ፍቕዲ 3 ርኣዩ ። ከምቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ስርዓት እዩ ዝመስለኒ ፣ እቲ ህዝቢ መብዛሕቲኡ ምንባብ ስለዘይኽእል
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ካህናት ንጉሆ ንጉሆ ነቲ ህዝቢ ቃል ኣምላኽ የንብብሉ ነበሩ። እቲ ጽሩይ ቃል ኣምላኽ ጥራሕ ይኹን እምበር ነቲ ዘንብቦን ነቲ ዝሰምዖን
በረኸት ኔርዎ ።

እቲ ዘመን ቀረባ እዩ እሞ መጀመርታ እቲ ዘመን ቀረባ ኣይነበረን። እቲ ኣብ ኣምላኽ ጥራሕ ዝፍለጥ ዝነበረ ጥበብን ሃፍቲ ፍልጠት ሓያል
ኣምላኽን ክሳብ እዚ ዘመን እዚ ኣይተገልጸን ነበረ። ኣምላኽ ኣብ ሓደ ዘመን ክገልጾ ዝምደቦ ምግላጽ ካብ ጊዜኡን ሰዓቱን ወጻኢ ፈጺሙ
ኣይገልጾን። ኣብቲ ምዱብ ጊዜኡ ነቲ ዝመደቦ ትውልዲ ጥራሕ እዩ ዝገልጽ። ንኣብነት ንደቂ እስራኤል ንመልከት ኣውያቶም ኣብ ቅድሜኡ ምስ
በጽሐ ምግላጽ ኣምላኽ ንሙሴ ተዉሃቦ። የሱስ ድማ እቲ ምዱብ ሰዓቱ ምስ ኣኸለ ምልኣት መለኰት (GODHEAD) ኰይኑ ተገልጸ። ኣብዚ
ዘመን እዚ ማለት ኣብ ዘመን ቤተ ክርስትያን (ሎዶቅያ) ክግለጽ ዝግበኦ ፍልጠት ኣምላኽ ኣይድንጉይን ኣብ ዘይጊዜኡ እዉን ኣይመጽእን።
ኣስተውዕሉ ዘለናዮ ዘመን ናይ ዘመናት መፈጸምታ እዩ።

ሰላምታ
ራእይ 1፡4-6
ዮሃንስ ነተን ኣብ እስያ ዘለዋ ሾብዓተ ማሕበራት፡ ካብቲ ዘሎን ዝነበረን ዚመጽእን፡ ካብቶም ኣብ ቕድሚ ዝፋኑ ዘለዉ ሾብዓተ መናፍስትን
ካብቲ እሙን ምስክርን በዅሪ ምዉታትን ርእሲ ነገስታትምድሪ ዝዀነ የሱስ ክርስቶስ ከኣ ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን። ንእኡ፡ ነቲ

ዜፍቅረና ዘሎ፡ ካብሓጢኣትና እውን ብደሙ ዝሐጸበና፡
ንእግዚኣብሄር ኣቦኡ መንግስትን ካህናትን ክንኰኖ ዝገበረና፡ ክብርን ስልጣንን ንዘለኣለመ ኣለም ንእኡ ይኹን። ኣሜን።
እስያ ዝብል ቃል ነታ ሕጂ ንእሽተይ እስያ ተባሂላ እትፍለጥ ሃገር ዘመልክት እዩ። እስያ ብስፍሓታ ክንዲ ኢንዲያና እትኣክል ኰይና ነተን

ኣብ ዝቕጽል ዘመን ኣብ በቢዘመነን ዝግለጻ ሾብዓተ ኣብያተ ክርስትያናት ክውክል ዝኽእል ትሕዝቶን ባህርይን ዝነበረን ሾብዓተ ኣብያተ
ክርስትያናት ዝነበራኣ ስፍራ እያ።

ኣብ ቅድሚ ዙፋኑ ዘለዉ ሾብዓተ መናፍስቲ ድማ ኣብ ልዕሊ እቶም ጊዜኦም ሓልዮም ዝግለጹ ሾብዓተ መላእኽቲ (መልእኽተኛታት) ናይ
እተን ሾብዓተ ኣብያተ ክርስትያናት ዝነበረ ኣገልግሎትን መልእኽትን እዩ።

ከምኡ ድማ (ዘሎን) (ዝነበረን) (ዚመጽእን)፡ (እሙን ምስክርን) (በዅሪ ምዉታትን ርእሲ ነገስታት ምድሪ) (ኣልፋን ኦሜጋን) (ኩሉ ኽኣሊ)
ዝብሉ ገለጽቲ ቃላት ነቲ ሓደን ብደሙ እዉን ካብ ሓጢኣት ዘንጽሃና ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዘመልክቱ መዓርጋት እዮም ።

ኣብ ልዕሊ ዮሃንስ ዝነበረ መንፈስ ጎይታ ምልኣተ መለኮት የሱስ ክርስቶስን ብጀካ የሱስ ክርስቶስ ኽኣ ካልእ ኣምላኽ ከም ዘየሎን ንምርኣይ
ሓደ ብሓደ ንኹሉ ገሊጽዎ እዩ። እንተኾነ ግና ኣብዚ ዘመን እዚ ኣብ ዉሽጢ ምልኣተ መለኮት ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ዘይኮነስ ነናቶም ኣካል
ዘለዎም ሰለስተ ኣማልኽቲ ከም ዘለዉ ዝምህር ዓብይ ጸልማት ኣብ ምድሪ ኣሎ። እዚ ዓብይ ትምህርቲ ስሕተት ንምእራም ድማ ጎይታ የሱስ
ንዮሃንስ ብዛዕባ እቲ ሓደ ኣምላኽ ብሰለስተ መዚ (መዓርግ) ኣቦ፣ ውሉድ፣ መንፈስ ቅዱስ ሰለስተ ኣሰራርሓታት ሓደ ኣምላኽ ገለጸሉ። እዚ
ዓብይ ምግላጽ ሓደ ኣምላኽ ኣብታ ናይ መጀመርታ ቤተ ክርስትያን ዝነበረ ኰይኑ፡ ሕጂ ድማ ኣብ ዘመንና ኣብ ዘላ ቤት ኣምላኽ ብመሰረት
ትኽክለኛ ኣሰራርሓ ጥምቀት ሓደ ኣምላኽ ክቃናዕ ኣለዎ።

ብመሰረቱ ምሁራት ዘመናዊ ትምህርቲ ስነ መለኮት (Theologians) ምስቲ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ትምህርቲ ፈጺሞም ኣይሰማምዑን። ኣብ ሓደ
ዓብይ ክርስትያናዊ መጽሄቶም፦ “ትምህርቲ ስላሴ መሰረታዊ ትምህርቲ ብሉይ ኪዳን ኰይኑ ከምቲ መሰረታዊ ትምህርቲ ሓድሽ ኪዳን። ሓዱሽ
ኪዳን ብተቓራኒ መንገዲ ብሉይ ኪዳን ዝገልጸሉ ምክንያት ድማ ካብ ሓደ ንላዕሊ ኣማልኽቲ ከም ዘለዉ ንምግላጽ እዩ። ባዕሉ ሓዱሽ ኪዳን
ብግልጺ ኣቦ እግዚኣብሄር፣ ዉሉድ እግዚኣብሄር ከምኡ እዉን መንፈስ ቅዱስ ርእሱ ዝኸኣለ እግዚኣብሄር ከም ዝኾነ የቀምጥ፡ እዞም ሰለስተ
እዚኦም ድማ ኣሰራርሓ ሓደ ኣካል ዘይኮኑስ ነንነፍሲ ወከፎም እንዳተደጋገፉ ነናቶም ህልዉና ዘለዎም ሰለስተ ኣካላት እዮም ብምባል
ይገልጽዎ። እዚ እዩ እቲ ዓብይ ሚስጢር ሰለስተ ኣምላኽ ዝብልዎ”

ወሲኾም ድማ ከምዚ ብምባል ይገልጽዎ ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሄር ሓደ ኣካል ዘይኮነስ ሰለስተ ኣካላት ኣብ ሓደ መለኮት
(ኣምላኽ) ። እዚ እዩ ምስጢር ስላሴ ዝብልዎ ።

ከመይከ ሰለስተ ኣካላት ኣብ ሓደ ኣምላኽ ይኸዉን? ከምዚ ዓይነት ብስለት ዝጎዶሎ ትምህርቲ ዝምህር መጽሓፍ ቅዱስ የለን። ምናልባት፡
ቋንቋ ትርጉሙ እንተዘይኣጥፊኡ፡ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ኣካላት ምንም እኳ ተመሳሳሊ ሓሳብ ይሃልዎም እምበር ሰለስተ ኣማልኽቲ ምዃኖም
ዘይተርፍ እዩ ።

እስኪ ንድሕሪት ከመልሰኩም እሞ ነቲ ቃል ኣስተውዕሉሉ “ኣልፋን ኦሜጋን፣ ኣነ እየ፡ ይብል እቲ ዘሎን ዝነበረን ዚመጽእን ኵሉ ዚኽእል
ጎይታ ኣምላኽ” ንሱ ኣምላኽ እዩ። ተራ ሰብ ተራ ነብዩ ኣይኮነን ኣምላኽ እዩ። እዚ ድማ ምግላጽ ሰለስተ ኣማልኽቲ ዘይኮነስ ምግላጽ እቲ ኹሉ
ዝኽእል ሓደ ኣምላኽ እዩ።

ብመሰረቱ ትምህርቲ ስላሴ ድሕሪ ሰማእትነት ኩሎም ሓዋሪያት ብድሕሪ ዘመነ ሓዋርያት ኣብ ናይ ንቅያ ጉባኤ ከም ሓደ ዓብዪ ትምህርቲ
ተቖጺሩ ዝኣተወ ትምህርቲ እምበር ኣብታ ጀማሪት እምነት ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ብዛዕባ ሰለስተ ኣምላኽ ዝብል ትምህርቲ ኣይነበረን
ደሊኹም እውን ኣይትረኽቡዎን። ኣብ ንቅያ ጉባኤ ዝነበረ ብዛዕባ ምልኣተ መለኮት ዝምልከት ኣስተምህሮታት ነቶም ኣብቲ እዋን ዝነበሩ
ኣመንቲ ናብ ክልተ ጽንፊ ዝኸፈለ ኣስተምህሮ እዩ። እቲ ሓደ ጽንፊ እምነት ብዙሓት ኣማልኽቲ ( POLYTHEISM ) ብምቕባል ብሰለስተ
ኣማልኽቲ ዝኣመነ ክኸውን ከሎ እቲ ኻልኣይ ድማ ብሓደ ኣምላኽ ( UNITARIANISM ) ጥራሕ ዝኣምን ትምህርቲ ሰለስተ ኣምላኽ ዘይቕበል
እዩ። ምንም እኳ ንኽግለጽ ጊዜ ይውሰድ እምበር ዘመኑ ሓልዩ ኣብ ዘመንና ተገሊጹ ንሕና ድማ ተቐቢልናዮ ኣለና። መንፈስ ብዮሃንስ ነተን
ሾብዓተ ኣብያተ ክርስትያናት “ኣነ ኹሉ ብኹሉ ዝመልእ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እየ።” ካሊእ ኣምላኽ የለን። ብምባል ብማሕተም ምግላጽ
ይሓትሞ።

እስኪ ሕሰብዎ! ኣቦ የሱስ መን እዩ ? ኣብ ማቴዎስ 1፡18 “ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት ይብል” የሱስ ድማ ብኣንደበቱ ብዛዕባ ኣቦኡ
“ንኣቦ ኣቦይ ብምባል” ኣቦኡ ኣቦ ባዕሉ ምዃኑ ይገልጽ; ንጎይታ ኣቦ ኢልና ወይ ድማ ንመንፈስ ቅዱስ ጎይታ ኢልና ኣብ እንገልጸሉ እዋን ኣቦን
መንፈስ ቅዱስን ሓደ ምዃኖም ኢና እንርዳእ። ብርግጽ እውን ሓደ እዮም። እንተዘይኮይኑ ግና የሱስ ክልተ ኣቦታት ኔይሮሞ ማለት እዩ።
መሊሱ ድማ የሱስ ኣብ ካሊእ ስፍራ ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና እምበር ክልተ ኣይበለን። እዚ ድማ እዩ ሓደ ኣምላኽ ማለት።

ብዙሓት ሰባት እዚ ብታሪኽን ብሚዛን ቃል ኣምላኽን ሓቂ ካብኮነስ እዚ ትምህርቲ ስላሴ ካበይ ከም ዝተበገሰ ተደኒቖም ይሓቱኒ፡
ብመሰረቱ ስላሴ ዝብል ቃል መጽሓፍ ቅዱሳዊ ቃል እውን ኣይኮነን። መሰረት ትምህርቲ ስላሴ ካብ ናይ ሮማውያን ስርዓት ኣምልኾ ዝተበገሰ
ብኣቆጻጽራ ኣውሮጳውያን 325 ዓ/ም ኣብ ንቅያ ጉባኤ ዝተጀመረ መሰረት መጽሓፍ ቅዱስ ዘይብሉ ትምህርቲ እዩ። ሮማውያን ብሂወት ዘየለዉ
ጥንታዉያን ኣቦታቶም ከም መማለድቲ ብምጥቃም ናብ ኣማልኽቶም ናይ ምጽላይ ልምድን እምነትን ዘለዎምን ከምኡ ድማ ብዙሓት
ኣማልኽቲ ጣኦት ብምኽታል ዝፍለጡ ሰባት እዮም ኔሮም። ሮማውያን ኣምልኾ ጣኦታቶም ክርስትያናዊ መልክዕ ዘለዎ ንምምሳል ኣይተሸገሩን።
ሽም ኣማልኽቶም ብክርስትያናዊ ኣስማት ብምትካእን ኣብ ክንዲ እቶም ቅዱሳን ኢሎም ዝኣምኑሎም ጁፒተር፣ ቬነስ፣ ማርስ፣ ወዘተ ድማ
ጳውሎስ፣ ጴጥሮስ፣ ፋቲማ፣ ክሪስቶፈር ወዘተ ወዘተ ብምትካእ ቀጸሉ። ሃይማኖቶም ብትምህርቲ ሓደ ኣምላኽ ተኪኦም ከቐጽልዎ ስለዘይኽእሉ
ህልውና እቲ ሓደ ኣምላኽ ናብ ሰለስተ ብምክፍፋል እቲ ኣቐዲሞም ዝኣምኑሉ ዝነበሩ ምምላድ ዝሞቱ ወለዶኦም ድማ ብናይ ቅዱሳን ስም
ብምትካእን ኣምልኾ ጣኦታቶም ቀጸሉ።

ካብቲ ጊዜ እቲ ጀሚሮም ሰባት ብዛዕባ እቲ ብሰለስተ መዓርጋት (መዚታት) ዝዓዪ ሓደ ኣምላኽ ከስተውዕሉ ኣይከኣሉን። ብመሰረት
መጽሓፍ ቅዱስ ኣምላኽ ሓደ ምዃኑ እኳ እንተፈለጡ በቲ ናይቲ ዘመን ፍሉይ ስነ ሓሳብ እግዚኣብሄር ከም ኣብ ሓንቲ ጨንፈር ዘሎ ብዙሕ
ዘለላ ወይኒ ብምምሳል፤ ሰለስተ ኣካላት ብማዕረ መለኮታዊ ስልጣን ብምባል ይገልጽዎ። ነገር ግን ንዘስተውዕሎ ሰብ፤ እነሆ ኣብ መጽሓፍ
ራእይ፦ ዘሎን ዝነበረን ዚመጽእን፡ ኣልፋን ኦሜጋን ማለት ንሱ ካብ ሀ ክሳብ ፐ ኩሉ ብኹሉ ዝመልእ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ግልጺ እዩ። ንሱ
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ኹሉ እዩ፡  ኹሉ ኽኣሊ፣  ሳሮን  ጽጌሬዳ፣  ፍዮሪ  ኣኽራን፣  ብርሃን  ወጋሕታ፣  ጨንፈር  ጽድቂ፣  ኣቦ፣  ዉሉድ፣  ቅዱስ  መንፈስ፣  አረ!  ንሱ
እግዚኣብሄር እዩ። ኹሉ ዝኽእል ኣምላኽ፥ ሓደ ኣምላኽ።

ኣብ 1ይ ጢሞቲዎስ 3፡16
ብሓቂ እቲ ምስጢር ኣምልኾ ዓብዪ እዩ፥ ንሱ እቲ ብስጋ እተገልጸ፡ ብመንፈስ ጸደቐ፡ንመላእኽቲ ተራእየ፡ ኣብ ኣህዛብ ተሰብከ፡ ኣብ ዓለም

