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 የእውነት ምስክር

የእውነት ምስክር መጽሔት ዝግጅት 
ክፍል እንኳን ለ 29ኛው ዓመት የዋራ 
ቤቴል አለም አቀፍ ኮንፍረንስ በሰላም 
አደረሳችሁ ይላል!

ጉባዔው ለእግዚአብሔር ጣፋጭና ንጹህ 
መስዋዕት የሚቀርብበት፣ እግዚአብሔር 
ለህዝቡ ያዘጋጀውን በረከት፣ ፈውስና 
ጸጋ የሚያድልበት ጉባዔ እንዲሆን 
ጸሎታችንም ምኞታችንም ነው።

ታዲያ ይህ የእግዚአብሔር ሃሳብ እውን 
እንዲሆን ከእያንዳንዱ የጉባዔው ተጓዥ 
የሚጠበቅ ነገር አለ። ወደ ጉባዔው 
ከመሄዳችን አስቀድሞ ከምናደርገው 
መንፈሳዊ የልብ ዝግጅት አንስቶ 
በጉባዔው ውስጥ ስንገኝ እንዲሁም 
በጉዞአችን ወቅት ሁሉ እርሱን 
በሚያከብር መንፈስ መንቀሳቀስ 
መልካሚቱ የእግዚአብሔር እጅ 
በጉባዔው ላይ እንዲወርድ ያደርጋል።

እግዚአብሔር ህዝቡን ወደ ጉባዔ ሲጠራ 
ትልቅ የዝግጅት ጊዜም አብሮ ይሰጣቸው 
ነበር÷÷

•	 ያዕቆብ ለአምላኩ መሰዊያን 
ለመስራት ባደረገው የንጽህና 
ዝግጅት በዙሪያው ባሉ ጠላቶቹ 
ላይ ፍርሃት ወደቀባቸው!

“እግዚአብሔርም ያዕቆብን አለው፦ 
ተነሥተህ ወደ ቤቴል ውጣ፥ በዚያም 
ኑር፤ ከወንድምህ ከዔሳው ፊት በሸሸህ 
ጊዜ ለተገለጠልህ ለእግዚአብሔርም 
መሠውያውን አድርግ። ያዕቆብም 
ለቤተ ሰቡና ከእርሱ ጋር ላሉት 
ሁሉ እንዲህ አለ፦ እንግዶቹን 
አማልክት ከመካከላችሁ አስወግዱ፥ 
ንጹሐንም ሁኑ፥ ልብሳችሁንም 
ለውጡ፤ ተነሥተንም ወደ ቤቴል 
እንውጣ፤ በዚያም በመከራዬ ጊዜ 
ለሰማኝ፥ በሄድሁበትም መንገድ 

ተዘጋጅተን እንቅረብ!

ርዕሰ አንቀጽ

ዝግጅት ክፍሉ 

ከእኔ ጋር ለነበረው ለእግዚአብሔር 
መሠውያን አደርጋለሁ። በእጃቸው 
ያሉትንም እንግዶችን አማልክት ሁሉ 
በጆሮአቸውም ያሉትን ጕትቾች ለያዕቆብ 
ሰጡት፤ ያዕቆብም በሴኬም አጠገብ 
ካለችው የአድባር ዛፍ በታች ቀበራቸው። 
ተነሥተውም ሄዱ፤ የእግዚአብሔርም 
ፍርሃት በዙሪያቸው ባሉት ከተሞች ሁሉ 
ወደቀ፥ የያዕቆብንም ልጆች ለማሳደድ 
አልተከተሉአቸውም።” ዘፍጥረት 35÷1-
5

•	 እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን 
በክብሩ ሊገለጥ ሲፈልግ የሦስት 
ቀን ዝግጅት እንዲያደርጉ ተናግሮ 
ነበር!

“እግዚአብሔርም ሙሴን አለው፦ ወደ 
ሕዝቡ ሂድ፥ ዛሬና ነገም ቀድሳቸው፥ 
ልብሳቸውንም ይጠቡ፤ በሦስተኛው ቀን 
ሕዝቡ ሁሉ ሲያዩ እግዚአብሔር በሲና 
ተራራ ላይ ይወርዳልና ለሦስተኛው ቀን 
ይዘጋጁ።” ዘጸ. 19÷10-11

•	 በኢሳይያስም መልዕክት 
ላይ እንደምናነብበው ሰው 
የእግዚአብሔርን ነገር ከተጠማ 
እርሱ የማይፈልጋቸውን ነገሮች 
ከህይወቱ ማስወገድ እንዳለበትና 
ውጤቱም በደስታ መሸኘት 
እንደሆነ ቃሉ ይነግረናል።

“እናንተ የተጠማችሁ ሁሉ፥ ወደ 
ውኃ ኑ፥ ገንዘብም የሌላችሁ ኑና ግዙ 
ብሉም፤ ኑ ያለ ገንዘብም ያለ ዋጋም 
የወይን ጠጅና ወተት ግዙ። ገንዘብን 
እንጀራ ላይደለ፥ የድካማችሁንም ዋጋ 
ለማያጠግብ ነገር ለምን ትመዝናላችሁ? 
አድምጡኝ፥ በረከትንም ብሉ፥ 
ሰውነታችሁም በጮማ ደስ ይበለው። 
… እግዚአብሔር በሚገኝበት ጊዜ 
ፈልጉት፥ ቀርቦም ሳለ ጥሩት፤ ክፉ ሰው 

መንገዱን በደለኛም አሳቡን ይተው፤ 
ወደ እግዚአብሔርም ይመለስ እርሱም 
ይምረዋል፥ ይቅርታውም ብዙ ነውና 
ወደ አምላካችን ይመለስ። …. ዝናብና 
በረዶ ከሰማይ እንደሚወርድ፥ ምድርን 
እንደሚያረካት፥ ታበቅልና ታፈራም 
ዘንድ እንደሚያደርጋት፥ ዘርንም ለሚዘራ 
እንጀራንም ለሚበላ እንደሚሰጥ እንጂ 
ወደ ሰማይ እንደማይመለስ፥ ከአፌ 
የሚወጣ ቃሌ እንዲሁ ይሆናል፤ 
የምሻውን ያደርጋል የላክሁትንም 
ይፈጽማል እንጂ ወደ እኔ በከንቱ 
አይመለስም። እናንተም በደስታ 
ትወጣላችሁ በሰላምም ትሸኛላችሁ፤ 
ተራሮችና ኮረብቶች በፊታችሁ እልልታ 
ያደርጋሉ፥ የሜዳም ዛፎች ሁሉ 
ያጨበጭባሉ። በእሾህም ፋንታ ጥድ 
በኩርንችትም ፋንታ ባርሰነት ይበቅላል፤ 
ለእግዚአብሔርም መታሰቢያና 
ለዘላለምም የማይጠፋ፥ ምልክት 
ይሆናል።” ትንቢተ ኢሳይያስ 55÷1-13

መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስንመለከት ሰዎች 
በተለያየ መነሻ ምክንያት ወደ ጉባዔ 
ሊሄዱ ይችላሉ። እንደ ሃና ከልብ 
ስብራትና ከጸሎት ሸክም ጋር፣ እንደ 
ስምኦን በመንፈስ ተነድቶ እግዚአብሔር 
ያዘጋጀውን ማዳን ለማየት፣ ሰው 
የሚያደርገው ነገር ስለሆነ እንዲሁ 
በልማድ ወዘተ… ወደ እግዚአብሔር 
ጉባዔ ሊወጣ ይችላል።

በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ላይ 
እንደምናነብበው በኤፌሶን ውስጥ 
ሰዎች በአንድ ልብ ወደ አንድ የጨዋታ 
ሥፍራ እንደሮጡ ነገር ግን በአብዛኛው 
የተሰበሰቡበትን ዓላማ እንደማያውቁ 
ተጽፎ እናገኛለን። 

“ወዲያና ወዲህም እያሉ ይጮኹ 
ነበር፤ በጉባኤው ድብልቅልቅ 
ሆኖ የሚበልጡት ስንኳ ስለ ምን 
እንደተሰበሰቡ አላወቁም ነበርና።” ሐዋ. 
19÷32

ሐዋርያው ጳውሎስ እንዳለ እኛ 
እግዚአብሔርን በመንፈስ የምናመልክ 
ከእንደዚህ አይነት መንፈስ ወጥተን 
በእውነትና በመንፈስ ለእግዘአብሔር 
ለመስገድ ወደ ዋራ ፊታችንን ማቅናት 
አለብን።

በጉዞአችንም ወቅት እግዚአብሔርን 
ከማያከብር ድርጊት ራሳችንን በመቆጠብ 
አካሄዳችን ከልብ መዘጋጀት ጋር መሆን 
ይኖርበታል። እንዲህ ወደ እግዚአብሔር 
ጉባዔ ከወጣን ኢያሱ እንዳለው 
ይሆንልናል።

“ኢያሱም ሕዝቡን፦ ነገ እግዚአብሔር 
በመካከላችሁ ድንቅ ነገር ያደርጋልና 
ተቀደሱ አለ።” ኢያሱ  3÷5

መልካም የበረከትና የጉብኝት ጉባዔ 
ይሁንላችሁ!



የእውነት ምስክር
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አለም አቀፍ

"ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ!”
ዝግጅት ክፍሉ 

ጌታ ኢየሱስ ከሰዎች መካከል ወድዶ፣ 
ጠርቶና አስተምሮ ለራሱ ለለያቸው 
(ማር. 3÷13) አስራ ሁለቱ ሐዋርያት 
‹‹ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ፣ ወንጌልንም 
ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ›› (ማር. 16÷15) 
ብሎ የማይለወጠውን ቅዱስ ወንጌል 
ከጸሃይ መውጫ ጀምሮ እስከ 
መጥለቂያው ድረስ በእጃቸው ላከ። 
እነርሱም እንደታዘዙት ተቀብለው 
ለመሄድ እየተዘጋጁ በጸሎት ላይ 
ሳሉ በበዓለ ሃምሳ ቀን መንፈስ ቅዱስ 
ወርዶ በኃይል ተሞልተው፣ የመዳንን 
ወንጌል አውጀው፣ በጥልቅ ውሃ ውስጥ 
ለኃጢአት ስርየት በጌታ በኢየሱስ 
ክርስቶስ ስም ተጠምቀውና አጥምቀው 
ጉዞውን ‹‹ሀ›› ብለው ጀመሩ (የሐዋርያት 
ሥራ ምእራፍ 1 እና 2)። ይህም የሆነው 
ከዛሬ 2000 ዓመታት በፊት ነበር።

በበዓለ ሃምሳ ቀን በኢየሩሳሌም 
የተጀመረው የሐዋርያት ወንጌል ስብከት፣ 
የኢየሱስ ክርስቶስ ስም በውሃ ጥምቀት 
ለኃጢአት ስርየት፣ ምልክቱ በልሳን 
መናገር በሆነ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት፣ 
የአንድ አምላክ በስጋ መገለጥ እና 
በቅድስና ሕይወት እየኖሩ የጌታ ኢየሱስ 
ክርስቶስን ዳግም መምጣት የመጠባበቅ 
ትምህርት ጌታ ኢየሱስ እንደሰጠው 
የተስፋ ቃል በይሁዳ፣ በሰማርያና እስከ 
ምድር ዳር ድረስ መስፋፋት እንደቀጠለ 
የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ በዝርዝር 
ያስረዳል። 

በዘመኑ በነበረው የአምልኮ ስርዓት 
መሰረት ለስግደት ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ 
የነበረው ኢትዮጵያዊው ጃንደረባም 
ከስግደቱ ሲመለስ በመንገድ ላይ እድል 
ደርሶት ከወንጌላዊ ፊልጶስ ጋር ተገናኘ። 
ወንጌላዊው በእግዚአብሔር መልዐክና 
በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ጃንደረባውን 
አገኘና ስኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌልን 
ከሰበከለት በኋላ ለኃጢአቱ ስርየት በጌታ 
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አጠመቀው 

(ሐዋ. 8÷26-38)። እንዲህ ሃገራችን 
ኢትዮጵያ በዚያ ጃንደረባ በኩል 
የመጀመሪያውን የሐዋርያት ክርስትና 
ተቀብላ ነበር። ያ የጥንቱ የክርስትና 
እምነት እስከ 20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን 
አጋማሽ አካባቢ ድረስ በኢትዮጵያ 
ውስጥ የት ነበር? የሚለውን ጥያቄ 
ብናነሳ ምላሹን ለታሪክ ተመራማሪዎች 
ትተን ያ በመጀመሪያ በኢትዮጵያዊው 
ጃንደረባ በኩል ወደ ኢትዮጵያ ደርሶ 
የነበረው የጥንቱ/የመጀመሪያውና 
አሁንም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በግልጽ 
ተጽፎ የሚገኘው ማንም ሊለውጠው 
ያልተፈቀደለት እውነተኛው የሐዋርያት 
ወንጌል በዚህ በመጨረሻም ዘመን 
ላይ በኢትዮጵያ ምድር እየተሰበከ፣ 
ብዙዎችም እየዳኑበት ይገኛሉ።

በዚህ በመጨረሻው ዘመን የሐዋርያት 
ወንጌል ብርሃንን አብርቶለት ከኢትዮጵያ 
ጀምሮ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች 
እንዲስፋፋ በወጣትነቱ ጠርቶ 
የተጠቀመበት ሰው የዛሬው የወንጌል 
አርበኛ ቢሾፕ ተ/ማርያም ገዛኸኝ ሲሆን 
በአሁኑ ሰዓት ኃላፊነቱን በእግሩ ተተክቶ 
በፍሬያማነት እየቀጠለ ለሚገኘው 
በወንጌል እውነተኛ ልጁ ለሆነው 
ለቢሾፕ ደጉ ከበደ አስረክቦ ወንጌሉ 
እየተቀጣጠለ በመሄድ ላይ ይገኛል። 

በዛሬው የእውነት ምስክር መጽሔት 
የዚህን የሐዋርያት ወንጌል አለም አቀፍ 
አገልግሎት ገጽታ በመጠኑ ለመዳሰስ 
ተሞክሮአል። ይህም የኢትዮጵያ 
ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያንን ዓለም 
አቀፍ የወንጌል አገልግሎት እንቅስቃሴ 
ያስቃኛል በሚል እምነት የቀረበ 
ሲሆን አንባቢዎች ጠቃሚ ግንዛቤ 
እንደሚያገኙበት ተስፋ እናደርጋለን።

በ1960ዎቹ መግቢያ ላይ በጌታ 
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለኃጢአቱ 
ስርየት ከመጠመቁ አስቀድሞ በበዓለ 

ሐምሳው የመንፈስ ቅዱስ አሞላል 
አይነት በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ 
የእውነትን ወንጌል በመንፈስ እየተቃጠለ 
በመላ ኢትዮጵያ ከሰሜን እስክ 
ደቡብ፣ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ 
እንዲሁም በመሀል ሃገር በአዲስ አበባ 
እግዚአብሔር በከፈተው በር መጠን 
ሲሰብክና ሲንቀሳቀስ የነበረው ተ/
ማርያም ገዛኸኝ ዓለም ሁሉ በዚህ 
የእውነት ወንጌል ብርሃን እንዲሞላም 
ትልቅ ሸክም ነበረው። ከዚህ የተነሳ 
ሸክምና እሳቱ ወደሌሎችም ተላልፎ 
ቁጥራቸው ጥቂትም ቢሆን ከ 
1960ዎቹ እና 1970ዎቹ ጀምሮ የነበሩት 
አገልጋዮችና ምእመናን በዚሁ የእውነት 
ወንጌል መንፈስ ተይዘው የሚንቀሳቀሱ 
ነበሩ። ብዙዎቹ አሁንም ድረስ ያልበረደ 
የነፍሳት ሸክምና ፍቅር ይዞ በጾም፣ 
በጸሎትና በእንባ ያንቀሳቅሳቸዋል።

በነዚያ ዓመታት የሐዋርያት ወንጌል 
በኢትዮጵያ እንኳ ይቀጥል አይቀጥል 
በሰዎች ዘንድ ገና ያልለየለት ሁኔታ ላይ 
ሆኖ ሳለ እግዚአብሔር በመንፈሱ:- 

ወደ ዓለምም ሁሉ እንሄዳለን

የኢየሱስን ወንጌል እንሰብካለን

መዳን በኢየሱስ ስም ብቻ መሆኑን

ለፍጥረታት ሁሉ እናውጃለን!

እያለ ያስዘምር ነበር። ይህም የሆነው 
በ 1970ዎቹ አጋማሽ አካባቢ ሲሆን 
መዝሙሩም የተሰጠው በወቅቱ 
በመንፈስ እየተቃጠሉ የሐዋርያትን 
ወንጌል ይመሰክሩ ከነበሩት መካከል 
በአሁኑ ሰዓት በዕረፍት ላይ ለሚገኘው 
ለወንድም ኃይሌ ሊሞሬ ነበር። ዘመኑን 
ለሚያውቁ ያ ዘመን እንኳን ‹‹ወደ 
ዓለም ሁሉ እንሄዳለን›› ለማለት ቀርቶ 
‹‹በሕይወት እንኖራለን›› ለማለትም 
የሚታየው ነገር ሁሉ እጅግ ፈታኝ 
የነበረበት ዘመን ነበር። እግዚአብሔር 
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 የእውነት ምስክር

ግን ‹‹ከመጀመሪያ መጨረሻውን 
የሚናገር›› አምላክ ስለሆነ (ኢሳ. 46÷10) 
ቤተክርስቲያኑን ሊያደርስ ያለበትን 
ስፍራ አስቀድሞ በማየት በመንፈሱ 
እንዲህ ያስዘምር ነበር። ደግሞም:-

ገና እንበዛለን ገና

ገና እንሰፋለን ገና

የአብርሃም ዘሮች ነንና

እግዚአብሔርን የምንፈራ

ገና እንበዛለን ሃሌሉያ!

የሚለውም በዚሁ መንፈስ የሚታይ 
ነው።

የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን 
አሁን የደረሰችበትን ዓለም አቀፍ 
የወንጌል ስርጭት እንቅስቃሴ 
አጀማመር መለስ ብለን ስናይ 
ከጅምሩ በመንፈሱ አማካይነት ራዕዩ፣ 
ጸሎቱ፣ እምነቱና ትንቢቱ ከላይ 
እንደተገለጸው በመዝሙርም ጭምር 
ታጅቦ ሲንቀሳቀስ መቆየቱ ዓለም አቀፍ 
የወንጌል አገልግሎት በሮች እንዲከፈቱ 
አድርጎአል።

የሐዋርያትን ወንጌል መልእክት ይዘው 
ወደ ኢትዮጵያ መጥተው የነበሩ የውጭ 
አገር ዜጎች ከእግዚአብሔር ሰው 
ከተክለማርያም ገዛኸኝ ጋር በተገናኙበት 
የመጀመሪያው ዕለት እግዚአብሔር 
በቀጥታ ‹‹ወንጌሌን በኢትዮጵያ ምድር 
እንዲሰብክ የጠራሁት ሰው ይህ ነው›› 
ብሎ እንደተናገራቸው መስከረዋል፣ 
ምስክርነታቸውም በመጽሐፍ ላይ 
አስፍረዋል። በእውነትም ይህንን 
የእግዚአብሔር ሰው በኃይሉ ቀብቶት 
ጌታ ኢየሱስ ይጠቀምበት ስለነበር 
ከውጭ የመጡት ፈረንጆች አብረው 
በመስራታቸው እጅግ ደስተኞች ነበሩ።

የእግዚአብሔርን አሰራር ከጅምሩ 
ስንመለከት እንዲህ በተጀመረው 
ግንኙነት የውጭ አገር ሰዎች በኢትዮጵያ 
ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ውስጥ 
የነበረውን መንፈሳዊ እንቅስቃሴ 
እየተከታተሉ በመምጣት በጸሎት ቤት 
ምረቃ ፕሮግራሞች፣ በኮንፍረንሶችና 
በአገልጋይ ስልጠና ፕሮግራሞች 
ላይ እየተገኙ፤ እየቆየም ሲሄድ በ 
1984 ዓ.ም. በተጀመረው እንደዋራ 
ቤቴል ያሉ ታላላቅ የቤተክርስቲያኒቱ 
ኮንፍረንሶች የሲዲ ቅጂዎችንም ይዘው 
በመሄድ በመላው ዓለም ላይ ሲሰራጭ 
በኢትዮጵያ ውስጥ ካለው መንፈሳዊ 
እንቅስቃሴ ተካፋይ ለመሆን በመጓጓት 
ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች የውጭ 
ዜጋ የሆኑ አገልጋዮች ወደ ኢትዮጵያ 
የሚመጡባቸው በሮች እየተከፈቱ ሄዱ።

ይህ የውጭ አገር ሰዎች ከተለያዩ የዓለም 
ክፍሎች ወደ ኢትዮጵያ መጥተው 
በኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን 

ውስጥ እግዚአብሔር እያቀጣጠለ 
ያስኬደውን የወንጌልና የመንፈሳዊ 
እንቅስቃሴ የመመልከት ተግባር 
ለዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት በር 
የተከፈተበት አንዱ የእግዚአብሔር 
አሰራር መንገድ እንደሆነ ማየት 
ይቻላል።

በዚህ መልክ የተፈጠረው ግንኙነት 
እየቀጠለ ሲሄድ በኢትዮጵያ ውስጥ 
ካለው መንፈሳዊ እንቅስቃሴ 
ተካፋይ ለመሆን ከተፈጠረው ጉጉት 
የተነሳ ከውጭ አገር ይመጡ የነበሩ 
አገልጋዮች ወንድም ተ/ማርያምን 
በኮንፍረንሶቻቸው ላይ ተገኝተው 
ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው መንፈሳዊ 
እንቅስቃሴ ምስክርነት እንዲሰጡ 
መጋበዝ ጀመሩ። ይህም ለዓለም አቀፍ 

ከጥቂት ዓመታት በኋላ በ 1981 ዓ.ም. 
በአውሮፓ በአምስተርዳም ተካሂዶ 
በነበረው ኮንፍረንስ ላይ ከቢሾፕ ተ/
ማርያም ጋር ሌሎች ኢትዮጵያውያን 
የእግዚአብሔር አገልጋዮች የተገኙበት 
በር ተከፈተ። በዚያውም በቤልጂየም 
ብራስልስና ፈረንሳይን እንዲሁም 
እስራዔልን በድጋሚ የመርገጥ እድል 
ተገኘ። 

ጌታ ኢየሱስ በኢትዮጵያ ውስጥ 
ያቀጣጠለውን መንፈሳዊ እንቅስቃሴ 
በመናፈቅ ከተለያዩ ሃገሮች ኑና 
ጎብኙን ብለው በሚያቀርቡት ጥሪ 
መሰረት እስከዛሬም ድረስ አቅምና 
ጊዜ እንደፈቀደ ጉብኝቱና የመንፈሳዊ 
እንቅስቃሴ አገልግሎትን የማካፈሉ 
ሥራ እየተካሄደ ይገኛል። የዚህ አይነት 

የወንጌል ስርጭት አገልግሎት በር 
የተከፈተበት ሁለተኛው ገጽታ አድርጎ 
መውሰድ ይቻላል። 

ወደ ኋላ መለስ ብለን ስንቃኝ በዚህ 
አይነት የመጀመሪያው ጉዞ የተደረገው 
በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ 1969 ዓ.ም. 
ወደ እስራዔል ነበር። ከዚያ በመቀጠልም 
በዓመቱ ወደ ኬንያ፤ ቀጥሎም በ 
1970ዎቹ መጀመሪያ ላይ ወደ አሜሪካ 
በተደረጉ ጉዞዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል 
ስርጭት በር ለኢትዮጵያ ሐዋርያዊት 
ቤተክርስቲያን ተከፈተላት። በዚያም 
ውስጥ ከ1970ዎቹ መጀመሪያ አጋማሽ 
ጀምሮ በየዓመቱ በጥር ወር ይካሄድ 
በነበረው የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት 
ቤተክርስቲያን ዓመታዊ ኮንፍረንስ 
ላይ መሰል እምነት ያላቸው አገልጋዮች 
ከአሜሪካና ከሌሎችም ሃገሮች እየመጡ 
መካፈል ጀመሩ።

አገልግሎት እየተሰጠ ያለባቸው ሃገሮች 
በአፍሪካ፣ በእስያ፣ በአውሮፓ፣ በሰሜን 
አሜሪካና በአውስትራሊያም የሚገኙ 
ሲሆን በግል ሥራና በኑሮ ምክንያ ወደ 
አረብ አገራት በሄዱ ቅዱሳን በኩል 
ደግሞ በተለያዩ የአረብ ሃገሮችም 
ተመሳሳይ እንቅስቃሴዎች ቀጥለዋል።

የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን 
ያላትን መንፈሳዊ እንቅስቃሴ አቅም 
በመረዳት እንደ ሕንድ ባሉ ሃገሮችና 
በአሜሪካም ያሉ የተለያዩ መሰል 
እምነት ያላቸው አብያተክርስቲያናት 
የአብረን እንስራ ጥያቄ በማቅረባቸው 
ቤተክርስቲያን ጌታ ኢየሱስ በሰጣት 
አቅም ሁሉ የተከፈተውን የወንጌል በር 
በመጠቀም መንፈሳዊ እንቅስቃሴዎች 
እንዲፈጠሩላቸው በተለይም ሙሉ የሆነ 
መጽሐፍ ቅዱሳዊ የእውነት እውቀት 
እንዲኖር ትምህርት ላይ በማተኮር 
እየተጋች ትገኛለች። 

”ጌታ ኢየሱስ የእርሱ ማንነት እንዲሰበክለት 
እንዲህ የወንጌል በሮችን አስፍቶ እየከፈተ 

ይገኛልና ክብርን ሁሉ እርሱ ይውሰድ!



የእውነት ምስክር
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በአጠቃላይ ሲታይ በአሁን ጊዜ 
የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን 
ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ገጽታ 
በሦስት ሊከፈል እንደሚችል ሕዳር 
2011 በታተመው በቤተክርስቲያናችን 
የ50ኛው ዓመት ልዩ ዕትም መጽሔት 
ላይ ተገልጾአል። እነዚህም (1ኛ) 
በአግባቡ ተደራጅተው ያሉ ነገር ግን 
በየጊዜው የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት 
ቤተክርስቲያንን ጉብኝት፣ ማነቃቃት፣ 
ትምህርትና ማጽናናት የሚፈልጉ፤ (2ኛ) 
በአግባቡ ተደራጅተው ያሉ ነገር ግን 
የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያንን 
የመንፈስም ሆነ የፋይናንስ ድጋፍ 
የሚፈልጉ፤ እና (3ኛ) የወንጌል በር 
በሚገባ ተከፍቶ የሚጠብቅባቸውና 
ቤተክርስቲያን ገና ያልደረሰችባቸው 
ቦታዎች ናቸው። ከእነዚህ ከሦስተኛዎቹ 
ውስጥ አብዛኛው የላቲን አሜሪካና 
የእስያ ሃገሮች ይገኙበታል።

በአሁኑ ሰዓት ከኢትዮጵያ ውጭ ባሉ 
ሃገሮችና ክፍለ ዓለማት ቤተክርስቲያን 
ምን እየሰራች ነው? 

(1ኛ) በሮቻቸውን በከፈቱላት 
የተለያዩ የሐዋርያት እምነት ተከታይ 
አብያተክርስቲያናት በኩል 

እነዚህ አብያተክርስቲያናት ጌታ ኢየሱስ 
ለቤተክርስቲያን የገለጠላትን እውነትና 
በኢትዮጵያም ውስጥ ስላለው መንፈሳዊ 
እንቅስቃሴ መረዳት ያላቸውና ከዚያም 
ተካፋይ ለመሆን የሚጓጉ ናቸው። 
በመሆኑም በሮቻቸውን ከፍተው 
የሰጡ ሲሆን በሚካሄዱት የጉብኝት 
ፕሮግራሞች ላይ የሚከተሉት ዋና ዋና 
ተግባራት ይከናወናሉ:-

-	 መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑ 
የመንፈሳዊ እንቅስቃሴ መርሆችን 
(Principles) ማስጨበጥ፣ እና

-	 የሐዋርያትን እምነት በመገለጥ 
ማካፈል።

(2ኛ) ከኢትዮጵያ ሐዋርያዊት 
ቤተክርስቲያን ጋር ተያይዘው ሊሰሩ 
በሚፈልጉ መሰል እምነት ባላቸው በኩል

እነዚህ ክፍሎች ከኢትዮጵያ ሐዋርያዊት 
ቤተክርስቲያን ጋር ተመሳሳይ እምነት 
ያላቸው ሆነው ነገር ግን አደረጃጀትና 
አሰራር ላይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ 
መረዳት የሌላቸው ናቸው። ሆኖም 
ከቤተክርስቲያናችን ጋር ተያይዘው 
ሊሰሩ የሚፈልጉ ስለሆኑ ከዚህ በታች 
ያሉት ተግባራት ይከናወናሉ:-

-	 አብያተክርስቲያናቶቹን እንደ 
እግዚአብሔር ቃል ማደራጀት፣

-	 ለአገልጋዮች ክህነት መስጠት፣

-	 የአገልጋዮችን ስልጠና ማካሄድ፣ 
እና

-	 የወንጌል ማስፋትን ራዕይ 
ማስተላለፍ።

(3ኛ) መሰል እምነት ጋ ያልደረሱትን 
በተመለከተ

እነዚህ ገና ሙሉ የሆነ የሐዋርያት 
እምነት ጋ ያልደረሱ አይነት ሲሆኑ 
በቤተክርስቲያናችን ያለው መንፈሳዊ 
እንቅስቃሴ ማርኮአቸው በሮቻቸውን 
ለወንጌል የሚከፍቱ ናቸው። በመሆኑም 
በሚያቀርቡት ግብዣ መሰረት ሙሉ 
የሆነ የሐዋርያትን እምነት የማስተማር 
ስራ ይሰራል።

(4ኛ) በራቸው ለሐዋርያት ወንጌል 
ክፍት በሆኑ ሃገራት

አገልጋይ ሚሽነሪ ለመላክ በሮቻቸው 
ክፍት የሆኑ አገሮች ደግሞ አሉ። 
በእንደዚህ አይነት አገሮች ላይ 
ቤተክርስቲያን አገልጋይ ልካ 
የቤተክርስቲያን ተከላ ተግባሮችም 
ይከናወናሉ። እንደ ምሳሌም በደቡብና 
በምስራቅ አፍሪካ ያሉትን እንቅስቃሴዎች 
መጥቀስ ይቻላል። በምስራቅ አፍሪካ 
ኬንያን ማዕከል በማድረግ በደቡብ 
ሱዳን፣ በዩጋንዳ፣ በታንዛኒያ፣ በሩዋንዳ፣ 
ቡሩንዲ፣ ኮንጎ፣ ታንዛኒያና ሌሎችንም 
አገሮች በመድረስ ቤተክርስቲያን 
የመትከል ስራ በመሰራት ላይ 
ይገኛል። እንደዚሁም በደቡብ አፍሪካ 
ደቡብ አፍሪካን ማዕከል በማድረግ 
በሞዛምቢክ፣ በዚምባብዌ፣ በናሚቢያ፣ 
በአንጎላና በሌሎችም አገሮች እንዲሁ 
የቤተክርስቲያን ተከላ ፕሮግራም 
እየተካሄደ ይገኛል።

(5ኛ) ሌሎች ሃገሮች

በሌሎች በርካታ አገሮችም ላይ 
ከኢትዮጵያ በስራ፣ በትምህርትም 
ሆነ በሌሎች የግል ምክንያቶች 
በሄዱ ምእመናን አማካይነት 
አብያተክርስቲያናትን በማደራጀት 
ወንጌልን የማስፋፋት ስራዎች የሚሰሩ 
ሲሆን በሱዳን፣ በደቡብ አፍሪካ፣ 
ከአውሮፓም በእንግሊዝ፣ በኢጣልያ፣ 
በፈረንሳይ፣ በጀርመን፣ በኖርዌይ፣ 
በስዊድን፣ በስዊዘርላንድና በተለያዩ 
አገሮች ይገኛሉ። ከአረብ አገሮችም 
በዱባይ፣ በሳዑዲ አረቢያ፣ በግብጽ፣ 
በሊባኖስና በሌሎችም አገሮች ይገኛሉ።

ከላይ በተጠቀሰው አይነት 
ቤተክርስቲያን ተተክላ የወንጌል 
እንቅስቃሴ ከተጀመረባቸው አገሮች 
መካከል በአውስትራሊያም ጌታ ኢየሱስ 
ለወንጌሉ ጠርቶ የቀባው ሰው ተገኝቶ 
የተዓምራት እጁን እያንቀሳቀሰ ይገኛል። 
ባለፈው ዓመት ግማሽ ሚሊዮን 
የአውስትራሊያ ዶላር በሚያወጣ ወጪ 
የራሳቸውን ጸሎት ቤት ገንብተው 
እየተገለገሉ ይገኛሉ። በዚያች ምድር ላይ 
ቤት ለቤት እያንኳኩ የመዳን ወንጌል 
የሚገኝባቸውን ትራክቶች በማደልና 

ወንጌልን መመስከር ተያይዘውት እንዳሉ 
ምስክርነት ይሰማል። በመጨረሻውም 
ቀን ለአህዛብ ምስክር እንዲሆን ይህ 
የመንግሥት ወንጌል በአህዛብ ሁሉ 
ይሰበካል የተባለው ቃል እየተፈጸመ 
ይገኛል።

ወደ ሰሜን አሜሪካ ስንሻገር ብዙ 
ያልተነገሩና ሊነገሩ የሚገባቸው የጌታ 
ኢየሱስ ድንቅ ስራዎች ያሉ ሲሆን ለዛሬ 
ቢያንስ አንዱን ለመጥቀስ ወድደናል። 
ይኸውም ባለፈው ዓመት በነበረው 
ከመላው ዓለም በተሰበሰቡ ቁጥራቸው 
ከ 1500 በላይ የሚገመት የአንድ 
አምላክ አማኞች አገልጋዮች ጉባዔ ላይ 
የቤተክርስቲያናችን ዋና አስተዳዳሪ ስለ 
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ሰማያዊነት 
እንዲሰብኩ እግዚአብሔር መልእክት 
ሰጥቶአቸው ባስተላለፉት መልእክት 
በጣም ብዙ አገልጋዮች ልባቸው ተነክቶ 
ይህንን መልእክት እኔ በምመግባት 
ቤተክርስቲያን ናና ስበክልን የሚል 
ጥያቄ እንዳቀረቡ ሰምተናል። መቼም 
ከትምህርቶች ሁሉ በላቀ ደረጃ የሚከበር 
ትምህርት ማለት ስለኢየሱስ ክርስቶስ 
ማንነት የሚሰጥ ትምህርት ነውና ጌታ 
ኢየሱስ የእርሱ ማንነት እንዲሰበክለት 
እንዲህ የወንጌል በሮችን አስፍቶ 
እየከፈተ ይገኛልና ክብርን ሁሉ እርሱ 
ይውሰድ!

የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን 
‹‹ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ! ወንጌልንም 
ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ›› የሚለውን 
የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መሪ 
ትዕዛዝ ይዛ አገልግሎቷን እያከናወነች 
ያለች ሲሆን ወንድሞችና እህቶች 
አገልጋዮችም ጭምር ራዕያችን ተዘርግቶ 
ካለንበት የአገልግሎት አካባቢም 
በአሳባችን ወጣ ብለን በጸሎት፣ በጾምና 
ቤተክርስቲያን በምትጠይቀን አስፈላጊ 
መንገድ ሁሉ አገልግሎቱን እንድናስብ 
የእውነት ምስክር መጽሔት መልአክቷን 
ታስተላልፋለች! 

አዲስ  መጽሐፍ 

የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት 
ቤተክርስቲያን 

በቅርብ ቀን!

አመሰራረትና እድገት
ታሪካዊ ዳሰሳ

በቢሾፕ በቀለ ፈዬ
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በቅድሚያ ሁላችንንም እንኳን ለ29ኛው 
ዓመት የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት 
ቤተክርስቲያን ዓለም ዓቀፍ የዋራ 
ቤቴል ዓመታዊ ጉባኤ በሰላም አደረሰን 
እያልኩ ጉባኤው ከምን ጊዜውም 
በበለጠ የእግዚአብሔር ክብር 
የሚታይበት እንዲሆን በፍጹም ልቤ 
እመኛለሁ። ክብሩ በሙላት ይገለጥም 
ዘንድ የጉባኤው ተሳታፊ ምዕመናን እና 
እንዲሁም እስከ ድጋፍ ሰጭ አገልግሎት 
አገልጋዮች የየበኩላችንን ድርሻ በታላቅ 
የጉባኤ አክብሮት መንፈስ ለመወጣት 
ልንረባረብ ይገባናል እላለሁ በትህትና!

እግዚአብሔር ህዝቡን ሰብስቦ 
ማስተማር የሚወድድ አምላክ ስለሆነ 
ለሙሴ ህዝቡን እንዲሰበስብለት 
ትዕዛዝ ሲሰጠው እናያለን። በዘዳ 
4፣10 ‹‹ እግዚአብሔር፦ ሕዝቡን ወደ 
እኔ ሰብስብ፥ በምድርም በሕይወት 
በሚኖሩበት ዘመን ሁሉ እኔን መፍራት 
ይማሩ ዘንድ፥ ልጆቻቸውንም 
ያስተምሩ ዘንድ ቃሌን አሰማቸዋለሁ 
ብሎ በተናገረኝ ጊዜ፥ በአምላክህ 
በእግዚአብሔር ፊት በኮሬብ በቆምህበት 
ቀን ዓይኖችህ ያዩትን ነገር እንዳትረሳ፥ 
በሕይወትህም ዘመን ሁሉ ከልብህ 
እንዳይወድቅ ተጠንቀቅ፥ ነፍስህንም 
በትጋት ጠብቅ ለልጆችህም ለልጅ 
ልጆችህም አስታውቀው›› በማለት 
ለቀጣይ ትውልድ ሁሉ የሚሆን 
መልዕክት ያለውን ትምህርት በባሪያው 
አማካይነት ሲያስተምር እንደነበር 
እንረዳለን።

ይህ:- እግዚአብሔር ህዝቡን 
ሰብስቦ የሚያስተምርበት ጉባዔ 
በህዝቡ አቀራረብ ምክንያት ልዩ 
የሆነ የእግዚአብሔር ክብር ጉብኝት 
ይኖረው ዘንድ ከዚህ በመቀጠል 
የምንመለከታቸው ወሳኝ ምልክቶች 
በሕይወታችን ሊታዩ ይገባል።

የእግዚአብሔር ጉባዔ ክብር!

አምልኮ

ቢሾፕ ጌታሁን ላምቤቦ |  የኢ.ሐ.ቤክ ዋና ጸሐፊ 

1. ወደ ጉባኤው የተጠራ ህዝብ ሁሉ 
በንስሃ መቅረብ ይኖርበታል!

ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ የተጠራ 
ህዝብ ሁሉ በንስሃና በተሰበረ ልብ 
እንዲሁም በትህትና መንፈስ ሲቀርብ 
የእግዚአብሔር ክብር በጉባዔው ላይ 
መታየት ይጀምራል። በመዝሙረ ዳዊት 
34፣18 ‹‹እግዚአብሔር ልባቸው ለተሰበረ 
ቅርብ ነው፤ መንፈሳቸው የተሰበረውንም 
ያድናቸዋል›› በማለት በልብ ስብራትና 
በመንፈስ ድህነት የሚቀርቡትን 
እንደሚያድናቸው ይገልጻል። በሐዋርያት 
ሥራ 19፣18 ላይ ከክብሩ መታየት 
የተነሳ:- ‹‹አምነውም ከነበሩት እጅግ 
ሰዎች ያደረጉትን እየተናዘዙና እየተናገሩ 
ይመጡ ነበር›› ይላል።

በትንቢተ ህዝቅኤል 18፣30 ላይም 
‹‹የእስራኤል ቤት ሆይ፥ ስለዚህ እንደ 
መንገዱ በየሰዉ ሁሉ እፈርድባችኋለሁ፥ 
ይላል ጌታ እግዚአብሔር ንስሐ ግቡ 
ኃጢአትም ዕንቅፋት እንዳይሆንባችሁ 
ከኃጢአታችሁ ሁሉ ተመለሱ።›› እያለ 
ህዝቡ በንስሐ እየተመለሰ፤ እንቅፋት 
የሆነውን ኃጢአት እያስወገደ በከበረ 
የድል ሕይወት እንዲኖር ፈቃዱ መሆኑን 
እየገለጸ ህዝቡን ይጋብዛል።

የሉቃስ ወንጌል 18፣9-14 ላይ ወደ 
ቤተመቅደስ ከገቡት ሰዎች ውስጥ 
የፈሪሳዊውና የቀራጩ አቀራረብ 
መጨረሻቸውን ወይም ዋጋቸውን 
እንደወሰነ እስቲ እንመልከት!‹‹ጻድቃን 
እንደ ሆኑ በራሳቸው ለሚታመኑና 
ሌሎቹን ሁሉ በጣም ለሚንቁ ይህን 
ምሳሌ ነገራቸው፥ እንዲህ ሲል፦ ሁለት 
ሰዎች ሊጸልዩ ወደ መቅደስ ወጡ፥ አንዱ 
ፈሪሳዊ ሁለተኛውም ቀራጭ።

ፈሪሳዊውም ቆሞ በልቡ ይህን 
ሲጸልይ እግዚአብሔር ሆይ፥ እንደ 
ሌላ ሰው ሁሉ፥ ቀማኞችና ዓመፀኞች 

አመንዝሮችም፥ ወይም እንደዚህ ቀራጭ 
ስላልሆንሁ አመሰግንሃለሁ፤ በየሳምንቱ 
ሁለት ጊዜ እጦማለሁ፥ ከማገኘውም 
ሁሉ አሥራት አወጣለሁ አለ። ቀራጩ 
ግን በሩቅ ቆሞ ዓይኖቹን ወደ ሰማይ 
ሊያነሣ እንኳ አልወደደም፥ ነገር ግን 
አምላክ ሆይ፥ እኔን ኃጢአተኛውን ማረኝ 
እያለ ደረቱን ይደቃ ነበር። እላችኋለሁ፥ 
ከዚያ ይልቅ ይህ ጻድቅ ሆኖ ወደ ቤቱ 
ተመለሰ፤ ራሱን ከፍ የሚያደርግ ሁሉ 
ይዋረዳልና፥ ራሱን ግን የሚያዋርድ ከፍ 
ይላል።››

መንገድ ጠራጊው መጥምቁ ዮሐንስም 
ሆነ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ 
ክርስቶስ እንዲሁም የበጉ ሐዋርያት 
ስብከት ሲጀምሩ አፋቸውን የከፈቱት:- 
‹‹መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ 
ግቡ›› በማለት ነበር። የነነዌ ሰዎችም 
ትልቁ ብቃታቸው በማቴ. 12፣41 
እንደተተረከላቸው ንስሐ መግባታቸው 
ነበር። ‹‹የነነዌ ሰዎች በፍርድ ቀን ከዚህ 
ትውልድ ጋር ተነሥተው ይፈርዱበታል፤ 
በዮናስ ስብከት ንስሐ ገብተዋልና››።

በኢሳ. 59÷1-2 እንደተጻፈው 
የእግዚአብሔርን እጅ የሚያሳጥር፤ 
እኛንና እግዚአብሔርን የሚለይ፤ 
ፊቱንም ከእኛ እንዲሰውር የሚያደርግ 
ትልቁ እንቅፋት ንስሐ ያልገባንበት 
ኃጢአታችን እንደሆነ ቃሉ እንዲህ 
ይመሰክራል። ‹‹እነሆ፥ የእግዚአብሔር 
እጅ ከማዳን አላጠረችም፥ ጆሮውም 
ከመስማት አልደነቆረችም ነገር ግን 
በደላችሁ በእናንተና በአምላካችሁ 
መካከል ለይታለች፥ እንዳይሰማም 
ኃጢአታችሁ ፊቱን ከእናንተ 
ሰውሮታል።›› ይሁን እንጂ አሁንም 
በፍጹም ልባችን ንስሐ ብንገባ እንደ ደም 
እና እንደ አለላ የቀላውን ኃጢአታችንን 
በቅጽበት እንደ አመዳይና እንደ ባዘቶ 
እንደሚያነጻና እንደሚያጠራ የተስፋ 
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ቃሉ እንዲህ ያበስራል! ‹‹ኑና እንዋቀስ 
ይላል እግዚአብሔር ኃጢአታችሁ እንደ 
አለላ ብትሆን እንደ አመዳይ ትነጻለች 
እንደ ደምም ብትቀላ እንደ ባዘቶ 
ትጠራለች (ኢሳ.1፣18)››። እግዚአብሔር 
በንስሃ የቀረበውን ህዝብ ከየትኛውም 
ኃጢአት ያነጻል ፤ ያጠራልም። ባጭር 
አገላለጽ ንስሐ መግባት ከእግዚአብሔር 
ጋር እርቅ መፍጠር ሲሆን፤ ንስሐ 
አለመግባት ደግሞ ከአምላክ ጋር 
እንደሚያጣላ እናያለን።

ጉባኤያችን የተቀደሰ (ከኃጢአት የተለየ)  
እንዲሆንልን የሚፈልግ አምላክ በመሆኑ 
በሚከተሉት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች 
በተደጋጋሚ እንዲህ ሲል ያውጃል:-‹‹ዘጸ 
12፣16 በመጀመሪያውም ቀን የተቀደሰ 
ጉባኤ እንዲሁም በሰባተኛውም ቀን 
የተቀደሰ ጉባኤ ይሆንላችኋል። ዘሌ. 
23÷7 በመጀመሪያው ቀን የተቀደሰ 
ጉባኤ ይሁንላችሁ። ዘሌ 23፣21 በዚያም 
ቀን የተቀደሰ ጉባኤ ይሆንላችሁ ዘንድ 
ታውጃላችሁ።›› ዘሌ. 23፣24 ለእስራኤል 
ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው። 
በሰባተኛው ወር በመጀመሪያው ቀን 
ዕረፍት፥ በመለከት ድምፅ መታሰቢያ፥ 
የተቀደሰ ጉባኤ ይሁንላችሁ።›› በማለት 
በተለይ የጉባዔው መጀመሪያ እና 
መጨረሻ በተለየ ሁኔታ የተቀደሰ 
እንዲሆን ይፈልጋል። ይኸውም ሙሉ 
ጉባኤው በቅድስና ተጀምሮ በቅድስና 
እንዲያበቃ እግዚአብሔር እንደሚፈልግ 
በግልጥ ያሳያል ማለት ነው።

2. በጉባኤው ለሚሰበከው 
የእግዚአብሔር ቃል ክብር 
መስጠት!

እግዚአብሔር በጠራው ህዝብ ጉባዔ 
ላይ የእግዚአብሔር ቃል በኃይል 
ሲሰበክ ክብሩ እንደሚገለጥ የሚከተሉት 
የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ይገልጻሉ። 
እግዚአብሔርን ማክበር ከሚገለጽባቸው 
መንገዶች አንዱ እግዚአብሔር በጠራው 
ጉባኤ ላይ የሚተላለፈውን ቃሉን 
ማክበር ነውና።

በመኃ. 2፣8 ላይ:- ‹‹እነሆ፥ የውዴ ቃል! 
በተራሮች ላይ ሲዘልል፥ በኮረብቶችም 
ላይ ሲወረወር ይመጣል።›› ያለው 
የሚሆነው በተቀቡት የእግዚአብሔር 
ሰዎች አማካይነት በሚሰበከው የቃሉ 
ኃይል የተነሳ ነው። በበዓለ ሃምሳ ቀን 
በሐዋርያት ሥራ 2፣37 ላይ:- ‹‹ይህንም 
በሰሙ ጊዜ ልባቸው ተነካ፥ ጴጥሮስንና 
ሌሎችንም ሐዋርያት ወንድሞች ሆይ፥ 
ምን እናድርግ? አሉአቸው።›› የተባለው 
ልብን የሚነካ፤ አእምሮን የሚለውጥ፤ 
አስተሳሰብን የሚቀይር፤ ሰሚዎችን 
ለውሳኔ የሚያበቃ የእግዚአብሔር 
ቃል ኃይል በስብከት ሲገለጥ ሰዎቹ 
ሊሸነፉ ቻሉ። እንዲሁም በሐዋርያት 
ሥራ 13፣48-49 ሐዋርያው ጳውሎስ 
ቃሉን በመንፈስ ኃይል ሲገልጥላቸው:-

‹‹አሕዛብም ሰምተው ደስ አላቸው 
የእግዚአብሔርንም ቃል አከበሩ፥ 
ለዘላለም ሕይወትም የተዘጋጁ ሁሉ 
አመኑ፤››ይላል። በመቀጠልም አሁንም 
በሐዋርያት ሥራ 8፣4-12 ላይ ያለውን 
ክፍል ስንመለከት:- ‹‹የተበተኑትም ቃሉን 
እየሰበኩ ዞሩ። ፊልጶስም ወደ ሰማርያ 
ከተማ ወርዶ ክርስቶስን ሰበከላቸው። 
ሕዝቡም የፊልጶስን ቃል በሰሙ 
ጊዜ ያደርጋት የነበረውንም ምልክት 
ባዩ ጊዜ፥ የተናገረውን በአንድ ልብ 
አደመጡ። ርኵሳን መናፍስት በታላቅ 
ድምፅ እየጮኹ ከብዙ ሰዎች ይወጡ 
ነበርና፤ ብዙም ሽባዎችና አንካሶች 
ተፈወሱ፤ በዚያችም ከተማ ታላቅ ደስታ 
ሆነ።…ነገር ግን ስለ እግዚአብሔር 
መንግሥትና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም 
እየሰበከላቸው ፊልጶስን ባመኑት ጊዜ፥ 
ወንዶችም ሴቶችም ተጠመቁ።›› በማለት 
የእግዚአብሔር ቃል ኃይል በስብከት 
ሲገለጥና ህዝቡም በደስታ ሲቀበሉት 
ውጤቱ ለመላው ከተማ ታላቅ ደስታን 
የሚፈጥር ሆኖ ተገኘ።

በእግዚአብሔርም ፍርሃትና በመንፈስ 
ቅዱስ መጽናናት እየሄዱ ይበዙ ነበር›› 
ተብሎ እንደተነገረው። 

ሐዋርያው ጳውሎስ ለኤፌሶን ደቀ 
መዛሙርት:- ‹‹ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ 
ቅዱስን ተቀበላችሁን?›› ያላቸው ጥያቄ 
ዛሬ ለሁላችንም እንደ አዲስ ቀርቦ 
በመንፈስ እሳት የምንጠመቅበት ጉባኤ 
ይሆንልን ዘንድ መጠማትና በእምነት 
መቅረብ ይኖርብናል። መጥምቁ ዮሐንስ 
‹‹እኔስ ለንስሐ በውኃ አጠምቃችኋለሁ፤ 
ጫማውን እሸከም ዘንድ የማይገባኝ 
ከእኔ በኋላ የሚመጣው ግን ከእኔ ይልቅ 
ይበረታል፤ እርሱ በመንፈስ ቅዱስ 
በእሳትም ያጠምቃችኋል፤ መንሹም 
በእጁ ነው፥ አውድማውንም ፈጽሞ 
ያጠራል፥ ስንዴውንም በጎተራው 
ይከታል፥ ገለባውን ግን በማይጠፋ እሳት 
ያቃጥለዋል።›› እንዳለው መንፈስ ቅዱስ 
አውድማውን (ጉባዔውን) የሚያጠራ፤ 
ለመንግስቱ የሚያዘጋጅ የርስት መያዣ 
ነው።

ኢየሱስ ጮሆ እንደተናገረው መንፈስ 
ቅዱስ ጥምን ከማርካት አልፎ ለዘወትር 
አብሮ የሚኖር ከሆድ የሚፈልቅ የህይወት 

ውሃ ምንጭ እስኪሆን ድረስ ሲወርድ 
የእግዚአብሔር ጉባዔ በእጅጉ ይለወጣል።

3. የመንፈስ ቅዱስን ኃይል 
መጠባበቅ!

በበዓለ ሃምሳ ዕለት የቀርጤስና የዓረብ 
ሰዎች፥ የእግዚአብሔርን ታላቅ ሥራ 
በልሳኖቻችን ሲናገሩ እንሰማቸዋለን 
ብለው እስኪደነቁ ያደረሳቸው 
በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አንድ ላይ 
የነበረው ጸሎት ነው። በሐዋ 4፣31 ላይ:- 
‹‹ከጸለዩም በኋላ ተሰብስበው የነበሩበት 
ስፍራ ተናወጠ፥ በሁሉም መንፈስ ቅዱስ 
ሞላባቸው፥ የእግዚአብሔርንም ቃል 
በግልጥ ተናገሩ›› ይላል። መንፈስ ቅዱስ 
ሲወርድ የቃሉ መገለጥና ኃይል እጅግ 
ይበዛልና እንደ ቆርኔሌዎስ ቤተሰብ 
ጉባኤ ዘንድሮም በእኛ ጉባኤ:- ‹‹ ቃሉን 
በሰሙት ሁሉ ላይ መንፈስ ቅዱስ 
ወረደ›› የተባለው ተፈጽሞ ሁላችንም 
ክብሩን ልናይ ከፍተኛ ናፍቆትና ጉጉት 
ሊያድርብን ይገባል።‹‹በይሁዳም ሁሉና 
በገሊላ በሰማርያም የነበሩት አብያተ 
ክርስቲያናት በሰላም ኖሩ ታነጹም፤ 

ዮሐ. 7፣37-39 ‹‹ከበዓሉም በታላቁ 
በኋለኛው ቀን ኢየሱስ ቆሞ። ማንም 
የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና 
ይጠጣ። በእኔ የሚያምን መጽሐፍ 
እንዳለ፥ የሕይወት ውኃ ወንዝ ከሆዱ 
ይፈልቃል ብሎ ጮኸ።›› ኢየሱስ ጮሆ 
እንደተናገረው መንፈስ ቅዱስ ጥምን 
ከማርካት አልፎ ለዘወትር አብሮ የሚኖር 
ከሆድ የሚፈልቅ የህይወት ውሃ ምንጭ 
እስኪሆን ድረስ ሲወርድ የእግዚአብሔር 
ጉባዔ በእጅጉ ይለወጣል። ስለሆነም 
:- ሁላችንም ዋላ ወደ ውኃ ምንጭ 
እንደሚናፍቅ እንዲሁ በዚህ ጉባኤ 
ለመንፈስ ቅዱስ መውረድ ከውስጣችን 
መፈለግ፤ መጠማት፤መጓጓት፤ 
መናፈቅ፤ እንዲሁም በእምነት መጠበቅ 
ይኖርብናል።

4. በጉባኤው አዳዲስ ነፍሳት 
እንዲድኑ በመቃተት መጠበቅ!

በወንጌል ኃይል አምነው አዳዲስ ነፍሳት 

”
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 የእውነት ምስክር

ሲለወጡ የእግዚአብሔር ጉባዔ በደስታ 
ይሞላል። በበዓለ ሃምሳ ቀን ቃሉንም 
የተቀበሉ ተጠመቁ፥ በዚያም ቀን 
ሦስት ሺህ የሚያህል ነፍስ ተጨመሩ፤ 
የሚለው ውጤት ምንኛ ደስ ይላል! 
‹‹እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ በሕዝብ 
ሁሉ ፊት ሞገስ ነበራቸው። ጌታም 
የሚድኑትን ዕለት ዕለት በእነርሱ ላይ 
ይጨምር ነበር (ሐዋ. 1፣47) የሚለውስ?

በሐዋ 8፣12 ‹‹ነገር ግን ስለ እግዚአብሔር 
መንግሥትና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ 
ስም እየሰበከላቸው ፊልጶስን ባመኑት 
ጊዜ፥ ወንዶችም ሴቶችም ተጠመቁ።›› 
እንዲሁም በሐዋ. 18፣8 ‹‹የምኵራብ 
አለቃ ቀርስጶስም ከቤተ ሰዎቹ ሁሉ 
ጋር በጌታ አመነ፥ ከቆሮንቶስ ሰዎችም 
ብዙ በሰሙ ጊዜ አምነው ተጠመቁ።›› 
በሐዋ. 19፣5ም ‹‹ይህንም በሰሙ ጊዜ 
በጌታ በኢየሱስ ስም ተጠመቁ፤›› እያለ 
በመቀጠሉ  የጌታ ኢየሱስም ስም 
በየስፍራ ሁሉ ተከበረ (ሐዋ. 19፣17) 
እስኪባል ድረስ የታወቀው በነፍሳት 
መዳን ምክንያት ነው። በሐዋ. 16፣13-14 
እነ ጳውሎስ አዳዲስ ነፍሳት ፍለጋ ሲዞሩ 
‹‹ በሰንበት ቀንም ከከተማው በር ውጭ 
የጸሎት ስፍራ በዚያ መሆኑን ስላሰብን 
ወደ ወንዝ አጠገብ ወጣን፤ ተቀምጠንም 
ለተሰበሰቡት ሴቶች ተናገርን። 
ከትያጥሮን ከተማም የመጣች ቀይ ሐር 
ሻጭ እግዚአብሔርን የምታመልክ ልድያ 
የሚሉአት አንዲት ሴት ትሰማ ነበረች፤ 
ጳውሎስም የሚናገረውን ታዳምጥ 
ዘንድ ጌታ ልብዋን ከፈተላት›› ይላል። 
ሊድያ በወንጌል ስብከት ኃይል አምና 
ከቤተሰቦቿ ጋር ተጠምቃ በታላቅ ደስታ 
ተሞላች። ወንጌልም ወደ እስያ ደረሰ። 

ይኸው ጳውሎስ ወደ እርሱም ይህ 
የመዳን ወንጌል በሀናንያ አማካይነት 
እንዴት እንደደረሰ እንዲህ ተርኳል:-
‹‹እርሱም ወደ እኔ መጥቶ በአጠገቤም 
ቆሞ:- ወንድሜ ሳውል ሆይ፥ እይ 
አለኝ። እኔም ያን ጊዜውን ወደ እርሱ 
አየሁ። እርሱም አለኝ የአባቶቻችን 
አምላክ ፈቃዱን ታውቅ ዘንድና 
ጻድቁን ታይ ዘንድ ከአፉም ድምፅን 
ትሰማ ዘንድ አስቀድሞ መርጦሃል 
ባየኸውና በሰማኸው በሰው ሁሉ ፊት 
ምስክር ትሆንለታለህና። አሁንስ ለምን 
ትዘገያለህ? ተነሣና ስሙን እየጠራህ 
ተጠመቅ ከኃጢአትህም ታጠብ።›› 
በጸሎት ትጋቱ የታወቀው ሀናንያ 
እንደዚህ ብሎ ሲሰብከው የስብከቱ 
ኃይል ሳውልን ቶሎ እንዲጠመቅ 
አደረገው። 

በቲቶ 1፣3 ‹‹በዘመኑም ጊዜ፥ 
መድኃኒታችን እግዚአብሔር እንዳዘዘ፥ 
ለእኔ አደራ በተሰጠኝ ስብከት 
ቃሉን ገለጠ፤›› ተብሎ እንደተጻፈው 
እግዚአብሔር በስብከት ኃይል ቃሉን 
ይገልጣል። በዘንድሮ ዓመትም ካለፉት 
ዓመታት በበለጠ መልኩ በዚህ በዋራ 

ጉባኤ ለብዙዎች ቃሉን ገልጦ ወደ 
መዳን ያደርሳቸዋል ብለን እናምናለን፤ 
እንጠብቃለንም።

5. በመንፈስ እና በእውነት 
እግዚአብሔርን ማምለክ!

‹‹ነገር ግን በእውነት የሚሰግዱ ለአብ 
በመንፈስና በእውነት የሚሰግዱበት 
ጊዜ ይመጣል አሁንም ሆኖአል፤ አብ 
ሊሰግዱለት እንደ እነዚህ ያሉትን 
ይሻልና፤ እግዚአብሔር መንፈስ ነው፥ 
የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት 
ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል።›› 
ተብሎ በዮሐንስ ወንጌል 4፣23-24 

16፣25-34 እናነባለን። በዚሁ መጽሐፍ 
13፣2 ላይም ሐዋርያት በከፍተኛ 
መሰጠት እግዚአብሔርን ሲያመልኩ 
እያለ ነው በርናባስንና ሳውልን 
ለሚሲዮናዊነት የጠራቸው። 

6. ጉባኤው በድንቅና ተዓምራት 
እንዲታጀብ መጸለይ!

በብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች 
እንደምናየው፤ በአንድ ጉባዔ ድንቅና 
ምልክት ሲደረግ የእግዚአብሔር ክብር 
ወዲያው ይገለጣል። በዮሐንስ ወንጌል 
2፣11 ላይ:- ‹‹ኢየሱስ ይህን የምልክቶች 
መጀመሪያ በገሊላ ቃና አደረገ፤ ክብሩንም 

እግዚአብሔር መንፈስ ነው፥ የሚሰግዱለትም 
በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት 

ያስፈልጋቸዋል። 

ዮሐ. 4÷24”
እንደተጻፈው እኛም በዘንድሮው የዋራ 
ጉባኤ በመንፈስና በእውነት አምልከን 
ክብሩን እንደገና በአዲስ መልክ ማየት 
ይኖርብናል።

ንጉሡ ኢዮሳፍጥ የአምልኮ ሚስጥር 
የገባው ስለነበር ጠላት በከበበው 
ጊዜ የተጠቀመው መሣሪያ ምስጋናና 
ዝማሬ ነበር:- ‹‹ከሕዝቡም ጋር ተማክሮ 
በሠራዊቱ ፊት የሚሄዱትን፦ ምሕረቱ 
ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን 
አመስግኑ የሚሉትንም፥ ጌጠኛ 
ልብስም ለብሰው የሚያመሰግኑትን፥ 
ለእግዚአብሔርም የሚዘምሩትን 
መዘምራን አቆመ። ዝማሬውንና 
ምስጋናውንም በጀመሩ ጊዜ ይሁዳን 
ሊወጉ በመጡት በአሞንና በሞዓብ 
ልጆች በሴይርም ተራራ ሰዎች ላይ 
እግዚአብሔር ድብቅ ጦርን አመጣባቸው 
እነርሱም ተመቱ (2ዜና. 20፣21-22)።››

ጳውሎስና ሲላስ ተደብድበውና 
ተገርፈው እንዲሁም እግር ተወርች 
ታስረው ወደ ወህኒ ቢጣሉም፤ በዚያ 
ለማመን በሚያስቸግር ከባድ ፈተና ላይ 
ሆነው፤ አምልኮአቸውን በመቀጠል 
እየጸለዩና እግዚአብሔርንም በዜማ 
እያመሰገኑ እያለ በቅጽበት ታሪክ 
እንደተቀየረላቸው በሐዋርያት ሥራ 

ገለጠ፥ ደቀ መዛሙርቱም በእርሱ 
አመኑ›› ይላል። ከዚህ ክፍል የምንረዳው 
ብዙ ነገር ቢኖርም የሚገርመው 
ግን እርሱን እየተከተሉ ያሉት ደቀ 
መዛሙርት ራሳቸው በኢየሱስ ያመኑት 
ምልክት አድርጎ ክብሩን በገለጸ ጊዜ 
መሆኑ ነው።

ባለፈው ዓመት በዋራ ጉባኤ ወቅት 
ከአሁን አሁን ነፍሱ ትወጣለች እየተባለ 
ሲጠበቅ የነበረው አንድ ለጋ ወጣት 
በድንገት ከመኝታው ላይ ተነስቶ 
ቃሬዛውን ተሸክሞ እግዚአብሔርን 
እያመሰገነ ሲመላለስ ሁላችን አይተናል። 
በአጠገቡ የነበረች አንዲት ታማሚ 
እህት በሦስት ሆሰፒታሎች ተመርምራ 
በቅርብ ጊዜ እንደምትሞት የተነገራት 
የካንሰር በሽተኛ ነበረች። እርስዋም 
የልጁን መፈወስ ባየች ጊዜ ጌታ ኢየሱስ 
ሆይ:- የእኔስ ነገር! ስትለው በሚገርም 
ሁኔታ በቅጽበት ፈወሳት። ከጉባኤው 
እንደተመለሰች ወደነዚያ ሆሰፒታሎች 
ሄዳ ስትመረመር ምንም ዓይነት የካንሰር 
ምልክት አይታይብሽም ብለው በመዳኑዋ 
እየተገረሙ በጽሑፍ መስክረውላታል። 
አንዱ የሞት! ሌላው የሕይወት! 
ሁለቱንም ማስረጃዎች በእጅዋ ይዛለች።

ሐዋርያቶቹ:-‹‹ስለዚህ ከሰማነው ነገር 



የእውነት ምስክር

9

ምናልባት እንዳንወሰድ፥ ለእርሱ 
አብልጠን ልንጠነቀቅ ያስፈልገናል። 
በመላእክት የተነገረው ቃል ጽኑ ከሆነ፥ 
መተላለፍና አለመታዘዝም ሁሉ የጽድቅን 
ብድራት ከተቀበለ፥ እኛስ እንዲህ 
ያለውን ታላቅ መዳን ቸል ብንለው፥ 
እንዴት እናመልጣለን? ይህ በጌታ 
በመጀመሪያ የተነገረ ነበርና፥ የሰሙትም 
ለእኛ አጸኑት፥ እግዚአብሔርም 
እርሱ ራሱ እንደ ፈቀደ በምልክትና 
በድንቅ ነገር በልዩ ልዩ ተአምራትም፥ 
መንፈስ ቅዱስንም በማደል አብሮ 
መሰከረለት (ዕብ. 2፣1-4)።›› ያሉለት 
ወንጌል በአሁኑም ዘመን በተመሳሳይ 
ሁኔታ በድንቅና ተዓምራት ታጅቦ 
ክብሩ ለእግዚአብሔር ሆኖ እየተወራ 
ይገኛል። በማርቆስ ወንጌል 16፣20:- ‹‹ 
እነርሱም ወጥተው በየስፍራው ሁሉ 
ሰበኩ፥ ጌታም ከእነርሱ ጋር ይሠራ 
ነበር፥ በሚከተሉትም ምልክቶች 
ቃሉን ያጸና ነበር።›› የተባለለት አምላክ 
‹‹የታወቀ ምልክት በእነርሱ እጅ 
እንደ ተደረገ በኢየሩሳሌም ለሚኖሩ 
ሁሉ ተገልጦአልና፥ እንሸሽገው ዘንድ 
አንችልም፤››(ሐዋ. 4፣16) የተባለውን 
ምልክትና ድንቅ ነገር በዘንድሮው የዋራ 
ጉባኤ አድርጎ ክብሩን ይገልጣል ብለን 
በተስፋ እንጠብቃለን። በዓለም ሁሉ 
የሚወራ፤ መደበቅ  የማይቻል የታወቀና 
ግልጽ የሆነውን ምልክት የሚያደርገውን 
አምላክ በእምነት ብንጠብቅ በጭራሽ 
አልተሳሳትንምና። 

‹‹በስሜ የተጠሩት ሕዝቤ ሰውነታቸውን 
አዋርደው ቢጸልዩ፥ ፊቴንም ቢፈልጉ፥ 
ከክፉ መንገዳቸውም ቢመለሱ፥ በሰማይ 
ሆኜ እሰማለሁ፥ ኃጢአታቸውንም 
ይቅር እላለሁ፥ ምድራቸውንም 
እፈውሳለሁ።››(2ዜና. 7፣14) 
ያለውን አምላክ በማመን ሁላችሁ 
እንደምታውቁት ከየካቲት 24-26/2012 
ዓ.ም በመላ የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት 
ቤተክርስቲያን አጥቢያዎች ሁሉ የ3 
ቀናት ጾም ጸሎት ለዚህ ጉባኤ መሳካት 
ተደርጓል፤ በተጨማሪም በ3ቱ የዋራ 
ቤቴል ጉባዔ የኮንፍረንስ ቀናት ውስጥም 
በየቀኑ 2 ቅ/ሰበካዎች በጾም ጸሎት 
እየማለዱ ይገኛሉ። እግዚአብሔር 
አምላካችን:- ‹‹ለያዕቆብ ዘር በከንቱ 
ፈልጉኝ አላልሁም››(ኢሳ. 45፣19) 
ብሎአልና። በመጨረሻም:- እኛም 
እንደ መዝሙረኛው ዳዊት:- ‹‹ብቻውን 
ተአምራትን የሚያደርግ የእስራኤል 
አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ። 
የምስጋናው ስም ለዓለምና ለዘላለም 
ይባረክ፤ ምስጋናውም ምድርን ሁሉ 
ይምላ። ይሁን ይሁን (72፣18-19)።›› 
እንድንል እጋብዛለሁ። 

ይድረስ ለምወድህ አይህም ዘንድ 
ለምናፍቅህ ውዱ ወንድሜ:- ለጤናህ 
እንደምን አለህ ? እኔ እግዚአብሔር 
ይመስገን ደህና ነኝ።

የላክህልኝ ደብዳቤ ደርሶኛል፤ በጣምም 
አስተምሮኛል። በደብዳቤህ ስለ 
ሶምሶን ታሪክ የጻፍክልኝም መልዕክት 
በዚህ ጊዜ በጣም አስፈላጊ ምክር 
ነው። እግዚአብሔር የሰጠንን ፀጋ 
እግዚአብሔር ለሰጠን ዓላማ እና ስራ 
ብቻ መጠቀም እንዳለብን ይህንንም ፀጋ 
በጥንቃቄ መጠበቅ፣ በተሰጠንም ፀጋ 
ሌሎችን በማክበር ማገልገል እንዳለብን 
፤ ፀጋችንን እግዚአብሔር ለሰጠን ዓላማ 
እና ስራ ካልተጠቀምበትና በጥንቃቄ 
ካልጠበቅን፣ በተሰጠንም ፀጋ ሌሎችን 
በማክበር ካላገለገልንና ራሳችንን ከፍ 
ከፍ ካደረግን ውድቀታችን እጅግ የከፋ 
እንደሆነ አስተምሮኛል። እግዚአብሔር 
ፀጋውን ያብዛልህ!

እኔ ደግሞ የምፅፍልህ ታሪክ የዘኬዎስ 
ታሪክ ነው። የዘኬዎስ ታሪክ ብዙ 
የሚያስተምረን ነው ብዬ አስባለሁ። 
በሉቃስ 19÷1-3 ‹‹ ወደ ኢያሪኮም 
ገብቶ ያልፍ ነበር። ዘኬዎስ የሚባል 
ሰው ፤ እርሱም የቀራጮች አለቃ ነበር 
ባለጠጋም ነበር። ኢየሱስም የትኛው 
እንደ ሆነ ሊያይ ይፈልግ ነበር ፤ 
ቁመቱም አጭር ነበረና ስለህዝቡ ብዛት 
አቃተው።››

ከዚህ ቀደም ስለ ኢየሱስ በተለያዩ 
ጊዜያቶች እና በተለያዩ ሰዎች ሲነገር 
ዘኬዎስ ይሰማ ነበር። ከዕለታት አንድ 
ቀን ኢየሱስ ወደ ኢያሪኮ ገብቶ እያለፈ 
እንደሆነ በሰማ ጊዜ ይህን ሊያየው 
የናፈቀውን ኢየሱስን ለማየት ፈጥኖ 
ሄደ። ነገር ግን ከቁመቱ ማጠር የተነሳ 
ሊያየው እና ሊገናኘው አልቻለም። 
ዘኬዎስ ኢየሱስን ሊያየው እና ሊገናኘው 
የፈለገው ከልቡ ስለነበር ‹‹ አልታየኝም›› 
ብሎ ትቶ ወደ ቤቱ አልተመለሰም። 
ነገር ግን ወደ ሾላ ዛፍ ላይ ወጣና 
የናፈቀውን ኢየሱስን አየው ፤ ኢየሱስም 
ተመለከተው።

ወንድሜ እግዚአብሔር ከልባቸው 
ለሚፈልጉት እና ለሚሹት ቅርብ ስለሆነ 
ከዚያ ሁሉ ሕዝብ መካከል ዘኬዎስን 
ተመለከተ፤ ከእርሱም ጋር እራት ሊበላ 
ወደ ዘኬዎስ ቤት ገባ። ይህን ታላቅ 
አምላክ ዘኬዎስ ልቡን ከፍቶ ወደ ቤቱ 
አስገባው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ 
እግዚአብሔር ልብን እንደሚመለከት 
ብዙ ቦታ ተናግሮአል። በንስሃ ወደ 
እርሱ ስንቀርብ ልባችንን በፊቱ አፍስሰን 

ደብዳቤ

መቅረብ እንዳለብን እግዚአብሔር 
ተናግሮአል (ኢዩ. 2÷13) ። መስዋዕት 
ስናቀርብም ልባችንን ተመልክቶ ነው 
(‹‹ የእግዚአብሔር መስዋዕት የተሰበረ 
መንፈስ ነው የተሰበረውንና የተዋረደውን 
ልብ እግዚአብሔር አይንቅም።›› መዝ. 
51÷17) ያለው። የአቤልና የቃየን ታሪክም 
ይህንን ያሳያል።

እግዚአብሔር ሰውን ለተለያዩ 
አገልግሎቶች ሲመርጥ ልብን ያያል። 
ዳዊትን እግዚአብሔር ለንግስና ሲመርጥ 
ልብን እንጂ ሰው እንደሚያየው ቁመትን 
ወይም ፊትን አይቶ አልነበረም (1ኛ ሳሙ. 
16÷7 ‹‹ እግዚአብሔር ግን ሳሙኤልን 
÷ ፊቱን የቁመቱንም ዘለግታ አትይ ፤ 
ሰው እንዲያይ እግዚአብሔር አያይምና 
ናቅሁት፤ ሰው ፊትን ያያል እግዚአብሔር 
ግን ልብን ያያል››)። ዘኬዎስንም ከዚያ 
ሁሉ ህዝብ መካከል ሲመርጠው ፊቱን 
ወይም ቁመቱን አሊያም ጽድቁን 
አይደለም የተመለከተው። ዘኬዎስም 
ከቁመት ቁመት የሌለው ከጽድቅም 
ጽድቅ የሌለው እንዲያውም የቀራጮች 
አለቃ ነበር። ሰዎች ‹‹ እግዚአብሔር 
እንዴት ከኃጢአተኛው ጋር ይሄዳል 
ቢሉም›› እግዚአብሔር ግን ልቡን እንጂ 
ማንነቱን አልተመለከተም።

እነዚህንም ጥቅሶች ጊዜ ስታገኝ 
አንብባቸው:- 1ኛዜና 28÷9፣ 1ኛዜና 
29÷17 ፣ ምሳ 21÷2 ፣ ምሳ 22÷11፣ ኤር 
11÷20 ፣ 1ኛቆሮ 4÷5 ፣ራዕ 2÷23።

እናም ወንድሜ ለአገልግሎት፤ 
መስዋዕትም ለማቅረብ ፤ ለጸሎት ንስሃም 
ለመግባት፣ ፊቱ ለመቅረብ በእርሱ 
ለመመረጥም፣ እርሱን ለመፈለግ፣ 
አግኝተንም ወደ ቤታችን ለማስገባት፣ 
ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርቡንን 
እና የሚያገናኙንን ተግባሮችን ሁሉ 
እንድንፈጽም በግብዝነትና በልማድ 
ሳይሆን ከልብ በመሻትና በተዋረደ 
ልብ መቅረብ ያስፈልጋል። ለዚህም 
ነው ዳዊት በመዝሙሩ ስለ ንፁህ 
ልብ እና የልቡ ሀሳብ ያማረ እንዲሆን 
እግዚአብሔርን የለመነው (መዝ. 51÷10፤ 
መዝ. 19÷14)።

እግዚአብሔርም በፍፁም ልባችን እርሱን 
በመሻት ወደ ቤቱ እየገባን የእርሱን 
መምጣት በትዕግስት እንድንጠባበቅ 
ይርዳን። አሜን!

እየሱስ በሰማያዊው በረከት ሁሉ 
ይባርክህ !!

ወንድምህ 
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ዜና ቤተክርስቲያን

አረካ

በኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን 
የሰሜን ወላይታ ቅርንጫፍ ሰበካ 
ማዕከል በሆነችው በአረካ ቤቴል 
እናት አጥቢያ በኢየሱስ ድንቅ እርዳታ 
ከታህሳስ 16-19¸ 2012 ዓ.ም ለአራት 
ተከታታይ ቀናት የቅርንጫፍ ሰበካው 
ዓመታዊ ጉባኤ ተካሄዷል። በጉባኤውም 
የእግዚአብሔር ቃል በሥልጣን ተሰብኮ 
የእግዚአብሔር ህዝብ በመንፈስ ቅዱስ 
ኃይል ተነቃቅቷል፤ ታላቅ የህይወት 
መታደስም ሆኗል። በኮንፍራንሱ በመጡ 
መልዕክቶች ልባቸው የተነካ 125 ሰዎች 
ለኃጢአታቸው ስርየት በጌታ በኢየሱስ 
ስም ሲጠመቁ 951 ሰዎች ለመጀመሪያ 
ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ ሞልተዋል፤ አንድ 
ሰው ከአጋንንት እስራት ተፈትቶአል። 
ባለፈው ዓመት በዚህ ኮንፍረንስ 
ተጸልዮላቸው ከነበሩ ምዕመናን 
መካከል ከካንሰር በሽታ የተፈወሱ እናት 
ምስጋናቸውን ለኢየሱስ አቅርበዋል፤ 
በትዳር ለረጅም ዓመታት ያለ ልጅ የቆዩ 
ሁለት ቤተሰቦች ስዕለታቸው ተሰምቶ 
የምስጋና ስጦታቸውን ይዘው በጉባኤው 
ተገኝተዋል ሲል ከስፍራው የደረሰን 
ሪፖርት ያስረዳል።

ጂንካ 

በኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን 
በደቡብ ኦሞ ቅርንጫፍ ሰበካ የጂንካ 
ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ዓመታዊ 
ጉባኤና የጸሎት ቤት ምረቃ ሥነ-
ሥርዓት መስከረም 9¸2012 ዓ.ም. 
ተከናውኖአል። በጉባኤው ቢሾፕ 
ደጉ ከበደ የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት 
ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ 
ተገኝተው የጸሎት ቤቱን የመረቁ ሲሆን 
ለጉባኤውም የእግዚአብሔርን ቃል 
መልዕክት አቅርበዋል። የቅርንጫፍ ሰበካ 
ኃላፊዎችና ሌሎችም እግዚአብሔር 
የሚጠቀምባቸው ወንጌላውያንና 
አገልጋዮች በጉባዔው የተገኙ ሲሆን 
በቀረቡት መልዕክቶች ልባቸው የተነካ 
21 ሰዎች ለኃጢአታቸው ስርየት በጌታ 
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠምቀዋል። 
ጉባኤው የእግዚአብሔር ጉብኝት 
በግልጽ የታየበት የበረከት ጉባኤ 
እንደነበር ከስፍራው የደረሰን ሪፖርት 
ያስረዳል።

የ2012 ዓ.ምን የአገልግሎት ጊዜያት 
ከእግዚአብሔር ከተቀበልን እነሆ 
ስድስት ወራቶችን አጠናቅቀን 
ሰባተኛውን ጀምረን እንገኛለን። 
በነዚህ የአገልግሎት ጊዜያቶች ውስጥ 
ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር ኃይልና 
እገዛ በርካታ ተግባራትን ያከናወነች 
ሲሆን፣ ከመስከረም 6/2012 ጀምሮ 
በተዘጋጀው መርሃግብር መሠረት 
በአዳማ፣ በሐዋሳ፣ በዲላ፣ በባህርዳር፣ 
በቦሬ፣ በደቡብ ኦሞ (ጂንካ)፣ 
በይርጋለም፣ በአለታወንዶ፣ በኦዶላ፣ 
በአርባምንጭ ፣ በሾኔ፣ በወላይታ ሶዶ፣ 
በአረካ፣ በነቀምቴ፣ በጅማ፣ በሆሳዕናና 
በአዲስ አበባ ቁጥራቸው ከ4000 በላይ 
ለሆኑ ለቤተክርሰቲያን ተተኪ ወጣቶች 
ሰፊ ስልጠና ተሰጥቶአል።

ከዚሁ ስልጠና በተጓዳኝ በነዚሁ ጊዜያት 
በሊበን(ሃረቀሎ)፣ በደሴ፣ በመቀሌ፣ 
በምዕራብ ወላይታ (በበሌ) የየሰበካዎቹ 
ዓመታዊ ጉባኤዎች የተካሄዱ ሲሆን 
ብዙ ሰዎች ለኃጢአታቸው ስርየት በጌታ 
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠምቀዋል፣ 
ጥቂት የማይባሉ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ 
ተሞልተው ለዳግም ልደት በቅተዋል።

ቤተክርስቲያን ወንጌልን በዓለም ሁሉ 
ለማዳረስ እግዚአብሔር ከሰጣት ተልዕኮ 
አንጻር ከኢትዮጵያ ውጪ በአውሮፓ 
፣ በህንድ፣ በሱዳን፣ ደቡብ አፍሪካ… 
የየሐገራቱን አብያተክርስቲያናት 
ኣመታዊ ጉባኤዎች አካሄዳለች። በነዚህ 
ጉባኤዎች ቢሾፕ ደጉ ከበደ የኢትዮጵያ 
ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ዋና 
አስተዳዳሪ ተገኝተው የእግዚአብሔርን 
ቃል በማካፈል ለበረከት ሆነዋል።

ቡሌ ሆራ

የቡሌ  ሆራ ቅርንጫፍ ሰበካ ዓመታዊ 
ጉባኤ ከጥር 8-10/2012 በቡሌ ሆራ 
እንደተካሄደ ከስፍራው ከተላከልን 
ሪፖርት ለመረዳት ተችሏል።

በጉባኤው ላይ የቅርንጫፍ 
ሰበካ ኃላፊዎች፣ የሃገረ ስብከቱ 
አስተማሪዎችና ወንጌላውን የተገኙ 
ሲሆን ታላላቅ የእግዚአብሔር 
መልዕክቶችንም አቅርበዋል።

በቀረቡት መልዕክቶች ልባቸው 
የተለወጡ 104 ሰዎች በጌታ በኢየሱስ 
ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ሲሆን 37 
ሰዎችም በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተዋል። 
በጉባኤው በግምት ወደ 5000 
የሚጠጋ ህዝብ እንደተሰበሰበ ሲታወቅ 
እግዚአብሔር ለጉባኤው የመንፈስ 
መነቃቃትና መታደስ አድርጓል። 



የእውነት ምስክር

11

ግርጃ

በኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን 
በግርጃ ቅርንጫፍ ሰበካ ከታህሳስ 
10-12/2012ዓ.ም. የቅርንጫፍ ሰበካው 
ዓመታዊ ጉባኤ ተካሂዷል። በጉባኤው 
እጅግ ብዙ ህዝብ የታደመ ሲሆን 
የእግዚአብሔር ቃል መልእክቶች 
ቀርበው ለብዙዎች በረከት ሆኗል።

በቀረቡት መልዕክቶች ልባቸው 
የተለወጠ 244 ሰዎች በጌታ በኢየሱስ 
ክርስቶስ ስም ለኃጢአታቸው ስርየት 
ሲጠመቁ፣ 182 ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ 
ተሞልተዋል። ከተጠመቁት ሰዎች 
መካከል በተለያዩ የአምልኮ ስርዓቶች 
የሚኖሩ የአካባቢው ታዋቂ ሰዎችም 
ከነቤተሰቦቻቸው እንደተጠመቁ 
ከስፍራው የደረሰን ሪፖርት ያስረዳል።

ጎንደር

በኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን 
የጎንደር ሰበካ ዓመታዊ ጉባኤ ከታህሳስ 
17-19/2012 ዓ.ም. በሰበካው ጸሎት ቤት 
ተካሂዷል።

በጉባኤው ቢሾፕ ሰለሞን ተክሌ፣ ቄስ 
አበጀ ጌትነት ተገኝተው የእግዚአብሔርን 
ቃል መልዕክት በማቅረብ ለጉባኤው 
በረከት ሆነዋል።

በጉባኤው 11 ሰዎች ለሃጢአታቸው 
ሥርየት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም 
ተጠምቀዋል። ጉባኤው በእግዚአብሔር 
ቃልና በመንፈስ ቅዱስ መነቃቃት ታጅቦ 
ብዙዎችን በቀጣዩ መንፈሳዊ ጉዞአቸው 
በጽናት እንዲዘረጉ ያበረታታና ያደፋፈረ 
ነበር።

አለታ ወንዶ

የደቡብ ሲዳማ ቅርንጫፍ ሰበካ ዓመታዊ 
ጉባኤ ከጥር 22-24/2012 በአለታ 
ወንዶ ከተማ እንደተካሄደ ከስፍራው 
የተላለፈልን ሪፖርት ያስረዳል።

በጉባኤው ቢሾፕ ደጉ ከበደ 
የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን 
ዋና አስተዳዳሪም ተገኝተው 
የእግዚአብሔርን ቃል መልዕክት 
አቅርበዋል። በቀረቡት መልክቶች 
ልባቸው የተነካ 99 ሰዎች 
ለኃጢአታቸው ስርየት በጌታ በኢየሱስ 
ክርስቶስ ስም ተጠምቀዋል፣ 13 
ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተዋል፣ 
2 ሰዎችም ከአጋንንት እስራት 
ተፈትተዋል።

ጉባኤው ለብዙዎች በመንፈስ ቅዱስ 
የመታደስና የመነቃቃት ጉባኤ 
እንደነበርም ከስፍራው የደረሰን ሪፖርት 
ያስረዳል።

ዋራ

የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን 
ዓመታዊ ጉባኤ በምታካሄድበት በዋራ 
ቤቴል የተገነባው የጸሎት ቤት ተመርቆ 
ለአገልግሎት መብቃቱን ከስፍራው 
የተላከው ሪፖርት ያስረዳል።

ጥር 23/2012 ዓ.ም. በተካሄደው በዚህ 
የምረቃ ሥነ-ሥርዓት ላይ ቢሾፕ 
ደጉ ከበደ  የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት 
ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ ቢሾፕ 
ኢሳያስ አሻ የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት 
ቤተክርስቲያን ምክትል ዋና አስተዳዳሪ፣ 
ቢሾፕ ሞላ ቤዳሞ የሲዳማ ሰበካ ኃላፊ፣ 
ቢሾፕ ተረፈ ፈካ የአዲስ አበባ ሰበካ 
ኃላፊ፣ ቢሾፕ በቀለ ቶጋ፣ ቄስ ዮሴፍ 
ፈልታ፣ እህት ሞላሽ፣ እ/ት ሙሉ 
በቀለ ተገኝተው እንደነበር ለማወቅ 
ተችሏል።

ዳማ ኡራጋ

የዳማ ኡራጋ ቅ/ሰበካ ዓመታዊ ጉባኤ 
በሃሮዋጮ ከተማ ከጥር 22-24/2012 
ዓ.ም. ድረስ ተካሂዷል። በጉባኤው ላይ 
ታላላቅ የእግዚአብሔር ቃል መልዕክቶች 
የቀረቡ ሲሆን በቀረቡትም መልዕክቶች 
ልባቸው የተለወጠ 250 ሰዎች 
ለሃጢአታቸው ስርየት በጌታ በኢየሱስ 
ክርስቶስ ስም ተጠምቀዋል፣ 213 ሰዎች 
በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተዋል

በጉባኤው ላይ ከ15,000 በላይ ሕዝብ 
እንደተሰበሰቡ ሲገመት በእግዚአብሔር 
ቃልና በመንፈስ ቅዱስ መነቃቃት 
የታየበት ጉባኤ እንደነበር ከስፍራው 
የደረሰን ሪፖርት ያስረዳል።

ወላይታ ሶዶ - ገንደባ

በየዓመቱ የሚደረገው የወላይታ ሰበካ 
ዓመታዊ ጉባኤ ከጥር 29-የካቲት 
1/2012ዓ.ም. በገንደባ ተካሂዷል። 
በጉባኤው ቢሾፕ ደጉ ከበደ  የኢትዮጵያ 
ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ዋና 
አስተዳዳሪ፣ ቢሾፕ ኢሳያስ አሻ 
የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን 
ምክትል ዋና አስተዳዳሪ፣ ቢሾፕ ሞላ 
ቤዳሞ የሲዳማ ሰበካ ኃላፊ፣ ቢሾፕ 
ተረፈ ፈካ የአዲስ አበባ ሰበካ ኃላፊ፣ 
ቢሾፕ ጌታሁን ላምቤቦ የሃዲያ ሰበካ 
ሃላፊ፣ ወንጌላዊ ቴዎድሮስ አልታዬ፣ 
ወንጌላዊ ደረጀ ከበደ ተገኝተው 
የእግዚአብሔርን ቃል አቅርበዋል።  
በቀረቡት መልዕክቶች ልባቸው 
የተለወጠ 199 ሰዎች ለኃጢአታቸው 
ስርየት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ 
ስም ተጠምቀዋል፤ ሙሉ ጉባኤው 
በሚያስብል ደረጃ የመንፈስ ቅዱስ 
መዳሰስና መጎብኘት እንደነበር 
ከስፍራው ከደረሰን ሪፖርት ለማወቅ 
ተችሏል። ለተለያየ ህመም ፈውስ 
እንዲሆን በተጸለየው ፀሎት ብዙዎች 
ከህመማቸው የተፈወሱ ሲሆን በተለይ 
አንዲት እግሯ አንካሳ የነበረች እህት 
ተፈውሳ በትክክል መርገጥ ችላለች።

"አሕዛብ እንዲታዘዙ ክርስቶስ በቃልና በሥራ፥ 
በምልክትና በድንቅ ነገር ኃይል፥ በመንፈስ ቅዱስም 
ኃይል በእኔ አድርጎ ከሠራው በቀር ምንም ልናገር 

አልደፍርም፤”
ሮሜ 15፥18-19
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 የእውነት ምስክር

አገልግሎት (መልካም ስራ) 
የተፈጠርንበትና በክርስቶስ ኢየሱስ 
የመስቀል ሥራ የዳንንበት ዋነኛ ዓላማ 
ወይም አጀንዳ መሆኑ የአግዚአብሔር 
ቃል ላይ በግልጥ ተቀምጦአል። ቃሉ  
“እኛ ፍጥረቱ ነንና፤ እንመላለስበት 
ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ 
ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ 
በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን።” ይላል 
(ኤፌ. 2÷10)። ይኸው ለኤፌሶን 
ቅዱሳን በተጻፈው መልዕክት ውስጥ 
እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያን 
የሰጣቸው ቢሮዎችም ቢሆን አንድ 
ዓላማ አድርገው የሚንቀሳቀሱበት ነገር 
አማኞችን ወደ ብስለት በማምጣት 
“ቅዱሳን አገልግሎት” እንዲሰሩ 
ማነቃቃትና ማበረታታት መሆኑን 
“እርሱም አንዳንዶቹ ሐዋርያት፥ 
ሌሎቹም ነቢያት፥ ሌሎቹም ወንጌልን 
ሰባኪዎች፥ ሌሎቹም እረኞችና 
አስተማሪዎች እንዲሆኑ ሰጠ፤ ሁላችን 
የእግዚአብሔርን ልጅ በማመንና 
በማወቅ ወደሚገኝ አንድነት፥ ሙሉ 
ሰውም ወደ መሆን፥ የክርስቶስም ሙላቱ 
ወደሚሆን ወደ ሙላቱ ልክ እስክንደርስ 
ድረስ፥ ቅዱሳን አገልግሎትን ለመሥራትና 
ለክርስቶስ አካል ሕንጻ ፍጹማን ይሆኑ 
ዘንድ።” ነው በማለት አስቀምጦአል 
(ኤፌ. 4÷11)።

እንግዲህ እግዚአብሔር ዓለምም በዓለም 
ያሉትም ሳይፈጠሩ በፊት ቅዱሳን በዚህ 
ምድር በስጋ በሚመላለሱበት ዘመን 
እንዲያከናውኑት ያዘጋጀው መልካም 
ሥራ ካለ በእግዚአብሔር መንግስት 
ውስጥ ስራ ፈት እንጂ ስራ አጥ እንደሌለ 
አመላካች እውነት ነው ማለት ነው። 

ይህንን ሃሳብ የሚያጠናክርልን ምሳሌ 
በማቴዎስ ወንጌል ላይ እናገኛለን። 
በማቴዎስ ምዕራፍ 20 ላይ አደባባይ ላይ 
ቆመው የሚውሉትን ሰዎች ስንመለከት 
እነርሱ የሚያስቡትና የወይን እርሻው 

ፈት ወይስ ...?

