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ናብ መልኣኽ ማሕበር ሎዲቅያውን ጽሐፍ፡ እቲ ኣሜን፡ እሙን ሓቀኛ ምስክር፡ መጀመርታ ፍጥረት ኣምላኽ፡ ከምዚ ይብል አሎ፡ ዝሑል

ወይስ ምዉቕ ዘይምዃንካ፡ ግብርኻ እፈልጥ አሎኹ። ብኻ ዝሑል ወይስ ምዉቕ ምዀንካ። ከምዚ ልብጥ ዝበለ ብምዃንካ ኣይምዉቕ
ኣይዝሑል ኢኻ እሞ፡ ካብ ኣፈይ ጡፍ ክብለካ እየ። ሃብታምን ፈሳስን እየ፡ ሓንቲ ዝደልያ ነገር እኳ የብለይን ብምባልካ፡ ሕሱርን ዜደንግጽን
ነዳይን ዕዉርን ዕሩቕን ምዃንካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ዘሎኻ። ምእንቲ ኽትህብትም ብሓዊ ዝጸረየ ወርቂ ካባይ ክትዕድግ፡ ሕፍረት ዕርቃንካ
ምእንቲ ኸይቅላዕን ክትክደንን ከኣ ጻዕዳ ኽዳውንቲ፡ ምእንቲ ኽትርኢ ነዒንትኻ ኽትኰሐለሉውን ኵሕሊ ኻባይ ክትዕድግ እመኽረካ አሎኹ።
ኣነ ነቶም ዘፍቅሮም ዘበሉ እገንሖም እቐጽዖምውን እየ። ደጊም ቅናእ እሞ ተነሳሕ። እንሆ፡ ኣብ ደገ ቤት ደው ኢለ ኳሕኳሕ ኤብል አሎኹ።
ሓደ እኳ ድምጸይ ሰሚዑስ ማዕጾ እንተ ኸፈተለይ፡ ናብኡ ኽኣቱ ምስኡ ኸኣ ክድረር እየ፡ ንሱውን ምሳይ። ከምቲ ኣነውን ዝሰዐርኩ እሞ ምስ
ኣቦይ ኣብ ዝፋኑ እተቐመጥኩ፡ ነቲ ዚስዕር ኣብ ዝፋነይ ምሳይ ኪቕመጥ ክህቦ እየ። እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ።

ከተማ ሎዶቅያ
ሎዶቅያ ዝብል ስም፡ ትርጉሙ “ሰብኣዊ መሰል” ማለት ኮይኑ፡ ሎዶቅያ ተባሂለን ዝጽውዓ ዝነበራ ኣዋልድ ንጉሳዊ ቤተሰብ ንምኽባር፡

ንብዙሓት ከተማታት መጸውዒ ስም ንምዃን ተዋሂቡ ነይሩ። እዛ ኸተማ እዚኣ ግና ሓንቲ ካብተን ኣብ ኤስያ ማይነር ብፖለቲካውን ቁጠባዊን
ዓቕመን በልጺገን ዝነበራ ኸተማ እያ። ብፍሉጣት ዜጋታት እታ ኸተማ፡ ኣዝዩ ብዙሕ ሃብቲ ዝነበራ ኸተማ ነበረት። ህቡብ ዝኾነ ቤት
ትምህርቲ ዝነበራውን ነበረት፡ ህዝቢ ሎዶቅያ ብስነጥበባዊ ኽእለትን ብ ሳይንስን ተፈላጥነት ዝነበሮ ህዝቢ ነበረ። ኣብትሕቴኣ ዕስራን -
ሓሙሽተን  ከተማታት ስለዝነበራ  ድማ ከም “ርእሰ-ኸተማ”  ትፍለጥ።  ኣብ  ውሽጣ ዝምለኽ ዝነበረ  ኣምላኽ ጣኦት  ድማ ዘየስ  ነበረ፡
ኣቐዲማውን ንኽብሪ ኣምላኾም ዲዮፖሊስ (ኸተማ ዘየስ)  ተባሂላ ተሰይማ ነይራ። ኣብ ራብዓይ ክፍለዘመን ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ  ጉባኤ
ቤተክርስትያን ተሰሪሑ ነይሩ፡ ይኹን እምበር ብተደጋጋሚ ብዘጋጠመ ርዕደ መሬት ፍጹም ንኽጠፍእ ገበሮ።

ምምስሳል ባህርያት እታ ናይ መወዳእታ ዘመን፡ ምስ እቲ ሕጂ እንነብረሉ ዘሎና ዘመን ክንደይ ይበዝሕ። ንኣብነት፡ ዘየስ ዝበሃል ሓደ
ኣምላኽ የምልኹ ነበሩ፡ ዘየስ ግና ኸም ሓለቓን ኣቦ ኣማልኽትን ነበረ። እዚ “ሓደ ኣምላኽ፣ ኣቦ ኹልና” ዝዓይነቱ ትንቢታዊ ሃይማኖታዊ ባህሪ
ናይ ዕስራ ኽፍለ ዘመን፡ ምሕዝነት ደቂ ሰባት ናብ ሓደ ንኸምጽእ፡ ከምቲ ሎሚ ፕሮቴስታንትታት፣ ካቶሊኽ፣ ይሁዲ፣ ሂንዱ፣ ወዘተረፈ
ንሓድነት፣ ፍቅሪ፣ ምርድዳእን ምትሕግጋዝን ሓድሕዶም ብምባል፡ ናይ ኣምልኾ ምሕዝነት ይፈጥሩ ኣለዉ።ብፍላይ ድማ ካቶሊካውያንን
ፕሮቴስታንትን፡  ብብርቱዕ  ህርፋን  ይጽበዩ  ኣለዉ።  ብፍላይ  ድማ ኽልቴኦም ኣብዚሜዳ ምሕዝነት  እዚ፡  ኩሎም ካልኦት  ብቃልኪዳን
ደድሕሪኦም ንኽስዕቡዎም ይዕወቱ ኣለዉ። እዚ ኣተሓሳስባ እዚ፡ መራሕቲ ዓለም ተኣኪቦም፡ ግላዊ ዝኾኑ ኣተሓሳስባታት ኣምልኾ ንኽይቅበሉ፡
ኣብ ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ብምውሳን፡ ኩሎም ሃይማኖታት፡ ሓደ ዓይነት ሽቶን ሓደ ዓይነት ድልየትን ስለዘለዎም፡ ኩሎም ድማ
መሰረታዊ ሓቂ ስለዘለዎም ናብ ሓደ ደረጃ ዕብየት ክጥርነፉ ይግባእ፡ ብምባል ተመሳሳሊ ባህርያዊ ውሳነ፡ ይረኣዮም።

ሎዶቅያ ዝብል ሽም'ሞ ኣስተውዕሉሉ፡ ትርጉም ሎዶቅያ “ሰብኣዊ መሰል” ወይድማ “ሰብኣዊ ፍትሒ” ማለት እዩ። ከም ኣብ ቤተ ክርስትያን
ዕስራ ኽፍለ ዘመን፡ መንግስታት ኩሎም፡ ማሕበረሰባውን፣ ቁጠባውን ማዕርነት ዝጠለቡሉ ዘመን ተራእዩዶ ይፈልጥ? ዋላኳ ብስነሓሳብ ይኹን
እምበር፡ እዚ ዘመን እዚ ኩሉ ሰብ ማዕረ እዩ ዝብል ኮሙኒዝማዊ ዘመን እዩ። እዚ ዘመን እዚ፡ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ፓርቲታት፡ ክርስትያን
ዲሞክራት፣ ሶሺያሊስት ክርስትያን፣ ፌደሬሽን ክርስትያን ኮሞንዌልዝ፣ ወዘተረፈ ዝብሉሉ ዘመን እዩ። ብመሰረት ሊበራል ስነመለኮታውያን
ድማ፡ እየሱስ ሶሺያሊስት ከምዝነበረን እታ ጥንታዊት ቤተክርስትያን ድማ ብሶሺያሊስታዊ ኣመራርሓ መንፈስ ቅዱስ ትምራሕ ስለዝነበረት፡
ሎሚ ድማ ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ።

ጥንታዊት ዓባይ ከተማ ሎዶቅያ፡ ነቲ ሎሚ ዝፍጸም ዘሎ ሓደ-ዓለምለኻዊ ምምሕዳር፡ እትናፍቅ ከተማ ነበረት። ብዛዕባ እታ ኸተማ
ኽንሓስብ ከሎና፡ እታ ኸተማ ዓብይ ጉባኤ ሕብረት ኣብያተ ክርስትያናት ዝነበራ ኸተማ ስለዝነበረት፡ ሎሚ ድማ ነቲ ክንርእዮ ተዳሊና ዘሎና
ሓድነት እቶም “ክርስትያናት ኢና በሃልቲ” ዝገልጽ ጽላሎት ዓለምለኻዊ ጉባኤ የረድኣና። ብትኽክል፡ ቤተክርስትያንን መንግስትን፣ ሃይማኖትን
ፖሊቲካን ሓደ ይኾኑ ኣለዉ። ክርዳድ ይእሰር ኣሎ። ስለዚ ስርናይ ናብ ቆፎ ንኽኽዘን ተዳልዩ ኣሎ።

እታ ኸተማ ብርእደ መሬት እትፍለጥ ከተማ እያ፡ ደሓር ፈጺሙ ዘጥፍኣ እውን ርእደ መሬት እዩ። እዚ ዘመን እዚ፡ ምስታ ኣረጊት ጋለሞታ
ብፍቅሪ ክእሰር ዝኸደ ትውልዲ ስለዝኾነ፡ መላእ ዓለም ብራዕዲ ኣምላኽ ክትጠፍእ እያ። እቲ ዓለም ለኻዊ ሲስተም ጥራይ ዘይኮነስ፡ ብዘላ
መሬት ተንቀጥቂጣ ነቲ ዝመጽእ መንግስቲ ክርስቶስ ንኽትዳሎ፡ ክትጠፍእ እያ።

እታ ኸተማ፡ ሃብታም ነበረት። ብባህሊ ዝተመልአት ነበረት። ብሳይንስ ዝተኸበበት። ልክዕ ከም ሎሚዘመን። ኣብያተ ክርስትያናት
ሃብታማት እዮም። ኣምልኾ ታቶም ድማ ምዕሩግን ልሙድን፣ ነገርግን ዝሑልን ምውትን። ኣብ ክንዲ ብመንፈስ ዝርከብ ቃል፡ ባህልን
ትምህርትን ተተኪኦም፣ እምነት ድማ ብሳይንስ ተወረረ፣ ስለዚ ወዲሰብ ጥቁዕ ብልጭልጭ እዩ።

ብባህርታት ኩሉ፡ ብኹሉ መዳይ፡ ጥንታዊት ሎዶቅያ ኣብዛ ናይ ዕስራ ኽፍለ ዘመን ሎዶቅያ ዳግም ተወሊዳ ትርከብ። እቶም ዝሰምዕ እዝኒ
ዘላቶም፡ ብምሕረት ኣምላኽ፡ ኻብኣ ወጺኦም፡ ተኻፈልቲ ሓጢያታን ሳዕቤን ፍርዳን ኮይኾኑ ይተሓለዉ።

ዘመን ሎዶቅያ፡
ዘመን ሎዶቅያ ኣብ መባእታ ዒስራ ኽፍለ ዘመን ማለት 1906 ዝጀመረ ዘመን እዩ። ክሳብ መዓስ ክጸንሕ እዩ? ከም ወዲቆም ዘይፈልጡ

ብዙሕ ራእያት ዝተቀበለ፣ ባርያ ኣምላኽ፡ እስኪ ክግምት (ክትንበይ ኣይበልኩን፡ ክግምት እየ ዝብል ዘለኹ)። ምናልባት 1977 መወዳእታ
ክኸውን ይኽእል። ንግላዊ ሓሳብ ይቅረታ ትገብሩ እንተኾይንኩም፡ እዚ ግምት እዚ ንኽግምት ከም መሰረት ዝተጠቀምኩሉ ጭብጢ፡ እተን
ንጉሆ ሰንበት ብ1933 ዓ/ም ዝረኣኹዎ ሾብዓተ ተኸታተልቲ ራእያት መሰረት ብምግባር እየ። ጎይታ እየሱስ ዝመጸሉ እዋን ከም ዝበጽሐ ነጊሩኒ፡
ቅድሚ ምምጻኡ ግና ሾብዓተ ዓበይቲ ፍጻመታት ክከናወኑ እዮም። በታ ንጉሆ እቲኣ ካብ ጎይታ ዝተቀበልኩዎ ምግላጽ ጎይታ ጽሒፈ
ኣተሓላለፍኩ። እቲ ቀዳማይ ራእይ፡ ሙሶሎኒ ኢትዮጲያ ከምዝወርር፡ እታ ሃገር ድማ “ኣብ ትሕቲ እግሩ ከም ትወድቅ።” እቲ ራእይ እሱ
ብጣዕሚ ብዙሕ ዘይምርድዳእ ፈጢሩ ነይሩ፡ ክነግሮም ከለኹ ብዙሓት ክኣምኑ ኣይከኣሉን። ነገር ግን ከምቲ ዝረኣኹዎ፡ ኸምኡ ኮነ። ዘመናዊ
ኣጽዋሩ ተሰኪሙ ክወርር ከደ። እቲ ህዝቢ ካልእ ዕድል ኣይነበሮን። ይኹን እምበር እቲ ራእይ፡ ሙሶሎኒ ገዛእ ደቂ ዓዱ ከምዝትንስኡዎ፡
መወዳእታኡ ከም ዝኸፍእ የረድእ። ከምቲ ዝተብሃለ ድማ ኾነ።

እቲ ኻልኣይ ራእይ፡ ሂትለር ዝተብሃለ ኦስትርያዊ ሰብ፡ ኣብ ጀርመን ኣምባገነን ኮይኑ ክለዓል ከም ዝኾነ፡ ንመላእ ዓለም ድማ ናብ ጦርነት
ከም ዘእትዋ፣ ዝብል ራእይ ነበረ። ወተሃደራትና ስዒሮም ንኽወጹ፡ ዝኸብድ ከበባ ተኸቢቦም ዘርኢ ራእይ ነበረ። ካብኡ ድማ ሂትለር
ሚስጢራዊ ኣጠፋፍኣ ከም ዝጠፍእ የረድእ።

ሳልሳይ ራእይ፡  ዓለም ለኻዊ ፖሊቲካዊ ርእዮተ ዓለም ዘርኢ ኮይኑ፡  ሰለስተ ፖለቲካዊ ኢዝማት ከምዝለዓሉ፡  ፋሺዝም፣ ናዚዝም፣
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ኮሙኒዝም ከም ዝለዓሉ፡ እቶም ክልተ ቀዳሞት በቲ ሳልሳይ ከም ዝወሓጡ ዘመላኽት ራእይ እዩ። ድምጺ ድማ፡ “ንሩስያ ኣስተውዕለላ፣ ንሩስያ
ኣስተውዕለላ” ኢሉ መዓደ።

ራብዓይ ራእይ፡ ድሕሪ ካልኣይ ኲናት ዓለም፡ ሳይንሳዊ ምዕባለ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ክድይብ እዩ ይብል። ኣብቲ ራእይ፡ ከም ፕላስቲክ
ዓፍራ-ቆቢዕ ዝመስላ ምልኩዓት መኻይን፡ ብሪሞት ኮንትሮል እንዳተኣዘዛ ክጎያ፡ ሰባት ብዘይ ስቴርሶ ኣብ ውሽጠን ኮፍ ኢሎም፡ ዝዘናግዑሉ
ጌም መሳሊ እንዳተዘናግዑ ክኸዱ ረኣኹ።

ሓሙሻይ ራእይ ድማ ምስቲ ኣብ ዘመና ዘሎ ሞራላዊ ውድቀት ዝተሓሓዝ እዩ። ብፍላይ ድማ ምስ ሞራላዊ ውድቀት ደቂ ኣንስትዮ። ደቂ
ኣንስትዮ፡ ኣብ መንግስታዊ ምርጫ ንኽሳተፋ ብዝረኽባኦ ዕድል፡ ካብ ስፍራአን ዝዘብላሉ ኹነታት ከም ዝፍጠር ኣምላኽ ኣርእዩኒ። ስለዚ ኸዓ፡
ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ወዲ ተባዕታይ ዘይምዃነን ንኸርእያ፣ ኣብ ክንድኡ ግና ማዕረነት ሓደሓደ ጊዜ ድማ ሓለፋ መሰል ከምዘለወን ክገልጻ፡
ጸጉረን ይቆርጻ። ኽዳውንቲ ወዲ ተባዕታይ ተኸዲና፡ ዕርቃና ናብ እትኾነሉ ደረጃ ኽትበጽሕ ረኣኹ። እታ ናይ መወዳእታ ዝረኣኹዋ ስእሊ ድማ
ብዘይካ ንእሽቶ ቆጽሊ መሸፈኒ ሕፍረት፡ ጥራያ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ረኣኹ። ኣብዚ ራእይ እዚ ድማ፡ ዘሰንብድ ሞራላዊ ውድቀት ኩላ ዓለም
ረኣኹ።

ብሻድሻይ ደረጃ ድማ፡ ኣብ ኣሜሪካ ፡ ውቅብቲ ሰበይቲ ኽትለዓል ረኣኹ። ውቅብቲ ትኹን እምበር ሕስምቲ ሰበይቲ እያ። ነቲ ህዝቢ ኣብ
ምልኣት ስልጣና ከም ዝጥረፍ ገበረቶ። እዚ፡ ትንሳኤ ናይታ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሮማ ከምዝኾነ እየ ዝኣምን። ዋላኳ ካብቲ መንግስታዊ
ምርጫ ዝተልዓለ፡ ዓብዪ ስልጣን ረኺባ እትለዓል ጓል ኣንስተይቲ ምዃና ዝገልጽ ራእይ እውን ክኸውን ይኽእል ኢለ እንተገመትኩ፡ ትንሳኤ
ናይታ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሮማ ከምዝኾነ እየ ዝኣምን።

ሻብዓይትን ናይ መወዳእታን ራእይ ድማ፡ ኣዝዩ ዝኸፍአ ከቢድ ፍንጀራ ሰማዕኹ። እንታይ ምዃኑ ክርእይ ምስ ዞርኩ፡ ብጀካ ፍርስራሳትን፣
ጉድጓድ ሃጓፍንትን፡ ብዘላ ኣሜሪካ ድማ ትኪ ዓሲሉዋን ጥራይ ካልእ ኣይረኣኹን።

ብመሰረት እዞም ሾብዓተ ራእያት፣ በቲ ኣብ ዝሓለፉ ሓምሳ ዓመታት ንዓለም ዘጥለቅልቃ ዘሎ ፈጣን ምዕባለ ተላዒለ፡ እዞም ራእያት ኩሎም
ክሳብ 1977 ዓ/ም ተፈጺሞም ክውድኡ እዮም ኢለ ይግምት (ትንቢት ኣይኮነን።) ምናልባት በቲ እየሱስ “እታ መዓልትን ሰዓታን ዝፈልጣ ሓደ
የልቦን” ዝበላ ቃል ተላዒሎም ሓላፍነት ዝጎደሎ ሓረግ ኮይኑ ክስምዖም ይኽእል ይኸውን። ድሕሪ ሰላሳ ዓመታት፡ ክሳብ ሎሚ ግምተይ ዓቂበ
ኣለኹ፡ ምኽንያቱ እየሱስ፡ ፍጻመ ምምጻኡ ዓመታን፣ ወርሓን፣ ሰሙናን ክፈልጥ ዝከኣሎ የለን ኣይበለን። ስለዚ ደጊመ ይብል፡ ከም ግላዊ
ተምሃራይ ቃል፡ ብመሎኮታዊ ንቅሓት፡ 1977 ስርዓት ዓለም ቀዲዱ ናብ ሚለኒየም ዘእቱ ዓመት እዩ ይብል።

እምበኣር ሕጂ ከምዚ ክብል፡ እዞም ራእታት ስሕተት ኢሉ ክረትዕ ዝኽእል ዶ ኣሎ? ኩሎም ኣይተፈጸሙን ድዮም? እወ ኩሉ ሓደ ብሓደ
ይፍጸም ኣሎ፣ ወይድማ ኣብ ከይዲ ኣሎ። ሙሶሎኒ ንኢትዮጵያ ወሪሩ ሓዘ፡ ሓፊሩ ድማ ተመልሰ። ሂትለር፡ ጀሚሩ ዘይፍጽሞ ጦርነት ከፈተ፡
ሚስጢራዊ ኣጠፋፍኣ ድማ ጠፍአ። ኮሙኒዝም ንኽልቲኦም ቀዳሞት ኢዝማት ወሓጠ። ከም ናይ ፕላስቲክ ዓፍራ ትመስል መኪና ተሰሪሓ፡
ምቹእ ጽርግያ ጥራይ ትጽበ ኣላ። ደቂ ኣንስትዮ ኩለን ጥራየን ይቅፈጻ ኣለዋ። ከምኡ ድማ ሎሚ ላዕለዋይ ረጂቤቶ ዘይብሉ ረቂቅ ሽፋን
ክጥቀማ ጀሚረን ኣለዋ። በቀዳማይ፡ ኣብ መጽሄት እታ ኣብ ራእይ ዝረኣኹዋ ኽዳን (ክዳን እንተተባሂሉ)፡ ሰለስተ ህስስ ህስስ ዝበለ ሕብሪ
ዘለዋ ፕላስቲክ ክዳን ንኽልቲኡ ኣጥባትን ነቲ ታሕተዋይ ኽፍሊ ኸም ንእሽቶ ጋዎን ዝሽፍን፡ ጥራይ ዘለዎ ነይሩ። ቤተክርስትያን ካቶሊኽ
ትለዓዓል እያ ዘላ። ሓደ ካቶሊኽ ፕረሲደንት ነይሩና፡ ብዘይጥርጥር ድማ ኻልእ ኽህልወና እዩ።

እንታይ እዩ ተሪፉ? ብጀካ ዕብራውያን 12፡26 ዝተረፈ የለን፡ “ሽዑ ድምጹ ንምድሪ ኣንቀጥቀጣ፡ ሕጂ ግና፡ ሓደ ጊዜ ደጊመ ንሰማይ ከም
ዜንቀጥቅጥ ክገብሮ እየ እምበር፡ ንምድሪ ጥራይ ኣይኰንኩን፡ ኡሊ ተስፋ ይህብ።” ኣምላኽ እንደገና ደጊሙ ንምድሪ ከናውጻ እዩ፡ ኩሉ ዝናወጽ
ዘበለ ዝተረኽበ ኹሉ ድማ ክጠፍእ እዩ። ሽዑ ድማ ከሐድሳ እዩ። ዋላኳ ዝመዓራረዮ እንተዘይኮነ፡ ብዝሓለፈ ዓርቢ መጋቢት 1964 ንኣላስካ
ዝወቅዐ ምንቅጥቃጥ ምድሪ፡ ንዓለም ኣሰንቢዱ እዩ። ኣምላኽ ግና ምድራዊ ብዝኾነ ልክዕ፡ ነቲ ደሓር ዓቀን ብዘይብሉ መልክዕ ክገብሮ
መዲቡዎ ዘሎ ንኽንርእይ የጠንቅቀና ኣሎ። ነዛ ብሓጢኣት-መርገም ዝመልአት ዓለም ብጽንዓት ሓይሉ ከጥፍኣ እዩሞ ሓወይ፣ ሓፍተይ፡ ነዚ
ስንባደ ክንጻወረሉ እንኽእለሉ ስፍራ ሓንቲ ኣላ ንሳ ድማ፡ መጓሰ የሱስ ክርስቶስ እያ። ገና ምሕረት ኣምላኽ ከሎ ይልምነኩም ኣለኹ፡
ንህይወትኩም ከይሰሳዕኹም ነቲ እሙን ጓሳ ንየሱስ ክርስቶስ ክትህብዎ ይልምነኩም። ንሱ ክዕቅበኩም፣ ክግደሰልኩም፣ ኣብ ቅድሚ ኽብሩ
ድማ ብብዙሕ ደስታ ብዘይመንቅብ ደው ከብለኩም እዩ።

እቲ ልኡኽ፡
ኣብ ሓድሕድ ዘመን ብጀካ ኣብታ ጳውሎስ ልኡኻ ዝነበረት ቀዳመይቲ ዘመን፡ ኣምላኽ ንሓድሕድ ዘመን ዝለኣኾም መልእኽተኛታት ዘመን

ዝፈልጥ ዶ ይህሉ ኢለ ብሓቂ እየ ዝጠራጠር፡ ኣብታ ቀዳመይቲ እውን እንተኾነ፡ ብዙሓት ንሱ ልኡኽ ምዃኑ ኣፍልጦ ኣይሃቡዎን ነበሩ።
እዛ እንነብረላ ዘሎና ዘመን ብጣዕሚ ሓጻር ዘመን እያ ክትከውን። ነገራት ብፍጥነት ክከናወኑ እዮም። መልእኽተኛ ናይዛ ዘመንእዚኣ እውን

ዋላኳ እንተዘይፈለጥናዮ፡ ሕጂ ኣብ ማእኸልና ክህሉ ግድን እዩ። ይኹን እምበር ብርግጽ ዝፍለጠሉ እዋን ክህሉ እዩ። ብዛዕባኡ ዝገልጹ ቅዱሳት
ጽሑፋት ስለዘለዉና ፡ ብዛዕባኡ መርትዖ ከቅርብ ይኽእል እየ።

ቅድሚ ኹሉ፡ እቲ ልኡኽ ነብዪ እዩ። መደብ ኣገልግሎት ነብያት ክህልዎ እዩ። ነብያዊ ኣገልግሎት ከገልግል እዩ። ከገልግል እንከሎ ድማ ፡
ወይ ትንቢት ወይ ድማ ራእያት ኣብ ዝግለጸሉ እዋናት፡ መሰረቱ ኹሉ ቃል ኣምላኻዊ ዝኾነ ጽኑዕ መሰረት ዘለዎ ክኸውን እዩ፡ ዝብሎ ዘበለ
እውን ይኸውን። በቲ ሕንፊ ዘይብሎ ኣገልግሎቱ ድማ ነብይነቱ ክረጋገጽ እዩ። ንሱ ነብዪ ምዃኑ እነረጋግጸሉ መርትዖ ድማ

ኣብራእይ ዮሃንስ 10፡7 ንረኽቦ፡ “ብመዓልትታት ድምጺ እቲ ሳብዓይ መልኣኽ ንሱ መለኸት ኪነፍሕ ምስ ተዳለወ፡ እቲ ምስጢር ኣምላኽ
ከኣ ከምቲ ነቶም ባሮቱ ነብያት ዘበሰሮም፡ ሽዑ ኺፍጸም እዩ እምበር፡ ደጊምሲ ዘመን ኣይኪኸውንን እዩ” እዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኪንግ
ጀምስ መልኣኽ ተባሂሉ ዝተጸርሐ ኣካል፡ ሰማያዊ ፍጥረት ኣይኮነን። ሰማያዊ ፍጥረት ዝኾነ መልኣኽ፡ ሻዱሻይ ነፋሒ መለኸት፡ ኣብ ራእይ
9፡13 ይርከብ። ከምኡውን ንዓኡ ተኸቲልዎ መለኸት ዝነፍሕ ሻብዓይ ሰማያዊ መልኣኽ ኣብራእይ 11፡15 ንረኽቦ። እዚ ኣብ ራእይ 10፡7 ንርእዮ
ዘለና ናይ ሻብዓይቲ ዘመን - ልኡኽ ግና፡ ምድራዊ ሰብ ኮይኑ፡ ካብ ኣምላኽ ተቀቢሉ ዘምጽኦ መልእኽቲ ኣለዎ መልእኽቱን ኣገልግሎቱን
ድማ፦ ከምቲ ኣምላኽ ንባሮቱ ንነብያት ብዛዕባ ሚስጢሩ ዘበሰሮም፡ ሚስጢራት ኣምላኽ ክፍጽም እዩ። እቲ ልኡኽ ነብዪ ስለ ዝኾነ ድማ
ኣምላኽ ከም ነብዪ ክጥቀመሉ እዩ። ኣብ ፈለማ ዘመን፡ ጳውሎስ ከምኡ እዩ ነይሩ፡ ነዛ ናይ መወዳእታ ዘመን ድማ፡ ከምኡ ሓደ ኣለዋ። ኣሞጽ
3፡6-7 “መለኸት ኣብ ከተማ ተነፊሑስ፣ ህዝቢዶ ኣይፈርህን እዩ? ጎይታ ከይገበሮኸ ንኸተማዶ ኽፉእ ይወርዳ እዩ? ጎይታ ኣምላኽሲ ምስጢሩ
ንባሮቱ ነብያት ከይገለጸሎም፣ ገለ እኳ ኣይገብርን እዩ።”

ኣብ እዋናት መወዳእታ- ዘመን 'ዩም እቶም ሾብዓተ ነጎዳታት እየሱስ ዘድህዩ። ራእይ 10፡3-4 “ከም ዚጓዝም ኣንበሳ ኸኣ ዓው ብዝበለ ድምጺ
ጨደረ። ምስ ጨደረ ኸኣ፡ እቶም ሾብዓተ ነጐዳታት ብድምጾም ተዛረቡ። እቶም ሾብዓተ ነጐዳታት ምስ ተዛረቡ፡ ኣነ ኽጽሕፍ ደሌኹ። ካብ
ሰማይውን፡ ነቲ እቶም ሾብዓተ ነጐዳታት እተዛረብዎስ ሕተሞ ኣይትጽሐፎ፡ ዚብል ድምጺ ሰማዕኩ።” እቶም ነጎዳታት እንታይ ከምዝሓዘሉ
ዝፈልጥ ሓደ የልቦን። ክንፈልጦ ግና ይግባኣና እዩ። ስለዚ ድማ ኣምላኽ ንምግላጽ ቃሉ ዝጥቀመሉ ኻሊእ መንገዲ ስለዘይብሉ፡ ብዛዕባ እዚ
ዝገልጸልና ነብዪ የድልየና። ቃል ብነብያት ይመጽእ ነበረ፡ ድሕሪ ደጊምውን ከምኡ እዩ። ሕጊ ኣመጻጽኣ ቃል ኣምላኽ ከምኡ እዩ፡ ልሙድ
ዝኾነ መጽናዕቲ ቃል ዋላ ግበሩ። እቲ ዘይልወጥ ኣምላኽ ብዘይለዋወጥ ኣሰራርሓኡ፡ ነቶም ካብ መሎኮታዊ ትእዛዙ ዝረሓቁ ህዝቢ ንኽመልስ
ኣብ በቢ ዘመኑ ልኡኽ ይልእኽ። ንምሁራት ስነመለኮታውያንን ነቶም ካብ ቃሉ ዝረሓቁ ህዝብን ንኽልቲኦም፡ ኣምላኽ ኩሉሻብ፡ እቲ ህዝቢ
ካብ ትምህርቲ ስሕተት ንኽቃናዕን ናብ ኣምላኽ ንኽምለስን ልኡኻቱ ይልእኸሎም (ነገር ግን ካብ ስነመሎኮታውያን ወጻኢ።)

