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ሰይፉ እና እባቡ 
በ ኤሌ. ቬረ ኤሉኦት  

(የሚከተሇው ራእይ በ1970ቹ መጨረሻ ሇኤሌ. ቬረ ኤሉኦት (L. Vere Elliott) ተሰጠ) 

የመጽሐፉ ርዕስ በእንግሉዝኛ “The Sword and the Serpent” የሚሌ ነው። 

ራእዩ ይህ ነው። እኔ በአንዴ ታሊቅ የስብሰባ አዲራሽ (ቤተ ክርስቲያን) 

መሐሌ ነበርሁ፥ ግዴግዲዎቹና ጣሪያዎቹም በከበሩ ዴንጋይ ፈርጦችና 

ጌጣ ጌጦች ተሸፍነው ነበረ፥ መስኮቶቹም ከባሇቀሇም መስታወት ነበረ 

የተሰሩት (እንዯ ካቴዴራሌ ወይም ቤተ ክርስትያን ዓይነት)። አዲራሹ 

በሰዎች ተሞሌቶ ነበር፥ አንዲንድች ሀብታም፣ አንዲንድች ዴሀ፣ 

አንዲንድች ህሙማንና አንካሶች፣ የማይናገሩና እውራን ነበሩ፤ ነገር ግን 

ሁለም ሰንሰሇቶች ነበረባቸው እና በካቴና ታስረው ነበር፥ አንዴም ነጻ 

አሌነበረም፥ (የአሁን (የዘመናችን) ቤተ ክርስቲያን መግሇጫ፥ እነርሱ 

ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ናቸው ነገር ግን ነጻ አይዯለም)። በአዲራሹ ፊት ሇፊት አንዴ መስበኪያ ሰገነት በአንዴ በኩሌ እና 

በውስጡ አንዴ ግዙፍ አረንጓዳ እባብ ያሇው አንዴ ትሌቅ ጎጆ (ትሌቅ የወፍ ጎጆ) በላሊኛው በኩሌ ያሇው አንዴ ግዙፍ 

መዴረክ ነበረ፤ እና ተናጋሪው በሚቆምበት ቦታ ሊይ ተንጠሌጥል 

አንዴ ታሊቅ ሰይፍ በሁሇት ሲባጎዎች ወዯ ጎን ተንጠሌጥል ነበረ፤ 

በመዴረኩ ሊይም የካህን ሌብሶች ሇብሰው 8 ወይም 10 የሚሆኑ 

በርከት ያለ አገሌጋዮች ነበሩ፥ አንዲቸው ከአንዲቸው ኋሊ 

ተቀምጠዋሌ፥ አንዲቸው ከላሊኛቸው ትንሽ ብቻ ከፍ ብሇው 

ተቀምጠዋሌ። የተሰበሰበው ሰው እነዚህን ሰዎች ተመሌክቷሌ እና 

እነርሱም ቤተ ክርስቲያንን (የተሰበሰቡትን ሰዎች) ተመሌክተዋሌ። 

ከመስበኪያው ሰገነት አንዴ ነጎዴጓዴማ ዴምፅ እስኪሰማ ዴረስ 

ሇጥቂት ጊዜ ጸጥታ ነበረ፥ ከእግዚአብሔር በቀጥታ እንዯመጣ 

እንዱህ አሇ:- “የእግዚአብሔርን ምክር በሙለ ማን 

ያውጃሌ?” 

