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ራእይ ዮሃንስ 2፡ 18-29
ናብ መልኣኽ ማሕበር ትያቲራውን ጽሐፍ፡ እቲ ኸም ሃልሃልታ ሓዊ ዝዀና ኣዒንቲ ዘለዋኦ፡ ኣእጋሩውን ዜንጸባርቕ ኣስራዚ ሊባኖስ ዚመስል

ወዲ ኣምላኽ ከምዚ ይብል አሎ፡
ግብርኻን ፍቕርኻን እምነትካን ኣገልግሎትካን ትዕግስትኻን፡ እቲ ግብርኻውን ካብ ቀዳማዩስ ዳሕራዩ ኸም
ዚበዝሕ፡ እፈልጥ አሎኹ።
ግናኸ ነታ፡ ነብዪት እየ፡ እናበለትሲ ነቶም ኣገልገልተይ ኪምንዝሩን ንጣኦታት እተሰውኤ ኺበልዑን እትምህሮምን እተስሕቶምን ዘላ

ኢዛቤል፡ ነታ ሰበይቲ እቲኣ ስቕ ኢልካ ምርኣይካ ረኺበልካ አሎኹ።
ምእንቲ ኽትንሳሕ ኢለ፡ ጊዜ ሂበያስ፡ ንሳ ግና ካብቲ ምንዝርናኣ ኽትንሳሕ ኣይደለየትን።
እንሆ፡ ኣነ ኣብ ዓራት ሕማም ከውድቓ እየ፡ ነቶም ምስኣ ዚዝምዉ ኸኣ፡ ካብቲ ግብራ እንተ ዘይተነስሑስ፡ ናብ ብርቱዕ ጸበባ ኸእትዎም

እየ።
ንደቃውን ብሞት ክቐትሎም እየ፡ ኣነ ልብን ኰላሊትን ዝምርምር ምዃነይ ከኣ ብዘለዋ ማሕበራት ኪፈልጣ እየን። ንነፍሲ
ወከፍኩምውን ከከም ግብርኹም ክህበኩም እየ።
ኣብ ትያትራ ንዘሎኹም ኵላትኩም ካልኦት ግና፡ ነቲ መዓሙቝ ሰይጣን ፦ ከመዮ ንሳቶም ዚብልዎ፡ ዘይፈልጥኩምዎ፡ እዚ ምህሮ እዚ

ንዜብልኩም፡ ንኣኻትኩምሲ፡ ካልእ ጾር ኣየጹረኩምን እየ፡ እብለኩም አሎኹ።
ክሳዕ ዝመጽእ ግዳ ነቲ ዘሎኩም ኣጽኒዕኩም ሐዝዎ።
ነቲ ዚስዕርን ክሳዕ መወዳእታውን ግብረይ ዚሕሉንሲ፡ ከምቲ ኣነ ኻብ ኣቦይ እተቐበልክዎ፡ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣህዛብ ከሰልጥኖ እየ።
ከምቲ ኣቕሓ መሬት ዚሰባበር ገይሩ፡ ንሱ ብበትሪ ሓጺን ኪጓስዮም እዩ።
ኰዀብ ጽባሕውን ክህቦ እየ።
እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራትዚብለን ዘሎ ይስማዕ።
ቲያቲራ
ብደረጃ ታሪኽ ኸተማ ትያቲራ ኣብ ወሰናስን ማይዥያን ኣዮንያን እትርከብ ካብ ሞንጎ እተን ኣብ ራእይ መጽሓፍ ዝተጠቀሳ ሾብዓተ

ኸተማታት ዝተሓተትን ብዙሕ ኣቃልቦ ዘይግበረላን ከተማ ነበረት። ብዓለቅቲ ዝተመልኡ ብዙሓት ሩባታት ድማ ነበሩዋ። በቲ ዝነበራ ትካላት
ሽርክና ስራሕቲ ካይላ፣ ምልፋዕ ቆርበት፣ ምእላም፣ ስራሕቲ ቀለም፣ ስራሕቲ ካባን ካልኦትን ግና ዝነኣድ ኣፍታም ጎኒ ነበራ። ብስብከት ጳውሎስ
ካብ ኣውሮጳ ናይ መጀመርታ ኣማኒት ዝኾነት ልድያ ትበሃል ሸያጢት ቀይሕ ሃሪ ዝኾነት ሰበይቲ ካብዛ ኸተማ እዚኣ ነበረት።

መንፈስ፣ ነዛ ኸተማ እዚኣ ዝመረጸሉ ምኽንያት ድማ ነቲ ኣብ ራብዓይ ዘመን ዝግለጽ ክውክል ዝኽእል መንፈሳዊ ኣሰር ዘለዎ ሃይማኖት
ስለዝነበራ እዩ። ናይ ኸተማ ቲያቲራ ቀንዲ ሃይማኖት፡ ኣፖሎ ታይሪምናኦስ ዝተብሃለ ምስ ናይ ንጉስ ኣምልኾ ዝተኣሳሰረ ኣምልኾ ነበረ።
ኣፖሎ ካብ ኣቦኡ ዘኡስ ብምቅጻል ኣብ ስልጣን ዝነበረ ኣምላኽ ጸሓይ ነበረ። ኣብ ሃይማኖታዊ ሕግታትን መቅጻዕትን ብምምራሕ (ናይ
ጥፍኣትን ገበንን ካሕሳን ምምሕያሻትን) ብምዃን ኸም “ ኣላዪ ኽፉእ” ድማ ይፍለጥ ነበረ። ፕላቶ ብዛዕባኡ ብኸምዚ ይገልጾ “ ካብቲ ምስ
ድሕሪ ሞት ዘለዎ ወግዓ-ባህላዊ ርክብ ወጻኢ፤ንሰባት ብዛዕባ ሕጊ ቤተመቅደስን፣ኣቀራርባ መስዋእትን፣ ኣገልግሎት ኣማልኽትን ከመይ ከም
ዝኾነ ይምህር” ከምኡ ድማ ብኦራክልን ብነብያትን ብዛዕባ “ዝመጽእ ዘመንን” “ፍቃድኣቦኡን” ፍልጠቱ ነቲ ህዝቢ የተሓላልፍ። ኣብ ትያቲራ
ከምዚ ዝዓይነቱ ጣኦታዊ ኣምልኾ ኣብ ዝካየደሉ ጊዜ ኣብ ሰለስተ ዝእግሩ ወንበር ተቀሚጣ መልእኽቲ እተመሓላልፍ ነብዪት ነበረት።

ኣተሓሕዛ እዚ ሃይማኖት እዚ ዘደንቅ ኣተሓሕዛ እዩ። ዘይድፈር ሓይሊ እቲ ሃይማኖት ኣብ ሚስጥራዊ ሓይሊ ዝተደረኸ ዘይኮነስ፡ ብግህዶ
እቲ ህዝቢ ኣባል ኣምልኾ ኣፖሎ እንተዘይ ኮይኑ ኣብ ሽርክናዊ ትቅማ ጥቅምታት ናብራ እቲ ህዝቢ ማሕበራዊ ንጥፈታት ንኸይሳተፍ ይኽልከል
ስለዝነበረ እዩ። ኣብ ጣኦታዊ ድግሶምን (licentious orgies was barred from these first century union) ኣይካፈልን ንዝበለ ሰብ
ማሕበራውን ቁጠባውን ህይወት ተሳታፊ ንምዃን ብግዴታ ኣብ ባዕዳዊ ጣኦታት ምስታፍ ይግባእ።

ትርጉም ሽም ናይ ትያቲራ “ዕብላለ ጓልኣንስተይቲ” ማለት ምዃኑ ኣትኩሮት ክግበሮ ዝግባእ ነጥቢ እዩ። ከምኡውን እዚ ዘመን እዚ
ብዓብላሊ ሓይሊ፣ ብጨካን ዓምጻጺ ሓይሊ፣ ንኹሉ ብምውራር ብጭቆና ዝገዝእ ኢልካ ዝግለጽ ዘመን እዩ። ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ መርገም
“ዕብላለ ጓልኣንስተይቲ” 'ዩ። ዓለም ካብ ዝረኣየቶም ጠቢባን እቲ ዝበለጸ ጥበበኛ ሰሎሞን ኣብ መክብብ 7፡25-28 ከምዚ ብምባል ይገልጾ “ኣነ
ጥበብን ምኽንያት ነገርን ክፈልጥ፡ ክምርምር ክደሊውን፡ ረሲእነትሲ ዕሽነት፡ ዕብዳን ከኣ ጽላለ ምዃኑ ምእንቲ ኺፈልጥ፡ ምልስ ኢለ ብልበይ
ኣድሀብኩ። ካብ ሞት ዚመርርውን ረኸብኩ፡ እዚኣ መርበብ እትመስል፡ ልባ ኸአ መፈንጠራ፡ ኣእዳዋ ድማ መቑሕ ዝኾነት ሰበይቲ እያ።
ንኣምላኽ ባህ ዜብሉ ኻብኣ ይመሉቑ፡ ሓጥእ ግና ብእአ ይተሐዝ። እቲ ሰባኺ ድማ፡ ናብ ምስትውዓል ክበጽሕስ በብሓደ እናሐዝኩ፡ እንሆ እዚ
ረኸብኩ፡ ይብል። ነፍሰይ ግና እትደልዮ እሞ ዘይረኸበቶ አሎ፡ ካብ ሽሕሲ ሐደ ሰባኣይ ረኺበ፡ ኣብ ማእከል ኩላቶም ግና ሓንቲ ሰበይቲ
ኣይረኸብኩን” ጳውሎስድማ “ሰበይቲ ብህድኣት ክትነብር ደኣ እምበር፡ ክትምህር ወይስ ኣብ ሰብኣይ ስልጣን ኪህልዋ፡ ኣይፈቅድን እየ።”
ብምባል ይገልጽ።  ካብ ኤደን  ገነት  ጀሚሩ ሰበይቲ ንወዲተባዕታይ ንኽትገዝእ  ተደጋጋሚን ዕዉትን  ፈተነታት ገይራ እያ፤  ሎሚ ድማ
ብመሪሕነት ዕርቃና ዝወጸት ጣኦት ሃገር ኣሜሪካ ዓለም ናይ ሰበይቲ ብምዃን ተወሪራ ትርከብ። እታ ካብ ሰማይ ወሪዳ ዝብልዋ ነታ ቀዳመይቲ
ዘመን ማለት ዘመነ ኤፌሶን እትውክል ጣኦት (ኽንዳ ኢድ ሓጺን ከም ዝነበረ ዘክሩ) ፍጹም ስልጣን ክሳብ ትሕዝ ድማ በቲ በትረ ሓጺን ክንዳ
ብምጥቃም ስልጣና ዓዛዘ።

ሰበይቲ ብመሰረት ቃል ኣምላኽ ኣብ ትሕቲ ሰብኣይ ክትግዛእድኣ እምበር በትረ ሓጺን ክትሕዝ ኣይተፈቅደላን። እዚ ንዓኣ ዝተኣዘዘ ትእዛዝ
እዩ ። ሰበይቲ ዘበል ኩላ ጓል ኣንስተይቲ ዝኾነት በዚ ኣቀማምጣ ክትስለፍ ይግባእ። መንገፍ ጭቃ ጫማ ክትከውን ማለት ኣይኮነን። ትኽክለኛ
ወዲተባዕታይ ንጓል ኣንስተይቲ መንገፍ ጭቃ ጫማ ኣይገብራን። ነገር ግን ንሱ ርእሲ ገዛ ስለዝኾነ ኣብትሕቲ ስልጣን ሰብኣይ ክትከውን
እምበር ኣብልዕሊ ሰብኣይ ክትስልጥን ኣይግበኣን እዩ። እቲ ኣምላኽ ንዓኣ ዝመደቦ ስፍራ እንተገዲፋ ግና ዝርግቲ እያ። ስለዚድማ እያ ሰበይቲ
ክዳን ሰብኣይ ክትወድይ (ክትክደን) ዘይግባኣን ጸጉራ ድማ ፈጺማ ክትቆርጽዘይግባእ። ንወዲዝግባእክዳን ክትክደን ወይድማ ጸጉራ ክትቆርጽ
ኣይግባእን። እንተገይራ ግና ኣብ ግዝኣት ወዲ ተባዕታይ ጠብሎቅ ብምባል ስልጣን ብምሓዝ ርእሳ ትዘርግ። እቲ ንኸይትገብሮ ዝተኣዘቶ ንዒቃ
ፑልፒት ክትወርር እንተጀሚራ ድማ ካበየናይ መንፈስምዃና ንርእሳ ተግህድ። “ዕብላሊት ጓል ኣንስተይቲ” ምዃን ጸረክርስቶስ ምዃን ማለት
ኮይኑ ዋላ'ኳ ብብርቱዕ ትኽሓድ እምበር ዘርኢ እታ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሮማ ድማ ኣብ ውሽጣ ኣሎ ማለት'ዩ። ናብ'ቲ ቃል ክንምለስ
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እንከሎና ግና ቃል ኣምላኽ በይኑ ሓቂ ኾይኑ
ቃል ኩሉ ሰብ ሓሶት ይኹን። ኣሜን።
ናብቲ መጀመርታ ኣፈጣጥራ ንመለስእሞ፣ ከምቲ ሎሚ እንፈልጦ ናይ መጀመርታ ኣካላዊ ኣፈጣጥራ - ኣምላኽ ንኹሉ ጽምዲጽምዲ ገይሩ

ፈጠሮ። ክልተ ደራሁ ፡ ኩኩናይን ደርሆን። ክልተ ኸፍቲ ነበሩ ብዕራይን ላሕምን። ኩሉ ብተራኡ ኸምኡ ይቅጽ። ብዛዕባሰብ ክንርእይ ከሎ ና
ግና  ብጽምዲ ኣይነበረን።  ኣዳም በይኑ  ብምስሊ ኣምላኽ ተፈጠረ።  ወሲ ኣምላኽ ነበረ።  ብወዲ ኣምላኽነቱ  ድማ ክፍተን  ወይ  ድማ
ክወድቅኣይከኣሎን። ኣይከኣልን። ስለዚ ውድቀት ንኽመጽእ ኣምላኽ ኸም ፍርያት ሰብኣይ ሰበይቲ ሰርሐ። ሰበይቲ ከም ዋና ፍርያት ኣምላኽ
ብቀጥታ ኻብ ኢድ ኣምላኽ ርእሳ ዝኸኣለት ፍረ ኣይኮነትን። ካብሰብኣይ ተረኽበት። ኣምላኽ ካብ ወዲ ተባዕታይ ክትርከብ ገይሩ ከምጸኣ
እንከሎ ድማ ካብተን ንሱ ዝፈጠረን ካልኦት ተንስታይ ፍጥረታቱ ብሰፊሑ ዝተፈለየት እያ። ብቀሊሉ ክትሰድዕ (ክትሽሕጥ) እትኽእል ፍጥረት
እያ። ካብ ሞንጎ ኩለን ኣንስታይ ፍጥረታት ብጀካ ጓል ሰብ ኢ-ሞራላዊ እትኸይድፍጥረት የላን። ጓል ተንስተይቲ ግና ኣብዝኾነ ስዓት ክትንካእ
ትኽእል 'ያ። እቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ድኻም ድማ ሰይጣን ንተመን ተጠቂሙ ንኸስሕታ መንገድ ኸፈተሉእሞ ነታ ሰበይቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን
ኣብ ቅድሚ ቃሉን ናብ ዝተፈለየ መዓርግ ኣደየባ። ስለዚ ድማ በቲ ሓደ መዳያ ምስሊ ኹሉ ጸያፍ፣ ጠገለ ኣልቦ፣ ጽዩእ ኩሉ ኽትከውንከላ
ብኻልእመዳያ ድማ ከም መቀመጢ መንፈስን በረኸትን ኣምላኽ ምስሊ ንጽህና፣ ውቁብነት፣ ቅድስና እያ። በቲ ሓደ መዳይ ብርኽሰት ጽዋእ
ምንዝርናኣ ዝሰኸረት ጋለሞታ ክትበሃል ከላ በቲሓደ መዳይ ድማ መርዓት ክርስቶስ ተባሂላ ትፍለጥ። በቲ ሓደ መዳይ ምስጢርባቢሎን ኣደ
ኣመናዝርን  ኣደ  ርኽሰት ምድርን  ትበሃል፣  በቲ  ድማ ኣዴና  ሓዳስ  የሩሳሌም ትበሃል።  በቲ  ሓደ  ብዕልግቲ፣  ኽፉእትን  ፈኳስን  ተባሂላ
መደምደምታኣ ቀላይ ሓዊ ጥራሕ ከምዝኾነት ትፍለጥ፣ በቲሓደ ድማ ዙፋንኣምላኽ ክትካፈል ናብ ሰማያት ልዕል ልዕል ከምዝበለት ንግስቲ
ከም ዝኾነት ትፍለጥ።

ስለዚ ኣብዚ ዘመን ቤተክርስትያን ትያቲራ ድማ ከም ዓብላሊት ጓል ኣንስተይቲ ትፍለጥ። ምስጢር እታ ዓባይ ባቢሎን፣ ዓባይ ጋለሞታ፣
ኤልዛቤል እያ ነብዪት ሓሶት። ስለምንታይ? ምኽንያቱ ትኽክለኛ ጓል ኣንስተይቲ ንኣምላኽ እት ግዛእ ኮይና ክርስቶስ ድማ ርእሳ እዩ። ብጀካ
ቃሉን ሓሳቡን ምርሒቱን ናይ ገዛእ ርእሳ ቃልን ሓሳብን ምርሒትን የብላን። እሞ ኸድኣ እዛ ቤተክርስትያን እዚኣስ? እዚኣ እሞ ነቲቃል ኣምላኽ
ኣጥፊኣ መጽሓፍ ቅዱስን ጠቀምቲ ኣምላኻዊ ጽሑፋትን ደምሰሰት። ነቲ ሓቂ ዝሰብኩ ሓሪዳ፣ ነገስታትን ህዝብታትን መንግስታትን ወረረት -
ናይ  ገዛእርእሳ  ወተሃደራዊ  ሰራዊት  ብምሓዝ፣  ጳጳሳ  ኣብ  ክንዲ  ክርስቶስ  ዝተሰየመ  ቪካር  ብምዃን  ንሳ  ብግዲ  ኣካል  ክርስቶስ  'የ
በለት።ብዲያብሎስ ሙሉእንሙሉእ ሸሓጠት እሞ ንሳውን መስደዒት ካልኦት ኮነት። መርዓት ሳጥናኤል እያ እሞ ሃይማኖት ድቃላታት - ዘለወን
ደቂ ወለደትሉ።

