ስሙም ዴንቅ ይባሊሌ
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ምዕራፍ ፩
ስሙ ዴንቅ ነው
ኢሳይያስ 9: 6፤ ሕፃን ተወሌድሌናሌና፥ ወንዴ ሌጅም ተሰጥቶናሌና፤ አሇቅነትም በጫንቃው
ሊይ ይሆናሌ፤ ስሙም ዴንቅ መካር፥ ኃያሌ አምሊክ፥ የሊሇም አባት፥ የሰሊም አሇቃ ተብል
ይጠራሌ።
በዙህ ጽሐፍ ውስጥ፥ ኢሳይያስ በያሐዋሕ መንፈስ ( በእግዙአብሔር መንፈስ) ፥
ስሇኢየሱስ ሌዯት፥ የሚመጣው መሢሕ፥ ትንቢት እየተናገረ ነበር፡፡ “ ስሙ ዴንቅ ይባሊሌ”
በሚሇው ጥቅስ አንዴ ወይም ሁሇት ስብከቶችን መስበክ ይቻሊሌ፥ ከዙያ ዯግሞ “ መካር” ፥
“ ኃያሌ” በሚለት ዯግሞ ላልች ብዘ፡፡ እውነታው፥ በእነዙህ ጥቅሶች ሇሊሇም መስበክ
ይቻሊሌ።
ያሐዋሕ ይመስገን፥ ኢየሱስ ሁለንም ነው እንዱያውም ከዙያም በሊይ ነው! በዙህ
መሌዕክት “ ስሙም ዴንቅ ይባሊሌ” የሚሇውን ጥቅስ እንመሇከታሇን፡፡
የገና ጊዛ፥ ሇኢየሱስ ክርስቶስ ሌዯት እውቅና እንሰጣሇን፡፡ ሆኖም ግን፥ ሌዯቱ ምንም
ባይኖረው - ተወሌድ እዚው ቢያሌቅ - ምንም የመዲን እቅዴ አይኖርም፡፡
እስቲ የያሐዋሕን እቅዴ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እንመሌከት፡በእርግጥም እርሱ ዴንቅ ነው፡፡
በእርግጥም መጸነሱ ዴንቅ ነበር፡፡
የሌጅነት ጊዛው ዴንቅ ነበር፡፡
በአገሌግልት ዴንቅ ነበር፡፡
በሞቱ ዴንቅ ነበር፡፡

በትንሣኤው ዴንቅ ነበር፡፡
እንዱሁም፥ ያሐዋሕ ይመስገንና፥ በዲግም መምጣቱም ዴንቅ ይሆናሌ፡፡
ይሄ ሁለ ከገና ታሪክ ጋር ተያይዝ ሉታይ ይችሊሌ፡፡ ጥቅሶቹ ሇራሳቸው እንዱናገሩ
እንተዋቸዋሇን፡፡
መጀመሪያ፥ መጸነሱና የመወሇደ ብስራት ዴንቅ ነበር፡፡ ሁለም የወንጌለ ጸሏፊዎች
ታሪኩን ግበውታሌ፥ ነገር ግን ለቃስ ትንሽ ጠሇቅ ብል ይገባሌ፥ በመሆኑም የበሇጠ የእርሱን
ምስክርነት እወዯዋሇሁ፡
ለቃ1: 26-37
26 በስዴስተኛውም ወር መሌአኩ ገብርኤሌ ናዜሬት ወዯምትባሌ ወዯ ገሉሊ ከተማ፥
27 ከዲዊት ወገን ሇሆነው ዮሴፍ ሇሚባሌ ሰው ወዯ ታጨች ወዯ አንዱት ዴንግሌ
ከእግዙአብሔር ንዴ ተሊከ፥ የዴንግሉቱም ስም ማርያም ነበረ።
28 መሌአኩም ወዯ እርስዋ ገብቶ። ዯስ ይበሌሽ፥ ጸጋ የሞሊብሽ ሆይ፥ ጌታ ከአንቺ ጋር
ነው፤ አንቺ ከሴቶች መካከሌ የተባረክሽ ነሽ አሊት።
29 እርስዋም ባየችው ጊዛ ከንግግሩ በጣም ዯነገጠችና። ይህ እንዳት ያሇ ሰሊምታ ነው?
ብሊ አሰበች።
30 መሌአኩም እንዱህ አሊት። ማርያም ሆይ፥ በእግዙአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻሌና
አትፍሪ።
31 እነሆም፥ ትፀንሻሇሽ ወንዴ ሌጅም ትወሌጃሇሽ፥ ስሙንም ኢየሱስ ትዪዋሇሽ።
32 እርሱ ታሊቅ ይሆናሌ የሌዑሌ ሌጅም ይባሊሌ፥ ጌታ አምሊክም የአባቱን የዲዊትን
ዘፋን ይሰጠዋሌ፤
33 በያዕቆብ ቤትም ሊይ ሇሇሊም ይነግሣሌ፥ ሇመንግሥቱም መጨረሻ የሇውም።
34 ማርያምም መሌአኩን። ወንዴ ስሇማሊውቅ ይህ እንዳት ይሆናሌ? አሇችው።
35 መሌአኩም መሌሶ እንዱህ አሊት። መንፈስ ቅደስ በአንቺ ሊይ ይመጣሌ፥ የሌዑሌም
ኃይሌ ይጸሌሌሻሌ ስሇዙህ ዯግሞ ከአንቺ የሚወሇዯው ቅደስ የእግዙአብሔር ሌጅ
ይባሊሌ።
36 እነሆም መዴሽ ኤሌሳቤጥ፥ እርስዋ ዯግሞ በእርጅናዋ ወንዴ ሌጅ ፀንሳሇች፥
ሇእርስዋም መካን ትባሌ ሇነበረችው ይህ ስዴስተኛ ወር ነው፤
37 ሇእግዙአብሔር የሚሳነው ነገር የሇምና።
ኢየሱስ እንዯሚወሇዴ ብስራቱ ዴንቅ ነበር - መሌአክ ሉያበስር መጣ!
በተጨማሪም፥ መጸነሱ ዴንቅ ነበር፡፡ ማርያም አንዱት ዴንግሌ እንዳት ሌትጸንስና
ሌትወሌዴ ትችሊሇች ብሊ እየጠየቀች ነበር፡፡ “ መሌአኩም መሌሶ እንዱህ አሊት። መንፈስ

ቅደስ በአንቺ ሊይ ይመጣሌ፥ የሌዑሌም ኃይሌ ይጸሌሌሻሌ ስሇዙህ ዯግሞ ከአንቺ የሚወሇዯው
ቅደስ የእግዙአብሔር ሌጅ ይባሊሌ።” ( ቁጥር 35)
ለቃስ 1፡38-40

