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ራእይ 2፡8-11

ናብ መልኣኽ ማሕበር ስሚርናውን ጽሐፍ፡ እቲ ቐዳማይን ዳሕራይን፡ ሞይቱ ዝነበረን ህያው ዝዀነን ከምዚ ይብል አሎ 
ጸበባኻን ድኽነትካን ፦

ግናኸ ሃብታም ኢኻ ፦ ጸርፊ እቶም ኣይሁድ ኢና ዚብሉን ፦ ግናኸ ማሕበር ሰይጣን እዮም እምበር፡

ኣይሁድስ ዘይኰኑ ፦ እፈልጥ አሎኹ።

እንሆ፡ ምእንቲ ኽትፍተኑስ፡ ድያብሎስ ንገሌኻትኩም ናብ ቤት ማእሰርቲ ኺድርብዮም እዩ፡ ዓሰርተ መዓልቲውን ጸበባ 
ኺረኽበኩም እዩ እሞ፡ ነቲ ዚመጸካመከራ ኣይትፍርሀዮ። ክሳዕ ሞት እሙን ኩን፡ ኣነውን ኣኽሊል ህይወት ክህበካ እየ።

እዝኒ ዘላቶ እቲመንፈስ ንማሕበራት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ። እቲ ዚስዕር በቲ ኻልኣይ ሞት ኣይኩጕዳእን እዩ።

መእተዊ

ንምንቕቓሕ ዝኣክል፡ ከመይ ኢልና ልኡኻት ሓድሕድ ቤተክርስትያን ክንስይም ከም ዝተኽኣለና ከዘኻኽረኩም። ከምቲ ታሪኽ እስራኤል 
ንኸይጠፍእ፡ ኣምላኽ ብመጽሓፍ ቅዱስ፣ ብዃዕቲ፣ ብኣቕሓ መሬት፣ ብታሪኻዊ ኣቝሑን ብብዙሓት ብራናታትን ዓቂቡ ዘጽንሖ፡ ታሪኽ ናይ ሓዱሽ 
ኪዳን እውን ፈጺሙ ኣይጠፍአን። እኳ ድኣስ ካብ መጀመርታ ገጽ ጀሚሩ ኽሳብ መወዳእታ እነጣቕሰሉ ታሪኽ መጽሓፍ ቅዱስ ኣለና። ስለዚ ታሪኽ 
ብምንባብ፡ ኣብ ነፍሲወከፍ ዘመን ዝነበረ ልኡኽ ንምልላይ፡ ነቲ ናይ መጀመርታ ንድፊ ኣምላኽ ዝኾነ ሓዋርያ ጳውሎስ ብምጥማት፡ ጎይታ ንህዝቡ 
ናብ ሓቂ ክመልስ ዝተጠቕመሎም ሰባት ብምምርማር እቲ ንዕኡ ዝቐረበ ሰብ ብምፍላይ፡ ንውስን።

ስለዚ ታሪኽ ብምንባብ ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትውልዲ፡ ናብቲ ናይ ኣምላኽ ንድፊ (ሓወርያ ጳውሎስ) ዝቐረበ ሓደ ንረክብ። ስለዚ ድማ፡ ኣምላኽ 
ንህዝቡ ናብ ባዕሉ ንኽምለሱ ዝተጠቀመሎም ሰባት፡ ኣትኲሮት ንገብረሎም። ካብ ሞንጎ እዚኣቶም ድማ፡ ንነፍሲ ወከፍ ትውልዲ ናብቲ ንድፊን 
ስልጣንን ዝቐረበን ዝነጸረን ንረክብ። እቲ ዝረኸብናዮ ድማ ልኡኽ ናይታ ዘመን እዩ። ዘመናት'ውን ታሪኽ ብምጽናዕ እዮም ዝልለዩ። ከምቲ ኣብ 
ራእይ መጽሓፍ ዘሎ ጌይርና እንተድኣ ኣንቢብናዮ፡ እቲ ንድፊ ናይ ግድን ምስቲ ታሪኽ ክሰማማዕ ኣለዎ። ኣገዳስነት ዘመናት ኣብያተ ክርስትያን፡ 
ብኣምላኽ ኣቐዲሙ ካብ ተነግረ፡ እቲ ስዒቡ ዝግለጽ ታሪኽ ድማ ከምቲ መጽሓፍ ዘቐመጦ ክኸውን ይግብኦ። በቃ ከምዚ ቀሊል (ትሑት) 'ዩ - 
ትሕትና ድማ መፍትሕ ቃል እዩ። ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ፡ ተራ ተምሃራይን መጽንዒ ታሪኽን ጥራይ ኣይነበርኩን፡ ነዞም ሰባት ንምምራጽ፡ 
ብመሎኮታዊ መርትዖታት ተደጊፈ ብመንፈሳዊ ኣእምሮ ብምርኣይ እየ ዝመረጽኩዎም። ከምቲ ኣምላኽ ንልበይ ዝምርምሮ፡ እዚ ኹሉ ሓቂ እዩ።

ልኡኽ ሰሚርና

ብመሰረት እቲ ኣምላኽ ዝሃበና ስርዓት ኣመራርጻ ሓድሕድ ትውልዲ፡ ብዘይጥርጥር ብጎይታ ተሓርዩ ዝተመዘዘ ሰብ ኢራንየስ እዩ ብምባል 
ንእውጅ። ኢራንየስ፡ ወደ መዝሙር ናይቲ ፍሉጥ ቅዱስን፣ ናይ እምነት ሓርበኛን ዝኾነ ፖሊካርፕ ነበረ። ኣብ ትሕቲ እዚ ዓብዪ ናይ ኣምላኽ ቅዱስ 
ሰብ ኮይኑ፡ በቲ ዝነበሮ መንፈሳዊ ህይወት፡ ክርስትናዊ ጸጋታት ምምሃሩ ዘይገርም እዩ። ምኽንያቱ ህይወት ፖሊካርፕ፡ ብዓይኒ ነቐፌታ ክምዘን 
እንከሎ፡ ኣብነት ቅዱሳን ኩሉ ዘመን ብምኻን ክጽዋዕ ዝኽእል ኣበር ኣልቦ ነበረ።

እዚ ጽሑፍ ከተንብቡ እንከለኹም፡ ፖሊካርፕ ሰማዕት ኮይኑ ከምዝሓለፈ ክትርድኡ ኢኹም። ብዕድመ ሸምጊሉ ስለዝነበረ ክሃድም ዘይኽእል 
ነበረ። ኣብ ትሕቲ ካልእ ሰብ ተሓቢኡ ብሰንኩ ሰብ ከየቕትል ድማ ገዛእ ርእሱ ንሞት ኣሕሊፉ ሃበ። ቅድሚ ሙሟቱ፡ ምእንቲ ኣመንቲ፣ ምእንቲ 
መራሕቲ ምእንቲ እቶም ክኣስሩዎ ዝመጹ ሰባት ንኽጽልይ ጊዜ ንኽህብዎ ሓተተ እሞ ኽልተ ሰዓታት ተፈቐደሉ። ከምቶም ኣብ ኩሉ ዘመናት ዝሓለፉ 
ቅዱሳን፡ ሓዱሽ ናይ ትንሳኤ ተስፋ እንዳጠመተ፡ ንጎይታ ኣይክሕድን ኢሉ ምስ ጽሩይ ሕልናኡ ሞተ። (ብድልየቱ) ኣብ ጉንዲ ደው ኣቢሎም ከቃጽልዎ 
ሓዊ ወልዑሉ፡ እቲ ሓዊ ግና ኻብኡ ብምርሓቕ ንኸይትንክዮ ምስ ኣበየ፡ ብሰይፊ ጎኑ ወግኡዎ፡ ነቲ ጓህሪ ዘጥፍእ ማይ ድማ ኻብ ጎኑ ፈሰሰ። መንፈሱ 
ድማ፡ ብመልክዕ ጻዕዳ ርግቢ ኻብ መዓሙቕ ደረቱ ኽፍለይ እንከሎ ተራእየ። እዚ ተምሃራይ ናይ ዮሃንስ ራኢይ፡ ምስ እዚ ኹሉ ትብዓቱን 
ምስክርነቱን፡ ኣንጻር ኒቆላውያን ክቃለስ ኣይተኽኣሎን ነበረ። እዚ ስራሕቲ ኣምላኽ ዘቀላጥፍ ዝመስል ዝነበረ፡ ሕብረት ድርጅታዊ ኣምልኾ 
ኒቆላውያን፡ ናይ ጸላኢ ምንባሩ ኣይነቕሐን ነበረ እሞ፡ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ትሕቲ ትካላዊ ጉጅለ ነበረ።

ኢራንየስ ግና ከምኡ ኣይነበረን፡ ኣንጻር ጉጅላያዊ ኣካይዳታት ብምቅላስ ብርቱዕ ናይ እምነት ወታሃደር ነበረ። ታሪኽ ህይወቱውን ብብዙሕ 
ፍረታት መንፈስ ቅዱስ፡ ንጎይታ ከም ዘገልገለ የረድእ። ቃል ኣምላኽ ብፍሉይ መልክዑ ብንጽህናን ብጽሬትን ሓልዩ ቀዳማይ ትሕዝቶኡ ዓቂቡ 
ይምህር ነበረ። እተን ኣብ ፈረንሳይ ዝነበራ ኣብያተ ክርስትያናት ብውህበታት መንፈስ፡ ብልሳን፣ ብትንቢት፣ ሙውታን ብምትንሳእ፣ ንሕሙማን 
ብምጽላይን ብምፍዋስን ፍሉጣት ነበራ። ኣብ መንጎ እቶም ተጎጂሎም ዝነበሩ ኣሕዋት፣ ሽማግለታትት፣ ጓሶትን ካልኦትን፡ ኩሉ ዝዓይነቱ ሓደጋ ድማ 
ረኣየ። ምእንቲ እታ መንፈስ-ዝተመልአት፣ ውህበታት ዝገሃደላ ዝነበረት ቤት ኣምላኽ ድማ ጽኑዕ ሕብረት ነበሮ። ጎይታ ድማ በቲ ኣብ ቅዱሳኑ 
ዝግለጽ ስልጣን ኣምላኽ፡ ኣኽበሮ።

ኣብ ሚስጢረ መለኮት ኣምላኽ (Godhead) ዝነበሮ ርድኢት ድማ ግልጺ ነበረ። ወደ መዝሙር ናይቲ ወደ መዝሙር ዮሃንስ ዝነበረ ፖሊካርፕ 
ብምንባሩ፡ ኣብዚ ኣርእስቲ መለኮት ኣምላኽ ጽሩይ ትምህርቲ ከም ዝነብሮ ፍሉጥ እዩ። ኣብ መጻሕፍቲ ኣበው ቅድሚ ኒቅያ፡ ኣብ ቀዳማይ ሕታም ገጽ 
412፡ መለኮት ኣምላኽ ብዝምልከት፡ ኢራንየስ ባዕሉ ዘቀመጦ ሓሳብ ንረክብ፦ “ጎይታ፣ ጎይታ ስልጣን፣ ኣቦ ኹሉ፣ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ፣ ልዑል፣ 
ፈጣሪ፣ ገባሪ፣ ዝኣመሰሉ ኹሎም መዓርጋት ዝተፈላለዩ ኣካላት ዘይኮኑስ፡ መዓርጋት ናይ ሓደ ኣካል እዮም ብምባል፡ ምስቶም ሳሮን ጽጌሬዳ፣ ብሩህ 
ኮኾብ ጽባሕ፣ ሓለፋ ኣእላፍ ወዘተ ዝብሉ መዓርጋቱ ብምትእስሳር ሓደ ምዃኑ የቐምጥ።” ብጀካ ሓደ ኣምላኽ ኻልእ የልቦን፡ ስሙ ድማ ጎይታ እየሱስ



2ዘመን ቤተክርስትያን ሰሚርና

ክርስቶስ ይበሃል።

ስለዚ ብመሰረት ኣብ ቃል ዝነበሮ ጽንዓት እምነቱን፣ ብፍልጠት ምልኣት ኣምላኽን፣ ከምኡውን ኣብ ኣገልግሎታቱ ብዝነበረ ህልውና ሓይሊ 
ኣምላኽን፡ ልኡኽ ናይዛ ዘመን ኮይኑ ንኽሕረይ የኸእሎ። ካልኦት ዘመናት፡ ከም ናቱ ዝዓይነት ሚዛናዊ ፍረ፣ ስልጣን፣ ምርሒት መንፈስ ቅዱስ፣ ቃል 
ዘለዎም ልኡኻት ኣይነበረንን።

ሰሚርና

ከተማ ሰሚርና ብወገን ሰሜናዊ ኽፍሊ ኤፌሶን ኣብ ከባቢ ኣፍደገ ባሕሪ ሰላጤ ሰሚርና እትርከብ ከተማ እያ። ብምኽንያት ምቹእ ወደባ 
ድማ፡ ንደገ ብዝለኣኽ ንግዳዊ ንጥፈት ፍልጥቲ ነበረት። ብትምህርቲ ፍልስፍና፣ ጥበባዊ ዘረባ፣ ሕክምና፣ ሳይንስ፣ ስነ ህንጻን ድማ ፍልይቲ ነበረት። 
ኣብታ ኸተማ ብዙሓት ኣይሁዳውያን ነበርቲ ነበሩ፡ ኻብ ሮማውያን ኣብሊጾም ቤተክርስትያን ይቃወሙ ነበሩ። ብርግጽ ድማ ነቲ ቀዳማይ ካህን ናይ 
ሰሚርና ዝነበረ ፖሊካርፕ ዝቐተሉውን ኣይሁዳውያን እዮም። ንፖሊካርፕ ንኽቕትሉ ድማ ነታ ቅድስቲ ዝብልዋ መዓልቶም (ቀዳም)፡ ሬሳ ፖሊካርፕ 
ንኸቃጽሉሉ ዕንጸይቲ ብምስካም ከምዘርከስዋ ይዝረብ።

ስሚርና ዝብል ስም ከርቤ (Myrrh) ካብ ዝብል ቃል ዝተወስደ ኾይኑ “መሪር” ዝብል ትርጉም ድማ ኣለዎ። ብሞት ዝተመልአ መሪር 
ዘመንውን እዩ ዝነበረ። ኣብ ዓንኬል ክርስትና ዘለዉ ክልቲኦም ጨናፍር ኣፈላላዮም እንዳሰፍሐ፣ ጨንፈር ሓሶት ድማ ነቶም ሓቀኛታት ኣምሪሮም 
እንዳጸልኡ ኸዱ። ሞት ድማ ዘርኢ ናይታ ጨንፈር ሓሶት ጥራይ ኣይነበረን፡ ኣብታ ጨንፈር ሓቂ ውን ካብቲ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ዝነበረ ናይ 
ፈለማ ጴንጤ ቆስጤ ዘቢሎም፡ ካብ ጽሩይ ቀዳማይ ቃል ናብ ካልእ ብምዝንባል ለሚሶምን ደኺሞምን ንርእይ። ከምቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንርእዮ 
ኣብነታት ድማ፡ ብዘይካ ካብ ቃል ኣምላኽ እንረኽቦ ጽኑዕ እምነት፡ ጠንካራን ብመንፈሳዊ ጥዕና ዝሃብተመ ኣማኒ ክህሉ ኣይኽእልን እዩ። ስለዚ ኣብታ 
እዋን ምርሒት መንፈስ ቅዱስ ተናዒቑ፡ ብስርዓት፣ ብሕጊ፣ ብኢድ ሰብ ብዝተገብረ ሃይማኖታዊ ንጥፈታትን ክምርሑ ብምጅማሮም፡ ጉጅለኣዊ 
ሃይማኖታት ብፍጥነት ክዓብዩ፣ ማሕበር ሞት ክስስኑ ጀመሩ።

እስራኤላውያን፡ ምስ ዓለም ክገብርዎ ዘይግቦም ሕብረት ምስ መስረቱ ብመርዓ ድማ ምስ ተኣሳሰሩ፡ ዓለም ስዓረቶም። ካብ ባቢሎን ዝተበገሰ 
ጸላኢ፡ ንህዝቢ ኣምላኽ ብምርኮ ወሰዶም። ኣብ ምርኮ እንከለዉ፡ ቤት መቕደስ፣ ክሃናት፣ ከምኡ ድማ ቃል ሒዞም ነበሩ፡ ካብ ምርኮ እንክምለሱ 
ኸለዉ ግና፡ መማህራን፣ ስነ መሎኮታዊ ስርዓት ፈሪሳውያን፣ ምኹራብን ጥንታውያን መጻሕፍቲ ይሁዲን (Talmud) ሒዞም ተመልሱ። እየሱስ ኣብ 
ምድሪ እንከሎ፡ ብስጋ፡ ካብ ዘርኢ ኣብርሃም ክንሶም፡ “ካብ ኣቦኹም ካብ ዲያብሎስ ኢኹም” ክሳብ ዝብሎም፡ ረኺሶም ነበሩ። ኣብዚ ዘመን እዚ 
እውን ተመሳሳሊ ነገር ክፍጸም ንርእይ ኣለና። ናብቶም ናቱ ክሳብ ዝመጽእ ድማ ፡ ከምቲ “ኩሉ እስራኤል” እስራኤል ዘይኮነ፣ ከምቲ ሒደት - 
መንፈሳውያን እስራኤል ዝነበሩ ኩሉ ሳዕ ሒደት ጉጅለ ክርስትያናት ዝኾነት መርዓት ክርስቶስ ጥራይ ክትህሉ እያ።

ኣብታ ኸተማ ኽልተ ዓበይቲ ቤት መቕደስ ነበረ። እቲ ሓደ ዘየስ ንዝበሃል ኣምላኽ ዝተተኽለ መቕደስ ክኸውን እንከሎ እቲ ኻልኣይ ድማ፡ 
ሳይቤል (ኣርጤምስ) ኢሎም ንዝጽውዕዋ ኣምላኾም ዝተሃንጸ ነበረ። ኣብ ማእኸል እዞም ክልተ መቕደስ ድማ መንገዲ ወርቂ ኢሎም ዝጽውዕዎ 
ጥንታዊ ውቁብ ጽርግያ ነበረ። እዚ፡ ኣብታ ፈላሚት ዘመን ጀሚሩ ዝነበረ፡ ኣብ ሮማ ጥራይ ንዝነበረ ባዕዳዊነት ኣማዕድዩ ከም ዘሰጋግር ድልድል 
ኮይኑ ይረኣየኒ። እዚ ናይ ኽልቲኦም መቕደስ፡ ናይ ዘየስን ሳይቤልን ሓደ ምዃን፡ ነቲ ደሓር ማርያም ኣደ ኣምላኽ ተባሂላ ክብርን ሞገስን ስብሓትን 
እትቕበለሉ፣ ምስ እየሱስ ክርስቶስ እትመዓራረየሉ ዘርኢ ማርያላቶሪ፡ ዘመላኽት እዩ።

እቲ ንኽልቲኦም ናብ ሓደ ዘጣምሮም መንገዲ ወርቂ ድማ፡ ስእሊ ናይቲ ኒቆላውያን ምስ መንግስቲ ጥምረት ንምግባር ዝስስዕዎ ስስዐ የረድእ። 
ምኽንያቱ ቤተክርስትያንን መንግስትን ናብ ሓደ ጥምረት ብምምጻኦም ዝረኽብዎ ሃፍትን ስልጣንን ስለ ዝፈልጡ እዮም። ከምቲ ዘመን ኤፌሶን ድማ 
ዝነበረቶ፥ ዘመን ሰሚርና መንጸፍ ዘርኢ ናይታ ድሕሪኣ እትመጽእ እተሕዝን ዘመን ጴርጋሞስ ኮይና፡ ቤተክርስትያን መሊሳ ናብ ዘይትትንስኣሉ 
ውድቀትን መንፈሳዊ ኣመንዝራነትን ንኽትኣቱ፣ ብኽፉእ ግዕዝይና ከም ዝናብ፣ ጸሓይን መዓድንን ነበረት። ሞት፡ ሱራ የስፍሓላ ነበረ። እቶም ካብኣ 
ዝካፈሉ ድማ ተኻፈልቲ ምረትን ሞትን 'ዮም።

ዘመን ሰሚርና ካብ 170 ክሳብ 312 ዓ/ም ዝነበረ ዘመን እዩ።

ሰላምታ

ራእይ 2፥8 “ናብ መልኣኽ ማሕበር ስሚርናውን ጽሐፍ፡ እቲ ቐዳማይን ዳሕራይን፡ ሞይቱ ዝነበረን ህያው ዝዀነን ከምዚ 
ይብል አሎ፡”

“እቲ ቐዳማይን ዳሕራይን፡ ሞይቱ ዝነበረን ህያው ዝዀነን” እዘን ቃላት እዚአን ቃላት ሰብ ኣይኮናን። ከመይከ ሰብ ዘይረብሕ ክንሱ (ካብ 
መቓብርዶ ኽዛረብ ኮይኑ) “ቀዳማይን ዳሕራይን፣ ብህይወት ዝነበርኩን ዝሞትኩን” ዶ ኽብል? ንሰብ መጀመርታ ልደት (ህይወት) የጋጥሞ፡ ኣብ 
መወዳእታ ድማ ሞት። እምበኣርከስ ሰብ ዘይኮነ ኣምላኽ 'ዩ ዝዛረብ ዘሎ። ሰብ (ኣዳም) ዝተውሃቦ ህይወት ናብ ሞት ለወጦ እቲ ሰብ (እየሱስ) ንሞት 
ናብ ህይወት ለወጦ። ኣዳም ንንጽህና ናብ ወንጀል ለወጦ፣ እቲ ሓደ ግና ወንጀል ናብ ጽድቂ ለወጠ። ኣዳም ንገነት ናብ ጭው ዝበለ በረኻ ቀየሮ፣ እቲ 
ሓደ ግና ነታ ብገመድ ጥፍኣት ዝተሓመሰት መሬት ናብ ኤደን ክልውጥ ይመጽእ ኣሎ። ኣዳም ሕብረት ኣምላኽን ሓጎስን ተቐቢሉ፡ ናብ በረኻን 
መንፈሳዊ ጸልማትን ብምልዋጥ፡ ምንጪ ኹሉ ሓጢኣትን፣ ሞራላዊ ውድቀትን፣ ቃንዛን ስቓይን፣ ከንቱነትን፣ ግዕዝይናን ኣብ ደቂ ሰብ ዘሎ ኩሉ 
ቃልሲን ኣምጽአ። እየሱስ ግና፡ ኻብዚ ኹሉ ዘሕዝን ሞትን ጥፍኣትን ደቂ ሰብ፡ ጽድቅን፣ ህይወትን፣ ንጽህናን ፈረየ። ከምቲ ሓጢኣት ብሞት ዝነገሰ፡ 
ሕጂ ድማ ሰባት ብእየሱስ ክርስቶስ ብጽድቂ ነገሱ። ዋላኳ ከቢድ እንተነበረ፡ ከም ዓመጻና ኣይገበረን፡ ነገር ግን ብብዝሒ ጸጋኡ፡ ዘለኣለማዊ ህይወት 
ሃበና።

እነሆ ድማ ኣብ ሞንጎ እቶም ዝተበጀዎም፡ ማለት ቤተክርስትያኑ ይመላለስ ኣሎ። እቶም ዝተበጀዎምከ እንታይ ይመስሉ ነበሩ? መብዛሕቲኦም 
ከም ጳውሎስ፡ ቀተልትን ከተርትንዶ ግዳ ኣይኮኑን? አብዛሒቲኦም ከምቲ ኣብ ደገ ሞት ዝነበረ ሌባ፡ ዘረፍት፣ ሰረቕቲዶ ኣይኮኑን? ኩሎም ሽልማት 
ጸጋኡ እዮም። ኩሎም ካብ ሞት ተመልሱ፤ ብጎይታ ብክርስቶስ የሱስ ድማ ህያዋን ኮኑ።

ነቶም ቐዳመይቲ ዘመን ዝህቦም ሰላምታን ነዛ ዘመን እዚኣ ዝዛረቦ ዘሎ ዓይነት ሰላምታን ኣስተውዒልኩምሉ ትኾኑ ኢለ ይሓስብ። እስኪ 
ኽልቲኡ ኣብ ሓደ ጥመርዎ። “እቲ ኣብ የማናይ ኢዱ ሾብዓተ ኸዋኽብቲ ዝሐዘ፡ ኣብ ማእከል እተን ሾብዓተ ቐወምቲ ቐንዴል ወርቂውን ዚመላለስ 
ከምዚ ይብል አሎ” ፣ “እቲ ቐዳማይን ዳሕራይን፡ ሞይቱ ዝነበረን ህያው ዝዀነን ከምዚ ይብል አሎ፡” እዚ ባዕሉ ሓደ ሰብ 'ዩ፡ ቤተክርስትያን ድማ



3ዘመን ቤተክርስትያን ሰሚርና

ናይ ገዛእ ርእሱ ምዃና የርእየና ኣሎ።

ኸም'ቲ ዘርኢ ኹሉ ፍራፍረ ኣብ ማእኸል እቲ ፍረ ዝርከብ፡ ንሱ ድማ ከም ክቡር ዘርኢ ኣብ ማእኸል ቤተክርስትያኑ ኣሎ። ከምቲ ዘርኢ በይኑ 
ህይወት ዘለዎ ንሱ ድማ ጀማሪ ህይወት ናይታ ሕብረት 'ዩ። እቲ ምምልላሱ ድማ ዘየቋርጽ ሓልዮቱ የረድእ። ማሉ ዝሑሉ ጥበበኛ ጓሳ እዩ። ብገዛእ 
ደሙ ስለ ዝዓደጋ ድማ ኸምኡ ንኽመላለስ መሰሉ እዩ። እቲ ደም፡ ደም ኣምላኽ 'ዩ። ዋና እታ ቤተክርስትያንውን ባዕሉ ኣምላኽ እዩ። ባዕሉ ጎይታ። 
“ንሱ ቀዳማይን ዳሕራይን 'ዩ” እዛ መዓርግ እዚኣ ድማ ዘለኣለማዊነቱ እያ እተርእይ። ሞይቱ ነበረ ብህይወት ድማ ኣሎ። ዋጋ ስለዝኸፈለላ ድማ 
ምሉእ ዋንነት መቕደስ ኣምላኽ ኣለዎ። ንሱ የማሓድራ ኻብኣ ድማ ኣምልኾ ይቕበል። ኣብ ልዕሌኣ ክንዳኡ ኾይኑ ብዝስልጥነላን፣ ብዝጉይተተላን ድማ 
ይሓዝን። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘመን ኣምላኽነቱ ዘፋልጠሉ ምኽንያት ድማ ነቲ ህዝቢ ከጠንቅቕን፣ ንኸጸናንዕን ከም ዝኾነ ኣየጠራጥርን። ነቶም ጉንዲ 
ሓሶት የጠንቅቖም ንጉንዲ ሓቂ ድማ የጸናንዖም። በይኑ ሓቀኛ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዚ እዩ። ስምዕዎ'ሞ ብህይወት ንበሩ።

ኩነታት ናይ'ዛ ትውልዲ

ራእይ 2፡9 “ስራሕኻን፥ ጸበባኻን፥ ድኽነትካን እፈልጦ ኣሎኹ፥ (ግናኸ ሃብታም ኢኻ) ከምኡ ድማ ጸርፊ እቶም ኣይሁድ ኢና ዚብሉን፦ ግናኸ 
ማሕበር ሰይጣን እዮም እምበር፡ ኣይሁድስ ዘይኰኑ፦ እፈልጥ አሎኹ።”

ብዘይጥርጥር መፍታሕ ናይ እዛ ዘመን እዚኣ ብርግጽ መከራ እዩ። ኣብታ ቀዳመይቲ ዘመን መከራ ነይሩ እንተተባሂሉ፦ ኣብዛ ካልኣይቲ ዘመን 
ዝነበረ መከራ ግና ብትንቢት ዝተነግረሉ ጠንካራ መከራ ነበረ። ጳውሎስ፡ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ኩለን ዘመናት ብዛዕባ ዝነብሩ ኣመንቲ ዝተዛረበን 
ቃላት ምንባረን ዘየጠራጥር እዩ።

ዕብራእያን 10፡32-38

“ነተን ብዙሕ ገድልን ስቓይን ተዓጊስኩም፡ ብርሃን እተቐበልኩምለን ቀዳሞት መዓልትታት ዘክርወን፡

ብሓደ ወገን ብጸርፍን ብጸበባን መላገጺ ዄንኩም፡ ብሓደ ወገን ድማ ምስቶም ከምዚ ዘመሰለ ዝበጽሖም ሰባት ተማቐልቲ 
ዄንኩም፡ ዚሐይሽን ዚነብርን ገንዘብ ኣብ ሰማይ ከም ዘሎኩም ፈሊጥኩም፡ ምስቶም እሱራት እንተ ዀነ፡ መከራ ጸገብኩም፡

ምግባት ገንዘብኩም ድማ እንተ ዀነ፡ ብሓጐስ ተዓገስኩም።

እምብኣርሲ ነቲ ብዙሕ ዓስቢ ዘለዎ ትብዓትኩም ኣይትደርብይዎ። ፍቓድ ኣምላኽ እናገበርኩም፡ ነታ ተስፋ ምእንቲ 
ኽትረኽብዋስ፡ ትዕግስቲ የድልየኩም እዩ።

ማለት፡ ገና ኣዝዩ ቕሩብ ዘመን እዩ፡ እቲ ዚመጽእ ኪመጽእ እዩ ኣይኪድንጕን ከኣ እዩ።

ጻድቕ ግና ብእምነት እዩ ዚነብር፡ ንድሕሪት እንተ ተመልሰ ድማ፡ ነፍሰይ ብእኡ ባህ ኣይብላን እዩ።“

ዘይጠቅም ርክብ ኣመንቲ ምስ ሕያዎት ሰባት፡ ምናልባት ኣብ ክንዲ ሕያውነቶም፡ ሞት ከምጽእ ይኽእል እዩ።

እቲ ኹሉ ዝኽእል ጎይታ ኣምላኽ “እፈልጥ ኣሎኹ” ይብል ኣሎ። እነሆ እቲ ኣብ ማእኸል ህዝቡ ዝመላለስ፡ ኽኢላ ጓሳ ናይ መጓሰ። ነቲ ስደትስ 
ደው ኣቢልዎዶ? ነቲ መከራኸ ደው ኣቢልዎዶ? ኖ፡ ደው ኣየበሎን። “ መከራኻ እፈልጥ ኣሎኹ - ጸበባኻ ዘይፈልጥ ኣይኮንኩን” ብምባል ጥራይ 
ብቐሊሉ ይገልጽ። ንብዙሓት ሰባሲ ከመይ ዝመሰለ መዐንቀፊ እዩ። ከምቶም እስራኤላውያን “እምበርከ ኣምላኽሲ የፍቅረና ድዩ” ከመይ ኢሉ ጎይታ 
ምሳና ኸሎስ፡ ስቓይ ህዝቡ ደው ኢሉ እንዳረኣየ ዘፍቅረና? ብምባል ተዓንቀፉ። ኣብ ሚልኪያስ 1፡1-3 ከምዚ ብምባል ይሓቱዎ