ዘመን ጸልማት ኩሉ ገዝአት። ንልዕሊ ት ሸዓተ ምኢቲ ዓመታት ትረግጽን ትድምስስን ነበረት። ሞት እምበር ኻልእ ንዘይተፍርይስ ብርሃን
ናይ'ቲ ሓቂ ጠፊኡ እቲ ብርሃን ብሩር ባዶ ክሳብዝተርፍ ጥበባትን ሳይንስን ኣብረሰት። ምንጩ እቲ ዘይትን ወይንን ተቋረጸ፡ ዋላ'ኳ ነገስታት
ምድሪ ወሪራ ሰብ ኩሉ ዜጋኣ ንኽኾኑ ትጥለብ እምበር፣ ሃገሮም ኣብሰማይዝኾኑ ሒደት ናይ ኣምላኽ ነበሩ እሞ ከተጥፍኦም ኣይከኣለትን።
ኣምላኽ ሒደት መጓሰኡ ስለዝሓለወ ኣይጠፍኡን። ቤተክርስትያን ሮማ ከምታ ዘርኢ ንጉስ ዘበለ ኹሉ ከተጽንት ተላዒላ ከምዝሓሰበቶ ክትገብር
ተቃሪባ ዝነበረት ጽልልትን ሰነፍን ንግስቲ ዓጣልያ እያ። ኣምላኽ ሓደ ዓቂቡ ኣትረፈ እሞ፡ ካብኡ ብዙሓት እሙናት ተረኸቡ። ስለዚ ኣምላኽ
በቲ ነዊሕ ጸልማት ለይቲ ሒደት መጓሰ ዓቀበ እሞ ኣብ መወዳእታ ሓቆም ብሉተር ተገሃደ።

ብዛዕባ ሮማዊት ካቶሊክ ቤተክርስትያን ዝኾነ ዓይነት ነገርን ዓይነት ኣምልኾኣን ዝፈልጥ ሰብ ንምንታይ ጸልማት ዘመን ንኽትውክል መንፈስ
ኣምላኽ ንትያቲራ ከምዝሓረየ ክዛረብ ይኽእል እዩ። እነሀት ኣብ ቅድሚ ኣዒንትና ኣላ።

እቲ ዘመን
ዘመን ትያቲራ እቲዝነውሐ ዘመን ኮይና ካብ 606 - 1520 ዝነበረ 900 ዓመታት ይቁጸር።
እቲ ልኡኽ
እታ ቤተክርስትያን ንብዙሕዘመናት ንኽልተ ንምዕራብን ንምብራቅን ተኸፊላ ጸኒሓ እያ። ኣብ ሞንጎ ኽልትኤን ድማ ምንቅቃሓት ዝፈጥሩ

ሰባት ይለዓዓሉ እሞ ንዝተወሰነ ጊዜ ንሒደት ኽፍሊ እታ ቤተክርትያን ናብ ርክብ ዑምቀት ኣምላኽ ይመርሑ ነበሩ። ኣብ ምዕራብ ካብዝተርኣዩ
ኸምዚ ዓይነት ሰባት ሓደ ፍራንሲስ ዝተብሃለ ኣሲሳዊ ሰብ ነበረ። ንሒደት ጊዜ ዕዉት ኮ ይኑ ድሕሪ ምጽናሕ ስራሑ ኹሉ ኣብ ትሕቲ
ስልጣናት ሮማ ኣተወ። ፔተር ዋልዶ ዝተብሃለ ወዲ ላይኖስ ነጋዳይ ሰብኣይ ዓለማዊ ህይወቱ ሓዲጉ ጎ ይታ ንምግልጋል ነጠፈ እሞ ብዙሓት
ናብኡ ኣዚሩ ነበረ። ብስራሑ ተንቂፉ ግና በቲ ጳጳስ ተኾነነ። ካብ ምዕራብ ይኹን ምብራቅ ብብርሃን ጽሑፋት ክግምገም እንከሎ ነዚ ዘመን
ዝኸውን ልኡኽ ከምዘይነበረን ንርዳእ። ይኹን እምበር ኣብ ደሴታት ብርታኒያ ዝነበሩ ክልተ ሰባት ግና ኣገልግሎቶ ም ብቃልን ብግብርን ነዚ
ፈተና ሓቂ እዚ ደው ክብል ዝኽእሉ ነበሩ። ቅዱስፓትሪክን ቅዱስ ኩሉምባን ተባሂሎም ይፍለጡ። ካብ ክልቲኦም ድማ ልኡኽ ንምዃን ብዙሕ
መርትዖ ዝውሰዶ ኩሉምባ ነበረ።

ዋላ'ኳ ቅዱስ ኩሉምባ ልኡኽ ዘመን ትያቲራ ይኹን እምበር፣ ብዛዕባ ህይወት ቅዱስ ፓትሪክ ከምኣብነትና ክብሎ ዝደልዮ ነገራት ግን ኣለኒ
ብፍላይ ድማ እታ ብሓሶት ናተይ እትብሎ ሮማዊት ድማ ከምቲ ጆኣን ወዲ ኣርክ ናታ ዘይነበረ ድሕሪ ደጊም ናተይ ክትብሎ ኣይትኽልን።
ፓትሪክ ካብ ሓፍቱ ንቅዱስ ማርቲን ኣብገማግም ሩባ ክላይደ እትርከብ ቦናቨርን እትበሃል ንእሽቶ ከተማ ተወለደ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ
ኣብቲ ገማግም ምስ ክልተ ኣሓቱ እንዳተጻወተ እንከሎ ሸፋቱ መጺኦም ንሰለስቲኦም ወሰድዎም። ክልትኤን ኣሓቱ ናበይ ከም ዝተወሰዳ ዝፈልጥ
ሰብ የለን። ፓትሪክ ግና (ሽሙ ሱካት ይበሃል ነበረ) ኣብ ከባቢ ሰሜናዊ ኣየርላንድ ሹም ናብ ዝነበረ ሰብተሸጠ። ግዴታኡ ድማ ምጉሳይ ሓሰማ
ነበረ። እዚ ንምግባር ድማ ኣኽላባት ኣሰልጠነ። ኣኻላቡጽቡቅ የሰልጥኖም ስለዝነበረ ድማ ሰባት ካብ ርሑቅን ካብ ቀረባን እንዳመጽኡ ይገዝኡ
ነበሩ። ብብሕታ ውነት ናብ ኣምላኽ ተመልሰ እሞ ደሓነ። እነሆ ድማ ናብ ቤተሰቡ ንኽምለስ ዜህጽጽ ሓሳብ ኣተዎ ። በቲ ዝነበሮ ዝና ኣሰልጣኒ
ኸልቢ ድማ ኽእለቱ ንዓብዪ ጥቅሚ ወጠነ። እቶም ኣኻላብ ሰውነቱ ሸፊኖም ክቅመጡዎ እሞ ክሳብ ዝእዝዞ ም ድማ ኸምዘይትንስኡ ገይሩ
ኣሰልጠኖ ም። ሓደ መዓልቲ ጎ ይታኡ ብዙሓት ኣኽላብ ሸጠ መራሒ ጉጅለ ወጻኢ ድማ ናብታ ጀልባ ንኽኣትዉ ነኽላባቱ ኣዘዞም። መራሒ
ጉጅለ ዝነበረ ድማ ካብቲ ዝተውሃቦ ምልክት ፋጻ ኣይሳፈርን በለ። እቲ ዓዳጋይን ጎይታኡን ነቲ እምቢተኛ ኸልቢ ከምጽኡ ምስከዱ ድማ
ፓትሪክ ነቶ ም ኣኽላብ ክሽፍንዎ ምልክት ገበረሎም በቲ ዝገበረሎም ምልክት ፋጻ ድማ እቲ መራሒ ጉጅለ መጺኡ ኣብልዕሌ ደየበ። ፓትሪክ
ፈጹ ከም ዘይረኣይ ተሸፊኑ ስለዝነበረ ድማ እቲዓዳጋይ ጋንጽላ መርከቡ ዘርጊሑ ናብ ባሕሪ ጉዕዞ ጀመረ። ካፒቴን እታ መርከብ ኽምለስ ክንዲ
ዘይኽእል ምቅዛፉ ምስተረድኤ፡ ፓትሪክ ንኣኽልብቱ ሓያል ነውጺ ኸለዓዕሉ ኻልእ ምልክት ገበረሎም። ካብ ዝተሓብአሉ ቦታ ወጺኡ ድማ ነቲ
ካፒቴን፦ ናብ ቤተይ ናብ ዝምለሰሉ ገማግም እንተዘይ ኣብጺሕካኒ ኣኽልብተይ ኣዚዘዘ ክቦ ጫጭቁኻ ገይረ መርከብካ ክማርኻ እየ በሎ። እቲ
ካፒቴን ክርስትያን ነበረ እሞ ታሪኽ ፓትሪክ ምስ ሰምዐ ብሓጎስ ኣብ ገማግም ዓዱ ኣብጽሖ። ጳትሪክ ብኡብኡ ናብ ቤተ ትምህርቲ መጽሓፍ
ቅዱስ ኣተወ እሞ ብቃልን ብሓይሊ ምክክታት ኣምላኽን ናብ ኣየርላንድ ብምምላስ ንብብዙሓት ናብ ጎ ይታ መርሐ። ናብሮማ ዝኸደሉን
ብትእዛዝ ብሮማ ሓደራ ወንጌል ዝተወሃቦን ጊዜ ፈጺሙ ኣይነበረን። ጉዳዩ ኸምዚ ይመስል ነበረ፦ ድሕሪ ጊዜ ሮማ ናብቲ ኸባቢ ደሴታት
እግራ ምስ ረገጸት ወሪራ እትሕዘሉ ምቹእ ሰዓት ምዃኑ ርእያ፡ ንብዙሕ ዓመታት ብኣገልግሎት ቅዱስ ፓትሪክ ናብ ጎይታ ዝመጽኡ 100,000
ክርስትያናት ቀተለት።

ድሕሪ 60 ዓመታት ሞት ቅዱስ ፓትሪክ፡ ብኸባቢ ሰሜናዊ ኣየርላንድ ኣብ እትርከብ ኣብ ኣውራጃ ዶነጋል፡ ፈርጉስ ካብ ዝበሃሉ ንጉሳዊ
ቤተሰብ ኩሉምባ ተወለደ። ዳርጋ ምሉእ ቅዱሳን ጽሑፋት ብምዝካር ብሩህን ዉፉይን ምሁር ድማ ኾነ። ኣምላኽ ድማ ብኣገልግሎት
ወንጌላዊነት ብእዝኒ ብዝስማዕ ድምጺ ጸውዖ ። ካብታ ድማ ጺ ኣምላኽ ዝሰምዓላ ህሞት ንደሓር ድማ ደው ከብሎ ዝኽእል ሓይሊ ኣይነበረን።
በቲ ዝነበሮ ተኣምራዊ ኣገልግሎታቱ ድማ ብዙሓት ጸሃፍቲ ታሪኽ ምስ ሃዋርያት የመዓራርይዎ። ብዙሓት ሰባት (ብፍላይ ድማ ተምሃሮ ሮማ)
ኣገልግሎታቱ ብመሎኮታዊ ምልክታት ዝተመልኤ ስለዝነበረ ከምዝተጋነነ ገይሮ ም ይሓስቡ።

ኣብ ሓደ ወንጌላዊ ጉዕዞኡ ብመንደቅዝተሓጽረት ከተማ ኣጓነፈቶ ማዕጾ እታ ኸተማ ድማ ንኸይኣትዉ ተዓጽዎ። ድምጹ ኣል ዒሉ ኣምላኽ
ጣልቃ ኣትዩ ነቲ ህዝቢ ወንጌል ንኽሰብኽ ክረድኦ ጸለየ። ክጽልይ እንከሎ ድማ ጉባኤ ጠንቆ ልቲ ተኣኪቦ ም ብብዙሕ ድምጺ ክላግጽሉ
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ጀመሩ። መዝሙር ክዝምር ጀመረ እሞ ኣምላኽ ንድምጺ እቶም ጽሉኣት ዝውሕጥ ድምጺ ገበረሉ። ብወዝቢ ድማ ደገ እታ ኸተማ ባዕሉ
ተኸፈተ። ኣትዩ ድማ ወንጌል ሰበኸ እሞ ንብዙሓት ናብ ጎ ይታ ኣምጽኤ።

ብኻሊእ ኣጋጣሚድማ ኻብ ሓንቲ ገጠር ንኸይኣቱ ተኸልኪሉ ኽምለስ እንከሎ ዉሉድ ራ እሲ ናይታ ዓዲ ብድንገት ክሳዕሞት ዘብጽሖ
ተሪር ሕማም ሓመመ። ቅዱስ ቅሉምባ ብታህዋኽ ተኣሊሹ ተረኸበ እሞ ንኽመጽእ ተጸውዔ። ናይእምነት ጸሎት ምስ ጸለየ ድማ እቲ ወዲ
ብኡብኡ ሓወየ። እታ ገጠር ኩላ ድማ ወንጌል ሰምዔት።

እቲ ብኩልምባን ብተሓባበርቱ ሰበኽቲ ዝስበኽ ዝነበረ ጽሩይ ወንጌል ድማ ነታ ሃገር ናብ ኣምላኽ እንዳመለሰ ናብ መላእ ሃገረ እስኮትላንድ
ሰፍሐ። ከምኡ ድማ ናብ ኣየርላንድን ሰሜናዊኽፍልታት ኣውሮጳን ሰፍሐ። ጥበብ ኣሰባብኻ ወንጌሉ ድማ ኸምዚነበረ፦ ኩሎም ብፍልጠት
ቃልን ቅዱስ ህይወትን ዝተመስከረሎም ሰብ ሞያ ዕንጸይቲ፣ መማህራን፣ ሰበኽቲን ካልኦትን ዝሓቆፈት ዓሰርተ ክልተ ሰባት ምስ መራሒ ዘለዋ
ጉጅለ ነበረት፡ ኩሎም ናብ ሓንቲ ስፍራ ብምኻድ ድማ ወንጌል-ተኮር ዝኾነት ከተማ ይሰርሑ እታ ዝሰርሕዋ ንእሽቶ ግዝኣት ድማ ብመንደቅ
ዝተሓጽረት ነበረት። ድሕሪ ቁሩብ ጊዜ ድማ እታ ኽልልቲ ስፍራ ኣብ ገገዛውቶ ም ቃል ኣምላኽ ብዝመሃሩ ተምሃሮ ናይቲ ኸባቢን ወለድን
ትኽበብ። ዝተምሃሩ ዘበሉ ድማ ከም ወንጌላውያንን መራሕትን ሰበኽትን እንዳኾ ኑ ንጎ ይታ ኸገልግሉ ይኸዱ ነበሩ። ዋላ'ኳ ሰብኡት ዘበሉ
ንኽምርዓዉ ነጻ እንተነበሩ ንጎ ይታ ብትብዓት ንኸገልግሉ ብምሕሳብ ግና ብዙሓትኣይምርዓውን ነበሩ።ካብ መንግስታዊ ሓገዝን ፖለቲካዊ
ምንኽኻእን ድማ ዝጸረዩ ሰባት ነበሩ። ንኻልኦት ሃይማኖታት ድማ ኣይነኽኡን ነበሩ። ኣምላኽ ክሰርሕዎ ኣብ ሓሳቡ ዝመደበሎም ሓቂ ጥራሕ
ብምምሃር ነቲ ጠርዚ ዓወት ንምብጻሕ እኹል ከም ዝኾ ነ ድማ ይኣምኑ ነበሩ። ካብ ኣገዛዝኣ ሮም ፍጹም ሓራ ነበሩ።

ቅዱስ ኩሉምባ መስራቲ ናይ'ቲ ኣብ ደሴት ሃይ (ጠረፍ ደቡባዊ-ምዕራብ ስኮትላንድ) ዝነበረ ህቡብ ቤት ትህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ነበረ።
ንፈለማ እዋን ና ታ ደሴት ምስ ከደ፡ ንኽኡሎ ም ምግቢ ዝኸውን ዘይነበራ ኣኻውሕ ዝበዝሓ መኻን ደሴት ነበረት። ነገር ግን ኩሉምባ ባዕሉ
በቲሓደ ኢዱ ንሰማይ ኣል ዒሉ እንዳጸለየ በቲ ሓደ ኢ ዱ ድማ ዝራእቲ ተኸለ። ሎሚ እታ ደሴት ኣብ ምድሪ ኻብ ዝርከቡ ልሙዓት ቦታታት
ሓንቲ እያ። ኻብዛ መጽሓፍ ቅዱሳዊ-ተኮር ዝኾነት ደሴት ድማ ጥበብን ሓይሊ ኣምላኽን ዝተመልኡ ብዙሓት ሓያላት ምሁራን ወጽኡ።

ታሪኽ ናይ'ዚ ሓያል ባርያ ኣምላኽን ድንቂ ስራሕቱን ምስ ኣንበብኩ፡ እቲ ኣብ ሰባት ኩሎም ኣብ ትሕቲ እግሩ ንኽግዙኡሉ ሃረርዝብል ጳጳስ
መጺኡ ኸምቲ ብዂልምባ ዝተነገረ ነቲ ስፍራታት ወንጌል ምስ ኣርከሶን ምስ ኣብረሶን ብልበይ ሓዘንኩ።

ሰላምታ
ራእይ 2፡18፣ “ናብ መልኣኽ ማሕበር ትያቲራውን ጽሐፍ፡ እቲ ኸም ሃልሃልታ ሓዊ ዝዀና ኣዒንቲ ዘለዋኦ፡ ኣእጋሩውን ዜንጸባርቕ ኣስራዚ

ሊባኖስ ዚመስል ወዲ ኣምላኽ ከምዚ ይብል አሎ፡”
ኣብ ዘመን ትያቲራ ብዛዕባ ምልኣተ መለኮት (GODHEAD) ዝነበሮም ምግላጽ፡ የሱስ ወዲ ኣምላኽ እዩ ዝብል ነበረ። ምንም እኳ ኣብ

ወርሓት ስጋኡ ከም ወዲ ሰብ ንፍለጦ እምበር ድሕሪ ስጋ ዘለዎ ህይወት ብኸምኡ ኣይንፈልጦን። ንትንቢታት ኩሎም ኣብ ገዛእ ርእሱ ዝእክብ
ብርቱዕ ነብዪ፡ ደጊም ከም ወዲ ሰብ ኣይንፈልጦን ኢና። እቲ በይኑ ሓደ ወዲ ናብ መዓሙቅ (ኣፍልቢ) ኣቦኡ ተመልሰ። ሎሚ ድማ ብሓይሊ
ትንሳኤኡ ንፈልጦ ኣለና። ስለዚ ናብቲ ኽብሪ ገዛእ ርእሱ ኣብ ልዕሊ ኹሉን ኹሉ ብኹሉ ንኽኸውንን ኢሉ ብጽንዓት ሓይሉ ተንስኤ።ንኽብሩ
ምስ ካልእ ኣይካፈሎም። ኣብ ልዕሊ ቤተክርትያኑ ዘለዎ ኣገዛዝኣ ድማ ኣብ ትሕቲ ተራ ሰብ ኣየግዝኦን።

