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ራእይ 3፡ 1-6
ናብ መልኣኽ ማሕበር ሳርዴስውን ጽሐፍ፡ እቲ፡ ሾብዓተ መናፍስቲ ኣምላኽን ሾብዓተ ከዋኽብትን ዘለውዎ፡ ከምዚ ይብል አሎ፡ ኣነ

ንግብርኻ እፈልጦ አሎኹ፡ ህያው ተብሂልካ ትስመ አሎኻ፡ ግናኸ ምዉት ኢኻ። ንግብርኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽይ ምሉእ ኰይኑ ኣይረኸብክዎን
እሞ፡ ንቑሕ ኩን፡ ነቶም ኪሞቱ ኢሎም ዘለዉ ኻልኦትውን ኣበርትዓዮም። ደጊም ከመይ ጌርካ ኸም እተቐበልካን ከም ዝሰማዕካን ዘክር፡ ሐልዎ
ተነሳሕውን። እንተ ዘይነቓሕካ ግና፡ ከም ሰራቒ ኽመጸካ እየ፡ በየነይቲ ሰዓት

ከም ዝመጸካውን ኣይክትፈልጥን ኢኻ። ኣብ ሳርዴስ ግና ክዳውንቶም ዘይጸየቑ ሒደት ስማት አለዉኻ፡ ንሳቶም ብቑዓት እዮም እሞ፡ ጻዕዳ
ኽዳውንቲ ተኸዲኖም ምሳይ ኪመላለሱ እዮም። እቲ ዚስዕር ከምኡ ጻዕዳ ኽዳውንቲ ኪኽደን እዩ፡ ኣነውን ንስሙ ኻብ መጽሓፍ ህይወት
ኣይክፍሕቆን እየ፡ ኣብ ቅድሚ ኣቦይን ኣብ ቅድሚ መላእኽቱን ድማ ንስሙ ኽእመኖ እየ። እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዚብለን ዘሎ
ይስማዕ።

ሳርዴስ፡
ሳርዴስ፡ ዋና ኸተማ ጥንታዊ ሊድያ ኾ ይና፡ ኻብ መሳፍንቲ ሊድያ ናብ ፐርሺያ ካብ ፐርሺያ ድማ ናብ ኣለክሳንደር ዘ ግሬት ተሰጋገረት።

ደሓር ግና ብኣንቲዮከስ ዘ ግሬት ምስ ተወረረት፡ ነገስታት ጴርጋሞስ፡ ክሳብ ሮማውያንስዒሮ ም ዝሕዙ፡ ወሪሶማ ነበሩ። በቲ ኣብ ዘመን
ጢባርየስ ዝተልዓለ ርእደ መሬት ግና ክሳብ ሎ ሚ ኹምራ ፍርስራስ ኮ ይና ኣላ።

እታ ኸተማ ብስራሕቲ ንግዲ፡  ኣገዳሲት ዝነበረትሉ እዋን  ነበረ።  ብግልጺ ኣዘራርባ፡  ማእኸል ምፍታል ጡጥን፣  ስራሕቲ ምንጻፍን
ዝተጀመረላን ዓዲ እያ። ብመዓድን ብሩርን ወርቅን ድማ ሃፍታም ነበረት። ወርቃዊ ሳናቲም ንፈለማ እዋን ዝተቀረጸ እውን ኣብኣ ኸም ዝኾነ
ይዝረብ።

ሃይማኖ ት ናይዛ ኸተማ ድማ እቲ ዘይንጹህ ኣምልኾ ሳይቤል (ኣርጤሚስ) ነበረ። ገዚፍ ኹምራ ቤትመቅደሳውን ኽሳብ ሎሚ ይረኣይ
ኣሎ።

ኣብ ዘመነ ጴርጋሞስ ብዛዕባ ባቢሎናዊ ዝኾነ ኣመለኻኽታ፡ ሰሚራሚስን ኒነስን ዝበሃሉ “ኣደን ወድን” ጸሪሐልኩም ከም ዝነበርኩ ዘክሩ።
ብኣጸዋውዓ ኢስያ ድማ ኣርጤሚስን ድየስ ተባሂሎም ይፍለጡ። ኽልቲኦም ዝፍለጡሉ መለለዪታት ጎኒ ንጎኒ እንዳዘርዘርና ክንርእዮም ከለና
ድማ፡ ፍሉይ ምግላጽ ኣለዎ።

ንሱ ኣምላኽ ጸሓይ፣ ንሳ ድማ ኣምላኽ ወርሒ።
ንሱ ጎይታ ጠፈር(ሰማይ)፣ ንሳ ድማ ንግስቲ ጠፈር (ሰማይ)።
ንሱ ገላጺ ኹሉ ሰናይን ሓቅን፣ ንሳ ድማ ገላጺት ሕያውነትን ምሕረትን።
ንሱ ማእኸላይ ፣ ንሳ ድማ መማለዲት።
ንሱ መፍትሕ እቲ ዘይርኤ ዓለም ሒዙ ዓጻዋይን ከፋታይን፣ ንሳውን ከምኡ ተመሳሳሊ መፍትሕ ዘለዋ።
ንሱ ፈራዱ ሙታን፣ ንሳ ድማ ኣብ ጎኑ።
ንሱ ተቀቲሉ፣ ኻብ ሞት ብምትንሳእ ናብ ሰማያት ዓሪጉ፣ ንሳ ድማ ወዳ ብኸምኡ ተሰኪሙ ወሰዳ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሮማ ድማ ነዚ ተመሳሳሊ ጣኦት እዚ፡ ሽመት ጎይታና ብምስያም፡ ወዲ ኣምላኽ ኢሎም ይጽውዕዎ፡ ንዓኣ ድማ እመ

ኣምላኽ ብምባል ይጽውዕዋ።
ኣብተን ምህሮ “ኣደን ወድን” ብስፍሓት ዝተሰራጨወለን ክልተ ዝሓለፋ ዘመናት እውን እዚ ኢና እንርእይ። ከተስተውዕልዎ ዝደልየኩም ግና

ከምቲ ኣብ ባቢሎን፡ ኣምልኾ እታ ኣደ ንኽሰፍሕ ኣምልኾ እቲ ውሉድ እንዳቀነሰ ዝኸደ፡ ቀስብቀስ ብግህዶ ስፍራ እቲ ውሉድ ክትሕዝ
ዝጀመረት። ስለዚ ዘመን ሳርዴስ ኣምልኾ ጓል ኣንስተይቲ ምዃኑ ንርእይ። ኣርጤምስን ድየስን ዘይኮኑስ፡ ኣርጤምስ በይና። እታ ኣደ፡ ምስ
ምልኣት ኣምላኽ ብምምዕርራይ ስፍራ እቲ ውሉድ ብግህዶ ወረሰት። ሓደ ሰብ ሃይማኖት ናይ እዚ ዘመና ንኽርዳእ፡ ክገብሮ ዝግብኦ፡ ናብታ
ብቤተክርስትያን ሮማ ዝተፈላለዩ መዓርግ ዝተውሃባ ማርያም ይኺድ እሞ፡ ምንጪ ሃይማኖት ናይ ዘመንና ካበይ ከምዝኾ ነ ይረዳእ።

ናብ ኣምልኾ ሳይቤል(ኣርጤሚስ) ክርእይ ከለኹ፡ ኽልተ ብሓይሊ ዝገርሙኒ ነገራት ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ፡ ልክዕ ከም ናይ ጃኑስ ስልጣን
እትረኽበሉ ናይ ጃኑስ ዝዓይነቱ መፍትሕ ምሓዛ (ናይ ሰማይን፣ናይ ምድርን፣ ናይ ትኣምራትን ሚስጢራትን መፍትሕ) ምሓዛ። መምለኽታ
ድማ፡ ደም ቲፍቲፍ ክሻብ ዝብል ሰብነቶም ብሓለንጊ ይገርፉ፡ ሎ ሚሎሚውን ኣመንቲ ካቶሊኽ፡ ስቃይ ክርስቶስ ንሳቀይ ኣለና ኢሎም
ብምሕሳብ ይገብርዎ ኣለዉ።

ብመሰረቱ እዚ ዘመን እዚ፡ ጳጳስ ሮማ ጎ ሊሑ ዝወጽኣሉ ዘመን እዩ። እታ ኤልዛቤል ነብዪት፡ ብምኽንያት ናይ ፕሮቴስታንት፡ ብጀካ እቲ
ኻብ ኣምላኽ ነቲ ውሉድ ንኽትወልድ ዝረኸበቶ ጸጋ፡ ኣብ ንድፊ ምድሓን እጃም ከምዘይብላ ምቅዋም ምስ ጀመሩ፡ ነቲ ኣስተምህሮታት
ማርያማዊነት ከተትርሮን፣ ኣትኩሮ ክግበረሉን ምምሃር ጀመረት። ሉተር ነቲ ጽድቂ ብእነት እምበር በቲ ንሳቶ ም ዝብልዎ ዝነበሩ ብግብሪ፣
ብምንዛዝ፣ ብጸሎትን ኻልኦት ዘይ መጽሓፍ ቅዱሳዊ መንገዲታትን ኣምሪሩ ብምቅዋም ጽድቂ ብእምነት ምዃኑ ምምሃር ምስጀመረ፡ እቶ ምሓራ
ውጹኣት ክርስትያናት ድማ፡ ንውሉድ ከምልኹ ምስ ጀመሩ፡ ሮም ድማ (ነቶ ም ልቕዑላት ምሁራት ስነመሎኮት ሮማ ብምቅዋም) ክሳብ
መባእታ ዒስራ ኽፍለ ዘመን ንማርያም ዘርክስ ነገራት እንዳወሰኸት ከደት።

ፖፕ ጲየስ ብግህዶ፡ ስጋ ማርያም ብኽብሪ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገ ኢሉ ከምልኽ ጀመረ። እዚ ኣስተምህሮ ኡ እዚ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ
ባቢላናዊ ምህሮ ኾይኑ፡ እቲ ወዳ ብዕርገት ተሰኪሙ ከምዝወሰዳ ዝምህር ምህሮ ባቢሎን እዩ።

እዚ ሓሙሻይ ዘመን እዚውን ምስተን ካልኦት ዘመናት ሓቢሩ ምጉዓዙ ዘገርም የብሉን። ክሳብ እታ ጋለሞታን ደቃን ኣብ ቃላይ ሓዊ
ብኻልኣይ ሞት ዝቅተላ ድማ፡ ብኸምዚ ምቅጻሉ ኣይተርፎን። እምበኣር እነሀልኩም ማርያማዊነት፡ ኣምልኾ ሳይቤል (ኣርጤምስ)። ሳይቤል
ማለት እታ ኤልዛቤል ኻህን ኮይና እተገልግላ ዝነበረትን ንእስራኤል ድማ ግዕዙይ ልምድታት ብምምሃር ዘደናቀፈትን ኣስታሮት ምዃናኸ
ትፈልጡዶ? እወ! ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ እያ።

እቲ ዘመን
ዘመንሳርዴስ ወይድማ ሓሙሻይ ትውልዲ ካብ 1520 - 1750 ዝወድኤ ዘመን እዩ። ብተደጋጋሚ ድማ ዘመነ ጽገና (ተሃድሶ) እንዳተብሃለ

ይጽዋዕ።
እቲ ልኡኽ ሳርዴስ
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ሉኽ ናይዛ ዘመን እዚኣ እቲ ኻብ ኩሎም ልኡኻት ዘመናት ኣዕዚዙ ዝፍለጥ ልኡኽ እዩ። ማርቲን ሉተር ነበረ። ማርቲን ሉተር ለዋህ ባህሪ
ዝነበሮ ብርቱዕ ምሁር ነበረ። ቅድሚ እቲ ኣሰቃቂ ሕማምን ሞትን ናይ ቀረባ ዓርኩ ብምርኣይ ንመንፈሳዊ ህይወቱ ኣትኩሮ ት ምግባሩ ድማ
ናይ ሕጊ ምሁር ንምዃን ይመሃር ነበረ። ብ 1505 ዓ/ም ድማ ናብቲ ኣብ ኢርፈርት ዝርከብ ገዳም ኣውጊስታውያን ኣተወ። ፍልስፍናን ቃል
ኣምላኽን ድማ ተመሃረ። ኩሉሻብ ብምንዛዝ ድማ ህይወቱ ይነብር ነበረ። እንተኾነ  ግና  ኻብቲ ዝነበሮ ስምዒት ሓጥያተኛነት ከናግፎ
ኣይከኣለን። “ምስ ኣምላኽ ንምትዕራቅ ንስጋይ ብዙሕ ኣሳቐኹ፣ ነገር ግን ሰላም ኣይረኸብኩላን ኣብጸልማት ድማ ነበርኩ” ብምባል ይገልጽ።
ስታውፒዝ ዝተብሃለ፡ ብደረጃ መዓርግ ኣብ ልዕሌኡ ዝነበረ ቪካር (ሹም ክንዲ ኣምላኽ)፡ ምድሓን በቲ ዝገብሮ ልምዳዊ ግብርታት ዘይኮነስ
ልምምድ ውሽጣዊ ስነምግባር ምዃኑ ብምምሃር ብዝተወሰነ ጫፍ ከረድኦ ፈተነ። በዚ ሓገዝ እዚ ድማ፡ ብዛዕባ ኣምላኽ ክፈልጥ ጀመረ። ደሓር
ድማ ካህን ኮ ነ። ይኹን ድኣ እምበር ሕጂውን ኣይደሓነን ነበረ። ዕምቆት ዘለዎ ምሁር ቃል ኣምላኽ ብምዃን ብርቱዕ ገባሪ ስነመለኮታዊ
ንጥፈታትኮነ። በቲ ዝነበሮ ትሕትናን፣ ዓᎁቕ ፍልጠት ቃል ኣምላኽን፡ ኸም መምህርን ሰባኽን ኮ ይኑ ተሰምየ። ቃለ ምሓላ ክገብር ድማ ናብ
ሮም ጉዕዞ ገበረ። ኣብ ሮም ምስ በጽሔ ድማ ኽፍኣት እቲ ንምድሓን ዝብልዎ ግብርታት ቤተክርስትያን ረኣየ። “ጻድቕ ግና ብእምነት ይነብር”
ዝብል ቃል ኣምላኽ ንልቡ ነኺኡ ንዓዱ መለሶ። ናብ ዓዱ ኽምለስ ከሎ ድማ እዛ ቃል ወንጌል ናብ ልቡ ፈሰሰትእሞ ኻብ ማእሰርቲ ሓጢኣት
ተፈቲሑ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ተወልደ። ድሕሪ ቁሩብ ድማ “ምሉእ ህይወቱ ቃል ኣምላኽ ንምጽናዕን ቅዱሳት ጽሑፋት ንኸይብረዙ
ኽቃለስን ብምሕሳብ” ናይ ስነ መሎኮት ዶክተር ኮ ይኑ ተሾመ። ብኸምዚን፣ ብኻልእ ንጥፈታትን፡ ልቡን ልቢ እቶም ኣብ ዙርያኡ ዝነበሩን፡
ናብ ሓቂ ቃላት ኣምላኽ ጥሒሉ ኣተወ። ብኡብኡ ድማ እቲ ቃል ኣንጻር እቲ ንቃል ኣምላኽ ዘርስሕ ምህሮታትን ስርዓትት ቤተክርስትያንን
ክቃለስ ናብ ግልጺ ፍሕፍሕ በጽሐ።

ዓስራይ ሌዮ ጳጳስ ምስኮነ፡ ጆን ተትዘል ድማ ኣብ ክንዲ ሓጥያት ኽፍሊት ዝሽየጥ ፋክቱር ሒዙ ምስ መጽአ፡ ሉተር ብጀካ ኣንጻር እዚ ኢ-
ቅዱስ ጽሑፋዊ ዝኾነ ምህሮታት ምቅላስ፡ ካልእ ምርጫ ኣይነበሮን። ፈለማ ብዛዕባ'ቲ ነገራት ኣብ ፑልፒት ኣወጀ፡ ቀጺሉ ድማ እተን 95
ፍሉጣት መርትዖታቱ ብምጽሓፍ ብጥቅምቲ 31/ 1517 ኣብ ማዕጾ ቤተክርስትያን ቤት መንግስቲ ሰቖሮ።

ኣብ ሓጺር እዋን ጀርመን ረሰነት እቲ ጎስጓስ ጽገና ድማ ተወልዐ። ክንዝክሮ ዝግበኣና ነገር፡ ማርቲን ሉተር ጥራይ ኣይኮነን ካቶሊካዊት
ቤተክርስትያን ሮማ ተቃዊሙ ዝወጽኤ። ተቀዊሙ እዩ፡ ግና ሓደ ኣብሞንጎ ብዙሓት 'ዩ። ኻልኦት ድማ ጳጳሳት ባዕልቶም ጊዜኣዊን መንፈሳዊን
ብምጉስጓስ ደቀቅቲ ተሃድሶ ታት ይገብሩ ነበሩ። እወ ብርግጽ ሕቶታት ዘልዓሉ ብዙሓት ሰባት ነይሮም እዮም። ብዛዕባ ማርቲን ሉተር
እንተኢልና ግና ቤተክርስትያን እትቃናዓሉ ጊዜ ኣምላኽ ስለ ዝበጽሐ፡ ነቲ ድሒሩ ዝወርድ ፍሰት መንፈስ ቅዱስ ንኸቃንዕ፡  ምንቅቃሕ
ዝተጀመረሉ ሰብ እዩ።

ማርቲን ሉተር ብመንፈስ ዝተመልአ ንቁሕ ሰብ ነበረ። መጽሓፍ ቅዱስ ንኸጽንዕ ቃል ኣምላኽ ዝተመልኤ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ሰባት ንኽነብሩሉ
ብድፍረት ዝገልጽ ዝነበረ ሰብ እዩ። ሓዱሽ ኪዳን ብምትርጓም ናብቲ ህዝቢ ሃቦም። እቲ ንሱ ዝሰርሖ ኣድካሚ ናይ ትርጉም ስራሕ፡ ሃንቲ ንባብ
ባዕሉ ዕስራ ጊዜ ዝኣክል እንዳመርመረ ይሰርሕ ነበረ። ኣብ ዙርያኡ ድማ ብሉይኪዳን ዝተርጎሙ ኣይሁዳውያን ምሁራት እብራይስጥ፡ ነበሩ።

እዚ ዘይርሳዕ ስራሕቲ ሉተር መሰረት ናይቲ ኣብ ጀርመን ዝተሰርሐ ተኸታታሊ ቅዱስ ጽሑፋዊ ስራሕቲ እዩ።
ብርቱዕ መምህርን ሰባኽን ቃል ኣምላኽ ነበረ። ብፍላይ ድማ ኣብተን ቀዳሞት ዓመታት ህዝባዊ ተፈላጥነታቱ፡ ቃል ኣምላኽ ሱር ኩሉ ነገር

ኸም ዝኾነ ኣጥቢቁ ይምህር ነበረ። ኣንጻር፡  ግብሪ መገዲ ምድሓን፣ ጥምቀት ምኽንያት ዳግም ልደት እዩ ዝብሉ ትምህርትታት ነበረ።
መኸላይነት ደቂሰብ ዘይብሉ፡ ማእኸላይነት ክርስቶስ ጥራይ በይኑ ፡ ስርዓት ጴንጤ ቆስጤያዊት ቤተክርስትያን ከምዝነበረ ይምህር ነበረ።
ብዙሕ ስራሕ ከምዘለዎ ዝተረድኤ ብጸሎት ውፉይ ሰብ ነበረ፣ ብጊዜ ቀልዲ ኣይፈልጥን። ኣዕጋቢ ውጽኢት ንምምዝጋብ ድማ ብዙሕ ሰዓታት
ንኣምላኽ ብጸሎ ት ይህብ ነበረ። ቅልስ ምስዲያብሎስ እንታይ ማለት ምዃኑ ዝተረድኤ ሰብ 'ዩ፡ ሰይጣን ብጋህዲ ኣብ ቅድሜኡ ተገሊጹ
ንኽኸይድ እንዳገንሖ ቀለሙ ኸም ዝደርጎሐሉ እውን ይበሃል። ኻልእ እዋን ድማ ኽልተ ዓያሹ ናብኡ ቀሪቦም፡ ነቶ ም ኣቅሽሽትን መጻሕፍትን
ኹ፡ ሓቢሩ ምስኦም ንኽድምስሶ ም፡ ኣማኸርዎ፡ መንፈሶም ስለዘለለየ ግና፡ ብዝመጽእዎ መለሶም።

ኣብ መዝገብ መጽሓፍ ታሪኽ ሳውር - ሕታም 3 ገጽ406 ብዛዕባ ዶ ክተር ማርቲን “ሓደ ሰብ ኮይኑ፣ ነብዪ፣ ወንጌላዊ፣ ልሳን ዝዛረብ፣
ዝትርጉም፡ ብዘለዋ ትሸዓቲኡ ውህበት መንፈስ ከምዝነበሮ ይገልጽ።”

መንፈስ ቅዱስ ልቡ ዝነኽኦ ድማ፡ እታ ኣብ ዘመን ጴንጤ ቆስጤ ዝነበረት ምህሮ ጽድቂ፡ ምድሓን ካብ ግብሪ ወጻኢ ብጸጋ ንዃና እትገልጽ
ምህሮ ጽድቂ፡ ናብ ቤተክርስትያን ክትምለስ ምርኣዩ እዩ።ዶ ክተር ሉተር ስለ ጽድቂ ዝኣምንን ዝምህርን ጥራይ ዘይነበረስ፡ ጽድቂ፡ ከም
መሰረታዊን ሓቀኛን ምህሮ ቃል ብምውሳድ፡ ኣርማ ትምህርቱ ነበረት። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድማ ፡ እዚ ሓቂ እዚ ብምቅናዑ፡ ከም ክቡር ኣቅሓ
ክረኣይ እዩ ። “ጻድቅ ብእምነት ይነብር” ዝብል መልእኽቲ ሒዙ ዝመጸ፡ ልኡኽ ሓምሻይ ትውልዲ ነበረ። ኻብ እምነት ናብ እምነት እንሰጋገር
ምዃና ዝኣምን ዝምህርን ዝነበረ ድማ ኣፍልጦ ንህቦ። ብዛዕባ ልዕልና ኣምላኽ፣ ሕርየት፣ ፍልጠት ውሳነ ቅድሚ ምፍጣር ዓለምን ካልኦት
ሓቅታትን ዝነበሮ ፍልጠት ድማ፡ ብርቱዕ ናይ ቃል ሰብ ከምዝነበረ የረድኣና። እወ ኸምቲ ጸሓፍቲ ታሪኽ ዝብልዎ ደጊመ ይብል ኣለኹ፦
ንህዝቢ ኣምላኽ ካብ ግብርታት - ናብ “ጻድቅ ብእምነት ይነብር” ኽመልሶ ም ኣምላኽ ተጠቀመሉ።

ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልኩዎ፡ እዚ ዘመንእዚ ዘመን ከምቲ ጸሓፍቲ ታሪኽ ዝብልዎ፡ ዘመን ጽጋነ (ሕዳሰ) ይበሃል። ብትኽክል ሓቅነት ኣለዎ።
ከምኡ እዩ ነይሩ። ማርቲን ሉተር ጸጋኒ ሓዳሲ እምበር ነብዪ ስለዘይነበረ ድማ ኸምኡ ክኸውን ግድን እዩ። ናይ ታሪኽ መጻሕፍቲ ነብዪ ኢሎም
ከም ዝጽውዕዎ ይፈልጥ 'የ፡ እዚ ማለት ግና መዛግብቲ ታሪኽ ልክዕ እዮ ም ማለት ግና ኣይኮነን፡ ብቅዱስ ጽሑፋት ስለ መስፈርቲ ነብዪ፡ ኸም
ቃል ኣምላኽ ዘማልኣሉ መዝገብ ፈጺሙ የለን። ውህበትታት መንፈስ ዘለዎ ግሩም መምህር ነበረ፡ ስሌኡ ድማ ንኣምላኽ ነመስግኖ። ስለዚ
ኸምቲ ጳውሎስ ሃዋርያን ነብዪን ብምዃን ንቤተክርስትያን ናብ ምልኣት ሓቂ ዝዘወራ፡ ኸምኡ ኽገብር ዝኸእል ኣይነበረን።

ጊዜ እንዳኸደ ም ስ ከደ ግና ንነገራትመልሲ ዝህበሉ ዝነበረ መንገዲ ዓብዩ ለውጢ ንረኽበሉ። ፈለማ ህዱእ፣ ዘይፈርሕ፣ዕጉስ ነበረ። ነገር
ግን ፖለቲካዊ እምበር፡ መንፈሳዊ ዕላማ ዘይነበሮም ነገራት ናብኡ ኽፈሱ ጀመሩ። ሓደ ሓደ ኣኽረርቲ፡ ግብሪ ናብ ሮማ ምልኣኽ ስለዝጸልኡ
ድማ ኣርዑት ጳጳስ ሮማ ኽሰብሩ ሓሳብ ዝነበሮም ነበሩ። ቤተክርስትያን ብጸሎትን፣ ብስብከትን፣ ብስነምግባርን ክትቃነየሉ ኣብ ዝግባእ ጥራይ
ከተትኩር ዝግባኣ እንከሎ ፡ ድሕሪ ቁሩብ እዋን፡ ኻብ ሓጹር ቤተክርስትያን ወጻኢ ናብ ፖለቲካዊ ጉዳይትን ውሳነናትን ጠሓለ። እዚ ፖለቲካዊ
ጸገማት እዚ ድማ ንመጥቃዕቲ ናብ ዝተዳለዉ መሳፍንትን፡ ሓረስቶትን ናብ ዝለዓለ ጽልኢ ስለዝበጽሐ ማእኸላይ ንኽኸውን ኣብ ሞንጎ ንኽኣቱ
ከገድዶ ጀመረ። ውሳነኡ ስሕተት ስለ ዝነበሮ ድማ ናዕቢ ተላዒሉ፡ ሞ ት ኣሻሓት ቀጠፈ። ንሱ ብልቡ ነበረ። እንተኾነ ግና እንደገና መሊሱ
ንገዛእ ርእሱ ኣብ መንግስታዊትን - ቤተክርስትያናዊትን ወንጌል ስለዝተሓለኸ ነቲ ዝመጽእ ህቦብላ ክዓጽድ ግድን ነበረ።

ይኹን እምበር ነዚ ኹሉ ድማ ጎ ይታ ማርቲን ሉተር ተጠቅመ። ሃቀናኡ ጌጋ ነይሩ ኣይንበል። ፍርዱ ጥራሕ እዩ ዘይመልኤሉ ይበሃል።
ብሓቂ እዞም ሉተራን፡ ከምቲ እዚ ሕያዋይ ሓው እዚ ገይሮም ንኣምላኽ እንተዘገልግልዎን ናብቲ ንሱ ዝመሃሮ ምህሮታት እንተዝምለሱን'ሲ፡
ብርግጽ ነቲ ዓብዪ ኣምላኽን መድሓኒን የሱስ ክርስቶስ ንኽብርን ንምስጋናን ምኾ ንዎ ነይሮም።

ሰላምታኡ
ራእይ 3፡1 . “እቲ፡ ሾብዓተ መናፍስቲ ኣምላኽን ሾብዓተ ከዋኽብትን ዘለውዎ፡ ከምዚ ይብል አሎ፡”
ሕጂውን እንደገና ከምቲ ኣብተን ዝሓለፋ ኣርባዕተ ዘመናት ዝረኣናዮ፡ መንፈስናይቲ ሩህሩህ ጎ ይታ ድንቂ መዓርጋት እንዳኣግሃደ የቀምጠልና

ኣሎ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ኸኣ ኣብ ማእኸል እተን ማሕበራት ኮይኑ ሾብዓተ መናፍስቲ ኣምላኽን፣ ሾ ብዓተ ኸዋኽብትን ዝሓዘ ኾ ይኑ ንርእዮ
ኣለና። ብዛዕባ እቶ ም ሾ ብዓተ ኸዋኽብቲ ፈሊጥና ኣሎና፡ እቶ ም ሾ ብዓተ መናፍስቲ እንታይ ከም ዝውክሉ ግና ክንፍትሽ ኢና።

