
ምግላጽ

ሾብዓቲአን ዘመናት ቤተክርስትያን

ምዕራፍ ሰለስተ

ዘመን ቤተ ክርስትያን ኤፌሶን

መእተዊ ዘመን ኣብያተ ክርስትያናት

መልእኽቲ ዘመናት ቤተክርስትያን ብዝግባእ ኣጸቢቅኩም ምእንቲ ኽትርድእዎ ኣቀዲመ ብዛዕባ እቶም መልእኽተኛታት ኻበይ ተበጊሰ 
ኣስማቶም ክሰሚ ከም ዝኽኣልኩን ብተወሳኺ ድማ ዕድመ ናይተን ኣብያተ ክርስትያናትን ካልኦት ነጥብታትን ክገልጸልኩም ይፈቱ።

እዚ መጽናዕቲ እዚ ኻብ ኩሉ ንላዕሊ ኣገዳሲ ስለዝኾነ: ምብራህ መንፈስ ቅዱስ ኻብ ኣምላኽ ኣጥቢቀ ይልምን። ዘመናት ቤተክርስትያን 
ብዝምልከት: ካብ ቃል ኣምላኽ ንእሽተይ ምስ ኣንበብኩ፤ ታሪኽ ቤተክርስትያን ንምንባብ ዓብይ ባህጊ ሓደረኒ፤ ክረኽቦ ክንድዝኽኣልኩ ድማ ኣድልዎ 
ዘይገብሩ ጽሓፍቲ ታሪኽ ዝጽሓፍዎ ታሪኻዊ መጻሕፍቲ ምንባብ ቀጸልኩ። እግዚኣብሄር ጸሎተይ ኣይከልከለንን፤ ቃል ኣምላኽን ታሪኽን ንዝተወሰነ 
እዋን ኣንበብኩ፤ ብመንፈስ ቅዱስ ድማ ክፍለ ዘመናት ሓሊፉ ክሳብ እዚ ዘለናዮ መወዳእታ ምዓልቲ ዘሎ ንድፊ ምርኣይ ክኣልኩ።

እቲ ኻብ ጎይታ ዝተውሃበኒ መፍትሕ: ንነፍሲ ወከፍ ዘመን መልእኽተኛታት ክስይመሉ ዘኽኣለኒ፤ መብዛሕቲኡ መጽሓፍ ቅዱሳዊ እዩ። 
ምናልባት እውን እምኒ መሰረት መጽሓፍ ቅዱስ ክኸውን ይኽእል እዩ። ጎይታ ፈጺሙ ከም ዘይልወጥ ዘርኢ ምግላጽ እዩ። ከምቲ ንሱ ዘይልወጥ 
ድማ: ኣሰራርሓኡ እውን ኣይለዋወጥን። ኣብ ዕብራውያን 13፡8

“የሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለኣለም ንሱ እዩ።”

መክብብ 3፡14-15

“ኣምላኽ ዝገበሮ ኹሉ ንሓዋሩ ኸም ዚነብር እፈልጥ አሎኹ። ኪውሰኾ ኣይከአልን፡ ኪንከዮ ኣይከአልን፡ ኣምላኽ ከአ፡ ሰብ 
ምእንቲ ኺፈርህዎ፡ ከምዚ ገበሮ። እቲ ዘሎ ድሮ ዝነበረ እዩ፡ እቲ ዚኸውን ዘለዎ ኸአ ድሮ ዝነበረ እዩ፡ ኣምላኽሲ ነቲ ዝሐለፈ 
መሊሱ ይደልዮ።”

እነሀልኩም፤ ንሱን ኣሰራርሓኡን ዘይለዋወጥ ኣምላኽ። እቲ መጀመርታ ዝገበሮ ክሳብ እታ ናይ መወዳእታ ሰዓት እትበጽሕ ደጊሙ ይገብሮ። 
ፈጺሙ ኻልእ ለውጢ ኣይህልውን። እስኪ እዚ ሓሳብ እዚ ምስ ዘመን ቤተክርስትያን ድማ ኣተሓሕዝዎ። ዓይነት ናይቲ ጎይታ ኣብ መፈለምታ ዘመን 
ዝመረጾ ሰብ: ኸምኡውን ኣምላኽ ኣብ ልዕሌኡ ዝተገለጾ ኣገልግሎት: ኣብነት ናይቶም ስዒቦም ዝግለጹ ዘመናት እዩ ክኸውን ዝግብኦ። ጎይታ ኣብታ 
መጀመርታ ዘመን ናይ ቤተክርስትያን ዝገበሮ ኹሉ ኣብተን ካልኦት ዘመናት ክገብሮ ዝደለዮ ኹሉ እንታይ ከም ዝኾነ እዩ ዘረድእ።

ሕጂ ካብ ቃል ኣምላኽ ብምስክርነት መንፈስ ቅዱስ ከም እንርድኦ እታ ናይ ፈለማ፣ ጀማሪት ቤተክርስትያን ከመይ ከም ዝተመስረተትን 
ኣምላኽ ብኸመይ መልክዑ ብኣኣ ርእሱ ከምዝገለጸን ፈሊጥና ኣለና። ቃል ፈጺሙ ኣይልወጥን ክልወጥ እውን ኣይኽእልን ምኽንያቱ እቲ ቃል ባዕሉ 
ኣምላኽ ስለ ዝኾነ። ዮሃንስ 1፡1

“ቃል ብመጀመርታ ነበረ፡ እቲ ቓል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ። እቲ ቓልውን ኣምላኽ ነበረ።”

ኸምቲ ሄዋን ዝገበረቶ ሓንቲ ቃል ምቅያር ማለት ሓጢኣትን ሞትን ምጽዋዕ እዩ። ኣብ ራእይ ዮሃንስ 22፡18-19

“ኣነ ቓላት ትንቢት እዚ መጽሓፍ እዚ ንዚሰምዑ ዅሎም እምስክረሎም አሎኹ፡ ሓደ እኳ ናብ'ዚ እንተወሰኸ፡ ኣምላኽ ከኣ 
ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ተጽሒፉ ዘሎ መዓት ኪውስኸሉ እዩ። ሓደ ሰብ ከኣ ካብ ቃላት እዚ ትንቢት እዚ እንተ ኣጕደለ፡ ኣምላኽ 
ካብተን ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ተጽሒፈን ዘለዋ ኦም ህይወትን እታ ቕድስቲ ኽተማን ግዲኡ ኼጕድለሉ እዩ።”

ቤተክርስትያን እቲ ኣብ በዓለ ሓምሳ ዝነበራ ትሕዝቶ ሚዛና ንሱ እዩ። ንድፋ እዚ እዩ። ካልእ ንድፊ የብላን። ዋላ'ኳ ምሁራት ብዙሕ ይበሉ: 
ጎይታ ነቲ ንድፊ ፈጺሙ ኣይልውጦን። እቲ ኣብ ብዓለ ሓምሳ ዝገበሮ: ፍጻመ ዘመን ቤተክርስትያን ክሳብ ዝኣክል፤ እንዳገበሮ ይቕጽል።

ዋላ'ኳ እቶም ምሁራት ኢና ዝብሉ፤ ዘመነ ሓዋርያት ቀደም ተወዲኡ እዩ: ሎሚ የለን እንተበሉ፤ ኣይትእመኑዎም። እዚ ሓሳቦም እዚ ብኽልተ 
መልክዑ ስሕተት ኣለዎ። ሓደ: እቶም ዓሰርተ ኽልተ ናይ መጀመርታ ሓዋርያት ብህይወት ስለ ዘየለዉ፤ ሓወርያነት የለን ኢልካ ምሕሳብ ስሕተት 
እዩ። ሓዋርያ ማለት ልኡኽ ማለት እዩ፡ ኣብዚ ዘመን እዚ ድማ ሚሽነሪ ተባሂሎም ይጸውዑ እምበር ብዙሓት ልኡኻት ኣለዉ። እቲ ህይወት ዝህብ 
ቃል ሒዞም ዝወጹ ልኡኻት ክሳብ ዘለዉ ዘመነ ሓወርያት ህያው እዩ። ካልኣይ፡ “ምግላጽ መንፈስ ቅዱስ” ኣብ ዘመን ምልኣት መጽሓፍ ቅዱስ ኣብቂዑ 
እዩ ብምባል ይገልጹ። ሓቅነት የብሉን። ነዚ ዝድግፍ ቃል ኣምላኽ የለን: እኳ ድኣስ ብኣንጻሩ የቀምጦ። ክልቲኡ ኽስታቶም ሓሶት ምዃኑ እነረጋግጸሉ 
ቃል እዚ ኣለና፡ ግብሪ ሓዋርያት 2፡38-39

“ጴጥሮስ ከኣ፡ እቲ ተስፋ ንኣኻትኩምን ንደቅኹምን ነቶም ኣብ ርሑቕ ዘለዉ ዂሎም፡ ጎይታ ኣምላኽና ዚጽውዖም ዘበሉን እዩ 
እተዋህበ እሞ፡ ተነስሑ ነፍሲ ወከፍኩም ከኣ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ንሕድገት ሓጢኣት ይጠመቕ፡ ህያብ መንፈስ ቅዱስውን 
ክትቅበሉ ኢኹም በሎም።”

እቲ ሓወርያት ዘተስፍውዎ ዘለዉ ሓይሊ “ንኣኻትኩም (ኣይሁድ)፣ ንደቅኹም (ኣይሁድ)፣ ነቶም ኣብ ርሑቅ ዘለዉ ኹሎም (ኣህዛብ)፣ ጎይታ 
ኣምላኽና ዚጽውዖም ዘበሉ ኹሎምን (ክልቲኦም ኣይሁድን ኣህዛብን) ይገልጽ።” ምጽዋዕ ክሳብ ደው ዘብል ሓይልን መልእኽትን መንፈስቅዱስ 
ኣይቋረጽን።

እቲ ኣብ በዓለ ሓምሳ ንቤተክርስትያን ዝነበራ ጽሩይ ቃል ኣምላኽ ብሓይሊ ድንቅን ትኣምራትን ውህበታት መንፈስ ቅዱስን: ፈጺሙ ዘይውሰድ 
ናይ ቤተ ክርስትያን እዩ። ዕብራውያን 2፡1-4



2ዘመን ቤተ ክርስትያን ኤፌሶን

“ስለዚ ምእንቲ ኸይንጠፍእ፡ ናብቲ ዝሰማዕናዮ ኣዚና ኸነቕልብ ይግብኣና እዩ። እቲ ብመላእኽቲ እተነግረ ቓል ካብ ዚጸንዕ፡ 
ኵሉ በደልን ዘይምእዛዝን ከኣ ቅኑዕ ፍዳኡ ኻብ ዚቕበል፡ ምስናይዚ ድማ፡ ኣምላኽ ከም ፍቓዱ ብትእምርትን ብተኣምራትን 
በበይኑ ብዝዀነ ሓይልታትን ብምዕዳል መንፈስ ቅዱስን እናመስከረ፡ ንሱ ኸኣ ብጐይታ ኺንገር ዝጀመረ፡ ካብቶም ዝሰምዕዎ ኸኣ 
ኣባና ዝጸንዔስ፡ ንሕና ግዳ ኽንድዚ ዚኣክል ምድሓን ዕሽሽ ካብ እንብል፡ ከመይ ጌርና ኽንመልቝ ይከአለና?”

እታ ናይ መጀመርታ ሕብረት ብሰብ ኣይተጀመረትን። ምሉእ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምርሒት ነበራ። ዓባይ ኣይነበረትን፤ ጽሉኣትን ንዑቓትን፣ 
ጭቆና ዝበዝሖም ክሳብ ሞት ዝስደዱ ኾይኖም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግን ሓቂ ነበሩ። ስፍራኦም ሓልዮም ኣብቲ ንድፊ ናይ'ቲ ቃል ነበሩ።

ኣምላኽን ኣሰራርሓኡን ኣይልወጥን ክብል ከለኹ: ሓደራ ብኻልእ ከይትርድኡኒ። ቤተክርስትያንን መልእኽተኛታታን ኣይልወጡን ማለተይ 
ኣይኮነን። ቤተክርስትያን ማለት: ኣምላኽ እያ ማለት ኣይኮነትን: ስለዚ ድማ ትልወጥ። ዝብሎ ዘለኹ ብምኽንያት እዚ ስራሑን ባዕሉን ዘይለዋወጥ 
ኣምላኽ ነቲ ኣብ መጀመርታ ዝገበሮ ፍጹም ግብሩ ሪኢና ክንፈርድ ንኽእል ኢና። ከምኡ እዩ። ሓቀኛ ቤተክርስትያን ኩልጊዜ ከም'ታ ኣብ በዓለ ሓምሳ 
ዝነበረት ቤተክርስትያን ንኽትከውን እያ እትጽዕር። እታ ናይ ሎሚ ሓቀኛ ቤተክርስትያን: ነታ ናይ መጀመርያ ቤተክርስትያን ንምምሳል ትጽዕር። 
ነፍሲ ወከፍ መልእኽተኛታት: ብሓደ ዓይነት ብመንፈስ ኣምላኽ ተመሊኦም: ንሓወርያ ጳውሎስ ይመስሉ። ፍጹም ንሱ ክኾኑ ኣይኽእሉን ነገር ግን እቲ 
ሓቀኛ መልእኽተኛ ንሓወርያ ጳውሎስ ብብዙሕ ይመስሎ፤ ካብ ሰብ ዉጹእ ሓራ፣ ንኣምላኽ ዝተወፈየ፣ ፍሬኡ ቃል ኣምላኽ ጥራይ፣ መንፈስ ቅዱስ 
ብሓይሊ ይገልጽ። ብጀካኡ ካልእ ኣይኽእሎን። ልክዕ ከምታ ጀማሪት ክትሰርሑ ይግባእ። ከምቲ ኹሉ መምስሉ ዝወልድ: እታ ሓቀኛ ቤተክርስትያን 
ጥራሕ: ኣሰር ናይቶም ኣብ በዓለ ሓምሳ ዝነበሩ መስረትቲ እምነት ትኽተል: መልእኽተኛታታ ድማ ኣሰር እቲ መልእኽተኛ ናይታ ቀዳመይቲ ዘመን 
ቤተክርስትያን ዝነበረ ሓወርያ ጳውሎስ ይኽተሉ። ቀሊልን ደስ ዝብልን እዩ።

በዚ መፍትሕ እዚ:  ቀሊልን ዘደንቕን መፍትሕ: ብረዲኤት መንፈስ ቅዱስን፣ ከምኡ ድማ ብምንባብ ራእይ ዮሃንስን፣ ናይ ታሪኽ መጻሕፍትን: 
ነፍሲ ወከፍ ዘመን፣ ነፍሲ ወከፍ መልእኽተኛ፣ ብዝሒ ዓመታት ነፍሲ ወከፍ ቤተክርስትያን፣ ከምኡ ድማ ነፍሲ ወከፍ ቤተክርስትያን ካብ በዓለ 
ሓምሳ ጀሚረን ክሳብ ምልኣት ዓመታተን ዝፈጸማኦ ስራሕ ኣምላኽ ክርዳእ ኽኢለ።

እምብኣር ሕጂ ሓቀኛ ቤተክርስትያን ኣየነይቲ ምዃና ምልላይ ካብ ክኣልና: (ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ግብሪ ሓወርያት ሰፊሩ ዘሎ ኣብ በዓለ ሓምሳ 
ከመይ ከም ዝነበረትን ኣብ ዘመን ሓወርያት ከመይ ከም ዝነበረትን) ተመሳሳሊ ሕጊ ተጠቒምና ቤተክርስትያን ከመይ ከም ዝወደቐት ክንፈልጥ 
ይክኣለና። እቲ ናብ ቤተክርስትያን ዝኣተወ፤ ኣብ መጽሓፍ ግብሪ ሓወርያት፣ ራእይ፣ መልእኽትታትን ተገሊጹ ዝርከብ ቀንዲ ስሕተት፣ ስሕተታት 
ክሳብ ኣብ'ታ ናይ መወዳእታ ዘመን ቤተ ክርስትያን ሎዶቅያ ፈጺሙ ዝጽልምት: ካብ ዘመን ናብ ዘመን ጸልማቱ እንዳዓዘዘ ይመጽእ።

ካብ'ታ ናይ መጀመርታ ዝተቐበልናያ መፍትሕ ናይ ጎይታ ወጻኢ እነሆ ካልእ ካብኣ እትንእስ ሓቂ እትመስል መጸት። ከምቲ ዝበልኩኹም: እታ 
ሓቀኛ ቤተ ክርስትያን ነታ ኣብ ግብሪ ሓወርያት ዝነበረት ቤት ኣምላኽ ንኽትመስል: ኩሉ ጊዜ ትጽዕር። እዚ ፍጹም ሓቂ እዩ። ነገር ግን: ጎይታ ኣብ 
ዝግለጸሉ እዋን ኣብ ምድሪ ከቢድ ጸልማት ከም ዝኸውን እውን ርኢና ኣሎና። እቲ ሕጂ ኣብ ኣእምሮና ዝለዓለና ዘሎ ሕቶ ድማ ጎይታ'ሲ ነቶም 
ሕሩያቱ ክሳብ ብስሕተት ዝወድቁዶ ሓዲጉዎም እዩ? ዝብል እዩ። ፈጺሙ ኣይሓድጎምን፤ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 24፡24 ብግልጺ እቶም ሕሩያት 
ኣምላኽ ከም ዘይታለሉ ይገልጽ።

“ናይ ሓሶት መሲሓትን ናይ ሓሶት ነብያትን ኪመጹ እዮም እሞ፡ እንተ ተኻእሎምሲ፡ ነቶም ሕሩያት እኳ ኬስሕቱ፡ ዓበይቲ 
ትእምርትን ተኣምራትን ኪገብሩ እዮም።”

ስለዚ እንታይ እዩ። መልሱ ኣብ ቅድሜና ግልጺ እዩ። ሓቀኛ ቤተ ክርስትያን ከም ዘላ ኸምኡ ድማ ናይ ሓሶት ቤተ ክርስትያን ኣላ ማለት እዩ። 
ሓቀኛ ጉንዲ ወይኒን ሓሶት ጉንዲ ወይንን ክልቲኡ ኣሎ ማለት እዩ። ብርግጽ ድማ እታ ናይ ሓሶት ቤተክርስትያን ሓቀኛ ንምምሳል ስፍራ ናይታ ሓቀኛ 
ቤተክርስትያን ብምውሳድ ንሳ እምበር እቶም ሕሩያት ኣምላኽ ሓቀኛታት ከምዘይኮኑ ከተምስል ትጽዕር። ሓሶት፤ ሓቂ ንኽቀትል ይጽዕር። ኣብ 
መጽሓፍ ግብሪ ሓወርያት ከምኡ እዩ ነይሩ፤ ኣብተን ዝስዕባ ሾብዓተ ዘመናት ዝተመደበ እውን ከምዚ እዩ። ብዝተፈላለዩ ደብዳቤታት ዝተኣወጀ 
እውን ንሱ እዩ። ከምኡ ነይሩ፤ ከምኡ ኣሎ፤ ከምኡ ድማ ክኸውን እዩ። ክቅየር ኣይኽእልን።

ኣብ'ዚ ነጥቢ እዚ ከይትሓዋወሰና ጥንቁቓት ንኹን፤ ነዚ ንብሎ ዘለና ሓሳብ ትርጉም ዘለዎ ዝገብር ቃል ከድልየና እዩ። እስኪ ናብ መጀመርታ፣ 
ናብ ዘፍጥረት ንመለስ። ኣብ ኤደን ገነት ኽልተ ኦም ነበሩ እቲ ሓደ ሰናይ እቲ ኻልእ ድማ ኽፉእ ነበረ። እቲ ሓደ ህይወት እቲ ኻልኣይ ድማ ሞት 
ኣፍረዩ። ናብ ኣምላኽ ናይ መጀመርታ መስዋእቲ ዘቕረቡ ኽልተ ሰባት ድማ ነበሩ። ደጊመ ክብሎ! ኽልቲኦም መስዋእቲ ናብ ኣምላኽ ኣቕረቡ። 
ዘፍጥረት 4፡3-5

“ድሕሪ ገለ ወርሓት ድማ ዀነ፡ ቃየል ካብ ፍረ ምድሪ ንእግዚኣብሄር መስዋእቲ ኣምጽኤ። ኣቤል ከኣ ካብ ብዅራት ኣባጊዑን 
ካብ ስብሔንን ኣምጽኤ። እግዚኣብሄር ድማ ናብ ኣቤልን ናብ መስዋእቱን ባህ ኢልዎ ረኣየ። ናብ ቃየልን ናብ መስዋእቱን ግና ባህ 
ኢልዎ ኣይረኣየን። ቃየል ከኣ ኣዝዩ ዀረየ፡ ገጹ ድማ ጸለመ።”

ሓደ (ቃየን) እኲይ (ወዲ እቲ እኲይ) ክኸውን ከሎ፤ ኣቤል ግና ኣብ ቅድሚ ጎይታ ጻድቕ ነበረ። እንደገና ድማ: ካብ ሓደ ቤተሰብ ይስሓቅን 
ርብቃን ዝተወለዱ ማናቱ እቲ ሓደ ሕሩይ ኣምላኽ እቲ ኻልኣይ ድማ ጽሉእ ነበሩ። ክልቲኦም ኣምልኾ የቕርቡ፤ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚታት ኣምልኾም 
ናብ ኣምላኽ የቕርቡ ነበሩ። እቲ ኽፉእ ነቲ ጻድቕ የሳድዶ፣ ኣብ ሓደ ሓደ ኹነታት ድማ እቲ ኽፉእ ነቲ ጻድቕ የጥፍኦ። ነገር ግን ኣስተውዕሉ፤ 
ኽልቲኦም ብሓደ ተተኺሎም፤ ብሓደ ድማ ይነብሩ፤ ኽልቲኦም ሓሳቦምን ኣምልኾኦምን ናብ ኣምላኽ የቕርቡ።

እዞም ኣባሃህላታት እዚኦም: ከምቲ የሱስ ብምስላ፣ መንግስተ ሰማያት ምሩጽ ዘርኢ ዝዘርአ ሰብኣይ ትመስል እነሆ ድማ ጸላኢ መጺኡ ኣብ 
ልዕሌኡ እንክርዳድ ከም ዝዘርአ ዝተዛረቦ ምሳለ እዩ ዘረድእ። እንክርዳድ ሰይጣን እምበር: ኣምላኽ ኣይዘርኦን። ሰይጣን ሽዑ ብሽዑ መጺኡ ኣብ 
ሞንጎ እቶም ሕሩያት: ዘርኢ እንክርዳድ ዘርአ። ስለዚ ድማ እዞም ካብ ክልተ ዝተፈላለዩ ዘርኢ ዝቦቆሉ ኽልተ ተኽልታት ብሓንሳብ ዓበዩ። ኽልቲኦም 
እቲ ኻብ መሬት ዝረኽብዎ ምግቢ ብሓንሳብ ተመገቡ፣ ኽልቲኦም ብሓንሳብ ጸሓይ፣ ዝናብ፣ ኻልእ ኹሉ ጥቕማ ጥቕምን ረኺቦም ኣብ ተመሳሳሊ 
እዋን ናብ ቀውዒ በጽሑ። ርኤኹምዶ? ብዛዕባ ዘመናት ቤተክርስትያንን ብዛዕባ ማሕተምን ክንምሃር እንኮለና እዚ ከይትርስዕዎ ሓደራ። ካብ ኩሉ 
ንላዕሊ ድማ እዚ ዘመን እዚ፣ እንክርዳድ ካብቲ ኣብ ቆፎ ዝእከብ ስርናይ ዝፍለየሉን ተዓጺዱ ናብ ሓዊ ዝድርበየሉን ናይ መወዳእታ ዘመን ምዃኑ 
ኸይትርስዑ።

እዚ ትምህርቲ እዚ ክንድዝኽኣልናዮ ክንምሃሮ ኣገዳሲ ይመስለኒ፤ እስኪ ንቕድሚት ንሰጉም። ብዛዕባ መንፈሳዊ ምንቕቓሓት ማለት ሪቫይቫል
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ኣንቢብኩምዶ ትፈልጡ? ሪቫይቫል ወይድማ መንፈሳዊ ምንቕቓሕ፥ ስራሕ ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ዘርኢ። ኩሉ ጊዜ መንፈሳዊ ምንቕናቕ ኣብ ዝህልወሉ 
እዋን ድማ ሰይጣን ብተመሳሳሊ መልክዕ ጎኒ ንጎኒ ይግለጽ። ፈጺሙ ኣይዓርፍን። ኣብ እዋን ሪቫይቫል ዌልሽ (ብዙሓት ሰባት ኣይፈልጡዎን ድኣምበር) 
ብርቱዕ ዝኾነ ምዝገባ ናይ ዕቁባ ይካየድ ነበረ። ፈጣን ዝኾነ ሰይጣናዊ መድረኽ ድማ ነቲ ኣትኩሮት ካብ ኣምላኽ ክወስድ ኣብኡ ነበረ። ኣብ ዘመነ 
ዊስሊ ድማ ኸምቲ ኣብ ጽሑፋት ሰፊሩ ዘሎ ሰባት ኣብ ስራሕ ኣምላኽ ከላግጹ ካብ ሰይጣን ዝኾነ ኽፍኣት ይገብሩ ነበሩ። ኣብ ዘመን ሉተር ድማ 
ትኣምራታዊ ኣገልግሎቱ ኣብ ልዕሊ ሮማዊት ካቶሊኽ ዕዉት ተቓውሞ ዝተቓወመ ዘይኮነስ፤ ብኻልእ ባዕዳዊ መናፍስቲ ተታሒዙ ዝዓበደ ብኣጋንንቲ 
ዝምራሕ እዩ ይብልዎ ነበሩ። ኣብ እዚ ናይ መወዳእታ ዘመን እንተኣስተውዒልኩም ድማ ተመሳሳሊ ናይ ሓሶት መንፈስ ከም ዝወርር ፍሉጥ እዩ። 
ብኸምዚ ክኸውን ኣለዎ። መቸም እዚ ንምግንዛብ እኹላትን ብቑዓትን መንፈሳውያን ከም ዝኾንኩም ተስፋ ይገብር።

ኣብ ልዕሊ እዞም ክልተ ጉንድታት ሓቅን ሓሶትን ዘሎ ምትሕንፋጻት ፈላሊና ማሕተም ንምግባር፤ 1 ዮሃንስ 4፡1-4 ከምኡ እዉን መልእኽቲ 
ይሁዳ 3፣4 ፣12 ንርአ።

“ኣቱም ፍቑራተይ፡ ብዙሓት ነብያት ሓሶት ናብ ዓለም ወጺኦም አለዉ እሞ፡ እቶም መናፍስቲ ኻብ ኣምላኽ እንተ ዀይኖም 
መርምሩ እምበር፡ ንመንፈስ ዘበለ ዅሉ ኣይትእመንዎ። ንመንፈስ ኣምላኽ በዚ ኢኹም እትፈልጥዎ፡ የሱስ ክርስቶስ ብስጋ ኸም 
ዝመጸ ዚእመን ዘበለ ዅሉ መንፈስ ካብ ኣምላኽ እዩ፡ የሱስ ክርስቶስ ብስጋ ኸም ዝመጸ ዘይእመን ዘበለ ዅሉ መንፈስ ድማ ካብ 
ኣምላኽ ኣይኰነን። እዚ ኸኣ እቲ ኸም ዚመጽእ ሰሚዕኩምዎ ዘሎኹም ናይ ጸረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ፡ ሕጂውን ድሮ ኣብ ዓለም 
አሎ። ኣቱም ደቀየ፡ ንስኻትኩም ካብ ኣምላኽ ኢኹም፡ ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ (መንፈስ ኣምላኽ) ዚዐቢ 
ስለ ዝዀነ ንስኻትኩም ስዒርኩምዎም (መንፈስ ጸረ ክርስቶስ) አሎኹም።”

