ሁሇት ኪሩቤሌ
ከተቀጠቀጠ ወርቅ ሥራ

• ጸ.20:23፤ በአጠገቤ ምንም አታዴርጉ፤ የብር አማሌክት የወርቅም
አማሌክት ሇእናንተ አታዴርጉ።

• ምሳ.28:9 ሕግን ከመስማት ጆሮውን የሚመሌስ ጸልቱ አስጸያፊ ናት።
• ዕን.2:18፤ የተቀረጸውን ምስሌ ሠሪው የቀረጸው ሇምን ጥቅም ነው?
ዱዲንም ጣዖት ይሠራ ንዴ ሠሪው የታመነበቱ፥ ሐሰትን የሚያስተምር
ቀሌጦ የተሠራ ምን ይጠቅማሌ? 19 እንጨቱን ንቃ፥ ዱዲውንም ዴንጋይ
ተነሣ ሇሚሇው ወዮሇት! በውኑ ይህ ያስተምራሌን? እነሆ፥ በወርቅና
በብር ተሇብጦአሌ፥ ምንም እስትንፋስ የሇበትም። 20 እግዙአብሔር ግን
በተቀዯሰ መቅዯሱ አሇ፤ ምዴርም ሁለ በፊቱ ዜም ትበሌ።

ጸ.25:17-20፤ ጸ.37:7-9
• 17 ከጥሩ ወርቅም ርዜመቱ ሁሇት ክንዴ ተኩሌ፥ ወርደም አንዴ ክንዴ ተኩሌ
የሆነ የስርየት መክዯኛ ሥራ። 18 ሁሇት ኪሩቤሌ ከተቀጠቀጠ ወርቅ ሥራ (ዕብ.አሳህ)፥ በስርየት መክዯኛውም ሊይ በሁሇት ወገን ታዯርጋቸዋሇህ። 19 ከስርየት
መክዯኛውም ጋር አንደን ኪሩብ በአንዴ ወገን፥ ሁሇተኛውንም ኪሩብ በላሊው
ወገን አዴርገህ በአንዴ ሊይ ትሠራዋሇህ። 20 ኪሩቤሌም ክንፎቻቸውን ወዯ ሊይ
ይረጋለ፥ የስርየት መክዯኛውንም በክንፎቻቸው ይሸፍናለ፥ ፊታቸውም እርስ
በርሱ ይተያያሌ፤ የኪሩቤሌም ፊቶቻቸው ወዯ ስርየት መክዯኛው ይመሇከታለ።
• 7 ሁሇት ኪሩቤሌንም ከተቀጠቀጠ ወርቅ ሠራ፤ በስርየት መክዯኛውም ሊይ
በሁሇት ወገን አዯረጋቸው። 8 ከስርየት መክዯኛውም ጋር አንደን ኪሩብ በአንዴ
ወገን፥ ሁሇተኛውንም ኪሩብ በላሊው ወገን አዴርጎ በአንዴ ሊይ ሠራቸው። 9
ኪሩቤሌም ክንፎቻቸውን ወዯ ሊይ የረጉ ሆኑ፥ የስርየት መክዯኛውንም
በክንፎቻቸው ሸፈኑ፥ እርስ በርሳቸውም ተያዩ፤ የኪሩቤሌም ፊቶቻቸው ወዯ
መክዯኛው ተመሇከቱ።

ጸአት 25፡21-22
• 21 የስርየት መክዯኛውንም በታቦቱ ሊይ ታዯርገዋሇህ፤ እኔም
የምሰጥህን ምስክር በታቦቱ ውስጥ ታኖረዋሇህ። 22 በዙያም
ከአንተ ጋር እገናኛሇሁ፤ የእስራኤሌንም ሌጆች ታዜዜ ንዴ
የምሰጥህን ነገር ሁለ፥ በምስክሩ ታቦት ሊይ ባሇው በሁሇት
ኪሩቤሌ መካከሌ፥ በስርየት መክዯኛውም ሊይ ሆኜ እነጋገርሃሇሁ።

