
Note: Please do NOT translate Bible verses.  Use Arabic Van Dyke translation for all Scripture quotes  

1. በእብራይስጥ እና በግሪክ ቋንቋዎች የተዘጋጀው መጽሐፍ ቅደስ ፍጹም ትክክሌ እና ከስህተት የጸዲ 
ነው፡፡የእግዚአብሔር ቅደስ ቃሌ የሆነው መጽሐፍ ቅደስ ምንም ስህተት የሇበትም፡፡የትችት ሰራዊቶች፤ክብር 
የሞሊውን የኃይሇኛውን የእግዚአብሔር ቃሌ መረዲት የማይችለ ተፈጥሯዊ አዕምሮ ያሊቸው ሰዎች፤ክፉ ነገር 
ይናገራለ፡፡ 

 

2. የእግዚአብሔር መሌዕክተኛ አይዋሽም ትሊሇህ፡፡ኢየሱስ በግሌጽ እራሱን እግዚአብሔር ብል የጠራበትን 
የመጽሐፍ ቅደስ ክፍሌ ስነግርህ (በርካቶች አለ)፤ አንዱህ ትሊሇህ: "መጽሐፍ ቅደስ ሉታመን አይችሌም 
ምክንያቱም ሰዎች በጊዜ ሂዯት ውስጥ አዛብተውታሌ". ይህ እንግዱህ አንተ ከተማርከው ጋር የማይስማማ 
በመጽሐፍ ቅደስ ውስጥ የተጠቀሰን ማንኛውንም መሌዕክት ሁለ ቸሌ እንዴትሌ መጣም ምቹ የሆነ 
ምክንያት ወይም ሰበብ ሉሰጥህ ይችሊሌ፡፡ግና መጽሐፍ ቅደስ በቀሊለ ሉዯመሰስ አይችሌም፡፡የእግዚአብሔር 
ቃሌ በእብራይስጥ እና በግሪክ ቋንቋ በተዘጋጀው መጽሐፍ ቅደስ ውስጥ ምንም ስህተት ወይም እንከን 
የሇውም፡፡እንግዱህ በእነዚህ ቋንቋዎች የተመዘገበ የእግዚአብሔር ቃሌ አሇን፤ስሇዚህ በእንግሉዚኛው፤ወይም 
በሩሲያ፤ወይም በአረብኛ መጽሐፍ ቅደስ የምናነበውን በእርግጥ ትክክሇኛ መሆኑን ሇማረጋገጥ በእብራይስጥ 
እና በግሪክ ቋንቋ የተጻፈውን ማመሳከር እንችሊሇን፡፡ስሇሆነም በዮሐ 10፡30 ኢየሱስ "እኔና አብ አንዴ ነን" 

የሚሇውን አረፍተ ነገር ስናመሳክር፤ከግሪኩ ምንባብ ጋር ትክክሌ ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡እንግዱህ አንተ 
የእግዚአብሔር መሌዕክተኛ ካሌከው የወጣው ቃሌ እውነተኛ ነው፡፡ስሇዚህ እውነተኛ የእግዚአብሔር 
መሌዕክተኛ በሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተነገረውን የእግዚአብሔር መሌዕክት አያግፋፋህ ነው፡፡ 

 

3. መጽሐፍ ቅደስ ተጽፎ የተጠናቀቀው በአንዯኛው ክፍሇ ዘመን ማብቂያ ሊይ ከክርስቶስ ሌዯት በኋሊ 
ነበር፡፡በእርግጥ ጥቂት ተቀንጭቦ የተወሰዯ ወይም የተጨመረበት፤ነጠሊ ወይም ቅንጣት ቃሌ ሳይሆን አሁን 
ሙለ በሙለ የተጠናቀቀ ቅደስ የእግዚአብሔር ቃሌ አሇን፡፡ዛሬ ያሇን መጽሐፍ ቅደስ ከእግዚአብሔር ወዯ 
ሰው ሌጅ ያሇ ሙለ ግንኙነት መሆኑ ፍጹም የሚታመን ነው፡፡ይህን እግዚአብሔር በመዝሙረ ዲዊት 
ያረጋግጥሌናሌ 

 

መዝ 12:6 በምዴር ሊይ እንዯ ተፈተነ ሰባት ጊዜ እንዯ ተጣራ ብር። የእግዚአብሔር ቃሊት የነጹ ቃሊት ናቸው።ቁ.7 

አቤቱ፥ አንተ ጠብቀን፥ ከዚህችም ትውሌዴ ሇዘሊሇም ታዯገን። 
 

 