መልእኽቲ ይሁዳ 3፣4፣12

“ኣቱም ፍቁራተይ፡ ብዛዕባ ሕብረት ምድሓንና ብዅሉ ቕንኣት ክጽሕፈልኩም ምስ ደሌኹ፡ በታ ሓንሳእ ንቕዱሳት እተዋህበት 
እምነት ክትጋደሉ ጽሒፈ ኽመኽረኩም፡ ናይ ግዲ ዀነኒ። ገለ ሰባት (ቅዱሳን ዘይኮኑ) ካብ ቀደም ነዚ ፍርዲ እዚ እተጻሕፉ፡ፍርሃት 
ኣምላኽ ዜብሎም፡ ነቲ ጸጋ ኣምላኽና ናብ ርኽሰት ዚልውጥዎ፡ ነቲ ሓደ በይኑ ገዛእን ጐይታናን የሱስ ክርስቶስ ዚኽሕድዎ፡ ስሉኽ 
ኢሎም ኣትዮምኹም አለዉ።”(ናብቲ መጓሰ ብማዕጾ ስለዘይኣተዉ ሰቕረቲ እዮም)።

“እዚኣቶም ብዘይ ፍርሃት ምሳኻትኩም እናበልዑ ንርእሶም ዚጓስዩ፡ ኣብቲ ናይ ፍቕሪ መኣድኹም ጻያቒቶ እዮም፡ ንፋስ ንየው 
ነጀው ዚደፍኦ፡ ማይ ዜብሉ ደበና፡ ዘይፈርያ፡ ክልተ ሳዕ ዝሞታ፡ ካብ ሱረን እተመንቈሳ ኣእዋም ሓጋይ፡”

እዛ ሓቀኛን ናይ ሓሶት ቤተክርስትያንን ክልቲኤን ካብ ዝተፈላለዩ ዘርእታት ዝተረኸባ ኣብ ሓደ መሬት ተዘሬኤን ዝዓበያ ንሓድሕደን 
ዝተጠላለፋ ምዃነን ኻብዚ ቃል እዚ ስለ እንርዳእ ክንክሕዶ ኣይክኣለናን እዩ።

ሓደ ኽትፈልጡዎ ዝግባኣኩም ነገር ዘሎ ኾይኑ ይስምዓኒ። እተን ኣብ ንእሽተይ እስያ ዝነበራ ዮሃንስ ዝተዛረበለን ሾብዓተ ኣብያተ ክርስትያናት: 
ኣብያተ ክርስትያናት ኣህዛብ እየን ነይረን። ጎይታ ካብ ኣይሁድ ናብ ኣህዛብ ብምኻድ ንርእሱ ትኾኖ መርዓት ኣህዛብ ምእንቲ ኸዳሉ ካብታ ኣብ 
የሩሳሌም ዝነበረት ኣይሁድ ዝበዝሑዋ ቤተክርስትያን ኣይመረጸን። ዮሃንስ እውን ብዛዕባ እታ ኣብ የሩሳሌም ዝነበረት ማሕበር ኣይተዛረበን። እዚ 
ኹሉ “ዘመናት ቤተክርስትያን” “ምልኣት ኣህዛብ” ንምርኣይ እዩ። ግብሪ ሓወርያት13፡44-48

“በታ እትስዕብ ሰንበት ከኣ ዳርጋ ዂላ እታ ኸተማ ቓል ኣምላኽ ክትሰምዕ ተኣከበት። ኣይሁድ ነቲ እኩብ ሰብ ምስ ረኣዩ፡ 
ቅንኣት መልኦም፡ እናተኸራኸሩን እናተጻረፉን ከኣ በቲ ጳውሎስ ዝበሎ ቓል ተኻትዑ። ጳውሎስን በርናባስን ከኣ ተቢዖም ከምዚ 
በሉ፡ ቃል ኣምላኽ ቅድም ንኣኻትኩም ኪንገር ይግባእ ነይሩ፡ ካብ ደፋእኩምዎን፡ ንናይ ዘለኣለም ህይወት ብቑዓት ከም 
ዘይኰንኩም ከኣ፡ ብርእስኹም ካብ ፈረድኩምንከ፡ እግዚኣብሄር፡ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ንምድሓን ምእንቲ ኽትከውን፡ ነህዛብ ብርሃን 
ገበርኩኻ፡ ኢሉ ኣዚዙና እዩ እሞ፡ እንሆ፡ ገጽና ናብ ኣህዛብ ንመልስ ኣሎና። ኣህዛብ ከኣ እዚ ሰሚዖም ተሐጐሱ፡ ንቓል ኣምላኽ 
ድማ ኣመስገኑ። እቶም ንህይወት ዘለኣለም እተመደቡ ዘበሉ ዂላቶምውን ኣመኑ።”

ሮሜ 11፡1-8

“እምበኣርሲ እብል ኣለኹ፡ ኣምላኽ ንህዝቡዶ ደርብይዎ እዩ፧ ያእ ኣይፋሉን። ኣነ እኳ እስራኤላዊ፡ ካብ ዘርኢ ኣብርሃም፡ ካብ 
ዓሌት ብንያም እየ። ኣምላኽ ነቲ ቀደም ዝፈለጦ ህዝቡ ኣይደርበዮን። ወይስ እቲ ጽሑፍከ ብዛዕባ ኤልያስ፡ ንሱ፡ ጐይታይ፡ 
ንነብያትካ ቐተልዎም፡ መሰውኢኻውን ኣፍረሱ፡ ኣነ

በይነይ እየ ተሪፈ ዘለኹ፡ ንህይወተይ ድማ ይደልዩዋ ኣለዉ፡ ኢሉ፡ ንእስራኤል ኣሳጢሑ ናብ ኣምላኽ እናጠርዔ፡ እንታይ ከም 
ዝበለዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም፧ ምላሽ ኣምላኽከ እንታይ በሎ፧ ንበዓል ዘይሰገዱ ሾብዓተ ሽሕ ሰብኣይ ንርእሰይ ኣትሪፈ ኣለኹ። 
እምብኣርሲ ኸምኡውን ሕጂ በዚ ዘመንዚ ብሕርየት ጸጋ ተረፍ ኣሎ። ብጸጋ ካብ ዚኸውን ግና፡ እምበኣርስከ ካብ ግብሪ ኣይኮነን። 
ብዘይእዝስ እቲ ጸጋውን ጸጋ ኣይከውንን። ካብ ግብሪ ካብ ዚኸውን ግና ደጊም ጸጋ ኣይኮነን። እንተዘይኮነስ እቲ ግብሪውን ግብሪ 
ኣይከውንን እዩ። እምብኣርሲ እንታይደኣ እዩ፧ ከመዮ ጽሑፍ፡ ኣዒንቶም ከይርእያ፡ ኣእዛኖምውን ከይሰምዓስ፡ ኣምላኽ ክሳዕ ሎም 
መዓልቲ መንፈስ ምብዕዛዝ ሃቦም፡ ዚብል ዘሎ፡ እቶም ሕሩያት ረኸቡ እሞ፡ እስራኤል ነቲ ዚደልዮ ኣይረኸቦን፡ እቶም 
ዝተረፉውን ተረሩ።“

ሮሜ 11፡25-29

“ኣሕዋተየ፡ ብርእስኹም ብልህታት ዝዀንኩም ምእንቲ ከይመስለኩምሲ፡ ምልኣት ኣህዛብ ክሳዕ ዚኣቱ ንሓያሎ ካብ እስራኤል 
ትሪ ልቢ ከምዝበጽሖም፡ እዚ ምስጢር እዚ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ፡ ኣይፈቱን እየ። ከምቲ ጽሑፍ፡ተበጃዊ ካብ ጽዮን ኪመጽእ እዩ፡ 
ካብ ያእቆብ ከኣ ረሲእነት ኬርሕቕ እዩ፡ ሓጢኣቶም ምስ ኣርሓቕኩ፡ ኪዳነይ ምሳታቶም እዚ ኪኸውን እዩ፡ ዚብሎ፡ ብዘሎ 
እስራኤል ኪድሕን እዩ። ውህበት ጸጋ ኣምላኽን ጽውዓኡን ዘይጠዓሰሉ ስለዝኮነ፡ ብወንጌል ምእንታኹም ጸላእቲ እዮም፡ 
ብምሕራይ ግና ምእንቲ ኣቦታት ፍቑራት እዮም።”



4ዘመን ቤተ ክርስትያን ኤፌሶን

እተን ኣብ ንእሽተይ እስያ ዝነበራ ሾብዓተ ኣብያተ ክርስትያናት ከምቲ ዝተተኽለ ፈልሲ ድሕሪ ቑሩብ እዋን ፍረ ዝሕፈሶ። ኣብቲ እዋን እቲ 
ኾይነን ነቲ ኣብ ዝመጽእ ዘመናት ዝግለጽ ትውልዲ ክገልጽ ዝኽእል ፍረ ዝነበረን እየን። የሱስ ድማ በለ:

“ኣብ ጥሉል ኦም ከምዚ ኻብ ገበሩስ፡ ኣብቲ ንቑጽ ደኣ ኸመይ ኪኸውን እዩ፡” ሉቃስ 23፡31 ።

መልእኽቲ ናይ ዘመን ቤተክርስትያን ኤፌሶን

ራእይ ዮሃንስ 2፡1-7

ናብ መልኣኽ ማሕበር ኤፌሶን ጽሐፍ፡ እቲ ኣብ የማናይ ኢዱ ሾብዓተ ኸዋኽብቲ ዝሐዘ፡ ኣብ ማእከል እተን ሾብዓተ ቐወምቲ 
ቐንዴል ወርቂውን ዚመላለስ ከምዚ ይብል አሎ፡ ግብርኻን ጻዕርኻን ትዕግስትኻን፡ ነቶም እኩያት ሰባትውን ክትጾሮም ከም 
ዘይከኣልካን፡ ነቶም ሃዋርያት ኢና ዚብሉ እሞ ዘይኰኑ፡ ተዐዚብካዮምሲ ሓሰውቲ ዀይኖም ከም ዝረኸብካዮምን፡ እፈልጥ 
አሎኹ። ትዕግስቲ ኸኣ አሎካ፡ ስለ ስመይ ኢልካውን ተጻወርካ፡ ኣይሰልኬኻን። ግናኸ ነታ ቐዳመይቲ ፍቕርኻ ሐዲግካያ ኢኻ ኣሞ 
እዚ ረኺበልካ አሎኹ። 5 እምብኣርሲ ኻበይ ከም ዝወደቕካ ዘክር እሞ ተነሳሕ፡ ነቲ ቐዳማይ ግብሪውን ግበሮ። እንተ ዘይኰነስ 
ክመጸካ፡ እንተ ዘይተነሳሕካውን፡ ነቲ ቐዋሚ ቐንዴልካ ኻብቲ ስፍራኡ ኸዝብሎ እየ። ግናኸ ነቲ ኣነውን ዝጸልኦ ዘሎኹ ግብሪ 
ኒቆላውያን ንስኻ ትጸልኦ ኢኻ እሞእዚ ግዳ አሎካ። እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ። ነቲ ዚስዕር 
ካብታ ኣብገነት ኣምላኽ ዘላ ኦም ህይወት ኪበልዕ ክህቦ እየ።

መልእኽተኛ

መልእኽተኛ (መልኣኽ) ቤተክርስትያን ኤፌሶን ሓወርያ ጳውሎስ እዩ። ሓወርያ ጳውሎስ መልኣኽ ናይታ ኣብ መጀመርታ ናይ ኣህዛብ ዘመን 
ዝነበረት ቤተክርስትያን ከም ዝኾነ ክንክሕዶ ኣይንኽእልን። ምንም እኳ ንኣህዛብ ማዕጾ ክኸፍተሎም ጴጥሮስ ስልጣን ይወሃቦ እምበር፤ ሓወርያን 
ነብይን ኣህዛብ ክኸውን ዝተመደበ ግና ጳውሎስ እዩ። እቲ ንኣህዛብ ዝወሃብ ምሉእ ምግላጽ ቃል ምርካቡ: ኣብ ሞንጎ ኣህዛብ ሓወርያዊ መልእኸተኛ 
ክኸውን ኣኽኢልዎ እዩ። እዚ ጉዳይ እቶም ካልኦት ሓወርያት እውን ኣብ የሩሳለም ኮይኖም ዝተሰማምዑሉ ሓቂ እዩ።ገላትያ 1፡12-19

“እምብኣርስ ኣሕዋተይ፡ ኣነ ድማ ብምግላጽ የሱስ ክርስቶስ እየ እምበር፡ ካብ ሰብ ኣይተቐበልክዎን ኣይተመሃርክዎንውን እሞ፡ 
እቲ ብኣይ እተሰብከ ወንጌል ከም ቅዲ ሰብ ዘይምዃኑ ኤፍልጠኩም አሎኹ። ቀደም ብኣይሁድነት ክነብር ከሎኹስ፡ ነታ ማሕበር 
ኣምላኽ ብዘይ ልክዕ ከም ዝሰጐጕክዋን ዘዕኖኽዋን፡ ሰሚዕኩም አሎኹም። ነቲ ሰርዓት ኣቦታተይ ኣዝየ እናቐናእኩ ኸኣ፡ ካብ 
ብዙሓት ኣብ ህዝበይ ዘለዉ መሳቶይ ብኣይሁድነት ሓለፍ በልኩ። እቲ ኻብ ከርሲ ኣደይ ጀሚሩ ዝፈለየኒ ብጻጋኡውን ዝጸውዓኒ 
ኣምላኽ ግና ኣነ ኣብ ኣህዛብ ወንጌል ምእንቲ ኽሰብኽ ኢሉ ንወዱ ኣባይ ኪገልጾ ምስ ፈተወ፡ ሽዑ ብኡብኡ ምስ ስጋን ደምን 
ከይተማኸርኩ፡ ናብቶም ቅድመይ ዝነበሩ ሃዋርያት፡ ናብ የሩሳሌም እኳ ኸይደየብኩ፡ ናብ ምድሪ ዓረብ ከድኩ እሞ ከም ብሓድሽ 
ናብ ደማስቆ ተመለስኩ። ካብኡ ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ንኬፋ ኽላለዮ ናብ የሩሳሌም ደየብኩ እሞ ምስኡ ዓሰርተው ሓሙሽተ 
መዓልቲ ቐኔኹ። ካብ ሃዋርያ ግና ብዘይ ያእቆብ ሓው ጐይታና ሓደ ኻልእ እኳ ኣይርኤኹን።”

ገላትያ 2፡2

“እቲ ምድያበይ ከኣ ብምኽንያት ሓደ ራእይ እዩ። ምናልባሽ ንኸንቱ ኸይጐዪ ወይስ ጐይየ ኸይህሉ ኢለ፡ እቲ ኣብ ኣህዛብ 
ዝሰብኮ ወንጌል ነቶም ምርኡያት ኣብ በይኖም ገይረ ተዛረብክዎም።”

ገላትያ 2፡6-9

“እቶም ርኡያት መሰልቲ፡ኣምላኽሲ ገጽ ሰብ ርእዩ ኣየድሉን እዩ እሞ፡ ከመይ ዝበሉ ኸም ዝዀኑ ግዶም የብለይን፡እቶም 
ርኡያት መሰልትስ ሓንቲ እኳ ኣይወሰኹለይን። እቲ ኣብ ጴጥሮስ ንሃዋርያነት ኣብ ግዙራት ዝዓየየ፡ ኣባይ ድማ ኣብ ኣህዛብ ዓየየ 
እሞ፡ ከምቲ ንጴጥሮስ ኣብ ግዙራት ንኣይ ግዳ ኣብ ዘይተገዝሩስ ወንጌል ምሕጽንታ ተውሂብኒ ምስ ረአዩ፡ እቶም ኣዕኑድ ከም 
ዝዀኑ መሰልቲ፡ ያእቆብን ኬፋን ዮሃንስን፡ እቲ እተዋህበኒ ጻጋ ምስ ፈለጡ፡ ንሕና ናብ ኣህዛብ ክንከይድ፡ ንሳቶም ግና ናብ 
ግዙራት፡ ምናዳ ንኣይን ንበርናባስን ናይ ሕብረት የማናይ ኢዶም ሃቡና።”

ሮሜ 11፡13

“ንኣኻትኩም ኣህዛብ፡ እብለኩም ኣለኹ፡ ምናልባሽ ነቶም ስጋይ ዝዀኑ እንተኣቕናእኩዎም ካባታቶም ውን ገለ 
እንተኣድሓንኩስ፡ ኣነ ነህዛብ ሃዋርያኦም እየ እሞ፡ መልእኽተይ ኤኽብር ኣሎኹ።”

ጳውሎስ ንቤተክርስትያን ኤፌሶን ኣብ መፋርቕ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን እዩ መስሪትዋ። እዚ ድማ ምጅማር ዘመን ቤተክርስትያን ኤፌሶን ኣብ 
ከባቢ 53 ዓ/ም ከምዝነነረ ከነቐምጥ የኽእለና።

ስርዓት ኣገልግሎቱ ነቶም ብድሕሪኡ ዝመጹ ኣገልገልቲ መሰረት ዘትሕዝ ንድፊ ዘለዎ ኾይኑ፤ ከምቲ ንሱ ዝነበሮ ጸጋ ነብያት ኣይሃልዎም ድኣ 
እምበር ትምህርቲ ጳውሎስ ንኹሎም ኣገልገልቲ ኸም ንድፊ ዝመርሕ ትምህርቲ እዩ። ኣገልግሎት ጳውሎስ ሰለስተ ምኣዝናዊ ኣገልግሎት ኮይኑ፤ 
ብኸምዚ ዝስዕብ ክግለጽ ይኽእል፦

ቀዳማይ፤ ጳውሎስ ንቃል ኣምላኽ ብፍጹም ምልኣቱ ናይ ብሓቂ ዝተወፈየ ምዃኑ። ዝመጸ ይምጻእ፣ ስለቲ ቃል ዋጋ ንኽኸፍል ኩሉ ጊዜ 
ዝተዳለወ ሰብ እዩ። ገላትያ 1፡8-9

“ግናኸ ንሕና እኳ እንተ ዀንና ወይስ መልኣኽ ካብ ሰማይ፡ ብዘይ እዚ ንሕና ዝሰበኽናልኩም ወንጌል ካልእ ወንጌል እንተ 
ሰበኸልኩም፡ ንሱ ውጉዝ ይኹን።

ከምቲ ቕድም ዝበልናዮ፡ ሕጂውን ከም ብሓድሽ፥ ብዘይ እቲ እተቐበልኩምዎስ ካልእ ወንጌል ዚሰብኽ እንተሎ፡ ንሱ  ውጉዝ
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ይኹን፡ እብል አሎኹ።“

ገላትያ 2፡11፣ 14፣

“ኬፋ ናብ ኣንጾክያ ምስ መጸ ግና፡ ተኸሲሱ ነበረ እሞ፡ ገጽ ንገጽ ተቓወምክዎ።”

“ከምቲ ሓቂ ወንጌል ብቕንዕና ዘይምምልላሶም ምስ ርኤኹ ግና፡ ንጴጥሮስ ኣብ ቅድሚ ዅላቶም በልክዎ፡ ንስኻ፡ ኣይሁዳዊ 
ኽነስኻ፡ ብናይ ኣይሁድ ዘይኰነስ ብንብረት ኣህዛብ ካብ እትህሉ፡ከመይ ኢልካ ደኣ ነቶም ኣህዛብ ብንብረት ኣይሁድ ኪህልዉ 
ብግዲ ትብሎም አሎኻ?”

ኣብ 1 ቆሮንጦስ 14፡36_37

“ወይስ ቃል ኣምላኽዶ ኻባኻትኩም እዩ ዝወጸ? ወይስ ኣባኻትኩም ጥራይ ድዩ ዝበጽሔ?

ሓደ ንሱ ንርእሱ ነብዪ ወይስ መንፈሳዊ ኸም ዝዀነ እንተመሰሎ፡ እዚ ዝጽሕፈልኩም ዘሎኹ ናይ እግዚኣብሄር ትእዛዛት 
ምዃኑ ይፍለጥ።“

ኣስተውዕሉ ጳውሎስ ድርጅታዊ ተልእኾ ዘይኮነስ ከምቲ ጎይታ ንደቂ እስራኤል ካብ ግብጺ ንኸውጽእ ንሙሴ ዝመርሖ ዝነበረ፤ ጳውሎስ ድማ 
ከምኡ መንፈሳዊ ምርሒት ዝነበሮ ሰብ እዩ። እታ ኣብ የሩሳሌም ዝነበረት ማሕበር ኣይልኣኸቶን ወይድማ ኣብ ልዕሌኡ ምንም ዓይነት ሓይልን 
ስልጣንን ኣይነበራን። በይኑ ጎይታ ይመርሖ ነበረ እምበር: ብገለ ናይ ሰብ ምርሒት ኣይከደን። ጳውሎስ ናይ ኣምላኽ ድኣ እምበር: ናይ ሰብ 
ኣይነበረን። ገላትያ 1፡1

“ጳውሎስ፡ ሃዋርያ ብየሱስ ክርስቶስን በቲ ኻብ ምውታት ዘተንስኦ እግዚኣብሄር ኣቦን እምበር፡ ካብ ሰብ ወይስ ብሰብ 
ዘይኰነ፡”

ገላትያ 2፡3-5

“ግናኸ ነቲ ምሳይ ዝነበረ ቲቶስ እኳ፡ ጽርኣዊ ኽነሱስ፡ ምግዛር ኣየድለዮን።

እዚ ኸኣ ብሰሪ እቶም፡ ባሮት ምእንቲ ኺገብሩና፡ ተጐሐልዮም እተሐወሱና፡ ንሳቶምውን ነቲ ብክርስቶስ ዘሎና ሓርነት 
ኪስልዩ ዝኣተዉና ኣሕዋት ሓሶት እዩ።

እቲ ሓቂ ወንጌል ኣባኻትኩም ምእንቲ ኺጸንዕ፡ ሕራይ ንምባል ሓንሳእ እኳ ስግጥ ኣይበልናሎምን።“

ካልኣይ፤ ኣገልግሎቱ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ምግላጽ ኮይኑ: ብቓል ዘረባ ኣንደበትን ቃል ጽሑፋትን ይገልጽ ነበረ።

1 ቆሮንጦስ 2፡1-5

“ኣሕዋተየ፡ ኣነ ድማ ኣብ ማእከልኩም ከሎኹ፡ ብዘይ የሱስ ክርስቶስ፡ ንሱ ኸኣ እቲ እተሰቕለ፡ ሓደ ነገር እኳ ኸም ዘይፈልጥ 
መደብኩ እሞ፡ ናባኻትኩም ከመጽእ ከሎኹ፡ ምስክር ኣምላኽ ብብሉጽ ዘረባ ወይስ ብጥበብ ክነግረኩም ኣይመጻእኩን።

ኣነ ኸኣ ብድኻምን ብፍርሃትን ብብዙሕ ምምብድባድን እየ ኣባኻትኩም ዝነበርኩ።

እምነትኩም ብስልጣን ኣምላኽ እምበር፡ ብጥበብ ሰብ ምእንቲ ኸይትስረትሲ፡ ዘረባይን ስብከተይን ድማ ብምርዳእ መንፈስን 
ስልጣንን እምበር፡ ብዜስድዕ ዘረባ ጥበብ ኣይነበረን።“

ግብሪ ሓወርያት 14፡8-10

“ሓደ ሰብኣይ፡ ኣእጋሩ ዝሞተ፡ ካብ ከርሲ ኣዲኡ ጀሚሩ ዝማህመነ፡ ተዛዊሩ እኳ ዘይፈልጥ፡ ኣብ ልስጥራ ተቐሚጡ ነበረ። 
ንሱ ጳውሎስ ኪዛረብ ከሎ ሰምዔ። ጳውሎስ ድማ ተኲሩ ጠመቶ ኪሐዊ እምነት ከም ዘላቶ ምስ ረኣየ፡ ድምጹ ዓው ኣቢሉ፡ ትኽ 
ኢልካ በእጋርካ ደው በል፡ በሎ። ብድድ ኢሉ ኸኣ ተዛወረ።”

ግብሪ ሓወርያት20፡9-12

“ኣውጢኮስ ዝስሙ ጐበዝ ኣብ መስኰተ ተቐሚጡ ኸሎ፡ ከቢድ ድቃስ ወሰዶ። ጳውሎስ ዘረባኡ ምስ ኣንውሔ ኸኣ፡ ድቃስ 
ከቢድዎ፡ ካብ ሳልሰይቲ ደርቢ ናብ ታሕቲ ወደቐ፡ ሞይቱ ድማ ኣልዐልዎ።

ጳውሎስ ወሪዱ ኣብ ልዕሊኡ በጥ በለ፡ ሐቚፍዎ ኸኣ፡ ነፍሱ ኣብኡ ኣላ እሞ፡ ዋይዋይ ኣይትበሉ፡ በሎም።

ደዪቡ ድማ እንጌራ ቘሪሱ በልዔ፡ ክሳዕ ምድሪ ዚወግሕ ብዙሕ ምስ ተዛረቦም ከኣ፡ በዚ ኸምዚ ኻብኡ ነቐለ። ነቲ ወዲ ኸኣ 
ብህይወቱ ኣምጽእዎ እሞ ኣዝዮም ተጸናንዑ።“

ግብሪ ሓወርያት 28፡7-9

“ኣብ ጥቓ እታ ስፍራ እቲኣ ኸኣ ናይ ጱብልዮስ ዚብሀል ኣውራ እታ ደሴት ሓያሎ ግርሁ ነበራ። ንሱ ብፍቕሪ ተቐቢሉ ሰለስተ 
መዓልቲ ኣአንገደና።

ኰነ ድማ፡ ኣቦ ጱብልዮስ ብዓሶን ብውጽኣት ከብድን ሐሚሙ ነበረ። ጳውሎስ ከኣ ናብኡ ኣትዩ ጸለየሉ፡ ኣእዳዉ ኣንቢሩውን 
ኣሕወዮ።
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እዚ ምስ ኰነ ድማ፡ እቶም ካልኦት ሕሙማት ደቂ እታ ደሴት ናብኡ መመጺኦም ተፈወሱ።“

2 ቆሮንጦስ12፡12

“ትእምርትታት ሃዋርያስ ብትእምርትታትን ብተኣምራትን ብግብሪ ሓይልታትን ኣባኻትኩም ብዅሉ ትዕግስቲ ተገብረ።”

ሳልሳይ፤ ኣገልግሎቱ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበሎ ምዃኑ ዘረጋግጸሉ ፍረ ኣለዎ።

2 ቆሮንጦስ 12፡11

“ምናምን እኳ ኽነሰይ፡ ካብቶም ኣዝዮም ብሉጻት ሃዋርያት ኣይሐመቕኩን እሞ፡ ንስኻትኩም ግዳ ኽትንእዱኒምተገብኣኩም 
ነይሩ። ኣነ ዓሽየ፡ ግናኸ ንስካትኩም ኢኹም ግዲ ዝበልኩምኒ።”

1 ቆሮንጦስ 9፡2

“ማሕተም ሃዋርያነተይ ብጐይታ ንስኻትኩም ኢኹም እሞ፡ ንኻልኦት እኳ ሃዋርያ እንተ ዘይኰንኩ፡ ንኣኻትኩምሲ 
ሃዋርያኹም እየ።”

2 ቆሮንጦስ 11፡2

“ብቕንኢ ኣምላኽ እቐንኣልኩም እየ እሞ፡ ንጽህቲ ድንግል ንክርስቶስ ምእንቲ ከቕርበኩም፡ ንሓደ ሰብኣይ ኣሕጽየኩም እየ።”

ብመሰረቱ ጳውሎስ ምኽንያት ምምጻእ ብዙሓት ኣህዛብ ኮይኑ፤ ፍረ ጽድቂ ኣፍርዮም፣ ኽፍሊ እታ ኻብ ኣህዛብ ዝኾነት መርዓት ኮይኖም፣ 
ንምጽኣት ጎይታ ክሳብ ዝዳለዉ፡ ቃል ይምግቦምን ብዛዕባኦም ይግደስን ነበረ።

መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ ኣብ ዝተውሃበሉ እዋን፤ ብመሰረት ባህላዊ ኣበሃህላ፤ ሓወርያ ጳውሎስ ሰማእት ኾይኑ ከም ዝዓረፈ ይንገር። ድሕሪ 
ሞት ሓወርያ ጳውሎስ፤ ሓወርያ ዮሃንስ ከምቲ ጳውሎስ ዘገልግሎ ዝነበረ ኣገልግሎት እንዳ ኣገልገለ: ኣብ ክንድኡ ኾይኑ ቤተ ክርስትያን የገለግላ ነበረ። 
መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ ድሕሪ ሞት ጳውሎስ ምምጻኡ፤ መልኣኽ (መልእኽተኛ) ዘመን ቤተክርስትያን ኤፌሶን ካብ ምዃን ዝኽልክሎ ነገር የለን። ኣብ 
ነፍሲ ወከፍ ዘመን ዘሎ መልእኽተኛ መዓስ ተገሊጹ መዓስ ከም ዝኸይድ ብዘየገድስ፤ ኣብቲ ትውልዲ ብመሰረት ቃል ኣምላኽ ተጽዕኖ ኽፈጥር 
ዝኽእል ንሱ ጥራሕ እዩ። ጳውሎስ ድማ ኸምኡ እዩ ነይሩ።