“ጾር ቃል ጎይታ ንእስራኤል ብኢድ ሚልክያስ።

ኣነ ኣፍቀርኩኹም፣ ይብል ጎይታ። ንስኻትኩም ግና፣ ብምንታይ ኢኻ ዘፍቀርካና ትብሉ ኣሎኹም። ጎይታ ከምዚ ይብል፣

ኤሳውሲ ሓው ያእቆብዶ ኣይኰነን ምስናይ እዚውን ንያእቆብ ኣፍቀርክዎ። ንኤሳው ግና ጸላእክዎ፣ ነኽራኑ ኣባደምክዎ፣ 
ርስቱውን ንወኻሩ ምድረበዳ ሀብክዎ።“

ሪኢኹምዶ ፍቕሪ ኣምላኽ ንኽርእዩ ኣይተኽኣሎምን፡ ፍቕሪ ስቓይ ዘለዎ ኣይመስሎምን፡ ፍቕሪ ከምዚ ብስድራቤቱ ዝሕብሓብ ህጻን 'ዩ 
ዝመስሎም። ኣምላኽ ግና ፍቕሩ “ብሕርየት” ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ፍቕሪ ጎይታ ብሕርየት 'ዩ - ዝበጽሐ ይብጻሓዮም እምበር ፍቕሩ በቲ ንምድሓን 
ዝሓረዮም ሕርየት እዩ ዝምዘን። (ምኽንያቱ፡ ኣምላኽ ንድሕነት ዝሓረየኩም፡ ብናይ ቅድስና መንፈሱን ብእምነት ሓቂን እዩ።) ከምቲ ንጳውሎስ ብሞት 
ዘሕለፎ ብሞት ንኽትሓልፉ ኽፈቅድ ይኽእል፣ ኸምቲ ኢዮብ ዝተሳቐዮ ድማ ብስቓይ ከሕልፈኩም ይኽእል። እዚ መሰሉን ሉኣላዊነቱን እዩ። ነገር ግን 
ንኹሉ ብዕላማ እዩ ዝገብሮ። ዕላማ ዘይብሉ እንተ ኾይኑ ግና ደራሲ ሰላም ዘይኮነስ ደራሲ ህውከት እዩ። ዕላማ ብስቓይ ምሕላፍና ድማ ትኽክልኛ፣ 
ጽኑዓት፣ድሉዋትን ርጉኣትን ክንከውን ስለዝደልየና እዩ። ከምቲ እዮብ “ጽንዓት ይህበና” ዝብሎ (እዮብ 23፡6ለ KJV ተመልከት።) ርኣዩ፡ ንሱ ንባዕሉ 
ተሳቐየ፣ በቲ ስቓይ ድማ ምእዛዝ ተመሃረ። በቲ ዘሕለፎ ስቓይ ጽኑዕ ኾነ። ዕብራውያን 5፡8-9

“ወሉድ እኳ ኽነሱ፡ በቲ እተሰቀዮ ስቅያት ምእዛዝ ተማህረ። ከም መዓርግ መልከጼዴቅ ብኣምላኽ ሊቀ ካህናት ተሰምዩ፡

ፍጹም ምስ ኰነ ኸኣ፡ ነቶም ዚእዘዝዎ ዘበሉ ኵላቶም ንናይ ዘለኣለም ምድሓኖም ምኽንያት ኰኖም።“

ብግልጺ ኣዘረርባ ባህሪ የሱስ በቲ ዝበጽሖ ስቓይ 'ዩ ዝጸረየ። ብመሰረት ኣበሃህላ ጳውሎስ ቤተክርስትያን፡ ብመለክዒ እቲ ዝበጽሖም ስቓይ፦ 
በቲ ክሳቐዩ ኸለዉ ኣብ ጎይታ ዘርእይዎ እምነት፡ ናብ ምልኣት ከም ዝበጽሑ ገይሩ፡ ንቤተክርስትያኑ ከም ዘቐመጠ ይዛረብ። ንምንታይ ከምዚ 
ንኽኸውን ፈተወ? ያዕቆብ 1፡2-4

“ኣሕዋተየ፡ በበይኑ ዝዀነ ፈተና እንተ በጽሓኩም፡ ንዅሉ ኸም ሓጐስ ቍጸርዎ።

እቲ ምፍታን እምነትኩም ትዕግስቲ ኸም ዚገብር ፈሊጥኩምሲ፡



4ዘመን ቤተክርስትያን ሰሚርና

ብሓንቲ እኳ ኸይጐደልኩም ፍጹማትን ምሉኣትን ምእንቲ ኽትኰኑ፡ እታ ትዕግስቲ ፍጹም ግብሪ ይሃልዋ።“

ስለምንታይ እዩኸ ተዳልዩ? ምኽንያቱ ኣብ ሮሜ 8፡17-18 ኣሎ

“ውሉድ ካብ ኰንናኸ፡ ወረስቲ ድማ ኢና፡ ንኣምላኽ ወረስቱ፡ ንክርስቶስ መዋርስቱ ኢና። ምስኡ ሓሳረ መከራ እንተ 
ጸገብናስ፡ ምስኡውን ክንከብር ኢና።

ከምኡ ኸኣ ኣነ ንስቓይ እዚ ዘመንዚ ነቲ ኣባና ኺግለጽ ዚመጽእ ዘሎ ኽብሪ ኸም ዘይመዓራረዮ፡ እኣምን ኣሎኹ።“

ምስኡ ስቓይ እንተዘይተኻፊልና ምስኡ ኽንነግስ ኣይከኣለናን። ንኽትነግሱ ብጸበባ ኽትሓልፉ ይግባእ። ምኽንያቱ ባህርይ “ዓወት እምበር 
ውህበት ኣይኮነን'ሞ” ባህሪ ብዘይ ጸበባ (ስቓይ) ፈጺሙ ክስራሕ ኣይኽእልን። ባህርይ ወይ ድማ ስነምግባር ዘይብሉ ሰብ ናብ ስልጣን ክድይብ 
ኣይኽእልን ምኽንያቱ ስልጣን ብዘይ ባህርይ ሰይጣናዊ እዩ። ባህርይ ምስ ስልጣን ግና ንምምራሕ ምብቃዕ እዩ። ናብቲ ንሱ ስዒሩ ዝተቐመጦ ዙፋን 
ኣቦኡ ክንማቐ ካብ ደሌናስ፡ እምበኣርከስ ንሕና ድማ ኣብ ዙፋኑ ምእንቲ ክንቅመጥ፡ ክንስዕር ይግበኣና። ንስቓይ እዚ ዘመንዚ ነቲ ኣባና ኺግለጽ 
ዚመጽእ ዘሎ ኽብሪ ፈጺሙ ኣይመዓራረዮን። ኦ! ነቶም ብብዙሕ ጸበባ ሓሊፎም ናብ መንግስቱ ዝኣትዉስ ከመይዘመሰለ ሃብቲ እዩ ተዓቝሩሎም 
ዘሎ።

ጴጥሮስ ድማ “እቲ ሕጂ ዝፍትነኩም ዘሎ መከራስ ከም ሓዱሽ ነገር ኣይትቝጸሩዎ ብምባል ይገልጽ።”

ኣምላኽ፡ ክርስቶስ ንኽንመስል ብዝሕግዘና ጸበባ ክንሓልፍ ምድላዩስ ሓዱሽ ነገር ድዩ? ኣይፋሉን። ኩልና ድማ ፈተና ኣሎና። ከም ዉሉድ ድማ 
ኹልና ተፈቲንናን ተቐጺዕናን ኢና። ብኡኡ ዘይሓለፈ የለን። እታ ስቓይ ዘይረኣየት ከምኡ ድማ ዘይተፈተነት ቤተክርስትያን፡ ፈጺማ ኣይትረኽቦን - 
ካብ ኣምላኽውን ኣይኮነትን። ዕብራውያን 12፡6፣8

“ነቲ ዘፍቅሮ ይቐጽዖ እዩ እሞ፡ ነቲ ዝቕበሎ ዘበለ ውሉድ'ውን ይገርፎ፡” ፣ “ብዘይ እታ ዅሎም ዝሐበሩላ ቕጽዓት እንተ 
ዀንኩም ግና፡ ደቓሉ እምበር፡ ውሉድ ኣይኰንኩምን።”

ስለዚ እቲ ኣብ ስሚርና ዝነበረ ኹነታት ኣብ ሓድሕድ ዘመን ክህሉ ግድን እዩ። ካብኡ ነጻ ዝኾነት ትውልዲ የላን። ሓቀኛ ኣማኒ ኾይኑ ኻብዚ 
ዘምልጥ የለን። እዚ ኻብ ኣምላኽ እዩ፣ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። ኣገዳሲ ነገር እዩ። ንኽርስቶስ እንመስለሉ ስቓይ እንመሃረሉ ሓቂ ምእንቲ ኽምህረና 
ጎይታ የድልየና። “ፍቕሪ ብዙሕ ይጻወር ከምኡ ድማ ሩህሩህ እዩ።”

ማቴዎስ 5፡11-12

“እንተ ጸረፉኹምን እንተ ሰጐጉኹምን ምእንታይ ድማ ክፉእ ዘበለ ብሓሶት እንተ ተዛረቡልኩም፡ ብጹኣን ኢኹም።

ከምኡ ኸኣ ቅድሜኹም ንዝነበሩ ነብያት ሰጕጎምዎም እዮም እሞ፡ ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝዀነ፡ ተሐጐሱ 
ባህውን ይበልኩም።“

ብደመና ሰማያትን ማዕበላት ህይወትን፡ ኣምላኽ ናይ ዘይምህላው ምልክት ኣይኮኑን። ከምኡ ድማ ብሩህ ሰማይን ልሙዕ ማያትን፡ ፍቕሩን 
ህልውናኡን ኣየረድእን። ፍቓዱ፡ ኣብቶም ዘፍቅሮም ጥራይ እዩ። የፍቅረና ዶ? እወ እምበር። ከመይ ድኣ ከም ዘፍቅረና ንፈልጥ? እሱ ስለ ዝበለ ኢና 
እንፈልጥ። ከምኡ ድማ መንፈሱ ሂቡ ከም ውሉድ ስለ ዝሓረየናን፣ ንገዛእ ርእሱ ኽንኮኖ ኣልዒሉ ስለዝተገለጸልናን። ኣነኸ ከምዘፍቅሮ ብኸመይ 
ከርእዮ? በቲ ንሱ ዝብሎም ነገራት ብምእማንን፣ በቶም ብጥበቡ ኣብ ህይወተይ ክሓልፉ ዝፈቐዶም ፈተናታት ብሓጎስ ስሩዕ ባህርያት ብምርኣይን እየ 
ከም ዘፍቅሮ ዝገልጸሉ።

“ድኽነትካ እፈልጥ ኣሎኹ (ግናኸ ሃብታም ኢኻ።)” እንሀልኩም እንደገና ኣብ ማእኸል ማሕበሩ፡ ላዕልን ታሕትን ክመላለስ ከሎ። ከም 
ንቤተሰቡ ዝጥምት ኣቦ ንታሕቲ ይርእይ ኣሎ። ርእሲ ገዛ ኾይኑ ኣቕራብን ሓላውን ንሱ እዩ። ነገር ግን ድማ ድኽነቶም ይርእዮ ኣሎ። ከመይከ ኣምላኽ 
ኣብ ጊዜ ጸበባኦም ናብቶም ናቱ ጠሚቱ ደው ዘየብለሎም-ኩሉ ዝዓይነቱ ንብረት ዘየፍስሰሎም? ኦ! እቶም ዘይምሁራት ኣመንትስ ክንደይከ በዚ 
ዘይዕንቀፉ።

እንደገና ብፍቕርን፣ ሕያውነትን፣ ጥበብን ኣምላኽ ንኽትኣምኑ ዝግባኣኩም ምኽያት እነሀልኩም። እዚ'ውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። “ስለዚ 
ንህይወትኩም ብትበልዕዎን ብትሰትይዎን ወይስ ንስጋኹም ብትኽደንዎን ኣይትጨነቑ፡ እብለኩም አሎኹ። ነዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ፡ ናይ ሰማይ 
ኣቦኹም ደኣ ይምግበን እምበር፡ ኣይዘርኣ፡ ኣይዐጽዳ፡ ኣብ ማዕከንውን ኣይእክባን እየን። ንስኻትኩምዶ ግዳ ኻባታተን ብዙሕ ኣይትበልጹ፣ ኣብ 
ህይወትኩም ናይ ሓቂ ኣገዳሲ ነገር ስጋዊ ነገራት ኣይኮኑን ንመንግስቲ ኣምላኽ ደኣ ድለዩ፡ እዚ ዅሉ ድማ ኪውሰኸልኩም እዩ።” ዝበለኩም ምጽንናዑ 
ዘክርዎ።

ሓሳብ ህዝቢ ኣምላኽ ኣብ ንብረት ዓለም ዘይኮነስ ኣብ ክርስቶስ እዩ። ምድራዊ ዘይኮነስ ሰማያዊ ሃብቲ እዮም ዝጽምኡ፡ መብዛሕቲኦም 
ክርስትያናት ሰብ ጸጋ ከም ዘይኮኑ ሓቂ እዩ። ኣብ ስኡናት 'ዮም ዝምደቡ። ኣብ ዘመን እየሱስ ከምኡ ነይሩ ኣብ ዘመን ጳውሎስ ከምኡ ሕጂ'ውን 
ከምኡ እዩ። እቲ ሎሚ ኣብ ዘመን ሎዶቅያ ምትርፍራፍ ምድራዊ ሃፍቲ ከም መለክዒ መንፈሳዊነት ዝኸውን ዘሎ መለክዒ፡ ሓቂ ኣይኮነን ጌጋ እዩ። 
ብሓቂ፡ ቤተክርስትያን ብንብረት ሃብታም፡ ብመንፈስ ግና ከመይ ዝበለት ድኻ እያ። “ኣቱም ድኻታት መንግስቲ ኣምላኽ ንኣኹም እያሞ ብጹኣን 
ኢኹም፡ መንግስቲ ኣምላኽ ስጋን መስተን ኣይኮነትን” ንብረት ኣይኮነን። ኣብ ውሽጥና እዩ ዘሎ፡ ሃብታም ዝበሃል ሰብ ብንብረት ዓለም ዝሃብተመ 
ዘይኮነስ፡ ብኽርስቶስ ዝሃብተመ እዩ።

“ኦ”፡ “ድኽነትካ ይርእዮ ኣሎኹ። ድልየትካ ይርእዮ እየ፡ እትምክሓሉ ነገር የብልካን። ዝነበረካ ተወሰደካ፡ ምእንቲ ዘለኣለማዊነት ድማ ርስትኻ 
ብሓጎስ ወፌኻ። ተሳሒቑካ፣ ተናዒቕካ። ተመሊስካ እተዕርፈሉ ንብረት የብልኻን፣ ኣብ ልዕሊ እዚ ኹሉ ግና ሃብታም ኢኻ። ሓለዋኻ ኣብኡ፡ ኣብቲ 
ብሉጽ ዋልታኻን ሽልማትካን 'ዩ። መንግስትኻ ገና እትመጽእ እያ። ነገር ግን ግድን ክትመጽእ እያ፡ ዘለኣለማዊት እውን እያ። እወ፡ መከራኻን ጸበባኻ 
እፈልጦ ኣሎኹ። ክትሓልፎ ከቢድ ምዃኑ ይፈልጥ እየ። ነገር ግን ኣብ ምምጻአይ፡ እዚ ኹሉ ክምስክረልካ፣ ሽልማት እውን ክህበካ እየ።” ይብል 
መንፈስ።



5ዘመን ቤተክርስትያን ሰሚርና

ኣስተውዕሉ እዚ ኣንጻር ሰብ ጸጋ ኣይኮነን፡ ኣምላኽ፡ ሰብ ጸጋ ከድሕን ይከኣሎ እዩ። ሓደ ሓደ ደቂ ኣምላኽ ሰብ ጸጋ እዮም። ነገር ግን ገንዘብ 
ነቶም ዘለዎም ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ዘይብሎምውን መፈንጠራ እዩ። ያዕቆብ ኣብታ ቀዳመይቲ ዘመን፡ ነቶም ገንዘብ ይእክቡ ዝነበሩ፡ ወይለኹም 
በለ። “ኣቱም ሃብታማት፡ እስኪ ሕጂኸ በቲ ዚመጸኩም ዘሎ መግደራ ዋይ ዋይ እናበልኩም ብኸዩ።” እቶም ድኻታት ኣብ ክንዲ ንኣምላኽ ምእማን፡ 
ምእንት ገንዘብ ክብሉ፡ ንሃብታማት ይግዝኡ ስለዝነበሩ፡ ያእቆብ “ከይትገብሩዎ” “ከምዚ ኣይትግበሩ” ገንዘብ መፍትሒ ኣይኮነን ገንዘብ መልሲ 
ኣይኮነን በለ። ሎሚውን መልሲ ኣይኮነን። ሎሚሎሚ ካብ ቀደም ንላዕሊ ሃብቲ ኣሎና ይኹን እምበር ብመንፈስ እንዓሞ ሒደት እዩ። ግብርታት 
መንፈስ ድማ ኣብቶም ህይወቶም ናብ ቃል ዘጸግዑ ጥራይ ይገሃድ።

ማሕበር ሰይጣን፡

ራእይ 2፡9ለ

“ጸርፊ እቶም ኣይሁድ ኢና ዚብሉን ፦ ግናኸ ማሕበር ሰይጣን እዮም እምበር፡ ኣይሁድስ ዘይኰኑ፦ እፈልጥ አሎኹ።”

እዛ ቃል እዚኣ ኣትኩሮት ካብ ዝሓቱ ቃላት ሓንቲእያ፡ ድሕሪ ሽሕ ዓመት ብምድጋሙ ኸኣ እምበር፡ ብትሕዝቶኡ ፍልይ ዝበለ ጥራይ 
ስለዝኾነስ ኣይኮነን።

ራእይ 2፡9

“ጸበባኻን ድኽነትካን፦ ግናኸ ሃብታም ኢኻ፦ ጸርፊ እቶም ኣይሁድ ኢና ዚብሉን፦ ግናኸ ማሕበር ሰይጣን እዮም እምበር፡ 
ኣይሁድስ ዘይኰኑ፦ እፈልጥ አሎኹ።”

ብመሰረቱ ኣይሁድ ዝብል ቃል ንሃይማኖት ህዝቢ ኣይሁድ ዝውክል እውን ኣይኮነን። ኣይሁድ ዝብል ስም ንሓደ ወገን ይሁዳ ዝገልጽ ኮይኑ፡ 
ብሓጺሩ፡ ኣየርላንዳዊ ኾይነ ኣይርሽ እንተድኣ ኢለ ተመሳሳሊ ትርጉም ኣለዎ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ዋላኳ ብውልደት ኣይሁድ ኢና ይበሉ እምበር፡ 
ሓሰውቲ እዮም። ብዘርኦም ይኹኑ ብሃይማኖቶም ኣይሁድ ኣይነበሩን።

እዚ ኹሉ ሓቂ እንተድኣ ኾይኑስ እንታይ ኔሮም ማለት እዮም? ኣካል እታ ቤተክርስትያን ኮይኖም ዝተታለሉ ሰባት እዮም ነይሮም። ኽፍሊ 
እታ ጨንፈር ሓሶት እዮም።

ናይታ ሓቀኛ ቤተክርስትያን ዘይኮኑስ ናይታ ሓሳዊት እዮም ነይሮም። ምኽንያቱ ኣምላኽ ባዕሉ “ማሕበር ሰይጣን ምንባሮም” መስከረ። 
ምኲራብ ዝብል ቃል ቸርች ኢልና ካብ እንጽውዖ ዝተፈለየ ትርጉም ኣለዎ። ቸርች ማለት “ጽዉዓት፣ ሕሩያት” ወይድማ “ጥርኑፋት” ማለት እዩ። 
ዳዊት ብዛዕባ እዞም ሕሩያት ከምዚ በለ፡

መዝሙር 65፡4 “ኣብ ቦታኻ ኺሐድር ዝሐሬኻዮን ዘቕረብካዮን ሰብ ብጹእ እዩ። ብበረኸት ቤትካ፣ ብቕዱስ መቕደስካ 
ኽንጸግብ ኢና።”

ሙኽራብ ማለት ግና “ማሕበር ወይ ድማ ውዳበ” ማለት እዩ። እዚ ውዳበ እዚ ሰናይ ወይድማ ኽፉእ ክኸውን ይኽእል፡ ኣብዚ ግና ብኽፉእ 
እዮም ዝለዓሉ ዘለዉ፡ ምኽንያቱ ብገዛእ ርእሶም እምበር ብኣምላኽ ዝተኣከቡ ኣይነበሩን። ኢሳያስ ድማ ብዛዕባኦም

“እንሆ፡ ካባይ ደኣ ኣይኰነን እምበር፡ ሐቢሮም ይተኣኻኸቡ ኣለው፡ ዝዀነ እንተ ዀነ እቶም ኪጻረሩኺ ዚሳማምዑ ዂሎም 
ኣብ ቅድሜኺ ኺወድቁ እዮም።” ኢሳያስ 54፡15።

እምበኣርከስ እዚኣቶም ኣንጻር እታ ሓቀኛ ጉንዲ ካብ ኮኑስ፡ ኣምላኽ ድማ ንጥፍኣቶም ክለዓል እዩ።

ኣብ ኣድማስ ናይ ቤተክርስትያን፡ ንምንታይ እዩ ዝተሓዋወሰ ሰብ ዘሎ ንምንታይ እዮምከ ኣይሁድ ኢና ዝብሉ? ምኽንያቱ ሓሰውቲ ስለዝኾኑ። 
ክኾኑዎ ዝምነይዎ ነገር ኩሉ ካብ ምዝራብ ዓዲ ኣይዉዕሉን። ሓቂ ብምምሳል፡ ኣጥቢቖም ብምሓዝ፡ ከም ዝነበረ ኣምሲሎም፡ ከምድላዮም ክብሉ 
ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ኣብዚ ነጥቢ እዚ ድማ ብሓያል ሓሳብ ኣእምሮኦም፡ ክሕስዉ ይኽእሉ እዮም። እታ ቀዳመይቲ ቸርች እንተስ ብኣብዝሓ ወይ 
ዳርጋ ብምልኣ፡ ብኣይሁዳውያን ዝተመልአት ብምንባራ፡ ከም ዋና ኽፍሊ ኣካሉ ንገዛእ ርእሶም፡ ይቖጽሩዶ ኣይነበሩስ። እቶም ዓሰርተ ኽልተ ኣይሁድ 
ነበሩ እቶም ድሒሮም ዝተሓወሱ ግና ወይ ኣይሁድ ወይ ድማ ናብ ሃይማኖት ዝተሓወሱ ነበሩ። ኣብ ቅድሚ ሰብ ብልጫ ከምዘለዎም ንኽረኣዩን፡ ካብ 
ኣይሁድ ዋናታት ምዃኖም ንኸፍልጡን ይምሕሉ። ይሕስዉ። ይቕጽልዎ። ርግጽ ይኹን ጽውጽዋይ ብዘየገድስ። ጥራይ ደጋጊምካ ነቲ ህዝቢ ተዛረብ፡ 
እቲ ህዝቢ ድሕሪ ቁሩብ ይቕበሎ።

ገለ ነገርዶ ተረዲእኹም? ምስቲ ኣብ ዘመንና ኣብ ቤተክርስትያን ዘሎ መንፈስ፡ ሓደ ዓይነት መንፈስዶ ኣይኮነን? ቀዳሞት ኣመንቲ፣ ሓቀኛ 
ቤተክርስትያን ናትና እያ፡ ምድሓን ብኣኣ እያ እትርከብ ዝብሉ ሰባትዶ ኣየለዉን? ካብ ጴጥሮስ ዝተቐበልዎ መፍትሕ ሰማይ ከምዘለዎምዶ ይዛረቡ 
ኣይኮኑን? ብዛዕባ ጴጥሮስ፡ ገለ ታሪኻዊ መርትዖ ዘይብሎም ክንሶም፡ ኣብ ሮማ ይነብር ከም ዝነበረን፡ ናይ መጀመርታ ጳጳስ ሮማ ከም ዝነበረንዶ 
ይዛረቡ ኣየለዉን? ብትምህርትን ብፍልጠትን ዝጸንዑ ሰባት ኩሎም፡ ብሓሶታ ኣመኑ። ማሕበር ሰይጣን! ሰይጣን ኣቦ ሓሶት፡ ኣቦኣ ኻብ ኮነስ፡ እቶም 
ኣብ ማሕበሩ ዝእከቡ ሓሰውቲ ምዃኖምስ ዘደንቕ ኣይኮነን።

እቲ ሓሳብ ጸርፊ'ሞ ኣብ ግምት ኣእትዉዎ፡ እዞም ማሕበር ሰይጣን፡ ኣብዛ ህሞት ንኣምላኽ ኣይኮኑን ዝጸርፉ ዘለዉ፡ (ዋላኳ ካብ ኣፎም 
እንተዘይተሰምዐ)፡ ነታ ቤተክርስትያን እዮም ዝጸርፉ ዘለዉ። ብርግጽ። ከምቶም (እየሱስ ካብ ኣቦኦም ካብ ዲያብሎስ ምዃኖም ዝተዛረቦም) 
ንቤተክርስትያን ኣብታ ናይ መጀመርታ ዘመን ዘሳደዱዋ፡ ሰዓብቲ ምዉት እምነት ይሁዲ ወይ ድማ ከምቲ ንኣቤል ዘሳደደን ዝቐተለን (ቃየን) ወዲ 
ኽፉእ፡ ሕጂ ድማ እዞም (ጨንፈር ሓሶት) ጉጅለ እዚኣቶም፡ ካብቲ ዝነበርዎ ንላዕሊ ሓይሎም፡ ነቶም ኣብዛ ኻልኣይቲ ዘመን ዝነበሩ ኣመንቲ የሳድዱ 
ኣለዉ። መንፈስ ጸረ-ክርስቶስ እንዳዓበየ ኸደ።

እዞም ብግብሮም (ኒቆላውያን) ቀስ ብቐስ፡ ናብ ቤተክርስትያን ዝኣተዉ ጉጅለ ኒቆላውያን፡ እነሀዉ ሕጂ ብዘይ ገለ ፍርሓትን ሕፍረትን፡ ከም 
ትካል ተጎጂሎም፡ ብግሉጽ ጽልኢ ኣንጻር እታ ሓቀኛ ቤተክርስትያን፡ ምኻድ ጀመሩ።



6ዘመን ቤተክርስትያን ሰሚርና

እዚ ጉጅለ እዚ፡ ዝተወደበ ናይ ጸረ-ክርስቶስ ቤተክርስትያን እዩ ነይሩ ክብል እንከሎኹ፡ ካብ ርግጸኛ ታሪኽ ተበጊሰ እየ። እታ ኣብ ሮማ 
ዝተመስረተት ናይ መጀመርታ ቤተክርስትያን፡ (ብዛዕባ እዚ፡ ኣብ ዘመን ጴርጋሞስ ክንርእዮ ኢና) እቲ ሓቂ ኣምላኽ ናብ ሓሶት ብምግልባጥ፡ 
ክርስትያናዊ ስምን ትርጉምን ተጠቒሞም፡ ባዕዳዊ ሃይማኖት ጣኦት መስረቱ። ዋላኳ ሓቀኛ ቤተክርስትያን ኢና ይበሉ እምበር፡ ኣብዛ ኻልኣይቲ ዘመን 
ጀሚሩ ምምላኽ ጣኦት ብሓይሊ ነበረ። እዚ ዘስተውዓለ ፖሊካርፕ፡ ኣብ እርጋኑ፡ ናብ ሓቂ ሓቂ ኽምለሱ ኽልምኖም፡ ኣስታት 1500 ማይላት 
ርሕቀት ተጓዕዘ። ካብ ቃሉ ዝረሓቑ፡ ተሪር ናይ ስልጣን ዝርጋሐን፡ ተሪር ትካላዊ ጉጅለን ስለዝነሩ ክምለሱ ኣይፈተውን። እምበኣርከስ እዚ፡ ብጸርፊ 
ዝተመልአ ማሕበር ሰይጣን፡ ነቲ ስዒቡ ዙፋን ሰይጣንን ሓይሊ ሰይጣንን ዘለዎ ሃይማኖት ዝኸውን ዘርኢ ኒቆላውያን ዝሓዘ ነበረ። እዚ ልክዕ ከምቲ 
ኣብ ራእይ 2፡9ለ ዘሎ እዩ፡ ነቲ ህዝቢ፡ ናይ ማሕበር ሰይጣን ኣይኮነን ዝብሎም፡ ማሕበር ሰይጣን ደኣ እምበር።

እዚ መንፈስ ጸረ - ክርስቶስ እዚ፡ ኣብ ዘመን ኣብያተ ክርስትያናት ዝመጸ ሓዱሽ መንፈስ ዘይኮነስ፡ ቅድሚ ብዙሕ ዘመን ከይተረፈ ዝነበረ 
መንፈስ እዩ። ኣንጻር ጎይታ እንዳሰርሐ፡ ንቤተክርስትያን ከመይ ከም ዝስዕራ ንምርዳእ፡ ኣብ ብሉይ ኪዳን ርኣዩ። እስኪ እቲ እስራኤል ካብ ግብጺ 
ወጺኣ፡ ኣብ በረኻ ከም ቤተክርስትያን ክትምስረት ከላ፡ ዝነበረ፡ እዚ መንፈስ እዚ ንርኣዮ።

