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ራእይ 1፡9 ኣነ ዮሃንስ ሓውኩምን ኣብቲ ኣብ የሱስ ዘሎ ጸበባን መንግስትን ትዕግስትን መማቕልትኹምን፡ ምእንቲ ቓል ኣምላኽን ምእንቲ

ምስክር የሱስን ኣብታ ጳጥሞስ እትብሀል ደሴት ነበርኩ።
እዚ ብዛዕባ መንነት እየሱስ ክርስቶስ ዝገልጽ ተኸታታሊ ራኢታት መጽሓፍ ራእይ፤ ዮሃንስ ናብ ደሴት ጳጥሞስ ምስተደርበየ ዝተውሃበ

ራኢይ እዩ። እዛ ንእሽተይ ደሴት እዚኣ ካብ እቲ ኣብ ገማግም ንእሽተይ እስያ ዝርከብ ባሕሪ ኣግያን፡ ሰላሳ ማይል ርሒቃ እትርከብ ብኣትማን፣
ጠበቅን፣ ዕንቅርቢትን ዝመልአት፣ ሒደት ንግዳዊ ጥቅሚ ዝነበራ፣ እምኒ ዝበዝሓ ስፍራ እያ። መንግስቲ ሮማ፡ ንእሱራት ፖለቲካን ቀተልቲ
ነፍስን፣ ወዘተን፡ ከም መቅጽዒ ስፍራን ቤት ማእሰርትን ድማ ይጥቀመላ ነበረ።

ኣብዚ ዮሃንስ ንክርስትያናት ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ክገልጸሎም እንከሎ፤ ኣብቲ ጸበባ ክርስትያናትተኻፋሊ ዝኾነ ሓው ከም ዝኾነ ከተስተውዕሉ
ኢኹም። እታ ጥንታዊት ቤተክርስያን ብመከራ እትሓልፈሉ ጊዜ ድማ እዚ ግዜ እዚ እዩ ዝነበረ። “ኣብ ኩሉ ስፍራ ኣንጻሮም ዝዝረብ ዝነበረ”
ብዛዕባ ሃይማኖቶም ጥራሕ ዘይኮነስ፤ እቶም ህዝቢ ንባዕሎም ይእሰሩን ይቅተሉን ነበሩ። ከምቲ ኣብቲ ዘመን ብዙሓት ብምኽንያት ቃል
ኣምላኽን ምስክርነት እየሱስ ክርስቶስን፣ ስቃይን፣ ቤት ማእሰርትን ዝበጽሖም ዝነበረ ንዮሃንስ ምስ ኣሰርዎ ኣብ ዝፈልሐ ዘይቲ ጠጢቆም
ክቀትልዎ ን24 ሰዓታት ንኸንቱ ኣብ ዝፈልሐ ዘይቲ ደርበይዎ። ዘይሙሟቱ ርእዮም ዝተቆጥዑ ሓይሊ ዘይብሎም መራሕቲ፡ ከም ኣስማተኛ
ቆጺሮም ናብ ደሴት ጳጥሞስ ደርበይዎ። ኣምላኽ ምስኡ ስለዝነበረ ግና ካብቲ ደሴት ወጺኡ ኣብ ኤፌሶን ንዝነበረት ቤት ኣምላኽ ክሳብ ዕለተ
ሞቱ ፓስተር ብሙዃን ኣገልገለ።

እቲ ዮሃንስ ዝረኣዮ ራእይ ካብ 95_96 ዓ/ም ንኽልተ ዓመታት ዝሸፈነ ራእይ እዩ። ካብቶም ኣብ ቃሉ ዝተርኣዩ ራኢታት እቲ ኣዝዩ ዘደንቕ
ራእይ እዩ። መላእ እቲ መጽሓፍ ብምልክትን ብምሳሌን ስለ ዝተመስረተ ድማ፤ ንዕላማ ነቐፌታን ኽትዕን ዝተጋለጸ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ
ልዕሊኡስ ማሕተም ኣምላኽ ኣለዎ። እዚ ድማ ነቶም ቅዱስ ገጻቱ ዘንብብዎን ዘዳምጽዎን ዕዙዝ ጥቕሚ ንኽህልዎን ሓቀኛ ንኽኸውንን ይገብሮ።

ብመንፈስ፡ ኣብ መዓልቲ ጎይታ
ራእይ 1፡10
“ብመዓልቲ ጐይታ ብመንፈስ ኰንኩ፡ ብድሕረይ ከኣ ከም ናይ መለኸት ዝበለ ብርቱዕ ድምጺ ሰማዕኩ።”
“ብመንፈስ ነበርኩ” ደስ ኣይብልን? ክፍተወካ! እዞም ቃላት እዚኣቶም ብሓፈሻ “መላእ ከይዲ ህይወት ክርስትና” ኢልኩም ክትጽዕውዑዎ

ትኽእሉ ኢኹም። ከም ክርስትያናት ኮይንና ንኽንነብር፡ ብመንፈሱ ምዃን ይግብኣና። ዮሃንስውን ኣብ መንፈሰይ ነበርኩ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ።
ነዞም  ራኢታት እዚኣቶም ከምጽእውን  ኣይከኣሎን።  መንፈስ  ኣምላኽ  ክኸውን  እዩ  ኣለዎ።  ማለት  መንፈስ  ኣምላኽ  ክህልወና  ይግባእ
እንተዘይኮይኑ፡ ንሰርሖ ዘበለ ኹሉ ድኻም እዩ። ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ይገልጾ “እንክጽልይ ብመንፈስ ፣ ክዝምር ብመንፈስ፣ ክነብር ብመንፈስ
እዩ።” ገለ ሰናይ ናባይ ክመጽእ እንተኾይኑ ብመንፈስ ተገሊጹ፣ ብቃኡ ተረጋጊጹ፣ ብውጽኢቱ ድማ ክርኤ ኣለዎ። ከምቲ ዮሃንስ ነዞም ፍሬሽ
ዝኾኑ ልዑላት ምግላጻት ካብ እየሱስ ንኽቕበል ብመንፈስ ክኸውን ዝተገብኦ፤ ነቲ ኣምላኽ ብቃሉ ክንነብሮ ዝሃበና ሚስጢር ናብራ ንምርዳእ
ድማ ብመንፈስ ምዃን የድልየና። እቲ መንፈስ ሓደ ስለ ዝኾነ።

በዚ ተዓዘብዎ። ብዙሓት ሰባት እቲ ኣብ ግብሪ ሓዋርያት 2፡38 ዘሎ
“ተነስሑ ነፍሲ ወከፍኩም ከኣ ብስም እየሱስ ክርስቶስ ንሕድገት ሓጢኣት ይጠመቕ፡ ህያብ መንፈስ ቅዱስውን ክትቅበሉ ኢኹም በሎም።”
ዝብል ህያው ቃል ከም ንባብ ኣንቢቦም ይዘልዎ። ኣይርእይዎንያ! ብመንፈስ ኮይኖም እንተዝርእይዎ ኔሮም'ሞ መንፈስ ንኽቕበሉ ንስሓ

ምተነስሑ፤ ንሕድገት ሓጢኣቶም ድማ ነፍሲ ወከፎም ብስም እየሱስ ክርስቶስ ምተጠመቑ ኔሮም። ሽዑ ድማ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ
ክመልኦም ግደታኡ ይኸዉን። ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ንኽበጽሖም ግና ብመንፈስ ኮይኖም ኣይፈልጡን። መንፈስ ምግላጽ ንኽትረኽቡ ናብ
ኣምላኽ ጸልዩ፤ እዚ እዩ ኣቐዲምና ክንገብሮ ዝግብኣና። ብመንፈስ ኩኑ።

እስኪ ብኻሊእ መረዳእታ ከብርሃልኩም። ንኣብነት ፈውሲ ደሊኹም ንበል። ቃሉ እንታይ ይብል? ጽቡቅ፡ ብዙሕ ጊዜ ነንብቦ ኢና፤ ነገር ግን
ከነንብቦ እንኮለና ብመንፈስ ኣይንኸውንን። ስለ ሓቂ ኽምህረና ንኣምላኽ መንፈሱ ሓቲትናዮ ንፈልጥዶ? ሓቲትናዮ ንፈልጥ እንተኾንይና
ሽማግለታት ጸዊዕና፡ ሓጢኣትና ተናዚዝና፡ ብዘይቲ ቀቢኦም ይጽልዩልና። ኣኸለ። ቀልጢፉ ዘይክመጽእ ይኽእል፤ ኣብ መንፈሱ ግና ኹሉ
ተወዲኡ እዩ። ይግባኝ እትብሉሉ ኻልእ የለን። ኣምላኽ ቃሉ ዘኽብር ኣምላኽ እዩ። ኦ! ብመንፈስ ምዃን ይግብኣና ኩሉ ድማ ይከናወነልና ።
ንግብሪ ኣይትትሃወኹ ፈለማ ብመንፈስ ኩኑ ሽዑ ግብርኹም ኣርእዩ ፡ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣምላኽ ዝገብሮ ተጸበዩ።

ዓለማውያን ኣብ ዓለም ናብ ዘሎ መንፈስ ዓለማዊ ነገራት ቀልጢፎም ከም ዝሕወሱ ኣስተውዒልኩምዶ? ናብ መንፈስ ጻውቲ ኩዑሶ እግሪ፣
ስፖርታዊ ብዓላትን ዳንኪራን ቀልጢፎም ይሕወሱ። ናብቲ መንፈስ ይኣትዉ። ከም ዝኣረገ ደረቕ ዕንጸይቲ ወይ ድማ ከም ፍዮሪ መንደቅ
ኣይግተሩን። ብፍጥነት ናብቲ ስምዒታቶም ይኣትው እሞ ኣካል ናይቲ ነገራት ድማ ይኾኑ። ብዛዕባና ግና፡ ኦ! ናብ መንፈስ ቃል ኣምላኽና
ኽንኣቱ ኸለና ጌሮም ዝጸልኡና! ኣኽረርቲ፣ ኣጉል መንፈሳውያን ይብሉና። ጽልኢቶም ንኸርእዩ ዘይኾንዎ ነገር የለን። ቦታ ኣይትሃብዎ፡ ካበይ
ከምዝመጽእ ትግምትዎ ትኾኑ። ሱቅ ኢልኩም ቀጽሉ ናብ መንፈስ ኣምላኽ እተዉ።

መንፈስና ንጹህ እዩ። ሓዱሽን ሓቀኛን መንፈስ። መንፈስና ንቑሕን ጉዱስን ኮይኑ ብጎይታ ምሉእ ሓጎስ ኣለዎ። ከምቲ ንሳቶም በቲ ዓለማዊ
ነገር ባህ ዝብሎም ክርስትያናት ድማ በቲ ካብ ጎይታ ዝርከብ ደስታ ምሉእ ሓጎስን ፍናንን ክስምዓናን ክንሕጎስን ኣለና። ዓለማውያን ይኹኑ
ክርስትያናት ኩሎም ሰባት እዮም፡ ክልቲኦም ስምዒት ኣለዎም፤ ኣፈላላዮም፥ ክርስትያናት ልቦምን ስምዒቶምን በቲ ንጹህ ክብሪ ጎይታን ፍቅሩን
ክኸውን ከሎ፤ ዓለም ግና ሓጎሶም ኣብ ስጋ እዩ።

ሕጂ ዮሃንስ ብመዓልቲ ጎይታ ብመንፈስ ነበረ ይብል።
ኦ! ማ…ይ፤ እዛ ፍቕዲ እዚኣ እያ ብዙሕ ባእሲ እተልዕል። ከምዚ የድልዮ፡ ከምቲ ይግብኦ ኣይኮነን፡ ነገር ግን ገለገለ ሰብ እቲ ቃል እንታይ

ከም ዝብል ዘሎ ብትኽክል ኣይርድእዎን።
ብመጀመርታ ሓደ ሓደ ዕሽው ዝበሉ መጓሰ ንረክብ፤ ቀዳም መዓልቲ ዕረፍቶም ዝኾነ መጓሰ ኣለዉ። ንዓኣቶም ቀዳም ከም ምዓልቲ ጎይታ
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(ሰንበት) እያ። ገለ ኻልኦት ድማ መዓልቲ ጎይታ እታ መጀመርታ መዓልቲ ሰሙን ዝኾነት ሰንበት እያ ይብሉ። ነገር ግን ወይ ቀዳም ወይ ሰንበት
ከመይ ኢሉ መዓልቲ ጎይታ ይኸውን፤ ወይድማ ክልቲኤን ሓዊስካ? ምኽንያቱ ዮሃንስ ንኽልተ ዓመታት ራእያት እንዳተቀበለ ብመንፈስ ነበረ።
ብርግጽ ድማ እቲ ጉዳይ፡ ዮሃንስ ናብታ ገና እትመጽእ መዓልቲ ጎይታ ብመንፈስ ተዘሪፉ ኸይዱ ማለት እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ መዓልቲ
ጎይታ ገና ንዝቕጽል ዘመናት እትግለጽ ምዃና የረድእ። ስለዚ ዮሃንስ ነቲ ኣብ ደሓር ዘመን ዝኸውን ይርእይ ኣሎ። እስኪ ኣእምሮና ንምዕራፍ፡
ኣብዚ እዋን እዚ ሰንበት ማለት እንታይ ከም ዝኾነት ንርኤ።

ካብ ሓዱሽ ኪዳን ከም እንርርድኦ መዓልቲ ጎይታ (ሰንበት) ተፈልያ እትኽበር ሓንቲ መዓልቲ ኣይኮነትን። ንቀዳም ኮነት ንሰንበት ከም
መዓልቲ ጎይታ ከነኽብረን ዝእዝዝ ቃል የለን ። እቲ ሓቀኛ ትርጉም መዓልቲ ጎይታ (ሰንበት) ማለት “ዕረፍቲ” ማለት እዩ ። ዕብራውያን 4፡8
-10 “ኢያሱ ኣዕሪፉዎም እንተዝኸውንሲ (መዓልቲ ዕረፍቲ እንተዝህቦምስ) ድሕሪኡ ብዛዕባ ኻልእ ዕረፍቲ ኣምተዛረበን ኔሩ። ከምቲ ኣምላኽ
ካብ ግብሩ ዝዓረፈ ንሱ እውን ካብ ግብሪ ዓሪፉ ኣሎ እሞ፤ ንህዝቢ ኣምላኽ ዕረፍቲ ሰንበት (ምኽባር መዓልቲ ዕረፍቲ) ተሪፋቶም ኣላ።”
ሰሚዕኹምዶ? ቁልፊ ዝኾነት ቃል “ከምቲ ኣምላኽ ካብ ግብሩ ዝዓረፈ” ኣምላኽ እታ ፍጥረት ኩሉ ሰሪሑ ዝዓረፈላ ሻብዓይቲ መዓልቲ ከም
መዘከርታ ኣብ ክንዲ ዕረፍቲ ጌሩ ንእስራኤል ሃበ፣ ፍጥረት ድማ ኣቋረጸ። ካብ ግብሩ ዓረፈ። ዓረፈ። ኣብ ሓንቲ ስፍራ ሓቢሮም ንዝነብሩ
ሰባት፡ ሻብዓይቲ መዓልቲ ከም መዓልቲ ዕረፍቲ ከኽብሩዋ ምሃብ ጽቡቅ እዩ። ነገር ግን ሎሚ ፍርቂ ህዝቢ ዓለም ቀትሪ ክኸውን እንከሎ እቲ
ፍርቁ ድማ ይጽልምቶ። ስለዚ ፈጺሙ ክኸውን ኣይኽእልን። ነገር ግን እዚ ካብ ፍጥረት ዝመጸ ክትዕ እዩ።

መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ዕረፍቲ ሰንበት ዝምህሮ እንታይ ከም ዝኾነ ንርኤ፡ “ናብ ዕረፍቱ ኣተወ ” ክብል ከሎ ምእታዉ ጥራሕ ዘይኮነስ፤ ናብ
ዕረፍቱ ኣትዩ ኣብ ዕረፍቱ ከም ዝጸንዐ እዩ። ሻብዓይቲ መዓልቲ ምስሊ ናይታ “ዘለኣለማዊት ዕረፍቲ” እያ። “ሾብዓተ” ምልኣት እዩ ዝገልጽ።
“ሸሞንተ” ድማ ደጊማ “ቀዳመይቲ” መዓልቲ እያ። የሱስ ኣብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ተንስኤ፤ ንዓና ድማ ህይወት ዘለኣለምን ዘለኣለማዊ
ሰንበትን (ዕረፍቲን) ሃበና። በዚ ድማ ኣምላኽ ከም “መዓልቲ ዕረፍቲ” ጌሩ ሓንቲ ውስንቲ መዓልቲ ከም ዘይመደበልና ንርዳእ። ናብ ዕረፍቲ
“ኣቲናስ” ኣብኡ ድማ “ተሪፍና” እስራኤላውያን ፈጺሞም ዘይረኸብዎ ነገር ግን ነቲ ሕጂ ንዓና ዕረፍቲ ዝኾነልና ዝገልጽ ጽላሎት ናይቲ ኣካል
ሒዞም ሓሊፎም። ስለዚ እቲ ኣካል ምሳና ኻብ ኮነስ ስለምንታይ ናብ ጽላሎት እንምለስ?

እዚ ዘየቋርጽ ዕረፍቲ፣ ዘየቋርጽ ሰንበት፡ ብግብጃ እየሱስ ጥራይ ኢና እንቅበሎ። ኣብ ማቴዎስ 11፡28,29 ከምዚ ኢሉ ተዛረበ፦
“ኣቱም ኵልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን፡ ኣነ ኸዕርፈኩም ናባይ ንዑ። ኣነ ለዋህ እየ፡ ልበይውን ትሑት፡ ኣርዑተይ ፈኵሽ፡ ጾረይውን

ቀሊል እዩ እሞ፡ ኣርዑተይ ጹሩ ኻባይውን ተምሀሩ;
ንነፍስኹም ከኣ ( ዕረፍቲ ጎይታ፤ ምኽባር መዓልቲ ኣይኮነን ዘለኣለማዊ ዕረፍቲ) ዕረፍቲ ኽትረኽቡ ኢኹም።
ኣብ ትሕቲ ጾር ሓጢያት ክንደይ ዝኣክል እዋን ምጽናሕኩም ብዘየገድስ፡ ዓሰርተ ዓመት ይኹን፣ ሰላሳ ዓመት፤ ሓምሳ ዓመት ይኹን ካብኡ

ንላዕሊ ብዘየገድስ፥ ዝደኸመን ዝተሓለለን ህይወትኩም ሒዝኩም ተመለሱ'ሞ ንዕረፍቱ ክትረኽቡዋ ኢኹም (ሓቀኛ ዕረፍቲ ጎይታ)። እየሱስ
ከዕርፈኩም እዩ።

እየሱስ ዝህቦ ዕረፍቲ፡ እንታይ ዝዓይነቱ ዕረፍቲ እዩ ? ኢሳያስ 28፡8-12
ኲሉ መኣድታት ዜፈንፍን ትፋእ ምሉእ እዩ፡ ካን ጽጹይ ስፍራ ይልቦን።
ንመን ደኣ ፍልጠት ኪምህር እዩ ንመንከ እዩ ነታ መልእኽቲ ኸም ዜስተውዕላ ዚገብሮ ነቶም ጸባ ኣዲኦም ዝሐደጉ፡ ካብ ጡብ እተፈልዩ ድዩ
ትእዛዝ ኣብ ልዕሊ ትእዛዝ፡ ትእዛዝ ኣብ ልዕሊ ትእዛዝ፡ መስመር ኣብ ልዕሊ መስመር፡ መስመር ኣብ ልዕሊ መስመር፡ ሒደት ኣብዚ፡ ሒደት

ኣብቲ እዩ።
እምበኣርሲ ብወታእ ከናፍርን ብልሳን ጓናን ነዚ ህዝቢ እዚ ኽዛረቦ እዩ።
ንሱውን፡ ዕረፍቲ (ሰንበት) እዚኣ እያ፡ ነቲ ድኹም ኣዕርፍዎ፡ እታ መቕሰኒት እዚኣ እያ፡ ኢልዎም ነይሩ (ሰንበታቱ ክሕልዉ)፡ንሳቶም ግና

ምስማዕ ኣበዩ።
እነሆ ብነብዪ ኢሳያስ ትንቢት ተነጊሩ ነበረ። እዚ ድማ ድሕሪ 700 ሚኢቲ ዓመታት ጴንጤ ቆስጤ ኣብ ዝበሃል መዓልቲ፡ ከምቲ ክኸውን

እዩ ተባሂሉ ተነጊሩ ዝነበረ፡ ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝተመልኡሉ መዓልቲ ተፈጸመ። እቲ ተዋሂቡ ዝነበረ ተስፋ ሰንበት ድማ እዚ እዩ። መንፈስ
ቅዱስ ምስ መልኦም ድማ ፤ ዓለማዊ ኣካይዳኦም፡ ዓለማዊ ስራሖምን ሰይጣናዊ መንገዶምን ብኡብኡ ሓደጉ። መንፈስ ቅዱስ ክሶም ወሰደ ናብ
ዕረፍቱ ድማ ኣተዉ። እነሃልኩም ዕረፍቲ። እዚ እዩ ሰንበትኩም (ዕረፍትኹም)። መዓልቲ ወይ ዓመት ዘይኮነስ ብመንፈስ ቅዱስ እትምልኡሉን
እትባረኹሉን ዘለኣለማዊነት እዩ። ኣብቲ ናትኩም መወዳእታ ናይ ኣምላኽ መጀመርታ ዝኾነሉን፤ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኹም ኮይኑ ፍቃዱን
ሓጎሱን ዝመልኣሉ እዩ።

እስኪ ብዛዕባ እቶም ብሰምበት ሕብረት ምግባርና ዝቃወሙ ቀዳማውያን ሓንቲ ሓሳብ ክዛረብ፥ እቲ ኣብ ካልኣይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ
ጀስቲን ብኽምዚ ዝስዕብ የቀምጦ፥ “ብዕለት ሰንበት ኩሉ ጊዜ ኣብ ገጠርን ከተማን ሕብረት ይግበር፤ ጊዜ ክንዲ ዝፈቀደልና ድማ መልእኽቲ
ሓዋርያትን ጽሑፋትን ይንበቡ። ንባብ ምስ ተወደኤ ድማ እቲ መራሒ ነቲ ኽቡር መልእኽቲ ከነሰላስሎ ምኽርን ተግሳጽን ዘለዎ ስፍሕ ዝበለ
ዝርርብ ይገብር። ብድሕሪኡ ኩልና ተንሲእና ጸሎት ንጽልይ፡ ጸሎት ምስ ወዳእና ድማ ከምቲ ዝገለጽኩዎ፤ ወይንን ሕብሽትን ኣብ ቅድሜና
ይቀርብ፤ ጸሎት ምስጋና ድማ ይግበር እሞ ጉባኤ ኣሜን ኢሉ ይምልስ። ንነፍሲ ወከፍ ድማ ክንዲ ዝኣኽሎ ይወሃቦ። ነቶም ካብ ሕብረት
ዘብኮሩ ድማ፡ ዲያቆናት ተሰኪሞም ነናብ ኣባይቶም ይወስዱሎም። ድኻን ሃብታምን ኩሉ ክንዲ ዝፈተዎ የበርክት፡ ኩሉ ድማ ኣብ መኽዘን
መራሒ ይቅመጥ። ንዘኽታማት፣ ንመበለታት፣ ንእሱራትን ሓገዝ ንዘድልዮም ኣጋይሽን ድማ ይኸውን።” ስለዚ እቶም ብዛዕባ እታ ቀዳመይቲ
ሕብረት፤ ከም ባህሊ ኣይሁድ በታ መወዳእታ መዓልቲ ናይ ሰሙን ይእከቡ ኔሮም ዝብሉ ሰባት፤ ኣብ ዓብዪ ስሕተት ከም ዘለዉን ንእምነት
ብቁዓት ዘይምዃኖምን ታሪኽ የረድእ።

ኦ! ናብኡ እንተዝምለሱ እሞ ዕረፍቲ እንተዝረኽቡ። ልቢ ኹሉ ዕረፍቲ ደልዩ ኣውያት የስምዕ ኣሎ እንተኾነ ግና ነታ መልሲ መብዛሕቲኦም
ኣይረኽቡዋን። ስለዚ ድማ ሓንቲ ፍልይቲ መዓልቲ እንዳ'ኽበሩ፤ ድርጅታዊ ሕግን ስርዓትን ብምቅባል ሕጂ እውን ይደልዩዋ ኣለዉ። በዚ
ምዃን ክኣብዮም ከሎ ድማ ብዓለማዊ ሓጎስ  ብስኻርን ጓይላን  ስጋዊ ስራሕን ነፍሶም ከሐጉሱ ይጽዕሩ። ነገር  ግን  በዚ እውን ዕረፍቲ
ኣይርከብን። የትክኹ፤ ጭዋዳኦምን ደም ሱሮም ከዕርፉ ድማ መራፍእ ይውግኡ፡ ምድራዊ ነገር ዕረፍቲ የብሉን። እየሱስ እዩ ዘድልዮም፤
ሰማያዊ ፍታሕ፤ ዕረፍቲ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዘድልዮም።

ካልኦት ድማ መብዛሕቲኦም ሰንበት ቤተክርስትያን ይኸዱ። ሰናይ እኳ እንተኾነ ብኸመይ መልክዑ ናብ ኣምላኽ ክቀርቡ ከም ዝግብኦምን
ከመይ ከም ዘምልኽዎን ኣይፈልጡን። እየሱስ፥ ትኽክለኛ ኣምላኾ ማለት ብሓቅን ብመንፈስን ዝግበር ኣምልኾ ከም ዝኾነ ይገልጽ። ዮሃንስ
4፡24 ስለዚ ብዛዕባ ኣምላኽ ሒደት ፍልጠት ኣብ ዘለዎ ጉባኤስ እንታይ ዝዓይነቱ ኣምልኾ ከተምልኹ ኢልኩም ትሓስቡ? እሞ ኽኣ ኣብ
ክሪስማስ ሳንታክላውስ ኣብ ትንሳኤ ድማ ቆቢዕ ማንቲለ ኣብ ዘንጠልጥሉ ሃይማኖታት እንታይ ዓይነት ኣምልኾ ኢኹም እተምልኹዎ? ካበይ
ዝምጽእዎ ይመስሉኹም? ካብ መምለኽቲ ጣኦት ኣምጺኦም ኣካል ትምህርቲ ቤተክርስትያን ጌሮም ይቅበሉዎ። ነገር ግን ሓደ ሰብ ናብ ጎይታ
ምስ ተመልሰን መንፈስ ቅዱስ ምስ ተመልአን ከምዚ ዝዓይነት ነገራት ቶሎ ይሓድግ። ንነፍሱ ዕረፍቲ ስለ ዝረክብን ምንባር ድማ ስለ ዝጅምርን
ብፍቅሪ ኣምላኽ ተመሊኡ ንኣምላኽ የምልኽ።

ሕጂ ናብቲ ዝተበገስናሉ ቃል ንመለስ። መዓልቲ ጎይታ ቀዳም ወይስ ሰንበት ዘይምዃና ፈሊጥና ኣለና፤ እሞ እንታይ ድኣ እያ? ጽቡቅ!
ብኸምዚ መልክዑ ነቀምጦ፥ ሎሚ ምዓልቲ ብርግጽ መዓልቲ ጎይታ ኣይኮነትን። መዓልቲ ሰብ እያ። እዚ ኹሉ ተግባር ሰብ፣ ስራሕ ሰብ፣ ሰባዊ
ቤተክርስትያን፣ ሰባዊ ሓሳባት ኣምልኾ ኩሉ ስጋዊ እዩ። ሰብ ዝነብረላ ዓለም (Cosmos) ስለዝኾነት። መዓልቲ ጎይታ ግና ገና ብሕጂ እትመጽእ
መዓልቲ እያ። እወ፤ ከሙኡ እያ። ናብዛ መኣልቲ ምግላጽ የሱስ ክርስቶስ እዚኣ ዮሃንስ ብመንፈስ ተዘሪፉ ተወሰደ። መንግስታት ዓለም ኩሉ
መንግስቲ ናይ ኣምላኽና ክኸውን እዩ። መዓልቲ ጎይታ ፍርዲ ምስ ወረደ እዩ፡ ብድሕሪኡ ድማ ሚሌኒየም። ሎሚ ዓለም ንኽርስትና ዝደለየቶ
ኹሉ ትብል ኣላ፤ ብዝደለይዎ ሰይጣናዊ ስያሜ ይጽውዕዎን ይቅልዱን ኣለዉ። እቲ ገንሸል ብቁጠዐ ኣምላኽ ንዓለም ክፈርድ ዝግለጸላ መዓልቲ
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ምስ መጸት ግና ኣውያትን ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኾኖም እዩ። ሽዑ ጻድቃን ምስ ጎይታ መዓልቲ ኣላቶም፤ እኩያት ዝቃጸሉሉ ጻድቃን
ድማ ኣብ ልዕሊ ሓሙኹሽቶም ዝኸዱሉ ሚሌኒየም። ሚልኪያስ 4፡3

