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መንፈሳዊ ፍርዴ እ.ኤ.አ በግንቦት   
21/2011ዓ.ም  
                 ጀምሯሌ ፡፡ 

በፍርዴ ቀን ውስጥ መኖር በራሪ ጽሁፍ 
ተከታታይ ቁጥር 1  
 
እ.ኤ.አ.ግንቦት 21,2011ዓ.ም በዓሇም ከዚህ በፊት ሆኖ 
ከነበረው ይሌቅ ሇህዝብ የተስተዋወቀ ቀን ነበር፡፡ይህም 
በማስታወቂያ መሇጠፊያ ቢሌቦረድች፣እንዱሁም በአውቶቢሶች 
ሊይ ማስታወቂያ በመሇጠፍ ሇህዝብ ይፋ ሆኖ ነበር፡፡ 
መሌዕክቱ፤በተሽከርካሪዎች፤ሊይ፤በሚሇጠፉ፤ወረቀቶች፣ 
በቲሸርቶች፣በጽሁፎች፣በመጽሄቶችና በጋዜጦች ሊይ ይታይ 
ነበር፡፡ቀኑ የፍርዴ ቀን እንዯሚሆን ፣አብዛኛው የዓሇም 
የመጨረሻው የእግዚአብሔር ፍርዴ እንዯሆነ አዴርጎ በመያዝ 
በተሰባሰበ  ትንፋሽ በመጠባበቅ ሊይ ይገኝ እንዯነበር በዓሇም 
ሊይ የሚገኙ የህዝብ  የዜና መገናኛዎች የወንጌለን መሌእክት 
አስተጋብተዋሌ ፡፡ 
   ይሁንና፣ ምንም ነገር አሌሆነም (መስሎሌ) ፡፡ ነገሮች 
እንዯታሰበው አሌመጡም ፡፡ከግንቦት 21/2011 ዓ.ም እ.ኤ.አ. 
ቀን ጋር አብረው የሚሄደ ምንም ዓይነት ዓሇምአቀፋዊ 
የምዴር መንቀጥቀጥና አስፈሪ የሆኑ ነገሮች አሌነበሩም ፡፡ 
በምትኩ ያ ቀን ሌክ እንዯላሊው እንዯማንኛውም ቀን መጥቶ 
አሌፏሌ ፡፡ በአጠቃሊይ ውጫዊ በሆነ ሁኔታ ሉታይ የሚችሌ 
ምንም ነገር አሌነበርም፡፡ በዓሇም ውስጥ ያለ በረካቶች፣ 
እንዯገና እየኖሩ ሲሆን ፣አጠቃሊዩን አስተሳሰብም መሳሇቂያ 
አዴርገዋሌ ፡፡ «አዩ»  «ይህ በአጠቃሊይ ሞኝነት ነበር» 
በማሇት ተናግረዋሌ ፡፡ ዯግሞም እነርሱ ብቻ ሳይሆኑ እነዚያ 
በአብያተክርስቲያናት የሚኖሩት በተመሳሳይ በመዯሰት 
፤«ቀኑን እና ሰዓቲቱን ማንም ሰው ሉያውቅ እንዯማይችሌ 
ነግረናችኋሌ! »በማሇት ተናግረዋሌ ፡፡ 
    ሆኖምግን፣ዓሇምና ቤተክርስቲያን ኃሊፊነትን/ተጠያቂነትን 
ሇመውሰዴ ወዴቀውበት የነበረው እነርሱ እንዱያሌፉበት 
መንፈሳዊውን ፍርዴ ሇማምጣት የእግዚአብሔር ዝንባላ 
መሆኑ ነበር፡፡ መንፋሳዊ የሆነው ፍርዴ ፣ ሉታይ የማይቻሌ 
እንዯማንኛውም መንፈሳዊ ነገር ፣አንዴ መንፈሳዊ የሆነ ነገር 
ነው ፡፡ በአተረጓጎም ሇሰው ዓይን የማይታይ የሆነ አንዴ ነገር 
ማሇት ነው ፡፡ ሇምሳላ ፣እግዚአብሄር መንፈስ እንዯሆነ 
መጽሏፍቅደስ ይገሌጻሌ ፡፡ 
    «እግዚአብሔር መንፈስ ነው፥ የሚሰግደሇትም 
በመንፈስና በእውነት ሉሰግደሇት ያስፈሌጋቸዋሌ።»(ዮሏንስ 
4፣24)፡፡ 
   እግዚአብሔር መንፈሳዊ ህሌውና ያሇው እንዯሆነ 
መጽሏፍቅደስ ይነግረናሌ ፡፡ ነገርግን ዓሇም እርሱን ሉያየው 
የማይችሌ ስሇሆነ ፣አና ሉዲስሰውም ስሇማይችሌ ፣እንዱሁም 
ዯግሞ በዚህ ስሜት እርሱን ሉመረመሩት የማይቻሊቸው 
ስሇሆነ ፣ስሇዚህ በዓሇም ምክንያታዊነት አንጻር እግዚአብሔር 
በህሌውና የሚኖር አይዯሇም ፡፡ መንፈሳዊ ነገሮች በቀሊለ 
ሇዓሇም ምንም ህሌውና የሊቸውም ፡፡ ነግርግን ፣በእርግጥ 
እግዚአብሄር ህያው ነው ፡፡ ምንም እንኳን ፣በፍጥረታዊ 
ዓይን ሉታይ አሇመቻለ ሀቅ ቢሆንም ፣ እርሱ አሁንም 
በጣም እውነት ነው ፡፡ የእግዚአብሄር ህዝቦች ይህንን ሉረደት 
ይችሊለ ፡፡ እኛ ዯግሞ መጽሏፍቅደስ መንፈሳዊ መጽሏፍ 
መሆኑንም እንረዲዋሇን ፡፡ እርሱ የእግዚአብሄር መጽሏፍ 
ሲሆን ፣ዯግሞም መንፈሳዊም ስሇሆነ፣ መጽሏፍቅደስ ሙለ  
በመለ መንፈሳዊ እውነት በመሆኑ እኛ በአጠቃሊይ 
የሚገርመን አንሆንም ፡፡ 

