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          ጆሮቻቸው እንዱኮረኮሩ ብቻ ስሇሚፈሌጉ ብዙዎች በመጨረሻው ዘመን እንዯሚታሇለ ሐዋርያው 

ጳውልስ አስጠንቅቆአሌ፥ ማሇትም አስቸጋሪ ወይም የሚፈትን አንዲች መስማትን ሉታገሱ አይችለም። 

ሇሳምንቱ ከሆነው ቃሌ ጋር ሇሚቀጥለት ጥቂት ሳምንታት ብትቀጥለ፥ እናንተ በዚያ ክፍሌ(ከሊይ በተጠቀሰው 

ምዴብ) ውስጥ እንዲሌሆናችሁ እናውቃሇን፥ ምክንያቱም በመጀመሪያ ስሇ ዯቀመዝሙርነት እጅግ በጣም 

አስቸጋሪ የሆኑትን ጠቃሚ ጉዲዮች እየተናገርን ስሇሆነ፥ ጌታ በለቃስ 14፥33 እንዯተናገረው:  

“እንግዲህ እንደዚሁ ማንም ከእናንተ ያሇውን ሁለ የማይተው ደቀ መዝሙሬ ሉሆን 

አይችልም።”    

 

         ምናሌባት ቃሌ በቃሌ ሉሆን ይችሊሌ? ይህ ቃሌ በቃሌ ነው። ጌታ ሀብታሙን ወጣት ገዢ 

እንዲዘዘው(ከሀብታሙ ወጣት ገዢ እንዯጠበቀው) ጌታን ሇመከተሌ ያሇንን ሁለ የግዴ መሸጥና ሇዴሆች 

መስጠት አሇብን ማሇት ነው? የግዴ አይዯሇም። ያ ማሇት እኛ ሕይወታችንን ሇጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስንሰጥ 

እኛ ያሇን (የእኛ የሆነው) ሁለ የእርሱ(የጌታ) ይሆናሌ ማሇት ነው። እኛ በዋጋ ተገዝተናሌ፥ ከእንግዱህም 

ሇራሳችን አይዯሇንም ነገር ግን ሇእርሱ(ሇጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ) ነን። 

 

          የጌታ ዯቀመዝሙር ስንሆን፥ በራሳችን ህይወት(ኑሮ) ቁጥጥር ውስጥ ከመሆን ወዯ ጌታ ሥሌጣን ስር 

እንሄዲሇን። ከሰው ጋር ሳይሆን ከዩኒቨርሱ(ሁለን ፍጥረታት ከፈጠረው) ጌታ ጋር ነው እያወሳን(እየተግባባን) 

ያሇነው። እግዚአብሔርን አሇመታዘዝና ያሇ እርሱ ዓሇምን ማንቀሳቀስ እችሊሇሁ ከሚሌ የሰው አስተሳሰብ 

ውጤት የተነሣ ነው እያንዲንደ ችግር የመጣው። ሇእያንዲንደ የሰው ችግር መሌሱ ወዯ እግዚአብሔር 

መመሇስና በሁለም ነገሮች እግዚአብሔርን ሇመታዘዝ መፈሇግ ነው። እኛ ያሇን ሁለ ከእንግዱህ የእኛ 

እንዲሌሆነ ነገር ግን የእግዚአብሔር እንዯሆነ ዴረስ መታዘዝ ነው፥ እኛም አስተናጋጆቹ ብቻ (just 

stewards) ነን። እግዚአብሔር ሁለን እንዴንሰጥ ይጠይቀን ወይም እኛ ያሇንን መምራት የእርሱ ኀሊፊነት 

ነው፥ ይህ ግን ሇእኛ ፍጹም ነፃነት ብቸኛው መንገዴ ነው። 

 

          ይህ እጅግ በጣም የከበረውን የእኛን ንብረት፣ ጊዜያችንን ያካትታሌ። ከእንግዱህ ሇራሳችን አንኖርም 

ነገር ግን በሁለም መሌኩ ሇእርሱ(ሇእግዚአብሔር) እንኖራሇን። በቃ የፈሇግነውን አናዯርግም፥ ነገር ግን 

በሁለም ነገሮች የእርሱን ፈቃዴ እንፈሌጋሇን። 

 