4. የመጽሐፍ ቅደስ ጸሀፊ እግዚአብሔር ነው፡፡እሱ የጥንት ሰዎችን ቃለን እንዱገሌጡ ተጠቅሞባቸዋሌ፤ነገር 
ግን መሌዕክቶቹ በቀጥታ የመጡት ከእግዚአብሔር አፍ ነው፡፡ ሇዚህ ነው መጽሐፍ ቅደስ የእግዚአብሔር 
ቃሌ ተብል የሚጠራው፡፡ 

 

ኤር 36:1 እንዱህም ሆነ…, ይህ ቃሌ ከእግዚአብሔር ዘንዴ ወዯ ኤርምያስ መጣ።t, 

ቁ.2 አንዴ የመጽሐፍ ክርታስ ውሰዴ፥ ሇአንተም ከተናገርሁበት ቀን ከኢዮስያስ ዘመን ጀምሮ እስከ ዛሬ ዴረስ 
በእስራኤሌና በይሁዲ ሊይ በአሕዛብም ሁለ ሊይ የተናገርሁህን ቃሌ ሁለ ጻፍበት። 

 

መቼም በዚህ ጊዜ በአፍ የተነገረን ወዯ ጽሁፍ ስሇመገሌበጥ እናውቃሇን ግንዛቤውም አሇን፡፡የአንዴ መስሪያ ቤት ዋና 
አስተዲዲሪ ሇምክትሌ አስተዲዯሩ ዯብዲቤ በቃሌ የሚያጽፍ ከሆነ፤ጸሐፊዋ ፕሬዝዲንቱ የሚሊትን ሁለ ቃሌ በቃሌ 
ገሌብጣ በኮምፒዩተር ጽፋው፤በኢንተርኔት ሇመሊው መስሪያ ቤት ትሌካሇች፡፡ጸሀፊዋ የአንተርኔት መሌዕክቱን በእጇ 
የጻፈችውና ሇመሊው መስሪያ ቤት የኢንተርኔት መሌዕክት የሊከች ቢሆንም፤ያ የኢንተርኔት መሌዕክት እንዳት ሆኖ 
ነው ሇመሊው መስሪያ ቤት አባሊት የሚዯርሰው? ከጻሃፊዋ እንዯመጣ ሆኖ ነውን? ወይስ ከዋና አስተዲዯሩ እንዯመጣ 
ሆኖ? አዎ፣በእርግጥ የሚዯርሰው ከዋና አስተዲዯሩ እንዯመጣ ሆኖ ነው!ማንም ቸሌ ሉሇውና ከምክትሌ አስተዲዯሩ 
የመጣ ስሇሆነ ትኩረት አንሰጠውም ሉሌ አይችሌም፡፡ማንም የመስሪያ ቤቱ ሰራተኛ ባይሰማ እና በኢንተርኔት 
መሌዕክቱ እንዱተገበር የተሊሇፈውን ስራ ባይሠራ፤እንዱሁም መሌዕክቱ የመጣው ከጸሃፊዋ እንዯሆነ አስበው 
ምክንያት ቢሰጡ፤እነዛ ሰዎች በሞኝነታቸው ሉባረሩ እንዯሚችለ እርግጠኛ መሆን እንችሊሇን፡፡ 
በእርግጥ የአንዴ መስሪያ ቤት የበሊይ አስተዲዯር ብቻ ሳይሆን፤ነገር ግን ነገስታት እና የአገር መሪዎች እንዱሁም 
በምዴር ሊይ ያሇ የበሊይ ባሇስሌጣን ከሰማይ ሆኖ ከሚያስተዲዴረው ኃይሌ እና የበሊይ ጋር ሲነጻጸር ምንም 
አይዯለም፡፡ስሇዚህ ሇምን ጥቂቶች እግዚአብሔር ሰዎችን (የጥንት ነቢያትን) እንዲጻፋቸው እና በግሌጽ ሉጽፉ 
የሚገባቸውን እንዯነገራቸው መረዲት ይከብዲቸዋሌ፡፡ሇዚህም ነው የእግዚአብሔር ሌጅ ኤርሚያስ፤ኢሳያስ፤ጳውልስ 
ወይም ጴጥሮስን የመጽሐፍ ቅደስ ዯራሲዎች ናቸው ብል የማይናገረው፡፡እነሱ በኃይሇኛው እግዚአብሔር እጅ የነበሩ 
መጠቀሚያ መሳሪያዎች ብቻ ነበሩ፡፡የመጽሐፍ ቅደስ ዯራሲ እግዚአብሔር ብቻ ነው፡፡ 



Note: Please do NOT translate Bible verses.  Use Arabic Van Dyke translation for all Scripture quotes  

 

2 ጢሞ 3:16 የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ሇበጎ ሥራ ሁለ የተዘጋጀ ይሆን ዘንዴ፥ የእግዚአብሔር መንፈስ ያሇበት 
መጽሐፍ ሁለ ሇትምህርትና ሇተግሣጽ ሌብንም ሇማቅናት በጽዴቅም ሊሇው ምክር ዯግሞ ይጠቅማሌ። 

