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መግቢያ

የታላቅ ዋጋ ዕንቁ መፅሐፍ የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን 
እምነትና ትምህርትን የሚዳስሱ ተመራጭ መረጃዎችን የያዘ ነው። እነዚህ መረጃዎች 

በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ተተርጉመውና ተሰርተው፣ እናም አብዛኛዎቹ በጊዜው በቤተክር 
ስቲያኗ ጋዜጣዎች ታትመው ነበር።

የታላቅ ዋጋ ዕንቁ የሚለውን ርዕስ የያዙት የመጀመሪያዎቹ ክምችቶች የታተሙት 
በ፲፰፻፶፩ (እ አ አ ) በዚያን ጊዜ የኢንግሊዝ ሚስዮን ፕሬዘደንትና የአስራ ሁለቱ ቡድን 
አባል በነበረው ካህን ፍራንክሊን ዲ ሪቻርድስ ነበር። የዚህም አላማ በጆሴፍ ስሚዝ ጊዜ 
የተወሰነ ስርጭት የነበራቸውን አስፈላጊ አንቀጾችን በቀላሉ እንዲገኙ ለማድረግ ነበር። 
የቤተክርስቲያኗ አባላት ቁጥር በአውሮፓና በአሜሪካ እያደገ ሲመጣም፣ እነዚህ ነገሮች 
እንዲገኙ ማድረግ ተፈላጊም ነበር። የታላቅ ዋጋ ዕንቁ መፅሃፍም ታላቅ ጥቅም ነበረው እና 
በዚህም ምክንያት በ ቤተክርስቲያኗ ቀዳሚ አመራር ስራና የጥቅምት ፲፣ ፲፰፻፹ (እ አ አ ) 
በሶልት ሌክ ስቲ ውስጥ በነበረው አጠቃላይ ጉባኤ ላይ በወሰዱት እርምጃ ምክንያት ይፋ 
ከሆኑት የቤተክርስቲያኗ ጽሁፎች አንዱ ሆነ።

የቤተክርስቲያኗ ፍላጎት ባስፈለገበት ጊዜ በውስጡ ባሉት ነገሮች ላይ አንዳንድ ግም 
ገማዎች ተደርገዋል። በ፲፰፻፸፰ (እ አ አ ) በመጀመሪያው ቅጂ ላይ ያልነበሩት የመፅሐፈ 
ሙሴ ክፍሎች ተጨምረዋል። በ፲፱፻፪ (እ አ አ ) በትምህርትና ቃል ኪዳን ውስጥ ከታ 
ተሙት ጋር አንድ አይነት የነበሩት አንዳንድ ክፍሎች ከታላቅ ዋጋ ዕንቁ ውስጥ ወጥተ 
ዋል። በ፲፱፻፪ (እ አ አ ) ከግርጌ ማስታወሻ ጋር በምእራፎችና አንቀጾች ተከፋፍለው ተዘ 
ጋጅተው ነበር። ሁለት አምድ ገጾችና በመፅሀፉ መጨረሻ ላይ በፊደል ተራ የሚደረድር 
የተጨመሩበትም በ፲፱፻፳፩ (እ አ አ ) ነበር። በሚያዝያ ፲፱፻፸፮ (እ አ አ ) ከተጨመሩት 
ሁለት የራዕይ ነገሮች በስተቀር ሌላ ምንም ለውጦች አልተደረጉም። በ፲፱፻፸፱ (እ አ አ ) 
እነዚህ ሁለት ነገሮች ከየታላቅ ዋጋ ዕንቁ ውስጥ ወጥተው በትምህርትና ቃል ኪዳን ውስጥ 
ተጨምረዋል፣ በዚያም ውስጥ እንደ ክፍል ፻፴፯ና ፻፴፰ ይገኛሉ። በአሁኑ ቅጂ ውስጥም 
ፅሁፎቹን ከቀድሞዎቹ ሰነዶች ጋር እንዲስማሙ ለማድረግ አንዳንድ ለውጦች ተደርገዋል።

የሚከተለው በአሁኑ መፅሐፍ አምዶች ውስጥ ያሉትን የሚያስተዋውቅ ነው፥
 ፩   ከመፅሐፈ ሙሴ የተመረጡ ምንባቦች። በሰኔ ፲፰፻፴ (እ አ አ ) ጆሴፍ ስሚዝ ከጀ 

መረው የመፅሀፍ ቅዱሱ ትርጉም፣ ከኦሪት ዘፍጥረት መፅሐፍ ውስጥ የተወሰደ ልዩ 
እትም።

 ፪   መፅሐፈ አብርሐም። በመነሳሳት የተተረጎሙ የአብርሐም ጽሁፎች። ጆሴፍ ስሚዝ 
ፔትርያርክ አብርሐም የጻፋቸውን የያዙ አንዳንድ የግብፅ ፓፓይሪ ካገኘ በኋላ 
በ፲፰፻፴፭ (እ አ አ ) ይተረጉማቸው ጀመረ። ይህ ትርጓሜ ከመጋቢት ፩፣ ፲፰፻፵፪ 
(እ አ አ ) ጀምሮ በናቩ፣ ኢለኖይ ውስጥ በTimes and Seasons ውስጥ በተከታ 
ታይነት ታትሞ ነበር።

 ፫   ጆሴፍ ስሚዝ—ማቴዎስ። ከጆሴፍ ስሚዝ መፅሀፍ ቅዱስ ትርጓሜ ውስጥ ከማቴ 
ዎስ ምስክር የተወሰደ ልዩ እትም። (አዲስ ኪዳንን ለመተርጎም እንዲጀመር የተ 
ሰጠውን መለኮታዊ ማገጃን በትምህርትና ቃል ኪዳን ፵፭፥፷–፷፩ ተመልከቱ።)

 ፬   የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ። በ፲፰፻፴፰ (እ አ አ ) እርሱ እና ጸሀፊው በ፲፰፻፴፰–፲፰፻፴፱ 
(እ አ አ ) ውስጥ ካዘጋጁት እና በመጋቢት ፲፭፣ ፲፰፻፵፪ (እ አ አ ) በናቩ ኢለኖይ 



በTimes and Seasons ውስጥ በተከታታይነት ከታተመው ከጆሴፍ ስሚዝ ህጋዊ 
ምስክርና ታሪክ ውስጥ የተወሰደ ምንባብ።

 ፭   የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የእምነት ሐተታ። በTimes 
and Seasons ውስጥ በህዳር ፩፣ ፲፰፻፵፪ (እ አ አ )የወንትዎርዝ ደብዳቤ ተብሎ 
ከሚታወቀው ከቤተክርስቲያኗ አጭር ታሪክ ጋር አብሮ የታተመው የጆሴፍ ስሚዝ 
መግለጫ።

6መግቢያ



       
     ከመፅሐፈ ሙሴ  

  የተመረጡ ምንባቦች

  ከመፅሐፍ ቅዱስ ትርጓሜ ውስጥ ልዩ እትም፣ ከሰኔ ፲፰፻፴–የካቲት ፲፰፻፴፩ (እ.አ.አ. )፣ 
ለነብዩ ጆሴፍ ስሚዝ እንደተገለጡለት።

   ፩   ፩   ሀ    ቅ.መ.መ.   ሙሴ ።
      ለ    አልማ ፲፪፥፴ ፤ 

 ሙሴ ፩፥፵፪ ።
     ፪   ሀ    ዘኁል. ፲፪፥፮–፰ ፤ 

 ዘዳግ. ፴፬፥፲ ፤ 
 ት.   እና   ቃ. ፲፯፥፩ ።

      ለ    ዘፀአ. ፫፥፮ ፤  ፴፫፥፲፩ ፤ 
 ጆ.ስ.ት.   ዘፀአ. ፴፫፥፳፣ ፳፫ 
(ተጨማሪ) ፤ 
 ዮሐ. ፩፥፲፰ ፤  ፮፥፵፮ ፤ 
 ኤተር ፫፥፮–፲፮ ፤ 
 ሙሴ ፩፥፲፩ ።

      ሐ    ዘዳግ. ፭፥፳፬ ፤ 
 ሙሴ ፩፥፲፫–፲፬፣ ፳፭ ። 
 ቅ.መ.መ.   ክብር ።

      መ    ቅ.መ.መ.   መለወጥ ።
     ፫   ሀ    ራዕ. ፲፩፥፲፯ ፤  ፲፱፥፮ ፤ 

 ፩   ኔፊ ፩፥፲፬ ፤ 

 ት.   እና   ቃ. ፻፳፩፥፬ ። 
 ቅ.መ.መ.   እግዚአብሔር፣ 
አምላክ ።

      ለ    ኢሳ. ፷፫፥፲፮ ፤ 
 ት.   እና   ቃ. ፲፱፥፱–፲፪ ፤ 
 ሙሴ ፯፥፴፭ ። 
 ቅ.መ.መ.   ማለቂያ የሌለው ።

     ፬   ሀ    ሙሴ ፯፥፬ ።
      ለ    ሙሴ ፯፥፴፪፣ ፴፭–፴፯ ።
      ሐ    መዝ. ፵፥፭ ፤ 

 ት.   እና   ቃ. ፸፮፥፻፲፬ ።
      መ    መዝ. ፻፲፩፥፯–፰ ፤ 

 ሙሴ ፩፥፴፰ ።
      ሠ    ፪   ኔፊ ፱፥፲፮ ፤ 

 ት.   እና   ቃ. ፩፥፴፯–፴፱ ። 
 ቅ.መ.መ.   የእግዚአብሔር 
ቃል ።

     ፮   ሀ    ዘፍጥ. ፩፥፳፮ ፤ 

 ኤተር ፫፥፲፬–፲፭ ፤ 
 ሙሴ ፩፥፲፫–፲፮ ።

      ለ    ቅ.መ.መ.   አንድያ ልጅ ።
      ሐ    ቅ.መ.መ.   አዳኝ ።
      መ    ዮሐ. ፩፥፲፬፣ ፲፯ ፤ 

 አልማ ፲፫፥፱ ። 
 ቅ.መ.መ.   ጸጋ ።

      ሠ    ሙሴ ፭፥፯ ።
      ረ    ፩   ነገሥ. ፰፥፷ ፤ 

 ኢሳ. ፵፭፥፭–፲፰፣ 
፳፩–፳፪ ።

      ሰ    ፩   ኔፊ ፱፥፮ ፤ 
 ፪   ኔፊ ፱፥፳ ፤ 
 አልማ ፲፰፥፴፪ ፤ 
 ት.   እና   ቃ. ፴፰፥፩–፪ ። 
 ቅ.መ.መ.   ሁሉን የሚያውቅ ።

        ምእራፍ ፩
  [ሰኔ ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.)]

  እግዚአብሔር እራሱን ለሙሴ ገለጠ—
ሙሴ ተለወጠ—እርሱም ከሰይጣን ጋር 
ፊት ለፊት ተጋፈጠ—ሙሴ ብዙ ሰው 
የሚኖርባቸው አለማትን አየ—ቁጥራ 
ቸው ታላቅ የሆኑ አለማት በወልድ ተፈ 
ጥረው ነበር—የእግዚአብሔር ስራና ክብር 
የሰውን ህያውነትና ዘለአለማዊ ህይወትን 
ማምጣት ነው።

፩

ሙሴ እጅግ በጣም ከፍ ያለ ተራራ 
ላይ በተነጠቀበት ጊዜ እርሱ 

  ሀ  ለሙሴ    ለ  የተናገራቸው  የእግዚአብሔር 
ቃላት፣

   ፩  ፪    እናም እርሱም እግዚአብሔርን   ሀ  ፊት 
ለፊት    ለ  አየው ፣ እናም ከእርሱም ጋር ተነ 
ጋገረ፣ እናም የእግዚአብሔር   ሐ  ክብርም  
በሙሴ ላይ ነበር፤ በዚህ ምክንያትም ሙሴ 
በእርሱ ፊት   መ  ለመፅናት  ችሏል።

   ፩  ፫    እና እግዚአብሔርም ለሙሴ እንዲህ 
አለው፥ እነሆ፣ እኔ   ሀ  ሁሉን  የሚገዛ ጌታ 

እግዚአብሔር ነኝ፣ እናም መጨረሻ የሌ 
ለውም ስሜ ነው፤ ለቀናቶቼ መጀመሪያ እና 
ለአመታቴም ፍጻሜ የለኝምና፤ እና ይህስ 
  ለ  መጨረሻ  የለውም አይደለምን?

   ፩  ፬    እናም እነሆ፣ አንተ ልጄ ነህ፤ ስለ 
ዚህ   ሀ  ተመልከት ፣ እናም   ለ  የእጄን  ስራ አሳ 
ይሀለሁኝ፤ ነገር ግን ሁሉንም አይደለም፣ 
  ሐ  ስራዎቼ    መ  መጨረሻ  የላቸውም፣ እና 
  ሠ  ቃላቶቼም ፣ በምንም አያልቁምና።

   ፩  ፭    ስለዚህ የእኔን ክብር ካላየ በስተቀር 
ማንም ሰው ሁሉንም ስራዎቼን ማየት አይ 
ችልም፤ እናም ማንም ሰው የእኔን ክብር 
ሙላት አይቶ፣ እና በምድር ላይ በስጋው 
ለመቅረት አይችልም።

   ፩  ፮    ልጄ ሙሴ፣ የምትሰራልኝ ስራ አለኝ፤ 
እና አንተም በአንድያ ልጄ   ሀ  አምሳል  ነህ፤ 
እናም   ለ  አንድያ  ልጄም   ሐ  አዳኝ  ነው ይሆና 
ልም፣   መ  በጸጋና    ሠ  በእውነት  ተሞልቷልና፤ 
ነገር ግን ከእኔ ሌላ   ረ  ምንም  አምላክ የለም፣ 
እና ሁሉም ነገሮች እኔ ዘንድ አሉ፣ ሁሉ 
ንም ነገሮች   ሰ  አውቃቸዋለሁና ።

   ፩  ፯    አሁንም እነሆ፣ ልጄ ሙሴ ይህን አንድ 



ነገር አሳይሀለሁ፣ በአለም ውስጥ ነህና፣ 
እናም ለአንተም ይህን አሳይሀለሁኝ።

፰ እናም እንዲህ ሆነ፣ ሙሴም ተመለ 
ከተ፣ እና የተፈጠረበትን ሀ አለም ተመለ 
ከተ፤ እናም ሙሴም አለምንና የአለምን፣ 
እና የአሁን እና ተፈጥረው የነበሩትን የሰ 
ዎች ልጆችን መጨረሻ ለ ተመለከተ፣ በእ 
ነዚህም በጣም ተደነቀ እናም ሐ ተገረመ።

፱ እና እግዚአብሔርም ከሙሴ ፊት 
ሄደ፣ ክብሩም በሙሴ ላይ አልነበረም፤ 
እና ሙሴንም ለብቻው ተትቶ ነበር። እና 
ለብቻው ሲተውም፣ ወደ ምድር ወደቀ።

፲ እንዲህም ሆነ፣ ከብዙ ሰአታት በኋላ 
ነበር የሙሴ ተሰጥኦ ሀ ጥንካሬው እንደሰው 
ተመልሶ የመጣለት፤ እናም ለእራሱም እን 
ዲህ አለ፥ አሁን፣ በዚህ ምክንያት ከዚህ 
በፊት እንዳላሰብኩት ሰው ለ ምንም እንዳ 
ልሆነ አወቅሁኝ።

፲፩ ነገር ግን አሁን አይኖቼ ሀ እግዚአ 
ብሔርን አይተዋል፤ ነገር ግን ለ በተሰ 
ጥኦ አይኖቼ ሳይሆን በመንፈሳዊ አይኖቼ 
ነው፣ የተሰጥኦ አይኖቼ ሊያዩት አይች 
ሉምና፤ በእርሱ ፊት ስቆምም ሐ ጠውልጌ 
እና መ እሞት ነበርና፤ ነገር ግን ክብሩ በእኔ 
ላይ ነበር፤ እና ሠ ፊቱን አየሁ፣ በእርሱ ፊት 
ረ ተለውጬ ነበርና።

፲፪ እንዲህም ሆነ ሙሴም እነዚህን ቃላት 
ሲናገር፣ እነሆ፣ ሀ ሰይጣን ለ ሊፈትነው እን 
ዲህ በማለት መጣ፥ የሰው ልጅ ሙሴ ሆይ፣ 
አምልከኝ።

፲፫ እናም እንዲህ ሆነ፣ ሙሴም ሰይጣንን 
ተመለከተው እና አለ፤ ማን ነህ? እነሆ፣ እኔ 
በአንድያ ልጅ አምሳል የሆንኩት የእግዚአ 

ብሔር ሀ ልጅ ነኝ፤ እናም አመልክህስ ዘንድ 
ክብርህ የት አለ?

፲፬ እነሆ፣ ክብሩ በእኔ ላይ ካልሆነና በፊቱ 
ሀ ካልተለወጥኩኝ በስተቀር እግዚአብሔርን 
ማየት አልችልም። ነገር ግን በተፈጥሮ 
አዊው ሰውነቴ አንተን ማየት እችላለሁኝ። 
በርግጥ፣ ይህ እውነት አይደለም?

፲፭ የአምላኬ ስም የተባረከ ይሁን፣ 
የእርሱ መንፈስ ከእኔ ሙሉ አልተገለ 
ለምና፣ ወይም ክብርህ የት ነው፣ ይህም 
ለእኔ ጭለማ ነውና? እናም በአንተና በእ 
ግዚአብሔር መካከል መፍረድ እችላለሁ፤ 
እግዚአብሔርም እንዲህ አለኝና፥ እግዚ 
አብሔርን ሀ አምልክ፣ እርሱንም ብቻ ለ አገ 
ልግል።

፲፮ ከዚህ ሂድ፣ አንተ ሰይጣን፤ አታታ 
ልለኝ፤ እግዚአብሔርም እንዲህ ብሎኛ 
ልና፥ አንተ በአንድያ ልጄ ሀ አምሳል ነህ።

፲፯ ከሚነደው ሀ ጥሻ ውስጥም በጠራኝ 
ጊዜ ትእዛዛትንም ደግሞ እንዲህ በማለት 
ሰጥቶኛል፥ አምላክህን በአንድያ ልጄ ስም 
ለ ጥራ፣ እናም አምልከኝ።

፲፰ ደግሞም ሙሴ አለ፥ ሌላ የምጠይቀው 
ነገሮች ስላሉኝ፣ እግዚአብሔርን መጥራት 
አላቆምም፥ ክብሩ በእኔ ላይ ነበርና፣ ስለ 
ዚህ በአንተና በእርሱ መካከል መፍረድ 
እችላለሁ። ከዚህ ሂድ፣ ሰይጣን።

፲፱ አሁንም፣ እነዚህን ቃላት ሙሴ ሲና 
ገር፣ ሰይጣን በታላቅ ድምፅ ጮኸ፣ እናም 
በምድርም ላይ እየጮኸ ተናገረ፣ እናም 
እንዲህ በማለት አዘዘ፥ እኔ ሀ አንድያ ልጅ 
ነኝ፣ አምልከኝ።

፳ እንዲህም ሆነ ሙሴም በጣም መፍ 

 ፰ ሀ ሙሴ ፪፥፩።
  ለ ሙሴ ፩፥፳፯።
  ሐ መዝ. ፰፥፫–፬።
 ፲ ሀ ዳን. ፲፥፰፣ ፲፯፤  

፩ ኔፊ ፲፯፥፵፯፤  
አልማ ፳፯፥፲፯፤  
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፳።

  ለ ዳን. ፬፥፴፭፤  
ሔለ. ፲፪፥፯።

 ፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣ 
አምላክ።

  ለ ት. እና ቃ. ፷፯፥፲–፲፫፤  

ሙሴ ፮፥፴፮።
  ሐ ዘፀአ. ፲፱፥፳፩።
  መ ዘፀአ. ፳፥፲፱።
  ሠ ዘፍጥ. ፴፪፥፴፤  

ሙሴ ፯፥፬።
  ረ ማቴ. ፲፯፥፩–፰።  

ቅ.መ.መ. መለወጥ።
 ፲፪ ሀ ሙሴ ፬፥፩–፬።  

ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
  ለ ሙሴ ፮፥፵፱።  

ቅ.መ.መ. መፈተን፣ ፈተና።
 ፲፫ ሀ መዝ. ፹፪፥፮፤  

ዕብ. ፲፪፥፱፤  
፩ ዮሐ. ፫፥፪።

 ፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. መለወጥ።
 ፲፭ ሀ ማቴ. ፬፥፲።  

ቅ.መ.መ. ማምለክ።
  ለ ፩ ሳሙ. ፯፥፫፤  

፫ ኔፊ ፲፫፥፳፬።
 ፲፮ ሀ ሙሴ ፩፥፮።
 ፲፯ ሀ ዘፀአ. ፫፥፪።
  ለ ሙሴ ፭፥፰።
 ፲፱ ሀ ማቴ. ፳፬፥፬–፭።

ሙሴ ፩፥፰–፳ ፪



 ፳ ሀ ቅ.መ.መ. ሲዖል።
  ለ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፲፭–፲፮።  

ቅ.መ.መ. ጸሎት።
 ፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
 ፳፪ ሀ ማቴ. ፲፫፥፵፩–፵፪፤  

ሞዛያ ፲፮፥፩–፫።
 ፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
 ፳፭ ሀ ዘፀአ. ፲፬፥፳፩–፳፪።
  ለ ዘፀአ. ፬፥፲፮።
  ሐ ቅ.መ.መ. ሀይል፤  

ክህነት።
 ፳፮ ሀ ቅ.መ.መ. የተመረጠ 

(ቅጽል ወይም ስም)።
  ለ ፩ ነገሥ. ፰፥፶፩–፶፫።  

ቅ.መ.መ. እስራኤል።
  ሐ ፩ ኔፊ ፲፯፥፳፫–፳፭።
  መ ዘፀአ. ፫፥፯–፲፪።
 ፳፯ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፵፯፤  

ሙሴ ፩፥፰።  
ቅ.መ.መ. ራዕይ።

 ፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. ምድር።
 ፴፩ ሀ ዘዳግ. ፭፥፬፤  

ሙሴ ፩፥፲፩።
  ለ ኢሳ. ፵፭፥፲፯–፲፰፤  

፪ ኔፊ ፪፥፲፬–፲፭።
 ፴፪ ሀ ዮሐ. ፩፥፩–፬፣ ፲፬፤  

ዕብ. ፩፥፩–፫፤  
ራዕ. ፲፱፥፲፫፤  
ያዕቆ. ፬፥፱፤  
ሙሴ ፪፥፩፣ ፭።  
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ።

  ለ መዝ. ፲፱፥፩፤  
ሙሴ ፭፥፯–፰።  
ቅ.መ.መ. ጸጋ።

  ሐ ቅ.መ.መ. እውነት።

ራት ጀመረ፤ እናም ሲፈራም፣ ሀ የሲኦ 
ልን መራራነትን አየ። ይህም ቢሆን እግ 
ዚአብሔርን ለ በመጥራት ጥንካሬን ተቀ 
በለ፣ እና እንዲህም በማለት አዘዘ፥ ሰይ 
ጣን ከእኔ ዘንድ ሂድ፣ የክብር አምላክ የሆ 
ነውን ይህን አንድ እግዚአብሔርን ብቻ 
አመልካለሁና።

፳፩ አሁንምሀ ሰይጣን መንቀጥቀጥ 
ጀመረ፣ እናም ምድርም ተንቀጠቀጠች፤ 
እናም ሙሴም ጥንካሬን ተቀበለ፣ እና እን 
ዲህም በማለት እግዚአብሔርን ጠራ፥ ሰይ 
ጣን፣ በአንድያ ልጅ ስም፣ ከዚህ ሂድ።

፳፪ እንዲህም ሆነ ሰይጣን በታላቅ ድምጽ 
በማልቀስና በመጮኽ፣ እናም በጥርስ 
ሀ ማፏጨት አነባ፤ እናም ከዚያ እንዲሁም 
ከሙሴ ዘንድም ሄደ ሙሴም አላየውም።

፳፫ አሁንም ስለነዚህ ነገሮች ሙሴ ምስክ 
ርነትን ሰጠ፤ ነገር ግን በተንኮል ምክንያት 
ይህ በሰው ልጆች መካከል አልተገኘም።

፳፬ እንዲህም ሆነ ሰይጣን ከሙሴ ፊት 
ሲሄድ፣ ሰለአብና ወልድ ምስክር በሚሰ 
ጠው ሀ መንፈስ ቅዱስ በመሞላት፣ ሙሴ 
አይኑን ወደሰማይ አነሳ፤

፳፭ እና የእግዚአብሔርን ስም በመጥ 
ራት የእርሱን ክብር እንደገና አየ፣ ይህም 
በእርሱ ላይ አርፎ ነበርና፤ እና እንዲህም 
የሚል ድምፅንም ሰማ፥ ሙሴ የተባረክ ነህ፣ 
እኔ፣ ሁሉን የሚገዛው፣ መርጬሀለሁና፣ 
እና ከብዙ ሀ ውሀዎች በላይ ጠንካራ ትሆ 
ናለህ፣ እንደ ለ አምላክ እንደሆንክ አይነት 
ሐ ትእዛዝህን ያከብሩታልና።

፳፮ እናም አስተውል፣ እስከመጨረሻ 
ዎቹ ቀናትህም ድረስ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ፤ 

አንተ ህዝቤን፣ እንዲሁም ሀ የተመረጠውን 
ለ እስራኤልን፣ ሐ ከባርነት ቀንበር መ ታድና 
ቸዋለህና።

፳፯ እንዲህም ሆነ ድምጹም እየተናገረ 
እያለ፣ ሙሴ አይኑን ዞር ዞር አደረገ እና 
ምድርን፣ አዎን ሁሉንም፣ ሀ አየ፤ እና በእ 
ግዚአብሔር መንፈስ ለይቶ በማወቅም ያላ 
የው አንድ የመጨረሻ ትንሽ መጠንም አል 
ነበረም።

፳፰ እናም በዚያ ነዋሪዎችንም ደግሞ አየ፣ 
እና ያላየው አንድም ነፍስ አልነበረም፤ እና 
እነርሱንም በእግዚአብሔር መንፈስ ለይቶ 
አወቃቸው፤ እናም ቁጥራቸውም ታላቅ፣ 
እንዲሁም እንደ ባህር ዳርቻ እንደሚገኙ 
አሸዋ ተቆጥረው አያልቁም ነበር።

፳፱ እና ብዙ መሬቶችንም አየ፤ እና እያ 
ንዳንዱም መሬት ሀ ምድር ተብለው ተጠ 
ርተው ነበር፣ እናም በእነዚህ ላይ ነዋሪ 
ዎች ነበሩ።

፴ እንዲህም ሆነ ሙሴም እንዲህ በማ 
ለት እግዚአብሔርን ጠራ፥ እባክህ ንገረኝ፣ 
እንዴት እነዚህ ነገሮች እንዲህ ሆኑ እናም 
በምን እነዚህን ሰራሀቸው?

፴፩ እናም እነሆ፣ የጌታ ክብር በሙሴ ላይ 
አርፎ ነበር፣ ስለዚህ ሙሴ በእግዚአብሔር 
ፊት ቆመ፣ እና ከእርሱም ጋር ሀ ፊት ለፊት 
ተነጋገረ። እናም ጌታ አምላክ ለሙሴ እን 
ዲህ አለው፤ በራሴ ለ አላማ እነዚህን ነገሮች 
ሰርቼአለሁ። ይህም ጥበብ ነው እናም ይህም 
በእኔ ዘንድ ይቀራል።

፴፪ እና በሀይሌ ሀ ቃልም፣ እንዲሁም 
ለ በጸጋና ሐ በእውነት በተሞላው አንድያ 
ልጄ እነዚህን ፈጠርኩኝ።

ሙሴ ፩፥፳፩–፴፪፫



 ፴፫ ሀ መዝ. ፰፥፫–፬፤  
ት. እና ቃ. ፸፮፥፳፬፤  
ሙሴ ፯፥፳፱–፴።

  ለ ቅ.መ.መ. መፍጠር፣ ፍጥረት።
  ሐ ሙሴ ፩፥፮።
 ፴፬ ሀ ሙሴ ፫፥፯።
  ለ ሙሴ ፬፥፳፮፤ ፮፥፱።
  ሐ አብር. ፩፥፫።  

ቅ.መ.መ. አዳም።
 ፴፭ ሀ ሙሴ ፩፥፮፤ ፯፥፴፮።  

ቅ.መ.መ. ሁሉን የሚያውቅ።
 ፴፯ ሀ አብር. ፬፥፩።  

ቅ.መ.መ. ሰማይ።

 ፴፰ ሀ ሙሴ ፩፥፬።
 ፴፱ ሀ ቅ.መ.መ. የማይሞት፣ 

አለሟችነት።
  ለ ቅ.መ.መ. የዘለዓለም 

ህይወት።
  ሐ ሮሜ ፰፥፲፮–፲፯፤  

፪ ኔፊ ፪፥፲፬–፲፭።  
ቅ.መ.መ. የቤዛነት ዕቅድ።

  መ ቅ.መ.መ. ክብር።
 ፵ ሀ ፪ ኔፊ ፳፱፥፲፩–፲፪።
 ፵፩ ሀ ፩ ኔፊ ፲፫፥፳፫–፴፪፤  

ሙሴ ፩፥፳፫።
  ለ ፪ ኔፊ ፫፥፯–፲፱።

  ሐ ፩ ኔፊ ፲፫፥፴፪፣ ፴፱–፵፤  
ት. እና ቃ. ፱፥፪።

 ፵፪ ሀ ሙሴ ፩፥፩።
፪ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ሰማይ።
  ለ ሙሴ ፩፥፰።
  ሐ ሙሴ ፩፥፴፣ ፴፮።
  መ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣ 

አምላክ—
እግዚአብሔር አብ።

  ሠ ቅ.መ.መ. አንድያ ልጅ።
  ረ ቅ.መ.መ. መፍጠር፣ 

ፍጥረት።
 ፪ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፪፤ አብር. ፬፥፪።

፴፫ እና ለመቁጠር የማይቻል ሀ አለማ 
ትንም ለ ፈጠርኩኝ፤ እና የፈጠርኳቸውም 
ለራሴ አላማ ነው፤ እና ሐ አንድያ ልጄ በሆ 
ነው ወልድም እነዚህን ፈጠርኳቸው።

፴፬ ከሁሉም ሀ የመጀመሪያ ሰውንም በት 
ርጉም ለ ብዙ የሚባለውን ሐ አዳም ብዬ ጠራ 
ሁት።

፴፭ ነገር ግን ስለዚህ ምድርና በዚህ ስለ 
ሚኖሩት ታሪክ ብቻ ነው የምሰጥህ። እነሆ፣ 
በሀይሌ ቃል ያለፉ ብዙ አለማት አሉ። እና 
አሁን የሚኖሩ ብዙዎችም አሉ፣ እና በሰው 
ለመቆጠር የሚያዳግቱ ናቸው፤ ነገር ግን 
ሁሉም ነገሮች በእኔ የሚቆጠሩ ናቸው፣ 
የእኔ ናቸው እና ሀ አውቃቸዋለሁና።

፴፮ እንዲህም ሆነ ሙሴ ለጌታ እንዲህ 
ብሎ ተናገረ፥ እግዚአብሔር ሆይ፣ ለአገል 
ጋይህ ርህራሄ ይሰማህ፣ እና ስለዚህ ምድርና 
ኗሪዎቿ እናም ስለሰማያት ንገረኝ፣ ከዚያም 
አገልጋይህ ይረካል።

፴፯ እናም ጌታ እግዚአብሔር ለሙሴ 
እንዲህ ሲል ተናገረ፣ ሀ ሰማያት፣ እነር 
ሱም ብዙ ናቸው፣ እና በሰው ሊቆጠሩም 
አይችሉም፤ ነገር ግን በእኔ ይቆጠራሉ፣ 
የእኔ ናቸውና።

፴፰ እና አንድ ምድር ስታልፍ፣ እና 
የዚያም ሰማያት እንዲሁም ሌላ ይመ 
ጣል፤ እናም ለስራዬ እና ለቃላቶቼ ምንም 
ሀ መጨረሻ የላቸውም።

፴፱ እነሆ፣ የሰውን ሀ ህያውነት እና ለ ዘለ 
አለማዊ ህይወት ማምጣት ሐ ስራዬ እና 
መ ክብሬ ይህ ነው።

፵ አሁንም፣ ልጄ ሙሴ፣ ስለቆምክባት 

ምድር በሚመለከት እነግርሀለሁ፤ እና የም 
ናገራቸውንም ነገሮች ሀ ጻፍ።

፵፩ እናም የሰው ልጆች ቃላቴን እንደማ 
ይረባ በሚመለከቱበትና ከጻፍካቸው ውስጥ 
ብዙ ቃላትን ሀ በሚያወጡበት ጊዜ፣ እነሆ፣ 
እንደ አንተ ለ አይነት ሌላንም አስነሳለሁ፤ 
እና ሐ እነዚህም ከሚያምኑት ሰው ልጆች 
ጋር ሁሉ መካከል እንደገና ይገኛሉ።

፵፪ (እነዚህ ቃላት ለሙሴ ሀ የተነገሩትም 
በተራራ ላይ ነው፣ የዚህም ስም በሰዎች 
ልጆች አይታወቅም። አሁንም እነዚህ ለእ 
ናንተም ተነግረዋል። ከሚያምኑት ሌላ በስ 
ተቀር ለማንም አታሳይ። እንዲህም ይሁን። 
አሜን።)

ምዕራፍ ፪
[ሰኔ–ጥቅምት ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.)]

እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ—
የተለያዩ አይነት ፍጥረታት ተፈጠሩ—
እግዚአብሔር ሰውን ፈጠረ እና በሁሉም 
ነገሮች ላይ ግዛትን ሰጠው።

፩ እንዲህም ሆነ ጌታም ለሙሴ እንዲህ 
ሲል ተናገረ፥ እነሆ፣ ስለዚህ ሀ ሰማይ እና 
ስለዚህ ለ ምድር በሚመለከት ሐ እገልጥልሀ 
ለሁ፤ የምናገራቸውን ቃላት ጻፍ። መ ሁሉን 
የሚገዛ እግዚአብሔር፣ የመጀመሪያውና 
የመጨረሻው እኔ ነኝ፣ ሠ በአንድያ ልጄም 
እነዚህን ረ ፈጠርኩ፤ አዎን፣ በመጀመሪያ 
ሰማይን ፈጠርኩ፣ እናም ከዚያም የምት 
ቆምበትን ምድር ፈጠርኩ።

፪ እና ሀ ምድርም ቅርጽ የለሽና ባዶ ነበ 

ሙሴ ፩፥፴፫–፪፥፪ ፬



 ፫ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፮–፲፫።  
ቅ.መ.መ. ብርሀን፣ 
የክርስቶስ ብርሀን።

 ፬ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፬፤  
አብር. ፬፥፬።

 ፭ ሀ ሙሴ ፩፥፴፪።

  ለ ፪ ቆሮ. ፬፥፮።
  ሐ ዘፍጥ. ፩፥፭።
 ፮ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፮–፰።
 ፯ ሀ አብር. ፬፥፱–፲።
 ፰ ሀ ቅ.መ.መ. ሰማይ።
 ፱ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፱፤  

አብር. ፬፥፱።
 ፲ ሀ ቅ.መ.መ. ምድር።
 ፲፩ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፲፩–፲፪፤  

አብር. ፬፥፲፩–፲፪።
 ፲፮ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፲፮።

ረች፣ እና አንዳችም አልነበረባትም፤ ጥልቁ 
በጨለማ እንዲዋጥ አደረግሁኝ፤ እና መን 
ፈሴም በውሆች ላይ ሰፈፈ፣ እኔ እግዚአ 
ብሔር ነኝና።

፫ እናም እኔ እግዚአብሔርም ሀ ብርሀን 
ይሁን አልኩ፤ እና ብርሀንም ሆነ።

፬ እናም እኔ እግዚአብሔርም ብርሃኑ 
ሀ መልካም እንደሆነ አየሁ። እናም እኔ እግ 
ዚአብሔርም ብርሃንን ከጨለማ ለየኹት።

፭ እናም እኔ እግዚአብሔርም ብርሃኑን 
ቀን ብዬ ጠራሁት፣ ጨለማውንም ሌሊት 
ብዬ ጠራሁት፤ እናም ይህን ያደረኩትም 
በሀይሌ ሀ ቃል ነበር፣ እና ለ የተናገርኩት ተከ 
ናወነ፤ እናም ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ፣ 
አንድ ሐ ቀን።

፮ ደግሞም፣ እኔ እግዚአብሔር እን 
ዲህ አልኩ፥ በውኆች መካከል ሀ ጠፈር 
ይሁን፣ እና እንዳልኩትም ሆነ፤ እና እን 
ዲህም አልኩ፥ በውኃና በውኃ መካከልም 
ይክፈል፤ እና ይህም ተፈጸመ፤

፯ እና እኔ እግዚአብሔር ጠፈርን አደረ 
ግሁ፣ እና ሀ ውኆች፣ አዎን፣ ከጠፈሩ በታ 
ችና ከጠፈሩ በላይ ያለውን ውኆች ለየ 
ኹኝ፣ እና ይህም እንደተናገርኩትም ሆነ።

፰ እና እኔ እግዚአብሔርም ጠፈርን 
ሀ ሰማይ ብዬ ጠራሁት፤ እናም ማታም ሆነ 
ጠዋትም ሆነ፣ ሁለተኛ ቀን።

፱ እና እኔ እግዚአብሔር እንዲህ አልኩ፥ 
ከሰማይ በታች ያለው ውሀ ሀ በአንድ ስፍራ 
ይሰብሰብ፣ እናም እንዲህም ሆነ፤ እና እኔ 
እግዚአብሔር እንዲህ አልኩ፥ የብሱም 
ይገለጥ አልኩ፤ እናም እንዲህም ሆነ።

፲ እና እኔ እግዚአብሔርም የብሱን 
ሀ ምድር ብዬ ጠራሁት፤ እና የውኃ መከ 
ማቻውንም ባሕር ብዬ ጠራሁ፤ እናም እኔ 
እግዚአብሔርም የሰራኋቸው ነገሮች ሁሉ 
መልካም እንደሆኑ አየሁ።

፲፩ እና እኔ እግዚአብሔርም እንዲህ 
አልኩ፥ ምድር ዘርን የሚሰጥ ሀ ሣርንና ቡቃ 
ያን በምድርም ላይ እንደ ወገኑ ዘሩ ያለበ 
ትን ፍሬን የሚያፈራ ዛፍን ታብቅል፣ እና 
ይህም እንዳልኩት ሆነ።

፲፪ እና ምድርም ዘርን የሚሰጥ ሣርንና 
ቡቃያን እንደ ወገኑ ዘሩም ያለበትን ፍሬን 
የሚያፈራ ዛፍን እንደ ወገኑ አበቀለች፤ እና 
እኔ እግዚአብሔርም የፈጠርኳቸው ነገሮች 
ሁሉ መልካም እንደሆኑ አየሁ።

፲፫ ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ፣ ሦስተኛ 
ቀን።

፲፬ እና እኔ እግዚአብሔርም እንዲህ 
አልኩ፥ ቀንና ሌሊትን ይለዩ ዘንድ ብር 
ሃናት በሰማይ ጠፈር ይሁኑ፤ ለምልክቶች 
ለዘመናት ለዕለታት ለዓመታትም ይሁኑ 
አልኩ፤

፲፭ በምድር ላይ ያበሩ ዘንድ በሰማይ 
ጠፈር ብርሃናት ይሁኑ፤ እና እንዲህም 
ሆነ።

፲፮ እናም እኔ እግዚአብሔርም ሁለት 
ታላላቅ ሀ ብርሃናትን አደረግሁኝ፣ እናም 
ትልቁ ብርሃን በቀን እንዲሰለጥን፣ እና 
ትንሹ ብርሃን በሌሊት እንዲሰለጥን አደ 
ረግሁኝ፣ እና ትልቁ ብርሃን ጸሀይ ነበር፣ 
እናም ትንሹ ብርሀን ጨረቃ ነበር፤ ከዋ 
ክብትንም በቃላቶቼ መሰረት ደግሜ አደ 
ረግሁኝ።

፲፯ እና እኔ እግዚአብሔርም፣ ለምድር 
ያበሩ ዘንድ በሰማይ ጠፈር አኖርኳቸው፣

፲፰ እናም ጸሀይ በቀን እንዲሠለጥን፣ እና 
ጨረቃም በሌሊት እንዲሠለጥን፣ እና ብር 
ሃንን ከጨለማ እንዲለዩ አደረግሁኝ፤ እና 
እኔ እግዚአብሔርም የሰራኋቸው መልካም 
እንደሁኑ አየሁ፤

፲፱ ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ፣ አራተኛ 
ቀን።

ሙሴ ፪፥፫–፲፱፭



 ፳፩ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፳፩፤  
አብር. ፬፥፳፩።

 ፳፪ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፳፪–፳፭፤  
አብር. ፬፥፳፪–፳፭።

 ፳፮ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ።
  ለ ዘፍጥ. ፩፥፳፮–፳፯፤  

ሙሴ ፮፥፰–፲፤  
አብር. ፬፥፳፮–፳፯።

  ሐ ቅ.መ.መ. መፍጠር፣ 
ፍጥረት።

  መ ዘፍጥ. ፩፥፳፰፤ ሙሴ ፭፥፩፤  
አብር. ፬፥፳፰።

 ፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣ 
አምላክ።

 ፳፰ ሀ ሙሴ ፭፥፪።
 ፳፱ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፳፱–፴፤  

አብር. ፬፥፳፱–፴።
 ፴፩ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፴፩፤  

ት. እና ቃ. ፶፱፥፲፮–፳።
  ለ ዘፀአ. ፳፥፲፩፤  

አብር. ፬፥፴፩።
፫ ፩ ሀ ዘፍጥ. ፪፥፩፤ አብር. ፭፥፩።
  ለ ቅ.መ.መ. መፍጠር፣ 

ፍጥረት።

፳ እና እኔ እግዚአብሔርም እንዲህ 
አልኩ፥ ውኃ ሕያው ነፍስ ያላቸውን ተን 
ቀሳቃሾች ታስገኝ፣ ወፎችም ከምድር በላይ 
ከሰማይ ጠፈር በታች ይብረሩ።

፳፩ እናም እኔ እግዚአብሔርም ታላላቆች 
ሀ አሳነባሪዎችን፣ ውኃይቱ እንደ ወገኑ ያስ 
ገኘቻቸውንም ተንቀሳቃሾቹን ሕያዋን 
ፍጥረታት ሁሉ፣ እንደ ወገኑ የሚበሩት 
ንም ወፎች ሁሉ ፈጠርኩኝ፤ እና እኔ እግ 
ዚአብሔርም የፈጠርኳቸው ነገሮች ሁሉ 
መልካም እንደሆኑ አየሁ።

፳፪ እና እኔ እግዚአብሔርም እንዲህ ብዬ 
ባረኳቸው፥ ብዙ ሀ ተባዙም የባሕርንም ውኃ 
ሙሉአት፤ ወፎችም በምድር ላይ ይብዙ።

፳፫ እና ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ፣ አምስ 
ተኛ ቀን።

፳፬ እናም እኔ እግዚአብሔርም እንዲህ 
አልኩ፥ ምድር ሕያዋን ፍጥረታትን እንደ 
ወገኑ፣ እንስሳትንና ተንቀሳቃሾችን የም 
ድር አራዊትንም እንደ ወገኑ ታውጣ፤ እና 
ይህም ሆነ፤

፳፭ እና እኔ እግዚአብሔር የምድር አራ 
ዊትን እንደ ወገናቸው አደረግሁ፣ እንስሳ 
ውንም እንደ ወገናቸው፣ የመሬት ተንቀ 
ሳቃሾችንም እንደ ወገናቸው አደረግሁኝ፤ 
እና እኔ እግዚአብሔርም እነዚህ ነገሮች 
ሁሉ መልካም እንደሆኑም አየሁ።

፳፮ እና እኔ እግዚአብሔርም ከመጀመ 
ሪያው ጀምሮ ከእኔ ጋር ለነበረው ሀ ለአን 
ድያ ልጄ እንዲህ አልኩ ሰውን ለ በመል 
ካችን፣ በአምሳላችን ሐ እንፍጠር፣ እናም 
ይህም ሆነ። እና እኔ እግዚአብሔርም እን 
ዲህ አልኩ፥ የባህር አሶችንና፣ የሰማይ 
ወፎችን፣ ከብቶችንና፣ ምድርን ሁሉ፣ 
እናም በምድር በሚንቀሳቀሱ ፍጡራንን 
ሁሉ መ ይግዙ።

፳፯ እና እኔ ሀ እግዚአብሔር ሰውን በመል 
ኬም፣ በአንድያ ልጄ መልክ፣ ፈጠርሁት፤ 
ወንድና ሴት አድርጌም ፈጠርኳቸው።

፳፰ እና እኔ እግዚአብሔርም ባረኩ 
አቸው፣ እንዲህም አልኳቸው፥ ብዙ 
ሀ ተባዙ፣ ምድርንም ሙሉአት፣ ግዙአ 
ትም፣ የባሕርን ዓሦች፣ የሰማይን ወፎች፣ 
በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትን ሕያው 
ፍጡራንን ሁሉ ግዙአቸው።

፳፱ እና እኔ እግዚአብሔርም ሰውን እን 
ዲህ አልኩት፥እነሆ፣ ሀ መብል ይሆንህ ዘንድ 
በምድር ፊት ሁሉ ላይ ዘሩ በእርሱ ያለውን 
ሐመልማል ሁሉ፣ እና የዛፍን ፍሬ የሚያ 
ፈራውንና ዘር ያለውንም ዛፍ ሁሉ ሰጥቼሀ 
ለሁ።

፴ እና ለምድር አራዊት ሁሉ፣ ለሰማይ 
ወፎች ሁሉ፣ ሕያው ነፍስ ለሰጠኋቸው 
ለምድር ተንቀሳቃሾችም ሁሉ፣ የሚበ 
ቅለው ሐመልማል ሁሉ መብል ይሁንላ 
ቸው፤ እና ይህም አንዳልኩት ሆነ።

፴፩ እና እኔ እግዚአብሔርም ያደረኳቸ 
ውን ሁሉ አየሁ፣ እና እነሆ፣ የሰራኋቸው 
ነገሮች ሁሉ እጅግ ሀ መልካም ነበሩ፤ እና 
ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ፣ ለ ስድስተኛ ቀን።

ምዕራፍ ፫
[ሰኔ–ጥቅምት ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.)]