“በታ ኣነ  ዝገብረላ መዓልቲ ኣብ ትሕቲ ኸብዲ እግርኹም ሓመዅስቲ ኪዀኑ እዮም እሞ፣ ንረሲኣን ክትረግጽዎም ኢኹም፣ ይብል
እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት።”

ከም መለኸት ዝበለ ድምጺ
ራእይ 1፡10
“...ከም ናይ መለኸት ዝበለ ብርቱዕ ድምጺ ሰማዕኩ።”
ዮሃንስ ብመንፈስ ነበረ ብመንፈስ ኮይኑ ድማ ነታ ዓባይ ምዓልቲ ጎይታ የሱስ ክርስቶስን፣ ምሉእ ሓይሊ ግብርታቱን ረኣያ። እቲ ኣብ

ዝቅጽል ዘመናት ዝሰርሖ ስራሕውን ኣፍለጦ። መለኸት ነበረ ኣይበለን ዮሃንስ፤ ከም ናይ መለኸት ዝበለ እዩ ዝበለ። እምበኣር መለኸት ክንፋሕ
እንከሎ ገለ ህጹጽ ነገር ከም ዘሎ የረድእ። ከም ነጋሪት፣ ናብ ህዝቡ ዝመጸ ልኡኽ ንጉስ። መለኸት ክነፍሕ እንከሎ፣ ህጹጽ ጻውዒት እዩ። ህዝቢ
ኹሉ ንኽሰምዕ ይእከብ። (እስራኤላውያን ኩሉ ጊዜ ብድምጺ መለኸት ይእከቡ ኔሮም) ገለ ኣገዳሲ ነገርሲ መጺኡ ኣሎ። “ስምዕዎ” እዚ ድምጺ
እዚ ልክዕ ከምቲ መለኸት ዝመሰለ ተመሳሳላይ ትሕዝቶ ኣለዎ። ግልጽን ጠንካራን ግሩምን መነቃቅሕን ድማ ነበረ። ምእንቲ ከንቅሓናስ
መለኸት ናይ ወንጌል ስለ ዝኾነ ኦ! ንድምጺ ኣምላኽ ከም መለኸት ምእንቲ ክንሰምዖ፡ ብዛዕባ እቲ ናብ ምድሪ ዝመጽእ ዘሎ ድማ ድሉዋት
ምእንቲ ኽንከውንን እዩ።

ንኽጽሓፍ ዝተኣዘዘ ትእዛዝ
ራእይ 1፡11,
“ነዚ እትርእዮ ዘሎኻ፡ ኣብ መጽሓፍ ጽሒፍካ፡ ናብተን ኣብ ኤፌሶንን ስሚርናን ጴርጋሞስን ትያቲራን ሳርዴስን ፊላደልፍያን ሎዲቅያን ዘለዋ

ሾብዓተ ማሕበራት ስደዶ፡ ዚብል ከም ናይ መለኸት ዝበለ ብርቱዕ ድምጺ ሰማዕኩ።”
እዚ እዩ። እቲ መጀመርታን መወዳእታን፣ ኣልፋን ኦሜጋን ኩሉ ብኹሉ ዝኾነ እዚ እዩ። ሓቀኛ ሓደ ኣምላኽ። እቲ ቃልን ድምጽን ኣምላኽ።

ሓቂን ቅንዕናን ተዋሂቡ ኣሎ። ብመንፈስ ሙዃንሲ ክንደይ ባህ የብል? ማይ! ኣብ ህልዉናኡ ኾይንካስ ካብ ኣምላኽ ምስማዕ! ዘገርም እዩ። . . .
ነዚ እትርእዮ ዘሎኻ፡ ኣብ መጽሓፍ ጽሒፍካ፡ ናብ ሾብዓቲኤን ማሕበራት ስደዶ። ዝብል ድምጺ እቲ ሓደ እዋን ኣብ ኤደን ገነት ዝተሰምዐ
ድምጺ፣ ኣብ በረኻ ኣብ እምባ ሲና ዝነበረ ድምጺ መሊሱ ድማ ኣብ ደብረ ዘይቲ ዝሰማዕናዮ ድምጺ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ነተን ሾብዓተ
ኣብያተ ክርስትያናት ፍጹም ምልኣትን ፍጻመን ምግላጽ የሱስ ክርስቶስን ድምጹ የስምዕ ኣሎ።

“ዮሃንስ ነዚ ራእይ እዚ ጽሓፍ። ግድን ክፍጸም ዝግብኦ ትንቢት እዩ እሞ፤ ነተን ስዒበን ዝመጽኣ ዘመናት ድማ መዝግቦ። ጽሓፎም እሞ
ልኣኮም፤ ግልጺ ግበሮም።”

ዮሃንስ ነቲ ድምጺ ዘከሮ። ኦ! ብሓቂ ናቱ እንተኾይንኩምስ ክጽውዓኩም ከሎ ድምጹ ከተለልይዎ ኢኹም።

እተን ቀወምቲ ቀንዴል ወርቂ
ራእይ 1፡12
“ነቲ ዚዛረበኒ ዘሎ ድምጺ ኽርኢ ኸኣ ግልጽ በልኩ። ግልጽ ምስ በልኩውን፡ ሾብዓተ ቐወምቲ ቐንዴል ወርቂ ርኤኹ።”
ዮሃንስ ነቲ ድምጹ ዘስምዖ ክርኢ ግልጽ በልኩ ዘይኮነስ፤ ነቲ ድምጺ ባዕሉ ክርእይ ግልጽ በልኩ እዩ ዝብል ዘሎ። ኦ፡ ክፍተወካ! ነቲ ድምጺ

ክርእይ ገጹ መለሰ። እቲ ድምጽን እቲ ሰብን ድማ ሓደ እዮም። እየሱስ ድማ ቃል 'ዩ። ዮሃንስ 1፡1-3
ቃል ብመጀመርታ ነበረ፡ እቲ ቓል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ። እቲ ቓልውን ኣምላኽ ነበረ።
እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ።
ብእኡ ዅሉ ዀነ፡ ካብቲ ዝዀነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብእኡ ዝዀነየልቦን።
ነቲ ቃል ምርኣይ እንተኽኢልኩም ንየሱስ ብግልጺ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም።
ዮሃንስ ግልጽ ምስ በለ ሾብዓተ ወርቃዊ ቀወምቲ ቀንዴል ሽምዓ ረኣየ፤ ብመሰረት ፍቅዲ 20 ድማ “እተን ሾብዓተ ቀወምቲ ቀንዴል ሾብዓተ

ኣብያተ ክርስትያናት እየን።” ብርግጽ ድማ ቀወምቲ ቀንዴል ነበራ። ኣብያተ ክርስትያናት ንምውካል ሽምዓ ክበሃል ይከኣል እዩ። ሽምዓ ይበርህ
እሞ ይውዳእ ማለት ይመዉት፡ ብድሕሪኡ ድማ ኣይርከብን። ቀዋሚ ቀንደል ግና ኣብ ሽምዓ ዘይርከብ ነዊሕ ዕድመ ኣለዎ።

ብዛዕባ ቀንዴል ትኽክለኛ ፍልጠት እንተደሊኹም ኣብ ትንቢተ ዘካሪያስ 4፡1-6 ኣንብቡ
“እቲ ዚዛረበኒ ዝነበረ መልኣኽ ከኣ ተመሊሱ፣ ከምቲ ሰብ ካብ ድቃሱ ዚበራበር፣ ኣበራበረኒ፣
እንታይ ትርኢ ኣሎኻ፣ ድማ በለኒ። ኣነ ኸኣ በልኩ፣ እንሆ፣ ሓደ ቐዋሚ ቐንዴል ኵለንትናኡ ወርቂ፣ ኣብ ርእሱ ኸኣ ዘይቱን ኣብኡውን

ሾብዓተ መብራህቱ ንዘለዎ እርኢ ኣሎኹ። ነተን ኣብ ርእሱ ዘለዋ መብራህትታት ከኣ ሾብዓተ ኣለወን።
ኣብ ጥቓኡ ድማ ክልተ ኣውልዕ ኣለዋ፣ እታ ሓንቲ ኣብ የማን እቲ እንዳ ዘይቲ፣እታ ሓንቲውን ኣብ ጸጋሙ እየን።
ነቲ ዚዛረበኒ ዝነበረ መልኣኽ ድማ፣ ጐይታየ፣ እዚኣተንሲ እንታይ እየን ኢለ መለስኩሉ።
እቲ ዚዛረበኒ ዝነበረ መልኣኽ ከኣ፣ እዚኣተን እንታይ ምዃነንዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ ኢሉ መለሰለይ። ኣነ ድማ፣ ጐይታየ፣ ኣይፋለይ፣ በልኩ።
ሽዑ ንሱ መለሱ፣ እዚ እቲ ንዘሩባቤል ዚኸውን ቃል እግዚኣብሄር እዩ፣ ብመንፈሰይ እምበር፣ ብኽእለትን ብሓይልን ኣይኰነን፣ ይብል

እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት።“
ካብ ጽሩይ ወርቂ ዝተሰርሐ ካሊእ መቅረዝ ኣብዚ እነሆ። ካብተን ኣብ ክልተ ጎኑ ደው ዝበላ ክልተ ኦም ኣውሊዕ ዘይቲ ስለዝመልአ ድማ

ብድሙቅ ይበርህ። እተን ክልተ ኣእዋም ብሉይን ሓዱሽን ኪዳን ይውክላ፣ ዘይቲ ድማ ነቲ በይኑ ንሱ ጥራይ ብርሃን ኣምላኽ ንህዝቡ ዝህብ
መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝውክል። እቲ መልኣኽ ንዘካርያስ “እዚ እትርእዮ ዘለኻ ትርጉሙ እታ ቤተክርስትያን ብመንፈስ ቅዱስ እምበር ብሓይላን
ብኽእለታን እትፍጽሞ ነገር የብላን።” ዳርጋ እዩ ዝብሎ ዘሎ።

ነዚ ቀንዴል እስኪ መርምርዎ። እቲ ቀንዴል ነተን ካብኡ ዝወጻ ሾብዓተ ሻምብቆታት ማእኸል ኮይኑ ዝሕዝ ዓብዪ ጎድጓዳ መዕቆሪ ከም
ዘለዎ ከተስተውዕሉ ኢኹም። እዚ መዕቆሪ ብዘይቲ ኣውሊዕ ዝመልኤ ኾይኑ በቲ ኣብ ውሽጡ ዝተዘርግሔ ሾብዓተ ናይ ኩራዝ ክርታት ኣቢሉ
ናብተን ሾብዓተ ትቦታት ይልሑኽ፤ ኣብቲ ጫፍ ሾብዓተ ትቦታት ተወሊዑ ድማ ብርሃን ይህብ። እዚ ብርሃን እዚ ፈጺሙ ኣይጠፍእን። ካህናት
ደጋጊሞም ዘይቲ ስለዘዕርቁሉ እቲ ብርሃን ፈጺሙ ኣይጠፍእን።

ኣወላልዓ መቅረዝ ፍልይ ዝበለ እዩ። ብመጀመርታ እቲ ካህን ካብ መሰውኢ ሓዊ ኣምላኽ ኣምጺኡ ነታ ናይ መጀመርታ ኩራዝ የብርሃ፤
ካብታ ቀዳመይቲ ሃልሃልታ ወሲዱ ድማ ነታ ኻልኣይቲ ይውልዓ። እታ ሳልሰይቲ መቅረዝ ካብታ ኻልኣይቲ ሓዊ ትቅበል፤ ራብዓይቲ ድማ ካብ
ሳልሰይቲ፤ ከምኡ እንዳበለ ክሻብ መወዳእታ መቅረዝ ይበርህ። እዚ ካብ መሰውኢ ተላዒሉ ካብ መቅረዝ ናብ መቅረዝ ዝሓልፍ ብርሃን፤ ምሳሌ
ናይቲ ኣብ ሾብዓቲኤን ዘመናት ቤተክርስትያን ዝመሓላለፍ መንፈስ ቅዱስ እዩ። እቲ ኣብ ብዓለ ሓምሳ (ብቀጥታ ካብ መንበር ምሕረት የሱስ
ዝፈሰሰ መንፈስ) ናይ ፈለማ መንፈስ ቅዱስ ነታ ኣብ ሾብዓተ ዘመናት እትሓልፍ ቤተክርስትያን ደው ዘብል መንፈስ ኮይኑ፤ የሱስ ክርስቶስ
ትማልን ሎምን ንዘለኣለምን ብባህሪኡን ኣሰራርሓኡን ዘይልወጥ ኣምላኽ ምዃኑ የረድእ። ባህሪኡን ኣሰራርሓኡን ፍጹም ዘይልወጥ ኣምላኽ።

እየሱስ ኣብ ዮሃንስ 15 ከምዚ ኢሉ “እቲ ጕንዲ ወይኒ ኣነ እየ፡ ጨናፍር ከኣ ንስኻትኩም ኢኹም፡” ንሱ ካብቲ ህይወት ዘለዎ ዋና ዘርኢ፣ ዋና
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ሱር ዝወጸ ዋና ጉንዲ እዩ። እንተኾነ ግና ጉንዲ ፍረ ክፈርይ ኣይከኣሎን፣ ፍረ ዘፍርይ ቅርንጫፍ እዩ። ንኣብነት እዚ ርኣዩ ፥ ገረብ ኣራንሺ
ውሰዱ እሞ፤ ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣግራብ ኣምጺእኹም ምስቲ ገረብ ኣራንሺ ኣዳቅልዎ፤ ንኣብነት ጨንፈር ወይኒ፣ ጨንፈር ለሚን፣ ከምኡ
ድማ መጺጽ ፍረ ዘለዎ ተኽሊ ወሲድኩም ኣዳቅልዎ ፤ ነፍሲ ወከፍ ዝተዳቀለ ጨንፈር ዋላ እኳ ኣብ ጉንዲ ይዕበዩ እምበር ነናቱ ዓይነት ፍረ
እዩ ዝህብ፤ ጨንፈር ለሚን ፍረ ለሚን፣ ጨንፈር ወይኒ ፍረ ወይኒ ካልኦት ድማ ከከም ዓይነቶም እዮም ፍረ ዝፈርዩ ። ከምኡ ድማ እቲ ጉንዲ
ኣራንሺ ናይ ባዕሉ ጨንፈር ኣራንሺ እንተ ኣብቊሉ፤ እቲ ኣብቲ ጨንፈር ዘሎ ህይወትን እቲ ኣብቲ ጉንዲዘሎ ህይወትን ሓደ ስለ ዝኾነ ፍረ
ኣራንሺ ምሃቡ ዘይተርፍ እዩ። ንምንታይ? ምኽንያቱ እቲ ኣብቲ ጨንፈር ዘሎ ህይወትን፣ እቲ ኣብ ጉንዲ ዘሎ ህይወትን ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ።
ምስቶም ተዳቂሎም ዝኣተዉ ጨናፍር ግና ኣይከምኡን። እቶም ተዳቂሎም ዝኣተዉ ጨንፈራት ኣቀዲሞም ካብ ካልእ ተኽሊ፣ ኻልእ ሱር፣
ኻልእ ዘርኢ ዝመጽኡ ኻልእ ምንጪ ናይ ህይወት ዘለዎም ስለዝኾኑ ፍረ ምፍራዮም ዘይተርፍ እዩ፤ ፍረ ናይ ኣራንሺ ክፈርዩ ግና ፈጺሙ
ኣይክኣሎምን። እወ ኣይኽእሉን፤ ካብቲ ዋና ስለዘይኮኑ።