እዚ ተመሳሳሊ ሓረግ እዚ ኣብ ራእይ መጽሓፍ ኣርባዕተ ጊዜ ተደጋጊሙ ይርከብ። ራእይ 1፡4 “ካብቶም ኣብ ቅድሚ ዝፋኑ ዘለዉ ሾብዓተ
መናፍስትን” ፣ ራእይ 3፡1 “እቲ፡ ሾብዓተ መናፍስቲ ኣምላኽን ዘለዉዎ” ፣ ራእይ 4፡5 “ካብቲ ዝፋን ከኣ መባርቕን ደሃያትን ነጐዳታትን ወጸ።
ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ከኣ ሾብዓተ መብራህቲ ሓዊ ይነድድ ነበረ። ንሳቶም እቶም ሾብዓተ መናፍስቲ ኣምላኽ እዮም።” ፣ ራእይ 5፡6 “ኣብ
ማእከል እቲ ዝፋንን እቶም ኣርባዕተ እንስሳን ኣብ ማእከል እቶም ሽማግሌታትን ተሐሪዱ ኸም ዝነበረ ዚመስል ገንሸል ደው ኢሉ ርኤኹ። ንሱ
ሾብዓተ ቐርንን ሾብዓተ ዓይንን አለዉዎ፡ ንሳቶም ከኣ እቶም ናብ ብዘላ ምድሪ እተላእኩ ሾብዓተ መናፍስቲ ኣምላኽ እዮም።”
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ፈለማ፡ ብርግጽ ከም እንርድኦ እዘን ፍቅድታት እዚኣተን፡ ኣንጻር ዮሃንስ 4፡24a “ኣምላኽ መንፈስ (ሓደ) እዩ” ነገር ግን እዚ ከምቲ ኣብ 1ይ
ቆሮንጦስ 12፡8-11 ዘሎ ሓደ መንፈስ ኮይኑ፡ ገዛእርእሱ ብትሽዓተ መንገድታት ዝገልጽ እዩ። ከምቲ እንፈልጦ ሾብዓተ መናፍስቲ ኣምላኽ ክብል
ከሎ፡ ብሾብዓተ መኣዝናት ዝገሃድ ዘሎ ሓደ መንፈስእ 'ዩ። ኣብራእይ መጽሓፍ 4፡5 ዘለዉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝነዱ ሾብዓቲኦም መናፍስቲ
ድማ “ሾብዓተ መብራህቲ ሓዊ” ይበሃሉ። ዮሃንስ፡ ንምልክታት ዝጥቀመሎም ነገራትኩሎም ካብ ብሉይ ኪዳን ስለዝኾኑ ድማ፡ ናብ ብሉይ
ኪዳን ብምኻድ ኣብ መጽሓፈ ምሳሌ 20፡27 ንፈትሽ፡ “መብራህቲ እግዚኣብሄር መንፈስ ሰብ እዩ፡ ንሱ ንብዘሎ ውሻጠ ልቢ ይምርምሮ”
ይብል። ስለዚ እዞም ሾብዓተ መናፍስቲ ምስደቂሰብ የታሓሕዞም።ከምኡ ድማ ዮሃንስ መጥምቅ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 5፡35 “ከም ዝነድድ
ብርሃን” ተሰይሙ ንረኽቦ፡ ብትኽክል ድማ መብራህቲ ሓዊተባሂሉ ክጸሓፍ ዝነበሮ። እንደገና ኣብ ራእይ 5፡6 ሾ ብዓቲኦም መናፍስቲ ከም
ሾብዓተ ኣዒንቲ ተገሊጾም ንረኽቦም። ኣብ ዘካርያስ 4፡10 ከምዚ ይብል “ንመዓልቲ ናኣሽቱ ነገር ዚንዕቕ መን እዩ? እዘን ሾብዓተ ንዅላ ምድሪ
ዚዞራ ኣዒንቲ እግዚኣብሄር ነታ ኣብ ኢድ ዘሩባቤል ዘላ መለክዒት መንደቕ ተሐጒሰን ኪርእያኣ እየን።” እዘን ዝብል ቃል (KJV... ንሳቶም ዝብል
ቃል ይጥቀም) ስለዚ እዞም ፣ ንሳቶም (እዘን) ዝብል ቃል ብርግጽ ንሰብ 'ዩ ዘመላኽት። በዚ ኣበሃህላ እዚ ዓይኒ ኣምላኽ፡ ሰባት ምዃኖም
ንርዳእ - ዝተቀብኡ ሰባት፣ ሙሉኣት መንፈስ ቅዱስ፡ ምኽንያቱ፡ ኣገልገልቲ ኣምላኽ ብሓይሊ ሰብ ዝተመልኡ ዘይኮኑስ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ
ዝተመልኡ ኣገልገልቲ እዮም። ዝተፈላለዩ ቅዱሳን ቃላት ብምምስኻር፡ እቶም ሾብዓተ መናፍስቲ ኣምላኽ፡ በቲ ተኸታታሊ ኣገልግሎታት
መንፈስ ቅዱስ፡ ገዛእ ርእሱ ብቅርበት ኣብ ህይወት ሾብዓተ ሰባት እንዳኣመሳሰለ ዝሰርሖ ተኸታታሊ ኣገልግሎት መንፈስ ቅዱስ 'ዩ። መቅረዙን
ዓይኑን 'ዮም። እታ ቀጻሊት ሓረግ ከምቲ እንፈልጦ ሾብዓተ ኸዋኽብቲ ብምባል፡ ሾብዓተ ልኡኻት ናይ ሾብዓተ ዘመናት፡ ምዃኖም ስለ
እትገልጽ መን ምዃኖም ብቀሊሉ ክንርዳኦ ይከኣለና እዩ። ክንደይ ደስከምዝብልስ ርእይኹሞ ዶ? ጸሓይ ክት ዓርብ ከላ፡ ብርግጽ ከዋኽብቲ ኣብ
ጸልማት ከብርሁ ይግባእ። ከምኡ ድማ እዞ ም ልኡኻት (ምሳሌ ኸዋኽብቲ 'ዮም)፡ ንነፍሲ ወከፍ ዘመን ድማ ጮራ ጸሓይ ከንጸባርቁ ይግባእ።
ኩሎም ድማ ብመንፈስቅዱስ ገይረሞ።

ጳውሎስ ቀዳማይ ልኡኽ ነበረ። ኣብ ገላትያ 1፡8 ድማ፡ ወይ መልኣኽ፣ ወይ ልኡኽ፣ወይ ምስሌነ፣ መንምዃኑ ብዘየገድስ - ጳውሎስ ካብ
ዝሰበኾ ወንጌል ዝተፈለየ ወንጌል እንተሰቢኹ፡ ርጉም ከም ዝኸውን ተዛረበ። ጳውሎስ እኮ ድሕሪ ምኻዱ፡ ጨካናት ተኳሉ ከም ዝኣትዉ
ይፈልጥ ነይሩ 'ዩ። ሰይጣን፡ ገዛእ ርእሱ መልኣኽ ብርሃን ከም ዘምስልን፡ ኣገልገልቱ ድማ ዝገደዱን ምዃኖ ም ይፈልጥ 'ዩ። ስለዚ ድማ እዚ
ወንጌልእዚ  ንሓዋሩ  ሓደ  ዓይነት  ኮ  ይኑ  ክቅጽል  ከም  ዝግበኦ  የስምዕ  ኣሎ።  ጳውሎስ  ብየሱስ  ስም  ተጠሚቁ፡  ኣብ  ጥልቂ  ማይ
ንዘይተጠመቁሰባት ውን ዳግም ኣጥሚቁ እዩ። ቤተክርስትያን ብስርዓት ክት ከውን ከምዝግባኣ ኣቀሚጡ፡ ውህበታት መንፈስ ድማ የሱስ ክሳብ
ዝምለስ ኣብ ቤተክርስትያን ክጸንሑ ከምዝግብኦም፡ ኣረጋገጸ። ስለዚ እቶ ም ስዒቦ ም ዝግለጹ ሹዱሽተ ልኡኻት ድማ፡ በቲ ሓደ መንፈስ ፡
ተመሳሳሊ ሓዊ እንዳኣንደዱ፡ ተመሳሳሊ ብርሃን ወንጌል ጎ ይታ የሱስ ክርስቶስ ክህቡ ይግባእ።ምልክታት ድማ ክኽተሎም ይግባእ። እሞኸ
ኢራንየስ ብቁዕ ድዩ? እወ። ማርቲን ከ? እወ። ኩሉምባ ኸ? እወ። ማርቲን ሉተር ከ? ምሒር ብርግጽ። ዌስሊ ኸ? እወ ወዳጄ! ብርቱዕ
ኣገልግሎት ነበሮ፡ ንፈረሱ ብጸሎቱ ዘሕወየ። እምበኣር እነሀዉልኩም ሾብዓቲአን ዘመናትን፣ ዝመሳሰሉ ሾብዓተ ልኡኻትን። ጳውሎስ ድማ፡
ልኡኽ እየ እንዳበለ ነገር ግን ብዝተፈለየ ብርሃን ንዝመላለስ ሰብ፡መርገም ኣወጀ።

ጽቡቅ እምበኣር! እታ ኣብ መወዳእታ ዘቀመጥኩዋ ሓሳበይ'ከ ምስ ቃል ትሰማማዕ ሓሳብ ድያ? እወ ትሰማማዕ። ካብዚ ቃል እዚ ዝነከየ
ወይድማ ናብዚ ቃል እዚ ዝወሰኸ፡ ብኣምላኽ ናብ መዓትን ኩነነን ከምዝኣቱ ቃል ይምስክርእዩ። ኣምላኽ ከምዚ በለ “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። 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።” ራእይ 22፡18።

ስለዚ እዞም ሾ ብዓተ መናፍስቲ፡ ነቲ ኣምላኽ ኣብዝተፈላለዩ ዘማናት ዝዓዮ ግብርታት ከም ፍቃድ ኣምላኽ ኣብዝተፈላለዩ ትውልዲ
ዝተግሃዱ መናፍስቲ እዮ ም ።እስኪ ካብ ቃል ኣምላኽ ከረድኣኩም። መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ኤልያስ ብጽንዓት ነበረ። ደሓር ድማ ባዕሉ
መንፈስ ኤልያስ ናብ ኤልሳዕ ዕጽፊ ብምዃን ወረደ። ብድሕሪ ብዙሕ ኽፍለዘመናት ድማ እቲ ኣገልግሎቱ ንኸረድእ፡ መንፈስ ኤልያስ፡ ናብ
ልዕሊ መጥምቁ ዮ ሃንስ ተጋህደ። ሕጂ ድማ ሓደ መዓልቲ፡ እዚ መንፈስ ኤልያስእዚ፡ ብተመሳሳሊ ኣገልግሎ ት ዝፍለጥ፡ ንመወዳእታ
ቤተክርስትያን ኣህዛብ፡ ኣብ ሓደ ሰብ ክወርድእዩ። ብኻልኣይ ኣብነት፡ ቅዱስቃል፡ ኣምላኽ ብመንፈስቅዱስን ብሓይልን ንየሱስ በዓል ናዝሬት
ከም  ዝቀብኦ፡  ንሱ  ድማ  ሰይጣን  ንዝኣሰሮም  እንዳኣሕወየን፣  ጽቡቅ  እንዳገበረን  ከም  ዝዞረ  ይነግረና።  የሱስ  ክኸይድ  እንከሎ
ግና፡ንደቀመዛሙርቱ ክሳብ ጴንጢቆስጤ ክጽበይዎን፡ እቲ ኣብልዕሌኡ ዘሎ መንፈስ ወሪዱ ከምዝመልኦምን ነገሮም። ስለዚ ድማ “እዛ ሕርይቲ”
ኣካል (ቤተክርስትያን) ኣብ ክንዳኡ ኾ ይና ኣብ ምድራዊ ነገራት ወከለቶ። ብምኽንያትእቲ ኣብኡዝነበረ መንፈስ ናብኣቶም ምውራዱ ድማ እቲ
ዝገብሮ ዝነበረ ግብርታቱ፡ ንሳቶ ም ውን ይገብሩ። ኣካል ክርስቶስ የሱስ ዝኾነ (ሓቀኛ ቤተክርስትያን) ኹሉ ሰብ ድማ፡ ከምቲ የሱስን፡
ቤተክርስትያን ጴንጤ ቆስጤን ዝገበርዎ ግብርታት ክገብሩ ይከኣሎም፡ እቲ ኣብኣቶም ዝነበረ መንፈስ፡ ስለዝመልኦም። መንፈሱን ፍረታቱን
ዘይብላ ማሕበር ግና ጸብጻብ ከተቅርብእያ።

ኻሊእ ድማ፡ እቶም ሾ ብዓተ ኸዋኽብትን ሾ ብዓተ ልኡኻትን ናይ ሾ ብዓተ ዘመናት ኣብ ኢዱ ምዃኖ ም የረድእ። ኣብ ኢዱ ሒዙዎ ም
ኣሎ ። ኣብ ኢዱ ምሓዙ ቀጥታ ምስ ሓይሉ ኸም ዘለዉ የረድእ። ኢድ ሓይሊ ስለ ዘረድእ፡ ሓይሊ ኣምላኽን ስልጣኑን! የንጸባርቅ። ካብ
ሞንጎኦም ብገዛእ ሓይሉን ብስልጣኑን ዝመጽኤ የልቦን። ማንምክዳፈር ኣይግብኦን። ጳውሎስእውን እዚ እዩ ዝበለ። ስልጣን ኣምላኽን፣ ሓይሊ
መንፈስቅዱስን ዝሓትት ነገርእዩ ። ወንጌል ብስልጣን ኣምላኽ፡ ብሓይሊ መንፈስ 'ዩ ዝስበኽ። ኩሎም ስልጣን መንፈስቅዱስ ዝሓዙ፡ ንቃል
ኣምላኽ ድማ ጸኒዖ ም ደውዝበሉ ነበሩ። ብኣምላኽ ዝተመልኡ ስለዝነበሩ ድማ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም። ካብ ገዛእ ርእሶም ወይድማ ብኻልእ
ዝተልኣኹ ዘይኮኑስ፣ ካብ ኣምላኽ ዝተልኣኹን ዝሰልጠኑን ሰባት ነበሩ።

ዓለም ዘይነበራ መንፈስነበሮ ም። የሱስ ድማ ክኸይድእንከሎ ዓለም ክትቅበሎ ዘይከኣላ መንፈሱ ከምዝልእኽ ተዛሪቡ ነይሩ። ዓለም ኮነት፡
ዓለማዊ ሜላ ክቅበሎ ኣይኽእልን እዩ'ሞ፡ እዚሲ ሓቂ እዩ። ትካል ሃይማኖት ማለት ድማ ከምዚ ዝዓይነቱ - ሜላ ዓለም እዩ። ሜላ ዓለም ዘለዋ
ኾይናስ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመልኤት ቤተክርስትያን እስኪ ኣርኡዩኒ። ኣርኡዩኒ፡ ክርእይ ይደሊ እየ። ከምዚ ዝዓይነታ ቤተክርስትያን ከተርእዩኒ
እንተደሊኹም፡ ካብ ቃሉ ስሕተት ክትናድዩ ትደልዩ ኣለኹም። ሓደ ኻብ ሞንጎ እዞም ልኡኻት ከም ትካል ዝተደራጀወ ኣይነበረን። ሓጢኣት
ትካላዊነት ዝተረድኦም ስለ ዝነበሩ፡ ወይ ተደፊኦም ወይ ደፊኦም ዝወጽኡ ነበሩ። ትካላዊ ኣተሓሳስባ ስፍራ መንፈስ ቅዱስ ዝወስድ፣ ትካላዊ
ስርዓት ድማ ስፍራ ቃል ኣምላኽ ኮይኑ ኸሎኸ ከመይ ኢሉ መንፈስቅዱስ ኣብ ትካል ክኣቱ? ትካላዊነት “ሞት” ምዃኑ ዘክሩ። ኻሊእ ክኸውን
ኣይኽእልን። ዓለም እንተዓቢሊላ መንፈስ ይፍለ።

ስለዝ መንፈስ ሓደ እምበር ሾ ብዓተስ ኣይኮነን። መንፈስድማ ንሱን ግብሩን ኣይልወጥን። ሾብዓቲኦም ልኡኻት ድማ ብሓደ መንፈስ፣ ሓደ
ዓይነት ትምህርትን ስልጣንን ኣለዎም። ቤተክርስትያን ድማ ሓቀኛ ሕብረትእንተኾ ይና፡ ከምቲ ኣብ ጴንጤ ቆ ስጤ ዝነበረ ሓደ ዓይነት
መንፈስን፣  ቃልን፣ግብርን፣  ሓይልን  ይህልዋ።  ልምምድ  ልሳንን  ትርጉምን፣  ትንቢት፣  ከምኡውን  ፈውስን  ድማ  ጴንጤቆ  ስጤያዊት
ቤተክርስትያን  ትበሃል።  ከምቲ  ኹሉሻብ  ዝገርሮ  ድማ  ኣምላኽ  ምሳኣ  ብምዃን፡  ኣብ  ማእኸላ  ገዛእርእሱ  የግህድ።  ሃሌሉያ!  ትካል
ኣይትኸውንን። እዚ ከይትርስዑ።

ስለዚ ከምቲ እንርእዮ ዘሎን፡ የ ሱስ ክርስቶስ በቲ ኣብ ልኡኻቱ ዘሎ መንፈስ፡ ገዛእርእሱ ኣብ ኩለን ዘመናት ይገልጽ ኣሎ። ንሳቶም ድማ
ከምቲ ሙሴ ንደቂ  እስራኤል ዝነበረ  እዮም።  ከምቲ ንሱ፡  ንዘመኑ  ዝኸውን ምግላጽ  ዝነበሮ፡  ነፍሲ ወከፎም ነናይዘመኖም ምግላጽን
ኣገልግሎትን ዝሓዙእዮም። ኣብ ኢዱ ምዃኖ ምክንርእይ እንከሎና ድማ፡ ኣምላኽ ምስቶ ም ሰባት ጉዳይ ከም ዘለዎን፣ ሓይሉ ድማ ከም
ዘጸግዎ ምን ንርዳእ። ኣብ ማእኸል እተን ቀወምቲ ቀንዴል ክመላለስ ስለዝረኣናዮ፡ ምስ ቤተክርስትያን ዝገ ሮ ሕብረት እኹል 'ዩ ማለት
ኣይኮነን። ንሱ ጥራይ ድማ ዘይኮነ ኮላይ እቶ ም ኣብ ኤፌሶን ኣርባዕተ ዝተዘርዘሩ ኣገልግሎታት (ሃዋርያት፣ ነብያት፣መማህራን፣ወንጌላውያንን
ጓሶትን) እውን እኹላት ኣይኮኑን። ኣብ በቢዘመኑ ፡ ቤተ ክርስትያን ስዲ ስለ እትኸይድ ብፍላይ ድማ ምእመናን ዘይኮኑስ እቶ ም መራሕቲ ስዲ
ስለ ዝኸዱ፡ ኣምላኽ ብኣገልግሎት እዞ ም ሾ ብዓተ ሰባት ፡ ከም ሓለቓ ጓሶት ኣባጊዕ፡ ናብ ሓቁን ናብ ብዝሓት ሓይሊ ሓቁን ንኽመልሶም
ይመጽእ። ኣምላኽ ኣብ ውሽጢ ህዝቡ እዩ - ኣብ ውሽጢ ኹሎም ህዝቡ። መንፈ ስ ክርስቶስ ዘይብሉ ግና ኣይናቱን። ኣምላኽ ቃል እዩ፡ ኣብ
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ማእኸል ህዝቡ ኣፍ ልጦ ዝረክብ ቃል። ኣብዞ ም ሰባት እዚኣቶ ም ግና፡ ብፍሉይ ኣመራርጹን፣ በቲ ቆ ራጽ ፍታው ፍቃዱን ፍሉይ ኣሰራርሓ
ኣቀመጠ። ሓደ ዓይነት መንፈስ ተመሊኦም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘመን ይደምቁ። ካብ መናፍቅነት ሮማስ ክንደይ ዝርሕቅ ድምጺ እዩ። ንሳቶ ም
ብገዛእ ርእሶ ም ዝሓርይዎ ሰብ ኣለዎም - እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ይትክኦ - ፍረ ሓይሊ ኣምላኽ ኣይረኣዮም - ብቃል ኣምላኽ ኣይግዝኡ - እቲ ሓደ
ኻብቲ ኻልኣይ ዝተፈላለዩ ኾይኖ ም ንገዛእ ርእሶም ኸም ኣምላኽ ስለዝቆጽሩ፡ ከም ዝደለዩዎ ገይሮ ም ፍቃል ትምኒቶ ም ይውስኹ። ኣምላኽ
ኣብ ከምዚ የለን። ንሱ ምስቶም ብቃሉ ዝስዕብዎ ልኡኻቱ ምስቲ ንልኡኻቱ ብቃሉ ዝስዕብን ሰብ እዩ ዝርከብ።

“እቲ፡ ሾብዓተ መናፍስቲ ኣምላኽን ሾብዓተ ከዋኽብትን ዘለውዎ፡” ራእይ 3፡1 ከምቲ ባዕሉ ጎይታ ስጋ ለቢሱ ዘግሃደ፡ ሕጂ ድማ ብመንፈሱ
ምስ ሰብ ኣብ ውሽጢ ሰብ የግህድ ኣሎ። “እዚኦም ናተይ 'ዮም” ይብል ጎይታ ሰራዊት። እዞም ብመንፈስ ምሉኣት ሾ ብዓተ ልዑ ኻት ናይ ጎይታ
ናይ ግሉ እዮም። ምናልባት ክነዓቁ ምናልባትውን ሰብ ክጠራጠሮም ይኽእልእዩ። ብሓቂ ፡ንናይሰብ ኣእምሮ ዘይብቁዓት - ይኹን እምበር
ንዘመኖምስ ልኡኻት እዮም። ኣምላኽ ኣብርሃም ተጠቅመ (ሓሰወ)፣ ንሙሴ ተጠቅመ (ኣዕገርገረ)፣ ዮናስ(ምእዛዝ ኣበየ)፣ ሳምሶን (ሓጥአ)፣
ዳዊት (ሰብ ቀተለ) ኢያሱን ዮሴፍንውን ተጠቅመ። ካልኦት ኩሎም ብ ብዙሕ ድኻም ዝፍለጡ፡ ታሪኽ ሓቂ እዩ። ኩሎም ናቱ ነይሮም
ሕጂውን እዮም። ናቱ ኣይነበሩን ክብልዝደፍር'ዩ። በቲ ኣብ ውሽጦም ዘፍሰሶ መንፈስ ተጠቅሞም። ምውዳቆ ምን ምትንሳኦምን ንጎይታኦም
እዩ። እቲ ልዑል ፍቃድ ኣምላኽ ድማ ብኣኣቶም ተፈጸመ። እቲ ደጋዊታሪኽ ዋላ ይቃወሞ እምበር ጽኑዕ እዩ። ዘለኣለማዊ ኣምላኽ፡ ኣብ
ማእኸል ቀንዴል ወርቂ እንዳተመላለሰ፡ ኣብ ነፍሲወከፍ ዘመን ንዝነብሩ ህዝቢ፡ ቃሉ ብምስናቅ ንልኡኻቱ ይልእኸሎም።

ውግዘቱ
ራእይ 3፡1 ለ “ንግብርኻ እፈልጦ አሎኹ፡ ህያው ተብሂልካ ትስመ አሎኻ፡ ግናኸ ምዉት ኢኻ።” ራእይ 3፡2 ለ “ንግብርኻ ኣብ ቅድሚ

ኣምላኽይ ምሉእ ኰይኑ ኣይረኸብክዎን።” ኣብዚኣ ብትኽክል ጋሻ ነገር ኣሎ። ክሳብ እዛ ነጥቢ እዚኣ መንፈስ ክዛረብ እንከሎ መጀመርታ
ንኣመንቲ ብሙገሳ ይጅምር እሞ ነቶም ጉንዲ ሓሶት ድማ ብምኹናን ይውድእ ነበረ፡ ኣብዛ ዘመን እዚኣ ግና ብዓይንብለይ ስኒብለይ ንጎ ይታት
ንቃሉን ዘየኽብር ነገር ስለዝነበረ፡ ጠቅላላ መልእኽቲ ናይዛ ሓሙሸይቲ ዘመን፡ ኩነነ ነበረ።

“ንግብርኻ እፈልጦ አሎኹ”፡ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ቀሪበን ዘየሐዶ ሳኦ ግብርታት እንታይንእንታይን 'የን ነይረን? ሓንቲ ዘመን ኣብ ልዕሊ እታ
ዝሓለፈት እንዳተደራረበ ከም ዝመጽኤ ንፈልጥ ኢና። ስለዚ ድማ መቀጸልታ ግብርታት ራብዓይ ዘመን ኣብ ሓሙሻይ ዘመን ድማ ንርእዮ ።
እቶ ም ግብርታት ድማ ከምቲኣጸቢቅኩም እትፈልጥዎ፦

ኣመራርሓ መንፈስ ቅዱስ ብናይ ደቂ መስርዕ ምምሕዳር ተተክአ።
እቲ ጽሩይ ቃል ኣምላኽን ንደቂሰባትዝነበሮ ጥቅምን፡ ብድግምቲ፣ ብሃሜንን ብስርዓት ቤተክርስትያንን ተቀንጠጠ።
ውህበታት መንፈስን እቲ ንሓቀኛ ሕብረት ኣምልኾ ቅዱሳንን ዝተመደበ መንፈሳዊ ኣምልኾ ብቅዳሴ፣ ኣምልኾ ጣኦት፣ ብባዕዳዊ በዓላትን

ካልኦትን ተደምሰሰ። ኣምልኾ ማርያማዊነት፡ ኣብ ክርስትናዊ ኣምልኾ ስፍራ ንምሓዝ ተበጊሱ ናብ ኣምልኾ ኣምላኻዊት ምልኣት ኣምላኽ
ምምጥጣር፡ ነቲ ኹሉ ዝገዝእ ዉሉድ ካብ ስፍራኡ ብምቅንጣጥ፡ ጳጳስ ኣብ ክንድኡ ምስሌነ ክርስቶስ ተባሂሉ ምትካእ።

እቶም እዚ ዘሰንብድ ቤተክርስትያን ጸረ-ክርስቶስ ዝቃወሙ ዘበሉ ኹሎም ይቅተሉ። እቶም ኣብኣ ዝተረፉ ነገስታት ይኹኑ ሓረስቶት
ምሩኻት ቤተክርስትያንነበሩ። ህይወቶ ም ናይ ገዛእ ርእሶ ም ኣይነበረትን፡ ናይ ክርስቶስውን ኣይነበረትን፡ ስጋኦም፣ ነፍሶም፣ ኮላይ መንፈሶም
ንብረት ቤተክርስትያን ሮማ ነበረ። ምድሓን ገንዘብ ከፊሎም እንዳዓደጉ፡ ብዛዕባ ደም ክርስቶስ ይዛረቡ! ስርየት ሓጢኣት ድማ ወይ ብወ ርቂ
ወይ ድማ ብኑዛዜ ይዕድጉ። ፖፕ ሌዮ 10ይ፦ ገና ንናይ ዝመጽእ ዘመን ገና ዘይፈጸምኩምዎ ሓጢኣትኩም፡ ስርየት እትረኽብሉ ትኬት ስርየት
ሓጢኣት ግዝኡ ኢሉ ምስኣወጀ ሃብታማት ኩሎም እቲ ዝበለጸ ዘመን ከም ዝመጽኣሎም ብምሕሳብ እቲጳጳስ ሓጢኣቶም ከም ዝደምሰሰ
ስለዝፈልጡ፡ ብዘይ ምንም ሕልናዊ ጣዕሳ፡ ወንጀል ንምፍጻም ምእላም ይጅምሩ እሞ ይፍጽምዎ። ቃል ኣምላኽ ተሰዊርዎም ነበረ፡ ብቀደሙስ
ብጀካ ኻብ ቃሉስ ሓቂ ኣበይ ይርከብ ኮ ይኑ። እቲ ህዝቢ ኣብትሕቲ መዓሙቕ ሮማዊት ቤተክርስትያን ተኣስሩ ሞት ይጽበ ነበረ፡ ድሕሪ ሞት
ድማ ፍርዲ። እታ ብደም ቅዱሳን ዝሰኸረት ውርይቲ ጋለሞታ ግና፡ ብዛዕባ ፍርዲ ከይተጨነቐት፡ ብኣረሜናዊነታ ብኽልቴኡ ብመንፈሳውን
ስጋዊን ሞት ክትቀትል፡ ሕምብሊል በለት።

