
የጌታን ቀን ቅደስ አዴርጎ መጠበቅ - 4ኛው ትእዛዝ 

Early in my Christian walk, I realized that a lot of what was being 

taught by Christians, was just the latest religious theories, the 

current trend, the latest fad, the latest catch phrases or Pop-

Christianity. እናም ከሰው እየመጣ የነበረውን፥ እና ከእግዚአብሔር እየመጣ 
የነበረውን መሇየት አስፇሊጊ ነበር። ይህ ዯግሞ በመጽሏፍ ቅደሳዊ ጊዜያትም እውነት 
ነበረ፥ ከእግዚአብሔር ያሌመጡ ብዙ የተሇያዩ ሃይማኖታዊ አስተምህሮቶች ነበሩ።   

አንዴ የአሁን አስተሳሰብ እንዱህ ይሊሌ:- “ከእንግዱህ በኋሊ 4ተኛውን ትእዛዝ መታዘዝ 
አያስፇሌገንም፤ በአዱስ ኪዲን በብለይ ኪዲን ውስጥ ካሇው በሊይ ሙለ አዱስ ትርጉም 
አሇው!” ይህ ሃይማኖታዊ ትምሕርት ከእግዚአብሔር ሳይሆን ከሰው ነው የመጣው። 

በእውነት፥ 4ተኛው ትእዛዝ ሌክ እንዯላልቹ፥ አትግዯሌ፣ አትስረቅ፥ አሁንም ትእዛዝ ነው። 

የጌታ ቀን አዱስ ትርጉም ያሇው መሆኑ እውነት ነው፤ ምን ማዴረግ እንዯላሇብን ከሚነግሩን ሕጎች በሊይ ነው። 

10ቱ ትእዛዛት 10 አስተያየቶች እንዲሌሆኑ ሌንታወስ ያስፇሌገናሌ። ትእዛዛቱ ሇሚታዘዟቸው (ሇሚያከብሯቸው) በረከቶችን 
ያመጣለ። አንዴ ሰው ትእዛዛትን ስሊከበረ ጻዴቅ ነው ማሇት አይዯሇም፥ ነገር ግን እኝህን ትእዛዛት ሊፇረሱ ፍርዴ አሇ (አሇባቸው) 
ማሇት ነው።  

ከአስርቱ ትእዛዛት የትኞቹ ናቸው በኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት የጠፈት? አንዲቸውም! እኛ አሁንም ሁለንም ሌናከብር (ሌንይዝ) 
ነው። ፇሪሳውያን በ100ዎች የሚሆኑ ሰው ሰራሽ ሕጎችን እየጨመሩ የሰንበትን ትእዛዝ ከመጠን በሊይ ስሇተገበሩት፥ እኛ አሁን በቀሊለ 

4ተኛውን ትእዛዝ ችሊ ያሌንበትን እውነታ አያጸዴቀውም፥ በስብከቶች ውስጥ እንኳ ሰንበት እምብዛም ነው የሚጠቀሰው። 4ተኛው 
ትእዛዝ በመጽሏፍ ቅደስ ውስጥ የተዯበቀ፣ አንዳ ብቻ የተጠቀሰ፣ የሆነ ትንሽ የላዋዊያን ሕግ እንዲሌነበረ እንታወስ። አይዯሇም፥ 
ትእዛዙ ከላልች ታሊሊቅ ትእዛዛት ጋር በዴንጋይ ሊይ ተጽፎ ነበረ፥ በዘሊቂነትም በመጽሏፍ ቅደስ ውስጥ በሙለ ፍሬ ነገር ይዟሌ፤ 
በሕጉ ውስጥ፣ በነቢያት፣ በኢየሱስ ጊዜያት፣ እና ቀዯም ባሇችው ቤተ ክርስቲያን። 

ከመሬት ተነስቼ፥ ከእንግዱህ በኋሊ የሰንበትን ቀን (ወይም እሁዴን) ቅደስ አዴርጎ መጠበቅ አያስፇሌግም በማሇት ሁሌ ጊዜ አስብ 
ነበር። በቃ ቤተ ክርስቲያን ሂዴ እና እረፍ፥ እናም ያ በቂ ነው። በእርግጥ፥ ከቤተ ክርስቲያን በኋሊ ቀሪውን የጌታን ቀን 
እንዯማንኛውም የሳምንቱ ቀን ተመሳሳይ ነገሮች በማዴረግ አሳሌፍ ነበር።  

“እያንዲንደ ቀን ቅደስ ነው”፣ ‚ኢየሱስ ሰንበት ነው‛፣ ‚ወዯ አንዴ አዱስ እረፍት እየገባን ነው‛፣ ‚የጌታ ቀን ከኢየሱስ ጋር አዱስ 
ትርጉም አሇው‛ ሲለ ክርስቲያኖችን ሰምቻሇሁ። እኔም በዚህ መስማማት እችሊሇሁ፥ ነገር ግን መጽሏፍ ቅደስ ሰንበትን አስመሌክቶ 
እንዲናዯርግ የሚያስተምረንን ችሊ እንበሇው ማሇት አይዯሇም። አንዲንዴ ክርስትያኖች ይህን አስተሳሰብ ተጠቅመው ‚ኢየሱስ ጌታችን 
ነው፥ ጳውልስም ጣኦታት ምንም እንዯሆኑ አውጇሌ፥ ስሇዚህ በምስሌ (በጣኦት፥ በሏውሌት) ፉት መስገዴ ከእንግዱህ ወዱህ ወዯ 
እግዚአብሔር ጥፊት አይሆንም።‛ ቢለ ሌታስቡት ትችሊሊችሁ። እነርሱ እብዴ እንዯነበሩ ታስቡ ነበር። 

ኢየሱስ የጌታን መቅዯስ በሚያበሊሹ ሊይ እንዳት ጥሌቅ ስሜት የሚያሳይ እንዯነበረ እናውቃሇን (በገመዴ ጅራፍ ሁለንም በኃይሌ 
በማስወጣት)፥ ነገር ግን የጌታን ቀን በሚጥሱት ሊይ እርሱ ዯግሞ ጥሌቅ ስሜት ያሳያሌ ብዬ በፍጹም ገምቼ አሊውቅም። 

ሰንበትን በሚመሇከት 4ተኛውን ትእዛዝ ሇሚይዝ ሇአንዴ ሰው፥ ታዋቂው የክርስቲያን ሀረግ (ገሇጻ)፥ እርሱ (እርሷ) በጣም ‚ሕጋዊ / 

Legalistic‛ እየሆነ (እየሆነች) ነው የሚሌ ነው። ነገር ግን በአንጻራዊነት፥ አንዴ ሰው 6ተኛውን ትእዛዝ ቢያከብርና ባይገዴሌ፥ እርሱ 
(እርሷ) ‚ሕጋዊ‛ እየሆነ (እየሆነች) ነው በፍጹም አንሌም። 

 

 

 



 

ጌታ እግዚአብሔርን ሇማይፇራ ወይም የጌታን ቃሌ ሇማያከብር ሰው እያንዲንደ የእግዚአብሔር በረከት በሚያሰጋ ሁኔታ ውስጥ 
እንዯሆነ ማስታወስ አሇብን። አሁንም፥ 4ተኛውን ትእዛዝ መጣስ በጣም አስጊ እንዯሆነና የዘሊሇም ጥፊት ሉያመጣ እንኳ እንዯሚችሌ 
በራእይና በመጽሏፍ ቅደስ ታይቷሌ። 