ቤተ ክርስትያን እውን ልክዕ ከምኡ እያ። እቲ ጉንዲ እንዳ እንዳተኸፍተ ናብቲ ውሽጡ ድማ ጨናፍር ተዳቂሎምዎ ይርከብ። ጨንፈር
መጥምቃውያን፣ ጨንፈር መቴዲስት፣ ጨንፈር ፕርስቢተርያን ከምኡ ድማ ጨንፈር ጴንጤ ቆስጤ ናብቲ ዋና ጉንዲ ተዳቂሎም ይርከቡ።
ነፍሲወከፍ ጨንፈር ድማ ከከም ዓይነቱ መጥምቃውያን፣ መቴዲስት፣ጴንጤ ቆስጤ፣ ፕርስቢተርያን ፍረታት ይፈሪ ኣሎ። (ፍረታቶም ኩሉ ካብ
ትካላዊ ዘርኢ) ነገር ግን እቲ ጉንዲ ናይ ባዕሉ ጨንፈር እንተ ኣብቊሉ፤ እቲ ጨንፈር ልክዕ ከምቲ ጒንዲ ይኸውን። ከምቲ ኣብ ምዓልቲ ጴንጤ
ቆስጤ ፍረታት ዝፈረየ ጨንፈር ይኸውን። ብልሳን ይዛረብ፣ ይንበይ፣ ክምኡ ድማ ኣብ ውሽጡ ምልክትን ድንቅን ትንሳኤ እየሱስ ክርስቶስን
ይህልዎ። ስለምንታይ? ምኽንያቱ ካብቲ ዋና ተፈጥሯዊ ጉንዲ ውሉድ ብምዃን ስለ ዝዓበየ እዩ። ርኢኹምዶ! ናብቲ ጉንዲ ዝተዳቀለ ዘይኮነ
ኣብ ባዕሉ ኣብቲ ጉንዲ ዝተወለደ እዩ። ኩሎም እቶም ተዳቂሎም ዝኣተዉ ጨናፍር ክገብርዎ ዝከኣሎም ነገር ድማ፡ ውሉዳት እቲ ጉንዲ
ስለዘይኮኑ፡ ነናቶም ፍረ ምፍራይ ጥራይ እዩ። ብዛዕባ እቲ ቀንዲ ህይወትን ቀንዲ ፍረን ዝፈልጡዎ ነገር የለን። ካብኡ ስለዘይተወልዱስ፡
ክፈልጡ እውን ኣይከኣሎምን። ካብኡ እንተ ዝውለዱ ኔሮምስ፤ እቲ ካብቲ ዋና ጉንዲ (እየሱስ) ዝወጸ ህይወት ኣብኣቶም ምሃለወ ብኣኣቶም
ድማ ምተጋህደ ነይሩ። ዮሃንስ 14፡12

“ኣነ ናብ ኣቦይ እኸይድ አሎኹ እሞ፡ እቲ ብኣይ ዚኣምን ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘሎኹ ግብርታት ከም ዚገብር፡ ካብኡ ዚዓብውን ከም ዚገብር፡
ብሓቂ፡ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ።”

ህይወት ዝህብ መንፈስ እምበር ሰብ ኣይኮነን እሞ፡ ብሰብ ዝምርሑ ትካላት ካብ ኣምላኽ ዝተወለዱ ክኾኑ ኣይኽእሉን።
ክትሓስቦ ዘስደምም እዩ። እቶም ካብ መዕቆ ሪ ዘይቲ ዝልዓሉ ሾብዓተ መቅረዝ እቲ ክርታቶም ኣብ ውሽጢ እቲ መዕቆሪ ዘይቲ ስለ

ዝተኣለኸ ነቲ ህይወትን ብርሃንን ዝኸውን ጽዓት ካብኡ ይረኽቡ። ነፍሲ ወከፍ መልእኽተኛ ዘመን ኣብያተ ክርስትያን ድማ ኣብ ውሽጢ እዚ
ተሳኢሉ ይርከብ። ህይወቱ ምስ መንፈስ ቅዱስ ሓዊ እያ። ክሩ (ህይወቱ) ምስ ክርስቶስ ስለ ዝተኣለኸት፤ በቲ ክሩ ኣቢሉ ህይወት ክርስቶስ
እንዳቀድሐ ነታ ቤተክርስትያን ብርሃን ይህብ። እንታይ ዓይነት ብርሃን እዩ ዝህብ? ልክዕ ከምታ ኣብ ቀዳመይቲ መቅረዝ ዝተወልዐት ብርሃን
እዩ ዝህብ። ከምኡ እንዳበለ ካብ ዘመን ናብ ዘመን እንዳተሰጋገረ ድማ ክሳብ እቲ ናይ መወዳእታ ዘመን መልእኽተኛ፤ እቲ ብኣምላኽ ኣብ
ክርስቶስ ተዓቊሩ ዝነበረ ተመሳሳሊ ህይወት ተመሳሳሊ ብርሃን የብርህ።

እዞም ነገራት እዚኣቶም ብዛዕባ ልኡኻት ጥራይ እንዛረቦ ነገር ዘይኮነ፤ ነፍሲ ወከፍ ሓቀኛ ኣማኒውን ብስእላዊ ምርኢት ተቀሚጡ ኣሎ።
ኩሎም ካብ ሓደ ጉድጓድ ካብቲ መዕቆሪ ዘይቲ ዝተጨለፉ እዮም። ብማሕተም መንፈስ ቅዱስ ዝተሓትሙ፤ ገዛእ ርእሶም ሞይቶም ንክርስቶስ
ኣብ ኣምላኽ ዝነብሩ እዮም። ኤፌሶን 4፡30

“ነቲ ንመዓልቲ ምድሓን እተሐተምኩምሉ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ኣይተጕህይዎ።”
ካብ ኢዱ ዝምንዝዖም ሓደ የለን፤ ህይወቶም ምስ ገለ ነገር ኣይነኻኻእን፤ እቲ ደጋዊ ህይወቶም ፍረ መንፈስ ቅዱስ እንዳፈረየ ዝበርህ ብርሃን

ይህብ፤ እቲ ውሽጣዊ ኣካሎም ድማ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊሩ ካብ ቃል ጎይታ ይምገብ። ሰይጣን ክነኽኦም ኣይኽእልን። ሞት እኳ ኣይነኽኦምን፡
እወ ሞት መውጊኢኡ ሲኦል ድማ ዓወቱ ተወሲዱ እዩ። ኣምላኽ ይመስገን፤ ካብኡን ብኡኡን ብጎይታ እየሱስ ክርስቶስ ዓወት ረኺቦም እዮም።
ኣሜንን ኣሜንን።

ድሕሪ ደጊም ክህነት ኣኸለ
ራእይ 1፡13
“ኣብ ማእከል እቶም ሾብዓተ ቐወምቲ ቐንዴል ከኣ፡ ክሳዕ እግሩ እተኸድነ ብቕናት ወርቂውን ክሳዕ ኣፍ ልቡ እተዐጥቀ ወዲ ሰብ ዚመስል

ርኤኹ።”
እምብኣር እነሀልኩም ወዲ ሰብ ዝመስል ደው ዝበለ። ከምቲ ክቡር ኣቅሓ ኣብ ማእከል ቀለበት ዝምልክዕ ጎይታ ድማ ኣብ ማእኸል እተን

ኣብያተ ክርስትያናቱ ይኸብር። ኣብታ ምዓልቲ ጎይታ ዮሃንስ ከም ደው ዝበለ ካህን ዘይኮነስ ከም ፈራዲ ኮይኑ ከም ዝመጽእ እዩ ዝርኣዮ። ካህን
ኣብ መዓንጣኡ ቅናት ወርቂ ተዓጢቁ ኩሉ ጊዜ ኣብ ቅድስተ ቅዱሳን ንኣምኽ የገልግል ንሱ ግና እቲ ቅናት ክህነት ኣብ ሞንኲቡ ተዓጢቅዎ
ንርእዮ ኣለና። ምኽንያቱ ካብ ድሕሪ ደጊም ካህን ዘይኮነስ ፈራዲ እዩ። ርኤኹም እቲ ኣብ ዮሃንስ ምእራፍ 5፡22

“ፍርዲ ዘበለ ንወዲ ሃቦ እምበር፡ ኣቦ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እዩ።”
ዝብል ምእንቲ ክፍጸም፤ ኣገልግሎታቱ ኣረኪቡ፥ ኽህነት ተወዲኡ፣ ትንቢት ዘበለ ኹሉ ተፈጸሙ፤ ከም ፈራዲ ተዓጢቁ ንርእዮ ኣለና።

ሾብዓተ መኣዝናት ኽብሪ ስብእናኡ
ራእይ 1፡14-16
“ርእሱን ጸጕሩን ጻዕዳ ኸም ጸምሪ ጻዕዳውን ከም ኣስሓይታ እዩ፡ ኣዒንቱውን ከም ሃልሃልታ ሓዊ እየን።
ኣእጋሩ ኣብ ሓጐዶ ኸም ዝረሰነ ዜንጸባርቕ ኣስራዚ ሊባኖስ ይመስላ፡ ድምጹውን ከም ደሃይ ብዙሕ ማያት እዩ።
ኣብ የማናይ ኢዱ ሾብዓተ ኸዋኽብቲ ኣለውዎ፡ ካብ ኣፉውን ክልተ ዝኣፉ በሊሕ ሰይፊ ይወጽእ፡ ትርኢቱውን ከምታ ብሓይሊ እተብርህ

ጸሓይ እዩ።“
እቲ ንዮሃንስ ዝተርኣዮ ትርኢት እየሱስሲ ከመይ ባህ ዘብልን ዘነቃቅሕን እዩ፤ ብምኽንያት ቃል ተደርብዪ ነበረ እቲ ህያው ቃል ባዕሉ ግን

ኣብ ቅድሜኡ ደው ኢሉ ኣሎ። ከመይ ዝበለ ብርሃን ዝህብ ራእይ እዩ! ምኽንያቱ ነፍሲ ወከፍ ገላጺ ባህርያት፡ ኣገዳሲነት ኣለዎ። ድንቂ ምግላጽ
ክብሪ ስብእናኡ።

1. ጸጉሩ ጻዕዳ ከም ጸምሪ
ዮሃንስ ፈለማ ብዛዕባ ምጽዕዳው ጸጉሩ ይገልጽ። ጻዕዳ፣ ብሩህ ከም በረድ። እዚ ካብ ምብዛሕ ዕድመ ዝተልዓለ ኣይኮነን። ከምኡ ኣይኮነን።

ብሩህ ጻዕዳ ጸጉሪ እርጋን ዘይኮነ ዘረድእሲ ብስለት፣ ብልሓት፣ ጥበብ እዩ። ንሱ እቲ ዘለኣለማዊ ኣይኣርግን እዩ። ጊዜ ንኣምላኽከ እንታይ እያ?
ጊዜ ኣብ ቅድሚኡ ገለ የብላን፤ ጥበብ ግና ኣብ ቅድሚኡ ዓባይ እያ። ከምቲ ሰለሞን ንህዝቢ እስራኤል ዝፈርደሉ ጥበብ ዝለመነ፤ እቲ ንምድሪ
ዝፈርዳ ድማ ይመጽእ ኣሎ። ኣኽሊል ጥበብ ደፊኡ ይመጽእ ኣሎ። ትርጉም ምሳሌ ዘብርህ ጻዕዳ ጸጉሪ ድማ እዚ እዩ። ትንቢተ ዳንኤል 7፡9-14,

“ኣነ ዝፋናት ክሳዕ ዚንበሮ እጥምት ነበርኩ፣ ሓደ ጥንታዊ ዝመዓልቱ ድማ ተቐመጠ።ክዳውንቱ ጻዕዳ ከም በረድ፣ ጸጕሪ ርእሱ ኸኣ ከም
ጽሩይ ጸምሪ እዩ። ዝፋኑ 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 ተኸፈተ።
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ሽዑ ኣነ ብዛዕባ እቲ ቐርኒ እተዛረቦ፣ ድምጺ ዓበይቲ ቓላት ጠመትኩ። እቲ ኣራዊት ክሳዕ ዝቕተል ጠመትኩ፣ ስጋኡ ጠፍኤ፣ ምእንቲ
ኺነድድ ከኣ ንሓዊ ተዋህበ።

ካብቶም ዝተረፉ ኣራዊት ድማ ግዝኣቶም ተወስደ፣ ምናሕ ህይወት ግና ንዘመንን ንውሱን ጊዜን ተወሰኸሎም።
ብራእያት ለይቲ እጥምት ነበርኩ፣ እንሆ ኸኣ ወዲ ሰብ ዝመስል ብደበና ሰማይ ይመጽእ ነበረ፣ ናብቲ ጥንታዊ ዝመዓልቱ ድማ በጽሔ፣ ናብ

ቅድሚኡውን ኣቕረብዎ።
ኵላቶም ኣህዛብን ወገናትን ቋንቋታትን ኪገልግልዎስ፣ ግዝኣትን ክብርን መንግስትን ንእኡ ተዋህቦ። ግዝኣቱ ዘይሐልፍ ዘለኣለማዊ ግዝኣት

እዩ፣ መንግስቱውን ከቶ ኣይክትጠፍእን እያ።“
እነሆ እምበኣር። ኣስተውዕሉ ዳንኤል ምስ ጻዕዳ ጸጉሩ ረኣዮ። መጽሓፍ ከፊቱ ዝፈርድ ካብቲ መጻሕፍቲ ድማ ፍርዱ ይህብ። ዳንኤል