ተኣምነ፡ ናብ ክብሪ ዓረገ።
ይብል ። መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ እዩ ዝብል እምበር ብዛዕባ ቀዳማይን ካልኣይን ሳልሳይን ኣምላኽ ኣይተዛረበናን። ሓደ ኣምላኽ ብስጋ

ስለዝተገለጸ ካሊእ ኣምላኽ ክኸውን ኣይኽእልን ። ቐደም ንሱ ሕጂውን ባዕሉ፡ ቐደም ብምግላጽ ሕጂዉን ብምግላጽ ሓደ ኣምላኽ ።
እስኪ ንድሕሪት ተመሊስና እግዚኣብሄር ብዛዕባኡ ክንፈልጦ ዝሃበና ምግላጽ ኣምላኽ ካብ መጽሃፍ ቅዱስ ንርኤ፦ እቲ ንእስራኤል ብዓንዲ

ሃልሃልታ ሓዊ ዝተገልጸ ዓብዪ ኣምላኽ፤ ከምታቦት ቃል ኪዳን ብዓንዲ ሓዊ ንእስራኤል መዓልታዊ መርሖም ከምኡ ድማ ኣብቲ ቤት መቕደስ
ብኽብሪደመና ከም ዝገሃድ ኣወጀሎም። በታ ፍትውቲ መዓልቲ ድማ በቲ ዝተመደበሉ ስጋ ካብ ድንግል ተወልደ። እቲ ኣብ ድንኳናት እስራኤል
ዝሓደረ ኣምላኽ፤ መሊሱ ድማ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ንምምልላስ ድንኳን ስጋ ኣዳለወ፡ ከም ሰብ ኣብ ማእኸል ደቂ ሰባት ተመላለሰ ነገር ግን
ባዕሉ ሓደ ኣምላኽ እዩ።

መጽሓፍ ቅዱስ ኣምላኽ ኣብ ክርስቶስ ነበረ ይብል፡ ማለት የሱስ ባዕሉ ኣካል ነበረ ኣብቲ ኣካል ድማ ብዘሎ ምልኣተ መለኮት ብስጋ
ከምዝሓደሮ የረድእ ። ካብዚ ንላዕሊ ግልጺ ቋንቋ የለን። ምስጢር ስለ ምዃኑ እወ ምስጢር እዩ ነገርግን ሓቂ ድማ እዩ። ቐደም ሰለስተ
እንተዘይነይሩ ሕጂ ሰለስተ ክኸውን ኣይኽእልን። ሓደ ኣምላኽ፡ ሓደ ኣምላኽ ድማ ስጋ ኾነ ።

የሱስ “ካብ ኣቦ ወጺኤ ናብ ዓለም መጻእኹ፡ ንዓለም ሓዲገ ድማ ናብ ኣቦ እኸይድ ኣለኹ በለ” ዮሃንስ 16፡27-28 ንዓለም ክሓድግ ከሎ
ሞተ፣ ተቀብረ፣ ተንስኤ፣ ዓረገ። እቲ ሃልሃልታ ሓዊ ዝኾነ ኣዒንቲ ዘቀምስል ብርሃን፡ ከምቲ ዝበሎ ካብቲ ዝነበሮ ማሕደር ስጋ ወጺኡ ናብቲ
ብስጋ ሰብ ቕድሚ ምግላጹ ዝነበሮ ዓብዪ ክብሪ ተመልሰ፡ ብድሕሪ እዚ ኹሉ ጳውሎስ ኣብ መንገዲ ደማስቆ ተጓነፎ፡ ሳውል፡ ሳውል፡
ንምንታይ እትሰጐኒ፧ ዚብል ድምጺ ኸኣ ሰምዔ። ንሱ ድማ፡ ጐይታይ፡ መን ኢኻ፧ በለ። ጐይታ ኸኣ፡ ኣነ እቲ ንስኻ እትሰጎ ዘሎኻ የሱስ እየ።
በሎ። ንዮሃንስ እውን በዚ ኽብሪ እዚ እዩ ዝተገለጸሉ። ዮሃንስ 1፡18 ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣዮ የልቦን፡ እቲ ኣብ ሕቝፊ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዲ፡
ንሱ ኣግሃዶ። ይብሎ። ዮሃንስ ኣበይ ዘሎ ኢልዎ? ኣብ ሕቊፊ ኣቦኡ።

ሉቃስ 2፡11 እቲ መልኣኽ ድማ፡ እንሆ፡ ሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ስለ ዘሎ፡ ንሱ ኸኣ ክርስቶስ ጐይታ እዩ፡ ይብል።
ክውለድ ከሎ ክርስቶስ ኰይኑ እዩ ተወሊዱ፡ ድሕሪ ሾሞንተ መዓልቲ ምስ ተገረዘ የሱስ ተሰምየ። ከምቲ መልኣኽ እግዚኣብሄር ብዛዕባይ
ንቤተሰበይ ዝበሎም፡ ብራንሃም ኰይነ እየ ዝተወለድኩ እሞ፡ ድሕሪ ምውላድ ግና ቤተሰበይ ዊልያም ኢሎም ስም ዘውጽኡለይ ማለት እዩ።
ዋላ እኳ ክውለድ ከሎ ክርስቶስ እንተነበረ ኣብ ሞንጎ ደቂ ሰባት ዝፍለጠሉ ስም ግን ሃብዎ፡ እቲ ዝርኤ ደጋዊ ሰውነቱ የሱስ ዝብል ስም
ተውሃቦ። እቲ ኹሉ ኸኣሊ ክቡር ኣምላኽ ብስጋ ተጋህደ፡ ንሱ ኣቦ፣ ውሉድ፣ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ኩሉ ባዕሉ እዩ።

ኣቦ፣ ውሉድ፣ መንፈስ ቅዱስ ዝብል ቃላት፡ ምዓርጋት (መዚታት) ናይ ሓደ ኣምላኽ ድኣ እምበር ስም ኣይኮኑን፡ ናይዞም ምዓርጋት ኣምላኽ
ሽም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እዩ ። ስለዚ ድማ ኢና ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ስም ጥምቀት እነጥምቐ። ንኣብነት ሓዱሽ ዝተወልደ ህጻን ንውሰድ፡
ህጻን እዩ ውሉድ እውን እዩ ። ህጻን ማለት እንታይነቱ ዝገልጽ ምዓርግ እዩ፣ ውሉድ እውን ከምኡ ምዓርጉ እዩ ቐጺሉ ድማ ዝወሃቦ ስያሜ
ኣለዎ። (ከምዚ ጆን ሄነሪ ብራውን)። ብዛዕባ ጥምቀት ክንብል ከለና፡ ጥምቀት ብየሱስ ስም ጥራሕ ክኸውን እውን ኣይኽእልን ምኽንያቱ
መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ቕድሚ ምምጽኡን ብድሕሪኡን ብዙሓት የሱስ ዝስሞም ሰባት ኔሮም እዮም ነገር ግን ካብዞም ኩሎም የሱስ ዝተብሃሉ
ሰባት ክርስቶስ ኰይኑ ዝተወልደ ሓደ ንሱ ጥራሕ እዩ፦ጎይታ የሱስ ክርስቶስ።

ሰባት ብዛዕባ የሱስ ንዘለኣለም ውሉድ ኣምላኽ እዩ ዝመስሎም ከምኡ ድማ እዮም ዝብልዎ ነገርግን እዚ ኣበሃህላኦም ምስቲ ሓቂዶ
ኣይጻረርን? ውሉዳት መጀመርታ ኣለዎም፡ መን 'ዩኸ ንዘለኣለም ውሉድ ኰይኑ ዝነብር? እቲ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ግን ፈጺሙ መጀመርታ የብሉን፡
ንሱ ናይ ዘለኣለም ኣምላኽ (ያህዌ) ብስጋ ዝተጋህደ እዩ።

ኣብ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌል፡ቃል ብመጀመርታ ነበረ፡ እቲ ቓል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ። እቲ ቓልውን ኣምላኽ ነበረ።እቲ ቓል ስጋ ዀነ፡
ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኸኣ ኣባና ሐደረ። ይብል።የሱስ ናይ እቲ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ቃል ኣቦ ሓቀኛን እሙንን ምስክርን ነብዪን ስለ ዝነበረ ኣቦ
ዝበሎ ኹሉ ይብል ነበረ። እቲ ድንኳን ኣምላኽ ዝኾነ የሱስ ኣቦ ኣባይ ኣሎ በለ። የሱስ እዩ ኣቦ ኣባይ ኣሎ ዝበለ።

እግዚኣብሄር ብዙሕ መዓርጋት (መዚታት) ኣለዎ ጽድቅና፣ ሰላምና፣ ዘለኣለማዊ፣ ኣቦ፣ ውሉድ፣ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ እዚ ኹሉ
ምዓርጋት ግና ሓደ ኣብ ሞንጎ ደቂ ሰባት ዝፍለጠሉ የሱስ ዝብሃል ስም ኣለዎ።

ብሰለስተ ኣሰራርሓታት ስለዝተገልጸ ኣይትደናገሩ፡ ኣብ ምድሪ እንከሎ ነብዪ ኣብ ሰማያት ድማ ሊቀ ካህን ከምኡ እውን ናብ ምድሪ ምስ
ተመልሰ ንጉስ ነገስታት ኰይኑ ክምለስ እዩ። ዝነበረ ክብል ከሎ ብዛዕባ እቲ ነብዪ ዝነበረ የሱስ እዩ ዝገልጽ፣ ዘሎ ክብል ከሎ ድማ፡ ስለቲ
ድኻምና ኹሉ ዝስምዖ ኣብ ሰማያት ምእንታና ዝልምን ዘሎ ሊቀ ካህን የመልክት፡ ዝመጽእ ዝብል ቃል ድማ ነቲ ንጉስ ክኸውን ዝምለስ ንጉስ
የመልክት። እዚ ነብዪ ኣብ ምድሪ ኸሎ ቃል ነበረ። ሙሴ ብዛዕባኡ፡ እግዚኣብሄር ኣምላኽኩም ከም ዝኸማይ ዝበለነብዪ ኻብ ኣሕዋትኩም
ኬተንስኣልኩም እዩ እሞ፡ ንሱ ዚብለኩም ዘበለ ዂሉ ስምዑ። ኪኸውን ከኣ'ዩ፡ ነቲ ነብዪ እቲ ዘይትሰምዕ ዘበለት ነፍሲ ኻብ ህዝባ ኽትምንቈስ
እያ፡ በለ።

የሱስ ኣብ ምድሪ ኸሎ ነብዪ፣ ገንሸል፣ ውሉድ ነበረ። እዚኣቶም ናይቲ ሓደ የሱስ ኣሰራርሓታት እዮም ሰለስተ ኣሰራርሓታት ስለ ዝነበሮ
የሱስ ሰለስተ እዩ ክንብል ኣይንኽእልን።

ኣመንቲ ሰለስተ ኣምላኽ (ስላሴ) ኣብ ምልኣተ መለኮት ካብ ሓደ ንላዕሊ ኣካል ኣሎ ንምባል ዝጥቀምሉ ቃል ኣሎ ፡
ራእይ ዮሃንስ 5፡6-8
ኣብ ማእከል እቲ ዝፋንን እቶም ኣርባዕተ እንስሳን ኣብ ማእከል እቶም ሽማግሌታትን ተሐሪዱ ኸም ዝነበረ ዚመስል ገንሸል ደው ኢሉ

ርኤኹ። ንሱ ሾብዓተ ቐርንን ሾብዓተ ዓይንን አለዉዎ፡ ንሳቶም ከኣ እቶም ናብ ብዘላ ምድሪ እተላእኩ ሾብዓተ መናፍስቲ ኣምላኽ እዮም።
ንሱ መጺኡ፡ ነቲ መጽሓፍ ካብ የማነይቲ ኢድ እቲ ኣብ ዝፋን እተቐመጠ ወሰዶ።
ነቲ መጽሓፍ ምስ ወሰዶ ኸኣ፡ እቶም ኣርባዕተእንስሳን እቶም ዕስራን ኣርባዕተን ሽማግሌታትን፡ ነፍሲ ወከፎም መሰንቆን ዕጣን ዝመልኤ

ጽዋእ ወርቅን ሒዞም ፦ እዚ ድማ ጸሎት እቶም ቅዱሳት እዩ ፦ ኣብ ቅድሚ እቲ ገንሸል ተደፍኡ።
ብትኽክል እዚ ፍቕዲ እዚ ተነጺሉ ክንበብ እንከሎ ነቲ ንሳቶም ዝብልዎ መርትዖ ዝኸውን ሓሳብ ኣለዎ ነገር ግን ዘክሩ ንበይኑ ተነጺሉ

ምባለይ ኽኣ ኣይትረስዑ !
እስኪ ራእይ ዮሃንስ 4፡2-3ን 9-11ን ኣንብብዎ፤
2-3 ሽዑ ብመንፈስ ኰንኩ፡ እንሆ ድማ፡ ኣብ ሰማይ ዝፋን ተነቢሩ፡ ኣብቲ ዝፋንውን ሓደ ተቐሚጡ ነበረ።
እቲ ተቐሚጥዎ ዝነበረ ኸኣ፡ ትርኢቱ እምኒ ያስጲስን ሰርድዮስን ይመስል፡ ነቲ ዝፋን ድማ ስመራግድዚመስል ቀስቲ ደበና ኸቢብዎ ነበረ።
9-11 እቶም እንስሳ ነቲ ኣብ ዝፋን እተቐመጠ፡ ንዘለኣለመ ኣለም ህያው ኰይኑ ዚነብር፡ ክብርን ስብሓትን ምስጋናን ኪህብዎ ኸለዉ፡
እቶም ዕስራን ኣርባዕተን ሽማግሌታት ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ፍግም ኢሎም፡ ዎ ጐይታናን ኣምላኽናን፡ ንብዘሎ ንስኻ

ፈጠርካዮ፡ ስለ ፍቓድካውን ኰይኑን ተፈጢሩን እዩ እሞ፡
ንስኻ ኽብርን ስብሓትን ስልጣንን ንምውሳድ ብቑዕ ኢኻ፡ እናበሉ፡ ነቲ ንዘለኣለመ ኣለም ህያው ኰይኑ ዚነብር እናሰገዱ ኣኽሊላቶም ናብ

ቅድሚ እቲ ዝፋን ይድርብዩ አለዉ።
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ኣብ ፍቕዲ 2 ኣብቲ ዙፋን እውን ሓደ ተቐሚጡ ነበረ ይብል ድኣ እምበር ክልተ ወይ ሰለስተ ኣይጠቐሰን ኣብ ፍቕዲ 3 ድማ ንሓደ ከም
ዝገልጽ ትርኢቱ እምኒ ያስጲድን ሰርድዮንን ይመስል ነበረ ብምባል ይገልጽ ኣሎ ድኣ እምበር ንቡዙሓት ከም ዝገልጽ ትርኢቶም ኣይብልን።
ከምኡውን ኣብ ፍቕዲ 9 ክብርን ስብሓትን ምስጋናን ክህብዎ ኸለዉ፤ (ኽህብዎም ኸለዉ ኣይብልን) ንዕኡ እምበር ንዓኣቶም ኣይብልን። ፍቕዲ
10 እቶም ሽማግሌታት ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ፍግም ኢሎም ብምባል ንሓደ ከም ዝገልጽ (ንሱ እምበር ንሳቶም ኣይገልጽን
) ፍቕዲ 11 ዎ ጐይታናን ኣምላኽናን፡ (ጎይቶትናን ኣማልኽትናን ኣይብልን)። መሊሱ ድማ ፍቕዲ 11 ነቲ ኣብ ዙፋን ዝተቀመጠ ፈጣሪ ፥ ንሱ
ድማ የሱስ (ዮሃ 1፡3) ነቲ መንፈስ ዝኾነ ያህዌ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣምላኽ (ዘፍ 1፡1) ይገልጽ።

እስኪ በዚ ደው ከይበልና ራእይ 3፡21 ነንብቦ
ከምቲ ኣነውን ዝሰዐርኩ እሞ ምስ ኣቦይ ኣብ ዝፋኑ እተቐመጥኩ፡ ነቲ ዚስዕር ኣብ ዝፋነይ ምሳይ ኪቕመጥ ክህቦ እየ። እዝኒ ዘላቶ እቲ

መንፈስ ንማሕበራት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ።
ከምኡውን ዕብራውያን 12፡2
ናብቲ፡  ሕፍረት ንዒቑ፡  ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጐስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰ  ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠን ጀማር እምነትናን

