
   ጥያቄ 1. 

 ወንጌሊዊ አሸናፊ እባሊሇሁ፡፡ከሁሇት ሳምንት በፊት በገጠር አከባቢ በነበረኝ የወንጌሌ አገሌግልት 25 
ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግሌ አዲኛቸው አዴርገው ተቀብሇው፤የእግዚአብሔርን መንግስት 
ተቀሊቅሇዋሌ፡፡ 

    የእኔ ጥያቄ፤እንዯ እርስዎ አስተምርዎ ከሆነ እነዚህ ወዯ ጌታ የመጡ ሰዎች የዘሇዓሇም ዯህንነት 
አያገኙም ማሇት ነው? 

መሌስ፡ 

አንደ እግዚአብሔር ከአብያተ ክርስቲያናት ጋር የነበረው ትሌቁ ጉዲይ ወንጌሌን ሇዓሊም ህዝቦች 
የሚያውጁበት መንገዴ ነበር፡፡መጽሐፍ ቅደስ በተዯጋጋሚ አንዴ ሰው ዯህንነትን በራሱ ጥረት ወይም 
ሥራ ሉያገኘው እንዯማይችሌ በተዯጋጋሚ ያስተምራሌ፡፡ግና ዯህንነት ከጌታ ዘንዴ እንዯሆነና 
እግዚአብሔር ብቻ የማዲን ሥራ እንዯሚሰራ መጽሐፍ ቅደስ ቢያስተምርም፤አብያተክርስቲያናት ሰዎች 
ንስሐ እንዱገቡና ወይም እንዱያምኑ እና እንዱጠመቁ በማበረታታት በወንጌሌ ሰዎችን 
ዯርሰዋሌ፡፡እንግዱህ ቤተክርስቲያን፤መጋቢ ወይም ሽማግላዎች እነዚህ ሰዎች ዯህንነት እንዲገኙ 
ያረጋግጡሊሇቸዋሌ፡፡ 

ነገር ግን እውነታው ክርስቶስን መቀበሌ ማንንም አሊዲነም፤ንስሀ መግባትም ማንንም አሊዲነም፤መዴረክ 
ሊይ ወጥቶ አምናሇው ማሇትም ማንንም አሊዲነም፡፡የውሐ ጥምቀትም መውሰዴ ማንንም 
አሊዲነም፡፡እነዚህ ሁለ ጥረቶች ናቸው፡፡ መጽሐፍ ቅደስ ማንም በስራው ወይም በግሌ ጥረቱ 
እንዯማይዴን ያስገነዝባሌ፡፡ 

ገሊ 2፤16 እንዱህ ይሊሌ፤ነገር ግን ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንዱጸዴቅ እንጂ በሕግ ሥራ 
እንዲይሆን አውቀን፥ ሥጋን የሇበሰ ሁለ በሕግ ሥራ ስሇማይጸዴቅ፥ እኛ ራሳችን በሕግ ሥራ ሳይሆን 
በክርስቶስ እምነት እንጸዴቅ ዘንዴ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነናሌ። 

በእርስዎ የወንጌሌ ጉዞ የሆነው ይህ ነው፤25 የሚሆኑ ሰዎች መጥተው ተቀሊቅሇውናሌ፤ክርስቲያንም 
ተብሇዋሌ፡፡ክርስቲያን የሚባለ ዓሇምን ሞሌተዋሌ (ወዯ 2 ቢሉዮን ይጠጋለ)፡፡ ነገር ግን እውነተኛ 
መዲን እንዲሌተከናወነ እርግጠኖች መሆን እንችሊሇን፡፡መጽሐፍ ቅደስ የሰማይ ዯጆች እ.ኤ.አ ግንቦት 
21፤2011 እንዯተዘጋ ያረጋግጣሌ፡፡መዲን ያሇባቸው ሁለ በዚያች ቀን ዴነዋሌና፡፡ 

ጥያቄ 2… 

ከሦስት ዓመት በፊት በፋሚሉ ሬዱዮ በኩሌ እ.ኤ.አ ግንቦት 21፤2011 የክርስቶስ ዲግም ምጻት 
እንዯሚሆን ተነግሮን ነበር፡፡ እኛም ከበርካታ ጊዜያት የመጽሐፍ ቅደስ ጥናት በኋሊ ከሚስተር ካምፔን 
የሚሰበኩትን ጠንካራ ትምህርቶች አምነን ተቀበሌን፡፡ ያሇንን ጥሪት ሽጠንና ሇዴሆች ሰጥተን 
የክርስቶስን መምጣት በጉጉት መጠባበቅ ጀመርን፡፡ነገር ግን ምንም የሆነ ነገር አሌነበረም፡፡ 

ጥያቄ የሆነው እርስዎ አሁን ከእ.ኤ.አ ግንቦት 21፤2011 በኋሊ የፍርዴ ጊዜ እንዯሆነ እየተናገሩ 
ነው፡፡ይህንን እንዳት ሌናምን እንችሊሇን፤በዮሐ 9፤4 የተነገረው ምሳላ ከፍርዴ ጊዜ ጋር የሚያያዝ 
አይዯሇም፤ምናሌባት በተሳሳተ መንገዴ እንዯተጠቀሙት (allegorize) እንዲዯረጉት አስባሇው፡፡ 



 

 