በዚ ድማ ኣብ ኸባቢ መወዳእታ ራብዓይ ዘመን ማለት ኣብ መባእታ ሓሙሻይ ዘመን፡ ኮንስታንቲናፖል ብቱርክ ምስተወረረት፡ ኣብ
ምብራቅ ዝነበሩ ምሁራት ብቋንቋ ግሪኽ ዝተሓትሙ ጽሑፋቶ ም ሒዞም ንምዕራብ ከዱ። ጽሩይ ንጽህና ቃልን፣ ምህሮታት ሓቀኛ ኣመንትን
ሽዑ ተበተነ። ጥቅሚ እቲ ወረራ ምምጻእ ኣገደስቲ መማህራን ጥራይ ዘይነበረ፡ መጻሕፍቲ ንምሕታም ዘቀላጥፍ ምኽንያት ምርካብ ፈጠራ
ዘመናዊ ማሽን ሕትመትውን ነበረ። እዚ ድማ እቲ ሻቡ ዝነበረ ሕቶ ጽምኣት ድልየት መጽሓፍ ቅዱስ ፈትሐ። ከምቲ ሉተር ዝነበረ ድማ
ኣምላኽ ብዙሓት ሰባት ኣልዓለ። ከም በዓል ካልቪንን ዝዊንግሊን ካልኦት ብዙሓት ስሞም ዘይገነነን ሰባት ኣለዓዓለ። ነገር ግን፡ ምንም እኳ
ኩሎም ብኸንቱ ዝተልዓሉ እንተዘይነበሩ፡ እቲ ሓያል ንጥፈታት ጎይታ ግን ብሰንኮም ይደናቀፍ ነበረ። ምኽንያቱ፡ እቲ ቤተክርስትያን ምስ
መንግስቲ ዝተላፈነቶ መርዓ ጉባኤ ኒቅያ ኣብ ክንዲ ምቅዋም፡ የተባብዕዎ ስለዝነበሩ እዩ። ምንም መጽሓፍ ቅዱሳዊ መረዳእታ ዘይብሉ
እንዳሃለወ፡ ብሓለዋ መንግስቲ ዝድገፍ ወንጌል የተባብዑ ነበሩ። ይኹን እምበር “ምስጋና ኣምላኽ ዘምጽኤ ቁጥዓ ሰብ” መጽአ። ኣብ ከምዚ
ዝዓይነቱ እዋናት፡ ሄንርይ 8ይ፡ ነቲ ናይ ጥንቲ ሕቶ ሓቂ ጴንጤ ቆስጤን ሓለዋ ኸኣሊ ኹሉ ኣምላኽ ዝምልስ ሕዳሰ (ጽገና) ብምግባር፡ ጳጳሳዊ
ስልጣን ወጊድ በለ።

ሉተር፡ ብጀካ እቲ ሓንቲ ርእሳ ዝኸኣለት ቤተክርስትያን ዞባ ብዘላ'ልያ ደጋዊ ጣልቃ ክኣትዋ የብሉን ኢሉ ደጋጊሙ ዝምህሮ ዝነበረ ምህሮ፡
እቲ “ምስሌነ፣ ሊቀ ካህናት፣ ካህናት” ዝበሃሉ ቤተክርስትያናዊ ምምሕዳር ክጸርግ ኣይከኣለን ነበረ። ዋላ'ኳ ቤተክርስትያን፡ ካብቲ ተታሒዛቶ
ዝነበረት ማእሰርቲ ንኽትሞሉቕ፡ ሓንቲ ስጉምቲ ትሰድር እምበር፡ ድሕሪ ሒደት እዋናት ናብቲ ዝወጽኣቶ መዓሙቕ ጠሓለት።

ገና ድማ ጽዋእ እቲ ጸዩፍ ግብርታት ኣይመልአን ነበረ። ናዕቢ ዘለዓዕል ድኹም ውሳኔታት ብምትሕልላፍ ምክንያት ሞት ኣእላፍ ዝኾነ ሉተር
ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ጉጅለ ዝዊንግሊ እውን ንናይ ኣምላኽ ሰብ ዶ ክተር ሁብየር ናብ ማእሰርቲ ብምስቃይን፣ ከምኡ ድማ ዋላኳ ኣብ ዓንዲ ኣሲሮ
ም ኣይቅተልዎ ነቲ ብሓዊ ዝሞተሉ ድንገተኛ ሞት ግና ተሓታታይ ነበረ። ካልቭን እውን እንተኾነ ኣይገደፈን፡ ነቲ ሓደነት ኣምላኽ ርእዩ
ምልኣተ መለኮት ሓደ ምዃኑ ዝመሃረ ሰርቨተስ ንኸእስር ይጽዕር ነበረ። ካብ ጭንቀት ካልቪን ዝተልዓለ ድማ - መንግስቲ ነዚ ሓውእዚ
ብምሓዝ ኣብ ጉንዲ ብሓዊ ክብላዕ ገበረት።

ቅንኣት ድርጅታዊ ሃይማኖት፡ ነይሩ እንተ ኢልና ኣብዛ መሕዘን ዘመን እዚኣ ነበረ። ቃላት ኮመኒየስ ብዛዕባ እዛ ዘመን እዚኣ ብዙሕ ይገልጹ።
ኮመኒየስ “እቲ ዘገድስ” ብምባል ጸሓፈ። ዓለም ምስ ሕልኽልኽ ብምምስሳል ይገልጻ እሞ፡ ካብዚ ሕልኽልኽ ንምውጻእ ድማ ዘየድልየካ
ብምሕዳግ፡ እቲ ኣገዳሲ - ክርስቶስ ምሓዝ ይብል። ነቲ ሓሳባት ብዙሓት ምእመናን ድማ ቁጽሪ ዘይብሎም መማህራን ብምባል ብምጽዋዕ፡
ደጊምስ ስም ዘይብልና ክንተርፍ ኢና በለ። ነፍሲ ወከፍ ቤተክርስትያን ሓቀኛታት ንሕና ኢና ንሕናባ ይብሉ። ነገር ግን ኣብ ውሽጦም ድማ
ብመሪር ጽልኢ ንሓድሕዶም ይጋረፉ። ኣብ ሞንጎኦም ዘተዓርቅ ተስፋ ምግባር ኣይሕሰብን፡ ጽልኦም ዕርቂ ዘይርከቦ ጽልኢ እዩ። ካብ መጽሓፍ
ቅዱስ ኣውጺኦም፡ ግምባርን ዕርዲን ሒዞም ሱር ብምስዳድ ድማ ጥቅዓት ዝምክትሉ ሃሜን (ዶግማ) በቢስርዓት እምነቶም ይሓጒዱ። ምስክር
እምነት ኢለ ኣይጽውዖን 'የ እዚታት - ዋላኳ ኣብ ብዙሕ መዳያት ከምኡ ምዃኖም ንእመን እምበር - ብገዛእ ርእሶም ኽፉኣት እዮም። አረ ሓዊ
ጸላኢ ኣብ ምምጋብ በርትዑ፡ ስለዚ ምናልባት ቁስልታት ቤተክርስትያን ንምፍዋስ፡ ከምዚ ዝኣመሰሉ ነገራት ኣኪብካ ምጽራግዶ የሕውያ
ይኸውን። “ካብ'ዚ ኹሉ ሕልኽልኽ ናይ ምእመናን፣ ካልኦት ጋሻ ምስክርነታትን፣ ፍቅሪ ኽትዕን ቆየቃን።”... “ካብኡስ እንታይ ተረኽበ? ሓንቲ
ንእሽቶ ባእሲ ፈቲሑዶ ይፈልጥ? ፈጺሙ ኣይፈልጥን። ቁጽሮም እንዳዓዘዙ ጥራይ ይኸዱ። ሰይጣን መልሓሰኛ እዩ። ብሞጎት ተሳዒሩ
ኣይፈልጥን።”... “ኣብ መለኮታዊ ጉባኤታት መብዛሕቲኡ ጊዜ ካብ ቃል ኣምላኽ ንላዕሊ ቃላት ሰብ እዮ ምዝስምዑ። ነፍሲ ወከፍ ከም ዝጥዕሞ
ይልፍልፍ፡ ወይድማ ኣተሓሳስባ ኻልኦት ሰባት እንዳነቀፈ ብምምዳር ጊዜ የሕልፍ። ብዛዕባ እቲ ሓዱሽ ፍጥረት(ዳግም ልደት) ብዝምልከት፡
ሰብ ተማቓሊ እቲ ኣምላኻዊ

ባህርይ ምእንቲ ክኸውን ከመይ ኢሉ ናብ ምስሊ ክርስቶስ ክልወጥ ከምዝግብኦ (2ይ ጴጥሮስ 1፡4)፣ ሓንቲ እኳ ኣይዝረብን፣ ብዛዕባ ሓይሊ
መፋትሕ፡ ቤተክርስትያን እቲ ዝተረፋ ኣብ ምጥፋእ ድኣ እምበር ብዛዕባ ስልጣን ናይ ምእሳር ባዶ እያ።“... ”እቶም ምእንቲ ሕብረት፣ ምእንቲ



ዘመን ቤተክርስትያን ሳርዴስ 5

ፍቅርን፣ ኣብ ክርስቶስ ዝህልወና ህይወትን ዝተውሃቡና ኽቡራት መንፈሳዊ ባህልታት፡ ምኽንያት መሪር ባእሲን፣ ምኽንያት ሓባራዊ ጽልእን፣
ማእኸል ጉጅላዊነትን  ኮኑ።“...  ”ብሓጺሩ፡  ጎጆ  ክርስትና  ሕልኽላኽ ኮነት።  እቲ  እምነት  ናብ ኣሽሓት ናእሽቱ ኽፍልፋላት ተኸፋፈለ።
ካብሞንጎኦም ነቲ ሓደ እንተዘይተቀቢልካዮ ድማ፡ መናፍቕ ይብሉኻ።“ ... ”እንታይ ይጠቅም? ናብቲ ኣገዳሲ ናብ ክርስቶስ ተመለሱ፡ በይኑ ከም
መራሒ ርኣዩዎ። ኩልና ናብ ሕብረት እምነት(ኤፌሶን 4፡13) እንበጽሓሉ ሽቶ ክሳብ ንረክብ ንኹሉ ራሕራሕኹም ኣሰር ክርስቶስ ስዓቡ። ከምቲ
ሰማያዊ ጎ ይታ ንኹሉ ኣብ መሰረት ቅዱስ ቃል ዝሰርዖ፡ ባእስና ዘበለ ኹሉን ግላውነትናን ገዲፍና፡ በቲ ንኹልና ማዕረ ዝብጸሓና መጽሓፍ
ምዕጋብዶ ኣይበልጸናን። ኣምላኽ ብመጽሓፉ ዝግለጽ ኣምላኽ ምዃኑ ይኣምን 'የ፡ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ኢድና ሒዝና ንንባዕ። ንሱ ተስፋ
ቃል ዝሃበሉ ቃሉ እዩ እሞ፡ ንቃሉ ብምእዛዘይ ንትእዛዛቱ ክሕሉ እየ። ክርስትያን ስማዕ! ህይወት ሓንቲ እያ፡ ሞት ግና ብሽሕ መልክዕ ናባና
ይመጽእ። ሓደ ክርስቶስ ጥራይ ኣሎ፡ ጸረ-ክርስቶስ ግና ኣሻሕ እዮም።“... ” ኣታ ፈላጥ፣ ኦ ቤተ ክርስቶስ፡ እቲ እንታይ እዩ እቲ ዘገድስ? ወይ
ናብ ክርስቶስ ተመለስ፣ ወይ ከም ጸረ-ክርስቶስ ናብ ጥፍኣት ኪድ። ክትነብርእትደሊ ጥበበኛ እንተድኣኾንካ ግና፡ ነቲ መሪሕ ህይወት ሰዓቦ።“

“ኣቱም ክርስትያን ንስኻትኩም ብምንጣቅኩም ተሓጎሱ።”... “ነቲ 'ናባይ ንዑ' ዝብል ቃላት ሰማያዊ መራሒ ስምዑ።”... “'ንመጽእ ኣሎና'
ብሓባር መልሱ።”

እዛ ትውልዲ እዚኣ፡ ንዕብየት ትካላዊ መንፈስ ሰፊሕ ኣስተዋጽኦ ዝገበረት ዘመን እያ። ኣነስ ናይጳውሎስ፡ ኣነ ናይ ኬፋ ዝብል ኣተሓሳስባ
ቆሮንጦስ፡ ብፍሉይ መልክዑ ዝተረኣየሉዘመን እንተኢልኩም፡ እቲ ዘመን እቲ እዩ ። ሉተራን፣ ሁሻይትስ፣ ዝዊግሊስ ፓርቲ ወ.ዘ.ተ. ዝኣመሰሉ
ትካላት ነበሩ። ከምዚ ዝዓይነቱ ዘጒሂ ምምቕቓል ኣካሉ ነበረ። ህያው ከም ምዃኖም ስም ነበሮም ግን ምውታት ነበሩ። ብርግጽ ኣብታ ትካል
ኮይኖም ዝተደራጀዉላ ደቒቓ ሞት ሞቱ። እዘን ዓበይቲ ጉጅለታት ምስ መንግስቲ ምልፋን ምስ ጀመራ ሽዑ ጠፍኣ፣ መወዳእታኤን ኮነ።
ብፍላይድማ እታ ንሮማ ካቶሊክ ነቒፋ ዝወጽአት ጉጅለ ሉተራውያን፡ ኽፍኣት ፖለቲካዊ ሕብረት ምስ መንፈሳውነት እንዳፈለጡ - (ከምቲ
ጴጥሮስ ብኣይሁድ ሚዛን ንኸይሕሉ ዝኾነ) ሉተር ድማ፡ እታ እምነት ክዕቅብ፡ ናብ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ምድጋፍ ናብ መንግስቲ ተጸግዐ። እዛ
ጉጅለ እዚኣ ጽቡቅ ስም ኣትሪፋ ኻብ'ታ ጋለሞታ ዝተፈለየት ናይ መጀመርታ ጉጅለ ኾ ይ ና ሉተር ምስ ሞተ ግና፡ተኸተልቲ ሉተር ናብቲ
ተቃዊሞ ምዎ ዝወጹ ትካላዊ ኣመራርሓ ተመለሱ። እታ ካብ ኣምላኽ ዝነበረት ሓያል ምንቕናቕ፡ መበል ካልኣይ ትውልዲ ምስበጽሔት፡ ናብ
ትሕቲ ኣኽናፍ ኣዲኣ ተመልሰት፡ ከምዝተመልሰት ግና ኣየስተውዓለትን። ኣብ ክንዲ ስሙ ስሞም ብምትካእ፡ ንገዛእ ስሞም ይነብሩ ነበሩ።
ሎሚ ድማ ኩሎም ካልኦት ጉጅለታት፡ ተመሳሳሊ ብምግባር ኣብ ክንዲ ንሽም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ምንባር፡ ንገዛእ ሽም ገዛእርእሶም ይነብሩ
ኣለዉ። ብግህዶ ከምዝረኣዩ ዘለዉ ኩሎም ኣብያተ ክርስትያናት ብሓይሊ ኣምላኽ ዘይኮናስ፡ ብኣምልኾአን እየን ዝፍለጣ። ፈትንዎ። እታ ዘመን
ተኣምራትን ድንቅን ኣይነበራን፡ ምኽንያቱ ንሓይሊ ኣምላኽ ብሓይሊ መንግስቲ ስለዝተክኡ። ንሽሞም ይዓዩ

ኣስማቶም ድማ የግዝፉ። እቲ ኩሉ ናባና ይጠረፍ ዝብል ዝኣረገ መንፈሳዊነት ኮነ። መጥምቃውያን፡ ኩሎም ሜተዲስት ናባና ይእተዉ
ይብሉ፣ ተኸተልቲ ሜተዲስት ድማ ንፕርስቢተርያን ሃይማኖትኩም ገዲፍኩም ናባና እተዉ ይብሉ፣ ጴንጤ ቆስጤያውያን ድማ ንኹሎም
ክዕብልሉ ይደልዩ። ነፍስወከፎም ዝሓሸ ተስፋ ብምሓዝ - ዝሰፍሐ ወይድማ ዝሓሸ መእተዊ ገነትን በረኸትን ከም ዝህቡ ይእውጁ። ክንደይከ
የሕዝን!።

እዚ ጉጅለያዊ መንፈስ፡ ነፍስወከፎም ትካላት፡ ናይ ገዛእ ርእሶም ሰረተ-እምነት ብምድንጋግ፡ ናይ ገዛእ ርእሶም ኣካይዳታት ኣገልግሎትን፣
ስርዓት ሃይማኖትን፣ ሕጊ ኣመሓዳድራ ቤተክርስትያንን እንዳመሃሩ፡ ብዘይካኦም ብዛዕባ ኣምላኽ ንኽዛረብ ዝበቅዕ ከምዘየለ ይእውጁ።
ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሮማን ጳጳስ ከምዚ ዘይገብሩ እንተሃልዮምስ! ኣይፈለጡዎን ድኣ'ምበር ናብታ ኣዲኦም ናብ ታ ዘማዊት ይምለሱ
ከምዘለዉስ ኣይፈለጡን።

“ንግብርኻ እፈልጦ አሎኹ፡ ህያው ተብሂልካ ትስመ አሎኻ፡ ግናኸ ምዉት ኢኻ።” ዝብል ሓሳብ እንዳዓጸና፡ ብዛዕባ እዛ ዘመን እዚኣ፡ በቲ
ዘለዓዓለቶ ሕዳሰ (ጽገና) ብጎይታ ክንዲ ትምጎስ፡ ኣብ ክንድኡ ግና ጎይታ መምለጢ መንገዲ ፈጢሩ ኸሎ፡ ተመሊሰን ጉጅለታት ሃይማኖት፡
ትካል ሃይማኖት ብምዃን ንኽጉጀላ እሞ ናብ'ታ ጋለሞታ ንኽምለሳ ዝገብር ዘርኢ ስለ ዝዘርኤት ብጎይታ ተገሰጸት። ንካቶሊክ ቤተክርስትያን
ራሕሪሑ ዝወጽእ ምንቕቓሕ ምስተጀመረ፡ ኩሉ ጎስጓስ መንፈሳዊ ትሕዝቶ ጥራይ ኣይነበሮን፡ ፖለቲካዊውን ድኣ እምበር። መብዛሕቲኡ እቲ
ህዝቢ  ከምቲ  ኣቀዲመ  ዝነገርኩኹም፡  ፖለቲካውን  ቁጠባውን  ኣገዛዝኣ  ሮማ  ጸሊኡ  ስለዝጸንሔ፡  እቲ  ጎስጓስ፡  ብጎስጓስ  ተቓውሞ
(PROTESTANTISM) ዝተልዓለ ነበረ። እዚ ኹሉ ኣብ ክንዲ ከምቲ ኣምላኽ ብንጹህ ጽልዋ መንፈስ ቅዱስ፡ ኣብ በዓለ ሓምሳ ስራሑ ዝሰርሐ፡
መንፈሳዊ ምንቕቓሕ ዝኸውን፡ ከምቲ ህዝቢ እስራኤል ካብ ግብጺ ወጺኦም ንኸንኣን ከይበጽሑ ኣብ በረኻ ዝጠፍኡ፡ ስራሖም፡ ቁጥዓ ሰብ
ንኽብሪ ኣምላኽ ዝዓይነቱ ኾይኑ ሓለፈ። ይኹን ድኣምበር፡ ኣርዑት ሮማ ብኸፊሉዝሰብር ንጥፈት ነይሩዎ እዩ። ሰባት ከምቲ ቀደም ዝፈርሕዎ
ዝነበሩ ከይፈርሑ፡ ቃል ምቅባል ጀመሩ። እዚ ድማ ነቲ ስዒቡ ዝግለጽ ዘመን ሚሽነሪ፣ ዘመን ወንጌል፡ መንገዲ ኸፈተ።

እታ ናይ ቲያቲራ ኤልዛቤል፡ ኣብቲ ህዝቢ ዝነበራ ግዝኣት ንኸይተርፋ፡ ተስፋ ስለዘይቆረጸት፡ ዓጣልያ ጓላ ነቶም ሕሩያት ዘርኢ ዝኣስር
ጥበብ ብምሓዝ፡ ኣብ ዘመነ ሳርዴስ ርእሳ ከተወጥም ንርእያ።

ስምዕታ (መጠንቀቕታ)
ዘመነ ሳርዴስ፡ ኣብ ክንዲ ዘመን ጽገና እንብሎ ዘመን ምቅናዕ እንተ ዝበሃል ባህ ምበለኒ ነይሩ። ቃል ኣምላኽ ዘመን ጽገና ኢሉስለ ዝገልጾ

ግና፡ ኣነ ኽብሎ ኣይክእልን እየ። ዘመነ ምቅናዕ (RESTORATION) እንተ ዝኸውን ነይሩ ግና፡ ኻሊእ ዘመነ ጴንጤ ቆስጤ ምኾነ። እቲ
ብዛዕባኡ ኽባሃል ዝኽእል ነገር ግና “ነቶም ኪሞቱ ኢሎም ዘለዉ ኻልኦትውን ኣበርትዓዮም።” ዝተርፎ ነገር ስለዝነበረ፡ ኣታ'ወ ዝተርፎ ነገርስ
ነበሮ። ዘመን ሳርዴስ፡ ብዛዕባ ጽድቂ ፍልጠት ነበራ ብዛዕባ ቅድስናን ጥምቀት መንፈስቅዱስን ግና ኣይነበራን። ካብ መጀመርታ ኣብ በዐለ
ሓምሳ (ጴንጤ ቆስጤ) ዝነበረ ንድፊ ኣምላኽ ድማ እዚ እዩ ነይሩ። ዝጸደቁ፣ ዝተቀደሱን፣ ብመንፈስቅዱስ ዝተጠመቁ ነበሩ። ንምንታይ?
ስምዑኒ መወዳእታ ምኽንያት ምጽዳቅኩምን ምቅዳስኩምን ብጥምቀት መንፈስ ቅዱስ ንምጥማቕ እዩ። ምኽንያት ህልውና ቤተክርስትያንውን
እዚ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ዝዓርፈሉ ስፍራውን እዩ። እቲ ኣብ የሱስ ኮይኑ ሓያል ግብርታት ዝገብር ዝነበረ መንፈስ፡ ኣብ መዓልቲ ጴንጤ ቆስጤ
ነቲ ግብርታቱ ምእንቲ ምግባር ክኽእሉ ኣብ ልዕሊ ቤተክርስትያን ፈሰሰ። ሳርዴስ ግና እዚ ኣይነበራን። (ግሉጽ ቃል ዘይኮነስ) ጽሑፍ ቃል ሒዛ
ነበረት። ዘመን ሳርዴስ ዘመን ጽገና ነበረ። ኣታ ሒደት መጓሰ ኣይትፍራሕ፡ ከምቲ ኣምላኽ “ኣነ ንኽሉ ከቅንዖ” እየ ዝብሎ፡ ዘመን ጽገና መባእታ
ናይ'ቲ ተስፋ ቃል እዩ። (ብመሰረት ተስፋቃሉ) ንቤተክርስትያን፡ ካብቲ ዕምቆት ሰይጣን ኣውጺኡ፡ ናብቲ ኣብ ዘመን ጴንቴ ቆስጤ ዝነበረትሉ
ዕምቆ ት ኣምላኽ ክመልሳ ጀመረ።

ሕጂ ተጠንቂቅኩም ክትርድእዎ ዝደልየኩም ነገር ኣሎኒ፡ ኣብታ ዘንበብኩዋ ቃል፡ ካልኣይቲ ፍቅዲ፡ “ንግብርኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽይ ምሉእ
ኰይኑ ኣይረኸብክዎን እሞ፡ ንቑሕ ኩን፡” ዝብል ኣንቢበልኩም ነይረ። “ዘይምሉእ” ማለት ትርጉሙ እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ዲኹም? “ገና
ዘይተመልአ” (ጎዶሎ) ማለት እዩ። ዘመን ሳርዴስ “ዘይምሉእ” ዘመን ነበረ። ናይ ምልሰት መጀመርታ ነበረ። ስለዚ ድማ እየ፡ ብመሰረት
መጽሓፍ ቅዱስ፡ ዘመን ሳርዴስ ዘመን ምሕዳስ (ጽገና) እምበር - ዘመን ምቅናዕ ዘይበሃል። ምኽንያቱ፡ ጽድቂ ብዝብል ዋና ኣስተምህሮ ሒዞም
ስለዝጀመሩ፡ ጽድቂ ካብ ኣምላኽ ምዃኑ ዝምህር ዘመን ነበረ። ሉተር ብዛዕባ ልዕልና ኣምላኽን ብዛዕባ ሕርየትን ይሰብኽ ነበረ። ኹሉ ብጸጋኡ
ከም ዝኾነ ድማ ይፈልጥ ነይሩ። ንበተክርስትያን ካብ ካህናዊ ስርዓት ኣገዛዝኣ ከም እትፍለይ ገበራ። ጣኦታት ዘበለ ሰባበረ፣ ናብ ኣቅሽሽቲ
ኬድካ ዝግበር ኑዛዘ ገንሐ። ጳጳሳዊነት ኣውገዘ። ኣጀማምራኡ ኹሉ መስተንክር ነበረ፡ ይኹን እምበር፤ ጎይታ፡ ቅድሚ 1500 ዓመታት ኣቀዲሙ
“ሉተር ሆይ! ናይ ነገራት ምጅማር ብኣኻ ክጅመር እዩ፣ ኣብ ዘመንካ ግና ተመሊኡ ኣይረኣይን፡ ንዳሕራይ ዓቂበዮ ኣሎኹ።” ሃሌሉያ! ኣምላኽና
ነገሰ! ነቲ መወዳእታ ካብ ፈለማ ይፈልጦ እዩ። እወ፡ ዋላኳ ሉተር ኣካይዳ ህይወቱ ክንምርምሮ እንከሎና ኣበር እንተነበሮ፡ ሉተር ግና ልኡኽ
ኣምላኽ ነበረ። ህይወት ዮናስ እውን ኣበር ነበሮ። ዋላ'ኳ ኣነን ንስኹምን ግብርታቱ ብምርኣይ ነብይ ምንባሩ ዘይክንምስክር ንኽኣል እምበር፡
ንሱስ ናይ ኣምላኽ ነብዪ ነበረ። ኣምላኽ ነቶ ም ናቱ ይፈልጦም፡ ከምቲ ኣብ ዮናስ ዝገበሮ መንገድታቱ ድማ፡ ናይ ባዕሉ ኣሰራርሓታት ኣለዎ።
ኣብታ ዘመን ምስ ሉተር ዝሰርሐሉ ኣገባብራ ነበሮ፡ ክሳብ ጊዜ ምልኣት ድማ ከምኡ ናይ ገዛእርእሱ ኣገባብራ ነገራት ኣለዎ።

ስለዚ እዚ ዘመን እዚ ዘይተመልአ ዘመን ነበረ። ዘመን ዳግመ ግረባ ነበረ። ኣምላኽ ብኸምኡ ስለዝደለየ። እስኪ ከምቲ ንሓደ ኣብ ምዕራብ
ንዝነብር ሓደ ሉተራን መራሒ ቤት ትምህርቲ ዝነገርክዎ ዓይነት ኣገላልጻ ገይረ ክገልጸልኩም። ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ዝምልከት ጉዳይ ምስኡ
ዝርርብ ምእንቲ ንኽገብር፡ ናይ ድራር ግብጃ ተገይሩለይ ናብ ቦታኡ ተጸዊዔ ይኸይድ እሞ፤ ብዛዕባ ብዙሓት ጉዳያት ብጣዕሚ ተሓናፊሽዎ
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ስለዝነበረ፡
“ንሕና ተኸተልቲ ሉተር ዘሎና እንታይ እዩ?” በለኒ
ኣነ ድማ “ንስኹም ድኣ ክርስቶስ ኣሎኩም” ኢለዮ።
“መንፈስቅዱስ ክህልወና ኢና እንምነይ፡ ኣለዎም ኢልካ ትሓስብዶ?” ኢሉ ድማ ሓተተኒ።
“ብዓቕሙኹም ትኣምንዎ ኣሎኹም” ኢለ ምስ መለስኩሉ።
“ 'ብዓቅሙኹም' ኣበሃህላኻ እንታይ ማለትካ ኢኻ? ብዛዕባ ኣምላኽ ድልየት ኣሎና። ብዛዕባ ጴንጤቆስጤን ውህበታት መንፈስንዝምልከት