ደምዳሚኣን የሱስ ንጠምት።
ኣስተውዕሉ ብመሰረት እቲ ጸሓፊ ራእይ ዮሃንስ ዝኾነ የሱስ ገዛእ ርእሱ ምስ ኣቦ ከም ዝተቀመጠ የረድእ። ኣብ ጳውሎስ ዝነበረ መንፈስ ቃል

ትንቢት ባዕሉ መንፈስ ክርስቶስ፥ የሱስ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቀመጠ የረድእ። ነገር ግን ዮሃንስ እቲ ገንሸል ኣብ ራእይ 5፡6-8 ነታ
መጽሓፍ ቅድሚ ምውሳዱ ኣብ ራእይ 4፡2-3፣ 9-10 ሓደ ዙፋንን፥ ሓደ ተቀማጢን ከም ዝረኣየ መስከረ። እንታይ ማለት እዩ? እዚ ማለት
ምስጢር ሓደ ኣምላኽ እዩ። የሱስ ከምቲ ኣብ ዮሃንስ 1፡18 እቲ ኣብ ሕቝፊ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዲ፡ ንሱ ኣግሃዶ። የሱስ ካብ ኣምላኽ መጸ ብስጋ
ድማ ተገልጸ ሞተ ካብሙታን እውን ተንስኤ መሊሱ ድማ ናብ ሑቑፊ ኣቦ ተመልሰ። ርእሱ ንእስራኤል ክገልጽን ነታ ውቅብቲ መርዓቱ ድማ
ክግለጸላን ግዜ ናይ ኣምላኽ (መሲሕ) ነበረ፡ ምስ ደቂ ሰባትን ምስ እታ ካብ ኣህዛብ ዝኾነት መርዓቱን ኣካላዊ ሕብረት ንምግባር ከም ወዲ
ዳዊት ንጉስ ነገስታትን ጎይታ ጎይቶትን ናባና ከም ዝወረደ የረድእ። እዚ ማለት ክልተ ኣምላኽ ዘይኮነስ ሓደ ኣምላኽ ብሓያል ቅልጽሙ
ብብዙሕ ኣሰራርሓ ክግለጽ ከሎ እዩ ።

እቲ ህዝቢ በቲ የሱስ ዘርእዮም ዝነበረ ምልክታት ነብያት ነብዪ ምንባሩ ኩሎም ይፈልጡ ኔሮም እዮም ።
ኣብ ዮሃንስ 1፡44-51
44 ፊልጶስ ከኣ ብዓል ቤተ ስይዳ ዓዲ እንድርያስን ጴጥሮስን እዩ።
45 ፊልጶስ ንናትናኤል ረኸቦ እሞ፥ እቲ፡ ሙሴ ኣብ ሕጊ ነብያትውን ብዛዕባኡ ዝጸሐፉ፡ የሱስ፡ ወዲ ዮሴፍ ብዓል ናዝሬት፡ ረኺብናዮ፡

በሎ።
46 ናትናኤል ድማ፥ ካብ ናዝሬት ገለ ሰናይ ኪመጽእ ይከኣል እዩ፧ በሎ። ፊልጶስውን፥ ንዓ ርኤ፡ በሎ።
47 የሱስ ንናትናኤል ናብኡ ኺመጽእ ከሎ ምስ ረኣዮ፡ ብዛዕባኡ፥ እንሆ፡ ጕርሒ ዜብሉ ቕኑዕ እስራኤላዊ፡ በለ።
48 ናትናኤል፥ ኣበይ ትፈልጠኒ፧ በሎ። የሱስ ከኣ፥ ፊልጶስ ከይጸውዓካ፡ ኣብ ትሕቲ በለስ ከሎኻ ርእየካ፡ ኢሉ መለሰሉ።
49 ናትናኤል ድማ፥ ረቢ፡ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ፡ ንስኻ ንጉስ እስራኤል ኢኻ፡ ኢሉ መለሰሉ።
50 የሱስ ድማ፥ ኣብ ትሕቲ በለስ ርእየካ ስለ ዝበልኩኻዶ ኣሚንካ፧ ካብዚ ዚዓቢ ነገር ክትርኢ ኢኻ፡ ኢሉ መለሰሉ።
51 ካብ ሕጂ ሰማይ ተኸፊቱ፡ መላእኽቲ ኣምላኽውን ናብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ኪድይቡን ኪወርዱን ከም እትርእዩ፡ ብሓቂ፡ ብሓቂ እብለኩም

አሎኹ፡ በሎ። እቲ ኣብ የሱስ ዝነበረ ብቕዓት ምልላይን ምግላጽን ኣብ ልቢ ዝተሓብአ ሓሳብ ሰብ እቶም ሕሩያት ኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት እቲ
ቕቡእ ቃል እግዚኣብሄር ( መሲሕ) ኣየናይ ሙዃኑ ዘለልዩሉ ምልክት እዩ ኔሩ።

ዕብራውያን 4፡12
ቃል ኣምላኽ ህያውን መስለጥን እዩ እሞ፡ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዚበልሕ እዩ፡ ነፍስን፡ መንፈስን፡መፈላልዮን ኣካላትን ኣንጕዕን ክሳዕ

ዚፈላሊ ዚሰጥም፡ ኣብ ምሕላንን ሓሳብ ልብን ከኣ ዚፈርድ እዩ።
ከምኡ ድማ እታ ኣብ ዔላ ዝረኸባ ሳምራዊት ሰበይቲ ነቲ ሓሳባት ልባ ምስ ገለጸላ ፡ ብኡብኡ እቲ መሲሕ ከምኡ ዓይነት ጸጋን ክእለትን

ከም ዝህልዎ መስከረት ።
ዮሃንስ 4፡7-26
7 ካብ ሰማርያ ኸኣ ሰበይቲ ማይ ክትቀድሕ መጸት። የሱስ ድማ፥ ማይ ኰታ ኣስትይኒ፡ በላ።
8 ደቀመዛሙርቱ ግና ዚብላዕ ኪዕድጉ ናብ ከተማ ኸይዶም ነበሩ።
9 ኣይሁድ ምስ ሳምራውያን ኣይተሓባበሩን እዮም እሞ፡ እታ ሳምራዊት ሰበይቲ፡ ንስኻ ኣይሁዳዊ ክነስኻስ፡ ካባይ ሳምራዊት ሰበይቲ ደኣ

ኸመይ ኢልካ ማይ ክትሰቲ ትልምን አሎኻ፧ በለቶ።
10 የሱስ ድማ፥ ህያብ ኣምላኽን እቲ ኣስትይኒ ዚብለኪ ዘሎ መን ምዃኑን እንተ ትፈልጥስ፡ ንስኺ ግዳ ምለመንክዮ ኔርኪ፡ ንሱ ኸኣ ማይ

ህይወት ምሃበኪ ነይሩ፡ ኢሉ መለሰላ።
11 እታ ሰበይቲ ድማ፥ ጐይታይ፡ መቕድሒ የብልካን፡ እዚ ዔላ ኸኣ ዓሚቝ እዩ፡ እቲ ማይ ህይወት ደኣ ኻበይ ትረኽቦ፧
12 ንስኻዶ ኻብቲ ነዚ ዔላ እዚ ዝሃበና፡ ንሱውን ምስ ደቁን ማሉን ካብኡ ዝሰተየ ኣቦና ያእቆብ፡ ትዓቢ ኢኻ፧ በለቶ።
13 የሱስ ድማ፥ ካብዚ ማይ እዚ ዚሰቲ ዘበለ መሊሱ
ኺጸምእ እዩ።
14 እቲ ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዚሰቲ ግና፡ እቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ኣብኡ ንዘለኣለም ህይወት ዚፍልፍል ዓይኒ ማይ ኪኸውን እዩ እምበር፡

ንዘለኣለም ኣይጸምእን እዩ፡ ኢሉ መለሰላ።
15 እታ ሰበይቲኸኣ፥ ጐይታይ፡ ከይጸምእ እሞ ክቐድሕ ድማ ናብዚ ኸይወርድሲ፡ ካብቲ ማይ እቲ ሃበኒ፡ በለቶ።
16 የሱስ ከኣ፥ ኪዲ፡ ሰብኣይኪ ጸዊዕኪ ናብዚ ንዒ፡ በላ።
17 እታ ሰበይቲ መሊሳ፥ ሰብኣይ የብለይን፡ በለቶ። የሱስ ከኣ፡ ሰብኣይ የብለይን ብምባልክስ ቅኑዕ ተዛረብኪ።
18 ሓሙሽተ ሰብኣይ ነይሮምኺ እዮም እሞ፡
እዚ ሕጂ ምሳኺ ዘሎውን ኣይሰብኣይክን እዩ። እዝስ ሓቂ ተዛረብኪ፡ በላ።
19 እታ ሰበይቲ በለቶ፥ ጐይታይ፡ ንስኻ ነብዪ ምዃንካ እርኢ አሎኹ።
20 ኣቦታትና ኣብዚ ኸረን እዚ ሰገዱ። ንስኻትኩም ግና፡ እታ ኺስገደላ ዚግባእ ስፍራ ኣብ የሩሳሌም እያ፡ ኢኹም እትብሉ።
21 የሱስ በላ፥ ኣቲ ሰበይቲ፡ ኣብዚ ኸረን እዚ ወይ ኣብ የሩሳሌም ነቦ ዘይትሰግዱላ ጊዜ ከም እትመጽእ፡ እመንኒ።
22 ንስኻትኩም ንዘይትፈልጥዎ ኢኹም እትሰግዱ፡ ንሕና ግና፡ ምድሓን ካብ ኣይሁድ እዩ እሞ፡ ንንፈልጦ ኢና
እንሰግድ።
23-24 ኣምላኽ መንፈስ እዩ፡ እቶም ዚሰግድሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ኪሰግዱሉ ይግባኦም። ኣቦ ኸምዚ ዝበሉ ሰገድቲ እዩ ዚደሊ እሞ፡
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እቶም ናይ ሓቂ ሰገድቲ ነቦ ብመንፈስን ብሓቅን ዚሰግዱሉ ሰዓት ክትመጽእ እያ፡ ንሳ ኸኣ ሕጂ እያ።
25 እታ ሰበይቲ ድማ፡ ክርስቶስ ዚብልዎ መሲህ ከም ዚመጽእ፡ እፈልጥ አሎኹ። ንሱ ምስ መጸ ኸኣ፡ ኵሉ ኪነግረና እዩ፡ በለቶ።
26 የሱስ ከኣ፥ ኣነ ዝዛረበኪ ዘሎኹ ንሱ እየ፡ በላ።
ኣብ ራእይ ዮሃንስ 15፡3
ድማ ኣታ ዅሉ እትኽእል እግዚኣብሄር ኣምላኽ፡ ግብርኻ ዓብይን ግሩምን እዩ። ኣታ ንጉስ ኣህዛብ፡ መገድኻ ጽድቅን ሓቅን እዩ። ንስኻ

በይንኻ ኢኻ ቅዱስ እሞ፡ ዎ እግዚኣብሄር፡ ዘይፈርሃካን ንስምካ ዘየኽብርንከ መን አሎ፧ እቲ ቕኑዕ ፍርድኻ ተግሂዱ እዩ እሞ፡ ስለዚ ዅሎም
ኣህዛብ ኪመጹ ኣብ ቅድሜኻውን ኪሰግዱ እዮም፡ እናበሉ፡መዝሙር ሙሴ፡ እቲ ባርያ ኣምላኽን፡ መዝሙር እቲ ገንሸልን ዘመሩ።

ኣስተውዒልኩምዎዶ? ነቲ ምእንቲ ሓጢኣትና ኣብ መንበር ምሕረቱ ንስሃን ዕርቅን እንረኽበሉ ደም ዝሓዘ ሊቀ ካህንን ገንሸል ኣምላኽ ፥
ኹሉ ኽኣሊ እንዳበሉ የወድስዎ ኣለዉ። እዚ ሕጂ ምእንታና ኣብ መንበር ምሕረቱ ኰይኑ ዝልምን ዘሎ ገንሸል ኣምላኽ ከም ነገድ ናይ ይሁዳ
ኣንበሳ ኰይኑ ዝግለጸሉ መዓልቲ ኣለዎ። ሽዑ ብሙሉእ ስልጣኑን ብሓይሊ ኽብሩን መጺኡ ኣብ ምድሪ ክነግስ እዩ። ሕጂ ንጉስ ኣይኮነን
ማለተይ ኣይኰንኩን እወ ንዓናስ ንጉስና እዩ ንጉስ ቅዱሳን እዩ። ከምቲ ንሕና ካብዛ ዓለም እዚኣ ዘይኰና፡ መንግስቱ ድማ ኣብቲ መንፈሳዊ
ክብሪ ዘላ መንግስቲ እያ እምበር ኣብ ዓለማዊ ኣሰራርሓ ዝተተኸለት መንግስቲ ኣይኮነትን። ዓድናስ ኣብ ሰማያት እያ፡ ስለዚ ኢና ከም ኣካይዳ
ዓለም ዘይንመላለስ፡ ናይታ የሱስ መጺኡ ዝነግሰላ መንግስቲ ህይወት እውን እነንጸባርቕ ዘለና። ስለዚ እውን እየን ኣዋልድና ክዳን ወዲ
ተባዕታይ ዘይኽደናን ጸጉረን ድማ ዘይቁረጻን ኣብ ዓለም ዘሎ መጸበቂ ኬሚካላት ዘይጥቀማን። ስለዚ ድማ እዮም ኣሕዋትና ዘስክር መስተ
ዘይሰትዩን ትንባኾ ዘየትክኹን ከምኡ ድማ ብሓጢኣት ዘይመላለሱን። በቲ ሓይሊ ዝሃበናን ኣብ ውሽጥና ድማ ዝመልአን መንፈስ ክርስቶስ ኣብ
ልዕሊ ሓጢኣት ንዕወት ኣለና። ኣብ ምድሪ ዘለዋ መንግስታት ኩለን ክወርዳን ካብ መንግስተን ክወድቃን እየን መንግስቲ ኣምላኽና ግና
ክትሕይልን በይና ክትገዝእን እያ።

ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ብብቕዓት ኣእማሮ ክንርድኦ ዘይከኣለና ኣሰራርሓታትን መዓርግ ግብርታት እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ካብ ክቡር ቃሉ
ክንምሃር ጸኒሕና ኣለና ። ብዛዕባ ኣሰራርሓ ኣምላኽ ንምርዳእ በቲ ምግላጽ ዝህብ መንፈሳዊ ውህበት እንተዘይኮይኑ ብብስለት ኣእምሮና
ክንርድኦ ኣይከኣለናን። እዚ የሱስ እዚ ስጋኡ ናብ ሰማያት ምስ ዓረገ ከምቲ ተመሊሱ ንኽመጽእ ተስፋ ዝሃቦ ብኽብሪ ዓምዲ ሓዊ ተገልጸ ።
ኣብ መዓልቲ በዓል ሓምሳ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ከም ልሳን ሓዊ ተኸፋፊሉ ዓረፈ ። እግዚኣብሄር እንታይ ዝገብር ዘሎ ይመስለኩም ?