አገልግሎት

ቢሾፕ ተረፈ ፈካ | የአዲስ አበባ ሰበካ ኃላፊ 

ባለቤት የሚያስበው ተቃራኒ መሆኑን 
እንመለከታለን። እርሱ የሚለው “ስራ 
ፈትታችኋል” ነው እነርሱ የሚሉት 
“የሚቀጥረን (ስራ) አጣን” ነው።

ማቴ. 20፥1-9 “… በሦስት ሰዓትም ወጥቶ 
ሥራ የፈቱ ሌሎችን በአደባባይ ቆመው 
አየ፥ እነዚያንም፦ እናንተ ደግሞ ወደ 
ወይኔ አትክልት ሂዱ የሚገባውንም 
እሰጣችኋለሁ አላቸው። እነርሱም 
ሄዱ። ደግሞም በስድስትና በዘጠኝ 
ሰዓት ወጥቶ እንዲሁ አደረገ። በአሥራ 
አንደኛውም ሰዓት ወጥቶ ሌሎችን 
ቆመው አገኘና፦ ሥራ ፈትታችሁ ቀኑን 
ሁሉ በዚህ ስለ ምን ትቆማላችሁ? 
አላቸው።”

ሐዋርያው ጳውሎስ ለቲቶ በጻፈው 
መልዕክቱ ውስጥ ክርስቲያን የግድ 
በመልካም ስራ ወይ በአገልግሎት 
መጠመድ እንዳለበትና ፍሬ ማፍራት 
እንዳለበት ይህም የግድ መሆኑን 
ለምዕመናኑ እንዲያስተምር አሳስቦታል። 
የግድ ሲል በአማራጭነት ያልቀረበና 
ድርድር ውስጥ የማይገባ ጉዳይ መሆኑን 
ያሳየናል። “ከወገናችንም ያሉት ደግሞ 
ፍሬ ቢሶች ሆነው እንዳይቀሩ፥ የግድ 
ስለሚያስፈልገው ነገር በመልካም ሥራ 
እንዲጸኑ ይማሩ።” (ቲቶ 3፥14)።

በአገልግሎት ወይም በመልካም ስራ 
አለመጠመድ ከተለያዩ ምክንያቶች 
ይመነጫል። ከነዚህ ምክንያቶች ውስጥ 
አንዱ ጥሪያችንን ወይም መዳናችንን 
በአግባቡ አለመረዳት ነው። መጽሐፍ 
እንዳስቀመጠልን ከሆነ ከላይ በኤፌ 
2÷10 የተመለከትነውን ጨምሮ በብዙ 
ስፍራ ከመዳን በኋላ በጎነት፣ ሥራ፣ ፍሬ 
ማፍራት፣ መልካም ስራ፣ አገልግሎት 
እንደሚከተሉ ያሳዩናል። 

ጥሪያችን ከእምነት በኋላ በመልካም 
ስራ የመጠመድ ነው። ቃሉ “ስለዚህም 
ምክንያት ትጋትን ሁሉ እያሳያችሁ 

በእምነታችሁ በጎነትን ጨምሩ፥” ይላልና 
(2ኛ ጴጥ. 1÷5)።

ያዕቆብ ለቅዱሳን በጻፈው መልዕክቱ 
እኛና ሰይጣንን የሚለየን አንድ አምላክ 
ማመናችን ሳይሆን ሥራ ነው ይለናል። 
እኛ መልካም እናደርጋለን እሱ ደግሞ 
መጥፎ ስራ ያደርጋል (ዮሐ 8÷44)። 
መልዕክቱ በተደጋጋሚ የሚናገረው 
ክርስትና በተግባር የሚገለጥ ከእነዚህም 
ተግባሮች ውስጥ አንዱ መልካም 
መስራት መሆኑን ነው። “ወንድሞቼ 
ሆይ፥ እምነት አለኝ የሚል፥ ሥራ ግን 
የሌለው ሰው ቢኖር ምን ይጠቅመዋል? 
እምነቱስ ሊያድነው ይችላልን? ... 
እንደዚሁም ሥራ የሌለው እምነት ቢኖር 
በራሱ የሞተ ነው። … እግዚአብሔር 
አንድ እንደ ሆነ አንተ ታምናለህ፤ 
መልካም ታደርጋለህ፤ አጋንንት ደግሞ 
ያምናሉ ይንቀጠቀጡማል። … ከነፍስ 
የተለየ ሥጋ የሞተ እንደ ሆነ እንዲሁ 
ደግሞ ከሥራ የተለየ እምነት የሞተ 
ነው።” ያዕ. 2፥14-24

ለዚህ ነው ሐዋርያው ጴጥሮስም ሥራ 
መፍታት ቀጥሎም ፍሬ ቢስ መሆን 
ከአንድ ክርስቲያን ሕይወት ውስጥ 
መታየት የሌለባቸው ነገሮች መሆኑን 
በመልዕክቱ አሳስቦ ያለፈው። “እነዚህ 
ነገሮች ለእናንተ ሆነው ቢበዙ፥ 
በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት 
ሥራ ፈቶችና ፍሬ ቢሶች እንዳትሆኑ 
ያደርጉአችኋልና፤” 2ኛ ጴጥ. 1፥8።

•	 ጥሪያችን ፍሬ የማፍራት ጥሪ 
ነው። ቃሉ “…ልትሄዱና ፍሬ 
ልታፈሩ ፍሬአችሁም ሊኖር 
ሾምኋችሁ።” (ዮሐ. 15÷16) 
ይላል።

•	 ጥሪያችን በበጎ ስራ ባለጠጋ 
የመሆን ነው። “እውነተኛውን 
ሕይወት ይይዙ ዘንድ፥ 
ለሚመጣው ዘመን ለራሳቸው 
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መልካም መሠረት የሚሆንላቸውን 
መዝገብ እየሰበሰቡ፥ መልካምን 
እንዲያደርጉ በበጎም ሥራ ባለ 
ጠጎች እንዲሆኑ፥ ሊረዱና 
ሊያካፍሉም የተዘጋጁ እንዲሆኑ 
ምከራቸው።” (1ኛ ጢሞ. 6፥18-
19)

አንድ ገበሬ ፍሬ ከፈለገ ደግሞ መድከም 
እንዳለበት የታወቀ ነገር ነው (2 ጢሞ. 
2÷5-7)። የተጠራንበትን ፍሬ የማፍራት 
ሕይወት ፍሬያማ እንዲሆን ከፈለግን 
ደግሞ ልንደክምና ልንተጋ ይገባል።  ፍሬ 
የሚመጣው በሥራ ነውና። 

2ኛ የጴጥሮስ መልእክት 1፥8 “እነዚህ 
ነገሮች ለእናንተ ሆነው ቢበዙ፥ 
በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት 
ሥራ ፈቶችና ፍሬ ቢሶች እንዳትሆኑ 
ያደርጉአችኋልና፤”

ሥራ መፍታት ችግሩ በዚህ አያበቃም፤ 
አብረው የሚከተሉት ነገሮች አሉ። 
በመጽሐፍ ቅዱሳችን ስናጠና ሥራ 
መስራት ፍሬ እንዳለው ሁሉ ሥራ 
መፍታትም አብሮት የሚከተል ሕይወት 
አለው። 

እስራኤላውያን በጣኦት ወጥመድ ውስጥ 
የገቡት እጃቸው ላይ የተቀመጠ ሥራ 
ባለመኖሩ ነው። ይህ ከባድ ኃጢአት 
እግዚአብሔር በዘጸ. 25 መቅደስ 
እንዲሰሩለት ከተናገረ በኋላ ሙሴ 
ዝርዝሩን ለመቀበል በኮሬብ አርባ ቀንና 
ሌሊት በቆየበት ዘመን የተፈጠረ እንደሆነ 
እንመለከታለን።

“ሕዝቡም ሙሴ ከተራራው ሳይወርድ 
እንደ ዘገየ ባዩ ጊዜ፥ ወደ አሮን 
ተሰብስበው፦ ይህ ከግብፅ ምድር 
ያወጣን ሰው ሙሴ ምን እንደ ሆነ 
አናውቅምና ተነሥተህ በፊታችን 
የሚሄዱ አማልክት ሥራልን አሉት። 
አሮንም፦ በሚስቶቻችሁ በወንዶችና 
በሴቶች ልጆቻችሁም ጆሮ ያሉትን 
የወርቅ ቀለበቶች ሰብራችሁ አምጡልኝ 
አላቸው። ...አሮንም፦ ነገ የእግዚአብሔር 
በዓል ነው ሲል አወጀ። በነጋውም 
ማልደው ተነሥተው የሚቃጠል 
መሥዋዕት ሠዉ፥ የደኅነትም መሥዋዕት 
አቀረቡ፤ ሕዝቡም ሊበሉና ሊጠጡ 
ተቀመጡ፥ ሊዘፍኑም ተነሡ።” ዘጸ 
32፥1-6

ሥራ መፍታት ምን ችግር ያመጣል?

1. ዘመን በከንቱ እንዲሮጥ ያደርጋል!

በማቴ 20÷1-9 የምናገኛቸው አደባባይ 
ላይ ሥራ ፈትተው የቆሙት ሰዎች 
ዘመናቸው በከንቱ የሚጠፋ አይነት 
ሰዎች ነበሩ። ብዙ ሰዓታቸውን ተኝተው 
የሚያሳልፉ ሰዎችም ሳይኖሩ አይቀርም። 
ምክንያቱም የእርሻው ባለቤት በቀን 
ውስጥ አራት ጊዜ ወጥቶ አራቱንም 
ጊዜ ሰዎችን አላጣም። ሶስት ሰዓት 

ወጥቶ የነበሩትን በሙሉ ቀጥሮ ወደ 
እርሻው ተመለሰ (አደባባዩ ላይ ሰው 
የቀረ አይመስለኝም)። ቀጥሎም ከሶስት 
ሰአት በኋላ ሲመለስ አሁንም አደባባዩ 
ላይ ሰዎች አሉ። እስከ 11 ሰዓት ድረስ 
እየወጡ የሚቆሙ ሰዎች ነበሩ። ስራ 
መፍታት ዘመንን ያለዓላማና ያለውጤት 
መብላት ይሆናል። 

 “… በሦስት ሰዓትም ወጥቶ ሥራ 
የፈቱ ሌሎችን በአደባባይ ቆመው 
አየ፥ እነዚያንም፦ እናንተ ደግሞ ወደ 
ወይኔ አትክልት ሂዱ የሚገባውንም 
እሰጣችኋለሁ አላቸው። እነርሱም 
ሄዱ። ደግሞም በስድስትና በዘጠኝ 
ሰዓት ወጥቶ እንዲሁ አደረገ። በአሥራ 
አንደኛውም ሰዓት ወጥቶ ሌሎችን 
ቆመው አገኘና፦ ሥራ ፈትታችሁ ቀኑን 
ሁሉ በዚህ ስለ ምን ትቆማላችሁ? 
አላቸው።” ማቴ. 20፥1-9

ቃሉ “ቢሰሙ ቢያገለግሉትም፥ 
ዕድሜአቸውን በልማት (በስኬት)፥ 
ዘመናቸውንም በተድላ ይፈጽማሉ።” 
ኢዮብ 36÷11 ይላል።

2. 	ፍሬ ቢስ ያደርጋል!

ከላይ እንደተመለከትነው ሥራ መፍታት 
የተጠራንበትን ፍሬ የማፍራት ኑሮ 
በአግባቡ እንዳንኖር ያደርገናል። ሥራ 
ከሌለ ፍሬ የለም። “ከወገናችንም ያሉት 
ደግሞ ፍሬ ቢሶች ሆነው እንዳይቀሩ፥ 
የግድ ስለሚያስፈልገው ነገር በመልካም 
ሥራ እንዲጸኑ ይማሩ።” (ቲቶ 3፥14)።

“እነዚህ ነገሮች ለእናንተ ሆነው ቢበዙ፥ 
በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት 
ሥራ ፈቶችና ፍሬ ቢሶች እንዳትሆኑ 
ያደርጉአችኋልና፤” 2ኛ ጴጥ. 1፥8

3. 	በማይመለከተንና በማያገባን 
ጉዳይ በነገር ገቢ ያደርጋል!

ሰው ያለ ሥራ መኖር አይችልም። 
አንዱን ባይሰራ ሌላውን ይሰራል። 
በመልካም ሥራ ህይወቱ ያልተያዘ 
ሰው በማያገባውና በማይመለከተው 
ነገር ውስጥ መግባት ይጀምራል። 
ሐዋርያው ጳውሎስ የመከራቸውን 
አብያተ ክርስቲያናት ስንመለከት 
በመልካም ስራም፣ ኑሮን ለመምራት 
በሚያስችል ስራም እንዲጠመዱ አብሮ 
ያሳሰበበት ምክንያት የማይመለከታቸው 
ጉዳይ ውስጥ ገብተው የራሳቸውንም 
የሌላውንም ሕይወት እንዳያበላሹ 
ለማድረግ ነበር።

“ከዚህም ጋር ቤት ለቤት እየዞሩ 
ሥራን መፍታት ደግሞ ይማራሉ፥ 
የማይገባውንም እየተናገሩ ለፍላፊዎችና 
በነገር ገቢዎች ይሆናሉ እንጂ፥ ሥራ 
ፈቶች ብቻ አይደሉም።” 1ኛ ጢሞ. 5፥13

“ነገር ግን፥ ወንድሞች ሆይ፥ ከፊት 
ይልቅ ልትበዙ፥ በጸጥታም ትኖሩ 
ዘንድ ልትቀኑ፥ የራሳችሁንም ጉዳይ 

ልትጠነቀቁ (do your own business)፥ 
እንዳዘዝናችሁም፥ በውጭ ባሉት ዘንድ 
በአገባብ እንድትመላለሱ፥ አንዳችም 
እንዳያስፈልጋችሁ በእጃችሁ ልትሠሩ 
እንለምናችኋለን።” 1ኛ ተሰ. 4፥10-12

“…ደግሞ ከእናንተ ጋር ፦ሊሠራ 
የማይወድ አይብላ ብለን አዝዘናችሁ 
ነበርና። ሥራ ከቶ ሳይሠሩ፥ በሰው ነገር 
እየገቡ፥ ያለ ሥርዓት ከእናንተ ዘንድ 
ስለሚሄዱ ስለ አንዳንዶች ሰምተናልና። 
እንደነዚህ ያሉትንም በጸጥታ እየሠሩ 
የገዛ እንጀራቸውን ይበሉ ዘንድ በጌታችን 
በኢየሱስ ክርስቶስ እናዝዛቸዋለን 
እንመክራቸውማለን። እናንተ ግን፥ 
ወንድሞች ሆይ፥ መልካም ሥራን 
ለመሥራት አትታክቱ።” 2ኛ ተሰ. 3÷1-2

4. ወደ ኃጢአት ይመራል!

በስራ የተጠመደ ሰው ለሌላ ነገር ጊዜ 
አይኖረውም፤ ለኃጢአትም ጭምር። 
ሰዶምና ገሞራን ኃጢአታቸው ወደ 
እግዚአብሔር ጆሮ እንዲደርስ 
ያደረገው መነሻ ምክንያት ሰዎቹ ሥራ 
መፍታተቸው ነበር። ምድሪቱ በከርሰ 
ምድር ሃብት እጅግ ባለጠጋ ስለነበረች 
ሰዎቹ ስራ ፈትተው ነበር። ስራ 
መፍታታቸው አዕምሮአቸውን ለሌላ 
ነገር አንቀሳቀሰው።

 “እነሆ፥ የእኅትሽ የሰዶም ኃጢአት ይህ 
ነበረ፤ ትዕቢት፣ እንጀራን መጥገብ፣ 
መዝለልና ሥራ መፍታት በእርስዋና 
በሴቶች ልጆችዋ ነበረ፥ የችግረኛውንና 
የድሀውንም እጅ አላጸናችም።” 
(ሕዝቅኤል 16÷49)

ስራ መፍታት በቦዘኔነት አያቆምም 
ኃጢአትን መፈብረክ ያመጣል። ዳዊት 
በኃጢአት የወደቀው ለሰልፍ በቀረበት 
ጊዜ ነበር (2ኛ ሳሙ. 11)።

5. 	እንቅልፍንና መንፈሳዊ ድንዛዜን 
ያመጣል!

አንዲት ሴት ልብስ ስታጥብ እጇ 
እና ጥፍሯ መንጻቱ አይቀሬ ነው። 
ሕይወታችን በአገልግሎትና በመልካም 
ስራ ሲያዝ መንፈሳዊ ሕይወታችን 
ከድንዛዜ መውጣቱ እርግጥ ነው። 

“ተግባር መፍታት እንቅልፍን 
ታመጣለች፥ የታካችም ነፍስ ትራባለች።” 
ምሳሌ 19÷15

“ለፍቅርና ለመልካምም ሥራ 
እንድንነቃቃ እርስ በርሳችን እንተያይ፤” 
ዕብ. 10÷24

ቀሪ ዘመናችን የግድ በሚያስፈልገው 
አገልግሎት እንዲጠመድ፣ የእርሱን 
ሃሳብ አገልግለን በዮሐ. 17÷4 ላይ 
ኢየሱስ “እኔ ላደርገው የሰጠኸኝን ሥራ 
ፈጽሜ በምድር አከበርሁህ፤” እንዳለ 
በዚህ ምድር ላይ እርሱን አክብረን 
እንድናልፍ ጌታ ኢየሱስ ይርዳን። ጤና 
ይስጣችሁ!
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እህት መቅደስ ያዕቆብ እንድርያስ እባላለሁ። በሐረር 
ከተማ የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ዳግም 
ተወልጄ እግዚአብሔርን የማመልክ ምእመን ስሆን 
በስሙ ውስጥ ያለው ታላቅ የማዳን ኃይል ጤናዬን 
እንደመለሰልኝ እና አምላኬ ያደረገውን ለነፍሴም 
ለስጋዬም የደረሰልኝን፣ ይህ ታላቅ ተዓምራትና 
የማይቻለውን የሚችል ንጉስ ለኔ ያደረገልኝን 
ድንቅ ነገር ስሙን እየባረክሁ እንደሚከተለው 
እመሰክራለሁ።

ለሦስት አመታት ያህል ትልቅ የማህጸን እጢ 
ካንሰር የነበረብኝ መሆኑ በተደጋጋሚ ወደ ህክምና 
በመሄድ የታየሁና የተረጋገጠ ነው። ነገር ግን ምንም 
ህክምና ባደርግም ስቃዩ ግን ሁለት ዙር ሆስፒታል 
አስተኝቶኛል።

በተለያየ ጊዜ ደጋግሜ ብታከምም የሃኪሞች መልስ 
“ትንሽ ከፍ ሲል እናወጣዋለን” የሚል ሆኖ በየጊዜው 
አልትራሳውንድ እየተነሳሁ በመጨረሻም “3.2 ግራም 
(ሶስት ነጥብ ሁለት ግራም) ደርሶአልና ይደግ” አሉኝ። 
እኔ ግን ከዕለት ወደ ዕለት ህመምና ስቃዩ እየበዛብኝ 
እጨነቅ ነበር። አንድ ቀን በጣም ስሰቃይ ሐኪሞች 
አዩትና “አሁን ኦፕሬሽን ትሆኛለሽ ተዘጋጅተሽ ነይ” 
አሉኝ። እኔም የሆስፒታሉ ሰራተኛ ስለሆንኩኝ 
መድሃኒት ማስታገሻ ስጡኝ እንጂ ማህጸኔን ኦፕሬሽን 
አልደረግም የሚል አቋም ያዝኩ። ለመጋቢዬ 
የህክምናውን ወረቀት ሰጥቼው በእምነት ጸለይንና 
“እንደ እምነትሽ ይሁንልሽ” ብሎኝ እኔም ‘‘እሺ ጌታ 
ኢየሱስ አለ’’ ብዬ አምኜ ኦፕሬሽን ሳልደረግ ያለፈው 
ዓመት (2011 ዓ.ም.) የጌታ እራት ጸሎት ላይ ተሻለኝና 
ቀረ።

በዚህኛው ዓመት ደግሞ ክብደቱ እየጨመረ ሄዶ፣ 
ወደ ውጭ ወጥቶ በእጄ እስከምነካው ድረስ ደረሰ÷÷ 
በዚህ ሁኔታ እያለሁ ባለፈው ከታህሳስ 10-12/2012 
ዓ.ም. በድሬዳዋ የተካሄደው የምስራቅ ሐረርጌ 
ቅርንጫፍ ሰበካ ኮንፍረንስ ደረሰና ‘‘ማመልከቻዬን 
ለኢየሱስ እሰጣለሁ’’ ብዬ መጣሁ። ሆኖም በጣም 
ወደ ታች መጫኑና ህመሙ ቀጠለ። ከዛ በፊት 
ኮንፍረንስ ሳልመጣ ከህመሙ ብዛት ራሴን ስቼ ወድቄ 
ስለነበረ ‘‘እንደዛ ሊያደርገኝ ይሆናል’’ ብዬ በፍርሃት 
ተውጬ ነበር። በጉባኤው ላይ “የእምነት ስብከት 
- እያለ ህመም የለም” ተብሎ ሲሰበክ እኔም በልቤ 
አመንኩ። ኮንፍረንሱን ጨርሰን ወደ ሐረር በሰላም 
ተመለስን። በቀጣዩ ሳምንት ሐሙስ ዕለት እየወጋኝ፣ 
ወደ ታች እያለኝ ሲጠዘጥዘኝ ቆይቶ ወደ ማታ 
ሽንት ቤት ስቀመጥ ያልተጠበቀ ነገር አየሁ። ደምና 
የተበጣጠሰ፣ የጠቆረ፣ መግል ጭምር ይፈስስ ጀመር። 
ረጅም ጊዜም ከፈሰሰ በኋላ ነገሩ እንግዳ ስለሆነብኝ 
ይህንን ለመጋቢዬ መንገር እንዳለብኝ ተረድቼ 
ነገርኩት። እርሱም “ወደ ሆስፒታል ሂጂና የቀድሞ 
ፋይልሽን አስወጥተሽ መፈወስሽን ያረጋግጡ” አለኝ። 
ሄጄ ወደ ሆስፒታል ፋይሌ ወጥቶ ሙሉ ምርመራ 
ተደርጎልኝ ከካንሰሩ ሙሉ በሙሉ ነጻ መሆኔንና 
ካንሰሩ ከነ እባጩ መጥፋቱን አረጋገጡልኝ። 
ያዳነኝን አምላኬን ኢየሱስን እጅግ አመሰግናለሁ! 
አመስግኑልኝ!

ምስክርነት

በቄስ አጥላባቸው ካሳ
የሐረር አጥቢያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን መጋቢ

የእግዚአብሔር ቃል መከተል ተገቢ ነው። 
በ1ኛ ጴጥሮስ 3÷4 “በእግዚአብሔር ፊት 
ዋጋው እጅግ የከበረ የዋህና ዝግተኛ መንፈስ 
ያለውን የማይጠፋውን ልብስ ለብሶ የተሰወረ 
የልብ ሰው ይሁንላችሁ” የሚለውን የከበረውን 
ነገር ማየት ተስኖን በምሳሌ 11÷22 “የወርቅ 
ቀለበት በእርያ አፍንጫ እንደሆነ ከጥበብ 
የተለየች ቆንጆ ሴትም እንዲሁ ናት” የሚለውን 
ከተከተልን የእርያ  እጣ ደግሞ በ2ኛ ጴጥሮ 
2÷22 “የታጠበች እርያ በጭቃ ለመንከባለል 
ትመሰላለች” ተብሎ እንደተጻፈው በሁለቱም 
ከታላቁ መዳን ጭምር በትዳር ምክንያት 
የመውደቅ እጣ ሊገጥማቸው ይችላል። ስለዚህ 
በጋብቻ ላይ የእግዚአብሔር ፈቃድ በጥልቀት 
መመርመር ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው። 
ይህ ከሆነ ብቻ በሚልክያስ 2÷14-16 እንደተጻፈ 
እግዚአብሔር በአንተና በልጅነት ሚስትህ 
መካከል ምስክር ሆኖ ይቆማል፤ እንዲሁም 
“እግዚአብሔር የሕይወትን መንፈስ አንድ 
አድርጎ ጠብቆልን የለንም?” የሚለው ቃል 
በትዳራችን ይፈጸማል። ጋብቻ የሕይወት 
መንፈስ አንድነት ነው። የዚህ አንድነት 
ጠባቂው ደግሞ እግዚአብሔር ነው። ምስክር 
ነውና ከሳሽ ሲነሳ የሚረታልን እርሱ ብቻ ነው። 
እንግዲህ የእግዚአብሔር ፈቃድ በጋብቻ 
ላይ ይህን ያህል ታላቅና ወሳኝ ነጥብ ከሆነ 
ተጋቢዎችም ሆነ ጋብቻውን የሚያስፈጽመው 
መጋቢ ትልቅ ትኩረት መስጠት አለባቸው።

ተጋቢዎችም የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማወቅ 
በሮሜ 12÷2 የእግዚአብሔርን ፈቃድ ታውቁ 
ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ ስለሚል 
መንፈሳቸው እለት እለት በእግዚአብሔር 
ቃልና በእግዚአብሔር መንፈስ መታደስ 
አለበት። በኤርምያስ 13÷11 “መታጠቂያ በሰው 
ወገብ እንደምትጣበቅ እንዲሁ ሕዝብና ስም 
ምስጋናና ክብር ይሆኑልኝ ዘንድ የእስራኤልን 
ቤት ሁሉ ከእኔ ጋር አጣብቄአለሁ” ስለሚል 
የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማወቅ ተጋቢዎች 
በግል ሕይወታቸው በእግዚአብሔር ቤት 
ከእግዚአብሔር ጋር መጣበቅ አለባቸው። 
ከእግዚአብሔር ጋር መጣበቅ ማለትም:- 
የእግዚአብሔር ቃል እውቀት፣ የጸሎት፣ 
የጾም፣ መንፈስና የቤተክርስቲያን ፍቅር 
ሊኖራቸው ይገባል። አገልጋዮችም ተጋቢዎች 
የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማወቅ ሲጠይቁን 
ነገሮችን በማስተዋል በመመርመር 
መርዳት ይኖርብናል። አለበለዚያ “እረኞች 
ሰንፈዋልና እግዚአብሔርን አልጠየቁትምና 
አልተከናወነላቸውም መንጎቻቸውም ሁሉ 
ተበትነዋል” (ኤርምያስ 10÷21) የሚለው 
የትንቢት ቃል እንዳይፈጸም ልንጠነቀቅ 
ይገባናል። በመጨረሻም የእግዚአብሔር ቃል 
“አቤቱ በፈቃድህ ለህይወቴ ኃይልን ሰጠሃት” 
(መዝሙር 30÷7) ስለሚል በእግዚአብሔር 
ፈቃድ የተመሠረተ ጋብቻ ሁሉን ነገር 
የመጋፈጥና የማሸነፍ ኃይል አለው። ከምንም 
በላይ ተጋቢዎች ለእግዚአብሔር ፈቃድ 
ቅድሚያ መስጠት አለባቸው።

ከገጽ 26 የዞረ



የእውነት ምስክር
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“እምነትህ በእግዚአብሔር ይሆን 
ዘንድ ለአንተ ዛሬ እነሆ አስታወቅሁህ። 
የእውነትን ቃል እርግጥነት አስታውቅህ 
ዘንድ፥ ለሚጠይቅህም እውነትን 
ቃል መመለስ ይቻልህ ዘንድ፥ 
በምክርና በእውቀት የከበረን ነገር 
አልጻፍሁልህምን?” (ምሳሌ 22 ÷20፣21) 
በሚል የተነገረን ትልቅ መልዕክት 
የእውነትን ቃል እርግጠኝነት በብዙ 
ማስረጃዎች የተደገፈ ሊሆን ይገባዋል 
የሚል ነው። አለበለዚያ በቁንጽል 
መረዳት መናገር እና ማስተማር 
በብዙ ሃሰት ውስጥ ጥቂት እውነትን 
እንደማጣፈጫ መጠቀም ብዙዎችን 
የሚያስት ይሆናል ። 

አንድ መንፈሳዊ የአምልኮ ልማድን 
ፈጽሞ እየተመለሰ የነበረን ሰው ቀርበህ 
ተገናኘውና እርዳው የሚል መልዕክት 
በመንፈስ ቅዱስ የደረሰው ፊልጶስም 
ሮጦ የነቢዩን የኢሳይያስን መጽሐፍ 
ሲያነብብ ሰማና፦ በውኑ የምታነብበውን 
ታስተውለዋለህን? አለው (ሐዋ. 
8÷30)። ለጥያቄው የተሰጠው ምላሽ 
ኢትዮጵያዊውን ሰው ትዝብት ውስጥ 
የሚጥል ነበር፤ የማያስተውለውን 
የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ያነብባል፤ 
ስለሚያነብበው ቃል ዝርዝር ዕውቀት 
የለውም፤ ስለምን እንደሚናገርም 
አይገባውም። ስለዚህም እንዲህ ብሎ 
መለሰ “የሚመራኝ ሳይኖር ይህ እንዴት 
ይቻለኛል?” አለው። የማናስተውለውን 
የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ማንበብ እና 
እንደማስረጃ መጠቀም አሁንም በብዙ 
ሰዎች ዘንድ ያለ ልማድ ነው።

መጽሐፍ “ጆሮህን አዘንብለህ የጠቢባንን 
ቃላት ስማ፥ ልብህንም ወደ እውቀቴ 
አድርግ፤ እነርሱን በውስጥህ ብትጠብቅ፥ 
በከንፈሮችህም ላይ የተዘጋጁ ቢሆኑ፥ 
የተወደደ ነገር ይሆንልሃልና።” (ምሳሌ 
22÷17)። እንደ ፊልጶስ ያለ የሚረዳንን  

የ ”ማቴዎስ 28÷19”  28 እውነታዎች

 ዶክትሪን

ቄስ ኤልያስ ሽባባው | የአስኮ ጽዮን አጥቢያ መጋቢ 

እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰው መፈለግ 
ያሻል። በተለይም እንደ ማቴዎስ 
28÷19 ያሉ ብዙዎች ማስረጃ አድርገው 
የሚጠቅሱትን ቃል ለመረዳት፣ 
እርግጠኝነቱን እና የሚያስተላልፈውን 
የመልዕክቱን ይዘት ለማወቅ የእውነትን 
ፍቅር እንዲሁም በመተባበር እና 
በማስተዋል የሚገኝ የመረዳትን 
ብልጽግና ይጠይቃል። 

በመጽሐፍ ቅዱስ በኤፌሶን 4÷5 
ላይ የተጻፈችው “አንዲት ጥምቀት” 
የትኛዋ ናት? ስለምንስ አንዳንዶች 
ሁለት የጥምቀት ቀመር እንዳለ 
አስመስለው እየተናገሩ ቅዱስ ቃሉን 
ይቃወማሉ? እኛስ በክርስቶስ ያመንን 
የአዲስ ኪዳኑን የኃጢአት ስርየት እና 
ዳግም ልደት ለማግኘት በማን ስም 
እንጠመቅ? ስለምንስ ማቴዎስ 28÷19 
ለስላሴ ትምህርት እንደ ዋነኛ ማስረጃ 
ሆኖ በቀዳሚነት ይጠቀሳል? የሚሉ 
ጥያቄዎችንም ልንጠይቅ ይገባናል። 
ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሳችን የእውነት 
ምስክር እንጂ እውነትን ለሚቃወሙ 
መሳሪያ መሆን ስለማይገባው ነው።

በአንድ ወቅት ከአንድ በእምነት 
ከሚመስለኝ ወንድሜ ጋር ወንጌልን 
ስንመሰክር አንዲት ሴት በንግድ ሱቋ 
ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ ስታነብ አየናት። 
ይሄው ወንድም ቀረበና የእኛን መጽሐፍ 
እያነበብሽ ነው? የሚል አስገራሚ ጥያቄ 
አቀረበላት። ሴቲቱም ፈጠን ብላ ማን 
ያንተ ብቻ አደረገው? በሚል ቆጣ ብላ 
ምላሽ ሰጠችው። ይሄኔ መስካሪው በይ 
ያንቺ መጽሐፍ መሆኑን ለማረጋገጥ 
አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ይነበብ 
ብሎ የሐዋርያት ስራ 2÷38 ተከፍቶ 
አንዲነበብ ጠየቀ። ጥቅሱን ከፍቶ 
ማንበብ ሲጀምር ይሄማ ለአይሁድ 
ነው  በማለት መለሰች። በዚህን ጊዜ 
ወንድማችን አስቀድሜ አልነገርኩሽም? 

