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ራእይ 3፡7-13
ናብ መልኣኽ ማሕበር ፊላደልፍያውን ጽሐፍ፡ እቲ ቅዱስ፡ ሓቀኛ፡ መርሖ ዳዊት ዘለዎ፡ ንሱ ምስ ከፈተ፡ ሓደ እኳ ዘይዐጹ፡ ንሱ ምስ ዐጸወ

ኸኣ፡ ሓደ እኳ ዘይከፍት፡ ከምዚ ይብል አሎ፡ ንግብርኻ እፈልጦ አሎኹ። ዓቕምኻ ሒደት እዩ፡ ንቓለይ ሐሊኻዮ ንስመይውን ኣይከሐድካዮን
እሞ፡ እንሆ፡ ሓደ እኳ ኺዐጽዎ ዘይኽእል ክፉት ደገ ሂበካ አሎኹ። እንሆ፡ ካብቶም፡

ኣይሁድ ኢና፡ ዚብሉ ማሕበር ስይጣን፡ ግናኸ ይሕስዉ አለዉ እምበር፡ ኣይሁድሲ ዘይኰኑ፡ እህበካ አሎኹ። እንሆ፡ ንሳቶም ከም ዚመጹን፡
ኣብ ቅድሚ እግርኻ ኸም ዚሰግዱን ኣነ ኸም ዘፍቀርኩኻውን ከም ዚፈልጡን፡ ክገብሮም እየ። ንቓል ትዕግስተይ ስለ ዝሐሎኻዮ፡ ኣነ ድማ
ካብታ ነቶም ኣብ ምድሪ ዚነብሩ ኽትፍትኖም ናብ ኵላ ዓለም እትመጽእ ሰዓት ፈተና ኽሕልወካ እየ። ቀልጢፈ እመጽእ አሎኹ። ሓደ እኳ
ኣኽሊልካ ኸይዝርፈካስ፡ ነቲ ዘሎካ ኣጽኒዕካ ሐዞ። ነቲ ዚስዕር ኣብታ መቕደስ ኣምላኸይ ዓንዲ ኽገብሮ እየ፡ ካብኣ ከቶ ኣይኪወጽእን እዩ። ስም
ኣምላኸይን ስም እታ ኸተማ ኣምላኸይን፡ ናይታ ኻብ ኣምላኸይ ካብ ሰማይ እትወርድ ሓዳስ የሩሳሌም፡ ነቲ ሓድሽ ስመይን ክጽሕፈሉ እየ። 13
እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ።

ፊላደልፊያ
ፊላደልፊያ ብወገን ደቡባዊ ምብራቕ ሳርዴስ እትርከብ ብስፍሓታ መበል ካልኣይቲ ኸተማ ናይ ሊድያ እያ። ሕርሻታት ወይኒ ብሰፊሑ ኣብ

ዝካየደሉ ፍሉጥ ዞባታት ዝተሰርሐት ኮ ይና ብብዙሕ ኣኽራን ዝተኸበት ነበረት። ሳናቲም ፊላደልፊያ ብቕድሚቱ ናይ ባኩስ ኸምኡ ድማ
ምስሊ ባካንተ (ናይ ባኩስ ኻህን ነበረት)። ማሕበረሰብ እታ ኸተማ ኣይሁድ፣ መሰረቶም ይሁዲ ናብ ክርስትና ዝመጹ፣ ኻብ ኣህዛብ ዝወጹ
ነበሩ። ዋላኳ ኻብተን ኣብ ራእይ መጽሓፍ ዝርከባ ሾ ብዓተ ኸተማታትዝነውሐ ዕድመ ይሃልዋ እንበር ብተደጋጋሚ ብርእደ መሬት ትውቃዕ
ነበረት። ብርግጽ እታ ኸተማ ሎሚውን ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ቱርኪሽ፡ ኣልሰሒር ወይድማ ኸተማ ኣምላኽ እንዳተብሃለት ትፍለጥ ኣላ።

ትርጉም ምቕራጽ ሳናቲም ድማ ኣምላኽነት ባኩስ ኣብታ ኸተማ ንምርኣይ እዩ። ባኩስ ልክዕ ከም ኒነስ ወይ ድማ ኒምሮድ ሓደ እዩ። ዋላኳ
መብዛሕቲና ብሕጉስነቱን ሰኽራምነቱን ንሕሰቦ እምበር “ሕዙን ነበረ”።

እሞኸድኣ እዚ ናብ ሓንጎልና ዝውስኾ ፍልጠት እንታይ ኣሎ። እቲ ሳንቲም በቲ ሓደ ገጹ ባኩስ ጣኦት በቲ ሓደ ድማ ምስሊእታ ኻህኑ
ወይድማ ነብዪት ነበረ። እስኪ ነታ ሳንቲም ወርውርዋ፡ እቲ እትወድቀሉ ኣወዳድቓዶ የገድስ እዩ? ብዝወደቐት ትውደቕ ሳንቲም እያ። እዚ
ሮማዊ ሃይማኖት የሱስን ማርያምን እዩ።

ነገር ግን ብዛዕባ ሮማ ጥራይ ኣይኮናን እንሓስብ ዘሎና፡ ሕጂ ከሙኡ ኣይኮነን፡ እታ ዓባይ ጋለሞታ ጥራይዘይኮነት፡ ብምንዝርናኣ ኣደ ኾ ይና
ዝወለደተን፡ ኻብ ሓደ ሓጎዶ ዝተሰርሓ ሳናቲም ኣለዋኣ። በቲ ሓደ ገጹ ንየሱስ ዝቐርብ ኣምልኾ በቲ ኻልኣይ ገጽ እቲ ሳንቲም ድማ እታ ኻ ህን፣
ነብዪት፡ ስርዓት ሃይማኖ ት፣ ሰረተ እምነትን መትከል እምነትን ብምድንጋግ፡ ብጀካኣ ብርሃን ሓቂ ዘለዎ ከምዘየለ እንዳመሃረት፡ መንገዲ
ምድሓን ንኽዕድግ ነቲ ህዝቢ ትምህር።

እዛ ዘመን፡ ብምስሊ ሳንቲም ኣብነት ምቕራባ ኽንደይ ዘገርመ ዩ፡ ኣደን ደቃን ንሰማይ ዝ ኣትዋል መንገዲ ይዕድግ ኣለዋ። ደም ዘይኮነ ገንዘብ
ዩ ምድሃን ዝዕድጉሉ፣ መንፈስ ዘይኮነ ገንዘብ የቐጽሎም። ኣምላኽ እዛ ዓለም እዚኣ (ሃብቲ) ኣዒንቶም ኣዕወረ።

መወዳእታ ግብርታት ሞቶም ቀሪቡ እዩ፡ መንፈስ ፦ “ እነሆ ቀልጢፈ እመጽእ አሎኹ።” ኢሉዝተዛረበሉ ዘመን እዛ ዘመን እዚኣ እያ። ጎይታ
የሱስ ቶሎ ንዓ!

ዘመን ፊላደልፊያ
ዘመን ቤተክርስትያን ፊላደልፊያ ካብ 1750 ክሳብ 1906 ዓ/ም ዝነበረ ዘመን ይፍለጥ። ትርጉም እቲ ዘመን ድማ በቲ ስም ናይ ፊላደልፊያ

“ፍቕሪ ኣሕዋት” ይበሃል።
ልኡኽ ፊላደልፊያ
ልኡኽ ዘመን ፊላደልፊያ ብዘይጥርጥር ጆን ዌስሊ እዩ። ጆን ዌስሊ ብሰነ 17/ 1703 ኣብ ኤፕዎርዝ ተወልደ፡ ጆን ዌስሊ ሓደ ኻብእቶም ኻብ

ኣቶ ሳሙኤል ዌስሊን ወይዘሮ ሱሳና ዌስሊን ዝተወለዱ ዓሰርተ ትሸዓተ ደቂ እዩ። ኣቦ ጆን ዌስሊ ኣብ እንግሊዝ ዝነበረት ቤተክርስትያን ቀሺ
ነበረ፡ እቲ ሃይማኖታዊ ለውጢ ኣእምሮ ጆን ግና ናይ ኣቦኡ ስነመሎኮት ዘይኮነስ ናይ ኣዲኡ ኣብነታዊ ህይወት ነበረ። ጆን ንፉዕ ተምሃራይ
ነበረ። ተምሃራይ ኦክስፎርድ ኣብዝነበረሉ እዋን ከዓ፡ ንሱን ቻርለስን፡ ናብ ብሓቅነት ብተግባር ንሓቂ ብምንባር እምበር ኣስተምህሮታት ከም
መለክዒ ናብ ዘይገብሩ ጉጅለ መንፈሳዊ ኣምልኾ ተሓወሱ። ንድኻ ምርዳእ ንሕሙማትን ንእሱራትን ምብጻሕ ዝኣመሰሉ ብግብርታት ዝተዓጀበ
መንፈሳዊ ምርሒት ፈለጡ። በዚ ምኽንያት ድማ ሜተዲስት ኸምኡ ድማ ኻልእ መናሸዊ መጸውዒታት ክወሃቦም ጀመረ። ብድሕሪ እዚ ጆ ን
ንዓለም ሃይማኖት ከም ዘድልያ ክሰብኽ ተመሊኡዎ ዝነበረ ራእይ ሒዙ፡ ሚስዮናዊ ብምዃን ኣብ ሞንጎ ህንዳውያን ክሰብኽ ናብ ኣሜሪካ
(ጆርጅያ) ጉዕዞ ጀመረ። ኣብ ጉዕዞኡ፡ መብዛህቲኦም ተሳፈርቲ፡ ሞሮቭያን ናይ ዝበሃል ሕብረት ኣመንቲ ዝኾኑ ሰባት ረኸበ፡ በቲ ኣብ ኩሉ
ኹነታት ዝነበሮም ትሕትና፣ ሰላም፣ ህርኩትነት ተመሲጡ ተነኽኤ። ኣብ ጆ ርጅያ ዝነበሮ ጻንሒት ኣብ ክንዲ ህርኩት ምዃንን ነብስኻ
ምቕባጽንሲ ድኻሙ ውድቀት ነበረ። ስለዚ ድማ “እምነት ህንዳውያን ክልውጥ ናብ ኣሜሪካ ኸድኩ፥ ኦ! መንዩ ንዓይከ ዝልውጠኒ” ብምባል
ናብ ዓዲ እንግሊዝ ተመልሰ።

ናብ ሎንደን ምስ ተመለሰ ድማ ምስ ኣመንቲ ሞረቪያን ይራኸብ ነበረ። ፒተር ቦህለር ዝተብሃለ ሰብ ድማ መንገዲ ምድሓን ኣርኣዮ። ጆን
ኣቐዲሙ ዝነበሮ ህይወት ትኽክል ዘይምንባሩ ክምስክር ከሎ፡ ቻርለስ ሓዉ ስለዘይተረድኦ፡  ከመይ ኢሉ ምስኣምላኽ ትኽክለኛ ርክብ
ኣይነበረንን ይብል ብምባል ጭቕጭቕን ምርብባሽን ይፈጥር ነበረ። ይኹን እምበር ድሕሪ ቁሩብ እዋን ቻርለስ እውን ብጸጋ ድሓነ።

ዌስሊ ኣብቶም ቅድሚ ሕጂ ዝሰብከሎም ዝነበረ መድረኻት ሎንደን ስብከቱ ጀመረ፡ ይኹን እምበር ብዙሕ ከይ ቀጸለ ክሶጉዎ ጀመሩ።
ኣብታ ህሞት ንሳ፡ ጆርጅ ዋይትፊልድ ዝተብሃለ ዓርኩ፡ ብኣሻሓት ዝቁጸሩ ነፍሳት ኣብ ጎልጎል ደው ኢሎም ቃል ይሰምዑዎ ስለዝነበረ፡ ጆን
ዌስሊ መጺኡ ንኽሕግዞ ዓደሞ። ፈለማ ዌስሊ ኣብ ውሽጢ ህንጻታት ምስባኽ ዝለመደ ስለዝነበረ፡ ኣብ ደገ ንኽሰብኽ ምጥርጣር ገይሩ ነይሩ።
ደሓር ግና ብዙሕ ዝተኣከበ ሰብን ስራሕቲ መንፈስ ቅዱስን ምስረኣየ፡ ኸምዚ ዝዓይነቱ ኣገልግሎት ብሙሉእ ልቡ ሓዘ።

ንጥፈታቱ ብምስፋሖም ፡ ብዙሓት ዘይተምሃሩ ሰባት ቃል ንኽሰብኩ ክልእኽ ጀመረ። ኸምቲ ኣብ ዘመን ጴንጤ ቆ ስጤ መንፈስ ሰባት
ሓይሊ መሊኡ ብምትንሳእ ሙሉእ ለይቲ ቃሉ ክሰብኩ ዝገብር ዝነበረ፡ ሓደ ዝዓይነቱ ነበረ።

ነውጺ ዝበዝሖ ተቓውሞታት ይበጽሑዎ ነበሩ፡ ኣምላኽ ግና ምስኡ ነበረ። ግብርታት መንፈስ ብሓይሊ ይገሃድ ነበረ፡ ብዙሕ ጊዜ ድማ
መንፈስ ኣብ ዝቆጻጸረሉ ጉባኤታት፡ ሰባት ትረቶም ብምስንዳው፡ ብንብዓት ሓጢኣቶም እንዳተናዘዙ ናብ ምድሪ ይወድቁ ነበሩ።

ዌስሊ ዝገርም ብርቱዕ ሰብ ነበረ። ኻብ ዝውለድ ሒዙ ንርብዒ ሰዓት ዋላ ትኹን ጉሁዩ ወይ ኮርዩ ከም ዘይፈልጥ ይዛረብ። ኣብ መዓልቲ
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ንሹዱሽተ ሰዓታት ይድቅስ፣ ኣብ ሰዓቱ ተንሲኡ ድማ ካብ ሰዓት ሓሙሽተ ጀሚሩ መዓልታዊ ኣርባዕተ ጊዜ፡ ኣብ ዓመት ክድመር ከሎ 800
ስብከታት ይሰብኽ ነበረ።

ብዙሕ ኣሻሕ ማይልስ ይጎዓዝ ነበረ። ከምኡ ድማ ነቲ ንሱ ዝሰብኮ ዝነበረ ተሰኪሞ ኣብ ሩሑቕን ቐረባን የዙርዎ ነበሩ። ዌስሊ ኣብ ዓመት
4500 ማይላት ብፈረሱ ይጎዓዝ ነበረ።

ብሓይሊ ኣምላኽ ዝኣምን ንሕሙማት ድማ ብዝገርም እምነት ዝጽልይን፡ ድንቂ ውጺኢት ዝነበሮን ኣናኒ እዩ።
መብዛሕቲኡ ጉባኤታቱ ብፍረታት ምግሃድ መንፈሳዊ ውህበታት ዝተመልኡ ነበሩ።
ዌስሊ ብድርጅት ዝኣምን ሰብ ኣይነበረን፡ ተሓጋገዝቱ ግና “ሓይሊ ኣምላኽ ንምርካብ፣ ሓቢሮም ንምጽላይ፣ ምኽሪ ንምክፍፋል፣ ብፍቕሪ

ንምትሕልላይ፣ ምናልባት ምድሓኖም ንኽሕልዉ እንተረድኦም ብምሕሳብ ቅጥዒ ዘለዎ ሕብረት ነበሮም።” “ማሕበራዊ ህብረት” ነበሮም።
ዌስሊ ብዛዕባ እዚ፦ ድሕሪ ምሟቱ እቲ ምንቕቓሕ ናብ ድርጅታዊነት ከምዝኣቱን መንፈስኣምላኽ ርሒቑዎ ናብ ቅጥዒ ሞት ከም ዝሓድጎምን
ኣፍሊጡ ነይሩ። መንፈስ ጥራይ ኣነፋፍራ ይቆጻጸር እምበር ሜተዲስት ዝብልስም ካብ ምድሪ ንኸይጠፍእ ኸምዘይሰግእ ገሊጹ ነበረ።

ኣብ ህይወት ዘመኑ ዝረጎደ ሃፍቲ ኸኻዕብት ዝኽእለሉ ዓቕሚ ነበሮ፡ ይኹን እምበር ኣይገበሮን። ገንዘብ ብዝምልከት ደስ እትብል ብሂሉ
“ክንዲእትኽእሎ ርኸብ፣ ክንዲእትኽእሎ ቆጥብ፣ ክንዲ ትኽእሎ ድማ ሃብ።” እተን ሎሚ ሎሚ ሽም ሜተዲስት ተሰኪመን ዘለዋ ትካላት
ሃይማኖት እንተዝርእየን ነይሩስ እንታይ ኮን ምበለ ነይሩ። ብሃብቲ - ዝርጉሕ ሃፍቲ ተመሊኦም ኣለዉ። ህይወትን ሓይልን ጆን ዌስሊ ግና
ጠፊኡ ኣሎ።

ዌስሊ ስራሕቱ ብደረጃ ሃይማኖታዊት ትካልን ብደረጃ ጉጅለን ክነጥፍ ተመንዩ ኣይፈልጥን። ብኣተሓሳስባኡ ኣርመናዊ እምነት ዝኽተልእኳ
እንተነበረ፡ ብምኽንያት ምፍልላይ ሰረተ እምነት ግና፡ ገዛእ ርእሱ ኻብ ኣሕዋት ኣይፈልይን ነበረ። ንዘለኣለማዊ ህይወት፡ ስርዓትን ሰረት
ሃይማኖትን ኻብ ምቕባል ንህይወት ብትኽክል ንምንባር እምነትን ግብርን መሰረት ብምግባር፡ ሓባሪ ያዕቆብ ነበረ።

ጆን ዌስሊ ኸምቶም ንኣምላኽ ምግልጋሎም ብድፍረት ክዛረቡ ዝኽእሉ ሒደት ሰባት ብምግልጋል ኣብ 88 ዓመቱ ዓረፈ።
ሰላምታ
ራእይ 3፡7
“ናብ መልኣኽ ማሕበር ፊላደልፍያውን ጽሐፍ፡ እቲ ቅዱስ፡ ሓቀኛ፡ መርሖ ዳዊት ዘለዎ፡ ንሱ ምስ ከፈተ፡ ሓደ እኳ ዘይዐጹ፡ ንሱ ምስ ዐጸወ

ኸኣ፡ ሓደ እኳ ዘይከፍት፡ ከምዚ ይብል አሎ፡”
ኦ... ኽንደይ ዝጥዕሙ ቓላት እዮም፡ ክትሰምዖ ንጉሳዊ ዜማ ዘሎዎ ቃል። ኹሎም ባህርታት እዚኦም ንሓደ ሰብ ዝተውሃቡ መዓርጋት ምዃኖ

