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1.  የእግዚአብሔር እቅድ ለብዙዎች ምስጢር ነው። 

መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ሲል ያስተምራል። 

1 በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ። (ዘፍጥረት 1፡1፣ አኪጀት ሙሉ በሙሉ ካልሆነ 

በስተቀር) 

ግን ለምን? 

የሕይወት ትርጉም ምንድን ነው? 

በዘመናት ሁሉ ሰዎች በምድር ላይ እየተሠራ ያለው ዓላማ አለ ወይ ብለው ያስባሉ። 

ካለ ደግሞ ምንድን ነው? 

አምላክ እንዳለ እየገመተ ለምን አንድ ነገር ፈጠረ? 

አምላክ ሰዎችን ለምን ፈጠረ? እግዚአብሔር ለምን ፈጠረህ? 

ሕይወትህ ዓላማ አለው? 

የተለያዩ ባህሎች እና ሃይማኖቶች የራሳቸው አመለካከት አላቸው. ግን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይስማማሉ? 

እውነታው ምንድን ነው? 

የእውነት አንዱ አካል የእግዚአብሔር እቅድ ለብዙዎች እንቆቅልሽ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ጉዳይ 

የሚያስተምረውን አንድ ነገር አስተውል፡- 

25 እንደ እኔ ወንጌልና እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል እንደ ምሥጢር መገለጥ ሊያጸናችሁ ለሚችል፥ ከዓለም 

መጀመሪያ ጀምሮ ተሰውሮአል። አሁን ተገልጦአልና ፥ እንደ ዘላለም አምላክ ትእዛዝ ለአሕዛብ ሁሉ 

በትንቢት መጻሕፍት ተገለጡ፤ ለእምነትም መታዘዝ ፥ 27 ጥበበኛ ለሆነ ለእግዚአብሔር ብቻ፥ በኢየሱስ 

ክርስቶስ ለዘላለም ክብር ይሁን። ኣሜን። ( ሮሜ 16:25-27 ) 

መጽሐፍ ቅዱስ ከዓለም መጀመሪያ ጀምሮ ተሰውሮ የነበረውን ምሥጢር ነገር ግን በትንቢት መጻሕፍት 

እንደሚገለጥ ይነግረናል - "የእውነት ቃል" (2 ጢሞቴዎስ 2: 15; ያዕቆብ 1: 18). 

መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር መንግሥት ምስጢር (ማር. 4፡11)፣ የጸጋ ምሥጢር (ኤፌሶን 3፡1-5)፣ የእምነት 

ምሥጢር (1ጢሞ. 3፡9)፣ ምስጢር ያሉ ብዙ ምሥጢራትን ይጠቅሳል። የጋብቻ ዝምድና (ኤፌሶን 5፡28-33)፣ የዓመፅ 

ምሥጢር (2ኛ ተሰሎንቄ 2፡7)፣ ምስጢረ ትንሣኤ (1ኛ ቆሮንቶስ 15፡51-54)፣ ምሥጢረ ክርስቶስ (ኤፌሶን 3፡4) የአብ 

ምሥጢር (ቆላስይስ 2፡2)፣ ምሥጢረ እግዚአብሔር (ቆላስይስ 2፡2፤ ራእይ 10፡7) እና ምሥጢረ ሥጋዌም ታላቂቱ 

ባቢሎን (ራዕይ 17፡5)። ይህ መጽሐፍ የተጻፈው ለእውነት ፍላጎት ላላቸው ሰዎች ነው፣ “ማረጋገጫ የእግዚአብሔርን 

ምሥጢር ለማወቅ የሚያስችለውን ሀብት ሁሉ እንዲኖራቸው” (ቆላስይስ 2፡2፣ NET)። 
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ምንም እንኳን ይህ ብዙዎችን ሊያስገርም ቢችልም ሦስቱ የሲኖፕቲክ ወንጌሎች ጸሐፊዎች ኢየሱስ በምሳሌ 

እንዳልተናገረ ሰዎች በደንብ እንዲረዱት ሲል ጽፈዋል። በዚህ ዘመን የእግዚአብሔርን መንግሥት ምሥጢር ለብዙዎች 

እንዳይታወቅ ኢየሱስ በምሳሌ እንደተናገረ መናገሩን ዘግበዋል (ማቴ . 

ሐዋርያው ጳውሎስ ታማኝ አገልጋዮች “በፍቅር እውነትን የሚናገሩ” (1ኛ ቆሮንቶስ 4፡1፤ ዝከ. 13፡2) ታማኝ አገልጋዮች 

እንደሆኑ ጽፏል። 

መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚነግራቸው ስለ ብዙዎቹ ምስጢሮች የበለጠ ለማወቅ ፍላጎት ኖሯል? 

አምላክ ለምን አንድ ነገር እንደፈጠረ ማወቅ ትፈልጋለህ? 

እግዚአብሔር ለምን እንደፈጠረህ ማወቅ ትፈልጋለህ? 

አዎን, ብዙዎች የራሳቸው ሀሳቦች አሏቸው. 

እርስዎ በትክክል የሚያውቁበት መንገድ አለ? 

በሰዎች ወጎች ላይ መጽሐፍ ቅዱስን ለማመን ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎች ማወቅ ይችላሉ። 

ነገር ግን፣ ብዙዎቹ በጣም መሠረታዊ የሆኑ የእግዚአብሔር እቅድ ገጽታዎች ለብዙዎች እንቆቅልሽ ስለሆኑ፣ እባክዎን 

ጊዜ ወስደህ ሙሉውን መጽሐፍ ለማንበብ፣ እና እንደፈለጋችሁ፣ የተወሰኑትን ቅዱሳት መጻህፍት ለማየት (ከመሆኑ 

በተቃራኒ) ሙሉ በሙሉ የተጠቀሰው) ለበለጠ ማብራሪያ። 

በእምነት ለሚታዘዙ የትንቢታዊ ቅዱሳን መጻሕፍትን በመረዳት ሚስጥሩ ሊታወቅ ይችላል። 

ሆኖም ግን በዚህ ዘመን ለሁሉም እንዲታወቁ አልተደረገም, ብቻ አሁን ለሚጠሩት፡- 

11 … “ለእናንተ የእግዚአብሔርን መንግሥት ምሥጢር ማወቅ ተሰጥቶአችኋል። በውጭ ላሉት ግን ሁሉም 

ነገር በምሳሌ ይመጣል” (ማር. 4፡11) 

25 ወንድሞች ሆይ፥ በእናንተ አስተያየት ልባሞች እንዳትሆኑ ይህን ምሥጢር ታውቁ ዘንድ አልወድም፤ 

የአሕዛብ ሙላት እስኪገባ ድረስ በእስራኤል ላይ ዕውርነት ከቶ ደርሶአል። ( ሮሜ 11 ) 25) 

7 እኛ ግን የእግዚአብሔርን ጥበብ በምሥጢር እንናገራለን ይህም እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት ለክብራችን 

ያዘጋጀውን የተሰወረውን ጥበብ፥ (1ኛ ቆሮንቶስ 2፡7)። 

በተለይ ስለ “የእግዚአብሔር መንግሥት ምስጢር” እና “የወንጌል ምሥጢር” (ኤፌሶን 6፡19) እንዲሁም በ ccog.org 

በ100 የሚገኘውን የነጻውን ቡክሌታችንን መመልከት ትችላለህ። የተለያዩ ቋንቋዎች . “ከአሕዛብ ሙላት” ጋር 

በተዛመደ፣ ሁለንተናዊ ኦፊሰር ኦፍ ድነት፣ አፖካታስታሲስ፡ እግዚአብሔር በሚመጣው ዘመን የጠፉትን ማዳን 

የሚችለውን ነፃ መጽሐፍ ተመልከት። በመቶዎች የሚቆጠሩ ቅዱሳት መጻህፍት የእግዚአብሔርን የማዳን እቅድ 

ይገልጣሉ ፣ በተጨማሪም በመስመር ላይ በwww.ccog.org ይገኛል። 

ሃዋርያ ጳውሎስ፡ “ነቲ ኻብ ኵሉ ንላዕሊ ኽንረክብ ንኽእል ኢና” ኢሉ ጸሓፈ። 



5 
 

8 የማይመረመረውን የክርስቶስን ባለ ጠግነት ለአሕዛብ እሰብክ ዘንድ፥ 9 ከምሥጢርም የሆነ የምሥጢር 

ኅብረት ለአሕዛብ ሁሉ እሰብክ ዘንድ ይህ ጸጋ ከቅዱሳን ሁሉ ከሁሉ ከሚያንሰው ለእኔ ተሰጠ ። ሁሉን 

በኢየሱስ ክርስቶስ በፈጠረው በእግዚአብሔር የዘመናት መጀመሪያ ተሰውሮአል ። 10 ይህም የእግዚአብሔር 

ልዩ ልዩ ጥበብ አሁን በቤተ ክርስቲያን በሰማያዊ ስፍራ ላሉት አለቆችና ሥልጣናት ትታወቅ ዘንድ፥ 11 

በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን እንዳደረገው የዘላለም አሳብ፥ በእርሱም ድፍረት አለን ፥ 12 በእርሱ በማመን 

በመተማመን መድረስ ። ( ኤፌሶን 3:8-12 ) 

25 የእግዚአብሔርን ቃል እፈጽም ዘንድ ስለ እናንተ እንደ ተሰጠኝ መጋቢነት እኔ እንደ ተሰጠኝ አገልጋይ ሆንሁ፤ 
26 ምሥጢሩም ከዘመናት ከትውልዶች ጀምሮ ተሰውሮ የነበረ፥ አሁን ግን ለቅዱሳኑ ተገልጦአል። 27 

ለእነርሱም እግዚአብሔር በአሕዛብ ዘንድ ያለው የዚህ ምሥጢር ክብር ባለ ጠግነት ምን እንደ ሆነ 

ሊያስታውቅ ወደደ፥ እርሱም የክብር ተስፋ የሆነው ክርስቶስ በእናንተ ዘንድ ነው። ( ቆላስይስ 1: 25-27 ) 

ያለ እግዚአብሔር ቃል የማይመረመሩ ብዙ “ሀብቶች” አሉ። እነዚህ ከጥንት ጀምሮ ተደብቀው የቆዩ መጽሐፍ ቅዱሳዊ 

ምስጢሮች ናቸው። 

በ2 ኛው ክፍለ ዘመን የሰምርኔ ጳጳስ/ፓስተር ፖሊካርፕ ስለ “ክርስቶስ መምጣት ትንቢታዊ ምስጢር” ጽፈዋል 

(ፖሊካርፕ፣ ፍራግመንትስ ከ ቪክቶር ኦፍ ካፑዋ። በስቲቨን ሲ ካርልሰን፣ 2006 የተተረጎመ፣ ስለ መምጣቱ ምስጢራት 

ዝርዝሮች ሊሆኑ ይችላሉ። በ www.ccog.org ላይ የሚገኘው፣ የኢየሱስ መሲሕ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነጻ መጽሐፍ ) 

ላይ ይገኛል። 

እንዲሁም፣ በ 2 ኛው ክፍለ ዘመን፣ ጳጳሳት/ፓስተሮች ኢግናቲየስ እና ሜሊቶ አገልግሎቱ ስለተለያዩ ቅዱስ ጽሑፋዊ 

ምስጢራት ተረድቷል (ለምሳሌ የኢግናቲየስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ፤ የሜሊቶ መልእክት) ጽፈዋል። ሆሚሊ በፋሲካ ). 

ኢየሱስና ሐዋርያት ከእነዚህ ምሥጢራት መካከል ጥቂቶቹን የጥንት ክርስቲያኖች ለነበሩት አብራርቷቸዋል። እኛ 

የእግዚአብሔር ቀጣይነት ያለው ቤተክርስቲያን አሁን ለማየት ፍቃደኛ ለሆኑት ያንን ለማድረግ እንጥራለን። 

የእግዚአብሔር ተፈጥሮ 

ስለ እግዚአብሔር ተፈጥሮ ትንሽ መረዳታችን የእቅዱን ምሥጢራት በደንብ እንድንረዳ ይረዳናል። 

መጽሐፍ ቅዱስ “እግዚአብሔር ፍቅር ነው” (1 ዮሐንስ 4:16)፣ “እግዚአብሔር መንፈስ ነው” (ዮሐንስ 4:24)፣ 

“እግዚአብሔር መልካም ነው” (ናሆም 1:7፣ ወርልድ ኢንግሊሽ ባይብል) ፣ ሁሉን ቻይ ነው (ኤርምያስ 32 ) 

ያስተምራል። 17፣27)፣ ሁሉን የሚያውቅ (ኢሳይያስ 46፡9-10)፣ እና እርሱ ዘላለማዊ እንደሆነ (ኢሳይያስ 57፡15)። 

ሃዋርያ ጳውሎስ፡ “ነቲ ኻብ ኵሉ ንላዕሊ ኽንረክብ ንኽእል ኢና” ኢሉ ጸሓፈ። 

7 በእርሱም በደሙ የተደረገ ቤዛነታችንን አገኘን እርሱም የበደላችን ስርየት እንደ ጸጋው ባለ ጠግነት መጠን 

መጠን በጥበብና በአእምሮም ሁሉ አበዛን 9 የፈቃዱን ምሥጢር አስታወቀን፤ በራሱ ያሰበው በጎ ፈቃዱ፥ 10 

በዘመኑ ፍጻሜ በሰማይና በምድር ያለውን ሁሉ በክርስቶስ ሁሉ በእርሱ እንዲሰበስብ። ( ኤፌሶን 1:7-10 ) 

የእግዚአብሔር ፈቃድ ለብዙዎች (አሁን ላልተጠሩት) ምሥጢር እንደሆነ አስተውል፣ በመሠረቱ እስከ ፍጻሜው ዘመን 

ድረስ—ይህም በትንቢት ከተነገረለት ትንሣኤ በኋላ ለብዙዎች ይመጣል። 
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ሆኖም፣ እግዚአብሔር ከረጅም ጊዜ በፊት የእቅዱን ገፅታዎች ገልጿል። 

11 የእግዚአብሔር ምክር ለዘላለም ይኖራል የልቡም አሳብ ለልጅ ልጅ ነው። ( መዝሙረ ዳዊት 33:11 ) 

18 ከአባቶቻችሁ ከወረሳችሁት ከከንቱ ኑሮአችሁ በሚያልፍ ነገር በብር ወይም በወርቅ እንዳልሆነ 

ታውቃላችሁ፤ 19 ነውርና እድፍ እንደሌለበት እንደ በግ በክቡር የክርስቶስ ደም እንጂ። 20 እርሱ አስቀድሞ 

የተሾመ ዓለም ሳይፈጠር ነው፥ ለእናንተ ግን በዚህ በመጨረሻው ዘመን ተገለጠ። (1 ጴጥሮስ 1:18-20) 

8 ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ በታረደው በግ ሕይወት መጽሐፍ ስሞቻቸው ያልተጻፉ በምድር የሚኖሩ ሁሉ 

ለአውሬው ይሰግዱለታል። ( ራእይ 13:8 ) 

መጽሐፍ ቅዱስ በጉ ማለትም ኢየሱስ ማለት ነው (ዮሐ. 1፡29, 36) ከመጀመሪያ ጀምሮ ለመታረድ ታስቦ እንደነበር 

መናገሩ አምላክ ሰዎች ኃጢአት እንደሚሠሩ እንደሚያውቅና ዕቅድ እንዳለው ያሳያል። 

ነቢዩ ኢሳይያስ በመንፈስ አነሳሽነት ስለ እግዚአብሔር እቅድ እርግጠኝነት እንዲህ ሲል ጽፏል። 

8 ይህን አስቡ፥ ራሳችሁንም አሳዩ፤ እናንተ ተላላፊዎች ሆይ አስቡ። 9 እኔ አምላክ ነኝና ከእኔም በቀር ሌላ 

የለምና የቀደመውን የዱሮውን አስብ። እኔ አምላክ ነኝ እንደ እኔ ያለ ማንም የለም፤ 10 ከጥንት ጀምሮ 

መጨረሻውን እናገራለሁ፤ ከጥንትም ያልተደረገውን ነገር እናገራለሁ፤ ምክሬ ትጸናለች፤ ፈቃዴንም ሁሉ 

አደርጋለሁ እያለ ። የምስራቁን አዳኝ ወፍ፤ ምክሬን የሚፈጽም ሰው ከሩቅ አገር። በእውነት ተናግሬአለሁ; እኔም 

አመጣዋለሁ። ዓላማ አድርጌዋለሁ; እኔም አደርገዋለሁ። ( ኢሳይያስ 46: 8-11 ) 

11 የእግዚአብሔር ምክር ለዘላለም ይኖራል የልቡም አሳብ ለልጅ ልጅ ነው። ( መዝሙረ ዳዊት 33:11 ) 

የእግዚአብሔር እቅድ ይፈጸማል። 

እንዲሁም የሚከተለውን አስብ። 

16 በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን 

እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶአልና። 17 ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ፥ በዓለም እንዲፈርድ 

እግዚአብሔር ወደ ዓለም አልላከውምና (ዮሐ. 3፡16-17)። 

አሁን አንዳንድ የእግዚአብሔርን ባህሪያት ስናይ እሱ ጥሩ ነው፣ እቅድ አውጪ እና ፍቅር ነው፡ ይህም እርሱን እና 

ማንኛውንም ነገር የፈጠረው ለምን እንደሆነ የበለጠ እንድንረዳው ሊረዳን ይገባል። 

እርስዎ አስፈላጊ ነዎት. አስፈላጊ ነክ! እግዚአብሔር በግል ይወዳችኋል። እና ለእርስዎ በግል እቅድ አለው። 
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2.  ፍጥረት ለምን አስፈለገ? ሰዎች ለምን? ለምን ሰይጣን? እውነት 

ምንድን ነው? የዕረፍት እና የኃጢአት ምሥጢራት ምንድን ናቸው ? 

ፈላስፋዎች በየዘመናቱ ካነሷቸው ትልልቅ ጥያቄዎች አንዱ “ለምን እዚህ ደረስን?” የሚለው ነው። ሌላው "ለምን የሆነ 

ነገር አለ?" 

የእነዚህ ጥያቄዎች መሠረታዊ መልሶች በአምላክ ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይገኛሉ። 

ስለ አጽናፈ ሰማይ አመጣጥ የተለያዩ ሀሳቦች ቢኖሩም, በብዙ የሳይንስ ሊቃውንት እና የሃይማኖት ሰዎች መካከል 

የሰው ልጅ ሁሉም አንድ እናት እንደነበራቸው (ምንም እንኳን ይህ ምን ያህል ወደ ኋላ እንደሚመለስ አለመግባባቶች 

ቢኖሩም) ስምምነት አለ. 

ኦሪት ዘፍጥረት መጽሐፍ 

በተለምዶ ዘፍጥረት ተብሎ በሚታወቀው የመጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያ መጽሐፍ ላይ አምላክ ማንኛውንም ነገር 

ለምን እንደፈጠረ አንዳንድ ሐሳቦችን እናገኛለን። 

የዘፍጥረት መጽሐፍ ደጋግሞ እንደሚያሳየው እግዚአብሔር የፈጠረው መልካም መሆኑን እንዳየ (ዘፍ 1፡4፣10፣12፣

18፣21፣25፣31)። እና፣ የኋለኛው የኢሳይያስ መጽሐፍ እግዚአብሔር ምድርን የሠራት መኖሪያ እንድትሆን እንደሆነ 

ይነግረናል (ኢሳይያስ 45፡18)። 

ዘፍጥረት አምላክ ሰዎችን ስለመፍጠር ይህንን ያስተምራል፡- 

26 እግዚአብሔርም አለ፡— ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌአችን እንፍጠር። የባሕርን ዓሦች፣ የሰማይ ወፎች፣ 

እንስሳትን፣ ምድርን ሁሉ፣ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ይግዙ። 

27 እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ; በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው; ወንድና ሴት አድርጎ 

ፈጠራቸው። 28 እግዚአብሔርም ባረካቸው፥ እግዚአብሔርም አላቸው። ምድርን ሙሏት እና ግዟት; የባሕር 

ዓሦችንና የሰማይ ወፎችን በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ግዙ። 

29 ፤እግዚአብሔርም፡አለ፦እነሆ፥በምድር፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡

ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ላይ፡ዘሩ፡ዘሩ፡የሚለወጡትን፡ ቡቃያ፡ዅሉ፡ ሇአንተ፡ ሰጥቻቸዋሇሁ። ለእናንተም 

መብል ይሆናል። 30 ደግሞም ለምድር አራዊት ሁሉ፣ ለሰማይ ወፎች ሁሉ፣ በምድር ላይ ተንቀሳቃሾች 

ሕይወት ላለው ሁሉ ለለመለመ ቡቃያ ሁሉ ሰጠሁ። እና እንደዚያ ነበር. ( ዘፍጥረት 1:26-30 ) 

አምላክ ሰዎችን የፈጠረው እንደ እንስሳ ሳይሆን እንደ አምላክ ዓይነት ነው። እግዚአብሔር በመሰረቱ ራሱን እየወለደ 

ነው (ሚልክያስ 2፡15)። ሰዎች በምድር ላይ ያሉትን ነገሮች እንዲገዙ በተወሰነ አካላዊ የእግዚአብሔር አምሳል 

እንደተፈጠሩ እናያለን (ዕብራውያን 2፡5-8) እና ሌሎች ቅዱሳት መጻህፍት ደግሞ መለኮት የእቅዱ አካል እንደሆነ 

ያሳያሉ (1 ዮሐ. 3፡2) ). 

ሰዎችና አፈጣጠራቸው መጥፎ ነበሩ? 

አይደለም ቀጣዩ የዘፍጥረት ቁጥር እንዲህ ይለናል፡- 
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31 እግዚአብሔርም ያደረገውን ሁሉ አየ፥ በእውነትም እጅግ መልካም ነበረ ። ስለዚህም ማታና ጥዋት 

ስድስተኛው ቀን ነበሩ። ( ዘፍጥረት 1:31 ) 

ስለዚህ፣ ዳግም ፍጥረት ሁሉ (ዘፍጥረት 1፡3-2፡3) በጣም ጥሩ ነበር፣ እናም እንደሚመስለው፣ ሰዎች ምድርን 

እንዲገዙ የእግዚአብሔር መመሪያም ይሆናል (ዘፍጥረት 1፡28)። 

ከስድስተኛው ቀን በኋላ እግዚአብሔር ዐረፈ። 

1 ሰማያትና ምድር ሠራዊታቸውም ሁሉ ተፈፀሙ። 2 እግዚአብሔርም የሠራውን ሥራ በሰባተኛው ቀን 

ፈጸመ፤ በሰባተኛውም ቀን ከሠራው ሥራ ሁሉ ዐረፈ። 3 እግዚአብሔርም ሰባተኛውን ቀን ባረከው 

ቀደሰውም፥ በእርሱም እግዚአብሔር ከፈጠረውና ከሠራው ሥራ ሁሉ ዐርፎአልና። ( ዘፍጥረት 2:1-3 ) 

እግዚአብሔር በመሠረቱ ሥጋዊ ፍጥረትን በስድስት ቀናት ውስጥ ፈጠረ በሰባተኛው ደግሞ የበለጠ መንፈሳዊ 

ፍጥረትን ፈጠረ። 

እግዚአብሔር ሰባተኛውን ቀን ሲባርክ “መልካም” አድርጎ እንደቆጠረው ያሳያል (በዘጸአት 20፡8 ላይ “ቅዱሱን 

ጠብቁት” ይላል።) 

እግዚአብሔር እቅድ አለው። 

ሰው ምንድን ነው? 

ከዘፍጥረትም የሚከተለውን አስተውል፡- 

15 እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ወስዶ እንዲጠብቅባት በዔድን ገነት አኖረው። ( ዘፍጥረት 2:15 ) 

የአትክልት ቦታውን ለመንከባከብ እና ለማቆየት ምክንያቱ የተሻለ ለማድረግ ለመስራት ነበር. 

ብሉይ ኪዳን እንዲህ ሲል ያስተምራል። 

4 የምታስበው  

ሰው ምንድር ነው?  
5 ከመላእክት በጥቂት አሳነስኸው፥  

የክብርና የምስጋና ዘውድ ጫንህለትና። 

6 በእጅህ ሥራ ላይ ሾምኸው;  
7 ሁሉን ከእግሩ በታች አስገዛህለት፥  

በጎችንና ላሞችን ሁሉ ፥ የምድረ በዳ  

አራዊትን፥  
8 የሰማይ ወፎችን፥  

የባሕርን ዓሦች በባሕር መንገድ የሚያልፉ ናቸው። ( መዝሙረ ዳዊት 8:4-8 ) 

ሰዎች በምድር ላይ ስልጣን ተሰጣቸው (የእግዚአብሔር የእጆች ሥራ አካል)። አዲስ ኪዳን ይህንን የበለጠ 

ያጠናክረዋል፡- 
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5 ስለ እርሱ የምንናገረውን የሚመጣውን ዓለም ለመላእክት አላስገዛውምና። 6 ነገር ግን አንዱ በአንድ 

ስፍራ። ታስታውሰው ዘንድ ሰው ምንድር ነው? ወይስ አንተ ትጎበኘው ዘንድ የሰው ልጅ ? 

7 ከመላእክት ትንሽ አሳነስኸው ; የክብርና የምስጋና ዘውድ ጫንህለት ፥ በእጆችህም ሥራ ላይ ሾምከው፤ 8 
ሁሉን ከእግሩ በታች አስገዛህለት። ሁሉን ባስገዛ ጊዜ ከእርሱ በታች ያልተገዛ አንዳች አልተወምና። አሁን ግን ሁሉ 

ከእርሱ በታች ሲደረግ አናይም። 

9 ነገር ግን ስለ ሞት መከራ ከመላእክት ይልቅ በጥቂት አንሶ የነበረውን ኢየሱስን የክብርና የምስጋና ዘውድ 

ተጭኖ እናየዋለን ። በእግዚአብሔር ቸርነት ስለ ሰው ሁሉ ሞትን ይቀምስ ዘንድ። 

10 ብዙ ልጆችን ወደ ክብር ሲያመጣ የመዳናቸውን ራስ በመከራ ይፈጽም ዘንድ፥ ከእርሱ የተነሣ ሁሉ 

በእርሱም ሁሉ ለሆነ ለእርሱ ተገብቶታልና። 

11 የሚቀድሰውም የሚቀደሱትም ሁሉ ከአንድ ናቸውና ፤ ስለዚህ ወንድሞች ብሎ ሊጠራቸው አያፍርም። 

12 ስምህን ለወንድሞቼ እነግራቸዋለሁ፣በቤተክርስቲያንም መካከል አመሰግንሃለሁ። 

13 ደግሞም፣ በእርሱ እታመናለሁ። ደግሞም፣ እነሆ እኔና እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች። 

14 እንግዲህ ልጆቹ በሥጋና በደም ስለሚካፈሉ እርሱ ደግሞ ከእርሱ ተካፈለ። በሞት ላይ ሥልጣን ያለውን 

በሞት እንዲያጠፋው፥ ይኸውም ዲያብሎስ ነው። 

15 በሕይወታቸውም ሁሉ በሞት ፍርሃት የታሰሩትን አድናቸው። 

16 የመላእክትን ባሕርይ አልያዘለትምና፤ የአብርሃምን ዘር ግን ወሰደበት። 

17 ስለዚህ የሕዝብን ኃጢአት ለማስታረቅ ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ የሚምርና የታመነ ሊቀ ካህናት 

ይሆን ዘንድ በነገር ሁሉ ወንድሞቹን ሊመስል ተገባው ። ( እብራውያን 2:5-17 ፣ ኪ.ወ.) 

ስለዚህ አጽናፈ ሰማይን መግዛቱ የእቅዱ አካል ነው። 

ሆኖም፣ ሁሉም ነገሮች ገና በሰው ቁጥጥር ውስጥ ካልሆኑት ምክንያቶች አንዱ የሚከተለው ነው። 

23 ሁሉ ኃጢአትን ሠርተዋልና የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሎአቸዋል፤ (ሮሜ 3፡23) 

ነገር ግን እኛን ከኃጢአት መቤዠት የእቅዱ አካል ነው (ሮሜ 3፡24-26)፣ ስለዚህ በኋላ ላይ መግዛት እንችላለን። 

የሰው ልጅ ምስጢር ከእንስሳት ጋር ሲወዳደር 

ሰዎች ከሌሎቹ ፕሪምቶች በበለጠ በዝግመተ ለውጥ የሚለዩት እንስሳት ብቻ ናቸው? 

አይ. 

ሳይንቲስቶች ከዚህ ጋር ታግለዋል. 
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የእግዚአብሔርን ቃል ለመቀበል ፈቃደኛ የሆኑት ግን ሊረዱት ይችላሉ። 

ሰዎች በውስጣቸው የሰው መንፈስ አላቸው፣ ነገር ግን እንስሳት፣ ሌሎቹን ፕሪምቶች ጨምሮ፣ ተመሳሳይ መንፈስ 

የላቸውም። በሰዎች ውስጥ መንፈስ አለ የሚለው እውነታ በብሉይም ሆነ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ተምሯል፡- 

8 ነገር ግን በሰው ውስጥ መንፈስ አለ፤ ሁሉን የሚችል አምላክ እስትንፋስ ማስተዋልን ይሰጠዋል። ( ኢዮብ 
32:8 ) 

11 በእርሱ ውስጥ ካለው ከሰው መንፈስ በቀር ለሰው ያለውን የሚያውቅ ሰው ማን ነው?... (1ኛ ቆሮንቶስ 
2:11) 

ሴኩላሪስቶች አምላክ የሰጠው በሰው ውስጥ መንፈስ እንዳለ መቀበል አይፈልጉም። 

ግን አለ. 

እናም ያ የሰው መንፈስ ከመንፈሳዊ እንስሳት ዓይነት ይለያል (መክብብ 3፡21)። 

ሳይንስ ስለሰው አእምሮ ያላገኘውን ነገር በሚል ርዕስ በሄርበርት ደብልዩ አርምስትሮንግ የተዘጋጀ ቡክሌት አወጣ ። 

ከእሱ የተወሰኑ ጥቅሶች እነሆ፡- 

ታላላቅ አእምሮዎች የዓለምን ችግሮች መፍታት የማይችሉት ለምንድን ነው? የሳይንስ ሊቃውንት “በቂ 

እውቀት ከተሰጠን ሁሉንም የሰው ልጅ ችግሮችን እንፈታለን እና ሁሉንም ክፋቶቻችንን እንፈውሳለን” 

ብለዋል ። ከ 1960 ጀምሮ የአለም የእውቀት ፈንድ በእጥፍ ጨምሯል. ግን የሰው ልጅ ክፋትም በእጥፍ 

ጨምሯል። … 

ነገር ግን ታላቁ የሰው አእምሮ ያንን በመለኮት የተገለጠውን እውቀት ተረድተውት አያውቁም። ፈጣሪያችን 

እግዚአብሔር በማይበጠስ ሚስጥራዊ ኮድ መልእክቱን የላከልን ያህል ነው። 

እናም ታላቁ የሰው ልጅ አእምሮ ያንን ሚስጥራዊ ኮድ ነቅሶ አያውቅም። ዘመናዊ ሳይንስ ሊረዳው 

አይችልም. የሥነ አእምሮ ሊቃውንት ራሳቸው የሰው አእምሮ ምን እንደተፈጠረ አይረዱም። … 

በእንስሳት አንጎል እና በሰው አንጎል መካከል የቅርጽ እና የግንባታ ልዩነት የለም ማለት ይቻላል. የዝሆኖች፣ 

የዓሣ ነባሪዎች እና ዶልፊኖች አእምሮ ከሰው አእምሮ ይበልጣል፣ እና የቺምፕ አእምሮ ትንሽ ትንሽ ነው። 

በጥራት የሰው አእምሮ በጣም ትንሽ የላቀ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን የውጤቱን ልዩነት በርቀት ለማስላት በቂ 

ላይሆን ይችላል። 

ታዲያ ለዚህ ትልቅ ልዩነት ምን ሊሆን ይችላል? ሳይንስ በቂ መልስ ሊሰጥ አይችልም. አንዳንድ ሳይንቲስቶች፣ 

በአእምሮ ምርምር መስክ፣ በአስፈላጊነቱ፣ በሰው አንጎል ውስጥ በእንስሳት አእምሮ ውስጥ የማይገኝ 

አንዳንድ ፊዚካል ያልሆኑ አካላት መኖር አለበት ብለው ይደመድማሉ። ነገር ግን አብዛኞቹ ሳይንቲስቶች 

ፊዚካል ያልሆኑትን የመኖር እድል አይቀበሉም። 

ሌላ ምን ማብራሪያ አለ? በእውነቱ፣ ከትንሽ የሰው ልጅ አእምሮ የአካል ብልጫ ደረጃ ውጭ፣ሳይንስ ምንም 

አይነት ማብራሪያ የለውም፣ምክንያቱም የመንፈሳዊውን እድል እንኳን ለመቀበል ፈቃደኛ ባለመሆኑ። 
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ሰው የራሱን ፈጣሪ መኖሩን እንኳን ለመቀበል ፈቃደኛ ካልሆነ፣ ከአእምሮው ውስጥ ሰፊ የመሠረታዊ 

እውነተኛ እውቀትን፣ እውነታን እና መረዳትን ይዘጋል። ፋብልን በእውነት ሲተካ፣ ምንም እንኳን ራሱን 

ጠቢብ ነኝ ቢልም ከሰው ሁሉ ሁሉ እጅግ በጣም መሀይም ነው። … 

ሰው የተፈጠረው ከመሬት አፈር ነው። ጊዜያዊ ሰብአዊ ህይወቱን ከአየር ይቀበላል, እስትንፋስ እና 

በአፍንጫው ይወጣል. ነፍሱ በደም ውስጥ ነው (ዘፍ. 9:4, 6). ነገር ግን የህይወት ደሙ በአየር 

በሚተነፍስበት ጊዜ በመኪና ካርቡረተር ውስጥ እንደ ቤንዚን እንኳን ሳይቀር ኦክሳይድ ይደረጋል። ስለዚህ 

እስትንፋስ ሕይወት በደም ውስጥ እንዳለ ሁሉ "የሕይወት እስትንፋስ" ነው። 

ከቁስ የተፈጠረ ሰው፣ እስትንፋሱ ጊዜያዊ ሥጋዊ ሕይወቱን እንደሰጠው ሕያው ነፍስ መሆኑን በጥንቃቄ 

አስተውል። … ነፍስ በሥጋዊ ነገር የተዋቀረች እንጂ መንፈስ አይደለም። 

የሰው አእምሮ ከእንስሳት አንጎል ጋር ተመሳሳይነት እንዳለው ገልጫለሁ። ነገር ግን ሰው የተፈጠረው 

በእግዚአብሔር መልክ እና ቅርፅ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ልዩ ግንኙነት እንዲኖረው - በእግዚአብሔር ቤተሰብ 

ውስጥ የመወለድ አቅም እንዲኖረው ነው። እግዚአብሔርም መንፈስ ነው (ዮሐንስ 4፡24)። ክፍተቱን 

ማቃለል - ወይም የሰው ልጅን ሙሉ በሙሉ በቁስ አካል፣ በእግዚአብሔር መንግሥት ወደ መንፈሳውያን 

ፍጡራን፣ ከዚያም ሙሉ በሙሉ በመንፈስ የተዋሐደ፣ እና በተመሳሳይ ጊዜ ለሰው ልጅ እንደ እግዚአብሔር 

ዓይነት አእምሮ እንዲሰጥ ለማድረግ - እግዚአብሔር መንፈስን በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ አኖረ። 

በኢዮብ 32፡8 ላይ “በሰው ውስጥ መንፈስ አለ፤ የልዑል አምላክም መነሳሳት ማስተዋልን ይሰጣቸዋል” 

እናነባለን። 

ይህ ታላቅ እውነት ነው፣ የተረዱት ግን በጣም ጥቂቶች ናቸው። 

ይህንን መንፈስ የሰው መንፈስ እላታለሁ፣ ምክንያቱም እሱ በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ ነው፣ ምንም እንኳን 

እሱ ምንም እንኳን የመንፈስ ይዘት እንጂ ቁስ ባይሆንም። መንፈሳዊ አካል ወይም ፍጡር አይደለም። በሰው 

ውስጥ ያለው የመንፈስ ማንነት እንጂ ሰው አይደለም። ነፍስ አይደለም - ግዑዙ ሰው ነፍስ ነው። የሰው 

መንፈስ የማሰብ ችሎታን ለሰው አንጎል ይሰጣል። 

የሰው መንፈስ ለሰው ሕይወት አይሰጥም - የሰው ሕይወት በሥጋዊ ደም ውስጥ ነው ፣ በሕይወት እስትንፋስ 

ኦክሳይድ። 

በሰው አንጎል ውስጥ በእንስሳት አእምሮ ውስጥ የሌለ አካላዊ ያልሆነ አካል ነው። ቁስ አካል ወደ መንፈስ 

ሳይለወጥ በትንሣኤ ጊዜ ከሰው ወደ መለኮትነት መሸጋገር የሚያስችለው ቁስ አካል ነው። ትንሽ ቆይቼ 

እንደማብራራት። 

ስለዚህ በሰው ውስጥ ስላለው መንፈስ ጥቂት አስፈላጊ ነጥቦችን ላብራራ። በቁስ አካል ውስጥ አየር ምንነት 

እንደሆነ እና ውሃም እንደዚሁ መንፈሳዊ ማንነት ነው። ይህ የሰው መንፈስ ማየት አይችልም። ሥጋዊው 

BRAIN በአይኖች በኩል ያያል. በሰው ውስጥ ያለው የሰው መንፈስ አይሰማም። አንጎል በጆሮው በኩል 

ይሰማል. ይህ የሰው መንፈስ ማሰብ አይችልም። 

አእምሮ ያስባል - ምንም እንኳን መንፈሱ የማሰብ ሃይልን ቢሰጥም ፣ ግን እንደዚህ አይነት መንፈስ ከሌለው 

ጨካኝ የእንስሳት አእምሮዎች በጣም የመጀመሪያ ደረጃ ካልሆነ በስተቀር አይችሉም። . .. 
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ማንም ዲዳ እንስሳ የሰውን እውቀት ሊያውቅ እንደማይችል፣ሰውም በአእምሮ ብቻ፣በሰው ውስጥ ካለው 

የሰው መንፈስ በቀር፣በሰው መንፈስ ካልሆነ በቀር። እንዲሁም፣ እንደዚሁም፣ ሌላ መንፈስ - የእግዚአብሔር 

መንፈስ ቅዱስን ካልተቀበለ ወይም እስካልተቀበለ ድረስ ሰው እንኳን የእግዚአብሔርን ነገር ሊያውቅ - 

ሊረዳው አይችልም። 

በሌላ መንገድ ስንናገር ሁሉም ሰዎች ከተወለዱበት ጊዜ ጀምሮ በውስጣቸው ያለው “የሰው መንፈስ” 

የሚባል መንፈስ አላቸው። ይህ መንፈስ ሰውየው እንዳልሆነ በጥንቃቄ አስተውል። በሰው ውስጥ የሆነ ነገር 

ነው። አንድ ሰው ትንሽ እብነበረድ ሊውጠው ይችላል. ከዚያ በሰውየው ውስጥ የሆነ ነገር ነው, ነገር ግን 

ሰውየው ወይም የእሱ አካል እንደ ሰው አይደለም. ሰውየው ከመሬት አፈር - ሟች. ይህ የሰው መንፈስ ነፍስ 

አይደለም። በነፍስ ውስጥ የሆነ ነገር ነው, እሱም ራሱ አካላዊ ሰው ነው. 