ይሄ መጽሐፍ የአንቺ አይደለም 
በማለት ምስክርነቱን እንደቀጠለ 
አስታውሳለሁ። በሌላ አጋጣሚ መንፈስ 
ቅዱስ ያልተሞላች እህታችን የሮሜ 
8÷9 የክርስቶስ መንፈስ የሌለው ከሆነ 
ግን ይኸው የእርሱ ወገን አይደለም። 
የሚለውን ክፍል ላለማንበብ ገጾቹን 
ደርባ በመግለጥ ታልፈው እንደነበር 
አስታውሳለሁ። መንፈስ ቅዱስ ስትሞላ 
በመጀመሪያ በደስታ ያነበበችው 
የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ይኸው ሮሜ 
8÷9 ነበር።  የእግዚአብሔር ሰው 
ቢሾፕ ተክለማርያም ለአንዲት ሚሽነሪ 
የሆነች የውጪ ዜጋ የእውነትን ወንጌል 
ከሐዋርያት ስራ ሲመሰክሩ ልትቋቋመው 
ስላልቻለች ሙሉ የሐዋርያት ስራ 
መጽሐፍን በመገንጠል መጽሐፍ 
ቅዱሷን የሐዋርያት ስራ የለሽ ማድረጓን 
ሲመሰክሩ ሰምቻለሁ። 

የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28÷19 
ላይ የምንሰጠው ምላሽ እና ማስረጃ 
መጽሐፉን ማን እየታዘዘው እንደሆነ 
ከሚያመለክቱ ነገሮች አንዱ ነው። 
አንድን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል 
ለጥያቄም ይሁን ለማስረጃ የሚያቀርብ 
ሰው አስቀድሞ ሊያውቀው የሚገባው 
ነገር አለ። እርሱም “ለማስረጃ 
የሚጠቀምበትን የመጽሐፍ ቅዱስ 
ክፍል ምን ያህል ያውቀዋል?” የሚለው 
ነው። ይህንን ሃሳብ በዝርዝር ለማየት 
እንዲረዳን እነዚህን ከታች የተዘረዘሩ 28 
የማቴዎስ ወንጌል 28÷19 እውነታዎች 
እንመለከታለን።

(ከዝግጅት ክፍሉ:- ጽሁፉ ሰፋ ያለ 
ስለሆነ ከቦታ ጥበት የተነሳ በዛሬው 
ዕትማችን ከ 28ቱ እውነታዎች 12ቱን 
ብቻ ያቀረብን ሲሆን ቀሪዎቹን 16 
እውነታዎች በሚቀጥለው ዕትማችን 
እናቀርባለን። ጌታ ኢየሱስ ጸሃፊውን 
ይባርክ!)
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 የእውነት ምስክር

1. 	ማቴዎስ 28÷19 ጌታችን ኢየሱስ 
ለ 11 ዱ ደቀመዛሙርት ለብቻቸው 
የተናገረው ትዕዛዝ ነው። 

“አሥራ አንዱ ደቀ መዛሙርት ግን 
ኢየሱስ ወዳዘዛቸው ተራራ ወደ 
ገሊላ ሄዱ፥ ባዩትም ጊዜ ሰገዱለት፤ 
የተጠራጠሩ ግን ነበሩ።” (ማቴ 
28÷16፣17) “ነገር ግን ሄዳችሁ ለደቀ 
መዛሙርቱ ለጴጥሮስም፦ ወደ ገሊላ 
ይቀድማችኋል፤ እንደ ነገራችሁ በዚያ 
ታዩታላችሁ ብላችሁ ንገሩአቸው 
አላቸው።” (ማርቆስ 16÷7)። በሌሎቹ 
ተመሳሳይ ክፍሎች በቁጥር ከ500 
ለሚበዙ በአንድ ጊዜ ታየ ይላል፣ 
በማቴ. 28÷19 ግን 11ዱን ሐዋርያት ብቻ 
ጠርቶ ያዘዘበት ምስጢር ምን ይሆን? 
“ምስክሩን እሰር፤ በደቀ መዛሙርቶቼም 
መካከል ሕጉን አትም።” (ኢሳ. 8÷16) 
ተብሎ እንደተጻፈው ታስሮ እና ታትሞ 
የተሰጣቸው ደቀመዛሙርቱ ናቸው። 
ስለዚህም እነርሱ እንዴት ተረዱት? 
እንዴትስ ፈጸሙት? ብለን ልንጠይቅ 
ይገባል። ደቀ መዛሙርቱ (ሐዋርያት) 
በሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች 
ለብቻቸው የተነገራቸው ምስጢራት 
ነበሩ፣ ወይም የምስጢራትን ፍቺ 
ለብቻቸው የመስማት ልማድ ነበራቸው። 

“ለብቻቸውም ሲሆኑ ነገሩን ሁሉ ለገዛ 
ደቀ መዛሙርቱ ይፈታላቸው ነበር።” 
(ማር. 4÷34) 

“ወደ ደቀ መዛሙርቱም ዘወር ብሎ 
ለብቻቸው፦ የምታዩትን የሚያዩ ዓይኖች 
ብፁዓን ናቸው።” (ሉቃስ 10÷23)

በማለቱ ሐዋርያቱ የተረዱትን እና 
የተገለጠላቸውን፣ ዓይኖቻቸው በርተው 
ያዩትን (ያስተዋሉትን) ነገር ወይንም 
ፍቺ ለማወቅ ከእነርሱ ጋር የተካከለ 
የክብር እምነት ማግኘት ምንኛ መባረክ 
(ብጽዕና) እንደሆነ ይነግረናል። እንዲህ 
ተብሎ አንደተጻፈ “የኢየሱስ ክርስቶስ 
ባሪያና ሐዋርያ የሆነ ስምዖን ጴጥሮስ፥ 
በአምላካችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ 
ክርስቶስ ጽድቅ ካገኘነው ጋር የተካከለ 
የክብር እምነትን ላገኙ፤” (2ኛ ጴጥሮስ 
1÷1)። ከእነዚህ ክፍሎች የምንረዳው 
ትልቅ ቁምነገር ደቀመዛሙርቱን ለብቻ 
ጠርቶ የገለጠላቸውን እውነት እኛ 
የምናይበት የመገለጥ ዓይኖች እንዲሰጠን 
መለመን እጅግ አስፈላጊ መሆኑን ነው።

2. ማቴዎስ 28÷19 እንደ ስላሴያዊ 
የጥምቀት ቀመር ከተወሰደ ብቸኛ 
ጥቅስ ሆኖ በመጽሐፍ ቅዱስ 
ውስጥ ያለ ባልንጀራ ይቆማል።

“. . .  በማንም ላይ አንድ ምስክር 
አይቁም” (ዘዳ. 19÷15)።  አንድ 
የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ሌላ ምስክር 
ሊኖረው ግድ ነው። “መንፈሳዊውን ነገር 
ከመንፈሳዊው ነገር ጋር አስተያይተን 
መንፈስ በሚያስተምረን ቃል ይህን 

ደግሞ እንናገራለን እንጂ የሰው ጥበብ 
በሚያስተምረን ቃል አይደለም” (1ኛ 
ቆሮ. 2÷13)። ማቴዎስ 28÷19 የስላሴ 
አስተማሪዎች በሚረዱበት መልኩ አቻ 
ወይም ትይዩ የሆነ ተመሳሳይ የመጽሐፍ 
ቅዱስ ጥቅስ የለውም። ዶክትሪን 
ወይም መሰረታዊ ትምህርት ደግሞ 
በአንድ ጥቅስ ብቻ አይመሰረትም። 
በተለይም እንደ ማዕከላዊ (መሰረታዊ) 
የክርስትና ትምህርት የሚወሰድ ከሆነ 
በብዙ ምስክሮች ሊታጀብ ይገባዋል። 
የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች እና 
የቃሉ ምስክርነት በዚህ ይስማማሉ። 

አንድ ጥቅስ ብቻ ያላቸው ነገሮች 
ለትምህርት የማይሆኑበት ምክንያት ብዙ 
ጥያቄ ስለሚያጭሩ እና ለመተንተን ዝግ 
ስለሆኑ ነው። ከዚህም የተነሳ ሃሰተኛ 
አስተማሪዎች መነሻ ያደርጓቸውና 
ብዙዎችን ግራ ያጋቡበታል። ለዚህም 
ነው ሁለተኛ የሌለውን አንድ ነገር 
ለማንኛውም ትምህርት መነሻ 
አታድርገው የሚለው ንግግር ትኩረት 
ሊሰጠው የሚገባው። በአንድ ምስክር 
ማናቸውንም ነገር ማድረግ እንደማይገባ 
በዘዳግም 35÷30 እንደተጻፈ ዛሬ 
በስላሴ ቀመር ለማጥመቅ የሚጣደፉ 
ቆም ብለው ይህ ክፍል እና መልዕክቱን 
በትከክል ተረድተነዋል ወይ? በሚል 
ራሳቸውን ሊጠይቁ ይገባል።  

ለሚረዱ የሚጠየቀው ጥያቄ ምነው 
ይህ አስተሳሳብ  በእግዚአብሔር ቃል 
ውስጥ ባልንጀራ ጥቅስ አጣ? የሚል 
ነው። ስለዚህ አስተሳሰቡ ችግር አለበት። 
ምክንያቱም የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት 
በብዙ ምስክሮች እና ማስረጃ የተደገፈ 
ስለሆነ ነው (ሐዋ. 1÷1፣ ዕብ. 12÷1 
ተመልከት)። 

በማስረጃ አቀራረብ ላይ ሌላ ሁለተኛ 
መፈለግ ወሳኝ የሆነ እውነት የመሆኑ 
መነሻ ክርስቶስ ራሱ ነው። ሁለት 
ምስክሮችን አቅርቦ ስለሚናገረው 
እውነት እርግጠኝነት እያስረዳ እንደነበር 
የሚታወቅ ነው። “የሁለት ሰዎችም 
ምስክርነት እውነት እንደ ሆነ በሕጋችሁ 
ተጽፎአል።”  ብሎአል(ዮሐ. 8÷17)። 
ሐዋርያው ጳውሎስም ሁሉ ነገር ሁለት 
ምስክር እንደሚፈልግ ይነግረናል። 
ከዚህም የተነሳ በሁለተኛ መልዕክቱ 
የመጀመሪያውን ያረጋግጣል። “ሁሉ 
ነገር በሁለትና በሦስት ምስክር አፍ 
ይጸናል።” (2ኛ ቆሮ. 13÷1)። በአማርኛም 
“አንድ እንጨት አይነድ” እንደሚባለው 
እንዳይሆንብን ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል። 
ምን ነው የማቴዎስ 28÷19 መረዳታችሁ 
ደጋፊ ጥቅስ ጠፋ? እንዴትስ በዚህ 
ከጥቅስ  ምስክርነት ብቻ የሃይማኖት 
መሰረት ይጣላል? ብለን ልንጠይቅ 
ይገባል። በአንጻሩ ማቴዎስ 28÷19 

”ዶክትሪን ወይም መሰረታዊ ትምህርት 
በአንድ ጥቅስ ብቻ አይመሰረትም። 

በአዲስ ኪዳን በዚሁ በማቴዎስ 
ወንጌል ላይ (18÷16) “በሁለት ወይም 
በሦስት ምስክር አፍ ነገር ሁሉ 
እንዲጸና፥” ይናገራል። ዛሬ የጌታን 
ትዕዛዝ ፈጻሚ እንደሆኑ የሚናገሩ 
ወገኖች የትምህርታቸውን መሰረት 
የጣሉበት ይህ የመጽሐፋችን ክፍል 
እነርሱ እንደሚሉት አይነት መልዕክት 
አለማጽናቱ ለምን ይሆን? ማቴ. 
28÷19 ከማቴዎስ ሌላ ሁለተኛ አፍ 
ወይም ተናጋሪ ለምን አልተናገረውም? 
ማለት እና ቆም ብሎ ማሰብ አስፈላጊ 
ነው። “በእግዚአብሔር መጽሐፍ 
ፈልጉ አንብቡም፤ አፌ አዝዞአልና፥ 
መንፈሱም ሰብስቦአቸዋልና ከእነዚህ 
አንዲት አትጠፋም፥ ባልንጀራውንም 
የሚያጣ የለም።” (ኢሳ. 34÷16)።  እንደ 
ስላሴ አማኞች አገላለጽ ይህን ክፍል 

የሐዋርያት ትምህርት የታላቁ ተልእኮ 
ክፍል እንጂ ስላሴያዊ ቀመር አድርጎ 
ስለማይመለከተው አንድ ብቸኛ ክፍል 
መሆኑ ይቀራል።

3. 	በአንጻሩ ማቴዎስ 28÷19  
የሐዋርያት ትምህርት የታላቁ 
ተልእኮ ክፍል እንጂ ስላሴያዊ 
ቀመር አድርጎ ስለማይመለከተው 
አንድ ብቸኛ ክፍል መሆኑ 
ይቀራል። 

የሐዋርያት ሥራ 2÷38 የማቴዎስ 
28÷19-28 የተግባር አፈጻፀም ነው። 
የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች 
ለተለያዩ ክፍሎች ተመሳሳይ አቻ ትይዩ 
ጥቅሶችን ሲጠቁሙ ለማቴ 28÷19  
ግን የሐዋርያት ስራ 2÷38 እንደ ግርጌ 
ማስታወሻ (ማጣቀሻ)  ያቀርባሉ። 
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ይህም በትክክለኛው የመጽሐፍ ቅዱስ 
መረዳት የሐዋርያት ስራ 2÷38 የውኃ 
ጥምቀት የማቴዎስ ወንጌል 28÷19 
የተግባር ፍጻሜ መሆኑን ያስረዳል። 
የሐዋርያት ስራ 2÷38 የመንግስተ 
ሰማያት መክፈቻዎች የተሰጡበት፣ 
የተገለጡበት፣ ሰዎች በምድር የተፈቱበት 
እና የታሰሩበት የመዳን ቃል ነው። እኔም 
እልሃለሁ፥ አንተ ጴጥሮስ ነህ፥ በዚችም 
ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሠራለሁ፥ 
የገሃነም ደጆችም አይችሉአትም። 
የመንግሥተ ሰማያትንም መክፈቻዎች 
እሰጥሃለሁ፤ በምድር የምታስረው ሁሉ 
በሰማያት የታሰረ ይሆናል፥ በምድርም 
የምትፈታው ሁሉ በሰማያት የተፈታ 
ይሆናል (ማቴ 16÷18-19) የሚለው 
የማቴዎስ ወንጌል ትንቢታዊ ቃል  

ያስተላለፉት የመዳን ቃል:- “እናንተ 
ወንድሞቻችን፥ የአብርሃም ዘር ልጆች 
ከእናንተ መካከልም እግዚአብሔርን 
የምትፈሩ ሆይ፥ ለእናንተ የዚህ 
የመዳን ቃል ተላከ።” (ሐዋ 13÷26)። 
የተላከውን የመዳን ቃል ሐዋርያት 
ያለ ልዩነት በአንድ ልብ መካሪ 
በአንድ አፍ ተናጋሪ ሆነው የመለሱት 
መልስ ነው። “ጴጥሮስንና ሌሎችንም 
ሐዋርያት፦ ወንድሞች ሆይ፥ ምን 
እናድርግ? አሉአቸው።” (ሐዋ. 2÷37)። 
ይህ ‹‹ሌሎቹ ሐዋርያት›› የሚለው 
ቃል አሳልፎ ከሰጠው ከአስቆሮቱ 
ይሁዳ በቀር ሌሎች በበዓለ ሃምሳ 
ቀን የተገኙትን እና ስም ዝርዝራቸው 
በሐዋ. 1÷13 ሰፍሮ የሚገኙትን ሁሉ 
ይመለከታል። እነርሱም ጴጥሮስና 

4÷1-3)። የሐዋርያት ስራ መጽሐፍ ላይ 
የሚታየውም የአዲስ ኪዳን ጥምቀት 
ከሰው አልነበረም። 

6. 	በስም ማጥመቅ በስልጣን 
ማጥመቅ ነው፤ ስልጣን ሁሉ 
በሰማይ እና በምድር ተሰጠኝ 
ያለው ደግሞ ኢየሱስ ነው። 

“ኢየሱስም ይህን ተናግሮ ወደ ሰማይ 
ዓይኖቹን አነሣና እንዲህ አለ፦ አባት 
ሆይ፥ ሰዓቱ ደርሶአል፤ ልጅህ ያከብርህ 
ዘንድ፥ በሥጋም ሁሉ ላይ ሥልጣን እንደ 
ሰጠኸው፥ ለሰጠኸው ሁሉ የዘላለምን 
ሕይወት ይሰጣቸው ዘንድ ልጅህን 
አክብረው።” (ዮሐ. 17÷1-2)። “በምን 
ኃይል ወይስ በማን ስም እናንተ ይህን 
አደረጋችሁ? ብለው ጠየቁአቸው። … 
እናንተ በሰቀላችሁት እግዚአብሔርም 
ከሙታን ባስነሣው በናዝሬቱ በኢየሱስ 
ክርስቶስ ስም ይህ ደኅና ሆኖ በፊታችሁ 
እንደ ቆመ፥ ለእናንተ ለሁላችሁ 
ለእስራኤልም ሕዝብ ሁሉ የታወቀ 
ይሁን።” (ሐዋ. 4÷7፤10)። ተብሎ 
እንደተጻፈው የአዲስ ኪዳን የስልጣን፣ 
የኃይል፣ የተዓምራት እና የድንቆች 
የኃጢአት ስርየት የሚከናወንበት 
እንዲሁም ኃይላት፣ ስልጣናትና 
ጌትነትንም ሁሉ የሚገፍፍ የስልጣን 
ስም ኢየሱስ ብቻ ነው። በአዲስ ኪዳን 
አብ ወልድ እና መንፈስ ቅዱስ እንደ 
ስልጣን ስም እየተቆጠረ የተጸለየበት እና 
መንፈሳዊ ስራ የተከናወነበት አንድም 
ጥቅስ የለም።

7. 	ጥምቀት የሚከናወንበት የአባት፣ 
የልጅ እና የመንፈስ ቅዱስ (የአብ፣ 
የወልድና የመንፈስ ቅዱስ) 
ስም ማን ነው? ብለን ልንጠይቅ 
ይገባል። በተለይ ለምን ነጠላ 
ቁጥር ሆኖ ‹‹ስም›› ተባለ? ለምን 
ስሞች አልተባለም? 

ይህም መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ያለው 
አጠያየቅ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ 
የነጠላ ቃል ትርጉም እጅግ አስፈላጊ 
የሆነውን መሰረታዊ ትምህርት ለማጉላት 
እንደተጠቀመ ሁሉ እኛም አንድ ዓይነት 
የክብር እምነት የምንካፈል እንዲህ 
እንላለን። በስሞች አለመጠመቅ ሙሉ 
በሙሉ በማቴዎስ 28÷19 ተጽፎአል። 
ስም በሚል የተጠቀሰው ስሙ ማን ነው? 
“ለአብርሃምና ለዘሩም የተስፋው ቃል 
ተነገረ። ስለ ብዙዎች እንደሚነገር፦ 
ለዘሮቹም አይልም፤ ስለ አንድ 
እንደሚነገር ግን፦ ለዘርህም ይላል፥ 
እርሱም ክርስቶስ።” (ገላትያ 3÷16)። 
እንደተባለው ስለ ብዙዎች አካላት 
እንደሚናገር በስሞች አይልም ስለ አንድ 
ሰም ብቻ እንደሚናገር በስም ይላል 
እርሱም ክርስቶስ ኢየሱስ እንላለን። 
“እግዚአብሔርም በምድር ሁሉ ላይ 
ይነግሣል፤ በዚያ ቀን እግዚአብሔር 
አንድ፥ ስሙም አንድ ይሆናል።” ዘካ 
14÷9። አንድ እግዚአብሔርን እና 

”የአዲስ ኪዳን የስልጣን፣ የኃይል፣ የተዓምራት እና 
የድንቆች፣ የኃጢአት ስርየት የሚከናወንበት እንዲሁም 

ኃይላት፣ ስልጣናትና ጌትነትንም ሁሉ የሚገፍፍ 
የስልጣን ስም ኢየሱስ ብቻ ነው።

በሐዋርያት ስራ እንዲህ በሚለው 
ተፈጸመ፤ ይህንም በሰሙ ጊዜ 
ልባቸው ተነካ፥ ጴጥሮስንና ሌሎችንም 
ሐዋርያት፦ ወንድሞች ሆይ፥ ምን 
እናድርግ? አሉአቸው። ጴጥሮስም፦ 
ንስሐ ግቡ፥ ኃጢአታችሁም ይሰረይ 
ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ 
ስም ተጠመቁ፤ የመንፈስ ቅዱስንም 
ስጦታ ትቀበላላችሁ። (ሐዋ 2÷38) 
ጴጥሮስ ለምን ተነሳ? ‹‹አንተ ጴጥሮስ 
ነህ›› የሚለው ቃል ከሐዋ 2÷38 
‹‹ጴጥሮስም›› ከሚለው ጋር ስናነጻጽረው 
ጀማሪው ሐዋርያ ሹመቱን በይፋ 
የጀመረበት እና ያበሰረበትን ትልቅ 
የቤተክርስቲያን መሰረት የተጣለበትን  
ቀን ያመለክተናል። በተመሳሳይ ማቴዎስ 
28÷19 በሐዋርያት ስራ 2÷38 ፍጻሜውን 
አገኘ እንላለን።

4. በትዕዛዙ መሰረት ማጥመቅም ሆነ 
ትዕዛዙን እንዲጠብቁ ማስተማር 
የክርስቶስ ሐዋርያት ድርሻ ስለሆነ 
ደርሶ ለጌታ ትዕዛዝ ተቆርቋሪ 
መምስል ተገቢ አይደለም። 

ይህን የጌታ የመድኃኒታችንን ትዕዛዝ 
የሰሙቱ አፀኑት (ፈፀሙት)። ጴጥሮስ 
እና ሌሎቹ ሐዋርያት በአንድ ልብ 
በአንድ መንፈስ ያለ ልዩነት ለዓለም ሁሉ 

ዮሐንስ፥ ያዕቆብም፥ እንድርያስም፥ 
ፊልጶስም፥ ቶማስም፥ በርተሎሜዎስም፥ 
ማቴዎስም፥ የእልፍዮስ ልጅ ያዕቆብም፥ 
ቀናተኛ የሚባለው ስምዖንም፥ የያዕቆብ 
ልጅ ይሁዳም ናቸው።  በዚህ መሰረት 
ሐዋርያው ማቴዎስ የሐዋርያት ሰራ 
2÷38 ምላሽ ሰጪዎች ከሆኑት የክርስቶስ 
ሐዋርያት አንዱ ነው። ታዲያ ከብዙ 
ዓመታት በኋላ ማቴ 28÷19ን ሲጽፍ ምን 
ማለቱ ይሆን? በበዓለ ሃምሳ ቀን በልዩነት 
በሌላ ስም አጠመቀ እንዳይባል የእርሱም 
ምላሹ የተለየ አልነበረምና ማቴዎስ 
ምን ተረድቶ ይሆን በኢየሱስ ስም 
ያጠመቀው ማለት እና የኢየሱስን ስም 
ጥምቀት መቀበል ተገቢ ይሆናል።

5. ደቀመዛሙርቱ ሲያጠምቁ 
አጥማቂ የሚባለው ኢየሱስ ራሱ 
ነበር።

   ስለዚህም ማቴዎስ 28÷19 በሐዋርያት 
ስራ 2÷38 መሰረት ተግባራዊ ያደረገው 
ጌታ ኢየሱስ እንጂ ደቀመዛሙርቱ 
አልነበሩም ማለት ነው። “እንግዲህ፦ 
ኢየሱስ ከዮሐንስ ይልቅ ደቀ መዛሙርት 
ያደርጋል ያጠምቅማል ማለትን 
ፈሪሳውያን እንደ ሰሙ ጌታ ባወቀ 
ጊዜ፥…ዳሩ ግን ደቀ መዛሙርቱ እንጂ 
ኢየሱስ ራሱ አላጠመቀም።” (ዮሐ. 
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አንድ ስሙን ማወቅ መሰረታዊ የመዳን 
ዕውቀት ነው።

8. የማቴዎስ 28÷19-20 ትክክለኛ 
ፍቺ በበዓለ ሃምሳ ቀን በወረደው 
መንፈስ ቅዱስ ምሪት ተገለጠ።

በዓለ ሃምሳ የተባለው ቀን የመንፈስ 
ቅዱስ ምሪት የታየበት ወይም በመንፈስ 
በመነዳት ወደ እውነት ሁሉ የደረሱበት 
ቀን ነው። አስቀድሞ ጌታችን ኢየሱስ 
እንደተናገረው “የምነግራችሁ ገና ብዙ 
አለኝ፥ ነገር ግን አሁን ልትሸከሙት 
አትችሉም። ግን እርሱ የእውነት 
መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት 
ሁሉ ይመራችኋል፤ የሚሰማውን ሁሉ 
ይናገራል እንጂ ከራሱ አይነግርምና፤ 
የሚመጣውንም ይነግራችኋል። 
እርሱ ያከብረኛል፥ ለእኔ ካለኝ ወስዶ 
ይነግራችኋልና። ለአብ ያለው ሁሉ 
የእኔ ነው፤ ስለዚህ፦ ለእኔ ካለኝ ወስዶ 
ይነግራችኋል አልሁ።” (ዮሐ. 16÷11-
15)። የመንፈስ ቅዱስ መውረድ ዋናው 
ምክንያት ወደ እውነት ሁሉ ሕዝቡን 
መምራትና የክርስቶስን ትዕዛዛት ወይንም 
በስጋ ሊሸከሙት ያልቻሉትን ትልልቅ 
ጥልቅ የሆኑ ምስጢራት የሚገልጥ እና 
የሚተነትን መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ ፍጹም 
መለኮታዊ ሊያስብል የሚችለውን 
የአዲስ ኪዳን መዳን ዕውቀት በዚህ 
በከበራው ስጦታ ውስጥ ተጠቅልሎ 
ለሰው ልጆች ሁሉ እንዲታወቅ ሆነ።

9. 	የማቴዎስ ወንጌል ተጻፈ 
የሚባለው በግምት ከ60-80 
ዓ.ም ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ 
አስተማሪዎች ይነገራል።

ነገር ግን ከትንሳዔው 50ኛው ቀን ጀምሮ 
ሰዎች የሚጠመቁት በኢየሱስ ስም ብቻ 
ነበር። የማቴዎስ ወንጌል ከመጻፉም 
በፊት አህዛብ እና አይሁድ ያለ ልዩነት 
በቤተክርስቲያን በኢየሱስ ስም ብቻ 
ይጠመቁ ነበር። ይህም በትንሹ ከ27-
47 ለሚያህሉ ዓመታት ወይም ከሩብ 
ከፍለ ዘመን እስከ ግማሽ ከፍለ ዘመን 
ለሚገመት ጊዜ የጥንቷ ቤተክርስቲያን 
የተጠቀመችበት የጥምቀት ቀመር ነው። 
ማቴዎስ ይህን እያስፈጸመ ከኖረ በኃላ 
ወንጌልን ሲጽፍ ምን ማለቱ ይሆን? 
አዲስ የጥምቀት ቀመር እያስተዋወቀ 
ሳይሆን ቤተክርስቲያን ስትፈጽመው 
የነበረውን ማጽናቱ መሆኑን ልንረዳ 
ይገባል። ምክንያቱም “ከተመሠረተው 
በቀር ማንም ሌላ መሠረት ሊመሠርት 
አይችልምና፥ እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ 
ነው።” (1ኛ ቆሮ. 3÷11)።

10. በማቴዎስ 28÷19 አሕዛብን ሁሉ 
የሚለው ቃል እስራኤልን ወይም 
አይሁዳውያን የሚያካትት ቃል 
ሆኖ ሕዝቦችን ወይም ዓለም አቀፍ 
የሆነ እንጂ ያልተገረዙ በሚል 
ትርጉም የተፃፈ አይደለም። 

“ሕዝቦችን ሁሉ” በሚል የተጻፈውን 
የእውነት ቃል ትርጉም በመቀየር 
ያልተገረዙ (ከእስራኤል ነገድ ውጪ) 
ያሉትን ለማመልከት እንደተጻፈ 
በማስመሰል የሚያስተምሩ እና የሚረዱ 
ቤተእምነቶች የዓለምን ሕዝብ ኢየሱስ 
በሚል ስም ተስፋ እንዳያደርግ እና 
በስሙ የኃጢአትን ስርየት እንዳይቀበል 
እንቅፋት ሆነዋል። በመጽሐፍ ቅዱስ 
በዚያም ቀን እንዲህ ይሆናል፤ ለአሕዛብ 
ምልክት ሊሆን የቆመውን የእሴይን 
ሥር አሕዛብ ይፈልጉታል፤ ማረፊያውም 
የተከበረ ይሆናል። ኢሳ 11÷10 ተብሎ 
የተጻፈልንን ቃል በማስረሳት አሕዛብ 
በኢየሱስ ስም ውስጥ ያለውን መዳን 
እንዳይካፈሉ በስሙ ተስፋ እንዳያደርጉ  
በትርጉም ሰበብ በርዘውታል። 
ደግሞም…ጴጥሮስ ተነሥቶ እንዲህ 
አላቸው ወንድሞች ሆይ፥ አሕዛብ ከአፌ 
የወንጌልን ቃል ሰምተው ያምኑ ዘንድ 
እግዚአብሔር በመጀመሪያው ዘመን 
ከእናንተ እኔን እንደ መረጠኝ እናንተ 
ታውቃላችሁ። ልብንም የሚያውቅ 

of the Holy Ghost÷” ይህም በማርቆስ 
ወንጌል ላይ ‹‹ያመነ የተጠመቀም 
ይድናል›› ተብሎ የተጻፈውን የጥምቀት 
መስፈርት በትክክል የሚያጸና አቻ 
የመጽሐፍ ቅዱስ መረጃ ሆኖ መቅረብ 
ያስችለዋል። “በእምነትም ያልሆነ 
ሁሉ ኃጢአት ነው።” (ሮሜ. 14÷23) 
ተብሎ እንደተጻፈው ይሆን ዘንድ 
እምነት ጥምቀትን ይቀድማል። ይህን 
የሚያድን እምነትን የሚፈጥረው 
ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ትምህርት 
የምስራቹን ቃል መስማት እና መማር 
ነው። “እምነት ከመስማት ነው 
መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው።” 
(ሮሜ 10÷17)። ይህ መሰረታዊ ዕውቀት 
ተጥሎ ሕጻናትን እና ትልልቆችን ያለ 
መሰረታዊ የእምነት ትምህርት ማጥመቅ 
ተገቢ አይደለም።

12. 	የማቴዎስ 28÷19 የታላቁ 
ተልዕኮ ክፍል ነው ስለዚህም 
ከሌሎቹ ተመሳሳይ ክፍሎች ጋር 
አስማምተን ልንረዳው ይገባል። 

አምላክ ለእኛ ደግሞ እንደ ሰጠን መንፈስ 
ቅዱስን በመስጠት መሰከረላቸው፤ 
ልባቸውንም በእምነት ሲያነጻ በእኛና 
በእነርሱ መካከል አንዳች አልለየም።

11. 	በማቴዎስ 28÷19 በተለይ 
በቀድሞው አማርኛ (የ 1879 
ዓ.ም. ዕትም) እና በእንግሊዝኛው 
ትርጉም ማየት እንደሚቻለው 
ሕዝብን ሁሉ እያስተማራችሁ 
አጥምቁ በሚል የተፃፈው ቃል 
ሊጠመቁ የሚገባቸው እነማን 
እንደሆኑና ጥምቀትን መማር 
የሚችል እንጂ በእድሜ ሕፃናት 
የሆኑቱ ሊጠመቁ እንደማይገባ 
ያስገነዝበናል።

“Go ye therefore, and teach all na-
tions, baptizing them in the name 
of the Father, and of the Son, and 

“ኢየሱስ የመረጣቸውን ሐዋርያትን 
በመንፈስ ቅዱስ ካዘዛቸው በኋላ 
እስከ ዐረገበት ቀን ድረስ፥ ያደርገውና 
ያስተምረው ዘንድ ስለ ጀመረው ሁሉ 
መጀመሪያውን ነገር ጻፍሁ።” (ሐዋ. 
1÷1)። ተብሎ እንደተጻፈው ጌታችን 
ኢየሱስ ከትንሳኤው በኋላ 40 ቀናት 
እየታያቸው ለደቀመዛሙርቱ በተለያየ 
ስፍራ አንድ የወንጌል ስብከት ተልዕኮ 
ሰጥቶአል። እነዚህ ክፍሎች በአንድ ላይ 
ተሰብስበው ሲነበቡ መሰረታዊ ወደ 
ሆነው ሙሉ የመዳን ዕውቀት ያደርሳሉ። 
የንግግሩን መጀመሪያ መያዝ ብቻ 
ፍጻሜው ላይ አያደርስም።

 “የነገሩን ሁሉ ፍጻሜ እንስማ፤ 
ይህ የሰው ሁለንተናው ነውና፤ 
እግዚአብሔርን ፍራ፥ ትእዛዙንም 
ጠብቅ።” (መክብብ 12÷13) ተብሎ 
እንደተጻፈው ቃል መነሻ ቃሉን ይዞ 