 የእግዚአብሄር ህዝቦች በእምነት ዓይኖች በኩሌ መንፈሳዊ 
የሆኑት/የማይታዩት ነገሮች/ ሇአማኝ የሚታዩ እንዯሆኑ ያምናለ ፡፡  
  «እምነትም ተስፋ ስሇምናዯርገው ነገር የሚያስረግጥ፥ 
የማናየውንም ነገር የሚያስረዲ ነው።» (ዕብራውያን 11፣1) ፡፡ 
   እርሱን ሉያዩት ባሇመቻሊቸው ምክንያት አብዛኛው ዓሇም 
የእግዚአብሄርን ህሌውና የሚክደ ስሇሆኑ፣ 
መንፈሳዊ/የማይታይ/ የእግዚአብሄር ፍርዴ የሚሇው 
አስተሳሰብ ሇእነርሱ ቂሌነት ቢመስሊቸው አይገርመንም፡፡ 
ይሁንና እንዯ መጽሏፍቅደስ አማኞች እኛ በአውነቱ ዓሇም 
በአጠቃሊይ ያንን እንዯሞኝነት ወይም ቂሌነት አዴርጎ 
እንዱያገኙት አንፈሌግም ወይም አናስብም ፡፡ 
  የእኛ የመጀመሪያው ወንጌሊችን፣የመጀመሪያው መጽሏፍ 
መጽሏፍቅደሳችን፣የመጀመሪያው አዲኛችን ኢየሱስ ክርስቶስ 
በዓሇም ዘንዴ ሞኝነት ተዯርጎ መታሰቡ፣የእግዚአብሄር 
ሌጅነትን ከመጠራጠር ባሇፈ መንፈሳዊ ነገሮችን በሚመሇከት 
ዓሇም እጅግ ከመጠን በሊይ የታወረና ግዴሇሽ መሆኑን 
የሚሳይ ነው ፡፡ 
   እናም መንፈሳዊ በሆኑት ነገሮች ሁለ መመሪያችንን 
ወይም አቅጣጫችንን ከዓሇም አንወስዴም፡፡ሇእኛ እና 
ሇእምነታችን ዓሇም ያሇው አመሇካከት ሇእግዚአብሄር ሌጆች 
በፍጹም ጠቀሜታ የሇውም፡፡ አይዯሇም ፡፡ እኛ እንዯ አንዴ 
የእግዚአብሄር ሌጅ ብቸኛው ሀሳባችን የሚሆነው 
መጽሏፍቅደስ ምን ይሊሌ የሚሇው ነው ፡፡ 
   መሌካም ፣ያንን ጥያቄ እንጠይቅ ፣ መንፈሳዊ የፍርዴ 
ቀን ስሇሚሇው አስተሳብ የእግዚአብሄር ቃሌ ምን ይሊሌ? ይህ 
የሚቻሌ ነውን? ሇእንዯዚህ ዓይነቱ አስተሳሰብ 
መጽሏፍቅደሳዊ የሆነ ቀዯም ሲሌ የተፈጸመ ክስተት 
ይኖራሌን? እነዚህን ጥያቄዎች ሇመመሇስ ይቻሌ ዘንዴ 
ሇመሌሶቹ መጽሏፍቅደስን መመርመር ይገባናሌ፡፡ 
እንዯዚሁም ዯግሞ እንዯዚያ ስናዯርግ ይህንን የመጀመሪያ 
ነጥብ በሚመሇከት እንዯዚያ የተከሰቱ በፍጹም መሌካም በሆነ 
ሁኔታ የሚስማሙ መረጃን እናገኛሇን ፡፡ 
  

 የመጀመሪያው ፍርዴ በኤዯን ገነት፤መንፈሳዊ 
ፍርዴ 
   ምርመራችንን በዘፍጥረት መጽሏፍ እንጀምር ፡፡ አዲም ከተፈጠረ 
በኋሊ ወዱያውኑ በኤዯን ገነት ውስጥ ከሚገኙት ዛፎች መካከሌ 
አንደን በሚመሇከት እግዚአብሄር በጣም ጥብቅ የሆነ ማስጠንቀቂያን 
ሰጥቶታሌ ፡፡ 
«እግዚአብሔር አምሊክም ሰውን እንዱህ ብል አዘዘው። ከገነት 
ዛፍ ሁለ ትበሊሇህ፤ነገር ግን መሌካምንና ክፉን 
ከሚያስታውቀው ዛፍ አትብሊ፤ ከእርሱ በበሊህ ቀን ሞትን 
ትሞታሇህና። » (ዘፍጥረት፣16-17) 
   ትሌቅ በርካታ የሆነ ህዝብ ፣ይሌቁንም ከመጽሏፍቅደስ ጋር 
ምንም ትውውቅ የላሊቸው በርካታ ሰዎች ፣ አዱስ ሇተፈጠረው 
ሰው ይህ የመጀመሪያው ብቸኛ ህግ እንዯተሰጠው ሇመስማታቸው 
ምንም ጥርጥር የሇውም ፡፡እግዚአብሄር ሇሰው በግሌፅ ከዚያ ሌዩ 
ከሆነ ዛፍ ፍሬ እንዲይበሊ ነግሮታሌ ፡፡ እንዱሁም ዯግሞ 
እግዚአብሄር ሇሰው በእርግጥ ከዚያ ዛፍ ፍሬን በበሊበት ቀን 
በእርግጥ ሞትን እንዯሚሞት ነግሮታሌ ፡፡ ይህ በጣም ቀጥተኛ 
የነበረ፣አጠራጣሪ ያሌሆነ አነጋገር ነበር ፡፡ 
    በእርግጠኝነት እናንተ ወይም እኔ በዚያን ጊዜ በዚያ የነበርን 
ቢሆን እና ይህንን አነጋገር ከእግዚአብሄር ሲመጣ ሰምተን ቢሆን 
ኖሮ በትክክሌ እንረዲውም ነበር ፡፡ ያንን ዛፍ መብሊት.....እና 
ትሞታሇህ! የሚሇውን ዯግሞም በእርግጥ ምን እንዯተከሰተ 
ሁሊችንም እናውቃሇን ፡፡ 
   አሳዛኝ የሆነው የዓሇም ታሪክ፣አዲምና ሄዋን እግዚአብሔርን 
ያሌታዘዙበትን ሀቅ ይመሰክራሌ ፡፡ እነርሱ ወዱያውኑ ከእግዚአብሄር 
እንዲይበለ የተነገራቸውን ዛፍ በሌተዋሌ ፡፡ 
«ነገር ግን በገነት መካከሌ ካሇው ከዛፉ ፍሬ፥ እግዚአብሔር 
አሇ። እንዲትሞቱ ከእርሱ አትብለ አትንኩትም። እባብም 
ሇሴቲቱ አሊት። ሞትን አትሞቱም፤ ከእርስዋ በበሊችሁ ቀን 