በመቀጠል ቁጥር 14 ላይ አስተውል፡ “ለፍጥረታዊ ሰው ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ነገር ሞኝነት ነውና 

አይቀበለውም። በመንፈስም የሚታወቁ ናቸውና ሊያውቃቸው አይችልም። 

ስለዚህ፣ ከተወለድንበት ጊዜ ጀምሮ፣ እግዚአብሔር አንድ መንፈስ ይሰጠናል፣ እሱም የተሻለ ቃል በማጣት 

የሰው መንፈስ እላለሁ። በእንስሳት አንጎል ውስጥ የሌለ የአዕምሮ ሃይልን ይሰጠናል። ሆኖም ያ የአዕምሮ 

ሃይል በአካላዊ አጽናፈ ሰማይ እውቀት ብቻ የተገደበ ነው። እንዴት? ምክንያቱም እውቀት ወደ ሰው አእምሮ 

የሚገባው በአምስቱ አካላዊ ስሜቶች ብቻ ነው። 

ነገር ግን እግዚአብሔር አዳምና ሔዋን ሲፈጠሩ የሰውን አፈጣጠር አላጠናቀቀም ነበር። ሥጋዊ ፍጥረት 

ተጠናቀቀ። በፍጥረታቸው ላይ ይህ “የሰው” መንፈስ ነበራቸው። … 

እግዚአብሔር ከሥጋዊ ወደ መንፈሳዊ ድርሰት - ከሥጋዊ መሬት ከሚመጡ ሥጋዊ ሰዎች ራሱን ለማባዛት 

“ልዩነቱን ለማስተካከል” ያቀደው እንዴት ነው? 

በመጀመሪያ፣ አምላክ በሥጋዊው ሰው ውስጥ “ሰው” መንፈስ አኖረ። ነገር ግን ውሳኔዎችን የሚወስነው፣ 

ወደ ንስሐ የሚመጣው፣ ወይም ባህሪን የሚገነባው የሰው መንፈስ አይደለም። እኔ አፅንዖት እንደ ገለጽኩት፣ 

ይህ መንፈስ ህይወትን አይሰጥም፣ ማየት፣ መስማት፣ መሰማት ወይም ማሰብ አይችልም። አካላዊ ሰው 

እነዚህን ነገሮች እንዲፈጽም በአንጎሉ በኩል ኃይል ይሰጠዋል። ነገር ግን ይህ መንፈስ እያንዳንዱን ሀሳብ 

ይመዘግባል - እያንዳንዱን ትንሽ እውቀት በአምስቱ የስሜት ህዋሳት የተቀበለው እና የትኛውንም ባህሪ - 

ጥሩም ሆነ መጥፎ - በሰው ህይወት ውስጥ ይመዘግባል። 

የሰው ልጅ በትክክል ከCLAY የተሰራ ነው። እግዚአብሔር ዕቃን ከሸክላ እንደሚሠራና እንደሚቀርጽም አለቃ 

ነው። ነገር ግን ሸክላው በጣም ጠንካራ ከሆነ, እሱ በሚፈልገው ቅርጽ እና ቅርፅ ላይ አይጣመምም. በጣም 

ለስላሳ እና እርጥብ ከሆነ, ሸክላ ሠሪው በሚታጠፍበት ቦታ ላይ "SAY PUT" ለማድረግ ጥንካሬ የለውም. 

በኢሳይያስ 64፡8 ላይ “አሁን ግን፣ (ዘላለማዊ) ሆይ፣ አንተ አባታችን ነህ፤ እኛ ጭቃ ነን አንተም ሠሪያችን ነን። 

ሁላችንም የእጅህ ሥራ ነን። 

ሆኖም እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን የራሱን አእምሮ ሰጥቶናል። አንድ ሰው ለእግዚአብሔር ወይም 

ለእግዚአብሔር መንገዶች እውቅና ለመስጠት ፈቃደኛ ካልሆነ - ለስህተት ንስሐ ለመግባት እና ወደ ቀኝ 

ለመመለስ ፈቃደኛ ካልሆነ፣ እግዚአብሔር ሊወስደው እና አምላካዊ ባህሪን በእሱ ውስጥ መፍጠር 

አይችልም። ነገር ግን የሰው ልጅ ሸክላ (CLAY) ተጣጣፊ መሆን አለበት, በፈቃደኝነት መስጠት አለበት. የሰው 
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ልጅ ካደነደነና ከተቃወመ፣ እርሱ በጣም ደረቅና እንደ ደነደነ ሸክላ ነው። ሸክላ ሠሪው ምንም ማድረግ 

አይችልም. አይሰጥም እና አይታጠፍም . እንዲሁም፣ የፍላጎት፣ የዓላማ እና የቁርጠኝነት ጉድለት ከሌለው፣ 

እግዚአብሔር በከፊል ወደሚፈልገው ነገር ሲቀርጸው - በጣም ምኞታዊ፣ ደካማ፣ የባህርይ ሥር የጎደለው 

ከሆነ 'በመቆየት' አይኖርም። እስከ መጨረሻው ፈጽሞ አትታገሡ. እሱ ያጣል። … 

የኛ ሁሉ ለእርሱ እንደ ቆሻሻ ጨርቅ ነውና የእግዚአብሔር ጽድቅ መሆን አለበት። እርሱ ያለማቋረጥ እውቀቱን 

፣ ጽድቁን ፣ ባህሪውን በውስጣችን ያስገባል - በትጋት ከፈለግነው እና ከፈለግነው። ግን በውስጡ በጣም 

አስፈላጊው ክፍል አለን። … 

የእግዚአብሄርን ባህሪ በእግዚአብሔር መንፈስ ስንቀበል፣ እግዚአብሔር በውስጣችን እራሱን እያባዛ ነው። 

በመጨረሻም፣ በትንሳኤ፣ እኛ እንደ እግዚአብሔር እንሆናለን - ኃጢአት ልንሠራበት በማንችልበት ሁኔታ 

ውስጥ፣ ምክንያቱም እኛ ራሳችን እንዳዘጋጀነውና ከኃጢአት ተመልሰን ከኃጢአት ጋር በመታገልና በመታገል 

ኃጢአትን በማሸነፍ። 

የእግዚአብሔር አላማ ይፈጸማል! 

አዎን፣ የአምላክ ዓላማ ይፈጸማል። 

አምላክ ወንድና ሴት ያደረገው ለምንድን ነው? 

ከሰዎች አፈጣጠር ጋር በተያያዘ እግዚአብሔር ለምን ወንድና ሴት አደረጋቸው? 

አምላክ ለመጀመሪያዎቹ ወንድና ሴት እንዲህ ብሏቸዋል፣ ግልጽ የሆነ ምክንያት ከመራባት ጋር የተያያዘ ሊሆን 

ይችላል። 

28 ብዙ ተባዙ; ምድርን ሙሏት… (ዘፍጥረት 1:28) 

መጽሐፍ ቅዱስ ትክክለኛ ተዛማጅ ምክንያት ይሰጣል፡- 

14 … ባንተና በጉብዝናህ ሚስት መካከል... ባልንጀራህ ናት በቃል ኪዳንም ሚስትህ ናት። 15 ነገር ግን የመንፈስ 

ቅሬታ ስላላቸው አንድ አላደረጋቸውምን? እና ለምን አንድ? እግዚአብሔርን የሚፈራ ዘር 

ይፈልጋል...(ሚልክያስ 2፡14bd-15) 

እግዚአብሔር ወንድና ሴትን የፈጠረው አንድ እንዲሆኑ እና በስተመጨረሻ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ልጆችን 

እንዲያፈሩ ነው (ለመለኮት)። 

ኢየሱስ አስተምሯል፡- 

4 እርሱ ግን መልሶ እንዲህ አላቸው፡— የፈጠረው በመጀመሪያ ወንድና ሴት አድርጎ እንደ ፈጠረ አላነበባችሁምን ? 

ሚስቱስ ሁለቱ አንድ ሥጋ ይሆናሉ? 6 እንግዲህ አንድ ሥጋ ናቸው እንጂ ወደ ፊት ሁለት አይደሉም። ስለዚህ 

እግዚአብሔር ያጣመረውን ሰው አይለየው” በማለት ተናግሯል። ( ማቴዎስ 19:4-6 ) 
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ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም ከዚህ ጋር በተያያዘ “ይህ ታላቅ ምሥጢር ነው፤ እኔ ግን ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተ 

ክርስቲያን እናገራለሁ” (ኤፌሶን 5፡32) በማለት ጽፏል። 

በተጨማሪም፣ ሁለቱም በትክክል አንድ መሆናቸው በአብና በወልድ መካከል ያለውን ግንኙነት የበለጠ እንድንረዳ 

ይረዳናል (ዮሐንስ 17፡20-23)። 

የጋብቻ ዝምድና በአብና በወልድ መካከል ያለውን ዝምድና (መጽሐፍ ቅዱስ አምላክ ብሎ የሚጠራቸውን ሁለቱንም 

ነው፣ ለምሳሌ ቆላስይስ 2:2፣ ይህም ለብዙዎች እንቆቅልሽ ነው) እንዲሁም ከትንሣኤ በኋላ በተለወጡ ሰዎች ላይ ምን 

እንደሚፈጠር (ይህም) መጽሐፍ ቅዱስም ምስጢር ብሎ ይጠራዋል፣ ለምሳሌ 1ኛ ቆሮንቶስ 15፡51-54)። 

ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ ፍቅር ተናግሮ ስለ ጋብቻ ሁኔታ አንዳንድ ሌሎች መንፈሳዊ ትምህርቶችን ሰጥቷል፡- 

4 … ወጣት ሴቶች ባሎቻቸውን እንዲወዱ ልጆቻቸውንም እንዲወዱ ምከራቸው (ቲቶ 2፡4)። 

22 ሚስቶች ሆይ፥ ለጌታ እንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ። 23 ክርስቶስ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ራስ እንደ ሆነ 

ባል የሚስት ራስ ነውና። እርሱም የሰውነት አዳኝ ነው። 24 እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን ለክርስቶስ እንደምትገዛ 

እንዲሁ ሚስቶች ደግሞ በሁሉ ለባሎቻቸው ይገዙ። 

25 ባሎች ሆይ፥ ሚስቶቻችሁን ውደዱ፤ ክርስቶስ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን እንደ ወደዳት ራሱንም ለእርስዋ 

አሳልፎ እንደ ሰጠ፥ 26 በውኃ መታጠብና በቃሉ እንዲቀድሳትና እንዲያነጻአት፥ 27 ክብርት የሆነች ቤተ 

ክርስቲያንን ለራሱ ያቀርብ ዘንድ አይደለም፤ ቅድስትና ያለ ነውር ትሆን ዘንድ ነው እንጂ እድፍ ወይም የፊት 

መጨማደድ ወይም እንደዚህ ያለ ነገር ኖራት። ( ኤፌሶን 5: 22-27 ) 

ሌላው ወንድና ሴት እንዲፈጠር ምክንያት የሆነው በዚህ ሕይወት ውስጥ በአካል ልዩነት ቢሆንም ጥንዶች ከኢየሱስ 

ጋር አብረው እንዲከበሩ ለማድረግ ነበር (ሮሜ 8፡16-17)። አብሮ መስራት (ዘፍጥረት 1፡28፤ መክብብ 4፡9-12) እና 

በዚህ ህይወት አብሮ መሰቃየት እንኳን የእቅዱ አካል ነበር (ሮሜ 8፡16-17) ለወንድ እና ለሴት ጥንዶች። 

ከታሪክ አንዳንድ ትምህርቶችን እንመልከት፡- 

30 የኢያሪኮ ቅጥር ሰባት ቀን ከከበበ በኋላ በእምነት ፈረሰ። 31 ጋለሞታይቱ ረዓብ ሰላዮቹን በሰላም ተቀብላ 

ከማያምኑ ጋር በእምነት አልጠፋችም። 32 ደግሞስ ምን እላለሁ? ስለ ጌዴዎንና ስለ ባርቅ ስለ ሳምሶንም ስለ 

ዮፍታሔም ስለ ዳዊትና ስለ ሳሙኤልም ስለ ነቢያትም እንዳልነገራቸው ጊዜ ያጥረኛልና፤ 33 በእምነት 

መንግሥታትን ድል ነሡ፥ ጽድቅንም አደረጉ፥ የተስፋ ቃልን አገኙ፥ የአንበሶችን አፍ ዘጉ፥ 34 የጽዮንን ግፍ 

አጠፉ። እሳት፥ ከሰይፍ ስለት አመለጡ፥ ከድካማቸው በረቱ፥ በጦርነት ኃይለኞች ሆኑ ፥ የባዕድ ጭፍሮችን 

አባረረ። 35 ሴቶች ሙታናቸውን ከሙታን ተነሥተው ተቀበሉ። ሌሎች ደግሞ የሚበልጠውን ትንሣኤ 

እንዲያገኙ መዳንን ባለመቀበል ተሠቃዩ ። 36 ሌሎች ደግሞ መሳለቂያና ግርፋት አዎን፣ እንዲሁም ሰንሰለትና 

እስራት ተፈትነዋል ። 37 በድንጋይ ተወገሩ፥ ለሁለት ተከፈሉ፥ ተፈትነው፥ በሰይፍ ተገደሉ። እየተጨነቁ 

እየተጨነቁ የበግና የፍየል ሌጦ ለብሰው ዞሩ፤ 38 ከእነርሱም ዓለም የተገባ አልነበረም። በምድረ በዳና 

በተራራ፣ በዋሻና በምድር ዋሻ ውስጥ ተቅበዘበዙ። 39 እነዚህም ሁሉ በእምነት ስለ መልካም ምስክር ካገኙ 

በኋላ የተሰጠውን የተስፋ ቃል አላገኙም ። ( እብራውያን 11:30-40 ) 

ወንዶችም ሆኑ ሴቶች እምነት ነበራቸው እናም የተስፋዎቹ ወራሾችም ነበሩ—እኩልም። እና ወንዶችም ሴቶችም 

ፍፁም መሆን አለባቸው። እና ይህ ለእኛ የተሻለ ይሆናል. 
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ለምን ዓላማ? 

ለዘለአለም ፍቅርን ልዩ በሆነ መንገድ ለመስጠት። 

ሐዋርያው ጳውሎስ ለክርስቲያኖች እንደጻፈው (ባልና ሚስት ብቻ ሳይሆን)፡- 

12 ጌታም ያብዛችሁ ያብዛችሁም እርስ በርሳችሁም ለሁሉም ፍቅር ... (1ኛ ተሰሎንቄ 3፡12) 

ወንድ ወይም ሴት, ሰዎች ፍቅርን ለመስጠት የታሰቡ ናቸው. ለሁሉም ፍቅር መጨመር ዘላለማዊነትን የተሻለ 

ያደርገዋል። 

የሰው ልጅ ምን ነካው? 

እግዚአብሔር መጀመሪያ ሰውን ሲፈጥር ባረካቸው (ዘፍ 1፡28)። የፈጠረው ሁሉ (ሰውን ጨምሮ) “እጅግ መልካም” 

እንደሆነ ተናግሯል (ዘፍጥረት 1፡31)። 

በተጨማሪም፣ መጽሐፍ ቅዱስ በተለይ እንደሚያስተምር ልብ በል፡- 

29 … እግዚአብሔር ሰውን ቅን አድርጎ እንደ ፈጠረው፥ እነርሱ ግን ብዙ ተንኰሎችን ፈለጉ። ( መክብብ 7:29 ) 

በኤደን ገነት ውስጥ፣ አምላክ የመጀመሪያዎቹን እውነተኛ ሰዎች ማለትም አዳምና ሔዋንን (ዘፍጥረት 3:20) 

የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ ሰጣቸው። 

ንጹሕና አስደሳች አካባቢ፣ ምግብ፣ እና የሚሠሩት ነገር ነበራቸው (ዘፍጥረት 2፡8-24)። በመሠረቱ የኖሩት በእውነት 

ነው። 

ግን ደግሞ ለብዙዎች እንቆቅልሽ የሆነ የማይታይ የመንፈስ አለም አለ። መላእክትን ያካተተ የማይታይ ግዛት አለ። 

መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች ከመፈጠራቸው በፊት የመላእክት ሲሶው እንዳመፁ እና አሁን ሰይጣን ተብሎ የሚጠራውን 

ጠላት እንደተከተሉ ያሳያል (ራዕይ 12፡4)። 

ከጊዜ በኋላ ሰይጣን (ራዕይ 12፡9) እንደ እባብ ተገለጠ። ከዚያም እግዚአብሔር እንደ ከለከላቸው ለሔዋን ነገራት (ዘፍ 

3፡1፣4-5)። 

እባቡ በተንኮሉ ሔዋንን አሳታት (2ኛ ቆሮንቶስ 11፡3)። ሰይጣን ሔዋንን የእግዚአብሔርን ቃል እንዳታምን ነግሮታል 

(ዘፍ 3፡2-4)። የሔዋንን የግል ምኞትና ከንቱነት ይግባኝ እና በምትኩ እግዚአብሔርን ለመታዘዝ እና ሰይጣንን 

ለመስማት መረጠች (ዘፍ 3፡6ሀ)። ባሏ አዳም ከሔዋን ጋር ነበርና ኃጢአት እንዲሠራ ከእርስዋም ጋር እንዲሆን ወሰነ 

(ዘፍጥረት 3፡6ለ)። 

ግምታዊ ማስገቢያ፡ የሰው ረጅም ዕድሜ 

ከዘፍጥረት መጽሐፍ የመጀመሪያዎቹ አምስት ምዕራፎች በኋላ፣ አንዳንድ ሰዎች ከ900 ዓመታት በላይ 

ሲኖሩ እንመለከታለን። 

ታዲያ እንደ አዳምና ኖኅ ያሉ የጥንት ሰዎች ለምን ይህን ያህል ረጅም ዕድሜ ኖሩ? 
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አይሁዳዊው ታሪክ ጸሐፊ ጆሴፈስ በከፊል ይህ የሆነው እግዚአብሔር ለእነሱ “የሚስማማ ምግብ” 

ስለነበረው እንዲሁም ቀደምት ቴክኖሎጂዎችን እንዲያዳብሩ ጊዜ ስለሰጣቸው እንደሆነ ተናግሯል 

(አንቲኩዋቲስ መጽሐፍ 1፣ 3፡9)። 

የሚመስለው ግን፣ እግዚአብሔር ሰዎች ከዚህ በፊት ረጅም ዕድሜ እንዲኖሩ የፈቀደበት ምክንያት 

የኃጢአትን መዘዝ በተሻለ ሁኔታ እንዲመለከቱ እና ከእግዚአብሔር መንገድ ርቀው እንዲኖሩ ነው። ያኔ፣ 

ለምሳሌ የብክለት ውጤቶች ልክ እንደ 21 ኛው ክፍለ ዘመን በግልጽ የሚታይ አይሆንም። ከዚህም በላይ 

ረጅም ዕድሜ መኖሩ የሰው ልጅ እየገባባቸው ያለውን ማኅበረሰብና ሌሎች ችግሮችን በተሻለ ሁኔታ እንዲያዩ 

ይረዳቸዋል። 

ሰዎች ዓለምን የተሻለ እያደረጉት እንዳልሆነ ይገነዘባሉ። ስለዚህ ከሞት ከተነሱ በኋላ (ራዕይ 20፡11-12) 

በእግዚአብሔር መንገድ ባለመሄዳቸው ስሕተቶቹን ቢገነዘቡ ይሻላቸዋል። 

የኋለኞቹ ትውልዶች ታላቁን የጥፋት ውሃ አይተው ነበር (ይህ በብዙ ማህበረሰቦች የታሪክ መዛግብት ውስጥ 

ይገኛል) እንዲሁም የሰው ልጅ የሰይጣንን መመሪያ በመከተል የሚያስከትላቸውን አሉታዊ ተጽእኖዎች፣ 

ይልቁንም የእግዚአብሔርን መንገድ ከመከተል ይልቅ ብዙ አይተዋል። 

እግዚአብሔር በኋለኞቹ ትውልዶች አጭር ሕይወት እንዲኖሩ ወሰነ፣ በአጠቃላይ ፣ እና ለአጭር ጊዜ ሥቃይ. 

የእግዚአብሔር እቅድ መከራን መቀነስ ነው (ሰቆ. 3፡33)። 

የሰይጣን እና የአጋንንቱ ምስጢር 

ነገር ግን የተታለለችው ሔዋን ብቻ አልነበረም። አዲስ ኪዳን “ያ የቀደመው እባብ” “ዓለሙን ሁሉ የሚያስተው 

ዲያብሎስና ሰይጣን ይባላል” (ራዕይ 12፡9) ይላል። 

ኢየሱስ ሰይጣን ውሸታም እና የውሸት አባት (አራማጅ) እንደሆነ አስተምሯል (ዮሐንስ 8፡44)። 

በመጀመሪያ ሰይጣን ሉሲፈር ተብሎ ይጠራ ነበር (ኢሳይያስ 14:12) ፍችውም “ብርሃን ተሸካሚ” ማለት ነው። እርሱ 

“ኪሩብ” ነበር (ሕዝ 28፡14)። ኪሩብ ክንፍ ያለው መላእክታዊ ፍጡር ሲሆን ተግባሩ በእግዚአብሔር የስርየት መክደኛ 

መሆንን ይጨምራል (ዘጸአት 25፡18-20፤ ሕዝቅኤል 28፡14፣16)። 

ሉሲፈር የተፈጠረው በመሠረቱ ፍጹም የሆነ (ሕዝ. 28፡15) እና ማራኪ ፍጡር ሆኖ ነው (ሕዝ. 28፡17)። ነገር ግን ያ 

ፍጹምነት አልዘለቀም (ሕዝ 28፡15)። 

እግዚአብሔር ሉሲፈርን እና መላእክቱን ፈጠረ፣ ነገር ግን፣ በአንፃሩ፣ ባህሪ በእነርሱ ውስጥ እስኪፈጠር ድረስ 

ፍጥረታቸው ሙሉ አልነበረም። አሁን እግዚአብሔር ባህሪን በቅጽበት ወደ አንድ ማድረግ አይችልም—እንዲህ ካደረገ፣

በመሰረቱ እሱ የሆነ “በኮምፒውተር ቁጥጥር ስር ያለ” ሮቦት ይፈጥራል። ይህ በመንፈሳዊ ፍጡራንም ሆነ በሰዎች 

ላይ እውነት ነው። 

እግዚአብሔር በቅጽበት ጻድቅ ባህሪን በፊያት ቢፈጥረው ምንም አይነት ባህሪ አይኖርም ነበር ምክንያቱም ባህሪ 

የአንድ አካል፣ የግለሰብ፣ ወደ ራሱ የእውነት እውቀት የመምጣት እና የራሱን/የራሷ የማድረግ ችሎታ ነው። ውሳኔ, እና 

ከስህተቱ ይልቅ ትክክለኛውን ለመከተል ፍላጎት. እናም የተፈጠረው ግለሰብ ይህን ውሳኔ ማድረግ አለበት. በሌላ 

አነጋገር ግለሰቡ፣ ሰው ወይም መልአክ፣ በራሱ/በራሷ/በፍጥረቱ ውስጥ ድርሻ አለው። 
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ይህንን በትክክል የተረዱት ጥቂት ሰዎች ስለሆኑ ይህ ለብዙዎች እንቆቅልሽ ነው። 

እባኮትን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያሳየው በኤደን ገነት ውስጥ ከተከሰተው ሁኔታ ቀደም ብሎ ሰይጣን “በመንገዱ 

ፍጹም” እንደነበረ (ሕዝቅኤል 28፡11-15ሀ)፣ ነገር ግን ከዚያ በኋላ በትዕቢትና በኃጢአት ተሸንፎ ለሞት እንደተጣለ 

ተረዳ። ምድር (ሕዝ 28፡15ለ-17፣ ኢሳ 14፡12-14)። የጽድቅ ባሕርይን በአግባቡ ከመገንባቱ ይልቅ የእግዚአብሔር 

(ሰይጣን ማለት ተቃዋሚ ማለት ነው) ተቃዋሚ ሆነ። 

ዘፍጥረት 1፡1 ከመጀመሪያ ፍጥረት በኋላ ትርምስ ስለተፈጠረ እና ምድር “ባድማ” (ISV፣ GNB) የሆነችበት 

በዘፍጥረት 1፡2 አንዱ ምክንያት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር “የምድርን ፊት ሊያድስ” (መዝሙር 104:30) ሄደ፣ 

እሱም “በዳግም መፈጠር” ወቅት ያከናወናቸውን ተግባራት ያካትታል (ዘፍጥረት 1፡3-31፤ 2፡1-3)። 

ለምንድነው የትኛውም ጠቃሚ የሆነው? 

መልካም፣ መታደስ (“ዳግመኛ መፈጠር”)፣ እግዚአብሔር ዲያብሎስ የሚያጠፋውን ማስተካከል እንደሚችል ያሳያል። 

ቅዱሳት መጻሕፍት እንደሚያሳዩት እግዚአብሔር ወደፊት ያንን ለማድረግ ዕቅድ እንዳለው (ለምሳሌ ሥራ 3፡19-21፤ 

ኢሳ 35፡1-2)። 

አሁንም መጽሐፍ ቅዱስ ሉሲፈር “የፍጹምነት ማኅተም፣ ጥበብም የሞላበት፣ በውበትም ፍጹም” እንደነበረ 

እንደሚያስተምር ተመልከት (ሕዝ 28፡12)። 

እንደ መልአክ ፍጡር፣ ሉሲፈር ሥጋዊ ምግብ አላስፈለገውም። 

ሉሲፈር ሁሉንም ነገር ነበረው. 

ሆኖም ኃጢአት ሠርቷል (እንደሌሎች መላእክት በ2ኛ ጴጥሮስ 2:4) የመላእክትን ሲሶ ወደ ምድር ወሰደ (ራእይ 12:4) 

( መላእክት በኋላ በእግዚአብሔር ሕዝብ ይፈረድባቸዋል በ1 ቆሮንቶስ 6፡- 3) 

ሉሲፈር እና ዓመፁ እንዳሳዩት "ሁሉንም ነገር ያላቸው" ፍጥረታት እንኳን ነገሩን ለማባባስ መሞከርን ሊያምፁ 

ይችላሉ። በኋላም፣ “ሁሉንም ነገር የያዙ” የመጀመሪያዎቹን ሰዎች በእግዚአብሔር ላይ እንዲያምፁ አሳምኗቸዋል 

(ዘፍጥረት 3፡1-6)። 

ስለዚህ ይህ አምላክ ለሰው ልጆች የሚያስፈልጋቸውን ነገር ሁሉ ከሰጣቸው ድህነት እንዳይኖር እንዲሁም አምላካዊ 

ባሕርይ ከሌለ ሰዎች በራሳቸውም ሆነ በሌሎች ላይ ችግር እንደሚፈጥሩ ያሳያል። 

አምላክ ሰይጣን እንዲያታልል የፈቀደው ለምንድን ነው ? 

የሰይጣን አመጽ የእግዚአብሔርን እቅድ አጨናገፈ? 

አይ. 

ይሁን እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ “የአየር ኃይል አለቃ” የሆነው ሰይጣን (ኤፌሶን 2:2) ራስ ወዳድና የማይታዘዝ መልእክቱን 

እንደሚያስተላልፍ አይገልጽም? ዲያብሎስ የአብዛኛውን የሰው ልጅ አእምሮ እንደ “የዚህ ዓለም አምላክ” (2ኛ 

ቆሮንቶስ 4፡4) አእምሮን 'አላሳወረው' ወይ? 
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አዎ እና አዎ. 

መጽሐፍ ቅዱስ ሰይጣን ዲያብሎስ “ዓለምን ሁሉ እንደሚያታልል” ( ራእይ 12:9 ) አያስተምርምን? 

አዎ. 

ታዲያ አምላክ ሰይጣንና አጋንንቱ ሰዎችን ለማታለልና በምድር ላይ ሌሎች ችግሮች እንዲፈጥሩ የፈቀደው ለምንድን 

ነው? 

ሁለት ምክንያቶች አሉ። 

ሐዋርያው ጳውሎስ ዘመናችንን “ይህ የአሁኑ ክፉ ዘመን” (ገላትያ 1፡4) ሲል ጠርቶታል፣ ይህም ወደፊት የሚመጣውን 

የተሻለ ዘመን ያመለክታል። 

ይሁን እንጂ ሰይጣን ቀደም ሲል አምላክን ስለተጸየፈ በእኛ ዘመን ምንም ዓይነት ኃይሉ እንዲኖረው የተፈቀደለት 

ለምንድን ነው? 

የሰይጣን ተጽእኖ ትምህርቶችን እንድንማር እና ብዙ ጊዜ ባህሪን እንድንገነባ ይረዳናል, ከሌለ በፍጥነት. በፍጥነት፣ 

ስለዚህም በማሸነፍ እና በመቃወም የጽድቅ ባህሪን እንገነባለን እንዲሁም በተሳሳተ መንገድ የመሄድን ፍሬ በፍጥነት 

ለማየት። ኃጢአትን በተቃወምክ ቁጥር በመንፈሳዊ ትጠነክራለህ። 

ምንም እንኳን አንዳንድ ጊዜ አስቸጋሪ ቢሆንም ፣ ይህ ማፋጠን አጠቃላይ ስቃይን ያስከትላል። 

ይህንን በምሳሌ ለማስረዳት ጥቂት ነገሮችን እንመልከት። 

እንደ የድንጋይ ከሰል ካርቦን አስቡበት. በአንፃራዊነት በቀላሉ ሊበታተን ይችላል፣ ነገር ግን አንድ ጊዜ ከፍተኛ ጫና 

ውስጥ ከገባ ወደ አልማዝ ሊቀየር ይችላል-ይህም ከተፈጥሮ ንጥረ ነገሮች ውስጥ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ደካሞች 

በግፊት ይጠናከራሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቲያኖች በዓለም ውስጥ ደካማ ቢሆኑም (1ኛ ቆሮንቶስ 1፡26-29) እንደ 

ተጣራ ወርቅ፣ ብር ወይም የከበሩ ድንጋዮች ንጹሕ መሆን እንዳለባቸው ያስተምራል። 

በመቀጠል፣ ማንሳት የማትችለውን ከባድ ነገር ለማሸነፍ እንደምትፈልግ አስብ። ከባድ የሆነውን ነገር ማየት 

ትችላለህ፣ ግን ያ አያንቀሳቅሰውም። በቀን ሃያ ደቂቃዎች ወይም ከዚያ በላይ እጆችዎን ማጠፍ ይችላሉ እና ይህ 

እጆችዎ ትንሽ ጠንካራ ሊያደርጋቸው ይችላል - ነገር ግን በጣም ብዙ አይደለም - ወይም ምንም ለውጥ ለማምጣት 

አመታት እና አመታት ሊወስድ ይችላል. 

ወይም ደግሞ ሊቋቋሙት ከሚችሉት ከባድ ሸክሞች ጋር መሥራት ይችላሉ። እነሱን ማንሳት በቀላሉ እጆችዎን 

ከማንሳት የበለጠ ከባድ ይሆናል። 

ይሁን እንጂ ክብደት ማንሳት እጆችዎን በቀላሉ ከማጣመም የበለጠ ጠንካራ እንዲሆኑ ብቻ ሳይሆን፣ እንዲህ ዓይነቱ 

የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እጆቻችሁን በጣም አጭር ለማድረግ እጆቻችሁን ለማጠንከር አስፈላጊውን ጊዜ 

ይሰጥዎታል። 

አሁን ያንን አስቡበት፡- 



20 
 

በ1962 ቪክቶር እና ሚልድረድ ጎርትዘል ክራድልስ ኦፍ ኢሚኔንስ በተባለው 413 “ታዋቂ እና ልዩ ተሰጥኦ 

ያላቸው ሰዎች” ላይ አንድ ገላጭ ጥናት አሳትመዋል። በነዚህ ሁሉ ድንቅ ሰዎች ህይወት ውስጥ ምን አይነት 

ትልቅነት እንዳስገኘ ለመረዳት አመታትን አሳልፈዋል። 

በጣም የሚገርመው ግን ሁሉም ማለት ይቻላል, 392, ማንነታቸውን ለማግኘት በጣም አስቸጋሪ የሆኑ 

መሰናክሎችን ማለፍ ነበረባቸው. (ቅዱስ ላብ፣ ቲም ሃንሴል፣ 1987፣ የቃል መጽሐፍት አሳታሚ፣ ገጽ 134) 

እነዚህ ምሳሌዎች ለምን ዲያብሎስ አለ ከሚለው ጋር ምን አገናኛቸው ? 