ከምቲ እታ ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን፡ ብጽሩይ ኣገልግሎታት፡ ትንቢት፣ ቋንቋታት፣ ትርጉም ልሳን፣ ብጥበብ፣ ብፍልጠትን ብፈውስን 
ዝጀመረት፤ እስራኤል ካብ ግብጺ ክትወጽእ እን ከላ ድማ፡ ብተመሳሳሊ መልክዑ፡ ኣብ ትሕቲ ሓያል መሪሕነት መንፈስእግዚኣብሄርን፡ ውህበታቱን 
ነበረት። ጎይታ መራሒኦም ነበረ። አረ፡ ንጉሶም እኳ ነበረ። ኣቦን ንጉስን ኮኖም። ከምቲ ሰብኣይ ንቤተሰቡ ዝሓልይ፡ ሓለየሎም። ውግኦም ሰዓረ፣ 
መገቦም፣ ዝኸበዶም ኣቕለለ፣ ካብ ጸገሞም ኩሉ ኣዕረፎም። ኣምላኽ ዝኾኖም ህዝቢ ንሳቶም ጥራይ ነበሩ። ኩሉ ነገሩ ኣባታቶም ገበረ። ድሕሪ 
እዋናት ግና ሓደ ጊዜ ዙርያኦም ጠመቱ'ሞ፡ ኣብ ልዕሌኦም ነገስታት ዘንገሱ ፍልስጤማውያንን ካልኦት ዓድታትን ረኣዩ። ኣዒንቶም በዚ ተወሲዱ 
ስለዝነበረ ድማ፡ መሪሕነት መንፈስ ኣምላኽ፡ ብሰባዊ መሪሕነት ክትካኣሎም ተመነዩ። ስለዚ ንጉስ ክነግሶም ደለዩ። ኣ ምላኽ ባዕሉ፡ ህዝቡ 
ንኽመርሕ፡ መሪሕነቱ ብስጋ ንምግባር ኣብ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ መደብ እኳ እንተነበሮ፡ ንሳቶም ግና ተሃወኹ። ሰይጣን፡ መደብ ኣምላኽ ቐዲሙዎም 
ስለዝፈለጠ፡ነዚ ነገር ቅድሚ ኣምላኽ (ቅድሚ እቲ ቃል) ኣብ ልቦም ኣቐመጦ።

ናብ ሳሙኤል ብምቕራብ፡ ሳሙኤል ልቡ ኽሳብ ዝጠልሞ፡ ዘሰንብድ ነገር ሓተቱ። ንጉስ ክነግሶም ሓተቱ። ጎይታ ባዕሉ ብመጽብዓን ብቓሉን - 
ብናይ ነብይ መረጋገጺን ይመርሖም ስለ ዝነበረ ድማ ከም ዝነዓቑዎ ገይሩ ቆጸሮ። ኣኼባ ኣኪቡ ድማ፡ ካብዚ ከም ዕሸል ገይሩ ዝተኸናኸኖም፣ 
ዝጸገዎምን ዝባረኾምን ኣምላኽ ኣይትርሓቑ ኢሉ ለመኖም። ነገር ግን ኣብ ሓሳቦም ጸንዑ። ከምዚ ኢሎም ድማ መለሱሉ “ሳሙኤል ሆይ 
ኣመራርሓኻ፡ ኣበር ኣልቦ፡ መማለዲ ኸይተቐበልካ መንገዲ ኣምላኽ ምሂርካና ኢኻ። ትምህርትን፣ ተኣምራትን፣ ጥበብን ኣቕርቦትን፣ ሓለዋን ኣምላኽ፡
ብጣዕሚ ዘደንቕ እዩ። ብጣዕሚ ድማ ንፈትዎን ንኣምኖን፡ ብዘይ ብኡ ኽነብር እውን ኣይንፈቱን።ሓንትስ፡ ኣብ ውግእ ዝመርሓና ንጉስ ኣንግሰልና ድኣ 
እምበር፡ ንሕናስ ከምቲ ቐደምና ብቕድሚት ከሃናት፣ ይሁዳ ደድሕሬኦም ኣኸቲልና፡ መለኸት እንዳነፋሕና፡ ብዓብይ ድማጺ እንዳጨደርናን 
እንዳዘመርናን፡ ክንከይድ ኢና። እዚስ ኣይነቋርጾን። ነገር ግን፡ ካብ ሞንጎና፡ ከማና፡ እንርእዮ ዝመርሓና ንጉስ ንደሊ ኢና በሉ።”

ጎይታ ድማ ንሳሙኤል “ኣነ ንጉስ ምእንቲ ከይኮኖም እሞ ምእንቲ ከይመርሖም፡ ንዓይ ድኣ ንዓቑ እምበር ንዓኻ ኣይኮኑን። በሎ።”

ካብ ዓለም ዝተፈልዩ ክኾኑሉ መዲቡዎም ነበረ እሞ፡ ንኣምላኽ ከምዚ ምሕታቶም በደል ከም ዝነበረ፡ ድሕሪ ቁሩብ ኣስተውዓሉ። ክንደይ 
ዘሕዝን ነበረ። ካብ ዓለም ኣይኮኑን፣ ንዓለምውን ኣይመስሉን፣ ግብሮም ከም ናይ ዓለም ኣይኮነን። ንሳቶም ንዓለም፣ ዓለም ድማ ንኣኣቶም ተሰቕሉ። 
2ይ ቆሮንጦስ 6፡17-18

“ስለዚ፡ ካብ ማእከሎም ውጹን ተፈለዩን ርኹስ ኣይትተንክዩን፡ ኣነውን ክቕበለኩም እየ፡ ይብል ጎይታ፡

ኣቦ ድማ እዀነኩም፡ ንስኻትኩምውን ኣወዳትን ኣዋልድን ክትኰኑኒ ኢኹም፡ ይብል እቲ ዅሉ ዚከኣሎ ጐይታ።“

ንእስራኤል ካብ ዓለም ፍልይቲ ንኽትከውን ዝገበራ ህልውና ጎይታ እዩ ነይሩ። ጎይታ ካብ እስራኤል ገለል እንተኢሉ፡ እስራኤል ከም ዓለማ 
እያ ትኸውን። ሲምሶን፡ ጸጉሩ ምስ ተላጸየ ከም ሰብ ኮነ፡ ምርሒት መንፈስ ቅዱስ ካብ ቤተክርስትያን ገለል ኣብልዎ፡ ዋጋ ዘይብላ፡ ንሽሙ ስም 
ኣምላኽ ዝሓዘት ዓለም እያ። ዓለምን ቤተክርስትያንን ከምቲ ያዕቆብን ኤሳውን ካብ ሓደ ቤተሰብ ዝነበሩ፡ ዓለምን ቤተክርስትያንን ድማ ናይ ሓደ 
ኣካል ገጻት እዮም። ኣፈላላይ ዝፈጥር መንፈስ ኣምላኽ እዩ ።

ክርስትያን'የ ስለ ዝበልካ ዝልወጥ ነገር የለን። ኩሉውን ከምኡ ይብል እዩ። ቁም ነገሩ ግን፡ መንፈስ ኣምላኽ ተመሊእኻ ዲኻ? ብዘይ እቲ 
መንፈስ፡ ኣይትጠቅምን፡ ኢኻ ናቱውን ኣይኮንካን። ኣሜን።

ብዙሕ ኣይገበረን፡ ንሓንቲ ሰበይቲ፡ ክርስትያን ዲኺ ኢለ ሓቲተያ። ክነግረካ “ኩሉ ጊዜ ምሸት ምሸት ጥዋፍ የብርህ እየ” ኢላ መሊሳትለይ። ኣነ 
ሜተዲስት እየ፣ ኣነ መጥምቓውያን፣ ኣነ ጴንጤ ቆስጤ 'የ ወዘተ፡ ምስ ዓለም እንታይ ዘራኽቦ ኣለዎ? ዘራኽቦ የብሉን። ወይ መንፈስ ኣምላኽ ወይ 
ድማ ሞት እዩ።

ካብታ ናይ መጀመርታ ዘመን ናይ ቤተ ክርስትያን ጀሚሮም፡ ሰባት ስራሕ ኣምላኽ ንኸማሓይሹ፡ ምኽንያትን ሓሳብን ነበሮም። ስለዚ ድማ 
ብስራሕ ኒቆላውያን ክግለጹ ስለ ዝጀመሩ፡ ጉጅለ መስረቱ። ካብ መሰረትን ንድፍን ቃል ኣምላኽ ኣግለሱ። ሓንቲ ቃል ምቕያር ንብዘሎ ኣካል እያ 
እተብኲዕ፡ ከምኡ ድማ ካብ ሕጊ ሓንቲ ዘፍረሰ፡ ብዘሎ መፍረሲ ሕጊ እዩ። ሄዋን እውን ሓንቲ እተጥፍእ ቃል እያ ዝለወጠት።

ሰይጣን ዝመራሒኡ ጉጅለ ምስ ተመስረቱ ድማ ንርእሶም (እዞም ሕንጉጉ) ከም ትኽክለኛታት ማሕበር ጎይታ ይቖጽሩ ስለዝነበሩ፡ ነቶም 
ሓቀኛታት ኣመንቲ፡ ምጽላእን ምስጓግን ጀመሩ።

ማሕበር ወይድማ ትካል ጽልኢ ከም ዝፈጥር ኣስተውዕሉ፡ ሕብረት ኣጥፊኡ ምረት የእቱ ስለዚ ድማ እዩ መሪር ዝተብሃለ። ሰሚርና መራር 
ነበረት። መሪር ሱር ንብዙሓት ከም ዘበላሹ፡ ብብዝሒ ግዕዝይና ክኣቱ ጀመረ። ነፍሲ ወከፍ ዘመን ድማ በሰላ ኣለዎ።

ቤተክርስትያን ስሚርና ካብ መሰረት (ካብ ንድፊ) ኣዝያ ርሒቓ፡ ተዳቐለት። ከምቲ ሄዋን ዝተዳቐለቶ፡ ተዳቐለት። ድቓላ ማለት ካብ ክልተ 
ኣዝርእቲ ተሓዋዊሱ ዝተፈጥረ ማለት ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም። ፍርያታ ድማ ከምቲ ናይ መጀመርታ ጽሩይ ዘይኮነስ፡ ዝተዳቐለ ኾነ። ሄዋን፡ ነቲ 
እንስሳ፡ ዘርኡ ክነዝሓላ ምስ ፈቐደትሉ፡ ቃየን ዝበሃል ድቓላ ፍጥረት ወለደት። ቃየን ወዲ እቲ ኽፉእ ነበረ። ካብ ኣቤልን ካብ ሴትን ከመይ ፍሉይ 
ከምዝነበረ ዘክሩ። ንኣምላኽ ጸሊኡ፡ ኣይትኣዘዘን፣ ነቲ ጻድቕ ድማ ቀተለ። ገዛእ ርእሱ ልዕሊ ቃል ኣቐመጠ።
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ቤተክርስትያን ድማ ካብቲ ኣብ መጀመርታ ዝነበረቶ ተፈልያ ርሓቐት። ድቓላ ኾነት። ሽም ጥራይ ዝሓዘት ቤተክርስትያን፡ ድቓላ እያ። ሰባት፡ 
“ኣነ መጥምቓውያን” “ኣነ መቴዲስት እየ” ይብሉ። እዚ ኹሉ ኣብታ ናይ መጀመርታ ኣይነበረን። ብኽንዲ ብሓቀኛ ቃል ኣምላኽ፣ ብመንፈስ ኣምላኽ 
ተመሊኦም፡ መንፈስ ብዘቐብሎም ምግላፅ ክንዲ ዝምርሑ፡ ብስርዓታት፣ ብሕጊ ብግምት ዝምርሑ ምሁራት መልኡዋ። እምነት ብምኽንያት ተተክአ። 
ኣብ ክንዲ ቅጽበታዊ ምስጋናታት መንፈስ ቅዱስ ድማ ብፕሮግራማት ተተክአ። እቲ ዘርኢ ተለዊጡ ድቓላ ንምዃን፡ ብዙሕ ጊዜ ኣይወሰደን።

ቤተክርስትያን ምስተዳቐለትከ ክርስትያናትዶ ኽትፈሪ ይከኣላ እዩ? ኣይትኽእልን። እቲ ክርስትያን ከፍሪ ዝኽእል ዘርኢ ኣይብሎምን። ኩሉ 
ከከም ዝዓይነቱ እዩ ዝፈሪ። መጥምቓውያን፡ ብዙሓት መጥምቓውያን የፍርዩ፡ ኣካይዳ መጥምቓውያን ድማ ይኸዱ። ሜተዲስት፡ ከማታቶም 
ሜተዲስት ይፈርዩ፡ ብኣካይዳ ሜተዲስት ድማ ይኸዱ። ብኣምላኽ ዝፍለጡሉ ተረፍ ሓይሊ ኣምላኽ የብሎምን። ብኣምልኾ በዓላትን፡ ድግምቶምን 
ሕጎምን ጥራይ እዮም ዝፍለጡ።

ስለ ድቓላ እስኪ ንዘዛረብ። ካብ ዓለም ፍሉጥ ድቓላ መን ምዃኑ ትፈልጡዎዶ? ንብዙሕ ዘመን ምሳና ይነብር ኣሎ። በቕሊ እዩ። በቕሊ ናይ 
ኣድጊን ናይ ፈረስን ውህደት እዩ። ዝገርም እንስሳ እዩ፡ ኣይወልድን፣ ክወልደሉ ዝኸእል ዘርኢ ድማ የብሉን። ስለ ስራሕ እንተኢልኩም ግና ልዕሊ 
ኣድግን ፈረስን ይሰርሕ። ባህርያቱ ኣስተውዕልዎ፣ ገታር ባህሪ ስለዘለዎ ኣይትኣምኑዎን። በቕሊ ትኽክለኛ ምሳለ ናይታ ድቓላ ቤተክርስትያን እዩ። 
ውህደት ሓቅን ሓሶትን ርኣዩ ፡ ፈረስ ምሳሌ ኣመንቲ ሓቂ፣ ኣድጊ ድማ ምሳሌ ሓጢኣት፡ ክልቲኡ ክሕወስ እንከሎ፡ መኻን ሃይማኖት ንረክብ። ዝሞተት 
ስለዝኾነት ዘርኢ ህይወት የብላን። ብዛዕባ ሓቂ ክትዛረብ ትኽእል እያ፡ ፍረ ሓቂ ግና ኣይርከባን። ህልውና ኣምላኽ ዘይብሎም ከለዉስ፡ ብዛዕባ 
ኣምላኽ ሓቢሮም ይዛረቡ። ኢሎም ኢሎም ድማ ንጥበብ ሓይሉ ይኽሕዱ፡ ብገዛእ ስም ጎይታ ድማ ቓል ኣምላኽ ይኽሕዱ። ተስፋ የብሎምን። ከም 
ትካል ዝተጎጀለት ሃይማኖት ሪቫይቫል ከም ዘይብላ ኣስተውዒልኩም ትፈልጡዶ? ብፍጹም የብላን። ከም ትካል ኣብ ዝተጎጀሉላ ቅጽበት ሞት ይሞቱ። 
መምለሲ የብሎምን። ኖኖ... ኖኖ የብሎምን።

ካብ ዘጽኣት 13፡13 ኣምጽኤ ከርእየኩም፦

“ኵሉ በዅሪ ኣድጊ ድማ ብበጊዕ ተበጀዎ፡ እንተ ዘይተበጆኻዮ ኸኣ፡ ክሳዱ ስበሮ። ካብ ደቅኻ ድማ በዅሪ ንዘበለ ዅሉ ሰብ 
ተበጀዎ።”

ሪኢኹም ኣድጊ በጃ ኣለዎ፡ ኩሉ ሚስኪን ሓጢኣተኛ ዘበለ ኹሉ በቲ ንመስዋእቲ ዝፈሰሰ ደም የሱስ ክርስቶስ፡ በጃኡ ኽረክብ ይኽእል። 
ንኽርስቶስ ዝነዓቐ ድማ ይነዓቕ። ንበቕሊ ግና በጃ የብሉን፡ ንበቕሊ ዝኸውን በጃነትን ደምን የለን። ምኽንያቱ በቕሊ ኣብ ትሕቲ ቤተክርስትያን ኣድጊ 
ድማ ኣብ ትሕቲ ደም እዩ ዝዕቆብ። በቕሊዝፈሪ ዘርኢ የብሉን፣ ኣድጊ ግና ኣለዎ።

ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ሰሙናት፡ ሓደ ዘይደሓነ፣ ክርስትያን ዘይኮነ ሰብ፡ ዝጸሓፎ ዓንቀጽ ኣንቢበ ነይረ፡ ብዛዕባ ኩነታት ኣብያተ ክርስትያናት 
ተደኒቑ፡ ክርድኦ ከም ዘይክኣለ ይዛረብ። ነቲ ቃል ንኸጥፍኡ፡ ቃል ብዝምህሩ ምሁራት ዝመልኡ ዓበይቲ ጉባኤታት የዳልዉ ይብል። እዚ ሰብ እዚ 
ክመጸሉ ኣይከኣለን፡ ተጸይፉዎ። ምናልባት ህልውና ኣምላኽ ብዝኽሕዱ፣ኮሙኒስት፣ ወይ ድማ ብተራ ሰብ እንተ ዝኸውን ምተረድኣኒ፡ ነገር ግን 
ቤተክርስትያን ባዕላ ቃል ኣምላኽ ከተዕኑ እንከላሲ፡ ኮነ ኢልካ ዝግበር ነፍሲ ምጥፋእ እዩ ብምባል ይገልጽ። ንቕሒ ኣሜሪካ፡ እነሆ ድቓላ 
ሃይማኖትኪ እዚ እዩ። ጊዜ ኸሎ ንቕሑ።

ቤተክርስትያን ካብ ቃል ክትርሕቕ እንከላ፡ ከም ሄዋን ዝረኸበቶ ኹሉ ምእማን እያ እትጅምር። ሄዋን ንቃየን ምስ ወለደት “ካብ ጎይታ ወዲ 
ረኸብኩ ድማ በለት” (KJV ተመልከት)። ናይ ብሓቃ ትዛረብ ከም ዘላስ ኣስተውዒልኩምላዶ? ካብ ጎይታስ፡ ወዲ ዝተቐበለት መሰላ። ቃል ኣምላኽ 
ሓዲጋ ብቓል ሰይጣን ምስ ተታለለት እትብሎ ዘበለ ኹሉ ሓቂ መሰላ። ካብ ጎይታ ሰብ ረኺበ ኢላ እንተተዛረበትሲ ዝረኸበት መሰላ። ጎይታ ግና ኣብ 
ዙርያ ኣድማስ ኩሉ ሕጊ ተኺሉላ እዩ። ካብ ሰናይ ዘርኢ ምሩጽ ዘርኢ ይርከብ፡ ኻብ ክፉእ ዘርኢ ድማ ኽፉእ ይፈርይ። ስለዚ እዞም ኣዝርእቲ፡ 
ዝተፈላለዩ እንከለዉስ፡ ሓደ ዓይነት ሓመድ፣ መዓድን፣ ጠሊ፣ ጸሓይ ብርሃን ይረኽቡ፡ ነገር ግን በቢበይኑ ፍረ ይፈርዩ። ዘርኢ ናይ ቃየንን ዘርኢ ናይ 
ሴትን ኣስተብህልዎ፡ ኣብ ማእኸሎም ዘላ ኣፈላላይ ሓንቲ ጥራይ እያ - እቲ ምሩጽ ዘርኢ ጥራይ።

ነቲ ሄዋን እትብሎ ዘላ እንተኣስተብሂልኩምሉ፡ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ኣብሊጻ ዘስተውዓለቶ ነገር ከም ዘሎ ንርዳእ። ከምኡ እንተኢላስ ንሰይጣን 
ምስ ኣምላኽ ስለዘመዓራርዮ፡ እቲ ቆልዓ ካብ ሰይጣን ከምዝረኸበቶ ኣይገለጸትን። ኣብ ማህጸን ማርያም እንቋቑሖ ምፍጣር ዝኽእል ጎ ይታ ጥራይ 
እዩ። ሰይጣን ከምዚ ክገብር ኣይኽእልን። ሄዋን ትፈልጥ እያ። ሰይጣን ምምሳል ጥራይ እዩ ዝኽእል። ስለዚ ኸኣ ብኻልእ ዘርኢ ኣታለላ። ቃየን ካብ 
ዘርኢ ተመን እዩ ተረኺቡ። ኣቤልን ሴትን ግና ዘርኢ ኣዳም እዮም። ዋላኳ ኩሎም ብተመሳሳሊ መስርሕ ዝፈረዩ ይኹኑ እምበር፡ ዝተረኽቡሉ ዘርኢ 
ዝተፈላለየ ስለዝነበረ፡ ኣፈላላይ ኣለዎም።

ሓሶት ዲያብሎስ፡ ከም ሓቂ ኣምላኽ ጌራ ስለ ዝተቐበለት ድማ፡ ቃየን ካብ ኣምላኽ 'ዩ ኢላ ኣመነት። ማዕረ ኸምተን ሎሚ ንርእየን ዘሎና 
ኣብያተ ክርስትያናት። ንገዛእ ርእሶም ከም ወሓዝቲ ምንጪታት ሓቂ ጌሮም ይቑጸሩ እምበር፡ ሓቂ የብሎምን። ደቆም ብስሞም ይምሕሉ፡ ስሕተቶም 
ክሕልዉ ድማ ሰብ ይቐትሉ።

ምግናን ኮይኑ እንተተሰሚዑኩም፡ 2ይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ሰለስተን 2ይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4፡1-5ን ኣንብብዎ ።

2ይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4፡1-5 (KJV ተመልከት)

“ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ እቲ ንህያዋንን ምዉታንን ኪፈርድ ዘለዎ ክርስቶስ የሱስን በቲ ምግላጽ መንግስቱን 
ኤማሕጽነካ አሎኹ።

ብዅሉ ዓቕልን ብምህሮን እቲ ቓል ክትሰብኽ፡ ብጊዜኡን ብዘይጊዜኡን ከተስምዕ፡ ክትገንሕ፡ ክትቀጽዕ፡ ክትምዕድ፡

ኣእዛኖም ኣስሕይዎም ደኣ፡ ብትምኒት ርእሶም መምህራን ኪእክቡ እምበር፡ ነቲ ጥዑይ ትምህርቲ ዘይዕገሱሉ ዘመን ኪመጽእ 
እዩ፡

ሽዑ ኣእዛኖም ካብ ሓቂ ኺመልሱ፡ ናብ ጽውጽዋያትውን ኪምለሱ እዮም እሞ፡

ንስኻ ግና ብኵሉ ተጠንቀቕ መክራ ጽገብ፡ ግብሪ ወንጌላዊ ግበር፡ ኣገልግሎትካ መልእ።“



8ዘመን ቤተክርስትያን ሰሚርና

ቤተክርስትያን ከምቲ ኣዳምን ሄዋንን ዝገበርዎ፡ ካብቲ ኦሪጂናል ንኽትፍለይ ምስ ፈቐደት፡ ሞት ኣተወ።

ሓይሊ ዘይብላ፡ ኽፍእቲ ዘይምልክዕቲ ኾነት። ካብ ቃሉን ካብ መንፈሱን ርሒቓ፡ ስርዓት በዓላትን፣ ስርዓት ትካልን፣ ስርዓት ክህነትን 
ኣገልገልትን ገበረት። ብኡብኡ ሓመመት፡ ክትዕ እምበር ሓይሊ ናይ ዘይብሎም ሰባት ኣዳራሽ ኮነት። ተስፋኣ ካብቲ ካብ ቃል ኣምላኽ ዝርከብ እምነት 
ዘይኮነስ፡ ኣብ መደባትን ጉባኤታትን ስለ ዝገበረት፡ ፍረ መንፈስ ክትፈሪ ኣይክኣለትን። መደባት ይዘርኡ መደባት ይዓጽዱ፡ ኽፍኣት ይዘርኡ ኽፍኣት 
ይወልዱ።

ኣብ ስራሕ ኣምላኽ ጣልቃ እቶ'ሞ፡ እታ ዝዘራእኻያ ኸዓ ትዓጽድ። ሰብ ካብ ተፈጥሮ ኽመሃር ይግበኦ። ሰብ ግን ተፈጥሮ ተናኸፈ፣ ሰባዊ 
ሓሳባቱ ኣብ ልዕሊ ተፈጥሮ ሰቖረ፡ ውህደታት ተፈጥሮን ካልኦትን ከመዓራርይ ምስ ጀመረ፡ ሕጂ ድማ ህቦብላ ይዓጽድ ኣሎ። ደርሆ ከመይ ጌሮም 
ከም ዘራብሑ ተመልከቱ፡ ብሓይሊ ምርባሕ ዘቀላጥፍ ማሽን ይጥቀሙ። የራብሐን ድማ። ንኽትምገቦ ዘይጽቡቓት፡ ሉስሉስን ትሕዝቶ ዘይብሉን 'ዩ። 
ናብቲ እንምገቦ ስጋ ገለ ንጥረ ነገራት ይኸትቡ፣ ኣካል ወዲሰብ ድማ ይቕየር ኣሎ። ደቂ ኣንስትዮ ጎለአን ጸቢቡ፡ ጉስመን ይሰፍሕ ኣሎ። ደቂ 
ተባዕታይ ድማ ብተቓራኒ መልክዑ ይቕየሩ ኣለዉ። ተፈጥሮ ቀያይርኩም፡ ክፍኣትን ጥፍኣትን ካብ ዓጸድኩም፡ ሓቂ ኣምላኽ ናብ ሓሶት ቀያይርኩምከ? 
መልሱ ኣምላኽ ዘይብሉ፣ ዝተበላሸወ ሃይማኖት ጸረ ክርስቶስ ምስፍሕፋሕ እዩ። እታ ናይ ፈለማ እትፈርዮ ዝነበረትን ትመስሎ ዝነበረትን ክመስል 
ኣይክኣሎን። መወዳእታኡ ድማ ኻብ ኣምላኽ ናብ ዝተዳለወ ባሕሪ ሓዊ እዩ።

እዛ መሕዘን፡ ዘመን ሰሚርና ናብ ሞት ከደት፡ ካብ ሞት ድማ ኣይተመልሰትን፡ ዝመልሳ ትውልዲ ኣይረኸበትን። ዝተመለሰ ተሃድሶ 
የለን።ብተፈጥሮኣዊ ውልደት፡ ዝረኸበቶ ህይወት ኣምላኽ የብላን። ካብ ላዕሊ ዝኾነ ምቅናዕ እዩ ዝሓትት። እዛ ናይ መወዳእታ ዘመን እዚኣውን፡ 
ብሓዊ ሪቫይቫል መንፈስ ቅዱስ ጀሚሮም ነይሮም ይኹን እምበር ናብ ትካል ተመልሱ። ቃል ኣብ ክንዲ ምውሳድ፡ ከምቲ ኩለን ዘመናት ዝገበራኦ፡ 
ሓሳብ ገዛእ ርእሶም ወሰዱ። ኣብ ክንዲ ቃል ኣምላኽ ሓሳብ ገዛእ ርእሶም ለወጡ። ካብ መምርሒታቶም ንእሽተይ ውጻእ እሞ እንታይ ከም ዝኸውን 
ርኣዮ። ሓወይ፡ ካብ መምርሒታቶም ንእሽተይ ምስ እትወጽእ፡ የሳድዱኻ እሞ ኣምላኽ ከም ዘሳደደካ ይቖጽሩዎ። ፈተውቲ ትካላቶም ምዃኖም ዘደንቕ 
ኣይኮነን። ካልኣይ ትውልዲ በዓለ ሓምሳ እዮም። ኣምላኽ ደቂ ደቂ የብሉን፡ ደቂ እቶም ብድግምትን፡ ስርዓት ኣምልኾን ዝፍለጡ ኣቦታቶም እዮም። 
ዝግበር ዝነበረ እንዳበሉ ድኣ ይዛረቡ እምበር፡ ከፍርዩ ኣይከኣሎምን። ነጎዳ ዘይብሉ መስመስታ እዮም።

ስለ እቲ ምንቕቓሕ ስራሕቶም ሕተቱዎም እሞ ከምዚ ይብሉ “እዚ ብሰብ ዘይተጀመረ ሪቫይቫል'ዩ ። ብድንገት ዝመጸ 'ዩ። መንፈሱ ኣብ ኩላ 
ምድሪ እዩ ወሪዱ። እቲ ኣብ በዐለ ሓምሳ ዝወረደ መንፈስ ኣባና እዩ ዘሎ። እዚ ኹሉ ኻብ ሰብ ዘይኮነ ኻብ ኣምላኽ እዩ።” ይብሉኻ። እንታይ ድኣ 
ኾይኖም ዘይሕልዉዎ? ኣምላኽ ዝጀመሮ ኻብ ኮነስ ንምንታይ ኣብ መፈጸምታኡ ዘየብጽሖ? ኣምላኽ ኣብ መወዳእታ ብኢድ ዝተጽሓፈ 
ድግምትን፣ ስልትን፣ ሕግን ካብ ዘይሃበስ፡ ከምዚታት ክገብሩ እንታይ መሰል ኣለዎም?