እግዚአብሔር ሁሉንም ነገሮች በፍጥረ 
ታዊ አካል ከመፍጠሩ በፊት መንፈሳዊ 
አካል ፈጥሯቸዋል—በመጀመሪያ ሰውን፣ 
መጀመሪያ ስጋን፣ ፈጠረ—ሴትም ለወ 
ንድ ረዳት ነች።

፩ እንደዚህም ሰማይና ምድር፤ በው 
ስጣቸውም ያሉት ሀ ሰራዊታቸውም ሁሉ  
ለ ተፈጸሙ።

ሙሴ ፪፥፳–፫፥፩ ፮



 ፪ ሀ ዘፍጥ. ፪፥፪–፫፤  
አብር. ፭፥፪–፫።  
ቅ.መ.መ. እረፍት።

  ለ ቅ.መ.መ. የሰንበት ቀን።
 ፫ ሀ ሞዛያ ፲፫፥፲፱።
  ለ ዘፀአ. ፴፩፥፲፬–፲፭።
 ፭ ሀ ዘፍጥ. ፪፥፬–፭፤  

አብር. ፭፥፬–፭።
  ለ ሙሴ ፮፥፶፩።
  ሐ ት. እና ቃ. ፳፱፥፴፩–፴፬፤  

አብር. ፫፥፳፫።  
ቅ.መ.መ. የመንፈስ ፍጥረት።

  መ ቅ.መ.መ. መንፈስ።
  ሠ ዘፍጥ. ፪፥፭።
  ረ ቅ.መ.መ. ሰማይ።
  ሰ ቅ.መ.መ. ሰው፣ ሰዎች—

ሰው፣ የሰማይ አባት 
የመንፈስ ልጅ።

 ፮ ሀ ዘፍጥ. ፪፥፮።
 ፯ ሀ ዘፍጥ. ፪፥፯፤  

ሙሴ ፬፥፳፭፤ ፮፥፶፱፤  
አብር. ፭፥፯።

  ለ ቅ.መ.መ. አዳም።
  ሐ ቅ.መ.መ. ነፍስ።
  መ ሙሴ ፩፥፴፬።
 ፰ ሀ ቅ.መ.መ. ዔድን።
 ፱ ሀ ቅ.መ.መ. የህይወት ዛፍ።
  ለ ዘፍጥ. ፪፥፱።
 ፲ ሀ ዘፍጥ. ፪፥፲።

፪ እና እኔ እግዚአብሔር ስራዬን፣ እና 
ያደረግኳቸውን ነገሮች ሁሉ፣ በሰባተኛው 
ቀን ፈጸምኩኝ፣ እና ከምሰራው ስራ ሁሉ 
ሀ በሰባተኛው ቀን ለ አረፍኩኝ፣ እና ሁሉም 
ያደረኳቸው ተፈጸሙ፣ እና እኔ እግዚአብ 
ሔር እነርሱ መልካም እንደሆኑም አየሁ፤

፫ እና እኔ እግዚአብሔርም ሰባተኛውን 
ቀን ሀ ባረኩት፣ ቀደስኩትም፤ እኔ እግዚ 
አብሔርም ካደረግኳቸው እና ከመፍጠር 
ለ ስራዬ ሁሉ ያረፍኩት በሰባተኛው ቀን 
ነውና።

፬ አሁንም እነሆ እንዲህ እልሀለሁ፣ 
በተፈጠሩበት፣ እኔ እግዚአብሔር አም 
ላክ ሰማይንና ምድርን በሰራሁበት በዚያ 
ቀን፣ እነዚህም የሰማይና የምድር ትውል 
ዶች ናቸው።

፭ እናም የሜዳ ቁጥቋጦ ሁሉ በምድር 
ላይ ከመተከሉ ሀ በፊት፤ የሜዳውም ቡቃያ 
ሁሉ በምድር ላይ ከመብቀሉ በፊት ለ የተ 
ፈጠሩ ናቸው። እኔ እግዚአብሔር አምላ 
ክም የተናገርኩባቸውን ነገሮች ሁሉ ከም 
ድር ፊት በፍጥረታዊ አካል ከመፈጠራ 
ቸው በፊት ሐ በመንፈሳዊ አካል ፈጥሬአ 
ቸዋለሁና። እኔ እግዚአብሔር አምላክም 
በምድር ላይ ገና ዝናብ አላዛነብኩምና። 
እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም የሰውን 
ልጆችን ሁሉ መ ፈጥሬአለሁ፤ እና ሠ ምድ 
ርን የሚያለማ ሰው ግን አልነበረም፣ ረ በሰ 
ማይ ውስጥ ሰ ፈጥሬአቸዋለሁና፤ እና በም 
ድር ላይ ምንም ስጋ፣ ወይም ውሀ፣ ወይም 
አየር አልነበረም።

፮ ነገር ግን እኔ እግዚአብሔር አምላክም 
ተናገርኩኝ፣ ሀ ጉም ከምድር ወጣ፣ የምድ 
ርንም ፊት ሁሉ አጠጣ።

፯ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም ሰውን 
ከምድር ሀ ዐፈር አበጀሁኝ፣ በአፍጫውም 
የህይወትን አስተንፋስ እፍ አልኩበት፤ 
እና ለ ሰውም ህያው ሐ ነፍስ፣ በምድረም 
ላይ መ የመጀመሪያ ስጋ፣ ደግሞም የመጀ 
መሪያም ሰው ሆነ፤ ይህም ቢሆን፣ ሁሉም 
ነገሮች በፊት ነበር የተፈጠሩት፤ ነገር ግን 
በቃላቴ በኩል እንደመንፈሳዊነት ነበር የተ 
ደረጉትና የተፈጠሩት።

፰ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም 
ሀ በዔድን ውስጥ በምስራቅ ገነትን ተከል 
ኩኝ፤ የፈጠርኩትንም ሰው በዚያ አኖር 
ኩት።

፱ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም ለማ 
የት ደስ የሚያሰኘውን ዛፍ በተፍጥሮ አበ 
ቀልኩኝ፤ እና ሰውም ሊያየው ይችላል። 
እናም ይህም ህያው ነፍስም ሆነ። ይህን በፈ 
ጠርኩበት ጊዜ መንፈሳዊ ነበር፤ እኔ እግ 
ዚአብሔር በመላው ግዛቴ በፈጠርኩት፣ 
አዎን፣ ሁሉንም ነገሮች ሰው እንዲጠቀ 
ምባቸው ባዘጋጀኋቸው፣ ውስጥ ቀርተዋ 
ልና፤ እና ሰው ይህም ለምግብ ጥሩ እንደ 
ሆኑ አየ። እኔ እግዚአብሔር አምላክም በገ 
ነትም መካከል ሀ የሕይወትን ዛፍ፣ እና ደግ 
ሞም መልካምንና ክፉን የሚያስታውቀው 
ንም ለ ዛፍ ተከልኩኝ።

፲ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክ፣ ወን 
ዝም ገነትን ያጠጣ ዘንድ ከዔድን ይወጣ 
ዘንድ አደረግሁኝ፤ እናም በአራት ሀ ክፍል 
ይከፈል ነበር።

፲፩ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክ የመ 
ጀመሪያውን ፊሶን ብዬ ጠራሁት፣ እና እኔ 
እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ወርቅ በፈጠር 
ኩበት የኤውላጥን ምድር የሚከብብ ነበር፤

ሙሴ ፫፥፪–፲፩፯



 ፲፯ ሀ ሙሴ ፯፥፴፪።  
ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።

  ለ አብር. ፭፥፲፫።
  ሐ ዘፍጥ. ፪፥፲፯።  

ቅ.መ.መ. ስጋዊ ሞት፤  
ስጋዊ፣ የሚሞት።

 ፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. አንድያ ልጅ።

  ለ ዘፍጥ. ፪፥፲፰፤  
አብር. ፭፥፲፬።

 ፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. ሔዋን፤  
ሴት፣ ሴቶች።

 ፳፫ ሀ ዘፍጥ. ፪፥፳፫፤  
አብር. ፭፥፲፯።

 ፳፬ ሀ ዘፍጥ. ፪፥፳፬፤  

ት. እና ቃ. ፵፪፥፳፪፤ 
፵፱፥፲፭–፲፮፤  
አብር. ፭፥፲፯–፲፰።

  ለ ቅ.መ.መ. ጋብቻ፣ መጋባት።
፬ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
  ለ ት. እና ቃ. ፳፱፥፴፮–፴፯።
  ሐ ኢሳ. ፲፬፥፲፪–፲፭።

፲፪ እና የዚያም ምድር ወርቅም ጥሩ 
ነበር፣ እና ከዚያም ሉልና የከበረ ድንጋይ 
ይገኝ ነበር።

፲፫ እና የሁለተኛውም ወንዝ ስም ግዮን 
ነበር፤ እርሱም የኢትዮጵያን ምድር ሁሉ 
ይከብብ ነበር።

፲፬ እና የሦስተኛውም ወንዝ ስም ጤግ 
ሮስ ነበር፤ እርሱም በአሦር ምሥራቅ የሚ 
ሄድ ነበር። እና አራተኛውም ወንዝ ኤፍራ 
ጥስ ነበር።

፲፭ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም 
ሰውን ወስጄ ያበጃትም ይጠብቃትም ዘንድ 
በዔድን ገነት አስቀመጥኩት።

፲፮ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም 
ሰውን እንዲህ በማለት አዘዝኩት፥ ከገነት 
ዛፍ ሁሉ ለመብላት ነጻ ነህ፤

፲፯ ነገር ግን መልካምና ክፉን ከሚያሳው 
ቅህ ዛፍ አትብላ፤ ቢሆንም ለአንተ ሰለተ 
ሰጠህ ለራስህ ሀ መምረጥ አለብህ፣ ለአንተ 
ተሰጥቶሀልና፤ ነገር ግን፣ እንደከለከልኩህ 
አስታውስ፣ ምክንያቱም ከእርሱም በበላህ 
ለ ቀን በእርግጥ ሐ ትሞታለህና።

፲፰ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም 
ሀ አንድያ ልጄ እንዲህ አልኩት፣ ሰው ብቻ 
ውን መሆኑ መልካም አይደለም፤ ስለዚህ 
ለ ረዳት እንፍጠርለት።

፲፱ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም 
የዱር አራዊትንና የሰማይ ወፎችን ከም 
ድር ሰራሁ፣ እናም ለእያንዳንዳቸውም 
ምን ስም እንዲያወጣላቸው ለማየት ወደ 
አዳም እንዲሄዱ አዘዝኩኝ፤ እናም እነር 
ሱም ሕያው ነፍስ ነበሩ፤ እኔ እግዚአብ 
ሔር የህይወት አስተንፋስ እፍ ብዬላቸዋ 
ለሁና፣ እና አዳምም ሕያው ነፍስ ያለውን 
ሁሉ በስሙ እንደ ጠራው ስሙ እንዲሆ 
ንም አዘዝኩኝ።

፳ እና አዳም ለእንስሳት፣ ለሰማይ ወፎች፣ 
እና ለዱር አራዊት ሁሉ ስም አወጣላቸው፤ 
ነገር ግን ለአዳም እንደ እርሱ ያለ ረዳት 
አልተገኘለትም ነበር።

፳፩ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም በአ 
ዳም ላይ ከባድ እንቅልፍን ጣልኩበት፣ 
አንቀላፋም፣ እና ከጎኑ አንዲት አጥንት 
ወሰድኩና ስፍራውንም በስጋ ዘጋሁ።

፳፪ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም ከወ 
ንዱ የወሰድኩትን ዐጥንት ሀ ሴት አድርጌ 
ሰራኋት፣ እናም ወደ አዳምም አመጣኋት።

፳፫ አዳምም እንዲህ አለ፥ ይህች አጥንት 
ከአጥንቴ፣ ሀ ስጋዋም ከስጋዬ ናት፣ እርስዋ 
ከወንድ ተገኝታለችና ሴት ትባል።

፳፬ ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተ 
ዋል፣ ከሚስቱም ሀ ይጣበቃል፤ ሁለቱም 
ለ አንድ ስጋ ይሆናሉ።

፳፭ አዳምና ሚስቱ ሁለቱም ዕራቁታቸ 
ውን ነበሩ፤ እና አይተፋፈሩም ነበር።

ምዕራፍ ፬
[ሰኔ–ጥቅምት ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.)]

እንዴት ሰይጣን ዲያብሎስ እንደሆነ—
ሰይጣን ሔዋንን ፈተነ—አዳምና ሔዋን 
ወደቁ፣ እናም ሞት ወደ ምድር መጣ።

፩ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም 
ለሙሴ እንዲህ አልኩት፤ በአንድያ ልጄ 
ስም ያዘዝከው ያ ሀ ሰይጣንም ለ ከመጀመ 
ሪያው ጊዜ የነበረ ነው፣ እና በፊቴም እን 
ዲህ በማለት መጣ፣ እነሆ፣ አለሁ፣ እኔን 
ላከኝ፣ ልጅህም እሆናለሁኝ፣ እና አንድም 
ነፍስ እንዳይጠፋ፣ የሰውን ዘር አድናለሁ፣ 
እና በእርግጥም ይህን ሐ አደርጋለሁ፤ ስለ 
ዚህ ክብርህን ስጠኝ።

፪ ነገር ግን እነሆ፣ ውዱና ከመጀመሪያ 

ሙሴ ፫፥፲፪–፬፥፪ ፰



 ፪ ሀ ሙሴ ፯፥፴፱፤  
አብር. ፫፥፳፯።  
ቅ.መ.መ. ቀድሞ መመረጥ።

  ለ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ።
  ሐ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣ 

አምላክ—
እግዚአብሔር አብ።

  መ ሉቃ. ፳፪፥፵፪።
  ሠ ቅ.መ.መ. ክብር።
 ፫ ሀ ቅ.መ.መ. የሰማይ ሸንጎ።
  ለ ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።

  ሐ ት. እና ቃ. ፸፮፥፳፭–፳፯።
 ፬ ሀ ፪ ኔፊ ፪፥፲፰፤  

ት. እና ቃ. ፲፥፳፭።  
ቅ.መ.መ. ሐሰት፤  
ሽንገላ (ውሸት)፣ 
መዋሸት፣ ማታለል።

 ፭ ሀ ዘፍጥ. ፫፥፩፤  
ሞዛያ ፲፮፥፫፤  
አልማ ፲፪፥፬።

 ፮ ሀ ቅ.መ.መ. ሔዋን።
 ፯ ሀ ቅ.መ.መ. ዔድን።

 ፲፩ ሀ ዘፍጥ. ፫፥፫–፮፤  
ሙሴ ፭፥፲።

  ለ አልማ ፲፪፥፴፩።
 ፲፪ ሀ ዘፍጥ. ፫፥፮።
  ለ ቅ.መ.መ. የአዳም እና 

የሔዋን ውድቀት።
 ፲፫ ሀ ዘፍጥ. ፪፥፳፭።
 ፲፬ ሀ ዘፍጥ. ፫፥፰።
 ፲፭ ሀ ዘፍጥ. ፫፥፱።
 ፲፯ ሀ ሙሴ ፫፥፲፯።

ጊዜ ጀምሮ ሀ የተመረጠው ተወዳጁ ለ ልጄም 
እንዲህ አለኝ—ሐ አባት ሆይ፣ መ ፈቃድህ 
ይፈጸም፣ እናም ሠ ክብርም ለዘለአለም ያንተ 
ይሁን።

፫ ስለዚህ ሰይጣን ሀ ስለዐመፀብኝና እኔ 
እግዚአብሔር አምላክ የሰጠሁትን የሰው 
ለ ነጻ ምርጫ ለማጥፋት ስለፈለገ፣ እና ደግ 
ሞም የራሴን ሀይል ለእርሱ እንድሰጠው 
ሰለፈለገ ዘንድ፣ በአንድያ ልጄ ሃይል ሐ እን 
ዲጣል አደረግሁኝ፤

፬ እና እርሱም ሰይጣን፣ አዎን፣ እንዲ 
ሁም ድምጼን የማያደምጡትን ሁሉ የሚ 
ያታልለው እና ሰዎችን እንዳያዩ አድርጎ 
በፈቃዱም እንደ እስርኞች የሚመራቸው፣ 
እንዲሁም ሀ የሀሰት አባት ዲያብሎስ ሆነ።

፭ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠ 
ርኳቸው ከምድር አውሬዎች ሁሉ ይልቅ 
እባብም ሀ ተንኮለኛ ነበር።

፮ እና (ብዙዎችን ወደ ራሱ ስለወሰደ) 
ሰይጣን በእባቡ ልብ ውስጥ ይህን አደረገ፣ 
እና እርሱም ሀ ሔዋንን ለማሳሰት ፈለገ። የእ 
ግዚአብሔርንም ሀሳብ አያውቅምና፣ ስለ 
ዚህ ምድርን ለማጥፋት ፈለገ።

፯ እና ሴቲቱንም እንዲህ አላት፥ አዎን፣ 
እግዚአብሔር—ሀ ከገነት ዛፍ ሁሉ እንዳት 
በሉ ብሏል? (እና በእባቡ አፍ ነበር የተና 
ገረው።)

፰ እና ሴቲቱም እባቡን እንዲህ አለችው፥ 
በገነት ካለው ከዛፍ ፍሬ እንበላለን፤

፱ ነገር ግን በገነት መካከል ከምትመለ 
ከቷቸው ከዛፉ ፍሬ፣ እግዚአብሔር እን 
ዳትሞቱ ከእርሱ አትብሉ አትንኩትም 
ብሏል።

፲ እና እባብም ለሴቲቱ አላት፥ በእርግ 
ጥም አትሞቱም፤

፲፩ ከእርሱም በበላችሁ ቀን ሀ ዓይኖቻችሁ 
እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔርም መልካ 
ምንና ክፉን ለ የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚ 
አብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ።

፲፪ እና ሴቲቱም ዛፉን ለመብላት ያማረ 
እንደ ሆነ፣ ለዓይንም እንደሚያስጎመጅ፣ 
ለጥበብም ሀ መልካም እንደ ሆነ አየች፤ ከፍ 
ሬውም ወሰደችና ለ በላች፤ ለባልዋም ደግሞ 
ሰጠችው እርሱም ከእርስዋ ጋር በላ።

፲፫ እና የሁለቱም ዐይኖች ተከፈቱ፣ እና 
ሀ ራቁታቸውን መሆናቸውንም አወቁ። 
እናም የበለስ ቅጠሎች ሰፍተው ለእነርሱ 
ለራሳቸው ግልድም አደረጉ።

፲፬ እነርሱም ቀኑ በመሸ ጊዜ የእግዚአብ 
ሔር አምላክን ድምፅ ከገነት ውስጥ ሀ ሲመ 
ላለስ ሰሙ፤ አዳምና ሚስቱም ከእግዚአ 
ብሔር ከአምላክ ፊት በገነት ዛፎች መካ 
ከል ተሸሸጉ።

፲፭ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም አዳ 
ምን ጠርቼ፣ የት ሀ ነህ? አልኩት።

፲፮ እርሱም አለ፥ ድምጽህን በገ 
ነት ሰማሁ፤ ራቁቴን ስለሆንሁ ፈራሁ፤ 
ተሸሸግሁም።

፲፯ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም ለአ 
ዳም እንዲህ አልኩት፥ ራቁትህን እንደሆ 
ንህ ማን ነገረህ? ከእርሱ እንዳትበላ፣ ከበ 
ላህም ሀ መሞት አለብህ ብዬ ካዘዝሁህ ዛፍ 
በላህ?

፲፰ አዳምም አለ፥ የሰጠኸኝ እና ከእኔ ጋር 
እንድትሆን ያዘዝከኝ ሴት፣ እርስዋ የዛፉን 
ፍሬ ሰጠችኝና በላሁ።

ሙሴ ፬፥፫–፲፰፱



 ፲፱ ሀ ዘፍጥ. ፫፥፲፫፤  
ሞዛያ ፲፮፥፫።

 ፳ ሀ ዘፍጥ. ፫፥፲፫–፲፭።
 ፳፪ ሀ ዘፍጥ. ፫፥፲፮።
 ፳፭ ሀ ዘፍጥ. ፫፥፲፯–፲፱።  

ቅ.መ.መ. የአዳም እና 
የሔዋን ውድቀት።

  ለ ዘፍጥ. ፪፥፯፤ ሙሴ ፮፥፶፱፤  
አብር. ፭፥፯።

 ፳፮ ሀ ሙሴ ፩፥፴፬፤ ፮፥፱።
 ፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. መጠነኛነት።
 ፳፰ ሀ ዘፍጥ. ፫፥፳፪።  

ቅ.መ.መ. ሰው፣ 
ሰዎች—የሰው እንደ 
እግዚአብሔር አይነት 
ለመሆን ያለው ችሎታ።

  ለ ቅ.መ.መ. እውቀት።
  ሐ ዘፍጥ. ፪፥፱፤  

፩ ኔፊ ፲፩፥፳፭፤  
ሙሴ ፫፥፱።  
ቅ.መ.መ. የህይወት ዛፍ።

  መ አልማ ፵፪፥፬–፭።
 ፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. ዔድን።
 ፴ ሀ ፩ ነገሥ. ፰፥፶፮፤  

ት. እና ቃ. ፩፥፴፰።
 ፴፩ ሀ አልማ ፵፪፥፫።  

ቅ.መ.መ. ኪሩቤል።

፲፱ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም ሴቲ 
ቱን፥ ይህ ያደረግሽው ነገር ምንድን ነው? 
አልኳት። እና ሴቲቱም አለች፥ እባቡ ሀ አሳ 
ተኝና በላሁ።

፳ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም እባ 
ቡን እንዲህ አልሁት፤ ይህን ስላደረግህ 
ሀ ከእንስሳት ከምድር አራዊትም ሁሉ ተለ 
ይተህ አንተ የተረገምህ ትሆናለህ፤ በሆድ 
ህም ትሄዳለህ፣ አፈርንም በሕይወትህ 
ዘመን ሁሉ ትበላለህ።

፳፩ በአንተና በሴቲቱ መካከል፣ በዘርህና 
በዘርዋም መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ፤ 
እና እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል፣ አንተም 
ሽኰናውን ትቀጠቅጣለህ።

፳፪ ለሴቲቱም እኔ እግዚአብሔር አምላ 
ክም እንዲህ አልኳት፥ በፀነስሽ ጊዜ ሀ ጭን 
ቅሽን እጅግ አበዛለሁ። በጭንቅ ትወ 
ልጃለሽ፤ እና ፈቃድሽም ወደ ባልሽ ይሆ 
ናል፣ እርሱም ገዥሽ ይሆናል።

፳፫ ለአዳምም እኔ እግዚአብሔር አም 
ላክ አልኩት፣ የሚስትህን ቃል ሰምተሀል፣ 
ከእርሱ አትብላ ብዬ ያዘዝኩህን ዛፍ በልተ 
ሀልና፣ ምድር ከአንተ የተነሣ የተረገመች 
ትሁን፤ በሕይወት ዘመንህም ሁሉ በድካም 
ከእርስዋ ትበላለህ።

፳፬ እሾህንና አሜከላን ታበቅልብሃለች፤ 
የምድርንም ቡቃያ ትበላለህ።

፳፭ ከምድር ወደ ወጣህበት መሬት እስ 
ክትመለስ ድረስ በፊትህ ሀ ወዝ እንጀራን 
ትበላለህ—በእርግጥም ትሞታለህና—
ከዚህም ስለመጣህ፥ ለ ዐፈር ነህና ወደ ዐፈር 
ትመለሳለህና።

፳፮ አዳምም ለሚስቱ ሔዋን ብሎ ስም 
አወጣ፣ የሕያዋን ሁሉ እናት ናትና፤ እን 
ደዚህም ነው እኔ እግዚአብሔር አምላክ  

ሀ ከብዙዎቹ ሴቶች ሁሉ የመጀመሪያዋን 
የጠራኋት።

፳፯ እኔ እግዚአብሔር አምላክም ለአዳ 
ምና ለሚስቱ የቁርበትን ልብስ አደረግሁ 
ላቸው፣ እና ሀ አለበስኳቸው።

፳፰ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም ለአ 
ንድያ ልጄ እንዲህ አልኩት፥ እነሆ ሀ ሰውም 
መልካምንና ክፉን ለ ለማወቅ ከእኛ እንደ 
አንዱ ሆነ፤ አሁንም እጁን እንዳይዘረጋ፣ 
ደግሞም ሐ ከሕይወት ዛፍ ወስዶ መ እንዳይ 
በላ፣ ለዘላለምም ሕያው ሆኖ እንዳይኖር፤

፳፱ ስለዚህ የተገኘባትን መሬት ያርስ 
ዘንድእኔ እግዚአብሔር አምላክ ሰውን 
ሀ ከዔድን ገነት አስወጣዋለሁ፤

፴ እኔ እግዚአብሔር አምላክ ህያው እስ 
ከሆንኩኝ ድረስ፣ ሀ ቃላቶቼ ውጤት የሌላ 
ቸው መሆን አይገባቸውም፣ ከአፌ እንደ 
ወጡ መከናወን አለባቸውና።

፴፩ ለዚህ ሰውን አስወጣሁት እና ወደ 
ሕይወት ዛፍ የሚወስደውንም መንገድ 
ለመጠበቅ ሀ ኪሩቤልንና የምትገለባበጥ የነ 
በልባል ሰይፍን በዔድን ገነት ምሥራቅ አስ 
ቀመጥኩኝ።

፴፪ (እነዚህ ለአገልጋዬ ሙሴ የተናገርኳ 
ቸው ቃላት ነበሩ፣ እና እውነተኛ እንዲሁም 
እንደፈቃዴ ናቸው፤ እና ለእናንተም ነግሬ 
አቸዋለሁ። ከሚያምኑት በስተቀር፣ እስከ 
ማዝህ ድረስ ከሚያምኑት ሌላ ለማንም ሰው 
አታሳይ። አሜን)

ምዕራፍ ፭
[ሰኔ–ጥቅምት ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.)]

አዳምና ሔዋን ልጆችን ወለዱ—አዳም 
መሥዋዕት አቀረበ፣ እግዚአብሔርንም 

ሙሴ ፬፥፲፱–፴፪ ፲



፭ ፩ ሀ ሙሴ ፪፥፳፮።
 ፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፴፱።
  ለ ዘፍጥ. ፭፥፬።
  ሐ ዘፍጥ. ፩፥፳፰፤ ሙሴ ፪፥፳፰።
 ፫ ሀ ሙሴ ፭፥፳፰።
 ፬ ሀ ቅ.መ.መ. ዔድን።
  ለ አልማ ፵፪፥፱።
 ፭ ሀ ቅ.መ.መ. ማምለክ።
  ለ ዘፀአ. ፲፫፥፲፪–፲፫፤  

ዘኁል. ፲፰፥፲፯፤  
ሞዛያ ፪፥፫።  
ቅ.መ.መ. በኩር።

  ሐ ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣ 
ታዛዥ፣ መታዘዝ።

 ፮ ሀ ቅ.መ.መ. መላእክት።
  ለ ቅ.መ.መ. መስዋዕት።

 ፯ ሀ ሙሴ ፩፥፮፣ ፴፪።  
ቅ.መ.መ. ጸጋ።

  ለ አልማ ፴፬፥፲–፲፭።  
ቅ.መ.መ. ደም።

  ሐ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ—
የክርስቶስ ምሳሌዎች 
እና ምልክቶች።

 ፰ ሀ ፪ ኔፊ ፴፩፥፳፩።
  ለ ሙሴ ፮፥፶፯።  

ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ 
ንስሀ መግባት።

  ሐ ቅ.መ.መ. ጸሎት።
 ፱ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
  ለ ቅ.መ.መ. አንድያ ልጅ፤  

ኢየሱስ ክርስቶስ።
  ሐ ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ሞት፤  

የአዳም እና የሔዋን ውድቀት።
  መ ሞዛያ ፳፯፥፳፬–፳፮፤  

ት. እና ቃ. ፺፫፥፴፰፤  
እ.አ. ፩፥፫።  
ቅ.መ.መ. ቤዛ፣ ማዳን፣ 
ቤዛነት፤  
የቤዛነት ዕቅድ።

 ፲ ሀ ቅ.መ.መ. ዳግመኛ 
መወለድን፣ ከእግዚአብሔር 
መወለድ።

  ለ ት. እና ቃ. ፻፯፥፵፩–፶፮።  
ቅ.መ.መ. ትንቢት፣ 
መተንበይ።

  ሐ ቅ.መ.መ. ደስታ።
  መ ኢዮብ ፲፱፥፳፮፤  

፪ ኔፊ ፱፥፬።

አገለገለ—ቃየንና አቤል ተወለዱ—ቃየን 
አመጸ፣ ሰይጣንንም ከእግዚአብሔር በላይ 
ወደደ፣ እናም የጥፋት ልጅ ሆነ—ገዳይነ 
ትና ክፉነት ተስፋፋ—ወንጌሉም ከመጀ 
መሪያው ጊዜ ጀምሮ የተሰበከ ነው።

፩ እንዲህም ሆነ እኔ እግዚአብሔር አም 
ላክ እነርሱን ካስወጣኋቸው በኋላ አዳም 
መሬቱን ማረስ ጀመረ፣ እና በዱር እንስ 
ሣቱም ላይ ሀ ስልጣን ነበረው፣ እናም እኔ 
ጌታ እንዳዘዝኩት እንጀራውን በፊቱ ወዝ 
በላ። እናም ሚስቱ ሔዋንም ከእርሱ ጋር 
አብራው ሰራች።

፪ አዳምም ሚስቱን ሔዋንን አወቀ፣ እር 
ሷም ወንድና ሀ ሴት ልጆችን ለ ወለደች፣ እና 
እነርሱም በምድር ላይ ሐ በዙም ተባዙም።

፫ እናም ከዚያ ጊዜ ጀምሮ የአዳም ወን 
ድና ሀ ሴት ልጆች ሁለት በሁለት በምድር 
ላይ ተከፋፈሉ፣ እናም መሬቱን ማረስ፣ 
መንጋዎችን መጠበቅ፣ እናም ወንድና ሴት 
ልጆችን መውለድ ጀመሩ።

፬ አዳምና ሚስቱ ሔዋን የጌታን ስም 
ጠሩ፣ እናም ሀ ከዔድን ገነት አካባቢም የጌ 
ታን ድምጽ እያናገራቸው ሰሙ፣ እና አላ 
ዩትም ነበር፤ ከእርሱ ለ ፊት ተዘግተው ነበ 
ርና።

፭ እግዚአብሔር አምላካቸውን ሀ እንዲያ 
መልኩ፣ እናም ከመንጋዎቻቸው መካከል 
ለ በመጀመሪያ የተወለደውን ለጌታ መሥዋ 
ዕት እንዲያቀርቡም ትእዛዛትን ሰጣቸው። 

እና አዳምም ለእግዚአብሔር ትእዛዛት 
ሐ ታዛዥ ነበር።

፮ ከብዙ ቀናት በኋለ የአምላክ ሀ መልአክ 
ወደ አዳም መጥቶ እንዲህ አለው፥ ለጌታ 
ለ መሥዋዕት ለምን ታቀርባለህ? አዳምም 
እንዲህ አለው፥ እግዚአብሔር ስላዘዘኝ 
እንጂ፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም።

፯ ከዚያም መልአኩ እንዲህ ብሎ ተና 
ገረ፣ ይህ ነገር ሀ በጸጋና በእውነት የተሞ 
ላው የአብ አንድያ ልጅ ለ መስዋዕት ሐ አም 
ሳል ነው።

፰ ስለዚህ፣ የምታደርጋቸውን ነገሮች 
በሙሉ በወልድ ሀ ስም አድርግ፣ እና ለ ንስሀ 
ግባ እና በወልድም ስም እግዚአብሔርን 
ለዘለአለም ሐ ጥራ።

፱ እናም በእዚያ ቀን ስለአብና ወልድ 
የሚመሰክረው ሀ መንፈስ ቅዱስ አዳም ላይ 
በማረፍ እንዲህ አለ፥ እኔ ከመጀመሪያው 
ጊዜ ጀምሮ እናም እስከዘለአለም ድረስ 
የአብ ለ አንድያ ልጅ ነኝ፣ እንደ ሐ ወደቅህም 
አንተና ፍላጎት ያላቸው የሰው ዘሮች ሁሉ 
መ ለመዳን ይችላሉ።

፲ በዚያም ቀን አዳም እግዚአብሔርን 
ባረከ እናም ሀ ተሞላ፣ እና በምድር ላይ ስላ 
ሉት ቤተሰቦች ሁሉ እንዲህ ብሎ ለ መተ 
ንበይ ጀመረ፥ የእግዚአብሔር ስም ይባ 
ረክ፣ በጥፋቴ ምክንያት አይኖቼ ተከፈተ 
ዋልና፣ እና በዚህ ህይወትም ሐ ደስታ ይኖ 
ረኛል፣ እንደገና መ በስጋዬም እግዚአብሔ 
ርን አያለሁ።

ሙሴ ፭፥፩–፲፲፩



 ፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. ሔዋን።
  ለ ፪ ኔፊ ፪፥፳፪–፳፫።
 ፲፪ ሀ ዘዳግ. ፬፥፱።
 ፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
  ለ ቅ.መ.መ. አለማመን።
  ሐ ሙሴ ፮፥፲፭።
  መ ቅ.መ.መ. ስጋዊ፤  

ፍጥረታዊ ሰው።
 ፲፬ ሀ ዮሐ. ፲፬፥፲፮–፲፰፣ ፳፮።

 ፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
  ለ ቅ.መ.መ. ደህንነት።
  ሐ ት. እና ቃ. ፵፪፥፷።  

ቅ.መ.መ. ኩነኔ።
 ፲፮ ሀ ዘፍጥ. ፬፥፩–፪።  

ቅ.መ.መ. ቃየን።
 ፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. አቤል።
  ለ ዕብ. ፲፩፥፬።
 ፲፰ ሀ ት. እና ቃ. ፲፥፳–፳፩።

  ለ ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፰–፲፩።
 ፳ ሀ ቅ.መ.መ. መስዋዕት፤  

በኩራት።
 ፳፩ ሀ ዘፍጥ. ፬፥፫–፯።
 ፳፫ ሀ ዘፍጥ. ፬፥፯፤  

ት. እና ቃ. ፶፪፥፲፭፤ ፺፯፥፰።
 ፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. የጥፋት ልጆች።
 ፳፭ ሀ ሔለ. ፮፥፳፮–፳፰።

፲፩ እና ሚስቱ ሀ ሔዋንም እነዚህን ነገሮች 
በሙሉ ሰማች እና በደስታ እንዲህ አለች፥ 
ባናጠፋ ኖሮ ለ ዘርም አይኖረንም ነበር፣ እና 
መልካምና ክፉን፣ እናም የመዳንን ደስታ፣ 
እናም ለታዛዡ ሁሉ እግዚአብሔር የሚሰጠ 
ውን ዘለአለማዊ ህይወትን አናውቅም ነበር።

፲፪ እና አዳምና ሔዋን የእግዚአብሔርን 
ስም ባረኩ፣ እና ሁሉንም ነገሮች ለሴቶችና 
ለወንዶች ልጆቻቸው ሀ አሳወቁ።

፲፫ እናም ሀ ሰይጣን ከመካከላቸው መጥቶ 
እንዲህ አለ፣ እኔ የእግዚአብሔር ልጅ 
ነኝ፣ እናም እንዲህ ብሎ አዘዛቸው፥ ይህን 
አትመኑ፤ እና ይህንንም ለ አላመኑም፣ እና 
ሰይጣንን ከእግዚአብሔር በላይ ሐ ወደዱ። 
ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሰዎችም መ ስጋዊ፣ 
ስሜትዊና ዲያብሎሳዊ መሆን ጀመሩ።

፲፬ እና እግዚአብሔር አምላክም በሁሉም 
ስፍራ ሰዎችን ሀ በመንፈስ ቅዱስ ጠራቸውና 
ንስሀ እንዲገቡም አዘዛቸው።

፲፭ በወልድ ሀ ያመኑትና ለኃጢአታቸው 
ንስሀ የገቡት ሁሉ ለ ይድናሉ፤ እናም የማ 
ያምኑትና ንስሀ የማይገቡት ሁሉ ሐ ይፈረ 
ድባቸዋል፤ እና በፅኑ ትእዛዝም ቃላት ከእ 
ግዚአብሔር አንደበት ሄዱ፤ ስለዚህ መሟ 
ላት አለባቸው።

፲፮ እና አዳምና ሚስቱ ሔዋን የእግዚአብ 
ሔርን ስም መጥራት አላቆሙም። አዳምም 
ሚስቱን ሔዋንን አወቀ፤ ፀነሰችም፣ ሀ ቃየ 
ንንም ወለደች። እርስዋም ወንድን ከእግዚ 
አብሔር አገኘሁ፤ ስለዚህ እርሱም ቃላቶ 
ቹን የማይቃወም ይሆናል አለች። ነገር ግን 
እነሆ፣ ቃየን እንዲህም በማለት አላደመ 
ጠም፥ ጌታ ማን ነው ማወቅ የሚያስፈልገኝ?

፲፯ ደግማም ፀንሳ ወንድሙን ሀ አቤልን 
ወለደች። እና አቤልም የእግዚአብሔርን 

ድምፅ ለ አደመጠ። አቤልም በግ ጠባቂ 
ነበር፣ ነገር ግን ቃየን ምድርን የሚያርስ 
ነበረ።

፲፰ እና ቃየን ሰይጣንን ከእግዚአብሔር 
በላይ ሀ ወደደ። እና ሰይጣን እንዲህ በማ 
ለት አዘዘው፥ ለጌታ መስዋዕት ለ አቅርብ።

፲፱ እናም ከጊዜም በኋላ እንዲህ ሆነ ቃየን 
ከምድር ፍሬ ለእግዚአብሔር መሥዋዕትን 
አቀረበ።

፳ እና አቤልም ደግሞ ከበጎቹ በኵራትና 
ከስቡ አቀረበ። እና እግዚአብሔርም ወደ 
አቤልና ወደ ሀ መስዋዕቱ ተመለከተ፤

፳፩ ነገር ግን ወደቃየንና ወደ ሀ መሥዋ 
ዕቱ አልተመለከተም። አሁን ሰይጣን ይህን 
አወቀ፣ እና ይህም አስደስተው። እና ቃየን 
እጅግ ተናደደ፣ ፊቱም ጠቆረ።

፳፪ እናም እግዚአብሔር ለቃየን እንዲህ 
አለው፥ ለምን ተናደድህ? ለምንስ ፊትህ 
ጠቆረ?

፳፫ መልካም ብታደርግ፣ ሀ ተቀባይ ትሆ 
ናለህ። እና መልካም ባታደርግ ግን ኃጢ 
አት በደጅ ታደባለች፣ እና ሰይጣንም ይፈ 
ልግሀል፤ እና ትእዛዛቴን ካላደመጥህ በስ 
ተቀር፣ አሳልፌ እሰጥሀለሁ፣ እና በአን 
ተም ላይ እንደ ፈቃዱ ይሆንብሀል። አን 
ተም ገዢው ትሆናለህ።

፳፬ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ የሀሰት አባት ትሆ 
ናለህ፤ ሀ ጥፋት ተብለህም ትጠራለህ፤ ከአ 
ለም በፊት ነበርክና።

፳፭ ወደፊት በሚመጣውም ጊዜ እንዲህ 
ይባላል—እነዚህ ሀ ጸያፎች ከቃየን የመጡ 
ናቸው፤ ከእግዚአብሔር የመጣውን ታላቅ 
ምክር አስወግዷልና፤ እና ንስሀ ካልገባህ 
በስተቀር፣ ይህ በአንተ ላይ የማደርግብህ 
እርግማን ነው።

ሙሴ ፭፥፲፩–፳፭ ፲፪



 ፳፰ ሀ ሙሴ ፭፥፲፫።
 ፴፩ ሀ ቅ.መ.መ. ግድያ።
  ለ ይህም “አዕምሮ፣” 

“አጥፊ”፣ እና “ታላቁ” 
“በማሀን” ውስጥ ለመገኘት 
የሚችሉ የትርጉም ስሮች 
ናቸው ማለት ነው።

 ፴፫ ሀ ቅ.መ.መ. አለማዊነት፤  
ኩራት።

 ፴፬ ሀ ዘፍጥ. ፬፥፱።
 ፴፯ ሀ ዘፍጥ. ፬፥፲፩–፲፪።
 ፴፰ ሀ ቅ.መ.መ. መመኘት፤  

መፈተን፣ ፈተና።
 ፵ ሀ ዘፍጥ. ፬፥፲፭።
 ፵፩ ሀ ሙሴ ፮፥፵፱።
 ፵፪ ሀ ይህም በቃየን ትውልድ 

ውስጥ ሔኖክ የሚባል ሰው፣ 
እናም በህዝቡም መካከል 

በዚያ ስም የሚጠራ ከተማ 
ነበር ማለት ነው። እነዚህን 
ጻድቅ በነበረው በሴት 
ትውልድ ከመጣው ሔኖክ 
እና ደግሞም “የሔኖክ 
ከተማ” ተብላ ትጠራ 
ከነበረቸው ከከተማው 
ፅዮን ጋር አታምታቱት።

፳፮ እናም ቃየንም በጣም ተናደደ፣ እና 
የአምላክንና በጌታ ፊት በቅድስና የሚሄ 
ደው ወንድሙ የአቤልን ድምጽም ከዚህ 
በኋላ አላደመጠም።

፳፯ እናም አዳምና ሚስቱ በቃየንና በወ 
ንድሞቹ ምክንያት በጌታ ፊት አለቀሱ።

፳፰ እና እንዲህ ሆነ ቃየንም ከወንድሞቹ 
ሴት ልጆች አንዷን አገባ፣ እና ሰይጣንን 
ከእግዚአብሔር በላይ ሀ ወደዱ።

፳፱ እና ሰይጣን ለቃየን እንዲህ አለው፥ 
በጉሮሮህ ማልልኝ፣ እናም ይህን ከነገርህ 
በእርግጥ ትሞታለህ፤ እና ወንድሞችህ እን 
ዳይናገሩት በጭንቅላታቸውና በህያው እግ 
ዚአብሔር እንዲምሉ አድረግ፤ ይህን ከነ 
ገሩም በእርግጥ ይሞታሉና፤ እናም ይህም 
አባትህ እንዳያውቀው ነው፤ እናም በዚህ 
ቀን አቤል ወንድምህን በእጅህ ላይ እሰ 
ጥሀለሁ።

፴ እና ሰይጣንም እንደ ትእዛዙ እንደሚ 
ያደርግም ለቃየን ማለለት። እና እነዚህ ነገ 
ሮች ሁሉ የተደረጉት በሚስጥር ነበር።

፴፩ እናም ቃየን አለ፥ በእውነት እኔ 
ሀ በመግደል ትርፍ አገኝ ዘንድ፣ በእርግጥም 
የዚህ ታላቅ ሚስጥር ጌታ ማኸን ነኝ። ስለ 
ዚህ ቃየንም ጌታ ለ ማኸን ተብሎ ተጠራ፣ 
እናም በጥፋቱም ከበረ።

፴፪ እናም ቃየን ወደ ሜዳ ወጣ፣ እናም 
ቃየን ከወንድሙ አቤል ጋር ተነጋገረ። 
እናም እንዲህ ሆነ በሜዳው ላይ እያሉ፣ 
በሜዳም ሳሉ ቃየን በወንድሙ በአቤል 
ላይ ተነሣበት፣ ገደለውም።

፴፫ እና ባደረገውም ሀ ክብር ተሰምቶት 
እንዲህ አለ፥ ነጻ ነኝ፣ በእርገጥም የወን 
ድሜ መንጋዎች በእጆቼ ወደቁ።

፴፬ እግዚአብሔርም ቃየንን አለው፥ 

ወንድምህ አቤል ወዴት ነው? እርሱም 
አለ፥ አላውቅም፤ የወንድሜ ሀ ጠባቂው 
እኔ ነኝን?

፴፭ ጌታም እንዲህ አለ፤ ምን አደረግህ? 
የወንድምህ የደሙ ድምፅ ከምድር ወደ እኔ 
ይጮሃል።

፴፮ አሁንም የወንድምህን ደም ከእጅህ 
ለመቀበል አፍዋን በከፈተች ምድር ላይ 
አንተ የተረገምህ ነህ።

፴፯ ምድርንም ባረስህ ጊዜ እንግዲህ 
ኃይልዋን አትሰጥህም፤ በምድርም ላይ 
ሀ ኰብላይና ተቅበዝባዥ ትሆናለህ።

፴፰ ቃየንም እግዚአብሔርን አለው፥ 
ሰይጣን በወንድሜ መንጋዎች ምክንያት 
ሀ ፈተነኝ። ደግሞም ተናድጄ ነበር፤ አንተም 
የእኔን ሳይሆን የእርሱን መስዋዕት ተቀብ 
ለህ ነበርና፤ ቅጣቴም ልሸከማት የማልች 
ላት ታላቅ ናት።

፴፱ እነሆ ዛሬ ከጌታ ፊት አሳደድኸኝ፤ 
ከፊትህም እሰወራለሁ፤ በምድርም ላይ 
ኰብላይና ተቅበዝባዥ እሆናለሁ፤ እንዲህ 
ይሆናል የሚያገኘኝም ሁሉ በጥፋቴ ምክ 
ንያት ይገድለኛል፣ እነዚህ ነገሮች ከአም 
ላክ ሊሸሸጉ አይችሉምና።

፵ እኔ ጌታም እንዲህ አልኩት፥ የገደለህ 
ሁሉ ሰባት እጥፍ ይበቀልበታል። እና እኔ 
ጌታም ያገኙት ሁሉ እንዳይገድሉት፣ በቃ 
የን ላይ ሀ ምልክት አደረግሁለት።

፵፩ እናም ቃየንም ከእግዚአብሔር ሀ ፊት 
ወጥቶ ሄደ፣ እናም ከሚስቱና ከብዙ ወን 
ድሞቹ ጋር ከዔደን በስተምስራቅ በምትገ 
ኘው በኖድ ምድር ተቀመጠ።

፵፪ ቃየንም ሚስቱን አወቀ፤ ፀነሰችም፣ 
ሔኖህንም ወለደች፣ እናም እርሱም ብዙ 
ወንድና ሴት ልጆችን ወለደ። ሀ ከተማም 

ሙሴ ፭፥፳፮–፵፪፲፫



 ፵፰ ሀ ይህም ሌማህ ሰይጣን 
ከቃየን ካደረገለት በላይ 
እንደሚያደግለት በኩራት 
ተናገረ ማለት ነው። እንዲህ 
ያሰበበት ምክንያቶችም 
በቁጥር ፵፱ እና ፶ ውስጥ 

ይገኛሉ።  
ዘፍጥ. ፬፥፳፬።

 ፵፱ ሀ ቅ.መ.መ. መሀላ።
 ፶፩ ሀ ቅ.መ.መ. የሚስጥር ስብሰባ።
 ፶፪ ሀ ሙሴ ፰፥፲፬–፲፭።
 ፶፭ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ጭለማ፤  

ክፉ፣ ክፋት።
 ፶፯ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ።
 ፶፰ ሀ ቅ.መ.መ. ወንጌል።
  ለ አልማ ፲፪፥፳፰–፴፤  

ሞሮኒ ፯፥፳፭፣ ፳፱–፴፩።  
ቅ.መ.መ. መላእክት።

ሠራ፣ የከተማይቱንም ስም በልጁ ስም 
ሔኖህ አላት።

፵፫ ሄኖሕም ጋይዳድን ወለደ፤ እናም 
ሌሎች ወንድና ሴት ልጆች ወለደ። ጋይዳ 
ድም ሜኤልን ወለደ፣ እና ሌሎች ወን 
ድና ሴት ልጆችን ወለደ። እናም ሜኤ 
ልም ማቱሳላን ወለደ፣ እናም ሌሎች ወን 
ድና ሴት ልጆች ወልደ። እናም ማቱሳላም 
ላሜህን ወለደ።

፵፬ ላሜሕም ለራሱ ሁለት ሚስቶችን 
አገባ፤ የአንዲቱ ስም ዓዳ፣ የሁለተኛይቱ 
ስም ሴላ ነበረ።

፵፭ ዓዳም ያባልን ወለደች፤ እርሱም 
በድንኳን የሚቀመጡት የዘላኖች አባት 
ነበረ፤ የወንድሙም ስም ዩባል ነበረ፤ 
እርሱም በገናንና መለከትን ለሚይዙ አባት 
ነበረ።

፵፮ ሴላም ደግሞ ከናስና ከብረት የሚ 
ቀጠቀጥ ዕቃን የሚሠራውን ቱባል ቃየንን 
ወለደች። የቱባልቃይንም እኅት ናዕማ ነበ 
ረች።

፵፯ ላሜሕም ለሚስቶቹ ለዓዳና ለሴላ 
አላቸው፥ እናንት የላሜሕ ሚስቶች ቃሌን 
ስሙ፣ ነገሬንም አድምጡ፤ እኔ ጕልማሳ 
ውን ለቍስሌ፣ ብላቴናውንም ለመወጋቴ 
ገድዬዋለሁና።

፵፰ ቃየንን ሰባት እጥፍ ይበቀሉታል፣ 
በእውነትም ላሜሕን ግን ሀ ሰባ ሰባት እጥፍ 
ይበቀሉታል፤

፵፱ ላሜህ እንደ ቃየን ከሰይጣን ጋር ሀ ቃል 
ኪዳን ገብቶ ሰይጣን ለቃየን ለሰጠው ታላቅ 
ሚስጥር ጌታ በመሆን ጌታ ማኸን ሆኖአ 
ልና፤ እናም የሔኖክ ልጅ ጋይዳድም የእ 
ነርሱን ሚስጥር በማወቁ፣ ለአዳም ልጆች 
ይህን መግለፅ ጀመረ፤

፶ ስለዚህ ቃየን ወንድሙን አቤልን ሃብት 
ለማግኘት እንዳደረገው ሳይሆን፣ ላሜሕ 

በቃለ መሀላው ምክንያት ተናዶ ነበር የገ 
ደለው።

፶፩ ከቃየን ቀናት ጀምሮ፣ ሀ የሚስጥር 
ሴራ ነበር፣ ስራቸውም በጭለማ ውስጥ 
ነበር፣ እና እያንዳንዱም ወንድሙን ያውቅ 
ነበር።

፶፪ ስለዚህ እግዚአብሔርም ላሜሕን፣ 
ቤቱን፣ እናም ከሰይጣን ጋር ቃል የገቡ 
ትን ሁሉ ረገማቸው፤ ትእዛዛትን አላከበ 
ሩምና፣ ይህም እግዚአብሔርን አላስደሰ 
ተውም፣ እነርሱንም አላገለገላቸውም፣ 
እና ስራቸውም ጸያፎች ነበሩ፣ እና በሰ 
ዎች ሀ ወንድ ልጆች ሁሉ መካከልም መሰ 
ራጨት ጀመረ። እና ይህም በሰዎች ልጆች 
መካከል ነበር።

፶፫ እናም ላሜህ ለሚስቶቹ ሚስጥሩን 
ስለነገራቸው፣ እና ስለአመጹበትና ለሌ 
ሎችም ስለነገሩበት፣ እና ርህራሄ ስላልነ 
በራቸው፣ ከሰዎች ሴት ልጆች መካከል እነ 
ዚህን ነገሮች አይነጋገሩባቸውም።

፶፬ ስለዚህ ላሜህ ተጠልቶ ነበር፣ እና አስ 
ወጡትም፣ እና እንዳይሞትም፣ ከሰዎች 
ልጆች መካከል አይመጣም ነበር።

፶፭ እንደዚህም ሀ የጭለማ ስራዎች በሰው 
ልጆች ሁሉ መካከል መሳካት ጀመሩ።

፶፮ እግዚአብሔርም ምድርን በከባድ 
እርግማን ረገማት፣ እና በመጥፎዎችም፣ 
በፈጠራቸው የሰዎች ልጆች ሁሉ ተናድዶ 
ነበር፤

፶፯ እነርሱም ድምጹን አያደምጡም፣ 
ወይም አለም ከመፈጠሯ በፊት ተዘጋ 
ጅቶ የነበረው፣ በመካከለኛው ዘመን ይመ 
ጣል ብሎ በተገለጠላቸው ሀ በአንድያ ልጅ 
አያምኑም ነበርና።

፶፰ እንደዚህም ሀ ወንጌሉ ከመጀመሪያው 
ጊዜ ጀምሮ ከእግዚአብሔር ፊት በተላኩት 
በቅዱስ ለ መላእክት፣ እና በድምጹ፣ እና 

ሙሴ ፭፥፵፫–፶፰ ፲፬



 ፶፰ ሐ ቅ.መ.መ. የመንፈስ 
ቅዱስ ስጦታ።

፮ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. አዳም።
 ፪ ሀ ዘፍጥ. ፬፥፳፭።  

ቅ.መ.መ. ሴት።
 ፫ ሀ ቅ.መ.መ. መስዋዕት።
 ፬ ሀ ዘፍጥ. ፬፥፳፮።  

ቅ.መ.መ. ጸሎት።
 ፭ ሀ አብር. ፩፥፳፰፣ ፴፩።  

ቅ.መ.መ. የመታሰቢያ 

   መፅሐፍ።
  ለ ቅ.መ.መ. መነሳሻ፣ 

መነሳሳት።
 ፯ ሀ ቅ.መ.መ. ክህነት።
 ፰ ሀ ፪ ጴጥ. ፩፥፳፩።
  ለ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር 

ወንድ እና ሴት ልጆች።
  ሐ ቅ.መ.መ. የትውልድ ሐረግ።
  መ ዘፍጥ. ፭፥፩።
 ፱ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፳፮–፳፰፤  

ሙሴ ፪፥፳፮–፳፱፤  
አብር. ፬፥፳፮–፴፩።

  ለ ቅ.መ.መ. ሰው፣ ሰዎች።
  ሐ አብር. ፪፥፯።
  መ ቅ.መ.መ. ነፍስ።
  ሠ ሙሴ ፩፥፴፬፤ ፬፥፳፮።
 ፲ ሀ ት. እና ቃ. ፻፯፥፵፩–፶፮።
  ለ ዘፍጥ. ፭፥፫፤  

ት. እና ቃ. ፻፯፥፵፪–፵፫፤  
፻፴፰፥፵።

በመንፈስ ቅዱስ ሐ ስጦታ በመገለፅ ይሰበክ 
ጀመር።

፶፱ እንደዚህም ሁሉም ነገሮች በቅዱስ 
ስርአቶች ለአዳም ተረጋግጠውለታል፣ 
እና ወንጌልም ተሰብኳል፣ እናም በአለም 
ውስጥ ይሆን ዘንድ ታውጇል፤ እናም እን 
ደዚህም ነበር። አሜን።

ምዕራፍ ፮
[ህዳር–ታህሳስ ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.)]