ዲያብሎስ የሰውን ልጅ እንዲፈትን መፍቀዱ የራሳችንን ድክመቶች ለማሸነፍ እና በእግዚአብሔር እርዳታ የጽድቅ 

ባህሪን ለማዳበር የምንችልበትን ሂደት ያፋጥናል። የመጨረሻው ውጤት ሰዎች በፍጥነት እና በትንሹ ስቃይ ማሸነፍ 

መቻላቸው ነው (ሰቆቃወ ኤርምያስ 3:33፤ 1 ጴጥሮስ 4:12-13 ፤ 3 ዮሐንስ 2)። 

እግዚአብሔር በዚህ ዘመን የጠራችሁ ከሆነ ከምትችሉት በላይ በሰይጣን ወይም በልዩ ልዩ ምኞት እንድትፈተኑ 

አይፈቅድም (1ኛ ቆሮንቶስ 10፡13)። 

ሰይጣንንና የተለያዩ ፈተናዎችን መቃወም በመንፈሳዊ እንድትጠነክር ያደርግሃል (ያዕቆብ 1፡12፣ 4፡7) እና ወደፊት 

ሌሎችን መርዳት እንድትችል ይረዳሃል (1ዮሐ. 4፡21)። ሰይጣን የእግዚአብሔርን ቃል እውነት እንድታምኑ 

አይፈልግም። 

የእውነት ምስጢር 

የካምብሪጅ መዝገበ ቃላት ‘እውነትን’ እንደሚከተለው ይገልፃል። 

ስለ አንድ ሁኔታ፣ ክስተት ወይም ሰው እውነተኛ እውነታዎች ፡- 

እውነት በእውነት ትክክለኛ የሆነ ነገር ነው። ሆኖም ፈላስፎች፣ ተራ ሰዎች እና መሪዎች ስለ እውነት ሲጨነቁ 

ቆይተዋል። 

ስለዚህ፣ የካምብሪጅ መዝገበ ቃላት 'መደበኛ' እውነትን እንዴት እንደሚፈታ እናስተውል፡- 

በብዙ ሰዎች እውነት ነው ተብሎ የሚታሰበው እውነታ ወይም መርህ፡- 

ነገር ግን ከላይ ያለው በእርግጠኝነት ሁልጊዜ እውነት አይደለም. እና ብዙዎች ይህን ለረጅም ጊዜ ተገንዝበዋል. ሆኖም 

ብዙዎች “መደበኛ” እውነትን ይገነዘባሉ እናም ፍጹም እውነትን አይቀበሉም። ነገር ግን በግለሰብም ሆነ በቡድን 

የሚያምኑ እምነቶች ብዙውን ጊዜ እውነት አይደሉም። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ አምላክ በእውነት ለሰው ልጆች ምክር 

በሚሰጡ ሰዎች ላይ ያስጠነቅቃል (ኢሳይያስ 30:1፤ 65:12ለ)። ኃጢአት ምክንያት ነው (ኢሳይያስ 59፡2ሀ)። 

ሮማዊው አለቃ ጳንጥዮስ ጲላጦስ ከኢየሱስ ጋር ሲነጋገር ስለ እውነት እንዲህ ሲል ጠየቀ። 

37 ጲላጦስም። እንግዲያ ንጉሥ ነህን? አለው። 

ኢየሱስም መልሶ፡— እኔ ንጉሥ እንደ ሆንሁ በእውነት ትናገራለህ። ለእውነት እመሰክር ዘንድ ስለዚህ 

ተወልጃለሁ ስለዚህም ወደ ዓለም መጥቻለሁ። ከእውነት የሆነ ሁሉ ድምፄን ይሰማል” ብሏል። 
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38 ጲላጦስም፣ “እውነት ምንድር ነው?” አለው። ይህንም ብሎ እንደ ገና ወደ አይሁድ ወጥቶ፡— ከቶ ምንም 

ስንኳ አላገኘሁበትም። ( ዮሐንስ 18:37-38 ) 

ጲላጦስ ስለ እውነት ብዙ ክርክሮችን ከሰማ በኋላ ማንም በትክክል ሊገልጸው አይችልም ብሎ ደምድሟል። 

ኢየሱስ ያኔ ለጲላጦስ የመጨረሻ ጥያቄ መልስ ባይሰጥም፣ ጲላጦስ መልስ ሳይጠብቅ የወጣ ይመስላል። ኢየሱስ ግን 

የእውነት ሰዎች እንደሚሰሙት ተናግሯል። 

ዮሐንስ ጲላጦስን ከማግኘቱ ጥቂት ቀደም ብሎ ኢየሱስ እውነት ምን እንደሆነ ተናግሯል፡- 

17 በእውነትህ ቀድሳቸው። ቃልህ እውነት ነው። ( ዮሐንስ 17:17 ) 

መጽሐፍ ቅዱስም እግዚአብሔር ሊዋሽ እንደማይችል ያስተምራል (ዕብ. 6፡18፣ ቲቶ 1፡2)። 

ስለዚህም እግዚአብሔር የሚናገረው ሁሉ እውነት ነው ብሎ መደምደም ይቻላል። 

አሁን፣ ይህ በተለይ መጽሐፍ ቅዱስን እውነት ነው ብለው ለሚቀበሉ ሰዎች እንደ ክብ ሐሳብ ይቆጠራል። ነገር ግን 

አንድ ጊዜ አምላክ እንዳለ እና ቃሉ እውነት መሆኑን ካረጋገጡ (እና እንደ እግዚአብሔር መኖር ምክንያታዊ እና ኢየሱስ 

መሲሕ መሆኑን የሚያረጋግጡ መጻሕፍት አሉን) እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል ነው ብሎ መደምደም ምክንያታዊ 

ነው። እውነት የሆነውን ለመገምገም መለኪያው ነው። 

ውሸት ከእውነት ጋር የሚቃረን ነገር ነው። ስለዚህ, ግጭት ውስጥ የሆነ ነገር በመንፈስ መሪነት በተጻፈው የአምላክ 

ቃል ምንም ያህል ሰዎች አምናለሁ ቢሉም እውነት አይደለም። 

ብዙዎች “ሕሊናቸው እንዲመራቸው” ማድረግ እንዳለባቸው ያምናሉ። ነገር ግን ያለ እግዚአብሔር መንፈስ፣ የሥጋ 

አእምሮ እውነትን እንደሚገባው መለየት አይችልም (1ኛ ቆሮንቶስ 2፡14) ልብ እጅግ ክፉ ሊሆን ስለሚችል (ኤርምያስ 

17፡9)። 

ኢየሱስ የተናገረውን ደግሞ ተመልከት። 

4 … “ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፎአል።” ( 

ማቴዎስ 4:4 ) 

ሰዎች እግዚአብሔር ከፈጠራቸው ነገሮች እንጀራን ያመርታሉ። እውነተኛው የሕይወት መንገድ ግን የእግዚአብሔርን 

ቃል በመከተል ነው። 

ሃዋርያ ጳውሎስ፡ “ነቲ ኻብ ኵሉ ንላዕሊ ኽንረክብ ንኽእል ኢና” ኢሉ ጸሓፈ። 

13 ስለዚህ እኛ ደግሞ ያለማቋረጥ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን፤ ከእኛ የሰማችሁትን የእግዚአብሔርን ቃል 

በተቀበላችሁ ጊዜ እንደ ሰው ቃል አልተቀበላችሁትም፤ ነገር ግን በእውነት እንደ ሆነ የእግዚአብሔር ቃል 

ሆኖአልና ይህም ደግሞ የሚሠራ ነው። በእናንተ ያመናችሁ በእናንተ ውስጥ ይሰራል። 14. ወንድሞች ሆይ፥ 

በይሁዳ ያሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉትን የእግዚአብሔርን ማኅበራት የምትመስሉ ሆናችኋልና። (1ኛ ተሰሎንቄ 

2፡13-14ሀ)። 
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 7 ... የእውነት ቃል፣ (2ኛ ቆሮንቶስ 6:7) 

13 እናንተ ደግሞ የእውነትን ቃል ከሰማችሁ በኋላ፥ የመዳናችሁን ወንጌል፥ በእርሱ ታምናችሁ። ( ኤፌሶን 
1:13 ) 

5 . . . በሰማያት ያለው ለእናንተ ያለው ተስፋ፥ እርሱም አስቀድማችሁ በወንጌል እውነት ቃል የሰማችሁት 

ተስፋ፥ (ቆላስይስ 1፡5 ) 

እውነት ለብዙዎች እንቆቅልሽ ነው ፣ ምክንያቱም አብዛኞቹ በእውነተኛው የእግዚአብሔር ቃል ሙሉ በሙሉ 

ስለማይታመኑ (ቆላስይስ 1፡5፣ -6፣25-27 ፤ 1 ተሰሎንቄ 2፡13) ወይም አብዛኛው የወንጌል ወንጌልን አይረዱም። 

የመዳን. አብዛኞቹ የሚታመኑት ራሳቸው በሰይጣን በተታለሉት በሌሎች ሰዎች ነው (ራዕይ 12፡9)። ኢየሱስ እንዲህ 

አለ፡- 

8 “እነዚህ ሰዎች በአፋቸው ወደ እኔ ይቀርባሉ፤ በከንፈራቸውም ያከብሩኛል፤ ልባቸው ግን ከእኔ በጣም የራቀ 

ነው። 9 የሰውን ሥርዓት ትምህርት እያስተማሩ በከንቱ ያመልኩኛል። ( ማቴዎስ 15:8-9 ) 

ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ በሌሎች ሰዎች ላይ መታመን ከንቱ አምልኮን ያመጣል እና ሰዎችን ከእውነት ያርቃል። 

ሆኖም እውነቱን ማወቅ ይቻላል። 

ሐዋርያው ዮሐንስ እንዲህ ሲል ጽፏል። 

31 ኢየሱስም ያመኑትን አይሁድ፡— በቃሌ ብትኖሩ በእውነት ደቀ መዛሙርቴ ናችሁ። 32 እውነትንም 

ታውቃላችሁ እውነትም አርነት ያወጣችኋል አላቸው። ( ዮሐንስ 8:31-32 ) 

46 … እውነትም ብናገር ስለ ምን አታምኑኝም? 47 ከእግዚአብሔር የሆነ የእግዚአብሔርን ቃል ይሰማል; እናንተ 

ከእግዚአብሔር ስላልሆናችሁ ስለዚህ አትሰሙም። ( ዮሐንስ 8:46-47 ) 

37 … ለእውነት እመሰክር ዘንድ ወደ ዓለም መጥቻለሁ። ከእውነት የሆነ ሁሉ ድምፄን ይሰማል (ዮሐ 18፡37)። 

6 ከእርሱ ጋር ኅብረት አለን ብንል በጨለማም ብንመላለስ እንዋሻለን እውነትንም አናደርግም። 7 ነገር ግን 

እርሱ በብርሃን እንዳለ በብርሃን ብንመላለስ ለእያንዳንዳችን ኅብረት አለን፥ የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም 

ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል። ( 1 ዮሐንስ 1: 6-7 ) 

4 አውቀዋለሁ የሚል ትእዛዙንም የማይጠብቅ ውሸተኛ ነው እውነትም በእርሱ ውስጥ የለም። 5 ቃሉን ግን 

የሚጠብቅ ሁሉ የእግዚአብሔር ፍቅር በእርሱ ፍጹም ሆኖአል። በእርሱ እንዳለን በዚህ እናውቃለን። 6 በእርሱ 

እኖራለሁ የሚል እርሱ እንደ ተመላለሰ ሊመላለስ ይገባዋል። ( 1 ዮሐንስ 2:4-6 ) 

18 ልጆቼ ሆይ፥ በሥራና በእውነት እንጂ በቃልና በአንደበት አንዋደድ ። 19 ከእውነትም እንደ ሆንን በዚህ 

እናውቃለን በፊቱም ልባችንን እናሳርፋለን። ( 1 ዮሐንስ 3:18-19 ) 

3 ወንድሞች መጥተው አንተ በእውነት እንደምትሄድ በአንተ ስላለው እውነት ሲመሰክሩ እጅግ ደስ 

ብሎኛልና። 4 ልጆቼ በእውነት እንዲሄዱ ከመስማት የሚበልጥ ደስታ የለኝም። ( 3 ዮሃንስ 3-4 ) 
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መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ቢሆንም፣ እውነት የእግዚአብሔር ቃል መሆን እና እግዚአብሔርን በሚታዘዙ ሰዎች 

በደንብ በመረዳት መካከል ያለው ትስስር ለብዙዎች እንቆቅልሽ ነው። 

ዮሐንስም የሚከተለውን ጽፏል። 

3 … የቅዱሳን ንጉሥ ሆይ፥ መንገድህ ጻድቅና እውነተኛ ነው! ( ራእይ 15:3 ) 

መመላለስ እውነትን የበለጠ እንድንረዳ ይረዳናል። 

በእግዚአብሔር ቃል የተቀደስን ክርስቲያኖች እንደመሆናችን መጠን (ዮሐ. 17:17) 'የእውነትን ቃል በትክክል እንናገር' 

(2 ጢሞቴዎስ 2:15) 'ከዓለማዊና ከንቱ ወሬዎች' እየራቅን ወደ ብዙ ይመራናልና ። እግዚአብሔርን አለመፍራት ” (2ኛ 

ጢሞቴዎስ 2፡16፣ አአመመቅ)። ስለዚህ ከዓለም ሃይማኖቶች ጋር መስማማትን እናስወግዳለን። 

ግን ብዙ ተመራማሪዎች እንደሚሉት ሳይንስ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የሚጋጭ ቢሆንስ? 

ደህና፣ “እግዚአብሔር እውነተኛ ይሁን፣ ሰው ሁሉ ግን ውሸተኛ ነው” (ሮሜ 3፡4)። የእግዚአብሔርን ቃል እመኑ። 

በአዲስ ኪዳን ዘመን እንኳን፣ ስህተትን 'ሳይንስ' የሚሉ ነበሩ። ማሳሰቢያ፡- 

20 ጢሞቴዎስ ሆይ፥ በውሸት ከተባለው ከዓለም ከሚመች ከከንቱ መለፍለፍና ከመከራከር ራቅ፥ የተሰጠህን 

አደራ ጠብቅ። 

21 ይህንም አንዳንዶች ስለ እምነት ስተዋል አሉ። ( 1 ጢሞቴዎስ 6: 20-21፣ አ.መ. ) 

ስለዚህ፣ እውነትን በሚቃወሙ የምሁራን መሪዎች የተሳሳቱ ክርስቶስን የሚሉ አሉ። 

ሃዋርያ ዮሃንስ ብመንፈስ ተመሪሑ፡ “ኣነ ንእኡ ኽንሕጐስ ንኽእል ኢና። 

26 ስለሚያስቱአችሁ ይህን ጽፌላችኋለሁ። (1ኛ የዮሐንስ መልእክት 2:26) 

የተለያዩ ሳይንቲስቶች አታላይ ነበሩ እና/ወይም ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የማይስማሙ እውነታዎች እንዳላቸው 

አስበው ነበር። ለተሳሳተ መረጃቸው አትውደቁ። 

እግዚአብሔር አለ (ለዝርዝር መረጃ፣ በ ccog.org ኦንላይን ላይ የሚገኘውን የነፃ መጽሐፍ ይመልከቱ፡ የእግዚአብሔር 

ህልውና ምክንያታዊ ነው?) እና ቃሉ ለእውነት ሊታመን ይችላል። መጽሐፍ ቅዱስ “ በሰው የሚታመን ሰው ምስጡ 

ነው” (ኤርምያስ 17፡5) በማለት ያስጠነቅቃል። 

ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ አንዳንድ ሰዎች ለጢሞቴዎስ የሚከተለውን ጽፏል። 

7 ሁልጊዜ እየተማሩ እውነትን ወደ ማወቅ ከቶ አይችሉም። 8 ኢያኔስና ኢያንበሬስም ሙሴን እንደ ተቃወሙት 

፥ እንዲሁ እነዚህ ደግሞ አእምሮአቸው የጠፋባቸው ስለ እምነትም የተጣሉ ሰዎች ሆነው፥ እውነትን 

ይቃወማሉ ። 9 ነገር ግን ወደ ፊት አያድጉም፤ ስንፍናቸው ለሁሉ ይገለጣልና ፤ (2ኛ ጢሞቴዎስ 3፡7-9) 
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ብዙዎች እውነትን እንደተማሩና እንደሚያስቡ ቢናገሩም አብዛኞቹ ግን ትክክለኛውን እውነት ይቃወማሉ። 

እውነት በፍጻሜው ዘመን በጣም አናሳ ሸቀጥ እንደሚሆን በትንቢት ተነግሯል፡- 

12 አዎን፣ በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ። 13 ነገር ግን ክፉዎች 

ሰዎችና አታላዮች፥ እያሳቱና እየሳቱ፥ በክፋት እየባሱ ይሄዳሉ። 14 አንተ ግን በተማርህበትና በተረዳህበት ነገር ጸንተህ ኑር 

ከማን እንደ ተማርህበት ታውቃለህ (2ኛ ጢሞቴዎስ 3፡12-14) 

“የእውነትን ፍቅር” ( 2ኛ ተሰሎንቄ 2፡10) ካገኘህ እና ተግባራዊ ካደረግህ ከሚመጣው ግዙፍ ተንኮል መዳን ትችላለህ ( 

2ኛ ተሰሎንቄ 2፡7-12) ወደ ምድር ሁሉ እየመጣች ያለው አስፈሪ “የፈተና ሰዓት” (ራዕይ 3፡7-10) 

የእረፍት ምስጢር 

እረፍት እንቆቅልሽ ባይመስልም ለብዙዎች ግን እንዲሁ ሆኗል። 

መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ሰባተኛውን ቀን እንደባረከ ያሳያል (ዘፍ 2፡2-3)። አምላክ የሰው ልጅ የመረጠውን ሌላ 

ቀን እንደባረከ መጽሐፍ ቅዱስ አያስተምርም። ሰዎች "ከሰው ይልቅ ለእግዚአብሔር ሊታዘዙ" (የሐዋርያት ሥራ 5:29) 

እግዚአብሔር ለሰዎች በየሳምንቱ አካላዊ እረፍት ሰጥቷል። ሰዎችም እንዲጠብቁት ዝግጅት አድርጓል (ዘጸአት 16፡5፤ 

ዘሌዋውያን 25፡18-22)። 

ብዙዎች ውሎ አድሮ ከሰባት ይልቅ ስድስት ቀን በመስራት የበለጠ መሥራት እንደሚችሉ ሲገነዘቡ ይገረማሉ። ግን ያ 

እውነት ነው። 

ሰዎች ቅዱሳት መጻሕፍትን ስለማይረዱ፣ ይህ ለብዙዎች ምስጢር ነው። 

እግዚአብሔር ነቢዩ ሕዝቅኤልን በመንፈሱ እንዲህ ሲል ጽፏል። 

26 ካህናቶቿ ሕጌን ጥሰዋል የተቀደሱትንም አርክሰዋል። በቅዱሱና በርኩሱ መካከል አልለዩም፥ ርኩሱና ንጹሕ 

በሆነው መካከል ያለውን ልዩነት አላሳወቁም። ከሰንበቴም ዓይኖቻቸውን ሰውረዋል፥ እኔም በመካከላቸው 

ረከስሁ። (ሕዝቅኤል 22:26) 

ብዙ የሃይማኖት መሪዎች የአምላክን ሕግ ስለሚጥሱ ከሰንበት ጋር የተያያዙ ዓይኖቻቸውን ደብቀዋል። የእኔ ሰንበት 

ሳምንታዊ ሰንበት እንዲሁም የእግዚአብሔር ቅዱሳን ቀናት በመባል የሚታወቁትን አመታዊ ሰንበትን የሚያመለክት 

ነው። ሰንበት የሥጋዊ ዕረፍት/የተሃድሶ እና የመንፈሳዊ መታደስ ጊዜ ናቸው። 

የሰባት ቀን ሣምንት አምላክ ለሰዎች ሥራቸውን እንዲሠሩና በሰባተኛው እንዲያርፉ ስድስት ቀን እንደሰጣቸው ሁሉ 

አምላክ ለሰው ልጆች ስድስት ‘አንድ ሺህ ዓመት ቀን’ እንደ ሰጣቸው ያሳያል ( መዝ. 90:4፤ 2 ጴጥሮስ 3:8 ) የሰውን 

ልጅ ሥራ መሥራት፣ ነገር ግን በሺህ ዓመቱ መንግሥት ‘ሰባተኛው ሺህ ዓመት ቀን’ ውስጥ ለመኖር (ራዕ. 20፡4-6)። 

የ6,000/7,000 አመት እቅድ በአዲሱ ኪዳን ውስጥ ስለመሆን ከሚሰጠው ትምህርት ጋር በጥሩ ሁኔታ ይስማማል 

"በመጨረሻው ቀን" ( የሐዋርያት ሥራ 2:14-17 ) የተጀመረው ኢየሱስ ምድራዊ አገልግሎቱን ሲያጠናቅቅ ከነበረው 

ብዙም ሳይቆይ ነው ( ዕብራውያን 1: 1-2 ). የስድስት-ሺህ ዓመታት የመጨረሻዎቹ ሁለት ቀናት የዚህ አይነት ሳምንት 

የመጨረሻ ቀናት ይሆናሉ። 
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የአይሁድ ትውፊት እንደሚያስተምረው ይህ የ6,000 ዓመት ሃሳብ ለመጀመሪያ ጊዜ የተማረው በነቢዩ ኤልያስ 

ትምህርት ቤት ነው ( ባቢሎናዊ ታልሙድ፡ ሳንሄድሪን 97ሀ)። 

በሁለተኛውና ከዚያ ቀደም ብሎ በሦስተኛው ክፍለ ዘመን መገባደጃ ላይ፣ የግሪኮ-ሮማውያን ቅዱሳን እና ጳጳሳት እንደ 

ኢሬኔዎስ ( ኢሬኔዎስ አድቨርሰስ ) haereses , መጽሐፍ V, ምዕራፍ 28: 2-3; 29:2) እና ሂፖሊተስ (ሂፖሊተስ። 

በሄክሳሜሮን ላይ፣ ወይም የስድስት ቀናት ሥራ) ከ6,000-7,000 ዓመታትን ተረድቶ አስተምሮታል እንዲሁም 

ሳምንታዊው ሰንበት የሺህ ዓመት ዕረፍትን (የሺህ ዓመት ሰባተኛውን) እንደሚያመለክት ዘግቧል። 

ነገር ግን ከንጉሠ ነገሥት ቆስጠንጢኖስ ከ 4 ኛው ክፍለ ዘመን መነሳት በኋላ, ሌሎች ብዙዎች ይህንን ማስተማር 

አቁመዋል. ስለ ቀደምት እምነቶች ተጨማሪ በ ccog.org ኦንላይን ላይ በሚገኘው ነፃ መጽሐፍ ውስጥ ሊገኝ ይችላል፣

የዋነኛው የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን እምነት ። 

ምንም እንኳን የግሪክ-ሮማ ካቶሊኮች የ6000 ዓመት ትምህርትን በይፋ ባያስተምሩም አምላክ በዚህ የ6,000 ዓመት 

ዕድሜ ውስጥ ዲያብሎስና የሰው ልጆች አጠቃላይ ሥቃይን ለመቀነስ እና የሰው ልጆችን ሁሉ ወደ ፍጽምና 

ለማምጣት የሂደቱ አካል እንዲሆኑ በተሳሳተ መንገድ እንዲሄዱ ፈቅዶላቸዋል። በዚህ ዘመን ወይም በሚመጣው 

ዘመን ማን እርሱን ይሰማል። 

ለምን 6,000 ዓመታት? 

አምላክ የሰው ልጆች የተሻሉ ናቸው ብለው ያሰቡትን የተለያዩ የሕይወት መንገዶችን ለመሞከር ይህ ጊዜ በቂ ነው 

ብሎ የደመደመ ይመስላል። ስለዚህ፣ በምሳሌ 14:12 እና 16:25 ላይ “ለሰው ቅን የምትመስል መንገድ አለች፤ 

ፍጻሜዋ ግን የሞት መንገድ ነው ” የሚለው አገላለጽ በሺዎች ለሚቆጠሩ ዓመታት ሰዎች ከጊዜ በኋላ በተሻለ ሁኔታ 

ሊገነዘቡት ይችላሉ። ትክክል. 

እግዚአብሔር ይህ ዓለም በእነዚያ 6,000 ዓመታት መጨረሻ ላይ በጣም እንደሚከፋ ያውቅ ነበር፣ ይህም “እነዚያ 

ቀኖችስ ባያጥሩ ሥጋ የለበሰ ሁሉ ባልዳነም ነበር” (ማቴዎስ 24፡22)። 

ከ6,000 ዓመታት በኋላ፣ ኢየሱስ ተመልሶ ይመጣል፣ ቅዱሳኑ ይነሳሉ፣ በፕላኔታችን ላይ ያለው ሕይወት ይድናል ፣ እና 

የሺህ ዓመቱ የእግዚአብሔር መንግሥት ክፍል ይቋቋማል (ራዕ. 20:4-6) 

እና ይሄ ለብዙዎች እንቆቅልሽ የሆነ ይመስላል። 

ኢሳይያስ በመንፈስ መሪነት እንዲጽፍ ያደረገውን አንድ ነገር ልብ በል። 

11 ለዚህ ሕዝብ በሚንተባተብ ከንፈር በሌላም ምላስ ይነግራቸዋልና፤ 12 ለእነርሱ፡- ይህች ዕረፍት በርሷ 

ደካሞችን የምታሳርፍባት ናት፡ ፡ ይህችም መታረሻ ናት፡ ያለው። እነርሱ ግን አልሰሙም። ( ኢሳይያስ 28:11-

12 ) 

አምላክ ዕረፍት እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል፤ ነገር ግን 'በሚንተባተቡ ከንፈሮችና በሌላ አንደበት' ማለትም በተሳሳቱ 

ትምህርቶችና በትርጉም ጉዳዮች ምክንያት አብዛኞቹ አምላክ በየሳምንቱ ያዘጋጀውን የሚያድስ ዕረፍት አይቀበሉም። 

በአዲስ ኪዳን የዕብራውያን መጽሐፍ ውስጥ ሁለት የተለያዩ የግሪክኛ ቃላት ጥቅም ላይ የዋሉ ሲሆን ብዙውን ጊዜ 

ወደ እንግሊዝኛ “ዕረፍት” ተተርጉመዋል። ወደ እንግሊዘኛ የተተረጎሙ፣ katapausis ናቸው። እና ሳብቲሞስ . ብዙ 

ተርጓሚዎች ሁለቱንም ቃላት አንድ ዓይነት በሆነ መንገድ ስለተረጎሟቸው ብዙዎች ግራ ተጋብተዋል። ሳባቲሞስ 
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በዕብራውያን 4፡9 ላይ ጥቅም ላይ ይውላል፣ ካታፓውስ ግን እንደ ዕብራውያን 4፡3 ባሉ ቦታዎች ላይ ጥቅም ላይ 

ውሏል። 

ወደፊት ስለሚመጣው “ዕረፍት” ( katapausis ) -- የእግዚአብሔር መንግሥት - - መንፈሳዊ እስራኤል ልትገባ ነው 

(ዕብራውያን 4፡3) ለእነርሱ የሰንበት ዕረፍት ቀርቷቸዋል (ዕብራውያን 4፡9) ). ይህም ክርስቲያኖች ሳምንታዊውን 

የሰንበት ዕረፍት በጉጉት እንደሚጠብቁት ሁሉ ወደ ወደፊት የአምላክ መንግሥት ‘ዕረፍት’ ይገባሉ ማለት ነው። በዚህ 

ዘመን፣ የእግዚአብሔር ሰዎች እግዚአብሔር እንዳደረገው በዚያው ቀን በትጋት ሊያርፉ ይገባል (ዕብ 4፡9-11ሀ)፣ 

“ማንም እንደዚያ እንደ አለመታዘዝ ምሳሌ እንዳይወድቅ” (ዕብ. 4፡11ለ)። 

በተሳሳቱ ትርጓሜዎች እና የሃይማኖት አስተማሪዎች 'ዓይን መደበቅ ' ምክንያት አሁንም የመጽሐፍ ቅዱስ ዕረፍት 

ለብዙዎች እንቆቅልሽ ነው። 

የኃጢአት ምስጢር 

ብዙ ሰዎች ኃጢአት ምን እንደሆነ ግራ የገባቸው ይመስላሉ። 

ብዙዎቹ እነሱ ሊገልጹት እንደሚችሉ አድርገው ይሠራሉ. 

ሆኖም ኃጢአትን የሚገልጸው አምላክ እንጂ ሰዎች አይደሉም። 

ኃጢአት ምንድን ነው? 

መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት እንደሚገልጸው እነሆ፡- 

4 ኃጢአትን የሚያደርግ ሁሉ ዓመፅን ደግሞ ያደርጋል ኃጢአትም ዓመፅ ነው። ( 1 ዮሃንስ 3:4፣ NW ) 

4 ኃጢአትን የሚያደርግ ሁሉ ኃጢአትን ደግሞ ያደርጋል ። ኃጢአትም በደል ነው። ( 1 ዮሃንስ 3:4፣ DRB) 

4 ኃጢአትን የሚያደርግ ሁሉ ሕግን ይጥሳል ኃጢአትም ዓመፅ ነው። ( 1 ዮሃንስ 3:4፣ ኢ.ኦ.ብ. አዲስ ኪዳን ) 

4 ኃጢአትን የሚያደርግ ሁሉ ሕግን ደግሞ ይተላለፋል፤ ኃጢአት የሕግ መተላለፍ ነውና ። ( 1 ዮሃንስ 3:4፣ 

ትርጕም 1990 ) 

የምን ህግ ነው? 

የእግዚአብሔር ሕግ፣ እሱም በቃሉ ውስጥ ያለው (መዝሙረ ዳዊት 119፡11)፣ እሱም አሥርቱን ትእዛዛት ያካትታል 

(1ኛ ዮሐ. 2፡3-4፤ መዝሙረ ዳዊት 119፡172፤ በተጨማሪም በኦንላይን የሚገኘውን ነጻ መጽሐፍ ይመልከቱ www. 

ccog.org፣ በሚል ርእስ ፡ አስርቱ ትእዛዛት፡ ዲካሎግ፣ ክርስትና እና አውሬው )። 

ማንም ሰው ኃጢአት እንዲሠራ የተገደደ ባይኖርም መጽሐፍ ቅዱስ ግን ሁሉም ኃጢአት እንደሠሩ ያስተምራል (ሮሜ 

3፡23)። 

ሰዎች ለምን ኃጢአት ይሠራሉ? 
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ሔዋንና አዳም ኃጢአት በሠሩበት ምክንያት ነው። በሰይጣን እና/ወይስ ምኞታቸው ተታልለዋል። 

ሰይጣን ዓለምን ሁሉ አሳስቶታል (ራዕይ 12፡9)። የሚችለውን ማንኛውንም ክፉ ሐሳብ ተጠቅሞ በሰው ልጆች ላይ 

ተጽዕኖ ለማሳደርና ለማታለል ተጠቅሞበታል። ሰይጣን ፍልስፍናውን በሩቅ አሰራጭቷል (ኤፌሶን 2፡2) — በእኛ ላይ 

ተጽዕኖ ለማድረግ ወደ ከንቱነት፣ ፍትወት እና ስግብግብነት ይማጸናል። 

ከሟቹ ወንጌላዊ Leroy Neff የሚከተለውን አስተውል። 

እያንዳንዳችን ከልጅነት ጀምሮ ወደዚህ የማታለያ የቦምብ ድብደባ ተስተካክለናል። ሰይጣን በዚህ ዘዴ 

የተሳሳቱ አስተሳሰቦችን ለማስገባት ተጠቅሞበታል፤ ልክ እንደ አዳምና ሔዋን የተሳሳቱ ውሳኔዎችን 

እንድናደርግ በአካባቢያችን እና በሁኔታዎች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። 

እኛ ስንወለድ በእግዚአብሔር ወይም ፍጹም በሆነ መንገድ ላይ ምንም ዓይነት ጥላቻ ወይም ጠላትነት 

አልነበረንም። እግዚአብሔር እንዳለ ወይም ለእኛ የምንኖርበት ትክክለኛ መንገድ እንዳለው እንኳ አናውቅም 

ነበር። ነገር ግን በጊዜው ጊዜ እኛ ደግሞ እንደ ሰይጣን፣ ራስ ወዳድነት፣ ስግብግብነት እና ፍትወት እንዲሁም 

የራሳችንን መንገድ የመፈለግ ዝንባሌ አዳብን። 

ትንንሽ ልጆች ሳለን ክርስቶስ እንደተናገራቸው ሰዎች ልንሆን እንችላለን (ማቴዎስ 18:3, 4)። ትሑት እና 

ሊማሩ የሚችሉ ነበሩ - ገና ሙሉ በሙሉ በሰይጣን እና በማህበረሰቡ አልተታለሉም። … 

ሁሉም የሰው ልጆች ወዮታ፣ ደስታ ማጣት፣ ስቃይ እና ሰቆቃ የመጡት በቀጥታ በኃጢአት ምክንያት ነው - 

የእግዚአብሔርን መንፈሳዊ እና አካላዊ ህግጋት መጣስ። ደስታ እና የተትረፈረፈ ህይወት ለእግዚአብሔር ህግ 

የመታዘዝ አውቶማቲክ ውጤቶች ናቸው። (Neff L. All About Sin. የነገው የዓለም መጽሔት. ሚያዝያ 
1972) 

ኢየሱስ ለኃጢአታችን ሁሉ ሲሞት ኃጢአት ግን ዋጋ አለው። እና የረጅም ጊዜ ወጪው ኃጢአተኛውን እና የበለጠ 

መልካም ለማድረግ ያለውን አቅም ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ማሳደሩ ነው። ስለዚህ ያድርጉ አሁን ኃጢአት መሥራት 

ለእናንተ (ወይም ለሌሎች) የሚጠቅም እንዳይመስላችሁ፣ ነገር ግን ሁሉም ከኃጢአታቸው ትምህርት ይማራሉ (2ኛ 

ጴጥሮስ 2፡18-20)፣ ይናዘዛሉ (1ኛ ዮሐንስ 1፡9) እና ከእነርሱ ንስሐ እንዲገቡ ተስፋ እናደርጋለን። ሐዋ 2፡37-38)። 

ተገቢ ባልሆኑ ትምህርቶች እና ወጎች ምክንያት, ብዙዎች በዚህ ዘመን ኃጢአትን አይገነዘቡም. 

ሃዋርያ ጳውሎስ፡ “ነቲ ኻብ ኵሉ ንላዕሊ ኽንረክብ ንኽእል ኢና” ኢሉ ጸሓፈ። 

7 የዓመፅ ምሥጢር አሁን ይሠራልና። ከመካከላቸው እስኪወጣ ድረስ የሚከለክለው አሁን ያለው ብቻ ነው። 
8 የዚያን ጊዜም ጌታ ኢየሱስ በአፉ እስትንፋስ የሚያጠፋው በመምጣቱም መገለጥ የሚሽረው ዓመፀኛ 

ይገለጣል፤ 9 አመጣጡም እንደ ሰይጣን አሠራር በኃይልም ሁሉ በምልክትም ነው። 10 በውሸትም 

ተአምራት፥ 10 ለሚጠፉትም በዓመፅ ማታለል ሁሉ የእውነትን ፍቅር ስላልተቀበሉ ይድኑ ዘንድ። 11 ስለዚህም 

እውነትን በማያምኑ በዓመፅ ለሚወዱ ሁሉ ፍርድን እንዲቀበሉ፥ ሐሰትን ያምኑ ዘንድ እግዚአብሔር 

የስሕተትን ሥራ ይልክባቸዋል ። ( 2 ተሰሎንቄ 2:7-12፣ ቤርያን ጽሑፋት መጽሓፍ ቅዱስ) 

ብዙዎች ስለ ኃጢአት እውነቱን አልተማሩም እና/ወይም በኢየሱስ ዘመን እንደነበሩት ፈሪሳውያን የአምላክን ሕጎች 

እንዲያመዛዝኑና በምትኩ ተገቢ ያልሆኑ ወጎችን እንዲቀበሉ የተማሩ መሆናቸው የ“ዓመፅ ምሥጢር” (“የዓመፅ 
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ምስጢር”) አንዱ ክፍል ነው። (ማቴዎስ 15፡1-9)። የእውነት ፍቅር የሌላቸው ሰዎች ወደዚህ ዘመን መጨረሻ ስንቃረብ 

በጭካኔ ይታለላሉ። 

መጽሐፍ ቅዱስ “የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ አትሳቱ” (ያዕ 1፡16) በማለት ያስተምራል። 

ሆኖም እኛ ሰዎች ራሳችንን (በተለይ በሰይጣን ተጽዕኖ) እናታልላለን እንጂ የመሳት ዝንባሌያችን ምን ያህል እንደሆነ 

አናውቅም። 

ሃዋርያ ያእቆብ ስለ ፈተናን ሓጢኣትን ስለ ዝዀነ፡ “ኣነ ንእኡ ኽንሕግዘና ንኽእል ኢና። 

12 በፈተና የሚጸና ሰው የተባረከ ነው፤ ከተፈተነ በኋላ ለሚወዱት ተስፋ የሰጣቸውን የሕይወትን አክሊል 

ይቀበላልና። 13 ማንም ሲፈተን። በእግዚአብሔር እፈተናለሁ አይበል። እግዚአብሔር በክፉ አይፈተንምና እርሱ 

ራሱ ማንንም አይፈትንም። 14 ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል ይፈተናል። 15 ምኞት 

ከተፀነሰች በኋላ ኃጢአትን ትወልዳለች; ኃጢአትም ካደገች በኋላ ሞትን ትወልዳለች። ( ያእቆብ 1፡12-15 ) 

ፈተናን ለመቋቋም ከአእምሮአችሁ ውስጥ የሚገባውን የተሳሳተ ሀሳብ ለማውጣት አእምሮአችሁን በመልካም አሳብ 

ሙላ (ፊልጵስዩስ 4፡8) እና ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ። 

ስለ እግዚአብሔር እና ስለ ቃሉ ካሉት ሀሳቦች የበለጠ ምን ሀሳቦች አሉ? ሰይጣንን በትክክል ከተቃወማችሁ፣ መጽሐፍ 

ቅዱስ እንደሚሸሽ ይናገራል (ያዕቆብ 4፡7)። 

መቃወም በመንፈሳዊ ጠንካራ ያደርግሃል፣ በኃጢአት ውስጥ መሮጥ ደግሞ ደካማ ያደርግሃል። 

ኃጢአት ለማመን ፈቃደኛ ለሆኑ ሰዎች እግዚአብሔር እና መንገዱ እንደሚያስፈልገን ለማሳየት ይረዳል። 

እግዚአብሔር የሰይጣንን ማታለል ተጽዕኖ እንዲሁም የሰውን ምኞት ተረድቶ ያንን ግምት ውስጥ ያስገባ የድነት 

እቅድ አዘጋጅቷል (ለተጨማሪ ዝርዝሮች እባክዎን ነፃውን የመስመር ላይ መጽሐፍ ይመልከቱ ፡ ሁለንተናዊ የመዳን 

ስጦታ። አፖካታስታሲስ፡ አምላክ ይችላልን? በሚመጣው ዘመን የጠፉትን ማዳን? በመቶዎች የሚቆጠሩ ቅዱሳት 

መጻሕፍት የእግዚአብሔርን የማዳን ዕቅድ ይገልጣሉ )። 
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3.  የዓለም ሃይማኖቶች ምን ያስተምራሉ? 