ንታይቲራ ኣንቆልቊሉ ጠመታ እሞ፡ ኣብታኸተማ ኣብታራብዓይቲ ዘመን ንብሕቱ ዝግባእ ኽብሪ ኣብ ልዕሊ ኻልእ ሰብ ተቀቢኡ ረኣየ። ንሱ
በይኑ ወዲ እቲ ሓደ ኣቦ ኾይኑ ከሎስ፡ ንኣፖሎ ወዲ ኣምላኽ ተሰይሙ ምስ ረኣዮ ኣዒንቱ ብፍርዲ ተማላጢ ሓዊ ነደዳ። ኣብ ልዕሊ እታ ዘመን
ቤተክርስትያን ታይቲራ ዝወርድ ፍርዱስ ክንደይ የፍርሕ! ኣባላት ቤተክርስትያን ከምቶም መምለኽቲ ጣኦት፣ ኣምልኾታት ፈትዮም ዉሉድ
ጣኦት (ኣፖሎ ወዲ ዘኡስ) ብፍቅሪ፣ ብስልጣን መንግስቲ ዝተመልኤ ስጋ ለበስ መራሒ ክብ ዘበሉ። ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሮማ ድማ
ብመሰረት ስርዓት ኣምላኽ ጸሓይ (ኣፖሎ)፣ቤተክርስትያን ምስ መንግስቲ ክትምርዖ ብምግባር ስጋ ለበስ ኣምላኽ (ጳጳስ) ሾመት። ቶማስ
ኣኲናስን ኣልቨረስ ፔላጊየስን ብዛዕባኡ ከምዚ ብምባል ከምዘቀመጥዎ፦ “ ብመንፈሳዊ ዓይኖ ም ንዝርእይዎ ሰባት እቲ ጳጳስ ሰብ ዘይኮነስ
ኣምላኽ እዩ ። ንስልጣኑ ገደብ የብሉን። ዝደለዮ ኹሉ ከም ጨለ ኽእውጅ ጽቡቅ ዘይመሰሎ ዘበለ ኹሉ ድማ መሰሎም ኩሉ ክገፍፍ ስልጣን
ገደብ የብሉን። በዚ ዓለም ለኻዊ ስልጣን ዝጠራጠር ዘበለ ኹሉ መንገዲ ድሕነቱ ምዕጻው ማለት እዩ። እቶ ም ቀንዲ ጸላእቲ ቤተክርስትያን
ድማ ነዚ ሓቀኛ ኣርዑት ክጾሩ ምእዛዝ ዝኣበዩ መናፍቃን እዮም።”

“እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰባትን ዘሎ ማእከላይውን፡ እቲ ሰብ፡ ክርስቶስ የሱስ፡(ወዲ ኣምላኽ) ሓደ በይኑ እዩ።” 1ይ ጢሞ 2፡5። እንተኾ ነ
ግና ጳጳስ ሮ ማ ነዚ ቃል “ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን (ሰባትን ዘይኮነ) ዘሎ ማእከላይ” ብምባል ለዊጡ ኣብ ሞንጎ ማእኸላይን ሰባትን ዘሎ
ማእኸላይ ኮነ። ንወዲ ኸድሕን ዝከኣሎ ኻሊእ ማእኸላይ የለን። እቲ ጳጳስ ምድሓን ብቤተክርስትያን ሮ ማ ኸምዝኾ ነ እዩ ዝእውጅ። ይኹን
እምበር ምድሓንስ ብጀካ ብወዲ ኣምላኽ ብኻሊእ የልቦን። ኽፉኣት መንግስታት ዓለም ቶጎጋ ንኽገብሮም፡ ዓይኑ ንፍርዲ ኸም ተማላጢ ሓዊ
ኣእጋሩ ድማ ኸም ዝረሰነ ኣስራዚ ምዃኑስ ዘገርም የብሉን። ስለ እተን ምእንታና ብፍርዲ ዝሓለፋ ጽኑዓት ኣእጋር ጎይታ ይመስገን። ንሱ ዘለዎ
ዘበለ ኹሉ ናትና እዩ እሞ መሰረትና እየን። ምስኡ ድማ የሱስ ወዲ ኣምላኽ ንጽዋዕ።

ኣብዛ ዘመን እዚኣ ድማ ተኸተልቲ መሓመድ ዝኾኑ ወዲ ኣምላኽ ዝኽሕዱን፣ ክርስትያን እየ ንዝብል ዘበለ ኹሉ ዝቀትሉን መሓመዳውያን
ተመስረቱ።

ከምኡ ድማ ኣብዛ ዘመን ኢዚኣ ነበረ እታ ቤተክርስትያን ነታ ቀዳመይቲ ትእዛዝ ጽኑዕ ኣምላኽ ዘርከሰት። ብፍጥነት ድማ ነታ ኻልኣይቲ
ትእዛዝ ንምስባር ንጳጳስ ኣብ ክንዲ ቦታ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንምቅማጥን ኣምልኾ ጣኦታት ንምምስራትን ብምእዋጅ ነቲ ኣብ ቤተክርስትያን
ዝተቀመጠ ምስሊ ቅዱሳን ኣየምልኽን ንዝበለ ድማ ኽሳብ ሞት ከም ዝበጽሕን ተሰርዐ። ካብ 842 ኽሳብ 867 ዓ/ም ኣብ ትሕቲ ንግስቲ
ቲዮደራ ጥራይ ምስልታት ኩሎም ዋጋ ከምዘይብሎም ብምምስካሮም ልዕሊ 100000 ዝኣኽሉ ቅዱሳን ተቀትሉ።

እነሆ ጎይታ ኽብሪ፣ ኣምላኽ ባዕሉ ኣምላኽ-ቃሉ ሸለልተባሂሉ፣ መንነቱ ድማ ተናዒቁ። ብርግጽ እዚ ትውልዲ እዚ ይነሳሕ ወይ ድማ
ይጠፍእ። ብርግጽ ድማ ኢድ ሰብን ልቢ ሰብን ኣየውርድዎን። ንሳቶም ይኽሓዱዎ፣ እሙን ኮ ይኑ ድማ ይነብር። ኣታ ሒደት መጓሰ፡ እታ
መንግስቲ ኺህበኩም ፍቓድ ኣቦኹም እዩ እሞ፡ ኣይትፍራህ። ኸም ዝረሰነ  ኣስራዚን ከም ዓይኒ ተማላጢ ሓውን ክመጽእ እሞ ንኹሉ
ኽምግብሩ ኽፈድዮ፣ ፍርዲ ናተይእዩ ፡ ኽፈዲ እየ“ ይብል ጎ ይታ ሰራዊት።

ሙገሳኡ
ራእይ 2፡19 “ግብርኻን ፍቕርኻን እምነትካን ኣገልግሎትካን ትዕግስትኻን፡ እቲ ግብርኻውን ካብ ቀዳማዩስ ዳሕራዩ ኸም ዚበዝሕ፡ እፈልጥ

አሎኹ።”
እነሆ ዳግም “ግብርኻ እፈልጥ ኣለኹ” ዝብል ተመሳሳሊ መእተዊ ሓሳብ ንረክብ ኣለና። ወዲ ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ኸሎ ኣትኩሮ ብምግባር

ኸምዚ በለ፦ “እንተ ዘይኰነስ፡ ስለቲ ግብርታት እኳ እመኑኒ።” እቲ ንሱ ዝገብሮ ም ዝነበረ ግብርታት ኩሎም ኣብ ርእሱ እምነት ንኸሕድር
ብኣምላኽ ዝተሰርዑ ግብርታት ነበሩ። ካብ ኣገልግሎቱ ብሉጽ ክፍሊ ኣገልግሎት ነበረ። መንፈሱ ብሃዋርያ ጳውሎስ “ፍጡራቱ ኢና እሞ፡ ነቲ
ኣምላኽ ክንመላለሰሉ ኢሉ ቐደም ዘዳለዎ ሰናይ ግብሪ ብክርስቶስ የሱስ እተፈጠርና ኢና።” ብምባል ኣብ ኤፌሶን 2፡10 ይገልጽ። ግብርታት
ኩሎም ከምቲ ጳውሎስ “ብኡኡ ተፈጢርና” ዝበሎ ነቲ ምስኡ ዘለና ርክብ ኣርእዩ ብኡኡ እምነት ክህልወና ዘረድኡ እዮም።“

ግብርታት ኣብቲ ብእምነት ዝተውሃበና ምድሓን ኣምላኽ ስፍራ ኣይትክኡን እዮ ም። ነገር ግብርታት ነቲ ብኡኡ ዝህልወና እምነት ርግጽ
ይገብሩ። ሰናይ ግብሪ ብምግባር ኣይትድሕኑን ነገር ግን ካብዝደሓነ ሰብ ከምፍረ ድሕነቱ ናይጎ ይታ ዝርከቡ ውጽኢታት እዮ ም። ሰናይ ግብሪ
ብምግባር ይኣምን 'የ። ዋላ ዘይደሓነ ሰብ ጽቡቅ ክገብርን ክንዲ ዝኸኣሎ ሰናይ ክኸውንን ይግባእ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እቲ ዝኸፍአ ነገር
ኽፉእ ግብርታት እንዳገበሩ ፍቃድ ኣምላኽ ይገብር ኣለኹ ምባል እዩ። ኣቡናትን ጳጳሳትን ሮማ ዝገብሩዎውን እዚ እዩ።ብስም እግዚኣብሄር
እንዳቀተሉን ኣካልእንዳ ኣጉደሉን ኸምኡ ድማ ኽፉእ ዝበሃል ዘበለ ኹሉ እንዳገበሩንሲ ፍቃድ ኣምላኽ ንገብር ይብሉ። ኣንጻር እቲ ቃል
ክነብሩሉ  ዝኣዘዞ  ም  ህይወት  ይነብሩ።  ኣብተን  እኩያት  መዓልታት  ንሳተን  ሓቀኛታት  ኣመንቲ  ኸምቲ  ብርሃን  ኣብ  ጸልማት  ዝበርህ
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እንዳኣብረቅረቁ መርገም ብበረኸትእንዳመለሱ ዋላ'ኳ ብዙሓት ይሙቱ ንጎ ይታ ኸኽብሩ ብኹሉ ግብሪ ሓቂ ይገብሩ ነበሩ።
ኣብዛ ፍቅዲ እዚኣ እቶም ደቁ፡ ለውጢ ዘለዎ ናብራ ይነብሩ ስለዝነበሩ፡ ይንእዶም ኣሎ። ግብርታቶም፡ ነቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ሓዱሽ

መንፈስ የረድእ። ሰባትድማ ጽቡቅ ግብርታቶም ብምርኣይ ንኣምላኽ የኽብሩ። ግርም እምበኣር፡ ክርስትያን ካብ ኮንካስ ትኽክለኛ ግብሪ
ክትሰርሕ ኢኻ። ግብርኻ ንጽህና ልብኻ የረድእ። ብጀካ ኣምላኽ ካልእ ስለዘይርእየካ ድማ ግብርታትካ እትድርቦ ኻባ ኣይኮነን ስለዚ ንህይወትካ
ኽሳብ ሞት ዋላ'ኳ እንተሓተተካ ፍቃድ ኣምላኽ ካብ ምግባር ኣይትዕገትን።

“ፍቕርኻን ኣገልግሎትካን እምነትካን ትዕግስትኻን፡ እፈልጥ አሎኹ (ኪንግ ጀምስ)።” ፍቅሮም ኣብ ሞንጎ “ግብሮምን” “ኣገልግሎቶምን”
ተቀሚጡ ኣስተዕሉ። ቦታኡ ንሱ እዩ። ምኽንያቱ ብዘይፍቅሪ ግብርታትናን ኣገልግሎታትናን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተቀባልነት የብሎምን።
ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ “  ዝገብሮ ዘበለ ብፍቅሪ ካብዘይኮነስ ኣይጠቅመንን፡ ብዘይ ፍቅርስ ከንቱ እየ”  ብምባል ይዛረቦም። ሕጂ ከም
እትርእይዎ ዘለኹም እዞ ም ኣመንቲ እዚኣቶም ኣብ ሞንጎ እቶ ም ንኽድሕኑን ኣብ ቅድሚ ሰብ ንኽነኣዱብ ኢሎም ግብሪ ዝገብሩ ኒቆላውያን
ኣይነበሩን።ግብርታቶ ም ኹሉ በቲ ብመንፈስቅዱስ ኣብ ውሽጢ ልቦም ዝፈሰሰ ፍቅሪ ይገብሩ። እታ ኣብ ልቦም ዘላ ፍቅሪ ኣምላኽ ንምሩጻቱ
ዘላቶ ፍቅሪ እያ። የሱስ ፦ “ነንሓድሕድኩም ፍቕሪ እንተላትኩም፡ በዚ ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ኵሉ ኺፈልጥ እዩ።” በሎም። እቶ ም
ህይወት ቀዳሞት ክርስትያናት ዝረኣዩ ባዕዳውያን ድማ “ንነፍሲወከፎ ም ክፋቀሩእሞ ርኣዩ ዎም ይብሉ ነበሩ” ዮሃንስ ድማ “ዜፍቅር ዘበለ ዅሉ
ኻብ ኣምላኽ እተወልደ እዩ፡” 1ይ ዮሃንስ 4፡7።

ሕጂ ወይ ስምዕታ ኽብል ይፈቱ። ብዛዕባ እተን ዳሕረዎት መዓልታት ካብ ዓመጽ ዝተለዓለ ፍቅሪ ብዙሓት ክትዝሕል እያ። ብፍላይ ድማ
ኣብ'ታ ሎዶቅያ እትበሃል ናይ መወዳእታ ትውልዲ ፍቅሪ ኣምላኽ ብፍቅሪ ንዋይን ብናይ ሰባት ፍትወት ገዛእ ነፍሶ ምን ክትካእ እዩ። ካብቲ
ኣብዚ ዘመን እዚ ዘሎ ሓይሊ ሓጢኣት ክንሕሎ ይግባእ። ብዙሓት ሰባት ነቲመንፈስ መወዳእታ ዘመን ከስተውዕልዎ ስለዘይከኣሉ ኸቢዶ ም
ኣለዉ። ናብ ኣምላኽ ኣዕዚዝና እንቀርበሉን ብፍቅሩ ክንምልአሉን ዝግባእ ጊዜ እዚ ጊዜ'ዚ እዩ። እንተዘይኮ ይኑ ግና ዛሕሊ እታ ናይመወዳእታ
ዘመን ቤተክርስትያን ተሰኪምና ነቲ በይኑ ረዲኤትና ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ምቅዋምና ኣይተርፍን።

በተን ጸልማትን ዘፍርሓን ዓመታት እቶ ም ጉንዲ ሓቂ ፍቅሪ ኣሕዋትን ኣምላኽን ነበሮም። ኣምላኽ ድማ ነኣዶም።
“ኣገልግሎትካ እፈልጦ ኣለኹ” የሱስ ብዛዕባ እዚ “እቲ ኻባታትኩም ዓብዪ ምኻን ዚደልስ፡ ግዙእኩም ደኣ ይኹን።” ብምባል ገለጸሎም።

ኣብዛ ኣበሃህላ እዚኣ ሓሳቡ ዝሃበ ጥበበኛ ሰብኣይ “እዛ ብሂል እዚኣ ታሪኽ ጥራይ እዩ ዘረጋግጻ” ብምባል ሓቂ ተዛረበ። ብደረጃ ታሪኽ ብሃቂ
ዘደንቅ ታሪኽ ዝነበሮም ህቡባት ሰባት ኩሎም ኣገልገልቲ ዝነበሩሰባት እዮም። እቶም ክግልገሉ ጥራይ ዝደልዩ ዝነበሩ ጨቆንቲ፣ ኩሉ ጊዜ
ርእሲ ንምዃን ዝናፈቁ  ኹሎም ግና  ብሕፍረት ወረዱ።  ኣምላኽ ነቶም ሓለፋ ኹሉ ዝሃፍተሙ ሃብታማት፡  ዝሓዝዎ ሃብቲ ብኣግባብ
እንተዘይተጠቂሞምሉ ይኹንኖም። ነገር ግን ናብ ታሪኽ ጠምቱ፤ ኩሎም ህቡባት ሰባት ኣገልገልቲ ኻልኦት ዝነበሩ ሰባት እዮም።

“ንእምነትካ እፈልጦ ኣሎኹ” ፦ ኣብዚ ከምቲ ነቲ ቤተክርስትያን ዘመን ጴርጋሞስ “ንእምነተይ ኣይከሐድካያን” ኢሉ ዝተዛረቦ ኣይኮነን ዝብል
ዘሎ። ነገር ግን ስለቲ እሙንነቶም የመስግኖ ም ኣሎ። ከምኡ ክብሎም እንከሎ ድማ “ትዕግስቶም” ይጠቅስ ኣሎ። ምኽንያቱ እሙንነትን
ትዕግስትን ሓቢሮም ዝኸዱ ነገራትእዮም። ብርግጽ ድማ ከምቲ ያዕቆብ ኣብ ምዕራፍ 1፡3 “እቲ ምፍታን እምነትኩም ትዕግስቲ ኸም ዚገብር
ፈሊጥኩምሲ” ኢሉ ከምዝተዛረበ፤ ትዕግስቲ ውጽኢት ናይ እምነትእያ። ትዕግስቲ በቲ ፈተና ናይ እምነትና ድኣ እያ ትመጽእ እምበር ትዕግስቲ
እነጥርየሉ ኻልእ መንገዲ ፍጹም የለን። ሮሜ 5፡3 “ግናኸ ብጸበባ ድማ ንመካሕ እምበር፡ እቲ ጸበባስ ትዕግስቲ ኸም ዜምጽእ ስለ ዝፈለጥና፡
በዚ ጥራይ ኣይኰነን።”፣ ያዕቆብ 1፡4 “ብሓንቲ እኳ ኸይጐደልኩም ፍጹማትን ምሉኣትን ምእንቲ ኽትኰኑ፡ እታ ትዕግስቲ ፍጹም ግብሪ
ይሃልዋ።” ፍቃድ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ፍጹማን ምዃና እዩ። ፍጽምናና ድማ ትዕግስተኛታት ብምዃን - ንኣምላኽ ምጽባይን ካብ ኣምላኽ
ምጽባይን እዩ ። እዚ ማለት ዑደት ባህርያዊ ምዕባለ እዩ። ኣምላኽሲ ነቶ ም ቅዱሳን ዘመነ ጸልማት ክንደይ ኣሞገሶ ም! በታ ትዕግስቶምሲ ከም
ንኽሕረድ ዝውሰድ ገንሸል፡ብፍቅርን ብእምነትን ንኣምላኽ ኣገልገሉ። ትምኒቶም ኩሉ ሙሉእ ህይወቶ ንጎይታ ምግልጋል ነበረ። ሽልማቶምስ
ክንደይኮን ብሉጽ ይኸውን።