ም ንኽትሓስቡ ዝገርም እዩ ። ብጀካ ጎይታ የሱስ፡ ጎይታ ኽብሪ ኸ መንዩ ብዛዕባ ገዛእርእሱ ብኸምዚ ኽጽውዕዝኽእል? ኣብ ፍቕዲ 9 ዘሎ
ቃል፡ ንነፍስወከፍ ሓረግ ዝፈትሕ መፍትሕ ምዃኑ ይኣምን እየ። “እንሆ፡ ካብቶም፡ ኣይሁድ ኢና፡ ዚብሉ ማሕበር ስይጣን፡ ግናኸ ይሕስዉ
አለዉ  እምበር፡  ኣይሁድሲ  ዘይኰኑ፡  እህበካ  አሎኹ።  እንሆ፡  ንሳቶም  ከም  ዚመጹን፡  ኣብ  ቅድሚ  እግርኻ  ኸም  ዚሰግዱን  ኣነ  ኸም
ዘፍቀርኩኻውን ከም ዚፈልጡን፡ ክገብሮም እየ።” ነዛ ፍቕዲ መፍትሕ ክብላ ዝኸኣልኩሉ ምኽንያት፡ ምስቶም ብዛዕባ ገዛእ ርእሶም ኻብ ኩሉ
ሰብ ንላዕሊ ኣብሊጾም ውሉድ ኣምላኽ ንኽገብሩ ዝጽዕሩ ኣይሁድ ርክብ ስለዘለዋ እየ። ንጎይታ የሱስ ሰቒሎም ቀተሉ፡ ኽፉእ ግብርታቶም፡
መከራ ደም ንዘመናት ኣብ ልዕሌኦም ኣውረደ። ብሓቂ መሲሕ እንከሎስ ከም መሲሕ (ክርስቶስ) ክቕበልዎ ኣበዩ። ንሱ ንዓኣቶም ፡ እቲ ክመጽእ
ዝግበኦ ወዲ ዳዊት ዘይኮነስ፡ በኤል ዘቡብ፣ ንጥፍኣት ዝተመደበ ሓጢኣተኛ ነበረ። ኸምኡ ግና ኣይኮነን፡ ብስጋ ዝተገልጸ ኣምላኽ፡ ኣማኑኤል
ነበረ። እወ ናይብሓቂ መሲሕ። ብርግጽ ከምቲ ንኽኾኖ መዲቡዎ ዘሎ ነበረ። እነሆ የሱስ - የሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለኣለምን ንሱ
እዩ። እቲ ኣብ ማእኸል ቀወምቲ ቀንዴል ዝመላለስ ዘሎ የሱስ፡ እቲ ኣብ ገማግም ገሊላ እንዳዞ ረ ሕሙማት ዘሕወየ፣ ሙታን ዘተንስአ፣ በዚ
ዘይከሓድ ምስክርነቱ ድማ ተሰቒሉ ዝተቐትለ ባዕሉ እዩ። ይኹን እምበር እንደገና ተንስኡ፡ ኣብ የማን መንግስቲ ብርኽ በለ።

ኣይሁድ ቀደም ቅዱስ ኣይበልዎ ሎሚ ውንኣይብልዎን። ንሱ ግና እቲ ቅዱስ እዩ።
መዝሙር 16፡10
“ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይትሐድጋን፣ ቅዱስካውን ጥፍኣት ኪርኢ ኣይትፈቅድን ኢኻ”
ጽድቆ ም ኣብ ሕጊ ብምትካሎም፡ ብሕጊ ዝጸድቕ ስጋ ስለዘየለ፡ ዘሕዝን ኣወዳድቓ ወደቑ። ብሕጊ ዝቕደስ ሰብ የለን ቅድስና ኻብ ጎይታ

እዩ። 1ቆሮንጦስ 1፡30 “ንስኻትኩም ካብኡ ኣብቲ ኻብ ኣምላኽ ንጥበብን ጽድቅን
ምቕዳስን ምድሓንን ዝዀነልና ክርስቶስ የሱስ ኢኹም።“ 2ይ ቆሮንጦስ 5፡21b ”ንሕና ብእኡ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ኽንከውን፡“ ስለዚ ወይ

ክርስቶስ ምሓዝ ወይ ድማ ጥፍኣት ነበረ፡ ብምቅዋሞም ድማ ጥፍኣት ረኸቦም።
ሰብ እታ ዘመን ንሳ ድማ ኸምቲ ሰብ ሎሚ ዝገብርዎ ዘለዉ ተመሳሳሊ ጥፍኣት ሰርሑ። ኸምቲ ኣይሁድ ብመልክዕኣምልኾ ኣብ ምኹራብ

ዝተዓቖቡ፡ ኣብ ዘመን ፊላደልፍያ ድማ ኣብ ማሕበር (CHURCH)  ተዓቖቡ። ኣባል ቸርች ምዃን ኣይጠቅምን፡  ህይወት ኣብ ማሕበር
ኣይርከብን። ህይወት ኣብ ክርስቶስ እዩ ዘሎ። “ኣምላኽ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዝሀበና፡ እቲ ምስክር እዚ እዩ እሞ እዛ ህይወት እዚኣ ኣብ
ወዱ አላ። እቲ ወዲ ዘለዎ ህይወት አላቶ፡ ወዲ ኣምላኽ ዜብሉ ህይወት የብሉን።” ሰብ ብመንፈስ 'ዩ ዝቕደስ። እቲ ንየሱስ ካብ ሙታን ዘተንስኦ
መንፈስ ቅድስና፡ ኣባና ሰሪጹ ምቕድስናኡ ቅዱሳን ይገብረና።

እነሆ እቲ ቕዱስ ደው ኢሉ። ብቅድስናኡ ቅዱሳን ኮይንና ፣ ብጽድቁ ተኸዲንና ድማ ምስኡ ደው ክንብል ኢና።
እምበኣርከስ ጊዜ ኣብ ቅድሚ ኣዒንቲ ኣምላኽ ይቐርብ ኣሎ። እዚ ሻዱሻይ ዘመን እዩ። ድሕሪ ቁሩብ ጊዜ ይመጽእ ኣሎ። ኽመጸ ኸሎ

ስምዕታኡ ኽበዝሕ እዩ “እቲ ገፋዒ ኣዝዩ ይግፋዕ፡ እቲ ርኹስ ኣዝዩ ይርከስ፡ እቲ ጻድቕ ኣዝዩ ጽድቂ ይግበር፡ እቲ ቅዱስውን ኣዝዩ ይቀደስ፡”
ራእይ 22፡11b።

ምስሙሉእ ባህርያት ጽድቁ፡ ተኻፈልተይ ኢኹም ኢሉና ስለዚ ኣብ ክርስቶስ ምዃነይን ጽድቀይ ናተይ ዘይምዃኑን ሕጉስ እየ፡ ኣምላኽ
ንዘልኣለም ይባረኽ!

“እቲ ሓቀኛ ከምዚ ይብል አሎ።” “ሓቂ” ዝብል ቃል ድንቂ ቃል እዩ። ሓቂ ኽብል ከሎ ተቃራኒ ናይ ሓሶ ት ማለት ኣይኮነን። ናይ ሓደ
ቁምነገር ምስ ኽፍሊ ጽላሎቱ ተነጻጺሩ ነቲ ፍጹም መረዳእታ ዝገልጽ ማለትእዩ። ንኣብነት የሱስ ኣብ ዮሃንስ 6፡32፡ “ነቲ እንጌራ ሓቂ ኻብ
ሰማይ ዚህበኩም ኣቦይ እዩ እምበር፡ ነቲ እንጌራ እቲ ኻብ ሰማይ ዝሃበኩምሲ ሙሴ ኸም ዘይኰነ፡ ብሓቂ፡ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ፡ በሎም።”
ዮሃንስ 15፡1 “ኣነ ናይ ሓቂ ጕንዲ ወይኒ እየ፡” ዕብራውያን 9፡24 “ክርስቶስ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኪረኣየልና ናብኡ ናብታ ሰማይ ኣተወ
እምበር፡ ኣብቲ ምስሊ ሓቂ፡ ኣብታ ብኢድ እተገብረት መቕደስ ኣይኰነን ዝኣተወ።” 1ይ ዮሃንስ 2፡8 “ጸልማት ሐሊፉ እዩ እሞ፡ እቲ ብርሃን
ሓቂውን ድሮ እኳ የብርህ አሎ።”

እምበኣርከስ እዚ ቓል እዚ ኣንጻራዊ ገጽ እቲ ጽላሎት ብምዃን ምልኣት መረዳእታ ዝገልጽ ካብ ኮነ፡ ኸምቲ ኣብዘን ፍቅድታት ተዘርዚሩ ዘሎ
ጽላሎት ምስ ኣካል ብምንጽጻር፡ ቅድሚ ሕጂ ተረዲእናዮ ብዘይንፈልጥ መንገዲ፡ ኸነስተውዕሎ ንጀምር። ኻብ ሰማይ ዝወረደ መና ኸም
ኣብነት ንውሰድ። ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ምግቢ መላእኽቱ ኻብ ሰማይ ሰደደሎም፡ ነገር ግን ሓንቲ መዓልቲ ንኽምገቡዎ ጥራይ ስለዝግባእ
ኣይዓግቡን ነበሩ። እቶም ነቲ መና ዝበልዑ ኹሎም ንጽቢሒቱ ይጠምዩ። ከይተበልዐ እንተሓዲሩ ድማ ይሕስኽ ነበረ። ነገር ግን የሱስ ካብ
ሰማይ ዝወረደ ሓቀኛ እንጀራ እዩ። ስለዚ እቲ ማና ጽላሎቱ ነበረ። እቲ ነቲ ኻብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ ዝበልዕ ዘበለ ኹሉ ግና ደጊሙ
ኣይጠምይን። ደጊሙ ኻልኣይ ክበልዕ ኣየድልዮን። ኣብታ ዝተኻፈለላ ሰዓት ህይወት ዘልኣለም ይረክብ። እዚ ሓቀኛ ዝነበረ ኣካል እዩ።
ድሕሪደጊም ጽላሎት ኣየድልይን። ድሕሪ ደጊም ኽፋል ምድሓን ኣየድልይን። ምልኣቱ እነሀ ኣብዚ። የሱስ ውን ኽፍሊ ኣምላኽ ዘይኮነስ ኣምላኽ
ባዕሉ እዩ።

እስራኤል  ብርሃን  ኣይነበሮምን  ኢሉ  ዝኽሕድ  ሰብ  የልቦን።  ከምቲ  ኣብ  ሰፈር  ግብጻውያን  ዝድህሰስ  ጸልማት  ዝነበረ  ኣብ  ሰፈር
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እስራኤላውያን ግና ብርሃን ዝነበረ፡ ብረጃ ሃገር ብርሃን ዝነበሮ ብሑት ህዝቢ ነበሩ። ሕጂ ግና ባዕሉ እቲ ሓቀኛ ብርሃን መጺኡ ኣሎ። ብርሃን
ናይ ዓለም የሱስ እዩ ። ሙሴን ካልኦት ነብያትን፡ ነቲ ብርሃን ብምኽንያት ቅዱሳን ቃላት ንመሲሕ ዝጡቁሙ ገይሮም ኣቅረቡዎ። ስለዚ
እስራኤል ብርሃን ነበሮም። ሕጂ ግና እቲ ፍጹም መደምደምታ ብርሃን ስለ ዝመጽአ፡ እቲ ብርቕርቕ ዝብል ዝነበረ ቃል፡ ብድምቀት ምግላጽ
ኣምላኽ ኣብ ማእኸል ህዝቡ ተዓብጠ። ከምቲ ዓምዲ ሓዊ ብምሸት ብርሃን ዘብርህ ዝነበረ እሞ ድማ ድንቂ ዝነበረ፡ ብርሃንን ህይወትን ምልኣት
መሎኮት ኣብ ስጋ ብምሕዳር ተገለጸ።

እስራኤል ምእንት ስርየት ሓጢኣት ዓመት ዓመት ቀያሕ ኣርሒ ኣብ መሰውኢ ይስውኡ ነበሩ። ንሓደ ዓመት ሓጢኣት እቲ ሓጢኣተኛ
ይኽደነሉ ነበረ፡ ሓጢኣቱ ተኸድነሉ ማለት ግና ሓጢኣት ንምግባር ዘለዎ ትምኒት ፈጺሙ ጠፊኡ ማለት ኣይኮነን። እቲ ኣካል ክሳብ ዝመጽእ
ኸም ጽላሎ ት ናይቲ ኣካል ኮ ይኑ የገልግል ነበረ እምበር፡ ትኽክለኛ መስዋእቲ ኣይነበረን። ስለዚ በቢ ዓመቱ መጺኡ ኽስውእ የድልዮ
ምኽንያቱ  ሓጢኣት ንምግባር  ተመሳሳሊ ትምኒት  ስለዘለዎ።  ህይወት እንስሳ  ኽንዲ  ሓጢኣቱ ኻሕሳ  ይኽፈል።  ነገር  ግን  ደም እንስሳ
ስለዝፈሰሰሉ፣ ህይወት ናይቲ እንስሳ ናብ ልዕሌኡ ኣይኣትውን እዩ ። እንተዝኣቱስ ኽሳብ ሎሚ ኣይምተጠቕሙሉን፡ ነገር ግን እቲ ሓቀኛ (ኣብ
ክንዲ)  ምስተውሃበ ደሙ ድማ ምስፈሰሰ፡  እቲ ኣብ ክርስቶስ ዝነበረ  ፍጹም፣ ኣበርኣልቦን ጻድቕን ህይወት፡  ናብቲ ብንስሓ ዝተመልሰ
ሓጢኣተኛ ይኣቱ እሞ፡ እቲ ሓጢኣተኛ ኻብ ትምኒት ሓጢኣት ሓራ ብምውጻእ፡ ይኸይድ። ምኽንያቱ ህይወት የሱስ ናብ ዉሽጡ ስለ ዝሰርጽ።
ኣብ ሮሜ 8፡2 ዘሎ ቃል ዝምስክሮ እውን እዚ እዩ። “እቲ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ዘሎ ሕጊ

መንፈስ ህይወት ካብቲ ሕጊ ሓጢኣት ሞትን ሓራ ኣውጺኡኒ እዩ እሞ።“
እቶ ም ኣብ ዘመን የሱስ ዝነበሩ ኣይሁድ ግና፡ ነቲ መስዋእቲ ክቕበሉ ኣይፈተዉን። ደም ዝራብዕን ኣጣልን ፋይዳ የብሉን። ብኣምላኽ ብሓደ

እዋን ዝተመደበ ስርዓት 'ዩ ነይሩ። ሎሚ ግና ክርስቶስ ብስጋ ብምምጻኡን፣ ብምፍሳስ ገዛእ ደሙን ካብ ሓጢኣትና ሓራ ኣውጺኡና፡ ገዛእ ርእሱ
ኸም ሞባእ ንዓና ብምሃቡ ድማ ፍጹማን ገበረና። ኣይሁድ ኣይተቀበሉዎ ን። ዘመን ፍላደልፊያን ካልኦት ዘመናትንከ? እቲ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ
ሓቂ ተቀቢለናኦዶ?  ፍጹም ኣይተቀበላን።  ዋላኳ ሉተር  ሓቂ  ናይ  ጽድቂ ሒዙ ይምጻእ፡  ሮማዊት ካቶሊክን  ምብራቓዊት መናሓንሕታ
ቤተክርስትያን ኦርቶዶስን ክሳብ ሎሚ ኣብ ግብሪ ተጸሚዶ ም ይርከቡ።

ግብሪ ሰናይ እዩ፡ ነገር ግን ግብርታትኩም ኣየድሕኑኹንም። ፍጹም ንኽገብርኹም ክእለት የብሎምን፡ ወይ ክርስቶስ ወይሞት። ክርስቶስን
ግብርንውን ኣይኮነን። ክርስቶስ በይኑ እዩ ። በዛ ዘመንእዚኣ ክርስቶስ ከም ሓቂ ዘይረኣየላ ዘመን ኣርመናኒያውያን ተጀመረት። “ደሙ እምበር
ካልእ ኣይኮነን ገዲፎም” “ደሙን ጠባየይን እምበር ካልእ ኣይኮነን” ክዝምሩ ጀመሩ። ኣነ ውን ብባህሪ ይኣምን እየ፡ ዝደሓነ እንተኾ ይንኩም
ጽድቂ ክትገብሩ ኢኹም። ብዛዕባ እዚ ኣቀዲምና ሪኢናዮ ኣሎና፡ ሓደ ነገር ግን ክነግረኩም ምድሓን ብየሱስ ክድመር ኣይርከብን። ብየሱስ በይኑ
እዩ ምድሓን። ምድሓን ናይ ጎይታ እዩ። ካብ መጀመርታ ኽሳብ መወዳእታ ምድሓን ናይ ኣምላኽ እዩ። ህይወቱ ኣባይ ትኹን፡ መንጽህየይ ደሙ
ይኹነለይ። መንፈሱ ድማ ይምላኣኒ፡  ቃሉ ኣብልበይን ኣብ ኣፈይን ይምላኣለይ። ምግራፍ ቁስሉ ፈውሲ ሕማመይ ይኹን፡ የሱስ በይኑ
የሱስይኹነለይ። በቲ ዝገበርኩዎ ግብሪ ጽድቂ ኣይኹነለይ። ኣይኮነን ዝሓወይ፣ ክርስቶስ 'ዩ ሂወተይ። ኣሜን።

ብዛዕባ  ሓቂ ቀጽል ቀጽል ይብለኒ፡  ነገር  ግን  ሓንቲ ሓሳብ ክህበኩም፡  ብዛዕባ  እታ ኤ.ቢ ሲምፕሰን ዝጸሃፋ ደስ  በሃሊት መዝሙር
ከዘክረኩም።

ቀደም በረኸቱ
ሎሚ ጎይትነቱ።
ቀደም ብስምዒተይ
ሎሚ ግን ቃል ኣምላኸይ።
ቀደም ብውህበቱ
ሎሚ ወሃቢኡ።
ቀደም ደላይ ፈውሱ
ሎሚ ግና ደላይ ንሱ።
ኣማን ብኣማን የሱስ ክዝምር 'የ
ኹሉ ኣብ የሱስ የሱስ ኣብ ኩሉ
ኣብዛ ህይወት እዚኣ ከምዘለዎ እትረኽዑሉ ነገር የለን፡ ምናልባት ብዘለዎ ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድምር ኩሉ ፍጹም ሓጎስ ግና ኣብ

ክርስቶስ ኢኹም ትረኽብዎ። ኣብ ጥቓኡ ኩሉ ብላሽ ይኸውን።
“እቲ መርሖ ዳዊት ዘለዎ።” እዛ ጽብቕቲ ሓረግ እዚኣ ድሕሪ “እቲ ሓቀኛ” እትብል ሓረግ ስዒባ ዝመጸት ሓረግ እያ። - ክርስቶስ ፍጹም

ጋህዲ ኣካል ምስ ጽላሎት ክነጻጸር እንከሎ። እነሆ። ሙሴ ነብይ ናይ ኣምላኽ ነበረ፡ የሱስ ድማ (ከም ሙሴ) ነብዪ ኣምላኽ ነበረ። ዳዊት (ኸም
ልቢ ኣምላኽ) ንጉስ እስራኤል ነበረ። የሱስ ግና ኻብ ዳዊት ዝዓቢ ዳዊት፣ ንጉስ ነገስታት፣ ጎይታ ጎይቶት፣ ኣምላኽ ባዕሉ ኣምላኽ ነበረ። ዳዊት
ብዛዕባ ኽህነት ኻብ ዘይምልከቶ ነገድ ተወልደ፡ ነገር ግን እቲ ኸሃናት ጥራይ ኽበልዑዎ ዝተወሰነ ሕብሽቲ በልዐ። ጸላኢ ዝጎብጥ ሓያል ጦረኛ
ነበረ፡ ነቲ ህዝቢ ኣጽኒዑ ድማ ኣብዙፋን ተቐመጠ። ነብዪ ድማ ነበረ፣ ናይ ክርስቶስ ፍጹም ስእሊ ነበሮ። ኣብ ኢሳያስ 22፡22 “መኽፈቻ ቤት
ዳዊት ድማ ኣብ መንኲቡ ኸንብር እየ፡ ንሱ ይኸፍት፡ ሓደ ዚዐጹ ኸኣ የልቦን፡ ንሱ ይዐጹ፡ ሓደ ዚኸፍት ድማ የልቦን።” መንፈስ ኣብ ብሉይ
ኪዳን ዘለዉ ትሕዝቶታት፡ መጣቐሲ ናይቶም የሱስ ኣብ ቤተክርስትያን ዘገልግሎ ኣገልግሎት ንምግባር ይጥቀመሎም። መፍትሕ ዳዊት፡ ነቲ
የሱስ ኣብ ማእኸል መቕረዝ ደው ዝብለሉ ዕላማ ጽላሎ ት ነበሮ። ነቲ ጎ ይታና ቅድሚ ምትንሳኡ ኣብ ምድሪ ዝነበሮ መጻእታኛነቱ ዘይኮነስ፡ ነቲ
ድሕሪ ትንሳኤኡ ዝነበሮ መዚ የረድእ። ሕራይ መፍትሕ እንታይ እዩ ዘመላኽት? መልሲ ናይዚ ሕቶ እዚ ንምርካብ፡ ኣቀማምጣ ናይቲ መፍትሕ
እዩ ዝውስኖ። እቲ መፍትሕ ኣብ ኢዱ ኣይኮነን ዘሎ፣ ኣብክሳዱ እውን ኣይተንጠልጠለን፣ ወይ ድማ ኣብ ኢድ ኻልእ ሰብ ኣየቐመጦን። ኣብ
ኢድ ኻልእ ሰብ ኣቐሚጡዎ እንተዝኸውን ነይሩስ፡ እቲ ፍቕዲ ባዕሉ፡ በይኑ መርሖ ዳዊት ዘለዎ- በይኑ ይዓጹ በይኑ ይኸፍት ኣይምበሎን
ነይሩ። ብርግጽ ብጀካኡ መሰል ዘለዎ የልቦን። ኣይኮነን ድዩ? ስለዚእታ መርሖ (መፍትሕ) ኣበይእያ ዘላ? ኣብ መንኲቡ ። መንኲብከ እንታይ
ገባሪ እዩ? ኢሳያስ 9፡6 ኣንብቡ “ሕጻን ተወሊዱልና፡ ወዲ ተውሂብና እዩ እሞ፡ እቲ ግዝኣት ከኣ ኣብ መንኲቡ እዩ፡ ስሙውን ግሩም፡