38 ማርያምም። እነሆኝ የጌታ ባሪያ እንዯ ቃሌህ ይሁንሌኝ አሇች። መሌአኩም ከእርስዋ
ሄዯ።
39 ማርያምም በዙያ ወራት ተነሥታ ወዯ ተራራማው አገር ወዯ ይሁዲ ከተማ ፈጥና
ወጣች፥
40 ወዯ ካርያስም ቤት ገብታ ኤሌሳቤጥን ተሳሇመቻት።
ለቃስ በምዕራፍ ሁሇት ሊይ እንዯጠቀሰው፥ ማርያም ስሇመሌአኩ ጉብኝት ሇማንም
አሌተናገረችም፤ ብቻ ግን የተናገራትን በሌቧ ታስበው ነበር፡፡ ስሇዙህም፥ መዶ ኤሌሳቤጥ
ትንቢት መናገር በጀመረችበት ጊዛ በማርያም ምን እንዯተከሰተ አታውቅም ነበር፡፡ ኤሌሳቤጥ
በመንፈስ ቅደስ ነበር ትናገር የነበረው፡፡
ለቃስ 1፡41-56
41 ኤሌሳቤጥም የማርያምን ሰሊምታ በሰማች ጊዛ ፅንሱ በማኅፀንዋ ውስጥ ሇሇ፤
በኤሌሳቤጥም መንፈስ ቅደስ ሞሊባት፥
42 በታሊቅ ዴምፅም ጮኻ እንዱህ አሇች። አንቺ ከሴቶች መካከሌ የተባረክሽ ነሽ፥
የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው።
43 የጌታዬ እናት ወዯ እኔ ትመጣ ንዴ እንዳት ይሆንሌኛሌ?
44 እነሆ፥ የሰሊምታሽ ዴምጽ በጆሮዬ በመጣ ጊዛ ፅንሱ በማኅፀኔ በዯስታ ልአሌና።
45 ከጌታ፤ የተነገረሊት ቃሌ ይፈጸማሌና ያመነች ብፅዕት ናት።
46 ማርያምም እንዱህ አሇች።
47 ነፍሴ ጌታን ታከብረዋሇች፥ መንፈሴም በአምሊኬ በመዴኃኒቴ ሏሴት ታዯርጋሇች፤
48 የባሪያይቱን ውርዯት ተመሌክቶአሌና። እነሆም፥ ከዚሬ ጀምሮ ትውሌዴ ሁለ ብፅዕት
ይለኛሌ፤
49 ብርቱ የሆነ እርሱ በእኔ ታሊቅ ሥራ አዴርጎአሌና፤ ስሙም ቅደስ ነው።
50 ምሕረቱም ሇሚፈሩት እስከ ትውሌዴና ትውሌዴ ይኖራሌ።
51 በክንደ ኃይሌ አዴርጎአሌ፤ ትዕቢተኞችን በሌባቸው አሳብ በትኖአሌ፤
52 ገዥዎችን ከዘፋናቸው አዋርድአሌ፤ ትሐታንንም ከፍ አዴርጎአሌ፤
53 የተራቡትን በበጎ ነገር አጥግቦአሌ፤ ባሇ ጠጎችንም ባድአቸውን ሰድአቸዋሌ።
54- 55 ሇአባቶቻችን እንዯ ተናገረ፥ ሇአብርሃምና ሇሩ ሇሊሇም ምሕረቱ ትዜ እያሇው
እስራኤሌን ብሊቴናውን ረዴቶአሌ።
56 ማርያምም ሦስት ወር የሚያህሌ በእርስዋ ንዴ ተቀመጠች ወዯ ቤትዋም
ተመሇሰች።
ኢየሱስ እንዳት እንዯሚወሇዴና እንዯሚጸነስ ያሇው ብስራት ዴንቅ የሚሇው ቃሌ
እንዳት እንዯሚሠራሇት እናያሇን፡፡
ጥቅሶቹን መሇስ ብሇን እየተመሇከትን የያሐዋሕ ቃሌ የመወሇደን ብስራት ታሪክ
እንዱገሌጸው እንተዋሇን፡፡
ለቃስ 2፡1-20
1 በዙያም ወራት ዓሇሙ ሁለ እንዱጻፍ ከአውግስጦስ ቄሣር ትእዚዜ ወጣች።
2 ቄሬኔዎስ በሶርያ አገር ገዥ በነበረ ጊዛ ይህ የመጀመሪያ ጽሕፈት ሆነ።
3 ሁለም እያንዲንደ ይጻፍ ንዴ ወዯ ከተማው ሄዯ።
4- 5 ዮሴፍም ዯግሞ ከዲዊት ቤትና ወገን ስሇ ነበረ ከገሉሊ ከናዜሬት ከተማ ተነሥቶ ቤተ
ሌሔም ወዯምትባሌ ወዯ ዲዊት ከተማ ወዯ ይሁዲ፥ ፀንሳ ከነበረች ከእጮኛው ከማርያም
ጋር ይጻፍ ንዴ ወጣ።

6 በዙያም ሳለ የመውሇጃዋ ወራት ዯረሰ፥
7 የበኵር ሌጅዋንም ወሇዯች፥ በመጠቅሇያም ጠቀሇሇችው፤ በእንግድችም ማዯሪያ ስፍራ
ስሊሌነበራቸው በግርግም አስተኛችው።
8 በዙያም ምዴር መንጋቸውን በላሉት ሲጠብቁ በሜዲ ያዯሩ እረኞች ነበሩ።[ አሁን፥
አስተውለ፤]
9 እነሆም፥ የጌታ መሌአክ ወዯ እነርሱ ቀረበ የጌታ ክብርም በዘሪያቸው አበራ፥ ታሊቅ
ፍርሃትም ፈሩ።
መሌአኩ ሇእነርሱ መገሇጥ ብቻ አይዯሇም፥ የያሐዋሕም ክብር በዘሪያቸው አበራ
ይሊሌ፡፡ ያው ተመሳሳይ ክብር በብለይ ኪዲን ሙለ ሲገሇጽ ነበር፤ ብዘ ጊዛ እንዯ ዯመና፥
አንዲንዳ ዯግሞ እንዯ ዯማቅ፥ የሚያበራ ብርሃን፡፡
10 መሌአኩም እንዱህ አሊቸው። እነሆ፥ ሇሕዜቡ ሁለ የሚሆን ታሊቅ ዯስታ የምሥራች
እነግራችኋሇሁና አትፍሩ፤
11 ዚሬ በዲዊት ከተማ መዴኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወሌድሊችኋሌና።
12 ይህም ምሌክት ይሆንሊችኋሌ፤ ሕፃን ተጠቅሌል በግርግምም ተኝቶ ታገኛሊችሁ።
13 ዴንገትም ብዘ የሰማይ ሠራዊት ከመሌአኩ ጋር ነበሩ። እግዙአብሔርንም
እያመሰገኑ።
14 ክብር ሇእግዙአብሔር በአርያም ይሁን ሰሊምም በምዴር ሇሰውም በጎ ፈቃዴ አለ።
15 መሊእክትም ከእነርሱ ተሇይተው ወዯ ሰማይ በወጡ ጊዛ፥ እረኞቹ እርስ በርሳቸው።
እንግዱህ እስከ ቤተሌሔም ዴረስ እንሂዴ እግዙአብሔርም የገሇጠሌንን ይህን የሆነውን
ነገር እንይ ተባባለ።
16 ፈጥነውም መጡ ማርያምንና ዮሴፍን ሕፃኑንም በግርግም ተኝቶ አገኙ።
17 አይተውም ስሇዙህ ሕፃን የተነገረሊቸውን ነገር ገሇጡ።
18 የሰሙትም ሁለ እረኞቹ በነገሩአቸው ነገር አዯነቁ፤
19 ማርያም ግን ይህን ነገር ሁለ በሌብዋ እያሰበች ትጠብቀው ነበር።
20 እረኞችም እንዯ ተባሇሊቸው ስሇ ሰሙትና ስሊዩት ሁለ እግዙአብሔርን እያመሰገኑና
እያከበሩ ተመሇሱ።