1ነገ.6:23-27
• በቅዴስተ ቅደሳኑም ውስጥ ቁመታቸው አሥር ክንዴ የሆነ ከወይራ
እንጨት ሁሇት ኪሩቤሌ ሠራ። 24 የኪሩብም አንዯኛው ክንፍ አምስት
ክንዴ፥ የኪሩብም ሁሇተኛው ክንፍ አምስት ክንዴ ነበረ፤ ከአንዯኛው
ክንፍ ጫፍ ጀምሮ እስክ ሁሇተኛው ክንፍ ጫፍ ዴረስ አሥር ክንዴ
ነበረ። 25 ሁሇተኛውም ኪሩብ አሥር ክንዴ ነበረ፤ ሁሇቱም ኪሩቤሌ
አንዴ ሌክና አንዴ መሌክ ነበረ። 26 የአንደ ኪሩብ ቁመት አሥር ክንዴ
ነበረ፥ የሁሇተኛውም ኪሩብ እንዱሁ ነበረ። 27 ኪሩቤሌንም
በውስጠኛው ቤት አኖራቸው፤ የኪሩቤሌም ክንፎቻቸው ተርግተው
ነበር፤ የአንደም ኪሩብ ክንፍ አንዯኛውን ግንብ ይነካ ነበር፥
የሁሇተኛውም ኪሩብ ክንፍ ሁሇተኛውን ግንብ ይነካ ነበር፤ የሁሇቱም
ክንፎች በቤቱ መካከሌ እርስ በርሳቸው ይነካኩ ነበር።

1ነገ.6:31-35
• ሇቅዴስተ ቅደሳኑም መግቢያ ከወይራ እንጨት ዯጆች ሠራ፤
መዴረኩንና መቃኖቹን ዯፉንም አምስት ማዕን አዯረገ። 32 ሁሇቱንም
ዯጆች ከወይራ እንጨት ሠራ፤ የኪሩቤሌንና የንባባ ዚፍ የፈነዲም አበባ
ምስሌ1 ቀረጸባቸው2 ፥ በወርቅም ሇበጣቸው፤ ኪሩቤሌናና የንባባውን
ዚፍ በወርቅ ሇበጣቸው። 33 እንዱሁም ሇመቅዯሱ መግቢያ ከወይራ
እንጨት አራት ማዕን መቃን አዯረገ። 34 ሁሇቱንም ዯጆች ከጥዴ
እንጨት ሠራ፤ አንደ ዯጅ በማጠፊያ ከተያያ ከሁሇት ሳንቃ ተዯረገ፥
ሁሇተኛውም ዯጅ በማጠፊያ ከተያያ ከሁሇት ሳንቃ ተዯረገ። 35
የኪሩቤሌንና የንባባ ዚፍ የፈነዲም አበባ ምስሌ ቀረጸባቸው፤
በተቀረጸውም ሥራ ሊይ በወርቅ ሇበጣቸው።
•
•

1. ( ִמקלַ עַ תmiqla`ath – carving) ሚክሊሀት -- ተቀርጾ የወጣ ቅርጽ ወይም እንዯ ሐውሌት አዴርጎ
መቅረጽ፤
2. ( ָקלַ עqala` - carved) ካሊህ -- ቀርጾ ወይም ፈሌፍል ማውጣት

2ዛና.3:5-7፤ 11-12
• ታሊቁንም ቤት በጥዴ እንጨት ከዯነው፥ በጥሩም ወርቅ ሇበጠው፤
የንባባና የሰንሰሇት አምሳሌ ቀረጸበት። 6 ቤቱንም በዕንቍ አስጌጠው፤
ወርቁንም የፈርዋይም ወርቅ ነበረ። 7 ቤቱንም ሰረገልቹንም
መዴረኮቹንም ግንቦቹንም ዯጆቹንም በወርቅ ሇበጠ፤ በግንቦቹም ሊይ
ኪሩቤሌን ቀረጸ1።
• 11 የኪሩቤሌም ክንፎች ሀያ ክንዴ ሙለ ተርግተው ነበር፤ የአንደ
ኪሩብ ክንፍ አምስት ክንዴ ነበረ፥ የቤቱንም ግንብ ይነካ ነበረ፤
ሁሇተኛው ክንፍ አምስት ክንዴ ነበረ፥ የሁሇተኛውንም ኪሩብ ክንፍ
ይነካ ነበር። 12 የሁሇተኛውም ኪሩብ ክንፍ አምስት ክንዴ ነበረ፥
የቤቱንም ግንብ ይነካ ነበር፤ ሁሇተኛውም ክንፍ አምስት ክንዴ ነበረ፥
የላሊውንም ኪሩብ ክንፍ ይነካ ነበር።
• 1- (ָּ פ ַתחpathach-graved) - ፓውታክ- እሊዩ ሊይ ፈሌፍል መቅረጽ