መካር፡ ብርቱዕ ኣምላኽ፡ ኣቦ ዘለኣለም፡ መስፍን ሰላም ኪስመ እዩ።“ ”ግዝኣት (ሕልቅነት) ከኣ ኣብ መንኲቡ እዩ።“ እንታይ ማለት እዩ'ሞ
እዚ? መልሱ እዚ እዩ፡ ”ግዝኣት (ሕልቅነት) ከኣ ኣብ መንኲቡ“ ዝብል ሓረ ካብ ስርዓት መርዓ ምብራቕ ዝተመጸ እዩ። መርዓት ናብ መርዓዊ
ምስ ተውሃበቶ፡ እታ መርዓት መሸፈኒኣ ትወስድ እሞ ኣብ መንኲብ መርዓዊ ትሰቕሎ። እዚ ማለት፡ ኣብ ትሕቲ ግዝኣቱ ትግዛእ ማለት ጥራይ
ዘይኮነ - መሰላ ኣሕሊፋ ከምዝሃበቶ - ርእሲ ኸም ዝኾነላ - ነገር ግን ድማ፡ ሓላፍነት ኩሉ ይስከም፡ ኩሉ ንሱ በይኑ ንብሕቱ ጥራይ ይስከመላ
- ኻልእ ዝስከም የለን - ኻልእሰብ - ኻልእ ሓይሊ - ምንም ዓይነት መሰል ኮነ ሓላፍነት ክወስ ዝግብኦ ኻልእ የለን። እምበኣርከስእዛ ፍትውቲ
መፍትሕ ድማ መርሖ ዳዊት እያ። ኣምላኽ ሉኣላዊ ብምዃኑ፡ ብመሎኮታዊ ኣዋጁ፡ ኣብ ልዕሊመርዓቱ ከምኡ ከምዝኸውንኣወጀ። ብገዛእ
ፍቃዳ  ኣይመጸትን፣  ንሱ  ሞተላ  ብገዛእ  ደሙ  ድማ  ኣንጽሃ።  ዕዳኣ  ኸፈለላ።  ስለዚድማ  ናቱ  ናይበይኑ  ጥራይ  ክትኮኖ  ይግባኣ።  ንሳ
ሙሉእንሙሉእ ርእሳ ኣሕሊፋ ትህቦ ንሱ ድማ ሸኽማ ይቕበላ። ከምቲ ክርስቶስ ርእሲ ቤተክርስትያን ዝኾነ ንሱ ድማ ርእሳ እዩ። ከምቲ ሳራ
ድማ ንኣብርሃም ጎ ይታይ እንዳበለትዝተኣዘዘቶ፡ መርዓቱ ድማ ጎይታኣ ብምዃኑ ሕጉስቲ እያ፡ ንሱ ይዛረብ ንሳ ብሓጎስትእዘዞ።

እዚ ሓቂእዚሲ ሰባት ኣስተብሂሎሞዶ? በይኑ ንሱ ኣብልዕሊ ቤተክርስትያን ሉኣላዊ ስልጣን ኣለዎ ኢሎም ኣኽቢሮምዎዶ? ኣነ ክነግረኩም፤
“ኣይፋሎምን።” ነቲ ዝግበኣ ማዕጾ ምሕረትን ጸጋን ብምዕጻው፡ ኣብ ክንዲ ፍቕርን ሓልዮ ትን ብህርፋን ዑሱባት ኣሳቕዮም ኣጥፍኡዋ። ምስኪን
ቤተክርስትያን ዘርስሑዎ ቡቕቡቕ እንዳተመገበት፡ ኸሃናታ ግና ኣብስሉም ኣባይቶም ይነብሩ። ኩለን ዘመናት ተመሳሳሊስ ስሕተት ገበራ። ኩለን
ገዛእ ርእሰን ኣብ ድርጅት ብምጥርናፍ፡ ሕልቅነት ንሰብ ብምሃብ ቤተክርስትያን ነቲ ሕልቅነት ሰብ ንኽትግዛእ ኣሕሊፈንሃባ። ሰባት ደፊሮም
እንተተሲኦም፡ ብኣረመናዊ ጥፍኣት ይጠፍኡ ወይ ድማ ይውገዙ። ኩለን ጉጅላዊ ትካላት ሃይማኖ ት ተመሳሳለ ዓይነት መንፈስ ኣለወን። ኩለን
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ጉጅላዊ ትካላት ሃይማኖ ት እውን መርሖ ሕልቅነት ከምዝሓዛ በቢወገነን ይምሕላ። ኩለን ጉጅለታት ማዕጾ ንምርሓው (ንምኽፋት) ብቑዓት
ከም ዝኾና ይእውጃ። እዚ ኹሉ ሓቅነት የብሉን፡ በይኑ የሱስ እዩ ብቑዕ። ንነፍሲወከፍ ኣባል ኣካሉ ድማ ይሰርዕ፣ ነናቶም ኣገልግሎት
ይሰርዓሎም። ውህበታቱ ኣብ ትሕቲ ምሕደራኣ ይገብሮ። ስለ ዝሓልየላ ድማ ይመርሓ። ንሳ መዓሙቕ ሃፍቱ እያ፡ ብጀካኣ ኸኣ ኻልእ የብሉን።

እዛ እንነብረላ ዘሎና ዘመን፡ ካብ ሓቂ ርሒ ቓቶ ዘላ ዘመን ክንደይ ይነውሕ። ሓንቲመዓልቲ እቶም ሓላያት ቤተክርስትያን ዝመስሉ፡ ዘለዉ
ሰባት፡ እቲ ንቤተክርስትያን ካብ ጎይታ ዝፈልያ ጸረ-ክርስቶስ ንኽተኽሉ ምንቅስቓስ ሕብረት ኣብያተ ክርስትያን ዓለም ክተኽሉ፡ ባዕሉ
(ክርስቶስ) ድማ ኣብ ደገ ቤተክርስትያን

“እንሆ፡ ኣብ ደገ ቤት ደው ኢለ ኳሕኳሕ ኤብል አሎኹ። ሓደ እኳ ድምጸይ ሰሚዑስ ማዕጾ እንተ ኸፈተለይ፡ ናብኡ ኽኣቱ ምስኡ ኸኣ
ክድረርእየ፡ ንሱውን ምሳይ።” ራእይ 3፡20። ክብል እንከሎ ክንርእዮ ኢና።

ክነግረኩም ጎይታና ኣይተስዓረን። ሰባት ንኣምላኽ ደገ ኸም ዝኸፍትሉን ዝዓጽዉዎን ይሕስዉ ኣለዉ። ኣቦ ዝሃቦ ኹሉ ናብኡ ይመጽእ፡
ናብኡ መጺኡ ዝኣተወ ዘበለኹሉ ድማ ኣይውገዝን። ሓደ ኻባታቶም ዝጠፍእየልቦን። ዮሃንስ6፡37-39። እቲ መወዳእታ ሕሩይ ነፍሲ ናብ ኣካሉ
ምስኣተወ ጎ ይታና ኽገሃድ እዩ ።

መርሖ ዳዊት። ዳዊት ንጉስ እስራኤል - ኹላ እስራኤልዶ ኣይነበረን? ብመሰረት እቲ ኣብ ዙፋን ዳዊት ግዝኣቱ ንኽገዝእ ንሽሕ ዓመት
ዝቕመጥ፡ ዝብል ሓሳብ የሱስሲ ወዲ ዳዊትዶ ኣይኮነን? ብርግጽእዩ። እምበኣርስ መርሖ ዳዊት፡ ነቲ ኣብ ሽሕ ዓመት ዝነግስ የሱስ እዩ ዘረድእ።
መርሖ ሞ ትን ሲኦልን ዘለዎ ንሱ፡ ነቶ ም ናቱ ኸተንስኦም፡ ኣብ ምድሪ ድማ ምስኡ ግዝኣት ጽድቁ ንኽወርሱ ኽህቦም እዩ።

ጎይታና መልሲ ኹሉ ሕቶታት ምሓዙሲ ኽንደይ ባህ የብል። ብርግጽ ተስፋታት ኣምላኽ ኩሎም ብኡኡ እዮ ም ምልኣት ዝረኸቡ። ምስኡ
ኣብኡ ብምዃና ድማ ነቲ ዝዓደገልና ግዝኣት መዋርስቱ ንኽንከውን የኽእለና።

እወ እነሆ ጎ ይታ ኽብሪ፡ ብመላእኽትን፣ ብሊቀ መላእኽትን፣ ክሩቤልን፣ሱራፌልን ብኹሎም ሰራዊት ሰማይን ተኸቢቡ ፡ “ቅዱስ ቅዱስ
ቅዱስ ጎ ይታ ሰራዊት” እንዳተብሃለ ዝሙገስ ዝነበረ ሰብ ክቐርቦ ኣብ ዘይከኣሎ ቅድስና ዝነብር ዝነበረ እቲ ናይ ጥንቲ ኣቦ፡ ሎሚ ግና ንሕና
ብኡኡ ኴንና ቅድስና ኣምላኽ ንኽንከውን ቅድስናኡ ንቤተክርስትያን የካፍላ ንርእዮ ኣሎና። “የሱስ ብምልኣት ፍጽምና” - ፍዮሪ ኣኽራን፣
ድሙቕ ብርሃን ወጋሕታ፣ ሓለፋ ኣእላፍ፣ ኣልፋ፣ ኦሜጋ፣ ሱርን ጉንዲን ዳዊት፣ ኣቦ ወዲ መንፈስቅዱስ - ኹሉ ብኹሉ ኮይኑ ኣሎ። ኢሳያስ 9፡6
“ሕጻን ተወሊዱልና፡ ወዲ ተውሂብና እዩ እሞ፡ እቲ ግዝኣት ከኣ ኣብ መንኲቡ እዩ፡ ስሙውን ግሩም፡ መካር፡ ብርቱዕ ኣምላኽ፡ ኣቦ ዘለኣለም፡
መስፍን ሰላም ኪስመ እዩ።”

ፍጹም ዝኾነ ምልኣት ኣብኡ ኣሎ፡ ቀደም ኣየኽበርናዮን፡ ሕጂ ግና ብሓጎስን ብዘይንገር ክብርን ነፍቅሮ ኣለና። ኣብ ማእኸል ቤተክርስትያን
ጸኒዑ ኣሎ፡ ንሕና ድማ ርእሲ መርዓቱን ሰዓራይን ስለዝኾነ ንኽብሩ ንዝምረሉ። መርዓቱ ብጸዓቱ ዓደጋ ፡ ናቱ'ያ፡ ዝሓልየላ ናይ በይኑ። ንጉስና
ንሱ፡ ንሕና ግዝኣቱ ዘለኣለማዊ ርስቱ ኢና።

ኣብ ፈለማ ፍቕዲ 7 ንምርዳእ ፍቕዲ 9 ከም ዝጠቕመና ነጊረኩም ከምዝነበርኩ ዘክሩ። እንታይ ማለተይ ምኻነይ ምርዳእኹም ተስፋ
ይገብር፡ የሱስ በይኑ ንሱ ጥራይ ቅዱስን ሓቂን ከም ዝኾነ (ወይድማ ሓቂ ኣካል)፣ መርሖ ዳዊት ዘለዎ ዝኸፍትን ዝዓጽውን ምዃኑ ሰሪዑ
ንርእዮ። ብትኽክል ድማ ሓቂ እዩ። እዞ ም ሓረጋት እዚኦ ም ብምልኣት ዝገልጽዎ ሓረጋት እዮም። ኣብ ዘመኑ ዝነበሩ ኣይሁድ ግና ብምልኣት
ተቓወሙዎ።እቲ ኹሉ ነገሮም መድሓኒኦም ተቓወሙ። እታ ቤተክስትያን ሓሶት ሎሚ ውን ግሮም ተግሞ ኣላ። ኣይሁድ ዝገበርዎ ግብሪ
ትገብሮ ኣላ። ኣይሁድ ንዕኡ ሰቒሎም ነቶም ሓቀኛታት ኣመንቲ ሰጎጉ፡ እዛ ቤተክርስትያን ሓሶት ድማ ንዕኡ ሰቒላ ነታ ሓቀኛ ቤተክርስትያን
ኸተጥፍኣ ተልዓለት። ኣምላኽ ግና ሓቀኛ 'ዩ እሞ፡ተመሊሱ መጽአ ድማ መን ከም ዝመልኽ ከርኢ እዩ ። ምስኣርኣየ ድማ ብዘሎ ዓለም ኣብ
ትሕቲ እግሩ ኽሰግዱ፡ ኸምኡ ድማ ሽዑ ብዘሎ ዓለም፡ በይኖም ጽኑዓት ምዃኖም ንኽርኣይ ኣብ ትሕቲ እግሪ ቅዱሳኑ ክሰግዱ እዮም። ጎ ይታ
ንዘለኣለም ይባረኽ።

ዘመን ኽፉት ደገ
ራእይ 3፡8 “ንግብርኻ እፈልጦ አሎኹ። ዓቕምኻ ሒደት እዩ፡ ንቓለይ ሐሊኻዮ ንስመይውን ኣይከሐድካዮን እሞ፡ እንሆ፡ ሓደ እኳ ኺዐጽዎ

ዘይኽእል ክፉት ደገ ሂበካ አሎኹ።”
መጀመርታ ሓረግናይዛ ፍቕዲ እዚኣ “ግብርኻ እፈልጦ ኣለኹ” እትብል ሓረግ በቲ ስዒቡ ዝዝርዘር ናይታ ፍቕዲ ይምዘን። ምክንያቱ ግብሮም

“ኽፉት ደገ”፣ “ውሱን ሓይሊ” ምስ “ቃልን ሽምን” ዝተኣሳሰረ መምዘኒ ስለዘለዎ።
“እንሆ፡ ሓደ እኳ ኺዐጽዎ ዘይኽእል ክፉት ደገ ሂበካ አሎኹ።” ኣብ ዝብል ሓሳብ ዘሎ ሃፍቲ ትርጉም ንምርዳእ፡ ነተን ሓደ ዘመን ምስቲ

ቀጻላይ ዘመን እንዳተኻኸኣ ዘመናት ክበሃለን ዝጸንሐ ሓሳብ ምስትውዓል ይሓትት።ኣብ ክንዲ ቁርጽ ዝበለ ምጅማርን ምውዳእን ሓድ ሕድ
ዘመን፡ ሓደ ዘመን ኣብቲ ቀጻላይ እንዳተደረበን እንዳተሓወሰን ክመጽእ ጸኒሑ።ብፍላይ እዛ ዘመንእዚኣ ናብታ ድሕሬኣ ዘላ ዘመን ውሒዛ እያ
ኣትያ፡ ናብዛ ናይ መወዳእታ ዘመን ውሒዛ ኣትያ ትራይ ዘይኮነ፡ እዛ ናይ መወዳእታ ዘመን እዚኣ መቀጸልታ ናይዛ ሻዱሸይቲ ዘመን እውንእያ።
ሻብዓይቲ ዘመን፡ ህይወት ጴንጤ ቆ ስጤን ኩሉ ኽፍኣት ዘመናትን ሒዛ ንቅልጡፍ ስራሕ ኣኪባ ዘላ (ሓጻር ዘመን) እያ። ስለዚ ዘመን
ፊላደልፊያ ምስ ኣብቀዐ፡ ዘመን ሎዶቅያ ክርዳድን ስርናይ ናብ ቀውዒ ሓፈሳ ንኸተብጽሕ ትቅልጥፍ። “ክሳዕ ቀውዒ ብሓደ ይዕበዩ ሕደግዎም
ብጊዜ ቐውዒ ኸኣ ንዓጻዶ፡ ቅድም ነቲ ኽርዳድ፡ እረይዎ፡ ኪነድድ ድማ በብንዳእቲ እሰርዎ፡ ነቲ ስርናይ ግና ኣብ ቆፎይ ኣክብዎ፡ ክብሎም
እየ።” ማቴዎ ስ 13፡30። ብዛዕባ ዘመን ሳርዴስ ዘመን ጽገና (ምሕዳስ) ከይትርስዑ ዝላወበኩም፡ እታ ኣብ ጴንጤ ቆስጤ ዝተዘርአት ዘርኢ፡
ብምሉእ ዑ ደት ምዝራእ፣ ምስታይ ማይ፣ ምስባሕን ወዘተ ሓሊፋ ናብቲ ናይ ፈለማ ቦኽሪ ዘርኢ ክሳብ እትምለስ፡ ሳርዴስውን ክትቅጽልምዃና
ዘክሩ። እዚ ኣብዝከናወነሉ እዋን እቶም ተዘሪኦም ዝነበሩ ክርዳድ እውን ክሕፈሱ እዮም። እንርእዮ ዘለና  ነገር  ልክዕ  እዚእዩ። ብዛዕባ
ወርሓትእንተ ኣስተውዒልኩም ክትርድእዎ ኢኹም። ብምሉእ ጥንካረ ክዓቢ እትርእይዎ ተኽሊ ሓጋይ ምስረኸቦ ናብ ዘርኢ ይምለስ፡ ሓጋይ
መዓስቀውዒ ከምዝተቀየረ ግና ኣይተስተውዕልዎን - በቃ ብኸም ኡ ፈሲሱ ይኣቱ። ኩለን ዘመናት ብፍላይ ድማ እዘን ክልተ ዘመናት ከምኡ
እየን።

የሱስ ኣብ ፍቕዲ11 “ቀልጢፈ እመጽእ አሎኹ።” ኢሉዝተዛረበላ ዘመን ዘመን ፊላደልፊያ እያ። እዚ ነታ ናይመወዳእታ ዘመን ሓጻር ይገብራ።
ሎዶቅያ፡ ዘመን ህጹጽ ስራሕ እያ። ሓጻር እያ።

ሕራይ ብፍላይ ኣብ ኽፉት ደገ ኣብ ዝብል ሓሳብ ኣትኲሮ ትንግበር። ነቲ ኣብ ዘመን ፊላደልፊያ ዝነበረ ኽፉት ምስፋሕ ስራሕቲ ወንጌል
ምስ ኽፉት ደገ ብምትሕሓዝ ኣትኲሮት ክገብር ይፈቱ። ጳውሎስ ነቲ ወንጌል ንኽሰብኽ ጎይታ ዘዳለወሉ ምቹእ ባይታ ኽፉት ደገ ብምባል
ይገልጾ። 2ይ ቆሮንጦስ 2፡12 “ወንጌል ክርስቶስ ምእንቲ ኽምህር ኢለ ናብ ጥሮኣስ ምስ መጻእኩ ግና፡