ከተማ ኤፌሶን

ከተማ ኤፌሶን ካብ ሞንጎ እተን ሰለስተ ዓበይቲ ኸተማታት እስያ ሓንቲ ኾይና፤ ካብ የሩሳሌምን ኣምጾክያን ቀጺላ ሳልሰይቲ ወደብ ክርስትና 
ከም ዝኾነት ይፍለጥ። ከተማ ኤፌሶን ብብዙሕ ሃብቲ እትፍለጥ ኮይና፤ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሮማ እትምሓደር መረዳድኢ ቋንቋኣ ድማ ቋንቋ ግሪኽ 
ነበረ። መብዛሕቲኦም ምሁራት ታሪኽ፤ ዮሃንስ፣ ማርያም፣ ጴጥሮስ፣ እንድርያስ፣ ፍሊጶስ ኣብዛ ውቅብቲ ከተማ ኤፌሶን ከምዝተቀበሩ ይገልጹ። እቲ 
ሓቂ ወንጌል ኣብ ኤፌሶን ዝመስረተ ሓወርያ ጳውሎስ ንኣስታት ሰለስተ ዓመታት ከም ፓስተር ኮይኑ ከገልግል ድሕሪ ምጽናሑ ኤፌሶን ሓዲጉ ኸደ። 
ካብ መጓሰ ኤፌሶን ምስተፈለየ ድማ ብጸሎትን ብኹሉ ሓሳቡን ምስኣቶም ነበረ። ድሕሪ ምኻድ ሓወርያ ጳውሎስ፤ ጢሞቴዎስ ከም ካህን 
ቤተክርስትያን ብምዃን ከገልግላ ጀመረ።

1 ጢሞቴዎስ 1፡1-3

“ጳውሎስ፡ ብትእዛዝ ኣምላኽ መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ተስፋናን፡ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሃዋርያ፡

ናብ ጢሞቴዎስ፡ ብእምነት ናይ ሓቂ ወደይ። ካብ ኣምላኽ ካብ ኣቦናን፣ ካብ ጐይታና ክርስቶስ የሱስን ጸጋን ምሕረትን ሰላምን 
ምሳኻ ይኹን።

እቲ ናብ መቄዶንያ ክኸይድ ከሎኹ፡ ገሊኦም ካልእ ምህሮ ኸይምህሩ ወይስ ናብ ጽውጽዋያትን መወዳእታ ናብ ዜብሉ ቝጽሪ 
ወለዶታትን ከየድህቡ ኽትእዝዝ፡ እዚ ኣብ ክንዲ እቲ ብመጋቢነት ኣምላኽ እሙን ምዃንሲ ዚበዝሕ ክትዕ የምጽእ እዩ ኢለ፡ ኣብ 
ኤፌሶን ክትቅመጥ ከም ዝመዓድኩኻ፡ ሕጂውን ከምኡ እብል አሎኹ።“

ኤፌሶን፡ “ኣትኲሮት ዝገበረ” ከምኡ ድማ “ዝተዘናገዐ” ዝብል ውሁድ ትሕዝቶ ዘለዎ ፍሉይ ትርጉም ኣለዋ። ኣብታ ዘመን: ብምልኣት መንፈስ 
ጀሚሩ ናብቲ ዓብዪ ጽውዓ ኣምላኽ “ ዕምቆት ኣምላኽ ” ኣትኲሮት ገይሩ ዝነበረ ዓብዪ ጽምኣት: ቀልጢፉ ምድካም ጀመረ። እቲ ጽንዓት ዝወሓዶ 
ምኽታል የሱስ ክርስቶስ ጊዜኡ ሓልዩ መልክዑ ክገልጽ ጀመረ፤ እዚ ድማ እታ ኣብ ዘመናት ዘላ ተሽከርካሪት ቤተክርስትያን ናብቲ ዘጽልእ “ዕምቆት 
ሰይጣን” ከም እትውሓጥ ዘረድእ ምስሊ እዩ። ዝተዘናገዐት ኮይና ቁልቁል ምውራድ ጀመረት። ሽዑ ብሽዑ እቲ ትውልዲ ምድኻም ጀመረ። እታ 
ቀዳመይቲ ፍቕሩ ሓደገ። እተን በረርቲ ኣዕዋፍ ኣብ ጨንፈረን ክሳብ ዝቅለዋ፤ እዛ ኣብ ዘመን ኤፌሶን ዝተዘርኤት ንእሽተይ ዘርኢ ናብ ዘየድሊ ዓብዪ 
ስሕተት ኸደት። ስለዚ ድማ እዛ ሓዳስ ተኽሊ: ንሓሳብ ደቂ ሰብ ብዘይጎድእ መልክዑ ናብ'ታ ሓዳስ ሄዋን (ሓዳስ ቤተክርስትያን) ብምቅራብ ደጊማ 
ከተታልል ግድን እዩ። ዘመን ቤተክርስትያን ኤፌሶን ዝቐረበላ ዕድል ኣምላኽ ተጠቒማ፤ ንቑሩብ እዋን ክትሰፍሕ ድሕሪ ምጽናሕ፤ ብዙሕ ከይከደት 
ተዘናግዐት። በታ ርእሳ ዘይሓለወትላ ሰዓት ሰይጣን መጺኡ ዘርኡ ነዝሐላ፤ ናብ ፍጹም ዕንወት ደርበያ።

ኣብ ኤፌሶን ዝነበረ ቀዳማይ ሃይማኖት ልክዕ ነቲ ናይ መጀመርታ ዘመን ቤተ ክርስትያን ዝውክል ትሕዝቶታት ዘለዎ ኾይኑ ነተን ስዒበን 
ዝግለጻ ዘመናት ዘረድእ ትሕዝቶ ነበሮ። ብመጀመርታ ቤት መቕደስ ኣርጤሚስ። ንኽህነጽ ብዙሕ ዘመን ዝወሰደ ፤ ብሃይማኖታዊ ኣጸድ ዝተመልአ፤ 
ድሙቕን ሕቡእን ምስሊ ኣርጤሚስ፤ ኽትሓስብዎ ትኽእሉ ትኾኑ። ኣብቲ ንዓኣ ተፈልዩ ዝተመደበ መቕደስ ተቐሚጣ፤ ኻብቲ ኻልእ ምስልታታ 
ብዝተፈለየ ምስሊ ትቕመጥ ነበረት። ትርኢታ ቕርጺ ዘይብሉ ምስሊ ጓል ኣንስተይቲ ኾይኑ: ናብቲ ተፈልፊላ ዝተሰርሐትሉ ዕንጸይቲ ዝጥሓለት 
ትመስል። ካብ ክልተ ዘንጊ ብረት ዝተሰርሑ ኣእዳው ድማ ነይሩዋ። እዚ ኹሉ ነቲ ኣብ መጀመርታ ዘመን ዝተለቐቐ መንፈስ ጸረ ክርስቶስ ይውክል። 
ዋላ እኳ ኣብ ሞንጎ እቲ ህዝቢ ዝተፈነወ እንተነበረ እቲ ህዝቢ ንኸየስተውዕሎ ግና ቕርጺ ዘይብሉ ነበረ። ካብ ክልተ ዘንጊ ብረት ዝተሰርሑ ኣእዳው 
ምሓዙ ድማ ነቲ ስራሕ እግዚኣብሄር ከፍርስ ዘለዎ ሓሳብ የረድእ። ነገር ግን ስራሑ ኣስተውዒሉ ክጎርሕ  ዝኸኣለ  ሰብ  ኣይነበረን።  እዞም ኣእዳው



7ዘመን ቤተ ክርስትያን ኤፌሶን

ብረት እዚኦም “ግብሩ” ከም “ትምህርቲ” ትምህርቱ ድማ ከም ግዝኣት ኣብ ዝገልጾ ምዓልቲ ዝጎርሑ ሰባት ክልዓሉ እዮም።

ኣካይዳ ስርዓት እቲ ቤት መቕደስ ገላጺ ትሕዝቶ ነበሮ። ቅድሚ ኹሉ: ስሉባት ዝኾኑ ኽሃናት ነበሩ፤ እዞም መኻናት ክሃናት እዚኦም፣ 
ምልክታዊ ወይ ድማ ትንቢታዊ ምሳሌ ናይ እቶም ካብ ቃል ኣምላኽ ብምዕላዎም ዝመኸኑ ሰባት የመልክት ነበረ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ንኣምላኽ ካብ 
ቃሉ ወጻኢ ይፈልጦ እየ ኢሉ እንተሓሲቡ፤ ከምቶም ስሉባት መኻን እዩ። ብኻልኣይ ደረጃ ሃይማኖታዊ ስራሕትታት ቤት መቅደስ ዝሰርሓ ደናግል 
ክሃናት ነበራ፤ እዚ ድማ ምሳሊ ናይታ መንፈስ ቅዱስ ሸለል ኢላ፡ ብምኽባር ሃይማኖታዊ ብዓላትን ድግሳትን ሞገስ ኣምላኽ እትስእን ቤተክርስትያን 
የመልክት። ልዕሊ እዚ ኹሉ እዚ ድማ ሊቀ ካህን እቲ ቤት መቅደስ ማሕበረሰባዊ ተጽዕኖ ዝተመልኤ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዎ ሰብ ነበረ። ነቲ ስዒቡ 
ዝግለጽ ኣሰራርሓ ዘመላኽት ምስሊ ስለ ዝነበሮ፤ ምንም እኳ ግሁድ እንተዘይኮነ፤ ቤተ ክርስትያን ድሕሪ ቑሩብ እዋን: ብንድፊ ሰብን ብድሌት ሰብን 
ከም እትምሓደር፣ “መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣሎ” ዝብል ኣሰራርሓ ሓቅነቱ ክሳብ ዝክሓድ ከም ዝኸውን የረድእ። ኣብ መወዳእታ ድማ፤ ትሕቲ 
ኹሎም ዝግዝኡ ብጀካ ነቲ ስርዓት ሃይማኖታዊ መዚታት ተገዚእኻ ምንባር ኻልእ ምርጫ ዘይነበሮም ባርያ መቕደስ ዝኾኑ ሰባት ነበሩ። እዚ ማለት 
እኮ፦ ልብሲ ኽህነት ዝለበሰ: ፖሊቲካውን መንግስታውን ጸግዒ ብምድጋፍ: ነቲ ቃልን መንፈስን ሓዲጉ ምህሮ ሰብ፤ ዓለማዊ ስርዓት ሃይማኖትን 
ሕግን ቀኖናን ብምቕያር፤ ኣመንቲ ኸም ባሮት መራሕቲ ድማ ኸም ገዛኢ ብምዃን፤ ብሓሶት ብዝኣከብዎ ረሳሕ ሃፍቲን: በቲ ኸም ኣምላኽ ኮይኖም 
ዝገዝእዎ ድኻ ህዝብን እንዳትሓጎሱ ከም ዝነብሩ እዩ ዘረድእ።

የሱስ፣ ልኡኹን ኣብያተ ክርስትያናቱን

ራእይ 2፡1

“ናብ መልኣኽ ማሕበር ኤፌሶን ጽሐፍ፡ እቲ ኣብ የማናይ ኢዱ ሾብዓተ ኸዋኽብቲ ዝሐዘ፡ ኣብ ማእከል እተን ሾብዓተ ቐወምቲ 
ቐንዴል ወርቂውን ዚመላለስ ከምዚ ይብል አሎ”

እነሆ እቲ ኣምላኽ ጎይታን ክርስቶስን ገበሮ ተባሂሉ ብዛዕባኡ ዝተጽሓፈ፤ እነሆ በይኑ ኹሉ ዝኽእል ጎይታ፤ ንሱ ኻልኣይ የብሉን። እቲ መድሓኒ 
(ምድሓን ካብ ጎይታ እዩ፤ ዮናስ 2፡9፣10) እነሆ ኣብ ውሽጢ ሾብዓቲኤን ዘመናት ኣብ ማእኸል እተን ኣብያተ ክርስትያናት ይመላለስ ኣሎ። እቲ ኣብ 
መጀመርታ ዘመን ዝገበሮ ግብሪ ኣብ ኩለን ዝመናት እውን ግብሩ ሓደ እዩ። ንኹሎም ኣመንቲ፤ የሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለኣለምን ንሱ እዩ፤ 
እቲ ሓንሳብ ዝገበሮ ሕጂ እውን ይገብሮ ኣሎ ክገብሮ እውን እዩ።

የሱስ ኣብ ማእኸል እተን ማሕበራት በይኑ ኸም ዝመላለስ ምስኡ ኾይኑ ዝመላለስ ኻልእ ኸም ዘየለ ኸተስተውዕሉ ኢኹም። ምስኡ ኻልእ 
የለን። ክህሉ እውን ኣይኸልን፡ ዘድሓና፣ ብገዛእ ደሙ ድማ ዝዓደጋ እያ እሞ: ናይ በይኑ እያ። ንሱ ጎይታኣን ገዛኢኣን እዩ፤ ንሳ ድማ ኽብሪ ኹሉ 
ትህቦ፤ ነቲ ንሳ እትህቦ ኽብሪ ድማ ምስ ኻልእ ኣይካፈሎን እዩ። ምስኡ ጳጳስ ኮነ ሊቀ ካህን የለን። እታ ኣብ ምድሪ ስጋኡ ዝወለደት ማርያም ትኹን፤ 
ጳጳስ ወይ ድማ ካልእ ሊቀ ካህን ኣብ ጥቓኡ የለን። ንሱ ባዕሉ ኣቦ እዩ እሞ ናብ ኻልእ ኣቦ ኣይዘውርን። ንሱ ኣምላኽ እዩ እሞ ነታ ማሕበሩ ህይወት 
ዝህብ ዝፈስስ መንፈስ ድማ እዩ እሞ ንመንፈስ ቅዱስ ትእዛዝ ከመሓላልፍ ገጹ ኣይዘውርን። ብጀካኡ ህይወት የለን፤ ምድሓንሲ ካብ ጎይታ እዩ።

 ቁጣዓ ዝጎሃረ ርሱን እቶን ክጸውር እንከሎስ: ምስኡ ገለ ሰብ እኳ ኣይነበረን። ኻልእ ኣይነበረን: ነገር ግን ንሱ ባዕሉ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ደሙ 
ኸፈለ። ነቲ ናይ እምነትና ደራሲን ፈጻሚን፣ ናይ ምድሓና ኣልፋን ኦሜጋን ድኣ እምበር ንኻልእ ኣይትሓጸናን። ናይታ ቤተክርስትያን ኣይኮናን ናቱ 
ኢና። ቃሉ ሕጊ እዩ እሞ፤ ድርጅታዊ ስርዓት ኣምልኾ፣ ሕግን ቀኖናን፣ ድርጅታዊ ሕገ ደንብን ኣብ ልዕሌና ጽልዋ የብሎምን። እወ ከይትርስዕዎ፤ 
የሱስ እቲ በይኑ ኣብ ማእኸል እተን ኣብያተ ክርስትያናት ፍቓዱን ሰናይ ድሌቱን እንዳገበረ ዝመላለስ ኣምላኽ እዩ። ንስኻትኩም ምስ ኣምላኽ፣ 
ኣምላኽ ድማ ምሳኻትኩም እትራኸቡሉ ስፍራ ሕብረት ሓደ እዩ - ንሱ ድማ የሱስ እዩ። በይኑ የሱስ እዩ።

እነሆ ኣብ የማናይ ኢዱ ሾብዓተ ኸዋኽብቱ። የማናይ ኢድ ሓይልን ስልጣንን እዩ ዝውክል። መዝሙር 44፡3

“ብየማናይ ኢድካን ቅልጽምካን ብብርሃን ገጽካን እዮም እምበር፣ ብሰይፎምሲ ነታ ሃገር ኣይወረስዋን፣ ብቕልጽሞምውን 
ኣይደሐኑን እሞ፣ ነህዛብ ብኢድካ ሰጒግካ ንኣታቶም ተኸልካንህዝብታት ኣጥፊእካ፣ ንኣታቶም ኣግፋሕካ።”

ኣብዛ ሓያል የማነይቲ ኢዱ ድማ እቶም ኣብ ራእይ ዮሃንስ 1፡20 ሾብዓተ ኸዋኽብቲ ተባሂሎም ዝተገልጹ መልእኽተኛታት ኣለዉ። እዚ ዘርእየና 
ድማ ሓይልን ስልጣንን ኣምላኽ ኣብ ድሕሪ እዞም ልኡኻቱ ከም ዝርከብ እዩ። ብሓዊን ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስን ምስቲ ቃል ይጉዓዙ፤ ኸዋኽብቲ ስለ 
ዝኾኑ ድማ ብርሃን የንጸባርቁ፤ እቲ ዘንጸባርቅዎ ብርሃን ግና ናይ ገዛእ ርእሶም ብርሃን ዘይኮነስ ኻብ ናቱ ብርሃን እዩ። ሰብ ንኽጉዓዘሉስ ናይ ገዛእ 
ርእሶም ሓዊ ከንድዱ ኣይክኣሎምን ኢሳያስ 50፡11። ኸዋኽብቲ ኣብ ግዜ ጸልማት እዮም ዝበርሁ፣ ጸልማት ማለት ድማ ድባብ ናይ ሓጢኣት እዩ፤ 
ኸምቲ ኹሎም (ዓለም ብሙሉኣ) ሓጢኦም ኽብሪ ኣምላኽ እውን ስኢኖም ዝብል እዩ፤ ሮሜ 3፡23።

ስራሕ ሾብዓቲኦም ልኡኻት (መልእኽተኛታት) ኣምላኽ: ኣብ ህዝቢ ንኽፍለጥ ምግባር እዩ። እቲ ዝተቐበሎም ነቲ ዝለኣኾም ይቕበል። ዮሃንስ 
13፡20። ዝብልዎን ዝገብርዎን ዘበለ ኹሉ ኻብ ስልጣኑ ኾይኑ: ብምልኣት ሓይሊ መሎኮቱ ኣብ ጎኖም ደው ይብል። ማቴዎስ 28፡18-20

“የሱስ ቀሪቡ ኸምዚ ኢሉ ተዛረቦም፡ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኵሉ ስልጣን ተዋሂቡኒ አሎ።

ስለዚ ኺዱ ንዅሎም ኣህዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጥመቕኩም፡

ዝኣዘዝኩኹም ኵሉ ኺሕልዉ ኸኣ እናመሀርኩም፡ ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎም። እንሆ ድማ ኣነ ኽሳዕ መወዳእታ ዓለም ኵሉ 
መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ።“

ብመንፈስ ኣምላኽን እምነትን ኻብ ሓዊ ኣምላኽ ሓዊ ተመሊኦም፤ ቃል ሓቂ ድማ ተሰኪሞም እነሀዉ። ንሱ ድማ ኸበርትዖም ምስኦም ደው 
ኢሉ ኣሎ። ሕሰብዎ እሞ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘመን ዝነብር ኣማኒ “ሓዋርያት ክልኣኹ ከለዉስ ኣብቲ መጀመርታ ምስኦም እንተዝህሉ ነይረ ክንደይ 
ጽቡቕ ነይሩ” ክብል ኣይግባእን። ንላዕሊ ጠምቱ! እነሆ እቲ ኣብ ኩለን ዘመናት ኣብ ማእኸል ማሕበሩ ዝመላለስ፤ እነሆ ንሱ እቲ ትማልን ሎምን 
ንዘለኣለምን ኩሉጊዜ ባህሪኡን መንገዱን ዘይቀያየር። ብስሙ ክልተ ወይ ሰለስተ ኣብ ዝተኣከቡሉ ስፍራ ኹሉ: ንሱ ድማ ኣብ ማእኸሎም ይርከብ። 
ኣብ ማእኸሎም ኸም ተዓዛባይ መልኣኽ ንሓጎስ ገዛእ ርእሱ ዝምልከት ዘይኮነስ - እንታይነቱ ከርኢ ብህይወት ዘጽንሕን ንቤተክርስትያን ድማ ውሃቢ 
ኹሉ ሰናይ ውህበትን ምዃኑ ከረድእን እዩ። ሃሌሉያ።



8ዘመን ቤተ ክርስትያን ኤፌሶን

“ኣብ ማእከል እተን ሾብዓተ ቐወምቲ ቐንዴል ወርቂውን ዚመላለስ።” በቲ “ክርስቶስ ህይወትና ምዃኑ” ዝገልጽ ብርሃን ቃል ክምዘን እንከሎ፤ 
ብሓቂ ትርጉም ዘለዎ ቃል እዩ። እወ ክርስቶስ ህይወት ቤተክርስትያን እዩ፤ ኻልእ ህይወት የብላን። ቤተክርስትያን ብዘይ ክርስቶስ ዝመልክዐት 
እንተመልክዐት ከምቲ ሬሳ ዝመልክዐ እንተመልክዐ ሬሳ ምዃኑ ዘይተርፎ፤ ትርጉም ዘይብላ ናይ ህዝቢ ስብሰባ፣ ማህበረሰባዊ ሃይማኖት፣ ክበብ እያ። 
ክንዲ ዝደለየቶ ፕሮግራማት ተዳሉ፣ ክንዲ ዝደለየቶ እውን ትጽዓር፣ ብዘይ ክርስቶስ ሬሳ እያ። ነገር ግን ንሱ ኣብ ማእኸላ ኾይኑ ሓጎስ “ኣካሉ ናይቲ 
ኹሉ ኣብኩሎም ዝመልእ ምልኣቱ እያ።” ስለዚ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ሰዓታት እዚ፤ ኣብ ማእኸል እታ ናይ መወዳእታ ቐንዴል ወርቂ ይመላለስ 
ኣሎ። ከም'ቲ ኣብ መጀመርታ ዘመን ዝተመላለሰ ሕጂውን ኣብ መወዳእታ ዘመን ይመላለስ ኣሎ። የሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለኣለምን ንሱ 
እዩ።

“ሾብዓተ ወርቂ መቅረዝ” ኣብ ዘጸኣት 25፡31 ከምዚ ይብል

“ቀዋሚ ቐንዴል ድማ ካብ ጽሩይ ወርቂ ግበር። እቲ ቐዋሚ ቀንዴል ምስ እግሩን ዘንጉን ብምቕጥቃጥ ይገበር። ጽውኣቱን 
ከበብቱን ዕምባባታቱን ምስኡ ብሓደ ይኹን።”

እታ ሓቀኛ ቤተክርስትያን ናይ የሱስ ክርስቶስ፤ ማለት እታ መርዓቱ ብጽሩይ ወርቂ እያ እትምሰል። እቲ ጽድቃ ዘበለ ኹሉ ጽድቁ እቲ 
ዘንጸባርቕ ባህሪታታ ድማ ዘንጸባርቕ ባህሪታቱ እዩ። ማንነታ ኹሉ ኣብኡ ይርከብ። ንሱ ዝኾኖ ዘበለ ኹሉ ንሳ ድማ ተንጸባርቖ። ነቲ ዘለዎ ኹሉ 
ድማ ከም ዝገሃድ ትገብሮ። ብውሽጣን ብደጌኣን እተብረቕርቕ ጽርይቲ ኣበር ኣልቦ እያ። ካብ ጅማሬኣ ክሳብ ፍጻሜኣ ኣበር ኣልቦ ስራሕ ኣእዳዉ እያ። 
ኹሉ እቲ ዘለኣለማዊ ጥበብን ፍቓድ ኣምላኽን ኣብኣ መሊኡ የግህዶ ኣሎ። ዕምቆቱስ መንከ ክልክዖ ? መንከ ክርድኦ ? እምብኣር ክንርድኦን 
ክንልክዖን ዘይክኣለና ካብ ኮነስ ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ብእምነት ምቕባል ኣገዳሲ እዩ።

ነገር ግን ኣስተውዕሉ እቲ ንድፊ ናይቲ መቕረዝ ክውሃቦ ኸሎ ጽሩይ ወርቂ ጥራይ ዘይኮነስ ብኢድ ተቀጥቂጡ ዝተሰርሐ ወርቂ ከም ዝኾነ 
ምርሒት መንፈስ ተቀበለ። ብጀካ ጎይታኣን ኣዛዚኣን የሱስ ክርስቶስ ከም መርዓት የሱስ ክርስቶስ ዝተቀጥቀጠን ዝተሰደደን መንኣሎ? እወ እቲ 
ክርስቶስ ዝሓደገላ ስቃይ ብሓቂ ተመልኤት፤ ንብረታ ንብዝበዛ ህይወታ ድማ ንስግኣት ተወፈየት፤ ኣብ ቅድሚ ሓራዲኣ ኸም በጊዕ ተቆጽረት። ኹሉ 
ምዓልቲ ትቅተል። ስቃያ ብዙሕ ኸሎስ ሕነ ብምፍዳይ ንኻልኦት ኣይተሳቅይን። እዛ ውቅብቲ መርዓት ክርስቶስ እያ ወንጌል ዝግብኣ። ወርቂ ለስላሳ 
ክኸውን ከሎ ንሃስ ድማ ብምቅጥቃጥ ዝስበር እዩ፤ ስለዚ እዛ ወርቂ ኣምላኽ ከይጎበጠት፣ ከይተሰብረት፣ ከይጠፍኤት በቲ ዝበጽሓ ፈተናን 
መሰናኽልን መልክዕን ሓጎስን ኮይና ተሰርሐት።

ክርስቶስ ነቶም ናቱ የሞጉሶም

ራእይ 2፡2-3

“ግብርኻን ጻዕርኻን ትዕግስትኻን፡ ነቶም እኩያት ሰባትውን ክትጾሮም ከም ዘይከኣልካን፡ ነቶም ሃዋርያት ኢና ዚብሉ እሞ 
ዘይኰኑ፡ ተዐዚብካዮምሲ ሓሰውቲ ዀይኖም ከም ዝረኸብካዮምን፡ እፈልጥ አሎኹ።

ትዕግስቲ ኸኣ አሎካ፡ ስለ ስመይ ኢልካውን ተጻወርካ፡ ኣይሰልኬኻን።“

ንደቁ ዘመጉስን ዘድንቕን መድሓኒ፣ ከመይ ዝበለ ጭዋ መድሓኒ እዩ። ንኹሉ መንፈሳዊ ኣካይዳኦምን ባህርታቶምን ሓላፍነት ይወስድ። ድኻም 
ከም ዘለዎም እንዳፈለጠ: ዋዕዋዕ ኣይብሎምን: እዚስ ጎይታዶ ኣይኮነን? ብሰናይ ኣካይዳና ዘመጉሰና በቲ ጌጋ ኣካይዳና ድማ ከመይ ከም ዝግስጸና 
ዝፈልጥ እዩ። ኣስተውዕሉ ቤተክርስትያናን ሓዳርናን ክንመርሓሉ እንኽእለሉ ትምህርቲ ኻብኡ ክንምሃር ንኽእል ኢና። ጎይታ ምስ ነፍሲ ወከፍና 
እውን ልክዕ ብኸምዚ መልክዑ ከም ዝቀርበና ክንፈልጥ ይግባኣና። ኣይዞኹም ቅዱሳን ተስፋ ኣይትቁረጹ፤ ጎይታ ድኻምኩምን ፍቕርኹምን ዝርስዕ 
ጨካን ኣይኮነን። ንገብሮ ዘበለ ኹሉ፤ ዋላ ሓንቲ ብርጭቆ ማይ ንዘድልዮ ንሃብ ካብ ጎይታ ሽልማት ኣላዋ።