“ግብርኻውን ካብ ቀዳማዩስ ዳሕራዩ ኸም ዚበዝሕ፡ እፈልጥ አሎኹ።” ብርግጽ ግሩም! ጸልማት ናይቲ ዘመን እንዳዓዘዘ ኣብ ዝኸደ ቁጽሪ፡
መዓልታት እጃም ሰማእትነት እንዳነውሐ ኣብዝኸደ ቁጽሪ፡ ተጠናኺሮ ም ይሰርሑ፣ ክንድዝኸኣልዎ ድማ የገልግሉ፡ እምነቶ ም ድማ ይዓዝዝ።
ኣብ ዘመን ኤፌሶን ፍቅሪ ምዝሓላስ ክንደይ የሕዝን! ብጀካ ኣብዛ ካብ ኩለን ዘመናት ንላዕሊ እትጽልምት ዘመን እዚኣ፡ ፍቅራ እንዳዓዘዘ
ዝኸደት  ዘመን  ከምዘላ  ኣይተብሃለን።  እዚኦም  ግና  ኣብዚሖም ኣገልገሉ።  ዝገርም  ኣብነታዊ።  እቲ  ንጎይታ  ዝኸውን  ሕያዋይ  ፍቅራዊ
ኣገልግሎቶም እንዳወሰኸ ድኣ እምበር እንዳነከየ ኣይከደን። ሚስጢራ እዚኣ እያ፡ ሰይጣን እቲ ንጎ ይታ እንህቦ ኣገልግሎትና ከዕኑው ላዕልን
ታሕትን ይበል - ምላሽና ድማ ኣገልግሎት ምውሳኽ ይኹን። ድኹማት ኩሎም ብፍርሒ ክበኽዩ እንከለዉ፤ ሽዑ ጭርሖ ዓወት እንእውጀሉ
ሰዓት እዩ።

“ግብርኻውን ካብ ቀዳማዩስ ዳሕራዩ ኸም ዚበዝሕ፡ እፈልጥ አሎኹ።” ከምቲ ዝበልናዮ እዚ ዘመን እዚ በቲ ዝነበሮ ዝነውሐ ታሪኻ ዊ
ጸልማት “ጸልማት ዘመን” እዩ ዝበሃል። እዛ ዘመን እዚኣ እቲ “ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ዝውክል - ኣብ ልዕሊ ቤተክርስትያንን ኣብ ልዕሊ ዓለምን
ልዑል፣ ደረት ኣልቦ ስልጣን ” ኣለኒ ዝበለ ኢኖሰንት ሳልሳዊ ዝበሃል ጳጳስ ዝነበራ ዘመን እያ። ንሱ ኣብ ዘመኑ በቲ ናቱ መሪሕነት ዝተደኮነ
ትካል ካብ ካልኦት ዘመናት፡ ብጀካ ዘመን ተሃድሶ፡ ካብ ካልኦት ጊዜታት ዝበዝሐ ዘመን ኣፍሰሰ። ኣመንዝራታት ዝመርሕዎ ወሲባዊ ዘመን
ነበረ። ሳጉረስ ሳልሳዊ ዉሽማ ነበረቶ “ ጉባኤ ጳጳሳት ኩሉ ብውሽማታትን ድቓላታትን ብምምላእ እቲ ቤተ መንግስቲ ጵጵስና ናብ ጣሻ ኸተርቲ
ተለወጠ።” ኣናስታስየስ ሳልሳዊ በታ ውሽማ ሳጉረስ ሳልሳዊ ዝነበረት ማሮዝያ ብጨርርቂ ተዓቢጡ ተቐትለ። ጆን ኻልኣዊ ድማ ወዳ ንማሮዝያ
ነበረ። ንጆን ሳልሳዊ እነምበይትኡ ነበረት። ግብርታት ጆን ሳልሳዊ ድማ ኸምዚ ነበረ “ ዓማጺ ደናግልን መበለታትን ነበረ። ግብሪ ምንዝርና
እንዳገበረ ኣብ ዝተረኽበሉ ሰዓት ድማ በቲ ሰብኣይ ሰበይቱ ተዘሪፋቶ ዝሓረቐ ሰብኣይ ተቐትለ።” ጳጳሳዊ ምፍንጭጫል ዝነበሮ ዘመን ኮ ይኑ፡
ኽልተ ጉጅለታት ጵጵስና ነበሩ። እቲ ሓደ ብሸነኽ ኣቪግኖን እቲ ኻልኣይ ድማ ኣብ ሮም ክመርሑ ጀመሩ። እዞም ጳጳሳት እዚኣቶም፡ ተሓተትቲ
ኢ-ሞራላዊ ግብረስጋ (ግብረሰዶማዊነትን፣ ምውላድ ብዙሓት ድቃላታትን) ጥራሕ ዘይኮኑስ፡ ኮላይ ተሓተትቲ ግጉይ መሸጣ መዓርግ ክህነት
ዓቅሚ ንዘለዎም ተጫረቲ እውን እዮም።

እቲ ዘብርህ ብርሃን ጭልጭል ኢሉ ዝደኸመሉ ዘመን እዩ። ምንም እኳ እቲ ስፍሓት ጸልማት ይዕዘዝ እምበር፡ ኣብ ከባቢ መወዳእታ
ዓመታት እታ ዘመን፡ ግብሪ እቶም ሒደት ኣመንቲ፡ ብዙሓት ሰባት ንገዛእ ርእሶም ከም ጸገንቲ እምነት ገይሮም ክሳብ ዝሓስቡ፡ ዉዕዉዕ ግብሪ
ነበረ። ግብርታቶም ነቲ ስዒቡ ዝግለጽ ተሃድሶ (ጽጋነ)፡ መንገዲ ዝጸርግ ዉዕዉዕ ግብርታት ነበረ። ንኸምኡ ድማ እዩ “ግብርኻውን ካብ
ቀዳማዩስ ዳሕራዩ (ኣብ መወዳእታ ዓመታት ናይ'ታ ዘመን) ኸም ዚበዝሕ፡ እፈልጥ አሎኹ።” ዝበሎ።

ታይቲራ ዝብል ቃል ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ኾይኑ ኻብ ሞንጎ ትርጉማቱ ድማ “ተኸታታሊ (ነዊሕ) መስዋእቲ” ዝብል ትርጉም ኣለዎ።
ብዙሓት ድማ ነቲ ብደረጃ ሓፋሽ ንክርስቶስ ዝቐርብ ዝነበረ ዘየቋርጽ መስዋእቲ ዝውክል ትንቢት እዩ ኢሎም ይኣምኑ። ጽቡቅ ኣተሓሳስባ እዩ
ብርግጽ፡ እንተኾነ ግና እቲ ቐጻሊ ዝነበረ መስዋእቲ ህይወት ኣመንትን ግብርታቶምን ድማ ይውክል እዩ።

ብርግጽ ቅዱሳን ታይቲራ ብእምነትን ብመንፈስቅስን ዝተመልኡ፣ ክብርታቱ እንዳ ኣግሃዱ ንሰናይ ግብርታት ዝተፈጠሩ፣ ንህይወቶ ም
ከይንሓፉ ከም ጥዑ ም መስዋእቲ ንጎ ይታ ዘቅረቡ መግቢ ዝራእቲ ነበሩ።

ተግሳጽ (መግናሕቲ)
ራእይ  2፡20  “ግናኸ  ነታ፡  ነብዪት  እየ፡  እናበለትሲ  ነቶም  ኣገልገልተይ  ኪምንዝሩን  ንጣኦታት  እተሰውኤ ኺበልዑን  እትምህሮምን

እተስሕቶምን ዘላ ኢዛቤል፡ ነታ ሰበይቲ እቲኣ ስቕ ኢልካ ምርኣይካ ረኺበልካ አሎኹ።”
ሕጂ ምስ'ዛ ፍቕዲ እዚኣ ኣተሓሒዝኩም ናብ ፍቕዲ 23 ውረዱ እሞ ብዛዕባ እቲ ኣቓልቦ ኽትገብሩሉ ኢለ ዘምጽኦ ዝነበርኩ ሓሳብ ዝኸውን

ዓብይ መርትዖ ርኣዩ። “ንደቃውን ብሞት ክቐትለን (KJV) እየ፡ ኣነ ልብን ኰላሊትን ዝምርምር ምዃነይ ከኣ ብዘለዋ ኣብያተ ክርስትያናት
(KJV) ኪፈልጣ እየን። ንነፍሲ ወከፍኩምውን ከከም ግብርኹም ክህበኩም እየ።” ምንም'ኳ ኣብ ሓድሕድ ዘመን ኸም ሓንቲ ገይሩ ይዛረበን
እምበር ኸምቲ እዚ ኹሉ እዋናት ዝነግረኩም ዝነበረኩ፡ ቤተክርስትያን ሓንቲ ጥራይ ዘይኮነትስ ኽልተ እየን። ኣብዚ ብግልጺ ከም ዝተቀመጠ
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ኩለን ኣብያተ ክርስትያናት ልብን ኩላሊትን ዝምርምር ምዃኑ ኣይፈልጣኦን። ዝምርምር ምዃኑ ግን ከረጋግጸለን እዩ። ብቀደሙኸ! ነዚ ሓቂ
እዚ ዘይትፈልጥ ቤተክርስትያንስ እንታይ ትበሃል? ቤተክርስትያን ሓሶት እያ፡ እቶ ም ሓቀኛታት ኣመንቲ'ሞ ፍርዲ ኣምላኽ ካብ ቤት ኣምላኽ
ከም ዝጅምር ብርግጽ ተረዲኦም፡ ፍርሓት ኣምላኽ ተመሊኦም፡ ንኸይፍረዶም ንገዛእ ርእሶም እዮም ዝፈርዱ።

እሞ ድኣ ንምንታይ ኣምላኽ ነታ ሓሶት ጉንዲ ዝኾና ኣብያተ ክርስትያናት፡ ዘይናቱ ኸለዋስ ከም ናቱ ዝጽውዐን ዘሎ? እቲ ሓቂ እዚ እዩ፦
ብርግጽ ክርስትያናት እዮ ም እንተኾ ነ ግና ኻብ መንፈስ ዝኾኑ ክርስትያናት ዘይኮኑስ ንስሙ ብኸንቱ ዝተሰከሙ ስጋውያን ክርስትያናት
እዮም። ማርቆስ 7፡7 “ግናኸ ምህሮ ስርዓት ሰብ እናመሃሩ፡ ብከንቱ እዮም ዜምልኹኒ” ይብል። ይኹን ድኣ እምበር ክርስትያን እሞ ክርስትያናት
እዮም። እንታይከ ክበሃሉ'ሞ! መሓመዳዊ ኹሉ መሓመዳዊ እዩ። ሃይማኖቱ ንሱ እዩ። ህይወቱ ከም ዝድላዩ ዓይነት ህይወት ይኹን ብዘየገድስ
ቁርኣን ንዝምህሮም ምህሮታት ኣፍልጦ ዝህብ ክሳብ ዝኾነ ካብኡ ወጻኢ ክኸውን ኣይኽእልን። ብተመሳሳሊ መልክዑ ድማ ኢየሱስ ብድንግል
ዝተወልደ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑን፣ ኸም ዝተሰቀለን፣ ኸምዝሞተን፣ ካብ ሙታን ከምዝተንስኤን ንደቂ ሰባት ዘድሕን መድሓኒት ወ.ዘ.ተ. ምዃኑ
ኣፍልጦ ዝሃበ ኹሉ ክርስትያን እዩ። (ብርግጽ ከኣ ኣብ ዘመን ሎዶቕያ፡ ሰባት ኣምላኽነት የሱስ እንዳኸሓዱ ነቲ ጽቡቅ ዝኾነ ሚዛናት የሱስ
ኣፍልጦ ብምሃቦም ንገዛእ ርእሶም ከም ክርስትያን ዝጽውዑ ሰባት ክመጽኡ እዮም። ክርስትያናት ሳይንቲስታትን፣ ሰበኽቲ ማሕበራዊ ወንጌልን
ክገብርዎ ይርኣይ ኣሎ።) ስለዚ ከምዚ ዝዓይነቱ ሰብ ኣባል ቤተክርስትያን ዝኾነ ተራ ክርስትያን እምበር ሓቀኛን መንፈሳዊን ኣማኒ ኣይኮነን።
እቲ ሓቀኛ ኣማኒ ግና ናብ ሕብረት ኣካል ክርስቶስ ተጠሚቁ ኣባል ኣካሉ ዝኸውን እዩ። ይኹን ድኣ እምበር ብፍቃድ ኣምላኽ እቶም እንክርዳድ
ንኸይምንቆሱን፣ምስቲ ስርናይ ሓቢሮም ክዓብዩን ተኣዘዘ። ትእዛ ዝ ኣምላኽ እዩ። ዝእሰሩሉን ናብ ምቅጻል ዝድርበዩ ሉን ጊዜ ይመጽእ ኣሎ።
ሕጂ ግና ኣይኮነን።

ስለዚ መንፈስ ነቶም ሕውስዋስ ጉጅለ ይዛረብ ኣሎ። በቲ ሓደ የሞጉስ በቲ ኻልእ ድማ ይኹንን ኣሎ። ኣብ ሞንጎ እቶም ሓቀኛታት ኣመንቲ
ዘሎ ሓቂ፡ ይነግር። ሕጂ ድማ እታ ሓሳዊት ጉንዲ ኣብ ቅድሚ ጎ ይታ ብጽድቂ ደው ምባል ምእንቲ ኽትክእል፡ ስምዕታ የስምዕ ኣሎ።

ኤልዛበል፡ እታ ሰበይቲ
ሃዋርያ ያዕቆብ ሓጢኣት ዝሓቶ ኣካይዳ ኣርእዩና ኣሎ። ያዕቆብ 1፡14-15 “ነፍሲ ወከፍ ግና ብገዛእ ትምኒቱ ተስሒቡን ተሐቢሉን እዩ

ዚፍተን። ደሓር፡ ትምኒት ምስ ጠነሰት፡ ንሓጢኣት ትወልዶ፡ ሓጢኣት ምስ ተፈጸመ ድማ፡ ንሞት ይወልዶ።” ኣብ ዘመን ኣብያተክርስትያናት
ዝበጽሐ ስእሊውን እዚእዩ።  ከምቲ ሓጢኣት ብዘይመስል  ደቂቕ  ስምዒት ዝጅምር፡ሞት ድማ ተራ  ብዝመስል  ግብሪ  ኒቆላውያን  ናብ
ቤተክርስትያን ኣትዩ። ካብ ግብሪ ናብ ምህሮ፡ ካብ ምህሮ ድማ መንግስታዊ ቀልቢ ብምስሓብ፡ ናብ ባዕዳዊ ኣምልኾ በጽሐ። ኣብዛ ዘመን
ናብታ ንብይቱ (መምህር)ኸይዱ፡ ንርእሱ ኣብ ቃላይ ሓዊ ክሳብዝረኽባ ድማ ይጎዓዝ። ብኻልኣይ ሞት ነገሩ ኹሉ ኣኸለ ዝበሃለሉ ስፍራኡ ንሱ
ስለ ዝኾነ።

ብዛዕባ እዛ ራብዓይቲ ዘመን ዝምስክር ምሉእ ኣውያት ኣምላኽ ኣብ ውሽጢ ውግዘት ነብዪት ኤልዛቤል ይርከብ። ንምንታይ ከም ዘውገዛ
ንኽንርዳእ ድማ፡ ብዛዕባኣ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ታሪኽ ክንምልከት ይግበኣና፡ ቀደም እንታይ ከም ዝገበረት እንተድኣ ተረዲእና ድማ ኣብዚ
ዘመን እዚ እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኢና።

እቲ ቀንዲን ቀዳማይን ነገር ብዛዕባ ኤልዛቤል ክንርድኦ ዝግባእ ጓል ኣብርሃም ዘይምዃና እዩ። ወይ'ውን ከምታ ሞኣባዊት ሩት መንፈሳዊ
ቅበላ ዘለዎ ኣተሓውሳውን ኣይብላን። ፍጹም የብላን። እዛ ሰብ እዚኣ ጓል እቲ ንጉስ ሲዶናውያን ዝነበረ ኢትበኣል ዝተብሃለ ካህን ኣስታሮት
ዝነበረ ንጉስ እያ። (1ይ ነገስት 16፡31)። ቅድሜኡ ዝነበሩ ነገስታትን ኣሕዋቱን ብምቅታል እዩ ንጉስ ዝኾነ። ስለዚ ብቀጥታ ከም እንርድኦ ጓል
ቀታሊ ነፍሲ እያ (እዚ ብዛዕባ ቃየን ድማ የዘክረና።) ኤልዛቤል ናብ እስራኤል ዝተሃወሰትሉ መንገዲ በቲ ኣምላኽ ንኣህዛብ ዝመደቦ መንፈሳዊ
ቅበላ ዘለዎ ኣሰራርሓ ዘይኮነስ፡ ምስ'ቲ ኣብ ዓሰርተ ነገዳት እስራኤል ንጉስ ኮይኑ ዝነበረ ኣኽዓብ ብመርዓ ብምትእስሳር እያ ዝተሓወሰት።
ከምቲ ዝረኣናዮ ድማ እዚ ሕብረት እዚ መንፈሳዊ ዘይኮነስ ፖለቲካዊ ሕብረት ነበረ። እዛ ናብ ዕምቆት ኣምልኾ ጣኦታት ዝጠሓለት ሰበይቲ
ድማ፡ ነቲ ሓደ በይኑ ሓቀኛ ኣምላኽ ንኸተምልኽ ንእሽተይ ድልየት እኳ ኣይነበራን፤ ነገር ግን ብኣንጻሩ ንደቂ እስራኤል ካብ ጎ ይታ ዘርሕቆም
ነገራት ንኽትገብር መዲባ ዝመጸትሉ ሓሳብ ሒዛ እያ ኣትያ። እስራኤል (እቶም ዓሰርተ ነገዳት) ንኣምልኾ ጎይታ ኣፍልጦ ዝህቡሉ ሕጊ ሙሴ
ይንበበሎም ስለዝነበሩ ከም ንኣምልኾ ጣኦታት ዘይተሸጡ፡ ምራኽ ወርቂ ከምልኹ ጀመሩ። ካብታ ኣኽዓብ ንኤልዛቤል ዝተመርዓወላ ጊዜ
ጀሚሩ ኣምልኾ ጣኦታት ከም ፋሽን ክሰፍሕ ጀመረ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣብ ቤት መቅደስ ካህን ኮይና ምስ ኣተወት ንእስራኤል ናብ ናይ
ህይወቶ ም ጥፍኣት ዘብጽሕ ጣኦት ኣስታሮትን (ቨኑስ) በዓልን (ኣምላኽ ጸሓይ) ደው ኣበለት።