የአዳም ዘር የመታሰቢያ መፅሐፍን ጻፉ—
ጻድቅ ዝርያዎቹ ንስሐን ሰበኩ—እግዚ 
አብሔር ለሔኖክ ራሱን ገለጠ—ሔኖክ 
ወንጌሉን ሰበከ—የደህንነት እቅድም ለአ 
ዳም ተገልጦ ነበር—ጥምቀትንና ክህነትን 
ተቀበለ።

፩ እናም ሀ አዳም የእግዚአብሔርን ድምጽ 
አደመጠ፣ እና ልጆቹን ንስሐ እንዲገቡ 
ጠራቸው።

፪ እናም አዳም ሚስቱን እንደገና አወ 
ቃት፣ እናም እርሷም ወንድ ልጅ ወለደች፣ 
እርሱም ስሙን ሀ ሴት ብሎ ጠራው። እና 
አዳምም የእግዚአብሔርን ስም አከበረ፤ 
እንዲህም አለ፥ ቃየን በገደለው በአቤል 
ፈንታ እግዚአብሔር ምትክ ዘር ሰጠኝ።

፫ ለሴትም እግዚአብሔር እራሱን ገለጠ፣ 
እና ሴትም አላመጸም፣ ነገር ግን እንደ ወን 
ድሙ አቤል አይነት ተቀባይነት ያለው 
ሀ መስዋዕትን አቀረበ። ለእርሱም ደግሞ 
ወንድ ልጅ ተወለደለት፣ እና ስሙንም 
ሄኖስ አለው።

፬ ከዚያም እነዚህ ሰዎች የጌታን ስም 
ሀ መጥራት ጀመሩ፣ እና ጌታም ባረካቸው።

፭ እናም በአዳም ቋንቋ የተጻፈበት ሀ የመ 
ታሰቢያ መፅሐፍን ጻፉ፣ ወደ እግዚአብ 
ሔር የሚጠሩት ሁሉም በመንፈስ እንዲ 
ፅፉ ለ ለመነሳሳት ተሰጥቷቸዋልና።

፮ ንፁህና ያልተበላሸ ቋንቋ ስለነበራቸው፣ 
ልጆቻቸውም በእነርሱ መጻፍና ማንበብን 
ተምረዋል።

፯ አሁን ይህም በመጀመሪያ የነበረው 
ሀ ክህነት እስከ አለም መጨረሻም ይኖራል።

፰ አሁን ሀ በመንፈስ ቅዱስ ሲነሳሳም 
ይህን ትንቢት አዳም ተናገረ፣ እና የእ 
ግዚአብሔር ለ ልጆች ሐ የትውልድ መዝ 
ገብም ተጠብቋል። እና ይህም የአዳም 
የትውልድ መ ሐረግ መፅሐፍ ነበር፣ እን 
ዲህም ይላል፥ እግዚአብሔር ሰውን በፈ 
ጠረበት ቀን በራሱ በእግዚአብሔር አም 
ሳል አበጀው፤

፱ በእርሱ ሰውነት ሀ አምሳል ወንድና ሴት 
አድርጎ ለ ፈጠራቸው፣ እናም ባረካቸው፣ 
እናም በእግዚአብሔር ሐ የእግሩ ማረፊያ 
በሆነው ምድር ላይ በተፈጠሩበትና ህያው 
መ ነፍሶች በሆኑበት ቀንም ሠ ስማቸውን 
አዳም ብሎ ጠራቸው።

፲ ሀ አዳምም አንድ መቶ ሠላሳ ዓመት 
ኖረ፣ ልጅንም በአምሳያው እንደ ለ መልኩ 
ወለደ፤ ስሙንም ሴት ብሎ ጠራው።

፲፩ አዳምም ሴትን ከወለደ በኋላ የኖረው 
ስምንት መቶ ዓመት ሆነ፣ እና ብዙ ወንዶ 
ችንም ሴቶችንም ወለደ።

፲፪ አዳምም የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ 
መቶ ሠላሳ ዓመት ሆነ፣ ሞተም።

፲፫ ሴትም አንድ መቶ አምስት ዓመት 
ኖረ፣ ሄኖስንም ወለደ፣ እናም በእድሜ 
ዎቹ በሙሉ ተነበየ፣ እናም ልጁን ሄኖስን 

ሙሴ ፭፥፶፱–፮፥፲፫፲፭



ስለእግዚአብሔር መንገድ አስተማረው፤ 
ስለዚህ ሄኖስም ተነበየ።

፲፬ ሴትም ሄኖስን ከወለደ በኋላ የኖረው 
ሰባት መቶ ሰባት ዓመት ሆነ፣ ብዙ ወንዶ 
ችንም ሴቶችንም ወለደ።

፲፭ በምድር ገጽ ላይም የሰው ልጆች ቁጥር 
በጣም ብዙ ነበር። በእነዚህ ጊዜዎችም ሰይ 
ጣን በሰዎች መካከል ታላቅ ሀ ስልጣን ነበ 
ረው፣ በልባቸውም ቁጣን አነሳሳ፤ ከዚያ 
ጊዜ ጀምሮም ጦርነትቶችና ደም መፋሰስ 
ሆነ፤ እና ለ በሚስጥር ስራዎች ምክንያት፣ 
ሀይል በመፈለግ፣ የሰው እጅም በግድያ 
በወንድሙ ላይ ነበር።

፲፮ ሴትም የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ 
መቶ አሥራ ሁለት ዓመት ሆነ፤ ሞተም።

፲፯ ሄኖስ መቶ ዘጠና አመት ኖረ፣ ሀ ቃይ 
ናንንም ወለደ። ሄኖስና የቀሩት የእግዚአ 
ብሔር ሕዝቦችም ሹሎን ከሚባለው አገር 
ወጡ፣ እና ቃይናን ብሎ በልጁ ስም በጠራ 
በት በቃል ኪዳን ምድር ውስጥ ኖሩ።

፲፰ ሄኖስም ቃይናንን ከወለደ በኋላ የኖ 
ረው ስምንት መቶ አሥራ አምስት ዓመት 
ሆነ፣ ብዙ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ። 
ሄኖስ የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ መቶ አም 
ስት ዓመት ሆነ፣ ሞተም።

፲፱ ቃይናንም ሰባ ዓመት ኖረ፣ መላል 
ኤልንም ወለደ፤ ቃይናንም መላልኤልን 
ከወለደ በኋላ የኖረው ስምንት መቶ አርባ 
ዓመት ሆነ፣ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ። 
ቃይናንም የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ መቶ 
አሥር ዓመት ሆነ፤ ሞተም።

፳ መላልኤልም ስልሳ አምስት ዓመት 
ኖረ፣ ያሬድንም ወለደ፤ መላልኤልም 
ያሬድን ከወለደ በኋላ የኖረው ስምንት መቶ 
ሠላሳ ዓመት ሆነ፤ ወንዶችንም ሴቶችንም 
ወለደ። መላልኤልም የኖረበት ዘመን ሁሉ 

ስምንት መቶ ዘጠና አምስት ዓመት ሆነ፣ 
ሞተም።

፳፩ ያሬድም መቶ ስድሳ ሁለት ዓመት 
ኖረ፣ ሀ ሔኖክንም ወለደ፤ ያሬድም ሔኖክን 
ከወለደ በኋላ የኖረው ስምንት መቶ ዓመት 
ሆነ፤ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ። 
ያሬድም ለሔኖክ የእግዚአብሔርን መን 
ገድ በሙሉ አስተማረው።

፳፪ ይህም የእግዚአብሔር ሀ ልጅ የነበረ 
ውና እግዚአብሔር ራሱም ያነጋገረው የአ 
ዳም ልጆች ትውልድ መዝገብ ነው።

፳፫ እነዚህም የጽድቅ ሀ ሰባኪ ነበሩ፣ እና 
ተናገሩም ለ ተነበዩም፣ እና በሁሉም ስፍራ 
ያሉትን ሰዎች ሐ ንስሀ እንዲገቡ ጠሩአ 
ቸው፤ ለሰው ልጆችም መ እምነትን አስተ 
ማሩ።

፳፬ እንዲህም ሆነ ያሬድም የኖረበት ዘመን 
ሁሉ ዘጠኝ መቶ ስልሳ ሁለት ዓመት ሆነ፤ 
ሞተም።

፳፭ ሔኖክም መቶ ስልሳ አምስት ዓመት 
ኖረ፣ ሀ ማቱሳላንም ወለደ።

፳፮ እንዲህም ሆነ ሔኖክ በሕዝቦቹ መሀ 
ከል በሀገሩ ተጓዘ፤ እየተጓዘም ሳለ፣ የእ 
ግዚአብሔር መንፈስ ከሰማይ ወርዶ አረ 
ፈበት።

፳፯ እናም ከሰማይ እንዲህ የሚልን ድምጽ 
ሰማ፥ ልጄ ሔኖክ፣ ለእነዚህ ህዝቦች ተን 
ብይና እንዲህ በላቸው—ንስሀ ግቡ፣ ጌታ 
እንዲህ ብሏልና፥ በዚህ ህዝብ እኔ ሀ ተቆ 
ጥቼአልሁ፣ እናም ሀያሉም ቁጣዬ በእነርሱ 
ላይ ተቀጣጥላለች፤ ልቦቻቸው ጠጥረዋል፣ 
ለ ጆሮዎቻቸውም ደንቁረዋል፣ እናም አይ 
ኖቻቸውም ወደሩቅ ሐ አያዩም፤

፳፰ ከፈጠርኳቸው ጊዜ ጀምሮም ብዙ 
ትውልዶችም ከእኔ ሀ ዞር ብለው ሄደዋል፣ 
እና እኔንም ክደዋል፣ እና በጭለማም የራ 

 ፲፭ ሀ ሙሴ ፭፥፲፫።
  ለ ቅ.መ.መ. የሚስጥር ስብሰባ።
 ፲፯ ሀ ዘፍጥ. ፭፥፲–፲፬፤  

ት. እና ቃ. ፻፯፥፵፭፣ ፶፫።
 ፳፩ ሀ ዘፍጥ. ፭፥፲፰–፳፬፤  

ሙሴ ፯፥፷፱፤ ፰፥፩–፪።  
ቅ.መ.መ. ሔኖክ።

 ፳፪ ሀ ሉቃ. ፫፥፴፰።

 ፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ነቢይ።
  ለ ቅ.መ.መ. ትንቢት፣ 

መተንበይ።
  ሐ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ 

ንስሀ መግባት።
  መ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
 ፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. ማቱሳላ።
 ፳፯ ሀ ት. እና ቃ. ፷፫፥፴፪።

  ለ ማቴ. ፲፫፥፲፭፤  
፪ ኔፊ ፱፥፴፩፤  
ሞዛያ ፳፮፥፳፰፤  
ት. እና ቃ. ፩፥፪፣ ፲፩፣ ፲፬።

  ሐ አልማ ፲፥፳፭፤ ፲፬፥፮።
 ፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. አመጽ።

ሙሴ ፮፥፲፬–፳፰ ፲፮



 ፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. መሀላ።
  ለ ቅ.መ.መ. ሲዖል።
 ፴፩ ሀ ዘፀአ. ፬፥፲–፲፮፤  

ኤር. ፩፥፮–፱።
 ፴፪ ሀ ት. እና ቃ. ፳፬፥፭–፮፤  

፷፥፪።

 ፴፫ ሀ ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።
 ፴፬ ሀ ማቴ. ፲፯፥፳።
  ለ ሙሴ ፯፥፲፫።
  ሐ ዘፍጥ. ፭፥፳፬፤  

ሙሴ ፯፥፷፱።  
ቅ.መ.መ. መራመድ፣ 

ከእግዚአብሔር ጋር 
መራመድ (መሄድ)።

 ፴፮ ሀ ቅ.መ.መ. የመንፈስ ፍጥረት።
  ለ ሙሴ ፩፥፲፩።
  ሐ ቅ.መ.መ. ባለራዕይ።
 ፴፯ ሀ ፩ ኔፊ ፲፮፥፩–፫።

ሳቸውን ምክር ፈልገዋልና፤ ግድያንም 
በራሳቸው ፅያፍ ፈጥረዋል፣ እና ለአባታ 
ቸው አዳም የሰጠሁትን ትእዛዛትም አላ 
ከበሩም።

፳፱ ስለዚህ፣ ራሳቸው በሀሰት ምለዋል፣ 
እና ሀ በመሀላቸውም ሞትን በራሳቸው ላይ 
አምጥተዋል፤ እና ንስሀ ባይገቡ ለ ሲኦልን 
አዘጋጅቼላቸዋለሁ።

፴ እና ይህንንም አዋጅ ከምድር መጀ 
መሪያው ጊዜ ጀምሮ፣ ከመሰረቱ ጀምሮ፣ 
በራሴ አንደበትና በአገልጋዮቼ በአባቶቻ 
ችሁ አንደበት አውጄዋለሁ፣ እንዲሁም 
እስከ አለም መጨረሻ ጊዜ ድረስም ወደ 
አለም ይላካል።

፴፩ ሔኖክ እነዚህን ቃላት ሲሰማም፣ 
በጌታ ፊት ወደመሬት ወደቀ፣ እና በጌታ 
ፊትም እንዲህ በማለት ተናገረ፥ ለምንድን 
ነው በፊትህ ሞገስን ያገኘሁት፣ እኔም ገና 
ልጅ ነኝ፣ እና ህዝቦች ሁሉ አይወዱኝም፤ 
አፌ ሀ ኰልታፋ ነውና፤ ስለዚህ እኔ የአንተ 
አገልጋይ ነኝ?

፴፪ ጌታም ለሔኖክ እንዲህ አለው፥ 
ሂድና እንዳዘዝኩህ አድርግ፣ እናም ማንም 
አይጎዳህም። ሀ አፍህን ክፈት፣ እናም ይሞ 
ላል፣ እኔም የምትናገረውን እሰጥሀለሁ፣ 
ሁሉም ስጋ ለባሽ በእጄ ላይ ነውና፣ እና 
መልካም እንደሚመስለኝም አደርጋለሁ።

፴፫ ለእነዚህ ሕዝብ እንዲህ በል፥ የፈጠ 
ራችሁን እግዚአብሔር አምላክን ታገለግሉ 
ዘንድ ዛሬ ሀ ምረጡ።

፴፬ እነሆ መንፈሴ በአንተ ላይ አርፏል፣ 
ስለዚህ ቃላትህን ሁሉ አጸድቃለሁ፤ ሀ ተራ 
ሮችም ከአንተ ፊት ይሸሻሉ፣ እናም ለ ወን 
ዞችም ከሚሄዱበትም ይዞራሉ፤ አንተም 
ከእኔ ጋር ሁን፣ እና እኔም ከአንተ ጋር፤ 
ስለዚህ ከእኔ ጋር ሐ ተራመድ።

፴፭ እና ጌታ ለሔኖክ ተናገረ፣ እንዲ 

ህም አለ፥ አይኖችህን በሸክላው ቀባቸው፣ 
እጠባቸውም፣ እና ታያለህ። እርሱም ይህን 
አደረገ።

፴፮ እና እግዚአብሔር የፈጠራቸውን 
ሀ መንፈሶች አየ፤ እና ለ በተፈጥሮ አይኖች 
የማይታዩትን ነገሮች ሁሉ ደግሞ አየ፤ 
እናም ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እንዲህ የሚል 
አባባል በምድር ውስጥ ነበር፥ እግዚአብ 
ሔር ለሕዝቡ ሐ ባለራዕይ አስነስቷል።

፴፯ እናም እንዲህ ሆነ ሔኖክ በሃገሩ 
ውስጥ ከሕዝቦቹ መሀከል በመሄድ፣ በታ 
ላቅ ስፍራዎችና በተራሮች ላይ በመቆም፣ 
በደመቀ ድምፅ ስለ መጥፎ ሰራቸው በእነ 
ርሱ ላይ መሰከረ፤ እና ሁሉም ሰዎች በእ 
ርሱ ምክንያት ሀ ተቀይመው ነበር።

፴፰ እና ወደታላቅ ስፍራዎች በመሄድ፣ 
ለድንኳን ጠባቂዎች እንዲህ በማለት፣ እር 
ሱን ለመስማት መጡ፥ ባለራእዩን ለማየት 
ወደዚያ ስፍራ ስንሄድ እዚህ ቆዩና ድንኳኖ 
ችን ጠብቁ፣ እየተነበየ ነውና፣ እና በሀገሩም 
የተለየ ነገር አለ፤ በመካከላችንም የዱር ሰው 
መጥቷል።

፴፱ እንዲህ ሆነ በሰሙትም ጊዜ ማንም 
ሰው እጆቻቸውን አላሳረፉበትም፤ የሰሙት 
ሁሉ ፍርሀት መጣባቸው፤ እርሱም ከእግ 
ዚአብሔር ጋር ይራመዳልና።

፵ እናም ማሂጃ የሚባል ሰውም ወደ እርሱ 
መጣና እንዲህ አለው፥ ማን እንደሆንክ እና 
ከየት እንደመጣህ በግልፅ ንገረን?

፵፩ እርሱም እንዲህ አላቸው፥ እኔ ከአ 
ባቶቼ ምድር፣ እስከዛሬ ድረስ ጻድቅ ከሆ 
ነው ሀገር ከቃይናን ነው የመጣሁት። አባ 
ቴም የእግዚአብሔርን መንገድ በሙሉ አስ 
ተምሮኛል።

፵፪ እንዲህም ሆነ፣ ከቃይናን ሀገርም 
በምስራቅ ባህር ስጓዝ፣ ራዕይ ታየኝ፤ እና 
አስተውሉ፣ እነሆ ሰማይን አየሁ፣ ጌታም 

ሙሴ ፮፥፳፱–፵፪፲፯



 ፵፫ ሀ ምሳ. ፩፥፳፬–፴፫፤  
ት. እና ቃ. ፶፮፥፲፬–፲፭።

 ፵፬ ሀ ዘዳግ. ፲፥፲፬።
  ለ አብር. ፪፥፯።
 ፵፮ ሀ ቅ.መ.መ. የመታሰቢያ 

መፅሐፍ።
 ፵፰ ሀ ፪ ኔፊ ፪፥፳፭።  

ቅ.መ.መ. የአዳም እና 
የሔዋን ውድቀት።

  ለ ቅ.መ.መ. ስጋዊ ሞት።
 ፵፱ ሀ ሙሴ ፩፥፲፪።  

ቅ.መ.መ. መፈተን፣ ፈተና።

  ለ ሞዛያ ፲፮፥፫–፬፤  
ሙሴ ፭፥፲፫።  
ቅ.መ.መ. ስጋዊ።

  ሐ ቅ.መ.መ. ስሜታዊ፣ 
ስሜታዊነት።

  መ ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ሞት።
 ፶፩ ሀ ቅ.መ.መ. የመንፈስ ፍጥረት።
  ለ ቅ.መ.መ. ሰው፣ ሰዎች—

ሰው፣ የሰማይ አባት 
የመንፈስ ልጅ።

 ፶፪ ሀ ቅ.መ.መ. ደህንነት።
  ለ የሐዋ. ፬፥፲፪፤  

፪ ኔፊ ፴፩፥፳፩።
  ሐ ቅ.መ.መ. ጸጋ።
  መ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ።
  ሠ ፫ ኔፊ ፲፩፥፳፫–፳፮።  

ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣ 
መጥመቅ።

 ፶፫ ሀ ቅ.መ.መ. ይቅርታ ማድረግ።
 ፶፬ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ።
  ለ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን 

መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
  ሐ ሞዛያ ፫፥፲፮።

አነጋግሮኝ፣ ትእዛዝም ሰጠኝ፤ ስለዚህ፣ 
ለዚህ ምክንያት፣ ትእዛዝን ለማክበርም 
እነዚህን ቃላት እናገራለሁ።

፵፫ ሔኖክም ንግግሩን ቀጥሎ እንዲህ 
አለ፥ እኔን ያናገረኝ ጌታም የሰማይ እግዚ 
አብሔር ነው፣ የእኔ አምላክ፣ እና የእናን 
ተም አምላክ ነው፣ እና እናንተም ወንድ 
ሞቼ ናችሁ፣ እና ለምን የራሳችሁን ሀ ምክር 
ትሰማላችሁ፣ እና የሰማይ እግዚአብሔር 
ንስ ትክዳላችሁ?

፵፬ ሰማያትን ሰራ፤ ሀ ምድርም ለ የእግሩ 
ማረፊያ ናት፤ የዚህም መሰረት የእርሱ 
ነው። እነሆ፣ እርሱም ሰርቶታል፣ የሰው 
ንም ሰራዊት በምድርም ፊት አምጥቷል።

፵፭ ሞትም በአባቶቻችን ላይም መጥ 
ቷል፤ ይህም ቢሆን እናውቃቸዋለን፣ እና 
ልንክዳቸው አንችልም፣ እና ከሁሉም የመ 
ጀመሪያውን፣ እንዲሁም አዳምን፣ እና 
ውቃለን።

፵፮ በእግዚአብሔር ጣት በተሰጠን ምሳሌ 
መሰረት ሀ የመታሰቢያ መጻህፍትን በመካከ 
ላችን ፅፈናል፤ እና ይህም በራሳችን ቋንቋ 
የተሰጠን ነው።

፵፯ እና ሔኖክ የእግዚአብሔርን ቃላት 
ሲናገር፣ ሰዎቹም ተንቀጠቀጡ፣ እና በእ 
ርሱ ፊትም መቆም አልቻሉም።

፵፰ እርሱም እንዲህ አላቸው፥ ያ አዳም 
ሀ ስለወደቀ፣ እኛም አለን፤ በእርሱም 
ውድቀትም ለ ሞት መጣ፤ እና በጉስቁልና 
በዋይታ ተካፋዮችም ሆነናል።

፵፱ እነሆ ሰይጣን በሰው ልጆች መካከል 
መጣ፣ እና እንዲያመልኩትም ሀ ፈተናቸው፤ 
እናም ሰዎችም ለ ስጋዊ፣ ሐ ስሜትዊና፣ ዲያ 

ብሎሳዊ ሆነዋል፣ እና ከእግዚአብሔር 
ፊትም መ ተከልክለዋል።

፶ ነገር ግን እግዚአብሔር ለአባቶቻችን 
ሁሉም ሰዎች ንስሀ መግባት እንዳለባቸው 
አስታውቋቸዋል።

፶፩ ወደ አባታችን አዳምንም በድምጹ 
ጠርቶ እንዲህ ብሏል፥ እኔ እግዚአብሔር 
ነኝ፤ አለምንና ስጋ ከመልበሳቸው ሀ በፊት 
ለ ሰዎችን የፈጠርኩኝ እኔ ነኝ።

፶፪ ደግሞም እንዲህ አለው፥ ወደእኔ ብት 
መለስ፣ እና ድምጼንም ብታደምጥ፣ እና 
ብታምን፣ እና ለተላለፍካቸውም ነገሮች 
ንስሀ ብትገባ፣ እና ለሰው ልጆች ሀ ደህንነትን 
ለማምጣት በሚችለው ከሰማይ በታች በሚ 
ሰጠው ለ በጸጋና እውነት በተሞላበት አንድያ 
ልጄ ሐ ስም፣ እንዲሁም መ በኢየሱስ ክርስ 
ቶስ ስም፣ በውሀ ሠ ብትጠመቅ፣ የመንፈስ 
ቅዱስ ስጦታም ይሰጥሀል፣ እና ሁሉንም 
ነገሮችን በእርሱ ስም ጠይቅ፣ እና የምት 
ጠይቀው ማንኛውም፣ ይህም ይሰጥሀል።

፶፫ አባታችን አዳምም ለጌታ ተናገረ፣ እና 
እንዲህም አለው፥ ለምንድን ነው ሰዎች 
ንስሀ መግባትና በውሀ መጠመቅ ያለባ 
ቸው? እና ጌታም ለአዳም እንዲህ አለው፥ 
ከዔድን ገነት ውስጥ ለተላለፍከው ሀ ይቅር 
ታን ሰጥቼሀለሁኝ።

፶፬ በዚህም ምክንያትም ከህዝቦቹም መካ 
ከል ይህም አባባል መጣ፣ ሀ የእግዚአብሔር 
ልጅ ለቀደመው ለ ኃጢአት ስርያትን አድ 
ርጎላቸዋል፣ በዚህም የወላጆች ኃጢአት 
ሐ በልጆች ራስ ላይ አይመለስም፣ እነር 
ሱም ከአለም መሰረት ጊዜ ጀምሮ ከኃጢ 
አት ንጹህ ናቸውና።

ሙሴ ፮፥፵፫–፶፬ ፲፰



 ፶፭ ሀ ቅ.መ.መ. ኃጢያት።
  ለ ት. እና ቃ. ፳፱፥፴፱።  

ቅ.መ.መ. ጭንቀት።
 ፶፮ ሀ ፪ ኔፊ ፪፥፳፮–፳፯፤  

ሔለ. ፲፬፥፳፱–፴።  
ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።

 ፶፯ ሀ ፩ ቆሮ. ፮፥፱–፲።  
ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ 
ንስሀ መግባት።

  ለ ፩ ኔፊ ፲፥፳፩።  
ቅ.መ.መ. ንጹህ እና ርኩስ።

  ሐ መዝ. ፳፬፥፫–፬፤  
፩ ኔፊ ፲፭፥፴፫–፴፮፤  
ሞር. ፯፥፯፤  
ት. እና ቃ. ፸፮፥፶–፷፪።

  መ ሙሴ ፯፥፴፭።  

ቅ.መ.መ. የቅድስና ሰው።
  ሠ ቅ.መ.መ. የሰው ልጅ።
  ረ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ 

ክርስቶስ—ዳኛ፤  
ፍትህ።

 ፶፰ ሀ ቅ.መ.መ. ልጅ፣ ልጆች።
 ፶፱ ሀ ፩ ዮሐ. ፭፥፰።
  ለ ዘፍጥ. ፪፥፯፤  

ሙሴ ፬፥፳፭፤  
አብር. ፭፥፯።

  ሐ ቅ.መ.መ. ዳግመኛ 
መወለድን፣ ከእግዚአብሔር 
መወለድ።

  መ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣ 
መጥመቅ።

  ሠ ዮሐ. ፮፥፷፰።

  ረ ቅ.መ.መ. የሰለስቲያል 
ክብር።

  ሰ ፪ ኔፊ ፬፥፲፭–፲፮፤  
አልማ ፴፪፥፳፰።

 ፷ ሀ ሞሮኒ ፰፥፳፭።
  ለ ቅ.መ.መ. ማፅደቅ፣ 

ከበደል ነጻ መሆን።
  ሐ ቅ.መ.መ. ደም።
  መ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
 ፷፩ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
 ፷፪ ሀ ቅ.መ.መ. አንድያ ልጅ።
  ለ ቅ.መ.መ. የቤዛነት ዕቅድ።
 ፷፫ ሀ አልማ ፴፥፵፬፤  

ት. እና ቃ. ፹፰፥፵፭–፵፯።

፶፭ እና ጌታም ለአዳም እንዲህ ብሎ 
ተናገረ፥ ልጆች ሀ በኃጢአት እስከተጸነሱ 
ድረስ፣ ሲያድጉም እንዲህ ነው፣ ኃጢ 
አት በልባቸው ይጸነሳል፣ እና የመልካ 
ሙን ነገር ሽልማት ያውቁ ዘንድ፣ ለ መራ 
ራውንም ይቀምሳሉ።

፶፮ መልካሙን ከክፉው ያውቁ ዘንድ 
ተሰጥቶአቸዋል፤ ስለዚህ ለራሳቸው ሀ ሃላ 
ፊዎች ናቸው፣ እና ለአንተም ሌላ ህግና 
ትእዛዝ ሰጥቼሃለሁ።

፶፯ ስለዚህ በየትም ያሉ ሁሉም ሰዎች 
ሀ ንስሀ መግባት እንደሚገባቸው ልጆችህን 
አስተምራቸው፣ አለዚያም የእግዚአብሔ 
ርን መንግስት ለመውረስ በምንም አይች 
ሉም፣ ምንም ለ እርኩስ ነገር በዚያ ወይም 
በእርሱ ፊት ሐ መኖር አይችልምና፤ በአዳም 
ቋንቋ ስሙ መ የቅድስና ሰው ነውና፣ እና የአ 
ንድያ ልጅ ስምም ሠ የሰው ልጅ፣ በመካከለ 
ኛው ዘመን የሚመጣው የፅድቅ ረ ዳኛ፣ እን 
ዲሁም ኢየሱስ ክርስቶስ ነውና።

፶፰ ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በነጻ ሀ ለልጆ 
ችህ እንድታስተምር እንዲህ በማለት ትእ 
ዛዝን እሰጥሀለሁ፤

፶፱ በመተላለፍ ምክንያት ውድቅት መጥ 
ቷል፣ ያም ውድቀት ሞትን አምጥቷል፣ 
እና በምድር በውሃ፣ በደምና፣ በፈጠ 
ርሁት ሀ መንፈስ እንደተወለድክም ሁሉ፣ 
ለ በአፈርም ህያው ነፍስ ሆንህ፣ እንዲሁም 
ወደ መንግስተ ሰማያት ሐ በውሃ፣ በመን 
ፈስ መ በድጋሚ መወለድ አለብህ፣ በደምም 

እንዲሁም ከኃጢአት በሚያነጻህ በአንድያ 
ልጄ ደም መንጻት አለብህ፤ እና ከሁሉም 
ኃጢአት እንድትጸዳ፣ እና በዚህ አለም 
የዘለአለም ህይወት ሠ ቃላትን፣ እና በሚ 
መጣው አለም የዘለአለም ህይወት፣ እን 
ዲሁም የማይሞት ረ ክብርን፣ ሰ ትደሰትበት 
ዘንድ ነው፤

፷ ሀ በውሀው ትእዛዝን ታከብራለህና፤ 
በመንፈሱም ለ ትጸድቃለህ፣ እናም ሐ በደ 
ሙም መ ነጽተሀል፤

፷፩ ስለዚህ ይህም የሰማይ መዝገብ፤ 
ሀ አጽናኝ፣ የማይሞተው ክብር ሰላም ነገ 
ሮች፤ የሁሉም ነገሮች እውነት፤ ለሁሉም 
ነገሮች ህይወትን የሚሰጥ፣ ሁሉንም ነገሮች 
እንዲኖሩ የሚያደርገው፤ ሁሉንም ነገሮች 
የሚያውቅ፣ እና በጥበብ፣ በርህራሄ፣ በእ 
ውነት፣ በፍትህ፣ እናም በፍርድ አማካይ 
ነት ሁሉም ሀይል ያለው በውስጥህ እንዲ 
ኖር ተሰጥቶሀል።

፷፪ አሁንም እነሆ፣ እልሀለሁ፥ ይህ በመ 
ካከለኛው ዘመን በሚመጣው ሀ አንድያ ልጄ 
ደም አማካይነት የሚከናወነው የሰው ሁሉ 
ለ የደህንነት እቅድ ነው።

፷፫ እና እነሆ፣ ሁሉም ነገሮች ተማሳሌት 
አሏቸው፣ እና መንፈሳዊውም ይሁን አለ 
ማዊ ነገሮች፣ ሁሉም ነገሮች የፈጠርኳቸ 
ውና የሰራኋቸው ስለእኔ ሀ እንዲመሰክሩ 
ነው፤ በሰማይ የሚገኙም ነገሮች፣ እና በም 
ድር ላይ የሚገኙት ነገሮች፣ እና በምድር 
ውስጥያሉት ነገሮች፣ እና ከምድር በታች 

ሙሴ ፮፥፶፭–፷፫፲፱



 ፷፬ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
  ለ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣ 

መጥመቅ።
 ፷፭ ሀ ቅ.መ.መ. ዳግመኛ 

መወለድን፣ ከእግዚአብሔር 
መወለድ።

  ለ ሞዛያ ፳፯፥፳፭፤  
አልማ ፭፥፲፪–፲፭።

 ፷፮ ሀ ት. እና ቃ. ፲፱፥፴፩።  
ቅ.መ.መ. የመንፈስ 

ቅዱስ ስጦታ።
  ለ ፪ ኔፊ ፴፩፥፲፯–፲፰፤  

፫ ኔፊ ፳፰፥፲፩።
 ፷፯ ሀ ቅ.መ.መ. የመልከ 

ጼዴቅ ክህነት።
 ፷፰ ሀ ፩ ዮሐ. ፫፥፩–፫፤  

ት. እና ቃ. ፴፭፥፪።
  ለ ዮሐ. ፩፥፲፪፤  

ት. እና ቃ. ፴፬፥፫።  
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር 

ወንድ እና ሴት ልጆች።
፯ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር 

ወንድ እና ሴት ልጆች።
  ለ አልማ ፵፥፲፩–፲፬።
 ፫ ሀ ቅ.መ.መ. መለወጥ።
 ፬ ሀ ዘፍጥ. ፴፪፥፴፤  

ዘዳግ. ፭፥፬፤  
ሙሴ ፩፥፪፣ ፲፩፣ ፴፩።

  ለ ሙሴ ፩፥፬።

ያሉት፣ ከታችም እና ከላይም፥ ሁሉም ነገ 
ሮች ስለእኔ ይመሰክራሉ።

፷፬ እንዲህም ሆነ፣ ጌታ ከአባታችን 
ከአዳም ጋር ሲናገር፣ አዳምም ወደ ጌታ 
ጮኸ፣ እና በጌታ ሀ መንፈስም ተነጥቆ ተወ 
ሰደ፣ እና ወደ ለ ውሀ ውስጥም ተወሰደ፣ እና 
በውሀ ውስጥም ተኛ፣ ከእዚያም ወዲያው 
ከውሀው ወጣ።

፷፭ እንዲህም ተጠመቀ፣ እና የጌታ መን 
ፈስ በእርሱ ላይ አረፈበት፣ እና እንዲህም 
በመንፈስ ሀ ተወለደ፣ እና በውስጥ ለ ሰውነ 
ቱም ህይወት ተሰጠው።

፷፮ እና ከሰማይ ድምጽ እንዲህ ሲል 
ሰማ፥ በእሳት፣ እናም በመንፈስ ቅዱስ፣ 
ሀ ተጠምቀሃል። ይህም ከዚህ ጊዜ ጀምሮ 
እስከ ዘለአለም የአብ፣ እና የወልድ ለ መዝ 
ገብ ነው።

፷፯ አንተም ከዘለአለም እስከ ዘለአለም፣ 
ለቀናቱ የመጀመሪያ ወይም የመጨረሻ 
ከሌለው ከእርሱ ሀ ስርዓትም ሆነሀል።

፷፰ እነሆ፣ አንተ በእኔ ሀ አንድ ነህ፣ 
የእግዚአብሔርም ልጅ፤ እና እንደዚህ 
ሁሉም የእኔ ለ ልጆች መሆን ይችላሉ፣  
አሜን።

ምዕራፍ ፯
[ታህሳስ ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.)]

ሔኖክ ሕዝብን አስተማረ፣ መራ፣ እና 
ተራሮችንም አንቀሳቀሰ—የጽዮን ከተማም 
ተቋቋመ—ሔኖክ የሰው ልጅ መምጣትን፣ 
የኃጢአት ክፍያ መስዋዕቱን፣ እና የቅ 
ዱሳንን ትንሳኤን አስቀድሞ አየ—ዳግሞ 
መመለስን፣ መሰብሰብን፣ የክርስቶስን 

ዳግም ምፅዓት፣ እና የፅዮንን መመለስ 
አስቀድሞ አየ።

፩ እናም እንዲህ ሆነ ሔኖክ ንግግሩን 
እንዲህ በማለት ቀጠለ፥ እነሆ፣ አባታ 
ችን አዳም እነዚህን ነገሮች አስተማረ፣ 
እና ብዙዎችም አመኑና የእግዚአብሔር 
ሀ ልጆች ሆኑ፣ እና ብዙዎችም አላመኑምና 
በኃጢአታቸውም ሞቱ፣ እና ለ በፍርሀት፣ 
በስቃይ፣ የእግዚአብሐርን እሳት አይነት 
ቁጣ እስከሚፈስባቸው ድረስ ይጠብቃሉ።

፪ ከዚህም ጊዜ ጀምሮ ሔኖክ መተንበይ 
ጀመረ፣ ለህዝቡም እንዲህ አለ፥ እየተጓ 
ዝኩ በማሁጃ ላይ ስቆም፣ እና ወደ እግዚአ 
ብሔር ስጮኽ፣ ከሰማይ ድምጽ መጣ እን 
ዲህም አለኝ—ተመለስ፣ እና ወደ ስምዖን 
ተራራ ውጣ።

፫ እናም እንዲህ ሆነ ተመለስኩ፣ እና በተ 
ራራውም ላይ ወጣሁ፤ እና በተራራው ላይ 
ቆሜ ሳለሁ፣ ሰማያት ሲከፈቱ አየሁ፣ እና 
ሀ ክብርንም ለብሼም ነበር፤

፬ እና ጌታንም አየሁ፤ ሀ በፊት ለፊቴም 
ቆሞ፣ እና ሰው ከሌላው ሰው ጋር እንደ 
ሚነጋገርም ፊት ለፊት አነጋገረኝ፤ እናም 
እንዲህም አለኝ፥ ለ ተመልከት፣ እና ለብዙ 
ትውልዶች ለሚሆን ጊዜ አለምን አሳይሀ 
ለሁ።

፭ እናም እንዲህ ሆነ፣ እናም አስተውሉ፣ 
በሹም ሸለቆ ውስጥ በድንኳኖች ውስጥ 
የሚኖሩትንም የሹምን ህዝብ አየሁ።

፮ ደግሞም እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ፥ 
ተመልከት፤ እና ወደ ሰሜን ተመለከ 
ትኩኝ፣ እና በድንኳኖች ውስጥ የሚኖሩ 
ትን የከነዓንን ህዝብ አየሁ።

ሙሴ ፮፥፷፬–፯፥፮ ፳



 ፰ ሀ ፪ ኔፊ ፳፮፥፴፫።
 ፲ ሀ ሙሴ ፮፥፶፯።  

ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ 
ንስሀ መግባት።

 ፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. ጸጋ።
  ለ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
  ሐ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣ 

መጥመቅ።

 ፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
  ለ ማቴ. ፲፯፥፳።
  ሐ ሙሴ ፮፥፴፬።
  መ ቅ.መ.መ. ሀይል፤  

ክህነት።
 ፲፭ ሀ ዘፍጥ. ፮፥፬፤  

ሙሴ ፰፥፲፰።
 ፲፯ ሀ ዘፀአ. ፳፫፥፳፯።

  ለ ፩ ዜና ፳፰፥፯–፰፤  
፩ ኔፊ ፲፯፥፴፭።

 ፲፰ ሀ የሐዋ. ፬፥፴፪፤  
ፊልጵ. ፪፥፩–፬።  
ቅ.መ.መ. አንድነት።

  ለ ቅ.መ.መ. ፅዮን።

፯ ጌታም ተንብይ አለኝ፤ እና እኔም እን 
ዲህ ብዬ ተነበይኩ፥ እነሆ ቁጥራቸው ብዙ 
የሆኑ የከነዓን ሰዎች ለጦርነት ተዘጋጅተው 
ወደ ሹም ህዝብ ይሄዳሉ፣ እናም ፈጽመው 
እስኪጠፉ ድረስ ይገድሏቸዋል፤ እና 
የከነዓን ህዝብም በመሬቱ ራሳቸውን ይከ 
ፋፍላሉ፣ እናም መሬቱም ዳተኛና ፍሬ ቢስ 
ይሆናል፣ እና ከከነዓን ህዝብ ሌላ ማንም 
በዚያ መኖር አይችልም።

፰ እነሆም፣ ጌታ መሬቱን በብዙ ሙቀት 
ይረግመዋል፣ በዳተኛነትም ለዘለአለም 
በእዚያ ይሆናል፤ እና በሁሉም ህዝብ 
ይጠሉ ዘንድ፣ በከነዓን ልጆች ላይ ሁሉ 
ሀ ጥቁርነት መጣባቸው።

፱ እናም እንዲህ ሆነ ጌታም እንዲህ 
አለኝ፥ ተመልከት፤ እና ተመለከትኩኝ፣ 
እና የሼረንን ምድር፣ እና የሔኖክን 
ምድር፣ እናም የኦምነርን ምድር፣ እናም 
የሄኒን ምድር፣ እናም የሴምን ምድር፣ 
እናም የሃነርን ምድር፣ እናም የሃናአኒሀ 
ህን ምድር፣ እናም እዚያ የሚኖሩትን ሁሉ 
አየኋቸው።

፲ እናም ጌታ እንዲህ አለኝ፥ ወደነዚህ 
ህዝቦች ሂድ፣ እና እንዲህም በላቸው— 
ሀ ንስሀ ግቡ፣ አለበለዚያም መጥቼ በርግማን 
አጠፋቸዋለሁ፣ እና ይሞታሉ።

፲፩ እናም በአብ፣ እና ሀ በጸጋና በእውነት 
በተሞላው በወልድ፣ እና ስለአብና ወልድ 
ምስክር በሚሰጠው ለ በመንፈስ ቅዱስ ስም 
ሐ እንዳጠምቅ ትእዛዝም ሰጠኝ።

፲፪ እና እንዲህ ሆነ ሔኖክ ከከነዓን ህዝ 
ቦች በስተቀር ህዝቦችን በሙሉ ንስሀ እን 
ዲገቡ መጥራትን ቀጠለ።

፲፫ እና የሔኖክ ሀ እምነት ታላቅ ስለነበረ 
የእግዚአብሔር ህዝቦችን መራ፣ እና ጠላ 

ቶቻቸውም ለጦርነት መጡባቸውም፣ የጌ 
ታን ቃል ተናገረ፣ እና መሬትም ተንቀጠቀ 
ጠች፣ እና ተራሮችም በትእዛዙ ምክንያት 
ለ ሸሹ፤ እና ሐ የወንዝ ውሀዎችም መንገዳቸ 
ውን ቀየሩ፤ እና የአምበሶችም ግሳት ከዱር 
ይሰማ ነበር፤ እና የሔኖክም ቃላት በጣም 
መ ሀይለኛ ስለነበሩና እግዚአብሔር የሰጠው 
ቋንቋ በጣም ሀይለኛ ስለነበር ሁሉም ህዝ 
ቦች ታላቅ ፍርሀት ነበረባቸው።

፲፬ ከጥልቅ ባህር ውስጥም የደረቀ መሬ 
ትም ወጣ፣ እና የእግዚአብሔር ህዝብ ጠላ 
ቶች ፍርሀትም ታላቅ ስለነበር ሸሹ እና በሩ 
ቅም ቆሙ እና ከባህር ውስጥ ወደ ወጣው 
መሬትም ሄዱ።

፲፭ ደግሞም የሀገሩ ሀ ግዙፍ ሰዎችም በሩቅ 
ቆሙ፤ እናም ከእግዚአብሔር ጋር በተዋ 
ጉት ህዝቦች ሁሉ ላይ እርግማን መጣ።

፲፮ እና ከዚያም ጊዜ በኋላ በመካከላቸው 
ጦርነቶችና ደም ማፋሰስ ነበር፤ ነገር ግን 
ጌታ መጣ እና ከህዝቡም ጋር ኖረ፣ እና እነ 
ርሱም በፅድቅ ኖሩ።

፲፯ በህዝቡ ላይ ያረፈው የጌታ ክብር 
ታላቅ ስለነበር፣ የእግዚአብሔርም ሀ ፍር 
ሀት በሁሉም ህዝብ ላይ ነበር። እግዚአብ 
ሔርም ምድሪቱን ለ ባረከ፣ እና በተራራ 
ውና በታላቅ ስፍራዎችም ተባረኩ፣ እና 
በለጸጉም።

፲፰ እነርሱ ሀ አንድ ልብ እና አንድ አእ 
ምሮ ስለነበሩ፣ እና በጽድቅም ስለኖሩ፣ 
ጌታ ህዝቡን ለ ፅዮን ብሎ ጠራቸው፤ እና 
በመካከላቸውም ማንም ድሀ አልነበረም።

፲፱ እና ሔኖክም በጽድቅ ለእግዚአብሔር 
ህዝብ መሰበክን ቀጠለ። በእርሱም ቀናት 
እንዲህ ሆነ፣ የቅድስና፣ እንዲሁም ፅዮን፣ 
ተብሎ የተጠራ ከተማም መሰረተ።

ሙሴ ፯፥፯–፲፱፳፩



 ፳ ሀ ሙሴ ፯፥፷፪–፷፫።  
ቅ.መ.መ. አዲሲቱ 
ኢየሩሳሌም።

 ፳፩ ሀ ሙሴ ፯፥፷፱።
 ፳፪ ሀ ፪ ኔፊ ፳፮፥፴፫።
 ፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ሰማይ።
  ለ ት. እና ቃ. ፹፰፥፵፯፤  

ሙሴ ፩፥፳፯–፳፱።
  ሐ ቅ.መ.መ. ራዕይ።

 ፳፬ ሀ ፪ ቆሮ. ፲፪፥፩–፬።
 ፳፮ ሀ አልማ ፲፪፥፲–፲፩።
  ለ ኢሳ. ፷፥፩–፪።
  ሐ ይሁዳ ፩፥፮፤  

ት. እና ቃ. ፳፱፥፴፮–፴፯።
 ፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. መላእክት።
  ለ ቅ.መ.መ. ምስክርነት።
 ፳፱ ሀ ኢሳ. ፷፫፥፯–፲።
 ፴ ሀ ት. እና ቃ. ፸፮፥፳፬፤  

ሙሴ ፩፥፴፫።
  ለ ቅ.መ.መ. መፍጠር፣ 

ፍጥረት።
 ፴፩ ሀ ቅ.መ.መ. ሰላም።
  ለ ቅ.መ.መ. ፍትህ።
  ሐ ቅ.መ.መ. እውነት።
 ፴፪ ሀ ሙሴ ፩፥፬።
  ለ ቅ.መ.መ. እውቀት።
  ሐ ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።

፳ እንዲህም ሆነ ሔኖክ ከጌታ ጋር ተነጋ 
ገረ፤ እና ለጌታም እንዲህ አለው፥ ሀ ፅዮን 
በእርግጥም በደህንነት ለዘለአለም ትኖ 
ራለች። ነገር ግን ጌታ ለሔኖክ እንዲህ 
አለው፥ ፅዮንን ባርኬአለሁ፣ የሚቀሩትን 
ህዝቦች ግን ረግሜአለሁ።

፳፩ እንዲህም ሆነ ጌታ ለሔኖክ የምድርን 
ነዋሪዎችን በሙሉ አሳየው፤ ፅዮን ከጊዜ 
በኋላ ወደ ሰማይ ሀ እንደምትወሰድም ተመ 
ለከተ አስተዋለም። እና ጌታም ለሔኖክ 
እንዲህ አለው፥ እነሆ ለዘለአለም መኖሪ 
ያዬ ትሆናለች።

፳፪ ሔኖክም ደግሞም የቀሩትን የአዳም 
ልጆች የሆኑትን ህዝቦች አየ፤ እና እነር 
ሱም ከቃየን ዘሮች በስተቀር ሁሉም የአ 
ዳም ልጆች ድብልቆች ነበሩ፣ የቃየን ዘሮች 
ሀ ጥቁር ነበሩ፣ እና ከእነርሱ መካከል ስፍራ 
አልነበራቸውምና።

፳፫ ከዚያም በኋላ ፅዮን ወደ ሀ ሰማይ ተወ 
ሰደች፣ እናም የምድርም ሀገሮች ለ ሁሉም 
ከእርሱ ፊት እንደነበሩ ሔኖክ ሐ አየ አስ 
ተዋለም፤

፳፬ እና በትውልድ ላይ ትውልድም 
መጣ፤ እና ሔኖክም ሀ ከፍ ብሎ ወደላይ ተነ 
ስቶ ነበር፣ እንዲሁም በአብና በሰው ልጅ 
እቅፍ ውስጥም ነበር፤ እና እነሆ፣ የሰይጣን 
ሃይል በምድር ፊት ሁሉ ላይ ነበር።

፳፭ እና መላእክት ከሰማይ ሲወርዱም 
አየ፤ እና ታላቅ ድምፅ እንዲህ ሲል ሰማ፥ 
በምድር ለሚኖሩት ወዮ፣ ወዮ።

፳፮ ሰይጣንንም አየ፤ እና በእጁም ታላቅ 
ሀ ሰንሰለት ነበረው፣ እና ይህም ምድርን 
በሙሉ ለ በጭለማ ሸፈነ፤ እርሱም ቀና ብሎ 
ሳቀ፣ እና የእርሱም ሐ መላእክት ተደሰቱ።

፳፯ እና ሔኖክ ሀ መላእክት የአብና ወልድ 

ለ ምስክር ይዘው ከሰማይ ሲወርዱ አየ፤ እና 
መንፈስ ቅዱስ በብዙዎች ላይ አረፈ፣ 
እና እነርሱም በሰማይ ሀይሎች ወደ ፅዮን 
አረጉ።

፳፰ እንዲህም ሆነ እግዚአብሔር የቀሩ 
ትን ህዝቦች ተመለከተ፣ እናም አለቀሰ፤ 
ስለዚህም ሔኖክ እንዲህ ብሎ መሰከረ፥ 
ለምንድን ነው ሰማያት የሚያለቅሱት፣ እና 
እምባቸውን እንደ ዝናብ በተራራው ላይ 
እንደሚፈስ የሚያደርጉት?