”በቅን የተጻፈውን የእውነተኛ ቃል መልዕክት 
መርምሮ፣ ፈላልጎ ማግኘት እና ማስማማት 

ብሎም ወደ ፍጻሜው መድረስ ብቸኛው 
መፍትሔ ነው። 
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መቆም የትም አያደርስም። በዚሁ 
መጽሐፍ ለሁላችን አንድ መንፈሳዊ 
መልዕክት የምንረዳበት ጥበብ 
ተነግሮናል “ሰባኪውም ጠቢብ ስለ ሆነ 
ለሕዝቡ እውቀትን አስተማረ፤ እርሱም 
ብዙ ምሳሌዎችን መረመረና ፈላለገ 
አስማማም።ሰባኪው ያማረውን በቅንም 
የተጻፈውን እውነተኛውን ቃል መርምሮ 
ለማግኘት ፈለገ።” (መክብብ 12÷9-10) 
እንደሚል በቅን የተጻፈውን የእውነተኛ 
ቃል መልዕክት መርምሮ፣ ፈላልጎ 
ማግኘት እና ማስማማት ብሎም ወደ 
ፍጻሜው መድረስ ብቸኛው መፍትሔ 
ነው። 

ስለዚህም በማቴዎስ ወንጌል የቀረውን 
ያልተነገረንን በሌሎቹ ትይዩ ወንጌላት 
ድጋፍ እየተረዳን እንድንታዘዘው 
ያስፈልጋል። ለምሳሌ ማቴዎስ 
28÷19 አጥምቁ የተባሉት የውኃ 
ጥምቀት መሆኑን የምንጠመቅበት 
ምክንያት፣ መቼ (ጊዜውን)፣ በማን 
ስም እንደምንጠመቅ፣ እንዴት 
እንደምንጠመቅ፣ የአዲስ ኪዳን የውኃ 
ጥምቀት ከየት ቦታ እንደሚጀመር 
መመርመር፣ መፈለግ እና ከሌሎቹ 
ተመሳሳይ ክፍሎች ጋር ማስማማትን 
የሚጠይቅ ነው። አስቀድመን 
ያነበብናቸው ሌሎቹ ክፍሎች ብቻቸውን 
ሳይሆኑ በአንድ ላይ ወጥ መልዕክት 
ይናገራሉ። እነዚህ መስማማት አብሮ 
መመርመር ያለባቸው የታላቁ ተልዕኮ 
ክፍሎች ናቸው።

o	 “ኋላም በማዕድ ተቀምጠው ሳሉ 
ለአሥራ አንዱ ተገለጠ፥ እንዲህም 
አላቸው፦ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ 
ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ። 
ያመነ የተጠመቀም ይድናል፥ 
ያላመነ ግን ይፈረድበታል።” 
(ማርቆስ 16÷14-16)

o	 “በዚያን ጊዜም መጻሕፍትን 
ያስተውሉ ዘንድ አእምሮአቸውን 
ከፈተላቸው፤ እንዲህም አላቸው፦ 
ክርስቶስ መከራ ይቀበላል 
በሦስተኛውም ቀን ከሙታን 
ይነሣል፥ በስሙም ንስሐና 
የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም 
ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል 
ተብሎ እንዲሁ ተጽፎአል። 
እናንተም ለዚህ ምስክሮች ናችሁ። 
እነሆም፥ አባቴ የሰጠውን ተስፋ 
እኔ እልክላችኋለሁ፤ እናንተ ግን 
ከላይ ኃይል እስክትለብሱ ድረስ 
በኢየሩሳሌም ከተማ ቆዩ።” 
(ሉቃስ 24÷45-47)

o	 “ደቀ መዛሙርቱ ተሰብስበው 
በነበሩበት፥ አይሁድን ስለ ፈሩ 
ደጆቹ ተዘግተው ሳሉ፥ ኢየሱስ 
መጣ፤ በመካከላቸውም ቆሞ፦ 
ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። 
ይህንም ብሎ እጆቹንም 
ጎኑንም አሳያቸው። ደቀ 

መዛሙርቱም ጌታን ባዩ ጊዜ ደስ 
አላቸው።ኢየሱስም ዳግመኛ፦ 
ሰላም ለእናንተ ይሁን፤ አብ እንደ 
ላከኝ እኔ ደግሞ እልካችኋለሁ 
አላቸው። ይህንም ብሎ እፍ 
አለባቸውና፦ መንፈስ ቅዱስን 
ተቀበሉ። ኃጢአታቸውን ይቅር 
ያላችኋቸው ሁሉ ይቀርላቸዋል፤ 
የያዛችሁባቸው ተይዞባቸዋል 
አላቸው።” (ዮሐ. 20÷19-23)

o	 “ከእነርሱም ጋር አብሮ ሳለ 
ከኢየሩሳሌም እንዳይወጡ 
አዘዛቸው፥ ነገር ግን፦ ከእኔ 
የሰማችሁትን አብ የሰጠውን 
የተስፋ ቃል ጠብቁ፤ ዮሐንስ 
በውኃ አጥምቆ ነበርና፥ እናንተ 
ግን ከጥቂት ቀን በኃላ በመንፈስ 
ቅዱስ ትጠመቃላችሁ አለ። 
እነርሱም በተሰበሰቡ ጊዜ፦ ጌታ 
ሆይ፥ በዚህ ወራት ለእስራኤል 
መንግሥትን ትመልሳለህን? 
ብለው ጠየቁት። ነገር ግን መንፈስ 
ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ 
ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ፥ 
በኢየሩሳሌምም በይሁዳም ሁሉ 
በሰማርያም እስከ ምድር ዳርም 
ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ 
አለ።” (ሐዋ. 1÷4-8) 

ታላቁ ተልዕኮ በጥቅሉ “ወደ አሕዛብ 
ሁሉ ሂዱ፣ እያስተማራችሁ አጥምቁ፣ 
እያስተማራችሁ ደቀመዛሙርት 
አድርጉ” የሚል ነው። ተልዕኮውን 
ለመፈጸም መሄድ የተጀመረው ከዚሁ 
ከኢየሩሳሌም በበዓለ ሃምሳ ቀን ነበር። 
ማስተማር እና ማጥመቅ የተጀመረው 
በዚሁ ቀን ነበር፣ በሐዋርያት ትምህርት 
ደቀመዛሙርት ማድረግ እና ማህበርተኛ 
ማድረግ የተጀመረው በዚሁ ቀን 
ነበር። ሐዋርያው ጴጥሮስ በመልዕክቱ 
“በቅዱሳን ነቢያትም ቀድሞ የተባለውን 
ቃል በሐዋርያቶቻችሁም ያገኛችኋትን 
የጌታንና የመድኃኒትን ትእዛዝ 
እንድታስቡ በሁለቱ እያሳሰብኋችሁ 
ቅን ልቡናችሁን አነቃቃለሁ።  
በመጨረሻው ዘመን እንደ ራሳቸው 
ምኞት የሚመላለሱ ዘባቾች በመዘበት 
እንዲመጡ ይህን በፊት እወቁ።” (2ኛ 
ጴጥ. 3÷1-3) በማለት ሐዋርያቱ ለተጉበት 
አፈጻጸም እንጂ በመጨረሻው ዘመን 
በቃሉ ላይ በመዘበት ለሚመጡ ሃሰተኛ 
አስተማሪዎች ምኞት አልፈን እንዳንሰጥ 
ይመክረናል።

ህይወት አንዱ አላት

ከድካም በኋላ ከአያሌ ስህተት

ሲኳተን ተውሎ ሲገኙ ከውድቀት

አንዱ አለ ደራሽ መልካምን አድራጊ

ዳግም የሚመልስ እርሱ ፋና ወጊ

ፈር ቀዳጅ ነው ቀድሞ  ነበር ይኖራልም

ህይወትን ዳግመኛ ለመፍጠር አይደክምም

ምንም ስህተት ቢኖር ደሙ አለ ምህረት

ትላንትን ሚመልስ ህይወት አንዱ አላት

አንዱ- Undo

ኢየሩሳሌም መዝገቡ- ከጎፋ አጥቢያ

• በትዳር ህይወታችሁ ውስጥ 
ሁልጊዜም ጌታ ኢየሱስን 
አስቀድሙ!

• ባልና ሚስት ብቻችሁን 
የምትጸልዩበት ጊዜ ይኑራችሁ!

• በተቻለ መጠን የእግዚአብሔር 
ቃል አብራችሁ የመማንበቢያ ጊዜ 
ይኑራችሁ!

• እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ!

• በሁሉ (በስጋዊውም ሆነ 
በመንፈሳዊው) አብራችሁ ለማደግ 
ተጋገዙ!

• በትዳር ህይወታችሁ መደማመጥን 
ሃብታችሁ አድርጉት!

• ለመወያየትና ለመነጋገር ጊዜ 
ይኑራችሁ!

• በእግዚአብሔርና በቅዱሳኑ ፊት 
የገባችሁትን ቃልኪዳን ጠብቁት፣ 
አክብሩትም!

• በትዳራችሁ መካከል ሌሎች 
እንዲገቡ በፍጹም አትፍቀዱ!

• ስለትዳር ጓደኛችሁና ስለ 
ጋራ ህይወታችሁ በአንድነት 
እግዚአብሔርን አመስግኑት!

• ፍቅር በምርጫ የሚደረግ 
እንጂ ስሜት ብቻ ባለመሆኑ 
በመካከላችሁ ስላለው ፍቅር 
በየዕለቱ አስቡበት!

• ትዳር የመሰሪያ ቦታ መሆኑን 
አትዘንጉ!

ጋብቻ ክቡር ነውና

ቆየት ካለ የመልዕክት ጋዜጣ የተወሰደ
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 የእውነት ምስክር

የለየለት የአዕምሮ በሽተኛ ሆኖ 
ከኖረባቸው 30 ዓመታት ውስጥ ሃያ 
አምስቱን በእግር ብረት ታስሮ የኖረው 
ተፈራ ታሪኩ ልክ በሉቃ.8፣39 ላይ  
“እግዚአብሔር እንዴት ያለ ታላቅ ነገር 
እንዳደረገልህ ንገር” ከተባለው ሰው ጋር 
አንድና ተመሳሳይ ነው። እግዚአብሔር 
ዛሬም እንደ ጥንቱ በቤተክርስቲያን 
ታላላቅ ተአምራትን እያደረገ ቃሉን 
በምልክቶች እያጸና ይገኛል (ዕብ.2፣1-
4)። 

ተፈራ በአርሲ ዞን፣ በጢቾ ወረዳ፣ 
ገረጌዳ ነገኦ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ልዩ 
ቦታው ጎበጀራ በምትባል የገጠር 
መንደር የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ 
ከነበሩት ከአባቱ ከአቶ ገብሬ ምህረቱ 
እና ከእናቱ ከወ/ሮ በቀለች ተሰማ 
በ1956 ዓ.ም ተወለደ። አባትዬው ‹‹ሴት 
ልጅ ከወለድኩ በሬ አርጄ በእርጥብ 
ቆዳው ጠቅልዬ ባህር እከታታለሁ 
እንጂ አላሳድጋትም›› እያሉ ለወንድ 
ልጅ ያላቸውን ጉጉት ሲናገሩ ቢቆዩም 
ነገሩ ሳይሆን ይቀርና በተከታታይ አራት 
ሴት ልጆች ይወልዳሉ። ወንድ ልጅ 
ለመውለድ የነበራቸው ተስፋ ተሟጥጦ 
በነበረበት ጊዜ ነበር እንግዲህ ተፈራ 
ለቤቱ አምስተኛ ልጅ ሆኖ ወደዚህ 
ምድር የመጣው።

ቤተሰቦቹ በዘመኑ ባለ ጊዜ ስለነበሩ 
በጉጉት ተጠብቆ የተወለደላቸውን 
የመጀመሪያ ወንድ ልጃቸውን 
አንቀባርረው ያሳድጋሉ። በ18 ዓመቱ 
10ኛ ክፍል አጠናቅቆ አሰላ በሚገኘው 
ዳኛ ዘመዳቸው አማካኝነት ጢቾ ፍርድ 
ቤት ተቀጥሮ ለተወሰነ ጊዜ ከሰራ በኋላ 
በእድገት ወደ ባሌ ፍርድ ቤት ተዛውሮ 
እየሰራ ሳለ መንስኤው በውል ባልታወቀ 
ምክንያት ታምሞ ወደ ጢቾ ይመለሳል። 

ህመሙም ከቀላል በሽታነት ወደ ለየለት 
እብደት አደገ። እብደቱ ሲጀምረው 

ቃሉን በምልክቶች ሲያጸና!

ያዳናቸው 
ይናገሩ

ወ/ም ደሜ አበራ  | ከአዳማ የሰሜን አጥቢያ  

ከፊቱ ተሰቅሎ ያለውን እቃ ከጀርባው 
ያለ አስመስሎ ያሳየዋል፤ እርሱ ሰዎች 
ጋ ሲደርስ የሚጣሉና የሚገዳደሉ 
ያስመስልበታል፤ ያስለፈልፈዋል፤ 
ብቻውን ያስወራዋል። በደርግ ዘመን 
የኢ.ሰ.ፓ.ንም ስብሰባ ጥሶ የገባበት ጊዜ 
ነበር። ቤተሰቦቹም በሽታው እብደት 
መሆኑን ሲረዱ አማኑኤል ብቻ ሁለት 
ጊዜ አስገብተውት ነበር። በእያንዳንዱ 
ጊዜ ትንሽ የተሻለው መስሎ እንደገና 
ይመለስበታል። 

እንግዲህ ዛሬ 56 ዓመቱን የደፈነው 
ተፈራ ገና በሃያዎቹ ዕድሜ ላይ እያለ 
ነበረ ወደ ለየለት እብደት ገብቶ መኖር 
የጀመረው። እስከዚያ ጊዜ ድረስ ተፈራ 
ጮማ እየቆረጠ ቅቤ እየጠጣ በተድላ 
ተንደላቅቆ እንደኖረ ይነገርለታል። 
በሽታው እየባሰበት ሄዶ መሳደብና 
መተናኮል፣ ልብሱንም ጥሎ እርቃኑን 
መሄድ ሲጀምር ቤተሰቦቹ (ወላጆቹ) 
የብረት ሰራተኛ ዘንድ ሄደው የእግር 
ብረት አሰርተው ሁለቱን እግሮቹን 
አስረው በተዘጋ ቤት ውስጥ ማኖር 
ጀመሩ። 

በእጁ መሬቱን ይዞ በሩን በታሰሩ እግሮቹ 
እየረገጠ በርግዶ ይወጣል፣ መስኮቶችን 
ይሰባብራል፣ ከዚያ በትልቅ የጥድ 
ማእዘን ላይ ሁለቱን እግሮቹንና እጆቹን 
የፍጥኝ አስረው ማኖር ግድ ሆነባቸው።  

ምግብ ሲያስፈልገው ወስደው ፊቱ 
አድርገውለት ይሄዳሉ፣  ቁርስ በልቶ 
አንድ ሰዓት እንኳ ሳይቆይ ምግብ 
ካልተሰጠው እጨርሳችኋለሁ እያለ 
ይዝትባቸዋል፤ በአንድ ጊዜ ሁለት 
እንጀራ ያውም የስንዴ ቢሰጠውም 
አይጠቅመውም፣ በዚህ ላይ በየአንድ 
ሰዓቱ ልዩነት ይቀርብለታል፤ ምግብ 
በጣም ያስበለዋል። እንደዚያ እየበላ 
ሲጸዳዳም አይነ ምድሩን እንደ ከብት 
እበት ይቆልላል። ሲጸዳዳ ጠብቀው 

በአካፋ ያነሱለታል። ድንገት ዘንግተው 
ወይም በስራ ላይ ሆነው አይነምድሩን 
ሳያነሱት ከቀሩ አንስቶ በቤቱ ግድግዳና 
በሰዎች ላይ ይለጥፋል፤ ይህን ብዙ ጊዜ 
አድርጓል። 

ሀይለኛ ጉልበት  ስለነበረውና  በእግር 
ብረት ታስሮም እንኳ እንደ ኮማንዶ 
ስለሚገለባበጥ ማንም አይጠጋውም። 
አንድ ቀን ማዕድ ቀርቦ ተሰብስበው 
ሊበሉ ሲሉ ተፈራ በእግር ብረት 
እንደታሰረ ድንገት እየዘለለ መጥቶ 
ትሪውን ከነ እንጀራው ብድግ አድርጎ 
ይወስዳል፣ ማንም ሊቀርበው ስላልቻለ 
የሚያስጥለው ወንድ አልተገኘም። ያንን 
ሁሉ እንጀራ ለራሱ በልቶ ከጨረሰ በኋላ 
ትሪውን አሽቀነጠረላቸው። 

ድንገት በማምለጥ ከባድ አደጋ 
የሚያደርስበትም ጊዜ ብዙ ነው። 
አንድ ቀን ሳያዩት  አምልጦ የእንጨት 
መፍለጫ ፋስ አንስቶ እየዘለለ መጥቶ 
እናቱን ሊተረትራቸው ሲል ለጥቂት 
በስሩ ሾልከው አመለጡ። ከዚያ በያዘው 
ፋስ የቤቱን እቃ ሁሉ እንክትክቱን 
ካወጣ በኋላ የአባትዬውን አንድ ትልቅ 
ጋቢና ሙሉ ልብስ አቃጥሎ ቤቱ ሊነድ 
ሲል በደህናው ጊዜ የወለደው የበኩር 
ልጁ ድንገት ደርሶለት ከሌሎች ጋር 
በስንት መከራ ተረባርበው ራሱም 
ከነቤቱ በእሳቱ ሊጋይ ሲል ለጥቂት 
አዳኑት።

አባቱ በ2004 እናቱ ደግሞ በ2007 ዓ.ም 
ከዚህ ዓለም በሞት እስከተለዩ ድረስ 
ልጃቸውን ለማዳን ያልሞከሩት ባለ 
መድኃኒት አልነበረም፤ ህክምና፣ ጠበል፣ 
ቃሊቻ፣ የፕሮቴስታንት ጸሎት፣ ታዋቂ 
ነቢያት የሚባሉ ዘመናዊ ጠቋዮችና 
አማኑኤል ሁሉም ተሞክረው ተፈራን 
ከበሽታው የሚያድን አልተገኘም። 

በአካባቢያቸው በሚገኝ የታወቀ 
ባለውቃቢ (ቃልቻ) ቤት አስገብተው 
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ለአንድ ዓመት እንዲኖር ተደርጎ ነበር። 
ሆኖም ሊያድነው አልቻለም። ይልቁንም 
እግሮቹ በሙሉ በሙጀሌ ተወርረው 
በምግብም ተጎድቶ ተጨማሪ ስቃይ 
አትርፎ ወደ ቤቱ ተመለሰ። በሩቅም 
ወደሚገኙ ሌሎችም ስመ ጥር ቃልቻ 
ቤቶች ሁሉ ወሰዱት። ዳሩ ግን ምንም 
መፍትሔ አላገኙለትም።

በአካባቢያቸው ከሚገኙት ጀምሮ 
በአገሪቷ አሉ ወደተባሉት ታዋቂ ጠበል 
ቦታዎችም ተወሰደ፤ ከእነዚህ ውስጥ 
አዲስ አበባ እንጦጦ ኪዳነ ምህረት፣ 
ምንጃር ሸንኮራ እና እግዚአብሔር አብ 
የሚባሉ ጠበል ቦታዎች ይገኙበታል፣ 
ሆኖም ተፈራን የሚያድን አልተገኘም።

ቤተሰቦቹ ልጃቸውን የሚያድን 
ማንኛውም ነገር ከተገኘ ከመሞከር 
ወደ ኋላ አይሉም። ከእለታት አንድ 
ቀን እናትዬዋ በአካባቢያቸው የሚገኙ 
የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች 
(ጴንጤዎች) ጸልየው ያድናሉ የሚል 
ወሬ ይሰማሉ፤ ይሁን እንጂ ጴንጤዎች 
በአካባቢው በጣም ስለሚጠሉና ሰውም 
ሲሞትባቸው ‹‹አስከሬኑን አርቀው 
ስለማይቀብሩ አውሬ ይበላዋል›› 
ሲባል ስለሚሰሙ ከእነርሱም አንዲት 
ልጅ ሞታ እጇን ውሻ ይዞት ሲሄድ 
ራሳቸውም በዓይናቸው ስላዩ ከእነርሱ 
ጋር በማንኛውም ማህበራዊ መስተጋብር 
ባይተባበሩም በጣም ለሚወዱት 
ልጃቸው ሲሉ ግን የተባሉትን 
ሁሉ ያደርጋሉ። ስለሆነም ተፈራን 
የሚያድኑ ከሆነ ቤት ድረስ መጥተው 
ቢጸልዩለት የማይቃወሙ መሆናቸው 
ለፕሮቴስታንቶቹ ተነገረ። እነርሱም  
መጥተው ገና የኢየሱስን ስም እየጠሩበት 
ሰይጣኑን ሲገስጹት ተፈራ በእግር ብረት 
እንደታሰረ ተነስቶባቸው አባረራቸው፣ 
እነርሱም ሸሽተው አመለጡ። ክስተቱ 
በሐዋ.19፣13-15 ላይ ‹‹ኢየሱስን 
አውቀዋለሁ፣ ጳውሎስንም አውቀዋለሁ 
እናንተሳ እነማን ናችሁ? ›› እንዳለው 
አይነት ይመስላል። 

በሐዋርያት ዘመን የነበሩት እነዚህ ሰዎች 
እንደነ ጳውሎስ ወንጌሉን አምነው 
በኢየሱስ ስም ተጠምቀው መዳንን 
ሳይቀበሉ ክፉውን መንፈስ ለማውጣት 
ሲሞክሩ ተነስቶባቸው እንዳሸነፋቸው 
ልክ በዚህም ዘመን እንደ ቃሉ ለራሳቸው 
እውነተኛውን መዳን ሳይቀበሉ 
በዲያብሎስ ግዛት ውስጥ ቆመው 
ሰይጣንን ማውጣት እንደማይችሉ 
በተፈራም ላይ ያለው ክፉ መንፈስ 
ያውቅ ስለነበረ ሐዋርያትን አውቃለሁ 
ኢየሱስንም አውቃለሁ እናንተሳ 
እነማን ናችሁ በግዛቴ ውስጥ ሆናችሁ 
የምትገስጹኝ?  በማለት እንዳሳደዳቸው 
እናስተውላለን። የሆነ ሆኖ አሁንም 
ተፈራን የሚያድን አልተገኘም።

ወላጆቹ በዚህ ዓይነት የስቃይ 
ሕይወት ሲያስታምሙት ኖረው 

እነርሱ ከሞቱ በኋላ ታላቅ እህቱ 
ወ/ሮ አልማዝ ተረክበውት ለስምንት 
ዓመታት ከልጆቻቸው ጋር ጭምር 
አብረው ሲሰቃዩ ኖሩ። እርሳቸውም 
ወንድማቸውን ለማዳን ያልሞከሩት ነገር 
አልነበረም።

ዋጋ ሲጠየቅ ባለ አንድ ሺህና ባለ ሃምሳ 
ብር ሆኖ ሲገኝ ባለ ሃምሳውን ሶስቱን 
አስገዝተው ሁለቱን ለተፈራ ይዘው ወደ 
ጢቾ ይሄዳሉ። ከማንኛውንም ዓይነት 
በሽታ ያድናል የተባለለት ዘይት ተፈራን 
ቢቀቡት፣ በምግብ ቢያበሉት፣ በውሃ 

እንዲህም ሆነ። ሰው ሁሉ በቲቪ 
የሚሰራጨውን የሀሰተኞች ነቢያት 
የፈውስ ድራማ እያየ እውነተኛ መስሎት 
ይገረማል። ከእለታት አንድ ቀን ወ/ሮ 
አልማዝ ራሳቸው ታምመው ለህክምና 
ከጢቾ ልጃቸው ጋ ናዝሬት ሲመጡ 
ይህን በቲቪ የሚተላለፈውን ድንቅና 
ተአምራት ሲያዩ እብዶች ይድናሉ፣ ዓይነ 
ስውራን ያያሉ፣ ህሙማን ይፈወሳሉ፣ 
ካንሰር፣ እጢ፣ ኪንታሮት ነቢዩ 
የማያድነው በሽታ አልነበረም፤ የዳኑትም 
ምስክርነት ሲሰጡ ሰሙ።  ነገር ግን 
ልጃቸውም ሆነ እርሳቸው በቲቪው 
ካዩትና ከሰሙት ውጪ በተጨባጭ 
የዳነ ሰው ስለመኖሩ ያረጋገጡት ነገር 
አልነበረም። በተለይ አንዲት ‹‹ሴት 
ከጎጃም መጥቼ ከነቢዩ እከሌ ጋ ዘይት 
ገዝቼ ስቀባውና ስጠጣው ፊንጢጣዬ 
ላይ ወጥቶብኝ የነበረ ስድስት ዓይነት 
ኪንታሮት ወዲያው ወድቆልኝ ዳንኩኝ›› 
በማለት የሰጠችውን ምስክርነት  ሲሰሙ 
ነፍስ አልቀረችላቸውም። ገና አሁን 
ተፈራን የሚያድን ፍቱን መድኃኒት 
ተገኘ አሉ። ወዲያውኑ ከነቢዩ ጋ ዘይቱ 
ተገዝቶ እንዲመጣላቸው አዘዙ። የዘይቱ 

ቢያጠጡት አላድን ይላል። 

አሁንም በሌላ መንገድ ይሞከር 
ተባለ። ‹‹ነቢዩ አዲስ አበባ ሆኖ ባሌ 
ላለው በሽተኛ ፎቶውን ዘይት ቀብቶ 
ሲጸለይበት በሽተኛው ባለበት ቦታ ሆኖ 
ይድናል›› የሚለውን ከቲቪው ስለሰሙ 
‹‹የተፈራም ፎቶ ነቢዩ ጋ ተወስዶ 
ዘይት ተቀብቶ ቢጸለይበት ጢቾ ሆኖ 
ይድናል›› ተብሎ ታመነ። የተፈራ ፎቶ 
ከጢቾ አዲስ አበባ ነቢዩ ጋ ተወስዶ 
ዘይቱ ተቀብቶ ተጸለየበት፣ ሆኖም ነገሩ 
ተራ ማታለል ነውና ተፈራን ከበሽታው 
አላዳነም። ወ/ሮ አልማዝ አሁን ይህ 
ነገር ውሸት ነው ብለው ቲቪውን ማየት 
አቆሙ። ይሁን እንጂ አሁንም በሌላ 
መንገድ ይሞከር ተባለ። አንዱ ልጃቸው 
እስክንድር ጋ መጥቶ ነቢዩ ጋ በአካል 
ሄዶ ያልዳነ እብድ የለምና ተፈራም 
ቢወሰድ ወዲያው ድኖ ይመለሳል 
ብሎ አሳመነው። ልጁ ደግሞ በተራው 
እናቱን አሳምኖ ተፈራ ነቢዩ ጋ እንዲሄድ 
ተወስኖ ጳጉሜ 4 ቀን 2011 ዓ.ም 
የትራንስፖርት ሶስት ሺህ ብር ተከፍሎ 
በአይሱዙ የጭነት መኪና ተጭኖ ከጢቾ 

ተፈራ ጌታ ኢየሱስ ከፈወሰው በኋላ ምግብ ሲመገብ
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ወደ ናዝሬት እንዲመጣ ተደረገ። በዚህ 
መካከል የወ/ሮ አልማዝ ልጅ ከኩዌት 
ደውላ እነዚህ ነቢያት ነን የሚሉት 
ሀሰተኞች ናቸው በማጅክ እንደሚሰሩና 
ለራሳቸውም ውጪ አገር ሲያስሩ ጭምር 
ታይተዋልና  አያድኑም፤ ተፈራን የትም 
እንዳትወስዱት ብላ ታስጠነቅቃለች። 
እናትዬዋም ቀደም ሲል ዘይቱም ሆነ  
በፎቶም ተጸልዮ እንዳልሰራ አይተው 
ስለነበረ የልጃቸውን ቃል ሰምተው 
ተፈራ ነቢዩ ጋ ሳይወሰድ ቀረ። 

ይህ በእንዲህ እንዳለ አንዲት 
የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ አንድ 
የታወቀ ነቢይ እዚህ ናዝሬት አለ እርሱ 

እህት ለምለምም በኢትዮጵያ ሐዋርያዊት 
ቤተ ክርስቲያን በአዳማ ሰሜን 
አጥቢያ ጥቅምት 8 እና 9 ቀን 2012 
ዓ.ም የመንፈሳዊ እንቅስቃሴ ጉባኤ 
እንደሚደረግ ሰምቻለሁ። እነርሱ 
እንደሌሎች አታላዮች አይደሉም 
እውነተኞች የእግዚአብሔር ሰዎች 
ናቸውና ተፈራን እነርሱ ጋ ከወሰዳችሁት 
ራሳቸው ፀልየው ያድናሉና ውሰዱት 
ብላ ወ/ሮ አልማዝ ጋ ትደውላለች። 
እርሳቸው ግን ቀደም ሲል በዚህ ነገር 
ተሰላችተው ስለነበረ ምክሯን ለመቀበል 
አልፈለጉም። ይሁን እንጂ ተፈራ ወደ 
ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ቢሄድ 
እንደሚድንና የእህት ለምለምን ቃል 

ተፈራ ከ 25 ዓመት በላይ ሁለት እግሮቹን ታስሮበት የኖረው የእግር ብረት

ጉባኤው እንዲሄዱ ተደረጉ። ሄደውም 
የሆነውን ሁሉ ሲያዩ ስለ ሐዋርያት 
ሲሰሙት የኖሩትና ያዩት አልተገናኘም። 

እነርሱ ሲመጡ የወንጌል መልእክት 
ሰዓት ነበረና ተፈራ ብዙም ሳያሰችግር 
ቁጭ ብሎ አዳመጠ። ወ/ሮ አልማዝ 
ስብከቱን ሲሰሙት እንደመሰላቸው 
ከኦርቶዶክስ ጋር አንድ አይነት መስሎ 
ታያቸው። የጠዋቱ ፕሮግራም እንዳለቀ 
የጉባኤው አስተናጋጆች ተፈራን 
ተቀብለው ወደ መሰዊያው ወስደው 
በጉባኤው ፊት አስጸለዩለት፤ ግን 
ለጊዜው ምንም ዓይነት ለውጥ አላሳየም። 
‹‹የተፈራ በሽታ ለእናንተ መዳን ምክንያት 
ሊሆን እንጂ እርሱ እንደሚድን እኛ 
እርግጠኞች ነን፤ ስለ እርሱ አትጨነቁ 
እናንተ ብቻ በወንጌል እመኑ›› ብለው 
ካስተማሩና የአጥቢያው መጋቢ ቄስ 
እጅጉ ሞገስ በተፈራ ላይ እጃቸውን 
ጭነው ከጸለዩ በኋላ በዕለቱ ከወ/ሮ 
አልማዝ ልጆች አንዷ አምና ተጠመቀች።  

ከዚያ ከጉባኤው ማግስት ጀምሮ 
ወንድሞች ተፈራ እንዲድን የጾም ጸሎት 
ፕሮግራም ይዘው ቤቱ ድረስ እየሄዱ 
ተከታትለው ሲጸልዩለት ህመሙ 
በጀመረው ወቅት እያደር እየባሰበት 
እንደሄደ አሁን ደግሞ በተቃራኒው ከቀን 
ቀን እየተሻለው መጥቶ አነሆ በአሁኑ 
ጊዜ ከአጋንንቱና ከእግር ብረቱ እስራት 
ሙሉ በሙሉ ተፈትቶ በሰላም መኖር 
ጀምሮአል። ከ25 ዓመት በላይ ልብስ 
ለብሶ ገላውንም ታጥቦ የማያውቀውን 
ሰው ወንድሞች (በተለይ ወንድም 
ሞገስ ታዬና ወንድም አለማየሁ ተካ) 
ለመጀመሪያ ጊዜ ጥቅምት 11 ቀን 2012 
ዓ.ም ገላውን አጥበው ጥፍሩንም 
ቆርጠው ልብስ አለበሱት።

ከዚያም ሁለንተናው እያደር እየተሻለው 
መጥቶ ይህ ታሪክ እስከ ተጠናቀረበት 
ጥር 20/2012 ዓ.ም ድረስ የተፈራ ጤና 
በመልካም ሁኔታ ላይ ሲገኝ ከአጋንንቱና 
ከእግር ብረቱ እስራት ተፈትቶ በሰላም 
መኖር ከጀመረ ዛሬ አራተኛ ወሩን 
ይዞአል። አመጋገቡም ወደ ጤነኛ 
ሰው ተመልሶ በቀን ሶስት ጊዜ ብቻ 
ወደሚመገብበት ደረጃ ደርሷል። 

በአሁኑ ጊዜ ከተፈራ ቤተሰቦች በኢየሱስ 
ስም የተጠመቁት ሁለት የደረሱ ሲሆን 
ወ/ሮ አልማዝም ለተፈራ የተደረገውን 
ታላቅ ነገር ካዩ በኋላ እግዚአብሔር 
በእውነት ከእናንተ ጋር እንደሆነ 
አረጋግጫለሁ በማለት በመሰዊያ 
ላይ ወጥተው መስክረዋል። ከዚያ 
ሁሉ የስቃይ ኑሮ ተላቅቀው ተፈራን 
ለወንድሞች አሳልፈው በመስጠት 
እስከ አሁን ያየሁት ይበቃል ከአሁን 
በኋላ ቢሞትም አይቆጨኝም እያሉ 
ለራሳቸውም ወንጌሉን በመስማት ላይ 
ይገኛሉ።

የሰማይ አምላክ ጌታ ኢየሱስ 
ይመስገን!  