እዚ ኣብ ኣእምሮና ኣቀሚጥና መንፈስ ኣምላኽ ንዘመን ታይቲራ ዝመደቦ እንታይ ምዃኑ ንኽንርዳእ ንጀምር። ከምዚ ዝስዕብ ይመስል፦
ኣኸዓብ መንግስቱ ንኸጠናኽርን ድሕንነት መንግስቱ ንኸጽንዕን  ብምድላዩ ፖለቲካዊ ፋይዳ ብዘለዎ መውስቦ ንኤልዛቤል ተመርዓዋ።
ቤተክርስትያን ድማ ኣብ ትጥቲ ቆስጠንጢኖስ ኣብ ዝተመርዓወትሉ እዋን ልክዕ እዚ እያ ዝገበረት። ዋላ'ኳ መንፈሳዊ ንፋስዝመስል የንፍስሉ
እምበር፡ ክልቴኦም ዝገበርዎ ኣካይዳ ፖለቲካዊ ምኽንያት ዝተመልኤ ዝምድና እዩ ነይሩ። ቆስጠንጢኖስ ክርስትያን እዩ ነይሩ ኢሉ ሓደ እኳ ከ
ምነኒ ዝኽእል ሰብ የለን። ክርስትናዊ ዝመስል መፈንጥራ ዝሓዘ ባዕዳዊ እዩ ዝነበረ። መስራቲ ሰራዊት ኮሉምበስ ነበረ ኣብ ግንባር ዋልታ
ሰራዊቱ ድማ ጻዕዳ መስቀል ገበረ፣ ኣብ ርሻን ቅድስተ ሶፍያ ድማ እቲ ኣብኣ ዝተጀመረ ባህሊ መስቀል ሰቐለ።

ኩሎም መምለኽቲ ጣኦታትን፣ ንማለቱ ክርስትያናትን፣ ሓቀኛታት ክርስትያናትን ናብ ሓደ ሕብረት ክእከቡ ዝገበረ እውን ቆንስጠንጢኖስ
'ዩ። ንዝተወሰነ ጊዜ ምናልባት እቶ ም ሓቀኛ ኣመንቲ ነቶም ካብ እምነት ቃል ዝሰሓቱ ዶ'ኾን ይመልሱዎም ብዝብል ይመስል። ናብ ሓቂ
ክመልሱዎም ከም ዘይከኣሉ ምስ ኣስተውዓሉ ግና ብፖለቲካዊ ኣሰራርሓ ካብቲ ኣካል ክንጸሉ ኣገደዱዎም። ብድሕሪኡ ድማ መናፍቓን እንዳበሉ
ከሳድድዎ ም ጀመሩ።

ኣብዚ ኽብሎ ዝደልዮ፦ ኣብ ዘመንና እንርእዮ ዘለና ኣካይዳ ድማ ተመሳሳሊ ኣካይዳ እዩ። ህዝቢ ኹሉ ናብ ሕብረት ይመጽእ ኣሎ፡
ንኣይሁዳዊ ይኹን፣ ንኻቶሊክ ይኹን፣ ንፕሮቴስታትን ኹሎም ዝሰማማዕ መጽሓፍ ቅዱስ ይጽሕፉ ኣለዉ። ናይ ገዛእ ርእሶም ጉባኤ ኒቅያ ኣለዎ
ም ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ድማ ይብልዎ። ኩሎም ድርጅታት ተኣኪቦም ንመን ከም ዝወግኡ ትፈልጡ ዲኹም? ነቶም ትኽክለኛ ኣመንቲ ጴንጤ
ቆስጤ እዮም ዝዋግኡዎም። ብዛዕባ እቶም ጴንጤ ቆስጤ ተባሂሎም ዝጽውዑ ድርጅታት ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ። ኣነ ጴንጤ ቆስጤ ዝብሎም
ነቶም ብመንፈስቅዱስ ዝተመልኡ ኣብ ድማ ውህበትን ምልክታትን ዝገሃድ፣ ብሓቂድማ ዝጓዓዙ እየ ዝብል ዘለኹ።

ኣኽዓብ ንኤልዛቤል ክምርዓዋ እንከሎ ብኹርናኡ ሸጠ፡  ሓወይናተይ ትቀበሎ ኣይትቀበሎ፡  እታ ነፍስኻ ምስ  ድርጅታዊ ሃይማኖት
ዝተኣሳሰርካላ መዓልቲ ብኹርናኻ ኢኻ እትሸይጥ። ነፍሲ ወከፍ ዘምለጠ ፕሮ ተስታንት፡ ናብቲዝነበሮ ዝተመለሰ ኹሉ ቡኽርናኡ ዝሸጠ እዩ።
ብኹርናኡ ዝሸጠ ድማ ከም ኤሳው ይኸውን - ክንዲ ዝደለኻዮ ክትበክይን ክትንሳሕን ትኽእል፡ ገለ'ኳ ኣይጠቅመካን። ክትገብራ እትከኣለካ
ሓንቲ ነገርጥራሕ እያ “ህዝበይ ካብ ማእኸላ ውጽኡ፡ ሓጢኣታ ኣይትካፈሉዋ።!” ምናልባት ትኽክል ኮ ይነ እንተዘይተሰሚዐኩም ነዚ ሕቶ እዚ
መልሱለይ፦ ኣየነይቲቤተክርስትያን ወይ ድማ ትካል ሃይማኖት እያ ካብቲ ካብ ኣምላኽ ዝጠዓመቶ ረቫይቫል ወጺኣ ሃይማኖታዊ ትካል ኮ ይናስ
ዝተመልሰት? ታሪኽ ኣንብቡ፡ ሓንቲ እኳ ኣይትረኽቡን - ዋላ ሓንቲየላን።

እስራኤል መንፈሳዊነታ ገዲፋ ፖለቲካዊ ዓለም ሰዓበት ጸልመታ። ቤተክርስትያን ድማ ኣብ ጉባኤ ኒቅያ ተመሳሳሊ ነገር ምስፈጸመት
ጸልመታ። ኣብያተ ክርስትያናት ኩለን ናብ ጥርናፈ ምምጽኤን ድማ ሕጂ ጸልማት እዩ።

ኣኽዓብ ንኤልዛቤል ምስተመርዓዋ ብዘሎ ገንዘብ መንግስቲ ንኽትወስድ ብምፍቃድ፡ ክልተ ዓበይቲ ህንጻታት ኣምልኾ ናይ ኣስታሮትን
በዓልን ክትሃንጽ ፈቐደላ። እቲ ንበዓል ዝተሃነጸ ህንጻ እስራኤል ኩሉ ተኣኪቡ ከምልኸሉ ዝኽእል ሰፊሕ ነበረ። ብተመሳሳሊ ቆስጠንጢኖስን
ቤተክርስትያንን ብመርዓ ምስተኣሳሰሩ ነታ ቤተክርስትያን ዝኸውን ዓበይቲ ህንጻታት፣ መሰዊኢታትን ካልኦት ዝተቀረጹ ምስልታትን ብምሃብ
እቲ እንዳተጠናኸረ ዝጸንሐ ኣሰራርዓ ስልጣናት ኣጠናኸረላ።

ኤልዛበል ሓይሊ መንግስቲ ብድሕሪታ ከም ዝድግፋ ምስተረደኤት፡ እቲ ህዝቢ ሃይማኖታ ንኽቅበል ከተገድድጀመረት፡ ክሃናትን ነብያትን
ኣምላኽ ድማ ምቅታል ጀመረት። ነብዩ ኤልያስ፡ ልኡኽ ናይታ ዘመን፡ በይኑ ንሱ ከም ዝተረፈ ክሳብ ዝመስሎ ኾነ። ንጎይታ ግና ኣብራኾም
ንበዓል ዘየንበርከኹን ዘይሰገዱን 7000 ህዝቢ ነበርዎ። ሎሚውን ካብ ሞንጎ'ዘን መጥምቃውያን፣ መተዲስት፣ ፕረስቢተርያንን ካልኦት ትካላት
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ሃይማኖትን ወጺኦም ናብ ጎይታ ዝምለሱ ኣለዉዎ። ክትፈልጡዎ ዝደልየኩምነገር ኣለኒ - ኣንጻር እቲ ህዝቢ ተቃዊመ ኣይፈልጥን ድሕሪ ደጊም
እውን ኣይገብሮን። ኣነ ዝጸልኦን ዝቃወሞን፡ ነቲ ትካላት ሃይማኖት - ነቲ ትካላዊ ሲስተም (ሜላ)፡ ኣምላኽ ዝፍንፍኖ ስለዝኾነ ኣነ ውን ንሱ
ይጸልእ።

ሕራይ፡ እስኪ ሕጂ ንዝተወሰነ ደቂቃ ኣብዚደውነብል እሞ፡ እቲ ኣብ ታይቲራ ዝረኣናዮ ኣምልኾ እስኪ ንኸልሶ። ኣፖሎ ንዝበሃል (ኣምላኽ
ጸሓይ) ምስቲ ንጉስ የምልኹ ከም ዝነበሩ ተዛሪበ ነይረ። ብዛዕባ ኣፖሎ “መርሓቂ ኽፉእ” ነይሩ ኢልና ኣለና። ካብቲ ህዝቢ ኽፉእ ዘበለ ዘወግድ
ማለትዩ። ዝባርኾም ኣምላኾም ድማ ነበረ። ብዛዕባ ኣምልኾ፣ ስርዓት መቅደስ፣ ኣገልግሎት ኣማልኽትን ስርዓት ኣቀራርባ መስዋእትን ብዛዕባ
ሞት፣ ድሕሪ ሞት ዘሎ ህይወት ኩሉ ይገልጸሎም። እቲ ነቲ ህዝቢዝገልጸሉ መንገዲ ድማ በታ ኣብ ሰለስተ ዝእግሩ ወንበር ትቅመጥዝነበረት
ነብዪት ነበረ። ማ...ይ! ርእይኹም'ዶ? እነሀትልኩም እታ ነቲ ህዝቢ እትምህር ነብዪት ኤልዛቤል። ምህሮታታ ድማ ባሮት ኣምላኽ ንኽዝምዉ
ዝገብር ምህሮ እዩ ። ዝሙት ማለት ብመንፈሳዊ ትርጉሙ “ኣምልኾ ታትጣኦት” 'ዩ ዝውክል። ስለዚ ሕብረቶም ዘይሕጋዊ ሕብረት ነበረ።
ሕብረት ኣኽዓብን ይኹን ሕብረት ቆስጠንጢኖስ ኽልቲኡ ዘይ ሕጋዊ ሕብረት ነበረ። ኽልቴኦም መንፈሳዊ ዝሙት ዘመዉ። ዘማዊ ዘበለ ኹሉ
ድማ ኸምቲ ጎ ይታ ዝበሎ መወዳእትኡ ኣብ ቃላይ ሓዊ ይጥቅለል።

እምበኣርከስ ምህሮታት ቤተክርስትያን ካቶሊክ (ቤተክርስትያን ብጓል ኣንስተይቲ፣ ሰበይቲ እያ ትውከል) ምኽሓድ ቃል ኣምላኽ እዩ።
ጳጳስ፡ ብቀጥታዊ ኣዘራርባ ኣፖሎ፡ ህዝቢ ኹሉ ናብኣምልኾ ታት ጣኦት ንኽሕወሱ ይምሮ ም። ስለዚ ድማ ሮማ ቤተክርስትያን፡ ቃል ኣምላኽ
ካብቲ ህዝቢ ብምውሳድ፡ መንገዲ በረኸት ኣምላኽ እዩ ብምባል፡ ሕጊ ሕጊ ስርየት ሓጢኣት ሃበቶ ም። ክሃናታ ድማ ብመዝታት መንግስቲ፡
ኣብ ህይወት ጥራይ ዘይኮነስ፡ ኣብ ሞትውን ስልጣን ከምዘለዎም ብምምሃር፡ መስመር ክሓ ልፉ ጀመሩ። ኣብ ቃሉ ፈጺሙ ዘየለ ምህሮ
መጽንሒ ሙታን ካብ ገዛ እርእሶ ም ክምህሩ ጀመሩ። ሰባት ካብ መጻንሒ ሙታን ንምውጻእ፡ ብጸሎት፣ ብቅዳሴን ገንዘብ ብምኽፋልን ካብ
ስፍራ ሙታን ወጺኦም ናብ ገነት ከምዝኣትዉ ይምህርዎ ም ነበሩ።ኣብ ምህሮ ገዛ እ ርእሱ ዝተደገፈ ሜላ ኹሉ ሓሶት እዩ ። ስለዚ ኣብ'ቲ
ርግጸኛ ዝኾነ መሰረት ምግላጽ ኣምላኽ ዘይኮኑ፡ ኣብ'ቲ ሸታሕታሕ ዝብልን ዘጥሕልን ዝተዳቀለ ናይ ገዛእርእሶ ም ሓሶት 'ዮም ተደጊፎም።

ቤተክርስትያን ካብ ትካል፡ ናብ ሃይማናታዊ ግዝኣት ዘለዎ ትካል ብምስግጋር፡ ናብ ትምህርቲ ስሕተት በጽሔት። እወ ሮማውያን ካቶሊክ፡
ኣምላኽ ኣብ ቃሉ ዘይኮነስ ኣብ ቤተክርስትያኑ እዩ ዝርከብ ኢሎም 'ዮም ዝኣምኑ። ፈጺሙ ኸምኡ ኣይኮነን። ንማይ ጥምቀት ዝገበርዎ
ኣስተውዕሉሉ፤ እቲ ትኽክለኛ ክርስትናዊ ኣጠማምቃ ገዲፎም ጥምቀት ሃይማኖታዊ ባህሊ ገበርዎ። ምስ ሓደ ናይ ካቶ ሊኽ ቀሺ ዝነበረኒ
ጻንሒት ከጻ ውተኩም፦ ሓንቲ ዘጥመቅኩዋ ሰብ ካቶ ሊኽ ሓዲጋ ወጽኤት እሞ፡ ስለዚ እቲ ቀሺ ብዛዕባኣ ኽሓተኒ ደልዩ ብኸመይ መልክዑ
ከምዘጥመቅኩዋ ሓተተኒ። ብዝፈልጦ በቲ ሓቀኛ ዝኾ ነ ክርስትናዊ ዝኾነ ኣጠማምቃ፡ ብጎ ይታ ብየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብ ጥልቂ ማይ
ብምቅባር ኣጠሚቀያ ኢለ መለስኩሉ። ንሱ ድማ ካቶሊክ ቤተክርስትያን እውን ሓደ እዋን ከምኡ ከም ዘጥመቀት ነገረኒ። ታሪኽ ካቶሊኽ
ብደንቢስለዘንበብኩ፡ ከምኡ ዝዓይነቱ ረኺበላ ኣይፈልጥን፡ ስለዚ መዓስ ከም ዘጥመቀት ሓተትኩዎ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዝርከብን፡
ካቶሊክ ቤተክርስትያን ድማ ክትደራጀው ዝገበራ የሱስ ከም ዝኾነን ምስ በለኒ። ጴጥሮስ ቀዳማይ ጳጳሳ ነይሩ ኢሉ ከም ዝምህርን ዘይምህርን
ድማ ሓተትኩዎ። ኣረጊጹ ድማ እወ ነይሩ በለኒ። ደጊመ ድማ እቲ ቅዳሴ ዝካየደሉ ዘይቅየር ቋንቋኸ፡ ላቲን ድዩ ነይሩ እለ ደጊመ ሓተትኩዎ።
ኣወንታኡ ገለጸለይ። ካብቲ መጀመርታ ዝነበርዎስ ከመይ ኢሎም ናብዚ ከምዝበጽሑ ዝገርም እዩ ድማ በልክዎ። ከምዚ ድማ ኢለዮ፡ ካቶሊክ
ቤተክርስትያን ብመጽሓፍ ግብሪ ሃዋርያት እትኣምን እንተድኣ ኾ ይናስ፡ ጥንታዊ - ካቶሊክ እየ በልክዎ። መጽሓፍ ቅ ዱስ እኮ ብዛዕባ ካቶሊኽ
ቤተክርስትያን ዝምስክር መጽሓፍ እዩ፡  ኣምላኽድማ ኣብዛ ቤተክርስትያን እዩ ዝርከብ ምስ በለኒ፡  ኣምላኽ ኣብ ቃሉ እዩ ዝርከብ ኢለ
ተቃወምኩዎ። ኩሉ ሰብ ሓሳዊ ኣምላኽ በይኑ ግና ሓቂ ይኹን። ወይ እንተነኪኹም ወይ ድማ እንተወሲኽኩም ኣምላኽ ኻብ ምዓቱ ኸፍስስ፡
ንኽንክዩ ዝደፍሩ ድማ ኽፍሎም ካብ መጽሓፍ ህይወት ከጉድሎ ም እዩ ። ራእይ 22፡18-19።

እግዚኣብሄር ኣብ ክንዲ ቃሉስ ኣብ ቤተክርስትያን እዩ ዝርከብ ኢሎም ዝኣምንሉ ከመይ ከምዝኾ ነ እስኪ ከርእየኩም፡ እዚ ዝስዕብካብ
ዲያሪ ፖፕ ጆን 23ናዊ ዝተወሥደ ጽሑፍ እዩ፦ ኣብ'ዘን ጳጳስ ኮይነ ዝሓለፍኩለን ሰለስተ ዓመታት ዘሎኒ ልምዲ፡ ነቲ ብላዕለዋይ ቤት
ትምህርቲ ኽሃናት ዝተሰጋገረለይ ኣገልግሎት ፍቃድ ጎይታ 'ብፍርሓትን ብምንቅጥቃጥን' ብንጹህ ምእዛዝ ዝተቀበልኩዎ ኣገልግሎት፡ ነቲ ብሂል
ስርዓት ትርጉም ዘለዎ ምስክርነት ንምሃብ ዝኽእለሉ ሓቂ ዝረኽበሉ ነዊሕ ተሰጋጋሪ ምኽንያት ዝረኸብኩሉ ልምምድ እዩ። ከምኡ ድማ ነቲ ሎ
ሚ ዘሎ ነገራትን፣ ነቲ መጻኢ ተስፋ ህድኣትን፡ ኣብ ኣምላኽ ፍጹም እምነት ዝረኽበሉን እዩ። እቲ ጳጳስ፡ ኣምላኽ ፍቃዱ በዛ ቤተክርስትያን
ብምዝራብ ከም ዘተሓላልፍ እዩዘቀምጥ ዘሎ። ሓሶት። ኣምላኽ ኣብ ቃሉ እዩ፡ ሓሳቡ ድማ በቲ ፍቃዱ ዘግህደሉ ቃሉ ይዛረብ። ነቲ ቃል ሰባት
ድማ ብህድኣት ፍጹም እምነት ከምዘሕድረሉ የቐምጥ። ከምቲ ኣብ ኤደን ገነት ዝነበረ ምትላል ጽቡቅይመስል፡ ነገር ግን ሓሶት'ዩ።

