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እግዚአብሔርን መፍራት የጥበብ መጀመሪያ ነው 













የሐዋርያት ሥራ 5፥1-10 



የሐዋርያት ሥራ 5፥1-10 



የሐዋርያት ሥራ 5፥1-10 



የሐዋርያት ሥራ 5፥1-10 



የሐዋርያት ሥራ 5፥1-10 



የሐዋርያት ሥራ 5፥1-10 





ከነቢያትም ወገን አንድ ሰው በእግዚአብሔር ቃሌ 
ባሌንጀራውን። ምታኝ አሇው።  
ሰውዮውም ይመታው ዘንድ እንቢ  
አሇ።  
 
እርሱም። የእግዚአብሔርን ቃሌ  
አሌሰማህምና እነሆ፥ ከእኔ በራቅህ  
ጊዜ አንበሳ ይገድሌሃሌ አሇው።  
ከእርሱም በራቀ ጊዜ አንበሳ  
አግኝቶ ገዯሇው። 



ሐማም ሇሚስቱ ሇዞሳራና ሇወዲጆቹ ሁለ ያገኘውን 
ሁለ አጫወታቸው። ጥበበኞቹና ሚስቱ ዞሳራም። 
በፉቱ መውዯቅ የጀመርህሇት መርዶክዮስ ከአይሁድ 
ወገን የሆነ እንዯ ሆነ በፉቱ ፇጽሞ ትወድቃሇህ እንጂ 
አታሸንፇውም አለት። 



ነቢዩም ሐናንያ ቀንበሩን ከነቢዩ ከኤርምያስ አንገት 
ወስዶ ሰበረው።  
 
ሐናንያም በሕዝብ ሁለ ፉት። እግዚአብሔር እንዱህ 
ይሊሌ። እንዱሁ በሁሇት ዓመት ውስጥ የባቢልንን 
ንጉሥ የናቡከዯነፆርን ቀንበር ከአሕዛብ  
ሁለ አንገት እሰብራሇሁ አሇ። 
... ነቢዩም ሐናንያ ቀንበሩን ከነቢዩ ከኤርምያስ  
አንገት ከሰበረ በኋሊ፥ የእግዚአብሔር ቃሌ ወዯ 
ኤርምያስ እንዱህ ሲሌ መጣ:- 



ሂድ፥ ሇሐናንያ እንዱህ ብሇህ ንገረው። እግዚአብሔር እንዱህ ይሊሌ። አንተ 

የእንጨትን ቀንበር ሰብረሃሌ፥ እኔ ግን በእርሱ ፊንታ የብረትን ቀንበር እሠራሇሁ።  

የእስራኤሌም አምሊክ የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዱህ ይሊሌና። ሇባቢልን 

ንጉሥ ሇናቡከዯነፆር ይገዙሇት ዘንድ የብረትን ቀንበር በእነዚህ አሕዛብ ሁለ አንገት 

ሊይ አድርጌአሇሁ፤  

እነርሱም ይገዙሇታሌ፥ የምድረ በዲ አራዊት ዯግሞ  

ሰጥቼዋሇሁ።  

ነቢዩም ኤርምያስ ነቢዩን ሐናንያን። ሐናንያ ሆይ፥  

ስማ፤ ይህ ሕዝብ በሐሰት እንዱታመን አድርገሃሌ እንጂ እግዚአብሔር  

አሌሊከህም።  

ስሇዚህ እግዚአብሔር እንዱህ ይሊሌ። እነሆ፥ ከምድር ሊይ እሰድድሃሇሁ፤ 

በእግዚአብሔር ሊይ ዓመፅን ተናግረሃሌና በዚህ ዓመት ትሞታሇህ አሇው። 
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ስብከቶች 





ሙሴም ኢትዮጵያይቱን  
አግብቶአሌና ባገባት በኢትዮጵያይቱ 
ምክንያት ማርያምና አሮን በእርሱ ሊይ 
ተናገሩ።  
 
እነርሱም። በውኑ እግዚአብሔር በሙሴ 
ብቻ ተናግሮአሌን? በእኛስ ዯግሞ የተናገረ 
አይዯሇምን? አለ፤ እግዚአብሔርም ሰማ። 



ቃላን ስሙ፤ በመካከሊችሁ  
ነቢይ ቢኖር፥ እኔ እግዚአብሔር 
በራእይ እገሇጥሇታሇሁ፥ ወይም 
በሕሌም እናገረዋሇሁ።  
 
ባሪያዬ ሙሴ ግን እንዱህ አይዯሇም፤ 
እርሱ በቤቴ ሁለ የታመነ ነው።  
 
እኔ አፍ ሇአፍ በግሌጥ እናገረዋሇሁ፥ 
በምሳላ አይዯሇም፤ 
የእግዚአብሔርንም መሌክ ያያሌ፤ 



በባሪያዬ በሙሴ ሊይ  
ትናገሩ ዘንድ ስሇ ምን 
አሌፇራችሁም? አሇ።  
 
እግዚአብሔርም ተቈጥቶባቸው 
ሄዯ። 



በዚህ ራእይ፥ ጌታ ክንዶቹ ወዯውጭ ተዘርግተው 
ፉሉፕ አየ። 
ሰማያዊ እና ግራጫ ዩኒፎርሞች የሇበሱ ወታዯሮች 
በእርሱ ፉት በወታዯራዊ አካሄድ በመራመድ ያሌፈ 
ነበር እና ዯም የተነከረ ሰይፊቸውን  
በክንዶቹ ሊይ እያስቀመጡ ነበረ።  
ጌታ እንዱህ እያሇ የእያንዲንዲቸው 
ዓይኖች ውስጥ ይመሇከታሌ:- 
"የወንድሞቻቸው ዯም  
በሰይፊቸው ሊይ ያሇ ማንም 
ቤቴን ሇመገንባት ጥቅም ሊይ 
አይውሌም።" 































እነዛ 
ይቀራለ 







 









እግዚአብሔር  ሐብታም እንድትሆኑ 

ይፇሌጋሌ? 
አዎ፥    አለ አንዲንድ ግዙፍቤተክርስቲያኖች። 
ላልች ይህን መናፍቅነት ብሇውታሌ። በአዱሱ የብሌጽግና 

ወንጌሌ ሊይ ያሇው ክርክር። 







ከመስበኪያ ሰገነቶች ስሇ ሲኦሌ 
መጥቀስ/መናገር በሁለም/ከሁለም 
ጊዜያት ዝቅተኛ ነው። 

ጁን 19, 2002 















 

የእስራኤሌ አምሊክ የሠራዊት ጌታ፥ የእግዚአብሔር አብ ቃሌና ሌጅ፥ የነገሥታት ንጉሥና 
የጌታዎች ጌታ ቅደስ እግዚአብሔር የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ የባሪያውን የቶማስ 
ቶሙክዲህታን አካሌ ተጠቅሞ ተረጎመው። hithomasgetachew@gmail.com 
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