 

 

5. የእግዚአብሔር ለአሊዊነት በማን፤የት እና መቼ-- 
ያዴናሌ 

 

መጽሐፍ ቅደስ በሚገባ ስሇ እግዚአብሔር የዯህንነት ፕሮግራም ይነገርናሌ::መጽሐፍ ቅደስ በትክክሌ 
የሚዴኑት እነ 'ማን' መሆናቸውን በተመሇከተ መረጃን ይሠጣሌ፤ 

  

ሮሜ 9:15 ሇሙሴ። የምምረውን ሁለ እምረዋሇሁ ሇምራራሇትም ሁለ እራራሇታሇሁ ይሊሌና።ቁ.16 እንግዱህ ምሕረት 

ሇወዯዯ ወይም ሇሮጠ አይዯሇም፥ ከሚምር ከእግዚአብሔር ነው እንጂ። 

  

ኤፌ 1:4 ዓሇም ሳይፈጠር፥ በፊቱ ቅደሳንና ነውር የላሇን በፍቅር እንሆን ዘንዴ በክርስቶስ መረጠን። 

  

እንዱሁም ዯግሞ መጽሐፍ ቅደስ እነዚህ የተመረጡ ሰዎች 'የሚገኙበትን ሥፍራ' በተመሇከተ መረጃን 
ይሠጣሌ፤ 

  

ለቃ 21:21 የዚያን ጊዜ በይሁዲ ያለ ወዯ ተራራዎች ይሽሹ፥ በመካከሌዋም ያለ ከእርስዋ ፈቀቅ ይበለ፥ በገጠር ያለም ወዯ 

እርስዋ አይግቡ፤ 

  

ራዕይ 7:9 ከዚህ በኋሊ አየሁ፥ እነሆም፥ አንዴ እንኳ ሉቆጥራቸው የማይችሌ ከሕዝብና ከነገዴ ከወገንም ከቋንቋም ሁለ እጅግ 

ብዙ ሰዎች ነበሩ፤ ነጭ ሌብስም ሇብሰው የዘንባባንም ዝንጣፊዎች በእጆቻቸው ይዘው በዙፋኑና በበጉ ፊት ቆሙ፤ 

  

መጽሐፍ ቅደስ ዯግሞ 'መቼ' እነዚህ ሰዎች እንዯሚዴኑ ይነግረናሌ: 

  

ኢሳያስ 61:2 የተወዯዯችውን የእግዚአብሔርን ዓመት አምሊካችንም የሚበቀሌበትን ቀን እናገር ዘንዴ፥ የሚያሇቅሱትንም ሁለ 
አጽናና ዘንዴ፤ 

  

2 ቆሮ 6:2 (በተወዯዯ ሰዓት ሰማሁህ በመዲንም ቀን ረዲሁህ ይሊሌና፤ እነሆ፥ የተወዯዯው ሰዓት አሁን ነው፤ እነሆ፥ የመዲን 

ቀን አሁን ነው።) 

  

ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር በማይስማሙበት እነዚህን እያንዲንደን ነጥቦች በተመሇከተ እግዚአብሔር 
ከዯህንነት ፕሮግራሙ ጋር የተዛመደ ጉዲዮችን ሊይ ለዓሊዊነቱን ሲገሌጽ አስዯሳች ነው (ነገር ግን አስገራሚ 
አይዯሇም):: 

  

ሰው ማን ነው የሚሇውን አይቀበሇም  
እግዚአብሔር ዓሇም ሳይፈጠር የመረጣቸውን ብቻ እንዯሚያዴን ይናገራሌ፡፡እሱ ክርስቶስን በማመን በሚሰጥ 
ጸጋ በለዓሊዊ ሥራው ያዴናቸዋሌ፡፡ 
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ተፈጥሯዊ ሰው 'ማን '  ይዴናሌ ሇሚሇው ሇዚህ የእግዚአብሔር ለዓሊዊነት አዋጅ ትክክሌ አይዯሇም በማሇት 
ምሊሽ ይሰጣሌ፡፡ክርስቶስ ሇሁለም ሰው ሞቷሌ፤ስሇዚህ ሇመዲንም ሆነ ሊሇመዲን እያንዲንደ ሰው የተሰጠውን 
ነጻ ፈቃዴ መሇማመዴ የእሱ ፈንታ ነው፡፡ 
  