ናብ ራእይ 17 ንስገር እሞ ነታ ብቃል ኣምላኽዘይኮነትስ ብትንቢት ሓሶት እትነብር ሰበይቲ (ቤተክርስትያን) ንርኣያ። ኣብ ፍቅዲ ሓደ፡
ኣምላኽ ኣመንዝራ ብምባል ይጽውዓ። ንምንታይ እያ ኣመንዝራ ተባሂላ? ጣኦታዊት ስለዝኾነትን ነቲ ህዝቢ ድማ ናብ ተመሳሳሊ ስሕተት ስለ
ዝሰሓበት እያ። መድሓኒት ጣኦታዊነት'ከ እንታይ እዩ? ቃል ኣምላኽ። እምበኣርከስ እዛ ሰበይቲ እዚኣስ ንቃል ኣምላኽ ብምግዳፋ ኣመንዝራ
እያ።  ኣብ  ልዕሊ  ብዙሕ  ማያት፡  ማለት  ኣብ  ልዕሊ  ህዝብታትን  ቋንቋታትን  ተቀሚጣ  ትርከብ።  እዚኣ'ሲ  እታ  ቤተክርስትያን  ሓሶት
ክትከውንግድን እዩ፡ ምኽንያቱ ቤተክርስትያን ኣምላኽ ሒደት እያ - ሒደት እዮም ዝረኽብዋ።

ዋላ'ኳ ኣብ ቅድሚ ሰባት ትጽብቕን ትማዕርግን ከምኡ ድማ ፍልስፍናዊት ትኹን፡ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ኣምላኽ ግና ብምንዝርናኣ ዝሰኸረት
ግዕዛይ እያ። ከምታ ንነብያትን ንኸሃናትን ብምቅታል፡ ንበዓል ዘይሰገደ ኹሉ ህዝቢ ኣምላኽ ኩሉ እተጥፍእዝነበረት ኤልዛቤል እዚኣ ድማ
ብደም ቅዱሳን ሰማእት እያ ሰኺራ። ግብሪ ቤተክርስትያን ካቶሊክ ድማ እዚእዩ ነይሩ። ንስርዓት ጵጵስና ዘይተኸተለ ኹሉ ይቀትልዎ ነይሮም።
ኣብ ክንዲ ቃላት ሰብ ቃል እግዚኣብሄር ንዝሓረዩ ሰባት ንሕስያ ብዘይብሉ ሜላ ይቀትልዎ ም ነበሩ። እዛ ብቅትለት ዝጠሓለት ቤተክርስትያን
እዚኣ ምዉትቲነበረት ነገርግን ምዉትቲ ምንባራ ኣይትፈልጦን። ህይወት ኣይነበራን፡ ምልክታትውን ኣይኽተላን።

ጊዜ ንስሓ
ራእይ 2፡21. “ምእንቲ ኽትንሳሕ ኢለ፡ ጊዜ ሂበያስ፡ ንሳ ግና ካብቲ ምንዝርናኣ ኽትንሳሕ ኣይደለየትን።” እዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ካብ

ኣኸዓብ ከምእትኸፍእ ትፈልጡ ድኤኹም? ኣኽዓብ ከምዝተነሰሐን፡ ንሒደት ጊዜያት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ትሕት ከምዝበለን ትፈልጡ
ዲኹም? ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሮማ ግና ከምዚ ኣይትረኽቡላን። ኣይትረኽበላን ወዳጀ! ፈጺማ ተነሲሓ ኣይትፈልጥን፡ ነገር ግንንኽትንሳሕ
ክሕግዝዋ ንዝደለዩ ኹሎም ብግትርነታ ኣጥፍኣቶም። ታሪኽ እዩ። ስለዚ ሕጂ ኣምላኽ ልኡኻት ጥራይ ዘይኮነ ዝለኣኸስ ነቶም ልኡኻቱ ዝድግፉ
ሓያላት ሰባትውን ኣተንሲኡ እዩ። ኣምላኽ ኣብ ኩለን ዘመናት፡ ቤተክርስትያን ናብ ኣምላኽ ንኽትምለስ ክንዲዝተኽኣሎም ዝጽዕሩ ዘደንቑ
ሰባት ሃበ። ብርግጽ ንሱ ብንስሓ እትምለሰሉን ዕድልን ሓገዝን ሂቡዋ እዩ። ተነሲሓስ ፍሬ ንስሓኣ ኣርእያ ዶ?  ኣይትውዕሎን። ገይራቶ
ኣይትፈልጥን ኣክትገብሮን ድማ እያ። ኮይንዋ ሰኺራ፡ ንመንፈሳዊ ነገራት ዝነበራ ቦታ ድማ ኣጥፊኣቶ እያ።

ሃይማኖታዊ ስርዓታታ ምስ ናይ ፕሮተስታንት ስርዓት ብምምስሳል፡ መሊሳ ንሕብረት ምሕሳባ፡ ካብ'ቲ ሓጢኣታ፡ ሓሪዳ ዘፍሰሰቶ ደም
ቅዱሳን ንስሓ ዝኣተወትመሲሉኩም ኣይትታዓሸዉ። በቲ እትገብሮ ዝነበረት ሓፈሻዊ ቅትለት ተጸጺታ፡ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ተጋግየ ኢላ ንስሓ
ኣይኣተወትን። ኣይክትገብሮን እውን። ዋላኳ ኣብዛ ሰዓትእዚኣ ጥዕምትን፣ምቅርትን ትምሰል እምበር፡ ምቅታል ኣብ'ቲ ኹፉእን ዘይንሳሕ ልባን
መልኤኡ እዩ'ሞ፡ ንኽትቀትል እትትንስኣኡ ጊዜ ኣለዋ።

ስለ'ታ ዘማዊት ዝተመሓላለፈ ፍርዲ፡
ራእይ 2፡22-23. “እንሆ፡ ኣነ ኣብ ዓራት ሕማም ከውድቓ እየ፡ ነቶም ምስኣ ዚዝምዉ ኸኣ፡ ካብቲ ግብራ እንተ ዘይተነስሑስ፡ናብ ብርቱዕ

ጸበባ ኸእትዎም እየ። ንደቃውን ብሞት ክቐትሎም እየ፡ ኣነ ልብን ኰላሊትን ዝምርምር ምዃነይ ከኣ ብዘለዋ ማሕበራት ኪፈልጣ እየን።
ንነፍሲ ወከፍኩምውን ከከም ግብርኹም ክህበኩም እየ።”

እንታይ? እዛ ሰበይትስ ዘማዊት እያ? ደቂ ኸኣ ኣለዋኣ? እምበኣርከስ ብምንዝርናኣ ዝወለደተን ደቂ ኻብ ሃለዋኣስ፡ ከምቲ ቃል ዝብሎ ብሓዊ
ክትቃጸል ይግብኣ እዩ። መወዳእታኣ ብሓዊ ምቅጻልእዩ። እዚ ድማ ሓቂ 'ዩ። መወዳእታኣ ቃላይ ሓዊ ኻብ ኮነስ፡ እስኪ ደው በሉ'ሞ ብዛዕባ
እተን ደቃ ሕሰቡ። ውሉድ ኻብ ማህጸን ሰበይቲ እዮም ዝወጹ። ብርግጽ ድማ ካብኣ ዝወጽኣ ደቂ ኣለዋኣ፡ ይኹንእምበር ከምቲ ንሳ ዝገበረቶ
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ተመሳሳሊ ነገር ገበራ። እስኪ ካብ ትካል ወጺኣ ናብ ትካል ዘይተመልሰት ቤተክርስትያን ኣርእዩኒ? ሓ ቲ የላን። ዋላ ሓንቲ። ሉተራውያን ካብኣ
ወጺኦም ተመሊሶም ተደራጀዉ፡ ምስቲ ዓለም ለኻዊ ሕብረት ጉባኤ ድማ ኢድን ጓንትን ኮይኖም ኣለዉ። መተዲስታውያን ካብኣ ወጺኦም
ተመሊሶም ተጠርኒፎ ም፣ ጴንጤቆስጤያውያን ተፈልዮም ወጺኦም ነይሮም ሕጂ ግና ተመሊሶም ኣብቲ ሕብረት ተጠርነፉ። ነገር ግን ክብሪ
ንኣምላኽ ይኹን፡ ንሓቂ ስለ ዝፈልጡ ተፈልዮም ወጺኦም ዘይምለሱ ኻልኦት ኣለዉ። እዞ ም ጉጅለ እዚኣቶም መርዓት መወዳእታ ዘመን
እዮም።

እዛ ዘማዊት ውሉዳት ከምዘለዋ ኢልና ነይርና። እንታይ እየን ንሳተን? ደቂ ኣንስትዮ ደቃ እየን። ልክዕዝመስላኣ ኣብያተክርስትያናት
ስለዝኾና። እቲ ብጣዕሚ ዘደንቕ ነጥቢ ድማ እዚ 'ዩ፦ ኤልዛቤልን ኣኽዓብን ዝወለድዋ ጓል ነይራቶም፡ ጓሎም ን ዮራም ወዲ ዮሳፋጥ ተምርዕያ
ነበረት። 2ይ ነገስት 8፡16 'ዮራም ብመንገዲ ሓሙኡ ከም ዝኸደ ይነግር።' ብምኽንያትእዚ መርዓ ብመንገዲ ጣዖታት ከደ። እቲ ንኣምላኽ -
ዝፈርሕን፣ ንኣምላኽ - ዘምልኽን ይሁዳ ናብ ጣኦታት ሓወሶ። ከም'ቲ ዝነገርኩኹም፡ እዘን ደቃ ዝኾና ኣብያተ ክርስትያናት ዝገበራኦውን፡ ልክዕ
እዚ እዩ። ብሓቂ ጀሚረን፣ ንትካል ይምርዓዋ'ሞ ምእንቲ ባህሊሰብ፣ ስርዓተ ሃይማኖት ወ.ዘ.ተ. ቃል ኣምላኽ ይገድፋ። እስኪ እዚ ዝስዕብ
ንርኣዮ፡ ዕብራውያን 13፡7 “ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነገሩኹም መራሕቲኹም ዘክርዎም፡” ይብል። ቃል ኣምላኽ ድኣ እምበር ሰባት ኣይገዝኡናን።
ሰብኣይ ከም ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቲ ኾ ይኑ የመሓድራ። ቤተክርስትያንውን ሰበይቲ ስለዝኾነት ቃል ኣምላኽ ርእሳ ኾ ይኑ የመሓድራ። ቃል
ማለት የሱስ 'ዩ። ነቲ ቃል ሓዲጋ ኻልእ ርእሲ እንተሾይማ ኣመንዝራ ትበሃል። እስኪ ምእንቲ ባህሊ ሰብን ስርዓት ሃይማኖትን ኢላ ቃል
ዘይረገጸት ሓንቲ ቤተክርስትያን ንገሩኒ። ኩለን ከም ኣደን - ጓልን ኣመናዝር 'የን።

ሕራይ እምበኣር፡ ቅጽዓት እታ ጋለሞታን ኣመናዝር ደቃን እንታይ ክኸውን እዩ? ቅጽዓተን ክልተ ማእዝናዊ ቅጽዓት 'ዩ። ከምቲ ፈለማ
“እንሆ ኣነ ኣብ ዓራት ሕማም ከውድቓ እየ፡” ዝበሎ፡ ብመሰረት እቲ ኣብ ፍቅዲ22 መከራ ዓራት ወይድማ ዓብይ መከራ ክወርደን እዩ። የሱስ
ኣብ ማቴዎስ 25፡1-3 ዝበሎውን እዚ እዩ፡ ዓሰርተ ደናግል ነበራ እተን ሓሙሽተ ለባማት እተን ዝተረፋ ሓሙሽተ ደናግል ግና ዓያሹ ነበራ።
እተን ሓሙሽተ ለባማት ቀንዴለን ዘይቲ (መንፈስቅዱስ) ሒዘን ነበራ፣ እተን ካልኦት ሓሙሽተ ግን ሒዘን ኣይጸንሓን። “ እነሆ መርዓዊ መጺኡ
” ዝብል ድምጺ ዋዕዋዕ ምስ ሰምዓ፣ እተን ለባማት ናብ መርዓ ኣብ ዝተወሰዳሉ ጊዜ፡ እተን ዓያሹ ዘይቲ ኽዕድጋ ኸዳ። ስለዚእተን ኣብደገ
ዝተረፋ ደናግል ኣብቲ ዓብይመከራ ዝተረፋ እየን። ዕጫ ከይተነጠቁ ዝተርፉ ኹሎም እዚ እዩ። ነታ ጋለሞታን ኣመናዝር ደቃን ዝበጽሔን ድማ
እዚ እዩ። ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ብሞት ከም ዝቀትሎም 'ዩ ዝተዛረበ። ብተራ ኣዘራርባ “ብሞት ከም ዝሞቱ” እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ፍሉይ ዘረባ!
“ምናልባት ሰባት ብምሕናቅ፣  ብኤለኤክትሪክ  ወይድማ ኻልእ ዓይነት  ኣማውታ ኽሞቱ ንቡር 'ዩ”  ኣብ  ግና  “ብሞት ከም ዝሞቱ”  እዩ
ዝዛረብዘሎ። ሞት ባዕሉ ምኽንያት ሞቶም ክኸውን እዩ። ንኣገላ ጻ ዝጠቅመና ነገር ኻብታ ንቤት ይሁዳ ተምርዒዋ ይሁዳ ናብ ጣኦት
ብምስንኻል ኣምላኽ ክቀትሎ ዝገበረት ጓል ኤልዛቤል ምእንቲ ኽወስድ፡ እዚ ነገር እዚ ብግልጺ ክትርእይዎ እየ ዝደልየኩ። ኸምቲ በልዓም
ዝገበሮ እነሆ ድማ ኤልዛቤል ምስ ባዕዳዊ እምነታ። በቲ ሓደ ጫፍ ይሁዳ ብስርዓት ኣምላኹ እንዳኣምለኸ ኣብ ትሕቲ ቃል ይነብር ኣሎ። ስለዚ
ድማ ኤልዛቤል ንጓላ ምስዮራም ኣዋሰበቶ። ልክዕ እዚ ምስ ኮነ ድማ፡ ዮራም ነቲ ህዝቢ ጣኦት ንኸምልኽ ኣሰናኸሎ። እቲ መርዓ ምስ ተኻየደ
ይሁዳ መንፈሳዊ ሞት ስለ ዝኣተዎ ሞተ። እታ ናይ መጀመርታ ቤተክርስትያን ትካል ኮይና ዝተደራጀወትሉ ደቂቃ ሞተት፣ ሉተራውያን
ምስተጎጀሉ ሞት ኣተዎም፣ ጴንጤቆስጤያውያን ትካል ምስኮኑ ሞት ኣተዎም። መንፈስ ገደፎም። ምንም እኳ መንፈስ ከምዝገደፎም ኣይእመኑ
እምበር፡ ንሱስ ገዲፉዎም ወጺኡ እዩ። ስለዚ እቲ መውስቦ ሞት ኣምጽኤ። ብድሕሪኡ ድማ እቲ ብርሃን እምነት ሓደ ኣምላኽ ተለዓሉ፡
ተመሊሶም ትካል ምስኮኑ ግና ንሳቶምውን ሞቱ። ብድሕሪ እዚ 1933 ዓ/ም ሓዊ ኣምላኽ ኣብ ሩባ ኦሃዮ ምስ ፈሰሰ፡ ሪቫይቫል ናይ ፈውሲ ኣብ
መላእ ዓለም ሰፍሔ። ይኹን ድኣ እምበር እቲ ረቫይቫል ኻብ ሃይማኖታዊ ትካል ዝተልዓለ ዘይኮነ ነይሩስ ካብ ደገ ነበረ። ኣምላኽ ኻብ
ማእኸል ትካላትን ጴንጤቆስጤያውያንን ወጸ። ኣብዝቅጽሉ ግዜያት ድማ ኣምላኽ ካብ ትካላት ወጺ ብምዃን በቶ ም ህያዋት ኣባላት ጥራይ
ክሰርሕ 'ዩ። ኣምላኽ ብሙታን ኣይሰርሕን። እዞም ህያዋን ኣባላት ድማ ካብ ባቢሎን ወጻኢ እዮም።

ስለዚ ርእይኹም ኣለኹም! “ሞት” ወይድማ “ትካል” ምስ መጽኤ፡ ቤተክርስትያን ሞተት። ብግልጺ ዘረባ ኣብቲ ህይወት ነጊሱዎ ዝነበረ
ስፍራ ሞት ምንባር ጀመረ። ከምቲ ሄዋን ናብ ወዲሰብ ሞት ዘእተወት፡ ሎ ሚድማ ትካላት ሃይማኖት ሞት የምጽኣ ኣለዋ። ትካላዊነት ውጺኢት
ናይቶም ብነብዪት ኤልዛቤል ዝድገፉ ኒቆላዊነትን በልዓማዊነትን ክልተ መስሓሓትቲ እዩ ። ሄዋንን እቲ ተመን ብዝገበረቶ ኽፉእግብራ ብሓዊ
ተቃጺላ ኽትጠፍእ ይግ ባእ ነበረ። ነገር ግን ንሳ ንኽትድሕን ኣዳም ቀልጢፉ ኣብ ማእኸል ብምእታው ሓበራ። እዛ ሰይጣናዊት ሃይማኖት
ዝተመደበላ ጊዜ ምስወደኤት ግና፡ ዘናግፋ ዘይብላ ምስ'ቲ መስሓቲኣ ክትሓርር እያ። እታ ጋለሞታን ኣመንዝራታት ደቃን፣ ጸረክርስቶስን፣
ሰይጣንን ዝድርበዩሉ ስፍራኦም ቀላይ ሓዊ ስለዝኾነ።

ምናልባት ሕጂ ንገዛእ ርእሰይ ቀዲመ ይኸይድ ከይህሉ፡ እዚ መልእኽቲ እዚ ነቲ መወዳእታ ዘመንእንተዓቀብኩዎ ይሓይሽ ይመስለኒ። ነገር
ግን ብዛዕባ ትካላትን ብኣኣተን ዝፍጸም ነገር እንታይ ከምዝኸውንን ዘረድእ ነገርስለዘለዎ ሕጂ እንተሰራዕኽዎ ጽቡቅ ይመስል። ከጠንቅቀኩም
ዝደልዮ ነገር ድማ፡ ራእይ 13፡ 1 - 18. “ዓሰርተ ቐርን ሾብዓተ ርእስን፡ ኣብቲ ኣቕርንቱ ኸኣ ዓሰርተ ዘውዲ፡ ኣብቶም ኣራእሱውን ስማት ጸርፊ
ዘለዎ ኣራዊት ካብ ባሕሪ ኺወጽእ ከሎ ርኤኹ። እቲ ዝርኤኽዎ ኣራዊት ከኣ ነብሪ እዩ ዚመስል፡