ጋ ውሰዱት ብላ ግድ አለቻቸው። ከዚያ 
ወደ ተባለው ስፍራ ሲሄዱ አጋጣሚ 
ነቢዩን ያጡትና እርሱ ሲመጣ ፎቶው 
ላይ ዘይት ቀብቶ ይጸልያል በሽተኛውም 
ወዲያው ይድናል ተብለው ቀጠሮ 
ይዘው ይመለሳሉ። በተጨማሪም 
ነቢዩ በእግሩ የረገጠበትን ቦታ አፈር 
ወስዳችው በሽተኛውን ስታጠጡትና 
ስታጥቡበት ይድናል ተባሉ። በቀጠሮው 
ቀን የተፈራን ፎቶ ይዘው ነቢዩ ዘይት 
ቀብቶ እንዲጸልይበት ተደርጎ እግሩም 
ከረገጠበት አፈር ዘግነው ያንን 
በጥብጠው ቢያጠጡት ምንም አላድን 
ይላል።

ወ/ሮ አልማዝ ይህ ሁሉ ተለፍቶ 
ለወንድማቸው ምንም ዓይነት መፍትሔ 
አጥተው  ተስፋ ቆርጠው ባሉበት 
በዚህ መካከል እግዚአብሔር አንድ 
ታላቅ የምስራች አመጣላቸው። ተፈራ 
ከማበዱ በፊት ከእናቷ አንድ ወንድ ልጅ 
የወለደላት ለምለም ተሾመ የምትባል 
አንዲት የሐዋርያት እምነት ተከታይ 
ተፈራ የሚድንበትን አንድ ተስፋ ይዛ 
ብቅ አለች።

ለማጽናት እግዚአብሔር ከወዲሁ አንድ 
የታወቀ ምልክት ሰጠ፤ ለምለም ስልክ 
በደወለች በማግስቱ ተፈራ ከ25 ዓመት 
በላይ ታስሮበት የኖረው የእግር ብረት 
እንደተሰበረ አንድ ብላቴና አይቶ ለወ/ሮ 
አልማዝ ይነግራል። እርሳቸው ግን 
ልጁ የነገራቸው ቅዠት ስለመሰላቸው 
አላመኑትም፣ ልጁ ግን በማርያም ስም 
እየማለ አስረግጦ መንገሩን ቀጠለ። 
ከዚያ ራሳቸው አይተው ሲያረጋግጡ 
ምን ዓይነት ጉድ ነው! ብለው ተገረሙና 
ለእህት ለምለም ደውለው የሆነውን 
ነገሯት። እኔ ቀድሞውንም ነግሬዎታለሁ 
ከዱሮም ጀምሮ እምቢ ብላችሁኝ ነው 
እንጂ ሰምታችሁኝ ቢሆን ኖሮ ተፈራ ገና 
ዱሮ በዳነ ነበር አለቻቸው። 

እህት ለምለምም ለዚሁ ብላ ቅዳሜ 
ናዝሬት ገባች። እሁድ ጥቅምት 9 ቀን 
2012 ዓ.ም ተፈራ እጅ እግሩ የፊጥኝ 
ታስሮ በፈረስ ጋሪ ተጭኖ ልጁን ጨምሮ 
በሶስት ጎረምሶች ተይዞ በአዳማ ሰሜን 
አጥቢያ ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን ቅጥር 
ግቢ ውስጥ ወደ ተዘጋጀ ጉባኤ ተወሰደ። 
ወ/ሮ አልማዝም በብዙ ተለምነው ወደ 
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በአትሌቲክስ ስፖርት የተለያዩ የሩጫ 
ውድድሮች ሲኖሩ ከእነዚህም የሩጫ 
ዓይነቶች አንዱ የሆነው የመሰናክል 
ሩጫ ነው። የመሰናክል ሩጫ ሲዘጋጅ 
በሩጫው መስመር በተወሰነ ሜትር 
ርቀት ላይ ከብረት ወይም ከእንጨት 
አግዳሚዎችን በማስቀመጥ የሩጫው 
ተወዳዳሪዎች መሰናክሉን እየዘለሉ 
በማለፍ ወደሚቀጥለው የሩጫ ክፍል 
እየተሻገሩ መሰናክሎችን በሙሉ 
በማለፍ እጅግ አድካሚና ከባድ የሩጫ 
ውድድር በማድረግ አሸናፊ በመሆን 
ለሽልማት ይበቃሉ። በሩጫው መስመር 
ላይ መሰናክል መኖሩ የሩጫውን ባህሪ 
የሚገልጽ ይሆናል ማለት ነው።

እንዲሁ ወደ እግዚአብሔር 
መንግስት ለተጠሩ ለእግዚአብሔር 
ልጆች መንግስቱን ለመውረስ 
በሚያደርጉት መንፈሳዊ ተጋድሎ 
ውስጥ ለድካማቸውና ለመውደቃቸው 
ምክንያት የሚሆነው አንዱ በጉዞአቸው 
የሚገጥማቸው መሰናክል ነው። 
መሰናክል በተለያየ ምክንያትና ሁኔታ 
ሊከሰት የሚችል በክርስትና ህይወት 
ጉዞ ውስጥ የማይቀር ግዴታ ነው። 
መሰናክል የሌለበት የክርስትና ህይወት 
የለም። እንግዲህ ለሽልማት እንድንበቃ 
መሰናክሎቹን ሁሉ ማለፍ የግድ 
ይሆናል።

መሰናክል አማኞች በህይወት ዘመናቸው 
የሚገጥማቸውና የክርስትና ህይወት 
ኪሳራን ሊያስከትል የሚችል መሆኑንም 
መገንዘብ ይኖርባቸዋል። ጌታ ኢየሱስ 
ለደቀመዛሙርቱ ስለመሰናክል 
ባስተማረተው ትምህርት ግድ ይመጣል 
በማለት በአጽንኦት ገልጾታል። “ለደቀ 
መዛሙርቱም እንዲህ አለ፦ መሰናክል 
ግድ ሳይመጣ አይቀርም፥ ነገር ግን 
መሰናክሉን ለሚያመጣው ወዮለት። 
ከእነዚህ ከታናናሾች አንዱን ከማሰናከል 
ይልቅ የወፍጮ ድንጋይ በአንገቱ ታስሮ 

መሰናክል እና አሰናካይ

መንፈሳዊ 
ሕይወት

ቄስ ካሳሁን አባይ | የዳንግላ አጥቢያ መጋቢ

ወደ ባሕር ቢጣል ይቀልለው ነበር። 
ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ወንድምህ 
ቢበድልህ ገሥጸው፥ ቢጸጸትም ይቅር 
በለው። በቀንም ሰባት ጊዜ እንኳ 
ቢበድልህ በቀንም ሰባት ጊዜ ተጸጸትሁ 
እያለ ወደ አንተ ቢመለስ፥ ይቅር 
በለው።” (ሉቃ 17፣1-4)።

ጌታ ኢየሱስ ካስተማረው ትምህርት 
እንደምንረዳው መሰናክል ብቻ ሳይሆን 
አሰናካይም እንዳለ ይነግረናል። 
ለአሰናካይ የተመደበለት ፍርድም 
ከባድ በመሆኑ ከዚህም ተግባር 
እንድንጠነቀቅም ይመክረናል።

ለጌታ ኢየሱስ ደቀመዛሙርት የሆንን 
ወንድሞችና እህቶች በቤተክርስቲያንም 
ይሁን በዓለም ከሰዎች ጋር በተለያዩ 
ሁኔታዎች አብረን እንኖራለን፣ 
እንማራለን፣ እንነግዳለን፣ እንሰራለን፣ 
እናገለግላለን….። በነዚህ ሁሉ የግንኙነት 
መስመሮች ከሰዎች ሁሉ ጋር በሰላምና 
በፍቅር የመኖር ጸጋ በዝቶልን ከግጭትና 
ከጸብ ተቆጥበን መኖር ብንችል መልካም 
ነው። ሆኖም በአንድም ይሁን በሌላ 
መንገድ ከወንድሞቻችን ጋር ወይም 
በአንዱ ገጠመኝ ከተገናኘነው ሰው ጋር 
አለመግባባት ወይም መሰናክል ቢፈጠር 
የበደለው ሰው ተጸጽቶ ይቅርታ ቢጠይቅ 
ይህም ሁኔታ ቢደጋገምም እንኳን 
ለይቅርታው ቀና ምላሽ ካልሰጠ ለተበዳዩ 
መሰናክል ብቻ ሳይሆን የሚገጥመው 
ይቅርታን በመንፈግ አሰናካይ ሆኖ 
ለባሰ ፍርድ ይዳርገዋል። በደል አንዱ 
የክርስትና ህይወት መሰናክል ስለሆነ 
አማኞች የርህራሄና የፍቅር ልብ ሊኖረን 
ይገባል። በደል መሰናክል ከሆነ ፍቅር 
ደግሞ መሰናክሉን የምናልፍበት 
የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። 

የመዳንን ወንጌል ተቀብለን ወደ ጌታ 
ኢየሱስ ስንመጣ ብዙ መሰናክሎችን 
አልፈን ነው የመጣነው። ስንከተለውና 

ስናምነው ለነበረው እምነት 
በእውነተኛው ወንጌል ተሸንፈን ለቃሉ 
ስንታዘዝ ከቤተሰብ፣ ከሃይማኖቱ 
መሪዎች፣ከማህበራዊ መስተጋብር 
ጋር ተያይዞ ከአካባቢው ህብረተሰብ 
የሚገጥሙ ተግዳሮቶችን በሙሉ 
አልፈን ነው ወደ መዳን የመጣነው። 
ከእነዚህ በአንዱ ብንሰናከል ወደ መዳን 
መድረስ አንችልም ነበር። እንዲሁ 
አሁንም የእግዚአብሔርን መንግስት 
ለመውረስ በመንገዱ ላይ በምናደርገው 
ጉዞ የተለያዩ መሰናክሎችና አሰናካዮች 
ይገጥሙናል። ይህንንም በተመለከተ 
ለትምህርታችን ከተጻፈው የቀደሙ 
አባቶች ያለፉበትን ወደ ኋላ መለስ ብለን 
ስናጠና ዛሬ ከእነርሱ ተምረን ከፊታችን 
ያሉትን መሰናክሎች ወይም እንቅፋቶች 
ከመንገዳችን ላይ አስወግደን የስኬት ጉዞ 
ልናደርገው እንችላለን።

የእግዚአብሔር ህዝብ የሆነው እስራኤል 
በግብጽ የገጠማቸውን መሰናክል 
አልፈው የኤርትራን ባህር በመሻገር 
ግብጽን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ 
ተሰናብተው ወጡ። ሆኖም ወደ ከነዓን 
በነበረው ጉዞ የማይቆጠሩ እንቅፋቶች 
ገጠሟቸው። የአባቶቻቸው አምላክ 
በሚገጥማቸው ፈተና ሁሉ ከእነርሱ 
ጋር በመሆን የተዋጋላቸው ቢሆንም 
አምላካቸውን ግን ደስ አላሰኙትም።

“ወንድሞች ሆይ፥ ይህን ታውቁ ዘንድ 
እወዳለሁ አባቶቻችን ሁሉ ከደመና 
በታች ነበሩ ሁሉም በባሕር መካከል 
ተሻገሩ፤ ሁሉም ሙሴን ይተባበሩ ዘንድ 
በደመናና በባሕር ተጠመቁ፤ ሁሉም 
ያን መንፈሳዊ መብል በሉ ሁሉም ያን 
መንፈሳዊ መጠጥ ጠጡ፤ ይከተላቸው 
ከነበረው ከመንፈሳዊ ዓለት ጠጥተዋልና፥ 
ያም ዓለት ክርስቶስ ነበረ። እግዚአብሔር 
ግን ከእነርሱ በሚበዙት ደስ አላለውም፥ 
በምድረ በዳ ወድቀዋልና። እነዚህም ክፉ 
ነገር እንደ ተመኙ እኛ ደግሞ እንዳንመኝ 
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ይህ ምሳሌ ሆነልን። ሕዝብም ሊበሉ 
ሊጠጡም ተቀመጡ ሊዘፍኑም ተነሡ 
ተብሎ እንደ ተጻፈ ከእነርሱ አንዳንዶቹ 
እንዳደረጉት ጣዖትን የምታመልኩ 
አትሁኑ። ከእነርሱም አንዳንዶቹ እንደ 
ሴሰኑ በአንድ ቀንም ሁለት እልፍ 
ከሦስት ሺህ እንደ ወደቁ አንሴስን። 
ከእነርሱም አንዳንዶቹ ጌታን እንደ 
ተፈታተኑት በእባቦቹም እንደ ጠፉ ጌታን 
አንፈታተን። ከእነርሱም አንዳንዶቹ 
እንዳንጎራጎሩ በሚያጠፋውም እንደ 
ጠፉ አታንጐርጕሩ።ይህም ሁሉ እንደ 
ምሳሌ ሆነባቸው፥ እኛንም የዘመናት 
መጨረሻ የደረሰብንን ሊገሥጸን ተጻፈ።” 
(1ቆሮ10፣1-11)።

የእስራኤል ልጆች ከገጠማቸው 
መሰናክሎች ሰባት ዋና ዋና ነጥቦችን 
ለትምህርታችን ከተጻፈው ቃል 
እናገኛለን እነዚህም:-1-ክፉ ምኞት 
መመኘት 2-መብልና መጠጥ 3-ዘፈን 
4-የጣኦት አምልኮ(የአሮን ጥጃ) 
5-ሴሰኝነት 6-እግዚአብሔርን 
መፈታተን 7-ማንጎራጎር ናቸው። 
ከወደቁት ላለመውደቅን፣ በክፉ ምኞት 
በተጠመዱት ላለመጠመድን በሌሎችም 
መሰናክሎች ደግመን ያንኑ የወደቁትን 
ታሪክ ላለመድገም ልንማርባቸውና 
ልንለወጥባቸው ያስፈልጋል።

ባለንበት ዘመንም ለእግዚአብሔር 
ልጆች ዓለም፣ ስጋ፣ ሰይጣን በክርስትና 
ህይወታቸው ዙሪያ የሚያቀርቡት 
መሰናክሎች እጅግ ብዙ ይሆናሉ ብለን 
እናስባለን፤ የዓለማችን ስልጣኔ በየጊዜው 
ይዞት የሚመጣውን የቴክኖሎጂ 
ውጤቶች ተከትሎ የሚቀርቡ 
በማህበራዊ ሚዲያ የሚሰራጩ 
ርኩሰቶች፣ የአለባበስ ፋሽኖች፣ የአኗኗር 
ዘይቤዎች በመንፈሳዊው ዓለም ላይ 
የሚፈጥሩት አሉታዊ ተጽዕኖዎች 
ቀላል የሚባሉ አይደሉም። ይህም ብቻ 
አይደለም በዓለማዊነት በቀላሉ የሚሸነፉ 
ስጋቸውን መግዛት የተሳናቸው፣ 
ለስሜታቸውና ለግል ፍላጎታቸው 
ከጽድቅ ህይወት ይልቅ ቅድሚያ 
የሚሰጡ አማኞች ወደ ቤተክርስቲያን 
በተለያየ መንገድ አሾልከው 
ከሚያስገቡት ልምምድ ራስን መጠበቅ 
አስፈላጊ ነው። ‹‹ አታካብዱና አታክርሩ 
›› ቋንቋቸው ከሆነ ለመንፈሳዊ ህይወት 
ከሚሰጡት የራሳቸው የሆነን የግል 
ሚዛን ሰብረን ለማለፍ ከአሰናካዮችም 
የሚወረወሩትን ስንፍናዎች መመከት 
ይገባል።

የእግዚአብሔር ህዝብ የሆነው እስራኤል 
በተለያዩ ዘመናት አሰናካይ በሆኑ 
ነገስታት፣ ነቢያትና ካህናት ከአምላካቸው 
ተለይተው ለብዙ ጉዳቶች ተዳርገዋል። 
“አካዝ መንገሥ በጀመረ ጊዜ የሀያ 
ዓመት ጕልማሳ ነበረ፥ በኢየሩሳሌምም 
አሥራ ስድስት ዓመት ነገሠ እንደ 
አባቱም እንደ ዳዊት በእግዚአብሔር 

ፊት ቅን ነገር አላደረገም። ነገር 
ግን በእስራኤል ነገሥታት መንገድ 
ሄደ፥ ደግሞም ለበኣሊም ቀልጠው 
የተሠሩትን ምስሎችን ሠራ። ደግሞም 
በሄኖም ልጅ ሸለቆ ውስጥ አጠነ 
እግዚአብሔር ከእስራኤል ልጆች ፊት 
እንዳሳደዳቸው እንደ አሕዛብም ክፉ 
ልማድ ልጆቹን በእሳት አቃጠለ። 
በኮረብታው መስገጃዎችና በተራሮች 
ላይ በለመለመውም ዛፍ ሁሉ በታች 
ይሠዋና ያጥን ነበር።” (2ዜና28፣1-
4)። አካዝ የሚመራውን ህዝብ 
እግዚአብሔር ባላዘዘው  መንገድ 
በማስኬድ ለሚመራው ህዝብ አሰናካይ 
በመሆን ለሌሎች አማልክት እንዲሰዉ 
አድርጎአል። “….ለመቱትም ለደማስቆ 
አማልክት የሶርያን ነገሥታት አማልክት 
ረድተዋቸዋልና እኔን ይረዱ ዘንድ 
እሠዋላቸዋለሁ ብሎ ሠዋላቸው። 
ነገር ግን ለእርሱና ለእስራኤል ሁሉ 
እንቅፋት ሆኑ።” (2ዜና28፣19-23)። 
አካዝ ይረዱኛል ብሎ የሰዋላቸው የሶሪያ 
አማልክት ለእርሱም ለእስራኤልም 

“የሰው ልጅ መላእክቱን ይልካል፥ 
ከመንግሥቱም እንቅፋትን ሁሉ 
ዓመፃንም የሚያደርጉትን ይለቅማሉ፥ 
ወደ እቶነ እሳትም ይጥሉአቸዋል፤ በዚያ 
ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል። 
በዚያን ጊዜ ጻድቃን በአባታቸው 
መንግሥት እንደ ፀሐይ ያበራሉ። 
የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ።” (ማቴ. 
13፣41-42)።ጌታ ኢየሱስ ለፍርድ 
በሚነሳበት ጊዜ ፍርድን ከሚሰጥባቸው 
አንዱ ለመንግስቱ እንቅፋት ወይም 
መሰናክልና አሰናካይ በሆኑ ላይ ነው። 
መሰናክልም ሆነ አሰናካይ አንድ 
ቀን ከመንግስቱ ይለቀማሉ፤ ወደ 
እሳትም ይጣላሉ። ነቢዩ ሶፎንያስም 
መሰናክሉ ከአሰናካዩ ጋር በፍርድ 
ቀን እንደሚጠፉ ይነግረናል። “ነገርን 
ሁሉ ከምድር ፊት ፈጽሜ አጠፋለሁ፥ 
ይላል እግዚአብሔር፦ሰውንና 
እንስሳን አጠፋለሁ የሰማይን ወፎችና 
የባሕርን ዓሣዎች ማሰናከያንም 
ከኃጢአተኞች ጋር አጠፋለሁ 
ሰውንም ከምድር ፊት እቈርጣለሁ፥ 

”ጌታ ኢየሱስ በምልጃው እንደተናገረው 
ከክፉ ይጠብቀናል እንጂ ከዓለም 

አያወጣንም።

እንቅፋቶች በመሆናቸው ይበልጥ 
እግዚአብሔር እንዲቆጣባቸው ሆነ። 
ለእስራኤል ውድቀትና ሽንፈት  ትልቁን 
ሚና የተጫወተው የእስራኤል መሪ አካዝ 
ነው።

ከእስራኤል ነገስታት ህዝቡን በማሰናከል 
በቀዳሚነት ከሚጠቀሰው ኢዮርብአም 
ጀምሮ ህዝቡ ከአምላኩ ጋር በትህትና 
እንዳይሄድ በፊቱ በሚያኖሩት መሰናክል 
በድለውታል። ለዚህም ምክንያት 
ከሆኑት አንዳንዶቹን በማስታወስ 
ከእነርሱ ውድቀት መማር ብልህነት 
ነው። አሮን ጥጃ በመስራት፣ በለዓም 
ብዔልፌጎርን እስራኤል እንዲከተል 
በማድረግ ከሚጠቀሱ አሰናካዮች 
ዋናዎቹ ቢሆኑም ይህንኑ ተግባር 
የደገሙም ጥቂቶች የማይባሉ ናቸው። 
ለዚህም ተግባራቸው ከአምላክ 
ዘንድ ተገቢውን ቅጣት ተቀብለዋል። 
(1ነገ12፣25-33፣ 14፣1-18፣ ዘጸ. 32፣1-26፣ 
ዘኁ. 25፣1-5፣ ዘኁ. 31፣8-17፣ 2ጴጥ. 
2፣15-16)።

ይላል እግዚአብሔር፦” (ሶፎ. 1፣2-
3)። ያላስተዋሉ እንዲያስተውሉ፣ 
ከእንቅልፋቸው ያልተነሱም እንዲነቁ፣ 
ያልተረዱም እንዲረዱ ጊዜ በመስጠት 
ጌታ ኢየሱስ ሰውን ሁሉ ይታገሳል። 
ይህን ዕድል ያልተጠቀሙ ወደራሳቸው 
ያልተመለከቱና ህይወታቸውን 
ያላስተካከሉ ከመጨረሻው ቀን ፍርድ 
ማምለጥ  አይችሉም። ምንም እንኳን 
በክፉ ነገር ላይ ፈጥኖ ባይፈርድም፣ 
ምህረቱንና ቸርነቱን ቢያበዛ ፍርዱ ግን 
የማይቀር እውነታ ነው።

ጌታ ኢየሱስ በምልጃው እንደተናገረው 
ከክፉ ይጠብቀናል እንጂ ከዓለም 
አያወጣንም። (ዮሐ. 17÷15) የምንኖረው 
በዓለም ነው፤ የተላክነውም ወደ ዓለም 
ነው። በዚህ ዓለም ስንኖር ግን እኛ 
የማንፈልጋቸው ነገሮች በዚህች ዓለም 
ላይ እንዳይሆኑ ማድረግ አንችልም። 
ቢራ እንዳይመረት ማድረግ፣ ጠጅ 
እንዳይጠመቅ፣ ሲጋራና ሌሎችም 
ለክርስትና ህይወት መልካም ያልሆኑ 
የክርስቶስን ህይወት የማይገልጡ 
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ኃጢአትና የኃጢአት ስፍራዎችን 
ማስቆም የኛ ድርሻ አይመስለንም። የእኛ 
ድርሻ ለህይወት ጠንቅ መሆናቸውን 
ማስተማር እና እነዚህንም ከሚመስሉ 
ዓለማዊ ልማዶች ላለመሰናከል ራስን 
መጠበቅ ነው። ምክንያቱም ቅዱሱም 
ወደፊት ይቀደስ ርኩሱም ወደፊት 
ይርከስ በማለት ሒደቱ እስከ ፍርድ ቀን 
ድረስ የሚቀጥል መሆኑን ጽፎልናልና። 
(ራዕ. 22፣11)።

“እጅህ ወይም እግርህ ብታሰናክልህ፥ 
ቈርጠህ ከአንተ ጣላት፤ ሁለት እጅ 
ወይም ሁለት እግር ኖሮህ ወደ ዘላለም 
እሳት ከምትጣል ይልቅ አንካሳ ወይም 
ጉንድሽ ሆነህ ወደ ሕይወት መግባት 
ይሻልሃል። ዓይንህ ብታሰናክልህ 
አውጥተህ ከአንተ ጣላት፤ ሁለት ዓይን 
ኖሮህ ወደ ገሃነመ እሳት ከምትጣል 
ይልቅ አንዲት ዓይን ኖራህ ወደ ሕይወት 
መግባት ይሻልሃል።” (ማቴ. 18፣8-9) 

መስመር መሰናክል የሚያጋጥም መኖሩ 
ጥርጥር የሌለበት የመንገዱ ባህርይ ነው። 
ማሰብ ያለብን በጉዞአችን ስለአለው 
መሰናክል ሳይሆን መሰናክሉን ማለፍና 
መሻገር የምንችልበትን የህይወት 
ጥበብ ከአምላክ ለመቀበል ወደ እርሱ 
ለመቅረብ መሆን አለበት። የክርስትና 
ጉዞ በተራራ፣ በሸለቆና ምቹ ባልሆኑ 
ሁኔታዎች እየተመሰለ የሚነገረው 
የሚገጥመንን ተግዳሮት በእግዚአብሔር 
ኃይል ታምነንና ተደግፈን መጓዝ 
እንድንችል ነው።

ሐዋርያው ጳውሎስ ራሱንና ከእርሱ 
ጋር የሚያገለግሉትን ወንድሞች 
በምሳሌነት ለማሳየት ካስተማረው 
ክፍል እንመልከት። “አገልግሎታችንም 
እንዳይነቀፍ በአንዳች ነገር ማሰናከያ 
ከቶ አንሰጥም። ነገር ግን በሁሉ እንደ 
እግዚአብሔር አገልጋዮች ራሳችንን 
እናማጥናለን፤ በብዙ መጽናት፥ በመከራ፥ 

ጭምር ያስታውሰናል። “…..እንዲህም 
ወንድሞችን እየበደላችሁ ደካማም 
የሆነውን ሕሊናቸውን እያቆሰላችሁ 
ክርስቶስን ትበድላላችሁ። ስለዚህም 
መብል ወንድሜን የሚያሰናክለው 
ከሆነ፥ ወንድሜን እንዳላሰናክለው 
ለዘላለም ከቶ ሥጋ አልበላም። (1ኛቆሮ. 
8፣7-13) ”የክርስቶስ ሙሽራ በሆነች 
በዚሀች ቤተክርስቲያን ውስጥ በተለይ 
የእግዚአብሔር አገልጋይ አሰናካይ 
ላለመሆን መጠንቀቅና ትጉህ መሆን 
አለበት። አገልጋይ በሰዎች የመታየት 
ዕድሉ እጅግ ሰፊ በመሆኑ በአካሄዱ ሁሉ 
ክርስቶስን መምሰል ይጠበቅበታል። 
የክርስቶስን ህይወት እንደ መርህ ብቻ 
ሳይሆን መቀበል ያለብን ህይወቱ 
ህይወታችን እንዲሆን በተግባር ማሳየት 
ይኖርብናል።

ሐዋርያው ዮሐንስ ለእርሱም ሆነ 
ለምዕመናን እጅግ አስቸጋሪ ሰው 
ስለሆነው ስለ ዲዮጥራጢስ እንዲህ 
ይለናል “ወደ ቤተ ክርስቲያን ጻፍሁ፤ 
ዳሩ ግን ዋናቸው ሊሆን የሚወድ 
ዲዮጥራጢስ አይቀበለንም። ስለዚህ፥ 
እኔ ብመጣ፥ በእኛ ላይ በክፉ ቃል 
እየለፈለፈ የሚያደርገውን ሥራውን 
አሳስባለሁ፤ ይህም ሳይበቃው እርሱ 
ራሱ ወንድሞችን አይቀበልም፥ 
ሊቀበሉአቸውም የሚወዱትን ከልክሎ 
ከቤተ ክርስቲያን ያወጣቸዋል።” 
(3ኛዮሐ፣9-10)። ዲዮጥራጢስ 
ለሽማግሌዎች አለመታዘዝ ብቻ ሳይሆን 
እንግዳ በመቀበል የሚተጉ ወንድሞችን 
ከቤተክርስቲያን እስከማስወጣት የደረሰ 
ደፋርና ትዕቢተኛ ሰው ነው። ትህትና 
ጎድሎን ትሁታንን፣ ፍቅር አጥተን 
አፍቃሪያንን፣ ከአገልግሎት ርቀን 
አገልጋዮችን፣ ቅንነት ጎድሎን ቅኖችን፣ 
ማምለክ ተስኖን አምላኪዎችን፣ መታዘዝ 
አቅቶን ታዛዦችን በአጠቃላይ ከህይወት 
ጎዳና ለማፈግፈግ ተቺዎችና፣ መልካም 
ነገር ማድረግን እንደ ሞኝነት በመቁጠር 
ለራሳችንም ጥፋት ለሌሎችም አሰናካይ 
ላለመሆን ወደ ማስተዋል መምጣት 
ይበጀናል።

የአዲስ ኪዳን ቤተከርስቲያን በበዓለ 
ሀምሳ ቀን ከተመሰረተች በኋላ በዚሁ 
መሰረት ላይ ለተመሰረቱ አማኞች ከሮሜ 
እስከ የዮሐንስ ራዕይ ድረስ የተጻፉ 
መልእክቶች አሉ። እነዚህን መልዕክቶች 
በማስተዋል ስናጠና በእያንዳንዱ 
መልዕክት ውስጥ ስለ መሰናክልና 
አሰናካይ ዋና ነጥብ ሆኖ የተነሳ መሆኑን 
መገንዘብ እንችላለን። ክርስትናን 
ለጀመሩ፣ በዳግም ልደት ለተወለዱ 
ለእግዚአብሔር ልጆች መሰናክሎችንና 
አሰናካዮችን ድል ነስቶ መንግሥቱን 
የመውረስ መብት ተሰጥቶአል።

ጌታ ኢየሱስ በዮሐንስ በኩል ለሰባቱ 
አብያተ ክርስቲያናት ባስጻፈው 
መልዕክት የሚነቅፍባቸውን ነገር 

እንደተጻፈው ቃል እኛ ራሳችን ቆርጠን 
የምንጥላቸው በህይወታችን ውስጥ 
መልካም ያልሆኑ የህይወት ልምምዶች 
ይኖሩናል። እነዚህ ልምምዶች 
ለህይወታችን መሰናክል ናቸው። 
ክርስትና ለግል ህይወታችን እንቅፋት 
የሆነብንን ከመንገዳችን እያስወገድንና 
ለሌሎች ደግሞ ለመዳናቸው እንቅፋት 
ላለመሆን እየተጠነቀቅን የምንኖርበት 
የህይወት ጉዞ ነው።