የመጀመሪያው ካህንም በእጁ አንዴ መጽሐፍ ቅደስ ይዞ ተነሣ፥ እርሱም እንዱህ ሲያዯርግ፥ የቀዯመው አረንጓዳ እባብ 

ከተጠቀሇሇበት ተፈታና በሚያብሇጨሌጩ ዏይኖቹና ባፈነገጡ የእባብ ጥርሶቹ በሰውየው ሊይ የጥሊቻ ዴምፅ በማሰማት 

ተዘረጋ፤ በሐሰት የእግዚአብሔር ሰው ተብል የተጠራው ወዯ ኋሊ ወዯ መቀመጫው አፈገፈገ እና መጽሐፍ ቅደሱንም 

ከወንበሩ ስር አስቀመጠው። እባቡም አንገቱን ወዯሊይ ሲዘረጋና ሰይፉን ሲነካ ሇዛ ሰው እንዱህ አሇ:- “የእግዚአብሔርን ዴምፅ 
የሚታዘዝ ማንኛውም ሰው፥ እኔ በዚህ ሰይፍ እገዴሇዋሇሁ።”  

እና ሇጥቂት ጊዜ፥ በዴጋሜ ጸጥታ ነበረ። ከዛም ዴምፁ በዴጋሜ ከመስበኪያው ሰገነት ሊይ ተሰማ፥ “የእግዚአብሔርን ምክር 

በሙለ ማን ያውጃሌ?” ከዛም የካህን ሌብስ ከሇበሱት ሁሇተኛው ሰው በመነሣት ወዯ ፊት እንዯመራመዴ አሇ፥ በዴጋሜም 

እባቡ ወዯ እሱ ተዘረጋበት፥ እሱም በፍርሀት ወዯ ኋሊ ወዯቀና ተቀመጠ እና መጽሐፍ ቅደሱን ከወንበሩ በታች አስቀመጠ 

(ቃለን መዯበቅ)። እባቡ በዴጋሜ ሰይፉን ነካና በዚያው አስተያየት እንዱህ አሇ:- “የእግዚአብሔርን ዴምፅ ብትታዘዝ፥ እኔ 

እገዴሌሃሇሁ።”  

እና ሇሦስተኛ ጊዜ ዴምፁ ከመስበኪያው ሰገነት አንጎዯጎዯ፥ እና ሦስተኛ ሰው ተነሣና ከሱ በፊት እንዯነበሩት እንዯ ሁሇቱ 

ተቀመጠ። እያንዲንደ ካህን እባቡን ሇመቃወም አጋጣሚ እስኪያገኝ ዴረስ በዴጋሜ እና በዴጋሜ ዴምፁ አስተጋባ፥ ነገር ግን 

የመጀመሪያዎቹ ሦስቱ እንዯተሸነፉት፥ ፍርሀት ሁለንም አሸነፋቸው። እባቡም በክፉ (በመጥፎ) ፈገግታው ፈገግ አሇ።  
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ከዛም ዴምፁ በዴጋሜ ከመስበኪያው ሰገነት እንዱህ እያሇ ተሰማ:- “ኦህ አንዴ ሰው ቢኖር ኖሮ፥ ኦህ አንዴ ሰው ቢኖር 

ኖሮ፤ ኦህ የእግዚአብሔርን ምክር በሙለ የሚያውጅ አንዴ ሰው ቢኖር ኖሮ፥ እነዚህ የታሰሩ ሰዎች በተፈቱ ነበር! 

አንዴ ሰው የሇም እንዳ?”  