ዓይኖቻችሁ እንዱከፈቱ እንዯ እግዚአብሔርም መሌካምንና 
ክፉን የምታውቁ እንዴትሆኑ እግዚአብሔር ስሇሚያውቅ ነው 
እንጂ።ሴቲቱም ዛፉ ሇመብሊት ያማረ እንዯ ሆነ፥ ሇዓይንም 
እንዯሚያስጎመጅ፥ ሇጥበብም መሌካም እንዯ ሆነ አየች፤ 
ከፍሬውም ወሰዯችና በሊች፤ ሇባሌዋም ዯግሞ ሰጠችው 
እርሱም ከእርስዋ ጋር በሊ።» (ዘፍጥረት 3፣3-6) 
   አዲምና ሔዋን እግዚአብሄር ሇእነርሱ የሰጣቸውን ብቸኛ ሕግ 
ተሊሇፉ፡፡ እነርሱ የተከሇከሇውን ዛፍ ፍሬ በለ፡፡እናም እነርሱ በዚያኑ 
ቀን አሌሞቱም ነበር፡፡በዘፍጥረት ምዕራፍ ሦስት ውስጥ የሚገኘውን 
መሊውን የታሪክ ዝርዝር የምታነቡ ከሆናችሁ፣አዲምና ሚስቱ ሔዋን 
ከተከሇከሇው የዛፍ ፍሬ ከበለ በኋሊ ሲወዴቁና ሲሞቱ አታገኟቸውም 
፡፡ሀቅ በሆነው ሁኔታ፣ ሔዋን ሌጆችን የወሇዯች ሲሆን፣ከነበሯትም 
ሌጆች መካከሌ /አቤሌ/ የተባሇው እንዯተገዯሇና ከዚያም ተጨማሪ 
ሌጆችንም የወሇዯች መሆኗን መጽሏፍቅደስ ይናገራሌ፤ ይህም ሁለ 
የሆነው የተከሇከሇውን የዛፍ ፍሬ ከበለ በኋሊ ነው ፡፡ እንዱሁም 
ዯግሞ አዲም በመቶዎች ሇሚቆጠሩ ዓመታት እንዯኖረ እና ከዚያም 
በኋሊ እስከ 930 ዓመታት ዕዴሜው ዴረስ እንዲሌሞተ 
መጽሏፍቅደስ ይናገራሌ ፡፡ 
«አዲምም ሴትን ከወሇዯ በኋሊ የኖረው ሰባት መቶ ዓመት 
ሆነ፤ ወንድችንም ሴቶችንም ወሇዯ።  
 አዲምም የኖረበት ዘመን ሁለ ዘጠኝ መቶ ሠሊሳ ዓመት 
ሆነ፤ ሞተም። »(ዘፍጥረት 3፣3-4) 
   ነገር ግን አዲም የዛፉን ፍሬ ከበሊ በኋሊ በመቶዎች ሇሚቆጠሩ 
ዓመታት ሇመኖር የቻሇው እንዳት ነው? በሆነ መንገዴ እግዚአብሄር 
ተሳስቶ ነበር ሇማሇት ይቻሊሌን? እኛ እርሱ /እግዚአብሄር/ 
እንዯሚዋሽ ሇማሰብ እንኳን አንዯፍረም ፡፡ አይዯሇም ፡፡ አሇዚያም 
እነዚህ ነገሮች አማራጮች ናቸው ፤ እግዚአብሄር ፈጽሞ አይሳሳትም 
ዯግሞም ሇእርሱ ሀሰትን ሇመናገር የማይቻሌ ነው ፡፡ እንግዱያውስ 
ይህንን እንዳት ሌናብራራው እንችሊሇን? መሌሱ እኛ 
መጽሏፍቅደስን አንዴ ጊዜ በመንፈሳዊ መረዲት ከተመሇከትነው 
እይታ አንጻር ይመጣሌ ፡፡ እኛ ሌንገነዘበው የሚገባን ነገር 
እግዚአብሔር እርሱ ሉያዯርገው ያሇውን ሞት በተናገረበት 
በመጀመሪው ቀን በሰው ሌጆች ሊይ ሉያመጣው የሚችሌ መሆኑን 
ነው፡፡ ነገር ግን በዚያ ቀን ሰው የሞተው ሞት አካሊዊ ሞት ሳይሆን  
ከዚያ ይሌቅ መንፈሳዊ ሞት ነበር ፡፡ 
 «በበዯሊችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ፤ 
በእነርሱም»(ኤፌሶን2፣1) 
«እናንተም በበዯሊችሁና ሥጋችሁን ባሇመገረዝ ሙታን 
በሆናችሁ ጊዜ፥ ከእርሱ ጋር ሕይወትን ሰጣችሁ። በዯሊችሁን 
ሁለ ይቅር አሊችሁ።»(ቆሊስስ 2፣13) 
   ሰው በሏጢያቶቹ ምክንያት እንዯሞተ በእነዚህ ጥቅሶች 
በኩሌ እንማራሇን ፡፡ የሰው ሌጅ በነፍሱ ህሌውና የሞተ 
አንዯሆነ መጽሏፍቅደስ ይናገራሌ፡፡ እነርሱ በሏጢያት 
ከመውዯቃቸው በፊት በአካሌና በነፍስ በሁሇቱም ሰው ህያው 
ነበር፡፡እርሱ ከእግዚአብሄር ጋር ህብረት ነበረው፡፡ 
በእግዚአብሔርና በሰው ሌጅ መካከሌ የጠበቀ ግንኙነት ነበር 
፡፡  
 ነገር ግን አንዴ ጊዜ ሰው ሏጢያትን ሲዯርግ ፣ 
በእግዚአብሔርና በሰው መካከሌ የነበረው ግንኙነት ተሰበረ ፡፡  
እርሱ በዚያ የመጀመሪያ ቀን በነፍሱ ሞቷሌ፡፡ሇዚያም ነው 
በመዲን ቀን ሊይ እግዚአብሔር ሰዎችን በሚያዴንበት ጊዜ 
፣ሇእነርሱ በነፍሳቸው ዲግመኛ ወዯ መወሇዴ መምጣት 
አስፈሊጊ የነበረው፡፡ መዲን ሙታን ሇሆነው የሏጢያተኛው 
ነፍስ  እንዯገና መሰራት ነበር ፡፡  
    ሇጥናታችን ጠቃሚ የሆነው ነጥብ፣ እግዚአብሔር 
በቀሊለ እንዱህ የተናገረው ነው ፤ ‹‹ ከእርሱ በበሊህ ቀን 
ሞትን ትሞታሇህና ፡፡ ›› ያሇው ፡፡ እግዚአብሄር ይህንን ሰው 
በምን ዓይነት ሞት እንዯሚሞት ሳይሇይ ተናግሯሌ፡፡ እርሱ 
እንዯዚያ ሞት በሚሌበት ጊዜ በነፍስ ይሁን እንዱሁም ዯግሞ  
በአካሊዊ ስጋ ይሁን በተሻሇ ሁኔታ አሌገሇጠውም ፡፡ 
    ስሇዚህ በመጽሏፍቅደስ ውስጥ የተመዘገበው 
የመጀመሪው ፍርዴ በትክክሌ መንፈሳዊ ፍርዴ እንዯነበር 