ኣእጋሩ ኸም ናይ ድቢ፡ ኣፉውን ከም ኣፍ ኣንበሳ እዩ። እቲ ገበል ድማ ሓይሉን ዝፋኑን ብዙሕ ስልጣንን ሀቦ። ሓደ ኻብቶም ኣራእሱውን
ንሞት ከም እተወግኤ ዀነ እሞ እታ ቝስሊ ሞቱ ሐወየት፡ ብዘላ ምድሪ ድማ ተገሪማ ደድሕሪ እቲ ኣራዊት ሰዐበት። ንሳቶም ከኣ፡ ነቲ ኣራዊት
ስልጣን ስለ ዝሀቦ፡ ነቲ ገበል ሰገዱሉ፡ ነቲ ኣራዊትውን፡ ነዚ ኣራዊት እዝስ መን ይመስሎ፧ መንከ ኺዋግኦ ይኽእል፧ እናበሉ ሰገዱሉ። ቃል
ትዕቢትን ጸርፍን ዚዛረብ ኣፍ ተዋህቦ፡ በርብዓን ክልተን ወርሒ ግብሩ ኺገብርውን ምልኪ ተዋህቦ። ንምጽራፍ ኣምላኽን ንስሙን ንማሕደሩን
ነቶም ኣብ ሰማይ ዚነብሩውን ኪጸርፎም ኣፉ ኸፈተ። ምስቶም ቅዱሳት ውግእ ኪገብርን ኪስዕሮምን ከኣ ተዋህቦ። ኣብ ልዕሊ ዅላቶም
ዓሌታትን ህዝብን ቋንቋታትን ኣህዛብን ድማ ምልኪ ተዋህቦ። እቶም፡ ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ስሞም ኣብቲ ናይቲ እተሐርደ ገንሸል
መጽሓፍ ህይወት ዘይተጻሕፈ፡ ኣብ ምድሪ ዚነብሩ ዅላቶም ኪሰግዱሉ እዮም። ሰብ፡ እዝኒ ደኣ እንተ ኣልያቶስ፡ ይስማዕ። ዚማርኽ እንተሎ፡
ተማሪኹ ይኸይድ፡ ብሰይፊ ዚቐትል እንተሎ፡ ንሱ ብሰይፊ ኪቕተል ይግብኦ። ናይቶም ቅዱሳት ትዕግስትን እምነትን ኣብዚ እዩ ዘሎ። ሓደ
ኻልእ ኣራዊትውን ካብ ምድሪ ኺወጽእ ከሎ ርኤኹ። ናይ ገንሸል ዚመስል ክልተ ቐርኒውን አለዎ። ከም ገበል ከኣ እዩ ዚዛረብ። ኣብ ቅድሚኡ
ድማ ብዘሎ ስልጣን እቲ ቐዳማይ ኣራዊት ይገብር። ንሱ ነቲ እታ ቝስሊ ሞቱ ዝሐወየትሉ ቐዳማይ ኣራዊት ከኣ ምድርን እቶም ኣብኣ ዚነብሩን
ከም ዚሰግዱሉ ይገብሮም። ኣብ ቅድሚ ሰብሲ ሓዊ እኳ ኻብ ሰማይ ናብ ምድሪ ኽሳዕ ዜውርድ፡ ዓበይቲ ትእምርቲ ይገብር። ነቶም ኣብ ምድሪ
ዚነብሩውን፡ ነቲ ብሰይፊ ተወቒዑ ዝቘሰለ እሞ ዝሐወየ ኣራዊት፡ ምስሊ ኺገብሩሉ እናበለ፡ በቲ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣራዊት ኪገብሮ እተዋህቦ
ትእምርትታት፡ ነቶም ኣብ ምድሪ ዚነብሩ የስሕቶም አሎ። ምስሊ እቲ ኣራዊት ምእንቲ ኺዛረብን፡ ነቶም ንምስሊ እቲ ኣራዊት ዘይሰገዱ ዘበሉ
ዅላቶም ምእንቲ ኬቕትሎምን ከኣ ንምስሊ እቲ ኣራዊት ትንፋስ ኪህብ ተዋህቦ። ንዅላቶም ከኣ፡ ነቶም ናእሽቱን ዓበይትን፡ ንሃብታማትን
ድኻታትን፡ ንጭዋታትን ባሮትን ኣብ የማናይ ኢዶም ወይስ ኣብ ግምባሮም ማሕተም ከም ዚቕበሉ ይገብር አሎ። ሓደ እኳ ማሕተም ስም እቲ
ኣራዊት ወይስ ቍጽሪ ስሙ እንተ ዜብሉ፡ ኪዕድግን ኪሸይጥን ከም ዘይኽእል ይገብር። ጥበብ ኣብዚ እያ ዘላ። ቍጽሪ እቲ ኣራዊት ብቍጽሪ
ሰብ እዩ እሞ፡ ኣእምሮ ዘለዎ ይጸብጽቦ። እቲ ቝጽሩ ኸኣ ሹድሽተ ሚእትን ስሳን ሹድሽተን እዩ።“

እዚ ምዕራፍ እዚ ሓይሊ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሮማን፣ ብትካል እትገብሮ ነገራትን እዩ ዘርኢ። ጉንዲ ሓሶት ምዃና ዘክሩ፡ ዋላ'ኳ ስም
ጎይታ ተልዕል እምበር ኩሉ ብሓሶት እያ ትገብሮ። ራእሳ ካብ ጎይታ ዘይኮነስ ካብ ሰይጣን 'ዩ። ብመወዳእታ ድማ ምሉእንምሉእ ምስ'ቲ ኣራዊት
ብምምስሳል ይዛዝም። ሓይሊ እታ ቀይሕ ኣራዊት እትጋልብ ጋለሞታ ድማ ሓይሊ ጣኦት (ሰይጣን) እምበር ሓይሊ ኣምላኽና፡ ጎይታ የሱስ
ክርስቶስ ኣይኮነን።

ኣብ ፍቅዲ 17 ብዘሎ ሃፍቲ ምድሪ ሒዛ ሰብብዘይ ፍቃዳ ክዕድግን ክሸይጥን ከም ዘይኽእል ኣረጊጹ ይገልጽ። ኣብ ራእይ 18፡ 9-17 ምስ
ነገስታትን፣መሳፍንትን፣ሃብታማትን ምድሪ ምስሮማን ንግድን ዘለዎ ም ምትእስሳር የረድእ።

ካብ ራእይ 13፡14፡ እቲ ኣራዊት ተጽዕኖ ንምግባር ዝጥወመሉ መሳርሒ እቲ ዝተኸሎ ምስሊ ምዃኑ ንመሃር። እቲ ዝተገበረ ምስሊ ድማ፡
ኣብያተ ክርስትያናት ሕብረት ተኣኪበን፡ ምስ ሮማ ካቶ ሊክ ዝጣመራሉ፡ ዓለምለኸ ኣብያተ ክርስትያናት ሕብረት 'ዩ (ሕጂውን ክገብርዎ
ጀሚሮም ኣለዉ።) እዚ ሕብረት እዚ ሓይሊ ኮሚኒዝም ንምግታእ ዝተሓስበ ሕብረትውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ነገር ግን ኮሚኒዝም ከምቲ
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ናቡከደነጾር፡ ነታ ኣመንዝራ ከቃጽል ዝሓየለ፡ ሮማ ድማ ክትስዓርን ክትድምሰስን እያ። ሓደ ነገርኣስተውዕሉ፡ ሮማዊት ቤተክርስትያን ናብ
ዝኣተወቶ ኹሉ ኮሚኒዝም ይኽተላ። ኩሉሻብ ከምኡ ክኸውን ግድን እዩ። ደጊመ ሓደራ ዝብለኩም፡ ኮሚኒዝም ጥራይ ከይመስለኩም
ጸላኢኹም፡ ኣይፋሉን! ካቶሊክ ቤተክርስትያንውን እያ፡ ትገድድ እኳ።

እስኪ ቀጺልና ራእይ 13፡1-4 ነንብቦ እሞ፡ ምስ ራእይ 12፡1-5 ነነጻጽሮ። ራእይ 13፡1-4 “ዓሰርተ ቐርን ሾብዓተ ርእስን፡ ኣብቲ ኣቕርንቱ ኸኣ
ዓሰርተ ዘውዲ፡ ኣብቶም ኣራእሱውን ስማት ጸርፊ ዘለዎ ኣራዊት ካብ ባሕሪ ኺወጽእ ከሎ ርኤኹ። እቲ ዝርኤኽዎ ኣራዊት ከኣ ነብሪ እዩ
ዚመስል፡ ኣእጋሩ ኸም ናይ ድቢ፡ ኣፉውን ከም ኣፍ ኣንበሳ እዩ። እቲ ገበል ድማ ሓይሉን ዝፋኑን ብዙሕ ስልጣንን ሀቦ። ሓደ ኻብቶም
ኣራእሱውን ንሞት ከም እተወግኤ ዀነ እሞ እታ ቝስሊ ሞቱ ሐወየት፡ ብዘላ ምድሪ ድማ ተገሪማ ደድሕሪ እቲ ኣራዊት ሰዐበት። ንሳቶም ከኣ፡
ነቲ ኣራዊት ስልጣን ስለ ዝሀቦ፡ ነቲ ገበል ሰገዱሉ፡ ነቲ ኣራዊትውን፡ ነዚ ኣራዊት እዝስ መን ይመስሎ፧? መንከ ኺዋግኦ ይኽእል፧? እናበሉ
ሰገዱሉ።” ራእይ 12፡1-5 “ዓብዪ ትእምርቲ ድማ ኣብ ሰማይ ተራእየ፡ ሰበይቲ፡ ጸሓይ ተወንዚፋ፡ ወርሒ ኸኣ ኣብ ትሕቲ ኣእጋራ፡ ኣኽሊል
ዓሰርተው ክልተ ኸዋኽብቲ ድማ ኣብ ርእሳ ዘለውዋ ተራእየት። ጥንስቲ ኸኣ እያ፡ ብቕልውላው ምውላድውን ትጭርሕ፡ ክትወልድ ከኣ ትጽዕር
ነበረት። ካልእ ትእምርቲ ኸኣ ኣብ ሰማይ

ተራእየ፡ እንሆ፡ ሾብዓተ ርእስን ዓሰርተ ቐርንን፡ ኣብቲ ኣራእሱውን ሾብዓተ ዘውዲ ዘለዎ ዓብዪ ቐይሕ ገበል፡ እቲ ጭራኡ ድማ ሲሶ
ኸዋኽብቲ ሰማይ ሰሐበ፡ ናብ ምድሪውን ደርበዮም። እቲ ገበል ድማ፡ ምስ ወለደትሲ ነቲ ውሉዳ ምእንቲ ኺውሕጦ ኢሉ፡ ኣብ ቅድሚ እታ
ኽትወልድ ዝቐረበት ሰበይቲ ደው በለ። ንሳ ንዅሎም ኣህዛብ ብበትሪ ሓጺን ኪጓስዮም ዘለዎ ወዲ፡ ተባዕታይ፡ ወለደት። እቲ ውሉዳ ኸኣ ናብ
ኣምላኽን ናብ ዝፋኑን ተመንጠለ።“ ሰይጣንን፡ ሰይጣናዊ ሃይማኖቱን ኣብዞም ክልተ ኣራዊት እዩ ዝርከብ። ኣብ ራእይ 14፡ ንሞት ዘብጽሖ
ቁስሊ ቆ ሲሉ ዝሓወየ፡ እቲ ኣብ ኢድ መ ድሓርሓርቲ ወዲቃ ንቁሩብ ጊዜ ሓይሊ ዝሰኣነት፡ ግርማዊ ባዕዳዊት ሮማ እያ። ነገር ግን ብጳጳስ ሮማ
መሊሳ ረኸበቶ። ይረኣየኩምዶ'ሎ? እታ ንኹሉ እንዳሓማሾኸት ተራእዩ ዘይፈልጥ ዓብይ መንግስቲ መንግስቲ፡ ኣብ መወዳእታ ንሞት ዘብጽሓ
ቁስሊ ቆሰለት። እቲ ብሓይሊሰራዊትን ካልእን እትዕምጽጸሉ ዝነበረ ሓይላ ጠፍኤ። ነገር ግን ጳጳስሮማ ኣብ ኩላ ምድሪ ሰሊኹ ብምእታዉ ኣብ
ትሕቲ ቆስጠንጢኖስ ብምዃን ህይወት ዘርኤት፡ ሓይላ ድማ ፍጹም እዩ። ነጋዶን ነገስታትን ተጠቂማ በቲ መርዚ ዝኾነ ሃይማኖታን ምጣነ
ሃብታዊ ዓቅማን ኣምላኽ ናይዚ ዘመን ኮ ይና ትገዝእ ኣላ። ነቲ ህጻን ክትውሕጥ ኣፋ ኸፊታ ዘላ ገበል ንሳ እያ። ሄሮዶትስ ንጎይታ የሱስ ክቀትል
ፈቲኑ ኣይኮነሉን። ደሓር፡ ብወተሃደራት ሮማ ተሰቅለ፡ ሕጂ ግና ናብ ዙፋን ተነጢቁ ተወሲዱ ኣሎ።

ሕጂ ምስቲ ኹሉዝበልኩዎ ኣተሓሒዝኩም ራእይ ዳንኤል ዘክርዎ፤ መወዳእታ ኽፍሊ እቲ ዝረኣዮ ምስሊ ማለት መወዳእታ ሓያል መንግስቲ
ዓለም ኣብ እግሪ እቲ ምስሊ እዩ። እቲ እግሪ ድማ ሓጺንን ሸኽላን ነበረ። ሓጺን ማለት መንግስቲ ሮማ እያ። ይኹን ድኣ እምበር ደጊምሲ ጡብ
ተሓዊሱዎ ስለዝኾነስ ተሪር ሓጺን ኣይኮነን። ስለዝድማ ኣብ ክልትኤን፡ ዲሞ ክራሲያውን ጨቆንትን መንግስታት ተጽዕኖ ብምፍጣር ኣብ ጉዳይ
ዓለም ትሽክርከር ኣላ።ሮማዊት ቤተክርስትያን ኣብ ኩሉ ተሓናፊጻ ኣብ ኩሎ ም ኣህዛብ ኣላ።

ብዛዕባ ሓጺንን ሸኽላን እስኪዝተወሰነ ነገር ክነግረኩም። ኩርሾቼቭ ጠረጴዛ ሕቡራት መንግስታትብጫማኡ ክሃርም ከሎ ትዝክሩ ዲኹም?
ጽቡቅ! ኣብቲ ኣኼባ ሓሙሽተ ምብራቃውያን ሃገራትን ሓሙሽተ ድማ ኻብ ምዕራብ ነበራ። ኩርሾቼቭ ንምብራቃውያን ሃገራት ወኪሉ ተዛረበ፣
ኤይስኒሃወር ድማ፡ ንምዕራባውያን ይውክል ነበረ። ብቛቋ ሩስያ ኩርሾቼቭ ማለት ሸኽላ (ስራሕ መሬት) ክኸውን እንከሎ ኤይስኒሃወር ማለት
ድማ ሓጺን ማለት እዩ። ኽልቴኦም ቀንዲ መራሕቲ ዓለም፣ ኽልቴኦም ሕዋስ ሓጺንን ሸኽላን ዓባይ ዓባይቶ እግሪ፡ ጎኒ ንጎኒ ሓቢሮም ነበሩ።
ኣብ መወዳእታ ናይ መወዳእታኢና ዘሎና።

ኣብ ፍቅዲ 4 “ነዚ ኣራዊት እዝስ መን ይመስሎ፧? መንከ ኺዋግኦ ይኽእል፧?” ኢሉ ይሓትት። ሎ ሚ ሎሚ ሓያላት ሽማት ኣለዉ፡ ሓያላት
ሃገራት ኣለዋ፣ ሮማ ግና ስኒት ትጽውዕኣላ። ጳጳስ ኣብ ናይ ኣውቲስታ ቦ ታ እዩ ዘሎ። ስልጣኑ ድማ ክዓብይ እዩ። ዝዋግኦውን ኣይርከብን።

ፍቅዲ 6 “ንምጽራፍ ኣምላኽን ንስሙን ንማሕደሩን ነቶም ኣብ ሰማይ ዚነብሩውን ኪጸርፎም ኣፉ ኸፈተ።” (ኣእምሮ ሰብ፣ ትእዛዛት ሰብ፣
ምፍታውተድላ ኸም ትእዛዝእ ይምህር። መልክዕ ኣምልኾ ኣለዎ ም ሓይሉ ግና ክሒዶ ም እዮም።) ስም ኣምላኽ ናብ መዓርግ ብምልዋጥ -
ስም ኣምላኽ ይጸርፍ ኣሎ።

ፍቅዲ 7. “ ምስቶም ቅዱሳት ውግእ ኪገብርን ድማ ተዋህቦ ” ስም ኣምላኽ ምእንቲ ቅጽረፍሲ ነቶ ም ሓቀኛታት ኣመንትን ብስም ጎ ይታ
ዝተጸውዑን ኩሎም ብምኽንያት ካቶሊኽ ዝገበረቶ ስደት - ሞት ኣብ ሩስያ እውን ከምኡ እዩ።

ፍቅዲ 8. “ኣብ ምድሪ ዚነብሩ ዅላቶም” እቶም፡ ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ስሞም ኣብቲ ናይቲ እተሐርደ ገንሸል መጽሓፍ ህይወት
ዘይተጻሕፈ፡ “ኪሰግዱሉ እዮም።”

ንኣምላኽ ምስጋና ይኹኖ 'ተን ኣባጊዕ ኣይክሰግዳሉን እየን። ብጀካ እቶም ሕሩያት ኹሉ ክታለልእዩ። ንሳቶ ም ግና ድምጺ እቲ ጓሳኦም
ስለዝሰምዑን ዝስዕብዎን፡ ኣይክታለሉን እዮም።

እምበኣርከስ ሕጂ እዚ ክነርእየኩም እንፍትኖ ዝነበረ ረኣዩ፤ እታ ኣብ ቀዳማይ ዘመን ዝጀመረት ዘርኢ ሞት - ዘርኢ ትካል፡ ከይዳ ኸይዳ
ኩለን ኣዕዋፍ ሰማይ ዝዓርፋላ ዓብይ ገረብ ኮነት። ኣብ ክንዲ እቲ ወሃቢት ህይወት እየ እትብሎ ድማ ወሃቢት ሞ ት እያ። ፍሬኣ ሞት 'ዩ።
ዝተኻፈሉዋ ኹሎም ሙታን 'ዮም። ኣካላውን ስጋውን ድሕነት ኣባይ እዩ ዝርከብ፡ ብምባል ዘስሓተት እዛ ሓያል ዓለም ለኻዊት ሲስተም
ቤተክርስትያን፡ ንቡዙሓት ኣጥፊኣ እያ። እዛ ሞት ተሰኪማ ዘላ ፍጥረት፡ ሞት ዝተላበሰተ ጥራይ ዘይኮነትስ፡ ብሞት ሞ ይታ ናብ ባሕሪ ሓዊ
ክትድርበይ እያ። ኦ! እቶም ኣብኣ ዝተርፉስ እንታይኮን ክቅበሉ እዮም። “ኻብ ማእኸላ ውጽኡ! ንምንታከ እትሞቱ?”