ደገውን ብጐይታ ተኸፈቱለይ ከሎስ፡“ ስለዚ ቅዱስ ቃላት ብምንጽጻር ኽፉት ደገ ዝብል ሓሳብ፡ ዓለምኣስተናጊዳቶ ኻብ ትፈልጥ ስራሕቲ
ወንጌል ዝሰፍሐ ስራሕቲ ወንጌል ዘመላኽት ሓረግ እዩ።

ሓደ ነገር ክትርድኡ ይደልየኩም፦ ጎይታ ብቁጽሪ ሰለስተ ግብርታቱ ይገብር 'ዩ፡ ኣይኮነን ድዩ? ቤተክርስትያን ምስመንግስታዊ ልፍንቲ
ዝተመርዓወትሉ ዘመን ኣብ ሳልሳይ ወይ ድማ ኣብ ጴርጋሞስ ዘመን እዩ። ግብርታት ኒቆ ላውያን፡ ምህሮ ኒቆላውያን ኮ ይኑ ዝተሰረተሉ ኽፉት
ደገ ናይታ ሓሳዊት ማሕበር እዩ ። ዋላኳ ሽም ክርስትና ትሰከም እምበር፡ ሓደ ጊዜ ምስ መንግስቲ ልፍንቲ ምግባራ ወይድማ ምምርዓዋ፡
ዓለማዊት ሲስተም ወይድማ ሜላ ምዃና ዘይተርፍእዩ። ስለዚ ድማ ሽዑ ኸም ሰደድ ሓዊ ብሓይሊተዘርገሐ። ነገር ግን ሕጂ፡ ድሕሪ ሰለስተ
ጽዑቓት ዘመናት ቃልሲ ናይ  እምነት፡  ንሓቂ  ኽፉት ደገ  መጽኣላ።  ንቓልኣምላኽ ዘመን  መጺኡሉ። ብርግጽ ድማ ሓሙሸይቲ ዘመን፡
ብዘንጸፈትላ ናይ ዳህሰሳ፣ ወረራ፣ ኸምኡ ድማ ማሽን ማሕተም መጻሕፍቲ ወ.ዘ.ተ. ባይታ፡ ሓያል ምንቅስቓስ ክትፈጥር ተኻእለ።

እዚ ኽፉት ደገ እዚ ንድፊ እቲ ኣብ ዕብራውያን 2፡1-4 ዘሎ ናይ ጴንጤ ቆስጤ ምርሒት እንተዝኽተል ነይሩ ዘደንቕ ምኾነ ነይሩ። “ስለዚ
ምእንቲ ኸይንጠፍእ፡ ናብቲ ዝሰማዕናዮ ኣዚና ኸነቕልብ ይግብኣና እዩ። እቲ ብመላእኽቲ እተነግረ ቓል ካብ ዚጸንዕ፡ ኵሉ በደልን ዘይምእዛዝን
ከኣ ቅኑዕ ፍዳኡ ኻብ ዚቕበል፡ ምስናይዚ ድማ፡ ኣምላኽ ከም ፍቓዱ ብትእምርትን ብተኣምራትን በበይኑ ብዝዀነ ሓይልታትን ብምዕዳል
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መንፈስ ቅዱስን እናመስከረ፡ ንሱ ኸኣ ብጐይታ ኺንገር ዝጀመረ፡ ካብቶም ዝሰምዕዎ ኸኣ ኣባና ዝጸንዔስ፡ ንሕና ግዳ ኽንድዚ ዚኣክል ምድሓን
ዕሽሽ ካብ እንብል፡ ከመይ ጌርና ኽንመልቝ ይከአለና?” ከምቲ የሱስ ድማ ኣብ

ማርቆስ 16፡15-20 ዝበሎ፡ ንድፊ ኸም ዝኾነ ሕጂ ኣስተውዕሉ።
“በሎም ድማ ፥ ናብ ኵላ ዓለም ኪዱ፡ ንብዘሎ ፍጥረት ከኣ ወንጌል ስበኹሉ ። ዝኣመነን እተጠምቀን ኪድሕን፡ እቲ ዘይኣመነ ግና ኪዅነን

እዩ። ነቶም ዚኣምኑውን እዚ ተኣምራት እዚ ኺስዕቦም እዩ ፥ ብስመይ ኣጋንንቲ ኼውጽኡ፡ ብሓድሽ ልሳን ከኣ ኪዛረቡ፡ ኣትማን ኪሕዙ እዮም፡
ዚቐትል እንተ ሰተዩ ኸኣ፡ ከቶ ኣይኪጐድኦምን እዩ፡ ኣእዳዎም ኣብ ሕሙማት ኬንብሩ ንሳቶምውን ኪሐውዩ እዮም። ጐይታና የሱስ ምስ
ተዛረቦም፡ ናብ ሰማይ ዓረገ፡ ኣብ የማን ኣምላኽውን ተቐመጠ። ንሳቶም ድማ ወጺኦም ኣብ ኵሉ ሰበኹ። ጐይታ ምሳታቶም ይገብር፡ ነቲ
ቓልውን ብዚስዕብ ተኣምራት የጽንዖ ነበረ።”

ኮሌጃት መጽሓፍ ቅዱስ ንኽተኽሉ ኢሉ ናብ ዓለም ኣይለኣኾምን፡ ወይውን ስነጽሑፍ ንኸተሓላልፉ ኢሉ ኣይኣዘዞ ምን። እንተኾኑውን
ኽፍኣት የብሉን ነገር ግን የሱስ - ኣብ ቃል ንኽጸንዑ - ምልክታት ድማ ንኽኽተሉዎም - ወንጌል ንኽሰብኩ እዩ ዝነገሮም። ቀዳመይቲ ም'ፍላጥ
መንግስቲ ኣምላኽ ዝተሰብከ፡ እቶም ዓሰርተ ኽልተ ምስ ለኣኸ እዩ።

ማቴዎስ 10፡1-8
“ንዓሰርተው ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ጸዊዑ፡ ንርኹሳት መናፍስቲ ኼውጽእዎምን ንብዘሎ ሕማምን ድናሰን ኬሕውዩን ስልጣን ሀቦም። ስማት

እቶም ዓሰርተው ክልተ ሃዋርያት እዚ እዩ፡ ቀዳማይ እቲ ጴጥሮስ ተብሂሉ ዘሎ ስምኦን፡ እንድርያስ ከኣ ሓዉ። ያእቆብ ወዲ ዘብዴዎስ፡ ዮሃንስ
ከኣ ሓዉ። ፊልጶስን በርተሎሜዎስን ቶማስን ማቴዎስ እቲ ተጋውን። ያእቆብ ወዲ እልፍዮስን እቲ ታዴዎስ ተብሂሉ ዘሎ ልብድዮስን፡ ስምኦን
ብዓል ቃናን እቲ ዘትሐዞ ይሁዳ ኣስቆሮታውን። የሱስ ነዞም ዓሰርተው ክልተ ለኣኾም፡ ከምዚ ኢሉውን ኣዘዞም፡ ናብተን ጥፉኣት ኣባጊዕ ቤት
እስራኤል ደኣ ኺዱ እምበር፡ ብመገዲ ኣህዛብ ኣይትኺዱ፡ ናብ ከተማ ሳምራውያን ድማ ኣይትእተዉ። ኬድኩም ድማ፡ መንግስተ ሰማያት
ቀሪባ ኣላ፡  ኢልኩም ስበኹ። ሕሙማት ኣሕውዩ፡ ምዉታት ኣተንስኡ፡ ለምጻማት ኣንጽሁ፡ ኣጋንንቲ ኣውጽኡ። ብኸምኡ ተቐበልኩም፡
ብኸምኡ ሃቡ።”

እዚ ንሱ ዝሃቦም ኣገልግሎት፡ ከምቲ ኣብ ማቴዎስ 9፡35-38 ዝብል፦ ምክፋል ናይ ገዛእርእሱ ኣገልግሎት እዩ።
“የሱስ ኣብ ኵሉ ኸተማታትን ኣብ ኵሉ ዓድታትን ኣብ ቤት ጸሎቶም እናመሃረ፡ ወንጌል መንግስቲውን እናሰበኸ፡ ኵሉ ሕማምን ድናሰን

እናሕወየ ይዘውር ነበረ። ብዙሓት ህዝቢ ምስ ረኣየ፡ ሓላዊ ኸም ዜብለን ኣባጊዕ፡ ግፉዓትን ፋሕ ዝበሉን ነበሩ እሞ፡ ደንገጸሎም። ሽዑ ንደቀ
መዛሙርቱ፡ እቲ እኽሊ ብዙሕ እዩ፡ ዓየይቲ ግና ሒደት እዮም። ስለዚ ነቲ ጐይታ እኽሊ ንእኽሉ ዓየይቲ ኺልእከሉ ለምንዎ፡ በሎም።”

ብዙሓት ሰባት፡ ኩሎም ሓወርያት ኣገልግሎታቶም ካብ ጎ ይታ የሱስ ከምዝተቐበልዎ፡ ድሕሪ ምሟቶም ግና ኣገልግሎቶም ከም ዘኽተመ
ይመስሎም። ኸምኡ ኣይኮነን።

ኣብ ሉቃስ 10፡1-9 ከምእንርእዮ ኣብምድሪ ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ ነቶም ናቱ ኣገልግሎታት ክህቦም ከም ዝጀመረ ንርዳእ።
“ድሕርዚ ጐይታ ድማ ካልኦት ሰብዓ ሰርዔ፡ በብኽልተ ገይሩ ኸኣ፡ ናብቲ ንሱ ዚኸዶ ዘበለ ኸተማን ስፍራን ቀቅድሚኡ ለኣኾም። በሎም

ከኣ፥ እኽሊ ብዙሕ እዩ፡ ዓየይቲ ግና ሒደት እዮም። ስለዚ ነቲ ጐይታ እኽሊ ንእኽሉ ዓየይቲ ኺልእኽ፡ ለምንዎ። መገድኹም ኪዱ። እንሆ፡
ኣነ ኸም ኣባጊዕ ናብ ማእከል ተዃሉ እሰደኩም አሎኹ። ማሕፉዳን ለቘታን ኣሳእንን ኣይትማልኡ፡ ኣብ መገዲ ንሓደ እኳ ኸመዓልካ ኣይትበሉ።
ኣብ ዝኣቶኹምዋ ቤት፡ ቅድም፡ ነዛ ቤት ሰላም ይኹን፡ በሉ። ኣብኣ ወዲ ሰላም እንተሎ፡ ሰላምኩም ኣብኡ ኺሐድር እዩ፡ እንተ ዜልቦ ግና፡
ሰላምኩም ኪምለሰኩም እዩ። ኣብታ ቤት ከኣ ንበሩ፡ ንዓያዪ ዓስቡ ይግብኦ እዩ እሞ፡ ኣባታቶም ካብ ዘሎ ብልዑን ስተዩን። ካብ ቤት ናብ ቤት
ኣይትሕለፉ። ኣብ ዝኣቶኩምዋ ኸተማውን እንተ ተቐበሉኹም፡ ዝቐረቡልኹም ብልዑ። ኣብኣ ንዘለዉ ሕሙማት ኣሕውዩ፡ መንግስቲ ኣምላኽ
ናባኻትኩም ቀሪባ ኣላ፡ ከኣ በልዎም።”

ሓይሊ ኣገልግሎት ፊሊጶስ ክኽሕድ ዝደፍር መን 'ዩ? መን'ዩ ኸ ኣገልግሎታት ኢራንየስ፣ ማርቲን፣ ኩሉምባ፣ ፓትሪክ፣ ካልኦት ቅብኣት
ኣምላኽ ኣብ ልዕሌኦም ዝነበሮም ቁጽሪ ዘይብሎም ኣገልገልቲ ክኽሕድ ዝደፍር?

እወ፡ መንገዲ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ሓቀኛ መንገዲ ኽፉት ደገ 'ዩ። ምስክር ርእሰይ ክውስኸልኩም፡ ምኽንያቱ ርግጸኛ ኾ ይነ ክዛረበሉ ዝኽእል
መርትዖ ኣምላኽ ኣብ ህይወተይ ብዝገበሮ ግብርታት ጥራይ እዩ። ንግላዊ ምስክርነተይ ኣትኩሮት እንተገቢርኩምሉ፡ የሱስ ትማሊን ሎሚን
ንዘለኣለምን ሓደ ምዃኑን፡ ነቶም ዝኣምኑዎን ዝቕበልዎን ድማ ሓይሊ ኣምላኽ ሎሚ ውን ህያው ምዃኑ ክነግረኩም እየ።

ምሽነሪ ኾ ይነ ናብ ዶ ቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝኸድኩሉ እዋን፡ ናብ ደርበን ምስ መጻእኹ ኣምላኽ ብሓይሊ ረድኣኒ። ነቲ እኩብ ህዝቢ ብምቹእ
ከነስፍሮ እንኽእለሉ ቦታ እቲ ኻብ ዓለም ብግዝፉ ብኻልኣይ ደረጃ ዝፍለጥ ገዚፍ መወዳደሪ ጉያ ዝኾነ ሜዳ ጥራይ እዩ ነይሩ። እቲ ህዝቢ
ኣስታት 100000 ይበጽሕ ነበረ። ሕግን ስርዓትን ንምሕላውተባሂሉ፡ ብዙሓት ዝዓይነቶም ዓሌት ንምፍልላይ ሓጹራት ተሰሪሑ፣ ነቲ እኩብ
ህዝቢ ሓለዋ ዝኾኑ ድማ ኣማኢት ፖሊስ ተመዲቦም ነበሩ። እዞ ም ዝተጸምኡ ነፍሳት ርሑቕ ማይላት ቆ ሪጾ ም ዝመጹ ነፍሳት እዮም።
ሮሆድሺያ ካብዝበሃል ቦታ ሓንቲ ንግስቲ 27 ሰረገላ ምሉእ ተወለድቲ ኣፍሪቃ ዝጸዓነት ባቡር መጺኣ ነይራ። ፈተውቶምን ቤተሰቦምን ኣብ
ዝባውንቶም ተሰኪሞም ምስ ጎቦታትን ጎላጉልን እንዳተቃለሱ፡ ኣዝዩ ብዙሕ ማይል ተጓዒዞም መጹ። በቲ ኣብታ ሃገር ዝተገብረ ሓያል
ግብርታት መንፈስቅዱስ ብዘላ ሃገር ተነቓነቐት።

ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ቀትሪ ኣገልግሎት ክጅምር ምስ ፈለምኩ፡ ሓንቲ ካብቶም ተኸተልቲ እምነት መሓመድ ናብ መድረኽ ቀረበት፡ ምስ
ቀረበት፡ ንተኸተልቲ እምነት መሓመድ ሚሺነሪ ዝኾነ ግለሰብ ከምዚ ብምባል ናብ ጎይታ ክልምነላ ጀመረ “ኦ ምእንቲ'ዛ ነፍሲ እዚኣ። ኦ
ምእንቲ'ዛ ነፍሲ እዚኣ” ክብል ጀመረ። ብመሰረት ምስክርነቱ፡ ንዓመታትን ዓመታትን ኣብቲ ኸባቢ ኸም ዝጸንሐን ኣብ ህይወቱ ድማ፡ ሓደ
ተኸታሊ መሓመድ ጥራይ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኡ ከም ዝተቀበለ ይምስክር። ካብፈለማ ከምቲ ሕጉ ንዘለኣለም
ዘይልወጥ ሕጊ ሜዶ-ፐርሺያ ነበሩ። “ሓደ ተኸታሊ መሓመድ ንዘለኣለም ተኸታሊ መሓመድ” ዝብል መትከል ኣብ ማእኸሎም ዘሎ እዩ
ዝመስለካ፡ ንኽማረኹ ከበድቲ እዮም።

ሽዑ ኣብ ቅድመይ ደው ምስበለት ንዓኣን ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣሻሕን ብተርጓሚ ክዛረቦም ጀመርኩ። “የሱስ ከድሕነኩም ከምዝመጽአ፡
ሚሽነሪታት ነጊሮምኹም፡ ሓቂ ድዩ?” በልኩ። ከምኡ ምስበልኩዎም ነንሓድሕዶም ክጠማመቱ እንተትርእዩ ዎም፣ ሓቂ ምዃኑ ምስገለጹለይ
ድማ ቀጺለ ኸምዚ በልኩዎም፦ (መጽሓፍ ቅዱሰይ ኩሎም ከም ዝርእዩዎ ኣልዒለ) “እዚየሱስ እዚ ፈዋሲ ምዃኑን፣ ተመሊሱ ህዝቡ ናብ ባዕሉ
ኽሳብ ዝወስዶም ድማ ኣብ ማእኸል ህዝቡ ህያው ምዃኑ” “እዞም ሚሺነሪታት ካብዚ መጽሓፍ እዚ ኣንቢቦምልኩምዶ?” “እቲ ኣብ የሱስ
ዝነበረ መንፈስ ኣብኣቶም ኮ ይኑ ከምቲ ንሱ ዝገብሮም ዝነበሩ ግብርታት ምግባር ከምዝኽእሉኸ ነጊሮምኹምዶ ? ከምቲ ዘድሕነኩም ከምኡ
ድማ ከም ዝፍውሰኩም ከ ነጊሮምኹምዶ? የሱስ ቀደም ኣብ ምድሪ ኸሎ ዝገበሮም ግብርታት ሎሚ ውን ወሪዱ ኽገብር ከሎ ኽትርእዩ ዎ
እትደልዩ ኽንደይ ኢኹም?” ኩሎም ደለዩ። ብሓቂ ዝተሰማምዑላ ነገር ሓንቲ ንሳ ነይራ።

ቀጺለ ድማ ኸምዚ በልኩዎም “ የሱስ ከምቲ ናይ ቀደሙ ሕጂ ብመንፈሱ እንተገይሩኸ፡ ቃሉ ትኣምኑዎ ዶ?” እታ ተኸታሊት እምነት
መሓመድ ኣብ ጥቃይ እያ ዘላ። መንፈስ ብኣይ ኽንቀሳቀስ ጀመረ።

ኸምዚ በልኩዋ “ሕጂ፡ ንዓኺ ከምዘይፈልጠክን ቋንቋኺውን ክዛረብ ከምዘይክእልን ትፈልጢ ኢኺ።” ኣዎንታኣ ገለጸት። ቀጺለ ድማ
“ፈውሲ ንኽፍውሰኪ ኣን ብቕዓት ከምዘይብለይ ትፈልጢ ኢኺ። ነገር ግን ስብከት ናይ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ሰሚዕኺ ተረዲእኽኒ ኣሎኺ።”
ህንዳዊት ተርጓሚታ ፡ ሓዱሽ ኪዳን ስለዘንበበት ኸምዝተረድኣ መለሰት።

ሞሓመዳውያን ዘርኢ ኣብረሃም 'ዮም። ሓደ ኣምላኽ ይኣምኑ፡ ንወዲ ኣምላኽ ግን ኣይኣምኑን፡ ኣብ ክንዳኡ ግና ሞሓመድ ከም ነብዪ
ኣምላኽ ይቕበሉ። ብኸሃናቶም የሱስ ፈጺሙ ኣይሞተን ኣይተንሰአን ኢሎም ስለዝተምሃሩ ድማ፡ የሱ ኣይሞተን ኣይተንስኤን ኢሎም ይኣምኑ።

ኸምዚ በልኩ “ የሱስ ሞ ይቱ ኻብ ሙታን ድማ ተንሲኡ እዩ። እቲ ኣብኡ ዝነበረ መንፈስ ድማ ኣብ ቤተክርስትያን ኣሕዲሩዎ ኣሎ።እቲ
ኣብኡ ዝነበረ መንፈስ እቲ ሕጂ ኣብ ቤተክርስትያን ዘሎ ሓደ መንፈስ'ዩ፡ የሱስ ዝገብሮም ግብርታትን ፍረታትን ድማ የፍርይ ኣሎ።
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ኣብ ዮሃንስ 5፡19
'የሱስ መሊሱ በሎም፥ ብሓቂ፡ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ፡ ወድስ ኣቦኡ ኺገብሮ ዝረኣዮ እምበር፡ ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ኺገብር