መጽሓፍ ኣንቢብና ነይርና፡ ገለገለ ኻባና ድማ ነቲ ጸሓፋይ ክንረክብ ናብ ካሊፎርንያ ኬድና፡ ይኹን እምበር እቲ ጸሓፋይ፡ ዋላኳ ጸሓፋይ ናይ'ዛ
መጽሓፍ ይኹን እምበር ውህበታት ከምዘይብሉ ነገረና። ሕጂ ግና ኣብ ኣገልግሎታትካ፡ ኣሰራርሓታት ውህበት መንፈስ ምስረኣይና፡ ምናልባሽ
ብዛዕባኡ እትፈልጦ ስለዝህልወካ፡ ከነዛራርበካ ፈቶና።” በለኒ።

ቤት ትምህርቲ ናይ'ዚ ሓውና'ዚ ካብ ከተማ ውጽእ ዝበለ ኾይኑ፡ ተምሃሮ ኣብኡ እንዳሸቀሉ ክህፍሊት ኮሌጅ ብዝሽፍኑሉ ሰፋሕቲ ሕርሻ
ዝተኸበ ቦታ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ምስቲ ሕርሻ ተተሓሒዙ፡ ተቆጺሮም ዝሰርሑሉ ፋብሪካታት ኣለዎ። ስለዚ ሕርሻኡ ተጠቒመ፡ ብዛዕባ
ጉዳየይ ከብራህርሃሉ ጀመርኩ፡ “ሓደ እዋን፡ ኣብ ግራቱ ዑፉን ክዘርእ ዝደለየ ሰብኣይ ናብ ግራቱ ገስገሰ፡ ኣጒንዲ ብምምሓው፣ ኣእማን ዘበለ
ብምጽራግ፡ ኣለሳሊሱ ዕፉን ዘርአ፡ ኣንጊሁ ድማ እንዳኣማዕደወ ኩሉሻብ ናብ ግራቱ የቋምት ነበረ”። ነገር ግን ሓንቲ መዓልቲ ንጉሆ፡ ከም
ቀደሙ ጻንታ መሬት ዘይኮነስ፡ ኣሻሕ ኣእላፍ ጫፍ ዘርኢ ወጺኦም ረኣየ። 'ምእንቲ ግራት ዕፉነይ ጎይታ ይባረኽ'“ ድማ በለ። ኣነ ድማ እዚ ሰብ
እዚስ ዑፉን ኣለዎዶ? ኢለ ሓተትኩዎ።

ኣነውን “ብዓቕሙኹም ትኣምንዎ ኣሎኹም”፤ ንስኻትኩም ሉተራን ድማ ኣብ ዘመን ዳግመ ግረባ (REFORMATION) ጫፍ ዘርኢ
ነበርኩም፡ ርኢኹም? እቲ ዕፉን ክዓቢ ጀመረ። (ኣብ ጸልማት ዘመን ኣብ መሬት ምስተዘርኤ) ድሕሪ ብዙሓት መሓውር መላግቦታት፡ ዓብዪ
ቃንጫ ኾነ። ሓደ መዓልቲ ኸዓ፡ ሃሪ ዝመስል ሉስሉስ ዝራረት ኣውጽአ። እቶም ሃሪ ዝመስሉ ዝራረት ዕፉን ድማ ናብቶም ኣቑጽልቲ ድንን
ኢሎም ብምርኣይ፡ 'ኣቱም ገለ ረብሓ ዘይብልኩም ሉተራን። ርኣዩና፡ ንሕና ብዙሕ እንረብሕ፣ ዉሩያት ሚስዮናውያን ሰበኽቲ ኢና። ናትና
ዘመን፡ ዘመን ሚስዮናዊነት (ዘመን ወንጌላዊነት) እዩ።' ግዜ ዝራረት ዘመን ዌስሊያውያን 'ዩ። ካብ ናትና ዘመን ዝበልጹ ዉሩያት ሚስዮናውያን
ነበሩ። እቶም ዘመን ንሳቶም እንታይ ይገብሩ ነበሩ? ከም ብንፋስ ዝብተን ጽገ ናብ ኩሉ ፋሕ ኢሎም ነበሩ።

“ሕራይ! እቲ ዝስዕብ ደረጃኸ እንታይ እዩ? ብባህርያዊ ኣተሓሳስባ፡ ፍረ እኽሊ እንሓፍሰሉ ቀውዒ - ምልኣት ዑደት ኢልና ክንሓስብ ንኽእል
ኢና። ከምኡ ግና ኣይኮነን። ኻልእ ደረጃ ኣሎ። እዚ ደረጃ እዚ ድማ ነቲ ዘርኢ ዝሽፍን ቅላጥ፣ ሽፋን እኽሊ ክዳሎ እንከሎ ይኸውን። ኣብ
መንፈሳዊ ተኽሊ ዝከናወን ዑደት ውን እዚ እዩ። ኣብ መባእታ ዘመ ቤተክርስትያን ሎዶቅያ፡ መንፈስቅዱስ ከ ቲ ቀደም ኣብ መዓልቲ ጴንጤቆ
ስጤ ዝወረደ ገይሩ ዳግም ኣብ ፈለማ ዕስራ ኽፍለዘመን ደጊሙ ከም ዝዘነበ ዝገልጽ ብሰፊሑ ዝተዘርግሔ ዘረባታት ነበረ። ሰባት ብልሳን
ምዝራብ ጀመሩ፡ ብልሳን ምዝራቦም ድማ ከም ብመንፈስቅዱስ ዝተጠመቁ ገይሮም ምእዋጅ ጀመሩ። ብዙሕ ጊዜ ኣብ መወዳእታ ክረምቲ፡
ዝራእቲ ስርናይ ናብዘለዎ ቦታታት ከይደ ይፈልጥእየ፡ ሸዊት ክበልዕ ኣራእስ እቲ ስርናይ ቀንጢበ ክሓስይ እንከለኹ ግና፡ ዋላኳ ሸዊት ስርናይ
ዘለዎ ይምሰል እምበር፡ ብጀካ ሽፋን፣ ብጀካ ሓሰር ንፋይ ኻልእ ኣይረኸብኩሉን። እዚ ማለት፡ ምሳሌ ናይቶም ምንቕናቕ ጴንጤቆስጤ ኢና
በሃልቲ 'ዩ። ብተወሳኺ ድማ ርግጸኛ መርትዖ ናይቶም ኣብ ክንዲ ሸዊት ስርናይ ምዃን፡ ብምህሮ ስሕተትን ብጉጅለያዊነትን፡ ከምቶም
ቀቅድሜኦም ዝነበሩ ትካላት ተጠሚሮም፡ ኣብ ክንዲ ዝራእቲ ምዃን ነቲ ስዒቡ ዝመጽእ እኽሊ ዝሽፍን ሓሰር፣ ሽፋን ዝራእትን ዝኾኑ ሰባት
እዩ። እዚ ጊዜ ሽፋን ሸዊት እዚ፡ የሱስ ኣብ ማቴዎስ 24፡24 'ዝከኣሎም እንተዝኸውን ነይሩስ፡ ነቶም ሕሩያት እኳ መስሓቱ፡' ኢሉ ዝገለጾ
ሓደገኛ ደረጃ እዩ። ዎ! ኣቱም ሰብ፡ ጴንጤቆስጤ ኢና በሃልቲ ሓቀኛታት ሸዊት ስርናይ ይመስሉ። ነገር ግን ነቲ ናብታ ዘመን ዝገሃድ ትኽክለኛ
ምቅናዕ ዝመጽኣሉ ህይወት ዝስከም ተሸካማይ እዩ። እታ መርዓትዝኾነት ስርናይ ድማ በቲ ሕዝቅኤል 47፡2-5 ዝበሎ ስልጣን ቃል ክትገሃድ
እያ። 'ድሕርዚ ብመገዲ እታ ሰሜናዊት ደገ

ኣውጽኣኒ፣ ብመገዲ እታ ናብ ምብራቕ እትርኢ ደገ፣ ናብታ ኣብ ወጻኢ ዘላ ደገ ብወጻኢ ኣዞረኒ። እንሆ ኸኣ፣ ማያት ካብቲ የማናይ ወገን
ይፍልፍል ነበረ። እቲ ሰብኣይ ናብ ምብራቕ ኣቢሉ ኺወጽእ ከሎ፣ ዚእምተሉ ገመድ ኣብ ኢዱ ነበሮ፣ ብእኡ ኸኣ ሽሕ እመት ኣመተ። በቲ
ማያት ኣሳገረኒ፣ ክሳዕ እግረይ በጽሔ። ከም ብሓድሽ ሽሕ እመት ኣመተ፣ በቲ ማያት ከኣ ኣሳገረኒ፣ እቲ ማያት ድማ ክሳዕ ኣብራኸይ በጽሔ።
ከም ብሓድሽ ሽሕ እመት ኣመተ፣ በቲ ማያት ከኣ ኣሳገረኒ፣ እቲ ማያትውን ክሳዕ ሕቘይ በጽሔ። ድሕርዚ ሽሕ እመት ኣመተ፣ እቲ ማያት ብዘይ
ሓመሳ ዘይስገር ዓሚቝ ውሒዝ ኰይኑ እሞ፣ ኣነ ኽሳገሮ ዘይክኣለኒ ውሒዝ ኰነ።'

“እቲ ዝተገብረ ዘበለ ኹሉድማ ብፍጹም ፍቃድ ኣምላኽን ፕሮግራሙን ነበረ። ሉተራን ኣብ ትሕቲ ምህሮ ጽድቂ ብዓቕሞም መንፈስቅዱስ
ነበሮም፣ ሜተዲስታውያን ብዓቕሞም ኣብ ትሕቲ'ቲ ሎሚ ኣብ ናትና ዘመን ተቃኒዑ ዘሎ ምህሮ ጽድቂ መንፈስ ቅዱስ ነበሮም፣ ምቅናዕ
(Restoration) - መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኣሎ።”

“ንቑሕ ኩን፡ ነቶም ኪሞቱ ኢሎም ዘለዉ ኻልኦትውን ኣበርትዓዮም።” ኣብዘን “ንቑሕ ኩን” “ኣበርትዓዮም” ዝብላ ክልተ ሓረጋት ዝተገለጸ
ሓሳብ፡ እዚ እዩ፦ ምንቃሕ ዝብል ሓሳብ ምብርባር ጥራይ ዘይኮነስ ጥንቁቕ ወይውን ትኩር ምዃን፡ እንተዘይኮይኑ ግና ሓደጋን ኺሳራን ሶሊኹ
ይኣቱ ማለት እዩ። ኣበርትዓዮ ማለት ድማ ሓይሊ ንኽገብር ጥራይ ዘይኮነስ ብቀዋሚነት ወይድማ ብቀጻልነት ዕሩይን ቀዋሚን መትከል ምግባር
እዩ። ኽልቲኤን ትእዛዛት ነቲ ተሪፉ ዘሎ ሓቂ ወይ ደው ክብል ወይድማ ዳርጋ ኽመውት ኢሉ ዘሎ ሓቂ ዘመላኽቱ እዮም። እዚ ዝስዕብ
ኣገላልጻ መንፈስ ድማ ኸም መረዳእታ ናባይ መጸ፡ ብስጋውን ሞራላዊን ኹለመዳያዊ እስራት ዝተቆርኑ ባራዩ ተላዒሎም ካብ ኣሰርቶም
ኣምለጡ (ትርጉም ሳርዴስ ድማ ዘምለጡ ማለት 'ዩ)። ብድሕሪኦም ድማ ሰዓብዎም፡ እቲ ዕዙዝ ጥቅሞም ዳርጋ ኹሉ ጠፍአ። ኣይተትሓዙን፡
ይኹን እምበር ዳርጋ ኹሎም ዘምለጡ - ከምቲ ገለገለ ብመሰረት ቃል ኣምላኽ ዓይነት ገይሮም ዘምለጡ ኣየምለጡን። ዳርጋ ብዙሕ ሓርነቶም
ኣጥፍኡ።  ስለዚ  ድማ ጎይታ ከምዚ ይብሎም “ብዓቕምኻ ናብ እስራት ትምለስ  ኣሎኻ፡  ንኸይትምለስ  ኣስተውዕል።  ንድሕሪት መታን
ንኸይትምለስድማ ትኩርን ብዛዕባ እስራቱ ድማ ንቁሕን ኩን እንተዘይኮ ይኑ ግና ንኹሉ ክትከስሮ ኢኻ። እምበኣርከስ በቲ ዝተረፈካ ንርእስኻ
ኣበርትዕ፡ ዘለካ ድማ፡ በቲ ንቀጻሊዝመጽእ ኽሳራ ዋሕስ ንዝኸውን ንሓዋሩ ከምዘይነቃነቅ ጌርካ ሰርቶ። ዘየማላእኻዮ ንኽትመልእ ድማ እዚ
ከም ዕድል ይኾነካ።” እሞኸ ሰሚዖሞ ዶ? ኣይሰምዑን። ነቲ ድምጺ መንፈስ ኣቃልቦ ኣይገበሩሉን፡ ኻልእ ዘመን ናብ እስራት ኣተዉ፡ ኣምላኽ
ድማ ንፍቃዱ ዝስከሙ ኻልኦት ኣተንስኤ። ኣምላኽ ከምቲ ኣብ ካልኦት ጉጅለታት ሃይማኖት ይገብሮ ከም ዝነበረ ንጉጅለ ሉተራውያን ድማ
ሰገሮም፡ ተመሊሶም ድማ ኣይመጽኡን። ኣምላኽ ግና ቀጻሊ ሓቂ ብምሃብን ተወሳኺ ምቅናዕ ብምግባርን ቀጸለ።

ፍርዲ፡
ብኻልእ ትርጉም ዝተጻሕፈት ናይዛ ፍቅዲ እዚኣ ትርጉም እስኪ ከንብብ። “(ነቲ ሓቂ ከም ቀጻሊ ሃፍቲ ጌርካ) ብኸመይ መልክዑ ከም

ዝተቀበልካዮ፣ ብኸመይ መልክዑ ከም (ዝሰማዕኻዮን) ዘክር፣(ሓልዎ)፣ ከምኡውን ተነሳሕ።”
ኣምላኽ፡ ከም ቀጻሊ ሃፍቲ ገይሩ ሓቂ ኸም ዝሃቦም እዛ ፍቅዲ ምስክር እያ። ከምዘይልወጥ ኮይኑ ንገዛእርእሶም ተቀቢሎምዎ ነበሩ። ሕጂ

ግና ብኸመይ ከም ዘመሓድርዎ፡ኽሕልዉዎ ድዮም ኣይሕልውዎን ንኽረኣይ፡ ጋህዲ ኾይኑ ኣሎ። እወ ሓቂ እዩ። “ጻድቅ ብእምነት ይነብር”
ዝብልን “ምድሓን ናይ ጎይታ ኸም ዝኾነን” ዝገልጽ መሰረታዊ ዝኾነ ሓፈሻዊ ሓቂ ወንጌል ተዋህቦም። ምህሮታት ሮማ ዝድምስሱን ስልጣን
ጳጳስ ዘናውጹን ሓቅታት መጽሓፍ ቅዱስ ሰምዑ። ቤተክርስትያን ዘይዓቀበቶ ሓቂ ፈለጡ። ድራር ጎይታ እንታይ ምዃኑ ኣስተውዓሉ። ብዛዕባ
ጥምቀት ብርሃን በርሃትሎም፣ ምስልታት ዘበሉ ቀረጹ። ሓቀይዶ? ብኸምዚ ዝዓይነቱ ብርሃን ዘብርሁ ሰባት ኣቀዲሞም ኣይነበሩን። ነቲ ኣረጊት
ኣመራርሓ ደምሲሶም ትእዛዝ ኣብ ልዕሊ ትእዛዝ፡ ትእዛዝ ኣብ ልዕሊ ትእዛዝ፡ ባህሊ ኣብ ልዕሊ ባህሊ፡ ባህሊ ኣብ ልዕሊ ባህሊ፡ ጌሮም
ብኣምላኽ ዝምርሑሉ፡ ፍሬሽ ብርሃን ፍልጠት ነበሮም። ብርግጽ ሓቂ ተቀቢሎም፣ ደልዮሞ ሰሚዖምዎውን እዮም።

እቲ ዘገድስ ሕቶ ግና ኣሰማምዓኦም ብኸመይ እዩ? ብኡኡ ምእንቲ ክስርሑ ድዮም ሰሚዖምዎ ወይስ - ከም ግሪካውያን ብስነ ሓሳባዊነት
ክፈላሰፉ ሰሚዖምዎ? ኣምላኽ፡ ሰባት ኣብ ቃል ዘለዎም ኣረዳድኣ ኣእምሮኦም ክልወጥ ስለዝደለየ፤ ኣብ ክንዲ ብተግባራዊ ግብርታት፡ ነቲ
ሃፍታም ቃል ብኣካዳሚያዊ (ብትምህርታዊ) መልክዑ እዮም ሰሚዖምዎ። እምበኣር እዚ ቃል ኣምላኽ ካብ ኮነ፡ ከምኡውን 'ዩ፡ ምእዛዝ
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ይግባእ። ንምእዛዙ ዘይምኽኣል ግና፡ ፍርዲ የምጽእ። ሓለውቲ መቅደስ ክብዕዘዙ እንከለዉ ተዘበጡ ኽዳውንቶ ም ድማ ሓረረ። እምበኣርከስ
ነቶም ሎ ሚ ባዕዚዞም ዘለዉ ሓለውቲኸ ጎይታ እንታይኮን ክገብሮም እዩ?

“ከም ሰራቒ ኽመጸካ እየ።”
ኣብ ጥንታዊት ሳርዴስ፡ በቶም ካብቲ ግድምታት ብተደጋጋሚ ዝወርዱ ዝነበሩ ሸፋቱ እቲ ህዝቢ ብተደጋጋሚ ይዝመት ነበረ። እዝኣቶም

ድማ፡ መንፈስ ብዛዕባ ኣመጻጽኣ ጎይታ፡ ከም ሽፍታ (ሰራቂ) ከም ዝመጽእ ኣጸቢቆም ይፈልጡ ነበሩ። እምበኣርከስ ድልዉን ንቑሑን ምዃን
ንምምጻኡ ብቑዕ ክትከውን ይገብር። ኣመጻ ጽኣ ጎይታ ከም ናይ ኖ ህ ዘመን ስለዝኸውን፡ እዚ መልእኽቲ እዚ ነታ ናይ ሓሶት ጉንዲ ዝኾነት
ቤተክርስትያን ከምዝኾነ ንፈልጥ ኢና። ሾመንተ ሰብ ብዛዕባ እቲ ዝመጽእ ጥፍኣት ኣጸቢቆ ም ዝፈልጡ ስለዝነበሩ ተዳለውን ደሓኑን።
ኣምላኻዊ ዘይኮነት ዓለም ኩላ ግና ዋላኳ ምስቲ ቅዱስ ዕለት ብዕለት ይራኸቡን ከምኡ ውን ነቲ ሓቂ ይስምዑን እምበር፡ ክሳብ ዝረፍዶም
ሸለል ስለዝበልዎ ብውሕጅ ተጸረጉ። እዞ ም ኣብ ጥንቲ ዘመን እንርእዮም ዘለና ሙሉእ ንሙሉእ ስጋውያን ሰባት፡ ምሳሌ ነቶም በዚ ዘመንእዚ
ዘለዉ ክርስትያናት ኮይኖም ብሃፍቲ ዓለም ተወሲዶም መንፈሳዊነቶ ምዝረስዑ ሰባት ምሳሌ እዮም። ንምግሃዱ ድማ ዘይድሉዋትን ዘይንቑሓትን
'ዮም።

ናእዳኡ (ሙገሳኡ)
ራእይ 3፡4 “ኣብ ሳርዴስ ግና ክዳውንቶም ዘይጸየቑ ሒደት ስማት አለዉኻ፡ ንሳቶም ብቑዓት እዮም እሞ፡ ጻዕዳ ኽዳውንቲ ተኸዲኖም

ምሳይ ኪመላለሱ እዮም።”
“ስማት” ክብል እንከሎ “ሰባት” ማለት ከምዝኾኑ ኣብ ግብሪ ሓዋርያት 1፡15 ብዛዕባ እቶ ም ኣብ ደብሪ ዝነበሩ ክገልጽ ከሎ “ ብዝሒ እቶ ም

ሓቢሮም ዝነበሩ ስማት ድማ 120 ነበረ” ይብል። (መጽሓፍ ቅዱስ ኪንግ ጀምስ ርአ)። ንዓይ ግና ንሰባት ካብ ምምልኻት ሓሊፉ፡ ጎ ይታ የሱስ
ኣብ ነፍሲወከፍ ዘመን፡ ብዓጽንዖት ዝተዛረቦ ሓቂ የብርሃለይ። ከምዚ ዝስዕብ፡ ኣብዘን ዘመናት ዘላ ቤተክርስትያን ብኽልተ ዓንዲታት ዝቆመት
እያ፡ ብሓሰውትን ብሓቅን። ኣምላኽ ብሉኣላዊ ኣሰራርሓኡ ንኽልቴኦም ኣብ ሓደ ብምጥማር ቤተክርስትያን ብምባል ይጽውዖም። ኣብዛ ዘመን
ከመይ ብምባል ከም ዝግስጾም ኣስተውዕል፡ ነቶም ኣብ ሳርዴስ ዘለዉ - “ኣብያተ ክርስትያናት” ብምባል ዘይኮነስ - “ዘላ ቤተክርስትያን” ኢሉ
ኣብ ሓደ ብምጥማር - “ዘላ ቤተክርስትያን” ... “ንግብርኻ እፈልጦ ኣለኹ” ... “ምዉት ኢኻ” ... “ግብርኻ ኣይሙሉእን።” ብምቅጻል ድማ “
ከምቶ ም ብዙሓት ብጌጋ ዘይከዱ ሒደት ቅኑዓት ኣባኻ (ኣብ ቤተክርስትያን ሳርዴስ) ኣለዉኻ። ክዳውንቶ ም ስለዘጻዕደዉ ድማ ምሳይ ክኾኑ
ብቁዓት እዮም።” እዞም ቅኑዓት ቅዱሳን ኣምላኽ እዚኣቶም “ንጎ ይታ እንዳኣሐጎሱ” ይነብሩ ነበሩ። ክዳውንቶ ም ጻዕዳ ነበረ። ርኤዩ፡ ኣብታ
ዘመን ንሳ ክዳውንቲ ኹሎም ኣብዝኸዱዎ መንገዲ ተጎ ቲቶም ብቀሊሉዝረስሑሉ ኣጋጣሚታት ሰፊሕ ነበረ። ንሶ ም ግና ብርስሓት ዓለም
ከይረኽሱ ተጠንቂቆ ም መንገዶም ይኸዱ ነበሩ። ኣብ መንፈስ ኮ ይኖም ብመንፈስይኸዱ ስለዝነበሩ ኣብ ቅድሜኡ ብዘይ እንታን መንቅብን
ዘይብሎም ብምዃን ከም'ቲ ኣብ ኤፌሶን 1፡4 ዝተመደበሎም ሓሳብ ኣምላኽ “ከምቲ ብፍቕሪ ኣብ ቅድሚኡ ቅዱሳንን መንቕብ ዜብሎምን
ምእንቲ ኽንከውን፡ ቅድሚ ምስራት ዓለም ብእኡ ዝሐረየና” ዝብሎ ቃሉ ይመልኡ ነበሩ።

ካብዛ ሕሩያት ኣምላኽ “ሒደት ስማት” ምዃኖም እተረድእ ፍቕዲ፡ ብዛዕባ እታ ዘመን እንመህሮ ዝጸናሕና ነገር ብግልጺ ክትርድኡ
ይከኣለኩም እዩ። ሕፍሽፍሽ ዝመልኣ፣ዘይፍጽምቲ፣ ብምፍልላይ ዝመልኤትስለዝኾነት ድማ ኣምላኽ ሓፈሻዊ ውግዘት ዘውገዛ፣ድኽምትን
ዝተጸልኣን ኮ ይና ንሞ ት ዝቐረበት ነበረት። ከምቲ ገለገለ ስጋውያን ጸሓፍቲ ታሪኽ ፕሮቴስታንት ዝብልዎ ክብርቲ ዘመን ኣይነበረትን።
ዝሓመመት፣ ዝተበልዐት፣ ኣቑጽልታ ዝረገፈት ገረብ ኣብ ሕልናኹም ርኣዩ፡ ብጀካ እቲ እ ዳረገፈ ዝወድቕ ዝሓሰኸ ቅርጺ ኣልባ ፍረታታ፡ ፍረ
ኣልባ ዝኾነት መኻን ገረብ እያ። ነገር ግን ጽንሑ! ኣስተውዒልኩም ርኣዩ ዋ። ኣብ ጫፍ እታ ገረብ ብድምቀት ብርሃን ጸሓይ ዝረኣዩ “በኹሪ
ፍረ” - “ሒደት ስማት” - ካብ ባዕሉዝተወለዱ ስለዝኾኑ ፍጹማት እዮም። ብቓሉ ተመሊኦም ብሓባር ምስኡዝጎዓዙ እዮም።

“ምሳይ ኪመላለሱ እዮም።”
ምእንቲ ቅኑዕ ኣካይዳኦም ካብቶም ኣምላኽ ዘጸግዎም በረኸታት ምእንታኦም ዝዓቀቦ ውርሲ እዚ ሓደ እዩ። ምስኡ ብመንገድታት ማሕለኻን

መጻወድያን ሓሊፎም ንኽብሩ ኻብ ኮኑስ፡ ክሽልሞም እዩ። ንግብሪታት ፍቕርና ዝርስዕ ኣይኮነን። ኣምላኽበቲ ንዕኡ ከነሐጉስ እንጽዕረሉ
ይኽሕሰና እዩ።

ኣብ ዓለም እንዳነበሩ፡ ተኻፈልቲ ዓለም ኣይኮኑን። ስርዓት ዓለም ንኽስዕሮ ም ኣይፈቀዱሉን። ዕዙዛት ኣስማት እታ ዘመን ናብ ቅብጥሮ ት
መንግስቲ ብምቕራብ፡ ኣብ ክንዲ መንፈሳዊ ኣእምሮ፡ፖለቲካዊ ኣእምሮ ብምሕራይ ናብ ዓለም ምምላስ ክጅምሩ እንከለዉ፡ እዞም ሒደት ግና
ኣብ ቃል ጸኒዖም፡  ደው በሉ፡  በዚ ድማ ንጎይታ ኣኽበርዎ። እምበኣርከስ ሕጂ ብተራኡ ከኽብሮም፣ ኽዳውንቶም ኣጻእድዮም፡ ምስኡ
ኽመላለሱ እዮም። ኸምቲ ንሶ ም ኣብ ምድሪ፡ ገዛእ ህይወቶም ምስኡ ዘጣመሩ፡ ንሱ ድማ ኣብታ ሓዳስ የሩሳሌም ምስኡ ከጣምሮም እዩ። እታ
ጥምረት ከመይ ዝበለት መዕርግቲ ጥምረትእያ! ምጽንናዑ እንዳዘከርኩ ክሕጎስን ክነብዕን ይገብረኒ፡ ምኽንያቱ ከምቶ ምድራውያን ነገስታት
ዝኽደንዎ ኻብ ህዝቡ ዝተፈለየ ሕብሩ ኽዳን ኣይክኽደንን እዩ። ኖኖ፡ ንሳቶም ንዓኡ ንሱ ድማ ንዓኣቶም ይመስል። ይመስልዎ እዮም፡ ከምቲ
ዮሃንስ “ብዘሎ ዝረኣናዮ” ዝበሎ እዩ።

“ንሳቶም ብቑዓት እዮም እሞ”፡ እዚ ዘረባ እዚ መን ይዛረቦ ኸም ዘሎስ ተስተውዕልዎ ዶ ኣሎኹም? ባዕሉ እቲ ብቑዕ ዝኾነ የሱስ እዩ ዝዛረቦ
ዘሎ። እዚ እዩ ኻብቲ ኢድ ኣብ ዙፋን ዝተቀመጠ፡ ነታ መጽሓፍ ክወስድ ብቑዕ ኮይኑ ዝተቆጽረ። ሕጂ ድማ እዚ ብቑዕ ንቅዱሳኑ “ብቑዓት”
ይብሎም ኣሎ። እቲ ንኽፈርድ ስልጣን ዘለዎ (ፍርዲ ኹሉ ድማ ናቱ እዩ) “ብቑዓት” ድማ ይብሎም ኣሎ። እዘን ቃላት ከምተ ኣብ ሮሜ 8፡33b
ዘለዋ “ኣምላኽ፡ ጻድቅ እየ ዝብል” ቃላት መስደመም ቃላት እየን። (ኣበሃህላኡ።) ካብታ ድምቅቲ ብርሃን ጽድቂ ኣምላኽ፡ “እዚኦም ናተይ
'ዮም፡ጻድቃን፣ ብቑዓት 'ዮም፡ጻዕዳ ኽዳውንቲ ተኸዲኖም ምሳይ ኪመላለሱ እዮም።” ዝብል ጥዑም ድምጺ ዜማ የሱስ ይስማዕ።