እሞ እምበኣር ናይዛ ሻብዓይቲ ዘመን ልኡኽ ክመጽእ ንርእዮ ኣለና፡ ነብዪ ድማ እዩ።
እዚ ልኡኽ እዚ ክመጽእ እንርእዮ፡ ኣብ ራእይ 10፡7 ጥራይ ዘይኮነስ፡ ነገር ግን እየሱስ ዳግም ቅድሚ ምምላሱ፡ ኢልያስ ቅድሜኡ ከም

ዝመጽእ፡ ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ንረኽቦ። ኣብ ማቴዎስ 17፡10 “ደቀ መዛሙርቱ ኸኣ፡ ንምንታይ ደኣ ጸሓፍቲ፡ ቅድም ኤልያስ ኪመጽእ ይግባእ፡
ዚብሉ፧ ኢሎም ሐተትዎ። ንሱ ኸኣ መሊሱ በሎም፡ ብሓቂ ቅድም ኤልያስ ክመጽእ እዩ፡ ንዅሉ ድማ ከቕንዕ እዩ።” (KJV ተመልከት)። ጎይታና
ቅድሚ ምምጻኡ፡ ኤልያስ ጉዳያት ቤተክርስትያን ምእንቲ ከቃንዕ ፡ ቀቅድሜኡ ክመጽእ እዩ። ሚልኪያስ 4፡5-6 ዝብሎውን እዚ እዩ፡ “እንሆ፣
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እታ ዓባይን እታ እተፍርህን መዓልቲ ጎይታ ከይመጸት፣ ነብዪ ኤልያስ ክልእኸልኩም እየ። ኣነ መጺኤ ንምድሪ ብዘጽንት መርገም ከይወቕዓስ፣
ንሱ ንልቢ ኣቦታት ናብ ደቂ፣ ንልቢ ደቂ ድማ ናብ ኣቦታቶም ኪመልስ እዩ።” እየሱስ ተመሊሱ ቅድሚ ምምጻኡ፡ ኤልያስ ቅድሚኡ ከም
ዝመጽእ ፈጺሙ ኣየጠራጥርን። ክፍጽሞ ዝግብኦ ፍሉይ ስራሕ ኣለዎ፡ ስራሑ ድማ ፍርቂ ኽፍሊ ትንቢተ ሚልኪያስ 4፡6 “ንልቢ ደቂ ድማ
ናብ ኣቦታቶም ኪመልስ እዩ።” ዝብል ኽፍሊ ቃል እዩ። እዛ ፍልይቲ ኽፍሊ እዚኣ ክፍጽም ከም ዝመጽእ እንርድኣሉ ምኽንያት ድማ፡ ኣብ
ሉቃስ 1፡17 ከም እንርድኦ፡ ኣገልግሎት ኤልያስ ኣብ ዮሃንስ መጥምቅ ከም ዝነበረን በቲ ቃል መሰረት ድማ “ንሱ ብቑዕ ህዝቢ ንጎይታ ኬዳሉ፡
ልቢ ኣቦታት ናብ ውሉድ፡ ንዘይእዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ኪመልስ፡ ብመንፈስ ኤልያስን ብሓይሉን ቀቅድሚኡ ኪኸይድ እዩ።”
ብኣገልግሎት ዮሃንስ “ልቢ ኣቦታት ናብ ልቢ ደቂ ክምለስ ከሎ ንርእዮ።” እየሱስ ስለ ዝበለ ኢና ከምኡ ምዃኑ ዝተረዳእናዮ። ልቢ ውሉዳት
ናብ ኣቦታት መለሰ ኣይብልን እዩ። እዚ፡ ገና ደሓር ዝፍጸም እዩ። ልቢ እቶም ዉሉድ መወዳእታ - ዘመን ናብ ልቢ ኣቦታት መዓልቲ ጴንጤ ቆ
ስጤ ክምለስ እዩ። ዮሃንስ፡ ኣቦታት ከም ደቂ ንእየሱስ ናብ ደንብኡ ንኽቅበልዎ ኣሰናደዎም፡ እቲ ብመንፈስ ኤልያስ ተመሊኡዝመጽእ ነብዪ
ድማ፡ እየሱስ ዳግም ምምጻኡ ንኽቅበልዎ ንደቂ ከዳልዎም እዩ።

እየሱስ ብዛዕባ ዮሃንስ መጥምቅ ኤልያስ ከም ዝነበረ ተዛሪቡ እዩ። ማቴዎስ 17፡12 “ኣነ ግና እብለኩም አሎኹ ኤልያስ ቅድሚ ሕጂ
መጺኡ፡ ከም ዝደለዩ ገበርዎ እምበር፡ ኣየለልይዎን። ንወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ንሳቶም ሓሳረ መከራ ኼጽግብዎ እዮም።“ ኤልያስ ኢሉ

ንመጥምቅ ዮሃንስ ዝጽውዓሉ ምኽንያት ድማ፡ እቲ ኣብ ኤልያስ ዝነበረ ተመሳሳሊመንፈስ ከምቲ ደሓር ኣብ እዋን መንግስቲ ኣኽዓብ ናብ
ኤልሳዕ ወሪዱ ዝነበረ መንፈስ ኤልያስ ናብ ዮሃንስ ድማ ስለ ዝወረደ እዩ። ሕጂ ድማ፡ እየሱስ ዳግም ቅድሚ ምምጻኡ ተመሳሳሊ መንፈስ
ኤልያስ ናብ ካልእ ሰብኣይ ክወርድ እዩ። ከም ብኣምላኽ ዝተመስከረሉ ሰብ ክኸውን እዩ። ከምቲ እየሱስ ንዮሃንስ ዝመስከረሉ፡ እየሱስ
ንኽምስክረሉ ሕጂ ብስጋ ኣብዚ ስለዘየለ፡ ምስክሩ ብመንፈስቅዱስን ብዘደንቁ ምግላጻትን ክዕጀብ እዩ። ከም ነብዪ፡ ዝግለጸሉ ዘበለ ኹሉ
ስለዝፍጸም፡ ሓድሕድ ምግላጹ፡ ምስክር ክህልዎ እዩ። ብእምነት ዝእዝዞም ዓበይትን ድንቅን ሓይልታት ክፍጸሙ እዮም። ብድሕሪ እዚ ድማ፡
ነቲ ህዝቢ ናብ ሓይሊ ኣምላኽ ዝመልስ መልእኽቲ ኽእውጅ እዩ። ሒደት ክሰምዑዎ፣ መብዛሕቲኦም ግና ምእንቲ ክቃወሙዎ ክእከቡ እዮም።

እዚ ልኡኽ ነብዪ ናይ ራእይ 10፡7 ልክዕ ከም ትንቢተ ሚልኪያስ 4፡5-6 ስለ ዝኾነ ድማ ብባህርዩ፡ ከም ኤልያስን ዮሃንስ ክኸውን እዩ።
ክልቲኦም፡ ካብ እቲ ኣብዘመኖም ተቀባልነት ዝነበሮ መንፈሳዊ ትምህርትታት፡ ውጉዛት ነበሩ። ክልቴኦም ፈተውቲ በረኻ ነበሩ። ክልቴኦም
ካብጎይታ ዝወረደ ምግላጽ “ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ” ዝብል ምግላጽ እንተዘይመጺኡሎም ገለ እኳ ኣይገብሩን። ክልቲኦም ኣንጻር እቲ
ኣብ ዘመኖም ዝነበረ መንፈሳዊ ስርዓትን ሃይማኖታዊ መራሕትን ወቅዑ። ኣንጻር እዚ ጥራይ ድማ ዘይኮነስ ኣንጻር እቶም ዝተታለሉን ንኻልኦት
ዘታልሉንውን ተልዓሉ። ካልእ ከተስተውዕልዎ ዝግበኣኩም፡ ኽልቲኦም ኣንጻር እተን ሞራለን ዘይሕልዋ ደቂ ኣንስትዮ መንገዲታተንን ድማ
ተነበዩ። ኤልያስ ኣንጻር ኤልዛቤል ዮሃንስ ድማ ኣንጻር ሄሮድያዳ ሰበይቲ ፊሊፖስ ኣወጁ።

ስለዚ ንሱ፡ ዋላኳ ብሰብ ፍሉጥ እንተዘይኮነ፡ ብኣምላኽ ግና ዝተመስከረሉ እዩ። ከምቲ እየሱስ ንየውሃንስ ዝመስከረሉ፡ መንፈስ ቅዱስ ድማ
ብዛዕባ እየሱስ ዝመስከረ፡ ብዛዕባ እዚ ሰብኣይ እዚ ድማ፡ በቲ መንፈስ ኣብ ህይወቱ ዝገብሮ፡ ኣብ ካልእ ፈጺሞም ዘይርከቡን፣ ዘየማጉቱን
ግብርታት ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ዝተመስከረሉ እዩ። እየሱስ ባዕሉውን ኣብ ምምጻኡ ከምቲ ንዮሃንስ መጥምቅ ምስክር ዝኾነ ብዛዕባ እዚ
ሰብኣይ እዚ እውን ምስክር ክህብ እዩ። ዮሃንስ፦ እየሱስ ከም ዝገሃድ እንዳመስከረ መጸ - እዚ ሰብኣይ እዚውን ከም ዮሃንስ፦ እየሱስ ከም
ዝገሃድ ይምስክር። ዳግም ምምጻእ ናይ እየሱስ ድማ፡ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣዋጂ ዳግማይ ምጽኣት እየሱስ ከም ዝነበረ እተረጋግጹሉ መርትዖ እዩ።
መወዳእታ ምልኣት ኣህዛብ ብምግሃድ ባዕሉ እየሱስ ስለዝዛዘም፡ እዚ ሰብኣይ እዚ መወዳእታ መርትዖ ነብዪ ናይ ሚልኪያስ 4 እዩ። ሽዑ ነቶም
ተጻረርቱ ክረፍድ እዩ።

ብዛዕባ እዚ ነብዪ ናይ መወዳእታ ዘመን እዚ ኣጸቢቅና ምእንቲ ከነብራህርሆ፡ እስኪ ብዛዕባ እቲ ኣብ ማቴዎስ 11፡12  ኤልያስ ምዃኑ
ዝተነገረሉ ዮሃንስ መጥምቅ ኮይኑ፦ ኣብ ሚልኪያስ 3፡1 “እንሆ፣ ኣነ ልኡኸይ እልእኽ ኣሎኹ፣ ንሱ ቐቅድመይ መገዲ ኺጸርግ እዩ። ብኡብኡ
ኸኣ እቲ እትደልይዎ ጐይታ ናብ መቕደሱ ኺመጽእ እዩ፣ እቲ እትናፍቕዎ መልኣኽ ቃል ኪዳን እንሆ፣ ይመጽእ ኣሎ፣ ይብል ጐይታ ሰራዊት።”
ማቴዎስ 11፡1-12 “ኰነ ድማ፡ የሱስ ንዓሰርተው ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ምእዛዞም ምስ ወድኤ፡ ኣብ ከተማታቶም ኪምህርን ኪሰብኽን ካብኡ
ሐለፈ። ዮሃንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኸሎ፡ ወረ ግብሪ ክርስቶስ ሰሚዑ፡ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ኽልተ ልኢኹ፡ እቲ ዚመጽእስ ንስኻ ዲኻ ወይስ
ካልእ ክንጽበ ኢና፧ በሎ። የሱስ መሊሱ በሎም፡ ኬድኩም እዚ እትሰምዕዎን እትርእይዎን ዘሎኹም ንዮሃንስ ንገርዎ፡ ዕዉራት ይርእዩ፡ ሓንካሳት
ይኸዱ፡ ለምጻማት ይነጽሁ፡ ጸማማት ይሰምዑ፡ ምዉታት ይትንስኡ፡ ንድኻታት ድማ ወንጌል ይስበኽ አሎ። ብኣይ ዘይዕንቀፍ ከኣ ብጹእ እዩ።
ንሳቶም ምስ ከዱ፡ የሱስ ነቶም እኩባት ህዝቢ ብዛዕባ ዮሃንስ ኪብሎም ጀመረ፡ እንታይ ክትርእዩ ናብ በረኻ ወጻእኩም፡ ብንፋስ ሰሰው ዚብል
ሻምብቆዶ፡ እንታይ ደኣ ኽትርእዩ ወጻእኩም፧ ብልስሉስ ክዳውንቲ ዘጌጸ ሰብዶ፧ ልስሉስ ክዳውንቲ እተኸድኑስ፡ እንሆ፡ ኣብ ኣባይቲ ነገስታት
ኣለዉ። ንምንታይ ደኣ ወጻእኩም፧ ነብዪ ኽትርእዩዶ፧ እወ፡ ካብ ነብዪ እኳ ዚበልጽ እዩ፡ እብለኩም አሎኹ። እቲ ብዛዕባኡ እተጻሕፈሉ ንሱ
እዩ፡ እንሆ፡ ኣብ ቅድሜኻ፡ መገድኻ ዚጸርግ መልኣኸይ ቀቅድሜኻ እልእኽ አሎኹ። ብሓቂ እብለኩም አሎኹ፡ ካብ ኣንስቲ ኻብ እተወለዱ
ኻብ ዮሃንስ መጥመቕ ዚዐቢ ሓደ እኳ ኣይተንስኤን። ኣብ መንግስተ ሰማያት ግና እቲ ዚንእስ ካብኡ ይዐቢ። ካብ ዘመን ዮሃንስ መጥመቕ ክሳብ
ሎሚ መንግስተ ሰማያት ብሓይሊ ትደፍእ ኣላ፡ ደፋእቲ ድማ ብሓይሊ ይዛረፍዋ ኣለዉ።” እዚ ክንውን እዚ ሓሊፉ እዩ፡ ተኸናዊኑ እዩ።
ብዛዕባ'ዚ ኣብቂዑ። ሕጂ ግና ሚልኪያስ 4፡1-6 ኣስተውዕሉሉ፦ “እንሆ፣ እታ ኸም እቶን እትነድድ መዓልቲ ትመጽእ ኣላ እሞ፣ ኵሎም
ዕቡያትን ረሲእነት ዚገብሩ ዘበሉ ዅላቶምን ብርዒ ኪዀኑ እዮም፣ እታ እትመጽእ መዓልቲ ኸኣ ንእኦም፣ ሱር ወይስ ጨንፈር ከይሐደገት፣
ሞዅ ከተብሎም እያ፣ ይብል ኣምላኽ ጐይታ ሰራዊት። ንኣኻትኩም ስመይ እትፈርሁ ግና፣ ጸሓይ ጽድቂ ኽትበርቀልኩም እያ፣ ምድሓን ከኣ
ኣብ ኣኽናፉ እዩ። ንስኻትኩም ድማ ክትወጹን ከም ብተይ ደምበ ኽትዕንድሩን ኢኹም። በታ ኣነ ዝገብረላ መዓልቲ ኣብ ትሕቲ ኸብዲ
እግርኹም ሓመዅስቲ ኪዀኑ እዮም እሞ፣ ንረሲኣን ክትረግጽዎም ኢኹም፣ ይብል ኣምላኽ ጐይታ ሰራዊት። ነቲ ኣብ ሆሬብ ንዅሎም
እስራኤል ኪኸውን ኢለ ንሙሴ ባርያይ ዝአዘዝክዎ ሕጊ፣ ስርዓትን ፍርድን፣ ዘክርዎ። እንሆ፣ እታ ዓባይን እተፍርህን መዓልቲ እግዚኣብሄር
ከይመጸት፣ ነብዪ ኤልያስ ክልእከልኩም እየ። ኣነ መጺኤ ንምድሪ ብዘጽንት መርገም ከይወቕዓስ፣ ንሱ ልቢ ኣቦታት ናብ ደቂ፣ ልቢ ደቂ ድማ
ናብ ኣቦታቶም ኪመልስ እዩ።”፤ ርኣዩ ፡ እዚ ኤልያስ እዚ ድሕሪ ምምጻኡ፡ ምድሪ ብሓዊ ክትሉቅመጽ እያ ኽፉኣት ድማ ኸም ሓሙሽቲ ክሓሩ
እዮም። ብርግጽ ድማ ኣብ ዘመን ዮሃንስ (ኣብ ናይ ዘመኑ ኤልያስ) ከምዚ ኣይኮነን። እቲ ኣብ ሚልኪያስ 3፡1 ብዛዕባ እቲ ዝመጽእ መልእኽተኛ
(ዮሃንስ) ትንቢት ዝተንበየ መንፈስ ኣምላኽ፡ ዳግማይ ናይቲ ቅድሚኡ ቅድሚ ሰለስተ ክፍለ ዘመናት ብነብዪ ኢሳያስ ዝነበረ ትንቢት ሓሳብ
እዩ። “ድምጺ ኣዋጂ ይኣውጅ፡ መገዲ እግዚኣብሄር ኣብ በረኻ ኣዳልው፡ ኣብ ምድሪ ኣጻምእ ከኣ ንኣምላኽና ጽርግያ ኣቕንዑ።” ስለዚ ዮሃንስ
ኣብ ማቴዎስ 3፡3፡ ብመንፈስ ቅዱስ ፡ ኣብ ኢሳያስን ሚልኪያስን ተሞርኪዙ ይንበይ ኣሎ። “እቲ ብነብዪ ኢሳይያስ፡ ኣብ በረኻ ዚእውጅ ድምጺ
ኣዋጅ ነጋሪ፡ ጎደና እግዚኣብሄር ጽረጉ፡ መገዱውን ኣቕንዑ፡ ኢሉ እተነግረሉ ንሱ እዩ።” ዋላኳ መንፈስ ኤልያስ፡ ኣብ ኽልቴኦም ኣብ ዮሃንስን
ኣብ እቲ ልኡኽ ዘመን-ፍጻመን ይሃሉ እምበር፡ ብቅዱሳን ጽሑፋት ከም እነስተውዕሎ፡ እቲ ኣብ ሚልኪያስ 3፡1 ዘሎ ነብዪ ዮሃንስ እምበር፡ እቲ
ኣብ ሚልኪያስ 4 ዘሎ ነብዪ ከም ዘይኮነ ነስተውዕል።

ስለዚ እዚ ልኡኽ ናይ ሚልኪያስ 4ን ራእይ 10፡7ን፡ ክልተ ነገራት ክገብር እዩ። ቀዳማይ ብመሰረት ሚልኪያስ 4 ልቢ ደቂ ናብ ኣቦታት
ክመልስ፣  ካልኣይ  ድማ እቶም ኣብ ራእይ  10  ምግላጽ  ዝሓዘሉ ማሕተም ሾብዓተ ነጎድጓድ ክገልጽ  እዩ።  ልቢ ደቂ  ናብ  ልቢ ኣቦታት
ጴንጤቆስጤ ዝመልስ፡ ገላጺ “ሚስጢራዊ-ሓቅታት” መለኮት እዩ። ብትኽክል ከምኡ እዩ።

ነገር ግን እዚ ድማ ኣብ ግምት ኣእትዉ። እቲ ነብየ-ልኡኽ ብባህርያቱ ከምቲ ኤልያስን ዮሃንስን ዝነበርዎ ተፈጥሮ ክህልዎ እዩ። ኣብ ዘመን
እዚ ነብየ-ልሉኽ ዝነብር ህዝቢ ድማ፡ ከምቶም ኣብ ዘመን ኣኽዓብን ዮሃንስ ዝነበሩ ዓይነት ህዝቢ እዩ። ልቢ “ደቂ ጥራይ” ስለዝምለስ ድማ፡
እቶም ደቂ ጥራይ ክሰምዑዎ እዮም። ኣብ ዘመን ኣኽዓብ 7000 እስራኤላውያን ጥራይ ሓቀኛ ዘርኢ ተረኽቡ። ኣብ ዘመን ዮሃንስውን ሒደት
ነበሩ። ኣብ ክልቴኦም ዘመናት ዝነበሩ ሓፋሽ ህዝቢ ግና ብጣኦት ዝሙት ተታሒዞም ነበሩ።

ኣብ መንጎ ናይ ዘመን ሎዶቅያ ነብየ-ልኡኽን ኣብ ሞንጎ እቲ ቅድሚ ናይ እየሱስ ክርስቶስ ቀዳማይ ምምጻእ መጺኡ ዝነበረ ነብየ-ልኡኽ፡
ዮሃንስን፡ ተወሳኺ ንጽጽር ክገብር ይፈቱ። እቶም ኣብ ዘመን ዮሃንስ ዝነበሩ ህዝቢ፡ መሲሕ እዩ ብምባል፡ ጌጋ ግምት ወሲዶም ነበሩ። ዮሃንስ
1፡19-20 “ኣይሁድ፥ ንስኻ መን ኢኻ፧ ኢሎም ኪሐትዎ፡ ካብ የሩሳሌም ካህናትን ሌዋውያንን ምስ ለኣኹሉ፡ ምስክር ዮሃንስ እዚ እዩ፥ ንሱውን፥
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ኣነስ ክርስቶስ ኣይኰንኩን፥ ኢሉ ተኣመነ እምበር፡ ኣይከሐደን።” ሎሚውን እዚ ናይ መወዳእታ ዘመን ነብዪ-ልኡኽ ኣምላኽ፡ ኣብ ቅድሚ ጎይታ
ተመሳሳሊ ሓይሊ ስለ ዝህልዎ፡ እየሱስ ክርስቶስ መሲልዎም ዝጋገዩ ሰባት ኣለዉ። ኣብ (መወዳእታ ዘመን፡ እዚ ንኽኣምኑ ዘታልል መንፈስ
ኽህሉ እዩ። ማቴዎስ 24፡24-26 “ናይ ሓሶት መሲሃትን ናይ ሓሶት ነብያትን ኪመጹ እዮም እሞ፡ እንተ ተኻእሎምሲ፡ ነቶም ሕሩያት እኳ
ኬስሕቱ፡ ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ኪገብሩ እዮም። እንሆ፡

ኣቐዲመ ነገርኩኹም። እንሆ፡  ኣብ በረኻ አሎ፡ እንተ በሉኹም፡ ኣይትውጽኡ፡፡  ኣብ ቤት አሎ እንተ በሉኹምውን፡ ኣይትእመኑ።“)
ከይትኣምኑ፡ ንሱ እየሱስ ክርስቶስ ኣይኮነን። ንሱ ወዲ ኣምላኽ ኣይኮነን። ሓደ ኻብ ኣሕዋት፣ ነብዪ፣ ልኡኽ፣ ባርያ ኣምላኽ እዩ። ካብቲ ”ኣነ
ንሱ ኣይኮንኩን፡ ነገር ግን ደድሕረይ ይመጽእ ኣሎ“ ኢሉ ዝእውጅ ድምጺ ዮሃንስ ዝተውሃቦ ኽብሪ ኣብሊጹ ክብሪ ኣይደልይን።

ብዛዕባ ልኡኸ-ነብዪ ዘመን ሎዶቅያ ቅድሚ ምዕጻውና፡ እዘን ክልተ ሓሳባት ጥቡቅ ግምት ክንህበን ይግባእ። ፈለማ እዛ ዘመን ሓደ ልኡኸ-
ነብዪ ጥራይ ኣለዋ። ራእይ 10፡7 “ብመዓልትታት ድምጺ እቲ ሳብዓይ መልኣኽ ንሱ (ነጸላ) መለኸት ኪነፍሕ ምስ ተዳለወ፡” ይብል። ኣምላኽ
ኣብ ሓንቲ ዘመን፡ ንህዝቡ ክልተ ዋና ነብያት ልኢኹ ኣይፈልጥን። ንሄኖክ (ንበይኑ) ልኢኹዎ፣ ንኖህ (ንበይኑ) ልኢኹዎ፣ ሙሴ (ዋላኳ
ብዙሓት ትንቢት ይዛረቡ) ቃል ግንኧ ኣብ ሙሴ ነበረ። ዮሃንስ መጥምቅ በይኑ መጸ። ሕጂ ድማ ኣብዛ ዘመን ፍጻመ፡ ነብዪ ክህሉ እዩ (ነብዪት
ኣይኮነትን-ዋላኳ ኣብዛ ዘመን እዚኣ ደቂ ኣንስትዮ፡ ምግላጽ ኣምላኽ ካብ ክንዲ ወዲተባዕታይ ንላዕሊ ከምዘምጽኣ መሲለን እንተተራእያ፡) እቲ
ዘይጋገ ቃል ኣምላኽ ግና ከምዚ ይብል፦ ንሱ (እቲ ነብዪ)፡ ንናይ መወዳእታ ዘመን-ህዝቢ ሚስጢራት ክገልጸሎም እዩ፣ ንልብ ደቂ ድማ ናብ
ልቢ ኣቦታት ክመልስ እዩ። ህዝቢ ኣምላኽ ብድምላ ጅምላ ምግላጽ፡ ናብ ሓደነት ክመጹ እዮም ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። እዚ ሓሳብ እዚ ብመነጽር
ራእይ 10፡7 ክረኣይ እንከሎ፡ ፍረ ዘይብሉ ባዶ ሓሳብ እዩ። ስለዚ ከምዚ ዝዓይነት ሓሳብ ኣይቅበልን እየ። ኣብዚ ዘመን እዚ ሰባት ትንቢት
ኣይትንበዩን፡ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ፡ ትንቢት ከገልግሉ ይኽእሉ እዮም ኣገልግሎቶም ድማ ቅኑዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ቅኑዕውን ኣሎ።
ከምቲ ኣብ ዘመን ጳውሎስ “ሓደ ኣጋቦስ ዝስሙ ኣብ ምድሪ ጥሜት ክኸውን እዩ” ኢሉ ትንቢት ዝተተንበየ፡ ነብያት የለን ኢለ ኣይከሓድኩን።
ከምዚ ከምዘሎ ይሰማማዕ እየ። ነገር ግን ብመሰረት እቲ ዘይልወጥ ቃል ኣምላኽ፡ ሚስጢራት ኣምላኽ ንኽገልጽ፡ ከምቲ ኣብ ቃሉ ዝተጽሓፈ
ዘይኮነ ነገር ግን ካብ ሓደ ንላዕሊ ዋና ልኡኸ-ነብዪ ኣሎ ዝብል ሓሳብ፣ ከምኡ ኸዓ ልቢ ደቂ ናብ ኣቦታት ዝመልስ ኣገልግሎት ዘገልግል ኣብ
ሓንቲ ዘመን ካብ ሓደ ንላዕሊ ልኡኽ ኣሎ ዝብል ሓሳብ ግና ይቃወሞ ኣለኹ። በቲ ዘይወድቅ፣ ጸኒዑ ዝነብርን ዝገሃድን ቃሉ “ጎይታ ሰራዊት
ከምዚ ይብል ኣሎ።” ነዚ ዘመን ዝኸውን ልኡኸ-ነብዪ ሓደ ኣሎ። ብመሰረት ባህሪ ደቂ ሰባት ንባዕሉ፡ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዘለዎ ጉዳይ፡ ብትሑት
ነጥብታት ከይተረፈ ኣብ ሰረተ እምነታዊ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ከምዘሎ ብዘሎ ድማ ከም ዝእከብሉ ፍሉጥ እዩ። ኣብ ዘመን ፍጻመኸ መን ድኣ
እዩ እቲ ዘይለዋወጥ ሓይሊ ዝህልዎ? ምኽንያቱ፡ እዚ ዘመን እዚ ንጽህቲ መርዓት ቃል ከግህድ ናብ ጥንቲ ዘርኢ ዘመን ስለዝኾነ። እዚ ማለት፡
ከምቲ ኣብ ዘመን ጳውሎስ ቃል ኣምላኽ ብንጽህና ዝተውሃበን ብንጹህ ምርዳእ ዝተቀበልዎን፡ ኣብ ዘመና ድማ ከምኡ ክኸውን'ዩ፡ ማለት እዩ።
መን ከምዝህልዎ ክነግረኩም እየ። ብግልጺ ዝተረጋገጸ ነብዪ፣ አረ ቀቅድሜኡ ካብ ዝነበሩ ነብያት ኩሎም፡ ካብ ሄኖክ ጀሚሩ ክሳብ እዛ
ትውልዲ እዚኣ፡ ብግልጺ ኣብሊጹ ዝተረጋገጸ ነብዪ ክህልዎ እዩ። ምኽንያቱ እዚ ሰብኣይ እዚ፡ ትንቢታዊ ኣገልግሎ ት እምኒ መኣዝን ስለ
ዝህልዎ፡  ኣምላኽ ድማ ኣቀዲሙ ከርእዮ እዩ። ኣምላኽ ባዕሉ ብድምጺ ምልክታት ብዛዕባኡ ስለዝምስክር፡  ስለ  ገዛእ  ርእሱ ምምስካር
ኣየድልዮን።