ኣይከአሎን። ነቲ ንሱ ዚገብሮ ግብሪ እቲ ወዲ ድማ ከምኡ ዝበለ ይገብር እዩ።' ብምባል ይገልጾ። እምበኣርከስ ሕጂ፡ ጸገምኪ እንታይ ከምዝኾነ
ንምንታይ ናብዚ ከምዝመጻእኺን የሱስ እንተገሊጹለይ - ሕሉፍ ህይወትኪ እንተነጊሩኒ፡ ብርግጽ ንድሕሪ ሕጂ ትኣምኒዶ?“

ብተርጓሚታ ገይራ፡ “እወ ይኽእል እየ” በለት።
“ጽቡቕ፣ ንሱ ይግበሮ” በልኩ።
ተኸተልቲ መሓመድ ኩሎም ንድሕሪት ተደጊፎም እንታይ ከምዝከናወን ብጥንቃቐ ይከታተሉ ኣለዉ።
ሽዑ መ ፈስቅዱስ ክዛረባ ጀመረ “ሰብኣይኪ ሓጺር፣ ጸሊም ጭሕሙ ግዙፍ 'ዩ። ኽልተ ደቂ ኣለዉኺ። ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ናብ ዶ

ክተር ኬድኪ ኔርኪ፡ ምርመራ ጌሩልኩ፡ ፈሳሲ ዝቛጸረ ቁስሊ ኣብ ማህጸንኪ ኣሎ።”
ርእሳ ድንን ኣቢላ “ሓቂ እዩ ” በለት።
“ናባይ ናብ ክርስትያን ሰብ ንምንታይ መጺእኺ ንምንታይ ናብ ነብዪ ናይ ሙስሊም ዘይትኸዲ?” ኢለ ሓቲተያ።
“ክትሕግዘኒ ትኽእል ኢኻ” ኢለ ስለዝሓሰብኩ ብምባል መለሰት።
“ኣነ ክሕግዘኪ ኣይክእልን እየ፡ ነገር ግን እት ኣብዚ ስፍራ እዚ ዘሎ የሱስክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒትኪ ጌርኪእንተተቐብክዮ፡

ብዛዕባኺ ዘበለ ኹ ስለ ዝፈልጥ፡ ንሱ ክሕግዘኪ የከኣሎ እዩ።”
“ንየሱስ ከም ግሊ መድሓኒየይ ይቕበሎ” ምስ በለት ኩሉ ተስተኻኸለ። ተፈወሰት። ሻቡ ድማ ወንጌል ብኽልቴኡ ብቓልን ብስልጣንን

ስለዝተሰብከ፡ ኣስታት ዓሰርተሽሕ ተኸተልቲ እምነት ሞሓመድ ናብክርስቶስ መጹ። ኣምላኽ ንሰብ ሰላሳ ዓመት ጽዒሩ ፍረንኸይረክብ
ኣይእዝዝን እዩ። ንቓሉን ንስልጣኑን ዝተኸፍተ ደገ ይህበና 'ሞ፡ ንሕና ድማ ክንጥቀመሉ ዝግበኣና እዚ እዩ። ንናይ ጳውሎስ ኣገልግሎት ሓያልን
መስለጥን ኣገልግሎት ክኸውን ዘኽኣሎ እዚ እዩ። 1ይ ቆሮንጦስ2፡4 “ዘረባይን ስብከተይን ድማ ብምርዳእ መንፈስን ስልጣንን እምበር፡
ብዜስድዕ ዘረባ ጥበብ ኣይነበረን።”

ስምዑኒ ሕጂ፡ ኣብዛተመሳሳሊት ጉዕዞ ብኣየር ናብ ኒው ሳሊስበሪ፣ ሬዶሽያ ብኣየር ኽንብገስ ኣብ ዝተዳለናሉ ጊዜ፡ ናይ ኣሜሪካ ፓስፖርት
ዝሓዙ ኣርባዕተ ሰብ ኣጓነፉኒ እሞ፡ ቀሪበ “ናይ ኣሜሪካ ፓስፖርት ሒዝኩም ሪኤ፡ ናበይ ኣቢልኩም ድኣ ትኸዱ?” ኢለ ሓተትኩዎም።

እቲ መንእሰይ ድማ “ኣይ ንሕና ኩልና ኣብዚ ኢና፣ሚሽነሪታትድማ ኢና” ብምባል መለሰለይ።
“ደስ ክብል” “ብገዛእ ርእስኹም፡ ዋላስ ኣብ ትሕቲ ድርጅት” ኢለ ድማ ሓተትኩዎም።
“ሜተዲስት ኢና። ካብ ዊልሞር፣ኬንታኪ ኢና መጺእና” ብምባል መለሰ።
“ጽቡቕ፡ ኣብ ጥቓና ኢኹም” ምስበልኩዎ፡
“ ሓውና ብራንሃም እዚ ኹሉ መንገዲ፡ መጺአ ኣይትብለኒን! ንስኻ ዲኻ?”
“እወ”  ብምባል  ዘረጋግኦ  መልሲ  መለስኩ።  ኻልእ  ክውስኽ  ኣይደለየን።  ንሱንእተን  ምስኡ  ዝነበረ  ሰለስተ  ኣዋልድን  ንሓድሕዶም

ተጠማመቱ። “ ሓንቲ ደቒቓ ዝወደይ፡ ሓደ ሓደ መሰረታዊ ነገራት ክነግረኩም፡ ኩልና ክርስትያናት ኢና ፡ ንሓንቲ ዕላማ ድማ ኣብዚ ኣሎና።
እስኪ፡ ኣርባዕቴኹም ንኽልተ ዓመት ኣብዚ ኸም ዝጸናሕኹም ተዛሪብኩም ኣለኹም፡ ብሽም የሱስ ናብ ጎ ይታ ማሪኸዮ ኢልኩም ኣጻብዕኹም
እትጥቁሙሉ፡ ሓደ ነፍሲዶ ኣለኩም?” ዝጥቁሙዎ ኣይረኽቡን።

“ኣትን  ኣዋልድ ስምዒትክን  ክጎ  ድእ  ኣይደልይን  እየ”  “ይኹን  እምበር፡  መንፈስቅዱስእንተዘይተመሊእኽን፣  ወንጌል  ሓቂ  ክትሰብካ
እንተዘይክኢልክን፣ እቲ የሱስ ክንርእዮ ዘተስፈወና ውጽኢት ወንጌል ትርእያ እንተዘይሃሊኽን፡ ጸብሒ ብምብሳል ኣዴታትክን ንምሕጋዝገዛኽን
እንተተመለስክን ይሕሸክን።ምኽንያቱ እትስብካኦ ወንጌል፡ ትኽክለኛ ኣይኮነን።”

ናብ ሓደ ደረጃ ልዕል ብምባል ንስብከት መገሻ ክትወጽኡ እንከለኹም ነገራት ከመይ ከም ዝኾኑ፡ ከርእየኩም። ኩሉ ጊዜ ከምኡ ይኾ ኑ
ማለት ዘይኮነስ፡ ብኣብዛሓግን ከምኡ ኸይኮነ ኣይተርፍን። ኣብ እዚ ተመሳሳሊ መገሻ እንከለኹ ዱርበን ንኽጉብኒ ምስእቲ ኸንቲባ እንዳዞ ርኩ፡
ኣብ ክሳዱ ምልክት ዝተንጠለሉ ወዲ ዓዲ ረኣኹ። ጣኦት እውን ሒዙ ነበረ። ነቲ ዓርከይ ድማ እንታይ እዩ እዚ ኣብ ክሳዱ ዘሎ ምልክት ኢለ
ሓተትኩዎ ። ንሱ ድማ፡ ሓደ ወዲ ዓዲ ኾ ይኑ ክርስትና እንተተቐቢሉ ኣብክሳዱ ምልክት ይገብሩሉ እዮም ኢሉ መለሰለይ። ብጣዕሚ ተገሪመ!
ክርስትያን እየ እንዳበለ ጣኦት ዘንጠልጥል ሰብ ብምርኣየይ፡ ከመይ ማለት ብምባል ሓተትኩዎ።

ንሱ ድማ “ኣነ ቋንቋኡ ምዝራብ ስለዝኽእል፡ ንኺድ እሞ ነዛርቦ” በለኒ።
ናብኡ ብምቕራብ እቲ ኸንቲባ ድማ ኸም ተርጓሚ ብምዃን፡ ክርስትያን ዲኻ ኢለ ሓተትኩዎ፡ ብርግጽክርስትያን ከምዝኾነ ድማ ኣዎ ንታኡ

ገለጸ። ክርስትያን እንተኾ ይኑስ ንምንታይ ድኣ ጣኦትተሰኪሙ ድማ ሓተትኩዎ። ናይ ኣቦ ኡ ከምዝነበረን ንዓኡ ከምዝገደፈሉን ተዛረበ።
ክርስትያን እኮ ጣኦት ክስከም ኣይግበኦን ምስበልኩዎ፡ ነቦኡ ዓብይ ረዲኤት ምንባሩ ገለጸለይ። እንታይ ከም ዝረድኦ ንምፍላጥ ደለኹ፦ ሓደ
መዓልቲ ኣቦ ኡ ብኣናብስ ተኸቢቡ፡ ደሓር ሓዊ ብምውላዕ፡ ከምቲጠንቆ ልቲ ዝበልዎ ገይሩ ነቲ ጣኦት ምስ ኣዛረቦ እቶ ም ኣናብስ ገዲፎ ምዎ
ከምዝኸዱ ነገረና። እንስሳ ዘገዳም ኩሎ ም ሓዊ ከም ዝፈርሑን እቲ ሓዊ ከምዝሰጎጎምን ምስነገርኩዎ ዝመለሰለይ መልሲ ኣይርስዖን። “ጽቡቕ፡
ከምዚ እዩ ፡ ኣሞያህ (እቲ መንፈስ) ክወድቕ ይኽእል ፡ እዚ ጣኦት እዚ ግና ኣይሰዓርን።” ኢሉ መለሰ።

(ምሉእትሕዝቶ ናይቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝነበረ ወፍሪ፡ ነብዪ ዊልያም ብራንሃም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ኣብዝብልመጽሓፍ ይርከብ)
መብዛሕቲኦም ክርስትያናት ዘለዎም ኣፍልጦ ኸምዚ እዩ፡ ምኽንያቱ እቲ ቃል በቲ ሓቀኛ ደገ ናይ ጴንጤ ቆስጤ ስለዘይመጽኣሎም።
ናብቲ ኽፉት ደገ ናይ ዘመን ፊላደልፊያ ንመለስ። እቲ ኽህልዎ ዝግባእ ኽፉት ደገ ናይ ስልጣን ኣይነበሮ ን። ምኽንያቱ ኣብ'ታ ብዛዕባ ኽፉት

ደገ እትገልጽፍቅዲ፡ “ዓቕምኻ ሒደት እዩ፡” ዝብል ተጸሪሑ ከምዘሎ ኣስተውዕሉ። ኣብታ ዘመን ስልጣን ናይቲ መንፈስ ጠፊኡ ነበረ። ቃል
ብስነ ስርዓት ይስበኽ፡ ሰባት ብዛዕባ ምድሓን ነፍሶም ብጥበብ ንኽፈልጡ ኽኢሎም ነይሮም። እቲ ቅልጽም ኣምላኽ ዝረኣየሉ፡ ሓያል ግብርታቱ
ግና ፡ ብጀካ ኣብቶ ም ፎቖዶ ኡዝተበተኑ፡ ጠፊኡ ነበረ። ይኹን እምበር ካብ ዘመንጽገና ሒዙ እንዳዓበየን እንዳጠንከረን ይኸይድ ነበረ።

እቲ ኣቦ ሚስዮናት እንዳበልና እንጽውዖ፡ ሰራሒ ጫማ ገጠር ዝነበረ ዊልያም ኬርይ፡ ኣብዛ ዘመን እዚኣ እዩ ዝወጽአ። ንሱ ኣብ ሞልተን፣
ኢንግላንድ ንዝነበረት ቤተክርስትያን ኣገልጋሊ ብምዃን ፡ ብዛዕባ “እቲ ተተኻኺኡ ዝተዓጀበ ተስፋ ክሳብ ፍጻመ ዓለም ሓደ ምዃኑ ብምርኣይ
እቲ ንሓወርያት ዝተውሃበ ሓደራ ካብ ኣገልጋሊ ናብ ኣገልጋሊ እንዳተተኻኸአ ዝስበኽ ግዴታ ኣይነበረን።” እንዳበለ ብምስባኽ፡ ነቲ ህዝቢ
ብሓይሊ ኣበራበሮ። በቶም እቲ ኽድሕን ዝተመደበ ኹሉ ኽድሕን እዩ፡ ስራሕቲ ሚሽነሪ ድማ ኣንጻር ግብርታት መንፈስ ከምዝኸዱ፡ ብምባል
ናብ ሓደ ጽንፊ ኣስተምህሮ ሕርየት ዝኸዱ ኻልቪንስታውያን፡ ተቓውሞ በጺሕዎ ነበረ። ኣንድሪው ፉለር ዝተብሃለ ሰብ ግን ብስብከቱን
ብገንዘብን ክረድኦ ጀመረ። ውጽኢቶም ድማ፡ ንዓለም ወንጌል ዘብጽሕ ማሕበረስ ኣብ 1792 ተፈጥረ። እዚ ምሕዝነት እዚ በቲ ንኬርይ ዝነበሮ
ሰሓባይነት ነፍሳት በረኸት ናይ ኣምላኽ፡ ናብ ህንዲ ንኽኸይድ ለኣኹዎ። ብ1795 ድማ ዝተተባብዑ ክርስትያናት፡ ማሕበረሰብ ሚስዮናውያን
ሎንደን ዝተብሃለ ምሕዝነት መስረቱ። ፍታው ጎይታ ንኽመልኡ ድማ፡ ሚልዮናት ፓውንድታት ብምእካብ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሚስዮናውያን
ናብመላእዓለም ክልእኹ ጀመሩ። መንፈስ ኣምላኽ ብሓይሊ ብምንቅስቓስ “ኻሊእ ኣባጊዕ” ምናልባት ጸሎት ንብዓት ናይቶም ኣመንቲ ክኸውን
ይኽእል።

ደጊምና ኣብዘን “ክፉት ደገ ሂበካ አሎኹ።” ዝብላ ቃላት ክንርእየን ይደሊ። ሕጂ ምስ ሚሽነሪ ምትእስሳር ከይ ሓደግኩ፡ ናብ ዕምቆት
መወዳእታ ዘመን፡ ዘእትወኩም ሓሳብ ከምጽኣልኩም ይፈቱ። ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩዎ እዛ ዘመን እዚኣ ናብታ ዘመን ፍጻመ ፈሲሳ ዝኣተወት
ዘመንእያ። ከምኡውን የሱስ፡ እነሆ “ቀልጢፈ እመጽእ አሎኹ።” (ፍቕዲ11)፡ ኣብዘመ ፍጻእድማ “ግብርታቱ ብሓጺሩ ብጽድቂ ክፍትሞ እዩ”
ምኽንያቱ ጎ ይታ ኣብ ምድሪ ዝዓኦ ግብርታቱ ብሓጺሩ ስለ ዝኸውን። ሮሜ 9፡28። ኣካይዳ ራእይ3፡8 ኣስተውዕልዎ፡ “ኽፉት ደገ፣ ሒደት
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ዓቕሚ፣ ቓል፣ ሽም”፡ ኽፉት ደገ ዝብል ሓረግ ምስቶም ሰለስተ ዝተሓሓዝ ትርጉም ኣለዎ። ስለዚ ማዕጾ እንታይ እዩ ዘረድእ? ኣብ ዮሃንስ 10፡7
ከምዚ ብምባል ይገልጽ “ሽዑ የሱስ ከም ብሓድሽ በሎም፥ እቲ ደገ ኣባጊዕ ኣነ ከም ዝዀንኩ፡ ብሓቂ፡ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ።”

“ኣነ እየ” ዝብል ቃል ደገ በጊዕ 'ዩ። ብርግጽ ደስ ዝብል ኣገላልጻ ኣይኮነን። የሱስ ኣብ ዮሃንስ 10፡ እዚ ምስላ እዚ ክህብ እንከሎ፡ ንገዛእ ርእሱ
ኸም ጓሳ ብምባል ይገልጽ፡ ኣኸቲሉ ድማ ደገ ብምባል ንርእሱ ይገልጽ። ጓሳ ንኣባጊዑ ደገኤን 'ዩ።

ናብ ምብራቕ ገይሸሉ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን፡ ጓሳ ኣባጊዕ ኣጋምሸት ኣባጊዑ ኣኪቡ ናብ ደንበ የእትወን ካብኡ ድማ ይቖጽረን። ቁጽሪ ኣባጊዑ
ትኽክል ምዃኑ፡ ኩለን ደሓን ምዃነን ምስኣረጋገጸ ድማ ኣብቲ ኽፉት ደገ ናይቲ ደንበ ይግምሰስ። ቃልብቓል ኣዘራርባ ደገ ደንበ ይኸውን።
ብዘይ ፍቓዱ፡ ዝወጽእ የለ ዝኣቱ የለ። ማዕጾአን እዩ። ኣብ ካልኣይቲ መዓልቲ፡ ምስሓደ ዓርከይ ጂፕ ተሳፊርና እንዳኸድና ኸሎና፡ ሓደ ጓሳ፡
ኣባጊዑ እንዳመርሐ ናብ ከተማ ኸእትወን እንከሎ ረኣኹ። ብቕጽበት ድማ፡ ነተን ኣባጊዕ ምእንቲ ኸሕልፉ ተሽከርከርቲ ኹለን ደው በላ።
ኸተማታት ምብራቕ፡ ኸምዚ ኣብዚዘለዋ ኸተማታት ኣይኮናን። ኣባና ሹቕ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ገዛ እዩ፡ ኣብምብራቕ ግና ዝሓልፍ ዘበል ኹሉ
እንዳረኣየ ምእንቲ ኽዕድግ፡ ሸቐጥ ኣብ ደገ እኩብ ዕዳጋ ዝተዘርግሐ እዩ ። ፈለማ ፈለማ፡ “ ጥራይ ነቲ ዝብላዕ ይርኣያኦ እምበር፡ በቃ ሕጂ
ናዕቢ ተጀመረት፡ ኢለ ሓሰብኩ።” እቲ ጓሳ መንገዱ ምስቀጸለ ግና ፡ እተን ኣባጊዕእውን መስርዐን ሒዘን ሰዓባኦ። ነቲ ኣብ ዕዳጋ ዝነበረ
ኹሉሪኤናኦ፡ ነገር ግን ሓንቲ በጊዕ ገለኳ ኣይነኽአትን። ኦ፡ ቋንቋኦም እንተዝኽእል ነይረስ ነተን ተሽከርከርቲ ደው ኣቢለ በቲ ዝረኣኹዎ ነገር
ስብከት እንተዝሰብኮም ደስ ምበለኒ ነይሩ።

ንስኻትኩም ኣባጊዕ ናይቲ ብሉጽ ጓሳ እንተኾ ይንኩም ድማ ፡ ከምቲ እተን ኣባጊዕዝገበራኦ ኣሰር ኣሰሩእንዳተኸተልኩም፡ ትስዕብዎ። ዓብይ
ዝዓምበበ ቸርች ስለዝረኣኹም፣ ወይድማ ስብከት ናይ D.D፣ Ph.D፣ L.L.D ኣየስድዓኩምን እዩ። ምስ ጓሳኹም ኢኹም እትስርዑ። መጽሓፍ
ቅዱስ ኣባጊዑ ድምጹ ከም ዝሰምዓ፣ ጋሻ ድምጺ ድማ ኸም ዘባህርረን፡ ናብ ጓሳአን ክሃድማ ከምዝገብረንን ይዛረብ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን።