          እንዯ አገሌጋዮች ስንበስሌ፥ የበሇጠ ነጻነትና የበሇጠ ሥሌጣን ይሰጠናሌ። ታማኝ አገሌጋዮች 

እርሱ(እግዚአብሔር) ሁለንም ነገሮች የሚያካፍሊቸው(የሚነግራቸው) የእርሱ ጓዯኞች ይሆናለ። ታማኝ 

ጓዯኞች እግዚአብሔር ማንኛውም ሰው ንጉሥ ሉሇማመዯው ከሚችሇው እጅግ በሊይ ነጻነትንና ሥሌጣንን 

ጨምሮ ሁለንም ነገሮች የሚሰጣቸው የእርሱ ወንድች ሌጆችና ሴቶች ሌጆች መሆን ይችሊለ። ነገር ግን፥ 

መሠረታዊ ከሆነ ፍጹም ጥሌቅ(በጣም ታሊቅ) መታዘዝ ይጀምራሌ።      

 



          የእውነተኛ ዯቀመዝሙር ህይወት (ኑሮ) እኛ በአንዲንዴ መንገድች(መሌኮች) ሌንኖረው የምንችሇው 

እጅግ በጣም አስቸጋሪው ኑሮ ነው፥ ነገር ግን ዯግሞ እጅግ በጣም ነጻ አውጪ፣ የሚሣካ(የሚፈጸም)፣ እና 

አስዯሳች ነው። ሌናውቀው የምንችሇው እጅግ ታሊቁ ነጻነት የክርስቶስ ባሪያ መሆን ነው። ቀሊሌ አይዯሇም፥ 

ነገር ግን በዚህ ህይወት በሁለም መሌኩ የተገባው ነው፥ ከዚያም የዘሊሇም ሕይወት ፍጹም ጥቅም አሇን።   

 

          የእውነት በዚህ መንገዴ የሚኖር ግን ማን ነው? እውነተኛ ዯቀ መዝሙሮች ያዯርጉታሌ። ብዙ ዯቀ 

መዛሙርት የለም፥ ነገር ግን አንዲንድች አለ። እየገባንባቸው ያለት ጊዜያት እውነተኛ ዯቀ መዝሙሮችን 

ከአስመሳዮቹ ይገሌጻለ(ያሳያለ)። ሉመጣ ያሇውን ቁጣ ሇማምሇጥ በእርሱ ማመን ብቻ በቂ ነው ብሇው 

በማሰብ “የእሳት አዯጋ ኢንሹራንስ፥” ብቻ የሚፈሌጉ፥ ነገር ግን እርሱ ያሇውን የእውነት የማያዯርጉ፥ የእርሱ 

ፈቃዴ ምን እንዯሆነ ሇማወቅ መፈሇግ እንኳ በበቂ ሁኔታ የማያስቡ፥ እንዯ መጽሐፍ ቅደስ መሠረት እጅግ 

በጣም አሳዛኝ ፍጻሜ ሉኖራቸው ነው። 

 

          ሇማንኛውም ግንኙነት ታሊቁ ውርዯት ግዳሇሽነት(ችሊ ማሇት) ነው። ጌታ በራእይ 3፥16 ሇብ ያለትን 

ከአፉ እንዯሚተፋ ተናግሮአሌ። እግዚአብሔር መሌካም(ዯግ) እና ታጋሽ(ትእግስተኛ) ነው፥ ነገር ግን 

ሇትእግስቱ ሌክ እንዲሇው እርሱ በጣም ግሌፅ አዴርጎታሌ፥ እርሱም በጥርጣሬ የምንወስዯው አይዯሇም። 

የእርሱ ተከታይ ነን በማሇት ጌታን መጥራት እና በስሙም መጠራት እጅግ በጣም ትኩረት(ጥንቃቄ) ሉሰጠው 

የሚገባ ጉዲይ ነው። እርሱ ስሇዚህ በማቴዎስ 7፥21-23 አስጠንቅቆአሌ:   

 

                “በሰማያት ያሇውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ፥ ጌታ ሆይ፥ ጌታ ሆይ፥ 

የሚሇኝ ሁለ መንግሥተ ሰማያት የሚገባ አይደሇም።” 
 

                “በዚያ ቀን ብዙዎች። ጌታ ሆይ፥ ጌታ ሆይ፥ በስምህ ትንቢት አልተናገርንምን፥ 

በስምህስ አጋንንትን አሊወጣንምን፥ በስምህስ ብዙ ተአምራትን አሊደረግንምን? ይለኛል።” 
 

                 “የዚያን ጊዜም። ከቶ አሊወቅኋችሁም፤ እናንተ ዓመፀኞች፥ ከእኔ ራቁ ብዬ 

እመሰክርባቸዋሇሁ።” 
 