ብደመና ክመጽእ እንከሎ ረኣዮ። ዮሃንስውን ልክዕ ከምኡ እዩ ዝረኣየ። ክልትኦም ብሓደ ዓይነት ትርኢት ርኢዮምዎ። ኽልቲኦም ኣብ መንኩቡ
ዕጣቅ ፍርዲ ዝተዓጥቀ ፈራዲ ብንጽህናን ቅድስናን ደው ዝበለ ጥበበኛ፣ ንዓለም ብጽድቂ ክፈርዳ ብቁዕ ዝኾነ ርኣዩ። ሃሌሉያ።

ዓለም ከይተረፈት ብዛዕባ እዚ ምሳሌ እዚ ትፈልጦ እያ። ቀደም ዳያኑ ኣብ ቅድሚ ዙፋን ፍርዲ ክቀርቡ እንከለዉ እቲ ምልኣት ስልጣኖም
ዘረድእ (ካብ ርእሲ ክሻብ እግሪ) ዝሽፍኖም ባርኖስ ተጎናጺፎም ኣብ ርእሶም ድማ ጻዕዳ ጸጉሪ የጥልቁ ነበሩ።

2. ኣዒንቱ ከም ሃልሃልታ ሓዊ
ሕሰብዎ እሞ! እተን ሓደ እዋን ብንብዓት ሓዘንን ምስቁርቋርን ጨምጪመን ዝነበራ ኣዒንቲ። ኣብ መቃብር ኣልኣዛር ንብዓት ዘፍሰሳ

ኣዒንቲ። እተን ቀተልቲ ነፍሲ ክሰቅልዎን ክገፍዕዎን እንከለዉ፥ “ኣቦ ኣቦ ሓጢኣቶም ሕደገሎም” ኢለን ዝነብዓ ኣዒንቱ ሕጂ ግና ከም ተማላጢ
ሓዊ ኾይነን ፍርዲ ኣብ ልዕሊ እቶም ዝነዓቅዎ ከውርድ ይመጽእ ኣሎ።

ንሱ ከም ወዲ ሰብ ኮይኑ ኣብ ዝተገለጸሉ እዋን፤ ካብ ዘርኣዮም ሰብኣዊ ስምዒታት ሓደ እዚ እዩ፥ ብተደጋጋሚ ምንባዑ። ይኹን እምበር ንሱ
ብድሕሪ እቲ ንብዓትን ሓዘንን ሕጂውን ኣምላኽ ነበረ።

እዘን ኣዒንቲ እዚኣተን ራእይ ይርእያ። እዘን ኣብ ልቢ ሰብ ዝተሓብኤ ዝርእያን፣ ዝተፈላለዩ ሓሳባቶም ዘንብባን፣ ዝተፈላለየ መንገዲታቶም
ዝፈልጣን ኣዒንቱ። መን ምንባሩ ብዘይምፍላጦም ዝነብዐ፣ ካብቲ መዋቲ ኣይኒ ወጻኢስ ተማላጢ ኣምላኽ እዩ። “...ኣነ ንሱ ምዃነይ እንተ
ዘይኣመንኩም፡ ብሓጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም” ዮሃንስ 8፡24።

“ግብሪ ኣቦይ እንተዘይገበርኩ፡ ኣይትእመኑኒ። (ግብሪ ኣቦይ እንተ ገበርኩ ግና) ኣቦ ኣባይ ምህላዉ፡ ኣነውን ኣብ ኣቦ ምህላወይ ምእንቲ
ኽትፈልጡን። ከተስተብህሉንሲ፡ ንኣይ እኳ እንተ ዘይኣመንኩምኒ፡ ነቲ ግብረይ እመንዎ።”

ዮሃንስ 10፡37፣38። ከም ኤርሚያስ ናይ ብሉይ ኪዳን፤ ደቂ ሰብ ቃል ኣምላኽ ምቅባል ኣብዮም ምግላጹ ድማ ሸለል ኢሎም ነበሩ እሞ፡
ዝነብዕ ነብዪ ነበረ።

ኣብ ቅድሚ እቲ ሃልሃል ዝብል ቁጡዕ ኣዒንቲ ናይቲ ፈራዲ ዝተሰወረ ዋላ እኳ የለን። ንምድሪ ኹላ ይዞራ ኣብ ቅድሚ ኣዒንቱ ኩሉ ግሉጽ
እዩ እሞ ስራሕ ስጋ ዘበለ ኹሉ ይምዝግብ ኣሎ። ድሌት ነፍሲወከፍ እንታይ ከምዝኾነን እንታይ ከም ዝሓስቡን ይፈልጦ እዩ። ዘይግለጽ ሕቡእ
ኣብ ቅድሚኡ የለን ቅድሚ ኣዒንቱ ኩሉ ግሉጽ እዩ። ሕሰብዎ እሞ፤ እታ ሕጂ እትሓስብዋ ዘለኹም ከይተረፈት ይፈልጣ እዩ።

ፍርዲ ክፈርድ ብሃልሃልታ ሓዊ ኣዒንቱ ደው ኢሉ ተዳልዩ ኣሎ። መዓልቲ ምሕረት ተወዲኡ እዩ። ኣቱም ሰብ ምእንቲ ክንስሑ መዓልቲ
ምሕረት እንከሎ ገጽ ጽድቁ ድማ ድለዩዩ። ምናልባት ዓለም ናብ ሓዊ ቅድሚ ምድርባያ ናብ ሕቊፉ ተተርኣሱ።

3. ኣእጋሩ ከም ኣስራዚ
“ኣእጋሩ ኣብ ሓጐዶ ኸም ዝረሰነ ዜንጸባርቕ ኣስራዚ ይመስላ” ኣስራዚ ብሓያል ጥንካረ ዝፍለጥ ኮይኑ ፈጺሙ ብቀሊሉ ከም ዘይቁጣዕ ዘርኢ

ትርጉም ኣለዎ። እዚ እግሪ ኣስራዚ እዚ ከምቲ ኣስራዚ ኣብ ሓጎዶ ዝፍተን፤ ዋላ እኳ ሓደ ክሓልፎ ዘይኸል ፈተና ከም ዝተፈተነ የርኢ።
ብትኽክል ከምኡ እዩ። ምኽንያቱ ኣስራዚ መለኮታዊ ፍርዲ ስለ ዝውክል፤ ኣምላኽ ዝመደቦን ዝኣወጆን ፍርዲ እዩ ዝውክል። ዮሃንስ 3፡14-19

“ብእኡ ዚኣምን ኵሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር፡ ከይጠፍእሲ፡ ከምቲ ሙሴ ኣብበረኻ ተመን ዝሰቐለ፡ ከምኡ ድማ
ወዲ ሰብ ኪስቀል ይግባእ እዩ።

ኣምላኽ፡ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዅሉ ናይ ዘለኣለም ሕይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር፡ ከይጠፍእሲ፡ ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ፡ ክሳዕ
ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ።

ኣምላኽ ንወዱ፡ ዓለም ብእኡ ኽትድሕን እምበር፡ ንዓለም ኪፈርዳስ ኣይለኣኾን።
ብእኡ ንዚኣምን ኣይፍረዶን። ነቲ ዘይኣምን ግና፡ ብስም ሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ፡ ድሮ ተፈሪድዎ አሎ።
እቲ ፍርዲ እዚ እዩ፥ ብርሃን ናብ ዓለም መጸ፡ ሰብ ግና፡ ግብሮም ክፉእ እዩ እሞ፡ ካብ ብርሃንሲ ጸልማት ፈተዉ።
ኦሪት ዘህልቊ21፡8-9
እግዚኣብሄር ከኣ ንሙሴ፡ ዚነድድ ተመን ንኣኻ ግበር፡ ኣብ ባላ ድማ ስቐሎ። ኪኸውን ከኣ እዩ፡ እተነኽሰ ዘበለ ናብኡ እንተ ጠመተ፡ ኪሓዊ

እዩ።
ሙሴ ኸኣ ካብ ኣስራዚ ተመን ገበረ፡ ኣብ ባላውን ሰቐሎ። ኰነ ኸኣ፡ ገለ ተመን ንሰብ እንተ ነኸሰ፡ ናብቲ ተመን ኣስራዚ ምስ ዚጥምት

ይሐዊ ነበረ።“
እስራኤል ሓጠየ። ሓጥያት ድማ ፍርዱ ክቅበል ግድን ነበረ። ስለዚ ኣምላኽ ድማ ንሙሴ ካብ ነሃስ ተመን ኣዳልዩ ኣብ ዕንጸይቲ ክሰቅሎ

ኣዘዞ ስለዚ እቲ ናብቲ ዝተሰቀለ ተመን ዝጥምት ዘበለ ኹሉ ድማ ካብ ቅጽዓት ሓጢያት ይድሕን ነበረ።
እቲ ካብ ኣስራዚ ዝተሰርሐ ተመን ነቲ ተመን ኣብ ኤደን ገነት ሄዋን ክትሓጥእ ዘስሓተሉ ሓጢያት ይውክል። ከምቲ ምእንቲ ሓጢያት ኣብ'ቲ

ልዕሊ ካብ ነሃስ ዝተሰርሐ መሰውኢ ምእንቲ ቅጽዓት መስዋእቲ ዝቀርብ፡ ነሃስ (ኣስራዚ) ፍርዲ እዩ ዝውክል። ብዘመን ኤልያስ፡ ኣምላኽ
ምእንቲ ሓጥኣቶም ክፈርዶም እንከሎ፡ ሰማያት ዓጽዩ ከም ርሱን ሰማይ ኣስራዚ ኣምሰሎ። ኣብዚ ድማ እዚ ኣብ ዕንጸይቲ ዝተሰቅለ ተመን
ኣስራዚ ክንርኢ ከለና፤ ሓጢኣት ፍርዱ ከም ዝተቀበለ ዝውክል ምሳሌኣዊ ትርጉም ንረክብ። ካብ ኣስራዚ (ነሃስ) ዝተሰርሐ ምዃኑ ድማ፡ ኣብ
ልዕሊ ሓጢያት መሎኮታዊ ፍርዲ ከምዝተሓላለፈ የረድእ። ስለዚ ድማ ጥቅሚ እቲ ዝተሰቅለ ፈሊጡ ናብቲ ዝተሰቅለ ተመን ዝጠመተ ዘበለ
ኩሉ ይድሕን ነበረ። ምድሓን ስራሕ ጎይታ ስለ ዝኾነ።

እዚ ኣብ ዕንጸይቲ ዝተሰቅለ ተመን፡ እየሱስ ናብ ምድሪ እንታይ ክፍጽም ከም ዝመጽአ የረድእ። ምእንቲ ሓጢያት ዝወረደ ፍርዲ ኣምላኽ
ኣብ ርእሱ ምእንቲ ክገብር ስጋ ኾነ። ከምኡ እውን መሰረት ናይቲ መስዋእቲ ዘቅርብሉ መሰውኢ ደረቅ ኣስራዚ ምንባሩ ነቲ ቅድሚ ምምስራት
ዓለም ዝተሓርደ ገንሸል ኣምላኽ እዩ ዝውክል። ሓጥያተኛታት ኣብ ዘይነበሩሉ እዋን ፍርዲ ኣብ ልዕሌኡ ሓለፈ። ምድሓን ኩሉ ካብ ጎይታ ኮይኑ
እቲ ካብ ኣምላኽ ዝወርድ ቁጥዓ ረኣየ ኩሉውን ኣብ ልዕሌኡ ወረደ። እቲ ርሱን እቶን ጻዲቅ ፍርዱን፣ ቁጥዓ ኣምላኽን ክፍሉ እዩ ነይሩ። እቲ
ጻዲቅ ምእንቲ ሓጢኣን ተሳቀየ።

“ኦ! ገንሸል ኣምላኽ ብደምካ ተበጂኻና ኢኻ እሞ ብቁዕ ኢኻ።”
“ንሱ  ግና  ብሰሪ  ገበንና  ቘሰለ፡  ብሰሪ  ኣበሳና  ድማ ተኸትከተ፡  ንሕና  ሰላም ምእንቲ ኽንረክብ፡  መቕጻዕቲ ናብኡ ወረደ፡  ንሕናውን

ብስምብራቱ ሓዌና።” ጎይታ ዓመጻ ኹሌና ናብ ልዕሌኡ ኣውረዶ። ሰብ ፈጺሙ ዘይጠዓሞ ስቃይ ተሳቀየ። ገና ቅድሚ ምስቃሉ እውን በቲ
ስዒቡ ዝበጽሖ ኣበሳ ጻዕሪ ሞት ደሙ ከም ርሃጽ ክሳብ ዝወርድ ተሳቀየ። ሉቃስ 22፡44

“ጻዕረ ሞት ሒዝዎ፡ ኣጽኒዑ ይልምን ነበረ። ረሃጹ ኻኣ ከም ነጥቢ ደም ናብ ምድሪ ይነጥብ ነበረ።”
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ነገር ግን እዘን ኣእጋር ኣስራዚ እዚኤን ምድሪ ዝረግጻሉ መዓልቲ ኣለወን። ንምድሪ ፈራዲኣ ኾይኑ ብቅንዕናን ብፍጽምናን ንዘርኢ ሰብ
ክፈርዶ እዩ። ካብ ፍርዱ ዝሞሉቅ ሓደ እኳ የለን፤ ካብታ ፍትሒ ንድሕሪት ዝምለስ ሓደ የለን፤ ኣብ ቅድሚኡኸ መን ደው ክብል፤ ክሳብ ሽዑ
ግና እቲ ሓጥእ ይሕጣእ፤ እቲ ርኹስ እውን ይርከስ፤ እቲ ዘይልወጥ ድማ ተለዊጡ ኣይፈልጥን እሞ ኣይክልወጥን እዩ። ስለዚ በቲ እግሪ ኣስራዚ
ጌሩ ንጸላኢ ክድምስሶ፤ ንጸረ ክርስቶስን ንምስሊ ኣራዊትን፤ ነቲ ኣብ ቅድሜኡ ዝጸንሖ ኩሉ ኽፉእን ፈጺሙ ሓሸምሸም ከብሎ እዩ። እታ ሓቀኛ
ብርሃኑ ከተጥፍእ ኢላ ስሙ ዝተኻረየት ስርዓት ሓሳዊት ቤተ ክርስትያን ምስቲ ኽፉእ ጸረ ክርስቶስ ሓዊሱ ክሰብራ እዩ። ኩሎም እኩያት፣
ብኣምላኽ ዘይኣምኑን፣ ህልውና ኣምላኽ ዝኽሕዱን፣ ዘመናዊነት ዝኣምኑን፣ ነጻ ሰባትን ኩሎ ም ክእከቡ ሞትን ሲኦልን መቃብርን እውን ኣብ
ቅድሜኡ ደው ክብሉ እዮም። እወ ሽዑ እቲ መጽሓፍ ክኽፈት። እታ ለብ ዝበለት ቤተክርስትያንን እተን ሓሙሽተ ዓያሹ ደናግልን ኣብኡ
ክርከባ እየን። እወ በጊዕ ካብ ኣጣል ዝፈልየሉ ሰዓት እዩ። መንግስቲ ኹሉ ኽወስድ ሽሕ ጊዜ ሽሕ እልፍ ጊዜ እልፍ ዝኾነት መርዓቱ ድማ
ከገልግልዎ ምስኡ ክኾኑ እዮም። ክብሪ! ኦ ሕጂ እንተዘይኮይኑ ፈጺማ ኣይትርከብን፤ ገና ኸሎ ተነስሑ። ካብ ሙታን ተንስኡ ብመንፈሱ
ክመልኣኩም ንኣምላኽ ድለይዎ፤ ኣይኮነን ግና ህይወት ዘለኣለም ኣይትረኽቡዋን። ጊዜ ኸሎ ተጠቀሙ።