እናያሇን፤ያ መንፈሳዊ ነበር፣ምክንያቱም የአዲምና የሔዋን  
ነፍሶች በዚያ ቀን ሲሞቱ ማንም ሰው ሇማየት አሌቻሇም ፡፡ 
እንዯ እውነቱ ከሆነ ፣ሰይጣን ሇመናገር እንዯቻሇው እርሱ 
ትክክሌ ነበር እናም እርሱ‹‹ እዩ ፣እንዯማትሞቱ 
ነገሬአችኋሇሁ ፡፡ ተመሌከቱ! በእናንተ ሊይ ምንም ነገር 
አሌሆነም ፡፡ እናንተ አሁንም በጣም በተሻሇ ሁኔታ በአካሌ 
ህያዋን ናችሁ›› በማሇት ተናግሯቸዋሌ ፡፡   
     ዯግሞም ማንኛውም ውጫዊ ተመሌካች ከእርሱ ጋር 
ይስማማሌ፡፡ አዎ፣እርግጥ ነው እግዚአብሔር ተናግሮት 
እንዯነበርው ምንም ነገር አሌሆነም ይሊሌ፡፡ ይሁንና፣ያ 
አስተሳሰብ ሙለ በሙለ ስህተት ነው፡፡ አንዴ ነገር ተከስቷሌ 
፡፡ አንዴ ነገር በጣም እውነት የሆነ ሲሆን እናም ምንም 
እንኳን በመንፈሳዊው ዓሇም የሆነም ቢሆን አንዴ በጣም 
አሳዛኝ ስራ ተከስቷሌ ፡፡ በእነርሱ ሊይ የእግዚአብሄር ቁጣ 
ሞሌቶ የነበር ሲሆን እናም እነርሱ በነፍሳቸው ህሌውና 
ሞተዋሌ ፡፡ 
     አንዲንዴ ሰዎች ‹‹ እሺ ፣ መሌካም እግዚአብሔር 
በአዲምና በሔዋን ሊይ መንፈሳዊ ፍርዴን አምጥቶ እንዯነበር 
እንፈቅዲሇን፤ነገርግን ያ ማሇት እ.ኤ.አ. ግንቦት 21/2011 
ዓ.ም. የፍርዴ ቀን ነበር ማሇት አይዯሇም ›› ይለ ይሆናሌ ፡፡ 
አዎ ያ እውነት ነው፣ነገርግን አሁን እኛ እ.ኤ.አ. ግንቦት 
21/2011 ዓ.ም የፍርደ ቀን መጀመሪያ እንዯነበር ሇማረጋገጥ 
እሞከርን አይዯሇንም ፡፡ በአሁኑ ሰዓት በፊታችን ያሇው ጥያቄ 
የሆነው ፤እግዚአብሄር የዓሇምን የመጨረሻውን የፍርዴ ቀን 
ሇማስተሊሇፍ እንዱቻሌ በመንፈሳዊ መንገዴ ሇማምጣት 
እንዯሚችሌ ያ የሚቻሌ ነውን? የሚሇው ነው ፡፡ እንዴ ጊዜ 
ሇዚህ ጥያቄ መሌስን እንሰጣሇን፤ከዚያም ወዯ ግንቦት 
21/2011 ዓ.ም እ.ኤ.አ. የፍርዴ ቀን እንዯሆነ 
ወዯሚጠቁሙት ነጥቦች ሇመቀጠሌ መሌካም የሆነ ስምምነት  
ወዲሊቸው  ዴንቅ ወዯ ሆኑ የመጽሏፍቅደሳዊ ማረጋገጫዎች 
ሇመነጋገር እንችሊሇን ፡፡   
  ሇአሁኑ ሃሳብ ወዯ መጽሏፍቅደስ እንዯገና እንመሇስና 
መንፈሳዊውን ፍርዴ በሚመሇከት ተጨማሪ የሆነ አንዲች 
ነገር  ሇማግኘት የምንችሌ ከሆንን እንይ ፡፡ 
       የጽዋው ምሳላ   
    መጽሏፍቅደስ ዘወትር የጽዋን ምሳላ በመጠቀም 
የእግዚአብሔርን ቁጣ ይጠቅሳሌ ፡፡ 
«ወጥመዴ በኅጥኣን ሊይ ያዘንባሌ እሳትና ዱን ዏውል ነፋስም 
የጽዋቸው እዴሌ ፈንታ ነው።» (መዝሙር11፣6)  
       ከእሳትና ከዱን በተጓዲኝ እግዚአብሔር በክፍዎች ሊይ 
ወጠመዴን ሇማዝነብ እቅደ እንዯሆነ አስታውሱ፡፡እናንተ 
ምናሌባትም በአስፈሪው የፍርዴ ቀን ባሌዲኑት የሰው ሌጆች 
ሊይ እግዚአብሄር ቀጥተኛ የሆንን እሳትና ዱንን 
እንዯሚያዘንብባቸው አስባችሁ ይሆናሌ፣ነገርግን ወጥመዴ 
የሚሇውስ? ያ ወጥመዴ ነው ፡፡ አንዴ ሰው በመሊው ምዴር 
ሊይ ወጥመድች ወይም ከሽቦ የተሰሩ መያዣዎች ከሰማይ 
እየተወረወሩ እንዯሚሄደ በእውነት ያምናሌን? በእርግጥ 
አይዯሇም ፡፡ እግዚአብሔር ይህንን ‹‹ ወጥመዴ›› የሚሇውን 
ቃሌ በመሊው ዓሇም ሊይ ሇሚኖሩ ሇሁለም ያሌዲኑ ሰዎች 
የሚሰጠውን የቁጣውን ጽዋ መንፈሳዊ እንዯሚሆን መረዲት 
እንችሌ ዘንዴ ይህንን ወጥመዴ የሚሇውን ቃሌ ጨምሮታሌ 
፡፡ይህ ቀጥተኛ ሳይሆን ፣ ነገርግን መንፈሳዊ ፍርዴ ነው፡፡ 
ሇዚህም ነው መጽሏፍቅደስ ዯግሞ በፍጻሜው ጊዜ መሊው 
ዓሇም እንዯሚጠመዴ የሚናገረው፡፡ 
   «ነገር ግን ሌባችሁ በመጠጥ ብዛትና በስካር ስሇ ትዲርም 
በማሰብ እንዲይከብዴ፥ ያ ቀንም በዴንገት እንዲይመጣባችሁ 
ሇራሳችሁ ተጠንቀቁ፤ በምዴር ሁለ ሊይ በሚቀመጡ ሁለ 
እንዯ ወጥመዴ ይዯርስባቸዋሌና። » (ለቃስ21፣34-35) 
     እ.ኤ.አ. በግንቦት21/2011 ዓ.ም ሊይ ዓሇም/ቤተክርስቲያንም 
ከእነርሱ ጎን በመሆን/ እንዯተዯሰቱ ሲሆን ዯግሞም ምንም አሌሆነም 
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በማሇት በቁጣ ተናግረዋሌ ፡፡ በዚያ ጊዜ መጀመያ ሊይ   በምዴር 
ሁለ የሚኖሩትን ሰዎች፣(በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለትን እና 
በውጭ ያለትን) ያሌዲኑትን ሰዎች በሙለ በወጥመደ ውስጥ 
ያስገባቸው ሲሆን ጽዋውንም እንዱጠጡ መስጠትን ጀምሯሌ ፡፤ 