ከምቲ ኣብ ዮሃንስ 14፡16-23
16 ኣነ ኸኣ ነቦ ኽልምኖ እየ፡ ንሱ ድማ ንዘለኣለም ምሳኻትኩም ዚነብር ካልእ መጸናንዒ ኺህበኩም እዩ፡
17 ነቲ መንፈስ ሓቂ፡ ዓለም ዘይትርእዮን ዘይትፈልጦን ስለ ዝዀነት፡ ክትቅበሎ ኣይኰነላን እዩ። ንስካትኩም ግና፡ ምሳኻትኩምይሐድር

ኣባኻትኩም፡ውን ኪነብር እዩ እሞ፡ ትፈልጥዎ ኢኹም።
18 ኣነ ዘኽተማት ኴንኩም ኣይሐድገኩምን፡ ናባኻትኩም ክመጽእ እየ።
19 ቅሩብ ጊዜ ዓለም ደጊም ኣይክትርእየንን እያ፡ ንስኻትኩም ግና ክትርእዩኒ ኢኹም። ኣነ ህያው እየ እሞ፡ ንስካትኩምውን ህያዋን ክትኰኑ

ኢኹም።
20 በታ መዓልቲ እቲኣ ኣነ ኣብ ኣቦይ፡ ንስኻትኩም ከኣ ኣባይ፡ ኣነውን ኣባኻትኩም ምህላወይ ክትፈልጡ ኢኹም።
21እቲ ትእዛዛተይ ዘለዎ እሞ ዚሕልዎ፡ ንሱ እዩ ዜፍቅረኒ። ነቲ ዜፍቅረኒ ድማ ኣቦይ የፍቅሮ እዩ፡ ኣነውንኤፍቅሮ ርእሰይ ከኣ እገልጸሉ።
22 እቲ ዘይ ኣስቆሮታዊ ይሁዳ ድማ፥ ጐይታይ፡ እቲ ርእስኻ፡ ንዓለም ዘይኰነ፡ ንኣና እትገልጸሉስ እንታይ እዩ፧ በሎ።
23 የሱስ ከኣ፥ ዜፍቅረኒ እንተሎ፡ ቃለይ ይሕሉ እዩ፡ ኣቦይ ድማ የፍቅሮ፡ ናብኡውን ንመጽእ ኣብኡ ኸኣ ማሕደር ክንገብር ኢና። የሱስ ፥

ካሊእ መጸናንዒ ምእንቲ ኽልእኸልኩምሲ ነቦ ኽልምኖ እየ በሎም።
እቲ መጸናንዒ ዝኾነ ክርስቶስ ምስኣቶም ደው ኢሉ ምስ ደቀመዛሙርቱ ነበረ ኣብ ውሽጦም ግን ኣይነበረን። ምስኣቶም እምበር ኣብኣቶም

ኣይነበረን። ኣብ ፍቕዲ 23 ብዛዕባኡ ክዛረብ ከሎ ( ናብኡ እውን ንመጽእ) ይብል። ርኣዩ ! እዚኹሉ ብዛዕባ እቲ ዝመጽእ መንፈስ ፥ ከም ኣቦን
ከም ወዲን ተገሊጹ ዝመጸን ኣብ ብዙሓት ድማ ዝግለጽን መንፈስ ዝኾነ ሓደ ኣምላኽ እዩ ።

ስለዚ ድማ ቐሺ ወይ ካህን ዋላ ጳጳስ ይኹን ኣብ ሞንጎ ደቂሰባት ተፈልዩ ቅዱስ ሰብ የለን፡ ቅዱስ ሰብ፥ ክርስቶስ እቲ ኣብ ኩልና ዝፈሰሰ
መንፈስ ጥራሕ እዩ። ከመይከ እቶም ኣመንቲ ዋጋ ከምዘይብልና እንቑጸር? ክንደይከ ይደፍሩ ኣብ ልዕሌና ስልጣን ስለ ዝሓዙ ከምዘይንጠቅም
ይቖጽሩና? ነፍስ ወከፍና እንብሎ ኣሎና። ነፍስ ወከፍና ስራሕን ኣገልግሎትን ኣሎና።

ከምቲ ኣብ ዮሃንስ 14፡20 በታ መዓልቲ እቲኣ ኣነ ኣብ ኣቦይ፡ ንስኻትኩም ከኣ ኣባይ፡ ኣነውን ኣባኻትኩም ምህላወይ ክትፈልጡ ኢኹምኢሉ
ተስፋ መንፈሱ ዝሃቦም፤ ምእንቲ እቲ ክርስቶስ ዘተስፈዎ ተስፋ ክፍጸም ኣብ መዓልቲ በዓል ሓምሳ ንነፍሲ ወከፎም ከም ልሳን ሓዊ ተኸፋፊሉ
ወረዶም።

እቲ ዘለኹየ ዘለኹ ዝበለ ኹሉ ዝኽእል ጎይታ ኣምላኽ ቤተ ክርስትያኑ ክመልእ ወረደ ፤ ኣብ ደስ ዝበሎን ናብ ደስ ዝበሎን ክወርድ
ዝኽልክሎ መን እዩ? ካብ ብህልውና መንፈስ ቅዱስ ዝተልዓለ ጉባኤ ኹሉ ቅዱስ ተባሂሉ ይጽዋዕ ድኣ እምበር ኣብ ሞንጎና ተፈልዩ ዝተቀደሰ
ሰብ የለን። በቲ መንፈስ ድኣ እምበር እቲ ጉባኤ ባዕሉ ቅዱስ ክኸውን እውን ኣይክኣሎን።

የሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሄር እዩ፡ እዚ እዩ ምግላጽ ማለት። ምግላጽ መንፈስ ቅዱስ እንተዘይረኺብኩም እቲ ናይ ሓዱሽ ኪዳን የሱስ ኣብ
ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ያህዌ ምዃኑን እግዚኣብሄር ሓደ ኣምላኽ ምዃኑን ንምርዳእ ኣይትኽእሉን። ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ያህዌ ናይ ሓዱሽ
ኪዳን የሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ንምርዳእ ምግላጽ ይሓትት እዩ። ምግላጽ ማለት እዚ እዩ። ነገር ግን ሰይጣን ሰብ ኩሉ ሓቂ ንኸይፈልጥ ኣዒንቲ
ኹሉ ሰብ ኣዕወረ። ሰይጣን ኣዒንቲ ኹሉ ሰብ ምስ ኣዕወረ እታ ሓቀኛ ቤተ ክርስትያን እትኸደሉ ዝነበረ ብስም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝነበረ
ስርዓት ጥምቀት ብምኽንያት እታ ሮማዊት ቤተ ክርስትያን ክቅይሩ ጊዜ ኣይወሰደሎምን።

ቃል ኣምላኽ ብኹሉ መዳይ ኣብ ዝተጣመመሉ ዘመን ስለ ሓቂ ምልኣተ መለኮት ንምፍላጥ ናይ ብሓቂ ምግላጽን ረዲኤት መንፈስ ቅዱስ
ከም ዝሓትት ይኣምን እየ። ነገርግን እታ ስዓሪት ዝኾነት ቤት ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ምግላጽ ዝተሃንጸት ስለ ዝኾነት፤ ኣምላኽ ሓቁ ክገልጸልና
ክንጽበዮ ይግብኣና እዩ። ዝኾነ ኾይኑ ብዛዕባ ጥምቀት እንተኾይኑ ምግላጽ እውን ኣየድልዮን ኣብ ቅድሚ ኣዒንትኹም ብግልጺ ፈጢጡ
ዝርእየኩም ቃል እዩ። ሓዋርያት ኩሎም ካብቲ ጎይታ ዝኣዘዞም ጥምቀት ብሽም ኣቦን ወዲን መንፈስ ቅዱስን፤ እንዳፈለጡ ኸምዘይፈለጡ
ኰይኖም ንሓንቲ ደቒቓ ብባህ 'ይበሎ ክኸዱስ ይክኣሎም ዶ? ሽሙ መን ከም ዝኾነ ኣጸቢቖም ይፈልጡ እዮም። ብመሰረቱ መጽሓፍ ግብሪ
ሓዋርያት ቤተ ክርስትያን ብተግባር እንርእየሉ መጽሓፍ ምዃኑ ብደመ ነፍስ እኳስ ክንርድኦ እንኽእል ሓቂ እዩ። ስለዚ ሓዋርያት ኩሎም ብጀካ
ስም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንጥምቀት ዝተጠቀምሉ ካሊእ ስም የለን። እምብኣር ሓወርያት ብስም ጎይታ የስሱስ ክርስቶ ስ ካብ ኣጥመቑስ
ጥምቀት ብስም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እዩ ክኸውን ዝግብኦ። ምንልባት እዚ እንተኸቢድኩም? በሉ ኽነግረኩም ብሽም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ
ዘይተጠመቐ ሰብ ምንም ይኹን ብርግጽ በዚ ስም እዚ ክጥመቕ ይግብኦ ምዃኑ ፍለጡ።

ኣብ ግብሪ ሓዋርያት 19፡1-6, ኰነ ድማ፡ ኣጵሎስ ኣብ ቈረንቶስ ከሎ፡ ጳውሎስ፡ በቲ ላዕላይ ሃገር ሐሊፉ ናብ ኤፌሶን መጸ፡ ሓያሎ ደቀ
መዛሙርቲ ድማ ረኸበ እሞ፡ ምስ ኣመንኩምሲ፡ መንፈስ ቅዱስዶ ተቐቢልኩም፧ በሎም። ንሳቶምከኣ፡ ኣይፋልናን፡ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ
እኳ ኣይሰማዕናን፡ ኢሎም መለሱሉ።ንሱ ኸኣ፡ ብኣየናይጥምቀት ደኣ ተጠመቕኩም፧ በሎም። ንሳቶምውን፡ ብናይ ዮሃንስ ጥምቀት፡ በልዎ። ሽዑ
ጳውሎስ፡ዮሃንስሲ በቲ ድሕሪኡ ዚመጽእ፡ ማለት ብየሱስ ክርስቶስ፡ ኪኣምኑ፡ ነቶም ህዝቢ እናነገረ ጥምቀትንስሓ እዩ ዘጥመቐ፡ በሎም። እዚ
ምስ ሰምዑ፡ ብስም ጐይታና የሱስ ተጠምቁ። ጳውሎስ ኢዱ ምስኣንበረሎም ከኣ፡ መንፈስ ቅዱስ ናባታቶም ወረደ። ሽዑ ብቛንቋታት ተዛረቡን
ተነበዩን።

እዞም ኣብ ኤፌሶን ዝነበሩ ኣመንቲ በቲ ዝነበሮም ፍልጠት ጥምቀት ንስሓን በቲ ዮሃንስ ንኽጽበይዎ ብዛዕባ እቲ ዝመጽእ መሲሕ ዝመሃሮም
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ትምህርትን ሒዞም ብንስሓ ጥምቀት ተጠሚቖም ብየሱስ ንምእማን ይጽበዩ ነበሩ። ሕጂ ግና ብጎይታ የሱስ ክርስቶስ ክጥመቁን ብመንፈስ
ቅዱስ ክምልኡን ጊዜኦም ኣኸለ። ብጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ምስ ተጠመቑ ድማ ጳውሎስ ኢዱ ኣንቢሩ ጸለየሎም መንፈስ ቅዱስ ድማ
ኣብ ልዕሊ ኹሎም ወረደ።

ኦ! ሒደት መጓሰ ደቂ ኤፌሶን፡ ብሓቂ ሰላም ዘለዎም ሰባት እዮም። ምናልባት ብዘለዎ እምነት ድሓን ዝስመዖ ሰብ እንተሃልዩ፡ ንሳቶም
እዮም። ኽንደየናይ ዝኣክል ከም ዝተጉዓዙ ኣስተውዕሉ፡ ነቲ ዝመጽእ መሲሕ ክቕበሉ መንገዲ ዝጀመሩ ሰባት እዮም ኔሮም። ከመይ ከም
ዝተመሓላለፉ ርኢኹምዶ ? ንሱ መጺኡስ ተመሊሱ ኸይዱ። ብጎይታ የሱስ ክርስቶስ ክጥመቑን ብመንፈስ ቅዱስ ክምልኡን ግና ግድን ነበረ።

ብሽም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ተጠሚቕኩም እንተኾይንኩም እግዚኣብሄር ብመንፈሱ ክመልኣኩም ፍቓዱ እዩ። ግብሪ ሓዋርያት 19፡1-6 እቲ
ኣብ ግብሪ ሓዋርያት 2፡38 “ተነስሑ ነፍሲ ወከፍኩም ከኣ ብስም የሱስ ክርስቶስ ንሕድገት ሓጢኣት ይጠመቕ፡ ህያብ መንፈስ ቅዱስውን
ክትቅበሉ ኢኹም ዝብል ቃል ”ምእንቲ ኽፍጸም ጳውሎስ ብምርሒት መንፈስ ቅዱስ ልክዕ ከምቲ ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ ዘተሓላለፎ
ትእዛዝ ከተግብር ከሎ ርኣዩ። ስለዚ ድማ እቲ ሽዑ ዝተኣዘዘ ትእዛዝ ፈጺሙ ኣይልወጥን። ካብታ መንፈስ ቅዱስ ዝወረደላ መዓልቲ በዓለ
ሓምሳ ጀሚሩ ክሳብ እቲ ናይ መወዳእታ ዝጥመቅ ሕሩይ ኣምላኽ ዝመጽእ ሓንቲ ዓይነት ክትከውን ናይ ግድን እዩ።

ገላትያ 1፡8
ግናኸ ንሕና እኳ እንተ ዀንና ወይስ መልኣኽ ካብ ሰማይ፡ ብዘይ እዚ ንሕና ዝሰበኽናልኩም ወንጌል ካልእ ወንጌል እንተ ሰበኸልኩም፡ ንሱ

ውጉዝ ይኹን።
ገለገለኹም ኣመንቲ ሓደ ኣምላኽ ብማይ ጥምቀት ጥራሕ ምድሓን ( ዳግም ልደት) ከም እትረኽቡ ብምእማን ኣብ ማይ ስለ ዝጥሓለ

ንዳግም ልደት ዘብጽሕ ምድሓን ከምዝረኽቡ ጌርኩም ብጌጋ ሰባት ተጥምቑ። ምድሓን ስራሕ እቲ ማይ ዘይኮነስ ስራሕ መንፈስ እዩ። እቲ
ሰብኣይ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ “ተነስሑ ነፍሲ ወከፍኩም ከኣ ብስም የሱስ ክርስቶስ ንሕድገት ሓጢኣት ይጠመቕ” ክብል እንከሎ በቲ ናብ
ኣምላኽ ብየሱስ ክርስቶስ እነቕርቦ ልማኖ ሰናይ ሕሊና ክንድሕን ድኣ እምበር በቲ ማይ ማለቱ ኣይኮነን።

1ይ ጴጥሮስ 3፡21
እቲ ማይ ድማ ሕጂ ብተምሳሉ፡ ማለት ጥምቀት፡ የድሕነኩም አሎ፡ እዚ ኸኣ ብትንሳኤ የሱስ ክርስቶስ ልማኖ ሰናይ ሕሊና ናብ ኣምላኽ እዩ

እምበር፡ ምሕጻብ ርስሓት ስጋ ኣይኰነን።
ምናልባት ዝኾነ ሰብ ካብ ብጎይታ የሱስ ክርስቶስ ሽም ወጻኢ ካልእ እንጥመቐሉ ስም ከም ዘሎ ታሪኽ የረጋግጽ እዩ ዝብል እንተሃልዩ፥

ታሪኽ ኣንቢብኩም ብዛዕባ ጥምቀት ዝተጽሓፈ ታሪኽ ክትርድኡ ይመኽረኩም። እዚ ዝስዕብ ምስክርነት ብኣቆጻጽራ ኣውሮጳውያን ኣብ 100
ዓ/ም ኣብ ሮማ ዝነበረ ስርዓት ጥምቀት ብታሕሳስ 5/1995 ዓ/ም ኣብ ታይም መጽሄት (Time magazine) ዝሰፈረ ሓቀኛ ታሪኽ እዩ። “እቲ
ዲያቆን ኢዱ ዘርግሔ፡ ፓፒልየስ ዲስየስ ድማ ናብቲ መእተዊ ማይ ጥምቀት ቀረበ። እቲ ሸያጢ ዕንጸይቲ ዝነበረ ማርከስ ቫስካ ድማ ናብቲ ናብ
ጉድጓድ ዝመጽእ ዘሎ ፓፒልየስ እንዳጠመተ ብፍሽኽታ ተቐበሎ። ክሬዲስ ? (Credis)? በሎ ክሬዶ (Credo) መለሰ ፓፒልየስ። ምድሓነይ
ካብቲ ብጴንጤናዊ ጲላጦስ ኣብ መስቀል ዝሞተ የሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ይኣምን እየ፡ ምእንቲ ብትንሳኤኡ ብህይወት ክነብር ብሞቱ ድማ ምስኡ
እመውት ኣለኹ። ክብል ከሎ፡ ጽኑዕ ቅልጽም ደጊፉ ናብ ውሽጢ ዝሑል ማይ ከጥልቖ እንከሎ ህስስ ዝበለ ድምጺ ማርከስ፦ ብጎይታብየሱስ
ስም የጥምቐካ ኣለኹ ክብሎ ከሎ ሰምዐ”

ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ስርዓት ጥምቀት ኣብ ንቅያ ጉባኤ ምጥፋኡ ( ክሳብ እዚ ዘለናዮ ክፍለ ዘመን ዘይተመልሰ) ሰባት ብጎይታ የሱስ ክርስቶስ
ስም ይጥመቁ ኔሮም። ነገር ግን ሕጂ ተመሊሱ ኣሎ። መንፈስ ክግለጽ ዝኣዘዞ ሓቂ ሰይጣን ደው ከብሎ ኣይክኣሎን።