ጎይታ ንመንፈሱ፡ ኣብ ልዕሊ መጥምቃውያን፣ ሜተዲስት፣ ናዝራውያን፣ ፕሪስቢተርያን፣ ሕውነት፣ ቤት ኣምላኽን (ብዙሓት ካልኦትን) ወዘተ 
ኣፍሰሶ። እዞም ኩሎም ኣሕዋት እዚኣቶም ብዝተፈላለየ ምህሮ፣ ብዝተፈላለየ ሕግታትን መምርሒታት ቤተክርስትያናትን ወዘተ ዝፈረዩ ኣሕዋት 
እዮም። ኣምላኽ ንኹሎም ኣወጊዱ፡ ነቲ ናይ ምልኣት ስነ-ሓሳቦም ደምሲሱ፡ ውህበት መንፈስ ብምቕናዕ፡ ትማልን ሎሚን ንዘለኣለምን ንሱ ምዃኑ 
ኣረጋገጸ። ኣመንቲ ጴንጤ ቆስጤስ ነዚ ብምርኣይ፡ እንታይነት ትካል ተማሂሮምዶ? ኖኖ - ኣይተምሃሩን፡ እኳ ድኣስ መሊሶም ብምድርጃው፡ 
መጻሕፍትን ሕግን፣ መምርሒታት ቤተክርስትያንን ከምኡ ድማ መጽሓፍ ሕብረትን፡ ብምድላው ብሓደ ሓሳብ ሓቂ ከምዘለዎም፣ መልሲ ንኹሉ ከም 
ዝፈልጡ፣ ብዛዕባ ኣምላኽ ከም ዝበርሃሎም፣ መንገዲ ኸም ዝፈልጡን ካብ ኣምላኽ ከም ዝተልኣኹ ኣቕናዕትን ይመስሉ። ነገር ግን ዝተረድኦም 
ኣይኮኑን። ናብታ ሃዲሞም ዝወጹላ ድቓላ ብምምላስ ተመሊሶም ደቐሉ። ምስታ መርዓት ክሕወሱ እንተኾይኖም፡ ከምቶም ኣቦታቶም ካብኣ ክወጹ 
ይግባእ።

ከምቶም ካልኦት እዮም። ምንቕቓሕ የብሎምን። ስም ከትርፉ ይደልዩ ፡ ነገር ግን ሙታን ዮም። ብዛዕባ ኣምላኽ ይዛረቡ፡ ኣብ ትካል ይሕወሱ። 
ሰይጣን ብልሳን ከምዝዛረብ ረሲዖም፡ ልሳን ከም ምልክት ምምላእ መንፈስ ቅዱስ፡ ይዛረቡ። እቲ ኣብ ባበል ዝነበረ ዘይምድምማጽ፡ ኣብ ማእኸሎም 
እንከሎስ፡ መንፈስ ኣምላኽ 'ዩ ይብሉ። ኣብ ክንዲ ኣምላኽ ንሰብ ዝመኽሮ፡ ሰብ ንኣምላኽ ክመክር ደጊምና ንርእይ ኣሎና።

ምናልባት፡ ስለ እቲ ዝበልኩዎ ክትጸርፉኒ ትደልዩ ትኾኑ፡ ጽቡቕ፡ ንገዛእ ርእሶም ጴንጤ ቆስጤ ኢሎም ይጽውዑ፣ ሙሉእ ወንጌል ኢና ድማ 
ይብሉ። ኣብ መዓልቲ ጴንጤ ቆስጤስ መንፈስ ቅዱስ ብደመና ከም ልሳን ሓዊ ወረዶም፡ ሰብ ከም ዝርድኦ ድማ ነፍሲ ወከፍ ብልሳናት ተዛረቡ። 
ኣበይ ኣሎ እዚ ሓዊ እዚ? እስኪ የረጋግጽዎ። ኣመንቲ ኹሎም ከም ሓንቲ ስድራ ዝነበሩሉ መንፈስ ኣበይ ኣሎ? እምበኣርከስ ኣብ ኣመንቲ ጴንጤ 
ቆስጤ ዘሎ ምብትታን፡ ኣብ ታሪኽ ካብ ዝረኣናዮ ምብትታን፡ እቲ ዝዓበየ ምብትታን እዩ። ኣምላኽ ከይጸውዖ ናብታ ጥንታዊት መቕደስ ዝሕወስ 
ሓደኳ የልቦን። ከምቶም ካልኦት ብዙሓት ኣጣል ኣለዉዎም። ሙሉእ ወንጌል ኢና ይብሉ ምዃኖም ዘረጋግጹሉ ነገር ግን የብሎምን። 
ቤተክርስትያኖም፡ ከምቶም ካልኦት ሓይሊ ኣልቦ እያ። ኣመንቲ ምሉእ ወንጌል ኢና ዝብሉ እንተኾይኖምሲ፡ ኣብ በዓለ ሓምሳ ንዝነበሩ ሰባት፡ ሰብ 
ሙሉእ ወንጌል ምባሉ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ስሕተት ክንብሎ ኢና ማለት 'ዩ። “ዓብይ ለውጢ ኣብ ህይወተይ ኣሎ” እንዳበሉ ይዝምሩ። ሓቆም ድማ 
እዮም። ለውጦም ግን ንሰናይ ኣይኮነን። ህያው ከም ዝኾኑ ስም ኣለዎም ነገር ግን ሙታን እዮም።

ናብ ጎይታ እትምለሱሉ ዘመን እዩ። ልሳን ናይ ምንቕቓሕ መርትዖ ኣይኮነን። መርትዖ ሞት እዩ። ልሳን እኮ ኣዋጅ ሞት ናይታ ብምኽባር በዓላት 
እትፍለጥ ሃይማኖት ኣይሁድን፡ ብስራት ሓዱሽ ዘመንን እዩ። ሰባት ነታ መርከብ ከይሓዙ፡ ንልሳን ከም ዓብይ ተሃድሶ ይእውጁ። እቲ ሓቂ ግና 
መወዳእታ ሓሳባት ሰብን መደባቶምን መንግስታቶምን ኮይኑ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ምቕራባ ዝእወጀሉ ሓቂ እዩ። ንቓሕ ህዝቢ ኣምላኽ! ንቓሕ።

ስምዑኒ እዚ ሓቂ እንተዘይመሲሉኩም፡ ኣብ ዓለም ዘለዉ ኣመንቲ ጴንጤ ቆስጤን ኻልኦት ጉጅለታት ኣኽረርትን፡ ኩሎም ከም ነጋዶ ይእከቡ 
ኣለዉ። ኣምላኽ ከይጸውዖም ፑልፒት ይወሩ ኣለዉ። ንገዛእ ርእሶም ከም ገፈፍቲ ሰባት እንዳቆጸሩ፡ ከም መስረቲ ስራሕ ኣምላኽ ይቀማጠሉ ኣለዉ። 
እቲ ጎይታ ንቤተክርስትያን ዝወፈዮ ኣብ ኤፌሶን 4፡10-13 ዘሎ ቃል ደጊም ከም ዘይሰርሕ ብምእማን፡ ይወሩ ኣለዉ። እቲ ንጥቕሚ ዝተዛረቦ ተግባር 
ቆራሕ፡ ከም ትንቢት ኣብ ልዕሌኦም ይፍጸም ከምዘሎስ ኣየስተውዓሉዎን። ብዛዕባ ሓቂ ብልምዲ ንኽሰብኩ ተዓሚቶም ይኸዱ። ጎይታ ምሕረት 
ይግበረሎም፡ ከሎ ጌና ዓይኖም ይብራህ። ስምዑኒ፡ መዓስ'ዩ? ክብሪ ገንዘብ፣ ማሕበራዊ ኣገዛዝኣ፣ ክእለት ንግዲ፣ ወይድማ ፍጹም ዝኾነ ብቕዓት 
ኣእምሮ፡ መዓስ'ዩ? ንሰብ ብቑዕ መንፈሳዊ ኽእለትን ኣገዛዝኣን ኽህልዎ ዝገብሮ? ወይስ ንቓል ኣምላኽ ዘማዕርጎ? ቁሳዊ ነገራትን ሰብኣዊ ዓቕምን፡ ኣብ 
ክንዲ መንፈስ ቅዱስ ብምዃን ስራሕ ኣምላኽ ክሰርሕ እንተድኣ ፈቲኑ፡ ምስ ኣምላኽ ምብኣስ እዩ።

ሕራይ እምበኣር ሕጂ ከም ሓበሬታ ክትሕዝዎ ዝደልዮ ነገር ኣሎ፡ እዚ ክብል ከሎኹ ኣንጻር ሽማግለታት ቤተክርስትያን ኣይኮንኩን ዝዛረብ 
ዘሎኹ። ምናልባት ሓደ  ሽማግለ  ድኻ ክኸውን ይኽእል  እዩ።  ወይድማ ብግብሩን  ብልቡን  ሽማግለ  እንተኾይኑ  ድማ፡  ኻብ ዓለም ምሉእ  ንላዕሊ
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ሃብታም ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ ሰብ መንፈሳዊ መመዘኒታት እንተድኣ ኣማሊኡ፡ ትሕዝቶኡን፣ ማሕበራዊ ተቐባልነቱን ብዘየገድስ፡ ናብ 
ኣገልግሎት ንኸይምደብ ኣይመጋመግን እየ። ነገር ግን ቤተክርስትያን ብትሕዝቶን ብማሕበራዊ ተቐባልነትን፡ መሰረት ጌራ ክትሸይም እንተጀሚራ - 
ካብ ኣምላኽ ኣይኮነትን። እዚኣ ከምታ ብመንፈስ ድኻ ብንብረት ዓለም ግን ሃብታም ዝኾነት ሕጂ ንነብረላ ዘሎና ዘመን እያ።

“ድኽነትካ ይፈልጦ ኣሎኹ” እዛ ቃል እዚኣ ኣብታ ማሕበር ሰይጣን እትብል ቃል ዝተገለጸትላ ፍቕዲ ሓቢራ ኸም ዝተገልጸት 
ኣስተውዒልኩምዶ? ነቶም ትሑታት ኣገልገልቲ ኣምላኽ እትጻረር ትካል፡ እታ ሃብታምን ሓያልን ትካል እያ። መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልቢ ሰባት 
ምስፈሰሰ፡ መን'ዩ ዓበይትን ድንቅን ህንጻታት ራሕሪሑ ዝወጽእ? እታ ሒደት መጓሰ፡ ኩሉሳዕ ዓበይቲ ትካላት ራሕ ሪሓ ትወጽእ። ኣበይ ድኣ 
የምልኹ? ኣብ ገዛውቶም፣ ኣብ ዝኣረጉ መኻዚኖታት፣ ከምቲ ናብ ባዓትታት መቓብር ዝኸዱ ኣብ ምድሪ ቤት ኩሉ።

እዞም ሰባት ብምድራዊ ነገራት ድኻታት፡ ብመንፈሳዊ ጸጋታት ግና፡ ብርግጽ ሰብ ሃብቲ ነበሩ።

“እቲ ዝጻረፍዎ ጸርፊ እፈልጦ ኣሎኹ” እዚ ሓሳብ እዚ ዋላኳ ኣይዛረቡዎ፡ እዞም ሓሰውቲ ንኣምላኽ ይጸርፉ ከምዘለዉ ኣይኮነ ዝገልጽ። ነታ 
ሓቀኛ ቤተክርስትያን እዮም ዝጸርፉ ዘለዉ። ኣብ የሩሳሌም ዝነበሩ ኣይሁድ፡ ነታ ናይ ፈለማ ቤተክርስትያን ይጸርፉዋ ነበሩ፣ ኣመንቲ ብዙሓት 
ኣማልኽቲ ዝኾኑ ኣህዛብውን ከምኣቶም ገበሩ። ኩሉ ጊዜ ከምኡ እዩ። ኹሉ ጊዜ ብኽፉእዝለዓል - እቲ ሓቀኛ ዘርኢ እዩ። ኣብእዋን ኔሮ፡ ነቲ ኣብታ 
እዋን ንዝነበረ መቕዘፍትን - ባርዕ ኸተማ ሮማን ተሓተትቲ ይገብሩዎም ነበሩ። ኣብ ኩለን ሃገራት ኮሙኒስት፡ ሒደት መጓሰ ኽንሶም፡ ንምጥፋእ 
ቅድሚት ይሰርዑዎም። ዋላኳ ሰናይ ህዝቢ ገበረቲ ጽቡቕ ይኹኑ፡ ብስጋ ንኽጠፍኡ ኹሉ ሻብ የሳዱዱዎም።

ምኽንያት ናይዚ ድማ፡ ኣብ ቅድሚ እዞም ኣምላኽ ኣልቦ ኩኑናት ሰባት ስለ ዝነብሩ ጥራይ እዩ። ከም ቃንዛ ዓባይ ዓባይቶ፡ ኣብ ቅድሚ እዞም 
ኽፉኣት ደው ስለ ዝብሉ። ዋላኳ፡ ጻድቃን ንኽፉኣት ክጎድኡ ኣይፈትኑ እምበር፡ ዝገብሩዎ ዘበለ ኹሉ፡ ኸምቲ ዮሃንስ መጥምቕ ንሄሮዶትስ ዝበሎ፡ 
ነገሮም ኩሉ ከም ጉሕለት ይቑጸር። ዮሃንስ፡ ንሄሮዶትስ ይኹን ንሰበይቱ ኻብቲ ኻብ ኣምላኽ ዝወርድ ቁጥዓ ንኸድሕኖም ደለየ እምበር፡ ንኽጎድኦም 
ኣይተዛረበን። በዚ ምኽንያት ድማ ኣይተቐበሉዎን፣ ኣይተረድኡሉን ጥራይ ዘይኮነ፡ ንሕልፈት ነፍሱ ኣብጽሖ። ስለዚ ህዝቢ ኣምላኽ ብዝገብሩዎ ሰናይ 
ኩሉ ንሕልፈትን ንሞት የብጽሖም። ብርግጽ ድማ ኣብ ውሽጢ እዞም ንጽቡቕ ኽፍኣት ዝፈድዩ ሰባት፡ ሕሊናኦም ዘበላሹ ኸይሃለወ ኣይተርፍን። ዝኾነ 
ሓይልስ ኣሎ። ሰይጣን እዩ። መልሱ ኣብታ ቐጻሊት ፍቕዲ ይርከብ።

መከራ ዓሰርተ ዓመታት
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“እንሆ፡ ምእንቲ ኽትፍተኑስ፡ ድያብሎስ ንገሌኻትኩም ናብ ቤት ማእሰርቲ ኺድርብዮም እዩ፡ ዓሰርተ መዓልቲውን ጸበባ 
ኺረኽበኩም እዩ እሞ፡ ነቲ ዚመጸካ መከራ ኣይትፍርሀዮ። ክሳዕ ሞት እሙን ኩን፡ ኣነውን ኣኽሊል ህይወት ክህበካ እየ።”

ጎይታ፡ ኹሉሳብ “ኣይትፍራሕ” ዝብል ቃል ክዛረብ እንከሎ፡ ሓደ ኸቢድ ዝኾነ ሓደጋን፣ ስቓይን፣ ምብልሻውን ከም ዝቐረበ የረድእ። ይኹን 
እምበር ንኸፈራርሆም ስለ ዝደለየ፡ ብጥሬኡ ወይ ድማ ብደረቑ “መከራ ኣሎኩም” ኣይበሎምን። ከምታ ኣደ ንውሉዳ መብራህቲ ቅድሚ ምጥፋኣ 
“ዝወደይ፡ ኣነ ምሳኻ ኣሎኹ፡ መብራህቲ ብምጥፋኣ ኣይትፍራህ” ብምባል ኣቐዲማ እተተባብዖ፡ ንሱ ድማ ኣነ ምሳኻ ኣሎኹ፡ ጸጋይ ይኣኽለካ። ... 
ብማያት እንተሓለፍካ ኣየጥሕሉኻን፣ ብሞትውን ኣይትሰዓርን። “እንታይ ኮን ይገብሩኒ ብምባል ንሰብ ኣይትፍርሑ።” ኻብ ሰዓርቲ ትበልጽ ኢኻ 
ብምባል እዩ ዘተባብዕ።

እቲ ብሉጽ ሓዋርያት፡ ሓዋርያ ጳውሎስ፡ ሓቅነት እዚ ቃል ስለ ዝተረድኦ፡ ኣብ ሮሜ 8፡35-39

“ካብታ ፍቕሪ ክርስቶስ ዚፈልየና መን እዩ፧ ከመዮ፡ ምእንታኻ ምሉእ መዓልቲ ንቕተል ኣሎና፡ ከም ኣባጊዕ ማሕረዲውን 
ተቘጸርና፡ ዚብል ጽሑፍ ዘሎ፡ ጭንቀትዶ፡ ጸበባዶ፡ ስደትዶ፡ ጥሜትዶ፡ ዕርቃንዶ፡ ፍርሂዶ ወይስ ሰይፊ፧

ሞት ኰነ ወይ ህይወት፡ መላእኽቲ ዀኑ ወይ ገዛእቲ፡ ዘሎ ዀነ ወይ ዚመጽእ፡ ወይ ሓይልታት፡

ልዕል ዝበለ ዀነ ወይ ትሕት ዝበለ፡ ካልእ ፍጥረትውን እንተ ዀነ፡ ካብታ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ጐይታና ዘላ ፍቕሪ ኣምላኽ 
ከቶ ኺፈልየና ኸም ዘይኰነሉ፡ ኣርጊጸ ኣሎኹ እሞ፡

በዚ ዂሉ በቲ ዘፍቀረና ኣጸቢቕና ንስዕር ኢና።

ፈጺምና ንፍርሓት ኣይተጸዋዕናን፡ ፍጹም ፍቕሪ ንፍርሓት ኣውጺኡ ይድርብዮ።“

ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ኣስተውዕሉ፤ እነሆ ምእንቲ ኽትፍተኑስ፡ ዲያብሎስ፡ ንገሌኻትኩም ናብ ቤት ማእሰርቲ ኽድርብዮም እዩ። ኣይሁድ ሻቡ 
ገበርዎ፡ ኸሃናት መምለኽቲ ጣኦትውን ተመሳሳሊ ነገር ገበርዎም። እቶም ናብ ህዝቢ ኸም ፍቱው ምርኢት ጻውቲ ገይሮም ኣብ ሜዳ ዘቕርብዎ ዝነበሩ 
ነገስታት ድማ ፡ ንክርስትያናት፡ ኣብ ቅድሚ ኣሻሓት ሰባት፡ ንኣናብስን ንሰራዊት ሮማን ከም መጻወቲ ይቐትልዎም ነበሩ። ከምዚ ካብ ኮነስ ሰይጣን 
እንታይ ገበረ? ንምንታይከ ይዂነን? አረ! እወ ይዂነን፡ ድሕረ ባይታ እዚ ኹሉ ጽልኢ፡ ጽልኢ ሰይጣን ነበሮ። ሰይጣን ንጎይታ ስለ ዝጸልእ፡ ድሕረ 
ባይታ እቲ ኹነታት ኩሉ ንሱ እዩ። መጠፋፍኢ ተገይሩ ብኣምላኽ ተዳለወ። ነገር ግን ኣስተውዕሉ። እነሆ ግልጺ ነገር፤ ኣብ ድሕሪ እቶም 
ንክርስትያናት ናብ መጋባእያ ዝድርብዩ ኣይሁድ ሰይጣን ካብ ነበረ፡ እምበኣርከስ ኣይሁድ ሃይማኖት ሰይጣን እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይነበሩን። እዚ 
ማለት ምትእኽኻቦምውን ማሕበር ሰይጣን እዩ። ብተወሳኺ ድማ እታ ኣብ ዘመን ጸልማትን ኣብ ኩለን ዘመናትን፡ ኣእላፋት ኣመንቲ ዝሓረደት 
ሮማዊት ካቶሊኽ ቤተክርስትያንውን፡ ዲያብሎሳዊት ማሕበር ሰይጣን እያ።

እዚ እንተድኣ ኣሰንቢድኩም እቲ ኣብ ራእይ 13 ዘሎ ቃል ትንቢት ክሳብ ዝፍጸም ተጸበዩ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብዛ ምዕራፍ ኢዚኣ 
ኸም ዘላ ፍሉጥ ሓቂ እዩ። ቁታ ሪ ዓሰርተ ሰለስተ ምልክት ሃገርኣሜሪካ እዩ። ክትጅመር ከላ ብዓሰ ርተ ሰለስተ ግዝኣታት ጀሚራ፡ ኣብ ባንዲራኣ 
ድማ ዓሰርተ ሰለስተ ኸዋኽብትብ ዓሰርተ ሰለስተ ሰንበራትን ነበረ። መወዳእታኣ ድማ ኣብ ምዕራፍ 13 ይርከብ። ኣብዛ ምዕራፍ ዝተገልጸ ምልክት፡ 
ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ኣራዊት ዝለዓለ ኽፍኣት ኸም ዘሎ የረድእ። እቲ ኣራዊት ከምቲ ቀደም ካብ ጉባኤ ኒቅያ ዝተበገሰ፡ ሕጂ ድማ፡ ምልክቱ ምስ 
ምሉእ ጸረ-ኣምላኻዊን ሰይጣናዊን ሓይሊ ቁጥዓኡ፡ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ጨናፍር ኣምላኽ ምእንቲ ኽገብር፡ ካብ ጉባኤ ዓለም ለኸ ሕብረት ኣብያተ 
ክርስትያናት (WORLD COUNCIL OF CHURCHES) ክገሃድ እዩ። ብምሉእ ኽእለት ጉርሒን፣ ሰይጣናዊ ጭከናን፡ ክድገም እዩ።



10ዘመን ቤተክርስትያን ሰሚርና

ኣንጻር ሕሩያት ኣምላኽ ዝቃለሱን ዝዋዘዩን፣ ዘጥፍእዎምን - ግብሮም ይግበሩ። ፍቓዶም ይስርሑ። ብስም ኣምላኽን ብስም ሃይማኖቶምን 
ይገብሩዎ። ነገር ግን ናይ ኣምላኽ ኣይኮኑን። ሓሰውቲ እዮም። ናይ ኣቦኦም ናይ ዲያብሎስ እዮም። በቲ ኣንጻር ሰብ ዝገብርዎ ግብርታቶም፡ መን 
ምዃኖም ገዛእ ርእሶም የጋልጹ። ኒቆላውያን ጸረ-ክርስቶስ። ሕደጉዎም ይተኣከቡ፤ ነታ ሒደት መጓሰ ድማ ይቃወሙዋ። ናይ ዲያብሎስ ምዃኖም፡
ንኹሉ ባዕሎም የግህዱ። ጨንፈር ቅትለት - ጨናፍር ሓሶት እዮም። ጽልኦም እንታይነቶም የረድእ። እዚኣቶም ኒቆላውያን፣ ጸረ-ክርስቶስ እዮም።

“ናብ ቤት ማእሰርቲ ኺድርብዮም እዩ”፡ እወ ናብ መጋባእያ ብሓሶት ተኸሲሶም ወረዱ። ተፈተኑን ተኣሰሩን። ብስም ሃይማኖት ዝግበርቁጥዓን 
መዓትን ዝተመልአ ተግባር እዩ። ኹሉ ንሰናይ ብምሕሳብ ዝገብርዎ ግብርታት ነበረ። እቲ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝግበር ጸሎትን 
ምንባብ ቃልን እዩ ዘዘክረኒ። ኣብ ድሕሪ እዚ ፍጻመታት እዚ መን ኣሎ? ሰይጣን እዩ ዘሎ። ኣንጻር ኣምላኽ ዝገንፈለ ካልእ ቁጥዓ።

“ዓሰርተ መዓልቲ እውን ጸበባ ክረኽበኩም እዩ።” እነሆ ትንቢት! ኣብ ውሽጡ ድማ ወሰን ዕድመ ሰሚርና የረድእ ኣሎ። ኣብቲ እዋን 
ዲዮቅሌሽያን ዝተብሃለ ሕሱም ንጉስ ኣንጻር ቅዱሳን ኣምላኽ ዝግበር፡ ራዕዲ ኣወጀ። ምሕረት ኣምላኽ እንተዘይህሉስ፡ ኩሎም ኣመንቲ ምጠፍኡ 
ነይሮም። ኣብ ታሪኽ ዓለም እታ ዝዓበየት፡ ንኣስታት ዓሰርተ ዓመታት ደም ዝፈሰሳ ታሪኽ (ዓሰርተ መዓልታት - ራእይ 2፡10) ካብ 302 ክሳብ 312 
ዓ/ም ዝነበረ ታሪኽ 'ዩ።

“ክሳዕ ሞት እሙን ኩን።” ሞት ክሳብ ዝመጸካ እሙን ኩን ዘይኮነስ፡ ክሳብ ንሞት እሙን ኩን እዩ ዝብል ዘሎ። ምስክርነትካ፡ ብማሕተም ደምካ 
ሕተሞ። ኣብ ኩለን ዘመናት፡ ኣሻሕን ኣእላፍን፡ ምስ እምነቶም ሞቱ። ከምቲ እሙን ሰማዕት ኣንቲጳስ፡ ህይወቶም ንሞት ኣይበቐቑን። ምናልባት፡ 
ሰማዕት ንምዃን ዘይከኣል 'ዩ፡ ኢልና ኽንሓስብ ንኽእል ንኸውን፡ ነገር ግን እቲ ሕጂ ብክርስቶስ የሱስ ንምክሓሉ እምነት፡ ንፖሊካርፕን ንኻልኦት 
ሰማዕትታትን ትብዓት ዝሃበ እምነት እዩ። እዚ ዓብይ እምነት፡ ነታ ዓባይ ሰዓት ዝኸውን ዓብይ ጸጋ ይህብ። ጎይታ ንዘለኣለም ይባረኽ።

“ኣነውን ኣኽሊል ህይወት ክህበካ እየ።” ብሽም ጎይታ፡ ዝሕልቲ ብርጭቆ ማይ ዘስተየ ሰብ፡ ሽልማት ዝረክብ ካብ ኮነስ፡ እቲ ምእንቲ ጎይታ 
ህይወቱ ዝተሰውአ ግዳ ክንደየናይ ብሉጽ ኣኽሊል ዘይግብኦ። ብዛዕባ ኣኽሊል ዝተወሰነ ፍልጠት ንምርካብ፡ ኣብ ዓወት እሽቅድድም ዝሽለምዎ 
ኣኽሊል ከነራኣእዮ ንኽእል ኢና።

ኣብ 1ይቆሮንጦስ 9፡24

“ኣብቲ ስፍራ ቕድድም ዚቃዳደሙኸ ዂላቶም ከም ዚጐዩ፡ ነታ ዓስቢ ዓወት ግና ሓደ ኸም ዚወስዳዶ፡ ኣይትፈልጡን 
ኢኹም፧ ንስኻትኩም ምእንቲ ኽትረኽብዋ፡ ከምኡ ጒየዩ።” ይብል።

እቲ ኣብ ውድድር ኦሊምፒክ ዝወሃብ ኣኽሊል፡ ካብ ጨንፈር ኣውሊዕ ዝግበር ኣኽሊል እዩ። እዚ እንብሎ ዘሎና ኣኽሊል ራእይ ዮሃንስ ግና፡ 
ንሰማዕት ዝወሃብ ኣኽሊል ክብርን ንግሲን እዩ። የሱስ ኣኽሊል ህይወት ብምባል ይገልጾ። እታ ሓንቲ ነቶም ዝደኸሙ እታ ሓንቲ ኣኽሊል ድማ ነቶም 
ዝተወሰኑ 'ያ። ኽልቲኤን ኣኽሊላት ኣይጠፍኣን። ነገር ግን ሰዓርቲ ጉያ ዓለም፡ ድሕሪ ቁሩብ ሙገሳን ጭብጨባን፡ ዓለም ክስእንዋ እዮም። 
ክብሮምውን ክወድቕ እዩ። እዚኦም ግና፡ እንተስ ብመዓልታዊ ጻዕሮም፡ እንተስ ደሞም ንኣምላኽ ምፍሳሶም፡ ህይወቶም ንኣምላኽ ዝህቡ፡ ኣኽሊል 
ህይወት ክወሃቦም እዩ።

ምእንቲ ዘለኣለማዊ ሽልማት ናይ ኣምላኽ፡ ንሒደት ጊዜ ይጽዕሩ። ኻሕሳ ኣምላኽ ድማ ዘብህግ 'ዩ። ሓቅነት ትንሳኤ ኣካልን፣ ህልውና ናይ 
ዘለኣለም ህይወትን እንተኣሚንና፡ ነቲ ንቑዱሳን፡ ኣብ ሰማያት ተዓቝሩሎም ዘሎ ሃብቲ ከነቋምት ንግደድ ኢና።

ሽልማት ናይቶም ሰዓርቲ

ራእይ 2፡11

“እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ። እቲ ዚስዕር በቲ ኻልኣይ ሞት ኣይኩጕዳእን እዩ።”

ሕጂ ድማ መሊሱ ንኹለን ዘመናት ይዛረበን ኣሎ። እዚ መልእኽቲ እዚ፡ ከምቲ ነቶም ኣብ ኩለን ዘመናት ንዝነበሩ ኣሕዋት ዘጸናንዖም፡ ንዓና 
ድማ ንኸጸናንዓና ተጻሕፈ። ኻልኣይ ሞት ከምዘይጎድኣና ድማ ይዛረብ ኣሎ።

ኩላትና ከም እንፈልጦ፡ ኻልኣይ ሞት ማለት፡ እቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 20፡14 ዘሎ፡ ቃላይ ሓዊ እዩ።

“ሞትን ሲኦልንውን ናብቲ ቐላይ ሓዊ ተደርበዩ። እዚ እቲ ኻልኣይ ሞት እዩ፡ ማለት ቀላይ ሓዊ።”

እዚ ማለት እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኹሎም፡ ናብ ቃላይ ሓዊ ተደርበዩ ። ነገር ግን ንዓኻትኩም ዝኸውን ሓደ ነገር ከምጽእ ይፈቱ። በዚ 
ኣስተምህሮ እዚ፡ ሰባት ዝተፈላለየ ሓሳባቶም ከምዝህቡሉ፡ ኣየጠራጥርን እዩ። ይኹን ድኣ እምበር፡ ብስልጣን ቃል ኣምላኽ ጸኒዐ፡ ዘይኣምኑ፡ 
ንዘለኣለም ኣብ ሲኦል እንዳተቓጸሉ ክነብሩ እዮም ዝብል ሓሳብ ይቃወሞ ኣለኹ። ብመጀመርያ፡ ሲኦል ወይድማ ቀላይ ሓዊ፡ ወይውን ዝደለኹም 
ጸዉዕዎ፡ ዘለኣለማዊ ኣይኮነን። ኣብ ማቴዎስ 25፡41 “ንሰይጣንን ንመላእኽቱን ዝተዳለወ ናይ ዘለኣለም ሓዊ ” (EVERLASTING FIRE)። (KJV-
ይመልከቱ) ETERNAL FIRE ዘይኮነ ዝብል EVERLASTING FIRE እዩ ዝብል። እተዳለወ ኽብለና እንከሎውን፡ መጀመርታ ዘይብሉ ኣይኮነን ማለት 
እዩ። መጀመርያ ዘለዎ ኻብኮነ ድማ ዘለኣለማዊ ኣይኮነን። ምናልባት፡ ኤቨርላስቲንግ (EVERLASTING)ማለት “ነዊሕ እዋን” ብዝብል ሓረግ፡ 
ክትደናገሩ ትኽእሉ ትኾኑ፡ ትርጉም ኤቨርላስቲንግ፡ ዘለኣለማዊ ማለት ዘይኮነ፡ “ካብ ዓመታት ናብ ዓመታት ዝጸንሕ” ማለት እዩ። ብተወሳኺ ድማ 
ብዙሕ ዝመስሎ ትርጉማት ኣለዎ። ንኣብነት ኣብ 1ይ ሳሙኤል 3፡13-14፡ ጎይታ ንቤት ኤሊ ንዘለኣለም ከም ዝፈርዳ፡ ኣብ ቅድሜኡ ድማ፡ መስዋእቲ 
ከየቕርቡ ከም ዝኽልክሎም፡ ክህነቱ ከም ዘሕድጎም፡ ንሳሙኤል ነገሮ። ድሕር ኣርባዕተ ትውልዲ፡ ንጉስ ሰለሞን ኣብ 1ይ ነገስት 2፡27 ንኣብያታር 
ካህን ካብ ምዃን ሰዓሮ። ኤቨርላስቲንግ (EVERLASTING) ማለት “ነዊሕ እዋን”፣ ምስቲ መጀመርያን መወዳእታን ዘይብሉ ዘለኣለማዊነት 
(ETERNITY) ክመዓራረይ ኣይኽእልን። ስለዚ እምበኣር “ነዊሕ እዋን” ክሳብ “ጫፍ ጥፍኣት” ማለት እዩ። ከምኡ ድማ እዮም ዝኾኑ። ክጠፍኡ 
እዮም።

