በእውነትና በመንፈስ ቅደስ
ዮሐ.4: 5 ስሇዚህ ያዕቆብ ሇሌጁ ሇዮሴፍ በሰጠው ስፍራ አጠገብ ወዯምትሆን ሲካር
ወዯምትባሌ የሰማርያ ከተማ መጣ፤
6 በዚያም የያዕቆብ ጕዴጓዴ ነበረ። ኢየሱስም መንገዴ ከመሄዴ ዯክሞ በጕዴጓዴ
አጠገብ እንዱህ ተቀመጠ፤ ጊዜውም ስዴስት ሰዓት ያህሌ ነበረ።
7 ከሰማርያ አንዱት ሴት ውኃ ሌትቀዲ መጣች። ኢየሱስም። ውኃ አጠጪኝ አሊት፤
ከዚህ በኋሊ ኢየሱስ ሇዚህች ሴት ስሇዘሊሇማዊ ውኃ ( ስሇመንፈስ ቅደስ) እና ላልች
እያስተማራትና ህይወቷን እየነገራት ከዚህች ሴት ጋር ንግግሩን ቀጠሇ፡፡ እዚህ ጋር አንዴ ነገር
አስተዋሌሁ፤ ኢየሱስ ስሇራሷ ከነገራት በኋሊ ይህች ሴት የምትሇውን አዲምጡ፤
ዮሐ.4: 20 አባቶቻችን በዚህ ተራራ ሰገደ፤ እናንተም። ሰው ሉሰግዴበት የሚገባው
ስፍራ በኢየሩሳላም ነው ትሊሊችሁ አሇችው።
አሁን እዚህ ጋር ተመሌከቱ፥ ይሀች ሳምራዊት ሴት ሇኢየሱስ፡ “ አባቶቻችን በዚህ

ተራራ ሊይ ሰገደ፥ እናንተም ( ኢየሱስ ከአይሁዴ ወገን ነበረና አይሁዴን ማሇቷ ነው) ሰው
ሉሰግዴበት የሚገባው ስፍራ በኢየሩሳላም ነው ትሊሊችሁ አሇችው፡፡” እዚህ ጋር በዚህ ዘመን

ብዙ ሰዎች በረከትንና ጽዴቅን ፍሇጋ፥ እንዱሁም ሇስግዯትና ሇጸልት ወዯ ተሇያዩ ስፍራዎች
( እንዱሁም ተራራዎች) ሲሄደ ያሇውን ተመሇከታችሁ፡፡ ሰዎች እስካሁኑ ዘመን ዴረስ ኢየሱስ
ሇሳምራዊቷ ሴት የተናገራትን ነገር አሊስተዋለም፡፡
ሙስሉሞች በየአመቱ ከተሇያየ የዓሇም ክፍሌ ወዯ መካ ይፈሌሳለ፤ እንዱሁም
በኢትዮጵያ ኦርቶድክስ አማኞች ወዯ ተሇያዩ ስፍራዎች አመታትንና ወራትን እየቆጠሩ
ይሄዲለ፡፡
ነገር ግን ኢየሱስ ምን እያሇ ነው ያሇው?
21 ኢየሱስም እንዱህ አሊት። አንቺ ሴት፥ እመኚኝ፥ በዚህ ተራራ ወይም በኢየሩሳላም
ሇአብ የማትሰግደበት ጊዜ ይመጣሌ።
ጊዜ ይመጣሌ እያሊት ነው፥ ማንም በዚህ ተራራ ወይም በኢየሩሳላም የማይሰግዴበት
ጊዜ፥ ወይም ማንኛውም ሰዎች አመታትና ወራትን ጠብቀው ሇመስገዴ የሚሄደባቸውን
ማንኛውም ቦታ ማሇቱ ነው፡፡ ቀጠሇና እንዱህ አሊት፡
22 እናንተስ ሇማታውቁት ትሰግዲሊችሁ፤ እኛ መዲን ከአይሁዴ ነውና ሇምናውቀው
እንሰግዲሇን።
አሁንም ብዙዎች ተአምራትን ስሊዩ ብቻ አሌያም ሀይማኖታዊ ግዳታዎችን ወይም
ሌማድችን ሇመፈጸም ብቻ ወዯ እነዚህ ስፍራዎች እየሄደ የሚያዯርጓቸውን ነገሮች አሰባችሁ፡፡
ኢየሱስም “ እኛ መዲን ከአይሁዴ ነውና ሇምናውቀው እንሰግዲሇን” አሊት፡፡ እርሱ ከአይሁዴ
ወገን እንዯሆነና ዓሇምን ሇማዲን እንዯመጣ መዲንም በእርሱ ውጪ በማንም እንዯላሇ ( ሐዋ.
4፡12) እያሳሰባት ነበር፡፡
ቀጥልም ኢየሱስ ይህም የሚሆነው እንዳት እንዯሆነ ሲነግራት፡
23 ነገር ግን በእውነት የሚሰግደ ሇአብ በመንፈስና በእውነት የሚሰግደበት ጊዜ
ይመጣሌ አሁንም ሆኖአሌ፤ አብ ሉሰግደሇት እንዯ እነዚህ ያለትን ይሻሌና፤