ኣብ ልብና ክንሕዞን ከነስተውዕሎን ዝግባኣና ካልኣይ ሓሳብ ድማ፡ ሾብዓቲኤን ዘመናት ቤተክርስትያን፡ ከምቲ ንዘለኣለም ብዝተቀደሰ
መንፈስ ቅዱስ ዝጀመራ፡ ብመንፈስ ጸረ ክርስቶስውን ከም ዝጀመራ ነስተውዕል። 1ይ ዮሃንስ 4፡1 “ኣቱም ፍቁራተይ፡ ብዙሓት ነብያት ሓሶት
ናብ ዓለም ወጺኦም አለዉ እሞ፡ እቶም መናፍስቲ ኻብ ኣምላኽ እንተ ዀይኖም መርምሩ እምበር፡ ንመንፈስ ዘበለ ዅሉ ኣይትእመንዎ።”
ኣስተውዒልኩምዎ ዶ ? ጸረ ክርስቶስ ምስ ነብያት ሓሶት እዩ ዘዛምዶ ዘሎ። ዘመናት ኩለን ብነብያት ሓሶት ተበጊሰን ኣትየን፡ ብነብያት ሓሶት
ድማ ክወጻ እየን። ብመሰረት እቲ ኣብ ራእይ ዝተጠቀሰ ሰብ፡ ብርግጽ ትኽክለኛ ነብዪ ሓሶት ክለዓል እዩ። ነገር ግን ቅድሚ ራእይ ከምቲ ሕጂ
ዝኸውን ዘሎ ብዙሓት ነብያት ሓሶት ክለዓሉ ይግባእ። ማቴዎስ 24፡23-26 “ሽዑ ገለ፡ እንሆ ክርስቶስ ኣብዚ ወይ ኣብቲ፡ እንተ በለኩም፡
ኣይትእመንዎ። ናይ ሓሶት መሲሃትን ናይ ሓሶት ነብያትን ኪመጹ እዮም እሞ፡ እንተ ተኻእሎምሲ፡ ነቶም ሕሩያት እኳ ኬስሕቱ፡ ዓበይቲ
ትእምርትን ተኣምራትን ኪገብሩ እዮም። እንሆ፡ ኣቐዲመ ነገርኩኹም። እንሆ፡ ኣብ በረኻ አሎ፡ እንተ በሉኹም፡ ኣይትውጽኡ፡፡ ኣብ ቤት አሎ
እንተ በሉኹምውን፡ ኣይትእመኑ።” ብዛዕባ ነብያት ሓሶት ንምልክት ኣብ ዝተፈላለዩ ተጽሒፎምልና ኣለዉ፡ ንኣብነት፦ 2ይ ጴጥሮስ 2፡1-2
“ግናኸ ነብያት ሓሶት ድማ ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ተንሲኦም ነበሩ፡ ከምኡ ኸኣ ኣብ ማእከልኩም መምህራን ሓሶት ኪትንስኡ እዮም፡ ናብ
ርእሶም ቅልጡፍ ጥፍኣት እናምጽኡ ድማ፡ ክሳዕ ነቲ እተሻየጦም ጐይታ እኳ ኪኽሕድዎ እዮም፡ ንሳቶም ናይ ጥፍኣት ምፍልላይ ኣስሊኾም
ኬእትዉ እዮም። ብዙሓት ድማ ብርኽሰቶም ኪስዕብዎም እዮም፡ ብሰሮምውን እታ መገዲ ሓቂ ኽትጽረፍ እያ።” 2ይ ጢሞቴዎስ 4፡3-4
“ኣእዛኖም ኣስሕይዎም ደኣ፡ ብትምኒት ርእሶም መምህራን ኪእክቡ እምበር፡ ነቲ ጥዑይ ትምህርቲ ዘይዕገሱሉ ዘመን ኪመጽእ እዩ፡ ሽዑ
ኣእዛኖም ካብ ሓቂ ኺመልሱ፡ ናብ ጽውጽዋያትውን ኪምለሱ እዮም”፣ 1ይ ጢሞቴዎስ 4፡1 “በቲ ዳሕራይ ዘመናት ግና ገሊኦም እምነቶም
ክሒዶም፡ ንመናፍስቲ ስሕተት ንምህሮ ኣጋንንትን ከም ዚስዕቡ፡ እቲ መንፈስ ብግሁድ ይብል አሎ።” ሕጂ ብሓድሕድ ጉዳያት፡ ነብያት ሓሶት
ማለት ካብ ቃል ወጻኢ ዝኾነ እዩ። ልክዕ ከምቲ “ጸረ ክርስቶስ” ማለት “ጸረ ቃል” ምዃኑ ዘርኣናኩም፡ እዞም ነብያት ሓሶት ድማ፡ ቃል ኣምላኽ
ንሰይጣናዊ ፍጻመኦም ክጥዕሞም፡ ዝደለዩዎ ትርጉም ብምሃብ ይቃወሙ። ብጌጋ ናብ ዝደልዩዎ ዝመርሑ መራሕቲ፡ ነቲ ህዝቢ ብምፍርራሕ
ከም  ዝገዝኡዎ  ኣስተውዒልኩም  ትፈልጡዶ?  ነቶም  ህዝቢ  ንሳቶም  ዝእዝዝዎ  እንተዘይገይሮም፣  ወይ  ድማ  ካብ  ዝብልዎም  ወጻኢ
እንተኸይዶም፡ ጥፍኣት ከም ዝስዕቦም ይዛረቡዎም። ነብያት ሓሶት እዮም። ሓቀኛ ነብዪ ግና ነቲ ህዝቢ ናብ ቃል ይመልሶም፡ ኣብ ትሕቲ
እየሱስ ክርስቶስ ክግዝኡ ድማ ይገብሮም። ንገዛእ ርእሱ ወይ ድማ ነቲ ዝዛረቦ ዘረባኡ ንኽፈርሑ ኣይዛረብን። ነገር ግን ነቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ
ክፈርሑ ይምህሮም። ከም በዓል ይሁዳ ዝበሉ ሰባት ኣስተብህሉሎም፡ ንገንዘብ ዝሞቱ እዮም። ዘለካ ንኽትሸይጥ ይረኽቡኻ ናብ ዓንኬሎም
የእትዉኻ። መብዛሕቲኡ ጊዜኦም ኣብ ክንዲ ኣብ ቃል፡ ኣብ መባእ የጥፍኡ። እቶም ውህበታት መንፈስ ኣለና ዝብሉ ድማ፡ ውህበታቶም
ብዕዙዝ ስሕተት ዝተዓጀበ ስለ ዝኸውን፡ ነቲ ቃል ሸለል ብምባል ጥቅሚ ገንዘብ ይሓቱ፡ ናይ ኣምላኽ ድማ ይብልዎ። ሰባት ድማ |መንገዲ ሞት
ምዃኑ ከይፈለጡ፡ ይኸዱዎም፣ ይሓብሩዎም፣ ይድግፍዎምን ይኣምኑዎምን። እወ፡ ኩላ ምድሪ ብመምሰልቲ መሊኣ ኣላ። ኣብ መወዳእታ
መዓልታት ድማ ንገዛእ ርእሶም፡ ነቲ ልኡኽ-ነብዪ ኸምስሉ እዮም። ሾብዓቲኦም ደቂ ኣስቄዋ ንጳውሎስ ክመስሉ ሞከሩ። ስምኦን እቲ ጠንቋላይ
ንጰጥሮስ ክመስል ሞከረ። ምምሳሎም ድማ ፈጺሙ ስጋዊ እዩ። ሓቀኛ ነብዪ ዘፍርዮ ከፍርዪ ኣይከኣሎምን። ጊዚ ሪቫይቫል ከም ዝተወድአ
እንተበሎም፡ ካልእ ምግላጽ እንዳኣወጁ ፈቆዶኡ ይኸዱ። እቲ ህዝቢ ሒዝዎ ዘሎ ትኽክል ከም ዝኾነ፡ እንዳኣወጁ፡ ኣምላኽ ገና ዓበይትን
ድንቅን ነገራት ኣብ ማእኸል እቲ ህዝቢ ከም ዝገብር ይዛረቡ። ህዝቢ ድማ ይወድቁሎም። ነብያት ሓሶት ብዛዕባ እዚ ነብዪ መወዳእታ
መዓልታት፡ ምሁር ስነ መለኮት ከም ዘይኮነ ክዛረቡ፡ ክስማዕ ኣይግብኦን ድማ ክብሉ እዮም። እቲ ልኡኽ ዘፍርዮ ፍረ ከፍርዩ ኣይክእሉን።
ከምቲ ልኡኽ መወዳእታ ዘመን ብኣምላኽ መረጋገጺ ዘለዎ፡ ንሳቶም ግና ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ምስክር የብሎምን። ነገር ግን በቲ ግዙፍ ዝሓበጠ
ቃሎምን፡ በቲ ዓለም-ለኻዊ ህቡብነቶምን፡ ነቲ (ልኡኽ) ንኸይሰምዕዎ ነቲ ህዝቢ ከጠንቁቁዎ እዮም። ምህሮታቱ ጌጋ እዩ ድማ ክብሉ እዮም።
ደድሕሪ እቶም ካብ ዲያብሎስ ዝኾኑ ኣቦታቶም፡ ፈሪሳውያን ይጎይዩ ኣለዉ። ምኽንያቱ ንሳቶም፡ ዮሃንስ ኮነ እየሱስ ናይ ሓሶት ምህሮ ምሂሮም
ኢሎም ስለ ዝእውጁ።

ስለምንታይ እዮም እዞም ነብያት ሓሶት ኣንጻር እቲ ነብዪ ዝኸዱ፡ ንትምህርትታቱ ድማ ዘነኣእሱ? ምኽንያቱ ከም ቀዳሞት ኣቦታቶም፡
ስርዓት ክተኽሉ፡ ከምቲ ኣብ ዘመን ኣኽዓብ ኣቦታቶም ንነብዪ ሚኪያስ ዝተጻረሩዎ፡ ክጻረሩ እዩ። ኣርባዕተ ሚኢቲ ዝኣኽሉ ነበሩ፡ ኹሎም
ድማ ንሓደ ነገር ተሰማሚዖም ነበሩ። ኩሎም ሓደ ዘረባ ብምዝራቦም፡ ነቲ ህዝቢ ኣታዓሻሸዉዎም። ነገር ግን ሓደ ነብዪ - በቃ ሓደ - ጥራይ
ትኽክል፡ ካልኦት ኩሎም ግና ስሕተት ነበሩ። ኣምላኽ ንምግላጹ ናብቲ ሓደ በይኑ ዓቊሩዎ ነበረ።

ስሱዓት ተዃሉ እዮም እሞ፡ ካብ ነብያት ሓሶት ተሓለዉ።
ብዛዕባ እዚ ነገራት እንተ ተጠራጢርኩም፡ ኣምላኽ ክመርሓኩም መንፈሱ ኽመልኣኩምን ለምኑዎ። ምኽንያቱ ሕሩያት ኣይታለሉን እዮም።

ተረዲኡኩምዶ? ብገለ ሰብ ኣይትተዓሻሸውን ኢኹም። ጳውሎስ፡ ካብቶም ሕሩያት ንሓደ ኣየታለለን። ተጋግዩዶ ይፈልጥ፡ እቶም ኣብ ዘመን
ኤፌሶን ዝነበሩ ሕሩያት ድማ ኣይተታለሉን፡ ነቶም ከይኮኑ ሓወርያት ኢና ነብያት ኢና ዝብሉ ፈቲኖም ሓሰውቲ ኮ ይኖም ስለዝረኸቡዎም፡
ይሰጉዎም ነበሩ። ሃሌሉያ። ኣባጊዑ ንድምጹ ይሰምዓኦ፡ ይኽተላኦ ድማ። ኣሜን። ይኣምኖ 'የ።
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ሰላምታኡ፡
ራእይ 3፡14 “እቲ ኣሜን፡ እሙን ሓቀኛ ምስክር፡ መጀመርታ ፍጥረት ኣምላኽ፡ ከምዚ ይብል አሎ፡”
ኣሰይ! ናይቲ ፈቃር መድሓኒና፡ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝግለጸሎም መዓርጋቱሲ ባህዶ ኣይብሉን? እዞም ቃላት እዚኦም፡ ድምጽኻ ኣልዒልካ

ነድር ነድር እዮም ዘምጽኡለይ! ናብ ውሽጢ ልበይ ፍልይ ዝበለ መንፈስ ሓቂ እዮም ዘፍስሱለይ። ካብ መንፈስ ብዛዕባኦም ዘሎ ምግላጽ
ከይተጸበኹ ምንባበይ ንባዕሉ፡ እቲ ኣብኣቶም ዘሎ መንፈስ፡ የነቃቅሓኒ።

እየሱስ ገዛእ ርእሱ ምስ እዚ መወዳእታ ዘመን እዚ ብምትእስሳር፡ ብዛዕባኡ ገለጽቲ ቃላት ይህበና። መዓልታት ጸጋ ይውዳእ ኣሎ። ካብታ
ናይ መጀመርታ ክፍለዘመን ጀሚሩ ክሳብ ዒስራ ክፍለዘመን ብምርኣይ፡ ኣብዘን ዘመናት ዝከናወን ዘበለ ኩሉ ገሊጹልና እዩ። ባህርያት እዛ ናይ
መወዳእታ ዘመን ቅድሚ ምርኣይና፡ ኣቀዲሙ ሕያዋይነቱን ሉኣላዊ ኣምላኽነቱን ንኽንርእይ፡ ናይ መወዳእታ ኣገላልጻ ገዛእ ርእሱ ይህበና ኣሎ።
እዚ ምግላጽ እዚ ምግላጽ እምኒ መኣዝን ገዛእ ርእሱ እዩ።

እቲ “ኣሜን” ከምዚ ይብል ኣሎ! እየሱስ ኣሜን ኣምላኽ እዩ። እየሱስ፡ ናይ ኣምላኽ “ይኹን” እዩ። ኣሜን ማለት ናይ መወዳእታ ውሳኔ
ዘረድእ ቃል እዩ። ምርግጋጽ የረድእ፣ ተስፋ ዓወት እዩ ዘረድእ። ዘይልወጥ ተስፋ የረድእ። ማሕተም ኣምላኽ የረድእ።

እዚ ዝስዕብ ተጠንቂቅኩም ክትዕዘቡዎ ይደልየኩም። ጽቡቅን ባህ ዘብልን ነገር ርኣዩ። ከምቲ ዝበልኩኹም፡ እዚ ናይ ገዛእ ርእሱ ምግላጽ
መወዳእታ ዘመን እዩ። መዓልቲ ጸጋ ምስ ተወደአት፡ ብኡብኡ ኣብ ውሽጢ ሓጺር ጊዜ ሚለንየም (ሽሕ ዓመት) ይኣቱ። ኣይኮነን ድዩ? ጽቡቅ፡
ካብ ኢሳያስ 65፡16-19 ሓቢርና ነንብቦ። “እቲ ናይ ቀደም ጸበባ ተረሲዑ፡ ካብ ኣዒንተይ ድማ ተሰዊሩ እዩ እሞ፡ እቲ ንነፍሱ ኣብ ምድሪ
ዚባርኽ፡ ብኣምላኽ ሓቂ እዩ ዚባርኽ፡ እቲ ኣብ ምድሪ ዚምሕል ከኣ ብኣምላኽ ሓቂ እዩ ዚምሕል። እንሆ፡ ኣነ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን
ክፈጥር እየ እሞ፡ እቲ ናይ ቀደም ኣይኪሕሰብን እዩ። ግናኸ እንሆ፡ የሩሳሌም ንእልልታ፡ ህዝባ ኸኣ ንሓጐስ ክፈጥር እየ እሞ፡ በቲ ኣነ
ዝፈጥሮስ ክሕጐሱን ንዘለኣለም ደስ ኪብለኩምን እዩ። ኣነ ድማ ብየሩሳሌም እልል ክብል፡ ብህዝበይውን ደስ ኪብለኒ እዩ፡ ድምጺ ብኽያትን
ድምጺ ኣውያትን ድሕርዚ ኣብኣ ኣይኪስማዕን እዩ።” እዚ ብዛዕባ እታ ሓዳስ እየሩሳሌም፣ ብዛዕባ ሚሊንየም (ዕረፍቲ ሽሕ ዓመት) እዩ። ናብ
ሚለንየም ኣብ እንኣትወሉ እዋን፡ ፍቅዲ 16 ብዛዕባ ሓደ ንጉስ ይዛረበና። “እቲ ንነፍሱ ኣብ ምድሪ ዚባርኽ፡ ብኣምላኽ ሓቂ እዩ ዚባርኽ፡” እወ
ሓቂ እዩ፡ ይኹን እምበር እቲ ትኽክለኛ ትርጉም፡“ንኣምላኽ ሓቂ” ዘይኮነ ዝብል “ንኣምላኽ ኣሜን” እዩ። ስለዚ ከምዚ ነንብቦ፡ “እቲ ናይ ቀደም
ጸበባ ተረሲዑ፡ ካብ ኣዒንተይ ድማ ተሰዊሩ እዩ እሞ፡ እቲ ንነፍሱ ኣብ ምድሪ ዚባርኽ፡ ብኣምላኽ ኣሜን እዩ ዚባርኽ፡ እቲ ኣብ ምድሪ
ዚምሕል ከኣ ብኣምላኽ ኣሜን እዩ ዚምሕል። እንሆ፡ ኣነ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ክፈጥር እየ እሞ፡ እቲ ናይ ቀደም ኣይኪሕሰብን እዩ።
ግናኸ እንሆ፡ የሩሳሌም ንእልልታ፡ ህዝባ ኸኣ ንሓጐስ ክፈጥር እየ እሞ፡ በቲ ኣነ ዝፈጥሮስ ክሕጐሱን ንዘለኣለም ደስ ኪብለኩምን እዩ። ኣነ
ድማ ብየሩሳሌም እልል ክብል፡ ብህዝበይውን ደስ ኪብለኒ እዩ፡ ድምጺ ብኽያትን ድምጺ ኣውያትን ድሕርዚ ኣብኣ ኣይኪስማዕን እዩ።”
ሃሌሉያ። እነሆ ያህዌ ናይ ብሉይ ኪዳን፡ “ኣምላኽ ኣሜን”፣ እነሆ ናይ ሓዱሽ ኪዳን እየሱስ፡ “ኣምላኽ ኣሜን” ዎ እስራኤል ስማዕ ጎይታ
ኣምላኽካ ሓደ ኣምላኽ እዩ። እነሆ እንደገና ናይብሉይ ኪዳን ያህዌ ናይ ሓዱሽ ኪዳን እየሱስ እዩ። “ዎ እስራኤል ስማዕ ጎይታ ኣምላኽካ ሓደ
ኣምላኽ እዩ።” ሓዱሽ ኪዳን ካልእ ሓዱሽ ኣምላኽ ኣየፋልጥን፡ ናይቲ ሓደን ባዕሉን ኣምላኽ ዕሙቅ ዝበለ ምግላጽ እዩ ዘርእየና። ክርስቶስ
ንገዛእ ርእሱ ከፋልጥ ኣይመጸን፣ ንወዲ ከግህድ እውን ኣይመጸን። ንኣቦ ኸፋልጥን ከግህድን እዩ ዝመጸ። ብዘይካ ብዛዕባ ሓደ ኣምላኽ ብዛዕባ
ኽልተ ኣማልኽቲ ፈጺሙ ኣይተዛረበን። ሕጂ ድማ ኣብ ዘመን ፍጻመ፡ ናብ ምግሃድ እምኒ መኣዝን ተመሊስና ኣለና። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ
ዝበለጸ ምግላጽ መለኮተ ኣምላኽ (GODHEAD) ፦ እየሱስ ኣምላኽ እዩ፣ ንሱን ኣቦን ሓደ እዮም፣ ሓደ ኣምላኽ ኣሎ፣ ሽሙ ድማ ጎይታ እየሱስ
ክርስቶስ እዩ።

ንሱ ኣምላኽ ኣሜን እዩ፡ ፈጺሙ ኣይለዋወጥን። ዝገበሮም ግብርታቱ ፈጺሙ ኣይለዋወጥን። ነቲ ዝብሎ ይጸንዕ፡ ይገብሮ ድማ፣ ንዘለኣለም
ድማ ይገብሮ። ካብቲ ንሱ ዝብሎ ገለ ዝቅነስ ወይ ድማ ናብ ልዕሊኡ ዝውሰኽ የለን። ከምኡ ይኹን። ኣሜን። ይኹን ይኹን። ከምዚ ዝዓይነቱ
ኣምላኽ ምግልጋልኩምሲ ኣይትሕጎሱንዶ? ኣብ ኩሉ እዋናት ምስኡ ኣበይ ከምዘለኩም ብትኽክል ትፈልጡ ኢኹም። ንሱ

ኣሜን ዝኾነ ኣምላኽ እዩሞ ኣይልወጥን።
“እቲ ኣሜን ከምዚ ይብል ኣሎ።” ክፍተወካ ዘረባ። እዚ ማለት ዝብሎ ዘበለ ኹሉ መወዳእታ እዩ። እዚ ማለት ነታ ቀዳመይቲ ዘመን ዝብላ

ዘበለ ኹሉ፣ ነታ ኻልኣይቲ ዘመን ዝብላ ኹሉ ንኹለን ዘመናት ብዛዕባ ሓቀኛ ቤተክርስትያኑን ብዛዕባ እታ ናይ ሓሶት ቤተክርስትያንን ዝብለን
ዘበለ ኹሉ ሓቅን ዘይቅየርን እዩ። ኣብ ዘፍጥረት ዝጀመሮ ብራእይ ክፍጽሞ እዩ ማለት እዩ። ኣሜን ስለዝኾነ ክኸውን ኣለዎ። ከምኡ ይኹን።
ሰይጣን ዘፍጥረትን ራእይን ንምንታይ ከምዝጸልአን ደጊምና ክንርእይ ይከኣለና እዩ። ጸላኢ ሓቂ እዩ። ሓቂ ከም ዝግለጽ፡ መወዳእታኡ እንታይ
ከም ዝመስል ይፈልጥ እዩ። ኣዝዩ ይቃለስ፡ ነገር ግን ምስቶም ሰዓርቲ ኢና። ንሕና (ኣመንቲ ቃል ጥራሕ) ብወገን ኣሜን ኢና።

“እቲ እሙንን ሓቀኛ ምስክርን፡ ከምዚ ይብል።” “እሙን” ኣብ ዝብል ሓረግ ዝረኸብኩዎ ሓሳብ ከርእየኩም ይፈቱ። ብዛዕባ እዚ ዘይለዋወጥ
ሓያል ኣምላኽ፡ ቃሉ ፈጺሙ ዘይልወጥ ኣምላኽ ብተደጋጋሚ ከም ዝተዘራረብና ትፈልጡ ኣለኹም። ብዛዕባኡ ብኸምዚ መልክዑ ክንዛረብ
እንከለና፡ ካብ ሰባዊ ኣረኣእያ ወጺእና ብኻሊእ መልክዑ ክንርእዮ የኽእለና። ጽንፈ ዓለምን እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሕግታትን ምስ ፈጠረ፡ ርእሱ
ሰዊሩ ብምጽናዕ ሰባዊ ዘይኮነ ኣምላኽ ኮይኑ ጸንዐ። ከምዚ ንዝጠፍአ ወዲ ሰብ መንገዲ ምድሓን ዝገበረ ኣምላኽ ኮነ። መንገዱ ድማ መንገዲ
መስቀል ምስ ኮነ፡ ሞት ክርስቶስ ድማ ምእንቲ ሓጢኣትና ምስ ኣተዓረቀ፡ ትንሳኤኡ ናብኡ እንቀርበሉ ክፉት ደገ ሃበና። ኣምላኽ ድማ ኢዱ
ኣጣሚሩ ደው በለ። ልክዕ ከምዚ ፍጥረቱ ፈጢሩ፡ ኣብ ፍጥረቱ ድልየት ዘይብሉ፡ ሓያል ፈጣሪ፡ ኣቃልቦ ምግባርና ማለት እዩ። ክነግረኩም
ብዙሕ ሰብ ኣተሓሳስባኡ ናብ ከምዚ ዝዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ዘዘንብል። ይኹን እምበር ጌጋ ኣተሓሳስባ እዩ፡ ምኽንያቱ ኣምላኽ ኣብ ጉዳያት
ደቂ ሰባት ሕጂ ውን ዘመሓድር ዘሎ ንሱ እዩ። ንሱ ፈጣሪን ተሸካሚን እዩ። ቆለሴ 1፡16-17 “ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ፡ ዝርአን ዘይርአን፡
ዝፋናት ኰኑ ወይስ ጕይትነት፡ ሕልቅነት ወይስ ስልጣናት፡ ኵሉ ብእኡ ተፈጢሩ አሎ እሞ፡ ኵሉ ብእኡን ንእኡን እዩ እተፈጥረ። ንሱ ኸኣ
ቅድሚ ዅሉ እዩ፡ ኵሉውን ብእኡ ቘይሙ አሎ።” ሉኣላዊ ኣምላኽ እዩ ንሱ። ብገዛእ ምኽሩ፡ ምድሓን እቶም ኣቀዲሙ ዝፈለጦም ሕሩያቱ
መደበ። ውሉድ ኣብ መስቀል ብሙማቱ ምኽንያት ምድሓን ሰርሐ፡ መንፈስ ቅዱስ ድማ ፍቃድ ኣቦ የፈጽም። ብዕላማ ገዛእ ፍቃዱ ድማ ንኹሉ
ነገራት ይገብሮ ኣሎ። ኣብ ማእኸል ነገራቱ ኹሉ ቅኑዕ እዩ። ንሱ ኣብ ማእኸል ቤተክርስትያኑ ዝመላለስ እዩ። ከም ሕያዋይ ጓሳ ኣባጊዕ ኣብ
ማእኸል ሕሩያቱ እሙን ኮይኑ ዝሰርሕ ጽኑዕ ፈጣሪ፣ መድሓኒትን-ኣምላኽን እዩ። ህልውናኡ ነቶም ናቱ እዩ። የፍቅሮምን ይከናኸኖምን፡ ዓይኑ
ኹሉጊዜ ይጥምታኦም። ቃል “ህይወትኩም ኣብ ኣምላኽ ምስ ክርስቶስ ተሰዊራ ኣላ” ክብል ከሎ፡ ልክዕ ከምቲ ዝብሎ እዩ። ኦ! ኣምላኸይ ንሱ
እሙን እዩሞ ባህ ይብለኒ! ንሱ ሓቀኛ እዩ፡ ኣብኡ ሓሶት የለን። ንቃሉ ሓቀኛ እዩሞ ከቃንዖ እዩ። ምእንታናውን ሓቀኛ እዩሞ፡ ካባና ሓደ
ኣየጥፍእን፡ ኣብ ዘመን ፍጻመ ድማ ከተንስኣና እዩ። ኣብ እሙንቶኡ ስለ ዝዓረፍኩ ሕጉስ እየ። ፍሊጲ 1፡6 “እቲ ኣባኻትኩም ሰናይ ግብሪ
ዝጀመረ ኸኣ፡ ንሱ ኽሳዕ እታ መዓልቲ የሱስ ክርስቶስ ከም ዚፍጽሞ፡ እዚ ተረዲኤዮ ኣሎኹ።”

“ሓቀኛ ምስክር እዩ” እዚ ሓቂ ዝብል ቃል ልክዕ ከምቲ ኣብ ራእይ 3፡7 ዝረኣናዮ ተመሳሳሊ እዩ። ምስቲ “ሓሶት” ዝብል ቃል ተነጻጺሩ
ዝርከብ “ሓቂ” ከምዘይኮነ ኣስተውዕሉ። ካብኡ ዝረሓቀ ሃብታምን ዓሙቅን ትርጉም ኣለዎ። ምስ ከፊላዊ ናይ ሓቂ ንጽጽር ብምንጽጻር፡ ዝግለጽ
ምሉ'እ ሓቂ እዩ። ንድሕሪት ተመሊስና ኣብ ዘመን ፊላደልፊያ፡ ምምጻእ ጎይታ ዝቀረበሉ ዘመን እዩ፡ እታ ዘመን ግና ንዑኡ ዓብይ ፍቅሪ
ዝገለጸት ዘመን እያ። ነቲ ኣብ 1ይ ጴጥሮስ 1፡8 ዘለዉ ጥዑማት ቃላት እዩ ዘዘክረኒ። “ነዚ ኸይርኤኩምዎ እተፍቅርዎ፡ ሕጂውን ከይርኤኹምዎ
ብእኡ እትኣምኑ ዘሎኹም፡ ነቲ መደምደምታ እምነትኩም፡ ንሱ ድማ ምድሓን ንፍሳትኩም፡ ምስ ረኸብኩምዎ፡ ብዘይንገርን ክቡርን ሓጐስ
ትሕጐሱ ኢኹም።” ንሕናውን ምስኦም ሓቢርና ንሕጎስ። ኣይረኣናዮን፡ ህልውናኡ ግና ይስማዓና። ግዱባት ስምዒታትና ኽንፈልጦ ክንዲ
ዝፈቀዱልና፡ ሕጂ ንፈልጦ። ሓንቲ መዓልቲ ግና ገጽ ንገጽ። ነዚ ዘመን እዚ እዩ። ኣብ መወዳእታ ናይዛ ዘመን እዚኣ ክመጽእ እዩ። ከፊላዊ ሓቂ፡
ምልኣት ሓቂ፡ መደምደምያ ሓቂ ከምጽእ እዩ። ሃሌሉያ! ብመስትያት ከም እንርእይ ብድንግዝግዝ ንርእይ ኔርና፡ ድሕሪ ቁሩብ ግና ገጽንገጽ
ክንርእዮ ኢና። ካብ ክብሪ ናብ ልብሪ ክንጓዓዝ ጸኒሕና ኣለና፡ ድሕሪ ቁሩብ ግና ኣብ ማእኸል ክብሪ ክንከውን ኢና። ኣብ ክብሩ ድማ
ከነንጸባርቅ ኢና። ነቲ እየሱስ መሎኮታዊ መድሓኒና ኽንመስል፣ ዘደንቅ ምስሊ ኽንመስሎ ኢና! ኣይገርምዶ? ኣብኡ ኴንና ፍጹማን ኢና። እዚ
ሓቂ እዩ። ብዛዕባ እዚ ኣይሕስወናን። ሓደ መዓልቲ በቲ ባእታ ክንቅየር ኢና። ዘይመዋቲ ክንለብስ ኢና፡ ብህይወት ክንወሓጥ ኢና። ሽዑ ሓቂ
ከንስተውዕል ኢና።
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“ንሱ እሙንን ሓቀኛ ምስክርን እዩ።” “ምስክር” ዝብል ቃል ንሕሰቦ፡ ጽቡቕ እዛ ቃል እዚኣ ኢና “ሰማእት” ካብ ዝብል ቃል እንረኽባ።
መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እስጢፋኖስ፣ ኣንቲጳስን ካልኦትን ከም “ሰማእታት” የልዕሎም። ሰማእት ነበሩ፡ ምስክር እውን ነበሩ። የሱስ ግና እሙን
ሰማእት ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ነዚ ምስክር እዩ። መንፈስ ብዛዕባ እዚ ምስክርነቱ ሂቡ እዩ። ዓለም ንእየሱስ ጸልኣቶ ቀተለቶ ድማ። ኣምላኽ ግና
ኣፍቀሮ፡ ናብ ኣቦ ድማ ኸደ። ንሱ ናብ ኣቦ ኸም ዝኸደ ምስክሩ፡ መንፈስ ቅዱስ ምውራዱ እዩ። እየሱስ ናብ ኣቦ እንተዘይኸይድ ነይሩስ፡
መንፈስ ኣይምወረደን። ኣብ ዮሃንስ 16፡7-11 ኣብቡዎ፡ “ግናኸ እንተ ኸድኹ ኸም ዚሔሸኩም፡ ሓቂ እነግረኩም አሎኹ። ኣነ እንተ ዘይከድኩስ፡
እቲ መጸናንዒ ናባኻትኩም ኣይመጽእን እዩ እሞ፡ እንተ ኸድኩ ግና፡ ንእኡ ኽሰደልኩም እየ። ንሱ ምስ መጸ ኸኣ፡ ንዓለም ብዛዕባ ሓጢኣትን
ብዛዕባ ጽድቅን ብዛዕባ ፍርድን ኪረትዓ እዩ። ብዛዕባ ሓጢኣት፥ ብኣይ ስለ ዘይኣመኑ። ብዛዕባ ጽድቂ፥ ናብ ኣቦይ እኸይድ አሎኹ እሞ፡ ደጊም
ኣይትርእዩንን። ብዛዕባ ፍርዲ ኸኣ፥ ገዛኢ እዛ ዓለም እዚኣ ስለ እተፈርዶ።” ህልውና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ክንዲ እየሱስ ኣብ ምድሪ፡ እየሱስ
ጻድቕ ምንባሩን ናብ ኣቦ ከም ዝኸደን የረድእ። ነገር ግን ኣብ ዮሃንስ 14፡18 እውን፡ ከምዚ ይብል “ኣነ ብዘይመጸናንዒ ኣይሐድገኩምን፡
ናባኻትኩም ክመጽእ እየ።” (KJV ተመልከት።) መጸናንዒ ልኣኸሎም፣ ንሱ ባዕሉ መጸናንዒ ነበረ። ናብታ ሓቀኛ ቤተክርስትያኑ ብመንፈስ
መጸ። ስለዚ ኣብ ማእኸል ማሕበሩ እሙንን ሓቀኛን ምስክር እዩ። ሓደ መዓልቲ ግና ስጋ ለቢሱ እንደገና ክገሃድ እዩ። ጥበበኛ ንጉስ መን
ከምዝኾነ ድማ ከርኢ እዩ - ንሱ እዩ ጥበበኛ ገዛኢ፡ እየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኽብሪ።