የተለያዩ እምነቶች ለፍጥረታቱ ዓላማዎች ምን እንደሆኑ ያምናሉ። እንግዲያው፣ ከተለያዩ የምስራቅና ምዕራባዊ 

ሃይማኖቶች ጋር የተያያዙ አንዳንድ መግለጫዎችን እንመልከት። 

በመጀመሪያ ግን አምላክ የለሽ ሰዎችን እንመልከት። አምላክ የለሽ ሰዎች ሰዎች ምንም ዓይነት ዓላማ የላቸውም 

ብለው አያምኑም፣ ምናልባትም ከመደሰት ወይም ከግል እርካታ በስተቀር። 

ጥቂት ሰዎች ቢኖሩ ይሻላል ብለው የሚያምኑ (ራሳቸውን እንደ አምላክ የለሽ አድርገው የሚቆጥሩ ወይም ላይሆኑ 

ይችላሉ) አሉ። 

ፀረ-ናታሊዝም የሰው ሕይወት በተጨባጭ ዋጋ ቢስ እና ከንቱ እንደሆነ ማመን ነው። ዘ ጋርዲያን 

እንዳብራራው፣ ፀረ-ናታሊስቶች የሰው ልጅ መራባት በሰው ማህበረሰብ ላይ (በዚህ አስተሳሰብ ሲጀመር 

ሊኖር የማይገባው) እና በፕላኔቷ ላይ ተገቢ ያልሆነ ጉዳት እንደሚያደርስ ይከራከራሉ። በተጨማሪም ወላጆች 

ለሕልውናቸው ፈቃደኛ ባልሆኑ ሕፃናት ላይ ሕልውና በመጣል የሞራል ወንጀል ጥፋተኛ ናቸው። … 

ፀረ-ናታሊስቶች ብዙውን ጊዜ በሰው ሕይወት ዋጋ ቢስነት ላይ ያላቸው እምነት ለሰው ሕይወት ርኅራኄ 

የተነሣ ነው ይላሉ… 

ፀረ-ናታሊስቶች የሰው ልጅን መጥፋቱን በማረጋገጥ ከጉዳት ለመጠበቅ ይፈልጋሉ… (ዋልሽ ኤም. እያደገ 'ፀረ-

ናታሊስት' ንቅናቄ የሰብአዊነትን መጥፋት ጥሪ ያደርጋል… Daily Wire፣ ህዳር 15፣ 2019) 

በመሠረቱ ፀረ-ናታሊስቶች የሰው ልጅ ከጥቅሙ የበለጠ ጉዳት እንደሚያደርስ ያምናሉ, ህይወት ከባድ ነው, እና 

ስለዚህ ሰዎች ብዙ ሰዎችን ወደ ዓለም ማምጣት የለባቸውም ምክንያቱም ይህን ማድረጉ አጠቃላይ ስቃይ እና 

ህመም ይጨምራል. 

ነገር ግን ስለ ሰው ዋጋ ተሳስተዋል። 

ሰዎች ዋጋ አላቸው። እና መከራዎች እያሉ ሰዎች እንዲረዱ እና እንዲረዱ ተደርገዋል። ለሕይወት ትርጉም አለ. 

አሁን፣ ሂንዱይዝም ስለ ሰው ልጅ ዓላማ ምን እንደሚል እንመልከት። 

በትንሹ ከአንድ ቢሊዮን በላይ ሂንዱዎች እንዳሉ ይነገራል። ስለዚያ እምነት እምነት መረጃ ይኸውና፡- 

በሂንዱይዝም እምነት፣ የሕይወት ትርጉም (ዓላማ) አራት ጊዜ ነው፡- ዳርማ፣ አርታ ፣ ካማ እና ሞክሻ 

ለመድረስ። የመጀመሪያው ድሀርማ ማለት በመልካም እና በጽድቅ መስራት ማለት ነው። ... በሂንዱይዝም 

እምነት ሁለተኛው የሕይወት ትርጉም አርታ ነው , እሱም በአንድ ሰው ህይወት ውስጥ ሀብትን እና 

ብልጽግናን መፈለግን ያመለክታል. ... ሶስተኛው የሂንዱ ህይወት አላማ ካማ መፈለግ ነው። በቀላል አነጋገር 

ካማ ከህይወት ደስታን እንደማግኘት ሊገለጽ ይችላል። በሂንዱይዝም እምነት አራተኛውና የመጨረሻው 

የሕይወት ትርጉም ሞክሻ፣ መገለጥ ነው። እስከ አሁን ድረስ ለመድረስ በጣም አስቸጋሪው የህይወት 

ትርጉም፣ ሞክሻ አንድን ግለሰብ ለመፈፀም አንድ ጊዜ ብቻ ሊወስድ ይችላል (አልፎ አልፎ) ወይም ብዙ 

ሊወስድ ይችላል። ሆኖም፣ እሱ የሕይወት እጅግ አስፈላጊ ትርጉም እንደሆነ ተደርጎ ይቆጠራል እናም 

ከሪኢንካርኔሽን ነፃ መውጣትን፣ ራስን መቻልን፣ መገለጥን ወይም ከእግዚአብሔር ጋር አንድነትን የመሳሰሉ 
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ሽልማቶችን ይሰጣል ። ( ሲቫኩማር ኤ. በሂንዱይዝም እምነት መሠረት የሕይወት ትርጉም፣ ጥቅምት 12፣ 
2014) 

ስለዚህ፣ በመሠረቱ ሂንዱይዝም በጽድቅ ለመኖር መጣርን፣ ብልጽግናን መፈለግን፣ ህይወትን መደሰት እና መገለጥን 

ያስተምራል፣ ይህም እንደ አንድ ሂንዱ ሲናገር እንደሰማሁት፣ አምላክነትንም ያካትታል። እነዚያ የሂንዱ እምነት 

እምነቶች ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የሚስማሙ ቢሆኑም በመጀመሪያ ደረጃ ሕይወት ለምን መኖር እንዳለበት 

አይገልጹም። 

በትንሹ ከግማሽ ቢሊዮን በላይ ቡዲስቶች እንዳሉ ይነገራል። ቡድሂዝም ከሂንዱዝም የተለየ አመለካከት አለው፡- 

ቡድሂዝም ምንም አይነት ቋሚ እና ፍፁም የሆነ የህይወት ፋይዳ እንደሌለ ይክዳል፣ እና ህይወትን አጥጋቢ 

ያልሆነ (ስ. ዱክካ) እና ባዶ (s. sunyata) በማለት ገልጿል። ነገር ግን፣ ቡድሃ የህይወት አንፃራዊ ጠቀሜታ 

እንዳለ አምኗል፣ እናም በዚህ አንፃራዊ እና ሁኔታዊ ተፈጥሮ አማካኝነት ነው ሁለንተናዊውን እውነት 

የምናገኘው እና የምንገነዘበው። እንደ ቡድሃ ንግግሮች፣ ህይወታችን እና አለም፣ የሚነሱ እና የሚወድቁ 

ክስተቶች እንጂ ሌላ አይደሉም። የመፈጠር እና የመበስበስ ሂደት ነው. (የሕይወት ጠቀሜታ ምንድን ነው? 

Budnet.net፣ የተመለሰው 03/21/19) 

ሂንዱይዝም ብዙ አማልክት ሲኖረው ቡድሂዝም ግን አንድ የለውም። እና፣ አምላክ ከሌለ፣ ቡድሂስቶች (እንደሌሎች 

አምላክ የለሽ ሰዎች) ህይወት ፍጹም ትርጉም እንደሌላት ትክክል ናቸው። 

ነገር ግን መለኮታዊ መንፈስ ካለ እና አዎ አለ ብሎ መደምደም ምክንያታዊ ነው (ይህን የሚያረጋግጥ መረጃ 

ለማግኘት በተጨማሪ የእኛን ነጻ ቡክሌታ በመስመር ላይ በ ccog.org ተመልከት፣ የእግዚአብሔር ህልውና 

ምክንያታዊ ነው? ) አንድ መለኮታዊ ፈጣሪ እውነተኛ እና ጉልህ ዓላማ እንዳለው የበለጠ ለመረዳት። 

አሁን፣ ሁለቱም ቡድሂዝም እና ሂንዱዝም ካርማ የሚባል ሀሳብ ያስተምራሉ። ከቡድሂስት ምንጭ አንዳንድ 

መረጃዎች እነሆ፡- 

ካርማ የሞራል መንስኤ ህግ ነው. የካርማ ጽንሰ-ሐሳብ በቡድሂዝም ውስጥ መሠረታዊ ትምህርት ነው. … 

በዚህ ዓለም ለሰው በሆነ ምክንያት ወይም በሌላ የማይገባው ምንም ነገር አይደርስበትም። … ካርማ 

የሚለው የፓሊ ቃል ቀጥተኛ ትርጉሙ ድርጊት ወይም ማድረግ ማለት ነው። ማንኛውም ዓይነት ሆን ተብሎ 

የሚደረግ ድርጊት አእምሯዊ፣ የቃል ወይም የአካል፣ እንደ ካርማ ይቆጠራል። እሱ "ሀሳብ ፣ ቃል እና ተግባር" 

በሚለው ሐረግ ውስጥ የተካተቱትን ሁሉ ያጠቃልላል። በአጠቃላይ ሁሉም ጥሩ እና መጥፎ ድርጊቶች ካርማ 

ናቸው. በመጨረሻው ፍቺው ካርማ ማለት ሁሉም የሞራል እና የብልግና ፈቃደኝነት ማለት ነው። ( ሳያዳው 

ኤም. የካርማ ቲዎሪ. ቡድሃኔት.ኔት፣ በ07/22/19 የተወሰደ) 

መጽሐፍ ቅዱስ “ካርማ” የሚለውን ቃል ባይጠቀምም ሰው የሚዘራውን እንደሚያጭድ ያስተምራል (ገላትያ 6፡7-

8)። ነገር ግን እንደ ቡድሂዝም፣ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ነገሮችን እንደሚመራ ያስተምራል ( ምሳሌ 16፡9) 

ስለዚህ በመጨረሻ ፈቃዱን ለሚቀበሉት መልካም ውጤት ይኖረዋል (ሮሜ 8፡28)። ለሰላምም መብዛት መጨረሻ 

የለውም (ኢሳይያስ 9፡7)። 

አሁን ግን ሂንዱዝም እና ቡዲዝም ዓለም የተሻለች ቦታ እንድትሆን እንደሚፈልጉ መጠቆም አለበት. ነገር ግን 

መጽሐፍ ቅዱስ ይህ እንደሚሆን እንዴት እንደሚያስተምር አይረዱም። 
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ከቡድሂስቶች በተቃራኒ ሙስሊሞች ለሰው ልጆች ዓላማ ባለው መለኮታዊ ፈጣሪ ያምናሉ። 1.8 ቢሊዮን ሙስሊሞች 

እንዳሉ ይነገራል። እግዚአብሔር ሰዎችን ለምን እንደፈጠረ ከሚለው ጋር የተያያዘ አንድ የእስልምና አመለካከት እነሆ፡- 

ሰውነታችን፣ መንፈሳችን፣ እግዚአብሔርን ለማምለክ ያለን ቅድመ-ዝንባሌ፣ እና ብርሃናችን ሰብአዊ 

ፍጽምናን ለማግኘት ወሳኝ መንገድ ሆነው እንዲያገለግሉ በቀጥታ ከእግዚአብሔር የተላኩ ስጦታዎች 

ናቸው። ይህ ፍጽምና የሚያገኘው ከመንፈሳዊ ባሕርያቱ በላይ የሆኑትን የመንፈስ ገጽታዎች በማዳበር፣ 

የማምለክ ዝንባሌያችንን በመፈጸምና ብርሃናችንን በማጥራት ነው። ይህ ሲሆን የሰው ልጅ ውብ ፍጡር ነው 

እንደዚሁም የመለኮታዊ ፍቅር ተስማሚ ዕቃ ነው፡ ምክንያቱም ነብያችን እንደገለፁት "በእርግጥ 

እግዚአብሔር ውብ ነው ውበትንም ይወዳል። " (ሻኪር አ. ሰው በቁርአን። የዛይቱና ኮሌጅ ጆርናል፣ ሰኔ 5፣ 
2018) 

ኢየሱስ ፍጽምናም መሆን እንዳለበት ገልጿል (ማቴዎስ 5:48) ከላይ ያለው ሐሳብ አምላክ ሰዎችን የፈጠረው ለምን 

እንደሆነ በትክክል አይገልጽም። ነገር ግን የሚከተለው ኢስላማዊ ምንጭ ምክንያቱን ይሰጣል። 

እግዚአብሄር ሰውን የፈጠረው እሱን እንዲያገለግል ነው፡ ይህም ማለት ሰዎች በአንድ አምላክ አምነው 

መልካምን ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። ይህ የሰው ልጅ የሕይወት ነገር ነው። አላህም አለ፡- ‹‹ሰውን 

ይገዙኝ ዘንድ እንጂ ሌላን አልፈጠርኳቸውም። (የሚበታትነው ንፋስ፣ 51፡56) (የሰው ልጅ ሕይወት 

በእስልምና ያለው ዓላማ ምንድን ነው? የሲንጋፖር የሙስሊም እምነት ተከታዮች ማኅበር፣ በ03/21/19 

የተገኘ) 

ሰዎች መልካም ማድረግ ሲገባቸው ከላይ ያሉት አብዛኞቹ ቀሪዎቹ አምላክ ሰዎችን ለምን እንደፈጠረ ከተወሰኑ 

ፕሮቴስታንት አመለካከቶች ጋር ይመሳሰላሉ፤ በሚቀጥለው እንመለከታለን። 

አንዳንድ የፕሮቴስታንት እይታዎች 

አምላክ ሰዎችን ለምን እንደፈጠረ ቀደም ሲል በተጠቀሱት ሃይማኖቶች ውስጥ የተለያዩ አመለካከቶች አሉ። 

በፕሮቴስታንቶች ዘንድም ተመሳሳይ ነው። 

ከ800 ሚሊዮን በላይ ፕሮቴስታንቶች እንዳሉ ይነገራል፣ እነሱም በብዙ ቤተ እምነቶች፣ አገልግሎቶች እና ኑፋቄዎች 

የተከፋፈሉ ናቸው (ማስታወሻ ፡ ቀጣይነት ያለው የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ፕሮቴስታንት አይደለችም - ለምን 

እንደሆነ በዝርዝር በድረ-ገጽ መጽሐፎቻችን ውስጥ ይገኛል ፡ ቀጣይነት ያለው ታሪክ የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን 

እና የመዳን ተስፋ፡ ቀጣይዋ የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ከፕሮቴስታንት እንዴት እንደሚለይ )። 

ይሁን እንጂ የፕሮቴስታንቶች ልዩነት ቢኖርም አምላክ ለምን አንድ ነገር እንደፈጠረ አንዳንድ አጠቃላይ ስምምነቶች 

ያሉ ይመስላል። 

አምላክ ሰዎችን ለምን እንደፈጠረ አንድ ፕሮቴስታንታዊ አመለካከት ተመልከት፡- 

አምላክ ሰዎችን የፈጠረው ለምንድን ነው? 

ይህን ያደረገው ለራሱ ክብር ለመስጠት ነው። አምላክ እኛን የፈጠረን እሱ እንዳደረገው እንድንኖርና 

እንድንደሰት ነው። ኢየሱስ “ደስታዬ በእናንተ እንዲሆን ደስታችሁም ፍጹም እንዲሆን ይህን ነግሬአችኋለሁ” 

(ዮሐ. 15፡11) ብሏል። ... 



33 
 

ለአምላክ ክብር ማምጣት ማለትም እሱን ከፍ ማድረግ፣ ከፍ ከፍ ማድረግ፣ እሱን ማወደስ፣ እሱን ማወደስ፣ 

እሱን ማመስገን የሕይወታችን ዓላማ ነው። (Bell S. Josh McDowell Ministry ሚያዝያ 11, 2016 ተለጠፈ) 

እኛ በCCOG ውስጥ አንስማማም። እግዚአብሔር እርሱን ክብር እንዲሰጡት ሰዎች የሚያስፈልጋቸው አንዳንድ በኢጎ 

የሚመራ መንፈሳዊ አካል ስለሆነ አልፈጠረንም። ለእግዚአብሔር ክብር መስጠትም የሰው ልጅ የሕይወት ዓላማ 

አይደለም። ግን እውነት ነው እግዚአብሔር ደስታን መጨመር ፈለገ። 

የፕሮቴስታንት ምላሽ ይኸውና ፡- 

እግዚአብሔር በመጀመሪያ ለምን ፈጠረው? እሱ አሰልቺ ነበር? እሱ ብቻውን ነበር? አምላክ 

ሰዎችን በመፍጠር ችግር ውስጥ የገባው ለምንድን ነው? 

እግዚአብሔር ለአጽናፈ ዓለም ያለው የመጨረሻ ዓላማ ክብሩን መግለጥ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ 

ይነግረናል። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያለው የመጨረሻ አላማ ፍቅሩን መግለጥ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ 

ይነግረናል። (አምላክ ሰለቸኝ? ሁሉም ስለ አምላክ አገልግሎት፣ በ03/21/19 የተገኘ) 

ደህና፣ ፍቅር የዚያ አካል እንደመሆኑ መጠን ይህ በመጠኑ ቀርቧል፣ ግን አሁንም አንድምታው እግዚአብሔር ሁሉንም 

ነገር የፈጠረው ኢጎውን ለመንካት ስላስፈለገው ነው። እግዚአብሔር ከንቱ አይደለም እና ይህን አያስፈልገውም። 

ከሌሎች የሁለት ፕሮቴስታንቶች እይታዎች እነሆ፡- 

አምላክ ዓለምን የፈጠረው ለምንድን ነው? 

በመላው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንደ ነጎድጓድ ነጎድጓድ የሚሰማው አጭር መልስ፡- እግዚአብሔር ዓለምን 

የፈጠረው ለክብሩ ነው። (ፓይፐር ጄ. ሴፕቴምበር 22, 2012. 

https://www.desiringgod.org/messages/why-did-god-create-the-world  ደረሰ 01/16/19) 

አምላክ ለምን ፈጠረው? 

እግዚአብሔር የፈጠረው በራሱ ውስጥ በተወሰነ ገደብ ምክንያት ነው። ይልቁንም ፍጥረታቱን ለማስደሰት 

ክብሩን ለማሳየትና ታላቅነቱን ይገልጹ ዘንድ ሁሉንም ነገር ከምንም ፈጠረ። (Lawson J. Ligonier 
Ministries, July 3, 2017) 

ሁለት ተጨማሪ እግዚአብሔር ነገሮችን ለግላዊ ክብሩ አድርጓል እያሉ ነው። 

ስለዚህ እነዚያ የፕሮቴስታንት (ባፕቲስትን ጨምሮ) ምንጮች የተስማሙ ይመስላሉ። እኛ ግን በCCOG ውስጥ 

የእግዚአብሔርን እቅድ ምስጢር በትክክል ተረድተዋል ብለን አናምንም። 

የሮማ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን እና የይሖዋ ምሥክሮች አመለካከት 

የሮማ ካቶሊኮችስ? 

የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ካቴኪዝም ያስተምራል ፡- 

https://www.desiringgod.org/messages/why-did-god-create-the-world
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293 ቅዱሳት መጻሕፍት እና ትውፊት “ዓለም የተፈጠረው ለእግዚአብሔር ክብር ነው” የሚለውን መሠረታዊ 

እውነት ማስተማር እና ማክበራቸውን አያቆሙም። 134 ቅዱስ ቦናቬንቸር እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር 

የፈጠረው “ክብሩን ሊገልጥለትና ሊገልጥለት ነው እንጂ” ሲል ገልጿል ። የፍቅር ቁልፍ እጁን ከፈተ። 136 

የመጀመርያው የቫቲካን ጉባኤ እንዲህ ሲል ይገልጻል። 

ይህ እውነተኛ አምላክ በራሱ ቸርነት እና “ሁሉን ቻይ ሃይል” የራሱን ብስራት ለመጨመር ወይም 

ፍፁምነቱን ለማግኘት ሳይሆን ይህንን ፍፁምነት ለፍጡራን በሚሰጠው ጥቅም ለመግለጥ በፍጹም 

የመምከር ነፃነት ነው። " ከጥንት ጀምሮ የፍጥረታት ሥርዓት መንፈሳዊም ሆነ ሥጋ ከምንም ተሠሩ። . . ” 137 

294 የእግዚአብሔር ክብር ዓለም የተፈጠረለትን ይህንን የቸርነቱን መገለጥ እና መግባቢያ እውን ማድረግን 

ያካትታል። እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል "እንደ ፈቃዱ አሳብ ለክብሩ ጸጋ ምስጋና ልጆቹ እንድንሆን 

አድርጎናል " 138 "የእግዚአብሔር ክብር ሰው ፍጹም ሕያው ነውና; ደግሞም የሰው ሕይወት የእግዚአብሔር 

ራእይ ነው፡ የእግዚአብሔር መገለጥ አስቀድሞ በምድር ላይ ለሚኖሩ ፍጥረታት ሁሉ ሕይወትን ካገኘ፥ የቃል 

የአብ መገለጥ እግዚአብሔርን ለሚመለከቱት እንዴት አብልጦ ሕይወትን ያገኝላቸዋል። 139 የፍጥረት 

የመጨረሻ አላማ እግዚአብሔር “ሁሉ ፈጣሪ የሆነው በመጨረሻ “ሁሉ በሁሉ” ሊሆን ይችላል፣ በዚህም 

የራሱን ክብር እና ውዳሴያችንን ያረጋግጣል። 

አሁን, ስለ ፍቅር በመጥቀስ, ከላይ ያለው ጠቃሚ ምክንያት ስለሚተወው በበቂ ሁኔታ የተሟላ ባይሆንም, ከሌሎች 

ምንጮች የበለጠ ቅርብ ነው. 

ሟቹ ብፁዕ ካርዲናል ጆን ሄንሪ ኒውማን የሚከተለውን ሲጽፉ ቀርበዋል። 

የተፈጠርኩት አንድን ነገር ለማድረግ ወይም ማንም ያልተፈጠረበት ነገር ለመሆን ነው። በእግዚአብሔር 

ምክር ውስጥ፣ በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ፣ ማንም የሌለኝ ቦታ አለኝ... በእውነት፣ ካልተሳካሁ፣ 

ድንጋዮቹን የአብርሃም ልጆች እንደሚያደርጋቸው፣ ሌላውን ሊያስነሣ ይችላል። እኔ ግን በዚህ ታላቅ ስራ 

ድርሻ አለኝ… እርሱ በከንቱ አልፈጠረኝም። (Newman JH. የኋለኛው ካርዲናል ኒውማን ሜዲቴሽን እና 

ዲቮሽን። ሎንግማንስ፣ አረንጓዴ፣ 1903፣ ገጽ. 301) 

ከላይ ያለው በመሠረቱ ትክክል ነው, ምንም እንኳን አሁንም ሙሉ በሙሉ ባይሆንም. አንዳንድ ፕሮቴስታንቶችም 

እግዚአብሔር በዘላለም ጊዜ ለቅዱሳኑ ሥራ እንደሚኖረው ይገነዘባሉ፣ ነገር ግን ምን ሥራ ወይም ለምን እንደሆነ 

ግልጽነት የላቸውም። 

አሁን፣ አምላክ ሰዎችን የፈጠረው ለምንድን ነው ? : 

ይሖዋ ሰዎችን የፈጠረው በምድር ላይ ለዘላለም እንዲኖሩና እሱን እንደ አፍቃሪ አባታቸው እንዲያውቁ 

ነው። (https://www.jw.org/am/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-

did-god-create-man-purpose/#78  ድረ-ገጽ 01/16/ 19) 

... ምድር ለምን አለች? ... የተፈጠረው ለሰው ልጆች ውብ መኖሪያ እንዲሆን ነው 
(https://www.jw.org/am/bible-teachings/online-courses/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-

god - መፍጠር-ሰው-ዓላማ/#85 ደረሰ 01/16/19). 

1. አምላክ ምድርን የፈጠረው ለሰው ልጆች ቋሚ መኖሪያ እንድትሆን ነው። 

https://www.jw.org/am/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#78
https://www.jw.org/am/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#78
https://www.jw.org/am/bible-teachings/online-courses/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-god
https://www.jw.org/am/bible-teachings/online-courses/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-god
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2. አምላክ ሰዎችን የፈጠረው በእሱ ፍቅራዊ አመራር ሥር ለዘላለም እንዲኖሩ ነው። ዓላማውን 

ያሳካል (https://www.jw.org/am/bible-teachings/online-courses/basic-bible-teachings/unit-
2/why-did-god-create-man-purpose/#131  ) 

አምላክ ምድርን የፈጠረው የሰው ልጆች መኖሪያ እንድትሆን እንደሆነና አምላክ በትክክል ንስሐ ለሚገቡና ኢየሱስን 

የተቀበሉትን የዘላለም ሕይወት እንደሚሰጣቸው የታወቀ ቢሆንም አምላክ ሰዎችን የፈጠረው ለምን እንደሆነ 

አይገልጽም። 

የ ቢቲክ ራዕይ 

አንዳንዶች ዘላለማዊነት በዋነኛነት የአምላክን ፊት በማየት እንደሚያጠፋ ይሰማቸዋል። ይህ 'ቢቲክ Vision' በመባል 

ይታወቃል ። 

መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ፊት ለዘላለም ማየት እንደምንችል ቢያስተምርም (መዝ. 41፡12) የፍጡራን 

ክርስቲያናዊ ሽልማትና ዓላማ አንዳንዶች የሚያስተምሩት አስደናቂ ራዕይ ነው። 

አዲሱ ወርልድ ኢንሳይክሎፔዲያ እንዴት እንደሚገልጸው እነሆ ፡- 

ቢትፊክ ቪዥን በካቶሊክ ሥነ-መለኮት ውስጥ በገነት ውስጥ ያሉት የእግዚአብሔርን ቀጥተኛ ግንዛቤ 

የሚገልጽ ቃል ሲሆን ይህም የላቀ ደስታን ወይም በረከትን ይሰጣል። በዚህ አተያይ፣ ሰዎች በህይወት እያሉ 

ስለ እግዚአብሔር ያላቸው ግንዛቤ ቀጥተኛ ያልሆነ (አማላጅ) ነው፣ የቢትፊክ ራዕይ ግን ቀጥተኛ (ወዲያውኑ) 

ነው። ... 

ቶማስ አኩዊናስ የቢቲፊክ ራዕይን ከሥጋዊ ሞት በኋላ የሰው ልጅ የመኖር የመጨረሻ ግብ እንደሆነ ገልጿል። 

በገነት ውስጥ እግዚአብሔርን የማየት የአኩዊናስ አጻጻፍ ፕላቶ በቅርጾች ዓለም ውስጥ ያለውን መልካም 

ነገር ለማየት ከሰጠው መግለጫ ጋር ይመሳሰላል፣ ይህም ገና በአካል ውስጥ እያለ የማይቻል ነው። ... 

የፕላቶ ፍልስፍና በሶቅራጥስ ባህሪ በኩል በሪፐብሊክ መጽሐፍ 7 (514a-520a) ላይ የሚታየውን የቢቲክ 

ቪዥን ጽንሰ-ሀሳብ ይጠቁማል፡- 

የእኔ አስተያየት በእውቀት ዓለም ውስጥ የመልካም (መልካም) ሀሳብ ከሁሉም በኋላ ይታያል, እና 

በጥረት ብቻ ይታያል; እና፣ ሲታዩ፣ የሚያምሩ እና ትክክለኛ ነገሮች ሁሉ አለም አቀፋዊ ደራሲ፣ 

የብርሃን ወላጅ እና የብርሃኑ ጌታ በዚህ በሚታየው አለም ውስጥ እና በእውቀት ውስጥ ፈጣን 

የምክንያት እና የእውነት ምንጭ እንደሆነ ይገመታል (517b ፣c ) . 

ለፕላቶ፣ ጥሩው በክርስቲያናዊ ሥነ-መለኮት ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር የሚስማማ ይመስላል። ... 

የካርቴጅ ቅዱስ ሳይፕሪያን (ሦስተኛው ክፍለ ዘመን) እግዚአብሔርን በመንግሥተ ሰማያት ስለዳኑት እንዲህ 

ሲል ጽፏል። 

ክብርህ እና ደስታህ ምንኛ ታላቅ ይሆናል፣ እግዚአብሔርን ለማየት እንድትፈቀድ፣ የመዳንን ደስታ 

እና ዘላለማዊ ብርሃንን ከጌታህ እና ከአምላክህ ከክርስቶስ ጋር በማካፈል 

እንድትከበር...በመንግሥተ ሰማያት ከጻድቃን ጋር በማይጠፋው ደስታ ለመደሰት። እና 

የእግዚአብሔር ወዳጆች። ... 

https://www.jw.org/am/bible-teachings/online-courses/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#131
https://www.jw.org/am/bible-teachings/online-courses/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#131
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በአስራ ሦስተኛው ክፍለ ዘመን፣ ፈላስፋ-የሃይማኖት ምሁር ቶማስ አኩዊናስ፣ መምህሩን አልበርተስ 

ማግነስን በመከተል፣ የሰውን ልጅ ሕይወት የመጨረሻ ግብ ከሞት በኋላ ባለው የእግዚአብሔር ማንነት 

ውስጥ ባለው ምሁራዊ ቢትፊክ ራዕይ ውስጥ እንደያዘ ገልጿል። አኩዊናስ እንደሚለው፣ የቢቲፊክ ራዕይ 

ከእምነት እና ከምክንያት ይበልጣል። ... 

የሂንዱ እና የቡድሂስት አስተሳሰብ ነፍስ በሰውነት ውስጥ እያለች ከመለኮት ጋር ስለምታገኝ ስለ ሳማዲሂ 

ልምድ ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ሲናገሩ ቆይተዋል። በእስልምና ውስጥ ያለው ምሥጢራዊ ወግ በእግዚአብሔር 

ዓይን ስለማየት ይናገራል፡- “በወደድኩት ጊዜ የሚሰማበት ሰሚው ነኝ። አይኑንም የሚያይበት። 

የሚመታበት እጁ; እግሩም የሚሄድበት ነው።” (አን-ነወዊ 38)። 

ጆርጅ ፎክስ እና ሌሎች የጥንት ኩዌከሮች የእግዚአብሔር ቀጥተኛ ልምድ ለሁሉም ሰዎች ይገኛል ብለው 

ያምኑ ነበር፣ ያለ ሽምግልና። (ቢቲክ Vision. New World Encyclopedia, 2013. 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/ ቢቲክ_Vision 04/16/19 ደረሰ) 

ማስታወሻ፡ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ወደ ምድር እንደሚወርድ ግልጽ ነው (ራዕይ 21፡1-3) ስለዚህ ቅዱሳት 

መጻሕፍት በሰማይ ስላለው አስደናቂ ራእይ ያለውን አመለካከት ይቃወማሉ። 

የሉተራን ጆርናል ኦፍ ኤቲክስ አዘጋጅ ፡- 

ነገር ግን የእግዚአብሔር ዓላማ ለሰው ልጅ ያለው የመጨረሻ ግብ የሚያበራው ስለ ቅድስና የፍጻሜ ግንዛቤ 

ነው፣ በዚያም ግሩም የሆነ የቅድስና ራዕይ እና ከእግዚአብሔር ጋር ለዘላለም የመገናኘት ቃል የተገባልን። 

(የሳንቶስ ሲ አርታኢ መግቢያ፡ ሉተራኖች እና ማስቀደስ። © ሴፕቴምበር/ጥቅምት 2017። ጆርናል ኦቭ 

ሉተራን ሥነምግባር፣ ጥራዝ 17፣ እትም 5) 

በቢትፊክ ቪዥን የሚያምኑ ብዙ ፕሮቴስታንቶች ይህ ራዕይ መንፈሳዊ እንጂ አካላዊ እይታ አይደለም (ለምሳሌ 

ኦርትሉንድ ጂ. ለምን ቢቲክ ቪዥን እንደምንረዳው. ኦጃይ የመጀመሪያው ባፕቲስት ቤተክርስቲያን፣ መስከረም 26, 

2018) ወደሚለው አመለካከት ያደላሉ። 

የቢቲክ ቪዥን ስሪቶችን እንደ የመጨረሻ ግብ የሚቀበሉ ሰዎች እግዚአብሔርን ማየት በራሱ ወይም በእራሳቸው 

ደስታ እንደሚሞላ ያስባሉ። 

በአንድ ወቅት የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ጸሐፊ ስለዚያ ራዕይ ተቃራኒ እይታ እዚህ አለ፡- 

ዘላለማዊነት የእግዚአብሔርን ፊት በደስታ እያየን ወይም እያንዳንዱ ምኞታችን ወዲያውኑ እንዲፈጸም 

ከተፈለገ - ብዙ ሃይማኖቶች እንደሚያስተምሩ - ከጥቂት ወራት በኋላ (ወይም ከጥቂት ስምንት መቶ 

ዓመታት በኋላ ምንም አይደለም) ሕይወት አሰልቺ ይሆን ነበር። . እና ህይወት አንዴ አሰልቺ ከሆነች፣ 

ታምማለች እና በጣም አስፈሪ ትሆናለች። ምክንያቱም ሊመጣ ከማይቀረው መሰልቸት ዘላለማዊነት በቀር 

ምንም አይቀርም - ከሞት ጋር አስደናቂ ግን የማይቻል የማምለጫ መንገድ (ሉቃስ 20፡35-38 ተመልከት)። 

ይህ በእርግጥ የመጨረሻው ማሰቃየት ነው። 

የዘላለም አባታችን ግን የተሻለ ሀሳብ አላቸው። ዘላለማዊነት በሂደት አሰልቺ የማይሆንበትን እቅድ ነድፏል። 

ነገር ግን፣ የማይታመን ቢመስልም፣ ዘላለማዊነት ቀስ በቀስ ይበልጥ አስደሳች፣ የበለጠ ትኩረት የሚስብ እና 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/
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ይበልጥ አስደሳች እያንዳንዳችን በሚከተለው ጊዜ ያድጋል። (Kuhn RL. The God Family - ክፍል ሦስት፡ 

ዘላለማዊነትን ለመኖር። መልካም ዜና፣ ሐምሌ 1974) 

አዎን፣ እግዚአብሔር ያደረገውን የፈጠረው ዘላለማዊነት የተሻለ እንዲሆን ነው። ከሟች የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን 