“ግብርኻን፣ ጻዕርኻን፣ ትዕግስትኻን … ይፈልጥ ኣለኹ” ንሱ ከምቲ ኣውያት ህዝቡ ኣብ ግብጺ ዝሰምዐ ሕጂ እውን ኣይተለወጠን ፡ ኣብ 
ማእኸሎም እንዳተመላለሰ ጭቆናኦም ይሰምዕ እዩ። ጻዕሪ ዝብል ቃል ነቲ ድኻም ናይ ጭቆና ዘረድእ ቃል እዩ። ስለዚ ድማ ኣብ ማእኸል ቤተ 
ክርስትያኑ ክመላለስ እንከሎ ስቃይ ህዝቡ ፈሊጡ ዝግደስ ኣምላኽ እዩ። ህዝቢ ኣምላኽ ምስኡ ኣብ ፍቕሪ ጥራይ ዘይኮኑ ዝጽዕሩስ ኣርዑቱ ክስከሙን 
ስሌኡ ድማ ብሓጎስ ክሳቐዩን ትዕግስቶም ብዙሕ እዩ። ስለዚ: እዛ ናይ መጀመርታ ዘመን: ብብዙሕ ስደትን ስቓይን ዝሓለፈት ዘመን እያ። ወንጌልን 
ሓቅን ንኽስበኽ ከቢድ ዋጋ ኸፊሎም ንሓቂ ድማ ተሓሪዶም። እቲ ዝዓበየ ጽውዓ ናይ ህይወቶም ንኣምላኽ ንምግልጋል ኮይኑ፤ ተስፋ ህይወቶም 
ንመቕዘፍቲ ዕጉስን ጽኑዕን ብምዃን ነቲ ኣብ ሰማያት ክረኽብዎ ዘተስፈዎም ካሕሳ ህይወቶም እንዳጠመቱ: በቲ ኣብ ምድሪ ምእንታኡ ዝሓደጉዎ ኣብ 
ሰማያት ክኽሕሶም ህይወቶም ሃቡ።

ከም ዝመስለኒ ኣብዚ ደው ነብል እሞ፤ ብዛዕባ ህዝቢ ኣምላኽ፤ ክሳብ ሕጂ ይሳቐዩ ከም ዘለዉን ክሳብ መፈጸምታ ድማ ስቓዮም ቀጻሊ ከም 
ዝኸውንን ንርኤ። ከም እትፈልጡዎ ዘፍጥረት መጀመርታ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ፤ እቲ ኣብ መጀመርታ እትረኽብዎ ዘበለ ኹነት ኩሉ ክሳብ መፈጸምታ 
ራእይ ከይተቐየረ ይቕጽል። ቃየን ንኣቤል ክቐትሎ እንከሎ ንርእዮ፤ ብተመሳሳሊ ስእሊ: ኣብ ቤት ኣብርሃም እቲ ስጋዊ ዝኾነ እስማኤል ነቲ ብተስፋ 
ቃል ዝነበረ ዘርኢ ከውስዮ እንከሎ ንርእዮ፤ ክሳብ እቲ ኣምላኽ ዘድሕኖስ ኤሳው ድማ ንያእቆብ ክቐትሎ ተዳልዩ ነበረ። ኣብ ሓዱሽ ኪዳን ክንርኢ 
እንከለና ድማ ይሁዳ ንየሱስ ክኽሕዶ እንከሎን ከምኡ ድማ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ነቶም ቀዳሞት ኣመንቲ ከጥፍኡ ከለዉ 
ንርእዮም። ደቂ እዛ ዓለም እዚኣ: ብሰይጣን ዝምርሑ ኮይኖም ብመንፈስ ኣምላኽ ንዝምርሑ ደቂ ኣምላኽ ኣዕዚዞም ይጸልእዎም።

ዝኾነ ይኹን ሰብ: ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ክንዲ ድላዩ ቕኑዕ ክርስትያን ይኹን፤ ንመሓዙቱ ሕያዋይ ኮይኑ ሰናይ እምበር ኽፉእ ፈጺሙ ከይገበረ: 
ክርስቶስ መድሓኒኡ ከም ዝኾነ እንተተኣሚኑ፤ ከምኡ ድማ ውህበታትን፣ ጸጋታት መንፈስ ኣምላኽን፡ ልሳን፣ ትንቢት፣ ፈውስን ትኣንምራትን ኣፍልጦ 
እንተድኣ ሂቡ: ኣብ ቅድሚ ኹሎም ውጉዝ እዩ። መንፈስ ዓለም ንመንፈስ ጎይታ ኹሉ ጊዜ ይጸልእ፤ ኣብ ልዕሊ እቲ መንፈስ ጎይታ ክዕወት ስለ 
ዘይክኣሎ ድማ፤ ነቶም መንፈስ ሓቂ ዝዓርፎም ኣቑሑ ከጥፍእ ላዕልን ታሕትን ይብል።

ስቓይን ፈተናን ተፈጥሮኣዊ እዮም፣ ልሙዳት ኽፍሊ ህይወት ክርስትያን እዮም። ንኣምላኽ ኣሕሊፍኩም ምሃብ፤ ፍርዲ ዘበለ ኹሉ ድማ ንገለ 
እኳ ከይፈረድኩም ፍርዲ ኹሉ ኣሕሊፍኩም ንዑኡ ሃብዎ። ኻልእ ክትገብርዎ እትኽእሉ ነገር የለን።

“ነቶም  እኩያት  ሰባትዉን  ክትጾሮም  ከም  ዘይክኣልካን፡  ነቶም  ሃዋርያት  ኢና  ዚብሉ  እሞ  ዘይኰኑ፡  ተዐዚብካዮምሲ  ሓሰውቲ  ዀይኖም
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ረኸብካዮም።” ሰብ ኤፌሶን ህዝቢ ኣምላኽ ቅዱስ ህዝቢ ክኸውን ከም ዝግብኦ ዝተረድኡ ሰባት እዮም። ብመሰረት እዚ ቃል እዚ፡ብሓደ መዳይ፡ 
ኣካሉ ካብ ማይ ብሑቕ ትሓልያ ንኽትጸንሕ ይጸዕሩ ነበሩ። ነቲ ጳውሎስ ዝኣዘዞም ቃላት እዙዛት ዋላ'ኳ እተነበሩ እቲ ክሕደት ግን ተጀሚሩ ነበረ። 
ካብ ኩሉ ድማ ዝተፈለዩ ነበሩ። ካብ ዓለም ወጺኦም ዓለም መሊሳ ናብኣቶም ከይትኣቱ ይሕልዉ ነበሩ። ኣብ ማሕበር ብሓጢኣት ቀልዲ ኣይፈልጡን፤ 
ቅድስና ዝብል ሓረግ ህይወቶም ድኣ እምበር፡ ከም ልምዲ መውጽኢ ኣፎም ኣይነበረን።

“ነቶም ሃዋርያት ኢና ዚብሉ እሞ ዘይኰኑ፡ ተዐዚብካዮምሲ ሓሰውቲ ዀይኖም ከም ዝረኸብካዮምን እፈልጥ አሎኹ።” ማ…ይ! እትገርም ቃል። 
“ነቶም ሃዋርያት ኢና ዚብሉስ ትዓዚብካዮም።” ሃወርያት ኢና ንዝብሉ ሰባት ክዕዘቡስ እንታይ መሰል ስለ ዘለዎም እዩ? ኣብ ዘይስልጣኖም ዝኣተዉዶ 
ኣይመስሉን? ከመይ ጌሮም እዮምከ ተዓዚቦምዎም? ኦ…. ክፍተወካ! እነሀልኩም ኣብ ገላትያ 1፡8

“ግናኸ ንሕና እኳ እንተ ዀንና ወይስ መልኣኽ ካብ ሰማይ፡ ብዘይ እዚ ንሕና ዝሰበኽናልኩም ወንጌል ካልእ ወንጌል እንተ 
ሰበኸልኩም፡ ንሱ ውጉዝ ይኹን።”

እቲ ትኽክለኛ ቃል ናብ ህዝቢ ዘፋለጡ ሰባት ሃዋርያት እዮም። እቲ ዘፋለጡዎ ናይ መጀመርታ ቃል ድማ ዋላ ንእሽተይ ነጥቢ ክቕየርን 
ክሕከኽን ዘይኽእል ቃል ኣምላኽ እዩ። ጳውሎስ ካብ ባዕሉ ኻብ ጎይታ ከም ዝሰምዐ ስለ ዝፈልጥ፤ “ግናኸ እነ እኳ መጺኤ ካብቲ ዝመሃርኩኹም 
ወንጌል ወጻኢ ካልእ ምግላጽ ክምህረኩም እንተመጸኹ ዉጉዝ ይኹን” ብምባል ዓጸዎ። ርኢኹምዶ፤ ጳውሎስ እቲ ናይ መጀመርታ ምግላጽ ትኽክል 
ከም ዝነበረ ይፈልጥ እዩ። ጎይታ ቀዳማይ ምግላጽ ሂቡ ኣብ ልዕሌኡ ኻልኣይ ምግላጽ ኣይድርበሉን። ከምዚ ዝገብር እንተኾይኑ ግና ሓሳቡ ዝቕይር 
እዩ ማለት እዩ። ነገር ግን ነታ ሓደ ጊዜ ዝጀመራ ምግላጽ ብርሃን ይውስኸላ እሞ ሰባት ሓሳቡ ንኽርድኦምን ንኽፈልጡን ይሕግዞም። ከምቲ ኣብ 
ዘፍጥረት ነታ ሰበይቲ ዘርኢ ከም ዝህባ ኣተስፍዩዋ ዝነበረ: ነገር ግን ዘርኢ ናይታ ሰበይቲ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ብተመሳሳሊ ስእሊ ካብ ኣብርሃም 
ንኽመጽእ መደቡ ዘርኣየ፤ መሊሱ ድማ ድሕሪ ዘመናት ብተመሳሳሊ ደም ካብ ዘርኢ ሓረግ ዳዊት ከም ዝውለድ ተመደበ። ተመሳሳሊ ምግላጽ ኮይና 
እቶም ህዝቢ ክርድእዎ ብዝኽእሉሉ መንገዲ ሓበሬታታት ናይታ ሓንቲ ምግላጽ ይህቦም። ቃል ኣምላኽ ፈጺሙ ኣይልወጥን እቲ ዘርኢ ድማ 
ብመሰረት እታ መጀመርታ ዝተውሃበት ምግላጽ መጸ። ሃሌሉያ። ስለዚ እዞም ሓሰውቲ ሓወርያት እንታይ ከም ዝገበሩ ርኣዩ፤ ናይ ገዛእ ርእሶም ቃል 
ሒዞም መጹ። ሰብ ኤፌሶን ትምህርቲ ጳውሎስ ኣጸቢቖም ዝተረድኡን፡ ብምጽዓን ኢድ ጳውሎስ መንፈስ ዝተመልኡን ስለ ዝነበሩ፤ ሓሰውቲ 
ሓወርያት ብዓይኖም ብምልላይ “ ጳውሎስ ዝበሎ ኣይትብሉን ዘሎኹም ስለዚ ሓሰውቲ ኢኹም ” ይብልዎም ነበሩ ። ኦ! እዛ ኣባህላ እዚኣሲ ነፍሰይ 
እያ እተምክኸኒ፤ ናብቲ ቃል ተመለሱ! እቲ ዝዕዘብ፦ ንስኻትኩም ወይ ድማ ነብዪ ወይ እውን መምህር ኣይኮነን፡ ዝዕዘቦም እቲ ቃል ባዕሉ እዩ። 
ኣብዘን መዓልታት እዚኤን እነሆ ነብይ ናይ ዘመን ቤተክርስትያን ሎዶቅያ ክልዓል እዩ እሞ፡ ንስኻትኩም ድማ ካብ ኣምላኽ ከም ዝተልኣኸን 
ዘይተልኣኸን ከተለልይዎ ኢኹም። እወ ከተለልይዎ ኢኹም። ካብ ኣምላኽ እንተኾይኑ ብትኽክል ምስቲ ቃል ክሰማማዕ፤ ከምቲ ጎይታ ንጳውሎስ 
ዝሃቦ ገይሩ ክሰማማዕን፡ ንቕጽበት ድማ ዋላ ክንዲ ጭራፍ ትኹን ኻብታ ቃል ኣይክወጽእን እዩ። ኣብ መወዳእታ ዘመን ዝለዓሉ ሓሰውቲ ነብያት 
እንታይ ከም ዝብሉኹም ኣስተውዕሉሎም ነቲ ዝብሉኹም ነገራት እንተዘይተቐቢልኩም ከም እትጠፍኡ ክሰብኩኹም እዮም። እቲ ትኽክለኛ ናይ 
መወዳእታ ዘመን ነብዪ ኽልዓል ከሎ ግና፤ ሓቀኛ ነብዪ እንተድኣ ኾይኑ ድምጹ ኣልዒሉ “ናብቲ ቃል ተመለሱ ወይ ድማ ኽትጠፍኡ ኢኹም ክብል 
እዩ።” ናይ ገዛእ ርእሱ ምግላጽን ትርጉም ቃልን ኣይሃንጽን፤ ነገር ግን መሰረቱ ኻብቲ ቃል ክኸውን እዩ። ኣሜን፣ ኣሜን።

ሓሰውቲ ሓወርያት ማለት እቶም ጳውሎስ ብዛዕባኦም ፥ ጨካናት ተዃሉ ኢሉ ዝተዛረበሎም እዮም። ከምዚ ኢሉ “ኣነ ምስ ከድኩ ማዕረ 
ምግላጽ ኣለና ዝብሉ ኽመጹኹም እዮም፡ ነገር ግን ንኽጠቕሙኹም ዘይኮኑስ፡ ንኸጥፍኡኹም እዮም ዝመጹ።” ግብሪሓዋርያት 20፡27-32

“ኲሉ ምኽሪ ኣምላኽ ነገርኩኹምእምበር፡ ዘትረፍኩልኩም የብለይን እሞ፡

ካብ ደም ኲልኻትኩም ንጹህ ምዃነይ ሎም መዓልቲ እምስክረልኩም ኣሎኹ። ስለዚ ንርእስኹምን ነታ ብገዛእ ደሙ ዘጥረያ 
ማሕበር ጐይታን ክትጓስዩ፡ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብኣ ዝሸመኩም ኲሉ መጓሰ ሐልዉ።

ኣነ ምስ ኣግለስኩ፡ ነቲ መጓሰ ዘይንሕፉ እኩያት ተዃሉ ኸም ዚኣትዉኹም፡ እፈልጥ ኣሎኹ።

ንደቀ መዛሙርቲ ደድሕሪኦም ምእንቲ ኺስሕቡ፡ ቄናን ነገር ዚምህሩ ኻባኻትኩም ኪትንስኡ እዮም።

ስለዚ ሰለስተ ዓመት ምሉእ ለይትን መዓልትን ብንብዓት ንነፍሲ ወከፍኩም ምምዓድ ከም ዘየብኰርኩ፡ እናዘከርኩም ንቕሑ።

ሕጂ ድማ ንኣምላኽን ነቲ ኺሀንጸኩምን ምስ ኲላቶም ቅዱሳን ኬረስትየኩምን ዚኽእል ቃል ጸጋኡን ኤማሕጽነኩም ኣሎኹ።“

ዮሃንስ ድማ ብዛእባኦም ስለዝፈለጠ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ 4፡1

“ኣቱም ፍቑራተይ፡ ብዙሓት ነብያት ሓሶት ናብ ዓለም ወጺኦም አለዉ እሞ።”

ብምባል ገለጾ። መንፈስ ጸረ-ክርስቶስ ናብ'ታ ናይ መጀመርታ ቤተክርስትያን ሾሊዂ ብምእታው ጸረ እቲ ቃል ዕዮ ጀመረ። ንምንታይ? እነሆ 
ኣጀማምራኡ ኸምዚ እዩ ፥ እቶም ጀማሪት ቤተክርስትያን ነቲ ቃል ክሒዶም ናይ ገዛእ ርእሶም ትምህርትን ፍልስፍናን ጀመሩ፤ እዚ ድማ እዩ ጸረ 
ክርስቶስ ማለት። ቃል ማለት ድማ የሱስ እዩ። ጸረ ቃል ምዃን ድማ ጸረ የሱስ ምዃን እዩ። ጸረ ቃል ማለት ጸረ ክርስቶስ እዩ። እቲ መንፈስን እቲ 
ቃልን ሓደ እዩ። ጸረ እቲ ቃል እንተ ኾይንኩም ጸረ ክርስቶስ ኢኹም። ስለዚ ኣብታ ናይ መጀመርታ ቤተክርስትያን ብኸምዚ መልክዑ እንተ 
ጀሚሩ ድማ ክሳብ ዝስዕር ክሳብ መወዳእታ ብኸምዚ መልክዑ ክዓቢ ይግብኦ። ብዛዕባ ኹለን ዘመናት ኣብ እንምሃረሉ እዋን ብሰፊሁ 
ከተስተውዕሉዎ ኢኹም። እዚ ኣብ ዘመነ ኤፌሶን ዝጀመረ ጸረ ቓል እዚ፤ ኣሰራርሓ ጸረ ክርስቶስ ክሳብ ዝዕብልል እቲ ጌጋ ዘይብሉ ቃል በቶም 
ሓሰውቲ ሓወርያት ናይታ ሓሳዊት ቤተክርስትያን ተቓውሞ እንዳበጽሖ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘመን ቀስ እንዳበለ ይዓብይ።

እዚ ዝዛረቦ ዘለኹ ነገር ኣኽቢደ ስለ ዘቕረብኩዎ ምናልባት ሰባት ብቐሊሉ ዝተጋገየ ግምት ንኽወስዱ የኽእሎም እዩ። ከምዚ ክብለኩም ከለኹ 
እዚ ጸረ ቃል ዝኾነ መንፈስ ጸረ ክርስቶስ ሙሉእ ብሙሉእ ቃል ኣምላኽ ከም ዝቃወም መጽሓፍ ቅዱስ ብምሉኡ ከምዝቃወም ጌርኩም 
ከይትሓስብዎ። ፈጺሙ ከምኡ ኣይኮነን። ከምቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 22፡18-19

“ኣነ ቓላት ትንቢት እዚ መጽሓፍ እዚ ንዚሰምዑ ዅሎም እምስክረሎም አሎኹ፡ ሓደ እኳ ናብዚ እንተ ወሰኸ፡ ኣምላኽ ከኣ 
ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ተጽሒፉ ዘሎ መዓት ኪውስኸሉ እዩ።



10ዘመን ቤተ ክርስትያን ኤፌሶን

ሓደ ሰብ ከኣ ካብ ቃላት እዚ ትንቢት እዚ እንተ ኣጕደለ፡ ኣምላኽ ካብተን ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ተጽሒፈን ዘለዋ ኦም ህይወትን 
እታ ቕድስቲ ኽተማን ግዲኡ ኼጕድለሉ እዩ።“

ብምባል፤ ሓንቲ ቃል ዋላ ትኹም ምቖ ያርን ምውሳኽን ከም ዝኾነ ይገልጽ፤ ምኽንያቱ፡ ሰይጣን ኣብ ኤደን ገነት ዝተጠቐመላ ጉርሒ እዚኣ እያ። 
ንሱ ሓንቲ ቓል ናብ ቃል ኣምላኽ ምስ ወሰኸ ብኡብኡ ሞትን ጥፍኣትን ኣተወ። ኣብ ኤፌሶን ድማ ልክዕ ከምዚ እዩ ነይሩ። ቃል ምስ ወሰኹ፤ ቃል 
ምስ ኣጉደሉ ጸረ ቃል ዝኾነ መንፈስ ጸረ ክርስቶስ ክብልጽግ ጀመረ።

ተረዲኡኩምዶ ሕጂ? ማናቱ እንደገና፤ ጎኒ ንጎኒ ደው ዝበሉ ክልተ ኣእዋም እንደገና። ተመሳሳሊ ኽንክን፤ ተመሳሳሊ ዝናብ፤ ተመሳሳሊ ጸሓይ 
እንዳረኸቡ ዝዓበዩ ኽልተ ኣእዋም። ክልቲኦም ካብ ዝተፈላለየ ዘርኢ ዝተበገሱ እዮም። እቲ ሓደ ቀጥታ ኻብ ናይ ኣምላኽ ዘርኢ ዝመጸ ኾይኑ ነቲ 
ቃል የፍቅሮን ይእዘዞን። እቲ ኻልኣይ ድማ ካብ ዘርኢ ጸረ ቃል ዝመጸ ኾይኑ ነቲ ቃል ናብ ዝደለዮ ይለዋውጦ። ከምቲ ቐታሊ ሓዉ ዝኾነ ቃየን፤ 
ንናይ ገዛእ ርእሱ ስርዓትን ሕግን ክብል፡ ነቲ ዘይልወጥ ቃል ሓቂ ይለዋውጦ። ኣቱም ሒደት መጓሰ! ኣይትፍርሑ። ምስቲ ቃል ኩኑ፡ ነቲ ቃል ኣብ 
ሞንጎኹምን ኣብ ሞንጎ ዲያብሎስን ሓዙ። ሄዋን ሰኣን ከምኡ ምግባር እያ ዝወደቐትሞ፡ ኣብ ሞንጎኹምን ኣብ ሞንጎ ዲያብሎስን ነቲ ቃል ኣጽኒዕኹም 
ሓዙዎ። ቤተክርስትያን ድማ ሰኣን ከምኡ ምግባር እያ ናብ'ቲ ዓᎁቕ ጸልማት ስፍራ ሰይጣን ዝወረደት።

“ትዕግስቲ ኸኣ አሎካ፡ ስለ ስመይ ኢልካውን ተጻወርካ፡ ኣይሰልኬኻን።” ልክዕ ከምቲ ኣብ ፍቕዲ 2 ዝገልጾ ኾይኑ፤ ኣብ ፍቕዲ 2 ስራሖምን፣ 
ድኻሞምን፣ ትዕግስቶምን ኩሉ ነቲ ዝተውሃቦም ቃል ንኽሕልዉ እዩ ነይሩ። ካብ ጸላእቶም ምርሓቖም ንጳውሎስ ዓብይ ሃፍቲ እዮም። ነገር ግን ኣብዛ 
ፍቕዲ እዚኣ ስቓዮምን ፈተናኦምን ትዕግስቶምን ኩሉ፡ ምእንቲ እቲ ብሩኽ ስም የሱስ ኢሎም እዮም።

ብምኽንያት ቃሉን ስሙን፤ ጸላኢ ኣብ ህይወትና ከም ውሕጅ ክፈስስ ምግባሩ ኣይገርምን። እቲ ብፈውስን ምልክታትን ብትኣምራትን ብብዙሕ 
መልክዑን ዝገሃድ ዝነበረ ቃል ኣምላኽ፤ ፈሪሳውያን ኣስናኖም ከሐርቅሙን ሓቀኛ ኣመንቲ ንኽቐትሉን ኣለዓዓሎም። ሕጂ ድማ፡ እዚ ስም ንኣይሁድ 
ጽሉእ፤ ንባህላውያን ድማ ቀልዲ እዩ። ሞይቱ ብዝተንሰአ ኣብ ሰማያት ብዝተቐመጠ ሰብ ዝኣምኑ ዓያሹ እንዳበሉ ድማ ይስሕቁ። እነሆ ሃይማኖታዊ 
መሳደድቲ ዝኾኑ ኣይሁድ ንየሱስ ከም መሲሕ ስለዘይተቐበሉዎ ይረግሙዎ ነበሩ። በዚ ድማ ኻልኦት ብሽሙ ብላግጺ ይስሕቁ፡ ካብ ፈለማ እውን 
ኣምላኾም ስለዘይነበረ እዩ።

ሕጂ ድማ ካብዛ ዘመን እዚኣ ጀሚሩስ ኣብ ኩለን ዘመናት እንዳዓሞቐን እንዳጸልመተን ዝኸይድ ኻልእ ነገር ኣሎ። ንሱ ድማ ሰባት ነቲ ስሙ 
እንዳኸሓዱ ምኻዶም እዩ። ቤተ ክርስትያን ኤፌሶን ኣይኮነትን እዚ ትገብር ዝነበረት። ኣይኮነትን። እቶም ሓወርያት ኢና ዝብሉ ናይ ሓሶት ሓወርያት 
እዮም እዚ ዝገብሩ ዝነበሩ። እቶም ካብ ደገ ዝነበሩ መእተዊ ደልዮም ነቶም ስም እቶም ሓቀኛታት ኣመንቲ የርስሑ ነበሩ።ሰብ ኤፌሶን ነቲ ሽሙ 
ይፈልጥዎን የፍቅርዎን ነበሩ፤ መበቆል ኤፌሶን እንተዘኪርኩም፤ ሒደት ሰባት ነቲ ንምምጻእ መሲሕ መንገዲ ዝጸርግ ሰብ፤ ብንስሓ ጥምቀት 
እንዳኣጥመቐ ኣብ ምድሪ ፍልስጤም ምስረኸቡዎ፤ ብጥምቀት ዮሃንስ ተጠሚቖም ይጽበዩ ነበሩ። ጳውሎስ ምስ መጸ ግን፡ እቲ ዝጽበይዎ ዝነበሩ 
መሲሕ መጺኡስ፡ ኣብ ክንዲ ሓጢኣት ዓለም ርእሱ ንሞት ከም ዝሃበ፡ ሕጂ ድማ ናብቶም ዝተቐበልዎ ኹሎም ብመልክዕ መንፈስ ቅዱስ ከም 
ዝወርድን ከም ዝኣቱውን ኣበሰረሎም። እዚ ምስ ሰምዑ ድማ ኹሎም ብጎይታ ብየሱስ ስም ተጠመቑ፤ ጳውሎስ ኢዱ ምስ ጽዓነሎም ድማ 
መንፈስ ቅዱስ ተመልኡ። ምእዛዝ ቃሉ እንታይ ከም ዝኾነን ብስሙ (ጎይታ የሱስ ክርስቶስ) ምጥማቖ

ካብ ኽዳን ጳውሎስ እንዳቆረጹ ብስም የሱስ ናብ ዝሓመሙ ሰባት ልኢኾም ፈውሲ ኽረኽቡ ኸለዉ ካብ ክፉእ ማእሰርቲ ኣጋንንቲ ነጻ ኽወጹ 
እንከለዉ ይርእዩ ስለዝነበሩ፡ ኣብቲ ስም ዘሎ ሓይሊ ኣጸቢቆም ይፈልጡ ነበሩ። ነዚ ርእዮም ዝተደነቁ ኣብ ኤፌሶን ዝነበሩ ነውራማት ኣይሁድ ድማ 
በዚ ስም ተጠቂሞም ኣጋንንቲ ንኸውጹ ፈተኑ።
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“ኣምላኽ ከኣ ብኢድ ጳውሎስ ብዙሕ በይኑ ዝዀነ ተኣምራት ገበረ፡

መኣረምያኡ ወይስ ክዳኑኻብ ዝባኑ ወሲዶም ኣብቶም ሕሙማት የንብሩ እሞ ሕማሞም ይሐድጎም፡ ርኹሳት መናፍስቲውን 
ካባታቶም ይወጹ ነበሩ።

ካብቶም ኣስማት እናገበሩ ዚዞሩ ኣይሁድ ከኣ ሓያሎ ነቶም ርኹሳት መናፍስቲ ዝሐደርዎም፡ በቲ ጳውሎስ ዚሰብኮ የሱስ 
ነምሕለኩም ኣሎና፡ ኢሎም ስም ጐይታና የሱስ ኪሰምዩሎም ፈተኑ።

እቶም እዚ ዝገበሩውን ሾብዓተ ደቂ ሓደ ኣስቄዋ ዚብሀል ኣይሁዳዊ ሊቀ ኻህናት እዮም።

እቲ ርኹስ መንፈስ ድማ፡ ንየሱስ እፈልጦ፡ ንጳውሎስውን ኣይስሕቶን እየ፡ ንስኻትኩምከ እንታዎት ኢኹም፧ ኢሉ 
መለሰሎም።

እቲ ርኹስ መንፈስ ዝሐደሮ ሰብኣይ ከኣ ጐየዮም፡ ጥራዮም ኰይኖም ቈሲሎም ካብታ ቤት ክሳዕ ዚሀድሙ ንኽልተ 
ኻባታቶም ተባራቲዑ ኣሕመቖም።

እዚ ነገርዚ ኣብቶም ኣብ ኤፌሶን ዚነብሩ ኣይሁድን ጽርኣውያንን ኲላቶም ተፈልጠ። ንዂላቶምውን ፍርሃትወደቖም፡ ስም 
ጐይታና የሱስ ከኣ ተመስገነ።“