ኦሪት ዘጸአት 20:8-12 የሰንበትን ቀን ትቀዴሰው ዘንዴ አስብ። ስዴስት ቀን ሥራ ተግባርህንም ሁለ አዴርግ፤ ሰባተኛው ቀን 
ግን ሇእግዚአብሔር ሇአምሊክህ ሰንበት ነው፤ አንተ፥ ወንዴ ሌጅህም፥ ሴት ሌጅህም፥ ልላህም፥ ገረዴህም፥ ከብትህም፥ 
በዯጆችህም ውስጥ ያሇ እንግዲ በእርሱ ምንም ሥራ አትሥሩ፤ እግዚአብሔር በስዴስት ቀን ሰማይንና ምዴርን፥ ባሕርንም፥ 
ያሇባቸውንም ሁለ ፇጥሮ በሰባተኛው ቀን ዏርፎአሌና፤ ስሇዚህ እግዚአብሔር የሰንበትን ቀን ባርኮታሌ ቀዴሶታሌም። 

የ4ተኛው ትእዛዝ ቃሌ በመሠረቱ እንዱህ ይሊሌ፥  

      - ቀኑን ሇጌታ አውለ፥ 

      - የንግዴ ሥራችሁን (your business) ወይም ሥራችሁን አትሥሩ 

      - ላልች የእናንተን የንግዴ ሥራ እንዱሠሩ አታዴርጉ፥ ላልች ሇእናንተ እንዱሠሩ አትቅጠሩ። (በጌታ እግዚአብሔር ቅደስ ቀን) 

 
አብዛኛዎቹ ክርስቲያኖች የትእዛዙን የመጀመሪያ ክፍሌ፥ ሥራ አሇመሥራትን ያከብራለ። ነገር ግን የትእዛዙን 2ተኛ ክፍሌ፥ ላልች 

ሇእናንተ እንዱሠሩ አሇመቅጠር የሚሇውን ችሊ ይሊለ። (የንግዴ ሥራ አሇማካሄዴ።) 

በሰንበት ቀን መሥራትን፣ መግዛትን እና መሸጥን አስመሌክቶ ነህምያ 13:15-22ን በጥንቃቄ ተመሌከቱ፥ አይሁዲዊ ሊሌሆኑትም 
እንኳ። 

በዚያም ወራት በይሁዲ በሰንበት ቀን የወይን መጥመቂያን የሚረግጡትን፥ ነድም የሚከመሩትን፥ የወይኑን ጠጅና የወይኑን 
ዘሇሊ በሇሱንም ሌዩ ሌዩም ዓይነት ሸክም በአህዮች ሊይ የሚጭኑትን፥ በሰንበትም ቀን ወዯ ኢየሩሳላም የሚያስገቡትን አየሁ፤ 
ገበያ ባዯረጉበትም ቀን አስመሰከርሁባቸው። ዯግሞም በእርስዋ የተቀመጡ የጢሮስ ሰዎች ነበሩ፤ እነርሱም ዓሣዎችን ሌዩ 
ሌዩም ዓይነት ሸቀጥ አምጥተው በሰንበት ቀን በኢየሩሳላም ሇይሁዲ ሌጆች ይሸጡ ነበር። ከይሁዲም ታሊሊቆች ጋር 
ተከራከርሁና:- ይህ የምታዯርጉት ክፈ ነገር ምንዴር ነው? የሰንበትንስ ቀን ታረክሳሊችሁን? አባቶቻችሁ እንዯዚህ አዴርገው 
አሌነበረምን? አምሊካችንስ ይህን ክፈ ነገር ሁለ በእኛና በዚህ ከተማ ሊይ አምጥቶ አሌነበረምን? እናንተም ሰንበትን 
በማርከሳችሁ በእስራኤሌ ሊይ መዓትን ትጨምራሊችሁ አሌኋቸው። ከዚህ በፉት ከሰንበት በፉት በኢየሩሳላም በሮች 
ዴንግዝግዝታ በሆነ ጊዜ በሮችዋ እንዱዘጉ፥ ሰንበትም እስኪያሌፍ ዴረስ እንዲይከፇቱ አዘዝሁ። በሰንበትም ቀን ሸክም 
እንዲይገባ ከብሊቴኖቼ በአያላዎቹ በሮችዋን አስጠበቅሁ። ሁለም አንዴ ወይም ሁሇት ጊዜ በኢየሩሳላም ውጭ አዴረው ገበያ 
አዴርገው ነበር። እኔም አስመሰከርሁባቸውና:- በቅጥሩ ውጭ ሇምን ታዴራሊችሁ? እንዯ ገና ብታዯርጉት እጆቼን 
አነሣባችኋሇሁ አሌኋቸው። ከዚያም ወዱያ በሰንበት ቀን እንዯ ገና አሌመጡም። ላዋውያኑንም ራሳቸውን እንዱያነጹ፥ 
መጥተውም በሮቹን እንዱጠብቁ፥ የሰንበትንም ቀን እንዱቀዴሱ ነገርኋቸው። 

በጌታ ቀን ብር ስታወጡ፥ አንዴ ሰው የንግዴ ሥራ እየሠራ ነው፤ አንዴ ሰው እየተቀጠረ ነው፥ አንዴ ሰው ሇእናንተ እንዱሠራሊችሁ 
እያዯረጋችሁ ነው። 

እያንዲንደ ክርስቲያን ሉያዯርጋቸው የሚያስፇሌጉ አንዲንዴ ውሳኔዎች አለ።  

     1) የእግዚአብሔር ቀን ቅደስ ሆኖ መጠበቅ አሇበት፥ ወይም የሇበትም። ይህ ትእዛዝ ነው ወይም አይዯሇም።  

     2) ይህ ትእዛዝ ነው እና ቅደስ ሆኖ መጠበቅ አሇበት ብሊችሁ ካመናችሁ፥ መጽሏፍ ቅደስ ሰንበትን እንዳት ቅደስ አዴርገን 
መጠበቅ እንዲሇብን የሚነግረንን ሌታከብሩ ነው። ወይስ ሰንበትን እንዳት ቅደስ አዴርገን መጠበቅ እንዲሇብን ሇራሳችን እንወስን። እኔ 
ወዯ ውሳኔው መጥቻሇሁ፥ መጽሏፍ ቅደስ ሰንበትን በሚመሇከት የሚሇውን በቃ አዴርጉ፥ ምንም አትጨምሩ። 

 

 

 



ክርስቲያኖች ሉመሌሱት የሚያስፇሌግ ላሊ ጥያቄ አሇ። ‚ኢየሱስ ሇምንዴን ነው ሰዎችን ከመቅዯስ ያስወጣው?” 

   1) ዋጋቸው (የሚሸጡበት ዋጋ) በጣም ከፍተኛ (ውዴ) ስሇነበረ ነው? አንዴ ሰው ተገቢ (መጠነኛ) ዋጋዎች (የመሸጫ ዋጋ) 
ቢኖረው፥ ከዛ ኢየሱስ እንዱቀጥለ ይፇቅዴሊቸው ነበር? 

   2) ወይስ እነሱ መቅዯሱን ቅደስ አዴርገው ሳይጠብቁ የንግዴ ሥራቸውን በተቀዯሰ መሬት ሊይ እያዯረጉ ስሇነበረ ነው? 