፳፱ እና ሔኖክ ለጌታ እንዲህ አለ፥ ቅዱስ 
እና ከዘለአለም ሁሉ እስከ ዘለአለም ሆነህ፣ 
ለምንድን ነው ሀ የምታለቅሰው?

፴ እና የዚህን ምድር፣ አዎን፣ እንደ 
ዚህ አይነት ሚልዮን ሀ ምድሮችን፣ ታናሽ 
መጠንን ሰው ለመቁጠር የሚችሉ ቢሆ 
ንም፣ አንተ ለ ለፈጠርካቸው የመቆጠሪያ 
መጀመሪያም አይሆንም፤ እና መጋረጃህ 
አሁንም ተወጥሯል፤ ነገር ግን አንተ እዚህ 
አለህ፣ እና እቅፍህም እዚህ አለ፤ ደግሞም 
አንተ ጻድቅ ነህ፤ ለዘለአለምም ሩህሩህና 
ደግ ነህ፤

፴፩ እና ከዘለአለም እስከ ዘለአለም፣ 
ከፍጥረታትህ ሁሉ፣ ወደ እቅፍህም ፅዮ 
ንን ወስደሀል፤ እና የዙፋንህ ነዋሪዎችም 
ሀ ከሰላም፣ ለ ከፍትህ፣ እና ሐ ከእውነት ሌላ 
ነዋሪዎች የላቸውም፤ ምህረት በፊት ለፊ 
ትህ ይሄዳል እና መጨረሻ የለውም፤ አንተ 
ለማልቀስ እንዴት ትችላለህ?

፴፪ ጌታም ለሔኖክ እንዲህ አለው፥ 
እነሆ፣ እነዚህ ወንድሞችህን እይ፤ እነርሱ 
ሀ የእጅህ ስራዎች ናቸው፣ እና በፈጠርኳ 
ቸው ቀንም ለ እውቀታቸውን ሰጠኋቸው፤ 
እና በዔደን ገነትም ለሰው ሐ ነጻ ምርጫውን 
ሰጠሁት።

ሙሴ ፯፥፳–፴፪ ፳፪



 ፴፫ ሀ ቅ.መ.መ. ፍቅር።
 ፴፬ ሀ ኢሳ. ፴፥፳፯፤  

ናሆ ፩፥፮፤  
ት. እና ቃ. ፴፭፥፲፬።

  ለ ዘፍጥ. ፯፥፬፣ ፲፤  
ሙሴ ፰፥፲፯፣ ፳፬።  
ቅ.መ.መ. የኖኅ ዘመን 
የጥፋት ውሀ።

 ፴፭ ሀ ሙሴ ፮፥፶፯።
  ለ ሙሴ ፩፥፫።
 ፴፮ ሀ ት. እና ቃ. ፴፰፥፪፤ 

፹፰፥፵፩፤  
ሙሴ ፩፥፴፭–፴፯።

  ለ ዘፍጥ. ፮፥፭–፮፤  
ሙሴ ፰፥፳፪፣ ፳፰–፴።

 ፴፰ ሀ ፩ ጴጥ. ፫፥፲፰–፳።  
ቅ.መ.መ. ሲዖል።

 ፴፱ ሀ ይህም አዳኝ ማለት ነው።
  ለ ሙሴ ፬፥፪፤  

አብር. ፫፥፳፯።  
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ።

  ሐ ቅ.መ.መ. ኩነኔ።

 ፵፩ ሀ ሞዛያ ፳፰፥፫።  
ቅ.መ.መ. ርህራሄ።

 ፵፪ ሀ ቅ.መ.መ. ኖኅ፣ የመፅሐፍ 
ቅዱስ የአባቶች አለቃ።

  ለ ሙሴ ፰፥፲፪።
 ፵፫ ሀ ዘፍጥ. ፮፥፲፬–፲፮፤  

ኤተር ፮፥፯።
 ፵፬ ሀ መዝ. ፸፯፥፪፤  

ኤተር ፲፭፥፫።

፴፫ እና ለወንድሞችህም ይህን ብያለሁ፣ 
እና ደግሞም እርስ በርስ እንዲዋደዱ፣ እና 
እኔ አባታቸውን ይመርጡ ዘንድ ትእዛዝን 
ሰጠኋቸው፤ ነገር ግን እነሆ፣ እነርሱ ሀ ፍቅር 
የላቸውም፣ እና የራሳቸውንም ደም ይጠ 
ላሉ፤

፴፬ ሀ የእሳት አይነት ቁጣዬም እነርሱ ላይ 
ተቀጣጥሏል፤ እና በእነርሱም ላይ ቁጣዬ 
ታላቅ ስለሆነ፣ በቅያሜዬም ለ የጥፋት ውሀ 
እልክባቸዋለሁ፣ ጥብቅ ቁጣዬም በእነርሱ 
ላይ ተቀጣጠላለችና።

፴፭ እነሆ፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝ፤ 
ስሜም የቅድስና ሀ ሰው ነው፤ የምክር ሰውም 
ስሜ ነው፤ እና መጨረሻ የሌለውና ዘለአለ 
ማዊም ደግሞ ለ ስሜ ነው።

፴፮ ስለዚህ፣ እጆቼን እዘረጋለሁ እና 
የፈጠርኳቸውን ፍጥረታት ሁሉ ልይዛቸ 
ውም እችላለሁ፤ እና ደግሞም ሀ አይኔ ሊበ 
ሳቸው ይችላል፣ እና በእጆቼ ከሰራኋቸው 
ፍጥረታት ሁሉ ከወንድሞችህ ውስጥ እን 
ዳለው እንደእነዚህ አይነት ለ ጥፋቶች አል 
ነበሩም።

፴፯ ነገር ግን እነሆ፣ ኃጢአታቸው በአ 
ባቶቻቸው ጭንቅላት ላይ ይሆናል፤ ሰይ 
ጣንም አባታቸው ይሆናል፣ ጣርም እጣ 
ቸው ይሆናል፤ እናም ሰማያትም በሙሉ 
ለእነርሱ፣ እንዲሁም በእጆቼ ለሰራኋቸው 
በሙሉ፣ ያለቅሳሉ፤ ስለዚህ እነዚህ እን 
ደሚሰቃዩ ሲያዩ፣ ሰማያት አያለቅሱም?

፴፰ ነገር ግን እነሆ፣ እነዚህ በአይንህ 
ያየሀቸውም በጎርፍ ይጠፋሉ፤ እና እነሆ፣ 
እኔ እዘጋቸዋለሁ፤ ሀ እስር ቤት ለእነርሱ 
አዘጋጅቼላቸዋለሁ።

፴፱ እና ሀ ያ የመረጥኩትም በፊቴ ለምኗል። 
ስለዚህ፣ ለኃጢአታቸው ተሰቃየ፤ ንስሀ ከገ 
ቡም በዚያ ቀን ለ የመረጥኩት ወደ እኔ ይመ 
ለሳሉ፣ እና እሰከዚያም ቀን ድረስ ሐ በስቃይ 
ውስጥም ይሆናሉ፤

፵ ስለዚህ፣ ለዚህም ሰማያት፣ አዎን፣ እና 
በእጆቼ የሰራኋቸውም ሁሉ ያለቅሳሉ።

፵፩ እንዲህም ሆነ ጌታ ሔኖክን አነጋ 
ገረው፣ እና ስለሰው ልጆች ድርጊቶች 
ሁሉም ነገረው፤ ስለዚህ ሔኖክ አወቀ፣ እና 
ጥፋታቸውንና ስቃያቸውን አየ፣ እና አለ 
ቀሰ እናም ክንዶቹን ዘረጋ፣ ሀ ልቡም እንደ 
ዘለአለም ተጉረበረበ፤ እና አንጀቱም በጥ 
ልቅ ተነካ፤ እናም ዘለአለምም ተንቀጠ 
ቀች።

፵፪ ሔኖክም ሀ ኖህንና ለ ቤተሰቡን አየ፤ 
የኖህ ልጆች ዘሮችም በጊዜያዊ ደህንነት 
ይድናሉ፤

፵፫ ስለዚህ ሔኖክ ኖህ ሀ መርከብን እን 
ደሰራም አየ፤ እና ጌታም ፈገግ አለበት፣ 
እና በእጁም ያዘው፤ ነገር ግን በቀሩት ጥፋ 
ተኞች ላይ ጎርፎቹ መጡ እና አጥለቀለቋ 
ቸው።

፵፬ ሔኖክም ይህን ተመለከተ፣ የነፍስ 
መራራነት ተሰማው፣ እና ለወንድሞቹ 
በማልቀስ ለሰማያት እንዲህ አለ፥ ለመጽ 
ናናት ሀ እምቢ እላለሁ፤ እግዚአብሔር ግን 
ሔኖክን አለው፥ ልብህን አንሳ፣ ተደሰ 
ትም፤ እና ተመልከት።

፵፭ እንዲህም ሆነ ሔኖክ ተመለከተ፤ 
እና ከኖህ ጀምሮ የምድርን ቤተሰቦች 
አየ፤ እና ለጌታ እንዲህ ብሎ ጮኸ፥ የጌታ 
ቀን መቼ ይመጣል? የሚያለቅሱት ሁሉ  

ሙሴ ፯፥፴፫–፵፭፳፫



 ፵፭ ሀ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
 ፵፮ ሀ ሙሴ ፭፥፶፯።
 ፵፯ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር በግ።
  ለ ሙሴ ፯፥፳፩።
 ፵፰ ሀ ቅ.መ.መ. ምድር—

ምድርን ማፅዳት።
  ለ ሙሴ ፯፥፶፬፣ ፶፰፣ ፷፬።
  ሐ ቅ.መ.መ. እድፍ፣ እድፍነት።
 ፶፩ ሀ መዝ. ፻፬፥፮–፱።
 ፶፪ ሀ ሙሴ ፰፥፪።

 ፶፫ ሀ ቅ.መ.መ. መሲህ።
  ለ ማቴ. ፪፥፪፤ ፪ ኔፊ ፲፥፲፬፤  

አልማ ፭፥፶፤  
ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፳፪።

  ሐ መዝ. ፸፩፥፫፤ ፸፰፥፴፭፤  
ሔለ. ፭፥፲፪።  
ቅ.መ.መ. አለት።

  መ ፪ ኔፊ ፴፩፥፲፱–፳።
  ሠ ቅ.መ.መ. ሙዚቃ።
 ፶፭ ሀ ቅ.መ.መ. የሰው ልጅ።

  ለ ፫ ኔፊ ፳፯፥፲፬።  
ቅ.መ.መ. መሰቀል።

 ፶፮ ሀ ማቴ. ፳፯፥፵፭፣ ፶–፶፩።
  ለ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
  ሐ ማቴ. ፳፭፥፴፬።
  መ ቅ.መ.መ. አክሊል፤  

ከፍተኛነት።
 ፶፯ ሀ ት. እና ቃ. ፸፮፥፸፩–፸፬፤  

፹፰፥፺፱።
  ለ ቅ.መ.መ. መንፈስ።

ሀ እንዲቀደሱና ዘለአለማዊ ህይወት ይኖ 
ራቸው ዘንድ፣ የጻድቁ ደምስ መቼ ነው 
የሚፈሰው?

፵፮ ጌታም እንዲህ አለ፥ ይህም ሀ በመካ 
ከለኛው ዘመን፣ በጥፋትና በበቀል ቀናት 
ነው።

፵፯ እና እነሆ፣ ሔኖክም የሰው ልጅ በስጋ 
የሚመጣበትን ቀን አየ፤ እና መንፈሱም 
በመደሰት እንዲህ አለ፥ ጻድቁ ወደላይ ተነ 
ስቷል፣ እናም ከምድር መሰረት ጀምሮም 
ሀ በጉ ተገድሏል፤ እና በእምነትም በኩል 
በአብ እቅፍ ውስጥ ነኝ፣ እና እነሆ፣ ለ ፅዮ 
ንም ከእኔ ጋር ነች።

፵፰ እንዲህም ሆነ ሔኖክ ሀ ምድርን 
ተመለከተ፤ እና ከጥልቁም እንዲህ የሚል 
ድምጽ ሰማ፥ ወዮ፣ ለእኔም ለሰው እናት 
ወዮለኝ፤ በልጆቼ መጥፎነት ምክንያት 
አሞኛል፣ ደክሞኛልም። መቼ ለ አርፋለሁ፣ 
እና ከእኔ ውስጥ ከወጡት ሐ እድፍ እነጻ 
ለሁን? አርፍስ ዘንድ ፈጣሪዬ መቼ ይቀ 
ድሰኛል፣ ለዘመንም በፅድቅ በፊቴ መቼ 
ይኖራል?

፵፱ ሔኖክ ምድር ስታለቅስ ሲሰማም አለ 
ቀሰ፣ እና ለጌታም እንዲህ ብሎ ጮኸ፥ ጌታ 
ሆይ፣ በምድር ላይ ርህራሄ አይኖርህምን? 
የኖህንን ልጆችንስ አትባርክም?

፶ እንዲህም ሆነ ሔኖክ ወደጌታ መጮሁን 
እንዲህ በማለት ቀጠለ፥ ጌታ ሆይ፣ በአ 
ንድያ ልጅህ፣ እንዲሁም በኢየሱስ ክር 
ስቶስ፣ ስም ለኖህና ለዘሩ ርህራሄ ይኖርህ 
ዘንድ፣ መሬትም በመጥፊያው ውሀ ደግ 
ሞም እንዳትሸፈን ዘንድ እጠይቅሀለሁ።

፶፩ ጌታም ይህን ሊከለክለው አልቻለም፤ 
ከሔኖክ ጋር ቃል ገባ፣ እና ከእርሱም ጋር 

ቃለ መሀላ ሀ ጎርፉን እንደሚያቆም፤ የኖህ 
ልጆችንም እንደሚጠራቸው ማለለት።

፶፪ ከዚያም ምድር እስካለች ድረስ የእርሱ 
ሀ የሚቀሩት ዘሮችም በሁሉም ህዝቦች መካ 
ከል ይገኙ ዘንድ የማይቀየር አዋጅን ሰደደ።

፶፫ እና ጌታም እንዲህ አለ፥ በዘሩ በኩል 
ሀ መሲህ የሚመጣበት የተባረከ ነው፤ ምክ 
ንያቱም እንዳለው—እኔ የፅዮን ለ ንጉስ፣ 
እንደ ዘለአለም ሰፊ የሆነው የሰማይ 
ሐ አለት፣ መሲህ ነኝ፣ እና ማንም በበሩ 
ገብተው ወደ እኔ መ የሚወጡትም አይወ 
ድቁም፤ ስለዚህ፣ የተናገርኩባቸውም የተ 
ባረኩ ናቸው፣ ከዘለአለም ደስታ ሠ መዝሙር 
ጋር በደስታ ይመጣሉና።

፶፬ እንዲህም ሆነ ሔኖክ ወደጌታ እንዲህ 
ብሎ ጮኸ፥ የሰው ልጅ በስጋ ሲመጣ፣ 
ምድርም ታርፋለችን? እነዚህን ነገሮች 
እንድታሳየኝ እለምንሀለሁ።

፶፭ ጌታም ለሔኖክ አለው፣ ተመልከት፣ 
እና ተመለከተ፣ እና ሀ የሰው ልጅን እንደ 
ሰው ለ በመስቀል ላይ ሲሰቀልም አየ እና 
ተመለከተ።

፶፮ የደመቀ ድምጽንም ሰማ፤ እና ሰማያት 
ተሸፍነው ነበር፤ እና የእግዚአብሔር ፍጥ 
ረታት ሁሉ አዘኑ፤ ምድርም ሀ አቃሰተች፤ 
ድንጋዮችም ተሰነጠቁ፤ ቅዱሳንም ለ ተነሱ፣ 
እና በሰው ልጅ ሐ ቀኝ እጅም በክብር መ ዘው 
ዶች ተጫኑ።

፶፯ እና ሀ በእስር ቤት የነበሩትም ሁሉ 
ለ መንፈሶች መጡ፣ እና በእግዚአብሔር 
ቀኝ እጅ በኩል ቆሙ፤ እና የቀሩትም እስከ 
ታላቁ የፍርድ ቀን ድረስ በጭለማ ሰንሰለ 
ቶች ታሰሩ።

፶፰ ሔኖክም እንደገና አለቀሰ እና ለጌታ 

ሙሴ ፯፥፵፮–፶፰ ፳፬



 ፷ ሀ ቅ.መ.መ. የመጨረሻ 
ቀናት፣ የኋለኛው ቀናት።

 ፷፩ ሀ ቅ.መ.መ. ምድር—የምድር 
የመጨረሻ ሁኔታ።

  ለ ት. እና ቃ. ፴፰፥፲፩–፲፪፤  
፻፲፪፥፳፫።

  ሐ ቅ.መ.መ. ዐይነ-እርግብ።
  መ ፩ ኔፊ ፳፪፥፲፭–፳፪፤  

፪ ኔፊ ፴፥፲።
 ፷፪ ሀ መዝ. ፹፭፥፲፩።  

ቅ.መ.መ. የወንጌል 
ዳግም መመለስ።

  ለ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
  ሐ ቅ.መ.መ. ምስክርነት።
  መ ቅ.መ.መ. መፅሐፈ ሞርሞን።
  ሠ ኢሳ. ፳፱፥፬።
  ረ ቅ.መ.መ. እስራኤል—

የእስራኤል መሰብሰብ።
  ሰ ቅ.መ.መ. አዲሲቱ 

ኢየሩሳሌም።
 ፷፫ ሀ ራዕ. ፳፩፥፱–፲፩፤  

ት. እና ቃ. ፵፭፥፲፩–፲፪፤  
ሙሴ ፯፥፲፱–፳፩።

 ፷፬ ሀ ቅ.መ.መ. አንድ ሺህ አመት።

  ለ ሙሴ ፯፥፵፰።
 ፷፭ ሀ ይሁዳ ፩፥፲፬።  

ቅ.መ.መ. የኢየሱስ 
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።

 ፷፮ ሀ ቅ.መ.መ. ፍርድ፣ 
የመጨረሻው።

  ለ ኢሳ. ፲፫፥፮–፯።
 ፷፯ ሀ ቅ.መ.መ. ደስታ።
 ፷፰ ሀ ዘፍጥ. ፭፥፳፫፤  

ሙሴ ፰፥፩።

እንዲህ ብሎ ጮኸ፥ ምድር መቼ ታርፋ 
ለች?

፶፱ ሔኖክም የሰው ልጅ ወደአብ ሲያ 
ርግ ተመለከተ፤ እና ወደ ጌታም እንዲህ 
ብሎ ጠራ፥ በምድር እንደገና አትመጣ 
ምን? አምላክም እስከሆንክ ድረስ፣ እና 
አውቅሀለሁ፣ እና ምለህልኛል፣ እና በአ 
ንድያ ልጅህ ስም እጠይቅህ ዘንድ አዝዘኸ 
ኛል፤ ሰርተኸኛል፣ እና ለዘውድህ መብ 
ትም በራሴ ሳይሆን በጸጋህ ሰጥተኸኝ፤ ስለ 
ዚህ፣ ወደ ምድር እንደገና የምትመለስ እን 
ዳልሆነም እጠይቅሃለሁ።

፷ እና ጌታ ለሔኖክ እንዲህ አለ፥ እን 
ደምኖርም፣ እንዲህም ሀ በመጨረሻዎቹ 
ቀናት፣ መጥፎነትንና በበቀልም ቀናት፣ 
የኖህ ልጆችን በሚመለከት ቃለ መሀላ 
ላንተ የገባሁትን ለማሟላት ተመልሼ እመ 
ጣለሁ፤

፷፩ ምድር ሀ የምታርፍበትም ቀን ይመ 
ጣል፣ ነገር ግን ከዚያ ቀን በፊት ሰማያት 
ለ ይጠቁራሉ፣ የጭለማም ሐ መጋረጃ ምድ 
ርን ይሸፍናል፤ እና ሰማያትም ይንቀጠቀ 
ጣሉ፣ ዳግም በምድርም፤ በሰው ልጆችም 
መካከልም ታላቅ ስቃይ ይኖራል፣ ነገር ግን 
ህዝቤን መ አተርፋቸዋለሁ፤

፷፪ እና ሀ ፅድቅን ከሰማያት እሰዳለሁ፤ 
እና ስለ አንድያ ልጄ፣ ከሙታን ለ ትንሳኤ 
ውን፣ አዎን፣ እና ስለሁሉም ሰዎች ከሞት 
ስለመነሳት ሐ እንዲመሰክርም መ እውነትን 
ሠ ከምድር እልካለሁ፤ እና እንደ ጥፋት 
ውሀ ፅድቅና እውነት ምድርን አንድታጸ 
ዳት፣ የእኔ ተመራጮችን ከምድር አራት 
ማእዘናት ወደ አዘጋጀሁት ስፍራ፣ ቅዱስ 

ከተማ፣ ወገባቸውን እንዲታጠቁ እና ለእኔ 
መመለሻ ወደፊት ይጠብቁ ዘንድ ረ እንዲሰ 
በሰቡ አደርጋለሁ፤ በዚያም ድንኳኔም ይገ 
ኛልና፣ እና ይህችም ፅዮን፣ ሰ አዲስቷ ኢየ 
ሩሳሌም ተብላ ትጠራለች።

፷፫ ጌታም ለሔኖክ እንዲህ አለው፥ አን 
ተና ሀ ከተማህ ሁሉ በዚያ ትገናኛቸዋለህ፣ 
እናም በእቅፋችንም እንቀበላቸዋለን፣ እነ 
ርሱም ያዩናል፤ እና አንገታቸውን እናቅፋ 
ለን፣ እና እነርሱም አንገታችንን ያቅፋሉ፣ 
እና እንሳሳማለን፤

፷፬ እኔም በዚያ መኖሪያዬ ይሆናል፣ እና 
ከፈጠርኳቸው ሁሉ ውስጥ የምትመጣው 
ፅዮን ትሆናለች፤ እና ለአንድ ሀ ሺ አመታ 
ትም ምድር ለ ታርፋለች።

፷፭ እንዲህም ሆነ ሔኖክ በኋለኛዎቹ 
ቀናት ለአንድ ሺህ አመታት በፅድቅ በም 
ድር ለመኖር የሰው ልጅ ሀ የሚመጣበትን 
ቀናት አየ፤

፷፮ ከዚያ ጊዜ በፊት ግን ከመጥፎዎቹ 
መካከል ታላቅ ስቃይን አየ፤ እና ባህርም 
እንደተቸገረ አየ፣ እና በመጥፎው ላይ የሚ 
መጣውን የሁሉን የሚገዛ እግዚአብሔርን 
ሀ ፍርድ በመፍራት ወደፊት እየተመለከቱ 
የሰዎች ልብ ለ ሲወድቁባቸው ተመለከተ።

፷፯ ጌታም ለሔኖክ ሁሉንም ነገሮች፣ 
እንዲሁም እስከ አለም መጨረሻ ድረስ 
አሳየው፤ እና የፅድቅን ቀን፣ የቤዛነታቸ 
ውንም ሰአት አየ፣ እና ሀ የደስታ ሙላትን 
ተቀበለ፤

፷፰ እና ሀ የፅዮን ቀናት ሁሉ፣ በሔኖክ 
ቀናት፣ ሶስት መቶ ስልሳ አምስት ነበሩ።

፷፱ እና ሔኖክና ሁሉም ህዝቡ ከእግዚአ 

ሙሴ ፯፥፶፱–፷፱፳፭



 ፷፱ ሀ ዘፍጥ. ፭፥፳፬፤  
ሙሴ ፮፥፴፬።  
ቅ.መ.መ. መራመድ፣ 
ከእግዚአብሔር ጋር 
መራመድ (መሄድ)።

፰ ፪ ሀ ቅ.መ.መ. ማቱሳላ።
 ፱ ሀ ሙሴ ፬፥፳፫።
  ለ ቅ.መ.መ. ኖኅ፣ የመፅሐፍ 

ቅዱስ የአባቶች አለቃ።
 ፲፪ ሀ ዘፍጥ. ፭፥፴፪።  

ቅ.መ.መ. ያፌት።
  ለ ቅ.መ.መ. ሴም።
  ሐ ቅ.መ.መ. ካም።
 ፲፫ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፵፩።  

ቅ.መ.መ. ገብርኤል።
  ለ ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣ 

ታዛዥ፣ መታዘዝ።
  ሐ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር 

ወንድ እና ሴት ልጆች።
 ፲፬ ሀ ሙሴ ፭፥፶፪።

 ፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. ጋብቻ፣ 
መጋባት—በሀይማኖቶች 
መካከል መጋባት።

 ፲፯ ሀ ዘፍጥ. ፮፥፫፤  
፪ ኔፊ ፳፮፥፲፩፤  
ኤተር ፪፥፲፭፤  
ት. እና ቃ. ፩፥፴፫።

  ለ ፪ ኔፊ ፱፥፬።  
ቅ.መ.መ. ስጋ።

ብሔር ጋር ሀ ተራመዱ፣ እና እርሱም በፅዮን 
መካከል ኖረ፤ እንዲህም ሆነ ፅዮንም አል 
ነበረችም፣ እግዚአብሔር ወደ እቅፉ ተቀ 
ብሏታልና፤ እና ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ፅዮን 
ጠፋች የሚል አባባል ነበር።

ምዕራፍ ፰
[የካቲት ፲፰፴፩ (እ.አ.አ.)]

ማቱሳላ ተነበየ—ኖህና ልጆቹ ወንጌልን 
ሰበኩ—ታላቅ ጥፋት በዛ—ወደ ንስሀ 
መጠራትም አልተሰማም—እግዚአብሔ 
ርም ሰጋዎችን በሙሉ በጥፋት ውሀ ለማ 
ጥፋት አወጀ።

፩ ሄኖክም የኖረበት ቀናት ሁሉ አራት 
መቶ ሰላሳ ዓመት ነበሩ።

፪ እንዲህም ሆነ የሔኖክ ልጅ ሀ ማቱሳላም 
የጌታ ቃል ኪዳን ይሟላ ዘንድ አልተወሰ 
ደም ነበር፤ በእውነትም ኖህ የወገቡ ፍሬ 
እንደሚሆን ቃል ገብቶለት ነበርና።

፫ እንዲህም ሆነ ማቱሳላም ከወገቡ (በኖህ 
በኩል) የአለም መንግስታት ሁሉ እንደሚ 
መጡም ተነበየ፣ እና በራሱም ላይ ክብ 
ርን ወሰደ።

፬ እና በምድር ላይ ታላቅ ርሀብ መጣ፣ 
እና ጌታም ምድርን በታላቅ ርግማን ረገ 
መው፣ እና በዚያም ብዙ ኗሪዎቹም ሞቱ።

፭ እንዲህም ሆነ ማቱሳላም መቶ ሰማንያ 
ሰባት ዓመት ኖረ፣ ላሜሕንም ወለደ፤

፮ ማቱሳላም ላሜሕን ከወለደ በኋላ የኖ 
ረው ሰባት መቶ ሰማንያ ሁለት ዓመት ሆነ፤ 
ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ፤

፯ ማቱሳላም የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ 
መቶ ስልሳ ዘጠኝ ዓመት ሆነ፤ ሞተም።

፰ ላሜሕም መቶ ሰማንያ ሁለት ዓመት 
ኖረ፣ ልጅንም ወለደ፣

፱ ስሙንም እግዚአብሔር ሀ በረገማት 
ምድር ከተግባራችንና ከእጅ ሥራችን ይህ 
ያሳርፈናል ሲል ለ ኖኅ ብሎ ጠራው።

፲ ላሜሕም ኖኅን ከወለደ በኋላ የኖረው 
አምስት መቶ ዘጠና አምስት ዓመት ሆነ፤ 
ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ።

፲፩ ላሜሕ የኖረበት ዘመን ሁሉ ሰባት መቶ 
ሰባ ሰባት ዓመት ሆነ፤ ሞተም።

፲፪ ኖህም በአራት መቶ ሀምሳ አመቱ 
ያፌትን ሀ ወለደ፤ እና ከአርባ ሁለት አመት 
በኋላ ለ ሴምን ከያፌት እናት ወለደ፣ እናም 
በአምስት መቶ አመቱም ሐ ካምንን ወለደ።

፲፫ ሀ ኖህና ልጆቹም ጌታን ለ አደመጡ፣ 
እና ምክሩንም ተቀበሉ፣ እና የእግዚአብ 
ሐርም ሐ ልጆች ተብለው ተጠሩ።

፲፬ እነዚህ ወንዶች በምድር ገፅ ላይ እየ 
ተባዙ ሄዱ፣ እና ሴት ልጆችም ለእነርሱ 
ተወለዱላቸው፣ የሰው ሀ ወንዶችም እነዚህ 
ሴት ልጆች ቆንጆ እንደሆኑ አዩ፣ እና እንደ 
ፍላጎታቸውም እነዚህን ሚስቶቻቸው አደ 
ረጓቸው።

፲፭ ጌታም ለኖህ እንዲህ አለው፥ የወንድ 
ልጆችህ ሴት ልጆች ራሳቸውን ሀ ሸጠዋል፤ 
እነሆ፣ ቁጣዬ በሰው ልጆች ላይ ተቀጣጥላ 
ለች፣ ድምጼን አያደምጡምና።

፲፮ እንዲህም ሆነ ኖህም ተነበየ፣ እናም 
የእግዚአብሔርን ነገሮች፣ እንዲሁም በመ 
ጀመሪያው እንደነበረው፣ አስተማረ።

፲፯ ጌታም ለኖህ እንዲህ አለው፥ መን 
ፈሴ ከሰው ጋር ሁልጊዜም ሀ አይቆይም፣ 
እርሱ ሁሉም ለ ስጋ መሞት እንዳለበት ያው 
ቃልና፤ ነገር ግን እድሜው አንድ መቶ ሀያ 

ሙሴ ፰፥፩–፲፯ ፳፮



 ፲፯ ሐ ዘፍጥ. ፯፥፬፣ ፲፤  
ሙሴ ፯፥፴፬።

 ፲፰ ሀ ዘፍጥ. ፮፥፬፤  
ዘኁል. ፲፫፥፴፫፤  
ኢያ. ፲፯፥፲፭።

  ለ ቅ.መ.መ. ሀይል።
 ፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. የመልከ 

ጼዴቅ ክህነት።
  ለ አብር. ፩፥፲፱።
  ሐ ት. እና ቃ. ፻፯፥፶፪።  

ቅ.መ.መ. መሾም፣ ሹመት።
  መ ቅ.መ.መ. የሚስዮን ስራ።

 ፳ ሀ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ 
ንስሀ መግባት።

 ፳፩ ሀ ማቴ. ፳፬፥፴፰–፴፱፤  
ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፵፩።

 ፳፪ ሀ ዘፍጥ. ፮፥፭፤  
ሙሴ ፯፥፴፮–፴፯።

  ለ ሞዛያ ፬፥፴፤  
አልማ ፲፪፥፲፬።  
ቅ.መ.መ. ሀሳቦች።

 ፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. መስበክ።
 ፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
  ለ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣ 

መጥመቅ—ለመጠመቅ 
ብቁነት።

  ሐ ፪ ኔፊ ፴፪፥፪–፭።
 ፳፮ ሀ ቅ.መ.መ. ምድር—

ምድርን ማፅዳት።
 ፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. ጸጋ።
  ለ ዘፍጥ. ፮፥፱።
  ሐ ቅ.መ.መ. መራመድ፣ 

ከእግዚአብሔር ጋር 
መራመድ (መሄድ)።

 ፳፰ ሀ ዘፍጥ. ፮፥፲፩–፲፫።
 ፴ ሀ ት. እና ቃ. ፶፮፥፫።

ይሆናል፤ እና ሰዎች ንስሀ ካልገቡ፣ ሐ ጎር 
ፉን እልክባቸዋለሁ።

፲፰ በዚያም ቀናት ሀ ግዙፍ ሰዎች በምድር 
ላይ ነበሩ፣ እና ኖህን ለመግደልም ፈለጉ፤ 
ነገር ግን ጌታ ከኖህ ጋር ነበር፣ እና የጌታ 
ለ ሀይልም እርሱ ላይ አርፎ ነበር።

፲፱ ጌታ ሀ በስርዓቱም ለ ኖኅን ሐ ሾመው፣ 
እና፣ ለሔኖክ እንደተሰጠው፣ ወደ ሰው 
ልጆች እንዲሄድ እና ወንጌሉን መ እንዲሰ 
ብክ አዘዘው።

፳ እንዲህም ሆነ ኖህ የሰው ልጆች ሀ ንስሀ 
እንዲገቡ ጠራቸው፤ ነገር ግን የእርሱን 
ቃላትን አላደመጡም።

፳፩ ደግሞም፣ ከሰሙትም በኋላ፣ ወደ 
ፊቱ መጥተው እንዲህ አሉ፥ እነሆ፣ እኛ 
የእግዚአብሔር ልጆች ነን፤ የሰውን ሴት 
ልጆች ለራሳችን አልወሰድንም? እና ሀ እየ 
በላን እየጠጣን፣ እና እያገባንና በጋብቻ እየ 
ሠጠን አይደለንምን? ሚስቶቻችንም ልጆ 
ችን ወልደውልናል፣ እና እነዚህም እንደ 
ቀደሙት ሰዎች የታወቁ ጠንካራ ሰዎች 
ናቸው። እና የኖህን ቃላት አላደመጡም።

፳፪ እግዚአብሔርም የሰዎች ሀ ጥፋት በም 
ድር ላይ የበዛ እንደሆነ አየ፤ እና የእያንዳ 
ንዱ ሰው የልቡ ለ ሀሳብ ምኞትም ሁልጊዜ 
ፈጽሞ ክፉ ሆነ።

፳፫ እንዲህም ሆነ፣ ኖህም ለህዝቡ ሀ መስ 
በክን እንዲህ በማለት ቀጠለ፥ አድምጡ፣ 
እና የቃላቶቼን ምክር ተቀበሉ፤

፳፬ እንደ አባቶቻችሁም ሀ እመኑ ለኃ 
ጢአታችሁም ንስሀ ግቡ እና በእግዚአብ 
ሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለ ተጠ 

መቁ፣ እና ሁሉንም ነገሮችን ሐ ይገለፅላችሁ 
ዘንድ መንፈስ ቅዱስን ለመቀበል ትችላ 
ላችሁ፤ እና ይህን ካላደረጋችሁ፣ የጥፋት 
ውሀ ይመጣባችኋል፤ ይህም ቢሆንም አላ 
ደመጡትም።

፳፭ ኖህም በዚህ ተጸጸተ፣ እናም በም 
ድር ላይ እግዚአብሔር ሰውን በመፍጠሩ 
ልቡ ተጨነቀ፣ እና ይህም ልቡን እጅግ 
አሳዘነው።

፳፮ ጌታም እንዲህ አለ፥ የፈጠርሁትን 
የሰው፣ ሰውና እንስሣት፣ ተንቀሳቃሾች 
ፍጡራን እስከ ሰማይ ወፎች፣ ከምድር ገፅ 
ሀ አጠፋለሁ፣ ስለፈጠርኳቸው እና ስለሰ 
ራኋቸው ኖህ ተጸጽቷልና፤ እና ህይወቱን 
ለማጥፋትም ስለሚፈልጉ እኔን ጠርቶኛል።

፳፯ እንዲሁም ኖህ በጌታ አይኖች ውስጥ 
ሀ ፀጋን አገኘ፤ በዘመኑ ከነበሩት ሰዎች ሁሉ 
ይልቅ ለ ፍጹምና ከበደል የራቀ ሰው ነበር፤ 
እና ሶስቱ ልጆቹ ሴም፣ ካምንና ያፌት እን 
ዳደረጉት፣ ሐ አካሄዱንም ከእግዚአብሔር 
ጋር አደረገ።

፳፰ ምድርም በእግዚአብሔር ፊት በክፉ 
ሥራ ሀ ረከሰች፣ እናም በአመጽም ተሞል 
ታለች።

፳፱ እግዚአብሔር ምድርን ተመለከተ፣ 
እና እነሆ ረክሳ ሁሉም ስጋዎች ለባሽ አካ 
ሄዱን በምድር ላይ አበላሽቶ ነበርና።

፴ እግዚአብሔርም ኖህን እንዲህ አለው፥ 
የስጋ ለባሽ ሁሉ መጨረሻ በፊቴ መጥቷል፣ 
ምድርም በአመፅ ተሞልታለችና፣ እናም 
እነሆ ስጋን ሁሉ ከምድር ውስጥ ሀ አጠፋ 
ለሁ።

ሙሴ ፰፥፲፰–፴፳፯



ከመፅሐፈ አብርሐም ቅርፅ
ቁጥር ፩

መግለጫ

ስዕል ፩ የእግዚአብሔር መላእክት።
ስዕል ፪ አብርሐም በመሰዊያ ላይ ታስሮ።
ስዕል ፫ የኤልከናኽ የባእድ አምላኪ ቄስ አብርሐምን እንደ መስዋዕት ለማቀርብ ሲሞክር።
ስዕል ፬ የባእድ አምላክ ቀሳውስት መሰዊያ ድንጋይ ከኤልከናኽ፣ ሊብናኽ፣ ማህማርከራኽ፣ ቆራሽና ፈር 

ዖን አማልክት ፊት ቆሞ።
ስዕል ፭ የባእድ አምላክ ኤልከናኽ።
ስዕል ፮ የባእድ አምላክ ሊብናኽ።
ስዕል ፯ የባእድ አምላክ ማህማርከራኽ።
ስዕል ፰ የባእድ አምላክ ቆራሽ።
ስዕል ፱ የባእድ አምላክ ፈርዖን።
ስዕል ፲ አብርሐም በግብፅ ውስጥ።
ስዕል ፲፩ ግብጻውያን እንደገባቸው፣ የሰማይ አምዶችን እንዲያስመስሉ የተመደቡ።
ስዕል ፲፪ ራኡኪያንግ፣ ከጭንቅላቶቻችን በላይ ያለውን ሰማይ ወይም ጠፈርን የሚያስመለክት፤ ነገር ግን 

በዚህ ሁኔታ፣ ከዚህ ርእሰ ጉዳይ በኩል፣ የእብራውያን ቃል፣ ሻኡማዬም፣ በመመለስ ግብጻውያን ሻኡማኡን፣ 
ከፍ ማለትን፣ ወይም ሰማያትን ለማስመልከት ያደረጉት ነው።



፩ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ዑር።
  ለ ቅ.መ.መ. አብርሐም።
  ሐ የሐዋ. ፯፥፪–፬።
 ፪ ሀ ቅ.መ.መ. ደስታ።
  ለ ቅ.መ.መ. እረፍት።
  ሐ ቅ.መ.መ. ጻድቅ፣ ጽድቅ።
  መ ት. እና ቃ. ፵፪፥፷፩።  

ቅ.መ.መ. እውቀት።

  ሠ ቅ.መ.መ. የመልከ 
ጼዴቅ ክህነት።

  ረ ቅ.መ.መ. ሊቀ ካህን።
 ፫ ሀ ት. እና ቃ. ፹፬፥፲፬።
  ለ ት. እና ቃ. ፷፰፥፲፯።  

ቅ.መ.መ. በኩር።
  ሐ ሙሴ ፩፥፴፬።  

ቅ.መ.መ. አዳም።

 ፬ ሀ ቅ.መ.መ. በኩር።
 ፭ ሀ ዘፍጥ. ፲፪፥፩።
  ለ ቅ.መ.መ. ጣኦት አምላኪ።
 ፮ ሀ ይህም በመፅሐፈ አብር. 