ስም ጎይታ ዝጽውዕ ዘበለ ኹሉ፡ ካብ ሓጢኣት ክርሕቕን፡ ዝተቐደሰ ህይወት ከም ዝሓትትን ድማ ኣስተውዓሉ። ከም ኣቕሓ ጎይታ ቅዱሳን ኩኑ፡ 
ስም ጎይታ ከይተጽርፉ ተጠንቀቑ። ሰብ ኤፌሶን እኮ ክርስትያናት እዮም ኔሮም። ሽም ተቐበሉ፤ ሽሙ ድማ ክርስቶስ፡ እቲ ኣብ ውሽጦም ዝነበረ 
መንፈስ ኣምላኽ እዩ፤ ስም እቲ ኣብ ውሽጦም ዝፈሰሰ ኣሰራርሓ ኣምላኽ።

“ስለ ስመይ ኢልካውን ተጻወርካ፡ ኣይሰልኬኻን።”

እዞም ኣመንቲ እዚኦም ንጳውሎስ ወይድማ ንድርጅት ኢሎም ኣይደኸሙን። ንትካላዊ ፕሮግራማት ኣትኩሮት ኣይነበሮምን። ዕዮኦም ኩሉ 
ንጎይታ ነበረ። ናይ ሓንቲ ድርጅት ወታደር  ዘይኮኑስ  ኣገልገልቱ  ነበሩ።  ስሙ ንምዝካር  ሰንበት  ቤተክርስትያን  ከይዶም፤  ሰሙን ሙሉእ ዝርስዕዎ



11ዘመን ቤተ ክርስትያን ኤፌሶን

ኣይነበሩን። ንስሙ ዝኸውን ናይ ከንፈር ኣገልግሎት ኣይህቡን። ኣይኮነን፤ ዝተወፈየ ህይወት ነበሮም።

ዝገብርዎ ዘበለ ኹሉ ብስሙ ይገብርዎ ። ዕዮታቶም ኩሉ ድማ ብስሙ ይዓዩ እንተዘይኮይኑ ዕዮኦም ይገድፉ። እዚኦም ኣብ ሰማያዊ ስፍራ 
ዝተቐመጡ ናይ ጎይታ ባህሪ ዝተላበሱ ነበሩ።

ነገር ግን እቲ ናይ ሓሶት ጉንዲ ወይኒ ስሙ ንኸርስሕ ኣብ ጸልማት ተሓቢኡ ንኽቐድድ ይጽበይ ነበረ። ቅዱሳን ግና እቲ ፈተና ተጻዊሮም ቃሉን 
ስሙን ሓለዉ።

ስምዕታ ኣምላኽ

ራእይ 2፡4

“ግናኸ ነታ ቐዳመይቲ ፍቕርኻ ሐዲግካያ ኢኻ ኣሞ እዚ ረኺበልካ አሎኹ።”

እዚ ኣበሃህላ እዚ ንኽርድኣኩም መጀመርታ ክትፈልጡዎ ዝግብኣኩም ነገር ኣሎ። እቲ መንፈስ ነቶም ኣብ ኣፌሶን ዝነበሩ ናይ መጀመርታ 
ቅዱሳን ጥራይ ዘይኮነ ዘስምዕ ዘሎስ፡ ነቶም ኣብ ውሽጢ 120 ዓመታት ዝሓለፉ ወለዶ ኹሎም እዩ ተላኢኹ። ታሪኽ ኩሉ ጊዜ ርእሱ ይደግም እዩ። 
ኣብ ወለዶታት እስራኤል እንተ ድኣ ርእይና፡ ኣብ ሓንቲ ወለዶ ምንቕቓሓት (revival) ክልዓል እንከሎ ኣብታ ስዒባ እትግለጽ ወለዶ እቲ ምንቕቓሓት 
ክዳኸም ከሎ ኣብታ ሳልሳይቲ ወለዶ ድማ እቲ ሓዊ ጭልጭል ዝብል ንእሽተይ ብርሃን ጥራሕ ይተርፍ። ኣብ ራብዓይ ወለዶ ግና እቲ ሓዊ ፈጺሙ 
ከም ዘይነበረ ይጠፍእ። መሊሱ ድማ ጎይታ እንደገና ይውልዖ እሞ ተመሳሳሊ ኣሰራርሓ ብኸምኡ ይቕጽል።

ጎይታ ውሉዳት እምበር ደቂ ደቂ ከም ዘይብሉ በዚ ንርዳእ። ምድሓን ብምትኽኻእ ሓወርያዊ ሓቂ ድኣ እምበር ካብ ወለዶ ኣይውረስን ። ኣብ 
ቃሉውን ከምዚ የለን። ብዳግም ልደት ሓቀኛ ኣመንቲ ብሙዃን ይጅምሩ እሞ፡ ብድሕሪኦም ዝመጽእ ትውልዲ ካብ መንገዲ ወጺኦም፡ ድርጅታዊ 
ስያሜ ብምሓዝ፡ ገሊኦም መጥምቃውያን ገሊኦም ሜተዲስት ወዘተ ብምባል ይኸፋፍሉ። ብርግጽ ድማ ኸምኡ እዮም። ኣብ ትኽክለኛ ክርስትና 
ኣይኾኑን።

ንምድሓን ካብ ፍቓድ ሰብ ዘይኮነስ ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ክትውለዱ ይግብኣኩም። እዞም መጓሰ ግና ብፍቓድ ሰብ ሓድነት ክምስርቱ ጀመሩ፤ 
እዚ ኽብል ከለኹ ምስ ኣምላኽ ጽቡቕ ርክብ ዝነበሮም ሒደት ሰባት ኣይነበሩን ማለተይ ኣይኮንኩን፤ ንሓንቲ ደቒቓ እኳስ ከምኡ ክብል ኣይክእልን። 
ነገር ግን እቲ ናይ ፈለማ ሓዊ ከም ዝሞተ እየ ዝብል ዘለኹ። ከምቲ ዝነበርዎ ናይ ፈለማ ኣይኾኖሎምን።

ንኣምላኽ ከሐጉሱ ዝነበሮም ድልየት፣ ቃሉ ንምፍላጥ ዝነበሮም ዓሚቅ ፍቅሪ፣ ብመንፈስ ክሰብኩ ዝነበሮም ጸሎት ኩሉ ክሃስስ ጀመረ፤ እታ 
ብሓዊ ጎይታ ጉሂራ እትነድድ ዝነበረት ቤተ ክርስትያን ዝሒላ ተራ ኾነት። ንሰብ ኤፌሶን ዘጋጠሞም ክፍተት እውን እዚ እዩ ነይሩ። ተራ ናብ ምዃን 
ገጾም ምኻድ ጀመሩ፤ ንኣምላኽ ዝነበሮም ውፉይነት ሞተ። ካብቲ ኣምላኽ ካብ ምህሮ ዓለም ተጠንቀቑ ኢሉ ዝመሃሮም ኣይተጠንቀቑን። እቲ ስዒቡ 
ዝመጽእ ወለዶ ከም ደቂ እስራኤል እዩ። ከምቶም ካልኦት ኣህዛብ ኣብ ልዕሌኦም ንጉስ ከንግሱ ፈተዉ። በቲ ተግባሮም ድማ ንኣምላኽ ተቓወሙ። 
ከምኡ ካብ ምግባር ድማ ኣይተቖጠቡን። ታሪኽ ቤተ ክርስትያን እዚ እዩ። ንኣምላኽ ሓዲጎም ንዓለም ምእዛዝ ምስ ጀመሩ እቲ ኣቐዲሙ ዝገብርዎ 
ዝነበሩ ግብርታት ሓዲጎም ካብ ፈለማ ምስኣቶም ዘይነበረ ልምድታት ምግባር ጀመሩ። ኣከዳድናኦምን፣ ጠባዮምን፣ ባህሪታቶምን ለወጡ። ሸለል 
ምባል ጀመሩ። ስለዚ ድማ እዩ ኤፌሶን ማለት ትርጉሙ ምዝንጋዕ - ሸለል ምባል ዝብል ትርጉም ዘለዎ።

ዑደት ናይዚ ዓይነት ምንቕቓሕን ሞትን ፈጺሙ ኣይልወጥን። እቲ ናይ መወዳእታ ምንቕቓሕ መንፈስ ኣምላኽ ዘክሩ። ኣወዳትን ኣዋልድን ከም 
ክርስትያን ተኸዲኖም ኣብ ዝኸዱሉ፣ ለይቲ ሙሉእ እንዳጸለዩ፣ ኣብ ኣደባባያት ኩሉ እንዳዞሩ ብምግላጽ መንፈሳዊ ሓይልታት ዘይሓፍሩ፣ ዝሞታ 
ኣብያተ ክርስትያናት እንዳጠንጠኑ ኣብገዛውቶምን ኣብ ዝኣረጉ መኻዚኖታትን ዝጽልዩ ሓቂ ኣብዚኣቶም እዩ ዘሎ ። እዚ ኹሉ ኾይኑ ግና ሓደሽቲ 
ህንጻታት ኽሃንጹ፤ ኣምልኾኦም ብገዛእ ነፍሶም ኣብ ክንዲ ምቅራብ ድማ ጉጅለ ኳየር ብምምልማል ልብሲ ኳየር ንኽኸድኑዎም ገንዘብ ንምእካብ ጊዜ 
ኣይወስደሎምን። ሓደሽቲ ጉጅለታት ምንቕቓሕ ብምምስራት ብሰብ ዝምራሕ ጉጅለታት ይገብሩወን። ድሕሪ ቑሩብ ድማ ከንብብዎ ዘይግብኦም 
መጻሕፍቲ ምንባብ ይጅምሩ። ቡናቤታትን ኣጣልን ኣብ ልዕሊኦም ክስልጡኑ ይፈቕዱሎም። እቲ ንብዓት ሓጎሶምን ፍቱሕ መንፈሶምን ይጠፍእ። እቲ 
ሓዊ ጠፊኡ ኣብ ልዕሊ ሓሙኽሽቲ መልክዕ ኣምልኾ ሒዞም ይተርፉ።

ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ዮሃንስ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝተረድኦ ሰብ ከም ዝነበረ ይዛረብ ነይረ። እዚ ዓብዪ ፈቃር ሃወርያ ቤተክርስትያን ፍቕሪ ኣምላኽ 
ክትሓድግ ከላ ተመልኪቱ ኣብ 1 ዮሃንስ 5፡3

“ፍቕሪ ንኣምላኽ ከኣ ትእዛዛቱ ኽንሕሉ እሞ፡ ትእዛዛቱውን ኣይከቢድን እዩ።”

ካብ ቃል ሒደት ምውጻእ ካብ ክርስቶስ ምርሓቕ እዩ። ሰባት ንኣምላኽ ከም ዝፈትዉዎ ይዛረቡ፣ ቤተክርስትያን ከይዶም ድምጾም ኣልዒሎም 
ይዝምሩን ይሕጎሱን ደስ ዝብል ስምዒታዊ ጊዜ የሕልፉ። ምስ እቲ ቃል ምዃኖምን ዘይምዃኖምን ንምልላይ፡ ካብ ቤተክርስትያን ምስ ወጹ 
ተዓዘቡዎም። ስርዓት ዘበለ ኹሉ እንዳፈጸሙ በቲ ቃል ግና ዘይጉዓዙ እንተድኣ ኾይኖም፤ ምናልባት ንኣምላኽ ከም ዘፍቅሩ እንተተዛረቡ ሂወቶም ግና 
ካሊእ ታሪኽ ይዛረብ ኣሎ። ሓደ ሓደ እዋን ብዛዕባ ዮሃንስ ክሓስብ ከለኹ ኣብ ዘመኑ ንኣምላኽ ንፈቱ ኢና እንዳበሉ ንቓሉ ዘይእዘዙ ሰባት ርእዩዶ 
ይኸውን ኢለ ይድነቕ። ኦ-ኤፌሶን ገለስ ኮይንኪ ኣለኺ! ዝኾኑ ሰባት ካብቲ ቃል ዝቕንሱ ወይ ድማ ዝውስኹ ኣለዉ። ነገር ግን ብተንኮል ስለ 
ዝገብርዎ ኣይተስተውዕሉሎምን። ብግልጺ ንኸይትርእዩዎ ኣብገለ ተሓቢኡ ይሰርሕ፤ ሰባዊ ሓሳባትን ምኽንያታዊነትን ብስዉር የምጽኡልኩም ቶሎ 
እንተዘይተቃዊምኩምዎ ድማ ቶሎ ይስዕረኩም። ከይረፈደ ኸሎ ናብቲ መዓልቲ በዓለ ሓምሳ ተመለሱ።

መብዛሕቲኡ ጊዜ ሰባት ንመጠንቀቕታ ኣምላኽ ኣትኩሮት ኣይገብሩሉን። ብቅዱስ ቃል ዝተወለዐ ምንቕቓሕ ዘደንቕ እዩ ። ብፍላይ ድማ 
ምግላጽ ሓይሊ መንፈስ ከም በረኸት እዩ። እዛ ታተ እትብል ዝነበረት ብልባ “እዚ ሓዊ እዚ ከመይ ጌርና ንዓቅቦ? ከመይከ ምንቕቓሕ ከም ዝቕጽል 
ንግበር?” ዝብል ሕቶ ኣብ ውሽጢ ልባ ምስ ፈጠረት፤ መንፈስ ጸረ ክርስቶስ መጺኡ ሕሹኽ ይብላ “ትሪእዩዶ ኣለኹም ክጠፍእ ዘይኽእል ሓዊ 
ሒዝኩም ኣለኹም ስለዚ ብዝተደራጀወ መልክዑ ስርዓት እምነትኩም ንደፉ። ኣብ ሕገ ደንብ ቤተክርስትያንኩም ድማ ኣስፍርዎ ” ብምባል 
ይመኽሮም። ከም ሃይማኖታዊ ትካል ብምድርጃው ኣብ ልዕሊ እቲ ቃል ምውሳኽ ይጅምሩ። ከምቲ ሄዋን ጌጋ ቃል ወሲዳ ዝሞተት ድማ ይሞቱ። 
ህይወት ዝህብ እቲ ቃል ኣምላኽ እዩ። ብዛዕባ እቲ ቃል ንሕና ስለዝተዛረብና ዘይኮነስ፤ ኣምላኽ ባዕሉ ስለ ዝበሎ እዩ ከምኡ ዝቑጸር።



12ዘመን ቤተ ክርስትያን ኤፌሶን

መጠንቀቅታ ኣምላኽ

ራእይ 2፡5

“እምብኣርሲ ኻበይ ከም ዝወደቕካ ዘክር እሞ ተነሳሕ፡ ነቲ ቐዳማይ ግብሪውን ግበሮ። እንተ ዘይኰነስ ክመጸካ፡ እንተ 
ዘይተነሳሕካውን፡ ነቲ ቐዋሚ ቐንዴልካ ኻብቲ ስፍራኡ ኸዝብሎ እየ።”

ካብ ኣእምሮኦም ዝጠፍአ ነገር ብርግጽ ስለዝነበረ ጎይታ ድማ ንኽዝክሩ ይነግሮም ኣሎ። ዝረስዕዎ ነገር ኣሎ። ስለዚ ናብ ኣእምሮኦም፤ ናብቲ 
መበቆል በዓለ ሓምሳ (ጴንጤቆስጤ) ንኽምለሱ ነገሮም። ኽብርን ትኣምራትን ረሲዖም ወደቑ። ስለዚ ብኣእምሮን ብኣካልን ናይ ብሓቂ ክምለሱ ጊዜኡ 
ነበረ። ናብቲ “ንዓይ ህይወት ክርስቶስ እዩ” ናብ ምባል ክምለሱ ነበሮም። ናብ'ቲ ሃናንያን ሰጲራን ዘጋለጸ ንጽህና፤ ናብታ ጽብቅቲ እትብሃል ደገ 
ክምለሱ፥ ኦ! ካብ ጎይታ ርሒቕካ ሽም ጎይታ ዘርስሕ ነገር ምትካልሲ፡ ከመይ ዝበለ ምብልሻው እዩ። እቶም ብሽሙ ዝተጸውዑ ኹሎም ካብ ሓጢኣት 
ክርሕቁን ኣጽዋሮም ኩሉ ንኣምላኽ ክቕድሱን የኽእሎም። ብኣእምሮኹምን ብልብኹምን ህይወትኩምን ኣብ ሓደ እዋን ዝነበርኩምዎ ዘክሩ እሞ 
ናብኡ ተመለሱ።

እንምለሰሉ መንገዲኸ እንታይ እዩ ? እቲ መንገዲ፣ መንገዲ ንስሓ እዩ። ሓጢኣተኛ ናብ ኣምላኽ ብንስሓ ዝምለስ ካብ ኮነስ፤ እቲ ልብጥ ዝበለን 
ዝደኸመን ግዳ ኽንደይ ክንሳሕ ዘይግብኦ። ተነስሑ! ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ። ብህይወትኩም ኣርእዩ። እንተዘይተነሲሕካ ግና፤ “ነቲ ቐዋሚ ቐንዴልካ 
ካብ ስፍራኡ ኸዝብሎ እየ።” ይብል ጎይታ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ህይወት እትነብር ቤተ ክርስትያን፡ ብርሃና ናብ ጸልማት ስለ ዝተቐየረ ንዓለም 
ከተብርህ ኣይክኣላን። ስለዚ ድማ ጎይታ ነቲ እሙን መልእኽተኛን ነቶም እሙናት ጓሶትን ወሲዱ ንገዛእ ፍቓዳ ይሓድጋ እሞ፤ ስለ ክርስትና ክዛረቡ 
ይጅምሩ፡ ንዓኣ ግን ኣይረኽቡዋን።

ቀልጢፍኩም ተነስሑ! ኣይትጠራጠሩ! ኤፌሶን ስለ ዝተጠራጠረት እያ ዕድሜኣ ዘሕጸረት። ክብሪ ኣምላኽ ሽዑ ቐነሰ፤ እታ ኸተማ ንኽትዓኑውን 
እዋን ኣይጸንሐትን። እቲ ዘደንቕ ዝነበረ መቅደሳ፤ ቅርጺ ዘይብሉ ኾነ። እታ መሬት ብዝናብ ናብ ረግረግ ተለወጠት። ብጀካ እቶም ኣብ ኣጸጋሚ ገጠር 
ዝነብሩ ዘይኣመንቲ፤ ነበርቲ እታ ዓዲኹሎም ወጽኡ። እቲ መቕረዝ ካብ ቦታኡ ስለ ዝተነቐለ ሓደ ክርስትያን ኣይነበረን።

ብንስሃ ክትምለስ ኣይምኽኣለትን ማለት ኣይኮነን። ብንስሃ ክንምለስ ኣይንኽእልን ማለት እውን ኣይኮነን። ክንሳሕ ንኽእል ኢና ግድን ግን 
ብዝተሰብረ ልቢ፤ ብሓቀኛ ልቢ፤ ብሓዘን ናብ ንስሓ ክንፈጥን ይግብኣና። ጎይታ ድማ የቃንዓልና፣ ክብሩ እንደገና ይመልሰልና ።

ዘርኢ ኒቆላውያን

ራእይ 2፡6

“ግናኸ ነቲ ኣነውን ዝጸልኦ ዘሎኹ ግብሪ ኒቆላውያን ንስኻ ትጸልኦ ኢኻ እሞ እዚ ግዳ አሎካ።”

ብዛዕባ እንታይነት ኒቆላውያን ብዝምልከት ክልተ ሓሳባት ኣለዉ፡ ገለገለ ሰባት እቲ ንእምነት ሓዱሽ ዝነበረ ኒቆላዎስ ብዓል ኣንጾክያ ሓደ 
ካብቶም ኣብ የሩሳሌም ዝነበሩ ሾብዓተ ዲያቆናት ዝመስረቶ እምነት ዝኣምኑ ሒደት ሰባት ከም ዝነበሩን፤ ሃይማኖት ኣልባ ዝኾነ ምኣዶም ቅድስና 
ዝጎደሎ ባህርይ ከም ዝነበሮም ይገልጹ። ሓደ ሰብ ፍትወተ ስጋኡ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕ፤ መጀመርታ ስፍሓቱ ዘበለ ኹሉ ክለማመድ ይግባእ 
ብምባል ጥፍኣቶም ንኽመልኡ ናብዚ ኸምዚ ዓይነት ክሕደት ተወሰዱ። እዚ እቶም ብብኽነት ዝፍለጡ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተጠቐሱ በልዓምን 
ኤልዛቤልን ይጥቀሙሉ ነበሩ። ከምቲ በልዓም ንህዝቢ ኣስሒቱ ወሪሩ ዝሓዞም ኒቆላዎስ ድማ ኸምኡ ገበረ። እዞም ሰባት እዚኦም ካብ ኤፌሶን ምስ 
ተደፍኡ ናብ ጴርጋሞን ብምኻድ መሊሶም ዝምስረትሉ ስፍራ ረኸቡ ብምባል ይገልጽዎ።

እዚ መርትዖ እዚ ሓደ ጸገም ኣለዎ። ፈጺሙ ሓቅነት የብሉን። ብፍጹም ከምዚ ዓይነት ታሪኽ የለን። ባህላዊ ኣበሃህላ እዩ። ከምዚ ዓይነት ሓሳብ 
እንተተቐቢልና ዘመን ቤተክርስትያን ኤፌሶን ኩላ፡ መሰረት ዘይብላ ታሪኻዊት ክትኮነና እያ። እዚ ሓቂ ኣይኮነን። ኣብታ ናይ መጀመርታ ቤተ 
ክርስትያን ዝጅመር ዘበለ ኹሉ ጎይታ ክሳብ ዝባርኾን ልዕል ዘብሎ ወይውን ከም ክፉእ ዘይጽሩይ መንፈስ ናብ ባሕሪ ሓዊ ክሳብ ዝድርበይ ክቕጽል 
ይግብኦ። እዚ ባህላዊ ኣበሃህላ እዚ ተቃራኒ ናይቲ ቃል እዩ። እስኪ ራእይ 2፡2 ርኣዩ፤ ቤተ ክርስትያን ከምዚ ዓይነት ሰይጣናዊ ነገር ክትጻወር 
እይትኽእልን። ክትጻወር ዘይትኽእል እንተኾይና ድማ ከተባርሮም ግድን እዩ ፤ እንተዘይኮይኑ ግና ክትጻወር ዘይትኽእል እያ ዝብል ኣበሃህላ ትርጉም 
ይስእን። እንተዘይኣባሪሮምዎም፡ ይጻወርዎም ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ፍቕዲ 6 ግብሮም ከም ዝጸልኡ ይገልጽ። ስለዚ ጉጅለ ኒቆላውያን 
ግብሮም እንዳገበሩ ኣካል ናይታ መጀመርታ ቤተ ክርስትያን ኮይኖም ተረፉ። ግብሮም እንተተጸልኤ እቶም ሰባት ግና ድኹማት ኣይነበሩን። እዞም 
ኣብ ኤፌሶን እንምልከቶ ኣዝርእቲ ክሳብ ኣስተምህሮታት ዝኾኑ ክሳብ ናብ ባሕሪ ሓዊ ዝድርበዩ ምዕባዮም ከም ዝቕጽሉ ንምልከት።

እዞም ኒቆላውያን እዚኦም እንታይ እዮም? ኒቆላውያን ማለት፡ ኒቃኦን፣ ላኦስን ካብ ዝብል ክልተ ቃላት ናይ ግሪኽ ዝመጸ ኾይኑ፤ ኒቃኦ ማለት 
ምውራር ማለት ክኸውን እንከሎ ላኦስ ማለት ድማ ኣመንቲ ማለት እዩ። ብግልጺ ኣዘራርባ ኣብታ ናይ መጀመርታ ዘመን ኣመንቲ ወሪሮም ክቆጻጸሩ 
ዝደልዩ ከምዝነበሩ የረድእ። ስለዚ ኣመንቲ ተወሪሮም እንተድኣ ኔሮም ኮይኖም ገለ ዝዓዪ “ስልጣን” ኔሩ ማለት እዩ።

ጎይታ ዝጸልኦ ኣብ ቤተ ክርስትያን እንታይ ይግበር ነበረ? ግብሪ ኒቆላውያን ማለት ብትኽክል እቲ ሽዑ ዝኸውን ዝነበረን ሕጂ ድማ ዝኸውን 
ዘሎን እዩ። እቶም ህዝቢ ካብ ቃል ኣምላኽ ወጻኢ ብዝተወሰነ መልክዑ ንኻልእ ነገር ይግዝኡ ነበሩ።

ብዛዕባ እዚ ንዛረቦ ዘለና ትኽክለኛ ትርጉም ምእንቲ ኽንረክብ ዕሙቕ ናብ ዝበለ ቅድሚ ምእታውና፤ ሃይማኖት (መንፈሳዊ ነገራት)፤ ናይ ክልተ 
ኣንጻራዊ ዘይሰማምዑ ጻዕዳን ጸሊምን ውህደት ምዃኑ ንኸይትርስዑ ከጠንቅቀኩም ይፈቱ። ሃይማኖትን መንፈሳዊ ዓለምን ካብቶም ኣብ ኤደን 
ዝረኣናዮም ክልተ ኣእዋም እዩ ዝብገስ። ኦም ሂወትን፡ እቲ ኽፉእን ከም ዝተሓናፈጸ ኣየጠራጥርን። ኣብ ኤፌሶን ዝነበረ ሕንቅልሕንቅሊተይ ድማ 
ተመሳሳሊ “ኣይወ” “paradox” እዩ። እታ ቤተክርስትያን ካብ ኽፉእን ካብ ጽቡቕን እያ ተሰሪሓ። እቲ ሓደ ሓቂ እቲ ሓደ ድማ ሓሶት እዩ። ልክዕ 
ከምቲ ስርናይን ክርዳድን ሓቢሮም ዝዓብዩ ቤተክርስትያን ድማ በዞም ክልተ ሓረግ ቆመት። እግዚኣብሄር ንነፍሲ ወከፎም ይዛረቦም ብዛዕባ ነፍሲ 
ወከፎም ድማ ይዛረብ፤ ቤተክርስትያን ብምባል ድማ ይጽውዖም። ነቲ መንፈስ ሓቂ ግና እቶም ሕሩያት ጥራሕ እዮም ዝፈልጡዎ። እቶም ሕሩያት 
ጥራሕ ኣይታለሉን። ማቴዎስ 24፡24

“ናይ ሓሶት መሲሃትን ናይ ሓሶት ነብያትን ኪመጹ እዮም እሞ፡ እንተተኻእሎምሲ፡ ነቶም ሕሩያት እኳ ኬስሕቱ፡ ዓበይቲ 
ትእምርትን ተኣምራትን ኪገብሩ እዮም።”
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ስለዚ ኣብቲ እዋን ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን (ካብ በዓለ ሓምሳ ድሕሪ ቁሩብ እዋን) እቲ ሓረግ ሓሶት ናብቲ ሓረግ ሓቂ ክጥምጠም ጀመረ። 
ውጺኢት ናቱ ድማ መንፈስ ንቆላውያን ንርኢ። ጎይታ ክሳብ ዝድምስሶ ድማ ነቲ ሓቀኛ ሓረግ ይቃለሶ። ሕጂኸ ተረዲኡኩምዶ?