ዲ.4:12-19
• እግዙአብሔርም በእሳት ውስጥ ሆኖ ተናገራችሁ፤ የቃሌን ዴምፅ ሰማችሁ፥
መሌክ ግን አሊያችሁም፤ ዴምፅን ብቻ ሰማችሁ። 13 ታዯርጉትም ንዴ
ያዚችሁን ቃሌ ኪዲን አሥሩን ቃሊት ነገራችሁ፤ በሁሇቱም በዴንጋይ ጽሊቶች
ሊይ ጻፋቸው። 14 ትወርሱአት ንዴ ተሻግራችሁ በምትገቡባት ምዴር
የምታዯርጉአትን ሥርዓትና ፍርዴ አስተምራችሁ ንዴ እግዙአብሔር በዙያን
ጊዛ አኝ። 15 እግዙአብሔር በኮሬብ በእሳት ውስጥ ሆኖ በተናገራችሁ ጊዛ
መሌክ ከቶ አሊያችሁምና እጅግ ተጠንቀቁ፤ 16 እንዲትረክሱ፥ የተቀረጸውን
ምስሌ የማናቸውንም ነገር ምሳላ፥ በወንዴ ወይም በሴት መሌክ የተሠራውን፥ 17
በምዴር ሊይ ያሇውን የእንስሳን ሁለ ምሳላ፥ በሰማይም በታች የሚበርረውን
የወፍን ሁለ ምሳላ፥ 18 በምዴርም ሊይ የሚሽከረከረውን ሁለ ምሳላ፥
ከምዴርም በታች በውኃ ውስጥ የሚኖረውን የዓሣን ሁለ ምሳላ እንዲታዯርጉ፥
19 ዓይኖችህን ወዯ ሰማይ አንሥተህ አምሊክህ እግዙአብሔር ከሰማይ ሁለ
በታች ሊለት አሕዚብ ሁለ የሰጣቸውን ፀሐይንና ጨረቃን ከዋክብትንና
የሰማይን ሠራዊት ሁለ ባየህ ጊዛ፥ ሰግዯህሊቸው አምሌከሃቸውም እንዲትስት
ተጠንቀቅ።

የነሐሱ እባብ
• ኊ.21:8-9፤ ሙሴም ስሇ ሕዜቡ ጸሇየ። እግዙአብሔርም ሙሴን። እባብን
ሠርተህ በዓሊማ ሊይ ስቀሌ፤ የተነዯፈውም ሁለ ሲያያት በሕይወት ይኖራሌ
አሇው። 9 ሙሴም የናሱን እባብ ሠርቶ በዓሊማ ሊይ ሰቀሇ፤ እባብም የነዯፈችው
ሰው ሁለ የናሱን እባብ ባየ ጊዛ ዲነ።
• 2ነገ.18:3-7፤ እርሱም አባቱ ዲዊት እንዲዯረገው ሁለ በእግዙአብሔር ፊት ቅን
ነገርን አዯረገ። በኮረብታም ያለትን መስገጃዎች አስወገዯ፥ ሐውሌቶችንም
ቀሇጣጠመ፥ የማምሇኪያ ዏፀድቹንም ቇረጠ፤ የእስራኤሌም ሌጆች እስከዙህ
መን ዴረስ ያጥኑሇት ነበርና ሙሴ የሠራውን የናሱን እባብ ሰባበረ፤ ስሙንም
ነሑሽታን ብል ጠራው። 5 በእስራኤሌም አምሊክ በእግዙአብሔር ታመነ፤
ከእርሱም በኋሊ ከእርሱም በፊት ከነበሩት ከይሁዲ ነገሥታት ሁለ እርሱን
የሚመስሌ አሌነበረም። 6 ከእግዙአብሔርም ጋር ተጣበቀ፥ እርሱንም ከመከተሌ
አሌራቀም፥ እግዙአብሔርም ሇሙሴ ያውን ትእዚዚቱን ጠበቀ። 7
እግዙአብሔርም ከእርሱ ጋር ነበረ፥ የሚሄዴበትም መንገዴ ተከናወነሇት፤

ምስሇ ፍቁር ወሌዲ ወይስ?
• ዴንግሌ ማርያምና ሕጻኑ ኢየሱስ
ወይስ
• ጥንታዊያን የባቢልን አማሌክት ?