በ #2 በግሌፅ ተመሌሷሌ፥ እነሱ በመቅዯስ ውስጥ የንግዴ ሥራቸውን ማዴረግ የሇባቸውም ነበር። ኢየሱስ እንዲሇው እነሱ መቅዯሱን 
የንግዴ ቤት አዴርገውታሌ። 

የጌታችንና የመዴኃኒታችን የፇጣሪያችን የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌሌ በማርቆስ 11:15 ተመሌከቱ ወዯ ኢየሩሳላምም መጡ። ወዯ 

መቅዯስም ገብቶ በመቅዯስ የሚሸጡትንና የሚገዙትን ያወጣ ጀመር፥ . . .   

ኢየሱስ በቅደሱ መቅዯስ ማዴረግ የማይገባቸውን ነገር እንዲያዯርጉ እነሱን ያስቆመበትን ዋነኛ ነገር እኛም ዯግሞ በእግዚአብሔር 

ቅደስ ቀን ማዴረግ ዯግሞ የሇብንም ማሇት ከሚገባው በሊይ ነው። (የንግዴ ሥራችንን፣ መግዛት እና መሸጥ) 4ተኛውን ትእዛዝ 
ሇሚያከብሩ አይሁዴ ይህ በጣም ግሌፅ ነው፥ ነገር ግን ሇክርስቲያኖች፥ የተረደት ብዙዎች አይዯለም። አይሁዴ በዚህ ሕግ ሇመኖር 
እየተማሩ በበረሏ አርባ ዓመት እንዲሳሇፈ አስታውሱ። አሁን ይህ ሕግ ትርጉም የላሇው መሆኑንና መሲኁ አንዴ ቀን መጥቶ 
ያወጣዋሌ ብሇው ሉያስቡት አይችለም። 

ክርስቲያኖች እንዱህ ሲለ ሰምቻሇሁ:- “ዯህና ስሇ ሰንበት ጠሌቀህ መግባት ከፇሇግህ፥ ከዛ በዚህ መንገዴ በትክክሌ ማዴረግ 
ያስፇሌግሃሌ፥ ሀ፥ ሇ፥ ሏ፥ እና በዚህ...” ነገር ግን እንዯ ነህምያ፣ ኤርምያስ፣ እና ኢየሱስ መቅዯሱን እንዳት እንዲነጻ የሚነግሩን 
ትንቢታዊ መጻሕፍትን ካነበባችሁ፥ ወዯ ጠሇቀው ማብራሪያ አይገቡም፤ እነርሱ በቃ የሰው የንግዴ ሥራ በመቅዯሱ ውስጥ ወይም 
በጌታ ቀን እንዱሠራ አይፇሌጉም። 

“እንዯ ክርስቲያንነታችን ከእንግዱህ በኋሊ መጽሏፍ ቅደሳዊ ቀናትን ማክበር አያስፇሌገንም።‛ ሲባሌ ሰምቻሇሁ። ያ እውነት ከሆነ፥ ከዛ 

ከ ትንቢተ ዘካርያስ 14:16-19 ያሇው ይህ የፍጻሜ ዘመን ጥቅስ ውሸት መሆን አሇበት። 

በኢየሩሳላም ሊይ ከመጡት ከአሕዛብ ሁለ የቀሩት ሁለ ሇንጉሡ ሇሠራዊት ጌታ ሇእግዚአብሔር ይሰግደ ዘንዴ፥ የዲስ 
በዓሌንም ያከብሩ ዘንዴ በየዓመቱ ይወጣለ። ከምዴርም ወገኖች ሁለ ሇንጉሡ ሇሠራዊት ጌታ ሇእግዚአብሔር ይሰግደ ዘንዴ 
ወዯ ኢየሩሳላም ሇማይወጡ ሇእነርሱ ዝናብ አይዘንብሊቸውም። የግብጽም ወገን ባይወጣ ወዯዚያም ባይመጣ፥ እግዚአብሔር 
የዲስ በዓሌን ያከብሩ ዘንዴ የማይወጡትን አሕዛብ የሚቀሥፍበት ቸነፇር በእርሱ ሊይ ይሆናሌ። የግብጽ ቅጣት፥ የዲስ 
በዓሌንም ያከብሩ ዘንዴ የማይወጡት የአሕዛብ ሁለ ቅጣት እንዯዚህ ይሆናሌ። (እነዚህ በዓሊት ከጠፈ፥ አሕዛብ በፍጻሜ 

ዘመን (በመጨረሻው ዘመን) የጌታን በዓሊት እንዱያከብሩ እንዳት ጌታ ሉጠብቅ ይችሊሌ?) 

መንግሥተ ሰማይን እና ሲኦሌን አስመሌክቶ ከእግዚአብሔር የሆኑ ብዙ መሇኮታዊ ራእዮችን ሳጠና፥ በጣም ጽኑ የሆነ አንዴ ነገር 
ነበረ። የእግዚአብሔር ሕዝቦች፥ እግዚአብሔር ሕዝቡን ስሊስጠነቀቀበት ነገሮች ቸሌተኛ ከሆኑ፥ እግዚአብሔር ያስጠነቀቀበት ነገሮች 
ሁለ እውነት ሆነው ይመጣለ። አንዴ ሰው ክርስቲያን ስሇሆነ ብቻ፥ ስሇዚህ እግዚአብሔር ቃለን ሉሰብር ይችሊሌ ብል ተስፊ 
ማዴረግ ጥቅም የሇሽ ነው። ሇምሳላ፥ ኢየሱስ:- ‘ወንዴማችሁ በእናንተ ሊይ ኃጢአት ሲሠራ ይቅርታ እስካሊዯረጋችሁሇት ዴረስ፥ 
የሰማዩ  አባታችሁም ኃጢአታችሁን ይቅር አይሊችሁም።’ ብል ሲያስጠነቅቀን፥ 10,000 አባሊት ያለት የቤተ ክርስቲያን መጋቢ 
(ፓስተር) ብትሆኑም እንኳ ይህ እውነት ነው። ስሇዚህ የእርሱ ማስጠንቀቂያዎች በእያንዲንደ ሰው ከሌብ (እጅግ በጣም በትኩረት) 
መያዝ አሇባቸው። 

ሇዛም ነው፥ በብዙ ስሇ ሲኦሌ ራእዮች ውስጥ፥ ብዙ ክርስቲያኖች እግዚአብሔር ቃለን አይፇጽመውም በማሇት በውሸት ስሊሰቡ 
ብዙ ክርስቲያኖች መዲረሻቸው በሲኦሌ ውስጥ ሆኗሌ። በፇሰሰው የኢየሱስ ዯም እኛ ሇኃጢአታችን ስርየት (ይቅርታ) እንዲገኘን 
እናውቃሇን፥ ነገር ግን በዯንታ ቢስነትና ያሇማቋረጥ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት እንዴንጥስ አይፇቅዴሌንም። የእግዚአብሔርን ትእዛዛት 

ያሇማቋረጥ የሚጥሱ ክርስቲያኖችም፥ ያሇ ንስሏ፥ መዲናቸው (ዯህንነታቸው / their salvation) በሚያሰጋ ሁኔታ ውስጥ ነው። ይህ 
ከመጽሏፍ ቅደስ ጋር ጽኑ ነው። 
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http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zechariah%2014:16-19&version=NIV


ኢየሱስ የ4ተኛውን ትእዛዝ ጥቅም አጥብቆ የተናገረበት፥ ከኢየሱስ ጋር ፉት ሇፉት የተገጣጠሙ 4 በመጽሏፍ የተጻፈ ሁነታዎችን 

አሁን ዓይቻሇሁ። አንዯኛው ይኸው... 