መሌስ;… 

ኢ ባይብሌ የመጽሐፍ ቅደስ ህብረት ከእ.ኤ.አ ግንቦት 21፣2011 አስቀዴሞ ይነገር እንዯነበረው 
ተመሳሳይ መሌዕክት እያስተሊሇፈ ይገኛሌ፤ያም የፍርዴ ቀን እግዚአብሔር ሇዓሇም ህዝብ በይፋ ባወጀበት 
በዚያን ቀን ተጀምሯሌ፡፡ያ እግዚአብሔር የሰማይን ዯጆች የዘጋበት እና ሰዎችን የማዲን ፕሮግራሙን 
የቆመበት የመንፈሳዊ ፍርዴ ጊዜ ነው፡፡ 

ማንኛውም የመጽሐፍ ቅደስ አስተምሮ እውነተኛ መሆኑን የማናውቅበት መንገዴ አንደ እግዚአብሔር 
የሚያዘንን በማዴረግ እና እውነተኛነቱን በመመርመር ነው፡፡   

  በሐዋ 17፡10 እንዱህ ይሊሌ፤ወዱያውም ወንዴሞች ጳውልስንና ሲሊስን በላሉት ወዯ ቤርያ 
ሰዯደአቸው፥ በዯረሱም ጊዜ ወዯ አይሁዴ ምኵራብ ገቡ፤ 
11 እነዚህም በተሰልንቄ ከሚኖሩት ይሌቅ ሌበ ሰፊዎች ነበሩና። ነገሩ እንዯዚሁ ይሆንን? ብሇው ዕሇት 
ዕሇት መጻሕፍትን እየመረመሩ ቃለን በሙለ ፈቃዴ ተቀበለ። 
12 ስሇዚህም ከእነርሱ ብዙ፥ ከግሪኮችም የከበሩት ሴቶችና ወንድች ጥቂት ያይዯለ፥ አመኑ። 
 
ኢ ባይብሌ የመጽሐፍ ቅደስ ህብረት የእግዚአብሔር ፍርዴን እና ከመከራ በኋሊ ስሇሚመጡ ቀናት 
በተመሇከተ በርካታ ሰዓታትን ወስድ መጽሐፍ ቅደስን መርምሯሌ፡፡እርስዎም እነዚህን ነገሮች 
ከመጽሐፍ ቅደስ እንዱመረምሩ አበረታታዎታሇሁ፡፡ 
ዮሐ 9፡4 በተመሇከተ፤በመጽሐፍ ቅደስ የተሰጡ መረጃዎች የሚያሳዩት ኢየሱስ በአንዴ ቀን ክፍሇ ጊዜ 
ውስጥ 12 ሰዓታት የስራ ሰዓት እንዲለ ተናግሯሌ፡፡በ11ኛ እና በ12ኛው ሰዓት መካከሌ የነበረው የሥራ 
ሰዓት የመጨረሻ ሰዓት የታሊቁ መከራ ጊዜ መሆኑን አሳይቷሌ፡፡ስሇዚህ ከመከራው በኋሊ መጽሐፍ 
ቅደስ እንዯሚናገረው በፍጥነት ጸሐይ ይጨሌማሌ፤ጨረቃ ብርሃኗን መስጠት ታቆማሇች፤ከዋክብት 
ይወዴቃለ፤ጨሇማም ይሆናሌ፡፡ይህ እንግዱህ መንፈሳዊ ጨሇማ ነው፡፡ 
ይህ ተምሳላታዊ ወይም አሉጎሪ ሆነም አሌሆነ በጣም አስፈሊጊ ነው፡፡ኢየሱስ በምሳላ ተናግሯሌ 
(እውነቱን አስተምሯሌ)፡፡አስፈሊጊው ነገር ከላሊው የመጽሀፍ ቅደስ ክፍልች ጋር ከተስማማ በእርግጥ 
ይሰራሌ ማሇት ነው፡፡ 
 
ጥያቄ…3 
ዮሐ 9፡4 ላልች መጽሐፍ ቅደስ ክፍልችን በማጣቀስ ሉያብራሩሌኝ ይችሊለ 
 
መሌስ፡ 
ዮሐ 9፡4 ቀን ሳሇ የሊከኝን ሥራ ሊዯርግ ይገባኛሌ፤ ማንም ሉሠራ የማይችሌባት ላሉት ትመጣሇች። 
 
ይዴኑ ዘንዴ ሇወሰናቸው የዯህንነት ሥራ የሚሰራው ኢየሱስ ነው፡፡አስቀዴመን በዮሐንስ ውስጥ 
ሇሐጢያተኞች ዯህንነት መስጠትን በተመሇከተ ተወያይተንበታሌ፡፡ 
  
ዮሐ 6፤28 እንግዱህ። የእግዚአብሔርን ሥራ እንዴንሠራ ምን እናዴርግ? አለት። 
29 ኢየሱስ መሌሶ፦ ይህ የእግዚአብሔር ሥራ እርሱ በሊከው እንዴታምኑ ነው አሊቸው። 
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በዮሐ 9፡4 ኢየሱስ ቀን ሳሇ ወይም በመዲን ቀን የእግዚአብሔርን ሥራ መስራት እንዲሇበት 
ይናገራሌ (ይህ ምርጦቹ እንዱያምኑና እና ዯህንነትን እንዱሇማመደ ነው)፡፡ተከታዩ የመጽሀፍ ቅደስ 
ክፍሌ እንዱህ ይነበባሌ፤ማንም ሉሠራ የማይችሌባት ላሉት ትመጣሇች፤የሚመጣው ላሉት 
የፍርዴ ቀን ነው፡፡እ.ኤ.አ ግንቦት 21፤2011 የፍርዴ ቀን መጀመሪያ ነበር፡፡ሇዚህ ዓሇም መንፈሳዊ 
ጨሇማ የጀመረበት ነው፡፡ማንም ሰው (ክርስቶስ) የማዲንን ሥራ አይሰራም፡፡  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