   2ኛው መንፈሳዊ ፍርዴ፤ክርስቶስ ከእግዚአብሔር 
የቁጣ ጽዋ ይጠጣሌ 
     መጽሏፍቅደስ ዯግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ የእርሱን ህዝቦች 
ሏጢያቶች በራሱ ሊይ እንዱወስዴና፣እግዚአብሔርም ቁጣውን 
በክርስቶስ ሊይ እንዱጨምረው፣በእነርሱም ቦታ በማዴረግ እርሱን 
እንዯቀጣው ይገሌጣሌ ፡፡ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእርሱን የወዯፊት 
የማስተሰረይ ስራ እንዳት የከበረ እንዯሚሆን ሇማሳየትና ሇመግሇጽ 
ይችሌ ዘንዴ ወዯ ሰው ዘር ውስጥ ገብቷሌ፡፡በጌቴሴማኒ የአትክሌት 
ስፍራ የእግዚአብሔርን ቁጣ መቀበለን ጀምሮ ሳሇ ይህንንም 
መግሇጫ እያዯረገ ሳሇ ፤ 
«ጥቂትም ወዯ ፊት እሌፍ ብል በፊቱ ወዯቀና ሲጸሌይ። 
አባቴ፥ ቢቻሌስ፥ ይህች ጽዋ ከእኔ ትሇፍ፤ ነገር ግን አንተ 
እንዯምትወዴ ይሁን እንጂ እኔ እንዯምወዴ አይሁን አሇ። 
ወዯ ዯቀ መዛሙርቱም መጣ፤ ተኝተውም አገኛቸውና 
ጴጥሮስን። እንዱሁም ከእኔ ጋር አንዱት ሰዓት እንኳ 
ሌትተጉ አሌቻሊችሁምን? ወዯ ፈተና እንዲትገቡ ትጉና 
ጸሌዩ፤ መንፈስስ ተዘጋጅታሇች ሥጋ ግን ዯካማ ነው አሇው። 
ዯግሞ ሁሇተኛ ሄድ ጸሇየና። አባቴ፥ ይህች ጽዋ ሳሌጠጣት 
ታሌፍ ዘንዴ የማይቻሌ እንዯ ሆነ፥ ፈቃዴህ ትሁን አሇ። 
»(ማቴዎስ 26፣39፤42) በማሇት ተናግሯሌ ፡፡ 
      ኢየሱስ የእግዚአብሔርን የቁጣ ጽዋ ጠጥቷሌ ፤ 
ነገርግን ይህ ማሇት ምን ማሇት ነበር? እርሱን ሇማጥፋት 
የሆነ የእሳት ብሌጭታ ከሰማይ ወርድ ነበርን? አይዯሇም ፡፡ 
እንዯዚያ የሚመስሌ ነገር አሌነበረም ፡፡ በትክክሌ፣በጌቴሴማኒ 
የአትክሌት ስፍራ የነበረ ማንኛውም የውጭ ተመሌካች ሰው 
ያዘነውን እና የተጨነቀውን ኢየሱስን ብቻ አይቷሌ፡፡ላሊ 
ምንም ነገር አሌነበረም ፡፡ በአጠቃሊይ የእግዚአብሔርን ቁጣ 
በውጫዊው አመሊካቾች የሆኑ ነገሮች አሌነበሩም ፡፡ በላሊ 
አነጋገር፣በጌቴሴማኒ የአትክሌት ስፍራ ሳሇ ክርስቶስ 
የእግዚአብሔርን ቁጣ እየጠጣ የነበረው በአካሊዊ ፍርዴ 
ሳይሆን ነገርግን በመንፈሳዊ ፍርዴ ነበር፡፡ኢየሱስ 
በመንፈሳዊው ዓሇም ውስጥ እየዯረሰበት ከነበረው ቅጣት 
አንጻር በትሌቁ ተሰቃይቷሌ ፡፡ 
     ይህ ማሇት እንግዱህ፣አሁን ጠቃሚ የሆኑት ሁሇቱ 
መጽሏፍቅደሳዊ ፍርድች፤በኤዯን ገነት  በአዲምና በሔዋን 
ሊይ የሆነው ፍርዴ፣እና በጌቴሴማኒ የአትክሌት ስፍራ 
በክርስቶስ ሊይ የሆነው ፍርዴ በባህሪያቸው ሙለ በሙለ 
መንፈሳዊ ነበሩ ፡፡ እነዚህ ሁሇት ፍርድች በራሳቸው የፍርደ 
ቀን በመንፈሳዊ መንገዴ እንዯሚሆን የሚሇውን አስተሳሰብ 
ሇመዯገፍ በቂ የሆነ  ማረጋገጫዎችን ያቀርባለ፤ ቢያንስ 
ቢያንስ እነዚህ መጽሏፍቅደሳዊ የሆኑ ቀዴም ሲሌ የተዯረጉ 
ነገሮች መኖራቸው ሌባዊ የሆነን አንዴ የእግዚአብሔር ሌጅ 
እነዚህ ነገሮች የሚቻለ እውነቶች መሆናቸውን በታማኝነት 
እንዱመረምር ያስገዴደታሌ፡፡ የሚሰሙአቸውን ነገሮች 
በሚመሇከት ከእግዚአብሄር ቃሌ መጥተው እንዯሆነ 
በታማኝነት የሚመረመሩትን እንዚያን የቤሪያን ሰዎች 
መጽሏፍቅደስ ይጠቅሳሌ ፤ 
«ወዱያውም ወንዴሞች ጳውልስንና ሲሊስን በላሉት ወዯ 
ቤርያ ሰዯደአቸው፥ በዯረሱም ጊዜ ወዯ አይሁዴ ምኵራብ 
ገቡ፤እነዚህም በተሰልንቄ ከሚኖሩት ይሌቅ ሌበ ሰፊዎች 
ነበሩና። ነገሩ እንዯዚሁ ይሆንን? ብሇው ዕሇት ዕሇት 
መጻሕፍትን እየመረመሩ ቃለን በሙለ ፈቃዴ ተቀበለ። 
»(የሏዋሪያት ሥራ 17፣10-11) 
     የእግዚአብሔር ህዝቦች ከእግዚአብሔር ቃሌ የሆኑ 
መረጃዎችን እንዱያው እጃቸውን በማርገብገብ በቀሊለ ቸሌ 
ማሇት ሳይሆን ፣ነገርግን ከዚያ ይሌቅ በጥንቃቄ እንዱሰሙና 