ምእራፍ ፪
በአገሌግልት ዴንቅ
በ40

የኢየሱስ የመወሇደ ብስራት በእርግጥም ዴንቅ ነበር፡፡ የለቃስ ወንጌሌ ምዕራፍ 2
ቁጥር በሌጅነቱም ዴንቅ እንዯነበረ ይነግረናሌ፡

ኛው

40 ሕፃኑም አዯገ፥ ጥበብም ሞሌቶበት በመንፈስ ጠነከረ፤ የእግዙአብሔርም ጸጋ በእርሱ
ሊይ ነበረ።
በሌጅነቱም ዴንቅ ነበረ፡፡ ስሙ ዴንቅ መባለ የሚያስገርም አይዯሇም፡፡ በኋሊም፥
በአገሌግልቱ ዴንቅ ነበር፡፡ ስሇአገሌግልቱ ስናስብ፥ ስሇመፈወሱና ነጻ ስሇማውጣቱ ብቻ
አይዯሇም የምናስብው፤ ሁለንም አገሌግልቱን ነው የምናካትተው፡፡ ሥራንና ቃሌንም
ያጠቃሌሊሌ፡፡ ኢየሱስ በዮሏንስ ወንጌሌ 14፡15 እንዯተናገረው፡ “ እውነት እውነት እሊችኋሇሁ፥

በእኔ የሚያምን እኔ የማዯርገውን ሥራ እርሱ ዯግሞ ያዯርጋሌ፤ ከዙህም የሚበሌጥ ያዯርጋሌ፥
እኔ ወዯ አብ እሄዲሇሁና፤ ”
የኢየሱስን አገሌግልት በጥንቃቄ ሌናጠናውና ሌንከተሇው ይገባሌ፡፡ መጽሏፍ ቅደስ

እያስተማረ፥
የመንግሥትንም ወንጌሌ እየሰበከ፥ በሕዜብም ያሇውን ዯዌና ሕማም ሁለ እየፈወሰ፥
አገሌግልቱን

አስመሌክቶ

እንዱህ

ይሊሌ፡ “ ኢየሱስም

በምኩራቦቻቸው

በከተማዎችና በመንዯሮች ሁለ ይዝር ነበር።” ( ማቴዎስ 9፡35) የእኛም አገሌግልት እነዙህን
ነገሮች ሉያካትት ይገባሌ፡፡
በለቃስ 4፡14 ሊይም ስሇኢየሱስ አገሌግልት ማየት እንችሊሇን “ ኢየሱስም በመንፈስ
ኃይሌ ወዯ ገሉሊ ተመሇሰ፤ ስሇ እርሱም በዘሪያው ባሇችው አገር ሁለ ዜና ወጣ።” መጽሏፍ
ቅደስ በመንፈስ ኃይሌ ተመሇሰ ይሇናሌ፡፡ አገሌግልቱ ዴንቅ ነበር፡፡
ስሇዙህ የኢየሱስ አገሌግልት መጀመሪያ ትምህርት፥ ቀጥል ስብከት፥ በመጨረሻም
ፈውስን እንዯሚያካትት እናያሇን፡፡
ኢየሱስ በምዴራዊ አገሌግልቱ ከምንም ነገር በበሇጠ ብዘ አስተምህሮ አዴርጓሌ፡፡
አራቱን ወንጌሊት ሙለ ብታነቧቸውና “ እያስተማረ” ወይም “ አስተማረ” የሚለትን ቃሊት
ብታሰምሩባቸው ይህን ታገኛሊችሁ፡፡ እንዯዚም ሆኖ የኢየሱስን ሥራዎች መሥራትን ስናስብ፥
አብዚኛውን ጊዛ የምናስበው ዴውዮችን መፈወስ አሌያም ዯግሞ አጋንንትን ስሇማስወጣት
ነው። እነዙህ ነገሮች የዙህ አካሌ ናቸው፥ ነገር ግን ማስተማርም ዯግሞ የኢየሱስን ሥራዎች
መሥራት ነው፡፡
አሁን ቁጥር 32 ተመሌከቱ፤ “ ቃለ በሥሌጣን ነበርና በትምህርቱ ተገረሙ።” ሃላለያ!
ቀጥል ከዙሁ ምዕራፍ ውስጥ 36 ኛውን ቁጥር አስተውለ፤ “ ሁለንም መዯነቅ ያዚቸው፥

እርስ በርሳቸውም። ይህ ቃሌ ምንዴር ነው? በሥሌጣንና በኃይሌ ርኵሳን መናፍስትን

ያዜዚሌና፥ ይወጡማሌ ብሇው ተነጋገሩ።” ይህን ያለት ቁጥር 33 ሊይ ከተዯረገው በመነሳት
ነው፡፡

ለቃስ 4፡33-37
በምኵራብም የርኵስ ጋኔን መንፈስ ያዯረበት ሰው ነበረ፥ በታሊቅ ዴምፅም ጮኾ።
34 ተው፥ የናዜሬቱ ኢየሱስ ሆይ፥ ከአንተ ጋር ምን አሇን? ሌታጠፋን መጣህን? ማን
እንዯ ሆንህ አውቄሃሇሁ፥ አንተ የእግዙአብሔር ቅደሱ አሇ።
35 ኢየሱስም። ዜም በሌ ከእርሱም ውጣ ብል ገሠጸው። …
በላሊ አገሊሇጽ፥ ኢየሱስ “ ዜም በሌ! ” ነው ያሇው፡፡ እንዯዚ ነው በሰይጣን ማዴረግ
ያሇብን - - በቃ ዜም እንዱሌ ንገሩት፡፡ ሇሰይጣን ጨዋ ሌትሆኑሇት አትችለም፡፡
የቁጥር 35 ቀሪው ክፍሌ እንዱህ ይሊሌ፡ “ ጋኔኑም በመካከሊቸው ጥልት ሳይጏዲው
ከእርሱ ወጣ።” ሰይጣኑ ከመውጣቱ በፊት የሆነ ነገር ሇማሳየት ሞከረ፡፡ የመጨረሻ እዴለ
እንዯሆነ አውቋሌ፥ ስሇዙህ ሌጁን በመካከሊቸው ጣሇው፥ ነገር ግን ወጣ ምንምም አሌጎዲውም፡፡

36 ሁለንም መዯነቅ ያዚቸው፥ እርስ በርሳቸውም። ይህ ቃሌ ምንዴር ነው? በሥሌጣንና
በኃይሌ ርኵሳን መናፍስትን ያዜዚሌና፥ ይወጡማሌ ብሇው ተነጋገሩ።
37 ዜናም በዘሪያው ባሇች አገር ወዯ ስፍራው ሁለ ስሇ እርሱ ወጣ።
አውነት ነው ዜናው ተስፋፍቷሌ ( ወጥቷሌ፡፡) ሰዎች ሲፈወሱና አጋንንት ሲወጡ፥ ሰዎች
ያወሩታሌ፡፡ ኢየሱስ ዴንቅ ነበር፤ በአገሌግልት ዴንቅ፥ በሥራ ዴንቅ፥ እናም በቃሌ ዴንቅ፡፡