ጥንታዊ የባቢሎናውያን የውሸት
አማልክት?

ኒምሮዴ፣ ሳሚራሚስና ታሙዜ
• ኒምሮዴ (ዛዉስ) - የፀሐይ አምሊክ
• ሳሚራሚስ - የጨረቃ አምሊክ
- የኒምሮዴ ሚስትና የታሙዜ እናት
በግሪክ - የዛዉስ እህትና ሚስት/
በሮም - የጁፒተር ሚስት/
በተጨማሪም ሬ ወይም ኦፕስ የግሪክ ባሇ ቀንዴ አምሊክ
ክሮኖስ እህትና ሚስት
• ታሙዜ (ሆረስ)- ሌጃቸው

ሦስቱ በጥንት እንዯ ሥሊሴ ሲመሇኩ
• አባት - ናምሩዴ
• እናት - ሳሚራሚስ
• ሌጅ - ታሙዜ

• ሌዩ ምሌክት ----›

በሌዩ ሌዩ አካባቢዎች መጠሪያ ስማቸው
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

በጀርመን - ድንግል ሄርታ ልጇን ታቅፋ
ስካንዲኒቪያ - ዲሳ ከልጇ ጋር
ግብጽ - አይሲስና ልጇ ኦሲሪስ (ወይም ሆረስ)
ሕንድ - ዴቫኪና ክሪሽና (እንዲሁም- አይሲና ኢስዋራ)
በእስያ - ሲይቤሌና ዲኦኢዩስ
ሮም - ፍርቱናና ጁፒተር-ፑኧር (ሕጻኑ ጁፒተር)፤
ሮም - ማዶናና ልጇ
ግሪክ - ሴረስና ልጇን ታቅፋ (አይሪንና ፕሉተስ)
ቲቤት፣ ቻይናና ጃፓን -- ሺንግ ማኦ ልጇን ታቅፋ
በኤፌሶን - ዲያና (የፍሬያማነት እናት)
ብሪታኒያ - ቪርጎ ፓቲቱራ (የአምላክ እናት)

ሳሚራሚስና ሌጇ ታሙዜ

ሳሚራሚስና ታሙዜ …
• በሓውሌቶቹና በስዕሊቱ መካከሌ ያሇውን አንዴነት አስተውለ

የሳሚራሚስ ሌዩ ስሞች
(ግሪክ/ሮም/ አማርኛ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

የሰማይ ንግስት
ሄስቲያና ቬስታ - የመሇኮት ማዯሪያ
አፍሮዲይት/ ቬነስ - የፍቅር አምሊክ
አርትሚስ/ ዱዯና - የአዯንና የሌጅ መውሇዴ አምሊክ
አቴና/ ሚንረቫ - የእዯጥበብ፣ ሰሇፍና ጥበብ አምሊክ
ዱምተር/ ሴረስ - የሚያዴጉ ነገሮች አምሊክ
ጋኤ/ ቴራ - የፍሬያማ ምዴር ምሳላ
ሄራ/ ጁኖ - የትዲርና የሴቶች ጠባቂ
ሄሰቲያ/ ቭሰታ - የእሳት ስፍራ አምሊክ