ከዚም ከእግዚአብሄር ቃሌ በሰሙት እነዚህን ነገሮች እውነት 
እንዯሆኑና እንዲሌሆኑ ነገሮቹን መፈተሸ አሇባቸው ፡፡ 
  መጽሏፍቅደስ ላሊ ዋና የሆነ መንፈሳዊ ፍርዴ 
ያስተምራሌ 
     ነገርግን እነዚያ ሁሇቱ የእግዚአብሔር ፍርድች 
አጠቃሊይ አይዯለም፡፡ ሇእኛ ሇመረዲት ላሊ ዯግሞ ፍርዴ አሇ 
፤እርሱም የእግዚአብሔር ፍርዴ በአዱስ ኪዲን 
አብያተክርስቲያናት ሊይ፤ 
  «ፍርዴ ከእግዚአብሔር ቤት ተነሥቶ የሚጀመርበት ጊዜ 
ዯርሶአሌና፤ አስቀዴሞም በእኛ የሚጀመር ከሆነ 
ሇእግዚአብሔር ወንጌሌ የማይታዘዙ መጨረሻቸው ምን 
ይሆን?»(1ኛ ጴጥሮስ 4፣17) 
     እግዚአብሔር ሇእኛ በዓሇም ውስጥ ባለት ማህበረ 
ምዕመናን ሊይ ሇማሳሇፍ የሚያመጣውን የእርሱን 
የመጨረሻውን ዘመን ቁጣውን የሚጠቁሙ በቃለ ውስጥ 
ትሌቅ መጠን ያሊቸውን መረጃዎች ያቀርብሌናሌ ፡፡ እርሱ 
ዯግሞ በአብያተክርስቲያናት ውስጥ ባለት እና በማህበረ 
ምዕመናኑ ሊይ የሚጨምረውን ቁጣውን ሇመሳሌ የጽዋውን 
ምሳላነት ይጠቀማሌ ፡፡ 
  «የእስራኤሌ አምሊክ እግዚአብሔር እንዱህ ይሇኛሌ። 
የዚህን ቍጣ የወይን ጠጅ ጽዋ ከእጄ ውሰዴ አንተንም 
የምሰዴዴባቸውን አሕዛብን ሁለ አጠጣቸው። 
ከምሰዴዴባቸውም ሰይፍ የተነሣ ይጠጣለ ይወሊገደማሌ 
ያብዲለም። ከእግዚአብሔርም እጅ ጽዋውን ወሰዴሁ፥ 
እግዚአብሔርም እኔን የሰዯዯባቸውን አሕዛብ ሁለ 
አጠጣኋቸው። ዛሬ እንዯ ሆነው ሁለ ባዴማና መዯነቂያ 
ማፍዋጫም እርግማንም አዯርጋቸው ዘንዴ ኢየሩሳላምንና 
የይሁዲን ከተሞች ነገሥታትዋንም አሇቆችዋንም 
አጠጣኋቸው። »(ኤርምስ 25፣15-18) 
 እግዚአብሔር በመጀመሪያ ጽዋውን 
ሇኢየሩሳላም/የአብያተክርስቲያናት ምሳላ ናት/ እና ከዚህም 
ሇተቀሩት መንግስታት /ዓሇምን ይጠቁማሌ/ ይጨምረዋሌ፡፡ 
 «እነሆ፥ ስሜ የተጠራባትን ከተማ አስጨንቃት ዘንዴ 
እጀምራሇሁ፤ በውኑ እናንተ ያሌተቀጣችሁ ትሆናሊችሁን? 
በምዴር በሚኖሩ ሁለ ሊይ ሰይፍን እጠራሇሁና ያሇ ቅጣት 
አትቀሩም፥ ይሊሌ የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር።»(ኤርምስ 
25፣29) 
     በእግዚአብሔር ቸርነትና ጸጋ፣ቤተክርስቲያን ዘመን 
ማብቃቱን ሇእኛ እርሱ ገሌጾሌናሌ ፡፡ 
     በአብተክርስቲያናት ሊይ ፍርደ እ.ኤ.አ. በ1988 ዓ.ም 
በሆነው ዓመት ሊይ ጀምሯሌ ፡፡ በዚያ ጊዜ ሊይ 
የእግዚአብሔር መንፈስ ከአዱስ ኪዲን ማህበረ ምዕመናን 
መካከሌ የሇቀቀ ሲሆን እናም ወዱያውኑ የወንጌለ ብርሃን 
በዓሇም ከሚኖሩ አብያተ ክርስቲያናት ወጥቷሌ ፡፡  ይሁንና፣ 
መጽሏፍቅደስ በዚህ ነጥብ ሊይ የሚያስተምር ቢሆንም 
እንኳን፣የአዱስ ኪዲን አብያተክርስቲያናት በዚህ አስፈሪ 
እውነት ባሇመረበሽ በዚያው ቀጥሇዋሌ ፡፡ 
  በርካታ የሆኑ የእነርሱ መጋቢዎች/ፓስተሮች/ እና 
የቤተክርስቲያን ሽማግላዎች በእነርሱ ሊይ የሚሆነውን ፍርዴ 
በሚመሇከት ከመጽሏፍቅደስ ትምህርቶች ቢሰሙም ፣ 
ነገርግን  እነርሱ ይህንን ውዴቅ ያዯረጉት ሲሆን ዯግሞም 
ሙለ በሙለ አንዯማይመሇካታቸው አዴርገውታሌ፡፡ ነገርግን 
፣እነርሱ እንዯዚህ ያሇውን እጅግ አስገራሚ የመጽሏፍቅደስ 
ትምህርትና በተሇይም  እንዯመቃብር ጥሌቅ ሆነውን ነጥብ 
እንዳት ቸሌ ሉለት ቻለ?  
    እነርሱ ይህንን ምንም ነገር እንዲሌሆነ አዴርገው ቸሌ ማሇትና 
ውዴቅ ማዴረግ ይችሊለ ምክንያቱም ይህ በመንፈሳዊው ዓሇም 
ውስጥ የሚገኝ ፍርዴ ነው ፡፡ የእግዚአብሔር መንፈስ በመካከሊቸው 
እንዯነበረበት ጊዜ በፍጹም ሉታይ የማይችሌ ሲሆን እንዱሁም 
ዯግሞ እርሱ አንዴ ጊዜ የተዋቸው በመሆኑ እንዯገና ፈጽሞ ሉታይ 