ጸሐፊ የሆነ ነገር አስተውል፡- 

ይህን ዓለም ያዋሐደው አምላክ ይህን ያደረገው በሐሳብ ነው። ያ እቅድ እርስዎ ለዘለአለም ምንም አይነት 

ጭንቀት የሌለብዎት የታላቁ ነገር ሙሉ አካል እንደምትሆኑ ቃል የገባላችሁ የአንድ ትልቅ የአለም ሀይማኖት 

ተስፋ ቢስ ኒርቫና አልነበረም - ምክንያቱም ለዘለአለም የግለሰብ ንቃተ ህሊና የለሽም። የአላህ ተከታዮች 

የገባው ቃልኪዳናቸው የተረጋገጠው በነፍጠኞች ቆነጃጅት ለዘለዓለም እየተመገበ በሁለት የተምር ዘንባባዎች 

መካከል በተንጣለለ ጥልፍልፍ መተኛት አይደለም ። የብዙዎቹ የፕሮቴስታንት ቡድኖች የተስፋ ቃል መስሎ 

በሚመስል መልኩ ወርቃማውን ጎዳናዎች በወርቃማ ስሊፐር መራመድ አይደለም። የካቶሊክ እምነትን 

ለሚከተሉ ሰዎች የገባው ቃል እንደተባለው የእግዚአብሔርን ፊት ለመመልከት እና አስደናቂውን ራዕይ 

(ምንም ይሁን ምን) ለማድነቅ የተስፋ ቃል አይደለም ፡ ሁሉንም ነገር የፈጠረው አምላክ ያቀረበው ወደ 

ቤተሰቡ አስገባህ። አምላክ መሆን እንደ እግዚአብሔር አምላክ መሆን! ሁላችንም ወንድማማቾች እና 

እህቶች እንደ እግዚአብሔር ምሳሌያዊ አባታችን መሆን ብቻ ሳይሆን መለኮታዊ ተፈጥሮውን ሙሉ በሙሉ 

ለመካፈል ነው። … 

የእግዚአብሔር እውነተኛ እቅድ ተግባራዊ ነው። ስለ ቤተሰቡ መንግሥት መስፋፋቱ ፈጽሞ ማብቂያ 

እንደሌለው ተናግሯል። እቅዱ እሱን የሚመስሉ፣ የሚሰማቸውን፣ የሚመስሉትን እና እሱ ካለበት እራሱን 

በሚያድስ የዘላለም መንፈስ ህይወት የተዋቀሩ ወንድ እና ሴት ልጆችን መጨመር ነው፣ ለዘላለም! ለዚህም 

ነው እግዚአብሔር በፊቱ ያስቀመጠው ግብ እርሱ እንኳን የማይፈጽመው ተስፋ ነው። ማለቂያ የሌለው፣ 

ዘላለማዊ፣ ለዘለአለም የሚሰፋ ቤተሰብን በመፍጠር እሱ አስቀድሞ በፈጠረው ታላቅ ፍጥረት ለመደሰት እና 

ለመግዛት - እና እኔ እና አንቺ ወደፊት በሚፈጠሩ ፍጥረታት ውስጥ ያለ መጨረሻ እንድንካፈል። ለመኖር 

ዘላለማዊ ምክንያት የሚሰጥ፣ ስራ የበዛ፣ ተግባራዊ፣ አስደሳች፣ ፈታኝ፣ ቀጣይነት ያለው እቅድ። 

በዚያ እቅድ ውስጥ ምንም አይነት መሰላቸት የለም. ፍላጎትህ የሚያልቅበት ጊዜ የለም። ስለ አንዳንድ 

መንፈሳዊ መቼም - መቼም አንተ ለዘላለም ምንም ነገር የማትሰራበት ምድር ላይ ተረት ተረት ፣ 

ሀይማኖታዊ ድምጽ ያለው ማህደር - ነገር ግን የመፍጠር፣ የማስተዳደር ዘላለማዊ ስራ! በሚታይ ጥቅም 

ችግር መፍታት. … አንተን ለማስነሳት ሃይል አለው … (Hill DJ. አለም አሁን የሚፈልገው… ተስፋ ነው። ግልጽ 

እውነት፣ የካቲት 1979) 

ከሟች የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን መሪ የሆነ ነገር አስተውል፡- 

"ሰው ቢሞት እንደገና ሕያው ይሆናልን?" ( ኢዮብ 14:14 ) ይህ የተስፋ ጊዜ መሆን አለበት ምክንያቱም ይህ 

ዓለም ብትሞትም - እና ይሆናል - የአዲስ እና የተሻለ ዓለም ትንሳኤ ይመጣል - ዓለም በሰላም - 

የእርካታ፣ የደስታ፣ የብልጽግና፣ የደስታ ዓለም! እንድንረዳው እግዚአብሔር ይርዳን! ቀጣይነት ያለው መኖር 

ብቻ ሳይሆን ሙሉ፣ ደስተኛ፣ አስደሳች፣ የተትረፈረፈ ህይወት! አዎ - እና ያ ለሁሉም ዘላለማዊ! ( 

አርምስትሮንግ ኤች ደብሊው የትንሣኤ ዓላማ ምንድን ነው? ምሥራች፣ መጋቢት 1982 ) 

ብዙዎች ቅዱሳት መጻህፍትን ሙሉ በሙሉ ስለማይረዱ፣ አስደናቂውን ራዕይ እንዴት እንደሚያስተምሩ፣ 

ከእግዚአብሔር እቅድ ጋር ሙሉ በሙሉ የማይጣጣሙ አመለካከቶችን አስተዋውቀዋል። 
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እግዚአብሔርን መመልከታችን በራሱ ዘላለማዊነትን የተሻለ አያደርገውም። እርሱ ለዘላለም ቢባርከንም ያን 

ያደርገናል (መዝሙር 72፡17-19)። 

ለኢየሱስ የተፈጠሩት ነገሮች ሁሉ 

አዲስ ኪዳን ከኢየሱስ እና ከፍጥረት ጋር የተያያዘ ይህንን ያስተምራል፡- 

15 እርሱም የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው፥ ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኵር ነው። 16 የሚታዩትና የማይታዩትም 

በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጥረዋልና፥ ዙፋኖች ቢሆኑ ወይም ጌትነት ወይም አለቅነት ወይም 

ሥልጣናት ቢሆኑ፥ ሁሉም በእርሱ ተፈጥረዋልና። ሁሉ በእርሱና ለእርሱ ተፈጥሮአል። ቆላስይስ 1:15-16) 

2 … ሁሉን ወራሽ ያደረገው ደግሞም ዓለማትን የፈጠረበት ልጁ። 3 እርሱም የክብሩ መንጸባረቅና የባሕርዩ 

ምሳሌ ሆኖ፥ ሁሉን በኃይል ቃል እየደገፈ፥ (ዕብ 1፡2-3) 

አሁን፣ በቀላሉ ኢየሱስን ለዘላለም እንድንመለከት ነው የተፈጠርነው? 

አይ. 

ኢየሱስ የመጣው ለምን እንደሆነ አስተውል፡- 

10 … እኔ የመጣሁት ሕይወት እንዲሆንላቸው፣ እንዲበዛላቸውም ነው። ( ዮሐንስ 10:10 ) 

“ሕይወትን” በማግኘቱ እና “በብዛት” በማግኘቱ ኢየሱስ እርሱ የመጣው የተሻለ ዘላለማዊነት እንዲኖረን እና 

ዘላለማዊነትን የተሻለ ለማድረግ እንድንረዳ መሆኑን እያስተማረ ነው። 

እግዚአብሄር ሰዎችን የፈጠረው ለሰው ልጆች ለዘላለም እንዲመለከቱት ነው። 
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4.  አምላክ መከራ እንዲኖር የፈቀደው ለምንድን ነው? 

ኢየሱስ የመጣው ሕይወት ‘ይበልጥ’ እንድናገኝ ከሆነ (ዮሐንስ 10:10) አምላክ መከራ እንዲኖር ይፈቅዳል? 

አዎ. 

ለእሱ ዓላማ አለው? 

አዎ. 

31 እግዚአብሔር ለዘላለም አይጥልምና። 32 ቢያሳዝንም እንደ ምሕረቱ ብዛት ይራራል። 33 በፈቃዱ 

አያስጨንቅም፥ የሰውንም ልጆች አያሳዝንም ። ( ሰቆቃወ ኤርምያስ 3:31-33 ) 

እግዚአብሔር በፈቃዱ እንደማይጨክን ወይም እንደማያዝን አስተውል. እርሱ መልካም እንድንሠራ ይፈልጋል (3 ዮሐ. 

2)። 

በጨዋ ሰዎች ላይ መጥፎ የሚመስሉ ነገሮች ይከሰታሉ። 

ኢየሱስ ፈጽሞ ኃጢአት አልሠራም (ዕብ 4፡15)፣ ነገር ግን ስለ እኛ መከራን ተቀብሏል (1ኛ ጴጥሮስ 2፡21)። እና “ልጅ 

ቢሆንም በተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ” (ዕብ. 5፡8)። 

አምላክ ሰዎች እንዲሰቃዩ የሚፈቅደው ለምንድን ነው? 

ሁለት ምክንያቶች አሉ። አንደኛው ኃጢአት እንዳንሠራ እና ወደ እግዚአብሔር እንድንመለስ ለማበረታታት 

ለኃጢአታችን ቅጣት/ውጤት ነው (ሰቆቃወ ኤርምያስ 3፡39-40፣ ዘሌዋውያን 26፡18)። እናም፣ መጽሐፍ ቅዱስ 

እግዚአብሔር እንደሚቀጣን ከኃጢአታችን በታች እንደሚያስተምር ልንረዳ ይገባናል (ዕዝራ 9፡13፤ ኢዮብ 11፡6)። 

አሁን፣ ቢያንስ እነዚያን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች የሚያምኑ ሰዎች እንኳን ይህን ይገነዘባሉ። 

ግን ሌላ, የበለጠ የተወሳሰበ, ምክንያት አለ. 

ሐዋርያው ጳውሎስ “ፍጥረት በተስፋ ስላስገዛው ነው እንጂ በፈቃዱ ሳይሆን ለከንቱነት ተገዝቷል” (ሮሜ 8፡20) 

ይለናል። በተጨማሪም እንዲህ ሲል ጽፏል. 

16 ስለዚህ አንታክትም። ውጫዊው ሰውነታችን ቢጠፋም የውስጡ ግን ከቀን ወደ ቀን እየታደሰ ነው። 17 

የማይታየውን እንጂ የሚታየውን ባንመለከት፥ ቀላል የሆነ የጊዜው መከራችን የክብርን የዘላለም ብዛት እጅግ 

ያደርግልናልና ። የሚታየው ጊዜያዊ ነውና፥ የማይታየው ግን ዘላለማዊ ነው። (2 ቈረንቶስ 4:16-18) 

ሰዎች በማጥራት ሂደት ላይ ናቸው - ይህም ሀዘንን እና መከራን ይጨምራል - ግን ተስፋ አለ. በዚህ ዘመን ያልተጠሩት 

በአንድ መንገድ የነጠሩ ናቸው (ኢሳይያስ 48:10፤ ኤርምያስ 9:7) የተጠሩት ግን እንደ ብርና/ወይም እንደ ወርቅ 

መንጠርና መንጻት አለባቸው (ዘካርያስ 13:9፤ መዝሙረ ዳዊት 66:10፤ ዳንኤል) 11:35፣ 12:10፣ 1 ጴጥሮስ 1:7፣ ራእ. 

3:18)። ስለዚህ በዚህ ዘመን “እሳታማ” ፈተናዎች አሉ (1ኛ ጴጥሮስ 1፡7፤ 4፡12)። 

የተሻለ የሚሆነው ነገር ተስፋ አለ፡- 
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9 ነገር ግን፥ ወዳጆች ሆይ፥ ስለ እናንተ ምንም ብንናገር የሚበልጠውን እርሱም ከመዳን ጋር ስላለው ነገር 

እናምናለን። 10 እግዚአብሔር ቅዱሳንን ስላገለገላችሁና ስለምታገለግሉት ያደረጋችሁትን ሥራ ለስሙም 

ያሳያችሁትን ፍቅር ይረሳ ዘንድ ዓመፀኛ አይደለምና። 11 ዳኞች እንዳትሆኑ ነገር ግን በእምነትና በትዕግሥት 

የተስፋውን ቃል የሚወርሱትን ምሰሉ። ( እብራውያን 6:9-12 ) 

ስለዚህ የአምላክ መንገዶች “የተሻሉ ነገሮችን” እንደሚያስገኙ በትዕግሥትና እርግጠኞች መሆን አለብን። 

በትዕግስት መታገስ የፍቅር ምልክት ነው፡- 

4 ፍቅር ይታገሣል፥ ቸር ነው፥ ፍቅር አይቀናም፥ ፍቅር አይመካም፥ አይታበይም፥ 5 የማይገባውን አያደርግም፥ 

የራሱንም አይፈልግም፥ አይበሳጭም፥ በክፉ አይቈጠርም፤ 6 በዓመፅ ደስ አይለውም ከእውነትም ጋር ደስ 

ይለዋል; ሁሉን ይታገሣል፥ ሁሉንም ያምናል ፥ ሁሉን ተስፋ ያደርጋል፥ ሁሉንም ይታገሣል። 8 ፍቅር ለዘወትር 

አይወድቅም፤ ( 1 ቈረንቶስ 13:4-8፣ ቀጥታዊ ስታንዳርድ ቨርሽን) 

ፍቅር ተብሎ የተተረጎመው የግሪክ ቃል 'አጋፔ' ተብሎ የተተረጎመ ሲሆን ይህ ዓይነቱ ፍቅር በእውነት ይደሰታል እናም 

ሁሉንም ነገር ይቋቋማል። የእውነተኛ ፍቅር ምስጢር መከራ በፍቅር እድገት ውስጥ ሊካተት ይችላል። እውነተኛ ፍቅር 

አይወድቅም። 

አንዳንድ ጊዜ ሰዎች መልካም በመስራት ይሰቃያሉ፡- 

17 የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ ክፉ ለማድረግ ስለ መልካም ለማድረግ መከራን መቀበል ይሻላልና ። (1 

ጴጥሮስ 3:17) 

ከላይ ያለው የእግዚአብሔር ፈቃድ በራሳችን ላይ መከራን እንድናደርስብን መከራን እንድንቀበል እንደሆነ 

እንደማይናገር አስተውል:: የእግዚአብሔር መንገድ ከመንገዳችን ከፍ ያለ ነው ( ኢሳይያስ 55፡8-9 ) እና የፍቅር 

ገጽታዎች በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ ምስጢር ናቸው (ኤፌሶን 5፡25-32)። 

አሁን፣ ከሚያስጨንቀን መከራ የምናገኛቸው ጥቅሞች እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ ነው። 

3 ከሳቅ ኀዘን ይሻላል፤ በኀዘን ፊት ልብ ይሻላልና። 4 የጠቢባን ልብ በሐዘን ቤት ነው፤ የሰነፎች ልብ ግን በደስታ 

ቤት ነው። ( መክብብ 7:3-4 ) 

16 የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን እየመሰከረ መንፈስ ራሱ ከገዛ መንፈሳችን ጋር በአንድነት ይመሰክራል። 
17 ልጆች ከሆንን እኛ ደግሞ ወራሾች ነን፤ በእውነት የእግዚአብሔር ወራሾች ነን፥ አብረንም ደግሞ 

እንድንከበር አብረን መከራ ብንቀበል ከክርስቶስ ጋር አብረን ወራሾች ነን። ( ሮሜ 8:16-17፣ ኣፍ. 

18 በእኛም ይገለጥ ዘንድ ካለው ክብር ጋር ቢመዛዘን የአሁኑ ዘመን ሥቃይ ምንም እንዳይደለ አስባለሁ ። ( 

ሮሜ 8:18 ) 

12 ወዳጆች ሆይ፥ በእናንተ ላይ ሊፈትናችሁ ባለው ስለ ነደደ ፈተና እንግዳ ነገር እንዳደረገባችሁ አትደነቁ። 13 

ነገር ግን ክብሩ ሲገለጥ ደግሞ ሐሤት እያደረጋችሁ ደስ እንዲላችሁ፥ የክርስቶስን መከራ በምትካፈሉበት ልክ 

ደስ ይበላችሁ። ( 1 ጴጥሮስ 4: 12-13 ) 
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11 ልጄ ሆይ፥ የእግዚአብሔርን ተግሣጽ አትናቅ ተግሣጹንም አትጸየፍ። 12 አባት የሚወደውን ልጅ 

እንደሚገሥጽ ጌታ የወደደውን ይገሥጻል። ( ምሳሌ 3:11-12 ) 

5 እንደ ልጆችም የሚናገረውን ምክር ረስተሃል፡— ልጄ ሆይ፥ የእግዚአብሔርን ተግሣጽ አትናቅ፥ በተገሥጽህም 

ጊዜ ተስፋ አትቁረጥ። 6 ጌታ የሚወደውን ይቀጣዋልና፥ የሚቀበለውንም ልጅ ሁሉ ይገርፈዋል ። 

7 በተግሣጽ ብትታገሡ እግዚአብሔር እንደ ልጆች ያደርግባችኋል። አባት የማይቀጣው ልጅ ማን ነው? 8 ነገር 

ግን ሁሉ ከእርሱ ተካፍለው ካለ ቅጣት ሳትቀጡ ዲቃላዎች እንጂ ልጆች አይደላችሁም። 9 ከዚህም በተጨማሪ 

የሚገሥጹን ሰብዓዊ አባቶች ነበሩን፤ እናከብራቸዋለን። ይልቅስ ለመናፍስት አባት ተገዝተን በሕይወት 

አንኖርምን? 10 እነርሱ መልካም ሆኖ እንደ ታያቸው ለጥቂት ቀን ይቀጡን ነበርና፥ እርሱ ግን ከቅድስናው 

እንድንካፈል ለጥቅማችን ይቀጣናል። 11 ተግሣጽ ሁሉ ለጊዜው ደስ የሚያሰኝ አይመስልም፥ የሚያሳዝን 

እንጂ። ቢሆንም፣ በኋላ በእርሱ ለሰለጠኑት ሰላማዊ የሆነ የጽድቅን ፍሬ ይሰጣል። ( እብራውያን 12:5-11 ) 

መከራ ተፈቅዶለታል ሰዎች እንዲታረሙ፣ እንዲሠለጥኑ፣ ጠባይ እንዲገነቡ እና ከእሱ የተሻሉ እንዲሆኑ (በተጨማሪም 

ሮሜ 5፡3-4፣ 8፡17፤ 2 ተሰሎንቄ 1፡3-5፤ ያዕቆብ 1፡2-4፤ ሮሜ. (2ኛ ጴጥሮስ 1:5-8፤ ራእይ 21:7-8 ) ፈተናዎችና 

ችግሮች እምነትን ለመገንባት፣ ትሕትናን ያስተምራሉ፣ ትምህርት ያስተምረናል እንዲሁም ወደ አምላክ እንድንቀርብ 

ይረዱናል። 

አሁን በጣም የሚከብድ ቢመስልም፣ እግዚአብሔር ተረድቶ ሕዝቡ እንዲሸከም አደረገው (1ኛ ቆሮንቶስ 10፡13)። 

ኢየሱስ በመሠረቱ አንድ ቀን በአንድ ጊዜ እንዲወስዱ አስተምሯል (ማቴዎስ 6፡34)። ወደፊትም ያቀደው በዚህ 

ሕይወት ውስጥ ከሥጋዊ ስቃይ በላይ ነው ( ሮሜ 8፡18 )። 

ኢየሱስ እና የእግዚአብሔር ሰዎች ተሠቃይተዋል፡- 

1 እንግዲህ እኛ ደግሞ በዙሪያችን ያለውን የኃጢአት ሸክም ሁሉ ትተን እነዚህን የሚያህሉ ምስክሮች እንደ 

ደመና በዙሪያችን ካሉልን፥ በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግሥት እንሩጥ 2 ዓይኖቻችንም ኢየሱስን 

ተመልክተናል። የእምነታችን ደራሲና ፈፃሚ ደስታን ተሰጥቶት በመስቀሉ ታግሶአል {ግራ. stauros – stake} 

ነውርን ንቆ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀመጠ። 3 በነፍሳችሁ እንዳትደክሙና እንዳትደክሙ ከኃጢአተኞች 

በደረሰበት እንዲህ ባለ መቃወም የጸናውን አስቡ። ( እብራውያን 12:1-3፣ ኢዮቤልዩ መጽሐፍ ቅዱስ ) 

መከራው ያበቃል፡- 

12 ... አስጨንቄአችኋለሁ እንኳ፥ ከእንግዲህ ወዲህ አላስጨነቅህም፤ 13 አሁን ቀንበሩን ከእናንተ ላይ 

እሰብራለሁ፤ ማሰሪያችሁንም እሰብራለሁ። ( ናሆም 1:12-13 ) 

ይህ ትንቢት ስለ ነነዌ የተነገረ ቢሆንም ሌሎች ቅዱሳን ጽሑፎች ግን መከራ እንደሚያበቃ (ራእይ 21:4) የሰይጣን 

ቀንበር እንደሚሰበር ያረጋግጣሉ ( ኢሳይያስ 14:12-17፤ ራእይ 20:1-3)። 

ስቃይ ሁሌም በድርጊታችን እንደማይመጣ ሊታወቅ ይገባል. እኛ፣ ልክ እንደ ኢየሱስ፣ በስህተት ሊሰቃዩ ይችላሉ፡- 

19 በግፍ መከራን እየተቀበለ በእግዚአብሔር ፊት ስለ ሕሊና ኀዘንን ቢታገሥ ይህ ምስጋና ይገባዋልና ። 20 ስለ 

በደላችሁ ስትደበደቡ ብትታገሡ ምን ምስጋና አላችሁ? ነገር ግን መልካም አድርጋችሁ መከራን ስትቀበሉ 

በትዕግሥትም ብትወስዱት ይህ በእግዚአብሔር ፊት የተመሰገነ ነው። 
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21 የተጠራችሁለት ለዚህ ነውና፤ ክርስቶስ ደግሞ ስለ እኛ መከራን ተቀብሎ ፈለግን እንድትከተሉ ምሳሌ 

ትቶልናልና። 

22 ኃጢአትን ያላደረገ ፥ ተንኰልም በአፉ አልተገኘበትም፥ 

23 ሲሰድቡት መልሶ አልተሳደበም። መከራን ሲቀበል አልዛተም፥ ነገር ግን በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን አሳልፎ 

ሰጠ። (1 ጴጥሮስ 2:19-23) 

ኢየሱስ ስለ መከራ ምሳሌ ትቶልናል (1ኛ ጴጥሮስ 2፡21-24)። እንደ ነቢያት (ያዕቆብ 5፡10-11)። 

ኢየሱስን መምሰል አለብን (1ኛ ጴጥሮስ 2፡21-24)፣ እንዲሁም ነቢዩ ጳውሎስ (1 ቆሮንቶስ 13፡2) ኢየሱስን በመምሰል 

(1ኛ ቆሮንቶስ 11፡1)። 

ልጆች 

የሚሠቃዩ ልጆችስ? 

መጽሐፍ ቅዱስ መከራ ስለሚደርስባቸው ልጆች ይናገራል። “የእግዚአብሔር ሥራ በእርሱ እንዲገለጥ” (ዮሐ. 9፡3) 

ቢያንስ አንድ ሰው ዕውር ሆኖ ተወለደ። ግን ሌላው ምክንያት እነሱም ባህሪን እንዲገነቡ ነው። 

ከመወለዳችን በፊት እንኳን እግዚአብሔር ለእኛ እቅድ አለው፡- 

16 ገና ያልተሠራሁ ገንዘቤን ዓይኖችህ አዩኝ። ሁሉም ፡— ለእኔ አንድም እንኳ ሳይኖር ወራት ተደረገልኝ፡ 

ብለው በመጽሐፍህ ተጽፈዋል ። ( መዝሙረ ዳዊት 139:16 ) 

ገና በለጋነታቸው ስለሚሞቱ፣ ስለ ውርጃቸው ወይም ስለተገደሉት ልጆችስ? 

እነዚያ የሰው ሰቆቃዎች ሲሆኑ፣ እግዚአብሔር ለእነርሱ እቅድ አለው—አልረሳቸውም (ኢሳይያስ 49፡15)። በዚህ ዘመን 

ያልተጠሩና ያልተመረጡ እንደሌሎች የሁለተኛው ትንሣኤ አካል ይሆናሉ (ራዕይ 20፡5, 11)። ደግሞም፣ መጽሐፍ 

ቅዱስ እንደገና እንደሚኖሩ ይናገራል—ነገር ግን ያ ጊዜ ለ100 ዓመታት ያህል በኢሳይያስ 65:20 ላይ። 

ወደ ፍጹምነት መንቀሳቀስ 

በብሉይ ኪዳን፣ ሙሴ የእግዚአብሔር “ሥራ ፍጹም ነው” በማለት ጽፏል (ዘዳ 32፡4)። በአዲስ ኪዳን ሐዋርያው ያዕቆብ 

እንዲህ ሲል ጽፏል። 

2 ወንድሞቼ ሆይ፥ የእምነታችሁ መፈተን ትዕግሥትን እንዲያደርግላችሁ አውቃችሁ፥ ልዩ ልዩ ፈተና 

ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቍጠሩት። 4 ነገር ግን ትዕግሥት ምንም ሳታጡ ፍጹማንና ፍጹማን ትሆኑ 

ዘንድ ሥራውን ይፈጽም። 5 ከእናንተ ማንም ጥበብ ቢጎድለው፥ ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጠውን 

እግዚአብሔርን ይለምን ለእርሱም ይሰጠዋል። ( ያእ. 1:2-5 ) 

መከራ ወደ ፍጽምና የመሄድ አካል ይመስላል። ይህ ማለት እንደ አንዳንዶች ሆን ብለን ራሳችንን ማሠቃየት አለብን 

ማለት አይደለም፣ ነገር ግን የሚያጋጥሙንን ፈተናዎችና መከራዎች በትዕግስት እንታገሣለን። 
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እና አዎን፣ ያ ከመለማመድ ለመጻፍ ይቀላል—እናም እግዚአብሔር ይህን ያውቃል (ዕብራውያን 12፡11) 

8 እግዚአብሔር የሚሰጠኝን ይፈጽማል ፤ ( መዝሙረ ዳዊት 138:8 ) 

እግዚአብሔር አንተን ለማፍጠን እየሰራ ነው! 

መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ መታዘዝን ከሥቃይ እንደተማረ ያስተምረናል፡- 

8 ልጅ ቢሆንም በተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ። 9 ከተፈጸመም በኋላ ለሚታዘዙለት ሁሉ የዘላለም 

መዳን ምክንያት ሆነላቸው (ዕብ. 5፡8-9) 

ተከታዮቹም ይህን መማር አለባቸው። 

ኢየሱስ አስተምሯል፡- 

48 እንግዲህ በሰማያት ያለው አባታችሁ ፍጹም እንደ ሆነ እናንተ ፍጹማን ሁኑ። ( ማቴዎስ 5:48 ) 

ክርስቲያኖች አሁን ፍጹማን ናቸው ማለት ነው? 

አይ. 

ሐዋርያው ዮሐንስ እውነተኛ ክርስቲያኖች አሁንም ኃጢአት እንደሚሠሩና ይቅርታ እንደሚያስፈልጋቸው በግልጽ 

አስተምሯል (1ኛ ዮሐንስ 1፡8-10)። 

ታዲያ ይህ ማለት ክርስትያኖች ይህ የማይቻል ስለሆነ አለመሞከር ምንም አይደለም ብለው መደምደም አለባቸው 

ማለት ነው? 

አይ. 

ክርስቲያኖች በእግዚአብሔር እርዳታ ማሸነፍ አለባቸው (ሮሜ 12፡21፤ ፊልጵስዩስ 4፡13፤ 1ዮሐ. 4፡4) በዚህ ሕይወት 

ውስጥ የሚያጋጥሙንን ፈተናዎችና ፈተናዎች ይህም ወደ ፍጽምና እንድንቀርብ ይረዳናል (ያዕቆብ 1፡2-4)። 

ሐዋርያው ጳውሎስ በመከራ እየተሰቃየ ሳለ ኢየሱስ የነገረው ነገር አለ፡- 

9 እናም እንዲህ አለኝ፣ “ጸጋዬ ይበቃሃል፣ ኃይሌ በድካም ይፈጸማልና። ( 2 ቆሮንቶስ 12:9 ) 

አሁን ባለንበት ሁኔታ ፍፁም እየሆንን ነው። 

ክርስቲያኖች የእግዚአብሔር ልጆች ሆነው ከሞት ሲነሡ ነው ፍጹማን የሚሆኑት (ኤፌሶን 4፡13፤ ዕብራውያን 11፡40)። 
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5.  አምላክ ለምን ፈጠረህ? 

አላማህ ምንድን ነው? 

ከማንም ጋር አንድ አይነት አይደለህም. መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምረን "የአካላት ሁሉ ሥራ አንድ እንዳይሆን... 

እግዚአብሔር እንደ ወደደ ብልቶችን እያንዳንዳቸው በአካል አድርጎ አዘጋጀው" (ሮሜ 12፡4-5፣ 1 ቆሮንቶስ 12፡18)። . 

ስለዚህ አንተ የተለየህ ነህ። እጣ ፈንታህ ልዩ እና አስፈላጊ ነው። ሕይወትህ ትርጉም አለው። 

የሕይወትህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትርጉም ምንድን ነው? 

ማን ነህ አንተ? 

እርስዎ ልዩ በሆነ መንገድ ፍቅርን መስጠት የሚችሉት እርስዎ ነዎት። 

እና ያ ለዘላለም ሊያደርጉት የሚችሉት ነገር ነው። 

ባለፈው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን (ሰባተኛው ቀን) አሳተመ- 

ክርስቲያን የሚኖረው ለዛሬ ብቻ አይደለም; የተሻለ ነገን ይጠብቃል። (የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን 

የምታምነው ነገር። ዘ ባይብል ጠበቃ እና የሚመጣው መንግሥት አዋጅ። ጥቅምት 3, 1949፣ ገጽ 7) 

አንድ ክርስቲያን ግን ዝም ብሎ የተሻለ ነገን አይጠብቅም። እውነተኛ ክርስቲያን በሕይወት ውስጥ በሚያጋጥሙ 

ፈተናዎች፣ እድሎች እና ፈተናዎች አማካኝነት አሁን ባህሪን ይገነባል (ሮሜ 5:1-4) ይህም ክርስቲያን “ለሚሻለው ነገ” 

በግል አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ይረዳዋል። 

በመጨረሻም እግዚአብሔር ለአንተ በግል የተለየ እቅድ አለው። 

እግዚአብሔር በራሳችሁ መንገድ ፍቅር እንድትሰጡ አድርጓችኋል (1ኛ ቆሮንቶስ 12፡20-13፡10)። 

ግን እንዴት? 

በመሠረቱ፣ አሁን በዚህ ሕይወት ውስጥ በእምነት እና ለእግዚአብሔር በመታዘዝ መኖር። 

ክርስቲያኖች ታዛዥ በመሆን፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምርጫዎችን በማድረግ፣ እምነት በማግኘታቸው፣ ፍቅርን 

በመለማመድ እና እስከ መጨረሻው በመጽናት፣ ክርስቲያኖች ባህሪን ብቻ ሳይሆን ዘላለማዊነትን ለራሳቸው እና 

ለሌሎች መልካም ያደርጋሉ። 

እምነት እስከሚቀጥለው ድረስ፣ የእግዚአብሔር ሕልውና እውነት ስለሆነ (ሮሜ 1፡20፣ እንዲሁም በ ccog.org 

የሚገኘውን ነፃ መጽሐፍ ተመልከት፣ የእግዚአብሔር ሕልውና ምክንያታዊ ነው?)፣ አለ ብሎ ለማመን እምነትን 

አይጠይቅም። እግዚአብሔር። አጋንንት እንኳን አምነው ይንቀጠቀጣሉ (ያዕቆብ 2፡19)። ነገር ግን፣ እግዚአብሔርን 

ለመታመን፣ ለማመን እና ለመታዘዝ እምነት ይጠይቃል። ያ “የእምነት ምስጢር” አካል ነው (1ኛ ጢሞቴዎስ 3፡9፤ 
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በእምነት ላይ ተጨማሪ በ ccog.org ኦንላይን ላይ ባለው ቡክሌት ላይ ይገኛል፣ እግዚአብሔር የጠራቸው እና 

የመረጣቸው እምነት )። 

እግዚአብሔር መንፈሱን ለሚታዘዙት ይሰጣል ( ሐዋ. 5፡32)። ያ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ፣ አንድን ሰው እውነተኛ 

ክርስቲያን የሚያደርገው ነው (ሮሜ 8፡9-11)። 

ክርስቲያኖች, ራሳቸው, በኋላ ላይ ይለወጣሉ እና በመጀመሪያው ትንሣኤ (1 ቆሮንቶስ 15: 50-54፤ ራእይ 20: 5-6) 

ፍቅርን ለመስጠት እና ዘላለማዊነትን ለማሻሻል ይረዱ ዘንድ. ይህ ትንሣኤ ከሰባተኛውና ከመጨረሻው መለከት ጋር 

ይገጣጠማል (1ኛ ቆሮንቶስ 15፡52) ይህም የእግዚአብሔር ምሥጢር የሚፈጸምበት ጊዜ ነው (ራዕይ 10፡7)። 

ሐዋርያው ጳውሎስ ለውጡን እራሱን እንደ “ምስጢር” (1ኛ ቆሮንቶስ 15፡51) ጠቅሷል። 

በአሁኑ ጊዜ ክርስቲያን ያልሆኑት በኋላ ከተነሡ በኋላ ይህን የለውጥ ዕድል ያገኛሉ (በተጨማሪም ነፃ መጽሐፍ፣ 

ኦንላይን በ ccog.org፣ ሁለንተናዊ የድነት አቅርቦት ፣ Apokatastasis፡ እግዚአብሔር የጠፉትን በሚመጣው ዘመን 

ማዳን ይችላልን? በመቶዎች የሚቆጠሩትን ይመልከቱ) ቅዱሳት መጻሕፍት የእግዚአብሔርን የማዳን ዕቅድ ይገልጣሉ 

)። 

መልካም አድርግ 

እግዚአብሔር መልካም ነው (ማር. 10፡18፣ መዝሙረ ዳዊት 143፡10) እና ትክክል የሆነውን ያደርጋል (ዘፍጥረት 18፡

25)። 

እግዚአብሔር እርሱን በሚያስደስተው መንገድ መልካም እንድናደርግ ይፈልጋል (መዝሙር 34፡14፤ ዕብራውያን 13፡

16)። 

19 አንተ በምክር ታላቅ በሥራም ብርቱ ነህ፤ ዓይኖችህ ለሰው ልጆች መንገድ ሁሉ ተከፍተዋልና፥ ለእያንዳንዱ 

እንደ መንገዱና እንደ ሥራው ፍሬ ትሰጥ ዘንድ። ( ኤርምያስ 32:19 ) 

፱ እናም መልካም እየሰራን አንታክት፣ ምክንያቱም በጊዜው እናጭዳለን ልባችንን ካልታክትን። 10 እንግዲያስ 

እድል ካገኘን ለሁሉ በተለይም ለእምነት ቤተሰብ ለሆኑት መልካም እናድርግ ። ( ገላትያ 6:9-10 ) 

5 … እግዚአብሔር፣ 6 ለእያንዳንዱ እንደ ሥራው ያስረክበዋል ፡ 7 በበጎ ሥራ በትዕግሥት ጸንተው ክብርን፣ 

ክብርንና ዘላለማዊነትን ለሚሹ የዘላለም ሕይወትን ይሰጣቸዋል። ( ሮሜ 2፡5-7 ) 

እግዚአብሔር ለእናንተ መልካም ነገርን ይፈልጋል እና በእውነት ከወደዳችሁ እና "እርሱን ብትታዘዙት" (የሐዋርያት 

ሥራ 5:32፤ ዕብራውያን 5:9) ሁሉም ነገር እንዲሁ ይሆናል (ሮሜ 8:28)። 

የሚከተለውን አስተውል፡- 

24 ፤ሰው ከመብላትና ከመጠጣት፥ ነፍሱም በድካሙ መልካምን ከመደሰት በቀር የሚሻለው ነገር የለም ። 

ይህ ደግሞ ከእግዚአብሔር እጅ እንደ ሆነ አየሁ። ( መክብብ 2:24 ) 
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12 ደስ ከሚላቸውና በሕይወታቸው መልካምን ከማድረግ በቀር የሚሻላቸው እንደሌለ አውቃለሁ፤ 13 

ደግሞም ሰው ሁሉ ይበላና ይጠጣ ከድካሙም ሁሉ ደስ ይለው ዘንድ ይህ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። 14 

እግዚአብሔር የሚያደርገው ሁሉ ለዘላለም እንዲሆን አውቃለሁ ። ( መክብብ 3፡12-14 ) 

ከላይ ያለው እውነት ነው፣ በዋናነት ምክንያቱም በስራ ላይ ውጤታማ መሆን ነገሮችን ለማሻሻል የታሰበ ነው። እና 

ሰዎች ፍሬያማ በመሆን መደሰት አለባቸው። 

በተጨማሪም የእግዚአብሔር እቅድ በእናንተ ላይ የደረሰውን ግምት ውስጥ ያስገባል። ከዚህ ጋር የተያያዙ የብሉይ 

ኪዳን ትምህርቶችን አስተውል፡- 

11 የእግዚአብሔር ምክር ለዘላለም ይኖራል የልቡም አሳብ ለልጅ ልጅ ነው። 12 አምላኩ እግዚአብሔር የሆነለት 

ሕዝብ ፥ ለራሱም ርስት አድርጎ የመረጠው ሕዝብ ምስጉን ነው ። 13 እግዚአብሔር ከሰማይ ይመለከታል; 

የሰውን ልጆች ሁሉ ያያል። 14 ከማደሪያው ስፍራ በምድር ላይ የሚኖሩትን ሁሉ ይመለከታል ። 15 

ልባቸውን ለብቻው ያዘጋጃል; ሥራቸውን ሁሉ ይመለከታል ። ( መዝሙረ ዳዊት 33:11-15 ) 

1 ጻድቃንና ጥበበኞች ሥራቸውም በእግዚአብሔር እጅ እንደ ሆነ ይህን ሁሉ እናገር ዘንድ በልቤ አሰብሁ ። ( 

መክብብ 9:1ሀ ) 

9 የሰው ልብ መንገዱን ያዘጋጃል፤ እግዚአብሔር ግን አካሄዱን ያቀናል። ( ምሳሌ 16:9 ) 

24 የሰው እርምጃ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ፤ ሰው መንገዱን እንዴት ያስተውላል? ( ምሳሌ 20:24 ) 

73 እጆችህ ሠርተውኛልና ፈጠሩኝ፤ ( መዝሙረ ዳዊት 119:73 ) 

17 ... "እግዚአብሔር በጻድቃንና በኃጢአተኛ ላይ ይፈርዳልና ። ለእያንዳንዱ ዓላማ እና ለእያንዳንዱ ሥራ ጊዜ 

አለው " ( መክብብ 3:17 ) 

አሁን፣ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ያሉትን ምንባቦች አስተውል፡- 

11 ነገር ግን ያ አንዱ መንፈስ በእነዚህ ሁሉ ላይ ይሠራል፥ እግዚአብሔር ራሱ እንደ ወደደ ለእያንዳንዱም 

እያካፈለ ነው። … 27 እናንተ የክርስቶስ አካል ናችሁ፣ እና ሁላችሁም የአካል ብልቶች ናችሁ ። ( 1 ቈረንቶስ 

12:11, 27፣ ኣፍ. 