እሙን ሓቀኛ ምስክር፣ ፈጢሩ ዝሽከም፣ ምልኣት ሓቂ፣ ኣሜን ኣምላኽ።
እየሱስ ወዲ ኣምላኽ፡ ኣዝየ ዘፍቅሮ፡ ኣዝየ ድማ ዘምልኾ።
ብዛዕባ ቃላት ሰላምታኡ ዘለኒ ሓሳባት በቲ ኣብ 2ይ ቆሮንጦስ 1፡18-22  ዘሎ ቃላት ክዓጹ። “እቲ ብኣና፡  ማለት ብኣይን ስልዋኖስን

ጢሞቴዎስን፡ ኣብ ማእከልኩም እተሰብከ ወዲ ኣምላኽ፡ የሱስ ክርስቶስ፡ ብእኡ እወ እምበር፡ እወን ኣይኰነን ኣይነበረን እሞ፡ ኣምላኽ እሙን
ከም ዝዀነ፡ እቲ ንኣኹም ዝነገርናዮ ቓል፡ እወን ኣይኰነን፡ ኣይነበረን። ተስፋ ኣምላኽ ዘበለስ ኣብኡ እወ እዩ፡ ስለዚ ኸኣ ኣምላኽ ብኣና
ምእንቲ ኪኸብርሲ፡ ብእኡ ኣሜን እዩ። ግናኸ እቲ ብክርስቶስ ገይሩ ምሳኻትኩም ዘጽንዓናን ዝቐብኣናን እቲ ዝሐተመናን ኣብ ልብናውን
ዕርቡን መንፈስ ዝሃበና ኣምላኽ ንሱ እዩ።”

“መጀመርታ ፍጥረት ኣምላኽ” እዚ ጎይታ እየሱስ መን ምዃኑ ይዛረብ። ነገር ግን እዞም ቃላት ከምቲ ንዓና ዝመስለና ኣይኮኑን። ሓደ ሓደ
ሰባት ከምዘለዎ ኣደማምጻ እቲ ቃላት ይወስዱ'ሞ (ብርግጽ ድማ ዳርጋ ኩሉሰብ) እየሱስ መጀመርያ ፍጥረት ኣምላኽ እዩ ዝብል ሓሳብ ይወስዱ
እሞ፡ ካብ መሎኮት ኣምላኽ ዝትሕት ጌሮም ይሓስቡዎ። ብድሕሪኡ ድማ እዚ መጀመርያ ፍጥረት ዓለምን ኣብ ውሽጣ ዘሎ ኹሉን ፈጢሩ
ኢሎም ይሓስቡ። ነገር ግን ትኽክል ኣይኮነን። ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይሰማማዓልናን። ቃል “ንሱ ጀማሪ ወይ ድማ ደራሲ ፍጥረት ኣምላኽ”
ይብሎ። እየሱስ ብርግጽ ኣምላኽ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና፡ ኣምላኽ ባዕሉ፡ እቲ ፈጣሪ። ዮሃንስ 1፡3 “ብእኡ ዅሉ ዀነ፡ ካብቲ ዝዀነ ዘበለ ድማ
ብዘይ ብእኡ ዝዀነ የልቦን።” ንሱ እቲ ኣብ ዘፍጥረት 1፡1 ብዛዕባኡ፦ “ኣምላኽ ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ።” ዝተብሃለሉ እዩ። ኣብ
ዘጸኣት 20፡11 ድማ ከምዚ ይብል “ጎይታ ብሹድሽተ መዓልቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣባታቶም ዘሎ ዅሉን ገይሩ እዩ እሞ፡ ብሳብዐይቲ
መዓልቲ ከኣ ዐረፈ።” ፈጣሪ ናይዚ ውዱእ ኣካላዊ ፍጥረት እዩ።

ስለዚ እዚ ቃል እንታይ ማለት ምዃኑ ክንርእይ ይከኣለና እዩ። ካብዚ ወጻኢ ዝኾነ ትርጉም ምሃብ፡ ኣምላኽ ከም ዝፈጠሮ ምሕሳብ እዩ።
ኣምላኽ ባዕሉ ፈጣሪ ኽንሱ፡ ከመይከ ፍጡር ክኸውን?

ሕጂ ግና ኣብ ማእኸል ማሕበሩ ብምዃን፡ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ዘመን ንሱ መንምዃኑ ይገልጽ ኣሎ። ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ድማ “ደራሲ
ፍጥረት ኣምላኽ” ከም ዝኾነ የረድእ። እዚኻሊእ ኣፈጣጥራ ፍጥረት እዩ። ብዛዕባ ቤተክርስትያን እዩ። ፍሉይ ናይ ገዛእ ርእሱ ትልሚ። ንሱ
ፈጣሪ ቤተክርስትያን እዩ። እቲ ሰማያዊ መርዓዊ ናይ ገዛእ ርእሱ መርዓት ፈጠረ። ከም መንፈስ ኣምላኽ፡ ናብቲ ዋህዮኡ ስጋ ለቢሱ ዝተወለደሉ
ማህጸን ማርያም ብምውራድ ፈጠረ። ደጊመ ክብሎ። ነቲ ስጋ ንኸዳሉ፡ ኣብ ማህጸን ማርያም ዋህዮ ፈጠረ። መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማህጸን
ማርያም ንዝተዳለወ እንቋቁሖ ህይወት ጥራይ ምሃቡ እኹል ኣይነበረን። ከምኡ እንተኾይኑ እሞ፡ ሓጢኣተኛ ኣወላልዳ ኣካል ወዲሰብ ምኾነ
ነይሩ። ነቲ “ናይ መወዳእታ ኣዳም” እዚ ኣይፈጥሮን። ብዛዕባኡ “ናብ ዓለም ኪኣቱ ኸሎ፡ይብል፡ ስጋ ኣዳሎኻለይ (ኣቦ) እምበር፡መስዋእቲ
ሕሩድን መስዋእቲ ብልዕን ኣይደሌኻን።” ነቲ ስጋ ኣቦ (ማርያም ኣይኮነትን) ኣዳለዎ። ማርያም፡ ሰብ ኮይና፡ ነቲ ብኣኣ ክውለድ ዘለዎ ቅዱስ
ውሉድ ዝተሸከመት መፍረ እያ። ንሱ ኣምላኸ-ሰብ ነበረ። ወዲ ኣምላኽ፣ ሓዱሽ ፍጥረት፣ ሰብን ኣምላኽን ዝሓበርዎ፡ መጀመርያ ሓዱሽ ዘርኢ
እዩ። ርእሲ ናይ እዚ ሓዱሽ ዘርኢእዩ። ቆለሴ 1፡18  “ንሱ ነቲ ስጋኡ ድማ ርእሱ እዩ፡  ማለት ንማሕበር፡ ብዅሉ ነገር ቀዳማይ ምእንቲ
ኪኸውንሲ፡ ንሱ መጀመርያ እዩ፡ ካብ ምዉታትውን በዅሪ እዩ።” 2ይ ቆሮንጦስ 5፡17 “ስለዚ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተ አልዩ፡ ንሱ ሓድሽ
ፍጥረት እዩ፡ እቲ ብሉይ ሐሊፉ፡ እንሆ፡ ኵሉ ሓድሽ ኰይኑ።” ኣብዚ ብግልጺ ከም እንርእዮ፡ ዋላኳ ወዲሰብ ናይቲ ኣረጊት ስርዓት ይንበር
እምበር፡ በቲ ምስ ክርስቶስ ዝሓበሮ ሕብረት፡ ሓዱሽ ፍጥረት ኣምላኽ ኮነ። ኤፌሶን 2፡10 “ፍጡራቱ ኢና እሞ፡ ነቲ ኣምላኽ ክንመላለሰሉ ኢሉ
ቐደም ዘዳለዎ ሰናይ ግብሪ ብክርስቶስ የሱስ እተፈጠርና ኢና።” ኤፌሶን 4፡24 “እቲ ብናይ ሓቂ ጽድቅን ቅድስናን ብመልክዕ ኣምላኽ እተፈጥረ
ሓድሽ ሰብ ልበሱ።” እዚ ሓድሽ ፍጥረት እዚ፡ ተመሓይሹ ዝቀረበ ኣረጊት ሰብ ኣይኮነን። እንተዘይኮይኑ ግና ሓዱሽ ፍጥረት ተባሂሉ ክጽዋዕ
ኣይኽእልን። እዚ ከምቲ ዝተሰየሞ “ሓድሽ ፍጥረት” እዩ። ካብቲ ኣረጊት ዝተፈለየ ካሊእ ፍጥረት እዩ። ድሕሪ ደጊም ስራሑ ብመንገዲ ስጋ
ኣይፍጽምን። ምስ እስራኤል ዝነበሮ ርክብ ብከምኡ ነበረ። ንኣብ ርሃም ሓረየ፡ ጉዳይኣብርሃም ድማ፡ በቲ ኣምላኻዊ ይስሓቅ ቀጸለ። ሕጂ ግና
ካብ ማእኸል ኩሉ ዓይነት ዘርኢን ህዝብን፡ ሓዱሽ ፍጥረት መደበ። ስለዚ ድማ ንሱ በኹሪ ሓዱሽ ፍጥረት ኮነ። ንሱ ብመልክዕሰብ ዝኾነ
ኣምላኽ ነበረ። ሕጂ ድማ ንገዛእ ርእሱ ዝኾኑዎ ብዙሓት ውሉዳት ብመንፈሱ ይፈጥር ኣሎ። እቲ ፈጣሪ ዝኾነ ኣምላኽ፡ ንገዛእ ርእሱ ኽፍሊ
ፍጥረቱ ገይሩ ይፈጥር ኣሎ። እዚ ትኽክለኛ ምግላጽ ኣምላኽ እዩ። ሓሳቡ እዚ እዩ ነይሩ። ስለዚ ንሓሳቡ ብሕርየት ቅርጺ ኣትሓዞ። ስለዚ ድማ
ኩሉ ምስተወድአ፡ ናብ ማሕበሩ ጠሚቱ ንገዛእ ርእሱ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ዘመን ንገዛእ ርእሱ ኣብ ማእኸል ማሕበሩ፡ ከም ደራሲ ሓድሽ
ፍጥረት ኣምላኽ ኮይኑ ኽርእይ ዝከኣሎ። ብሉኣላዊ ሓይሉ ሰርሖ፡ ብገዛእ ኣዋጁ፡ ኣባላት እዛ ሓድሽ ፍጥረት ሓረየ። ብመሰረት ፍቃድ ገዛእ
ሓጎሱ ድማ ውሉድ ክኾኑዎ ኣቀዲሙ መደቦም። ኩሉ ዝኽእልን ኩሉ ዝፈልጥን ስለዝኾነ ድማ ፈጸሞ። ንዝገብሮ ነገር ርግጸኛ እንተዘይኮይኑስ
ኣብ ማእኸል ማሕበር ኮይኑ ካብ ኣሕዋቱ ኽብሪ ምቅባሉሲ ከመይ ገይሩ ይፈልጥ? ኹሉ ነገር ይፈልጥ እዩ። ንኹሉ ነገር ድማ፡ ሓሳቡን ፍቃድ
ሰናይ ሓጎሱን ምእንቲ ኽፍጸም፡ ንኹሉ ነገር ብስርዓቱ ገበሮ። ኤፌሶን 1፡1 “ንሕና ቐደም ብክርስቶስ ተስፋ ዝገበርና ንውዳሴ ክብሩ ምእንቲ
ኽንከውን፡ ንሕና በቲ ዅሉ ኸምቲ ምኽሪ ፍቓዱ ብሓሳብ ዚገብር ቀደም እተመደብና፡” ናቱ ምዃንኩምሲ ኣየሐጉሰኩምንዶ? ሃሌሉያ።

መልእኽቲ ዘመን ሎዶቅያ፡
ራእይ 3፡15-19 “ዝሑል ወይስ ምዉቕ ዘይምዃንካ፡ ግብርኻ እፈልጥ አሎኹ። ብኻ ዝሑል ወይስ ምዉቕ ምዀንካ። ከምዚ ልብጥ ዝበለ

ብምዃንካ ኣይምዉቕ ኣይዝሑል ኢኻ እሞ፡ ካብ ኣፈይ ጡፍ ክብለካ እየ። ብንብረት፡ ሃብታምን ፈሳስን እየ፡ ሓንቲ ዝደልያ ነገር እኳ የብለይን
ብምባልካ፡ ሕሱርን ዜደንግጽን ነዳይን ዕዉርን ዕሩቕን ምዃንካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ዘሎኻ። ምእንቲ ኽትህብትም ብሓዊ ዝጸረየ ወርቂ ካባይ
ክትዕድግ፡ ሕፍረት ዕርቃንካ ምእንቲ ኸይቅላዕን ክትክደንን ከኣ ጻዕዳ ኽዳውንቲ፡ ምእንቲ ኽትርኢ ነዒንትኻ ኽትኰሐለሉውን ኵሕሊ ኻባይ
ክትዕድግ እመኽረካ አሎኹ። ኣነ ነቶም ዘፍቅሮም ዘበሉ እገንሖም እቐጽዖምውን እየ። ደጊም ቅናእ እሞ ተነሳሕ።” (KJV ተመልከት)

ነዚ ቃል ሓቢርና ኣብ ዘንበብናሉ እዋን፡ መንፈስ ብዛዕባ እዛ ዘመን ሓንቲ ነገር ጥራይ ከምዘይተዛረበ ከምዘስተውዓልኩም ርግጸኛ እየ።
ፍርዱ ኣብ ልዕሊኦም ዝገብረሉ ኽልተ ኽሲታት ይሰርሕ።

(1) ራእይ 3፡15-16 “ ዝሑል ወይስ ምዉቕ ዘይምዃንካ፡ ግብርኻ እፈልጥ አሎኹ። ብኻ ዝሑል ወይስ ምዉቕ ምዀንካ። ከምዚ ልብጥ
ዝበለ ብምዃንካ ኣይምዉቕ ኣይዝሑል ኢኻ እሞ፡ ካብ ኣፈይ ጡፍ ክብለካ እየ።”

ነዚ ብጥንቃቀ ክንርእዮ ኢና። እዛ ጉጅለ ቤተክርስትያን ዘመን ሎዶቅያ ልብጥ ዝበለት ከምዝኾነት ይነግር ኣሎ። ስለዚ ልቡጥነታ ድማ ካብ
ኣምላኽ መቅጻዕቲ ከምርድ እዩ። መቅጻዕቶም ድማ ኻብ ኣፉ ጡፍ ክበሃሉ እዩ። ብዙሓት መጓሰታት ፋሉል ዝኸዱሉ ኣካይዳ ኸይንኸይድ
ክንጥንቀቀሉ ዝግበኣና እዚ እዩ። ብዙሓት ዓያሹ፡ ኣምላኽ ካብ ኣፉ ጡፍ ክብለካ ይኽእል እዩ፡ እዚ ድማ ከም ናይ ጽንዓት ቅዱሳን ዝኣመሰለ
ሓቀኛ ሰረተ እምነት ዘይምህላዉ የረድኣካ ይብሉ። ኣተሓሳስባኹም ክእረም ይደሊ ሕጂ። እዚ ፍቅዲ እዚ ንቤተክርስትያን ብሓፈሻ እምበር
ንግለሰብ ዝተውሃበ ፍቅዲ ኣይኮነን። ንቤተክርስትያን እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ብተወሳኺ፡ ነቲ ቃል ኣብ ሓሳብኩም እንተ ሒዝኩምዎ ኣብ ኣፍ
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ኣምላኽ ከም ዘለና ዝነግር ቃል ፈጺምኩም ከምዘይትረኽቡ ከተስተውዕሉ ኢኹም። ኣብ መዳፈ ኣእዳዉ፣ ኣብ ሑቅፊ መዓሙቁ፣ ኣብ ደንበኡ፣
ኣብ ሕዛእቱ እምበር፡ ኣብ ኣፉ ዝብል ፈጺሙ የለን። ኣብ ኣፍ ጎይታ እንታይ ይርከብ? ቃል ኣብ ኣፉ እዩ ዘሎ። ማቴዎስ 4፡4 “የሱስ ግና፡ ሰብ
ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዚወጽእ፡ ኵሉ ቓል እምበር፡ ብንጌራ

ጥራይ ኣይነብርን፡ ጽሑፍ እዩ ኢሉ መለሰሉ።“ ስለዚ እቲ ቃል ኣብ ኣፍና ኽህሉ ይግባእ። ቤተክርስትያን ኣካሉ ምዃና ንፈልጥ ኢና፡ ብዛዕባ
ስፍራኡ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ኣብ ኣፍ እታ ቤተክርስትያን ዝህሉ እንታይ እዩ? እቲ ቃል። 1ይ ጴጥሮስ 4፡11 ”ዝዛረብ እንተ ዀነ፡ ከም ቃል
ኣምላኽ ገይሩ ይዛረብ።“ 2ይ ጴጥሮስ 1፡21 ”ትንቢትሲ ቅዱሳት ሰባት እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ እተዛረብዎ እምበር፡ ከቶ
ብፍቓድ ሰብ ኣይመጸን።“ ካብቲ ቃል ዘቢሎም፣ ድሕሪደጊም ውዑያት ኣይኮኑን፡ ከምዚ ልብጥ ዝበሉ እዮም። ከረጋግጸልኩም እየ ሕጂ።

መጥምቃውያን፡ ብመሰረት ቃል፡ ናይ ገዛእ ርእሶም ስርዓትን ሰረተ እምነትን ኣለዎም፡ ከተነቃንቅዎም ኣይከኣልን። ሓወርያዊ ዘመን
ተኣምራት ሓሊፉ እዩ፡ ድሕሪ እምነት ዝኸውን ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ ዝበሃል የለን ይብሉ። ሜተዲስታውያን ድማ፡ (ብመሰረት ቃል)
ጥምቀት ማይ ዝብልዎ የለን (ምንጻግ ጥምቀት ኣይኮነን) ቅድስና ማለት ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ እዩ ይብሉ። ቸርች ኦፍ ክራይስት ብጥቀት
ማይ ዳግም ህይወት ይጥመቁ፡ መብዛሕቲኦም ድማ፡ ሰረተ እምነቶም ካብ ቃል ከም ዝኾነ ይዛረቡ፡ ነገር ግን ደረቕ ሓጢያተኛ ኮይኖም
ይጠልቑ እሞ፡ ርሑስ ሓጢያተኛ ኮይኖም ይወጹ። መስመር ሒዝኩም ኪዱ እሞ ናብ ኣመንቲ ጴንጤቆስጤ ምጹ፡ ቃል ኣለዎምዶ? ቃል
ሃቡዎም  እሞ  ፈቲንኩም  ርኣዩ።  ኩሉ  ጊዜ  ቃል  ኣምላኽ  ንስሚዒታቶም  ይሸጡ።  ልሳን፣  ዘይቲ፣  ተኣምር፣  ደም  ዝኣመሰሉ  ነገራት
እንተኣርኢኹምዎም፡ ካብ ቃሉ ይኹን ኣይኹን፡ ብቃሉ ዝተተርጎመ ይኹን ኣይኹን መብዛሕቲኦም ይወድቁሉ። ቃልከ ድኣ እንታይ ኮነ? ቃል
ተናዒቁ። ስለዚ ኣምላኽ ይብል፡ “ክጻረረኩም እየ፡ ካብ ኣፈይ ጡፍ ክብለኩም፡ ይኣክል። ካብ ሾብዓተ ዘመናት ሾብዓቲኡ፡ ሰባት ኣብ ክንዲ
ብቃለይ ብናይ ገዛእ ርእሶም ቃላት ይሙገሱ። ስለዚ ኣብ ፍጻመ እዚ ዘመን እዚ ካብ ኣፈይ ክተፍኣኩም እየ። ይኣክል። ኣጸቢቀ ክዛረብ እየ።
እወ፡ ኣብ ማእኸል ማሕበር እየ ዘለኹ። ኣነ እቲ ናይ ኣምላኽ ኣሜን፣ እሙንን ሓቀኛን ገዛእ ርእሰይ ክገልጽ እየ። እዚ ድማ ብነብየይ ክኸውን
እዩ።” ኦ! እወ ኣብ ራእይ 10፡7 ዘሎ ንሱ እዩ፡ “ብመዓልትታት ድምጺ እቲ ሳብዓይ መልኣኽ ንሱ መለኸት ኪነፍሕ ምስ ተዳለወ፡ እቲ ምስጢር
ኣምላኽ ከኣ  ከምቲ ነቶም ባሮቱ ነብያት ዘበሰሮም፡  ሽዑ ኺፍጸም እዩ  እምበር፡  ደጊምሲ ዘመን ኣይኪኸውንን እዩ።”  እነሀ  እምበኣር፡
ዝተመስከረሉ ንብዪ ይልእኽ ኣሎ። ዳርጋ ድሕሪ ክልተ ሽሕ ዓመታት ነብዪ ይልእኽ ኣሎ። ኻብ ትካላት ሃይማኖት ዝረሓቀ፣ ካብ ትምህርቲ
ዓለም፣ ከም ዮሃንስ መጥምቅን ኤልያስን ካብታ ዓለማዊት ሃይማኖት ዝረሓቀ ነብዪ። ካብ ኣምላኽ ጥራይ ክሰምዕ እዩ ዝሰምዖ ድማ ካብ
“ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ” ስለዝኾነ ስለ ኣምላኽ ክዛረብ እዩ። ኣፍ ኣምላኽ ክኸውን፣ ከምቲ ኣብ ሚልኪያስ 4፡6 ዝተኣወጀ ድማ
ንልቢ ደቂ ናብ ኣቦታት ክመልስ እዩ። ሕሩያት መወዳእታ ዘመን ክመልስ፡ ንሳቶም ድማ ነቲ ከም ጳውሎስ ሓቂ ዝሓዘን ዝተመስከረሉን ነብዪ
ዝዛረቦ ክሰምዑ እዮም። ነቲ ቀደም ሒዞምዎ ዝነበሩ ሓቂ ከቃንዕ እዩ። እቶም ምስኡ ዝኾኑ ሕሩያት እታ ዘመን ድማ፡ ኣካል ጎይታ ዝኾኑን፣
ንጎይታ ዘግህዱን ግብርታቱ ንኽፍጽም ድምጹ ዝኾኑዎን ንሳቶም እዮም። ሪኢኹምዶ? ሃሌሉያ።

እቲ ሕሉፍ ታሪኽ ቤተክርስትያን፡  እዚ ሓሳብ እዚ ትኽክል ምዃኑ ከረጋግጸልኩም ይኽእል እዩ።  ኣብ መዓልታት ዘመን ጸልማት፡
ቃልኣምላኽ ፈጺሙ ካብቲ ህዝቢ ተወሲዱ ጠፊኡ ነበረ። ኣምላኽ ግና ቃሉ ኣትሒዙ ንማርቲል ሉተር ልኣኸ። ተኸተልቲ ሉተራውያን፡ ብዛዕባ
ኣምላኽ ሓደ እዋን ስለ ኣምላኽ ደው ኢሎም ነይሮም፡ ደሓር ግና፡ ኣብ ክንዲ ትሑት ቃል፡ ስርዓት፣ ሰረተ እምነት ብምትካል ናብ ትካላዊ
ዝንባለ ብምኻድ ነቲ ንጹህ ቃል ለወጡ። ስለዚ ድሕሪ ደጊም ስለ ኣምላኽ ክዛረቡ ስለዘይኽእሉ፡ ኣምላኽ ንዌስሊ ልኣኸ። ንሱ ድማ ኣብ ዘመኑ
ቃል ሒዙ ድምጺ ነበረ። ነቲ ንሱ ካብ ኣምላኽ ዝረኸቦ ምግላጽ ዝተቀበሉ ህዝቢ ድማ፡ ኣብ ትውልዶም ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝንበቡ ህያዋን
ደብዳቤታት ነበሩ። ሜተዲስታውያን ምስወደቁ ድማ፡ ኣምላኽ እቲ ናይ መወዳእታ ልኡኽ ናብ ምድሪ ኽሳብ ዝልእኽ ካልኦት ኣተንስአ። ኣብ
ትሕቲ መወዳእታ ድምጺ ነታ ናይ መወዳእታ ዘመን ድማ ኣብዛ ምድሪ ኻልኦት ሰባት ኣለዉ።

እወ፡ ቤተክርስትያን ድሕሪ ደጊም “ኣፍ ኣምላኽ” ኣይኮነትን። ናይ ባዕሉ ኣፍ ኣለዎ። ስለዚ ኣምላኽ ይርሕርሓ ኣሎ። በቲ ንብዪን በታ
መርዓትን ገይሩ ከፍሽላ እዩ ድምጹ ኣብታ መርዓት ስለ ዝህሉ። እወ፡ ከምኡ እዩ፡ ኣብ ራእይ ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ ፍቅዲ 17 “እቲ መንፈስን
እታ መርዓትን፡ ንዓ፡ ይብሉ አለዉ።” ብምባል ይገልጽ። ስለዝ ከምቲ ኣብ ጴንጤ ቆስጤ ዝነበረ ዓለም ቀጥታ ካብ ኣምላኽ ክትሰምዕ እያ። እታ
መርዓት ግና ብርግጽ ከምቲ ኣብቲ ቀዳማይ ዘመን ዝኾነ ክትንጸግ እያ።

ነዛ ናይ መወዳእታ ዘመን ከምዚ ብምባል ድምጹ ኣልዒሉ ይዛረባ “ቃል ኣለኩም፣ ካብ ቀደም ንላዕሊ መጽሓፍ ቅዱስ መሊኡኩምኣሎ፡
ይኹን እምበር፡ እትደልይዎ ብምውሳድን ዘይትደልዩዎ ብምግዳፍን ቆራሪጽኩምዎ እምበር፡ ምንም ዘመሓየሽኩምዎ ነገር የለን። ንኽትነብሩሉ
ዘይኮንኩም ንኽትካትዑሉ ጥራይ እዩ ድልየትኩም። ብኻ ዝሑል ወይ ትኩስ ኮይንኩም። ዝሑላት ኮይንኩም እንተትቃወሙዎ፡ ምተጻወርኩ።
ውዑ ያት ኮኡንኩም ሓቂ እንተትፈልጡሞ እንተትነብሩሉ፡ ምመጎስኩኹም ነይረ። ነገር ግን ቃለይ ተቀቢልኩም እንተዘይ ኣኽቢርኩምዎ፣
ኣነውን ኣየኽብረኩምን። ኣስገድጊድኩምኒ ኣለኹም እሞ ኻብ ኣፈይ ክተፍኣኩም እየ።”

ዝሁም (ልብጥ) ማይ ኸብዲ ከም ዘቅለውልው ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ። ከተምልሱ እንተደሊኹም ዝሁም ማይ ምስታይ ዝበለጸ እዩ።
ልብጥቲ ቤተክርስትያን ድማ ንኣምላኽ ተቅለውዎ፡ ስለዚ ድማ ካብ ኣፉ ጡፍ ከም ዝብላ ኣወጀ። ቅድሚ ማይ ኣይሂ ዝነበረ ስሚዒቱ የዘክረና፡
ኣይኮነን?

ንኣምላኽ ድያ ቤተክርስትያን ውዕይትን ዝሕልትን ዝነበረት። እቲ ዝበለጸ፡ ውዕይቲ እንተትኸውን ነይሩ። ነገር ግን ኣይኮነትን። ፍርዲ
ተሓላሊፉ እዩ።ድሕሪ ደጊም ንዓለም ዝኸውን ድምጺ ኣምላኽ ኣይኮነትን። እየ ኢላ ክትቃለስ እያ ኣምላኽ ግን ኣይኮነትን ኢሉ እዩ።

ኦ! ኣምላኽ ከምቲ ድምጹ ንመርዓቱ ዝሃባ፡ ንህዝቢ ዓለምዝኸውን ድምጺ እውን ገና ኣለዎ።ከምቲ ዝበልናዮ ድማ ድምጹ ኣብታ መርዓት
እዩ ዘሎ፡ ገና ድማ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኢና።

(2) ራእይ 3፡17-18 “ሃብታምን ፈሳስን እየ፡ ሓንቲ ዝደልያ ነገር እኳ የብለይን ብምባልካ፡ ሕሱርን ዜደንግጽን ነዳይን ዕዉርን ዕሩቕን
ምዃንካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ዘሎኻ። ምእንቲ ኽትህብትም ብሓዊ ዝጸረየ ወርቂ ካባይ ክትዕድግ፡ ሕፍረት ዕርቃንካ ምእንቲ ኸይቅላዕን
ክትክደንን ከኣ ጻዕዳ ኽዳውንቲ፡ ምእንቲ ኽትርኢ ነዒንትኻ ኽትኰሐለሉውን ኵሕሊ ኻባይ ክትዕድግ እመኽረካ አሎኹ።”

መጀመርታ እታ “ብምባልካ” እትብል ፈላሚት ሓረግ እስኪ ነትኩረላ። ርኢኹም ዝብልዎ፣ዝዛረብዉነገር ኔርዎም ማለት እዩ። ከም ኣፍ
ኣምላኽ ይዛረቡ ነይሮም። እቲ ኣብ ፍቕዲ 16-17 ዝተዛረብኩዎ እንታይ ምዃኑ እዚ የረጋግጸልና። ነገር ግን ዋላኳ ይበሉ እምበር፡ ሓቂ ግና
ኣይኮነን። ካቶሊክ ቤተክርስትያን ኣብ ክንዲ ኣምላኽ ከም እትዛረብን፡ ውሕስቲ ድምጺ ጎይታ ምዃናን ትዛረብ። ማንም ሰብ መንፈሳዊ ኽፍኣት
ክህልዎ ይኽእል እዩ፡  ብዙሓትውን ይፈልጥ እየ። ዘፍርይዎ ፍረ ድማ ብመሰረት እቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ዘርኢ እዩ፡  እቲ ዘርኢ ካበይ
ከምዝብገስ ድማ ንፈልጦ ኢና፡ ኣይኮነን ድዩ?