የሚከተሇው ምንባብ የተወሰዯው በመጋቢ ዮንግ-ደ ኪም ከተጻፇው ከ እጅግ በትሌቁ በኃይሌ እየበራ በሚንበሇበሌ እሳት መጠመቅ 

Baptize by Blazing Fire (መጽሏፍ #3) ራእይ ነው። የቤተ ክርስቲያኑ አባሊት ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ብዙ ፉት ሇፉት ጉብኝቶች 
ተሰጥቷቸው ነበረ እና የጌታን ቀን ቅደስ አዴርጎ መጠበቅ ምን ያህሌ ጥብቅ (ከሌብ) የመሆኑን መጠን (ከፍተኛነት) እንዱያዩ 
ተዯርገው ነበር። 

 

(መጋቢ(ፓስተር) ኪም እየተናገሩ)    የቪዴዮ ምስክርነት 

ስሇ እሁድች፥ እንዳት ሰንበትን ቅደስ አዴርገን መጠበቅ እንዲሇብን ጌታን ሇመጠየቅ ወሰንሁ። ኢየሱስን እንዯጠየቅሁት፥ አስተያየቱ 

ወዯ ቁጣ ተሇወጠ። ጌታ አንዲንዴ ጥቅሶችን ከመጽሏፍ ቅደስ እንዴመሇከት ፇሇገ…  

“ነገር ግን የሰንበትን ቀን እንዴትቀዴሱ፥ በሰንበትም ቀን ሸክምን ተሸክማችሁ በኢየሩሳላም በሮች እንዲትገቡ 

የነገርኋችሁን ባትሰሙኝ፥ በበሮችዋ ሊይ እሳትን አነዴዲሇሁ፥ የኢየሩሳላምንም አዲራሾች ትበሊሇች፥ አትጠፊም።” 

(ትንቢተ ኤርምያስ 17:27) ('ማንኛውንም ሸክም መሸከም’፥ የሚሸጡ እቃዎችን መሸከምን፥ የመሸጫ ጋሪ (ተሳቢ)ን ያመሇክታሌ) 

“ፇቃዴህን በተቀዯሰው ቀኔ ከማዴረግ እግርህን ከሰንበት ብትመሌስ፥ ሰንበትንም ዯስታ፥ እግዚአብሔርም የቀዯሰውን ክቡር ብትሇው፥ 
የገዛ መንገዴህንም ከማዴረግ ፇቃዴህንም ከማግኘት ከንቱ ነገርንም ከመናገር ተከሌክሇህ ብታከብረው፥ በዚያን ጊዜ በእግዚአብሔር 

ዯስ ይሌሃሌ፥ በምዴርም ከፍታዎች ሊይ አወጣሃሇሁ፥ የአባትህንም የያዕቆብን ርስት አበሊሃሇሁ፤ የእግዚአብሔር አፍ ተናግሮአሌና።” 

(ትንቢተ ኢሳይያስ 58:13-14) 

“የሰው ሌጅ የሰንበት ጌታ ነውና።” (የጌታችንና የመዴኃኒታችን የአምሊካችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ በማቴዎስ 12:8) 

“…ስሇዚህ በሰንበት መሌካም መሥራት ተፇቅድአሌ።” (የጌታችንና የመዴኃኒታችን የአምሊካችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ በማቴዎስ 

12:12) 

ጌታ በሁለም መንገዴ የሰንበትን ቀን እንዴንቀዴሰው (ቅደስ አዴርገን እንዴንጠብቀው) አዞናሌ። እርሱ ቴላቪዥን ማየትን፣ ከቤተሰብ 
ጋር ውጪ ወጥቶ መመገብን (በሰንበት ከቤት ውጪ ወጥተን ገንዘብ ከፍሇን ምግብ ቤቶች ውስጥ ምግም መመገብን)፣ እና ላልች 
ዓሇማዊ እንቅስቃሴዎችን ገስፆአሌ። ከዚህ በተጨማሪ (በሊይ)፥ ክርስቲያኖች በእሁድች ማንኛውንም ዓይነት የንግዴ ሥራ ሇትርፍ 
እንዱያንቀሳቅሱ ጌታ አሌፇቀዯም። እርሱ ዯግሞ ቅደሳን ማንኛውንም ግብይት በእሁድች እንዱያዯርጉ አሌፇቀዯም። 

ኢየሱስ በሲኦሌ አንዴ ሌዩ ክፍሌ ውስጥ አንዴ የነፍሳትን ቡዴን አሳየኝ፣ እና እንዱህ አሇ:- “ከእነዚህ ነፍሳት መሏከሌ አንዲንድቹ 
በጥንቆሊ ውስጥ ተካፍሇው የነበሩ ናቸው። የመጠጥ ሱሰኛ የነበሩ አንዲንድች አለ እና አንዲንድች ሰንበትን ወይም እሁዴን 
በቸሌተኛነት ይዘው የነበሩ አለ። በእሁድች ሇራሳቸው ዯስታ ብር ያወጡ ነበር። ሰንበትን ቅደስ አዴርገው ባሇመጠበቃቸው ምክንያት 
አብዛኛዎቹ እነዚህ ሰዎች እዚህ አለ። የንግዴ ሥራዎችን ያንቀሳቀሱና ጌታ ይቅርታ እንዯሚያዯርግሊቸው ያሰቡ አንዲንድች አለ። 
እነርሱ ተታሇው ነበር።” ከሁለም ዝርያዎች በጣም ብዙ (የማይቆጠሩ) ዱያቆናትን፣ ዱያቆኒቶችን፣ እና መጋቢዎችን (ፓስተሮችን) 
አየሁ። 

እንዱያውም በእርግጥ፥ ሰንበትን በአግባቡ ያሌጠበቁ የነበሩ (ሰንበትን በአግባቡ ካሌጠበቁት መሏከሌ) ትንሽ ቅደሳን ብቻ መንግሥተ 
ሰማይ መዲረሻቸው ይሆናሌ። እናም በአንጻራዊነት፥ እሁድችን ቅደስ አዴርገው ባሇመጠበቃቸው ምክንያት እጅግ በጣም ብዙ ቅደሳን 

በሲኦሌ ውስጥ ነበሩ። “እነዚያን ነፍሳት ተመሌከቱ! እነዚያ ነፍሳት የእኔን ቀን በበሇጠ አግባብነት በቁም ነገር አሌተመሇከቱም። እነሱ 
የእኔን ቀን ቆሻሻ አዯረጉ። በጣም በቅርበት ተመሌከቱ።” በማሇት ጌታ አዘዘ። እኛ ካየነው ነገር የተነሣ በሙለ ዴንጋጤ ውስጥ ነበርን። 

ክርስቲያኖች በጭንቀት እየጮኹና እየተሠቃዩ በሲኦሌ ውስጥ ነበሩ። ይህን ሁኔታ ከተመሇከትን በኋሊ፥ በሁለም መንገዴ (in every 

way) እሁዴን ቅደስ አዴርጌ ባሇመጠበቄ ንስሏ መግባት ሊይ አተኮርሁ።  
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ሇወንጌሌ ሲባሌ ከሆነ፥ በእሁዴ ብር (ገንዘብ) ማውጣት ተገቢ ነው ብሇው የሚያስቡ ብዙ ቅደሳን አለ። ኢየሱስ የቤተ ክርስቲያንን 