ኣብ 2ይተሰሎንቄ 1፡9 ዘሎ “ጥፍኣት” (destruction) ዝብል ቃል ተመልከቱዎ፡

“ንሳቶም ብመቕጻዕቲ፡ ናይ ዘለኣለም ጥፍኣት ካብ ቅድሚ ጐይታና ክብሪ ስልጣኑን ርሒቖም፡ ኪቕጽዑ እዮም።”
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ብቛንቋ ግሪኽ ዲስትራክሽን (ጥፍኣት) ዝብል ቃል ካብዚ ህይወት እዚ ንደሓር ብህይወት ዘይምንባር ዝብል ትርጉም ኣለዎ። “ጥፍኣት” ማለት 
ከይዲ ዕንወት ማለት ኣይኮነን። “ከይዲ ዕንወት” ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እንዳፈረሰ ዝኸይድ ማለት እዩ። ዘለኣለማዊ ጥፍኣትከ? እንታይ ማለትእዩ? እዚ 
“እንዳጠፍአ ዝኸይድ” ማለት ዘይኮነስ፡ “ብኡብኡ ዝጠፍእ” ማለት እዩ። ምሉእ ንሙሉእ ክሳብ መወዳእታ ምጥፋእ ማለት እዩ።

እምበኣርከስ “ዘለኣለማዊ” ዝብል ቃል ከምቲ ዝተመሃርናዮ እንተዘይተጠቒምናሉ፡ ንኸመይ ዝበለ ኹነታት ክንጥቀመሉ ይግባእ ኢልኩም 
ክትሓስቡ ትኽእሉ ትኾኑ ኢኹም። እዚ ቀሊል 'ዩ። እዚ፡ ንኣምላኽ ክንጥቀመሉ ኸሎና፡ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ማለትእዩ። መፈጸምታ 
ዘይብሉ። ስለዚ ብዛዕባ ዘለኣለማዊ ህይወት ክንብል እንከሎና፡ ህይወት ኣምላኽ ንብል ከም ዘሎና፡ ኣብ ኣእምሮኹም ሓዙዎ። “ኣምላኽ ናይ ዘለኣለም 
ህይወት ከም ዝሃበና ምስክሩ እዚ እዩ፡ እዛ ህይወት እዚኣ ኣብ ወዱ ኣላ፡ እቲ ወዲ ዘለዎ ህይወት ኣላቶ።” እምበኣርከስ መጀመርታ ዘይብሎም፡ ኩሉ 
ጊዜ ብህልውና ዝነብሩ፡ ዘለኣለማውያን፡ ደቂ ኣምላኽ ጥራይ እዮም። እዚ ሓቂ እዩ። መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ነገር ኣብ ውሽጥኹም ዘሎ - 
መንፈስ ኣምላኽ 'ዩ። ህይወት ኣምላኽ ዝኾነ ኽፍሊ ኣምላኽ።

ሓጢኣተኛ ናብ ሲኦል ኣትዩ እንዳተሳቐየ ብህይወት ዝጸንሕ እንተኾይኑ፡ ከምቲ ንስኹም ናብ ዘለኣለም ሓጎስ ኣቲኹም ብህይወት 
ዘለኣለማውያን እትኾኑዎ፡ ንሳቶምውን ዘለኣለማውያን እዮም ማለት እዩ።

ዘለኣለማዊ ህይወት፡ ሰናይ ደቂ ኣምላኽ ዘረድእ ህይወት እዩ፡ ዝብሉ ይህልዉ ይኾኑ። እወ፡ ንሰናዮም ንሓጎሶም ከም መትከል እዩ። በቲ ሓደ 
መዳይ ድማ፡ ሓጢኣን ናብ ቅጽዓቱ ይኸዱ፡ በዚ ምኽንያት፡ ኻልኣይ ሞት፡ ከም ስፍራ ወይ ድማ መቕጻዕቲ ጌርና ክንርእዮ ይከኣለና። ዘለኣለማዊ 
ህይወት ማለት፡ ሰማያት እዩ፣ ዘለኣለማዊ ቅጽዓት ማለት ድማ ገሃነም እዩ። በቶም ምሁራት ስነመለኮት እዮም ተባሂሎም ዝነኣዱ፡ ነገር ግን በዚ 
ነገርእዚ ዝኣምኑ፡ ክትድነቑ ኢኹም። እንታይ ከም ዝገብሮ ግን ትፈልጡ ዲኹም? ኣበሃህላኦም፡ ንዘለኣለማዊ ህይወት ኣብ ክንዲ፡ ስብእና ዘለዎ ሰብ፡ 
ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ዘለዎ ስፍራ ይገብሮ። ዘለኣለማዊ ህይወት ግን ኣምላኽ 'ዩ - ጎይታና የሱስ ክርስቶስ። ብኸመይ እዩ ሰብ ዘለኣለማዊ 
ህይወትሲ ቦታ እያ ኢሉ ዝኣምን፣ ልዕሊ ዝፈልጦ ፍልጠት። ክሓስቦ እንከሎኹ ሰንከልከል እዩ ዘብለኒ።

ሓወይ ከምኡ ኣይኮነን። ሓንቲ ህይወት ዘለኣለም ኣላ፡ ናይ ኣምላኽ እያ። ኣምላኽ እንተሃልዩና፡ ኻብኡን ብኡኡን ህይወት ኣሎና ማለት እዩ።

ስለዚ፡ ርኣዩ፡ እዛ ኢተርናል (ዘለኣለማዊ) ወይድማ ኤቨርላስቲንግ (ዘለኣለማዊ) ዝብሉ ቃላት፡ ንዝተፈላለየ መንገዲታት ክንጥቀመሎም ይከኣል 
እዩ። ንኣምላኽ ክንጥቀመሎም ከሎና ግና፡ ንሱ፡ ንሱ ብምዃኑ ሓንቲ ትርጉም ይህልወን። ደረት ኣምላኽ እዩ፡ ንዝደለኹሞ ነገር ክትጥቀሙሉ 
ኣይከኣልን። ኣምላኽ ጥራይ ዘለኣለማዊ እዩ፡ ንሱ ስለ ዝነብር ድማ ብምንባሩ ንነብር ኣሎና።

ብዛዕባይ፡ ሓደ'ኳ ቃላይ ሓዊን ቅጽዓትን ምህላዉ ከም ዘይኣምን ገይሩ ከይዛረበለይ ይጠንቀቕ። ቃላይ ሓዊን ቅጽዓትን ምህላዉ ይኣምን እየ። 
ክሳብ መዓስ ከም ዝጸንሕ ኣይፈልጥን ነገር ግን ኣብ ጊዜኡ ክውገድ እዩ። ኣብ መጽሓፍ ራእይ 21፡8 ግደ ሓጢኣን፡ ኣብ ቃላይ ሓዊ ከም ዝኸውን 
ይገልጽ። ብርግጽ እቲ ትኽክለኛ ቅዳሕ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ፡ ግዴኦም“ ዘይኮነስ ”ጊዜኦም“ 'ዩ ዝብል። ሪኢኹምዶ? እነሃልኩም።

ኽፉኣት ናብ ሲኦል ክወርዱ እዮም፡ (ናብ መቓብር)፣ ሲኦል ድማ ናብ ቀላይ ሓዊ። ኻብ ህልውና ኣምላኽ ምፍላይ። ከመይ ኣሰቃቒ ነገር ኮን 
ይኸውን?

ጻድቃን ግና ኽፉእ ኣይክበጽሖ ምን። ኣምላኽ ተበጂዩዎም እዩ'ሞ፡ ዘፍርሖም የብሎምን። ኣብ መዓሙቕ ኣምላኽ ኣለዉ። ስዓርቲእዮም። እቲ 
ዝስዕርሲ መን 'ዩ? እቲ የሱስ፡ ክርስቶስ እዩ ኢሉ ዝኣምንእዩ ዝስዕር።

እዞም ሰዓርትን ኣመንትንሲ ስለምንታይ እዮም ዘምለጡ? ስለምንታይከ ናብ ህይወት ዘለኣለም ዝኣትዉ? ምኽንያቱ፡ የሱስ ዋጋ ብምኽፋል፡ 
ኻብ ዕዳ ሓጢኣት ስለዝዓደጎም። እቲ ኣብ መንጎ ዝነበሮ ኽፍተት መልኦ። ንሕና ርሒቕና ዝነበርና ድማ ብደሙ ኣቕረበና።

ናብ ባሕሪ ሓዊ ፈጺሞም ኣይኹነኑን፣ ካባታቶም ሓደ ስለዘይጠፍእ፡ ኣይክጠፍኡን እዮም። ብጀካ ኣብቲ የሱስ ዘለዎ፡ ሓደ ኻባታቶም፡ ኣብ 
ካልእ ስፍራ ኣይኸውንን።

ንምንታይ ከምዚ ከምዝኾነ ትፈልጡዶ? እስኪ ሓደ ግንዛቤ ክህበኩም፡ ዮሴፍ ዝበሃል ውሉድ ኣሎኒ፡ ዝመጸ እንተመጸ፡ ንሱ ዉሉደይ፣ ክፋል 
ስጋይ እዩ። ሃብታም እንተዝኸውን ነይረ፡ እቲ ዝኸፍአ ነገር ክገብሮ ዝከኣለኒ፡ ካብ ርስቲ ምጉዳል እምበር፡ ዝተፈጥረ እንተተፈጥረ፡ ክኽሕዶስ 
ኣይከኣለኒን እዩ። ዓጽመይ ስጋይ ስለዝኾነ፡ ኣይከኣለንን። ምርመራ ደም እንተድኣ ተገይሩልና ፡ዮሴፍ ዉሉደይ ምዃኑ የረጋግጸልና። ውሉደይ እዩ።

ዓይነት ደምና እዩ፡ ውሉድ ኣምላኽ ምዃናን ዘይምዃናን ዘረድእ።

ቀደም ኣብ ኮሎራዶ፡ ጓሳ መጓሰ ኸሎኹ፡ መጓሰይ፡ ደመን ንኽምርመራ፡ ናብ መንግስቲ ክንወስደን ከሎና ይዝከረኒ። ኣብ ሕዛእቲ ናይ መንግስቲ 
ክላቐማ እንተደሊናየን።፡ መጀመርታ ደመን ተመርሚረን፡ ኣብ እዝነን ምልክት ምስተሰቝረለን፡ ኣብ ሕዛእቲ ናይ መንግስቲ ክላቐማ ይፍቀደለን። 
እንተዘይኮይኑ ግና፡ ደመን ንጹህ ምኻኑ ዝገልጽናይ መንግስቲ ምልክት እንተዘይሃልዩን፡ ሓለውቲ ናይ እቲ ሕዛእቲ ኣይፈቕዱልናን። ሓለውቲ ሕዛእቲ 
ዓይነት ናይተን መጓሰ ዘይኮነ ዘገድሶም፡ ደመን ንጹህ ምዃኑ ዘረድእ ምልክት ኣብ ኣእዛነን ምህላዉ፡ ጥራሕ እዩ። ሃሌሉያ፡ ትኽክለኛ ደም እንተኾይኑ፡ 
ኩሉ ሰናይ እዩ።

ጎይታ ጠሚቱ ረኣየ እሞ፡ “ሓጢኣት እትገብር ነፍሲ ተፈልያ ትሙት። ካባይ ትርሓቕ፡ ናባይ ክትቀርብ ኣይኾነላን” ኢሉ ኣወጀ። ኩልና 
ከምዝሓጣእናን ክብሪ ኣምላኽ ድማ ከምዝሰኣናን ንፈልጥኢና። ማለት ኩልና ካብኡ ተፈሊና ከም ዝሞትና ማለት ኮይኑ፡ ህይወት ምእንቲ ክኾነልና 
እትገሃድ ሓንቲ መዓልቲ ግና ነበረት። ኣምላኽ ግና ብፍቕሩ፡ ኣብ ክንዲ ህይወት ሓጥእ ህይወት እንስሳ ወሰደ።

ኣብ ብሉይ ኪዳን ሓጢኣት ዝገበረ ሰብ፡ ገንሸል የምጽእ ነበረ። ኻህን ድማ ነቲ ገንሸል ቅድሚ ምሕራዱ፡ ኢዱ ኣብ ልዕሊ እቲ ገንሸል የንብረሉ 
ነበረ። ስቓይ ምፍሳስ ደምን፡ ጋዓር ጻዕረ ሞቱን ድማ ይርእዮን ይሰምዖን። ናብ ኣምላኽ ዝዓርግ ምንጻግ ደም ድማ ይርእይ። ሻቡ እቲ ገንሸል ስፍራ 
እቲ ሓጥእ ከምዝተከአ ይፍለጥ። ህይወት እቲ ገንሸል ኣብ ክንድኡ ከም ዝሓለፈ የገናዝብ። ነገር ግን፡ ህይወት ናይቲ ገንሸል ህይወት ናይ እንስሳ ስለ 
ዝኾነት፡ ናብቲ ሓጢኣተኛ ተመሊሳ ኣትያ ከተንጽሆ ኣይክኣላን። ስለዚ ድማ ምስትምኒት ሓጢኣቱ፣ ኣእምሮኡ ድማ ሓጢኣት ሒዙ ናብ ገዛኡ 
ይምለስ። ድሕሪ ዓመት ተመሳሳሊ መስዋእቲ ሓጢኣቱ ክገብር ይመጽእ ነበረ።

ኣብ  ሓዱሽ  ኪዳን  ግና፡  በቲ  ወዲ ኣምላኽ ንጽሕፈት ዕዳ  ዝኸፈለልና፡  ከም ገንሸል  ድማ ስለ  ዝሞተልና፡  ከምቲ ኣብ  ብሉይ  ኪዳን  ዝነበረ
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ኣይኮነን። ነገር ግን ብእምነት፡ ኣእዳውና ኣልዒልና ኣብ ልዕሊ እቲ ገንሸል ነንብሮ - ብእምነት፡ ብደም ተዓሊሱ ንርእዮ፣ ብእምነት ግርፋት ዝባኑን 
ግንባሩ ይቐድድ ዝነበረ እሾዂን ብምርኣይ - ስቓዩን፣ “ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደግካኒ” ዝብል ኣውያቱን ይስማዓና። ብድሕሪኡስ? ዋህዩ 
እቲ ዝፈሰሰ ደም ናብቲ ብንስሓ ዝምለስ ሰብ ይመጽእ። እቲ ኣብኡ ዝነበረ ህይወት ኣባና ድማ ይኣቱ እሞ፡ ትምኒት ሓጢኣት ቀቲልና፡ ስራሕን 
ትምኒትን ስጋ ንኽንጸልእ ንምላእ።

ንገዛእ ርእስና ንርአ ህይወትና እንታይ እያ? ካብ ኣቦና ዝተረኽበት ደቃቕ ዋህዮ እያ። ጓል ኣንስተይቲ ሄሞግሎቢን የብላን፡ እንቁላሊሕ ተዳሉ 
እሞ፡ ውሉዳት ተፍሪ። ደም ግና ካብ ወዲ ተባዕታይ እዩ ዝርከብ። በዚ ምኽንያት ድማ እዮም ንሳን ደቃን ብስም ሰብኣያ ዝጽውዑ። ኣደ፡ ደቂ 
ብምውላድ ንሰብኣያ ውሉዳት ትህቦ።

ምድሓንውን ከምኡ እዩ፡ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማርያም ኣጽለለ፡ ወዲ ድማ ወለደት፡ ስሙውን የሱስ ሰመየቶ። እቲ ልዑል ፈጣሪ ወሪዱ፡ 
መስዋእቲ ሓጢኣት ኮነልና፡ ደሙ ድማ ደም ኣምላኽ ነበረ። ብትኽክል ደም ናይ ኣምላኽ እዩ ዝነበረ። ደም ኣምላኽ ፈሲሱ ብስቓይ ምስ ሞተ ድማ 
መንፈስ ካብኡ ወጸ። ንሱ (መንፈስ) ድማ ነቶም ብንስሓ ዝምለሱ ነጻ ንኸውጽእ፡ ተመሊሱ ኣብኡ ሓደረ። ንሓንሳእን ንሓዋሩን መስዋእቲ ስለ ዝኾነ፡ 
መስዋእቲ ኣብ ልዕሊ መስዋእቲ ክስውኡ በቢዓመቱ ክመጽኡ ኣየድልዮምን። በታ ንኹሉ ዝኾነት ሓንቲ መስዋእቲ፡ ኩሎም ካብ ግዝኣት ሓጢኣት 
ሓራ ብምውጻእ፡ ኣብ ልዕሊ ሓጢኣትን፣ ዓለምን፣ ስጋን ዲያብሎስን፡ ዝስልጥኑሉ ናይ ክርስቶስ ህይወት ይቕበሉ።

እዚ ኹሉ እዚ ኣምላኽ ገበሮ። ኩሉ ንሱ ገበሮ። ነታ ብመርገም ሓጢያት ዝመልአት ዓለም፡ ከምዚ ኢሉ ተዛረባ፡ “ትእምርቲ ክህበኩምእየ፡ 
እነሆ ድንግል ክትጸንስ፡ወዲውን ክትወልድ፡ እያ። ስሙውን ኣማኑኤል ክትሰምዮ እያ።” እዚ እዩ ትእምርቱ፡ ናይ ሓዋሩ ትእምርቲ።

ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ናብቲ ብምኽንያት ሞት ዝተሰርሐ ዳስ ማህጸን ናይ ድንግል ወረደ እምበር፡ ብፍቓድ ሰብኣይ ኣይወረደን። ዘርኢ እታ 
ሰበይቲ፡ ንምድሓንና፡ ክንከስ መጸ። መንፈስ ኣምላኽ፡ ኣብ ማህጸን ማርያም ምስ ጸለለ፡ ኣብ ውሽጢ ማህጸና እንዳተባዝሐ ኣካል ጎይታና ዝኸውን 
ዋህዮ ፈጠረ። እቲ ዋህዮ ንሱ ተፈጥረ። መጀመርታ ፍጥረት ናይ ኣምላኽ ንሱ እዩ። እየሱስ ከምኡ እዩ። እቲ ቅዱስ ንሱ ድማ፡ በቲ ቅዱስ ደም ናይ 
ኣምላኽ ተመልአ። እቲ ኣካል ዓበየ፡ ሰብኣይ ኣኸለ፡ ኣብ ዮርዳኖስ ናብ ዝነበረ ዮሃንስ ከይዱ፡ ከምቲ መስዋእቲ፡ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ተሓጽበ። እቲ 
ቅቡል መስዋእቲ ኻብ ማይ ምስ ወጸ፡ ኣምላኽ ናብኡ ኣተወ፡ ስፍሓት መንፈሱ ኣብኡ ኣፍሰሰ። ምስ ሞተ ድማ ነቶም ንክርስቶስ፡ ከም መድሓኒኦም 
ዝቕበሉ፡ ነጻ ንኸውጽእ፡ ኣብ ልዕሊ ሓጢኣን ተመሊሱ ወረደ።

ክንደይ ዘሰንብድ እዩ። ያህዌ ኣብ ልዕሊ ዕነ እንዳጨደረ ምውላዱ፡ ኦ-ዝገርም እዩ። ያህዌ ኣብ መብልዕ ማል ተወልደ። ኣቱም ብገዛእ 
ፍልጠትኩምን፣ ስነመሎኮታዊ ትዕቢትኩምን፡ ሓቂ ኣምላኽ ብምኽሓድ እትዕበዩን እትምክሑን፡ እነሆ ዘለኣለማዊ ምልክትኩም። ያህዌ ኣምላኽ፡ 
ዕነዕነ ኣብ ዝብል ገበላ ዝጭድር ህጻን። እሞ'ኸ ክንዕበይን፣ ኣፍንጫና ከነወጣውጥን፣ ዓብይ ነገር ከም ዝገበርና ድማ ከነቃልልን መሰል ዘሎና 
ይመስለና። እነሀልኩም ሓቀኛ ምልክትኩም። ከም ህጻን ዝተጻወተ ያህዌ፣ እንዳ ጣውላ ዝሰርሐ፣ እግሪ ገፈፍቲ ዓሳ ዝሓጸበ ያህዌ።

“ኣምላኽ ምልክት ክህብ እየ” በለ። “ምልክት እቶም ጻዕዳ ኮለታ ዝወድዩ ከሃናት ኣይኮነን፣ ምልክት ስልጣንን ምልክን እውን ኣይኮነን፡ 
ዘለኣለማዊ ዝኾነ ካብ ኩሎም ምልክታት ዝበልጽ ምልክት ድኣ እምበር፡ እዚ ምልክት እዚስ፡ ኣይትረብሑሉን እሞ ጥቕሚ የብሉን።” ያህዌ ብሰምበር 
ቝስሊ፡ ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ደው ኢሉ እንዳደመየ፡ ብኣኽሊል እሾኽ፡ ቆርበት ዓይኑ ተወግኤ፣ ዓኽታ ኣፎም ኣብ ገጹ ተተፍኣሉ፣ ንዕቐትን 
ጸርፍን ድማ ጸገበ። ያህዌ በቶም ዘይፈርሑን ደፋራትን ኣብ መስቀል ተናዒቑ፡ ንዓ ውረድ እንዳተብሃለ ዝተጸረፈን ያህዌ፦ ኣውያቱ ኣስመዐ፣ ጸለየ፣ 
ገለ እኳ ኣይነበረን። ያህዌ ሞተ። እዚ ድማ ንኹሉ ሰብ ምልክቱ እዩ። ከምኡ ኻልእ የለን፣ ንሱ ዓብዪ እዩ።

ጸልማት ኣብ ምድሪ ኾነ። ክሳዕ እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ነቲ ብዕዛዘ ጸልማት ዝሰብሮ፡ ንሰለስተ መዓልትን ለይትን፡ ኣብ መቓብር ኣንበርዎ። 
ብድሕሪኡ ብትንሳኤ ተንስኤ። እነሆ ያህዌ ተንስኤ ናብ ሰማይ ድማ ዓረገ። ያህዌ ብመልክዕ ሓያል ኣውሎ ንፋስን ሃልሃልታ ሓውን፡ ኣብ ማሕበሩ 
ክሓድር ወረደ። ያህዌ ኣብ ማእኸል ማሕበሩ ክመላለስን፡ ንህዝቡ ድማ ስልጣን ክህብን ተመለሰ። ያህዌ ሕሙማን ኣሕወየ፣ ሙታን ኣተንስኤ፣ 
ብመንፈሱ ድማ ገዛእ ርእሱ ገለጸ። ያህዌ ብልሳንን ትርጉም ልሳንን ክግለጽ ተመሊሱ መጸ።

ያህዌ ካብ ሰማይ ወሪዱ ንኣመንዝራ ደጊማ ከይትሓጥእ ኣልዓላ። ነቲ ብድንገት ዝተጠቕዐ ሰኽራም፡ ናብቲ ውነኡ ዘይፈልጥ ኣብ ኣደባባይ 
ዝተደርበየ ወረደ። እወ፡ ያህዌ ኣብ ስጋ ኽግለጽ ወረደ፡ ብስጋ ድማ ተገልጸ። ያህዌ መጸ - እቲ ተስፋ ኽብሪ ዘለዎ ያህዌ መጸ - ኣምላኽ ኣባና ኣብ 
ውሽጥና።

እወ። እየሱስ መጺኡ ደሙ ኣፍሲሱ፡ እሱራት ሓራ ኣውጽአ፡ ነተን ዝጠፍኣ ኣባጊዑ ቤዛ ኾነ። ንኸይጠፍኡ ድማ ህይወት ዘለኣለም ጸገዎም። 
ኣብ ዘመን ፍጻመ፡ ኻባታቶም ሓደ ኣይጠፍእን፡ ንሱ ከተንስኦም እዩ።

ሃሌሉያ፣ ንብረት እቲ ገንሸል እዮም እሞ ንሱ ናብዝኸዶ ይኽተልዎ፡ ኻልኣይሞት ድማ ኣይጎድኦምን፡ ኣብ ልዕሌኦም እውን ስልጣን የብሉን።

መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኩለን ዘመናት

ራእይ 2፡11

“እዝኒ ዘላቶ፡ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ።”

እዛ ቃል እዚኣ ዘይተጠቐሰትላ ዘመን ናይ ቤተክርስትያን የላን። ነፍሲ ወከፍ ዘመን፡ ነቶም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘመን ዘሎዉ ሰባት እትህቦ ምኽሪ 
ኣለዋ። “እዝኒ ዘላቶ፡ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ” ዋላ ይበል እምበር፡ ብዙሓት ሰባት መንፈስ ኣብ ዝተፈላለየ ዘመናት ዝህቦ 
ምኽሪ ንምስማዕ ኣይክኣሉን።

1ይ ቆሮንጦስ 2፡6-16

“እምብኣርስ ኣብ ማእከል እቶም እኹላት ጥበብ ንዛረብ ኢና፡ እቲ ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ንኽብረትና ዘዳለዎ፡

እቲ ናይ ኣምላኽ ሕቡእ ምስጢር ጥበብ ኢና እንዛረብ ዘሎና እምበር፡ ጥበብ እዛ ዓለም እዚኣ ወይስ ናይቶም ዚሐልፉ ገዛእቲ 
እዛ ዓለም እዚኣ ኣይንዛረብን ኢና።



13ዘመን ቤተክርስትያን ሰሚርና

ካብ ገዛእቲ እዛ ዓለም እዚኣ ሓደ እኳ ነዚ ጥበብዚ ኣይፈለጦን፡ እንተ ዚፈልጥዎስ፡ ንጐይታ ኽብሪ ኣይምሰቐልዎን ነይሮም።

ግናኸ ከምቲ ጽሑፍ፡ እቲ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ኸኣ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ሰብ ድማ ዘይተሐስበ፡ ኣምላኽ ነቶም ዜፍቅርዎ 
ኣዳለወሎም፡ ዚብል፡

እቲ መንፈስ ግና መዓሙቚ ኣምላኽ እኳ ኸይተረፈ ንዂሉ ይምርምር እዩ እሞ፡ ንኣና ኣምላኽ ብመንፈሱ ገይሩ ገለጸልና።

እቲ ኣብኡ ዘሎ መንፈስ እንተ ዘይኰይኑስ፡ ኣብ ሰብ ዘሎ ነገር ዚፈልጥከ እንታዋይ ሰብ እዩ፧ ከምኡውን መንፈስ ኣምላኽ 
እንተ ዘይኰይኑስ፡ ነቲ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ሓደ እኳ ዚፈልጦ የልቦን።

ንሕና ግና፡ እቲ ብኣምላኽ እተዋህበና ምእንቲ ኽንፈልጥሲ፡ ነቲ ኻብ ኣምላኽ ዚኸውን መንፈስ እምበር፡ መንፈስ ዓለም 
ኣይተቐበልናን።

ንሕና ኸኣ መንፈሳዊ ነገር ምስ መንፈሳዊ እናኣሰማማዕና፡ መንፈስ ቅዱስ ብዚምህረሉ ቓል እምበር፡ ጥበብ ሰብ ብዚምህረሉ 
ቓል ኣይኰንናን እንዛረብ ዘሎና።

እቲ ስጋዊ ሰብ ነቲ ኣብ መንፈስ ኣምላኽ ዘሎ ኣይቅበሎን፡ ብመንፈስ ዚምርመር ስለ ዝዀነ፡ ንእኡ ዕሽነት እዩ እሞ፡ 
ኬስተውዕሎ ኣይከኣሎን እዩ

ንጎይታ ኪምህሮ ኢሉ፡ ሓሳቡ ዝፈለጠኸ እንታዋይ እዩ፧ ንሕና ግና ሓሳብ ክርስቶስ ኣሎና።

እምብኣርሲ እቲ መንፈሳዊ ንዂሉ ይምርምር፡ ንሱ ግና ብሓደ እኳ ኣይምርመርን እዩ።“

ማቴዎስ 13፡13-16

“እናረኣዩስ ኣይርእዩን፡ እናሰምዑ'ውን ኣይሰምዑን፡ ኣይሰተውዕሉን እዮም እሞ ስለዚ ብምስላ እዛረቦም አሎኹ።

ትንቢት ኢሳይያስ ኣባታቶም ይፍጸም፡ ከምዚ ዚብል፡ በእዛኖም ከይሰምዑ፡ በዒንቶም ከይርእዩ፡ ኣእዛኖም ኣጽመሙ፡ 
ኣዒንቶም ዐመቱ፡ ብልቦም ከየስተውዕሉ፡ ከይምለሱ፡ ኣነውን ከየሕውዮምሲ፡

ልቢ እዚ ህዝብዚ ረጕድ እዩ እሞ፡ ምስማዕሲ ትሰምዑ፡ ከቶ ኣይተስተውዕሉን፡ ምርኣይውን ትርእዩ፡ ከቶ ኣይትጥምቱን 
ኢኹም። ብዙሓት ነብያት ጻድቃንን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘሎኹም ኪርእዩ ኸም እተመነዩ እሞ ኸም ዘይረኣዩ፡ ነዚ 
ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘሎኹም ኪሰምዑውን ከም እተመነዩ እሞ ከም ዘይሰምዑ፡ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። ኣዒንትኹም ግና 
ዚርእያ፡ ኣእዛንኩምውን ዚሰምዓ እየን እሞ፡ ብጹኣት እየን።“