ቤተክርስትያን ሎዶቅያ እትብሎ ዘላ፦ “ሃብታም 'የ ብዓልቲ ጸጋ፡ ዘድልየኒ ኻሊእ የለን” ብምባል ግምት-ገዛእ ርእሳ ትወስድ ኣላ። ንርእሳ
ተመልኪታ፡ ዝረኣየቶ እዚ እዩ። ከምዚ በለት “ሃብተም እየ” ብዓለማዊ ነገራት ብዓልቲ ጸጋ ማለት እዩ። ኣብ ቅድሚ ያዕቆብ 2፡5-7 እያ
እትምካሕ ዘላ፡ “ኣቱም ፍቁራት ኣሕዋተየ፡ ስምዑ፡ ብእምነት ኪህብትሙ ነቶም ዜፍቅርዎ ተስፋ ዘግበረላ መንግስቲ ኸኣ ኪወርሱ ኢሉዶ፡
ኣምላኽ  ነቶም  ድኻታት  እዛ  ዓለም  እዚኣ  ኣይሐረዮምን  እዩ፡  ንስኻትኩም ግና  ነቲ  ድኻ  ነዐቕኩምዎ።  እቶም  ሃብታማትዶ  ኣይኰኑን
ዚሕይሉኹምን ናብ መጋባእያ ዚስሕቡኹምን፡ ንሳቶምዶ ኣይኰኑንከ ነቲ እተጸዋዕኩምሉ ኽቡር ስም ዚጸርፉ ዘለዉ?” ሃብታም ሰብ መንፈሳዊ
ክኸውን ኣይኽእልን ኢለ ኣይኣምንን፡ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብለና ግና ሒደት ጥራይ ከም ዝኾኑ እዩ ዝዛረብ። ኣብዛሓ ኣካል እታ ሓቀኛ
ቤተክርስትያን ብስጋ ድኻ እዩ ዝበዝሓ። ሽዑ ቤተክርስትያን ሃፍቲ ብሃፍቲ ክትከውን እንከላ፡ ሓደ ነገር ጥራይ ኢና እንርዳእ “ኢካቦድ” ኣብ
ደጌታታ ዝጸሓፍ ንሱ እዩ። ክትክሕዱዎ ኣይትኽእሉን ቃል ዝምስክሮ ንሱ እዩ።

ብዛዕባ ኣብ ቤተክርስትያን ዘሎ ሃብቲ ንዛረብ - ከምዚ ዝዓይነቱ ናይ ሃፍቲ ምርኢት ኣብ ቤተክርስትያን ተራእዩ ኣይፈልጥን። ምልኩዓት
ኣዳራሻት ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ቁጽሪ ይበዝሑ ኣለዉ። ከምኡ ድማ ዝጸበቐን ዝዓበየን ህንጻ መን ይሃንጽ እንዳበሉ ዝነሓንሑ
ጉጅለታት። ቁጽሪ ብዘይብሉ ሚልዮናት ቤት ትምህርቲ ይሃንጹ፣ ህንጻታቶም ብሰሙን ሓደ ሰዓት ክልተ ሰዓት ጥራይ ይጥቀሙሎም። እቲ
ዘሰብድ ድማ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን፡ እቲ ንደቆ ም ኣብ በቢ ቤቶም ክህብዎ ዝግባእ ልምምድ ጊዜ ብምውሳድ ድማ ንደቆም ይጥቀምሉ።
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ዝተፈላለዩ ትካላት ሃይማኖት ፋብሪካታትን፣ ቦንድን ስቶክን፣ ጎዳጉዲ ነዳዲ፣ ኢንሹራንስ ኩባንያታትን ክሳብ ዝውንኑ፡ ሃፍቲ ናብ ቸርች
ይውሕዝ ኣሎ። ገንዘቦም ናብ ኽፍሊት ድሕንነትን ጥሮታን የፍስሱ። እዚ ነገራት እዚ ጽቡቅ እዩ። ጸገሙ ግና ንኣገልገልቲ እሾኽ ምዃኑ እዩ፡
ምኽንያቱ ንዝበለጸ ብርሃንን ፍቕርን ኣምላኽ ኢሎም፡ ጉጅለታቶም ሓዲጎም እንተወጺኦም፡ ጥሮታታቶም ኣይረኽቡዎን። መብዛሕቲኦ ነዚ
ክጻወርዎ ስለዘይኽእሉ፡ ምስ ተጽዕኖኦም ክጸንሑ ይመርጹ።

እዚ ዘመን እዚ ናይ መወዳእታ ዘመን ምዃኑ ኣይትረስዑ። ናይ መወዳእታ ዘመን ምዃኑ እንፈልጠሉ ድማ
እስራኤል ናብ ምድሪ ፍልስጤም ምምላሳ እዩ። ይመጽእ ከምዘሎ ብትኽክል እንተኣሚና፡ እዞም ህንጻታት ንምስፋሕ ዝሰርሑ ዘለዉ፡ ገለ

ኣብ ስሕተት ከም ዘለዉ ክንርድኦ ንኽእል ኢና። እዞም ሰባት ኣብ ምድሪ ንዘልኣለም ንምንባር ዝሓሰቡ እዮም ዝመስሉ፡ ወይ ድማ እየሱስ
ንምምጻእ ብዙሕ ኣማኢት ዓመታት ተሪፉዎ ኣሎ።

ኣብዚ ዘመን እዚ ሃይማኖት ዓብዪ ንግዲ ይኸውን ከምዘሎ ኣስተውዒልኩምዶ ኣለኹም? ኣብያተ ክርስትያናት ናይገንዘብ ምምሕዳሮም
ንኽቆጻጸሩ፡ ቢዝነስ ማናጀራት ይቖጽሩ ምህላዎም ግሁድ ሓቂ እዩ። ኣምላኽ ዝደልዮ እዚ ድዩ? ቃሉ፡ ብቢዝነሳዊ ጉዳያት ንጎይታ ብእምነት
ዘገልግሉ መንፈስ ዝመልኦም ሾብዓተ ሰብኡት ይብልዶ የለን? ስለዚ ንምንታይ ኣምላኽ “ሃብታምን እየ ኢልካ ”ይብሎ ከም ዘሎ፡ ክትርድኡ
ትኽእሉ “ኣነ ኣይኮንኩን'የ ከምኡ ዝበልኩ።”

ብሚልዮናት ዶላራት ዝሓትት ዋጋ ዘለዎም መደባት ራድዮ፣ መደባት ቴለቪዥንን፣ ካልኦት ዝተፈላለዩ ጻዕርታት ቤተክርስትያንን፡ ኣለዉ።
ሃብቲ ናብ ቤተክርስትያን እንዳወሓዘ ይውሕዝ። ኣባልነት ድማ ምስ ገንዘብ እንዳዓዘዘ ይዓዝዝ፡ ብደረጃ ስራሕ ግና ገንዘብ ዘየለ እንከሎ
ዝስራሕ ዝነበረ ስራሕኳ ኣይኣክልን፡ ሰባት ግና ኣብቲ መንፈስ ቅዱስ ዝሃቦም ክእለት ይውከሉ።

ብዋጋ ዝተዓደጉ ሰበኽቲ፣ ኣገልገልቲ ሙዚቃን ትምህርትን፣ ኳየር፣ ሓለውቲ፣ መደባት ምዝንጋዓት - ኩሎም ብዓብዪ ኽፍሊት ይግዝኡ፡
እዚ ኹሉ ኸሎ ግና ሓይሊ ይውሕድ። እወ ቤተክርስትያን ሃብታም እያ፡ ሓይሊ ግን የለን። ኣምላኽ ብመንፈሱ እምበር፡ ብሓይሊ ገንዘብ ወይ
ድማ ኣብ ቸርች ብዘሎ ኽእለት ኣይንካእን።

እዚ ምድፍፋእ ገንዘብ እዚ ክንደየናይ ዝኣክል ሰይጣናዊ እንዳኾነ ከም ዝመጸ ከርእየኩም ይፈቱ። ኣብያተ ክርስትያናት ኩለን፡ ብፍላይ ድማ
ሃብታማት ትካል ሃይማኖት፡  ናብ ኣባልነት  ስርዓት የምርሓ ኣለዋ።  ሃይማኖት ድርጅታቶም ሃፍታማትን ህቡባትን፣  ብምድራዊ ኽብሪ
ዝተመልኡ ሰባት ንጡፋት ተሳተፍቲ ንምግባር፡ ቤተ ክርስትያናት ሰሓብቲን ምዕርጓትን ንኽኾና ዝደልያኦ ኣውያት ፎቖዶኡ ኣሎ። ሃፍቲ ሚዛን
መንፈሳዊነት ከም ዘይኮነስ ኣይርድኦምንዶ ኾይኑ፡ እምበኣር ኩላ ዓለም ኣምላኽ ኣለዋ! ኩሎም ናይ ኣምላኽዶ፡ ቤተክርስትያን ግን ምንም
የብላን?

“ብንብረት፡ ሃብታምን ፈሳስን እየ ብምባልካ” ትርጉም ናይዚ “መንፈሳዊ ሃፍቲ ኣለኒ።” ምባል እዩ። ከምዚ ኣብታ ሽሕ ዓመት ዘሎ መንገዲ
ወርቂን ህልውና ኣምላኽን ይመስል። እምበርከ ከምኡ ድዩ የጠራጥረኒ። ብርግጽ እዛ ቤተክርስትያንሲ ብናይ ኣምላኽ መንፈሳዊ ትሕዝቶስ
ሃብታም ድያ? እስኪ እዚ ናይ ዒስራ -ኽፍለ ዘመን ሎዶቅያዊ ትምክሕቲ ብብርሃን ቃል ንፈትኖ።

ቤተ ክርስትያን ብትኽክል ብመንፈሳዊ ነገራት ዝተባረኸት እንተትኸውን ነይራስ፡ ጽልዋኣ ኣብ ማሕበረሰባዊ ህይወት ምተርኣየ ነይሩ።
ህይወት እቶም ኣብ ማሕበረሰባዊ ህይወት ጽልዋ መሕደርቲ፣ መንፈሳውያን ኢና ብሃልቲን ሰባት ዝነብርዎ ህይወት ከመይ ዝዓይነቱ ናብራ እዩ?
ካብ ከተማ ዝወጸ ናብራ፣ ኣብቶም ለመጽመጽ ዝበሉ ጎዳናታት፣ ኣንስቲ-ብምልውዋጥ መሊኡ ዝተረፈ፣ ኣመንዝራታት፣ ኣብ ፓርቲታት ዝሓድሩ
ዕስለ  ደቂ፣  ንብረት ኣጥፊኦም ዘይጸግቡ። ሞራል ዘይብሉ ወሲባዊ ግብርታቶም፡  ካብ ኩሎም እዋናት ንላዕሊ ዝነሃረ።  ውሉፋት ዕጽ፣
ቁማርተኛ፣ ስርቅን ኽፉእ ዘበለ ኹሉን እዮም። ኣብያተ ክርስትያናት ግን ብዛዕባ እዚትውክዲ፦ ኣቤት ዘደንቕ ትውልዲ፣ ኣብያተ ክርስትያናት
ዝመልኣሉ ትውልዲ፣ ዓሌታት ኩሎም ንወንጌል ኣቀባብላ ዝገርም እዩ እንዳበሉ ይእውጁ ኣለዉ። ቤተክርስትያን ነቲ ህዝቢ፡ ፎቖዶ ዶካትር
በቲናቶም እያ፡ ብፍላይ ድማ ዶካትር ስነልቦና። ካብ ዝፈልጦ ንላዕሊ መንፈሳዊ ሃፍቲ ከመይ ኢሉኸ ክነኣድ። ትኽክል ኣይኮነን። ክሱራት
እዮም ነገር ግን ኣይፈልጡዎን።

ዙርያኹም ኣስተውዒልኩም ርኣዩ እሞ፡ ነቲ ዝጎዓዝ ህዝቢ መርሚርኩም ምዘንዎ። ኣብ ማእኸል እቶም ተጓዓዝቲ፡ ክርስትናዊ ትርኢት ዘለዎ
ሰብ ፈሊኹም ከተለልዩ ትኽእሉዶ? ከመይ ከም ዝተኸደኑ ርኣዩ፣ ዝገብርዎ ርኣዩ፣ ዝብልዎ ስምዑ፣ ናብ ዝኸዱዎ ተመልከቱ። ብርግጽ፡ ኣብ
ሞንጎ እቶም ክኸዱ እንርእዮም ሰባት፡ ናይ ሓዱሽ ልደት ዝኾነ ሓቀኛ መርትዖ ክረኣይ ግድን እዩ። ነገር ግን ሒደት እዮም። ሎሚ ሎሚ ግና
እተን ኣኽረርቲ ኣብያተ ክርስትያናት ሚልዮናት ከም ዝደሓኑን፣ ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዝተመልኡን ይነግራና ኣለዋ። ብመንፈስ-ዝተመልኡ?
ከም ኤልዛቤል ተቐባቢኤን፣ ጸጉረን ዘሕጽራ፣ ሸለልተኛታት፣ ፎቖዶኡ ደው ዝብላ ግሉጻት ዝተፈረዘ ጸጉረን እንዳወዛወዛ ፎቖዶኡ ዝዞራ ደቂ
ኣንስትዮሲ፡ ብመንፈስ-ዝተመልኣ ክንብለንዶ ንኽእል? ክርስትያን ብምዃን፡ ጓል ኣንስተይቲ ርእሳ እተጋይጸሉ ግቡእ ኣከዳድና እዚ እንተኾይኑ፡
ብዛዕባ ዘይግቡእ ኣከዳድና ክምስክር ክሓስብ ከለኹ እዩ ዝጽለኣኒ።

እዚ ሓደሽቲ ፋሽናት፡ ጓል ኣንስተይቲ ባዕላ ከም ዘይተዳልዎ ይፈልጥ እየ። ሆሊዉድ 'ዩ ዘዳልዎ። ይኹን እምበር፡ ጥረ ኣቕሓ ብምሻጥን
ብስፌት ማሽንን ግና ይሳተፋ ኣለዋ። ካብ ሹቕ ኬድክን ዘይምዕዳግክን ምኽንያት ኣይኸውንን። ክዛረበኩም ዝደልዮ ዘለኹ ነገር፡ ብጣዕሚ
ኣገዳሲ ነገር እዩ። ሰብኣይ ንሰበይቲ ጠሚቱ፡ ብልቡ እንተተመነያ ብልቡ ምስኣ ከም ዘመንዝረ ዝገልጽ ቃልዶ ኣየንበብኩምን? ምናልባት
ብልብኺ ናይ ምንዝርና ሓሳብ ዘይብልኪ ድንግል ክትኮኒ ትኽእሊ ኢኺ፡ ነገር ግን ዝተኸደንክዮ ኣከዳድና ነቲ ኣብ ጥቓኺ ዘሎ መኻይድትኺ
ዝፍትን ኣከዳድና ተኸዲንኪ ኣለኺ ንበል። ኣምላኽ ግና ተሓታቲት ከምዝገብረኪን ከም ዝፍረደክን ፍለጢ።

ኣትን ኣዋልድ ከምዚ ዝዓይነቱ ስብከት ከም ዘይጥዕመክን ይፈልጥ እየ፡ ይኹን እምበር በቲ እትገብርዮ ግብርታትኪ ኣብ ዓብዪ ጌጋ ኣለኺ
ዝሓፍተይ። መጽሓፍ ቅዱስ ጸጉርኺ ንኸይትቖርጺ እዩ ዝእዝዘኪ። ኣምላኽ ንመሸፈኒ ስለ ዝሃበኪ። ጸጉርኺ ንኸተንውሒ እዩ ዝእዝዘኪ።
ኽብርኺ እዩ። ጸጉርኺ ክትቆርጺ እንከለኺ፡ ራእሲነት ሰብኣይኪ ትኽሕዲ ኣለኺ ማለት እዩ። ከም ሄዋን፡ ብገዛእ ርእስኺ ብምኻድ ትጎዓዚ።
ኣብ ምርጫ ትኣትዋ፡ ስራሕ ወዲ ተባዕታይ ትወስዳ ኣለኽን። ደቂ ኣንስትዮ ምዃንክን ትኽሕዳ ኣለኽን። ብንስሓ ናብ ኣምላኽ ክትምለሳ
ይግባኣክን። እዚ እንተዘይኣኺልክን፡ ኩልኽን፡ እቲ ኣምላኽ ንወዲ ተባዕታይ ጥራይ ዝወሰኖ መድረኽ ወይድማ ፑልቢት ከምኡውን ናይ
ቤተክርስትያን ቢሮታት፣ ወሪርክን ክትሕዛ ክትደልያ ኢኽን። ኦ! ልስልስ ዝበለ ነገርክንዶ ነኺአ! ኣነኻእኹን ድየ? በሉ ጽቡቕ፡ ኣብ መጽሓፍ
ቅዱስ፡ ኣምላኽ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ልዕሊ ወዲ ተባዕታይ ክትስልጥንን፣ መድረኽ ስብከት ሒዛ ቃል ክትምህርን ዝፈቐደላ ስፍራ ኣርእዩኒ'ሞ፡
ስለ እቲ ዘረባይ ይቅርታ ክሓትት። ምስ'ቲ ቃልን ኣብ'ቲ ቃልን ስለዝጸናዕኹ፡ ጌጋ ኣይትረኽቡለይን ኢኹም። ትኽክል'የ። ብመንፈሳዊነገር
ኣፍታማት እንተትኾኑስ፡ ሓቂ ከምዝኾነ ምፈለጥኩም። ካብ ቃል ኣምላኽ ወጻኢ ሓቂ የለን፡ ቃል ሓቀኛ እዩ። ጳውሎስ በለ፦ “ሰበይቲ
ብህድኣት ክትነብር ደኣ እምበር፡ ክትምህር ወይስ ኣብ ሰብኣይ ስልጣን ኪህልዋ፡ ኣይፈቅድን እየ።” ካብ ማእኸል እቲ ኣብ ኤፌሶን 4 ዘሎ
ሓሙሽተ መኣዝናት ኣገልግሎት ክትሕዚ ኣይትኽእሊን፡ ወይድማ ኣብ ልዕሊ ወዲ ተባዕታይ ክትስልጥኒ ኣይግባእን። መንፈስ-ምሉእ እየ
እንዳበለ፡ ቃል ኣምላኽ ክትምህሪ ኣብዝእዝዘኪ ሰብ ወሪዱ ዝግለጽ መንፈስ፡ መንፈስ ኣምላኽ ኣይኮነን። ምኽምያቱ መንፈሱን ቃሉን ሓደ እዩ።
ሓደ ዘረባ ይዛረቡ። ዝተጋገየ እሞ ኣሎ። ዝተታለለስ ኣሎ። ጊዜ እንከለኩም ንቕሑ። ሰይጣን ንሄዋን ነታ ኣደኹም ኣታሊሉስ፡ ንጓላ ድማ
የታልላ ኣሎ። ኣምላኽ ይርዳእኹም።

“ሓንቲ ዝደልያ ነገር እኳ የብለይን” ሓደ ሰብ “ሓንቲ ዝደልያ ነገር እኳ የብለይን” ክብል እንከሎ፦ “ኹሉ ነገር ኣለኒ” ወይ ድማ “ብኹሉ
ስለዝመልኣለይ፡ ካብዚ ንላዕሊ ኣይደልይን 'የ።” እዩ ዝብል። ናብ ዝደለኹምዎ ገጹ ግለጽዎ፡ መወዳእታኡ ቤተክርስትያን ዕግብቲ ምዃና እዩ
ዘረድእ። ብዘለዋ ነገር ዝቐሰነት ከም ዝኾነት እዩ ዘረድእ። ወይ ኩሉ ኣለኒ፣ ወይ ድማ እኹል ኣለኒ ኢላ ስእሊ ኣቐሚጣ ኣላ። ሎሚ ሎ ሚ
ንርእዮ ዘለናውን እዚ እዩ። ምግላጽን፣ ሓይልን፣ ሓቅን ተመሊአ ኣለኹ ኢላ ዘይትእውጅ ትካል ሃይማኖት፡ ኣየነይቲ እያ? ንመጥምቓውያን
ስምዕዎም!  ኩሉ  ኣለዎም።  ንሜተዲስት  ስምዕዎም!  ኩሉ  ኣለዎም።  ንቸርች  ኦፍ  ክራይስት  ስምዕዎም!  ብጀካኦም  ኩሉ  ሓሶት  እዩ!
ንጴንጤቆስጤኣውያን ስምዕዎም፡ ናይ ምልኣት ምልኣት ኣለዎም። ናይ ነፍሲ ወከፎም ማኑዋል ካብዚ ወጻኢ ስለዘይነግር፡ ብዛዕባኦም ዝዛረቦ
ዘለኹ ነገር ሓቂ ምኻኑ ኩሎም ይፈልጡ እዮም። ኣጸባቢቖም ይጽሕፉዎ፡ ሽሞም ድማ የስፉሩሉ፡ ካብኡ ንንየው በቃ የለን። ኣምላኽ ካብኡ
ንላዕሊ የብሉን። ብፍላይ ድማ ኣለዉ፡ ፈጺሞም ክውስኹ ዘይደልዩ። ዋላኳ ካብ ቃሉ ይኹን፡ ብፈውሲ ኣይኣምኑን፡ ኣይደልዩዎን እውን።
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ኣምላኽ፡ ሰማያት ከፊቱ ምልክት እንዳርኣዮም ፡ መንፈስ ቅዱስ ክቕበሉ ዘይደልዩውን ኣለዉ።
ኩሎም፡ ኩሉ ነገርን እኹልን ከም ዘለዎም ንኸረጋግጹ፡ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ። ግን ንሱ ድዩ እቲ ሓቂ? እስኪ እዛ ቤተክርስትያን ዒስራ

ኽፍለ ዘበን ምስ'ታ ቤተክርስትያን ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ኣነጻጽሩዋ። ቀጽሉ፣ ኣነጻጽሩ። ኣበይ ኣሎ እቲ ሓይሊ? ኣበይ ኣሎ'ቲ ፍቕሪ፣ እታ
ንሓጢኣት ብጽንዓት ተቓዊማ፡ እምነታ ኣብ እየሱስ ጌራ እትጓዓዝ ቤተክርስትያን ኣበይ ኣላ? ሓድነት ኣበይ ኣሎ? ኣይትረኽቡዎን። እዛ
ቤተክርስትያን እዚኣ ዘድልያ ነገር እንተዘይሃልዩ፡ ንምንታይ ድኣ እቲ ኣብ መጽሓፍ ግብሪ ሓወርያት፡ ገለ ከም ዘይተቐበሉ ኾይኖም፡ ተወሳኺ
ሓይሊ ኣምላኽ ንምርካብ፡ ዝልምኑ? ምስ'ዚ ግና ካብቶም ሎሚ ዘለዎም ኣዕዚዙ ዝበልጽ ነበሮም።

ምርመራ ኣምላኽ፡
ኣምላኽ ዝረኣዮ ንሳቶም ርእይናዮ ካብ ዝብልዎ ንላዕሊ ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ። ንሳቶም፡ ሃፍታማትን ሰብ መንፈሳዊ ጸጋን ኢና ይብሉ።

ባጺሖም። ዘድልዮም ነገር የልቦን። ኣምላኽ ግና ብግልባጡ ይዛረቦም። ከምዚ ብምባል፦ “ሕሱርን ዜደንግጽን ነዳይን ዕዉርን ዕሩቕን ምዃንካ
ኣይትፈልጥን ኢኻ ዘሎኻ።” ሰባት ዕሩቓት ኮይኖም፡ ዕርቃኖም ዘይፈልጡ ክኾኑ ኸለዉ፡ ዝገርም ስሕተት ክህሉስ ግድን እዩ። ብርግጽ ገለስ
ኮይኖም ኣለዉ። ከምቲ ኣምላኽ ኣዒንቲ ኣይሁድ ዘዕወረ፡ ኣዒንቶምዶ ኣየዕወረን? ወንጌል ናብ ኣይሁድዶ ይምለስ ኣሎ? ታሪኽ ርእሱዶ
ይደግም ኣሎ ሓቀይ? ኣነ ግና እወ ይብል።

ኣምላኽ ብዛዕባ ዘመን ሎዶቅያ “ዘደንግጽ” (WRETCHED) ብምባል ይገልጾ። እቲ ቃል ካብ “endure” (ተጸመመ)፣ “trial” (ፈተና) ዝብሉ
ክልተ ናይ ግሪኽ ቃላት ዝተረኽበ ቃል እዩ። ይኹን እምበር እቲ ፈተና ምስቲ ናብ ሓቀኛታት ኣመንቲ ዝበጽሖም ፈተና ዘራኽቦ ነገር የብሉን፡
ፈተናኡ “ንበረኸት” ሓሳቡ ድማ ንሓጎሶም እዩ። እዚ ኣገላልጻ እዚ ግና “ሕሱርን ዘደንግጽን” እዩ ዝብሎ ዘሎ። ዝገርም እዩ። ኣብዛ ዘመን
ምብዛሕ፣ ኣብዛ ዘመን ጎስጓስ፣ ኣብዛ ዘመን ምትርፍራፍ፣ ከመይ ኢሉ ፈተና ይኸውን? እወ ብርግጽ ዝገርም እዩ፡ ኣብዛ ዘመን ምብዛሕን
ምትርፍራፍን፡ ሰብ ኩሉ ኣብ ዝኣከበሉን ገና ድማ ኣብ ዝእክቡሉን፡ ስራሕትና ዘቀላጥፉ ፈጠራታት ኣብ ዝበዝሑሉ፡ እንሕጎሰሎም ነገራት ኣብ
ዝበዝሑልና ጊዜ፡ ብድንገት፡ ኣእምሮ ዘሕምም ኺሳራ ከም ንህዝቢ ዘነቓቕሕ ኣላርም ይግለጽ። ሰብ ኩሉ ብዘየሐጉስ ነገር ክሕጎስ እንከሎ፡
ምሽት ምሸት ሚልዮናት መዐገሲ ይጥቀሙ፡ ንጉሆ ንጉሆ ድማ ጸረ ኢንፈክሽን ይውሕጡ፡ ፈቖዶ ዶኳትር ይኸዱ፣ ብሰንኪ ኣልኮል ዘማዕበልዎ
ዘይፍለጥ ፍርሓቶም ንምውጋድ ፎቖዶ ትካላት ይመላለሱ።

እወ እዚ ዘመን እዚ፡ ብዙሕ ዓለማዊ ሃፍቲ ብምሓዙ ዝምካሕ ዘመን እዩ። እቲ ሰብ ግና ካብ ኩሉ ዝተሓተ ሓጎስ ዘለዎ ህዝቢ እዩ። እዚ
ዘመን እዚ ብመንፈሳዊ ጎስጓስ ዝምካሕ ዘመን እዩ፡ እቲ ህዝቢ ግና ካብ ቀደም ንላዕሊ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ርግጸኛ ዘይኮነ ህዝቢ እዩ። እዚ ዘመን
እዚ ብሞራላዊ ትሕዝቶኡ ዝምካሕ ዘመን ኮይኑ፡ ካብ ዘመን ማይ ኣይሂ ንደሓር ካብ ዘለዉ ዘመናት ግና እቲ ሞራሉ ዝወደቀ ዘመን እዚ እዩ።
ኣብ ኩሉ መዳይ ዝሰዓረሉ ውግእ እንዳተፋለመ፡ ብዘለዎ ፍልጠትን ሳይንሳዊ ዕብየትን ይምካሕ። ኣእምሮን፣ ነፍሲን፣ መንፈስን ሰብ፡ ማዕረ
ማዕረ እቲ ኣብ ምድሪ ዝወርድ ዘሎ ለውጥታት ክጎዓዝ ኣይኽእልን። ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ዘመን ካብ ፈረስን ጋሪን፡ ብፍጥነት ናብ ህዋ በጺሕና፡
ስለዚ ድማ ንምካሓሉን ንዕበየሉን፡ ውሽጢ ውሽጡ ግና ብኣውያት ዝተመልኤ ጸልማት በዓቲ ኮይኑ ኣሎ። ብዘይፍለጥ ምኽንያት ድማ፡ ልቢ
ሰብኡት ብፍርሓት ይወድቕ ኣሎ። እዚ ዘመንእዚ ዘመነ ኣእምሯዊ ስንካለ ተባሂሉ ክሳብ ዝጽዋዕ ድማ ጸልሚቱ ኣሎ። ይምካሕ፡ ነገር ግን
ዝምልኦ የብሉን። ሰላም ሰላም ይብሉ፡ ሰላም ግና የለን። ስፍሓት ኣቕርቦት ከም ዘሎ ይዝረብ፡ ትምኒት ግና ከም ዘይጸግብ ባርዕ ይነድድ ኣሎ።
“ኣምላኸይሲ ንኹፉእ ሰላም የብሉን ይብል።”

“ሕሱራት እዮም።” ማለት ክፍንፈኑ ዝግባእ እዮም። ክፍንፈኑ? ፎእ ተባሂሎም ዝተነዓቑ። ብትዕቢት ዝተመልኡ። ብዘለዎም ዝጀሃሩ። ነገር
ግን እቲ ዘለዎም፡ መዓልቲ ፈተና ክጻወር ኣይኽእልን። ኣብ ክንዲ ኣብ'ቲ ምግላጽ ከውሒ ቃል ኣምላኽ፡ ኣባይቶም ኣብ ሑጻ ሰረቱ። ርእደ
መሬት ክመጽእ ተቓሪቡ ኣሎ። ድሕሪ ቁሩብ እዋን፡ ማዕበል ቁጥዓ ፍርዲ ኣምላኽ ክመጽእ ቀሪቡ ኣሎ። ጥፍኣት ብድንገት ይመጽኦም፡ ብጀካ
እቲ ኣብ ምድሪ ዝተዳለውሉ ምድላው፡ ብዛዕባ እቲ ናብ ምድሪ ዝመጽእ ዝዳለዉዎ ምድላው የብሎምን። ምድራዊ ጻዕርታቶም ኩሉ ኣንጻሮም
እዮም፡ ምዃኑ ግና ኣይፈልጡን። ሕሱራት እዮም። ዓለም ለኻዊ ሕብረታቶም ካብ ሰይጣን ኮይኑ እንከሎስ፡ ካብ ኣምላኽ እዩ ዝብሉ።
ዘደንግጹ ድኻታት ሰባት እዮም። መርገም ትካላዊነት ዘይፈልጡ መሕዘናት። ብምልኩዓት ቸርችታት፣ ደስ ብዝብሉ ሰበኽቲ፣ ብጥልቀት
ብዝተመልመሉ መዘምራንን ሃፍታዊ ምርኢታት ብዝተመልኡ ትሕትናን ክብርን ዝመስል ኣምልኾ ዝተመልኡ ዘደንግጹ እዮም ሕዘኑሎም።
ሕዘኑሎም እምበር ኣይትቕንኡሎም። ናብ እቶም ጥንታውያን መኻዚኖታት፣ ህሱስ ጥዋፍ ዝተወልዐሎም፣ ትሕተ-ቤታዊ መኽዘናትን፣ ናብቲ
ኣምላኻዊ ነገራት ዝመልኦ ዓለማዊ ነገራት ዝወሓዶ ንጠምት። ስለ እቶም ዓበይቲ ኣዋጃቶም ዝእውጁን ብዛዕባ ውህበታቶም ዝዛረቡን ሕዘኑ።
ከም ኣቕሓ ሓዘን ሕዘኑሎም፡ ምኽንያቱ ድሕሪ ቅንያት ኣቓሑ ቁጥዓ ክኾኑ እዮም።