መታሇሌ እንዱህ ግሌፅ አዴርጎታሌ (አብራርቶታሌ):- “የእሁዴን ትእዛዝ ሰዎች ግሌፅ እንዲይሆን ያዯርጋለ፣ ያሇ አግባብ ይጠቀማለ፣ 

ሇመጥፎ አሊማም ይጠቀማለ፣ ‘ሇወንጌሌ ሲባሌ’። እነርሱ በዘሊቂነት ያዯርጉታሌ። በእሁድች ገንዘብ አታውጡ! ሰዎች 
በሌባቸው ውስጥ ያሇውን ሇማዴረግ አንዳ ከወሰኑ፥ በማንኛውም ወጪ ትእዛዙን ሇመስበር የራሳቸውን ምክንያቶች ወይም 
ማስረጃዎች ያቀርባለ።” ጌታ በጣም የምሩን መሰሇ። ግርማ ሞገሱ እጅግ በጣም ኃያሌና ሞሌቶ የሚፇስ ነበረ።  

በአሁኑ ጊዜ፥ ቤተ ክርስቲያኖች ሇመነቃቃት (ሇተሏዴሶ) ይጮኻለ፥ ነገር ግን እነርሱ የግዴ መጀመሪያ መቀየር አሇባቸው። እነርሱ 
የግዴ በፍርሃት ንስሏ መግባት አሇባቸው። አብያተ ክርስቲያናት (ቤተ ክርስቲያኖች) የቤተ ክርስቲያን አባሊቶችን ሰንበትን ቅደስ 
አዴርገው እንዱጠብቁ በአግባቡ እያስተማሩ አይዯሇም። እንዱያውም፥ እነርሱ ይህን ነገር በቸሌተኝነት ይዘዋሌ። ጌታ ጥብቅ 
ማስጠንቀቂያ እየሰጠን ነበር። 

በጌታ ቤት ውስጥ የሚካሄደ ማንኛውም ዓይነት ዴርጊቶች፥ የግዴ ከክፍያ ነፃ መሆን አሇባቸው። ብዙ ቤተ ክርስቲያኖች ብዙ 
ምእመናን ስሊሎቸው የምግብ ትኬቶችን ይሸጣለ። የምግብ ትኬቶችን መግዛት እሁድችን ቅደስ አዴርጎ መጠበቅ አይዯሇም። ጌታ 
እንዳት ብዙ የኮሪያ ቤተ ክርስቲያኖች እሁድችን ቅደስ አዴርገው ስሇማይጠብቁ በእግዚአብሔር ተቀባይነት እንዯላሊቸው በጣም 
በጥንቃቄ አሳይቶኛሌ። 

ጌታ ዯግሞ ማንኛውም እንግዲ ተናጋሪዎች ሲመጡ ቤተ ክርስቲያን ወይ በፓስተሩ ቤት ወይም በአንዴ ቅደስ (ቅዴስት) ቤት 
እንዴትመግባቸው ይፇሌጋሌ፥ ሌዩው ዴርጊት በእሁድች ከተካሄዯ። በእሁድች ቤተ ክርስቲያን ተናጋሪ እንግዲዎቹን ወዯ ውጭ ወዯ 
ሬስቶራንት እንዴትወስዲቸው ጌታ አይፇሌግም። ቤተ ክርስቲያኗ ምግብ ማብሰያ ቤት ካሊት፥ እንግዲዎቹ እዛ መመገብ ይችሊለ።  

ኢየሱስ ይሄን በመግሇፅ ግሌፅ አዴርጎታሌ:- እርሱ በእሁድች ገንዘብ ማውጣትን ይከሇክሇናሌ 

ሇወንዴም አውጉስቶ ማኩኤንጎ በተሰጠው ላሊ ራእይ፥ ኢየሱስ እንዱህ አሇ:- ‚በእኔ የአምሌኮ ቅደስ ቀን የሚገዙ፣ የሚሸጡ እና 
ጌሞችን የሚጫወቱትን አሌነጥቅም። እሁዴ ወይም ቅዲሜ፥ መሪዎቻችሁ ሇማምሇክ የመረጡሊችሁ የትኛው ቀን ሇእኔ ብቻ መሆን 
አሇበት፥ እኔ ጌታችሁ ነኝ። ይህ ቀን ሇእኔ ብቻ የግዴ መቀዯስ አሇበት።” 

የጌታን ቅደስ ቀን በሚያረክሱ (በማያከብሩ) ሊይ የጌታ ቁጣ ዯግሞ ስሇ መንግሥተ ሰማይ እና ስሇ ሲኦሌ በሆነው በመጋቢ ፓርክ 
ራእይ ታይቷሌ። 

Please take this warning serious,  

Keep the LORD's Day HOLY! 

እባካችሁ ይህን ማስጠንቀቂያ በጥብቅ ውሰደ፥  

የእግዚአብሔርን ቀን ቅደስ አዴርጋችሁ ጠብቁ! 

የጌታን ቀን ቀዴሱ! 

http://www.divinerevelations.info/PARK
http://www.divinerevelations.info/PARK


ዋነኛ ጥያቄዎች (Critical Questions): 

የእግዚአብሔር ቃሌ ሊይ ብዙ አዱስ ሰው ሰራሽ ሕጎችን በመጨመር ይህ አዱስ አስተምህሮ ነው? 

     - አይዯሇም፥ ይህ ከዋነኛው 4ተኛው ትእዛዝ ጽሐፍ ጋር ጽኑ (የተስማማ) ነው፥  

             „በጌታ ቀን የንግዴ ሥራችሁን አታዴርጉ እና ላልች የንግዴ ሥራቸውን እንዱሠሩሊችሁ አታዴርጉ።‟  
ነገር ግን፥ ከመጽሏፍ ቅደስ ጋር የእውነት የተስማማ የሆነ ቆራጥ (ኃይሇኛ) ማስጠንቀቂያ ነው?  

     - ይህ ማስጠንቀቂያ በኤርምያስ 17:27 ካሇው ጋር አንዴ ዓይነት ነው 
የእግዚአብሔርን ሰንበት ቅደስ አዴርጎ መጠበቅ ገንዘብን ከማውጣት ጋር ምንም ግንኙነት የሇውም! 

      - እውነት አይዯሇም፥ ነህምያ 10:31ን አንብቡ፥ አይሁዴ ራሳቸውን ወዯ እግዚአብሔር ዲግም ሲመሌሱ ቃሌ ገብተዋሌ  

            “የምዴርን አሕዛብ ሸቀጥና ሌዩ ሌዩ እህሌ ሉገበዩ በሰንበት ቀን ቢያመጡ፥ በሰንበት ወይም በተቀዯሰው ቀን ከእነርሱ አንገዛም...‛ 
 ምናሌባት ፓስተር ኪም አንዴ ሏሰተኛ ነቢይ ነው? 

     - በመጽሏፍ ቅደስ፥ ሏሰተኛ ነቢያት የእግዚአብሔር ሕዝብ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት እንዱያከብሩ ሇማዴረግ የሚሞክሩት አሌነበሩም፥ ሏሰተኛ ነቢያት የእግዚአብሔር ሕዝብ 
የእግዚአብሔርን ትእዛዛት ችሊ እንዱለ ሇማዴረግ የሞከሩት ናቸው። 
ነገር ግን ይህ መሌእክት ክርስቲያኖችን መሌሶ ከሕግ በታች ሇማዴረግ እየሞከረ ነው። 

      - 10ቱ ትእዛዛት፥ አዎ። አንዴ መሌእክት እንዲንሰርቅ እያቆመን ከነበረ፥ መሌእክቱ መሌሶ ከሕግ በታች እያዯረገን ነበረ በፍፁም አንሌም። 
አንዴ ሰው ከዚህ ጋር (በዚህ) ካሌተስማማስ? 