ሰው የት ነው የሚሇውን አይቀበሌም 

እግዚአብሔር ሇዯህንነት የማረካቸው እጅግ ታሊቅ የሆኑ ነፍሶች ሇታሊቁ መከራ ጊዜ የተዘጋጁ 
ናቸው፡፡መጽሐፍ ቅደስ በርካቶች ከታሊቁ መከራ እንዯመጡ ይናገራሌ፡፡እንዱሁም በታሊቁ መከራ በተመሳሳይ 
ጊዜ ሊይ እግዚአብሔር በአብያተክርስቲያናት እና በዓሇም ጉባኤዎች ሊይ ሇቃለ ታማኝ ስሊሇመሆቸው 
የሚፈርዴበት ጊዜ ነው እንዯሆነ መጽሐፍ ቅደስ ያስተምራሌ፡፡የእግዚአብሔር ፍርዴ በአብያተክርስቲያናት 
ሊይ መንፈስቅደስን ከመካከሊቸው መውሰዴን ያጨምራሌ፡፡ይህ ማሇት የወንጌለ ብርሃን በመጀመሪያው 
የታሊቁ መከራ ጊዜ ከሁለም አብያተክርስቲያናት ይወጣና፤ቤተክርስቲያንን በታሊቁ መከራ ጊዜ ሁለ በጨሇማ 
ውስጥ ይተዋታሌ ማሇት ነው፡፡ስሇዚህ በዚህ ጊዜ ማንም ሰው ከቤተክርስቲያን አይዴንም ማሇት ነው፡፡ግና 
እግዚአብሔር ከቤተክርስቲያን ውጪ ያሇ በርካታ ህዝብ ከመሊው ዓሇም ያዴን ነበር፡፡አሁን አብያተክርስቲያን 
ውስጥ ያለ ሰዎች ይህ ትክክሌ አይዯሇም፤የእግዚአብሔር መንፈስ አሁንም በመካከሊችን አሇ፤ጌታም አሁንም 
ሰዎችን እያዲነ ነው ይሊለ፡፡በበርካታ የመጽሐፍ ቅደስ አስተምዕሮች ዘንዴ ክርክራቸው ተቀባይነት 
ስሇማይኖረው፤በአብያተክርስቲያናት ውስጥ ያሇ ተፈጥሯዊ ሰው እግዚአብሔር በትክክሌ የዯህንነቱ ስፍራ 
'የት' እንዯሆነ የወሰነውን በተመሇከተ የእግዚአብሔርን ለዓሊዊነት ይቃወማሌ፡፡  
  

ሰው መቼ ነው የሚሇውን አይቀበሌም 

እግዚአብሔር 'የመዲን ቀን' ይሁን ብል ተናግሯሌ፡፡በጥንቃቄ መጽሐፍ ቅደስን ስናጠና የሰው ሌጆች 
እግዚአብሔርን ይፈሌጉ እና ሇዯህንነቱ እሱን ይሇምኑት ዘንዴ ተመርጦ የተሰጠው ጊዜ እ.ኤ.አ ግንቦት 
21.2011 ሊይ እንዲበቃ እናገኛሇን፡፡በዛ ቀን እግዚአብሔር የሰማይን በር ዘግቶታሌ፡፡ዛሬ ግን በርካቶች 
አሌተዘጋም ይሊለ፤እንዱሁም እግዚአብሔር የዯህንነቱን ስራ ዓሇም አሁን በሥራ ሊይ ሆኖ አሊቋረጠም 
ይሊለ፡፡በርካታ የመጽሐፍ ቅደስ አስተምሮዎች እግዚአብሔር በእርግጥ በሩን ሇዓሇም ባወጀበት ቀን በሩን 
እንዯዘጋው ቢያስተምርም፤ተፈጥሯዊ አዕምሮ ያሇው ሰው እግዚአብሔር በትክክሌ ዯህንነቱ 'መቼ' 

እንዯሚጠናቀቅ የወሰነውን አስመሌክቶ የእግዚአብሔርን ለዓሊዊ ፈቃዴ ይቃወማሌ፡፡  
 

ማጠቃሇያ  

ምናሌባት ስሇነዚህ ጉዲዮች በዚህ መንገዴ አስበህ ሊታውቅ ትችሌ ይሆናሌ፤ነገር ግን እግዚአብሔር እ.ኤ.አ 
በግንቦት 21፣2011 የዯህንነትን በር የዘጋበትን እውነታ፤ለዓሊዊ ፈቃደን በተመሇከተ መጽሐፍ ቅደስ ስሇ 
እግዚአብሔር ከሚሰጠው በጣም ኃይሇኛ ምሳላ ያነሰ አይዯሇም፡፡ 
 

  

6. አሁን በፍርዴ ቀን ውስጥ እየኖርን ያሇንበት 
ምክንያቶች--#1 መጽሐፍ ቅደሳዊ ታሪክ የቀን 
መቁጠሪያ ይህን ያረጋግጣሌ 
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#1 መጽሐፍ ቅደሳዊ የታሪክ ቀን መቁጠሪያ ይህን ያረጋግጣሌ 