ተስፋ እቶም ሰዓርቲ፡
ራእይ 3፡5
“እቲ ዚስዕር ከምኡ ጻዕዳ ኽዳውንቲ ኪኽደን እዩ፡ ኣነውን ንስሙ ኻብ መጽሓፍ ህይወት ኣይክፍሕቆን እየ፡ ኣብ ቅድሚ ኣቦይን ኣብ ቅድሚ

መላእኽቱን ድማ ንስሙ ኽእመኖ እየ።”
“እቲ ዚስዕር ከምኡ ጻዕዳ ኽዳውንቲ ኪኽደን እዩ”፡
ብርግጽ እዚ ድግግሞሽ ፍቕዲ 4 ኾይኑ፡ ብዛዕባ እቶም ኽዳውንቶም ዘየርሰሑ ሒደት ሰባት ዝጠቅስ ሓሳብ እዩ። “ኽዳውንትኻ ኣጻዕዱ”

ዝብል ምስላ ንምስል ኔርና ቀደም፡ ኻብዛ ፍቕዲ ዝተወስደ ኸይኮነ ኣይተርፍን፡ ማለት፤ ኣብ ዘይመንጠቢካ ኣይተእትዋ ኢድካ ማለት እያ።
ምናልባት ሰባት፡ ክኣትዉዎ ናብ ዘይግብኦም ነገራት ክሕወሱ ይኽእሉ፡ ንዓኻ ድማ ንኽትሕወስ ክፍትኑኻ ይኽእሉ፡ ምናልባትውን ገለሰብ
ክሓውሰካ ክሙክር እንከሎ፡ ብዙሕ እመት ካብኡ ርሓቕ። እምበኣር ሕጂ ኣምላኽ ነቶም ምኽርታቱ ዝሰምዑ ክሽልሞም፡ ከምቲ ንሱ ጻዕዳ
ኽዳንዝተኸድነ ንኣኣቶም ድማ ክኸድኖ ም እዩ። ጴጥሮስ፣ ያእቆብን ዮሃንስ ኣብ ነዊሕ ከረን፡ ከም ድሙቕ ብርሃን ጸሓይ ደሚቕ ጻዕዳ ተኸዲኑ
ረኣይዎ። ቅዱሳንውን ከምዚ ክኽደኑ እዮም። ኽዳውንቶም ዘንጸባርቅ ብርሃን ክኸውን እዩ።

ትፈልጡ! ኣብ መወዳእታ ዘመን ኢና እንነብር ዘሎና። ኣብዛ ዘመን እዚኣ ድማ እየን ኣብያተ ክርስትያናት ኩለን ናብ ሓድነት ዝእከባ፡ ከምቲ
ፖለቲካ ናይ ዓለም ወሪረን ዝሓዛኦ ድማ፡ ድሕሪ ቁሩብ እዋን ቁጠባ ናይ ዓለም ክገዝኣኦ እየን። ሻቡ ኣባል ናይ ሕብረት ኣብያተ ክርስትያን
ዓለም እንተዘይኮይንኩም ክትዕድጉን ክትሸጡን ኣይትኽእሉን ኢኹም። ኹሉ ይዓንወኩም። እቶ ም ንኣምላኽ ተኣሚኖም “ብሜላ ዓለም”
ብዘለዎ ስርዓት ቤተክርስትያን ኽዳውንቶ ም ዘየርስሑ ክርስትያናት፡ ብስጋ ክደኽዩ እዮም። ንኽሕወሱ ዝሓባብል ብዙሕ ፈተና እውን ክበጽሖ
ም እዩ። ሰበኽቲ ናብቲ ሲስተም ጸረ ክርስቶስ ዝኾነ ኣራዊት ብምእታው፡ ንኣምላኽ ከገልግሉ እዮም። ብቅብጥሮትን ምሕብባልን እቲ ስርዓት
ኣገዛዝኣ ስልጣናት ሃይማኖት ክኣትዉ እዮም። ህዝቢ ድማ ንሓሰውቲ ጓሶት እንዳሰዓበ ናብ ማሕረዲ ክጉተት እዩ። ኣብ ጊዜ ፍርዲ ድማ
ጥራሖም ክወጽኡ፡  ጻዕዳ ኽዳን ድማ ኣይክወሃቦምን፡  ምስኡ ድማ ኣይክመላለሱን ድማ እዮም። ኣብ ምድሪ ምስዲያብሎስ ኢድንኢድ
ተተሓሒዝካ ዘርሳሕካዮ ኽዳን ተኸዲንካ፡ ምስኣምላኽ ክትከውን ምትምናይ ዘይሕሰብ ነገርእዩ። ጊዜ ምንቃሕን ጊዜ እቲ “ኻብ ማእኸላ ዉጹ
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(ጉጅለያዊት ሃይማኖት)፡ ህዝበይ እቲ ናብኣ ዝወ ድ ፌራ ኸይበጽሓኩም ኻብ ሓጢኣታ ኣይትካፈሉ” ኢሉ ዝእውጅ ድማጺ ኣምላኽን ምስማዕ
እዩ። ኣሜን። ኣምላኽ የስምዕ ኣሎ። ኸምቲ ንፌራኣ ዝፈንፈንኩምዎ ጌርኩም ድማ ነተን ሃይማኖታት ዓለም ፈንፍንወን። ምስዓለም ምሕዝነት
ግደፉ፡ ብንስሓን ብደም እቲ ገንሸልን ድማ ኽዳውንትኹም ኣጻዕድዉ። ጽባሕ ከይረፍደኩም ሕጂ ተመለሱ።

“ነቲ ዚስዕር ... ንስሙ ኻብ መጽሓፍ ህይወት ኣይክፍሕቆን እየ”፡ ደጊምና ናብታ ዝኸበደት ፍቅዲ ቅዱስ ቃል መጺእና፡ እዛ ፍቅዲ እዚኣ
ብኽልቴኦም ኣርማኒያውያንን ካልቫኒስታውያንን ብግዳማዊ ኣዘራርባኦም፡ ምእንቲ ንዕላማኦም ክጥዕሞም ይጥቀሙላ ኣርማኒያውያን፡ እዛ ፍቅዲ
ኢዚኣ ብርግጽ ዮሃንስ 6፡37-39፣ 41-44 ከምእትስርዝ ይዛረቡ። “ኣቦይ ዚህበኒ ዘበለ ናባይ ኪመጽእ እዩ፡ ነቲ ናባይ ዚመጽእ ከቶ ንወጻኢ
ኣይድርብዮን እየ። ኣነ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር፡ ፍቓደይ ምእንቲ ኽገብር ኣይኰንኩን ካብ ሰማይ ወሪደ ዘሎኹ። ካብቲ ንሱ ዝሃበኒ ዘበለ
በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ኸተንስኦ እምበር፡ ሓደ እኳ ኸየጥፍእ፡ እዚውን ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እዩ።” “ሽዑ ድማ፡ እቲ ኻብ ሰማይ ዝወረደ
እንጌራ ኣነ እየ፡ ስለ ዝበለ፡ ኣይሁድ ብዛዕባኡ ኣጕረምረሙ እሞ፥ እዝስ እቲ ኣቦኡን ኣዲኡን ንሕና እንፈልጦም የሱስ ወዲ ዮሴፍ ደይኰነን፡
ከመይ ኢሉ ደኣ፥ ካብ ሰማይ ወረድኩ፡ ይብል አሎ፧ ይብሉ ነበሩ። የሱስ መሊሱ በሎም፡ ንሓድሕድኩም ኣይተጕረምርሙ። እቲ ዝለኣኸኒ
ኣቦይ ዝሰሐቦ እንተ ዘይኰይኑ፡ ናባይ ኪመጽእ ዚኽእል የልቦን። ኣነ ድማ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንሲኦ እየ።” ኣርመኒያኒዝም፡ ንፍቃድ ኣቦ
ኸም ሉኣላዊ ፍጹም ፍቃድ ዘይኮነስ፡ ደቂ ሰባት ነቲ ሕያዋይ ውህበታቱን ዘለኣለማዊ ህይወቱ ዝህብዎ ምላሽ እንታይ ከም ዝኸውን ንኽዕዘብ
ደው ዝበለ ጌሮም ይሓስቡ።

ካልቪናይቲስት ነዝ ኣይርእዩን። ነገር ግን ዋላኳ እቲ ጊዜ ኽፉእ ይኹን፣ ስደት ድማ ዘስካሕክሕ ስደት ይሃሉ ኣብዛ ፍቅዲ ስቃይን፣ ኣርዑት
ቅዱሳንን ዘጸናንዕ እዮም ዝርእዩ። ምኽንያቱ “የሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ዝኣምን ዘበለ” ይዝስዕር፣ ካብ መጽሓፍ ህይወት ድማ ስሙ ኣይስረዝን
ኢሎም ስለዝኣምኑ። ገለ ገሊኦም ድማ “መጽሓፍ ህይወት” “ናይቲ ገንሸል መጽሓፍ ህይወት” ኣይኮነትን ይብሉ። ነገር

ግን ኸምቲ ቐደሙ ሓንቲ ፍቅዲ ብልምዳዊ እንተተታሒዛ ልምዳዊ ዝኾነ ኣረዳድኣ ድማ ተስዕብ።ሽም ካብ ህይወት መዝገብ ዝውገደሉ
ኣጋጣሚታት ከምቲ መብዛሕቲኦም ምሁራት ዝገብሩዎ ልሙድመደምደምታ ዘይኮነስ፡ ኻብ ቃል ኣምላኽ ስፍሕ ዝበለ ምርምር ዝሓትት እዩ።
መብዛሕቲኦም ምሁራት፡ ሓደ ሰብ ኣብታዳግም ዝተወልደላ መዓልቲ፡ ኣምላኽ ስሙ ኣብህይወት መዝገብ ከምዝጽሕፎ፡ ኣብ ኣድላይ ጊዜ ድማ
ንሽሙ ከም ዝፍሕቖን፡ እታ ቦታ ድማ ኸምታ ቅድሚ ኣብ ህይወት መዝገብ ቅድሚ ምምዝጋቡ ዝነበረቶ ባዶ ቦታ ትኸውን ኢሎ ም ጢሒሎም
ይድምድሙ። እዚ ግና ቃል ኻብ ዝምህሮ ሚኢቲ ፐርሰንት ዝቃረን እዩ።

ኻብ መጀመርታ መጽናዕትና ኽሳብ ሕጂ ክፍለጥ ዝግበኦ፡ ኣምላኽ ሕጂ እውን ሽም ይምዝግብ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓንቲ ቅዱስ ቃል
ከምዘይተመዝገበት ክትርድኡ ኣለኩም። ቀጺልና ብሓጺሩ ከም እንርእዮ ነዚ ኹሉ ቅድሚ ምምስራት ዓለም ዝገበሮ እዩ። ከምኡ ድማ ገዛእ
ርእስና ናብ ክልተ፡ ዘለኣለማዊ ህይወት ንኽረኽቡ ዕድል ናብ ዝተውሃቦም ክልተ ጉጅለታ ርእስና ኽንሓውስ፡ እቶም ዝተቀበልዋ ሽሞም ኣብ
ህይወት መዝገብ ዘጽሓፉ እቶ ም ዝኣበዩ ድማ ሽሞም ኣብ ህይወት መዝገብ ዘየጽሓፉ ብምባል ናብ ክልተ ጉጅለታት ርእስና ኽንሓውስ
ዘይኮናን። ምናልባት እውን ዳግም ከይተወለዱ ናብ ዘለኣለማዊ ህይወት ዝኣተዉ ኸም ዘለዉ ኽንርእይኢና። ምናልባት ዘሰንብድዘረባ ክኸውን
ይኽእል ይኸውንእንተኾነ ግና ሓቂ እዩ። ሽሞም ቅድሚ ምምስራት ዓለም ኣብዛ መዝገብ ዝተጽሓፉ፡ ብዝኾ ነ ይኹን ምኽንያት ሽሞም ፈጺሙ
ዘይፈሓቕ ሰባት ክንርእይ ኢና። ብተወሳኺውን ሽሞም ቅድሚ ምምስራት ዓለም ሒዙ ኣብዛ መዝገብ ዝተጽሓፉ፡ ሽሞም ግና ዝፈሓቕ ክንርእይ
ኢና።

ብመሰረቱ “መጽሓፍ ህይወት ናይቲ ገንሸል” ምስ “መጽሓፍ ህይወት” ሓደ ዓይነት ዝብልዎ ነገር መሰረት ዘይብሉ ኣዋጅ 'ዩ። መጽሓፍ
ህይወት ብብዙሕ መንገዲ ኽጽዋዕይኽእል እዩ፦ መጽሓፍ ህይወት ናይቲ ገንሸል፣ መጽሓፍ ህይወት ክርስቶስ፣ መጽሓፍካ ኸምኡ ድማ
መጽሓፍ ህያዋን ተባሂሉ ኽጽዋዕ ይኽእል። ኣብ ውሽጡ ስም ዝሓዘ። ራእይ 13፡8 “እቶም፡ ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ስሞም ኣብቲ ናይቲ
እተሐርደ ገንሸል መጽሓፍ ህይወት ዘይተጻሕፈ፡ ኣብ ምድሪ ዚነብሩ ዅላቶም ኪሰግዱሉ እዮም።” ራእይ 17፡8 “እቲ ዝርኤኻዮ ኣራዊት ነበረ
የሎን ከኣ፡  ካብ መዓሙቝ ድማ ኪወጽእ ናብ ጥፍኣትውን ኪኸይድ እዩ።  ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ስሞም ኣብ መጽሓፍ ህይወት
ዘይተጻሕፈ ኣብ ምድሪ ዚነብሩ፡ እቲ ኣራዊት ከም ዝነበረን ከም ዘየሎን ከም ዚመጽእን ምስ ረኣዩ፡ ኪግረሙ እዮም።” ራእይ 20፡12-15
“ምዉታት ድማ፡ ዓበይትን ናእሽቱን፡ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ደው ኢሎም ርኤኹ፡ መጻሕፍቲውን ተገንጸሉ። ካልእ መጽሓፍ ከኣ ተገንጸለ፡
እዚውን እቲ መጽሓፍ ህይወት እዩ። እቶም ምዉታት ድማ፡ ከምቲ ኣብቲ መጻሕፍቲ ዝጸንሔ፡ ከከም ግብሮም ተፈርዱ። ባሕሪ ድማ ነቶም
ኣብኣ ዘለዉ ምዉታት ወፈየት፡ ሞትን ሲኦልንውን ኣባታቶም ዘለዉ ምዉታት ወፈዩ። ነፍሲ ወከፎም ከኣ ከከም ግብሮም ተፈርዱ። ሞትን
ሲኦልንውን ናብቲ ቐላይ ሓዊ ተደርበዩ። እዚ እቲ ኻልኣይ ሞት እዩ፡ ማለት ቀላይ ሓዊ።ዝኰነ ይኹን ኣብ መጽሓፍ ህይወት ተጽሒፉ
ዘይተረኽበ፡ ናብቲ ቐላይ ሓዊ ተደርበየ።” ዋላካ ካልኦት ዝተጠቀሱ መጻሕፍቲ ይሃልዉ እምበር፡ ስም ዝርዝር ዝሓዘ ሓደ መጽሓፍ ከም ዘሎ
ዘመላኽት ሓበሬታ ግና ኹሉ ጊዜ ኣሎ። ኣብ መጽሓፍ ራእይ፡ “መጽሓፍ ህይወት ናይቲ ገንሸል” ወይድማ “መጽሓፍ ህይወት” ተባሂሉ
ይፍለጥ።

ኻሊእ፡ ኣበየና መጽሓፍ'ዩ ዝነበረ? ሉቃስ 10፡17-24 “እቶም ሰብዓ ልኡኻት ከኣ፥ ጐይታይ፡ ኣጋንንቲ ድማ ብስምካ ይግዝኡና ኣለዉ፡ እናበሉ
ብሓጐስ ተመልሱ። በሎም፥ ሰይጣን ከም መብረቕ ካብ ሰማይ ኪወድቕ ከሎ ርኤኽዎ። እንሆ፡ ተመንን ዕንቅርቢትን ኵሉ ሓይሊ ጸላእን
ክትረግጹ ስልጣን ሂበኩም አሎኹ፡ ዚጐድኣኩም ከኣ የልቦን። ግናኸ ስምኩም ኣብ ሰማይ ስለ

እተጻሕፈ ደኣ፡ ኣዚኹም ተሐጐሱ እምበር፡ መናፍስቲ ስለ እተመልኩልኩም፡ በዚ ኣይትተሐጐሱ። በታ ጊዜ እቲኣ የሱስ ብመንፈስ ቅዱስ
ተሐጐሰ፡ በለውን፥ ኣቦይ ጐይታ ሰማይን ምድርን፡ ነዚ ኻብ ብልህታትን ካብ ለባማትን ስለ ዝሓባእካዮ፡ ንሕጻናት ከኣ ስለ ዝገለጽካዮ፡ እወ
ኣቦይ፡ ስምረትካ ኣብ ቅድሜኻ ኸምዚ ስለ ዝዀነ፡ ኤመስግነካ አሎኹ። ኵሉ ኻብ ኣቦይ ተዋህበኒ። ንወዲ መን ምዃኑ፡ ብዘይ ኣቦ ሓደ እኳ
ዚፈልጦ የልቦን። ነቦ ኸኣ መን ምዃኑ፡ ብዘይ ወድን ወዲ ከኣ ኪገልጸሉ ዝፈተወን እምበር፡ ሓደ እኳ ዚፈልጦ የልቦን። ናብ ደቀ መዛሙርቱ
ግልጽ ኢሉ ኸኣ ንበይኖም፥ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘሎኹም፡ ብዙሓት ነብያትን ነገስታትን ኪርእይዎ ደልዮምሲ ኣይረኣይዎን፡ ነዚ
ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘሎኹም ከኣ ኣይሰምዕዎን እሞ፡ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘሎኹም ዚርእያ ኣዒንቲ ብጹኣን እየን፡ እብለኩም
አሎኹ፡ በሎም።“ መጽሓፍ ህይወት ኣብ ሰማይ እዩ ዘሎ፡ ኣብ ፍርዲ ጻዕዳ ዙፋን ድማ ክግለጽ እዩ። የሱስ ኣብዘን ፍቅድታት ኣስማቶም ኣብ
ሰማይ ከምዝተጽሓፈ ይገልጽ። ሽሞም ኣብ ህይወት መዝገብ ክሰፍር ስለዝግብኦ ድማ ኣብ መጽሓፍ ህይወት ተጽሒፎም ኣለዉ። የሱስ ነቶም
ሰብዓ ኣብ (ፍቅዲ 17) ነቶም 12 ድማ ኣብ (ፍቅዲ 23) ተዛረቦም። ብሽም የሱስ፡ ኣጋንንቲ ስለዝተገዝኡሎም ከዓ፡ ኩሎም ብሓጎስ ተሰራሰሩ።
መልሲ ሓጎስ ክርስቶስ ግና ”ሽምኩም ኣብ ሰማያት “ህይወት መጽሓፍ” ስለዝተጽሓፈልኩም እምበር፡ ኣጋንንቲ ስለተኣዘዙኹም፡ በዚ ባህ
ኣይበልኩም።“ ክብሎም ንርእዮ። ይሁዳ፡ ሓደ ኻብቶም ብስም የሱስ ኣጋንንቲ ዘውጽኡ ዝነበሩ ሰባት እዩ ዝነበረ፡ ነገር ግን ንሱ ከምእንፈልጦ
ዲያብሎስ፣ ወዲ ጥፍኣት ነበረ። ዮሃንስ 6፡70-71 ”የሱስ ከኣ፥ ኣነስ ንዓሰርተው ክልቴኹምዶ ሐርየኩም ኣይኰንኩን፡ ሓደ ኻባኻትኩም ግና
ድያብሎስ እዩ፡ ኢሉ መለሰሎም። እዚ ዝበለ ኸኣ ብዛዕባ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ወዲ ስምኦን እዩ ኬትሕዞ ዘለዎ ንሱ እዩ እሞ፡ ንሱውን ካብቶም
ዓሰርተው ክልተስ ሓደ እዩ።“ ዮሃንስ 17፡12 ”ኣነ ምሳታቶም ኣብ ዓለም ከሎኹ፡ ብስምካ ሐሎኽዎም፡ ነዞም ዝሀብካኒ ተኸናኸንክዎም። እቲ
ጽሑፍ ምእንቲ ኺፍጸምሲ፡ ብዘይ እቲ ሓደ ወዲ ጥፍኣት ካባታቶ ዝጠፍኤ

የልቦን።“  ዮሃንስ  13፡10-11፣  18፡  ”የሱስ  ከኣ፡  እቲ እተሐጽበ፡  ኵለንትናኡ ንጹህ እዩ  እሞ፡  ብጀካ ኣእጋሩ ምሕጻብ ኣየድልዮን እዩ።
ንስኻትኩም ከኣ ንጹሃት ኢኹም፡ ግናኸ ኵላትኩም ኣይኰንኩምን፡ በለ። ነቲ ዜትሕዚ ይፈልጦ ነበረ እሞ፡ ስለዚ እዩ፡ ኵላትኩም ንጹሃት
ኣይኰንኩምን፡ ዝበለ።“ ”ኣነ ነቶም ዝሐሬኽዎም እፈልጦም እየ፡ ብዛዕባ ዅላትኩም ኣይኰንኩን ዝዛረብ ዘሎኹ። ግናኸ እቲ ጽሑፍ ምእንቲ
ኺፍጸምሲ፥ እቲ እንጌራይ ዚበልዕ፡ ሸኰናኡ ኣባይ ኣልዓለ።“ ቋንቋ ትርጉም ዝህብ ካብኮነ፡ ይሁዳ ብየሱስ ዝተሓርየ ኸም ዝነበረ ክንኣምን
ንግደድ (ዮሃንስ 13፡18) ነገር ግን ንጹህ ኣይነበረን (ዮሃንስ 13፡10-11)። ይሁዳ ካብ ኣቦ ንየሱስ ዝተውሃበ ነበረ። ዮሃንስ 17፡12 ( ”ዝተሓርየን“ ”
ዝተውሃበን“ ማለት ቀጥተኛ መረዳእታ ናይ ሙሴን ፈርኦንን፣ናይ ያዕቆብን ኤሳውን 'ዩ፡ ዋላኳ ፈርኦንን ኤሳውን ኣቀዲሞም ዝተፈልጡ ይኹኑ
እምበር፡ መወዳእታ ሙሴን ያዕቆብን ንኽብርን ንምስጋናን፣ መወዳእታ ፈርኦንን ኤሳውን ግና ቅድሚ ምስረታ ዓለም ንቁጥዓ ዝተመደቡ ነበሩ።
1ይጴጥሮስ2፡8-9a ጽሉኣትን ሕሩያትን ክልቴኦም ብሓባር የርእየና ”ብዘይ ምእዛዞም በቲ ቓል ይዕንቀፉ፡ ነዚ ድማ ምዱባት እዮም። ንስኻትኩም
ግና ሕሩይ ወለዶ።“) ይሁዳ ምስቶ ም ዓሰርተ ኽልተ ተቆጺሩ ነበረ፡ ቅድሚ ጴንጤ ቆስጤ ድማ ዘገልግሎ ኣገልግሎት ነበሮ። ግብሪ ሓዋርያት
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1፡16-17፣ ”ኣቱም ኣሕዋተይ፡ ብዛዕባ እቲ ነቶም ንየሱስ ዝሐዝዎ መራሕ መገዲ ዝዀኖም ይሁዳ፡ መንፈስ ቅዱስ ብኣፍ ዳዊት ቀደም ዝበላ
ጽሕፈት ክትፍጸም ይግባእ እዩ። ምሳና ተቘጺሩ ነበረ እሞ፡ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ኸኣ ተዐዲሉ ነበረ።“ ኣብ ሞንጎ እቶ ም ዓሰርተ ኽልተ ዝነበሮ
ኣገልግሎት፡ ወይ ካብቶም ካልኦት ዓሰርተ ሓደ ዝትሕት ኣይነበረን፣ ወይ ድማ ኣብ ማእኸል እቶም ካልኦት ተሓዊሱ ዝሰርሖ ባዕዳዊ ናይ
ዲያብሎስ ኣገልግሎት ኣይነበረን። ግብሪ ሓዋርያት 1፡25 ”እዛ ይሁዳ ናብ ስፍራኡ ምእንቲ ኪኸይድ፡ ዝሐደጋ ስፍራ ኣገልግሎትን ሃዋርያነትን
ኪቕበልሲ፡ ካብዞም ክልተ እዚኣቶም ዝሐሬኻዮ ሓደ ኣርኢ፡ ኢሎም ጸለዩ።“  ይሁዳ 'ቲ ዲያብሎስ፡ ካብ ኣምላኽዝተውሃቦ ኣገልግሎት
መንፈስቅዱስ ኣጥፈአ፡ ንገዛእ ነፍሱ ብምጥፋእ ድማ ናብ ስፍራኡ ኸደ። ሽሙ እኮ ኣብ ህይወት መዝገብ ሰፊሩ ነይሩ እዩ፡ ነገር ግን ተፋሕቐ።

እንበኣርከስ ሕጂ፡ ቅድሚ ብዛዕባ ይሁዳ ምቕጻልና፡ ናብ ብሉይ ኪዳን ተመሊስና ኣምላኽ፡ ከምዚ ዓይነት ፍጻመ፡ ኣበይ ገይሩ ከም ዝፈልጥ
ንርአ። ኣብ ዘፍጥረት 35፡23-26፣ ቁጽሪ ደቂ ያዕቆብ ዓሰርተ ኽልተ፡ ኣስማቶም ድማ እዚ ዝስዕብ እዩ፡ ሮቤል፣ ስምኦን ፣ ሌዊ፣ ይሁዳ፣
ይሳኮር፣  ዛብሎን፣  ዮሴፍ፣  ቢንያም፣  ዳን፣  ንፍታሌም፣  ጋድ፣  ኣሴር።  ዓሰርተኽልቴኦም ደቂ  ድማ፡  ብጀካ  ናይ  ዮሴፍ  ብስሙ ዝጽዋዕ
ነገድዘይምህላዉ፡  ዓሰርተ  ኽልተ  ነገዳት  እስራኤል  ኮኑ፡  ምኽንያቱ  ኣብ  ሓሳብ  ኣምላኽ  ዓሰርተ  ሰለስተ  ነገዳት  ንኽኾኑ  ተመዲቡ
ስለዝነበረ፡ኽልቴኦም ደቂ ዮሴፍ፡ ነቶም ዓሰርተ ኽልተ፡ ዓሰርተ ሰለስተ ንኽመልኡ ዕድል ተዋህቦም። ብርግጽ ድማ ኣገዳስነት ናይዚ፡ ሌዊ
ንኣገልግሎት ኽህነት  ንኣምላኽ ምስተፈለየ  ምዃኑ ይርዳኣኩም እዩ።  እስራኤል ካብ ግብጺ ወጺኦም፡  ኣብ  ምድረበዳ  ስርዓት  ዱንኳን
ምስተኸሉ፡ ሌዊ ሽሞም ሮቤል፣ ስምኦን፣ ይሳኮር፣ ይሁዳ፣ ዛብሎን፣ ቢንያም፣ ዳን፣ ንፍታሌም፣ ጋድ፣ ኣሴር፣ ኤፍሬምን ምናሴን ንዝበሃሉ
ንዓሰርተ ኽልተ ነገዳት፡ ከገልግል ንረኽቦ። ስም ዝርዝር እቶም ዝግልገሉ ኣብ ዘህልቍ 10፡11-28። ናይ ዮሴፍ ወይድማ ሌዊ ስም ክልዓል
ኣይትረኽቡዎን። ኣብ ራእይ 7፡4-8 ኸምዚ ብምባል “ቍጽሪ እቶም ሕቱማት ድማ ሰማዕኩ፡ ካብ ብዘሎ ነገድ ደቂ እስራኤል ሚእትን ኣርብዓን
ኣርባዕተን ሽሕ ሕቱማት።” ይብል፡ ሽሞም ድማ ብኸምዚ የቀምጦ ይሁዳ፣ ሮቤል፣ ጋድ፣ ኣሴር፣ ንፍታሌም፣ ምናሴ፣ ስምኦን፣ ሌዊ፣ ይሳኮር፣
ዛብሎን፣ ዮሴፍ፣ ቢንያም። ሌዊን ዮሴፍን ሓዊሱ፣ ዳንን ኤፍሬምን ኣወጊዱ ናብ ድሕሪት ይመልሰና።