እቲ ዝረኣኹዎ ግና እዚጥራይ ኣይነበረን። ሓደ መዓልቲ፡ እስኪ ናብ ጎልጎል ክወጽእ እሞ፡ ዝተፈላለዩ እንስሳታት ዝጓስዩ ጓሶ ት ክርእይ ኢለ
ብምሕሳብ ከድኩ። ኣብቲ ጎልጎል ሓደ ሓሰማ ዘብልዕ፣ ሓደ ድማ ኣጣል፣ ኻልእ ኣግማል፣ ሓደ ድማ ኣብቃል ወዘተ ዘብልዑ ርኣኹ። ሽዑ፡
ንሓደ ኣብቲ ኸባቢ ዝነብር ዓርከይ፡ እዞም ሰባት እንታይ መጸውዒኦም እንታይ ይበሃል ብምባል ሓተትኩዎ'ሞ፡ “ኦ” ብምባል “ጓሶት” ይበሃሉ
ብምባል መለሰለይ።

ኣበሃህላኡ ኣይተረድኣንን። ሽዑ “ኩሎም ጓሶት 'ዮም ከይትብለኒ፡ ጓሳ ማለት ድኣ በጊዕ ጥራይ ዝጓሲዶ ኣይኮነን?” ብምባል ሓተትኩዎ።
“ኖኖ” ጓሳ ማለት፡ ንዝኾነ ዓይነት እንስሳ ዝሕሉን ዘላቕምን ሰብ ማለት እዩ። ብምባልድማ መለሰ።
ብጣዕሚ እየ ተገሪመ። ይኹን እምበር ኣብ ሞንጎ እቶም ማሎም ዘብልዑን፣ ኣባጊዖም ዝከናኸኑን ኣፈላላይ ሪኤ ኣለኹ። ኣጋ ምሸት

መጺእኹም እንተኣስተውዒልኩም፡ ብጀካ እቲ ጓሳ ኣባጊዕ፡ ኹሎም ጓሶት፡ ማሎም ኣብ በረኻ ራሕሪሖም እዮም ናብ ገገዛኦም ዝኸዱ።ጓሳ
ኣባጊዕግና  ምስኡ  ሒዙወን  ይኸይድ  እሞ፡  ናብ  ደንበ  የእትወን፡  ንሱ  ደገኤን  ብምዃን  ድማ  ኣብ  ደገ  ደንበ  ይግምሰስ።  ኦ፡  ኽብሪ
ንኣምላኽይኹን። ጓሳና (ሓላዊና) ኣይርሕርሓናን፣ ኣይሓድገናን 'ዩ።ኣጋ ምሸት ኣብ ትሕቲ ዑቕባኡ፣ ኣብ ደንበኡ ምዃን 'የ ዝምነይ።

እምበኣርከስ ሕጂ፡ የሱስ ደገ  (ማዕጾ)  ምዃኑ ኢና እንርእይ ዘሎና ።  ንሱ ደገ  ኣባጊዕ እዩ። ኻሊእ እቲ ደገ  ሕጂ ይኽፈት ከም ዘሎ
ኣስተውዕሉ። እዚ እንታይ ማለትእዩ? ምግላጹ እዩ። እቲ ምግላጹ ድማ ናብ ስልጣን፣ ናብ ምብራህ ቃሉ፣ ኢሉድማ ሽሙ ናብ ምኽባር እዩ
ዘብጽሓና። ኣብ ማእኸል እዘን ኽልተ ዘመናት እዩ ኣምላኽነት የሱስ ክርስቶስ፡ደፊኡ ኣብ ቅድሜና ዝወጸ። እወ፡ ንሱ ኣምላኽ ምዃኑ ንፈልጥ
ኢና፡ እንተዘይኮ ይኑ ግና ከመይ ድኣ እሞ መድሓኒና ኽኸውን? በይኑ ኣምላኽ ወይድማ ኣምላኽ ንሱ በይኑ ምዃኑ ንፈልጥ። የሱስ ኣልፋን
ኦሜጋን “ጎይታን ክርስቶስን” 'ዩ፡ - እዚ ማለት ጎይታ የሱስ ክርስቶስ፣ ኣቦ፣ ወዲ፣መንፈስቅዱስ፡ ኩሉ ሓደ ኣካል (ሰብ) እዩ - ካብተን ቀዳሞት
ዘመናት፡ ጠፊኡ ነይሩ፡ ሕጂ ግና እንደገና ንርእዮ ኣሎና። ንሱ መን ምዃኑ ዝገልጽብርሃን እንደገና ተመልሰ ። መለኮት ፡ሓደ ስብእና ዘለዎ
ሰለስተ-ኣካል ኣይኮነን። ኣካል ንምዃን ስብእና ይሓትት። ሓደ ስብእና እንተሃልዩ ግና ሓደ ሰብ ኣሎ ማለትእዩ። እዞም ብሰለስተ ኣካልዝኣምኑ
ሰለስተ ኣምላኽ ሰለስተ መለኮት ኣለዎም፡ ስለዚ ድማ፡ እታ ናይ ፈለማ ትእዛዝ ይጥሕሱ ኣለዉ።

ሕጂ ግና ሚስጢር ምግላጽ መሎኮት ተመሊሱ ኣሎ። ስለዚ ሕጂ ሓቀኛ ቤተክርስትያን ኣብ ጽንዓት (ሓይሊ) ክትህነጽትኽእል እያ ማለት
እዩ። ድሕሪ እዚኹሉ ዓመታት ጎይታኣ መን ምዃኑ ፈለጠት። እንደገና ኸምቲ ኣብ ጴንጤ ቆ ስጢ ዝተጠመቑሉ ዓይነት ኣጠማምቓ ብሽም
ጎይታ የሱስ ተጠመቕና።

እስኪ ኣምላኽ ብዛዕባ ሰለስታዊ ጥምቀት ዝሃበኒ ሕልሚ ክነግረኩም። ራእይ ዘይኮነ ግልጺ ሕልሚ እዩ። ሓደ በረኸት መንፈስ ቅዱስ ኣብ
ዘመን ኣብያተ ክርስትያናት፡ ልክዕከምቲ ሓደ ሰብ ራእይ ክቕበል ዝኽእል ብመንፈስቅዱስ ዝኾነ ሕልሚ እውን ከም ዘሎ ትፈልጡ ኢኹም።
ቀዳም ወጋሕታ ሰዓት 3 am ንዮሴፍ ዝስተ ማይ ክህቦ ተበራበርኩ፡ ናብ ምድቃሰይ ምስተመለስኩ፡ ልክዕ ክድቅስ ምስ ኣቶኹ ብቕጽበት ናብ
ሕልመይ ኣቶኹ። ኣቦይ ኢለ ዝሓስቦ ሓደ ገዚፍ ሰብኣይ ረኣኹ። ብተወሳኺ ድማ ኣደይ እትኸውን ነገር ግን ልክዕ ከምቲ እቲ ሰብኣይ ኣቦይ
ዘይመስል እታ ሰበይቲውን ኣደይ ዘይትመስል ኣደይ ረኣኹ። እቲ ሰብኣይ ንሰበይቱ ንሕስያ ዘይብሉ ሰብኣይ እዩ። ኣብ ኢዱ ሰለስተ ጠርዚ
ዘለዎ ዱላ ሒዙ ነበረ። ጉንዲ ዓልዒልኩም ብፋስ ብምጽራብ ሰለስተ ጥርዚ ዘለዎ ጫፍ-መጽሓሪ ሓዊ ዝመስል ከተውጽኡሉ ኸሎኹም
ዝዓይነት ዱላ እዩ። ከምኡ ዓይነት ዱላ እዩ። ዱላኡ ኣልዒሉ በቲ ዝሓዞ ይሃርማ እሞ፡ ውናኣ ስሒታ ናብ ምድሪ ትወድቕ። ወዲቓ እንዳበኸየት
ከላ ድማ ደረቱ ዘርጊሑ ገጹ ብኹርዓት ተመሊኡ ፍንሕንሕ እንዳበለ፡ ድኽምቲ ሰበይቲ ብምውቃዑ ዓብይ ዕጋበት እንዳተሰምዖ ፡ ብኹርዓት
ይመላለስ። ደጋጊማ ክትንስእ ኣብእትሙከረሉ በቲዝሓዞ ዱላ ይሃርማ። ግብርታቱ ኣይፈቶኹዎን፡ ደው ከብሎ ኢለ ኽሓስብ ምስ ጀመርኩ፡
ከምዚ ኢለ ሓሰብኩ “እዚ ሰብኣይ ገዚፍ 'ዩ - ተቓሊሰ ክስዕሮ ኣይከኣለንን። ኣብልዕሊ እዚ ድማ ኣቦይ ምዃኑ 'ዩ።” ብውሽጠይ ግን ኣቦይ
ከምዘይኮነ ይርደኣኒ ኣሎ፡ ማንም ሰብ ድማ ንጓል ኣንስተይቲ ብኸምዚ ክሕዛ ኸምዘይግቦኦ ይፈልጥ ኣለኹ። ናብኡ ኸይደ ብዃሌታኡ ሒዘ
ኣዙረ “ከምዚ ንኸተጥቅዓ መሰል የብልካን” ምስበልኩዎ ቀላጽመይ ረጎደ ገዚፍ ድማ ኾንኩ። እቲ ሰብኣይ ምስረኣየ ኒ ፈርሓኒ። ከምዚ ብምባል
ድማ ተዛረብኩዎ “ደጊምካ ህረማ ጥራይ ምሳይ ኢኻ እትጸምድ።” ክሃርማ ፍሕትሕት ክብልደልዩ፡ ብኡብኡ ድማ እቲ ሕልሚ ኻባይ ተወስደ።

ወድያው ድሕሪ  እቲ  ሕልሚ ነቓሕኩ።  እንታይዝዓይነቱ  ሕልሚድኣሉ  ኢለ  ተገረምኩ።  ንምንታይ  ስለ  እታ  ሰበይቲ  ሓለምኩ ኢለ
እንዳሓሰብኩ ከለኹ፡ ብድንገት ህልውና ኣምላኽ ተሰምዓኒ፡ ትርጉም ሕልሙ ድማ ኻብ ባዕሉ መጸኒ። (ንስኻትኩም ባዕልኹም ከምእትፈልጡ፡
ሕልሚ ጥራይ ዘይኮንኩ ዝትርጉመልኩምሲ፡ ብዙሕብዙሕ መዓልቲ ፈጺምኩም ዘይነገርኩምኒ ዝረኣኹምዎ ሕልምታት ነጊረኩም ከምዝፈልጥ
ትፈልጡ ኢኹም።) እታ ሰበይቲ እታ ሎ ሚ ኣብ ኣለም ዘላ ቤተክርስትያንእያ እትውክል። ኣብቲ ረስሓታ እየ ተወሊደ- ኣብት ኣትያቶ ዘላ
ርስሓት። ኣደ ንኽትከውን እያ ተመዲባ (ኣደ ኣመናዝር።) ሰብኣያ ድማ እቲ ንሳ እትምራሓሉ ዘላ ትካላዊ ስርዓት ጉጅለ እዩ ። እቲ ሰለስተ
ዝመኣዝኑ ዱላ ድማ እቲ ጥምቀት ሓሶት ዝኾነ ጥምቀት ስላሴ እዩ። ኩሉ ሻብ ክትንስእ ምሕሳባ ድማ (እዚ ማለት እተን ትካላት ሓቂ ንኽቕበላ
ክጅምራ ኽብላ ኸለዋ) በቲ ሒዝዎ ዘሎ ምህሮ ሓሶት የውድቓ።ፈለማ ብጣዕሚ ዘፍርሕ ገዚፍ ነበረ ፈሪሐዮ ድማ ነይረ፣ ክቃወሞ ምስጀመርኩ
ግና ብርቱዕን ጽኑዕን ቀላጽም ረኸብኩ። ቀላጽም እምነት እየን ። ውጽኢት ናይቲ ሕልሚ እዚእዩ ነይሩ “ኣምላኽ ምሳይ ካብ ኮነ ድማ ኣንጻር
እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ድርጅታዊ ኣተሓሳስባ ኽቃለሰላን ምህራሙ ከቋርጽን ክገብሮ ክትንስኣላ እየ።”

ሕልሚ መሰረት ብምግባር ኣስተምህሮ ንኽተክል ደልየ ወይድማ ካብ ሕልሚ ተላዒለ ሰረተ እምነት ከረጋግጽ ኣይኮንኩን ዝፍትን ዘለኹ።
ሓደነት መሎኮትካብ ዘፍጥረት 1፡1 ጀሚሩ ኽሳብ ራእይ 22፡21 ኣብኩሉ ኣሎ። እቲ ህዝቢ ግና መጽሓፍ ቅዱሳዊ ብዘይኮነ ስርዓት ትምህርቲ
ስላሴ ኣዒንቶ ም ዓወረ። “ሓደ-ኣምላኽ ሰብ” ንምርኣይ ክሳብ ዝኸብድ ድማ ትምህርተ ስላሴ ዓለም ለኻዊ ተቐባልነት ረኸበ። ሰባት ፡ ሓቂ ናይ
ሚስጢረ መሎኮት ምርዳእ እንተሲኢኖም እሞ እንተተቃዊሞምዎ፡ ዝተረፈ ሓቂ ንኽርድእዎ ኣይኽእሉን ምኽንያቱ፡ እቲ ምግላጽ ፡ የሱስ
ክርስቶስ ኣብ ቤተክርስስትያኑን ኣብ ሾብዓቲኤን ዘመናት ቤተክርስትያን እንዳተመላለሰ ኣብ ዝሰርሖን ግብርታት ስለዝርከብ። ተረዲኡኩምዶ?
ርግጸኛ እየ ሕጂ ተረዲኡኩም።

“ዓቕምኻ ሒደት እዩ፡ ንቓለይ ሐሊኻዮ ንስመይውን ኣይከሐድካዮን እሞ፡” ዓቕሚ ብኸመይ ከምዝተመልሰ ርእይና ኔርና። እቲ ንምምራሕ
ዝነበረ ሓይሊ እንዳደኸመ ምስ ከደ ። ሰባት ገዛውቶ ምንንብረቶምን እንዳራሕርሑ፡ ነጻነት ናይ ኣምልኾ ንኽደልዩ ምኻድ ጀመሩ። ኣርዑት
መግዛእቲ ምሕደራ ሃይማኖት ክስበር ጀመረ። መንግስቲ ድማ ነቲ ሓደ ጉጅለ ሒዝካ ነቲ ሓደ ብምድርባይ ኣፈላላይ ምፍጣር ትበብ ኮ ይኑ
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ኣይተርኣዮ ን።ገለገለ ሰባት ድኹም ኣመራርሓ ነይሩዎ ም ኮ ይኑ እምበር ካብ ብልቦ ም ምእንቲ መሰል እምነቶ ም ክቃለሱ ቅሩባትነበሩ። ኣብታ
ዘመን እቲ ዝዓበየ ምርኢት ናይታ ዘመን እዚእዩ። ዋላኳ ፈረንሳይ ናብ ናዕቢ ትእቶ እምበር እቲ ሓይሉ ዝነበረ ናይ ዌስሊያውያን ሪቫይቫል፡
ንብሪጣንያ ኻብቲ ናዕቢ ንኽትሕሎ፣ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ኮ ይና ንብዙሕ ዓመታት መሳርሒ ኮ ይና ክትጸንሕ ገበራ።

ስብከት ቃል ኣይወሰኸን ነይሩ። ሰይጣን፡ ዕስለ ነጽሓሳባውያን ከለዓዕል ምስጀመረ፣ መስረትቲ ኮሙኒስት ድማ ክትንስኡ ምስጀመሩ፣ ነጻ
ስነሞሎኮታውያንን ምስረስሓት ትፋኦም ክት ስኡ ምስ ጀመሩ፡ ኣምላኽ ድማ ጽኑዓትን ሓያላትን ናይ እምነትሰራዊት ከተንስእ ጀመረ።
እቲዝበለጸ ክርስትናዊ ጽሑፋትን፣ ምህሮታትን ፣ ስብከታትን ካብዛ ዘመን እዚኣ ተረኽበ። ሰበኽታን መማህራናን ኣይተታለሉን ፡ ኣይታለሉን
ድማ በዓል ሱፐርጂየን፣  ፓርከርስ፣  ማክላረንስ፣  ዘ  ኤድዋርድስ፣  ቡንያንስ፣  ሚውለርስ፣ብሬይናርድስ፣  ባርንስ፣  ቢሾፕስ፣  ኩሎም ካብዛ
ዘመንእዚኣ ተንስኡ። ቃል ኣምላኽ ሰቢኾም፣ምሂሮም፣ ጽሒፎም ንኣምላኽ ኣኽበሩ።

ፍርዲ ናይቶም ናይ ሓሶት ኣይሁድ፡
ራእይ 3፡9 “እንሆ፡ ካብቶም፡ ኣይሁድ ኢና፡ ዚብሉ ማሕበር ስይጣን፡ ግናኸ ይሕስዉ አለዉ እምበር፡ ኣይሁድሲ ዘይኰኑ፡ እህበካ አሎኹ።

እንሆ፡ ንሳቶም ከም ዚመጹን፡ ኣብ ቅድሚ እግርኻ ኸም ዚሰግዱን ኣነ ኸም ዘፍቀርኩኻውን ከም ዚፈልጡን፡ ክገብሮም እየ።”
ብቐጥታ ኸም እንርድኦ እዚጸገመ ናይ ሓሶ ት ኣይሁድ ወይ ድማ ናይ ሓሶት ኣመንቲ፡ ብቐደሙውን ኣብ እታ ኻልኣይቲ ዘመን ነይሮም