ናይ መወዳእታ ስምዕታ
ራእይ 2፡23 “ንደቃውን ብሞት ክቐትለን (KJV) እየ፡ ኣነ ልብን ኰላሊትን ዝምርምር ምዃነይ ከኣ ብዘለዋ ማሕበራት ኪፈልጣ እየን።

ንነፍሲ ወከፍኩምውን ከከም ግብርኹም ክህበኩም እየ።”
ጎይታ ልቢ ዝምርምር ኣምላኽ እዩ። ፈጺሙ ድማ ተቀይሩ ኣይፈልጥን ኣይክቅየርን ድማ። ኣብዚ፤ ኽ ተ ጉጅለታት ኣለዉ፡ ኽልቲኦም

ጉጅለታት ምግላጾ ም ካብ ኣምላኽ ከምዝቅበልዎን ሕብረቶ ም ምስኣምላኽ ከም ዝኸነን እዮ ም ዝእውጁ። 2ይ ጢሞቴዎስ 2፡19 “እቲ ጽኑዕ
መሰረት ኣምላኽ ግና ቈይሙ አሎ፡ እዚ ማሕተም እዚውን ኣለዎ፡ ጎይታ (KJV) ነቶም ናቱ ዘበሉ ይፈልጦም እዩ፡” “ጎይታ ኰላሊት ዝምርምር
ኣምላኽ እዩ።” “ዝምርምር” ዝብል ቃል “ዘለሊ” “ዝከታተል” ማለት እዩ። ኣምላኽ ሓሳባትና (ኰላሊትና) ዘለልይ፣ ሓሳባት ልብና ድማ ዝፈልጥ
ኣምላኽ እዩ። ነቶም ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዝምስክሩ ስራሕትና ይርእይ። ጽድቂ ይኹን ኽፍኣት ብደገ ይገሃድ። ሃቀናታትናን፣ ዕላማታትናን - ኩሉ
ኽም ዝርእይ ኣብ ቅድሚ ኣ ዒንቱ ግልጺ እዩ። ጸብጻብ ህይወትና ምስተውሃበ ድማ ሓድሕድ ግብርናን ቃላትናን ድማ ፍርዲኽዋሃቦ እዩ። ኣብ
ቅድሚ ኣዒንቲ እታ ናይ ሓሶት ገረብ፡ ፍርሓት ኣምላኽ ኣይነበረን እሞ፡ ዋጋ ክኸፍሉ እዮ ም። ብስሙዝተጸውዐ ኹሉ ብቕድስና ይንበር።
ንሰባት ከነተዓሻሽው ቀሊል 'ዩ፡ ንጎይታ ግና ፈጺምና ኸነታልሎ ኣይንኽእልን።

ኣብ ዘመነ ጸልማት ዝተውሃበ ተስፋ
ራእይ 2፡ 24-25 “ኣብ ትያትራ ንዘሎኹም ኵላትኩም ካልኦት ግና፡ ነቲ መዓሙቝ ሰይጣን ፦ ከመዮ ንሳቶም ዚብልዎ፡ ዘይፈልጥኩምዎ፡

እዚ ምህሮ እዚ ንዜብልኩም፡ ንኣኻትኩምሲ፡ ካልእ ጾር ኣየጹረኩምን እየ፡ እብለኩም አሎኹ። ክሳዕ ዝመጽእ ግዳ ነቲ ዘሎኩም ኣጽኒዕኩም
ሐዝዎ።” ቅድሚ ናብቲ ዝተውሃበ ተስፋ ምሕላፍና፡ እታ ብዛዛዕባኣ ብመንፈስ ኣብዛ መጽሓፍ ዝዝረበላ ዘሎ ቤተክርስትያን፡ ክልተ ሓቢሮም
ዝወዛወዙ ጨናፍር ከምዘለዋ ከርእየኩም። “ኣብ ትያትራ ንዘሎኹም ኵላትኩም ካልኦት ግና እዚ ምህሮ እዚ ንዘይሓዝኩም።” እነሀ'ምበኣር፡
ንኽልቲኦም ጉጅለታት ይዛረብ። እቶ ም ሓደ ነቲ ምህሮ ዝሓዙ፡ እቶ ም ካልኦት ድማ ዘይ ሓዙ። ኣብ ኣህዛብ ኩሉ ነናቶም ምህሮ ሒዞ ም እቲ
ሓደ ነቲ ሓደ እንዳተቀዋወሙ ተበቲኖ ም ይረኣዩ ። እቲ ሓደ ዕምቆት ኣምላኽዝፈልጥ ናይ ኣምላኽ እቲኣቶም ድማ ዕምቆት ሰይጣን ዝፈልጡ
ናይ ሰይጣን እዮም።

“ንኣኻትኩምሲ፡ ካልእ ጾር ኣየጹረኩምን እየ፡ እብለኩም አሎኹ።” ጾር ማለት ሸኽሚ ወይ ድማ ተጽዕኖ ማለት እዩ። ጽዕንቶ ጸልማት
ዘመን፡ ወይ ተምበርከኽ ወይ ድማ ትስበር እያ ነይራ። ስገድ ወይ ሞት። ንምስፋሕ ሰይጣናዊ ኣምልኾ ናይ መጀመርታ ትያቐ። ምሳና ተጠርነፉ
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ወይድማ ህይወትኩም ክፈሉ። ነፍሲወከፍ ዘመን ነናተን ጽዕንቶ ነበረን። ንኣብነት ጽዕ ንቶ ናይ መወዳእታዘመን፡ ጽዕንቶ ሃፍቲ፣ ዝተደላደለ
ናብራን ነቲ ዘለናሉ ዘመን ዘይምጥን ስሚዒታውነትን እዮ ም። እዛ ራብዓይቲ ዘመን ግና ቆራጽ ውሳነ እትሓትት ዘመን ነበረት፡ ኽሳብ ሞት
ምስቲ ቃል ጸኒዕኻ ንሮም ምኽሓድ።

“ነቲ መዓሙቝ ሰይጣን ንዘይፈልጥኩምዎ”፡ እቲ ምህሮ ወይ ድማ እቲ ዝነበረ ግብርታት እንታይ ከም ዝኾነ ስለዘይተረድኦም ብዙሓት
ጸሓፍቲ ነዛ ሓረግ እዚኣ ዝስሕትዋ ይመስል። ብር ግጽ ግና እንታይ ማለት ምዃኑ ንምርዳእ፡ ኣቀዲምና ዕምቆት ኣምላኽ እንታይ ከም ዝኾነ
ንፍለጥ እሞ፡ ተቃራኒኡ ዕምቆ ት ሰይጣን ክኸውን እዩ። ኣብ ኤፌሶን 3፡16-20 “ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ
ኽትብርትዑ፡  ከምቲ  ሃብቲ  ኽብሩ  ኺህበኩም እጽሊ ኣሎኹ።  ክርስቶስ  ኣብ  ልብኹም ብእምነት  ምእንቲ  ኺሐድር፡  ኣብ  ፍቕሪ  ሱር
ሰዲድኩምን ተሰሪትኩምን፡ ምስ ኵሎም ቅዱሳን ምግፋሑን ምንዋሑን ምዕማቑን ቍመቱን እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ክትክእሉ፡ እሞ ነታ
ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ፡ ክሳዕ ኵሉ ምልኣት ኣምላኽ ምእንቲ ኽትመልኡ፡ እጽሊ አሎኹ።” ብመሰረትእዘን
ፍቅድታት እዚኤን፡ ሰብ ዕምቆት ኣምላኽ ኣብ ህይወቱ ኽለማመድ እንከሎ፡ በቲ ኣብ ህይወቱ ዝኣቱ መንፈስ ዝረኽቦ ግላዊ ልምምድ ኮ ይኑ፡
ኣእምሮ ኡ ድማ በቲ ኻብ ቃል ኣምላኽ ዝርከብ ጥበብን ፍልጠትን ብሩህ ይኸውን። ዕምቆት ሰይጣንውን በዚ መዳይ ኮይና ነቲ ሓቂ ኣምላኽ
ዝትክእ ዝመስል ብምምጻእ ነዚ ክድምስስ ይፍትን። ብኸመይ ዓይነት ኣገባብ? ፍልጠት ሓቂ ኣምላኽ ብምእላይ - ናይ ባዕሉ ብምትካእ ነቲ ቃል
የጥፍእ፡ “ ኣምላኽዶ ኸምዚ ኢሉኩም እዩ?” ብምባል ነቲ ኣብ መንፈስና ዘሎ ክርስቶስ ይትክእ። ከምቲ ኣብ እስራኤል ኣብ ክ ዲ ኣምላኽ ሰብ
ክነግሶም ዝሓባበለ፡ ሕጂውን ይገብሮ። ኣብ ክንዲ እቲ ልምምድ ዳግም-ልደት ድማ ብኣባልነት ቤተክርስትያን ይትክኦ። እወ ናብታ ዘመን
ዕምቆት ሰይጣን ኣትዩ ስለዝነበረ፡ ፍረታት ዕምቆት ሰይጣን ዝኾ ኑ ሓሶት፣ ቅትለት፣ ጨካን ወንጀል፣ ተረኽቦ።

ሽልማት
ራእይ 2፡26-29 “ነቲ ዚስዕርን ክሳዕ መወዳእታውን ግብረይ ዚሕሉንሲ፡ ከምቲ ኣነ ኻብ ኣቦይ እተቐበልክዎ፡ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣህዛብ

ከሰልጥኖ እየ። ከምቲ ኣቕሓ መሬት ዚሰባበር ገይሩ፡ ንሱ ብበትሪ ሓጺን ኪጓስዮም እዩ። ኰዀብ ጽባሕውን ክህቦ እየ። እዝኒ ዘላቶ እቲ
መንፈስ ንማሕበራት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ።”

“ነቲ ዚስዕርን ክሳዕ መወዳእታውን ግብረይ ዚሕሉንሲ፡” ፦ ጎይታ ኣብ ግብርታት ጽድቁ ሓሳብ ምእንቲ ንምሃብን ነቶ ምናቱ ንኸረክብን፡
መንፈስ ብዛዕባ ግብሪ ዝሃቦ ሓሳባት ይጥቀም ከም ዘሎ ኣየጠራጥርን። ሕጂ ድማ ንግብርታቱ ብእሙንነት ክሳብ መወዳእታ ንዝገብሮስ፡ ኣብ
ልዕሊ ኣህዛብ ከም ዝስልጥን፣ ክንዲ ዝኾ ነ ይኹን ሓይሊ ይምጻእ ድማ ዝሰባብር ሓይሊ ከምዝህልዎን፡ ኣድላይ እንተኾ ይኑ ድማ እቲ ቀንዲ
ጸላኢ ከምዝሰባብርን ይብል ኣሎ። ስልጣን ኣገዛዝኣኡ ድማ ልክዕ ከምቲ ናይቲ ዉሉድ ክኸውን እዩ። ዘገርም 'ዩ። ነገር ግን እስኪ ነዚ ተስፋ
እዚስ  ብብርሃን  ናይታ  ዘመን  ንመልከቶ።  ሓያል  ሮማ ብድሕሬኣ  ነገስታትን፣  ሰራዊትን፣  መውጻእቲ  ሕግን፣  ብሙሻም፡  ኣብ  ቅድሜኣ
ዝጸንሓዘበለ ትሰባብርን ትጠሓሕንን ነበረት። ንሚልዮ ናት ቀቲላ ገና ድማ ኣይንሰግድን ንዝብሉ ሚልዮናት ንምቅታል ናፈቀት። ነገስታት
ተጸሚማ ትሾም፡ እንተኺኢላ ድማ ተውርዶም። ኣብኩሉ ጣልቃ ምእታዋ፡ ሕሩያት ኣምላኽ ከተጥፍእ፡ ዝቆረጸት ስለዝነበረት ብዙሓት ኣህዛብ
ኣጥፍኤት። ከምቲ ንሱ ዝገብሮ ትሕስውን ትቀትልን ስለዝኾ ነት ግብርታታ ኹሎም ግብርታት ሰይጣን እዮም። ነገር ጎይታ “ጸላእተይ ቅድመይ
ኣምጺእኹም ሕረድዎም” ዝብለላ መዓልቲ ቀሪባ ኣላ። ሻቡ ነድሪ ጽድቁ ኣብቶ ም ሓጥኣን ክወርድ ከሎ፡ ጻድቃን ምስ ጎይታኦም ክኾኑ እዮም።
እቶም ብኽብሪ ምስኡ ዝመጹ ቅዱሳን፡ ነቶ ምንምድሪ ዘጥፍኡዋን፣ ስፍራ ጥፍኣት ቅዱሳን ዝገበርዋን ከጽንትዎም እዮም። እወ እታ ዘመን ገጽካ
ኣዚርካ እትህበላ፣ ከባድ ጭንቀት ዝነበራ ዘመን እያ ነይራ፡ ነገር ሓቂ ዝገሃደሉ ዘመን ይመጽእ ኣሎ'ሞ፡ ብጀካ እቶ ም ብቤዛነት ጎይታ ዝደሓኑስ
ኣብ ቅድሚ'ቲ ትኩሳት ደው ኢሉ ዘይጠፍእ መን'ዩ?

“ኰዀብ ጽባሕውን ክህቦ እየ።” ብመሰረት ራእይ መጽሓፍ 22፡16ን 2ይ መልእኽቲ ጴጥሮስ 1፡19ን ኮኾብ ጽባሕ ማለት የሱስ 'ዩ። “ኣነ ሱር
ዳዊትን ዘርኡን፡ እቲ ብሩህ ኰዀብ ጽባሕ እየ፡” ፣ “ምድሪ ኽሳዕ ዚወግሕ፡ ኰዀብ ጽባሕውን ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዚወጽእ፡” ስለዚ'ምበኣር
እቲ መንፈስነቶም ኣብጸልማት ዘመን ዝነበሩን ድሕኤሩ ንዝመጽእዘመናትን፡ ምስገዛእርእሱ ብምምዕርራይ ተስፋ ይህቦ ም ኣሎ።

ከ ቲ ዝበልናዮ ፡ የሱስ ንገዛእ ርእሱ ምስቶ ም ልኡኻት ነፍሲወከፍ ዘመን ሓደ ገይሩ እይ ዝርእይ። ነቲ ነፍሲወከፍ ዘመንዝኸውን ምግላጽ
ቃል ኻብኡ ይቅበሉዎ። እቲምግላጽ ቃል ድማ ነቶ ም ሕሩያት ኣምላኽ ካብ ኣለም ፈልዩ ምስክርስቶስ የሱስ ሙሉእ ሕብረት ክገብሩ ይሕግዞ
ም። እቶ ም ልኡኻት ድማ ኻብቲ ወዲ ኣምላኽ ኻብ የሱስ ብዝረኽብዎ ብርሃን ስለዘንጸባርቁ ኸዋኽብቲ ተባሂሎም ይጽውዑ። ምሸት
“ዘብርሁ” ስለዝኾኑውን ኸዋኽብቲ ይበሃሉ። ኣብቲ ድቅድቅ ጸልማት ሓጢኣት፡ ብርሃን ኣምላኽ ናብ ህዝቡ የምጽኡ።

እዚ ዘመን ጸልማት ዘመን እዩ። ብፍላይ ድማ ቃል ኣምላኽ ብዘሎ ኻብቲ ህዝቢ ዝተሰወረሉ ዘመን ስለዝኾ ነ ጸልማት 'ዩ። ፍልጠት እቲ
ልዑል ዳርጋ ተጸንቂቑ፣ ሞት ድማ ሒደት ክሳብዝተርፉ ብዙሓት ኣመንቲ ወሰደ። ነገራት ኣምላኽ ዝቅህመሉን፡ ሰይጣን ድማ ህዝቢ ኣምላኽ
ዝወረሉን ዘመን እዩ ነይሩ።

ፈጺሙ ወጊሑ ዘይመስየሉ ምድሪ ንኽወሃቡ ተስፋ ዝግበኦም ሰባትእንተድኣ ሃልዮም፡ ኣብ ጸልማት ዘመን ንዝነበኡህዝቢ እዩ ዝግባእ።
ንኸምኡ ድማ እዩ መንፈስኮኾብ ጽባሕ ዘተስፈዎም። እቲ ኾ ኾ ብ ከዋኽብቲ፡ ሰብ ክበጽሖ ኣብዘይኽእል ብርሃን ዘሎ የሱስ ባዕሉ፡ ኣብታ
እትመጽእ መንግስቲ፡ ብህልውናኡ ከምዘብርሃሎም እዩ ዝዛረቦም ዘሎ። ኣብ ጸልማት ንኸብርሁ ኢሉስ ድሕሪ ደጊም ኸዋኽብቲ(ልኡኻት)
ኣይክጥቀምን 'ዩ። ከምቲ መንግስቱ ዘካፍሎም ድማ ገጽንገጽባዕሉ ክዛረቦም 'ዩ።

ጩራ ጸሓይ ክበርህ ክጅምር ከሎ፡ ኰዀብ ጽባሕ ጥራሕ እዩ ዝረኣይ። ጸሓይና (የሱስ)  ምስመጽኤ፡ ደጊም ልኡኻት ኣየድሉዩናን፣
መልእኽቲ ሓጎሱ ባዕሉ ኸምጽኣልና እዩ። ኣብ መንግስቱ ክገዝእ እንከሎ ኣብ ህልውናኡ ክንነብር ኢና፡ ብርሃን ቃሉ ድማ ኣብተን ፍጽምቲ
መዓልቲና እንዳደመቀ ክደምቅ እዩ ።

ካብ የሱስ ባዕሉ ንላዕሊኸ እንታይ እንምነዮ ነገርኣሎ? ንሱስ ኩሉ ነገርና'ዶ ኣይኮነን፡ ፍጹም ኩሉ ነገርና።
እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ። ኣሜን። እወ ጎይታ ኣምላኽና፡ ብመንፈስካስ ሓቅኻ ኣስማዓና።
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