7 አትሳቱ፤ እግዚአብሔር አይዘበትበትም፤ ሰው የሚዘራውን ያንኑ ደግሞ ያጭዳልና። 8 በሥጋው የሚዘራ 

ከሥጋ መበስበስን ያጭዳልና፤ በመንፈስ ግን የሚዘራ ከመንፈስ የዘላለምን ሕይወት ያጭዳል። ( ገላትያ 6:7-
8 ) 

10 እግዚአብሔር ያደረጋችሁትን ሥራ ለስሙም ያሳያችሁትን ፍቅራችሁን ይረሳ ዘንድ ዓመፀኛ አይደለምና።

... ዕብራውያን 6 ፡10 

እግዚአብሔር ለሁሉም እቅድ አለው! በዚህ ዘመን ተጠርተህ ወይም ያልተጠራህ አንተን በግል ያካትታል። እና 

ስራችሁን ሁሉ ይመለከታል። 
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ያለፉበት፣ ያጋጠማችሁት ሁሉ፣ ያደረጋችሁት ሁሉ፣ ወዘተ. ዘላለማዊነትን የተሻለ ለማድረግ (በመጨረሻም 

የእግዚአብሔርን መንግሥት ለመደገፍ ፈቃደኛ ካልሆናችሁ) እያዘጋጀችሁ ነው። ያለፉበት ነገር ሁሉ እግዚአብሔር 

ለእናንተ ላለው ጥሪ እና ሥራ ሲያዘጋጅዎት ቆይቷል! ልዩ በሆነ መንገድ መስጠት እና ዘላለማዊነትን የተሻለ ለማድረግ 

ማገዝ ይችላሉ! 

መጽሐፍ ቅዱስ አካል እንደ እጅ፣ ዓይን፣ ለማሽተት፣ ለመስማት እና ለሌሎች ነገሮች ያሉ ክፍሎች እንዳሉት ሁሉ (1ኛ 

ቆሮንቶስ 12፡12-26) ሁላችንም እግዚአብሔር ባለው የዘላለም እቅድ ውስጥ ልዩ ድርሻ እንዳለን ይጠቅሳል። አዎን፣ 

የአንተ ሚና ከሌሎቹ በቢሊዮን ከሚቆጠሩት ሰዎች ፈጽሞ የተለየ ሊሆን ይችላል—አምላክ ለአንተ እውነተኛ ዕቅድ 

እንደሌለው አድርገህ አታስብ። 

በተጨማሪም፣ ለምታደርጉት ነገር ተጠያቂ ናችሁ (ሮሜ 14፡12)። እግዚአብሔር የሚፈርደው በምታደርገው ነገር ነው 

(መክብብ 12፡14፤ ራእይ 20፡12) እንዲሁም ባለማድረግህ (ማቴዎስ 25፡24-30)። ማድረግ ያለብህን ባደረግክ ቁጥር 

ዘላለማዊነትን ለራስህ እና ለሌሎችም የተሻለ ታደርጋለህ። ማድረግ የሌለብህን ባታደርግ ቁጥር ዘላለማዊነትን ለራስህ 

እና ለሌሎች መልካም ታደርጋለህ። እግዚአብሔር ጻድቅ ፈራጅ ነው (2ጢሞ 4፡8)። 

መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ሥራችን ዋጋ እንድንሰጥ ያስተምራል (ማቴዎስ 16: 2 7; ሮሜ 2፡6; ምሳሌ 24:12; ኤርምያስ 

17:10; ራእይ 22:12) እናም በዚህ ምክንያት ብዙ ሰዎችን መርዳት እንችላለን (ሉቃስ 19፡15-19)። መጽሐፍ ቅዱስ 

ከሞት በኋላ ሥራዎቻችን ይከተሉናል ይላል። 

እግዚአብሔር ያደረገው ነገር ሁሉ ምክንያት አለው (ሕዝ 14፡23)። የሕይወታችን ርዝማኔን ጨምሮ፣ ይህም ለእኛ 

ዘወትር ምስጢር ነው (መክብብ 9፡12)። 

“በእግዚአብሔር እመኑ” (ማርቆስ 11፡22) እሱ ለሚሰራው ነገር ሁሉ ድንቅ ምክንያት ስላለው—ሁልጊዜ ለእኛ 

እንደዚህ በማይመስለን ጊዜም (ዕብራውያን 12፡11፤ ሮሜ 8፡28)። 

ብዙዎች በራሳቸው መደምደሚያ ላይ ተመስርተው እግዚአብሔርን በስህተት ፈርደዋል፣ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ 

እንዲህ ሲል ያስተምራል፡- 

5 እንግዲህ በጨለማ የተሰወረውን ወደ ብርሃን የሚያወጣ የልብንም ምክር የሚገልጥ ጌታ እስኪመጣ ድረስ 

ጊዜው ሳይደርስ አንዳች አትፍረዱ ። ያን ጊዜ የእያንዳንዱ ሰው ምስጋና ከእግዚአብሔር ዘንድ ይሆናል። (1 

ቈረንቶስ 4:5) 

አንዳንድ ነገሮች ተደብቀዋል። ስለማንኛውም ሰው ሁሉንም ነገር አናውቅም። 

ሁሉም ሰዎች አንድ አይነት አይደሉም. እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን የግል እቅድ አለው (1ኛ ቆሮንቶስ 12፡4-12)። 

እያንዳንዳችን በዘላለም ውስጥ የየራሳችንን ድርሻ እንድንይዝ እግዚአብሔር ከሁሉም ጋር እየሰራ ነው! ቅዱሳት 

መጻሕፍት እንደሚያስተምሩት፡- 

17 የጽድቅም ሥራ ሰላም፥ የጽድቅም ፍሬ ለዘላለም ጸጥታና መታመን ይሆናል። ( ኢሳይያስ 32:17 ) 

11 የሕይወትን መንገድ አሳየኸኝ; በፊትህ የደስታ ሙላት አለ; በቀኝህ ለዘላለም ተድላ አለ። ( መዝሙረ ዳዊት 
16:11 ) 
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ሰላም እና ደስታ ለዘላለም። የተሻለ ዘላለማዊነት! 

ምን ማድረግ አለቦት? 

11 ልጆቼ ኑ ስሙኝ፤ እግዚአብሔርን መፍራት አስተምራችኋለሁ። 12 ሕይወትን የሚሻ፥ መልካምንም ያይ 

ዘንድ ብዙ ዘመንን የሚወድ ማን ነው ? 13 አንደበትህን ከክፉ ጠብቅ ከንፈሮችህንም ሽንገላን ከመናገር 

ጠብቅ። 14 ከክፉ ሽሽ መልካምንም አድርግ፤ ሰላምን ፈልጉ እና ተከተሉት። ( መዝሙረ ዳዊት 34:11-14 ) 

3 በእግዚአብሔር ታመን፥ መልካምንም አድርግ፤ በምድር ተቀመጡ ታማኝነቱንም ብሉ ። 4 በእግዚአብሔር 

ደስ ይበልህ የልብህንም መሻት ይሰጥሃል። ( መዝሙረ ዳዊት 37:3-4 ) 

መልካም አድርግ! እግዚአብሔርን አደራ። 

ይህ ሁሉ ምን ማለት ነው? 

እግዚአብሔር ያደረገውን የፈጠረው ፍጥረታቱ መልካም እንዲያደርጉ ነው ማለት ነው። 

ወይም በተለይ፣ እግዚአብሔር ያደረገውን ሁሉ የፈጠረው ዘላለማዊነት የተሻለ እንዲሆን ነው! 

በጣም ጥሩ አይደለም? 

3 … ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላክ ሥራህ ታላቅና ድንቅ ነው። ( ራእይ 15:3 ) 

19 ፤ ለሚፈሩህ ያዘጋጀሃት፥ በአንተ ለሚታመኑ በሰው ልጆች ፊት ያዘጋጀሃት ቸርነትህ ምንኛ ታላቅ ነው! ( 

መዝሙረ ዳዊት 31:19 ) 

እንድንመጣ ስላዘጋጀን የእግዚአብሔር ቸርነት ታላቅ ነው። 

በዕብራውያን 11፡4-12 ከአቤል ጀምሮ በብሉይ ኪዳን ስለ እግዚአብሔር ስለ ተጠሩ የተለያዩ ሰዎች እንማራለን። 

እነሱን በመጥቀስ፣ ቀጥሎ ያሉት ጥቅሶች የሚያስተምሩትን አስተውል፡- 

13 እነዚህ ሁሉ አምነው ሞቱ የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል አላገኙምና፤ ዳሩ ግን ከሩቅ ሆነው አይተው 

በምድርም እንግዶችና መጻተኞች እንዲሆኑ ታመኑ። 14 እንደዚህ ያሉትን የሚናገሩት አገር እንደሚፈልጉ 

በግልጥ ይናገራሉ። 15 የወጡበትንም አገር በእውነት ባሰቡት፥ የመመለስ እድል በነበራቸው ነበር። 16 አሁን 

ግን የሚበልጠውን እርሱም ሰማያዊ አገር ይፈልጋሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካቸው ተብሎ ሊጠራ 

አያፍርም ከተማን አዘጋጅቶላቸዋልና ። ( ዕብራውያን 11:13-16 ) 

ስለዚህ ቢያንስ ከአቤል ጊዜ ጀምሮ ሰዎች እግዚአብሔር ለተሻለ ነገር እቅድ እንዳለው እና እግዚአብሔር በእውነት 

የተረዱት አምላክ እንደሆነ እምነት ነበራቸው። “ከተማው” ከሰማይ ወደ ምድር የምትወርድ አዲሲቷ ኢየሩሳሌም ናት 

(ራዕይ 21፡2)። 

እቅዱ ነገሮች እንዲሻሻሉ ነው። 

ከአዲስ ኪዳን የሚከተለውን ተመልከት። 
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17 ስለዚህ በጎ ለማድረግ አውቆ ለማይሠራው ኃጢአት ነው። ( ያእቆብ 4:17 ) 

ክርስቲያኖች መልካም ማድረግ አለባቸው ማለት አይደለም? 

መልካም መስራት ነገሮችን ማሻሻል ነው። 

የቀደሙት የቤተክርስቲያን ጸሃፊዎች ስለ መልካም እና መለኮት ስራ 

የጥንቷ ቤተ ክርስቲያን ጸሐፊዎች የተወሰነ ግንዛቤ ነበራቸው እና ስለ እግዚአብሔር ዕቅድ ምሥጢር ዓላማ ፍንጭ 

ሰጥተዋል። 

በሁለተኛው ክፍለ ዘመን (ዓ.ም.) በአንድ ወይም በብዙ የመጀመሪያዎቹ ሐዋርያት የተሾመው የሰምርኔሱ ፖሊካርፕ 

እንዲህ ሲል ጽፏል። 

መልካም የሆነውን በማሳደድ እንትጋ (የፖሊካርፕ መልእክት ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች፣ ምዕራፍ 6) 

እርሱ (ኢየሱስ) ያስተምራል ... ለዘላለማዊው ሽልማት ፍሬ። (ፖሊካርፕ፣ ፍርስራሾች ከካፑዋ ቪክቶር፣ ክፍል 
4) 

በተመሳሳይ የፖሊካርፕ ተከታይ የሆነው የሰርዴሱ ሜሊቶ እንዲህ ሲል ጽፏል። 

ነፃነትን የተጎናጸፈ አእምሮ ሰጥቶሃል; አንተ የነገሩን ሁሉ ተፈጥሮ እንድትለይ ለራስህም መልካም የሆነውን 

እንድትመርጥ ብዙ ነገሮችን በፊትህ አስቀምጧል። (ሜሊቶ። በአንቶኒኑስ ቄሳር ፊት የነበረ ንግግር። በአንቲ-

ኒሴን አባቶች በሮበርትስ እና ዶናልድሰን፣ ጥራዝ 8, 1885. ሄንድሪክሰን አሳታሚዎች፣ ፒቦዲ (ኤምኤ)፣ 

ማተሚያ 1999፣ ገጽ. 755) 

መልካም መስራትን መማር ባህሪን ይገነባል። መልካም ለማድረግ ስንመርጥ ነገሮችን ለማሻሻል እንረዳለን። 

ሜሊቶ አምላክ ለሰው ልጆች የመምረጥ ነፃነት እንደሰጣቸውና እኛም ጥሩ የሆነውን መምረጥ እንዳለብን ተረድቷል። 

ምንም እንኳን አዳምና ሔዋን መተላለፍን ቢመርጡም፣ ይህም በመሠረቱ ባርነትን አስከትሏል (ሮሜ 6፡16-17)፣ 

ሜሊቶ እንዲህ ሲል ገልጿል። 

ነገር ግን እንደ ምድር አፈር ከሁለቱም ወገን ዘርን መቀበል የሚችል በተፈጥሮው ክፉውን እና ደጉን 

የመቀበል ችሎታ ያለው ሰው, ጠላት እና ስግብግብ አማካሪውን በደስታ ተቀብሎ ያንን ዛፍ በመንካት 

ትእዛዙን ተላልፏል, እግዚአብሔርንም አልታዘዘም. (ሜሊቶ። ዘ ሆሚሊ ኦን ዘ ፋሲካ በሜሊቶ፣ መስመር 48) 

ሜሊቶ ኢየሱስ እኛን ከኃጢአት ባርነት ለማዳን የዕቅዱ አካል መሆኑን ተረድቷል፡- 

የፋሲካ ምሥጢር አዲስና አሮጌ፣ ዘላለማዊና ጊዜያዊ፣ የሚጠፋና የማይጠፋ፣ ሟች እና የማይጠፋ፣ 

የሚጠፋና የማይጠፋ፣ የነገሩ እውነት የጌታ ምሥጢር አሮጌና አዲስ ነው… በትንቢት ድምፅ ነበርና የጌታ 

ምሥጢር ታወጀ። . . . ከባርነት ወደ ነፃነት፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን፣ ከሞት ወደ ሕይወት፣ ከግፍ አገዛዝ ወደ 

ዘላለማዊ መንግሥት ያዳነን እና አዲስ ክህነት እና ልዩ ሕዝብ ያደረገን እርሱ ነው። (ሜሊቶ ዘ ሆሚሊ ኦን ዘ 

ፋሲካ በሜሊቶ፣ መስመር 2፣58፣61፣68 ) 



52 
 

አዎን, መንግሥቱ ለዘላለም ነው, ለዘለአለም. በትንቢቱ ምሥጢር - በኢየሱስ ዘመን በነበሩት የሃይማኖት መሪዎች 

ሊረዱት የሚገባን ያህል ያልተረዱ ትንቢቶች - ኢየሱስ ከመምጣቱ በፊት ታውጇል (ለእነዚያ በመቶዎች ለሚቆጠሩት 

ትንቢቶች፣ ነፃውን መጽሐፍ ተመልከት፣ በመስመር ላይ በ www.ccog.org በሚል ርእስ ፡ ኢየሱስ መሲሕ መሆኑን 

ያረጋግጣል ። ሌላው ከፋሲካ ጋር የተያያዘው ምሥጢር ኢየሱስ ዳቦ ቆርሶ ለእያንዳንዱ ደቀ መዛሙርት ልዩ የሆነ 

ቁራጭ መስጠቱ ነው (ሉቃስ 24፡30)፣ ይህም ዛሬ የክርስቲያን ፋሲካን በአግባቡ ለሚያከብሩ (አንዳንድ ጊዜ ቁርባን 

ተብሎ የሚጠራው) የሚረዳቸው ነው። እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን ልዩ የሆነ ነገር እንዳለው እና ሁላችንም ልዩ 

ሰዎች መሆናችንን አሳይ። 

የሊዮኑ ኢሬኔየስ የሰምርኔሱ ፖሊካርፕ እንዳስተማረው ተናግሯል። ኢሬኔዎስ ክርስቲያኖች “ለዘላለም የትንሣኤ ተስፋ” 

እንዳላቸው ጽፏል (ኢሬኒየስ.በመናፍቃን ላይ ፣ መጽሐፍ አራተኛ፣ ምዕራፍ 18፣ አንቀጽ 5)። አዎን፣ ከሞት የተነሱ 

ክርስቲያኖች ለዘላለም ይኖራሉ። 

መዝሙራት፡- 

20 ታላቅና ከባድ መከራን ያሳየኸኝ አንተ ሕያው ታደርገኛለህ ከምድር ጥልቅም አወጣኝ ። 21 ታላቅነቴን 

ታበዛለህ፥ በሁሉም አቅጣጫ አጽናናኝ። ( መዝሙረ ዳዊት 71:20-21 ) 

ከትንሣኤ በኋላ (እንደገና መነቃቃት ተብሎም ይጠራል) እግዚአብሔር የአገልጋዮቹን ታላቅነት ይጨምራል። 

ምን ያህል ነው? 

ኢየሱስ “እናንተ አማልክት ናችሁ” (ዮሐንስ 10:34) የመዝሙር 82:6 ክፍልን ጠቅሷል፤ እሱም በአምላክ መንገድ 

ለመኖር ፈቃደኛ የሆኑትን የመጨረሻ አምላክ ከማድረግ ጋር የተያያዘ ትምህርት ነው። 

ኢራኒየስም እንዲህ ሲል አስተምሯል፡- 

... የሁሉ አባት እና ወልድ እና ልጅነት ካላቸው በቀር በቅዱሳት መጻሕፍት አምላክ የሚባል ሌላ 

ማንም የለም ( ኢሬኔዎስ አድቨርሰስ ) ሃሬሴስ ፣ አራተኛ መጽሐፍ፣ መቅድም፣ ቁጥር 4) 

“ ሁላችሁ የልዑል ልጆችና አማልክት ናችሁ አልሁ። እናንተ ግን እንደ ሰው ትሞታላችሁ። የጉዲፈቻን ስጦታ 

ላልተቀበሉ ነገር ግን የእግዚአብሔርን ቃል ንፁህ ትውልድ መገለጥ ለሚጠሉ፣ የሰው ልጅ ተፈጥሮን ወደ 

እግዚአብሔር ለማድረስ በማጭበርበር እና ለእግዚአብሔር ቃል ምስጋና ቢስ እንደሆኑ ለሚያሳዩት እነዚህን 

ቃላት ያለምንም ጥርጥር ይናገራቸዋል፣ ሥጋ ሆነላቸው። ስለዚህም የእግዚአብሔር ቃል ሰው ሆነ፤ 

የእግዚአብሔርም ልጅ የሆነው የሰው ልጅ ሆነ፤ ያ ሰው ወደ ቃሉ ወስዶ ልጅነትን ተቀብሎ የእግዚአብሔር ልጅ 

ይሆን ዘንድ . ወደማይጠፋና ወደማይሞትም ሌላም መንገድ ልንደርስ አንችልም ነበርና፥ ወደማይጠፋና 

ወደማይጠፋም አንድ ካልሆንን በቀር ኢሬኒየስ አድቨርስ haereses , መጽሐፍ III, ምዕራፍ 19, ቁጥር 1). 

ሃዋርያ ዮሃንስ፡ “ኣነ ንእኡ ኽንሕግዘካ ንኽእል ኢና። 

2 ወዳጆች ሆይ፥ አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ነን፥ ምንም እንደምንሆን ገና አልተገለጠም። ቢገለጥ እርሱ 

እንዳለ እናየዋለንና እርሱን እንድንመስል እናውቃለን። ( 1 ዮሃንስ 3:2፣ ዳርቢ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ) 
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ኢየሱስ ገና ስላልተመለሰ ክርስቲያኖች እርሱን ለመምሰል ገና አልተለወጡም—ነገር ግን ይህን መለወጥ የእቅዱ አካል 

ነው (1ኛ ቆሮንቶስ 15፡50-53)። እንዴት እንደምንመስል አሁንም አንዳንድ እንቆቅልሽ አለ (1ኛ ቆሮንቶስ 13፡12) ነገር 

ግን የእግዚአብሔር እቅድ መለኮትን ያካትታል (ሮሜ 8፡29፤ የሐዋርያት ሥራ 17፡29፤ ማቴዎስ 5፡48፤ ኤፌሶን 3፡14-

19፤ ሚልክያስ 2) : 15) 

በሁለተኛው መቶ ዘመን መጀመሪያ ላይ የአንጾኪያው ኢግናቲየስ እንዲህ ሲል ጽፏል። 

እግዚአብሔርን ደስ እንደምታሰኙት እንጂ እንደ ሰው ደስ እንዳላችሁ ላደርግላችሁ አልወድምና። ወደ 

እግዚአብሔር ለመድረስ እንደዚህ ያለ ዕድል ከቶ አይኖረኝም ... ለሚሻል ሥራ ክብር መብት አለኝ… ወደ 

እርሱ እንድነሣ ከዓለም ወደ እግዚአብሔር ላነሳው መልካም ነው። ... ወደ እግዚአብሔር እንድደርስበት 

መሣሪያነቱ ለሚሰጠኝ ለአውሬዎች መብል እሆን ዘንድ ስጠኝ ... የእግዚአብሔርን መጠጥ እሻለሁ እርሱም 

የማይጠፋ ፍቅርና የዘላለም ሕይወት የሆነው ደሙ ነው። (ኢግናጥዮስ፡ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 

2፡4)። 

እርሱ የአብ በር ነው በአብርሃምና በይስሐቅ በያዕቆብም በነቢያትም በሐዋርያትም በቤተክርስቲያንም 

የሚገባበት። እነዚህ ሁሉ ለእነርሱ የእግዚአብሔርን አንድነት ማግኘት አለባቸው (ኢግናጥዮስ. ወደ ሮሜ 

ሰዎች ደብዳቤ, ምዕራፍ 9). 

ስለዚህ፣ ኢግናቲየስ የእግዚአብሔር ሕዝብ ዓላማ መለኮት እና የተሻለ፣ ዘላለማዊ፣ ሥራ መሥራት እንደሆነ 

አስተምሯል። 

በኋላም በሁለተኛው መቶ ዘመን የአንጾኪያው ቴዎፍሎስ እንዲህ ሲል ጽፏል። 

በበጎ ሥራ በመጽናት ዘላለማዊነትን ለሚሹ የዘላለም ሕይወትን፣ ደስታን፣ ሰላምን፣ ዕረፍትን፣ ዓይን 

ያላየችው ጆሮም ያልሰማው በሰውም ልብ ያልታሰበውን የበረከት ብዛት ይሰጣቸዋል። ለመፀነስ. 

(ቴዎፍሎስ፡ ለአውቶሊከስ፡ መጽሐፍ 1፡ ምዕራፍ 14) 

ስለዚህም ደግሞ ሰው በዚህ ዓለም ሲፈጠር በገነት ሁለት ጊዜ እንደ ተቀመጠ በምሥጢር በዘፍጥረት 

ተጽፎአል። ስለዚህም አንዱ በዚያ በተቀመጠ ጊዜ ተፈጸመ፤ ሁለተኛው ደግሞ ከትንሣኤና ከፍርድ በኋላ 

ይፈጸማል። ልክ ዕቃ አዲስና ሙሉ ይሆን ዘንድ፥ ተዘጋጅቶ ሳለ ተስተካክሎ ወይም ተሠርቶአል ፤ እንዲሁ 

በሰውም ላይ በሞት ይከሰታል። በትንሣኤ ፈጽሞ ይነሣ ዘንድ በሆነ ወይም በሌላ መንገድ ተሰብሯልና። 

ማለቴ ነውር የሌለበት፣ እና ጻድቅ፣ እና የማይሞት። ... 

ከመጀመሪያ የማይሞተው ባደረገው ነበርና...የእግዚአብሔርን ትእዛዝ እየጠበቀ ወደማይጠፋው ነገር 

ያዘነበለ ከሆነ የማይጠፋውን ብድራት ከእርሱ ዘንድ ይቀበል ዘንድ፥ አምላክም ባደረገው ነበር። 

እግዚአብሔር ... እግዚአብሔር ሕግንና ቅዱሳትን ትእዛዛትን ሰጥቶናልና; እና እነዚህን የሚጠብቅ ሁሉ 

ይድናል, እና ትንሣኤን በማግኘት, የማይበሰብሰውን ይወርሳሉ (ቴዎፍሎስ ዘ አንጾኪያ. ወደ አውቶሊከስ, 

መጽሐፍ 2, ምዕራፍ 26, 27, ገጽ. 105). 

እናም ከእግዚአብሔር ለሆነው የዘላለም ሕይወት እንደሚገባ ይታሰብለታል። (ቴዎፍሎስ፡ ለኣውቶሊከስ፡ 

መጽሐፍ II፡ ምዕራፍ 34) 
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የዘላለም አምላክን የሚያመልኩ ግን የዘላለም ሕይወትን ይወርሳሉ (ቴዎፍሎስ ወደ አውቶሊከስ መጽሐፍ 

2ኛ ምዕራፍ 36) 

እኛም ቅዱስ ሕግን ተምረናል; እኛ ግን በእውነት አምላክ የሆነ እርሱን ሕግን የሚሰጥ እርሱ አለን። 

(ቴዎፍሎስ፡ ለኣውቶሊከስ፡ መጽሐፍ III፡ ምዕራፍ 9) 

ስለዚህ ቴዎፍሎስ መለኮትን እና እውነተኛ ክርስቲያኖች ለነበሩት መልካም ማድረግን አስተምሯል። 

በሦስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የሮማ ካቶሊክ ቅዱስ እና የሮማው ኤጲስ ቆጶስ ሂፖሊተስ እንዲህ ሲሉ ጽፈዋል። 

የማይሞት አባት የማይሞተውን ልጅና ቃሉን ወደ ዓለም ላከ፤ እርሱም በውኃና በመንፈስ ሊታጠብ ወደ 

ሰው መጣ። ዳግመኛም ነፍስንና ሥጋን እንዳንጠፋ ወለደን የሕይወት እስትንፋስን በውስጣችን እፍ አለበት 

የማይጠፋውንም ድሎት ሰጠን። እንግዲህ ሰው የማይሞት ከሆነ እርሱ ደግሞ አምላክ ይሆናል። በውኃና 

በመንፈስ ቅዱስ አምላክ ከሠራው ንብርብር እንደገና ከተወለደ በኋላ ከሙታን ከተነሣ በኋላ ከክርስቶስ ጋር 

የጋራ ወራሽ ሆኖ ተገኝቷል (ሂፖሊተስ. ስለ መንፈስ ቅዱስ ቴዎፋኒ, ምዕራፍ 8).  

በበጎነት በማደግ እና የሚሻለውን ነገር በማግኘት፣ “በፊተኛው ያለውን እዘረጋለሁ” (ፊልጵስዩስ 3፡13፣ አ. 

ለኛም ከዚህ በኋላ “ንጉሱ ውበትሽን እጅግ ወደደ” ይባል ዘንድ መንፈሳዊ ውበት ማለቴ ነው። (ሂፖሊተስ 

ከቅዱሳን ጽሑፎች የተወሰደ የሂፖሊተስ ፍርስራሾች) 

ስለዚህ፣ ሂፖሊተስ አምላክነትን አስተምሯል እናም ክርስቲያኖች በበጎነት እድገት በማድረግ የተሻሉ ነገሮችን ያገኛሉ። 

በ 4 ኛው ክፍለ ዘመን የግሪኮ-ሮማዊው ቅዱስ እና የሚላኑ ኤጲስ ቆጶስ አምብሮስ እንዲህ ብለው አስተምረዋል፡- 

ያን ጊዜ ድንግል ፀነሰች ሥጋም አምላክ ይሆን ዘንድ ቃል ሥጋ ሆነ (አምብሮስ ዘ ሚላኖ። ስለ ድንግልና 

(መጽሐፈ ቀዳማዊ ምዕራፍ 11)። 

በ 4 ኛው ክፍለ ዘመን የግሪኮ-ኦርቶዶክስ ቅዱሳን እና ኤጲስ ቆጶስ ጆን ክሪሶስተም እንዲህ ብለው ጽፈዋል. 

... ሰው አምላክ ሊሆን ይችላል, እና የእግዚአብሔር ልጅ ሊሆን ይችላል. “እኔ ፡- አማልክት ናችሁ ፡ ሁላችሁም 

የልዑል ልጆች ናችሁ፡ አልሁ።” (ዮሐ.ክሪሶስቶምሆሚሊ 32 on የሐዋርያት ሥራ) እናነባለንና። 

መለኮት ቢያንስ ከኢየሱስ ዘመን ጀምሮ ለሰው ልጆች ግብ እንደሆነ ተረድቷል። 

የዘር ምስጢር? 

ሰዎች በተለያየ ቀለም፣ ቅርፅ እና መልክ ይመጣሉ። 

የትኛውም ዘር ከሌላው ዘር አይበልጥም። 

ብዙ ሰዎች ዘራቸው የበላይ በሆነባቸው አገሮች ይኖራሉ። የተለያዩ ትምህርቶችን ይማራሉ. 

አንዳንድ ሰዎች ዘራቸው ከፍተኛ አድልዎ በሚፈጸምባቸው አገሮች ይኖራሉ። የተለያዩ ትምህርቶችን ይማራሉ. 
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አንዳንዶቹ ከአንድ በላይ ዘር ድብልቅ ናቸው። የተለያዩ ትምህርቶችን ይማራሉ. 

አንዳንድ ሰዎች ብዙ ዘሮችን በመቀበል በአገሮች ይኖራሉ። የተለያዩ ትምህርቶችን ይማራሉ. 

እና በእነዚያ ሁኔታዎች መካከል ልዩነቶች አሉ ፣ ይህም በከፊል የተለያዩ ትምህርቶችን መማርን ያስከትላል። 

ሁላችንም የተወለድነው ከአዳምና ከሔዋን ነው (ዘፍጥረት 3፡20)፣ ከዚያም በኋላ ከኖህ ልጅ እና ከሚስቶቻቸው 

ዘሮች። 

ከአዳምና ከሔዋን በፊት የተለያዩ ዓይነቶች ሆሚኒድስ ነበሩ ሳለ, ሁሉም ዘመናዊ ሰዎች አዳምና ሔዋን ዘሮች–ስለዚህ 

አዎ, ሁላችንም የሰው ዘር ክፍል ነን, አዳምና ሔዋን ቤተሰብ. 

አዲስ ኪዳን “በአሕዛብ መካከል ያለውን ምስጢር” ይጠቅሳል (ቆላስይስ 1፡27)። 

አህዛብ የሚለውን ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘነው በዘፍጥረት 10 ላይ ሲሆን ይህም የሚያሳየው ከጥፋት ውሃ በኋላ 

የኖህ ልጆች ልጆች ወልደው ወደ ተለያዩ ቦታዎች ሄደው የልዩ ልዩ ዘር እና የብዙ ጎሳዎች ቅድመ አያቶች እንደነበሩ 

ያሳያል። 

ከደህንነት አንፃር፣ በአይሁዳዊ ወይም በአሕዛብ፣ በእስራኤል ወይም እስራኤላዊ ባልሆኑ መካከል ምንም ልዩነት የለም 

(ቆላስይስ 3፡9-11)፣ “በእግዚአብሔር ፊት አያዳላምና” (ሮሜ 2፡11)። “ከምሥራቅና ከምዕራብ ከሰሜንና ከደቡብም 

መጥተው በእግዚአብሔር መንግሥት ይቀመጣሉ” (ሉቃስ 13፡29)። 

ይህ በተባለው ጊዜ, ለምን ዝርያዎች? 

ደህና፣ ያ ሰዎች የተለያየ የልምድ ስብስቦች እንዲኖራቸው ያደርጋል። 

ግን የሰዎች ስብስብ ብቻ ሳይሆን ግለሰቦችስ? 

የእግዚአብሔር እቅድ ሁሉንም የግል ልምዶችህን ግምት ውስጥ ያስገባል ( ገላትያ 6፡7-8፤ ዕብራውያን 6፡10፤ 

መዝሙር 33፡11-15 )። 

መጽሐፍ ቅዱስ አካል እንደ እጅና ዓይን እንዲሁም ለማሽተት፣ ለመስማትና ለሌሎችም የሰውነት ክፍሎች ያሉት 

ክፍሎች እንዳሉት ይጠቅሳል። 

14 አካል ብዙ ብልት ነው እንጂ አንድ ብልት አይደለምና። 

15 እግር። እኔ እጅ አይደለሁምና የአካል ክፍል አይደለሁም ብትል የአካል ክፍል አይደለችምን? 16 ጆሮም። እኔ 

ዓይን አይደለሁምና የአካል ክፍል አይደለሁም ቢል የአካል ክፍል አይደለምን? 17 አካል ሁሉ ዓይን ቢሆን 

መስማት ወዴት በሆነ ነበር? ሁሉም ሰሚ ቢሆን ኖሮ መሽተቱ የት ይሆን? 18 አሁን ግን እግዚአብሔር እንደ 

ወደደ ብልቶችን እያንዳንዳቸው በአካል አድርጎአል። 19 ሁሉም አንድ ብልት ቢሆንስ አካል ወዴት በሆነ? 

20 አሁን ግን ብልቶች ብዙ ናቸው አካል ግን አንድ ነው። 21 ዓይንም እጅን። አታስፈልገኝም ልትለው 

አትችልም። አታስፈልገኝም ብሎ ጭንቅላት እንደገና ወደ እግርህ አይሄድም። 22 ዳሩ ግን ደካማ የሚመስሉ 

የአካል ብልቶች ያስፈልጋሉ። 23 ከሥጋ ብልቶችም ያነሱ የማይከብዱ የሚመስላቸውን፥ ከእነርሱ የሚበልጥ 
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ክብርን እናስከብራለን። 24 የማይታየው ብልቶቻችንም ትሕትና አላቸው፤ 24 የሚታየው ብልቶቻችን ግን 

አያስፈልጉም። ነገር ግን እግዚአብሔር አካልን ሠራ፥ ለሌለውም ብልት የሚበልጥ ክብርን ሰጠ፥ 25 በአካልም 

መለያየት ከቶ እንዳይሆን፥ ነገር ግን ብልቶች እርስ በርሳቸው እንዲተሳሰቡ ነው። (1 ቈረንቶስ 12:14-26) 

ልብ በሉ የልዩነት መንስኤዎች አንዱ ለሌላው ተመሳሳይ እንክብካቤ እንዲኖረን ነው - ይህ ማለት ልዩነቶች ፍቅርን 

በተለያየ መንገድ እንድንሰጥ ለመርዳት ታስቦ ነው። 

አሁን፣ አንዳንዶች የተወሰነ ዘር፣ ቁመት፣ ደካማ፣ ወዘተ ከሆንክ መኖር የበለጠ ከባድ ነው ሊሉ ይችላሉ። 

እና በአንዳንድ መንገዶች ይህ እውነት ነው። 

ሆኖም፣ ያ የእቅዱ አካል ነው፡- 

27 ነገር ግን እግዚአብሔር ጥበበኞችን እንዲያሳፍር የዓለምን ሞኝ ነገር መረጠ፤ ብርቱንም ነገር እንዲያሳፍር 

እግዚአብሔር የዓለምን ደካማ ነገር መረጠ። (1ኛ ቆሮንቶስ 1:27) 

እግዚአብሔር የተለያየ ቀለም፣ ቅርጽ፣ወዘተ ሰዎችን የአንድ አካል አካል አድርጎ ፈጠረ (ሮሜ 12፡4-5፤ 1ኛ ቆሮንቶስ 12፡

12-14)። 

ሁሉም የመዳን እድል ይኖራቸዋል። 

ያንን ስጦታ የተቀበሉ ሁሉ ዘላለማዊነትን ለራሳቸውም ሆነ ለሌላው ሁሉ የተሻለ ለማድረግ ልዩ በሆነ መንገድ ፍቅርን 

መስጠት ይችላሉ—በዚህ ዘመን የተለያየ ዘር፣ ጎሣ እና ገጽታ ያላቸው መጪው የዘላለም ዘመን ካለዚያ የተሻለ 

እንዲሆን አስተዋፅዖ ያደርጋሉ። አላቸው. 