እወ ሰለስተ ኣማልኽቲ እንተዝህልው ኔሮም ከምቲ ኣመንቲ ስላሴ ዝገብርዎ ብኣቦን ወዲን መንፈስ ቅዱስን ክትጥመቑ ግድን ምኾነ። ነገርግን
እቲ ንዮሃንስ ዝተውሃቦ ምግላጽ፥ ሓደ ኣምላኽ ከም ዘሎን ስሙ ድማ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከምዝበሃልን እዩ። ንስኻትኩም እዉን ናብቲ በይኑ
ዘሎ ሓደ ኣምላኽ ኢኹም ዝተጠመቅኩም። ስለዚ ጴጥሮስ ኣብ ብዓለ ሓምሳ ከምዚ ጌሩ ከጥምቕ ዝኽኣለሉ ምኽንያት እዚ እዩ። ጴጥሮስ ኣብቲ
በዓለ ሓምሳ ዝተብሃለ ምዓልቲ ብዛዕባ እቲ ሓደ ኣምላኽ ብምግላጽ ክዛረብ ከሎ ፦ 36 እምብኣርሲ ኣምላኽ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩምዎ
የሱስ፡ ንእኡ ጐይታን ክርስቶስን ከም ዝገበሮ፡ ብዘላ ቤት እስራኤል ብርግጽ ትፍለጥ። በለ። እንሀልኩም እምበኣር፡ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ።

የሱስ ንሱ ክልቴኡ ጐይታን ክርስቶስን እንተኾይኑ ! ስለዚ የሱስ ኣቦን፣ ወዲን፣ መንፈስ ቅዱስን ኮይኑ ኣብ ሓደ ናይ ስጋ ኣካል ተገሊጹ
ማለትዩ።  ከምቲ  ቅድስተ  ስላሴ  ኢሎም  ዝጽውዕዎ  እግዚኣብሄር  ኣብ  ሰለስተ  ኣካላት፡  ፈጺሙ  ከምኡ  ኣይኮነን።  ሓደ  ኣምላኽ  ሓደ
ኣካልብሰለስተ ዓበይቲ መዓርጋት (መዚታት) ከምኡ ድማ እቶም ሰለስተ መዓርጋት (መዚታት) ዝግለጽሉ ሰለስተ ኣሰራርሓታትን እዩ።
ደጊምኩም ስምዑዎ፦ ንእኡ ጐይታን ክርስቶስን ገበሮ። ጎይታ (ኣቦ) እዩ፣ ክርስቶስ ድማ (መንፈስ ቅዱስ) የሱስ ክልቲኡ እዩ። ምኽንያቱ ንእኡ
ጎይታን ክርስቶስን ገበሮ ስለዝብል።

ምግላጽ ምልኣተ ኣምላኽ (መለኮት) ብኸምዚ መልክዑ ክርድኣና እንተዘይክኢሉ፡ ካልእ ክንርድኣሉ እንኽእል መንገዲ የለን። ጎይታ ኻልእ
ኣይኮነን፣ ክርስቶስ እውን ኻልእ ኣይኮነን። የሱስ፡ ባዕሉ የሱስ! ንሱ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ሓደ ኣምላኽ እዩ።

ሓደ መዓልቲ ፊሊጶስ፡ ጐይታይ፡ ነቦ ኣርእየና እሞ ይኣኽለና፡ በሎ። የሱስ በሎ፥ፊልጶስ፡ እዚ ኽንድዚ ዚኣክል ዘመን ምሳኽትኩም ክነብር
ከሎኹስ፡ ኣይትፈልጠንን ዲኻ፡ እቲ ንኣይ ዝረኣየ ነቦ ረኣዮ። ከመይ ኢልካኸ፥ ነቦ ኣርእየና፡ ትብል አሎኻ? ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና።

ሓደ ጊዜ ሓንቲ ሰበይቲ ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና ዝብል ቃል ክጠቅስ ከለኹ ሰሚዓ ፡ ይቅርታ ኣቶ ብራንሃም ! ንስኻን ሰበይትኻን እኮ ሓደ
ኢኹም በለትኒ።

ኣነ ፡ ብኸምዚ መልክዑ ኣይኮነን
ንሳ ፡ ይቅርታ እንታይ ማለትካ ኢኻ ?
ኣነ ፡ ንዓይ ትርእይኒ ዶ ኣለኺ
ንሳ ድማ፡ እወ በለት
ኣነ ኸኣ ፡ ሰበይተይከ ትርእያ ዶ ኣለኺ ?
መሊሳ ፡ ኣይርእያን ዘለኹ በለት።
ኣነ ድማ ከምዚ በልኩዋ ፦ እዚ ንስኺ መሲሉኪ ዘሎ ሓድነት ከምቲ የሱስ ዝገለጾ ሓድነት ኣይኮነን ፡ ምኽንያቱ ንሱ ንዓይ ዝረኣየ ነቦ ረኣየ

እዩ ዝብል ዘሎ ።
ከምቲ ነብዪ ግናኸ ኣጋ ምሸት ብርሃን ክኸውን እዩ ዝበሎ እዩ ፡ ኣብ ሓደ መዝሙር ድማ
“ኣብቲ እዋን ጽልግልግ ብርሃን ክበርህ እዩ
መንገዲ ክብሪ እውን ክፍለጥ እዩ
በቲ ኽቡር ስም ኣብ ማይ ተቀቢርና
ብኽቡር ስም የሱስ ብርሃን ክኾነልና
ተነስሑ ዓበይቲ ናእሽቱ
ሓዊ መንፈስ ቅዱስ ንኽኣቱ
ብርሃን ኣጋ ምሸት ኣሎ ተገሊጹ
ኣምላኽን ክርስቶስን ሓደ እዩ በሉ“
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ኣብዚ ቀረባ ጊዜ ምስ ሓደ ኣይሁዳዊ መምህር (ረቢ) ተዘራሪብና ኔርና፡ ከምዚ ድማ በለኒ መቸም ኣህዛብ ንኣምላኽ ኣብ ሰለስተ ከፋፊልኩም
ንዓና  ንዓይሁድ  ከተረድኡና  ኣይትኽእሉን።  ካባኹም  ንላዕሊ  ኣጸቢቅና  ንፈልጦ  ኢና።  ኣነ  በልክዎ፡  ትኽክል  ኢኻ  ራባይ  (መምህር)
ንእግዚኣብሄር ኣብ ሰለስተ ኣይከፋፈልናዮን ።

ብነብያት ትኣምን ኢኻ፡ ኣይኮነን? ንሱ ድማ፡ እወ ብርግጽ ይኣምን እየ በለ፡
፡ ኢሳያስ 9፡6 ዘሎ ቃል ትኣምን ዶ ?
፡ እወ
፡ እቲ ነብዪ ስለ መን ይዛረብ ኣሎ ?
፡ ስለ እቲ መሲሕ
ኣነ ድማ ፡ መሲሕ ኣብ እግዚኣብሄር ዘለዎ ትርጉም እንታይ እዩ ?
ንሱ ኽኣ ፡ መሲሕ ባዕሉ እግዚኣብሄር እዩ
ኣነ ውን ፡ ትኽክል! ኣሜን በልኩዎ ።
ንእግዚኣብሄር ኣብ ሰለስተ ኸፋፊልኩም ኣቦ፣ ውሉድ፣ መንፈስ ቅዱስ ኢልኩም ንሓደ ኣይሁዳዊ ከተረድእዎ ኣይትኽእሉን ብቀጥታ ሓሳብ

ትምህርቲ ሰለስተ ኣምላኽ ካብ ጉባኤ ንቅያ ዝተበገሰ ስርዓተ ኣምልኾ ከም ዝኾነ ኣጸቢቁ ይፈልጥ እዩ ። ጽሉኣት ክብሉናውን እውን ኣይገርምን
።

ብዛዕባ እቲ ዘይልወጥ ኣምላኽ ተዘራሪብና ኣለና ኣይሁድ እውን ንሱ እዮም ዝኣምኑ። ነገርግን ቤተ ክርስትያን እቲ ዘይቕየር ኣምላኽ ካብ
ሓደ ናብ ሰለስተ ብምኽፋል ለዊጣቶ ትርከብ። ነገር ግን ሕጂ እቲ ብርሃን ይምለስ ኣሎ። እቲ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ግና እዚ ሓቂ እዚ ኣብተን
እስራኤል መሊሳ ከም መንግስቲ ደው ዝበለትሉ ጊዜታት ምምላሱ እዩ። እግዚኣብሄርን ክርስቶስን ሓደ እዮም። እዚ የሱስ እዚ ጎይታን
ክርስቶስን ክልቲኡ እዩ።

ንዮሃንስ ራእይ ተገልጸሉ። እቲ ዝተገልጸሉ ድማ የሱስ እዩ። የሱስ ድማ ስለ ገዛእ ርእሱ ዝነበርኩን ዘለኹን ዝመጽእን ኹሉ ዝኽእልን
ብምባል ገለጸሉ። ኣሜን።

ስምዑኒ ምናልባት ሓደ ቃል ክግለጸልኩም እንተ ዘይኪኢሉ ኣእዳውኩም ኣልዕሉ ንእግዚኣብሄር ድማ ሕተቱ እንተዘይኮይኑ ብኻልእ መንገዲ
ክትረኽብዎ እትኽእሉ ምግላጽ የለን ምግላጽ ካብ ላዕሊ እዩ። ካብ ሰብ ዝኾነ ተፈጥሮኣዊ ጸጋ ኣይኮነን መንፈሳዊ ጸጋ እዩ። ምናልባት ነቲ ቃል
ክትዝክርዎ ን ክትሓስብዎን ደስ ዘብል ምዃኑ ከተስተውዕሉን ትኽእሉ ኢኹም ነገር ግን ንሱ እውን ኣይሰርሓልኩምን። እቲ ትኽክል ዝኸውን
ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ምግላጽን ምርሒትን ጥራይ እዩ። ቃል ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ እተዘይኮይኑ ሓደ እኳ ክርስቶስ እዩ ዝብል የልቦን ይብል።
የሱስ ንሱ ክርስቶስ እቲ ቅቡእ ኣምላኽ ምዃኑ ንኽግለጸልኩም መንፈስ ቅዱስ ክትቅበሉ ግድን እዩ።

መንፈስ ኣምላኽ ዝገለጸሉ እንተዘይኮይኑ ሓደ እኳስ እቲ መንፈስ ኣምላኽ ዝዓጸዎ ነገር ክኸፍት ዝኽእል የልቦን ስለዚ ኣብ ምድሪ ኣብ
ንነብረሉ ጊዜ ምግላጽ (ፍልጠት) ኣምላኽ ንምርካብ ካብ ምልማን ንላዕሊ ካሊእ ዓብይ ነገር የለን። መጽሓፍ ቅዱስ ተቐቢልና ኣብ ውሽጡ
ዘለዉ ሓቅታት እውን ተቐቢልና፡ ነገርግን መብዛሕቲኦም ሰባት እቲ ምግላጽ ዝህብ መንፈስ ኣምላኽ ስለዘይብሎም ነቲ ኣብ ውሽጡ ዝተጻሕፈ
ክርድእዎ ኣይኽእሉን። 2ይ ቆሮንጦስ 5፡21 ንሕና ብእኡ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ኽንከውን፡ ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት
ገበሮ። ተረዲኡኩም ? ብክርስቶስ ኰይናስ ገዛእ ጽድቂ እግዚኣብሄር ክንከውን ገበረና። ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገበሮ።
ኣስተውዕሉ ሓጢኣተኛ ገበሮ ዘይኮነስ በቲ ምስኡ ዘለና ሕብረት ጽድቁ ክንኮኖስ ንእኡ ሓጢኣት ገበሮ። እዚ ሓቂ እዚ ክንቅበሎ ግዴታ ኣለና
ንሱ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ኮነ ንሕና ድማ በቲ ምስኡ ዘለና ሕብረት ጽድቂ እግዚኣብሄር ክንከውን ገበረና። ነዚ ዘይምቕባል ንኹሉ ዘይምቕባል
ነቲ ሓደ ምቕባል እውን ካልእ ኩሉ ምቕባል እዩ። ክንክሕዶ ዘይክኣለና ነገር እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ እዩ ዝብል ንመብዛሕቲኦም ደቂ
ኣምላኽ እዚ ሓቂ እዚ ክቕበልዎ ይኸብዶም እዩ። ክግለጸሎም ስለዘይክኣለ በቃ ደስ ዝብል ቃል ጥራሕ ከም ዝኾነ እዮ ም ዝወስድዎ። ነገር ግን
ኣብልዕሌና ሂወት ዘለዎ ቃል ክንገብሮ ይግብኣና እዩ። እዚ እውን ምግላጽ ይሓትት እዩ።

እስኪ ንትምህርትኹም ዝኾነኩም ምናልባት እውን እትድነቑሉ ነገር ክስንድወልኩም ፡ መጽሓፍ ቅዱስ መጀመርታ ብግሪክኛ ከም ዝተጻሕፈ
ዘይኣምን ተምሃራይ ኣሎ። ኩሎም ተምሃሮ መጽሃፍ ቅዱስ፥ እግዚኣብሄር ንወንጌሉ ኣብ ኩላ ምድሪ ምእንቲ ክበጽሕ ኢሉስ ንዓለም ሰለስተ
መንግስታት ከም ዝሃበን ንሰለስቲአን መንግስታት ድማ ሰለስተ ነናተን ኣበርክቶ ዝገራሉ ፍልጠት ከም ዝሃበን ይዛረቡ። ቀዳማይ ዓለም ለኻዊ
ዝኾነ ቋንቋ ንምድሪ ምእንቲ ኸበርክቱስ ግሪኽ ሂቡዋ፡ ካልኣይ ድማ በቲ መድሓኒ ዓለም ሓቀኛ ሃይማኖትን ፍልጠት ኣምላኽን ምእንቲ
ኽትረክብ ድማ ኣይሁድ ሂቡ፡ ከሙኡ ድማ ዓበይቲ ጎዳናታትን ስሩዕ ኣቃውማ ዘለዎ ጥርኑፍ መንግስቲ ንኽህሉ ሮማውያን ሂቡ ይብሉ።
ብርግጽ ታሪኻዊ ትሕዝቶኡ ሓቅነት ኣለዎ ምኽንያቱ ሓቀኛ ሃይማኖትን ንዓለም ዝኾውን መረዳደኢ ቋንቋን ከምኡ ድማ ነቲ እንዝርግሖ ወንጌል
ጸረግቲ መንገዲ ዝኾኑ መንግስታዊ ኣሰራርሓታት ስለዘሎና። እንተኾነ ግና ኣብዚ ዘመን እዚ ዘለዉ ግሪካውያን ምሁራት እቲ ኣብ ዘመን
መጽሃፍ ቅዱስ ዝነበረ ቋንቋ ግሪኽ ትኽክለኛን ቀጥተኛን ከምዝነበረ ይገልጹ።

ወሲኾም ኽኣ ተምሃሮ ቋንቋ ግሪኽ እንተ ዝመሓየሹን ትኽክለኛ ስዋስዋዊ ስራዓት ቋንቋ ግሪኽ እንተ ዝፈልጡን ሓዱሽ ኪዳን ብዛዕባ
እንታይ ከም ዝምህር መስተውዓሉ ኔሮም ይብሉ። ካብ ስነ ሓሳባዊ ኣገላልጻ እንታይ ዝተፈልየ ነገር ኣለዎ? ብትኽክልከ ከምኡ ድዩ? ንሳቶም
እንዶ ስለ ዝና ሓደ ክፍሊ ሃይማኖት ምስ ካልኦት ክፍሊ ሃይማኖት ብተመሳሳሊ ቃላትን ስዋስዋዊ ሕግን ግሪኽ ዝካትዑ? እወ ከምኡ እዩ
ብርግጽ ከምኡ እዮም። ንድሕሪት ተመሊስና ኣብ ዘመን ቤተ ክርስትያን ጴርጋሞን ኣብ 325 ዓ/ም ኣብ ንቅያ ጉባኤ ዝነበሩ ክልተ ተምሃሮ
ኣርዮስን ኣጥናስየስን ምስምማዕ ስኢኖም ኣብ ሓንቲ ናይ ግሪኽ ቃል ተዓጽዮም ኣብ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ውግእ ከይተሰማምዑ ተፈላለዩ።
ምሁራት ታሪኽ ብዛዕባ እዚ ብርቱዕ ዝኾነ ክትዕ ድሕሪ ምክያዶም ብምኽንያት ኣብ ሓንቲ ቃል ካብ ዘሎ ክልተ ኣፈላላይ ድምጺ ኣናባቢ ዓለም
ኣብ ክልተ ከም ዝተኸፍለት ገለጹ።