ቅርፅ፣ ፩ ውስጥ በስዕል 
እንደሚደገፈው፣ የሀሰት 
አምላኮች ማለት ነው።

   
መፅሐፈ አብርሐም

በጆሴፍ ስሚዝ ከፓፓይረስ የተተረጎመ

ከግብፅ መቃብር ስፍራዎች በእጆቻችን ውስጥ ከገቡት አንዳንድ የጥንት መዛግብት ትር 
ጉም። መፅሐፈ አብርሐም ተብሎ የተጠራው፣ አብርሐም በግብፅ እያለ በፓፓይረስ ላይ 
በእራሱ እጆች የተጻፉ ፅሁፎች።

ምዕራፍ ፩

አብርሐም የፔትሪያርካዊ ስርዓት በረከትን 
ፈለገ—በከላውዴዎ ውስጥ በሐሰት ቀሳ 
ውስት ተንገላታ—ያህዌህ አዳነው—የግ 
ብፅ ጅማሬ መንግስትም ተከለሰ።

በአባቴ መኖሪያ ሀ በከለዳውያን ምድር 
ውስጥ፣ እኔ ለ አብርሐም ሌላ ሐ የመኖሪያ 

ስፍራን ማግኘት እንዳለብኝ አወቅሁኝ።
፪ እና ታላቅ ሀ ደስታና ሰላም እናም ለ እረ 

ፍት ለእኔ እንዳሉም ስላወቅሁኝ፣ የአባ 
ቶችን በረከቶች ለማግኘት እና ይህንንም 
ለማስተዳደር መብትም ለማግኘት ለመሾ 
ምም ፈለግሁኝ፤ ሐ የጻድቅ ተከታይ በመ 
ሆኔ፣ እና ታላቅ መ እውቀቶችን ለመረከብ፣ 
እናም ከዚህም በላይ ታላቅ ጻድቅ ተከታይ 
ለመሆን፣ እና ከዚህም ታላቅ የሆኑ እውቀ 
ቶችን ለመረከብ፣ እና የብዙ ሀገሮች አባ 
ትና የሰላም መስፍን ለመሆንም ፍላጎት 
ስለነበረኝ፣ እናም ትምህርትንም ለመቀ 
በል፣ እናም የእግዚአብሔርን ትእዛዛትን 
አክባሪ ለመሆን ስለፈለግሁኝ፣ ሠ መብት 
ያለው ወራሽ፣ የአባቶችን መብት የሚይ 
ዘው ረ ሊቀ ካህን ሆንኩኝ።

፫ ይህም ከአባቶች ሀ ተሰጥቶኝ ነበር፤ 
ይህም ከጊዜ መጀመሪያ፣ አዎን፣ እን 
ዲሁም ከመጀመሪያው፣ ወይም ከምድር 

መመስረት በፊት እስከ አሁን ድረስ ከአ 
ባቶች የመጣው፣ በአባቶች በኩል ወደ 
እኔ የመጣው፣ እንዲሁም ለ የበኩር ልጅ፣ 
ወይም ሐ የአዳም የመጀመሪያ ሰው፣ ወይም 
የመጀመሪያው አባት መብት ነበር።

፬ እግዚአብሔር ስለዘር በሚመለከት ለአ 
ባቶች እንደመደበው የራሴን ወደ ክህነት 
ሀ መመደብን ፈለግሁኝ።

፭ ሀ አባቶቼም፣ ከፅድቅና ከጌታ አም 
ላካቸው ከሰጣቸው ቅዱስ ትእዛዛቱ ዞር 
ብለው፣ የአሕዛብ አማልክትን ለ እያመ 
ለኩ፣ ድምጼንም ለመስማትም በፍጹም 
እምቢ አሉ።

፮ ልባቸውም ክፉ ለማድረግ ፈቅደው 
ነበርና፣ እናም ወደ ኤልከናኽ ሀ አምላክ፣ 
ሊብናኽ አምላክ፣ ማህማርከራኽ አም 
ላክ፣ ቆራሽ አምላክ፣ እናም ወደ ግብፅ 
ንጉስ ፈርዖን አምላክ በጠቅላላ ዞረዋል።

፯ ስለዚህ ልጆቻቸውን ለመናገር ወደማ 
ይችለው ጣኦት ለመሰዋት ልቦቻቸውን ወደ 
አሕዛብ መስዋዕት ዞረዋል፣ እና ድምጼንም 
አያደምጡም፣ ነገር ግን ህይወቴን በኤል 
ከናኽ ቄስ ለመውሰድ ፍላጎት ነበራቸው። 
የኤልከናኽ ቄስ የፈርዖን ቄስም ነበር።

፰ አሁን፣ በዚህ ጊዜ በከለዳውያን ሀገር 
ውስጥ በተሰራው መሰዊያ ድንጋይ ላይ ለእ 
ነዚህ ልዩ አማልክቶች ወንዶችን፣ ሴቶች 



 ፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. ካም።
  ለ ዳን. ፫፥፲፫–፲፰።
 ፲፭ ሀ ሞዛያ ፱፥፲፯–፲፰።
  ለ አብር. ፪፥፲፫።
 ፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. ያህዌህ።
  ለ ቅ.መ.መ. የቃል 

ኪዳን ምድር።
 ፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. ክህነት።
 ፲፱ ሀ ዘፍጥ. ፲፪፥፩–፫።
 ፳ ሀ ዘፍጥ. ፲፩፥፳፰፤  

አብር. ፪፥፬።
 ፳፩ ሀ ዘፍጥ. ፲፥፮፤  

መዝ. ፸፰፥፶፩፤  
ሙሴ ፰፥፲፪።

  ለ ሙሴ ፯፥፮–፰።  
ቅ.መ.መ. ከነዓን፣ 
ከነዓናውያን።

ንና ልጆችን መሰዋት በግብፅ ንጉስ በፈርዖን 
ቄስ በኩል የማቅረብ ልምድ ነበር።

፱ እንዲህም ሆነ በግብጻዊው ልምድ በኩል 
ቄሱ ለፈርዖው አማልክት እና ደግሞም ለሻ 
ግሪል አማልክት መስዋዕት አቀረበ። አሁን 
የሻግሪል አማልክት ጸሀይ ነበር።

፲ ኦሊሸም ሰፈር መጀመሪያ ላይ በሚገ 
ኘው በጲጥፋራ ተራራ ላይ ባለው መሰዊያ 
ላይ የፈርዖኑ ቄስ ለምስጋና ልጅን እንደመ 
ስዋዕት አቀረበ።

፲፩ አሁን፣ ሀ ከካመን የንጉሳዊ ቤተሰብ 
የተወለዱትን ሶስት የኦኒታን ድንግል ሴት 
ልጆችን በዚህ መሰዊያ ላይ መስዋዕትን 
ይህም ቄስ አቀረበ። እነዚህ ደናግል እንደ 
መስዋዕት የቀረቡት በምግባረ መልካምነ 
ታቸው ምክንያት ነበር፤ እነርሱም ለእን 
ጨት ወይም ለድንጋይ አምላክት ለ አናመ 
ልክም ስላሉ፣ በመሰዊያው ድንጋይ ላይ 
ተገደሉ፣ እና ይህም የተደረገው የግብጻ 
ውያንን ስርአት በመከተል ነበር።

፲፪ እና እንዲህ ሆነ ቀሳውስትም በመሰ 
ዊያው ላይ ደናግሉን መስዋዕት እንዳደረ 
ጉት፣ እኔን ይገደሉ ዘንድ በሀይል ያዙኝ፤ 
እና መሰዊያው ምን አይነት እንደሆነ ታውቁ 
ዘንድ፣ ከዚህ መዝገብ መጀመሪያ ላይ ያለ 
ውን ስእል እንድትመለከቱ እመራችኋለሁ።

፲፫ በከለዳውያን ሀገር ውስጥ እንደሚሰ 
ራው አይነት መኝታ የሚመስል ነበር፣ እና 
ከኤልከናኽ፣ ሊብናኽ፣ ማህማርከራኽ፣ 
ቆራሽ አምላክቶች፣ ደግሞም እንደ ግብፅ 
ንጉስ በፈርዖን አምላክ ፊትም የቆመ ነበር።

፲፬ ስለነዚህ አማልክት ይገባችሁ ዘንድ፣ 
መግለጫን ከዚህ መጀመሪያ ላይ በቅርስነት 
ሰጥቻችኋለሁ፣ ቅርሶቹም ሃይሮግሊፊኮ 
ችን የሚገልጡ የከለዳውያን ራህሊኖስ አይ 
ነት ነበሩ።

፲፭ በመስዋዕት ህይወቴን ለማሳለፍ እጆ 

ቻቸውን ሲያነሱም፣ እነሆ፣ ድምጼን ወደ 
ጌታ አምላክ ከፍ አደረግሁኝ፣ እና ጌታም 
ሀ አደመጠ እና ሰማ፣ እና ሁሉን በሚገ 
ዛው ራዕይ ሞላኝ፣ እና ከእርሱ ፊት የሚ 
ገኝ መልአክ በአጠገቤ ቆመ፣ እና ወዲያው 
እጄን ለ ፈታው።

፲፮ ድምጹም ለእኔ ነበር፥ አብርሐም፣ 
አብርሐም፣ እነሆ፣ ስሜ ሀ ያህዌህ ነው፣ 
እና ሰምቼሀለሁ፣ ላድንህና ከአባትህ ቤትና 
ከቤተሰቦችህ ወስጄህ ወደማታውቀው እን 
ግዳ ለ ምድር ልወስድህ መጥቼአለሁ።

፲፯ ይህም የኤልከናኽ፣ የሊብናኽ፣ የማ 
ህማርከራኽ፣ የቆራሽ አምላክቶች እናም 
የግብፅ ንጉስ ፈርዖን አምላክን በማምለክ 
ልቦቻቸውን ከእኔ ዞር አድርገው ስለነበር 
ነው፤ ስለዚህ እነርሱን ለመጎብኘትና የአ 
ንተ የልጄን አብርሐምን ህይወት ለመውሰድ 
እጁን ያነሳውን ለማጥፋት መጥቼአለሁ።

፲፰ እነሆ፣ በእጄም እመራሀለሁ፣ እናም 
የእኔን ስም እንዲሁም የአባቶችህን ሀ ክህ 
ነት በአንተ ላይ ለማድረግ እወስድሀለሁ፣ 
ሀይሌም በአንተ ላይ ያርፋል።

፲፱ በኖህም እንደነበረም ለአንተም ይሆ 
ናል፤ ነገር ግን በአንተ አልግሎት ምክንያት 
በኩል የእኔ ሀ ስም ለዘለአለም ይታወቃል፣ 
እኔም የአንተ አምላክ ነኝና።

፳ እነሆ፣ የጲጥፋራ ተራራ በከላውዳው 
ያን ምድር ሀ በዑር ከተማ ውስጥ የሚገኝ 
ነበር። ጌታም የኤልከናኽንና የሌሎቹን የም 
ድር አማልክት መሰዊያ ሰበረ፣ እና ፈጽ 
ሞም አጠፋቸው፣ እና ቄሱንም ገደለው፤ 
በከለዳውያንና በፈርዖን ቤትም ታላቅ ሀዘን 
ነበር፤ ፈርዖንም የንጉሳዊ ደምን የሚያመ 
ለክት ነበር።

፳፩ አሁን ይህ የግብፅ ንጉስም ሀ ከካምን 
ትውልድ ዘር ነበር፣ እና በትውልድም 
ለ የከነዓናዊ ደም ተካፋይ ነበር።

አብርሐም ፩፥፱–፳፩ ፴



፳፪ ከዚህም ትውልድ ግብጻውያን ሁሉ 
መጡ፣ በዚህም የከነዓናዊያን ደም በም 
ድር ላይ ተጠበቀ።

፳፫ ሀ የግብፅ ምድርም መጀመሪያ የተገ 
ኘው በካምን ሴት ልጅ በሆነች ሴት፣ እና 
በከላውዴዎን ግብፅን በሚያመለክተው፣ 
ክልክል ማለት በሆነው በግብፅዎስ ሴት 
ልጅ ነበር።

፳፬ ይህን ምድር ስታገኘውም በውሃ የተ 
ዋጠ ነበር፣ ከዚያም ወንድ ልጆቿን እንዲ 
ሰፍሩበት አደረገች፤ እና እንደዚህ ከካምን 
እርግማኑን በምድር ላይ እንዲቀጥሉ የሚ 
ያደርጉ ዘሮች ተነሱ።

፳፭ የመጀመሪያው የግብፅ መንግስት የተ 
መሰረተውም በካምን ሴት ልጅ ግብፅዎስ 
ልጅ ፈርዖን ነበር፣ እና ይህም እንደካምን 
መንግስት አይነት፣ ከአባት ወደ ወንድ ልጅ 
የሚተላለፍ፣ ነበር።

፳፮ ፈርዖንም ጻድቅ ሰው ስለነበረ፣ በህ 
ይወቱ ሁሉ በመጀመሪያ ትውልድ አባ 
ቶች እንዲሁም በመጀመሪያው ከአባት 
ወደ ወንድ ልጅ በሚተላለፍበት አገዛዝ፣ 
እንዲሁም በአዳምም አገዛዝ፣ በኩል፣ እና 
በምድርና በአስተዋይነት ሀ በረከቶች በባረ 
ከውና ክህነትን በሚመለከት በረገመው በአ 
ባቱ ኖህ የተመሰረተውንም መንግስት ስር 
ዓት አይነት ለመመስረትም በቅንነት በመ 
ሞከር፣ መንግስቱን የመሰረተውና ህዝቡን 
የፈረደው በአስተዋይነትና በፍትሀ ነበር።

፳፯ አሁን፣ ምንም እንኳን ፈርዖኖች ከኖ 
ህና በካነምን በኩል ይህ ይገባናል ብለው 
ቢዋሹምና አባቴንም ወደ ጣኦት አምልኮ 
ቢወስዱትም፣ ፈርዖን ሀ ክህነት መብት ከሌ 
ለው ወገን ነበር።

፳፰ ነገር ግን ሀ መዛግብቱ በእጄ ላይ ስላ 
ረፉና ከእኔም ጋር አሁንም ስላሉ፣ ከዚህ 
በኋላ፣ ከፍጥረት መጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ 

እስከ ራሴ ድረስ ያለውን የቅድመ ተከተ 
ልን ለመዘርዘር እሞክራለሁ።

፳፱ አሁን፣ የኤልከናኽ ቄስም በመመታት 
ከሞተ በኋላ፣ ፅኑ ራብም በምድሩ እንደሚ 
መጣ ከላውዴዎን በሚመለከት ለእኔ የተነ 
ገሩኝ ነገሮችም በሙሉ እየተሟሉ መጡ።

፴ እንደዚህም ፅኑ ራብም በከላውዴዎ 
ሀገር በሙሉ ገባ፣ እና አባቴም በረሀብ ምክ 
ንያት በጣም ተሰቃየ፣ እና እኔ ላይ ክፉ ነገር 
እንዲመጣ፣ ህይወቴን ሀ ለመውሰድ፣ ላደ 
ረጋቸው ጥፋትም ንስሀ ገባ።

፴፩ ነገር ግን የአባቶችን፣ እንዲሁም 
የፔትርያርኮቹን፣ የክህነት መብትን የሚ 
መለከቱ መዛግብትን ግን ጌታ አምላኬ በእ 
ጆቼ ጠበቃቸው፤ ስለዚህ የፍጥረት መጀ 
መሪያ እውቀቶች፣ እና ደግሞም ሀ የአለማ 
ትና የከዋክብት እውቀቶችም ለአባቶች እን 
ደተገለጹላቸው፣ እኔም እስከዚህ ቀን ድረስ 
ጠብቄአለሁ፣ እና አንዳንድ እነዚህን ነገሮች 
በዚህ መዝገብ ላይ ከእኔ በኋላ ለሚመጡት 
ትውልዶች ጥቅም ለመጻፍ እሞክራለሁ።

ምዕራፍ ፪

አብርሐም ከዑር ወጥቶ ወደ ከነዓን ሄደ—
ሀራን ውስጥም ያህዌህ ተገለጠለት—የወ 
ንጌል በረከቶችም ሁሉ ለዘሮቹና በዘሩም 
በኩል ለሁሉም ቃል ተገብተዋል—ወደ 
ከነዓንና ወደ ግብፅ ሄደ።

፩ አሁን በዑር ውስጥ ጌታ አምላክ ረሀቡ 
በጣም ፅኑ እንዲሆን አደረገ፣ በዚህም 
ምክንያት ወንድሜ ሀ ሀራንም ሞተ፤ አባቴ 
ለ ታራን ግን በከለዳ ሃገር ዑር ውስጥ መኖር 
ቀጠለ።

፪ እና እንዲህ ሆነ እኔ አብርሐም ሀ ሦራን 
አገባሁ፣ እናም ወንድሜ ለ ናኮር የሃራን ሴት 
ልጅ ሚልካን አገባ።

 ፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ግብፅ።
 ፳፮ ሀ ቅ.መ.መ. መባረክ፣ 

የተባረከ፣ በረከት።
 ፳፯ ሀ አ.አ. ፪።  

ቅ.መ.መ. ክህነት።
 ፳፰ ሀ ሙሴ ፮፥፭።  

ቅ.መ.መ. የመታሰቢያ 
መፅሐፍ።

 ፴ ሀ አብር. ፩፥፯።
 ፴፩ ሀ አብር. ፫፥፩–፲፰።
፪ ፩ ሀ ዘፍጥ. ፲፩፥፳፰።
  ለ ዘፍጥ. ፲፩፥፳፬–፳፮፤  

፩ ዜና ፩፥፳፮።
 ፪ ሀ ዘፍጥ. ፲፩፥፳፱።  

ቅ.መ.መ. ሳራ።
  ለ ዘፍጥ. ፲፩፥፳፯፤ 

፳፪፥፳–፳፬።

አብርሐም ፩፥፳፪–፪፥፪፴፩



 ፫ ሀ ዘፍጥ. ፲፪፥፩፤  
የሐዋ. ፯፥፩–፫።

 ፬ ሀ ነሀ. ፱፥፯።
  ለ ዘፍጥ. ፲፩፥፴፩–፴፪።
 ፭ ሀ ኢያ. ፳፬፥፪።
 ፮ ሀ ቅ.መ.መ. ሎጥ።
  ለ ዘፍጥ. ፲፯፥፩።  

ቅ.መ.መ. ኢየሱስ 
ክርስቶስ—የክርስቶስ 
ቅድመ ምድራዊ ህይወት።

  ሐ ዘፍጥ. ፲፫፥፲፬–፲፭፤ ፲፯፥፰፤  
ዘፀአ. ፴፫፥፩።  
ቅ.መ.መ. የቃል 
ኪዳን ምድር።

  መ ዘፍጥ. ፲፪፥፪–፫፤  

አብር. ፩፥፲፱።
 ፯ ሀ ፩ ኔፊ ፲፯፥፴፱፤  

ት. እና ቃ. ፴፰፥፲፯።
  ለ ኢሳ. ፷፮፥፲፭–፲፮።
 ፰ ሀ ቅ.መ.መ. ያህዌህ።
  ለ ቅ.መ.መ. ሁሉን የሚያውቅ።
 ፱ ሀ ፩ ኔፊ ፲፯፥፵፤  

፪ ኔፊ ፳፱፥፲፬፤  
፫ ኔፊ ፳፥፳፯፤  
ሞር. ፭፥፳።  
ቅ.መ.መ. አብርሐም—
የአብርሐም ዘር።

  ለ ት. እና ቃ. ፹፬፥፲፯–፲፱፤  
ሙሴ ፮፥፯።  
ቅ.መ.መ. የመልከ 

ጼዴቅ ክህነት።
 ፲ ሀ ገላ. ፫፥፯–፱።
  ለ ዘፍጥ. ፲፫፥፲፮፤  

ገላ. ፫፥፳፱፤  
፪ ኔፊ ፴፥፪።

  ሐ ቅ.መ.መ. የአባቶች 
አለቃ፣ ፓትሪያርክ።

 ፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. የአብርሐም 
ቃል ኪዳን።

  ለ ኢሳ. ፷፩፥፱።
  ሐ ቅ.መ.መ. በኩር፤  

እስራኤል፤  
ክህነት።

 ፲፪ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፷፫።
 ፲፫ ሀ አብር. ፩፥፲፭–፲፯።

፫ አሁን ጌታ እንዲህ ሀ አለኝ፥ ከአገርህ 
ከዘመዶችህም ከአባትህም ቤት ተለይተህ 
እኔ ወደማሳይህ ምድር ውጣ።

፬ ስለዚህ ወደ ከነዓን ምድር ለመሄድ የከ 
ለዳውያን ሀ ዑር ምድር ትቼ ሄድኩኝ፤ እና 
የወንድሜን ልጅ ሎጥንና ሚስቱን እናም 
ሚስቴን ሦራን ይዤ ሄድኩኝ፤ እና ለ አባ 
ቴም ሃራን ብለን ወደጠራነው ምድርም 
ተከተለኝ።

፭ ረሀቡም ቀነሰ፤ እናም ብዙ መንጋዎች 
በሀራን ስለነበሩ አባቴም በዚያ ቆየ፤ እና 
አባቴ ሀ ጣኦቶችን ወደማምለክ ተመለሰ፣ 
ስለዚህ በሀራን ውስጥ መኖር ቀጠለ።

፮ ነገር ግን እኔ አብርሐምና የወንድሜ 
ልጅ ሀ ሎጥ ወደ ጌታ ጸለይን፣ እና ጌታም 
ለእኔ ለ ተገልጦ እንዲህ አለኝ፥ ተነሳ፣ እና 
ሎጥን ከአንተ ጋር ውሰድ፤ አንተን ከሄራን 
ለማውጣት እና ለዘርህ፣ ድምጼን ሲያደ 
ምጡ፣ ለዘለአለም እንዲወስዱ ለምሰጠው 
እንግዳ ሐ ምድር ውስጥ መ ስሜን የምትሸ 
ከም አገልጋይ አደርግህ ዘንድ እንድትሄድ 
አላማ አለኝ።

፯ እኔ ጌታ አምላክ ነኝና፤ በሰማይም እኖ 
ራለሁ፤ ምድርም የእግሬ ሀ ማረፊያ ነች፤ 
እጄን በባህር ላይ እዘረጋለሁ፣ እና በድ 
ምጼም ይታዘዛል፤ ንፋሱን እሰራለሁ እና 
እሳትን ለ ሰረገላዬ አድርጌአለሁ፤ ለተራ 
ሮች—ከዚህ ሂዱ—እላለሁ እና እነሆ፣ 
በታላቅ አውሎንፋስ ወዲያውም ይወሰ 
ዳሉ።

፰ ስሜ ሀ ያህዌህ ነው፣ እና መጨረሻ 
ውን ከመጀመሪያው ለ አውቀዋለሁ፤ ስለ 
ዚህ እጄም በአንተ ላይ ይሆናል።

፱ ታላቅ ሕዝብም አደርግሃለሁ፣ እና አብ 
ዝቼም ሀ እባርክሀለሁ፣ እና ስምህንም ከህዝ 
ቦች መካከል ታላቅ አደርገዋለሁ፣ እና ከአ 
ንተ በኋላ ለሚመጡ ዘሮች በረከት ሆነህ፣ 
እጆቻቸው ይህን አገልግሎትና ለ ክህነትን 
ለሁሉም ህዝቦች ይዘው ይሄዳሉ፤

፲ እና በስምህ በኩልም እባርካቸዋለሁ፤ 
ይህን ሀ ወንጌል የተቀበሉት ሁሉ በአንተ 
ስም ይጠራሉ፣ እና እንደ አንተ ለ ዘር ይቆ 
ጠራሉ፣ እና እንደ ሐ አባታቸው ተነስተው 
ይባርኩሀል፤

፲፩ የሚባርኩህንም ሀ እባርካለሁ፣ የሚረ 
ግሙህንም እረግማለሁ፤ በአንተ (ይህም 
ማለት በክህነትህ በኩል) እናም ለ በዘርህ 
(ይህም ማለት በክህነትህ)፣ እና ከአን 
ተም በኋላ በዘርህ (ይህም ማለት የራስህ 
ዘር ወይም የሰውነትህ ፍሬዎች) በኩል ይህ 
ሐ መብት ይቀጥላል፣ ሁሉም የምድር ቤተ 
ሰቦች በደህንነት በረከቶች፣ እንዲሁም የዘ 
ለአለም ህይወት በሆኑት የወንጌል በረከ 
ቶች ይባረካሉ ብዬ ቃል ኪዳን ሰጥቼሀለሁ።

፲፪ አሁን ጌታ ከእኔ ጋር መናገሩን ከጨ 
ረሰ በኋላና ፊቱንም ከእኔ ከወሰደም በኋላ፣ 
በልቤ እንዲህ አልኩ፥ አገልጋይህ በትኩ 
ረት ሀ ፈልጎህ ነበር፤ አሁን አገኘሁህ፤

፲፫ ከኤልከናኽ አማልክቶችም እኔን 
ሀ ለማዳን መላእክትህን ላክ፣ እና ድምፅ 

አብርሐም ፪፥፫–፲፫ ፴፪



 ፲፬ ሀ ዘፍጥ. ፲፪፥፬–፭።
 ፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. ዑር።
  ለ ቅ.መ.መ. ሳራ።
  ሐ ቅ.መ.መ. መቀየር፣ 

የተቀየረ።
  መ ቅ.መ.መ. ከነዓን፣ 

ከነዓናውያን።

 ፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. አለት።
 ፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. መሰዊያ።
  ለ አብር. ፩፥፳፱።
 ፲፰ ሀ ዘፍጥ. ፲፪፥፮።
  ለ ቅ.መ.መ. መስዋዕት።
 ፲፱ ሀ ዘፍጥ. ፲፫፥፲፪–፲፭፤ ፲፯፥፰፤  

ዘፀአ. ፫፥፩–፲፤  

ዘኁል. ፴፬፥፪።  
ቅ.መ.መ. የቃል 
ኪዳን ምድር።

 ፳ ሀ ቅ.መ.መ. ቤቴል።
  ለ ዘፍጥ. ፲፫፥፫–፬።
  ሐ ዘፍጥ. ፲፪፥፰።
 ፳፪ ሀ ዘፍጥ. ፲፪፥፲፩–፲፫።

ህን ባደምጥ ለእኔ ጥቅም ይሆናል፣ ስለ 
ዚህ አሁን ባሪያህም ይነሳ እና በሰላም አሰ 
ናብተው።

፲፬ ስለዚህ እኔ አብርሐም ጌታ እንዳለኝ 
ተነስቼ ሄድኩ፣ ሎጥም ከእኔ ጋር፤ እና እኔ 
አብርሐምም ከካራን ስሄድ ሀ ስልሳ ሁለት 
አመቴ ነበር።

፲፭ እና በከላውዴዎ ሀ በዑር ውስጥ እያ 
ለሁ ያገባኋት ለ ሦራን እና የወንድሜ ልጅ 
ሎጥን፣ እና የሰበሰብናቸውን ነገሮች፣ እና 
በካራን ውስጥ ሐ ያገኘናቸውን ነፍሳት ወሰ 
ድኩ፣ እና ወደ መ ከነዓንም ምድር ገባን፣ 
እና ስንጓዝም በድንኳን ውስጥ ኖርን፤

፲፮ ስለዚህ፣ ከካራን ተጉዘን በጀርሸን 
በኩል ወደ ከነዓን ምድር ስንመጣም፣ ዘለ 
አለምዊውም ከለላችን ሀ አለታችንና መድ 
ሀኒታችን ነበር።

፲፯ አሁን እኔ አብርሐም ሀ መሰዊያ በጀ 
ርሸን ምድር ውስጥ ሰራሁ፣ እና ለጌታም 
መስዋዕትን አቀረብኩ፣ እና እንዳይሞቱም 
ከአባቴ ቤት ለ ረሀቡ ጋብ እንዲል ጸለይኩ።

፲፰ ከዚያም እስከ ሴኬም ድረስ ከጀ 
ርሸን ምድሪቱ ዘልቀን አልፈን ሄድን፤ 
ይህም በሞሬ ሜዳ ውስጥ የነበረ ነው፣ እና 
ሀ በከነዓናውያን ድንበርም ደርሰን ነበር፣ 
እናም በባእድ አምላኪዎች ምድር ውስጥ 
ስለገባን፣ በሞሬ ሜዳ አካባቢም ለ መስዋዕ 
ትን አቀረብኩ፣ ጌታንም በመንፈሳዊ ነገር 
ተግቼ ጠራሁት።

፲፱ እናም ጌታ ጸሎቴን ለመመለስ ተገ 
ለጠልኝ፣ እና እንዲህም አለኝ፥ ይህችን 
ሀ ምድር ለዘርህ እሰጣለሁ።

፳ እና እኔ አብርሐም ለጌታ ከሰራሁት 
መሰዊያ ተነሳሁ፣ ሀ በቤቴል ምሥራቅ ወዳ 
ለው ተራራም ሄድኩ፣ እና ቤቴልን በም 
ዕራብ፣ ለ ጋይን በምስራቅ ሆኖ ድንኳኔን 

በዚያ ተከልኩ፤ እና በዚያም ለጌታ ሌላ 
መሰዊያን ሰራሁ፣ እና ደግሜም የጌታን 
ስም ሐ ጠራሁ።

፳፩ እና እኔ አብርሐም ወደ ደቡብ መጓ 
ዝን ቀጠልኩ፤ በዚያም ምድር ውስጥ ረሀብ 
ይበረታ ነበር፤ እና እኔ አብርሐም ረሀቡ ፅኑ 
ስለነበር፣ ወደ ግብፅ ለመሄድ፣ እና ወደዚ 
ያም ለመጓዝ ወሰንኩ።

፳፪ ግብፅ ለመግባት እየቀረብኩ ስመ 
ጣም፣ ጌታም እንዲህ አለኝ፥ እነሆ፣ ሚስ 
ትህ ሀ ሦራ ለመመልከት መልከ መልካም 
ሴት ነች፤

፳፫ ስለዚህ እንዲህ ሆነ ግብጻውያን እር 
ሷን በሚያዩበት ጊዜ ይህች ሚስቱ ናት 
ይላሉ፤ እና ይገድሉሀል፣ እርሷን ግን በህ 
ይወት ይተውአታል፤ ስለዚህ እንዲህ አድ 
ርግ።

፳፬ ለግብጻውያኑ እህትህ እንደሆነች ትን 
ገራቸው፣ ነፍስህም ትድናለች።

፳፭ እንዲህም ሆነ እኔ አብርሐም ጌታ 
የነገረኝን ሁሉ ለሚስቴ ሦራ ነገርኳት—
ለአንቺም ደህንነት፣ እና በአንቺም ምክን 
ያት ነፍሴ ትድን ዘንድ፣ በአንቺ ምክንያት 
መልካም ይሆንልኝ ዘንድ እንግዲህ እህቴ 
እንደሆንሽ እንድትነግሪያቸው እለምንሻ 
ለሁ።

ምዕራፍ ፫

አብርሐም ስለጸሀይ ጨረቃና ከዋክብት 
በኡሪምና ቱሚሙን መሰረት ተማረ—
ስለመንፈሶች ዘለአለማዊነት ጌታ ገለጠ 
ለት—ከምድር በፊት ስለነበረው ህይወት፣ 
ስለቀድሞ መመረጥ፣ ስለፍጥረት፣ ስለአ 
ዳኝ ምርጫ፣ እና ስለሰው ዳግመኛ ሁኔታ 
ተማረ።

አብርሐም ፪፥፲፬–፳፭፴፫



፩ እና እኔ አብርሐም በከለዳውያን ዑር 
ውስጥ ጌታ አምላኬ የሰጠኝ ሀ ኡሪምና 
ቱሚም ነበረኝ፣

፪ እና ሀ ከዋክብቱ ታላቅ እንደነበሩ፣ እና 
አንድያውም በእግዚአብሔር ዙፋን አጠገብ 
ቀርቦ ይገኝ እንደነበር አየሁ፤ እና በአጠገ 
ቡም የነበሩ ብዙ ታላላቆችም ነበሩ፤

፫ እና ጌታም እንዲህ አለኝ፥ እነዚህ ገዢ 
ዎች ናቸው፤ እና አጠገቤ ስለሆነና፣ የታላቁ 
ስም ሀ ቆሎብ ነው፣ እኔ ጌታ አምላክ ነኝና፥ 
ይህ ከቆምክበት አንድ አይነት ስርዓት ለሆ 
ኑት ሁሉ እንዲመራም ሰጥቼዋለሁ።

፬ በኡሪምና ቱሚም እግዚአብሔር እን 
ዲህ አለኝ፥ ያ ቆሎብ በሚዞርበት ጊዜያትና 
ወቅቶች መሰረት፣ እንደ ጌታ ስርዓት አማ 
ካይነት ነው፤ እናም አምላክ እንደሚያው 
ቀው የአንድ ሀ ቀን መዞሪያ፣ አንተ በቆምክ 
በት ስፍራ እንደተሰጠው ሰአት አንድ ሺህ 
ለ አመት ነው። ይህም በቆሎብ የሚቆጠረው 
ሰአት፣ አምላክ የሚቆጥርበት ሰአት ነው።

፭ ጌታም እንዲህ አለኝ፥ ታናሽ ብርሃን 
ያላት አለም፣ ቀኑን ከምታሰለጥነው በታች 
ብርሃን ያላት፣ እንዲሁም የማታው፣ አንተ 
አውቀሀት ከምትቆምባት አለም በላይ ታላቅ 
ነች፣ ይህች የምትሄደው በዝግታ ስለሆነ 
ነውና፤ ይህም ስርዓቱ የሆነበት ምክንያት 
ከቆምክበት መሬት በላይ ስለሚገኝ ነው፣ 
ስለዚህ የሚቆጠርበት ሰአቱ ከቀናት፣ ወራ 
ትና አመታት ቁጥር አይነት የሚበዛ አይ 
ደለም።

፮ ጌታም እንዲህ አለኝ፥ አሁን፣ አብ 
ርሐም፣ እነዚህ ሀ ሁለት እውነቶች አሉ፣ 
እነሆ አይኖችህ ይህን አይተዋል፤ አንተም 
የጊዜ አቆጣጠርን፣ እና ሰአትን እንድትወ 
ስን፣ አዎን፣ በቆምክበት ምድር ላይ ሰአ 
ትን ለመወሰን፣ እና ቀኑን እንድታሰለጥን 
ለተሰጣት ብርሀን ሰአትን ለመወሰን፣ እናም 

ማታውንም እንድትመራ ለተሰጣት ታናሽ 
ብርሀን ሰአትን ለመወሰን ስለተሰጣት እን 
ድታውቅ ተሰጥቶሀል።

፯ አሁን ለታናሿ ብርሀን የተወሰነው ሰአት 
አንተ ከቆምክበት ምድር ከሚቆጠረው ጊዜ 
በላይ በጣም ረጅም ነው።

፰ እና እነዚህ ሁለት እውነቶች በሚገኙ 
በት፣ ሌላ የሚበልጣቸው እውነትም ይገ 
ኛል፣ ይህም የጊዜ አቆጣጠሩ ከዚህ የሚ 
በልጥ ሌላ አለምም አለ።

፱ እንደዚህም በጌታ ጊዜ አቆጣጠር ከሆ 
ነው ወደ ቆሎብ እስክትመጣ ድረስ፣ ከአ 
ንዱ አለም ውስጥ በአቆጣጠር ከሌላው 
የሚበልጥ አለ፤ ቆሎብም በእግዚአብሔር 
ዙፋን አጠገብ፣ አንተ በቆምክበት ስፍራ 
አይነት ሀ ስርዓት ካላቸው ሌሎች አለማትን 
እንድትመራ የተወሰነች ነች።

፲ እና ወደ እግዚአብሔር ዙፋን እስክት 
ቀርብ ድረስ፣ ብርሀን እንዲሰጡ ለታዘዙት 
ከዋክብት ላይ እንዴት ጊዜ እንደሚቆጠሩ 
እንድታውቅ ተሰጥቶሀል።

፲፩ እንደዚህም እኔ አብርሐም ከጌታ ጋር 
ፊት ለፊት፣ አንድ ሰው ከሌላ ጋር እንደ 
ሚነጋገር ሀ ተነጋገርኩ፤ እና በእጁም ስለሰ 
ራቸው ስራዎችም ነገረኝ፤

፲፪ እና እንዲህም አለኝ፥ ልጄ ሆይ ልጄ 
ሆይ (እና እጁ ተዘርግቶ ነበር)፣ እነሆ እነ 
ዚህን ሁሉ ነገሮች አሳይሀለሁ። እና እጁን 
በአይኖቼ ላይ አደረገ፣ እና በእጁ የሰራቸ 
ውን እነዚያን ነገሮች አየሁ፣ እነርሱም ብዙ 
ነበሩ፤ እና በአይኔ ፊት ተባዙ፣ እና መጨ 
ረሻቸውንም ማየት አልቻልኩም።

፲፫ እና እንዲህም አለኝ፥ ይህ ሽኒሀህ፣ 
ይህም ጸሀይ ነው። እና እንዲህም አለኝ፥ 
ቆቆብ፣ ይህም ኮኮብ ነው። እና እንዲህም 
አለኝ፥ ኦሌያ፣ ይህም ጨረቃ ነው። እና 
እንዲህ አለኝ፥ ቆቃውቢም፣ ይህም ከዋ 

፫ ፩ ሀ ዘፀአ. ፳፰፥፴፤  
ሞዛያ ፰፥፲፫፤ ፳፰፥፲፫–፲፮፤  
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴፭።  
ቅ.መ.መ. ኡሪም 
እና ቱሚም።

 ፪ ሀ አብር. ፩፥፴፩።

 ፫ ሀ አብር. ቅርፅ ፪፣ ስዕል ፩–፭ 
ተመልከቱ።  
ቅ.መ.መ. ቆሎብ።

 ፬ ሀ አብር. ፭፥፲፫።
  ለ መዝ. ፺፥፬፤  

፪ ጴጥ. ፫፥፰።

 ፮ ሀ አብር. ፫፥፲፮–፲፱።
 ፱ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፴፯–፵፬።
 ፲፩ ሀ ዘፍጥ. ፲፯፥፩፤  

ዘኁል. ፲፪፥፭–፰።

አብርሐም ፫፥፩–፲፫ ፴፬



 ፲፬ ሀ አብር. ፪፥፱።
  ለ ዘፍጥ. ፳፪፥፲፯፤  

ሆሴ. ፩፥፲።
  ሐ ዘፍጥ. ፲፫፥፲፮፤  

ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፴።
 ፲፮ ሀ አብር. ፫፥፫።
 ፲፯ ሀ ኢዮብ ፱፥፬–፲፪።
 ፲፰ ሀ ግኖሉም ዘለአለም የሚል 

ትርጉም ያለው የዕብራውያን 
ቃል በዕብራውያን አባባል 

የተጻፈበት ነው።
 ፲፱ ሀ ኢሳ. ፶፭፥፰–፱።  

ቅ.መ.መ. ሁሉን የሚያውቅ።
 ፳ ሀ አብር. ፩፥፲፭።
 ፳፩ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፵፭–፵፯፤  

ሙሴ ፩፥፳፯–፳፱።
  ለ ቅ.መ.መ. ጥበብ።
 ፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. ቅድመ ምድራዊ 

ህይወት፤  
የሰማይ ሸንጎ።

  ለ ቅ.መ.መ. እውቀተኛነት፣ 
እውቀተኛዎች።

  ሐ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፶፭።
 ፳፫ ሀ ኢሳ. ፵፱፥፩–፭፤  

ኤር. ፩፥፭።  
ቅ.መ.መ. መምረጥ፣ 
መረጠ፣ የተመረጠ (ግስ)፤  
ቀድሞ መመረጥ።

 ፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. በኩር።

ክብት ማለት፣ ወይም በሰማይ ጠፈር ላይ 
የሚገኙት የነበሩ ሁሉም ታላቅ ብርሃናት 
ናቸው።

፲፬ እና እነዚህን ቃላት ጌታ ሲነግረኝ 
ምሽት ነበር፥ አንተን እና ከአንተ በኋላ 
የሚመጡትን ዘሮችህን ሀ አበዛለሁ፤ እና 
አሸዋዎችን ለ መቁጠር ከቻልክ፣ የአንተ 
ሐ ዘር ቁጥርም እንዲሁ ይሆናል።

፲፭ አምላክም እንዲህ አለኝ፥ አብር 
ሐም፣ እነዚህን ቃላትን ትገልጽ፣ ወደግ 
ብፅ ከመግባትህ በፊት እነዚህን ነገሮች አሳ 
የሁህ።

፲፮ ሁለት ነገሮች ቢኖሩ፣ እና አንዱም 
ከሌላው በላይ ቢሆን፣ ከእነርሱም በላይ 
የሚበልጡም ነገሮች ይኖራሉ፤ ስለዚህ 
ሀ ቆሎብ ካየሀቸው ቆቃውቢም በላይ ሁሉ 
ታላቅ ነው፣ ምክንያቱም ይህም ከሁሉም 
በላይ የቀረበ ስለሆነ ነው።

፲፯ አሁን፣ ሁለት ነገሮች ቢኖሩ፣ አን 
ዱም ከሌላው በላይ ቢሆን፣ እና ጨረቃም 
ከምድር በላይ ብትሆን፣ ከዚያም ከዚህም 
በላይ የሆነ ሌላ አለም ወይም ኮኮብ ይኖ 
ራል፤ እና ጌታ አምላክህ ሀ ለሚያደርጋቸው 
ነገሮች ካልሆነ በስተቀር በልቡ ለማድረግ 
የሚያስብ ምንም ነገር የለም።

፲፰ ታላቅ ኮኮብ እንዴት ሰራ፤ ደግሞም፣ 
ሁለት መንፈሶች ከኖሩ፣ እናም አንዱ ከሌ 
ላው በላይ ባለእውቀት ከሆነ፣ ምንም እን 
ኳን አንደኛው ከሌላው ባለእውቀት ቢሆ 
ንም እነዚህ መንፈሶች መጀመሪያ የላቸ 
ውም፤ ከዚህ በፊትም ኖረዋል፣ መጨረ 
ሻም አይኖራቸውም፣ ከዚህ በኋላም ይኖ 
ራሉ፣ እነርሱ ሀ ግኖሉም፣ ወይም ዘለአለ 
ማዊ ናቸውና።

፲፱ ጌታም እንዲህ አለኝ፥ እነዚህ ሁለት 
እውነቶች አሉ፣ ሁለት መንፈሶች አሉ፣ 
እናም አንዱ ከሌላው በላይ እውቀተኛ 
ነው፤ ከእነርሱ በላይ እውቀት ያለው ሌላም 
ይኖራል፤ እኔ ጌታ አምላክህ ነኝ፣ እኔም 
ሀ ከሁሉም በላይ እውቀተኛ ነኝ።

፳ ጌታ አምላክህ መላእክቱን ሰዶ ከኤል 
ከናኽ ቄስ እጆች ሀ አድኖሀል።

፳፩ ከእነርሱ ሁሉ መካከል እኖራለሁ፤ 
ስለዚህ አሁን ወደ አንተ ዘንድ፣ ከሁሉም 
ውስጥ ጥበቤ ታላቅ በሆነው፣ በእጄ ስለተ 
ሰሩት ሀ ስራዎች ልገልፅልህ ወርጄአለሁ፣ 
አይኖችህ ከመጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ ካዩ 
ዋቸው ባለእውቀቶች ሁሉ ላይ ለ በጥበብና 
በጥንቃቄ በበላይ ሰማይንና በበታች ምድ 
ርን እመራለሁና፤ ካየሀቸውም ባለእውቀ 
ቶች መካከል በመጀመሪያም ወርጄአለሁ።

፳፪ አሁን ለእኔ አብርሐም ጌታ አለም 
ከመመስረቱ ሀ በፊት የነበሩትን ለ ባለእው 
ቀቶችን አሳየኝ፤ ከእነዚህ መካከልም ብዙ 
ታላቅ እና ሐ መኳንንትም ነበሩ።

፳፫ እና እግዚአብሔር እነዚህ ነፍሶች 
መልካም እንደሆኑ አየ፣ እና በመካከላቸ 
ውም ቆመ፣ እንዲህም አለ፥ እነዚህን መሪ 
ዎቼ አደርጋለሁ፤ መንፈስ ከሆኑት መካ 
ከል ቆሞ ነበርና፣ እና መልካምም እንደነበሩ 
አየ፤ እንዲህም አለኝ፥ አብርሐም፣ አንተ 
ከእነርሱ አንዱ ነህ፤ ከመወለድህ በፊትም 
ሀ ተመርጠህ ነበር።

፳፬ እና ከእነርሱም መካከል እግዚአብ 
ሔርን የሚመስል ሀ አንድም ቆሞ ነበር፣ እና 
ከእርሱ ጋር ለነበሩትም እንዲህ አላቸው፥ 
እንወርዳለን፣ በዚያም ስፍራ አለና፣ እና 
እነዚህን ነገሮች እንወስዳለን፣ እና እነዚህ 

አብርሐም ፫፥፲፬–፳፬፴፭



ከመፅሐፈ አብርሐም ቅርፅ
ቁጥር ፪



መግለጫ

ስዕል ፩ ይህ የመጀመሪያውን ፍጥረትና ከሰለስቲያል ወይም ከእግዚአብሔር መኖሪያ አጠገብ ያለው ቆሎብ 
ነው። የመጀመሪያው በመንግስት ውስጥ፣ የመጨረሻውም ከሰአት መለኪያ ጋር ግንኙነት ያለው ነው። በሰለስቲ 
ያል ሰአትም አንድ ቀንን ከክንድ ጋር ያመዛዝናቸው፣ በሰለስቲያል ጊዜ መሰረት መለኪያ። አንድ ቀን በቆሎብ 
በዚህ አለም አቆጣጠር መሰረት፣ በግብጻውያን ጃሆህኸ እንደሚባለው፣ አንድ ሺህ አመታት ጋር እኩል ነው።

ስዕል ፪ ለጌታ በሰራው በመሰዊያ ላይ መስዋዕት ሲያደርግ ለአብርሐም ከእግዚአብሔር የተገለጠለት፣ 
በግብጻውያን ኦሊብሊሽ ተብሎ የሚጠራው፣ በሰለስቲያል ወይም እግዚአብሔር በሚኖርበት ስፍራ አጠገብ 
የሚገኘው የሚቀጥለው ታላቅ ፍጥረት፤ ከሌሎች አለማት ጋር በመገናኘት፣ ደግሞም የሀይል ቁልፍን የያዘ።

ስዕል ፫ የዘለአለማዊ ብርሃን ዘውድ በራሱ ላይም ተደርጎ፣ እግዚአብሔር በሀይልና በስልጣን ተሸፍኖ በዙፉን 
ላይ ተቀምጦ ለማሳየት ነው፤ በዔድን ገነት ውስጥ ለአዳም፣ ደግሞም ለሴት፣ ለኖህ፣ ለመልከ ጼዴቅ፣ ለአብር 
ሐም ክህነት ተገልጦላቸው ለነበሩት ሁሉ የተገለጠውን የቅዱሱ ክህነት ታላቁ ቁልፍ ቃላትን የሚወክል ነው።

ስዕል ፬ ጠፈርን፣ ወይም የሰማያት ጠፈርን በማስመልከት ራኡኪያንግ ለእብራውያን ቃል መልስ የሚ 
ሰጥ፤ ደግሞም በግብጻዊ አንድ ሺ የሚል ቁጥር ስዕል፤ በቆሎብ መዞሪያና ከሰአት መለኪያ ጋር አንድ የሆነው፣ 
ኦሊብሊሽ ለሚባለው ሰአት መለኪያ መልስ የሚሰጥ ነው።

ስዕል ፭ በግብጻዊ ቋንቋ እኒሽ-ጎ-ኦን-ዶሽ ተብሎ ይጠራል፤ ይህ ደግሞም ከመሪ አለማት አንዱ ነው፣ በግ 
ብጻውያን ጸሀይ፣ እና ከቆሎብ ታላቅ ቁልፍ በሆነው ወይም በሌላ ቃላትም አስራ አምስት ሌሎች የማይነቃነቁ 
አለማትን ወይም ከዋክብትን፣ ደግሞም እንደ ፍሎኢስ ወይም ጨረቃ፣ ምድርና ጸሃይን በአመታዊ መዘዋ 
ወራቸው የሚመራ ገዢ ሀይል በኬ-ር-ቫንራሽ በኩል ብርሃኑን የሚዋስ ነው። ይህ አለም ሃይሉን የሚያገኘው 
በክሊ-ፎሎስ-ኢስ-እስ፣ ወይም በሀ-ኮ-ኮ-ቢም በኩል ነው፣ በቁጥር ሀያ ሁለትና ሀያ ሶስት የሚወከሉት ከዋክ 
ብት ብርሃንን የሚቀበሉት በቆሎብ መዘዋወሪያዎች ነው።

ስዕል ፮ ይህም ምድርን በአራት የምድር መዓዘናት ይወክላል።
ስዕል ፯ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ፣ በሰማይ የክህነት ታላቅ ቁልፍ-ቃላት በኩል መገለጥን ይወ 

ክላል፤ ደግሞም፣ በርግብ አምሳል ለአብርሐም የተሰጠው የመንፈስ ቅዱስ ምልክት።
ስዕል ፰ ለአለም ሊገለጽ የማይቻል ጽህፈት ያለበት፤ ነገር ግን በእግዚአብሔር ቅዱስ ቤተመቅደስ የሚ 

ገኝ ነው።
ስዕል ፱ በዚህ ጊዜ መገለጥ የለበትም።
ስዕል ፲ ይህኛውም።
ስዕል ፲፩ ይህኛውም። አለም እነዚህ ቁጥሮችን ለማግኘት ከቻሉ፣ እንዲህም ይሁን። አሜን።
ሰእሎች ፲፪፣ ፲፫፣ ፲፬፣ ፲፭፣ ፲፮፣ ፲፯፣ ፲፰፣ ፲፱፣ ፳፣ ፳፩ እግዚአብሔር በፈቀደ ጊዜ ይሰጣሉ።

ከዚህ በላይ ያሉትን ትርጉሞች በዚህ ጊዜ ለመስጠት ባለን መብት ነው የሰጠነው።



 ፳፬ ለ ቅ.መ.መ. ምድር—
ለሰው የተፈጠረች ነች።

  ሐ ቅ.መ.መ. መፍጠር፣ 
ፍጥረት።

 ፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣ 
ታዛዥ፣ መታዘዝ።

  ለ ት. እና ቃ. ፺፰፥፲፪–፲፬፤ 
፻፳፬፥፶፭።  
ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ፤  
የቤዛነት ዕቅድ።

 ፳፮ ሀ ይሁዳ ፩፥፮።

  ለ ቅ.መ.መ. ስጋዊ፣ የሚሞት።
  ሐ ቲቶ ፩፥፪።  

ቅ.መ.መ. ክብር።
 ፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣ 

አምላክ—
እግዚአብሔር አብ።

  ለ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ፤  
የሰው ልጅ።

  ሐ ሙሴ ፬፥፩–፪።
 ፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
  ለ ቅ.መ.መ. የጥፋት ልጆች።

፬ ፩ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፩፤  
ሙሴ ፪፥፩።

  ለ ቅ.መ.መ. መፍጠር፣ 
ፍጥረት።

 ፪ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፪፤ ሙሴ ፪፥፪።
 ፮ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፬–፮፤  

ሙሴ ፪፥፬።
 ፰ ሀ ቅ.መ.መ. ሰማይ።
  ለ ዘፍጥ. ፩፥፰።
 ፱ ሀ ዓሞ. ፱፥፮፤ ሙሴ ፪፥፯።
  ለ ዘፍጥ. ፩፥፱።

ሊኖሩበት የሚችሉበትን ለ ምድርን ሐ እን 
ሰራለን፤

፳፭ እና ጌታ አምላክ የሚያዛቸውን ማና 
ቸውንም ነገሮች ሁሉ ሀ እንደሚያደርጉ 
ለማየት፣ በዚህ ለ እንፈትናቸዋለን፤

፳፮ እና ሀ የመጀመሪያ ሁኔታቸውን የጠበ 
ቁትም ይጨመርላቸዋል፤ እና ይህን የመ 
ጀመሪያውን ሁኔታቸውን ያልጠበቁትም 
ከዚህ አይነት መንግስት ውስጥ የመጀመ 
ሪያው ሁኔታቸውን ከጠበቁት ጋር ክብር 
አይኖራቸውም፤ እና ለ ሁለተኛ ሁኔታቸውን 
የጠበቁትም በራሳቸው ላይ ሐ ክብር ከዘለ 
አለም እስከ ዘለአለም ይጨመርላቸዋል።

፳፯ እና ሀ ጌታ እንዲህ አለ፥ ማንን እልካ 
ለሁ? እና አንዱም እንደ ለ ሰው ልጅ መለሰ፥ 
እዚህ አለሁ፣ እኔን ላከኝ። እና ሐ ሌላም 
መለሰ እና እንዲህም አለ፥ በዚህ አለሁ፣ 
እኔን ላከኝ። እና ጌታ እንዲህ አለ፥ የመ 
ጀመሪያውን እልካለሁ።

፳፰ እና ሀ ሁለተኛውም ተቆጣ፣ እና የመ 
ጀመሪያ ሁኔታውን አልጠበቀም፤ እናም 
በዚያም ቀን፣ ለ ብዙዎች ተከተሉት።

ምዕራፍ ፬

አማልክት ምድርንና በዚያም ህይወቶችን 
በሙሉ ለመፍጠር አቀዱ—በስድስት ቀን 
የመፍጠሪያ እቅዳቸው ተዘርዝረዋል።

፩ እና ጌታም እንዲህ አለ፥ ወደዚያ እን 
ውረድ። ሀ በመጀመሪያውም ጊዜ ወረዱ፣ 
እና እነርሱ፣ ይህም ማለት አማልክቱ፣ 
ወረዱና ሰማያትንና ምድርን ለ መሰረቱም 
ሰሩም።