ምዕራፍ ፫
በሞቱ ዴንቅ
አስባችሁታሌ ኢየሱስ በአገሌግልቱ ብቻ ቢያቆም ኖሮ፥ ሇእኛ ምንም ዴኅነት ባሌኖረን
ነበር? ሁለም እዚው ያሌቅ ነበር፥ ምንም አዱስ ሌዯት ባሌኖረ ነበር፡፡
ያሐዋሕ ይመስገን፥ ኢየሱስ በሞቱ ዴንቅ ነበር፡፡
ብዘ ሰዎች ስሇ ኢየሱስ በሥጋና በመንፈስ መሞት ስታወሩ በትክክሌ አይረደትም፡፡
“ ሞት” ማሇት መኖር ማቆም እንዯሆነ ያስባለ፡፡ ነገር ግን ውዴ ወዲጆች፥ በመጽሏፍ ቅደስ

ሞት ማሇት መኖር ማቆም ማሇት አይዯሇም፡፡

አዲም በመንፈስ ሲሞት ምን ተከሰተ? በሥጋው ኖሯሌ፥ ነገር ግን በመንፈስ ከያሐዋሕ
ተሇይቶ ነበር፡፡ አያችሁ፥ መንፈሳዊ ሞት ማሇት ከያሐዋሕ መሇየት ማሇት ነው!

ምክንያቱም ኢየሱስ የእኛን ቦታ ወስዶሌ፥ መንፈሳዊ ሞትን ሌክ እንዯ ሥጋ ሞትም
መካፈሌ ነበረበት፡፡
ሇዙህ ነው እዙህ ጋር “ አምሊኬ፥ አምሊኬ፥ ስሇምን ተውኸኝ?” ብል የሚጮኸው፡፡
አያችሁ፥ ያሐዋሕ ትቶት ነበር፡፡ ያ ነው መንፈሳዊ ሞት፡፡ ከያሐዋሕ ተሇይቶ ነበር፡፡ ሇምንዴ
ነው ያሐዋሕ የተወው? ምክንያቱም ኢየሱስ ስሇእኛ ኃጢአት ሆኗሌ፥ ያሐዋሕ ዯግሞ
ኃጢአትን ሉያይ አይችሌም፡፡
ኢየሱስ ስሇእኛ ኃጢአት ሆኗሌ! የእኔን ቦታ ወስዶሌ! ሇያሐዋሕ ምስጋና ይዴረሰውና፥
እኔ እርሱ የሆነውን እሆን ንዴ እርሱ እኔ የነበርሁትን ሆኗሌ፡፡
ያን መረዲት ትችሊሊችሁ? ቀሊሌ ነው- - - ከእናንተ የሚጠበቀው ብሌህ መሆን ብቻ ነው- - አሁንም ሰዎች በዙህ ጉዲይ ሊይ መጣሊት ይፈሌጋለ፡፡ ( እውነታው፥ ወዯ ነገሩ ጫፍ
ስትዯርሱ፥ ያንኑ ነው የሚያምኑት፥ ካሌሆነ ግን መጽሏፍ ቅደስን አያምኑም- - - ከሁሇት አንደ
ነው- - - አሇበሇዙያ ሉዴኑ አይችለም ነበር፡፡) ( Act ually, when you get down t o brass t acks,
t hey believe t he sam e t hing, or else t hey don’t believe t he Bible— one of t he t wo— or t hey
couldn’t be saved. )

ብዘውን ጊዛ ሰዎች ሇመከራከር ጥቂት አረፍተ ነገር ( ያሇቦታው) ከመሌዕክቱ ውጪ
ያወጣለ፡፡ ሌባቸውን ይባርከውና፥ በጣም ታዜኑሊቸዋሊችሁ፥ ነገር ግን ሌትፈርደባቸው
አይገባም፡፡ ጭራሹኑ ትምህርት ቤት ሄድ ሇማያውቅና ማንበብ ሇማይችሌ ትንሽ ሌጅ
እንዯምታዜኑት ታዜኑሊቸዋሊችሁ፡፡ ማንበብ ስሇማይችለ አትናዯደባቸውም፥ ሌክ እንዯዚው፥
በመንፈስ ሕፃን በሆኑት ሊይም ሌትከብደባቸው አትችለም፡፡ ብቻ ታገሷቸው፡፡ አንዲንድቹ
አዴገው በመንፈስ ሉጎሇምሱ ይችሊለ፡፡ እናም ካሌጎሇመሱ ግን- - - ያው፥ ስሇእነርሱ ስጋት
ሉገባችሁ አይገባም፡፡ ኢየሱስን እንዯ አዲኛቸው እስካመኑት ዴረስ እንዱሠራ አዴርገውታሌ፡፡
“ አምሊኬ፥ አምሊኬ፥ ስሇምን ተውኸኝ?” ያሐዋሕ ኢየሱስን ሇምን ተወው? ምክንያቱም
ኃጢአት ሆኗሌና ነው፡፡ ኢየሱስ ፈጽሞ ኃጢአት አሊዯረገም፡፡ ኃጢአት የሆነው የኢየሱስ ሥጋ

ነበር? አይዯሇም! መንፈሱ ነበር ኃጢአት የሆነው፥ ምክንያቱም ኃጢአት የሥጋ ነገር
አይዯሇም፤ መንፈሳዊ ነገር ነው፡፡ ኃጢአት ስጋዊ ብቻ ቢሆን ኖሮ፥ ሁሊችንም በሥጋ በመሞት
ሇራሳችን ኃጢአት መንጻት በቻሌን ነበር፡፡ ነገር ግን አይዯሇም፥ ኃጢአት መንፈሳዊ ነው፡፡
መስቀለ ጋር ቆመው የነበሩት አንዲንዴ ሰዎች፥ ኢየሱስ ይህን ሲሌ ሲሰሙ “ ይህ ሰው
ኤሌያስን ይጠራሌ” አለ፡፡
ማቴዎስ 27፡48-51
48 ወዱያውም ከእነርሱ አንደ ሮጠ፤ ሰፍነግም ይዝ ሆምጣጤ ሞሊበት፥ በመቃም አዴርጎ
አጠጣው።
49 ላልቹ ግን፡- ተው፥ ኤሌያስ መጥቶ ያዴነው እንዯ ሆነ እንይ አለ።
50 ኢየሱስም ሁሇተኛ በታሊቅ ዴምፅ ጮኾ ነፍሱን ተወ።
51 እነሆም፥ የቤተ መቅዯስ መጋረጃ ከሊይ እስከ ታች ከሁሇት ተቀዯዯ፥ ምዴርም
ተናወጠች፥ ዓሇቶችም ተሰነጠቁ፤
በሞቱ ዴንቅ ነበር፡፡ ሃላለያ!
ውዴ ወዲጆቼ፥ የቤተመቅዯሱ መጋረጃ ከሊይ ወዯ ታች ሇሁሇት መቀዯደ ዋጋ አሇው- - በጣም ዋጋ አሇው፡፡ በብለይ ኪዲን ወይም በኦሪት፥ ያ መጋረጃ የቤተመቅዯሱን ቅዴስተ ቅደሳን
ጋርድት ነበር፡፡ አይሁዲዊው ባሇታሪክ፥ ፍላቪየስ ጆሴፈስ፥ ሲናገር የመጋረጃው ስፋት 40
ጫማ፥ ቁመቱ 20 ጫማ፥ እንዱሁም ውፍረቱ ዯግሞ 4 ኢንች ነበረ ብሎሌ፡፡ ( Flavius Josephus,
t he Jewish hist orian) ( ስፋት 12 ሜትር፤ ቁመት 6 ሜትር፤ ውፍረት 10 ሴንቲ ሜትር)