አይችሌም፡፡ በአሁኑ ጊዜ በዓሇም ውስጥ ያለትን አብያተክርስቲያናት 
የከበባቸው ጨሇማ መንፈሳዊ ጨሇማ ነው ፡፡ ይህ በአካሊዊ ዓይኖች 
እይታ እና ተፈጥሮአዊ በሆነ መረዲት ሉመረመር አይቻሌም ፡፡ 
ነገርግን የእግዚአብሄር ህዝቦች እግዚአብሄር በሰጣቸው መንፈሳዊ 
እይታና በመሇየት ሊይ በመመስረት እነዚህን ነገሮች ሇመረዲት 
ይችሊለ ፡፡ 
«ብዙ ሰዎች ሰውነታቸውን ያጠራለ ያነጡማሌ ይነጥሩማሌ፤ 
ክፉዎች ግን ክፋትን ያዯርጋለ፤ ክፉዎችም ሁለ 
አያስተውለም፥ ጥበበኞች ግን ያስተውሊለ።» (ዲንኤሌ12፣10) 
    ምንም እንኳን ይህ አጠቃሊይ የሆነ እና መንፈሳዊ ፍርዴ 
ቢሆንም የእግዚአብሄር ምርጦች በአብያተክርስቲያናት ሊይ 
የሚሆነውን ፍርዴ እውነትናትና አሳሳቢነት ይሰሙታሌ፤ 
ይረደታሌም ፡፡ 
      ማጠቃሇያ 
አሁን ሦስት መጽሏፍቅደሳዊ የሆኑ ፍርድችን የመረመርን ሲሆን 
፣ዯግሞም ማራኪ የሆነ አንዴ ነገር አግኝተናሌ፡፡እነዚህ 
እያንዲንዲቸው ሦስቱም ፍርድች በባህሪያቸው መንፈሳዊ ህሌውናዎች 
እንዯሆኑ ብቻ ሉገሇጹ ይችሊለ፡፡እናም እኛ አነስተኛ የሆኑ 
፣የማይታወቁና ይሌቁንም ግሌጽ ያሌሆኑትን ፍርድች እየተናገርን 
ሳይሆን፣ነገርግን እጅግ ጠቃሚ የሆኑትን በመጽሏፍቅደስ ውስጥ 
የተመዘገቡትን  ሦስቱን ፍርድች እየተናገርን ነው ፡፡ በኤዯን ገነት 
ውስጥ በሰው ሌጆች ከሆነው የእግዚአብሔር ፍርዴ፣ወይም 
በጌቴሴማኒ የአትክሌት ስፍራ በክርስቶስ ሊይ ከነበረው 
የእግዚአብሔር ፍርዴ ፤ወይንም በታሊቁ መከራ ወቅት በአዱስ ኪዲን 
የህብረት ቤተክርስቲያን ሊይ ከሆነው የእግዚአብሔር ፍርዴ የበሇጠ 
ጠቃሚ ከሆነ ነገር ይሌቅ በምን ነገር ሊይ እንወያያሇን?  
 ሀቅ በሆነ ሁኔታ ፣በመጽሏፍቅደስ ውስጥ የሚገኝን አንዴ ፍርዴ 
ከእነዚህ ከሦስቱ የበሇጠ አዴርጎ ሇመሰየም የማይቻሌ ነው ፡፡ ያም 
መጽሏፍቅደስ መንፈሳዊ ፍርዴን ያስተምራሌን? ወዯሚሇው ወዯ 
ዋናው ጥያቄያችን እንዴንመሇስ ይመራናሌ፡፡መጽሏፍቅደስን 
ከመረመርን በኋሊ በእርግጠኝነት አዎ ያስተምራሌ በማሇት ሇመናገር 
እንችሊሇን፡፡እግዚአብሔር መንፈሳዊ የሆነውን/ በስጋዊ ዓይን 
የማይታይን /ፍርዴ በሰው ሌጆች ሊይ በሏጢአታቸው አንጻር 
እንዯሚያመጣ መጽሏፍቅደስ በእርግጥ ያንን ያስተምራሌ ፡፤ 
   ነገርግን፣በዓሇም በአጠቃሊይ በአሁኑ ጊዜ ሇእኛ ትሌቅ 
ጥያቄ የሆነው፤እግዚአብሄር መንፈሳዊውን ፍርዴ 
ሇማስተሊሇፍ እ.ኤ.አ. በግንቦት 21/2011 ዓ.ም ጀምሮ 
አምጥቶታሌን? የሚሇው ነው፡፡ የመጽሏፍቅደስ ምሊሽ 
የሆነው፤አዎ፣ያ መንፈሳዊ ፍርዴ በዚያ ቀን ሊይ እንዯጀመረና 
አሁን እሰካሇንበት ጊዜ ዴረስ እየቀጠሇ እንዯሆነ ሇመናገር 
የመጽሏፍቅደስ ማረጋገጫዎች የሆኑ መሌካም ስምምነቶች 
አለ፡፡ 
    በእርግጥ፣እኛ በእውነተኛነት ራሳችንን ሇመጠየቅ 
የሚያስፈሌገን መጽሏፍቅደሳዊ የሆነው ማስረጃ እጅግ 
ጠንካራ ነው ፡፡ ይህም እኛ ቀዯም ሲሌ  መንፈሳዊውን ፍርዴ 
ፈጽሞ እንዴንገነዘበው ይሌቁንም ሇመጨረሻው ፍርዴ 
የሚቻሌ እንዯሆነም እንኳን ያሌተገነዘብነው ጉዲይ ይህ 
እንዳት ሉሆን ይችሊሌ? ሆኖም ግን እግዚአብሔር አካሊዊ 
እና በጣም ቀጥተኛ በሆነ ሁኔታ በምዴር ህሌውና 
የመጨረሻው ጊዜ ሊይ ሁለንም ነገር እንዯሚዯመስሰው 
መጽሏፍቅደስ እንዯሚያስተምር ማስታወስ አሇብን ፡፡ 
    እኛ ሁሊችን ከሌብ በሆነ ሁኔታ በዚህ ጠቃሚ በሆነው 
የመጽሀፍቅደስ ትምህርት እንስማማሇን ፡፡ ነገርግን 
መጽሀፍቅደስ ዯግሞ እ.ኤ.አ. በግንቦት 21/2011 ዓ.ም 
የጀመረው ክፍሇጊዜ በመንፈሳዊው መንገዴ የሚታወቀው 
‹‹የፍርደ ቀን›› እንዯሆነ ያስተምራሌ ፡፡  
   ይህ መንፈሳዊ ፍርዴ የተወሰነ ቁጥር ሊሊቸው ቀናት 
የሚቀጥሌ ሲሆን እናም በመጨረሻም፣በዚህ ክፍሇ ጊዜ 
መጨረሻ ቀን ሊይ የእግዚአብሔር ቁጣ አካሊዊ በሆነ ሁኔታ 
ራሱን እንዯሚገሌጥና  ይህንን መሊውን ፍጥረት ካሌዲኑት 
ሰዎች ጋር በአንዴ ሊይ ያጠፋቸዋሌ ፡፡ በአሁኑ ጊዜ ህያው 
ሆኖ የሚኖር ሰው ሁለ በመጽሏፍቅደስ ‹‹የፍርዴ ቀን›› 