ቋንቋ ግሪኽ ካብ ኣምላኽ ዝተለኣኸ ትኽክለኛን ቀጥተኛን ቋንቋ እንተዝኸውን ኔሩስ ስለምንታይ ክንድዚ ዝኣክል ኣካትዐ? ብሓቂ! ኣምላኽ
ቋንቋ ግሪኽ ክንፈልጥ ግድን ኣይበለን፡ ኣይገበረን እውን። ሕጂ እውን እንተኾነ ብዛዕባ ቋንቋ ግሪኽ ብዙሕ ክትዕ ኣሎ። ንኣብነት ብዶክተር
ማክርሰን ዝተጻሕፈ “Christ paralyzed church x-rayed” ዝብል መጽሓፉ እንተወሲድና እቶም ህቡባት ምሁራት ስዋስው ብምጥቃስ እቲ
ዘይቕየር ስዋስዋዊ ሕጊ ቋንቋ ግሪኽ ሰብ ብመንፈስ ቅዱስ ዝጥመቕ ድሕሪ ዳግም ልደት እዩ ብምባል ከም ዝጥዕሞ ጌሩ የቀምጦ። ከምኡ እውን
ደቂ ኣንስትዮ ናብ ፑልፒት ወጺኤን ክምህራ ከም ዝኽእላ እውን ብግልጺ የቐምጥ። ምኽንያት ኣገላልጻ ዶክተር ማክርሰን ትንቢት ማለት
ስብከት ስለዝኾነ። ቁምነገሩ ከተሓላልፎ ዝደለዮ መልእኽቲ ንኻልኦት ምሁራት ቋንቋ ግሪኽ ዘዕግብዶ ኔሩ? ኣይነበረን። ብኣንጻሩ ዝጸሓፍዎ
ጽሁፋት ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ዘለኒ ሓቂ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን እስኪ ዕሙቕ ናብ ዝበለ ንእቶ ። ሓደ ሓደ ሰባት እቲ ዋና መጽሓፍ ቅዱስ በቲ የሱስ ዝነበረሉ ዘመን ዝነበረ
ቋንቋ ኣራማይክ ከም ዝተጽሓፈ ዘቀምጡ ምሁራት ኣለዉ ምኽንያቶም ድማ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ሰባት ቋንቋ ግሪኽ ምንባብ ኮነ ምጽሓፍ
ዘይፈልጡ ስለዝነበሩ ዝብል ግምታዊ ሓሳብ ይህቡ። እቲ ዋና ቁምነገሩ ምሁራት ታሪኽ ሓደ መትከል ከም ዘይብሎም የረድኣና። ንኣብነት እቲ
ብብሩህ ኣይምሮኡ ዝፍለጥ ናይ ታሪኽ ተምሃራይ ዶክተር ስኮንፊልድ (Dr Schofield) ሓዱሽ ኪዳን ብተዛረብቲ ቋንቋ ግሪኽ ከም ዝተጻሕፈ
ዝተፈላለየ መርትዖታት ብምጥቃም ከም ዕጋበቱ የቀምጦ። ብኻልእ መዳይ ድማ እቲ ውሩይ ናይ ታሪኽ ተምሃራይ ዶክተር ላምሳ (Dr Lamsa)
ሓዱሽ ኪዳን ብቋንቋ ግሪኽ ዘይኮነስ ብቋንቋ ኣራማይክ ከም ዝተጽሓፈ ንምርዳእ ናይቲ ብሩህ ምሁር ታሪኽ ቶይንቢ (Toynbee) ሓሳብ
ብምውሳድ ብቋንቋ ኣራማይክ እምበር ብቋንቋ ግሪኽ ኣይተጽሓፈን ዝብል መርትዖ የቕርብ። ስለዚ ድማ መጀመርታ ብቋንቋ ኣራማይክ
ዝተጽሓፈ ክኸውን ይኽእል።

ኣቓልቦና ናብዚ ቅድሚ ምኻዱ እስኪ መጽሓፍ ቅዱስ ኪንግ ጀምስን ብዶክተር ላምሳ ዝተተርጎመ መጽሓፍ ቅዱስን ንርኤ። እቲ ዘሐጉሰካ
ኣብክልቲኡ መጻሕፍቲ ዘሎ ቓላት ሓደ ዓይነት ኰይኑ ብትሕዝቶ ኮነ ብኣስተምህሮ ኣፈላላይ ዘይምህላዉ እዩ። ምናልባት እውን እቲ ሓደሽቲ
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ትርጉም ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ንኸረጋግጸልና እግዚኣብሄር ዝኸፈተልና ይመስለኒ። ዋላ እኳ ተርጎምቲ ንሓድሕዶም እንተተብኣሱ እቲ ቃል ግና
ኣይበኣስን።

ብኣእምሮኣዊ ፍልጠት ዝበልጸጉ ተመራመርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጽሓፈሉ ቋንቋ መሰረት ክትገብሩዎም ኣይትኽእሉን። እዚ ክትርእዩ
እንተዘይኪኢልኩም ኣእምሮኹም ምናልባት ብባህላዊ ኣተሓሳስባ ዝተኸበበ ክኸውን ይኽእል። ስለዚ ናይ መወዳእታ ትንተና ክህበኩም፡ ኣብ
33 ዓ/ም ዝነበሩ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን፡ ቃል መጽሓፍ ቅዱስን ስዋስዋዊ ትሕዝቶኡን ሕጉን፡ ጠንቂቖም ዝፈልጡ ከምዝነበሩ ሓደ እኳ
ዝጠራጠር ዘሎ ኣይመስለንን። ብፍልጠቶም ምሉኣት እኳ እንተነበሩ፡ እቲ እግዚኣብሄር ኣብ ዘመኖም ክሰርሖ ብክርስቶስ ዘዳለዎ ስራሕ ወዱ
ንኸስተውዕሉ ግና ኣይከኣሉን። መጽሓፍ ቅዱስ፡ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ጀሚሩ ክሳብ ትንቢተ ሚልኪያስ፡ ብዛዕባኡን ብዛዕባ ኣገልግሎቱን ምሉእ
ሓበሬታ ዘለዎ መጽሓፍ እዩ። ነገር ግን ካብቶም ብመንፈስ ቅዱስ ዝበርሃሎም ሒደት ሰባት ወጻኢ ኩሎም ኣይተረድኦምን ።

እስኪ ከምቲ ኣብ ቲቃሉ ዝረኸብናዮ መጠቃለሊ ናብ መጠቃለሊ ሓሳብ ንእቶ።  ክንዲ ዝደለናዮ  ጥንታዊ መጻሕፍቲ ኣኪብና  ዋላ
ንመራመር፡ ሓቀኛ ትርጉም ቃል ኣምላኽ፡ መጽሓፍ ምስ መጽሓፍ ከምኡ ድማ ቃላት ምስ ቃላት ብምልታም ፈጺምና ሓቂ ኣይንረክብን።
ከምቲ ኣቀዲምና ዝበልናዮ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ መንፈሳዊ ምግላጽን ምርሒትን የድልየና እዩ። እዚ ማለት ልክዕ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ 1ይ
ቆሮንጦስ 2፡13 ንሕና ኸኣ መንፈሳዊ ነገር ምስ መንፈሳዊ እናኣሰማማዕና፡ መንፈስ ቅዱስ ብዚምህረሉ ቓል እምበር፡ ጥበብ ሰብ ብዚምህረሉ
ቓል ኣይኰንናን እንዛረብ ዘሎና። ዝበሎ እዩ ። ሓቀኛ ምግላጽ ማለት፡ እግዚኣብሄር ንቃሉ በቲ ዘተስፈዎ እንዳኣረጋገጸ ከብርህ እንከሎ እዩ።

ሓደ እኳ ብኣዘራርባይ ወይ ብኣተሓሳስባይ ተዓንቂፉ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ምሉእ ከምዘይኮነ ጌረ ከምዝኣምን ጌርኩም ዝተጋገየ መረዳእታ
ከይትሕዙ ተጠንቀቑ። መጽሓፍ ቅዱስ ነቐፋ ዘይብሉ ፍጹም መጽሓፍ እዩ። የሱስ ንብሉይ ኪዳን ምሉእ ኣፍልጦ ብምሃብ ከም ሓዱሽ ኪዳን
ኣዳልይዎ ኔሩ እዩ። ከይትጋገዩ እቲ ፈጺሙ ዘይጋገ መጽሓፍ እዩ ዘለና። ሓደ እኳ ደፊሩ ክውስኸሉን ክቕንሰሉን ኣይኽእልን። ነቲ መጽሓፍ
ዘዳለወ መንፈስ ግን ክምህረና ንደልዮ ኢና።

ኦ! መንፈሳዊ ምግላጽስ ክንደየናይከ ዘየድልየና። ካልእ ሓዱሽ መጽሓፍ ኣየድልየናን ካልእ ትርጉም ኣየድልየናን - ዋላ እኳ ሓደ ሓደ ትርጉም
ጽቡቅ ትሕዝቶ ዘለዎም ይኹኑ እምበር። ይቃወሞም ኣይኮንኩን ዘለኹ። ነገር ግን መንፈስ ምግላጽ እዩ ዘድልየና። እግዚኣብሄር ዝተመስገነ
ይኹን ዝደለናዮስ ኣይንስእኖን ኢና ምኽንያቱ እግዚኣብሄር ብመንፈሱ ቃሉ ክገልጸልና ፍቓዱ ስለ ዝኾነ።

እግዚኣብሄር እቲ ቐጻልን ህይወት ዘለዎን ምግላጽ ቃሉ ብመንፈሱ ይሃበና። ኦ! ቤተ ክርስትያን ንጹህ ምግላጽ እንዳረኸበት ብህያው ቃሉ
ክትነብር እንተጀሚራ ሽዑ ኢና ዓበይቲ ግብሪ ብምግባር ነቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦና እነኽብሮ።

ካብ ሓጢኣት ምሕጻብ
ራእይ ዮሃንስ 1፡5
ንእኡ፡ ነቲ ዜፍቅረና ዘሎ፡ ካብ ሓጢኣትናውን ብደሙ ዝሐጸበና፡
ካብ ሓጢኣት ምሕጻብ፡ ምንጋፍ፣ ምምላጥ (ካብ ሓጢኣት) ነጻ ሙዃን “ብገዛእ ደሙ ካብ ሓጢኣትና ዘናገፈና” ደስ ኣይብልን ? ብመንፈሳዊ

ኣእምሮ ምርኣይ ትኽእሉዶ? ካብ ሓጢኣትና ዘናገፈና ብደም ሰብ ዘይኮነስ ብገዛእ ደሙ እዩ። ብደም እግዚኣብሄር እዩ። ጴጥሮስ ደም ክርስቶስ
ብምባል ይገልጾ ጳውሎስ ድማ ደም ጎይታ፣ ደም የሱስ ብምባል ይገልጾ። ሓደ ኣካል እምበር ሰለስተ ኣካል ኣኮነን። ኣብ ቅድሚኡ ብዘይ ገለ
ርስሓትን ብዘይ ምጭምዳድ ገጽን ብሓጎስ ክከውን ስለ ዝሓረየና እቲ ገለ ዘይሰኣኖ ያህዌ ኣምላኽ ሓጢኣትና ከንጽህ ዝኽእል ንጹህ ደም ኣብ
ውሽጢ ማህጸን ድንግል ኣዳለወ።

ካብ ብሉይ ኪዳን ምሳሌ ትደልዩዶ? እስኪ ናብ ኤደን ገነት ንመለስ፡ ኣዳም እቲ ፍትው ወዲ ኣምላኽ ብሓጢኣት ከምዝወደቐ ዝሕብር ዜና
ኣብቲ ስፍራ ክብሪ እግዚኣብሄር ምስ ተሰምዐ፡ እግዚኣብሄር ንመን እዩ ዝለኣኸ? መልኣኽ? ዉሉድ? ወይስ ካብ ደቂ ሰባት ንዓና ዝመስል ሰብ?
ፈጺሙ ኣይኮነን እኳድኣስ ባዕሉ ወረደ። ሃሌሉያ! እግዚኣብሄር ናይ ምድሓን እቅዱ ንሓደ እኳ ብሓደራ ኣይህብን። ንገዛእ ርእሱ ጥራሕ
ዘቐመጦ ሓደራ እዩ። እግዚኣብሄር ስጋ ኾነ ኣባና ድማ ሓደረ፡ ቤዛ ኾይኑድማ ናብ ሕቑፉ ወሰደና። ንሕና በቲ መዋቲ ስጋ ለቢሱ ዝተሻየጠና፤
ከም ገንሸል ተሓሪዱ በቲ መጋረጃ ዝሓለፈ ምእንታና ድማ ዘለኣለማዊ ዝኾነን ጎይታ ኢና ዝድሓንና።

ሕሰብዎ እሞ እዚ ደም ደም እግዚኣብሄር እንተኾይኑ ክንደየናይ ንጹህ ደም ምዃኑ ኣስተውዕሉ፡ ስለዚ እዚ ንጹህ ደም ካብ ሓይልታት
ጸልማት ማእሰርትን ካብ ርስሓት ሓጢኣትን ዘናገፈና ደም እግዚኣብሄር ካብ ኰነ እምበኣርከስ ምሉእ ንምሉእ ተናጊፍና ኢና።

መን እዩኸ ዝኹንነና? ኣምላኽ እዩ እቲ ዘጽድቕ እቲ ዝኹንንከ መንእዩ? ክርስቶስ እዩ እቲ ዝሞተ...
ሮሜ 8፡33-34
ብሞቱ ደሙ ሃበና ብደሙ ድማ ኣናገፈና ስለዚድማ ኩነኔ የብልናን። ከመይ ጌሩ? ደሙ ካብ ሓጢኣት ስለ ዘንጽሃና እንኹነነሉ ገለ ምኽንያት

የብልናን። ሰብ ኣይትስምዑ፡ ነቲ ቃል ስምዑ ብደሙ ተሓጺብና ኢና።
ስለዚ ተመሊስኩም በርዑት ባህልን ድግምትን ብናይ ሃይማኖት ድርጅታዊ ኣተሓሳስባን ኣይትቆረኑ። በቶም የሱስ ከምዘድሕንን ዘሕውን፣

ብመንፈስ ቅዱስ ድማ ከም ዝመልእን ዘይኣምኑን፤ በቶም ጉልበት ቃል ኣምላኽ ዝኽሕዱን፤ ኣይትወሰዱ። ንስኻትኩም ንኣምላኽ ዝተፈለኹም
ህዝቢ፤ ካብ ሓጢኣት ዝተናገፍኩም ኢኹም። ደጊምኩም ኣብ ሃይማኖታዊ ስርዓት ኣምልኾን ድርጅታዊ መንፈስን እንተ ተኣሲርኩም ብርግጽ
ኣብቲ ቃል ዘለኩም እምነት ከም ዘጥፋእኹም ፍለጡ።

መንግስትን ካሃናትን
ራእይ 1፡6
ንእግዚኣብሄር ኣቦኡ መንግስትን ካህናትን ክንኰኖ ዝገበረና፡ ክብርን ስልጣንን ንዘለኣለመ ኣለም ንእኡ ይኹን።ኣሜን።
ክንኮኖ ዝገበረና። ኦ! ብሓቂ ከነቕልበሎም ዝግብኣና ሓቅታት ኣለዉ፡ ክንኮኖ ዝገበረና! ምድሓን ናቱ እዩ፡ ምድሓን ናይ እግዚኣብሄር እዩ።

ኩሉ ብጸጋ እዩ። ብምኽንያት እዩ ዝተበጀወና ብምኽንያት እዩ ዝዓደገና። ነገስታት እኮ ኢና መንፈሳዊ ነገስታት፡ ኦ! ንሱ ኣብ ምድሪ ኣብ
ዝነገሰሉ ጊዜ ንሕና ድማ ምስኡ ሓቢርና ክንነግስ ኢና። ነገር ግን ሕጂ ኣብ መንፈሳዊ መንግስቲ መንፈሳዊ ነገስታት ኢና።

ከምቲ ኣብ ሮሜ 5፡17
ሞት ብኣበሳ እቲ ሓደ በቲ ሓደ ኻብ ገዝኤ፡ እቶም ትርፊ ጸጋን ውህበት ጽድቅን እተቐበሉ ኸኣ በቲ ሓደ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወት ኣዝዩ

ብዙሕ ኪገዝኡ እዮም።
ኣብ ቆለሴ 1፡13
ንሱ ኻብ ስልጣን ጸልማት ዘውጽኣና፡ ናብታ መንግስቲ ፍቑር ወዱውን ኣእተወና።
ኣብ መንፈሳዊ መንግስቲ መንፈሳዊ ነገስታት ኰይና ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት፣ ዓለም፣ ስጋን ሰይጣንን ምስ የሱስ ነጊስና ኣሎና። ክብሩን