     - አግባብ ያሇው መሌስ የሚሆነው በጉሌበታችሁ ተንበርክካችሁ፥ ይህ እውነት እንዯሆነ እግዚአብሔርን ጠይቁ። ሁለንም እናውቃሇን ብሊችሁ ብቻ አታስቡ፥ ነገር ግን ንስሏ ሇመግባት 
ተዘጋጁ። በመጽሏፍ ቅደስ ውስጥ፥ እግዚአብሔር ሇሕዝቡ የሊካቸው አብዛኞቹ ማስጠንቀቂያዎች ችሊ እንዯተባለ በማስታወስ። 
ስሇዚህ በእሁዴ መኪናዬ ጋዝ ቢያሌቃት፥ እኔም ጋዝ ብገዛ፥ አሁን ወዯ ሲኦሌ ሌሄዴ ነው። ይህ የማይመስሌ ነገር ነው። 

     - ይህ ራእይ ያሇው ይህን አይዯሇም! በዚህ ራእይ፥ በሲኦሌ ውስጥ የነበሩት ሰዎች ‘የእኔን ቀን በበሇጠ አግባብነት በቁም ነገር ያሌተመሇከቱ’ ወይም ‘በእሁዴ የንግዴ ሥራ ያንቀሣቀሱ’ 
ናቸው። ስሇዚህ የእርሱን ቀን በበሇጠ አግባብነት ካሌያዛችሁ፥ ከዛ አዎ፥ በአዯጋ ውስጥ ናችሁ። 
ነገር ግን ኢየሱስ በሰንበት መሌካም መሥራት ተፇቅድአሌ ብሎሌ። 

     - ይህ እውነት ነው፥ በጌታ ቀን መሌካም መሥራት ጠቃሚም ነው። መሌካም እያዯረጋችሁ፥ የጌታን ቀን ቅደስ አዴርጋችሁ ጠብቁ። ኢየሱስ እና ዯቀ መዛሙርቱ የጌታን ቀን ቅደስ 
አዴርገው ጠብቀዋሌ፥ የግሌ ቢዝነሳቸውን እያካሄደ ወይም ላልችን እየጠየቁ (አንዲንዴ ነገሮችን ሇማግኘት) አሌነበረም፥ እኛ ሇምንዴን ነው የእነርሱን ምሳላ የማንከተሇው።  

4ተኛው ትእዛዝ በአዱስ ኪዲን ሰፊ ያሇ ቦታ የያዘ (ትኩረት የተሰጠው) ጠቃሚ ጉዲይ አሌነበረም፥ ስሇዚህ ሇምንዴን ነው አሁን እግዚአብሔር ትኩረት ሉሰጠው እየሞከረ ያሇው? 

     - ለቃስ 23:56 ን ተመሌከቱ “ተመሌሰውም ሽቱና ቅባት አዘጋጁ። በሰንበትም እንዯ ትእዛዙ ዏረፈ።” ይህ ጥቅስ ከኢየሱስ ጋር ወዯ ነበሩት ሰዎች ያመሇክታሌ፥ ወዯ እርሱ መቃብርም 
ሇማምጣት ሽቱና ቅባት እንዲዘጋጁ። እነርሱ የኢየሱስን ዋነኛ (እነዚያው) ቃሊት ሰምተዋሌ፥ አሁንም ቃለን ሊሇመስበር ትእዛዙን በበቂ ሁኔታ ከሌብ ይዘውታሌ። የእርሱን ትምሕርት የሰሙ 
እነዚህ ሰዎች ትእዛዙን ከሌብ ከያዙ፥ እኛም ትእዛዙን ከሌብ መያዝ እንዯሚገባን አታስቡም? 
     - ምክንያቱም የቀዯመችው ቤተ ክርስቲያን ሰዎች የጌታን ቀን ከሌብ (በትጋት) ይዘውት ነበር፥ እንዲጠፈት (ትእዛዙን) የተናገሩበት የትም ቦታ የሇም። አሁን ነው እኛ ችሊ እያሌነው 
ያሇው። በሰማኋቸው ስብከቶች ሁለ፥ የጌታን ቀን እንዳት ቅደስ አዴርገን መጠበቅ እንዲሇብን አስመሌክቶ አንዴም መሌእክት አሊስታውስም። 

     - በመቅዯስ ቦታ የራሳቸውን የንግዴ ሥራ በሚያዯርጉት ሊይ ኢየሱስ እንዳት በጣም ቁጡ እንዯነበረ እናውቃሇን፥ ወዯዛ የሚጠጋ እንኳ አንዲች አናዴርግ። ኦሪት ዘላዋውያን 19:30 ን 

ተመሌከቱ “ሰንበታቴን ጠብቁ፥ መቅዯሴንም አክብሩ፤ እኔ እግዚአብሔር ነኝ።” ሇዚህ ጥቅስ 2ተኛ ክፍሌ (መቅዯሱን አስመሌክቶ) ኢየሱስ ቀናዒ ሆኗሌ ብሇን ሇምን እናስባሇን፥ ሰንበታትን 
አስመሌክቶ ግን የመጀመሪያው ክፍሌ አሌሆነም እንዳ? 

ነገር ግን መጽሏፍ ቅደስ በሰንበት/እሁዴ ብቻ ሳይሆን፥ እግዚአብሔርን በሁለም ቀናት ማክበር እንዯሚገባን ተናግሯሌ። 

     - ያ ጥሩ ምክር ነው፥ ይህን ማዴረግ አሇብን። በሁለም ቀናት ሊይ እግዚአብሔርን አክብሩ፥ በዴጋሜ ግን 4ተኛውን ትእዛዝ ታዘዙ (አክብሩ)። እዚህ ምንም መቃረን የሇም። 
ሇየት ያለ አንዲች አለ? 

     - ሉኖር ይችሌ ይሆናሌ፥ ነገር ግን ኢየሱስ ስሇምን እንዲስጠነቀቀን አስታውሱ፥ ‘በማንኛውም ወጪ ትእዛዙን ሇመስበር ምክንያቶችን ወይም ማስረጃዎችን ማቅረብ።’ 
ይህ በጣም ጠቃሚ ከሆነ፥ ከዛ ሇምንዴን ነው ስሇዚህ የሚናገረው ፓስተር ኪም ብቻ የሆነው? 