“ድኻታት እዮም።” ሕጂ፡ እዚ ማለት ብርግጽ መንፈሳዊ ድኽነት እዩ። ምልክት ናይዚ ዘመን፡ ዓበይትን ዝተመሓየሹን ቸርችታት ምስ ቁጽሪ
ዘይብሎም ተኸተልቲ፣ ምስ ቁጽሪ ዘይብሉ ምግሃዳት መንፈስ ቅዱስ እዩ። ይኹን እምበር እዞም ብመልሲታት ግብርታት መንፈስ ዝተመልኡ
መሰውኢታት መልሲ ኣምላኽ ኣይኮኑን። ምኽንያቱ እዞም ሓሓሊፎም ናብ መሰውኢ ዝመጹ ሰባት፡ እቲ መንፈሳዊ ግብርታት ዝመልኦ ኣኼባ
ምስተወደአ፡ ናበይ ይኸዱ? ድምጺ ሰብ ይሰምዑ፡ ንልመናኦም ይሰምዑ፡ ናብ መረብ ይቀርቡ፡ ዓሳታት ስለዘይኮኑ ግና ናብ ማያቶም ይምለሱ።

ከምኡ ድማ ብዛዕባ ምዝራብ ቋንቋታት-ሰባት ንሱ ምልክት ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ ጌሮም ስለዝሓስቡ፡ ኣብ ሓያል ሪቫይቫል ኣለና ኢሎም
ይሓስቡ። ሪቫይቫሉ ተወዲኡ እዩ። ናይ ኣሜሪካ ናይ መወዳእታ ዕድል ሪቫይቫል ብ1957 እዩ ነይሩ። ሕጂ ግና፡ ልሳናት፡ ከምቲ ኣብ መንደቕ
ቤልሻጽር ንጥፍኣት ምልክት ኮይኑ ዝተጽሓፈ፡ ምልክት ናይቲ ካብ ኣምላኽ ዝመጽእ ዘሎ ጥፍኣት እዩ። ኣብ መወዳእታ ዘመን ብዙሓት ቀሪቦም
“ጎይታ፡ ጎይታ ሆይ፡ ብሽምካዶ ምልክታት ኣይገበርናን፣ ዲያብሎስስ ብሽምካዶ ኣየውጻእናን” ከም ዝብሉዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? ንሱ ድማ
ይብሎም፦ “ካባይ ርሓቑ፡ ገበርቲ ዓመጻ። ኣይፈልጠኩምን እየ።” ማቴዎስ 7፡22-23። የሱስ ገበርቲ ዓመጻ ምንባሮም እዩ ዝምስክር ዘሎ። ግን'ኮ
ጸልዮ ሕሙም ዘሕዊ፣ ዘይቲ ቀቢኡ ደም ኣብ ማእኸል ማሕበር ክሳብ ዝገሃድ ዝገብር እዩ፡ ይንበ'ሞ ትንቢቱ ድማ ይፍጸም፣ ኩሉ ዝዓይነቱ
መሎኮታዊነት ይገብር። ሰባት ድማ ይኸቡዎ፡ ዋላኳ ገንዘብ ዝእክበሉ ናይ ሃይማኖት ቆረባብሻ ይስራሕ ኣብ ሓጢያት ይንበር፡ እቶም ሰባት ግና
“ብሓቂ እዚ ካብ ጎይታ እዩ” ኢሎም ይምሕሉ። ከም መልሲ ዘቅርብዎ ብሕታዊ ምኽንያቶም ድማ “ውጽኢት ንርእየሉ ኣለና፡ ስከዚ ካብ
ኣምላኽ እዩ።” ብምባል ይምልሱ። ዘሰንብድ እዩ። ብርግጽ ድማ እዚ ዘመን እዚ፡ ብመንፈስ ኣምላኽ ድኻ ዘመን እዩ፡ እቲ ድኻ፡ ድኽነት-
ዘጥቅዖ ሰብ፡ ድኻ ምዃኑ ዘይምፍላጡ።

“ዕዉርን ዕሩቕን ኢኻ።” ብርግጽ እዚስ ተስፋ ኣልቦ እዩ። ሓደ ሰብ ዕዉርን ዕሩቕን እንተድኣ ኾይኑስ ዕ፡ዉርን ዕሩቕን ምዃኑ ከመይ
ዘይፈልጥ? ንሱውን ይብሎም፦ ዕዉራትን ዕሩቓትን ምዃኖም ኣየስተውዕሉን። መልሱ፡ መንፈሳዊ ዕዉራትን፣ መንፈሳዊ ዕሩቓትን እዮም።
ኤልሳዕን ገሓዚ ባርያኡን ብሰራዊት ሶርያ ክኽበቡ እንከለዉ ትዝክሩዶ? ኤልሳእ፡ ብሓይሊ ኣምላኽ ከምዘዕወሮም ትፈልጡ ኢኹም። ብርግጽ
እኮ ናበይ ይኸዱ ከም ዘለዉ ኣይፈልጡን እምበር ኣዒንቶምስ ብገፊሑ ተኸፊተን ነይረን እየን። ዕውራኖም፡ ውሱን ነገር ንኽርእዩ ጥራይ ኮይኑ፡
ንኤልሳዕ  ነቲ  ባርያኡን  ሰፈር  ሰራዊት  እስራኤልን  ጥራይ  ክርእዩ  ኣይኽእሉን  ነበሩ።  እቲ  ሰራዊት  ክርእዮ  ዝግብኦ፡  ኣይተገለጸሎምን።
ዘይምርኣዮም ድማ፡ ናብ ማሕለኻ ኣእተዎም። እዚ ንዓና፡ እንታይ ማለት እዩ? እዚ ማለት እቲ ቀደም እየሱስ ኣብ ምድሪ ዝነበሮ ኣገልግሎት
ዝዓይነቱ ትርጉም ኣለዎ። ሓቂ ክምህሮም ፈተነ፡ ክሰምዑ ግን ኣይከኣሉን። ዮሃንስ 9፡40-41 “ካብቶም ምስኡ ዘለዉ ፈሪሳውያን ሓያሎ እዚ
ሰሚዖም፥ ንሕናኸ ዕዉራት ምዃንና ዲና፧ በልዎ። የሱስ ድማ፥ ዕዉራት እንተ ትዀኑስ፡ ሓጢኣት ኣይምዀነኩምን ነይሩ። ሕጂ ግና፥ ንርኢ
አሎና፡ ትብሉ አሎኹም፡ ስለዚ ሓጢኣትኩም ጸኒዑ ይነብር፡ በሎም።” ኣቕዋም እዚ ዘመን እዚ ከምቲ ሻቡ ዝነበረ ኣቛም እዩ። ሰባት ኩሉ
ኣለዎም፣ ኹሉ ይፈልጡ፣ ክመሃሩ ኣይኽእሉን። ካብ ቃል ኣምላኽ ሓደ ነጥቢ እንተተላዒሉ፡ ሓደ ሰብ ድማ ብዛዕባ እዚ ነጥቢ ዘለዎ ምርዳእ
ብኣንጻራዊ እቲ ሰማዒ ሓሳቡ ክገልጽ እንተጀሚሩ፡ እቲ ሰማዒ ንኽመሃር ዘይኮነ ዝሰምዕ፡ በቲ ዝበሃል ዘሎ ሓሳብ ተቓውሞኡ ንምግላጽ እዩ
ዝሰምዕ። እስኪ ሚዛናዊ ዝኾነ ሕቶ ክሓተኩም፦ ቅዱስ ቃል ንቕዱስ ቃልዶ ይቃወም እዩ? ወይስ መጽሓፍ ቅዱስዶ ንመጽሓፍ ቅዱስ ይጻረር
እዩ? ኣብ ሓቂ ቓል ኣምላኽ፡ እቲ ሓደ ነቲ ኻልኣይ ክጻረርሲ ክልተ ሰረተ-እምነት ክህሉ፡ ከመይ ይኸውን? ኖኖ። ክኸውን ዘይኽእል እዩ።
ይኹን  እምበር፡  ክንደይ  ዝኣክል  ህዝቢ  ኣምላኽ  እዩ  ኣዒንቱ  ነቲ  ሓቂ  ዝተኸፍተ?  ሓደ  ሚኢታዊ  እኳ  ኣይኣኽሉን።  ከም  ዝፈልጦን
ዝተመሃርኩዎን፡  ቅዱሳን  ቃላት ካብ ኣምላኽ ዝተውሃቡ ቃላት እዮም፡  ኩሎም ድማ ንሰረተ-እምነት፣  ንተግሳጽ፣  ንመግናሕቲ ወ.ዘ.ተ
ይጠቕሙ። ሓድ ሕድ ቃል ብኸምኡ ዝተውሃበ እንተኾይኑ ድማ፡ ዕድል እንተረኹቡስ ሓድ ሕድ ቃል ዝገጣጠም ቃል እዩ። ነገር ግን ሕርየት
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ቕድመ ውሳነን (Predestination) ንጥፍኣት ዝውሰኑን፡ ዝኣምኑ ክንደይ እዮም? እቶም ዘይኣምኑ! ይሰምዑ ድዮም? ኖኖ፡ ኣይሰምዑን።
ክልቲኦም ግና ኣብ ቃል ኣለዉ ዝቕይሮም እውን የለን። ነገር ግን ብዛዕባኡ ንኽመሃሩን፣ ሓቂ ዘለዎም ሰረተ-እምነታት ምስ እቶም ተቓራኒ
ዝመስል ሓሳብ ዘለዎም ቃላት ንኸተዓርቑ ግና ግዜ የብሎምን። ነገር ግን ኣእዛኖም ይደፍኑ፣ ኣስናኖም የሐርቅሙ፣ ይጠፍኡ። ኣብ መወዳእታ
ዘመን እዚኣ ነብዪ ክለዓል እዩ፡ ንዝብሎን ንዝገብሮን ነገራት ግና ዕውራት እዮም። ትኽክለኛታት ስለምዃኖም ርግጸኛታት እዮም፡ ብዕውራኖም
ድማ ንኹሉ ይኸስሩዎ።

ኣምላኽ፡ ዕዉራትን ዕሩቓትን እዮም ይብሎም። ዕዉሩን ዕሩቕን ኮይኑ፡ ዑረቱን ዕርቃኑን ከም ዘይፈልጥ ሰብ ገይሩ ዘሕዝን ሰብ ይህሉ ኢለ
ኣይግምትን። ሓንቲ መልሲ ጥራይ ኣላታ- በቃ ጽሉል 'ዩ። በቃ ኣብ መዓሙቕ ዝተረሰዐ እዩ። ክእለታቱ ኹሉ ጠፊኡ፡ ኣብ መንፈሳዊ ሕልሚ
እዩ ዝነብር። ካብዚ ወጻኢኸ እንታይ ትርጉም ከይህልዎ? መንፈስ ቅዱስ ካብዛ ናይ መወዳእታ ዘመን ቤተክርስትያን፡ ዓመታዊ ዕረፍቲ ወሲዱዶ
ኾይኑ? ወይስ ከምቲ ኣብ ሮሜ 1፡28 ዝተጠቀሰ፡ ሰባት ንኣምላኽ ካብ ሓሳባቶም ዶኾን ኣውጺኦምዎ? “ከምቲ ኣምላኽ ኣብ ፍልጠቶም ኪሕዝዎ
ዘየቋጸርዎ፡ ኣምላኽ ከኣ ከምኡ ዘይንቡር ኪገብሩ ንሕሱር ኣእምሮ ኣሕሊፉ ሃቦም።” ብርግጽ ከምኡ ዝዓይነቱ ዝኾነ እዩ ዝመስል። እነሀዉ ናይ
ኣምላኽ ኢና እንዳበሉ ንኣምላኽ ዘይፈልጡዎ ሰባት፡ መንፈስ ቅዱስ ኣለና ይብሉ ግን ዕዉራትን ዕሩቓትን እዮም። ዕርቃኖምን ዕውረቶምን
ድማ ኣይፈልጡን። በቃ ትሉላት እዮም። ዝተጋገየ መንፈስ እዩ ዘለዎም። ሕሩያት ግና ክታለሉ ኣይኽእሉን፡ ካልኦት ግን ብርግጽ ይታለሉ
እዮም። ዕዉራት ዝኾኑውን እዚኣቶም እዮም፡ ንቃል ኣምላኽ ስለዝቃወሙዎ። እዚኣቶም ሓልዮት ኣምላኽን ኽንክንን ብምሕዳጎም፡ ገዛእ
ርእሶም ዝጥውፉ፣ ናይ ገዛእ ርእሶም ምድሓን ዝነድቁ፡ ብትካላቶም ህንጻ ባብኤል ይነድቁ። ኣብ ሓፈሻዊ ሕብረቶምን ጉባኤታቶምን ወዘተ፡ ኣብ
ቅድሚ ኣዒንቶም ምልኩዓትን ጽቡቕ ክዳን ዝተኸድኑን ይመስሎም። ኣምላኽ ግና ሕጂ ጥራዮም ምዃኖም የቃልዖም ኣሎ፡ ናብ ናቊጣ ጸረ
ክርስቶስ ዝወስዱዎም ትካላውቶም ኣለዉዎም። ቀጥታ ናብ ማእሰር እንክርዳድን ምቅጻልን። ብርግጽ ኣቕሓ ሓዘን እዮም። እወ ሕዘኑሎም፣
ኣጠንቅቑዎም፣ ለምኑዎም፡ ፈጺሞም ብጥፍኣት እዮም ዝቕጽሉ፡ ኩሎም ናብቲ ካብ ሓዊ ከድሕነና ኢሎም ዝሓስብዎ መለክዒታቶም፡ ብቑጥዓ
ገጾም ይመልሱ። መወዳእታኦም መሕዘኒ እዩ፡ ነገር ግን ኣይፈልጡዎን። ጨካናት ተስፋ ዘይብሎም፡ ብነውሮም ዝኸብሩ። ቃል ንምቕባል
ሕንጊዳት፣ ግን'ኮ ሓንቲ መዓልቲ ብኡኡ ክፍረዶም፡ ኽፉእ ኽፍሊት ክሶም ድማ ክኸፍሉ እዮም።

መወዳእታ ምኽሪ ዘመናት
ራእይ 3፡18-19 “ምእንቲ ኽትህብትም ብሓዊ ዝጸረየ ወርቂ ካባይ ክትዕድግ፡ ሕፍረት ዕርቃንካ ምእንቲ ኸይቅላዕን ክትክደንን ከኣ ጻዕዳ

ኽዳውንቲ፡ ምእንቲ ኽትርኢ ነዒንትኻ ኽትኰሐለሉውን ኵሕሊ ኻባይ ክትዕድግ እመኽረካ አሎኹ። ኣነ ነቶም ዘፍቅሮም ዘበሉ እገንሖም
እቐጽዖምውን እየ። ደጊም ቅናእ እሞ ተነሳሕ።”

ምኽሪ ኣምላኽ ሓንቲን ቁርጽን እያ። ናብቲ ናብቲ የብላን። ነዛ ናይ መወዳእታ ዘመን ቤተክርስትያን ናብ ሓደ ተስፋ የመላኽታ። እቲ ተስፋ
ባዕሉ ንሱ እዩ። “ናባይ ንዑ ዓድጉ” ይብል ኣሎ። “ካባይ ክትዕድግ” ዝብል ሓረግ ከም እንርድኦ፦ ሎዶቅያዊት ቤተክርስትያን፡ ንመንግስቲ
ኣምላኽ ዘብቅዓ መንፈሳዊ ኣጽዋር ንምሓዝ ምስ እየሱስ ርክብ ከም ዘይገበረት እዩ ዘረድኣና ዘሎ። ዕዳጋኦም መንፈሳዊ ኣይኮነን። ምናልባት
መንፈሳውያን ኢና ኢሎም ይሓስቡ ይኾኑ፡ ግን ከመይ ኢሉ ይኸውን? ግብሪ ኣእዳዎም ከምቲ ጳውሎስ ኣብ ፍሊጲ 2፡13 “እቲ ምእንቲ ጽቡቕ
ፍቓዱ  ኢሉ፡  ኣባኻትኩም  ድሌትን  ግብርን  ዚገብርሲ  ኣምላኽ  እዩ።”  ዝብሎስ  ፈጺሙ  ኣይኮነን።  እሞኸድኣ፡  እዞም  ኩሎም  ኣብያተ
ክርስታያናት፣ ቤት ትምህርትታት፣ ሆስፒታላትን፣ ፈቖዶ ሓደጋ ዝወደቑ ሚሽነሪታትንከ እንታይ እዮም? ፍረታት ትካላዊ ዘርእታት ክሳብ
ዝኾኑን ውጽኢት ትካላዊ መንፈስ ክሳብ ዝኾኑን፡ ካብ መንፈስን ዘርእን ኣምላኽ ድማ ክሳብ ዘይኮኑ፡ ኣምላኽ ኣብኣቶም የለን።

“ምእንቲ ኽትህብትም ብሓዊ ዝጸረየ ወርቂ ካባይ ዓድግ” ሕጂ፡ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዙሕ ወርቂ ዘለዎም ሰባት እዮም፡ ይኹን እምበር
ዝተጋገየ ወርቂ እዩ። ህይወት ደቂ ሰባት ዓዲጉ ዝድምስስ ዝዓይነቱ ወርቂ እዩ። ባህሪ ሰባት ዝጠዋዊይን፣ ዝዓጻጽፍን እዚ ወርቂ እዚ እዩ።
ምኽንያቱ ፍቅሩ፡ ምንጪ ኹሉ ኽፉእ እዩ። ራእይ 18፡1-14 “ድሕርዚ ኸኣ ዓብዪ ስልጣን ዘለዎ ኻልእ መልኣኽ ካብ ሰማይ ኪወርድ ከሎ
ርኤኹ። ብኽብሩውን ምድሪ በርሄት። ንሱ ኸኣ፡ እታ ዓባይ ባቢሎን ወዲቓ፡ ወዲቓ፡ ማሕደር ኣጋንንትን ሰፈር ኵሎም ርኹሳት መናፍስትን፡
ሰፈር ርኹስን ዜፈንፍን ዘበለ ዅሉ ዑፍን ኰይና። ኵሎም ኣህዛብ ካብቲ ወይኒ ቝጥዓ ምንዝርናኣ ሰትዮም፡ ነገስታት ምድሪ ምስኣ መንዚሮም
ነጋዶ ምድሪውን ብሓይሊ ጽጋባ ሀብቲሞም፡ እናበለ ብብርቱዕ ድምጺ ጨደረ። ካብ ሰማይ ድማ ካልእ ድምጺ ሰማዕኩ፡ ከምዚ ዚብል፡ ኣቱም
ህዝበይ፡ ሓጢኣታ ኽሳዕ ሰማይ ተጸፍጺፉ፡ ኣምላኽ ድማ ዓመጻኣ ዘኪሩ እዩ እሞ፡ ኣብቲ ሓጢኣታ ምእንቲ ኸይትጽምበሩ፡ ካብቲ መዓታውን
ምእንቲ ኸይትካፈሉስ፡ ካብኣ ውጹ። ከምቲ ንሳ ዝፈደየትኩም ፍደይዋ፡ ከምቲ ግብራውን ዕጽፊ ዕጸፉላ። በቲ ዝቐድሓትሉ ጽዋእ ካዕበት
ጌርኩም ቅድሑላ። ብልባ ንግስቲ ዀይነ እነብር፡ መበለት ኣይከውንን፡ ሓዘንውን ኣይክርእን እየ፡ ኢላ ኣላ እሞ፡ ክንዲ እቲ ንርእሳ ዘኽበረትን
ዝሐንቀቐትን ጌርኩም፡ ክንድኡ ስቓይን ሓዘንን ሀብዋ። ስለዚ እቲ ፈሪድዋ ዘሎ ጎይታ ኣምላኽ ብርቱዕ እዩ እሞ፡ እቲ መዓታ፡ ሞትን ሓዘንን
ጥሜትን፡ ብሓንቲ መዓልቲ ኺመጻ እዩ፡ ብሓዊውን ክትነድድ እያ። እቶም ምስኣ ዝመንዘሩን ዝሐንቀቑን ነገስታት ምድሪ ኸኣ፡ ትኪ ምንዳዳ
ርእዮም፡ ኪበኽዩላን ኬልቅሱላን እዮም። ብሰሪ ፍርሃት ስቓያ ኣብ ርሑቕ ደው ኢሎም፡ ኣቲ ዓባይ ከተማ፡ ኣቲ ብርትዕቲ ኸተማ ባቢሎን፡
ወይለኺ፡ ወይለኺ፡ ፍርዲ ብሓንቲ ሰዓት መጺኡኪ አሎ፡ ኪብሉ እዮም። እቶም ነጋዶ ምድሪ ኸኣ፡ ደጊም ኣቓሑኦም ዚዕድገሎም የልቦን እሞ፡
ይበኽዩላን የልቅሱላን። ኣቓሑ ወርቅን ብሩርን ክቡር እምንን ሉልን ሻሽን ቀዪሕ ውጹእ ክዳንን ሃርን ቀዪሕ ግምጃን ቅዱይ መኣዛ ዘለዎ ዘበለ
ዕጨይትን ኣቕሓ ስኒ ሓርማዝ ዘበለን ናይ ክቡር ዕጨይቲ ዘበለ ኣቕሓን ናይ ኣስራዝን ናይ ሓጺንን ናይ እምነ በረድን፡ ቃርፋን ቅብኢ
ኣሞሙንን ዕጣንን ቅዱይ ቅብእን ከርበን ወይንን ዘይትን ድኹም ሐርጭን ስርናይን ከብትን ኣባጊዕን ኣፍራስን ሰረገላታትን ባሮትን ነፍሳት
ሰብን። እቲ ነፍስኺ ዝበሀገቶ ፍረ ኻባኺ ሐሊፉ፡ ጥዑምን ድሙቕን ዘበለ ኻባኺ ጠፊኡ፡ ድሕሪ ደጊም ከኣ እዚ ከቶ ኣይኪርከብን እዩ።” እዚኣ
እታ ኣብ መወዳእታ ዘመን ትካላዊት ቤተክርስትያን እያ ምኽንያቱ ኣብ ፍቕድ 4 “ኣቱም ህዝበይ...ካብቲ መዓታውን ምእንቲ ኸይትካፈሉስ፡
ካብኣ ውጹ።” ይብል። እዚ ዘሰንብድ ነገራት፡ ኣብታ ሃፍታምን ሓሳዊትን ቤተክርስትያን ክበጽሕ እንከሎ፡ መርዓት ገና ኣይትውሰድን፣ ንጥቀት
ገና ኣይተኸናወነን።

ነገር ግን ወርቂ ኣምላኽ ከዓ ኣሎ። 1ይ ጴጥሮስ 1፡7 “እቲ ምፍታን እምነትኩም፡ ኻብ ዚዅላዕ ሓላፊ ወርቂ ኣዝዩ ኸቢሩ ምእንቲ ኺርከብ፡”
ብምባል ይገልጾ። ወርቂ ኣምላኽ ኻብ ጉሁር እቶን ኣምላኽ ብጸበባ ተፈቲኑ ዝወጽእ ክርስቶስ ዝመስል ባህሪ እዩ። ትኽክለኛ ወርቂ እዚ እዩ።

ሎሚ፡ ቤተክርስትያን ሒዛቶ ዘላ ወርቂ ድኣ እንታይ ዝዓይነቱ ወርቂ እዩ? ጠፋኢ ዝኾነ ዓለማዊ ወርቂ ሒዛ ኣላ። ሃፍቲ እዩ፡ እትሕጎሰሉ
ሃፍቲ። ንሚዛን መንፈሳዊነት ድማ ከም መለክዒ ትጥቀመሉ። ሎሚ ሎሚ፡ መርትዖ በረኸት ኣምላኽን፣ መርትዖ ህልውና ሓቀኛ ሰረተ-እምነትን
ኮይኑ ዝሰርሕ፡ ክንደይ ዝኣኽሉ ሃብታማት መጓሰ፡ ኣብ ሕብረትካ ኣለዉ ኮይኑ ኣሎ።

“ከይረፈደ እንከሎ እንተመጻእኻ ይሕሸካ” ይብል ጎይታ፣ “ብሓዊ ዝጸረየ ወርቂ ካባይ ዓድግ'ሞ ሽዑ ክትህብትም ኢኻ።” ይርዳኣናዶ ኣሎ?
ስምዑኒ፡ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ጥራይና ኢና መጺእና (ስጋዊ) ነገር ግን ጥራይና (መንፈሳዊ) ክንምለስ ኣይንኽእልን። ገለነገርስ ሒዝና ኢና
እንምለስ። እንታይ እዩ እቲ እንሕዞ ነገር፡ ኩሉ ነገር ዲና እንሕዝ፡ ኣይነጉድልን ኣይንውስኽን ድማ። እምበኣርከስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅዱዓት
ዝገብረና ነገር ንኽንማላእ፡ ሕጂ ብትኽክል ጥንቁቓት ክንከውን ይግባኣና። እሞኸ እንታይ ኢና ሒዝና እንምለስ? ሓወይ ናተይ፡ ሒዝናዮ
እንምለስ ነገር ባህሪ (Character) እዩ። እንታይ ዝዓይነቱ ባህሪ ሒዝኩም ክትምለሱ ኢኹም? ከምቲ ናቱዶ ይኸውን? ከምቲ ኣብ ጉሁር እቶን
ብብዙሕ ስቓይን ጸበባን ዝተቐረጸ ባህርያቱዶ ይኸውን? ወይስ ከምቲ ሉስሉስ ባህሪ ህዝቢ ሎዶቅያ? ኣብታ መዓልቲ ንሳ ነፍሲ ወከፍና ነናትና
ጾር ስለእነቕርብ፡ ነናይርእስና ጉዳይ እዩ።

ሕጂ እምበኣር ከምቲ ዝበልኩዎ፡ ኸተማ ሎዶቅያ ሃፍታም ከተማ እያ ነይራ። ብኽልተ ገጻቱ ጽሑፋት ዘለዎ ሳናቲም ወርቂ የቕልጡ ነበሩ።
ወርቃዊ ሳናቲም፡ ብዛዕባ እቲ ዘመን ዘረድእዎ - ብምህላው ናይ ወርቂ ዘሎ ዕሙር ንግዳዊ ምንቅስቓስ እዩ ዘረድእ። ሎሚ፡ ክልተ- ዝገጹ
ሳንቲም ወርቂ ምሳና ኣሎ። ገዛእ ርእስና ዓዲግና ነውጽእ ከምኡ ድማ ነእቱ። ኣብ ቸርችውን ተመሳሳሊ ነገር ንምግባር ንህቅን። ብገዛእ ርእስና
ሓጢኣት ንዕድግ ከምኡ ድማ ገዛእ ርእስና ብምዕዳግ ናብ ገነት ነእቱ-ወይድማ ንብል። ኣምላኽ ግና ከምኡ ኣይብልን።

ቤተክርስትያን፡ ኣብ ዝኾነ ይኹን ጊዜ፡ ናይ መላእ ዓለም ንግዲ ክትቆጻጸር እትኽእለሉ ከምዚ ዝዓይነቱ ሃፍቲ ሒዛ ኣላ። ብርግጽ ድማ ሓደ
መራሒ ጉባኤ ሕብረት ኣብያተ ክርስትያናት ዓለም፦ ቤተክርስትያን ኣብ ዝመጽእ ግሉጽ እዋናት፡ ንግዲ ዓለም ንምቁጽጻር ከም እትኽእል፣
ብግድን ከም እትገብርን ትንቢት ተዛሪቡ ነይሩ። ወርቃዊ ናይ ባቤል ህንጻኦም ግና ክወድቕ እዩ። እቲ ብሓዊ ዝተፈተነ ወርቂ ጥራይ ክጸንዕ
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እዩ።
እታ ቤተክርስትያን ብተኸታታሊ ዘመናት፡ ንምዃን ትጽዕሮ ዝነበረት ድማ እዚ እዩ። ቃል ኣምላኽ ራሕሪሓ ናይ ገዛእ ርእሳ ሰረተ-እምነት፣

ጸለት ሃይማኖት፣ ዶግማን ብምሓዝ ተጎጂላ ገዛእ ርእሳ ናብ ዓለም ሓወሰት። እነሀት ዕርቃና፡ ኣምላኽ ድማ ብዕልግናኣ ይፈርድ ኣሎ። ካብዚ
ጸበባ እዚ እትወጸሉ ብሕታዊ መንገዲ ናብ ቃሉ ንኽትምለስ ንጎይታ ምእዛዝ ጥራይ እዩ። ራእይ 18፡4 “ኣቱም ህዝበይ...ካብኣ ውጹ።” 2ይ
ቆሮንጦስ 6፡14-18 “ንመቕደስ ኣምላኽከ ምስ ጣኦታት እንታይ ስምምዕ አለዎ፡ ኣምላኽ፤ ኣባታቶም ክነብር ኣባታቶምውን ክመላለስ እየ፡ ኣነ
ኣምላኾም ክኸውን እየ፡ ንሳቶምውን ህዝበይ ኪዀኑ እዮም፡ ከም ዝበለ፡ ንሕና ቤተ መቕደስ ህያው ኣምላኽ ኢና። 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።” ነዞም ክዳውንቲ ዝኽፈል ዋጋ ኣሎ፡ ዋጋኡ ድማ ኽፍሊት ምፍላይ እዩ።

“ምእንቲ ኽትርኢ ነዒንትኻ ብኵሕሊ ኵሓል።” (KJV ርአ) ነዚ ኵሕሊ እዚ ዓድግ ኣይበለን። ኖኖ፡ ኖኖ፡ መንፈስ ቅዱስ ናይ ዋጋ ታግ
የብሉን። “ብግብሪ ሕጊዶ ወይስ ብምስማዕ እምነት ኢኹም መንፈስ እተቐበልኩም?” ገላትያ 3፡2። ብዘይ ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ፡ ኣዒንትኹን
ንሓቀኛ መንፈሳዊ ምግላጽ ፈጺሙ ክኽፈት ኣይኽእልን። መንፈስ ቅዱስ ዘይብሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ሓቁን ዕውር እዩ።