ምስጋናኡን ንኽንነግር፤ ኣባና ሰናይ ፍቓዱን ደስታኡን ዝፍጽም ኣባና ዘሎ ንሱ ምዃኑ ከርኢ ፈተወ። እወ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ሰማያዊ
ስፍራ ምስ ክርስቶስ ተቐሚጥና ኣለና።

“ካህናት ገበረና” እወ ብዝተቀደሰ ኣንደበትና ቅዱስ መስዋእቲ ከነቅርበሉ ህይወትና ድማ ከም ጥዑም መዓዛ ሽታ መስዋእቲ ጌርና ኣብ
ቅድሚኡ ከነቕርብ፡ ብሓቅን ብመንፈስን ከነምልኾ፡ ክንልምንን ኣቤት ክንብልን ዝተመረጽና ካሃናት እግዚኣብሄር ኢና። ዓለም እንተኸሰሰና
ኣይገርመናን፡ ልምድና ንሰናይ ነገር ጥራይ ዝቐንእ ሰባት ኢና፡ ኣብ ቅድሜኡ ውሉድ ክንኮኖ ብምስሊ ኣቦና ዝተፈጠርና ፍጥረቱ ኢና።

እቲ ዝመጽእ ኣምላኽ
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ራእይ 1፡7
እንሆ፡ ብደበና ይመጽእ አሎ፡ ኵለን ኣዒንትን እቶም ዝወግእዎን ከኣ ኪርእይዎ እዮም፡ ብዘለዉ ዓሌታት ምድሪውን ኪበኽዩሉ እዮም።

እወ፡ ኣሜን።
ይመጽእ ኣሎ፡ የሱስ ይመጸእ ኣሎ፡ እግዚኣብሄር ይመጸእ ኣሎ፡ እቲ ነብዪ ይመጸእ ኣሎ፡ እቲ ካህንን ንጉስን ይመጸእ ኣሎ፡ እቲ ኹሉ ብኹሉ

ዝመልእ ይመጸእ ኣሎ፡ ኣሜን ጎይታ የሱስ ቶሎ ንዓ።
ይመጽእ ኣሎ፡ ከምቲ ኣብ ደብረ ዘይቲ ብኽብሪ ደመና ትርኢቱ ከምጸሓይ ክዳኑ እውን ብኽብሪ እግዚኣብሄር ዝበርሀ ብደመና ይመጽእ ኣሎ

ኩሎም ኣዒንቲ ድማ ክርእይዎ እዮም። እዚ ማለት ጊዜ ንጥቀት ኣይኮነን። እዚ ጊዜ እዚማለት ምድሪ ኽገዝእን ክነግስን ዝመጸሉ ኣመጻጽኣ እዩ።
ሽዑ ድማ እቶም ብድርጅታዊ ኣተሓሳስባ ናይ ሃይማኖትን፣ ሃይማኖታዊ ስርዓት ኣምልኾኦ ምን ትምህርቶምን ዝወግእዎ ኩሎም ክበኽዩሉ
እዮም። ኩሎም ዓሌታት ምድሪ ድማ ብሓይሊ እቲ ቃል ኣብ ቅድሚኡ ራዕራዕ ክብሉ እዮም።

እዚ ማለት እኮ ልክዕ ከምቲ ነብዪ ዘካርያስ ኣብ ምዕራፍ 12፡9᎐4 ቅድሚ 2500 ዓመታት ዝተተንበዮ ትንቢት ማለት እዩ። ምዃኑ
ኣይተርፎን ክኸውን እዩ። ስምዑ!

በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ኪኸውን እዩ፣ ነቶም ኣብ ልዕሊ የሩሳሌም ዚመጹ ዅሎም ኣህዛብ ንምጥፋኦም ክደሊ እየ።
ኣብ ልዕሊ ቤት ዳዊትን ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ የሩሳሌም ዚነብሩን መንፈስ ጸጋን ምህለላን ክኽዑእየ፣ ንሳቶም ከኣ ንኣይ፣ ነቲ ዝወግእዎ

ኺጥምቱ እዮም...።
መዓስ እዩ ወንጌል ናብ ኣይሁድ ዝምለስ ? ወንጌል ናብ ኣይሁድ ዝምለስ እቲ ምኣት ኣህዛብ ምስ ኣኸለ እዩ። ኦ! በታ መዓልቲ እቲኣ

ዝኸውን ክነግረኩም እንተዝኸል ኣብዛ ዓባይ ምዓልቲ ዝኸውን ኩሉ እቲ ኣብ ራእይ 11 ዘሎ እቶም ክልተ ምስክር እቶም ክልተ ነብያት ሙሴን
ኤልያስን ነቲወንጌል ናብ ኣይሁድ ክመልስዎ እዮም። ነዚ ተዳሊና ድማ ኣለና። ኩሉ ጊዜኡ ሓልዩ ክኸውን እዩ፡ ከምቲ ኣይሁድ ናብ ኣህዛብ
ዘምጽእዎ ኣህዛብ ድማ እቲ መልእኽቲ ወንጌል ናብ ኣይሁድ ክመልስዎ እዮም። ሽዑ ድማ ንጥቀት ክመጽእ እዩ።

ኣብ ራእይ ዮሃንስን ትንቢተ ዘካርያስን ዘንበብናየን ክልተ ቃላት ዘክሩ፡ ክልቲኦም ቃላት ትንቢት፤ ድሕሪ እቲ ዓብዪ መከራ ዝከናወኑ
ቃላት እዮም። ነገርግን ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝምህረና እታ ቦኽሪ ዝኾነት ቤተክርስትያን በቲ ዓብዪ መከራ ፈጺማ ኣይትሓልፍን እያ።

ኣብቲ እዋን እቲ እግዚኣብሄር መንፈሱ ከምቲ ኣብ ዘመን ኣህዛብ ናብ ኣህዛብ ዘፍሰሶ፤ ከምኡ ድማ ኣብ ደቂ እስራኤል ከፍስሶ እዩ። ከምቲ
ንሓደ ውሉድ ዚበኽዩሉ፣ ከምቲ ንበዅሪ መሪር ሓዘን ዚሐዝንሉ፣ ኣምሪሮም ኪሐዝኑሉ እዮም። በታ መዓልቲ እቲኣ፣ ከምቲ ኣብ ሃዳድሪሞን
ኣብ ጐልጐል መጊዶን ዝዀነ ብኽያት፣ ኣብ የሩሳሌም ዓብዪ ብኽያት ኪኸውን እዩ። እታ ሃገር ከኣ ክትበኪ እያ፣ ነፍሲ ወከፍ ዓሌት ነንበይኑ፣
ዓሌት ቤት ዳዊት ንበይኖም፣ ኣንስቶም ድማ ንበይነን፣ ዓሌት ቤት ናታን ንበይኖም፣ ኣንስቶምውን ንበይነን። ዓሌት ቤት ሌዊ ንበይኖም፣
ኣንስቶም ከኣ ንበይነን፣ ዓሌት ሽምዒ ንበይኖም፣ ኣንስቶምውን ንበይነን። ኵሎም እቶም ዝተረፉ ዓሌታት ድማ በብዓሌቶም ነንበይኖም፣
ኣንስቶምውን ንበይነን። ከምቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ እዚ ቑስልስ ኣበይ ቖሰልካ ? ንሱ ድማ ኣብ እንዳምሓዙተይ ዝብል እቶም ዝወግእዎ ኣይሁድ
ኩሎም ክርእይዎ እዮም። ነገር ግን ድማ እታ መዓልቲ ብኽያት ነቶም ከም መሲሕ ዘይተቀበልዎ ኣይሁድ ትራሕ ዘይኮነትስ፤ ነቶም ምድሓኑ
ዝነዓቑ ኣህዛብ እውን ምዓልቲ ብኽያት ክትከውን እያ።

ብኽያትን ኣውያትን ክኸውን እዩ።  እተን  ዓያሹ ደናግል ክበኽያ እየን።  ነታ ኣብ ቀንዴላ (መትሓዚ ዘይቲ)  ዘይቲ (መንፈስ ቅዱስ)
ንኸይትቕበል ዝኣበየት ቤተክርስትያን ዝውክላ ደናግል እየን። ብርግጽ እዘን ሰባት እዚኤን ክፉኣት ነይረን ማለት ኣይኮነን፡ ኣብ ህይወተን
ጽኑዓት፣ ቁም ነገረኛታት፣ ዝነበራ ንጹሃት ደናግል እየን፤ ነገር ግን ዘይቲ ብዘይ ምሓዘን ምኽንያት፤ ናብቲ ኣውያትን ምሕርቃም ኣስናንን ዘለዎ
ስፍራ ተደርበያ።

እስኪ ሕጂ ድማ ምስ ዘፍጥረት 45 ዮሴፍ ነሕዋቱ ክግለጸሎም ከሎ እንዳኣነጻጸርና ምስ እቲ እንርእዮ ዝነበርና ነመሳስሎ፡ ዘፍጥረት 45፡1-7
1

ሽዑ ዮሴፍ ኣብ ቅድሚ እቶም ምስኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ዅሎም ልቡ ኼህድእ ኣይከኣለን እሞ፡ ዓው ኢሉ፡ ኵሎም ሰብ ካብ ቅድመይ
ኣውጽኡለይ፡ በለ። እቲ ነሕዋቱ ኺላለዮም ከሎ፡ ምስ ዮሴፍ ገለ ሰብ እኳ ኣይነበረን። 2 ቃሉ ዓው ኣቢሉ ድማ በኸየ፡ ግብጻውያን ከኣ ሰምዑ፡
ቤት ፈርኦንውን ሰምዔ። 3ዮሴፍ ድማ ነሕዋቱ፡ ኣነ ዮሴፍ እየ፡ ኣቦይከ ኽሳዕ ሕጂዶ ብህይወቱ ኣሎ፧ በሎም። ኣሕዋቱ ድማ ኣብ ቅድሚኡ
ሰምበዱ እሞ፡ ኪመልሱሉ ኣይከኣሉን። 4 ዮሴፍ ከኣ ነሕዋቱ፡ በጃኹም ናባይ ቅረቡ፡ በሎም። ቀረቡ ድማ። በለ ኸኣ፡ ኣነ  ናብ ግብጺ
ዝሸጥኩምኒ ዮሴፍ ሓውኩም እየ። 5 ኣምላኽ እዩ ህይወት ንምድሓን ቀቅድሜኹም ዝለኣኸኒ እሞ፡ ሕጂ ድማ ናብዚ ስለ ዝሸጥኩምኒ
ኣይትጕሀዩ፡ ኣይትጨነቑ። 6 ኣብዛ ምድሪ ጥሜት ካብ ዚኸውን ሕጂ ኽልተ ዓመት ኰይኑ፡ ዘይሕረሰንን ዘይዕጸደንን ድማ ገና ሓሙሽተ ዓመት
ኣለዋ። 7 ኣምላኽ ግና ኣብ ምድሪ ተረፍ ምእንቲ ኼትርፈኩም፡ ብዓብዪ ምድሓን ድማ ህይወትኩም ክትድሕን፡ ቀቅድሜኹም ለአኸኒ።

ርኤኹም ምስ ዘካርያስ 12 ብቐጥታ ኣይመሳሰልን ? ክልቲኦም ፍቕድታት ኣብ ሓደ ኣሲርና ብትኽክል ትርጉምዘለዎ ሓቂ የርእየና።
ዮሴፍ ገና ብንእሽተዩ ኸሎ ብኣሕዋቱ ጽሉእ ነበረ። ንምንታይ እዮም ኣሕዋቱ ጸሊኦሞ? መንፈሳዊ ሰብ ስለ ዝነበረ እዮም ጸሊኦሞ። ዝሪኦ

ዝነበረ ህልምታትን ራእይታትን ናብ ገለ እኳ ክሓብኦ ኣይክኣሎን ኔሩ፤ በቃ ኣካል ህይወቱ እዩ። ካልእ ሰብ ክኸውን ኣይክኣሎን። ስለዚ ኣሕዋቱ
ብዘይ ምኽንያት እዮም ጸሊኦምዎ። ነገርግን ኣቦኡ ነበዪ ስለነበረ፡ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ይርድኣሉ ነበረ ከምኡ እውን ኣዕዚዙ ይፈትዎ ነበረ። እዚ
ማለት ልክዕ ጽላሎት ክርስቶስ እዩ። ከምቲ እግዚኣብሄር ኣቦ ንወዱ ዝፈትዎ ዝነበረ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ግና ንወዲ ኣምላኽ ብዘይ ምኽንያት
ዝጸልእዎ ዝነበሩ፡ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ንወዲ ኣምላኽ ዝጸልእሉ ምኽንያት ኣይነበሮምን ነገርግን ሕሙማት ስለዘሕወየ ትኣምራት ስለዝገበረ
ብዛዕባ ዘመናት ስለ ዝተንበየ፣ ራእይን ትርጓሜኡን ስለዝፈትሐን ከምቲ ኣሕዋቱ ንዮሴፍ ብዘይ ምኽንያት ዝጸልእዎ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን
ድማ ኸምኡ ብዘይ ምኽንያት ጸልእዎ።

ደቂ ያዕቆብ ንዮሴፍ ዝገብሩዎ ኩሉ ዘክሩ። እቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ሕብርታት ዝነበሮ ኽዳኑ ገፊፎም ናብ ጉድጓ ድ ደርበዩዎ፣ ኣብ ቅድሚ
ኣቦኦም ኣራዊት ከም ዝቀተሎ ንኸምስሉ፤ ኽዳኑ ኣብ ደም ዓሊሶም ኣምጽእሉ፣ ካብ ግብጺ ንዝመጹ ነጋዶ ድማ ሸጥዎ፡ ኣብ ግብጺ ድማ ሓደ
ብዓል ስልጣን ባርያ ንኽኾኖ ተሻየጦ ሰበይቲ እቲ በዓል ስልጣን ድማ ብሓሶ ት ኣእሰረቶ። ነገር ግን ብምኽንያት ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ናይ
ትንቢት ጸጋ፡ ኣብ ቅድሚ ፈርኦን ሞገስ ረኸበ፡ ብዘይ ብዮሴፍ ናብ ፈርኦን ምእታው ክሳብ ዘይክኣል ድማ ኣብ ግብጺ ብስልጣን ዓበየ፡ ኣብ
የማን ፈርኦን ተቐመጠ።

እስኪ እቲ ኣብ ግብጺ ዝነበረ ህይወት ዮሴፍ ንፈትሾ፡ ጽላሎት ክርስቶስ ከምዘለዎ ርእይና። ኣብእቲ ቤት ሓለቓ ዝብዔኛታት ዝነበረ
ግብጻዊ ሰብኣይ እንከሎ ብዘይ ምኽንያት ብሓሶት ተኸሰሰ ብዘይ ምኽንያት ተቐጺዑ ድማ ናብ እሱር ቤት ወረደ፡ ልክዕ ከምቲ ኣብ የሱስ
ዝገበርዎ ። ኣብ እስር ቤት ኮይኑ ነቶም ክልተ ወንጀለኛታት ነቲ ኣሰላፊ ሜስን ሰንካቲ እንጌራን ህልሞም ፈትሓሎም፡ ነቲ ሓደ ንሞት ነቲ
ካልኣይ ድማ ንህይወት ፈረደሉ። ክርስቶስ ድማ እሱር መስቀል ኮይኑ ብሰብን ብኣምላኽን ተሓዲጉ ከሎ ኣብ የማኑን ጸጋሙን ክልተ
ወንጀለኛታት ነበሩ፡ እቲ ሓደ ንመንፈሳዊ ሞት እቲ ካልኣዩ ድማ ንህይወት ፈረዶም። የሱስ ካብቲ መስቀል ምስ ኣውረድዎ ናብ ሰማያት ዓረገ
ኣብቲ የማን መንፈስ ኣምላኽ (ያህዌ )  ድማ ተቐመጠ፡ ብዘይ ብእኡ ድማ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ  ዝመጽእ ከቶ የልቦን። ኣብ ሞንጎ  ሰብን
እግዚኣብሄርን ዘሎ ማእኸላይ ሓደ እዩ፤ ንሱ እዩ ዘድልየኩም ካልእ የለን። ማርያማትን ቅዱሳንን ከቕርብኹም ኣይኽእኡን። በቃ የሱስ!