፪ ከምድር ሌላ ምንም ነገሮች ስላልሰሩ፣ 
ምድርን ከሰሯት በኋላ ባዶ እና ባዶማ ነበ 
ረች፤ ጭለማም በጥልቁ ፊት ላይ ነግሶ 
ነበር፣ እናም የአማልክቱ መንፈስም በው 
ሃዎቹ ፊት ላይ በቅርበት ሀ ተንጠለጠሉ።

፫ እነርሱም (አማልክቱ) ብርሀን ይሁን 
አሉ፤ እና ብርሃንም ሆነ።

፬ እና እነርሱ (አማልክቱ) ብርሀኑ ገባ 
ቸው፣ ደማቅ ነበርና፤ እና እነርሱም ብር 
ሀኑን ከጭለማ ከፋፈሉት፣ ወይም እንዲከ 
ፋፈል አደረጉት።

፭ አማልክቱም ብርሀኑን ቀን ብለው 
ጠሩት፣ እና ጭለማውን ሌሊት ብለው 
ጠሩት። እንዲህም ሆነ ከምሽት እስከ ጠዋት 
ድረስ ሌሊት ብለው ጠሩት፤ ከጠዋት እስከ 
ምሽት ድረስም ቀን ብለው ጠሩት፤ እና 
ቀንና ሌሊት ብለው ከጠሩት ይህ የመጀ 
መሪያው ቀን ነበር።

፮ አማልክቱም ደግመው እንዲህ አሉ፥ 
በውሃዎቹ መሀከል ሀ ጠፈር ይኑሩ፣ እና 
ይህም ውሀዎችን ከውሀዎች ይክፈል።

፯ እና አማልክቱ ጠፈሩን አዘዙ፣ በዚህም 
ይህም ከጠፈሩ በታች የነበሩትን ከጠፈሩ 
በላይ ከነበሩት ከፋፈላቸው፤ እና እንደዚ 
ህም፣ እንዲሁም እንዳዘዙት ሆነ።

፰ እና አማልክቱ ጠፈሩን ሀ ሰማይ ብለው 
ጠሩት። እንዲህም ሆነ ከምሽት እስከ ጠዋት 
ድረስ ሌሊት ብለው ጠሩት፤ ከጠዋት እስከ 
ምሽት ድረስም ቀን ብለው ጠሩት፤ እና 
ይህም ለ ለሁለተኛ ጊዜ ሌሊትና ቀን ብለው 
ይጠሩት ነበር።

፱ እና አማልክት እንዲህ በማለት አዘዙ፥ 
ከሰማይ በታች ያሉት ሀ ውሀዎች ለ በአንድ 

አብርሐም ፫፥፳፭–፬፥፱ ፴፰



 ፲ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፲፤  
አብር. ፬፥፳፪።

 ፲፩ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፲፩–፲፪፤  
ሙሴ ፪፥፲፩–፲፪።

 ፲፬ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፯–፲፩።
 ፲፮ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፲፮።
 ፳፩ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፳፩፤  

ሙሴ ፪፥፳፩።

 ፳፪ ሀ አብር. ፬፥፲።
 ፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣ 

አምላክ።

ስፍራ ይከማቹ፣ እና ምድሩም ወጥቶ ይድ 
ረቅ፤ እና እንዳዘዙትም እንዲህ ሆነ።

፲ እና አማልክቱ ደረቁን ምድር መሬት 
ብለው አስታወቁ፤ እና በአንድነት የተሰበሰ 
በውን ውሃ፣ ሀ ታላቅ ውሀዎች ብለው አስታ 
ወቁት፤ እናም አማልክቱ ትእዛዛቸው እን 
ደተከበሩ አዩ።

፲፩ አማልክቱም እንዲህ አሉ፥ ምድርን 
ሀ ሳር እንድታሳድግ፤ ተክሎችም ዘር እን 
ዲሰጡ፣ ፍሬ የሚያፈሩ ዛፎችም የራሳቸው 
አይነት ፍሬዎች እንዲያፈሩ፣ ዘራቸውም 
በምድር ላይ የእነርሱን አይነት እንዲሰጥ 
እናዘጋጃቸው፤ እና እንዳዘዙትም እንዲህ 
ሆነ።

፲፪ እና አማልክት ሳሮች ዘራቸው እን 
ዲያመጡ፣ ተክል ከራሱ ዘር ተክልን እን 
ዲያሳድግ፣ በራሱም አይነት ዘር እንዲ 
ሰጥ፣ ምድርን አደራጁ፤ እና ምድርም ዛፍ 
ከዘሯ እንድታሳድግ፣ ዘር እንድታፈራ፣ 
በዘርም የራሷን አይነት እንድታሳድግ፤ 
እና አማልክት ትእዛዛቸው እንደተከና 
ወኑ አዩ።

፲፫ እና እንዲህ ሆነ ቀናትንም ቆጠሯ 
ቸው፤ ከምሽት እስከ ጠዋት ድረስ ሌሊት 
ብለው ጠሩት፤ እና እንዲህም ሆነ፣ ከጠዋት 
እስከ ምሽት ድረስም ቀን ብለው ጠሩት፤ 
ይህም ሶስተኛው ጊዜ ነበር።

፲፬ እና አማልክት ሀ ብርሃናትን በሰማይ 
ጠፈር አደራጁ፣ እና ቀን ከሌሊት እንዲ 
ከፋፈሉ አደረጓቸው፤ እና ለምልክቶችና 
ለዘመናት፣ እና ለቀናትና ለአመታት እን 
ዲሆኑም አደራጁአቸው።

፲፭ እና በሰማይ ጠፈር ለምድር ብርሀን 
እንዲሰጡ ብርሃናት እንዲሆኑ አደራጁአ 
ቸው፤ እና እንዲህም ሆነ።

፲፮ አማልክትም ሁለት ሀ ታላቅ ብርሃናትን 
አደራጁ፣ ታላቁን ብርሃን በቀን እንዲሰለ 
ጥን፣ እና ታናሹን ብርሀን በሌሊት እንዲ 

ሰለጥን፤ ከታናሹ ብርሀንም ጋር ከዋክብ 
ትን አስቀመጡ፤

፲፯ አማልክትም ለምድር ብርሀንን እን 
ዲሰጡ፣ እና ቀንንና ለሊትን እንዲያሰለ 
ጥኑ፣ እናም ብርሀኑን ከጭለማ እንዲከፋ 
ፍሉ፣ እነዚህን በሰማይ ጠፈሮች ላይ አስ 
ቀመጧቸው።

፲፰ እና ያዘዙት እስከሚከናወኑም ድረስ 
እነዚህን ነገሮች አማልክቱ ተመለከቱ።

፲፱ እና እንዲህ ሆነ ከምሽት እስከ ጠዋት 
ድረስ ሌሊት ነበር፤ እንዲህም ሆነ ከጠዋት 
እስከ ምሽት ድረስ ቀን ነበር፤ እናም ይህም 
የአራተኛው ጊዜ ነበር።

፳ አማልክቱም አሉ፥ ውሀዎች ህይወት 
ባላቸው ፍጡራን እንዲሞሉ ውሀዎችን 
እናዘጋጅ፣ እና ወፎች ከምድር በላይ በሰ 
ማይ ጠፈር እንዲበሩም እናዘጋጅ።

፳፩ እና አማልክት ታላቅ ሀ አሳነባሪዎ 
ችን፣ እና የሚርመሰመሱ ህይወት ያላ 
ቸው ፍጡራንን፣ ውሀዎች እንደየወገና 
ቸው በብዛት ውሀዎች እንዲያመጡ አዘ 
ጋጁ፤ እና ክንፍ ያላቸውን ወፎች እንደየወ 
ገናቸው። እና አማልክቱ ትእዛዛቸው እን 
ደሚከናወኑ፣ እናም እቅዳቸው መልካም 
እንደሆኑም አዩ።

፳፪ እና አማልክቱ አሉ፥ እንባርካቸዋ 
ለን፣ እና እንዲበዙና እንዲባዙ እናደርጋ 
ቸዋለን፣ እና የባህር ወይም ሀ የታላቅ ውሃ 
ዎችን ውሀ እንሞላቸዋለን፤ እና ወፎችንም 
በምድር እንዲባዙ እናደርጋቸዋለን።

፳፫ እና እንዲህ ሆነ ከምሽት እስከ ጠዋት 
ድረስ ሌሊት ብለው ጠሩት፤ እና እን 
ዲህ ሆነ ከጠዋት እስከ ምሽት ድረስም ቀን 
ብለው ጠሩት፤ እና ይህም የአምስተኛው 
ጊዜ ነበር።

፳፬ እና ሀ አማልክቱ ምድር ህያው ፍጡራ 
ንን እንደወገናቸው፣ ከብቶችንና ተንቀሳ 
ቃሾች ነገሮችን፣ እና የምድርን የዱር እን 

አብርሐም ፬፥፲–፳፬፴፱



 ፳፮ ሀ ቅ.መ.መ. ምክር (ስም)።
  ለ ሙሴ ፮፥፰–፲።
  ሐ ቅ.መ.መ. ሰው፣ ሰዎች።
 ፳፯ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፳፮–፳፯፤ 

   አብር. ፭፥፯።
 ፳፱ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፳፱–፴።
 ፴፩ ሀ ዘፀአ. ፴፩፥፲፯።
፭ ፪ ሀ ቅ.መ.መ. የሰንበት ቀን።

 ፫ ሀ ዘፀአ. ፳፥፰–፲፩፤  
ሞዛያ ፲፫፥፲፮–፲፱።

  ለ ት. እና ቃ. ፸፯፥፲፪።
 ፭ ሀ ቅ.መ.መ. የመንፈስ ፍጥረት።

ስሣት እንደወገናቸው እንዲመጡ አዘጋጁ 
አቸው፤ እንዳሉትም፣ እንዲህ ሆነ።

፳፭ አማልክት ምድር የዱር እንሣት እን 
ደየወገናቸው፣ እና ከብቶችን እንደወገና 
ቸው፣ እና በምድር ላይ የሚሳቡ ፍጡራንን 
እንደየወገናቸው አደራጁ፤ እና አማልክት 
እንደሚታዘዙም አዩ።

፳፮ እና አማልክት ሀ ተመካከሩና እን 
ዲህ አሉ፥ እንሂድና ለ ሰውን በመልካችን፣ 
ሐ በአምሳላችን፣ እንስራ፤ እና በባህር ዓሶች፣ 
በሰማይ ወፎች፣ በከብቶች፣ እናም በምድር 
ሁሉ ላይ፣ እናም በምድር በሚንቀሳቀሱት 
ፍጡራን ሁሉ ላይ ስልጣን እንስጣቸው።

፳፯ ስለዚህ ሀ አማልክት ሰውን በእራሳ 
ቸው መልክ፣ በአማልክቱ መልክም እነ 
ርሱን፣ ወንድና ሴትን አድርገው አደራ 
ጇቸው።

፳፰ እና አማልክትም እንዲህ አሉ፥ እንባ 
ርካቸዋለን። እና አማልክትም እንዲህ አሉ፥ 
እንዲበዙና እንዲባዙ፣ እና ምድርንም እን 
ዲሞሏት፣ እና እንዲገዟት፣ እና የባህር ዓሶ 
ችን፣ እና የሰማይን ወፎች፣ እና በምድር 
ላይ የሚንቀሳቀሱትን ህያዋን ፍጡራንን 
ሁሉ እንዲገዟቸው እናደርጋለን።

፳፱ እና አማልክትም እንዲህ አሉ፥ 
እነሆ፣ በምድር ላይ የሚመጡትን ዘር የሚ 
ሰጡ ተክሎችን ሁሉ፣ እና ፍሬያቸው ያለ 
ባቸውን እያንዳንዱን ዛፎች ሁሉ እንሰጣቸ 
ዋለን፤ አዎን፣ ዘሮች የሚሰጡ የዛፍ ፍሬ 
ዎች እንሰጣቸዋለን፤ ይህም ለእነርሱ ሀ ምግ 
ባቸው ይሆናሉ።

፴ እና ለምድር አራዊት ሁሉ፣ እና ለሰ 
ማይ ወፎች ሁሉ፣ እና በምድር ላይ ለሚ 
ንቀሳቀሱ ህያዋን ፍጡራን ሁሉ፣ እነሆ፣ 
ህይወትን እንሰጣቸዋለን፣ እና እያንዳንዱን 
ለምለም ተክል ምግብ እንዲሆናቸው እን 
ሰጣቸዋለን፣ እና እነዚህ ነገሮች ሁሉ እን 
ደዚህ ይደራጃሉ።

፴፩ እና አማልክትም እንዲህ አሉ፥ ያል 
ናቸውን ነገሮች ሁሉ እናደርጋለን፣ እና 
እናደራጃቸዋለን፤ እና እነሆ፣ በጣም ታዛ 
ዦች ይሆናሉ። እና እንዲህ ሆነ ከምሽት 
እስከ ጠዋት ድረስ ብለው ጠሩት፤ እና እን 
ዲህ ሆነ ከጠዋት እስከ ምሽት ድረስም ቀን 
ብለው ጠሩት፤ እና ሀ ለስድስተኛ ጊዜ ቆጠ 
ሩት።

ምዕራፍ ፭

አማልክቱ ሁሉንም ነገሮች ለመፍጠር 
እቅዳቸውን ጨረሱ—እንደ እቅዳቸውም 
ፍጥረታቸውን አከናወኑ—አዳም ሁሉንም 
ህያዋን ፍጡራንን ስም ሰጠ።

፩ እና እንደዚህ ሰማያትንና ምድርን 
እናም በውስጣቸው ያሉትን ሁሉ እንደ 
ዚህ እንጨርሳለን።

፪ አማልክትም እርስ በራሳቸው እንዲህ 
ተባባሉ፥ ሀ በሰባተኛው ጊዜ የተማከርንባ 
ቸውን ስራችንን እንጨርሳለን፣ እና ከተ 
ማከርናቸው ስራዎችም በሰባተኛው ጊዜ 
እናርፋለን።

፫ እና አማልክት በሰባተኛው ጊዜ ከስራ 
ዎቻቸው በሙሉ እነርሱ (አማልክት) ለመ 
ስራት ከተመካከሩት ሀ ስለሚያርፉ በሰባተ 
ኛው ጊዜም ፈጸሙ፣ እና ይህን ለ ቀደሱት። 
እንደዚህም ነበር ሰማያትንና ምድርን ለመ 
ፍጠር በመካከላቸው የተመካከሩበትን 
በዚያ ጊዜ የወሰኑበት።

፬ እና አማልክት ወርደው ምድርንና ሰማ 
ያትን በፈጠሩበት ጊዜ፣ እነዚህን የሰማያ 
ትና የምድር ትውልዶችን ፈጠሩ፣

፭ ከምድር ውስጥ ከመሆኑ በፊት ስለእ 
ያንዳንዱ የሜዳ አትክልት፣ እና ስለእያ 
ንዳንዱ የለምለም ተክል ከማደጉ ሀ በፊት 
በሚመለከት ባሉት ሁሉ መሰረት፤ እነዚ 
ህን ለማድረግ ሲማከሩበትም አማልክት 

አብርሐም ፬፥፳፭–፭፥፭ ፵



ከመፅሐፈ አብርሐም ቅርፅ
ቁጥር ፫

መግለጫ

ስዕል ፩ በንጉሱ ትሁትነት፣ አብርሐም የሰማይ ታላቅ አመራር አርማ የሆነውን ክህነት የሚወክለውን 
ዘውድ በራሱ ላይ ተደርጎለት፣ የፍርድና የፍትሕ በትረ መንግስት በእጁ ይዞ፣ በፈርዖን ዙፋን ላይ ተቀምጦ።

ስዕል ፪ ስሙ በፊደል ከራሱ በላይ የተጻፈለት ንጉስ ፈርዖን።
ስዕል ፫ በስዕል ፲ ላይ እንደተሰጠው አብርሐም በግብፅ ውስጥ የሚያስመለክት።
ስዕል ፬ ከእጅ በላይ እንደተጻፈው፣ የግብፅ ንጉስ ፈርዖን ልዑል።
ስዕል ፭ ከእጁ በላይ በፊደል በተጻፈው እንደሚወከለው፣ የንጉሱ ዋና አስተናጋጅ ሹለም።
ስዕል ፮ የልዑሉ ንብረት ባሪያ ኦሊምላኽ።

አብርሐም በንጉሱ አደባባይ ውስጥ ስለ ስነ ፈለክ ጥናት መሰረታዊ መርሆች ሲሟገት።



 ፯ ሀ ሙሴ ፬፥፳፭፤ ፮፥፶፱።
  ለ አብር. ፬፥፳፮–፴፩።
  ሐ ዘፍጥ. ፪፥፯፤  

ት. እና ቃ. ፺፫፥፴፫።  
ቅ.መ.መ. መንፈስ፤  
ቅድመ ምድራዊ ህይወት።

  መ ቅ.መ.መ. ነፍስ።
 ፰ ሀ ቅ.መ.መ. ዔድን።
 ፱ ሀ ቅ.መ.መ. የህይወት ዛፍ።
 ፲፫ ሀ አብር. ፫፥፪–፬።  

ቅ.መ.መ. ቆሎብ።
  ለ ፪ ጴጥ. ፫፥፰።

 ፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. አዳም።
 ፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. ሔዋን።
 ፲፰ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪፥፳፪፤ 

፵፱፥፲፭–፲፮።
  ለ ቅ.መ.መ. ጋብቻ፣ መጋባት።

በምድር ላይ እንዲዘንብ አላደረጉም፣ እና 
ሰውም መሬትን እንዲያርስ አልሰሩትምና።

፮ ነገር ግን ከምድር ጭጋግ ወደላይ ወጣ፣ 
እና ውሀ የምድርን ገጽ አረሰረሰ።

፯ እና አማልክት ሰውን ሀ ከአፈር ለ አበ 
ጁት፣ እና ሐ መንፈሱን (ይህም ማለት የሰ 
ውን መንፈስ) ወሰዱና እርሱ ውስጥ ጨመ 
ሩት፤ በአፍንጫውም የህይወትን እስትን 
ፋስ እፍ አሉበት፣ እና ሰውም ህያው መ ነፍስ 
ሆነ።

፰ አማልክትም በምስራቅ ሀ በዔድን ገነ 
ትን አዘጋጁ፣ እና በሰሩት ሰውነት ውስጥ 
መንፈሱን የጨመሩበትን ሰው በዚያም አስ 
ቀመጡት።

፱ እና ለአይን የሚያስደስት ለመብልም 
መልካም የሆኑ እያንዳንዱን ዛፍ አማልክቱ 
ከመሬት ውስጥ ፈጠሩ፣ ደግመውም በገ 
ነት መካከልም ሀ የህይወት ዛፍ፣ እና የመ 
ልካምና ክፉ እውቀት ዛፍ።

፲ የአትክልት ስፍራውን የሚያጠጣ ወንዝ 
ከዔድን ይፈስ ነበር፣ ከዚያም በአራት ተከ 
ፍሎአል እና አራት ራሶች ሆኗል።

፲፩ አማልክትም ሰውን ወሰዱ እና እንዲ 
ያለመልማትና እንዲጠብቃት በዔድን ገነት 
ውስጥ አስቀመጡት።

፲፪ አማልክትም ሰውን እንዲህ ብለው 
አዘዙት፥ በአትክልት ስፍራ ውስጥ ከሚ 
ገኘው ከማንኛውም ዛፍ ፍሬ ለመብላት ነጻ 
ነህ፣

፲፫ ነገር ግን ከመልካምና ክፉ እውቀት 
ዛፍ አትብላ፤ ከእርሱ በበላህ ቀን በእር 
ግጥም ትሞታለህ። አሁን እኔ አብርሐም 

ጊዜው ሀ በቆሎብ መቆጠሪያ ጊዜ በሆነው 
በጌታ ለ ጊዜ እንደሆነ አየሁ፤ እስከዚህም 
ጊዜ ድረስ አማልክቱ ለአዳም ጊዜ ማወ 
ቂያ አልሰጡትም ነበርና።

፲፬ እና አማልክቱም እንዲህ አሉ፥ ለሰው 
የሚመች ረዳት እንፍጠርለት፣ ሰው ብቻ 
ውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለምና፣ 
ስለዚህ የሚመች ረዳት እንፍጠርለት።

፲፭ እና አማልክቱ ሀ በአዳም ከባድ እን 
ቅልፍን ጣሉበት፤ አንቀላፋም፣ እና ከጎ 
ኑም አንዲት አጥንትን ወሰዱና ስፍራውን 
በሥጋ ዘጉ፤

፲፮ አማልክቱም ከአዳም የወሰዱትን አጥ 
ንት ሀ ሴት አድርገው ሠሯት፣ ወደ አዳምም 
አመጧት።

፲፯ አዳምም እንዲህ አለ፥ ይህች አጥንት 
ከአጥንቴ፣ ስጋዋም ከስጋዬ ናት፤ ከወንድ 
ተገኝታለችና ሴት ትባላለች፤

፲፰ ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተ 
ዋል፣ እና ከሚስቱም ሀ ይጣበቃል፣ ሁለ 
ቱም ለ አንድ ሥጋ ይሆናሉ።

፲፱ ሰውና ሚስቱም፣ ሁለቱም ራቁታቸ 
ውን ነበሩ፣ አይተፋፈሩም ነበር።

፳ አማልክቱም የምድር አራዊትንና 
የሰማይ ወፎችን ሁሉ ከመሬት አደረጉ፤ 
በምን ስም እንደሚጠራቸውም ያዩ ዘንድ 
ወደ አዳም አመጧቸው፤ አዳምም ሕያው 
ነፍስ ላለው ሁሉ በስሙ እንደ ጠራው ስሙ 
ያው ሆነ።

፳፩ አዳም ለከብቶች፣ ለሰማይ ወፎች፣ 
ለዱር አራዊት ሁሉ ስም አወጣ፤ እናም 
ለአዳም የሚመች ረዳት ተገኘለት።

አብርሐም ፭፥፮–፳፩ ፵፪



ኢየሱስ በኢየሩሳሌም ላይ ስለሚመጣው 
ጥፋት አስቀድሞ ነገራቸው—ስለሰው ልጅ 
ስለክፉው መጥፊያ ዳግም ምፅዓት፣ እና 
ስለክፉዎች ጥፋት አስተማረ።

እላችኋለሁና፣ በጌታ ስም በሰማይ ደመ 
ናዎች ውስጥ፣ እና ሁሉም ቅዱስ መላ 

እክት ከእርሱም ጋር ሀ የሚመጣ የተባረከ 
ነው እስክትሉ ድረስ ከእንግዲህ ወዲህ 
አታዩኝም እና በነቢያት ስለእርሱ ነው የተ 
ጻፈው ብላችሁ ልታውቁኝ አትችሉም። 
ከዚያም ደቀ መዛሙርቱ ለ በእግዚአብሔር 
ቀኝ እጅ በኩል በክብር ዘውድ ተጭኖለት 
ዳግም ተመልሶ እንደሚመጣ ገባቸው።

፪ ኢየሱስ ከቤተ መቅደስ ወጥቶ ሄደ፤ እና 
ደቀ መዛሙርቱም የሚለውን ለመስማት 
ወደእርሱ መጥተው እንዲህ አሉ፥ መም 
ህር፣ ስለቤተመቅደሱ ህንጻ አሳየን፣ አንተ 
እንዳልከው—እነርሱም ይፈርሳሉ፣ እና 
የተፈታ ሆኖ ትቀርላቸዋለች።

፫ ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፥ እነዚህን 
ነገሮች ሁሉ አታዩም፣ እና አይገቧችሁ 
ምን? እውነት እላችኋለሁ፣ ከዚህ ቤተመቅ 
ደስ ሀ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ በዚህ 
የሚቀር አይኖርም።

፬ እና ኢየሱስ ትቶአቸው ሄደ፣ እና ወደ 
ሀ ደብረ ዘይት ተራራም ሄደ። በደብረ ዘይት 
ተራራ ላይ ተቀምጦ ሳለ፣ ደቀ መዛሙርቱ 
ለብቻቸው ወደ እርሱ ቀርበው፣ ስለ ቤተ 

መቅደሱ መፍረስና ስለ አይሁድ በተመለ 
ከተ ያልካቸው እነዚህ ነገሮች መቼ እንደ 
ሚሆኑ ንገረን፤ እና የአንተ ለ ደግሞ መመ 
ለሻና ሐ የአለም መጨረሻ፣ ወይም የአለም 
መጨረሻ የሆነው መ የክፉዎቹ መጥፊያ 
ሠ ምልክትስ ምንድን ነው? አሉት።

፭ እና ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው፥ 
ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ፤

፮ ብዙዎች በስሜ—እኔ ክርስቶስ ነኝ—
በማለት ይመጣሉና፣ እና ብዙዎችንም ያስ 
ታሉ፤

፯ ከዚያም በስሜ ምክንያትም ሀ ለመከራ 
አሳልፈው ይሰጧችኋል፣ እናም ይገድሏ 
ችኋል፣ እናም በህዝብ ሁሉ ዘንድ ለ የተጠ 
ላችሁ ትሆናላችሁ፤

፰ እና ብዙዎችም ይቀየማሉ፣ እና እርስ 
በራስ ይክዳሉ፣ እርስ በራስም ይጣላሉ፤

፱ እና ብዙ ሐሰተኛ ነቢያትም ይነሳሉ፣ 
እና ብዙዎችንም ያስታሉ፤

፲ እና ክፋት በብዛት ስለሚገኝ፣ የብዙዎ 
ችም ሀ ፍቅር ትቀዘቅዛለች፤

፲፩ በፅናት የሚቋቋመውና የማይሸነፈው 
ግን፣ እርሱ ይድናል።

፲፪ ሀ ኢየሩሳሌምን በሚመለከት በጥፋት 
ነቢዩ ለ ዳንኤል የተናገረውን የጥፋት ሐ ርኩ 
ሰት ስታዩ፣ ከዚያም መ በተቀደሰ ስፍራም 
ቁሙ፤ ይህን የሚያነብ ይግባው።

፲፫ ከዚያም በይሁዳ የሚገኙ ወደ ሀ ተራ 
ሮች ይሽሹ፤

፩ ፩ ሀ ማቴ. ፳፮፥፷፬፤  
የሐዋ. ፩፥፲፩።

  ለ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣ 
አምላክ።

 ፫ ሀ ሉቃ. ፲፱፥፵፬።
 ፬ ሀ ቅ.መ.መ. ደብረ ዘይት ተራራ።
  ለ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ 

ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
  ሐ ቅ.መ.መ. አለም—

የአለም መጨረሻ።
  መ ሚል. ፬፥፩፤  

ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፷፬–፸፬።  
ቅ.መ.መ. ክፉ፣ ክፋት።

  ሠ ሉቃ. ፳፩፥፯–፴፮፤  
ት. እና ቃ. ፵፭፥፲፮–፸፭።  
ቅ.መ.መ. የመጨረሻ ቀናት፣ 
የኋለኛው ቀናት፤  
የጊዜዎች ምልክቶች።

 ፯ ሀ ፩ ጴጥ. ፬፥፲፪–፲፬።
  ለ ቅ.መ.መ. ማሳደድ፣ 

መሳደድ።
 ፲ ሀ ት. እና ቃ. ፵፭፥፳፯።
 ፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሩሳሌም።
  ለ ቅ.መ.መ. ዳንኤል።
  ሐ ዳን. ፲፪፥፲፩።
  መ ት. እና ቃ. ፻፩፥፳፪–፳፭።
 ፲፫ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፲፫።

   
ጆሴፍ ስሚዝ—ማቴዎስ

በ፲፰፻፴፩ (እ.አ.አ.) ለነብዩ ጆሴፍ ስሚዝ የተገለጠለት የመፅሐፍ ቅዱስ 
ትርጉም ልዩ እትም፥ ማቴዎስ ፳፫፥፴፱ እና ምዕራፍ ፳፬።



፲፬ በቤቱ ጣራ ላይ የሚገኝ ማንም ሰው 
እቃውን ከቤቱ ለማውጣት አይውረድ፤

፲፭ በእርሻም ያለ ልብሱን ይወስድ ዘንድ 
ወደ ኋላው አይመለስ።

፲፮ በዚያችም ወራት ሀ ለርጉዞችና ለሚያ 
ጠቡ ወዮላቸው፤

፲፯ ነገር ግን ሽሽታችሁ በክረምት ወይም 
በሰንበት እንዳይሆን ጸልዩ፤

፲፰ በዚያን ጊዜ ከመንግስታቸው መጀመ 
ሪያ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ከእግዚአብሔር 
ወደ እስራኤል ተልኮ ያልነበረ ታላቅ ስቃይ 
ሀ በአይሁዶች፣ እና ለ በኢየሩሳሌም ኗሪዎች 
ላይ ይደርሳል፤ ከዚህም በኋላ በእስራኤል 
ላይ እንደገና አይላክም።

፲፱ እነርሱ ላይ የደረሱባቸው ገና ከሚመ 
ጡባቸው ሀዘን የመጀመሪያዎቹ ናቸው።

፳ እና እነዚያ ቀናትስ ካላጠሩ በስተቀር፣ 
ሥጋ ከለበሰ የሚድን ማንም አይኖርም፤ 
ነገር ግን እነዚያ ቀናት ለተመረጡ ሰዎች፣ 
በቃል ኪዳን መሰረት፣ ያጥራሉ።

፳፩ አይሁዶችን በሚመለከት የነገረኳ 
ችሁ እነዚህን ነገሮች ተመልከቱ፤ ደግ 
ሞም በኢየሩሳሌም ላይ ከሚመጡት ከእ 
ነዚያ ቀናት በኋላ፣ ማናችሁም አስተውሉ 
ክርስቶስ በዚህ አለ ወይም በዚያ አለ ቢላ 
ችሁ አትመኑ፤

፳፪ በእነዚያ ቀናት ሐሰተኞች ክርስቶሶ 
ችና ሐሰተኞች ነቢያትም ይነሣሉና፣ ቢቻ 
ላቸውም፣ በቃል ኪዳን መሰረት ምርጥ የነ 
በሩትን፣ የተመረጡትን እንኳ እስኪያስቱ 
ድረስ ታላላቅ ምልክትና ድንቅን ያሳያሉ።

፳፫ እነሆ፣ እነዚህን ነገሮች የምነግራችሁ 
ሀ ለተመረጡት ጥቅም ነው፤ ለ ጦርንም የጦ 
ርንም ወሬ ትሰማላችሁ፤ አትጨነቁም፣ 
የነገርኳችሁ ሁሉ መፈጸም አለባቸውና፤ 
ነገር ግን መጨረሻው ገና ነው።

፳፬ እነሆ፣ አስቀድሜ ነግሬአችኋለሁ፤
፳፭ ስለዚህ፣ እነሆ፣ በበረሀ ነው ቢሉአ 

ችሁ፣ አትውጡ፥ እነሆ፣ በእልፍኝ ነው 
ቢሉአችሁ፣ አትመኑ፤

፳፮ የጠዋት ብርሀን ሀ ከምሥራቅ ወጥቶ 
እስከ ምዕራብ እንደሚያበራ፣ እና ምድርን 
በሙሉ እንደሚሸፍን፣ የሰው ልጅ ምፅዓ 
ትም እንዲሁ ይሆናልና።

፳፯ አሁንም ምሳሌ አሳያችኋለሁ። እነሆ፤ 
ቅሪቶች ባሉበት፣ አሞራም አብረው ሀ ይሰ 
በሰባሉ፣ እንደዚህም የእኔ ምርጦች ከአራቱ 
የምድር ማዕዘናት ይሰበሰባሉ።

፳፰ እና ጦርንም የጦርንም ወሬ ይሰማሉ።
፳፱ እነሆ፣ የምናገረው ለምርጦቼ ጥቅም 

ነው፤ ሕዝብ በሕዝብ ላይ መንግሥትም 
በመንግሥት ላይ ይነሣልና፣ ሀ ራብም ቸነ 
ፈርም የምድርም መናወጥ በልዩ ልዩ ስፍራ 
ይሆናል፤

፴ ደግሞም ከዓመፃ ብዛት የተነሣ የሰዎች 
ፍቅር ትቀዘቅዛለች፤ እስከ ፍጻሜው የሚ 
ጸና ግን እርሱ ይድናል።

፴፩ ደግሞም፣ ለአሕዛብም ሁሉ ምስክር 
እንዲሆን ይህ የመንግሥት ወንጌል ሀ በዓለም 
ሁሉ ይሰበካል፣ በዚያን ጊዜም መጨረሻው 
ወይም የክፋተኞቹ ጥፋት ይመጣል።

፴፪ ደግሞም በነቢዩ በዳንኤል የተነገረው 
የጥፋት ርኩሰትም ይፈጸማል።

፴፫ ከዚያች መከራ ቀናት በኋላ ወዲያው 
ሀ ፀሐይ ትጨልማለች፣ ጨረቃም ብርሃን 
ዋን አትሰጥም፣ ከዋክብትም ከሰማይ ይወ 
ድቃሉ፣ እና የሰማይ ሀይላትም ይናወጣሉ።

፴፬ በእውነት እላችኋለሁ፣ የነገርኳችሁ 
ሁሉ እስኪፈጸም ድረስ፣ እነዚህ ነገሮች 
የሚታዩባቸው ይህ ትውልድ አያልፍም።

፴፭ ምንም እንኳን ሰማይና ምድር የሚ 
ያልፉበት ቀን ቢመጣም፣ ሀ ቃሌ ግን አያል 
ፍም፣ ነገር ግን ሁሉም ይፈጸማሉ።

፴፮ አስቀድሜ እንዳልኳችሁ፣ ከዚያች 
ሀ የመከራ ቀናት በኋላ የሰማያትም ኃይላት 
ይናወጣሉ፣ በዚያን ጊዜም የሰው ልጅ 

 ፲፮ ሀ ሉቃ. ፳፫፥፳፱–፴።
 ፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. አይሁዶች።
  ለ ዘካ. ፲፪፤ ፲፬፥፩–፭።
 ፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ምርጦች።
  ለ ት. እና ቃ. ፵፭፥፳፮።

 ፳፮ ሀ ሕዝ. ፵፫፥፪።
 ፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. እስራኤል—

የእስራኤል መሰብሰብ።
 ፳፱ ሀ ት. እና ቃ. ፵፫፥፳፬–፳፭።
 ፴፩ ሀ ማቴ. ፳፰፥፲፱–፳።

 ፴፫ ሀ ኢዩ. ፪፥፲፤  
ት. እና ቃ. ፳፱፥፲፬።

 ፴፭ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፴፰።
 ፴፮ ሀ ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፲፰።

ጆሴፍ ስሚዝ—ማቴዎስ ፩፥፲፬–፴፮ ፵፬



 ፴፮ ለ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ 
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።

 ፴፯ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት 
መጻህፍት።

  ለ ት. እና ቃ. ፳፱፥፲፩–፲፭።
  ሐ ቅ.መ.መ. እስራኤል—

የእስራኤል መሰብሰብ።
 ፴፰ ሀ ት. እና ቃ. ፴፭፥፲፮።
 ፵ ሀ ት. እና ቃ. ፴፱፥፳–

፳፩፤ ፵፱፥፯።
 ፵፩ ሀ ዘፍጥ. ፮፥፭።
 ፵፪ ሀ ቅ.መ.መ. የኖኅ ዘመን 

የጥፋት ውሀ።
 ፵፬ ሀ ቅ.መ.መ. የመጨረሻ 

ቀናት፣ የኋለኛው ቀናት።
  ለ ዘካ. ፲፫፥፰።
 ፵፮ ሀ ቅ.መ.መ. መጠበቅ፣ ጠባቂ።
 ፵፱ ሀ ቅ.መ.መ. መታመን።

 ፶፩ ሀ ት. እና ቃ. ፵፭፥፳፮።
 ፶፬ ሀ ማቴ. ፰፥፲፪።
 ፶፭ ሀ ፪ ኔፊ ፴፥፲፤  

ት. እና ቃ. ፩፥፱–፲፤ 
፳፱፥፲፯።  
ቅ.መ.መ. አለም—
የአለም መጨረሻ።

ምልክት በሰማይ ይታያል፣ ከዚያም የም 
ድር ወገኖች ሁሉ ዋይ ዋይ ይላሉ፤ የሰው 
ልጅንም በኃይልና በብዙ ክብር በሰማይ 
ደመና ለ ሲመጣ ያዩታል፤

፴፯ እና ሀ ቃላቶቼን እንደ ሀብት የሚ 
ያከማቸው ማንም አይታለልም፣ የሰው 
ልጅም ይመጣልና፣ እና ለ መላእክቱንም 
ከታላቅ መለከት ድምፅ ጋር ይልካቸ 
ዋል፣ ከሰማያትም ዳርቻ እስከ ዳርቻው 
ከአራቱ ነፋሳት ለእርሱ የተመረጡትን  
ሐ ይሰበስባሉ።

፴፰ አሁን ሀ የበለስ ዛፍን ምሳሌ ተማሩ—
ቅርንጫፍዋ ሲለሰልስ ቅጠልዋም ሲያ 
ቈጠቍጥ፣ ያን ጊዜ በጋ እንደ ቀረበ ታው 
ቃላችሁ፤

፴፱ እንደዚሁም እነዚህን ሁሉ ምርጦቼ 
ሲያዩ፣ እርሱ በደጅ እንደቀረበ፣ እንዲ 
ሁም በበር ላይ እንዳለ ያውቃሉ፤

፵ ስለዚያች ቀንና ሰዓት ግን ከአባቴ በቀር 
የሰማይ መላእክትም ቢሆኑ ማንም ሀ የሚያ 
ውቅ የለም።

፵፩ ሀ በኖህ ዘመን እንደ ነበረ፣ የሰው ልጅ 
መምጣትም እንዲሁ ይሆናል፤

፵፪ ሀ ከጥፋት ውሃ በፊት እንደነበረም 
ይሆንላቸዋል፤ ኖህ ወደ መርከቡ እስከገባ 
በት ቀናት ድረስም ሲበሉና ሲጠጡ፣ ሲያ 
ገቡና ሲጋቡ ነበሩና፤

፵፫ እና የጥፋት ውኃም መጥቶ፣ ሁሉን 
እስከ ወሰዳቸው ድረስ አላወቁም፤ የሰው 
ልጅ መምጣትም ደግሞ እንዲሁ ይሆናል።

፵፬ ከዚያም የተጻፈው ይፈጸማል፣ ሀ በመ 
ጨረሻዎቹም ቀናት ሁለት ሰዎች በዕርሻ 
ላይ ይሆናሉ፣ አንዱ ይወሰዳል ሌላው 
ለ ይቀራል፤

፵፭ ሁለቱ በወፍጮ ይፈጫሉ፣ አንዷ 
ትወሰዳለች ሌላዋ ትቀራለች።

፵፮ እና እኔ ለአንዱ የምለውን፣ ለሁሉም 
ሰዎች እላለሁ፤ ጌታችሁ በምን ሰዓት እን 
ዲመጣ አታውቁምና እንግዲህ ሀ ንቁ።

፵፯ ያን ግን እወቁ፤ ባለቤት ከሌሊቱ በየ 
ትኛው ክፍል ሌባ እንዲመጣ ቢያውቅ ኖሮ፣ 
ይነቃ ነበር፣ እና ቤቱም እንዲፈርስ አይፈ 
ቅድም ነበር፣ ነገር ግን ይዘጋጅም ነበር።

፵፰ ስለዚህ እናንተ ደግሞ ተዘጋጁ፣ 
የሰው ልጅ በማታስቡበት ሰዓት ይመጣ 
ልና።

፵፱ በተገቢው ጊዜ ምግባቸውን እንዲ 
ሰጣቸው ባለቤቱ በቤተሰቦቹ ላይ የሾመው 
ሀ ታማኝና ብልህ አገልጋይ ያደረገው እን 
ግዲህ ማን ነው?

፶ ባለቤቱ ተመልሶ ሲመጣ እንዲህ ሲያ 
ደርግ የሚያገኘው ያ ባሪያ የተባረከ ነው፤ 
እና እውነት እላችኋለሁ፣ በእቃዎቹ ሁሉ 
ላይ ገዢ እንዲሆን ይሾመዋል።

፶፩ ነገር ግን ያ ክፉ ባርያ በልቡ እንዲህ 
ቢል፥ ጌታዬ መመለሻው ሀ ይዘገያል፣

፶፪ እና የባልንጀሮቹን ባሮች ሊመታ፣ እና 
ከሰካሮችም ጋር ሊበላና ሊጠጣ ጀመረ፣

፶፫ የዚያ ባርያ ጌታ ባልጠበቃት ቀን፣ እና 
ባላወቃትም ሰዓት ይመጣል፣

፶፬ ከሁለትም ይሰነጥቀዋል፣ እና እድሉ 
ንም ከግብዞች ጋር ያደርግበታል፤ በዚያ 
ልቅሶና ጥርስ ሀ ማፋጨት ይሆናል።

፶፭ በሙሴ ትንቢት መሰረት፣ እንደዚህም 
የክፉዎች መጨረሻ ይመጣል፣ ብሏል፥ 
ከሰዎች መካከል ይቆረጣሉ፤ ነገር ግን የም 
ድር ሀ መጨረሻው ገና አይደለም፣ ነገር ግን 
ከጥቂት ጊዜ በኋላ ነው።

ጆሴፍ ስሚዝ—ማቴዎስ ፩፥፴፯–፶፭፵፭



ጆሴፍ ስለትውልዱ፣ ስለቤተሰብ አባ 
ላቱ፣ እና ከጊዜው ቅድሚያ መኖሪያቸው 
ተናገረ—በምዕራብ ኒው ዮርክ ውስጥ ልዩ 
በሀይማኖት መነሳሳት ተሰራጨ—በያዕቆብ 
እንደተመራው ጥበብን ለመፈለግ ወሰነ—
አብና ወልድ ታዩት፣ እና ጆሴፍ ወደነብ 
ያዊ አገልግሎቱ ተጠራ። (አንቀፅ ፩–፳።)

የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስ 
ቶስ ሀ ቤተክርስቲያን ለ አነሳስ እና እድ 

ገትን በሚመለከት በክፋት በተጠመዱ እና 
መሰሪ ሰዎች የተሰራጩትን የዚህችን ጸባይ 
ላይ በጸሀፊዎቹ ስሟን እንደ ቤተክርስቲ 
ያን እና በአለም እያደገች እያለች ለማጥ 
ፋት ያቀዱባቸውን ብዙ ሀተታዎችን ለማ 
ስተዋወቅ—ይህን ታሪክ ለመጻፍ፣ የህዝብን 
አዕምሮ ለማረጋጋት፣ እና እውነት ለሚፈ 
ልጉት ሁሉ፣ እነዚህ ተጨባጭ ነገሮች እን 
ዳሉኝ፣ በእኔ እና በቤተክርስቲያኗ በሚመ 
ለከት ያለፉትን ተጨባጭ ነገሮችን ለመስ 
ጠት ተገፋፍቼ ነበር።

፪ በዚህ ታሪክ ውስጥ፣ በእውነት እና 
በፅድቅ፣ አስቀድመው እንደነበሩ፣ ወይም 
አሁንም እንዳሉት፣ ከአሁን [፲፰፻፴፰ 
(እ.አ.አ.)] ይህች ቤተክርስቲያን ሀ ከተደ 
ራጀችበት ስምንት አመት ጀምሮ ቤተክ 
ርስቲያኗን በሚመለከት የነበሩትን የተለ 
ያዩ ሁኔታዎች አቀርባለሁ።

፫ ሀ የተወለድኩት በጌታችን አመት አንድ 
ሺህ ስምንት መቶ አምስት፣ በታህሳስ ሀያ 
ሶስት ቀን (እ.አ.አ.)፣ በሼረን ከተማ፣ በው 
ንድሰር የግዛት ክፍል፣ በቨርሞንት ስቴት 

ውስጥ ነበር። . . . በአስር አመቴ ወይም 
በዚያ አካባቢ፣ አባቴ ለ ጆሴፍ ስሚዝ፣ 
ቀዳማዊ የቨርሞንት ስቴትን ተወ፣ እና 
ወደፓልማይራ፣ በኦንታሪዮ (አሁንም 
ዌይን በሚባለው) የግዛት ክፍል፣ ወደ ኒው 
ዮርክ ስቴት ውስጥ ሄደ። አባቴ ፓልማይራ 
ውስጥ ከደረሰ አራት አመታት በኋላ፣ ከቤ 
ተሰቡ ጋር ወደ ማንቸስተር በአንድ አይነት 
ኦንታሪዮ የግዛት ክፍል ሄደ።

፬ ቤተሰቡ አስራ አንድ ነፍሳት ያሉበት፣ 
ስማቸውም አባቴ ሀ ጆሴፍ ስሚዝ፣ ለ እናቴ 
ሉሲ ስሚዝ (ስሟ ከመጋባቷ በፊት ማክ፣ 
የሰለሞን ማክ ሴት ልጅ፣ ነበረች)፣ ወንድሜ 
ሐ አልቭን (በህዳር ፲፱ ቀን ፲፰፻፳፫ [እ.አ.አ.]
በ፳፮ አመቱ የሞተው)፣ መ ሀይረም፣ 
ራሴ፣ ሠ ሳሙኤል ሀሪሰን፣ ውልያም፣ ዶን 
ካርሎስ፣ እና እህቶቼ ሰፍሮንያ፣ ካትሪን፣ 
እና ሉሲ. ነበሩ።

፭ ወደ ማንቸስተር ከሄድን በሁለተኛው 
አመት አካባቢ፣ በምንኖርበት ስፍራ ውስጥ 
ሀይማኖትን በተመለከተ ያልተለመደ የመነ 
ሳሳት ስሜት ነበረ። በመተዲስት ተጀመረ፣ 
ነገር ግን ወዲያውም በሀገሪቱ ባሉ ክልሎች 
ውስጥ በሁሉም ሀይማኖቶች መካከል የተ 
ሰራጨ ሆነ። በእርግጥ የሀገሩ ዲስትሪ 
ክት በሙሉ በዚህ የተነኩ ይመስል ነበር፣ 
እና ታላቅ ቁጥር ያላቸው ሰዎች በተለያዩ 
የሀይማኖት ቡድኖች ራሳቸውን አባል አድ 
ርገው ነበር፣ ይህም በሰዎች መካከል አንዳ 
ንዶች ሀ “እንኳን በዚህ!” እና ሌሎች “እን 
ኳን በዚያ!” በማለት በመጮህ፣ ትንሽ ያል 
ሆነ ሁከትን እና መከፋፈልን ፈጥሮ ነበር። 

   
የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ

ከነብዩ ጆሴፍ ስሚዝ ታሪክ የተወሰደ

፩ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. የኋለኛው ቀን 
ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ 
ቤተክርስቲያን።

  ለ ቅ.መ.መ. የወንጌል 
ዳግም መመለስ።

 ፪ ሀ ት. እና ቃ. ፳፥፩።

 ፫ ሀ ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣ 
ጆሴፍ ዳግማዊ።

  ለ ፪ ኔፊ ፫፥፲፭።
 ፬ ሀ ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣ 

ጆሴፍ ቀዳማዊ።
  ለ ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣ 

ሉሲ ማክ።
  ሐ ት. እና ቃ. ፻፴፯፥፭–፮።
  መ ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣ ሀይረም።
  ሠ ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣ 

ሳሙኤል ኤች።
 ፭ ሀ ማቴ. ፳፬፥፳፫።



አንዳንዶች የሜተድስት፣ አንዳንዶች 
የፕረስብተሪያን፣ እና ሌሎች የባፕቲስት 
ሀይማኖትን የሚደግፉ ነበሩ።

፮ በሚቀየሩበት ጊዜ እነዚህ የተለያዩ 
ሀይማኖቶች ተቀያሪዎች ታላቅ ፍቅርን 
የሚገልጹ ቢሆኑም፣ እና በመነሳት እና 
ይህን አስደናቂ የሀይማኖት ስሜት ትእ 
ይንትን የሚያበረታቱ እነዚያ ቀሳውስ 
ትም፣ ሁሉንም በፈለጉት የሀይማኖት ወገን 
አባል እንዲሆኑ ለመቀየር ታላቅ ጉጉትን 
ቢያሳዩም፤ ነገር ግን የተቀየሩት አንዳን 
ዶቹ ወደ አንድ ቡድን እና አንዳንዶችም 
ወደ ሌሎች፣ ተለይተው ሲሄዱ፣ የቀሳው 
ስቱም ይሁን የተቀየሩት ሰዎች መልካም 
ስሜት ከእውነተኛነት ይልቅ የማስመሰል 
በመሆኑ ታላቅ ግራ መጋባት እና መጥፎ 
ስሜት አይሏል—ቄስ ከቄስ፣ እና የተለ 
ወጡትም ከጠለወጡት ጋር ክርክር ውስጥ 
ነበሩ፤ ስለዚህ አንድ ለሌላ የነበራቸው ጥሩ 
ስሜት ሁሉ፣ ይህም ቢኖር፣ በቃላት ሀ ጠብ 
እና በአስተሳሰብ ፉክክር በሙሉ ጠፍተው 
ነበር።

፯ በዚህ ጊዜ በአስራ አምስት አመቴ ላይ 
ነበርኩኝ። የአባቴ ቤተሰብ በፕረስብተርያን 
ሀይማኖት ለአባልነት ተመልምለው ነበር፣ 
እና አራቱ የዚያ ቤተክርስቲያን አባል ሆኑ፣ 
እነርሱም እናቴ ሉሲ፣ ወንድሞቼ ሀይረ 
ምና ሳሙኤል ሀርሰን፣ እና እህቴ ሰፍሮ 
ንያ ነበሩ።

፰ በዚህ ታላቅ መነሳሳት ጊዜ አዕምሮዬ 
በጥብቅ ሀሳብና ታላቅ ችግር ላይ ተነሳስቶ 
ነበር፤ ነገር ግን ምንም እንኳን ስሜቴ ጥልቅ 
እና በአብዛኛውም ጊዜ ሀያል ቢሆንም፣ 
የሆነ ሆኖም ከእነዚህ ቡድኖች ሁሉ ራሴን 
ገለልተኛ አደረግሁኝ፣ ይህም ቢሆን በተ 
ቻለ መጠን ዘወትር በተለያዩ ስብሰባዎቻ 
ቸው እገኝ ነበር። ከጊዜም በኋላ አዕምሮዬ 
የሜተድስት ሀይማኖት ደጋፊ እየሆነ መጣ፣ 
እና ከእነርሱም ጋር አንድ ለመሆን ፍላ 
ጎት ተሰማኝ፤ ነገር ግን በተለያዩ ሀይማኖ 
ቶች መካከል ክርክሩ እና ጠቡ ታላቅ ስለ 

ነበረ፣ እንደ እኔ ወጣት እና በሰዎች እና ነገ 
ሮች ልምድ የሌለው ሰው የትኛው ትክክ 
ለኛ እና የትኛው ስህተተኛ እንደሆነ በም 
ንም በእርግጠኝነት የምወስንበት መንገድ 
አልነበረም።

፱ ጩኸት እና ሁከታው ታላቅ እና የማያ 
ቆም ስለነበረ፣ በየጊዜው አዕምሮዬ በጣም 
የተነሳሳ ነበር። የፕረስብተሪያኖች ባፕቲ 
ስት እና ሜተዲስቶቹን በጣም የተቃወሙ 
ነበሩ፣ እና የመረዳት ችሎታና ጥበብ ሀይ 
ሎችን በሙሉ ስህተቶቻቸውን ለማረጋ 
ገጥ ወይም ሰዎች እነርሱ የተሳሳቱ እን 
ደሆኑ እንዲያስቡ ለማድረግ ይጥሩ ነበር። 
በሌላም በኩል፣ ባፕቲስቶች እና ሜተዲስ 
ቶች የራሳቸውን እምነት ለመመስረት እና 
ሌሎች እንደተሳሳቱ ለማረጋገጥ በእኩል 
በቅንአት ይጥሩም ነበር።

፲ በዚህ የቃላት ጦርነት እና በአስተያየት 
ሁካታ መካከል፣ ለራሴ ሁልጊዜም፥ ምን 
ይደረግ? እላለሁ። ከእነዚህ ቡድኖች ሁሉ 
የትኛዎቹ ሀ ትክክል ናቸው፤ ወይም ሁሉም 
አብረው የተሳሳቱ ናቸውን? ከእነርሱ አንዱ 
ትክክል ከሆነ፣ የትኛው ነው፣ እና እንዴ 
ትስ አውቀዋለሁ?