24 እግዚአብሔር መንፈስ ነው፥ የሚሰግደሇትም በመንፈስና በእውነት ሉሰግደሇት
ያስፈሌጋቸዋሌ።
ትክክሇኛውን የአዱስ ኪዲን መንገዴ ነገራት፡ “ ሇአብ መስገዴ ከፈሇግሽ ትክክሇኛው

መንገዴ በእውነትና በመንፈስ መስገዴ ነው አሊት፡፡ ይህም ዘመን ይመጣሌ እንዯዚህም
የሚያዯርጉት እነርሱ እውነተኞች ናቸው” እያሊት ነው፡፡ በዮሐንስ ወንጌሌ በምዕራፍ 14

ከቁጥር 6 ሊይ ኢየሱስ “ እኔ መንገዴና እውነት ሕይወትም ነኝ፥ በእኔ በቀር ወዯ አብ የሚመጣ
የሇም፤” ብል እንዯተናገረው እንዱሁ ሇዚህችም ሳምራዊት ሴት እንዱሁም ሇሁሊችን፥
“ እውነት በሆንኩት በእኔ፥ በአባቴም መንፈስ በመንፈስ ቅደስ ሇአብ ሌትሰግደሇት አብ እንዱህ
ያለትን እውነተኞች ይፈሌጋሌ” እያሇን ነው፡፡
ኢየሱስ “ ጊዜ ይመጣሌ” አሇ ይህም ጊዜ አሁን ነው፡፡ እግዚአብሔር አብ ስሇዓሇሙ ሁለ
መዴኀኒት ሉሆን ሌጁን ኢየሱስን ሌኮ ቤዛ አዴርጓሌ፤ መጋረጃውም ተቀዴዶሌ፥ በኢየሱስም
ዯም በኩሌ ወዯ አብ መግባት ሆኖሌናሌ፡፡ በተጨማሪም በነብዩ በኢዩኤሌ “ መንፈሴን በሥጋ
ሇባሽ ሀለ ሊይ አፈስሳሇሁ” ተብል የተጻፈው ቃሌ ከጌታ ሞትና ትንሣኤ እንዱሁም እርገት
በኋሊ ተፈጽሟሌ፡፡ ስሇዚህም “ ይመጣሌ” አሊት፡፡ ጳውልስም እንዯመጣና እኛም እየኖርንበት
እንዯሆነና የማይኖሩበትም ሉኖሩበት እንዱገባ ሲያስረዲ “ እኛ በመንፈስና በእውነት
የምንመሊሇስ” አሇ፡፡
ሇዚህም ነው ሴቲቱ
ያስተምረናሌ ያሇችው፡፡