 

መጽሐፍ ቅደሳዊ የቀን መቁጠሪያ እ.ኤ.አ ግንቦት 21፣2011 የፍርዴ ቀን መሆኑን ይጠቅሳሌ፡፡ይህ የቀን 
መቁጠሪያ 'መጽሐፍ ቅደሳዊ የቀን መቁጠሪያ' ይባሊሌ፤ምክንያቱም በመጽሐፍ ቅደስ ውስጥ 
ተጠቅሷሌና፡፡የቀን መቁጠሪያው በትክክሌ በአብያተክርስቲያናት ሊይ የሚሆነው የፍርዴ ጊዜ፤ምዴር 
በተፈጠረች በ13,000ኛው ዓመት (እ.ኤ.አ 1988) እንዯ ጀመረ ይጠቅሳሌ፡፡እንዱሁም የቀን መቁጠሪያው 
በትክክሌ የታሊቁን መከራ ጊዜ ቆይታ ግሌጽ በሆነ መንገዴ ያስቀምጣሌ፡፡ 
 

እ.ኤ.አ ግንቦት 21, 1988 (ከጴንጤ ቆስጤ ቀን አስቀዴሞ) የቤተክርስቲያን ዘመን ከ1955 በኋሊ 
አብቅቷሌ፡፡የመጀመሪያው ክፍሌ የታሊቁ መከራ ጊዜ በ2300 አብቅቷሌ፤ከግንቦት21,1988 እስከ መስከረም 7th, 

1994፡፡በዛን ቀን እግዚአብሔር ሇሁሇተኛ ጊዜ ዓሇምን በወንጌሌ መዴረስ ጀመረ፡፡በዚያ ቀን እግዚአብሔር 
የመጨረሻውን ዝናብ መሊክ ጀመረ፤ከመሊው ዓሇምም በጣም ታሊቅ የሆነ ህዝብ ማዲን ጀመረ፡፡የመጨረሻው 
ዝናብ በትክክሌ ሇ6100 ቀናት ቀጠሇ ከዛም እ.ኤ.አ ግንቦት 21, 2011 ሊይ አበቃ፡፡ 
 

እ.ኤ.አ ግንቦት 21, 2011 በትክክሇኛ 23ኛው ዓመት (ትክክሇኛው ቀን) የታሊቁ መከራ ጊዜ ነበር፡፡እንዱሁም 
ዯግሞ የታሊቁ መከራ 8400ኛው ቀን ነበር (84 ቁጥር ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅደስ ከታሊቁ መከራ ጋር 
በማያያዝ የሚጠቀምበት ነው). መጽሐፍ ቅደሳዊ የታሪክ ቀን መቁጠሪያ እ.ኤ.አ ግንቦት 21፣2011 የታሊቁ 
መከራ ማብቂያ እንዯሆነ ይጠቅሳሌ፡፡   
 

ማቴ 24:29 ከዚያች ወራትም መከራ በኋሊ ወዱያው ፀሐይ ይጨሌማሌ፥ ጨረቃም ብርሃንዋን አትሰጥም፥ 
ከዋክብትም ከሰማይ ይወዴቃለ፥ 
 

በመጽሐፍ ቅደስ የታሪክ ቀን መቁጠሪያ ምንም አይነት ስህተት አሌተገኘም፡፡ሇዚህ ቀን የመጽሐፍ ቅደስ 
የቀን መቁጠሪያ ግንቦት 21, 2011 እንዯ የታሊቁ መከራ ፍጻሜ ቀን እንዯሆነ እንዱሁም የፍርዴ ቀን መሆኑን 
ይጠቁማሌ፡፡ 

 

 

7. ከጊዜ ወዯ ጊዜ አንዴ ሐይማኖት ወይም የክርስትና እምነት ተከታዮች ይመጡና፤እኛ የራሳችን 
የሆነ ላሊ ቅደስ መጽሐፍ አሇን ይሊለ፡፡ነገር ግን እንዯ ራዕይ 22:18,19 ገሇጻ ያ የሚቻሌ 
አይዯሇም፡፡የእግዚአብሔር መጽሐፍ፤መጽሐፍ ቅደስ እና መጽሐፍ ቅደስ ብቻ ነው፡፡ በዮሐ 

14:6፤ ኢየሱስም፦ እኔ መንገዴና እውነት ሕይወትም ነኝ፤ በእኔ በቀር ወዯ አብ የሚመጣ 
የሇም። 

 