ጽቡቕ! መንፈሳዊ ሃዋህው ናይታ ማሕበር ከመይ ነይሩ። ብመጀመርታ ነታ ቀዳመይቲ ፍቕርኻ ሓዲግካያ ብምባል ይገልጾ። ቀዳማይ ፍቕሪ 
ምሕዳግ ማለት ካብ መበቆል በዓለ ሓምሳ ካብ ቃል ኣምላኽ ምውዳቕ ምዃኑ ተረዲእና ኣለና። ብግሉጽ ኣዘራርባ እዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ካብ 
ምርሒት መንፈስ ቅዱስ ወጻኢ ኣብ ሓደጋ ኣትያ ማለት እዩ። ሙሴ ንእስራኤል ካብ ግብጺ ከውጽኦም ከሎውን ልክዕ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ነበረ። 
ብደመና ብሓዊ፣ ብትንቢት ቃል፣ ብትኣምራትን ምልክታትን፣ ካብ ኣምላኽ ብዝልኣኹ ትእምርትታትን ክመርሖም መንገዲ ኣምላኽ ተዳልዩሎም 
ነበረ። እዚ ድማ “ጎይታ ብዝመረጾን” “ጎይታ ብዝመደቦን” “ጎይታ ዘዕጠቆን” “ጎይታ ብዝልኣኾን” ሰብ ማሕበር ኩሉ ኣብ ትሕቲ ምርሒት መንፈስ 
ኮይኑ ንኽፍጸም ተመዲቡ ነበረ። ነገር ግን ካብቲ መንገዲ ኣምላኽ ዓለዉ ብገዛእ ርእሶም ክጉዓዙ ድማ ናይ ገዛእ ርእሶም ሕግን ድግምትን ኣዳለዉ። 
ኣብ ልዕሌኦም ንጉስ ከንግሱ ተመነዩ። ከምቶም ካልኦት ኣህዛብ ፈጺሞም ሃይማኖት ክኽሕዱን ክርስዑን ደለዩ። ኣብታ ጀማሪት ቤተ ክርስትያን 
ዝተኸናወነ ድማ ልክዕ ከምዚ እዩ ነይሩ። ጎይታ ነቲ ህዝቢ ክሳብ ዘጥፍኦ ድማ ንመንፈስ ቅዱስ ምቅዋም ዕለት ዕለት እንዳገደደ ኸደ።

ኣብታ ቀዳመይቲ ማሕበር ከመይ ኢሉ ከም ዝጀመረ ርኣዩ፤ ክጅምር ከሎ ግብሪ ተባሂሉ ተሰየመ። ድሕሪ ቑሩብ ትምህርቲ ድማ ኾነ። እቲ 
ትምህርቲ እቲ ድማ መለክዒ ብምግባር፡ ዘይዕጸፍ መንገዲ ኾነ። ኣብ መወዳእታ ድማ ንጎይታ ብምግላል ትዓወተ። ኦ! ብደቂቑ፣ ብጸጥታ፣ ረብሻ 
ዘይብሉ ኾይኑ ጀመረ፤ ሰናይ ይመስል ባህ ዘብል ይጥዕም። ከም ተመን ኣድብዩ ትንፋስ ኣጨናነቐ፤ ኣብታ ማሕበር ዝነበረ መንፈሳዊነት ኩሉ ቐተለ። 
ኦ! እዚ ኦም ሓሶት እዚ ጎራሕ እዩ። ምሉእ ንምሉእ ክሳብ ዝቆጻጸረኩም መልኣኽ ብርሃን የምስል። ኣነ ብምሕደራ ዝኣምን ሰብ እየ፡ ነገር ግን ናይ ሰብ 
ምሕደራ ዘይኮነስ፡ ካብ ቃል ዝተበገሰ ኣመሓዳድራ መንፈስ ቅዱስ እየ ዝኣምን። ምኽንያቱ ውህበት ጎይታ፡ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎም ሰባት 
ንቤተክርስትያን ከም ዝህብ ስለ ዝኣምን እየ። በዚ ዝኣምን ሰብ እየ። ጎይታ ንቤተክርስትያን ዘመሓድሩ ሰባት፡ ምስ ተሓታትነት ከም ዝህብ ይኣምን 
እየ። እቲ ኣመሓዳድራ ግና በቲ ቃል እዩ፣ ስለዚ ድማ ሰብ ዘይኮስ መንፈስ ኣምላኽ እዩ እቲ ዘመሓዳድር። ቃልን መንፈሱን ሓደ እዮም። 
ዕብራውያን 13፡7

“ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነገሩኹም መራሕቲኹም ዘክርዎም፡መወዳእታ ንብረቶም እናተቛመትኩም፡ ኣሰኣሰር እምነቶም 
ስዓቡ።” ይብል።

ኣብቲ እዋን እቲ ዝኾነ ነገር ግን ርኣዩ፤ ጉንዲ ሓሶት፡ ቤተክርስትያን ብሰብ ክትምሓደር ኣለዋ ዝብል ኣስተምህሮታት እንዳደገፈ፤ ቤተክርስትያን 
ሰባት ከመሓድሩዋ ይግባእ፡ ዝብል ትምህርቲ ብምምሃር ኣደላዲሉ ሓዘ። ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ስልጣን ሓዙ። ካብ ብኽንዲ መንገዲ ኣምላኽ፤ መንፈሳዊ 
ስልጣን ብኢድ ወነኖም ብምሓዝ፡ ኣብ ሞንጎ ሰብን ኣምላኽን ደው ዝብሉ ኽሃናት ንምዃን ስልጣን ሓዙ። ንድሕሪት ናብ መንገዲ ኣሮን ተመለሱ። 
ማእኸላይነት ክርስቶስ ኣወጊዶም ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ማእኸላይ ብምዃን ጸረ ክርስቶስ ኮኑ። እዚ ጎይታ ዝፍንፍኖ ነገር እዚ እዮም ሰብ ኤፌሶን 
ድማ፡ ዝጸልእዎ፤ ሓቀኛ ኣመንቲ ድማ ነዚ ነገራት እዚ ይጸልእዎ እዮም። ኣብ ኩለን ዘመናት ብኸምዚ መልክዑ ይኸይድ ከም ዝነበረን ሕጂ ድማ ካብ 
ኩለን ዘመናት ብዝገደደ መልክዑ ይኸይድ ከም ዘሎን ምርኣይ እንተዘይክኢልና፤ ዝጸልመቶም ዕውራት ኢና። ህዝቢ ኣምላኽ ሓደ ክኸውን፤ ብሓደ 
መንፈስ ናብ ሓደ ኣካል ከም ዝተጠመቀ ኹሉ፤ ነፍሲ ወከፎም ብሓደ መንፈስ ክምርሑን ነፍሲ ወከፎም ድማ ኣብ ኣምልኾ ተሳተፍቲ ክኾኑን ይግባእ 
ነበረ፤ ነገር ግን በሊጾም ክርኣዩ ዝደልዩ ሰባት ተላዒሎም፡ ኣብ ልዕሊ ማሕበር ስልጣን ሓዙ። እቲ ቐንዲ ንህዝቢ ኣምላኽ ዝኸፋፈሎ ድማ ቤተ 
ክርስትያን ኣቃውማ ትካል ወይ ድማ ድርጅት ምዃና እዩ። ክሃናትን፣ ምዓርግ ሊቀ ክሃናት ብምሓዝ ምዓርጋት ስልጣን ብምቅብባሎምን ብፍቓድ ገዛእ 
ርእሶም ቃል ኣምላኽ ተመሓላሊፎም ትምህርቲ ገዛእ ርእሶም ምሕዋስ ጀመሩ። እቲ ኣብ እዋን ጴንጤቆስጤ ኣቐዲሙ ዝነበረ ዓይነት ኣምልኾ 
ዝጠፍኣሉ ጊዜ ክሳብ ዝበጽሓሎም፡ ዝእዘዞም ህዝቢ ሓዙ። እዚ ግብሪ እዚ ተኸታታሊ ሃወርያዊ ምትኽኻእ ኾይኑ፤ ሰባት ዝድሕኑሉ ጸጋ ንምርካብ 
“ኣባል ቤተክርስትያን” ምዃን ይግባእ ናብ ዝብል ስሕተታት ንምስግጋር ጊዜ ኣይወሰደሎምን። እቲ ቃል ንዘይጠቅም ድጋም ተቐነሰ። መንፈስ ጸረ-
ክርስቶስ ነታ ማሕበር ይዕብልላ ነበረ።

እስኪ እቲ ሎሚ ዝግበር ዘሎ ርኣዩ። ግብሪ ሃወርያት 2፡4 ንኣብነት እቲ ዘይመስል ኣምልኾኦም ብኸምዚ መልክዑ እስኪ ኣንብብዎ “እታ 
መዓልቲ በዓለ ሓምሳ ምስመጸት፣ ሓደ ኻህን ረቂቕ ብሽኮቲ ሒዙ መጸ፡ ከምዚ ድማ በለ፥ መልሓስኩም ኣውጹኡ፤ ነቲ ዝሓዞ ብሽኮቲ ኣብ መልሓሶም 
ኣንቢሩ፤ ንርእሱ ኻብቲ ወይኒ ሰትዩ ከምዚ በሎም”ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ተመሊእኹም ኣለኹም።“ ዘይመስል! ኒቆላውያንነት ድማ ልክዕ ከምዚ ክገብር 
እዩ ዝመጽአ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ”ስለ ቃል ኣምላኽ ኣይትጨነቑ፤ ብቐሊሉ ክትርድእዎ ስለዘይክኣለኩምን፡ ንሕና ኢና ክንትርጉመልኩም ዝግባእ፤ 
መጽሓፍ ቅዱስ እኮ ገና ዘይተማልአ መጽሓፍ እዩ፤ ምስ ጊዜ ዝቀያየር ስለ ዝኾነ፤ እቲ ጊዜ ምስ ኣኸለ ዝተቐየረ ኹሉ ክንነግረኩም ኢና።“ ድማ 
ይብሉ። ምስቲ ቃል ኣምላኽ ዝቃረን ሓሳብ ክልዓል ከሎ ”ኩሉ ሰብ ሓሳዊ ኣምላኽ ጥራይ ሓቀኛ ይኹን“ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ካብ ቃል ኣምላኽ 
ግና ሓንቲ ፈጺማ ኣይትወድቕን። ስለዚ እቲ ህዝቢ ብመምሰልቲ ሰባት ክምራሕ ጀመረ ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኢና ድማ ይብሉ ነበሩ ነገር ግን ጸረ 
ክርስቶስ እዮም።

ካልእ ብጣዕሚ ዘሕዝን ታሪኽ፤ ታሪኽ ጥምቀት እዩ። ኣብ ዘመን የሱስን ድሕሪ በዓለ ሓምሳን ሰባት ክጥመቑ እንከለዉ፡ ሙሉእ ንሙሉእ ናብ 
ውሽጢ ማይ ይጠልቁ ከም ዝነበሩ ዘይክሓድ ሓቂ እዩ። ብዙሓት ምሁራት ሰባት ግና፡ ኣብ ብዙሕ ስፍራ ብዙሕ ማይ ብቐሊሉ ስለዘይርከብ፤ 
ክጥመቁ እንከለዉ ኣብ ልዕሌኦም ማይ ብምኽዓው ከም ዝጥመቑ ይዛረቡ። ኣብ ልዕሌኦም ማይ ብምፍሳስ ክጥመቑ እንከለዉ ድማ እቶም ሰለስተ 
መዓርጋት ሓደ ኣምላኽ፡ ከም ሰለስተ ኣማልኽቲ ብምእማን፡ ምዓርግ ሓደ ኣምላኽ ከም ሽም ብምጥቃም፡ ብሽም ኣቦን፣ ወድን፣ መንፈስቅዱስን 
ይጥመቑ። እስኪ ኣብዘን ትካላት ተቐመጡ እሞ፤ ጥምቀት ኣብ ብዙሕ ማይ ብስም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ስበኹ፡ ብኡብኡ የባርርኹም። 
ካብ ኣምላኽ ምርሒት ተቐቢልካ ኣብኣቶም ምጽናሕ ዘይሕሰብ እዩ። ዘይክኣል ነገር እዩ።

ጳውሎስ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተምሃረ ነብዪ እዩ ነይሩ። እምበኣርከስ ጳውሎስ ብጎይታ የሱስ ክርስቶስ ካብ ተጠመቐስ፤ ምጥማቑ ጥራሕ ድማ 
ዘይኮነስ ካብቲ ንሕና ዝሰበኽናልኩም ወንገል ዝተፈለየ ወንጌል ዝሰብኽ ዘበለ ርጉም ይኹን ኢሉ ዓጸወ። ስለዚ ቤተ ክርስትያን ካብ ምርሒት 
መንፈስ ኣምላኽ ወጺኣ ብመንፈስ ኒቆላውያን ተወሪራ ከምዘላ ተረዲእኹም እትነቕሑሉ ጊዜ ከም ዝበጽሐ ኣስተውዕሉ። ግብሪ ሃዋርያት 20፡27-30

“ኲሉ ምኽሪ ኣምላኽ ነገርኩኹም እምበር፡ ዘትረፍኩልኩም የብለይን እሞ፡ ካብ ደም ኲልኻትኩም ንጹህ ምዃነይ ሎም 
መዓልቲ እምስክረልኩም ኣሎኹ። ስለዚ ንርእስኹምን ነታ ብገዛእ ደሙ ዘጥረያ ማሕበር ጐይታን ክትጓስዩ፡ መንፈስ ቅዱስ 
ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብኣ ዝሸመኩም ኲሉ መጓሰ ሐልዉ።

ኣነ ምስ ኣግለስኩ፡ ነቲ መጓሰ ዘይንሕፉ እኩያት ተዃሉ ኸም ዚኣትዉኹም፡ እፈልጥ ኣሎኹ።



14ዘመን ቤተ ክርስትያን ኤፌሶን

ንደቀ መዛሙርቲ ደድሕሪኦም ምእንቲ ኺስሕቡ፡ ቄናን ነገር ዚምህሩ ኻባኻትኩም ኪትንስኡ እዮም።“ ይብሎም።

ጳውሎስ ነቲ ዝመጽእ ነገራት ኣቐዲሙ ብምርኣይ፡ ብጉርሒ ዝተመልኡ ኽሃናት መጺኦም ብትምህርቲ ሓሶት ከይወርዎም ኣቐዲሙ ኣጠንቀቐ። 
ንኣመንቲ ኻብ ኹሉ ዓይነት ኣገልግሎታት መንፈስ ቅዱስ ዘግልል ስርዓት ኣምልኾ ከም ዝተኽሉ ይፈልጥ ነበረ። ዋላ'ኳ ብዙሕ ነጻነትን መንፈስ 
ቅዱስን ኣለና ይበሉ እምበር፤ ሎሚውን እንተኾነ ከምቲ ዝብልዎ ነጻነት ከም ዘይብሎም ግሉጽ እዩ። ገለ ውሑዳት ሰበኽቲ ኣብ መድረኽ ደው 
ብምባል ዝተቀመመ ስብከት ይሰብኩሎም፤ ነቲ ዝስበኽ ስብከት ዘበለ ኹሉ ዝውሕጡ መጓሰ ድማ ኣብ ቅድሜኦም እንርእየሉ ምኽንያት ድማ እዚ 
እዩ። እዚ ከሎጌና ብኣፍ ሃወርያ ጳውሎስ ዝተነግረ ኣውያት፤ ኩሎም ሓቢሮም ብመንፈስ ምርሒት ኣብ ዝእከብሉ ጊዜን፡ ኩሎም ድማ ኣብቲ 
መንፈሳዊ ኣምልኾ ንቑሓት ኣብ ዝነበሩሉ ጊዜን ብጳውሎስ ዝተነገረ መጠንቀቕታ እዩ።

እዛ ከም ትካል ዝቖመት ቤተክርስትያን። ካብ ታሪኽ ይኹን ካብ ቃል ኣምላኽ፡ ነዚ ነገራት እዚ ከተገናዝብ ኣይትኽእልን። ኩሉ ጊዜ ጎይታ 
ብመንፈሱ ኣብ ዝበጽሖም እዋናት እቲ ህዝቢ ንቑሩብ እዋን ነጻ ይወጽእ፤ ድሕሪ ቑሩብ እዋናት ግና ተመሊሶም ናብቲ ሓዲጎምዎ ዝመጹ ማእሰርቲ 
ይቑረኑ። ሉተር ካብ ካቶሊኽነት ምስ ወጸ፡ እቲ ህዝቢ ንቑሩብ እዋን ነጻ ነበረ። ድሕሪ ምሟቱ ግና በቲ ዝምህሮም ዝነበረ ኣስተምህሮታት ተኣኪቦም 
ሕግን ስርዓትን ብምትካል፤ ካብዚ ወጻኢ ዝምህር ዘበለ ኹሉ፤ ኣንጻር እምነት ከም ዝኾነን፣ ፈጺሙ ክውገዝ ከም ዝግብኦን ዝምህር ትካል ተኺሎም 
ብሒደት ኣፈላላይ ናብ ካቶሊኽነቶም ተመልሱ። ሎሚ ድማ ብዙሓት ሉተራውያን፤ ምሉእ ንምሉእ ንድሕሪት ንኽምለሱ ዝተዳለዉ እዮም።

እወ! እታ ኣብ ራእይ 17 ዘላ ዘማዊት ብዙሓት ደቂ ኣለዋኣ። ኩለን ድማ ነዲኤን እየን ዝመስላ። ነቲ ቃል ብምንዓቕ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ድማ 
ብምኽሓድ፤ በቲ ዝሓገጋኦ ትርጉም ዘይብሉ ሰይጣናዊ፡ ካብ እምነት ዝረሓቐ ንድፊ ናይ ኣምልኾ እንተዘይኮይኑ፤ ኣመንቲ ብኻልእ መንገዲ ኣምልኾ 
ከይገብሩ ወሪረን ሒዘን ኣለዋ።

ኣበይ! ኦ ኣበይ! መንፈሳውያን ዲናኸ? ኣብ ምድረ በዳ ኣብ ጸልማት ኢና ዘሎና። እቲ መንፈስ በዓለ ሓምሳን ቃል ኣምላኽን ክሳብ ንስእኖ፡ 
ካብታ ቀዳመይቲ ማሕበር ርሒቕና ተንከራቲትና ኣለና። እቲ ሕጂ ተመሊሱ ዝፈሰሰልና ሃወርያዊ ምትኽኻእ፡ ኻብ ቃሉ ስኢንናዮ። ኩሉ ኣሰራርሓ 
ሰብ ጥራይ እዩ ዘሎ። ኣምላኽ ጥራሕ ኣብ ማሕበሩ ክምድቦም ዝግባእ ኣገልገልቲ፤ ሰብ ፈጹሙ ክምድቦም ብዘይግባእ ብዓመጾም ተክኡ። ጴጥሮስ 
ኣብ ሮማ ዘይነበረ ኸሎ፡ ኣብ ሮማ ከም ዝነበረ ገይሮም ይሕስዉ። ታሪኽ ባዕሉ እውን ከም ዘይነበረ የረጋግጽ እዩ። ታሪኽ ኣንቢቦም ዝተረድኦም 
ሰባት ኣለዉ እንተኾነ ግና መንኲቦም እንዳሳበቑ ባህ'ይበሎ ንሓሶት ንምእማን ይኸዱ። “ኣብ ክንዲ ክርስቶስ” ዝበሃል ሽመትስ ካበየናይ ቃል ኢኹም 
ረኺብኩምዎ? ገለ እኳ ኣብ ክንድኡ ሽመቱ ዝወስድ የለን። ነገር ግን ድማ ይገብርዎ፤ ሰባት ድማ ይኽተልዎም ኣለዉ። ኣንጻር እቲ ኣቐዲሙ ኻብ 
ኣምላኽ ዝተውሃበና ምግላጽ ዝኾነ ኻልእ ምግላጽ፡ ኣብ ጎይታ ተቐባልነት ኣለዎ ዝብልስ ካበይ ረኸብኩምዎ ? እንተኾነ ድማ ነዚውን ይቕበልዎን 
ይዓርፉሉን ኣለዉ። “መጽንሒ ሙታን” “ቅዳሰ” “ካብ ገሃንም ንምውጻእ ገንዘብ ምኽፋል” ኻበይ ረኸብኩምዎ? እዚ ኹሉ ካብ ቃል ወጻኢ እዩ። 
ሰባት ንሰባት ብምፍርራሕ፡ ክገዝእዎም ዝተጠቀምሉ ሜላ እዩ ። “ሰብ ኣብ ክንዲ ኣምላኽ ኮይኑ ሓጥያትና ይቕረ ክብለልና ይኽእል እዩ ዝብልዎኸ፡ 
ኻበይ ረኸብኩምዎ?” “እኩያት ተዃሉ” ክትገልጾም ዝኸብዱኻ። ኒቆላውያን። ትካላት። ሰባት ኣብ ልዕሊ ሰብ።

ናብ ኣምላኽ ተመለሱ። ጊዜ እንከለኩም ተነስሑ። እቲ ኣብ መንደቕ ብኢድ ዝተጽሓፈ ጽሕፈት ርኣዩ። ጽሕፈት ፍርዲ እዩ። ከምቶም ኣቕሓ 
መቕደስ ብምርካሶም ቁጥዓ ኣምላኽ ዘውረዱ፤ ሎሚ ድማ ቃል ኣምላኽ ብምርካሶም መንፈስ ኣሕዚኖም እዮም እሞ፤ ቁጥዓ ኣምላኽ ቀሪቡ ኣብ ኣፍ 
ደገ ኣሎ። ተነስሑ! ተነስሑ! ናብ መንፈስ በዓለ ሓምሳ ተመለሱ። ናብ ምርሒት መንፈስ ቅዱስ ተመለሱ። ናብ ቃል ኣምላኽ ተመለሱ ንምንታይከ ሞት 
እትሞቱ?

እቲ ቀንዲ ሓጢኣት

ደሃይ መንፈስ

ራእይ 2፡7

እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ። ነቲ ዚስዕር ካብታ ኣብ ገነት ኣምላኽ ዘላ ኦም ህይወት ኪበልዕ 
ክህቦ እየ።

“እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስን ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ።”

ምናልባት፡ ሚልዮናት ሰባት። ነዚ ቃል እዚ ክሰምዕዎን ከንብብዎን ይኽእሉ እዮም። ነገር ግን፡ ክንደይ ዝኣኽሉ ሰባት እዮም ኣቓልቦ ዝገብሩሉ? 
ክንግምቶ ኣይንኽእልን። ቃል ሓቂ ንምፍላጥ፡ እዝኑ ንዝህብ ሰብ ግና፡ እቲ መንፈስ ኣምላኽ የብርሃሉ እዩ። ኣእዛንኩም ንቓል ኣምላኽ 
እንተኸፊትኩም፡ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ነቲ ቃል ህያው ክገብረልኩም እዩ። ስራሕ መንፈስ ድማ ንሱ እዩ። ኣነ ሓቂ ክምህረኩም እኳ እንተኽኣልኩ፡ 
ንምስማዕ እዝንኹም ንምርኣይ ድማ ዓይንኹም እንተዘይከፊትኩም፡ ነቲ ምግላጽ ኣይትረኽብዎን።

ሕጂ ኣስተውዕሉ፥ መንፈስ ንማሕበራት እዩ ዝዛረበን ዘሎ። ንብዙሓት እምበር ንነጸላ አይኮነን። መንፈስ ንኹለን ዘመናት ቤተክርስትያን ድኣ 
እምበር፥ ነታ ኣብ ኤፌሶን ዝነበረት ማሕበር ወይ ከዓ፡ ናብታ ኣብ መጀመርታ ዘመን ዝነበረት ማሕበር ጥራሕ ኽጽሕፍ፡ ንዮሃንስ ኣይኣዘዞን። እዚኣ 
ግና ልክዕ ከም መጽሓፍ ዘፍጥረት ጀማሪት ማሕበር ነበረት። ኣብ ዘፍጥረት ዝጀመረ ዘበለ ኽሉ፥ አብ መላእ እቲ ቃል ሓቂነቱ አጽኒዑ ብምኻድ፥ ነቲ 
ቃል ኣብ ራእይ ከም ዝዓጽዎ፡ ከምኡ ድማ እታ ኣብ ግብሪ ሓዋርያት ዝተጀመረት ማሕበር ንድፊ ናይ ኩለን ዘመናት ኮይና፡ መወዳእታኣ ድማ ኣብ 
ቤተ ክርስትያን ሎዶቅያ ይኸውን። ተጠንቂቕኩም ርኣይዎ። ነፍሲ ወከፍ ዘመን ኣስተውዕልዎ። ኣብዚ ዝኸውን ነገር ኩሉ መፈለምታ እዩ። እዛ 
ዝተተኽለት ንእሽቶ ፈልሲ ንኽትዓቢ እያ ተተኺላ። አብተን ዘመናት እያ እትዓቢ። እዚ እውን እየሱስ ክሳብ ዝመጽእ ብኹለን ዘመናት አቢሉ 
ንኹሎም ክርስትያናት ዝወሃብ መልእኽቲ እዩ። እወ። መንፈስ ድማ ዝዛረቦ ዘሎ እዚ እዩ። ኣሜን።

ቃል ኪዳን ሽልማት

ራእይ 2፡7

“ ... ነቲ ዚስዕር ካብታ ኣብ ገነት ኣምላኽ ዘላ ኦም ህይወት ኪበልዕ ክህቦ እየ።”

እዚ ማለት ነቶም ኣብ ኩለን ዘመናት ዘለው ሰዓርቲ ዝወሃብ ሽልማት እዩ። እቲ ናይ መወዳእታ አዋጅ ውግእ ምስ ትኣወጀ፡ ኣጽዋር ውግእና



15ዘመን ቤተ ክርስትያን ኤፌሶን

ድማ ምስ ተራገፈ፡ ንዕረፍቲ ናብ ገነት ኣምላኽ ክንኣቱ ኢና። ኽፍልና ድማ፡ ንዘለኣለም፡ ካብ ኦም ህይወት ክኸውን እዩ።

“ኦም ህይወት።” እዚ ዓይነት አገላልጻሲ ውቁብዶ አይኮነን? ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ሰለስተ ጊዜ ኣብ መጽሓፍ ራእይ ድማ ሰለስተ ጊዜ ተጠቒሱ 
ይርከብ። ኣብ ሽዱሽቴኡ ድማ ንሓደ ዓይነት ኦምን ምሳሌን ይገልጽ።

ኦም ህይወት ማለት ግን እንታይ ማለት እዩ? እስኪ ብመጀመርታ ኦም ባዕሉ እንታይ ከም ዝውክል ንመልከት፥ ኣብ ዘህልቊ 24፡6 በልዓም 
ንደቂ እስራኤል፥ “ጎይታ ከም ዝተኸሎም ዕሬታት” ብምባል ይገልጾ። ከምቲ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 1 ዘሎ፥ ብመሰረት ቃል ኣምላኽ ኣአዋም ንሰብ 
እዮም ዝውክሉ። ስለዚ ኦም ህይወት ማለት ህይወት ዝህብ ሰብ ይኸውን፥ ንሱ ድማ እየሱስ እዩ።

እምበኣርከስ ኣብ ማእኸል ኤደን ገነት፥ ደው ዝበሉ ኽልተ ኣእዋም ነበሩ። እቲ ሓደ፥ ኦም ህይወት እቲ ኻልኣይ ድማ ጽቡቅን ሕማቅን ዘፍልጥ፤ 
ኦም ፍልጠት ነበረ። ሰብ፥ ብኦም ህይወት ንኽነብር እምበር እታ ጽቡቕን ሕማቕን እተፍልጥ ኦም ግና ከይትንክፋ፡ እንተዘይኮይኑ ግና ከም ዝመውት 
ተነገሮ። ነገር ግን፥ ሰብ ኻብታ ኻልኣይቲ ኦም ተኻፈለ፥ ምስ ተኻፈለ ድማ፥ ሞት ናብኡ ኣተወ። ካብ ኣምላኽ ድማ ተፈለየ።

እቲ ኣብ ኤደን ዝነበረ፣ ምንጪ ናይ ህይወት ድማ ዝኾነ ኦም፥ እየሱስ 'ዩ። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ሽዱሽተ ክሳብ ሾመንተ፥ እየሱስ ስለ ገዛእ ርእሱ፡ 
ምንጪ ኹሉ ህይወት ከም ዝኾነ ይገልጽ። ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ ምዃኑ ይገልጽ፡ ርእሱ ኣሕሊፉ ከም ዝህብን፣ ዝበልዖ ዘበለ ድማ ሞት ከም 
ዘይመውትን፣ ይምስክር። ከምኡ ድማ ንኣብርሃም ከም ዝፈልጦን፣ ቅድሚ ኣብርሃም ድማ ከም ዝነበረን ይገልጽ፣ እወ ነይሩ። ማይ ህይወት ከም 
ዝህቦምን፣ ነቲ ማይ እቲ ዝሰተየ ድማ ንዘለኣለም ከም ዝነብር እምበር፡ መሊሱ ከም ዘይጽማእ ድማ ተነበየ። ገዛእ ርእሱ፥ ከምቲ ሓያል ዘለኹ እየ 
ዘለኹ ኣግሃደ። ንሱ እንጀራ ህይወት 'ዩ፣ ዒላ ህይወት፣ ኦም ህይወት፣ ዘለኣለማዊ እዩ። ኣብ ኤደን ኣብ ማእኸል እቲ ጀርዲን ነበረ፡ ገና ድማ ኣብ 
ማእኸል ገነት ኣምላኽ ክኸውን እዩ።