          እዚህ ጋር “ብዙዎች” በዚያ ቀን በጣም ያሌተሇመደ (ሌዩ) ሥራዎች በስሙ አዴርገው ወዯ እርሱ 

እንዯሚመጡ እናያሇን ነገር ግን መንግሥተ ሰማይ መግባት አይችለም! ጌታ ሳይቀበሊቸው የሚቀሩትን እነዚህን 

“አሊወቃቸውም” (did not “know”) የሚሇው ቃሌ እነርሱ ማን እንዯሆኑ ሇማወቅ ከተጠቀመበት ቃሌ ጋር 

አንዴ አይዯሇም። እዚህ ጋር ጥቅም ሊይ የዋሇው “አወቀ” የሚሇው ቃሌ ባሌና ሚስት እንዲሊቸው ጥሌቅና 

እጅግ የተቀራራበ ግንኙነት ነው። [እግዚአብሔር አምሊክ ጌታችን ክርስቶስ ኢየሱስ ከፈጠረው ሰው ጋር 

መንፈስ ሇመንፈስ ሌብ ሇሌብ አሳብ ሇአሳብ ፈቃዴ ሇፈቃዴ ጥሌቅ ኅብረት ግንኙነት ይፈሌጋሌ። አዲም 

ከመውዯቁ በፊት በገነት መንግሥተ ሰማይ እንዯነበረው ዓይነት። ያንን ኅብረት ሇማዯስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ 

በአባቱ በእግዚአብሔር አብና በፍጡራኑ በሰዎች መካከሌ አስታራቂ ማሊጅ በመሆን በቀራንዮ መስቀሌ ሊይ 

ዯሙን አፍስሶ፣ ሞቶ፣ ከሞትም በሦስተኛው ቀን በእግዚአብሔር መንፈስ ተነሥቶ በአርባኛውም ቀን ወዯ 

አባቱ እግዚአብሔር አብ አርጎ በአባቱ ቀኝም በክብር በኃይሌ በፍቅር በበረከት ተቀምጦ ያ ግንኙነት ኅብረት 

በእርሱ ሇሚያምኑና እንዯ አባቱ ፈቃዴ ቃለን እያዯረጉ ሇሚኖሩ ሁለ በእግዚአብሔርና በሰዎች መካከሌ 

እንዱቀጥሌ ያዯረገው ሇማሇት ነው። ጌታችንና ሕይወታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያሑሹዋ ሐማሺያክ በእርሱ 



አምነን እንዯቃለ የምንኖረውን ወዯ ቅደስ መንግሥቱ እርሱ ባሇበት እኛም እንሆን ዘንዴ ሉወስዯን ዲግም 

ይመጣሌ፤ ያንንም ኅብረት እሇት እሇት ከክርስቶስ ኢየሱስ ከሉቀ ካህናችንና መዴኃኒታችን ጋር ከመንፈስ 

ቅደስም ጋር በመሆን በየጊዜው ከእርሱ ጋር በቅዴስና በጽዴቅ እንዯቃለ በንጽህና መኖር አሇብን ሲሌ ነው። 

ሃላ ለያ። ክብር ሇጌታ ክብር ሇነገሥታት ንጉሥ ሇጌታ ሇናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ] እግዚአብሔር ሰውን 

የፈጠረው ሇዚህ ዓይነቱ ኅብረት ግንኙነት ነው፥ እናም አጥብቀን ሌንሠራቸው ከምንችሊቸው ላልች ሥራዎች 

ውጪ ከእግዚአብሔር ጋር ይህን ኅብረት በመያዝ ብቻ ነው የእውነት ስኬታማ ህይወት ያሇመቋረጥ ማሳካት 

የምንችሇው። 

 

       ከእግዚአብሔር ጋር ይህን ኅብረት ሇመያዝ(ሇማግኘት) አሁንም ጊዜ አሇ። ይህ በፍጥረታት ሁለ እጅግ 

በጣም ታሊቁ እዴሌ ነው። አትጣለት አታባክኑት። 

 
 
ክብር፥ ኃይሌ፥ በረከት፥ ምስጋና፥ ጥበብ፥ ማዲን፥ ቅዴስና፥ ውዲሴ፥ አምሌኮ እጅግ በከበረ ቡሩክ ዙፋኑ 
ሊይ ሊሇ የእስራኤሌ ኃያሌ አምሊክ የሠራዊት ጌታ፥ አንዴ አምሊክ ሇሆነ ሇእግዚአብሔር አብ ሇወሌዴ 
ኢየሱስ ክርስቶስ ሇመንፈስ ቅደስ ይሁን አሜን። ማራናታ ጌታ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የአብ ቃሌ 
 
 
 
 

ሉያዯርግ የሚገባውን ያዯረገ፥ የማይጠቅም ባሪያ ተረጎመው። ሃላ ለያ 
 

http://www.shekinahworship.com/ 
 

https://www.youtube.com/user/angeltvsss 
 

https://www.divinerevelations.info/amharic 
 

http://www.shekinahworship.com/
https://www.youtube.com/user/angeltvsss
https://www.divinerevelations.info/amharic