ያ ማሇት በአየር ሊይ 20 ጫማ ርቀት፥ አንዴ መሌአክ አሌያም ከያሐዋሕ የተሊከ ከሊይ
ይዝ ተርትሮታሌ፥ ይህም ወዯ ቅዴስተ ቅደሳን መግቢያው አሁን እንዯተከፈተ ሲያሳይ ነው፡፡
ኢየሱስ በመስቀሌ ከመሞቱ በፊት፥ ከሉቀ ካህኑ በቀር ማንም ወዯ ቅዴስተ ቅደሳኑ
መግባት አይችሌም፥ እናም ገብቶ ስሇሕዜቡ ኃጢአት መስዋዕት ሲያቀርብ ታሊቅ ጥንቃቄ
ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡
የሸኪናው ክብር- - - የተገሇጠው የያሐዋሕ ህሌውና- - - በቅዴስተ ቅደሳኑ ውስጥ ተግቶ
ቆይቶ ነበር፥ ነገር ግን በስቅሇቱ ቀን፥ ወዯ ውጭ ወጣ፡፡
ያሐዋሕ ከእንግዱህ ወዱህ በምዴር በተሠራ ቅዴስተ ቅደሳን ውስጥ አይኖርም፤
ያሐዋሕ አሁን በእኛ ውስጥ ይኖራሌ፡፡ የያሐዋሕ የሸኪናው ህሌውና ክብር አሁን በሌባችን
ውስጥ ይኖራሌ! መንፈስ ቅደስ በመንፈሳችን የያሐዋሕ ሌጆች እንዯሆንን ይመሰክርሌናሌ፡፡

ምዕራፍ ፬
በትንሣኤው ዴንቅ
ኢየሱስ በሞቱ ዴንቅ ነበር፥ እናም ያሐዋሕ ይመስገን፥ ተነስቷሌ፡፡ በትንሣኤው ዴንቅ
ነበር፡፡ ይህም ዯግሞ የገና ታሪክ አካሌ ነው፡፡
ማቴዎስ 28፡1-6
1 በሰንበትም መጨረሻ መጀመሪያው ቀን ሲነጋ መግዯሊዊት ማርያምና ሁሇተኛይቱ
ማርያም መቃብሩን ሉያዩ መጡ።
2 እነሆም፥ የጌታ መሌአክ ከሰማይ ስሇ ወረዯ ታሊቅ የምዴር መናወጥ ሆነ፤ ቀርቦም
ዴንጋዩን አንከባል በሊዩ ተቀመጠ።
3 መሌኩም እንዯ መብረቅ ሌብሱም እንዯ በረድ ነጭ ነበረ።
4 ጠባቆቹም እርሱን ከመፍራት የተነሣ ተናወጡ እንዯ ሞቱም ሆኑ።
ያም ማሇት ተነጥፈው ወዯቁ ማሇት ነው፡፡ ( የሞተ ሰው ቆሞ አይታችሁ አታውቁም፥
አይታችኋሌ?)
5 መሌአኩም መሌሶ ሴቶቹን አሊቸው፡- እናንተስ አትፍሩ የተሰቀሇውን ኢየሱስን
እንዴትሹ አውቃሇሁና፤
ሇቁጥር 6 ተጋጅታችኋሌ? አስዯናቂው መሌእክት ይኸውሊችሁ፥ ምክንያቱም “ ስሙ

ዴንቅ ይባሊሌ፡፡”

6 እንዯ ተናገረ ተነሥቶአሌና በዙህ የሇም፤ የተኛበትን ስፍራ ኑና እዩ።
የት ነው? በዙህ የሇም! የምዴርና የሲዖሌ ኃይሊት ሁለ ሉይዘት አሌቻለም፡፡ እንዯ
ዮሏንስ ወንጌሌ መሠረት፥ ማርያም እንዱህ ነው ያሇችው “ ጌታ ሆይ፥ አንተ ወስዯኸው እንዯ
ሆንህ ወዳት እንዲኖርኸው ንገረኝ እኔም እወስዯዋሇሁ አሇችው።” ( ዮሏንስ 20፡15)
አያችሁ፥ ብዘዎች ህያውን ከሙታን መካከሌ ይፈሌጋለ፡፡ ምን ያህሌ ሰዎች ከሞተ ነገር
ሊይ ህይወትን በከንቱ ፈሌገዋሌ? ከሞተ ሥራ፥ ከሞተ አገሌግልት ( ጉባኤ) ፥ ከሞተ አምሊክ
ህይወትን እየፈሇጉ ነው - - - ውኃ ከላሇባቸው ጉዴጓድች፡፡

በእያንዲንደ ኃይማኖት ውስጥ ያለት የሁለም ሰዎች አማሌክት ሞተዋሌ፥ ከእኛ
አምሊክ በስተቀር! እርሱ ህያው ነው!
ያሐዋሕ ይመስገን፥ ከሙታን ተነሥቷሌ! ከሙታን ተነሥቷሌ! ከሙታን ተነሥቷሌ!
ሥሌጣን ሁለ አሇው!
ማቴዎስ 28: 18
18 ኢየሱስም ቀረበና እንዱህ ብል ተናገራቸው፡- ሥሌጣን ሁለ በሰማይና በምዴር
ተሰጠኝ።