ሓደ ሓደ ሰባት፥ እዞም ኣብ ገነት ዝነበሩ ክልተ ኣእዋም፥ ከምቶም ኣምላኽ፡ ኣብ ኤደን ዝተኸሎም ካልኦት ተራ ኣአዋም እዮም ነይሮም፥ ዝብል 
አተሓሳስባ ኣለዎም። ተምሃሮ ከምኡ ኣይነበሩን ተጠንቀቁ። ዮሃንስ መጥምቅ ካብ ብሕጂ እኳ ማሕጸ (ፋስ) ናብቲ ጕንዲ ኦም ተነቢሩ አሎ፡ ክብል 
ከሎ እኮ ነቲ መንፈሳዊ ስልጣናት ድኣ ይብል ኣሎ እምበር ስለ ተፈጥሮኣዊ ኣእዋም ማለቱ ኣይነበረን። ኣብ 1ዮሃንስ 5፡11

ኣምላኽ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዝሀበና፡ እቲ ምስክር እዚ እዩ እሞ እዛ ህይወት እዚኣ ኣብ ወዱ አላ።

እየሱስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 5፡40

ህይወት ምእንቲ ኽትረኽቡ፡ ናባይ ክትመጹ ኣይትደልዩን ኢኹም።

ህይወት፣ ማለት ዘለኣለማዊት ህይወት ኣብ ወዲ ከም ዘላ፣ እቲ ምስክር ቃል ኣምላኽ፣ ብግልጺን ብዘይጥርጥርን እዩ ዘረድእ። ኣብ ካሊእ 
ቦታ የላን። 1 ዮሃንስ 5፡12

ድማ እቲ ወዲ ዘለዎ ህይወት አላቶ፡ ወዲ ኣምላኽ ዜብሉ ህይወት የብሉን።

እቲ ምስክር ዘይቕየር ካብ ኮነ፤ ክውሰኸሉን ክቕነሰሉን እውን ዘይከኣል ካብ ኮነ፤ እምበኣርከስ እቲ ጽሑፍ ህይወት ኣብ ወዱ ኣሎ እዩ ዝብል። 
ከምዚ እንተኾይኑ ድማ እቲ ኣብ ገነት ዝነበረ ኦም ህይወት፣ እየሱስ ክኸውን ግድን 'ዩ።

ጽቡቕ እምበኣር። እቲ ኦም ህይወት፥ ሰብ እዩ እንተኢልና፣ እቲ ጽቡቕን ኽፉእን ዘፍልጥ፥ ኦም ፍልጠት 'ውን ሰብ እዩ። ካልእ ክኸውን 
ኣይኸልን። እቲ ጻድቕን፣ እቲ ኽፉእን ኣብ ማእኸል ኤደን ገነት፥ ጎኒ ንጎኒ ኔሮም ማለት እዩ። ሕዝቅኤል 28፡13a

ንስኻ (ሰይጣን) ኣብ ኤደን ገነት ኣምላኽ፦ ነበርካ። ይብል።

ሓቀኛ ምግላጽ ዘርኢ ተመን እንረኽበሉ ኣብ ኤደን ገነት ዝተገብረ ግብሪ ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ተመን ንሄዋን ከም ዘስሓታ ቅዱስ ቃል ይዛረብ። 
ብርግጽ ግና ተመን ብስጋዊ ፍልጠት እዩ ማሪኹዋ። ኣብ ዘፍጥረት 3፡1 ከምዚ ይብል

ጎይታ ኣምላኽ ካብ ዝፈጠሮ ዅሉ ኣራዊት መሮር ተመን ይጐርሕ ነበረ።

እዚ ኣራዊት እዚ ብምስሉ ልክዕ ሰብ ዝመስል እንስሳ ኮይኑ ሓሳብ ከቕርብን፣ ክዛረብን ይኽእል ነበረ። ምስሊ ሰብን ቺምፓንዚን ዘለዎ 
ብዝበለጸ ግና ሰብ ዝመስል ደው ኢሉ ክኸይድ ዝኽእል ፍጡር ነበረ። ዘርኡ ምስታ ሰበይቲ ተዳቒሉ ንኸጥንሳ ኽሳብ ዝከኣሎ፥ ናብ ሰብ ዝቐረበ 
ነበረ። እዚ ምስኮነ ኣምላኽ ነቲ ተመን ረገሞ። ቕርጺ ሰውነቱን፡ ኩሉ ቕርጺ ኣዕጽምቱን ቀይሩ ድማ፡ ከም ተመን ብኸብዱ ከም ዝሰሓብ ገበሮ። ሰብ 
በሊሕ ስለ ዝኾነ ግና፡ ኣብ ሞንጎ ሰብን እንስሳን ዘሎ ምምስሳል ብምርኣይ፡ ሓሳብ ስነ ለውጢ (EVOLUTION) ንምርግጋጽ ፈተነ። ሳይንስ ክንዲ 
ድላዩ ይመራመር እምበር፡ ፈጺሙ እተን ዝጠፍኣ ኣይረኽበንን። ሰብን እንስሳን ተዳቒሉ ድኣ እምበር ፈጺሙ ሓሳብ ስነ ለውጢ ኣይኮነን። ካብቶም 
ሕቡኣት ምስጢር ጎይታ ሓደ ድማ እዚ እዩ እነሆ ድማ ሕጂ ተጋሂዱ። ሄዋን ህይወት ሓዲጋ ሞት ኣብ ዝመረጸትሉ እዋን ኣብ ማእኸል ገነት 
ዝተፈጸመ ግብሪ እዚ 'ዩ ነይሩ።

ኣምላኽ ኣብ ገነት እንታይ ከም ዝተዛረቦም ኣስተውዕሉ፡ ዘፍጥረት 3፡15

ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እዛ ሰበይትን፡ ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርኣን ከኣ ጽልኢ እተክል አሎኹ። ንሱ ርእስኻ 
ኪጭፍልቕ እዩ ንስኻ ድማ ሸዀናኡኽትነክስ ኢኻ።

እታ ሰበይቲ ዘርኢ ከም ዘለዋ ነቲ ቃል ኽብሪ እንተድኣ ኽንህብ ኽኢልና፡ ብርግጽ እቲ ተመን ድማ ዘርኢ ከም ዝህልዎ ይርድኣና። ዘርኢ እታ 
ሰበይቲ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ወጻኢ፡ ዝተወልደ ሰብ ካብ ኮነ ድማ፡ እቲ ዘርኢ ተመን እውን ብተመሳሳሊ ንድፊ ክኸውን ኣለዎ። ክርስቶስ ብኣሰራርሓ 
ኣምላኽ ብዘይ ናይ ወዲ ተባዕታይ ርክብ ዝተወልደ ዘረኢ ናይታ ሰበይቲ ከም ዝነበረ ዘይሰማማዕ ተምሃራይ ዘሎ ኣይመስለንን። እቲ ርእሲ ተመን 
ከም ዝጭፍልቕ ዝተነበየ ትንቢት እውን እንተኾነ፡ ነቲ ክርስቶስ ኣንጻር ሰይጣን ኣብ መስቀል ዝፍጽሞ ስራሕ ይውክል ነበረ ። ክርስቶስ ርእሲ 
ሰይጣን ዝቕጥቅጠሉ ሰይጣን ድማ ሾዀና ጎይታ ዝነኽሰሉ ስፍራ ኣብ መስቀል ነበረ።



16ዘመን ቤተ ክርስትያን ኤፌሶን

እዚ ኽፍሊ ቃል ኣምላኽ እዚ፡ ዘርኢ ተመን ብኸመይ መልክዑ ናብ ምድሪ ከም ዝተዘርአ ዘረድእ ምግላጽ 'ዩ። ሉቃስ 1፡26-35 ድማ ዘርኢ 
እታ ሰበይቲ ብዘይ ስጋዊ ርክብ ወዲ ተባዕታይ ብኣሰራርሓ ጎይታ ዝመጸሉ ኣመጻጽኣ የረድእ።

ብሳድሰይቲ ወርሒ ገብርኤል መልኣኽ ናብ ናዝሬት እትብሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተላእከ።

ንሳ ንዮሴፍ ዚብሃል ሰብኣይ ካብ ቤት ዳዊት እተሐጽየት እያ፡ ስም እታ ድንግል እቲኣ ኸኣ ማርያም እዩ።

እቲ መልኣኽ ናብኣ ኣትዩ፥ ኣቲ ምልእቲ ጸጋ፡ ጎይታ ምሳኺ እዩ እሞ፡ ባህ ይበልኪ፡ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ፡ በላ።

ንሳ ምስ ረኣየቶ፡ በቲ ዘረባኡ ሰምበደት፥ እዚ ኸምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኰን ይኸውን፧ ኢላውን ሐሰበት።

እቲ መልኣኽ ከኣ በላ፡ ማርያም፡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ፡ ኣይትፍርሂ።

እንሆ፡ ክትጠንሲ ወዲውን ክትወልዲ፡ ስሙ ኸኣ የሱስ ክትሰምይዮ ኢኺ።

ንሱ ዓብዪ ኪኸውን፡ ወዲ ልዑልውን ኪብሃል እዩ፡ ጎይታ ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቦኡ ዳዊት ኪህቦ እዩ።

ንሱ ኣብ ቤት ያእቆብ ንዘለኣለም ኪነግስ እዩ፡ መንግስቱ ኸኣ መወዳእታ የብላን።

ማርያም ድማ ነቲ መልኣኽ፥ እዚኸ፡ ሰብኣይ ከይፈለጥኩስ፡ ከመይ ኢሉ ኪኸውን እዩ፡ በለቶ።

እቲ መልኣኽ ከኣ መሊሱ፡ መንፈስ ቅዱስ ኪወርደኪ ሓይሊ ልዑልውን ኬጽልለኪ እዩ። ስለዚኸኣ እቲ ዚውለድ ቅዱስ፡ ወዲ 
ኣምላኽ ኪብሃል እዩ።

ከምቲ ዘርኢ እታ ሰበይቲ፤ ማለት፤ ኣምላኽ ንገዛእ ርእሱ፥ ኣብ ሞንጎ ደቂ ሰባት ብጥሬኡ ብስጋ ንኽውለድ ዝገበረ ከምኡ ድማ ሰይጣን ናብ 
ዘርኢ ደቂ ሰባት ዝሕወሰሉ ብሕታዊ መንገዲ፥ ዘርኢ እቲ ተመን ከም ኣፍ ደገ ብምጥቃም እዩ። ሰይጣን ባዕሉ ፍጡር ስለ ዝኾነ ከምቲ ጎይታ ኣብ 
ሞንጎ ዘርኢ ደቂ ሰባት ዝተገለጸሉ ኣሰራርሓ ክግለጽ ኣይክኣሎን። ስለዚ ድማ ዘፍጥረት፡ ሰይጣን ከመይ ጌሩ ናብ ዘርኢ ደቂ ሰባት ከም ዝተሓወሰ 
የረድእ። ዋላ እኳ ሰይጣን “ተመን” ተባሂሉ ይጸዋዕ እምበር ንዘራረበሉ ዘለና ግና ብዛዕባ እቲ ምስ ዘርኢ ደቂ ሰባት ዘዳቐሎ ዘርኡ እዩ።

ኣዳም ንሄዋን ብፍልጠት ስጋ ቅድሚ ምፍላጡ፡ ተመን ቀዲምዎ እዩ ፈሊጥዋ። እቲ ኻብኡ ዝተወልደ ድማ ቃየን እዩ። 1ይ ዮሃንስ 3፡12 ብዛዕባ 
ቃየን (ውሉድ ናይ'ቲ፣ ኻብ'ቲ) “ካብ'ቲ እኩይ” ዝነበረ ይብሎ። መቸም ኣብ ዮሃንስ ዝነበረ መንፈስ ኣምላኽ ንኣዳም እኩይ ክብሎ ኣይኽእልን (ኣዳም 
ወላዲኡ እንተ ዝኸውን ነይሩስ ኣዳም እኩይ ምተብሃለ ነይሩ) ኣብ ካልእ ስፍራ ድማ ብዛዕባ ኣዳም ብፍጥረቱ “ወዲ ኣምላኽ” ምዃኑ ይገልጽ። ሉቃስ 
3፡38። ቃየን ግና ብባህሪኡ ከም ኣቦኡ ተቐየረ፥ ጸዋዒ ሞት ቐታሊ ነፍሲ ኾነ። ቃየን ብኣምላኽ ዝተገሰጸ ተገሲጹ፡ ፈጺሙ ንኣምላኽ ዘይምእዛዙ 
ብፍላይ ድማ እቲ ኹሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኣብ ዘፍጥረት 4፥5፣ 9፣ 13፣ 14 ክረኽቦ ኸሎ፥ ኣብ ቅዱስ ቃል፥ ሰይጣን ንኣምላኽ ክጻረር ካብ እንረኽቦ 
ንላዕሊ፥ ብባእሪኡ ፍጹም ኢ - ሰብኣዊ ባህሪ ከም ዘለዎ ንርዳእ።

ናብ ቃየልን ናብ መስዋእቱን ግና ባህ ኢልዎ ኣይረኣየን። ቃየል ከኣ ኣዝዩ ዀረየ፡ ገጹ ድማ ጸለመ።

ጎይታ ኸኣ ንቃየል፥ ኣቤል ሓውካ፡ ኣበይ አሎ፧ በሎ። ንሱ ድማ፥ ኣይፈልጥን፡ ኣነዶ ሓላው ሓወይ እየ በለ።

ቃየል ከኣ ንጎይታ በሎ፥ በደለይ ክጾሮ ዘይክኣለኒ ዓብዪ እዩ።

እንሆ፡ ሎሚ ኻብ ገጽ ምድሪ ትሰጐኒ አሎኻ፡ ኣነ ድማ ኻብ ገጽካ ኽሕባእ እየ፡ ኣብ ምድሪ ኰብላልን ቀባሕባሓይን ክኸውን 
እየ። ክኸውን ከኣ እዩ፡ ዚረኽበኒ ዘበለ ዅሉ ኪቐትለኒ እዩ።

ኣምላኽ ብዛዕባ ኣወላልዳ ቃየን፣ ኣቤልን፣ ሴትን ዝህቦ ትኽክለኛ ምስክርነትን መንገድን ነስተውዕሎ። ኦሪት ዘፍጥረት 4፡1

“ኣዳም ድማ ንሰበይቱ ሄዋን ፈለጣ፡ እሞ ጠነሰት፡ ንቃየል ከኣ ወለደት፥ ብረድኤት ጎይታ ሰብ ተቐበልኩ፡ ድማ በለት። 
ደጊማውን ንሓው ኣቤል ወለደት።”

ኦሪት ዘፍጥረት 4፡25

“ኣዳም መሊሱ ንሰበይቱ ፈለጣ። ንሳ ኸኣ ወዲ ወለደት ... ስሙ ሴት ኣውጽኣትሉ።”

ካብ ክልተ ግብርታት ስጋዊ ፍልጠት ኣዳም፥ ሰለስተ ደቂ ተወሊዶም። መጽሓፍ ቅዱስ ቅኑዕን ዘይጋገን ቃል ኣምላኽ ካብ ኮነ፥ ጌጋ ዘይኮነስ፡ 
ምእንቲ ብፍሉይ ክበርሃልና ብፍሉይ ዝተቐመጠ ምስክር እዩ። ካብ ክልተ ስጋዊ ፍልጠት ኣዳም፡ ሰለስተ ውሉዳት ካብ ተወልዱስ፡ እቲ ሓደ ውሉድ 
ኣዳም ከም ዘይኮነ፥ ናይ ብሓቂ ብቀሊሉ ክትርድኡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣምላኽ ሓደ ከርእየና ዝመደቦ ነገር ስለ ዝነበሮ፥ ብኸምዚ መልክዑ ኣስፈሮ። 
እቲ ሓቂ ግና ሄዋን ካብ ክልተ ዝተፈላለዩ ጥንሲታት ክልተ ዝተፈላለዩ ውሉዳት (ማናቱ) ኣብ ማሕጸና ሒዛ ከም ዝነበረት እዩ። ማንታ ጠኒሳ 
ነበረት። ንኣቤል ቅድሚ ምጥናሳ ንቃየን ኣቐዲማ ጠኒሳ ነይራ። ነዞም ማናቱ ደጊምኩም ኣስተውዕሉሎም። ከም ቀደሞም ትኽክለኛ ጽላሎት። ነቶም 
እዚ ክኸውን ኣይኽእልን እትብሉ፤ ተማሊኡ ዝቐረበ ሓደ ናይ ሕክምና ምስክርነት፤ ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ማህጸና ብዝተፈጥሩ ክልተ እንቁላሊሕ 
ብሒደት መዓልታት ኣፈላላይ ክልተ ድቂ ምጥናሳ ከም ዝሓበረ ፍለጡ። ንሱ ጥራሕ ድማ ዘይኮነስ፤ ክልቲኦም ኣብ ከብዳ ዝነበሩ ድቅታት ካብ ክልተ 
ዝተፈላለዩ ኣቦታት ከም ዝኾነ እውን ወሲኹ ይሕብር። ኣብ'ዚ ቀረባ እዋን ሓንቲ ኖርውያዊት ኣደ ስለ ዝወለደቶም ክልተ ደቃ፡ ንኽሕግዛ ሰብኣያ ከም 
ዝኸሰሰትን ክልቲኦም ደቃ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ክልተ ሰባት ከም ዝወለደቶም እቲ ሓደ ኔግሮ፡ እቲ ሓደ ድማ ጻዕዳ እዮም። እታ ኣደ ባዕላ ጸሊም 
ኣፍቃሪ ከም ዝነበራ ከም ዝገለጸትን፡ ክልቲኦም ጽንስታት ድማ ኣብ ቤውመንት፡ ቴክሳስ ብ 1963 ብሰለስተ ሰሙን ኣፈላላይ ከም ዝጠነሰትን 
ይሕብር። ወሲኹ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ መዓልታት ተጸኒሶም ዝውለዱ ብዙሓት ኣጋጣሚታት ከም ዘሎን እንተኾነ ግና መብዛሕቲኤን ኣደታት ኣብ 
እዋን ሕርሲ ህይወተን ከም ዝሓልፋ የመላኽት።

ከምዚ ንኽኸውን ንምንታይ ኣድለየ?  ንምንታይከ  እቲ  ዘርኢ  ተመን  ብኸምዚ መልክዑ ንምምጻእ  ኣድለየ?  ሰብ  ናይ  ኣምላኽ  ክኸውን  እዩ



17ዘመን ቤተ ክርስትያን ኤፌሶን

ተፈጢሩ። ሰብ መቕደስ ኣምላኽ ንኽኸው'ዩ ዝተሓስበ። ሰብ መዕረፊ ቦታ ናይ ኣምላኽ (መንፈስቅዱስ) ነበረ። ሰብ መቅደስ ነበረ። ግብሪ ሓዋርያት 
7፡46-51

ዳዊት ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሞገስ ረኸበ፡ ንኣምላኽ ያእቆብ ዚኸውን ማሕደር ኪረክብ ከኣ ለመነ።

ቤት ዝሀነጸሉ ግና ሰሎሞን እዩ።

ነብዪ ኸም ዚብል፡ ሰማይ ዝፋነይ፡ ምድሪ ኸኣ መርገጽ እግረይ እዩ። ከመይ ዝበለት ቤት እያ እትሀንጹለይ፧ወይስ ኣየነይቲ 
ስፍራ እያ ዝዐርፈላ፧

እዚ ዂሉስ ኢደይዶ ኣይገበረቶን፧ ይብል ጎይታ፥ እቲ ልዑል ብኢድ ሰብ ኣብ እተሀንጸት ቤት ኣይነብርን እዩ።

ኣቱም ልብኹምን ኣእዛንኩምን ዘይተገዝረ ተረርቲ ኽሳድ፡ ንስኻትኩም ኲሉ ጊዜ ንመንፈስ ቅዱስ ትጻረርዎ ኣሎኹም። ከምቲ 
ኣቦታትኩም ዝገበርዎ፡ ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ትገብሩ ኣሎኹም።

ሰይጣን እዚ ሚስጢር እዚ ኣጸቢቑ ስለዝፈልጥ፡ ንሱ ባዕሉ ድማ ኣብ ማእኸል ደቂ ሰባት ክዓርፍ ደለየ። ነገር ግን እዚ መሰል እዚ፡ ጎይታ 
ንገዛእ ርእሱ ጥራሕ ሓልዩ ዘቐመጦ ክእለት እዩ። ሰይጣን ኣይኽእሎን፤ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ብስጋ ክግለጽ ዝክኣሎ። ሰይጣን ኣይኽእልን፣ ንድሕሪ 
ደጊም እውን ኣይክኽእልን። ክፈጥር ዝኽእለሉ ሓይሊ የብሉን። ሰይጣን ክገብሮ ዝደለየ ሓሳቡ ኽፍጽመላ ዝኽእል ብሕታዊት መንገዲ፥ ከምቲ ኣብ 
ገደራ ኽፉእ መንፈስ ናብ መጓሰ ሓሰማ ዝኣተወ፥ ናብቲ ኣብ ኤደን ገነት ዝነበረ ተመን ብምእታው ጥራይ 'ዩ። ኣምላኽ ናብ እንስሳ ኣይኣቱን። ሰይጣን 
ግና ስራሑ ብኸምዚ መልክዑ ይፍጽም። ከምቲ ኣምላኽ ካብ ማርያም ብዘይ ገለ ምንኽኻእ ውሉድ ዝረኸበ፤ ሰይጣን ካብ ሄዋን ብዘይገለ ምንኽኻእ 
ውሉድ ክረክብ ኣይኽእልን፤ ስለዚ ናብቲ ተመን ብምእታው ንሄዋን ኣስሓታ። ኣታሊሉ ውሉድ ወለደ ኣብ ክንድኡ ዝውክሎ ወዲ ድማ ረኸበ። ቃየን 
ሙሉእ መንፈሳዊ ባህርይ ሰይጣንን፣ እንስሳዊ (ስጋዊ ስምዒትን) ባህርይ ተመንን ዝተላበሰ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ቃየን ካብ እኩይ ዝነበረ 
እንተበሎ'ኳስ ኣይገርምን። ብትኽክል ከምኡ እዩ።

ሕጂ ድማ ኣብ ሞንጎ ሰብን እንስሳን ዘሎ ምምስሳል፡ ናብ ዘረጋግጽ ሓደ መርትዖ ኽኣቱ ይደሊ። ስጋዊ ዝኾነ ነገር እዩ። ካብ ሓደ ገና ዘይዓበየ 
ዘይተወልደ ድቂ (ጥንሲ) ዋህዮ ወሲድኩም ናብ ደቂ ሰባት ክትከትብዎ ከም እትኽእሉ ትፈልጡዶ? ኩሎም ጽኪ ዋህዮ ናብ ጽኪ ደቂ ሰባት ይኸዱ 
እቲ ዋህዮ ኩሊት ድማ ናብ ኩሊት ሰብ ይኸይድ። ክንደየናይ ዘስደምም ምዃኑሲ ኣስተውዒልኩምዶ? ዝኾነ ሓይሊ መጺኡ ነቶም ዋህዮታት እንስሳ 
ተሸኪሙ ናብ ቦታኦም የእትዎም። እዚ ሓይሊ እዚ ነቶም ዋህዮታት ተቐቢሉ ኣብቲ ትኽክለኛ ስፍራኦም የቐምጦም። ኣብ ሞንጎ ደቂ ሰባትን እንስሳን 
ምምስሳል ኣሎ። ክዳቐሉን ክፋረዩን ኣይኽእሉን ብርግጽ፤ ተሞኪሩ እውን እዩ። ነገር ግን ንድሕሪት ተመሊስና ኣብ ኤደን ገነት እንተድኣ ርእይና በቲ 
ክሳብ ሕጂ ዘሎ ርክብ ኬሚካላዊ ምምስሳላት ዝተዳቐለ ከም ዝኾነ የረጋግጽ እዩ። ኣብ ኤደን ዝነበረ ተመን፡ ብኽልተ እግሩ ደው ዝበለ ፍጡር ነበረ። 
ናብ ሰብ ዝቐረበ፣ ዳርጋ ሰብ ነበረ። ሰይጣን፡ ንሄዋን ንምስሓት ድማ፡ ኣካላዊ ቕርጺ ናይ ተመን ተጠቕመ። ጎይታ ድማ ኹሉ ቕርጺ እቲ ተመን 
ደምሰሶ። ምስሳል ዋላ'ኳ እንተሃለወ፡ ካልእ እንስሳ ምስ ሰብ ክዳቐል ግና ኣይኽእልን።

ክሳብ እዚ እንተድኣ መጺእና እስኪ ሕጂ ድማ ኣብዚ ኣርእስቲ ዘለኩም ሓሳብ ኣጠቓልል ከብለልኩም እሞ ብድሕሪኡ ድማ ብዛዕባ “ትምህርቲ 
ዘርኢ ተመን” ንምንታይ ንምሃር ከም ዘለና ክትርድእዎ ኢኹም። ክንጅምር ከለና ኣብ ማእኸል ገነት ክልተ ኦም ከም ዝነበራ፡ ብዝብል ሓቂ ኢና 
ጀሚርና። ኦም ህይወት፥ እየሱስ እዩ። እቲ ኻልኣይ ድማ ሰይጣን፥ ካብ ፍረኡ ስለ ዝፍለጥ። ኣብቲ እዋን ንሱ፥ ክልቲኦም ኣአዋም ምስ ደቂ ሰብ 
ሕብረት ነይሩዎም፥ እንተዘይኸውን ግና ኣብኡ ኣይምተቐመጡን ነይሮም። ኣብ'ቲ ሉኣላዊ ሽቶ ወይ ድማ ዕላማ ናይ ኣምላኽ፥ ምስ ደቂ ሰባትን ምስ 
ባዕሉን ናይ ገዛእ ርእሶም ግደ ምንባሩ ናይ ግድን እዩ። እንተዘይኮይኑ ግና ንኣምላኽ ኩሉ ዝኽእል ክንብሎ ኣይንኽእልን ኢና። እዚ ኹሉ ክሳብ ሕጂ 
ሓቂ እዩ፥ ኣይኮነን ድዩ? ቃሉ እውን ኣረጊጹ ዘቐመጦ ነገር፥ ቅድሚ ምምስራት ዓለም፥ ሓሳብ ኣምላኽ፣ እቲ ዘለኣለማዊ ናይ ኣምላኽ ህይወት፥ ምስ 
ደቂ ሰባት ንምክፋል 'ዩ። ኤፌሶን1፡4-11

ከምቲ ብፍቕሪ ኣብ ቅድሚኡ ቅዱሳንን መንቕብ ዜብሎምን ምእንቲ ኽንከውን፡ ቅድሚ ምስራት ዓለም ብእኡ ዝሐረየና፡

በቲ ፍቁር ብእኡ ዝጸገወና፡ ንውዳሴ ኽብሪ ጸጋኡ ብፍታው ፍቓዱ ብእየሱስ ክርስቶስ ንርእሱ ውሉድ ክንኰኖ ቐደም 
መደበና።

ብእኡ ብደሙ ምድሓን፡ ማለት፡ ከምቲ ሃብቲ ጻጋኡ ሕድገት ሓጢኣት አሎና።

ከምቲ ብእኡ ዝመደቦ ስምረቱ፡ ነቲ ምስጢር ፍቓዱ እናኣፍለጠና፡ ነቲ ናይ ምልኣት ዘመናት መጋቢነቱ፡ ኣብ ሰማይ ዘሎን ኣብ 
ምድሪ ዘሎን፡ ኣብ ክርስቶስ ምእንቲ ኺጥቕለልሲ፡ ብዅሉ ጥበብን ብዅሉ ኣእምሮን ነዚ ጸጋኡ ኣባና ኣውሐዞ።

ንሕና ቐደም ብክርስቶስ ተስፋ ዝገበርና ንውዳሴ ክብሩ ምእንቲ ኽንከውን፡ ንሕና በቲ ዅሉ ኸምቲ ምኽሪ ፍቓዱ ብሓሳብ 
ዚገብር ቀደም እተመደብና፡ ነቲ ዕድል ርስቲ ብእኡ ረኸብናዮ።

ራእይ 13፡8

እቶም፡ ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ስሞም ኣብቲ ናይቲ እተሐርደ ገንሸል መጽሓፍ ህይወት ዘይተጻሕፈ፡ ኣብ ምድሪ ዚነብሩ 
ዅላቶም ኪሰግዱሉ (ሰይጣን) እዮም።