8. በምዴር ሊይ እንዯ መጽሐፍ ቅደስ የሆነ መጽሐፍ የሇም፡፡ፍጹም ቅደስ የሆነ እና ንጹህ 
ነው፡፡ፍጹም ሇሆነ እውነት፤ብቻውን ሉታመን የሚችሌ ነው፡፡ዮሐ 17፡17 በእውነትህ 
ቀዴሳቸው፤ቃሌህ እውነት ነው። 

 

 

9. እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅደስ ሇራሱ በርካታ ስሞችን ይሰጣሌ፡፡እያንዲንደ ስሞች 
እግዚአብሔር እራሱ የሰየማቸው እና ክቡር ባህሪውን የሚያስተምሩ ናቸው፡፡ከእግዚአብሔር 
ስሞች አንደ የሆነው ኤሌሆሂም ነው፡፡እግዚአብሔር ከፍጥረታት ጀምሮ የሚጠቀምበት ስም 
ነው፡፡በዘፍጥረት 1 ቁጥር 1 ሊይ የእብራይስጡ ቃሌ "እግዚአብሔር" የሚሇውን ኤልሂም ብል 
ተርጉሞታሌ፡፡ቀ.1 በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምዴርን ፈጠረ።ኤልሂም የሚሇው 
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ስም እጅግ ታሊቅ የሆነ ስም ነው፤ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ብዙህነት የሚግሌጽ ስም 
ነውና፡፡በእርግጥ መጽሐፍ ቅደስ እግዚአብሔር አንዴ እግዚአብሔር እንዯሆነ 
ስሇሚረጋግጥ የመጽሐፍ ቅደስ ተርጓሚዎች የኤልሂምን ብዙህነት ወዯ አንዴ 
አግዚአብሔርነት ተርጉመውታሌ። 

 

የብዙህነት ቃሌ የሆነውን ኤልሂምን መጠቀም እግዚአብሔር የራሱን ታሊቅ የሆነ ህሌውናን እየገሇጸ 
እንዯሆነ የሚያሳይ ነው፡፡ እሱ አንዴ እግዚአብሔር ነው፤መጽሐፍ ቅደስ ይህንን ያረጋግጣሌ፤ግና 
እሱ ሦስት የተሇያየ ስዕብና አሇው፤እግዚአብሔር አብ፤እግዚአብሔር ወሌዴ፤እና እግዚአብሔር 
መንፈስ ቅደስ፡፡ሇዚህ ነው በዘፍጥረት በመጀመሪያው ምዕራፍ የሚከተለትን አስዯናቂ ምንባብ 
የምናነበው፤ዘፍ1፤26 እግዚአብሔርም አሇ፦ ሰውን በመሌካችን እንዯ ምሳላአችን እንፍጠር፤የሰው 

ሌጅ፤ሁሊችንም እንዯምናውቀው (ሌናውቀውም የሚገባን) የተፈጠረው በእግዚአብሔር አምሳሌ ነው፡፡እናም 
በዘፍ 1፡26 እግዚአብሔርም አሇ፦ "ሰውን በመሌካችን እንዯ ምሳላአችን እንፍጠር፤"ከአንዴ በሊይ 
ተውሊጠስሞች አረፍተነገር ውስጥ አለ፡፡ይህ እንዳት ይሆናሌ? እግዚአብሔር ስሇ ስሊሴ የሚናገረውን 
እስክንረዲ ዴረስ፤ትርጉም በጭራሽ አይሰጥም፡፡እሱ ሦስትነት ባህሪውን እያገሇጠ ነው፡፡እሱ ይህንን 
በመጽሐፍ ቅደስ መጀመሪያ ሊይ ይናገራሌ፤ጠቅሊሊው መጽሐፍ ቅደስ ውስጥ በተዯጋጋሚ ስሇ 
እግዚአብሔር አብ፤ስሇ እግዚአብሔር ወሌዴ እና ስሇ እግዚአብሔር መንፈስ ቅደስ ተጽፎ 
እናገኛሇን፡፡ 
 

 

 

10. ከእሁዴ ጥያቄ እና መሌስ ቡዴን የተወሰዯ; 

 

   ጥያቄ. እባክዎ ዮሐ 3:8 ያብራሩሌኝ? 