መልካም ለማድረግ ስራ 

ሰሎሞን ሰዎች የእግዚአብሔርን ሥራ እንዲያጤኑ ጽፏል (መክብብ 7፡13)። ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔርን ሥራ 

አይረዱትም ወይም በበቂ ሁኔታ አይቆጥሩትም - ግን አለባቸው (ማቴ. 6፡33)። ለመደገፍ አሁን መደረግ ያለበት ሥራ 

አለ (ማቴዎስ 24፡14፣ 28፡19-20፤ ሮሜ 9፡28፤ 2 ቆሮንቶስ 9፡6-8፤ ራዕይ 3፡7-10)። ያንን ማድረግ ጥሩ ነው (2ኛ 

ቆሮንቶስ 9፡6-14፤ ራዕይ 3፡7-13)። 

ከሁለት ደርዘን ጊዜ በላይ (አኪጀት) መጽሐፍ ቅዱስ በተለይ “መልካም አድርግ” ይላል። ሌሎችን ለመርዳት በመስራት 

ጥሩ እንሰራለን። አምላክንና ጎረቤቶቻችንን (ማቴዎስ 22:37-39)—ሌሎችን ሰዎች በመውደድ መልካም እናደርጋለን። 

ክርስቲያኖች ሌሎችን ለመድረስ የእግዚአብሔርን ሥራ መደገፍ አለባቸው (ማቴዎስ 24፡14፣ 28፡19-20፤ ሮሜ 10፡15፣ 

15፡26-27)። 

የሥራው ዓላማ ነገሮችን ማሻሻል ነው፡- 

5 የትጉህ አሳብ ወደ ጥጋብ ይመራል፤ (ምሳሌ 21:5ሀ) 

23 በድካም ሁሉ ትርፍ አለ (ምሳሌ 14:23) 
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23 በድካም ሁሉ ጥቅም አለ (ምሳሌ 14፡23፣ ያንግስ ቀጥተኛ ትርጉም) 

መስራት ለሁሉም ጥቅም (ጥቅም) መስጠት አለበት። 

ሃዋርያ ጳውሎስ፡ “ኣነ ኻብ ኵሉ ንላዕሊ ኽንከውን ንኽእል ኢና” ኢሉ ጸሓፈ። 

12 እንግዲህ፥ ወዳጆች ሆይ፥ ሁልጊዜ እንደ ታዘዛችሁ፥ በእኔ ፊት ብቻ ሳይሆን ይልቁን አሁን በሌለሁበት ጊዜ 

በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ የራሳችሁን መዳን ፈጽሙ። 13 ለበጎ ፈቃዱ መፈለግንም ማድረግንም በእናንተ 

የሚሠራ እግዚአብሔር ነውና። ( ፊልጵስዩስ 2:12-13 ) 

ለእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ መሥራት አለብን—ይህም ፍቅርን ማሳደግ እና ዘላለማዊነትን የተሻለ ማድረግ ነው። 

እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን ሥራ አለው፡- 

15 አንተ ትጠራለህ እኔም እመልስልሃለሁ። የእጅህን ሥራ ትመኛለህ። ( ኢዮብ 14:15 ) 

አንተም የእግዚአብሔር የእጆች ሥራ ናችሁ! እሱ ለእናንተ እቅድ አለው እና ዘላለማዊነትን የተሻለ ለማድረግ የሚረዳ 

ስራ መስራትን ያካትታል። 

ጸሐፊዋ ማሪያ ፖፖቫ የሚከተለውን አስተውላለች። 

በህይወት ዘመንዎ ውስጥ ለውጦች ቢኖሩም እርስዎ እና የልጅነትዎ እራስን አንድ የሚያደርጋቸው ምስጢር 

፣ ከሁሉም በላይ ፣ በጣም አስደሳች ከሆኑ የፍልስፍና ጥያቄዎች ውስጥ አንዱ ነው። (ፖፖቫ ኤም. ግሬስ ፓሊ 

በማደግ ላይ ባለው ጥበብ ላይ። Brain Pickings፣ ሴፕቴምበር 3፣ 2015) 

ይህ ለብዙዎች እንቆቅልሽ ቢሆንም ለእግዚአብሔር ግን እንቆቅልሽ አይደለም። እግዚአብሄር ከሁላችንም ጋር እየሰራን 

ነው የምንችለውን ሁሉ እንድንሆን ለመርዳት። እንዲሁም ሌሎችን ለመርዳት. 

ነገሮችን ለመፈልሰፍ ምክንያቱ ብዙውን ጊዜ ነገሮችን ለማሻሻል እንደሆነ አስቡበት። 

አምላክ ሰዎችን 'የፈጠረበት' ምክንያት ዘላለማዊነትን የተሻለ ለማድረግ ነው። 

ጳውሎስና በርናባስ እንዲህ አሉ። 

18 ሥራው ሁሉ ከዘላለም ጀምሮ በእግዚአብሔር ዘንድ የታወቀ ነው። ( የሐዋርያት ሥራ 15:18 ) 

እግዚአብሔር ሰዎችን ፈጥሮ ለበጎ ሥራ የዕቅዱ አካል አድርጎ በዚህ ምድር ላይ አስቀምጧቸዋል። 

8 ጸጋው በእምነት አድኖአችኋልና፥ ይህም ከእናንተ አይደለም፤ 9 ማንም እንዳይመካ ከሥራ አይደለም፤ 

የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ። 10 እኛ ፍጥረቱ ነንና፤ እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን 

መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን። ( ኤፌሶን 2:8-10 ) 

ሁሉም ሰዎች? 
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የእግዚአብሔርን እቅድ የሚቀበሉ ሁሉ ዘላለማዊነትን የተሻለ ያደርጋሉ። እናም ይህ ከማይታረሙ ክፉዎች በቀር 

የኖሩት ሁሉ ይሆናሉ (ለተጨማሪ ዝርዝሮች የእኛን ነፃ የመስመር ላይ መጽሃፍ ይመልከቱ ፡ ሁለንተናዊ ድነት፣ 

አፖካታስታሲስ፡ እግዚአብሔር የጠፉትን በሚመጣው ዘመን ማዳን ይችላል? በመቶዎች የሚቆጠሩ ቅዱሳት 

መጻህፍት የእግዚአብሔርን እቅድ ይገልጣሉ። መዳን ). 

ኢየሱስ ለእያንዳንዳችን ቦታ እንዳለ ተናግሯል፡- 

1 “ልባችሁ አይታወክ። በእግዚአብሔር ታምናለህ; በእኔም እመኑ። 2 በአባቴ ቤት ብዙ ክፍሎች አሉ። እንደዚያ 

ባይሆን ኖሮ ቦታ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እንደምሄድ እነግርዎ ነበር? 3 ሄጄም ስፍራ ባዘጋጅላችሁ፥ እኔ ባለሁበት 

እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ እመለሳለሁ በፊቴም እቀበላችኋለሁ። ( ዮሐንስ 14:1-3፣ ቢ.ኤስ.ቢ.) 

ለአንተ የሚሆን ቦታ ማለት ኢየሱስ ለአንተ የሚበጀውን ቦታ ቃል ገብቷል ማለት ነው። ለእርስዎ ችሎታዎች. ደስተኛ 

እና አስተዋጽዖ አድራጊ የእግዚአብሔር መንግሥት አባል መሆን እንደማትችል አትጨነቅ። እግዚአብሔር በእናንተ 

የጀመረውን ሥራ ሊፈጽም የታመነ ነው (ፊልጵስዩስ 1፡6)። 

እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያለው እቅድ ለዘላለም ይኖራል፡- 

14 እግዚአብሔር የሚያደርገው ሁሉ ለዘላለም እንዲሆን አውቃለሁ ። ( መክብብ 3:14 ) 

መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ራሱ ነገሮችን ለማሻሻል እንደመጣ ያሳያል፡- 

6 ... በሚሻል ተስፋ ቃልም በተመሠረተ የሚሻል ኪዳን መካከለኛ ነው። ( እብራውያን 8:6 ) 

ክርስቲያኖች ለተሻለ ነገር ተስፋ አላቸው—ይህም የሚያጽናና ሊሆን ይገባዋል። 

19 ... ወደ እግዚአብሔር የምንቀርብበት የሚሻል ተስፋ ደግሞ ይመጣል። ( እብራውያን 7:19 ) 

13 ነገር ግን፥ ወንድሞች ሆይ፥ ተስፋ እንደሌላቸው እንደ ሌሎች እንዳታዝኑ አንቀላፍተው ስላሉቱ ታውቁ 

ዘንድ አልወድም። 14 ኢየሱስ እንደ ሞተና እንደ ተነሣ ካመንን፥ እንዲሁም በኢየሱስ ያንቀላፉትን 

እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ያመጣቸዋልና። 

15 ይህን በጌታ ቃል እንነግራችኋለን፤ እኛ ሕያዋን ሆነን ጌታ እስኪመጣ ድረስ የምንቀር ያንቀላፉትን ከቶ 

አንቀድምም። 16 ጌታ ራሱ በጩኸት በመላእክትም አለቃ ድምፅ በእግዚአብሔርም መለከት ከሰማይ 

ይወርዳልና። በክርስቶስም የሞቱ ቀድመው ይነሣሉ። 17 በዚያን ጊዜ እኛ ሕያዋን ሆነን የምንቀረው ጌታን 

በአየር ለመቀበል ከእነርሱ ጋር በደመና እንነጠቃለን። እናም ሁልጊዜ ከጌታ ጋር እንሆናለን። 18 ስለዚህ እርስ 

በርሳችሁ በዚህ ቃል ተጽናኑ። (1 ተሰሎንቄ 4:13-18) 

34 ... የሚሻልና የማይለወጥ ንብረት እንዲኖራችሁ ራሳችሁን አውቃችሁ። ( እብራውያን 10:34፣ ቤርያን 

ቀጥተኛ መጽሐፍ ቅዱስ ) 

እግዚአብሔር ያደረገውን ሁሉ የፈጠረው ዘላለማዊነት የተሻለ እንዲሆን ነው። ለዘላለም የተሻለ ይሆናል (ኤርምያስ 

32፡38-41)። 
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ነገሮችን እንዲሻለን ማድረግ እግዚአብሔርን ያስደስተዋል ይህም ደግሞ የተሻለ ነው። እና አዎን፣ እግዚአብሔር 

ሊደሰት ይችላል (ዕብራውያን 11:5፣ 13:16፤ 1 ጴጥሮስ 2:19—20፣ ይህስ ለእግዚአብሔር ደግሞ የሚሻለው 

አይደለምን? 

እግዚአብሔር ያደረገውን የፈጠረው ዘላለማዊነት የተሻለ ይሆን ነበር። 

ለዛም ነው ዩኒቨርስን የፈጠረው ለዛም ነው ወንዶችንና ሴቶችን የፈጠረው። 

የእግዚአብሔር እቅድ በዚህ ዘመን የእርሱን ጥሪ የሚሰሙትን ሁሉ ያጠቃልላል (በተጨማሪ ይመልከቱ ፡ 

እግዚአብሔር እየጠራችሁ ነውን? ) እና ሌሎች በሚመጣው ዘመን (በተጨማሪም ነጻ የመስመር ላይ መጽሐፍ 

ይመልከቱ ፡ ሁለንተናዊ የመዳን ስጦታ። Apokatastasis፡ እግዚአብሔር የጠፉትን ማዳን ይችላል) የሚመጣው 

ዘመን? በመቶዎች የሚቆጠሩ ቅዱሳት መጻሕፍት የእግዚአብሔርን የማዳን ዕቅድ ይገልጣሉ )። 

ክርስቲያኖች የየራሳቸው ድርሻ ዘላለማዊነትን የተሻለ ማድረግ እንደሆነ ሊገነዘቡ ይገባል። 

ይህ ግን በእግዚአብሔር መንገድ መደረግ አለበት። 

12 ለሰው ቅን የምትመስል መንገድ አለች ፍጻሜዋ ግን የሞት መንገድ ነው። ( ምሳሌ 14:12፣ 16:25 ) 

ዓለምን በብዙ መንገዶች የተሻለ እያደረጉ ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። እና ከእግዚአብሔር መንገዶች ጋር 

እስከተስማማ ድረስ፣ ተስፋ እናደርጋለን። 

ሆኖም መጽሐፍ ቅዱስ የውርጃ መብቶችንና የተለያዩ የሥነ ምግባር ብልግናዎችን በመቃወም ዓለምን የተሻለ 

እናደርጋለን ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። 

አረማዊ ልማዶችን እንደ ጥሩ ሲያራምዱ ዓለምን የተሻለ እናደርጋለን ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። 

በሚያሳዝን ሁኔታ፣ ብዙ ሰዎች እራሳቸውን ያሳምኑ እና በሌሎች እይታ፣ የቆዩ ወጎች፣ ፍላጎቶቻቸው እና/ወይም 

ልባቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይታመናሉ። ገና፣ ቅዱሳት መጻሕፍት ያስጠነቅቃል፡- 

9 “ልብ ከሁሉ ይልቅ ተንኰለኛ እጅግም ክፉ ነው፤ ማን ሊያውቀው ይችላል? 10 እኔ፣ እግዚአብሔር፣ ልብን 

እመረምራለሁ፣ አእምሮንም እፈትናለሁ፣ ለእያንዳንዱ እንደ መንገዱ፣ እንደ ሥራው ፍሬ እሰጥ ዘንድ። ( 

ኤርምያስ 17:9-10 ) 

ነገሮችን በእግዚአብሔር መንገድ ለማድረግ ፈቃደኛ የሆነ ልብ አለህ? 

እውነት? በእውነት? 

ተስፋ እናደርጋለን. 

እግዚአብሔር ሰዎች መልካም እንዲያደርጉ የሚፈልግ ቢሆንም፣ ተንኰለኛ ልብ ያላቸው ግን እንዲህ አያደርጉም። 

20 ተንኰለኛ ልብ ያለው መልካም ነገር አያገኝም ፤ ጠማማ ምላስም ያለው በክፉ ውስጥ ይወድቃል። ( 

ምሳሌ 17:20 ) 
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ነገሮች በአካላዊ እይታ አስቸጋሪ በሚመስሉበት ጊዜ እንኳን፣ እግዚአብሔርን እመኑ፡- 

9 እናንተ ቅዱሳኑ፣ እግዚአብሔርን ፍሩ። ለሚፈሩት ምንም የላቸውም። 10 ደቦል አንበሶች ጎድለዋል 

ይራባሉም፤ እግዚአብሔርን የሚሹ ግን መልካም ነገር አይጐድላቸውም። ( መዝሙረ ዳዊት 34:9-10 ) 

31 “ስለዚህ። ምን እንበላለን? ብላችሁ አትጨነቁ። ወይም ምን እንጠጣለን? ወይስ ምን እንለብሳለን? 32 

ይህን ሁሉ አሕዛብ ይፈልጋሉና። የሰማዩ አባታችሁ ይህ ሁሉ እንዲያስፈልጋችሁ ያውቃልና። 33 ነገር ግን 

አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት ጽድቁንም ፈልጉ፥ ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል። 34 ስለዚህ ለነገ 

አትጨነቁ፤ ነገ ለራሱ ይጨነቃል። ለቀኑ ይበቃል የራሱ ችግር። ( ማቴዎስ 6:31-34 ) 

ለራስህ እና ለሌሎች ያለህን አቅም ከፍ ለማድረግ፣ እግዚአብሔርን እመን እና እንደ ውሳኔ ሰጪ አማካሪህ አድርግ፡ 

5 በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ታመን፥ በራስህም ማስተዋል አትደገፍ። 6 በመንገድህ ሁሉ እርሱን እወቅ፥ 

እርሱም ጎዳናህን ያቀናልሃል። 7 በራስህ ዓይን ጠቢብ አትሁን; እግዚአብሔርን ፍሩ ከክፉም ራቁ። 8 ለሥጋህ 

ጤና፣ ለአጥንትህም ብርታት ይሆናል። ( ምሳሌ 3:5-8 ) 

በእግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ እንዳትታመን በራስህ ዓይን ጠቢብ አትሁን። 

በአላህ ብትታመን ይሻልሃል። 

የእግዚአብሔርን ሥራ ለሌሎች ለማድረስ ሥሩ እና ደግፉ። 
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6.  የረጅም ጊዜ እቅድ አለ 

አሁን እግዚአብሔር “በዘላለም የሚኖር፣ ስሙም ቅዱስ የሆነ ልዑልና ልዑል ነው” (ኢሳይያስ 57፡15)። 

ክርስቲያኖች፣ አሁን የእግዚአብሔር ወራሾች እንደመሆኖ እና የእግዚአብሔር እውነተኛ ልጆች በቅርብ ጊዜ ከእርሱ ጋር 

እንዲከበሩ (ሮሜ 8፡16-17)፣ በመጨረሻም ተመሳሳይ ነገር ያደርጋሉ። ክርስቲያኖች ለዘላለም ይኖራሉ (ነገር ግን እንደ 

እግዚአብሔር ሳይሆን ሁላችንም መጀመሪያ ይኖረናል)። 

እግዚአብሔር፣ ራሱ፣ የረዥም ክልል ዕቅድ በአእምሮው አለው፡- 

20 ፍጥረት በተስፋ ስላስገዛው ነው እንጂ በፈቃዱ አይደለም ለከንቱነት ተገዝቶአልና። 21 ምክንያቱም ፍጥረት 

ራሱ ደግሞ ከጥፋት ባርነት ነፃ ወጥቶ ለእግዚአብሔር ልጆች ወደሚሆን ክብር ነፃነት ነፃነት ይሰማል። 22 

ፍጥረት ሁሉ እስከ አሁን ድረስ በመቃተትና በምጥ እንደሚደክም እናውቃለንና። 23 ይህም ብቻ አይደለም፥ 

ነገር ግን የመንፈስ በኩራት ያለን ራሳችን ደግሞ የሰውነታችንን ቤዛነት እየጠበቅን ራሳችን በውስጣችን 

እንቃትታለን። 24 በዚህ ተስፋ ድነናልና፤ ነገር ግን ተስፋ የሚደረግበቱ ነገር ቢታይ ተስፋ አይደለም። አሁንም 

የሚያየውን ለምን ተስፋ ያደርጋል? 25 የማናየውን ግን ተስፋ ብናደርገው በመጽናት እንጠባበቃለን። ( ሮሜ 

8፡20-25 ) 

እግዚአብሔር በፍጥረቱ ውስጥ ችግሮች እንዳሉ ያውቅ ነበር፣ ግን እቅድ አለው። 

የኤርምያስ 29:11 ሦስት ትርጉሞችን ተመልከት። 

11 ለአንተ ያቀድሁትን ዕቅድ አውቄአለሁና ይላል እግዚአብሔር፤ “አንተን ለማበልጸግ እንጂ አንተን 

ላለመጉዳት ማቀድ፣ ተስፋና ወደፊትም እሰጥሃለሁ። ( ኤርምያስ 29:11፣ NIV ) 

11 ለእናንተ የማስባትን አሳብ አውቃለሁና፥ ይላል እግዚአብሔር፥ ፍጻሜና ትዕግሥትን እሰጣችሁ ዘንድ 

የሰላም አሳብ ነው እንጂ የመከራ አይደለም። ( ኤርምያስ 29:11፣ ዱዋይ-ሪምስ ) 

11 ለእናንተ ያሰብኩትን አውቃለሁና፥ ይላል እግዚአብሔር። "ወደፊት እና ተስፋ እንዲሰጡህ ለበጎ እንጂ 

ለአደጋ ሳይሆን ለመልካም እቅዶች ናቸው። ( ኤርምያስ 29:11፣ ኒው ሊቪንግ ትርጉም) 

አንዳንዶች ኤርምያስ 29፡11ን በመጥቀስ አምላክ ለእነሱ እቅድ እንዳለው ማረጋገጫ ነው። እና እግዚአብሔር ለሁሉም 

እቅድ ቢኖረውም፣ ብዙዎች ያንን ጥቅስ በዐውደ-ጽሑፉ ውስጥ አይመለከቱትም። 

መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረውን አስተውል፡- 

11 ለእናንተ የማስባትን አሳብ አውቃለሁና፥ ይላል እግዚአብሔር፥ ፍጻሜና ተስፋ እሰጣችሁ ዘንድ የሰላም 

አሳብ ነው እንጂ የክፉ አይደለም። 12 እናንተም ትጠሩኛላችሁ ሄደውም ወደ እኔ ትጸልያላችሁ እኔም 

እሰማችኋለሁ። 13 በፍጹም ልባችሁም በፈለጋችሁት ጊዜ እኔን ትፈልጉኛላችሁ ታገኙኛላችሁም። 14 በአንተ 

አገኛለሁ፥ ይላል እግዚአብሔር፥ ከምርኮህም እመልሳለሁ። ከአሕዛብ ሁሉና ካወጣኋችሁም ስፍራ ሁሉ 

እሰበስባችኋለሁ፥ ይላል እግዚአብሔር፥ እናንተንም ወደ ማረካችሁበት ስፍራ አመጣችኋለሁ። ( ኤርምያስ 
29:11-14 ) 
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ዕቅዱ ስደት እንደነበር አስተውል:: እንግዳ ለመሆን፣ ሐጅ ለመሆን። ስለዚህ እኛ ምእመናን ሁሌ የማይገባን መሆናችን 

ሊደንቀን አይገባም።ሐዋርያው ጴጥሮስ የጻፈውንም ተመልከት። 

9 እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁን የእርሱን በጎነት እንድትናገሩ የተመረጠ ትውልድ፥ 

የንጉሥ ካህናት፥ ቅዱስ ሕዝብ፥ ለራሱ የተለየ ወገን ናችሁ። 10 እናንተ ቀድሞ ወገን አልነበራችሁም አሁን ግን 

የእግዚአብሔር ወገን ነን፤ ያልራራላችሁ አሁን ግን ምሕረትን አግኝታችኋል። 

11 ወዳጆች ሆይ፥ ነፍስን ከሚዋጋ ሥጋዊ ምኞት ትርቁ ዘንድ መጻተኞችና መጻተኞች እንደ መሆናችሁ 

እለምናችኋለሁ፤ 12 ክፉ እንደምታደርጉ በእናንተ ላይ ሲነቅፉአችሁ በሚጠብቁት በመልካም ሥራችሁ 

በአሕዛብ መካከል ኑሮአችሁ መልካም ይሁን። በጉብኝት ቀን እግዚአብሔርን አመስግኑ። (1 ጴጥሮስ 2:9-12) 

17 ፍርድ ከእግዚአብሔር ቤት የሚጀመርበት ጊዜ ደርሶአልና፤ በመጀመሪያ በእኛ የሚጀመር ከሆነ 

ለእግዚአብሔር ወንጌል የማይታዘዙ መጨረሻቸው ምን ይሆን? 18 አሁን  " ጻድቅ በጭንቅ የሚድን ከሆነ 

ዓመፀኛና ኃጢአተኛ ወዴት ይታይ ዘንድ አለው?" ( 1 ጴጥሮስ 4:17-18 ) 

28 እግዚአብሔርንም ለሚወዱት እንደ አሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን። ( ሮሜ 
8:28 ) 

አንዳንድ ጊዜ ግራ እንጋባለን፣ ነገር ግን የቅዱሳት መጻህፍት ትምህርቶችን አስቡባቸው፡- 

24 አስተምረኝ ምላሴን እይዛለሁ፤ በየት እንደ ተሳሳትሁ አስረዳኝ። ( ኢዮብ 6:24 ) 

8 አሳቤ እንደ አሳባችሁ መንገዳችሁም መንገዴ አይደለምና ይላል እግዚአብሔር። 9 “ሰማያት ከምድር ከፍ 

እንደሚል፣ እንዲሁ መንገዴ ከመንገዳችሁ፣ አሳቤም ከአሳባችሁ ከፍ ያለ ነው። ( ኢሳይያስ 55: 8-9 ) 

እመኑ እና ተረዱ እግዚአብሔር እቅድ እንዳለው እና ስህተት እየሰራ አይደለም። እምነት ይኑርህ (በተጨማሪ የእኛን ነጻ 

የመስመር ላይ ቡክሌት ተመልከት ፡ እግዚአብሔር ለጠራቸው እና ለመረጣቸው ሰዎች እምነት )። 

እግዚአብሔርን ካመንክ በእነዚያ ችግሮች የተሻልክ ትሆናለህ (ዕብ 12፡5-11፤ ምሳሌ 3፡5-8)። በዚህ ዘመን ከተጠራህ፣ 

ከተመረጥክ፣ ታማኝም ከሆንክ (ራእይ 17፡14) በሺህ ዓመቱ ከኢየሱስ ጋር በምድር ላይ ነገሥታትና ካህናት ሆነው 

ይነግሣሉ (ራዕይ 5፡10) (ራእይ 20፡4-6)። . በሚሊኒየሙ እና በመጨረሻው ታላቁ ቀን ሰዎችን ለመርዳት ሰዎች የተሻለ 

ኑሮ እንዲኖሩ ማስተማር ትችላላችሁ (ኢሳ. 30፡21)። 

አብም ወልድም በሰው ልጆች ኃጢአት እንደሚሰቃዩ ተረዱ (ዘፍ. 6፡5-6)፣ በተጨማሪም ኢየሱስ ለኃጢአታችን ሊሞት 

ባደረገው መከራ (1ኛ ጴጥሮስ 4፡1)። ኢየሱስ በፈቃዱ ራሱን በዚህ አሳለፈ (ዮሐንስ 10፡18)፣ ነገር ግን ዘላለማዊነትን 

የተሻለ ለማድረግ ሲል አድርጓል። 

ዘላለማዊነትን የተሻለ ለማድረግ የሚረዳንን የባህርይ አይነት ለመገንባት በዚህ ህይወት ልንማራቸው የሚገቡን 

ትምህርቶች አሉ። 

1 እንግዲህ በእምነት ከጸደቅን በእግዚአብሔር ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን እንያዝ፤ 2 

በእርሱም ደግሞ ወደ ቆምንበት ወደዚህ ጸጋ በእምነት መግባትን አግኝተናል፤ የእግዚአብሔርንም ክብር 
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ተስፋ እናደርጋለን። 3 ይህም ብቻ አይደለም፥ ነገር ግን መከራ ትዕግሥትን እንዲያደርግላችሁ እያወቅን 

በመከራችን ደግሞ እንመካለን። 4 እና ጽናት, ባህሪ; እና ባህሪ, ተስፋ. ( ሮሜ 5:1-4 ) 

5 ነገር ግን ስለዚህ ደግሞ ትጋትን ሁሉ እያሳያችሁ በእምነታችሁ በጎነትን ጨምሩ፥ በበጎነት እውቀትን፥ 

በእውቀት ራስን መግዛትን፥ ራስንም በመግዛት መጽናትን፥ በመጽናትም እግዚአብሔርን መምሰል፥ 7 

እግዚአብሔርንም በመምሰል የወንድማማችም መዋደድን፥ በወንድማማችም መዋደድ ፍቅርን ጨምሩ። . 8 

እነዚህ ነገሮች ለእናንተ ከሆኑና ከበዙ፥ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት መካን ወይም ፍሬ ቢስ መሆን 

አይችሉም። ( 2 ጴጥሮስ 1:5-8 ) 

ከችግሮች እና ከፈተናዎች እንደምትጠቅም ላታስብ ትችላለህ፣ነገር ግን ክርስቲያን ከሆንክ ማድረግ አለብህ። 

ሟቹ ኸርበርት ደብሊው አርምስትሮንግ የጻፈውን ነገር አስተውል፡- 

ፈጣሪ አምላክ ሰውን በምድር ላይ ያስቀመጠው ለምንድን ነው? ለእግዚአብሔር የመጨረሻ የበላይ ዓላማ 

ራሱን ለመድገም - ራሱን እንደገና መፍጠር፣ ለምሳሌ፣ ጻድቅ መለኮታዊ ባህሪን ለመፍጠር ከሁሉ የላቀ 

ዓላማ ቁጥራቸው በሌላቸው በሚሊዮን የሚቆጠሩ የተወለዱ እና የተወለዱ የእግዚአብሔር ፍጡራን፣ 

የእግዚአብሔር ቤተሰብ አባላት። የሰው ልጅ ግዑዙን ምድር እግዚአብሔር እንደሰጠው፣ ፍጥረቱን ፈጽሞ 

(ኃጢአተኛ መላእክት ሆን ብለው ሊያደርጉት ያልፈለጉትን) ማሻሻል ነበረበት፣ በዚህም የእግዚአብሔርን 

መንግሥት በእግዚአብሔር የሕይወት መንገድ ይመልሳል። እና በተጨማሪ፣ በዚህ ሂደት የሰውን ፍጥረት 

በእግዚአብሄር ቅዱስ፣ ጻድቅ ባህሪ እድገት፣ በሰው ፍቃድ መጨረስ። አንድ ጊዜ ይህ ፍጹም እና ጻድቅ ባህሪ 

በሰው ውስጥ ከተጫነ እና ሰው ከሟች ስጋ ወደማይጠፋው መንፈስ ከተለወጠ በኋላ የማይታመን የሰው 

ልጅ ኃይሉ ይመጣል - ሰው ከእግዚአብሔር መለኮታዊ ቤተሰብ የተወለደ የእግዚአብሔርን መንግሥት ወደ 

ምድር ይመልሳል። እና ከዚያ በመላው ዓለም ማለቂያ በሌለው የአጽናፈ ሰማይ ስፋት ላይ በ CREATION 

መጠናቀቅ ላይ መሳተፍ! … እግዚአብሔር ራሱን በብዙ ሚሊዮን ጊዜ የማይነገር ደጋግሞ ይደግማል! 

ስለዚህ፣ በዚያ የዳግም መወለድ ሳምንት በስድስተኛው ቀን፣ እግዚአብሔር (ኤሎሂም)፡- “ሰውን በመልካችን 

እንደ ምሳሌአችን እንፍጠር” (ዘፍ. 1፡26) አለ። የሰው ልጅ ከፈጣሪው ጋር ልዩ ግንኙነት እንዲኖረው (በፍቃዱ) 

ተፈጠረ! በእግዚአብሔር መልክና ቅርጽ ተፈጠረ። ግንኙነቱ እንዲቻል መንፈስ (በቅርጽ ይዘት) ተሰጥቶታል 

(አርምስትሮንግ ኤች.ደብሊው. የዘመናት ምሥጢር. Dodd Mead, 1985, ገጽ. 102-103). 

ባህሪን የመገንባት አላማ የተሻለ ለመሆን እና በተሻለ ሁኔታ ለማገልገል ነው. 

ባህሪን እንዴት እንገነባለን? 

እንግዲህ ከሁሉ የተሻለው መንገድ እርሱን በመታዘዝ ነው። 

ይህ ደግሞ ለጥቅማችን ነው። 

19 በፊትህ ሕይወትንና ሞትን በረከትንና መርገምን እንዳስቀመጥሁህ ሰማይንና ምድርን ዛሬ ምስክሮች 

አድርጌሃለሁ። ስለዚህ አንተና ዘሮችህ በሕይወት ትኖሩ ዘንድ ሕይወትን ምረጥ። 20 እርሱ ህይወታችሁና 

የእድሜህ ርዝመት ነውና አምላክህን እግዚአብሔርን ትወድደው ቃሉንም ትሰማ ዘንድ ከእርሱም ጋር 

ትጣበቅ ዘንድ። እግዚአብሔርም ለአባቶቻችሁ ለአብርሃም ለይስሐቅም ለያዕቆብም ሊሰጣቸው 

በማለላቸው ምድር ትቀመጡ ዘንድ አላቸው። ( ዘዳግም 30:19-20 ) 
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12 ፤ አሁንም፥ እስራኤል ሆይ፥ አምላክህን እግዚአብሔርን ትፈራ፥ በመንገዱም ሁሉ ትሄድ ዘንድ፥ እርሱንም 

ትወድድ ዘንድ፥ በፍጹምም ልብህ በፍጹምም አምላካችሁ እግዚአብሔርን ታመልኩ ዘንድ እንጂ አምላክህ 

እግዚአብሔር ከአንተ የሚፈልገው ምንድር ነው? ነፍስ፥ 13 ለጥቅምህም ዛሬ የማዝዝህን 

የእግዚአብሔርን ትእዛዝና ሥርዓቱን ትጠብቅ ዘንድ ነውን ? ( ዘዳግም 10፡12-13 ) 

እግዚአብሔር ለእኛ የሚጠቅመንን ትዕዛዝ እንደሰጠ አስተውል:: 

በብሉይ ኪዳን ነበር፣ እና ፍቅር አስፈላጊው ነገር ነው ትሉ ይሆናል። 

በተወሰነ ደረጃ ትክክል ትሆናለህ። 

በአንድ ዲግሪ? 