ብዛዕባ እዚ ኣዒንቲ ሰባት ዝኸፍት ኲሕሊ ክሓስብ እንከለኹ ዝዝከረኒ፡ ቆላዑ እንኮለና ቀደም ኣብ ኬንታኪ ይዝከረኒ፡ ኣነን ሓወይን፡ ካብ
ሓሰር ኣብ ዝተሰርሐ ፍርናሽ፡ ኣብ ውሽጢ ገዛ ትሕቲ ዚንጎ ዝነበረት ንእሽቶ ኽፍሊ ንድቅስ ኔርና። ኣብ እቲ ገዛ ዝነበሩ ነዃላት፡ ንፋስ የእትዉ
ነበሩ። ሓደ ሓደ ጊዜ ክረምቲ ክኸውን እንከሎ፡ ንጉሆ ብጣዕሚ ስለ ዝቖርር፡ ኣዒንትና ብዛሕሊ ተደፊኑ ንለዓል። ኣደይ! ኣደይ! ኢልና ዓው
ኢልና ንጽውዕ'ሞ፡ ዝሞቐ ዘይቲ ሒዛ ናባና ደይባ፡ እቲ ዝጠንከረ ነገር ክሳብ ዝለቀልና ኣዒንትና ብምውቕ ቅብኣት ትደርዘልና ነይራ። ኣብዚ
ዘመን እዚ፡ ኽፉእ ዛሕሊ ናብ ቤተክርስትያን ክነፍስ ጸኒሑ ኣሎ፡ ኣዒንታ ድማ፡ ኣምላኽ ዝዓቖረላ ንኸይትርኢ በቲ ዛሕሊ ተዓጽየን ኣለዋ ኢለ
ይሓስብ። ኣዒንታ ንኽኽፈታ ርሱን ቅብኢ መንፈስ ኣምላኽ የድልያ ኣሎ። መንፈስ ኣምላኽ እንተዘይተቐቢላ ግና፡ ኣብ ክንዲ ሓይሉ ሰሙናዊ
መደባት፣ ኣብ ክንዲ ቃሉ ድማ ጸሎት ሃይማኖት እያ እትትክእ። ዓወታ ንኸተርኢ ድማ ኣብ ክንዲ ፍረ እትደልይ፡ ብዝሒ ምቑጻር ትጅምር።
ዶኳትር ስነመሎኮት ማዕጾ እምነት ዓጽዮም ማንም ከምዝይኣቱ ከልኪሎሞ። ንርእሶም ኣይኣትዉ፡ ክኣትዉ ንዝደልዩ ኣየእትዉ! ስነ መሎኮታዊ
ትምህርትታቶም፡ ካብ ዘይኣምኑ ሰባት ዝጸሓፉዎም መጻሕፍቲ ስነ-ልቦና ዝተውጻእጽኡ እዮም። ንኹልና ዝኣክል ስነልቦናዊ መጽሓፍ ኣሎ፡
መጽሓፍ ቅዱስ እዩ። ብኣምላኽ ዝተጽሓፈ ናይ ኣምላኽ ስነልቦናዊ መጽሓፍ። ንኽምህረኩም፡ ማንም ዶክተር ኣየድልየኩምን። መንፈስ ቅዱስ
ተቐበሉ እሞ፡ ምህሮ ንኽምህር ንዓኡ ሃቡዎ። ጻሓፋይ ናይታ መጽሓፍ ንሱ እዩ'ሞ፡ ኣብ ውሽጣ ዘሎ እንታይ ከምዝኾነን እንታይ ማለት
ምዃኑን ክነግረኩም ይኽእል እዩ። 1ይ ቆሮንጦስ 2፡9-16 “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 ብዝምህረሉ ቓል እምበር፡ ጥበብ ሰብ ብዝምህረሉ ቓል ኣይኰንናን እንዛረብ ዘሎና። እቲ ስጋዊ ሰብ ነቲ ኣብ
መንፈስ ኣምላኽ ዘሎ ኣይቅበሎን፡ ብመንፈስ ዝምርመር 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።”

እምበኣር፡ እቲ መንፈስ ኣንጻሩ ዝዛረበሉ ዘለኦ ጉዳይ ናይዚ ዘመንእዚ ሓቂ ካብ ኮነ፡ ከምቲ ዮሃንስ መጥምቕ መጺኡ ዝነበረ፡ ንኣብያተ
ክርስትያናት ከቃልዕ ናብ ሜዳ ክወጽእ ዝግብኦ ሓደ ሰብ ክመጽእ ይግባእ። ኣብ ዘመንና ዝኸውን ዘሎውን እዚ እዩ። ኻሊእ ዮሃንስ መጥምቕ
ይመጽእ ኣሎ። ከምቲ ቀዳማይ ኣበሳሪ ዝዓይነቱ ኣዋጅ ድማ ክእውጅ እዩ። እዛ እትስዕብ ፍቕዲ እትብሎ ብምፍላጥና ድማ ከምኡ ከም ዝገብር
ንፈልጥ ኢና።

“ኣነ ነቶም ዘፍቅሮም ዘበሉ እገንሖም እቐጽዖምውን እየ። ደጊም ቅናእ እሞ ተነሳሕ።” ራእይ 3፡19። ዮሃንስ ቀደም ኣብቲ እዋን ሃይማኖታዊ
ምድረበዳ ናይ ፈሪሳውያንን፣ ሶዱቃውያንን፣ ጽሉኣትን “ተነስሑ!” ኢሉ ዝኣወጆ ድምጺ ኣዋጅ እዩ። ሻቡ ካልእ መንገዲ ኣይነበረን ሕጂ ኻሊእ
መንገዲ የለን። ሻቡ ናብ ኣምላኽ ዝምለሱሉ ኻሊእ መንገዲ ኣይነበረን፣ ሕጂውን ኻሊእ የለን። ተነስሑ እዩ። ኣካይዳኹም ለውጡ። ተመለሱ።
ተነስሑ፣ ንምንታከ እትሞቱ?

እስኪ እታ “ኣነ ነቶም ዘፍቅሮም” እትብል ቀዳመይቲ ሓረግ ንመርምራ፡ ብግሪኽኛ ኣትኩሮቱ ኣብ ግለ ኽንዲ ስም ማለት “ኣነ” ኣብ ዝብል
እዩ ዝገብር። ከምቲ፡ ብዙሓት “ነቶም ዘፍቅሩኒ” ክብል ነይርዎ ኢሎም ዝሓስቡዎ፡ ኣይበለን። ኖኖ ኣይበለን። ኣብዛ ፍቕዲ እዚኣ እየሱስ ንብረት
ፍቕሪ ደቂ ሰባት ጌርና ክንሓስቦ ኣይግባእን። ኣይኮነን! እቶም ብዙሓት እዮም ፍቑራት ኣምላኽ ዝኾኑ። ኣብ ሕቶ፣ ፍቕሩ እምበር፡ ፍቕርናስ
ኣይኮነን። ስለዚ ደጊምና እንደገና ኣብ ምድሓኑ፣ ኣብ ሓሳቡን ኣብ እቅዱን ክንከብር እንከለና ንርእይ ኣለና። ከምቲ ኣብ ሮሜ 9፡13 “ንያዕቆብ
ፈተኹ” ዝብል፡ ኣብ ሰረተ-እምነት ሉኣላዊ ስልጣን ኣምላኽውን ጥንክር ዝበለ መረጋገጺ ንረክብ ኣለና። ንብዙሓት ምስ ኣፍቀረ ሕጂ ድዩ
ረኺብዎ፣ ወይስ ፍቕሪ እቶም ገና ናብኡ ዘይቀረቡ እንዳተጸበየ ዓጊቡ ኣሎ? በዚ በለ በቲ ኣብ ሮሜ 9፡13 “ንኤሳው ጸላእኹ” ድማ ስለ ዝበለ፡
ከምኡ ድዩ? ኣብ ፍቕዲ 11 ድማ መንፈስ ብግልጺ ከምዚ ኢሉ የድሂ “እቶም ደቂ ገና ኸይተወልዱ ኸለዉ፡ ጽቡቕ ኰነ ወይ ክፉእ ከይገበሩ...
ካብቲ ጸዋዒ እዩ እምበር፡ ካብ ግብሪ ኣይኰነን እሞ፡ እቲ ምኽሪ ኣምላኽ ብምሕራይ ምእንቲ ኺጸንዕሲ፡” ብምባል ይገልጽ። እዚ ፍቕሪ እዚ
“ሕርየታዊ ፍቕሪ” እዩ። ንሕሩያቱ ዘለዎ ፍቕሪ እዩ። እቲ ምኽሪ ኣምላኽ ብምሕራይ ምእንቲ ኺጸንዕ ኢሉ ስለዝገልጽ ድማ፡ ፍቕሩ፡ ሰብኣዊ
ትሕዝቶ ዘይብሉ ፍቕሪ እዩ። ካብ ግብርታት ሰብን ንሰብ ካብ ዘለዉዎ ነገራትን ዝነጽሀ እዩ። ምኽንያቱ “እቶም ደቂ ገና ከይተወለዱ እንከለዉ፡”
“ንያዕቆብ ፈተኹ፣ ንኤሳው ግና ጸላእኹ” ብምባል ኣቐዲሙ ስለዝመደቦም።

ሕጂ ድማ ነቶም ናቱ ይብሎም፡ “ኣነ ነቶም ዘፍቅሮም ዘበሉ እገንሖም እቐጽዖምውን እየ።” ምግናሕ ማለት ምውቃስ ማለት እዩ። ምግሳጽ
ድማ “ናብ ዝእረም ሓሳብ ምቅላዕ” ማለት እዩ። ምቕጻዕ ክብል እንከሎ ድማ መውቃዕቲ ዘይኮነ “ምእራም ማለት እዩ፡ ምኽንያቱ፡ እርማት
ባሮቱ ኣብ ሓሳቡ ስለዝኾነ።” ኣብ ዕብራውያን 12፡5-12 ንረኽቦ ሓሳብውን እዚ እዩ። “እቲ ኸም ንውሉድ ገይሩ፡ ወደየ፡ ጎይታ ነቲ ዜፍቅሮ
ይቐጽዖ እዩ እሞ፡ ነቲ ዚቕበሎ ዘበለ ውሉድውን ይገርፎ፡ ስለዚ ቕጽዓት ጐይታ ኣይትንዓቕ፡ እንተ ገንሓካውን ሕሊናኻ ኣይተዕርብ፡ ኢሉ
ዚዛረበኩም ዘሎ ምዕዶ ኸኣ ረሲዕኩምዎ አሎኹም። ቅጽዓት እንተ ተዓገስኩም፡ ኣምላኽ ከም ውሉድ ገይሩ ይርእየኩም እዩ። ኣቦኡ ዘይቀጽዖኸ
እንታዋይ ውሉድ እዩ፧ ብዘይ እታ ዅሎም ዝሐበሩላ ቕጽዓት እንተ ዀንኩም ግና፡ ደቓሉ እምበር፡ ውሉድ ኣይኰንኩምን። ኣብ ርእሲ እዚውን
ዚቐጽዑና ኣቦታት ስጋና ኻብ ዚነብሩና እሞ ካብ እንሐፍሮም፡ ብህይወት ምእንቲ ኽንነብርሲ፡ ነቲ ኣቦ መናፍስቲ ኣዚና ኽንእዘዞዶ ኣይግብኣናን
እዩ፧ እቲኣቶምሲ ንቕሩብ መዓልቲ ኸም እተራእዮም ገይሮም ቀጽዑና፡ ንሱ ግና፡ ካብ ቅድስናኡ ምእንቲ ኽንማቐል ኢሉ፡ ንጥቕምና እዩ
ዚቐጽዓና። ቅጽዓት ዘበለስ ንጊዜኡ ንጓሂ እምበር፡ ንሓጐስ ከም ዚኸውን ኣይመስልን እዩ፡ ንዳሕራዩ ግና ነቶም ዝለመድዎ ናይ ሰላም ፍረ
ጽድቂ እዩ ዚፈሪ።”

እምበኣር እነሀ ዝጸንዐ ፍቕሪ ኣምላኽ። ናይ ገዛእ ርእሱ ቤተሰቡ ንኽኾኑዎን ዘፍቅሮም ደቂ-ብምስሊ ዝመስልዎ ደቂ ንኽህልውዎን ፈተወ።
ስለዚ ድማ ዘርኢ ሰብ ዘበለ ኸም እካብ ሓመድ ኣብ ቅድሜኡ ኣሎ። ኻብታ እካብ ድማ፡ ንኽብሪ ዝኾኑዎን ንሕስረት ዝኾኑን ኣቓሑ ይገብር።
እቲ ሕርየት ናይ ገዛእ ርእሱ ኣተሓራርያ እዩ። ሻቡ እቶም ሕሩያቱ፡ ካብ መንፈሱ ዝተወልዱ፡ ብኣካይዳኦም ኩሉ ምእንቲ ንዓኡ ኽመስልዎስ
የሰልጥኖም። ብብዙሕ ጸበባን፣ ሕያውነትን፣ ምሕረትን ይወቕሶም። በቲ ብመውጋእቲ ሚስማር ዝቆሰለ በሰላ ኢዱ ይቐጽዖም። ምናልባት ድማ
እዚ ሰራሕ መሬት፡ ንሓደ ኣቕሓኡ ይወስድ እሞ ከምቲ ዝደለዮ ገይሩ ምእንቲ ክሰርሖ ይሰብሮ። ነገር ግን ፍቕሪ እዩ። ፍቕሩ እዚ እዩ። ኻሊእ
መንገዲ ፍቕሪ የለን። ክህሉውን ኣይኽእልን።

ኦ! ኣታ ሒደት መጓሰ ኣይትፍራህ። እዚ ዘመን እዚ ብፍጥነት ዝውዳእ ዘመን እዩ። ሻቡ ድማ፡ ዋላኳ ሰለስተ መኣዝናዊ ሓይሊ ዘለዎም
ብርቱዓት ይኹኑ እምበር፡ እዞም ክርዳድ ናብ ሓደ ክእከቡ እዮም። ሓይሎም ሰለስተ-መኣዝናዊ ዘይስበር ሓይሊ እዩ፡ ፖለቲካዊ፣ ስጋዊን፣
መንፈሳዊን (ሰይጣናዊ) ሓይሊ እዩ። መርዓት ክርስቶስ ንኸጥፍኡ ድማ ክምነዩ እዮም። ጸበባ ክበዝሓ እዩ ነገር ግን ክትጸንዕ እያ። በቶም ናብ
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ምድሪ ዝመጹ ዘለዉ ነገራት ኣይትፍራሕ። “ነቶም ዘፍቀሮም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘለዉ ናቱ ኽሳዕ መወዳእታ ኣፍቀሮም።” ዮሃንስ 13፡1።
“ደጊም ቅናእ እሞ ተነሳሕ።” ሕጂ ኣብዚ ከይትጋገዩ፡ እዛ ናይ ሓሶት ቤተክርስትያን ቅንኣት ኣለዋ። ቅንኣታ ግና ልክዕ ከምቲ ቅንኣት

ኣይሁድ፡ ዮሃንስ 2፡17 “ቅንኣት ቤትካ በልዓኒ” ዝብልዎ ግጉይ ቅንኣት እዩ። ንገዛእ ህንጻታቶም ዝቀንእዎ ቅንኢ እዩ። ቅንኣቶም ንናይ ገዛእ
ርእሶም ሰረተ-እምነት፣ ጸሎተ ሃይማኖት፣ ስርዓት ቤተክርስትያንን ትካላቶምን ንናይ ገዛእ ርእሶም ጽድቅን እዩ። ንገዛእ ሓሳባቶም ክብሉ ንቃል
ገዲፎሞ እዮም። ንመንፈስ ቅዱስ ካብ መንገዲ ብምግላፍ ድማ ሰባት ኣብ ልዕሌኦም መራሕቲ ሾሙ። ዘለኣለማዊ ህይወት ከም ሰብ ሸለል
ብምባል፡ ብሰናይ ግብሪ ይትክኡዎ፡ አረ ኣብ ክንዲ ሰናይ ግብርስ ተኻፈልቲ ቸርች።

ኣምላኽ ግና ካሊእ ቅንኣት ይጽውዕ ኣሎ። “ተጋግየ ኣለኹ” ኢልካ እተእውየሉ ቅንኣት እዩ። መን እዩ ጌጋኡ ዝእመን? እዞም ኩሎም ጉጅለ
ትካላት መሰረት ዝገብሩዎ እንታይ እዩ? - እቲ ቀዳሞት ኢና፣ ናይ ኣምላኽ ኢና ምባሎም-ትኽክል ኢና ምባሎም እዩ። እምበኣር ኩሎም
ትኽክል ክኾኑ ኣይኽእሉን። እኳ ድኣስ ሓደ ቅኑዕ የብሎምን። ኩሎም መቓብራት ኖራ፣ እኩባት ዝሞተ ዓጽሚ ሰብ እዮም። ህይወት የብሎምን
ወይ ድማ መረጋገጺ የብሎምን። ኣምላኽ ፈጺሙ ኣብ ድርጅታዊ ትካል ገዛእ ርእሱ ገሊጹ ኣይፈልጥን። በሃልቲ ንሳቶም ስለዝኾኑ ቅኑዓት
ከምዝኾኑ ይዛረቡ፡ ይኹን እምበር በሃልቲ ምዃኖም ቅኑዓት ኣይገብሮምን። እቲ ምግላጽ “ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ” ዝብል ምግላጽ
የድልዮም እዩ እንተኾነ ግና የብሎምን።

እምበኣር ሕጂ ድማ ከምዚ ክብል። ኣምላኽ፡ እታ ናይ ሓሶ ት ቤተክርስትያን ጥራይ ኣይኮነን ንኽትንሳሕ ዝጽውዓ ዘሎ። ኣብዛ ፍቕዲ ነቶም
ሕሩያቱ ድማ ይዛረብ ኣሎ። ክንስሕዎ ዝግባእ ዝተወሰነ ነገር ኣለዎም። መብዛሕቲኦም ደቁ ኣብዘን ሓሰውቲ ኣብያተ ክርስትያናት እዮም ዘለዉ።
ኣብ ኤፌሶን 5፡14 ዝዝረበሎም ንሳቶም እዮም፡ “ስለዚ ኸኣ፡ ኣታ ደቂስካ ዘሎኻ፡ ንቓሕ እሞ ካብ ምዉታት ተንስእ፡ ክርስቶስ ከኣ ኬብርሃልካ
እዩ፡ ይብል።” ደቂስካ ማለት ሞይትካ ማለት ኣይኮነን። እዚኣቶም ኣብ መንጎ እቶም ምዉታት ዝደቀሱ እዮም። ኣብተን ምውታት ትካላት
ሃይማኖት እዮም ዘለዉ። ምሳታቶም ላዕልን ታሕትን ይብሉ ኣለዉ። ስለዚ ኣምላኽ “ንቓሕ! ካብ ዕሽነትካ ተነሳሕ።” እነሆ ሓይሎም የለቅሑ፣
ጊዜኦምን ገንዘቦምን ይህቡ፡ ከምኡ ድማ ገዛእ ናብራኦም ንትካላት ጸረክርስቶስ ይህቡ ኣለዉ፡ እንታይ ጸገም ኣለዎ ኢሎም ድማ ይሓስቡ
ኣለዉ። ክንስሑ ይግባእ። ግድን ክንስሑ ኣለዎም። ሓሳቦም ክቕይሩ፡ ንሓቂ ኣቢሎም ክምለሱ ኣለዎም።

እወ፡ ብዙሓት ክንስሑሉ ዝግባእ ዘመን እዚ ዘመን እዚ እዩ። ግን ቃሉ ይመልስ ዶ? ይመልስዶ? ንመንፈስ ቅዱስ ኣብህይወት ደቂ ሰባትከ
ከንግስዶ ይኸውን? የሱስ በይኑ መድሓኒ ምዃኑ እንደገና ከቃንዕዶ ይኸውን? ኣነ ግና ኣይኮነን ይብል። ምኽንያቱ እዛ ስዒባ ዘላ ፍቕዲ፡ ብዛዕባ
መወዳእታ እዛ ዘመን ዘሰንብድን ዘስደምምን ሓቂ ስለትነግር።

ክርስቶስ ካብ ቤተክርስትያን ወጻኢ፡
ራእይ 3፡20-22 “እንሆ፡ ኣብ ደገ ቤት ደው ኢለ ኳሕኳሕ አብል አሎኹ። ሓደ እኳ ድምጸይ ሰሚዑስ ማዕጾ እንተ ኸፈተለይ፡ ናብኡ ኽኣቱ

ምስኡ ኸኣ ክድረር እየ፡ ንሱውን ምሳይ። ከምቲ ኣነውን ዝሰዐርኩ እሞ ምስ ኣቦይ ኣብ ዝፋኑ እተቐመጥኩ፡ ነቲ ዚስዕር ኣብ ዝፋነይ ምሳይ
ኪቕመጥ ክህቦ እየ። እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ።”

ብዙሓት ግላውያን ዓየይቲ ብግላዊ ወንጌላዊነት፡ የሱስ ኣብ ደገ ነፍሲ ወከፍ ልቢ ሓጢኣተኛ ኾይኑ ንኽኽፈተሉ ዘንኳሕኩሕ ጌሮም
ስለዝሓስቡዎ፡ ዓብይ ዘይምርድዳእ ኣሎ። ከምኡ እንተዝኸውንስ ማንም ሓጢኣተኛ እንተኸፈተለይ ናብኡ ክኣቱ እየ ምተብሃለ ነይሩ። እዚ
ፍቕዲ እዚ ግና ንግለ ሰብ ኣይኮነን ዝዛረብ። እዚ ምሉእ መልእኽቲ እዚ ከምቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘመን ከም መጠቓለሊ ዝዛረብ፡ ኣብ ፍቕዲ
22 “እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ።” ይብል። እምበኣርከስ እዚ ነታ ናይ መወዳእታ ዘመን ቤተክርስትያን
ዝተውሃበ መልእኽቲ እዩ። ቤተክርስትያን ሎዶቅያ፡ መፈጸምታኣ ኣብ ዝበጽሓሉ እትኾኖ ኩነታት እዩ። ንሰብ ዝተነግረ ግላዊ መልእኽቲ
ዘይኮነስ፡ መንፈስ ፡ እየሱስ ኣበይ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጸልና ዘሎ። ክርስቶስ ኣብ ቤተክርስትያን የለን። ቃል ኣምላኽ ንስርዓት ሃይማኖት ክብል
እንተተነጺጉ፣ ኣብ ክንዲ መንፈስቅዱስ ድማ ጳጳሳት፡ ካሃናት፡ ምስለኔታት፡ መኸርትን፡ ወዘተ እንተተኪኦም፣ እቲ መድሓኒ ድማ ብመደባት
ጉባኤን ሕብረታትን ንካልኦት ናይ ቤተክርስትያን ስርዓትን እንተድኣ ተተኪኡስ፡ ሎጂካዊ ውጺኢቱስ እዚዶ ኣይኮነን? ኣንጻሩኸ ካብዚ ንላዕሊ
እንታይ ክግበር ይኽእል? እዚ ክሕደት እዩ! ውድቀት እዩ! ሓደ ብስም ኣቦኡ (የሱስ) መጺኡ እንተዘይተቀበልዎ፡ አረ እንተተጻረርዎ፣ ኻሊእ ግና
ብናይ ገዛእ ርእሱ ሽም ይመጽእ (ሓሳዊ፣ መምሰሊ) ንዓኡ ግና ይቅበልዎ፡ ዮሃንስ 5፡43። ናይ ሓጢያት ሰብ፣ ወዲጥፍኣት፣ ክዕብልል እዩ።

እየሱስ ቅድሚ ምምጻኡ፡ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ዘመን እዚኣ ኣብ ሰማያት ዝከናወኑ ምልክታት ከም ዘለዉ ማቴዎስ 24 ይጠቅስ እዩ። ኣብዚ
ቀረባ እዋን ኣስተውዒልኩም እንተኾ ይንኩም ብዛዕባ እዚ እንዛረበሉ ዘለና ሓቂ ዝገልጽ ስእላዊ ምልክት ተገሊጹ ነይሩ። እቲ ሓቂ ድማ፡ እየሱስ
ካብታ ናይ መጀመርታ ዘመን ጀሚሩ፡ ክሳብ እታ ናይ መወዳእታ ምሉእ ንምሉእ ካብ ቤተክርስትያን ተደፊኡ ዝወጸላ ዘመን ብሓይሊ
እንዳተደፍአ ከም ዝጸንሐ ዝገልጽ ሓቂ እዩ። ኣብታ ቀዳመይቲ ዘመን ዋላኳ ግብሪ ኒቆላውያን ዝበሃል ስሕተት ምሉእ ካብ ምዃን ይኸልክል
እምበር፡ ዳርጋ ምሉእ ክበብ ቤተክርስትያን ብሓቂ ዝመልአ ዘመን ከም ዝነበረ ዘክሩ። ብድሕሪኣ ኣብ ዝነበረት ዘመን ድማ፡ መብዛሕቲኡ ክቢ
ብርሃን ብጸልማት ክሳብ ዝውረር ጸልማት ሸፈና። ኣብ ሳልሰይቲ ዘመን ግርደት እንዳዓዘዘ ኸደ፣ ኣብራብዓይቲ ዘመን ማለት ጸልማት ዘመን
ድማ ብርሃን ኩሉ ጠፍአ።

ሕጂ እዚ ሕሰቡ። ቤተክርስትያን ካብ ምንጽብራቕ ክርስቶስ እያ እትበርህ። ንሱ ጸሓይ እዩ ቤተክርስትያን ድማ ወርሒ። እዛ ብርሃን ዝዓርፋ
ክበብ ወርሒ እያ። ካብቲ ኣብ ቀዳማይ ዘመንዝነበረቶ ምልእቲ ወርሒ ኣብ ራብዓይ ዘመን ናብ ጭላፍ ወረደት። ነገር ግን ኣብ ሓሙሻይ ዘመን
መሊሳ ክትገዝፍ ጀመረት። ኣብ ሻድሻይ ድማ ዓብይ ናይ ምዕባይ ምዕባለ ኣርኣየት። ኣብ ኸፊል ሻብዓቲ ዘመን እውን፡ ክሳብ እቲ ቅጽበታዊ
ምቁራጽ ዕብየት ክሳብ ዝኽሰታ'ሞ ናብዘይምህላው ዝበጽሐት፡ ክትዓቢ ትቕጽል ነበረት። ስለዚ ኣብ ክንዲ ብርሃን ጽልመት ናይ ክሕደት ክራኣያ
ጀመረ። ኣብ መወዳእታታት እታ ዘመን ድማ ጸልማት ስለዝሰዓረ፡ ምንጽብራቕ ገደፈት። ክርስቶስ ካብ ቤተክርስትያን ወጻኢ እዩ ሕጂ። እነሆ
እቲ

ኣብ ሰማይ ዝርአ ምልክት። ናይ መወዳእታ ግርደት ወርሒ፡ ምልእ ግርደት እዩ። ኣብ ሾብዓተ ደረጃታት፡ ብምልኣት ናብ ጸልማት
ተወሓጠት። እቲ ሻብዓይ ደረጃ ማለት እቲ ሓፈሻዊ ጸልማት ዝኣተወሉ ጊዜ ድማ ጳጳስ ናይ ሮማ (ሻድሸዋይ ፖል) ቅዱስ ጉብኝት ኢየሩሳሌም
ክገብር ናብ ፍልስጤም ኣብ ዝኸደሉ መዓልቲ እዩ። ካብ ማእኸል ጳጳሳት ሮማ ንፈለማ እዋን ኣቐዲሙ እየሩሳሌምዝኣተወ ጳጳስ እዩ። ሽም
ናይቲ ጳጳስ ፖል (ጳውሎስ) ይበሃል፣ ጳውሎስ ድማ ቀዳማይ ልኡኽ ቤተክርስትያን እዩ ስለዚ ብናቱ ሽም እዩ ዝጽዋዕ። ካሊእ ከተስተውዕሉሉ
ዝግባእ ድማ ሻድሻይ ምዃኑ ማለት ቁጽሪ ሰብ ዝሓዘ ምዃኑ እዩ። እዚ ካብ ኣጋጣሚ (ወዝቢ) ንላዕሊ እዩ፡ ምኽንያቱ ንሱ ናብ እየሩሳሌም ምስ
ኣተወ፡ ወርሒ ወይ ድማ ቤተክርስትያን ናብ ምሉእ ግርደት ኣተወት። እዚ እዩ። እዚእዩ መወዳእታኡ። ኩሉ ኽሳብ ዝኸውን፡ እዚ ትውልዲ
እዚ ኣይክሓልፍን። ኣሜን ጎይታና እየሱስ ቀልጢፍካ ንዓ!