ሕጂ እምበኣር እዞም ክልተ ነገዳት ንምንታይ ተወገዱ ዝብል ሕቶ ይለዓል? መልሱ ድማ ኣብ ዘዳግም 29፡16-20 ይምርኮስ፡ “(ኣብ ምድሪ
ግብጺ ኸም ዝነበርናን በቶም ብማእከሎም ዝሐለፍኩም ህዝብታት ድማ ከም ዝሐለፍናን፡ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። እቲ ጽያፎምን እቲ
ኣባታቶም ዝነበረ ናይ ዕጨይትን እምንን ብሩርን ወርቅን ጣኦታቶምን ርኤኹም።)እምበኣርሲ ሰብኣይ ኰነ፡ ወይ ሰበይቲ ወይ ዓሌት ወይ ነገድ፡
ሎሚ ልቡ ኻብ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ዚመልስ እሞ ከይዱ ንኣማልኽቲ እቶም ህዝብታት እቲኣቶም ዜምልኽ ከይህልወኩም፡ ኣባኻትኩም
መርዝን መሪርን ዜብቊል ሱር ከኣ ከይርከበኩም፡ ከይኸውን ድማ፡ ቃላት እዚ መርገም እዚ ሰሚዑስ፡ ብልቡ ነታ ነፍሱ ኸምዚ ኢሉ ዚባርኻ፡
ኣነስ፡ ብትሪ ልበይ እንተ ኸድኩ፡ ንጽምኣተይ ድማ ስኽራን እንተ ወሰኽኩሉ፡ ሰላም ይዀነለይ። እግዚኣብሄር ይቕረ ኣይብለሉን፡ ሽዑ ግና
ዅራ እግዚኣብሄርን ቅንኣቱን ደኣ ኣብ ልዕሊ እቲ ሰብኣይ እቲ ይተክኽ፡ እቲ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ተጽሒፉ ዘሎ ዅሉ መርገም ከኣ ኣብ ልዕሊኡ
ይነብር፡ እግዚኣብሄር ከኣ ንስሙ ኻብ ትሕቲ ሰማይ ኪድምስሶ እዩ።” እነሀልኩም መርገም እቶም መምለኽቲ ጣኦታትን ኣመንዝራታትን እዚ
እዩ፡ እቲ ናብ ኣምልኾታት ጣኦት ዝኸደ ነገድ ድማ ንስሙ ኻብ ትሕቲ ሰማይ ይድምሰስ። ታሪኽ እቶም ሽሞም ዝተደምሰሰ ኽልተ ነገዳት
እንተርእይና ድማ ብምኽንያት እቲ ኣብ 1 ነገስት 12፡25-30 ዘሎ ኣምልኾ ጣኦታቶም እዩ። “የሮብዓም ድማ ንሴኬም ኣብ ከረን ኤፍሬም ሰርሓ፡
ኣብኣውን ተቐመጠ። ካብኣ ወጺኡ ኸኣ ንጰኑኤል ሰርሓ። የሮብዓም ድማ ብልቡ፡ ሕጂ እዛ መንግስቲ ናብ ቤት ዳዊት ክትምለስ እያ። እዚ
ህዝቢ እዚ ኣብ ቤት እግዚኣብሄር መስዋእቲ ሕሩድ ኪስውእ ናብ የሩሳሌም እንተ ደየበ፡ ልቢ እዚ ህዝቢ እዚ ናብ ጐይታኦም፡ ናብ የሮብዓም
ንጉስ ይሁዳ ኺምለስ እዩ እሞ፡ ቐቲሎምኒ ናብ ሮብዓም ንጉስ ይሁዳ ኺምለሱ እዮም፡ በለ። እቲ ንጉስ ድማ መኺሩ ኽልተ ምራኹት ወርቂ
ገበረ፡ ዎ እስራኤል፡ ናብ የሩሳሌም ምድያብ ይበዝሓኩም እዩ፡ እቶም ካብ ምድሪ ግብጺ ዘደየቡኻ ኣማልኽትኻ እነዉልካ፡ ድማ በሎም። ነቲ
ሓደ ኣብ ቤትኤል ኣንበሮ፡ ነቲ ሓደ ኸኣ ኣብ ዳን ገበሮ። እቲ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ እቲ ሓደ ኺሰግድ ክሳዕ ዳን ይኸይድ ነበረ እሞ፡ እዚ ነገር እዚ
ንሓጢኣት ኰነ።” ሆሴእ 4፡17 ድማ “ኤፍሬም ምስ ጣኦታት ሐቢሩ እዩ፣ ሕደጎ።” ይብል።

ኣስተውዕሉ፡ መቅጻዕቲ ኣምልኾ ጣኦት ኮይና ዝተቀመጠት ብሕቲ ቅጽዓት ሽም እቲ ነገድ ንኽድምሰስ “ኻብ ትሕቲ ሰማይ ኪድምሰስ” 'ዩ፡
ዘዳግም 29፡20። “ኣብ ሰማይ” ክድምሰስ እዩ ኣይብልን ነገር ግን ኻብ ትሕቲ ሰማይ ይብል። ልክዕድማ ኸምኡ እዩ፡ እስራኤል ናብ ፍልስጤም
ተመሊሳ ኣላ፡ ድሕሪ ሒደት እዋን ድማ ጎይታ ኻባታቶም 144,000 ኽሓትም እዩ። ዳንን ኤፍሬምን ግና ኻብ ቁጽሪ ጠፊኦም እዮም።

ራእይ 7፡4-8
“ቍጽሪ እቶም ሕቱማት ድማ ሰማዕኩ፡ ካብ ብዘሎ ነገድ ደቂ እስራኤል ሚእትን ኣርብዓን ኣርባዕተን ሽሕ ሕቱማት። ካብ ነገድ ይሁዳ

ዓሰርተው ክልተ ሽሕ ተሐትሙ፡ ካብ ነገድ ሮቤል ዓሰርተው ክልተ ሽሕ፡ ካብ ነገድ ጋድ ዓሰርተው ክልተ ሽሕ፡ ካብ ነገድ ኣሴር ዓሰርተው
ክልተ ሽሕ፡ ካብ ነገድ ንፍታሌም ዓሰርተው ክልተ ሽሕ፡ ካብ ነገድ ምናሴ ዓሰርተው ክልተ ሽሕ፡ ካብ ነገድ ስምኦን ዓሰርተው ክልተ ሽሕ፡ ካብ
ነገድ ሌዊ ዓሰርተው ክልተ ሽሕ ተሐትሙ፡ ካብ ነገድ ይሳኮር ዓሰርተው ክልተ ሽሕ፡ ካብ ነገድ ዛብሎን ዓሰርተው ክልተ ሽሕ፡ ካብ ነገድ ዮሴፍ
ዓሰርተው ክልተ ሽሕ፡ ካብ ነገድ ብንያም ዓሰርተው ክልተ ሽሕ ተሐትሙ።” (ዳንን ኤፍሬምን ከምዘየለዉ ኣስተውዕል።) ምስ'ዚ ኣጣሚርኩም
እቲ ብዛዕባ እቶም ዝተሓትሙ ምኢትን ኣርባዓን ኣርባዕተን ሽሕን ብዛዕባ ዓብይ መከራ ወይ ድማ መከራ ያዕቆብ ዘረድእ ዳንኤል 12፡1 ርኣዩ፡
“በቲ ዘመንቲ ሚካኤል፣ እቲ ምእንቲ ደቂ ህዝብኻ ዚቐውም ዓብዪ መስፍን፣ ኪትንስእ እዩ። ሽዑ ዘመን ጸበባ ኪኸውን እዩ፣ ከምኡስ ካብታ
ህዝቢ ዝሀለዉላ ጀሚሩ ኽሳዕ እታ ጊዜ እቲኣ ከቶ ዀይኑ ኣይፈልጥን። በታ ጊዜ እቲኣስ ህዝብኻ፣ ኣብ መጽሓፍ ተጽሒፉ እተረኸበ ዘበለ፣
ኪድሕን እዩ።”

ይኹን እምበር ድሕሪ ዘመን ጸበባ (ኣብ ዘመን ሚለንየም) ከምቲ ሕዝቅኤል ኣብ 48፡1-8፣  22-29 ዝረኣዮ፡ እቶም ነገዳት ዳግም ና
መሎኮታዊ ስርዒት ክምለሱ ንረኽቦም። ዳንን ኤፍሬምን ግና ኻብታ ነፍሶም ምስ ጣኦት ብምጥማር ዝሞቱላ ሰዓት ጀሚሮም፡ ዋላ ገለ ኣፍልጦ
ኽወሃቦም ኣይንርእዮምን። የሩሳሌም ድሕሪ ምዕናዋ፡ ሓደ ኻባታቶም ኣነ ካብዚ ነገድ እዚ እየ ምባል ንኸይኽእል፡ መዛግብቲ ኹሎም ነገዳት
ጠፍአ፡ ጎይታ ግና ይፈልጥ እዩ። ሓያል ኣምላኽ ግና ነፍሲ ወከፍ ሓቀኛ እስራኤላዊ ኻበየናይ ነገድ ከም ዝኾነ፣ ኻብቶም ዝተኣከቡ ኹሎም
ሚኢትን ኣርባዓብ ኣርባዕተን ሽሕ ድማ ዳንንኤፍሬምን ከምዝጠፍኡ ይፈልጥ እዩ።

እቶም ኣብ ሕዝቅኤል 48፡1-8፣ 22፡29 ዘለዉ ነገዳት እስራኤል ድማ እዚኦም እዮም፤ “ስማት እቶም ነገድ እዚ እዩ፣ ካብ ወገን ሰሜን ሒዙ፣
ብጥቓ መገዲ ሃይሎን፣ ክሳኦ ሃማትን ክሳዕ ሓጻርዔናንን፣ ወሰን ደማስቆ፣ ናብ ሰሜን ኣብ ጥቓ ሃማት ኣቢሉ፣ ካብ ምብራቕ ክሳዕ ምዕራብ ንዳን
ሓደ ኽፍሊ ይኹን። ኣብ ወሰን ዳን ድማ ካብ ወገን ምብራቕ ክሳዕ ወገን ኣሴር ሓደ ኽፍሊ ይኹን። ኣብ ወሰን ኣሴር ከኣ ካብ ወገን ምብራቕ
ክሳዕ ወገን ምዕራብ ንንፍታሌም ሓደ ኽፍሊ ይኹን። ኣብ ወሰን ንፍታሌም ድማ ካብ ወገን ምብራቕ ናብ ወገን ምዕራብ ንምናሴ ሓደ ኽፍሊ
ይኹን። ኣብ ወሰን ምናሴ ኸኣ ካብ ወገን ምብራቕ ናብ ውወገን ምዕራብ ንኤፍሬም ሓደ ኽፍሊ ይኹን። ኣብ ወሰን ኤፍሬም ድማ ካብ ወገን
ምብራቕ ናብ ወገን ምዕራብ ንሮቤል ሓደ ኽፍሊ ይኹን። ኣብ ወሰን ሮቤል ከኣ ካብ ወገን ምብራቕ ናብ ወገን ምዕራብ ንይሁዳ ሓደ ኽፍሊ
ይኹን። ኣብ ወሰን ይሁዳ ድማ ካብ ወገን ምብራቕ ናብ ወገን ምዕራብ፣ ... ” ወዘተ። “ካብቲ ኣብ ማእከል ናይ መስፍን ዘሎ ርስቲ ሌዋውያንን
ርስቲ እታ ኸተማን፣ ኣብ መንጎ ወሰን ይሁዳን ወሰን ብንያምን ዘሎ ነቲ መስፍን ይኹን። ነቶም ዝተረፉ ነገድ ድማ እዚ እዩ፣ ካብ ወገን
ምብራቕ ናብ ወገን ምዕራብ ሓደ ኽፍሊ ንብንያም ይኹን። ኣብ ወሰን ብንያም ድማ ካብ ወገን ምብራቕ ናይ ወገን ምዕራብ ሓደ ኽፍሊ
ንስምኦን ይኹን። ኣብ ወሰን ስምኦን ከኣ ካብ ወገን ምብራቕ ናይ ወገን ምዕራብ ሓፍር ኽፍሊ ንኢሳኮር ይኹን። ኣብ ወስን ይሳኮር ድማ ካብ
ወገን ምብራቕ ናይ ወገን ምዕራብ ሓደ ኽፍሊ ንዛብሎን ይኹን። ኣብ ወስን ዛብሎን ከኣ ካብ ወገን ምብራቕ ናብ ወገን ምዕራብ ሓደ ኽፍሊ
ንጋድ ይኹን። ኣብ ወሰን ጋድ ድማ ካብ ወገን ደቡብ ናብ ደቡብ ኣቢሉ፣ ...” ወዘተ።

ኻልእ ነዚ ነገር ንገልጸሉ ሰእሊ፡ እስራኤል ንግብጺ ሓዲጋ ናብ ምድሪ ከንኣን ዝኸደትሉ ታሪኽ እዩ። ኣብታ ዘመን ዝነበረ ሓሳብ ኣምላኽ
ንእስራኤል ኣውጺኡ ኸተገልግሎ ናብ ትኽለሉሉ መወዳእታ ጫፍ ንኸእትዋ ነበረ። ካብ ግብጺ ኽወጹ እንከለዉ ድማ ኹሎም፡ ብደም
መስዋእቲ ሕሩድ ገን ሸል ኸዱ፣ ኹሎም ብማይ ጥምቀት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተጠምቁ፣ ብተኣምራት ኩሎም ተደነቑ፡ ካብ መና በልዑ፣ኻብቲ
ከውሒ ሰተዩ፣ ብደጋዊ በረኸትን ግህደታትን ድማ ኹሎም ማዕረ ተኻፈሉ። ናብ ሞኣብ ምስበጽሑ ግና ኹሎም እቶም ኣብ ኣምልኾ በዓል-
ጲዖር ዝተሳተፉ ሞቱ። ምእዛዝ ቃል ኣምላኽ ዝኣበዩ ሉስፍራ ስለዝኾነ ሬሳታቶም ኣብታ ምድረበዳ ረገፈ። ኣብ ዘመነ ጴርጋሞስ ዝረኣናዮ ኣብ
ዕብራውያን 6፡1-9 ዝዛረቦ ድማ እዚ እዩ። ቃል መቂልኩም ክትጓዓዙሉ ኣይትኽእሉን፡ ሙሉእ ቃል ክትሕዙ ይግባኣኩም። ኣብ ጉዳያት ኣምላኽ
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ምኢቲ ፐርሰንት ተሳተፍቲ ዝመስሉ ሰባት ኣለዉ። ከም ይሁዳ። ብጀካ የሱስ ይሁዳ እንታይ ዓይነት ሰብ ምንባሩ ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን።
ምስሊ እታ እስራኤል ኣብ በዓል-ጲዖር ዝገበርዋ መዓልቲ ናይ ይሁዳ ድማ መጸት። ናብቶም ሓይሊ ጉንዲ ሓሶት ክጉጀል ከምዝደልይ ወሰነ -
ናብ ቁጠባዊን፣ ፖለቲካዊን ድርጅት ጸረ-ቃል፣ ጸረ-ክርስቶስ ክሕወስ ፈተወ፡ ገበሮውን። ተዓሸወ! እቶም ዓሰርተ ሓደ ግና ሕሩያት ስለዝነበሩ
ኣይተዓሸዉን። ይሁዳ፡ ንጎ ይታ ጠንጢኑ ምስከሓዶ፡ ሽሙ ካብ መዝገብ ህይወት ተፋሕቐ። (ራእይ 22፡19።)

ዋላኳ ብሓቂ (ቃል) የምልኹ እንተዘይነበሩ፡ እቶም ሽሞም ኣብ ህይወት መዝገብ ሰፊሩ ዝነበሩ ሰባት፡ ኣባላት እታ ኣብ ዙርያ ኣምላኽን
ኣምልኾኡን ማከኸል ዝገበረት፡ ሃይማኖት ናይቲ ዘመን እዮም። ልክዕ ከም ይሁዳ ክሻብ ፍጻመ ክጓዓዙ ኣይኾነሎምን። ይሁዳ ብኣምላኽ
ዝተመረጸ፣ ትእዛዝ ሓቂ ተቀቢሉ፡ ፍልጠት ምስጢራት ዝተኻፈለ ሰብ እዩ ነይሩ። ብሓይሊ ዝተደገፈ ኣገልግሎት ተውሂቡ፡ ብሽም የሱስ
ሕሙማት ይፍውስ፣ ኣጋንንቲ ድማ የውጽእ ነበረ። መድረኽ-ምርኢት ምስተኸፍተት ግና ንወርቅን ንፖለቲካዊ ስልጣንን ሸጦ። መንፈስ ኣምላኽ
ንኽቕበል ክሳብ ጴንጤ ቆስጤ ኣይተጉዓዘን። ከይትጋገዩ፡ መንፈስ ኣልባ ነበረ፡ ምኽንያቱ ምልኣት መንፈስ ተቀቢሉ ናብ ሕብረት ኣካል ክርስቶስ
ብጥምቀት መንፈስቅዱስ ዝኣተወ ሰብ፡ ንሓዋሩ ኻብ ቃል ኣይተሓላለፍን። መረጋገጺ ብመንፈስ ምጥማቅ እውን እዚ እዩ። ይሁዳ ተሓለለ፡
ብዙሓት ሽዑ ተሓለሉ፡ በታ ቃል ንኸይቕጽሉ ምስተሓለሉድማ፡ ሽሞም ካብ ህይወት መዝገብ ተደምሰሰ።

ብዛዕባ እዚ ምድምሳስ ስም ካብ ህይወት መዝገብ፡ ኣጸቢቅና ምእንቲ ንኽንርዳእ፡ ንድሕሪት ናብ እስራኤል ኣብ ዘመን ሙሴ ተመሊስና
ሓሳብና ኸነስፍሕ የድልየና። ዘጸኣት 32፡30-34 “ኰነ ድማ ንጽብሒቱ ሙሴ ነቶም ህዝቢ፡ ንስኻትኩም ዓብዪ ሓጢኣት ገበርኩም። ሕጂ ኸኣ፡
ምናልባሽ ሓጢያኣትኩም እንተ ኣተዐረቕኩ፡ ናብ እግዚኣብሄር ክድይብ እየ፡ በሎም። ሙሴ ድማ ናብ እግዚኣብሄር ተመሊሱ፡ ኣየ፡ እዚ ህዝቢ
እዚ ዓብዪ ሓጢያኣት ገበረ፡ ንኣታቶም ከኣ ኣማልክቲ ወርቂ ገበረ። ሕጂ ድማ ሓጢኣቶም ይቕረ በለሎም፡ እንተ ዘይኰነስ ካብቲ ዝጸሐፍካዮ
መጽሓፍካ ሕከኸኒ፡ በለ። እግዚኣብሄር ድማ ንሙሴ፡ ነቲ ዝበደለኒ ኻብ መጽሓፈይ እሐኮ፡ ሕጂ ኸኣ ኪድ እሞ፡ ነዚ ህዝቢ ናብቲ ዝበልኩኻ
ምርሓዮ። እንሆ፡ መልኣኸይ ቀቅድሚኣኻ ኪኸይድ እዩ። ኣነ ግና በታ ንኣታቶም ዝበጽሓላ መዓልቲ፡ ሓጢኣቶም ክቐጽዕ እየ፡ በሎ።” ኣስማት፡
ክሳብ ጊዜ ዝሰኣን ካብ ህይወት መዝገብ ይፋሓቑ ከም ዝነበሩን ንድሕሪ ደጊምውን ከምዝፈሓቑን ዘየጠራጥር መርትዖ እዩ። ኸምቲ ዳንን
ኤፍሬምን ብምኽንያት ኣምልኾ ጣኦት ምራኽ ወርቂ፡ ነገድ ናይ ምዃን መሰሎም ዝተገፈፉ፡ እዩ። ብፍላይ ኣብዛ ስፍራ እዚኣ ድማ ጠንቂ
ምድምሳስ ሽሞም ኣምልኾ ታት ጣኦት ነበረ። ኩሎም እቶም ንጣኦት ዝሰገዱ ዘበሉ ድማ፡ ሽሞም ካብ ህይወት መዝገብ ተደምሲሱ እዩ።

እስራኤል፡ ምርሒት ኣምላኽ ብዓንዲ ሓዊ ንዒቖም፡ ጣኦት ምራኽ ወርቂ ከገልግሉ ምስ ተመለሱ፡ ስሞም ካብ ህይወት መዝገብ ተደምሰሰ።
ዘጸኣት 32፡33 “እግዚኣብሄር ድማ ንሙሴ፡ ነቲ ዝበደለኒ ኻብ መጽሓፈይ እሐኮ።” ንጣኦት ንምምላኽ ምምላስ፡ ክሳብ ሽም ናይ ምድምሳስ
ቅጽዓት ዘብጽሕ ካብ ኮነ፡ ናይ እስራኤል ንየሱስ ከም መሲሕ ምቅዋም፡ ዝገደደ ቅጽዓት ከም ዝህልዎስ ብርግጽ ዝግባእ እዩ። እዚ ኣብ
መዝሙር 69 ብዛዕባ ትሕትና የሱስ ኣብ ፍቅዲ 21-28 ከምዚ ይብል፡ “ኣብ መብልዔይ ሓሞት ገበሩ።

ንጽምኤይውን መጺጽ ኣስተዩኒ። መአዶም ኣብ ቅድሚኦም መፈንጠራ ይኹኖም፣ ደሓን ኢና ኺብሉ ኸለዉ፣ መጻወድያ ይኹኖም።
ኣዒንቶም ከይርእያ ይጸልምታ፣ ንሓቛቚኦምውን ኵሉ ጊዜ ኣንቀጥቅጦ። መዓትካ ኣፍስሰሎም፣ ረስኒ ቚጥዓኻውን የርክቦም። ማሕደሪኦም
ይዕኖ፣ ኣብ ድንኳናቶም ዚነብር ሓደ እኳ ኣይረኸብ። ነቲ ዝወቓዕካዮ ይሰጕዎ፣ ናይቶም ዘቚሰልካዮም ቃንዛ የዘንትውዎ ኣለዉ እሞ፣ ኣብ
ርእሲ ዓገቦም ዓገብ ወስኮም፣ ናብ ጽድቅኻውን ኣይእተዉ። ካብ መጽሓፍ ህይወት ይደምሰሱ፣ ምስ ጻድቃን ድማ ኣይጸሐፉ።“ ብምባል
ተመሳሳሊ ይገልጽ። ኣይሁድ ንየሱስ ምስ ተቃወሙ፡ ኣምላኽ ብግህዶ፡ ኻብ ኣይሁድ ናብ ኣህዛብ ክዘውር ይረኣይ። ግብሪ ሓዋርያት 13፡46-48
”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 ሰሚዖምተሐጐሱ፡ ንቓል ኣምላኽ
ድማ ኣመስገኑ። እቶም ንህይወት ዘለኣለም እተመደቡ ዘበሉ ዂላቶምውን ኣመኑ።“

እዚ ክንብል ከሎና ካብ ደቂ እስራኤል፡ ኣብ ህይወት ዝተረፈ ስም የለን ክንብል ስለዝደለና ኣይኮነን። ኣብ ህይወት መዝገብ ከም ዘሎ
ንኸረድእ፡ ብመትከል ሕርየቱ፡  ኣሽማት ብዙሓት (ሓፋሽ ኣይኮኑን እምበር)  ናብ ሕብረት ኣካል የሱስ ክርስቶስ ንኽኣትዉ፡ ኣብ ዘመን
ቤተክርስትያን ኣህዛብ ክካተቱ እዮም። ከምኡ ድማ ስዒብና ከምእንርእዮ ብዙሓት ብመሰረት፡ ሰማእትነት ኣይሁድ ሓሙሻይቲ ማሕተም፡
ብጎይታ ጻዕዳ ኽዳንን ዘለኣለማዊ ህይወትን ክወሃቦም እዩ። ሽሞም ዘይምድምሳሱ ዘርእይ፡ ኣብ ዘመን ምጽኣቱ ምኢትን ኣርባዓን ኣርባእተን
ሽሕ ክሕተሙ እዮም። ነገር ግን ከምቲ ኣብ መዝሙር 69 ብግልጺ ኣቐሚጥዎ ዝርከብ፡ እቶም ሽሞም ዝድምሰስ፡ ኽፉኣትን፣ ሓጥኣንን ንህዝቡ
ድማ ዘጥፍኡ ዝነበሩን እዮም።

ከምቲ እስራኤል (ሕሩይ ህዝቢ) ዳርጋ ብሓፈሻ ንየሱስ ብምቅዋሞም፡ ኣብ መዝገብ ህይወት ዝነበሮም መሰል ዝተገፈፈ፡ ዳርጋ ኹሎም
ሓፋሽ ኣህዛብ ድማ፡ ነቲ ቃል ተቃዊሞም፡ ነቲ ኣራዊት ዝቆመሉ ምስሊ ማለት ዓለም ለኸ ሕብረት ብምሕዋሶም፡ ብተመሳሳሊ ውጽኢት ናብ
ኩነነን ሽሞም ናብ ምሕኻኽን ይበጽሑ።

ኻልእ እንርእዮ ነጥቢ ኣሎ። ኣብ ቅድሚ ፍርዲ ጻዕዳ ዙፋን፡ ምፍልላይ ሰባት ክግበርእዩ። መጽሓፍ ህይወት ክቕላዕ፣ ኻልእ መጽሓፍ እውን
ክቕላዕ እዩ።

ማቴዎስ 25፡31-46
“ግናኸ ወዲ ሰብ ብኽብሩ ምስ መጸ፡ ኵሎም መላእኽቲውን ምስኡ፡ ሽዑ ኣብ ዝፋን ክብሩ ይቕመጥ። ኵሎም ኣህዛብ ድማ ኣብ ቅድሚኡ

ይእከቡ። ንሱ ኸኣ፡ ጓሳ ነባጊዕ ካብ ኣጣል ከም ዚፈላልየን፡ ካብ ነንሓድሕዶም ይፈላልዮም። ነተን ኣባጊዕ ኣብ የማን፡ ነተን ኣጣል ድማ ኣብ
ጸጋሙ የቑመን። ሽዑ እቲ ንጉስ ኣብ የማኑ ንዘለዉ ይብሎም፡ ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት፡ ንዑ፡ እቲ ኻብ ምስራት ዓለም እተዳለወልኩም
መንግስቲ  ውረሱ።  ጠምየ  ነበርኩ  እሞ፡  ኣብላዕኩምኒ።  ጸሚኤ፡  ኣስቴኹምኒ።  ገይሸ፡  ተቐበልኩምኒ።  ዐሪቀ፡  ከደንኩምኒ።  ሐሚመ፡
በጻሕኩምኒ። ተኣሲረ፡ መጻእኩምኒ። ሽዑ እቶም ጻድቃን ይመልስሉ፡ ጐይታይ፡ መኣዝ ጠሚኻ ርኤናካ እሞ ኣብላዕናካ፧ ወይ ጸሚእካስ
ኣስቴናካ፧ መኣዝከ ጋሻ ኴንካ ርኤናካ ኣሞ ተቐበልናካ፧ ወይ ዐሪቕካስ ከደንናካ፧ መኣዝከ ሐሚምካ ርኤናካ ወይ ተኣሲርካስ በጻሕናካ፧ ይብሉ።
እቲ ንጉስ ከኣ፡ እቲ ኻብዞም ናእሽቱ ኣሕዋተይ ንሓደ ዝገበርኩምሉ ንኣይ ከም ዝገበርኩምለይ፡ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ፡ ኢሉ ይመልሰሎም።
ድሕርዚ ኣብ ጸጋሙንዘለዉ ይብሎም፡ ኣቱም ርጉማት፡ ካባይ ርሐቑ፡ ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን እተዳለወ ናይ ዘለኣለም ሓዊ። ጠምየ
ነብርኩ  እሞ፡  ኣየብላዕኩምንን።  ጸሚኤ፡  ኣየስቴኹምንን።  ገይሸ፡  ኣይተቐበልኩምንን።  ዐሪቐ፡  ኣይከደንኩምንን።  ሐሚመ፡  ተኣሲረ፡
ኣይበጻሕኩምንን። ሽዑ ንሳቶም፡ ጐይታይ፡ መኣዝ ጠሚኻ ርኤናካ፡ ወይ ጸሚእካ፡ ወይ ጌሽካ፡ ወይ ዐሪቕካ፡ ወይ ሐሚምካ፡ ወይ ተኣሲርካ፡
ዘየገልገልናካ፧ ኢሎም ይመልስሉ። ሽዑ ንሱ፡ እቲ ኻብዞም ናእሽቱ ንሓደ ዘይገበርኩምሉ ንኣይ ከም ዘይገበርኩምለይ፡ ብሓቂ እብለኩም
አሎኹ፡ ኢሉ ይመልሰሎም። እዚኣቶም ናብ ናይ ዘለኣለም ስቓይ፡ ጻድቃን ግና ናብ ዘለኣለም ህይወት ኪኸዱ እዮም።”