ዮሃንስ 8፡42-44

“እየሱስ በሎም፥ ኣነ ኻብ ኣምላኽ እየ ዝወጻእኩን ዝመጻእኩን እሞ፡ ንሱ ደኣ ልኢኹኒ እዩ እምበር፡ ባዕለይ ኣይመጻእኩን፡ 
ስለዚ ኣቦኹም ኣምላኽ እንተ ዚኸውንሲ፡ ንኣይ መፍቀርኩምኒ ኔርኩም።

ስለምንታይከ ኢኹም ዘረባይ ዘይተስተውዕሉ፡ ቃለይ ክትሰምዑ ስለ ዘይኰነልኩም እዩ።

ንስኻትኩም ካብቲ ኣቦኹም ድያብሎስ ኢኹም፡ እታ ትምኒት ኣቦኹም ክትገብሩውን ትደልዩ አሎኹም። ንሱ ኻብ መጀመርያ 
ቐታል ነፍሲ እዩ፡ ሓቂ ኣብኡ ስለ ዜልቦውን ኣብ ሓቂ ኣይጸንዔን። ሐሶት ኪዛረብ ከሎ፡ ካብ ርእሱ እዩ ዚዛረብ። ሓሳዊ እዩ እሞ፡ 
ንሓሶትውን ኣቦኣ እዩ።“

ብርግጽ ድማ፡ ካብዞም ኣብላዕሊ ዘንበብናዮም ፍቕድታት ተላዒልና፡ ሓደ ሰብ ብገዛእ ርእሱ ተለዓዒሉ ንኣምላኽ ክሰምዕ ከምዘይኽእል 
ከነረጋግጽንኽእል ኢና። እዚ ብቕዓት እዚ ኻብ ኣምላኽ ካብ ባዕሉ ዝርከብ ብቕዓት እዩ።

ማቴዎስ 16፡17

“የሱስ ከኣ መሊሱ በሎ፡ ስምኦን ወዲ ዮና፡ እዚ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ እምበር፡ ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን እሞ፡ ብጹእ 
ኢኻ።”

ነዘን ኣብ ላዕሊ ዘንበብናየን ፍቕድታት ብምውህሃድ፡ መንፈስ ንነፍሲወከፍ ትውልዲ፡ ዝብሎ ዘሎ ተግሳጽ ክሰምዑ ዝኽእሉ፡ ዝተወሰኑ 
ፍሉያትን ምሩጻትን ሰባት ከምዘለዉ ንርዳእ። እዚኦም ዝተመርጹ ፍሉያት ጉጅለ ሰባት፡ ምግላጽ ነፍሲወከፍ ዘመን ዝቕበሉ ናይ ኣምላኽ ሰባት 
እዮም። እቶም ዘይሰምዑ ጉጅለ፡ ናይ ኣምላኽ ኣይኮኑን። (ዮሃንስ 8፡42-44።) መንፈስ ንዝብሎ ዘሎ ዝሰምዑን፣ ምግላጽ መንፈስ ዝቕበሉን፡ 
ሒደትጉለ ሰባት፡ እቶም ኣብ 1ይ ቆረንጦስ 2፡6-16 ተጠቒሶም ዘለዉ ሰባት እዮም። ካብ ኣምላኽ ዝተወለዱ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ ም ሰባት ንሳቶም 
እዮም። ብመንፈሱ ድማ ናብቲ ሕብረት ኣካል የሱስ ክርስቶስ ዝተጠመቑ እዮም። ብጥምቀት መንፈስ ቅዱስ ዝተጠምቁ እዮም።

እዚ እንብሎ ዘሎና ንምብራህን፣ ብመንፈስ ዝተጠመቑ መን ምዃኖምን ንመን ድማ ይዛረብ ከም ዘሎ ካብ ቃል ኣብ ኣእምሮና ንምሓዝን፡ የሱስ 
ኣብ ዮሃንስ 6፡45 ዝተዛረቦ ነንብቦ። ኣብ ነብያትውን

“ኩሎም ካብ ኣምላኽ ዝተምሃሩ ክኾኑ እዮም” ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።

ናብ ኢሳያስ 54፡13 ንመለሰ እሞ፡

“ኲላቶም ደቅኺ ብጎይታ ኪምሀሩ እዮም፡”



14ዘመን ቤተክርስትያን ሰሚርና

ኲላቶም ናይ ኣምላኽ፡ ኲላቶም ደቂ ኣምላኽ እዮም። እምበኣርከስ ትኽክለኛ መርትዖ ወዲ ኣምላኽ ናይ ምዃን (መንፈስ መጺኡ ኣብ ልዕሊኡ 
ዝሓድሮ) እንደገና ድማ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተብሃለ፡ ቃል ኣምላኽ ብመንፈስ ዝተምሃረ እዩ።

ልሳን ምልክት ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ ከም ዘይኮነ በዚ ክትርድኡዎ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ነፍሲወከፍ ዘመን “ልሳን ዘለዎ፡ መንፈስ 
ዝብሎ ዘሎ ይበል” ተብሂሉ ኣይተጽሓፈን። ልሳን፣ ትርጉም ልሳን፣ ትንቢትን ካልኦትን ከም መረጋገጺ ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ ክኾኑ ኣይኽእሉን። 
መረጋገጺ ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ ምስማዕ እዩ። መንፈስ ይዛረብ ኣሎ መንፈስ ይምህር ኣሎ።

ከምቲ የሱስ ኣብ ዮሃንስ 14፡26 ዝብሎ

“ዝነገርኩኹም ዘበለ ኹሉ ከዘክረኩምን ክምህረኩምን” ዝብል፡

መንፈስ ይዛረብን ይምህርን ኣሎ። ወንጌል በዚ መልክዑ እዩ ዝተጽሓፈ። ሰባት፡ ብመንፈስ ምዝኽኻር እንዳተሓገዙ፡ የሱስ ዝተዛረቦ ቃላት 
ወንጌል ጸሓፉ። ስለዚ ድማ እዩ ወንጌል ቅኑዕን፣ ጌጋ ዘይብሉን ዝኾነ። ነገርግ መንፈስ ንኹሉ ነገር ብድንገት ኣየምጽኣሎምን፡ ነቲ ሰሚዖምዎ ዝነበሩ 
ሓቂ መሃሮም። ጳውሎስ በዚ መልክዑ እዩ ምግላጽ ዝረኸበ። ከምዚ ብምባል ድማ የረጋግጽ

“እምብኣርስ ኣሕዋተይ፡ ኣነ ድማ ብምግላጽ የሱስ ክርስቶስ እየ እምበር፡ ካብ ሰብ ኣይተቐበልክዎን ኣይተመሃርክዎንውን እሞ፡

እቲ ብኣይ እተሰብከ ወንጌል ከም ቅዲ ሰብ ዘይምዃኑ ኤፍልጠኩም አሎኹ።“

ገላትያ 1፡11-12። ብመንፈስ ቅዱስ ዝተምሃረ ነበረ።

ሓደ መዓልቲ የሱስ ኣብ ምድሪ እንከሎ ሓደ ሰብኣይ ናብኡ ብምቕራብ፡ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፦ “ረቢ (መምህር) ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጻእኻስ 
ንፈልጥ ኣሎና” በሎ። የሱስ ግና ብሓጺሩ ቆሪጹ ከም ዝተዛረቦ ኣስተውዕሉ። ንሓሳብ ኒቆዲሞስ ብኻልእ መልክዑ ጠቒኡ መለሰሉ፡ “ ኣነ መምህር 
ኣይኮንኩን፡ መምህር ካልእ ኣሎ፡ ንሱ ክመጽእ እዩ፡ ኣነ ምእንቲ ሓጢኣት ዝስዋእ ገንሸል እየ፡ ዳግም ልደት ብመንፈስ ንኽከኣል'የ ዝሰርሕ ዘሎኹ።” 
ብዝብል ኣብ ውሽጢ ሓሳብ ብዝተጠቕለለ ሓሳብ ይገልጽ። የሱስ ኣብ ምድሪ እንከሎ ከም ገንሸልን ከም ነብይን ነበረ። ኣብ ልዕሊ ማሕበሩ ክሓድር 
ምስ ወረደ ግና ብመንፈሱ መምህር ኮነ።

ስለዚ ንነፍሲወከፍ ዘመን “እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ” ዝብል ተመሳሳሊ ሓቂ ይስማዕ ኣሎ። ይኹን እምበር፡ 
ብጀካ እቶም ብመንፈስ ዝተመልኡ፡ ነቲ ምግላጽ ዘመን ክሰምዕ ዝከኣሎ፡ ገለ'ኳ የለን። የለን ወዳጄ። ኣይኽእሉ። ጳውሎስ ኣብ 1ይ ቆሮንጦስ 2፡6-16 
ዝበሎ ብሓቂ እዚ እዩ።

በዚ ባህ ክብለኩም ኣለዎ። ሎሚሎሚ ብዛዕባ እዚ ንሰምዖ ዘሎና፡ ጌጋን ካልእ ስምዒታትን ዝፈጥር ልማዳዊ ዝኾነ ኣስተምህሮ ኣሎ። ጴንጤ 
ቆስጤያውያን፡ ብልሳን እንተዘይተዛሪብካ፡ መንፈስቅዱስ ኣይተመላእኻን፡ ብምባል ዝምህርዎ ኣስተምህሮታት፡ ነቶም ዓበይቲ ሊቃውንቲ፡ ከም በዓል 
ኖክስ፣ መዲ፣ተይለር ካልኦትን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ፡ ሰብ ኣምላኽ፡ መንፈስ ቅዱስ ኣይተመልኡን ድዮም ክብሉና ደልዮም? ወይስ ተሓቢኦም ይዛረቡ 
ነይሮም። እዚ ሓቅነት የብሉን። ሓቂ ኣይኮነን ወዳጀ። ግብ ዝበለ ስሕተትእዩ። ብልሳን ምዝራብ ምልክት ብመንፈስ ምምላእ ኣይኮነን። በቃ ኻብቶም 
ኣብ 1ይ ቆሮንጦስ 12 ዝተጠቐሱ ትሸዓተ ውህበታት ሓደ እዩ። ብመንፈስ ብምዝራብ ብመንፈስ ተመላእ፡ ወይድማ ብመንፈስቅዱስ እትምላእ፡ ብልሳን 
ምስ እትዛረብ እዩ፡ ዝብል ቃል የለን። ነገር ግን ከምቲ ቃል ዝምስክሮ “መንፈስ ምስ መልኦም ድማ ብቛንቋታት ተዛረቡ” ጸኒሑ ድማ ትንቢት ተነበዩ 
ይብል።

ሎሚሎሚ ፡ መንፈስቅዱስ ተመሊእና ዝብሉ ብዙሓት መጓሰ፡ ብልሳን ብምጽላዮም፡ ሓቀኛ መንፈሳዊ ልሳን ዝተዛረቡ ይመስሎም። ትኽክል ግን 
ኣይኮነን። ብዙሓት ሰባት ብዝተጋገየ መንፈስ ዝፍለጥ ልሳን ክዛረቡ ይድመጹ እዮም። ንኣብነት ኣብ ጉባኤ ኣሎና ንበል'ሞ፡ ኩሉ ሰብ ድማ 
ብቛንቋታት ይጸልይ፡ ኣየናይ በቲ ሓቀኛ መንፈስ ኣየናይከ ብናይ ዲያብሎስ መንፈስ ይዛረብ ከምዘሎስ ብኸመይ ንፈልዮ? ብግ'ለይ ኣብ ሞንጎ 
ኣረመኔታት ከይደ ይፈልጥ እየ። ጠንቆልቶም፡ ብሽክና ደም ይሰትዩ፡ ብቋንቋታት፡ ብልሳን ይዛረቡ፣ ልሳን ይትርጉሙ፣ ከምኡ ድማ ትንቢት 
ይትንበዩ። ካልእ ይትረፍ ብልሳን ጽሑፋት ይጽሕፉ።

ልሳን ምልክት ምምላእ መንፈስ ቅዱስ እንተኾይኑ፡ ልሳን ዘበለ ኹሉ ኻብ ኣምላኽ ክኸውን ይግባእ። ነገር ግን ብልሳን ደቂ ሰባት ክልተ ዓይነት 
ልሳን ከምዘሎ ርግጽ እዩ። ሓቀኛ ልሳን ኣምላኽን፣ ናይ ዲያብሎስ ልሳን ሓሶትን ኣሎ። ስለዚ ሕቶይ፡ ሓቀኛ መን የለልዮ? እቲ ዝተዘረበ ልሳን 
ንኽፈልጦስ፡ ዝርድኦ መን እዩ? እዚ ንኽፍለጥ መንፈስ ምልላይ ዘለዎ መን እዩ? እዚ መልስታት እዚ እንተረኺብና፡ ቀጺልና እንርድኦም ነገራት 
ኣለውና። ክሳብ ሽዑ ግና፡ በቲ ምንጪ ምግራምና ኣይተርፍን። ስለዚ ልሳን ከም ምልክት ሒዝካ፡ ትርጉሙ ክትርድኦ ዘይትኽእል እንተድኣ ኾይንካ፡ 
ልሳን ኩሉ ናይ ኣምላኽ እዩ በል'ሞ፡ ዲያብሎስ ልሳን ኣይዛረብን በለና። ከምኡ ኣይኮነን፣ ኣይኮነን፣ ፈጺሙ ኣይኮነን። ዝኾነ ይኹን ሓቀኛ ወንጌላዊ፡ 
ንስብከት ኣብ ዝወጸሉ ዓድታት፡ ዲያብሎስ ልሳን ከም ዝዛረብ ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ። ብልምደይ፡ ኣነውን ከምኡ ይፈልጥ እየ።

ጴንጤ ቆስጤያውያን ምሁራት ስነ መሎኮት፡ ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ምስ ተመልኡ፡ ልሳን ክዛረቡ ኣለዎም ዝብል ቃል ከምዘየለ ይኣምኑ 
እዮም። ነገር ግን፡ ካብቲ ኣብ መጽሓፍ ግብሪ ሃዋርያት፡ ዝተረኸበ፡ ካብቶም ሓሙሽተ ልምድታት ምዝራብ ቋንቋታት፡ ከም ኣብነት ብምጥቃም ከም 
ዝኣምኑ የረድኡ። ከምኡ ድማ ብዘይገለ ቃል፡ ክልተ ዓይነት ቋንቋታት ኣለዉ ይብሉ። ከምኡ ድማ ብዘይ ገለ ቃል፡ ክልተ ዓይነት ቋንቋታት ኣለዉ 
ይብሉ። እቲ ሓደ ልሳን “ምልክት” ምምላእ መንፈስ ቅዱስ ዝብልዎ ኾይኑ፡ መንፈስ ቅዱስ ክትምላእ እንከሎኻ፡ ዝዝረብ ቋንቋ፣ እቲ ኻልኣይ ድማ፡ 
እምነት እንተልዩካ፡ኩሉ ጊዜ እትዛረቦ፡ ኻልእ ቋንቋ ከም ዝወሃበካ ይዛረቡ።

ይኹን ድኣ እምበር፡ ድማ ይብሉ፦ ሓደ ጊዜ ምእንቲ ምልክት ምምላእ መንፈስ ቅዱስ ብልሳን ምስተዛረብካ፡ ንሓዋሩ ደጊምካ ክትዛረብውን 
ዘይትኽእል ትኸውን። ካበየናይ ቃል ከምዝረኸቡዎ፡ ክንፈልጥ ደጊምና ባህጊ ኣሎና። ኣብ ቃሉ ዘየለ እንተኾይኑ ግና፡ ኣምላኽ ኣይድግፎን ማለት እዩ። 
ስለዚ ወይለኦም ነቶም ናብቲ ቃል ዝውስኹ። ነገር ግን ብዛዕባ እዚ ዝገልጽ ቃል፡ ፈጺሞም ዝረስዑዎ ቃል ኣሎ፡ 1ይ ቆሮንጦስ 13፡ ቋንቋ ሰብን 
መላእኽትን ብምባል ይገልጾ። እዚ ማለት ዝፍለጥን ዘይፍለጥን፡ ቋንቋ ማለት እዩ። ዘመናዊ ጴንጤ ቆስጤያውያን ብዘይፍለጥ ቋንቋ መላእኽቲ 
ብምዝራብ መንፈስ ቅዱስ ከምዝተመልኡ ይዛረቡ። ፈረስ ዘይብሎምስ ጋሪ ምሓዝ ማለት 'ዩ። ምኽንያቱ ኣብ ግብሪ ሃወርያት ምዕራፍ ክልተ፡ 
ዘይኣምኑ ሰባት ሰሚዖም፡ክርድእዎ ብዝኽእሉሉ ግልጺ ቋንቋ ከምዝተዛረቡ ይገልጽ።

ስለዚ ኣምላኽ ትም እንተ ኢሉ፡  ትም ምባል፡  እንተተዛሪቡ ድማ፡  ዝብሎ ምዝራብ ይሕሸና።  ብመንፈስ  ቅዱስ  ምስ  ተጠመቕና፡  ሓቂ  ዘበለ



15ዘመን ቤተክርስትያን ሰሚርና

ክምህረና ዝመጽእ መምህር ከምዝኾነ ነጊሩና ኣሎ። ነገር ግን እዚ መምህር እዚ፡ ውሽጣዊ መምህር ድኣ እምበር፡ ደጋዊ መምህር ኣይኮነን። መንፈስ 
ውሽጣዊ እንተዘይኸውን ነይሩስ፡ ዋላኳ ደጋጊምኩም ስምዑ እምበር፡ ፈጺምኩም ምግላጽ ኣይምረኸብኩምን ኔርኩም። እዚ ምልክት ምምላእ 
መንፈስ ቅዱስ እዚ፡ ኣብ ዘመን ጳውሎስ ነበረ። ብመንፈስ ዝተመልኡ ሰባት፡ ነቲ ቓል ምስ ሰምዑ፡ ይቕበልዎ፣ ከምኡውን ይነብሩዎ። እቶም 
ዘይተቐበሉ ግና፡ ብስጋ ዝሰምዕ መንፈስ ጥራይ ኣለዎም። ሰሚዖም ጌጋ ትርጉም ብምሃብ፡ ናብ ሓጢኣት ይኣትዉ።

ኣብ ኩለን ዘመናት (ዘመን ዘበለ ኹሉ ንኣመንቲ፡ ዘመን መንፈስ ቅዱስ እዩ) - ኣብ ኩለን ዘመናት ምልክት ናይ ምምላእ መንፈስ ቅዱስ ሓደ 
ዓይነት እዩ ይብለኩም። እቶም መንፈስ ዘለዎም፡ መምህር ዘለዎም፡ ቃል ይሰምዑ እዮም። እቲ ኣባታቶም ዘሎ መንፈስ ነቲ ቃል ወሲዱ ይምህሮም 
(ይገልጸሎም)። መልእኽቲ ናይቲ ልኡኽ ተቐቢሎም ዝነብሩሉ ሰባት እውን ኣለዉ።

መዓልቲ ጴንጤ ቆስጤን፣ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቤት ቆርኔልየስ ዝወረደሉ መዓልትን ወሲድካ፡ ከም መርትዖ ምምላእ መንፈስ ቅዱስ ጌርካ 
ምቕማጥ፡ ዘጸግም ፈተና ከም ዘለዎ ይፈልጥ እየ። ኣብ ክልቲኡ ኩነታት ግን፡ እቲ ልሳን ንሰማእቱ ትርጉም ዘለዎ ነበረ። ካብቲ ዘመናዊ ባቤል፣ 
ሕንፍሽፍሽ ጴንጤ ቆስጤያውያን፡ ጉባኤታት ዝረሓቐ እዩ። ካብ ከምዚ ዝዓይነቱ ምኽንያታዊነት ንኽንርሕቕ፡ እዚ ዘየእምነና እንተኾይኑ፡ ምስቶም 
ውህበት ልሳን ዘይብሎም፡ ነገር ግን በቶም ሸሞንተ ኻልኦት ውህበታት ዝተመልኡ ሰባት፡ ቃል ጥበብ፣ ምልላይ መናፍስቲ፣ ፍልጠት ቃል፣ እምነት፣ 
ፈውሲ፣ ከምኡ ድማ ውህበት ተኣምር ዘለዎም እንተኣጓኒፎምናስ፡ እንታይ ክንምልስ ይከኣለና? በዚ መልክዑ እንተድኣ ሪኢናዮ፡ ካብቶም ትሸዓተ 
ውህበታት እቲ ዝነኣሰ ምዃኑ ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ስለዚ ብልሳን ተዛሪቦም ዘይፈልጡ ሰባት፡ ካብቶም ብልሳን ዝዛረቡ ንላዕሊ ዓበይቲ ውህበታት 
ክህልዎም ክንርእይ እንኮለና፡ ከምዚ ዓይነት ኣስተምህሮ፡ ካብ ቀደምና ኣጸቢቕና ከነርሕቕ ይግባእ።

መጽሓፍ ቅዱስ ዘይብሎ ክንብል ከምዘይግባኣና ክንርዳእ፡ ሕጂ ንኽእል። ግብርታት መንፈስቅዱስን፣ ምግሃዳት እቲ ናይ በረኸት ሰብን፡ ሓቂ 
ናይ ነፍሲ ወከፍ ዘመን ነቶም ሓቀኛታትዘርኢ ናይቲ ዘመን ምዃኑ ብቅዱስ ጽሑፋት ምስተረዳእና፡ መንፈስ ናብቲ ሰብ ክኣቱ ኣለዎ ወይ ድማ ሓቂ 
ናይታ ዘመን ፈጺሙ ክቕበል ኣይክኣሎን ማለት እዩ። ኣሜን። እዚ ብትኽክል ሓቂ እዩ። ዘመናት ሓቂ ክህባ እንተተገቢእወን ድማ ፡ ብትኽክል እዚ 
ሓቂእዚእየን ዘፍርያ።

ካብዚ ነጥቢ እዚ ቅድሚ ምውጻእና፡ ብመሰረት ቃል ኣምላኽ፡ ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ እንታይ ከም ዝኾነ ክገልጽ ይፈቱ። ብመሰረት ሓሳባት 
ገዛእ ርእሰይ ኣይኮነን፡ ነገር ግን ብመሰረት “ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ”፡ እንተዘይኮይኑ ግና፡ ተመራሕቲ ሓሶት ኢና። ኣሜን።

ብመሰረት ኣብ ኩሉ ኣገልግሎታተይ፡ ኣብ መወዳእታ ስብከት ወይድማ ወንጌላዊ መደባተይ፡ ኣስተብሂልኩም እንተድኣ ኾይንኩም፡ መረበይ 
ዘርጊሐ ነቲ ህዝቢ መንፈስ ቅዱስ ንኽቕበል ይሓትት እሞ፡ ካብቲ ህዝቢ ድማ መልሲ ይጽበይ። ጴንጤ ቆስጤያውያን ኣዕሩኸይ፡ ነቲ ህዝቢ ጻውዒት 
ክገብር ክሰምዑኒ እንከለዉ፡ ብመንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክጥመቑ፡ ይጽውዕ ምህላወይ ይርድኦም እዩ። ዳግም ዝተወልዱ ስለዝኾኑ። እቶም ብመንፈስ 
ኣምላኽ ዝተመልኡ ፍቱዋት፡ ምላሽ ሂቦም ዝመጹ ሰባት ብመንፈስ ክምልኡን ከተባብዕዎም ክጽውዖም እንከለኹ፡ ናብ ቅድሚት ቀሪቦም፡ ናብ ኣምላኽ 
ከቕርብዎምን፡ ብቛንቋታት ንኽዛረቡ ኸተባብዕዎምን ይመጹ። እዚ ብዙሕ ዘይምርድዳእ ኣምጺኡ እዩ፡ እንታይ ማለተይ ምዃነይ ግን ክነግረኩም። 
ኣነ ማለተይ፡ ሓጢኣተኛ ናብ ቅድሚት መጺኡ፡ ከምቲ ቤተክርስትያን ኣብ መዓልቲ ጴንጤ ቆስጤ ክትምስረት እንከላ፡ ብጥምቀት መንፈስ ቅዱስ ናብ 
ኣካል ክርስቶስ ዝተወልዱ፡ ንኽውለዱ ማለተይ እየ። ብኻልእ ኣበሃህላ፡ ካብ መንፈስ ምውላድ ማለት፡ ብመንፈስ ምጥማቕ፡ ማለት እዩ። ሓደን 
ማዕረን እዩ።

ብዙሓት ሰባት፡ ሰባኺ ናይ ቤተክርስትያን መጥምቓውያን ከም ዝነበርኩ ስለ ዝፈልጡ፡ ንቑሩብ ጊዜ ግር ክብለኩም ግድን ይኸውን። ምኽንያቱ 
መጥምቓውያን ኣብያተ ክርስትያናት፡ ብዛዕባ ምቕባል መንፈስ ቅዱስ - ኣብታ ዝኣመንካላ ቅጽበት ከም እትቕበል ምምሃሮም፡ ብጽንዓት ከም 
ዝቃወሞ፡ ብዙሓት ትፈልጡ ኢኹም። “ምስ ኣመንካ ትቕበል” ዝብል ሓሳብ ጌጋ እዩ። (SINCE YOU BELIEVED) (KJV ተመልከት)

ግብሪ ሓወርያት 19፡2-6

“ምስ ኣመንኩምሲ፡ መንፈስ ቅዱስዶ ተቐቢልኩም፧ በሎም። ንሳቶም ከኣ፡ ኣይፋልናን፡ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ እኳ 
ኣይሰማዕናን፡ ኢሎም መለሱሉ።

ንሱ ኸኣ፡ ብኣየናይ ጥምቀት ደኣ ተጠመቕኩም፧ በሎም። ንሳቶምውን፡ ብናይ ዮሃንስ ጥምቀት፡ በልዎ።

ሽዑ ጳውሎስ፡ ዮሃንስሲ በቲ ድሕሪኡ ዚመጽእ፡ ማለት ብየሱስ ክርስቶስ፡ ኪኣምኑ፡ ነቶም ህዝቢ እናነገረ ጥምቀት ንስሓ እዩ 
ዘጥመቐ፡ በሎም። እዚ ምስ ሰምዑ፡ ብስም ጐይታና የሱስ ተጠምቁ።

ጳውሎስ ኢዱ ምስ ኣንበረሎም ከኣ፡ መንፈስ ቅዱስ ናባታቶም ወረደ። ሽዑ ብቛንቋታት ተዛረቡን ተነበዩን።“

በቃ እነሀልኩም። ጳውሎስ ክሓቶም እንከሎ “ምስኣመንኩምሲ መንፈስ ቅዱስዶ ተቐቢልኩም?” ዓብይ ኣፈላላይ ኣለዎ። መንፈስ ቅዱስ ድሕሪ 
ምእማንና ኢና እንቕበል። ኤፌሶን 1፡13 ትኽክለኛ ምስክር ናይ ግብሪ ሓወርያት 19 እያ።

“ንስኻትኩምውን ብእኡ ቓል ሓቂ፡ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል፡ ምስ ሰማዕኩም ብኡውን ምስ ኣመንኩም፡ ብናይ ተስፋ 
መንፈስ ቅዱስ ተሐተምኩም።”

ብዙሓት ዘመናውያንን ኣኽረርቲን (ኣመንቲ ኢና በሃልቲ)፡ ብዛዕባ ምድሓን “ግለ ውሳኔ” ኣብ ዝብል ወሳኒ ነጥቢ ይሰማምዑሉ። እዚ ድማ 
ንኽርስቶስ ምቕባል ወይ ድማ ዳግም ልደት ተባሂሉ ይጽዋዕ። ንኽርስቶስ ምቕባል ማለት መንፈሱ ምቕባል እዩ፡ መንፈሱ ምቕባል ድማ ዳግም 
ምውላድ እዩ። መንፈሱ ምቕባል ብመንፈስ ቅዱስ ምጥማቕ እውን እዩ። ኣሜን። እዞም መጓሰ ከምዚ ይኣምኑ። ጽቡቕ። ነገር ግን ኣብዚ ደው ይብሉ። 
መንፈስቅዱስ ድሕሪ እምነት እዩ ዝርከብ። ቀደም ከምኡ ነይሩ፡ ከምኡ ድማ ይቕጽል። ኣብ በዓለ ጴንጤ ቆስጤ ብጴጥሮስ፡ ነቲ ህዝቢ መጀመርያ 
ዝተውሃበት መምርሒ፡ ከምዚ ትብል እያ ነይራ፡

“ጴጥሮስ ከኣ፡ እቲ ተስፋ ንኣኻትኩምን ንደቅኹምን ነቶም ኣብ ርሑቕ ዘለዉ ዂሎም፡ ጎይታ ኣምላኽና ዚጽውዖም ዘበሉን እዩ 
እተዋህበ እሞ፡

ተነስሑ ነፍሲ ወከፍኩም ከኣ ብስም የሱስ ክርስቶስ ንሕድገት ሓጢኣት ይጠመቕ፡ ህያብ መንፈስ ቅዱስውን ክትቅበሉ ኢኹም



16ዘመን ቤተክርስትያን ሰሚርና

በሎም።“

እዚ መምርሒ እዚ፡ ብመሰረት እቲ ኣብ ጴንጤ ቆስጤ ዝነበረ ኹነታት፡ ብጴጥሮስ ዝተውሃበ ቀጥተኛ መልሲ እዩ። እቲ ፍጻመ ድማ፡ ኣምላኽ 
ብኣፍ ዮኤል መንፈሰይ ኣብ ስጋ ኹሉ ከፍስስ እየ ዝበሎ ተስፋ ተፈጸመ። ቅድሚኡ ኣይወረደን ኣይተውሃበን ድማ። ነገር ግን ካብዛ መዓልቲ እዚኣ 
ጀሚሩ፡ ንሕድገት ሓጢኣት ብንስሓ ብስም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንዝጥመቑ፡ ኹሎም፡ ኣምላኽ ንኸፍስሶ በዓል ግዴታ ኾነ። ጴጥሮስን ካልኦት 
ሃወርያትን፡ “ብመንፈስ ንኽትምልኡ፡ ዳግም ልደት ግድን ክትውለዱ ኣለኩም” ኣይበሉን።