በማሇት ከሚያስታውቀው ክፍሇጊዜ ውስጥ እንዱገባ 
መጽሏፍቅደስ ይገሌጣሌ፡፡ በዚህ ጊዜ እኛ ሁሊችን በፍርዴ 
ቀን ውስጥ እየኖርን ነው፡፡ የሚከተሇው የመጽሏፍቅደስ 
ክፍሌ በከፋ ሁኔታ በመሟሊት ሊይ ነው ፡፡ 
 «በምዴር ሊይ የምትኖር ሆይ፥ ፍርሃትና ገዯሌ ወጥመዴም 
በአንተ ሊይ አለ።» (ኢሳይያስ 24፣17) 
    በእርግጥም ፣ይህ አስከፊ የሆነው እውነት የዚህን አሁን 
ያሇንበትን ፍርዴ ክፍሇ ጊዜ ባህሪያት በሚመሇከት በብዙ 
ጥያቄዎች ውስጥ ጥልናሌ ፡፡ 
   እናም ዯግሞ የእግዚአብሔር ምርጥ ህዝቦች አሁንም 
በዚህ ጊዜ ውስጥ በምዴር ሊይ ሉኖርና ሉቀሩ መቻሊቸው 
እንዳት እንዯሆነ እንዯነቃሇን ፡፡  
     እነዚህ እና ላልችን ተጨማሪ ጥያቄዎች በሚቀጥሇው 
የዚህ በራሪ ወረቀት/ትራክት/ ተከታታይ እትም ሇመመሇስ 
እንፈሌጋሇን፡፡  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
         ሇተጨማሪ መረጃ ይጎብኙ  
  

  

                        www.ebiblefellowship.com 

                         www.ebible2.com 

                        Visit our Facebook page: 

                         Also visit our YouTube Channel 

                        www.facebook.com/ebiblefellowship 

                        www.youtube.com/ebiblefellowship1 

                       You may send a message, question comment to: 

ebiblef ellowship@juno.write to us at: E Bible Fellowship, 

Box 1393 Sharon Hill, PA 19079 

  

  

 
 