፲፩ በእነዚህ ሀይማኖተኛ ሰዎች ቡድኖች 
ፉክክር ምክንያት በጣም አስቸጋሪ በሆነው 
ሁኔታ እየታገልኩኝ እያለሁ፣ አንድ ቀን 
በያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ አንድ አንቀፅ 
አምስት ውስጥ እያነበብኩ ነበር፣ እንዲህም 
ይል ነበር፥ ከእናንተ ግን ማንም ጥበብ ቢጎ 
ድለው፣ ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰ 
ጠውን እግዚአብሔርን ይለምን፣ ለእርሱም 
ይሰጠዋል።

፲፪ ምንም የቅዱስ መጸሐፍ ጥቅስ በዚህ 
ጊዜ በዚህ ጊዜ በልቤ ውስጥ ያመጣውን 
ሃይል ያህል በማንም ሰው ልብ ውስጥ 
ፈጽሞ መጥቶ አያውቅም። ይህም ወደልቤ 
ስሜት በሙሉ በታላቅ ሀይል የገባ ይመስል 
ነበር። ማንም ሰው የእግዚአብሔርን ጥበብ 
የሚሻ ቢኖር እኔው እንደሆንኩኝ በማወቅ፣ 
ይህን ደጋግሜ አሰብኩበት፤ ምን ማድረግ 

 ፮ ሀ ቅ.መ.መ. ጸብ።  ፲ ሀ ቅ.መ.መ. እውነት።

የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ ፩፥፮–፲፪፵፯



 ፲፪ ሀ ፩ ቆሮ. ፪፥፲–፲፮።
  ለ ቅ.መ.መ. መፅሐፍ ቅዱስ።
 ፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. ጸሎት።
 ፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. ጸሎት።
 ፲፮ ሀ ሙሴ ፩፥፳።
  ለ ራዕ. ፩፥፲፮።
  ሐ የሐዋ. ፳፮፥፲፫።

 ፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. ክብር።
  ለ ቅ.መ.መ. ራዕይ።
  ሐ የሐዋ. ፯፥፶፭–፶፮፤  

ቄላ. ፫፥፩።  
ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣ 
አምላክ።

  መ ማቴ. ፫፥፲፯፤ ፲፯፥፭፤  

፫ ኔፊ ፲፩፥፯።
  ሠ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ።
 ፲፰ ሀ ት. እና ቃ. ፮፥፲፩፤ ፵፮፥፯።
 ፲፱ ሀ መዝ. ፲፬።  

ቅ.መ.መ. ክህደት—
የመጀመሪያ የክርስትያን 
ቤተክርስትያን ክህደት።

እንዳለብኝ አላወቅሁምና፣ እና ካለኝ ተጨ 
ማሪ ጥበብ ካላገኘሁ በስተቀር፣ በምንም 
ማወቅ አልችልም ነበር፤ የተለያዩ ቡድ 
ኖች የሀይማኖት አስተማሪዎች አንድ አይ 
ነት የቅዱሳት መጻህፍት ምንባብን በጣም 
በተለያየ ሁኔታ ሀ ስለሚገነዘቡት፣ ጥያቄ 
ለመመለስ ወደ ለ መፅሐፍ ቅዱስ የመመካ 
ትን እምነትን አጥፍተውታልና።

፲፫ ከጊዜም በኋላ በጭለማ እና በግራ 
በመጋባት ለመቅረት ወይም ያዕቆብ እን 
ዳመለከተው፣ ያም እግዚአብሔርን መጠ 
የቅ፣ እንዳለብኝ ወሰንኩኝ። ከጊዜም 
በኋላ፣ ጥበብ ለሚጎድለው ጥበብ የሚሰጥ 
እና በልግስና ሳይነቅፍ የሚሰጥ ከሆነ ሀ “እግ 
ዚአብሔርን ለመጠየቅ” በመሞከር ውሳኔ 
ውስጥ ገባሁ።

፲፬ ስለዚህ፣ በዚህም እግዚአብሔርን 
ለመጠየቅ በወሰንኩበት መሰረት፣ ሙከራ 
ለማድረግ ወደ ቁጥቋጦው ውስጥ ሄድኩኝ። 
ጊዜውም ግሩም እና ግልፅ በሆነው በጸደይ 
ማለዳ በዓስራ ስመንት መቶ እና ሀያ አመተ 
ምህረት ነበር። በከፍተኛ ጭንቀቴ መካከል 
ሁሉ ድምጼን በማሰማት ሀ መጸለይን ገና 
ሞክሬው ስላልነበር፣ ይህን አይነቱን በህ 
ይወቴ የሞከርኩት ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር።

፲፭ ቀደም ብዬ ለመሄድ ወደመረጥኩት 
ስፍራ ከሄድኩ በኋላ፣ ዙሪያዬን ከተመለ 
ከትኩ በኋላና ብቻዬን እንደሆንኩም አየሁ፣ 
ተንበረከኩ እና የልቤን ፍላጎቶች ለእግዚ 
አብሔር መግለፅ ጀመርኩ። ይህን ማድረግ 
እንደጀመርኩም፣ ወዲያው በሙሉ በሚ 
ቋቋመኝ ሀይል ተያዝሁ፣ እና በእኔም ላይ 
የሚያስገርም ተፅዕኖ ኖሮት እንዳልናገርም 
አንደበቴን አሰረው። ጥቅጥቅ ያለ ጭለማም 
ዙሪያዬን ከበበኝ፣ እና ለጊዜውም በድንገት 
ጥፋት የተፈረደብኝ መስሎኝ ነበር።

፲፮ ነገር ግን በላዬ ላይ ከሰለጠነው የጠላት 
ሃይል እንዲያድነኝ ሃይሌን ሁሉ አሰባስቤ 
እግዚአብሔርን ሀ ለመጥራት እና ተስፋ 
ወደመቁረጥ እና ራሴንም ለጥፋት፣ ይህም 
ምናባዊ ጥፋት ሳይሆን ከዚህ ቀደም በየት 
ኛውም አካል በጭራሽ ተሰምቶኝ በማላ 
ውቀው አስደናቂ ሃይል ባለው ከማይታ 
የው አለም በሆነው አንድ ሃይል፣ አሳልፌ 
ለመስጠት በተዘጋጀሁበት በዚያች ቅጽ 
በት፣ ልክ በዚህ ታላቅ የድንጋጤ ሰአት፣ 
ለ ከፀሀይ ይልቅ የደመቀ ሐ የብርሀን አምድ 
ከራሴ በላይ ተመለከትኩ፣ በላዬም ላይ 
እስኪያርፍ ድረስ ይህም በዝግታ ወደ እኔ 
ወረደ።

፲፯ ወዲያው እንደታየም ይዞኝ ከነበረው 
የጠላት ሀይል በመዳን ነጻ ሆንኩ። ብር 
ሀኑም በእኔ ላይ ባረፈ ጊዜ ብርህነታቸ 
ውና ሀ ክብራቸው ቃላት ከሚገልጸው በላይ 
የሆኑ ለ ሁለት ሰዎች በአየር ከበላዬ ቆመው 
ሐ ተመለከትኩ። አንዱም ስሜን በመጥ 
ራት እና ወደሌላውም በማመልከት ተና 
ገረኝ—መ የምወደው ሠ ልጄ ይህ ነው። እር 
ሱን ስማው!

፲፰ ጌታን ሀ የመጠየቄ ዋና አላማዬም፣ የየ 
ትኛው የሀይማኖት ቡድን አባል ለመሆን 
ለማወቅ ከቡድኖቹ ሁሉ የትኛው ትክክል 
እንደሆነም ለማወቅ ነበር። ስለዚህ፣ ለመ 
ናገር ለመቻል ራሴን ለመቆጣጠር ወዲያው 
እንደቻልኩም፣ ከበላዬ በብርሀን ለቆሙት 
ሰዎች (በዚህ ጊዜ ሁሉም የተሳሳቱ እንደ 
ሆኑ ምንም በልቤ ስላልገባ) የትኛው ድር 
ጅቶች ትክክል እንደሆነ እና የየትኛውም 
አባል መሆን እንደሚገባኝ ጠየቅሁኝ።

፲፱ ሁሉም ሀ ስህተተኞች ስለሆኑ፣ የማ 
ንኛዎቹም አባል እንዳልሆን ተመለሰልኝ፤ 
እና የሚያነጋግረኝም ሰው ሁሉም ሀይማኖ 

የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ ፩፥፲፫–፲፱ ፵፰



ቶች በፊቱ አስጸያፊ እንደሆኑ፣ በእነዚህ 
የሚያምኑትም ሁሉ የተበከሉ እንደሆኑ፣ 
“በከንፈራቸው ወደ እኔ ለ ይቀርባሉ፣ ሐ ልባ 
ቸው ግን ከእኔ የራቀ ነው፣ የሰው መ ትእዛ 
ዛት የሆነ ትምህርት እያስተማሩ፣ ሠ የአም 
ልኮት መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደ 
ዋል” ብሎ ነገረኝ።

፳ የማንኛቸውም አባል እንዳልሆን እን 
ደገናም ከለከለኝ፤ እና በዚህ ጊዜ ልፅፋ 
ቸው የማልችለውን ሌሎች ብዙ ነገሮች 
ንም ነገረኝ። እንደገና ራሴን ለማወቅ ስጀ 
ምር፣ በጀርባዬ ተኝቼ ወደ ሰማይ እየተ 
መለከትኩ ነበር። ብርሀኑ ከሄደ በኋላ፣ 
ምንም ጥንካሬ አልነበረኝም፤ ነገር ግን 
ጥቂት ብርታት ካገኘሁ በኋላ፣ ወደ ቤት 
ሄድኩኝ። በቤት ማሞቂያ ምድጃ አጠገብ 
ተደግፌ እያለሁ፣ እናቴ ምን እንደሆንኩኝ 
ጠየቀችኝ። እንዲህም መለስኩኝ፣ “ምንም 
አታስቢ፣ ሁሉም መልካም ነው—እኔም 
ደህና ነኝ።” ከዚያም ለእናቴ እንዲህ አል 
ኳት፣ “ለራሴ ፕረስብተሪያን እውነት እን 
ዳልሆነ አውቄአለሁ።” ሀ ጠላትም በለጋ 
ነት የእድሜዬ ዘመን የእርሱ የመንግስት 
በጥባጭ እና ረባሽ ለመሆን የተመረጥኩኝ 
መሆኔን ያወቀ ይመስል ነበር፤ ይህ ባይ 
ሆን ኖሮ የጭለማ ሀይላት ለምንስ በእኔ ላይ 
ይተባበሩብኝ ነበር? በህጻንነቴም፣ ለምን 
ለ ተቃራኒዎች እና ስቃዮች በእኔ ላይ ይነ 
ሱብኝ ነበር?

አንዳንድ ሰባኪዎች እና ሌሎች የሀይማኖት 
አባሎች የመጀመሪያ ራዕይን ታሪክን አል 
ተቀበሉም—ስቃይ በጆሴፍ ስሚዝ ላይ 
ተቆለለበት—ስለራዕዩ እውነተኛነት መሰ 
ከረ። (አንቀፅ ፳፩–፳፮።)

፳፩ ይህን ሀ ራዕይ ካየሁ ከጥቂት ቀናት 

በኋላ፣ ቀደም ብሎ በተጠቀሰው የሀይማኖት 
መነሳሳት ተሳታፊ ከነበረ ከአንድ ሜተድ 
ስት ሰባኪ ጋር በአጋጣሚ ተገናኘሁ፤ እና 
ስለሀይማኖት ርዕስ ከእርሱ ጋር ስነጋገር፣ 
ያየሁትን ራዕይ ታሪክ ነገርኩት። በጸባዩ 
በጣም ተደነቅሁኝ፤ የነገርኩትን ክብደት 
ሳይሰጠው፣ በንቀትም ሁሉም ከዲያብሎስ 
ነው፣ በእነዚህ ቀናት ለ ራዕይ ወይም ሐ መገ 
ለጥ የሚባል ነገር የለም፣ እንደዚህ አይነት 
ነገሮች ሁሉ ከሐዋሪያት ጋር ስለተፈጸሙ፣ 
እና ደግመውም አይኖሩም አለ።

፳፪ ነገር ግን ታሪኬን ስለነገርኩኝ 
በሀይማኖት አማኞች መካከል በእኔ ላይ 
የተዛባ አስተሳሰብ አነሳሳ፣ እና ሁልጊዜም 
የቀጠለ የታላቅ ሀ ስቃይ ምክንያት ሆነ፤ 
እና ለ ታዋቂ ያልሆንኩኝ ከአስራ አራት እና 
አስራ አምስት አመት መካከል የሆንኩኝ፣ 
እና የህይወት ጉዳዬ እንዲህ ሆኖ በአለም 
ላይ ምንም አስፈላጊ ያልሆንኩኝ ልጅ ነበ 
ርኩኝ፣ ነገር ግን ታዋቂ ሰዎች በእኔ ላይ 
የ ህዝቦችን አዕምሮ ለማነሳሳት፣ የሚመር 
ስቃይም ለመፍጠር በእኔ ላይ አተኩረው 
ነበር፤ እና ይህም በሁሉም ቡድኖች መካ 
ከል አንድ አይነት ነበር—ሁሉም እኔን በማ 
ስቃየት አንድ ሆነው ነበር።

፳፫ በዚያም ጊዜ በትኩረት እንዳሰላስል 
እና ከዚህም ጀምሮ ለብዙ ጊዜ እንዳደርገው 
አድርጎኛል፣ በትንሽ ከአስራ አራት አመት 
በላይ የሆንኩኝ ታዋቂ ያልሆንኩ ልጅ፣ እና 
የእለት ጉርሴን ለማግኘት በየቀኑ ስራ ለማ 
ግኘት የተመደብኩ፣ ለእኔ ብቁ አስፈላጊ 
ነት በመስጠት በጣም ታዋቂ የሆኑ ቡድኖች 
በክፉ ስቃይ እና ስድብ መንፈስ በውስጣ 
ቸው በሚፈጥር ሁኔታ በእኔ ላይ ትኩረት 
መስጠታቸው እንዴት የሚያስገርም ነበር። 
ያልተለመደም ቢሆንም ባይሆንም፣ እንደ 

 ፲፱ ለ ኢሳ. ፳፱፥፲፫–፲፬፤  
ሕዝ. ፴፫፥፴–፴፩።

  ሐ ቅ.መ.መ. ክህደት—
ታላቅ ክህደት።

  መ ቲቶ ፩፥፲፬፤  
ት. እና ቃ. ፵፭፥፳፱።

  ሠ ፪ ጢሞ. ፫፥፭።

 ፳ ሀ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
  ለ ፪ ኔፊ ፪፥፲፩፤  

ት. እና ቃ. ፶፰፥፪–፬።  
ቅ.መ.መ. ጭንቀት።

 ፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. የመጀመሪያው 
ራዕይ።

  ለ ቅ.መ.መ. ራዕይ።

  ሐ ቅ.መ.መ. ራዕይ።
 ፳፪ ሀ ያዕ. ፭፥፲–፲፩።  

ቅ.መ.መ. ማሳደድ፣ 
መሳደድ።

  ለ ፩ ሳሙ. ፲፮፥፯፤  
አልማ ፴፯፥፴፭።

የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ ፩፥፳–፳፫፵፱



ዚህም ነበረ፣ እና ለእኔም ታላቅ ሀዘን ሁል 
ጊዜም የፈጠረብኝ ነበር።

፳፬ ነገር ግን ራዕይ እንዳየሁ በምንም 
ቢሆን እውነት ነው። አሁንም ሳስብበት፣ 
በንጉስ አግሪጳ ፊት ሀ እንደተከራከረው፣ 
እና ብርሀንን ሲያይ ስለነበረው ራዕይ ታሪክ 
እንደነገረው ለ ጳውሎስ አይነት ይሰማኝ 
ነበር፤ ነገር ግን ያመኑት ብዙ አልነበሩም፤ 
አንዳንዶችም እርሱ ሀሰተኛ ነው፣ ሌሎ 
ችም እርሱ ያበደ ነው ብለውም ነበር፤ እና 
ያፌዙበትም ይሰድቡትም ነበር። ይህ ሁሉ 
ግን ራዕይ እንደነበረው እውነትን አላጠፋ 
ውም። ራዕይ አይቷል፣ ማየቱንም አው 
ቋል፣ እና ከሰማይ በታች ያሉት ስቃዮች 
ሁሉ ሊለውጡት አይችሉም፤ እና እስከሚ 
ሞት ድረስ ቢያሰቃዩትም፣ ማየቱን ያው 
ቀው ነበር፣ እና ብርሀንን እንዳየ እና ያና 
ገረውን ድምፅ እንደሰማ እስከመጨረሻው 
እስትንፋሱ ድረስ ያውቀዋል፣ እና አለም 
ሁሉ ከዚህ ሌላ እንዲያስብ ወይም እንዲ 
ያምን ሊያደርጉት አይችሉም።

፳፭ ለእኔም እንዲሁ ነበር። ብርሀንን በእ 
ውነትም አይቼ ነበር፣ እና በብርሀኑ መካከ 
ልም ሀ ሁለት ሰዎችን አየሁ፣ እና እነርሱም 
በእውነት አነጋገሩኝ፤ እና ምንም እንኳን 
ራዕይ አይቻለሁ በማለቴ ብጠላና ብሰቃ 
ይም፣ ይህ ግን እውነት ነበር፤ እና ይህን 
በማለቴ እነርሱ ሲያሰቃዩኝ፣ ሲሰድቡኝና፣ 
ሁሉንም አይነት ክፉ ነገሮች በእኔ ላይ ሲያ 
ደርጉብኝ፣ በልቤም ይህን እንድል ተመ 
ርቼ ነበር፥ እውነትን በመናገሬ ለምን ታሰ 
ቃዩኛላችሁ? በእውነትም ራዕይን አይቻ 
ለሁ፤ እና እግዚአብሔርን እቋቋም ዘንድ 
ማን ነኝ፣ ወይም ለምን አለም በእርግጥ ያየ 
ሁትን እንድክደው ለማድረግ ያስባል? ራዕ 
ይን አይቻለሁ፣ አውቀዋለሁ፣ እና እግዚ 
አብሔር እንደሚያውቀውም አውቃለሁ፣ 
እና ለ ልክደውም አልችልም፣ እና ይህን 
ላደርግም አልሞክርም፣ ይህን በማድረግ 

እግዚአብሔርን እንደሚያስቀይምና ፍርድ 
በላዬ እንደሚመጣብኝ አውቃለሁና።

፳፮ የሀይማኖት አለምን በሚመለከት—
ከማንኛቸው ጋር አባል መሆኑ የእኔ ሀላፊ 
ነት አልነበረም፣ ነገር ግን ተጨማሪ መመ 
ሪያ እስካገኝ ድረስ እንደነበርኩትም መቀ 
ጠል እንዳለብኝ በማወቅ አዕምሮዬ ረክቶ 
ነበር። የያዕቆብ ሀ ምስክር እውነት እንደሆ 
ነም አወቅሁኝ—ጥበብ የሌለው ሰው እግ 
ዚአብሔርን መጠየቅ ይችላል፣ እና አይ 
ነቀፍም።

ሞሮኒ ጆሴፍ ስሚዝን ጎበኘው—የጆሴፍ 
ስም ለበጎም ሆነ ለክፉም በህዝቦች መካከል 
ይታወቃል—ሞሮኒ ስለመፅሐፈ ሞርሞ 
ንና ስለሚመጣው የጌታ ፍርድ ነገረው እና 
ቅዱስ መጻህፍትንም ጠቀሰ—የወርቅ ሰሌ 
ዳው ስውር ስፍራ ተገለጸ—ሞሮኒ የነቢ 
ዩን ትምህርት ቀጠለ። (አንቀፅ ፳፯–፶፬።)

፳፯ የእለት ህይወቴ ስራዬን እስከ መስከ 
ረም ሀያ አንደኛው ቀን፣ አንድ ሺህ ስምንት 
መቶ ሀያ ሶስት (እ.አ.አ.) ድረስ ቀጠልኩ፣ 
በዚህም ጊዜ ሁሉ፣ ራዕይ እንዳየሁ ማረ 
ጋግጥን ስለቀጠልኩኝ፣ በሁሉም አይነት 
ሰዎች፣ ሀይማኖታዊም ይሁን ሀይማኖት 
በሌላቸው፣ ብዙ ተሰቃየሁኝ።

፳፰ ራዕይ ካየሁበት እና በአስራ ስምንት 
መቶ ሀያ ሶስት አመተ ምህረት መካከል በነ 
በረው ጊዜ—በዚያ ጊዜ ከነበሩት ከማና 
ቸውም የሀይማኖት ድርጅቶች አባል እን 
ዳልሆንም ስለተከለከልኩኝ፣ እና በጨቅ 
ላዎቹ እድሜዬ ላይ ስለነበርኩኝ እና ግራ 
የተጋባሁ እንደሆንኩ የሚያስቡም ቢሆን 
በትክክለኛውና በመልካም የፍቅር ስሜት 
እንደገና ከስህተቴ ሊመልሱኝ በሚገባ 
ቸው ባልንጀሮቼ ሊሆኑና በርህራሄም ሊመ 
ለከቱኝ በሚገባቸው ስደት የደረሰብኝ—
በሁሉም አይነት ፈተናዎች ተፈተንኩኝ፤ 
እና ከሁሉም አይነት ህብረተሰብ ጋር በመ 

 ፳፬ ሀ የሐዋ. ፳፮።
  ለ ቅ.መ.መ. ጳውሎስ።
 ፳፭ ሀ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፲፯።

  ለ ቅ.መ.መ. መበርታት፣ 
ብርቱነት፤  
ቅንነት።

 ፳፮ ሀ ያዕ. ፩፥፭–፯።

የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ ፩፥፳፬–፳፰ ፶



ቀላቀልም፣ በብዙ ጊዜም የሞኝ ስህተቶ 
ችን ሰራሁ፣ እና የወጣትነትን ደካማነትንና 
የሰው ፍጥረት ፍጹም ያለመሆንን አሳየሁ፣ 
ይህም በእግዚአብሔር አስተያየት በሚያ 
ስቀይሙ ወደተለያዩ ሀ ፈተናዎች ስለተመ 
ራሁ ጸጸት ይሰማኛል። ይህን በመናዘዜ፣ 
ማንም በምንም ታላቅ እና ክፉ ኃጢአቶ 
ችን የሰራሁ አይምሰለው። እንደዚህ አይነት 
ነገር የመፈጸም ዝንባሌም አልነበረኝም። 
ነገር ግን እኔ እንደነበርኩት ከእግዚአብሔር 
ለ የተጠራ ሰው እንዲኖረው በማይገባ አይ 
ነት ጸባዮች፣ በቅብጠት፣ እና አንዳንዴም 
ከሚደሰቱ ሰዎች ጋር መገናኘት፣ እና በሌ 
ሎችም ጥፋተኛ ነበርኩኝ። ነገር ግን ወጣ 
ትነቴን በሚያስታውሱት እና በሀገራዊ ደስ 
ተኛ ጸባዬን በሚያውቁት ዘንድ ይህ አስገ 
ራሚ ላይሆን ይችላል።

፳፱ በእነዚህ ነገሮች ምክንያት፣ 
በደካማነቴ እና ፍጹም ባለመሆኔ እንደ 
ተኮነንኩኝ ይሰማኝ ነበር፤ ከላይ እንደተ 
ጠቀሰውም በመስከረም ሀያ አንድ ቀን፣ 
በምሽት ወደመኝታዬ ከገባሁ በኋላ፣ ወደ 
ሁሉን የሚገዛ እግዚአብሔር ለኃጢአቶቼ 
እና ለጥፋቶቼ ይቅርታ በመጠየቅ፣ እና 
በፊቱ የት እንዳለሁ እና ምን ላይ እንደቆ 
ምኩኝ አውቅ ዘንድ እንዲገለጥልኝ ሀ እጸ 
ልይ እና አመልክ ነበር፤ ከዚህ በፊት እንደ 
ነበረኝ መለኮታዊ መገለጥን ለማግኘት ሙሉ 
እምነት ነበረኝ።

፴ እግዚአብሔርን በመጥራት ላይ ባለሁ 
በት ጊዜ፣ ብርሃን በክፍሌ ውስጥ ሲመጣ 
ተመለከትኩ፤ ብርሃኑም ከቀትር ፀሐይ እስ 
ኪበልጥ ድረስ መጨመሩን ቀጠለ፤ ወዲያ 
ውኑም አንድ ሀ ሰው በአልጋዬ አጠገብ እግሩ 
መሬት ሳይነካ በአየር ላይ ቆሞ ተገለጠልኝ።

፴፩ በጣም ያሸበረቀ ነጭ ካባ ለብሶ ነበር። 

ሀ ንጣቱም ምድራዊ ከሆኑ ካየኋቸው ነገሮች 
በሙሉ የበለጠ ነበር፤ ማንኛውም ምድ 
ራዊ ነገር እንደዚህ እጅግ ነጭና ደማቅ 
መሆን ይችላል ብዬ አላምንም። እጆቹ፣ 
እናም ደግሞ ክንዶቹ ከአንጓው ትንሽ ከፍ 
ብሎ በልብስ አልተሸፈኑም ነበር፤ እግ 
ሮቹም ደግሞ እንዲሁ ከቁርጭምጭሚቱ 
በላይ በልብስ አልተሸፈኑም ነበር። ራሱና 
አንገቱም የተገለጡ ነበሩ። ካባው በተገ 
ለጠ ጊዜ ደረቱን ማየት እችል ስለነበር፣ 
ከካባው በቀር ሌላ ልብስ እንዳልነበረው 
ለማወቅ ችዬ ነበር።

፴፪ እጅግም የነጣው ካባው ብቻ አልነበ 
ረም፣ ነገር ግን መላ ሰውነቱ መግለፅ ከሚ 
ቻለው በላይ ሀ ብሩህ ነበር፣ እንዲሁም ፊቱ 
በእውነት ልክ እንደ ለ መብረቅ ነበር። ክፍሉ 
እጅግ ብርሃን ነበር፣ ነገር ግን ልክ በእርሱ 
ዙሪያ እንደነበረው በጣም የደመቀ አልነበ 
ረም። በመጀመሪያም ወደ እርሱ በተመለ 
ከትኩ ጊዜ ሐ ፈርቼ ነበር፣ ነገር ግን ፍርሃቱ 
ወዲያው ለቀቀኝ።

፴፫ ሀ በስሜ ጠራኝ፣ እናም እርሱ ከእግዚ 
አብሔር ዘንድ ወደ እኔ የተላከ መልዕክተኛ 
እንደሆነና ስሙም ሞሮኒ እንደሆነ፣ እግዚ 
አብሔርም ለእኔ የምሰራው ስራ እንደነበ 
ረው፣ እናም ስሜም በሁሉም ሀገሮች፣ ነገ 
ዶች፣ ቋንቋዎችና ህዝብ መካከል በመልካ 
ምና በጥፋት እንደሚነሳ፣ ወይም በሁሉም 
ህዝብ መካከል መልካምና መጥፎ እንደሚ 
ባልልኝ ነገረኝ።

፴፬ እርሱ ቀደም ያሉትን የዚህ አህጉር 
ነዋሪዎች ታሪክ እና እነርሱ የመጡበትን 
ምንጭ ከየት እንደሆነ የሚናገር ሀ በወርቅ 
ሰሌዳዎች ላይ ተፅፎ የተቀበረ ለ መጽሐፍ 
እንዳለም ተናገረ። ለጥንት ነዋሪዎች በአ 
ዳኙ የተሰጠውን የዘለዓለማዊውን ወንጌል 

 ፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. መፈተን፣ ፈተና።
  ለ ቅ.መ.መ. ጥሪ፣ በእግዚአብ 

ሔር መጠራት፣  
የተጠራበት።

 ፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. ጸሎት።
 ፴ ሀ ቅ.መ.መ. መላእክት፤  

ሞሮኒ፣ የሞርሞን ልጅ።

 ፴፩ ሀ የሐዋ. ፲፥፴፤  
፩ ኔፊ ፰፥፭፤  
፫ ኔፊ ፲፩፥፰።

 ፴፪ ሀ ፫ ኔፊ ፲፱፥፳፭።  
ቅ.መ.መ. ክብር።

  ለ ዘፀአ. ፴፬፥፳፱–፴፭፤  
ሔለ. ፭፥፴፮፤  

ት. እና ቃ. ፻፲፥፫።
  ሐ ዘፀአ. ፫፥፮፤  

ኤተር ፫፥፮–፰፣ ፲፱።
 ፴፫ ሀ ዘፀአ. ፴፫፥፲፪፣ ፲፯፤  

ኢሳ. ፵፭፥፫–፬።
 ፴፬ ሀ ቅ.መ.መ. የወርቅ ሰሌዳዎች።
  ለ ቅ.መ.መ. መፅሐፈ ሞርሞን።

የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ ፩፥፳፱–፴፬፶፩



ሐ ሙሉነትም በውስጡ እንደያዘም ደግሞ 
ተናገረ፤

፴፭ ደግሞ ከሰሌዳዎቹ ጋር የተቀ 
በሩ ሁለት ድንጋዮች በብር ቅስት ውስጥ 
ነበሩ—እናም እነዚህ ድንጋዮች ሀ ከደረት 
ኪስ ታስረው፣ ለ ኡሪምና ቱሚም ከሚባ 
ለው የተሰሩ ናቸው፤ እናም የእነዚህ ድን 
ጋዮች ባለቤትና ተጠቃሚ በጥንት ወይም 
በድሮ ጊዜ ሐ ባለራዕይ የሚባሉት ናቸው፤ 
እናም እግዚአብሔር መጽሐፉን ለመተር 
ጎም ዓላማ እነሱን አዘጋጅቷቸዋል።

፴፮ እነዚህን ነገሮች ከነገረኝ በኋላ ሀ ከብ 
ሉይ ኪዳን ትንቢቶችን መጥቀስ ጀመረ። 
መጀመሪያ የጠቀሰው የሚልክያስ መፅ 
ሐፍ ለ ምዕራፍ ሶስትን ክፍል ነበር፤ ደግ 
ሞም የዚያን ትንቢት አራተኛ ወይም የመ 
ጨረሻ ምዕራፍ፣ በመፅሐፍ ቅዱስ ውስጥ 
ከሚነበብበት በትንሽ ቀይሮ ጠቀሰ። የመጀ 
መሪያውን አንቀጽ በመፅሐፎቹ እንደሚነበ 
በው ከመጥቀስ ፈንታ፣ እንዲህ ጠቀሰው፥

፴፯ እነሆም፣ እንደ ምድጃ እሳት ሀ የሚ 
ነድ ለ ቀን ይመጣል፤ እናም ትዕቢተኞች 
ሁሉ፣ አዎን፣ እናም ኃጢአትን የሚሰሩ 
ሁሉ እንደ ሐ ገለባ ይቃጠላሉ፤ የሚመጡ 
ትም ያቃጥሏቸዋል፣ አለ የሰራዊት ጌታ፣ 
ሥርንና ቅርንጫፍንም አይተውላቸውም።

፴፰ ደግሞም አምስተኛውን አንቀፅ እን 
ዲህ ጠቀሰ፥ እነሆ ታላቁና የሚያስፈራው 
የጌታ ቀን ከመምጣቱ በፊት በነቢዩ ሀ ኤሊ 
ያስ እጅ ለ ክህነትን እገልጥላችኋለው።

፴፱ የሚቀጥለውንም አንቀጽ በልዪነት 
ጠቀሰው፥ እናም ለአባቶች የተገባውን 

ሀ የተስፋ ቃል በልጆች ልብ ይተክላል፣ 
እናም የልጆቹንም ልብ ወደ አባቶቻቸው 
ለ ይመልሳል። እንዲህ ባይሆን ኖሮ፣ መላው 
ምድር በምጽአቱ ይጠፋ ነበር።

፵ በእነዚህም ተጨማሪ፣ የኢሳይያስ 
ምዕራፍ አስራ አንድ በዚህ ያሉት ሊፈ 
ጸሙ ተቃርበዋል በማለት ጠቀሰ። የሐዋ 
ርያት ስራ ምዕራፍ ሶስት፣ ሀያ ሁለት እና 
ሀያ ሶስት አንቀፅን በአዲስ ኪዳን ውስጥ 
በትክክል እንደሚገኙት ጠቀሰ። ሀ ነቢዩም 
ክርስቶስ ነበር፤ ነገር ግን “ድምጹን የማይ 
ሰሙ ከሕዝብ ለ ተለይተው ይጠፋሉ” የተ 
ባለበት ቀን ገና አልመጣም፣ ግን ወዲያው 
ይመጣል አለ።

፵፩ ሀ የኢዩኤልን ሁለተኛ ምዕራፍ ከአ 
ንቀፅ ሀያ ስምንት እስከ መጨረሻውም 
ጠቀሰ። ደግሞም ይህ ገና እንዳልተፈጸመ፣ 
ግን ወዲያውም እንደሚሆን ተናገረ። በተ 
ጨማሪም ለ የአህዛብ ሙላት ወዲያው እን 
ደሚመጣም ተናገረ። ከቅዱሳት መጻህፍት 
ብዙ ምንባብን ጠቀሰ፣ እና በዚህ ሊጠቀሱ 
የማይችሉ ብዙ ማብራሪያዎችንም ሰጠ።

፵፪ ደግሞም፣ እርሱ የተናገረኝን ሰሌዳ 
ዎች ሳገኝ—እነርሱን የምወስድበት ትክክ 
ለኛው ጊዜ ገና አልተፈጸመምና—እኔ ማሳ 
የት እንዳለብኝ ከምታዘዘው በቀር የደረት 
ኪሱን ከኡሪምና ቱሚም ጋር ለማንም ሰው 
ማሳየት እንደሌለብኝና ካደረግሁ ግን መጥ 
ፋት እንዳለብኝ ተናገረኝ። እርሱ ከእኔ ጋር 
ስለሰሌዳዎቹ በሚነጋገርበት ጊዜ፣ ሰሌዳ 
ዎቹ የተቀበሩበትን ስፍራ ማየት እንድችል 
ራዕይ ሀ ለአዕምሮዬ ተገለፀ፣ እናም ስፍራ 

 ፴፬ ሐ ቅ.መ.መ. የወንጌል 
ዳግም መመለስ።

 ፴፭ ሀ ዘሌዋ. ፰፥፰።  
ቅ.መ.መ. የደረት ኪስ።

  ለ ዘፀአ. ፳፰፥፴።  
ቅ.መ.መ. ኡሪም 
እና ቱሚም።

  ሐ ቅ.መ.መ. ባለራዕይ።
 ፴፮ ሀ ቅ.መ.መ. ብሉይ ኪዳን።
  ለ ቅ.መ.መ. ሚልክያስ።
 ፴፯ ሀ ፫ ኔፊ ፳፭፤  

ት. እና ቃ. ፷፬፥፳፫–፳፬።  
ቅ.መ.መ. ምድር—

   ምድርን ማፅዳት፤  
አለም—የአለም መጨረሻ።

  ለ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ 
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።

  ሐ ናሆ ፩፥፰–፲፤  
፩ ኔፊ ፳፪፥፲፭፣ ፳፫፤  
፪ ኔፊ ፳፮፥፬–፮፤  
ት. እና ቃ. ፳፱፥፱።

 ፴፰ ሀ ት. እና ቃ. ፳፯፥፱፤  
፻፲፥፲፫–፲፮።  
ቅ.መ.መ. ኤልያስ።

  ለ ቅ.መ.መ. ክህነት፤  
የክህነት ቁልፎች።

 ፴፱ ሀ ገላ. ፫፥፰፣ ፲፱።
  ለ ቅ.መ.መ. ለሙታን 

ደህንነት፤  
የትውልድ ሐረግ።

 ፵ ሀ ዘዳግ. ፲፰፥፲፭–፲፱።
  ለ ፫ ኔፊ ፳፥፳፫፤ ፳፩፥፳።
 ፵፩ ሀ የሐዋ. ፪፥፲፮–፳፩።
  ለ ሮሜ ፲፩፥፲፩–፳፭፤  

ት. እና ቃ. ፹፰፥፹፬።  
ቅ.መ.መ. አህዛቦች።

 ፵፪ ሀ ቅ.መ.መ. አዕምሮ።

የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ ፩፥፴፭–፵፪ ፶፪



ውንም እንደገና ስጎበኘው በግልፅና በጉልህ 
አወቅሁት።

፵፫ ከዚህ ንግግርም በኋላ፣ ብርሃን በክ 
ፍሉ ውስጥ ባናገረኝ ሰው ዙሪያ በፍጥነት 
መሰብሰብ ሲጀምር አየሁ፣ እናም ከእርሱ 
ዙሪያ በቀር ክፍሉ እንደገና እስኪጨልም 
ድረስ እንዲህም ማድረግ ቀጠለ፤ ወዲያ 
ውም ስመለከት መተላለፊያ ቀጥታ ወደ 
ሰማይ የተከፈተ መሰለኝ፣ እና እርሱ እስ 
ኪጠፋ ድረስ ወደላይ አረገ፣ እናም ክፍሉ 
ይህ ሰማያዊ ብርሃን ከመታየቱ በፊት እን 
ደነበረው ሆነ።

፵፬ እኔም ተኝቼ በዚህ እንግዳ ዕይታ 
በጥንቃቄ እያሰብኩ፣ እናም ይህ እንግ 
ዳው መልዕክተኛ በነገረኝ በጣም እየተ 
ደነቅሁ ነበር፤ በሃሳቤ ሀ ሳወጣና ሳወርድ፣ 
ክፍሌ እንደገና እየደመቀ መምጣቱን በድ 
ንገት ተመለከትኩ፣ እናም በቅፅበት ያው 
የሰማይ መልዕክተኛ በድጋሚ አልጋዬ አጠ 
ገብ መሆኑን ተመለከትኩ።

፵፭ እርሱም መናገር ጀመረ፣ እናም እን 
ደገና በመጀመሪያ ጉብኝቱ ያደረጋቸውን 
አንድ አይነት ነገሮች ምንም ሳይለውጥ 
ተናገረ፤ ይህንን ካደረገ በኋላ ታላቅ ፍርድ 
በምድር ላይ ከታላቁ ጥፋት ጋር በረሃብ፣ 
በሰይፍ እና በቸነፈር እንደሚመጣ፤ እናም 
እነዚህ አሳዛኝ ፍርዶች በምድር ላይ በዚህ 
ትውልድ እንደሚመጡ ገለፀልኝ። እነዚ 
ህን ነገሮች ከነገረኝ በኋላ ልክ እንደ በፊቱ 
በድጋሚ አረገ።

፵፮ በዚህ ጊዜ በአዕምሮዬ የተቀረፁት 
በጣም ጥልቅ ነገሮች ስለነበሩ፣ እንቅልፍ 
ከዐይኖቼ ጠፋ፣ እናም ባየሁትና በሰማሁት 
በመደነቅ ተሞላሁ። ነገር ግን ይገርመኝ የነ 
በረው ነገር በድጋሚ ያንን መልዕክተኛ በአ 
ልጋዬ በኩል ሳየው፣ እናም ያንኑ የበፊቱን 
ነገሮች እንደገና ሲደግመው ስሰማ ነበር፤ 
እናም ማስጠንቀቂያ ሲጨምርልኝ ነበር፣ 
(የአባቴ ቤተሰቦች ድሃ በመሆናቸው ምክን 
ያት) ሀ ሰይጣን ሀብታም ለመሆን ዓላማ ሰሌ 

ዳዎቹን ለማግኘት እንዳገኝ ለ ሊፈትነኝ እን 
ደሚሞክር በመንገር ተጨማሪ ማስጠንቀቂ 
ያን ሰጠኝ። እርሱም ይኸውም ጌታን ለማ 
ሞገስ ካልሆነ በስተቀር ሰሌዳዎቹን በማግ 
ኘቴ ሌላ አእምሮዬን ሐ የማያነሳሳ ነገር እን 
ዳይኖረኝ፣ እናም የእርሱን መንግስት ከመ 
ገንባት ሌላ በማንኛውም ነገር ተፅዕኖ እን 
ዳይኖርብኝ በማለት ከለከለኝ፤ አለበለዚያ 
እነዚህን ለማግኘት አልችልም።

፵፯ ከዚህ ከሦስተኛው ጉብኝት በኋላ፣ 
ልክ እንደበፊቱ በድጋሚ ወደ ሰማይ አረገ፣ 
እናም አሁን ስለአጋጠመኝ እንግዳ ነገር 
በድጋሚ እንዳሰላስል ተተውኩ፤ ልክ የሰ 
ማዩ መልዕክተኛ ለሦስተኛ ጊዜ እኔ ከነበ 
ርኩበት ወደ ሰማይ ሲያርግ፣ ዶሮ ጮኸ፣ 
እናም እየነጋ መሆኑን ተገነዘብኩ፣ ስለዚህ 
ንግግራችንም ያን ምሽት በሙሉ የያዘ እን 
ደነበር ተረዳሁ።

፵፰ ከጥቂት ጊዜም በኋላ ከመኝታዬ ተነ 
ሳሁ፤ እናም እንደተለመደው፣ ለቀኑ አስ 
ፈላጊ ወደ ሆነው ስራ ሄድኩ፤ ነገር ግን 
በሌላ ጊዜ እንደምሰራው ስሞክር፣ ኃይ 
ልን በማጣቴ ያንንም ለመስራት ፍፁም አላ 
ስቻለኝም። ከእኔ ጋር ሲሰራ የነበረው አባቴ 
በእኔ በኩል አንድ ችግር እንዳለ ተገነዘበ፣ 
እናም ወደ ቤት እንድሄድ ተናገረኝ። በፍ 
ላጎት ወደ ቤት ለመሄድ ጀመርኩ፤ ነገር 
ግን እኛ የነበርንበትን የሜዳ አጥር ለማቋረጥ 
ስሞክር ብርታቴን በሙሉ አጣሁ፣ እናም 
አቅቶኝ በመሬት ላይ ወደቅሁ፣ እናም ለተ 
ወሰነ ጊዜ አዕምሮዬን ስቼ ነበር።

፵፱ የመጀመሪያው የማስታውሰው ነገር 
አንድ ድምፅ ወደ እኔ ተናግሮ፣ በስሜም 
ሲጠራኝ ነበር። ተመለከትኩ፣ እናም የፊ 
ተኛው መልዕክተኛ ልክ እንደበፊቱ በብር 
ሃን ተከቦ በአናቴ በኩል ቆሞ አየሁ። እናም 
እርሱ ባለፈው ምሽት ለእኔ የተናገረውን 
ሁሉ እንደገና ተናገረ፣ እናም ወደ ሀ አባቴ 
በመሄድ ስለራዕዩና ስለተቀበልኩት ትዕዛ 
ዛት እንድነግረው አዘዘኝ።

 ፵፬ ሀ ቅ.መ.መ. ማሰላሰል።
 ፵፮ ሀ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።

  ለ ቅ.መ.መ. መፈተን፣ ፈተና።
  ሐ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፴፯።

 ፵፱ ሀ ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣ 
ጆሴፍ ቀዳማዊ።

የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ ፩፥፵፫–፵፱፶፫



፶ እኔም ተቀበልኩ፤ በሜዳው ወደአለው 
አባቴም ተመለስኩ እናም ሁሉንም ነገር 
ለእርሱ ነገርኩት። እርሱም ከእግዚአብሔር 
ነው ብሎ መለሰልኝ፣ እናም በመልዕክተ 
ኛው የታዘዝኩትን እንድሄድና እንዳደርግ 
ነገረኝ። ከሜዳው ሄድኩኝ፣ እናም መልዕ 
ክተኛው ሰሌዳዎቹ ተቀምጠዋል ብሎ ወደ 
ነገረኝ ስፍራ ሄድኩኝ፤ እና ያንን በተመለ 
ከተ ግልፅ ራዕይ ስለነበረኝ፣ ወደስፍራው 
እንደደረስኩ ወዲያው አወቅሁት።

፶፩ በኒውዮርክ በማንቸስተር ኦንታሪዮ 
መንደር አጠገብ አንድ ትልቅ ሀ ኮረብታ 
ቆሟል፣ እናም በአቅራቢያው ካሉት ከሌ 
ሎች ሁሉ ይበልጣል። በኮረብታው በስተ 
ምዕራብ በኩል ከጫፉ ራቅ ሳይል፣ በት 
ልቁ ድንጋይ ስር ሰሌዳዎቹ በድንጋይ ሳጥን 
ተቀብረዋል። ይህም ድንጋይ በላይ በኩልና 
ከመሀሉ ወፍራምና ክብ ነበር፣ እና ወደጠ 
ርዙም በኩል ቀጭን ነበር፣ ስለዚህ የመ 
ካከለኛው ክፍሉ ከመሬት በላይ ከፍ ብሎ 
ይታይ ነበር፤ ነገር ግን ጠርዞቹ በሙሉ በመ 
ሬቱ ተሸፍነው ነበር።