ነገር ግን እታ ህይወት ንሳ፥ “ኣምላኽ ብስጋ ተገሊጹ” እንተዘይኮይኑ ብኻልእ መልክዑ ከካፍሎ ኣይኽእልን፣ ኣይኸውንን ድማ። እዚ ድማ ኣካል 
ናይቲ ቅድሚ ምምስራት ዓለም ዝተወሰነ ሓሳቡ እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ንምስጋና ክብሪ ጸጋኡ ዝተዳለወ ነበረ። ዕላማ ስራሕ በይዛነት እዩ። ዕላማ 
ስራሕ ምድሓኑ እዩ። ሕጂ ኣዳምጹኒ። “ጎይታ ከም መድሓኒ” ንምኽንያት ህልውናኡ ዝኾኑዎ፥ ድሕነት ዘድልዮም ሰባት ኣቐዲሙ ንኸዳሉ ግድን 
ነበረ። ምኢቲ ፐርሰንት ሓቂ እዩ ብዙሓት ቃላት ድማ ይምስክሩሉ እዮም። ብፍላይ ሮሜ 11፡36

ኵሉ ካብኡ እዩ ብእኡን ንእኡን ድማ እዩ እሞ፡ ንእኡ ንዘልኣለም ክብሪ ይዅኖ። ኣሜን።



18ዘመን ቤተ ክርስትያን ኤፌሶን

ሰብ ካብቲ ኣብ ገነት ዝነበረ ኦም ህይወት ክካፈል ኣይኽእልን ነበረ። ብመጀመርታ እቲ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ኦም ህይወት ኣቐዲሙ ስጋ ክለብስ 
ይግብኦ ነበረ። ኣምላኽ ሓጥያተኛ ቅድሚ ምድሓኑ፥ ከልዕሎን ከድሕኖን ዝግባእ ሓጢያተኛ ክህልዎ ይግብኦ። ሰብ ክወድቕ ግድን ነበረ። እቲ 
ብሰይጣን ዝመጽእ ውድቀት ንኽመጽእ ድማ፥ ብስጋ ክገሃድ ነይርዎ። ሰይጣን እውን ብስጋ ክገሃድ ግድን ነበረ። ይኹን እምበር፥ ከምቲ ክርስቶስ 
ዝወደቁ ንኸቃንዕ ብስጋ ዝተግሃደ፥ ሰይጣን ውድቀት ምእንቲ ንኸምጽእ ብስጋ ሰብ ኽገሃድ ኣይኽእልን። ነገር ግን ከምቲ እየሱስ ነቲ ኽቡር ስጋኡ 
ክቡር ኣካል ንኽንመስል ብትንሳኤኡ ድማ ኽንመስሎ ዝገበረና ኣሰራርሓኡ ጌሩ ናብ ዘርኢ ደቂ ሰባት ዝኣተወ፥ ሰይጣን ናብ ውሽጢ እንስሳ 
ብምስራጽ፥ በቲ እንስሳ ድማ ናብ ስጋ ደቂ ሰባት ብምእታው ውድቀት ክነዝሕ፣ ከምኡ'ውን ገዛእ ርእሱ ናብ ዘርኢ ደቂ ሰባት ክነጽግ ክኣለ። ኣምላኽ 
ኣብ ገነት ዝሰርሖ ግብሩ፥ ቅድሚ ምምስራት ዓለም ዝነበረ መደቡ እዩ። ሰይጣን፥ እቲ ንመደብ ኣምላኽ ጠቓሚ ዝነበረ ግብሩ ምስ ወደአ፥ ሰብ ካብ'ቲ 
ኣብ ማእኸል ገነት ዝነበረ ኦም ህይወት ክካፈል ኣይክኣለን። ብርግጽ እውን ኣይኽእልን። ጊዜኡ ኣይኮነንያ! ነገር ግን እንስሳ (ሓጢኣት ብእንስሳ ኣተወ፥ 
ኣይኮነን ድዩ? ህይወት እንስሳ ፍስስ ይበል) ብቐጥታ ድማ፥ ጎይታ ደም እንስሳ ብምፍሳስ ምስ ደቂ ሰባት ሕብረት ገበረ። ነገር ግን፡ በቲ ትሕት ኢሉ 
ዝዋረደሉ ውርደት፡ ብስጋ ዝግለጸሉ ዘመን ምስ ኣኸለ ነቲ ዝወደቐ ሰብ ኣድሒኑ፡ ተኻፋሊ ኦም ህይወት ክገብሮ መደበ። እዚ 
እንተኣስተውዒልኩምዎ፤ ዘርኢ ተመን እንታይ ከም ዝኾነ ክትርድኡ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ ድማ ሄዋን ዝበልዓቶ፡ ሜለ (ኣፕል) ከም ዘይኮነ 
ትርድኡ። ዘርኢ ብምድቓል ዝመጸ ሽርሸራ እዩ።

መቸም ሓደ ሕቶ ኣብ ዝተመለሰ ቁጽሪ፣ ኻልእ ሕቶ ምኽታሉ ኣይተርፍን'ዩ እሞ፣ ሰባት “ሄዋን ከምዚ እንተወዲቓስ ስለምንታይ ድኣ ኣምላኽ 
ንኣዳም ከም ጥፍኣተኛ ይቖጽሮ?” ኢሎም ይሓቱኒ፥ እዚ ቀሊል እዩ። ቃል ኣምላኽ ንዘለኣለም ኣብ ሰማያት ዝጸንዐ እዩ። ንእሽተይ ክንዲ ቅንጣት 
እትኣክል ነገር እኳ ቅድሚ ምስራሑ፣ እቲ ቃል (ሕጊ ኣምላኽ) ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ተጻሒፉዎ ዘሎ መልክዑ፡ ዝተቐመጠ እዩ ኔሩ። 
ስለዚ እቲ ቃል ሰበይቲ ካብ ሰብኣያ ወጻኢ እንተኣመንዚራ፡ ከም ኣመንዝራ ትቑጸር ሰብኣያ ድማ ተመሊሱ ክምርዓዋ ኣይግባእን ኢሉ ይምህረና። እዚ 
ቃል እዚ ከምቲ ሙሴ ኣብ ሕጊ ዝጸሓፎ ኣብ ኤደን ገነት ድማ ኸምኡ ነበረ። እቲ ቃል ኣይቕየርን። ኣዳም ግና መሊሱ ወሰዳ። እንታይ ይገብር ከም 
ዘሎ ኣጸቢቁ እንዳፈለጠ ገበሮ። ኣካሉ ስለ ዝነበረት ሓላፍነት ክስከመላ ፍቓደኛ ኾነ። የፍቅራ ነበረ'ሞ፥ ከም እትጠንስ እንዳፈለጠ ኣየባረራን፡ ሄዋን 
ድማ ካብኡ ጠነሰት። ንሄዋን ክረክብ ኢሉ'ሲ፥ ዕጫ ዘርኢ ወዲሰብ እንዳፈለጠ ንሓጢኣት ሸጦ።

ስለዚ እዞም ክልተ ደቂ ተወለዱ። ነቲ ሕጂ ተበላሽዩ ዘሎ ዘርኢ ወድሰብ ኣቦታት ዝኾኑ ክልተ ውሉዳት ወለዱ። መጽሓፍስ ብዛዕባኦም እንታይ 
ይብል? እቲ ቃል ኣንብብዎ ይሁዳ 14

ሄኖክ እቲ ሻብዓይ ካብ ኣዳም . . . ተነበየሎም።

ዘፍጥረት 5 ብዛዕባ ትውልዲ ሄኖክ ዝትንትን ምዕራፍ እዩ። ነቲ ወለዶ ድማ ከምዚ ዝስዕብ የቐምጦ ፤

1ኣዳም፣ 2ሴት፣ 3ሄኖስ፣ 4ቃይናን፣ 5መላልኤል፣ 6ያሬድ፣ 7ሄኖክ።

ኣስተውዕሉ ቃየን ኣብዚ ሓረግ ናይ ወለዶ ኣይተጠቕሰን። ዘርኢ ሓረግ ኣዳም ብሴት ኸደ። ቃየን ወዲ ኣዳም እንተ ዝኸውን ነይሩስ እቲ ሕጊ 
ውልደት ባዕሉ ኣብ ወለዶ ምሓወሶ ነይሩ። ከምኡ ድማ ብጥንቃቐ ክንርእዮ ዝግብኣና ቃል፥ ዘፍጥረት 5፡3 ኣሎ ከምዚ ይብል፥ ኣዳም ድማ ሚእትን 
ሰላሳን ዓመት ገበረ፡ ከም መልክዑ ኸኣ ንእኡ ዚመስል ወዲ ወለደ፡ ስሙ እውን ሴት ኣውጽኣሉ። ይብል። እቲ ሕጊ ብዝሑን ተባዝሑን፥ ኩሉ ዓይነት 
ዘርኢ በቢወገኑ (በብምስሉ) ክፈሪ እዩ ዝተኣዘዘ። ነገር ግን ቃየን ብምስሊ ኣዳም ነበረ ዝብል ፈጺሙ የለን። ወዱ እንተዝኸውንስ ክብሎ ይግባእ 
ነበረ። ካልእ ከነስተውዕሎ ዝግብኣና ኣብ ክልቲኡ ሓረግ ወለዶ ኣብ ዘፍጥረትን ኣብ ሉቃስን እንተሪኢና ቃየን ኣይተጠቐሰን። ቃየን ወዲ ኣዳም 
እንተዝኸውንስ፤ ቃየን ወዲ ኣዳም ወዲ ጎይታ ምተብሃለ ነይሩ። ነገር ግን ኣብ ሓዲኡ እኳ ኣይተብሃለን፤ ክብሎ እውን ኣይኽእልን።

ብርግጽ ንብዙሕ ዘመናት ብዙሓት ምሁራት ክልተ መስመር ዘርኢ ሰብ ከም ዘሎ የቐምጡ። ካብ ሴት ዝብገስ ኣምላኻዊ መስመርን እቲ ካብ 
ኣምላኽ ዘይኮነ መስመር ቃየንን። ዋላ'ኳ የሰንብድ እምበር፥ ሓቂ'ዩ፣ እዞም ምሁራት ግና፥ ከመይ ኢሉ ቃየን ካብ ኣሕዋቱ ካብ ኣቤልን፣ ሴትን ተፈልዩ 
መንፈሳዊን ኣምላኻዊን ክኸውን ከም ዘይክኣለ ክነግሩና ኣይኸሉን። ብሓቂ እንተኾይኑ ቃየን ካብ ኩሎም ንላዕሊ መንፈሳዊ ክኸውን ይግብኦ ኣቤል 
ድማ ካብኡ ዝወሓደ ቐጺሉ ድማ ሴት ካብ ኩሎም ዝወሓደ መንፈሳዊ ክኾኑ ነሩዎም። ወለዶ ኣብ ዝሓልፉ ቁጽሪ ሰባት ካብ ኣምላኽ እንዳርሓቑ ስለ 
ዝኸዱ። ነገር ግን ቃየን ብኽፍኣት ዝመሳሰሎ ዘይብሉ ንኣምላኽን ንቃሉን ብሓይሊ ዝቃወም ኮነ።

መጽሓፍ ቅዱስ ጻውቲ ቃላት ከምዘይጻወት፥ እዚ ክትፈልጡ ይግባእ። ኣብ መጽሓፍ ዝተጽሓፈ ኩሉ እቶም ዝተቀብአ ዓይኒ ዘለዎም ጥራሕ 
ኽርእዩ እዩ። ንዕላማ እዩ ከምኡ ኾይኑ። ኣብ ቃል ድማ ከምዚ ይብል፥ ኦሪት ዘፍጥረት 3፡20

ኣዳም ድማ ንሰበይቱ፥ ኣደ ዅሉ ህያው ኰይና እያ እሞ፡ ሄዋን ኢሉ ሰመያ።

ኣዳም ኣቦ ኩሎም ህያዋን ከም ዝኾነ ዝገልጽ ቃል ግን የለን። እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ዘፍጥረት 3፡20 ካብ ዘይተገልጸ ከመይ ኢሉ ድኣ ብዛዕባ 
ኣዳም ገለ ከይበለ ሄዋን ኣደ ዅሉ ኢሉ ይገልጻ? ጭብጡ ግን፥ ዋላኳ ሄዋን ኣደ ኹሉ ህያዋን ትኹን እምበር፥ ኣዳም ኣቦ ኹሉ ህያዋን ስለዘይነበረ 
እዩ።

ሄዋን ኣብ ዘፍጥረት 4፡1 “ብረዲኤት ኣምላኽ ሰብ ተቐበልኩ ” ብምባል፥ ንኣዳም ኣቦ ቃየን ካብ ምዃን ገደበቶ። መሊሳ ድማ ኣብ ዘፍጥረት 4፡
25

“… ኣምላኽ ኣብ ክንዲ እቲ ቃየል ዝቐተሎ ኣቤል ካልእ ፍረ ኸርሲ ተኪኡኒ እዩ፡”

ኣምላኽ ኻሊእ ዘርኢ ሂቡኒ ኣይበለትን - ዝተውሃበስ ሓደ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ። ሴት ግና ኣብ ክንዲ ኣቤል ዝተተከአ ዘርኢ እዩ። ምንም 
እኳ ቃየን ወዲ ተመን ምዃኑ ኣይትግለጽ እምበር፤ ኣብዚ ግና ውሉዳ ወዲ ኣዳም ምዃኑ ትገልጽ ኣላ። ኣብ ክንዲ ኣቤል ኻሊእ ፍረ ተኪኡኒ ክትብል 
ከላ ቃየን ካብ ኣቤል ዝተፈለየ ዘርኢ ምዃኑ እያ ትሕብር ዘላ፥ ደቂ ሓደ ኣቦ እንተ ዝኾኑ ግና ተወሳኺ ፍረ ተውሂቡኒ ምበለት ነይራ።

ዘንበብኩዎ ዘበለ ኹሉ ዝኣምን ሰብ ኣይኮንኩን፡ ነገር ግን እቲ ብመጋቢት 1 / 1963 ዓ/ም ብምሁራት ስነ ልቦና ብዛዕባ ጉዳይ ህይወት 
ዝምልከት ዘስፈርዎ ግና ምስቲ ንብሎ ዘለና ዝሰማማዕ ሓቂ እዩ። ኩሎም ምሁራት ስነ ልቦና፡ ንሓድሕዶም ከም ዘይሰማምዑ ይኣምን እየ። ይኹን 
ድኣ እምበር ከምዚ ዝስዕብ እዩ “ኣብ ደቂ ሰብ ዘሎ ፍርሓት ተመን ብህዱእ ሕሊና እንፈርሖ ፍርሓት ዘይኮነስ ከይተረድኣና ካብ ሕልና ወጻኢ 
ብምዃን እንጽየፎ ፍርሓት እዩ፤ ተፈጥሮኣዊ ፍርሓት እንተዝኸውን ነይሩስ  ከምቲ ሰባት  ኣብ  ቅድሚ መዕቆቢ እንስሳታት ኣንበሳን  ጉሬላን  ክርእዩ



19ዘመን ቤተ ክርስትያን ኤፌሶን

ብሓጎስ ደው ዝብሉ ነጻ ምኾኑ ነይሮም። እቲ ካብ ሕልናኦም ወጻኢ ዘሎ ሓሳባት ኣብ ልዕሊ ተመን ከፍጥጡ (ብተመስጦ) ክርእዩ ዝገብሮም መስሕብ 
ትርኢት ተመን፤ ልዕሊ ሕልና ዝኾነ ወሲባዊ መስሕብ እዩ። እዚ ማለት ኣብ ዘመናት ኩሉ ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ ብተመሳሳሊ መልክዑ 
እንዳተራእየ ዝመጸ ሓቂ እዩ። ኣትማን ኩሉ ጊዜ ቀፋፊ መስሕብ ዘለዎምን ኩሉ ጊዜ ድማ ዝህልዎምን እንስሳ እዮም። ተመን ኩሉ ጊዜ ምልክት 
ጽቡቕን ክፉእን ዘለዎ እንስሳ ኮይኑ፡ ንቡዙሕ ዘመናት ከም ደው ዝበለ ምልክት ኣካል ወዲ ተባዕታይ የገልግል፤ ከምኡ ድማ ከምቲ ኣብ ኤደን ገነት 
ዝረኣናዮ ስብእና ናይቲ ኽፉእ የረድእ።” ይብሉ።

ኣብ መብዛሕቲኡ ዘይዓበዩ ጎሳታት፥ ተመን ምስ ባህሪ ጾታዊ ርክብ ብምትሕሓዝ ዝግበር ኣምልኾት ዳርጋ ዓለም ለኻዊ እዩ። እዚ መጽናዕቲ 
ጾታዊ ርክብ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዝወጸ ሓቂ እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ኣይተምሃሩን መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ኣየንበቡን፣ ከምዚ ዓይነት ርድኢት 
ካበይ ከም ዝረኸብዎ ክፈልጥ እየ ዝምነ። ከምቲ ሰባት ማይ ኣይሂ መወዳእታ ውድቀት ሰብ ምንባሩ ዝፈልጡ፣ ውድቀት ሰብ እውን ፍሉጥ እዩ። ኣብ 
ኤደን እንታይ ከም ዝኾነ'ውን ይፈልጡ እዮም።

ምናልባት ሕጂ፥ ሓደ ሰብ፥ ጎይታ ንሄዋን፥ ካብ ተመን ተጠንቀቒ፣ እንተዘይተጠንቂቕኪ ግና ተመን ከስሕተኪ እዩ እሉዋዶ ነይሩ? ኢሉ ክሓተኒ 
ይኽእል ይኸውን። ስምዑኒ፥ ኣምላኽ ንቅድሚት ንዝኸውን ነገር ሓንቲ እኳ ክዛረብ ኣይግብኦን። እቲ ኣጸሓሕፋ ታሪኽ ኣስተውዕልዎ። ንሱ ቃሉ 
ጥራይ እዩ ዝሃበ። ካብቲ ህይወት ዝህብ ክካፈሉ እምበር፡ ካብ ፍልጠት ከይካፈሉ ኣዘዘ፤ ህይወት ተኻፈሉ በለ፤ ህይወት ማለት ቃል ኣምላኽ 
'ዩ፣ ሞት ድማ ካብ ቃል ኣምላኽ ወጻኢ ዝኾነ ነገር ኩሉ እዩ። ሓንቲ ቃል ጥራይ ንኽትቅይር ምስ ፈቀደት፥ ሰይጣን ሻቡ ረኸባ። ኣምላኽ 
“ምብላዕ ካብ እትኽእልዎ ንላዕሊ ፍረታት ኣይትውሰዱ” እንተ ዝብሎም ነይሩ፤ ሰይጣን ድማ እወ ሓቂ እዩ ኣብዚሕኩም እንተ ወሲድኩም 
ክብስብሰኩም እዩ። ነገር ግን ኣብዚሕኩም እትወስዱሉ ንኸይብስብስ ድማ ኣትዕቅቡሉ ሜላ ክነግረኩም፤ እንተደሊኹም ብናይ ኣምላኽ 
እንተደሊኹም ድማ ብናትኩም ሜላ ትኽእሉ ኢኹም፡ ብምባል መሰላ ምውሳዱ ኣይምተረፎን ነይሩ። ካብ ሕጊ ሓንቲ ነቊጣ ዘጉደለ ሕጊ ኩሉ 
ከም ዘፍረሰ እዩ። ብቓል ኣይትዋዘዩ፤ ኣብ ዘመን ቤተ ክርስትያን ኤፌሶን ቅድሚ 170 ዓ/ም ዝኾነ እውን እዚ እዩ።

እቲ ኦም እንታይ ዝዓይነቱ ፍረ ፈረየ? ኦም ፍልጠት ሞት ኣፍረየ። ቃየን ንሓው ንኣቤል ቀተሎ። እቲ እኩይ ነቲ ጻዲቕ ይቀትሎ። እዚ ድማ 
ንድፊ እዩ። ክሳብ እቲ ብነብያት ዝተነግረ እዋን ምቅናዕ ዝበጽሕ፥ እዚ ንድፊ እዚ እንዳተደጋገመ ይኸይድ።

ኦም ፍልጠት፥ ጀጋኑ፣ ሓያላት ሰባት፣ ኣፍረየ። መንገዶም ግና መንገዲ ሞት እያ። ደቂ ኣምላኽ፤ መንፈሳዊ ኣእምሮ ዝመልኦም ኣብ ተፈጥሮን 
ኣምላኽን ዝድገፉ፣ ንምድሪ ብህድኣት ኣንዳሓረሱ፥ ኣብ ንሃፍቲስ ንሓቂ ዝነብሩ ሰባት እዮም። ዘረኢ ተመን ግና፥ ግዙፍ ስርዓተ ንግድን ስርዓተ 
ፈጠራን ኣምጺኦም፤ ምስኡ ግና ሞት ኣለዎ። ኣብ ጊዜ ጦርነት ብባሩድን፣ ብኣቶሚክ ቦምብን ኣብ ጊዜ ሰላም ድማ ብሓደጋ መኪናን፣ ኬሚካላዊ 
ፈጠራታቶምን ሞት ዝተመልኡ እዮም። ሞትን ጥፍኣትን ውጽኢት ስራሕ ሄዋን እዮም።

ነገር ግን ብኣምላኽ ዝኣምኑ፣ ሃይማኖተኛታት እዮም። ከም ኣቦኦም ከም ሰይጣን፣ ከም ዘሮኦም ድማ ከም ቃየን እዮም። ኹሎም ብኣምላኽ 
ይኣምኑ፣ ናብ ቤት ኣምላኽ ድማ ይኸዱ፣ ከምቲ እንክርዳድ ኣብ ማእኸል ስርናይ ተሓዊሱ ዝቦቊል፣ ከምኡ ድማ ምስቲ ጻዲቕ ይሕወሱ። በዚ እኩይ 
ስራሖም ድማ ስርዓት ኒቆላውያን ዘለዎ ሃይማኖት መስረቱ። ከምቲ ቃየን ንኣቤል ዝቐተሎ፣ ዘርኢ ኣምላኽ ንኸጥፍኡ መርዞም ናብ ኩሉ ይዝርግሑ። 
ኣብ ቅድሚ ኣዒንቶም ፍርሓት ኣምላኽ የልቦን።

ነገር ግን ጎይታ ካብቶም ናቱ ገለ እኳ ኣየጥፍአን። ብሞት ኣጽኒሑ፥ ኣብ መወዳእታ ዘመን ብትንሳኤ ህይወት ከም ዝህቦም ተስፋ ሂቡ ኣሎ።

መጠቃለሊ

“ … ነቲ ዝስዕር ካብታ ኣብ ገነት ኣምላኽ ዘላ ኦም ህይወት ክበልዕ ክህቦ እየ”

ከመይ ዝበለ ባህ ዘብል ሓሳብ'ዩ። እታ ብውድቀት ኣዳም ዘይትብጻሕ ዝነበረት ኦም ህይወት፡ ነቶም ስዓርቲ ሕጂ ተውሃበት። እቲ ምሉሕ ሰይፊ 
ኣቐዲሙ ብደም እቲ ገንሸል ተኣሊኹ ነበረ። ሕጂ ግና ሃልሃል ዝብል ዝነበረ ሰይፊ ኩሩቤል፡ ናብ ሰገባኡ ተመልሰ። እስኪ እዚ ንኣዳምን ንወለዶኡን 
ተኸልኪሉ ዝነበረ ንዓና ግና ዝተውሃበ ሓቂ ኦም ህይወት እንዳሓሰብና፤ ንሒደት ካሊኢታት ነሰላስሎ።

ሓሳብ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ፍጥረቱ፣ ማለት ሰብ፡ ቃላቱ ንምግሃድ እዩ። ኣብ ዘፍጥረት ኣዳም ዝነብረሉ ቃል ተውሃቦ። ብመሰረት ቃል ኣምላኽ 
ዝነብር ህይወት ማለት፡ ቃል እንክገሃድ ማለት እዩ። እወ፤ ኣይኮነን ድዩ? ኣዳም በቲ ዝተብሃለ ቃል ኩሉ ነቢሩዶ? ኣይፋል! ኣይነበረሉን። ንኹሉ ቃል 
ከስተውዕል እንዳተገበኦ ኣየስተውዓሎን። ብድሕሪኡስ፤ ሙሴ ተንሲኡ። ከመይ ዝበለ ህቡብ ሰብኣይ ነበር። እቲ ነቲ ዝመጽእ ነብዪ ኣምሳሉ ብርቱዕ 
ነብዪ ነበረ፣ ነገር ግን ብምኽንያት ቁጥዓኡ ብኹሉ ቓል ኣምላኽ ክነብር ኣይተኽኣሎን። ቀጺሉ ዳዊት ተላዒሉ፣ ከም ልቢ ጎይታ ዝተብሃለሉ ዓብዪ 
ንጉስ እስራኤል። ምስ ተፈተነ ግና ብዝሙት ወደቐ። ነገር ግን ኣብቲ ምዱብ ስዓቱ እቲ እዋን ምስ ኣኸለ ሓደ መጸ፣ እቲ ርእሲ ዝኾነ እየሱስ መጸ፣ 
ንሱ'ውን በቲ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ዝወጽእ ቃል ኹሉ ዝነብር ምዃኑን ዘይምዃኑን ንኽርአ ተፈተነ። “ጽሑፍ እዩ” ብዝብል ቃል ዝነብር ስለዝኾነ፣ እቲ 
ራእሲ ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ ብምንጽብራቑ ሰዓረ። ሰይጣን ፈሸለ። ሽዑ ድማ ከም ጥዑም መስዋእትን ንጹህ ገንሸል ኣምላኽን ነቲ መስቀል ብቑዕ 
ኮነ። ኣብቲ “ኦም” ድማ ብእኡን ሻላኡን ኦም ህይወት ክንበልዕ፤ በታ ብነጻ ዝተቐበልናያ ህይወት ድማ ስዓርቲ ኽንከውንን፣ ቃል ኣምላኽ ድማ 
ንኽንትርኽን፣ ንሞት ዘብጽሖ ቁስሊ ቆሰለ።

ሕጂ ድማ ንደቂ ኣምላኽ፣ ነቶም ስዓርቲ፣ ውህበት ገነት ኣምላኽን ቀጻሊ ሕብረት ምስ እየሱስ ክርስቶስን ተዋህቦም። ካብኡ ዝፈልዮም ሓደ 
እኳ ኣይክህልውን እዩ። ናብ'ቲ ንሱ ዝኸዶ መርዓቱ ድማ ትኽተሎ። እቲ ናቱ ዘበለ ኹሉ፥ ብሕብረት መዋርስቱ ነቶም ፍቱዋቱ የማቕሎም። 
ሚስጢራት ኩሉ ይግለጽ። ጸልማት ድማ ብሩህ ክኸውን እዩ። ከምቲ ዝተፈለጥናዮ ንሕና ድማ ክንፈልጥ ኢና። ንዕኡ ድማ ክንመስል ኢና። ነቶም 
ብደም እቲ ገንሸልን፣ ብምስክር እየሱስ ክርስቶስን፣ ዝስዕሩ ስዓርቲ ዝውሃቦም ርስቲ ድማ፥ እዚ እዩ።

ሓባጥን ጎባጥን መንገዲ ቀጥ ዝብለላ፣ ገደብ ንዘይብሉ ዘመን ምስኡ እንኾነላ፣ ምዓልቲ እቲኣስ ክንደይከ ዘይንናፍቓ። የቐልጥፋ ድኣ እታ 
ምዓልቲ እቲኣስ። ንዓና ድማ ተኻፈልቲ ኽብሩ ኽንከውን ንምእዛዝ ቃሉ ፍጡናት ይግበረና።

እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ። እዛ ኣብ ቀዳማይ ዘመን ዝነበረት ቤተ ክርስትያን ቃሉ ሓዲጋ ድምጺ ሰብ 
ምስማዓስ፡ ክንደይ የሕዝን። ነገር ግን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን፣ ኣብ ዘመን መፈጸምታ እትልዓል ሕብረት ኣላ፣ ድምጺ እቲ መንፈስ እትሰምዕ መርዓት 
መወዳእታ ዘመን እያ። በቲ እዋን ድቕድቕ ጸልማት፤ ንጹህ ቃል ብርሃን ክምለሰልና እዩ ጎይታ እየሱስ ክርስቶስ ንምቕባል ድማ ናብ'ቲ ኣብ እዋን 
በዓለ ሓምሳ ዝነበረ ሓይሊ ክንምለስ ኢና።
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