በቁጥር 18 ሊይ “ ኃይሌ” ተብል የተተረጎመው የግሪኩ ቃሌ፥ በሏዱስ ኪዲን ሙለ
“ ሥሌጣን” ተብል ሉተረጎም ይችሊሌ፡፡ “ ሥሌጣን ሁለ በሰማይና በምዴር ሁለ ተሰጥቶኛሌ፥”
ተበል ሉነበብ ይችሊሌ፡፡ ከትንሣኤው በኋሊ ወዱያውኑ ኢየሱስ በምዴር ሊይ ያሇውን ሥሌጣኑን
ሇቤተክርስቲያን አስተሊሌፏሌ፡፡ ሥሌጣኑ በምዴር ሊይ የሚገሇጠው በቤተክርስቲያን
አማካኝነት ነው፡፡
በቀጣዮቹ ሁሇት ጥቅሶች ሊይ ወዯ ፊት ሊካቸው፡
19- 20 እንግዱህ ሂደና አሕዚብን ሁለ በአብ በወሌዴና በመንፈስ ቅደስ ስም
እያጠመቃችኋቸው፥ ያዜኋችሁንም ሁለ እንዱጠብቁ እያስተማራችኋቸው ዯቀ
መዚሙርት አዴርጓቸው፤ እነሆም እኔ እስከ ዓሇም ፍጻሜ ዴረስ ሁሌጊዛ ከእናንተ ጋር
ነኝ።
ይህም ዯግሞ በማርቆስ ወንጌሌ ሊይ ካሇው ታሊቁ ተሌዕኮ ጋር ይመሳሰሇሌ፡፡
ማርቆስ 16: 15
15 እንዱህም አሊቸው። ወዯ ዓሇም ሁለ ሂደ ወንጌሌንም ሇፍጥረት ሁለ ስበኩ።
16 ያመነ የተጠመቀም ይዴናሌ፥ ያሊመነ ግን ይፈረዴበታሌ።
17 ያመኑትንም እነዙህ ምሌክቶች ይከተለአቸዋሌ፤ በስሜ አጋንንትን ያወጣለ፤ በአዱስ
ቋንቋ ይናገራለ፤ እባቦችን ይይዚለ፥
18 የሚገዴሌም ነገር ቢጠጡ አይጎዲቸውም፤ እጃቸውን በዴውዮች ሊይ ይጭናለ
እነርሱም ይዴናለ።
ከዙህ ጋር ተያይዝ ብዘ አስገራሚ ጥቅሶች አለ፥ ነገር ግን እስቲ የኤፌሶን መሌእክትን
እንይ፥ ዋና ዓሊማው ኢየሱስ ራስ እንዯሆነ እኛ ዯግሞ አካለ ስሇመሆናችን የሆነ መጽሏፍ፡፡
እስቲ ጳውልስ በኤፌሶን ሊይ የሚሰጠውን መገሇጥ እንይ፡፡ አስታውሱ፥ ጳውልስ ወንጌሌን
የተማረው ከሰው አይዯሇም፡፡
ገሊትያ 1: 11- 12
11 ወንዴሞች ሆይ፥ በእኔ የተሰበከ ወንጌሌ እንዯ ሰው እንዲይዯሇ አስታውቃችኋሇሁ፤
12
ኢየሱስ ክርስቶስ
ገሌጦሌኛሌ እንጂ እኔ ከሰው አሌተቀበሌሁትም
አሌተማርሁትምም።
መንፈስ ቅደስ ሇጳውልስ ሁለንም ነገር አስተማረው! አሁን ጳውልስ ስሇኢየሱስ
ትንሣኤ የሚሇውን አስተውለ፡፡ በትንሣኤው ዴንቅ ነበር፡፡
ኤፌ2: 1- 6
1 በበዯሊችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ፤
Eph. 2: 1 And you hath he quickened , who were dead in t respasses and
sins; ( KJV) በዙህ የኪንግ ጀምስ ቨ ርዥን እንግሉኛው ትርጉም ሊይ፡ “ እናንተ እርሱ
ያስነሣችሁ፥ በበዯሊችሁና በኃጠአታችሁ ሙታን ነበራችሁ፤” ይሊሌ፡፡
“ ( Quickened) መነሣት” የሚሇው ቃሌ፥ “ ህያው መሆን” ማሇት ነው፡፡ ያሐዋሕ
ይመስገን፥ ከመንፈስ ሞት አስቀዴመን ተነሥተናሌ፡፡ ህያዋን ተዯርገናሌ፡፡ ከእነዙህ
( ከሚመጡት) ቀናት በአንደ አዱስ ሰውነት ሉኖረን ነው፡፡

2 በእነርሱም፥ በዙህ ዓሇም እንዲሇው ኑሮ፥ በማይታዘትም ሌጆች ሊይ አሁን
ሇሚሠራው መንፈስ አሇቃ እንዯ ሆነው በአየር ሊይ ሥሌጣን እንዲሇው አሇቃ ፈቃዴ፥
በፊት ተመሊሇሳችሁባቸው። 3 በእነዙህም ሌጆች መካከሌ እኛ ሁሊችን ዯግሞ፥
የሥጋችንንና የሌቡናችንን ፈቃዴ እያዯረግን፥ በሥጋችን ምኞት በፊት እንኖር ነበርን
እንዯ ላልቹም ዯግሞ ከፍጥረታችን የቁጣ ሌጆች ነበርን።
4 ነገር ግን እግዙአብሔር በምሕረቱ ባሇ ጠጋ ስሇ ሆነ፥
5 ከወዯዯን ከትሌቅ ፍቅሩ የተነሣ በበዯሊችን ሙታን እንኳ በሆንን ጊዛ ከክርስቶስ ጋር
ሕይወት ሰጠን፥ በጸጋ ዴናችኋሌና፥
ያሐዋሕ ከክርስቶስ ጋር ህያዋን አዯረገን፡፡ ያሐዋሕ ኢየሱስን ባስነሣው ጊዛ
( ትንሣኤያችን) እንዯተፈጸመ አየ፡፡ አሁን አስተውለ፡
6- 7 በሚመጡ መናትም በክርስቶስ ኢየሱስ ሇእኛ ባሇው ቸርነት ከሁለ የሚበሌጠውን
የጸጋውን ባሇ ጠግነት ያሳይ ንዴ፥ ከእርሱ ጋር አስነሣን [ ይህ ብቻ አይዯሇም]
በክርስቶስ ኢየሱስም በሰማያዊ ስፍራ ከእርሱ ጋር አስቀመጠን።
ኦ፥ ሇሊሇም በዙህ ሊይ መስበክ እችሊሇሁ! አዎ፥ በትንሣኤው ዴንቅ ነበር፥ ነገር ግን
ታሪኩ ያ ብቻ አይዯሇም፡፡