መሲሑ

እንዯሚመጣ

አውቃሇሁ፤

እርሱ

ሲመጣ

ሁለን

25 ሴቲቱ። ክርስቶስ የሚባሌ መሲሕ እንዱመጣ አውቃሇሁ፤ እርሱ ሲመጣ ሁለን
ይነግረናሌ አሇችው።
እንግዱህ መሲሑ መጥቷሌ፤ ሁለን አስተምሮናሌ፤ ላሊውንም መንፈስ ቅደስ ሲመጣ ሁለን
ያስተምራችኋሌ አሇ፤ መንፈስ ቅደስም መጥቷሌ ሁለንም እያስተማረንም ነው፡፡ አሁንም
የሚናገረን እርሱ ነው፡፡
26 ኢየሱስ። የምናገርሽ እኔ እርሱ ነኝ አሊት።
የእግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን፡፡ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፡፡ ሻልም፡፡
ኢዩ.2: 28፤ ከዚህም በኋሊ እንዱህ ይሆናሌ፤ መንፈሴን በሥጋ ሇባሽ ሁለ ሊይ አፈስሳሇሁ፤ ወንድችና ሴቶች
ሌጆቻችሁም ትንቢት ይናገራለ፥ ሽማግላዎቻችሁም ሕሌምን ያሌማለ፥ ጏበዞቻችሁም ራእይ ያያለ፤
: 29፤
ዯግሞም በዚያ ወራት በወንድችና በሴቶች ባሪያዎች ሊይ መንፈሴን አፈስሳሇሁ፤ 30፤ በሊይ በሰማይ ዴንቆችን
አሳያሇሁ፥ በታች በምዴርም ዯምና እሳት የጢስም ጭጋግ። 31፤ ታሊቁና የሚያስፈራው የእግዚአብሔር ቀን
ሳይመጣ ፀሐይ ወዯ ጨሇማ፥ ጨረቃም ወዯ ዯም ይሇወጣሌ። 32፤ እንዱህም ይሆናሌ፤ የእግዚአብሔር ስም
የሚጠራ ሁለ ይዴናሌ፤ እግዚአብሔርም እንዯ ተናገረ፥ በጽዮን ተራራና በኢየሩሳላም መዴኃኒት ይገኛሌ።
ዯግሞም እግዚአብሔር የጠራቸው፥ የምስራች የሚሰበከሊቸው ይገኛለ።
ሐዋ.2: 1 በዓሇ ኀምሳ የተባሇውም ቀን በዯረሰ ጊዜ፥ ሁለም በአንዴ ሌብ ሆነው አብረው ሳለ፥ 2 ዴንገት
እንዯሚነጥቅ ዓውል ነፋስ ከሰማይ ዴምፅ መጣ፥ ተቀምጠው የነበሩበትንም ቤት ሁለ ሞሊው።: 3 እንዯ እሳትም
የተከፋፈለ ሌሳኖች ታዩአቸው፤ በያንዲንዲቸውም ሊይ ተቀመጡባቸው። 4 በሁለም መንፈስ ቅደስ ሞሊባቸው፥
መንፈስም ይናገሩ ዘንዴ እንዯ ሰጣቸው በላሊ ሌሳኖች ይናገሩ ጀመር። 5 ከሰማይም በታች ካለ ሕዝብ ሁለ
በጸልት የተጉ አይሁዴ በኢየሩሳላም ይኖሩ ነበር፤

ማቴ. 27: 51 እነሆም፥ የቤተ መቅዯስ መጋረጃ ከሊይ እስከ ታች ከሁሇት ተቀዯዯ፥ ምዴርም ተናወጠች፥
ዓሇቶችም ተሰነጠቁ፤
2ቆሮ.3: 13 የዚያንም ይሻር የነበረውን መጨረሻ ትኵር ብሇው የእስራኤሌ ሌጆች እንዲይመሇከቱ፥ በፊቱ
መጋረጃ እንዲዯረገ እንዯ ሙሴ አይዯሇንም።
2ቆሮ.3: 16 ወዯ ጌታ ግን ዘወር ባሇ ጊዜ ሁለ መጋረጃው ይወሰዲሌ።
2ቆሮ.3: 18 እኛም ሁሊችን በመጋረጃ በማይከዯን ፊት የጌታን ክብር እንዯ መስተዋት እያብሇጨሇጭን መንፈስ
ከሚሆን ጌታ እንዯሚዯረግ ያን መሌክ እንመስሌ ዘንዴ ከክብር ወዯ ክብር እንሇወጣሇን።
ዕብ.10: 19- 20 እንግዱህ፥ ወንዴሞች ሆይ፥ በመረቀሌን በአዱስና በሕያው መንገዴ ወዯ ቅዴስት በኢየሱስ ዯም
በመጋረጃው ማሇት በሥጋው በኩሌ እንዴንገባ ዴፍረት ስሊሇን፥
ፊሌ3: 3 እኛ በመንፈስ እግዚአብሔርን የምናመሌክ በክርስቶስ ኢየሱስም የምንመካ በሥጋም የማንታመን እኛ
የተገረዝን ነንና።
2ቆሮ.5: 2 በዚህ ውስጥ በእውነት እንቃትታሇንና፥
1ጢሞ.2: 7 እኔም ሇዚህ ነገር አዋጅ ነጋሪና ሐዋርያ በእምነትና በእውነትም የአሕዛብ አስተማሪ ሇመሆን
ተሾምሁ፤ እውነት እናገራሇሁ፤ አሌዋሽም።
ኤፌ5: 9- 10 የብርሃኑ ፍሬ በበጎነትና በጽዴቅ በእውነትም ሁለ ነውና ሇጌታ ዯስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ፥
እንዯ ብርሃን ሌጆች ተመሊሇሱ፤

በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ባሪያ የሆነ ሙለነህ አዱሱ
በመንፈስ ቅደስ አብሮን ሇሠራ ሇአምሊካችን ሇእስራኤሌ ቅደስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይሁን፥
አሜን፡፡
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