     -እርሱ ብቻ አይዯሇም፥ ሇቹ ቶማስም እንዴታይ ዯግሞ ተዯርጓሌ (ሇቹ ቶማስም ዯግሞ ጌታ አሳይቷታሌ)። ይህን ትእዛዝ የሚሰብሩ፥ ሇጌታ መመሇስ ዝግጁ እንዯማይሆኑ እንዴታይ 
ተዯርጋሇች።  

ነገር ግን ቆሊስያስ 2:16-17 “እንግዱህ በመብሌ ወይም በመጠጥ ወይም ስሇ በዓሌ ወይም ስሇ ወር መባቻ ወይም ስሇ ሰንበት ማንም አይፍረዴባችሁ፤”ይሊሌ 

     - አዎ፥ ሰዎች ሊይ እየፇረዴን ወይም ጠቋሚ ጣታችንን እየጠቆምን ዙሪያውን አንሂዴ፥ ይህ እውነት ነው። ነገር ግን ይህን እንዳት እንዯምተረጉሙ ተጠንቀቁ፥ ምክንያቱም ይህን 
በስህተት መተርጎም ውጤቱ እነዚህ ዴምዲሜዎች ሉሆኑ ይችሊሌ።  
        ሀ. “ሰንበት ቀን”------ 4ተኛው ትእዛዝ ተፇጽሞአሌ (ጠፍቶአሌ / has been abolished)። 

        b. “መጠጥ”--------------- እንዲንጠጣ ማንኛውም ማስጠንቀቂያ ወይም ትእዛዝ፥ ተፇጽሞአሌ (ጠፍቶአሌ / has been abolished)። 

        c. “መጠጥ”--------------- ዯም ሊሇመጠጣት ማንኛውም ማስጠንቀቂያ ወይም ትእዛዝ፥ ተፇጽሞአሌ (ጠፍቶአሌ / has been abolished)። 

        d. “መብሌ”----------------- ሥጋ መብሊትን፣ መተሳሰርን (ኅብረትን / communion )፣ ወይም ሇጣኦት የቀረቡ ምግቦችን አስመሌክቶ ማንኛውም ትእዛዝ፥ ተፇጽሞአሌ 
(ጠፍቶአሌ / has been abolished)። 

      እነዚህ ሁለ ትርጓሜዎች አስከፉ (አሰቃቂ) ናቸው። አስታውሱ፥ የጌታን ቀን ቅደስ አዴርገው እንዱጠብቁ ሰዎች አይዯለም ላልችን ያስጠነቀቁት፥ እግዚአብሔር ነው ይህን 
እንዴናዯርግ የነገረን። እኛ ሳንሆን፥ እርሱ ፇራጅ ነው። 

ነገር ግን በ ገሊቲያ 4:10 ሌዩ ቀናትን፣ እና ወራትን እና ዘመንንም ዓመትንም በጥንቃቄ ስሇመጠበቅ ጳውልስ ሰዎችን አስጠንቅቆአሌ።  

     - አዎ፥ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት በማክበር ጻዴቅ አያዯርጋችሁም፥ መንገዲችሁን ወዯ መንግሥተ ሰማይ አያስገኝሊችሁም፥ እና መንፇስ ቅደስን አያመጣሊችሁም። ጳውልስ 
ያስጠነቀቃቸው እነዛ፥ እነዚህን ነገሮች በስንፍና (በሞኝነት) አምነው ይሆናሌ። ስሇዚህ፥ የጌታን ቀን ቅደስ አዴርጋችሁ ስትጠብቁ፥ መንፇስ ቅደስን ያስገኝሌናሌ ወይም መንገዲችንን ወዯ 
መንግሥተ ሰማይ ውስጥ ያስገኝሌናሌ ብሊችሁ አታስቡ። 

በ ሮሜ 14:5 ጳውልስ:- ‚ይህ ሰው አንዴ ቀን ከላሊ ቀን እንዱሻሌ ያስባሌ፥ ያ ግን ቀን ሁለ አንዴ እንዯ ሆነ ያስባሌ፤ እያንዲንደ በገዛ አእምሮው አጥብቆ ይረዲ።” ብሎሌ 

     - አዎ፥ አንዴ ሰው የሌዯት ቀናቸው (የራሱ የሌዯት ቀን) የተቀዯሰ ነው ብል ያምን ይሆናሌ፥ ወይም የምስጋና መስጫ (thanksgiving) የተቀዯሰ ነው ብል ያምን ይሆናሌ፥ መሌካም፥ 
ከዛ በተቃራኒው (በተሇየ) ሇእነርሱ ሇመንገር የእኛ ሥራ ነው ብዬ አሊምንም። ነገር ግን የጌታን ቀን አስመሌክቶ፥  „አንዴ ሰው‟ አሌነበረም ያን ቀን የተቀዯሰ አዴርጎ ያሰበው፥ ቀኑ የተቀዯሰ 
እንዯሆነ የነገረን እግዚአብሔር ነው በቃለ። ስሇዚህ እርሱ በ10ቱ ትእዛዛት ውስጥ እና በመጽሏፍ ቅደስ በሙለ አስቀመጠው (አኖረው)። የእርሱን ቀን ስሊረከሱ እግዚአብሔር እስራኤሌን 
ተጠያቂ አዴርጓሌ፥ እስራኤሌን ወዯ ባቢልናውያን ምርኮ እንዱሄደ ካዯረጋቸው ኃጢአቶች መሏሌ አንደ ነበረ። ማንኛውም መጽሏፍ ቅደሳዊ ምሁር (ቀኑን መቀዯስ) ዛሬ ጠቃሚ አይሆንም 
ብል እንዳት ሉያስብ ይችሊሌ? 
 

http://bible.cc/jeremiah/17-27.htm
http://bible.cc/nehemiah/10-31.htm
http://bible.cc/luke/23-56.htm
http://bible.cc/leviticus/19-30.htm
http://bible.cc/colossians/2-16.htm
http://bible.cc/galatians/4-10.htm
http://bible.cc/romans/14-5.htm


ዴኅነት (Salvation) እናንተ ባዯረጋችሁት ሊይ ተመስርቶ አይዯሇም፥ በመስቀሌ ሊይ በተፇጸመው የኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ብቻ ነው የሚዯገፇው። 

     - በዚህ ውስጥ እውነት አሇ፥ ነገር ግን ያሇቅጥ ሇተሳሳተ ዓሊማ ወይም በተሳሳተ መንገዴ ጥቅም ሊይ ሉውሌ ይችሊሌ። የወንጌሌ መሌእክት የመጀመሪያው ቃሌ „ንስሏ ግቡ‟ ነው፥ አንዴ 
ግሥ ነው፥ እኛ የግዴ ማዴረግ ያሇብን አንዲንዴ ነገር።  

     እዚህ ላልች መጽሏፍ ቅደሳዊ ምሳላዎች አለ... 

          - 5ቱ ሰነፍ ዯናግሊን፥ እነርሱ ባዯረጉት (በሠሩት) ምክንያት ከግብዣው ውጪ ሆነው (ተዘግቶባቸው) ነበረ። 

          - የማይምረው ባሪያ፥ እርሱ ባዯረገው (በሠራው) ምክንያት ምህረት አሌተዯረገሇትም ነበረ። 

          - በጌታ ግራ የነበሩት ፍየልች፥ እነርሱ ባዯረጉት (በሠሩት) ምክንያት ወዯ ሲኦሌ ተጥሇው ነበረ።  

          - ፍሬ የላሇው ቅርንጫፍ ተቆርጦ ነበረ፥ ቅርንጫፈ ባዯረገው (በሠራው) ምክንያት። 

          - እስከ መጨረሻ የጸና ይዴናሌ፥ ምክንያቱም እርሱ (እርሷ) ኢየሱስን ስሊሌተወ (ስሊሌተወች)። 

          - 1 መክሉት የነበረው ሰነፍ ባሪያ ወዯ ውጪ ተጥል ነበረ፥ እርሱ ባዯረገው (በሠራው) ምክንያት። 

          - ሲሰክር የነበረው ያሌተዘጋጀው ባሪያ ወዯ ውጪ ተጥል (ተወርውሮ) ነበረ፥ እርሱ ባዯረገው (በሠራው) ምክንያት። 

        የዚህ እውነት ትክክሇኛው ጥቅም (application / ማመሌከቻ) ይህ ነው፥ „እነዚህን ሁለ ፇተናዎች (tests) በጥበብ ያሇፈ፥ ዴኅነታቸውን አያስገኙም፥ ዴኅነት አሁንም በጸጋ ነው 
የተሰጠው።‟ እግዚአብሔርን አመስግኑ! :) ነገር ግን እነዚህን ፇተናዎች ብትወዴቁ፥ ምሳላዎቹ እንዯሚያሳዩት፥ ከባዴ (ሀይሇኛ) የሚያስከትሊቸው ውጤቶች (consequences) አለ።  