ንምንታይ ክልተ ጉንዲታት ከም ዝነበሩ ሕጂ ክንርድኦ ይክኣለና እዩ፡ እቲ ሓደ ሓቀኛ እቲ ኻልኣይ ድማ ናይ ሓሶት ጉንዲ። ንምንታይ
ኣብርሃም ክልተ ደቂ ከም ዝነበርዎ፣ እቲ ሓደ ካብ ፍቓድ ስጋ (ንይስሓቕ ዘሳድድ) እቲ ሓደ ግና ብተስፋ ቃል ከም ዝነበሩ ንፈልጥ። ሕጂ፡ ካብ
ሓደ ቤተሰብ ከመይ ኢሎም ክልተ ኣወዳት ማናቱ ከመይ ከም ዝተወልዱ ይርድኣና፡ እቲ ሓደ ናይ ኣምላኽ ነገራት ዝፈልጥን ዘፍቅርን፣ እቲ
ሓደ ድማ ብዙሕ ፍልጠት ሓቂ ዘለዎ ኾይኑ ነገር ግን ካብ ሓደ መንፈስ ኣይነበረን። ስለዚ ድማ ነቲ ሕሩይ ኣምላኽ ይሰጎ። ኣምላኽ ምእንቲ
ኲነነ ኢሉ ኣይዂንንን፡ ምእንቲ ሕሩያቱ ኢሉ እዩ ዝዂንን። ሕሩይ ንሕሩይ ኣይሰጎን፣ ሕሩይ ንሕሩይ ኣይጎድኦን። ንሕሩያት ዝድምስሱን
ዝሰጉን እቶም ኲኑናት እዮም። ኦ! እዞም ኲኑናት እኮ ሃይማኖተኛታት እዮም፣ ጎራሓት እዮም፣ መስመር ትውልዲ ቃየን ወዲ ዘርኢ ተመን።
ባቤሎም ዝነደቑ፣ ከተማኦም ሰርሑ፣ ስርወ መንግስቶም ተኸሉ፡ ድሕሪ ቑሩብ ድማ ናብ ኣምላኽ ምጽዋዕ ጀመሩ። ነቲ ዘርኢ ሓቂ ይጸልእዎ፣
ሕሩያት ኣምላኽ ንምጥፋእ ድማ (ብስም ጎይታ) ዝኽእልዎ ዘበለ ኹሉ ይጽዕሩ። ይኹን እምበር ኣገዳስነት ኣለዎም። “ሓሰር ንስርናይ እንታዩ
እዩ?” ሓሰር እንተዘየለስ ስርናይ የለን፡ መወዳእታኡ ግና ምቅጻል እዩ። ስርናይከ? ኣበይ ይኣቱ? ኣብ ቆፎኡ ይእከብ። ኣብኡ እዩ ዝእከብ።

ኦ! ኣቱም ሕሩያት ኣምላኽ፡ ንቕሑ። ኣጽንዑ። ተጠንቀቑ። ምድሓንኩም ብፍርሒን ብምንቅጥቃጥን ፈጽሙ። ኣብ ኣምላኽ ተወከሉ ኣብ
ሓይሉውን ጽንዑ። ጸላኢኹም ዲያብሎስ ዝውሕጦ ደልዩ ሎሚውን ይዘውር እዩ። ብጸሎት ንቕሑ ጽንዑ። መወዳእታ ዘመን እዩ። ክልቲኦም፡
ጉንዲ ሓቂን ጉንዲ ሓሶትን ዝበስሉሉ እዋን እዩ። ስርናይ ቅድሚ ምብሳሉ ግና፡ እቶም ዝበሰሉ ክርዳድ ንምቅጻል ናብሓደ ክእከቡ ግድን እዩ።
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ኣስተውዕሉሎም፡ ኹሎም ናብ ጉባኤ ሕብረት ኣብያተ ክርስትያናት ዓለም ይእከቡ ኣለዉ። እዚ እዩ እቲ ምእሳር። ድሕሪ ቁሩብ ስርናይ ናብ
ማዕኸን ዝእከበሉ እዋን ክመጽእ እዩ። ሕጂ ግና ክልቲኦም መናፍስቲ ብኽልተ ኣጉንድቲ ይሰርሑ ኣለዉ። ስለዚ ካብ ማእኸል ክርዳድ ተፈለዩ።
ንኽብሪ ጎይታኹም ንኽትኮኑን፣ ንምንጋስን ንምግዛእን ድማ ብቑዓት ንኽትኮኑን ሰዓርቲ ምዃን ጀምሩ።

ዙፋን እቶም ሰዓርቲ
ራእይ 3፡21 “ከምቲ ኣነውን ዝሰዐርኩ እሞ ምስ ኣቦይ ኣብ ዝፋኑ እተቐመጥኩ፡ ነቲ ዚስዕር ኣብ ዝፋነይ ምሳይ ኪቕመጥ ክህቦ እየ።”
እንታይ ኢና እንስዕር? ክሕተት ዝግበኦ ኣግባብ ዘለዎ ሕቶ እዚ እዩ። ሓሳብና እንታይ ኢና እንስዕር ዘይኮነስ ከመይ ኢና እንስዕር ክኸውን

ስለዝግባእ ኣብዚ ፍቕዲ ዘለና ቀንዲ ሓሳብ እዚ ክኸውን ኣይግባእን። ሓቅነት ዘለዎ ስለዝኾነ፡ ከመይ ጌርና ከም እንስዕሮ እንተተረዲእናስ
እንታይ ከም እንስዕር ዘጨንቕ ድዩ?

ጎይታ የሱስ  ዝሰዓረሎም ቅዱሳት ቃላት ብቅልጡፍ እንተርኢና፡  ናይዚ ርእይቶ እዚ ሓቂ ክንረክብ ኢና።  ኣብ ማቴዎስ 4፡  እየሱስ
ብዲያብሎስ ክፍተን እንከሎ፡ ናይ ገዛእ ርእሱ ፈተና ዝመከተ፡ ብቓልን ብቓልን ጥራይ እዩ። ኣብዞም ፈተናታት ናይ ኤደን ገነት ዝመስሉ
ሰለስተ ዋና ዋና ማሕለኻታት፡ ማለት፡ ትምኒት ስጋ፣ ትምኒት ዓይኒ፣ ከምኡ ድማ ትዕቢት ህይወት፡ እየሱስ ንኹሉ ብቓል እዩ ሰዒሩ። ሄዋን
ቃል ክጥቀም ብዘይምኽኣላ ብግላ ብዝመጻ ፈተና ወደቐት። ኣዳም ንቓል ኣምላኽ ብቐጥታ ብዘይምእዛዙ ወደቐ። እየሱስ ግና ብቓ ሰዓረ። ሕጂ
ድማ ክነግረኩም፡ ሰዓሪ ንምዃን ብሕታዊ መንገዲ እዚ እዩ። ቃል ኣምላኽ ፈጺሙ ስለዘይወድቕ ድማ፡ ትስዕሩ ኸም ዘለኹም እትርድኡሉ
መንገዲ ንሱ እዩ።

ሕጂ ደጊምኩም፡ እየሱስ፡ ነቲ ስርዓት ሃይማኖት ዓለም፡ ከመይ ከም ዝሰዓሮ ኣስተውዕሉ። ኣብ ዘመኑ ብዝነበሩ ምሁራት ስነመለኮት
ብተደጋጋሚ ክህወኽ እንከሎ፡ ኩሉሻብ ቃል ይጥቀም ነበረ። ኣቦ ንኽዛረብ ዝህቦ ጥራይ ይብል ነበረ። ንሱ ጥበብ ኣምላኽ ስለዝነበረ፡ ዓለም
ብጥበቡ ዝተደናገረትሉ ጊዜ ኣይነበረን።

ኣብ ገዛእ ህይወቱ ምስ ቃልሲ ገዛእ ርእሱ፡ በቲ ነቲ ቓል ኣምላኽ ዘለዎ ምእዛዝ ሰዓረ። ኣብ ዕብራውያን 5፡7 “ንሱ ብዘመን ስጋኡ
ኸሎ፡ ብብርቱዕ ኣውያትን ንብዓትን ናብቲ ኻብ ሞት ኬድሕኖ ዚከአሎ፡ ጸሎትን ምህልላን ምስ ኣቕረበን፡ ብዛዕባ ንኣምላኽ ምፍራሁ ምስ

ተሰምዔን፡ ወዲ 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።“ ምእዛዙ ንመን እዩ ዝነበረ? ንቓል ኣምላኽ እዩ።

እምብኣርከስ፡ ነዚ ቃል ክነብር እንተዘይኪኢሉ፡ ሓደኳ ኣብ ዙፋን ጎይታ እየሱስ ክርስቶስ ክቕመጥ ኣይከኣሎን። ጸሎትኩም፣ ጾምኩም፣
ንስሓኹም - ንኣምላኽ እተቕርቡዎ ዝኾነ ይኹን - ኣብ ዙፋኑ እትቕመጡሉ ዕድል ኣይህቡኹምን። ነታ ናይ ቃል መርዓት ጥራይ፡ ክወሃባ እዩ።
ከምቲ ብሕብረት ስለእትሓብሮ ንግስቲ ዙፋን ንጉስ እትማቐል፡ ከምቲ ንሱ ካብ ኣል ዝኾነ ድማ እቶም ካብ ቃል ዝኾኑ ጥራይ ኣብ ዙፋኑ
ክሓብሩ እዮም።

ከምቲ ኣብ ኩሎም ዘመናት፡ ኣዳምን ሄዋንን ካብ ቃል ብምርሓቖም ከም ዝወደቑ፡ ብግልጺ ከም ዝረኣናዮ፡ ዘመን ኤፌሶንውን፡ ካብልኦት
ዘመናት ብኸምኡ እንዳተመለሳ ወዲቐን ክሳብ ዝጽልምት፡ ካብ ቃል ቀስብቐስ ብምርሓቓ ወደቐት። ሎሚ ድማ ብስርዓት ቤተክርስትያን ዓለም
ናይ መወዳእታ ኽሕደት ንርእይ ኣሎና። እዛ ሎዶቅያዊት ዘመን ድማ ጎይታ ካብ ማእኸላ ክሳብ ዝርሕቕ ብምግባራ፡ ብምሉእ ጽልመት ቃል
ኣምላኽ ክትውዳእ እያ። ንቓሉ ብምእዛዝ ንዝስዕቡዎ እንዳጸወዐ፡ ኣብ ደገ ደው ኢሉ ኣሎ። ድሕሪ ንእሽተይን ሓያልን ምግላጽ መንፈስ፡ እዛ
ተሰጓጒትን ተሃዳኒትን ንእሽተይ ሕብረት፡ ምስ እየሱስ ንምዃን ክትከይድ እያ።

ምልኣት ዘመናት ናይ ኣህዛብ፡
እዛ ዘመን እዚኣ መወዳእታ ዘመን ናይ'ተን ሾብዓተ ዘመናት ቤተክርስትያን እያ። ኣብታ ቐዳመይቲ ማለት ኣብ ዘመን ኤፌሶን ዝተበገሰ፡ ኣብ

መወዳእታ ናይ ሎዶቅያ ዘመን ብግዲ ናብ ቀውዒን ፍርያትን፡  ክበጽሕ እዩ። ክልቲኦም ጉንዲታት መወዳእታ ፍርያቶም ክህቡ እዮም።
ምግላጻት መንፈስ ክልቲኦም፡ ኣብ ናይ ሓድሕዶም ፌርማታ ደው ክብል እዩ። ምዝራእ፣ ምስታይ፣ ምዕባይ ተዛዚሙ፡ ክራማት ኣብቂዑ፡
ማዕጺድ ንዓጸዳ ተጻሚኡ ኣሎ።

ኣብታ ዘጽናዕናያ መጽናዕቲ ብፍላይ ድማ ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 18፡ ስእሊ እቲ ዝበሰለ ጉንዲ ሓሶት፣ ግጉይ መንፈስ፣ ህዝቢ ቤተክርስትያን
ሓሶት ተሳኢሉ ንረኽቦ። “ዝሑል ወይስ ምዉቕ ዘይምዃንካ፡ ግብርኻ እፈልጥ አሎኹ። ብኻ ዝሑል ወይስ ምዉቕ

ምዀንካ። ከምዚ ልብጥ ዝበለ ብምዃንካ ኣይምዉቕ ኣይዝሑል ኢኻ እሞ፡ ካብ ኣፈይ ጡፍ ክብለካ እየ። ሃብታምን ፈሳስን እየ፡ ሓንቲ
ዝደልያ ነገር እኳ የብለይን ብምባልካ፡ ሕሱርን ዜደንግጽን ነዳይን ዕዉርን ዕሩቕን ምዃንካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ዘሎኻ። ምእንቲ ኽትህብትም
ብሓዊ ዝጸረየ ወርቂ ካባይ ክትዕድግ፡ ሕፍረት ዕርቃንካ ምእንቲ ኸይቅላዕን ክትክደንን ከኣ ጻዕዳ ኽዳውንቲ፡ ምእንቲ ኽትርኢ ነዒንትኻ ኵሕሊ
ኲሓል።“ (KJV-ርአ) ካብዚ ንላዕሊ ዘውግዝ ቃል ክንገር ኣይኽእልን፡ ከምኡውን ካብዚ ንላዕሊ ዝምክሑን ዝዕበዩን ሃይማኖተኛታትውን
የለዉን። ግን ክኣ ኣብ ፍቕዲ 21 ”ከምቲ ኣነውን ዝሰዐርኩ እሞ ምስ ኣቦይ ኣብ ዝፋኑ እተቐመጥኩ፡ ነቲ ዚስዕር ኣብ ዝፋነይ ምሳይ ኪቕመጥ
ክህቦ እየ።“ ይብል። ኣብዚ ናይ ሓቂ ጉንዲ፣ ናይ ሓቂ መንፈስ፣ ሓቀኛ ህዝቢ ናይ ቤተክርስትያን፡ ናብ ዙፋን ኣምላኽ ክኸብር እንከሎ ንርእዮ፡
ከምኡ ድማ ንትሑትን ጽኑዕን መንፈሳዊ ጉጅለ ተዋሂቡዎ ዘይፈልጥ ናእዳ ክነኣድ ከሎ ንረክብ ኣሎና።

ብዛዕባ እታ ናይ ሓቅን ናይ ሓሶትን ቤተክርስትያን ምስ ክርስቶስ ዘለወን ርክብ ብዝምልከት ዝተዘረበ ንጹር ቃላት ዮሃንስ መጥምቕ፡
ይፍጸም ኣሎ። ማቴዎስ 3፡11-12 “ኣነስ ንንስሓ ብማይ ኤጥምቐኩም አሎኹ፡ እቲ ድሕረይ ዚመጽእ ግና ካባይ ይሕይል እዩ፡ ኣነስ ኣሳእኑ
ኽጸውር እኳ ኣይበቅዕን። ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ኬጥምቐኩም እዩ። ዓውዱ ዜጽርየሉ መስኤ ኣብ ኢዱ ኣለዎ፡ ስርናዩ ኣብ ቈፎኡ
ይእክብ፡ ነቲ ሓሰር ግና ብዘይጠፍእ ሓዊ ኼንድዶ እዩ።”  ክርስቶስ እቲ ሓያል ዓጻዳይ፡ ፍረ ምድሪ ይሓፍስ ኣሎ። ናብቶም ናቱ ዘበሉ
ብምምጻእ፡ ንዘለኣለም ድማ ምስኡ ንኽኾኑ ብምቕባል፡ ነቶም ስርናይ ናብ ቆፎኡ ይእክቦም'ሞ፡ ነቶም ኽፉኣት ብዘይጸግብ ሓዊ ንኸጥፍኦም
ይምለስ።

ስለዚ እቲ ሚስጢር ክርዳድን ስርናይን ናይ ማቴዎስ 13፡24-30 እውን ሕጂ ተፈጸመ። “ካልእ ምስላ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም፡
መንግስተ ሰማያት ኣብ ግራቱ ጽቡቕ ዘርኢ ዝዘርኤ ሰብ እያ እትመስል። እቶም ሰብ ደቂሶም ከለዉ፡ ጸላኢ መጸ፡ ኣብቲ ማእከል ስርናይ ድማ
ክርዳድ ዘሪኡ ኸደ። ቈጽሉ ምስ ፈርዔን ፍረ ምስ ፈረየን ድማ፡ ሽዑ እቲ ኽርዳድ ተራእየ። ነቲ ብዓል ቤት ግዚኣቱ መጺኦም፡ ጐይታይ፡ ኣብ
ግራትካ ጽቡቕ ዘርኢዶ ዘሪእካ ኣይነበርካን፧ እዚ ኽርዳድ ደኣ ኻበይ መጸ፧ በልዎ። ንሱ ኸኣ ነዝስ ጸላኢ እዩ ዝገበሮ፡ በሎም። እቶም ግዙኣቱ
ድማ፡ ኬድና ኽንኣርዮዶ ትፈቱ ኢኻ፧ በልዎ። ንሱ በሎም፡ ኣይፋልኩምን፡ ክርዳድ ክትኣርዩ ኸሎኹምሲ፡ ምስኡ ስርናይ ከይትምሕዉ። 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።”

ስርናይን ክርዳድን ካብታ ናይ መጀመርታ ዘመን ጀሚሮም ጎኒ ንጎኒ ይዓብዩ ጸኒሖም ነይሮም፡ ሕጂ ግና ናብ ዓጺድ በጺሖም ኣለዉ። ኣብ
ፍጻመ ምእንቲ ክበጽሕ ኒቂያ ዘዳለወቶ፡ ኣብ መወዳእታ ፍጻመኡ በጺሑ። እዛ ናይ ሓሶት ማሕበር ምስ'ቲ ኹሉ ሓይሊ ድርጅት፡ ካብ ኩሉ
ዓይነት ነጥቢ ሓቂ ተመልሰት፣ ሓቀኛታት ኣመንቲ ንዘልኣለም ንምድምሳስ ድማ፡ ገዛእርእሳ ብፖለቲካዊ ዓቕሚ ኣደላደለት። እዚ ናይ ፍርሓት
ውዲታ ክትፍጽም ኣብ እትቃረበሉ እዋን ግና እቲ ስርናይ ናብ ቆፎኡ ክእከብ እዩ። ድሕሪ ደጊም ክርዳድን ስርናይን ጎኒ ንጎኒ ኣይክዓብዩን።
ድሕሪ ደጊም ህልውና ስርናይ ስለዘየለ፡ እቲ ሻላ ህልውና ስርናይ ሓቢሮም ዝቕበልዎ ዝነበሩ በረኸት፡ በቲ ኣብ ሻዱሸይቲ ማሕተም ዝፈስስ
ቁጥዓ ኣምላኽ፡ ኣብ ልዕሊ ኽፉኣት፡ ፍጹም ብዝኾነ ጥፍኣት ብምፍሳስ ክትካእ እዩ።

ቅድሚ ሒደት ደቓይቕ፡ ብዛዕባ እታ ቤተክርስትያን ሓሶት ክዛረብ እንከለኹ፡ ኣብዚ ዘመን እዚ ናብ ምህርቲ (ፍርያት) ከምዝበጽሐት፡
ፍርያታ ድማ ይሕፈስ ከምዘሎን ተዛሪበ ነይረ። ሓቂ ኸኣ እዩ። እዛ መንፈስ-ኽፍኣት ዘለዋ ቤተክርስትያን፣ ምልእቲ ዓመጽ፣ ከም ኣዕዋፍ ኣየር
ኣብ ልዕሊኣ ክዓርፋላ ዝዓበየት ኦም ዘርኢ ሰናፍጭ እያ። ኣብ ርእሳ ጸረ-ክርስቶስ ማለት ሚስጢር ዓመጽ ክኸውን እዩ። እዚ ኹሉ ሓቂ እዩ፡
ሓቂ ካብ ኮነ ድማ፡ እታ መርዓት ቤተክርስትያን እውን ባጺሓ ፍሬኣ ክሕፈስ ድማ ብቓል ኣምላኽ ምስ ጎይታኣ ክትልለይ እያ። እቲ ናብኣ
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ዝመጽእ ርእሳ ድማ ክርስቶስ እቲ ሚስጢር ኣምልኾት እዩ። ቤተክርስትያን ሓሶት፡ ብፖለቲካዊ ሓይልን፣ ስጋዊ ሓይሊን ኣጋንንታዊ ናይ
ጸልማት ሓይሊን ዝተደራጀወ ጉርሒን ሰይጣናዊ ሓይሊን ሒዛ ኣንጻር እታ ጉንዲ ሓቂ ክትለዓል እንከላ፡ እታ ጉንዲ ሓቂ ድማ ብምልኣት
መንፈስን ቃልን፡ እየሱስ ዝገብሮም ዝነበረ ተመሳሰልቲ ግብርታት ሓይሊ ክትገብር እያ። ናብ እምኒ መኣዝን እንዳቐረበት፡ ንዓኡ እንዳመሰለት
ምስ ከደት ድማ፡ መርዓዊን መርዓትን ሓቢሮም ንዘለኣለም ሓደ ምእንቲ ንኽኾኑ እየሱስ ክመጽእ እዩ።

ብዛዕባ እዞም ክነግረኩም ዝጸናሕኹ ጭብጢታት፡ ክረኣይ ዝኽእል ኣካላዊ ምግላጻት ኣብ ዙርያና ክረኣይ ጀሚሩ ኣሎ። ምንቅስቓሳት ዓለም
ለኻዊነት ናይ ክርዳድ ጭብጣዊ ኾይኑ ኣሎ። ግን ክዓ፡ ነብዪ ናይ መወዳእታ ዘመን፡ ካልኣይ ምምጻእ ናይ ጎይታ ምእንቲ ኽሕብር፡ ካብ
ኣምላኽ መልእኽቲ ከምጽእ ግድን እዩ። ምኽንያቱ መልእኽቱ ልቢ ደቂ ናብ ልቢ ኣቦታት ጴንጤቆስጤ ይመልስ፡ ከምኡ ድማ ምስ'ቲ ምቅናዕ
ናይ ቃል፡ ምቅናዕ ሓይሊ ክመጽእ እዩ።

እንነብረሉ ዘለና እዋንሲ ከመይ ወሳኒ ዘመን እዩ። ነዚ ቃል እዚ ክንደይከ ጥንቁቓ ክንከውን ዘይግብኣና፡ ኣምላኽ ዘይበሎ ዝብል ሰብ ሓሳዊ
ስለ ዝገብሮ፡ ወይ ክንኪ ወይ ድማ ክውስኽ ኣይግባእን። ክብሎ ዝደልዮ ኣብ ሓሳበይ ዘሎ እዚ እዩ፡ ኣብ ከባቢ መእተዊ እታ ኽፍለ ዘመን፡ እቲ
ኣብ ዘመን ፊላደልፊያ ተበጊሱ ዝነበረ ጽምኣት ኣምላኽ፡ መንፈስ ኣምላኽ ናይ ምድላይ ጥንኩር ኣውያት ፈጢሩ እዩ። ኣምላኽ ድማ ኣውያቶም
ሰሚዑ ብምግሃድ ልሳን፣ ትርጉም ናይ ልሳን፣ ትንቢት፣ ብምልኣኽ መለሰሎም። ብኡብኡ ድማ ዝተወሰኑ ጉጅለ ሰባት፡ ካብ ቃል ወጻኢ
ብዝጻረር መልክዑ፡ ልሳን ምዝራብ ምልክት ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ እዩ ብምባል፡ ዶክትሪን መስረቱ። ልሳን ካብ ምልክት ካብ ምዃን ኣዝዩ
ዝረሓቐ እዩ። ምግላጽ ፍረ መንፈስ እምበር ምልክት ኣይኮኑን። ሓሶት እቲ ናይዚ ሰረተ እምነት፡ ብጭብጢ ዝድግፎ ቅዱስ ቃል ዘይምህላዉ
ጥራይ ዘይኮነ፡  እቶም ናብቲ ሰረተ እምነት ዝጽንበሩ ሰባት እውን፡ መሰረቶም ኣብ'ቲ ሰረተ እምነት ዝተመስረተ እዩ። ሰባት ክኣምኑዎ
ከምዝግብኦም፡ ኣብ ሓቂ ዘይምዃኖም የረጋግጹ። ኦ!  ጽባቐኡ፡ ምልሶት ጴንጤቆስጤ እዩ ዝመስል። ዘይምዃኑ ግና የረጋግጽ። ብትካል
ዝተደራጀወ ስለዝኾነ፡ ክኸውን ኣይኽእልን። ሞት እምበር ህይወት ኣይኮነን። ሓፋሽ ከታልል ዝኽእል፡ ናብ ሓቂ ዝቐረበ ዶክትሪን እዩ። እቲ
ትኽክለኛ እንተዘይኮይኑስ፡ እሞድኣ እንታይ እዩ? ቅቃሕ (ሽፋን እኽሊ)፣ ሓሰር እዩ። ኣብ ልሙዕ፡ ልስሉስ ሽፋን-መሳሊ ክረኣይ ከሎ ትኽክል
ዝሓዘ እዩ ዝመስል። ሰብ ናብቲ ግራት ቀሪቡ ነቲ ስርናይ ዝመስል ነገር እንተርእዩ ግና፡ (እኽሊ ገና ስለዘይተፈጥረ) ሽፋን እኽሊ ጥራይ ምዃኑ
ከስተውዕል ይኽእል እዩ። ስለዚ ገና ፍረ ከፍርይ ዝተዳለወ ዘይዓነደ ልስሉስ ሽፋን እዩ። ኦሪጂናል ዘርኢ ስርናይ ናይ ጴንጤቆስጤ ኣብ
መወዳእታ ዘመን እዩ ክፈርይ። ኣብ ኒቂያ ተቐቢሩ፣ ኣብ ዘመን ሳርዴስ ብቝሊ ኣውጽአ፣ ኣብ ዘመን ፊላደልፊያ ድማ ዝራረት ኣውጽአ ኣብ
ሎዶቅያ ድማ በሰለ። እቲ ነብዪ ስለዘይመጸ ግና እቲ ቃል ክሳብ ዝቃናዕ ናብቲ ኦሪጂናል ክምለስ ኣይኽእልን እዩ። ነገር ግን ሕጂ ብመሰረት እቲ
ዘለናዮ ዘመን ናይ ሎዶቅያ ፡ እቲ ልኡኸ-ነብዪ ናይ ራእይ 10፡7 ብግድን ኣብ ሜዳ ኣሎ። “ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል” ብዘይወድቕ ምልክት
እንዳተጋህደ እንደገና ክህሉ ግድን እዩ። እነሀልኩም ዘርኢ ይበስል፡ ብድህሪኡ ግና ዓጺድ።

ጊዜ ዓጺድ። እወ፡ ጊዜ ዓጺድ። እዞም ቅርንጫፋቶም ሓደ ናብቲ ሓደ ዝተሓላለኹ ኽልተ ኣእዋም፡ ዝፈላለዩሉ እዋን እዩ። ፍርያት እዞም
ክልተ ጉንዲታት ከም ኣፈላላዮም፡ ኣብ ዝተፈላለየ ቆፎ ክእከቡ እዮም። እቶም መንፈስ ድማ ኽልቲኦም ናብ ሰስፍራኦም ክኸዱ እዮም።
እምበኣርከስ፡ “ኣቱም ህዝበይ፡(ስርናይ) ሓጢኣታ ኽሳዕ ሰማይ ተጸፍጺፉ፡ ኣምላኽ ድማ ዓመጻኣ ዘኪሩ እዩ እሞ፡ ኣብቲ

ሓጢኣታ ምእንቲ ኸይትጽምበሩ፡ ካብቲ መዓታውን (ክርዳድ) ምእንቲ ኸይትካፈሉስ፡ ካብኣ ውጹ፡ (ከምኡውን መከራ ሻድሻይ ማሕተምን
ማቴዎስ 24)።“

ናይ መወዳእታ ስምዕታ ናይ'ቲ መንፈስ፡
ራእይ 3፡22 “እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ።”
እዚ ናይ መወዳእታ ስምዕታ እዩ። ካልእ ኣይክህሉን። ኽፍሊ ናይ ዙፋን ተዳልዩ ኣሎ። ዓሰርተ ኽልተ መሰረታት ተዳልዮም ኣለዉ።

ጎዳናታት ወርቂ ተሰሪሖም ኣለዉ። እቶም ካብ ሉል ዝተሰርሑ ገዘፍቲ ደገታት ተተኺሎምን ደው ኢሎምን ኣለዉ። ልክዕ ከም ፒራሚድ
ብጽባቐ ብኽብርን ደው ኢላ ኣላ። ምድራዊ ብዘይኮነ ኣሰራርሓ ስለ ዝተሰርሐት፡ እቶም ክትዳሎ ዝገበሩዋ ሰማያውያን ፍጥረታት፡ ካብ ጽባቐኣ
ዝተልዓለ፡ ትንፋስ ክሳብ ዝሓጽሮም ሃኒኖም ይጥምቱዋ። ኩሉ ኣልማዛዊ ገጻታ፡ ፍቕሪ እየሱስን ግሩም ጸጋኡን የረድእ። ንዝተዳለወ ህዝቢ
ዝተዳለወት ከተማ እያ። ነበርታ ጥራይ ክመጹላ ትጽበዮም ኣላ፡ ኣብ ጎደናታታ ብሓጎስ ክእከቡ ቀሪቦም ኣለዉ። እወ ናይ መወዳእታ ጻውዒት
እዩ። መንፈስ ጻውዒት ዝገብረሉ ኻሊእ ዘመን የለን። እተን ዘመናት ተወዲአን እየን።

ነገር ግን ኣምላኽ ይመስገን፡ እዛ ዘመን እዚኣ ኣይተወደአትን እሞ፡ ይጽውዕ ኣሎ። ጻውዒቱ ድማ በቲ ብመንፈስ ኣብ እዝኒ ሰባት ዝጽውዖ
ጻውዒት ዘይኮነስ፡ እንደገና ነብዪ ኣብ ምድሪ ኣሎ። ከምቲ ኣምላኽ ንጳውሎስ ሓቂ ዘብርሃሉ እንደገና ሓቁ ከብርህ እዩ። ኣብ መዓልታት
ሻብዓይ ልኡኽ፣ ኣብ መዓልታት ዘመን ሎዶቅያ፡ ከምቲ ንጳውሎስ ተጋሂዱ ዝነበረ ሓቂ እቲ ልኡኹ ድማ ሚስጢራት ኣምላኽ ከግህድ እዩ።
ድምጹ ኣልዒሉ ክዛረብ እዩ፡ ነቲ ነብዪ ብስሙ ንዝቕበሉ ድማ ካብቲ ኣገልግሎት እቲ ነብዪ ዝርከቡ በረኸታት ክባረኹ እዮም። ዝሰምዑዎ
ድማ ብሩኻትን ኣካል እታ ኣብራእይ 22፡17 ዝተጠቕሰት መርዓትን ክኾኑ እዮም። “እቲ መንፈስን እታ መርዓትን፡ ንዓ፡ ይብሉ አለዉ።” እታ
ኣብ ኒቅያ ናብ ምድሪ ዝተደርበየት ዘርኢ ስርናይ (መርዓት ስርናይ)፡ መሊሳ ናብ ኦርጂናል እኽሊ ስርናይ ማለት ቃል ፈርያ ኣላ። ኣምላኽ
ንዘለኣለም ይባረኽ። እወ፡ ነዚ ኣብ መወዳእታ ዘመን ዝገሃድ ሓቀኛ ናይ ኣምላኽ ነብዪ ስምዕዎ። ካብ ኣምላኽዝዛረቦ ዘበለ ኹሉ መርዓትውን
ከምኡ ትብል። እቲ መንፈስን፣ እቲ ነብዪን እታ መርዓትን ሓደ ነገር ይብሉ። እቲ ዝብልዎ ድማ ኣቀዲሙ ኣብ ቃል ዝተብሃለ እዩ። ሎሚውን
“ካብኣ ዉጹ እሞ ተፈለዩ” ይብሉ ኣለዉ። እቲ ጻውዒት ወጺኡ፡ ይወጽእ እውን ኣሎ። ክሳብ መዓስ እዩ ድምጹ ዝጽውዕ? ኣይንፈልጥን ኢና፡
ይኹን እምበር ሓንቲ ነገር ኢና እንፈልጥ፡ ናይ መወዳእታ ዘመን ስለዝኾነ ኣይክዱንጒይን።

እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ። መንፈስ ተዛሪቡ ኣሎ። ጸሓይ ዘመናት ናይ ቤተክርስትያን ንዘለኣለም ትዓርብ
ኣላ። ብድሕሪኡ ኹሉ ኽውዳእ እዩ'ሞ ንምእታው ክረፍድ እዩ። ነገር ግን ምናልባት ኣምላኽ ብመንፈሱ ምሳኹም ቁምነገሩ ክገብር እንተፈትዩ፡
መእንቲ ብመንፈሱ ህይወት ዘለኣለም ክህበኩም፡ ሕጂ ተመለሱ ብንስሓ ድማ ህይወትኩም ሃብዎ።
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