4. ድምጹ ከም ደሃይ ብዙሕ ማያት
ማያት እንታይ ይውክሉ? እስኪ ኣብ ራእይ 17፡15 ስምዕዎ
“እታ ኣመንዝራ ተቐሚጣቶ ዝርኤኻዮ ማያትሲ ኣህዛብን ብዙሕ ሰብን ህዝብታትን ቋንቋታትን እዮም”
ድምጹ ከም ድምጺ ብዙሓት ኣህዛብ እዩ። እዚ እንታይ እዩ? እዚ ፍርዲ እዩ። እዚ ድምጺ ብዙሓት ድማ ድምጺ እቶም ብመንፈስ ቅዱስ

ኣብ ዘመናት ኩሉ ምስክር ወንጌል እየሱስ ዝነበሩ ህዝብታት እዩ። ድምጺ ኩሎም ኣንጻር እቶም ሓጢኣተኛታት ኮይኖም ተግሳጽ ዘይተቀበሉ
ደሃይ ከስምዕ እዩ። ድምጺ እቶም ሾብዓተ ልኡኻት ድማ ብዓብዪን ብግልጽን ክስማዕ እዩ። እቶም እሙናት ምስክር ኮይኖም ሓቀኛ ማይ
ጥምቀት ብእየሱስ ስምን፣ ጥምቀት መንፈስ ቅዱስን ምእንቲ ክሰብኩ ህይወቶም ዝቀበጹ ኩሎም ብመንፈስ ቅዱስ ዝኾኑ ድምጺ እየሱስ
ክርስቶስ ኣብ ኩሉ ዘመናት እዮም። ዮሃንስ 17፡20

“ስለቶም ብቓሎም ብኣይ ዚኣምኑ ድማ እምበር፡ ስለ እዚኣቶም ጥራይ ኣይኰንኩን ዝልምን ዘሎኹ።”
ሓደ ሰብ ብውሕጅ ተንሳፊፉ እንዳተወሰደ ብድንገት ኣብ ቅድሜኡ ብርቱዕ ጸድፊ ማይ ጫዕጫዕታ ከም ዘሎ ክፈልጥ እንከሎ ዝስምዖ

ስምዒት ሓሲብኩምዎዶ ትፈልጡ? ናብቲ ጸድፊ ኣብ ዝቀረበ ቅጽበት እቲ ኣብ ቅድሜኡ ዝጓዝም ዘሎ ውሕጅ እንዳሰምዐ ብርግጽ ናብ ጸልማት
ይኣቱ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ። ከምኡ ድማ ስለ እቲ ዘይምግዳስኩም እቲ ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ዝስማዕ ድምጺ ብዙሓት ክኸሰኩም እዩ። ኣብዛ
ሰዓት እዚኣ  ዘሎ ሓሳባትኩም ኣብ ሰማያት ይምዝገብ ኣሎ እሞ ሕጂ ኣቃልቦ ጌርኩም ተገደስሉ። ኣብ ሰማይ ካብ ቃልኩም ንላዕልስ
ሓሳባትኩም ከም ዝስማዕ ብርግጽ ፍለጡ። ከምቲ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ልዕሊ ሓሳባት ልቡስ ዘረባ ኣንደበቱ ከም ዝስማዕ ዝመሰሎ ልቡ ዝዘንግዐ
ፈሪሳዊ ኣይትኹኑ። ሕጂ ድማ እዚ ጻውዒት እዚ ቃል ምእንቲ ክትሰምዑን ዘለኣለማዊ ህይወት ክትረኽቡን ናይ መወዳእታ ጻውዒትኩም
ክኸውን ይኽእል እዩ እሞ እቲ ከም ድምጺ ብዙሕ ህዝብታት ዝጓዝም ድምጺ ፍርዲ ከይመጸ እንከሎ ተመለሱ።

ድምጺ ማያት ክንደየናይ ባህ ዘብል ምዃኑ ኣስተውዒልኩምዶ ትፈልጡ? ምጽዋድ ዓሳ ኣዝየ እየ ዝፈቱ፤ ሓደ ሓደ ጊዜ ኣብቲ ማያት
ዝናወጸሉ ከባቢ ምቹእ ስፍራ ደልየ ብዝባነይ ደቂሰ ኣብ ውሽጢ ልበይ ድሃይ ሰላም ሓጎስን ርውየትን ክዛረብ ከሎ ይሰምዕ። ኣታ ክንደይ ባህ
የብል፤ እቲ ቃል ማያት ምፍልላይ ክእውጅ እንከሎ ኣብ መልህቅ ሰላም ኣዕሪፈ ሰላምታ ደሃይ ጎይታ ምስ ሰማዕኩስ ክንደይ ክሕጎስ እየ።
ድምጺ ፍቅሩ፣ ሓልዮቱ፣ ምኽሩን፣ ሓለዋኡን ክንሰምዕ ከሎናስ ክንደየናይከ ከነመስግን ዘይግብኣና። ከምዚ ዓይነት ጥዑም ድምጹ እንሰምዓላ
መዓልቲ ኣላ። እቶም ሓጢኣቶም ብደሙ ዝተደምሰሰሎም ህይወቶም ብመንፈሱ ዝተመልኣትሎም ኣካይዳኦም ድማ ብቃሉ ዝገበሩ ብድምጺ
ፍርዲ ኣይዛረቦምን እዩ። ኣታ ካብዚ ንላዕልስ እንታይ ደስ ዘብል ኣሎ? ድምጺ ብዙሓት ክቅበለካ ኸሎ፤ ድምጺ እቶም ዘለኣለማዊ ህይወት
ዝተቀበሉ ብዙሓት ክኸበካ ኸሎስ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ደስ ዘብል ነገር ኣሎ? ኦ!  ከምኡ ዝበለስ ከቶ የለን። እምበኣር ጸለተይ ድምጹ
ሰሚዕኹም ልብኹም ንኸይተትርሩ ነገር ግን ከም ንጉስኩም ንኽትቅበልዎ እዩ።

ኦ! ምርኣይ ጥራይ እንተኽኢልኩምስ፤ ማይ ንዓለም ኣጥፍኣ፤ እቲ ንዓለም ዘጥፍኣ ማይ ድማ ንምድርን ንኖህን ኣድሓነ። ድምጹ ስምዕዎ፤
ንህይወት ዝበቅዕ ንስሓ ተነስሑ እንዳበለ ዝእውጅ ድምጺ ኣገልገልቱውን ስምዑ።

5. ኣብ የማናይ ኢዱ ሾብዓተ ኸዋኽብቲ ነበርዎ
“ኣብ የማናይ ኢዱ ሾብዓተ ኸዋኽብቲ ኣለውዎ፡” እዞም ሾብዓተ ኸዋኽብቲ ኣብ ፍቅዲ ዒስራ ብግልጺ ስለ ዝተቀመጠልና ፈሊጥናዮም

ኣለና። “ምስጢር እቶም ሾብዓተ ኸዋኽብቲ እቲኣቶም መላእኽቲ እተን ሸብዓተ ማሕበራት እዮም፡” ባዕሉ እውን ስለ ዝፈትሓልና ክንስሓሓት
ኣይንኽእልን። ሾብዓቲኦም ኸዋኽብቲ ሸብዓተ መላእኽቲ (መልእኽተኛታት) ናይተን ሸብዓተ ተኸታተልቲ ዘመናት እዮም። ብርግጽ ስሞም
ኣይተጠቀሰን፤ ሾብዓተ ከም ዝኾኑን፡ ንነፍሲወከፍ ዘመን ድማ በብሓደ መልእኽተኛ ከም ዝኾኑን ንርዳእ። ካብ ዘመን ቤተክርስትያን ኤፌሶን
ጀሚሩ ክሳብ እታ ናይ መወዳእታ ዘመን ቤተክርስትያን ሎዶቅያ፤ ነፍሲ ወከፎም ነቲ ዝነበሩሉ ዘመን ዝተመደበ መልእኽቲ ሒዞም ነቲ ህዝቢ
ሓቂ ካብ ምዝራብ ኣይተዓንቀፉን። ነፍሲ ወከፎም ነቲ ናይ ዘመኖም ብርሃን ዘየወላውሉን ጽኑዓትን ኔሮም። ትውልዲ ካብ ኣምላኽ ኣብ
ዝርሕቀሉ እዋን ሓደ እሙን መልእኽተኛ ነቲ ትውልዲ ናብ ቃል ይመልሶም። እቲ ጽኑዕ ማዕበል ብገዛእ ርእሶም ክጻወርዎ ስለ ዘይኽእሉ
ሓይሎም ኩሉ ካብ ጎይታ ነበረ። ድሕነቶም ኣብ ትሕቲ ሓልዮቱ እዩ። ገለ እኳ ካብ ኢዱ ዝምንዝዖም የለን። ካብ ፍቅሪ ኣምላኽ ዝፈልዮም
ውን ገለ የለን፡ ሕማም ይኹን ፣ሓደጋ፣ዕርቃን፣ ጥሜት፣ ሰይፊ፣ ህይወት ወይስ ሞት። ነፍሶም ኣብ ትሕቲ እቲ ዘይስኣኖ ዘግዝኡ ስለዝኾኑ በቲ
ዝበጽሖም ስደት ኣይግደሱን። ስቃይን ጸርፍን ብዙሕ እኳ እንተኾነ ምእንታኡ ክጽረፉን ክሳቀዩን ብቁዓት ብምዃኖም ግና ክብሪ ንኣምላኽ
ይህቡ። ምስቲ ምስጋና ምድሓኑ ኣብ ህይወቶም ፍቅሩ፣ ትዕግስቱ፣ ሕያውነቱ፣ ጾሩን፣ ግርማኡን፣ እምነቱን፣ ከም ደሚቅ ብርሃን የንጸባርቁ።
እግዚኣብሄር ድማ ብድንቅን ትኣምራትን ምልክታትን የጽንዖም ነበረ። ብምኽራሮም መንፈሳውያን ብምዃኖምን ይንዓቁ፤ ብድርጅታት ይስሓቁ
ነገር ግን ኣብቲ ቃል ሓቂ ጽኑዓት ኮይኖም ሓሊፎም።

መቸም ተንሲእኻ ጸሎት ሃይማኖት ንምሕላው ኣይከብድን። ብድሕሪ እዚ ኹሉ ሰይጣን ስለ ዘሎ ቀሊል እዩ። ነቲ ኣብ ብዓለ ሓምሳ ዝነበረ
ጽሩይ ቃል ተኣዚዝካ በቲ ሓቀኛ ቃል ኣምላኽ ምምልላስ ድማ ካልእ ነገር እዩ።

,ኣብዚ ቀረባ እዋን ሓደ ሰብ፡ እዛ ንብዙሕ ዓመታት ብብዙሓት ትኣሚና እንዳዓበየት እትኸይድ ዘይትቅየር ካቶሊኽ ሃይማኖት ጥራሕ እያ
ሓቀኛ ቤተክርስትያን ኢሉ ተዛሪቡኒ። ፈጺሙ ክኸውን ኣይኽእልን። ኣብ ዝባና መንግስታዊ ሓይሊ ዘለዋ ዝኾነት ትኹን ቤተክርስትያን፣ ቃል
ኣምላኻዊ ዘይኮኑ ጸሎታት ድጋም ዘለዋ፤ እሞ ኽኣ ሰይጣን ክትኣስረሉ እትኽእለሉ ኣገልግሎት ዘይብላሲ ብርግጽ ትቅጽልዶ። መመዘኒ እውን
ኣይኮነትን። እኳ ድኣስ እታ ሒደት መጓሰኣ ተበቲኖም ዝተዘርኡ፣ ንኣናብስ ዝተውሃቡ ኣብ ዓንዲ ዝተሰቀሉ፤ እዚ ኹሉ እናዳበጽሖም ነቲ ቃል -
እሙናት ኮይኖም ክትርእዩ እንከለኹም፡ እምብኣር ኣምላኽሲ ምስ እዚኣቶም እዮ። ቃልሲ እምነት ተጻዊሮም ከመይ ኢሎም ክነብሩ ኽኢሎም፡
እዚ ተኣምር እዩ።

እዚ ምጽንናዕ እዚ ነቶም ሾብዓተ ልኡኻት እተን ሾብዓተ ኣብያተ ቤተክርስትያን ጥራይ ኣይኮነን፤ ኩሎም ኣመንቲ ኣብ ኢድ ኣምላኽ እዮም
ካብ ፍቅሩን ሓይሉን ድማ ይካፈሉ፣ ኻብቲ ኣምላኽ ንኣመንቲ ዝህቦም ምሉእ ጥቅሚ ድማ ይቅበሉ። እቲ ኣምላኽ ነቲ ልኡኽ ዝህቦን፤
ዝባርኾን ዝጥቀመሉን ኣሰራርሓ፡ ኣብነት ሕያውነቱን ሓልዮቱን ንኹሎም ኽፍሊ ኣካሉ እዩ። ኣሜን።

6. እቲ ክልተ - ዝኣፉ ሰይፊ
“ካብ ኣፉውን ክልተ ዝኣፉ በሊሕ ሰይፊ ይወጽእ፡” ኣብ ዕብራውያን 4፡12ቃል ኣምላኽ ህያውን መስለጥን እዩ እሞ፡ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ

ዚበልሕ እዩ፡ ነፍስን፡ መንፈስን፡ መፈላልዮን ኣካላትን ኣንጕዕን ክሳዕ ዚፈላሊ ዚሰጥም፡ ኣብ ምሕላንን ሓሳብ ልብን ከኣ ዚፈርድ እዩ።“
ካብ ኣፉውን ክልተ - ዝኣፉ በሊሕ ሰይፊ ይወጽእ፡ ማለት ቃል ኣምላኽ እዩ። ራእይ 19፡11-16
ሰማይ ከኣ ተኸፊቱ ርኤኹ። እንሆ ድማ፡ ኣምበላይ ፈረስ፡ እቲ ተቐሚጥዎ ዘሎ ኸኣ እሙንን ሓቀኛን ይብሀል፡ ብጽድቂውን እዩ ዚዳንን

ዚዋጋእን።
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ኣዒንቱ ኸም ሃልሃልታ ሓዊ እየን፡ ኣብ ርእሱውን ብዙሕ ዘውድታት አለዎ፡ ብጀካኡ ሓደ እኳ ዘይፈልጦ ጽሑፍ ስም ድማ አለዎ።
ብደም እተዐለሰ ኽዳን ተወንዚፉ እዩ፡ ስሙውን ቃል ኣምላኽ እዩ።
ኣብ ሰማይ ዘለዉ ሰራዊት ከኣ፡ ጻዕዳን ጽሩይን ሻሽ ተኸዲኖም፡ ኣብ ኣምበሌታት ኣፍራስ ተቐሚጦም ሰዐብዎ።
ካብ ኣፉ ኸኣ ነህዛብ ዚወቕዓሉ በሊሕ ሰይፊ ይወጽእ። ንሱ ብበትሪ ሓጺን ኪጓስዮም እዩ፡ ነቲ መጽመቝ ወይኒ ናይቲ ብርቱዕ ቍጥዓ ዅሉ

ዚኽእል ኣምላኽ ከኣ ንሱ ይረግጾ።
ኣብ ክዳኑን ኣብ ምሕኵልቱን ድማ፡ ንጉስ ነገስታት፡ ጐይታ ጐይተትውን፡ ዚብል ጽሑፍ ስም አለዎ።“
ዮሃንስ 1፡48
“ናትናኤል፥ ኣበይ ትፈልጠኒ፧ በሎ። የሱስ ከኣ፥ ፊልጶስ ከይጸውዓካ፡ ኣብ ትሕቲ በለስ ከሎኻ ርእየካ፡ ኢሉ መለሰሉ።”
እነሀልኩም እምበኣር። እቲ ቃል ክመጽእ እንከሎ፡ ኣንጻር ኩሎም ሰብን መንግስታትን ክልዓል እዩ ኣብ ቅድሚኡ ደው ክብል ዝኽእል ኽኣ

ኣይክህሉን እዩ። ከምቲ ኣብ ልቢ ናትናኤል ዝተሓብኤ ሓሳባት ልቢ ዝፈለጠ፤ ኣብ ልቢ ኹሉ ሰብ ዝተሓብአ ዘበለ ኹሉ ኸቃልዕ እዩ። መን
ብፍቃድ ኣምላኽ ከይዱ፤ መንከ ኣይከደን ኽፈሊ እዩ። ሚስጢር ግብሪ ደቂ ሰባት ኣቃሊዑ፤ ንምንታይ ምኽንያት ከም ዝገብርዎ ድማ ኸርኢ
እዩ። ኣብ ሮሜ 2፡3 እውን ከምኡ እዩ ዝብል፦

“ኣታ ኣብቶም ከምዚ ዝበለ ዚገብሩ እትፈርድ ባዕልኻውን እትገብሮ ሰብ፡ ካብቲ ፍርዲ ኣምላኽ እትመልቚዶ ይመስለካ ኣሎ፧”
ኣምላኽ ከመይ ከም ዝፈርዶም ድማ ኣብ ፍቅዲ 5 ክሳብ 17 ተጠቂሱ ይርከብ። እቲ ተሪር ዘይንሳሕ ልቦም፣ ስራሖም፣ ሃቀናኦም፣ ኩሉ

ክፈርድ እዩ። በቲ ቃል ድኣ ክፈርዶም እዩ እምበር፡ፈጺሙ ኣይክርሕርሃሎምን፤ ሓደ እውን ካብቲ ፍርዲ ዘምልጥ የለን። እቶም ሰሚዖም
ዘየዳመጹ በቲ ዝሰምዕዎ ክፍረዶም፥ እቶም ቃል ኣሚኖም ዘዓረፉ ነገር ግን በቲ ቃል ዘይነበሩ ድማ፥ ኽፍረዶም እዩ። ሚስጢር ዘበለ ኽቅላዕ፥
ኣብ ዝባን ናሕሲ ድማ ኽእወጅ እዩ። ታሪኽ ዘበለ ኹሉ ኽፍለጥ፥ ኣብ ዘመናት ኹሉ ድማ ሚስጢር ኣይክተርፍን እዩ።

ኣብዛ እንነብረላ ዘለና ጊዜ ሚስጢር - ልቢ ኣወዳቶምን ኣዋልዶምን ዝገልጽ ዘሎ ንሱ ምዃኑስ ትፈልጡዶ? ሚስጢር ልቢ ብጀካ ቃል መንከ
ክገልጽ? ዕብራውያን 4፡12

“ቃል ኣምላኽ ህያውን መስለጥን እዩ እሞ፡ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዚበልሕ እዩ፡ ነፍስን፡ መንፈስን፡ መፈላልዮን ኣካላትን ኣንጕዕን ክሳዕ
ዚፈላሊ ዚሰጥም፡ ኣብ ምሕላንን ሓሳብ ልብን ከኣ ዚፈርድ እዩ።”

ቃል እዚ እዩ። ኣብ ዝኸዶ ዘበለ ድማ መስለጢ እዩ። እቲ ኣብዚ ዘመን እዚ ንርእዮ ዘለና መንፈስ፥ እቲ ኣብ እየሱስ ዝነበረ መንፈስ (ቃል)
ኮይኑ፥ ነቶም ኣብ መወዳእታ ዘመን ዝነብሩ ኻብ ፍርዲ ኣምላኽ ንኽድሕኑ ዝመክር ምልክት እዩ። እቶም ነቲ (ነቲ ቃል) ዝነዓቁ ኹሎም ግና፤
መሊሶም ስለ ዝሰቀልዎ፥ ድሮ እኳ ተፈሪድዎም ኣሎ። ዕብራውያን 6፡6

“እንተ ወደቑ፡ ንወዲ ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ንርእሶም ስለ ዚሰቕልዎ ብግሁዶውን ዜላግጹሉ ስለ ዝዀኑ፡ ከም ብሓድሽ ንንስሓ ኺሕደሱ
ኣይከአሎምን እዩ።”

ሕጂ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ቃል ብስልጣንን ብድምጽን እዩ መጺኡ ይብል። እቲ ዝስበኽ ቃል ገዛእ ርእሱ ይገልጽ። ከም ሃልሃል
ዝብል ዝቆርጽ ሰይፊ ናብ ሕልና ሰብ ይኣቱ፥ ከም ካራ ናይ መጥባሕቲ ድማ፥ ሕማም ዘበለ እንዳቆረጸ፥ ንእሱራት ሓራ የውጽእ። ጥንታውያን
ኣመንቲ ኣብ ዝኸድዎ ዘበለ ኹሉ ወንጌል (ቃል) ይሰብኩ። ኣምላኽ ድማ ነቲ ቃል ብትእምርትን ትኣምራትን የረጋግጸሎም ነበረ። ሕሙማት
ይሓውዩ፥ ኣጋንንቲ ይወጹ፥ ብልሳን ይዛረቡ። እዚ ኹሉ ቃል ብተግባር እዩ። ቃል ካብ ኣፍ እቶም እቶም ሓቀኛ ኣመንቲ ክርስትያናት ወዲቁ
ኣይፈልጥን። ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ድማ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝነበረት ሓቀኛ ናት ቃል መርዓት ንላዕሊ በርቲዑን ዓብዩን ቀሪቡ ኣሎ። ኦ!
ሒደት መጓሰ፣ ነቲ ቃል ሓዝ፣ ልብኻን ኣፍካን በቲ ቃል ምልኣዮ፣ ሓንቲ ምዓልቲ ድማ ኣምላኽ ነታ መንግስቲ ኽህበካ እዩ።

7. ገጹ ከም ጸሓይ
“ትርኢቱውን ከምታ ብሓይሊ እተብርህ ጸሓይ እዩ።”
ማቴዎስ 17፡1-13
“ድሕሪ ሹዱሽተ መዓልቲ ድማ እየሱስ ንጴጥሮስን ንያእቆብን ንዮሃንስ ሓዉን ወሲዱ ንበይኖም ናብ ነዊሕ ከረን ኣደየቦም።
ኣብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢቱ ተለወጠ። ገጹ ኸም ጸሓይ ኣብርሄ፡ ክዳኑውን ከም ብርሃን ጸዕደወ።
እንሆ ኸኣ፡ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ እናተዛራረቡ ተራእይዎም።
ጴጥሮስ መሊሱ ንየሱስ በሎ፡ ጐይታይ፡ ንኣና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ። ትፈቱ እንተ ዄንካስ፡ ኣብዚ ሰለስተ ዳስ ክንሰርሕ፡ ሓደ ንኣኻ፡

ሓደ ንሙሴ ሓደውን ንኤልያስ።
ገና ኺዛረብ ከሎ፡ እንሆ፡ ብሩህ ደበና ኣጐልበቦም። እንሆ ኸኣ፡ ካብቲ ደበና፡ ዝፈትዎ ወደይ፡ ብእኡ ዝሰመርኩ እዚ እዩ፡ ንእኡ ስምዕዎ፡

ዚብል ድምጺ መጸ።
ደቀ መዛሙርቱ እዚ ሰሚዖም ብግንባሮም ተደፍኡ፡ ብዙሕ ድማ ፈርሁ።
የሱስ ቅርብ ኢሉ ተንከዮም፡ ተንስኡ ኣይትፍርሁውን፡ በሎም።
ንላዕሊ ገጾም ቍሊሕ እንተ በሉ፡ ብዘይ የሱስ በይኑ ሓደ እኳ ኣይረኣዩን።
ካብ ከረን ኪወርዱ ኸለዉ፡ የሱስ ወዲ ሰብ ካብ ምዉታት ክሳዕ ዚትንስእ፡ እዚ ዝርኤኹምዎ ንሓደ እኳ ኣይትንገሩ፡ ኢሉ ኣዘዞም።
ደቀ መዛሙርቱ ኸኣ፡ ንምንታይ ደኣ ጸሓፍቲ፡ ቅድም ኤልያስ ኪመጽእ ይግባእ፡ ዚብሉ፧ ኢሎም ሐተትዎ።
ንሱ ኸኣ መሊሱ በሎም፡ ብሓቂ ቅድም ኤልያስ ይመጽእ፡ ንዅሉ ድማ የቕንዕ።
ኣነ ግና እብለኩም አሎኹ ኤልያስ ቅድሚ ሕጂ መጺኡ፡ ከም ዝደለዩ ገበርዎ እምበር፡ ኣየለልይዎን። ንወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ንሳቶም ሓሳረ

መከራ ኼጽግብዎ እዮም።
ሽዑ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ ዮሃንስ መጥመቕ ከም ዝበሎም ኣስተውዐሉ።“
ኣብ መእተዊ ማቴዎስ 17፡1-13 ማለት ኣብ ማቴዎስ 16፡28 የሱስ
“ካብ እዞም ኣብዚኣ ደው ኢሎም ዘለዉ፡ ንወዲ ሰብ ብመንግስቱ ኺመጽእ ከሎ ኽሳዕ ዚርእይዎ፡ ንሞት ከቶ ዘይጥዕምዋ ኸም ዘለዉ፡

ብሓቂ እብለኩም አሎኹ።”በሎም።
ካብ ሓወርያት እቶም ሰለስተ ድማ እቲ ክብሪ - ኣመጻጽኣኡ ረኣዩ። ኣብቲ ጫፍ ናይቲ እምባ ትርኢቱ ክቅየር ከሎ ረኣዩዎ። ክዳኑ ከም

ዘንጸባርቅ ጻዕዳ ገጹ ድማ ከም ድሙቅ ጸሓይ የንጸባርቅ ነበረ። ብየማኑን ብጸጋሙን ድማ ሙሴን ኤልያስን ተጋህዱ፤ ብትኽክል ብኸምዚ
መልክዑ እዩ ዝመጽእ። እወ ኤልያስ ኣቀዲሙ ክመጽእ ልቢ ደቂ (መርዓት) ድማ ናብ ምህሮ ኣቦታቶም ትምህርቲ ሓወርያት ክመልሶም እዩ።
ሚልኪያስ 4፡5-6

“እንሆ፣ እታ ዓባይን እተፍርህን መዓልቲ እግዚኣብሄር ከይመጸት፣ ነብዪ ኤልያስ ክልእከልኩምእየ።
ኣነ መጺኤ ንምድሪ ብዘጽንት መርገም ከይወቕዓስ፣ ንሱ ልቢ ኣቦታት ናብ ደቂ፣ ልቢ ደቂ ድማ ናብ ኣቦታቶም ኪመልስ እዩ።“
ደጊም እስራኤል ሃገር ኮይና ኣላ። ብሓይሊ ሰራዊትን ሓይሊ ባሕርን ፣ ኣገልግሎታት ፖስታን ናይ ባዕላ ባንዲራን ፤ ሓንቲ ሃገር ሃገር ከብላ

ዝኽእል ሚዛን ኩሉ ኣማሊኣ ኣላ። ነገር ግን እቲ ኣብ ኤሳያስ 66፡8 “ሃገርዶ ብሓንቲ መዓልቲ ጽዒራ ትወልድ እያ” ዝብል ምእንቲ ኽፍጸም እታ
ምዓልቲ ቀሪባ ኣላ። ተኽሊ በለስ ጉዕ ሒዛ፤ እስራኤል ኩሎም ድማ መሲሕ ክመጸሎም ይጽበይዎ ኣለዉ። ትጽቢቶም ድማ ኽፍጸም እዩ።
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ብርሃንን ህይወትን ክግለጸላ እዩ እሞ እስራኤል ዳግም ብመንፈሳዊ ልደት ክትውለድ እያ።
ኣብ ራእይ 21፡23
“እታ ኸተማ ኸኣ ኽብሪ ኣምላኽ ኣብሪሁላ አሎ፡ መብራህታስ እቲ ገንሸል እዩ እሞ፡ ጸሓይ ወይስ ወርሒ ኼብርሃላ ኣየድልያን እዩ።”
እዚኣ ማለት እታ ሓዳስ እየሩሳሌም እያ። እቲ ገንሸል ኣብታ ኸተማ ኽህሉ እዩ። ብምኽንያት ህልውናኡ ድማ፤ ኻሊእ ብርሃን ኣየድልያን።

ንሱ ባዕሉ ጸሓያን ብርሃናን ክኾነላ እዩ'ሞ፤ ኣብኡ እትበርቅን እትዓርብን ጸሓይ ኣይክትህሉን። ናብኡ ዝቀረበት ሃገር ዘበልት ኩላ ድማ
ብብርሃኑ ክትመላለስ እያ። እዚ ነገር ኣብ ዘመንና ምዃኑ ኣየሓጉስንዶ? እምበኣር ዮሃንስ እታ መዓልቲ ክትመጽእ ረኣየ። እወ ጎይታ እየሱስ ቶሎ
ንዓ!