ከዛ አንዴ ጥቂት ክብር ያሇው (ዝቅ ያሇ) ሰው (ማሇትም እርሱ በዓሇም እይታ ምንም ነበር)፥ ወዯ መዴረኩ ሄዯና ከሰይፉ 

በታች ቆመ፥ እና እርሱ ዓይኖቹን ወዯ ሰማይ አንሥቶ እንዱህ አሇ:- “ኦ እግዚአብሔር አምሊክ ሆይ፥ መንፈሴን በእጆችህ 

ውስጥ አዴርጌአሇሁ።” ከዛ እርሱ መጽሐፍ ቅደስ ከፈተና አነበበ። እርሱ መጽሐፍ ቅደስ ውስጥ አንዲች ነገር አሌጨመረም፥ 

አንዲች ነገርም ከመጽሐፍ ቅደስ ውስጥ አሌቀነሰም፤ እርሱ ቃለን (የእግዚአብሔርን ቃሌ) አነበበ፥ ሥሌጣን እንዲሇው ሰውም 

ተናገረ።  

እርሱ እንዯጨረሰም፥ የቀዯመው እባብ ወዯ ሰይፉ ጠርዝ ወዯ ሊይ ተዘረጋና 

ሰይፉን በቦታው ከያዙት ሲባጎዎች አንደን ቆረጠ፥ ሰይፉም ወዯ ታች 

ተወዛወዘና እርሱን ሳተው በራሱ ሊይም አሇፈ፤ ምክንያቱም እርሱ 

“በትሕትና ዝቅ ያሇ፥ ጥቂት ክብር ያሇው” ሰው ነበረ፤ የሰይፉም ክብዯት 

ላሊኛውን ሲባጎ እንዱበጠስ አዯረገው፥ ሰይፉም ወዯ ኋሊ ተወዛወዘና 

ተሰሌፈው የነበሩትን የእነዚያን ካህናት ሌብ ወጋና ግዴግዲ ሊይ 

ቸነከራቸው። ከመስበኪያው ሰገነትም የተስፋ መቁረጥ ታሊቅ ጩኸት 

ተሰማ፤ ነገር ግን ከዛ የበሇጠ የዯስታ ጩኸት ከተሰበሰቡት ሰዎች ተሰማ፥ 

የእያንዲንደ ሰው ሰንሰሇት ተፈቶና እነርሱ ነጻ ወጥተው ነበር! (በቃለ 

(በእግዚአብሔር ቃሌ) እነርሱ ነጻ ወጡ)።  

  

ራእዩ ሲሰወር (ሲጠፋ)፥ አዲኙ በዯመና ሊይ ከራሴ በሊይ ሆኖ ላሊ ራእይ አየሁ። እርሱ እንዱህ በማሇት ተናገረ:- “ሌጄ ሆይ 
የእነዚህን ነገሮች ትርጉም (ፍች) ስማ። ያየኸው የስብሰባ አዲራሽ የአምሌኮ መሌክ ያሇው ኃይለን ግን የካዯ 
ዓሇማዊ (ሥጋዊ) ቤተ ክርስቲያን ነው። እነርሱ በዚህ ዓሇም የዯስታ ጌጣ ጌጦች በሙለ ተሸፍነዋሌ፥ ሇብራቸውና 
ሇወርቃቸውም መጨረሻ የሇውም። ያየኻቸው ሰዎች፥ እኔ ሇእነርሱ የሞትሁሊቸው ናቸው፥ ነገር ግን ሕዝቤ 
እውቀት ከማጣቱ የተነሣ ጠፍቶአሌ፤ እነርሱ ዏይን አሊቸው፥ ግን አያዩም፤ እነርሱ ጆሮ አሊቸው፥ ግን መስማት 
አይችለም። እነርሱ የእውነት በእስራት ውስጥ ናቸው እና ነጻ መውጣት አሇባቸው! ካህናቱ ተቀምጠውበት 
ያየኸው መዴረክ፤ መዴረኩ መነሻቸውን ከጥሌቁ የሲኦሌ ጉዴጓዴ ያገኙ፥ እውነታውን ሳያገኙ አስቀዴመው የሆኑ 
አሳቦች ነው። መስበኪያው ሰገነት የእግዚአብሔር ዙፋን ነው፤ እባቡም፥ ራሱ የቀዯመው ሰይጣን ነው። ያየኸው 
ሰይፍ የእግዚአብሔር ቃሌ ነው፤ ተንጠሌጥልበት የነበረው ሲባጎዎችም ትርጉም ሕይወትን ሇመስጠት ቃለ ያሇው 
ኃይሌ ወይም ሕይወትን ሇመውሰዴ ቃለ ያሇው ኃይሌ። ሇባሇ ጥቂት ክብር ሰውዬ ሕይወት ተሰጥቶት ነበረ እና 
ቃላን ከማይሰብኩ ካህናት ሕይወት ተወሰዯ! ያየኻቸው ካህናት፥ ከእያንዲንደ ቤተ ክርስቲያን እኔን ያወቁ 
(የሚያውቁ) የሚያስመስለ ወንድች (እና ሴቶች) ናቸው፥ እነርሱ ግን በሕይወት መጽሐፍ ሊይ ያሌተፃፉ ነገሮችን 
ሇሕዝቤ ያስተምራለ፤ ትዕቢታቸውና መዲፈራቸው፣ እና ዓሇማዊ መንፈሳቸው፥ ውሸተኛና የውሸቶች አባት 
የሆነውን ሰይጣንን እንዱታዘዙት ያስገዴዲቸዋሌ፤ እያንዲንዲቸውም ካህናት ሞከሩና ላልቹን በማሸብረቅ፣ 
በረጅም ጽሑፎች፣ በክርክር እና በመሳሰለት በሇጡ፤ ነገር ግን እነሱ የተመሇከቱት የቃለን “ጽሑፍ” ብቻ ነው፥ 
እና የቃለን “ሕይወት” ተዉት። ሌክ እንዯዚህ ሁለም የሚጠፉበት ቀን ይመጣሌ፥ አሁንም ቀርቧሌ።” 
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ይህን አስከፊ (አሰቃቂ) ሁኔታ ከተመሇከትሁ በኋሊ፥ ጌታ በዴጋሜ በእነዚህ ቃሊት ተናገረ፥ በትንቢተ ኤርምያስ 23 ውስጥ 