 
   መሌስ.  ዮሐ 3:8 ነፋስ ወዯሚወዯው ይነፍሳሌ፥ ዴምፁንም ትሰማሇህ፥ ነገር ግን ከወዳት እንዯ መጣ ወዳትም 
እንዱሄዴ አታውቅም፤ ከመንፈስ የተወሇዯ ሁለ እንዱሁ ነው:: 

ንፋስን ማየት አንችሌም፤ግና አሇ፡፡ዴምጹም ስንሰማ ንፋስ እንዲሇ እናውቃሇን ወይም በንፋሱ አማካኝነት በዙሪያችን 
የሚወዛወዙትን ነገሮች እናያሇን፡፡ይህ እንግዱህ የእግዚአብሔር መንፈስ በሰው ውስጥ የሚሰራው በተመሳሳይ መንገዴ 
ነው፡፡የእግዚአብሔር መንፈስ ስራውን ሲሰራ ሌናየው አንችሌም፡፡ነገር ግን ውጤቶቹን በህይወታችን ወይም በላልች 
ህይወት ሊይ እንመሇከታሇን፡፡እግዚአብሔር በሚያስዯንቅ እና ዯራማዊ መሆነ መንገዴ በርካታ መሌካም ሰዎችን 
ሇውጧሌ፡፡ይህ ሇውጥ እንግዱህ በመጀመሪያ የሚከሰተው በሴትየዋ ወይም በሰውዬው መንፈሳዊ ተፈጥሮ ሊይ 
ነው፡፡ይህ በእግዚአብሔር መንፈስ በዓይን በማይታይ መሌኩ ይከናወናሌ፡፡ 
 

11. ጥያቄ. እኔ አዝኛሇሁ፤ስሇ ታሊቁ መከራ እና ስሇ ፍርዴ ቀን የተማርኩት በጣም ዘግይቼ ነው…እንዯ እኔ ስሇ 
እነዚህ ነገሮች የማያውቁ ሰዎች፤ወዯ ሲኦሌ እንወርዲሇን? 

 
   መሌስ. ይህ መረጃ ምን ያህሌ ሉረብሽ እንዯሚችሌ እረዲሇሁ፡፡ይህ ሇሰው ሌጆች ሁለ እግዚአብሔር የመዲን 
ፕሮግራሙ ያበቃበት ጊዜ መሆኑን መስማት እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው፡፡እኔ ወይም ላሊ አማኝ ሉሰጥህ 
የሚችሇው ብቸኛ ተስፋ፤መጽሐፍ ቅደስም እንዴናካፍሇው የሚፈቅዯው፤እግዚአብሔር የሰማይን በር ከመዝጋቱ 

በፊት ምናሌባት አዴኖህ ሉሆን ይችሊሌ፡፡የእግዚአብሔርን ቃሌ በአንዴ ወቅት ሊይ ሰምተህ ከሆነ፤እግዚአብሔር የሱ 
የመዲን ፕሮግራም ከመዘጋቱ በፊት አንተን ሉያዴንህ ቃለን ተጠቅሞበት ሉሆን ይችሊሌ፡፡ስሇዚህ መጽሐፍ ቅደስ 
አንተንም ሆነ (ማንኛውም ሰው)፤በጸልት ወዯ እግዚአብሔር ቀርበህ፤እግዚአብሔር ሆይ፤ምህረት እንዯሰጠኸኝ 
(ዯህንነት ግንቦት 21፤2011 ከመጠናቀቁ በፊት)---ምህረትህን አውርዴሌኝ ብሌህ እንዴትጮህ ፈቅድሌሃሌ፡፡ስሇዚህ 
በዚህ መንገዴ በመጸሇይ ባሇፈው ጊዜ የተከናወነው የእግዚአብሔር ዯህንነት የመስጠት ስራ አሁንም መዲን ሉሆን 
እንዯሚችሌ እናውቃሇን፡፡  
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12. ከራዕይ 11 ጥናት 16 የተወሰዯ "ሕያው እግዚአብሔርን! እግዚአብሔር የሚነግረኝን እርሱን እናገራሇሁ" 

 

በ1ነገ 22:14: እንዱህ እናነባሇን ሚክያስም። ሕያው እግዚአብሔርን! እግዚአብሔር የሚነግረኝን እርሱን እናገራሇሁ 
አሇ።  
  

በመሠረቱ ሚኪያስ እየተናገረ ያሇው አንዴ እውነተኛ አማኝ ዛሬ የሚሇውን ነው፤ “እኔ ሌናገር የምችሇው መጽሐፍ 
ቅደስ የሚሇውን ነው፤እግዚአብሔር ሐሳቡን እንዳት እንዯሚገሌጽ እና በሂዯት ውስጥ እንዯሚመራኝ ሇመረዲት 
የመጽሐፍ ቅደስን መሌዕክት ከመሌዕክቱ ጋር ካመሳከርኩ እና፤ዴምዲሚዬ የተዋሃዯ እንዯሆነ ካወቅሁ 
በኋሊ፤ይህን ነው መጽሐፍ ቅደስ የሚናገረው ብቻ እሊሇሁ፡፡የእግዚአብሔርን ቃሌ ሌክዴ አሌችሌምና፡፡”  

  