ንድፊ እቲ ኣቀባብላ መንፈስ ኣስተውዕሉሉ፡ ንመበል ካልኣይ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝወረደሉ፡ ኣብ ግብሪ ሓወርያት 8፡5-17

“ፊልጶስ ከኣ ናብ ሓንቲ ኸተማ ሰማርያ ወሪዱ ክርስቶስ ሰበኸሎም።

ካብቶም ርኹሳት መናፍስቲ ዝሐደርዎም ብዙሓት ሰብ ድማ እቶም መናፍስቲ ብዓብዪ ድምጺ እናጨደሩ ወጹ። ብዙሓት 
ድኑሳትን ሓንካሳትን ከኣ ሐወዩ እሞ፡

እቶም ህዝቢ ነቲ ፊልጶስ ዝገበሮ ትእምርቲ ምስ ሰምዑን ምስ ረኣዩን፡ ሐቢሮም ናብቲ ንሱ ዚዛረቦ ዘሎ ኣቕለቡ።

ኣብታ ኸተማ እቲኣ ድማ ዓብዪ ሓጐስ ኰነ።

ስምኦን ዚብሀል ጠንቋሊ ሰብኣይ ግና ካብ ቀደም ሒዙ ኣብታ ኸተማ ነበረ፡ ንሱ ኸኣ ዓብዪ እየ ብምባሉ ንህዝቢ ሰማርያ 
የስተንክሮም ነበረ።

ካብ ንእሽቶኦም ክሳዕ ዓብዪኦም ኲላቶም፡ እቲ ዓብዪ ዚብሀል ሓይሊ ኣምላኽ እዚ እዩ፡ እናበሉ ጽን ይብልዎ ነበሩ።

ሓያሎ ዘመን ብጥንቈላኡ ስለ ዘስተንከሮም ድማ፡ ጽን ይብልዎ ነበሩ።

ፊልጶስ ግና ብዛዕባ መንግስቲኣምላኽን ብዛዕባ ስም የሱስ ክርስቶስን ኣበሲርዎም፡ ምስ ኣመንዎ፡ ሰብኡትን ኣንስትን ተጠምቁ።

ስምኦን ባዕሉ እኳ ድማ ኣመነ፡ ምስ ተጠምቀ ኸኣ፡ ናብ ፊልጶስ ለገበ። ትእምርትን ዓበይቲ ሓይላትን ኪግበር ምስ ረኣየውን፡ 
ተገረመ።

እቶም ኣብ የሩሳሌም ዘለዉ ሃዋርያት ከኣ ሰማርያ ቓል ኣምላኽ ከም እተቐበለት ሰምዑ፡ ንጴጥሮስን ንዮሃንስን ሰደዱሎም።

(ብስም ጐይታና የሱስ ጥራይ ደኣ ተጠሚቖም ነበሩ እምበር፡) መንፈስ ቅዱስ ገና ኣብ ሓደ ኻባታቶም እኳ ኣይወረደን 
ነበረ እሞ፡ ጴጥሮስንዮሃንስን ወሪዶም፡ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ኪቕበሉ፡ ጸለዩሎም።

ሽዑ ኣእዳዎም ኣንበሩሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ።“

ብመሰረት ፍቕዲ 12፡ በቲ ቃል ኣመኑ። ብድሕሪኡ ድማ ብጎይታ ብየሱስ ስም ተጠመቑ። ብመሰረት ፍቕዲ 16 ግና፡ ዋላኳ ኩሉ ይሃሉ፡ መንፈስ 
ቅዱስ ግና ኣይተቐበሉን ነበሩ። ድሕሪ ምእማኖምን፡ ብትኽክለኛ ጥምቀት ድሕሪ ምጥማቖምን እዮም መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበሉ። እዚ ማለት ከምቲ 
ንድፊ ጴጥሮስ ኣብ ግብሪ ሓወርያት 2፡38-39 ዝተኸተለ ንድፊ እዩ።

ኣብ ልዕሊ እዚ ጉዳይ እዚ ዓብይ ብርሃን ዘንጸባርቕ ቃል፡ ኣብ ገላትያ 3፡13-14 ይርከብ።

“ንሕና ነቲ ተስፋ መንፈስ ብእምነት ክንቅበሎ፡ እቲ በረኸት ኣብርሃምውን ብየሱስ ክርስቶስ ነህዛብ (ምእንቲ ኪኸውንሲ)፥ 
ኣብ ዕጸይቲ ዚስቀል ዘበለ ርጉም እዩ፡ ተጽሒፉ አሎ እሞ፡

ክርስቶስ ምእንታና መርገም ኰይኑ፡ ካብ መርገም ሕጊ ተሻየጠና።“

ብዘይ ገለ ምኽንያትሲ “በረኸት ኣብርሃም” ዳግም ልደት እዩ፣ “ተስፋ መንፈስ” ድማ ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ ብምባል ከም ክልተ ዝተፈላለየ 
ነገርዶ ክበሃል ይኽእል። ቃል ድማ ከምዚ ይብል “የሱስ ኣብ መስቀል ሞተ፡ ብምኽንያት ሞቱን ትንሳኤኡን ድማ፡ በረኸት ኣብርሃም ንኣይሁድ ሓዲጉ፡ 
ኣብ ኣህዛብ ተገሃደ፡ እዚ፡ መንፈስ ንኣህዛብ ምእንቲ ኽገሃድ እዩ።”

ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ንምርዳእ፡ ጳውሎስ፡ “ዳግም ተወለዱ፡ ብድሕሬኡ መንፈስ ተመልኡ” ኢሉ ዝተዛረቦ ከም ዘየለ፡ ተምሃሮ ኩሎም ከረጋግጹ 
ምግባር እዩ። ንሳቶም ግና ናይ ገዛእ ርእሶም ትርጉም ብምትካእ፡ ከም ዝበለ ገይሮም ከቕርቡ ይፍትኑ። ቅዱስ ቃል ግና ከምኡ ኣይብልን። የሱስ 
ንባዕሉ ኸምኡ ኣይበለን። ዮሃንስ 7፡37-39፡ ብምስትውዓል ኣንብብዎ፡

“በታ ዳሕረይቲ ዓባይ መዓልቲ በዓል የሱስ ደው ኢሉ ጨደረ በለውን፥ ዝጸምኤ እንተሎ፡ ናባይ ይምጻእ እሞ ይስተ።

ብኣይ ዚኣምን፡ እቲ ጽሑፍ ከም ዝበለ፡ ካብ ከብዱ ርባታት ማይ ህይወት ኪውሕዝ እዩ።

(የሱስ ገና ስለ ዘይከበረ መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደን ነበረ እሞ፡ እዚ ብዛዕባቲ እቶም ብእኡ ዝኣመኑ ኪቕበልዎ ዘለዎም መንፈስ 
እዩ እተዛረበ።“)

ኣርጊጹ ብግልጺ ይዛረቦ ከምዘሎ፡ ሰባት ብእመነት ናብ የሱስ ክመጹ እንከለዉ፡ ካብ የሱስ ዝተልዓለ፡ ካብ ውሽጦም ሩባታት ማይ ሂወት ከም 
ዝፈልቕ ይዛረብ። እዚ ድማ ኣብ መዓልቲ ጴንጤ ቆስጤ ተፈጸመ። ስለዚ እዚ ኣብ ልብና ብምሓዝ ዮሃንስ 4፡10ን 14ን ነንብብ።

“የሱስ ድማ፥ ህያብ ኣምላኽን እቲ ኣስትይኒ ዚብለኪ ዘሎ መን ምዃኑን እንተ ትፈልጥስ፡ ንስኺ ግዳ ምለመንክዮ ኔርኪ፡ ንሱ 
ኸኣ ማይ ህይወት ምሃበኪ ነይሩ፡ ኢሉ መለሰላ።”



17ዘመን ቤተክርስትያን ሰሚርና

“እቲ ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዚሰቲ ግና፡ እቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ኣብኡ ንዘለኣለም ህይወት ዚፍልፍል ዓይኒ ማይ ኪኸውን እዩ 
እምበር፡ ንዘለኣለም ኣይጸምእን እዩ፡ ኢሉ መለሰላ።”

ኣብዚ ድማ እዚ ህያው ማይ ይጥቀስ። ነገር ግን ኣብዚ ግዜ እዚ፡ ሩባ ተባሂሉ ኣይተጸውዐን ነገር ግን ዒላ ማይ ተባሂሉ ተጸዊዑ። ካብዚ 
ተላዒሎም፡ ሰባት ዒላን ሩባን ተባሂሉ ስለ ዝተገልጸ ናይ ባዕሎም ስሕተት ይገበሩ። በቲ ሓደ ካብ መንፈስ ዝርከብ ዘለኣለማዊ ህይወት ብምባል 
ይገልጹዎ ፡ በቲ ኻልእ ድማ፡ ሩባ ኢሉ ብምግላጹ (ሓይሉን ተወርዋሪነቱን) ብምሕሳብ፡ ከም መንፈስ ውህበት ሓይሊ ገይሮም ይሓስቡ። መንፈስ 
ህይወትን መንፈስ ሓይልን ባዕሉ ሓደ ተመሳሳሊ መንፈስ፡ ኣብ መዓልቲ ጴንጤ ቆስጤ ዝፈሰሰ መንፈስ እዩ።

ምኽንያት ናይዚ ዘይምርድዳእ እዚ'ሲ እንታይ እዩ? መልሱ “ልምምድ” እዩ። ብቓሉ ዘይኮነስ ብልምዲ ብዙሕ ኬድና ኢና። ካብዚ ልምዳዊ 
ኣካይዳ ወጻኢ፡ ሓደ ዓቐን ኣሎ። ሓደ ገመድ ቱምቢ፣ ሓደ በትሪ፡ ንሱ ንቃል። ኣስተውዕሉ! ተጠንቂቕኩም ኣንብቡ። ጴጥሮስ በለ፦ “ተነስሑ፣ ነፍሲ 
ወከፍኩም ድማ ፡ ብስም የሱስ ክርስቶስ፡ ንሕድገት ሓጢያት ይጠመቕ፣ ህያብ መንፈስቅዱስ እውን ክ ቅበሉ ኢኹም።” ጳውሎስ ድማ በለ፦ “ምስ 
ኣመንኩምሲ መንፈስ ቅዱስዶ ተቐቢልኩም?” በሎም። እቲ ዝዓበየ ጸገም እዚ እዩ፡ ሰባት ካብ ሓጢኣቶም ይንስሑ እሞ ብማይ ጥምቀት ድማ 
ይጥመቑ፡ ካብኡ ንደሓር የብቅዑ፡ መንፈስ ቅዱስ ንኽምልኡ ኣይቕጽሉን። መንፈስ ንምቕባል ኣመንቲ ኹኑ።

ብየሱስ ምእማን ማለት፡ ናብ መንፈስ ቅዱስ ንምብጻሕ ናይ መጀመርያ ደረጃ ምድያብ ማለት እዩ። ሰባት ግና ክሳብ እቲ ማይ ይበጽሑ እሞ 
ደው ይብሉ። ይኣምኑ እሞ ደው ይብሉ። መጽሓፍ ቅዱስ ስለዝኣመንኩም መንፈስ ቅዱስ ኣለኩም ኣይብልን፡ ነገር ግን “ምስ ኣመንኩምሲ መንፈስ 
ቅዱስዶ ተቐቢልኩም?” እዩ ዝብል። እቲ ትኽክለኛ ኣበሃህላ “መንፈስ ቅድሚ ምቕባልኩምሲ ኣሚንኩምዶ?” ተነሲሕኩም ስለዝኣመንኩም 
መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልኩም ማለት ኣይኮነን፡ ቀጽሉ መንፈስ ቅዱስ ንምቕባል ቀጽሉ። ብዙሓት ሰባት ኣሚኖም ደው ይብሉ። ሪኤኹም? ኣብዚ ዘመን 
ዘለዉ ሃይማኖታት፡ ጸገሞም እዚ እዩ፡ መንፈስ ቅዱስ ስለዘይብሎም ድማ ሓይሊ የብሎምን።

ከምቶም ካብ ግብጺ ወጺኦም እታ ተስፋ ምድሪ ዘይረኸቡዋ እስራኤላውያን እዮም። ደቂ እስራኤል ካብ ግብጺ ክወጹ እንከለዉ፡ ኣስታት 
ክልተ ሚልዮን ነበሩ። ኩሎም ብሓባር ተጓዒዞም፡ ኩሎምውን ተኣምራት ኣምላኽ ርእዮም፣ ኩሎም ብሓባር፡ ካብ ሰማይ ዝወረደ መናን፣ ካብ 
ዝተወቕዐ ከውሒ ዝፈለቐ ማይን ተኻፈሉ። ብቐትሪ ዓምዲ ደመና ብለይቲ ድማ ዓምዲ ሓዊ መርሖም። ነገር ግን ናብታ ተስፋ ምድሪ ዝኣተዉ ክልተ 
ሰብ ጥራይ እዮም። ክልተ ጥራይ ሓቀኛታት፡ ብሓቂ ኣመንቲ ኽልተ ጥራይ ነበሩ። እወ፡ ሓቂ እዩ። ብሰሪ ዘይምእማኖም፡ ካልኦቶም ኩሎም፡ 
ናብታ ምድሪ ተስፋ ከምዘይኣተዉ፡ ቃሉ ይነግረና። (ዕብራውያን 3፡19) ክልተ ሰብ ጥራይ ምእታዎም፡ ካልኦት ኩሎም ናይ ብሓቂ ኣመንቲ 
ከምዘይነበሩ የረድእ። እንታይ እዩ እቲ ኣፈላላይ ዝገበረ? እቶም ዓሰርተ ኻልኦት ሰለልቲ፡ ኣብ ቃዴስ በርናዔ ከድሓርሕሩ እንከለዉ፡ ካሌብን እያሱን 
ግና ኣብ ቃል ጸኒዖም ከይተነቓነቑ ፦ “ነታ ምድሪ ክንወርሳ ንኽእል ኢና” ብምባል፡ ቃል ኣምላኽ እታ ምድሪ ንዓኻትኩም ሂበያ ኣለኹ ስለዝበለ፡ 
ከምዝወርሱዋ ኣመኑ። ካልኦት እስራኤላውያን ግና፡ ዋላኳ ሕያውነት ኣምላኽን፣ ምንጋፉን ሓይሉን ይርኣዩ፡ ናብ ዕረፍቱ ንኽኣትዉ ኣይተኽኣሎምን። 
ዕረፍቱ ማለት ተምሳሌት መንፈስ ቅዱስ እዩ። ስለዝውን ሕጂ፡ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ ኽቕበሉ ዝኽእሉ ሒደት ጥራይ ምዃኖም ከተስተውዕሉ 
ትኽእሉ ኢኹም።

ሰናይ ክሳብ እዚ መጺእና ኣሎና፡ ሕጂ ግና ዕሙቕ ናብ ዝበለ ክኣቱእየ። እዚ ብምግባረይ ብዙሕ ስምዒታውነት ከምዘለዓዕል ፍሉጥ እዩ። 
እንተኾነ ግን፡ ብዛዕባ እዚ ተሓታቲ ኣይኮንኩን። ሓላፍነተይ፣ ተሓታቲነተይ፡ ንኣምላኽን ንቓኡን ነቶም ንሱ ዝሃበኒ መጓሰን ጥራይ እዩ። ምኽንያቱ 
ክዛረቦ ንዝህበኒ ኹሉ እሙን ክኸውን ስለዝግበኣኒ።

ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 6፡37 ከምኡ ድማ 44 ከምዚ ይብል

“ኣቦይ ዚህበኒ ዘበለ ናባይ ኪመጽእ እዩ፡ ነቲ ናባይ ዚመጽእ ከቶ ንወጻኢ ኣይድርብዮን እየ።” ፣

“እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ዝሰሐቦ እንተ ዘይኰይኑ፡ ናባይ ኪመጽእ ዚኽእል የልቦን። ኣነ ድማ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንሲኦ 
እየ።”

ዮሃንስ ወንጌል 1፡12-13

“ነቶም እተቐበልዎ ዘበሉ ዅሎም ብስሙ ንዚኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ኪዀኑ መሰል ሃቦም።

ንሳቶም ከኣ ካብ ኣምላኽ እምበር፡ ካብ ደም፡ ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ፡ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም።“

ኤፌሶን 1፡4-5

“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።“

ናብ ብዛዕባ፡ ሉኣላዊ ስላጣን ኣምላኽ ከይከድና፡ (ዓርሱ ዝኸኣለ መጽሓፍ ስለዝሓትት)፡ ብመሰረት እዘን ቃላት ነጥብታት ከቐምጥ። ከምቲ ወዲ 
ተባዕታይ ኩሉ፡ ንገዛእ ርእሱ እትኾኖ መርዓት ዝሓርይ፡ የሱስ ክርስቶስ ድማ፡ ንገዛእ ርእሱ እትኾኖ መርዓት ይሓርይ ኣሎ። መርዓት፡ ሰብኣይ ዝኾና 
መርዓዊ ባዕላ ኣይትሓርይን። ኣይትሓርይን ዝሓወይ፡ መርዓዊ እዩ ሰበይቲ እትኾኖ መርዓት ዝሓርይ። (ዮሃንስ 15፡16 “ኣነ ሓሬኹኹም እምበር 
ንስኹም ኣይሓሬኹምንን።”)

ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ፡ መርዓቱ፡ ቅድሚ ምስረታ ዓለም ከም ዝተሓርየት፡ ጽሑፍ እዩ። እዚ ሕርየት መርዓት እዚ፡ መደብ ገዛእ ርእሱ 
ድማ ነበረ። ኤፌሶን 1፡9 ከምኡውን ሮሜ 9፡11 ከምዚ ይብል

“እቲ ምኽሪ ኣምላኽ ብምሕራይ ምእንቲ ኽጸንዕሲ” ይብል፡



18ዘመን ቤተክርስትያን ሰሚርና

ብኻልእመልክዑ ከተንብብዎ ኣይከኣለኩምን። ማእኸል መደቡ፡ ወይ ድማ ዘለኣለማዊ መደቡ፡ ንገዛእ ርእሱ እትኾኖ መርዓት ብምሕራይ፡ 
ምውሳድ እዩ። እዚ ምኽሪ እዚ ድማ፡ ኣብኡ ነበረ። ዘልኣለማዊነቱውን፡ ቅድሚ ምስረታ ዓለም ተኣወጀ።

ኣስተውዕሉ ነቑጣ ደሮና ቅድሚ ምንባሩን፣ ከዋኽብቲ ቅድሚ ምንባሮምን፡ ኣምላኽ፡ ኣምላኽ ቅድሚ ምዃኑ፡ (ኣምላኽ ከም ክቡር ንብረት 
ነበረ፡ ዘምልኽዎውን ኣይነበርዎን፡ ስለዚ ኣብቲ እዋን ብገዛእ ርእሱ ዝነብር ነባሪ ነበረ።) ከም መንፈስ ዘለኣለም ነበረ፡ መርዓቱ ድማ ኣብ ሓሳቡ 
ነበረት። ኣብ ሓሳቡ ህያው ነበረት። ሓሳባት ኣምላኽከ እንታይ እዮም? ዘለኣለማውያን እዮም። ኣይኮነን ድዩ?

ክሓተኩምእስኪ፡ “ሓሳባት ኣምላኽ ዘለኣለማዊ ድዩ?” እዚ ምርኣይ እንተድኣ ኽኢልኩም፡ ብዙሕ ነገር ምርኣይ ክትክእሉ ኢኹም። ኣምላኽ፡ 
መሰረቱን ባህርያቱን ከም ዘይቀያየር ተማሂርና፡ ኣረጋጊጽና ኣሎና። በቲ ዘይነጽፍ ፍልጠቱ ድማ፡ ኩሉ ፈላጢ ኣምላኽ እዩ። ኩሉ ፈላጢ እንተኾይኑ 
ድማ፡ ኣብ ልዕሊ ፍልጠቱ ኻልእ ፍልጠት ንኽውስኽ፡ ሕጂ ተምሃራይ ብምዃን ኣይመሃርን። ምኽሪ ዝመኽሮ እውን የለን። ኣብ ልዕሊ ፍልጠቱ ኻልእ 
ፍልጠት ዝውስኽ እንተኾይኑ ግና፡ ኹሉ ፈላጢ (OMNISCIET) ኣይኮነን ማለት እዩ። ምናልባት ሓደ ሓደ ጊዜ ኸምኡ ክንብል ንኽእል ንኸውን፡ ነገር 
ግን ጽሑፍ ቃል የብሉን።

ንሱ ኹሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ። ንሱ ስለዝኾነ ይኹን፡ ሓድሽ ሓሳብ የብሉን። ምኽንያቱ፡ ሓሳቡ ትማሊ ምስኡ፡ ኩሉ ጊዜ ድማ ምስኡ እዩ፡ 
ኣምላኽ ስለዝኾነ ድማ፡ ካብ መጀመርታ ክሳብ መፈጸምታ፡ ዝከናወን ዘበለ ኹሉ፡ ይፈልጥ እዩ። ሓሳባት ኣምላኽ ዘለኣለማውያንን፡ ሓቅን 
እዮም። ንድፊ ሒዙ ሓደ መዓልቲ ናብ ጭብጢ ክልወጠሉ ዝጽበ ሰብ ዘይኮኑስ፡ ኣካል ኣምላኽ ኮይኖም፡ ሓቅን ዘለኣለማውያንን እዮም።

ኣግባብ ግብርታቱ ርኣዩ። ኣምላኽ ንኣዳም ኩሉ ጊዜ ሓሳብ ነይርዎ፡ ኣዳም ግና ከምሓሳቡ ገና ኣይተግሃደን ነበረ።

መዝሙር 139፡15-16፡ ብዛዕባ እዚ፡ ዝተወሰነ ፍልጠት ክህበኩም ዝኽእል ምዕራፍ እዩ።

“ብሕቡእ ምስ ተፈጠርኩ፣ ኣብ ከርሲ ምድሪ ምስ ተአለምኩ፣ ኣዕጽምተይ ኣይተኸወላኻን። ኣዒንትኻ፣ ድቂ ኸሎኹ፣ ረኣያኒ፣

እተን ምዱባት መዓልትታተይ፣ ሓንቲ እኳ ኸይነበረት፣ ኵለን ኣብ መጽሓፍካ ተጻሕፋ።“

ኣብዚኣ፡ ከምቲ ዝበልኩኹም፡ ስለ ኣዳም ብቐጥታ ዝተጽሓፈ ነገር የብሉን። ኣብ ሓሳብ ኣምላኽ ከም ዝነበረ ግን፡ መሰረታዊ ዝኾነ ኣርኣያን 
ፍልጠትን ይህብ። ስለዚ፡ ሓሳብ ኣብ ኣእምሮኡ ነበረ። እዚ ዘለኣለማዊ ሓሳቡ ድማ፡ ክገሃድ (ክግለጽ) ገበሮ። ስለዚ እቲ ኣብ ሓሳብ ጎይታ ተፈጢሩ 
ዝነበረ ኣዳም፡ ካብ ሓመድ ምስ ተሰርሐ፡ ግሁድ ዘለኣለማዊ ሓሳብ ኣምላኽ ኮነ። ካልኦት ዘለኣለማውያን ሓሳባቱውን ተግሃዱ።

ኣብ ኩሉ ዘማናት እንተድኣ ርእይና፡ ሙሴ፣ ኤርሚያስ፣ ዮሃንስ መጥምቕ፣ እዚኣቶም ኩሎም፡ ኣብ በቢ እዋኖም፡ ምግሃድ ሓሳብ ኣምላኽ 
ነበሩ። እቲ ሌጎስ ዝነበረ የሱስ እንተርእይናዮ ድማ፡ ምሉእ ምግሃድ ፍጹም ሓሳባት ኣምላኽ ብምዃን፡ ቃል ተባህለ። ንሱ ቃል 'ዩ፡ ንዘለኣለም ድማ 
ከምኡ ኾይኑ ይነብር።

ከምቲ ብፍቕሪ ኣብ ቅድሜኡ፡ መንቅብ ዜብሎም፡ ምእንቲ ኽንከውን፡ “ቅድሚ ምስረታ ዓለም፡ ብኡኡ (ብየሱስ) ሓረየና” ዝብል፡ ቅድሚ 
ምስረታ ዓለም ምስኡ፣ ኣብ ኣእምሮኡን ሓሳቡን፡ ነበርና ማለት እዩ። ነቶም ሕሩያት ዘለኣለማዊ ብሉጽነት ኣለዎም። ካብዚ ክትሃድም 
ኣይከኣለካን።

እስኪ ሓደ ሓሳብ ከካፍለኩም፡ ምድራዊ ኣዋላልዳና እውን እንተኾነ፡ ብሕርየት እዩ። ማሕደረ እንቋቝሖ ጓል ኣንስተይቲ፡ ኣዝዩ ብዙሕ 
እንቋቝሖ የዳሉ፡ ንምንታይ ድኣ ኣብታ ውስንቲ መዓልቲ፡ ውሱን እንቋቝሖ በይኑ ይወርድ? ካብ ዋህዮታት ሽግሪ ወዲ ተባዕታይ ድማ፡ ብዘይፍለጥ 
ምኽንያት፡ ሓደ ውስን ዋህዮ ባዕሉ፡ ናብታ ዝወረደት እንቋቝሖ ይጣበቕ።ካልኦት ግና ገዛእ ርእሶም ብቐሊሉ ከጣብቑ እንዳኸኣሉ፡ ከይገበርዎ 
ይጠፍኡ። ብድሕሪ እዚ ነገራት እዚ፡ ዓብዪ ኣስተውዕሎኣዊ ጥበብ ኣሎ፡ እቲ ህጻን ወዲ ወይድማ ጓል፣ ጨዓይ ጸጉሪ፣ ደሚቕ፣ ቡናዊ ጸጉሪ ዓይኒ፣ 
ወይ ፍዙዝ ቡናዊ ጸጉሪ ዓይኒ፡ ንኽኸውን መን ይምድቦ? እዚ ኣተሓሳስባ ኣብ ኣእምሮኹም ኣቐሚጥኩም፡ ብዛዕባ ካሌብን ኢያሱን ሕሰቡ። እየሱስከ 
“ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ መና በልዑ'ሞ ሞቱ” ዶኣይበለን እዩ? እዞም ሞይቶም ዝብሎም ዘሎ ሰባት፡ ቀዳሞት ኣቦታት ናይቶም ዝዛረቦም ዘሎ ሰባት 
እዮም። ከምቲ ኢያሱን ንኻሌብን፡ ብመንፈሳዊ ሕርየት ዝሓረዮም፡ እዚኣቶምውን ብተፈጥሮኣዊ ሕርየት፡ ሕሩያት ነበሩ። ነገር ግን ኩሎም ጠፍኡ።

መታን ክንቅጽል፡ እቶም ኣብ በቢ ጊዜኦም ብስጋ ክገሃዱ ዝተሓረዩ ዘለኣለማውያን ሓሳባት ኣምላኽ ንሳቶም ጥራይ ኣይኮኑን። ነገር ግን፡ ብኻልእ 
ስም ዝተጸውዑ ሕሩያትውን፡ ኣለዉ።

ሮሜ 4፡16

“ስለዚ ኻብ እምነት ኣብርሃም ንዝዀነ ዂሉ ዘርኢ ኸኣ እዩ እምበር፡ ካብ ሕጊ ንዝዀነ ጥራይ ኣይኰነን። እታ ተስፋ ኽትጸንዕ፡ ብጸጋ ምእንቲ 
ኪኽውንሲ፡ ብእምነት እዩ ዚኸውን። ኣብርሃም ከኣ ኣቦ ዂላትና እዩ፡”

ሮሜ 9፡7-13

“ዘርኢ ብይስሃቅ ኪስመየልካ እዩ እምበር፡ ዘርኢ ኣብርሃም ስለ ዝዀኑ፡ ኲላቶም ውሉድ ኣይኰኑን።

ማለት፡ እቶም ውሉድ ተስፋ እዮም ንዘርኢ ዚቚጸሩ እምበር፡ እቶም ውሉድ ስጋስ ውሉድ ኣምላኽ ኣይኰኑን።

እቲ ቓል ተስፋ፡ ንዓመታ ኸምዛ ጊዜ እዚኣ ኽመጽእ እየ፡ ሳራውን ወዲ ኽትወልድ እያ፡ ኢሉ እዩ እሞ፡

እዚ ጥራይ ኣይኰነን፡ ርብቃውን ካብ ሓደ፡ ማለት ካብ ኣቦና ይስሃቅ፡ ምስ ጠነሰት፡ ከምኡ ዀነ።

(ካብቲ ጸዋዒ እዩ እምበር፡ ካብ ግብሪ ኣይኰነን እሞ፡ እቲ ምኽሪ ኣምላኽ ብምሕራይ ምእንቲ ኺጸንዕሲ)፡

ከምቲ፡ ንያእቆብ ኣፍቀርኩ፡ ንኤሳው ግና ጸላእኩ፡ ዚብል ጽሑፍ ዘሎ፡ እቶም ደቂ ገና ኸይተወልዱ ኸለዉ፡ ጽቡቕ ኰነ ወይ 
ክፉእ ከይገበሩ፡



19ዘመን ቤተክርስትያን ሰሚርና

እቲ ዓብዪ ነቲ ንእሽቶ ኺግዝኦ እዩ፡ ኢሉ ተባህለላ።“

ገላትያ 3፡16 “እቲ ንኣብርሃምን ንዘርኡን እተነግረ ተስፋ ድማ ንሓደ ኸም ዚብሃል፡ ንዘርእኻ፡ ንሱ ኸኣ ክርስቶስ እዩ እምበር፡ ንብዙሓት ከም 
ዚብሃል፡ ነዝርእቲ፡ ኣይብልን እዩ።”

ገላትያ 3፡29

“ናይ ክርስቶስ ካብ ኰንኩም፡ ደጊም ዘርኢ ኣብርሃም ኢኹም፡ ከምቲ ተስፋውን ወረስቲ ኢኹም።”