ሳሚራሚስ/አሽታሮት
• የፀሐይ ብርሃን እንዯ አክሉሌ

በመጽሐፍ ቅደስ ውስጥ
• በእስራኤሌ ሕዜብ መካከሌ የአሕዚብ አማሌክት
-የባቢልን፣ የግሪክና የግብጽ አማሌክት አምሌኮ

ተሙዜና የፀሐይ አምሊክ
• 1. መጽሐፈ መሳፍንት
• በአሌና አሽታሮት
•
•
•
•

2. ሕዜቅኤሌ ያየው ራዕይ
የእስራኤሌ ቤት ጣዖታት ሥዕሌ
ታሙዜ
ፀሐይ

•
•
•
•
•

3. በትንቢተ ኤርሚያስ
የሰማይ ንግሥት
ስዕሇት
ምስሌዋን ማበጀት
ቁርባንን ማቅረብ

1. በአሌ(ኒምሩዴ)ና አሽታሮት(ሳሚራሚስ)
• መሳ.2:10፤ ትውሌዴ ሁለ ዯግሞ ወዯ አባቶቻቸው ተከማቹ፤
ከእነዙያም በኋሊ እግዙአብሔርን ሇእስራኤሌም ያዯረገውን
ሥራ ያሊወቀ ላሊ ትውሌዴ ተነሣ። 11 የእስራኤሌም ሌጆች
በእግዙአብሔር ፊት ክፉ የሆነ ነገር አዯረጉ፥ በኣሉምንም
አመሇኩ። 12 ከግብፅ ምዴርም ያወጣቸውን የአባቶቻቸውን
አምሊክ እግዙአብሔርን ተዉ፥ በዘሪያቸውም ካለት
ከአሕዚብ አማሌክት ላልችን አማሌክት ተከተለ፥
ሰገደሊቸውም፤
እግዙአብሔርንም
አስቇጡ።
13
እግዙአብሔርንም ትተው በኣሌንና አስታሮትን አመሇኩ።

2. ትንቢተ ሕዜቅኤሌ ምዕ. 8
• ሕዜ.8:3፤ እጅ መሳይንም ረጋ በራስ ጠጕሬም ያኝ፤ መንፈስም
በምዴርና በሰማይ መካከሌ አነሣኝ፥ በእግዙአብሔርም ራእይ ወዯ
ኢየሩሳላም ወዯ ሰሜን ወዯሚመሇከተው ወዯ ውስጠኛው አዯባባይ
በር መግቢያ አመጣኝ፤ በዙያም ቅንዓት የሚያነሣሣ የቅንዓት ጣዖት
ተተክል ነበር።
• ሕዜ.8:10፤ እኔም ገባሁና እነሆ፥ በግንቡ ዘሪያ ሊይ የተንቀሳቃሾችና
የርኩሳን አራዊት ምሳላ የእስራኤሌንም ቤት ጣዖታት ሁለ ተስሇው
አየሁ። 11 በፊታቸውም ከእስራኤሌ ቤት ሽማግላዎች ሰባ ሰዎች
ቆመው ነበር፥ በመካከሊቸውም የሳፋን ሌጅ ያእዚንያ ቆሞ ነበር፥ ሰውም
ሁለ እያንዲንደ በእጁ ጥናውን ይዝ ነበር፥ የዕጣኑም ጢስ ሽቱ ይወጣ
ነበር። 12 እርሱም። የሰው ሌጅ ሆይ፥ የእስራኤሌ ቤት ሽማግላዎች
በጨሇማ እያንዲንደ በስዕለ ቤት የሚያዯርጉትን አይተሃሌን? እነርሱ።
እግዙአብሔር አያየንም፤ እግዙአብሔር ምዴሪቱን ትቶአታሌ ይሊለና
አሇኝ።

ተሙዜና የፀሐይ አምሌኮ
• ሕዜ.8:13፤ እርሱም። ዯግሞ ተመሌሰህ ከዙህ የበሇጠውን
የሚያዯርጉትን ታሊቅ ርኵሰት ታያሇህ አሇኝ። 14 ወዯ ሰሜንም
ወዯሚመሇከተው ወዯ እግዙአብሔር ቤት በር መግቢያ አመጣኝ፤
እነሆም፥ ሴቶች ሇተሙዜ እያሇቀሱ በዙያ ተቀምጠው ነበር። 15
እርሱም። የሰው ሌጅ ሆይ፥ ይህን አይተሃሌን? ዯግሞ ተመሌሰህ ከዙህ
የበሇጠ ርኵሰት ታያሇህ አሇኝ።
• ሕዜ.8:16፤ ወዯ እግዙአብሔር ቤት ወዯ ውስጠኛው አዯባባይ
አመጣኝ፥ እነሆም፥ በእግዙአብሔር መቅዯስ መግቢያ ፊት በወሇለና
በመሠዊያው መካከሌ ሀያ አምስት የሚያህለ ሰዎች ነበሩ ጀርባቸውም
ወዯ እግዙአብሔር መቅዯስ ፊታቸውም ወዯ ምሥራቅ ነበረ፤ እነርሱም
ወዯ ምሥራቅ ሇፀሐይ ይሰግደ ነበር።