በመሠረቱ እውነተኛ አማኞች ዛሬም ከሚኪያስ ጋር እንዱህ ይሊለ፤“ሕያው እግዚአብሔርን! እግዚአብሔር 
የሚነግረኝን እርሱን እናገራሇሁ”;ሌንጎዲ እንችሊሇን፡፡ከመጽሐፍ ቅደስ እንማራሇን፤አንዲንዴ ጊዜ የምንማረውን 
የምንቀበሇው በጣም አለታዊ በሆነ መንገዴ ነው፤ከዛም ኢሊማ እንሆናሇን፡፡የፌዝ እቃ እንሆናሇን፡፡የሰው ቁጣ 
ትኩረት ነን፤ምክንያቱም እነሱ የሚሰሙትን ሉሰሙ አይፈሌጉምና፤ግና ከእግዚአብሔር ቃሌ የመጣ እና ከእራሱ 
ከእግዚአብሔር የተገኘ ነው፡፡በእርግጥ እነሱ እየገፉ ያለት እኛን ሳይሆን እግዚአብሔርን ነው፤ነገር ግን እኛ 
“መሌዕክተኞች” ነን ስሇዚህ የእግዚአብሔር ሌጅ የሚናገረው መጽሐፍ ቅደስ የሚናገረውን ብቻ ነው፡፡እኛ 
ከመጽሐፍ ቅደስ ምናመጣውን ነገሮች ሰዎች ሲቃወሙ፤እነሱ አዯገኛ ነገር እያዯረጉ ነው፤ወዯ ጥፋታቸውም 
የሚያመራቸው ነው፡፡   

 

13. ሇሰዎች ሌንናገር የምንችሇው መጽሐፍ ቅደስ የሚናገረውን ብቻ ነው፤የማንንም አዕምሮ ሌንቀይር 

አንችሌም፡፡የማንንም ዓይን ሌንከፍት አንችሌም፡፡የእግዚአብሔርን ቃሌ እውነት ማንንም ማሳመን አንችሌም፡፡ያ 
የእግዚአብሔር ስራ ነው፤በእርግጥ እግዚአብሔር እሱ ፍጹም እንዯሆነው ፈቃደ የሚየስዯስተውን ሉያዯርግ 
ይችሊሌ፡፡ 

14. ምናሌባት ዛሬ ሰንበት ብሇህ ብዙ ጊዜህን በተቻሇህ መጠን የእግዚአብሔር ቃሌ ከሆነው መጽሐፍ ቅደስ 
ጋር በማሳፍ እሁዴን ቀዴሰህ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 
ማቴ 28:1 በሰንበትም መጨረሻ መጀመሪያው ቀን ሲነጋ….. 

15. የተወሰዯው ከ፤የመጽሐፍቅደስ መሌሶች ሇሙስሉም ጥያቄዎች ቡዴን፤ነው፡፡ 
 

"ኦ በመጽሐፍ ቅደስ ውስጥ ታሊቁ የእግዚአብሔር ትህትና::እሱ ታሊቅ ክብሩን ትቶ ራሱን ባድ አዯረገ፤በሰው 
መሌክም ወዯ ሰው ዘር ገባ፤ይህ ምን አይነት የአስዯናቂ ፍቅር ማሳያ ነው፡፡በሰዎች መካከሌ 
መመሊሇስ፤እንዱሁም በሰው ስጋ ውስጥ መኖር፡፡አንዲንዴ ሰዎች ይህንን ታሊቅ ሥራ ያሳንሱታሌ፡፡ግና 
እውነተኛ የእግዚአብሔር ሌጅ እግዚአብሔር ምንኛ ዓሇም ከመፈጠሩ በፊት ሊዲናቸው ራሱን ዝቅ እንዲዯረገ 
በሚያስብበት ጊዜ፤እኛ ዯግሞ የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ወዯ ታሊቅ ክብር ከፍታ ከፍ ሇማዴረግ እንነሳሇን፡፡ 

ፊሉ 2:5 በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ አሳብ በእናንተ ዘንዴ ዯግሞ ይሁን።ቁ.6 እርሱ በእግዚአብሔር መሌክ 
ሲኖር ሳሇ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከሌን መቀማት እንዯሚገባ ነገር አሌቇጠረውም፥ቁ.7 ነገር ግን የባሪያን መሌክ 
ይዞ በሰውም ምሳላ ሆኖ ራሱን ባድ አዯረገ፥ቁ.8 በምስለም እንዯ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረዯ፥ ሇሞትም ይኸውም 
የመስቀሌ ሞት እንኳ የታዘዘ ሆነ።ቁ.9 በዚህ ምክንያት ዯግሞ እግዚአብሔር ያሇ ሌክ ከፍ ከፍ አዯረገው፥ ከስምም 
ሁለ በሊይ ያሇውን ስም ሰጠው፤" 
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