እዮም። እዞም ብሓሶ ት ንገዛእርእሶም ኣይሁድ ከይኮኑ ኣይሁድ ኢና ዝብሉ ሓሰውቲ ኻብ ፈለማ እታ ቐዳመይቲ ዘመን ክትብገስ ከላ
ኣትሒዞም ኔሮም እዮም፡ ሕጂ ድማ እንደገና ኣብ ካልኣይቲ ዘመን ድሕሪ ተሃድሶ ተመሊሶም ተወጠሙ። በጋጣሚ ዶ እዩ። ኣይፋሉን፡
በጋጣሚስ ኣይኮነን። እዚ ኣሰራርሓ ስርዓት ሰይጣን 'ዩ፡ ንሱ ኹሉሳዕ፡ የደራጅው እሞ ንሕና ኢና ናይ ፈለማ ናይ ብምባል ዝተፈልየ መሰልን
ጥቕምን ንምሓዝ ዝጥቀመሉ ኣሰራርሓ ኣለዎ። ን ድሕሪት ተመሊስና ኣብ ዘመን ሰሚርና ዝነበረ ከዘክረኩም፡ እቶም ሰባት እቲኣቶም፡ ማሕበር
ሰይጣን ነበሩ እምበር ፈጺሞም ኣይሁድ ዘይኮኑ እንከለዉ፡ ኣይሁድ ኢና (ኣመንቲ) ኢና ብምባል ይሕስዉ ነበሩ። ኣብታ ዘመን ውሕስና
ዘይብሉ ስርዓት ኣመራርሓ ብምሓዝ፡ ሰባት ኣብ ልዕሊ ኣሕዋት ከገልግሉ ኽጅምሩ ዝተርኣዩሉ ዝተጎጀሉ ሕብረት ሰይጣን ነበሩ። (ኣብ ልዕሊ
ሽማግለታት ጳጳሳት ክሾሙ ጀመሩ።) እቲ ብድሕሪ እዚ እንረኽቦ፡ ኣብ ሳልሰይቲ ዘመን ተጋሂዱ ዝረኣናዮ “ዙፋን ሰይጣን” 'ዩ። እዛ ሳልሰይቲ
ዘመን ቤተክርስትያንን መንግስትንዝተመርዓዉሉ ጊዜ ተርእየና። ቤተክርስትያን በቲ ብድሕሬኣ ዝድግፋ ሓይሊ ናይመንግስቲ፡ ብግልጺ
ዘይትሰዓር ኣካል ገበራ። ኣምላኽ ግና ሰባበሮ፡ ኣብ ክንዲ ሓይሊ ናይ መንግስቲ፡ ብርሃን ዘብርሃላ ዘመን ናይተሃድሶ ለኣኸላ። ካብኡ ንደሓርከ?
ሉተራውያን ተመሊሶም ምስሓይሊ መንግስቲ ብምጥማር ንድሕሪት ተመለሱ፡ ማሕበር ሰይጣን እንደገና ኣብዛ ሻዱሸይቲ ዘመን ክገሃድከሎ
ንርእዮ። ብርግጽ፡ ማሕበር ሰይጣን ኢና ኽብሉ ኣይኽእሉን። ኣይፋሎምን። ናይ ኣምላኽ ኢና ይብሉ ግን ይሕሱዉ ኣለዉ እምበር ናይ ኣምላኽ
ኣይኮኑን። (ኣይሁዳዊ እየ ዝብል) እቲ ብመንፈስ ብውሽጢ ኣይሁዳዊ ዝኾነ እዩ ኣይሁዳዊ። ናይ ሓሶ ት ኣይሁድ ካብ ኮኑ፡ ከምቲ ይሁዳ 19
“መንፈስ ዜብሎም” ዝብሎም እዮም። ደቂ ኣምላኽ ብመንፈስ ዝተወልዱእዮም፡ እዚኣቶም ግና መንፈስየብሎምን፡ ክንዲዝድላዮም ይጽዓሩ፣
ከም ዝኾኑ ንኸምኑ ሓኾ ት ይበሉ እምበር ፈጺሞም ውሉድ ኣምላኽ ኣይኮኑን። ሙታን 'ዮም። ሓቀኛ ፍረ ዘይርከቦም ደቂ ድርጅት። ኣብ
ልዕሊ ናይ ገዛእ ርእሶም ሰረተ ሃይማኖ ትን፣ ስርዓትን፣ ዶግማን ዝተሃነጹ፡ ኣብ ልዕሊ ቃል ኣምላኽ ድማ ናይ ገዛእርእሶም ምኽሪ ዝወሰዱ ሓቂ
ዘይብሎም እዮም።

ብዛዕባ እዞም ካብ ክልተ ዝተፈላለዩ መናፍስቲ ዝተበገሱ ኽልተ ጉንዲታት ኽምህሮ ዝፍተንኩዎ፡ እስኪ ከረድኣ ኩም ክፍትን። እስኪ ከም
ኣብነት ንየሱስን ንይሁዳን ውሰዱ፡ የሱስ ወዲ ኣምላኽ እዩ ፣ ይሁዳ ድማ ወዲ ጥፍኣት እዩ። ናብ የሱስ ኣምላኽ ኣተወ፡ ናብ ይሁዳ ድማ
ሰይጣን ኣተወ።

ኸምቲ ግብሪ ሓወርያት 10፡38
“ማለት ብዛዕባ የሱስ ብዓል ናዝሬት፡ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ከም ዝቐብኦ፡ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝዀነ፡ እናዞረ ጽቡቕ ከም

ዝገበረ፡ ነቶም ሰይጣን ዝሰዐሮም ኲሎም ከኣ ከም ዘሕወየ፡ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም።” ኢሉ ብዛዕባ የሱስ ዝምስክሮ ምስክር፡ የሱስ
ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ ነበረ። ብዛዕባ ይሁዳ ግና ግብሪ ሓወርያት 1፡17 “ምሳና ተቘጺሩ (ይሁዳ) ነበረ እሞ፡ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ኸኣ
ተዐዲሉ ነበረ።”

ማቴዎስ 10፡1 ድማ
“ንዓሰርተው ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ጸዊዑ፡ ንርኹሳት መናፍስቲ ኼውጽእዎምን ንብዘሎ ሕማምን ድናሰን ኬሕውዩን ስልጣን ሀቦም።”
እቲ ኣብ ይሁዳ ዝነበረ መንፈስ፡ ኽሳብ መወዳእታ ኣገልግሎት የሱስ መጸ፡ ኽልቲኦም ናብ መስቀል በጽሑ። የሱስ ብገዛእ ሓጎሱ ነፍሱ

ምእንቲ ሓጢኣተኛታት ኣሕሊፉ ኣብ መስቀል ተሰቕለ፡ንመንፈሱ ድማ ኣብ ኣምላኽ ክትምዕቆብ ኣዘዘ። መንፈሱ ናብ ኣምላኽ ብምኻድ ድማ
ኣብ መዓልቲ ጴንጤ ቆስጤ ናብ ቤተክርስትያኑ ኣፍሰሶ። ይሁዳ ግና ገዛእርእሱ ብምሕናቕ ሰቐለ፡ መንፈሱ ድማ ናብ ሰይጣ ከደት፡ ድሕሪ
ጴንጤ ቆስጤ እቲ ኣብኡ ዝነበረ መንፈስጎኒጎኒ እታ ጉንዲ ሓቂ ንምዕባይ፡ ናብ'ታ ጉንዲ ሓሶት ወረደ። ኣስተውዕሉ መንፈስይሁዳ ናብ ጴንጤ
ቆስጤ ኣይበጽሐን። መንፈስ ቅዱስ ንኽቕበል ኣይበጽሐን፡ ኣክእልን። እንታይ ክቕበል ድኣ ኸይዱ? ሰልዲ (ገንዘብ)። ኽሳብ ሎሚ ፈታዊገንዘብ
እዩ። ብዛዕባ ግብርታትሓይሊ ተኣምራትን ምሽም የሱስ እንተኢልኩም ክሳብ ሎሚ ብኣተሓሳስባ ንብረት ዓለም እንዳገበረ፡ ብዙሕ ገንዘብ
ዓበይቲ ህንጻታት የብዝሕ ኣሎ። እቲ ኣብኣቶም ዘሎ መንፈስኣስተውዕሉሉ እሞ ኣይትዓሽዉ። ይሁዳኮ ምስቶም ዓሰርተ ኽልተ ተኣምር ገይሩ
እዩ፡ ከም ናይ ባዕሉ ግና መንፈስኣምላኽ ኣብ ውሽጡ ኣይነበሮን። ኣገልግሎት ነይራቶ።

ኸምቲ ዘርኢ ሓቂ ዘይምንባሩ ድማ ናብ ጴንጤ ቆስጤ ኣይበጽሐን። ሓቀኛ ውሉድ ኣምላኽ ኣይነበረን። ኣይፋሉን ዝሓወይ። ሎሚውን ኣብ
ማሕበር ሰይጣን ዘሎ እዚእዩ። ኣይትታዓሸዉ። ከምቲ የሱስ ድማ ኣይትታለሉን ዝበለ ብሓቂ ሕሩያት እንተኾ ይንኩምሲ፡ ኣይትዕሸውን።

እወ፡ እዞም መጓሰ እዚኣቶም ክርስትያናት ኢና ይብሉ፡ ነገር ግን ኣይኮኑን።
“እንሆ፡ ንሳቶም ከም ዚመጹን፡ ኣብ ቅድሚ እግርኻ ኸም ዚሰግዱን ኣነ ኸም ዘፍቀርኩኻውን ከም ዚፈልጡን፡ ክገብሮም እየ።”
1ይ ቆሮንጦስ 6፡2 ፣
“ቅዱሳን ንዓለም ከምዝፈርዱስ ኣይትፈልጡን ዲኹም?”
እቶም ዓሰርተ ኽልተ ሃዋርያት ጥራይ ኣይኮኑን ኣብዓሰርተ ኽልተ ዝቐሚጦም ዓሰርተ ኽልተ ነገዳት እስራኤል ዝፈርዱ፡ ነገርግን ቅዱሳን

ድማ ንዓለም ክፈርዱዋ እዮም። እዚ እቶም ናይ ኣምላኽ ኢና፣ ኣምላኽ ድማ የፍቅረና እዩ ዝብሉ መን'ዩ ናይ ኣምላኽ መን'ዩ ኸ በት ወዲ
ዝተፈቕረ ምስፈለጡ ክከናወን እዩ ። እወ፡ እታ መዓልቲ ኽትገሃድ ኸላ ። እዞም ንምድሪ ብማዕቀን ዝገዝእዋ ዘለዉ፣ ከምኡ ድማ ኣብ ዘመን
መፈጸምታ ንዓለም ዝገዝኡሉ ምስሊ እቲ ኣራዊት ደው ዘብሉ ኹሎም፡ ሓንቲ መዓልቲ የሱስ ንዓለም ብጽድቁ ንኽፈርዳ ምስ ቅዱሳኑ ኽገሃድ
ኮሎ ኹሎም ኽሓፍሩ እዮም። ኣብ ማቴዎስ 25 እንርእዮም “ኩሎም” እቶም ቀዳመይቲ ትንሳኤ ዝሓለፈቶም፡ ኣብ ቅድሚ እቲ ፈራዲን
መርዓቱን ደው ክብሉ ክለዓሉ እዮም።

ሙገሳን ተስፋ ቃልን
ራእይ 3፡10 “ንቓል ትዕግስተይ ስለ ዝሐሎኻዮ፡ ኣነ ድማ ካብታ ነቶም ኣብ ምድሪ ዚነብሩ ኽትፍትኖም ናብ ኵላ ዓለም እትመጽእ ሰዓት

ፈተና ኽሕልወካ እየ።”
“ንቓል ትዕግስተይ” ኽብል እንከሎ እንታይ ማለቱእዩ ? ዕብራውያን 6፡13-15 “ኣምላኽ ንኣብርሃም ተስፋ ኺህቦ ኸሎ፡ ዚምሕለሉ ኻብኡ

ዚዓቢ ስለ ዘይተረኽበ፡ ብሓቂ እናባረኽኩ ኽባርኸካ፡ እናብዛሕኩ ኸብዝሓካን እየ፡ ኢሉ ብርእሱ መሐለ። ከምኡ ኸኣ ብትዕግስቲ ተጸበየ ነታ
ተስፋ ረኸባ።” ርኣዩ መንፈስ ብዛዕባእቲ ንኣና ዝተውሃበ ቃል ኣምላኽ ይዛረብ ኣሎ። ከምቲ ኣብ ጉዳይ ኣብርሃም ዝረኣናዮ መፈጸምታ እታ ቃል
ንምርኣይ ትዕግስቲ የድልይ። ነቲ ዘይረኣይ ከምዝረኣይ ገይሩ ተጸመመ፡ ዕጉስ ብምንባሩ ድማ እቲ ቃል ኣብ መወዳእታ ተፈጸመሉ። ኣምላኽ
ንህዝቡ ትዕግስቲ ዝምህረሉ መንገዲእዚ እዩ ። ስለምንታይ፣ ኣብታ ጸሎትኩም ዘስማዕኹምላ ቕጽበት ጸሎትኩም ብኣካል እንተተጋሂዱ እሞ
ትዕግስቲ ኽትመሃሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እኳ ድኣስ ብኣንጻሩኣብህይወትኩም ትዕግስቲዘይብሉ ኢኹምእትኾኑ።
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ዕብራውያ ን 11፡17
“ኣብርሃም ምስ ተፈተነ፡ ብእምነት ንይስሃቅ ሰውኦ። እቲ ተስፋ (ቃል ኣምላኽ) እተቐበለ ነቲ፡ ብይስሃቅ ዘርኢ ኺጽወዓልካ እዩ፡ ተብሂሉሉ

ዝነበረ ሓደ ወዱ ወፈዮ።” እነሀልኩም፡ ኣብርሃም ተስፋ ቃል ምስ ተቐበለ ተፈተነ። መብዛሕቲና ብመሰረትእቲ ኣምላኽዝሃበና ተስፋ ቃል
ብሽም የሱስ ምስ ጸለይና ፈተና ዘይብልና እዩ ዝመስለና። ኣብዚ እንርእዮ ከምዘሎና ግና ኣብርሃም ተስፋ ቃል ምስ ተቐበለ ከምዝተፈተነ ኢና
እንርእይ ዘሎና።

እቲ ዘማሪ ብዛዕባ ዮሴፍ ኣብ 105፡19 ዝብሎ ውን እዚ እዩ።
“ቃሉ ኽሳዕ ዚፍጸም፣ ቃል እግዚኣብሄር ክሳዕ ዚፍትኖ፣”
ኣምላኽ፡ ንኽፍጽሞ ዘደንቕን ዝተተትረፍረፈ ተስፋቃል ክኣትወልና ይኽእል እዩ። ይፍጽሞ ድማ እዩ። ነገር ግን ኻብታ ዝጸለይናላ፡ ኽሳብ

እታ መልሲ ጸሎትና  እንረኽበላ  ጊዜ  እትበጽሕ፡  ንነፍስና  ትዕግስቲ  ኽንምህራ  ይግባእ።  ምኽንያቱ  ብዘይ  ትዕግስቲ  ህይወት  ክንወርስ
ስለዘይከኣለና።ከምቲ ህዝቢ ሻዱሸይቲ ዘመን ትዕግስቲ ተማሂሮም ከምዝኾኑ ዝተረዳእና ኣምላኽ ትዕግስቲ ንኽንመሃር ይሓግዘና። ታሪኽ እዞ
ም ክርስትያናት ኣንቢብናዮ ኣሎና፡ ኣብ ሞንጎ ሂወቶምን፣ ህይወትናን ኣወዳዲርና፡ ዝግዝበሉንትዕግስተኛታትን ምንባሮም ንርዳእ፡ ሎሚ ግና
ንሕና፡ ዳርጋ ኹልና፡ ሰኣንትዕግስቲናን ታህዋኽን ንሰዓር።

ስለዚ ድማ ወሲኹ “ንቓል ትዕግስተይ ስለ ዝሐሎኻዮ፡ ኣነ ድማ ካብታ ነቶም ኣብ ምድሪ ዚነብሩ ኽትፍትኖም ናብ ኵላ ዓለም እትመጽእ
ሰዓት ፈተና ኽሕልወካ እየ።” ብምባል የተባብዖ። እዚ ተስፋ እዚ ምስቲ ኣብ ምልኣት ዘመን ኣህዛብ ጠርዚ ዓብይ መከራ በጺሑ ዘሎ ዘመን
ኣህዛብ ዘራኽብ ነገርስለዘለዎ፡ ምድርራብ ክልተ ዘመናት ደጊም ና ንርእይ።

“ኣነ ድማ ካብታ ነቶም ኣብ ምድሪ ዚነብሩ ኽትፍትኖም ናብ ኵላ ዓለም እትመጽእ ሰዓት ፈተና ኽሕልወካ እየ።” እዛ ፍቕዲ እዚኣ እታ
ሓቀኛ ቤተክርስትያን ናብ ዓብይ መከራ ኣትያ ኸምእትሓልፍ፡ ኣይኮነን ዝእውጅ ዘሎ። ኸምኡ እንተዝኸውን ነይሩስ ብግልጺ ምተዛረበ ነይሩ።
ሕጂ ግና “ናብ ኵላ ዓለም እትመጽእ ሰዓት ፈተና ኽሕልወካ እየ” እዩ ዝብሎ ዘሎ። እዚ ፈተና እዚ ልክዕከምታ ኣብ ኣዴን ዝነበረት ፈተና እያ።
ኻብ ኣተሓሳስባ ሰብ ተላዒልካ ክትርእዮ እንከሎኻ ሓቂ ስለዝኾነ፡ እቲ ፈተና ቃል ኣምላኽ ብቐጥታ ንኽትቃወም ዘስድዕ፣ ሂወትካ ኽተወፊ
ዝገብር ዘደንቕ መተዓሻሸዊ እዩ። እቶም ሕሩያት ጥራይ ኣይዕሸዉን። ኣቀራርባ እቲፈተና ኸምዚ እዩ ዝብገስ፦ እቲ (ሓደ ንኽንከውን ክርስቶስ
ዝጸለዮ ጸሎት) ንኽፍጽም ዝተመስረተ ዝመስል ቤትምኽሪ ኣብያተክርስትያናት ዓለም፡ ብፖለቲካዊ ሓይሊ ብምብርታዕ፡ ሃገራት ክጸሉ
ምስጀመረ፡ ንገሊኦም ብቐጥታ ንኻልኦት ድማ መትከል እምነት ናብ ሕጎም ብምሕጋግ ብቐጥታ ወይድማ ብተዘዋዋሪ፡ ኣብ ጥሕቲ ጽላል ምኽሪ
ድርጅቶም ንዘይሕወሱ ኣብያተ ክርስትያናት ኣፍልጦ ንኸይወሃብ ዝድንግግ መትከል እምነት ብምጥንኻር፡ መንግስታት ክሓብራኦ ብምግባር
ይብገስ። ደቀቕቲ ዞባዊ ሕብረታት፡ መሰለንን ጥቕመንን ክንፈጋ፣ ንብረተንን ምስህዝበን ዘለወን መንፈሳዊ ርክብን ክስእና እየን። ንኣብነት ሎሚ
ሎሚ ማሕበር ኣገልገልቲ እንተዘይኣጽዲቖም፡ ሃይማኖታዊ ጉባኤ ንምግባር ኣዳራሽ ምክራይ ከቢድእዩ። ኣብ ጦ ር ሰራዊትን ሆስፒታላትን
ካልኦትን መንፈሳዊ ንጥፈት እኳ ንምክያድ፡ ብቤት ምኽሪ ዓለም ለኸ ስላስያውያን ኣፍልጦ ምርካብ መሰረታዊ ነገር  ኮይኑ ኣሎ። እዚ
ተጽዕኖታት እዚእንዳወሰኸ ምስከደ ፡ ንኽትቃለስዎ ኸቢድ ክኸውን እዩ። ኣንጻሩ ምቅላስ ማለት መሰረታዊ መሰልካ ምስኣን ማለት እዩ።
ብዙሓት ሰባት ድማ ሱቕ ካብ ምባልሲ ኣብ ጥሕቲ ጽላል እዛ ድርጅት ኮይንካ ቃል ኣምላኽ ብግልጺ ምዝራብ ይሓይሽ ብምባል ናብቲ ድርጅት
ክሕወሱ እዮም።ይኹን እምበር ጌጋ እዩ። ዋላኳ ጆሆቫ ኢልኩም ሰይምዎ እምበር፡ ሓሶ ት ሰይጣን ምእማን ንሰይጣን ምግልጋል 'ዩ። ሕሩያት
ግና ኣይታለሉን እዮም።

ካብዚ ንላዕሊ ድማ ፡ ሕሩያት ክሕለዉ ጥራይዘይኮኑስ፡ ምንቅስቓሳት እዚ ምኽሪ እዚ “ምስሊ እቲ ኣራዊት ኽትከል” ምንቅስቓሳት ክጅመር
ምስጀመረ፡ ብንጥቀት ክውሰዱ እዮም። እዛ ኣብ ኤፌሶ ን ኣብዝነበረት ሕብረት ዝተጀመረት ንእሽቶ ሰዓሪት እንቅስቃሴ፡ ናብቲ መላእ ዓለም
ዘርሰሐ ምስሊ ኣራዊት፡ ወይድማ ሰይጣን ክትዓቢ እያ። ሕብረት ሮማዊት ካቶሊክን ኣብያተ ክርስትያናት ፕሮቴስታትንትን ናብ ሓደ ምስ መጸ
ብዘሎ ሃፍቲ ዓለም ብምቁጽጻር፡ ንምድሪ ብምላኣ ናብ ሃይማኖታዊ መፈንጥራ ከትዋኦ እየን ወይ ድማ ም ባር ንኸይኽእሉ ከይሸጡን
ከይዕድጉን ክገብሩዎም እዮም። እዚ ደቂ እታ ጋለሞታ ተመሊሰን ናብ ኣዲኤን ምስተሓወሳ ኽፍጸም እዩ። ብገናኡ ድማ ሮማ እኹል ዝኾነ
ብዝሒ ወ ርቂ ኣኪባ ኣላ። ኣይሁድ ውዕሊ ወረቐት ሒዞም ኣለዉ። ጊዜኡ ምስበጽሐ ድማ እታ ጋለሞታ እቲ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ምልውዋጥ
ገንዘብ ከተጥፍኦ ብወርቂ ድማ ክትክኦ እያ። ወርቂእንተዘይሃልዩ እቲ ዘዴ ድማ ይወድቕ። ስለዚ ኣይሁድ ኣብ መጻወድያ ተቐርቂሮ ም ናብ
ሕብረት ይኣትዉ፡ እታ ቤተክርስትያን ጋለሞታ ድማ ንዓለም ትወርር።