በቤተክርስቲያን ታሪክ ሰዎች ወደ 
መዳን ከመጡ በኋላ በተለያየ 
ሁኔታ በህይወታቸው መሰናክል 
እንደገጠማቸው ከተጻፉ መልዕክቶች 
እንረዳለን። ሐዋርያው ጳውሎስ 
ከጻፋቸው መልዕክቶች የቆሮንቶስ 
መልእክትን ስንመለከት ስለ መከፋፈል፣ 
ለጣኦት የተሰዋ ስለመብላት፣ 
ስለዝሙትና ስለጸጋ ስጦታ አጠቃቀም 
ጽፎላቸዋል። እነዚህ መልእክቶች ላይ 
ሐዋርያው ጳውሎስ ትኩረት አድርጎ 
ሲጽፍላቸው አሁን ለተቀበሉት መዳን 
እንቅፋቶችን እያስወገዱ ወደፊት 
መራመድ ያስችላቸው ዘንድ ነው።

በፊታችን በተዘረጋልን የክርስትና የሩጫ 

በችግር፥ በጭንቀት፥ በመገረፍ፥ 
በወኅኒ፥ በሁከት፥ በድካም፥ እንቅልፍ 
በማጣት፥ በመጦም፥ በንጽህና፥ 
በእውቀት፥ በትዕግሥት፥ በቸርነት፥ 
በመንፈስ ቅዱስ፥ ግብዝነት በሌለው 
ፍቅር፥ በእውነት ቃል፥……” (2ኛቆሮ. 
6፣3-10)። ሐዋርያው በአገልግሎቱና 
በህይወቱ የገጠመውንና ያለፈበትን 
መንገድ ያሳየናል። ከእግዚአብሔር 
በተቀበለው ጸጋና ኃይል ተግዳሮቶችን 
አምኖና ታግሶ ራሱን እየገዛ ባይሻገር 
በአንዱ የመውደቅና የመሸነፍ እድል 
ሊያጋጥመው በቻለ ነበር። ለአማኞችም 
እንቅፋት ሊሆኑ የሚችሉ አንዳንድ 
ነጥቦችን በማንሳት ሲመክር ይታያል። 
ከእነዚህም መካከል ከማያምኑ ጋር 
በማይመች አካሄድ እንዳይጠመዱ፣ 
ከጨለማ ስራ ጋር ህብረት እንዳያደርጉ፣ 
ለጌታቸው ብቻ በመለየት ህዝቡ 
እንዲሆኑ ያሳስባል።

ሐዋርያው ጳውሎስ እንዴት 
መሰናክልን እንዳለፈና እንደተሻገረ 
ለአሸናፊነት ህይወት ያበቃውን ብቻ 
ሳይሆን ለወገኖቹ ያካፈለው ለሌሎች 
ወንድሞች አሰናካይ ሆኖ ላለመገኘት 
ያደረገውንም ጥረትና ጥንቃቄም 

”ክርስትና ለግል ህይወታችን እንቅፋት 
የሆነብንን ከመንገዳችን እያስወገድንና 
ለሌሎች ደግሞ ለመዳናቸው እንቅፋት 
ላለመሆን እየተጠነቀቅን የምንኖርበት 

የህይወት ጉዞ ነው።
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እንዲያርሙና እንዲያስተካክሉ 
ለእግዚአብሔር መንግስት ራሳቸውን 
እንዲያዘጋጁ ያሳስባል። ከመልዕክቱ 
እንደምንረዳው የምንነቀፍበትና 
ከዚህም አልፎ የምንተችበት ነገር ሲኖር 
ለህይወታችን መሰናክል እንዳይሆንና 
እንዳይጥለን ምክርን አስተውለን 
ልንቀበል ይገባል። ሲመከሩና ሲማሩ 
የማያስተውሉ፣ ለህይወታቸው እንቅፋት 
የሆነውን ቆርጠው ከመጣል ይልቅ፣ ምን 
ጎድሎኝ ነው፣ እኔ ባለጠጋ ነኝ፣ አንዳች 
አያስፈልገኝም የሚሉ ራቁታቸውን የሆኑ 
አንዳች የሌላቸው ድሆች መሆናቸው 
ተነግሮአቸዋል።

“ነገር ግን፥ ወንድሞች ሆይ፥ 
እናንተ የተማራችሁትን ትምህርት 
የሚቃወሙትን መለያየትንና ማሰናከያን 
የሚያደርጉትን ሰዎች እንድትመለከቱ 
እለምናችኋለሁ፥ ከእነርሱ ዘንድ ፈቀቅ 
በሉ። እንዲህ ያሉት ለገዛ ሆዳቸው 
እንጂ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ 
አይገዙምና፥ በመልካምና በሚያቆላምጥ 
ንግግርም ተንኮል የሌለባቸውን ሰዎች 
ልብ ያታልላሉ።” (ሮሜ. 16፣17-18)። 
በመልካም ንግግር ከምታቆላምጥና 
ወግታ ግን ከምትጥለው ከደሊላ፣ 
ተወዳጅና ተመራጭ አድርጋ ዘወትር 
ራሷን ከምታስተዋውቀው ከዚህች 
ዓለም፣ ለዓይንና ለስጋ አምሮት ምቹ 
ሆነው ከተዘጋጁ ምርጦች፣ ለጊዜው 
በኃጢአት ከሚገኝ ደስታና ተድላ፣ 
እንዲሁም ይህንን ከሚመስሉ 
መሰናክሎችና ይህንም ተግባር ለመከወን 
በአሰናካይነት ከተዘጋጁ የዘመኑ 
ተግዳሮቶች ህይወታችንን እንጠብቅ። 

እንግዲህ በቀረው ዘመናችን ከደም ግፊት 
ይልቅ ዓለማዊ ግፊትን፣ ጠግቦ ከማደር 
ይልቅ መንፈሳዊ ረሀብ፣ ከውጫዊ ተድላ 
ይልቅ ውሰጣዊ ሰላም፤ ከመዋረዳችን 
ይልቅ ከፍታችን፣ ከስኬታችን ይልቅ 
ከፊታችን ያለው ኃላፊነት፣ ከዕውቀታችን 
ይልቅ ገና ያላወቅነው፣ ከደረስንበት 
ይልቅ ገና ያልደረስንበት ሊያሳስበንና 
የኃላፊነት ሸክም ሊሰማን ይገባል።

የእግዚአብሔር መንግስት ናፍቆትና 
ራዕይ ያለን ለራዕያችን ስኬት ትልቁን 
ድርሻ የሚይዘውን የህይወት መርህ 
መከተል ያስፈልጋል። ይኸውም 
ከአምላክ ጋር በትህትና የመኖር ጥበብ 
ነው። ራሳችንን ጌታ ሌላውን ባሪያ 
አድርገን አንቁጠር። እጅ እንዲነሳልን 
እንጂ እጅ መንሳት ከእኛ የሚጠበቅ 
እንዳልሆነም አድርገን አንመልከት። ዝቅ 
እንዲባልልን እንጂ ዝቅ ማለትን ለእኛ 
ያልተሰጠ አድርገንም አናስብ። ይህን 
ብናደርግ ወደ መንግስቱ መግባትን 
እንደ ቃሉ በሙላት ይሰጠናል። 
አሰናካይም ተሰናካይም ከመሆን ጌታ 
ኢየሱስ ይጠብቀን! ጌታም በነገር ሁሉ 
ማሰተዋልን ይስጠን! አሜን። 

በትዳር ሕይወት ውስጥ ችግሮች 
ሲነሱ ይስተዋላል። የነዚህን ችግሮች 
መንስዔ ለመረዳትና ለችግሩም መፍትሄ 
ለመስጠት የሚደረጉ ጥረቶችንም 
አስተውለናል። ለመሆኑ በዘመናችን 
የብዙ ትዳሮች ችግር ምንድን ነው? 
መረጃ ተጠቅሶ ይህን ያህል መቶኛው 
ችግሩ ይህ ነው ለማለት የመረጃው 
እጥረት ቢኖርም የብዙ ጋብቻዎች 
ችግር መንስኤ ከሆኑት ውስጥ አንዱ 
የሆነው ጅማሬው እንደ እግዚአብሔር 
ቃል አለመሆኑ ነው። ሆሴዕ 13÷13 
“በሚወለድበት ጊዜ በማህጸን አፍ ቀጥ 
ብሎ አይወጣምና አእምሮ የሌለው ልጅ 
ነው” ስለሚል ፍጻሜው እንዲያምር 
ለጅማሬው ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊወሰድ 
ይገባል።

የመልካም ጅማሬን ወሳኝነት ለመረዳት 
በቤተክርስቲያናችን አዲስ ተጋቢዎች 
በጋብቻቸው ዕለት የሚጠየቁትን 
መሠረታዊ የቃል ኪዳን ጥያቄዎችን 
ማየት ተገቢ ነው። በእርግጥ ቃል ኪዳን 
የሚገቡ ተጋቢዎች በቅድሚያ ይህን 
አውቀው አምነውና ተረድተው ነው 
ወይ “አዎን! አሜን!” እያሉ ቃል ኪዳኑን 
የሚገቡት? መጋቢዎችስ እነዚህን ሁለት 
ተጋቢዎች በእግዚአብሔር ቃል ላይ 
እጃቸውን አስጭነን ቃል ኪዳን ስናስገባ 
እነዚህን ወሳኝና መሠረታዊ ጥያቄዎችን 
በጋብቻቸው እለት እጃቸውን ጭነው 
ቃል ኪዳን ከሚገቡበት መጽሐፍ ቅዱስ 
አስቀድመን አስተምረናል ወይ? እነርሱም 
አስቀድመው ሳይማሩና ሳይረዱ እኛም 
ሳናስተምር ይህን ካደረግን በጋብቻ 
እለት በእግዚአብሔርና በሕዝቡ ፊት 
የተንበርክከው ልብ ሳይሆን ጉልበት 
ነበርና አንድ ቀን ይነሳል፤ ይህም 
በትዳር መካከል ትግል ይፈጥራል። 
በእግዚአብሔር ቃል ላይ አንዱን 
በአንዱ ላይ አጣምረው ያስቀመጡት 
ልብ ሳይሆን እጅ ነውና አንድ ቀን 
ይለያያል፤ ይገፋፋል። “አዎን! አሜን!” 
ሲል የነበረው ልብ ሳይሆን አንደበት 
ነበርና አንድ ቀን ይክዳል። ስለዚህ 
አዲስ ተጋቢዎች ስለሚገቡት ቃልኪዳን 
አስቀድሞ ዝርዝር ነገር እንዲያውቁ 
ማድረግ ከጋብቻ በኋላ ለሚከሰተው 
ችግር መፍትሄ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። 
ለዛሬ ተጋቢዎች በእግዚአብሔርና 
በሕዝቡ ፊት ከሚቀርብላቸው 
የቃልኪዳን ጥያቄዎች አንዱን ለማየት 
እንሞክር:-

“ከ_______  ጋር የምታደርገውን/ 
የምታደርጊውን ቃልኪዳን እግዚአብሔር 
በመንፈስ አንድነት ከአሁኑ ሰዓት 

ጀምሮ እንደሚያጸድቀው ታምናለህ?/
ታምኚያለሽ?” ይህን ጥያቄ ተጋቢዎችን 
አንተ በእርግጥ እርሷን፤ አንቺም እርሱን 
እንድታገባ/እንድታገቢ የእግዚአብሔር 
ፈቃድ መሆኑን በሮሜ. 12÷1-2 እና 
በኤፌሶን 5÷16 እንደተጻፈው የመለኮት 
ቃል ፈትናችሁ አውቃችኋል?” 
ብሎ በማመን የሚጠየቅ ነው። 
ለጥያቄው ተጋቢዎች መልሳችሁ 
“አዎን” ከሆነ ከጋብቻ በኋላ ሥጋና 
ሰይጣን በትዳራችሁ ላይ ክስ ቢያስነሱ 
እየጠቀሳችሁ የምትረቱበት ማስረጃ 
አላችሁ ማለት ነው።

ለመሆኑ ለጋብቻ የእግዚአብሔር ፈቃድ 
ቅድሚያ የሚሰጥበት ምክንያት ምንድር 
ነው? ቀዳሚው ምክንያት የትዳር ፈጣሪ 
እግዚአብሔር በመሆኑ ሲሆን ሌላው 
ደግሞ ለትዳር የእግዚአብሔር ፈቃድ 
ዋስትና ስለሆነ ነው።

ትዳር የእግዚአብሔር የቤት ሥራ 
በመሆኑ አዳም በከባድ እንቅልፍ 
ተኝቶ ሳለ እግዚአብሔር የምትመች 
ረዳት አዘጋጅቶ ከጎኑ አስቀመጠለት። 
ስለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል 
ሚስትን ያገኘ በረከትን አገኘ የሚለው 
(ምሳሌ. 18÷22)። ሚስት የምትገኘው 
ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው (ምሳ. 
19÷14)። ነገር ግን አካሄዳችን ሚስትን 
በምሳሌ 18÷22 እንደተጻፈው 
“ማግኘት” ሳይሆን በዘፍጥረት 6÷2 
“የእግዚአብሔር ልጆችም የሰውን 
ሴቶች ልጆች መልካሞች እንደሆኑ 
አዩ ከመረጡአቸው ሁሉ ሚስቶችን 
ለራሳቸው ወሰዱ” እንደሚለው 
“መውሰድ” ከሆነ ከእግዚአብሔር 
አሳብና አሰራር ጋር ይቃረናል። 
በመዝሙር 127÷1 ቤትን የሚሠራው 
እግዚአብሔር ብቻ በመሆኑና በመክብብ 
4÷12 በሦስት የተገመደ ገመድ ፈጥኖ 
አይበጠስም በሚለው ቃሉ መሠረት 
የእግዚአብሔር ፈቃድ ያለበት ጋብቻ 
ይታሰራል  እንጂ አይፈታም። ይልቁንም 
ለመፍታት የሚመጡትን ማንኛቸውንም 
መሰናክሎች ይፈታል።

ስለዚህ ጋብቻ በዘፍጥረት 13÷10 
ታሪኩን እንደምናነበው እንደ ሎጥ እኛ 
ዓይናችን አንስተን የምንመርጠው ነገር 
አይደለም፤ ካደረግነው ግን እንደ ሰዶም 
ይሆንብናል። ሌላው ምሳሌ 31÷30 
“ውበት ሐሰት ነው ደም ግባትም ከንቱ 
ነው እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት 
ግን እርሷ ትመሰገናለች” የሚለውን 

የትዳር ህይወት
ቢሾፕ ተረፈ ፈካ (መልዕክት ጋዜጣ  2ኛ ዓመት ቁጥር 4 ሚያዚያ/ግንቦት 1994)

ወደ ገጽ 14 ዞሯል 
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ልጅን የሚሰጥ እግዚአብሔር ብቻ 
ነው። ልጅ ደግሞ የከበረ ስጦታ ነው፤ 
ወራሽ ነው፤ ተተኪ ነው። በመዝሙረ 
ዳዊት 127÷3-5 ከእነርሱ ዘንድ ምኞቱን 
የሚፈጽም ብጹዕ ሰው ነው ይላል 
(ቀ.5)።

ሰው ሁሉ ለልጆቹ የወደፊት መድረሻ 
ያስባል። እኛ ደግሞ እንደ ክርስቲያን 
ለልጆቻችን የምንመኝላቸው ነገር 
አለን። በምድር ሲኖሩ የእግዚአብሔርን 
ቃል ተሞልተው፣ በመንፈስ ቅዱስ 
ተቀድሰው፣ ለእግዚአብሔር ክብር 
መገለጫ የሚሆኑ የቃል ኪዳን ወራሾች፣ 
የእግዚአብሔርን ስራ  በዘመናቸው 
የሚያስቀጥሉ፣ የከበረውን ከተዋረደው 
ለይተው በቅድስና የሚመላለሱ፣ 
በመጨረሻውም  የእግዚአብሔርን 
መንግስት የሚወርሱ እንዲሆኑልን 
እንመኛለን። ነገር ግን ከምኞታችን 
ጋር እኛ በልጆቻችን አስተዳደግ ላይ 
መስራት ያለብን ነገር ይኖራል። በምሳሌ 
22፣6 ላይ ‹‹ልጅን በሚሄድበት መንገድ 
ምራው›› ይለናልና።

‹‹ምራው›› የሚለው ቃል አሳየው፣ 
ንገረው ማለት ነው።

ንገረው!

• ልጆችን መስማት ከሚችሉበት 
እድሜ ጀምረን የእግዚአብሔርን 
ቃል እናስተምራቸው። እንደ ዘዳ. 
6፣4 ያለመሰልቸት በመደጋገም 
እንንገራቸው። ስትቀመጥ፣ 
ስትነሳ፣ ስትተኛ፣ በመንገድም 
ስትሄድ ይላል ቃሉ። በተለይ 
ህጻናት እንዲገባቸው ደጋግመን 
መንገር ያስፈልገናል።

• ወደ እግዚአብሔር ቤት 
እንውሰዳቸው። ስለ እግዚአብሔር 
ቤት (እግዚአብሔር የሚገኝበት 

ለትውልድ በረከት መስራት

ቤተሰብ

እህት አለሚቱ ጥላሁን 

ስፍራ) የተከበረና የተቀደሰ 
መሆኑን በሚገባቸው ቋንቋ 
እግዚአብሔርን ጥበብ እየለመንን 
እንንገራቸው።

• ስለ እግዚአብሔር ፍቅር፣ እኛን 
ወድዶ፣ ክብሩን ትቶ ወርዶ፣ 
ስለ እኛ ራሱን በመስቀል ላይ 
መስዋዕት ማድረጉን፣ መሞቱንና 
መነሳቱን በሚገባቸው ቋንቋ 
(ቀለል ባለ ንግግር እንንገራቸው)። 
መዝሙር እናስተምራቸው። 
በሙያው የሚሰሩ አዋቂዎች 
እንደሚሉት ልጅ የሚቀረጸው 
ወይም የእድሜ ልኩን ማንነት 
የሚይዘው ከመጀመሪያ ዓመት 
እስከ 7 ዓመት ነው ይላሉ። 
ለዚህ ነው የእግዚአብሔር 
ቃልም ልጅን በሚሄድበት 
መንገድ ምራው በሸመገለም ጊዜ 
ከዚያ ፈቀቅ አይልም የሚለው። 
ስለዚህ በዚህ ዕድሜያቸው ዘመን 
ለመንገር እንበርታ። የተመኘነው 
መልካም ነገር በልጆቻችን ላይ 
እንዲገኝ መድከም ግድ ነው። 
መዝ (128)፣2 “የድካምህን ፍሬ 
ትመገባለህ…” ይላል።

• ሌላው ነገር በአንደበታችን 
የእግዚአብሔርን ቃል ከማስተማር 
ጋር በልጆቻችን ጆሮ መልካም 
ነገርን፣ የበረከትን ቃል እንጂ 
ተስፋ የሚያስቆርጥ ወይም 
አፍራሽ (ኔጌቲቭ) ቃልን ከመናገር 
መጠንቀቅ አለብን። 

ለምሳሌ :- ‹‹ አንተ ሰው 
አትሆንም፣ እንዲሁ ነው 
የምትለፋው ፣ አይገባህም›› ወዘተ 
… በማለት ፋንታ ‹‹እግዚአብሔር 
ይባርክሃል፣ በርታ ወደፊት ትልቅ 
ቦታ ትደርሳለህ፣ እንደ ዮሴፍ፣ 

እንደ ዳዊት ትሆናለህ›› ሴቷንም 
‹‹እንደ ሀና፣ እንደ ዲቦራ… ወዘተ 
ትሆኛለሽ›› እያልን የሚያንጽ 
የሚሰራ እንጂ የሚያፈርስ ቃል 
በጆሮአቸው ላይ አንናገር። እንደ 
ምሳሌ 31፣26 አፍን በጥበብ 
መክፈትን ይጠይቃል።

ምሳሌ 3፣21 ‹‹ አባቶች ሆይ 
ልባቸው እንዳይዝል ልጆቻችሁን 
አታበሳጩአቸው›› ይላል። እንደ 
ከፋ ቃል ደግሞ የሚያበሳጭ 
ነገር የለም። ስለዚህ ልጆቻችን 
ልባቸውን የሚያዝል ሳይሆን 
የሚያበረታታ ቃልን ከኛ እየሰሙ 
ካደጉ የበረቱ ይሆኑልናል።

አዋቂዎች ሲናገሩ ‹‹ልጆች ስለ 
ራሳቸው በልጅነት ሲሰሙ ያደጉት 
ነገር በውስጠኛው የአንጎል 
ክፍላቸው ውስጥ ይቀመጥና 
ሲያድጉ ያንኑ ይተገብሩታል›› 
ይላሉ። ይህም ከምሳሌ 22፣6 ጋር 
ይመሳሰላል ‹‹ … በሸመገለ ጊዜ 
ከዚያ ፈቀቅ አይልም።››

• ሌላው ነገር ከአንድ በላይ ልጆች 
ያሉን በተቻለ መጠን በማዳላት 
ለማሳደግ አንሞክር። አድልዎ 
በልጆች መካከል መጠላላትን 
ይፈጥራል። አድልዎ የይስሀቅንና 
የያዕቆብን ቤት እንዴት 
እንደበጠበጠ ማየት እንችላለን። 
ዮሴፍ ያንን ሁሉ መከራ 
ከወንድሞቹ የተቀበለው በአድልዎ 
ምክንያት ነው። ‹‹ከሌሎቹ ልጆች 
ትበልጣለህ፣ እንደ አንተ ማን 
አለ?›› እየተባለ ያደገ ልጅ ወደፊት 
ከሰዎች ጋር ባለው ግንኙነት 
‹‹እንደ እኔ ማን አለ? እኔ ከሁሉ 
እበልጣለሁ›› የሚል አስተሳሰብ 
ይይዝና ችግር ውስጥ ይገባል።
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ከሌሎቹ ደግሞ ዝቅ እየተደረገ 
ያደገው ሁልጊዜ የዝቅተኝነት 
ስሜት እያጠቃው ይኖራል። 
ስለዚህ ‹‹ይሄኛው ጎበዝ ነው፣ 
ይህችኛይቱ ጎበዝ ናት፣ ያች 
እንኳን አትረባም›› ማለት ከእኛ 
ይራቅ።

እግዚአብሔር ልጆችን ሲሰጠን 
መቼም በልጆቻችን ሕይወት 
የራሱ አላማ ይኖረዋልና 
ሊጠቀምባቸው ይፈልጋል። (ዘጸ 
2፣1-10) ሙሴን እግዚአብሔር 
መጠቀሚያ ሊያደርገው 
ከማህጸን መርጦታል። ሆኖም 
ሙሴ ከአባቱ ከእንበረምና 
ከእናቱ ከዮካብድ ተወልዶአል። 
ዘመኑ ክፉ አዋጅ የታወጀበት 
‹‹ወንድ ልጅ ሲወለድ ይገደል›› 
የተባለበት ቢሆንም ወላጆቹ 
3 ወር ሸሽገው ከዚያም እናት 
በደንገል ሳጥን ውስጥ አድርጋ 
ወንዝ ውስጥ አስቀመጠችውና 
የሚደርስበትን እንድታይ 
ሴት ልጇን ልካ እያለ የፈርኦን 
ልጅ ስታነሳው ‹‹እህትዬው 
የምታጠባልሽ ሴት ላምጣልሽ›› 
ብላ የእራሱን እናት ጠራች። 
እናትየውና ሙሴ አብረው የቆዩት 
ጡት እስኪጥል ብቻ ቢሆንም 
እናትዬው ይህችን አጭር ጊዜ 
ተጠቅማ መንገር ያለባትን 
ነገረችው። ‹‹አንተ እስራኤላዊ ነህ፣ 
ግብጻዊ አይደለህም። አምላክህም 
የእስራኤል አምላክ አንድ ጌታ 
ነው እንጂ የግብጻውያን ጣዖታት 
አይደሉም። አንተ ዛሬ የተጎሳቆሉ 
የሚመስሉት ነገር ግን ወደ ፊት 
ታላቅ በረከት የሚጠብቃቸው 
የእስራኤል ወገን ነህ›› እያለች 
እየነገረች ስላሳደገችው እንደ 
ዕብ. 11፣23 በልጅነቱ የሰማው 
ቃል ካደገ በኋላ የፈርዖን የልጅ 
ልጅ እንዳይባል በእምነት እምቢ 
አስባለው። ‹‹ከግብጽ ብዙ 
ገንዘብ ይልቅ ከእግዚአብሔር 
ሕዝብ ጋር መከራ መቀበልን 
መረጠ ብድራቱን ትኩር ብሎ 
ተመልክቶአልና።››

1ኛሳሙ 1፣1-28 እግዚአብሔር 
በዚህ ዘመን ሰው ይፈልግ ነበር። 
‹‹ዔሊና ልጆቹ የእግዚአብሔርን 
መቅደስ ሥርዓት አበላሽተው 
እግዚአብሔርን እያሳዘኑ ነበርና። 
መካኒቱ ሐና በእግዚአብሔር ፊት 
ልጅ እንዲሰጣት አምርራ አልቅሳ 
ስዕለትም ተሳለች። የምትሰጠኝን 
ልጅ ለአንተ እሰጠዋለሁ አለች። 
እግዚአብሔር ሳሙኤልን 
ሰጣት፤ መልሳም ለእግዚአብሔር 
ሰጠችው። ሳሙኤል ከእናቱ 
ጋር የቆየው ጡት እስኪጥል 
ብቻ ነበር።  ሐና ግን ጊዜ 

አላጠፋችም። ስለ እግዚአብሔር  
ቤት ሥርዓት እየነገረች ቆይታ 
ወደ ቤተመቅደስ ወስዳ ለዔሊ 
አስረከበችው። ሳሙኤል በዔሊ 
ልጆች ኃጢአት ተጽዕኖ ስር 
ሳይወድቅ በዘመኑ ሁሉ ነቀፌታ 
የሌለበት የእግዚአብሔር ነቢይ 
ሆነ። እግዚአብሔር ከሰጠን ልጆች 
እግዚአብሔር ለራሱ አገልግሎት 
የሚለያቸው ልጆች ሊኖሩ 
ስለሚችሉ ለልጆቻችን ትኩረት 
ሰጥተን ከማብላትና ከማጠጣት 
ያለፈ በእግዚአብሔር ቃል 
ኮትኩተን የማሳደግ ኃላፊነታችንን 
እንወጣ።

• ሌላው ልጆቻችን ቃላችንን 
ብቻ ሳይሆን አኗኗራችንን 
ይመለከታሉና በመልካም 
የህይወት ምሳሌነት ወይም ተግባር 
እንምራቸው።

ምሳሌ:- አትዋሽ እያልን እኛ 
አንዋሽ ፤ የእግዚአብሔርን 
ቤት ማክበርን፣ ለአገልጋዮች 
መታዘዝን፣ በቃልም በተግባርም 
ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም መኖርን፣ 
በቃልም በተግባርም እናሳያቸው። 
እግዚአብሔርን ማገልገል ለበረከት 
መሆኑን በቃልም በተግባርም  
ከእኛ ይመልከቱ።

በልጅህ ላይ ነው ሲለው ‹‹ይህ 
ነገር መልካም ነው ብቻ በዘመኔ 
ሰላም ይሁን›› አለ። እግዚአብሔር 
እንዲህ ዓይነት ራስ ወዳድ 
ወላጅ  አያድርገን። ምነው ራሱን 
አዋርዶ ከእግዚአብሔር ምህረትን 
ቢለምን? ቅጣትን ወደ ትውልዱ 
ባያስተላልፍስ? ያሳዝናል! 
በተጨመረለት ዕድሜ የወለደው 
ልጁ ምናሴ በእግዚአብሔር 
ፊት እጅግ ክፉ ነገርን አደረገ፤ 
ሞራ ገላጭ (ጠንቋይ) ሆነ። 
እግዚአብሔርን በእጅጉ አሳዘነ፤ 
ይህ ሁሉ አባቱ ያቆየለት ንስሃ 
ያልገባበት ኃጢአት ነው።

ህዝቅያስ በእግዚአብሔር ፊት 
ብዙ መልካም ነገሮችን አድርጎ 
ነበር፤ በዕድሜው መጨረሻ 
እግዚአብሔርን አሳዘነ ቅጣቱ ግን 
ለልጁ ተረፈ። (2ኛዜና 33፣1-13)

ርብቃ ያዕቆብ የበረከት 
ወራሽ መሆኑን ታውቅ ነበር። 
‹‹ታላቁ ለታናሹ ይገዛል ›› ብሎ 
እግዚአብሔር ነግሮአት ነበርና። 
ይህንን በረከት ወደ አባቱ ገብቶ 
እንዲወስድ ስታበረታታው 
ያዕቆብ ፈርቶ ‹‹ወንድሜ ዔሳው 
ጸጉራም ነው እኔ ደግሞ ለስለሳ 
ሰውነት ነው ያለኝ፤ አባቴ 
ቢያውቅብኝስ? በበረከት ፋንታ 
መርገምን በላዬ አመጣለሁ›› ሲላት 
‹‹መርገምህ በእኔ ላይ ይሁን›› 
አለች። ‹‹ የራስህ ጉዳይ ገብተህ 
ምክሬ ካልተሳካም እንደፈለገ›› 
አላለችም። እኛ ባጠፋነው፣ ንስሃ 
ባልገባንበት ኃጢአት ልጆቻችን 
አይቀጡ፤ እኛው ላይ ይለቅ።

ልጆች በተለያዩ ምክንያቶች እንደ 
ታሰበው ጥሩ ላይሆኑ ይችላሉ። 
ነገር ግን አንዱ ምክንያት ይህ 
ስለሆነ ተጠንቅቀን እንኑር። 
እነዚህን ከላይ የጠቀስናቸውን 
ነገሮች ስላደረግን ብቻ ልጆች 
ጥሩ ይሆናሉ ብለን አንደምድም። 
ምክንያቱም ‹‹እግዚአብሔር 
ቤትን ካልሰራ ሰራተኞች በከንቱ 
ይደክማሉ እግዚአብሔር 
ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂ በከንቱ 
ይተጋል›› ተብሎ ስለተጻፈ 
መዝ (127)፣1-2 እንዲያውም 
ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ 
ናቸው ከሚለው በላይ 
የተፃፈ ስለሆነ ይህን ሁሉ 
አድርገንም ለእግዚአብሔር 
ማቅረብ ይኖርብናል። ሁሉንም 
እግዚአብሔር ይሰራልኛል እኔ 
ምን አደከመኝ? አይባልም። 
የራሳችንን ድርሻ እየሰራን ሌላውን 
እግዚአብሔርን አደራ እያልን 
ልጆቻችንን እንምራ፣ ጌታ ኢየሱስ 
ይርዳን፣ ኃይልም ይስጠን።

ሐዋርያው ጳውሎስ ለመንፈስ 
ቅዱስ ልጁ ለጢሞቲዎስ 
ሲጽፍለት 1ኛጢሞ 4፣11 በቃል እና 
በኑሮ … ለሚያምኑቱ ምሳሌ ሁን 
አለው። እኛም መቼም ለልጆቻችን 
መሪዎች እንድንሆን ሥልጣን 
ተሰጥቶናልና በቃል (በማስተማር) 
በኑሮ (በሕይወት ምሳሌነት) 
እንምራቸው።

ለልጆቻችን በሕይወታችን 
በምናደርገው ነገር የበረከት 
ወራሾች እንጂ የቅጣት ወራሾች 
አናድርጋቸው።

በኢሳ. 39፣6-8 ላይ እንደተጻፈው 
ንጉስ ሕዝቅያስ በተጨመረለት 
ዕድሜ እግዚአብሔርን ሲያስቆጣ 
እግዚአብሔር ነቢይ ልኮ 
እንደሚቀጣው ሲነግረውና 
ቅጣቱ ደግሞ በልጅህ ዘመን 

"ልጅን 
በሚሄድበት 

መንገድ 
ምራው”

ምሳሌ 22÷6