ያለትን ቃልቼን፥ እንዱሁም በትንቢተ ሕዝቅኤሌ 34 ውስጥ ያለትን ቃልቼን ታስታውሳሇህ? ኢየሱስ:- አንብበው 

አሇ።  

እኔም መጽሐፍ ቅደሴን ከፈትሁና አነበብሁ፥ “የማሰማርያዬን በጎች ሇሚያጠፉና ሇሚበትኑ እረኞች ወዮሊቸው! ይሊሌ 

እግዚአብሔር።” (ኤርምያስ 23:1)። በነቢያት አስከፊ (አሰቃቂ) ነገር አይቻሇሁ፥ እነሱ ዝሙት ይፈፅማለ በውሸትም 

ይሄዲለ: (የእግዚአብሔርን ቃሌ ማዛባት)፥ እና የክፉ አዴራጊዎችን እጆች ያጸናለም (ያበረታለም)። (ኤርምያስ 23:14)። 

ኢየሱስ እንዱህ አሇ:- “በቀናት ፍጻሜ ሊይ ይህን ትረዲሇህ። ራሳቸውን ሇሚመግቡ (ሇሚያሰማሩ) እረኞች 

ወዮሊቸው፥ እረኞች መንጋውን መመገብ (ማሰማራት) አይገባቸውም እንዳ!”  (ሕዝቅኤሌ 34:2)። የዯከመውን 
አሊጸናችሁትም የታመመውንም አሊከማችሁትም የተሰበረውንም አሌጠገናችሁትም የባዘነውንም አሌመሇሳችሁትም 

የጠፋውንም አሌፈሇጋችሁትም በኃይሌና በጭቆናም ገዛችኋቸው። (ሕዝቅኤሌ 34:4)። የወፈረውንና የበረታውንም 

አጠፋሇሁ፤ በፍርዴም እጠብቃቸዋሇሁ። (ሕዝቅኤሌ 34:16)። ከዛ እርሱ ሇኔ እንዱህ አሇ:- እነዚህ የውሸት እረኞች 
ሰይፉ እሊያቸው ሊይ ሲወዴቅ በምንም መሌኩ አያመሌጡም። በጎቼ ግን ማስጠንቀቂያው የግዴ ሉነገራቸው 
ይገባሌ፥ እነርሱ (በጎቼ) ነጻ መውጣት አሇባቸው! በዴጋሜም እርሱ እንዱህ አሇ:- በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 25 
መጨረሻ ክፍሌ ውስጥ ያሇውን የእኔን ቃሌ ታስታውሳሇህ? አንብበው! 