አዎን፣ ለጥቅማችን ፍቅራዊ መመሪያዎች የሆኑትን የእግዚአብሔርን ትእዛዛት ለመታዘዝ ፈቃደኛ እስከምትሆን ድረስ 

ትክክል ትሆናለህ። 

ኢየሱስ አስተምሯል፡- 

15 ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ። ( ዮሐንስ 14:15 ) 

9 አብ እንደ ወደደኝ እኔ ደግሞ ወደድኋችሁ። በፍቅሬ ኑር ። 10 እኔ የአባቴን ትእዛዝ እንደ ጠበቅሁ በፍቅሩም 

እንደምኖር፥ ትእዛዜን ብትጠብቁ በፍቅሬ ትኖራላችሁ። ( ዮሐንስ 15:9-10 ) 

ያን ፍቅር እንድንቀበል እና እንድንጠቀም እግዚአብሔር ወደደን እና ፈጠረን። እያንዳንዱ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትክክለኛ 

ምርጫ፣ ትክክለኛ ውሳኔ እና የምናደርገው ትክክለኛ እርምጃ ባህሪን እንድንገነባ ይረዳናል። ይህም እኛንም ሆነ 

ሌሎችን ይጠቅመናል። 

ሃዋርያ ጳውሎስ፡ “ነቲ ኻብ ኵሉ ንላዕሊ ኽንረክብ ንኽእል ኢና” ኢሉ ጸሓፈ። 

1 እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እኔን ምሰሉ። ( 1 ቆሮንቶስ 11:1 ) 

12 ... ሕጉ በእምነት አይደለም ነገር ግን "የሚሠራቸው በእርሱ በሕይወት ይኖራል" እንጂ። (ገላትያ 3፡12)  
 
12 ... ትእዛዙ ቅድስትና ጻድቅት በጎም ናት። ( ሮሜ 7:12 ) 

ኢየሱስን በእውነት የሚመስሉ ሁሉ በኢየሱስ ጸጋ እና እውቀት ያድጋሉ (2ኛ ጴጥሮስ 3፡18) ፍቅርን በተሻለ መንገድ 

ለመስጠት። 

ሐዋርያው ያዕቆብ እና ኢየሱስ ፍቅር ከእግዚአብሔር ትእዛዛት ጋር የተቆራኘ መሆኑን አስታውቀዋል፡- 

8 መጽሐፍ። ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ የሚለውን የንጉሥን ሕግ ብትፈጽም መልካም ታደርጋለህ። 9 

ለሰው ፊት ግን ብትሠሩ ኃጢአትን ትሠራላችሁ በሕግም እንደ ተላላፊዎች ተፈርዶባችኋል። 10 ሕግን ሁሉ 

የሚጠብቅ በአንድም ነገር የሚሰናከል ሁሉ በሁሉ በደለኛ ይሆናል። 11 ፦ አታመንዝር ያለው ደግሞ፡— 

አትግደል፡ ብሎአልና። ባታታመንዝር ግን ብትገድል፥ ሕግን ተላላፊ ሆነሃል። ( ያእቆብ 2፡8-11 ) 
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37 ኢየሱስም፦ ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ በፍጹም አሳብህም ውደድ አለው። 38 

ታላቂቱና ፊተኛይቱ ትእዛዝ ይህች ናት። 39 ሁለተኛይቱም ይህችን ትመስላለች፡— ባልንጀራህን እንደ ነፍስህ 

ውደድ የምትል ናት። 40 በእነዚህ በሁለቱ ትእዛዛት ሕጉ ሁሉና ነቢያት ተሰቅለዋል። ( ማቴዎስ 22:37-40 ) 

የትእዛዛቱ አላማ ፍቅርን ማሳየት ነው (1ኛ ጢሞቴዎስ 1፡5)፣ እኛን የተሻልን እንድንሆን እና ሌሎች የተሻሉ እንዲሆኑ 

መርዳት ነው። 

13 የነገሩን ሁሉ መደምደሚያ እንስማ፤ 

እግዚአብሄርን ፍራ ትእዛዙንም ጠብቅ ይህ የሰው ብቻ ነውና  

።  
14 እግዚአብሔር ሥራን  

ሁሉ፥ የተሰወረውንም ሁሉ፥ በጎም ቢሆን ወይም ክፉውን ጨምሮ፥ ወደ ፍርድ ያመጣዋልና። ( መክብብ 12:
13-14 ) 

አስርቱ ትእዛዛት አንዳንድ የዘፈቀደ ህጎች ወይም ሸክሞች አልነበሩም። 

ከብሉይና ከሐዲስ ኪዳን አንድ ነገር አስተውል፡- 

18 መገለጥ በሌለበት ስፍራ ሕዝቡ መከልከልን ይጥላል። ሕግን የሚጠብቅ ግን ደስተኛ ነው። ( ምሳሌ 29:18 

) 

3 ወዳጆች ሆይ፥ ስለምንካፈለው ስለ መዳናችን ልጽፍላችሁ ፈልጬ ሳለሁ፥ ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለ 

ተሰጠ ሃይማኖት እንድትጋደሉ ልጽፍላችሁ ተገድጃለሁ። 4 አንዳንዶች ሰዎች በመካከላችሁ ሾልከው 

ገብተዋልና፤ እኔ ልገልጸው ለምቀርበው ለፍርድ ከብዙ ጊዜ በፊት የተገመቱ ሰዎች ናቸው፤ ኃጢአተኞች ሆነው 

የአምላካችንን ጸጋ ለክፋት ለውጠው ጌታችንንና ጌታችንን ብቻውን የካዱ። , እየሱስ ክርስቶስ. ( ይሁዳ 3-4፣ 

NET መጽሐፍ ቅዱስ) 

3 ትእዛዛቱን ልንጠብቅ የእግዚአብሔር ፍቅር ይህ ነውና። ትእዛዛቱም ከባዶች አይደሉም። ( 1 ዮሐንስ 5:3 ) 

አስርቱ ትእዛዛት ሸክም አይደሉም ነገር ግን እነርሱን ማክበር ሰውን ያስደስታል። 

በዚህ ሕይወት ውስጥ፣ እግዚአብሔር የተሳካ፣ ደስተኛ ሕይወት እንድንኖር ይፈልጋል -- በጥሩ ጤንነት፣ ፈታኝ ሥራ፣ 

ቆንጆ ትዳር እና ደስተኛ ልጆች እንድንደሰት። ፈቃዱን ለማድረግ ለሚፈልጉ እና ትእዛዙን ለሚጠብቁ በረከቶችን እና 

ልዩ ጥበቃን ቃል ገብቷል! 

2 ወዳጆች ሆይ፥ ነፍስህ እንደሚከናወን በነገር ሁሉ እንዲከናወንልህና በጤና እንድትሆን እጸልያለሁ። 3 

ወንድሞች መጥተው አንተ በእውነት እንደምትሄድ በአንተ ስላለው እውነት ሲመሰክሩ እጅግ ደስ ብሎኛልና። 
4 ልጆቼ በእውነት እንዲሄዱ ከመስማት የሚበልጥ ደስታ የለኝም። ( 3 ዮሃንስ 2-4 ) 

26 ፤ እነሆ፥ ዛሬ በረከትንና እርግማንን በፊትህ አኖራለሁ፤ 27 በረከቱን፥ ዛሬ ያዘዝሁህን የአምላካችሁን 

የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ብትጠብቁ፥ 28 የእግዚአብሔርንም ትእዛዝ ባትፈጽሙ መርገምን አምላክህ እኔ ዛሬ 

ካዘዝሁህ መንገድ ፈቀቅ በል (ዘዳ 11፡26-28)። 
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19 በፊትህ ሕይወትንና ሞትን በረከትንና መርገምን እንዳስቀመጥሁህ ሰማይንና ምድርን ዛሬ ምስክሮች 

አድርጌሃለሁ። ስለዚህ አንተና ዘሮችህ በሕይወት ትኖሩ ዘንድ ሕይወትን ምረጥ። 20 እርሱ ህይወታችሁና 

የእድሜህ ርዝመት ነውና አምላክህን እግዚአብሔርን ትወድደው ቃሉንም ትሰማ ዘንድ ከእርሱም ጋር 

ትጣበቅ ዘንድ። ( ዘዳግም 30:19-20 ) 

በአምላክ መንገድ መኖር ከጊዜያዊ ደስታ በላይ የሆነ ደስታ ያስገኛል። ጊዜያት አስቸጋሪ ሲሆኑ ዋስትናን ያመጣል፡- 

13 ፤ጥበብን የሚያገኝ፥ ማስተዋልንም የሚያገኝ ሰው ምስጉን ነው። 14 ፣ ገቢዋ ከብር ትርፋማ፥ ትርፉም 

ከጥሩ ወርቅ ይሻላልና። 15 እሷ ከቀይ ዕንቍ ትበልጣለች ፤ የምትመኘው ነገር ሁሉ ከእርስዋ ጋር ሊወዳደር 

አይችልም። 16 በቀኝዋ ረጅም ዘመን ነው በግራዋም ባለጠግነት ክብር። 17 መንገድዋ የደስታ መንገድ ነው፥ 

ጎዳናዋም ሁሉ ሰላም ነው። 18 ለሚይዙአት የሕይወት ዛፍ ናት ፤ የሚይዙአትም ሁሉ ብፁዓን ናቸው። ( 

ምሳሌ 3:13-18 ) 

15 አምላካቸው ጌታ የሆነላቸው ሰዎች ብፁዓን ናቸው! ( መዝሙረ ዳዊት 144:15 ) 

21 ባልንጀራውን የሚንቅ ኃጢአትን ያደርጋል፤ ድሆችን የሚምር ግን ምስጉን ነው። ( ምሳሌ 14:21 ) 

14 ሁል ጊዜ የሚፈራ ሰው ምስጉን ነው… (ምሳሌ 28:14) 

5 የያዕቆብ አምላክ ረዳቱ የሆነ፥ ተስፋውም በአምላኩ በእግዚአብሔር የሆነ፥ 6 ሰማይንና ምድርን ባሕርንም 

በእነርሱም ያለውን ሁሉ የፈጠረ፥ 6 አምላክም ረዳቱ የሆነ ምስጉን ነው። እውነትን ለዘላለም የሚጠብቅ 

(መዝሙረ ዳዊት 146:5-6) 

በእግዚአብሔር መንገድ መኖራችን በእውነት ደስተኞች እንድንሆን ያደርገናል። ያንን ማድረግ እንዲሁም ጥበብን 

ለማግኘት መጸለይ አለብን (ያዕቆብ 1፡5)። 

የተሻልን እንድንሆን እና ዘላለማዊነትን የተሻለ ለማድረግ እንድንችል አስርቱ ትእዛዛት በእኛ ውስጥ ባህሪን ለመገንባት 

እንዲረዱን ታውቀውናል። በእውነት እርሱን ካመንነው በዚህ ህይወት የራሳችንን ዘላለማዊነት የተሻለ ማድረግ 

እንችላለን። 

ሆኖም፣ የሃይማኖት መሪዎች በተፈጠሩት መዛባት ምክንያት፣ ሐዋርያው ጳውሎስ በመንፈስ መሪነት ስለ “የዓመፅ 

ምሥጢር” ጽፏል (2ኛ ተሰሎንቄ 2፡7)። ኢየሱስ እንደተናገረው፣ በዚህ የፍጻሜ ዘመን፣ ዓመፅ እየበዛ የብዙዎች ፍቅር 

ይቀዘቅዛል (ማቴዎስ 24፡12)። የሚያሳዝነው ግን ይህ ወደ መጨረሻው የፍጻሜ ዘመን ይጠቅማል “ምስጢሯ ታላቂቱ 

ባቢሎን” (ራእይ 17:5)—በሰባት ኮረብቶች ከተማ ላይ ወደሚገኝ ሃይማኖታዊ ኃይል (ራእይ 17:9 , 18 )። ለበለጠ 

ስለዚያ እና ስለ አሥርቱ ትእዛዛት ነጻ የመስመር ላይ ቡክሌት ፡ አስርቱ ትእዛዛት፡ ዲካሎግ፣ ክርስትና እና አውሬው 

ይመልከቱ ። 

የእግዚአብሔር እቅድ የተሻለ ነው። 

የኋለኛው የእግዚአብሔር እቅድ ክፍል ከዕቅዱ የመጀመሪያ ክፍል የተሻለ ይሆናል፡- 

8 የነገር ፍጻሜ ከመጀመሪያው ይሻላል። ( መክብብ 7:8 ) 
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ሆኖም፣ እግዚአብሔርን በሚጠራጠሩ ሰዎች እና በእግዚአብሔር እውነተኛ ሰዎች መካከል ያለውን ልዩነት ልብ በል። 

13 “ቃልህ በእኔ ላይ ክፉ ነበር ፤ ይላል እግዚአብሔር፤ “አንተ ግን ‘በአንተ ላይ ምን ተናገርን?’ ትላለህ? 14 አንተ። 

እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ ነው ብለሃል። ሥርዓቱን ጠብቀን በሠራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ፊት እንደ 

ልቅሶ የምንመላለስበት ጥቅማችን ምንድር ነው ? 15 እንግዲያስ አሁን ትዕቢተኞችን ብፁዓን እንላቸዋለን፤ 

ዓመፃን የሚሠሩ ተነሥተዋልና; እግዚአብሔርንም ፈትነው ነጻ ወጡ።' 

16 እግዚአብሔርን የሚፈሩትም እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ። እግዚአብሔርን ለሚፈሩ ስሙንም ለሚያስቡ 

የመታሰቢያ መጽሐፍ በፊቱ ተጻፈ። 

17 ፡— የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር፡— ለጌጦቼ ባደረግሁባቸው ቀን ለእኔ ይሆናሉ፡ ይላል የሠራዊት ጌታ 

እግዚአብሔር። ሰው ለገዛ ልጁ ለሚያገለግለው እንደሚራራ እኔም እራራላቸዋለሁ ። 18 ፤ደግሞ፡በጻድቁና፡

በኃጢአተኛው፡መካከል፡እግዚአብሔርን፡በሚያገለግለው እና፡በማያመልከው፡መካከል፡ታውቃለህ። ( 

ሚልክያስ 3:13-18 ) 

የሚከተለውን ትንቢት አስተውል፡- 

6 ሕፃን ተወልዶልናልና ፥ ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና፤ መንግሥትም በጫንቃው ላይ ይሆናል። ስሙም 

ድንቅ፣ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። 7 ለመንግሥቱ ብዛትና 

ለሰላሙ ፍጻሜ የለውም በዳዊት ዙፋን ላይ በመንግሥቱም ላይ ያጸናው ዘንድ በፍርድና በጽድቅም ከዚያ 

ዘመን ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ። የሠራዊት ጌታ የእግዚአብሔር ቅንዓት ይህን ያደርጋል። ( ኢሳይያስ 9: 6-7 
) 

ስለዚህ እግዚአብሔር መንግሥቱንና ሰላሙን ያብዛልን ለዚያም መጨረሻ የለውም። ነገሮችን ማሻሻል ማለቂያ 

የለውም። 

"ሐዋርያቱ፣ ኢየሱስ እንዳደረገው፣ ወንጌልን ሰበኩ - ስለሚመጣው የተሻለ ዓለም መልካም ዜና" (Armstrong HW. 

The Incredible Human Potential. ኤቨረስት ሃውስ፣ 1978)። 

የሚመጣው የእግዚአብሔር መንግሥት ዘላለማዊ ነው፡- 

13 መንግሥትህ የዘላለም መንግሥት ናት፤ ግዛትህም ለልጅ ልጅ ነው። ( መዝሙረ ዳዊት 145:13 ) 

3 ተአምራቱ እንዴት ታላቅ ናቸው ተአምራቱም እንዴት ታላቅ ናቸው! መንግሥቱ የዘላለም መንግሥት ነው 

ግዛቱም ከትውልድ እስከ ትውልድ ነው። ( ዳንኤል 4:3 ) 

27 የዚያን ጊዜ መንግሥትና ግዛት ከሰማይም በታች ያሉት የመንግሥታት ታላቅነት ለሕዝቡ ለልዑል ቅዱሳን 

ይሰጣሉ። መንግሥቱም የዘላለም መንግሥት ነው፣ ግዛቶቹም ሁሉ ይገዙለታል ይታዘዙለትማል። ( ዳንኤል 
7:27 ) 

ቅዱሳን የዘላለም መንግሥት እንደሚሰጣቸው አስተውል:: ይህም ሐዋርያው ጴጥሮስ በመንፈስ መሪነት ከጻፈው ጋር 

የሚስማማ ነው። 
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10 ስለዚህ፥ ወንድሞች ሆይ፥ መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ታጸኑ ዘንድ ከፊት ይልቅ ትጉ፤ እነዚህን 

ብታደርጉ ከቶ አትሰናከሉምና። 11 እንዲሁ ወደ ዘላለም ወደ ጌታችንና መድኀኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ 

መንግሥት መግባት በሙላት ይሰጣችኋልና። ( 2 ጴጥሮስ 1:10-11 ) 

ሁሉንም ዝርዝሮች እናውቃለን ማለት ነው? 

አይደለም፣ ግን አንዳንድ እቅዶቹን እንድንረዳ እና እንድናይ ችሎታ ሰጥቶናል፡- 

10 የሰው ልጆች የሚሠሩበት የእግዚአብሔርን ሥራ አይቻለሁ። 11 ሁሉን በጊዜው ውብ አድርጎ ሠራው። 

ደግሞም እግዚአብሔር ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የሚያደርገውን ሥራ ማንም ሊያውቅ ካልቻለ በቀር 

ዘላለማዊነትን በልባቸው አኖረ። ( መክብብ 3:10-11 ) 

12 አሁን በመስተዋት በድንግዝግዝ እንደምናይ ነን በዚያን ጊዜ ግን ፊት ለፊት እናያለን። አሁን በከፊል 

አውቃለሁ ያን ጊዜ ግን እኔ ደግሞ እንደ ታወቅሁ አውቃለሁ። (1 ቈረንቶስ 13:12) 

9 ነገር ግን። 

"ዓይን ያላየችው ጆሮም ያልሰማው በሰውም ልብ ያልታሰበው እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው ነው።" 

(1 ቈረንቶስ 2:9) 

ስለዚህ ሥራ እግዚአብሔር ሰዎች እንዲሠሩት የሚፈልገው ነው። እግዚአብሔር ዘላለማዊነትን የተሻለ ለማድረግ 

የእርሱ የሆኑትን ሥራ የሚሠሩት ይኖረዋል። ስለዚህ የእቅዱን የተወሰነ ክፍል ማወቅ እንችላለን, እና እቅዱ ከተረዳነው 

የተሻለ ነው. 

በብሉይ ኪዳን ዘመንም ቢሆን፣ አንዳንዶች ዘላለማዊነትን እና የእግዚአብሔርን እቅድ እውነተኝነት በጨረፍታ 

ተመልክተዋል (ዕብራውያን 11፡13-16)። 

በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ ያለው ዘላለማዊነት “ከዚህ ክፉ ዘመን” (ገላትያ 1፡4) ጋር ምን ያህል የተሻለ 

እንደሚሆን ለማወቅ የሚከተለውን አስተውል፡- 

3 ከሰማይም ታላቅ ድምፅ ሰማሁ፡— እነሆ፥ የእግዚአብሔር ድንኳን ከሰዎች ጋር ነው፥ እርሱም ከእነርሱ ጋር 

ያድራል፥ እነርሱም ሕዝቡ ይሆናሉ። እግዚአብሔር ራሱ ከእነርሱ ጋር ሆኖ አምላካቸው ይሆናል። 4 

እግዚአብሔርም እንባን ሁሉ ከዓይኖቻቸው ያብሳል። ከእንግዲህ ወዲህ ሞት ወይም ኀዘን ወይም ልቅሶ 

አይሆንም። የቀደመው ነገር አልፎአልና ከእንግዲህ ሥቃይ አይኖርም። 

5 በዙፋኑ ላይ የተቀመጠውም፣ “እነሆ፣ ሁሉንም ነገር አዲስ አደርጋለሁ” አለ። እናም “እነዚህ ቃላቶች እውነት 

እና ታማኝ ናቸውና ጻፍ” አለኝ። ( ራእይ 21:3-5 ) 

7 … ዘላለማዊ ደስታ ለእነርሱ ይሆናል። ( ኢሳይያስ 61:7 ) 

18 በእኛም ይገለጥ ዘንድ ካለው ክብር ጋር ቢመዛዘን የአሁኑ ዘመን ሥቃይ ምንም እንዳይደለ አስባለሁ ። ( 

ሮሜ 8:18 ) 
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የመከራ መጨረሻ ብቻ ሳይሆን እውነተኛ ደስታም ይኖራል። እና ያንን ደስታ በመጨመር አንድ ክፍል ሊኖርዎት 

ይችላል. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

7.  መደምደሚያ አስተያየቶች 

በአጠቃላይ ከ 40 እስከ 110 ቢሊዮን ወይም ከዚያ በላይ የኖሩ (እና አብዛኛዎቹ የሞቱ) የሰው ልጆች እንደነበሩ 

ይገመታል. 

የሰው ልጅ አላማ እግዚአብሔርን በከንቱ ማምለክ ለራሳችን ደስታን እና ክብርን ለማግኘት አይደለም። ዘላለማዊነት 

ለእኛ በተድላዎች የተሞላ እና እግዚአብሔር አሁን ከምንረዳው በላይ ክብር የተገባው ቢሆንም የእኛ አላማ 

ዘላለማዊነትን ለሌሎችም ማድረግ ነው። 

ኢየሱስ ለእያንዳንዳችን ቦታ አዘጋጅቶልናል (ዮሐ. 14፡2) እግዚአብሔር በግለሰብ ደረጃ ሲቀርጸን (መዝሙረ ዳዊት 33፡

15) ፍጹም እንድንሆን (መዝሙር 138፡8)። ፈቃደኛ በሆንን በእያንዳንዳችን የጀመረውን ሥራ ይፈጽማል (ፊልጵስዩስ 

1፡6)። 

ቢሊዮኖች ሁላችንም የተለያዩ ነን እና የምንሰጥበት የተለያዩ መንገዶች አለን። የእኛ የመጨረሻ ሚና ዘላለማዊነትን 

የተሻለ ማድረግ ነው - ይህ ማለት አዎ፣ ልዩ የሆነ የመስጠት መንገድ ይኖርዎታል ማለት ነው። ውሎ አድሮ የአምላክን 

መንግሥት ለመደገፍ ፍቃደኛ ካልሆኑ በቀር፣ ለእያንዳንዱ እና ቢያንስ 40 ቢልዮን ሌሎች ሰዎች እና ከዚያም የበለጠ 

ዘላለማዊነትን በማሻሻል የበኩላችሁን ድርሻ ታወጣላችሁ (1 ቆሮንቶስ 12:26፤ ኢዮብ 14:15፤ ገላትያ 6፡ 10)! 

መጽሐፍ ቅዱስ “ከራሳችን ይልቅ ሌሎችን እንድንጠብቅ” ያስተምራል (ፊልጵስዩስ 2፡3)። ስለዚህ፣ ያጋጠሟቸው ሰዎች 

ሁሉ ማለት ይቻላል አንድ ቀን ዘላለማዊነትን ለእርስዎ (እና እርስዎ ለእነሱ) የተሻለ ለማድረግ እንደሚረዱ አስቡ። 

የተሳሳቱ፣ ጭፍን ጥላቻ የተደረገባቸው፣ የተሳሳተ አስተሳሰብ ያላቸው፣ ምናልባትም የትራፊክ መጨናነቅ፣ በደል 

የደረሰባቸው እንዲሁም ደግነት ያደረጋችኋቸው ሰዎች ሁሉ ልትሠሩበት ትችላላችሁ። ስለዚህ "እርስ በርሳችሁ ቸሮችና 

ርኅሩኆች ሁኑ፥ እግዚአብሔርም በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይቅር ተባባሉ።" (ኤፌሶን 4:32) “በእናንተ በኩል ከሰው 

ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ” (ሮሜ 12፡18) 

ዘላለማዊነት ላልተወሰነ ጊዜ የሚቆይ ስለሆነ፣ እርስዎ አሁን እራስዎን ካወቁት በተሻለ 40 ቢሊዮን (ምናልባትም 

የበለጠ) ሰዎችን ማወቅ እንደሚችሉ ያስቡ! 

እግዚአብሔር ፈጽሞ ሊጠቀምበት አይችልም ብለህ ለምትገምተው ለአንዳንዶች መሥራት ይኖርብህ ይሆናል 

(ማቴዎስ 21፡28-32)—“ፊተኞች የሆኑት ብዙዎች ኋለኞች ኋለኞችም ፊተኞች ይሆናሉ” (ማር. 10፡31)። 

በተጨማሪ፣ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምረው እርስዎ ብዙም የማትጨነቁትን ጨምሮ ሁሉም ሰዎች በሁሉም 

በእግዚአብሔር ሙላት የመሞላት አቅም እንዳላቸው ያስተምራል። 

14 ስለዚህ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ አባት እሰግዳለሁ፤ 15 ከእርሱም በሰማይና በምድር ያለ ቤተ ሰብ ሁሉ 

የተሰየመበት፤ 16 እንደ ክብሩም ባለ ጠግነት መጠን እንዲሰጣችሁ በኃይል እንድትበረታ። 17 ክርስቶስ 

በልባችሁ በእምነት እንዲኖር ፥ በመንፈሱ በውስጥ ሰው ሆነ ። ሥር ሰዳችሁ በፍቅርም ተመስርታችሁ፥ 18 

ከቅዱሳን ሁሉ ጋር ስፋቱና ርዝመቱ ጥልቀቱም ከፍታውም ምን እንደ ሆነ ታውቁ ዘንድ፥ 19 ከእውቀት 

የሚያልፍ የክርስቶስን ፍቅር ታውቁ ዘንድ። በእግዚአብሔር ሙላት ሁሉ ትሞሉ ዘንድ ። ( ኤፌሶን 3፡14-
19 ) 

ልንማር እና የበለጠ መማር አለብን (2ኛ ጴጥሮስ 3፡18)። 
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የጠፉትን ነገሮች ወደ ነበሩበት መመለስን ጨምሮ (ማቴዎስ 17፡11) ለፍጻሜው ዘመን ተጨማሪ እውቀት ተተነበየ ። 

እግዚአብሔር ያደረጋቸውን ነገሮች ሁሉ ለምን እንደፈጠረ ማወቁ የበለጠ ሙሉ በሙሉ መታደስ ያለበት ነገር 

ይመስላል። 

አምላክ ይህን የሚያደርገው እንዴት ነው? 

9 እውቀትን የሚያስተምረው ለማን ነው? መልእክቱንስ እንዲረዳው የሚያደርገው ማንን ነው? እነዚያ 

ከወተት የተወገዱት? ከጡት ብቻ የተወሰዱት? 10 ትእዛዝ በትእዛዝ፥ ትእዛዝ በትእዛዝ፥ ሥርዓት በሥርዓት፥ 

ሥርዓት በሥርዓት፥ ጥቂት በዚህ ጥቂት በዚያ ይሆናልና። ( ኢሳይያስ 28:9-10 ) 

10 ነገር ግን እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል ገለጠልን። መንፈስ ሁሉን፣ አዎን፣ የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር 

ይመረምራል። ( 1 ቈረንቶስ 2:10 ) 

ስለዚህ፣ የተለያዩ ቅዱሳት መጻህፍትን በመመልከት፣ ትምህርት መማር እንችላለን። በእግዚአብሔር መንፈስ 

የምንመራ ከሆነ ደግሞ የበለጠ መረዳት እንችላለን። 

ክርስቲያኖች አዲስ የሥነ መለኮት እውቀት ሲያገኙ ምን ምላሽ ሊሰጡ ይገባል? 

ኢዮብ እንደተናገረው እንዲረዳው ወደ እግዚአብሔር መጸለይ አንድ እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል፡- 

24 አስተምረኝ ምላሴን እይዛለሁ። በየት እንደ ተሳሳትሁ አስረዳኝ። ( ኢዮብ 6:24 ) 

በአዲስ ኪዳን፣ ቤርያውያን ጥሩ ምሳሌ አደረጉ፡- 

10 ወንድሞችም ወዲያው ጳውሎስንና ሲላስን በሌሊት ወደ ቤርያ ሰደዱአቸው። በደረሱም ጊዜ ወደ አይሁድ 

ምኵራብ ገቡ። 11 እነዚህ በተሰሎንቄ ካሉት ይልቅ ልባሞች ነበሩ። ( የሐዋርያት ሥራ 17:10-11 ) 

የዚህ መጽሐፍ አንዱ ዓላማ ቅዱሳን ጽሑፎችን መስጠት ሲሆን ፈቃደኛ የሆኑት ሁሉ ይህ መሆኑን እንዲያዩ ነው። 

የጻፍኩት አንድ አላማ የእግዚአብሔርን እውነት ለጆሮ የተከፈቱ ሁሉ ለማካፈል ነበር። 

እግዚአብሔር ለናንተ እቅድ አለው። እግዚአብሔር ይወዳችኋል እና ሌሎችን እንድትወዱ ይፈልጋል። እንደ እርሱ 

አፍቃሪ የሕይወት መንገድ ልትኖሩ ይገባችኋል። እውነተኛ ፍቅር መጨመር፡- ያ እንደ የሕይወት ትርጉም ሊቆጠር 

ይችላል። 

ከእግዚአብሔር ጎን ለመሆን ጸልዩ (ኢያሱ 5፡13-14)። "እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል?" ሮሜ 8፡31) 

መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎችን ጨምሮ ፍጥረት ሁሉ “እጅግ መልካም” እንደተፈጠሩ ያስተምራል (ዘፍጥረት 1፡31) 

ሰባተኛውንም ቀን እንደሠራና እንደባረከው (ዘፍጥረት 2፡2-3)። 

መጽሐፍ ቅዱስ አምላክ ሰዎችን የፈጠረ ቢሆንም ብዙ የተሳሳቱ መንገዶችን እንደፈለጉ ያስተምራል (መክብብ 7:29) . 

አሁንም፣ እባኮትን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምር ተገንዘቡ፡- 
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8 የነገር ፍጻሜ ከመጀመሪያው ይሻላል። በመንፈስ ታጋሽ ከትዕቢተኞች ይሻላል። ( መክብብ 7:8 ) 

አጀማመሩ በጣም ጥሩ ነበር፣ እና መጨረሻውም የተሻለ ይሆናል። 

እግዚአብሔር የሰውን ልጅ የፈጠረው ራሱን እንዲባዛ እና የቤተሰቡ አካል እንዲሆን ነው (ሚልክያስ 2፡15)። 

ከክብሩ እንድንካፈል አደረገን (ሮሜ 8፡17) እና አለምን እንድንገዛ (ዕብ. 2፡5-17)። ኢየሱስ እንዳስተማረው፣ 

“ከመቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብፁዕ ነው” (ሐዋ. 20፡35)። 

እግዚአብሔር ሰውን የፈጠረው ፍቅርን ለመስጠት ነው (1ዮሐ. 4፡7-12) እና በአጽናፈ ዓለም ውስጥ የበለጠ ፍቅር 

እንዲኖር (ማቴ. 22፡37-39)። ያ ነው የህይወት ትርጉም። 

የእግዚአብሔር እቅድ ምስጢር ምንድን ነው? እግዚአብሔር ለምን አንድ ነገር ፈጠረ? 

እግዚአብሔር ያደረገውን የፈጠረው ዘላለማዊነት የተሻለ ይሆን ነበር (ዕብ. 6፡9፣ 11፡16፤ ፊልጵስዩስ 1፡23)። 

ለዛም ነው ዩኒቨርስን የፈጠረው ለዛም ነው ወንዶችንና ሴቶችን የፈጠረው። በተለይ አጽናፈ ሰማይን ለኢየሱስ እና 

ለሰው ዘር ሁሉ ውርስ/ውርስ አድርጎ ፈጠረ። 

የዘላለም ሕይወት የተሰጣቸው ሰዎች ዘላለማዊነትን የተሻለ ያደርጋሉ። 

የእግዚአብሔር እቅድ በዚህ ዘመን የእርሱን ጥሪ የሚሰሙትን ሁሉ ያጠቃልላል ( እግዚአብሔር እየጠራችሁ ነውን? 

የሚለውን ነጻ የመስመር ላይ ቡክሌት ይመልከቱ ) እና ሌሎች በሚመጣው ዘመን (በተጨማሪም ሁለንተናዊ የድነት 

አቅርቦት፣ አፖካታስታሲስ ይመልከቱ፡ እግዚአብሔር የጠፉትን ማዳን ይችላልን? ወደፊት የሚመጣው ዘመን? 

በመቶዎች የሚቆጠሩ ቅዱሳት መጻሕፍት የእግዚአብሔርን የማዳን ዕቅድ ይገልጣሉ )። 

ክርስቲያን ወይስ አይደለም እግዚአብሔር ለምን ፈጠረህ? 

በዚህ ህይወት ውስጥ ያለህ አላማ ባህሪህን ማሳደግ እና አቅምህን ከፍ ማድረግ እንድትችል እና ዘላለማዊነትን ምን 

ያህል ማሻሻል እንደምትችል ለመጨመር ነው። 

አምላክ የፈጠራችሁ ልዩ ችሎታችሁን እንድትጠቀሙ ነው (ማቴዎስ 25:14-23፤ ሉቃስ 19:11-19) ዘላለማዊነትን 

የተሻለ ለማድረግ ፍቅርን ለመስጠት! 

እግዚአብሔር ያደረገውን የፈጠረው ለዚህ ነው። እግዚአብሔር አንተን የፈጠረው ለዚህ ነው። 
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ቀጣይ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን 

የዩናይትድ ስቴትስ የቀጣይ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ቢሮ የሚገኘው በ: 1036 ደብልዩ ግራንድ አቬኑ, Grover ቢች, 

ካሊፎርኒያ, 93433 አሜሪካ በአለም ዙሪያ እና በሁሉም አህጉራት (ሁሉም አህጉራት ከአንታርክቲካ በስተቀር) ደጋፊዎች አሉን. 

ቀጣይ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ድህረ ገጽ መረጃ 
 

CCOG.ORG በ100 ቋንቋዎች ከሥነ ጽሑፍ ጋር አገናኞች ያለው የእግዚአብሔር ቀጣይነት ያለው ቤተክርስቲያን ዋና ድህረ ገጽ። 

CCOG.ASIA በእስያ ላይ ያተኮረ ድር ጣቢያ፣ ከበርካታ የእስያ ቋንቋዎች ጋር። 

CCOG.IN ህንድ ላይ ያተኮረ ድር ጣቢያ፣ ከአንዳንድ የህንድ ቋንቋዎች ጋር። 

CCOG.EU አውሮፓ ላይ ያተኮረ ድር ጣቢያ፣ በርካታ የአውሮፓ ቋንቋዎች ያሉት። 

CCOG.NZ ወደ ኒውዚላንድ ያነጣጠረ ድር ጣቢያ። 

CCOGAFRICA.ORG ድህረ ገጽ ወደ አፍሪካ ያነጣጠረ። 

CCOGCANADA.CA ድረ-ገጽ ወደ ካናዳ ያነጣጠረ። 

CDLIDD.ES ይህ ሙሉ በሙሉ የስፓኒሽ ቋንቋ ድር ጣቢያ ነው። 

CG7.ORG ይህ ወደ 7ኛው ቀን ሰንበት ጠባቂዎች ያተኮረ ነው። 

PNIND.PH ፊሊፒንስ ላይ ያተኮረ ድር ጣቢያ፣ ከአንዳንድ ታጋሎግ ጋር። 
 

የሬዲዮ እና የዩቲዩብ ቪዲዮ ቻናሎች 
 

BIBLENEWSPROPHECY.NET የመጽሐፍ ቅዱስ ዜና ትንቢት በመስመር ላይ ሬዲዮ። 

Bible News Prophecy ቻናል. በYouTube፣ BitChute፣ Brighteon እና Vimeo ላይ ያሉ ስብከት።  

CCOGAfrica ቻናል. የዩቲዩብ እና የ BitChute ቪዲዮ መልዕክቶች ከአፍሪካ. 

CCOG Animations በYouTube BitChute ላይ የታነሙ መልዕክቶች። 

ContinuingCOG & COGTube. ስብከቶች በዩቲዩብ እና በ BitChute በቅደም ተከተል። 
 

ዜና እና ታሪክ ድር ጣቢያዎች  
 

CHURCHHISTORYBOOK.COM የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ድር ጣቢያ. 

COGWRITER.COM ዜና፣ ታሪክ እና ትንቢት ድህረ ገጽ 
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(Back cover) 

መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ሚስጥሮችን ይገልጣል 

መጽሐፍ ቅዱስ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ተሰውሮ የነበረውን ምሥጢር ይናገራል (ሮሜ 16፡25-27), ነገር ግን 

በትንቢት መጻህፍት የተገለጠ ነው—“የእውነት ቃል” (2ኛ ጢሞቴዎስ 2፡15፤ ያዕቆብ 1፡18)። 

መጽሐፍ ቅዱስ እንደ እግዚአብሔር መንግሥት ምስጢር ያሉ ብዙ ምሥጢራትን ይጠቅሳል (ማር. 4፡11), የጸጋ 

ምስጢር (ኤፌ 3፡1-5)፣ የእምነት ምስጢር (1ኛ ጢሞቴዎስ 3:9)፣ የጋብቻ ዝምድና ምስጢር (ኤፌሶን 5:28-33)፣ 

የዓመፅ ምስጢር ( 2 ተሰሎንቄ 2:7 ) ምስጢረ ትንሳኤ (1ኛ ቆሮንቶስ 15:51-54) የክርስቶስ ምስጢር ( ኤፌሶን 3:4 ) 

ኣብ ምሥጢረ ሥጋዌ (ቈሎሴ 2:2) ምስጢረ እግዚኣብሔር (ቈሎሴ 2:2፣ ራእይ 10:7) እኳ ምሥጢር ባቢሎንን 

ታላቂቱን (ራእ. 17:5) እኳ እንተ ዀነ፡ ንዕኡ ኽንረክብ ንኽእል ኢና። 

የእግዚአብሄር እቅድ ምስጢር፡ እግዚአብሔር ማንኛውንም ነገር የፈጠረው ለምንድን ነው? እግዚአብሔር ለምን 

ፈጠረህ?፣ በቅዱሳት መጻህፍት ያብራራል፣ ብዙ ሚስጥሮችን እና እንደሚከተሉት ያሉ ጥያቄዎችን ለመመለስ 

ይረዳል፡- 

‘የሚያምር ራዕይ’ የእግዚአብሔር የመጨረሻ ዕቅድ ነው? 

አምላክ ሰዎችን ቀና አድርጎ ፈጥሮ ነበር? 

ለምን መከራ አለ? 

እግዚአብሔር ለአንተ እቅድ አለው? 

እግዚአብሔር ክርስቲያን ላልሆኑ ሰዎች እቅድ አለው? 

ፍቅር ከእግዚአብሔር እቅድ ጋር ምን አገናኘው? 

ለእርሱ ምላሽ ለሚሰጡ ሁሉ የእግዚአብሔር እቅድ ልዩ በሆነ መንገድ ፍቅርን መስጠት እንዲችሉ ለእነርሱ 

እና ለሌሎች ሰዎች ዘላለማዊነትን የተሻለ ለማድረግ ነውን? 

አዎን፣ አምላክ ማንኛውንም ነገር ለምን እንደፈጠረ እና ለምን እንደፈጠረህ ማወቅ ትችላለህ! 