የጥንታዊያን የፀሐይ አምሌኮና ምሌክቶች

በካቶሉክ

በኢትዮጲያ

3.ትንቢተ ኤርሚያስ
ሳሚራሚስ - የሰማይ ንግስት
• ኤር.7:17-19 እነርሱስ በይሁዲ ከተሞች ውስጥና
በኢየሩሳላም አዯባባይ ሊይ የሚያዯርጉትን አታይምን? 18
ያስቇጡኝ ንዴ፥ ሇሰማይ ንግሥት እንጏቻ እንዱያዯርጉ
ሇላልችም አማሌክት የመጠጥ ቍርባን እንዱያፈስሱ ሌጆች
እንጨት ይሰበስባለ፥ አባቶችም እሳት ያነዴዲለ፥ ሴቶችም
ደቄት ይሇውሳለ። 19 እኔን ያስቇጣለን? ይሊሌ
እግዙአብሔር፤ ሇፊታቸውስ እፍረት አይዯሇምን?

የሰማይ ንግስት …
• ኤር.44:15 ሚስቶቻቸውም ሇላልች አማሌክት ማጠናቸውን ያወቁ ሰዎች ሁለ
በዙያም የቆሙ ሴቶች ሁለ፥ በግብጽ ምዴር በጳትሮስ የተቀመጡ ሕዜብ ሁለ፥
ታሊቅ ጉባኤ ሆነው ሇኤርምያስ መሇሱሇት እንዱህም አለ። 16 አንተ
በእግዙአብሔር ስም የነገርኸንን ቃሌ አንሰማህም።
• 17 ነገር ግን እኛና አባቶቻችን ነገሥታቶቻችንም አሇቆቻችንም በይሁዲ ከተሞች
በኢየሩሳላም አዯባባይ እናዯርገው እንዯ ነበረ፥ ሇሰማይ ንግሥት እናጥን ንዴ
የመጠጥንም ቁርባን እናፈስስሊት ንዴ ከአፋችን የወጣውን ቃሌ ሁለ በእርግጥ
እናዯርጋሇን፤ በዙያን ጊዛም እንጀራ እንጠግብ ነበር፥ መሌካምም ይሆንሌን
ክፉም አናይም ነበር።
• 18 ሇሰማይ ንግሥት ማጠንን ሇእርስዋም የመጠጥን ቍርባን ማፍሰስን ከተውን
ወዱህ ግን፥ እኛ በሁለ ነገር ተቸግረናሌ፥ በሰይፍና በራብ አሌቀናሌ። 19 እኛስ
ሇሰማይ ንግሥት ባጠንንሊት የመጠጥንም ቍርባን ባፈሰስንሊት ጊዛ፥ በውኑ ያሇ
ባልቻችን ምስሌዋን ሇማበጀት እንጏቻ አዴርገንሊት ኖሮአሌን? የመጠጥንም
ቍርባን አፍስሰንሊት ኖሮአሌን?

እውቀት
• ሆሴ.4:6፤ ሕዜቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሣ ጠፍቶአሌ፤ አንተም
እውቀትን ጠሌተሃሌና እኔ ካህን እንዲትሆነኝ እጠሊሃሇሁ፤
የአምሊክህንም ሕግ ረስተሃሌና እኔ ዯግሞ ሌጆችህን እረሳሇሁ።
• ኤር.50:6 ሕዜቤ የጠፉ በጎች ሆነዋሌ፤ እረኞቻቸው አሳቱአቸው፥
በተራሮችም ሊይ የተቅበበዘ አዯረጉአቸው፤ ከተራራ ወዯ ኮረብታ
አሇፉ፥ በረታቸውንም ረሱ።

• ካ.11:5፤ የገዘአቸው ያርደአቸዋሌ፥ ራሳቸውንም እንዯ በዯሇኞች
አዴርገው አይቇጥሩም፤ የሸጡአቸውም። ባሇ ጠጋ ሆነናሌና
እግዙአብሔር ይመስገን ይሊለ፤ እረኞቻቸውም አይራሩሊቸውም።

እውነት
• ዮሐ.8:31-32 ኢየሱስም ያመኑትን አይሁዴ። እናንተ በቃላ ብትኖሩ
በእውነት ዯቀ መዚሙርቴ ናችሁ፤ 32 እውነትንም ታውቃሊችሁ
እውነትም አርነት ያወጣችኋሌ አሊቸው።
• ዮሐ.8:35-36 ባርያም ሇሊሇም በቤት አይኖርም፤ ሌጁ ሇሊሇም
ይኖራሌ። 36 እንግዱህ ሌጁ አርነት ቢያወጣችሁ በእውነት አርነት
ትወጣሊችሁ።
• ዮሐ.14:6-7 ኢየሱስም። እኔ መንገዴና እውነት ሕይወትም ነኝ፤ በእኔ
በቀር ወዯ አብ የሚመጣ የሇም። እኔንስ ብታውቁኝ አባቴን ዯግሞ
ባወቃችሁ ነበር። ከአሁንም ጀምራችሁ ታውቁታሊችሁ
አይታችሁትማሌ አሇው።