ብዙ ሰዎች ሰንበት ቅዲሜ እንዯሆነ በጥብቅ ያምናለ፥ እና እኔ እነርሱን ማክበር እችሊሇሁ። ነገር ግን በመጽሏፍ ቅደስ ውስጥ ጌታ:- ‚ትክክሇኛውን ነገር እያዯረጋችሁ 
ነው፥ ነገር ግን በተሳሳተ ቀን።‛ ያሇበትን ምንም ቦታ ማግኘት አሌቻሌሁም። 

ሊሰሊው (ሌፇታው) ያሌቻሌሁት ዯግሞ አንዴ እንቆቅሌሽ አሇ፥ እንቆቅሌሹን በዯምብ (በትኩረት) ተከታተለ እና ጥያቄውን መመሇስ ከቻሊችሁ እዩ። 

አንዳ በኢየሩሳላም ውስጥ በዯስታ የሚኖሩ አንዴ የአይሁዴ ሕዝብ ነበረ። ነገር ግን በእግዚአብሔር ፍርድች ምክንያት፥ እነርሱ ወዯ ተሇያዩ አገሮች ተበትነው 
ነበር። አንዲንድች ወዯ ምሥራቅ ተበትነው ነበረ፥ አንዲንድች ወዯ ሰሜን፥ አንዲንድችም ወዯ ምዕራብ። ከብዙ ዓመታት በኋሊ፥ በስተመጨረሻ ከኢየሩሳላም 
ርቆ በሚገኘው በዓሇም ላሊኛው በኩሌ በአንዴ አገር ዲግም እስኪገናኙ ዴረስ፥ ወዯ ምዕራብ ተበትነው የነበሩት በጣም ወዯ ሩቅ ምዕራብ ሄደ፥ ወዯ 
ምስራቅም ተበትነው የነበሩት በጣም ወዯ ሩቅ ምስራቅ ሄደ። እርስ በእርሳቸው በመተያየታቸው በጣም ዯስተኞች ነበሩ፥ እነርሱም ሇመዯሊዯሌ (ሇመረጋጋት)፣ 
አንዴ ምኩራብ ሇመሥራትና በቋሚነት እዛው ሇመኖር ወሰኑ። ነገር ግን ምኩራቡ ተሠርቶ ከተጠናቀቀ በኋሊ አንዴ ችግር ተነሣ (አጋጠመ)። የአንደ ቡዴን 
ሰንበት ከላሊኛው ቡዴን ሰንበት 24 ሰዓት የተሇየ ነበረ። እና ሁሇቱም፥ የራሳቸው ሰንበት፥ በመጽሏፍ ቅደስ እንዯታዘዘው በጥብቅ እንዯተጠበቀ ተናገሩ። 

(እነርሱ በተሇያየ አቅጣጫ ተጉዘው ስሇነበረ ይህ በግሌፅ ተከስቶአሌ።) ስሇዚህ ሰንበት በትኛው ቀን እንዯሆነ ማንኛቸውም ቡዴን ሉስማሙ ስሊሌቻለ ወዯ 
ኢየሩሳላም፣ ወዯ ሰሜን ተበትነው ሇነበሩት ዘመድቻቸው ዯብዲቤ ሇመጻፍ ወሰኑ። ከእነርሱ አንዴ መሌስ ፇሌገው ነበረ፥ ስሇዚህ የትኛው ቡዴን ትክክሌ 
እንዯነበረ ተመሌከቱ። 
ነገር ግን ዯብዲቤዎቹ ተመሌሰው ሲመጡ፥ ያገኙትን መሌሶች አሌወዯዶቸውም። 

በኢየሩሳላም ውስጥ ያለት አይሁዴ (የ12 ሰዓታት ሌዩነት የነበራቸው) ሁሇቱም ተሳስተው እንዯነበሩ፥ በላሊኛዎቹ የዓሇም ክፍሊት ሳይሆን፥ በኢየሩሳላም 
እንዯነበረው ያው ሰዓት ሰንበትን ማክበር እንዯሚያስፇሌጋቸው ነገሯቸው! 
ወዯ ሰሜን ተበትነው የነበሩት አይሁዴም በሰሜን እንዯነበረው፥ ወዯ ፖልች (የምዴር ዋሌታ) አጠገብ ፀሏይ በጣም ብዙ ጊዜ (በተዯጋጋሚ) ስሇማትጠሌቅ፥ 
ቀናቱና ላሉቶቹ ሇ6 ወራት መቆየት እንዯሚችለ ነገሯቸው። ስሇዚህ የእነርሱ ሰንበት ሇ1 ቀን ብቻ ሳይሆን ሇብዙ ወራት መቆየት ያስፇሌገዋሌ። ሁሇቱም 
እነዚህ መሌሶች ተቀባይነት የሊቸውም ነበር።   

ስሇዚህ እንቆቅሌሹ ይህ ነው፥ የየትኛው ቡዴን ሰንበት ነው ትክክሌ የነበረው? 

1. ወዯ ምዕራብ የተጓዘው ቡዴን።  

2. ወዯ ምስራቅ የተጓዘው ቡዴን። 

3. በኢየሩሳላም ውስጥ የቀረው ቡዴን። 

4. ወይስ በሰሜን የምዴር ዋሌታ አጠገብ የነበረው ቡዴን።  

 

  

አብ ወሌዴ መንፇስ ቅደስ አሏደ አምሊክ፥ አሜን 

ቅደስ፥ ቅደስ፥ ቅደስ እግዚአብሔር የእስራኤሌ አምሊክ የሠራዊት ጌታ፥ ያሇህ የነበርህ የምትመጣ፥ ሕይወታችን ጌታ ኢየሱስ ተባረክ 

በአምሊካችን፥ በቤዛችንና በተስፊችን በቅደስ እግዚአብሔር ፇቃዴ በዚህ ቅደስ የትርጉም ሥራ የተባበረውን ወንዴሜን ጆናታንን፥ ጌታችንና 
መዴኃኒታችን መሌካም እረኛችን የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርከው ይቀዴሰው፣ ይራራሇት፣ የፉቱንም ብርሃን ያብራሇት፤ ክብር ሇኢየሱስ ይሁን፣ 
ሃላ ለያ አሜን። 

የእስራኤሌ አምሊክ የሠራዊት ጌታ፥ የእግዚአብሔር አብ ቃሌና ሌጅ፥ የነገሥታት ንጉሥና የጌቶች ጌታ ቅደስ እግዚአብሔር የናዝሬቱ 
ኢየሱስ ክርስቶስ የባሪያውን የቶማስ ቶሙክዲህታን አካሌ ተጠቅሞ ተረጎመው። hithomasgetachew@gmai1.com 
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