ራእይ 20፡ 11-15
“ዓብዪ ጻዕዳ ዝፋንን እተቐመጦን ከኣ ርኤኹ። ምድርን ሰማይን ካብ ገጹ ሀደሙ፡ ቦታውን ኣይተረኽበሎምን። ምዉታት ድማ፡ ዓበይትን

ናእሽቱን፡ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ደው ኢሎም ርኤኹ፡ መጻሕፍቲውን ተገንጸሉ። ካልእ መጽሓፍ ከኣ ተገንጸለ፡ እዚውን እቲ መጽሓፍ ህይወት
እዩ። እቶም ምዉታት ድማ፡ ከምቲ ኣብቲ መጻሕፍቲ ዝጸንሔ፡ ከከም ግብሮም ተፈርዱ። ባሕሪ ድማ ነቶም ኣብኣ ዘለዉ ምዉታት ወፈየት፡
ሞትን ሲኦልንውን ኣባታቶም ዘለዉ ምዉታት ወፈዩ። ነፍሲ ወከፎም ከኣ ከከም ግብሮም ተፈርዱ። ሞትን ሲኦልንውን ናብቲ ቐላይ ሓዊ
ተደርበዩ። እዚ እቲ ኻልኣይ ሞት እዩ፡ ማለት ቀላይ ሓዊ። ዝኰነ ይኹን ኣብ መጽሓፍ ህይወት ተጽሒፉ ዘይተረኽበ፡ ናብቲ ቐላይ ሓዊ
ተደርበየ።” ጻድቃንን ሓጥኣንን ኹሎም ኣብ ቅድሚ ፍርዲ ክቐርቡ እዮም። ይብል። እዞም ጻድቃን እንብሎም ዘሎና እታ መርዓት ኣይኮኑን፡
ምኽንያቱ እታ መርዓት ኣብ ወንበር ፍርዲ ምስኡ ኾፍ ስለ እትብል። 1ቆሮንጦስ 6፡2-3፡ “ወይስ እቶም ቅዱሳን ንዓለም ከም ዚፈርድዋዶ
ኣይትፈልጡን ኢኹም፧ ዓለም ብኣኻትኩም ካብ እትፍረድ ደኣ፡ ነቲ ናእሽቱ ነገር ፈረዲ ንምዃንዶ ኣይትበቕዑን ኢኹም፧ ንመላእኽቲ ኸም
እንፈርዶምዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም፧ ከመይ ግዳ ነቲ ነገር እዛ ዓለም እዚኣ ዘይንፈርዶ፧” ራእይ3፡21 ድማ “ከምቲ ኣነውን ዝሰዐርኩ እሞ ምስ
ኣቦይ ኣብ ዝፋኑ እተቐመጥኩ፡ ነቲ ዚስዕር ኣብ ዝፋነይ ምሳይ ኪቕመጥ ክህቦ እየ።” መርዓት'ሞ፡ ምስኡ ኣብ ዙፋን ተቀሚጣ ርኣይዋ። ንዓለም
ክትፈርድ ካብኮነትስ ኣብ ዙፋኑ ምስኡ ክትቅመጥ ግድን እዩ። ዳንኤል ዝረኣዮውን እዚ እዩ። ዳንኤል 7፡9-10 “ኣነ ዝፋናት ክሳዕ ዚንበሮ
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እጥምት ነበርኩ፣ ሓደ ጥንታዊ ዝመዓልቱ ድማ ተቐመጠ። ክዳውንቱ ጻዕዳ ከም በረድ፣ ጸጕሪ ርእሱ ኸኣ ከም ጽሩይ ጸምሪ እዩ። ዝፋን
ሃልሃልታ ሓዊ፣ መንኰራዅሩ ድማ ጕሁር ሓዊ እዩ። ውሒዝ ሓዊ ይውሕዝ፣ ካብ ቅድሚኡ ኸኣ ይወጽእ ነበረ። ሽሕ ጊዜ ሽሕ የገልግልዎ፣
እልፊ ጊዜ እልፊ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ቘይሞም ነበሩ። ፍርዲ ዀነ፣ መጻሕፍቲውን ተገንጸለ።”  ርኢኹምዶ! ሓደ ዓይነት ነጥቢ፡ እቶም
ዘገልግልዎ ሽሕ ጊዜ ሽሕ፡ እታ መርዓት እዮም። ንሰብኣይከ ብጀካ ሰበይቱ መን የገልግሎ?

እዞም ጻድቃን ድኣ ኣብ ቅድሚ ፍርዲ ንምንታይ ይቀርቡ? ዝብል ሕቶ ምልዓሉ ኣይተርፍን። ትንሳኤ ኣሎ፡ ነገር ግን ክልተ ትንሳኤ ስለዚ
ድማ ኣብቲ ቀዳማይ ትንሳኤ ክሳተፉ ስለዘይከኣሎም፡ ኣብ እቲ ፍርዲ ዝወሃበሉ ዳግማይ ትንሳኤ ኣብ ቅድሚ ፍርዲ ክቀርቡ እዮም። እቶም
ኣብቀዳማይ ትንሳኤ ብቑዓት (መርዓት) ግና ኣብ ፍርዲ ኣይቐርቡን። ዮሃንስ 5፡24 “ብሓቂ፡ ብሓቂ እብለኩም

አሎኹ እቲ ንቓለይ ዚሰምዖን በቲ ዝለኣኸኒ ዚኣምንን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ“ (ኣማኒ እቲ ኣብ ርስቱዘሎ ዘለኣለማዊ ህይወት
ተኻፋላይ እዩ)፣ ” ናብ 'ኩነነ' (KJV. ርአ) ኸም ዘይበጽሕ፡“ (ናብ ፍርዲ ኣይበጽሕን፡ እዩ ዝብል ዘሎ)፣ ”ንሱ ኻብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ
(ንሓዋሩ)።“ ኣጸቢቕኩም ኣስተውዕሉ፡ የሱስ ኣብ ሓሳቡ ኣብ ምዱብ እዋን፡ ተኻፈልቲ ዘለኣለማዊ ህይወት ዝኾኑ ሰባት ኣለዉዎ። ኣብጊዜ
ትንሳኤ ክቅበሉ እዮም። እዞም ሰባት እዚኣቶም ከምቶም ከም ኣባላት እታ መርዓት ኣቀዲሞም ዘለኣለማዊ ህይወት ዝተቀበሉ ግና ኣይኮኑን።
ዮሃንስ 5፡28-29 ”ኣብ መቓብር ዘለዉ ዅላቶም ድምጺ ዚሰምዑላ ሰዓት ክትመጽእ እያ፡ ሰናይ ዝገበረ ናብ ትንሳኤ ህይወት፡ እኩይ ዝገበሩ ኸኣ
ናብ ትንሳኤ ፍርዲ ኺወጹ እዮም እሞ፡ በዚ ኣይትደነቑ።“ ኩልና ከም እንፈልጦ ዮሃንስ 5፡28-29 ብዛዕባ ንጥቀት ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ፡
ምኽንያቱ ኣብ ጊዜ ንጥቀት እቶም ብክርስቶስ ኮይኖም ዝሞቱን ኣብታ እዋን ንሳ ኣብ ምድሪ ህያዋን መርዓት ኮይኖም ዝጸንሑን ጥራይ እዮም
ብንጥቀት ዝኸዱ። 1 ተሰሎንቄ 4፡16-17 ”ጐይታ ባዕሉ ብናይ

ትእዛዝ ጭድርታን፣ ብድምጺ ሊቀ መላእኽትን፣ ብመለኸት ኣምላኽን ካብ ሰማይ ኪወርድ እዩ፡ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱውን ቅድም
ኪትንስኡ እዮም። 17  ድሕርዚ ንሕና ብህይወት ጸኒሕና ዘሎና ንምቕባል ጐይታ ኣብ ኣየር ምሳታቶም ሐቢርና ብደበና ኽንለዓል ኢና፡
ከምኡውን ንሓዋሩ ምስ ጐይታ ኽንነብር ኢና።“ ኣብ ዮሃንስ 5፡28-29 ዝብልዘሎ ግና ኹሎም ካብ መቃብር ከም ዝወጽኡ እዩ። ምስቲ ኣብ
ራእይ 20፡11-15  ሙታን ኩሎም ኣብ ቅድሚ ጎ ይታ ኸም ዝቀረቡን ከከም ግብሮም ድማ ከምዝተፈርዱ፣ሽሞም ኣብ ህይወት መጽሓፍ
ዘይተጽሓፉ ኹሎም ድማ ናብ ቃላይ ሓዊ ተደርበዩ ዝብል ተጽሒፉ ዘሎ ትንሳኤ ተመሳሳሊ እዩ።

ቀጺልና፡ መልእኽትታት ኩሎም፡ ሓደ ሰብ መንፈስ ክርስቶስ ክምላእ ይግብኦ፡ ወይ ድማ ዕድሉ ምጥፋእ ምዃኑ ኣርጊጾም እንዳገለጹ
እንከለዉ፡  ኣብ  ግዜ  ፍርዲ፡  ዘለኣለማዊ  ህይወት  ብኸመይ ክረኽቡ ኽኢሎም ዝብል  ሕቶ፡  መልሲ ክንገብረሉ  ይግባኣና።  ዋላኳ  ኣብ
መልእኽትታት ከምኡ ይምሰል እምበር፡ ወይ ቅድሚ ሓፈሻዊ ትንሳኤ ወይ ብድሕሪኡ፡ ዘለኣለማዊ ህይወት ንኽቅበሉ ኣብመዝገብ ህይወት
ዝርከቡ ሰባት ከምዘለዉ ዘረድኡ ቃላት የሱስ ከነኽብር ድማ ይግባኣና እዩ። ጳውሎስ ንባዕሉ ነዚ ቃል እዚ ብግልጺ፡ ከይጎሰየ፡ ኣብ ፊሊጲ 3፡1
“ብዝዀነ ዀይኑ ናብ ትንሳኤ ምዉታት እንተ ኣርከብኩ” ብምባል ይዛረብ። እዛ ሓሳብ እዚኣ ዝተፈልየት ሓሳብ እያ፡ ኩልና ከም እንፈልጦ
ፈቲና ጸሊእና፡ ብትንሳኤ ምልዓልና ዘይተርፍ ነገር እዩ። ኹሉ ክትንስእ እዩ። ስለዚ ድማ ጳውሎስ ብድፍረት “ብዝዀነ ዀይኑ ናብ ትንሳኤ
ምዉታት እንተ ኣርከብኩ” ክብል ይከኣሎ። ማለቱ ግና ከምኡ ኣይኮነን፡ ሓቂ እቲ ኣዘራርባኡ “ብዝዀነ ዀይኑ ናብ 'ምውጻእ-ትንሳኤ' ምዉታት
እንተ ኣርከብኩ” ኣበሃህላኡ ብዛዕባ እቲ ሓፈሻዊ ወይድማ ዳግማይ ትንሳኤ ምውታት ዘይኮነ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ እቲ “ኣብቲ ቐዳማይ ትንሳኤ
ዕድል ዘለዎ ብጹእን ቅዱስን እዩ። ናይ ኣምላኽን ናይ ክርስቶስን ካህናት ኪዀኑ፡ ምስኡውን ሽሕ ዓመት ኪነግሱ እዮም እምበር፡ እቲ ኻልኣይ
ሞት ኣብዚኣቶም ስልጣን የብሉን።” ተባሂሉ ዝተገልጸ ቀዳማይ ትንሳኤ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ቀዳማይ ትንሳኤ ምስ ካልኣይ ሞት ዘራኽቦ ነገር
የብሉን፡ ምኽንያቱ ዘመን ኻልኣይ ሞት ኣብ መወዳእታ ሽሕ ዓመት ምውታት ኩሎም ህያዋን ክኾኑ ዳግም ዝነብሩሉ እዋን እዩ። ኣብታ
መዓልቲ ንሳ ድማ ናብ ዘለኣለም ህይወት ዝኣትዉን ኻልኦት ድማ ብመጻወድያ ኻልኣይሞት ዝተሓዙን ኣለዉ። ኣብ ዳግማይ ትንሳኤ መነመን
ህይወት ከም ዝወሃቦም ምግማት ኣየድልየናን። ምኽንያቱ ነቶም ናእሽቱ “ንኣሕዋት” ብዘርእይዎ ልግስን ሓገዝን ናብ ህይወት ከም ዝኣትዉ
ተነጊሩና ኣሎ። ናብ ቃላይ ሓዊ ዝድርበዩ ሰባት ድማ ነቶም ናእሽቱ “ንኣሕዋት” ዘሕስሩ ዝነበሩ ሰባት እዮም። ቃል ኣምላኽ ስለዝኾነ ክንቅበሎ
ይግባእ፡ ክርክር ዘየድልዮ ቅልል ዝበለ ጭብጢ።

ነዚ ነገርእዚ ብዑምቆ ት ንምርኣይ፡ ኣብ ማቴዎስ 25፡31-46 ዝተጽሓፉ ቃላት ለቂምና ምርኣይ የድልየና። ቃልብቓሉ ጓሳ፡ ንበጊዕ ኻብ
ኣጣል፡ ይፈልይ ዘይኮነ ዝብል ዘሎስ፡ ከም ጓሳ፡ በጊዕ ኻብ ኣጣል ይመቅል፡ እዩ ዝብል ዘሎ። (KJV ተመልከት።) እዞም ኣብ ቅድሚ (ፍርዲ
ጻዕዳ ዙፋን) ዝቀርቡ ኣባጊዕ ኣይኮኑን። ኣባጊዕ እሞ ንድምጹ (ንቃሉ) ሰሚዖም ብምኽታሎም ኣብ ደንበኡ ኣለዉ፤ ሓደ ጊዜ ዘለኣለማዊ ህይወት
ስለ ዝተቀበሉ ኸዓ ኣብ ቅድሚ ፍርዲ ክቀርቡ ኣይኽእሉን። እዞም ኣብ ቅድሚ ፍርዲ ዝቀርቡ ዘለዉ ግና ዘለኣለማዊ ህይወት ዘይብሎም
እንከለዉ፡ ናብ ዘለኣለማዊ ህይወት ንኽኣትዉ፡ ፍቓድ ዝረኸቡ ሰባት 'ዮም። እሞኸድኣ ብኸመይ ቅድመባይታ ናብ ህይወት ዘለኣለም ክኣትዉ
ኽኢሎም? ኸምታ ህይወት ዘለዋ መርዓቱ ህይወት ስለ ዝነበሮም ዘይኮነ፡ በቲ ንኣሕዋት ዘርእይዎ ብዝነበሩ ለውሃት እዮም ህይወት ዘለኣለም
ዝወሃቦም ዘሎ። መዋርስቱ ዝኾኑዎ ኣሕዋቱ ኣይኮኑን፡ ብጀካ ህይወት ዝወርስዎ የብሎምን፣ ኣብዙፋኑውን ተማቐልቲ ኣይኮኑን ወዘተ። ሽሞም
ግና ከይተደምሰሰ ኣብ ህይወት መዝገብ ተጽሒፉ ግድን ነበረ። ስለዚ በቲ ንህዝኤ ኣምላኽ ዝነበሮም ፍቕርን ለውሃይን፡ ንምድሓን ዝተገበኦም
ኮይኖም ተቖጽሩ። እዚኣቶም፡ ኸምቲ ኒቆዲሞስን ገማልያልን ኣብ ጊዜ ጸበባ ረዲኤት ዝኾኑዎም፡ ብዘይጥርጥር ንህዝቢ ኣምላኽ ኣገልገሉን
ሓገዙን።

ምናልባት “ንምቅናዕ” ዝዘልፍ እንተመሰለ፡ ኣስተውዕሉ፡ ኽፉኣት ዘበሉ ኹሎም፡ ናብ ምቅናዕ ኣይበጽሑን፡ እኳ ድኣስ ናብ ቃላይ ሓዊ
ተደርበዩ። ሽም እቶ ም ዝተደርበዩ ፈለማ ኣብ ህይወት መዝገብ ተጽሒፉ ነበረ፡ ነገር ግን ነቶም ኣብ ዘዘመኖም ዝንበቡ (ህያዋን ደብዳቤታት)
ህዝቢ ኣምላኽ፡ከኽብሩ ስለዘይከኣሉ ሽሞም ካብ ህይወት መዝገብ ተፋሕቐ።

ግልጺ ንኹን ሕጂ፡ ኣብ መዛዘሚ እታ ቃል “ እዚኣቶም (ኽፉኣት) ናብ ናይ ዘለኣለም ስቓይ (ቃላይ ሓዊ)፡ ጻድቃን ግና ናብ ዘለኣለም
ህይወት ኪኸዱ እዮም።” ተባሂሉ ብግልጺ ንርእዮ ከምዘሎና፡ እዚኣቶም ንኣይሁድ ስለዝደገፉን፣ ዑቕባ ስለዝሃቡን ፍርዲ ዕረፍቲ ሽሕ ዓመት
ዝረኸቡ ኣህዛብ ኣይኮኑን። ሓጢኣተኛታት ናብ ቀላይ ሓዊ ኽድርበዩ እዮም ዝብል ክልተ ፍርዲ ኣይተጽሓፈን። ኣብ መወዳእታ ዘመን ጸበባ፡
እቲ ኣራዊትን ሓሳዊ ነብዪን ጥራይ ክፍረዱ እዮም። እዚ ግና ከምኡ ኣይኮነን፡ እዚ ፍርዲጻዕዳ ዙፋን እዩ፡ ኹሉ ድማ ብመሰረት ኣብቲ
መዛግብቲ ዝተረኽበ ጽሑፍ ክፍረዶ እዩ ።

ሓምሻይ ማሕተም (ራእይ 6፡9-11) ምስተኸፍተ፡ “ኣብ ትሕቲ መሰውኢ ዘለዉ ነፍሳት” ጻዕዳ ኽዳን ንኽወሃቦም ዝተዳለዉሉ ዳግማይ
ትንሳኤ እዩ። ጻዕዳ ኽዳን ዘለኣለማዊ ህይወት እዩ ኣይኮነን ግና ጻዕዳ ኽዳን ዝበሃል ይተርፍ። “ነቲ ሓምሳይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ኸኣ፡ ነፍሳት
እቶም ስለ ቓል ኣምላኽን ስለቲ ዝነበሮም ምስክርን እተሐርዱ ኣብ ትሕቲ መሰውኢ ርኤኹ። ዓው ብዝበለ ድምጺ ኸኣ፡ ዎ ቅዱስን ሓቀኛን
ጐይታ፡ ክሳዕ መኣዝ ኢኻ ዘይትፈርድ፧ ነቶም ኣብ ምድሪ ዘለዉኻ ኽሳእ መኣዝ ኢኻ ሕነ ደምና ዘይትፈድዮም፧ እናበሉ ጠርዑ።” ኣስተውዕሉ፡
ኻብ ሞንጎ ኣብዞም ኣብ ትሕቲ መሰውኢ ንርእዮም ዘለና፡  ምእንቲ ምስክርየሱስ ዝተቐትለ ሰብ የብሎምን። ከምቲ ምእንቲ ስም የሱስ
ብምጽናዑ ዝተሓርደ ኣንቲጳስ ኣይኮኑን። ዘለኣለማዊ ህይወት ርስቶም ኮ ይኑ ዳግም ዝተወልዱእውን ኣይኮኑን። ነገር ግን በቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ
ዝነበሮም ጽንዓት፡  ብትንሳኤ  መጺኦም፡  ህይወት ዝተቀበሉ እዮም።  ነቲ  ንሕነ  ዝጠርዕዎ  ዘለኡ  ጥርዓን  ኣስተውዕልዎ፡  መርዓት  ክኾኑ
ኣይኽእሉን፡  መርዓቱ'ሞ  መትልሓተወቒዓ እቲ  ኻልኣይ እትህብ ኣካል  እያ  “ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እሞ ይቕረ  በለሎም”  በሃሊት እያ።
እምበኣርከስ እዚኣቶም፡ ኣብ ሓሙሻይ ማሕተም ይገሃዱ ስለዘለዉ፡ ኣይሁድ እዮም፡ ከምኡ ኽኾኑ ኣለዎም። እታ ኻብ ኣህዛብ ዝኾነት
መርዓቱ'ሞ ኣብ ራብዓይ ማሕተም ብንጥቀት ተወሲዳ እያ። ስለዚ እዞ ም ኣይሁድድ እዚኣቶም ካብ መንፈሱ ዘይተወልዱ፣ የሱስ፡ መሲሕ
(ክርስቶስ)  ምዃኑውን ዘይፈልጡ 'ዮም። ነገር  ግን ከምቲ ምእንቲ ኣህዛብ፡ ብኣምላኽ ዝዓወሩ፡ ዋላኳ ናብኡ ኣይምጽኡ እምበር፡  በታ
ንዝተረድኣቶም ቃል ዝነበረሮም ጽንዓትን እምነትን፡ ሒዞም፡ ከምቶም ኣብ ትሕቲ ሂትለር፣ ስታሊንን ካልኦትን ዝሞቱ፡ ብምሟቶም፡ ኣምላኽ
ህይወት ዘለኣለም ሃቦም።

እተን ሓሙሽተ ዓያሱ ደናግላን ዝመጽኣሉ ዳግማዊ ትንሳኤ እዩ። ዋላኳ ከምተን ዘይቲ ሒዘን ዝጸንሓ ሓሙሽተ ብልህታት ደናግል፡ ኣካል
እታ መርዓት ንኸይኾና መንፈስቅዱስ ኣይንበረን እምበር፡ ደናግል ምንባረን ግና ኣይትረስዑ። ብርግጽ እታ ብልቢ ሰብ ተሓሲባ ዘይትፈልጥ፣
ድንቅን ኣገዳሲትን ሽሕ ዓመት ከተምልጦ ም እያ። ነገርግን ንኣምላኽ ዘፍቅሩ፣ በታ ዝተረድኣቶም ኣብ ቃል ንምትጋህ ዝጽዕሩ፣ ንስራሕቲ ጎ
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ይታ ዝሕግዙ ፍሉያት ብምንባሮም፡ ኣብ መወዳእታ ጊዜ ክለዓሉ እዮም።
ሽሞም ኣብ ህይወት መዝገብ ዝተረኽበ፡ ሽሞም ጸንሓሎም። እቶም ብቤተክርስትያን ሜላ ዓለም ነታ መርዓት ዝቃወሙን ዝዋግኡን ዝነበሩ

ኹሎም ግና ሽሞም ኽፈሓቕ እዩ። ዝጠፍኡ እዚኣቶም እዮም። ናብ ቃላይ ሓዊ ድማ ይድርበዩ።
እስኪ ሕጂ ድማ ናብ ካልእ ደረጃ ንስገር። ቅድሚ ምስጋርና ግና ኣቐዲምና ዝረኣናዮም ጉዳያት ንኸልሶም። ቐዳማይ፤ ኣርጊጽና ኸም

እንፈልጦ ዕላማ ኣምላኽ ኣብ ሕርየት ዝተመስረተ ኸምኡ ድማ ብገዛእ ፍቓዱ ዝተመስረተ ዕላማ እዩ። ስለዝ ድማ እትመስሉ መርዓት ቃል
ንኸዳሉ፡ ሓሳብ ገዛእ ርእሱ ነበረ። ቅድሚ ምስረታ ዓለም፣ ቅድሚ ናብ ምድሪ መጺኣ በዘን ዘመናት ክሳብ እትሓልፍ፡ ብኡኡ ዝተፈተወትን
ኣቐዲማ ዝተመደበትን ኮይና ኣብኡ ሕርይቲ ነበረት። ብደሙ ቤዛነት ብምርካባ፡ ፈጺማ ናብ ኩነነ ዘይትበጽሕ፡ ሓጢኣት ሰልኹ ስለዝይኣትዋ
ድማ፡ ንኽትፍረድ ብፍጹም ኣብ ቅድሚ ፍርዲ ኣይትቐርብን። ሮሜ 4፡8 “ኣምላኽ ሓጢኣቱ ዘይቁጸረሉ ሰብ ብጹእ እዩ።” ንሰብን በላእኽትን
ንኽትፈርድ ግና ምስኡ ኣብ ዙፋን ፍርዲ ክትቅመጥ እያ። ሽማ (ነፍሲወከፍ ኣባላታ) ኣብ ፊልዮታትመዝገብ እቲ ገንሸል ቅድሚ ምስረታ ዓለም
ሒዙ ዝተጽሓፈ ሽም እዩ። ብኻልኣይ መስርዕ ድማ ሽሞም ኣብህይወት መዝገብ ዝተጽሓፈሎም ኮ ይኖም፡ ኣብ ካልኣይ ትንሳኤ ዝመጽኡ ጉጅለ
እዮም። ኣብ ማቴዎስ 25 ከም ጻድቃን ዝተጸውዑ ዓያሱ ደናግል እዮም። ኣብ ውሽጢ እዞ ጉጅለ እዚኣቶም፡ ዋላኳ ብዳግም ልደት ዘይተወልዱ
ኣካል እታ መርዓት ኣይኹኑ እምበር፡ ነቲ ሲስተም ጸረ-ክርስቶስ ዘይተሓወሱ፣ ነቲ ኣራዊት ዘይሰገዱ ኣለዉዎም። ብኻልኣይ ትንሳኤ ብምምጻእ
ድማ ተኻፈልቲ ህይወት ዘለኣለም ክኾኑ  እዮም።  ብሳልሳይ  ደረጃ፡  ሽሞም ኣብ  መዝገብ  ህይወት፣  ግብርታቶም ድማ ኣብ  መዛግብቲ
ተጽሒፎምዝነበሩ፡  ከምቶም ካብ ግብጺ ዝወጽኡ ደቂ እስራኤል፡ ዋላኳ ኣብ ማእኸሎም ድንቅን ተኣምራትን ይንበር፡  ኣንጻር መንፈሱ
ብምኻድ፡  ንኣምላኽ ምእዛዝ  ዝኣበዩ  ጉጅለ  ሰባትእዮም።  ሞንጎኛታት ክርስትያን  ይበሃሉ።  ኣብሞንጎኦም ድማ ከም እኒ  ይሁዳ  ዝበሉ
ሃይማኖተኛታት፣ ኣብ ህይወቶም ዝተፈላለየ ፍረታት ውህበት ዝረኣዮም ኮይኖም፡ ኣንጻር መንፈስ እዮም። ሽሞምውን ኣብ መዝገብ ሕሩያት
ኣይነበረን። ከም በልዓም ዝኣመሰሉ እውን ኣብዛ ሳልሰይቲ ጉጅለ ይርከቡ። ብራብዓይ ደረጃ ድማ ሽሞም ፈጺሙ ዘይተጽሓፈን፣ ዘይጸሃፍን
ጉጅለ እዮም። ኣብ ራእይ 13፡8 ከምኡ ድማ ኣብ ራእይ17፡8 ትረኽቡዎም። “እቶም፡ ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ስሞም ኣብቲ ናይቲ እተሐርደ
ገንሸል መጽሓፍ ህይወት ዘይተጻሕፈ፡ ኣብ ምድሪ ዚነብሩ ዅላቶም ኪሰግዱሉ እዮም።” ፣ “እቲ ዝርኤኻዮ ኣራዊት ነበረ የሎን ከኣ፡ ካብ
መዓሙቝ ድማ ኪወጽእ ናብ ጥፍኣትውን ኪኸይድ እዩ። ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ስሞም ኣብ መጽሓፍ ህይወት ዘይተጻሕፈ ኣብ ምድሪ
ዚነብሩ፡ እቲ ኣራዊት ከም ዝነበረን ከም ዘየሎን ከም ዚመጽእን ምስ ረኣዩ፡ ኪግረሙ እዮም።” የሱስ ብዛዕባ ኸምዚ ዝዓይነቶም ሰባት፡ ብገዛእ
ስሙ ንዝመጽእ ጸረ-ክርስቶስ ዝቕበሉ እዮም። ብዛዕባኦም ኣብ ራእይ 13፡8 ከምኡ ድማ ኣብ ራእይ 17፡8 ብኣምላኽከም ዝተመደቡ ነገር ግን
ንሕርየት ከምዘይኮነ ይነግረና። ገለ ኻብኣቶም ፈርኦን። ብዛዕባኡ “ነዚ እየ ዘተንሳእኹኻ” “ነቶም ንጥፍኣት እተዳለዉ ኣቑሑ ቁጥዓ” ብምባል
ይገልጾም። ሮሜ 9፡17ን 22። ኣብሞንጎኦም ኣም መዝገብ ህይወት ዝሰፍር የብሎምን። ብዛዕባኦም ዝተመዝገበ ነገር የለን ኣይበልኩን። ብርግጽ
ኣሎ፡ ነገር ግን ኣብ ህይወት መዝገብስ ኣይኮነን። መጽሓፍ ዕላማ ምፍጣሮም ይትንትን እዩ። እስኪ ኽልተ ቓላት ንወስኽ። ምሳለ 16፡4
“እግዚኣብሄርሲ ኵሉ ንምዱብ ነገር፡ ከምኡውን ንረሲእ ንመዓልቲ ሕሰም ፈጠሮ።” ፣ እዮብ 21፡30 “ ...እቲ ኽፋእ ንመዓልቲ መዓት ከም
ዚዕቈር፡ ናብ መዓልቲ ቚጥዓውን ከም ዚምራሕ” ይብል።