፶፪ ከመሬት ከቆፈርኩም በኋላ፣ ከድንጋዩ 
ጠርዝ ላይ የተጣበቀ ለማንሻነት የሚጠቅም 
ዱላ አገኘሁ፣ እናም በትንሽ ጉልበት አነ 
ሳሁት። ወደ ውስጥም ተመለከትኩ፣ እናም 
መልዕክተኛው እንደገለፀው በእርግጥ ሀ ሰሌ 
ዳዎቹን፣ ለ ኡሪምና ቱሚም እናም ሐ የደረት 
ኪሱን ተመለከትኩ። በውስጡ የተቀመጡ 
በት ሳጥንም የተሰራው ሲሚንቶ በሚመስል 
በተጣበቁ በተነባበሩ ድንጋዮች ነበር። ከሳ 
ጥኑ በታች በኩል ሁለት ድንጋዮች ጎን ለጎን 
ተቀምጠው ነበር፣ እናም በእነዚህ ድንጋ 
ዮች ላይም ሰሌዳዎችና ሌሎች ነገሮች ተቀ 
ምጠውባቸው ነበር።

፶፫ እኔ እነርሱን ለማውጣት ሞከርኩ፣ 
ነገር ግን በመልዕክተኛው ተከለከልኩ፣ 
እናም እንደገና የነሱ ማውጫ ጊዜ ገና እን 

ዳልደረሰ፣ ከዚያም ጊዜም እስከ አራት 
አመት ድረስም ጊዜው እንደማይመጣም 
ነገረኝ፤ ነገር ግን እርሱ ልክ በአንድ አመት 
ጊዜ ወደዚያ ስፍራ መምጣት እንዳለብኝ 
ነገረኝ፣ እናም እርሱ እዚያ ከእኔ ጋር ለመ 
ገናኘት እንደሚመጣ፣ እና ሰሌዳዎቹ የሚ 
ወሰዱበት ጊዜ እስከሚመጣ ይህን ማድረግ 
መቀጠል እንዳለብኝ ተናገረኝ።

፶፬ በመሰረቱም እንደታዘዝኩት፣ በየአ 
መቱ መጨረሻ ሄድኩኝ፣ እናም በእያን 
ዳንዱ ጊዜም ያንኑ መልዕክተኛ እዚያ አገ 
ኘሁት፣ እናም በእያንዳንዱ ንግግራችን 
ጌታ ምን እንደሚያደርግ በተመለከተ፣ 
እና እንዴትና በምን አይነት ሁኔታ የእርሱ 
ሀ መንግስት በመጨረሻው ቀን እንደሚመራ 
መመሪያና እውቀት ከእርሱ እቀበል ነበር።

ጆሴፍ ስሚዝ ኤማ ሔልስን አገባ—የወርቅ 
ሰሌዳዎችን ከሞሮኒ ተቀበለ እና አንዳንድ 
ፊደሎችን ተረጎመ—ማርቲን ሀሪስ የፊደ 
ሎችን ትርጉም፣ “የታተመ መፅሐፍ ለማ 
ንበብ አልችልም” ላለው ፕሮፌሰር አን 
ቶን አሳየ። (አንቀፅ ፶፭–፷፭።)

፶፭ የአባቴ አለማዊ ሁኔታ የተወሰነ ስለነ 
በረ፣ እድሎች ባጋጠሙን ቁጥር በእጆቻ 
ችን በመስራት እንደ ቀን ሰራተኞች በመ 
ቀጠር መስራት ነበረብን። አንዳንዴ እቤት 
ነን፣ እና አንዳንዴም በውጪ ነን፣ እና በየ 
ጊዜው በመስራትም የሚመች መጠነኛ ኑሮ 
እንዲኖረን ችለናል።

፶፮ በ፲፰፻፳፫ ዓመተ ምህረት (እ.አ.አ.) 
የአባቴ ቤተሰብ የታላቅ ወንድሜ፣ ሀ አል 
ቭን፣ የሞተበት ስቃይ አጋጠማቸው። በጥ 
ቅምት ወር፣ ፲፰፻፳፭ (እ.አ.አ.)፣ በኒው 
ዮርክ ስቴት፣ ቻነንጎ ወረዳ በሚኖረው ስሙ 
ጆዛያ ስቶል በተባለ ሽማግሌ ሰው ተቀጠ 
ርኩ። በስፓኒያን በሀርመኒ፣ ሰስኮሀና 
ወረዳ ፔንስልቬንያ ውስጥ የብር የማእድን 

 ፶፩ ሀ ቅ.መ.መ. የከሞራ ኮረብታ።
 ፶፪ ሀ ሞር. ፮፥፮።  

ቅ.መ.መ. የወርቅ ሰሌዳዎች።
  ለ ቅ.መ.መ. ኡሪም 

እና ቱሚም።
  ሐ ቅ.መ.መ. የደረት ኪስ።
 ፶፬ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር 

መንግስት ወይም 

መንግስተ ሰማያት።
 ፶፮ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፯፥፭–፰።

የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ ፩፥፶–፶፮ ፶፬



 ፶፯ ሀ ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣ ኤማ ሄል።
 ፶፰ ሀ ቅ.መ.መ. ማሳደድ፣ 

መሳደድ።

 ፶፱ ሀ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፵፪።
  ለ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት 

መጻህፍት—የሚጠበቁ 

ቅዱስ መጻፍህት።
 ፷፩ ሀ ት. እና ቃ. ፭፥፩።  

ቅ.መ.መ. ሀሪስ፣ ማርቲን።

ጉድጓድ እንደተከፈተ ሰምቶ ነበር፤ እና 
ይህን የማዕድን ጉድጓድ ለማግኘት የሚቻል 
ከሆነ እኔን ከመቅጠሩ በፊት ይቆፍር ነበር። 
ከእርሱ ጋር ለመኖር ከሄድኩኝ በኋላ፣ ከሌ 
ሎቹ ሰራተኞቹ ጋር በብር የማዕደን ጉድጓድ 
ውስጥ እንድቆፍር ወሰደኝ፣ በምናደርገው 
ውጤታማ ሳንሆን፣ ለአንድ ወር በሚሆ 
ንም በዚህም እሰራ ነበር፣ እና በመጨረ 
ሻም ይህን ለመቆፈር እንዲያቆም ሽማግ 
ሌውን አንዲስማማ አደረግሁኝ። በዚህም 
እኔን የገንዘብ ቆፋሪ ነው የሚለው የተሰ 
ራጨ ታሪክ ተነሳ።

፶፯ እንደዚህ በተቀጠርኩበት ጊዜም፣ 
ከዚያው ስፍራ አቶ አይዛክ ሔልስ ጋር 
አብረን እንድኖር ተደርጌ ነበር፣ እዚያም 
ነበር ባለቤቴን (ሴት ልጁን) ሀ ኤማ ሔል 
ስን ለመጀመሪያ ጊዜ ያየኋት። በጥር ፲፰፣ 
፲፰፻፳፯ (እ.አ.አ.)፣ አቶ ስቶልን ለማገል 
ገል እንደተቀጠርኩ ተጋባን።

፶፰ ራዕይን አይቼ ነበር በማለት በማረጋ 
ገጥ መናገሬን በመቀጠሌ፣ ሀ ስቃይ ተከተ 
ለኝ፣ እና የባለቤቴ አባት ቤተሰብም ጋብ 
ቻችንን በጣም ተቃውመውት ነበር። ስለ 
ዚህ፣ እርሷን ወደ ሌላ ስፍራ መውሰድ ያስ 
ፈልገኝ ነበረ፤ ስለዚህ፣ ሄድን እና በሳውዝ 
ቤይንብርጅ፣ በቸናንጎ ወረዳ ኒው ዮርክ፣ 
በዳኛ ታርቢል ቤት ውስጥ ተጋባን። ከጋ 
ብቻችን በኋላ ወዲያውም፣ አቶ ስቶልን 
ትቼ ወደ አባቴ ተመለስኩኝ፣ እና ለጊዜ 
ውም አብሬው አረስኩኝ።

፶፱ ከጊዜ በኋላ ሰሌዳውን፣ ኡሪምና 
ቱሚምን፣ እና የደረት ኪስን የምቀበልበት 
ጊዜ ደረሰ። በመስከረም ሀያ ሁለተኛው 
ቀን፣ አንድ ሺህ ስምንት መቶ ሀያ ሰባት 
ዓመተ ምህረት፣ እንደለመድኩት በአ 
መቱ መጨረሻ ላይ ሰሌዳዎቹ ወደተቀበ 
ሩበት ስፍራ ሄጄ፣ ያው መላዕክተኛ ሰሌዳ 
ዎችን እንዲህ ከሚል ከትእዛዝ ጋር ሰጠኝ፥ 
ለእነርሱም ሀላፊነት አለኝ፤ ሀ በቸልተኝነት 

ወይም በዝንጉነት ምክንያት ቢጠፉብኝ፣ 
ከህይወት ተለይቼ እንደምቆረጥ፣ ነገር ግን 
መዕክተኛው መልሶ እስከሚጠይቅባቸው 
ድረስ ተግቼ ብጠብቃቸው፣ ለ ይጠበቃሉ።

፷ እነዚህን በደንብ እንድጠብቃቸው 
ለምን እንደዚህ አይነት ጥብቅ ትእዛዝ እን 
ደተቀበልኩኝ፣ እና ለምን መልእክተኛው 
በእጆቼ አስፈላጊ የሆኑትን ከፈጸምኩኝ 
በኋላ መልሶ እንደሚወስዳቸው እንደነገ 
ረኝ ወዲያው አወቅሁኝ። እነዚህ እንዳሉኝ 
ወዲያው ሲታወቅ፣ ወዲያኑ እነዚህን ከእኔ 
ለመውሰድ ብርቱ ተፅዕኖ ተፈጥሮ ነበር። 
ሊፈጠር የሚቻለው እያንዳንዱ እቅድ ሁሉ 
ለዚህ አላማ ተሞክሮ ነበር። ስቃዩም ከቀ 
ድሞው በላይ የከፋ እና ሀይለኛም ሆነ፣ እና 
ብዙዎችም የሚቻል ከሆነ እነዚህን ከእኔ 
ለመውሰድ በንቃት ይጠብቁ ነበር ነገር ግን 
በእግዚአብሔር ጥበብ፣ በእጆቼ የተጠበቁ 
ብኝን በእነርሱ እስክፈፅም ድረስ፣ በእጆቼ 
በደህንነት ቆዩ። በታቀደው መሰረት መል 
እክተኛው ሊወስዳቸው ሲመጣ፣ እነሱንም 
መልሼ ሰጠሁት፤ እና እስካሁን እስከ ግን 
ቦት ሁለት ቀን፣ አንድ ሺህ ስምንት መቶ 
ሰላሳ ስምንት አመተ ምህረት ደረስ በእርሱ 
ጥበቃ ስር ናቸው።

፷፩ ትርምሱ ግን አሁንም ቀጥሏል፣ እና 
አሉባልታም በአንድ ሺህ ምላሶቿ ስለአ 
ባቴ ቤተሰቦችና ስለእኔ ሀሰቶችን ለማሰ 
ራጨት ጊዜዋን ሁሉ ታሳልፋለች። አንድ 
ሺህ ክፍሉን እንኳን ብናገር፣ ብዙ መጻሀ 
ፍትን ይሞላሉ። ስደቱ ግን በጣም አስቸ 
ጋሪ በመሆኑ ማንቸስተርን ትቼ መሄዴ፣ 
እና ከባለቤቴ ጋር ወደ ፔንስልቬንያ ስቴት 
በሰስኮሀና ወረዳ መሄዴ አስፈላጊ ሆነ። 
ለመጀመር እየተዘጋጀን እያለን—በጣም 
ድሆችም ስለነበርን፣ እና ስደቱም በጣም 
ከባድ ስለነበረብን ከዚህም የተለየ የምን 
ሆንበት ምንም እድል አልነበረንም—በስ 
ቃዮቻችን መካከል ሀ ማርቲን ሀሪስ በሚባል 

የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ ፩፥፶፯–፷፩፶፭



 ፷፪ ሀ ቅ.መ.መ. ኡሪም 
እና ቱሚም።

 ፷፭ ሀ ቅ.መ.መ. መላእክት።

  ለ ኢሳ. ፳፱፥፲፩–፲፪፤  
፪ ኔፊ ፳፯፥፲፤  
ኤተር ፬፥፬–፯።

 ፷፮ ሀ ቅ.መ.መ. ካውደሪ፣ ኦልቨር።

የተከበረ ሰው ባልንጀራ አገኘን፣ እርሱም 
ወደእኛ መጣ እና ለጉዞአችን እንዲረዳን 
ሀምሳ ዶላሮችን ሰጠን። አቶ ሀሪስ በኒው 
ዮርክ ስቴት የፓልማይራ ከተማ፣ የዌይን 
ወረዳ ነዋሪ፣ እና የተከበረ ገበሬም ነበር።

፷፪ በዚህ በጊዜአዊው እርዳታ ወደምሄ 
ድበት ስፍራ ወደ ፔንስልቬንያ እንድደርስ 
አስቻለኝ፤ እና እዚያም እንደደረስኩ ወዲ 
ያውም የሰሌዳውን ፊደሎች መጻፍ ጀመር 
ኩኝ። ብዙዎችንም ጻፍኩ፣ እና ሀ ኡሪምና 
ቱሚምን በመጠቀም አንዳንዶቹን ተረ 
ጎምኩ፣ ይህንም ያደረኩት በሚስቴ አባት 
ቤት ከደረስኩበት፣ ከታህሳስ ወር፣ እና 
በሚቀጥለው የካቲት መካከል ነበር።

፷፫ በዚህ የካቲት ወር ውስጥ አንዴ ከዚህ 
በፊት የተጠቀሰው አቶ ማርቲን ሀሪስ ወደ 
ስፍራችን መጣ፣ ከሰሌዳዎቹ የጻፍኳቸ 
ውን ፊደሎች ወሰደ፣ እና ወደ ኒው ዮርክ 
ከተማ ይዞአቸው ሄደ። በእርሱ እና በፊደ 
ሎቹ ስለደረሰባቸው በሚመለከት፣ ሲመ 
ለስ ለእኔ እንደነገረኝ፣ ስለጉዳዮቹ ታሪክ 
ወደተናገራቸው አመለክታለሁ፣ ይህም 
እንዲህ ነበር፥

፷፬ “ወደ ኒው ዮርክ ከተማ ሄጄ የተተ 
ረጎሙትን ፊደላት፣ እና ትርጉማቸውን 
በድርሰት ችሎታቸው ታዋቂ ወደ ነበሩት 
ክብር ሰው ፕሮፌሰር ቻርልስ አንቶን ወሰ 
ድኩኝ። ፕሮፌሰር አንቶን ትርጉሙ ከዚህ 
በፊት ከግብጻውያን ትርጉሞች ካያቸው 
ሁሉ በላይ ትክክል እንደሆነ ነገረኝ። ከዚ 
ያም ያልተተረጎሙትን አሳየሁት፣ እና እነ 
ርሱ ግብጻውያን፣ ችሃልዴይክ፣ አሲርኛ፣ 
እና አረባዊ ናቸው አለ፤ እና እነዚህ እውነ 
ተኛ ፊደላት ናቸው አለ። ለፓልማይራ ህዝ 
ቦች እነዚህ እውነተኛ ፊደላት እንደሆኑ፣ 
እና ትርጉሞቹ እንደተተረጎሙት ትክክል 
እንደሆኑ የሚያሳይ የምስክር ወረቀትንም 
ሰጠኝ። የምስክር ወረቀቱን ወሰድኩኝ እና 
በኪሴ ውስጥ አስቀመጥኩት፣ እና ቤቱን 

ትቼ ለመሄድ ስወጣ፣ አቶ አንቶን ጠራኝ፣ 
እና ወጣቱም ሰው እንዴት ባገኛቸው ስፍራ 
የወርቅ ሰሌዳዎች እንደነበሩ እንዳወቀ ጠየ 
ቀኝ። የእግዚአብሔር መልአክ ገለጠለት 
ብዬ መለስኩኝ።

፷፭ “ከዚያም እንዲህ አለኝ፣ ‘የምስ 
ክር ወረቀቱን ልየው።’ ከኪሴም አውጥቼ 
ሰጠሁት፣ ሲወስደውም አሁን ሀ የመላእክት 
አገልግሎት የሚባል ነገር እንደሌለ፣ እና 
ሰሌዳዎቹን ወደእርሱ ባመጣቸው እንደሚ 
ተረጉማቸው በመናገር ቀደደው። የሰሌዳ 
ዎቹ ክፍሎች የተዘጉ እንደሆኑ፣ እና እኔም 
እንዳላመጣቸው የተከለከልኩኝ እንደሆነም 
ነገርኩት። እንዲህም መለሰልኝ፣ ‘ለ የታሸገ 
መፅሀፍ ማንበብ አልችልም።’ ከእርሱ ተለ 
ይቼ ወደ ዶክተር ሚችል ሄድኩኝ፣ እር 
ሱም ፕሮፌሰር አንቶን ስለፊደላቱ እና 
ስለትርጉማቸው በሚመለከት የተናገረ 
ውን ደገፈ።”

· · · · · · ·

ኦሊቨር ካውደሪ መፅሐፈ ሞርሞንን በሚ 
ተረጎምበት ጸሀፊ በመሆን አገለገለ—
ጆሴፍ እና ኦሊቨር ካውደሪ የአሮናዊ ክህ 
ነት ከመጥመቁ ዮሐንስ ተቀበሉ—እነር 
ሱም ተጠመቁ፣ ተሾሙ፣ እናም የትንቢት 
መንፈስን ተቀበሉ። (አንቀፅ ፷፮–፸፭።)

፷፮ በሚያዝያ ፭ ቀን፣ ፲፰፻፳፱ (እ.አ.አ.) 
ሀ ኦሊቨር ካውደሪ ወደቤቴ መጣ፣ እስከዚህ 
ጊዜ ድረስ አይቼው አላውቅም ነበር። አባቴ 
በሚኖርበት መንደር ትምህርት ያስተምር 
እንደነበር፣ እና አባቴ ልጆችን ወደ ትም 
ህርት ቤት ከሚልኩት አንዱ በመሆኑ፣ በእ 
ርሱ ቤት ለጊዜው ለመኖር እንደሄደ፣ እዚ 
ያም እያለ ቤተሰብ ሰሌዳዎችን የተቀበልኩ 
ባቸውን ጉዳይ እንደነገሩት፣ እና በዚህም 
መሰረት እኔን ለመጠየቅ እንደመጣ ነገረኝ።

፷፯ አቶ ካውደሪ ከመጣ ሁለት ቀናት 

የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ ፩፥፷፪–፷፯ ፶፮



 ፷፰ ሀ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት።
  ለ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣ 

መጥመቅ።
  ሐ ቅ.መ.መ. መጥምቁ ዮሐንስ።
  መ ዘኁል. ፲፩፥፳፭፤  

ኤተር ፪፥፬–፭፣ ፲፬፤  
ት. እና ቃ. ፴፬፥፯።

  ሠ እ.አ. ፩፥፭።  
ቅ.መ.መ. እጅን መጫን።

  ረ ቅ.መ.መ. መሾም፣ ሹመት፤  

ስልጣን።
 ፷፱ ሀ ቅ.መ.መ. አሮናዊ ክህነት።
  ለ ዘዳግ. ፲፥፰፤  

ት. እና ቃ. ፲፫፤ ፻፳፬፥፴፱።  
ቅ.መ.መ. ሌዊ—የሌዊ ጎሳ።

 ፸ ሀ ቅ.መ.መ. የመንፈስ 
ቅዱስ ስጦታ።

 ፸፪ ሀ ቅ.መ.መ. መጥምቁ ዮሐንስ።
  ለ ቅ.መ.መ. የመልከ 

ጼዴቅ ክህነት።

  ሐ ቅ.መ.መ. የክህነት ቁልፎች።
  መ ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፪–፲፫።  

ቅ.መ.መ. ጴጥሮስ።
  ሠ ቅ.መ.መ. ያዕቆብ፣ 

የዘብዴዎስ ልጅ።
  ረ ቅ.መ.መ. ዮሐንስ፣ 

የዘብዴዎስ ልጅ።
  ሰ ቅ.መ.መ. ሽማግሌ።

ካለፉ በኋላ (ሚያዝያ ፯ ሆኖ)፣ መፅሐፈ 
ሞርሞንን መተርጎም ቀጠልኩኝ፣ እና እር 
ሱም ለእኔ መጻፍ ጀመረ።

· · · · · · ·

፷፰ የትርጉም ስራውን ቀጠልን፣ 
በሚቀጥለውም ወር [ግንቦት፣ ፲፰፻፳፱ 
(እ.አ.አ.)]፣ አንድ ቀን ወደ ቁጥቋጣ 
ዎቹ በመሄድች ለመጸለይ እና በሰሌዳ 
ዎች ትርጉም ውስጥ ስለተጠቀሱት ሀ ለኃ 
ጢአት ስርየት ለ መጠመቅን በሚመለከት 
ጌታን ለመጠየቅ ሄድን። እየጸለይን እና 
ጌታን እየጠራን ሳለን፣ የሰማይ ሐ መልእ 
ክተኛ መ በብርሀን ዳመና ወረደ፣ እና ሠ እጆ 
ቹን በራሳችን ላይ በመጫን እንዲህ በማ 
ለት ረ ሾመን፥

፷፱ በእናንተ አገልጋይ ባልንጀሮቼ ላይ፣ 
የመላእክትን፣ እና የንስሃ ወንጌልን፣ እና 
ለኃጢአት ስርየት በማጥለቅ የመጠመ 
ቅን አገልግሎት ቁልፎች የያዘውን የአሮ 
ንን ሀ ክህነት በመሲሁ ስም ለእናንተ እሰ 
ጣችኋለሁ፤ እናም ለ የሌዊ ልጆች እንደ 
ገና መስዋዕት ለጌታ በጽድቅ እስከሚሰዉ 
ድረስ ይህ ከምድር ላይ ዳግመኛ በፍጹም 
አይወሰድም።

፸ ይህ የአሮናዊ ክህነት እጆችን በመጫን 
የመንፈስ ቅዱስ ሀ ስጦታን የመስጠት ሀይል 
እንደሌለው፣ ነገር ግን ይህም ከዚህ በኋላ 
እንደምንሾምበት ነገረን፣ እና እንድንሄድ 
እና እንድንጠመቅ አዘዘን፣ እና እኔ ኦሊ 
ቨር ካውደሪን እንዳጠምቅ፣ እና ከዚያም 
በኋላ፣ እርሱ እንዲያጠምቀኝ መመሪያዎ 
ችን ሰጠን።

፸፩ በዚህም መሰረት ሄድን እና ተጠመ 
ቅን። እርሱን መጀመሪያ አጠመቅሁት፣ 
እና በኋላም እርሱ እኔን አጠመቀኝ—ከዚ 
ያም በኋላ እጆቼን በራሱ ላይ በመጫን 
ለአሮናዊ ክህነት ሾምኩት፣ በኋላም እርሱ 
እጆቹን ጭኖብኝ ለዚህ አይነት ክህነት 
ሾመኝ—እኛ እንደዚህም ታዘን ነበርና።*

፸፪ በዚህ ጊዜ የጎበኘን እና ይህን ክህ 
ነት ለእኛ የሰጠን መልእክተኛ ስሙ በአ 
ዲስ ኪዳን ውስጥ ሀ መጥምቁ ዮሐንስ ተብሎ 
የተጠራው፣ ዮሐንስ እንደነበር፣ እና ይህን 
ያደረገውም ለ የመልከ ጼዴቅ ክህነት ሐ ቁል 
ፎችን በያዙት መ በጴጥሮስ፣ ሠ ያዕቆብ፣ እና 
ረ ዮሐንስ አመራር እንደሆነ ነገረን፣ ይህም 
ክህነት በጊዜው ለእኛ እንደሚሰጠን፣ እና 
እኔም የቤተክርስቲያኗ የመጀመሪያ ሰ ሽማ 
ግሌ፣ እና እርሱም (ኦሊቨር ካውደሪ) ሁለ 

*ኦሊቨር ካውደሪ እነዚህን ሁኔታዎች እንደዚህ ገለጠ፥ “እነዚህ በምንም የማይረሱ ቀናት ነበሩ—በሰማይ 
መነሳሳት በታገዘ ድምጽ በታች መቀመጥ፣ የዚህን ልብ ታላቅ ምስጋናን ያስነሳል! ከቀን ወደ ቀን፣ ሳይቋረጥ፣ 
በኡሪምና ቱሚም ወይም ኔፋውያን እንደሚሉትም ‘መተርጓሚያዎችን’ በመጠቀም፣ ‘መፅሐፈ ሞርሞን’ የሚ 
ባለውን ታሪክ ወይም መዝገብ ከአፉ ለመጻፍ ቀጠልኩኝ።

“በሞርሞን እና በታማኝ ልጁ ሞሮኒ የተሰጡትን የሚያስደንቁ በሰማይ ተወደው እና ተደግፈው የነበሩ ህዝ 
ቦችን ታሪክ በጥቂት ቃላት መጥቀስ አሁን ካለኝ እቅዴ በላይ ነው፤ ስለዚህ ይህን ለመጪው ጊዜ እተወዋለሁ፣ 
እና በመግቢያው እንዳልኩት በዚህ ቤተክርስቲያን መነሻ ጊዜ ስለነበሩት፣ በአክራሪዎች መናደድ እና በግ 
ብዞች አሉባልታ መካከል ወደፊት ለሄዱት እና የክርስቶስን ወንጌል ለተቀበሉት የሚያስደስታቸው አንዳንድ 
ጥቂት ጉዳዮች ጋር ስለተያያዙት እፅፋለሁ።

“ንጹህ አለመሆን በሰዎች መካከል የሚጠቀሙበት ሁሉም አይነት ድርጅቶች እና ዘዴዎች ላይ አለመረጋ 

የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ ፩፥፷፰–፸፪፶፯



ተኛ ተብለን እንደምንጠራም ነገረን። በዚህ 
መልእክተኛ እጆች የተሾምንበት እና የተ 
ጠመቅንበት ቀን ግንቦት አስራ አምስት፣ 
፲፰፻፳፱ (እ.አ.አ.) ነበር።

፸፫ ከተጠመቅን በኋላ ከውሀው ወዲ 
ያው ስንወጣ፣ ታላቅ እና የከበሩ በረከ 
ቶችን ከሰማይ አባታችን አገኘን። ኦሊ 
ቨር ካውደሪን ወዲያው እንዳጠመቅሁት፣ 
ሀ መንፈስ ቅዱስ አረፈበት፣ እና ተነሳ እና 
በቅርቡ የሚፈጸሙ ብዙ ነገሮችን ለ ተነበየ። 
ደግሞም፣ ወዲያው እኔ እንደተጠመቅሁ፣ 
ተነስቼ ስለዚህ ቤተክርስቲያን መነሳት፣ እና 
ቤተክርስቲያኗን እና የዚህ ትውልድ የሰው 
ልጆችን በሚመለከት በብዙ ሌሎች ነገሮች 
ስተነብይም፣ የትንቢት መንፈስ እኔ ደግሞ 
ነበረኝ። በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተን ነበር፣ 
እና በደህንነታችን አምላክ ተደሰትን።

፸፬ አዕምሮአችን አሁን ተብራርተው 
ቅዱስ መጻህፍት ሀ ይገቡን ዘንድ ተከፈቱ 
ልን፣ እና የእነዚህ ብዙ ሚስጥራዊ ምን 
ባቦች ለ እውነተኛ ትርጉምና እቅድ ከዚህ 

በፊት ልናገኛቸው በማንችለው፣ ወይም 
ከዚህ በፊት አስበንባቸው በማንውቀው 
መንገድ ተገለጡልን። በሰፈራችን ራሱን 
እያሳየ በነበረው የስደት መንፈስ ምክንያት፣ 
በዚህም ጊዜ ክህነትን የመቀበላችንን እና 
የመጠመቃችንን ጉዳይ በሚስጥር ለመጠ 
በቅ ተገድደን ነበር።

፸፭ ከጊዜ ወደ ጊዜም፣ በአመጽ የተነ 
ሳሱ ሰዎች አስፈራርተውናል፣ እና ይህም 
በሀይማኖት በሚያምኑት ነበር። የሚያስ 
ፈራሩን አመጸኞች ፍላጎትም የተቆጣጠ 
ረው ለእኔ ባልንጀራ እየሆኑ በመጡት፣ እና 
አመጸኛዎችን በሚቃወሙት፣ እና ያለማቋ 
ረጥ የትርጉም ስራን ለመቀጠል እንዲፈቀ 
ድልኝ ፍላጎት በነበራቸው በባለቤቴ አባት 
ቤተሰብ ተፅዕኖ (በመለኮታዊ ጥበቃ) ብቻ 
ነበር፤ ስለዚህም ህጋዊ ካልሆኑ እርምጃ 
ዎች፣ እስከችሎታቸው ድረስ፣ እኛን ለመ 
ጠበቅ ፈቃደኛነታቸውን ገለጹ እና ቃል 
ኪዳንም ገቡልን።

ገጥ በሚያስፋፋበት ጊዜ፣ ማንም ሰው በረጋ ስሜታቸው፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ የበጎ ህሊናን ለመመለስ 
የልብ ፈቃድን በማሳየት በውሀ መቃብር ውስጥ የመቀበር መብትን ፍላጎት ያለማሳየት ለኔፋውያን ከአዳኝ አፍ 
ቤተክርስቲያኑን ሰዎች የሚገነቡበትን ትክክለኛ መንገድ የተሰጣቸውን መመሪያዎች ለመተርጎም እና ለመ 
ጻፍ ማናቸውም ሰዎች አይችሉም።

“በዚህ ክፍለ አህጉር ላይ ለያዕቆብ ዘር ቅሪቶች ስለአዳኝ አገልግሎት የተሰጠውን ታሪክ ከተጻፈ በኋላ፣ ነቢዩ 
ይሆናል እንዳለው ጭለማ ምድርን እና ያልታረመ ጭለማ የህዝቦችን አዕምሮዎች እንደሸፈነ ለማየት ቀላል 
ነበር። በተጨማሪ በማሰብም ሀይማኖትን በሚመለከት በነበረው ታላቅ ሁካታ እና ጩኸት መካከል፣ የወንጌ 
ልን ስነስርዓቶች ለማከናወን ማንም ከእግዚአብሔር ስልጣን እንደሌለው ለማየት ቀላል ነበር። ይህንንም ጥያቄ 
ሊጠየቅም ይቻላል፣ ምስክሩ ከትንቢት መንፈስ ያነሰ ሳይሆን፣ እና ሀይማኖቱ በሰዎች በምድር በነበረበት በአ 
ለም እድሜዎች ሁሉ በራዕይ ላይ በተመሰረቱ፣ በተገነቡ፣ እና በተደገፉ በክርስቶስ ስም፣ ራዕይን የሚክዱ 
ሰዎች ለማስተዳደር ስልጣን አላቸውን? እነዚህ ነገሮች በሰዎች ፊት ከተገለጹ ስራዎቻቸው አደጋ ላይ በሚ 
ሆኑባቸው የተቀበሩትና በጥንቃቄ የተደበቁት እነዚህ እውነቶች ለእኛ ከዚህ በኋላ አልተደበቁም፤ እና ‘ተነሳና 
ተጠመቅ’ የሚለውን ትእዛዝ እንዲሰጠን ብቻ እንጠብቃለን።

“ይህም እውነት ከመሆኑ በፊት ለብዙ ጊዜ በፍላጎት አልጠበቅንም። በምህረቱ ባለጠጋ የሆነው፣ እና የትሁ 
ቱን ዘላቂ ጸሎት ለመመለስ ፍላጎት ያለው ጌታ፣ ሰዎች ከሚኖሩበት ተለይተን፣ ልብ በሚነካ አኳኋን ከጠራነው 
በኋላ፣ ፈቃዱን ለእኛ ለማሳየት ወረደ። በድንገት፣ ከዘለአለም መካከል እንደሆነ አይነት፣ መጋረጃው ተከፈተ 
እና የእግዚአብሔር መልአክ በክብር ልብስ ተሸፍኖ፣ እና በጉጉት ይጠበቅ የነበረውን መልእክት፣ እና የንስ 
ሀን ወንጌል ቁልፎችን ለመስጠት ሲወርድ፣ የአዳኝ ድምፅ ሰላምን ተናገረን። ምን አይነት ደስታ! ምን አይነት 
ድንቅ! እንዴት ያስገርማል! አለም በጣም እየተቸገረ እና እየተምታታ እያለ—ሚልዮኖችም እንደ አይነ ስውር 
ግድግዳን ለመንካት በዳበሳ ሲፈልጉ፣ እና ሁሉም ሰዎች በማይረጋገጥ ነገር ላይ እየተመኩ እያሉ፣ እንደ ‘ቀትር 
ብርሀን’ አይነት አይኖቻችን አዩ፣ ጆሮዎቻችንም ሰሙ፤ አዎ፣ ተጨማሪም—በፍጥረት ፊት ላይ ብሩህነቱን 
እንደሚጥለው ከግንቦት የጸሀይ ብርሀን መንጸባረቅ በላይ! ከዚያም ድምጹ፣ ረጋ ያለ ቢሆንም፣ ውስጥን ሰንጥቆ 

 ፸፫ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
  ለ ቅ.መ.መ. ትንቢት፣ 

መተንበይ።
 ፸፬ ሀ ቅ.መ.መ. ማስተዋል።

  ለ ዮሐ. ፲፮፥፲፫።

የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ ፩፥፸፫–፸፭ ፶፰



የሚገባ ነበር፣ እና ‘እኔ ከእናንተ ጋር አብሬ ባሪያ ነኝ’ ያለው ቃላቶቹ እያንዳንዱን ፍርሀት በተናቸው። አዳ 
መጥን፣ አተኮርን፣ ተገረምን! ይህም ከክብር የመጣ የመልአክ ድምፅ ነበር፣ ይህም ከልዑል የመጣ መልአክ 
ነበር! ፍቅሩም በነፍሶቻችን ላይ እየተቀጣጠለ እያለ፣ ስናደምጥም ተደሰትን፣ እና ሁሉን በሚገዛ ራዕይ ተጠ 
ቅልለን ነበር! ለመጠራጠር ምን ስፍራ ነበረ? የትም አልነበረም፤ እርግጠኛ አለመሆን ሸሸ፣ ልብ ወለድ እና 
ሐሰት ለዘለአለም ሲሸሽም፣ መጠራጠርም እንደገና ላለመነሳት ሰመጠ!

“ነገር ግን፣ ውድ ወንድም፣ አስብ፣ በተጨማሪም ለጥቂት ጊዜ አስብ፣ ልባችንን ምን አይነት ደስታ ሞላው፣ 
እና በምን አይነት ድንቅ ሰገድን፣ (ለዚህ አይነት በረከት የማን ጉልበቶች ታጥፈው አይሰግዱም?) ከእጆቹ 
ቅዱስ ክህነትን ስንቀበል እንዲህ አለ፣ ‘አገልጋይ ባልንጀሮቼ፣ የሌዊ ልጆች እንደገና መሰዋዕትን ለጌታ በጽ 
ድቅ እስኪያቀርቡ ድረስ ይህ ከምድር ላይ ዳግመኛ በፍጹም የማይወሰደውን ይህን ክህነት እና ሀላፊነት በመ 
ሲሁ ስም ለእናንተ እሰጣችዋኋለሁ!’

“የዚህን ልብ ስሜት፣ ወይም በዚህ ጊዜ የከበበንን ውበት እና ክብር ልገልፅላችሁ አልሞክርም፤ ነገር ግን 
ምድር ወይም ሰው በጊዜ ልሳን ቅንነት እንደዚህ ቅዱስ ሰው አይነት የሚያስደንቅ ወይም ልብ የሚማርክ ቋንቋ 
ለማልበስ ለመጀመር አይቻልም ስላችሁ ታምኑኛላችሁ። አይደለም፤ ይህች ምድርም ደስታን የመስጠት፣ 
ሰላም የመስጠት፣ ወይም በመንፈስ ቅዱስ ሀይል እያንዳንዱ አረፍተ-ነገር ሲሰጡ በውስጣቸው የነበራቸውን 
ጥበብ ለመረዳት ሀይል የላትም! ሰው ጓደኛውን ለማታለል ይችላል፣ ማታለልም ማታለልን ይከተላል፣ እና 
የክፉው ልጆችም ሞኞችንና ያልተማሩትን ከልብ ወለድ በስተቀር ምንም ብዙዎችን ለመመገብ እስከማይችል 
ድረስ ለማዳራት፣ እና የሀሰተኛነት ፍሬም ወረተኛውን ወደመቃብሩ በፍሰቱ ይዞት የሚሄድበት ሀይል ይኖራ 
ቸው ይችላሉ፣ ነገር ግን በፍቅሩ አንድ ጣት መነካት፣ አዎ፣ ከከፍተኛው አለም አንድ የክብር ጨረር፣ ወይም 
አንድ ቃል፣ ከዘለአለም እቅፍ፣ ከአዳኝ አንደበት፣ ሁሉንም ዋጋ የሌላቸው ያደርጋቸዋል፣ እና ከአዕምሮም 
ለዘለአለም ይሰርዛቸዋል። በመልአክ ፊት እንደነበርን ማረጋገጫ፣ የኢየሱስን ድምፅ እንደሰማን ማረጋገጫ፣ 
እና እውነቱ ሳይበላሽ ከንጹህ ሰውየው በእግዚአብሔር ፈቃድ የቃል ፅህፈት ሳይቋረጥ መምጣቱ ለእኔ መግ 
ለጫ የማይቻልበት ነው፣ እና በህይወትም እያለሁ በዚህ የአዳኝ መልካምነት መግለጫ ላይም በድንቅ እና በም 
ስጋና ነው የምመለከተው፤ እና ፍጹምነት በሚኖርበት እና ኃጢአት በምንም በማይገባበት ቤቶች ውስጥ፣ እር 
ሱን ማለቂያ በሌለው ቀን ውስጥ ላፈቅረው ተስፋ አለኝ።”—Messenger and Advocate፣ ቅፅ ፩ [ጥቅምት 
፲፰፻፴፬ (እ.አ.አ.)]፣ ገፅ ፲፬–፲፮።

የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ ፶፱



በዘለአለማዊ አባት ሀ እግዚአብሔር፣ 
ለ በልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ እናም 

ሐ በመንፈስ ቅዱስ መ እናምናለን።
፪ ሀ በአዳም መተላለፍ ሳይሆን፣ ሰዎች 

ለ በራሳቸው ኃጢአት እንደሚቀጡ እና 
ምናለን።

፫ ሀ የወንጌሉን ለ ህግጋትና ስርዓቶችን 
ሐ በማክበር፣ የሰው ዘር ሁሉ በክርስቶስ 
መ የኃጢአት ክፍያ አማካይነት ሠ መዳን እን 
ደሚችሉ እናምናለን።

፬ የወንጌሉ ቀዳሚ መሰረታዊ መርሆችና 
ሀ ስርዓቶች፥ አንደኛ፣ በጌታ ኢየሱስ ክርስ 
ቶስ ለ እምነት፤ ሁለተኛ፣ ሐ ንስሐ መግባት፤ 
ሶስተኛ፣ ለኃጢአት መ ስርየት በመጥለቅ 
ሠ መጠመቅ፤ አራተኛ፣ የመንፈስ ቅዱስን 
ረ ስጦታ ለመስጠት ሰ እጆችን መጫን እን 
ደሆኑ እናምናለን።

፭ ሰው ወንጌሉን ሀ ለመስበክና በወንጌሉ 

ለ ስርዓትም ለማገልገል ሐ በትንቢትና መ ስል 
ጣን ባላቸው ሰዎች ሠ እጆችን በመጫን በእ 
ግዚአብሔር ረ መጠራት እንዳለበት እናም 
ናለን።

፮ በጥንቷ ቤተክርስቲያን እንደነበረው 
አንድ አይነት ሀ ድርጅት፣ በስምም ለ በሐዋ 
ርያት፣ ሐ በነቢያት፣ መ በአገልጋዮች፣ በአስ 
ተማሪዎች፣ ሠ በወንጌል ሰባኪዎችና፣ በሌ 
ሎችም፣ እናምናለን።

፯ ሀ በልሳን ለ ስጦታ፣ ሐ በትንቢት፣ መ በራ 
ዕይ፣ ሠ በመገለጥ፣ ረ በመፈወስ፣ ልሳንን 
ሰ በመተርጎም፣ እናም፤ በመሳሰሉት ስጦ 
ታዎችም እናምናለን።

፰ ሀ በትክክል እስከተተረጎመ ድረስ፣ 
ለ መፅሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ሐ ቃል 
እንደሆነ እናምናለን፤ ደግሞም መ መፅሐፈ 
ሞርሞንም የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ 
እናምናለን።

፩ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣ 
አምላክ—
እግዚአብሔር አብ።

  ለ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ፤  
እግዚአብሔር፣ አምላክ—
እግዚአብሔር ወልድ።

  ሐ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ፤  
እግዚአብሔር፣ 
አምላክ—እግዚአብሔር 
መንፈስ ቅዱስ።

  መ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
 ፪ ሀ ቅ.መ.መ. የአዳም እና 

የሔዋን ውድቀት።
  ለ ዘዳግ. ፳፬፥፲፮፤  

ሕዝ. ፲፰፥፲፱–፳።  
ቅ.መ.መ. መልስ መስጠት፣ 
ሂሳብ፣ ተጠያቂነት፣ 
ሀላፊነት፤  
ነጻ ምርጫ።

 ፫ ሀ ቅ.መ.መ. ወንጌል።
  ለ ቅ.መ.መ. ህግ።
  ሐ ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣ 

ታዛዥ፣ መታዘዝ።
  መ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን 

መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።

  ሠ ሞዛያ ፳፯፥፳፬–፳፮፤  
ሙሴ ፭፥፱።  
ቅ.መ.መ. ደህንነት።

 ፬ ሀ ቅ.መ.መ. ስነስርዓቶች።
  ለ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
  ሐ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ 

ንስሀ መግባት።
  መ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት።
  ሠ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣ 

መጥመቅ።
  ረ ቅ.መ.መ. የመንፈስ 

ቅዱስ ስጦታ።
  ሰ ቅ.መ.መ. እጅን መጫን።
 ፭ ሀ ቅ.መ.መ. መስበክ።
  ለ አልማ ፲፫፥፰–፲፮።
  ሐ ቅ.መ.መ. ትንቢት፣ 

መተንበይ።
  መ ቅ.መ.መ. ስልጣን፤  

ክህነት።
  ሠ ቅ.መ.መ. እጅን መጫን።
  ረ ቅ.መ.መ. ጥሪ፣ 

በእግዚአብሔር መጠራት፣ 
የተጠራበት።

 ፮ ሀ ቅ.መ.መ. የእውነተኛ 
ቤተክርስቲያን ምልክቶች—

የቤተክርስቲያን ድርጅት።
  ለ ቅ.መ.መ. ሐዋሪያ።
  ሐ ቅ.መ.መ. ነቢይ።
  መ ቅ.መ.መ. ኤጲስ ቆጶስ።
  ሠ ቅ.መ.መ. ወንጌል ሰባኪ፤  

የአባቶች አለቃ፣ 
ፓትሪያርክ።

 ፯ ሀ ቅ.መ.መ. የልሳኖች ስጦታ።
  ለ ቅ.መ.መ. የመንፈስ 

ስጦታዎች።
  ሐ ቅ.መ.መ. ትንቢት፣ 

መተንበይ።
  መ ቅ.መ.መ. ራዕይ።
  ሠ ቅ.መ.መ. ራዕይ።
  ረ ቅ.መ.መ. መፈወስ፣ 

ፈውሶች።
  ሰ ፩ ቆሮ. ፲፪፥፲፤  

ሞር. ፱፥፯–፰።
 ፰ ሀ ፩ ኔፊ ፲፫፥፳–፵፤ 

፲፬፥፳–፳፮።
  ለ ቅ.መ.መ. መፅሐፍ ቅዱስ።
  ሐ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር 

ቃል።
  መ ቅ.መ.መ. መፅሐፈ ሞርሞን።

   

የእምነት አንቀጾች  
የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን



፱ እግዚአብሔር እስካሁን ሀ በገለጣቸው 
ሁሉ፣ አሁንም በሚገልጣቸው ሁሉ እና 
ምናለን፣ እናም የእግዚአብሔርን መንግ 
ስት በተመለከተ ወደፊትም እርሱ ለ በሚገ 
ልጣቸው ታላቅና አስፈላጊ ነገሮችም እና 
ምናለን።

፲ ስለእስራኤል ሀ መሰብሰብና ስለ ለ አስሩ 
ነገዶች ዳግሞ መመለስ፣ ሐ ፅዮንም (አዲ 
ሲቷ ኢየሩሳሌም) በአሜሪካ ክፍለ አህጉር 
እንደምትገነባ፣ ክርስቶስ እራሱም በም 
ድር ላይ መ እንደሚነግስ፣ እናም ምድርም 
ሠ ታድሳ ረ ገነታዊ ሰ ክብሯን እንደምትቀበ 
ልም እናምናለን።

፲፩ ሁሉን የሚገዛው እግዚአብሔ 
ርን ሀ ህሊናችን ለ እንደሚመራን የማምለክ 
ሐ መብት እንዳለን እናረጋግጣለን፣ እናም 
ሁሉም ሰዎች እንዴትም፣ የትም፣ ወይም 
ምንም የፈለጉትን ምንም መ እንዲያመልኩ 
እንደዚህ አይነት መብት እንዳላቸውም እን 
ቀበላለን።

፲፪ ለንጉሶች፣ ለፕሬዘደንቶች፣ ለገዢ 
ዎች፣ እናም ለዳኞች ታዛዦች በመሆን፣ 
ሀ ህግን በመታዘዝ፣ በማክበርና በመደገፍ 
እናምናለን።

፲፫ ሀ በታማኝነት፣ በእውነተኛነት፣ ለ በንፅ 
ህና፣ በቸርነት፣ በምግባረ መልካምነት፣ 
እናም ለሁሉም ሰዎች ሐ በጎ ነገሮችን አድ 
ራጊ በመሆን እናምናለን፤ በርግጥም የጳ 
ውሎስን መ ምክርም እንከተላለን ለማለት 
እንችላለን—በሁሉም ነገሮች እናምና 
ለን፣ በሁሉም ነገሮች ሠ ተስፋ እናደርጋ 
ለን፣ በብዙ ነገሮች ፀንተናል፣ እና በሁሉም 
ነገሮች ረ መፅናት ስለመቻል ተስፋ አለን። 
ሰ ምግባረ መልካም፣ የሚያስደስት፣ ወይም 
መልካም ሀተታ ወይም ምስጋና የሚገባው 
ምንም ነገር ቢኖር፣ እኛም እነዚህን እን 
ሻለን።

ጆሴፍ ስሚዝ።

 ፱ ሀ ቅ.መ.መ. ራዕይ።
  ለ ዓሞ. ፫፥፯፤  

ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፳፮–፴፫።  
ቅ.መ.መ. ቅዱሳት 
መጻህፍት—እንደሚመጡ 
የተተነበዩ ቅዱሣት 
መጻህፍት።

 ፲ ሀ ኢሳ. ፵፱፥፳–፳፪፤ ፷፥፬፤  
፩ ኔፊ ፲፱፥፲፮–፲፯።  
ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።

  ለ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የጠፉት የእስራኤል 
አስር ጎሳዎች።

  ሐ ኤተር ፲፫፥፪–፲፩፤  
ት. እና ቃ. ፵፭፥፷፮–፷፯፤ 

፹፬፥፪–፭፤  
ሙሴ ፯፥፲፰።  
ቅ.መ.መ. አዲሲቱ 
ኢየሩሳሌም፤  
ፅዮን።

  መ ቅ.መ.መ. አንድ ሺህ አመት።
  ሠ ቅ.መ.መ. ምድር—

ምድርን ማፅዳት።
  ረ ይህም በዔደን ገነት 

እንደነበረው ሁኔታ የማለት 
ነው፤ ኢሳ. ፲፩፥፮–፱፤ ፴፭፤ 
፶፩፥፩–፫፤ ፷፭፥፲፯–፳፭፤  
ሕዝ. ፴፮፥፴፭።  
ቅ.መ.መ. ገነት።

  ሰ ቅ.መ.መ. ክብር።
 ፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. ህሊና።

  ለ ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።
  ሐ ት. እና ቃ. ፻፴፬፥፩–፲፩።
  መ ቅ.መ.መ. ማምለክ።
 ፲፪ ሀ ት. እና ቃ. ፶፰፥፳፩–፳፫።  

ቅ.መ.መ. ህግ።
 ፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. ቅንነት፤  

ታማኝ፣ ታማኝነት።
  ለ ቅ.መ.መ. ንጹህነት።
  ሐ ቅ.መ.መ. አገልግሎት።
  መ ፊልጵ. ፬፥፰።
  ሠ ቅ.መ.መ. ተስፋ።
  ረ ቅ.መ.መ. መፅናት።
  ሰ ቅ.መ.መ. መጠነኛነት፤  

በጎነት።

የእምነት አንቀጾች ፩፥፱–፲፫፷፩
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