እቲ ኣብ ዮሴፍ ንርእዮ ዘለና ኣብነታዊ ህይወት ኣብ ግብጺ ዝነበሮ ኩሉ ግብሪ ብልጽግና፡ ዝነኽኦ ዘበለ ይብልጽግ ነበረ። ቤት እቲ ሓለቓ
ዝብዔኛታት ዝነበረ ግብጻዊ ብበረኸት መልኤ፡ እቲ ቤት ማእሰርቲ እውን ብበረኸት መልኤ። የሱስ ክመጽእ ከሎ ድማ ምድረባዳ ኹሉ
ለምለም ጽጌረዳ ክኽውን እዩ። ንሱ ዉሉድ በረኸት እዩ። ዮሴፍ ናብ ግብጺ ቕድሚ ምእታዉ፡ ከምቲ ኣብ ዘመን ዮሴፍ ዝነበረ በረኸት ኣብ
ግብጺ ተራእዩ ኣይፈልጥን፡ ከምኡ እውን ምድሪ ርእያቶ ዘይትፈልጥ በረኸት ትመልኣሉ ዘመንኣሎ፡በበለስና ሒዝና፤ ብሓጎስ ንዘለሉ ብህልውና
ኣምላኽና ድማ ኹሉ ጊዜ እንሕጎሰሉ ዘመን ኣሎ። ኣብ ህልውናኡ ምሉእ ሓጎስ ብየማኑ ድማ ጽጋብ ንዘለኣለም ኣሎ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን።

ሕጂ ኣስተውዕሉ፡ ዮሴፍ ኣብ ዝኸዶ ስፍራ ኹሉ ምምጽኡ ዝነግር መለኸት ይንፋሕ እቲ ነቲ መለኸት ዝሰምዑ ህዝቢ ድማ ድምጾም
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ኣልዒሎም እንዳጨደሩ ኣብራኾም እንዳኣንበርከኹ ንዮሴፍ ይሰግድሉ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ይጽናሕ መለኸት ክሰምዕ
ከሎ ተንበርኪኹ ክሰግድ ግድን እዩ። ምናልባት ገነዘብ ክእክብ ኣብ መንገዲ ዝነግድ ሸቃጣይ ክኸውን ይኽእል፡ ይኹን ድኣ እምበር ድምጺ
መለኸት እንተሰሚዑ ስራሑ ሓዲጉ ክንብርከኽ ግድን እዩ፡ ምናልባት እውን ኣብ መገዲ ምርኢት ንህዝቢ ዘርኢ ስነ ጥበባዊ ሰብ ክኸውን
ይኽእል፡ ዮሴፍ ይሓልፍ ከም ዘሎ ዘድሂ ድምጺ መለኸት እንተሰሚዑ ስራሑ ሓዲጉ ተንበርኪኹ ክሰግድ ብግዲ ይግደድ። ኣብዘን መዓልታት
እዚኤን ድማ መለኸት ኣምላኽ ዝስምዓላ፤ ኩሉ ነገር ብጽበት ጸጥ ዝብለላ፤ መዓልቲ ኣላ፡ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ ኻብ ሞት ክትንስኡ
ንዘለኣለም ዘብርህ ወጋሕታን ፍትሕን ድማ ክሰፍን እዩ። ሽዑ ድማ ብርኪ ኩሉ ሰብ ክንብርከኽ ፥ ከምቲ፡

“ ስለዚ ኸኣ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ዅሉ ብርኪ ብስም የሱስ ምእንቲ ኺምብርከኽ፡
ልሳን ዘበለውን ንኽብሪ እግዚኣብሄር ኣቦ ኢሉ የሱስ ክርስቶስ ጐይታ ምኻኑ ኺእመን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ዅሉ ልዕል ዘበሎ፡ ካብ ኵሉ

ስም ልዕል ዝበለ ስምውን ዝሃቦ“።
ፊልጲ 2፤9-11
ካሊእ ዝገርም ምግላጽ ምሳሌኣዊ ናይ ዮሴፍ ንመልከት። ዮሴፍ ኣብ ግብጺ እንከሎ ካብ ኣህዛብ ዝኾነት መርዓት ነበረቶ ካብኣ ዝተወልዱ

ክልተ ደቂ ድማ ኤፍሬምን ምናሴን ነበርዎ። ኣብ ቅድሚ ኣቦኡ ኣብ ቅድሚ ያዕቆብ ኣቕሪቡ ነቲ ቦኽሪ ማለት ንምናሴ ኣብ የማኑ ነቲ ንእሽቶ
ኤፍሬም ድማ ብጸጋሙ ደው ኣቢሉ ክባረዂ ኣቕረበሉ፡ ያዕቆብ ክባርኾም ኢዱ ክዝርግሕ ከሎ ግና ኢዱ ኣመሓላሊፉ የማናይ ኢዱ ኣብ ልዕሊ
እቲ ብጸጋሙ ዝነበረ ንእሽቶ ማለት ኤፍሬም ኣንበረሉ። እዚ ዝርኣየ ዮሴፍ ድምጹ ኣልዒሉ፥ “ኣቦ ኣይትጋገ እቲ ብየማንካ ዘሎ እዩ እቲ ቦኽሪ”
በሎ። ኣቦኡ ግና ኣበየ፡ ፈሊጠ፡ ወደይ፡ ፈሊጠ ኣሎኹ “ያህዌ (ኣምላኽ ) እዩ ኢደይ ዘመሓላለፈ” በለ። ሪኤኹም! እቲ (ንኣይሁድ) ነቶም ቦኽሪ
ህዝቡ ዝግባእ ዝነበረ በረኸት፡ ብመስቀል (ብምስቃል ኢድ) ጎይታ የሱስ ክርስቶስ (ንኣህዛብ) ነቲ ንእሽቶ ወዲ ተዋህበ። በረኸት በቲ ስራሕ
መስቀል እዩ። ኣብ ክንዳና መርገም ኰይኑ፡ ካብ ሕጊ መርገም ሓራ ኣውጽኣና። ከምቲ ኣብ ገላትያ 3፡13-14 ንሕና ነቲ ተስፋ መንፈስ ብእምነት
ክንቅበሎ፡ እቲ በረኸት ኣብርሃም እውን ብየሱስ ክርስቶስ ነህዛብ ምእንቲ ኪኸውንሲ፥ ኣብ ዕጸይቲ ዚስቀል ዘበለ ርጉም እዩ፡ ተጽሒፉ አሎ
እሞ፡ ክርስቶስ ምእንታና መርገም ኰይኑ፡  ካብ መርገም ሕጊ ተሻየጠና። ዝብል፡ በረኸት ኣብርሃም ናብ ኣህዛብ ብስራሕ መስቀል እዩ
ዝተረኽበ። ኣይሁድ ነቲ ስራሕ መስቀል ስለ ዝንዓቑዎ፡ የሱስ ድማ መርዓቱ ክትኮኖ ካብ ኣህዛብ ወሰደ።

ናብ ታሪኽ ዮሴፍ ተመሊስና ኣሕዋቱ ክረኽቦም ከሎ ዝነበረ ኩነታት ንመልከት፡ ዮሴፍ ኩሎም ኣሕዋቱ ኣብ ቅድሚኡ እንተዘይ ቀሪቦም
ርእሱ ከምዘይገልጽ ቖሪጹ ነበረ። ኣብ መወዳእታ ግና እቲ ኣምዑቱ ትዂስኩስ ዘብሎ ንእሽተይ ሓዉ ቢንያም ኣብ ቅድሚኡ ኣቕረብዎ። ከምኡ
ድማ እቲ ናትና ዮሴፍ፤ ማለት የሱስ በቶም ትእዛዙ ሓልዮም ናብ ምድሪ ፍልስጤም ዝስደዱ እስራኤላውያን ኣምዑቱ ትዂስኩስ ክብሎ እዩ።
ቢንያም ማለት ምሳሌ ናይቶም ርእሶም ከድሕኑ ካብ መላእ ዓለም ናብ ምድሪ ፍልስጤም ዝተሰደዱ 144,000 (ሚኢትን ኣርባዓን ኣርባዕተን
ሽሕ) እስራኤላውያን እዩ። ንኽቕበልዎ ተዳልዮም ኣብኡ ክጸንሑ እዮም። ሓቂ ምፍላጥ ዘለኣለማዊ ህይወት እዩ። ከምዚድማ ክብሉ እዮም
“እነሆ ተስፋ ዝገበርናዮ ዝተጸበናዮ ኣምላኽና ”፡ ዝወግእዎ ኩሎም ድማ ክርእይዎ እዮም። ተጨኒቖም ድማ ክበኽዩ እዮም። “እዚ ኽፉእ ቑስሊ
ኣበይ ዝቖሰሎ እዩ? ከመይ ኢሉ ከምዚ ኾይኑ?” ክበኽዩን ክሃዝኑን እዮም፣ ብመሪር ሓዘን ነፍሲ ወከፍ ዓሌት ነንበይኑ ክሓዝን እዩ ።

የሱስ ነሕዋቱ ርእሱ ክገልጸም ከሎ እታ ናይ ኣህዛብ ቤተ ክርስትያን ኣበይ ክትጸንሕ እያ? ትዝክሩ እንተኾይንኩም መርዓት ዮሴፍ ምስ ክልተ
ደቃ ኣብ ቤተመንግስቲ እንከላ፡ ዮሴፍ ሰብ ኩሉ ካብ ቅድሚ ዓይኑ ከውጽእሉ ኣዘዘ። ስለዚ መርዓት ዮሴፍ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተሓቢኣ
ነበረት። ስለዚ እታ ካብ ኣህዛብ ዝኾነት መርዓትስ ናበይ ክትንጠቕ እያ ? ናብ መንግስቱ። ቅድሚ እቲ ዓብዪ መከራ ኣቐዲማ ጎይታኣ ክትቅበል
ናብ ኣየር ክትንጠቕ እያ። ክሳብ እቲ ንሰለተ ዓመትን ፈረቓን ዝጸንሕ ቁጥዓ ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ፈሲሱ ዝውዳእ ኣብቲ መርዓ ናይእቲ ገንሸል
ክትጸንሕ እያ። ነሕዋቱ ክግለጸሎም ድማ ንመርዓቱ ኣብ ቤት ኣቦኡ ሓዲጉ ክምለስ እዩ። ኣብዚ ህሞት (እዋን) እዚ፤ ኣይሁድ ምስ ሮማ
ዝኣሰርዎ ቃልኪዳን ጸረ ክርስቶስ ክፈርስ እዩ፡ ሮማን ደገፍታን ድማ፤ ነቲ እግዚኣብሄር ዝፈርሕ፣ ቃል ኣምላኻዊ ዝኾኑ ኣይሁድ ከጥፍኡ
ሰራዊቶም ክልእኹ እዮም። ነታኸተማ ኸጥፍኡ ኣብ ዝተዳለውሉ ጊዜ ድማ ምልክት ምጽኣት ወዲ ሰብ ምስ ሓያል ሰራዊቱ ኣብ ሰማያት ክርኤ
እዩ፡ ነቶም ነታ ኸተማን ንምድሪን ከጥፍኡ ዝተዳለዉ ድማ ከጥፍኦም እዩ። ጸላኢ ድሕሪ ምድምሳሱ፡ የሱስ ነቶም 144000 ክግለጸሎም እዩ።
ዓብዪ ስራሕ ምድሓኑ ብምርኣዮም ድማ ሓይሉ ክፈልጡ እዮም። እቲ ቁስሉ ምስ ረኣዩ ግና ክሳብ እታ ርእሱ ዝገልጸሎም መዓልቲ ከም
ዝነጸግዎ ( ዝነዓቅዎ ) ዘኪሮም፡ ከምቲ ኣሕዋቱ ንዮሴፍ ኣብ ቅድሚኡ ከይቐትሎም ዝፈርሑ፡ ብፍርሓት ክበኽዩን ክሳቐዩን እዮም። ነገር ግን
ከምቲ ዮሴፍ ዝበሎ ፥ ንሓድሕድኩም ኣይትበኣሱ ኣጆኹም ኣይትፍርሁ። እዚ ኹሉ ካብ ኣምላኽ እዩ። ህይወት ከድሕን ዝገበሮ ባዕሉ እዩ።
የሱስ እውን ከምኡ ፍቕርን ሰላምን ክዛረቦም እዩ።

ንምንታይ እዮም ኣይሁድ ንየሱስ ዘይተቐበልዎ? እዚ ኹሉ ካብ ኣምላኽ እዩ። እታ ኣብ ኣህዛብ ዘላ መርዓቱ እትድሕነሉ መንገዲ እዚ ጥራይ
እዩ። ስለዚ ኣብ ኣህዛብ ዘላ መርዓቱ ንኸድሕን ኣብ መስቀል ሞተ።

እዞም 144,000 (ሚኢትን ኣርባዓን ኣርባዕተን ሽሕ) ምስታ መርዓት ዘለዉ ኣይኮኑን። ኣብ ራእይ 14፡4 ከም እንርድኦ፤ ስጋኦም ዘየርከሱ
ደናግል ከም ዝኾኑን፤ እቲ ገንሸል ናብ ዝኸዶ ዘበለ ኹሉ ድማ ከም ዝኸዱን ይገልጽ። ርእሶም ምስ ሰበይቲ ዘየርከሱ ምዃኖም ዝገልጸሉ ሓሳብ
ስሉባት (ማቴዎስ 19፡12) ምዃኖም ንምርኣይ እዩ። ኣገልግሎ ት ስሉባት፤ ምሕላው ኣደራሽ መርዓ እዩ። ተኸተልቲ እዮም። ኣስተውዕሉ፤
ስሉባት ኣብ ቅድሚ ዙፋን ዘገልግሉ ኣገልገልቲ ድኣ እምበር፤ ኣብ ዙፋን ኣይቕመጡን። ፈጺሞም ኣካል እታ መርዓት ኣይኮኑን፡ ነገር ግን ኣብቲ
ናይ 1000 ዓመት (ሽሕ ዓመት) (millennial reign) መንግስቲ ተኻፈልቲ እዮም ።

እቶም ናብቲ ጎይታ ዘዳለዎ ፍቕሪ ዝሕወሱ ናይ መወዳእታ እስራኤላውያን ምስ መጹን ጸላኢ ኩሉ ምስ ተደምሰሰን፡  እግዚኣብሄር
ንመርዓቱን ንኣገልገልታን ንሓደ ሽሕ ዓመት ዝሕጎስሉ ሓዱሽ ኤደን ገነትን ቅዱስ ከረኑን ኣብ ምድሪ ከዳሉ እዩ። ኣዳምን ሄዋንን ኣብ ኤደን
ገነትን ከለዉ ዘይወድእዎ ሓጎስ ሽሕ ዓመት፡ የሱስ እቲ ካልኣይ ኣዳምናን ሄዋን (ሓቀኛ ቤተ ክርስትያንን) እቲ ሓሳብ ኣምላኽ ክፍጽሙ እዮም።

ኦ! እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝኾነ ኹሉ መሊሱ ድማ ይኸውን እቲ ኣብ ዮሴፍን ኣብ ኣሕዋቱን ዝኾነ መሊሱ ድማ ክኸውን እዩ። ምኽንያቱ
የሱስ ኣይድንጒይን ክመጽእ እዩ።

ምሳሌ ናይ ዮሴፍ እንዳወዳእና፤ ብዛዕባ መወዳእታ ዓለም ንኸተስተውዕሉ ዝገብረኩም ነገር ክነግረኩም። ቢንያም ቅድሚ ምምጻኡ ዋላ እኳ
ዮሴፍ ቋንቋ ዕብራውያን ዝፈልጥ እንተነበረ፤  ነሕዋቱ ግና ብተርጓሚ ይዘራረቦም ነበረ። ነሕዋቱ ብኻልእ ልሳን የዘራርቦም ነበረ። እቲ
መጀመርታ ዘመነ ኣህዛብ (ርእሱ ወርቂ፣ ዘመነ ባቢሎን) መልእቱ ክብገስ ከሎ፤ ኣብ መንደቅ ብዝተጽሓፈ ልሳን እዩ ኔሩ። እዚ ዘመን እዚ እውን
ብተመሳሳሊ መልክዑ ክኸውን እዩ። ኣብዚ ዘመን ዘሎ ምብዛሕ ልሳናት ድማ፤ ምልክት ናይቲ መፈጸምታ ምልኣት ኣህዛብ ከምኡድማ ጎይታ
ናብ እስራኤል ዝምለሰሉን እዩ።

ይመጽእ ኣሎ ኣይድንጒይን። ኣልፋን ኦሜጋን፣ ነብዪ፣ ካህንን ንጉስን፣ ኹሉ ብኹሉ፣እግዚኣብሄር ጎይታ ሰራዊት ይመጽእ ኣሎ። እወ ጎይታ
የሱስ በይንኻ ሓደ ኣምላኽ፡ ቶሎ ንዓ።
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