ብመሰረት መልእኽቲ ሮሜ 4፡16፡ ጌታ ንኹሎም ዘርኢ ኣብርሃም፡ ተስፋ ከምዝሃቦም ንርዳእ። ጳውሎስ ድማ ገዛእ ርእሱን፡ ኩሎም ኣብቲ 
ሓሳባት ኣምላኽ ዝተሓወሱን ሰባት ይጠቅስ። “... ኣብርሃም ኣቦ ኹላትና እዩ” ብኣበሃህላኡ ኣጽቢቡ ኣይሓደጎን፡ ነገር ግን፡ ኣብ ገላትያ 3 ብዛዕባ እቲ 
ዘርኢ (ነጸላ) ንየሱስ ቆጸሮ። ነቶም ውሉድ “ዘርኢ” ድማ ከም ውሉዳት ተስፋ፣ ተስፋ ድማ “ብሕርየት” ወይ ድማ “ብኣመራርጻ ኣምላኽ ኮነ።” እቲ 
እንብሎ ዘሎና ከምዚእዩ፦ እዞም ንጉሳዊ ዘርኢ ሕሩያት ኣምላኽ፡ ኣቐዲሞም ዝተመደቡ፡ ኣቐኤሞም ብኣምላኽ ዝተፈልጡ፡ ኣብ ኣእምሮን ሓሳብን 
ኣምላኽ፡ዝነበሩ እዮም።

ብግሁድ ኣዘራርባ፡ ዋላኳ ኣብ በቢ ዝተመደበሎም ትውልዲ ይገለጹ እምበር፡ መርዓት ክርስቶስ፡ ብዘለኣለማዊ ኣቀማምጣ፡ ኣብ ሓሳብ ኣምላኽ 
ንዘለኣለም ነበረት። ከምቲ ነፍሲወከፍ ኣባል ናይቲ ኣካል እንዳተገሃደ፡ ኣብቲ ኣካል ዘለዎ ስፍራ ዝሕዝ፡ እዞም መርዓት ተባሂሎም ዝጽውዑ፡ ብሓጺሩ 
መርዓት ዘርኢ ቃል እዮም። ዋላኳ ብኣጸዋወዓ ጓል ኣንስተይቲ ትጸዋዕ እምበር፡ “ኣካል ክርስቶስ” ውን ተባሂላ ትጽዋዕ እያ። ኣቐዲማ ብኡኡ 
ዝተወሰነት ስለዝኾነት፡ በዚ መልክዑ ክትጽዋዕ ግድን እዩ። ከምቲ ብሓደ ኣካል ኣብ ጎይታና እየሱስ ክርስቶስ ገዛእ ርእሱ ዘግሃደ፡ ንሳ፡ ቅድሚ 
ምምስራት ዓለም ኣብኡ ዝነበረት ካብ ሕደ ምንጪ ዝተቐድሐት ስለዝኾነት፡ ኣምላኽ ብኣኣ፡ ብብዙሓት ኣካላት ስለ ዝገሃድ፡ ብኸምዚ ንኽትጽዋዕ 
ይግባኣ እዩ።

ሕጂ ናብ መጠቓለሊ እንዳቐረብና ኢና። እቲ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ሌጎስ (ኣምላኽ) ብውሉዱ ተጋህደ። ስፍሓት መለኮት ኣምላኽ ድማ ኣብ የሱስ 
ተጋህደ። እቲ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ኣቦ ብስጋ ተጋህደ። ስለዚ መዓርግ ዉሉድ ወሰደ። ንሕናውን ከምቲ ኣብ ሓሳቡ፡ ዘለኣለማውያን ዝኾንና፡ ብተራና፡ 
ሕብረት ኣካል ናይቶም ብስጋ ዝተጋህዱ ብሂላት ዘርኢ ቃል ኢና። ስለዚ እቶም ሕጂ ዝገሃዱ ዘለዉ ዘለኣለማዊ ሓሳብ ኣምላኽ፡ ዉሉዳት ኣምላኽ 
እዮም። ብምኽንያት ዳግም ልደት ኣይኮናን ዘርኢ ኾይንና፡ ዘርኢ ስለ ዝነበርና ኢና ዳግም ተወሊድና፡ ምኽንያቱ ብዳግም ልደት 
ኽውለዱ ዝኽእሉ፡ እቶም ሕሩያት ጥራይ እዮም። ህያዋን ዝኸኣልና ዘርኢ ስለዝነበርና እዩ። ዘርኢ-እንተዘይኮይኑ ህያው ዝኸውን የለን።

እዚ ኣብ ልብኹም ሓዙ እሞ ናብቲ ዝቕጽል ደረጃ ንሕለፍ። ምብጃው (ቤዛ) ማለት መሊስካ ብዋጋ ምዕዳግ ማለት እዩ። ተማሪኹ ዝነበረ ናብ 
በዓልናይ (በዓል ንብረት) ምምላስ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ኣምላኽ፡ ብሞቱ፡ ብምፍሳስ ደሙ፡ ነቶም ናቱ ብዋጋ ዓዲጉ መለሶም። ነታ ዝርብቲ 
መርዓት ዘርኢ ቃል መሊሱ ዓደጋ። “ኣባጊዐይ ድምጸይ (ቃለይ) ይሰምዓ እሞ ይስዕባኒ።” ኩሉ ጊዜ ኣባጊዕ ኔርኩም። ካብ ሓሰማ ወይ ድማ ኻብ 
ከልቢ ናብ በጊዕ ዝተቐየርኩም ኣይኮንኩምን። ኩሉ ከከም ዝዓይነቱ ኽፈሪ ስለ ዝተፈጥረ፡ ዘርኢ ዘበለ ድማ ስለ ዘይቕየር፡ እዚ ክኸውን ኣይኽእልን። 
ከምቲ ኣብ ሓሳቡ (ኣእምሮኡ) ኔርና ብስጋ ዝተግሃድና፡ ሕጂ ድማ ድምጹ (ቃሉ) እንሰምዓሉ ጻውዒት ኣቦና ኣላሊና፡ ዉሉድ ኣምላኽ ምዃና 
እነገናዝበሉ መዓልቲ ኣሎ። ቃሉ ምስ ሰማዕና፡ ከምቲ ጠፊኡ ዝተመልሰ ዉሉድ “ኣቦየ፣ ዎ ኣቦ፡ ናባኻ እምለስ ኣሎኹ'ሞ ምሓረኒ” ኢሉ ዝጸውዐ፡ 
ንሕናውን ናብኡ በኼና።

ውሉድ ኣምላኽ ውሉድምዃኑ ከየስተውዓለ ብዙሕ ክጠፍእ ይኽእል እዩ። መብዛሕቲኦም ክርስትያናት፡ ከምወዮ እቲ ብደርሆ ዝተጫጭሔ 
ንስሪ እዮም። ንስሪ፡ ምሳሌ ሓቀኛታት ኣመንቲ እዩ። ሓደ መዓልቲ፡ ሓደ ሓረስታይ፡ እንቋቝሖ ንስሪ ብምውሳድ፡ ንኽሑቆፍ ኣብ ትሕቲ ደርሆ 
ኣንበሮ፡ ግዜኦም ሓልዮም፡ እቶም ኣብ ትሕቲ እታ ደርሆ ዝነበሩ እንቋቝሖታት፡ ተጫጪሖም ወጹ። ጨቓውቲ እታ ደርሆ፡ ጥዒሙዎም ምስ 
ኣዴኦም ምንባር ጀመሩ፡ እዚ ዕሸል ንስሪ ግና፡ መሬት ምጽሕታርን፣ ተዂብካ ምብላዕን ክርድኦ ኣይከኣለን። ተሰማሚዑ ንኽነብር ኹሉ ዝከኣሎ ዘበለ 
ኹሉ ጽዒሩ፡ ነገር ግን ኣይከኣለን። ኩኡ ድማ ተደናገሮ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ፡ እታ እንቋቝሖ ዘውደቐት ንስሪ፡ ኣዴኡ፡ ኣብ ሰማይ ክትበርር 
እንኮላ፡ ኣብ መሬት ክመላለስ ረኣየቶ'ሞ፦ ብሓይሊ ንቑልቁል ሽው ኢላ ብምሕንባብ፡ ብደሚቕ ድምጺ፡ ካብ ዘለዎ ተላዒሉ፡ ናብቲ ዘላቶ ክነፍር ዓው 
ኢላ ሓበረቶ። ቅድሚ እታ መዓልቲ ንሳ ድምጺ ንስሪ ሰሚዑ ኣይፈልጥን። ነገር ግን ገለ ነገር ሕቡጭቡጭ በሎ'ሞ መሊሱ ክሕምበብ ናፈቐ። ይኹን 
እምበር፡ ፈሪሑ ስለ ዝነበረ ኣይከኣለን። እታ ኣደ ናብ ሰማይ ተወርወር፡ ተኸተለኒ፡ ኢላ ጨደረት። ፈሪሐ፡ ኣይክኣልኩን ብምባል መለሰላ። መሊሳ 
ድማ ጸወዓቶ፡ ፈትን ድማ በለቶ። ንጻውዒት እታ ኣደ ብምምላስ፡ ናብ ሰማይ መጠቐ። ሪኢኹምዶ? ዋላኳ ደርሆ ንኽመስል ይፈትን እምበር 
ኣይከኣለን። ንስሪ ስለ ዝነበረ ክዓግብ ኣይከኣለን። ነገር ግን ፍትው ድምጺ እታ ንስሪ ምስ ሰምዐ፡ ናብ ቦታኡ ተመልሰ። ከምኡ ድማ እቲ ሓቀኛ 
ውሉድ ኣምላኽ፡ ቃል ድምጺ መንፈስ ምስ ሰምዐ፡ መንነቱ ይፈልጥ። ናብቲ ንስሪ ዝኾነ ነብይ ይምለስ'ሞ ምስኡ ይነብር። ምስ ክርስቶስ ንዘለኣለም 
ኣብ ሰማያዊ ስፍራ ይቕመጥ።

እቲ ዓወት እምኒ መኣዝንና ዝኾነ ብጥምቀት ምስ መንፈስ ቅዱስ መጽኣልና።

ገላትያ 4፡4-7

“ምልኣት ዘመን ምስ መጸ ግና፡ ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ፡ ተሻዪጡ ምእንቲ ኼውጽኦም፡ ንሕናውን ውልድነት ምእንቲ 
ኽንረክብሲ፡

ኣምላኽ ነዚ ኻብ ሰበይቲ እተወልደ ትሕቲ ሕጊውን ዝዀነ ወዱ ለኣኾ።

ውሉድ ስለ ዝዀንኩም ከኣ፡ ኣምላኽ ነቲ፡ ኣባ፡ ኣቦ፡ ኢሉ ዚጽውዕ መንፈስ ወዱ ናብ ልብና ለኣኾ።

ደጊም ብድሕርዚ ውሉድ እምበር፡ ባርያ ኣይኰንካን። ውሉድ ካብ ኰንካ ግና፡ ብክርስቶስ ወራሲ ኣምላኽ ኢኻ።“

እነሆ፡ እየሱስ ክርስቶስ ወሪዱ ኣብ መስቀል ድማ ሞይቱ፡ በይዛነቱ ፈጸመ (ብምኽንያት ዋጋ ምኽፋሉ ናብቲ ዋና በዓል ንብረት ኣቃንዐ።) በዚ 
ድማ ናብ መሰል ውልደት መለሰና። ካብ ቀደም ዉሉዳቱ ስለ ዝነበርና፡ ውሉድ ንኽንከውን ኣይሰርሓናን፡ ነገር ግን ናብ ቦታ ውልደትና መለሰና። 
ምኽንያቱ ኣብ ዓለም፡ ኣብ ሓሳብ ስጋ ክሳብ ዝነበርናሉ ጊዜ፡ ከም ዉሉድ ክንቁጸር ኣይተኽኣለን። ከም እሱራት ብድያብሎስ ተኸቢብና ንነብር 
ነበርና።  ይኹን  እምበር፡  ዉሉዳት ነበርና።  ነዚ  ስምዑ፡  ዉሉድ ስለ  ዝኾንኩም፡  ኣምላኽ፡  ኣቦ  ኣቦ  እትብሉሉ ናይ  ወዱ  መንፈስ  ናብ
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ልብኹም ለኣኾ። ኣብ መዓልቲ ጴንጤ ቆስጤ ዝፈሰሰ መንፈስ፡ ኣብ ልዕሊ መን እዩ ዝፈሰሰ? ኣብ ልዕሊ ደቂ ቆሮንጦስ ድዩ? ኣብ ልዕሊ እቶም ቃል 
ዝሰምዑ ዝነበሩ እዩ ዝፈሰሰ።

ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ ማለትከ እንታይ ማለት እዩ? ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ ውልደት ዳግም ልደት ኮይኑ፡ ናብ ሕብረት ሰውነት ክርስቶስ 
ንምእታው፡ መንፈስ ዘጥምቖ ጥምቀት እዩ። ብኻእ ኣገላልጻ ምስ ተነሳሕኩም (ቃል ድሕሪ ምስማዕኹም) ንልመና ሰናይ ሕሊና ድማ፡ ኣብ ማይ ምስ 
ተጠመቕኩም፡ እትምልእዎ ህያው መንፈስ እዩ።

ኩሉ ሰብ፡ ምህሮ ሐደነት ምስጢር መለኮት ዝኣምን እንተዝኸውን፡ ክሳብ ሕጂ ዘቐመጥናዮ ነገር ቀሊል ነይሩ። ምኽንያቱ ኣብ መለኮት፡ ሓደ 
ኣካል እምበር ሰለስተ ኣካላት የለዉን። ዳግም ኣወላልዳና፡ ብምምጻእ መንፈስ ህይወት ናይ እየሱስ፣ ተኸቲሉ ድማ፡ ስልጣን ዝህብ ካልእ ናይ መንፈስ 
ቅዱስ መንፈስ ብምምጻእ ኣይኮናን ዳግም ዝተወለድና። እዚ ሓቂ እንተኾይኑ፡ ኣቦ፡ ምልኣት ምድሓንና ምንም እጃም ከም ዘይነበሮ ብምግባር፡ ኽብሪ 
ንኽልክሎ ኣሎና። ምድሓን ናይ ጎይታ ኻብ ኮነ፡ እሞ ድማ ሰለስተ ጎይቶት ካብ ሃለዉስ፡ ንሱውን (ኣቦ) ኣብ ምድሓንና ገለ እጃሙ ክረኣይ ይግባእ። 
ነገር ግን ከምቲ እንርእዮ፡ የሱስ ብግልጺ ከም ዘቐመጦ፡ ኣምላኽ ንሱ ጥራይ ከምዝኾነን፡ ናብ ኣመንቲ ዝፈስስውን ንሱ ጥራይ ከም ዝኾነን፡ ንርዳእ።

ኣብ ዮሃንስ 14፡16 ኣቦ ካልእ ዘጸናንዕ ክልእኸልኩም እዩ ይብል፡

ነገር ግን ኣብ ፍቕዲ 17፡ ንሱ (የሱስ) ምሳኻትኩም ይሓድር፡ ኣባኻትኩምውን ክነብር እዩ'ሞ፡ ትፈልጡዎ ኢኹም ይብል።

ኣብ ፍቅዲ 18 ናብኦም ተመሊሱ ከም ዝመጽእ ይነግሮም።

ወሪዱ ድማ ኣብ ፍቕዲ 23፡ ንደቂ መዝሙር ክዛረብ እንከሎ፡ “ናብኡ ክንመጽእ ኢና (ኣቦን ወዲን)” ብምባል ይዛረቦም። እዚ ምምጻእ፡ 
ምምጻእ ኣቦን ወዲ መንፈስ ቅዱስ ብሓባር የረድእ፡ ምኽንያቱ መሎኮት ኣብ ሓደ ኣካል ስለዝጠቓለል። ኣብ መዓልቲ ጴንጤ ቆስጤ ዝነበረ ኣመጻጽኣ 
እዚ እዩ ነይሩ። ክልተ ዓይነት መንፈስ ኣይመጽአን፡ ሓደ ጥራይ። ጸገሙ ሰባት ሓቂ ዘይምፍላጦም እዩ። ንስርየት ሓጢያት ብእየሱስ ይኣምኑ እሞ፡ 
መንፈስን ኽምልኡ ኣይቕጽሉን።

እዚ ኣርእስቲ እዚ ቅድሚ ምዕጻወይ፡ ኣብ ኣእምሮ ኹምሕቶ ከም ዘሎ ይፈልጥ እየ። ምናልባት ብህልውና ነፍሲ ቅድመ ስጋ 
(PREEXISTENCE) ዝኣምን እንተኾይነን፡ እንተዘይኮይነን ክትፈልጡ ትምነዩ ኢኹም። ሞርሞናዊ ኣስተምህሮ ህልውና ነፍሲ ቅድመ-ስጋ፡ ልዕሊ 
ብኻልእ ስጋ ተወሊድካ ምምጻእን (REINCARNATION)፣ ምስግጋር ነፍሲ ካብ ሓደ ኣካል ናብ ካልእ ኣካልን (TRANSMIGRATION) ዝብሉ 
ኣስተምህሮታት ኣዕዚዘ ኣይኣምኖን። ተጠንቀቑ፡ ኣስተውዕሉ ሕጂ፡ ኣብ ኣምላኽ ኣቐዲሙ ዝተወሰነ (PREDESTINATED) ማለት፡ እቲ ሰብ ዘይኮነስ፡ 
ዘርኢ እቲ ቃል እዩ። ቀደም ቀደም፡ ኣእምሮ ወዲ ሰብ ክጭብጦ ቅድሚ ምኽኣሉ፦ ዘለኣለማዊ ኣምላኽ፡ ብዘለኣለማዊ ሓሳቡ፡

“ያዕቆብ ፈተኹ ንዔሳው ጸላእኹ” ብምባል፡ ገና ሓሰበን ኣወጀን።

(ሮሜ 9፡13)

“ገና ከይተወለዱ ኽፉእን ጽቡቕን ከይፈለዩ” ይብል።

ሪኢኹም ዶ? ሓሳብ እዩ ነይሩ፡ ነገር ግን እቲ ሓሳብ ብስጋ ተግሃደ። ስለዚ ድማ ንያዕቆብ ተበጀዎ፡ ምኽንያቱ ያዕቆብ ዘርኢ ስለዝነበረ። ያዕቆብ 
በይኑ ዘርኢ ነበረ፡ ዘርኢ ስለ ዝነበረ ድማ ነታ ብኹርናን፡ ቃል ኪዳን ኣምላኽን ክብሪ ሃበ። ትኽክለኛ ዘርኢ እንተድኣ ኾይንኩም፡ ነቲ ቃል 
ትሰምዑዎ እሞ፡ መንፈስ ድማ ናብ ኣካል ክርስቶስ ሓድነት የጥምቐኩም፣ ብሓይሊ ይመልኣኩም፡ ነቲ ኣብ ትውልድኹም ዝግለጽ ቃል ድማ፡ ብቐሊሉ 
ትቕበሉ። ቃሉ ምስ ተቐበልኩም መርትዖኡ ክንደይ በርሃልኩም? እንደገና ድማ እየሱስ፡ ራእሲ ዘርኢ ከዝኾነ ኣስተውዕሉ። ኣብ ስጋ ሓደረ፡ መንፈስ 
ምስ ጸውዖ (ቃል-ግሁድ ሓሳብ)፡ ምስ ጸውዖ፡ ብማይ ንኽጥመቕ ናብ ዮርዳኖስ ወረደ። ነቲ ቃል ስለ ዝተኣዘዘ ድማ፡ መንፈስ ኣብ ልዕሌኡ ዓረፈ። 
ድምጺ ድማ ካብ ሰማይ፡ “ፍቱው ወደይ እዚ እዩ፡ ንዑኡ ስምዑዎ በለ።” እቲ ድምጺ “እዚ ዉሉደይ ኮነ” ኣይብልን፡ እየሱስ ውሉድ ስለ ዝነበረ። 
መንፈስ ቅዱስ፡ ቅድሚ ኹላቶም ውሉድ ምንባሩ ስፍራ ሃቦ። ብምልኣት ሓይሊ (ከምቲ ኣብ መዓልቲ ጴንጤ ቆስጤ፡ ንዘለኣለምውን ከምኡ ይቕጽል) 
ነቲ ትውልዲ ዝተውሃበ ምግላጽ ኣምላኽ ተመሊኡ፡ ሓይሊ ክግለጽ ወጸ።

ከምቲ ተደጋጋሚ ዝበልኩዎ፡ ብመንፈስ ናይ ምምላእ ትኽክለኛ መርትዖ፡ ኣመንቲ ናይ ዝነበሩሉ ዘለዉ ትውልዲ ቃል ምቕባሎም እዩ። ብግልጺ 
ከርእየኩም።

እተን ኣብ ራእይ 2ን 3ን ብተኸታታሊ ተቐሚጠን ዘለዋ ሾብዓተ ዘመናት ምልኣት ኣህዛብ ክሳብ ዝፍጸም ተራአን ሓልየን ዝተቐመጣ ዘመናት 
ኮይነን፡ ኣምላኽ ንምድሓን ኣህዛብ ምስ ኣህዛብ ዝሰርሓለን ዘመናት 'የን። ኣብ ሓድ ሕድ ዘመናት፡ ኣብ መጀመርታን መደምደምታን ተመሳሳሊ 
ኣከፋፍታን ኣተዓጻጽዋን መልእኽቲ ንርእይ። “ንመልእኽተኛ ቤተክርስትያን (ኤፌሶን፣ ሰሚርና፣ ጴርጋሞን፣ ቲያጥሮን፣ ሰርዴስ፣ ፍላደልፊያ፣ 
ሎዶቅያ) እቲ ኸምዚ ኸምዚ ዝዓይነቱ፡ ከምዚ ይብል ወዘተ ወዘተ፡ ብምባል ተደጋጋሚ የርእየና።” “እዝኒ ዘላቶ (ነጸላ) መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን 
ዘሎ ይስማዕ።” ኣስተውዕሉ፡ እየሱስ (ብመንፈስ) ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘመን፡ በቲ ኣብቲ ዘመን ዝግለጽ ቃል፡ ንሓደ ሰብ ከም ዝዛረብ ንሓደ ኣካል፡ ገዛእ 
ርእሱ ይገልጽ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘመን፡ መንፈስ ነቲ ዘመን ዝብሎ እንታይ ከም ዝኾነ፡ ክርዳእ ዝኽእል፡ ሓደ መልእኽተኛ ጥራሕ እዩ። ብምግላጽ 
ኣምላኽ “ነታ ማሕበር” ኣብ ክንዲ ኣምላኽ ብምዃን፡ ሓቅን ሓሶትን እንታይ ከም ዝኾነ ይዛረብ። መልእኽቱ ድማ ናብ ኩሎም ይበጽሕ። ይብጻሕ ድኣ 
እምበር ነቲ መልእኽቲ ዝሰምዑ ብቑዓት ሰባት ግና ዝተወሰኑ ኣለዉ። ነፍሲ ወከፍ ኣባል ናይታ ጉጅለ፡ መንፈስ ብመልእኽተኛኡ ዝዛረቦ ንኽቕበል 
ብቑዓት እዮም። ነቲ መልእኽቲ ዝሰምዑ ሰባት፡ ናይ ገዛእ ርእሶም ምግላጽ ኣይረኽቡን፡ ወይድማ ብዙሓት ሰባት ተኣኪቦም፡ እኩብ ምግላጽ 
ኣይረኽቡን። ነገር ግን ነፍሲ ወከፍ ሰብ፡ እቲ መልእኽተኛ ካብ ኣምላኽ ዝቕበሎ ምግላጽ ይሰምዑን ይቕበሉን።

ከምዚ ብምዃኑ ከም ጋሻ ነገር ኣይትቑጸርዎ። ጳውሎስ ነዚ ነገራት እዚ፡ ኣብ ኢድ ኣምላኽ። ከም ንድፊ ኣቐመጦ። መልሲ ኹሎም ሃወርያት፡ 
ብዛዕባ ጳውሎስ፡ ምልኣት ምግላጽ ናይ ዘመኖም ከም ዝሓዘ፡ ምስክር ነበሩ። ኸምኡ ድማ ብተግባራዊ ኣገላልጻ፡ ጳውሎስ ናብ እስያ ክኸይድ ምስ 
ደለየ፡ ኣምላኽ ከልከሎ። ምኽንያቱ ኣባጊዑ፡ (ደቁ) ኣብ መቄዶንያ እምበር ኣብ እስያ ኣይነበሩን። ንሳቶም (መቄዶናውያን) ድማ፡ መንፈስ፡ ብኣፍ 
ጳውሎስ ዝዛረቦም ንኽሰምዑ፡ ብቑዓት ነበሩ። ሰብ እስያ ግን ኣይኽእሉን።

ኣብ ኩለን ዘመናት ተመሳሳሊ ንድፊ ኣለና። ንኸምኡ ድማ ብርሃን ኣምላኽ፡ ኣብ ውሱን ስፍራ፡ ናብ ሓደ ብኣምላኽ ዝተልኣኸ መልእኽተኛ 
ዝመጽእ። ብድሕሬኡ፡ መልእኽትታቱ በቶም ኣብ ትሕቲኡ፡ ብእሙንነት ዝተምሃሩ፡ ካልኦት ኣመንቲ ይሰፍሕ። ብርግጽ ድማ እቶም ዝኸዱ ኹሎም፡
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21ዘመን ቤተክርስትያን ሰሚርና

እቲ ልኡኽ ዝተዛረቦ ጥራይ ምዝራብ ከም ዝግብኦም ኣየስተውዕሉን። (ጳውሎስ ነቲ ዝብሎም ዝነበረ ነገራት ጥራይ ክዛረቡ፡ ይመኽሮም ከም ዝነበረ 
ዘክር። ኣብ 1ይ ቆሮንጦስ 14፡37 “ሓደ ንሱ ንርእሱ ነብዪ ወይስ መንፈሳዊ ኸም ዝዀነ እንተ መሰሎ፡ እዚ ዝጽሕፈልኩም ዘሎኹ ናይ ጎይታ 
ትእዛዛት ምዃኑ ይፍለጥ።” እንታይ? ወይስ ቃል ኣምላኽዶ ኻባኻትኩም እዩ ዝወጸ? ወይስ ኣባኻት ኩም ጥራይ ድዩ ዝበጽሐ“) ኣብቲ ይውስኹ 
ኣብቲ ድማ ይቕንሱ፡ ብሰንኮም እቲ መልእኽቲ ምልኣቱ ይስእን፡ እቲ ሪቫይቫል ድማ ይመውት። ድምጺ እቲ እንሰምዖ ድምጺ መንፈስ፡ ክንደይ 
ኣብሊጽናኸ ዘይንጥንቀቐሉ፡ ምኽንያቱ እቲ ድምጺ፡ ድምጺ ኣምላኽ እዩ። ጳውሎስ፡ ከምቲ ጴጥሮስ ዝገበሮ፡ ነቲ ንሱ ዝብሎ ኽብሉ መኸሮም። ባዕሉ 
(ጳውሎስ) እውን እንተኾነ፡ ካብቲ ዝተቐበሎ ምግላጽ ወንጌል፡ኻሊእ ኽውስኽ ከም ዘይኽእል ገይሩ ኣጠንቀቖም። ካብ ልኡኽ ኣምላኽ፡ ድምጺ 
ኣምላኽ ሰሚዕኻ፡ መልእኽቲ ኣብያተ ክርስትያናት ምዝራብ፡ ክንደይ ይጥዕም።

ሕጂ ትርድኡዎ ኣለኹም ኢለ ተስፋ ይገብር። ስለምንታይ! ምስቶም ኣኽረርትን፡ ምስቶም ጴንጤ ቆስጤ ኢና ዝብሉ ከምዘይሓብር ትርድኡኒ 
ትኾኑ። ነገር ግን ከምቲ ጎይታ ዝገልጾ ምስቲ ቃል ይሓብር። ንኹሉ ክዝርዝሮ ኣይክኣልኩን፡ ናይ ገዛእ ርእሱ መጽሓፍ ዝሓትት እዩ። ብረዲኤት ጎይታ 
ግን፡ ኣብ ብዙሕ ስብከታትን፣ ቴፕን፣ መልእኽትታትን፡ ብዛዕባ እዚ ነጥብታት ክትፈልጡን ነጥብታት ክገጣጠሙልኩምን እዮም።

“እዝኒ ዘላቶ መንፈስ ንማሕበራት ኩለን ዘመን ዝብለን ዘሎ ይስማዕ” ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘመን ሓደ ዝዓይነቱ ድምጺ መንፈስ ስምዑ። ክርስትያን 
እንተኾይንካ መንፈስ ናብ ዝምህሮ ድምጺ ትምለስ ኢኻ፡ ቃል እዚ ዘመን እዚ ድማ ንሱ እዩ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ዘመን መልእኽተይና፡ ነናይ ዘመኖም 
መልእኽቲ ይሰብኩ፡ ሪቫይቫልን ትኩስ ህይወትን ድማ፡ ሰባት ናብ ናይ ዘመኖም መልእኽቲ ስለዝምለሱ እዩ ዝመጽእ። ድምጺ ነፍሲ ወከፍ ዘመን 
“ተመለሱ ካብ ቃል ኣምላኽ ኣይትርሓቑ ተነስሑ ናብ ቃል ተመለሱ” ዝብል ተግሳጽ እዩ። ካብታ መጀመርታ መጽሓፍ (ዘፍጥረት) ክሳብ እታ ናይ 
መወዳእታ መጽሓፍ (ራእይ) ፡ ኣምላኽ ዝጸልኦ ነገር፡ ካብ ቃሉ ምርሓቕ፡ ኮይኑ ዘሐጉሶ ድማ፡ ናብ ቃሉ ብዝምለሱ እዩ።

ኣብ ዘመን ኤፌሶንን፡ ኣብዚ ዘመን እዚን፡ ካልኦት ዘመናትን ሓቂ እዚ ምዃኑ፡ ክንርእይ ኢና። ኣብዚ ናትና ናይ መወዳእታ ዘመን ድማ፡ ክሕደት 
ቃል በቲ ዓብይ መከራ ከምዝዛዘም ክንፈልጥ ኢና።

ሓቀኛ ዘርኢ ሓቀኛ ኣመንቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተጠመቕኩም እንተድኣ ኾንኩም፡ ካብ ንስጋኹም ንላዕሊ ቃሉ ኢኹም እተኽብሩ፡ በቲ ካብ ኣፍ 
ኣምላኽ ዝወጽእ ቃል ንምንባር ድማ ኩሉሻብ ትምነዩ።

መንፈስ ካብ ቃል ኣምጺኡ ዝብለና ምስማዕ ክከኣለና፡ ጸሎተይ ንኹልና እዚ እዩ።