ሚልኪያስ 4፡1-3
“እንሆ፣ እታ ኸም እቶን እትነድድ መዓልቲ ትመጽእ ኣላ እሞ፣ ኵሎም ዕቡያትን ረሲእነት ዚገብሩ ዘበሉ ዅላቶምን ብርዒ ኪዀኑ እዮም፣

እታ እትመጽእ መዓልቲ ኸኣ ንእኦም፣ ሱር ወይስ ጨንፈር ከይሐደገት፣ ሞዅ ከተብሎም እያ፣ ይብል እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት።
ንኣኻትኩም ስመይ እትፈርሁ ግና፣ ጸሓይ ጽድቂ ኽትበርቀልኩም እያ፣ ምድሓን ከኣ ኣብ ኣኽናፉ እዩ። ንስኻትኩም ድማ ክትወጹን ከም

ብተይ ደምበ ኽትዕንድሩን ኢኹም።
በታ ኣነ  ዝገብረላ  መዓልቲ  ኣብ  ትሕቲ  ኸብዲ እግርኹምሓመዅስቲ ኪዀኑ እዮም እሞ፣  ንረሲኣን  ክትረግጽዎም ኢኹም፣  ይብል

እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት።“
እነሆ እንደገና። እታ ብኹሉ ሓይላ እትበርህ ጸሓይ። ኦ፥ ሓይሊ ወዲ ኣምላኽ፥ ኣብ ማእኸል እተን ሾብዓተ ቀወምቲ ቀንዴል ወርቂ የብርህ

ኣሎ። እቲ ምእንታና ዝተሳቀየን ዝሞተን፤ እነሆ ደው ኢሉ። ቁጥዓ እቲ መሎኮታዊ ፍርዲ ኣብ ልዕሊኡ ጾረ። ንሱ በይኑ፡ ነቲ ወይኒ ቁጥዓ ሰተየ፥
በይኑ ሓይሊ ቁጥዓ ኣምላኽ ጾረ። ከምቲ ዝበልናዮ ድማ ድምጹ ነቶም ሓጥኣን ከም ድምጺ ብርቱዕ ውሑጅ ማይ ጫዕጫዕታ ከምቲ ኣብ
ገምገም ባሕሪ ምስ ዘሎ ዓበይቲ ኣኽራን ዝላተም ብርቱዕ ማዕበል ሞት እዩ። ነቶም ቅዱሳኑ ግና ድምጹ ከምቲ ዓሪፍካ ትሰምዖ ጥዑም ውሓዚ
ድምጺ፤ ዕረፍቲ ሓጎስ ክርስቶስ እዩ። ጨረር ፍቅሩ ኣብ ልዕሌና እንዳንጸባረቀ “ ኣይትፍራህ እቲ ዝነበረን ዘሎን ዝመጽእን ኩሉ ኽኣልን ኣነ እየ፤
ብጀካይ ኻልእ የልቦን ኣልፋን ኦሜጋን ኩሉ ብኹሉ ዝመልእን ኣነ እየ።” ንሱ ዕምበባ በረኻ ድሙቅ ኮኾብ ወጋሕታ እዩ፤ ካብ ኣእላፋት ንሱ
ይበልጸኒ፤ እወ እታ ዓባይ መዓልቱ ፈውሲ ኣብ ኣኽናፋ ሒዛ ከም ጸሓይ ጽድቂ ክትበርቅ ተዳልያ ኣላ።

ክርስቶስ እቲ ብዓል ዓወት
ራእይ 1፡17,18
“ምስ ርኤኽዎ ድማ፡ ከም ምዉት ኰይነ ኣብ ኣእጋሩ ወደቕኩ። ንሱ የማናይ ኢዱ ኣንበረለይ፡ ከምዚ እናበለ፡
ኣነ እቲ ቐዳማይን እቲ ዳሕራይን እቲ ህያውን እየ እሞ፡ ኣይትፍራህ። ሞይተውን ነበርኩ፡ እንሆ ኸኣ፡ ንዘለኣለመ ኣለም ህያው እየ፡ መርሖ

ሞትን ሲኦልን ከኣ አሎኒ።“
ምግላጽ ምሉእ ኽብሩ ኽጻወር ዝኽእል ሓደ የለን። ዮሃንስ ምስ ረኣዮ ኣብ ትሕቲ እግሩ ከም ዝሞተ ኾይኑ ወደቀ ሓይሉ ኹሉ ወዲኡ

ተዝለፍለፈ፡ እታ ሕያወይቲ ኢድ ጎይታ ብፍቅሪ ተንከፈቶ በቲ ጥዑም ድምጺ በረኸቱ ኣይትፍራሕ፤ “እቲ ቐዳማይን እቲ ዳሕራይን እቲ
ህያውን እየ እሞ፡ ኣይትፍራህ። ሞይተውን ነበርኩ፡ እንሆ ኸኣ፡ ንዘለኣለመ ኣለም ህያው እየ፡” በሎ። እቲ ኣብ መስቀልን መቃብርን ዝወረዶ
ፍርዲ እንዳፈለጥና፤ ምእንታና ድማ ናብ ሰማያት ዝዓረገ እንዳሃለወናስ ዘፍርሓና እንታይ እዩ? ነቲ ናይ ሓጢኣት ቁስሊ ኹሉ ውሒጥዎ እዩ
እሞ፥ ነቶም ብክርስቶስ እየሱስ ዘለዉስ ኲነኔ የብሎምን። ንምንታይ እያ ቤተክርስትያን እትፈርሕ? ብርግጽ ኣስተውዕሉ፤ “ጠበቃና” ንሱ
“ፈራዲና” ንሱ እዩ። “ጠበቃን” “ፈራድን” ክልቲኡ ባዕሉ እዩ። ስለዚ ከም መጠን ፈራዲነቱ ክስና ተዓጽዩ እዩ እሞ፤ ሕጅስ ኲነኔ የብልናን። ቃል
ኣትዩልናስ ዘይፈጸመልና እንታይ ሃልዩ እዩ፥ መቅጻዕትን ሞትን እንፈርሕ? ንኹሉ ስዒሩ እዩ። እነሆ እቲ ሓያል ስዓሪ። ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ
ዝርኤን ዘይርኤን ዘበለ ኹሉ ስዒሩ ሒዙ ዘሎ ንሱ እዩ። ንሱ ከምቲ ኣብ 33 ዓመቱ ንዓለም ወሪሩ ዝሓዘ እሞ ከመይ ከም ዝቅጽል ዘይፈልጥ
ብሓጥኣቱን ብጎንጹን ዝሞተ ከም ኣሌክሳንደር ኣይኮነን፤ ወይድማ ከምቲ ምድሪ ኣውሮጳ ኹላ ስዒሩ ሒዙ ዝነበረ፡ ኣብ ዋተርሉ ተሰኒፉ ኢልባ
ጥራይ ክገዝእ ተመሊሱ ዝጠፍአ ናፖልዮን እውን ኣይኮነን። ንክርስቶስ ክስዕር ዝኽእል የለን። ንሱ እቲ ትሕት ኢሉ ዝነበረ ሕጂ ግና ልዕሊ
ኹሉ ስማት ክብሪ ዘለዎ ስም ሒዙ፥ ናብ ሰማያት ዓረገ። መርሖ ሞትን ሲኦልን መቃብርን መንዚዑ፤ ንሱ ዝፈትሖ ዘበለ ኹሉ ይፍታሕ፥ ንሱ
ዝኣሰሮ ድማ እሱር እዩ። ቀቅድሜኡ ስዓሪ ኣይነበረን፣ ኣብ ጎኑ ድማ ኻልእ የለን። በይኑ መድሓኒ በይኑ በይዛ ኹሉ ንሱ እዩ። ንሱ በይኑ
ኣምላኽ እዩ። ስሙ ድማ “ጎይታ እየሱስ ክርስቶስ” እዩ።

“ኣይትፍራሕ ዮሃንስ፡ ኣይትፍራሕ ኣታ ሒደት መጓሰ። ዘለኒ ኹሉ ናትኩም እዩ። ስልጣነይ ኩሉ ናትኩም እዩ። ኣብ ማእኸልኩም ኮይነ ኩሉ
ምኽኣለይ፥ ናትኩም እዩ። ፍቅሪ፥ ክእለት፥ ትብዓት እምበር ፍርሒ ከፍስስ ኣይመጻእኹን። ኩሉ ሓይልን ስልጣንን ናተይ እዩ፤ ኽትጥቀምሉ
ድማ ናትኩም ግደ እዩ። ቃል ተዛረቡ ኣነ ድማ ኽፍጽሞ እየ። ቃል ኪዳነይ እዚ እዩ ፈጺሙ ድማ ኣይወድቅን።”

እቶም ሾብዓተ ኸዋኽብትን መቅረዛትን
ራእይ 1፡20
“ምስጢር እቶም ኣብ የማናይ ኢደይ ዝርኤኻዮም ሾብዓተ ኸዋኽብትን ናይተን ሾብዓተ ቐወምቲ ቐንዴል ወርቅን፡ እቶም ሾብዓተ ኸዋኽብቲ

እቲኣቶም መላእኽቲ እተን ሸብዓተ ማሕበራት እዮም፡ እተን ሾብዓተ ቐወምቲ ቐንዴልውን ሾብዓተ ማሕበራት እየን።”
ብዛዕባ እዞም ክልተ ሚስጢራት ፈሊጥና ኣለና ። ሾብዓቲኦም መልእኽተኛታት መነመን ምዃኖም ግና ዝተገልጸ ነገር የለን። ስለዚ ብረዲኤት

ኣምላኽ ክንገልጾ እቲ ሚስጢር ድማ ክፍጸም እዩ። ነፍሲ ወከፍ እተን ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝተቀመጣ ሾብዓተ ዘመናት ክሳብ እታ ንሕና ንነብረላ
ዘለና ናይ መወዳእታ ዘመን ሓደ ብሓደ ክንርእዮ ኢና።

ኣብ መወዳእታ ናይዛ ምዕራፍ ኣብ ማእኸል እቲ ቀንዴል ወርቂ ኣብ የማኑ ሾብዓተ ኸዋኽብቲ ሒዙ ቆይሙ ንርእዮ። ትርኢት ምልኣት
ኣምላኽነቱ ትንፋስካ ዝቆራርጽ ኣቃውማ ኣለዎ። ንሱ ፈራዲ፣ ካህን፣ ንጉስ፣ ንስሪ፣ ገንሸል፣ኣንበሳ፣ ኣልፋ፣ ኦሜጋ፣ መጀመርታን መወዳእታን፣
ኣቦ፣ ውሉድ፣ መንፈስ ቅዱስ፣ ዝነበረ፣ ዘሎ፣ ዝመጽእ፣ ኩሉ ኽኣሊ፣ ኹሉ ብኹሉ ዝመልእ ጀማሪ እምነትናን ደምዳሚኣን ንሱ እዩ። ብቁዕ
ገንሸል እዩ! ምድሓንና ብገዛእ ነፍሱ ክዕድጋ ኸሎ ሽዑ ብቅዓቱ ኣርኣየ። ሕጂ ድማ ብምሉእ ኽብሩን ስልጣኑን፥ ከም ፈራዲ ኹሉ ነገር ኣብ
ትሕቲኡ ይግዛእ።

እነሆ ኣብ ማእኸል እቲ መቅረዝ ኣብ የማናይ ኢዱ ኸዋኽብቲ ሒዙ ደው ኢሉ ኣሎ። መቅረዝ ኣብ ጸልማት ኢና እነብርሆ ኸምኡ ድማ
ኸዋኽብቲ ብምንጽብራቅ ጸሓይ ብርሃን ዘንጸባርቁ ምሸት እዩ። ቤተ ክርስትያን ብእምነት ኣብ ጸልማት ትጓዓዝ ኣላ። ዋላ እኳ ጎይታኣ ምድሪ
ሓዲጉ እንተኸደ መንፈሱ ግና ብቤተክርስትያን ነታ ዝኣረገት ርግምቲ - ዓለም ብርሃን የብርህ ኣሎ። እቶም ኸዋኽብቱ ድማ ኻብ ብርሃኑ
የንጸባርቁ ኣለዉ። እቲ ዘለዎም ብርሃን ናቱ እዩ። ጸልማትን ድነን - መንፈሳዊ ቁሪን ኣሎ። ንሱ ክግለጽ ከሎ ግና ሙቀትን ብርሃንን ይኸውን
በቲ ሓይሉ ድማ ቤተክርስትያን ሓይሊ ትረክብ። ግብርታቱ ድማ ትገብር።

ከምቲ ዮሃንስ ብቅጽበት ትርኢቱ ዝረኣየ ንሕና እውን ከምኡ ክንርእዮ ኢና። ኣብታ ምዓልቱ ኣብ ቅድሜኡ ደው ክንብልስ ንሕና መን ኢና?!
ህይወትኩም ንክርስቶስ እንተዘይሂብኩም በዚ ቅጽበት እዚ ልብኹም ናብ ኣምላኽ መሊስኩም፥ ኣብ ዘለኹምዎ ተንበርኪኽኩም፥ ምእንቲ

ሓጢያትኩም ምሕረት ለምኑ፥ ህይወትኩም ድማ ሃብዎ። ስለዚ ሓቢርና ብዛዕባ እተን ሾብዓተ ዘመናት ቤተክርስትያን ክንርድኦ ኢና። ነዚ
ዘይብቁዕ ኣገልጋሊ ድማ ቃል ኣምላኽ ተገሊጽሉ ንኽምህረኩም ይጽልይ ኣለኹ።
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