ተስፋ ቃል ናይቶም ናቱ
ራእይ 3፡11-12
“ቀልጢፈ እመጽእ አሎኹ። ሓደ እኳ ኣኽሊልካ ኸይዝርፈካስ፡ ነቲ ዘሎካ ኣጽኒዕካ ሐዞ።
ነቲ ዚስዕር ኣብታ መቕደስ ኣምላኸይ ዓንዲ ኽገብሮ እየ፡ ካብኣ ከቶ ኣይኪወጽእን እዩ። ስም ኣምላኸይን ስም እታ ኸተማ ኣምላኸይን፡

ናይታ ኻብ ኣምላኸይ ካብ ሰማይ እትወርድ ሓዳስ የሩሳሌም፡ ነቲ ሓድሽ ስመይን ክጽሕፈሉ እየ።“
ብቶሎ ስለምምጻኡ ሓሳብ ክንህበሉ ዝግባእ ኣይመስለንን፡ ምኽንያቱ ኣብ መወዳእታ ዘመን ስለዘለና ኣይኮነን ድዩ? ንሱ ግና “ሓደ እኳ

ኣኽሊልካ ኸይዝርፈካስ፡ ነቲ ዘሎካ ኣጽኒዕካ ሐዞ።” ብምባል ምኽሩ ይቕጽል።
የሱስ ኣብ ማእኸል እቲ ጽኑዕ መከራ እዩ ዝመጽእ። ምስ ምምጻኡ ተተሓሒዙ ድማ ትንሳኤ ኣሎ። ብዙሓት ኻብ ሓመድ ኽትንስኡ፣

ምስቶም ህያዋን ዘለዉ ኾ ይኖም ድማ ንምምጻኡ ኽጸባበዩ እዮም። ኣኽሊል ድማ ኽዋሃቦም እዩ ። ስለምንታይ? ደቂ ኣምላኽ ስለዝኾኑ፣
ሓቢሮሞ ዝነግሱ ነገስታትስለዝኾኑ፣ ኣኽሊል ማለት ነዚእዩ ዘረድእ - ምስቲ ጽኑዕኣምላኽ ምንጋስን ሓቢርካ ምግዛእን። ምስኡ ሓቢሮም መከራ
ዝጸገቡ ኹሎም - እቲ ጻዲቕ ፈራዲ ዝኾነ ኣምላኽ ከም ዝስልሞም ተረዲኦም ንዝተዓገሱ ዘተስፈዎ ተስፋ እዩ። ምእንታኡ ንኹሉዝቐበሱ፣
ነገሮምኹኡዘግዝኡ፣ ኣብ ዙፋኑ ኣብታ ሃብታም መንግስቱ ኽካፈልዎ ፡ ኣ ብ ዙፋኑ ክቕመጡ እዮም።

ኦ ኣብዛ እዋን እዚኣ ፡ ጽናዕ - ተጸመም ዝብሉ ቓላት ኣለዉና። ተስፋ ኣይ ትቑረጽ፣ ኣጽዋር ኣምላኽ ተዓጠቕ - ዝሃበና ኣጽዋር ኩሉ ሓዝ -
ኣብዳርጋ ምኻድና ብዘሎ ውህበታቱተጠቐሙሉ። ብሓጎስ ንቕድሚት ጠምቱ፡ ምኽንያቱ፡ ምስንጉስ ነገስታትን ጎ ይታ ጎይቶትን ኣኽሊል
ክንደፍእ ኢና።

ኣኽሊል ጥራይ ዘይኮነ ዝህቦምሲ፡ ብዛዕባ እታ መርዓት፡ ኣብ መቕደስ ኣምላኽ ኣዕኑድ ከምዝኾኑውን ተዛሪቡ እዩ ። መቕደስኣምላኽ
እንታይ 'ዩ ? የሱስ ብዛዕባ ስጋኡ መቕደስ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ። መቕደስ'ዩ ነይሩ። መቕደስ ኣምላኽ'ዩ። ሕጂ ግና ንሕና በቲ ኣባና ዘሎ መንፈስ
ቅዱስ ኣካሉ ኢና። ስለዚእዛ ሓቀኛ ቤተክርስትያን መቕደስ ኣምላኽ'ያ። ስለዚ ነቲዝስዕር ኣብ መቕደሱ ዓንዲ ኽገብሮ እዩ: ዓንዲኸ እንታይ እዩ?
ዓንዲ ኽፍሊ መሰረት ኮ ይኑ ምልኣት ቅርጺ ዝስከም እዩ። ኣምላኽ ይመስገን፡ ኸምቲ ኣብ ኤፌሶን 2፡19-22 ዝብል፡ ነቲ ዝስዕር ምስነብያትን
ምስ ሓወርያትን ክሓ ውሶ እዩ። “እምብኣርሲ ንስኻትኩም ኣብቲ የሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ መኣዝኑ ዝዀነ መሰረት ነብያትን ሃዋርያትን
እተነደቕኩም፡ ደጊም ደቂ ዓዶም ንቕዱሳንን ስድራ ቤቱ ንኣምላኽን ኢኹም እምበር፡ ኣጋይስን መጻእተኛታትን ኣይኰንኩምን። ኣብኡ ብዘሎ
እቲ ህንጻ ብጐይታ ቅድስቲ ቤተ መቕደስ ምእንቲ ኪኸውን፡ እናተኣሳሰረ ይዓቢ እዩ። ንስኻትኩምውን ኣብኡ ማሕደር ኣምላኽ ብመንፈስ
ክትኰኑ ሐቢርኩም ትህነጹ አሎኹም።” እወ ቁጽሪ 22 ምሶ ም ሓቢርና ከም ዝተሓነጽና እዩ ዝምስክር። ኩሉ ነገር በቲ ደገ (የሱስ) ሓሊፉ፡
ኣካል  ወይድማ መቕደስ  ይኸውን።  ጽቡቕ!  ኣምላኽንሓደ  ሰብ  ኣልዒሉ፡  ኽፍሊመሰረቱን  ዓንዲመቕደሱን  ክገብሮ  እንከሎስእንታይእዩ
ዝገብርዘሎ? እዚ ምግላጽ ቃሉን ምግላጽገዛእርእሱን እዩ ዝህቦ ዘሎ ማለትእዩ። ሓወርያትን ነብያትን ዝነበሮም ድማ እዚእዩ ነይሩ። ማቴዎስ
16፡17። እነሆ ኣብ ቃል ኣሎ። እነሆ ጸኒዑ ፡ መንከ የውርዶ።

“ነቲ ዝስዕር” ዝብል ቃል ኣሰላስልዎ። ዮሃንስ ፡ “ ዝስዕር ከ መን ዩ?” ብምባል ይሓትት፡ ብኡብኡ ድማ “እቲ የሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ
ዝኣምን።” ዘበለ ከምዝስዕር ይምልስ። “ብ” የሱስን “ብ” ክርስቶስን ዝኣምን ኣይኮነን ኢሉዝምልስ ዘሎ። ሓደ፣ ክልተ ሰብ ብምባል ዘይኮነስ እቲ
የሱስ፡ ክርስቶስ 'ዩ ኢሉ ዝኣምን 'ዩ ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ስም ዝጥመቕ።
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ኣምላኽ ብዛዕባ እታ መርዓት 'ዩ ዝዛረብ ዘሎ። ኻልእስእሊ ኽትርእዩ ዶ ትደልዩ ? ኣብራእይ 7፡ 4-17 እዩ ዝርከብ፡ “ቍጽሪ እቶም ሕቱማት
ድማ ሰማዕኩ፡ ካብ ብዘሎ ነገድ ደቂ እስራኤል ሚእትን ኣርብዓን ኣርባዕተን ሽሕ ሕቱማት። ካብ ነገድ ይሁዳ ዓሰርተው ክልተ ሽሕ ተሐትሙ፡
ካብ ነገድ ሮቤል ዓሰርተው ክልተ ሽሕ፡ ካብ ነገድ ጋድ ዓሰርተው ክልተ ሽሕ፡ ካብ ነገድ ኣሴር ዓሰርተው ክልተ ሽሕ፡ ካብ ነገድ ንፍታሌም
ዓሰርተው ክልተ ሽሕ፡ ካብ ነገድ ምናሴ ዓሰርተው ክልተ ሽሕ፡ ካብ ነገድ ስምኦን ዓሰርተው ክልተ ሽሕ፡ ካብ ነገድ ሌዊ ዓሰርተው ክልተ ሽሕ
ተሐትሙ፡ ካብ ነገድ ይሳኮር ዓሰርተው ክልተ ሽሕ፡ ካብ ነገድ ዛብሎን ዓሰርተው ክልተ ሽሕ፡ ካብ ነገድ ዮሴፍ ዓሰርተው ክልተ ሽሕ፡ ካብ
ነገድ ብንያም ዓሰርተው ክልተ ሽሕ ተሐትሙ። ድሕርዚ ድማ ርኤኹ፡ እንሆ፡ ካብ ኵሎም ኣህዛብን ዓሌታትን ህዝብታትን ካብ ብዘሎ
ቛንቋታትን እተኣከቡ፡ ሓደ እኳ ኪቘጽሮም ዘይክእል ብዙሓት ሰብ፡ ጻዕዳ ኽዳውንቲ ተኸዲኖም፡ ጨነፍር ስየ ኣብ ኣእዳዎም ሒዞም፡ ኣብ
ቅድሚ እቲ ዝፋንን ኣብ ቅድሚ እቲ ገንሸልን ደው ኢሎም ርኤኹ እሞ፡ ምድሓን ናይቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ኣምላኽናን ናይቲ ገንሸልን
እዩ፡ እናበሉ ዓው ኢሎም ጨደሩ። እቶም መላእኽቲውን ኵላቶም ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን እቶም ሽማግሌታትን እቶም ኣርባዕተ እንስሳን ቈሙ።
ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ፍግም ኢሎም ከኣ፡ ኣሜን፡ ውዳሴን ግርማን ጥበብን ምስጋናን ክብርን ስልጣንን ሓይልን ንዘለኣለመ ኣለም ንኣምላኽና
ይኹን፡ ኣሜን፡ እናበሉ ንኣምላኽ ሰገዱ። ካብቶም ሽማግሌታት ሓደ ድማ፡ እዞም ጻዕዳ ኽዳውንቲ እተኸድኑስ እንታዎት እዮም፧ ካበይከ መጹ፧
ኢሉ መለሰለይ። ኣነውን፡ ጐይታይ፡ ንስኻ ትፈልጥ፡ በልክዎ። ንሱ ኸኣ፡ እዚኣቶም ካብቲ ብርቱዕ ጸበባ ዝመጹ እዮም፡ ንኽዳውንቶም ከኣ
ብደም እቲ ገንሸል ሐጺቦም ኣጻዕደዉ፡ ስለዚ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ኣምላኽ እዮም፡ ኣብታ መቕደሱውን ለይትን መዓልትን የገልግልዎ አለዉ።
እቲ ኣብቲ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ኸኣ ንድንኳኑ ኣብ ልዕሊኦም ኪተኽሎ እዩ። እቲ ኣብ ማእከል ዝፋን ዘሎ ገንሸል ስለ ዚጓስዮም፡ ናብ ዔላታት
ማይ ህይወት ከኣ ስለ ዚመርሖም፡ ኣምላኽውን ካብ ኣዒንቶም ንብዓት ዘበለ ኺደርዘሎም እዩ እሞ፡ ደጊምሲ ኣይኪጠምዩን ኣይኪጸምኡን
እዮም፡ ጸሓይን ሃሩርን ድማ ከቶ ኣይኪረኽቦምን እዩ፡ በለኒ።”

የሱስ መጺኡ። ካብ ነፍሲወከፍነገድ 12000 ብምውሳድ 144000 ሓቲሙ። ካብዞም ኣብ ፍቕዲ 9-18 እንርእዮም ወጻኢ ግና ኻልኦት ጉጅለ
ኣለዉ። እንታዎት እዮም እዞ ም ጉጅለ እዚኦም? ካብ ሞንጎ ኣህዛብ ናብታ መርዓትዝተወሰዱ ነፍሳትእዮም። ለይትን መዓልንት ኣብ ቅድሚ
ዙፋኑ ኮይኖም ኣብ ቤት መቕደሱ የገልግልዎ። ብጎይታ ፍሉይ ክንክን ዝግበረሎም ጉጅለ እዮም። መርዓቱ።

መርዓዊ ናብ ዝኸዶ ኹሉ መርዓቱ ድማ ምስኡ ትስዕብ። ከቶ ኣይጥንጥናን። ካብ ጎኑ ኣይትፍለይን። ዙፋን ምስኡ ኽትካፈልእያ ። ክብሩን
ዝናኡን ንዘውዲ ኽወሃባ እዩ።

“ስም ኣምላኸይን ስም እታ ኸተማ ኣምላኸይን፡ ክጽሕፈሉ እየ።” ስምኣምላኽ መን 'ዩ ? ኣምላኽ ምሳና ወይድማ ኣማኑኤል ተባሂሉ
ይፍለጥእዩ ፡ ይኹን እምበር እቲ ዝጽወዓሉስም እዚ ኣይኮነን። “ሽሙ ኸዓ የሱስ ክትሰምዮ ኢኻ”፣ የሱስ ድማ ኸምዚ በለ “ኣነ ብስም ኣቦይ
መጻእኹሞ ኣይተቐበልኩምንን” ስለዝእምበኣር ስም ኣምላኽ የሱስ 'ዩ ምኽንያቱ ንሱ ዝመጽኣሉ ስም እዚ ስለዝኾነ። ስሙ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ
እዩ። ሰበይቲ ኽትምርዖ እንከላ እትወስዶ ስምከ ናይመን እዩ ? ስማ ሰብኣያ እያ እትወስድ። ንመርዓቱ ናብ ባዕሉ ምስ ወሰዳ፡ ሽሙ ኽወሃባ
እዩ።

ራእይ21፡ 1-4
“እቲ ቐዳማይ ሰማይን እታ ቐዳመይቲ ምድርን ሐሊፎም፡ ባሕሪውን ደጊምሲ የልቦን እሞ፡ ሓድሽ ሰማይን ሓዳስ ምድርን ርኤኹ። እታ

ቅድስቲ ኸተማ፡ እታ ሓዳስ የሩሳሌም፡ ንመርዓዊኣ ኢላ ኸም እተሰለመት መርዓት ተዳልያ፡ ካብ ሰማይ ካብ ኣምላኽ ክትወርድ ከላ ርኤኹ።
ካብቲ ዝፋንውን ዓው ዝበለ ድምጺ፡ እንሆ ድንኳን ኣምላኽ ምስ ሰብ፡ ንሱውን ምሳታቶም ኪነብር እዩ፡ ንሳቶም ከኣ ህዝቡ ኪዀኑ እዮም፡
ኣምላኽውን ባዕሉ ምሳታቶምን ኣምላኾምን ኪኸውን እዩ። ኣምላኽ ከኣ ንብዘሎ

ንብዓት ካብ ኣዒንቶም ኪደርዝ እዩ። እቲ ቐዳማይ ሐሊፉ እዩ እሞ፡ ድሕሪ ደጊም ሞት ኣይኪኸውንን፡ ድሕሪ ደጊምውን ሓዘን፡ ወይ
ጫውጫው፡ ወይ ጻዕሪ ኣይኪኸውንን እዩ፡ ኪብል ከሎ ሰማዕኩ።“ ኣቤት ደስክብል። ደስዝብሉ ተስፋታት ኣምላኽ ኩሎም ተፈጸሙ። ኹሉ
ኽፍጸም እዩ። ለውጢ ኹሉ ኣኸለ። እቲ ገንሸልን እታ መርዓትን ብፍጽምና ኣምላኽ መሊኦም ንዘልኣለም ዓረፉ። መን ከምዚ ኽገብር ይኸእል?
ተዛረቡ መን? ሓደ የለን። ሓሲብኩሞ? ሓሊምኩምዶ ትፈልጡ? ቃል ኣምላኽ ብዛዕባኡ ዝብሎ ኸ? ክሳብ እቲ ቀዳማይ ትንሳኤ ዝከናወን
ኸምዚ ብምግባርና ካብቲ ዘይውዳእንእሽቶ ክንፈልጥ ይከኣለና ይኸውን።

“ነቲ ሓድሽ ስመይን ክጽሕፈሉ እየ።”
ሓድሽ ስም። ኩሉ ሓድሽ ምስኮነ፣ ንሱውን ሓድሽ ስም ክወስድእዩ፡ ስም እታ መርዓትውን ድማ ክኸ ውን እዩ ። መን'ዩ እቲ ሽም? ክግምት

ዝደፍርየለን። ማንም ዘይክሕዶ ሓፈሻዊ ምግላጽ መንፈስ ዝሓትት እዩ ። ብዘይጥርጥር ግና እቲ ምግላጽ ነታ ሽሙ ገግህደላ ዝመደባ ጊዜ
ክምድባ እዩ። ልዕሊ እንግምቶ ዘደንቕ ክኸውን እዩ።

መወዳእታ ተግሳጽ እታ ዘመን
ራእይ  3፡13  “እዝኒ  ዘላቶ  እቲ  መንፈስ  ንማሕበራ  ዚብለን  ዘሎ  ይስማዕ።”  ኩለን  ዘመናት  በዚተመሳሳሊ  ስምዕታ  እየን  ዝውድኣ፡

ቤተክርስትያን ድምጺ ጎ ይታ ንኽትሰምዕ ዘየቋርጽ ልማኖ እዩ ። ብፍላይ ድምኧልማኖ ናይዛ ዘመ እዚኣ ዝጸንዐ እዩ ምኽንያቱ ጎ ይታ ንኽመጸ
ኣብ ዝቐረበሉ ጊዜ ስለዝኾነ። ምናልባት “ድሕሪ እዛ ዘመን እዚኣ እትመጽእ ቀጻሊት ዘመን ካብ ሃለወት” እንታይ ምህዋኽ ኣድለየ ዝብል ሕቶ
ይለዓል ይኸውን። መልሱ ኸምዚ እዩ ፡ ዕድመ እታ ናይ መወዳእታ ዘመን ቀልጢፉ ዝውዳእ ሓጺር ስለዝኸውን። እዚ ጥራይከዓ ዘይኮነስ
ክንርስዖ ዘይግብኣና ፡ ጊዜ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣይቑጸርን ሽሕ ዓመት ሓንቲ መዓልቲእያ። ኣብ ሒደት ሰዓታትዝመጽእ ካብ ኮነ ድማ ፡
ንምምጻኡ ክንዳሎ፡ ብዝከኣሎ ፍጥነት ከጠንቅቐና፣ ድምጹ ድማ ከየቋረጽእኣብ ልብና ክድውል ይግባእ።

ኣብ ዓለም ኣትኲሮት ደልዩ ዘድህይ ድምጽታት ጸገም መሊኡ ኣሎ - ከም ድምጺ መንፈስ ገይሩ ኣትኲሮት ዝግበኦ ድምጺ ግና የለን። ስለዚ
“እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ።”
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