እኔም እነዚህን ቃሊት አነበብሁ፥ በዚያም ቀን የእግዚአብሔር ግዲዮች ከምዴር ዲር ጀምሮ እስከ ምዴር ዲር ዴረስ 

ይሆናለ፤ (ኤርምያስ 25:33)። እናንተ እረኞች አሌቅሱ፥ ትታረደ ዘንዴ ቀኑ መጥቷሌ! ከዛ እርሱ እንዱህ አሇኝ:- 

እነዚህ ቀናት በፍጥነት ይመጣለ፥ እረኞች ያሇቅሳለ፥ አዎ፥ በዚያ ሌቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናሌ፤ ሰይፉ 

ሲወዴቅ ግን ሇዘሊሇም በጣም የረፈዯ ይሆናሌ። ጥቂት ክብር (ዝቅ ብል፥ little stature) ኖሮት ያየኸው 

ሰው፥ ራሱን ወይም ራሷን በትሕትና ዝቅ የሚያዯርግ (የምታዯርግ)፥ እና መታመኑን (መታመኗን) በእግዚአብሔር 
በማዴረግ እስከ መስቀሌ ሞት ዴረስ እንኳ ታዛዥ የሚሆን (የምትሆን)፥ እና የእግዚአብሔርን ሙለ ምክር በሙለ 
እያወጀ (እያወጀች) ወዯ ፊት የሚሄዴ (የምትሄዴ) ማንኛውም ሰው ነው (ናት)! ኦ፥ እንዯዚህ አይነት ሰው 
ማግኘት ብችሌ፣ እንዯዚህ አይነት አንዴ ሰው የት እንዲሇ ሌትነግረኝ ትችሊሇህ? በእንዱህ አይነት ሰው ሰማይና 
ምዴርን ማንቀጥቀጥ እችሊሇሁ፥ ይሊሌ ጌታ። 

ፍጻሜ።  

 

ቅደስ፥ ቅደስ፥ ቅደስ፥ የነበረውና ያሇው የሚመጣውም ሁለንም የሚገዛ ጌታ አምሊክ። የታረዯው በግ ኃይሌና 

ባሇ ጠግነት ጥበብም ብርታትም ክብርም ምስጋናም በረከትም ሉቀበሌ ይገባዋሌ፤ በረከትና ክብር ምስጋናም 

ኃይሌም ከዘሊሇም እስከ ዘሊሇም በዙፋኑ ሊይ ሇተቀመጠው፥ ሇበጉም ይሁን። በዙፋኑ ሊይ ሇተቀመጠው 

ሇአምሊካችንና ሇበጉ ማዲን ነው። አሜን፥ በረከትና ክብር ጥበብም ምስጋናም ውዲሴም ኃይሌም ብርታትም 

ከዘሊሇም እስከ ዘሊሇም ዴረስ ሇአምሊካችን ይሁን፤ አሜን። ሃላ ለያ። የዮሐንስ ራእይ 4:8፤ 5:12 (14)፤ 7:10 

(12)። ቅዴስና ሇእግዚአብሔር፥ አሜን፥ ሃላ ለያ። 

አንዴ አምሊክ ሇሆነ ሇአብ ሇወሌዴ ሇመንፈስ ቅደስ ክብር ምስጋና ውዲሴ አምሌኮ ኃይሌ ይሁን፤ ሃላ ለያ፥ አሜን 

የእስራኤሌ አምሊክ የሠራዊት ጌታ፥ የእግዚአብሔር አብ ቃሌ፥ የነገሥታት ንጉሥና የጌቶች ጌታ ቅደስ እግዚአብሔር የናዝሬቱ 

ኢየሱስ ክርስቶስ የሌጁን የቶማስ ቶሙክዲህታን አካሌ ተጠቅሞ ተረጎመው። hithomasgetachew@gmai1.com 
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