እዚ ኽፍሊ ቃል እዚ ኣእምሮ ወዲ ሰብ ንኽቕበሎ ኸቢድ ስለዝኾነ፡ ብእምነት ክንቅበሎ ጥራይ ይግባእ። ብፍላይ ድማ ሓደ ሓደ ሰባት፡
ንኣምላኽ ኣምላኽ ከብሎ ዘኽእሎ ሉኣላዊነት ኣምላኽ ንኽርድእዎ ስለዘጸግመሎም፤ ምኽሩን ሓሳብ ፍቓዱን ብሓደ ኽሰዓር ዘይኽእል፡ ብኹሉ
ኸኣልነቱ ግና ንኹሉ ጉዳያት ኹሎም ዝፈጠሮም፡ ምእንቲ ገዛእ ሓጎሱ ኸም ዝፈጠሮ ኣይርድእዎን። ስለዚ ድማ ጳውሎስ ከምዚ ብምባል
ይገልጾ፦ “ኣምላኽ ኻብ ሓደ ጽቡር መሬት ገሉ ንኽብረት ገሊኡ ድማ ንሓሳር ዝኸውን ኣቓሑ እንተሰርሖኸ፡ ንምንታይ ኸምዚ ጌርካ ሰራሕኻኒ
ኢሉ ዝሟገቶ መን'ዩ?” ኣብ መደብ ፍጥረት ከም ድላዩ ኽገብር መሰል ከም ዘለዎ ኣይንኽሕዶን። ኣኸቲሉ ድማ ናብ ሮሜ 14፡7-9 ብምስጋር፡
የሱ ዋጋ ዓለም ብምኽፋል ከም ዝዓደጋ፡ ዝሕብር ነቕ ዘይብል መርትዖ ንረክብ። እምበኣርከስ ከም ፍታው ፍቓድ ንኽገብር ይከኣሎ እዩ።
“ካባናስ ሓደ እኳ ንርእሱ ኢሉ ዝነብር የልቦን እሞ፡ ንርእሱ ዚመውት ከኣ ሓደ ኣኳ የልቦን። ብህይወት እንተ ነበርና፡ ንጐይታ ኢና እንነብር፡
ወይስ እንተ ሞትና፡ ንጐይታ ኢና እንመውት እሞ፡

ብህይወት እንተ ነበርና ወይስ እንተ ሞትና፡ ናይ ጐይታ ኢና። ስለዚ ኸኣ እዩ ክርስቶስ ጐይታ ምዉታትን ህያዋንን ምእንቲ ኪኸውን ኢሉ፡
ዝሞተን ህያው ዝዀነን።“ (ኣብዚኣ ሓደነት ዘይኮነ ዋኒንነት ኢና እንርእይ ዘሎና።) ኣብ ዮሃንስ 17፡2 እውን ሰፊሩ ንረኽቦ ”ኸምቲ ኣብ ስጋ
ኹሉ ምልኪ ዝሃብካዮ፡ ነዞም ዝሀብካዮ ዅላቶም ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ኺህቦምሲ፡“ (KJV ተመልከት።)

እምበኣርከስ ንኣምላኽ ኩሉ ኸም ዝኽእል ካብ በልናዮ፡ ብጽድቅን ብጥበብ ኩሉን ፍጹም ከም ዝኾነ ግድን ክንቅበል ይግባእ። እዚ ዕቅድ
ሕርየትን ኲነነ ከምቲ ኣብ ኤፌሶን 1፡3-11 ተጽሒፉ ዘሎ፡ ኣብ ኩለን ዘመናት ዝተግሃደ ጥበብ ኣምላኽ እዩ። “እቲ ብመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ
ብክርስቶስ ገይሩ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና ኣምላኽን ኣቦ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ብሩኽ ይኹን። ከምቲ ብፍቕሪ ኣብ ቅድሚኡ ቅዱሳንን
መንቕብ ዜብሎምን ምእንቲ ኽንከውን፡ ቅድሚ ምስራት ዓለም ብእኡ ዝሐረየና፡ በቲ ፍቁር ብእኡ ዝጸገወና፡ ንውዳሴ ኽብሪ ጸጋኡ ብፍታው
ፍቓዱ ብየሱስ 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።“ እምበኣርከስ ኣምላኽ መርዓቱ ምእንቲ ኽትኮኖ ኢሉ፡ ሽም ብዙሓት
ኣብ ገጻት መዝገብ ህይወቱ ኻብ ኣስፈሮም እሞ ሽሞም ፈጺሙ ኣይሕከኽን ካብ በለ፡ ግድን ክንቅበሎ ይግባእ። ኸምኡውን ሽሞም ኣብ
ህይወት መዝገብ ተጽሒፉሎም ዝነበሩ ሰባት፡ ብምኽንያት ቅድመ ኣፍልጦ ኣምላኽ ብምውዳቖም ሽሞም ኻብህይወት መዝገብ ተሓከ ካብ
በለና ግድን ክንቅበሎ ይግባእ። ሽሞም ፈጺሙ ኣብ ህይወት መዝገብ ዘይሰፈሩ ሰባት ኣለዉ እንተይሉ እውን ግድን'ዩ ክንቅበሎ። ኸምኡ ኸዓ፡
ነቶም ኣሕዋቱ ለውሃትን ሰናይን ጽድቅን ብምግባሮም ድሕሪ ፍርዲ ጻዕዳ ዙፋን ህይወት ዘለኣለም ዝወሃቦም ሰባት ከም ዘለዉ እንተ ኢሉ፡
ብጀካ ምቕባል ኻልእ የለን። ሓሳብ ጎይታ (KJV ተመልከት።) ዝፈልጥ መን እዩ፧ ወይስ መን እዩ ዘማኸሮ? ብእምነት ንኣቦና እንዳተገዛእና
ብህይወት ምንባር ድኣ ይሕሸና።

እዚ ርእሲ እዚ ኣጸቢቕና ንኽንርድኦ፡ ቤተክርስትያን ኣብነፍሲ ወከፍዘመን ዝነበራ መትከል ምርኣይ ጥበብ ይመስለኒ። ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ
ምፍሓቕ ኣስማት ግለሰባት ክንሓስብ ጸኒሕና ኣሎና፡ ሕጂ ግና ብዛዕባ ግለሰባት ዘይኮነስ ቤተክርስትያን ስለዝውክሉ ጉጅለታት ኣትኩሮ ት
ምግባር የድልይ። እዚ ንምግባር ድማ ነዛ ብዘን ኹለን ዘመናት ዝሓለፈት ቤተክርስትያን፡ ብተኽሊ ስርናይ ክንምስላ ይግባእ። እኽሊ ስርናይ፡
ኣብዝተወሰነ ጊዜ ብዝተወሰነ ዑ ደት ሓሊፋ፡ ንገዛእ ርእሳ ከተባዝሕን፣ ክትፈርይን እያ ትዝራእ። ሓንቲ ስርናይ ኮ ይና ትሞውት፡ ብሞታ ድማ
እቲ ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ህይወት፡ ፈራያይን ተሰካማይን ብምዃን ብተራኡ ብምብ ዛሕ ናብታ ናይ ፈለማ ህይወት ንኽምለስ ናብ ተኽሊ
ይበቍል። የሱስ፡ እቲ ቦኽራት ኣዝርእቲ ድማ በይኑ ሞተ። እቲ መወዳድርቲ ዘይርከቦ ኣብ ማእኸል ማሕበራት፡ ንሾ ብዓቲኤን ዘመናት
ዝኸውን ህይወት ኣብ ቤተክርስትያን እንዳሃበ፡ (ዝፈርይ፣ ዝስከም)፡ ኣካል ካልኦት፡ ብትንሳኤ ንምስሉ መሲሎም ምስኡ ክትንስኡ ዝገብር 'ዩ።
ኣብታ ትንሳኤ ግና እዚ ቦ ኽሪ ዘርኢ እዚ፡ ብዙሓት ቦኽራት ኣዝርእቲ ኽርእይ እዩ። ከምቲ ዮሃንስ “ንዑ ኡ ክንመስል ኢና” ዝብሎ ፡ ነቲ ምስሉ
ክመስሉእዮም። እቲ ዮሃንስ መጥምቕ፡ እኽሉ ናብ ቆ ፎኡ ክእክብ እዩ ዝበሎ ድማ ነዚ ማለት ነቲ ትንሳኤ እቶም ናብ ህይወት ዘለኣለም
ዝተበጀዉ ሕሩያት እዩ።

እምበኣር 'ሲ እቲ ብዝሑ ብምኽዕባት፡ ናብ ብዝሒ ናይ'ቲ ፈላማይ ዘርኢ ዝምለስ ቦኽሪ ዘርኢ መዝገብ ስርናይ፡ መጽሓፍ ህይወት እዩ።
ክደግመልኩም፡ ታሪኽ ወይድማ መዝገብ ናይዚ ተኽሊ ስርናይ እዚ መጽሓፍ ህይወት እዩ። መዝገብ ዘለኣለማዊ ህይወት ድማ ሓደ ኽፍሊ
መጽሓፍ ህይወት እዩ። (ሓደ ኽፍሊ መጽሓፍ ህይወት።) ተኽሊ ስርናይ ብምርኣይ ኣማን ብኣማን ዘረድእ መረዳእታ እዩ። ዘርኢ ስርናይ ምስ
ወደቐት፡ ጫፍ ተውጽእ፡ ገና ድማ ስርናይ የብላን። ዕብየቱ ብምቕጻል ኣብርኽቲ የውጽእ፡ ሕጂ ውን ስርናይ ኣይኮነን። ህይወት ይሃልዎ እምበር
ስርናይስ ኣይኮነን። ብምቅጻል ኣብ ጫፍ ኣብርኽቲ እቲ ተኽሊ ዝራረት የውጽእ። ሕጂ ውን ተኽሊስርናይ ይኹን እምበር፡ ስርናይስ ኣይኮነን።
እቲ ተኽሊ ጽገ ምስተርኣዮ ሙርቂ ድማ ምስ ኣውጽኤ፡ ዳርጋ ስርናይ ይመስል፡ ገና ዘርኢ ኣይኮነን። ኣብ መወዳእታ ኣብ ቡቕቡቕ ስርናይ ምስ
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ሓዘለ፡ ናብታ ናይ ፈለማ ኦሪጂናል ዘርኢ ይምለስ። እቲ ዝተዓጽደ ድማ ይሕፈስ።
የሱስ ክርስቶስ ምስ ሞተ ህይወቱ ሃበ። እታ ህይወቱ ድማ ናብ ክብሩን ናብ ገዛእርእሱን ብዙሓት ደቂ ብትንሳኤ ከተንስእ ተመሊሳ ኣብ

ቤተክርስትያብ ፈሰሰት። ዘርኢ ስርናይ፡ ብዙሓት ምህርቲስርናይ ንኽትፈሪ ተሰካሚት ህይወት ስርናይ ዝኾነት፡ ቤተክርስትያን ድማ ህይወት
ክርስቶስ ንኽትስከም ክትህሉ ነበራ። ፈልሲ፣ ብርኪ፣ዝራረት፣ ጽገን ሙርቂን ተሰከምቲ ዘርኢ ድኣ እምበር፡ ዘርኢ ዘይነበሩ፡ እዛ ብዘመናት
ዝሓለፈት ቤተክርስትያንውን፡ ዋላኳ ዘርኢ ኣይትኹንእምበር ተሰካሚት ሓቀኛ ዘርኢ ነበረት። ስለዚ ድማ ናይ ህይወት መጽሓፍከም ስርዓት
ህይወት ተኽሊ ስርናይ ዝመሰልናያ።

ደጊምና ንርኣያ። እታ ቀንዲ ዘርኢ ምስ ወደቀት፡ ፈልሲ ትወጽእ፡ ነገር ግን እኽሊ ኣይኮነትን፣ ብርኪ ይቕጽል፡ ሕጂ ውን ኣይኮነትን፣ ሓቋፊ
እኽሊ ተውጽእ፡ ንሱውን ኣይኮነን፣ ዝራረት ይረኣዩ፣ ብድሕሪኡ ጽገታት። ኽፍሊ እታ ተኽሊ ህይወት ዘሪኡ። በዚ ዑደት ዝሓለፈ ዝኾነ ኽፍሊ
እታ ኦሪጂናል ዘርኢ፡ ዘርኢ ናብ ምዃን ተመልሰ። ንምንታይድኣ ብምልኣ እታ ተኽሊ ዘርኢ ዘይምኾነት? ንኸምኡ ተመዲባ ስለዝተፈጥረት።
ሓንቲ ኽፍሊ እታ ተኽሊጥራይ እያ ዘርኢ ናብ ምዃን እትምለስ፡ ምኽንያቱ፡ ሓንቲ ኽፍሊ እታ ስርናይ ጥራይ፡ ህይወት ዘለኣለማዊት ስርናይ
ስለዝኾነት።

እስራኤል ካብ ግብጺ ከምልጡ እንከለዉ፡ ትኽክለኛ ምሳሌ ናይዚ እዩ። ክልተ ሚልዮን ህዝቢ ኮይኖም፡ ኩሎም ብመስዋእቲ ደም
ኣምለጡ። ብጥምቀት ብቀይሕ ባሕሪ ሓለፉ፣ ብመንፈስ ሓጎስ ተመሊኦም ብፍረታት መንፈስን በረኸትን ኩሎም ካብ ማይ ወጹ፣ ኩሎም ናይ
መላእኽቲ ምግቢ ተመገቡ፣ ካብቲ ዝኽተሎም ዝነበረ ከውሒ ድማ ማይ ሰተዩ ። ብጀካ ሒደት ካብኣቶም፡ ኩሎም ባዶ ፣ ተሰከምቲ ናይቶ ም
ብድሕሬኦም ተወሊዶም ናብ ከምኣን ዝኣትዉ ደቆም ነበሩ። ኩሉ እስራኤላዊ እስራኤል ኣይኮነን ። ብጀካ ሒደት ሰባት፡ ሽም ኹሎም ካብ
ህይወት መዝገብ ተፋሕቐ።

ሎሚ ድማ ኣብ ቤተክርስትያን ተመሳሳሊ ነገር ኣሎ። ሽማት ካብ ህይወት መጽሓፍ ክፈሓቑ እዮም። ኻብ ኻብ መጽሓፍ ህይወት ዘለኣለም
ግና ዝፈሓቕ ስም የለን፡ ምኽንያቱ ዋላኳ ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ህይወት ዝሰፈረ ይኹን እምበር ርእሱ ዝኸኣለ መዝገብ ስለዝኾነ። ኣምላኽ ናይ
ዘለኣለም ህይወት ከም ዝሀበና፡ እቲ ምስክር እዚ እዩ እሞ እዛ ህይወት እዚኣ ኣብ ወዱ አላ። እቲ ወዲ ዘለዎ ህይወት (ዘለኣለማዊ) አላቶ፡ ወዲ
ኣምላኽ ዜብሉ ህይወት (ዘለኣለማዊ) የብሉን። ህይወቱ ዘላቶም ኩሎም ድማ ኣብኡ ነበሩ። ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ብኡኡ ዝተሓረዩ ነበሩ።
እቲ ቦኽራት ዘርኢ፡ የሱስ ክርስቶስ ምስተዘርኤ (ምስ ሞተ) እታ ኣብኡ ዝነበረት ህይወት ድማ፡ ከምታ ዘርኢ ስርናይ ገዛእ ርእሳ ኣባዚሓ
እትፈርይ፡ ህይወት ፈረየት። ብመንፈስ ኦሪጂናል ስለዝነበሩ ድማ ኦሪጂናል ዘርኢ እዮም።

ሽም “ሽም-ኣባላት” እታ ብጅውቲ (ብዋናኣ ዝቐንዐት) መርዓት (ከምቲ ሄዋን ኣብ ኣዳም ዝነበረት ንሳ ድማ ኣብኡ ነበረት) ካብ መዝገቡ፡
ፈጺሙ ኣይሕከኽን። ንሳ ኣካሉ ተኻፋሊት ዙፋኑ እያ። ናብ ፍርዲ ፈጺማ ኣይትፍረድን። ኣባል እታ መርዓት ዝኾነ ዘበለ ኹሉ ኣካሉ 'ዩ እሞ
ዝኸስሮ ነገር የብሉን። ብዛዕባ መጽሓፍ ህይወት ዘለው “ኹሎም” ግና ኸምኡ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ኣብ ማእኸሎም ኸም በዓል ይሁዳ ዝበሉ
ስሞም ዝተሓኸኸ ኽፍሊ ዝኾኑ ኻልኦትን ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ብዙሓት መስተንክር ዝገበሩ፡ ኣብ ቅድሜኡ ኽመጽኡ ክንርእዮም ኢና፡ የሱስ
ፈጺሙ ከምዘይፈልጦም ክነግሮም እዩ። ብዛዕባኦም ኣይፈልጥን ነይሩ ማለት ኣይኮነን፡ ነገር ግን ከም ፈላጢ ኹልነቱ፡ ይፈጦም፡ ከምታ
መርዓት ግና ኣቀዲሞም ዝተፈለጡ ኣይነበሩን። ከምኡ እውን ከምቶ ም ብዳግማይ ትንሳኤ ዝፍለጡ፡ ጻድቃንእውን ኣቀዲሞ ም ዝፍለጡ
ኣይነበሩን። ፍረ ኣልባ ነበሩ (ኻብ ቃል ወጻኢ ስለዝነበሩ - ሕብረት ኣይነበሮምን)፣ ስለዚ ድማ ንሞት ተፈረዶም። ኣቐዲምና ከምዝረኣናዮም
ድማ፡ ነታ መርዓት ዝሓገዙን ዘጸናንዑዋን ኻልኦት ኣለዉ፡ ሽሞም ኣብ ህይወት መጽሓፍዝተረፈሎም ሰባት ስለዝኾኑ ድማ ናብ ዘለኣለማዊ
(EVERLASTING) ህይወት ክኸዱ እዮም። ኣብ መወዳእታ ድማ ኸም በዓል ፈርኦን ዝበሉ ሽሞም ኣብህይወት መጽሓፍ ዘይተጽሓፈ፡ ናብ
ቃላይ ሓዊ ኽድርበዩ እዮም።

እታ ኣብ ቀ ውዒ እትዕጸድ ተኽሊ ዘርኢ ስርናይ፡ መዝገብ ቤተክርስትያን እያ። ከምቲ ምሉእ ተኽሊ ናይ ስርናይ ዘርኢ ስርናይ ዘይኮነ ድማ
፡ ብዘሎ ተኽሊውን ዘይሕፈስ፡ ቤተክርስትያን እውን ከምኡ እያ ። ኩላ ቤተክርስትያን መርዓት ኣይኮነትን፣ ኹሉውን ህይወት ዘልኣለም
ኣይወርስን፣ ነገር ግን ፍርቆ ም ናብ ቆፎ፣ ፍርቆም ብዳግማይ ትንሳኤ ናብ ህይወት ዘለኣለም፣ ፍርቆም ድማ ከም ሓሰር ናብ ቃላይ ሓዊ።
የሱስን ዮሃንስ መጥምቕን ዝበልዎውን እዚ እዩ። ዮሃንስ ስርናይ ናብ ቆፎኡ ሓሰር ድማ ናብ ምቅጻል ከምዝድርበይ ተዛረበ። የሱስ ድማ
“ክርዳድ በቢእንዳእቱ እሰርዎ፣ ስርናይ ድማ ናብ ቆፎይ ኣክብዎ ” በለ። ምንቅስቓስ ቤት ምኽሪ ቤተክርስትያን ዓለም ለኸ (ECUMENICAL
MOVE)  ንኹለን ሕብረታት ክርዳድ ክኣስርወን እዮም፡ ምኽንያቱ ፈለማ ክርዳድ ክእሰር ስለዝግባእ። ዋላኳ መወዳእታኦም ኣብ ሓዊ
ምቅጻልእንተኾነ፡ ኣብታ ዝእሰሩላ እዋን ግና ኣይቃጸሉን ምኽንያቱ ነቲ መወዳእታ ሽሕ ዓመት ንዳግማይትንሳኢ ክዕቆሩ እዮም። ክርዳድ
ምስተኣስረ፡ ኣብ ሞንጎ ጊዜ ምእሳር ክርዳድን ምግሃድ ጸረ-ክርስቶስን፡ ንጥቀት ክካየድእዩ። ብድሕሬኡ ከምቲ ኣብ ዳኔኤል ዝረኣናዮ ኹሎም
ሓቢሮም ደው ዝብሉሉ ጊዜ ክመጽእ እዩ። ንጉስ ምስመርዓቱ ክኸውን፡ ኣብ ቅድሜኦም ድማ ፍርዲዝፍረዶም ኣእላፍ ደውክብሉ እዮም። እወ።
ኩሎም ኣብኣ ክህልዉ 'ዮም። መጻሕፍቲ ክኽፈቱ፣ ንኹሉድማ መወዳእታ ኽግበሮ እዩ። ቀውዒ ኽውዳእ፣ ተኸፊቶም ዝነበሩ መጻሕፍቲ
ኽዕጸዉ 'ዮም።

እዚ ርእሲ እዚ ንሕጂ ኣብዚ ብምዝዛም፡ ክጅምሮ ኸለኹ ዘልዓልኩዎ ሓሳብ መሊሰ ክጠቅስ፡ ጎይታ ሕጂ ሕጂ ዝጥርዞ መዝገብ ሽም ኣሎ
ኢሉ ዝገልጽ ቅዱስ ቃል ፈጺሙ ከምዘየለ፡ ጠቂሰ ነይረ። እወ የለን። ይኹን እምበር ንመጻኢ ከምዝእከብ ዘመላኽት፡ ቃል ኣብ መዝሙር 87
ይርከብ።  ኣብዚ መዝሙር እዚ  ጎይታ ሽም እቶም ኣብ  ጽዮን  ዝተወለዱ ኸም ዝጽሕፍ ይዛረብ።  ይኹን  እምበር  መነመን  ኻብ ጽዮን
ከምዝውለዱ ንኽርእይ ኢሉስ ኣምላኽ፡ ኽሳብ ዘመን ፍጻመ ኸም ዝጽበይ ዝብል መዝገብ ንምርኣይ ኣይግመትን። ምኽንያቱ ኹሉዝፈልጥ
ምዃኝ ይዓፅዎ።  ብርግጽእቲ ብዘሎ ቑጽሪ  ዓሙኹ ዘሎስ ይፈልጥ እዩ።  እሞኸድኣ እንታይእዩ  ?  እዚስእቲ ኣምላኽ ብኸምኡ ዝኸለሶ
መዝገብእቶም ብዳግማይ ትንሳኤ ተኻፈልቲ ጽዮን ዝኾኑዶኸ ኣይኮነን? ብርግጽእወ እዩ ።

“ኣብ ቅድሚ ኣቦይን ኣብ ቅድሚ መላእኽቱን ድማ ንስሙ ኽእመኖ እየ።” ጥቕልል ኣብ ሰማይ ይጽራሕ ኣሎ! “ሰብ ድሕሪ ሞይቱ መሊሱዶ
ህያው ኪኸውን እዩ ምብራየይ ክሳዕ ዚመጽእ፡ ዘመን ሰልፈይ ኲሉ ምተጸቤኹ። ንስኻ ምጸዋዕካኒ፡ ኣነውን ምመለስኩልካ ነይረ፡ ነቲ ተግባር
ኢድካ ምናፈቕካዮ ኔርካ።” ጓሳ ኣባጊዕ ሽም ኣባጊዑ ይጽውዕ ኣሎ። እቲ ፈጣሪ ድምጺ ኣምላኽ ኻብ ኻብ ሓመድ ይጽውዕ ኣሎ እቶም ዘይደቀሱ
ድማ ነቲ ደቂቕ ባእታኦም (ATOM) ይልውጦ። ንጥቀት 'ዩ ፣ናይቲ ገንሸልን ናይታ መርዓቱን ግሩም ድራር መርዓ።

ጻውዕት ጥቕላል ሽም ግና ኣብ ንጥቀት ጥራይ ኣይኮነን። ሻቡ ኣብ ካልኣይ ትንሳኤ ፣ ኣብቲ ዓብይ ፍርዲ ጻዕዳ ዙፋን፡ ኣብ ቅድሚ ኣቦን ኣብ
ቅድሚ መላእኽትን ኣስማት ክጽውዑ እዮም። ብፈላጣት ከም ዝተነገረኒ ንሰብ ንኽሰምዖ ዝጠዓመ ድምጺ፡ ሽሙ ኽጽዋዕ ኸሎ እዩ ይብሉ።
ሰባት ኣብ ማእኸል ሓፋሽ ስሞም ክጽዋዕ ኽፈትዉ! ክጽውዑ ኽንደይ ደስይብሎም። ሽምኩም ኣብ ህይወት መዝገብ ሰፊሩ፣ ኣብ ቅድሚ
መላእኽቲ ኽግለጽ ተዳልዩ እንተኾ ይኑ፡ ኸምቲ ናይሰማይ ኣምላኽ ዝጥዕም ድምጺ ገይሩ ንስምኩም ከድምጾ ዝኽእል ሰብ ኣብ ምድሪ
ኣይርከብን። የሱስ ከምዚ ብምባል “ኣቦ፡  ኣብ ምድሪ ኣብዝነበሩሉ ዘመን፡ ንስመይ ኣብ ቅድሚ ሰብ ተኣሚኖሞ እዮም እሞ ሕጂ ድማ
ኣብቅድሜኻን ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ሰማይን ንሽሞምም ይእመኖ ኣለኹ” ብምባል የሱስ እትሰምዑ ሉ መዓልትስ ከመይ ዝበለት መዓልቲ
እያ።

“እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ።”
መንፈስ እንደገና የስምዕ ኣሎ። ደጊምና ድማ መንፈስ ንኻልእ ዘመን እንታይ ከምዝተዛረቦ ንኽልስ ኣለና። እቲ ዝህቦ ምስክርውን ሓቂ እዩ።

ዘመን ይሓልፍእሞ እቲ ክኸውን እዩ ዝበሎ ኹሉ ድማ ይኸውን። መርዓት ዘመን ፍጻመ ንኽንከውን ተስፋ ንእንገብር ንዓናስ ከመይ ዝበለ
ምጽንናዕ ኾን'ዩ። ንሱ እሙንን ነቲ ዝበሎ ተስፋ ድማ ዝፍጽምን ስለዝኾነንሲ ልብና ብሓጎስ ይምላእ። ነቶ ም ኣብ ዘመን ሳርዴስ ዝነበሩ እሙን
ካብ ኮነሎምሲ ንዘመንና ድማ እሙን እዩ። ብጸጋኡን ብስልጣኑን ካብተቐበሎምን ንኣዶምንሲ ንዓናውን ከምኡ እዩ፡ እምበኣርከስ ናብ ፍጽምና
ንሕለፍ፡ ንጎ ይታ ድማ ኣብ ኣየራት ንቀበሎ፡ ንዘለኣለም ምስኡ ንንበር።
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