ጥበብ
• ዮሐ.10:8-12 ከእኔ በፊት የመጡ ሁለ ላቦችና ወንበዳዎች ናቸው፤ ዲሩ ግን
በጎቹ አሌሰሙአቸውም። 9 በሩ እኔ ነኝ፤ በእኔ የሚገባ ቢኖር ይዴናሌ፥ ይገባሌም
ይወጣሌም መሰማሪያም ያገኛሌ። 10 ላባው ሉሰርቅና ሉያርዴ ሉያጠፋም እንጂ
ስሇ ላሊ አይመጣም፤ እኔ ሕይወት እንዱሆንሊቸው እንዱበዚሊቸውም መጣሁ። 11
መሌካም እረኛ እኔ ነኝ። መሌካም እረኛ ነፍሱን ስሇ በጎቹ ያኖራሌ። 12 እረኛ
ያሌሆነው በጎቹም የእርሱ ያሌሆኑ ሞያተኛ ግን ተኵሊ ሲመጣ ባየ ጊዛ በጎቹን
ትቶ ይሸሻሌ፤ ተኵሊም ይነጥቃቸዋሌ በጎቹንም ይበትናቸዋሌ።

• ማቴ. 24:4 ኢየሱስም መሌሶ እንዱህ አሊቸው፡- ማንም እንዲያስታችሁ
ተጠንቀቁ። 5 ብዘዎች፡- እኔ ክርስቶስ ነኝ እያለ በስሜ ይመጣለና፤ ብዘዎችንም
ያስታለ።
• 1ዮሐ.2:18 ሌጆች ሆይ፥ መጨረሻው ሰዓት ነው፥ የክርስቶስም ተቃዋሚ ይመጣ
ንዴ እንዯ ሰማችሁ አሁን እንኳ ብዘዎች የክርስቶስ ተቃዋሚዎች ተነሥተዋሌ፤
ስሇዙህም መጨረሻው ሰዓት እንዯ ሆነ እናውቃሇን።

የአብን ፈቃዴ
• ዲ.18:15-19፤ አምሊክህን እግዙአብሔርን በኮሬብ ስብሰባ ተዯርጎ በነበረበት ቀን።
እንዲሌሞት የአምሊኬን የእግዙአብሔርን ዴምፅ ዯግሞ አሌስማ፥ ይህችን ታሊቅ እሳት
ዯግሞ አሌይ ብሇህ እንዯ ሇመንኸው ሁለ፥ አምሊክህ እግዙአብሔር ከአንተ መካከሌ
ከወንዴሞችህ እንዯ እኔ ያሇ ነቢይ ያስነሣሌሃሌ፤ እርሱንም ታዯምጣሇህ። 17
እግዙአብሔርም አሇኝ። የተናገሩት መሌካም ነው፤ 18 ከወንዴሞቻቸው መካከሌ እንዯ

አንተ ያሇ ነቢይ አስነሣሊቸዋሇሁ፤ ቃላንም በአፉ አዯርጋሇሁ፥ ያዜሁትንም ቃሌ
ሁለ ይነግራቸዋሌ፤ 19 በስሜም የሚናገረውን ቃላን የማይሰማውን ሰው እኔ
እበቀሌሇታሇሁ።
• ዮሐ.5:30 እኔ ከራሴ አንዲች ሊዯርግ አይቻሇኝም፤ እንዯ ሰማሁ እፈርዲሇሁ ፍርዳም ቅን
ነው፥ የሊከኝን ፈቃዴ እንጂ ፈቃዳን አሌሻምና።
• ዮሐ.5:43 እኔ በአባቴ ስም መጥቻሇሁ አሌተቀበሊችሁኝምም፤ ላሊው በራሱ ስም ቢመጣ
እርሱን ትቀበለታሊችሁ። 44 እናንተ እርስ በርሳችሁ ክብር የምትቀባበለ ከአንደም
ከእግዙአብሔር ያሇውን ክብር የማትፈሌጉ፥ እንዳት ሌታምኑ ትችሊሊችሁ? 45 እኔ በአብ
ንዴ የምከሳችሁ አይምሰሊችሁ፤ የሚከሳችሁ አሇ፤ እርሱም ተስፋ የምታዯርጉት ሙሴ
ነው። 46 ሙሴንስ ብታምኑት እኔን ባመናችሁ ነበር፤ እርሱ ስሇ እኔ ጽፎአሌና። 47
መጻሕፍትን ካሊመናችሁ ግን ቃላን እንዳት ታምናሊችሁ?