ምዕራፍ ፭
ዲግም በመምጣቱም ዴንቅ
የኢየሱስ ክርስቶስ ሌዯት ብቻውን የያሐዋሕን እቅዴ ሙለ ምስሌ አይሰጠንም፡፡
የያሐዋሕ ሙለ እቅዴ ሇገና በመጠቅሇያ የተጠቀሇሇ አንዴ ሕፃን ብቻ አይዯሇም፡፡ ያ ብቻ
ቢሆን፥ ማስታወሱ ያን ያህሌ ጥቅም ባሌኖረው ነበር፡፡ ነገር ግን ያ ብቻ አሌነበረም፡፡ የያሐዋሕ
ሙለ እቅዴ ምስሌ እንዱኖራችሁ- - - የኢየሱስ ሌዯትና ትንሣኤ- - - ወዯ ሏዋርያት ሥራ
የመጀመሪያው ምዕራፍ እንምጣ፡፡
ሏዋ.1: 8-11
8 ነገር ግን መንፈስ ቅደስ በእናንተ ሊይ በወረዯ ጊዛ ኃይሌን ትቀበሊሊችሁ፥
በኢየሩሳላምም በይሁዲም ሁለ በሰማርያም እስከ ምዴር ዲርም ዴረስ ምስክሮቼ
ትሆናሊችሁ አሇ።
9 ይህንም ከተናገረ በኋሊ እነርሱ እያዩት ከፍ ከፍ አሇ፤ ዯመናም ከዓይናቸው ሰውራ
ተቀበሇችው።
10 እርሱም ሲሄዴ ወዯ ሰማይ ትኵር ብሇው ሲመሇከቱ ሳለ፥ እነሆ፥ ነጫጭ ሌብስ
የሇበሱ ሁሇት ሰዎች በአጠገባቸው ቆሙ፤
11 ዯግሞም። የገሉሊ ሰዎች ሆይ፥ ወዯ ሰማይ እየተመሇከታችሁ ስሇ ምን ቆማችኋሌ?
ይህ ከእናንተ ወዯ ሰማይ የወጣው ኢየሱስ ወዯ ሰማይ ሲሄዴ እንዲያችሁት፥ እንዱሁ
ይመጣሌ አለአቸው።
ሃላ ለያ! እንዯ ማጠቃሇያ ወዯ አንዯኛ ተሰልንቄ እንግሇጥ፡፡ ያሐዋሕ ሌባቸውን
ይባርከውና፥ ብዘ የመጽሏፍ ቅደስ አዋቂዎች ያሊዩትን አንዴ ነገር እዙህ ጋር ሌንረዲ
ይገባሌ። ውጤቱ ብዘ ሰዎች የየራሳቸውን ትናንሽ መሊምቶች ሉሸጡ መሞከራቸው ነው፡፡
ጳውልስ የሰበከውን ወንጌሌ በኢየሱስ ክርስቶስ መገሇጥ እንዲገኘው መናገሩን
አስታውሱ፡፡ ስሇቅደሳን መነጠቅ ወይም መወሰዴ መገሇጡን የተቀበሇው ጳውልስ ብቻ ነው፡፡
ይህን “ መነጠቅ” ወይም “ መወሰዴ” ( “ cat ching away” or t he “ Rapt ure” ) ብሇን
እንጠራዋሇን፡፡ “ መነጠቅም” መወሰዴም ብሊችሁ ሌትጠሩት ትችሊሊችሁ፡፡ መጽሏፍ ቅደሳዊ
ነው፡፡ እንዱሁም ይሀ ክስተት “ ወዯ ሊይ መወሰዴ” ተብልም ይጠራሌ፡፡ ( የእንግሉኛው ኪንግ
ጄምስ ትርጉም እንዯዚ ነው የሚሇው፡፡) ( የአማርኛው መጽሏፍ ቅደስ “ እንነጠቃሇን ወይም
መነጠቅ” ብል ይጠራዋሌ፤ ግዕዘ ዯግሞ “ ንትመሠጥ” ይሇዋሌ፡፡)
ይህ መገሇጥ ያሇው ማንም ላሊ ሰው በመጽሏፍ ቅደስ ውስጥ አታገኙም፡፡ ኢየሱስ
ስሇዲግም ምጽአቱ ሲናገር፥ መነጠቁን አሌጠቀሰም- - - ያሌጠቀሰበት ምክንያት አሇ፡፡
በቀዲሚነት ሇአይሁዴ ነበር እየተናገረ የነበረው፤ ሇቤተክርስቲያን አሌነበረም፡፡
ስሇዙህ ማቴዎስ 24ና ለቃስ 21 ሊይ አንብባችሁ፥ “ እነዙህን አንብቤአሇሁ ስሇ መነጠቁ
ምንም አያወራም፥ ስሇዙህ ይህ ነገር አይሆን እንዲትለ፡፡”
ሇምን አይሆንም? ኢየሱስ ቤተክርስቲያንን እያስተማረ ወይም እየሰበከ አሌነበረም፤
ሇአይሁዴ ነበር ሲያወራ የነበረው፡፡ ያኔ ከእርሱ ጋር አብረውት የነበሩት ዯቀመዚሙርት

የጴንጤቆስጤ እሇትም ነበሩ፡፡ ከሊይ ኃይሌን ተቀብሇው ሉሰብኩ ወጡ፡፡ እናም እኛ እነርሱ
የሰበኩት ሁሇት እጥፍ አሇን፡፡
ኢየሱስ ወዯ ሰማይ የማረጉ፥ ዯመናም ከዓይናቸው ሰውሮ እንዯወሰዯው ይህ መሌእክት
በየስፍራው ሁለ ወጣ፡፡ ነጭ ሌብስ የሇበሱ ሁሇት ሰዎች ተገሌጠው እንዱህ አሎቸው፡ “ ይህ
ኢየሱስ አሁን ሲሄዴ እንዲያችሁት እንዱሁ ተመሌሶ ይመጣሌ፡፡” ይመጣሌ! የቀዯመችው
ቤተክርስቲያን ተመሌሶ እስኪመጣ እየተጠባበቀች ነበር!
በተሰልንቄ የነበረችው ቤተክርስቲያን ተመሌሶ እስኪመጣ እየጠበቀች ነበር፥ ነገር ግን
በመሀከሌ፥ አንዲንድቹ ሞቱ፡፡ እናም ላልቹ ጥያቄ ተፈጠረባቸው፡፡ ያመሌጠን ይሆንን የሚሌ?
ሇምን ግራ ሉጋቡ እንዯሚችለ ሌትረደት ትችሊሊችሁ፡፡ ዯቀመዚሙርቱ ያዩአቸው ሁሇት
ሰዎች በግሌጽ መሊእክት ነበሩ፥ እነርሱም “ ይመጣሌ” ብሇዋሌ፡፡
ስሇዙህ አሁን ጳውልስ ሇተሰልንቄ ሰዎች እየጻፈ ነው፤
1ተሰ.4: 13- 18
13 ነገር ግን፥ ወንዴሞች ሆይ፥ ተስፋ እንዯላሊቸው እንዯ ላልች ዯግሞ እንዲታዜኑ፥
አንቀሊፍተው ስሊለቱ ታውቁ ንዴ እንወዲሇን። [ መንፈሳቸው አይዯሇም ተኝቶ
የነበረው፥ ሥጋቸው ነው ተኝቶ የነበረው፡፡]
14 ኢየሱስ እንዯ ሞተና እንዯ ተነሣ ካመንን፥ እንዱሁም በኢየሱስ ያንቀሊፉቱን
እግዙአብሔር ከእርሱ ጋር ያመጣቸዋሌና።
15 በጌታ ቃሌ የምንሊችሁ ይህ ነውና፤ [ አያችሁ፥ ስሇዙህ ጳውልስ ከጌታ ንዴ በዙህ
ሊይ ቃሌ አሇው ማሇት ነው፡፡] እኛ ሕያዋን ሆነን ጌታ እስኪመጣ ዴረስ የምንቀር
[ ጳውልስ እራሱ እየጠበቀው ነበር፤ ህያው ሆኖ እንዯሚቀር እየጠበቀ ነበር፥
ምክንያቱም “ እኛ” የሚሇውን ቃሌ ተጠቅሟሌ፡፡] ያንቀሊፉቱን አንቀዴምም፤
16 ጌታ ራሱ በትእዚዜ በመሊእክትም አሇቃ ዴምፅ በእግዙአብሔርም መሇከት ከሰማይ
ይወርዲሌና፥ በክርስቶስም የሞቱ አስቀዴመው ይነሣለ፤
17 ከዙያም በኋሊ እኛ ሕያዋን ሆነን የምንቀረው፥ ጌታን በአየር ሇመቀበሌ ከእነርሱ ጋር
በዯመና እንነጠቃሇን፤ [ እንነጠቃሇን! ] እንዱሁም ሁሌጊዛ ከጌታ ጋር እንሆናሇን።
18 ስሇዙህ እርስ በርሳችሁ በዙህ ቃሌ ተጽናኑ።
በላሊ ስፍራ ኢየሱስ ወዯ ምዴር እንዯሚመጣ እናነባሇን፥ ነገር ግን እዙህ ጋር
የምናየው ከቅደሳኑ ጋር ተመሌሶ እንዯሚመጣ ነው፡፡ ታዱያ ከእርሱ ጋር ካሌሄዴን እንዳት
ነው ከእርሱ ጋር ተመሌሰን ሌንመጣ የምንችሇው?
ኦክሊሆማ ከተማ ውስጥ ካሌነበርን እንዳት ነው ከኦክሊሆማ ተመሌሰን
የምንመጣው? ( ዯብረይት ከተማ ውስጥ ካሌነበርን እንዳት ነው ከዯብረይት ከተማ ተመሌሰን
የምንመጣው?)

አዎን፥ በመጨረሻ ኢየሱስ ወዯ ምዴር ተመሌሶ ይመጣሌ፥ ነገር ግን እዙህ ጋር
እያወራ ያሇው ይህንን አይዯሇም፡፡ አያችሁት?

መነጠቅ! ህያዋን ሆነን የምንቅር እንነጠቃሇን! ስሇመነጠቅ ወይም ስሇመወሰዴ

( ራፕቸር) ስናወራ ይህንን ነው እያሌን ያሇነው፡፡ ከሁሇቱ በአንደ ሌትጠሩት ትችሊሊችሁ፡፡

ቁጥር 17 እንዱህ ይሊሌ፡ “ 1ተሰ.4: 17 ከዙያም በኋሊ እኛ ሕያዋን ሆነን የምንቀረው፥

ጌታን በአየር ሇመቀበሌ ከእነርሱ ጋር በዯመና እንነጠቃሇን፤ እንዱሁም ሁሌጊዛ ከጌታ ጋር
እንሆናሇን።” ከማን ጋር? በክርስቶስ አስቀዴመው ከሙታን ከተነሱት ጋር፡፡
ከእነርሱ ጋር “ በዯመና” እንነጠቃሇን ይሊሌ፡፡ ጌታን በአየር ሊይ ሇመቀበሌ ወዯ ሊይ
እንነጠቃሇን፥ ሇሊሇምም ከጌታ ጋር እንሆናሇን፡፡
በዲግም መምጣቱም ዴንቅ ይሆናሌ፥ አይዯሌ እንዳ?
ዴንቅ ሇሆነው ሇያሐዋሕ እቅዴ ያሐዋሕ የተመሰገነ ይሁን- - - ዴንቅ የመዲን እቅዴ!

ኢየሱስን እንዯ አዲኝ ሇመቀበሌ
የኃጢአተኞች ጸልት
ውዴ የሰማይ አባት፥
በኢየሱስ ስም ወዯ አንተ እመጣሇሁ፡፡
ቃሌህ ሲናገር፡ “ … ወዯ እኔ የሚመጣውን ፈጽሞ አሊወጣውም” ይሊሌ፡፡ ( ዮሏ 6፡
37) ስሇዙህም ወዯ ውጭ እንዯማታወጣኝ አውቃሇሁ፥ ነገር ግን ትቀበሇኛሇህና
ስሇዙህ አመሰግንሀሇሁ፡፡
አንተ በቃሌህ እንዱህ ብሇሀሌ “ ኢየሱስ ጌታ እንዯ ሆነ በአፍህ ብትመሰክር

እግዙአብሔርም ከሙታን እንዲስነሣው በሌብህ ብታምን ትዴናሇህና፤ ሰው
በሌቡ አምኖ ይጸዴቃሌና በአፉም መስክሮ ይዴናሌና።” ( ሮሜ.10: 9- 10)

ኢየሱስ ክርስቶስ የያሐዋሕ ሌጅ እንዯሆነ በሌቤ አምናሇሁ፡፡ እኔን ሇማጽዯቅ
ከሙታን እንዯተነሣ አምናሇሁ፥ እናም አሁን ኢየሱስ ጌታዬ እንዯሆነ አውጃሇሁ፡፡
ምክንያቱም ቃሌህ እንዱህ ይሊሌ፡ “ …ሰው በሌቡ አምኖ ይጸዴቃሌ” እናም በሌቤ
አምናሇሁ፥ አሁን በክርስቶስ የያሐዋሕ ጽዴቅ ሆኛሇሁ፡፡ ( 2 ኛ ቆሮንቶስ 5፡21) …
እናም አሁን ዴኛሇሁ!
ጌታ ሆይ አመሰግንሃሇሁ!
ፊርማ፡ __________________________________________
ቀን፡ ____________________________________________

ስሇጸሏፊው
ኬኔት ኢ. ሄገን ያሐዋሕ በ17 ዓመት እዴሜያቸው ከተዚባ ሌብና ከማይፈወስ የዯም ህመም
በተዓምራት ( በአስገራሚ ሁኔታ) ከፈወሳቸው በኋሊ ሇ70 ዓመታት ያህሌ ያሐዋሕን
አገሌግሇዋሌ፡፡ ምንም እንኳን ሬቨ ረንዴ ሄገን ወዯ ቤታቸው ከጌታ ጋር ሇመሆን በ2003
ቢሄደም፥ እርሳቸው ያቋቋሙት ተሌዕኮ አሁንም ዴረስ ብዘዎችን በዓሇም ዘሪያ መባረኩን
ቀጥሎሌ፡፡
የኬኔት ሄገን ተሌዕኮ ስርጭቶች የሚያካትቷቸው፡ የእምነት ቃሌ፥ ነፃ ወርሀዊ መጽሔት፤ ሬማ
የመጽሏፍ ቅደስ ትምህርት ቤት፤ ሬማ አለምኒ ማህበር፤ ሬማ አሇምአቀፍ የአገሌጋዮች
ማህበር፤ ሬማ ተያያዥነት ያሊቸው የመጽሏፍ ቅደስ ትምህርት ቤት፤ እንዱሁም የሬማ
የእስር ቤት አገሌግልት፡፡ የሬቨ ረንዴ ሄገን ሌጅና ባሇቤቱ፥ ኬኔት ዯብሉውና ሉይነት ሄገን፥
በጋራ ሬማ ውዲሴ የተሰኘ የቴላቪዥን ስርጭት በሳምንት አንዴ ጊዛ አሊቸው፤ ሬማ ሇዚሬ፥
በሳምንቱ ቀናት የሬዴዮ ፕሮግራም፤ እንዱሁም በዓሇም ዘሪያ የሚዯረጉ ህያው እምነት
ክሩሴድች፡፡
( ሬማ የግሪክ ቃሌ ሲሁን ትርጉሙም ቃሌ ( በዴምጽ የተነገረ ቃሌ) ማሇት ነው፡፡)

ያሐዋሕ

(

) (

)

: በዕብራይስጥ፥
የአብርሃም አምሊክ የይስሏቅ አምሊክ የእሥራኤሌ አምሊክ የሠራዊት ጌታ የኤሌሻዲይ ስም
ነው። ይህንም እጅግ እጅግ እጅግ የከበረ ፍጹም ቅደስ ስም ጌታችንና አዲኛችን የያሐዋሕ
ሌጅና ቃሌ የናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ በቅደስ መንፈሱ ሇሚያፈቅሩት ሌጆቹ አስታወቀው።
יהוה

በመንፈስ ቅደስ አብሮን ሇሠራ ሇአምሊካችን ሇእስራኤሌ ቅደስ የናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይሁን፥
አሜን፡፡
ከእንግሉኛ ወዯ አማርኛ ትርጉም ሙለነህ አዱሱ
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