• ቆሊ.2:2-4 ሌባቸው እንዱጸናና፥ በፍቅርም ተባብረው በማስተዋሌ ወዯሚገኝበት
ወዯ መረዲት ባሇ ጠግነት ሁለ እንዱዯርሱ የእግዙአብሔርንም ምሥጢር
እርሱንም ክርስቶስን እንዱያውቁ እጋዯሊሇሁ። 3 የተሰወረ የጥበብና የእውቀት
መዜገብ ሁለ በእርሱ ነውና። 4 ማንም በሚያባብሌ ቃሌ እንዲያስታችሁ ይህን
እሊሇሁ።
• ዮሐ.17:1-2 ኢየሱስም ይህን ተናግሮ ወዯ ሰማይ ዓይኖቹን አነሣና እንዱህ አሇ።
አባት ሆይ፥ ሰዓቱ ዯርሶአሌ፤ ሌጅህ ያከብርህ ንዴ፥ በሥጋም ሁለ ሊይ
ሥሌጣን እንዯ ሰጠኸው፥ ሇሰጠኸው ሁለ የሊሇምን ሕይወት ይሰጣቸው ንዴ
ሌጅህን አክብረው። 3 እውነተኛ አምሊክ ብቻ የሆንህ አንተን የሊክኸውንም
ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ንዴ ይህች የሊሇም ሕይወት ናት።

• ዲን.12:4፤ ዲንኤሌ ሆይ፥ አንተ ግን እስከ ፍጻሜ መን ዴረስ
ቃለን ዜጋ፥ መጽሐፉንም አትም፤ ብዘ ሰዎች ይመረምራለ፥
እውቀትም ይበዚሌ።
• 

ጌታ እግዙአብሔር እንዱህ ይሊሌ
• ሕዜ.13:19፤ ውሸታችሁን ሇሚሰሙት ሕዜቤ እየዋሻችሁ ሞት የማይገባቸውን ነፍሳት
ትገዴለ ንዴ በሕይወትም መኖር የማይገባቸውን ነፍሳት በሕይወት ታኖሩ ንዴ ስሇ
ጭብጥ ገብስና ስሇ ቍራሽ እንጀራ በሕዜቤ ንዴ አርክሳችሁኛሌ።
• 20 ስሇዙህ ጌታ እግዙአብሔር እንዱህ ይሊሌ። እነሆ፥ እኔ ነፍሳትን እንዯ ወፍ
በምታጠምደባት በመከዲችሁ ሊይ ነኝ፥ ከክንዲችሁም ወስጄ እቀዴዲታሇሁ፥ እንዯ
ወፍም የምታጠምደአቸውን ነፍሳት እሇቅቃሇሁ።
• 21 ሽፋኖቻችሁን ዯግሞ እቀዴዲሇሁ ሕዜቤንም ከእጃችሁ አዴናሇሁ፥ ከዙያም ወዱያ
በእጃችሁ ሇመታዯን አይሆኑም፤ እኔም እግዙአብሔር እንዯ ሆንሁ ታውቃሊችሁ።
• 22፤ እኔም ያሊሳንሁትን የጻዴቁን ሌብ በውሸት አሳዜናችኋሌና፥ በሕይወትም ይኖር

ንዴ ከክፉ መንገዴ እንዲይመሇስ የኃጢአተኛውን እጅ አበርትታችኋሌና

• 23 ስሇዙህ ከንቱን ራእይ እንግዱህ አታዩም ምዋርትንም አታምዋርቱም፥ ሕዜቤንም
ከእጃችሁ አዴናሇሁ፤ እኔም እግዙአብሔር እንዯ ሆንሁ ታውቃሊችሁ።

